51253416 : สาขาวิชาหลักสู ตรและการนิเทศ
คําสําคัญ : การพัฒนาบทเรี ยนสื อประสม / การเขียนสะกดคํา
อัจฉรา เจตบุตร : การพัฒนาบทเรี ยนสื อประสม เรื อง การเขียนสะกดคํา สําหรั บนักเรี ยนชันประถมศึกษา
ปี ที 4. อาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์: ผศ.ดร.มาเรี ยม นิลพันธุ์, รศ. สมพร ร่ วมสุ ข และ อ.ดร. อนิรุทธ์ สติมนั 398 หน้า.
การวิจยั ครั งนี มี วตั ถุประสงค์เพือ 1)ศึ กษาข้อมูลพืนฐานเกี ยวกับการพัฒนาบทเรี ยนสื อประสม เรื อง การเขียน
สะกดคํา สําหรับนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 4 2)พัฒนาบทเรี ยนสื อประสม เรื อง การเขียนสะกดคํา ให้มีประสิ ทธิ ภาพตามเกณฑ์
80/80 3)ทดลองใช้บทเรี ยนสื อประสม เรื อง การเขียนสะกดคํา 4)เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยน เรื อง การเขียนสะกดคํา ของ
นักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 4 ก่อนและหลังการใช้บทเรี ยนสื อประสม และศึกษาความคิดเห็นของนักเรี ยนทีมีต่อการเรี ยนการสอน
โดยใช้บทเรี ยนสื อประสม กลุ่มตัวอย่าง คื อ นักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 4 โรงเรี ยนสมถวิลวิเทศศึกษา ห้วยมงคล อําเภอหัวหิ น
จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ จํานวน 6 คน ซึ งเป็ นนักเรี ยนไทย จํานวน 5 คน และเป็ นนักเรี ยนเกาหลี จํานวน 1 คน ในภาคเรี ยนที 2
ปี การศึกษา 2554 เป็ นเวลา 12 คาบเรี ยน รวมทังหมด 9 ชัวโมง เครื องมือทีใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย 1) บทเรี ยนสื อประสม เรื อง
การเขียนสะกดคํา 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยน เรื อง การเขี ยนสะกดคํา และ 3) แบบสอบถามความคิ ดเห็ นของ
นักเรี ยนทีมีต่อการเรี ยนโดยใช้บทเรี ยนสื อประสม วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรี ยนของนักเรี ยนก่อนและหลัง
ด้วยค่าสถิติที (t-test แบบ dependent) วิเคราะห์ระดับความคิดเห็น ด้วยค่าเฉลีย ( & ) ค่าส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ วิเคราะห์
เนื อหา (Content Analysis)
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ผลการวิจยั พบว่า
1. ครู และนักเรี ยนต้องการให้มีการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้บทเรี ยนสื อประสม ทีประกอบ ด้วย เกม หนังสื อสามมิติ
บัตรคํา รู ปภาพ และสื อผ่านคอมพิวเตอร์
2. ผลการพัฒนาและหาประสิ ทธิ ภาพของบทเรี ยนสื อประสม เรื อง การเขี ยนสะกดคํา มี 6 บทเรี ยนได้แ ก่
1) คําทีมี ตวั สะกด และไม่มีตวั สะกด 2) มาตราแม่กง, แม่กก 3) มาตราแม่กม, แม่กบ 4) มาตราแม่เกย, แม่กน 5) มาตราแม่เกอว,
แม่กด 6) คําพ้องรู ป คําพ้องเสี ยง แต่ละบทเรี ยนประกอบด้วย คู่มือครู (คําชี แจง ขันตอนการจัดการเรี ยนรู้ ในชันเรี ยน แผนการจัด
การเรี ยนรู้ แบบประเมินความสามารถ) คู่มือนักเรี ยน (คําชีแจง แบบทดสอบ ใบงาน) สื อการสอน สื อประสม ( เกม หนังสื อสามมิติ
บัตรคํา รู ปภาพ และสื อสื อผ่านคอมพิวเตอร์ ) ประสิ ทธิภาพของบทเรี ยนสื อประสมรายบุคคล มีค่าเท่ากับ 74.00/75.55 ประสิ ทธิ ภาพ
ของบทเรี ยนสื อประสมกลุ่มเล็ก มี ค่าเท่ากับ 77.66/80.55 ประสิ ทธิ ภาพของบทเรี ยนสื อประสมแบบภาคสนาม มีค่าประสิ ทธิ ภาพ
เท่ากับ 82.66/84.44 ซึงสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ทีตังไว้
3. การนําบทเรี ยนสื อประสมไปใช้ก ับนักเรี ยน พบว่า ครู มีค วามกระตือรื อร้ น มี การจัดเตรี ยมการสอน และ
วางแผนทีมีระบบ มีขนตอน
ั
มีปฏิสมั พันธ์ทีดี กบั นักเรี ยน และคอยช่ วยเหลื อให้คาํ แนะนํา ด้านนักเรี ยน พบว่า นักเรี ยนมีความตังใจ
รับผิดชอบ เอาใจใส่ เพียรพยายาม กระตือรื อร้น ร่ วมมือกันทํากิจกรรม และช่วยเหลือซึงกันและกัน
4. นักเรี ยนมี ผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนก่ อนและหลังเรี ยนด้วยบทเรี ยนสื อประสมแตกต่ างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิ ติทีระดับ 0.05 โดยผลสัม ฤทธิ ทางการเรี ยนหลังเรี ยนด้วยบทเรี ยนสื อประสมมี ค่าเฉลี ยสู งกว่าผลสัม ฤทธิ ทางการเรี ยน
ก่อนเรี ยนด้วยบทเรี ยนสื อประสม และนักเรี ยนเห็นด้วยว่าการเรี ยนโดยใช้บทเรี ยนสื อประสมมีประโยชน์มากทําให้ มีผลการเรี ยนทีดี
ขึนกว่าเดิม เกิดความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ เกิดความเข้าใจในเนื อหามากยิงขึน เกิดความรู้สึกมันใจในการเรี ยนมากขึน และ
เกิดความกระตือรื อร้นในการเรี ยน
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51253416 : MAJOR: CURRICULUM AND SUPERVISION
KEY WORD : THE DEVELOPMENT OF MULTIMEDIA / THAI SPELLING
ATCHARA JETTABUT: THE DEVELOPMENT OF MULTIMEDIA ON THAI SPELLING,
WRITING FOR FOURTH GRADE STUDENTS. THESIS ADVISORS : ASST.PROF.MAREAM
NILLAPUN, Ed.D, ASSOC.PROF. SOMPORN RUAMSUK, M.Ed. AND ANIRUT SATIMAN
Ed.D.398 pp.
The purpose of this research were: 1) to study of fundamental data about the
development of the multimedia on Thai spelling writing for fourth grade students,
2) to develop the multimedia on Thai spelling writing, 3) to implement the multimedia on Thai
spelling writing, 4) to compare students’ achievement of Thai spelling writing and to study
students’ opinions about the multimedia on Thai spelling writing. The sample consisted of 6
fourth grade students who are 5 Thai students and 1 Korean Student at Somtawin Witead
Suksa Huaymongkon School, Hua Hin, Prachuap Khiri Khan, during the second semester of
academic year 2011 and the duration of the experiment covered 12 periods of 9 hours
teaching of Thai spelling writing. The research instruments were: 1) the multimedia on Thai
spelling, 2) the achievement test and 3) the students’ opinions about multimedia from
questionnaires. The t-test was used to analyze the data in order to assess the students’
achievement in learning Thai spelling writing. In addition, the percentage, mean, standard
deviation and content analysis.
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The results found that:
1. The teachers and the students need to use multimedia that contains games,
pop-up books, word cards, pictures and multimedia that using computer.
2. The efficiency of multimedia whose content consisted of six lessons, 1) words
with consonants and without consonants, 2) words in the Mae Gong group,word in the Mae
Gonk group 3) words in the Mae Gom group, words in the Mae Gob group 4) words in the
Mae Guei group and words in the Mae Kon group, 5) words in the Mae Guew group words in
the Mai God group and 6) homonyms, heteronyms. In each lesson included a teacher
handbook (explanation, teacher step, lesson plan, evaluation test), a student handbook
(explanation, test, worksheets), teaching materials (multimedia which is including games,
pop-up books, words cards, pictures and multimedia that used a computer), the individual
efficiency result of multimedia was 74.00/75.55. For the small group test the efficiency of
multimedia was 77.66/80.55 and the field test study result showed an efficiency of
82.66/84.44, higher than the criteria standard of 80/80
3.The implementation of multimedia on Thai spelling writing with students, It was
found that the teachers were enthusiastic about lessons, preparing learning activities
ethically, interact with students in a good manner. For students, they had enjoyed these
lessons, paid more attention, cooperative and worked well in teams.
4.The students’ achievement, both pre-test and post-test were different by
0.05,significantly the achievement of post-test result was higher than the achievement of
pre-test results and also the students’ opinions about multimedia were improved, it was found
that the multimedia produced high achievement, creative thinking, and clear understanding
the lesson, self-confidence, and more active learning from the learning.
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กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิพนธ์ฉบับนี สําเร็ จได้ดว้ ยดี เพราะผูว้ ิจยั ได้รับความอนุเคราะห์อย่างสู งจากผูช้ ่วย
ศาสตราจารย์ ดร. มาเรี ย ม นิ ล พันธุ์ ซึ งเป็ นที ปรึ ก ษาวิท ยานิ พ นธ์ คอยช่ วยเหลื อ ให้ค าํ แนะนํา
ตลอดจนตรวจแก้ไขข้อบกพร่ องมาโดยตลอด จนวิทยานิ พนธ์เสร็ จสมบูรณ์ และรองศาสตราจารย์
สมพร ร่ วมสุ ข และ อาจารย์ ดร.อนิรุทธ์ สติมนั ผูค้ อยช่วยเหลือและให้คาํ แนะนําทีเป็ นประโยชน์
อย่างยิงกับผูว้ จิ ยั ขอขอบพระคุณผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.กรภัสสร อินทรบํารุ ง ทีกรุ ณาเป็ นประธาน
ในการพิจารณาวิทยานิ พนธ์ และอาจารย์ ดร. สุ จิตรา คงจินดา ผูท้ รงคุณวุฒิ ทีกรุ ณาให้คาํ ปรึ กษา
คําแนะนํา และแก้ไขข้อบกพร่ อง จนทําให้วทิ ยานิพนธ์เล่มนีถูกต้องและสมบูรณ์ยงขึ
ิ น

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส
ขอขอบพระคุณ ผูเ้ ชียวชาญทัง 3 ท่าน ทีตรวจสอบเครื องมือทีใช้ในการวิจยั ครังนี ได้แก่

ผูช้ ่ วยศาสตราจารย์ ดร. ปั ญญา ทองนิ ล อาจารย์ ดร.ชนสิ ทธิ สิ ทธิ สู งเนิ น อาจารย์ประจําภาควิชา
หลัก สู ต รและการสอน มหาวิ ท ยาลัย ราชภัฎ เพชรบุ รี ผู้ใ ห้ ค ํา แนะนํา ด้า นการจัด การเรี ย นรู้
สื อประสม และการวัดประเมินผล และนางสาววาสนา มีลาภ ศึกษานิ เทศก์ชาํ นาญการ สํานักงาน
เขตพืนทีการศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ผูใ้ ห้คาํ แนะนําด้านการจัดการเรี ยนรู้ และเนื อหาวิชาภาษาไทย
ทําให้เครื องมือทีใช้ในการวิจยั ครังนีมีความสมบูรณ์มากยิงขึน
ขอขอบพระคุ ณ ผู้อ ํา นวยการ ผู้จ ัด การ และเพื อนครู โ รงเรี ย นสมถวิ ล วิ เ ทศศึ ก ษา
ห้วยมงคล ทีให้ความอนุ เคราะห์ ส่ งเสริ ม และช่ วยเหลื อผูว้ ิจยั ให้ได้มีโอกาสพัฒนาตนเอง และ
ขอขอบใจนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 4 โรงเรี ยนสมถวิลวิเทศศึกษา ห้วยมงคล ทีให้ความร่ วมมือ
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ท้ายทีสุ ดขอกราบขอบพระคุ ณ คุ ณพ่อเสน่ ห์ คุณแม่สุวรรณา เจตบุตร และทุกคนใน
ครอบครั ว ที ให้ ก ารสนับ สนุ น ให้ก ํา ลัง ใจ ช่ ว ยเหลื อในการทํา งานด้ว ยดี เ สมอมา โดยเฉพาะ
คุ ณเสงียม นิ ลแดง ทีไม่สามารถอยู่ได้จนถึ งวันทีผูว้ ิจยั สําเร็ จการศึกษา คุ ณค่าและประโยชน์ของ
วิทยานิ พนธ์ฉบับนี ผูว้ ิจยั ขอบูชาแด่ บิดา มารดา อาจารย์ ตลอดจนผูม้ ีพระคุ ณทุกท่านทีได้อบรม
สังสอน และหวังเป็ นอย่างยิงว่าวิทยานิพนธ์ฉบับนี จะเป็ นประโยชน์ต่อครู ผสู้ อนตลอดจนผูท้ ีสนใจ
โดยทัวไป
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