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บทคดัย่อ 
   การวิจัยคร้ังน้ีมีว ัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลุ่มสาระ            
การเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6   เร่ือง คาํราชาศพัท ์ใหมี้ประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80    
 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัในเป็นนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6  จาํนวน   1  หอ้งเรียน 
โรงเรียนบา้นเขาพรมสุวรรณ อาํเภอวฒันานคร จงัหวดัสระแก้ว สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
สระแกว้ เขต  2  ท่ีกาํลงัศึกษาอยูใ่นภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา  2551 จาํนวน 30  คน เคร่ืองมือท่ีใช้
ในการวจิยัประกอบดว้ย 1) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เร่ือง คาํราชาศพัท ์  
2)  แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6 เร่ือง คาํราชาศพัท ์  
สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล  คือค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียเลขคณิต  และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
 ผลการวิจยัสรุปไดว้า่ 
 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  
เร่ือง  คาํราชาศพัท ์มีประสิทธิภาพเท่ากบั 84.67/ 83.78  ซ่ึงมีประสิทธิภาพสูงกวา่เกณฑท่ี์กาํหนด 
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ABSTRACT 
 This research purpose was to develop computer assisted instruction for substance 
learning groups in Thai Language, about the king’s language following the efficiency standard of 
80/80  criteria of the computer assisted instruction.  
 The samples in this research were 30 prathomsuksa six students that were in their first 
semester of the academic year 2008. The instructions composed of computer assisted  instructions 
for substance learning groups in Thai Language about the king’s language. The statistics used for 
analyzing data were percentage, mean and standard deviation .  

 The results were as follows. The CAI for substance learning group in Thai Language 
about the king’s language had the efficiency level higher than 80/80 criteria (84.67/ 83.78).  
 
ความสําคญัของปัญหา 
 ภาษาเป็นสมบติัอนัลํ้าค่าของมนุษย ์ชนทุกชาติต่างมีภาษาสาํหรับใชส่ื้อสาร เพราะภาษา
สามารถสะทอ้นความรู้สึกนึกคิด ความตอ้งการ ความเขา้ใจ ตลอดจนประสบการณ์ต่างๆ ของคนเรา
ได้ และด้วยภาษาน้ีเองท่ีมนุษย์สามารถถ่ายทอดความรู้ ศิลปวิทยาการให้แก่กัน ภาษาจึงทาํ         
หนา้ท่ีเป็นส่ือหรือเคร่ืองมือสาํคญัในการดาํเนินชีวิตของมนุษย ์ ช่วยใหเ้กิดการติดต่อเพื่อเสริมสร้าง
ความเขา้ใจระหว่างเพื่อนมนุษยด์ว้ยกนั ระหว่างคนในสังคมเดียวกนั  หรือแมแ้ต่ในสังคมเดียวกนั 
ท่ีต่างเช้ือชาติต่างภาษาก็ยงัสามารถติดต่อส่ือสารกันโดยอาศยัภาษาท่ีเป็นส่ือสากลนอกจากน้ี              
ภาษายงัเป็นส่ือท่ีแสดงถึงความเป็นเอกลกัษณ์ และเป็นมรดกทางวฒันธรรมของชาติ หากไม่มีภาษา  
สงัคมมนุษยค์งไม่สามารถพฒันามาจนถึงปัจจุบนัได ้  
 ภาษาไทยเป็นเอกลกัษณ์ประจาํชาติ เป็นสมบติัทางวฒันธรรมอนัก่อให้เกิดความเป็น          
เอกภาพ และเสริมสร้างบุคลิกภาพของคนในชาติให้มีความเป็นไทย เป็นเคร่ืองมือในการติดต่อ         
ส่ือสารเพ่ือสร้างความเขา้ใจและความสมัพนัธ์ท่ีดีต่อกนั ทาํใหส้ามารถประกอบกิจธุระการงานและ 
ดาํรงชีวิตร่วมกนัในสังคมประชาธิปไตยไดอ้ยา่งสันติสุข และเป็นเคร่ืองมือในการแสวงหาความรู้ 
ประสบการณ์จากแหล่งขอ้มูลสารสนเทศต่างๆ เพื่อพฒันาความรู้ ความคิดวิเคราะห์วิจารณ์ และ
สร้างสรรค์ให้ทนัต่อการเปล่ียนแปลงทางสังคมและความกา้วหน้าทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลย ี
ตลอดจนนาํไปใชใ้นการพฒันาอาชีพใหมี้ความมัน่คงทางสังคมและเศรษฐกิจ นอกจากน้ียงัเป็นส่ือ
ท่ีแสดงภูมิปัญญาของบรรพบุรุษด้านวฒันธรรม ประเพณี ชีวทศัน์ โลกทศัน์ และสุนทรียภาพ              
โดยบนัทึกไวเ้ป็นวรรณคดีและวรรณกรรมอนัลํ้าค่า ภาษาไทยจึงเป็นสมบติัของชาติท่ีควรค่าแก่       
 
 
 



วารสารบณัฑิตศึกษา มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ ์
ปีท่ี 3 ฉบบัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ – พฤษภาคม 2552 

21 

การเรียนรู้ เพื่ออนุรักษ์และสืบสานให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป (หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พทุธศกัราช 2544) 
 ภาษาไทยเป็นมรดกทางปัญญาท่ีบรรพบุรุษมอบใหค้นไทยทั้งชาติ ชาติไทยจึงเป็นชาติท่ี
มีเอกลกัษณ์ทางภาษาเป็นแบบอยา่งของตนเอง ท่ีแสดงถึงความคิดสร้างสรรคแ์ละความเจริญงอกงาม
ทางอารยธรรมระดบัสูง สมควรท่ีคนไทยทุกคนตอ้งร่วมมือกนัอนุรักษ์มาตรฐานของภาษาไทย             
ให้ธํารงอยู่บนพื้นฐานความถูกต้องของแม่บท และสามารถประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับการ
เปล่ียนแปลงทางสงัคมวฒันธรรม  และเทคโนโลยกีารส่ือสารโลกปัจจุบนัไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์
 วิชาภาษาไทยนบัเป็นวิชาท่ีมีความสาํคญัยิง่ท่ีตอ้งใชใ้นการติดต่อส่ือสารในชีวิตประจาํวนั 
จึงจาํเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องได้รับการฝึกฝนเพื่อให้เกิดความชํานาญทั้ งในด้าน การฟัง การพูด              
การอ่านและการเขียน การเขียนสะกดคาํให้ถูกตอ้งก็ถือเป็นส่ิงสาํคญัประการหน่ึง เพื่อให้สามารถ
นาํความรู้ความสามารถไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ในชีวิตประจาํวนัและเพ่ือการศึกษาในระดบัท่ีสูงข้ึนไป 
นกัเรียนจะตอ้งมีความรู้พื้นฐานสาํหรับการศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษาทั้งสายอาชีพและสายสามญั
หรือแมแ้ต่การออกไปประกอบอาชีพ 
 หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2544 ไดก้าํหนดใหภ้าษาไทย เป็นกลุ่มสาระ
การเรียนรู้หลกั โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพฒันาศกัยภาพของผูเ้รียนใหส้ามารถใชภ้าษาไทยไดอ้ยา่งถูกตอ้ง
คล่องแคล่ว และเหมาะสมกบัวฒันธรรมไทย สามารถนาํความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัเกณฑ ์       
การใชภ้าษาไปใชติ้ดต่อส่ือสารและเป็นเคร่ืองมือศึกษาหาความรู้ตลอดชีวิต 
 การเรียนรู้วิชาภาษาไทย จึงเป็นกระบวนการฝึกฝนใหผู้เ้รียนนาํความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบั
การใชภ้าษาไปใชส่ื้อสารกบัผูอ่ื้นไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และใชเ้ป็นเคร่ืองมือใฝ่หาความรู้ไดต้ลอด
ชีวิต  สามารถนาํประสบการณ์ทางภาษามาแกปั้ญหา การดาํเนินชีวิต  และการประกอบอาชีพ  เพื่อ
พฒันาตนเองใหมี้ความคิดชาญฉลาด ดาํรงชีวิตอยา่งมีความสุขและเหนือส่ิงอ่ืนใด คือ ตอ้งตระหนกั
ถึง คุณค่าของภาษาไทยในฐานะท่ีเป็นมรดกทางวฒันธรรม สืบทอดจากบรรพชนจนถึงอนุชนคน
ไทยในปัจจุบนัท่ีจะตอ้งช่วยกนัจรรโลงภูมิปัญญาทางภาษาเหล่าน้ีใหค้งอยูต่ลอดไป 
 สังคมมนุษยมี์วิวฒันาการอย่างหน่ึงซ่ึงนบัถือเป็นแบบอย่างกนัมาชา้นาน นัน่ก็คือการยก
ย่องให้เกียรติบุคคลท่ีเป็นหัวหนา้ หรือผูท่ี้เป็นท่ีเคารพนบัถือของชุมชน จะเห็นไดว้่าทุกชาติ จะมี            
คาํสุภาพท่ีใชก้นัประมุขหรือผูท่ี้เขาเคารพนบัถือ จะมากหรือนอ้ยย่อมสุดแทแ้ต่ขนบธรรมเนียม 
ประเพณีของแต่ละชาติและจิตใจของประชาชนในชาตินั้นเป็นสาํคญั (ไพโรจน์  อยูม่ณเฑียร, 2536) 
            สาํหรับประเทศไทยเรามีประเพณีในการนบัถือบูชาประมุขสูงสุดมาก ประชาชน               
ส่วนใหญ่จงรักภกัดีอยา่งแนบแน่นต่อสถาบนัพระมหากษตัริย ์สืบต่อมาแต่โบราณเลยทีเดียว  
บรรพบุรุษของไทยเราจึงไม่อยากท่ีจะใชค้าํพดูอนัสามญัธรรมดากบัพระมหากษตัริย ์เพราะเหตุท่ีวา่ 
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สถาบนัพระมหากษตัริยเ์ป็นสถาบนัท่ีสูงสุดของประเทศไทยมาแต่โบราณ พระเจา้แผน่ดินทรงใกลชิ้ด
กบัประชาชนอยา่งแนบแน่นประการหน่ึง คาํราชาศพัทน์ั้นเป็นแบบอยา่งวฒันธรรมอนัดีทางดา้น
การใชภ้าษาไทยประการหนึง และการอ่านหรือศึกษาวรรณคดีก็ดี การรับสารส่ือมวลชนในปัจจุบนั
กดี็ เหล่าน้ีลว้นตอ้งมีคาํราชาศพัทเ์ก่ียวขอ้งอยูด่ว้ยเสมออีกประการหน่ึง ดงันั้นการเรียนรู้คาํราชาศพัท์
จึงเป็นส่ิงท่ีมีประโยชน์ทั้งทางตรงและทางออ้ม ซ่ึงประโยชน์ทางตรง  ไดแ้ก่ 1. สามารถใชค้าํราชาศพัท์
ไดถู้กตอ้งตามฐานะของบุคคล 2. ประโยชน์จากการเขา้ใจท่ีถูกตอ้ง ไม่ว่าจะเป็นจากการอ่านหนงัสือ
ประเภทต่างๆ เช่น วรรณกรรมทัว่ไป วรรณคดี หนงัสือพิมพ ์ส่ิงพิมพท์ั้งหลาย ไดแ้ก่ โทรทศัน์ วิทย ุ 
ตลอดจนส่ิงบนัเทิงทั้งหลาย  มีภาพยนต ์ละคร โขน ลิเก เป็นตน้ เพราะการรับรู้ รับฟัง บางคร้ังตอ้ง
มีส่ิงท่ีเรียกว่า คาํราชาศพัทร่์วมอยูด่ว้ยเสมอ ทั้งท่ีตั้งใจและไม่ตั้งใจ ส่วนประโยชน์ทางออ้มถือเป็น
ประโยชน์ผลพลอยได ้แมต้ั้งเป้าหมายไวล่้วงหนา้หรือไม่ตั้งเป้าหมายไวก้็ตาม คือ เม่ือรู้คาํราชาศพัทดี์ 
ถูกตอ้ง ฟังหรืออ่านเร่ืองราวท่ีมีคาํราชาศพัทเ์ขา้ใจผลประโยชน์พลอยได ้ก็จะเกิดข้ึนเสมอ ดงัน้ี           
1. ธาํรงรักษาวฒันธรรมอนัดีงานของชาติไว ้คือ รักษาให้คงอยู่ไม่เส่ือมสูญ ถือเป็นการธาํรงรักษา
วฒันธรรมและความมัน่คงของประเทศชาติ 2. เพิ่มความมีเสน่ห์ในตวับุคคล คือ บุคคลผูรู้้และใชค้าํ
ราชาศพัทไ์ดอ้ยา่งถูกตอ้ง เป็นการแสดงออกซ่ึงความมีวฒันธรรมอนั ดีงามทางภาษา   
 เน่ืองจาก ปัจจุบนัคาํราชาศพัทเ์ป็นเร่ืองในชีวิตประจาํวนัไป แมไ้ม่ไดใ้ชม้ากเท่ากบัภาษา
สามญัท่ีใชอ้ยู่ในการดาํรงชีวิตประจาํวนั โดยเฉพาะผูท่ี้กาํลงัศึกษาก็ตอ้งมีโอกาสท่ีจะสัมผสักบั           
คาํราชาศพัททุ์กวนัไม่โดยตรงก็โดยทางออ้ม โดยเฉพาะทางส่ือมวลชน เราจึงจาํเป็นตอ้งศึกษาให้เกิด
ความรู้ความเขา้ใจ เพื่อให้สามารถใช้คาํราชาศพัท์ได้อย่างเหมาะสมกับฐานะของบุคคลต่างๆ                
คาํราชาศพัท์เป็นการกาํหนดคาํและภาษาท่ีสะทอ้นให้เห็นถึงวฒันธรรมอนัดีงามของไทย แมว้่า            
ในชีวิตประจาํวนัจะมีโอกาสใชค้าํราชาศพัทน์อ้ย แต่เป็นส่ิงท่ีแสดงถึงความละเอียดอ่อนของภาษาไทย
ท่ีมีคาํหลายรูป หลายเสียงในความหมายเดียวกนั และเป็นลกัษณะพิเศษของภาษาไทยโดยเฉพาะซ่ึง
ใชก้บับุคคลกลุ่มต่างๆ  
 ดงันั้น การพฒันาผูเ้รียนใหเ้กิดกระบวนการเรียนรู้ภาษาไทย จนสามารถนาํไปใชส่ื้อสาร
แสวงหาความรู้ดว้ยตวัเอง  รวมทั้งเขา้ใจวรรณกรรม  วรรณคดี เพื่อเสริมสร้างชีวทศัน์และโลกทศัน์
ของผูเ้รียนให้กวา้งขวางลุ่มลึกตามระดบัชั้นและวยั เขา้กฎเกณฑก์ารใชภ้าษา สามารถใชภ้าษาได้
สละสลวยตามแบบแผนภาษาท่ีถูกตอ้ง ท่ีสาํคญัตอ้งเป็นผูมี้ใจรักและมุ่งมัน่พฒันาการใชภ้าษาของ
ตนเองอยา่งต่อเน่ือง  (ฐะปะนีย ์ นาครทรรพ, 2550 : คาํนาํ)                   
 การจดัการศึกษาตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 ไดก้าํหนดแนว
ทางการจดัการศึกษาไวใ้นหมวดท่ี 4 มาตราท่ี 22 กาํหนดแนวการจดัการศึกษาตอ้งยดึหลกัว่า ผูเ้รียน         
ทุกคนมีความรู้ความสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได ้และถือวา่ผูเ้รียนมีความสาํคญัท่ีสุด 
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กระบวนการจัดการศึกษา  ต้องส่ง เสริมให้ผู ้เ รี ยนสามารถพัฒนาตนเองตามศักยภาพ                        
(วิสุทธ์ิ  โรจน์พจนรัตน์, 2542 : 17) การจดัการศึกษาในหมวด 9 มาตรา 66 ตามพระราชบญัญติัการศึกษา        
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 ไดก้ล่าวไวว้่าผูเ้รียนมีสิทธิไดพ้ฒันาขีดความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษาในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองไดอ้ย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต (วิสุทธ์ิ โรจน์พจนรัตน์, 2542 : 
41)    ดังนั้ นวงการทางด้านการศึกษา จึงได้นําเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้กับ
กระบวน  การเรียนการสอนเพื่อพฒันาคุณภาพการเรียนการสอนให้มีคุณภาพดียิ่งข้ึนซ่ึงเรียกว่า
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เพราะเป็นการส่ือสารสองทางท่ีผูเ้รียนสามารถมีปฏิสัมพนัธ์กบับทเรียนได้
ตลอดเวลา (ประวิทย ์ สุดแกว้, 2538 : 116) กล่าวถึงผลการทดลองใชค้อมพิวเตอร์ช่วยสอนเสริม ซ่ึง
พบวา่การใช ้        บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ไดผ้ลดีในแง่ประหยดัเวลาผูส้อนและช่วยใหผู้เ้รียน
ทบทวนความรู้ โดยให้แนวคิดเพิ่มข้ึนจากการเรียนในห้องนอกจากน้ีผูเ้รียนยงัได้เรียนตาม
ความสามารถของตนเอง  ผูท่ี้เรียนเร็วสามารถเรียนล่วงหนา้ไปไดส่้วนผูท่ี้เรียนชา้กส็ามารถทบทวน
บทเรียนไดเ้องโดย ไม่จาํกดั ลดความเหล่ือมลํ้าทางการเรียนได ้ 
 กานตสิ์นี สุวพานิช (2546 : 27) กล่าวถึงการนาํคอมพิวเตอร์มาช่วยในการเรียนการสอน โดย
ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นตวัเช่ือมปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูเ้รียนกบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ซ่ึงการ
จดัการเรียนการสอนสามารถจดัไดล้กัษณะต่างๆ ดงัน้ี บทเรียนสําหรับเรียนซ่อมเสริม บทเรียน
สาํหรับทบทวน (ถนอมพร เลาหจรัสแสง, 2541 : 12-13) กล่าวว่าประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนสามารถแกปั้ญหาดา้นความแตกต่างระหว่างบุคคลได ้ผูส้อนสามารถนาํคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
มาใช ้ในการสอนซ่อมเสริม หรือทบทวนการสอนตามปกติในชั้นเรียนโดยไม่ตอ้งเสียเวลาในการ
จดั  การเรียนการสอนเพ่ิมเติมหรือสอนซํ้ากบัผูเ้รียนท่ีตามไม่ทนั ผูเ้รียนกส็ามารถนาํไปใชเ้รียนดว้ย
ตนเองโดยไม่มีขอ้จาํกดัเวลาและสถานท่ี  ยงัสามารถจูงใจผูเ้รียนให้เกิดความกระตือรือร้นท่ีเรียน
และสนุกกบัการเรียนตามแนวความคิดของการเรียนในปัจจุบนั (ปิยรัตย ์จิตมณี, 2546 : 12) กล่าวถึง 
การนาํคอมพิวเตอร์มาใชใ้นการเรียนการสอนโดยนาํอุปกรณ์ต่างๆ มาใชท้าํงานร่วมกนัเพื่อนาํเสนอ
เน้ือหาในรูปภาพกราฟิก ภาพน่ิง ตัวอักษร ซ่ึงมีลักษณะการเคล่ือนไหวและมีเสียงบรรยาย
เสียงดนตรีประกอบสลบักนัไป มีลกัษณะการส่ือสารแบบสองทางผูใ้ช้และคอมพิวเตอร์สามารถมี
ปฏิสัมพนัธ์ต่อกนั (บุญชม ศรีสะอาด, 2537 : 76) กล่าวว่าลกัษณะของคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็น
บทเรียนแบบโปรแกรมของสกินเนอร์ (Skinner) โดยใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์นาํเสนอ
บทเรียน ส่ือการเรียน การสอนท่ีมุ่งให้ผูเ้รียนเรียนดว้ยตนเอง จะเร็วหรือชา้ตามความสามารถของ
แต่ละบุคคลโดยแบ่งเน้ือหาออกเป็นหลายๆ กรอบ (Frames) แต่ละกรอบจะมีเน้ือหาเรียงไว ้มุ่งให้
ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ตามลาํดบั (กิดานนัท ์มลิทอง, 2540 : 227) กล่าวว่า ปัจจุบนัคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนไดรั้บความนิยมอยา่งแพร่หลาย เพราะเป็นส่ือการสอนท่ีมีประสิทธิภาพสูงกว่าส่ือประเภทอ่ืนๆ 
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เน่ืองจากสามารถตอบสนองความแตกต่างของผูเ้รียน และกระตุน้ให้ผูเ้รียนเกิดความสนใจในการ
เรียนรู้ไดเ้ป็นอยา่งดี   
 ในปีการศึกษาท่ีผา่นมาพบวา่ นกัเรียนในสงักดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว้ เขต 2 
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยอยู่ในระดบัท่ีไม่น่าพอใจ ไม่ว่าจะเป็น
ทกัษะการ ฟัง พดู อ่าน เขียน และนกัเรียนในระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6 โรงเรียนบา้นเขาพรมสุวรรณ 
จาํนวน 30 คน ส่วนใหญ่ยงัขาดความสนใจ ขาดความเขา้ใจและความกระตือรือร้นในการเรียน และ
โดยเฉพาะยงัขาดความรู้ความเขา้ใจในหลกัภาษาเก่ียวกบัการใชค้าํราชาศพัท ์ทาํใหก้ารเรียนวรรณคดี
ไม่ประสบผลสาํเร็จเท่าท่ีควร เน่ืองจากวรรณคดีมีเน้ือหาท่ีประกอบไปทั้งคาํสามญัและคาํท่ีเป็น
ราชาศพัท ์ทั้งน้ีปัญหาอาจมีสาเหตุมาจากตวัครูผูส้อนหรืออาจเกิดจากตวัผูเ้รียนเอง   
 เหตุผลอีกประการหน่ึง เน่ืองจากเป็นปีท่ีพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวทรงครองราชย์
ครบ 60 พรรษา เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเน่ืองในวโรกาสท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรง
ครองราชยค์รบ 60 พรรษา  และเพื่อใหน้กัเรียนเกิดความตระหนกัและเห็นความสาํคญั ร่วมกนัยกยอ่ง
เชิดชูสถาบนัพระมหากษตัริย ์ ตลอดจนร่วมรักษาวฒันธรรมอนัดีงามดา้นการใชภ้าษาสืบไป   
 จากเหตุผลดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ผูว้ิจยัเห็นว่าการจดัการเรียนการสอนโดยใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เป็นวิธีการท่ีมีประสิทธิภาพและมีประโยชน์  เหมาะสมกบัการเรียนการสอน
ในยุคปัจจุบนั จึงมีความสนใจท่ีจะพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 เร่ือง คาํราชาศพัท ์โดยสร้างเป็นบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
แบบเสนอเน้ือหา (Tutorial) และการฝึกฝนและปฏิบติั (Drill and Practice) โดยผลท่ีไดจ้ากการวิจยั
ดงักล่าว จะมีประโยชน์ต่อการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและครูผูส้อนวิชา
ภาษาไทย นาํไปปรับปรุงการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ ซ่ึงเป็นอีกหน่ึงวิธีท่ีจะช่วยให้ผูเ้รียน
ประสบความสาํเร็จในการเรียน สามารถเรียนรู้อยา่งมีความสุข ใชค้าํราชาศพัทไ์ดถู้กตอ้งเหมาะแก่ฐานะ
ของบุคคล และท่ีสาํคญัคือ เพื่อเป็นการพฒันาทรัพยากรบุคคลอนัเป็นอนาคตของชาติใหมี้คุณค่าต่อ
สงัคมต่อไป   
  
คาํสําคญั 
 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  คาํราชาศพัท ์  
 
โจทย์วจัิย/ปัญหาวจัิย 
 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  
เร่ือง  คาํราชาศพัท ์ มีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์ 80 / 80 หรือไม่  อยา่งไร 
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วตัถุประสงค์การวจัิย 
 เพื่อพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถม 
ศึกษาปีท่ี 6 เร่ืองคาํราชาศพัท ์ใหมี้ประสิทธิภาพตามเกณฑม์าตรฐาน 80/80 
 
วธีิดําเนินการวจัิย   
 1. ประชากร คือ ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัในคร้ังน้ี นักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีท่ี 6           
โรงเรียนบา้นเขาพรมสุวรรณ อาํเภอวฒันานคร จงัหวดัสระแกว้  สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
สระแกว้  เขต  2   ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2551  จาํนวน 30 คน   
 2. กลุ่มตวัอยา่ง คือ  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีไดแ้ก่ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ท่ี 6  โรงเรียนบา้นเขาพรมสุวรรณ อาํเภอวฒันานคร จงัหวดัสระแกว้  สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาสระแกว้ เขต 2  ภาคเรียนท่ี 1   ปีการศึกษา 2551  จาํนวน 30 คน  ไดม้าโดยวิธีเจาะจง 
 3. เน้ือหาท่ีใชท้ดลอง  เน้ือหาของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
เร่ือง คาํราชาศพัท ์ตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พทุธศกัราช  2544  ของกระทรวงศึกษาธิการ   

 4. ระยะเวลาท่ีใชใ้นการทดลอง  ทาํการสอนในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2551  ใชเ้วลา
การสอน 10 ชัว่โมง  จาํนวน 2  สปัดาห์ 

 5. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั  ผูว้ิจยัไดท้าํการสร้างข้ึน ประกอบไปดว้ย 
  5.1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย             
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  เร่ือง คาํราชาศพัท ์ เป็นแบบ ปรนยั 4 ตวัเลือก  จาํนวน 30  ขอ้  
  5.2 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี เป็นบทเรียนประเภทเสนอ
เน้ือหา (Tutorial)  ดว้ยโปรแกรม  Flash 8  เพื่อเสนอเน้ือหาสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษา        
ปีท่ี 6  เร่ือง คาํราชาศพัท ์ โดยใชเ้วลาเรียนทั้งหมด 10 ชัว่โมง  รวม  2   สปัดาห์ 
 6. การดาํเนินการวิจยั  ดาํเนินการตามขั้นตอนดงัน้ี 
  6.1 เลือกนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  เพื่อทาํการทดลอง 
  6.2 ทาํการทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) กบันกัเรียนกลุ่มทดลองโดยใชแ้บบทดสอบ 
วดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  เร่ือง  คาํราชาศพัท ์  
ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน 
  6.3 ดาํเนินการสอนโดยใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน 
  6.4 เม่ือเสร็จส้ินการสอน ทําการสอบหลังเรียน (Post-test) กับนักเรียนโดยใช้
แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ฉบบัเดิม 
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 6.5 ตรวจผลการสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                          
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 เร่ือง คาํราชาศพัท ์จากนั้นนาํคะแนนท่ีไดม้าวิเคราะห์โดยใชว้ิธีการทางสถิติ
เพื่อทดสอบสมมติฐานท่ีตั้งไวต่้อไป 
 7. การวิเคราะห์ขอ้มูล ผูว้ิจยัดาํเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 
  7.1 หาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามเกณฑ ์80/80 
  7.2 คุณภาพของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเพื่อวิเคราะห์หาค่าดงัน้ี 
   7.2.1  ค่าความตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) 
   7.2.2  ค่าความยากง่าย  (Difficulty)  ใชเ้กณฑ ์  0.20 - 0.80 
   7.2.3  ค่าอาํนาจจาํแนก  (Discrimination)  ใชเ้กณฑ ์0.20  ข้ึนไป 
   7.2.4 ค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ใชสู้ตร KR - 20 ของคูเดอร์และริชาร์ดสัน                                   
(Kuder-Richardson Formula 20)   ไดค่้าความเช่ือมัน่  0.96  
 
ผลการวจัิย   
 การพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษา        
ปีท่ี 6  เร่ือง คาํราชาศพัท ์ ผลการวิจยัพบว่า  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีพฒันาข้ึน มีประสิทธิภาพ  
84.67/83.78 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ท่ี และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของ        
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  เร่ือง คาํราชาศพัท ์ ก่อนและหลงัไดรั้บการสอนโดยใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน มีคะแนนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน  

  
อภิปรายผล 
 จากการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้              
ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  เร่ือง คาํราชาศพัท ์สามารถอภิปรายผลการวิจยัตามลาํดบัไดด้งัน้ี 
 1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษา ปีท่ี 6 
เร่ือง คาํราชาศพัทท่ี์พฒันาข้ึน มีประสิทธิภาพ 84.67 /83.78 ตามเกณฑท่ี์กาํหนด เป็นไปตามสมมติฐาน
การวิจยัขอ้ท่ี 1 ซ่ึงผลการวิจยัขา้งตน้เป็นค่าร้อยละของคะแนนเฉล่ียจากแบบทดสอบระหว่างเรียนมี
ค่าร้อยละ  84.67  และค่าร้อยละของคะแนนเฉล่ียจากแบบทดสอบหลงัเรียนมีค่าร้อยละ  83.78 ซ่ึง
สูงกวา่เกณฑม์าตรฐานท่ีกาํหนดไว ้80/80   
  ผลการวิจยัขา้งตน้เป็นของคะแนนเฉล่ียจากแบบทดสอบระหว่างเรียน และคะแนน
เฉล่ียจากแบบทดสอบหลงัเรียน ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ ์80/80 ท่ีกาํหนดไว ้ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากสาเหตุ
ต่างๆ  ดงัน้ี 
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       1.1 บทเรียนท่ีออกแบบเป็นแบบสาขา ตามแนวความคิดของกลุ่มปัญญานิยมทาํให ้      
ผูเ้รียนมีอิสระมากข้ึน ในการเลือกลาํดบัของการนาํเสนอเน้ือหาบทเรียนท่ีเหมาะสมกบัตน โดยท่ี         
ผูเ้รียนทุกคนจะไดรั้บการเสนอเน้ือหาในลาํดบัท่ีไม่เหมือนกนั โดยเน้ือหาท่ีจะไดรั้บการนาํเสนอ
ต่อไปนั้นจะข้ึนอยู่กับความสามารถ ความถนัดและความสนใจของผูเ้รียน เป็นสําคญัเป็นการ
นําเสนอ   เน้ือหาในลกัษณะแตกก่ิง กล่าวคือ เป็นการแตกก่ิงก้านสาขาออกไป จากจุดหน่ึงแตก
ก่ิงกา้นสาขา  ออกไปเป็นจุดย่อย จากจุดย่อยแต่ละจุดก็แตกออกไปเป็นจุดย่อยๆ การจดัระเบียบ
เน้ือหา ในลกัษณะสาขาเกิดจากแนวคิดเก่ียวกบัความแตกต่างภายในของมนุษย ์ซ่ึงการออกแบบใน
ลกัษณะน้ี จะทาํให้  ผูเ้รียนมีอิสระในการควบคุมการเรียนของตนมากกว่าบทเรียนท่ีออกแบบใน
ลกัษณะเส้นตรง  เพราะผูเ้รียนจะสามารถเลือกลาํดบัของการนาํเสนอเน้ือหาบทเรียนแบบฝึกหัด
หรือแบบทดสอบ ตามความสามารถ  ความถนดั  และความสนใจของตน (ถนอมพร (ตนัพิพฒัน์)  
(เลาหจรัสแสง, 2541 : 51-56) 
  1.2 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีภาพสีสดใส ภาพเคล่ือนไหวท่ีใหภ้าพและเสียง
ท่ีต่ืนเตน้ ช่วยเร้าความสนใจท่ีมีต่อบทเรียน และมีปฏิสัมพนัธ์ของบทเรียนกับผูเ้รียนทาํให้เกิด 
ความเพลิดเพลินในการเรียนรู้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2537 : 76) กล่าวถึงการนาํคอมพิวเตอร์มาใชใ้น         
การเรียนการสอนโดยนาํอุปกรณ์ต่างๆ มาใชท้าํงานร่วมกนัเพื่อนาํเสนอเน้ือหาในรูปภาพ กราฟิก 
ภาพน่ิง ตวัอกัษร ซ่ึงมีลกัษณะการเคล่ือนไหวและมีเสียงบรรยาย เสียงดนตรีประกอบสลบักนัไป         
มีลกัษณะการส่ือสารแบบสองทางผูใ้ชแ้ละคอมพิวเตอร์สามารถมีปฏิสัมพนัธ์ต่อกนั ซ่ึงเป็นไปตาม
ทฤษฎีแรงจูงใจของมาโลน  (ถนอมพร (ตนัพิพฒัน์)  เลาหจรัสแสง, 2541 : 66) 
  1.3 ลกัษณะโครงสร้างของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีการนาํเสนอเป็นแบบ
มลัติมีเดีย คือมีการพลิกหนา้ เล่ือนข้ึน-ลง มีการเช่ือมโยงไปหนา้ท่ีตอ้งการ โดยไม่จาํเป็นตอ้งเรียน
ตามลาํดบัหน้า และมีการนาํเสนอภาพเคล่ือนไหว มีเสียงบรรยายและเสียงดนตรีประกอบ ทาํให ้ 
ดึงดูดความสนใจของผูเ้รียนไดเ้ป็นอยา่งดี   และมีการปฏิสัมพนัธ์   หรือการโตต้อบกบัผูเ้รียน  เช่น  
การคลิกเมา้ส์  การกดแป้นพิมพต่์างๆ  การทาํแบบทดสอบ   ซ่ึงเป็นกระบวนการเรียนการสอนท่ีมี
ประสิทธิภาพท่ีดี  (บูรณะ  สมชยั, 2542 : 23-25)  
            การเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เป็นส่ือการเรียนรู้แบบใหม่ของนกัเรียน
ในระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ทาํให้นกัเรียนมีความสนใจอยากจะเรียนดว้ยส่ือชนิดน้ี อีกทั้ง
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  สามารถนาํเสนอเน้ือหาเร่ืองราวไดค้รบถว้น น่าสนใจ  ซ่ึงใน
บทเรียนจะมีตวัอกัษร  ภาพ  กราฟิก  ภาพน่ิง  ภาพเคล่ือนไหว  รวมทั้งเสียงประกอบจะช่วยให้
นักเรียนเรียนด้วยความสนุกเร้าความสนใจตลอดเวลาในขณะเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ 
นอกจากน้ีนกัเรียนยงัสามารถเรียนรู้ไดต้ามความสามารถของตนเองโดยจาํกดัเวลาดว้ย ซ่ึงเป็นการ 
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เสริมให้ประสบ  ผลสาํเร็จในการเรียน โดยคาํนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล สอดคลอ้งกบั
งานวิจัย    (ปิยรัตย  ์จิตมณี, 2546 : 12) ได้ให้ความหมายไวว้่าคอมพิวเตอร์ช่วยสอน คือ การนํา
คอมพิวเตอร์ มาใช ้ในการเรียนการสอน โดยนาํอุปกรณ์ต่างๆ มาใช้ทาํงานร่วมกนัเพื่อนาํเสนอ
เน้ือหาในรูปของ  ภาพกราฟิก  ภาพน่ิง  ตวัอกัษร  ซ่ึงมีลกัษณะการเคล่ือนไหว  และมีเสียงบรรยาย 
หรือเสียงดนตรีประกอบสลบักันไป มีลกัษณะการส่ือสารแบบสองทาง  ผูใ้ช้และคอมพิวเตอร์
สามารถมีปฏิสัมพนัธ์ต่อกันไดท้นัที บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในแต่ละหน่วยการเรียน มี
กิจกรรมให้นกัเรียนได ้       ฝึกปฏิบติั  ฝึกทกัษะ  และตรวจสอบความเขา้ใจในเร่ืองนั้น ๆ   ซ่ึงเม่ือ
พบว่าไม่เขา้ใจ   หรือทาํไม่ไดส้ามารถกลบัไปศึกษาใหม่ใหเ้ขา้ใจไดอ้ยา่งรวดเร็ว และจะเรียนก่ีคร้ังก็
ได ้จึงทาํใหน้กัเรียนไดต้รวจสอบตวัเองถึงเร่ืองราวท่ีไดเ้รียนไปแลว้ดว้ย ซ่ึงในกิจกรรมเม่ือนกัเรียน
ทาํผดิกส็ามารถแกไ้ขขอ้บกพร่อง ไดท้นัทีเป็นการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู้ได ้สอดคลอ้งกบั 
(เชวงศกัด์ิ  ซอ้นบุญ, 2546 : 16) ท่ีวา่ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน คือส่ือการเรียนการสอนท่ีใชค้อมพิวเตอร์ 
ซ่ึงสามารถนาํเสนอส่ือประสม   ไดแ้ก่   ขอ้ความ  ภาพน่ิง  ภาพเคล่ือนไหว  กราฟิกและเสียงโดย
การนาํเสนอเน้ือหา  ทีละจอภาพซ่ึงรูปแบบจะแตกต่างกนัไป ข้ึนอยู่กบัธรรมชาติและโครงสร้าง
ของเน้ือหาในแต่ละวิชามีเป้าหมายสาํคญั คือดึงดูดความสนใจ  กระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดความตอ้งการท่ี
จะเรียน ช้ีขอ้บกพร่อง  เม่ือผูเ้รียนตอบผิดในรูปแบบขอ้มูลยอ้นกลบั (Feedback) แบบต่างๆ และ
เป็นเคร่ืองมือช่วยลดความแตกต่างระหวา่งผูเ้รียน 
 
ข้อเสนอแนะ 
  ขอ้เสนอแนะเพ่ือนาํผลการวิจยัไปใช ้
 1. ก่อนทาํการเรียนรู้ดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ครูควรช้ีแจงและแนะนาํการใช้
คอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้แก่นกัเรียน โดยครูอาจจะเป็นผูแ้นะนาํเอง ครูแนะนาํพร้อมกบัสาธิต   หรือทาํ
เป็นบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแนะนาํโดยใหน้กัเรียนศึกษาเอง เพื่อใหน้กัเรียนเกิด ความคุน้เคย
ก่อน และป้องกนัการเกิดปัญหากบัการใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในขณะท่ีเรียน 
 2. ในขณะท่ีนักเรียนกําลังเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ครูควรดูแล          
อย่างใกล้ชิด คอยช้ีแจง ให้คาํแนะนํา ให้คาํปรึกษากับนักเรียนในขณะท่ีนักเรียนเกิดปัญหา           
ในระหวา่งเรียน  คอยสงัเกตพฤติกรรมในการเรียนของนกัเรียน 
   3.    ควรมีความร่วมมือกนัของคณะครู ผูเ้ช่ียวชาญดา้นส่ือการสอน ดา้นคอมพิวเตอร์   และ 
ผูส้นใจท่ีจะพฒันาการเรียนการสอนโดยใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นส่ือ โดยอาจเร่ิมจาก
โปรแกรมสาํเร็จรูป และควรสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยอาศยัความรู้ในดา้นจิตวิทยา
การเรียนรู้ ธรรมชาติของแต่ละวิชา ควรคาํนึงถึงจุดประสงคใ์นการสร้างเพื่อใหเ้กิดการพฒันาส่ิงใด 
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ในตวันกัเรียน และเป็นการพฒันาเพิ่มประสิทธิภาพครูผูส้อน  ทาํใหมี้ประสบการณ์ในการผลิตส่ือ
และส่ิงเหล่าน้ียงัส่งผลดีก่อใหเ้กิดประโยชน์กบัการจดัการเรียนการสอนนกัเรียนอีกดว้ย  
  ขอ้เสนอแนะในการวิจยัคร้ังต่อไป 
 1. อาจพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ดว้ยโปรแกรมประเภทอ่ืนๆ นอกเหนือ จาก
โปรแกรม Flash 8  ท่ีผูว้ิจยัไดน้าํเสนอไว ้ เช่น  Author ware, Tool Book, e-book   หรือ Namo  เพื่อ
เป็นการพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในรูปแบบท่ีแตกต่างกนัออกไป 
 2. ควรมีการศึกษาปัญหาของการเรียนโดยนําวิธีการพัฒนาคอมพิวเตอร์ช่วยสอน         
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ระดบัชั้นอ่ืนๆ หน่วยอ่ืนๆ และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาอ่ืนๆ          
ท่ียงัมีปัญหาในการจดัการเรียนการสอน เพื่อช่วยส่งเสริมและพฒันากิจกรรมการเรียนการสอน         
ในการใชเ้ทคโนโลยกีารศึกษาใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 
 3. ควรมีการศึกษาผลของการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ท่ีมีตวัแปรในด้านอ่ืนๆ เช่น 
ความเช่ือมัน่ในการเรียน  อตัราความกา้วหนา้ในการเรียน  ทกัษะปฏิบติัในดา้นต่างๆ  ความสนใจ
ทางภาษาไทย  เป็นตน้ 
 4. ควรมีการวิจยัเทคนิคการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในดา้นต่างๆ เช่น        
สี  ขนาดตวัอกัษร  ภาพประกอบการเคล่ือนไหว  สีพื้นหลงั  และเสียงประกอบท่ีใชใ้นบทเรียน          
ทั้งน้ี เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันา  การผลิตบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนใหน่้าสนใจ ทนัสมยั
ต่อกิจกรรมการเรียนการสอนมากข้ึน 
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