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คาํสาํคญั :  การพฒันาบทเรียนสือประสม / การเขียนสะกดคาํ 
   อจัฉรา  เจตบุตร : การพฒันาบทเรียนสือประสม เรือง การเขียนสะกดคาํ สําหรับนักเรียนชันประถมศึกษา      
ปีที 4.   อาจารยที์ปรึกษาวทิยานิพนธ์: ผศ.ดร.มาเรียม นิลพนัธุ์, รศ. สมพร ร่วมสุข และ อ.ดร. อนิรุทธ์  สติมนั 398 หนา้. 
 
      การวิจยัครังนีมีวตัถุประสงคเ์พือ 1)ศึกษาขอ้มูลพืนฐานเกียวกบัการพฒันาบทเรียนสือประสม เรือง การเขียน
สะกดคาํ สาํหรับนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 4 2)พฒันาบทเรียนสือประสม เรือง การเขียนสะกดคาํ  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์
80/80 3)ทดลองใชบ้ทเรียนสือประสม เรือง การเขียนสะกดคาํ 4)เปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรียน เรือง การเขียนสะกดคาํ ของ
นกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 4 ก่อนและหลงัการใชบ้ทเรียนสือประสม และศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนทีมีต่อการเรียนการสอน
โดยใช้บทเรียนสือประสม กลุ่มตวัอยา่ง คือ นักเรียนชนัประถมศึกษาปีที 4 โรงเรียนสมถวิลวิเทศศึกษา ห้วยมงคล อาํเภอหัวหิน         
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ จาํนวน 6 คน ซึงเป็นนักเรียนไทย จาํนวน 5 คน และเป็นนักเรียนเกาหลี จาํนวน 1 คน ในภาคเรียนที 2         
ปีการศึกษา 2554 เป็นเวลา 12 คาบเรียน รวมทงัหมด 9 ชวัโมง เครืองมือทีใช้ในการวิจยัประกอบดว้ย 1) บทเรียนสือประสม เรือง 
การเขียนสะกดคาํ 2) แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียน เรือง การเขียนสะกดคาํ และ 3) แบบสอบถามความคิดเห็นของ
นกัเรียนทีมีต่อการเรียนโดยใชบ้ทเรียนสือประสม วิเคราะห์ขอ้มูลโดยเปรียบเทียบผลสมัฤทธิทางการเรียนของนกัเรียนก่อนและหลงั
ดว้ยค่าสถิติที (t-test แบบ dependent) วิเคราะห์ระดบัความคิดเห็น ดว้ยค่าเฉลีย ( ) ค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ วิเคราะห์
เนือหา (Content Analysis) 
 
      ผลการวิจยัพบวา่ 
      1. ครูและนกัเรียนตอ้งการให้มีการจดัการเรียนรู้โดยใชบ้ทเรียนสือประสม ทีประกอบ ดว้ย เกม หนงัสือสามมิติ 
บตัรคาํ รูปภาพ และสือผา่นคอมพิวเตอร์  
      2. ผลการพฒันาและหาประสิทธิภาพของบทเรียนสือประสม เรือง การเขียนสะกดคาํ มี 6 บทเรียนได้แก่           
1) คาํทีมีตวัสะกด และไม่มีตวัสะกด 2) มาตราแม่กง, แม่กก 3) มาตราแม่กม, แม่กบ 4) มาตราแม่เกย, แม่กน 5) มาตราแม่เกอว,       
แม่กด  6) คาํพอ้งรูป คาํพอ้งเสียง แต่ละบทเรียนประกอบดว้ย คู่มือครู (คาํชีแจง ขนัตอนการจดัการเรียนรู้ในชนัเรียน แผนการจดั 
การเรียนรู้ แบบประเมินความสามารถ) คู่มือนกัเรียน (คาํชีแจง แบบทดสอบ ใบงาน) สือการสอน  สือประสม ( เกม หนงัสือสามมิติ    
บตัรคาํ รูปภาพ และสือสือผา่นคอมพิวเตอร์) ประสิทธิภาพของบทเรียนสือประสมรายบุคคล มีค่าเท่ากบั 74.00/75.55 ประสิทธิภาพ
ของบทเรียนสือประสมกลุ่มเล็ก มีค่าเท่ากบั 77.66/80.55 ประสิทธิภาพของบทเรียนสือประสมแบบภาคสนาม มีค่าประสิทธิภาพ
เท่ากบั 82.66/84.44 ซึงสูงกวา่เกณฑ ์80/80 ทีตงัไว ้
      3. การนาํบทเรียนสือประสมไปใช้กับนักเรียน พบว่า ครูมีความกระตือรือร้น มีการจดัเตรียมการสอน และ
วางแผนทีมีระบบ มีขนัตอน มีปฏิสมัพนัธ์ทีดีกบันกัเรียน และคอยช่วยเหลือให้คาํแนะนาํ ดา้นนกัเรียน พบว่า นกัเรียนมีความตงัใจ 
รับผิดชอบ เอาใจใส่ เพียรพยายาม กระตือรือร้น ร่วมมือกนัทาํกิจกรรม และช่วยเหลือซึงกนัและกนั 
      4. นักเรียนมีผลสัมฤทธิทางการเรียนก่อนและหลงัเรียนด้วยบทเรียนสือประสมแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญั   
ทางสถิติทีระดับ 0.05 โดยผลสัมฤทธิทางการเรียนหลงัเรียนด้วยบทเรียนสือประสมมีค่าเฉลียสูงกว่าผลสัมฤทธิทางการเรียน       
ก่อนเรียนดว้ยบทเรียนสือประสม และนกัเรียนเห็นดว้ยวา่การเรียนโดยใชบ้ทเรียนสือประสมมีประโยชน์มากทาํให้ มีผลการเรียนทีดี
ขึนกวา่เดิม  เกิดความคิดสร้างสรรคแ์ละจินตนาการ เกิดความเขา้ใจในเนือหามากยงิขึน เกิดความรู้สึกมนัใจในการเรียนมากขึน และ
เกิดความกระตือรือร้นในการเรียน 
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 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.  
 
 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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กติติกรรมประกาศ 
 
 วทิยานิพนธ์ฉบบันีสําเร็จไดด้ว้ยดี เพราะผูว้ิจยัไดรั้บความอนุเคราะห์อยา่งสูงจากผูช่้วย
ศาสตราจารย์ ดร. มาเรียม นิลพนัธ์ุ ซึงเป็นทีปรึกษาวิทยานิพนธ์ คอยช่วยเหลือ ให้คาํแนะนํา
ตลอดจนตรวจแกไ้ขขอ้บกพร่องมาโดยตลอด จนวิทยานิพนธ์เสร็จสมบูรณ์  และรองศาสตราจารย์
สมพร ร่วมสุข และ อาจารย ์ดร.อนิรุทธ์ สติมนั ผูค้อยช่วยเหลือและให้คาํแนะนาํทีเป็นประโยชน์
อยา่งยงิกบัผูว้จิยั ขอขอบพระคุณผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.กรภสัสร อินทรบาํรุง ทีกรุณาเป็นประธาน
ในการพิจารณาวิทยานิพนธ์ และอาจารย ์ดร. สุจิตรา คงจินดา ผูท้รงคุณวุฒิ ทีกรุณาให้คาํปรึกษา 
คาํแนะนาํ และแกไ้ขขอ้บกพร่อง จนทาํใหว้ทิยานิพนธ์เล่มนีถูกตอ้งและสมบูรณ์ยงิขึน 
 
 ขอขอบพระคุณ ผูเ้ชียวชาญทงั 3 ท่าน ทีตรวจสอบเครืองมือทีใชใ้นการวิจยัครังนี ไดแ้ก่ 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ปัญญา ทองนิล  อาจารย ์ดร.ชนสิทธิ สิทธิสูงเนิน อาจารยป์ระจาํภาควิชา
หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ผู้ให้ค ําแนะนําด้านการจัดการเรียนรู้               
สือประสม และการวดัประเมินผล และนางสาววาสนา มีลาภ ศึกษานิเทศก์ชาํนาญการ สํานกังาน      
เขตพืนทีการศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ผูใ้ห้คาํแนะนาํดา้นการจดัการเรียนรู้ และเนือหาวิชาภาษาไทย   
ทาํใหเ้ครืองมือทีใชใ้นการวจิยัครังนีมีความสมบูรณ์มากยงิขึน 
 
 ขอขอบพระคุณผู้อ ํานวยการ ผู้จ ัดการ และเพือนครูโรงเรียนสมถวิลวิเทศศึกษา        
ห้วยมงคล ทีให้ความอนุเคราะห์ ส่งเสริม และช่วยเหลือผูว้ิจยัให้ได้มีโอกาสพฒันาตนเอง และ    
ขอขอบใจนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 4 โรงเรียนสมถวิลวิเทศศึกษา ห้วยมงคล ทีให้ความร่วมมือ
ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 
 ทา้ยทีสุดขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อเสน่ห์ คุณแม่สุวรรณา  เจตบุตร และทุกคนใน
ครอบครัว ทีให้การสนับสนุน ให้กําลังใจ ช่วยเหลือในการทาํงานด้วยดีเสมอมา โดยเฉพาะ          
คุณเสงียม นิลแดง ทีไม่สามารถอยู่ไดจ้นถึงวนัทีผูว้ิจยัสําเร็จการศึกษา คุณค่าและประโยชน์ของ
วิทยานิพนธ์ฉบบันี ผูว้ิจยัขอบูชาแด่บิดา มารดา อาจารย  ์ตลอดจนผูมี้พระคุณทุกท่านทีไดอ้บรม   
สังสอน และหวงัเป็นอยา่งยงิวา่วิทยานิพนธ์ฉบบันีจะเป็นประโยชน์ต่อครูผูส้อนตลอดจนผูที้สนใจ
โดยทวัไป 
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