
การศึกษาความสามารถในการออกเสียงคํา  
ของนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา  

ชั้นเตรียมความพรอม ศนูยการศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง  
โดยใชบทเรยีนคอมพิวเตอรชวยสอน  

รวมกับเทคนิคการบริหารอวัยวะท่ีใชในการพูด 
.............................................................................................................................................. 

ศิรินนัท จุยมอด 

 ครู ศูนยการศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง 

บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาความสามารถในการออกเสียงคํา ของนักเรียน

ที่มีความบกพรองทางสติปญญา โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) รวมกับเทคนิคการ

บริหารอวัยวะที่ใชในการพูด (Oral motor Exercise) 2) เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถการออกเสียง

คําของนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญา หลังการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) 

รวมกับเทคนิคการบริหาอวัยวะที่ใชในการพูด (Oral motor Exercise) กลุมเปาหมาย คือ นักเรียนที่

มีความบกพรองทางสติปญญา เพศชาย อายุ 7 ป   เปนนักเรียนช้ันเตรียมความพรอม ภาคเรียนที่ 2 

ปการศึกษา 2562 ศูนยการศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง จํานวน 1 คน ที่มีปญหาในการ

ออกเสียงคํา ไดมาจากการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใชในการวิจัยในครั้งน้ี คือ แผนการสอน

เฉพาะบุคคล โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) และเทคนิคการบริหารอวัยวะที่ใชในการพูด 

(Oral motor Exercise) จํานวน 2 แผน และ แบบประเมินความสามารถในการออกเสียงคํา              

ที่ผูวิจัยสรางขึ้นแลวทดลองโดยใชแผนการสอนเฉพาะบุคคล โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

(CAI) และเทคนิคการบริหารอวัยวะที่ใชในการพูด (Oral motor Exercise) สถิติที่ใชในการวิเคราะห

ขอมูลใช คาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน กราฟเสนการพรรณนาและแผนภูมิแทง  

 ผลการวิจัยพบวา  

 1. ความสามารถในการออกเสียงคําของนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญา หลังการใช

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) รวมกับเทคนิคการบริหารอวัยวะที่ใชในการพูด (Oral motor 

Exercise) อยูในระดับดีมาก 

  2. เปรียบเทียบความสามารถในการออกเสียงคําของนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญา 
หลังการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) รวมกับเทคนิคการบริหารอวัยวะที่ใชในการพูด (Oral 
motor Exercise) ดวยการวิเคราะหสถิ ติ พ้ืนฐานหาคาเฉลี่ย คาเ บ่ียงเบนมาตรฐาน  พบวา
ความสามารถในการออกเสียงคําของนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญา หลังการใชบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) รวมกับเทคนิคการบริหารอวัยวะที่ใชในการพูด (Oral motor Exercise) 
พบวา ความสามารถในการออกเสียงคําของนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญา สูงขึ้นจากกอน
การใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) รวมกับเทคนิคการบริหารอวัยวะที่ใชในการพูด (Oral 
motor Exercise) ทั้ง 2 มาตรา เปนไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว  



คําสําคัญ : ความสามารถในการออกเสียงคํา/ นักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญา/ บทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน/ เทคนิคการบริหารอวัยวะที่ใชในการพูด  

บทนํา 
  พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 10 วรรค 2 บัญญัติวาการจัด
การศึกษาสําหรับบุคคลที่มีความบกพรองทางรางกาย จิตใจ สติปญญา อารมณ สังคม การสื่อสารและ
การเรียนรูหรือมีรางกายพิการ หรือทุพพลภาพหรือบุคคลซึ่งไมสามารถพ่ึงตนเองได หรือไมมีผูดูแล
หรือดอยโอกาสตองจัดใหมีสิทธิและโอกาสตองจัดใหบุคคลดังกลาวมีสิทธิไดรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
เปนพิเศษ การจัดการศึกษาสําหรับคนพิการใหจัดต้ังแตแรกเกิดหรือพบความพิการโดยไมเสีย
คาใชจาย และใหบุคคลดังกลาว มีสิทธิไดรับ สิ่งอํานวยความสะดวก สื่อบริการ และความชวยเหลือ
อ่ืนใดทางการศึกษาตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง (พระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ, พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545,หนา 7 ) ดังน้ันการจัดการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาคนใหมีคุณภาพจึงเปนเรื่องจําเปนอยางย่ิง และตองเปนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ เพ่ือทําให
ศักยภาพที่มีอยูในตัวตนไดรับการพัฒนาอยางเต็มที่  สํานักงานการศึกษาแหงชาติไดกลาวไวใน
แผนการศึกษาแหงชาติวา เปาหมายของการจัดการศึกษา คือ การพัฒนา “คน” และ “คุณภาพของ
คน”  ซึ่งเปนทรัพยากรที่มีคุณคาและมีความสําคัญสูงสุดเหนือทรัพยากรทั้งปวง  ประเทศที่พัฒนา
แลวจึงใหความสําคัญดานการศึกษาแกประชาชนทุกเพศทุกวัยทั้งคนที่มีสภาพรางกายปกติและคน
พิการ (กรมการศึกษานอกโรงเรียน, 2543, หนา 1) 
  กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดประเภทและหลักเกณฑของคนพิการทางการศึกษา ไว 9 
ประเภทดังน้ี บุคคลที่มีความบกพรองทางการเห็น บุคคลที่มีความบกพรองทางการไดยิน บุคคลที่มี
ความบกพรองทางสติปญญา  บุคคลที่มีความบกพรองทางงรางกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ 
บุคคลที่มีความบกพรองทางการเรียนรู บุคคลที่มีความบกพรองทางการพูดและภาษา บุคคลที่มีความ
บกพรองทางพฤติกรรมหรืออารมณ บุคคลออทิสติก และบุคคลพิการซอน (พระราชบัญญัติการจัด
การศึกษาสําหรับคนพิการ, 2551, หนา 24) 
   เด็กบกพรองทางสติปญญา ภาวะความบกพรองนอกจากจะคํานึงถึงระดับสติปญญาแลวยังตอง
คํานึงถึงทักษะการปรับตัวทั้ง 10 ทักษะอีก คือ ทักษะการสื่อความหมาย การดูแลตนเอง การ
ดํารงชีวิตภายในบาน ทักษะทางสังคม การใชสาธารณสมบัติ การควบคุมตนเอง สุขอนามัยและความ
ปลอดภัย การเรียนวิชาการเพ่ือดํารงชีวิตประจําวัน การใชเวลาวางและการทํางาน ดังน้ัน การสอนให
เด็กบกพรองทางสติปญญามีความสามารถในการสื่อความหมายไดจึงเปนสิ่งที่ครูตองทํา โดยเฉพาะ
การสอนใหเด็กรู จักสื่อความหมายจากสัญลักษณที่เปนรูปภาพที่เด็กมักพบเห็นอยูรอบๆ ตัว จะชวย
ใหเด็กพัฒนาตนเองและสามารถนําไปใชเพ่ือเปนพ้ืนฐานในการดํารงชีวิตในสังคมได ซึ่งในการจดจํา
สัญลักษณตางๆ น้ัน โดยทั่วไปมักใชรูปภาพ ทั้งน้ี เพราะรูปภาพเปนสื่ออุปกรณที่ใชสื่อความหมายที่มี
อิทธิพลมาก (พัชรีวัลย เกตุแกนจันทร, 2539,หนา1) จากลักษณะการเรียนรู ของเด็กบกพรองทาง
พัฒนาการและสติปญญา มีขอจํากัดทางภาษาและมีปญหาในการเรียนรู สิ่งที่เปนนามธรรมการสอน
จึงควรเนนสิ่งที่เปนรูปธรรมเปนสิ่งสําคัญ (ผดุง อารยะวิญู, 2539,หนา 45)  
  การจัดการเรียนรูทางดานการสื่อสารใหกับเด็กบกพรองทางสติปญญาโดยการสอนแบบ
ธรรมดา คือการพูดบรรยายหนาช้ันเรียน เขียนบนกระดาน ดูบัตรภาพ ฝกทําในสมุดแบบฝกหัดและ



ใหผูปกครองนําแบบฝกหัดไปฝกตอเน่ืองที่บาน การสอนแบบน้ียังไมเพียงพอตอการกระตุนการเรียนรู
ของเด็กบกพรองทางสติปญญา แตการเรียนรูที่ดีน้ันเกิดขึ้นไดจาก กระบวนการเรียนรูเกิดจากการ
จัดการเรียนการสอนที่ดีและเหมาะสม ผูเรียนมีความสนใจและเรียนดวยความสนุกสนาน การนําสื่อ
การเรียนการสอนในรูปแบบตางๆ เขามา เชน บัตรภาพ บัตรคํา เลนเกม บทบาทสมมุติ โปรแกรม
คอมพิวเตอรชวยสอน ที่เปนรูปธรรม และนามธรรม ฯลฯ ( ณัชพร ศุภสมุทร 2554, หนา 230 ) 
  บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเปนสื่อการเรียนการสอนที่นาสนใจ เน่ืองจากเปนสื่อที่เปน
นําเสนอสื่อผสมดวยคอมพิวเตอรไดแก ขอความภาพน่ิง ภาพเคลื่อนไหว กราฟฟก แผนภูมิ วิดีทัศน
และเสียงเพ่ือถายทอดเน้ือหาบทเรียนหรือองคความรูในลักษณะใกลเคียงกับสอนจริงในหองเรียน จะ
เห็นไดวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนจึงเปนสื่อการเรียนการสอนที่ดีกวาสื่อชนิดอ่ืน คือมีความ
นาสนใจ เราความสนใจใหแกผูเรียน การเรียนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนจะชวยเสริม
ประสิทธิภาพการเรียนรูและทําใหกระบวนการเรียนรูสมบูรณสูงขึ้น 
  ดังน้ันผูวิจัยในฐานะครูผูสอนจึงสนใจพัฒนาความสามารถดานการออกเสียงคําของนักเรียนที่มี
ความบกพรองทางสติปญญา โดยใชชุดการสอนที่ใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ซึ่งเปนงานวิจัยที่
สงเสริมทักษะการรับรูและแสดงออกทางภาษา และใชเปนแนวทางในการปรับปรุงการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนตอไป 

วัตถุประสงคการวิจัย 
  1. เพ่ือศึกษาความสามารถในการออกเสียงคํา ของนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญา 
โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) รวมกับเทคนิคการบริหารอวัยวะที่ใชในการพูด (Oral 
motor Exercise)  
  2. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถการออกเสียงคําของนักเรียนที่มีความบกพรองทาง
สติปญญา หลังการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) รวมกับเทคนิคการบริหารอวัยวะที่ใชใน
การพูด (Oral motor Exercise) 

สมมติฐานการวิจัย 
  ความสามารถในการออกเสียงคําของนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญา หลังการใช
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รวมกับเทคนิคการบริหารอวัยวะที่ใชในการพูดสูงขึ้น 

วิธีดําเนินการวิจัย 
  1. กลุมเปาหมาย คือ นักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญา เพศชาย อายุ 7 ป  เปน
นักเรียนช้ันเตรียมความพรอม ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2562 ศูนยการศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 4 
จังหวัดตรัง จํานวน 1 คน ที่มีปญหาในการออกเสียงคํา ไดมาจากการเลือกแบบเจาะจงที่มีปญหาใน
การวางฐานกรณและการออกเสียงคํา 
  โดยมีเกณฑและวิธีการคัดเลือกดังน้ี  
    1. จากการประเมินความสามารถพ้ืนฐานและประเมินความสามารถในการออกเสยีง
คําพ้ืนฐาน พบวานักเรียนไมสามารถออกเสียงคําในมาตราตัวสะกดแมกก แมกง และแมกบ ได  
    2. จากการวินิจฉัยจากแพทยพบวา มีความบกพรองทางสติปญญา 
    3. กําลังศึกษาอยูช้ันเตรียมความพรอม ที่มีอายุ 7 ป 



    4. สามารถเขารวมการวิจัยเต็มเวลา   
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
   2.1 แผนการสอนเฉพาะบุคคล โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) และเทคนิค
การบริหารอวัยวะที่ใชในการพูด (Oral motor Exercise) 
   2.2 แบบประเมินความสามารถในการออกเสียงคําที่ผูวิจัยสรางขึ้น 
  3. ตัวแปรที่ศึกษา 
   ตัวแปรตนที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) รวมกับเทคนิค
การบริหารอวัยวะที่ใชในการพูด (Oral motor Exercise) 
   ตัวแปรตามที่ใชในการวิจัยในครั้งน้ี คือ ความสามารถในการออกเสียงคําของนักเรียนที่มี
ความบกพรองทางสติปญญา 
  4. การดําเนินการทดลอง 
   4.1 ทําการทดสอบนักเรียนกลุมเปาหมายกอนเรียนดวยแบบประเมินความสามารถใน
การออกเสียงคํา และแบบประเมินความสามารถการบริหารกลามเน้ือที่ใชในการพูดที่ผูวิจัยสรางขึ้น 
 ใชเวลาในการทําแบบทดสอบครั้งละ 50 นาที 
   4.2 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการสอนเฉพาะบุคคล ( Individual 
Implementation Plan: IIP) ทักษะการรับรูและแสดงออกทางภาษา โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอน (CAI) และเทคนิคการบริหารกลามเน้ือที่ใชในการพูด (Oral motor Exercise) ใชเวลา
แผนการเรียนรูละ 10 ครั้ง จํานวน 20 ครั้ง ครั้งละ 50 นาที เปนเวลา 6 สัปดาห ซึ่งไมนับรวมเวลาใน
การทดสอบความสามารถในการออกเสียงคําและความสามารถในการบริหารกลามเน้ือที่ใชในการพูด 
กอนเรียนและหลังเรียน    
   4.3 ทําการทดสอบหลังเรียนกับนักเรียนกลุมเปาหมาย ดวยแบบประเมินความสามารถ
ในการออกเสียงคํา และแบบประเมินความสามารถการบริหารอวัยวะที่ใชในการพูด โดยใชบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับเทคนิคการบริหารอวัยวะที่ใชในการพูด (Oral motor Exercise) หลัง
เสร็จสิ้นการเรียนการสอนตามแผนการสอนเฉพาะบุคคล ใชเวลาในการทดสอบครั้งละ 50 นาที ซึ่ง
เปนแบบประเมินชุดเดียวกับที่ใชทดสอบกอนการสอน 
  5. การวิเคราะหขอมูล 
   5.1 การศึกษาความสามารถดานการออกเสียงคํา ภายหลังการจัดการเรียนการสอนโดย
ใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับเทคนิคการบริหารอวัยวะใชในการพูด (Oral motor 
Exercise) ดวยกราฟเสนและการพรรณนา 
   5.2 การเปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนที่ไดจากการประเมินความสามารถกอนและหลัง
การสอนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับเทคนิคการบริหารอวัยวะที่ใชในการพูด (Oral motor 
Exercise) ดวยแผนภูมิแทง 
ผลการวิเคราะหขอมูล 
  1. ความสามารถในการออกเสียงคํา ของนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญา โดยใช
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) รวมกับเทคนิคการบริหารอวัยวะที่ใชในการพูด (Oral motor 
Exercise) 



  การประเมินความสามารถในการออกเสียงคําของนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญา 
ในภาพรวมมีความสามารถอยูในระดับดีมาก คาเฉลี่ย 4.3 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.42 เมื่อพิจารณา
เปนรายดาน พบวา การประเมินความสามารถในการออกเสียงคําของนักเรียนที่มีความบกพรองทาง
สติปญญา หลังการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) รวมกับเทคนิคการบริหารอวัยวะที่ใชใน
การพูด (Oral motor Exercise) อยูในระดับดีมากทั้ง 2 มาตรา คือ การออกเสียงคําตามมาตรา
ตัวสะกดแมกง และแมกก รายละเอียดดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานความสามารถในการออกเสียงคํา ของนักเรียนที่มีความ

บกพรองทางสติปญญา หลังการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) รวมกับเทคนิคการบริหารอวัยวะที่

ใชในการพูด (Oral motor Exercise)  

 การออกเสียงคําตามมาตราตัวสะกด 𝒙𝒙� S.D. ระดับ 
ความสามารถ 

อันดับ 
ที่ 

1. แมกก 4.0 0.71 ดีมาก (2) 
2. แมกง 4.6 0.55 ดีมาก (1) 

 รวมเฉลี่ย 4.3 0.42 ดีมาก  

 2. การเปรียบเทียบความสามารถการออกเสียงคําของนักเรียนที่มีความบกพรองทาง

สติปญญา หลังการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) รวมกับเทคนิคการบริหารอวัยวะที่ใชใน

การพูด (Oral motor Exercise) 

 ผลการทดสอบสมมติฐานดวยการวิเคราะหสถิติพ้ืนฐานหาคาเฉลี่ย  คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

พบวา ผลการเปรียบเทียบความสามารถสามารถในการออกกเสียงคํา ของนักเรียนที่มีความบกพรอง

ทางสติปญญา หลังใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) รวมกับเทคนิคการบริหารอวัยวะที่ใชใน

การพูด (Oral motor Exercise) สูงขึ้นกวา กอนการพัฒนา ทั้ง 2 มาตราตัวสะกดรายละเอียดดัง

ตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบความสามารถสามารถในการออกกเสียงคํา ของนักเรียนที่มีความ
บกพรองทางสติปญญา กอนและหลังใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) รวมกับเทคนิคการ
บริหารอวัยวะที่ใชในการพูด (Oral motor Exercise)  

รายการประเมิน กอนการพัฒนา หลังการพัฒนา ความตาง 
แมกก 8 20 +12 

แมกง 8 23 +15 

คะแนนรวม 16 43 +27 

คาเฉลี่ย 1.6 4.3 +2.7 

S.D. 0.55 0.42  

ระดับความสามารถ ปรับปรุง ดีมาก  



สรุปผลการวิจัย 
  1. วิเคราะหความสามารถในการออกเสียงคําของนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญา 
หลังการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) รวมกับเทคนิคการบริหารอวัยวะที่ใชในการพูด 
(Oral motor Exercise) อยูในระดับดีมาก  
  เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ความสามารถในการออกเสียงคําของนักเรียนที่มีความ
บกพรองทางสติปญญา หลังการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) รวมกับเทคนิคการบริหาร
อวัยวะที่ใชในการพูด (Oral motor Exercise) อยูในระดับดีมากทั้ง 2 มาตรา คือ การออกเสียง
คําตามมาตราตัวสะกดแมกง และแมกก ตามลําดับ 
  2. วิเคราะหเปรียบเทียบความสามารถในการออกเสียงคําของนักเรียนที่มีความบกพรองทาง
สติปญญา หลังการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) รวมกับเทคนิคการบริหารอวัยวะที่ใชใน
การพูด (Oral motor Exercise) ดวยการวิเคราะหสถิติพ้ืนฐานหาคาเฉลี่ย  คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
พบวาความสามารถในการออกเสียงคําของนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญา หลังการใช
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) รวมกับเทคนิคการบริหารอวัยวะที่ใชในการพูด (Oral motor 
Exercise) พบวา ความสามารถในการออกเสียงคําของนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญา สูงขึ้น
จากกอนการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) รวมกับเทคนิคการบริหารอวัยวะที่ใชในการพูด 
(Oral motor Exercise) ทั้ง 2 มาตรา เปนไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว 

อภิปรายผล 
  จากการศึกษาการพัฒนาความสามารถในการออกเสียงคําของนักเรียนที่มีความบกพรองทาง
สติปญญา หลังการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) รวมกับเทคนิคการบริหารอวัยวะที่ใชใน
การพูด (Oral motor Exercise) สามารถอภิปรายผลไดดังน้ี 
  1. วิเคราะหความสามารถในการออกเสียงคํา ของนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญาโดยใช
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รวมกับเทคนิคการบริหารอวัยวะที่ใชในการพูด พบวา กอนการสอน อยูใน
ระดับปรับปรุง ถือวาไมผานเกณฑการประเมินตามระดับความสามารถคะแนนความสามารถในการออก
เสียงคํา แตหลังจากไดรับการพัฒนาความสามารถในการลากเสนพ้ืนฐาน โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอน รวมกับเทคนิคการบริหารอวัยวะที่ใชในการพูด อยูในระดับดีมาก ปจจัยที่สงผลใหนักเรียนมี
ความสามารถในการออกเสียงคําหลังการสอนสูงกวากอนการสอน กลาวไดวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอน รวมกับเทคนิคการบริหารอวัยวะที่ใชในการพูดที่ผูวิจัยนํามาใชมีความเหมาะสมและชวยพัฒนา
ความสามารถดานการออกเสียงคําของนักเรียน โดยการนําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมาใชในการฝก
การออกเสียงคําทําใหนักเรียนเกิดความสนใจและสามารถเลียนแบบการออกเสียงคําตามบทเรียนได
ถูกตอง ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนยังเนนใหนักเรียนไดฝกปฏิบัติและมีสวนรวมในการทํา
กิจกรรมทุกขั้นตอน นอกจากน้ียังใชเทคนิคการบริหารอวัยวะที่ใชในการพูดมาชวยในการเตรียมความ
พรอมของกลามเน้ือและกระตุนใหอวัยวะในการพูดของนักเรียนมีความพรอมและแข็งแรง สอดคลองกับ
งานวิจัยของ ยุวดี ฉายแสง (2542) ไดศกึษาการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนศัพทภาษาอังกฤษเพ่ือ
เตรียมความพรอมสําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม ทดลองโดยใหนักเรียน
ทําแบบทดสอบกอนเรียนและเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนจากน้ันใหทําแบบทดสอบหลังเรียน
ซึ่งเปนชุดเดียวกันจําแนกตามวัตถุประสงค โดยผลสรุปจากการวิเคราะหดวยวิธี Item by objective 



analysis พบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีประสิทธิภาพตามเกณฑรอบรูตามวัตถุประสงคเฉลี่ยคิด
เปนรอยละ 85 ผูเรียนมีความคิดเห็นวาพอใจและชอบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน และใหขอเสนอแนะ
ในการวิจัยครั้งตอไปวาควรมีการใชหูฟงในการเรียน มีภาพและเสียง ควรเลือกเน้ือหาและแบบฝกหัดให
ถูกตองและเหมาะสม ควรทราบพ้ืนฐานความรูทักษะของนักเรียน มีการสรางเน้ือหาในลักษณะ
ภาพเคลื่อนไหวและสรางเน้ือหาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนในวิชาอ่ืนๆ  
  2. วิเคราะหความแตกตางระหวางคะแนนทดสอบกอนและหลังการพัฒนาความสามารถใน
การออกเสียงคํา ของนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญาโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
รวมกับเทคนิคการบริหารอวัยวะที่ใชในการพูด พบวา ความสามารถในการออกเสียงคําของนักเรียนที่
มีความบกพรองทางสติปญญา หลังการพัฒนาความสามารถในการออกเสียงคํา สูงขึ้น เปนไปตาม
สมมติฐานที่ต้ังไว คือความสามารถในการออกเสียงคําของนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญา          
หลังการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รวมกับเทคนิคการบริหารอวัยวะที่ใชในการพูดสูงขึ้น อาจ
เปนเพราะในการจัดกระบวนการเรียนรูในแตละขั้นตอนน้ันนักเรียนไดฝกปฏิบัติจริงและมีสวนรวมใน
การทํากิจกรรมทุกขั้นตอน ซึ่งบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รวมกับเทคนิคการบริหารอวัยวะที่ใชใน
การพูดทําใหนักเรียนสามารถออกเสียงคําไดถูกตอง นอกจากน้ียังมีการใชกิจกรรการบริหารอวัยวะใน
การพูดเพ่ือเตรียมความพรอมและความแข็งแรงของกลามเน้ือที่ใชในการพูด ซึ่งในการที่นักเรียนจะ
พูดหรืออกเสียงําไดน้ันจะตองมีความพรอมของอวัยวะที่ใชในการพูดดวย สอดคลองกับผลงานวิจัย
ของ จุฑารัตน กิวัฒนา (2549) ไดศึกษาการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การใชแปนลัด
ในโปรแกรมประมวลคําสําหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการเห็นของนักเรียนช้ันประถมศึกษาป
ที่ 6 จํานวน 11 คน เครื่องมือที่ใชในการศึกษา คือ บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การใชแปน
ลัดโปรแกรมประมวลคํา สําหรับเด็กที่มีความบกพรองทางการเห็นและแบบทดสอบกอนและหลัง
เรียน ผลการศึกษาพบวา นักเรียนที่มีความบกพรองทางการเห็น สามารถเรียนรูจากบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนเรื่องการใชแปนลัดในโปรแกรมประมวลคําได โดผูเรียนสามารถบรรลุ
วัตถุประสงคการเรียนครบทั้ง 4 ขอ มีผลการเรียนเพ่ิมมากขึ้น เมื่อเปรียบเทียบคะแนนแบบทดสอบ
กอนเรียนและหลังเรียน พบวานักเรียนทําคะแนนแบบทดสอบหลังเรียนไดมากกวาแบบทดสอบกอน
เรียน โดยเฉลี่ย 9.36 คะแนน คิดเปนรอยละ 46.81 ดังน้ันจากเหตุผลดังกลาวขางตน การพัฒนา
ความสามารถในการออกเสียงคําของนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญา  หลังการใชบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน รวมกับเทคนิคการบริหารอวัยวะที่ใชในการพูดใหนักเรียนไดลงมือปฏิบัติจริง
ดวยตนเอง จึงสงผลใหนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญากลุมเปาหมายมีผลพัฒนาที่สูงขึ้น 
 ดังน้ันจากเหตุผลดังกลาวขางตน การพัฒนาความสามารถในการลากเสนพ้ืนฐานของนักเรียนที่มี
ความบกพรองทางสติปญญา โดยใชเทคนิคการสอนที่ใชรหัสสีรวมกับกิจกรรมศิลปะสรางสรรคให
นักเรียนไดลงมือปฏิบัติจริงดวยตนเอง จึงสงผลใหนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญาในความ
รับผิดชอบของผูวิจัยมีผลพัฒนาที่สูงขึ้น 

 

 

 



ขอเสนอแนะ 
  1. ขอเสนอแนะในการนําไปใชประโยชน 
   1.1 สามารถนําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รวมกับเทคนิคการบริหารอวัยวะที่ใชใน
การพูดไปใชในการพัฒนาความสามารถในการออกเสียงคํา ของนักเรียนที่มีความบกพรองทาง
สติปญญาคนอ่ืนได  
   1.2 สามารถนําแบบประเมินความสามารถในการออกเสียงคําไปใชในการประเมิน
ความสามารถในการออกเสียงคํา ของนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญาคนอ่ืนได  
  2. ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป 
   2.1 ควรมีการนําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รวมกับเทคนิคการบริหารอวัยวะที่ใชใน
การพูดไปทดลองใชกับนักเรียนที่มีความตองการพิเศษประเภทอ่ืน ๆ เชน นักเรียนที่มีความบกพรอง
ทางการพูดและภาษา เปนตน 
   2.2 ควรมีสิ่งเสริมแรงที่หลากหลาย เชน การใหคําชมหรือรางวัล เพ่ือเปนการกระตุนให
นักเรียนเกิดความสนใจและกระตือรือรนในการทํากิจกรรม รวมถึงกลาแสดงออกในหองเรียน มีความ
มั่นใจและมีปฏิสัมพันธกับครูและเพ่ือนมากย่ิงขึ้น ซึ่งจะทําใหการจัดกิจกรรมเกิดความสนุกสนานและ
นาสนใจ 
   2.3 ควรมีการศึกษาความสามารถในการออกเสียงคํา โดยการใชเทคนิควิธีการสอนอ่ืน
เพ่ิมเติม 
   2.4 ควรศึกษาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รวมกับเทคนิคการ
บริหารอวัยวะที่ใชในการพูด สําหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญา 
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