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บทคัดย่อ 
การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบทเรียนส่ือประสมที่มีผลป้อนกลับต่างกันในการพัฒนาทักษะ 

การอ่านภาษาไทยของนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้และศึกษาผลการใช้บทเรียนส่ือประสมที่มีผลป้อนกลับ
ต่างกัน  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ระยะ ที่ 1 เป็นครูผู้สอนจ านวน 15 คน และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 
จ านวน  584 คน จากโรงเรียนแกนน าเรียนร่วม เลือกมาโดยวิธีเจาะจง ระยะที่ 2 เป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 3 ที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการอ่าน ได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย จ านวน 24 คน ระยะที่ 3 เป็นนักเรียนท่ีมี
ความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการอ่าน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย จ านวน 66 คน รูปแบบ
การวิจัยที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ การวิจัยเชิงพัฒนา  แบ่งการวิจัยออกเป็น 3 ระยะ คือ 1) Product design & 
development 2) Product evaluation 3) Validation of tool or technique เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ 1) 
แบบสอบถามเพื่อศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการใช้ส่ือการศึกษา 2) แบบคัดกรอง /คัดแยกนักเรียนท่ีมีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการอ่าน 3) บทเรียนส่ือประสมที่มีผลป้อนกลับต่างกัน 4) แบบประเมินบทเรียนส่ือประสม  
5) แบบทดสอบวัดทักษะการอ่านภาษาไทย  การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติค านวณ ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
วิเคราะห์ความแปรปรวน 1 ทาง (One-Way Anova) และสถิติวิเคราะห์คุณภาพของเครื่องมือ ผลการศึกษาพบว่า 
 1) ผลการประเมินประสิทธิภาพบทเรียนส่ือประสมที่มีผลป้อนกลับต่างกัน  3 รูปแบบ พบว่า รูปแบบที่ 1 ผล
ป้อนกลับแบบข้อความและเสียง เท่ากับ  82.17/100 รูปแบบที่ 2 ผลป้อนกลับแบบภาพและเสียง เท่ากับ 83.17/80 
รูปแบบที่ 3 ผลป้อนกลับแบบข้อความ ภาพและเสียง  เท่ากับ 84.67/100  ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 

2) นักเรียนท่ีมีความพร่องทางการเรียนรู้ด้านการอ่าน เมื่อเรียนด้วยบทเรียนส่ือประสมที่มีผลป้อนกลับ
ต่างกัน โดยผลป้อนกลับแบบที่ 1 คือ ข้อความและเสียง มีคะแนนทักษะการอ่านภาษาไทยต่างกับผลป้อนกลับแบบที่ 
3 คือ ข้อความ ภาพและเสียง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 ส่วนผลป้อนกลับแบบที่ 1 คือ ข้อความและเสียง 
กับ ผลป้อนกลับแบบที่ 2 คือภาพและเสียง มีคะแนนทักษะการอ่านภาษาไทยของนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการ 
เรียนรู้ด้านการอ่านไม่แตกต่างกัน โดยผลป้อนกลับแบบที่ 3 คือ ข้อความ ภาพและเสียง มีคะแนนความสามารถทักษะ
การอ่านภาษาไทยสูงสุด 
 
ค าส าคัญ:  บทเรียนส่ือประสม  ผลป้อนกลับ  บกพร่องทางการเรียนรู้ 
 

Abstract 
1 นักศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 



 The purposes of this research were: 1) to develop multimedia lesson by using different feedbacks 
for developing thai reading skill of dyslexic students 2) to study the effect of using different feedbacks in 
multimedia lesson. The samples of this study is devided into 3 phases as follows: the samples in first 
phase were fifteen teachers and  five hundred  and eighty-nine prathom 3 students by purposive sampling 
from the leader inclusive education school. The samples in second phase were twenty four dyslexic 
students from pratom 3 in the first semester of 2011 academic year by simple random sampling. The 
samples in final phase were sixty six dyslexic students from pratom 3 in the second semester of 2011 
academic year by simple random sampling. The research design was developmental research (Richey 
and Klein, 2007) including 3 phases : 1) Product design & development 2) Product Evaluation 3) 
Validation of tool or technique. The instruments were used in this research were: 1) context survay 2) 
screening divice 3)  multimedia lesson that using different feedbacks 4) effective assesment of multimedia 
lesson and 5) the Thai reading skill test. The data were statistical analysis by Mean, Standard deviation, 
One-Way Analysis of Variance (One-Way Anova) and statistical analisys qualitative instruments. 
 The results of this research revealed that 
 1. The effect of multimedia lessson effeciency assessment using different feedbacks 3 formats 
were found that in the first format feedback (text and audio) equal to 82.17/100.  The second format 
feedback  (graphic and audio) equal to 83.17/100 The third format feedback (text, graphic and audio) 
equal to 84.67/100. The efficiency assessment  as requited for the criteria of 80/80 
 2. The dyslexic students using the multimedia lesson 3 different feedbacks were found that in the 
first format feedback  (text and audio) and the third format feedbacks (text, graphic and audio) were 
statistically significant difference scores of thai reading skill at .05 level. The first format feedback (text and 
audio) and the second format feedback (graphic and audio) were no significant difference scores of thai 
reading skill and the third format feedback (text, graphic and audio) have the highest scores in thai 
reading skill. 
 
Keywords:  multimedia  lesson, feedback, learning disabilities 
 

ความเป็นมาของปัญหา 
อุดมการณ์ของการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เน้น

ความส าคัญในการวางรากฐานชีวิตของเด็กไทยให้
เจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์และมีพัฒนาการสมวัยอย่าง
สมดุลทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคมและสติปัญญา บน

พื้นฐานของความแตกต่างระหว่างบุคคล ท าให้สังคมใน
ปัจจุบันได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาเด็กอย่าง
กว้างขวาง และตระหนักถึงความส าคัญในการจัด
การศึกษาแก่เด็กตั้งแต่ระดับปฐมวัยที่มีความต้องการปกติ
รวมถึงเด็กที่มีความต้องการพิเศษประเภทต่าง ๆ เด็กที่มี



ความต้องการพิเศษมีหลายประเภท ซึ่งจะเห็นได้ชัดจาก
ความผิดปกติทางร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 
แต่มีอีกประเภทหนึ่งซี่งมองโดยรวมเหมือนเด็กปกติ แต่
ความสามารถในการเรียนรู้เป็นปัญหาในการเรียนการสอน
ของชั้นเรียน และครูผู้สอนยังมีความเข้าใจเกี่ยวเก็บเด็ก
ประเภทน้ีน้อยมาก ซึ่งเด็กประเภทน้ีเรียกว่า เด็กที่มีปัญหา
ทางการเรียนรู้ (ดารณี  ศักดิ์ศิริผล, 2549) เด็กที่มีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ หรือเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ 
หรือเด็กแอลดี (LD-Learning Disabilities) เป็นเด็กที่มี
ความยุ่งยากในการอ่าน การเขียนและ คิดค านวณ (สมพร 
หวานเสร็จ, 2551) เป็นเด็กที่ไม่มีความบกพร่องทาง
สติปัญญา มีสภาพร่างกาย จิตใจ อารมณ์ปกติ แต่เรียน
หนังสือไม่ได้เนื่องจากสมองด้อยความสามารถในการน า
ข้อมูลไปใช้ แต่บุคคลเหล่านี้สามารถเรียนรู้ได้ ด้วยการ
หาทางให้เขาเรียนรู้ได้ถูกต้อง จากการวิจัยพบว่า เด็กที่มี
ความบกพร่องทางการเรียนรู้น้ัน ถ้าได้รับความช่วยเหลือ
ตั้งแต่ต้น เด็กจะประสบความส าเร็จประมาณร้อยละ 80 
และเด็กจะสามารถพัฒนาทักษะต่าง ๆ ตามอายุได้   
(ดารณี ศักดิ์ศิริผล, 2549;  Lerner et al., 2003; ผดุง 
อารยะวิญญ,ู 2546; ศันสนีย์ ฉัตรคุปต,์ 2544)  

ในปัจจุบัน จ านวนเด็กที่มีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้มีแนวโน้มมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยในปีการศึกษา
2550 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาได้มีการประเมิน
นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานด้วยแบบคัดกรอง  
2,700  โรงเรียนท่ัวประเทศจากโรงเรียนในสังกดัทั้งหมด
ประมาณ 30,000 โรงเรียน พบว่ามีเด็กที่เป็นแอลดี จ านวน
กว่า 50,000  คน จึงเป็นไปได้ว่าจะมีเด็ก ที่เป็นแอลดีทั่ว
ประเทศจ านวนมากกว่า 130,000 คน  (สุจินดา ผ่องอักษร; 
2550 เจษฎา กิตติสุนทร , 2550) ปัญหาต่าง ๆเหล่านี้
พบว่า ปัญหาทางการอ่า นหรือท่ีเรียกว่าดิสเล็กเซีย 
(Dyslexia) เป็นประเภทความบกพร่องในการเรียนรู้ท่ีพบ
บ่อยที่สุด ประมาณร้อยละ 80 ของความบกพร่องในการ

เรียนรู้ทั้งหมด ซึ่งช่วงวัยเด็กอาจอ่านหนังสือไม่ได้เลยหรือ
มีความสามารถในการอ่านหนังสือต่ ากว่าเด็กในวัย
เดียวกัน 2 ชั้นปี (ศันสนีย์ ฉัตรคุปต,์ 2544; ดารณี อุทัย
รัตนกิจ ; ชาญวิทย์  พรนภดลและคณะ , 2551) การอ่าน
เป็นหัวใจของการจัดกิจกรรมการเรียน  การสอน เป็น
ทักษะที่ส าคัญ ส่งผลต่อการเรียนรู้ ในทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ โดยเฉพาะระดับประถมศึกษา Lerner ได้เสนอ 
ทฤษฎีประมวลสารสนเทศ (Information processing 
theory) ว่าสมองคนมีการท างานเหมือนคอมพิวเตอร์ 
หากน าทฤษฎีนี้มาใช้ในการสอนอ่าน ครูสามารถช่วยได้  
(Lerner, 1993) และเทคนิคที่สามารถช่วยในการเรียน
ของเด็กแอลดีอีกเทคนิคหนึ่งคือ การน าเทคโนโลยีช่วย
ในการเรียนรู้ในการประมวลข้อมูล (Processing 
information) ซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยี
ทางด้านการศึกษากับคุณลักษณะของส่ือที่น ามาช่วย
ให้เกิดการเรียนรู้ นั่นคือ บทเรียนส่ือประสมซึ่งมีการ
น าเสนอข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ที่มีทั้งข้อความ 
ภาพเคล่ือนไหว เสียง และมีการปฏิสัมพันธ์โต้ตอบ โดย
มีผลป้อนกลับซึ่งถือว่าเป็นการเสริมแรงอ ย่างหน่ึงซึ่งท า
ให้เกิดการเรียนรู้ในตัวผู้เรียน  การให้ผลป้อนกลับ
นอกจากจะท าให้ผู้เรียนทราบว่า ส่ิงที่ตนเข้าใจนั้น
ถูกต้องมากน้อยเพียงใดแล้ว ยังท าให้เกิดแรงจูงใจใน
การเรียนอีกด้วย  ทั้งนี้มีงานวิจัยหลายชิ้นซึ่งสนับสนุนว่า
การให้ผลป้อนกลับแก่ผู้เรียนจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพใน
การเรียนได้เป็นอย่างดี (วชิระ อินทร์อุดมและคณะ, 2545 ; 
ถนอมพร เลาหจรัสแสง, 2542) โดยการใช้คอมพิเตอร์ใน
การน าเสนอบางครั้งสามารถท าให้นักเรียนท่ีมีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ รู้สึกถึงความส าคัญของใน
ความสามารถของพวกเขารวมถึงเพิ่มความมั่นใจในการ
เรียน (Ryba et.,1995; Andrew, 2005)  ซึ่งสอดคล้องกับ
ทฤษฎีมนุษยนิยม ท่ีให้ความส าคัญของมนุษย์และมองว่า 
มนุษย์มีแรงจูงใจภายในท่ีจะพัฒนาศักยภาพของตนเอง



หากบุคคลได้รับอิสระภาพและเสรีภาพ (ทิศนา แขมมณี , 
2548) 

จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น จึงเป็นที่มาและ
ความส าคัญในการศึกษาและ ออกแบบบทเรียนส่ือ
ประสมเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาไทยของนักเรียน
ที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ท่ีมีผลป้อนกลับต่างกัน 
ซึ่งบทเรียนส่ือประสมที่สร้างขึ้นจากพื้นฐานทาง
จิตวิทยาการเรียนรู้ และพื้นฐานทางเทคโนโลยีในเรื่อง
คุณลักษณะของส่ือ จะส่งผลต่อการเพิ่มทักษะ
ความสามารถในการอ่าน อันเป็นพ้ืนฐานในทักษะการ
เขียน การคิดค านวณ ท้ังนี้ผู้วิจัยมีความมุ่งหวังให้
นักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ สามารถ
พัฒนาทักษะในด้านการอ่านภาษาไทย มีโอกาสประสบ
ผลส าเร็จในการเรียนและส่งผลให้ด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับ
สังคมได้อย่างมีความสุข เป็นประโ ยชน์ต่อสังคม เฉก
เช่นบุคคลปกติ และเป็นทุนมนุษย์ที่มีศักยภาพต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.  เพื่อพัฒนาบทเรียนส่ือประสมที่มีผล
ป้อนกลับต่างกันส าหรับนักเรียนท่ีมีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ด้านการอ่าน 
   2.  เพื่อศึกษาผลการใช้บทเรียนส่ือประสมที่มี
ผลป้อนกลับต่า งกันในการพัฒนาทักษะการอ่าน
ภาษาไทยของนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย  
  ขอบเขตของการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาการพัฒนาทักษะ
การอ่านของนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้
โดยใช้บทเรียนสื่อประสมที่มีผลป้อนกลับต่างกัน ซึ่ง มี
ขอบเขตของการวิจัยที่ผู้วิจัยก าหนด แบ่งออกเป็น 3 
ระยะ ดังนี้ 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักเรียน
ในระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี  3 ซึ่งก าลังศึกษา ใน
โรงเรียนท่ีเปิดสอนระดับประถมศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา สกลนคร เขต 2  ภาคเรียนท่ี 1 
ปีการศึกษา 2554 และครูผู้สอน  
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ แบ่งเป็น 3 ระยะ คือ 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยระยะที่ 1  

เพื่อศึกษาสภาพบริบทและท าการคัดกรองและคัดแยก
นักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการอ่าน
และไม่มีความพิ การซ้อนกับนักเรียน ที่ไม่มีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้  
 1.1 กลุ่มตัวอย่างเป็นครูผู้สอน โดยกลุ่ม
ตัวอย่างได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
sampling) จากโรงเรียนแกนน าเรียนร่วม จ านวน 15 คน  
 1.2  กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 3 โดยได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง
จากโรงเรียนแกนน าเรียนร่วม 15 โรงเรียน จ านวน 584 
คน เพื่อท าการคัดกรองและคัดแยกนักเรียนท่ีมีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการอ่าน จากแบบคัดกรอง 
KUS-SI rating scales   
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยระยะที่ 2   
การพัฒนาและหาประสิทธิภาพบทเรียน ส่ือประสมที่มี
ผลป้อนกลับต่างกันและแบบวัดทักษะการอ่าน
ภาษาไทย    
 กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนท่ีมีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ด้านการอ่านระดับชั้นประถม ศึกษาปีท่ี 3 
จากโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนครเขต 2 ที่ได้รับการคัดกรอง
เบื้องต้น จากแบบคัดกรองของกระทรวง ศึกษาธิการ ซึ่ง
เป็นคนละกลุ่มกับนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการ



เรียนรู้ในโรงเรียนแกนน าเรียนร่วม 15 โรงเรียน  จ านวน 
24 คน 
 3. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในระยะที่ 3 
ผลการใช้บทเรียนส่ือประสมที่มีผลป้อนกลับต่างกัน 
 ประชากรได้แก่นักเรียนท่ี มีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้จากโรงเรียนแกนน าเรียนร่วม 15 โรงเรียน 
ที่ผ่านการคัดกรองจากจากแบบคัดกรอง KUS-SI 
rating scales ในระยะที่ 1 จ านวน 82 คน ท าการสุ่ม
อย่างง่ายโดยการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากตาราง 
Krejcie และ Morgan (ยุทธพงษ์ กัยวรรณ์ , 2543) ได้
กลุ่มตัว อย่างเป็นนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการ
เรียนรู้ด้านการอ่านระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ที่ก าลัง
ศึกษาในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2554 ที่ใช้ในระยะที่ 
3 จ านวน 66 คน 

ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 
 ตัวแปรอิสระได้แก่ บทเรียนส่ือประสมที่มีผล
ป้อนกลับต่างกัน ซึ่งมี 3 แบบ คือ 1) ข้อความและเสียง 
2) ภาพและเสียง 3) ข้อความ ภาพ และเสียง 
 ตัวแปรตาม ได้แก่ ทักษะการอ่านภาษาไทย
ของนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้  
 ขั้นตอนการวิจัย 
 แบ่งเป็น 3 ระยะ คือ  
       ระยะที่ 1  การศึกษาสภาพบริบทการสร้าง
บทเรียนส่ือประสมที่มีผลป้อนกลับต่างกันในการพัฒนา
ทักษะการอ่านภาษาไทยของนักเรียนท่ีมีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง   
 ประชากร คือครูผู้สอนนักเรียนท่ีมีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 และนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 3 ที่ก าลั งศึกษาในโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร 

เขต 2 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2554 
 กลุ่มตัวอย่าง คือ ครูผู้สอนนักเรียนท่ีมีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้จากโรงเรียนแกนน าเรียนร่วม
โรงเรียนละ 1 คน รวม 15 คน และนักเรียนชั้นประถม 
ศึกษาปีท่ี 3 จ านวน 584 คน จากโรงเรียนแกนน าเรียน
ร่วม 15 โรงเรียน กลุ่มตัวอย่างได้มาโดยการเลือกแบบ
เจาะจง     
     ระยะที ่2  การพัฒนาและหาประสิทธิภาพส่ือ
ประสมที่มีผลป้อนกลับต่างกัน 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร  ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 
3 ที่มีความบกพร่องทางการเ รียนรู้ สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ภาคเรียน
ที่ 1 ปีการศึกษา 2554 ที่ผ่านการคัดกรองเบื้องต้นจาก
แบบคัดกรองของกระทรวงศึกษาธิการ  
 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนท่ีมีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ท่ีก าลังศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 3  ปีการศึกษา 2554 จากโรงเรียนในอ าเภอเจริญ
ศิลป์ สังกัดส านักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สกลนคร เขต 2 จ านวน 24 คน จากจ านวน 26 คน 
ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง จากตาราง Krejcie  และ 
Morgan (ยุทธพงษ์ กัยวรรณ์ , 2543) ได้มาโดยวิธีการ
สุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling)  
 ระยะที ่3  ผลการใช้บทเรียนส่ือประสมที่มีผล
ป้อนกลับต่างกัน 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 1. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ระยะที่ 1 
การศึกษาบริบทการสร้างบทเรียนส่ือประสม 
 1.1 แบบส ารวจสภาพปัจจุบันปัญหาและ
ความต้องการการจัดการเรียนการสอนด้วยบทเรียนส่ือ
ประสมส าหรับนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา



ประถมศึกษา สกลนคร เขต  2  โดยแบบส ารวจ มี
ลักษณะ เป็น แบบสอบถาม ความคิดเห็น และ
แบบสอบถามปลายเปิด   
 1.2 แบบคัดกรอง KUS-SI rating scales เพื่อ
ใช้ในการคัดแยกนักเรียนท่ีมีความบกพร่ องทางการ
เรียนรู้ด้านการอ่าน 
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา ระยะที่ 2 การ
พัฒนาบทเรียนส่ือประสมให้มีประสิทธิภาพ 
 2.1 บทเรียนส่ือประสมที่มีผลป้อนกลับ  3 
แบบ ได้แก่ (1) ข้อความและเสียง (2) ภาพและเสียง  
(3) ข้อความ ภาพและเสียง 
 2.2 แบบประเมินบทเรียนส่ือประสม (ส าหรับ
ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาและเทคนิควิธีการ) 
 3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ระยะที่ 3 ผลการ
ใช้บทเรียนสื่อประสมที่มีผลป้อนกลับต่างกัน 

3.1 บทเรียนส่ือประสมที่มีผลป้อนกลับต่างกัน 
3.2 แบบทดสอบวัดทักษะการอ่านภาษาไทย 

ซึ่งแบ่งเป็นแบบทดสอบความเข้าใจและแบบทดสอบ
การอ่านออกเสียง  

3.3 แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องการอ่านค า 
พื้นฐาน 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาผลของตัวแปร

อิสระ 3 ตัวได้แก่ บทเรียนส่ือประสมที่มีผลป้อนกลับ 
(Feedback)  3 รูปแบบคือ 1) ผลป้อนกลับแบบ
ข้อความและเสียง 2) ผลป้อนกลับแบบภาพและเสียง  
3) ผลป้อนกลับแบบข้อความ ภาพและเสียง  

น าข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้มาท าการวิเคราะห์
ข้อมูลท่ีได้โดยหาค่าสถิติ ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป โดยท า
การวิเคราะห์ความแปรปรวน 1 ทาง (One-Way ANOVA ) 
ของคะแนนแบบวัดทักษะการอ่านภาษาไทยทั้ง 3 กลุ่ม  

 

ผลการวิจัย 
 ผลจากการวิจัยแบ่งเป็น 3 ระยะ ดังต่อไปนี้ 
 ระยะที่ 1 จากบริบทการใช้ส่ือประสมพบว่า 
คุณครูผู้สอนนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้
ร้อยละร้อย เคยใช้สื่อประสมในการสอนและเห็น
ประโยชน์ของสื่อประสมที่เคยใช้สอน ข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติม  พบว่าครูผู้สอน ต้องการส่ือการสอนส าหรับ
นักเรียนท่ีมีค วามบกพร่องทางการเรียนรู้โดยเฉพาะ 
และต้องการส่ือที่มีความเหมาะสมกับนักเรียนท่ีมีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ในแต่ละวิชา เช่น ภาษาไทย 
ด้านการฝึกอ่านและฝึกเขียน ส่วนด้านคณิตศาสตร์ ครู
ต้องการส่ือเป็นแบบฝึกส าหรับนักเรียนกลุ่มนี้โดยเฉพาะ 
 ระยะที่ 2 ประสิทธิภาพของบทเรียนส่ือประสม
ที่มีผลป้อนกลับต่างกันด้านเนื้อหาและด้านเทคนิค
วิธีการโดยผู้เชี่ยวชาญอยู่ในระดับดีการประเมิน
ประสิทธิภาพของบทเรียนส่ือประสมที่มีผลป้อนกลับ
แบบข้อความและเสียงเท่ากับ 82.17/100 ผลป้อน กลับ
แบบภาพและเสียงเท่ากับ 83.17/80 ผลป้อนกลับแบบ
ข้อความ ภาพและเ สียง เท่ากับ 84.67/100 ซึ่งเป็น ไป
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80    

ระยะที่ 3 ผลการใช้บทเรียนส่ือประสมที่มีผล
ป้อนกลับต่างกัน พบว่า นักเรียนท่ีมีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้เมื่อเรียนด้วยบทเรียนส่ือประสมที่มีผล
ป้อนกลับต่างกันนั้น ผลป้อนกลับแบบที่ 1 คือ ข้อความ
และเสียง มีคะแนนทักษะการอ่านภาษาไทยต่างกับผล
ป้อนกลับแบบที่ 3 คือ ข้อความ ภาพและเสียง  อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยบทเรียนส่ือประสม 
ที่มีผลป้อนกลับที่ให้ผลดีที่สุดส าหรับนักเรียนท่ีมีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการอ่าน คือ ผลป้อนกลับ
แบบที่ 3 คือ ข้อความ ภาพและเสียง  
 
 



อภิปรายผล 
 1. จากบริบทการใช้ส่ือประสมพบว่าคุณ
ครูผู้สอนนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ร้อย
ละร้อย เคยใช้สื่อประสมใน กิจกรรมการเรียน การสอน  
และเห็นประโยชน์ของสื่อประสมที่เคยใช้สอน  ต้องการ
ส่ือการสอนท่ีมีความเหมาะสมกับส าหรับนักเรียนท่ีมี
ความบกพร่องทางการเรียนรู้โดยเฉพาะ และเห็นว่า ส่ือ
ประสมที่มีสีสัน ภาพสวยงาม มีเสียงประกอบ สามารถ
เร้าความสนใจ ท าให้นักเรียนกระตือรือร้น และเรียนรู้ได้
ซ้ า ๆ เพราะนักเรียนชอบรูปภาพมากกว่าตัวหนังสือ 
สอดคล้องกับกิดานันท์    มลิทอง (2548) ที่ว่าการใช้
คอมพิวเตอร์ในการผลิต สารสนเทศและน าเสนอ
สารสนเทศในรูปแบบของข้อความภาพกราฟิก ภาพ
แอนนิเมชั่น ภาพเคล่ือนไหวด้วยรูปแบบการน าเสนอ
ของสื่อประสมจะท าให้การเรียนการสอนมีการโต้ตอบ
กันได้ระหว่างผู้เรียนกับเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่นเดียวกับ
การเรียนการสอนระหว่างครูกับนักเรียนท่ีอยู่ใน
ห้องเรียนตามป กติ  นอกจากนี้ คอมพิวเตอร์ยังมี
ความสามารถตอบสนองต่อข้อมูลที่ผู้เรียนป้อนเข้าไปได้
ในทันที ซึ่งเป็นการช่วยเสริมแรงให้แก่ผู้เรียน 
 2. ประสิทธิภาพของบทเรียนส่ือประสมที่มีผล
ป้อนกลับต่างกันด้านเนื้อหาและด้านเทคนิควิธีการโดย
ผู้เชี่ยวชาญอยู่ในระดับดี การประเมินประสิทธิภาพ ของ
บทเรียนส่ือประสมที่มีผลป้ อนกลับแบบข้อความและ
เสียง เท่ากับ = 82.17/100 ผลป้อนกลับแบบภาพและ
เสียง เท่ากับ = 83.17/80 ผลป้อนกลับแบบ ข้อความ 
ภาพและเสียง เท่ากับ  = 84.67/100 ซึ่งเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐาน  80/80  โดยบทเรียนส่ือประสมเอื้อต่อ
การการประมวลสารสนเทศง่ายต่อการเข้าใจ   น าเสนอ
ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์  รูปแบบตัวอักขระ ภาพน่ิง ภาพ 
เคลื่อนไหว เสียง ใช้คุณลักษณะและระบบสัญลักษณ์
ของสื่อท่ีมีผลต่อการประมวล ใช้การส่งผ่านความรู้จาก

คอมพิวเตอร์ สอดคล้องกับสุมาลี ชัยเจริญ (2547) ที่
เห็นว่า การน าภาพนิ่ง ภาพเคล่ือนไห ว กับเสียงส่งผ่าน
ความรู้ เนื่องจากความแตกต่างของระบบสัญลักษณ์ที่
ใช้ส่งผ่านความรู้ (Symbol systems) ของสื่อแต่ละชนิด
มีอิทธิพลต่อการรู้คิดของผู้เรียนในขณะก าลังเรียนจาก
ส่ืออันจะส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 

3. ผลการใช้บทเรียนส่ือประสมที่มีผล
ป้อนกลับต่างกัน พ บว่า นักเรียนท่ีมีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้เมื่อเรียนด้วยบทเรียนส่ือประสมที่มีผล
ป้อนกลับต่างกันนั้น ผลป้อนกลับแบบที่ 1 คือ ข้อความ
และเสียง มีคะแนนทักษะการอ่านภาษาไทยต่างกับผล
ป้อนกลับแบบที่ 3 คือ ข้อความ ภาพและเสียง  อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยบทเรียนส่ือประสม ที่
มีผลป้อนกลับที่ให้ผลดีที่สุดส าหรับนักเรียนท่ีมีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการอ่าน คือ ผลป้อนกลับ
แบบที่ 3 คือ ข้อความ ภาพและเสียง  แสดงให้เห็นว่า 
การให้ผลป้อนกลับครั้งนี้ มีผลต่อการพัฒนาทักษะการ
อ่านภาษาไทยของนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการ
เรียนรู้  ใช้ผลป้อนกลับกระตุ้นและเร้าความสนใจ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าภาพน้ันเกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่เรียน 
(วชิระ  อินทร์อุดม , 2546) หากท าให้น่าดึงดูดซึ่งการ
ให้ผลป้อนกลับในบทเรียนส่ือประสมอยู่ในลักษณะของ
การชี้ข้อผิดพลาดของค าตอบของผู้เรียน หรืออาจเป็น
การบอกเป็นนั ยให้แก่ผู้เรียนในการได้มาซึ่งค าตอบที่
ถูกต้อง (ถนอมพร  เลาหจรัสแสง , 2542) สอดคล้องกับ
งานวิจัยของสามารถ แก้วแรมเรือน (2552) และนงค์นุช 
ทองภูบาล (2548) ที่พบว่า ผลป้อนกลับแบบให้
รายละเอียดสูงและผลป้อนกลับแบบตอบผิด มีการ
แนะน า ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่ าก่อน
เรียน นอกจากนี้ การให้ผลป้อนกลับยังส่งผลต่อ
แรงจูงใจภายในของนักเรียน ส่งผลต่อความสามารถใน
การรับรู้และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (นพรัตน์ สิงห์ธรรม, 



2549 ; Johnson, Tuban & Pieper, 1996 ; Ryan, 1982)  
 

สรุปผลการวิจัย 
บทเรียนส่ือประสมที่มีผลป้อนกลับต่างกัน  ทั้ง 

3 รูปแบบ คือแบบท่ี 1 ข้อความและเสียง แบบท่ี 2 ภาพ
และเสียง แบบท่ี 3 ข้อความ ภาพและเสียง มี
ประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน โดยบทเรียน
ส่ือประสมที่ให้ผลดีที่สุดส าหรับนักเรียนท่ีมีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการอ่านและมีคะแนนทักษะ
การอ่านภาษาไทยสูงที่สุดคื อ บทเรียนส่ือประสมที่มีผล
ป้อนกลับแบบที่ 3 คือ ข้อความ ภาพและเสียง 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1. ควรมีการฝึกอบรมครูในการคัดกรองและ
คัดแยกนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้าน
การอ่าน การเขียน และการคิดค านวณ  เพื่อสามารถให้
ความช่วยเหลือทางการศึกษาส าหรับนักเรียนท่ีมีความ
บกพร่องในแต่ละด้าน 
 2. การใช้ส่ือเทคโนโลยีรูปแบบบทเรียนส่ือ
ประสม ครูผู้สอน ต้องมีความเข้าใจและสามารถให้
ค าแนะน านักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ได้
เป็นอย่างดี 
 3. สภาพห้องเรียนในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนด้วยบทเรียนส่ือประสม ต้องมีความพร้อมด้าน
อุปกรณ์ โดยมีหูฟัง ไม่ใช้การเปิดเสียงจากล าโพง 
เนื่องจากนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ จะได้
มีสมาธิในการเรียน 
 4. บทเรียนส่ือประสมที่มีลักษณะจัดเป็น
หมวดความรู้ ควรแยกเป็นชุดละหมวด และเพิ่มรางวัล
โดยการให้เล่นเกมที่เกี่ยวข้องกับบทเรียนส่ือประสมเพื่อ

กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจในการก าหนด
เป้าหมายการเรียนของตนเอง 
 5. ควรมีการออกแบบบทเรียนส่ือประสมที่มี
ผลป้อนกลับแบบข้อความ ภาพและเสียงส าหรับ
นักเรียนท่ีมีความบกพร่องในด้านอื่นๆ เพิ่มเติม เพื่อให้
เกิดความหลากหลายในการจัดกิจกรรมการ เรียนการ
สอนส าหรับนักเรียนกลุ่มนี้ต่อไป 
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