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 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดฝึกส่ือประสม  
เรื่อง การอ่านและเขียนสะกดค าตรงตามมาตราตัวสะกด ของนักเรียนออทิสติก ศูนย์การเรียน
ส าหรับบุคคลออทิสติก ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 2) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ของนักเรียนออทิสติก ศูนย์การเรียนส าหรับบุคคลออทิสติก ก่อนและหลังเรียนด้วย  
ชุดฝึกส่ือประสม เรื่อง การอ่านและเขียนสะกดค าตรงตามมาตราตัวสะกด 3) เพื่อศึกษาค่าดัชนี
ประสิทธิผลของนักเรียนออทิสติก ศูนย์การเรียนส าหรับบุคคลออทิสติก ท่ีเรียนด้วย  
ชุดฝึกส่ือประสม เรื่อง การอ่านและเขียนสะกดค าตรงตามมาตราตัวสะกด 
 กลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ในการวิจัย จ าแนกเป็น 1) กลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ในการทดลองเพื่อ
ทดสอบหาประสิทธิภาพเครื่องมือ ได้แก่ กลุ่มเป้าหมายส าหรับทดสอบเพื่อหาประสิทธิภาพ 
แบบเด่ียว ในการพัฒนาการอ่านและเขียนสะกดค าตรงตามมาตราตัวสะกด ของนักเรียน 
ออทิสติก โดยใช้ชุดฝึกส่ือประสม เป็นนักเรียนออทิสติกท่ีเรียนในโรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล 
จังหวัดกาฬสินธุ์ อายุระหว่าง 9 - 12 ปี ก าลังเรียนในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2558  
มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ อ่านและเขียน สระ และพยัญชนะได้ จ านวน 3 คน 
กลุ่มเป้าหมายส าหรับทดสอบเพื่อหาประสิทธิภาพแบบกลุ่มในการพัฒนาการอ่านและเขียนสะกด
ค าตรงตามมาตราตัวสะกด ของนักเรียนออทิสติก โดยใช้ชุดฝึกส่ือประสม เป็นนักเรียนออทิสติก 
ท่ีเรียนในโรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ อายุระหว่าง 9 - 12 ปี ก าลังเรียนใน 
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2558 มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ อ่านและเขียน สระ  
และพยัญชนะได้ จ านวน 7 คน และกลุ่มเป้าหมายส าหรับทดสอบเพื่อหาประสิทธิภาพ 
แบบภาคสนาม ในการพัฒนาการอ่านและเขียนสะกดค าตรงตามมาตราตัวสะกด ของนักเรียน
ออทิสติก โดยใช้ชุดฝึกส่ือประสม เป็นนักเรียนออทิสติกท่ีเรียนในโรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล 
จังหวัดกาฬสินธุ์ อายุระหว่าง 9 - 12 ปี ก าลังเรียนในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558  
มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ อ่านและเขียน สระ และพยัญชนะได้ จ านวน 10 คน  
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2) กลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ชุดฝึกส่ือประสมเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนสะกดค าตรงตามมาตรา
ตัวสะกด เป็นนักเรียนออทิสติก ท่ีก าลังศึกษาอยู่ในศูนย์การเรียนส าหรับบุคคลออทิสติก  
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2559 อายุระหว่าง 9 - 12 ปี มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ 
อ่านและเขียน สระ และพยัญชนะได้ จ านวน 7 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) เครื่องมือ
ท่ีใช้ในการจัดการเรียนการสอน ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ แผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล แผนการสอนเฉพาะบุคคล และชุดฝึกส่ือประสม 2) เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล คือ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การอ่านและเขียนสะกดค า 
ตรงตามมาตราตัวสะกด ส าหรับนักเรียนออทิสติก ศูนย์การเรียนส าหรับบุคคลออทิสติก  
จ านวน 20 ข้อ วิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉล่ีย ร้อยละ และสถิติทดสอบวิลคอกซัน (The Wilcoxon 
Matched Pairs Signed – Ranks Test) 
 ผลการวิจัยพบว่า ชุดฝึกส่ือประสมท่ีสร้างขึ้นมีความเหมาะสมสอดคล้อง มีคุณภาพอยู่ใน
ระดับดีมาก และประสิทธิภาพของชุดฝึกส่ือประสม เรื่อง การอ่านและเขียนสะกดค าตรงตาม
มาตราตัวสะกด ท่ีได้สร้างขึ้นมีคุณภาพระดับดีมากและประสิทธิภาพของชุดฝึกส่ือประสม  
เรื่อง การอ่านและเขียนสะกดค าตรงตามมาตราตัวสะกด เมื่อน ามาทดสอบหาประสิทธิภาพ 
แบบเด่ียว ได้ค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 63.04 /62.80 ประสิทธิภาพแบบกลุ่ม ได้ค่าประสิทธิภาพ 
73.08/73.35 และประสิทธิภาพภาคสนาม ได้ค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 87.78/86.00 แสดงว่า
ชุดฝึกส่ือประสมมีประสิทธิภาพ อยู่ในเกณฑ์ท่ีต้ังไว้ คือ 80/80 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบว่า
คะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ดัชนีประสิทธิผลมีค่า
เท่ากับ 0.8246 ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 82.46 สูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด  
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 การพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนสะกดค าตรงตามมาตราตัวสะกด ของนักเรียน 
ออทิสติก ศูนย์การเรียนส าหรับบุคคลออทิสติก โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ 
โดยใช้ชุดฝึกส่ือประสม เล่มนี้ ส าเร็จอย่างสมบูรณ์ได้ด้วยความอนุเคราะห์ ให้การช่วยเหลือ 
อย่างดียิ่งจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร ปรีเอี่ยม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูนศักดิ์   
ศิริโสม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อลงกต ภูมิสายดร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิระพร ชะโน 
และนางวิไลวรรณ ชูรัตน์ ท่ีได้ให้ความช่วยเหลือ ให้ค าปรึกษา ตรวจสอบ แนะน าแก้ไข
ข้อบกพร่อง จนรายงานการวิจัยฉบับนี้ส าเร็จสมบูรณ์  
 นอกจากนี้ขอขอบคุณผู้อ านวยการโรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานกุูล จังหวัดกาฬสินธุ์ 
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ ครูผู้สอน 
ผู้ปกครอง และนักเรียนทุกคน ท่ีอ านวยความสะดวกในการด าเนินการพัฒนา และให้ความช่วยเหลือ
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างดียิ่ง ท้ายนี้ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา พี่น้อง สามี 
และลูก ๆ รวมถึงเพื่อนครู บุคลากร ผู้ปกครอง นักเรียนโรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล  
จังหวัดกาฬสินธุ์ ทุกท่านท่ีให้ความร่วมมือให้ความช่วยเหลือ และให้ก าลังใจด้วยดีตลอดมา 
 คุณค่าและประโยชน์ของการวิจัยครั้งนี้ ขอบูชาแด่พระคุณของคุณพ่อ คุณแม่ ครู 
อาจารย์ท่ีได้อบรม ส่ังสอนท าให้ผู้วิจัยได้รับการศึกษาจนประสบความส าเร็จมีอาชีพท่ีมั่นคง 
เป็นพลเมืองท่ีดีของสังคมและให้ความเมตตาแก่ผู้วิจัยมาโดยตลอด เป็นก าลังใจส าคัญท่ีท าให้ 
การศึกษาวิจัยฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี 
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