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บทคัดย่อ 
 
 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเ ดียตามแนวคิดการสอนทักษะ
ปฏิบัติของเดวีส์ เร่ืองการสะกดค า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีพัฒนาข้ึนท่ีมี
ประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ์ 80/80 2) ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียตามแนวคิดการสอน
ทักษะปฏิบัติของเดวีส์ เร่ือง การสะกดค า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 3) เปรียบเทียบ
คะแนนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียตามแนวคิดการสอนทักษะปฏิบัติของ   
เดวีส์ 4) เปรียบเทียบทักษะการเขียนสะกดค า ระหว่างก่อนและหลังเรียน และ 5) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน
ท่ีมีต่อการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียตามแนวคิดการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ กลุ่มตัวอย่าง ไ ด้แก่ 
นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีก าลังศึกษาในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 โดยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง  
(Purposive sampling) จ านวน 40 คน  โดยทดลองใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียตามแนวคิดการสอนทักษะ
ปฏิบัติของเดวีส์ เร่ืองการสะกดค า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
ได้แก่  (1)  บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียตามแนวคิดการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ เร่ืองการสะกดค า กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 (2)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (3)  แบบทดสอบวัดทักษะ
การเขียนสะกดค า  (4) แบบสอบถามความพึงพอใจ  สถิติท่ีใ ช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  คือ  ร้อยละ ค่าเฉล่ีย   
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และ  Wilcoxon  Signed  Rank  Test 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียตามแนวคิดการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ 
เร่ืองการสะกดค า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2  ท่ีผู้วิจัยพัฒนาข้ึน มีประสิทธิภาพเท่ากับ  
82.46/84.63  2) บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียตามแนวคิดการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ เร่ืองการสะกดค า กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2  ท่ีผู้วิจัยพัฒนาข้ึน มีดัชนีประสิทธิผล เท่ากับ  0.5494  แสดงว่า
นักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนเพ่ิมข้ึนร้อยละ 54.94 3) นักเรียนท่ีเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเ ดีย
ตามแนวคิดการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์  เร่ือง การสะกดค า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 
2  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ  .05 และ 4) นักเรียนท่ี
เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียตามแนวคิดการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ เร่ืองการสะกดค า กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2  มีทักษะในการเขียนสะกดค า หลัง เรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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Abstract 

 
The purposes of the research were to (1) create  the Computer Multimedia Lesson By 

Using Davies’Instructional Model Operation On Thai Language Concerning Thai Spelling 
Subject For Primary Education Grade 2 with  the  efficiency  Criterion  of  80/80 (2) to find 
effectiveness indices of the Computer Multimedia Lesson By Using Davies’Instructional Model 
Operation On Thai Language Concerning Thai Spelling Subject For Primary Education Grade 2 
(3) compare  their  learning  achievement  before  and  after  studying  by  using the 
Computer Multimedia Lesson By Using Davies’Instructional Model Operation On Thai 
Language Concerning Thai Spelling Subject For Primary Education Grade 2 (4) compare 
Spelling skills before  and  after  studying On Thai Language Concerning Thai Spelling Subject 
For Primary Education Grade 2 (5) study  the  satisfaction  of the Computer Multimedia 
Lesson By using Davies’ Instructional Model Operation On Thai Language Concerning Thai 
Spelling Subject For Primary Education Grade 2 .The  samples  were Fourty Primary Education 
Grade 2 student at Nongbua school by Purposive sampling The  research  tools  were (1)  the 
Computer Multimedia Lesson By Using Davies’ Instructional Model Operation On Thai 
Language Concerning Thai Spelling Subject For Primary Education Grade 2 (2)  Learning  
Achievement  Test  (3)  Spelling skills Test (4) Satisfaction  Survey  Questionnaire. The  data  
were  analyzed  by  percentage  ,  means,  standard  deviation  and  Wilcoxon  signed  rank  
test. 
  The research findings showed that the 1) create the Computer Multimedia Lesson By 
Using Davies’ Instructional Model Operation On Thai Language Concerning Thai Spelling 
Subject For Primary Education Grade 2 with  the  efficiency  Criterion  of 82.46/84.63  2) the 
Computer Multimedia Lesson By Using Davies’ Instructional Model Operation On Thai 
Language Concerning Thai Spelling Subject For Primary Education Grade 2 to find 
effectiveness indices  0.5494  Students have improved their academic progress  54.94  3 ) The  
Learning  Achievement  of  Students  were  higher  after  they  were  learning  by the 
Computer Multimedia Lesson By Using Davies’ Instructional Model Operation On Thai 
Language Concerning Thai Spelling Subject For Primary Education Grade 2 at  a  significance  
level  of  .05. 4) The Spelling skills Test of  Students  were  higher  after  they  were  learning  
by the Computer Multimedia Lesson By Using Davies’ Instructional Model Operation On Thai 
Language Concerning Thai Spelling Subject For Primary Education Grade 2 at  a  significance  
level  of  .05. 5) The  Total  Satisfaction  of  Students  toward the Computer Multimedia 
Lesson By Using Davies’ Instructional Model Operation On Thai Language Concerning Thai 
Spelling Subject For Primary Education Grade 2 were  at  “highest”  level. 

 

Keywords:  Computer Multimedia, Davies’ Instructional Model, Thai Spelling Subject,  
      Thai Language Concerning for Primary Education Grade 2. 
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บทน า 
 

กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดให้มีการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ. 2552 -2561) โดยมี
เป้าหมายหลักคือ การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและการเรียนรู้ของคนไทย จึงได้ก าหนดให้มีการพัฒนา
หลักสูตร การจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลเป็น 3 โซ่คุณภาพท่ีต้องขับเคล่ือน โดยมีจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน
เป็นเป้าหมายส าคัญในการพัฒนาท่ีครอบคลุมท้ังด้านความสามารถและทักษะและด้านคุณลักษณะท่ีส าคัญ [1] 
ดังนั้นหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข  
มีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มุ่ง พัฒนาผู้เ รียนให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ก าหนดสาระการเรียนรู้ไ ว้ 5 สาระ  ไ ด้แก่  
การอ่าน การเขียน การฟัง การดูและการพูด หลักการใช้ภาษาวรรณคดีและวรรณกรรม  ภาษาไทยจึง เป็นทักษะท่ี
ต้องฝึกฝน จนเกิดความช านาญเพ่ือการส่ือสาร การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพ่ือน าไปใช้ในชีวิตจริง    
 ในประเทศของเรานั้นมีภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ประจ าชาติ เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันก่อให้เกิดเป็น
เอกภาพและเสริมสร้างบุคลิกภาพของคนไทยในชาติใ ห้มีความเป็นไทย เป็นเคร่ืองมือติดต่อส่ือสารเพ่ือสร้าง      
ความเข้าใจและความสัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน ท าให้สามารถประกอบกิจธุรการงานและการด ารง ชีวิตร่วมกันใ นสังคม
ประชาธิปไตยได้อย่างสันติสุข [2] 
 ปัจจุบันการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยโดยเฉพาะอย่างย่ิงสาระการอ่าน ซ่ึงจากรายงานผลการประเมนิ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2         
ปีการศึกษา 2559 ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 ประเมินผลในวิชาภาษาไทย  ในระดับส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 คะแนนเฉล่ีย 54.66 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนบ้านหนองบัวมิตรภาพท่ี 
85  ประเมินผลวิชาภาษาไทย คะแนนเฉล่ีย 45.15 ซ่ึงจากการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้วยข้อสอบ
มาตรฐานกลางต่ ากว่าส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 และจากรายงานประจ าปีของ
สถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2559 ของโรงเรียนบ้านหนองบัวมิตรภาพท่ี 85 คะแนนเฉล่ีย 40.27 พบข้อบกพร่อง
ของนักเรียนคือ นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ า เร่ือง การสะกดค า นักเรียนมีปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ไ ด้ 
อ่านสะกดค าไม่ถูกต้อง การเว้นวรรคตอนในการอ่านไม่ถูกต้อง อ่านจับใจความไม่ได้ พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ อ่าน
และเขียนสะกดค าไม่ถูกต้อง โดยเฉพาะการอ่านและการเขียนสะกดค าท่ีมีสระประสม เมื่อนักเรียนสะกดค าผิด 
ความหมายของค าก็ผิดไป  
 มัลติมีเดียเป็นส่ือการเรียนการสอนท่ีมีขอบเขตกว้างขวาง เพ่ิมทางเลือกในการเรียนการสอนสามารถ
ตอบสนองรูปแบบของการเรียนการสอนของนักเรียนท่ีแตกต่างได้ สามารถจ าลองสภาพการณ์ของวิชาต่าง  ๆ เ พ่ือ
การเรียนรู้ได้ นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงก่อนการลงมือปฏิบัติจริง  สามารถท่ี จะทบทวนข้ันตอนและ
กระบวนการได้อย่างดี และนักเรียนสามารถท่ีจะเรียนหรือฝึกซ้ าได้ [3]  

บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เป็นบทเรียนท่ีเน้นการเรียนใช้กิจกรรมปฏิสัมพันธ์ ท่ีมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้รับ
การเสริมหรือเพ่ิมเติมความรู้ ทักษะและประสบการณ์ ตลอดจนพัฒนาความรู้ ความเข้าใจได้ดีย่ิง ข้ึน รวมท้ัง เสริม
เทคนิคและรายละเอียดและวิธีการเรียนรู้เฉพาะด้าน เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีโอกาสสัมผัสกับสภาพการปฏิบัติงานท่ีแท้จริง
ให้แก่ผู้ศึกษา นอกเหนือจากส่ือเอกสารการสอนหรือส่ืออ่ืน ๆ โดยน าเสนอผ่านข้อความ รูปภาพ ภาพเคล่ือนไหว 
เสียงประกอบ ซ่ึงผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับบทเรียนอย่างแท้จริง ฟาริดา วรพันธ์ุ [4] กล่าวว่า นักเรียนจะอ่าน เขียน 
สะกดค าได้ถูกต้อง จะต้องเกิดจากการฝึกฝน ดังแนวคิดของเดวีส์ การจั ดกิจกรรมการเรียนรู้ทักษะปฏิบัติตาม
แนวคิดของเดวีส์ ทักษะส่วนใหญ่จะประกอบไปด้วยทักษะย่อย ๆ จ านวนมาก การฝึกให้ผู้เ รียนสามารถท าทักษะ
ย่อย ๆ เหล่านั้นได้ก่อนแล้วค่อยเช่ือมโยง ต่อกันเป็นทักษะใหญ่ จะช่วยให้ผู้เรียนประสบผลส าเร็จได้ดีและรวดเร็วข้ึน 
รูปแบบการสอนของเดวีส์ มุ่งช่วยพัฒนาความสามารถด้านทักษะปฏิบัติของ ผู้เ รียนโดยเฉพาะอย่าง ย่ิง  ทักษะท่ี
ประกอบด้วยทักษะย่อยจ านวนมาก การฝึกให้ผู้เรียนสามารถท าทักษะย่อย ๆ เหล่านั้นได้ก่อนแล้วค่อยเช่ือมโยงต่อ
กันเป็นทักษะใหญ่ จะช่วยให้ผู้เรียนประสบผลส าเร็จได้ดีและรวดเร็วข้ึน รูปแบบการสอนของเดวีส์ มุ่ง ช่วยพัฒนา
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ความสามารถด้านทักษะปฏิบัติของผู้เรียนโดยเฉพาะอย่างย่ิง ทักษะท่ีประกอบด้วยทักษะย่อยจ านวนมาก [5] การ
เขียนสะกดค า เป็นการเขียนค าตามหลักเกณฑ์ได้ถูกต้องโดยเรียงพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ ตัวสะกดและตัวการันต์ 
ตามล าดับเพ่ือให้สามารถออกเสียงได้ชัดเจนและส่ือความหมายได้อย่างถูกต้อง [6] 
 จากท่ีกล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยเห็นว่าการน าบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียตามแนวคิดการสอนทักษะปฏิบัติ
ของเดวีส์ เร่ือง การสะกดค า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 มีลักษณะให้ผู้เรียนฝึกทักษะการ
สะกดค าตามแนวคิดการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ ซ่ึงจะสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นนักเรียนเป็น
ศูนย์กลาง จากเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียตามแนวคิดการสอนทักษะ
ปฏิบัติของเดวีส์ เร่ือง การสะกดค า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 เพ่ือเป็นแนวทางในการ
พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและเป็นแนวทางการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 
  
1. วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1.1 เพ่ือพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเ ดียตามแนวคิดการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ เ ร่ือง        
การสะกดค า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีพัฒนาข้ึนท่ีมีประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ์ 80/80 
 1.2 เพ่ือศึกษาดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียตามแนวคิดการสอนทักษะปฏิบัติของ
เดวีส์ เร่ือง การสะกดค า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2  
 1.3 เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์
มัลติมีเดียตามแนวคิดการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ เ ร่ืองการสะกดค า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย             
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 
 1.4 เพ่ือเปรียบเทียบทักษะการเขียนสะกดค า เร่ืองการสะกดค า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 ระหว่างก่อนและหลังเรียน 
 5. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียตามแนวคิด
การสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ เร่ืองการสะกดค า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2  
  
2. เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
 มีนักวิชาการได้กล่าวการสะกดค า ไว้ดังนี้ 
 สุธา ขวัญพุฒ [6] กล่าวว่า การเขียนสะกดค า หมายถึง การเขียนค าตามหลักเกณฑ์ได้ถูกต้องโดยเรียง
พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ ตัวสะกดและตัวการันต์ ตามล าดับเพ่ือให้สามารถออกเสียงได้ชัดเจนและส่ือความหมาย
ได้อย่างถูกต้อง 
 วลารัตน์ ปฏิเวศ ให้ค านิยาม [7] การเขียนสะกดค า หมายถึง ความสามารถในการเขียนเรียงตัวอักษร 
โดยเรียงพยัญชนะ สระ และสะกดการันต์ได้ถูกต้อง ตามหลักภาษาให้ไ ด้ความหมายท่ีต้อ งการ เ พ่ือน าไปใ ช้
ประโยชน์ในการส่ือสาร และตรงตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
 กรมวิชาการ ระบุว่า [8]  การสะกดค า หมายถึง การอ่านโดยน าเสียงพยัญชนะต้น สระ วรรณยุกต์และ
ตัวสะกดมาประสมเป็นค าอ่าน การอ่านสะกดค าจะต้องให้นักเรียนสังเกตรูปค าพร้อม ๆ กับการอ่านและสอนอ่าน
สะกดค าพร้อมกันกับการเขียนจะต้องให้อ่านสะกดค า แล้วเขียนค าพร้อมๆกันการสอนสะกดค า จะน าค าท่ีมี
ความหมายมาสอนเมื่อสะกดค าจนจ าได้แล้วต่อไปจะต้องไม่ใช้วิธีการสะกด เพราะการสะกดค าจะเป็นเคร่ืองมือ   
การอ่านค าใหม่จึงให้ อ่านเป็นค าโดยไม่ต้องสะกดค า มิฉะนั้นนักเรียนจะจับใจความไม่ได้และอ่านได้ช้า 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 

1. เคร่ืองมือการวิจัย 
1.1 บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียโดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เร่ืองการหาร กลุ่มสาระ

การเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 พบว่า มีประสิทธิภาพเท่ากับ  85.46/86.66  
 1.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เ ร่ือง การหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสต ร์              
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 
 1.3 แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เร่ือง การหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 

1.4 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเ ดียโดยใช้กระบวนการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เร่ือง การหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 
 
2. กลุ่มเป้าหมาย 
 2.1 ประชากร นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 ในกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนท่าตูม 1 ส านักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 ท่ีก าลังศึกษาในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560  จ านวน 224 คน 
 2.2 กลุ่มตัวอย่าง นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีก าลังศึกษาในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 
โดยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง ( Purposive sampling ) จ านวน 40 คน เนื่องจากเป็นกลุ่มตัวอย่างเดียวท่ีมีปัญหาใน
การวิจัยคร้ังนี้ 

 
3. ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย ให้ระบุขั้นตอน หรือระยะท่ีด าเนินการวิจัยเป็นข้อ ๆ ตามล าดับการวิจัย 
 3.1 สร้างและหาคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียตามแนวคิดการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ 
เร่ือง การสะกดค า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2  
 3.2 สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทางการเรียน เร่ืองการสะกดค า กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 
 3.3 สร้างแบบทดสอบวัดทักษะการเขียนสะกดค า เร่ือง การสะกดค า ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2  
 3.4 สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียตามแนวคิด
การสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์  
 
4. สถิติท่ีใช้ในการวิจัย  
 ได้แก่ ร้อยละ  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยน าผลท่ีได้เทียบกับเกณฑ์การประเมิน  
 

ผลการวิจัย 
1. ผลการวิจัยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียตามแนวคิดการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ เร่ืองการสะกดค า กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 สรุปผลได้ดังนี้ 
 1.1  การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียตามแนวคิดการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ เร่ืองการสะกด
ค า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีผู้วิจัยพัฒนาข้ึน มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.46/84.63 
ตามล าดับซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ท่ีต้ังไว้ 
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 1.2  บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียตามแนวคิดการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ เร่ืองการสะกดค า กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีผู้วิจัยพัฒนาข้ึน มีดัชนีประสิทธิผล เท่ากับ 0.5494 แสดงว่า
นักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนเพ่ิมข้ึนร้อยละ 54.94 
 1.3 นักเรียนท่ีเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเ ดียตามแนวคิดการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์  
เร่ืองการสะกดค า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 1.4 นักเรียนท่ีเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเ ดียตามแนวคิดการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์  
เร่ืองการสะกดค า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2  มีทักษะในการเขียนสะกดค า หลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 1.5 นักเรียนท่ีเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเ ดียตามแนวคิดการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์  
เร่ืองการสะกดค า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2  มีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดียตามแนวคิดการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ เร่ืองการสะกดค า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2  อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 

 1.  ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเ ดีย
ตามแนวคิดการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ เร่ืองการสะกดค า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 
ท่ีผู้วิจัยพัฒนาข้ึน มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.46/84.63  ซ่ึง สูงกว่าเกณฑ์ท่ีต้ัง ไ ว้ หมายความว่า  บทเรียน
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดียตามแนวคิดการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ เร่ือง การสะกดค า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2  ท่ีผู้วิจัยพัฒนาข้ึน ท าให้นักเรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้  ร้อยละ 82.46  และผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียตามแนวคิดการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ 
เร่ืองการสะกดค า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 เฉล่ียร้อยละ 84.63  ถือว่าเป็นบทเรียนท่ีมี
ประสิทธิภาพสามารถน าไปใช้เป็นบทเรียนได้  ท้ังนี้เป็นเพราะผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์รายวิชา วิเคราะห์หลักสูตร
เนื้อหา วิเคราะห์ผู้เรียน สร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียตามแนวคิดสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ ดังนี้  ข้ันท่ี 1 
ข้ันสาธิตทักษะหรือการกระท า ข้ันท่ี 2 ข้ันสาธิตและให้ผู้เรียนปฏิบัติทักษะย่อย ข้ันท่ี 3 ข้ันให้ผู้เ รียนปฏิบัติทักษะ
ย่อย ข้ันท่ี 4 ข้ันให้เทคนิควิธีการ และข้ันท่ี 5 ข้ันให้ผู้เรียนเช่ือมโยงทักษะย่อย ๆ เป็นทักษะท่ีสมบูรณ์  สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ  วีรวรรณ เพ็งสมบัติ, ชาตรี เกิดแม่ และอังคนา กรันยาธิกุล [9] ได้ท าการศึกษาการพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาภาษาไทย เร่ือง การเขียนสะกดค า ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  พบว่า บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาภาษาไทย เร่ือง การเขียนสะกดค า ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีสร้างข้ึนจ านวน 
5 ชุด ได้แก่ การเขียนค าในมาตราแม่กด การเขียนค าในมาตราแม่กน การใช้ ศ ษ ส การใช้วรรณยุกต์และการใ ช้ค า
พ้อง มีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.60/83.40 ซ่ึงสูงกว่าตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้   
 2.  ดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียตามแนวคิดการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ เ ร่ือง
การสะกดค า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 มีค่าเท่ากับ 0.5494  หมายความว่า หลังการ
เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียแล้วนักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนเพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ  54.94  ท้ังนี้
อาจเป็นเพราะบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียมีการน าเสนอเนื้อหาท่ีผู้เรียนสามารถควบคุมการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง  
สามารถศึกษา  ทบทวนและท าแบบฝึกหัดได้ตามความต้องการ และเมื่อมีข้อสงสัยก็สามารถสืบค้นจากเอกสาร
เพ่ิมเติมในบทเรียนได้  ท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้เพ่ิมมากข้ึน สอดคล้องกับงานวิจัยของสุปราณี ดวงพิลา [10] ได้
ท าการศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยด้านการอ่านและการเขียนสะกดค าท่ีมีตัวสะกดไม่ตรงมาตราตัวสะกด 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบเทคนิค TAI  พบว่า แบบฝึกทักษะประกอบเทคนิค TAI มีค่า
ดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.6778 คิดเป็นร้อยละ 67.78   
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 3.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียตามแนวคิดการสอน
ทักษะปฏิบัติของเดวีส์ เร่ืองการสะกดค า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2  มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสูงข้ึนกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  สอดคล้องกับงานวิจัยของ  สุพัตรา  
รักชาติ [11] ได้ท าการศึกษาผลการสอนทักษะปฏิบัติตามแนวคิดของเดวีส์ เสริมด้วยแบบฝึกทักษะท่ีเน้นเทคนิค
เพ่ือนช่วยเพ่ือนท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิและทักษะปฏิบัติดนตรีไทย ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  พบว่า  นักเรียนท่ี
เรียนด้วยการสอนทักษะปฏิบัติตามแนวคิดของเดวีส์เสริมด้วยแบบฝึกทักษะท่ีเน้นเทคนิคเพ่ือนช่วยเพ่ือน  มีคะแนน
เฉล่ียทดสอบก่อนเรียนเท่ากับ 14.53 คิดเป็นร้อยละ 48.44 คะแนนเฉล่ียทดสอบหลังเรียนเท่ากับ 23.94 คิดเป็น
ร้อยละ 79.79 เมื่อเปรียบเทียบระหว่างคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่า คะแนนเฉล่ียหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน   
 4.  ทักษะในการเขียนสะกดค าของนักเรียนท่ีเ รียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเ ดียตามแนวคิด      
การสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ เร่ืองการสะกดค า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2  มีทักษะใน
การเขียนสะกดค า หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ  .05  สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
Schwendinger [12] ได้ศึกษาผลการเขียนสะกดค าของนักเรียนในระดับ 6 โดยใช้แบบฝึกท่ีมี รูปภาพ แบบเขียน
ตามค าบอกและแบบทดสอบการเขียนสะกดค า พบว่า  นักเรียนท่ีเรียนโดยใช้แบบฝึกหัดท่ีมีรูปภาพ มีผลการเขียน
สะกดค าสูงกว่านักเรียนท่ีเรียนโดยไม่ได้ใช้รูปภาพ  ท้ังนี้อาจเป็นเพราะบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเ ดียมีภาพ     
เสียง และภาษาท่ีผู้เรียนเข้าใจได้ง่าย  การเรียนการสอนมีล าดับข้ันตอนท่ีไม่ซับซ้อน  น าเสนอเนื้อหาจากง่ายไปยาก  
มีการเสริมแรงให้แก่ผู้เรียน  อีกท้ังผู้เรียนยังสามารถศึกษาหรือทบทวนซ้ าได้ตามต้องการ  ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติหลาย
รอบเพ่ือความช านาญ  และบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียยังท าให้ผู้เรียนเกิดความสนุกสนานในการเรียนรู้  ท าใ ห้
ผู้เรียนมีแรงกระตุ้นในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
 5. ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียตามแนวคิดการสอนทักษะปฏิบัติ
ของเดวีส์ เร่ืองการสะกดค า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2  มีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วย
บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียตามแนวคิดการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ เร่ืองการสะกดค า กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2  อยู่ในระดับมากท่ีสุด  ท้ังนี้อาจเป็นเพราะบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเ ดียมี    
การตอบสนอง  และเร้าความสนใจของผู้เรียน  มีการโต้ตอบระหว่างผู้เรียนกับคอมพิวเตอร์  และในขณะเดียวกัน
ผู้เรียนสามารถเรียนซ้ าได้บ่อย ๆ  ช่วยให้นักเรียนได้มีโอกาสทบทวนความรู้ในการเรียน  นักเรียนสามารถเรียนรู้ไ ด้
อย่างอิสระ  ไม่มีใครบังคับ  เรียนไปได้ตามความสามารถของตนเอง  อีกท้ังบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเ ดียยัง เป็น
ส่ือการสอนท่ีสร้างลูกเล่นได้มากมาย  สามารถแสดงข้อมูลได้ท้ังข้อความ ภาพนิ่ง   ภาพเคล่ือนไหว  และเสียง        
มีสีสันสวยงาม  สามารถเช่ือมโยงเนื้อหาท่ีเก่ียวข้องได้  ท าให้ผู้เรียนเกิดความสนุกสนาน  และสนใจในการเรียน  
 

ข้อเสนอแนะ 
 

1.  ควรออกแบบ พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียให้สอดคล้องกับแนวคิดการสอนทักษะปฏิบัติของ
เดวีส์ 

2.  บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย ควรมีแบบฝึกหัดท้ายหน่วยในแต่ละข้ันตอนตามแนวคิดการสอน
ทักษะปฏิบัติของเดวีส์ เพ่ือให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติ 
   3.  แบบทดสอบและแบบฝึกหัดในบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียควรมีหลายรูปแบบ  เช่น  ค าถามแบบ
เขียนตอบ  แบบฝึกปฏิบัติ  เพ่ือให้นักเรียนได้ฝึกทักษะปฏิบัติ 
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