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คํานํา 

 
 ศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา  สํานักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน ไดรับมอบหมายจาก

กระทรวงศึกษาธิการใหเปนหนวยงานหลักในการผลิต พัฒนาและเผยแพรสื่อการศึกษารูปแบบตางๆ เพื่อ

เสริมการเรียนการสอนและการเรียนรูทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตาม

อัธยาศัย สําหรับคนพิการทุกประเภท  รวมทั้งผูที่เกี่ยวของกับคนพิการนับตั้งแตป 2542 เปนตนมา  

เนื่องจากกลุมเปาหมายคนพิการมีความหลากหลาย  และมีความตองการเนื้อหาและรูปแบบ

สื่อการศึกษาที่เหมาะสมกับสภาพความพิการของตนแตกตางกันไป  ศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษาจึง

จําเปนตองศึกษาสภาพปญหาและความตองการใชสื่อการศึกษาของกลุมเปาหมาย  ทั้งนี้เพื่อการ

เลือกสรรและผลิตส่ือใหเหมาะสมและสอดคลองกับความตองการของกลุมเปาหมายตอไป 

รายงานการวิจัยฉบับนี้  เปนการศึกษาสภาพปญหาและความตองการใชสื่อการศึกษาของครู

และนักเรียนหูหนวกระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนโสตศึกษา  ซึ่งขอมูลและขอคิดเห็นที่ไดจากการวิจัย

ครั้งนี้  ศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษาจะไดนํามาพัฒนาการผลิตและเผยแพรสื่อการศึกษาเพื่อ

กลุมเปาหมายครูและนักเรียนหูหนวกซึ่งศึกษาอยูในโรงเรียนโสตศึกษาทั่วประเทศ 

นอกจากนี้  ศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษายังคาดหวังวา ขอมูลจากการวิจัยครั้งนี้จะเปน

ประโยชนตอบุคลากรและหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาสําหรับนักเรียนหูหนวกเพื่อใน

การพัฒนาการใชประโยชนจากสื่อการศึกษาสําหรับนักเรียนหูหนวกไดอยางเหมาะสม มีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลกับการเรียนการสอนมากยิ่งขึ้น 
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                     บทคัดยอ 
 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพปญหาและความตองการใชสื่อการศึกษาของ

ครูและนักเรียนหูหนวกระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนโสตศึกษาที่เปดสอนระดับมัธยมศึกษา 

จํานวน 16 แหงทั่วประเทศ  โดยกลุมตัวอยางประชากรในการศึกษาครั้งนี้ประกอบดวย ครูผูสอน

นักเรียนหูหนวกระดับมัธยมศึกษาประจําแตละกลุมสาระการเรียนรูทั้ง 8 กลุมสาระ  จํานวน 104 

คนและนักเรียนหูหนวกระดับมัธยมศึกษาทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลาย จํานวน 

137 คน  แบบสอบถามที่ใชมีลักษณะเปนขอคําถามแบบเลือกตอบและขอคําถามปลายเปด นํามา

วิเคราะหขอมูลโดยการแจกแจงความถี่และคารอยละ รวมทั้งการจัดกลุมขอมูลอยางเปนระบบ 

 ผลการวิจัยพบวา  สื่อวีดิทัศนเปนสื่อที่ครูและนักเรียนหูหนวกระดับมัธยมศึกษาใชในการ

เรียนการสอนมากที่สุด เมื่อเทียบกับการใชสื่ออื่นๆ เชน บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) และ

อินเตอรเน็ตประกอบการเรียนการสอน  โดยที่ครูประมาณรอยละ 50   มีทักษะความรูดาน

คอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ตระดับพอใชเทานั้น  ขณะที่นักเรียนหูหนวกระดับมัธยมศึกษาไมถึง

รอยละ 40    มีทักษะความรูดานคอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ตระดับพอใช  ประมาณรอยละ 47 มี

ทักษะความรูดานคอมพิวเตอรระดับดีถึงดีมาก  และประมาณรอยละ 36 มีทักษะความรูดาน

อินเตอรเน็ตในระดับดีถึงดีมาก  และแมวานักเรียนหูหนวกระดับมัธยมศึกษาจํานวนถึงรอยละ 

36.49  ยังอานหนังสือเขาใจไดนอย  สื่อสิ่งพิมพเสริมการเรียน  โดยเฉพาะหนังสือพิมพยังเปนที่

ตองการมากเปนอันดับหนึ่ง 

 ดานสภาพปญหาและอุปสรรคที ่ครูและนักเรียนหูหนวกระดับมัธยมศึกษาพบในการใช

สื ่อการศึกษา คือ  การขาดเครื ่องมืออุปกรณ (Hardware)   การขาดสื ่อการเร ียนการสอน 

(Software) ที่ผลิตเฉพาะสําหรับนักเรียนหูหนวก  ทั้งสื่อวีดิทัศนและบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

(CAI)  การขาดหลักสูตรและหนังสือเรียนเฉพาะสําหรับคนหูหนวก  การขาดทักษะความรูและ

ความพรอมในการใชสื่อทั้งดานคอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ต  การขาดความเขาใจภาษามือไทยที่

เปนสากล  และปญหาที ่เปนกลไกสําคัญของปญหาทั ้งหมด  คือ  การขาดการสนับสนุนและ

สงเสริมการใชสื่อการศึกษาจากผูบริหาร 

 ดานสภาพความตองการใชสื่อการศึกษา พบวา นักเรียนมากกวารอยละ 85  ตองการใช

สื่อการศึกษาประกอบการเรียนเพิ่มขึ้นทั้ง 4 รูปแบบ คือ วีดิทัศน บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

(CAI) อินเตอรเน็ตและสิ่งพิมพ ขณะที่ครูตองการใชสื่อวีดิทัศน (รอยละ 92.31) มากกวาสื่ออื่นๆ 

(CAI รอยละ 73.08, Internet รอยละ 75) สวนความตองการดานเนื้อหาในสื่อการศึกษาทั้ง 4 

รูปแบบนั้น  ครูผูสอนตางระบุความตองการดานเนื้อหาที่ใกลเคียงกันในทุกสื่อ  ยกเวนสื่อสิ่งพิมพ 



 

 

ที่ครูผูสอนประจําแตละกลุมสาระการเรียนรูระบุวา  ตองการทุกเนื้อหาตามหลักสูตรการสอนในรูป

สิ่งพิมพ 
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บทท่ี บทที่ 11  

บทนําบทนํา  
 
ความเปนมาและความสาํคัญของปญหาความเปนมาและความสาํคัญของปญหา  

 

การจัดการศกึษาพิเศษเพื่อคนพกิารถือเปนนโยบายที่สําคญัอยางหนึง่ในการพัฒนา

ทรัพยากรบุคคลของประเทศ  ทั้งนีเ้พื่อชวยใหคนพกิารไดรับถึงการพัฒนาคุณภาพชีวติ เพื่อการ

พัฒนาตนเองและสังคมจนสามารถชวยเหลือตนเองไดและยังอาจสามารถชวยเหลือสังคมไดอีกดวย   

นโยบายของกระทรวงศึกษาธกิารที่ประกาศในป 2542 วา “คนพิการทกุคนที่อยากเรียน ตองได

เรียน”  นับเปนการเรงขยายโอกาสและบรกิารการศึกษาสําหรับคนพิการใหทั่วถึงและมีคณุภาพ

มากขึ้น  ถือเปนการประกาศเจตนารมยที่จะดําเนนิการปฎิรูปการศึกษาเพื่อคนพิการ  ซึ่งกอใหเกดิ

การเรงสงเสริมการจัดการศึกษาพเิศษเพื่อคนพิการ  ทัง้ในรูปแบบการจดัการศึกษาเฉพาะความ

พิการและการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม (คณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพคนพกิาร, กระทรวงการ

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย. 2546) 

 จากการสํารวจคนพิการ พ.ศ. 2544 โดยสํานักงานสถิติแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี ระบุ

วา  จํานวนคนพกิารในประเทศไทยที่มีอยู 1,100,761 คน  เปนผูพิการทางการไดยินและส่ือ

ความหมายจํานวน 240, 904 คน หรือรอยละ 21.9 เปนชาย 126,759 คน เปนหญิง 114,146 คน  

ซึ่งในจํานวนนี้มทีั้งผูที่หตูึงและหหูนวก ซึ่งยังไมสามารถระบุตัวเลขที่แนชัดลงไปไดวา เขาสูระบบ

การศึกษาเทาใด  แตก็พบวา มีผูบกพรองทางการไดยินไมนอยที่ยังสามารถเขาเรียนรวมกับ

นักเรยีนปกติในโรงเรียนเรยีนรวมได   

คนหูหนวกถือเปนคนพิการซึ่งบกพรองทางการไดยนิและไมสามารถใชเครื่องชวยฟงเพื่อ

ชวยในการไดยินไดเลย ถือเปนความพิการในระดับรุนแรง โรงเรียนเฉพาะความพิการ เชน โรงเรียน

โสตศึกษาของรัฐในจงัหวัดตางๆ ทีม่ีอยูจํานวน 20 แหงทั่วประเทศไทย   จึงยังมีความจําเปนอยู

มากที่จะดําเนนิการรับเด็กหูหนวกเขาศกึษา  โดยที่โรงเรียนโสตศึกษาเหลานี้รบันักเรียนทั้งหูหนวก

และหูตึงเขาศกึษาทั้งในรปูแบบอยูประจําและไป-กลับ 

 อยางไรก็ตาม  แมวานักเรียนหูหนวกจะไดศึกษาเรียนรูในโรงเรียนโสตศึกษาโดยใชภาษา

มือในการสื่อสารเรียนรูเปนหลัก  แตก็ยังพบปญหาในการเรียนการสอนในดานการสื่อสารและมี

ความไมเขาใจระหวางกันอยูเสมอ ปญหาการใชภาษามือที่มีลักษณะตางกันในแตละโรงเรียน

และแตละสถาบันก็เปนปญหาหนึ่งที่สําคัญไมนอย จนกระทั่งป 2542  กระทรวงศึกษาธิการจึงได 
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ประกาศรับรองใหภาษามือไทยเปนภาษามือประจําชาติของคนหูหนวกไทย และเปนภาษาแมของ

คนหูหนวก ซึ่งนบัเปนประเทศแรกในภูมิภาคเอเชีย  โดยความรวมมือกันบญัญัติภาษามือไทย

ระหวางวิทยาลัยราชสุดาและสมาคมคนหูหนวกแหงประเทศไทย นอกจากนั้นไดประกาศให

สถานศึกษา หรือโรงเรียนเฉพาะสําหรบัคนหหูนวกจัดสอนภาษามอืเปนวชิาบงัคบั สวนสถานศกึษา

ของคนปกติสามารถจัดการเรียนการสอนภาษามือไทยเปนวิชาเลือกเพื่อใหคนปกติสามารถสื่อสาร

ภาษามือกับคนหหูนวกได  และกรมวิชาการไดประกาศรับรองการสะกดนิ้วมือไทยที่กําหนดโดย

คุณหญิงกมลา  ไกรฤกษ และรับรองปทานุกรมภาษามือเลม 1-3 ที่จัดทําโดยสมาคมคนหูหนวก

แหงประเทศไทย นอกจากนั้นไดสนับสนุนใหมีการกําหนดทาภาษามือไทยมาตรฐานเพื่อใหสามารถ

ใชภาษามือไทยสื่อสารกันไดอยางกวางขวาง (www.tddf.or.th/tddf/library/files/ doc/library-

2006-10-28-123.doc)  ปจจุบันนี้จึงไดมกีารฝกอบรมและปรับเปลีย่นลักษณะการใชภาษามือไป

ในทางเดียวกันมากยิ่งขึ้น  

 ในระบบการเรียนการสอนของโรงเรยีนโสตศกึษานัน้  สวนใหญจะเปดรับนักเรียนตั้งแต

ระดับอนุบาลจนถึงระดบัมัธยมศกึษาตอนตนหรือมัธยมศกึษาตอนปลาย   โดยรฐับาลเปนผูออก

คาใชจายในการศึกษาเลาเรียนใหทั้งหมด  ทําใหนักเรียนหูหนวกไมตองดิ้นรนชวยเหลือตนเองใน

การศึกษาเลาเรียนมากนกั   เมื่อนักเรียนหูหนวกเรยีนในระดับมัธยมศกึษาแลว  สวนหนึง่จะศกึษา

จนจบเพยีงแคระดบัมัธยมศกึษาตอนตนแลวลาออกไปประกอบอาชีพ  บางสวนเรียนไปจนจบ

มัธยมศึกษาตอนปลายแลวเรียนตอในสายอาชพี หรือบางคนอาจเขาเรียนตอในมหาวิทยาลัยที่รับ

คนหูหนวกเชน ที่วิทยาลัยราชสุดา  มหาวิทยาลัยมหิดล หรือมหาวิทยาลัยสถาบันราชภัฎสวนดุสิต  

ดังนัน้ ชวงการศกึษาระดบัมัธยมศึกษาจงึถือเปนชวงที่สําคัญในชีวติของคนหหูนวกไมนอยทีจ่ะตอง

ใหความสําคัญกับการศึกษาตามหลักสูตรปกติและความมุงมั่นวา จะประกอบอาชีพใดไดในอนาคต   

พวกเขาจําเปนจะตองคิดหาทางชวยเหลือตนเองใหมากขึน้ในการดํารงชีวิตตอไป 

 ในสังคมแหงการเรยีนรู (knowledge-based society) เชนในปจจุบนั สื่อและเทคโนโลยี

ทางการศกึษาถอืเปนเครื่องมือที่สาํคญัตอการศกึษาเรียนรูอยางยิ่ง  เพราะสื่อและเทคโนโลยี

สามารถจะชวยเพิ่มประสทิธิภาพและคณุภาพของการเรยีน  รวมทัง้เพิม่ศกัยภาพในการสอนของ

ครูผูสอนไดเปนอยางดี   โดยเฉพาะอยางยิง่ในโรงเรยีนโสตศกึษาซึง่เปนโรงเรยีนเฉพาะความพกิาร

ที่ใชภาษามือเปนหลกั  ซึง่ทัง้ผูเรยีนและครูมีขอจํากดัในการสื่อสารถายทอดความรูเพื่อการเรียน

การสอนในชัน้เรยีน   นักเรยีนหหูนวกมีปญหาในการใชศัพททีเ่ปนนามธรรมและไมสามารถเขาใจ

ศัพทเหลานั้นได  หรือมกีารใชภาษาเขยีนที่ผดิหลกัการใชไวยากรณภาษาไทยโดยทั่วไป เชน การ

เขยีนตกหลน การเขยีนสลบัที่  การเขยีนตําแหนงของคําผดิพลาด หรือการเพิ่มคาํไมจําเปน  ปญหา

เหลานีจ้ะพบในการเขยีนประโยคของเดก็หหูนวกโดยเฉพาะในระดบัชัน้ประถมศกึษาปที่ 2, 3 และ 

4 (ราตรี ปตาวรานนท, 2525: 93-99 อางถงึในวลัภา ประสานสนิ, 2540: 18)  ซึ่งแมวาจะเรยีนอยู 
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ในระดับมธัยมศึกษาก็ยังคงพบปญหานี้เชนกัน   ยิ่งกวานั้น  ปญหาในการสอนของครูยังเกิดจาก

การไดรับการอบรมการใชภาษามือไทยที่ไมเพยีงพอและพบความยุงยากในการถายทอดความรู

เฉพาะดาน  โดยเฉพาะการกลาวถึงศพัทเฉพาะในวชิาตาง ๆ  เชน  เคมี   ชีววิทยา   เปนตน สื่อ

และเทคโนโลยีทางการศึกษาที่มีคุณภาพและผลิตไดเหมาะสมและตรงกับความตองการและสภาพ

ความพิการจะชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ ชวยใหผูเรียนเกิดความเขาใจ

เนื้อหาบทเรียนที่ยุงยาก  ซับซอนไดงายในระยะเวลาอันสัน้   รวมทั้งทําใหเขาใจความคิดรวบยอด

ไดอยางถูกตองและรวดเร็วข้ึน (กิดานันท, 2540: 88)  สื่อและเทคโนโลยจีึงเปนสิ่งที่จะชวยเสริม

และเติมเต็มความตองการที่จะเรียนรู และเขาใจเนื้อหาวิชาตางๆ ของเด็กหูหนวกไดดียิ่งขึ้น  

นอกจากนี้ สื่อการศึกษาเพื่อการเรียนรูตามอัธยาศัยยงัสามารถชวยใหนกัเรียนหหูนวกไดเรียนรู

เนื้อหาสาระตางๆ เพื่อเตรียมตัวไปสูการดํารงชีวิตที่พึ่งตนเองไดในอนาคต  โดยเฉพาะอยางยิ่ง  

การเรียนรูทักษะดานวิชาชีพตางๆ  

 ศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษาเปนหนวยงานที่ไดรับการมอบหมายจากกระทรวงศึกษาธิการ 

ใหดําเนินการผลิต  พัฒนาและเผยแพรสื่อการศึกษารูปแบบตางๆ เพื่อคนพิการเพื่อเสริมการเรียน

การสอนทั้งการศกึษาในระบบ  การศึกษานอกระบบ  รวมทั้งเสริมการเรียนรูตามอัธยาศัย 

นับตั้งแตป พ.ศ. 2542  เปนตนมา และไดริเริ่มผลิตสื่อการศึกษาเพื่อคนหหูนวกนับจากนั้น  จึงถือ

เปนภารกจิหนึง่ที่จะดําเนินการศกึษาวิจยัถึงสภาพปญหาและความตองการใชสื่อการศกึษาของครู

และนักเรยีนหหูนวกระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนโสตศกึษา ซึ่งเปนโรงเรยีนเฉพาะความพิการ 

ทั้งนี้เพื่อประโยชนในการรวบรวมและสรางความรูความเขาใจของครูและนกัเรียนหหูนวกเกี่ยวกับ

สภาพปญหาการใชประโยชนจากสื่อการศึกษาที่มีอยูอยางลึกซึ้ง รวมทั้งสามารถเขาใจความ

ตองการที่แทจริงดานสื่อการศึกษาของกลุมเปาหมายนักเรียนหูหนวก  ซึ่งจะชวยใหหนวยงาน

สามารถกําหนดแนวทางทีช่ัดเจนขึ้นในการดําเนินการสงเสริมการผลิต พัฒนา และเผยแพรสื่อและ

เทคโนโลยีทางการศึกษาที่มีคุณภาพทั้งดานเนื้อหาและรูปแบบเพื่อกลุมเปาหมายเฉพาะความ

พิการนี้ตอไป 

 

วัตถุประสงคของการศึกษา 
 

1. เพื่อศึกษาสภาพและปญหาการใชสื่อการศกึษาของครูและนักเรยีนหหูนวกระดับ

มัธยมศึกษาในโรงเรียนโสตศึกษา 

2. เพื่อศึกษาความตองการใชสื่อการศึกษาของครูและนกัเรยีนหูหนวกระดับมัธยมศึกษา

ในโรงเรยีนโสตศกึษา 
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ขอบเขตการศึกษา 

 

1. การศึกษาครั้งนี้มุงศึกษาใน  3 ดานดังนี ้

1.1 ดานสภาพการใชสื่อการศกึษาของครูและนกัเรยีนหหูนวกระดับมัธยมศกึษาใน

โรงเรียนโสตศกึษา   

1.2 ดานปญหาและอุปสรรคการใชสื่อการศึกษาของครูและนกัเรียนหูหนวกระดับ

มัธยมศึกษาในโรงเรียนโสตศึกษา 

1.3 ดานความตองการใชสื่อการศึกษาของครูและนักเรียนหูหนวกในโรงเรียนโสต

ศึกษา 

2. การศึกษาครั้งนี้ครอบคลุมโรงเรยีนโสตศกึษาทีเ่ปดสอนถึงระดับมัธยมศกึษาทกุ 

      โรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดตางๆ ทั่วประเทศ รวมจํานวน 16 แหง   

      ดังนี้  โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม, โรงเรียนโสตศึกษาจงัหวัดนครศรีธรรมราช,  

โรงเรียนโสตศกึษาจงัหวัดอุดรธาน,ี โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดรอยเอ็ด, โรงเรียนโสต

ศึกษาจังหวัดสุรินทร, โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ, โรงเรียนเศรษฐเสถียร,  

โรงเรียนโสตศกึษาทุงมหาเมฆ, โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุร,ี โรงเรียนโสตศึกษา

จังหวัดสงขลา, โรงเรียนโสตศกึษาจังหวัดตาก,  โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร,  

โรงเรียนโสตศกึษาจงัหวัดขอนแกน, โรงเรียนโสตศกึษาจังหวัดชลบุร,ี โรงเรียนโสต

ศึกษาจังหวัดมุกดาหาร, โรงเรียนโสตศึกษาปานเลศิ 

3    การศึกษาครั้งนี้ครอบคลุมสื่อการศกึษา 4 รูปแบบ ดังนี้  วีดิทัศน  บทเรียน- 

      คอมพิวเตอรชวยสอน (Computer-Assisted Instruction: CAI)  อินเตอรเนต็ และ  

      สิ่งพิมพ 

            4.   กลุมประชากรตัวอยางในการศกึษาครั้งนีป้ระกอบดวย 

4.1 ครูผูสอนนักเรียนหูหนวกระดับมัธยมศึกษาทั้ง 8 กลุมสาระการเรียนรู  ในโรงเรียน 

      โสตศึกษาทั้ง 16 แหง โดยการสุมตัวอยางแบบงาย  กลุมสาระการเรียนรูละ 1 คน   

      รวมโรงเรียนละ 8 คน ไดกลุมตัวอยางจํานวน 128 คน 

4.2 นักเรยีนหูหนวกระดับมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลายในโรงเรียนโสตศกึษาทัง้   

      16 แหง โดยการสุมตัวอยางแบบงาย โรงเรียนละ 10 คน ไดกลุมตัวอยางจํานวน  

      160 คน  
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ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการศึกษา 

 

 1.  เกิดความรูความเขาใจเกี่ยวกับสภาพปญหาและความตองการใชสื่อการศกึษาของครู 

และนักเรยีนหหูนวกในโรงเรียนโสตศึกษา 

            2.  บุคลากรและหนวยงานที่เกี่ยวของกับการศึกษาและการผลิตสื่อเพื่อการศึกษาไดแนวทาง 

ในการสงเสริมการผลิต พัฒนาและเผยแพรการใชสื่อการศึกษาที่ตรงกับความตองการอยางแทจริง

ของครูและนักเรยีนหหูนวกระดับมัธยมศึกษาในโรงเรยีนโสตศึกษาอยางตอเนื่องและถกูทิศทาง

ตอไป 

3.  ผลการศึกษาวิจัยจะเปนแนวทางสําหรับผูบรหิารและบคุลากรทางการศึกษาในการ 

สงเสริมและพัฒนาการใชสื่อการศกึษา ตลอดจนเลือกใชสื่อการศึกษาใหเหมาะสมกับสภาพความ

ตองการของครูและนักเรยีนหูหนวกระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนโสตศึกษา 

4. ครูและนักเรยีนหูหนวกไดรับและใชสื่อการศึกษาเพื่อประโยชนในการเรียนรูและพฒันา

ตนเองไดเต็มตามศักยภาพ 

 

นิยามศัพทเฉพาะ 

 
 1.  โรงเรียนโสตศึกษา หมายถึง โรงเรียนเฉพาะความพิการที่จัดการศกึษาพเิศษสําหรบั 

นักเรยีนหูตงึและหหูนวก โดยนําหลกัสตูรแกนกลางของกระทรวงศกึษาธกิารมาปรับใชใหเหมาะสม

กับนักเรียนหูตึงและหูหนวก 

 2.  สื่อการศึกษา หมายถึง สื่อรูปแบบตาง ๆ ที่เปนตัวกลางในการถายทอดความรูและ 

เนื้อหาสาระตางๆ แกนักเรยีนหูหนวกและผูทีเ่กี่ยวของ ในที่นี้หมายถึง สื่อวีดิทัศน บทเรียน- 

คอมพิวเตอรชวยสอน (Computer - Assissted Instruction - CAI) อินเตอรเน็ต และสื่อสิ่งพิมพ 

 3. ครูผูสอนนักเรยีนหหูนวก หมายถึง ครูประจํากลุมสาระการเรียนรูทั้ง 8 กลุมสาระใน  

โรงเรียนโสตศกึษา   ซึ่งมีความจําเปนตองใชภาษามือสื่อความหมายในการเรยีนการสอนนักเรียน

หูหนวก  ในทีน่ี้อาจใชคําวา ครู เทานั้น 

 4. นักเรยีนหูหนวก หมายถึง นกัเรยีนที่สญูเสยีการไดยนิ 90 เดซิเบลขึ้นไป  เปนคนที่ไม

สามารถไดยินเสยีงพูดจากเครื่องชวยฟง  และจําเปนตองเรียนรูการใชภาษามือเปนเครื่องสื่อ

ความหมาย  ในที่นีจ้ะเนนการศึกษาเฉพาะกลุมเปาหมายนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยนิ

ระดับหูหนวกเทานัน้ 

            5.  บุคคลที่มีความบกพรองทางการไดยิน หมายถึง บุคคลที่สูญเสียการไดยินซึ่งอาจจะ 
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เปนบคุคลหหูนวกหรือหูตึงก็ได  บุคคลหูหนวก หมายถึง บุคคลที่สญูเสียการไดยิน 90 เดซิเบลขึ้น

ไป และบุคคลหูตึง หมายถึง บคุคลที่สญูเสยีการไดยินระหวาง 26 – 89 เดซิเบล  

 6.  กลุมสาระการเรยีนรู หมายถึง  วิชาทีน่ักเรียนตองศึกษาตามหลักสูตรการศกึษาขั้น 

พื้นฐาน พ.ศ. 2542 ของกระทรวงศึกษาธิการ มีทัง้หมด 8 กลุมสาระการเรยีนรู คือ ภาษาไทย,  

คณิตศาสตร,  วิทยาศาสตร,  สังคมศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม, สุขศึกษาและพลศึกษา, ศิลปะ, 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี  และภาษาตางประเทศ 

  

  
------------------------------------------------------ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทท่ี บทที่ 22  

เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ  
  

 ในการศกึษาสภาพการใชและความตองการใชสื่อการศกึษาของครูและนกัเรยีนหหูนวกใน

โรงเรียนโสตศกึษานี้ ผูวิจยัไดศึกษาและรวบรวมขอมูลและงานวิจยัที่เกีย่วของ โดยครอบคลุม

เนื้อหา  ดังตอไปนี ้

 บุคคลที่มีความบกพรองทางการไดยิน 

          -     ประเภทของคนพิการ 

- ความหมายและสภาพความพิการ 

- วิธีการคัดแยกบคุคลที่มคีวามบกพรองทางการไดยิน 

- ประเภทของความบกพรองทางการไดยนิ 

 บุคลิกภาพและพัฒนาการของบุคคลที่มีความบกพรองทางการไดยิน 

- พัฒนาการทางสตปิญญาและผลสัมฤทธิท์างการเรยีน 

- พัฒนาการและปญหาทางภาษา 

- พัฒนาการทางอารมณและสังคม 

- อารมณและสังคม 

 การสื่อสารของเดก็ที่มีความบกพรองทางการไดยิน 

- ปรัชญาการสอนพูด 

- ปรัชญาการสอนดวยมือ 

- ปรัชญาการสอนดวยระบบรวม 

 การจดัการศึกษาสาํหรับบุคคลที่มีความบกพรองทางการไดยินใน

ประเทศไทย 

- หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนสําหรับเด็กทีม่ีความบกพรอง 

      ทางการไดยิน 

- ความแตกตางของการจัดบริการทางการศึกษาใหเด็กหตูึงและเด็ก 

      หูหนวก 

 สื่อการศึกษาสาํหรับบุคคลที่มีความบกพรองทางการไดยิน 

- นโยบายการใชสื่อการศกึษาเพื่อคนพิการ 

- ความสําคัญของสื่อการศึกษาและการเลือกใชสื่อใหเหมาะสมกับ

การเรียนการสอน 
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- สื่อและการใชสื่อการสอนในโรงเรยีนโสตศึกษา 

- วีดิทัศนกบับุคคลที่มีความบกพรองทางการไดยนิ 

- คอมพิวเตอรชวยสอนกับบุคคลที่มีความบกพรองทางการไดยิน 

- อินเตอรเน็ตกับบุคคลที่มคีวามบกพรองทางการไดยิน 

- สื่อสิ่งพิมพกับบุคคลที่มีความบกพรองทางการไดยนิ 

 

บุคคลที่มีความบกพรองทางการไดยินบุคคลที่มีความบกพรองทางการไดยิน  
 1. ประเภทของคนพิการ 
                กฎกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม  ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2537) ซึ่งออกตามความใน

พระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 ไดจําแนกคนพิการออกเปน 5 ประเภท 

คือ           1. คนพิการทางการมองเหน็ 

                2. คนพิการทางการไดยินหรือสื่อความหมาย 

                3. คนพิการทางกายหรือการเคลื่อนไหว 

                4. คนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม 

                5. คนพิการทางสติปญญาหรือการเรียนรู 

                สําหรับกระทรวงศึกษาธิการ ไดพยายามจัดการศึกษาใหครอบคลุมกลุมเปาหมายคน

พิการ 9 ประเภท ดังนี ้

                1. บุคคลที่มคีวามบกพรองทางการเหน็ 

                2. บุคคลที่มคีวามบกพรองทางการไดยิน 

                3. บุคคลที่มคีวามบกพรองทางสติปญญา 

                4. บุคคลที่มคีวามบกพรองทางรางกายหรือสุขภาพ 

                5. บุคคลที่มปีญหาทางการเรยีนรู 

                6. บุคคลที่มคีวามบกพรองทางการพูดและภาษา 

                7. บุคคลที่มปีญหาทางพฤตกิรรมหรือทางอารมณ 

                8. บุคคลออทิสติก 

                9. บุคคลพิการซอน 

 

         2. ความหมายและสภาพความพิการของบุคคลที่มีความบกพรองทาง 

การ ไดยิน 
      ความบกพรองทางการไดยิน (Hearing  Impairment)  เปนคําที่มีความหมายบงบอก

ความสามารถของการไดยิน ซึ่งครอบคลุมคําวา  หูหนวก (Deaf)  และหูตึง (Hard of Hearing)  
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กลาวคือ  หูหนวก คือผูที่สูญเสียการไดยนิ  จนไมสามารถฟงเสยีงตางๆ ได  ไมวาจะใชเครื่องชวย

ฟง (Hearing  Aids) หรือไมก็ตาม  จงึเปนสาเหตุใหสูญเสียโอกาสในการรับรูทางภาษา  สวนหูตึง  

คือผูที่สามารถไดยินเสียงอยูบาง  ซึง่อาจจะใชเครื่องชวยฟงหรือไมก็ตาม  โดยการใชเครื่องชวยฟง

จะทําใหการรับรูภาษาดีขึ้น 

       คณะอนกุรรมการคดัเลือกและจําแนกความพกิารเพื่อการศึกษาของกระทรวงศกึษาธกิาร 

(2543) ไดกําหนดลกัษณะของบุคคลที่มคีวามบกพรองทางการไดยินไววา หมายถึง คนที่สญูเสีย

การไดยินตั้งแตระดบัรุนแรงจนถงึระดับนอยอาจแบงไดเปน 2 ประเภท คือ 

       1) คนหูหนวก  หมายถึง  คนที่สญูเสยีการไดยนิมากจนไมสามารถรับขอมูลผาน

ทางการไดยิน  ไมวาจะใสหรือไมใสเครื่องชวยฟงก็ตาม  โดยทั่วไป หากตรวจการไดยิน จะสูญเสยี

การไดยินประมาณ 90 เดซเิบลขึ้นไป  (เดซิเบล  เปนหนวยวัดความดังของเสียง  หมายถึง  เมื่อ

เปรียบเทยีบระดับเริ่มไดยนิของเสียงปกต ิ  เมื่อเสียงดงัไมเกิน 25 เดซิเบล คนหูหนวกจะเริ่มไดยนิ

เสียงดังมากกวา 90 เดซเิบล  เสียงที่มีความดังมาก มหีนวยเดซิเบลสูง  ขณะทีเ่สียงที่มีความดัง

คอย   มีหนวยเดซเิบลต่ํา  เชน เสียงกระซบิ มีความดังประมาณ 10 – 20 เดซิเบล  เสียงพูดที่ไดยิน

ชัด  มีความดังประมาณ 60 เดซิเบล   เสียงมอเตอรไซดขณะเรงเครื่องอาจมีความดังถีง 110 เดซเิบล) 

( ผดุง  อารยะวิญ,ู 2542)           

       นอกจากนี้อาการหหูนวกอาจเปนการบกพรองทางการไดยินแตกําเนิดซึ่งจะทําใหพูด

ไมได  หรือมีโอกาสที่จะพูดไดนอยมาก หรืออาจพิการทางการไดยินภายหลัง ซึ่งอาจทําใหสามารถ

พูดไดไมดีนัก  โดยทีท่ั้งสองกรณีนีจ้ะมีผลตอการรับรูและเรียนรูที่ตางกันในภายหลัง 

     2) คนหูตึง หมายถึง คนที่มีการไดยนิเหลืออยูพอเพียงที่จะรับขอมูลผานทางการไดยนิ  

โดยทั่วไป จะใสเครื่องชวยฟง  และหากตรวจการไดยินจะพบวา  มีการสูญเสยีการไดยนินอยกวา 

90 เดซิเบล  ลงมาจนถึง 25 เดซเิบล  เด็กหูตึงจะเริ่มไดยินเสียงทีด่ังมากกวา 26 เดซเิบลขึ้นไป

จนถึง 90 เดซิเบล  อาจแบงเปนกลุมยอยดังนี ้

       -   ตึงเล็กนอย          (26 – 40 เดซิเบล)  

       -   ตึงปานกลาง        (41 – 55 เดซิเบล) 

                   -   ตึงมาก                (56 – 70 เดซเิบล) 

                   -   ตึงรุนแรง             (71 – 90 เดซิเบล) 

       สําหรับมัวส (Moores, 1987)  ไดใหนิยามของคนหูหนวกและคนหูตึงทางการศึกษาไว

ดังนี ้

      คนหหูนวก (a deaf person) ในทางการศกึษา  หมายถึง  คนที่สูญเสียการไดยินในหู

ขางดีกวา 90 เดซเิบล (ISO) หรือมากกวา  การสูญเสยีดังกลาวทําใหคนหูหนวกไมเขาใจการพูด  

ไมวาจะใชเครื่องชวยฟงหรือไม 
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      คนหตูึง (a hard – of- hearing person) ในทางการศกึษา หมายถึง  คนที่สูญเสียการ

ไดยินอยูระหวาง 35 – 89 เดซเิบล (ISO) บุคคลดังกลาวมีปญหาในการฟงและการเขาใจการพูด  

แตเขาใจคําพูดบาง ไมวาจะใสหรือไมใสเครื่องชวยฟงก็ตาม 

      หากแบงตามระดับการสญูเสียการไดยินตามจุดมุงหมายทางการศึกษา จะแบงการ

สูญเสียการไดยินเปน 4 ระดับ คือ 

      ระดับที่ 1 สูญเสียการไดยินระหวาง 35 ถึง 54 เดซเิบล  เด็กที่สูญเสียการไดยนิชวงนี้

มักไมตองการการศึกษาพเิศษ  แตตองการความชวยเหลอืในการสวมใสเครื่องชวยฟง 

      ระดับที่ 2 สูญเสียการไดยนิระหวาง 55 ถึง 69 เดซเิบล  เด็กที่สญูเสยีการไดยินในชวง

นี้ตองการการศึกษาพิเศษบาง  ตองการความชวยเหลือในดานการสวมใสเครื่องชวยฟง  การฝก

พูด  ดานภาษา  และการแกไขการพูด 

                 ระดับที่ 3 สูญเสียการไดยินระหวาง 70 ถึง 89 เดซเิบล  เด็กที่สญูเสยีการไดยินในชวง

นี้  ตองการการศกึษาพิเศษ ตองการความชวยเหลือในดานการไดยิน การพูด ภาษา การแกไขการ

พูด  และบริการพิเศษทางดานการศึกษา 

      ระดับที่ 4 สูญเสียการไดยนิ 90 เดซเิบล หรือมากกวา  เด็กทีสู่ญเสียการไดยนิระดับนี ้

ตองการความชวยเหลือ  และบริการพิเศษทางการศึกษาเชนเดียวกบัเดก็ในระดับที่ 3 

 

 3. การคัดแยกบุคคลท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน 
              การคัดแยกคนพิการเปนกระบวนการที่สําคัญอยางยิ่ง  ทัง้นี้  เพื่อใหคนพกิารไดรับ

บริการชวยเหลือระยะแรกเริ่มและเตรียมความพรอมใหสามารถเขารับการศึกษาไดเหมาะสมกับ

ความตองการจําเปนพเิศษของคนพิการแตละคน  ซึง่จะทําใหคนพิการไดรับประโยชนสูงสุดจาก

การศึกษาทีจ่ัดให  บุคคลากรที่มหีนาที่จัดการศึกษาพเิศษใหคนพิการควรสามารถจําแนกและคัด

แยกสงตอคนพกิารเพื่อเขารับการศึกษาในสถานศกึษา หรือประสานความรวมมือกับหนวยงานอื่น

ไดอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสม 

     วิธีการคัดแยกบุคคลทีม่ีความบกพรองทางการไดยิน  สามารถทําไดทั้งวิธีที่ไมตองใช

เครื่องมือและใชเครื่องมือประกอบการคัดแยก  ผูทําการคดัแยกเบื้องตน คือ ผูที่อยูใกลชดิเดก็มาก

ที่สุด เพื่อใหเกิดความชัดเจน ถกูตอง ไดแก  ผูปกครองหรือครู  เมื่อพบเดก็ที่มีความผิดปกติ

ทางการไดยิน  ควรสงตอใหผูเชี่ยวชาญเฉพาะตรวจวัดอีกครั้ง   

                 วิธีการคัดแยกบุคคลที่มีความบกพรองทางการไดยิน อาจทําไดหลายวิธี (คณะอนุกรรมการ

คัดเลือกและจําแนกความพกิารเพื่อการศกึษา, 2543)  ดังนี้ 

     1) สังเกตพฤตกิรรมทั่วไป โดยผูใกลชดิที่สุด เชน ผูปกครอง เชน 

  1.1  ไมมีปฏิกิริยาตอบตอเสียงดังๆ เชน รถยนต  ฟารอง 

  1.2  ไมพูด  ชอบทําทาใบ 
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1.3 ไมตอบสนองตอเสียงเรียก 

1.4 พูดไมชัด  เสยีงผิดปกต ิ

1.5 ชอบจองหนาผูที่พดูดวย 

1.6 ปฏิบัติไมตรงตามคําสั่งบอยๆ 

1.7 ตอบไมตรงคําถามบอยๆ 

1.8 บอกใหผูพดูพูดซ้ําบอยๆ 

1.9 ไดคะแนนเขียนไทยนอยเสมอ 

          1.10  รูสึกไวตอการสั่นสะเทือนและการเคลื่อนไหวรอบตัว 

   เมื่อพบพฤติกรรมดังกลาวขางตนพฤติกรรมหนึ่งหรือมากกวาหนึ่งพฤติกรรม  

ใหสงสัยวา มีความบกพรองทางการไดยนิ และควรสงตรวจสอบโดยครูหรือผูเชีย่วชาญ 

      2) ตรวจสอบโดยครู  ไดแก 

                      2.1 ทดสอบโดยใชเครื่องมือทีท่ําใหเกดิเสยีง เชน นาฬิกาปลุกแบบใชกระดิ่งซึ่งมี

ความถี่ประมาณ 250 เฮิรตซ ความดัง 30 เดซิเบล  ถือหางจากผูถกูทดสอบ 3 ฟุต  และทดสอบใน

สภาพแวดลอมที่เงียบ  ถาหากเด็กไดยินเสียง  แสดงวา  หูยังอยูในเกณฑปกติ  ถาไมไดยินแสดง

วา มีความบกพรองทางการไดยิน 

                      2.2 ใชนิ้วหัวแมมือและนิ้วชี้ถกูันเบาๆ หางจากรูหูราว 1 ซม. ถาไมไดยิน ใหสงสัยวา 

มีความบกพรองทางการไดยนิ  ตองไปตรวจการไดยินอยางเปนทางการอีกครั้ง 

                      2.3 ใชนิ้วคีบสตางคสองอันใหเกิดเสียงกริบ๊ๆๆๆ ที่หนาชองหู  ถาไมไดยินเสียง 

ใหสงสัยวา มีความบกพรองทางการไดยนิ 

                      2.4 กระซิบคําสองพยางคหรือสามพยางค  โดยปองมือใหชิดกับหูผูทีเ่ราจะทดสอบ  

คนปกตจิะไดยนิคําพูด  ถาไมไดยินแสดงวา อาจมีความบกพรองทางการไดยิน 

                      2.5 นั่งหางกันประมาณ 1 – 2 ฟุต  หันหนาเขาหากนัแลวใชกระดาษปองปากพูด

กันดวยเสียงธรรมดา  ใชคําพูดเปนคําคู หรือคําเดีย่ว  ใหคูสนทนาพดูตาม  ถาพูดตามไมถูกแสดง

วา อาจมีความบกพรองทางการไดยนิ 

     3) ตรวจสอบโดยนักวิชาชีพเฉพาะ ไดแก  

  3.1 โสต  ศอ  นาสิกแพทย 

  3.2 นักตรวจวัดการไดยิน (นักโสตสัมผัสวิทยา) 

  3.3 นักแกไขการพูด (นักอรรถบําบดั) 

      นอกจากนี้ ผูปกครองสามารถนําเดก็ไปรับบริการตรวจการไดยินเพื่อทดสอบอยางเปน

ทางการ  โดยการวัดการไดยินดวยเครื่องตรวจการไดยนิ (Audiometer) ที่คลินกิโสตสัมผัสและการ

พูดในโรงพยาบาลตาง ๆ  
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 4. ประเภทของความบกพรองทางการไดยิน  
      อาจจาํแนกได 4 ประเภทใหญๆ  ดังนี้ (ดารณี อุทยัรตันกจิ, 2538: ศรียา นิยมธรรม, 

2544 และ สถาพร สาธกุาร, 2550) คือ 

      1. การนําเสยีงเสยี (Conductive  Hearing  Lloss) เปนการสูญเสยีการไดยนิที่มี

สาเหตุมาจากความผิดปกติที่สวนใดสวนหนึ่งของหูชัน้นอกและหูชัน้กลาง  ซึ่งเปนสวนของการนํา

เสียง เชน  แกวหทูะลุ  หูน้ําหนวก  กระดกูหูสามชิ้นเคลื่อนไหวไมได  การติดเชื้อของหูชัน้กลาง 

เปนตน  การสูญเสยีการไดยนิลักษณะนี้ อาจรักษาไดดวยยาหรือการผาตัด  สวนการรับฟงเสียง

มักสูญเสยีการไดยินในระดับเล็กนอยหรือปานกลาง คือ นอยมากที่จะกอใหเกิดความบกพรองใน

การไดยินมากกวา  60 ถึง 70 เดซเิบล  อยางไรก็ตาม  ยังมีการสั่นสะเทือนของกระดกูหูชัน้ในอยู  

      2. ประสาทหเูสีย  (Sensorineural  Hearing  Loss) เกิดจากความผิดปกตทิี่หชูั้นใน

หรือประสาทหูรับเสียง  เชน  ประสาทหูเสยีจากการแพยาหรือจากเสยีงระเบิด  เสียงอกึทึก เปนตน 

นอกจากนี้  ที่พบบอยไดแก  กรรมพันธุ มารดาตดิเชื้อหรือไดรับสารพิษขณะตั้งครรภหรือระหวาง

คลอด  ทําใหประสาทหเูสียแตกําเนิด  การถูกทํารายรางกายหรืออุบัติเหตุอยางรุนแรง 

      อยางไรก็ตาม  การสูญเสียแบบ  Conductive  Hearing Loss  มักจะแกไขไดดวยการ

ใสเครื่องชวยฟงเพื่อขยายเสียงทกุชนิด เพราะเปนปญหาเรื่องความดังของเสียง แตการสญูเสยี

แบบ  Sensorineural  Hearing  Loss  มีปญหาซับซอนมากกวา  เนื่องจากเปนปญหาการ

แยกแยะเสียง ซึ่งในบางกรณี อาจใชวิธีการรักษาดวยการผาตัดใสประสาทหูเทียมเขาไปใน

อวัยวะรับเสียงรูปกนหอยซึ่งอยูภายในหูได โดยเครื่องแปลงสัญญาณที่อยูภายนอกจะทําหนาที่

วิเคราะหเสยีงตางๆ และแปลงเปนสญัญาณไปยังประสาทการไดยินและไปสูสมองโดยตรง โดย

ภายหลังการผาตัดจะตองไดรับการฝกฟงฝกพูด 

                  3. Mixed Hearing Loss เปนความบกพรองทางการไดยินแบบผสมคือ Conductive  

Hearing Loss  ผสมกับ Sensorineural  Hearing  Loss มีความผิดปกติอยูที่หชูั้นนอก หูชัน้กลาง 

หูชั้นใน หรือประสาทหู ความพิการแบบนี้มทีั้งทีเ่ปนมาตัง้แตเกิด (Conginital Hearing Loss) หรือ

มาเกิดทหีลัง (Acquired Hearing Loss) มีทั้งที่พดูไดและอาจจะพูดไมชดั และบางรายอาจรุนแรง

ถึงระดับหหูนวก 

                   4. Central Hearing Loss  เปนความผิดปกติของสมองสวนกลางตรงตําแหนงทํา

หนาที่แปลความหมายเสียงที่ไดยิน (Warwick Area) ซึ่งจะอยูที่ดานขางของศีรษะ ในกรณนีี้ เสียง

ที่สงมาจากหู ผานมาทางประสาทหู (Acoustic Nerve)  เมื่อมาถึง Warwick Area แลวแปล

ความหมายไมได อาจจะพบไดในรายที่เปนเนื้องอกของประสาทหู  สมองอักเสบจากเชื้อโรค จาก

การที่เสนเลือดในสมองแตก เปนตน 
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บุคลิกภาพและพัฒนาการของบุคคลที่บกพรองทางการไดยินบุคลิกภาพและพัฒนาการของบุคคลที่บกพรองทางการไดยิน  
 1.พัฒนาการทางสติปญญาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
     ดารณี  อุทัยรัตนกิจ (2538)  กลาววา  จากการศึกษาพบวา ความสัมพันธระหวาง

อาการหูหนวกและพัฒนาการทางสติปญญาเปนเรื่องซับซอน ในบางกรณี องคประกอบที่เปน

สาเหตุทําใหเกิดหูหนวกอาจจะมีผลกระทบตอสมองและทําใหเกิดความบกพรองของพัฒนาการ

ทางสติปญญา  อยางไรกต็าม  เปนที่ปรากฏคอนขางชัดวา  ประสบการณจากการไดยนิมี

ความสัมพันธเกี่ยวของกับพัฒนาการของกระบวนการทางสติปญญา  แมวาจะไมนําภาษาเขามา

เกี่ยวของ  ดังนั้น  เด็กที่มีความบกพรองทางการไดยินอาจจะมีความบกพรองทางสติปญญา โดยที่

ผลการศึกษาในปจจุบนัพบวา การสูญเสียการไดยินไมไดมีผลกระทบตอพัฒนาการทางสติปญญา

โดยทั่วไป  แตอาจมีผลตอความสามารถทางสติปญญาเปนบางดาน  เชน  การสูญเสียการไดยิน

อาจมีผลกระทบตองานทีเ่กี่ยวของกบัถอยคํา – สัญลักษณ  แตไมมีผลกระทบตองานที่ไมตองใช

ภาษาและถอยคํา  ซึ่งสอดคลองกบัผดุง  อารยะวิญู (2542)  ที่กลาววา สาเหตุเนื่องจากเดก็ที่มี

ความบกพรองทางการไดยนิมกัมีปญหาดานการสื่อสารกบัคนทั่วไป ผูที่ไมคุนเคยกบัเดก็ทีบ่กพรอง

ทางการไดยินอาจคิดวา  เด็กประเภทนี้เปนเดก็ที่มีสตปิญญาต่ําเพราะไมสามารถสื่อสารกับคน

ปกติไดดีนกั แตจากรายงานการวิจัยเปนจํานวนมากพบวา  ระดับสติปญญาของเด็กบกพรอง

ทางการไดยินมีลกัษณะกระจายคลายเด็กปกติ  คือ บางคนอาจโง  บางคนอาจฉลาด  บางคน

ฉลาดถึงขั้นเปนอัจฉรยิะก็ม ี

     สําหรับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทีใ่ชแบบทดสอบวัดสิ่งทีเ่ด็กไดเรียนรูจากโรงเรยีนนัน้  มี

การศึกษาวิจัยหลายเรื่องที่มีผลปรากฏซ้ําๆ กันวา ถึงแมผลคะแนนจากแบบทดสอบทางสติปญญาที่

มุงวัดศักยภาพในการเรยีนรูของเด็กในเวลาที่กําหนดให ซึ่งไมเกี่ยวกบัภาษาของเด็กหูหนวกเมื่อ

นํามาเปรียบเทียบกบัคะแนนจากแบบทดสอบทางสตปิญญาของเด็กปกติได  แตพบวา  คะแนน

ผลสัมฤทธิท์างวชิาการของเด็กหูหนวกนัน้ยังต่ํามาก (Meadow, 1981 อางถึงในศรียา นยิมธรรม, 

2544) สิ่งที่เดก็แสดงออกมาในแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนนอยกวาศกัยภาพที่มี เนื่องจาก

แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทีใ่ชวัดมีภาษามาเกี่ยวของจากการเรียนที่โรงเรียน และเด็กที่

มีความบกพรองทางการไดยนิมีปญหาทางภาษา  และมทีกัษะทางภาษาจํากัด  จึงเปนอุปสรรคใน

การทําขอสอบ เพราะผูที่จะทําขอสอบไดดีนั้นตองมีความรูทางภาษาเปนอยางดี  ดวยเหตนุี้ เด็กที่

มีความบกพรองทางการไดยนิจงึมีผลสัมฤทธิท์างการเรียนที่คอนขางต่ํากวาเด็กปกตนิอกจากนี้ 

อาจเปนเพราะวา วิธีการเรียนการสอนตลอดจนการวัดผลที่ปฏิบัติกนัอยูในปจจุบนัเหมาะที่จะนํา 

มาใชกบัเดก็ปกตมิากกวา วิธีการบางอยางจึงไมเหมาะสมสําหรับเดก็ที่บกพรองทางการไดยนิ 

(ผดุง อารยะวิญ,ู 2542: 24)  
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   2. พัฒนาการและปญหาทางภาษา 
     พูนพิศ และคณะ (2545) กลาววา  พัฒนาการทางภาษาที่สําคัญขึ้นอยูกับหูและการ

ไดยิน  โดยเฉพาะพัฒนาการทางภาษาภายใน (Inner Language)  คือ การสื่อสารภายในสมอง

ของมนุษย (Internal Communication) คนปกตทิี่มีประสาทสัมผัสครบทั้ง 5 ประการ จะใช

ประสาทสัมผัสนี้รับความรูเขามาเกบ็ไวในสมอง  Inner Language  เปนองคประกอบของความจํา  

ที่สําคัญคือ เปนความคดิที่อยูในสมอง คนหูหนวกแตกําเนิดจะเสียเปรียบคนทั่วไป เพราะขาดการ

รับรูทางหู  

                 จรวยพร ธรณินทร (2526) กลาววา “ผูที่มีความบกพรองทางการไดยนิมักจะขาด

โอกาสในการรับรู  ทําใหมีจดุออนในการเรียนรู การพัฒนาความคิดในดานนามธรรม ทั้งนี้เพราะ

บุคคลจะทําการเรยีนรูจากการไดยิน 80% จากการเห็น 13% และจากประสาทสัมผัสอ่ืนๆ 7%”  

      ดังนั้น Inner Language ในคนหหูนวกจะมีปริมาณและความสามารถในการจดจํา

นอยกวาคนปกติทั่วไป  จึงมีผลเสียอยางยิ่งตอคนหูหนวกคือ เรียนแลว ลืมงาย ที่สําคัญมกัเขาใจ

ไมกระจาง (เบญจพร  ศักดิ์ศิริ, 2548) 

     เด็กที่มีความบกพรองทางการไดยนิจะมีขอจํากัดทางภาษาและถอยคําทั้งดานการรับรู

และการแสดงออก  ประการแรกเด็กมีความจํากัดในการเชื่อมโยงคําเขากับประสบการณ  และ

ประการที่สอง  เด็กมีความจํากัดในทกัษะการพดูที่จะเชื่อมโยงประสบการณของตนเองเขากับผูอ่ืน  

เนื่องจากเดก็มีความจํากัดในการรับขอมูลเขา  สงขอมลูออก  และขาดประสบการณทางดาน

ภาษาและการพูด  เดก็ที่บกพรองทางการไดยินจงึไมสามารถเรียนรูความหมาย  สญัลักษณ  และ

มโนทัศนไดในแนวทางเดยีวกับที่เดก็ปกติเรียนรู  เด็กเรียนรูความหมายของคําไดคอนขางยาก  

นอกจากนั้น  คําในภาษาพูดมีความสัมพันธกับคําในภาษาเขียน  นั่นคือ  การเรยีนรูภาษาพูดเปน

ความจําเปนพื้นฐานกอนที่เด็กจะเรียนอานและเขาใจในการอาน (ดารณี  อุทัยรัตนกิจ, 2538) 

      ในประเด็นปญหาทางการพูดของเด็กที่มีความบกพรองทางการไดยินนั้น ผดุง  อารยะวิญู 

(2544) ไดกลาวถึงปญหานี้วา  เด็กอาจจะพูดไมไดหรือพูดไมชัด  ซึ่งขึ้นอยูกับระดับการสูญเสีย

การไดยินของเดก็  เด็กที่สญูเสยีการไดยนิเล็กนอย อาจพอพูดได   เดก็ที่สูญเสียการไดยินระดบั

ปานกลางสามารถพูดได  แตอาจไมชัด  สวนเด็กที่สญูเสยีการไดยินมากหรือหูหนวก  อาจพูดไมได

เลยหากไมไดรับการสอนพูดตั้งแตในวยัเดก็  นอกจากนี้  การพูดยังขึ้นอยูกบัอายุของเด็กเมื่อ

สูญเสียการไดยินอีกดวย  หากเด็กสญูเสยีการไดยินมาแตกําเนดิ  เด็กจะมีปญหาในการพดูอยาง

มาก  แตถาเด็กสูญเสียการไดยินหลังจากที่เดก็พูดแลว ปญหาในการพูดจะนอยกวาเดก็ที่สญูเสีย

การไดยินมาแตกําเนิด  ปญหาในการพูดของเด็กนอกจากจะขึ้นอยูกับความรุนแรงของการสูญเสยี

การไดยินแลว  ยังขึ้นอยูกับอายุของเดก็เมื่อเด็กสญูเสียการไดยินอีกดวย 

      สวนปญหาทางดานการเขยีนนัน้ พบวา เดก็ที่มีความบกพรองทางการไดยนิจะเขียน

ประโยคเรียงคําในลักษณะวางผิดที่  ไมเปนไปตามลําดบัของประธาน  กริยา  กรรม  เนื่องจากเด็ก
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มีความชํานาญกับการใชภาษามือ และภาษามือมีโครงสรางประโยคแตกตางจากภาษาเขียน

นอกจากนี้ ราตรี  ปตาวรานนท (2525) ยังศึกษาพบขอผิดพลาดในดานไวยากรณของเด็กที่มี

ความบกพรองทางการไดยนิในระดับประถมศึกษาวา มักเขียนตกหลน (Omission)  เขียนสลับที่หรือ

แทนที่ผิดตําแหนง (Substitution)  เรียงตําแหนงของคําผิดพลาด (Word  order)  และเพิ่มคําที่ไม

จําเปน (Addition)  สวนผลการศึกษาในตางประเทศ เชน  ไมเคิลบัสท (Myklebust, 1964 อางถึง

ในวิรัตนชัย  ยงวณชิย, 2535)  พบวา  จํานวนประโยคที่เด็กบกพรองทางการไดยินเขียน  มักมี

จํานวนนอยกวาเดก็ปกติ  และใชคํางาย ๆ  เขียนประโยคไมซับซอน  เด็กมกัใชภาษางาย ๆ  

ประโยคสั้น ๆ  เนื่องจากขาดความเขาใจภาษา   สวน ซิมมอนส (Simmons, 1959)  พบวา  แมเด็ก

ที่บกพรองทางการไดยินจะสามารถเขยีนประโยคไดถูกตองและเขาใจความหมาย  แตการเขียน

ประโยคจะขาดความสมบูรณ  อยางไรก็ตาม  ปญหาทางภาษาของเด็กคลายคลึงกับปญหาในการ

พูด นั่นคือ  เด็กยิ่งสูญเสียการไดยนิมากเทาใด  ยิ่งมีปญหาทางภาษามากขึ้นเทานั้น (ผดุง  อารยะ

วิญ,ู 2542) อยางไรก็ตาม ควรคํานึงดวยวา เด็กที่มีระดับการเรียนที่สูงกวา  ยอมมีความสามารถ

ที่แตกตางจากเด็กระดับชั้นที่ต่ํากวา 

 3. พัฒนาการทางอารมณและสังคม 
      ปญหาของผูบกพรองทางการไดยนิไมไดจํากัดอยูแคปญหาการส่ือสารและภาษา  แต

ยังมีปญหาทางอารมณอีกดวย เด็กที่หหูนวกมาแตกําเนดิจะไมมีโอกาสไดยินเสยีงของตนเอง  หรือ

เสียงสนทนาของบุคคลรอบขางที่แสดงอาการยอมรับหรือไมยอมรับในพฤติกรรมตางๆ จึงมี

ผลกระทบตอพัฒนาการทางอารมณ เด็กทารกทีหู่หนวกแตกําเนดิจะรูสึกโดดเดีย่ว  แยกตัว  ขาด

สิ่งกระตุน และขาดการเชื่อมโยงระหวางพอแมและเดก็  เนื่องจากการสื่อสารไมไดรับการตอบสนอง

ระหวางเด็กหูหนวกและคนหูปกติ  ทําใหเด็กหหูนวกจะคอยๆ แยกตัวออกมาจากสงัคมปกติและ

ชอบที่จะอยูคนเดียวมากขึน้  นอกจากนี้ เดก็จะพัฒนาอาการหวาดระแวง  เนื่องจากเด็กหูหนวกมี

ความสามารถจํากัดทีจ่ะตรวจสอบเนื้อหาคําพูดและเจตนาในการแสดงพฤติกรรมของผูอ่ืน  

( ดารณี  อุทัยรัตนกจิ, 2538)   

      เด็กที่มีความบกพรองทางการไดยนิยังมีปญหาในการปรับตัวทางสังคมกับคนปกติ 

เนื่องมาจากการสื่อสารกับผูอื่นมีปญหา จึงมีผลทําใหการแสวงหาความสัมพันธทางสังคมนอยลง  

มิใชถดถอยหรือหลบหนีจากสังคม  และเมื่อวัดดวยแบบทดสอบในเรื่องนีก้็จะพบวา  คะแนนของ

กลุมคนทัง้คนหูหนวกและหูตึงตางก็ต่ํา  และมักไปชดเชยอยางมากในการชอบเกาะกลุมกนัเอง  

และมักแสดงอาการกาวราวทางสังคมอยางชัดเจน  หากเด็กสามารถสื่อสารไดดี  ปญหาทาง

อารมณอาจลดลง  ทําใหเด็กสามารถปรับตัวได  แตถาเดก็ไมสามารถสื่อสารกับผูอื่นไดดี  เด็กอาจ

เกิดความคบัของใจ  ซึ่งมีผลตอพฤติกรรมของเด็กที่ตองปรับตัวมากกวาเด็กปกติ เดก็ที่มีความ

ฉลาดอาจปรับตัวไดดี  สวนเด็กที่ไมฉลาดจะมีปญหาในการปรับตัวมากกวา (ศรียา  นิยมธรรม, 

2544 และผดุง  อารยะวิญ,ู 2542) 
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      จะเห็นไดวา เด็กที่มีความบกพรองทางไดยินจะมีปญหาทางอารมณมากกวาเด็กปกต ิ 

เพราะผลจากการที่หูไมดี  ทําใหพูดไมได  และขาดภาษาในการสื่อความคิด  ความรูสึก  และ

ความตองการกับผูอื่น  เดก็เหลานีจ้ึงมีความกดดันและจะแสดงพฤติกรรมบางอยางที่บงบอกถึง

การไมสามารถควบคุมอารมณของตนเอง  เชน  โมโห  เอาแตใจ  กาวราว  ไมทําตามระเบยีบ

ขอบังคับ  เก็บตัว  ซึมเศรา  นอกจากนี้ ยังมีปญหาทางสงัคมที่แสดงออกทางพฤติกรรม เชน  การ

ขาดความมัน่ใจในตัวเอง จากปญหาดงักลาวนี้ จึงทําใหเด็กเหลานี้แสดงพฤตกิรรมที่ไมหมาะสม  

ซึ่งลวนมาจากสาเหตุทีเ่ด็กไมเขาใจถึงความคิด  ความรูสึก  และความตองการของตนเองทั้งสิ้น 

(จรวยพร  ธรณนิทร, 2526)   

 4. อารมณและสังคม 
      ดอลล  ไดนิยามคําวา วุฒิภาวะทางสังคม วาหมายถึง  ความสามารถในการดูแล

ตัวเองและชวยเหลือผูอ่ืน ซึ่งวุฒิภาวะทางสังคมอาจแบงไดเปน 6 ดาน คือ  การชวยเหลือตนเอง  

การควบคุมตนเอง  การสื่อสาร  การเคลื่อนไหว  การสังคม  และอาชีพ โดยในทางจิตวทิยา  เรา

ควรพิจารณาเพียงวา สภาพหูหนวกนั้นเปนความพิการที่เปนสาเหตใุหคนตองพึ่งพาผูอ่ืนมากขึ้น

หรือไม  จากการศึกษาเกี่ยวกบัวุฒิภาวะทางสังคมของเดก็หูหนวกของนักวจิัยหลายทาน ตางมีผล

สนับสนุนซึ่งกันและกนั เชน แบรดเวย (Bradway, 1937) ศึกษาเด็กในโรงเรียนประจําอายุระหวาง 

5 – 20 ป  พบวา  เดก็หูหนวกราวรอยละ 20 จะมีวุฒิภาวะทางสังคมต่ํากวาเด็กปกติ และไมพบ

ความแตกตางระหวางเพศ  ไมเคิลบัสทและเบอรชารด (Myklebust  and  Burchard, 1945) 

ศึกษาเด็กในโรงเรียนประจําอายุระหวาง 7 – 19 ป และมีระดับสติปญญาปานกลาง    พบวา   เด็ก

หูหนวกรอยละ 15 – 20 มีคาความสามารถทางสังคม (Social  Quotient) ต่ํากวาเด็กปกติ  และ

เมื่อเปรียบเทียบเด็กที่อยูโรงเรยีนประจํามากกวา 4 ปขึ้นไปกับเดก็ที่อยูโรงเรียนประจํานอยกวา 4 

ป ก็ไมพบความแตกตาง   ซึง่อาจสรุปไดวา     โรงเรียนประจําไมไดมีผลตอวุฒิภาวะทางสังคมของ

เด็กหหูนวก (ศรียา  นยิมธรรม, 2544)  อยางไรก็ตามเดก็หูหนวกที่มีวุฒิภาวะต่ําอาจจะเกีย่วของ

กับตัวแปรของอายุ  คุณภาพของการสื่อสารระหวางพอแม-ลูก  และสถานศึกษาของเด็ก  แตผล

การศึกษาพบวา  ตัวแปรดังกลาวไมมีผลกอใหเกิดความแตกตางในผูใหญทีหู่หนวก (ดารณี  อุทัย

รัตนกิจ, 2538)  นอกจากนี้  เด็กที่มคีวามบกพรองทางการไดยินนั้นมีแนวโนมในการพึง่พาพอแมและ

ครูมากกวาเดก็ที่ไดยนิปกติ ดังนั้นครูและนักจติวิทยาควรตองสอนทักษะที่จะใหเด็กพึ่งพาตนเอง

โดยการพัฒนาภาษาและทกัษะการส่ือสาร รวมทั้งสอนใหเด็กเปลีย่นแปลงหรือแกไขกระบวนการ

รับรู  ความจํา  และพัฒนาการของการเปนตัวของตัวเอง  ซึ่งจะชวยใหเด็กมีวุฒิภาวะทางสังคม

สูงขึ้น  

    เลไวน (Levine,1971 อางถึงในดวงเนตร คงปรีพนัธุ) กลาววาเดก็ที่มคีวามบกพรองทางการ

ไดยิน  มีลกัษณะไปในทางเอาตัวเองเปนศนูยกลาง ขาดความเห็นอกเหน็ใจผูอื่น ตองพึ่งพาอาศัย

ผูอ่ืนตลอดเวลา  ไมรูจักควบคุมอารมณ และไมเขาใจตนเอง  ซึ่งสิ่งเหลานี้เกิดมาจากพัฒนาการ



 

 

17 

ทางจิตวิทยาของเดก็มีความลาชา  เนื่องมาจาก  ครู  ผูปกครอง และเพื่อนรวมชัน้เรยีนมิไดให

ความรูเกี่ยวกบัประสบการณชีวิต จึงทําใหเด็กที่มีความบกพรองทางการไดยินมีพัฒนาการทาง

จิตวิทยาชากวาเด็กปกต ิ  ซึ่งสอดคลองกับอัลชูลเลอร (Altshuler,1962) วา  เด็กที่มีความบกพรอง

ทางการไดยินมักขาดวุฒิภาวะทางอารมณ  มีบุคลิกภาพที่ออนแอและมีปญหาในการควบคุมตนเอง  

     เพลเล็ท (Pellet อางถึงในศรยีา นิยมธรรม, 2544) เปนอีกผูหนึ่งที่ศกึษาลักษณะของ

เด็กหหูนวกพบวา  เด็กหูหนวกขาดวุฒิภาวะทางอารมณเพราะขอจํากัดทางภาษา นอกจากนี้ ยงั

พบวา  เด็กหูหนวกมีลักษณะกาวราวและแขงขันมากกวาปกติ และลักษณะของการเปนผูนําขึ้นอยู

กับคําชมเชยมากกวาการจัดการหรือแนวทางของกจิกรรม 

     นอกจากนี้ยังมกีารศกึษาของนักวจิัยอีกหลายทานที่พบผลสอดคลองกนัเชน เด็กหูหนวก

ระดับวิทยาลัย  มีอาการของคนเปนโรคประสาทมากกวาเด็กปกติ  หรือเด็กหูตึงมีลกัษณะเกบ็ตัว

มากกวา  และมีปญหาทางประสาทมากกวาปกติ  ซึ่งผลการศึกษาตางๆ ทําใหพอสรุปไดวา  ความ

บกพรองทางการไดยนิเปนสาเหตุของการมีปญหาทางอารมณและการปรับตัว 

     สําหรับในประเทศไทย มีการศึกษาถงึปญหาทางสุขภาพจิตของเด็กวยัรุนทีบ่กพรอง

ทางการไดยิน (ประภาศรี  ฉายาสูตรบํารุง, 2529) โดยใชแบบทดสอบวัดสุขภาพจติ (SCL-90) 

จากการศึกษาพบวา เดก็วัยรุนที่มีความบกพรองทางการไดยินมักมปีญหาสุขภาพจิตในแตละดาน

เล็กนอย  สุขภาพจิตทีเ่ปนปญหามากที่สุดคือ  ดานการย้ําคิดย้ําทํา  สวนปญหาสุขภาพจิตที่พบ

นอยที่สุดคือ  ดานความรูสึกผดิปกติของรางกายและดานการกลัวโดยไมมีเหตุผล  แตไมพบความ

แตกตางของปญหาในสภาพการเรียนที่ตางกนัหรือในเพศที่ตางกัน 

    

การสื่อสารของเด็กที่มีความบกพรองทางการไดยินการสื่อสารของเด็กที่มีความบกพรองทางการไดยิน  
 

  บุคคลที่บกพรองทางการไดยนิจะมปีญหาหลักที่สําคัญคอื ปญหาการส่ือสารกับคนที่มี

การไดยินในสังคมทั่วไป  สําหรับคนทีหู่ตึงอาจจะมีปญหาดานการสื่อสารกับคนที่มีการไดยนิบาง  

แมจะใสเครื่องชวยฟงแลวก็ตาม แตเนื่องจากระดับความบกพรองทางการไดยนิของเดก็มีหลาย

ระดับทั้งหตูึงและหหูนวก และประสิทธิภาพของเครื่องชวยฟงที่ไมเทากันอาจชวยใหเด็กหูตึงไดยนิ 

ดีขึ้นบางเทานั้น หรือแมกระทั่งบางกรณีจะใชการผาตัดใสประสาทหเูทียมแลวกต็าม แตก็ไมอาจ

ชวยแกปญหาใหเดก็ที่มีความบกพรองทางการไดยินสามารถไดยินไดดีเทาเทียมคนปกติ  โดยเฉพาะ 

คนหูหนวกนัน้  จําเปนตองเรียนรูและใชการส่ือสารดวยภาษามือ  โดยถือวาเปนภาษาแรกของคน

หูหนวก  และภาษาไทยเปนภาษาที่สอง   แตภาษาที่สองนี้มีความจําเปนตอการใชชีวิตในสังคม  

ซึ่งคนหูหนวกสวนใหญมปีญหากับภาษาที่สอง  คือ  มีพัฒนาการทางภาษาที่สองนอยกวาคนที่มี

การไดยิน  มีปญหากบัการอานและการเขียนเนื่องจากมีคําศัพททีจ่ํากัด  การขาดความเขาใจ
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คําศัพทที่มหีลายความหมาย  คําศัพททีเ่กีย่วกับนามธรรม  การเขียนประโยคที่ผิดโครงสราง

ไวยากรณ (Schrimer,2001; Beck, 1989; Blachowiz,1984 อางถึงในชวพล  ลิตติพานชิ, 2548) 

ปญหาในการสื่อสารเชนนี ้  ทําใหเกิดแนวคิดในการชวยเหลือเด็กที่มีความบกพรองในการไดยินให

ไดมีความสามารถในการส่ือสารที่ดหีลายแนวทางดวยกนั  ดังเชน ปรัชญาการส่ือสารของเดก็ที่มี

ความบกพรองทางการไดยนิของ วิลลิสและเฟาเบยีน (Willis and Faubion,1979) และของแมนเดล

และฟสคัส (Mandell and Fiscus,1981) (อางถึงในทัศนีย  จันทนะไทยเอก. 2539) แบงเปน 3 

ลักษณะ คือ 

  1. ปรัชญาการสอนพูด (Oralists)  
                    ปรัชญาการสอนพดู (Oralists) เปนปรชัญาทีใ่หความสําคญัวา เด็กที่มีความบกพรอง

ทางการไดยิน เปนสวนหนึ่งของสังคมปกติ  จึงจําเปนตองมีการสอนทักษะการสื่อสารทางดานการ

พูดและการฟงให  เพื่อใหเดก็เหลานี้สามารถอยูรวมในสงัคมปกติได  ตามแนวทางของปรัชญานี้

ถือวา  การใชภาษาทาทางหรือภาษามือ ไมเหมาะสมสาํหรับการเรียนรูและการเขาสังคม  การ

สอนตามปรัชญานี้ คือ แนวทางทีป่ระกอบดวย 

       1.1  การฝกฟง  (Auditory Training)  

               การฝกฟงเปนการฝกเดก็ใหคุนเคยกับเสยีงตางๆ เมื่อเด็กสวมเครื่องชวยฟงแลว

เด็กไดยนิเสยีง แตอาจไมเขาใจความหมายของเสียงที่ไดยินเนื่องจากไมเคยไดยินเสียงมากอน  

การฝกฟงจึงเปนสิ่งสําคัญในการเตรียมความพรอมเด็กเพือ่การพูด  โดยการฝกใหเด็กคุนเคยกบั

สิ่งตางๆ ที่อยูรอบตัว  จนกระทั่งสามารถจําแนกเสียงพูดได  และเขาใจเสยีงที่อยูรอบตัวและ

เสียงพูดในที่สุด  การฝกฟงมีลําดับขั้นตอนดังนี้คือ 

                          1.1.1   การฝกการรับรูเกีย่วกับเสียง ไดแก การฝกฟงเสยีงพูด  การฝกฟงวา มี 

เสียงหรือไมมีเสยีง  การฝกบอกทิศทางของเสียง 

                          1.1.2  การฝกจําแนกเสียง ไดแก  การฝกจําแนกความแตกตางระหวางเสียงสอง

เสียงและเสียงสามเสียง   การฝกจําแนกเสยีงดัง – คอย  การฝกจําแนกเสยีงสั้น – ยาว  การฝก

จําแนกเสียงสูง – ต่ํา ฯลฯ 

                          1.1.3  การฝกจําเสยีง ไดแก การจําเสียงคน สัตว สิ่งของ   

                          1.1.4  การฝกความเขาใจเกีย่วกับเสียงที่ไดยิน เชน การฝกปฏิบัติตามคําสั่งของ

ครู  ฝกตอบคําถามครู  ฝกการสนทนา  ฝกคําอธิบายสั้น ๆ  และฝกฟงนิทาน  เปนตน 

                  1.2  การอานรมิฝปาก (Lipreading)  

                          วิธีการนี้เปนวิธีการที่เด็กที่มีความบกพรองทางการไดยินรับภาษาพูดของผูอื่น  

และจะเขาใจการพูดไดโดยการแปลความจากการสังเกตการณเคลื่อนไหวของอวัยวะในการพูด

ไดแก  ใบหนา  ลิ้น  ขากรรไกร  และคอ  ซึ่งเปนสวนสําคัญยิ่งของการรับคําพูดโดยตา  เด็กที่มี
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ความบกพรองทางการไดยินจะตองเรียนรูวิธีอานริมฝปากตั้งแตคําแรกที่เรียนภาษาและเปนสิ่งที่เด็ก

มักจําเปนตองใชตลอดชีวิต จึงควรที่จะไดมีการศึกษาวิธีการอานริมฝปากเพื่อนําไปใชในชีวิต 

ประจําวัน  โดยทั่วไปการสอนอานริมฝปากใช 3 วิธี คือ วิธีการออกเสียง (phonetic approach)  

วิธีการอานทั้งคํา (whole method)  และวิธีการออกเสียงทีละพยางค (syllable  approach)  ทั้งนี้

มีจุดมุงหมาย คือ 

                          1.2.1 เพื่อใหเดก็หดัตอบตอภาษาทีเ่ขารบัมาหรือแสดงอาการรับรู และสนองตอบ

ตอคําพูดที่ไดยินและเหน็ ปรากฎบนริมฝปากของผูพูด 

                          1.2.2  เพื่อใหโอกาสแกครูและพอแมในการสอนพูดใหแกเด็กที่มคีวามบกพรอง 

ทางการไดยินใหสามารถฟงและอานริมฝปากได  ครูหรือพอแมก็จะใชภาษาพูดกบัเดก็แทนการสื่อ

ความหมายแบบอื่น 

                          ผดุง  อารยะวิญ ู(2542)  กลาวเพิ่มเตมิวา  ในบางครั้งอาจตองสังเกตลักษณะ

สีหนาทาทาง  ตลอดจนการเคล่ือนไหวมือ  เทา  และลําตัวของผูพูดดวย  เพื่อใหเขาใจความหมาย

ไดดียิ่งขึ้น  การสังเกตการเคลื่อนไหวของผูพูดในลักษณะนี้  ประกอบกับการสังเกตการเคลื่อนไหว

ของริมฝปาก  เรียกวา  การอานคําพูด (Speechreading)  

     อยางไรก็ตาม การรับรูทางสายตา  โดยดูจากรูปปากของผูพูด คนหูหนวกไม

สามารถเขาใจความหมายจากการอานริมฝปากไดเต็มที่  จะเขาใจไดเพียงรอยละ 30 – 40 เทานั้น  

                  1.3  การฝกพดูและการแกไขการพดู  

                          วิธีการนี้อาจใชเทคโนโลยีในการฝกพูดชวยเหลือ เชน เครื่องฝกการออกเสียงนาสิก 

(Nasal  Indicator)   เครื่องฝกการออกเสียงเสียดแทรก (S-Indicator)  เครื่องฝกระดับเสียง (Pitch  

Indicator)  เครื่องมือในการฝกฟงและฝกพูด  (Phonic  Mirror)  นอกจากนี้ยังอาจใชโปรแกรมฝกพูด 

Speech  Viewer  ซึ่งเปนโปรแกรมคอมพิวเตอรที่ใชสําหรับการฝกพูดและแกไขการพูดใหถูกตอง (ศรี

ยา  นิยมธรรม, 2548) ทั้งนี้ มีจุดประสงคของการแกไขการพูด คือ การคนหาความผดิพลาดในการออก

เสียง ความดังของเสียง และระดับเสียงที่เปลงออกมา และหามาตรการในการแกไข  เนื่องจากเด็กมี

ความสามารถจํากัดในการควบคุมและกํากับการพูดของตนเอง  จึงตองมีครูฝกพูดและผูเชี่ยวชาญ

ดานการฝกพูดคอยชวยเหลือและสนับสนุนใหกําลังใจ  โดยที่การแกไขการพูดจะไดผลดีที่สุดเมื่อมี

การบูรณาการการฝกพูดเขากับกิจกรรมตางๆ ในหองเรียน  และพอแมมีสวนรวมในการฝกพูดที่บาน  

        ตามหลักปรัชญาการสอนพูด (Oralists) เชนนี้  ในประเทศไทยมีโรงเรียนที่ยึดหลัก

ปรัชญานี้ในการสอนนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินเพียงอยางเดียวโดยไมมีการสอนภาษา

มือใหกับนักเรียนเลย คือ โรงเรียนกาญจนาภิเษกสมโภชในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรตันราชสดุา

ฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งเปดสอนในระดับอนุบาลถึงประถมศึกษา สําหรับกลุมเปาหมายเด็กที่

บกพรองทางการไดยินที่ยังหลงเหลือการไดยินทั่วประเทศ  ดวยวิธีการสอนฝกพูดและแกไขการพูด  
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 2. ปรัชญาการสอนดวยมือ (Manualists)  

                   ปรัชญานี้เชื่อวา วิธีการสอนพูด (Oral Teaching) ไมเหมาะสําหรบัเดก็ที่มีความ

บกพรองทางการไดยนิ   มินเดลและเวอรนอน  (Mindel and Vernon, 1971  อางถึงในทัศนยี  

จันทนะไทยเอก) กลาววา การใชมือ (Manual  Method) เปนวิธกีารสอนที่ดทีี่สุดสําหรับเด็กที่มี

ความบกพรองทางการไดยนิ ถึงแมวาการใชมือจะดูไมเปนธรรมชาต ิ  แตกเ็ปนการสื่อความหมายที่

มีประสิทธิภาพ  การสื่อสารตามแนวปรัชญานี้  ไดแก 

               2.1  การใชภาษามือ (Sign Language)  

             ภาษามือ คือ ภาษาสําหรับคนหหูนวก โดยใชมอื สีหนาและกริยาทาทางในการ

สื่อความหมายและถายทอดอารมณแทนคาํพูด ภาษามือเปนภาษาที่นกัการศกึษาทางดานการศึกษา

ของคนหูหนวกตกลงและยอมรับกนัแลววา  เปนภาษาหนึ่งสําหรับติดตอสื่อความหมาย ระหวาง

คนหูหนวกกบัคนหูหนวกดวยกนั และระหวางคนปกติกับคนหูหนวก 

              จิตประภา  ศรีออน (2543 อางถึงในกษมศรยทุธ  จันทภุชงคเดช, 2544) ไดให

ความหมายของภาษามือไววา  ภาษามือเปนภาษาหนึง่ที่มีคุณสมบัติทางภาษาศาสตรครบถวน  

เชนเดยีวกับภาษาอื่นทั่วไปที่มีในโลก  ภาษามือแตละชาติจะมีความแตกตางกนัตามวัฒนธรรม

ของชาตินั้นๆ  แมแตประเทศที่ใชภาษาอังกฤษเปนภาษาประจําชาติ เชน  อังกฤษ  สหรฐัอเมริกา  

และออสเตรเลีย  ยังใชภาษามือแตกตางกัน เชน  ประเทศอังกฤษใชภาษามืออังกฤษ หรือ BSL  

ประเทศสหรัฐอเมริกาใชภาษามืออเมริกัน หรือ ASL  และประเทศออสเตรเลยีใชภาษามือ

ออสเตรเลีย หรือ Auslan 

                          สวนประกอบของภาษามือมีอยู 5 อยาง คือ 

                          1. ทามือ  (Hand  Shape) 

                          2. ระดับของมือ  (Position)  

                          3. ทิศทางการหนัของมือ  (Location)  

                          4. การเคลื่อนไหวของมือ  (Movement) 

                          5. การแสดงสีหนา  (Facial  Expression) 

    ภาษามือไทย (Thai  Sign  Language หรือ  TSL ) เปนภาษาที่ใชในการสื่อสาร

สําหรับชุมชนคนหูหนวกในประเทศไทย เปนภาษาหนึ่งทีม่ีโครงสรางทางภาษาและไวยากรณเปน

ของตนเอง  และมีความแตกตางกบัภาษาไทยอยางส้ินเชิง  ซึ่งมีลักษณะที่สําคญัคือ การแสดง

ดวยทามือ  การแสดงสีหนา ตลอดจนการโยกศีรษะ ดังนั้น การเขาใจในภาษาสื่อสารจะเกิดจาก

การมองเห็นเทานั้น  ไมสามารถใชการส่ือสารโดยการใชเสียงดวย  ความชัดเจนของทาทาง จึงมี

ความหมายที่สําคญัสําหรับการสื่อสารของคนหูหนวกมาก  นอกจากภาษามือไทยจะถือวาเปน

ภาษาแรกและภาษาพูดของคนหูหนวกไทยแลวยังถือเปนภาษาประจําชาติของคนหูหนวกไทยอีก

ดวย (กระทรวงศกึษาธิการ, 2542) 
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    วูดเวิรด (Woodward, 1996 อางถึงในกษมศรยทุธ  จนัทภุชงคเดช) กลาวไว

เกี่ยวกบัภาษามือไทยในปจจุบนัวา ภาษามือที่ใชในชมุชนคนหูหนวกไทยแตละทองถิน่มีความ

เหมือนกันถึง 83% ซึ่งตามหลักภาษาศาสตร  ถาภาษามีความเหมือนกันระหวาง 83% - 100% 

แสดงวาเปนภาษาเดียวกนั  นอกจากนี้ยังพบวา  52% ของภาษามือไทยไดรับอิทธิพลมาจาก

ภาษามืออเมริกัน 

    ปจจุบนันี้ ยังคงมกีารปรับปรุงพัฒนาและวิจยัการใชภาษามือไทยเพื่อใชสื่อ

ความหมายใหถูกตองตรงกันมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะมีการวิจัยและผลิตพจนานกุรมภาษามือและ

บัญญัตศิัพทภาษามือรวมกันระหวางวิทยาลยัราชสุดาและสมาคมคนหหูนวกแหงประเทศไทย

เพื่อใหไดมีศพัทใหมๆ ใชในสังคมอยางเพยีงพอ เชน การบัญญัติศัพททีเ่กีย่วของกับวงการ

คอมพิวเตอร และวิทยาศาสตร เปนตน  และแมจะไดมีการประกาศใชภาษามือไทยอยางเปน

ทางการในปพ.ศ. 2542 แลวก็ตาม ยังคงมกีารปรับปรงุและบัญญตัิทาภาษามือสําหรับคําศัพท

ใหม ๆ ใหใชอยางเหมาะสมและพอเพยีงสําหรับการสื่อความหมายอยูเสมอ  

               2.2  การสะกดนิ้ว (Fingerspelling) 

    ทาตัวอักษรไทยสะกดนิ้วมือมีใชในประเทศไทยเปนครั้งแรกในปพ.ศ. 2496 โดย

คุณหญิงกมลา ไกรฤกษ โดยที่หนังสืออักษรไทยสะกดดวยนิ้วมือพิมพเผยแพรโดยกองการศึกษา-

พิเศษ  กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ในป พ.ศ. 2498  และในป 2542 กรมวิชาการ 

กระทรวงศึกษาธิการ ก็ไดประกาศรบัรองการสะกดนิ้วมือรูปแบบนีแลว 

    ตัวอักษรสะกดนิ้วมือไทยเปนสวนที่สําคญัสวนหนึ่งของภาษามือไทย  ใชสําหรับ

การสะกดคําศัพทหรือคําเฉพาะที่ไมไดนิยามทาภาษามือไทยเอาไว  โดยตัวอักษรสะกดนิ้วมือไทย

มีทั้งหมด 66 ทา  ประกอบดวยพยญัชนะจํานวน 42 ตัว สระ วรรณยุกตและเครื่องหมายอืน่ๆ 

จํานวน 24 ตัว โดยทั่วไปแลว ตัวอักษรที่สะกดดวยนิ้วมือ (Manual  Alphabets) ของภาษาใดจะมี

จํานวนเทากบัตัวอักษรของภาษานั้น  

                          การสะกดตัวอักษรดวยนิ้วมือนีเ้ปนวิธีการส่ือสารอยางหนึ่งของคนหหูนวก ทามือ

แตละทามีความหมายเทากบัตัวอักษร 1 ตัว ในภาษาไทยมีตั้งแต ก ถึง ฮ เมื่อตองการจะสะกดคํา

หรือประสมอักษร “ผูพูด” ก็จะแสดงทามือของตัวอักขระเหลานัน้ติดตอกนัจนจบคํา  การสะกด

ตัวอักษรดวยนิ้วมือสวนมากใชมือขางเดียว  และมักสะกดคําที่ไมมีในภาษามือเทานั้น  เชน  ชื่อคน  

ชื่อสถานที่  เปนตน (ผดุง อารยะวิญ,ู 2542)   

               2.3  ทาแนะคําพูด (Cued  Speech)  เปนระบบการสื่อสารอยางหนึ่งของคนหหูนวก  

โดยผูพูดจะแสดงทามือในลักษณะตาง ๆ ประกอบการพูดเพื่อใหผูฟงเขาใจความหมายของการพูด

ใหดียิง่ขึ้น  ทามือที่ใชถกูกําหนดไวอยางเปนระบบแตละทามีความหมายเฉพาะและผูพดูจะวางมือ

ไวในระดับต่ํากวาคางเล็กนอย  ไมวางมือไวในตําแหนงอื่นๆ แตใชมือเพยีงขางเดียว 
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  3. ปรชัญาการสอนดวยระบบรวม (Total  Communication)  
                     ระบบรวมเปนวิธกีารสื่อสารหลายๆ วิธีรวมใชดวยกัน เชน  การใชวิธีพูดรวมกับภาษา

มือและภาษาทาทางอ่ืน ๆ ซึ่งผูพูดตองการสื่อ  นอกจากการพูด  การใชภาษามือ  การแสดงทาทาง

ประกอบแลว  การสื่อสารก็อาจใชวิธีอานริมฝปาก  ทาแนะคําพูด  การสะกดตัวอักษรดวยนิ้วมือ  

การอาน  การเขยีน  หรือวิธีอื่นๆ ก็ได  การใชวิธีสื่อสารรวมกันตั้งแตสองวิธีนี้ขึน้ไปเรียกวา  การ

สื่อสารรวม 

       การส่ือสารดวยระบบรวมนี้  การเร็ตสัน (Garretson, 1976) พบวา เริ่มขึ้นใน

คริสตศตวรรษที่ 16  และเริ่มมีการขัดแยงในชั้นเรยีนวา จะใชระบบพูดหรือภาษามือดีใน

คริสตศตวรรษที่ 18  

       ในสหรฐัอเมรกิา  วิทยาลัยกัลลอเดท (Gallaudet) จะเนนการใชภาษามือ  สวน คลาก

(Clerc) จะเนนการพูดเทานั้น  จนกระทั่งปลายป ค.ศ. 1960 (หรือป พ.ศ. 2503) และตนป ค.ศ. 

1970 (หรือป พ.ศ. 2513) โรงเรียนไป – กลับและโรงเรียนประจําบางแหงในสหรฐัอเมริกาตางพา

กันใชวิธีพูดเกือบหมด (Quigley, S. & Paul, P., 1984) แตตอมา มีการรวมเอาวิธีการพูด  ฟง  

และภาษามือมารวมใชสอนเดก็บกพรองทางการไดยิน  โดยเริ่มใชในชวงปลายป ค.ศ. 1960 (พ.ศ. 

2503) โดยรอย  โฮลคอมบ (Roy Holcomb) นักการศึกษาที่หูหนวกและมีลูกที่หูหนวกดวย 

       นอกจากนี้  สมาคมหูหนวกแหงชาติ (National  Association  of Deaf)  ไดใหการ

สนับสนุนปรัชญาการสื่อสารของระบบรวมนี้  ดวยเหตุผลที่วา สามารถชวยขยายและเรง

พัฒนาการทางภาษาและสติปญญาใหใชไดกวางขวางเปนที่ยอมรับของเด็กหูหนวกที่มีความ

ตองการจําเปนแตกตางกันไป  ทั้งยังชวยเสริมการนับถอืตนเองของบุคคลหูหนวกอีกดวย สวน

จิตแพทยที่ทํางานกับผูบกพรองทางการไดยินกใ็ชวิธนีี้โดยถือวา วิธีนี้ชวยอํานวยความสะดวกใน

การสื่อสารและเปนการสรางส่ิงแวดลอมทีน่ําไปสูสุขภาพจติที่ดีกวา (ศรียา  นิยมธรรม, 2544) 

                   สําหรับในประเทศไทยที่มีโรงเรยีนโสตศกึษาจํานวน 20 แหงทั่วประเทศ ซึ่งเปดรับ

นักเรยีนทัง้หูหนวกและหตูึง ในรูปแบบประจําและไป – กลบั นักเรียนหูหนวกรอยละ  95 ใชชีวิตอยู

ในโรงเรยีนสอนคนหหูนวกตัง้แตชัน้อนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนสวนใหญลวนใชระบบ

การสอนแบบการส่ือสารระบบรวมทั้งสิน้ แตถึงแมจะมกีารสอนการอานริมฝปากและมีการแกไข

การพูดในชั่วโมงภาษาไทย แตก็มีโอกาสฝกระบบการพูดนอยมาก นอกจากนี้ นักเรียนที่มีความ

บกพรองทางการไดยนิในโรงเรียนโสตศึกษาสวนใหญเปนเด็กที่หตูึงระดับรนุแรงและหูหนวก ลวน

เรียนรูที่จะใชภาษามือเปนภาษาแรกเพื่อการสื่อสารระหวางกันไดดีกวา โดยเรยีนภาษาไทยเปน

ภาษาที่สอง  ขณะที่นกัเรยีนทีม่ีความบกพรองทางการไดยินทีเ่รียนรวมกับนกัเรยีนปกติสวนใหญ

เปนเด็กหูตึงซึ่งจะมีโอกาสและใชโอกาสคุนเคยในการฝกฟง  ฝกอานริมฝปาก  ฝกพูดและแกไข

การพูดมากกวานกัเรียนทีบ่กพรองทางการไดยินทัง้ระดับหูตึงอยางรุนแรงและหูหนวกในโรงเรียน

โสตศึกษา  
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               จากขอมูลขางตนจะเห็นไดวา ในประเทศไทยยังคงมีขอขัดแยงระหวางการใชการ

สื่อสารระบบรวมกับการส่ือสารระบบการสอนพูดปรากฏใหเหน็อยูบาง ถึงแมวาโรงเรยีนโสตศกึษา

และวิทยาลัยตางๆ ในประเทศไทยสวนใหญ จะไดมีการสนับสนุนวิธีสอนเด็กที่มีความบกพรอง

ทางการไดยินโดยใชระบบรวมก็ตาม เด็กสวนใหญยังคงคุนเคยกับการใชภาษามือในกลุมคนหูหนวก

ดวยกันเปนหลัก  อยางไรก็ตาม  ประสบการณการไดยนิและระดับความสามารถในการไดยินของ

แตละบุคคลมีความแตกตางกัน  แมจะไดรับการชวยเหลือดานการไดยินดวยเครื่องชวยฟงตางๆ 

แลวก็ตาม เพราะในเดก็ที่มีความบกพรองทางการไดยนิแตละคนตั้งแตระดับหูตงึจนถึงหหูนวกจะ

มีขอจํากัดในการพัฒนาความสามารถดานการสื่อสารและมีความตองการพิเศษในการพัฒนาตนเอง

ที่แตกตางกนั  

 

การจัดการศึกษาสําหรับบุคคลที่มีความบกพรองทางการไดยินในการจัดการศึกษาสําหรับบุคคลที่มีความบกพรองทางการไดยินใน

ประเทศไทยประเทศไทย  
            1. ความเปนมา 
      กระทรวงศกึษาธิการไดริเริ่มจัดการเรียนการสอนใหแกเด็กหหูนวกเปนครั้งแรกเมื่อ

พ.ศ. 2494 โดยแผนกการศกึษาสงเคราะห กรมสามัญศึกษาไดจัดตั้งหนวยทดลองสอนเด็กหหูนวก

ซึ่งใชหองเรยีน 1 หองเรียนของโรงเรยีนเทศบาล 17 วัดโสมนัสวิหาร กรุงเทพมหานคร  ตอมาเมื่อมี

นักเรยีนมากขึน้  จึงมีการจัดตัง้มูลนิธเิศรษฐเสถียรเมื่อ พ.ศ. 2495  เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา

สําหรับคนหูหนวกของกระทรวงศกึษาธิการ  และเมื่อ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2496 ไดจัดตั้งโรงเรยีน

สอนคนหหูนวกแหงแรกของประเทศไทยขึ้นที่อําเภอดุสิต  จังหวัดพระนคร โดยใชที่ดนิพรอม

อาคารที่คุณหญิงโตะ  นรเนติบัญชากจิ บริจาคเปนสถานที่เรยีน  และตัง้ชื่อโรงเรยีนวา “โรงเรียน

สอนคนหหูนวกดุสติ” และไดมีการเปลีย่นชื่อ มูลนิธิเศรษฐเสถยีร เปนมูลนิธิอนเุคราะหคนหหูนวก   

สวนโรงเรียนนั้น  ปจจุบันไดเปลี่ยนชื่อเปน โรงเรียนเศรษฐเสถียร จัดการเรียนการสอนโดยใชภาษา

มือไทย  การสะกดนิ้วมือไทย  และภาษาไทย  เปดสอนระดับประถมศกึษาและไดพัฒนาขึน้เปน

การจัดการศกึษาตั้งแตระดับปฐมวัยถึงมัธยมศึกษาปที่ 6  

      โรงเรียนเศรษฐเสถียรถือเปนโรงเรียนตนแบบของโรงเรยีนสอนคนหูหนวกอื่นๆ ทีจ่ัดตั้ง

ขึ้นทั้งในกรุงเทพมหานครและจังหวัดตางๆ ในเวลาตอมา  และเปนแหลงเรียนรูเรื่องการจัด

การศึกษาสําหรับคนหหูนวก  รับเด็กหหูนวกทั้งชายและหญิงเขาเรียนแบบไป-กลับ  แตรับเฉพาะ

เด็กหหูนวกผูหญงิอยูประจํา   

       นักเรยีนที่จบการศึกษาจากโรงเรยีนเศรษฐเสถียรไดประกอบอาชีพในลักษณะตางๆ 

ทั้งการทํางานในสถานประกอบการ  รับจาง และประกอบอาชีพอิสระ นอกจากนั้น นกัเรียนทีจ่บ

การศึกษาชัน้มัธยมศึกษาปที่ 6 ไดศึกษาตอในระดบัปริญญาตรีในสถานศกึษาตางๆ  ที่เปดรับคน

หูหนวกเขาศึกษาตอ โดยเฉพาะมหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ซึ่งเมื่อจบการศกึษาแลวไดเขา



 

 

24 

ทํางานในหนวยงานทัง้ภาครัฐและเอกชน รวมทั้งไดเขาทํางานเปนครใูนโรงเรยีนสอนคนหหูนวก

ดวย 

      นอกจากโรงเรียนเศรษฐเสถียรแลว ใน พ.ศ. 2504 กระทรวงศึกษาธิการไดจัดตั้ง

โรงเรียนสอนคนหูหนวกขึ้นอีกแหงหนึ่งในเขตทุงมหาเมฆ กรุงเทพมหานคร  ใชชื่อวา โรงเรียนโสต

ศึกษาทุงมหาเมฆ นอกจากรับเด็กหูหนวกทั้งชายและหญิงที่เรียนแบบไป-กลับแลว  ไดรับเด็กหูหนวก

ผูชายอยูประจําดวย  ในขณะที่โรงเรียนเศรษฐเสถียรรับเดก็หูหนวกหญิงอยูประจําเชนเดิม 

      สําหรับเด็กที่มคีวามบกพรองทางการไดยินประเภทหตูงึนั้น  พ.ศ. 2507 ถือเปนปแรกที่

กรมสามัญศกึษาในขณะนัน้เปดรับนกัเรียนหตูึงเขาเรยีนรวมในโรงเรยีนพญาไท โดยจดัเปนชัน้เรยีน

พิเศษคูขนานกับชั้นประถมศึกษาปกติ มีครูการศึกษาพิเศษเปนผูสอนและฝกแกไขการพูดใหนักเรียน  

ชั้นเรยีนรวมในลักษณะนี้ยังคงดําเนนิการอยางตอเนื่องจนถึงปจจุบัน และตอมาจงึมีโครงการเรยีน

รวมโดยจัดใหเด็กหตูึงเขาเรียนรวมในชั้นเรยีนปกติในอัตราสวน1–3 คน : 1 หองเรยีน ซึ่งในปจจบุัน  

ไดมีการขยายการเรยีนรวมใหเดก็พิการทุกประเภทในโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพืน้ฐานอีกจํานวน 2,700 แหงทั่วประเทศ (สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ) 

      พ.ศ. 2512 กรมการฝกหัดครูอนุมัติการจัดตั้งศูนยทดลองสอนเด็กหูพิการชั้นเดก็เลก็ขึ้น

ในวิทยาลยัครูสวนดุสติ  พรอมทั้งเปดสอนวชิาการศึกษาพิเศษในระดบัปริญญาเปนแหงแรก  จน

ในป พ.ศ. 2513 ศูนยทดลองสอนเดก็หูพิการชั้นเด็กเล็กจงึไดจัดใหเดก็อนบุาลปกตเิขามาเรยีน

รวมกบัเดก็อนุบาลหูตึง ซึ่งนบัวาเปนวิธีการจัดการเรียนรวมแบบหนึ่ง ที่เรียกวา reversed 

integration จนกระทั่งป พ.ศ. 2516 จึงไดสงเดก็หูตึงเขาเรียนรวมในระดับชั้นประถมศึกษา ณ 

โรงเรียนพญาไท 

      นับตั้งแตป  พ.ศ. 2520 เปนตนมา  กระทรวงศกึษาธิการไดขยายโครงการสอนเด็ก

เรียนชาและเดก็หูตึงเรียนรวมในระดับประถมศึกษาออกไปอีกหลายโรงเรยีน เชน โรงเรียนอนุบาล

สามเสน  โรงเรียนอนุบาลพบิูลเวศม  โรงเรียนอนุบาลวดันางนอง  โรงเรียนวัดหนัง  โรงเรียน

ประถมบางแค โรงเรียนประถมนนทร ี  โรงเรยีนวัดเวตวันธรรมาวาส  โรงเรียนพบิูลยประชาสรรค 

ฯลฯ ซึ่งสวนใหญเปนโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (ปจจุบนัคือ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน) และโรงเรียนศึกษาสงเคราะหสังกัดกรมสามัญศกึษา 

(ปจจบุันคือ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน) 

      ป พ.ศ. 2529 สํานักงานคณะกรรมการการประถมศกึษาแหงชาติ  ดําเนนิงานจัดการ

เรียนรวมภายใตชื่อ โครงการพัฒนารูปแบบการจดัการประถมศึกษาสําหรบัเดก็พิการเรียนรวมกับ

เด็กปกต ิ โดยมอบใหสํานักงานการประถมศกึษากรุงเทพมหานครดําเนินงานทดลองจัดการเรียน

รวมสําหรับเด็กพิการ 2 ประเภท คือ เด็กที่มีความบกพรองทางการไดยินและเด็กที่บกพรองทาง

สติปญญาที่โรงเรียนพญาไท  โรงเรยีนราชวนิิต  และโรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส  รวมทั้ง

ศึกษาวิจยัและสรางเครื่องมือและสื่อตางๆ  และในป พ.ศ. 2533  สํานักงานคณะกรรมการการ
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ประถมศึกษาแหงชาติก็ไดขยายงานการจดัการเรยีนรวมไปยังสํานักงานการประถมศึกษาจังหวดั

ตางๆ  จนครบ 76 จังหวดั ในป พ.ศ. 2538   

      สําหรับโรงเรียนเฉพาะความพิการนัน้ ในปจจุบนั กระทรวงศึกษาธกิาร โดยสํานัก

บริหารงานการศกึษาพิเศษ (เดิมคือ กองการศึกษาเพื่อคนพิการ กรมสามัญศึกษา) ไดจัดตั้ง

โรงเรียนเฉพาะสําหรับบุคคลที่มีความบกพรองทางการไดยินเพิ่มขึ้นในสวนภูมิภาคเปนระยะๆ  

รวมจํานวนโรงเรยีนการศกึษาพเิศษเฉพาะคนที่มีความบกพรองทางการไดยิน 20 แหงทั่วประเทศ  

โดยใชชื่อวา โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตางๆ จํานวน 15 แหง ไดแก โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัด

นนทบุรี โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม โรงเรยีนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา โรงเรยีนโสตศกึษา

จังหวัดนครศรีธรรมราช โรงเรยีนโสตศกึษาจังหวัดกาญจนบุรี โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก 

โรงเรียนโสตศกึษาจงัหวัดเพชรบูรณ โรงเรยีนโสตศกึษาจังหวัดขอนแกน โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัด

อุดรธานี โรงเรียนโสตศกึษาจังหวัดมกุดาหาร โรงเรยีนโสตศึกษาจังหวัดรอยเอ็ด โรงเรียนโสต-

ศึกษาจังหวัดสุรินทร โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี และ

โรงเรียนโสตศกึษาจงัหวัดปราจีนบุรี และใชชื่ออื่นอีก 5 แหง คือ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระบรม

ราชูปถัมภ โรงเรียนโสตศึกษาทุงมหาเมฆ โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน (จังหวัดประจวบคีรีขันธ)  

โรงเรียนโสตศกึษาปานเลิศ (จังหวัดลพบุร)ี และโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร (จังหวัดเชียงใหม)  

โดยที่บางโรงเรยีนเปดสอนเพียงแคระดับประถมศึกษา บางโรงเรียนเปดสอนถึงระดับมัธยมศึกษา

ตอนตนและบางโรงเรียนเปดสอนถึงระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย 

      สําหรบัการจดัการศกึษาระดบัปรญิญาตรีนัน้ นอกจากมหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดุสติได

เปดโอกาสใหคนหูหนวกทีจ่บการศกึษาชัน้มัธยมศึกษาปที ่6 เขาเรียนระดับปรญิญาตรใีนหลักสูตร

วิชาการศึกษาพเิศษแลว วทิยาลัยราชสุดาในสังกัดมหาวิทยาลัยมหดิลยังเปนอีกสถาบันหนึ่งที่เปด

โอกาสแกคนหุหนวก  วิทยาลัยราชสุดาเปนสถาบันที่คณะรฐัมนตรีมีมติใหจัดตั้งขึ้นเมื่อ 19 มกราคม 

พ.ศ. 2536 โดยศาสตราจารยเกียรติคุณนายแพทยพนูพิศ  อมาตยกุล เปนผูรับผิดชอบ ซึ่งทาง

วิทยาลัยไดจัดการศึกษาที่เกี่ยวกับคนหูหนวกในระดับปรญิญาตรี 1 หลักสูตร คือ หลกัสูตรศิลป-

ศาสตรบัณฑติ  สาขาหูหนวกศึกษา มทีั้งสิ้น 7 แขนงวิชา (พูนพิศ  อมาตยกุล,  2545.) คือ 

         1. แขนงวิชาประวัตศิาสตรและวัฒนธรรมคนหูหนวก 

              2. แขนงวิชาภาษาศาสตรภาษามือ 

             3. แขนงวิชาการสอนภาษามือ 

              4. แขนงวิชาลามภาษามือ 

               5. แขนงวิชาการศกึษาของคนหูหนวก 

             6. แขนงวิชาการจัดการทั่วไป 

             7. แขนงศิลปกรรมประยุกตดานเครื่องปนดินเผา 
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 และหลักสูตรต่ํากวาปริญญาตรี 2 หลักสูตร ไดแก หลกัสตูรประกาศนยีบัตรการสอนภาษามือไทย

และหลกัสูตรประกาศนยีบตัรลาม (ภาษามือไทย) นอกจากนี ้ ยังไดจดัใหมหีนวยบรกิารวิชาการ

สําหรับคนหูหนวกดวย  

      นับไดวา การศึกษาสําหรับคนหูหนวกไดรับการพัฒนาขึ้นตามลําดับ โดยใน “ปแหง

การศึกษาเพื่อคนพิการ” (พ.ศ. 2542) กระทรวงศกึษาธกิารยังไดประกาศใหภาษามือไทยซึ่งเปน

ภาษาของคนหูหนวกและเปนสื่อสําคัญที่จะชวยใหคนหูหนวกไดเรียนรู  เปนภาษาประจําชาติของ

คนหูหนวกไทย และใหโรงเรียนสอนคนหหูนวกเปดสอนวชิาภาษามือเปนวชิาบังคับและใหโรงเรียน

ทั่วไปสอนวิชาภาษามือไทยเปนวิชาเลือกได ( สํานักเลขาธิการนายกรฐัมนตร,ี 2547.)  

 

 2. หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนสําหรับเด็กท่ีมีความบกพรอง 
             ทางการไดยิน 
      หลกัสตูรการสอนสําหรับนักเรียนในโรงเรียนโสตศึกษาเปนหลักสูตรแกนกลางเชนเดียว 

กับที่ใชในโรงเรยีนมัธยมศึกษาของรัฐบาลโดยทั่วไป    โดยที่รัฐกําหนดใหใชหลกัสูตรแกนกลาง

รอยละ 70 และอีกรอยละ 30 เปนการปรับปรุงหลักสตูรใหเหมาะสมกบัสภาพความตองการของ

ทองถิ่น ซึ่งโรงเรยีนโสตศกึษาแตละโรงเรยีนจะดําเนินการปรับหลักสูตรใหเหมาะสมกับบริบทของ

โรงเรียนและศกัยภาพของนักเรียนของตน   

                  เด็กที่มีความบกพรองทางการไดยนิมีขอจํากดัและปญหาทางการพูด  เด็กอาจพดู

ไมไดหรือพูดไมชัด มีปญหาเกี่ยวกับภาษา เชน มีความรูเกี่ยวกับคําศพัทในวงจํากัด  เรียงคําเปน

ประโยคที่ผิดหลักภาษา ปญหาทางภาษาของเด็กคลายคลึงกับปญหาในการพูด  นั่นคือ เด็กยิ่ง

สูญเสียการไดยินมากเทาใดยิ่งมปีญหาในทางภาษามากขึ้นเทานั้น  ปญหาการสื่อสารกับผูอื่นถือ

เปนปญหาหลักของเด็กที่มคีวามบกพรองทางการไดยินนี ้  ดังนัน้  หลักสูตรและการจัดการเรียน

การสอนควรครอบคลุม การฝกฟง การฝกสายตา การฝกทักษะทางการพูด การฝกทักษะทาง

ภาษา โดยกระทําเปนขัน้ตอนตามลําดบัความยากงาย  สวนเนื้อหาวิชาตางๆ ควรครอบคลุม

เนื้อหาทีใ่กลเคียงกับเด็กปกติ  แตวิธีสอนตลอดจนเครือ่งมืออุปกรณอาจแตกตางหรือมีเพิ่มเติม

จากที่มใีชสําหรับเดก็ปกต ิ  สวนสิ่งที่จะขาดไมไดทีจ่ะตองกําหนดไวในหลักสตูร  คือ การฝกอาชีพ  

ความรูเกี่ยวกบัการประกอบอาชีพ  และการฝกอาชีพเบื้องตน  ซึ่งอาจเปดเปนวิชาบังคบัหรือวิชา

เลือกใหเดก็เรียนก็ได (ผดุง  อารยะวิญ,ู 2542) 
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  3. ความแตกตางของการจัดบริการทางการศึกษาใหเด็กหูตึงและเด็ก 

             หูหนวก 
      3.1. เดก็หูตึง   

                          ตามรูปแบบการจัดการศกึษาของ เดโน (Deno,1970) และ ดัน (Dunn, 1973)  

(อางถึงในศรียา  นิยมธรรม, 2544)  เดก็ที่มีความบกพรองทางการไดยินประเภทหูตึง ตั้งแตหูตึง

ระดับ 2 คือ 41–55 เดซเิบลขึ้นไป ควรไดรับการจัดเครื่องชวยฟงใหตามความเหมาะสมและ

สอดคลองกับระดับความบกพรองทางการไดยิน  การจัดบริการทางการศึกษานั้น  ควรมุงเตรียมเด็ก

ใหมีความพรอมเพื่อการเรียนรวม  หลักสูตรควรเนนการฝกทักษะในการฟง  การแกไขการพูด  การ

อานคําพูด  การฝกภาษา  และการเรียนวิชาอื่นๆ ควบคูกันไป สําหรับการเรียนในหองเรียนนัน้ 

เนื่องจากเด็กหูตึงจําเปนตองดูริมฝปากและการเคลื่อนไหวของอวัยวะที่ใชในการพูด  เพื่อใชการ

อานริมฝปาก  ดูผูพูด  และดูสิ่งอ่ืน ๆ รอบตัว  เพื่อเสริมการฟง ใหสามารถรับรูขอมูลขาวสารไดดี

ยิ่งขึ้น ดงันั้น จึงควรจัดใหเด็กหตูึงไดเห็นปากผูพูดอยางชดัเจน  โดยจัดที่นั่งของผูเรียนใหเหมาะสม

และมีแสงสวางเพียงพอ (ผดุง  อารยะวิญ,ู 2542) 

               ในกรณีทีเ่ด็กหูตึงระดับรนุแรงคือ 71 – 90 เดซิเบล นอกจากเด็กจะตองการ

เครื่องชวยฟงและการฝกฟง  ฝกพดูอยางเปนทางการโดยเริ่มตั้งแตปฐมวัยแลว  บางรายอาจตอง

เรียนการใชภาษามือประกอบ  เปนการสื่อสารทีเ่รียกวา  ระบบรวม  เพื่อชวยใหการสื่อสารของเด็ก

ดําเนินไปไดดยีิ่งขึ้น  และหลกัสูตรทีใ่ชเรียนจึงตองเปนหลกัสูตรดัดแปลง  เชน ตดัเนื้อหาบางอยาง

ออกไป  และเพิ่มเนื้อหาบางอยางเขามาแทนตามความเหมาะสม เด็กอาจเรียนในโรงเรียนพิเศษ คือ 

โรงเรียนโสตศกึษา หรือเรยีนรวมในชัน้เรยีนของโรงเรียนปกติก็ได  

       3.2. เด็กหูหนวก  

                            เด็กหูหนวก คือ เด็กที่มีปญหาความบกพรองทางการไดยินตั้งแต 91 เดซิเบลขึ้นไป  

จึงจําเปนตองเรียนภาษามือ  การสะกดนิ้วมือ  การอานคาํพูด (อานริมฝปาก) และมีครูการศึกษา-

พิเศษคอยชวยเหลือ เด็กบางคนที่ไดรับการกระตุนพัฒนาการแตเด็กก็อาจจะพูดไดบาง  แตไมชัด  

หลายคนอาจพูดไมได  แตถาไดรับการฝกพูด  กจ็ะทํารูปปากได  เด็กเหลานี้สวนใหญจะเรียนอยู

ในโรงเรยีนโสตศกึษา  ซึ่งมกีารปรับปรุงหลักสูตรพเิศษสําหรับเดก็กลุมนี ้

             สวนในการเรียนการสอนนั้น  การสื่อสารโดยใชภาษามือเปนสิ่งทีจ่ําเปนอยางยิง่  

ถาครูสอนดวยภาษาพูด  ก็ตองมีลามภาษามือในการเรียนการสอนทุกครั้ง    นอกจากนัน้จะตอง

จัดใหมีผูชวยจดคําสอนหรือบรรยาย (Note-taker) เพือ่ใหเด็กนําไปศกึษาทบทวนได ซึง่อาจเปน

เพื่อน  ผูปกครอง  อาสาสมัคร  หรือผูที่สถานศึกษาจัดใหตามความเหมาะสม     หรืออาจใชการ

ถายเอกสารบนัทึกคําสอนของเพื่อนๆ 
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สื่อการศึกษาสําหรับบุคคลที่มีความบกพรองทางการไดยินสื่อการศึกษาสําหรับบุคคลที่มีความบกพรองทางการไดยิน  
  1. นโยบายการใชสื่อเพื่อการศึกษาสําหรับคนพิการ 
       รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 และพระราชบัญญัตกิารศึกษา

แหงชาติ พ.ศ. 2542  ไดระบุไวอยางชัดเจนวา  บุคคลพิการทุกประเภทมีสิทธิเสมอกนัในการรับ

การศึกษาขั้นพืน้ฐานไมนอยกวา 12 ป  โดยรฐัตองจัดการศึกษาใหอยางกวางขวาง  ทั่วถึงและมี

คุณภาพ  โดยไมเก็บคาใชจาย และบคุคลดังกลาวมีสิทธิไดรับสิ่งอํานวยความสะดวก  สื่อ  บริการ  

และความชวยเหลืออื่นใดทางศึกษาตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง จาก

บทบญัญัติ ดังกลาว  กระทรวงศึกษาธกิารจึงไดเรงขจัดปญหาการพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อคน

พิการ  และเห็นวา  สื่อและเทคโนโลยีการศึกษาที่จําเปนและเหมาะสมเปนปจจัยสําคญัทีจ่ะชวย

สงเสริมการเรยีนการสอนและการเรียนรูของคนพกิารทั้งการศึกษาในระบบ และการศึกษานอก

ระบบ ตลอดจนการศึกษาตามอัธยาศัยไดอยางดียิ่ง ดังนั้น กระทรวงศกึษาธิการจึงไดจัดตัง้

คณะอนุกรรมการผลิตส่ือและเทคโนโลยีการเรียนการสอนเพื่อคนพกิาร  เมื่อวันที่ 30 เมษายน  

พ.ศ. 2542  เพื่อรับผิดชอบวางแผน  พัฒนา  และผลิตส่ือและเทคโนโลยีการศึกษาสําหรับคนพิการ

ใหเหมาะสม  ทั่วถึง  เปนระบบ  และมีคุณภาพ  โดยแผนพัฒนาสื่อและเทคโนโลยกีารศึกษา

สําหรับคนพกิารมีเปาหมายทั้งระยะสั้น (พ.ศ. 2543-2544) และระยะยาว (พ.ศ. 2545-2549) ทั้งนี ้

ศูนยเทคโนโลยทีางการศกึษาไดรับมอบหมายใหเปนหนวยงานหลกัในการดําเนินงานผลติและ

เผยแพรส่ือและเทคโนโลยกีารศึกษาเพื่อการเรียนการสอนตามหลักสูตร ทั้งการศึกษาในระบบและ

การศึกษานอกระบบ และเสริมการเรียนรูตามอัธยาศัยสําหรับบุคคลพิการทุกประเภท ซึ่งหนวยงานนี้

ก็ไดดําเนินงานผลิตและเผยแพรสื่อการศึกษาเพื่อคนพิการในนามของกระทรวงศึกษาธิการ 

นับตั้งแตป 2542 เปนตนมา     ในปจจบุัน สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ กระทรวงศึกษาธิการ

ก็ไดทําการผลิตและประสานงานกับหนวยงานอื่นๆ เพื่อผลิตและเผยแพรสื่อการศกึษาบางรูปแบบ

ไปยังสถานศกึษาในระบบในสังกัดเชนกัน 

 

 2. ความสําคัญของสื่อการศึกษาและการเลือกใชสื่อใหเหมาะสมกับ 
            การเรียนการสอน 
    2.1 คุณคาของสื่อการศึกษา 

           สื่อการศึกษามีคุณคาและประโยชนทั้งกบัผูเรียนและผูสอน (กิดานันท  มลิทอง,  

2536)  ในกรณีของผูเรียน  สื่อการศึกษามีประโยชนดังนี้ คือ 

          1) สื่อการศึกษาจะชวยใหเกิดการเรยีนรูอยางมีประสิทธิภาพ  เพราะชวยใหผูเรียน

เกิดความเขาใจเนื้อหาบทเรียนที่ยุงยากซบัซอนไดงายขึน้ในระยะเวลาอันสัน้  และสามารถชวยให

เกิดความคดิรวบยอดในเรื่องนั้นไดอยางถกูตองและรวดเรว็            
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                      2) สื่อการศึกษาจะชวยกระตุนและสรางความสนใจใหกบัผูเรยีน  ทําใหเกิดความ

สนุกและไมรูสึกเบื่อหนายการเรียน 

          3) การใชสื่อจะทําใหผูเรยีนมีความเขาใจตรงกนั  และเกิดประสบการณรวมกันใน

วิชาที่เรยีนนัน้ 

          4) ชวยใหผูเรียนไดมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอนมากขึ้น  ทําใหเกิด

มนุษยสัมพันธอันดีในระหวางผูเรียนดวยกันเองและกับผูสอนดวย 

          5)  ชวยสรางเสริมลักษณะทีด่ีในการศกึษาคนควาหาความรู   ชวยใหผูเรียนเกดิ 

ความคดิสรางสรรคจากการใชสื่อเหลานัน้ 

          6)  ชวยแกปญหาเรื่องความแตกตางระหวางบุคคล โดยการจัดใหมกีารใชสื่อใน 

การศึกษารายบคุคล 

         อยางไรก็ตาม  สื่อการสอนจะมีคุณคาก็ตอเมื่อผูสอนไดนําไปใชอยางเหมาะสมและ

ถูกวิธี ดังนัน้ ผูสอนจึงควรจะไดศึกษาถึงลกัษณะและคุณสมบัติของสื่อการสอน  ขอดีและขอจํากัด

อันเกี่ยวเนื่องกบัตัวสื่อและการใชสื่อแตละอยาง  ตลอดจนการผลิตและการใชสื่อใหเหมาะสมกบั

สภาพการเรียนการสอนดวย  ทั้งนีเ้พื่อใหการจัดกิจกรรมการสอนบรรลุผลตามจุดมุงหมายและ

วัตถุประสงคที่วางไว 

   2.2 หลักการเลือกสื่อการศกึษาเพื่อใชในการเรียนการสอน 

          เดวิส (Davies,1981 : 192)  ไดแนะนําหลักการเลือกสื่อการสอนที่เหมาะสมดังนี ้

       1)  สื่อนั้นตองสัมพันธกับเนื้อหาบทเรียนและจุดมุงหมายที่จะสอน 

                     2)  เลือกสื่อที่มเีนื้อหาถกูตอง  ทันสมัย  นาสนใจ  และเปนสื่อที่จะใหผลตอการเรียน

การสอนมากที่สุด  ชวยใหผูเรียนเขาใจเนื้อหาวิชานั้นไดดเีปนลําดับขั้นตอน 

                    3)  เปนสื่อทีเ่หมาะสมกับวัย  ระดบัชั้น  ความรู  และประสบการณของผูเรยีน 

                    4)  สื่อนั้นควรสะดวกในการใช  มีวิธีใชไมซับซอนยุงยากจนเกินไป 

                    5)  ตองเปนสื่อที่มีคุณภาพและมเีทคนิคการผลิตที่ดี  มีความชัดเจนและเปนจริง 

                    6)  มีราคาไมแพงจนเกินไป  หรือถาจะผลิตเอง ควรคุมกับเวลาและการลงทุน 

        จากหลักการเลือกสื่อการสอนใหมีประสทิธิภาพดังกลาว   กิดานันท  มลิทอง (2536) 

ไดสรุปเพิ่มเติมวา  ผูสอนควรจะตองมีความรูความสามารถและทักษะในเรื่องตางๆ ดังนี ้

       1)  วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมและจุดมุงหมายในการเรียนการสอน 

       2) จุดมุงหมายในการนําสื่อมาใชประกอบหรือรวมในกิจกรรมการเรยีนการสอนเพื่อ

ใชนําบทเรยีน  ใชในการประกอบคําอธิบาย  ใชเพื่อเพิม่พูนประสบการณแกผูเรียน  หรือใชเพื่อ

สรุปบทเรยีน 
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       3)ตองเขาใจลกัษณะเฉพาะของสื่อชนิดตางๆ  แตละชนดิวา  สามารถเราความสนใจและ

ใหความหมายตอประสบการณการเรียนรูแกผูเรียนอยางไรบาง  เชน  หนังสือเรียนและสื่อ

สิ่งพิมพอ่ืนๆ ใชเปนความรูพื้นฐานและอางอิง  ของจริงและของจําลองใชเพื่อใหผูเรียนไดรับ

ประสบการณตรง แผนภูมิ แผนภาพและสถิติ ใชเพื่อตองการเนนหรือเพื่อแสดงใหเหน็ถึง

สวนประกอบหรือเปรียบเทยีบขอมูล  สไลดและฟลมสทรปิใชเพื่อเสนอภาพนิ่งขนาดใหญใหผูเรียน

เห็นทั้งชัน้หรือใชเพื่อการเรียนรายบุคคลก็ได  เหลานี้เปนตน 

       4)ตองมีความรูเกีย่วกับแหลงของสื่อการเรียนการสอนทั้งภายในและภายนอก

สถาบนัการศกึษา  สื่อบางอยางจะคุมคาในการผลิตเองหรอืไม  หรืออาจหายืมไดที่ไหนบาง 

 

           3. สื่อและการใชสื่อการสอนในโรงเรียนโสตศึกษา 
    3.1 ประเภทของสื่อการศกึษาเพื่อคนพกิาร 

                    กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดประเภทสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาสําหรับ

คนพิการออกเปน 4 ประเภทหลัก  คือ (คณะอนุกรรมการผลิตสื่อและเทคโนโลยีการเรียนการสอน

สําหรับคนพิการ, 2542: 8) 

                      1.  สื่อสิ่งพิมพ     เปนสื่อเอกสารประเภทตางๆที่ชวยใหคนพิการเกิดการเรียนรู  

ครูผูสอนไดใชศึกษาหาความรูและเปนเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอน  และผูปกครองไดมี

ความรูความเขาใจในการพัฒนาทักษะพื้นฐานและสงเสริมการเรียนรูของคนพิการ เชน หนังสือ

เรียน ชุดการเรียน คูมือครู คูมือผูปกครอง แผนพับ โปสเตอร เปนตน 

                       2.  สื่ออิเล็กทรอนิกส  เปนสื่อการเรียนรูของคนพิการ  สื่อในการจัดการเรียนการ

สอนของครู  และเปนสื่อที่ชวยใหผูปกครองมีความรูความเขาใจในการพัฒนาทักษะพื้นฐานและ

การเรียนรูของคนพิการ  โดยสามารถเรียนรูไดดวยตนเองตามอัธยาศัย  หรือจากการศึกษาทางไกล  

เชน รายการวิทยุ  เทปเสียง  รายการโทรทัศน  รายการวีดิทัศน  โปรแกรมคอมพิวเตอรชวยสอน 

(CAI) เปนตน 

                       3. ส่ือวัสดุอุปกรณ  เปนสื่อและอุปกรณในการพัฒนาทักษะพื้นฐาน  และสงเสริม

การเรียนรูและการเตรียมพรอมทักษะพื้นฐานดานอาชีพของคนพิการ โดยเฉพาะอยางยิ่งบุคคล

ออทิสติกและบุคคลที่มีความบกพรองทางสติปญญา เชน ของจริง หุนจําลอง เกมสการศึกษา  

ของเลนที่พัฒนาทักษะ บัตรคํา บัตรภาพ พรอมเครื่องมือการใชสื่ออุปกรณ เปนตน 

                       4. สื่อประสม  เปนชุดการเรียนการสอนสําเร็จรูปที่ประกอบดวยสื่อสิ่งพิมพ  สื่อ

วัสดุอุปกรณ  และสื่ออิเล็กทรอนิกส 
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    3.2 ชนิดของสื่อที่ควรใชในโรงเรียนโสตศึกษา 

         ครุกแชงกและจอหนสัน(1967 อางถึงในนิภา  เพยีรเลิศ, 2534)  ไดเสนอแนะใหมี

การนําสื่อซึ่งรวมถึงเครื่องมือและสิ่งอํานวยความสะดวกมาใชในการสอนเด็กที่มีความบกพรอง

ทางการไดยิน  ดังนี ้

          1) กระดานดํา  การใชควรจะทําใหนาสนใจโดยใชชอลกสี  เพราะสีจะชวยทําให

นาสนใจและจําไดนาน  การเขียนบนกระดานดําควรเขียนใหมีระเบยีบ  ขนาดของตัวอักษรตองโต

พอที่จะอานไดชดัเจน  ผูสอนตองไมพูดขณะทีเ่ขียนกระดาน  เพราะเด็กทีม่ีความบกพรองทางการ

ไดยินจําเปนตองใชวิธีอานริมฝปากดวย 

          2) รูปภาพ  ควรจะเปนรปูสี  เพือ่ภาพจะไดนาสนใจ เหมือนจริง  และทาํใหเดก็จดจํา

ไดนาน  ภาพที่ใชอาจเปนภาพถายหรือรูปวาดก็ได  และขนาดของภาพจะตองมีขนาดที่ใหญ

พอที่ผูเรียนจะมองเหน็รายละเอียดของภาพได 

          3) บัตรคํา  จะชวยพัฒนาผูเรียนทางดานภาษา ทัง้ภาษาพูด  ภาษาเขียน  และการ

อานแกผูเรียน  บัตรคําจะใชรวมกับอุปกรณอื่นได  เชน บัตรภาพ  จะทําใหผูเรียนเขาใจดียิง่ขึ้น 

          4)  แผนที่ลกูโลก จะชวยใหผูเรยีนเขาใจถึงอาณาเขตติดตอของประเทศตางๆ 

          5) ของจริง  เปนของจริงทีค่รูนํามาประกอบการสอน  เพื่อใหผูเรยีนรูจกัสิ่งเหลานัน้

และรูจักชื่อ  ลักษณะการใชประโยชนจากสิ่งเหลานั้น  เปนการสรางประสบการณจริงใหกับผูเรยีน 

          6) ของตัวอยาง  เปนสวนหนึ่งของของจริงซึ่งนํามาแทนของสิ่งนัน้  การใชอุปกรณนี้

จะชวยใหผูเรียนไดรูจักสิ่งเหลานั้นเชนเดยีวกับของจริง 

          7) หุนจําลอง  เปนของที่ทําเปนตัวแทนของจริง  แตมีขนาดพอเหมาะทีจ่ะนํามา

ศึกษาไดโดยงาย  สะดวก  อาจถอดออกเปนชิ้นๆ ได  ทําใหผูเรียนสามารถเขาใจสิ่งที่สอนได

โดยงาย  หรือหุนจําลองแตโครงรางภายนอก เพื่อใหนักเรยีนไดเห็นลักษณะทั่วไปของสิ่งนั้นๆ 

          8) ของลอแบบ  เปนสิ่งทีเ่ลียนแบบจากของจริง  และสามารถทํางานไดจริง  เพื่อ

อธิบายใหผูเรียนเขาใจการทํางานของสิ่งนั้นๆ ซึ่งจะทําใหผูเรียนไดรับประสบการณจริงๆ 

            9)  การตูน  ไดมาจากการวาดหรือตัดมาทําเปนเรือ่งราวตางๆ ใชเปนอุปกรณ 

ดึงดูดความสนใจ  และทําใหบทเรยีนสนกุสนาน 

         10) แผนภูมิ  เปนอุปกรณที่ใชในการเปรียบเทยีบ  เพื่อใหการอธิบายเนื้อหาตางๆ 

งายขึ้น  สําหรับเด็กที่มคีวามบกพรองทางการไดยินควรใชแผนภูมิอยางงายๆ 

         11)  แผนภาพ เปนสญัลักษณทีช่วยใหมองเห็นภาพประกอบไดงายขึ้น  โดยที ่

รายละเอียดของภาพจะหายไป จะทําใหเขาใจสิ่งทียุ่งยากไดงายขึ้น 

         12)  กราฟ  เปนการนําเสนอขอมูลที่เปนตัวเลขลักษณะตางๆ ซึ่งจะทําใหผูเรียน 

เขาใจไดงายขึ้น  สําหรับเด็กที่มีความบกพรองทางการไดยิน ควรจะใชแผนสถิติอยางงายๆ ไม

ซับซอน  เพื่อไมใหเกิดความสับสน 
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         13) กระดานผาสําลี  ใชแสดงภาพและบตัรคําสําหรับเลาเรื่องตางๆ สะดวกในการ

อธิบายเปนเรื่องๆ 

         14) กระดานนเิทศ ใชเปนเครื่องกระตุนใหผูเรียนเกิดความสนใจ  และใชเปนสิ่งที่

แสดงผลงานของผูเรียน 

         15) การจัดนทิรรศการ เปนการแสดงถึงสิ่งที่คนความาแลว การจัดนทิรรศการนี ้

ผูสอนและผูเรียนอาจรวมกันจัดขึ้น  เพื่อใหผูเรียนไดมปีระสบการณทีเ่ปนรูปธรรมมากขึ้น 

           16) การแสดงละคร  เพื่อแสดงถึงลกัษณะของสังคมการปกครอง ซึง่จะทําให

ผูเรียนเขาใจถึงความสัมพนัธของบุคคลดีขึน้ 

         17)  การศึกษานอกสถานที่  จะชวยใหเดก็ที่มีความบกพรองทางการไดยนิไดรับ 

ประสบการณตรง  ทําใหพวกเขาไดมีประสบการณในสิ่งตางๆ ไดดีมากขึ้น  และเปนการเปลีย่น

บรรยากาศในการเรยีนดวย 

         18) ภาพยนตร จะมีประโยชนตอการสอนเด็กที่มคีวามบกพรองทางการไดยนิมาก   

เพราะชวยทําใหเขาใจปรากฎการณตางๆ ทีเ่กิดขึน้ไดดี  เนื่องจากเปนอุปกรณที่สามารถนําโลก

ภายนอกและสิ่งที่ไมสามารถมองเห็นไดในชีวิตจริงมาแสดงใหเห็นได 

         19)สไลดและฟลมสทริป อุปกรณประเภทนีจ้ะทําใหเด็กที่มคีวามบกพรองทางการ

ไดยินไดรูจักสิ่งตางๆ ที่ควรรูจกั สามารถใชฝกทกัษะในการทํางาน  และเสนอสิ่งที่เปนลําดับขัน้ 

         20)เครื่องชวยฟง  เปนเครื่องมือทีจ่ําเปนที่สดุสําหรับเด็กที่มีความบกพรองทางการ

ไดยิน  เพราะทําใหเขาสามารถไดยนิเสยีงพูด  ซึ่งเปนประโยชนในการฝกฟง  ฝกพูด  และการอาน

ริมฝปาก 

            21) กระจกเงา  เปนอุปกรณทีใ่ชในการอานริมฝปาก  การพูดบางคํายากแกการ

ฝก  กระจกเงาจะชวยใหเด็กมองเห็นที่มาของเสียงพูดจากลําคอ  หรือเพดาน  และชวยในการแก

คําพูดผิดของเดก็ใหถูกตอง 

            22) โทรทัศน  รายการโทรทัศนที่ผลิตขึน้สําหรับเด็กที่มีความบกพรองทางการได

ยินอาจใชสอนเนื้อหาวิชาหรือการฝกทกัษะก็ได  โดยขณะที่ผูเรียนดูโทรทัศนผูสอนไมควรอธิบาย

ใดๆ ทั้งสิ้น เพราะจะทําใหผูเรียนขาดความสนใจและควรมีการทดสอบความจําหลงัจากจบเรื่อง

ทุกครั้ง 

          23) คอมพิวเตอรชวยสอน  เปนสื่อที่จะชวยใหผูเรยีนสามารถเรียนรูเนื้อหาวิชาตาม

ความสามารถของแตละคน    ซึ่งจะทําใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพขึ้น     เพราะเปนสื่อที่

คํานึงถึงความแตกตางระหวางบคุคลของผูเรียนมากที่สุด 
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          จะเห็นไดวา สื่อที่ครุกแชงกและจอหนสันเสนอแนะใหนํามาใชสอนเด็กที่มีความ

บกพรองทางการไดยินนัน้มีความหลากหลาย  มีทั้งสื่อทีค่รูสามารถผลิตใชไดเองอยางงายๆ และ

สื่อที่ใชเทคโนโลยีที่สูงขึน้ อยางส่ือวีดิทัศนหรือรายการโทรทัศนและส่ือบทเรยีนคอมพิวเตอรชวย

สอน (Computer-Assisted Instruction: CAI)  อยางไรก็ตาม  สื่อเหลานี้ลวนเปนสื่อที่สงเสริมให

ใชการรับรูทางสายตาเปนสวนใหญ ซึ่งการรับรูทางสายตาของเด็กที่มีความบกพรองทางการไดยนิมี

ความสําคญัเปนอยางมาก เพราะเด็กเหลานี้ไมสามารถรับรูดวยการฟง  จึงจําเปนจะตองฝกใหมี

ความสามารถในการรับรูโดยผานประสาทสมัผัสอ่ืนๆ ใหมีประสิทธิภาพ  โดยเฉพาะอยางยิ่งการ

รับรูทางสายตา ซึ่งเปนผลใหการเรยีนการสอนของเด็กที่มีความบกพรองทางการไดยินไดรับการ

พัฒนาขึน้โดยลําดับ แมวาจะยงัไมมีการศกึษาวิจยัทีช่ี้ชดัวา สื่อการเรียนการสอนมีผลใหผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้นกต็ามแตก็ปฏิเสธไมไดถึงประโยชนและคุณคาของส่ือทีท่ําใหการ

เรียนการสอนมปีระสทิธิภาพขึน้ 

    3.2. การใชสื่อเพื่อการเรียนการสอนในโรงเรียนโสตศึกษาสาํหรับเดก็ที่มีความ 
บกพรองทางการไดยิน 

           ในประเทศสหรฐัอเมริกา ตั้งแตชวงป ค.ศ. 1960 เปนตนมา นกัการศึกษาไดนําส่ือ

รูปแบบตางๆ มาชวยสอนเด็กหูหนวก  เชน Captioned film หรือการใชภาพยนตรที่มีการบรรยาย 

เปนตน  นอกจากนัน้  วิทยาลัยกัลลอเดทยังไดทําการศึกษาสํารวจอุปกรณที่ใชเปนสื่อการสอนใน

โรงเรียนตางๆ  พบวา โรงเรียนมเีครื่องมือเครื่องใชที่หลากหลาย  เชน  เครื่องฉายภาพขามศีรษะ  

เครื่องฉายฟลมสทรปิ  เครื่องเลนจานเสยีง ฯลฯ แตไมไดมีการสํารวจวา มีการใชเครื่องมือเหลานี้

ในการเรียนการสอนักเรยีนหูหนวกหรือไม  สวนฮารดิงและทิดบอลล (Harding  and  Tidball, 

1982)  ไดทําการสํารวจเครื่องคอมพิวเตอรในโรงเรียนโสตศึกษาพบวา  ในจํานวนโรงเรียนตางๆ 

120  แหง มีโรงเรียนเพยีง 50 แหงที่ตอบวา มีอุปกรณประเภทเครื่องคอมพิวเตอร 1 เครื่อง – 50 

เครื่อง  แตที่เปนปญหามากคือ การขาดซอฟทแวรที่เหมาะสม ขาดครูที่ไดรับการฝกฝนและตื่นตัวใน

เรื่องนี้ นอกจากจํานวนคอมพิวเตอรไมเหมาะสมกบัจํานวนนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยนิ

แลว ปญหาใหญที่สดุคือ ปญหาเรื่องงบประมาณนัน่เอง   

            ตอมาในชวงป ค.ศ. 1980  มีหัวขอที่นักการศึกษาสนใจกันมากคือ การนํา 

คอมพิวเตอรประเภทไมโครคอมพิวเตอรมาชวยสอน  ในเดือนกันยายน 1982  มีการประชุมใหญ

ในหัวขอ  การใชไมโครคอมพิวเตอรทางการศกึษาแกเด็กที่บกพรองทางการไดยิน  ปรากฏรายงาน

เกี่ยวกบัเครื่องไมโครคอมพิวเตอรตางๆ วา  ไดมีการพัฒนาและมีประโยชนอยางไรในการสอน

ความเขาใจในการอาน  การชวยการสอนอานริมฝปาก  การชวยสอนเสริมดานภาษา  และการใช

สอนภาษามือ  นอกจากนั้น ยังมีการประเมนิผลเชิงปริมาณของการนําไมโครคอมพิวเตอรมาใชใน 
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โปรแกรมการอานในระยะเริ่มแรก  โดยในการศึกษานี้ใชเด็ก 10 คน อายุระหวาง 2 – 6 ป  ใช

ซอฟทแวรเปนเวลา 10 สัปดาห  เด็กทุกคนในชวงอายุ 3 – 6 ป แสดงทักษะการจดจําคํา  และ

แยกแยะเปรียบเทียบไดในชวง 6 สัปดาห  โดยดจูากคาเฉลี่ยของการแกไขปรับปรุงใหดีขึ้นและ

ความถูกตอง 

            ในเวลาตอมา  ยังคงมีความพยายามอยางตอเนื่องของนักวิจัยที่จะทุมเทความคิด

และเงินทุนเพื่อพัฒนาและปรับปรุงซอฟทแวรคอมพิวเตอร เพื่อใชใหเหมาะกบัความตองการของ

เด็กทีม่ีความบกพรองทางการไดยิน และเพื่อใหสื่อเหลานัน้ชวยพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

เด็กทีบ่กพรองทางการไดยินใหสูงขึน้   

          สําหรับในประเทศไทย บญุเลศิ  เพชรมณี (2538) ไดศึกษาถึงสถานภาพ ความ

ตองการและปญหาการใชสื่อการสอนของครูในโรงเรียนโสตศึกษา พบวา ครูเหน็วาสื่อการสอนเปน

สิ่งจําเปนทีจ่ะชวยใหการสอนไดผลดี  โดยใชสื่อการสอนทีผ่ลิตขึ้นเองในการสอนเปนครั้งคราว  สื่อ

การสอนที่ใชมากที่สดุ ไดแก  รูปภาพและของจริง  โดยปญหาการใชสื่อการสอนทีเ่ปนปญหามาก

ที่สุดตามลําดับ ไดแก การขาดงบประมาณในการจัดซื้อสื่อการสอนตามตองการ  ครูไมสามารถ

ตัดสินใจไดวา  จะเลือกสื่อการสอนชนิดใด จึงจะเหมาะสมกับวิชาที่สอน  โรงเรยีนมีสื่อการสอน

นอยไมเพียงพอตอการใช  และไมมีหนวยบริการสื่อการสอน 

            เมื่อศึกษาถึงความตองการในการใชสื่อการสอน พบวา ครูตองการสื่อการสอน 

ประเภทเทคนคิและวิธีการสอนในระดับมาก โดยเฉพาะวิธสีาธิต  และควรมีการอบรมเกี่ยวกับการ

ผลิตและการใชสื่อการสอน  โรงเรียนควรมีส่ืออุปกรณทีจ่ําเปน เชน เครื่องชวยฟง ฯลฯ และควรจดั

ใหมีวารสารที่ใหความรูดานขาวสารการใชสื่อ 

                 3.3 สื่อการศกึษาหลกัสาํหรับนักเรียนหูหนวกในโรงเรียนโสตศึกษา 

 ปจจุบัน สื่อประเภทสิ่งพิมพยังคงมีความสําคัญในการเรียนการสอนและ 

การเรียนรูขาวสารขอมูลตางๆสําหรับบุคคลที่บกพรองทางการไดยินในขณะที่สื่อประเภท

อิเล็กทรอนิกส เชนรายการโทรทัศน วีดิทัศน บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน(Computer-Assisted 

Instruction:CAI) และอินเตอรเน็ตก็ทวีความสําคัญยิ่งขึ้น ประกอบกับศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษามี

ความเชี่ยวชาญในการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส เชน รายการวิทยุ  รายการโทรทัศน/วีดิทัศน  และสื่อ

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) เปนหลักและไดรับมอบหมายจากกระทรวงศึกษาธิการให

ดําเนินการผลิตและเผยแพรสื่อการศึกษาเพื่อคนพิการ เพื่อเสริมการเรียนการสอนทั้งการศึกษาใน

ระบบ  การศึกษานอกระบบและเสริมการเรียนรูตามอัธยาศัย การศึกษาครั้งนี้จึงมุงเนนถึงสภาพ

ปญหาและความตองการใชสื่อการศึกษาของนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินในสื่อ 4 รูปแบบ 

คือ รายการวีดิทัศน   บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  (Computer - Assisted Instruction : CAI) 
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อินเตอรเน็ต และส่ือส่ิงพิมพ โดยที่อนิเตอรเน็ตนี้ถือเปนสื่อใหมในยคุโลกาภิวัตนทีใ่ชเทคโนโลยีขัน้สูง 

และเปนแหลงขอมูลความรูที่หลากหลายและกวางขวางทีสุ่ดในปจจบุัน ซึ่งศูนยเทคโนโลยีทาง

การศึกษาเองไดเปดเว็บไซตศนูยสื่อการศกึษาเพื่อคนพิการ (www.braille-in.th)  เพื่อใหบริการแก

คนพิการและผูสนใจไดเขาถึงเชนกัน  สวนสื่อสิ่งพิมพถือเปนสื่อพื้นฐานหลกัที่ใชทกัษะการอานซึ่ง

เปนการรับรูที่สําคัญสําหรับผูที่มคีวามบกพรองทางการไดยิน 

 

  4. วีดิทัศนกับบุคคลที่มีความบกพรองทางการไดยิน 
      4.1 คุณคาของวีดิทัศน 

           กิดานันท  มลิทอง (2536, 102) ไดกลาวถึงขอดีของสื่อวีดิทัศนซึ่งเปนสื่อการสอน

ชนิดที่มีเสียงและภาพเคลื่อนไหวไววา   

             1)  สามารถใชไดกับผูเรียนทั้งกลุมเล็กและกลุมใหญ 

             2)  สามารถฉายซ้ําเมื่อผูเรียนไมเขาใจหรือเพื่อทบทวน 

         3) แสดงการเคลื่อนไหวของภาพประกอบเสียงที่ใหความรูสึกที่ใกลเคียงของจริง 

มาก     

         4) เหมาะสําหรับใชในการชักจูงใจ  สรางทัศนคติ  และเสนอปญหา 

     5) เหมาะสําหรับใชในการบันทึกภาพเหตุการณที่เกิดขึ้นเปนขั้นตอน แตใชเวลา 

มากในการพัฒนา 

             สวนรายการโทรทัศนซึ่งใชเทคนิควิธีการและบุคลากรในการผลิตรายการเชนเดียว 

กับรายการวีดิทัศนแตแตกตางกันที่ชองทางในการเผยแพรที่กวางขวางกวา คือ การนําออกอากาศ

ทางสถานีโทรทัศน มีขอดีหลายประการ ดังนี้ 

             1) สามารถใชไดกับผูเรียนหรือผูชมไมจํากัดจํานวน  และสามารถถายทอดไปได

ในระยะไกลๆ 

             2) ชวยดึงดูดความสนใจของผูเรียน 

             3) เหมาะสําหรับใชในการจูงใจ  สรางทัศนคติ  และเสนอปญหาใหผูเรียนคิดหรอื

เสริมสรางการอภิปรายรวมกัน 

         4) ชวยลดภาระของผูสอน  คือ ไมตองบรรยายหลายครั้งหรือหลายแหงในหัวขอ  

เดียวกนัตอผูเรียนหลายกลุม  ใชถายทอดไปยังทีต่างๆ ไดในเวลาเดียวกนั 

             ขอจํากดัทีเ่ดนชดัของรายการโทรทศัน คือ การผลิตรายการที่ดีตองใชตนทุนสงู

มากและเวลาการออกอากาศของรายการทีเ่สนออาจไมตรงกบัตารางสอนหรือบทเรยีนหรือเวลาวาง 

ของกลุมเปาหมาย 

            

 



 

 

36 

  ในประเด็นประโยชนของรายการโทรทัศนตอการเรยีนการสอนนั้น งานวิจัยของโฮมส 

(Holmes, 1960) ชวยเสริมวา การสอนทางโทรทัศนชวยแกปญหาการขาดแคลนครูที่มคีวาม 

สามารถไดเปนอยางดี อยางไรก็ตาม จากการศึกษาพบวา รอยละ 90 ของนักเรียนที่เรียนทาง

โทรทัศนกับนักเรียนที่เรยีนในชั้นเรยีนธรรมดามีผลการเรียนไมแตกตางกนัและเดก็ที่มีสตปิญญา

ปานกลางและสติปญญาต่ําชอบการเรียนทางโทรทัศนสวนชวาสวาลเดอร (Schwarzwalder, 

1961) พบวา เมื่อเขาใชโทรทัศนประกอบการสอนวชิาวิทยาศาสตรกับนกัเรยีนชั้นประถมศึกษาปที ่

5 ทัศนวัสดทุี่ครูในรายการโทรทศันใชประกอบการสอนชวยใหนักเรียนไดความรูเพิ่มขึน้มากกวา

ทัศนวัสดทุี่ครูในชั้นเรียนใชประกอบการสอน  จึงถือเปนประเด็นที่อาจสรุปไดวา นักเรยีนทีเ่รียน

จากโทรทศันไดรับความรูมากกวานักเรียนที่เรยีนในชัน้เรยีนธรรมดา 

             นอกจากนี้ เลมเลอร (Lemler, 1959) ยังทําการรวบรวมผลการวิจัยการสอนโดย

ใชโทรทัศนไดผลสรุปวา 

           1)นักเรียนทีเ่รียนจากโทรทัศนเรียนไดดพีอๆกับนกัเรียนที่เรียนในชัน้เรียนปกต ิ

           2) บางกรณีกลุมทีเ่รียนจากโทรทัศนไดผลดีกวากลุมที่เรียนตามปกต ิ

      3) กลุมทีเ่รียนจากโทรทัศนจําไดดีพอๆ กับกลุมที่เรยีนตามปกต ิ

      4) การสอนโดยใชโทรทัศนไดผลดกีวาการสอนตามปกติ  ถาเนื้อหาวิชาจัดเปน

กลุมยอยๆ 

        5) การสอนโดยใชโทรทัศนไดผลดีพอๆ กับการสอนแบบตัวตอตัว 

        6)การสอนทางโทรทศันมปีระโยชนตอผลการเรยีนเกีย่วกบัทกัษะมากกวาวิธีอื่นๆ 

             จากผลการวิจยัขางตน ทําใหเห็นไดวา คุณคาของรายการโทรทัศนและวีดทิัศน

นั้นเหมาะสมอยางยิ่งที่จะนํามาใชเพื่อเสริมใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  โดยเฉพาะ 

กับบุคคลที่มีความบกพรองทางการไดยินที่มีประสาทสัมผัสทางตาเปนอยางดี เพราะผูเรียนจะไดรับ

ประสาทสัมผัสทางการมองเหน็ไดถึงรอยละ 75 ของการเรียนรู (Dale, 1969: 234) ภาพที่

เคลื่อนไหวเหมือนจริงจะชวยเราใหเกิดการเรียนรูและเกิดความสนใจ  ไมเบื่อหนายตอการเรียนได

เปนอยางด ี  ซึ่งถึงแมวาจะไมไดยินเสียงดวยประสาทสัมผัสทางหู  แตก็สามารถดูลามภาษามือ

อธิบายใหเขาใจเนื้อหาได 

     4.2 รายการโทรทัศนและวดีิทัศนสาํหรบับุคคลทีม่ีความบกพรองทางการไดยิน 

ที่ผลิตโดยศูนยเทคโนโลยีทางการศกึษา 

             ศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษาไดรับมอบหมายจากกระทรวงศึกษาธิการใหผลิต

และเผยแพรสื่อการศึกษาเพื่อคนพิการ  ตั้งแตป พ.ศ. 2542 เปนตนมา  โดยไดมีการวางแผน  ผลิต  

และประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน  วิทยาลัยราชสุดา (มหาวิทยาลัยมหิดล)    
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ศูนยเทคโนโลยีอเิล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาต ิ(NECTEC)  สมาคมและมูลนิธิตางๆ ดาน

คนพิการ เปนตน  ทั้งนี้เพื่อผลิตและเผยแพรส่ือเสริมการเรียนการสอนและสื่อเสริมการเรียนรูตาม

อัธยาศัยสําหรับคนพิการทกุประเภท  โดยเนนการผลิตสือ่อิเล็กทรอนิกสรูปแบบตางๆ ที่เหมาะสม

กับกลุมคนพิการแตละประเภท   

             ในกรณีของบุคคลที่มีความบกพรองทางการไดยนิ โดยเฉพาะอยางยิง่คนหูหนวก

ที่ใชภาษามือเปนหลัก ศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษาไดผลิตรายการโทรทัศนและวีดิทศันเพื่อ

การศึกษาที่สอนการใชภาษามือไทย  หรือมีภาษามือประกอบออกเผยแพรแลวเปนจํานวนมาก  

โดยประสานงานรวมกับสมาคมคนหูหนวกแหงประเทศไทยในการผลิตรายการ และใชลามภาษา

มือไทยที่มีมาตรฐานการใชภาษามือไทยจากสมาคมคนหูหนวกแหงประเทศไทยหรือหนวยงานอื่น  ๆ 

ประกอบรายการวีดิทศันหรือโทรทัศน ดังนี ้

          4.2.1 รายการโทรทัศนเพื่อบุคคลที่มีความบกพรองทางการไดยิน 

                   ออกอากาศและเผยแพรสูประชาชนในระดบักวางทางสถานีวิทยุโทรทัศน

เพื่อการศกึษาของกระทรวงศึกษาธกิาร (ETV) โดยจะเปนประโยชนทัง้ตอคนพกิารเองและประชาชน

ทั่วไป  ไดแก 

                     1)  รายการโทรทัศนเพื่อการศกึษาตามอัธยาศัย  เชน 

                          -รายการ “ภาษามือนารู” เปนรายการสอนการใชภาษามือไทยในชีวิต 

ประจําวัน มีจํานวนทั้งหมด 100 รายการ  ความยาวรายการละ 5 นาที  แตละรายการจะสอนคําศัพท

ภาษามือเกี่ยวกับเรื่องตางๆ เชน การทักทาย  ครอบครัว  การออกกําลังกาย  เปนตน  ซึ่งนอกจาก

จะสาธิตทาภาษามือของคําศัพทตางๆ แลว  ยังมีละครสัน้แสดงการใชคําศัพทภาษามือเหลานั้นใน

ชีวิตประจําวนัดวย  รายการชุดนี้เหมาะสําหรับคนหูหนวกที่ตองการเรียนการใชภาษามือทีถู่กตอง  

รวมทั้งครู  ผูปกครอง  และผูที่สนใจจะสื่อสารกบัคนหูหนวก  ทั้งนี้ รายการโทรทัศนชุดนี้ไดรับการ

คัดเลือกไปสําเนาเปนสื่อวีดิทัศนเพื่อเผยแพรอีกดวย  

                          -รายการ “อาชีพอิสระ” (มีภาษามือประกอบ) เปนรายการทีใ่หสาระ

ความรูดานทักษะอาชีพตางๆ ซึ่งคนหูหนวกหรือคนพิการประเภทอื่นๆ สามารถเลือกนําไปประกอบ

อาชีพอิสระใหเหมาะสมกบัสภาพและความตองการของแตละคนได  มีจํานวนทั้งหมด 32 รายการ  

ความยาวรายการละ 20 – 30 นาที  โดยรายการโทรทัศนชุดนี้ไดจัดทําสําเนาเปนเทปวีดิทัศน

เพื่อเผยแพรดวย 

                 2)  รายการโทรทศันเพื่อเสริมการเรียนการสอนในโรงเรียน  เชน 

                      -รายการ “คุณรอบรู” (มีภาษามือประกอบ) เปนรายการเสริมการเรียน

การสอนวิชาสรางเสริมประสบการณชีวิต ชัน้ ป.4 ตามหลกัสูตรในโรงเรียน มจีํานวน 16 รายการ  
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ความยาวรายการละ 30 นาที  เริ่มนําออกอากาศทาง ETV ในป 2545  ทั้งนี้ ไดจัดทําสําเนาเปนสื่อ

วีดิทัศนเพื่อเผยแพรดวย 

                      -รายการ “ชีวิตกับคณติศาสตร” (มีภาษามือประกอบ) เปนรายการเสริม

การเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร ชั้น ป.5 ตามหลักสูตรในโรงเรียน   โดยไดจัดทําสําเนาเปนสื่อ

วีดิทัศนเพื่อเผยแพรดวย 

               นอกจากนี้ ยังมีรายการเสริมการเรียนการสอนวชิาคณิตศาสตรและ 

วิทยาศาสตรระดับประถมศึกษา ที่ผลิตโดย NHK ประเทศญี่ปุน โดยศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา

ปรับปรุงเปนภาษาไทย พรอมจัดทําภาษามือประกอบ เชน รายการ “คณิตศาสตรพื้นฐาน”, 

รายการ ”คณิตคดิไมยาก”,  รายการ ”ใกลธรรมชาต”ิ และรายการ ”ธรรมชาติรอบตัว” เปนตน ทั้งนี ้

ในปจจุบัน รายการโทรทัศนขางตนสวนใหญไมไดนําออกอากาศแลว ยกเวนรายการ “ภาษามือนารู” 

         4.2.2  รายการวดีิทัศนเพื่อบุคคลทีม่ีความบกพรองทางการไดยิน 

                     ศูนยเทคโนโลยทีางการศึกษาไดผลิตสื่อหลายชุดในรูปแบบรายการวีดิ

ทัศน  โดยเนื้อหาที่เหมาะสมจะผลิตเปนรายการวีดิทัศนจะคัดเลือกสาระความรูที่มุงเนนเนื้อหา

เฉพาะเรื่องคนพิการแตละประเภท และจะเปนประโยชนตอคนพิการและผูเกีย่วของกับคนพิการ

กลุมนั้นๆ โดยเฉพาะเทานั้น  โดยการเผยแพรใชการสําเนาไปยังหนวยงานเครือขายตางๆ รวมทั้ง

โรงเรียนโสตศกึษาทั้งหมดเพื่อเผยแพรบริการสูกลุมเปาหมายตอไป มิไดนําออกอากาศทาง

โทรทัศนเพื่อเผยแพรสูผูชมในวงกวาง  ตัวอยางเชน 

                     -รายการวีดิทัศนชดุ “นิทานภาษามือสําหรับคนหหูนวก” ซึ่งนําเสนอการเลา

นิทานโดยใชภาษามือ เหมาะสําหรับเด็กหูหนวก 

                      -รายการวีดิทัศนสงเสริมการจางงานสําหรบัคนหูหนวก ชุด “โครงการ

อนาคตนี้ มีสิทธิ์พัฒนา” (มีภาษามือประกอบ) เปนรายการวีดิทัศนที่ผลติขึ้นเพื่อสรางความรูความ

เขาใจเกีย่วกับคนหูหนวกดานตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ง  ความรูความสามารถของคนหูหนวกใน

การทํางาน  รวมทั้งศกัยภาพดานอื่นๆ และวัฒนธรรมของคนหูหนวก 

                            -รายการวีดิทัศนสงเสริมการจางงานสําหรับคนหูหนวกชุด“วิธีปฏิบัติ

ตนเมื่อมีคนหูหนวกอยูในสถานประกอบการ” (มีภาษามือประกอบ) 

                            -รายการวีดิทัศนสงเสริมการเรยีนรูภาษามือไทยชุด “คูมือภาษามือ

ไทยประกอบ หนังสือภาษามือไทย เลม 1-6”  อันเปนรายการสาธิตทามือของคําศัพทตางๆ ผลิต

ขึ้นเพื่อใชประกอบหนังสือภาษามือไทย เลม 1-6 ซึ่งจดัทาํและเผยแพรโดยสมาคมคนหหูนวกแหง

ประเทศไทย 
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                          -รายการวีดิทัศนเพื่อเสริมการสอนวิชาวทิยาศาสตร  คณติศาสตร และ

สงเสริมคุณภาพชีวิตสําหรับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนตนและมัธยมศึกษาตอนปลาย  รวมทั้ง

รายการวีดิทัศนเพื่อสงเสริมอาชีพอีกดวย 

               นอกจากนี้ยังมีรายการวีดิทัศนที่ยังไมไดเผยแพรในชวงเก็บรวบรวมขอมูล เชน 

                 -รายการวีดิทศันเสริมสาระการเรยีนรูสังคมศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

หมวดวชิาพัฒนาสังคมและชุมชน ชุดเศรษฐศาสตร  ศาสนา  หนาที่พลเมือง  ประวัติศาสตร  และ

ภูมิศาสตรสําหรับระดับมัธยมศึกษาตอนตน รวมทั้งหมด 24 รายการ  ความยาวรายการละ 20-30 

นาที  (มีภาษามือประกอบ)  

                -รายการวีดิทัศนคูมือการนวดไทยเพื่อฟนฟูสมรรถภาพเด็กพิการ (มีภาษามือ

ประกอบ) 

                -รายการวีดิทัศนเสริมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา  ชวงชั้นที่ 1 (ชั้น

ประถมศึกษาปที่ 1) ชุดสุขศึกษา (มีภาษามือประกอบ) 

                ปจจุบนั ศนูยเทคโนโลยทีางการศกึษายังคงดําเนินการผลิตรายการโทรทัศน

และวีดิทัศนเพื่อคนหูหนวกและผูเกี่ยวของอยางตอเนื่องทัง้รายการเพื่อการศกึษาตามอัธยาศยัและ

รายการเพื่อเสริมการเรียนการสอนในโรงเรยีนและการศกึษานอกโรงเรียน โดยเผยแพรออกอากาศ

ทาง ETV หรือสําเนาออกเผยแพรสูศนูยการศกึษาพิเศษเขต/จังหวัด  ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน

จังหวัดและโรงเรียนโสตศึกษาทั่วประเทศ 

      4.3 งานวิจัยที่เกีย่วของกบัการผลิตและการใชสื่อวีดิทัศน/รายการโทรทัศน 
สําหรับเดก็ที่มีความบกพรองทางการไดยิน 

          นพภา นุชเขียว (2538) ไดทําการวิจัยเรื่องการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ดวยการนําเสนอรายการโทรทัศนแบบอักษรบรรยายภาพและภาษามือบรรยายภาพที่มีตอเด็กที่มี

ความบกพรองทางการไดยิน โดยใชกลุมตัวอยางนักเรียนโรงเรียนเศรษฐเสถียร ชั้นมัธยมศึกษาปที ่

4–6 จํานวน 40 คน  แบงออกเปน 2 กลุม กลุมแรกเรียนดวยรายการโทรทัศนแบบอักษรบรรยาย

ภาพ และกลุมที่สองเรียนดวยรายการโทรทัศนแบบภาษามือบรรยายภาพ พบวา ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของทั้งสองกลุมไมแตกตางกัน  พรอมทั้งเสนอแนะวา ควรเพิ่มเวลาในการชมหลายๆ 

ครั้ง จะเปนการชวยนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินใหเกิดการเรียนรูไดเปนอยางดี 

              นิภา เพียรเลิศ (2539) ไดทําวิจัยเกี่ยวกับตําแหนงภาพภาษามือ ในรายการ

สารคดีทางโทรทัศนที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเด็กหูหนวก พบวา  ตําแหนงภาพของลาม

ภาษามือในจอโทรทัศนบริเวณที่ผูชมชอบมากที่สุดคือ  มุมลางขวาของจอภาพ  และการจัดฉาก

หลังของลามมักจะเปนสีเขม  สวนกรอบของภาพลามอาจทําเปนลักษณะวงกลม  วงรี  หรือภาพ 
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สี่เหลี่ยมก็ได  และถาเปนการสัมภาษณ  ลามจะนั่งขางเดียวกับผูสัมภาษณ  และตรงกันขามกับ

คนหูหนวก 

               ถนอมศักดิ ์  ศรีจนัทรา  (2543)  ไดทําการวิจัยโดยใชสื่อวีดิทัศนเปนชุดการสอน

สําหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยนิ  วชิาเครือ่งปนดินเผา 2 ระดับมัธยมศึกษาตอน

ปลายสายอาชีพ  โรงเรียนเศรษฐเสถียร  โดยมกีลุมตวัอยางจํานวน 10 คน เปนนกัเรยีนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 4 ทําการสอบปฏิบัติทุกหัวของานกอน  หลังจากนั้นใหเรียนจากชุดการสอน  เมื่อ

จบบทเรียนแตละตอนใหนักเรียนฝกปฏิบัติ  หลังการฝกปฏิบัติทุกหัวของานแลว ใหนกัเรยีนสอบ

ปฏิบัติ  โดยใชชุดขอสอบเดียวกับการสอบกอนเรียน พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนของนกัเรยีนสูง

กวากอนเรียน 

                จะเหน็ไดวา ในการผลิตวีดิทัศน/ รายการโทรทศันเพื่อการเรียนการสอนสําหรับ

คนหหูนวกนัน้   นอกจาก ภาพในสื่อวีดิทัศน/รายการโทรทศันที่ใชจะสื่อความหมายบางแลว  เรายัง

สามารถสื่อสารใหคนหูหนวกทราบเนื้อหาไดมากขึน้โดยการใชอักษรบรรยายภาพเปน Subtitle

และ/หรือใชลามภาษามือบรรยายเรื่องราว ซึ่งการเลือกใชวิธกีารใดวิธีหนึ่งใหเหมาะสม หรือ

เลือกใชทั้งสองวิธียังเปนประเด็นที่ควรศึกษาวจิัยเพิ่มเติมใหทราบประสิทธิผลมากขึ้น  เนื่องจากยัง

มีตัวแปรที่ควรคํานึงถึงอื่นๆ อีกเชน  ถาเลือกใชวิธใีสอักษรบรรยายภาพ (Caption) เราตองทราบ

วา รายการประเภทใดที่คนหูหนวกตองการใหใสอักษรบรรยายภาพ  ซึ่งรายการที่ใสอักษรบรรยาย

ภาพอาจไมใชรายการที่คนหหูนวกตองการจะดู  ประเดน็ที่สอง คือ  คนหูหนวกอาจมีทกัษะไม

ชํานาญพอทีจ่ะอานภาษาเขยีน  ประเด็นที่สามคือ  สีสัน ขนาดและความเร็วของตัวอักษรไม

เหมาะสมสําหรบัใหคนหหูนวกอาน (Woodward, 2539)  

   ในกรณีที่เลือกใชลามภาษามือสื่อสารในสื่อวีดิทัศนหรือรายการโทรทัศน   

ปญหาที่อาจเกดิขึ้นคือ 1) ลามภาษามือนั้นอาจไมมีทักษะความสามารถในการใชภาษามือเพียงพอ 

2) ลามภาษามือนั้นอาจใชภาษามือที่ไมใชภาษามือมาตรฐาน  แตใชภาษามือทองถิน่ทีเ่ขาใจกัน

เฉพาะกลุมเทานัน้  และ 3) การแปลภาษามือในรายการโทรทัศนสดๆ นัน้  ลามภาษามือตองมี

ความชํานาญอยางสูงและมักจะแปลศัพทภาษามือตามโครงสรางภาษาพูดมากกวา ตามไวยากรณ

ภาษามือ มีผลใหคนหูหนวกสวนมากไมชอบและไมเขาใจ ในประเดน็นี้ Woodward (2539)  

เสนอแนะวา  อาจจะดีกวาถาใหลามภาษามือสรุปขาว 5 – 10 นาที บนหนาจอโทรทัศนเต็ม

หนาจอ  แทนที่จะจางลามภาษามือแปลความขาวอยางทนัทีทนัใดตลอดชวงขาว 30 นาที  
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  5. คอมพิวเตอรชวยสอนกับบุคคลที่มีความบกพรองทางการไดยิน 
      5.1 ลักษณะและประโยชนของคอมพิวเตอรชวยสอน 

                         ถนอมพร  เลาหจรัสแสง (2541) กลาววา  คอมพิวเตอรชวยสอน (Computer- 

Assisted Instruction: CAI) หมายถึง สื่อการเรียนการสอนทางคอมพิวเตอรรูปแบบหนึง่ ซึ่งใช

ความสามารถของคอมพิวเตอรในการนําเสนอสื่อประสม อันไดแกขอความ ภาพนิ่ง กราฟก แผนภูมิ 

กราฟ ภาพเคลื่อนไหว วีดิทศัน และเสียง เพื่อถายทอดเนื้อหาบทเรียนหรือองคความรูในลักษณะ

ที่ใกลเคียงกับการสอนจริงในหองเรียนมากที่สุด  คอมพิวเตอรชวยสอนเปนตัวอยางที่ดีของ

สื่อการศึกษาในลักษณะตัวตอตัว  ซึ่งผูเรียนเกิดการเรยีนรูจากการมีปฏิสัมพันธหรือการโตตอบ  

พรอมกับการไดรับผลปอนกลบั (Feedback) เปนการเสรมิแรงอยางสม่ําเสมอ 

              คอมพิวเตอรชวยสอน (Computer- Assisted Instruction: CAI) เปนสื่อชวยใน

การเรียนการสอน สามารถแบงออกไดเปน 7 ประเภทดวยกัน คือ 

              1. คอมพิวเตอรชวยสอนประเภทการสอน (Tutorial instruction) 

              2. คอมพิวเตอรชวยสอนประเภทแบบฝกหัด (Drills and practice) 

              3. คอมพิวเตอรชวยสอนประเภทสถานการณจําลอง (Simulation) 

              4. คอมพิวเตอรชวยสอนประเภทเกมเพื่อการสอน (Instructional games) 

              5. คอมพิวเตอรชวยสอนประเภทการคนพบ (Discovery) 

              6. คอมพิวเตอรชวยสอนประเภทการแกปญหา (Problem-solving) 

              7. คอมพิวเตอรชวยสอนประเภทการทดสอบ (Test) 

              ประโยชนของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนตอผูเรียน มีดังนี้คือ 

             1)  ผูเรียนสามารถเรียนไดดวยตนเอง (Individual learning) ตามความรู  ความ 

สามารถของผูเรียนเอง  และผูเรียนแตละคนจะใชเวลาเรียนไมเทากนั 

             2) ผูเรียนจะเรียนตามขั้นตอนทีละนอย  จากงายไปหายาก  ไมสามารถพลิกดู

คําตอบไดกอน  จึงเปนการบังคับใหผูเรยีนเรียนรูจริงกอนจึงจะผานบทเรียนนั้นไปได 

             3)ผูเรียนสามารถเรียนไดตามความสะดวกโดยศึกษาไดดวยตนเองจากโปรแกรมที่

กําหนดให  โดยไมตองเรียนพรอมเพื่อน 

             4) ผูเรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียนมากกวาสื่อชนิดอื่น  เนื่องจากบทเรียน- 

คอมพิวเตอรชวยสอนมทีั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว  มีสีสันสวยงาม  และผูเรียนไดมีสวนรวมใน

กระบวนการเรียนการสอนทีเ่รียกวา Active Learning คือ ผูเรียนสามารถโตตอบกับบทเรียนได  

ทําใหผูเรียนเกิดความสนุกสนาน  และสนใจการเรียนมากขึ้น 
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             5) ผูเรียนสามารถเรียนไดนานและบอยครั้งไดเทาที่ตองการ  ทําใหเขาใจบทเรยีน

ไดดีและมีความคงทนในการจําสูง 

             6) บทเรยีนสามารถประเมินความกาวหนาของผูเรียนไดทันทีโดยอัตโนมตั ิ

     5.2 งานวิจัยที่เกีย่วของกบัการพัฒนาและการใชคอมพิวเตอรชวยสอนเพื่อ 

บุคคลที่มีความบกพรองทางการไดยิน 

            มีการศึกษาวจิัยทัง้ในประเทศและตางประเทศเกีย่วกับการใชคอมพิวเตอรชวย

สอนเพื่อบุคคลที่มีความบกพรองทางการไดยนิ  ไดแก 

              ดวงเนตร  คงปรีพันธุ (2541) ไดทําการศึกษาเปรียบเทยีบผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนและความคงทนในการจําเนื้อหาที่เปนกระบวนการของนักเรียนที่มีความบกพรองทางการได

ยิน โดยเรียนดวยบทเรยีนคอมพิวเตอรชวยสอน ที่มีกลยุทธการนําเสนอภาพเคลื่อนไหวตางกนั 

โดยใชกลุมตัวอยางระดับมธัยมศกึษาปที ่2 ในโรงเรียนโสตศึกษา จํานวน 42 คน พบวา  นักเรียน

ที่มีความบกพรองทางการไดยินที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่มีกลยุทธการนําเสนอ

ภาพเคลื่อนไหว ที่แตกตางกนั  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเนือ้หาที่เปนกระบวนการแตกตางกัน  และ

มีความคงทนในการจําเนื้อหาทีเ่ปนกระบวนการแตกตางกัน  นอกจากนีย้ังไดเสนอแนะอีกวา  ถา

เด็กไดรับกระบวนการเรียนการสอน รวมทั้งสื่อและอุปกรณการเรียนการสอนที่เหมาะสมและ

สอดคลองกับตัวเดก็แลว ก็จะสามารถเพิ่มความสนใจในบทเรียนใหกับเด็ก และมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนสูงขึ้นอีกดวย 

              สุดาวดี  อรรถพนัธ (2547) ไดทําการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน

ประเภทการสอน (Tutorial) เรื่อง “เศษสวน” สําหรับนกัเรยีนที่มคีวามบกพรองทางการไดยนิ ชั้น

ประถมศกึษาปที ่6 พบวา ผูเรยีนชอบพื้นสเีขยีวและสีฟา   เพราะเปนสีทีน่กัเรียนดแูลวสบายตา ใน

สวนของการนําเสนอเนื้อหาดวยการตนูแอนนเิมชัน่ ทําใหการเรยีนการสอนไมนาเบื่อหนาย  ในสวน

ของตวัอักษร  เดก็ที่มคีวามบกพรองทางการไดยนิชอบตวัอักษรที่มีขนาดใหญประมาณ 20 พอยต

ขึ้นไป  ซึ่งสอดคลองกบังานวิจยัของนายกจิจา  ตรีสาม  ที่พัฒนาตวัหนังสือสาํหรับเดก็ที่มีความ

บกพรองทางการไดยนิที่มีขนาด 18 พอยต และ 20 พอยตตามลําดบั  ซึง่เปนขนาดตัวอักษรที่

นักเรยีนที่มคีวามบกพรองทางการไดยนิชอบ ในสวนของภาพรวมในการออกแบบพฒันา  ถา

บทเรยีนคอมพวิเตอรชวยสอนที่ไดรบัการออกแบบที่ดจีะสามารถสนองตอบตอความตองการในการ

จัดการเรียนการสอนแบบเรียนรูรายบุคคลไดเปนอยางด ี  จึงเหมาะสมทัง้สําหรบันกัเรยีนทีเ่รียนเร็ว 

เรยีนชา  และนกัเรยีนที่มีปญหาพเิศษ  เพราะบทเรยีนคอมพวิเตอรชวยสอนจะสามารถนําเสนอ

หนวยการเรียนทีเ่หมาะสมตามระดบัความสามารถของเดก็ที่มคีวามบกพรองทางการไดยนิได  โดย

ที่การพัฒนาบทเรยีนคอมพิวเตอรชวยสอนนัน้ไดแบงออกเปนบทเรียนยอยๆ แตละบทใชเวลาสัน้ๆ 

 



 

 

43 

 เมื่อเรียนจบแตละบทจะมีแบบฝกหัดใหเด็กทํา  เมื่อเดก็ทําเสร็จจะทราบผลของคะแนนทันที  ทํา

ใหความรูที่ไดเรียนไปนั้นชัดเจน จดจําไดแมนยํา  บรรลุวัตถุประสงคของการเรียนไดเปนอยางด ี 

นอกจากนี้ ยังใหขอเสนอแนะตอการออกแบบพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสําหรบัเดก็ที่มี

ความบกพรองทางการไดยินวา ควรใชภาพประกอบหรือภาพสัญลักษณทางภาษามือในการ

เสริมแรง ไมควรมีแตตัวอักษรอยางเดยีว  เพื่อชวยใหนกัเรียนไดทราบผลตอบรับ (Feedback) ที่

ตนเองโตตอบกับบทเรียน  เนื่องจากความสามารถในการอานและการรับรูแตกตางกนั  ทั้งนี้ ครู

ควรดูแลใหคําแนะนําเพิ่มเติมเกีย่วกับบทเรยีน หรือปญหาการใชงานเครื่องคอมพิวเตอร 

              เกนทรี้ (Gentry,1998) ไดทําการศึกษาวิจัยเกีย่วกับผูอานที่เปนคนหหูนวก  ใน

เรื่องการสงถายขอมูลทีเ่กีย่วกับขอเท็จจริง  โดยมีตัวเลอืกคือ ใชสื่อหลายๆ อยาง  และการ

นําเสนอแบบมัลติมีเดีย  โดยมีกลุมตัวอยางคือ นักศึกษาหูหนวกจํานวน 28 คน จากรฐัหลุยสเซยี

นาและเทก็ซัส  สหรฐัอเมริกา ผลการวิจยัพบวา การใชสือ่ที่เปนตัวหนังสืออยางเดียว  มีสวนชวย

ใหเขาใจเรื่องราวที่จะสอนไดนอย  สวนรูปแบบของสื่อแบบมัลติมีเดยีที่มีตัวหนังสือ  รูปภาพ  และ

ภาษามือ  รวมกันทั้ง 3 อยางจะมีสวนชวยใหเขาใจเรื่องราวที่จะสอนไดดีกวาแบบตัวหนังสืออยาง

เดียว หรือตัวหนังสือกับภาษามือ  สวนการใชสื่อที่มีการนําเสนอโดยมีตัวหนังสือกับรูปภาพ  จะมี

สวนชวยใหเขาใจเรื่องทีจ่ะสอนไดดีกวาแบบตัวหนงัสืออยางเดียว  หรือตัวหนังสือกับภาษามือ 

              สไตแบค (Steinback, 1999) ไดทําการศึกษาวิจัยเกี่ยวกบัการใชเทคโนโลยี

คอมพิวเตอรเพื่อชวยในการสะกดคําในภาษามือ โดยมกีลุมตัวอยางในการทดลองใชจํานวน 42 

คน ผลการใชโปรแกรม พบวา  การแปลงตัวอักษรและคําศัพททั้งคําเปนภาษามือ แสดงผลได

แมนยํา  และการแสดงผลทีเ่ปนภาพเคลื่อนไหวทีใ่ชภาพ 4 เฟรมตอวินาทเีปนผลที่นาพอใจมาก

ที่สุดสําหรับการแปลงตัวอักษรภาษาอังกฤษเปนภาษามืออังกฤษหรือภาษามืออเมริกนั 

              จะเหน็ไดวา ในงานวิจัยที่ยกตัวอยางมานี้ มทีั้งงานวิจัยที่พยายามสรางบทเรยีน

คอมพิวเตอรชวยสอนเพื่อชวยพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนของนักเรียนที่บกพรองทางการไดยนิ

ใหสูงขึ้น  และความพยายามในการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนใหเหมาะสมเฉพาะกบับุคคลที่

บกพรองทางการไดยิน  โดยเนนการใชภาพและภาษามือประกอบการเสริมแรงในการเรียนของ

นักเรียนใหมากขึ้น  อยางไรก็ตาม  แมวาคอมพิวเตอรชวยสอนจะมีผูใหความสนใจในการ

ศึกษาวิจยัการผลิตและพัฒนาอยูตลอดมา  แตก็นับไดวา  เปนสื่อที่ใชงบประมาณสูงมากในการ

ผลิตและพัฒนาบทเรียนแตละบทเรียน  โดยเฉพาะบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนทีจ่ัดทําเฉพาะ

สําหรับเดก็ที่บกพรองทางการไดยนินัน้ยังคงเปนปญหาในการจัดหามาใชในโรงเรยีนโสตศกึษา 
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  6. อินเตอรเน็ตกับบุคคลที่มีความบกพรองทางการไดยิน 
       6.1 ลักษณะและประโยชนของอินเตอรเน็ต  

                            อินเตอรเน็ตเปนเครือขายคอมพิวเตอรขนาดใหญทีเ่ชื่อมโยงระบบเครือขาย

คอมพิวเตอรจํานวนมหาศาลทั่วโลกเขาดวยกนั อินเตอรเน็ตจึงมีประโยชนตอผูใชหลายประการ 

เชน  

              1) ประหยัดเวลาและคาใชจายในการสงจดหมาย  โดยสามารถสงขอมูลไดทั้งใน

รูปของตัวอักษร ภาพและเสียงไปยังบุคคลตางๆ ทั่วโลกในเวลาอันรวดเร็วทําใหประหยัดเวลาและ

คาใชจาย 

             2) ทําใหการรับสงขอมูล  ไมวาจะเปนเอกสารเพยีง 1 หนา หรือ 1 เลม เปนไป

ดวยความสะดวก  รวดเร็วและประหยัด 

             3) สามารถสืบคนขอมูล  รายการหนังสือหรือทรพัยากรสารสนเทศไดทั่วโลก 

             4) สามารถพูดคุย  แลกเปลีย่นความรู หรือแสดงความคิดเห็นในหัวขอตางๆ ที่มี

ผูสนใจในหัวขอเดียวกัน  ทําใหเกิดการแลกเปลีย่นความรูกันอยางกวางขวาง 

             5) สามารถสั่งซื้อหนังสือหรือสินคาตางๆ ทางอนิเตอรเน็ตได 

             6) ทําการประชมุทางไกลผานเครือขายอินเตอรเน็ต 

             7) ทําพาณชิยอิเล็กทรอนิกส (E-commerce) 

             8) จัดการศกึษาทางไกลผานเครือขายอินเตอรเนต็ หรือ E-learning 

           ประเทศไทยไดเริ่มมีการใชงานอินเตอรเน็ตเปนครัง้แรกเมื่อประมาณป 2530  

โดยมีจุดเริ่มพัฒนาอยางจริงจงัเมื่อมีการกอตัง้เครือขายไทยสารในป 2535  เรื่อยมาจนป 2538  

จึงมีการกอตั้งบริษัทอินเตอรเน็ตประเทศไทย (Internet  Thailand) ขึ้นเปนผูใหบรกิารอินเตอรเน็ต

หรือ ไอเอสพี (Internet  Service  Provider) รายแรกของไทยซึ่งเปนจุดเริ่มของการเปดบริการ

อินเตอรเน็ตใหกับประชาชนทั่วไป  หลังจากนัน้เปนตนมา  อินเตอรเนต็ก็ไดรับความนยิม

แพรหลายอยางกาวกระโดด  จากจํานวนผูใชเพียงไมกี่หมื่นในป 2538 กลายมาเปน 3.5 ลานคน

ในป 2545 (ทวีศักดิ์  กออนนัตกูล  และคณะ, 2545) 

               6.2 ‘งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการใชอินเตอรเน็ตสาํหรับบุคคลที่มีความบกพรอง

ทางการไดยิน 

      ในป 2544 โรงเรียนโสตศกึษาชลบุรีไดทําการสํารวจขอมลูเบื้องตนเกี่ยวกับการใช

อินเตอรเน็ตเพื่อการเรียนการสอนและการสื่อสารของนกัเรยีนที่มคีวามบกพรองทางการไดยินใน

โรงเรยีนโสตศึกษา 10 โรงเรยีน พบวา  โรงเรยีนมีอินเตอรเนต็แลว 5 โรงเรยีน ไมมีอินเตอรเน็ต 2 

โรงเรยีนและกําลังดาํเนินการอยู 3 โรงเรยีน  และเริ่มใชอินเตอรเนต็ในการเรียนการสอนแลว 3 โรงเรียน 
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 โดยเริ่มสอนตั้งแตป พ.ศ. 2539, 2541 และ2543  ปละ 1 โรง  อยางไรก็ตาม จากจํานวนนักเรยีน

ที่มีความบกพรองทางการไดยินในโรงเรียนโสตศกึษา 8 โรง จํานวน 2,826 คน พบวา มีเพียง 355 

คน หรือ 12.56% เทานัน้ที่รูจักอินเตอรเนต็ 

              ประสิทธิ์  มนะโสต (2546) ไดทําการศึกษาและเปรียบเทยีบสภาพปญหาและ

ความตองการใชอินเตอรเน็ตเพื่อการสื่อสารและการเรียนการสอนของนักเรียนบกพรองทางการไดยิน  

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4–6 ในโรงเรียนโสตศกึษา  โดยใชกลุมตัวอยางจํานวน 131 คน พบวา  

                  ดานสภาพการใชอนิเตอรเน็ตเพื่อการสื่อสารนั้น  นักเรียนสวนใหญไมเคยใช 

ไปรษณยีอิเลก็ทรอนกิสหรอือีเมล (E-mail) ไมเคยสนทนาผานหนาจอคอมพิวเตอรหรือแชท็ (Chat)  

ไมเคยเขาไปอานขอมลูหรือแสดงความคิดเห็นบนเว็บบอรด (Webboard) และไมเคยใชอนิเตอรเนต็

เพื่อการสื่อสาร  สวนสภาพการใชอินเตอรเน็ตเพื่อการเรียนการสอนพบวา ใน 1 สัปดาห นักเรียน

เรียนการใชอนิเตอรเน็ต 1–3 ชั่วโมงและใชอินเตอรเนต็ในการเรียนโดยใชสืบคนขอมูล 

              ดานปญหาการใชอินเตอรเนต็เพื่อการสื่อสาร พบวา นักเรียนชายมีแนวโนมการ

ใชอินเตอรเน็ตสูงกวาและมีทกัษะดกีวานักเรียนหญิง  นกัเรียนมีความรูเกีย่วกับอินเตอรเน็ตนอย  

และพบปญหาการใชงาน คือ อินเตอรเน็ตมีความเร็วในการส่ือสารต่ํา จํานวนผูใชมีมากเกนิไป  ใช

เวลานานในการสืบคนขอมูล เครื่องคอมพิวเตอรที่บริการมีจํานวนนอยเกนิไป ชวงเวลาเปดใหบริการ 

นอยเกนิไป  และระยะเวลาในการใชไมเหมาะสม   

              สวนความตองการใชอินเทอรเนต็เพื่อการสื่อสารนั้น  นักเรียนหญิงตองการการ

สอนวิธีเขาไปดูเว็บไซตทีน่าสนใจ  เพิ่มเวลาใชอินเตอรเน็ต  และการสงอีเมล สวนนักเรยีนชาย

ตองการการสอนการใชงานโปรแกรมสนทนาดวยภาพและเสียง  เพิ่มการสื่อสารใหมีความเร็ว

สูงขึ้น  และสอนการเขาไปดเูว็บไซตที่นาสนใจ 

               ดานปญหาการใชอินเตอรเน็ตเพื่อการเรียนการสอน นักเรียนหญิงมีปญหาการใช

มากกวา นักเรียนชาย  ปญหาที่พบ 3 อับดับแรก คือ แหลงยั่วยุทางเพศโดยใชอนิเตอรเน็ตเปนสื่อ  

ความเร็วในการสื่อสาร  และประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร  สวนนักเรยีนชาย พบวา ปญหา

มาก 3 อันดับแรก คือ ความเร็วในการสื่อสาร  การเขาไปดูเว็บไซตที่นาสนใจ  และประสิทธิภาพ

ของเครื่องคอมพิวเตอร  สําหรับชั้นเรียนที่มีปญหาการใชอินเตอรเน็ตมากที่สดุคือ ชั้นมัธยมศกึษา

ปที่ 6 ซึ่งมีปญหา 3 อันดับแรก คือ การคนหาขอมูลดวย search  engine ไมพบขอมูล หรือพบ

ขอมูลมากเกินไปแหลงยั่วยุทางเพศโดยใชอินเทอรเน็ตเปนสื่อ และความเร็วในการสื่อสารตามลําดับ   

              ปญหาแหลงยั่วยทุางเพศในอนิเทอรเน็ตนี้  พรทิพย  พัฒนานุสรณ (2543) ได

ศึกษาเรื่อง การแสวงหาขาวสารเกี่ยวกับประเด็นทางเพศของวัยรุนไทยที่นําเสนอผานทางอินเตอรเน็ต  

ผลการวิจัยพบวา  วัยรุนชายและหญิงตอนตนมกัจะคนหาขอมูลดวยวิธีการแช็ท (chat) ในหอง 
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เกี่ยวกับเรื่องเพศโดยเฉพาะ  สวนวัยรุนชายและหญิงตอนปลายมักชอบใช search engine หา

ขอมูลเกี่ยวกับเรื่องเพศ  โดยวัยรุนชายมักชอบคนหาภาพลามกมากกวาเนื้อหา  สวนวัยรุนหญิงมัก

ชอบคนหาขอมูลเกี่ยวกับเนื้อหาทางเพศมากกวาภาพ 

              ดานความตองการการใชอินเตอรเน็ตเพื่อการเรียนการสอน ทั้งนกัเรียนชายและ

นักเรยีนหญิงตางมีความตองการในเรื่องเดียวกัน คือ  การเพิ่มการสื่อสารใหมีความเร็วสูงขึน้   

และเพิ่มจํานวนเครื่องคอมพิวเตอรที่ตดิตอระบบเครือขายอินเตอรเน็ตใหมากขึ้น  นอกจากนี ้ ชั้น

เรียนที่มีความตองการใชอินเตอรเนต็มากที่สดุ คือ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ซึ่งตองการใหมกีารสอน

การใชอีเมล(E-mai)  เพิ่มการส่ือสารใหมีความเร็วสูงข้ึน  และฝกทักษะในการพิมพดีด 

 

  7. สื่อสิ่งพิมพกับบุคคลที่มีความบกพรองทางการไดยิน 
       7.1 ลักษณะและคุณสมบตัิของสื่อสิ่งพิมพ 

                     สื่อสิ่งพิมพ (Printed Materials) หมายถึง การทีค่นนําวัสดุอุปกรณไปประดิษฐ

ใหเปนไปตามที่กําหนด  ทําใหเกดิการสื่อสารบอกกลาวเรื่องราวไดตามตองการ  มีวิวัฒนาการใน

การใชกลไกเครื่องมือทําใหขยายผลเปนสื่อมวลชนแขนงหนึ่ง (เกษม  จนัทรนอย, 2537) 

สื่อสิ่งพิมพมีคุณสมบตัิสําคัญ 7 ประการ (พนิต  เงางาม, 2541)  คือ 

             1)  ผูอานจะอานเมื่อไร  ตอนไหนก็ไดตามความตองการและความพอใจ 

             2)  มักจะอานซ้ําหรือทบทวนความจํา  เมื่อตองการพิจารณาใหถี่ถวนหรือ 

ตองการความเพลิดเพลิน  เมื่อตองการจะอานอีกเมื่อไรก็ได 

                          3)  มีเนื้อที่มากจึงมีโอกาสทีจ่ะถายทอดความรู ความนึกคิดหรือเสนอเรื่องราวได

มากมายและละเอียดละออตามความตองการ 

                          4)  มีลักษณะคงทนถาวร  เกบ็ไวเปนหลกัฐานได  สะดวกแกการใช ไมตองใช 

เครื่องชวย 

                          5)  ราคาถูก จายเงินซื้อเฉพาะครั้งแรกเทานั้น  จะอานกี่ครั้งก็ได สิ่งพิมพเปนสื่อ

ที่ถายทอดความคิด  ความรู  ศิลปะจากบุคคลหนึ่งหรือหลายคนไปสูบุคคลอ่ืน  หรือพรอมกนัเปน

กลุมใหญๆ 

                          6) สรางความเชื่อถือไดงาย  ผูอานมักเกดิความเชื่อถือในเนื้อหาเรื่องราวที่ได

พิมพไวเปนลายลกัษณอกัษรในลักษณะของขาว  บทความ  สารคดี  และขอคิดเห็นตางๆ 

                          7) มีโอกาสใชศิลปะในการจัดหนาและการพิมพใหเกิดความสวยงาม  นาอาน  

ดวยเทคนิคใหมๆ ชวยในการเผยแพรความคิดเห็นไดผลและชวนใหคนอานงาย 

                คุณสมบัตทิั้ง  7 ประการของสื่อสิ่งพิมพนี้ มีประโยชนอยางยิ่งตอบุคคลที่มีความ

บกพรอง ทางการไดยินไมนอยในการใชประสาทสัมผัสทางตาที่มีอยูรับรูและเปดรับขอมูลขาวสาร 
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      7.2 งานวิจัยที่เกีย่วของกบัการใชสื่อสิ่งพมิพของบุคคลที่มีความบกพรองทาง 
การไดยิน 

             ในการศึกษาวจิยัตําราที่มเีนื้อหาเปนภาษาเขยีนรวมกบัภาพทาภาษามือนั้น แนนซ ี 

แอล  รอบบินส (Nancy, 1983 อางถึงในวิรัตนชัย  ยงวณชิย, 2535) ไดศึกษาผลของการใชตําราที่

มีผลตอความเขาใจในการอานของเด็กที่สูญเสียการไดยนิในระดับรนุแรง คือ 75 – 90 เดซเิบล  

พบวา  การใชตําราที่มีเนื้อหาเปนภาษาเขยีนรวมกบัภาพทาภาษามือมีผลทําใหเด็กมคีวามเขาใจ

ในการอานมากกวาการใชตําราตามปกติอยางมีนัยสําคญัทางสถิติที่ .0001 ทั้งระดบัประถมศกึษา

และมัธยมศึกษา 

             วิรัตนชยั  ยงวณชิย (2535) ไดทําการศึกษาผลของการอานหนังสือที่มเีนื้อหาเปน

ภาษาเขียนรวมกับภาพทาภาษามือที่มีตอผลสัมฤทธิ์ความคงทนในการเรียนรูและทัศนคติตอ

รูปแบบหนังสือของนกัเรยีนหหูนวกในระดบัประถมศึกษา  โรงเรยีนเศรษฐเสถยีร พบวา เด็กหหูนวก

กลุมที่อานหนังสือที่มเีนื้อหาเปนภาษาเขยีนรวมกบัภาพภาษามือ  มีผลสัมฤทธิ์ดานความเขาใจใน

การอานสูงกวากลุมที่อานหนังสือเปนภาษาเขยีนตามปกติ และนักเรยีนที่มีสติปญญาสูงมีความ

คงทนในการเรียนรูดานการจํา การเรียงลําดับคําของประโยคสูงกวากลุมนักเรียนที่มีสติปญญาต่ํา 

นอกจากนี ้ นักเรียนหูหนวกทุกกลุมมทีัศนคติที่ดตีอหนังสือที่มีเนื้อหาเปนภาษาเขียนรวมกับภาพ

ทาภาษามือ 

             พนิต  เงางาม (2541) ไดทําการศึกษาการพึ่งพาขาวสารทางสื่อสิ่งพิมพของคน

หูหนวก ดวยรูปแบบการวิจยัเชิงสํารวจ เก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางทีเ่ปนสมาชกิสมาคม

คนหูหนวกแหงประเทศไทย จํานวน 222 คน โดยมีผูแปลภาษามือชวยทําการส่ือสารระหวางผูวิจัย

กับกลุมตัวอยางที่ทําการศกึษา พบวาคนหูหนวกที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตนมี

พฤติกรรมการเปดรับสื่อโทรทัศนเปนประจํา  เปดรับสื่อหนังสือพิมพคอนขางบอย ประมาณ 4 – 6 

ครั้งตอสัปดาห  และเปดรบัสื่อนิตยสาร  ภาพยนตรและสือ่วีดิทัศนนานๆ ครั้ง  สําหรับคนหหูนวกที่

มีการศึกษาระดับมธัยมปลายจะเปดรบัทกุสื่อเปนประจํา ทั้งนี้ คนหหูนวกพึ่งพาสื่อตางๆ เพื่อ

ตอบสนองความตองการและความพึงพอใจของตนเอง  ขอจํากัดดานการสื่อสารไมมีสวนทําใหการ

เลือกพึ่งพาสื่อของคนหหูนวกถูกจํากัดและการนําเสนอเนือ้หาของส่ือที่มีทั้งภาพและคําบรรยายจะ

ทําใหคนหหูนวกสามารถทําความเขาใจตอเนื้อหาที่สื่อนําเสนอไดงายขึ้น 

             คนหูหนวกที่มีระดับการศึกษาตางกันจะมีการใชประโยชนจากการเปดรบัสือ่สิง่พมิพ

แตกตางกัน  โดยพบวา  ผูที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีจะไดรับประโยชนจากการเปดรับสื่อ

สิ่งพิมพมากกวาผูที่มีการศึกษาระดับรองลงไป ผูรับสารที่มีการศึกษาสูงจะใชเวลาในการเปดรบัสือ่

สิ่งพิมพมากกวาผูที่มีการศึกษานอยเนื่องจากมีทักษะในการสื่อสารสูงคือ มีความสามารถในการ 
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อานสูงกวา  อยางไรก็ตาม  กลุมตัวอยางสวนใหญตองการใหสื่อสิ่งพิมพมีการนําเสนอเนื้อหาดวย

ภาษาที่งาย  ใชประโยคสั้นๆ  หลีกเลี่ยงการใชสํานวน  มีการอธิบายศัพท  มีภาพประกอบที่สื่อ

ความหมายไดชัดเจน  จัดหนาใหอานงายและจบภายในหนาเดียว 

             หนังสือพิมพที่คนหูหนวกสวนใหญนิยมอาน คือ ไทยรัฐ  เดลนิิวส  และขาวสด 

เนื่องจากลักษณะรูปเลม  การจัดหนา  และมีภาพประกอบในหนาแรกที่ดึงดูดใจ  มีรูปภาพ

ประกอบชัดเจนและสีสันดงึดูดใจ  ซึ่งนอกจากคนหหูนวกจะไดทราบขาวสารบานเมืองแลว  ยังมี

คอลัมนแยกสวนเฉพาะใหไดอานขาวกีฬาและขาวบันเทิงที่คนหหูนวกสนใจมากที่สุดอีกดวย  สวน

หนงัสือพมิพประเภทรายสัปดาห มีกลุมตัวอยางเปนสวนนอยทีช่อบอาน เนื่องจากเปนหนงัสือพมิพ

ประเภทวิเคราะหขาว มีการใชคําศัพททีซ่ับซอนเกินกวาคนหูหนวกจะเขาใจความหมาย 

            กลุมตัวอยางคนหูหนวกจะเปดรับนิตยสารสัปดาหละ 1 ครั้ง  โดยสวนใหญจะดูรูป

และคําบรรยายสั้นๆ มากวา  เนื่องจากถอยคําสํานวนที่ใชในนิตยสารคอนขางมีระเบียบแบบแผน  

ทําใหตองใชเวลาในการอานมาก  โดยจะเลือกอานนิตยสารเกี่ยวกับกีฬามากที่สุด  รองลงไปคือ 

นิตยสารเกี่ยวกับดาราและบันเทิง  สวนความนิยมในการอานคอลัมนตางๆ ในนิตยสาร  พบวา  

สวนใหญอานคอลัมนเกี่ยวกับการทองเที่ยวและสารคดีมากที่สุด  รองลงมาคือ บันเทิงและขาว

สังคมซุบซิบ 

            จะเห็นไดวา  แมบุคคลที่มีความบกพรองทางการไดยินจะมีปญหาดานการอาน

และการใชภาษาเขียน  แตสื่อส่ิงพิมพก็ยังคงเปนสื่อสําคัญที่บุคคลที่มีความบกพรองทางการไดยนิ

มีความสนใจที่จะเปดรับขอมูลขาวสารจากสื่อนี้เชนเดียวกับบุคคลทั่วไป  ถึงแมวาจะไมมีภาพทา

ภาษามือชวยความเขาใจในการอานของพวกเขา   ในขณะที่ในประเทศไทยมีการจัดทําตํารา

แบบเรียนที่มีภาพทาภาษามือประกอบสําหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินเพียงไมกี่

เลมเทานั้น     แตจากผลการวิจัยที่ภาษามือชวยพัฒนาการอานของนักเรียนหูหนวกใหดีขึ้นไดของ

วิรัตนชัย   ยงวณิชย (2535) จึงเปนประเด็นที่ควรจะเรงพัฒนาตําราเรียนเฉพาะที่มีภาพภาษามือ

ประกอบสําหรับนักเรียนหูหนวกใหมากขึ้นโดยเฉพาะในระดับประถมศึกษาดังกลาว  

 

 



บทท่ี บทที่ 33  

วิธีดําเนินการวิธีดําเนินการ  
 การศึกษาครั้งนี้เปนการวิจยัเพื่อศกึษาสภาพการใชและความตองการใชสื่อการศึกษาของ

นักเรยีนหหูนวกและครูผูสอนนักเรียนหหูนวกในระดบัมัธยมศึกษา  โดยใชแบบสอบถามกับกลุม-

ตัวอยางในโรงเรยีนโสตศกึษาของรัฐทุกโรงเรยีนทีเ่ปดสอนในระดับมธัยมศึกษาทั่วประเทศ มี

รายละเอียดการดําเนนิการศึกษาวิจัยดังตอไปนี ้

 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 1. ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนีป้ระกอบดวย 

                1.1 นักเรียนหูหนวกระดับมัธยมศึกษาตอนตนและมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนโสต-

ศึกษาที่เปดสอนในระดับมัธยมศึกษา 16 แหงทั่วประเทศ 
                1.2  ครูผูสอนนักเรยีนหหูนวกระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนโสตศึกษาทั้ง 16 แหง 

ทั่วประเทศ 
            2. กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ประกอบดวย 

                2.1 นักเรียนหหูนวกระดับมัธยมศึกษาตอนตนและมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรยีน 

โสตศึกษาทั้ง 16 แหงทั่วประเทศ โดยการสุมตัวอยางแบบงายโรงเรียนละ 10 คน ไดกลุมตัวอยาง

จํานวน 160 คน 

                2.2 ครูผูสอนนักเรียนหูหนวกประจํากลุมสาระการเรียนรูทั้ง 8 กลุม ในทุกโรงเรียนโสต-

ศึกษาทั้ง 16 แหงทั่วประเทศ ไดจากการสุมตัวอยางแบบงายกลุมสาระการเรียนรูละ 8 คน ไดกลุม

ตัวอยางจํานวน 128 คน 

  

เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล 
 1. ลักษณะของเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 
     เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้คือ แบบสอบถามเชิงสํารวจความคิดเห็นซึ่ง

มีลักษณะเปนขอคําถามแบบเลือกตอบและขอคําถามปลายเปด จํานวน 2 ชุด ไดแก 

                 1.1 แบบสอบถามสําหรับนกัเรยีนหหูนวก ประกอบดวย 4 ตอน คือ 

     ตอนที่  1  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

     ตอนที่  2  สภาพการใชสื่อการศึกษาของนักเรียนหูหนวก 

                       ตอนที่  3  ปญหาและอุปสรรคในการใชสือ่การศึกษาของนักเรียนหูหนวก 
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     ตอนที ่ 4  ความตองการใชสื่อการศึกษาของนกัเรียนหหูนวก  

                 1.2  แบบสอบถามสําหรับครูผูสอนนักเรยีนหหูนวกประจํากลุมสาระการเรียนรู   

    ประกอบดวย 4 ตอน คือ 

    ตอนที ่ 1  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

     ตอนที่  2  สภาพการใชสื่อการศึกษาของครูผูสอนนกัเรยีนหหูนวก 

     ตอนที่  3  ปญหาและอุปสรรคในการใชสื่อการศกึษาของครูผูสอนนักเรยีนหูหนวก 

                        ตอนที่  4  ความตองการใชสื่อการศึกษาของครูผูสอนนักเรยีนหหูนวก 

  2 การสรางเคร่ืองมือ 

    เครื่องมือที่ใชในการศกึษาวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึน้จํานวน 2 ชุด 

โดยมีขั้นตอนในการสรางแบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมขอมูล ดังนี้ 

                1)  ศึกษาขอมูลเกี่ยวกับนโยบายของรัฐและการจัดการศึกษาเพื่อบุคคลที่มีความ 

บกพรองทางการไดยนิ 

                2)  ศึกษาและรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการจัดการศึกษาในโรงเรียนโสตศึกษา 

                3)  ศึกษาและรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการผลิตและเผยแพรสื่อการศึกษาเพื่อ 

บุคคลที่มีความบกพรองทางการไดยิน 

                4)  วิเคราะหขอมูลและกําหนดกรอบความคิดในการศึกษาวจิัย 

                5)  รางแบบสอบถามตามกรอบความคิดและคาํถามในการศกึษาวิจยัโดยลง 

รายละเอียดในประเด็นที่ตองการ 

                6)  นํารางแบบสอบถามที่สรางขึ้นใหผูเชีย่วชาญดานการวิจัยและผูเชี่ยวชาญดาน 

เนื้อหาจํานวน 3 คน ตรวจสอบความครอบคลุม ความสมบูรณครบถวนของเนื้อหาและภาษาที่ใชใน

แบบสอบถาม     

                7)  ปรับปรุงและแกไขแบบสอบถามตามขอเสนอแนะของผูเชีย่วชาญ 

                8) นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแลว ไปทดลองใชกับนักเรียนหูหนวกระดับมัธยมศึกษา 

จํานวน 5 คน ที่ไมใชกลุมตัวอยาง ที่โรงเรียนโสตศึกษานนทบุรี สําหรับนักเรียนหูหนวกที่ตอบ

แบบสอบถามจําเปนตองมีครูผูสอนเปนลามภาษามือเพื่อดําเนินการแปลขอคําถามเปนภาษามือ

ทุกขอคําถาม เนื่องจากนักเรียนหูหนวกระดับมัธยมศึกษายังมีขอจํากัดในการอานหนังสือใหเขาใจ

ภาษาหนังสือไดดวยตนเอง โดยเฉพาะอยางยิ่งขอความยาวๆ และมีเนื้อหาเชิงวิชาการหรือเปน

นามธรรม ดังนั้น การตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามในดานการใชภาษาและความเขาใจใน

แบบสอบถามครั้งนี้ จึงขึ้นอยูกับตัวแปรซึ่งเปนครูที่ทําหนาที่ลามภาษามือวา จะสามารถอธิบาย

ความหมายสรางความเขาใจเดียวกับขอความในแบบสอบถามใหแกนักเรียนหูหนวกไดตรง
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ประเด็นพียงไร แมวาผูวิจัยไดพยายามใชภาษาที่งายและมีความตรงที่สุดในแบบสอบถามแลวก็

ตาม 

                9) ปรับปรุงและแกไขแบบสอบถามทัง้ 2 ชุด ใหสมบูรณมากขึน้ โดยใหความสําคัญกับ

ความงายตอการทําความเขาใจและความชัดเจนในการสื่อความหมายเปนพิเศษ เพื่อนําไปใชใน

การเก็บรวบรวมขอมูลตอไป 

 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
 การเก็บรวบรวมขอมูลดําเนินการ โดยจัดสงแบบสอบถามทางไปรษณยี (Mailed 

questionnaire) และขอความรวมมือจากโรงเรียนโสตศกึษาทุกแหงในการสงตอแบบสอบถามแก

กลุมเปาหมายและรวบรวมแบบสอบถามที่ตอบแลวสงกลบัคืนศูนยเทคโนโลยทีางการศึกษา ดังนี ้

  1.  ผูวิจัยไดสงแบบสอบถามสําหรับนกัเรยีนหหูนวกในระดับมัธยมศกึษาตอนตนและ 

มัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรยีนโสตศกึษาทั้ง 16 แหง โรงเรียนละ 10 ฉบับ รวม 160 ฉบับ ไดรับ

แบบสอบถามคืนกลับมาดังนี ้

 

ตารางท่ี  1  จํานวนและรอยละของแบบสอบถามสําหรับนักเรยีนหหูนวกที่ไดรับกลบัคืน 

 นักเรียนหหูนวกที่ตอบแบบสอบถาม 
 

    จํานวนที่สง จํานวน 

ที่ไดรับกลับคนื 

รอยละ 

ของแตละระดับ 

ระดับมัธยมศกึษาตอนตน              80            59 73.75 

ระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย              80            78 97.5 

                           รวม             160           137 85.63 

 

           2.  ผูวิจัยไดสงแบบสอบถามสําหรับครูผูสอนนักเรยีนหหูนวกประจํากลุมสาระการเรียนรูทั้ง 

8 กลุมสาระในโรงเรียนโสตศึกษา 16 แหง จํานวน 128 ฉบับ และไดรับแบบสอบถามกลบัคืนมา 

104 ฉบับ คิดเปนรอยละ 81.25 

 

ตารางท่ี 2  จํานวนและรอยละของแบบสอบถามครูผูสอนนักเรยีนหหูนวกที่ไดรับกลบัคืน จําแนก 

                 ตามกลุมสาระการเรียนรู 

ครูผูสอนประจํากลุมสาระการเรียนรู      จํานวนที่สง จํานวน 

ที่ไดรับกลับคนื 

รอยละ 

ของแตละกลุม 

  ภาษาไทย 16 16 100 

  คณิตศาสตร 16 14 87.5 
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ครูผูสอนประจํากลุมสาระการเรียนรู      จํานวนที่สง จํานวน 

ที่ไดรับกลับคนื 

รอยละ 

ของแตละกลุม 

  วิทยาศาสตร            16           16         100 

  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม            16           13          81.25 

  สุขศึกษาและพลศึกษา            16           10          62.5 

  ศิลปะ            16            7         43.75 

  การงานอาชีพและเทคโนโลย ี            16           16         100 

  ภาษาตางประเทศ            16           12           75 

                         รวม            128          104         81.25 

 

เนื่องจากนักเรียนหูหนวกในระดับมัธยมศึกษานี้ยงัมีขอจํากัดในการเขาใจดานภาษา (การ

อาน) และการส่ือความหมายทางความคิดออกมาเปนตวัอักษรทัง้ในสิง่ทีเ่ปนนามธรรมและรูปธรรม 

(การเขยีน) และขอมูลที่นกัเรยีนหหูนวกสวนใหญเขยีนตอบยงัขาดการเรยีงลาํดบัโครงสรางประโยค

ที่ถูกตอง  สื่อความหมายเปนเพียงลกัษณะคําสั้นๆ ซึ่งทําใหเกิดความคลุมเครือวา นักเรยีนหหูนวก

ตองการจะสื่อความหมายทีแ่ทจรงิวาอยางไร ซึ่งปญหาในประเดน็นีจ้ะตองใหลามภาษามือซักถาม

นักเรียนหูหนวกทกุคนที่ตอบแบบสอบถามในรายละเอียดทกุขอคําตอบ ซึ่งเปนไปไมไดในทางปฏิบัต ิ

ดังนัน้ คําถามที่เปนปลายเปดสําหรับนกัเรยีนหหูนวกในกลุมตัวอยางนี ้ จึงตองถูกละไปในการเก็บ

รวบรวมขอมูล 

 

การวิเคราะหขอมูล 
 ในการวิเคราะหขอมูลดําเนินการดงันี ้
             1.  ขอมูลที่เปนการเลือกตอบ  วิเคราะหโดยการแจกแจงคาความถี่และคํานวณหาคารอยละ  

แลวนําเสนอขอมูลในลกัษณะตารางประกอบการบรรยาย 

             2.  ขอมูลจากคําถามปลายเปด  ใชวิธีการวิเคราะหเนื้อหา (Content analysis) โดย 

รวบรวมขอคิดเห็นและขอเสนอแนะในแบบสอบถามนํามาวิเคราะหจดักลุมขอมูลอยางเปนระบบ

ตามประเดน็ที่กําหนด  และนําเสนอในลักษณะการบรรยายหรือตารางประกอบการบรรยายเพื่อให

มีความชัดเจนมากขึ้น  

 

                             -------------------------------------------------------------------- 



บทท่ีบทที่  44  

ผลการวิเคราะหขอมูลผลการวิเคราะหขอมูล  
 การศึกษาสภาพปญหาและความตองการใชสื่อการศึกษาของครูและนักเรียนหูหนวก

ระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนโสตศึกษา  มีวัตถุประสงคเพื่อนําขอมูลจากการศึกษาครั้งนี้มาเปน

แนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการผลิตและเผยแพรสื่อการศึกษาใหเหมาะสมและตรงกับ

สภาพและความตองการของนักเรียนหูหนวกและครูผูสอนระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนโสตศึกษา  

ทั้งนี้ ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามความคิดเห็นของกลุมตัวอยางนกัเรยีนหหูนวก

ระดับมัธยมศึกษาตอนตนและมัธยมศึกษาตอนปลาย รวมทั้งกลุมตัวอยางครผููสอนนกัเรยีนหหูนวก

ประจํากลุมสาระการเรียนรูทั้ง  8 กลุมสาระ จากโรงเรียนโสตศึกษา 16 แหงทั่วประเทศ ผลการ 

วิเคราะหขอมูลแบงเปน 4 ตอน ดังนี้คือ 

 ตอนที่  1  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามในโรงเรียนโสตศึกษา 

1.1  ขอมูลทั่วไปของนักเรียนหหูนวกระดบัมัธยมศกึษาตอนตนและมัธยมศึกษา 

       ตอนปลาย 

1.2 ขอมูลทั่วไปของครูผูสอนนักเรยีนหหูนวกระดับมัธยมศึกษาประจํา 8  

       กลุมสาระการเรียนรู 

            ตอนที่  2  สภาพการใชสื่อการศกึษาของนักเรียนหูหนวกระดับมัธยมศึกษาและครูผูสอน  

                           ในโรงเรียนโสตศกึษา 

2.1  สภาพการใชสื่อการศึกษาของนักเรยีนหูหนวกระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

 และมัธยมศึกษาตอนปลาย 

2.2  สภาพการใชสื่อการศึกษาของครูผูสอนนักเรียนหูหนวกระดับมัธยมศกึษา 

 ประจํา 8 กลุมสาระการเรียนรู 

2.3  ทัศนคติของครูผูสอนนักเรียนหูหนวกระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียน 

        โสตศึกษาตอการใชสื่อการศึกษา 

 ตอนที่  3  ปญหาและอุปสรรคในการใชสื่อการศึกษาของนักเรยีนหหูนวกระดับมัธยม 

                            ศึกษาและครูผูสอนในโรงเรยีนโสตศกึษา 

                            3.1  ปญหาและอุปสรรคในการใชสื่อการศึกษาของนักเรียนหูหนวกระดับ 

                                   มัธยมศึกษาตอนตนและมธัยมศึกษาตอนปลาย 

3.2  ปญหาและอุปสรรคในการใชสื่อการศึกษาของครูผูสอนนกัเรียนหูหนวก 

        ระดับมัธยมศึกษาประจํา 8 กลุมสาระการเรียนรู 
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  ตอนที่  4  ความตองการใชสื่อการศกึษาของนักเรียนหูหนวกระดับมัธยมศกึษาและครูผู 

                           สอนในโรงเรียนโสตศึกษา 

                           4.1  ความตองการใชสื่อการศึกษาของนักเรยีนหหูนวกระดับมัธยมศึกษา 

                                  ตอนตนและมัธยมศึกษาตอนปลาย 

                           4.2  ความตองการใชสื่อการศึกษาของครูผูสอนนักเรียนหูหนวกระดับ 

                                  มัธยมศึกษาประจํา 8 กลุมสาระการเรียนรู 

   

ตอนท่ี  1  ขอมูลทั่วไปของนักเรียนหูหนวกระดับมัธยมศึกษาและครูผูสอนใน 

              โรงเรียนโสตศึกษา 
1.1 ขอมูลทั่วไปของนักเรยีนหูหนวกระดบัมัธยมศกึษาตอนตนและ

มัธยมศึกษาตอนปลาย 

จากการสอบถามกลุมตัวอยางนกัเรียนหหูนวกระดบัมัธยมศึกษาตอนตนและ

ตอนปลาย กลุมละ 80 คน มนีักเรียนหูหนวกระดับมัธยมศึกษาตอนตนตอบแบบสอบถาม 59 คน 

(รอยละ 73.75) และนักเรียนหูหนวกระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตอบแบบสอบถาม 78 คน  

(รอยละ 97.50) มีขอมูลทั่วไปเกี่ยวกบัสถานภาพของนกัเรียนหูหนวกระดับมัธยมศกึษาตอนตน

และตอนปลาย  ดังรายละเอียดในตารางที่ 3-4  

 

 

ตารางท่ี  3  ขอมูลทั่วไปของนักเรียนหูหนวกระดับมัธยมศึกษาตอนตนในโรงเรียนโสตศึกษา 

                                      รายการ          จํานวน        รอยละ 

  เพศ   

  -  ชาย 18 30.51 

  -  หญิง 36 61.02 

  -  ไมระบุ 5 8.47 

                                    รวม 59 100.00 

  อายุ   

  - 12 -14  ป 11 18.64 

  - 15 - 17  ป 36 61.02 

  - 18 – 20 ป 8 13.56 

  - 21 ป ขึ้นไป 4 6.78 

                                    รวม 59 100.00 
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                                      รายการ          จํานวน        รอยละ 

 เริ่มเรียนภาษามือในระดบั   

  -  อนุบาล 17 28.81 

  -  ประถมศึกษา 28 47.46 

  -  มัธยมศึกษา 5 8.48 

  -  ไมระบุ 9 15.25 

                                     รวม 59 100.00 

  ประสบการณการใชภาษามือไทย   

  -  1 ป – 5 ป 8 13.56 

  -  6 ป – 10 ป 38 64.41 

  - 11 ปขึ้นไป 13 22.03 

                                      รวม 59 100.00 

  ทักษะในการใชภาษามือไทย   

  - ดีมาก 13 22.03 

  - ดี 30 50.85 

  - พอใช 16 27.12 

                                      รวม 59 100.00 

 

 จากตารางที่ 3 แสดงวา นักเรียนหูหนวกระดับมัธยมศกึษาตอนตนที่ตอบแบบสอบถาม

จํานวน 59 คน เปนเพศหญิง (รอยละ 61) มากกวาเพศชาย (รอยละ 30)  มีอายุอยูระหวาง 15-17 

ป รอยละ 61 รองลงมา มีอายุระหวาง 12-14 ป ประมาณรอยละ 19  มีอายุระหวาง 18-20 ป 

ประมาณรอยละ 14  และ มีอายุ 21 ปขึ้นไป 4 คนหรือประมาณรอยละ 7 

 สําหรับการเรียนภาษามือนั้น นักเรียนเกือบครึ่งหนึ่ง (รอยละ 47.46)  เริ่มเรยีนภาษามือใน

ระดับประถมศกึษา รองลงมา รอยละ 28.81 เริ่มเรียนในระดับอนุบาล และรอยละ 8.48 เริ่มเรียน

ในระดับมธัยมศึกษา 

 ในประเด็นประสบการณการใชภาษามือไทย นักเรียนสวนใหญคือ ประมาณรอยละ 65 มี

ประสบการณการใชระหวาง 6-10 ป รองลงมาคือ รอยละ 22.03 มีประสบการณ 11 ปขึ้นไป 

 สวนทักษะในการใชภาษามือไทย นกัเรียนประมาณครึ่งหนึ่ง (รอยละ 50.85) เห็นวา

ตนเองมีทกัษะอยูในขัน้ดี  รองลงมา รอยละ 27.12 อยูในขั้นพอใช และมเีพียงรอยละ 22.03 ที่มี

ทักษะอยูในขั้นดีมาก 
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ตารางท่ี  4  ขอมูลทั่วไปของนักเรียนหูหนวกระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนโสตศึกษา 

                                      รายการ          จํานวน        รอยละ 

  เพศ   

  -  ชาย 50 64.10 

  -  หญิง 27 34.62 

  -  ไมระบุ 1 1.28 

                                    รวม 78 100.00 

  อายุ   

  - 14 -16  ป 7 8.97 

  - 17 - 19  ป 39 50.00 

  - 20 – 22 ป 24 30.77 

  - 23 ป ขึ้นไป 5 6.41 

  -  ไมระบุ 3 3.85 

                                    รวม 78 100.00 

 เริ่มเรียนภาษามือในระดบั   

  -  อนุบาล 21 26.92 

  -  ประถมศึกษา 49 62.82 

  -  มัธยมศึกษา 6 7.69 

  -  ไมระบุ 2 2.57 

                                     รวม 78 100.00 

  ประสบการณการใชภาษามือไทย   

  -  1 ป – 5 ป 6 7.69 

  -  6 ป – 10 ป 33 42.31 

  - 11 ป – 15 ป 28 35.90 

  -  16 ป ขึ้นไป 5 6.41 

  -  ไมระบุ 6 7.69 

รวม 78 100.00 
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                                      รายการ          จํานวน        รอยละ 

  ทักษะในการใชภาษามือไทย   

  - ดีมาก 31 39.74 

  - ดี 35 44.87 

  - พอใช 10 12.82 

  - ไมระบุ 2 2.57 

                                      รวม 78 100.00 

 
 จากตารางที่ 4 แสดงวา นักเรียนหูหนวกระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่ตอบแบบสอบถาม

จํานวน  78  คน สวนใหญ (ประมาณรอยละ 64)  เปนเพศชายและประมาณรอยละ 35 เปนเพศ

หญิง   นักเรียนรอยละ 50 มีอายุอยูระหวาง 17-19 ป รองลงมา รอยละ 30.77   มีอายุระหวาง  

20-22  ป  ประมาณรอยละ 9 มีอายุระหวาง 14-16 ป และประมาณรอยละ 6 มีอายุ 23 ปขึ้นไป 

 สําหรบัการเรยีนภาษามือนั้น มากกวารอยละ 63  เริ่มเรยีนภาษามือในระดบัประถมศกึษา 

รองลงมา ประมาณรอยละ 27 เริ่มเรียนในระดับอนุบาล และรอยละ 7.69 เริ่มเรียนในระดับ

มัธยมศึกษา 

 ในเรื่องประเดน็ประสบการณการใชภาษามือไทย สวนใหญ รอยละ 42.31 มีประสบการณ

ระหวาง  6-10 ป   รองลงมา ประมาณรอยละ 36  มีประสบการณ 11 ป-15 ป  สวนดานทักษะการ

ใชภาษามือไทย  นักเรียนประมาณรอยละ 45  มีทักษะอยูในขั้นดี  และประมาณรอยละ 40 มี

ทักษะอยูในขั้นดีมาก  ทัง้นี้ มนีักเรยีนระดบัมัธยมศกึษาตอนปลายที่ระบุวา มีทักษะการใชภาษา-

มือไทยระดับพอใช ประมาณรอยละ 13 

 
1.2 ขอมูลทั่วไปของครูผูสอนนักเรียนหูหนวกระดับมัธยมศึกษาประจําแตละ

กลุมสาระการเรียนรู 

                           จากการสอบถามกลุมครูผูสอนนักเรยีนหูหนวกระดับมัธยมศึกษาประจํากลุม-

สาระการเรียนรูทั้ง 8 กลุมสาระ  กลุมละ 1 คน ในโรงเรยีนโสตศึกษาทั้ง 16 แหงทั่วประเทศ  มี

ผูตอบแบบสอบถามกลบัมาจํานวน  104 คน  ทั้งนี ้มีขอมูลทั่วไปเกีย่วกับสถานภาพของครูผูสอน

ประจําแตละกลุมสาระการเรียนรูทั้ง 8 กลุมสาระ ตามตารางดังนี ้
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                     1.2.1  ขอมูลทั่วไปของครูผูสอนนักเรยีนหูหนวกระดับมัธยมศกึษา 
ประจํากลุมสาระการเรยีนรูภาษาไทย  

 

ตารางท่ี 5 ขอมูลทั่วไปของครูผูสอนนักเรียนหหูนวกระดบัมัธยมศึกษาประจํากลุมสาระการเรียนรู 

                 ภาษาไทย  

                                   รายการ          จํานวน        รอยละ 

  เพศ   

  -  ชาย 2 12.50 

  -  หญิง 14 87.50 

รวม 16 100.00 

  อายุ   

  - 25 – 35  ป 6 37.50 

  - 36 – 45  ป 6 37.50 

  - 46 ปขึ้นไป 4 25.00 

รวม 16 100.00 

 วุฒิการศึกษา   

  -  ปริญญาตร ี 14 87.50 

  -  ปริญญาโท 2 12.50 

รวม 16 100.00 

  ประสบการณการสอนในโรงเรยีนโสตศกึษา   

  -  5 เดือน – 5 ป 5 31.25 

  -  6 ป – 10 ป 5 31.25 

  - 11 ปขึ้นไป 4 25.00 

  - ไมระบุ 2 12.50 

รวม 16 100.00 

  ประสบการณการใชภาษามือไทย   

  - 1 ป – 5 ป 3 18.75 

  -  6 ป – 10 ป 5 31.25 

  - 11 ปขึ้นไป 5 31.25 

  - ไมระบุ 3 18.75 

รวม 16 100.00 
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                                   รายการ          จํานวน        รอยละ 

  ทักษะในการใชภาษามือไทย   

  - ดีมาก 1 6.25 

  - ดี 8 50.00 

  - พอใช 7 43.75 

  - ไมดี 0 00.00 

                                      รวม 16 100.00 

 

จากตารางที่ 5 แสดงวา ครูผูสอนภาษาไทยนักเรียนหูหนวกระดับมัธยมศกึษาในโรงเรยีน

โสตศึกษาที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมดจํานวน 16  คน สวนใหญ คือ รอยละ 87.5  เปนเพศหญิง

และรอยละ 12.5 เปนเพศชาย โดยสวนใหญ (รอยละ 75)  มีอายุระหวาง 25-45 ป และที่เหลือ 

รอยละ 25  มีอายุ 46 ปขึ้นไป ครูผูสอนสวนใหญ มีการศึกษาระดับปรญิญาตร ี (รอยละ 87.5)  

และสวนที่เหลือจบการศึกษาระดบัปริญญาโท 

สําหรับประสบการณการสอนในโรงเรยีนโสตศกึษานัน้  ครูประมาณรอยละ 62.5 มี

ประสบการณการสอนระหวาง  6 – 11 ปขึ้นไป รองลงมา รอยละ 31.25 มีประสบการณการสอน  

5 เดือน - 5 ป 

 ในประเด็นประสบการณการใชภาษามือไทย  ครูสวนใหญ  (รอยละ 62.5) มีประสบการณ

ระหวาง  6-11 ปขึ้นไป  รองลงมา รอยละ 18.75  มีประสบการณ 1-5 ป  

 สวนทักษะในการใชภาษามือไทย ครูรอยละ 50 ระบุวา มีทักษะอยูในขั้นด ี รองลงมา  

รอยละ 43.75 มีทักษะในขั้นพอใช และรอยละ 6.25 มีทักษะในขัน้ดีมาก 

 

                          1.2.2  ขอมูลทั่วไปของครูผูสอนนักเรียนหูหนวกระดับมัธยมศกึษาประจํา

กลุมสาระการเรียนรูคณติศาสตร 
  

ตารางท่ี 6  ขอมูลทั่วไปของครูผูสอนนักเรียนหูหนวกระดบัมัธยมศึกษาประจํากลุมสาระการ 

                   เรียนรูคณิตศาสตร 

                                      รายการ          จํานวน        รอยละ 

  เพศ   

  -  ชาย 2 14.29 

  -  หญิง 12 85.71 

                                    รวม 14 100.00 
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                                      รายการ          จํานวน        รอยละ 

  อายุ   

  - 25 – 35  ป 9 64.29 

  - 36 – 45  ป 2 14.29 

  - 46 ปขึ้นไป 3 21.43 

                                    รวม 14 100.00 

 วุฒิการศึกษา   

  -  ปริญญาตร ี 8 57.14 

  -  ปริญญาโท 6 42.86 

                                     รวม 14 100.00 

  ประสบการณการสอนในโรงเรยีนโสตศกึษา   

  -  5 เดือน – 5 ป 6 42.86 

  -  6 ป – 10 ป 2 14.29 

  - 11 ปขึ้นไป 3 21.43 

  - ไมระบุ 3 21.43 

                                      รวม 14 100.00 

  ประสบการณการใชภาษามือไทย   

  - 1 ป – 5 ป 5 35.71 

  -  6 ป – 10 ป 3 21.43 

  - 11 ปขึ้นไป 3 21.43 

  - ไมระบุ 3 21.43 

                                      รวม 14 100.00 

  ทักษะในการใชภาษามือไทย   

  - ดีมาก 0 00.00 

  - ดี 4 28.57 

  - พอใช 8 57.14 

 -  ไมดี 2 14.29 

                                      รวม 14 100.00 
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จากตารางที่ 6 แสดงวา ครูผูสอนคณิตศาสตรนักเรียนหูหนวกระดับมัธยมศึกษาใน

โรงเรียนโสตศึกษาที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมดจํานวน 14  คน สวนใหญ คือ รอยละ 85.71 เปน

เพศหญิงและรอยละ 14.29 เปนเพศชาย    

ครูสวนใหญ (ประมาณรอยละ 65)  มีอายุระหวาง 25-35 ป  รองลงมา รอยละ 21.43  มี

อายุ 46 ปขึ้นไป และรอยละ 14.29 มีอายุระหวาง 36-45 ป 

 ดานวุฒิการศึกษา ครูประมาณรอยละ 57    มีการศึกษาระดับปริญญาตรี และประมาณ

รอยละ 43 จบการศกึษาระดับปริญญาโท 

สําหรับประสบการณการสอนในโรงเรยีนโสตศกึษา ประมาณรอยละ 43 มีประสบการณ

การสอนระหวาง 5 เดือน – 5 ป รองลงมา ประมาณรอยละ 22 มีประสบการณการสอน 11 ปขึ้นไป 

และประมาณรอยละ 14  มีประสบการณ 6-10 ป 

 ในเรื่องประสบการณการใชภาษามือไทย ครูประมาณรอยละ 36 มีประสบการณระหวาง 

1-5 ป  และประมาณรอยละ 43  มีประสบการณ 6-11 ปขึ้นไป  

 สวนทักษะในการใชภาษามือไทย ประมาณ รอยละ 57 มีทักษะในขั้นพอใช  รองลงมา

ประมาณรอยละ 29 มีทักษะในขัน้ดี และรอยละ14.29 อยูในขัน้ไมดี ทั้งนี้ ไมมีครคูนใดระบุวา มี

ทักษะในขั้นดีมาก 

 

                          1.2.3  ขอมูลทั่วไปของครูผูสอนนักเรียนหูหนวกระดับมัธยมศกึษา 
ประจํากลุมสาระการเรยีนรูวิทยาศาสตร 
  

ตารางท่ี 7  ขอมูลทั่วไปของครูผูสอนนักเรียนหูหนวกระดบัมัธยมศึกษาประจํากลุมสาระการ 

                  เรียนรูวิทยาศาสตร 

                                      รายการ          จํานวน        รอยละ 

  เพศ   

  -  ชาย 2 12.50 

  -  หญิง 14 87.50 

                                    รวม 16 100.00 

  อายุ   

  - 21 – 35  ป 9 56.25 

  - 36 – 45  ป 3 18.75 

  - 46 ปขึ้นไป 4 25.00 

                                    รวม 16 100.00 
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                                      รายการ          จํานวน        รอยละ 

 วุฒิการศึกษา   

  -  ปริญญาตร ี 13 81.25 

  -  ปริญญาโท 3 18.75 

                                     รวม 16 100.00 

  ประสบการณการสอนในโรงเรยีนโสตศกึษา   

  -  6 เดือน – 5 ป 10 62.50 

  -  6 ป – 10 ป 3 18.75 

  - 11 ปขึ้นไป 3 18.75 

                                      รวม 16 100.00 

  ประสบการณการใชภาษามือไทย   

  - 6 เดือน – 5 ป 10 62.50 

  -  6 ป – 10 ป 3 18.75 

  - 11 ปขึ้นไป 3 18.75 

                                      รวม 16 100.00 

  ทักษะในการใชภาษามือไทย   

  - ดีมาก 0 00.00 

  - ดี 6 37.50 

  - พอใช 9 56.25 

  - ไมดี 0 00.00 

  - ไมระบุ 1 6.25 

                                      รวม 16 100.00 

 

จากตารางที่ 7 แสดงวา ครูผูสอนวิทยาศาสตรนักเรียนหูหนวกระดับมัธยมศึกษาใน

โรงเรียนโสตศึกษาที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมดจํานวน 16  คน สวนใหญ (รอยละ 87.5)  เปนเพศ

หญิงและรอยละ 12.5 เปนเพศชาย      ประมาณรอยละ 56 มีอายุระหวาง 21-35 ป      รองลงมา 

รอยละ 25  มีอายุ 46 ปขึ้นไป และประมาณรอยละ 19  มอีายุระหวาง 36-45 ป 

 ดานการศึกษา  ครูสวนใหญ (รอยละ 81.25) จบการศกึษาระดับปริญญาตรี และรอยละ 

18.75  จบการศึกษาระดบัปริญญาโท 
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สําหรับประสบการณการสอนในโรงเรียนโสตศึกษา สวนใหญ (รอยละ 62.5) มีประสบการณ 

การสอนระหวาง 6 เดือน – 5 ป และรอยละ 37.5 มีประสบการณการสอน 6-11 ปขึ้นไป  

 ในดานประสบการณการใชภาษามือไทย รอยละ 62.5 มีประสบการณการใชระหวาง 6 

เดือน-5 ป  และรอยละ 37.5 มีประสบการณการใช 6-11 ปขึ้นไป  

 สวนทักษะในการใชภาษามือไทย  ครูรอยละ 56.25 มีทักษะในขัน้พอใช รองลงมารอยละ 

37.5 มีทักษะในขั้นดี  ทั้งนี้ ไมมีครูสอนวิทยาศาสตรคนใดระบุวา มีทักษะในขั้นดีมาก 

 

                          1.2.4  ขอมูลทั่วไปของครูผูสอนนักเรียนหูหนวกระดับมัธยมศกึษา 
ประจํากลุมสาระการเรยีนรูสังคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม 

  

ตารางท่ี 8  ขอมูลทั่วไปของครูผูสอนนักเรียนหูหนวกระดบัมัธยมศึกษาประจํากลุมสาระการ 

                  เรียนรูสังคมศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม   

                                      รายการ          จํานวน        รอยละ 

  เพศ   

  -  ชาย 3 23.08 

  -  หญิง 10 76.92 

รวม 13 100.00 

  อายุ   

  - 25 – 35  ป 5 38.46 

  - 36 – 45  ป 5 38.46 

  - 46 ปขึ้นไป 3 23.08 

รวม 13 100.00 

 วุฒิการศึกษา   

  -  ปริญญาตร ี 13 100.00 

  -  ปริญญาโท - - 

รวม 13 100.00 

  ประสบการณการสอนในโรงเรยีนโสตศกึษา   

  -  3 เดือน – 5 ป 2 15.39 

  -  6 ป – 10 ป 6 46.15 

  - 11 ปขึ้นไป 2 15.39 
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                                      รายการ          จํานวน        รอยละ 

  -  ไมระบุ 3 23.08 

                                      รวม 13 100.00 

  ประสบการณการใชภาษามือไทย   

  - 1 ป – 5 ป 4 30.77 

  -  6 ป – 10 ป 3 23.08 

  - 11 ปขึ้นไป 3 23.08 

  - ไมระบุ 3 23.08 

                                      รวม 13 100.00 

  ทักษะในการใชภาษามือไทย   

  - ดีมาก 0 00.00 

  - ดี 9 69.23 

  - พอใช 3 23.08 

  - ไมดี 1 7.69 

                                      รวม 13 100.00 

 

จากตารางที่  8 แสดงวา ครูผูสอนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมนักเรียนหูหนวก

ระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนโสตศึกษาที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมดจํานวน 13  คน  สวนใหญ 

(รอยละ 76.92)  เปนเพศหญิง และรอยละ 23.08 เปนเพศชาย   โดยประมาณรอยละ 77  มีอายุ

ระหวาง 25-45 ป  และรอยละ 23.08  มีอายุ 46 ปขึ้นไป  ดานการศึกษา รอยละ 100  จบการ 

ศึกษาระดับปริญญาตรี  

สําหรับประสบการณการสอนในโรงเรียนโสตศึกษา ครูประมาณรอยละ 46  มีประสบการณ

การสอนระหวาง 6 -10 ป  รองลงมา กลุมละประมาณรอยละ 15  มีประสบการณการสอน  3 

เดือน - 5 ป และ 11 ปขึ้นไป  

 ในดานประสบการณการใชภาษามือไทย  ครูประมาณรอยละ 46  มีประสบการณการใชั 

6-11 ปขึ้นไป และประมาณรอยละ 31  มีประสบการณการใชระหวาง 1- 5 ป    

 สวนทักษะในการใชภาษามือไทย ครูสวนใหญ (ประมาณรอยละ 69)  มีทักษะในขั้นดี  

รองลงมาประมาณรอยละ 23  มีทักษะในขั้นพอใช สวนที่เหลือ รอยละ 7.69 มีทักษะในขั้นไมดี 

ทั้งนี้ ไมมีครูคนใดระบุวา มีทักษะการใชภาษามือไทยในขั้นดีมาก 
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                          1.2.5  ขอมูลทั่วไปของครูผูสอนนักเรียนหูหนวกระดับมัธยมศกึษา 
ประจํากลุมสาระการเรยีนรูสุขศึกษาและพลศกึษา 

  

ตารางท่ี 9  ขอมูลทั่วไปของครูผูสอนนักเรียนหูหนวกระดบัมัธยมศึกษาประจํากลุมสาระการ 

                  เรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา   

                                      รายการ          จํานวน        รอยละ 

  เพศ   

  -  ชาย 6 60.00 

  -  หญิง 4 40.00 

                                    รวม 10 100.00 

  อายุ   

  - 25 – 35  ป 3 30.00 

  - 36 – 45  ป 5 50.00 

  - 46 ปขึ้นไป 2 20.00 

                                    รวม 10 100.00 

 วุฒิการศึกษา   

  -  ปริญญาตร ี 9 90.00 

  -  ปริญญาโท 1 10.00 

                                     รวม 10 100.00 

  ประสบการณการสอนในโรงเรยีนโสตศกึษา   

  -  1 ป – 5 ป 4 40.00 

  -  6 ป – 10 ป 1 10.00 

  - 11 ปขึ้นไป 4 40.00 

  -  ไมระบุ 1 10.00 

                                      รวม 10 100.00 

  ประสบการณการใชภาษามือไทย   

  - 1 ป – 5 ป 2 20.00 

  -  6 ป – 10 ป 2 20.00 

  - 11 ปขึ้นไป 4 40.00 

  - ไมระบุ 2 20.00 

                                      รวม 10 100.00 
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                                      รายการ          จํานวน        รอยละ 

  ทักษะในการใชภาษามือไทย   

  - ดีมาก 0 00.00 

  - ดี 2 20.00 

  - พอใช 7 70.00 

  - ไมดี 1 10.00 

                                      รวม 10 100.00 

 

จากตารางที ่9 แสดงวา ครูผูสอนสุขศกึษาและพลศึกษานกัเรียนหูหนวกระดบัมธัยมศกึษา

ในโรงเรยีนโสตศกึษาที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมดจํานวน 10  คน     เปนเพศชาย (รอยละ 60) 

มากกวาเพศหญิง (รอยละ 40)  และจํานวนครึ่งหนึ่งมีอายรุะหวาง 36-45 ป  รอยละ 30 มีอายุ 25-

35 และรอยละ 20 มีอายุ 46 ปขึ้นไป  

 ดานการศึกษา รอยละ 90 จบการศกึษาระดับปรญิญาตรี อีกรอยละ 10 จบการศึกษา

ระดับปริญญาโท 

สําหรับประสบการณการสอนในโรงเรยีนโสตศกึษา  ครูรอยละ 40 มีประสบการณการ

สอนระหวาง 1-5 ป อีกรอยละ 40 มีประสบการณ 11 ปขึ้นไป และรอยละ 10  มีประสบการณการ

สอนระหวาง 6-10 ป 

 ในดานประสบการณการใชภาษามือไทย  ครูรอยละ 40 มีประสบการณการใช 11 ปขึ้นไป 

และอีกกลุมละรอยละ 20 มีประสบการณการใชระหวาง 1-5 ปและ 6-10 ป   

 สวนทักษะในการใชภาษามือไทย สวนใหญ (รอยละ 70) มีทักษะในขัน้พอใช  รองลงมา

รอยละ 20 มีทักษะในขัน้ดี และอีกรอยละ 10 มีทักษะในขัน้ไมดี ทั้งนี้ ไมมีครูคนใดระบุวา มทีักษะ

ในขั้นดีมาก 

 
                       1.2.6  ขอมูลทั่วไปของครูผูสอนนักเรียนหูหนวกระดับมัธยมศกึษา 
 ประจํากลุมสาระการเรยีนรูศิลปะ 
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ตารางท่ี 10  ขอมูลทั่วไปของครูผูสอนนักเรียนหูหนวกระดับมัธยมศกึษาประจํากลุมสาระการ 

                    เรียนรูศิลปะ 

                                      รายการ          จํานวน        รอยละ 

  เพศ   

  -  ชาย 5 71.43 

  -  หญิง 2 28.57 

                                    รวม 7 100.00 

  อายุ   

  - 25 – 35  ป 3 42.86 

  - 36 – 45  ป 3 42.86 

  - 46 ปขึ้นไป 1 14.28 

                                    รวม 7 100.00 

 วุฒิการศึกษา   

  -  ปริญญาตร ี 6 85.71 

  -  ปริญญาโท 1 14.29 

                                     รวม 7 100.00 

  ประสบการณการสอนในโรงเรยีนโสตศกึษา   

  -  6 ป – 10 ป 1 14.29 

  - 11 ปขึ้นไป 4 57.14 

  -  ไมระบุ 2 28.57 

                                      รวม 7 100.00 

  ประสบการณการใชภาษามือไทย   

  - 1 ป – 5 ป 1 14.29 

  -  6 ป – 10 ป 2 28.57 

  - 11 ปขึ้นไป 2 28.57 

  - ไมระบุ 2 28.57 

                                      รวม 7 100.00 

  ทักษะในการใชภาษามือไทย   

  - ดีมาก - - 

  - ดี 2 28.57 
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รายการ จํานวน รอยละ 

  - พอใช 4 57.14 

  - ไมดี 1 14.29 

                                      รวม 10 100.00 

 

จากตารางที่ 10 แสดงวา ครูผูสอนศิลปะนกัเรยีนหหูนวกระดับมัธยมศกึษาในโรงเรียน 

โสตศึกษาที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมดจํานวน 7  คน สวนใหญ (รอยละ 71.43) เปนเพศชายและ 

ประมาณรอยละ 86 มีอายุระหวาง 25-45 ป   

 ดานการศึกษา ครูสวนใหญ (ประมาณรอยละ 86) จบการศึกษาระดับปรญิญาตรี และอีก

ประมาณรอยละ 14 จบการศึกษาระดับปรญิญาโท 

สําหรับประสบการณการสอนในโรงเรยีนโสตศกึษา  ครูมากกวาครึ่งหนึง่ (รอยละ 57.14) 

มีประสบการณการสอน 11 ปขึ้นไป   สวนดานประสบการณการใชภาษามือไทย   ครูประมาณ

รอยละ 57 มีประสบการณการใช 6 - 11 ปขึ้นไป  

 ในดานทักษะในการใชภาษามือไทย  ครูมากกวาครึ่งหนึ่ง (ประมาณรอยละ 57) มีทักษะ

ในขั้นพอใช  รองลงมา  รอยละ 28.57 มีทักษะในขั้นดี และรอยละ 14.29 มีทักษะในขั้นไมด ี

 

                          1.2.7  ขอมูลทั่วไปของครูผูสอนนักเรียนหูหนวกระดับมัธยมศกึษา 
ประจํากลุมสาระการเรยีนรูการงานอาชีพและเทคโนโลย ี

 

ตารางท่ี 11  ขอมูลทั่วไปของครูผูสอนนักเรียนหูหนวกระดับมัธยมศกึษาประจํากลุมสาระการ 

                    เรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลย ี

                                      รายการ          จํานวน        รอยละ 

  เพศ   

  -  ชาย 3 18.75 

  -  หญิง 13 81.25 

                                    รวม 16 100.00 

  อายุ   

  - 25 – 35  ป 6 37.50 

  - 36 – 45  ป 5 31.25 

  - 46 ปขึ้นไป 5 31.25 

                                    รวม 16 100.00 
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รายการ จํานวน รอยละ 

 วุฒิการศึกษา   

  -  ปริญญาตร ี 15 93.75 

  -  ปริญญาโท 1 6.25 

                                     รวม 16 100.00 

  ประสบการณการสอนในโรงเรยีนโสตศกึษา   

  -  6 เดือน – 5 ป 7 43.75 

  -  6 ป – 10 ป 2 12.50 

  - 11 ปขึ้นไป 7 43.75 

                                      รวม 16 100.00 

  ประสบการณการใชภาษามือไทย   

  - 6 เดือน – 5 ป 6 37.50 

  - 6 ป – 10 ป 5 31.25 

  - 11 ปขึ้นไป 5 31.25 

                                      รวม 16 100.00 

  ทักษะในการใชภาษามือไทย   

  - ดีมาก 0 00.00 

  - ดี 7 43.75 

  - พอใช 7 43.75 

  - ไมดี 1 6.25 

  - ไมระบุ 1 6.25 

                                      รวม 16 100.00 

 

จากตารางที่ 11 แสดงวา ครูผูสอนการงานอาชีพและเทคโนโลยีนักเรียนหูหนวกระดับ

มัธยมศึกษาในโรงเรียนโสตศึกษาทีต่อบแบบสอบถามทั้งหมดจํานวน 16  คน สวนใหญ (รอยละ 

81.25) เปนเพศชาย  ประมาณรอยละ 70 มีอายุระหวาง 25-45 ป  และอีกรอยละ 31.25 มีอายุ 46 

ปขึ้นไป ในดานการศกึษา  ครูเกือบทั้งหมด (รอยละ 93.75) จบการศึกษาระดับปรญิญาตรี และ

สวนที่เหลือ รอยละ 6.25 จบการศกึษาระดับปรญิญาโท 
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สําหรับประสบการณการสอนในโรงเรยีนโสตศกึษานัน้ ครูรอยละ 43.75 มีประสบการณ

การสอนระหวาง 6 เดือน-5 ปและอีกรอยละ 43.75 มีประสบการณ 11 ปขึ้นไป สวนทีเ่หลือมี

ประสบการณการสอน 6-10 ป 

 ในดานประสบการณการใชภาษามือไทย  รอยละ 37.5 มีประสบการณการใช 6 เดือน-5 

ป และอีกรอยละ 61.5  มีประสบการณการใช 6-11 ปขึ้นไป 

 สวนทักษะในการใชภาษามือไทยนั้น  ครู รอยละ 43.75 มีทักษะในขั้นดีและอีกรอยละ 

43.75 เชนกนัมีทกัษะในขั้นพอใช  ทั้งนี้ ไมมีครูคนใดระบุวา มีทักษะในขั้นดีมาก 

 

                          1.2.8  ขอมูลทั่วไปของครูผูสอนนักเรียนหูหนวกระดับมัธยมศกึษา 

 ประจํากลุมสาระการเรยีนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
 

ตารางท่ี 12  ขอมูลทั่วไปของครูผูสอนนักเรียนหูหนวกระดับมัธยมศกึษาประจํากลุมสาระการ 

                    เรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 

                                      รายการ          จํานวน        รอยละ 

  เพศ   

  -  ชาย 1 8.33 

  -  หญิง 11 91.67 

                                    รวม 12 100.00 

  อายุ   

  - 25 – 35  ป 4 33.33 

  - 36 – 45  ป 4 33.33 

  - 46 ปขึ้นไป 3 25.00 

  - ไมระบุ 1 8.33 

                                    รวม 12 100.00 

 วุฒิการศึกษา   

  -  ปริญญาตร ี 11 91.67 

  -  ปริญญาโท 1 8.33 

                                     รวม 12 100.00 

  ประสบการณการสอนในโรงเรยีนโสตศกึษา   

  -  1 ป – 5 ป 6 50.00 

  -  6 ป – 10 ป 2 16.67 
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รายการ จํานวน รอยละ 

  - 11 ปขึ้นไป 4 33.33 

                                      รวม 12 100.00 

  ประสบการณการใชภาษามือไทย   

  - 1 ป – 5 ป 5 41.67 

  -  6 ป – 10 ป 1 8.33 

  - 11 ปขึ้นไป 4 33.33 

  - ไมระบุ 2 16.67 

                                      รวม 12 100.00 

  ทักษะในการใชภาษามือไทย   

  - ดีมาก 1 8.33 

  - ดี 3 25.00 

  - พอใช 7 58.33 

  - ไมระบุ 1 8.33 

                                      รวม 12 100.00 

 

จากตารางที่ 12 แสดงวา ครูผูสอนภาษาอังกฤษนักเรียนหูหนวกระดับมัธยมศึกษาใน

โรงเรียนโสตศึกษาที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมดจํานวน 12  คน เกือบทั้งหมด (รอยละ 91.67) เปน

เพศหญิง    และมากกวารอยละ 65 มีอายุระหวาง 25-45 ป    และรอยละ 25 มีอายุ 46 ปขึ้นไป 

ในดานการศึกษา เกือบทั้งหมด (รอยละ 91.67) จบการศึกษาระดับปรญิญาตร ี และทีเ่หลือจบ

การศึกษาระดับปริญญาโท 

สําหรับประสบการณการสอนในโรงเรยีนโสตศกึษา ครจูํานวนครึ่งหนึ่งมีประสบการณการ

สอนระหวาง 1-5 ป และรอยละ 33.33  มีประสบการณการสอน 11 ปขึ้นไป โดยอีกรอยละ16.67 

มีประสบการณ 6-10 ป 

 ในดานประสบการณการใชภาษามือไทย  ครูประมาณรอยละ 42 มีประสบการณการใช 

1-5 ป และรอยละ 33.33 มีประสบการณการใช 11 ปขึ้นไป โดยที่รอยละ 8.33 มีประสบการณการ

ใช 6-10 ป 

 สวนทักษะในการใชภาษามือไทย ครูมากกวาครึ่งหนึ่ง (รอยละ 58.33) มีทักษะในขั้น

พอใช  รอยละ 25 มีทักษะในขั้นดี และรอยละ 8.33 มีทักษะในขัน้ดีมาก 
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ตอนท่ี 2  สภาพการใชสื่อการศึกษาของนักเรียนหูหนวกระดับมัธยมศึกษาและ 

             ของครูผูสอน 

       2.1  สภาพการใชสื่อการศกึษาของนักเรยีนหูหนวกระดบัมัธยมศึกษาตอนตน
และมัธยมศกึษาตอนปลาย 

                        สภาพการใชสื่อการศกึษาของนักเรียนหูหนวกระดับมัธยมศึกษาตอนตนและ

มัธยมศึกษาตอนปลายครอบคลมุประเด็นเรื่องสื่อการศึกษาที่นักเรียนหูหนวกเคยใช   การใชสื่อ 

วีดิทัศนที่ศนูยเทคโนโลยทีางการศกึษาผลติ ทกัษะความรูพื้นฐานดานคอมพิวเตอรและอนิเตอรเน็ต  

ความพึงพอใจในการใชสื่อประกอบการเรยีน 4 รูปแบบ ไดแก สื่อวีดิทัศน  บทเรียนคอมพิวเตอร

ชวยสอน (CAI)  อินเตอรเน็ตและหนังสือ รวมทั้งความสามารถในการอานหนังสือของนักเรียนหูหนวก 

                          2.1.1 สื่อการศึกษาที่นกัเรียนหหูนวกระดับมัธยมศกึษาตอนตนและตอนปลาย

เคยใชประกอบการเรยีน ซึ่งกลุมตัวอยางสามารถเลือกคําตอบไดมากกวา 1 ขอ ไดขอมูลดังตาราง

ที่ 13 

 

ตารางท่ี  13  สื่อการศึกษาทีน่ักเรียนหูหนวกระดับมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลายเคยใช    

                     ประกอบการเรยีน จําแนกตามรูปแบบสื่อการศึกษา   
 

มัธยมศึกษาตอนตน 

N = 59 

มัธยมศึกษา 

ตอนปลาย 

N = 78 

มัธยมศึกษา 

รวม 

N = 137 

 

        

รูปแบบ 

ของสื่อการศึกษาที่ใช 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

วีดิทัศน 50 84.74 47 60.26 97 70.80 

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

(CAI) 

13 22.00 21 26.92 34 24.82 

อินเตอรเน็ต 18 30.05 37 47.44 55 40.15 

อื่นๆ 2 3.39 5 6.41 7 5.11 

ไมเคยใชสื่อใดๆ นอกจาก

แบบเรียน 

5 8.47 10 12.82 15 10.95 

 

จากตารางที่ 13  แสดงวา  ส่ือการศึกษาที่นกัเรยีนหหูนวกระดับมัธยมศกึษา 137 คนเคย

ใชประกอบการเรยีนมาก 3 อันดับแรกคือ  สื่อวีดิทัศน (รอยละ 70.8) รองลงมาคือ อินเตอรเน็ต  

(รอยละ 40.15) และ บทเรยีนคอมพิวเตอรชวยสอน (รอยละ 24.82) 
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เมื่อแยกพจิารณาตามระดับ  พบวา    นกัเรยีนหหูนวกระดับมัธยมศกึษาตอนตนสวนใหญ 

(รอยละ 84.74)  เคยใชวีดิทศันประกอบการเรยีน รองลงมา รอยละ 30.5 เคยใชอินเตอรเน็ต  และ 

รอยละ 22 เคยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  สวนนักเรียนหหูนวกระดบัมัธยมศกึษาตอนปลาย

รอยละ 60.26  เคยใชวีดทิัศนประกอบการเรียน รองลงมา รอยละ 47.44  เคยใชอินเตอรเน็ต

ประกอบการเรยีน และรอยละ 26.92 เคยใชบทเรยีนคอมพิวเตอรชวยสอน ทั้งนี้มนีักเรยีน

ประมาณรอยละ 13  ไมเคยใชสื่อใดๆ นอกจากแบบเรียน  ในขณะทีน่ักเรียนหูหนวกสวนหนึ่งระบุ

วา ใชสื่ออื่นๆ โดยไมไดระบุรายละเอียด 

2.1.2 การใชสื่อวีดิทัศนเพื่อการศกึษาซึ่งมีลามภาษามือประกอบที่ผลิตโดยศูนย

เทคโนโลยทีางการศึกษาของนกัเรียนหูหนวกระดบัมธัยมศกึษา ครอบคลุมถงึเรื่องคณุภาพ เนื้อหา  

และความเขาใจในสื่อ ไดขอมูลดังแสดงในตารางที่ 14 – 16  ตอไปนี ้

 

ตารางท่ี  14  การชมสื่อวีดทิัศนเพื่อการศึกษาซึง่มีลามภาษามือประกอบที่ผลติโดยศูนยเทคโนโลยี

ทางการศกึษาของนกัเรียนหหูนวกระดับมัธยมศึกษา 
 

มัธยมศึกษาตอนตน 

N = 59 

มัธยมศึกษา 

ตอนปลาย 

N = 78 

มัธยมศึกษา 

รวม 

N = 137 

 

        

           การชมวีดทิัศน 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

    เคย 54 91.53 51 65.38 105 76.64 

   ไมเคย 2 3.39 24 30.77 26 18.98 

   ไมตอบ 3 5.08 3 3.85 6 4.38 

                              รวม 59 100 78 100 137 100 

 

 จากตารางที่ 14 พบวา นักเรียนหูหนวกระดับมัธยมศึกษาประมาณรอยละ 77 เคยชมสื่อ

วีดิทัศนที่ผลิตโดยศนูยเทคโนโลยีทางการศกึษา  และเมื่อแยกพิจารณาตามระดับ  พบวา นกัเรียน

หูหนวกระดับมัธยมศึกษาตอนตนมากกวา รอยละ 90  เคยชมสื่อวีดิทัศนที่ผลิตโดยศูนยเทคโนโลยี

ทางการศึกษา  สวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเคยชมประมาณรอยละ 65  และนักเรยีน

ระดับมัธยมศกึษาตอนปลายถึงรอยละ 30.77 ระบุวา ไมเคยชม 
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ตารางท่ี  15  ความพึงพอใจของนักเรียนหหูนวกระดบัมธัยมศึกษาตอนตนและตอนปลายตอคณุภาพและปริมาณเนื้อหาของส่ือวีดิทัศนเพื่อการศกึษาที่ผลติโดย  

                     ศูนยเทคโนโลยีทางการศกึษา 

                   ระดับความพึงพอใจของนกัเรียนหหูนวก 

                           ระดับมัธยมศกึษาตอนตน 

                                           N = 54 

                  ระดับความพึงพอใจของนกัเรยีนหหูนวก 

                            ระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย 

                                          N =  51 

            มาก       ปานกลาง            นอย             มาก       ปานกลาง            นอย 

  

 

               รายการ 

  จํานวน รอยละ  จํานวน  รอยละ  จํานวน   รอยละ  จํานวน   รอยละ  จํานวน รอยละ จํานวน  รอยละ 

คุณภาพของวีดิทัศน      29  53.70       25    46.30      -       -      21   41.18     25  49.02       5   9.80 

ปริมาณเนื้อหาของวีดิทัศน      23  42.60       29    53.70      2 3.70      16   31.37     31  60.80       4   7.84 

 

 จากตารางที่ 15 แสดงวา  ในจํานวนนักเรียนหูหนวกระดับมัธยมศกึษาตอนตนทีเ่คยชมวีดิทศันของศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา 54 คน นักเรยีนมากกวา

รอยละ 50 มีความพึงพอใจในคุณภาพของสื่อในระดับมาก และประมาณรอยละ 46  มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง  สวนดานปริมาณเนื้อหาของวีดิทัศนนั้น  

นักเรียนประมาณรอยละ 54  มีความพึงพอใจในปริมาณเนื้อหาระดับปานกลาง และประมาณรอยละ 43 มีความพึงพอใจในระดับมาก 

 สําหรับนักเรียนหูหนวกระดับมธัยมศึกษาตอนปลายที่เคยชมวีดิทัศนของศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา 51 คน ประมาณรอยละ 50 มีความพึงพอใจใน

คุณภาพของส่ือในระดับปานกลาง และรอยละ 41.18 มีความพึงพอใจในระดับมาก  สวนดานปริมาณเนื้อหาของวีดทิัศนนัน้  นักเรียนมากกวารอยละ 60 มีความ 

พึงพอใจในปริมาณเนื้อหาระดับปานกลาง  และรอยละ 31.37 มีความพึงพอใจในระดับมาก
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ตารางท่ี 16  ความเขาใจของนักเรียนหูหนวกระดับมธัยมศึกษาตอนตนและตอนปลายที่มีตอภาษามือที่ใชในสื่อวีดทิัศนเพื่อการศึกษาที่ผลิตโดยศูนยเทคโนโลยีทาง 

                    การศึกษา 

                   ระดับความเขาใจของนกัเรยีนหหูนวก 

                         ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

                                           N = 54 

                  ระดับความเขาใจของนักเรยีนหูหนวก 

                         ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

                                          N =  51 

       เขาใจมาก 

 (รอยละ 71 - 100) 

   เขาใจพอสมควร 

  (รอยละ 51 - 70) 

        เขาใจนอย 

  (ต่ํากวารอยละ 50) 

       เขาใจมาก 

  (รอยละ 71 - 100) 

   เขาใจพอสมควร 

 (รอยละ 51 - 70) 

       เขาใจนอย 

(ต่ํากวารอยละ 50) 

 

 

               รายการ 

  จํานวน รอยละ  จํานวน  รอยละ  จํานวน   รอยละ  จํานวน   รอยละ  จํานวน รอยละ จํานวน  รอยละ 

ความเขาใจภาษามือทีใ่ชใน

สื่อวีดิทัศนที่ผลิตโดยศูนย

เทคโนโลยีทางการศกึษา 

     28 51.85      25   46.3       1    1.85      15   29.41     34  66.67      2   3.92 

 

 จากตารางที่ 16 แสดงวา  ในจํานวนนักเรียนหูหนวกระดับมัธยมศกึษาตอนตนทีเ่คยชมวีดิทศันของศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา 54 คน นักเรยีนมากกวา

รอยละ 50 มีความเขาใจภาษามือในสื่อวีดิทศันของศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษาในระดบัมาก และรอยละ 46.3 มีความเขาใจในระดบัพอสมควร 

 สําหรับนักเรียนหูหนวกระดับมธัยมศึกษาตอนปลายที่เคยชมวีดิทัศนของศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา 51 คน ประมาณรอยละ 67 ระบุวา มีความเขาใจ

ภาษามือที่ใชในสื่อวีดิทัศนของศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษาในระดบัพอสมควร ในขณะที่ประมาณรอยละ 30  มีความเขาใจในระดบัมาก 
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                          2.1.3  ทักษะความรูพืน้ฐานดานคอมพวิเตอรและอินเตอรเน็ตของนกัเรียน 

หูหนวกระดับมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลาย ไดขอมูลดังแสดงในตารางที่ 17 - 18 

ตารางท่ี  17  ทักษะความรูพื้นฐานดานคอมพิวเตอรของนักเรยีนหหูนวกระดับมัธยมศึกษา  

                     ตอนตนและตอนปลาย 
 

มัธยมศึกษาตอนตน 

N = 59 

มัธยมศึกษา 

ตอนปลาย 

N = 78 

มัธยมศึกษา 

รวม 

N = 137 

  

 

ระดับทักษะความรู 

ดานคอมพิวเตอร 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

 ดีมาก 6 10.17 11 14.10 17 12.41 

 ดี 18 30.51 30 38.46 48 35.04 

 พอใช 23 38.98 26 33.33 49 35.77 

 ไมดี 8 13.56 9 11.54 17 12.40 

 ไมตอบ 4 6.78 2 2.57 6 4.38 

                  รวม 59 100.00 78 100.00 137 100.00 

 

 จากตารางที่ 17 แสดงวา  จากกลุมตัวอยางนักเรียนหหูนวกระดับมัธยมศึกษาตอนตน  59 

คน ประมาณรอยละ 40  มีทักษะความรูพื้นฐานดานคอมพิวเตอรในระดับพอใช  รองลงมา รอยละ 

30.51 มีทักษะในระดับดี  และรอยละ 10.17 มีทักษะอยูในขั้นดีมาก  

 สวนกลุมตัวอยางนกัเรียนหหูนวกระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  78 คน ประมาณรอยละ 

40  มีทักษะความรูพื้นฐานดานคอมพิวเตอรในระดบัดี  รองลงมา รอยละ 33.33 มีทักษะในระดับ

พอใช และรอยละ 14.10  มีทักษะอยูในขัน้ดีมาก 

  เมื่อพิจารณาภาพรวมของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา พบวา  มีนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

ที่มีทักษะความรูดานคอมพิวเตอรในระดับดีและระดบัพอใชจํานวนใกลเคียงกนั คือ รอยละ 35 

และ 36 ตามลําดับ และมีนักเรยีนที่มีทักษะความรูพื้นฐานดานคอมพิวเตอรในระดบัดีมาก จํานวน

รอยละ 12.41 
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ตารางท่ี  18  ทักษะความรูดานอินเตอรเนต็ของนักเรียนหูหนวกระดับมัธยมศึกษาตอนตนและ 

                     ตอนปลาย 
 

มัธยมศึกษาตอนตน 

           N = 59 

      มัธยมศึกษา 

        ตอนปลาย 

          N = 78 

   มัธยมศึกษา 

          รวม 

      N = 137 

    

 

      ระดับทักษะความรู 

จํานวน  รอยละ   จํานวน   รอยละ จํานวน  รอยละ 

 ดีมาก 3 5.09 12 15.38 15 10.95 

 ดี 10 16.95 24 30.77 34 24.82 

 พอใช 25 42.37 26 33.33 51 37.23 

 ไมดี 15 25.42 9 11.54 24 17.52 

 ไมมี 1 1.70 3 3.85 4 2.92 

 ไมตอบ 5 8.47 4 5.13 9 6.57 

                  รวม 59 100.00 78 100 137 100.00 

 

 จากตารางที่ 18  แสดงวา  นักเรยีนหหูนวกระดับมัธยมศกึษาตอนตนประมาณรอยละ 42 

มีทักษะความรูดานอินเตอรเน็ตในระดบัพอใช  ประมาณรอยละ 25 มีทักษะในระดับไมดี  และ

ประมาณรอยละ 22 มีทักษะในระดับดีถงึดีมาก  สวนนักเรียนหหูนวกระดบัมัธยมศกึษาตอนปลาย

นั้น  ประมาณรอยละ 46  มีทักษะในระดับดถีึงดีมาก  ประมาณรอยละ 33  มีทักษะในระดับพอใช   

และประมาณรอยละ 12   มีทักษะในระดับไมด ี

                          2.1.4  ความพึงพอใจของนกัเรียนหหูนวกระดบัมัธยมศกึษาในการใชสื่อเสริม

การเรียน โดยครอบคลุมสื่อการศึกษา 4 รูปแบบคือ วีดทิศัน  บทเรยีนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI)  

อินเตอรเน็ตและสิ่งพิมพ ดังแสดงในตารางที่ 19 - 23 
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ตารางท่ี 19  ความพึงพอใจของนักเรียนหูหนวกระดับมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลายในการ  

                    ใชวีดทิัศนเสริมการเรียน 

 

มัธยมศึกษาตอนตน 

           N = 59 

      มัธยมศึกษา 

        ตอนปลาย 

          N = 78 

   มัธยมศึกษา 

          รวม 

      N = 137 

 

 

          ความพึงพอใจ 
จํานวน  รอยละ   จํานวน   รอยละ จํานวน  รอยละ 

  ชอบ 47 79.66 60 76.92 107 78.10 

  ไมชอบ 5 8.48 14 17.95 19 13.87 

  ไมระบุ 7 11.86 4 5.13 11 8.03 

                  รวม 59 100.00 78 100.00 137 100.00 

 

 ตารางท่ี 19  แสดงวา จากกลุมตัวอยางนักเรียนหูหนวกระดับมัธยมศกึษาตอนตน 59 คน 

ประมาณรอยละ 80  ชอบใชสื่อวีดิทัศนเสริมการเรียน  มีเพียงรอยละ 8.48 เทานัน้ที่ไมชอบใช  

สวนกลุมนักเรียนหูหนวกระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 78 คน มีประมาณรอยละ 77 ที่ชอบใชสื่อ

วีดิทัศนเสริมการเรยีน และประมาณรอยละ 18  ไมชอบใชวีดิทัศนเสริมการเรยีน  

 

ตารางท่ี  20  ความพึงพอใจของนักเรียนหูหนวกระดับมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลายในการ  

                     ใชบทเรยีนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) เสรมิการเรียน 
 

มัธยมศึกษาตอนตน 

           N = 59 

      มัธยมศึกษา 

        ตอนปลาย 

          N = 78 

   มัธยมศึกษา 

          รวม 

      N = 137 

 

 

          ความพึงพอใจ 

จํานวน  รอยละ   จํานวน   รอยละ จํานวน  รอยละ 

  ชอบ 39 66.10 52 66.67 91 66.42 

  ไมชอบ 17 28.81 22 28.20 39 28.47 

  ไมระบุ 3 5.09 4 5.13 7 5.11 

                  รวม 59 100.00 78 100.00 137 100.00 
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 ตารางที่  20 แสดงวา  นักเรียนหูหนวกระดบัมัธยมศกึษาตอนตนประมาณรอยละ 66  

ชอบใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเสริมการเรียน  แตเกือบรอยละ 30  ไมชอบใช  สวนนักเรียน

หูหนวกระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประมาณรอยละ 67 ชอบใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน

เสริมการเรยีน ในขณะที่รอยละ 28  ไมชอบใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเสริมการเรียน  ซึ่งเปน

จํานวนที่ใกลเคียงกันระหวางทั้งสองระดบั  และโดยภาพรวม 

 

ตารางท่ี  21 ความพึงพอใจของนักเรียนหูหนวกระดับมธัยมศึกษาตอนตนและตอนปลายในการ  

                    ใชอินเตอรเน็ตเสริมการเรียน 
 

มัธยมศึกษาตอนตน 

           N = 59 

      มัธยมศึกษา 

        ตอนปลาย 

          N = 78 

   มัธยมศึกษา 

          รวม 

      N = 137 

 

 

          ความพึงพอใจ 

จํานวน  รอยละ   จํานวน   รอยละ จํานวน  รอยละ 

  ชอบ 44 74.58 42 53.85 86 62.77 

  ไมชอบ 7 11.86 17 21.79 24 17.52 

  ไมระบุ 8 13.56 19 24.36 27 19.71 

                  รวม 59 100.00 78 100.00 137 100.00 

 

 ตารางที่  21  แสดงวา  นักเรยีนหหูนวกระดับมัธยมศึกษาตอนตน ประมาณรอยละ 75  

ชอบใชอินเตอรเน็ตเสริมการเรยีน  และประมาณรอยละ 12 ระบุวา ไมชอบ  สวนนักเรียนหูหนวก

ระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย ประมาณรอยละ 54 ชอบใชอินเตอรเน็ตเสริมการเรียน ในขณะที่

ประมาณรอยละ 22  ไมชอบใชอินเตอรเน็ตเสริมการเรียน   

 เมื่อพิจารณาภาพรวมของทั้งสองระดับ  พบวา  ประมาณรอยละ 63  ชอบใชอินเตอรเน็ต

เสริมการเรยีน  และประมาณรอยละ 18 ไมชอบใช  อยางไรก็ตาม พบวา นักเรียนระดับ

มัธยมศึกษาเกือบรอยละ 20 ไมตอบคําถาม 
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ตารางท่ี  22  ความพึงพอใจของนักเรียนหหูนวกระดบัมธัยมศึกษาตอนตนและตอนปลายในการ 

                     อานหนังสือนอกเวลาเรียน 
 

มัธยมศึกษาตอนตน 

           N = 59 

      มัธยมศึกษา 

        ตอนปลาย 

          N = 78 

   มัธยมศึกษา 

          รวม 

      N = 137 

 

 

          ความพึงพอใจ 

จํานวน  รอยละ   จํานวน   รอยละ จํานวน  รอยละ 

  ชอบ 41 69.49 46 58.97 87 63.50 

  ไมชอบ 16 27.12 29 37.18 45 32.85 

  ไมระบุ 2 3.39 3 3.85 5 3.65 

                  รวม 59 100.00 78 100.00 137 100.00 

 

 ตารางที่  22  แสดงวา นักเรียนหูหนวกระดับมัธยมศึกษาตอนตน ประมาณรอยละ 70  

ชอบอานหนงัสือนอกเวลาเรียน  ในขณะทีป่ระมาณรอยละ 27  ไมชอบอาน สวนนักเรียนหหูนวก

ระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย เกือบรอยละ 60 ชอบอานหนังสือนอกเวลาเรียนและประมาณรอยละ 

37 ไมชอบ  เมื่อพจิารณาภาพรวมของทั้งสองระดับแลว พบวา  นักเรยีนหูหนวกระดับมัธยมศึกษา

รอยละ 63.50  ชอบอานหนังสือนอกเวลาเรียน ในขณะที่รอยละ 32.85  ไมชอบ  

 

ตารางท่ี  23  การเขาใชหองสมุดของนักเรยีนหูหนวกระดบัมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลาย 
 

มัธยมศึกษาตอนตน 

           N = 59 

      มัธยมศึกษา 

        ตอนปลาย 

          N = 78 

   มัธยมศึกษา 

          รวม 

      N = 137 

 

 

       การเขาใชหองสมุด 

 จํานวน   รอยละ   จํานวน   รอยละ จํานวน  รอยละ 

  เคย 52 88.14 71 91.03 123 89.78 

 ไมเคย 2 3.39 4 5.13 6 4.38 

 ไมตอบ 5 8.47 3 3.85 8 5.84 

                  รวม 59 100.00 78 100.00 137 100.00 

 

 ตารางที่  23  แสดงวา  นกัเรียนหหูนวกระดบัมัธยมศกึษาตอนตนเกือบรอยละ 90  เคย

เขาใชหองสมุด  ในขณะที่รอยละ 3.39  ไมเคยเขาใชหองสมุด  สวนนกัเรยีนหหูนวกระดับ
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มัธยมศึกษาตอนปลายรอยละ 90  เคยเขาใชหองสมุด และรอยละ 5.13  ไมเคยเขาใชหองสมุด 

และเมื่อพิจารณาภาพรวมของทั้งสองระดับ พบวา นักเรยีนระดับมัธมศึกษาประมาณรอยละ 90

ชอบเขาหองสมุด 

              2.1.5 ความสามารถในการอานหนังสือเรยีนของนักเรยีนหหูนวกระดับ

มัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลาย  

 

ตารางท่ี  24  ความสามารถในการอานหนังสือเรียนของนักเรยีนหหูนวกระดับมัธยมศึกษา 

                     ตอนตนและตอนปลาย 
 

มัธยมศึกษาตอนตน 

           N = 59 

      มัธยมศึกษา 

        ตอนปลาย 

          N = 78 

   มัธยมศึกษา 

          รวม 

      N = 137 

 

                 ระดับ 

    ความสามารถในการอาน 

จํานวน  รอยละ   จํานวน   รอยละ จํานวน  รอยละ 

มาก (รอยละ 71 - 100) 8 13.56 14 17.95 22 16.06 

พอสมควร (รอยละ 51 - 70) 25 42.37 32 41.03 57 41.61 

นอย (ต่ํากวารอยละ 50) 23 38.98 27 34.62 50 36.49 

ไมระบุ 3 5.09 5 6.4 8 5.84 

                  รวม 59 100.00 78 100.00 137 100.00 

 

 ตารางที่  24  แสดงวา  จากกลุมตัวอยางนักเรียนหูหนวกระดับมัธยมศกึษาตอนตน 59 

คน ประมาณรอยละ 42  สามารถอานหนังสือเขาใจไดพอสมควร  รองลงมา ประมาณรอยละ 39  

สามารถอานหนังสือเขาใจไดนอย และมีเพยีงประมาณรอยละ 14  เทานัน้ที่สามารถอานหนังสือ

เขาใจไดมาก   สวนกลุมตัวอยางนักเรียนหูหนวกระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย 78 คน ประมาณ

รอยละ 41สามารถอานหนังสือเขาใจไดพอสมควร  ประมาณรอยละ 35  สามารถอานหนังสือ

เขาใจไดนอย  และประมาณรอยละ 18  สามารถอานหนงัสือเขาใจไดมาก  เมื่อพิจารณาภาพรวม

ของทั้งสองระดับ พบวา  นักเรยีนประมาณรอยละ 42  สามารถอานหนังสือเขาใจไดพอสมควร 

ขณะที่รอยละ 37 อานเขาใจไดนอย  และมีเพยีงประมาณรอยละ 16  ที่อานเขาใจไดมาก 
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            2.2  สภาพการใชสื่อการศกึษาของครูผูสอนนักเรียนหูหนวกระดบัมธัยมศึกษาในโรงเรียนโสตศึกษา 

                      สภาพการใชสื่อการศกึษาของครูผูสอนนกัเรยีนหหูนวกระดับมธัยมศกึษาในโรงเรยีนโสตศกึษาครอบคลุมประเดน็เรื่อง ประเภทของสือ่การศกึษาทีค่รใูช

ประกอบการสอน  การใชสื่อวดีิทศันทีผ่ลิตโดยศนูยเทคโนโลยทีางการศกึษา  ทกัษะความรูพื้นฐานดานคอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ตของครู  การใชสื่อบทเรียน

คอมพวิเตอรชวยสอน (CAI) และอินเตอรเนต็ประกอบการสอน และการเขาใชเว็บไซตของศนูยสื่อการศกึษาเพื่อคนพกิาร (ของศนูยเทคโนโลยทีางการศึกษา) 

                          2.2.1  สื่อการศกึษาที่ครูผูสอนนกัเรียนหหูนวกประจําแตละกลุมสาระการเรียนรูเคยใชประกอบการสอน ซึง่กลุมตวัอยางสามารถเลอืกคําตอบได

มากกวา 1 ขอ  ไดขอมลูดังแสดงในตารางที่ 25 

ตารางท่ี  25  สื่อการศึกษาทีค่รูผูสอนนักเรียนหูหนวกเคยใชประกอบการสอน 

        ครูภาษาไทย 

N = 16 

     ครคูณติศาสตร 

N = 14 

      ครูวิทยาศาสตร 

N = 16 

ครูสังคมศกึษา ศาสนา 

     และวฒันธรรม 

N = 13 

     ครูสขุศกึษาและ 

          พลศึกษา 

N = 10 

ครศูิลปะ 

N = 7 

    ครูการงานอาชีพ 

     และเทคโนโลย ี

N = 16 

    ครูภาษาอังกฤษ 

N = 12 
รวม 

N = 104 

รูปแบบ 

ของสื่อที่ใช

ประกอบการ

สอน 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

วีดิทัศน 12 75.00 5 35.71 13 81.25 11 84.62 10 100.00 5 71.43 6 37.5 7 58.33 69 66.35 

บทเรียน

คอมพิวเตอร 

ชวยสอน 

5 31.25 4 28.57 6 37.50 3 23.08 2 20.00 1 14.29 4 25.00 3 25.00 28 26.92 

อินเตอรเน็ต 4 25.00 2 14.29 9 56.25 2 15.38 2 20.00 - - 3 18.75 3 25.00 25 24.03 

อื่นๆ 3 18.75 2 14.29 3 18.75 - - 1 10.00 - - 5 31.25 6 50.00 20 19.23 

ไมเคยใชสื่ออื่น

นอกจาก

แบบเรียน 

3 18.75 4 28.57 - - 1 7.69 - - 1 14.29 1 6.25 1 8.33 11 10.58 
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  ตารางที่ 25 แสดงวา  ครูผูสอนนักเรียนหูหนวกระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนโสตศึกษาจากทุกกลุมสาระการเรียนรูรอยละ 66.35 เคยใชวีดิทัศน  ขณะทีเ่พียง

ประมาณรอยละ 27 เคยใชบทเรยีนคอมพิวเตอรชวยสอน  และรอยละ 24 เคยใชอินเตอรเน็ต  ทั้งนี้มีครูประมาณรอยละ 10 ไมเคยใชสื่อใดๆ นอกจากแบบเรียน 

 เมื่อจําแนกแตละกลุมสาระการเรียนรู พบวา ครูประจํากลุมสาระการเรียนรูสุขศกึษาและพลศกึษาทั้งหมดเคยใชวดีิทัศนเปนสื่อประกอบการสอน รองลงมา

คือ ครูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (รอยละ 84.62)  และครูวิทยาศาสตร (รอยละ 81.25)  

 ในดานบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ครูวิทยาศาสตรรอยละ 37.5 เคยใชประกอบการสอน รองลงมาคือ ครูภาษาไทย (รอยละ 31.25)  และครูคณิตศาสตร

(อยละ 28.57) สําหรับอินเตอรเน็ตนั้น  ครูวิทยาศาสตรรอยละ 56.25 เคยใชประกอบการสอน รองลงมาคือ ครูภาษาไทย (รอยละ 2)  และภาษาอังกฤษ (รอยละ 

25) ในขณะทีค่รูศิลปะไมเคยใชเลย  

  ในดานการใชสื่ออ่ืนๆ ประกอบการสอน  อันดับหนึ่งคือ ครูภาษาอังกฤษรอยละ 50  ระบุวา เคยใช  รองลงมา คือ ครูการงานอาชีพและเทคโนโลยี (รอยละ 

31.25)  และครูภาษาไทยและวิทยาศาสตร (รอยละ 18.75) ทั้งนีค้รูผูสอนระบุวา  สื่ออื่นๆที่ใชประกอบการสอนคอื บัตรคํา  บัตรภาพ  แผนภาพ  ใบงาน  ของจริง  

เอกสารประกอบการสอนและหนังสือทีม่ีภาพชัดเจน 

  สวนกลุมครูที่ไมเคยใชสื่ออ่ืนใดนอกจากแบบเรียน คือ ครูคณิตศาสตร (รอยละ 28.57)  รองลงมา คือ ครูภาษาไทย (รอยละ 18.75) และครูศิลปะ ( รอยละ 

14.29)  
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                         2.2.2  การใชวีดทิัศนที่ผลิตโดยศนูยเทคโนโลยีทางการศึกษา  ดังแสดงในตารางที่ 26 – 31 

 

ตารางท่ี  26   การนําวีดิทัศนที่ผลิตโดยศูนยเทคโนโลยทีางการศึกษามาใชโดยครูผูสอนนักเรียนหูหนวกระดับมธัยมศึกษาในโรงเรียนโสตศึกษา 
        ครูภาษาไทย 

N = 16 

     ครคูณติศาสตร 

N = 14 

      ครูวิทยาศาสตร 

N = 16 

ครูสังคมศกึษา ศาสนา 

     และวฒันธรรม 

N = 13 

     ครูสขุศกึษาและ 

          พลศึกษา 

N = 10 

ครศูิลปะ 

N = 7 

    ครูการงานอาชีพ 

     และเทคโนโลย ี

N = 16 

    ครูภาษาอังกฤษ 

N = 12 
รวม 

N = 104 

 

  การนําวีดิ

ทัศน 

         มาใช   จํานวน   รอยละ  จํานวน   รอยละ   จํานวน   รอยละ   จํานวน    รอยละ   จํานวน   รอยละ   จํานวน   รอยละ   จํานวน    รอยละ  จํานวน  รอยละ จํานวน   รอยละ 

 เคยใช 12 75.00 7 50.00 11 68.75 7 53.85 5 50.00 3 42.86 8 50.00 4 33.33 57 54.81 

 ไมเคยใช 4 25.00 7 50.00 5 31.25 6 46.15 5 50.00 4 57.14 8 50.00 7 58.33 46 44.23 

 ไมระบุ -  -  -  -  -  -  -  1 8.33 1 0.96 

 
 ตารางที่  26  แสดงวา  จากกลุมตัวอยางครูผูสอนนักเรียนหูหนวกระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนโสตศกึษา 104 คน ครูประมาณรอยละ 55 เคยใชวีดิทศันที่

ผลิตโดยศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา  ซึ่งเมื่อแยกพิจารณาแลวพบวา ครูภาษาไทยถึงรอยละ 75 เคยใช  รองลงมา คือ ครูวิทยาศาสตร (รอยละ 68.75) และครูสังคม

ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (รอยละ 53.85)  
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ตารางท่ี  27  ความพึงพอใจของครูผูสอนนักเรียนหูหนวกระดับมัธยมศกึษาในโรงเรียนโสตศึกษาตอคุณภาพวีดิทศันที่ผลิตโดยศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา 
        ครูภาษาไทย 

N = 12 

     ครคูณติศาสตร 

N = 7 

      ครูวิทยาศาสตร 

N = 11 

ครูสังคมศกึษา ศาสนา 

     และวฒันธรรม 

N = 7 

     ครูสขุศกึษาและ 

          พลศึกษา 

N = 5 

ครศูิลปะ 

N = 3 

    ครูการงานอาชีพ 

     และเทคโนโลย ี

N = 8 

    ครูภาษาอังกฤษ 

N = 4 
รวม 

N = 57 

ระดบัความพึงพอใจ 

ตอคณุภาพวดีิทัศน 

ที่ ผลิตโดย 

ศูนยเทคโนโลย ี

ทางการศึกษา 
  จํานวน   รอยละ  จํานวน   รอยละ   จํานวน   รอยละ   จํานวน    รอยละ   จํานวน   รอยละ   จํานวน   รอยละ   จํานวน    รอยละ  จํานวน  รอยละ จํานวน   รอยละ 

 มาก   10 83.33    2 28.57    4 36.36    5 71.43    2 40.00     -    -    6 75.00    2 50.00 31 54.39 

 ปานกลาง    1  8.33    5 71.43    7 63.64    2 28.57    3 60.00    3 100.00    2 25.00    2 50.00 25 43.86 

 นอย    -     -     -     -    -    -    -     -    -      -      -     -    - - - 

 ไมระบุ    1  8.33     -     -    -    -    -     -    -      -      -     -    - 1 1.75 

 

 ตารางที่  27  แสดงวา  จากจํานวนครูผูสอนนักเรยีนหูหนวกระดับมัธยมศึกษาที่เคยใชวีดิทศันของศูนยเทคโนโลยทีางการศึกษา 57 คน ครูประมาณรอยละ 

54 มีความพึงพอใจในคุณภาพของวีดิทศันระดับมาก และประมาณรอยละ 44 มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง   โดยที่ครูภาษาไทยรอยละ 83.33 มีความพึงพอใจ

ในคณุภาพของวีดิทัศนในระดบัมาก  รองลงมา คือ ครูการงานอาชีพและเทคโนโลย ี(รอยละ 7)  และครูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (รอยละ 71.43) ทั้งนี้ ไมมี

ครูคนใดระบุวา  ไมพึงพอใจตอคณุภาพวีดิทัศน  
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ตารางท่ี  28  ความพึงพอใจของครูผูสอนนกัเรยีนหหูนวกระดับมัธยมศึกษาในโรงเรยีนโสตศกึษาตอปริมาณเนื้อหาในวีดิทัศนที่ผลิตโดยศูนยเทคโนโลยทีาง 

                     การศึกษา 
        ครูภาษาไทย 

N = 12 

     ครคูณติศาสตร 

N = 7 

      ครูวิทยาศาสตร 

N = 11 

ครูสังคมศกึษา ศาสนา 

     และวฒันธรรม 

N = 7 

     ครูสขุศกึษาและ 

          พลศึกษา 

N = 5 

ครศูิลปะ 

N = 3 

    ครูการงานอาชีพ 

     และเทคโนโลย ี

N = 8 

    ครูภาษาอังกฤษ 

N = 4 
รวม 

N = 57 

ระดบัความพึงพอใจ 

ตอปริมาณเน้ือหา ใน

วีดิทศันที่ผลติโดย 

ศูนยเทคโนโลย ี

ทางการศึกษา 
  จํานวน   รอยละ  จํานวน   รอยละ   จํานวน   รอยละ   จํานวน    รอยละ   จํานวน   รอยละ   จํานวน   รอยละ   จํานวน    รอยละ  จํานวน  รอยละ จํานวน   รอยละ 

 มาก    9 75.00     1 14.29    5 45.45    3 42.86    2 40.00     -     -    5 50.00    3 75.00 28 49.12 

 ปานกลาง    3 25.00      5 71.43    6 54.55    3 42.86    3 60.00    3 100.00    3 30.00    1 25.00 27 47.37 

 นอย    -    -     -     -    -    -    -     -     -     -     -     -     -    -     -    - - - 

 ไมระบุ    -    -     1 14.29    -    -    1 14.29     -     -     -     -     -    -     -    - 2 3.51 

 

 ตารางที่ 28  แสดงวา  จากจํานวนครูผูสอนนักเรียนหูหนวกระดับมัธยมศกึษาทีเ่คยใชวีดิทัศนของศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา 57 คน  ครูประมาณรอยละ 

49 พึงพอใจตอปริมาณเนื้อหาในระดับมาก  ในขณะที่รอยละ 47 พอใจในระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณาแตละกลุมสาระการเรียนรู พบวา  ครูภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษจํานวนเทากนั คือ รอยละ 75   มีความพึงพอใจตอปริมาณเนื้อหาในวีดิทศันในระดบัมากเปนอันดบัหนึ่ง    รองลงมา คือ ครกูารงานอาชพีและเทคโนโลยี 

(รอยละ 50)    และอันดับสาม คือ  ครูวิทยาศาสตร (รอยละ 45.45) ทั้งนี้ ไมมีครูคนใดระบุวา  ไมพึงพอใจตอปริมาณเนื้อหาในวีดทิัศน 
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ตารางท่ี  29  ความเขาใจของครูผูสอนนกัเรียนหหูนวกระดับมัธยมศกึษาในโรงเรียนโสตศึกษาตอภาษามือในวีดิทศันที่ผลิตโดยศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา 
        ครูภาษาไทย 

N = 12 

     ครคูณติศาสตร 

N = 7 

      ครูวิทยาศาสตร 

N = 11 

ครูสังคมศกึษา ศาสนา 

     และวฒันธรรม 

N = 7 

     ครูสขุศกึษาและ 

          พลศึกษา 

N = 5 

ครศูิลปะ 

N = 3 

    ครูการงานอาชีพ 

     และเทคโนโลย ี

N = 8 

    ครูภาษาอังกฤษ 

N = 4 
รวม 

N = 57 

ระดบัความเขาใจ 

ตอภาษามอื 

ในวดีิทัศนที่ผลติโดย 

ศูนยเทคโนโลย ี

ทางการศึกษา 
  จํานวน   รอยละ  จํานวน   รอยละ   จํานวน   รอยละ   จํานวน    รอยละ   จํานวน   รอยละ   จํานวน   รอยละ   จํานวน    รอยละ  จํานวน  รอยละ จํานวน   รอยละ 

 มาก (รอยละ 71    

 - 100) 
9 75.00 1 14.29 - - 2 28.57 2 40.00 - - 1 12.50 2 50.00 17 29.82 

 พอสมควร 

 (รอยละ 51 - 

70) 

3 25.00 4 57.14 10 90.91 5 71.43 3 60.00 3 100.00 7 87.50 1 25.00 36 63.16 

 นอย (ต่ํากวา 

  รอยละ 50) 

- - 2 28.57 1 9.09 - - - - - - - - 1 25.00 4 7.02 

 

 ตารางที่ 29  แสดงวา  จากจํานวนครูผูสอนนักเรียนหูหนวกระดับมัธยมศกึษาทีเ่คยใชวีดิทัศนของศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา 57 คน ครูประมาณรอยละ 

30 เขาใจภาษามือที่ใชในวีดิทัศนในระดับมาก  และประมาณรอยละ 63 เขาใจภาษามือในระดับพอสมควร  โดยครูที่ มีความเขาใจภาษามือในวีดิทัศนในระดับมาก  

เปนอันดับหนึ่ง คือ  ครูภาษาไทย (รอยละ 75)  รองลงมาคือ ครูภาษาอังกฤษ (รอยละ 50)  และครูสุขศึกษาและพลศึกษา (รอยละ 40)  

 สวนครูที่มีความเขาใจภาษามือในระดับพอสมควร คือ ครศูิลปะ (รอยละ 100)   ครูวิทยาศาสตร (รอยละ 90.91) และ ครูการงานอาชีพและเทคโนโลย ี 

(รอยละ 87.5) ทั้งนี้ มีครูคณติศาสตรและวิทยาศาสตรบางสวนระบุวา  เขาใจภาษามือในระดับนอย 
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  ตารางท่ี  30  ความคดิเหน็ของครูผูสอนนกัเรยีนหหูนวกระดับมธัยมศกึษาในโรงเรยีนโสตศกึษาตอประโยชนของวีดทิัศนที่ผลติโดยศนูยเทคโนโลยทีาง

การศึกษา 
        ครูภาษาไทย 

N = 12 

     ครคูณติศาสตร 

N = 7 

      ครูวิทยาศาสตร 

N = 11 

ครูสังคมศกึษา ศาสนา 

     และวฒันธรรม 

N = 7 

     ครูสขุศกึษาและ 

          พลศึกษา 

N = 5 

ครศูิลปะ 

N = 3 

    ครูการงานอาชีพ 

     และเทคโนโลย ี

N = 8 

    ครูภาษาอังกฤษ 

N = 4 
รวม 

N = 57 

ระดบัความคิดเห็น 

ตอประโยชนของ 

วีดิทศันที่ผลติโดย 

ศูนยเทคโนโลย ี

ทางการศึกษา 
  จํานวน   รอยละ  จํานวน   รอยละ   จํานวน   รอยละ   จํานวน    รอยละ   จํานวน   รอยละ   จํานวน   รอยละ   จํานวน    รอยละ  จํานวน  รอยละ จํานวน   รอยละ 

 มาก    11 91.67    4 57.14    7 63.64    6 85.71    4 80.00     1 33.33     6 75.00    3 75.00 42 73.68 

 ปานกลาง     1  8.33    1 14.29    4 36.36    1 14.29    1 20.00     1 33.33     2 25.00    1 25.00 12 21.05 

 นอย     -     -    2 28.57    -      -    -     -    -     -     1 33.33     -    -     -     - 3 5.26 

 
 ตารางที่  30 แสดงวา  จากจํานวนครูผูสอนนักเรียนหูหนวกระดับมัธยมศึกษาที่เคยใชวีดิทัศนของศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา 57 คน  ครูประมาณรอยละ 

74 คิดวา วีดิทัศนที่ผลิตโดยศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษามีประโยชนในระดับมาก  โดยเปนครูภาษาไทยถึงรอยละ 91.67  เหน็วา มีประโยชนมาก รองลงมาคือ ครู

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (รอยละ 85.71) ครูสุขศึกษาและพลศึกษา (รอยละ 80) ครูการงานอาชีพและเทคโนโลยีและครูภาษาอังกฤษ (รอยละ 75)  ทั้งนี้ มี

ครูศิลปะและครูคณิตศาสตรเพียงรอยละ 5 ที่เห็นวา วีดทิศันมีประโยชนนอย 
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ตารางท่ี  31  ลักษณะการใชวีดิทัศนที่ผลิตโดยศูนยเทคโนโลยีทางการศกึษาเพื่อประกอบการสอนของครูผูสอนนักเรียนหูหนวกระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียน 

                     โสตศึกษา 
        ครูภาษาไทย 

N = 12 

     ครคูณติศาสตร 

N = 7 

      ครูวิทยาศาสตร 

N = 11 

ครูสังคมศกึษา ศาสนา 

     และวฒันธรรม 

N = 7 

     ครูสขุศกึษาและ 

          พลศึกษา 

N = 5 

ครศูิลปะ 

N = 3 

    ครูการงานอาชีพ 

     และเทคโนโลย ี

N = 8 

    ครูภาษาอังกฤษ 

N = 4 
รวม 

N = 57 

การใชวีดิทัศนที่ 

ผลิตโดย 

ศูนยเทคโนโลยี 

ทางการศึกษา 
จําน

วน 

  รอยละ  จํานวน   รอยละ   จํานวน   รอยละ   จํานวน    รอยละ   จํานวน   รอยละ   จํานวน   รอยละ   จํานวน    รอยละ  จํานวน  รอยละ จํานวน   รอยละ 

ใชเกร่ินนําเรื่อง

เมื่อเริ่มตนการ

สอนหัวขอนั้นๆ 

4 33.33 1 14.29 7 63.64 3 42.86 2 40.00 1 33.33 1 12.50 3 75.00 22 38.60 

ใชเมื่อตองการ

สรุปการสอนใน

หัวขอนั้นๆ 

4 33.33 2 28.57 7 63.64 4 57.14 2 40.00 3 100 1 12.50 1 25.00 24 42.11 

ใชเสริมนอกเวลา

เรียน 

9 75.00 6 85.71 5 45.46 5 71.43 5 100.00 1 33.33 8 100.00 3 75.00 42 73.68 

อื่นๆ - - 1 14.29 2 18.18 - - 1 20.00 - - - - 1 25.00 5 8.77 

 

 ตารางที่ 31  แสดงวา  จากกลุมครูผูสอนนักเรยีนหูหนวกระดับมัธยมศกึษาทีเ่คยใชวีดทิัศนของศนูยเทคโนโลยทีางการศึกษา 57 คน ครูสวนใหญ (ประมาณรอยละ 

74) ใชวีดทิัศนเสริมนอกเวลาเรยีน รอยละ 42.11 ใชเมื่อตองการสรปุการสอน และประมาณรอยละ 39 ใชเกริ่นนําเรื่องเมื่อเริ่มตนการสอน 

 เมื่อแยกพจิารณาแตละกลุมสาระการเรียนรู พบวา ครูสุขศกึษาและพลศกึษาและครกูารงานอาชีพและเทคโนโลยี ทัง้หมดรอยละ 100 ใชวดีิทัศนเพื่อเสริมการสอน

นอกเวลาเรยีน  รองลงมาคือ ครูคณติศาสตร (รอยละ 85.7) ครูภาษาไทยและครูภาษาอังกฤษ (รอยละ 75)   ในขณะเดยีวกันครูภาษาอังกฤษ   รอยละ 75 ยังใชวดีิทัศนเพื่อ

เกริน่นาํเรื่องเมื่อเริ่มตนการสอนอีกดวย   
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 สวนครูที่ใชวีดิทศันเมื่อตองการสรุปการสอน พบวา เปนครูศิลปะทั้งหมด (รอยละ 100)  และครูวิทยาศาสตร (รอยละ 63.64)  ทั้งนี้ ครูวิทยาศาสตร  

ครูคณิตศาสตร และสุขศกึษาและพลศกึษา  ระบุวา  ใชวดีิทัศนในลักษณะอื่นๆ  เชน  การใชศึกษาภาษามือกอนการสอนในหองเรียน 

                         2.2.3  ทักษะความรูพืน้ฐานดานคอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ตของครูผูสอนนักเรียนหูหนวกระดับมธัยมศึกษา  ดังแสดงในตารางที่ 32 - 33 

 

ตารางท่ี  32  ทักษะความรูพื้นฐานดานคอมพิวเตอรของครูผูสอนนักเรียนหูหนวกระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนโสตศึกษา 
        ครูภาษาไทย 

N = 16 

     ครคูณติศาสตร 

N = 14 

      ครูวิทยาศาสตร 

N = 16 

ครูสังคมศกึษา ศาสนา 

     และวฒันธรรม 

N = 13 

     ครูสขุศกึษาและ 

          พลศึกษา 

N = 10 

ครศูิลปะ 

N = 7 

    ครูการงานอาชีพ 

     และเทคโนโลย ี

N = 16 

    ครูภาษาอังกฤษ 

N = 12 
รวม 

N = 104 

 

    ระดับความรู 

ดาน

คอมพิวเตอร   จํานวน   รอยละ  จํานวน   รอยละ   จํานวน   รอยละ   จํานวน    รอยละ   จํานวน   รอยละ   จํานวน   รอยละ   จํานวน    รอยละ  จํานวน  รอยละ จํานวน   รอยละ 

 ดีมาก - - 1 7.14 - - - - - - 1 14.29 2 12.50 - - 4 3.85 

 ดี 8 50.00 3 21.43 8 50.00 3 23.08 3 30 3 42.86 5 31.25 3 25.00 36 34.62 

 พอใช 6 37.50 7 50.00 7 43.75 8 61.54 5 50 3 42.86 9 56.25 6 50.00 51 49.04 

 ไมดี 2 12.50 2 14.29 1 6.25 1 7.69 2 20 - - - - 1 8.33 9 8.65 

 ไมมี - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 ไมตอบ - - 1 7.14 - - 1 7.69 - - - - - - 2 16.67 4 3.85 

 

 ตารางที่  32  แสดงวา  จากกลุมตัวอยางครูผูสอนนักเรียนหูหนวกระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนโสตศึกษา 104 คน ครูเกือบครึ่งหนึ่งหรือรอยละ 49 มีความรู

พื้นฐานดานคอมพิวเตอรในระดบัพอใช  ประมาณรอยละ 35 อยูในระดบัดี  โดยมเีพียงรอยละ 3.85 ที่มีความรูระดับดีมาก ทั้งนีค้รูภาษาไทยและครูวิทยาศาสตร 

รอยละ 50 ระบุวา มีความรูพื้นฐานดานคอมพิวเตอรในระดับด ี  รองลงมาคือ ครูสอนศิลปะรอยละ 42.86  และครูการงานอาชีพและเทคโนโลยีรอยละ 31.25  ซึ่งระบุ

วา มีความรูพื้นฐานดานคอมพิวเตอรระดับดีเชนกนั 
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 สวนกลุมครูที่มคีวามรูพื้นฐานดานคอมพิวเตอรในระดับพอใชมากเปนอันดับหนึ่งคือ ครูสังคมศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรมรอยละ 61.54  รองลงมาคือ ครู

การงานอาชีพและเทคโนโลยีรอยละ 56.25  และครูคณิตศาสตร ครูสุขศึกษาและพลศกึษาและครูภาษาอังกฤษรอยละ 50  

 

ตารางท่ี  33  ทักษะความรูพื้นฐานดานอินเตอรเน็ตของครูผูสอนนักเรยีนหหูนวกระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนโสตศกึษา 
        ครูภาษาไทย 

N = 16 

     ครคูณติศาสตร 

N = 14 

      ครูวิทยาศาสตร 

N = 16 

ครูสังคมศกึษา ศาสนา 

     และวฒันธรรม 

N = 13 

     ครูสขุศกึษาและ 

          พลศึกษา 

N = 10 

ครศูิลปะ 

N = 7 

    ครูการงานอาชีพ 

     และเทคโนโลย ี

N = 16 

    ครูภาษาอังกฤษ 

N = 12 
รวม 

N = 104 

 

ระดับความรู 

ดาน

อินเตอรเน็ต 
  จํานวน   รอยละ  จํานวน   รอยละ   จํานวน   รอยละ   จํานวน    รอยละ   จํานวน   รอยละ   จํานวน   รอยละ   จํานวน    รอยละ  จํานวน  รอยละ จํานวน   รอยละ 

 ดีมาก - - 1 7.14 - - - - 1 10.00 - - 1 6.25 - - 3 2.89 

 ดี 2 12.50 4 28.57 4 25.00 2 15.39 2 20.00 2 28.57 4 25.00 1 8.33 21 20.19 

 พอใช 7 43.75 3 21.43 10 62.50 4 30.77 3 30.00 4 57.14 10 62.50 9 75.00 50 48.08 

 ไมดี 2 12.50 5 35.71 2 12.50 5 38.46 2 20.00 1 14.29 1 6.25 1 8.33 19 18.27 

 ไมมี 1 6.25 - - - - 1 7.69 2 20.00 - - - - 1 8.33 5 4.81 

 ไมระบุ 4 25.00 1 7.14 - - 1 7.69 - - - - - - - - 6 5.77 

 

 ตารางที่  33  พบวา  จากกลุมตัวอยางครูผูสอนนกัเรียนหูหนวกระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนโสตศกึษา  104 คน  ครูเกือบครึ่งหนึ่ง (รอยละ 48) มีทักษะ

ความรูพื้นฐานดานอินเตอรเนต็ในระดับพอใช   และอีกรอยละ 20 อยูในระดับดี  โดยมีครูที่มีทกัษะดานอนิเตอรเน็ตระดับดีมากเพียงรอยละ 2.89 และมีครูอีกรอยละ 

18.27 ที่ระบุวา มีทักษะนอย และรอยละ 4.81 ระบุวา ไมมีทักษะเลย 

 เมื่อแยกพจิารณาเปนรายกลุม พบวา ครูวิทยาศาสตร ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และภาษาอังกฤษเกนิวาคร่ึงหนึ่งมีทกัษะอินเตอรเน็ตระดับพอใช  

และมีครูคณิตศาสตรและครูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมเกินกวารอยละ 35 ที่ระบุวา มีทักษะดานอินเตอรเนต็ในระดบัไมด ี
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       2.2.4  การเขาใชเว็บไซตศนูยสื่อการศกึษาเพื่อคนพิการของครูผูสอนนักเรียนหหูนวกระดับมัธยมศึกษา  ดังแสดงในตารางที่ 34  

 

ตารางท่ี  34   การเขาใชเว็บไซตศูนยสื่อการศึกษาเพื่อคนพิการของครูผูสอนนกัเรียนหหูนวกระดบัมัธยมศกึษา 
        ครูภาษาไทย 

N = 16 

     ครคูณติศาสตร 

N = 14 

      ครูวิทยาศาสตร 

N = 16 

ครูสังคมศกึษา ศาสนา 

     และวฒันธรรม 

N = 13 

     ครูสขุศกึษาและ 

          พลศึกษา 

N = 10 

ครศูิลปะ 

N = 7 

    ครูการงานอาชีพ 

     และเทคโนโลย ี

N = 16 

    ครูภาษาอังกฤษ 

N = 12 
รวม 

N = 104 

 

การเขาใช

เว็บไซต 

www.braille-

cet.in.th 

  จํานวน   รอยละ  จํานวน   รอยละ   จํานวน   รอยละ   จํานวน    รอยละ   จํานวน   รอยละ   จํานวน   รอยละ   จํานวน    รอยละ  จํานวน  รอยละ จํานวน   รอยละ 

 เคยใช 2 12.50 2 14.29 5 31.25 3 23.08 2 20 1 14.29 4 25 4 33.33 23 22.12 

 ไมเคยใช 13 81.25 11 78.57 11 68.75 9 69.23 8 80 6 85.71 12 75 8 66.67 78 75.00 

 ไมตอบ 1 6.25 1 7.14 - - 1 7.69 - - - - - - - - 3 2.89 

 ตารางที่  34  แสดงวา  จากกลุมตัวอยางครูผูสอนนักเรียนหูหนวกระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนโสตศึกษา 104 คน ครูประมาณรอยละ 22 เคยเขาใชเว็บไซต

ศูนยสื่อการศึกษาเพื่อคนพิการ (www.braille-cet.in.th) ของศูนยเทคโนโลยทีางการศึกษา  โดยสวนใหญ (รอยละ 75) ไมเคยเขาใชเว็บไซตนีเ้ลย โดยกลุมที่เขาใช

มากที่สุด คือ ครูภาษาอังกฤษ (รอยละ 33.33)  รองลงมาคือ ครูวิทยาศาสตร (รอยละ 31.25)  และครูการงานอาชพีและเทคโนโลย ี(รอยละ 25) 
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2.3 ทัศนคติของครูผูสอนนักเรียนหูหนวกระดบัมัธยมศกึษาในโรงเรียนโสตศกึษาตอการใชสื่อการศกึษา 

      ทัศนคติของครูผูสอนตอสื่อการศึกษาทั้ง 4 รูปแบบ คอื วีดิทัศน บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน อินเตอรเน็ตและสิ่งพิมพ ดังแสดงในตารางที่ 35 - 48 

2.3.1  ทัศนคติของครูผูสอนนักเรียนหูหนวกระดบัมธัยมศกึษาตอการใชวีดิทัศนเสริมการเรียนการสอน 
 

 

ตารางท่ี  35  ทัศนคติของครูผูสอนนักเรียนหูหนวกระดบัมัธยมศึกษาในโรงเรียนโสตศึกษาตอการใชวีดทิัศนเสริมการเรียนการสอน 

ทัศนคติของครูผูสอนนักเรียนหูหนวกระดบัมัธยมศกึษาตอการใชวดีิทัศนเสรมิการเรียนการสอน 

ขอดีของการใชวีดิทัศน ขอเสียของการใชวดีิทัศน 
1. ประสิทธิภาพของสื่อ 
    1.1  เนื้อหาครบถวน  มีขัน้ตอน สะดวก ใชงาย  

    1.2  ประหยดัเวลาในการสอน ชวยใหนักเรียนเขาใจไดดีขึ้น ยนระยะเวลา   
           ในการอธิบายใหนอยลง  
    1.3  สามารถสื่อดวยภาพไดอยางชัดเจน ถาสามารถจดัลําดับขั้นตอน 
          ในการเรียนการสอนและเนื้อหาไดอยางเหมาะสม  ซึ่งจะลดขอจํากัด 
           ในเรื่องภาษาไดมาก 
    1.4  ใชสรปุการสอนไดผลดี เปนการสรุปเนื้อหาตอจากที่ครูอธิบาย  
2. ประสิทธิผลของสื่อ 
    2.1  ทําใหนักเรียนเขาใจเนื้อหาไดเร็วข้ึน  มากขึน้และงายขึ้น   
    2.2  ทําใหนักเรียนไดเรียนรูเขาใจสถานการณจริง  นักเรียนเห็นภาพ                

           เหมือนของจริงและชัดเจนขึน้ และเหน็เปนรูปธรรมมากขึ้น  

 

 

1. ปญหาดานอุปกรณประกอบการใชสื่อ (Hardware) 
    1.1  โรงเรียนมีอุปกรณที่ใชสําหรับสื่อวีดิทศันไมเพียงพอตอนักเรียน  

    1.2  การซอมและบํารุงรักษาอุปกรณเสียคาใชจายสูงและ ราคาแพง  
    1.3  ใชไมสะดวก ยุงยากในการเตรยีมอุปกรณ   
2. ปญหาดานสื่อ (Software) 

          2.1  ดานเนื้อหา 
                 2.1.1  วีดิทัศนบางเรื่องยากตอการเขาใจ หากใหนกัเรียนเรยีนเองอาจ 
                           ไมเขาใจเนื้อหาหรือตีความภาษาไมได นักเรยีนอาจดูภาพแต 
                           ขาดความเขาใจที่แทจริง ถาไมมีครูผูสอนชวยอธิบายเพิ่มเติม   

                          นักเรียนอาจเกดิความเขาใจที่ผดิจากวัตถุประสงคของเนื้อหา  
           2.1.2  เนื้อหาของสื่อวีดิทัศนบางชุดไมตรงกับความตองการของ  

                      รายวิชาที่สอน   
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                                               ทัศนคติของครูผูสอนนกัเรียนหหูนวกระดบัมัธยมศกึษาตอการใชวีดทิัศนเสริมการเรียนการสอน 

ขอดีของการใชวีดิทศัน ขอเสียของการใชวีดิทัศน 

   2.3  ชวยใหนักเรยีนเกิดความสนใจมากขึ้น มีความตัง้ใจเรียน กระตือรือรน 

          ในการเรียนและมีสมาธิจดจอ ดึงดดูความสนใจของนักเรยีนได  

   2.4  ครูผูสอนและนักเรียนสามารถแสวงหาความรูดวยตนเองได ในเวลา  

          ตองการศึกษาหาความรูเพื่อความเขาใจเพิ่มเติม  

   2.5  นักเรียนไดเรียนรูภาษามือใหมๆ ถือเปนการสงเสรมิการใชภาษามือ 

          อยางถูกตอง  

   2.6  ทําใหนักเรียนมีความรูความเขาใจและพบเหน็ประสบการณในโลก 

          กวางมากขึ้น  

   2.7  นักเรียนมีความสุข สนุกกับการเรยีน และตื่นเตนกบัภาพเคลื่อนไหว       

    2.8  นักเรียนจําไดนาน  ความรูคงทน  

    2.9  ทําใหนักเรียนไดเรียนรูจากสื่ออยางหลากหลาย   

        

    2.2  ดานปริมาณ 

           2.2.1  สื่อไมเพียงพอกับความตองการ  สื่อที่ผลิตมีไมครบเนื้อหาที ่

                     เรียน  มีเนื้อหาจํากัดเฉพาะบางเรื่อง และยงัมีสื่อไมครบทุกวิชา  

                      ในกลุมสาระตางๆและระดับชั้นที่สอน 

           2.2.2  โรงเรียนมีสื่อไมมากพอใหครูใชไดอยางทั่วถึงและมีอิสระ 

    2.3  ดานคุณภาพ 

          2.3.1. สื่อไมนาสนใจ ไมมีสิ่งเราในสื่อ  บางเรื่องยาวไปนาเบื่อ   

          2.3.2  การมีภาพและภาษามือพรอมกัน  ทําใหดึงจดุสนใจของ 

                    นักเรยีน  โดยนักเรียนจะดูแตลามภาษามือ  ไมดูเนื้อเรื่อง  

          2.3.3  สื่อจะสอนเร็วมาก  บางครัง้ลามแปลเร็วเกินไป 

          2.3.4  นักเรยีนไมเขาใจภาษามือบางคําที่ใชในสื่อ  

          2.3.5  สําหรับสื่อที่ไมมีเสียงพากย  เมื่อครูหูปกตินาํไปใชสอนจะไม 

                    เขาใจภาษามือบางคํา 

3. ปญหาดานการจัดการ 

          3.1.1  ขาดงบประมาณในการจัดซื้อสื่ออยางเพียงพอและหลากหลาย 

                3.1.2  มีเวลาเรียนในการใชสื่อนอย  
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2.3.2  ทัศนคติของครูผูสอนนักเรียนหูหนวกระดบัมธัยมศกึษาตอการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) เสริมการเรียนการสอน 

 

ตารางท่ี  36  ทัศนคติของครูผูสอนนักเรียนหูหนวกระดบัมัธยมศึกษาในโรงเรียนโสตศึกษาตอการใชบทเรยีนคอมพวิเตอรชวยสอน (CAI) เสริมการเรยีนการสอน 

ทัศนคติของครูผูสอนนักเรียนหูหนวกระดบัมัธยมศกึษาตอการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) เสริมการเรียนการสอน 

ขอดีของการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) ขอเสียของการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) 
1. ประสิทธิภาพของสื่อ 
    1.1  รวดเร็ว  ครอบคลุมเนื้อหา  มีขั้นตอน  กะทัดรัด  

     1.2  สามารถโตตอบไดทันที  มีผลตอบกลับในทันที  
    1.3  เปนบทเรียนที่สะดวก นํามาใชไดเลย งายตอการเรยีนการสอน 
    1.4  ใชเสริมหรือทบทวนนอกเวลาได 
    1.5  ใชเปลีย่นบรรยากาศในการเรยีนรู 
2. ประสิทธิผลตอการสอนของครู 

      2.1  สอนไดหลายๆ คร้ัง  ในเนื้อหาซ้ําๆ ชวยผอนแรงครู สะดวกในการ 
             สอน 

      2.2  งายตอการสอน  
 3. ประสิทธิผลตอการเรียนของนักเรยีน 
     3.1  นักเรียนเขาใจบทเรียนมากขึน้  

     3.2  นักเรียนเรียนรูดวยตนเองได  

     3.3  นักเรียนสนใจ กระตือรือรนทีจ่ะเรยีน และตั้งใจเรยีนมากขึ้น    

1. ปญหาดานอุปกรณที่ใชสื่อ (Hardware)   
     1.1  อุปกรณคอมพิวเตอรมีไมเพียงพอ  สงผลใหการใชสื่อไมทั่วถึง  

     1.2  เด็กบางคนใชคอมพิวเตอรไมเปน  ขาดทักษะการใชคอมพิวเตอร ทํา 
            ใหเรียนรูชากวาเพื่อน 
2. ปญหาดานสื่อ (Software) 
    2.1  ดานเนื้อหา 
         2.1.1  CAI โดยทั่วไปมีเนื้อหาไมตรงกับที่สอนและไมมีภาษามือ 
                      ประกอบ 
           2.1.2  ยังไมมีความหลากหลายของวิชาทีจ่ะเรยีน/สอน 

           2.1.3  บางบทเรียนยากเกินไปไมเหมาะสมกับสภาพความพิการของ 
                     นักเรยีน 
    2.2  ดานคณุภาพ 
           2.2.1  ถาจัดทําไมนาสนใจ นักเรียนจะเบื่อและดึงดูดความสนใจได 

                     เปนบางครั้งเทานั้น  
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                                 ทัศนคติของครูผูสอนนกัเรียนหหูนวกระดับมัธยมศึกษาตอการใชบทเรยีนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) เสริมการเรยีนการสอน 

                       ขอดีของการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI)                       ขอเสียของการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) 

     3.4  นักเรียนเรียนรูไดเร็วขึ้น  

     3.5  นักเรียนไดเรียนรูสิ่งใหมๆ  

     3.6  นักเรียนมทีักษะในการใชคอมพิวเตอรมากขึน้  

     3.7  นักเรียนไดรับความรูดีมาก 

     3.8  นักเรียนเขาใจและเห็นภาพชัดเจน 

     3.9  นักเรียนไดรูจักคิดและตัดสินใจดวยตนเอง 

      3.10  นักเรยีนไดเรยีนรูดวยสื่ออ่ืน ไมจําเจกับการสอนของครู   

     3.11  นักเรยีนสามารถเขาไปศึกษาไดตามความตองการ 

4. คุณภาพของสื่อ       

     4.1  CAI ที่ผลิตเองจะตรงกับแผนการสอนที่ใชสอนหนงัสือ  และมีภาษา   

            มือที่นักเรียนสามารถทบทวนไดดวยตนเอง 

     4.2  มีรูปภาพนาสนใจแกเด็กหูหนวกและสรุปใจความสั้นเหมาะกับ 

            หูหนวก 

 

           2.2.2  CAI สวนมากจะมตีัวหนังสือมากไป นักเรยีนตองใชเวลาอาน 

                     นานกวาจะเขาใจ 

           2.2.3  นักเรยีนตองดูภาพและลามภาษามือประกอบเพื่อการอธิบาย 

                     เพิ่มเติมในเนื้อหา 

3. ปญหาดานการใชสื่อ 

    3.1  นักเรียนไมสามารถเรียนรูดวยตนเองไดทั้งหมด การเรียนการสอน 

           บางเรื่องยงัตองการครูชวยกํากบัดูแล หากไมอธิบายใหละเอียด 

           ชัดเจนทุกขัน้ตอน  นกัเรียนกจ็ะไมไดรับประโยชน 

    3.2  ครูบางคนอาจเลือกใชสื่ออยางไมเหมาะสมและคดิวาคอมพิวเตอร 

           ชวยสอนสําคญันอยกวาคร ู

    3.3  นักเรียนอาจใชสื่อไปในทางที่ผิด เชน เลนอินเตอรเน็ต  เลนเกม 

    3.4  เดก็สนใจสิ่งอื่นมากกวาเนื้อหาในสื่อ 

    3.5  นักเรียนไมไดสะกดนิ้วมือ  ไมไดฝกภาษามือ  

    3.6  นักเรียนไมใหความสําคญักับการเรียนคอมพิวเตอร 

4. ปญหาดานการจัดการ 

           4.1  ขาดงบประมาณในการจัดซื้อสื่อใหเพียงพอและหลากหลาย 
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2.3.3  ทัศนคติของครูผูสอนนักเรียนหูหนวกระดบัมธัยมศกึษาตอการใชอินเตอรเน็ตเสริมการเรียนการสอน 

 

ตารางท่ี   37  ทัศนคติของครูผูสอนนักเรียนหูหนวกระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนโสตศึกษาตอการใชอินเตอรเน็ตเสริมการเรียนการสอน 

ทัศนคติของครูผูสอนนักเรียนหูหนวกระดบัมัธยมศกึษาตอการใชอินเตอรเน็ตเสรมิการเรียนการสอน 

ขอดีของการใชอินเตอรเนต็ ขอเสียของการใชอินเตอรเน็ต 
1. ประสิทธิภาพของสื่อ 
     1.1  มีขอมูลขาวสารสารสนเทศใหมๆ ทีท่ันสมัย  ทนัตอเหตุการณปจจุบนั  

            จากเทคโนโลยีสมัยใหมมากขึน้  
     1.2  เปนแหลงศกึษาคนควาหาความรูไดอยางหลากหลายกวางขวาง 
            ไมจํากัด    
     1.3  สะดวก รวดเร็ว หาขอมูลงาย  
     1.4  เพิ่มชองทางการสื่อสารใหนักเรียนหูหนวก 
2. ประสิทธิผลตอการเรียนของนักเรยีน 
     2.1  ทําใหนักเรียนมีโลกทัศนกวางขวาง  มีความรูเพิ่มขึ้น  

     2.2  ทําใหนักเรียนไดฝกทักษะการสืบคน ความรับผิดชอบและการเรยีนรู 
            ดวยตนเอง 
     2.3  ทําใหนักเรียนสนุกในการเรียนรูและการคนควาหาขอมูลที่ตองการ     
     2.4  เพิ่มความเขาใจในเนื้อหาการเรียนยิ่งขึ้น 

1. ปญหาดานการใชสื่อ 
    1.1  นําอินเตอรเน็ตไปใชในทางที่ไมถูกตอง  โดยโอกาสที่นักเรียนจะเขา 

            เว็บไซตที่ไมเหมาะสมมีมาก  ถาครูไมดูแลอยางใกลชิด  นกัเรียนอาจ 
            ใชอินเตอรเน็ตคนควาสิ่งที่ไมเกี่ยวของกับบทเรียนโดยไมรูขอบเขต  
            ทําใหนักเรียนรบัรูสิ่งที่ไมดีมากกวาการเรียนรู  นักเรียนจึงตองการ  
            การสอนการใชทีถู่กวิธ ี 
    1.2  ใชอนิเตอรเน็ตในการเลนเกมจนทําใหไมสนใจการเรียน  
    1.3  ตองใชเวลาในการคนควาหาความรู 

    1.4  นักเรียนใชในการพูดคุยกับเพื่อนตางเพศ, ใชในทางที่ผิด 
2. ปญหาดานความพรอมในการใชสื่อ 
    2.1  โรงเรียนไมมีอินเตอรเน็ตใหนกัเรียนและครูไดใชอยางสะดวก  ทั้ง 
        เวลา สถานที่ และอุปกรณ  เนื่องจากใชงบประมาณสูง  ราคาแพง    
            การบริการไมเพียงพอกับจํานวนนักเรียน    

2.2 ตออินเตอรเนต็ยาก  ลาชา ความเร็วของอินเตอรเน็ตนอย 
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ทัศนคติของครูผูสอนนักเรียนหูหนวกระดบัมัธยมศกึษาตอการใชอินเตอรเน็ตเสรมิการเรียนการสอน 

ขอดีของการใชอินเตอรเนต็ ขอเสียของการใชอินเตอรเน็ต 

           2.5  นักเรียนไดเลือกศึกษาคนควาจากหัวขอทีก่ําหนดใหไดอยางอิสระ 

                  และสามารถนํามาแลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆ ได 

     2.6  นักเรียนรูจักคนควาและใชเวลาวางใหเปนประโยชน 

     2.7  การเรียนไมนาเบื่อ 

 

        เขาเว็บไซตไมได   

    2.3   นักเรียนขาดทักษะการใชอินเตอรเน็ต   

3. ปญหาดานการสื่อสาร 

    3.1  มีเนื้อหาซับซอน ยากเกนิความเขาใจของเด็กหหูนวก  

    3.2  ใชเวลามากในการอธิบายใหนักเรยีนเขาใจเพราะนักเรยีนหหูนวก 

           สวนมากอานหนังสือไมออก ไมเขาใจคําศัพทตางๆ หรือคําศัพททีเ่ปน 

           นามธรรม   ภาษาในอินเตอรเน็ตคอนขางยาก  มีรูปนอย คนที่จะ 

           ศึกษาและไดประโยชนจากการใชอนิเตอรเน็ต ตองมีภาษาดีทั้ง 

           ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

    3.3  นักเรียนไมเขาใจเพราะไมมีภาษามือประกอบ   
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2.3.4  ทัศนคติของครูผูสอนนักเรียนหูหนวกระดบัมธัยมศกึษาตอการใชสิ่งพมิพเสริมการเรียนการสอน 

 

ตารางท่ี  38   ทัศนคติของครูผูสอนนักเรียนหูหนวกระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนโสตศึกษาตอการใชสิ่งพมิพเสริมการเรียนการสอน 

                                               ทัศนคติของครูผูสอนนักเรียนหูหนวกระดับมัธยมศกึษาตอการใชสิ่งพมิพเสริมการเรียนการสอน 

ขอดีของการใชสิ่งพิมพ ขอเสียของการใชสิ่งพิมพ 
1. คุณสมบตัิของสื่อ 
     1.1  หาซื้อไดงาย  ราคาถูกกวาสื่อชนิดอื่น 

     1.2  นักเรียนสามารถใชไดสะดวก พกพาไปศกึษาไดทกุเวลา  
            ทุกสถานที ่ 
     1.3   เปนสื่อที่ไมตองซื้อหา  สามารถคนหาไดในหองสมุด 
     1.4  มีเนื้อหาหลากหลายใหเรียนรู 
 2. ประสิทธภิาพของสื่อ 
    2.1  สิ่งพิมพที่มีภาพประกอบทําใหนกัเรียนเขาใจดีมปีระโยชนยิง่ขึ้น        
    2.2  สามารถใชศึกษาทบทวนเนื้อเรื่องเดิมไดซ้ําแลวซ้ําอีก  

    2.3  สามารถใชทบทวนความรูเพิ่มเติมนอกเหนือจากในหองเรยีน 
     2.4  ทําใหสะดวกในการจัดการเรยีนการสอน 
     2.5  ใชเปนคูมือที่ครูและนกัเรยีนตองมีสําหรบัการเรยีนโดยตรง  
     2.6  ทําใหบังคับเวลาไดเองตามความสามารถในการเรียนรูของนักเรียน 

1. ปญหาการใชหนังสือปกต ิ
      หนังสือแบบเรียนสําหรับเด็กปกติไมเหมาะกับการใชสอนเด็กหูหนวก  

      เนื่องจากเนื้อหาทางวิชาการมาก  ภาษาเขาใจยากเกนิไปสําหรับเด็ก 
      หูหนวก  นักเรียนหูหนวกอานเขาใจเพียงบางคํา  จึงไมสามารถเขาใจ 
      ความหมายของประโยคไดชัดเจน อานแลวจับใจความไดไมหมด  
      ไมสามารถอานหนังสือไดเขาใจอยางลึกซึ้ง สรุปความไดนอย  
2. ปญหาการอาน 
      นักเรยีนบางคนไมสนใจสื่อสิ่งพิมพ  เนื่องจากอานหนงัสือไมออก มีผล  
      ใหไมสนใจในการคนควาหาความรู  
3.  ปญหาการขาดหนังสือเฉพาะ 
      3.1  ควรมีหนังสือแบบเรียนสําหรับเด็กหูหนวกโดยเฉพาะ  ทุกกลุมวิชา  
             ทุกกลุมสาระ   เนื่องจากแบบเรยีนที่ผลิตมาเพื่อเด็กปกติ  
             เด็กหูหนวกอานไมรูเรื่อง  อานไมเขาใจ และไมสามารถทบทวนได 

             ดวยตนเอง  

 

 

 



 

 

100 

                                               ทัศนคติของครูผูสอนนักเรียนหูหนวกระดับมัธยมศกึษาตอการใชสิ่งพมิพเสริมการเรียนการสอน 

ขอดีของการใชสิ่งพิมพ ขอเสียของการใชสิ่งพิมพ 

   2.7  หนังสือแบบเรยีนทีเ่หมาะสมสามารถดึงดูดใจของเด็กไดและทําให 

            นักเรียนรกัการอาน  

     2.8  สะดวกสําหรับผูที่ไมมีความรูเรื่องคอมพิวเตอร  

     2.9  สามารถคนควาไดงาย   

3. ประสิทธิผลของสื่อ 

    3.1  นักเรียนไดฝกอานไดรับรูขาวสารโดยการอานและพัฒนาทักษะการ 

          อานและการตีความหมายของสื่อเองได 

     3.2  นักเรียนไดรับความรูความเขาใจเพิ่มมากขึ้น 

     3.3  สะดวกตอการจดัทําเอกสารใชประกอบการเรียนและการประเมินผล 

     3.4  ทําใหโลกทัศนกวางขึ้น  

     3.5  ชวยใหผูเรยีนและครูผูสอนมีการเตรยีมตัวกอนการเรียนและการ 

            สอน 

     3.6  แมนักเรียนไมทราบความหมายของบางคําในแบบเรียน แตก ็

            ใชประโยชนจากแบบเรยีนและหนังสืออยางนอยรอยละ 60   

    3.7  นักเรียนหูหนวกมีความบกพรองดานภาษาทั้งการอานและการเขียน  

            ดังนั้น สื่อสิ่งพิมพจะใชประโยชนไดมาก 

      3.2   แบบเรียนและหนังสือสําหรับคนหูหนวกที่มีภาษามือประกอบมี 

              นอย  ไมมีขายทั่วไป ควรผลิตมาใหมากเพยีงพอกับผูเรียน 

4.  ดานคุณสมบตัิของสื่อ 

      4.1  จํากัดความรูของนกัเรียนเกินไป  ทําใหรูไมทั่วถึงทุกเรื่อง  สามารถ 

             ศึกษาคนควาจากอินเตอรเน็ตไดมากกวา  

      4.2  แบบเรียนทั่วไปมเีนื้อหามากเกนิไป ทําใหนักเรียนไมสนใจ  ควรเพิ่ม 

             ภาพ  คําศัพทและภาษามือสําหรับนักเรียนหูหนวก  

      4.3  บางครั้งขอมูลไมทันสมัย  

      4.4  ชํารุดงาย  ไมคงทน  

      4.5  การเก็บยุงยาก  ตองใชเนื้อที่มาก  เปนภาระในการเก็บรักษา   
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ตอนท่ี 3  ปญหาและอุปสรรคในการใชสื่อการศกึษาของนักเรียนหูหนวกระดบั
มัธยมศึกษาและครูผูสอนในโรงเรียนโสตศกึษา 

                  ปญหาและอุปสรรคในการใชสื่อการศึกษาของนักเรยีนหูหนวกระดับมัธยมศึกษาและ

ครูผูสอนประจําแตละกลุมสาระการเรียนรูทั้ง 8 กลุมสาระ ซึ่งกลุมตัวอยางสามารถเลือกคําตอบได

มากกวา 1 คําตอบ  แสดงในตารางที่ 43 - 49 

               3.1 ปญหาและอปุสรรคในการใชสื่อการศึกษาของนักเรียนหูหนวกระดับ
มัธยมศึกษา 

                   3.1.1 ปญหาและอุปสรรคในการใชวีดิทศันของนักเรียนหูหนวกระดับมัธยมศึกษา 

ตารางท่ี  39  ปญหาและอุปสรรคในการใชวีดิทัศนของนกัเรียนหูหนวกระดับมัธยมศกึษาใน

โรงเรียนโสตศกึษา 

มัธยมศึกษาตอนตน 

           N = 59 

      มัธยมศึกษา 

        ตอนปลาย 

          N = 78 

   มัธยมศึกษา 

          รวม 

      N = 137 

   

ปญหา 

และอุปสรรค 

 จํานวน  รอยละ   จํานวน   รอยละ จํานวน  รอยละ 

ไมมีเครื่องเลน VCD 34 57.63 30 38.46 64 46.72 

ไมมีวีดิทัศนใหใช 
26 44.07 22 28.21 48 35.04 

คุณภาพของวีดิทัศนไมดีพอ 6 10.17 12 15.38 18 13.14 

ไมมีลามภาษามือในวีดิทัศน 21 35.59 23 29.49 44 32.12 

มีลามภาษามือในวีดิทัศนแต

ไมเขาใจภาษามือที่ลาม

อธิบาย 

15 25.42 40 51.28 55 40.15 

ครูไมบอกใหใช 4 6.78 17 21.79 21 15.33 

คิดวา ไมจําเปนตองใช เพราะ

ครูสอนอยางเดียวก็พอ 

2 3.39 7 8.97 9 6.57 

อื่นๆ 6 10.17 9 11.54 15 10.95 

 

 ตารางที่ 39  แสดงวา  จากกลุมตัวอยางนกัเรยีนหหูนวกระดับมัธยมศกึษาตอนตน 59 คน 

พบปญหาและอุปสรรคหลักๆ ในการใชวีดิทัศน คือ ไมมีเครื่องเลน VCD ใช  (รอยละ 57.63) 

ไมมีวีดิทัศนใหใช (รอยละ 44.07)  ไมมีลามภาษามือในวีดิทัศน (รอยละ 35.59) และไมเขาใจ

ภาษามือที่ลามอธิบายในวีดทิัศนประมาณรอยละ  25 
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 สวนกลุมตัวอยางนกัเรียนหหูนวกระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 78 คน พบปญหาและ

อุปสรรคในการใชวีดทิัศนอันดับหนึ่งคือ ไมเขาใจภาษามือที่ลามอธิบายในวีดิทัศน (รอยละ 51.28) 

รองลงมา คือ ไมมีเครื่องเลน VCD (รอยละ 38.4) ไมมีลามภาษามือในวีดิทัศน  (เกือบรอยละ 30) 

ไมมีวีดิทัศนใหใช (รอยละ 28.20)  และมีจํานวนถงึรอยละ 21.79 มีปญหาวา  ครูไมบอกใหใช 

  เมื่อพิจารณาภาพรวมของปญหาและอุปสรรคในการใชวีดทิัศนของนกัเรียนหหูนวกระดบั

มัธยมศึกษาพบวา  ปญหาอันดับหนึ่ง คือ ไมมีเครื่องเลน VCD  (รอยละ 46.72)  รองลงมา คือ 

ปญหาไมเขาใจภาษามือที่ลามอธิบายในวีดทิัศน (รอยละ 40.15)  ไมมีวีดิทัศนใหใช (รอยละ 

35.04) และรอยละ 32.12 พบปญหาไมมีลามภาษามือในวีดิทัศน  ทั้งนี้ มนีักเรยีนรอยละ 6.57 

เทานัน้ทีเ่ห็นวา ไมจําเปนตองใชสื่อ เพราะครูสอนอยางเดยีวก็พอ 

          3.1.2  ปญหาและอุปสรรคในการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) ของ

นักเรียนหูหนวกระดับมัธยมศึกษา 

 

ตารางท่ี 40  ปญหาและอุปสรรคในการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) ของนักเรียน 

                    หูหนวกระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนโสตศึกษา 

มัธยมศึกษาตอนตน 

           N = 59 

      มัธยมศึกษา 

        ตอนปลาย 

          N = 78 

   มัธยมศึกษา 

          รวม 

      N = 137 

 
 

     ปญหาและอุปสรรค 

 จํานวน  รอยละ   จํานวน   รอยละ จํานวน  รอยละ 

ไมมีเครื่องคอมพิวเตอรใช 22 37.29 16 20.51 38 27.74 

ไมมี CAI ใหใช 25 42.37 25 32.05 50 36.50 

ครูไมบอกใหใช 16 27.12 11 14.10 27 19.71 

ไมจําเปนตองใช เพราะครู

สอนอยางเดียวก็พอ 

- - 22 28.21 22 16.06 

อื่นๆ 11 18.64 10 12.82 21 15.33 

 

 ตารางที่ 40  แสดงวา  จากกลุมตัวอยางนกัเรยีนหหูนวกระดับมัธยมศกึษาตอนตน 59 คน  

พบปญหาและอุปสรรคในการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) สูงสุดอันดับแรกคือ ไมมี 

CAI ใหใช (รอยละ 42.37)    รองลงมาคือ ไมมีเครื่องคอมพิวเตอรใหใช  (รอยละ 37.29)  และครู

ไมบอกใหใช (รอยละ 27.12) ทั้งนี้ไมมีนักเรียนคนใดคิดวา CAI ไมมีความจําเปน เพราะครูสอน

อยางเดียวกเ็พียงพอแลว  
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 สําหรับกลุมตัวอยางนกัเรยีนหหูนวกระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 78 คน พบปญหาและ

อุปสรรคในการใชบทเรยีนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) เปนอันดับแรกเหมือนกับกลุมนกัเรียน

มัธยมศึกษาตอนตน คือ ไมมี CAI ใหใช (รอยละ 32.05)  ปญหารองลงมา คือ คิดวาไมจําเปนตอง

ใชเพราะครูสอนอยางเดียวก็พอ (รอยละ 28.21) และไมมีเครื่องคอมพิวเตอรใช (รอยละ 20.51) 

 เมื่อพิจารณาภาพรวมของปญหาและอุปสรรคในการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

(CAI) ของนักเรียนหูหนวกระดบัมัธยมศกึษาพบวา  ปญหาอันดับหนึ่งคือ ไมมี CAI ใหใช  (รอยละ 

36.50)   รองลงมา คือ ไมมีเครื่องคอมพิวเตอรใหใช (รอยละ 27.74)  และครูไมบอกใหใช (รอยละ 

19.71) 

                        3.1.3  ปญหาและอุปสรรคในการใชอินเตอรเน็ตของนักเรียนหูหนวกระดบั

มัธยมศึกษา 

 

ตารางท่ี 41 ปญหาและอุปสรรคในการใชอินเตอรเน็ตของนักเรยีนหูหนวกระดับมัธยมศึกษาใน   

                   โรงเรียนโสตศึกษา 

มัธยมศึกษาตอนตน 

           N = 59 

      มัธยมศึกษา 

        ตอนปลาย 

          N = 78 

   มัธยมศึกษา 

          รวม 

      N = 137 

 

 

      ปญหาและอุปสรรค 

 จํานวน  รอยละ   จํานวน   รอยละ จํานวน  รอยละ 

ใชคอมพิวเตอรไมเปน 18 30.51 16 20.51 34 24.82 

ใชอินเตอรเน็ตไมเปน 25 42.37 23 29.49 48 35.04 

ไมมีเครื่องคอมพิวเตอรใช 15 25.42 8 10.26 23 16.79 

โรงเรียนไมตออินเตอรเน็ตให

ใช 

8 13.56 26 33.33 34 24.82 

ครูไมบอกใหใช 3 5.08 8 10.26 11 8.03 

ไมจําเปนตองใช เพราะครู

สอนอยางเดียวก็พอ 

1 1.69 2 2.56 3 2.19 

อื่นๆ 7 11.86 13 16.67 20 14.60 

 

 

 ตารางที่ 41  แสดงวา  จากกลุมตัวอยางนกัเรยีนหหูนวกระดับมัธยมศกึษาตอนตน 59 คน 

พบปญหาและอุปสรรคในการใชอันดับหนึ่ง คือ ใชอินเตอรเน็ตไมเปน (รอยละ 42.37)  รองลงมา

คือ ใชคอมพิวเตอรไมเปน (รอยละ 30.51)  และ ไมมีเครื่องคอมพิวเตอรใช (รอยละ 25.42) ทั้งนี้มี
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นักเรยีนเพียง 1 คน (รอยละ 1.69) คิดวา ไมจําเปนตองใชอินเตอรเน็ต เพราะครูสอนอยางเดียวก็

เพียงพอแลว 

 สําหรับกลุมตัวอยางนกัเรยีนหหูนวกระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 78 คน พบปญหาและ

อุปสรรคในการใชอินเตอรเน็ตอันดับหนึ่ง คือ โรงเรียนไมตออินเตอรเน็ตใหใช (รอยละ 33.33)  

รองลงมา คือ ใชอินเตอรเน็ตไมเปน (รอยละ 29.49)  และใชคอมพิวเตอรไมเปน  (รอยละ 20.51)  

สวนปญหาไมมเีครื่องคอมพิวเตอรใชและครูไมบอกใหใชเปนปญหาเทากันคือ รอยละ 10.26  ทั้งนี้

มีนักเรยีนรอยละ 2.56 คิดวา อินเตอรเนต็ไมมีความจําเปน 

 เมื่อพิจารณาภาพรวมของปญหาและอุปสรรคในการใชอินเตอรเน็ตของนกัเรียนหหูนวก

ระดับมัธยมศกึษาพบวา  ปญหาอันดับหนึ่งคือ นกัเรียนรอยละ 35.04 ใชอินเตอรเน็ตไมเปน 

รองลงมาคือ ใชคอมพิวเตอรไมเปน  (รอยละ 24.82)  โรงเรียนไมตออินเตอรเน็ตใหใช (รอยละ 

24.82) และไมมีเครื่องคอมพิวเตอรใช (รอยละ 16.79) 

                        3.1.4  ปญหาและอุปสรรคในการใชสื่อสิง่พิมพของนักเรียนหูหนวกระดับ

มัธยมศึกษา 

 

ตารางท่ี 42  ปญหาและอุปสรรคในการใชสื่อสิ่งพมิพของนักเรยีนหหูนวกระดับมัธยมศึกษาใน 

                    โรงเรียนโสตศึกษา 

มัธยมศึกษาตอนตน 

           N = 59 

      มัธยมศึกษา 

        ตอนปลาย 

          N = 78 

   มัธยมศึกษา 

          รวม 

      N = 137 

 

 

       ปญหาและอุปสรรค 

 จํานวน  รอยละ   จํานวน   รอยละ จํานวน  รอยละ 

อานหนังสือไมเขาใจ 36 61.02 54 69.23 90 65.69 

ภาษาหนังสือยาก 44 74.58 45 57.69 89 64.96 

อื่นๆ 1 1.69 3 3.85 4 2.92 

 

 ตารางที่ 42  แสดงวา  จากกลุมตัวอยางนักเรียนหูหนวกระดับมัธยมศกึษาตอนตน 59 คน 

พบปญหาและอุปสรรคในการใชสิ่งพิมพ คือ นักเรยีนรอยละ 74.58 พบวา ภาษาหนังสือเขาใจยาก 

และรอยละ 61.02 อานหนังสือไมเขาใจ 

 สวนกลุมตัวอยางนกัเรียนหหูนวกระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 78 คน พบปญหาและ

อุปสรรคในการใชสื่อสิ่งพิมพ คือ รอยละ 69.23  พบวา อานหนังสือไมเขาใจ และรอยละ 57.69 

พบวา ภาษาหนังสือยาก 
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 แมนักเรยีนหหูนวกระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและนกัเรยีนหหูนวกระดบัมัธยมศกึษา

ตอนตนจะพบปญหาในการใชสื่อสิ่งพิมพมากนอยตางกัน  แตเมื่อพิจารณาภาพรวมของปญหา

และอุปสรรคในการใชสื่อสิ่งพิมพของนักเรยีนหูหนวกระดบัมัธยมศึกษาพบวา  ปญหาอานหนังสือ

ไมเขาใจและปญหาภาษาหนงัสือยากเปนปญหาตอนกัเรียนในระดับใกลเคยีงกนัคือ รอยละ 65.69 

และ 64.96 ตามลําดับ 
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           3.2  ปญหาและอุปสรรคในการใชสื่อการศกึษาของครูผูสอนนักเรียนหูหนวกระดับมัธยมศกึษาในโรงเรียนโสตศึกษา 

                 3.2.1 ปญหาและอุปสรรคในการใชวีดิทศันของครูผูสอนนักเรยีนหหูนวกระดับมัธยมศึกษา 

   

ตารางท่ี 43 ปญหาและอุปสรรคในการใชวีดิทัศนของครผููสอนนักเรยีนหูหนวกระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนโสตศกึษา  จําแนกตามกลุมสาระการเรียนรู 
        ครูภาษาไทย 

N = 16 

     ครคูณติศาสตร 

N = 14 

      ครูวิทยาศาสตร 

N = 16 

ครูสังคมศกึษา ศาสนา 

     และวฒันธรรม 

N = 13 

     ครูสขุศกึษาและ 

          พลศึกษา 

N = 10 

ครศูิลปะ 

N = 7 

    ครูการงานอาชีพ 

     และเทคโนโลย ี

N = 16 

    ครูภาษาอังกฤษ 

N = 12 
รวม 

N = 104 

 

     ปญหาและ 

       อุปสรรค 
  จํานวน   รอยละ  จํานวน   รอยละ   จํานวน   รอยละ   จํานวน    รอยละ   จํานวน   รอยละ   จํานวน   รอยละ   จํานวน    รอยละ  จํานวน  รอยละ จํานวน   รอยละ 

ไมมีเครื่องเลนVCD

ใช 
11 68.75 9 64.29 7 43.75 10 76.92 3 30 4 57.14 8 50.00 5 41.67 57 54.80 

ไมมีวีดิทศันใหใช 10 62.5 6 42.86 3 18.75 7 53.85 3 30 4 57.14 7 43.75 9 75.00 49 47.12 
คุณภาพของวีดิทศัน 

ไมดีพอ 
1 6.25 2 14.29 3 18.75 4 30.77 3 30 3 42.86 3 18.75 - - 19 18.27 

ไมมีลามภาษามือใน 

วีดิทศัน 
6 37.50 3 21.43 7 43.75 8 61.54 5 50 4 57.14 6 37.50 4 33.33 43 41.35 

มีลามภาษามอืใน 

วีดิทศันแตไมเขาใจ 

ภาษามือที่ลาม

อธิบาย 

1 6.25 3 21.43 9 56.25 3 23.08 1 10 2 28.57 3 18.75 3 25.00 25 24.04 

ขาดการสงเสริม 

สนับสนุนการใช 

วีดิทศัน 

8 50.00 4 28.57 4 25.00 6 46.15 3 30 5 71.43 5 31.25 5 41.67 40 38.46 

ไมจําเปนตองใช

เพราะครสูอนอยาง

เดียวก็พอ 

- - - - 1 6.25 1 7.69 - - - - - - - - 2 1.92 

อื่นๆ 3 18.75 3 21.43 1 6.25 - - 2 20 - - - - 1 8.33 10 9.62 
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 ตารางท่ี 43  แสดงวา  จากกลุมตัวอยางครูผูสอนนักเรยีนหหูนวกระดบัมัธยมศกึษาในโรงเรยีนโสตศกึษาจํานวน 104 คน ครูประมาณรอยละ 55 ประสบ

ปญหาการไมมเีครื่องเลน VCD ใชเปนอันดับหนึ่ง    รองลงมา คือ ครูประมาณรอยละ 47 พบปญหาไมมีวีดิทัศนใช   ครูประมาณรอยละ 41 พบปญหาเรื่องการไมมี

ลามภาษามือในวีดิทัศน  นอกจากนี้ ครปูระมาณรอยละ 38 ระบุปญหาการขาดการสงเสริมสนบัสนนุการใชวีดิทัศน  ประมาณรอยละ 24  พบปญหาความไมเขาใจ

ภาษามือที่ลามอธิบายในวีดทิัศน  และอีกรอยละ 18.27 คดิวา  คุณภาพของวีดิทัศนไมดีพอ 

 โดยภาพรวมของปญหาการใชวีดิทศันนัน้  ยังมีปญหาอื่นๆ ที่พบคือ  เนื้อหาวีดิทัศนไมตรงกบัที่สอน  มีการบรรยายคอนขางมาก โดยที่ลามในวีดิทศันยงัไม

สามารถสื่อสารใหเดก็เขาใจในเนื้อหาได  ควรใชการบรรยายนอยที่สุด นอกจากนี้ ยังพบปญหาการติดตอขอใชหองโสตทัศนูปกรณของโรงเรยีนอีกดวย 

  เมื่อจําแนกครูตามกลุมสาระการเรียนรูทั้ง 8 กลุม  พบวา ปญหาอันดับหนึ่งของครูภาษาไทย คือ ไมมีเครื่องเลน VCD ใช (รอยละ 68.75) รองลงมา คือ ครู

ภาษาไทยรอยละ 62.5 พบปญหาไมมีวีดิทศันใหใช  รอยละ 50 พบปญหาการขาดการสงเสริมสนับสนุนการใชวีดทิัศน   โดยครูภาษาไทยเพียงรอยละ 6.25 มีปญหา

ความไมเขาใจภาษามือที่ลามอธิบายในวีดทิัศน 

 จากจํานวนครูคณิตศาสตร 14 คน พบวา ครูคณิตศาสตรสวนใหญ (รอยละ 64.29) พบปญหาการไมมีเครื่องเลน VCD ใช รองลงมา คือ ครูคณิตศาสตร 

รอยละ 42.86 พบปญหาไมมีวีดิทศันใช   ประมาณรอยละ 29 มีปญหาการขาดการสงเสริมสนับสนุนการใชวีดทิัศน  และรอยละ 21.43  พบกับปญหาไมมีลามภาษา-

มือในวีดิทัศนและปญหาความไมเขาใจภาษามือที่ลามอธบิายในวีดทิัศน 

 สําหรับครูวิทยาศาสตรนั้น  รอยละ 56.25 พบปญหาไมเขาใจภาษามือที่ลามอธิบายในวีดิทศัน  และรอยละ 43.75 พบปญหาการไมมีเครื่องเลน VCD ใชและ

ปญหาการไมมีลามภาษามือในวีดทิัศน 

 สวนปญหาของครูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คือ ประมาณรอยละ 77 พบปญหาไมมีเครื่องเลน VCD ใช    ประมาณรอยละ 62  พบปญหาไมมีลาม

ภาษามือในวีดิทัศน  ประมาณรอยละ 54  พบปญหาไมมวีีดิทัศนใช  นอกจากนี้ รอยละ 46.15 พบกับปญหาการขาดการสงเสริมสนบัสนุนการใชวีดิทัศน  ในขณะที่

ประมาณรอยละ 31 ระบุวา คุณภาพของวีดิทัศนไมดีพอ  และรอยละ 23  พบปญหาความไมเขาใจภาษามือที่ลามอธิบายในวดีิทัศน 

 สําหรับครูสุขศึกษาและพลศึกษา  รอยละ 50 ระบุปญหา ไมมีลามภาษามือในวีดิทัศน  ในขณะที่รอยละ 30 พบปญหาไมมีเครื่องเลน VCD ใช   ไมมีวีดิทัศน

ใช   คุณภาพของวีดิทัศนไมดีพอ  และขาดการสงเสริมสนบัสนุนการใชวีดทิัศน  
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 สวนครูศิลปะนัน้ รอยละ 71.43  ระบุวา มีปญหาการขาดการสงเสริมสนบัสนุนการใชวดีิทัศน  รอยละ 57.14  พบปญหาไมมีเครื่องเลน VCD ใช  ไมมีวีดิทัศน

ใหใช  และไมมีลามภาษามือในวีดิทัศน   ในขณะที่เกือบรอยละ 43  เห็นวา  คุณภาพวีดิทศันไมดีพอ  และประมาณรอยละ 29  พบปญหาความไมเขาใจภาษามือที่

ลามอธิบายในวีดทิัศน 

 สวนครูการงานอาชีพและเทคโนโลยี  รอยละ 50 พบปญหาไมมีเครื่องเลน VCD ใช  รอยละ 43.75 พบปญหาไมมีวดีิทัศนใหใช  รอยละ 37.50  พบปญหาไม

มีลามภาษามือในวีดิทัศน  ประมาณรอยละ 31 ระบุวา  ขาดการสงเสริมสนบัสนุนการใชวีดิทัศน  และประมาณรอยละ 19  พบปญหาคณุภาพวีดิทัศนไมดีพอและ

ปญหาความไมเขาใจภาษามือที่ลามอธิบายในวีดทิัศน  

 สําหรับครูภาษาอังกฤษ  สวนใหญ (รอยละ 75)  ระบุปญหาไมมีวีดิทัศนใหใช   ประมาณรอยละ 42  ระบุปญหาไมมีเครื่องเลน VCD ใหใช และปญหาการ

ขาดการสงเสริมสนบัสนุนการใชวีดิทัศน  ประมาณรอยละ 33 พบปญหาไมมีลามภาษามือในวีดทิัศน   และรอยละ 25 มีปญหาความไมเขาใจภาษามือที่ลามอธิบาย

ในวีดิทศัน 
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                     3.2.2 ปญหาและอุปสรรคในการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) ของครูผูสอนนักเรียนหูหนวกระดับมัธยมศกึษา 

     

ตารางท่ี 44 ปญหาและอุปสรรคในการใชบทเรียนคอมพวิเตอรชวยสอน (CAI) ของครูผูสอนนักเรยีนหหูนวกระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนโสตศึกษา  จําแนกตาม 

                    กลุมสาระการเรียนรู  
        ครูภาษาไทย 

N = 16 

     ครคูณติศาสตร 

N = 14 

      ครูวิทยาศาสตร 

N = 16 

ครูสังคมศกึษา ศาสนา 

     และวฒันธรรม 

N = 13 

     ครูสขุศกึษาและ 

          พลศึกษา 

N = 10 

           ครูศิลปะ 

N = 7 

ครูการงานอาชีพ 

และเทคโนโลย ี

N = 16 

    ครูภาษาอังกฤษ 

N = 12 
รวม 

N = 104 

 

      ปญหาและ  

       อุปสรรค 
  จํานวน   รอยละ  จํานวน   รอยละ   จํานวน   รอยละ   จํานวน    รอยละ   จํานวน   รอยละ   จํานวน   รอยละ   จํานวน    รอยละ  จํานวน  รอยละ จํานวน   รอยละ 

ไมมีเครื่อง

คอมพิวเตอรใช 
8 50.00 4 28.57 5 31.25 5 38.46 4 40.00 3 42.86 4 25.00 6 50.00 39 37.50 

ไมมีสื่อ CAI ใหใช 8 50.00 6 42.86 8 50.00 7 53.85 3 30.00 3 42.86 6 37.50 6 50.00 47 45.19 
คุณภาพของสือ่ CAI 

ไมตรงจดุประสงค

การเรยีนการสอน 

5 31.25 6 42.86 7 31.25 5 38.46 4 40.00 3 42.86 8 50.00 2 16.67 40 38.46 

ขาดงบประมาณใน

การจดัซือ้ 
6 37.50 5 35.71 6 37.50 5 38.46 4 40.00 3 42.86 5 31.25 6 50.00 40 38.46 

ขาดการสนบัสนุน

สงเสริมการใชสือ่ 

CAI 

5 31.25 6 42.86 5 31.25 7 53.85 5 50.00 3 42.86 6 37.50 5 41.67 42 40.38 

ไมจําเปนตองใช 

เพราะครสูอนอยาง

เดียวก็พอ 

- - - - - - 1 7.69 - - 1 14.29 - - - - 2 1.92 

อื่นๆ 1 6.25 1 7.14 - - 1 7.69 2 20.00 - - - - - - 5 4.80 
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 ตารางที่ 44  แสดงวา   จากกลุมตัวอยางครูผูสอนนักเรียนหหูนวกระดบัมัธยมศกึษาในโรงเรียนโสตศึกษาจํานวน 104 คน  ครูประมาณรอยละ 45 พบ 

ปญหาการไมมีสื่อ CAI ใหใช   ประมาณรอยละ 40 พบปญหาการขาดการสงเสริมสนับสนุนการใชสื่อ CAI   ประมาณรอยละ 38 พบปญหาคุณภาพของส่ือ CAI ไม

ตรงจุดประสงคการเรยีนการสอนและปญหาการขาดงบประมาณในการจัดซื้อ  ในขณะที่รอยละ 37.5 พบปญหาไมมีเครื่องคอมพิวเตอรใช   ทั้งนี้ มีครูนอยกวารอยละ 

2 ที่ระบุวา CAI ไมมีความจําเปน 

 เมื่อแยกพจิารณาตามกลุมสาระการเรียนรูทั้ง 8 กลุม  พบวา  ครูภาษาไทยรอยละ 50 พบปญหาไมมีเครื่องคอมพิวเตอรใชและปญหาไมมีสื่อ CAI ใหใช   

รอยละ 37.50 พบปญหาขาดงบประมาณในการจดัซื้อ  และประมาณรอยละ 31 พบปญหาคณุภาพของส่ือ CAI ไมตรงจุดประสงคการเรยีนการสอนและปญหาการ

ขาดการสนับสนนุสงเสริมการใชสื่อ CAI 

 สําหรับครูคณติศาสตร  รอยละ 42.86  พบปญหาไมมีสื่อ CAI ใหใช    ปญหาคุณภาพของส่ือ CAI ไมตรงจุดประสงคการเรียนการสอนและปญหาการขาด

การสนับสนนุสงเสริมการใชสื่อ CAI  ในขณะที่ประมาณรอยละ 36  พบปญหาขาดงบประมาณในการจัดซื้อ  และประมาณรอยละ 29 พบปญหาไมมเีครื่อง

คอมพิวเตอรใช 

 สวนจํานวนครูวิทยาศาสตร  รอยละ 50  พบปญหาไมมีสือ่ CAI ใหใช  รอยละ 37.50 พบปญหาขาดงบประมาณในการจัดซื้อ  และรอยละ 31.25  พบปญหา

ไมมีเครื่องคอมพิวเตอรใช  ปญหาคุณภาพของส่ือ CAI ไมตรงจุดประสงคการเรยีนการสอน และปญหาขาดการสงเสริมสนับสนุนการใชสื่อ CAI   

 ครูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมประมาณรอยละ 54 พบปญหาไมมีสื่อ CAI ใหใชและปญหาการขาดการสนบัสนุนสงเสริมการใชสื่อ  ประมาณรอยละ 

39 พบปญหาไมมีเครื่องคอมพิวเตอรใช  ปญหาคณุภาพของส่ือ CAI ไมตรงจุดประสงคการเรียนการสอนและปญหาขาดงบประมาณในการจัดซื้อ  

 ครูสุขศึกษาและพลศกึษารอยละ 50 พบปญหาขาดการสนับสนุนสงเสริมการใชสื่อ CAI   รอยละ 40 พบปญหาไมมีเครื่องคอมพิวเตอรใช  ปญหาคุณภาพ

ของสื่อ CAI ไมตรงจุดประสงคการเรียนการสอนและปญหาขาดงบประมาณในการจัดซื้อ  และรอยละ 30 พบปญหาไมมีสื่อ CAI ใหใช 

 สําหรับครูศิลปะนั้น  ประมาณรอยละ 43 ระบุวา พบปญหาทั้ง 5 ปญหาตอไปนี้ คือ ไมมีเครื่องคอมพิวเตอรใช  ไมมีสื่อ CAI ใหใช   คุณภาพของส่ือ CAI ไม

ตรงจุดประสงคการเรยีนการสอน  ขาดงบประมาณในการจัดซื้อ  และขาดการสนบัสนุนสงเสริมการใชสื่อ CAI      
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 สวนครูการงานอาชีพและเทคโนโลยี   รอยละ 50 พบปญหาคุณภาพของส่ือ CAI ไมตรงจุดประสงคการเรียนการสอน ประมาณรอยละ 38  พบปญหาไมมีสื่อ 

CAI ใหใชและปญหาขาดการสนับสนนุสงเสริมการใชสื่อ CAI  

 ครูภาษาอังกฤษรอยละ 50  พบปญหาไมมีเครื่องคอมพิวเตอรใช   ปญหาไมมีสื่อ CAI ใหใชและปญหาขาดงบประมาณในการจัดซื้อ  ประมาณรอยละ 42 

พบปญหาขาดการสนับสนุนสงเสริมการใชสื่อ CAI  และประมาณรอยละ 17 พบปญหาคณุภาพของส่ือ CAI ไมตรงจุดประสงคการเรียนการสอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

112 

                     3.2.3  ปญหาและอุปสรรคในการใชอินเตอรเน็ตของครูผูสอนนักเรยีนหูหนวกระดับมัธยมศึกษา   

 

ตารางท่ี 45 ปญหาและอุปสรรคในการใชอินเตอรเน็ตของครูผูสอนนักเรียนหูหนวกระดับมัธยมศึกษา  จําแนกตามกลุมสาระการเรียนรู 
        ครูภาษาไทย 

N = 16 

     ครคูณติศาสตร 

N = 14 

      ครูวิทยาศาสตร 

N = 16 

ครูสังคมศกึษา ศาสนา 

     และวฒันธรรม 

N = 13 

     ครูสขุศกึษาและ 

          พลศึกษา 

N = 10 

           ครูศิลปะ 

N = 7 

ครูการงานอาชีพ 

และเทคโนโลย ี

N = 16 

    ครูภาษาอังกฤษ 

N = 12 
รวม 

N = 104 

 

ปญหาและ

อุปสรรค 
  จํานวน   รอยละ  จํานวน   รอยละ   จํานวน   รอยละ   จํานวน    รอยละ   จํานวน   รอยละ   จํานวน   รอยละ   จํานวน    รอยละ  จํานวน  รอยละ จํานวน   รอยละ 

ขาดทักษะการใช

คอมพิวเตอร 
6 37.50 3 21.43 2 12.50 2 15.38 4 40.00 1 14.29 3 18.75 2 16.67 23 22.16 

ขาดทักษะการใช

อินเตอรเน็ต 
10 62.50 6 42.86 4 25.00 9 69.23 6 60.00 3 42.86 4 25.00 4 33.33 46 44.23 

ขาดเครือ่ง

คอมพิวเตอร 
4 25.00 3 21.43 4 25.00 6 46.15 4 40.00 2 28.57 4 25.00 4 33.33 31 29.81 

โรงเรียนไมมีการตอ

อินเตอรเน็ตใหใช 
1 6.25 4 28.57 3 18.75 1 7.69 3 30.00 3 42.86 3 18.75 5 41.67 23 22.16 

ขาดการสนบัสนุน

สงเสริมการใช

อินเตอรเน็ต 

4 25.00 5 35.71 5 31.25 3 23.08 4 40.00 3 42.86 5 31.25 4 33.33 33 31.73 

คิดวาไมจําเปนตอง

ใชเพราะครูสอน

อยางเดียวก็พอ 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - 

อื่นๆ 1 6.25 2 14.29 1 6.25 2 15.38 1 10.00 - - 1 6.25 2 16.67 10 9.62 

 

 ตารางที่ 45  จากกลุมตัวอยางครูผูสอนนักเรียนหูหนวกระดับมัธยมศกึษาในโรงเรียนโสตศึกษาจํานวน 104 คน  ครูประมาณรอยละ 44 พบปญหาและ

อุปสรรคการใชอินเตอรเน็ต คือ ขาดทักษะการใชอินเตอรเน็ต  รองลงมา คือ ครปูระมาณรอยละ 32 พบปญหาขาดการสนับสนนุสงเสริมการใชอนิเตอรเน็ต  ประมาณ
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รอยละ 30 ขาดเครื่องคอมพิวเตอร  และประมาณรอยละ 22 พบปญหาขาดทกัษะการใชคอมพิวเตอรและปญหาโรงเรียนไมมีการตออินเตอรเน็ตใหใช  สวนปญหา

อื่นๆ ที่พบคือ  มคีอมพิวเตอรมีไมเพยีงพอ  ความเร็วของอินเตอรเนต็ชามากและหลุดบอย  คาบหรือชั่วโมงสอนและหองคอมพิวเตอรวางไมตรงกนั  และโรงเรียน

จํากัดเวลาในการใชอินเตอรเน็ต  ทั้งนี้ ไมมีครูคนใดระบุวา ไมจําเปนตองใชอินเตอรเน็ต 

 เมื่อแยกพจิารณาตามกลุมสาระการเรียนรูทั้ง 8 กลุม  พบวา  ครูภาษาไทยมากกวารอยละ 60 ขาดทักษะการใชอนิเตอรเนต็  ครูรอยละ 37.5 ขาดทักษะการ

ใชคอมพิวเตอร  และรอยละ 25  พบปญหาขาดเครื่องคอมพิวเตอรและขาดการสนับสนุนสงเสริมการใชอินเตอรเนต็ 

 ครูคณิตศาสตรประมาณรอยละ 43 พบปญหาขาดทกัษะการใชอินเตอรเน็ต  ประมาณรอยละ 36 พบปญหาขาดการสนับสนนุสงเสริมการใชอินเตอรเน็ต  

ประมาณรอยละ 29  พบปญหาโรงเรียนไมมีการตออินเตอรเน็ตใหใช  และประมาณรอยละ 21 พบปญหาขาดทกัษะการใชคอมพิวเตอรและขาดเครื่องคอมพิวเตอร 

 ครูวิทยาศาสตรประมาณรอยละ  31  พบปญหาขาดการสนับสนุนสงเสริมการใชอินเตอรเน็ต    รอยละ 25 พบปญหาขาดทกัษะการใชอินเตอรเน็ตและขาด

เครื่องคอมพิวเตอร  ในขณะที่รอยละ 19 พบปญหาโรงเรียนไมตออินเตอรเน็ตใหใช 

 สําหรับครูสังคมศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ประมาณรอยละ 69 ระบุปญหาขาดทกัษะการใชอินเตอรเน็ต    ประมาณรอยละ 46 ขาดเครื่องคอมพิวเตอร 

และรอยละ 23 ขาดการสนับสนนุสงเสริมการใชอินเตอรเน็ต สวนปญหาขาดทักษะการใชคอมพิวเตอรนัน้ มีครูสงัคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมรอยละ 15.38  

เทานัน้ที่พบปญหานี ้

 สวนจํานวนครูสุขศึกษาและพลศึกษา  รอยละ 60 ขาดทักษะการใชอินเตอรเน็ต    รอยละ 40 พบปญหาขาดทักษะการใชคอมพิวเตอร  ขาดเครื่อง

คอมพิวเตอร  ขาดการสนับสนนุสงเสริมการใชอินเตอรเนต็  และจํานวนถงึรอยละ 30 พบปญหาโรงเรียนไมมีการตออินเตอรเน็ตใหใช 

 สําหรับครูศิลปะ  ประมาณรอยละ 43 พบปญหาขาดทักษะการใชอินเตอรเน็ต  การที่โรงเรียนไมตออินเตอรเน็ตใหใชและปญหาการขาดการสนบัสนุน

สงเสริมการใชอินเตอรเนต็  ประมาณรอยละ 29  ขาดเครือ่งคอมพิวเตอร  และประมาณรอยละ 14 พบปญหาขาดทกัษะการใชคอมพิวเตอร 

 ครูการงานอาชีพและเทคโนโลยีประมาณรอยละ 31 พบปญหาการขาดการสนับสนนุสงเสริมการใชอินเตอรเน็ต  รอยละ 25 พบปญหาขาดทักษะการใช

อินเตอรเน็ตและปญหาขาดเครื่องคอมพิวเตอร  และอีกประมาณรอยละ 19 พบปญหาขาดทักษะการใชคอมพิวเตอรและปญหาโรงเรยีนไมมีการตออินเตอรเน็ตใหใช 
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 และสําหรับครูภาษาอังกฤษ  ประมาณรอยละ 42 พบปญหา โรงเรยีนไมมีการตออินเตอรเนต็ใหใช  รอยละ 33.33 พบปญหาการขาดทักษะการใช

อินเตอรเน็ต  ขาดเครื่องคอมพิวเตอร  และปญหาขาดการสนับสนุนสงเสริมการใชอินเตอรเน็ต  สวนปญหาการขาดทักษะการใชคอมพิวเตอรมีประมาณรอยละ 17 
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                       3.2.4 ปญหาและอุปสรรคในการใชสื่อสิ่งพิมพของครูผูสอนนักเรียนหูหนวกระดับ 

มัธยมศึกษา  นําเสนอขอมูลเปน 4 ประเดน็ ดังนี ้

                          1) ปญหาการอานหนังสือของนักเรียนหูหนวก 

                         - นักเรียนหูหนวกมักอานหนังสือไมออกหรือไมเขาใจความหมายของสิ่งที่

อานอยางลึกซึ้ง โดยเฉพาะคําทีเ่ปนนามธรรม    

                                     - นักเรยีนหูหนวกมีขอจํากัดในการรับรูความหมายของคํา กลุมคํา  ใน

บริบทของขอความ  บางครั้งขอความ 4 บรรทดั นักเรยีนจะรูแคความหมายของคําหรือกลุมคาํเดียว 

ไมเขาใจบรบิททัง้หมดของขอความ ทําใหครูตองใชเวลามากในการถายทอดความรูใหกบันักเรียน     

                                     - หนังสือแบบเรียนที่มีแตตัวหนังสือก็ทําใหนักเรียนขาดความสนใจ

เนื่องจากอานหนงัสือไมออก 

 
                2) ปญหาการสื่อสารดวยภาษามือ 

                          - โรงเรียนโสตศึกษาตางๆ มีการใชภาษามือที่แตกตางกนั โดยเฉพาะ

การใชภาษามืออธิบายคําทีเ่ปนศัพทเฉพาะหรือคําศัพทยากๆ ที่ยังไมมีภาษามือ  ครูผูสอนจึงมักใช

วิธีกําหนดภาษามือขึ้นใชในวิชาที่สอนเอง   

                        - ครูผูสอนบางทานยังมีปญหาในการใชภาษามือใหติดตอสื่อสารและ

อธิบายใหนักเรยีนหูหนวกไดเขาใจอยางเต็มที่ตามตองการ ทําใหเกิดความไมเขาใจในการเรียน

การสอน   

                        - หนังสือยังคงมีลักษณะเดิมๆ  ภาษาหรือขอความเขียนในเชิงวิชาการ

หรือใชภาษาราชการ  ครูผูสอนจึงตองลามภาษามือใหนักเรียนทุกครั้งเมื่ออานหนงัสือ      

 

                3) ปญหาการขาดหลักสูตรและหนังสือเรียนเฉพาะสําหรับนักเรยีน 

หูหนวก 

                        -โรงเรียนโสตศึกษาในปจจบุันยงัคงใชหลกัสูตรและเนื้อหาการสอนของ

โรงเรียนปกติมาปรับใชสอนนักเรียนหูหนวก  โดยแบบเรียนที่ใชเปนสิ่งพิมพที่ใชรวมกับนักเรียน

ปกติ  ไมมีหนังสือแบบเรียนเฉพาะสําหรับนกัเรียนหหูนวก  

                      -ในแบบเรยีนไมมีภาษามือใหนักเรยีนหูหนวกไดเรียนทุกวิชาและขาดการ

พัฒนาแบบเรียนที่เหมาะสมกับคนหหูนวกอยางตอเนื่อง  

                      -สิ่งพิมพปจจุบนัทีใ่ชรวมกบันกัเรียนทั่วไปนั้น  มีภาษาที่เปนนามธรรม

ซับซอน ไมสอดคลองและไมเหมาะสมกับสภาพความพิการของนักเรียนหูหนวกทีม่ีความบกพรอง

ทางดานภาษา นักเรียนหูหนวกอานแลวไมเขาใจ ภาษาที่ใชยากเกินไปสําหรับเด็กหหูนวก             
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                        - เมื่อครูอธิบายดวยการลามภาษามือ  ภาษามือจะมีคําศัพททีจ่ํากัดและ

ไมมากเทากับจํานวนคําในภาษาไทย  เชน เนื้อหาเรื่องการแบงเซลล  การคํานวณหาคาโมเมนต  

พลังงานศักย พลังงานจลนในวิชาวิทยาศาสตร  เปนตน  นักเรยีนจะจําชื่อคําศัพทไมได  หรือเรื่อง

ระดับความแตกตางของเสียงวรรณยุกตในวิชาภาษาไทย  ซึ่งครูไมสามารถอธิบายแยกแยะให

นักเรียนหูหนวกเขาใจได  ดังนั้น หนังสือที่นักเรียนหูหนวกใชเรียน  ครูจึงตองตัดทอนใหเหลือ

เนื้อความที่สามารถอธิบายใหเขาใจไดงายขึน้ 

                        - ในการเรยีนการสอนสําหรับนกัเรียนหหูนวก  ครูตองหารูปมาใชใหมาก 

เพื่อนักเรียนหูหนวกจะเขาใจเนื้อหาในบทเรียนไดดียิ่งขึ้น   

                4) ปญหาการขาดแคลนหนังสือเรียนและสื่อสิ่งพมิพอื่นๆ 

                    - สื่อสิ่งพิมพในโรงเรยีนโสตศกึษาบางแหงยังขาดแคลนมาก  มีแบบเรยีน

ไมเพียงพอใหนักเรียนใชตามจํานวนนกัเรียน   

                         - หนังสือตางๆ สําหรับเด็กหหูนวก โดยเฉพาะหนังสือทีเ่กี่ยวกับภาษามือ

ยังมีไมเพียงพอกับความตองการของนกัเรยีนและครูผูใช  

                    - ไมมีสื่อสิ่งพิมพบริการใหแกครูผูสอน ทําใหเปนปญหาตอการอานและ

คนควา  ครูผูสอนตองเตรียมเอาจากหนังสือพิมพตางๆ ซึ่งเปนปญหาดานการขาดงบประมาณใน

การจัดซื้อของโรงเรยีน 

 

-------------------------------------------------------------------------------------- 
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ตอนท่ี 4 ความตองการใชสื่อการศึกษาของนักเรียนหูหนวกระดับมัธยมศกึษา 
            และครูผูสอนในโรงเรียนโสตศกึษา 

   4.1 ความตองการใชสื่อการศกึษาของนักเรียนหูหนวกระดบัมัธยมศกึษา 

                   4.1.1  ความตองการใชสื่อวีดทิัศนของนกัเรยีนหหูนวกระดบัมัธยมศกึษา  ครอบคลุม

ประเด็นคุณลักษณะของวีดทิัศนที่เหมาะสม  ความตองการวีดิทัศนประกอบการเรียนแตละกลุม

สาระการเรียนรูทั้ง 8 กลุมสาระ  และความตองการดานเนื้อหาตามอัธยาศัย  ดังแสดงในตารางที ่

46 – 50 โดยตารางที่ 48 – 50 กลุมตัวอยางสามารถเลือกตอบไดมากกวา 1 คําตอบ 

ตารางท่ี 46  ความตองการใชสื่อวีดิทัศนที่มีลามภาษามอืประกอบของนักเรยีนหูหนวกระดับ 

                    มัธยมศึกษา  จําแนกตามระดับการศกึษา 

มัธยมศึกษาตอนตน 

           N = 59 

      มัธยมศึกษา 

        ตอนปลาย 

          N = 78 

   มัธยมศึกษา 

          รวม 

      N = 137 

  

                 รายการ 

 จํานวน  รอยละ   จํานวน   รอยละ จํานวน  รอยละ 

ตองการ     57  96.61      78    100   135  98.54 

ไมตองการ      -      -       -      -      -      - 

ไมระบุ       2   3.39       -      -      2  1.46 

 

 ตารางที่  46  พบวา  จากกลุมตัวอยางนักเรียนหูหนวกระดับมัธยมศกึษาในโรงเรียนโสต

ศึกษาจํานวน 137 คน  เกือบทัง้หมด คือ รอยละ 98.54 ตองการใชสื่อวีดิทัศนที่มีลามภาษามือ

ประกอบ  เมื่อแยกพจิารณาตามระดบัการศึกษา  พบวา นักเรียนหูหนวกระดับมัธยมศึกษา

ตอนตนรอยละ 96.61 และนักเรียนหูหนวกระดับมธัยมศึกษาตอนปลายทั้งหมด (รอยละ 100)

ตองการใชสื่อวีดิทศันทีม่ีลามภาษามือประกอบ นับวาเปนความตองการที่ไมแตกตางกนัมาก 
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ตารางท่ี 47 ความตองการดานคณุลักษณะของสื่อวีดิทัศนที่มีลามภาษามือประกอบของนกัเรียน 

                   หูหนวกระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนโสตศึกษา  จําแนกตามระดบัการศึกษา 

มัธยมศึกษาตอนตน 

           N = 59 

      มัธยมศึกษา 

        ตอนปลาย 

          N = 78 

   มัธยมศึกษา 

          รวม 

      N = 137 

 

                 รายการ 

 จํานวน  รอยละ   จํานวน   รอยละ จํานวน  รอยละ 

มีลามภาษามืออยางเดียว 13 22.03 15 19.23 28 20.44 

มีตัวหนังสือบรรยายใตภาพ 

อยางเดียว (subtitle) 

9 15.25 8 10.26 17 12.41 

มีทั้งลามภาษามือและ

ตัวหนังสือบรรยายใตภาพ 

32 54.24 38 48.72 70 51.09 

ไมตอบ 5 8.47 17 21.79 22 16.06 

 

 ตารางที่  47  แสดงวา  นักเรียนหูหนวกระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนโสตศกึษามากกวา

รอยละ 50 ตองการทั้งลามภาษามือและตัวหนังสือบรรยายใตภาพ  เพื่อสื่อสารขอมูล/คําพูดในวีดิ

ทัศน  ในขณะที่ประมาณรอยละ 20 ตองการลามภาษามืออยางเดียว  และประมาณรอยละ 12 

ตองการตัวหนังสือบรรยายใตภาพอยางเดียว (Subtitle) 

 เมื่อแยกพจิารณานกัเรียนมัธยมศึกษาตามระดบัการศึกษา  พบวา  นักเรียนหหูนวกระดับ

มัธยมศึกษาตอนตนรอยละ 54.24 และนักเรียนหูหนวกระดับมัธยมศกึษาตอนปลายรอยละ 48.72   

ตองการสื่อวีดิทัศนทีม่ีทั้งลามภาษามือประกอบและตัวหนงัสือบรรยายใตภาพ (Subtitle)  

ในขณะที่นกัเรียนหหูนวกระดบัมัธยมศกึษาตอนตนประมาณรอยละ  22 และนักเรียนหู

หนวกระดบัมัธยมศกึษาตอนปลายประมาณรอยละ19ตองการสื่อวีดิทัศนที่มีลามภาษามือ

ประกอบเพยีงอยางเดียว  และนักเรยีนหูหนวกระดับมัธยมศึกษาตอนตนประมาณรอยละ  15 และ

นักเรยีนหหูนวกระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประมาณรอยละ 10 ตองการสื่อวีดิทัศนที่มตีัวหนังสือ

บรรยายใตภาพ (Subtitle) เพียงอยางเดียว  
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ตารางท่ี 48  ความตองการใชสื่อวีดิทัศนประกอบการเรียนของนักเรียนหูหนวกระดับมัธยมศึกษาตอนตนในโรงเรียนโสตศึกษา  จําแนกตามกลุมสาระการเรียนรู 

ระดับความตองการ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย ไมตองการ ไมตอบ รวม 

 

             กลุมสาระการเรียนรู 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

ภาษาไทย 33 55.93 12 20.34 10 16.95 2 3.39 - - 2 3.39 59 100 

คณิตศาสตร 28 47.46 12 20.34 15 25.42 1 1.69 - - 3 5.08 59 100 

วิทยาศาสตร 32 54.24 10 16.95 7 11.86 5 8.47 - - 5 8.47 59 100 

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 34 57.63 10 16.95 9 15.25 6 10.17 - - - - 59 100 

สุขศึกษาและพลศึกษา 25 42.37 15 25.42 12 20.34 6 10.17 - - 1 1.69 59 100 

ศิลปะ 19 32.20 13 22.03 16 27.12 6 10.17 2 3.39 3 5.08 59 100 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี 20 33.90 19 32.20 12 20.34 6 10.17 2 3.39 - - 59 100 

ภาษาตางประเทศ (อังกฤษ) 25 42.37 17 28.81 8 13.56 7 11.86 - - 2 3.39 59 100 

 

 ตารางที่  48  แสดงวา  นักเรยีนหหูนวกระดับมัธยมศึกษาตอนตนมีความตองการใชสื่อวีดิทศันประกอบการเรยีนในระดับมากถึงมากที่สุด ดังนี้ คือ  ประมาณ

รอยละ 76 ตองการสื่อวีดิทัศนประกอบการเรียนภาษาไทย   รองลงมาประมาณรอยละ 75  ตองการสื่อวีดิทัศนประกอบการเรียนสังคมศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

และประมาณรอยละ 71 ตองการสื่อวีดิทัศนประกอบการเรียนวิทยาศาสตรและภาษาอังกฤษ   ประมาณรอยละ 68 ตองการสื่อวีดิทัศนประกอบการเรยีนคณิตศาสตร

และสุขศึกษาและพลศึกษา   ประมาณรอยละ 66 ตองการสื่อวีดิทัศนประกอบการเรียนการงานอาชพีและเทคโนโลยี และอันดับสุดทายประมาณรอยละ 54  ตองการ

สื่อวีดิทัศนประกอบการเรียนศิลปะ ทั้งนี้ นกัเรยีนมากกวารอยละ 5 ระบุวา ตองการใชสื่อวีดิทัศนประกอบการเรียนในระดับมากที่สุดในวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรม (รอยละ 57.63) ภาษาไทย (รอยละ 55.93)  และวิทยาศาสตร (รอยละ 54.24) 
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ตารางท่ี  49  ความตองการใชสื่อวีดิทัศนประกอบการเรยีนของนักเรียนหูหนวกระดับมัธยมศกึษาตอนปลายในโรงเรียนโสตศกึษา  จําแนกตามกลุมสาระการเรียนรู 

ระดับความตองการ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย ไมตองการ ไมตอบ รวม 

 

             กลุมสาระการเรียนรู 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

ภาษาไทย 39 50.00 33 42.31 4 5.13 1 1.28 1 1.28 - - 78 100 

คณิตศาสตร 27 34.62 23 29.49 21 26.92 4 5.13 3 3.85 - - 78 100 

วิทยาศาสตร 39 50.00 27 34.62 11 14.10 1 1.28 - - - - 78 100 

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 38 48.72 20 25.64 16 20.51 4 5.13 - - - - 78 100 

สุขศึกษาและพลศึกษา 33 42.31 26 33.33 15 19.23 4 5.13 - - - - 78 100 

ศิลปะ 33 42.31 18 23.08 16 20.51 9 11.54 2 2.56 - - 78 100 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี 35 44.87 20 25.64 14 17.95 8 10.26 1 1.28 - - 78 100 

ภาษาตางประเทศ (อังกฤษ) 28 35.90 30 38.46 13 16.67 6 7.69 - - 1 1.28 78 100 

   

 ตารางที่  49  พบวา  นักเรียนหูหนวกระดบัมัธยมศกึษาตอนปลายมีความตองการใชสื่อวีดิทัศนประกอบการเรียนในระดับมากถึงมากที่สดุ ดังนี้ คือ ประมาณ

รอยละ  92  ตองการสื่อวีดิทัศนประกอบการเรยีนภาษาไทย    รองลงมา มากกวารอยละ 84 ตองการสื่อวีดิทัศนประกอบการเรียนวิทยาศาสตร   ประมาณรอยละ 76  

ตองการสื่อวีดิทัศนประกอบการเรยีนสุขศกึษาและพลศึกษา   ประมาณรอยละ 74  ตองการสื่อวีดิทัศนประกอบการเรียนสังคมศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรมและ

ภาษาอังกฤษ   ประมาณรอยละ 71  ตองการสื่อวีดิทัศนประกอบการเรยีนการงานอาชีพและเทคโนโลยี    ประมาณรอยละ 65 ตองการสื่อวีดิทัศนประกอบการเรียน

ศิลปะ   และอันดับสุดทาย ประมาณรอยละ 64  ตองการสื่อวีดิทัศนประกอบการเรียนคณิตศาสตร  ทั้งนี้  นักเรียนครึ่งหนึ่ง (รอยละ 50)  ระบุวา ตองการใชสื่อวีดิทัศน

ประกอบการเรยีนภาษาไทยและวิทยาศาสตรในระดับมากที่สุด
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ตารางท่ี  50  ความตองการสื่อวีดิทัศนที่มีภาษามือประกอบเนื้อหาอื่นๆ นอกเหนือจากเนื้อหาใน 

                     หลักสูตรของนกัเรียนหหูนวกระดบัมัธยมศกึษา  จําแนกตามระดับการศกึษา 

มัธยมศึกษาตอนตน 

N = 59 

มัธยมศึกษา 

ตอนปลาย 

N = 78 

มัธยมศึกษา 

รวม 

N = 137 

 

   

                 เนื้อหา 

 จํานวน  รอยละ   จํานวน   รอยละ จํานวน  รอยละ 

ศิลปวัฒนธรรม 24 40.68 33 42.31 57 41.61 

กีฬา 33 55.93 45 57.69 78 56.93 

อาชีพ 38 64.41 36 46.15 74 54.01 

กฎหมาย 43 72.88 29 37.18 72 52.55 

สุขภาพ 31 52.54 37 47.44 68 49.64 

อื่นๆ 4 6.78 16 20.51 20 14.60 

 

 ตารางที่ 50 แสดงวา  นักเรียนหูหนวกระดับมัธยมศึกษาตอนตนประมาณรอยละ 73  

ตองการสื่อวีดิทัศนเนื้อหาเรื่องกฎหมายเปนอันดับหนึ่ง  รองลงมา ประมาณรอยละ 64  ตองการ

สื่อวีดิทัศนเนื้อหาเรื่องอาชีพ และประมาณรอยละ 56  ตองการความรูเรื่องกีฬา 

 สําหรับนักเรียนหูหนวกระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย    ประมาณรอยละ 58  ตองการสื่อ

วีดิทัศนเนื้อหาเรื่องกีฬาเปนอันดับหนึ่ง รองลงมา ประมาณรอยละ 47  ตองการความรูเรื่องสุขภาพ

และประมาณรอยละ 46 ตองการความรูเรื่องอาชีพ 

 เมื่อพิจารณาในภาพรวมของนักเรียนหูหนวกระดับมัธยมศึกษาทั้งหมด  พบวา  มีความ

ตองการสื่อวีดิทัศนเนื้อหากฬีาเปนอันดับหนึ่ง คือ ประมาณรอยละ 54  รองลงมา ประมาณรอยละ 

54 ตองการเนื้อหาดานอาชีพ และอันดบัสาม ประมาณรอยละ 53  ตองการเนื้อหาดานกฎหมาย 
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                   4.1.2  ความตองการใชบทเรยีนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) ของนักเรียนหูหนวก

ระดับมัธยมศกึษา  ครอบคลุมประเด็นเรื่องความตองการใช CAI ของแตละกลุมสาระการเรยีนรู

และประเภทของบทเรียน  ดังแสดงในตารางที่ 51 - 54  

 

ตารางท่ี  51  ความตองการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) ของนักเรียนหหูนวกระดบั 

                     มัธยมศึกษาในโรงเรียนโสตศึกษา  จําแนกตามระดับการศึกษา 

มัธยมศึกษาตอนตน 

           N = 59 

      มัธยมศึกษา 

        ตอนปลาย 

          N = 78 

   มัธยมศึกษา 

          รวม 

      N = 137 

  

                 รายการ 

 จํานวน  รอยละ   จํานวน   รอยละ จํานวน  รอยละ 

ตองการ     47   79.66      70   89.74   117  85.40 

ไมตองการ      1    1.69       3    3.85     4   2.92 

ไมตอบ     11   18.64       5    6.41    16  11.68 

 

  ตารางที่  51 แสดงวา  นักเรียนหูหนวกระดับมัธยมศึกษาตอนตนประมาณ รอยละ 80  

ตองการใชบทเรยีนคอมพิวเตอรชวยสอนประกอบการเรียน สวนนักเรียนหูหนวกระดับมัธยมศกึษา

ตอนปลายประมาณรอยละ 90  ตองการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  ซึ่งเมื่อพิจารณาใน

ภาพรวมของนักเรียนหูหนวกระดับมัธยมศึกษา  พบวา  ประมาณรอยละ 85  ตองการใชบทเรยีน

คอมพิวเตอรชวยสอน  และมนีักเรยีนรอยละ 3 ระบุวา ไมตองการ 
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ตารางท่ี 52 ความตองการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) ประกอบการเรยีนของนกัเรียนหหูนวกระดบัมัธยมศึกษาตอนตน  จําแนกตามกลุมสาระการเรียนรู 

ระดับความตองการ 

          มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย ไมตองการ ไมตอบ รวม 

 

             กลุมสาระการเรียนรู 
   จํานวน  รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

ภาษาไทย 32 54.24 13 22.03 4 6.78 5 8.47 - - 5 8.47 59 100 

คณิตศาสตร 27 45.76 15 25.42 10 16.95 5 8.47 - - 2 3.39 59 100 

วิทยาศาสตร 31 52.54 10 16.95 10 16.95 6 10.17 - - 2 3.39 59 100 

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 21 35.59 15 25.42 12 20.34 5 8.47 - - 6 10.17 59 100 

สุขศึกษาและพลศึกษา 27 45.76 16 27.12 6 10.17 5 8.47 - - 5 8.47 59 100 

ศิลปะ 21 35.59 14 23.73 9 15.25 8 13.56 2 3.39 5 8.47 59 100 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี 26 44.07 11 18.64 13 22.03 5 8.47 - - 4 6.78 59 100 

ภาษาตางประเทศ (อังกฤษ) 25 42.37 10 16.95 10 16.95 10 16.95 - - 4 6.78 59 100 

 

 ตารางที่  52  แสดงวา  นักเรียนหูหนวกระดบัมัธยมศกึษาตอนตน มีความตองการบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) ในระดับมากถึงมากที่สุด ดังนี้คือ 

อันดับหนึง่  ประมาณรอยละ 76 ตองการบทเรียนคอมพวิเตอรชวยสอนสําหรบัภาษาไทย    รองลงมา ประมาณรอยละ 73  ตองการบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

(CAI) สําหรบัสุขศึกษาและพลศกึษา    ประมาณรอยละ 71  ตองการบทเรยีนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) สําหรบัคณิตศาสตร     ประมาณรอยละ 70  ตองการบทเรยีน

คอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) สําหรับวิทยาศาสตร    ประมาณรอยละ 63  ตองการบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) สําหรับการงานอาชีพและเทคโนโลย ี   

ประมาณรอยละ 61  ตองการบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) สําหรับสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม    และประมาณรอยละ  59 ตองการบทเรยีน

คอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) สําหรับศิลปะและภาษาอังกฤษ  นักเรยีนมากกวาครึ่งหนึ่งระบุวา  ตองการบทเรยีนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) ในระดับมากที่สุด

สําหรับภาษาไทย (รอยละ 54.24) และวิทยาศาสตร (รอยละ 52.54) 
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ตารางท่ี 53 ความตองการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) ประกอบการเรยีนของนกัเรียนหหูนวกระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย  จําแนกตามกลุมสาระการ

เรียนรู 

ระดับความตองการ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย ไมตองการ ไมตอบ รวม 

 

             กลุมสาระการเรียนรู 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

ภาษาไทย 34 43.59 33 42.31 7 8.97 2 2.56 - - 2 2.56 78 100 

คณิตศาสตร 31 39.74 21 26.92 20 25.64 5 6.41 1 1.28 - - 78 100 

วิทยาศาสตร 31 39.74 30 38.46 14 17.95 3 3.85 - - - - 78 100 

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 30 38.46 25 32.05 12 15.38 5 6.41 - - 6 7.69 78 100 

สุขศึกษาและพลศึกษา 31 39.74 27 34.62 14 17.95 4 5.13 - - 2 2.56 78 100 

ศิลปะ 30 38.46 18 23.08 16 20.51 5 6.41 2 2.56 7 8.97 78 100 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี 36 46.15 21 26.92 12 15.38 4 5.13 - - 5 6.41 78 100 

ภาษาตางประเทศ (อังกฤษ) 34 43.59 22 28.21 14 17.95 5 6.41 1  2 2.56 78 100 

   

 ตารางที่  53  พบวา  นกัเรียนหหูนวกระดบัมัธยมศกึษาตอนปลายมีความตองการบทเรยีนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) ในระดับมากถึงมากที่สุด ดังนี้คือ  

ประมาณรอยละ 86  ตองการบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI)  สําหรับภาษาไทย     รองลงมา ประมาณรอยละ 78  ตองการบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI)  

สําหรับวิทยาศาสตร    ประมาณรอยละ 74  ตองการบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI)  สําหรับสุขศึกษาและพลศึกษา   ประมาณรอยละ 73 ตองการบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอน (CAI)  สําหรับการงานอาชีพและเทคโนโลยี     ประมาณรอยละ 72 ตองการบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI)  สําหรับภาษาอังกฤษ  

ประมาณรอยละ 71 ตองการบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI)  สําหรับสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   ประมาณรอยละ 67 ตองการบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

(CAI)  สําหรับคณติศาสตร  และอันดับสุดทายคือ  ประมาณรอยละ 62  ตองการบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI)  สําหรับศิลปะ  ทั้งนี้ มีนักเรียนหูหนวกระดับ
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มัธยมศึกษาตอนปลายระบุวา ตองการใชบทเรยีนคอมพวิเตอรชวยสอน (CAI) ในระดับมากที่สุด 3 อันดับแรก ดังนี้คือ ประมาณรอยละ 46 ตองการบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอน (CAI)  สําหรับกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลย ี และประมาณรอยละ 44 ตองการบทเรยีนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) สําหรับ

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
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ตารางที่  54  ความตองการบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) ประเภทตางๆ ของนกัเรยีนหหูนวก 

                     ระดับมัธยมศกึษา 

มัธยมศึกษาตอนตน 

           N = 59 

      มัธยมศึกษา 

        ตอนปลาย 

          N = 78 

   มัธยมศึกษา 

          รวม 

      N = 137 

 

                 รายการ 

 จํานวน  รอยละ   จํานวน   รอยละ จํานวน  รอยละ 

การสอน     18   30.51      22   28.21    40  29.20 

แบบฝกหัด     34   57.63      30   38.46    64  46.72 

แบบทดสอบ     30   50.85      26   33.33    56  40.88 

เกม     41   69.49      40   51.28    81  59.12 

สถานการณจําลอง     23   38.98       38   48.72    61  44.53 

 

 ตารางที่ 54  แสดงวา  จากกลุมตัวอยางนักเรียนหูหนวกระดับมัธยมศึกษาตอนตนประมาณ

รอยละ 69  ตองการบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) ประเภทเกมเปนอันดับหนึ่ง รองลงมา 

ประมาณรอยละ 58  ตองการประเภทแบบฝกหัด และประมาณรอยละ 51 ตองการประเภท

แบบทดสอบ 

 สําหรับนักเรียนหูหนวกระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ประมาณรอยละ 51 ตองการบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) ประเภทเกมเปนอันดับหนึ่ง   รองลงมา ประมาณรอยละ 49  ตองการ

ประเภทสถานการณจําลอง  และประมาณรอยละ 38  ตองการประเภทแบบฝกหัด 

 เมื่อพิจารณาในภาพรวมของนักเรียนหูหนวกระดับมัธยมศึกษา  พบวา  ประมาณรอยละ 59

ตองการบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) ประเภทเกมเปนอันดับหนึ่ง   รองลงมา ประมาณรอยละ 

47  ตองการประเภทแบบฝกหัด  ประมาณรอยละ 45 ตองการประเภทสถานการณจําลอง   และ

ประมาณรอยละ 41 ตองการประเภทแบบทดสอบ  
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                4.1.3  ความตองการใชอินเตอรเนต็ประกอบการเรียนของนกัเรียนหหูนวกระดบั

มัธยมศึกษา  ดังแสดงในตารางที่  55 - 57 

 

ตารางที่ 55  ความตองการใชอินเตอรเน็ตประกอบการเรียนของนักเรียนหูหนวกระดับมัธยมศกึษาใน 

                    โรงเรียนโสตศึกษา 

มัธยมศึกษาตอนตน 

N = 59 

มัธยมศึกษา 

ตอนปลาย 

N = 78 

มัธยมศึกษา 

รวม 

N = 137 

 

               รายการ 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

ตองการ 
51 86.44 66 84.62 117 85.40 

ไมตองการ 2 3.39 1 1.28 3 2.19 

ไมระบุ 6 10.17 11 14.10 17 12.41 

 

 ตารางที่ 55  แสดงวา  นักเรยีนหูหนวกระดับมัธยมศึกษาตอนตนจํานวนถึงประมาณรอยละ 

86  ตองการใชอินเตอรเน็ตประกอบการเรยีน  ในขณะที่นกัเรียนหูหนวกระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย  

ตองการใชอินเตอรเน็ตประกอบการเรยีน ในจํานวนใกลเคยีงกัน คือ ประมาณรอยละ  84   

เมื่อพิจารณาในภาพรวมพบวา  นักเรียนประมาณรอยละ 85  ตองการใชอินเตอรเน็ต   ขณะที่มีผูไม

ตองการรอยละ 2.19 
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ตารางท่ี  56  ความตองการใชอินเตอรเน็ตประกอบการเรยีนของนักเรียนหูหนวกระดับมัธยมศกึษาตอนตน  จําแนกตามกลุมสาระการเรียนรู 

ระดับความตองการ 

          มากที่สุด              มาก           ปานกลาง              นอย           ไมตองการ            ไมตอบ            รวม 

 

             กลุมสาระการเรียนรู 
   จํานวน  รอยละ   จํานวน  รอยละ  จํานวน  รอยละ  จํานวน  รอยละ   จํานวน  รอยละ  จํานวน  รอยละ  จํานวน  รอยละ 

ภาษาไทย 31 52.54 19 32.20 5 8.47 1 1.69 - - 3 5.08 59 100 

คณิตศาสตร 23 38.98 22 37.29 7 11.86 3 5.08 1 1.69 3 5.08 59 100 

วิทยาศาสตร 24 40.68 19 32.20 9 15.25 3 5.08 - - 4 6.78 59 100 

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 23 38.98 22 37.29 7 11.86 5 8.47 - - 2 3.39 59 100 

สุขศึกษาและพลศึกษา 25 42.37 19 32.20 10 16.95 2 3.39 - - 3 5.08 59 100 

ศิลปะ 23 38.98 17 28.81 13 22.03 3 5.08 - - 3 5.08 59 100 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี 20 33.90 24 40.68 8 13.56 3 5.08 - - 4 6.78 59 100 

ภาษาตางประเทศ (อังกฤษ) 23 38.98 19 32.20 8 13.56 2 3.39 - - 7 11.86 59 100 

 

 ตารางที่  56 แสดงวา  นักเรยีนหหูนวกระดับมัธยมศึกษาตอนตนตองการใชอนิเตอรเน็ตประกอบการเรยีนในระดับมากถึงมากที่สุด  ดังนีค้ือ อันดับหนึ่ง  

ประมาณรอยละ 85  ตองการอินเตอรเน็ตประกอบการเรยีนภาษาไทย  รองลงมา ประมาณรอยละ 76  ตองการประกอบการเรียนสําหรับคณิตศาสตรและสังคมศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม   ประมาณรอยละ 75  ตองการประกอบการเรยีนสุขศกึษาและพลศึกษาและการงานอาชพีและเทคโนโลย ี  ประมาณรอยละ  73  ตองการ

ประกอบการเรยีนวิทยาศาสตร  ประมาณรอยละ 71  ตองการประกอบการเรยีนภาษาอังกฤษ  และประมาณรอยละ 68  ตองการประกอบการเรียนศิลปะ 
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ตารางท่ี  57  ความตองการใชอินเตอรเน็ตประกอบการเรยีนของนักเรียนหูหนวกระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย  จําแนกตามกลุมสาระการเรียนรู 

                                                                                                      ระดับความตองการ 

          มากที่สุด              มาก           ปานกลาง              นอย           ไมตองการ            ไมตอบ            รวม 

 

             กลุมสาระการเรียนรู 
   จํานวน  รอยละ   จํานวน  รอยละ  จํานวน  รอยละ  จํานวน  รอยละ   จํานวน  รอยละ  จํานวน  รอยละ  จํานวน  รอยละ 

ภาษาไทย 38 48.72 30 38.46 6 7.69 1 1.28 - - 3 3.85 78 100 

คณิตศาสตร 25 32.05 28 35.90 17 21.79 3 3.85 2 2.56 3 3.85 78 100 

วิทยาศาสตร 35 44.87 32 41.03 5 6.41 2 2.56 1 1.28 3 3.85 78 100 

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 33 42.31 28 35.90 14 17.95 1 1.28 - - 2 2.56 78 100 

สุขศึกษาและพลศึกษา 32 41.03 28 35.90 13 16.67 2 2.56 - - 3 3.85 78 100 

ศิลปะ 32 41.03 28 35.90 9 11.54 5 6.41 2 2.56 2 2.56 78 100 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี 36 46.15 26 33.33 10 12.82 3 3.85 1 1.28 2 2.56 78 100 

ภาษาตางประเทศ (อังกฤษ) 38 48.72 27 34.62 8 10.26 4 5.13 -  1 1.28 78 100 

   

 ตารางที่  57  แสดงวา  นักเรียนหหูนวกระดบัมัธยมศกึษาตอนปลายตองการใชอินเตอรเนต็ประกอบการเรียนในระดับมากถึงมากที่สุด  ดังนี้คือ อันดับหนึ่ง 

ประมาณรอยละ 87  ตองการอินเตอรเน็ตประกอบการเรยีนภาษาไทย  รองลงมา รอยละ 86  ตองการประกอบการเรียนวิทยาศาสตร  ประมาณรอยละ 83 ตองการ

ประกอบการเรยีนภาษาอังกฤษ  ประมาณรอยละ 79  ตองการประกอบการเรียนการงานอาชีพและเทคโนโลยี  ประมาณรอยละ 78  ตองการประกอบการเรียนสังคม

ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ประมาณรอยละ 77  ตองการประกอบการเรยีนสุขศกึษาและพลศกึษา  และศิลปะ  และประมาณรอยละ 68  ตองการประกอบการ

เรียนคณิตศาสตร 
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               4.1.4  ความตองการสื่อสิ่งพิมพของนักเรยีนหูหนวกระดับมัธยมศึกษา แสดงใน

ตารางที่  58 - 59 

 

ตารางท่ี  58  ความตองการสื่อสิ่งพิมพอ่ืนๆ นอกเหนือจากแบบเรยีนประกอบการเรยีนของ 

                     นักเรยีนหหูนวกระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนโสตศึกษา  จําแนกตามระดบั 

มัธยมศึกษาตอนตน 

           N = 59 

      มัธยมศึกษา 

        ตอนปลาย 

          N = 78 

   มัธยมศึกษา 

          รวม 

      N = 137 

 

                 รายการ 

 จํานวน  รอยละ   จํานวน   รอยละ จํานวน  รอยละ 

ตองการ 
47 79.66 72 92.31 119 86.86 

ไมตองการ - - 3 3.85 3 3.85 

ไมระบุ 12 20.34 3 3.85 15 10.95 

 

 ตารางที่  58  พบวา  นักเรียนหูหนวกระดบัมัธยมศกึษาตอนตนประมาณรอยละ 80  

ตองการสื่อสิ่งพิมพอ่ืนๆ นอกเหนือจากหนังสือเรียนประกอบการเรียน ขณะที่นกัเรียนหหูนวกระดบั

มัธยมศึกษาตอนปลายจํานวนถึงประมาณรอยละ 92  ตองการสื่อสิ่งพิมพอ่ืนๆ ประกอบการเรียน

เพิ่มขึ้น  โดยมีสวนหนึ่งคือ ประมาณรอยละ 4 ระบุวา ไมตองการสื่อสิ่งพิมพอ่ืนๆ อีก  และเมื่อ

พิจารณาภาพรวมของนักเรียนหูหนวกระดับมัธยมศึกษา  พบวา ประมาณรอยละ 87 ตองการ

สิ่งพิมพอ่ืนๆ เพิ่มเพื่อประกอบการเรียน 
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ตารางท่ี  59  ความตองการดานประเภทของสิ่งพิมพตางๆ  นอกเหนือจากแบบเรียนของนักเรียน 

                     หูหนวกระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนโสตศกึษา  จําแนกตามระดับการศกึษา 

มัธยมศึกษาตอนตน 

N = 59 

มัธยมศึกษา 

ตอนปลาย 

N = 78 

มัธยมศึกษา 

รวม 

N = 137 

 
 

                 รายการ 

 จํานวน  รอยละ   จํานวน   รอยละ จํานวน  รอยละ 

นวนิยาย      22   37.29      17   21.79    39  28.47 

เรื่องสั้น      32   54.24      21   26.92    53  38.69 

นิตยสาร      33   55.93      32   41.03    65  47.45 

หนังสือพิมพ      44   74.58      59   75.64   103  75.18 

หนังสือสารคด ี      34   57.63      41   52.56    75  54.74 

อื่นๆ       9   15.25      10   12.82    19   13.87 

 

 ตารางที่ 59 แสดงวา นักเรียนหูหนวกระดับมัธยมศึกษาตอนตนและมัธยมศึกษาตอนปลาย

ประมาณรอยละ 75  ตองการหนังสือพิมพ   รองลงมา ประมาณรอยละ 55  ตองการหนังสือสารคดี  

ประมาณรอยละ 47 ตองการนิตยสาร   ขณะที่ประมาณรอยละ 39 ตองการเรื่องสั้น  และประมาณ

รอยละ 28  ตองการนวนิยาย   

 เมื่อแยกพจิารณาตามระดับการศึกษา  พบวา นักเรียนหหูนวกระดบัมัธยมศกึษาตอนตน 

ตองการสื่อสิ่งพิมพตามลําดับ  ดังนี้คือ  ประมาณรอยละ  75 ตองการหนังสือพิมพ    ประมาณ

รอยละ 58  ตองการหนังสือสารคดี   ประมาณรอยละ 56  ตองการนิตยสาร  ประมาณรอยละ 54 

ตองการเรื่องสั้น  และประมาณรอยละ 37 ตองการนวนิยาย 

 สวนนักเรียนหูหนวกระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตองการสื่อสิ่งพิมพตามลําดับ  ดังนี้คือ  

ประมาณรอยละ 76 ตองการหนังสือพิมพ  ประมาณรอยละ 53  ตองการหนังสือสารคดี   

ประมาณรอยละ 41 ตองการนิตยสาร  ประมาณรอยละ 27 ตองการเรื่องสั้น  และประมาณรอยละ 

22  ตองการนวนิยาย 
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 4.2  ความตองการใชสื่อการศกึษาของครูผูสอนนักเรยีนหูหนวกระดับมัธยมศกึษาในโรงเรียนโสตศึกษา 

                    4.2.1  ความตองการใชวีดิทศันของครูผูสอนนักเรยีนหหูนวกระดับมัธยมศึกษา 

 

ตารางท่ี 60  ความตองการใชวีดิทัศนประกอบการสอนของครูผูสอนนักเรยีนหูหนวกระดับมัธยมศึกษา จําแนกตามกลุมสาระการเรียนรู 
        ครูภาษาไทย 

N = 16 

     ครคูณติศาสตร 

N = 14 

      ครูวิทยาศาสตร 

N = 16 

ครูสังคมศกึษา ศาสนา 

     และวฒันธรรม 

N = 13 

     ครูสขุศกึษาและ 

          พลศึกษา 

N = 10 

           ครูศิลปะ 

N = 7 

ครูการงานอาชีพ 

และเทคโนโลย ี

N = 16 

    ครูภาษาอังกฤษ 

N = 12 
รวม 

N = 104 

 

 

    ความ

คิดเห็น   จํานวน   รอยละ  จํานวน   รอยละ   จํานวน   รอยละ   จํานวน    รอยละ   จํานวน   รอยละ   จํานวน   รอยละ   จํานวน    รอยละ  จํานวน  รอยละ จํานวน   รอยละ 

ตองการ 14 87.50 12 85.71 16 100.00 13 100.00 9 90.00 6 85.71 15 93.75 11 91.67 96 92.31 

ไมตองการ - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

ไมระบุ 2 12.50 2 14.29 - - - - 1 10.00 1 14.29 1 6.25 1 8.33 8 7.69 

 

 ตารางที่  60 แสดงวา  ครูผูสอนนักเรียนหูหนวกระดบัมัธยมศึกษาในโรงเรยีนโสตศกึษา  สวนใหญ คือ ประมาณรอยละ 92  ตองการใชวีดิทัศนประกอบการ

สอน  โดยเฉพาะครูวิทยาศาสตรและครูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมทั้งหมด (รอยละ 100)  รองลงมา คือ ครูการงานอาชีพและเทคโนโลยี (ประมาณรอยละ 94)  

ครูภาษาอังกฤษ (ประมาณรอยละ 92) และครูประจํากลุมสาระการเรียนรูที่เหลือไมต่ํากวารอยละ 85 ก็ไดระบุความตองการใชวีดทิัศนประกอบการสอนเชนกัน    
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ตารางท่ี 61  ความตองการดานคุณลักษณะของวีดิทัศนที่มีลามภาษามือประกอบของครูผูสอนนักเรียนหูหนวกระดับมัธยมศกึษา จําแนกตามกลุมสาระการเรียนรู 
        ครูภาษาไทย 

N = 16 

     ครคูณติศาสตร 

N = 14 

      ครูวิทยาศาสตร 

N = 16 

ครูสังคมศกึษา ศาสนา 

     และวฒันธรรม 

N = 13 

     ครูสขุศกึษาและ 

          พลศึกษา 

N = 10 

           ครูศิลปะ 

N = 7 

ครูการงานอาชีพ 

และเทคโนโลย ี

N = 16 

    ครูภาษาอังกฤษ 

N = 12 
รวม 

N = 104 

 

 

        รายการ 

  จํานวน   รอยละ  จํานวน   รอยละ   จํานวน   รอยละ   จํานวน    รอยละ   จํานวน   รอยละ   จํานวน   รอยละ   จํานวน    รอยละ  จํานวน  รอยละ จํานวน   รอยละ 

มีลามภาษามือ

อยางเดียว 
- - - - 2 12.50 - - - - - - 3 18.75 1 8.33 6 5.77 

มีตัวหนังสือ

บรรยายใต

ภาพอยางเดียว 

(subtitle) 

1 6.25 1 7.14 2 12.50 - - - - 1 14.29 1 6.25 1 8.33 7 6.73 

มีทั้งลามภาษา

มือและ

ตัวอักษร

บรรยายใต

ภาพ (subtitle) 

15 93.75 11 78.57 12 75.00 11 84.62 9 90.00 5 71.42 12 75.00 10 83.34 85 81.73 

ไมระบุ - - 2 14.29 - - 2 15.38 1 10.00 1 14.29 - - - - 6 5.77 

 

 ตารางที่ 61  แสดงวา  ครูผูสอนนักเรียนหูหนวกระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนโสตศึกษาประมาณรอยละ  82  ตองการวีดิทัศนที่มีทั้งลามภาษามือและ

ตัวอักษรบรรยายใตภาพ (subtitle)  มีเพียงประมาณรอยละ  7 เทานัน้ที่ตองการใหมีตัวหนังสือบรรยายใตภาพอยางเดียว (subtitle) และประมาณรอยละ 6  ตองการ

ใหมีลามภาษามืออยางเดยีว 
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 เมื่อพิจารณาถึงครูประจําแตละกลุมสาระการเรียนรูที่แสดงความตองการใหวีดทิัศนมทีั้งลามภาษามือและตัวอักษรบรรยายใตภาพ พบวา  อันดบัหนึ่งคือ ครู

ภาษาไทย (ประมาณรอยละ  94)  รองลงมา คือ  ครูสุขศึกษาและพลศึกษา (รอยละ 90)  ครูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ประมาณรอยละ  85)  และ ครู

ภาษาอังกฤษ (รอยละ 83) 

                4.2.2   ความตองการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) ของครูผูสอนนักเรียนหหูนวกระดบัมัธยมศึกษา 

 

ตารางท่ี 62  ความตองการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) ประกอบการสอนของครูผูสอนนกัเรยีนหหูนวกระดับมัธยมศกึษา จําแนกตามกลุมสาระการเรียนรู 
        ครูภาษาไทย 

N = 16 

     ครคูณติศาสตร 

N = 14 

      ครูวิทยาศาสตร 

N = 16 

ครูสังคมศกึษา ศาสนา 

     และวฒันธรรม 

N = 13 

     ครูสขุศกึษาและ 

          พลศึกษา 

N = 10 

           ครูศิลปะ 

N = 7 

ครูการงานอาชีพ 

และเทคโนโลย ี

N = 16 

    ครูภาษาอังกฤษ 

N = 12 
รวม 

N = 104 

 

 

    ความ

คิดเห็น   จํานวน   รอยละ  จํานวน   รอยละ   จํานวน   รอยละ   จํานวน    รอยละ   จํานวน   รอยละ   จํานวน   รอยละ   จํานวน    รอยละ  จํานวน  รอยละ จํานวน   รอยละ 

ตองการ 13 81.25 10 71.43 10 62.50 10 76.92 8 80.00 3 42.86 13 81.25 9 75.00 76 73.08 

ไมตองการ 3 18.75 - - 2 12.50 - - 1 10.00 - - - - - - 6 5.77 

ไมตอบ - - 4 28.57 4 25.00 3 23.08 1 10.00 4 57.14 3 18.75 3 25.00 22 21.15 

 

 ตารางที่ 62  แสดงวา  ครูผูสอนนักเรียนหหูนวกระดบัมัธยมศึกษาในโรงเรียนโสตศึกษาประมาณรอยละ 73  ตองการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน

ประกอบการสอน  โดยมีประมาณรอยละ 6  ระบุวาไมตองการใช  ทั้งนี้มีครูถงึประมาณรอยละ 21  ที่ไมตอบคําถาม  โดยเฉพาะอยางยิ่งครศูิลปะมากกวารอยละ  50  

ไมตอบคําถาม 

 เมื่อพิจารณาถึงครูประจําแตละกลุมสาระการเรียนรูที่แสดงความตองการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน พบวา อนัดับหนึ่ง คือ ครูภาษาไทยและครูการงาน

อาชีพและเทคโนโลยี (ประมาณรอยละ 81)  รองลงมาคือ ครูสุขศึกษาและพลศกึษา (รอยละ 80)    ครูสังคมศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ประมาณรอยละ 77)     ครู

ภาษาอังกฤษ (รอยละ 75)  ครูคณติศาสตร (ประมาณรอยละ 71)  ครูวิทยาศาสตร (ประมาณรอยละ 63)  และอันดับสุดทายคือ ครูศิลปะประมาณรอยละ 43 
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    4.2.3  ความตองการใชอินเตอรเน็ตของครูผูสอนนกัเรยีนหูหนวกระดับมัธยมศึกษา 

 

ตารางท่ี 63  ความตองการใชอินเตอรเนต็เปนสื่อเสริมการสอนของครูผูสอนนักเรยีนหูหนวกระดับมัธยมศึกษา จําแนกตามกลุมสาระการเรียนรู 
ครูภาษาไทย 

N = 16 

ครคูณติศาสตร 

N = 14 

ครวูิทยาศาสตร 

N = 16 

ครูสังคมศกึษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม 

N = 13 

ครูสขุศกึษาและ 

พลศึกษา 

N = 10 

ครศูิลปะ 

N = 7 

ครูการงานอาชีพ 

และเทคโนโลย ี

N = 16 

ครูภาษาอังกฤษ 

N = 12 
รวม 

N = 104 

 

 

    ความ

คิดเห็น จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

ตองการ 12 75.00 7 50.00 13 81.25 10 76.92 7 70.00 5 71.43 13 81.25 11 91.67 78 75.00 

ไมตองการ 3 18.75 2 14.29 1 6.25 1 7.69 1 10.00 - - 1 6.25 - - 9 8.65 

ไมตอบ 1 6.25 5 35.71 2 12.50 2 15.39 2 20.00 2 28.57 2 12.50 1 8.33 17 16.35 

 

 ตารางที่ 63  แสดงวา  ครูผูสอนนักเรียนหูหนวกระดับมัธยมศึกษาในโรงเรยีนโสตศกึษา สวนใหญ คือ  รอยละ 75 ตองการใชอินเตอรเน็ตเปนสื่อเสริมการสอน  

โดยมีเพียงประมาณรอยละ 9 ที่ไมตองการ และมีถึงประมาณรอยละ 16 ไมตอบคําถาม 

 เมื่อพิจารณาถึงครูประจําแตละกลุมสาระการเรียนรูที่แสดงความตองการใชอินเตอรเน็ตเพื่อเสริมการสอน  พบวา อันดับหนึ่งคือ ครูภาษาอังกฤษ (ประมาณ

รอยละ 92)  รองลงมาคือ  ครูวิทยาศาสตรและครูการงานอาชีพและเทคโนโลยี (ประมาณรอยละ 81)     ครูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ประมาณรอยละ 77)   

ครูภาษาไทย (รอยละ 75)   ครูศิลปะ (ประมาณรอยละ 71)   ครูสุขศึกษาและพลศึกษา (รอยละ 70)  และครูคณิตศาสตร (รอยละ  50) 
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                    4.2.4  ความตองการดานเนื้อหาในสื่อการศกึษาของครูผูสอนนักเรียนหูหนวกระดบัมัธยมศกึษาประจาํแตละกลุมสาระการเรียนรู  ดังแสดงในตารางที่  

64 - 71 

 

ตารางท่ี 64  ความตองการดานเนื้อหาในสื่อการศกึษาของครูผูสอนนักเรยีนหูหนวกระดับมัธยมศึกษาประจํากลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย จําแนกตามรูปแบบสื่อ 

ความตองการดานเนื้อหาในสื่อการศึกษา 

เนื้อหาในวีดิทศัน       เนื้อหาในบทเรียนคอมพิวเตอร 

ชวยสอน (CAI) 

           เนื้อหาในอินเตอรเน็ต               เนื้อหาในสื่อสิ่งพิมพ 

     1.  การเขียนประโยคในการสื่อสาร    

     2.  การเขียนแบบทางการ 

     3. วรรณคดี  

     4. ความหมายของคํา 

     5. บทละคร (เนื้อเรื่อง) 

     6. คําประพันธ 

     7. การใชภาษาไทย 

     8. คุณธรรม จริยธรรม  

     9. ภาพเหตุการณหรือละคร

ประกอบ 

 

1.  ชนิดของคํา 

2.  การเขียนจดหมาย 

3.  บทละคร 

4.  การใชภาษาไทย 

5.  การเขียนแบบทางการ 

6.  ไวยากรณ 

7.  การสรางประโยค  

8.  วรรณคด ี

  

1. ชนิดของคํา 

2. การเขียนจดหมาย 

3. บทละคร 

4. ทักษะการอาน 

5. ทักษะการเขียน 

6. การใชประโยค 

7. คําประพันธประเภทตางๆ  

8. นิทานสําหรบัเดก็                        

9. วรรณคด/ี วรรณกรรมตาง 

10. หลักการใชภาษา  มารยาทใน

การใชภาษา 

      11.  ประวัติบุคคลหรือสถานที่  

1. การเขียนภาษาไทยเพื่อการ

สื่อสาร 

2. แบบเรยีนภาษาไทย ชั้น ม.1-

ม.3 

3. หนังสือบทเรยีนตางๆ ทีท่ําขึ้น

สําหรับ  

    เดก็หูหนวก    

4. หนังสืออานนอกเวลา 
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ตารางท่ี 65  ความตองการดานเนื้อหาในสื่อการศึกษาของครูผูสอนนักเรียนหหูนวกระดับมัธยมศึกษาประจํากลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร จําแนกตามรูปแบบ 

                     สื่อ 

ความตองการดานเนื้อหาในสื่อการศึกษา 

               เนื้อหาในวีดิทัศน       เนื้อหาในบทเรียนคอมพิวเตอร 

ชวยสอน (CAI) 

           เนื้อหาในอินเตอรเน็ต               เนื้อหาในสื่อสิ่งพิมพ 

     1. คําศัพทคณิตศาสตรระดับ

มัธยมศึกษา 

     2. แฟกทอเรียล  (factorial) 

     3. ฟงกชั่น (function) 

     4. การแยกตัวประกอบ 

     5. การหาพื้นที ่

     6. การหา ห.ร.ม. และ ค.ร.น.  

     7. การลบ 

     8. การหาร    

     9. วิธีเรียงสับเปลี่ยนกับการจัดหมู   

    10. การวิเคราะหสถิตเิบื้องตน 

(เพราะ เนื้อหามาก  ตัวอยางยาว) 

    11. กราฟ (เพราะตองใชเสนระนาบ

ที่มาตราเทากัน และหาตัวอยางให 

         นักเรียนดูไดยาก)  

       1.  การทําฐานสิบ (เลขฐาน)   

       2. การบวก  ลบ   

       3. การหาร  การคูณ   

       4. การแยกตัวประกอบ 

       5. การหา ห..ร.ม. และ ค.ร.น.  

       6. เรขาคณติ 

       7. รากที่สองและรากที่สาม 

       8. วิธีเรียงสบัเปลีย่นกับการจดัหมู   

       9. การวิเคราะหสถิตเิบื้องตน 

(เพราะเนื้อหา  ตัวเลขมากและยาก) 

       10. กราฟ  

       11. ความนาจะเปน 

       12. เศษสวน 

       13. เซ็ต 

 

       1.  การบวก ลบ 

       2.  การหาร การคูณ 

       3.  ห. ร.ม. แล ะค.ร.น. 

       4.  รากที่สองและรากที่สาม 

       5. วิธีเรียงสบัเปลีย่นกับการจดัหมู   

           (เพราะมีภาพประกอบมาก) 

       6. การวิเคราะหสถิตเิบื้องตน  

(เพราะ     

           เนื้อหา ตัวเลขมากและยาก) 

       7. กราฟ  

       8. ทุกเนื้อหาคณิตศาสตรในระดบั  

           มัธยมศกึษา  

 

1. แผนภาพ  เรื่องราว 

2. ทุกเนื้อหาตามหนังสือเรียน 

3. ความรูที่มีภาพมากๆ ภาษา

งายๆ     

    อานเขาใจงาย 

 



 

 

138 

ตารางท่ี 65  ความตองการดานเนื้อหาในสื่อการศกึษาของครูผูสอนนักเรยีนหูหนวกระดับมัธยมศึกษาประจํากลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร จําแนกตามรปูแบบ 

                     สื่อ (ตอ) 

ความตองการดานเนื้อหาในสื่อการศึกษา 

               เนื้อหาในวีดิทัศน       เนื้อหาในบทเรียนคอมพิวเตอร 

ชวยสอน (CAI) 

           เนื้อหาในอินเตอรเน็ต               เนื้อหาในสื่อสิ่งพิมพ 

     12. ความสัมพันธของรูปทรง 

           เรขาคณิต กับภาพสามมิติ   

           (เพราะสามารถจัดทํา 

          ความสัมพันธไดชัดเจนกวาการ 

           วาดปกติ  สามารถเพิ่มการ 

          เคลื่อนที่ และการมองในมุม 

          ตางๆ ได) 

     13. ความนาจะเปน   

     14. เศษสวน 

     15. เซ็ตเพราะนักเรียนไมเขาใจ 

           ภาษาที่ใช เขียน 

 

      14. ทุกเนื้อหาคณิตศาสตรระดบั    

        มัธยมศึกษา 
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ตารางท่ี 66 ความตองการดานเนื้อหาในสื่อการศกึษาของครูผูสอนนักเรียนหูหนวกระดับมัธยมศึกษาประจํากลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร จําแนกตามรูปแบบสื่อ 

ความตองการดานเนื้อหาในสื่อการศึกษา 

เนื้อหาในวีดิทศัน เนื้อหาในบทเรียนคอมพิวเตอร 

ชวยสอน (CAI) 

เนื้อหาในอินเตอรเนต็ เนื้อหาในสื่อสิ่งพิมพ 

      1.  สสาร ไฟฟา ตารางธาตุ ธาตุ    

           สารประกอบ (เพราะเปนเนื้อหา    

         ที่จะตองทําซ้ํา ฝกซ้ํา  และ  

         เกี่ยวของในชีวิตประจําวันของ 

         นักเรียน)  

     2.  โครงสรางและหนาที่ของเซลล  

     3.  สิ่งที่อยูรอบตัวเรา   

     4.  ปรากฎการณทางธรรมชาติ   

     5.  ชีวิตพืชและชีวติสัตว  

     6.  พลังงานนิวเคลยีร 

     7.  ปฏิกิริยาเคม ี

     8.  เคมี   ฟสิกส   (เพราะคําศัพทที่

เปน ภาษามือเฉพาะไมมีและภาษามือ 

         คอนขางยาก / มีนอย) 

     9. เทคโนโลยชีีวภาพ 

     10. ฟสิกส และชีววิทยา 

1. สิ่งที่อยูรอบตัวเรา   

2. ปรากฎการณทางธรรมชาต ิ

3. ชีวิตพืชและชีวิต 

4. พลังงานนิวเคลียร 

5. สารประกอบ  สารละลาย  

ธาตุ 

6. ปฏิกิริยาเคม ี

7. เซลล  ระบบสุรยิะ  พันธะเคม ี

8. คลื่นแมเหล็กไฟฟา / ดารา

ศาสตร / โลกและการ

เปลี่ยนแปลง  

9. บรรยากาศ 

10. แรง 

 

 

1. สิ่งที่อยูรอบตัวเรา   

2. ปรากฎการณทางธรรมชาติ   

3. ชีวิตพืชและชีวิตสัตว   

4. พลังงานนิวเคลียร 

5. สารประกอบ  สารละลาย  

ธาตุ 

6. ปฏิกิริยาเคมี  

7. การเกิดแผนดินไหว 

8. ปโตรเลียม 

9. จุลินทรยี  

10. เซลล  พันธุกรรม 

11. ทุกเนื้อหาสาระทั้ง 8 

มาตรฐาน 

   

 

1.  หนังสือแบบเรียนประกอบการ

สอน 

2.  เนื้อหาสาระเกี่ยวกับ

วิทยาศาสตร 

3.  เสริมความรูรอบตัวเกี่ยวกบั 

     วิทยาศาสตร 

4.  สิ่งพิมพที่มีภาพประกอบ

เหมือน  

    หนังสือแปลจากตางประเทศ 
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ตารางท่ี 66  ความตองการดานเนื้อหาในสื่อการศกึษาของครูผูสอนนักเรยีนหูหนวกระดับมัธยมศึกษาประจํากลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร จําแนกตามรูปแบบ     

                    สื่อ (ตอ) 

ความตองการดานเนื้อหาในสื่อการศึกษา 

               เนื้อหาในวีดิทัศน       เนื้อหาในบทเรียนคอมพิวเตอร 

                 ชวยสอน (CAI) 

           เนื้อหาในอินเตอรเน็ต               เนื้อหาในสื่อสิ่งพิมพ 

     11.  ระบบสืบพนัธุของมนุษย 

     12.  คลื่น / การเคลื่อนที่แบบ 

            เสนตรง   

     13.  ระบบนเิวศน   

     14. การรักษาสมดุลของรางกาย 

     15. โลก ดวงดาว และการ  

           เปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก 
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ตารางท่ี 67  ความตองการดานเนื้อหาในสื่อการศกึษาของครูผูสอนนักเรยีนหูหนวกระดับมัธยมศึกษาประจํากลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

                    จําแนกตามรูปแบบสื่อ 

ความตองการดานเนื้อหาในสื่อการศึกษา 

เนื้อหาในวีดิทศัน เนื้อหาในบทเรียนคอมพิวเตอร 

ชวยสอน (CAI) 

เนื้อหาในอินเตอรเนต็ เนื้อหาในสื่อสิ่งพิมพ 

1. ประวัติศาสตร  

2. เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน  

3. พระพุทธศาสนา  

4. ภูมิศาสตร   

5. อริยสัจ  4   

6. ขันธ  5   

7. โยนิโสมนสิการ 

8. ศาสนา  ศีลธรรม  จริยธรรม  

9. นิทานชาดก   

10. หนาที่พลเมือง  สิทธิและ

เสรีภาพ 

11. กฎหมาย 

12. สังคมและวัฒนธรรม  

13. เศรษฐกิจพอเพียง   

 

1. ภูมิศาสตร  

2. ประวัติศาสตร 

3. อริยสัจ  4   

4. ขันธ  5   

5. โยนิโสมนสิการ 

6. ศาสนา  ศีลธรรม  จริยธรรม 

7. ศาสนาพุทธ  (ประวัติสาวก – 

สาวิกา)   

8. หนาที่พลเมือง  กฎหมาย 

9. การเลือกตั้ง 

10. เศรษฐกิจพอเพียง   

 

1. ประวัติศาสตร   

2. โลกของเรา/ ทวีป 

3. ประวัติศาสตรชาติไทย 

4. แผนที่ประเทศตางๆ 

5. พุทธประวัต ิ

6. สังคมไทยกาวไกล 

7. การพัฒนาประเทศ 

8. แผนชีวิตครอบครัว 

 

1. สมบัติผูด ี

2. อาชีพตางๆ 

3. การยกตัวอยางคนดีเพื่อเปน

แบบอยาง 
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ตารางท่ี 68  ความตองการดานเนื้อหาในสื่อการศกึษาของครูผูสอนนักเรยีนหูหนวกระดับมัธยมศึกษาประจํากลุมสาระการเรียนรูสุขศกึษาและพลศกึษา จําแนกตาม 

                     รูปแบบสื่อ 

ความตองการดานเนื้อหาในสื่อการศึกษา 

เนื้อหาในวีดิทศัน เนื้อหาในบทเรียนคอมพิวเตอร 

ชวยสอน (CAI) 

เนื้อหาในอินเตอรเนต็ เนื้อหาในสื่อสิ่งพิมพ 

1. อวัยวะตางๆ และการทํางาน

ของ  ระบบตางๆ ของรางกาย 

2. ฟนและอาหาร 

3. โรคและการปองกันโรค 

4. การเจรญิเตบิโตและ

พัฒนาการของมนุษย  

5. วิชาพลศึกษา 

6. ทักษะการปองกันตนเองจาก

การมีเพศสัมพนัธ  

7. ทักษะการปองกันตนเองจาก

สารเสพติด  

8. ทักษะการปองกันตนเองจาก

โรคติดตอที่สําคัญ เชน 

ไขหวัดนก เอดส  

9.   ปญหาของมลพษิ      

1. อวัยวะตางๆ และการทํางาน

ของระบบตางๆ ของรางกาย 

2. ฟนและอาหาร  

3. สาธารณสุข 

4. โรคและการปองกันโรค 

5. การสงเสริมสมรรถภาพ  

6. สิ่งแวดลอมกับสุขภาพ 

(เพราะ ตองการใหนกัเรยีน

รูจักปองกนัตนเองจาก

สิ่งแวดลอม) 

7. สุขภาพและพลศึกษา 

 

 

1. อวัยวะตางๆ และการทํางาน

ของระบบตางๆ ของรางกาย 

2. ฟนและอาหาร  

3. สาธารณสุข 

4. โรคและการปองกันโรค 

5. การออกกําลังกาย 

6. การสรางเสริมสุขภาพ 

7. ความรูเกี่ยวกบัโรคตางๆ  

8. สุขภาพ พลศึกษา 

 

1. เนื้อหาทีน่ําไปบูรณาการได

ทุกสาขาวิชา 

2. หนังสือและแบบฝกหัดที่มี

ภาษามือประกอบ  สําหรับ

นักเรยีน 

       หูหนวก   
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ตารางท่ี 69  ความตองการดานเนื้อหาในสื่อการศกึษาของครูผูสอนนักเรยีนหูหนวกระดับมัธยมศึกษาประจํากลุมสาระการเรียนรูศิลปะ จําแนกตามรูปแบบสื่อ 

ความตองการดานเนื้อหาในสื่อการศึกษา 

เนื้อหาในวีดิทศัน เนื้อหาในบทเรียนคอมพิวเตอร 

ชวยสอน (CAI) 

เนื้อหาในอินเตอรเนต็ เนื้อหาในสื่อสิ่งพิมพ 

1. ศิลปะและความหมาย 

2. วิชาชีพเกี่ยวกบังานศิลปะ 

3. ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ

ทัศนศิลป (เพราะเปนพื้นฐาน

ในการเรียนศิลปะ) 

4. การวาดเสน 

5. เทคนิคสีน้ํา 

6. ประวัติศาสตรศิลปะ  

7. ภูมิปญญาไทย 

8. หลักการทฤษฏีสี  

9. นาฏศิลป  

10. ทัศนศิลป 

11. ดนตรี  

 

1. ศิลปะ 

2. ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ

ทัศนศิลป 

3. ประเภทของศิลปะ 

4. ดนตรี  

5. นาฏศิลป   

6. การละคร  

7. ทัศนศิลป 

 

1. ศิลปะ 

2. วิชาชีพศิลปะ 

3. ศิลปะสากล 

4. รูปแบบของศิลปะ  

5. ดนตรี   

6. นาฏศิลป    

7. ทัศนศิลป    

 

1. ศิลปะ 

2. เทคนิคการวาดภาพสีน้ํา, การ

จัดภาพ, องคประกอบศิลป 

3. เทคนิคการวาดสีน้ํามนั  สี

โปสเตอร 

4. วาดเสนและแรเงาดวยดินสอ-

ปากกา   

5. ภาพปน 

6. การแกะสลัก 
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ตารางท่ี 70  ความตองการดานเนื้อหาในสื่อการศกึษาของครูผูสอนนักเรยีนหูหนวกระดับมัธยมศึกษาประจํากลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลย ี

                     จําแนกตามรูปแบบสื่อ 

ความตองการดานเนื้อหาในสื่อการศึกษา 

               เนื้อหาในวีดิทัศน       เนื้อหาในบทเรียนคอมพิวเตอร 

                ชวยสอน (CAI) 

           เนื้อหาในอินเตอรเน็ต               เนื้อหาในสื่อสิ่งพิมพ 

1. งานจัดดอกไมสด  จัดแจกัน 

จัดชอดอกไม ฯลฯ   

2. งานปกดวยมือ 

3. งานรอยมาลัยและงานใบตอง 

4. งานไม   

5. งานปูน 

6. งานวัสดุทองถิน่ 

7. งานอาชีพตางๆ 

8. การปนดินไทยเปนดอกไม 

9. การทําการเกษตร  

10. การประดิษฐตุกตา 

11. การทําอาหารและโภชนาการ  

(เพราะคําศัพทบางคํานักเรียน

ไมเขาใจความหมาย) 

1. งานจัดดอกไม  

2. งานปกดวยมือ 

3. งานรอยมาลัยและงานใบตอง 

4. งานไม   

5. งานปูน 

6. งานวัสดุทองถิน่ 

7. อาชีพอิสระ 

8. เกษตร  

9. คหกรรม 

10. อุตสาหกรรม 

11. การฝกพิมพอักษร   

12. การสืบคนขอมูล 

13. การทําดอกไมประดิษฐ   

14. การประดิษฐผา   

การประดิษฐของชํารวย      

1. งานจัดดอกไม 

2. งานปกดวยมือ 

3. งานรอยมาลัยและงานใบตอง 

4. งานไม 

5. งานปูน 

6. งานวัสดุทองถิน่ 

7. อาชีพอิสระ 

8. เกษตร 

9. คหกรรม 

10. อุตสาหกรรม 

11. เรื่องราวของเทคโนโลยี  IT   

12. การสืบคนขอมูล 

13. ดานอาหารโภชนาการ  

14. ดานธุรกิจ   

15. งานชาง 

1. แบบเรียนสําเรจ็รูปเกี่ยวกบั

เรื่องตางๆ 

2. หนังสืออานเลนทีใ่หความรู 

ความบันเทิง ขาวสารทั่วไป 

3. กฎ  ระเบียบ  หลกัสูตร  

เกี่ยวกบัลูกเสือทุกกอง ยุว

กาชาด หนังสือแนะแนวชวง

ชั้นตางๆ หนังสืออานประกอบ

พรอมภาพสวยงานระดับ

อนุบาล ประถมศึกษา  มัธยม- 

ศึกษาตอนตน  มัธยมศกึษา

ตอนปลาย 

 4.  กฎหมายและกฎระเบียบสังคม 

      ที่ควรปฏิบัติ 
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ตารางท่ี 70  ความตองการดานเนื้อหาในสื่อการศกึษาของครูผูสอนนักเรยีนหูหนวกระดับมัธยมศึกษาประจํากลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลย ี

                     จําแนกตามรูปแบบสื่อ (ตอ) 

ความตองการดานเนื้อหาในสื่อการศึกษา 

เนื้อหาในวีดิทศัน เนื้อหาในบทเรียนคอมพิวเตอร 

ชวยสอน (CAI) 

เนื้อหาในอินเตอรเนต็ เนื้อหาในสื่อสิ่งพิมพ 

12. มารยาทในสงัคม 

13. การคบเพื่อนตางเพศ 

14. แนะแนวอาชีพ 

15. มารยาทในสงัคม 

16. แหลงงานอาชีพ 

17. การประดิษฐดอกไมจากผาและ

ผาไหม    

18. งานอาชีพตางๆ ดานธุรกิจ 

(เพราะมีคําศพัทดานธุรกิจที่

นักเรยีนเขาใจไมลึกซึ้งพอ) 

19. การทําขนมไทย-ฝรั่ง   

20. การสาธิตการปนดอกไมจากแปง 

21. Program MS Word   

22. Program Excel   

       23.  Program PowerPoint             

15. วิชาธุรกิจ   

16. วิธีการพิมพดีดและวิธีการ

กาวนิ้ว   

17. วิธีทําชิ้นงานตางๆ ที่ตรงกับ

บทเรียน 

18. บทเรียนตามหลกัสูตร 

  

 

16. ทักษะสังคม 

17. งานคอมพิวเตอร  
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ตารางท่ี 71  ความตองการดานเนื้อหาในสื่อการศกึษาของครูผูสอนนักเรยีนหูหนวกระดับมัธยมศึกษาประจํากลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  

                     จําแนกตามรูปแบบสื่อ 

ความตองการดานเนื้อหาในสื่อการศึกษา 

เนื้อหาในวีดิทศัน เนื้อหาในบทเรียนคอมพิวเตอร 

ชวยสอน (CAI) 

เนื้อหาในอินเตอรเนต็ เนื้อหาในสื่อสิ่งพิมพ 

1. คํากริยาและกริยาที่เติม ing   

       2.   ประโยคแสดงการใชกริยา  

3.   การทักทาย  

4.  ศัพทสถานที่ตางๆ  จําเปนตอง  

     ใชในชีวิตประจําวัน 

5.   กฏจราจร  

6.  ทักษะการใชภาษาอังกฤษ  

 

1. คําศัพทตางๆ และ

ความหมาย 

2. การฝกเขียนคํา  

3. การฝกเขียนประโยค  

4. บทสนทนา  

5. การฝก Reading เพื่อให

เขาใจความหมาย 

6. Noun และความหมาย 

7. Verb  

8. Place บอกสถานที ่(ซึ่ง

นักเรยีนจะเขาใจถาไดเห็น

ภาพ)  

9. ทักษะการใชภาษาอังกฤษ  

 

1. นิทานภาษาอังกฤษ (เพราะ 

นักเรยีนระดับมัธยมศกึษา

ควรจะไดรับการฝกในเรื่อง

การอานใหมากขึน้) 

2. เรื่องสั้นๆ ทีเ่กี่ยวกบัสิ่งใกลตัว  

3. ขาวภาษาอังกฤษที่ไมยาว

เกินไป  

4. A-Z 

5. ผลไม 

6. สัตว 

7. การบอกทิศทาง 

 

1. ขาวสาร/การศึกษาตอ/อาชีพ 

2. นิทาน  บทสนทนาประกอบ

ภาพแบบฝกหัดถาม-ตอบ

และอ่ืนๆ หลายรูปแบบโดยมี

ภาพประกอบที่นาสนใจ 

3. เรื่องที่เกี่ยวของกับ

ชีวิตประจําวนั 

4. ทุกเนื้อหาที่มีรูปภาพสวยๆ  

 



บทท่ี บทที่ 55  

สรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะสรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะ  
 

สรุปผลการศึกษา 
 
 การศึกษาสภาพการใชสื่อการศึกษา  ปญหาและอุปสรรคในการใชสื่อและความตองการ

ใชสื่อการศึกษาของนักเรียนหูหนวกระดับมธัยมศึกษาและครูผูสอนนักเรียนหูหนวกในโรงเรียนโสต

ศึกษาทั่วประเทศทั้ง 16 แหงครั้งนี้  เปนการศกึษาทีเ่นนการใชสื่อในรูปแบบตางๆ ทีค่นหหูนวก

สามารถใชได 4 รูปแบบ คือ วีดิทัศน บทเรียนคอมพวิเตอรชวยสอน (Computer Assisted-

Instruction หรือ CAI) อินเตอรเน็ต  และส่ือส่ิงพิมพ  ทั้งนี ้เพื่อเปนแนวทางและแนวคิดแกผูบรหิาร  

ครูและผูปกครอง  รวมทั้งผูมีสวนเกี่ยวของกับการศึกษาของนักเรียนหหูนวก โดยเฉพาะอยางยิ่ง

หนวยงานที่จดัผลิตและเผยแพรสื่อการศึกษาเพื่อคนหูหนวก ในการศึกษาวจิัยครั้งนี้ไดใชวิธีวิจัย

เชิงสํารวจ โดยการใชแบบสอบถามความคดิเหน็ของนักเรียนหหูนวกและครูผูสอนนักเรียนหูหนวก 

ผลการศึกษาสรุปไดดังนี้คือ 

 

1. วัตถุประสงคของการศกึษา 

       การศึกษาสภาพการใชและความตองการใชสื่อการศกึษาของนักเรียนหูหนวกระดับ

มัธยมศึกษาและครูผูสอนในโรงเรียนโสตศึกษา มีวัตถุประสงคเพื่อ 

1.1 ศึกษาสภาพการใชสื่อการศึกษาของนักเรียนหูหนวกระดับมัธยมศึกษาและ

ครูผูสอนนกัเรียนหหูนวก 

1.2 ศึกษาทัศนคติของครูผูสอนนักเรียนหูหนวกตอการใชสื่อการศึกษา 

1.3 ศึกษาปญหาและอุปสรรคในการใชสื่อการศึกษาของนักเรยีนหหูนวกระดบั

มัธยมศึกษาและครูผูสอนนักเรียนหูหนวก  

1.4 ศึกษาความตองการใชสื่อการศึกษาของนักเรียนหูหนวกระดับมัธยมศกึษาและ

ครูผูสอนนักเรียนหูหนวก 

 

2. กลุมตัวอยางประชากร 

กลุมตัวอยางประชากรที่ใชในการศกึษาครั้งนีป้ระกอบดวย 
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2.1 นักเรยีนหหูนวกระดับมัธยมศึกษาตอนตนจํานวน 80 คนและนักเรียนหูหนวก

ระดับมัธยมศกึษาตอนปลายจํานวน 80 คนในโรงเรยีนโสตศึกษาทีเ่ปดสอนใน

ระดับมัธยมศกึษาจํานวน 16 แหงทั่วประเทศ  รวมเปนจํานวน  160 คน 

2.2 ครูผูสอนนักเรียนหูหนวกประจํากลุมสาระการเรยีนรูทัง้ 8 กลุมสาระในโรงเรยีน

โสตศึกษาทั้ง 16 แหง จํานวน 128 คน 

 

3. เครื่องมือในการเกบ็รวบรวมขอมลู 

ในการเกบ็รวบรวมขอมลูสําหรบัการศกึษาครั้งนี ้ ใชเครื่องมอืที่สรางขึน้เปนแบบสอบถาม 

แบบเลือกตอบและขอคําถามแบบปลายเปด เพื่อสอบถามความคิดเหน็ของกลุมตัวอยางประชากร  

โดยจําแนกเปน 2 ชุดคือ 

ชุดที่ 1   แบบสอบถามสําหรบันักเรียนหูหนวกระดับมัธยมศึกษา 

ชุดที่ 2   แบบสอบถามสําหรบัครูผูสอนนกัเรียนหหูนวกประจําแตละกลุมสาระการ 

            เรียนรู 

แบบสอบถามทั้ง  2  ชุด ประกอบดวย  4  ตอน คือ  

ตอนที่ 1  ขอมูลทั่วไป 

ตอนที่ 2  สภาพการใชสื่อการศึกษา 

ตอนที่ 3  ปญหาและอุปสรรคในการใชสื่อการศกึษา 

ตอนที่ 4  ความตองการใชสื่อการศกึษา 

  

4. การเกบ็รวบรวมขอมลู 

การเก็บรวบรวมขอมูลดําเนินการโดยการใชแบบสอบถามสงทางไปรษณียพรอม

หนังสือขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถามถึงโรงเรียนโสตศึกษาทั้ง 16 แหง ไดรับแบบสอบถาม

ของนักเรียนหหูนวกระดบัมัธยมศกึษาตอนตนคนืมาจํานวน  59 ฉบับ คิดเปนรอยละ 73.75 

แบบสอบถามของนักเรียนหูหนวกระดับมัธยมศกึษาตอนปลายคืนมาจํานวน 78 ฉบับ   คิดเปน

รอยละ 97.5 และจากครูผูสอนนักเรียนหูหนวกประจําแตละกลุมสาระการเรียนรูทั้ง 8 กลุมสาระ

จํานวน 104 ฉบับ คิดเปนรอยละ 81.25 

      

5. การวเิคราะหขอมูล 

ขอมูลจากขอคําถามแบบเลือกตอบดําเนินการวิเคราะหโดยการแจกแจงความถี่และใชคา

รอยละ สวนขอมูลจากคําถามปลายเปดใชการวิเคราะหเนื้อหา (Content  analysis) สรุปประเดน็

เปนหัวขอและนําเสนอผลการศึกษาในรูปแบบตารางและการบรรยาย 
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6. สรุปผลการวิเคราะหขอมูล 

ผลการวิเคราะหขอมูลสามารถสรุปไดดังนี ้

 

ตอนท่ี 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

1.1 ขอมูลทั่วไปของนักเรยีนหูหนวกระดบัมัธยมศกึษาตอนตนและ  
มัธยมศึกษาตอนปลาย 

                         จากกลุมตัวอยางนกัเรียนหหูนวกระดบัมธัยมศึกษาตอนตนจํานวน   59  คน  

รอยละ 61 เปนเพศหญิงและประมาณรอยละ 31 เปนเพศชาย   สวนที่เหลือไมตอบ   ประมาณ

รอยละ 61 มีอายุอยูระหวาง 15 -17 ป และประมาณรอยละ 50  เริ่มเรียนภาษามือในระดับประถม 

ศึกษา   ประมาณรอยละ 65 มีประสบการณการใชภาษามือระหวาง  6 -10  ป  สวนทักษะในการ

ใชภาษามือไทย ประมาณรอยละ 51 อยูในขั้นดี ในขณะทีร่อยละ 22 มีทักษะดีมาก  

   สําหรับกลุมตัวอยางนักเรียนหูหนวกระดบัมัธยมศกึษาตอนปลายจํานวน  78  คน  

ประมาณรอยละ 64  เปนเพศชายและประมาณรอยละ 35 เปนเพศหญิง   โดยนักเรียนครึ่งหนึ่งมี

อายุอยูระหวาง 17-19 ป    และประมาณรอยละ 63  เริ่มเรียนภาษามือในระดบัประถมศกึษา  โดย 

รอยละ 42.3  มีประสบการณการใชภาษามือระหวาง 6-10 ป    สวนทักษะในการใชภาษามือไทย

นั้น ประมาณรอยละ 45 อยูในขั้นดีและรอยละ 40 มีทักษะอยูในขั้นดีมาก 

  

1.2 ขอมูลทั่วไปของครูผูสอนนักเรียนหูหนวกระดับมัธยมศึกษาประจํากลุม 
สาระการเรียนรู 

 
   1.2.1 ครูประจํากลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

     กลุมตัวอยางครูผูสอนภาษาไทยจํานวน 16  คน สวนใหญเปนเพศหญิง

(รอยละ 87.5)  รอยละ 75 มีอายุระหวาง 25-45 ป มกีารศึกษาระดับปริญญาตรีรอยละ 87.5  

มากกวาคร่ึงหนึง่มีประสบการณการสอนในโรงเรยีนโสตศกึษา  ระหวาง  6 – 11 ปขึ้นไป   และ 

รอยละ 62.5 มีประสบการณการใชภาษามือไทย ระหวาง 6 -11 ปขึ้นไป  สวนทักษะในการใช

ภาษามือไทยพบวา รอยละ 50 อยูในขั้นดี  และรอยละ 43.75 อยูในขั้นพอใช โดยไมมีครูคนใดระบุ

วา มีทักษะดีมาก 
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                          1.2.2 ครูประจํากลุมสาระการเรยีนรูคณิตศาสตร  

                    กลุมตัวอยางครูผูสอนคณิตศาสตรจํานวน 14  คน สวนใหญ คือ รอยละ 

85.71 เปนเพศหญิง ประมาณรอยละ 65 มีอายุระหวาง 25-35 ป  ประมาณรอยละ 57 มี

การศึกษาระดับปริญญาตรี สวนที่เหลือจบการศึกษาระดับปริญญาโท  ประมาณรอยละ 43 มี

ประสบการณการสอนในโรงเรียนโสตศึกษา  ระหวาง 5 เดือน – 5 ป รองลงมา คือ รอยละ 21 มี

ประสบการณ 11 ปขึ้นไป ประมาณรอยละ 36  มีประสบการณการใชภาษามือไทย ระหวาง 1-5 ป  

รองลงมา คือ รอยละ 21 มีประสบการณ 6-10 ป และอีกรอยละ 21 มีประสบการณ 11 ปขึ้นไป

สวนทักษะในการใชภาษามือไทย  ครูมากกวาครึ่งหนึ่ง (ประมาณรอยละ 57) มีทักษะอยูในขั้น

พอใช รองลงมาคือ รอยละ 28.57 มีทักษะในขัน้ด ี

 

             1.2.3  ครูประจํากลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 

                        จากกลุมตัวอยางครูผูสอนวทิยาศาสตรจาํนวน 16  คน สวนใหญ คือ 

รอยละ 87.5 เปนเพศหญงิ ประมาณรอยละ 56  มีอายุระหวาง 21-35 ป  รอยละ 81.25 จบ

การศึกษาระดับปริญญาตรี   โดยสวนที่เหลือจบการศึกษาระดับปริญญาโท  รอยละ 62.5 มี

ประสบการณการสอนในโรงเรียนโสตศึกษา ระหวาง 6 เดือน – 5 ป  และรอยละ 62.5 มี

ประสบการณการใชภาษามือไทย ระหวาง 6 เดือน-5 ป สวนทักษะในการใชภาษามือไทยนั้น  

 ครูมากกวาครึ่งหนึง่  (รอยละ 56.25)  มีทักษะในขั้นพอใช ในขระที่รอยละ 37.5 มีทักษะอยูในขั้น

ดี 

 

   1.2.4 ครูประจํากลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
                       จากกลุมตัวอยางครูผูสอนสงัคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมจํานวน 13  

คน สวนใหญ (รอยละ 76.92)  เปนเพศหญิง  มีอายุระหวาง  25-45  ป  ประมาณรอยละ 77  จบ

การศึกษาระดับปริญญาตรี  รอยละ 100  และประมาณรอยละ 46  มีประสบการณการสอนใน

โรงเรียนโสตศึกษา ระหวาง 6 -10 ป ประมาณรอยละ 46 มีประสบการณการใชัภาษามือไทย  6 ป

ขึ้นไป สวนทักษะในการใชภาษามือไทย  ครูสวนใหญ (ประมาณรอยละ 69) มีทักษะอยูในขัน้ดี  

  
    1.2.5 ครูประจํากลุมสาระการเรียนรูสขุศึกษาและพลศึกษา 

                        จากกลุมตัวอยางครูผูสอนสุขศกึษาและพลศึกษาจํานวน 10  คน รอยละ 

60 เปนเพศชาย  ประมาณรอยละ 50 มีอายุระหวาง 36-45 ป  รอยละ 90 จบการศกึษาระดับ

ปริญญาตรี   รอยละ 40  มีประสบการณการสอนในโรงเรยีนโสตศึกษา ระหวาง 1-5 ป  และอีก 
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รอยละ 4 มีประสบการณ 11 ปขึ้นไป  รอยละ 40 มีประสบการณการใชภาษามือไทย 11 ปขึ้นไป 

สวนทักษะในการใชภาษามือไทย  รอยละ 70 มีทักษะอยูในขั้นพอใช  

  

    1.2.6 ครูประจํากลุมสาระการเรียนรูศลิปะ 

          จากกลุมตัวอยางครูผูสอนศิลปะในโรงเรียนโสตศกึษาจํานวน  7 คน 

สวนใหญ เปนเพศชาย(รอยละ 71.43)  ประมาณรอยละ 86 มีอายุระหวาง 25-45 ป  และจบ

ปริญญาตรี รอยละ 85.71 ประมาณรอยละ 57 มีประสบการณการสอนในโรงเรยีนโสตศกึษา 11 

ปขึ้นไป  ประมาณรอยละ 57  มีประสบการณการใชภาษามือไทย  6-11 ปขึ้นไป  สวนทกัษะใน

การใชภาษามือไทย  ประมาณรอยละ 29  มีทักษะอยูในระดับดีและประมาณรอยละ 57 อยูใน

ระดับพอใช 

 
    1.2.7 ครูประจํากลุมสาระการเรียนรูการงานอาชพีและเทคโนโลย ี

                        จากกลุมตัวอยางครูผูสอนการงานอาชีพและเทคโนโลยีจํานวน 16  คน 

รอยละ 81.25 เปนเพศชาย   ประมาณรอยละ 69  มีอายุระหวาง 25-45 ป  รอยละ 93.75 จบ

การศึกษาระดับปริญญาตร ี  รอยละ 43.75 มีประสบการณการสอนในโรงเรียนโสตศึกษาระหวาง 

6 เดือน- 5 ปและอีกรอยละ 43.75 มีประสบการณ 11 ปขึ้นไป  รอยละ 62.5 มีประสบการณการใช

ภาษามือภาษาไทย  6 -11 ปขึ้นไป สวนทักษะในการใชภาษามือภาษาไทย  รอยละ 43.75 มี

ทักษะอยูในขั้นดีและอีกรอยละ 43.75 มีทักษะอยูในขัน้พอใช   

 

                     1.2.8  ครูประจํากลุมสาระการเรยีนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 

                     จากกลุมตัวอยางครูผูสอนภาษาอังกฤษจํานวน 12  คน รอยละ 91.67 เปน

เพศหญิง  สวนใหญ รอยละ 66.66 มีอายุระหวาง 25-45 ป  รอยละ 91.67 จบการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี  รอยละ 50  มีประสบการณการสอนในโรงเรียนโสตศกึษาระหวาง 1-5 ป  รอยละ 

33.33 มีประสบการณ 11 ปขึ้นไป   ประมาณรอยละ 42   มีประสบการณการใชภาษามือไทย 1-5  

ป  ในขณะที่รอยละ 33.33 มีประสบการณ 11 ปขึ้นไป  สวนทักษะในการใชภาษามือไทยนั้น   

รอยละ 58.33 มีทักษะอยูในขั้นพอใช  และอีกรอยละ 25 อยูในขั้นด ี 

 

ตอนท่ี 2  สภาพการใชสื่อการศึกษาของนักเรียนหูหนวกระดบัมัธยมศกึษาและครูผูสอน 
             ในโรงเรียนโสตศึกษา 
              2.1 สภาพการใชสื่อการศกึษาของนกัเรียนหูหนวกระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

และมัธยมศกึษาตอนปลาย 
                   2.1.1 สื่อการศึกษาที่เคยใช    
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                     นักเรยีนหหูนวกระดับมัธยมศึกษาตอนตนสวนใหญ (รอยละ 84.74) เคยใช 

วีดิทัศนประกอบการเรยีน  รองลงมา รอยละ 30.5 เคยใชอินเตอรเน็ต  และรอยละ 22 เคยใช

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน สวนนกัเรียนหหูนวกระดบัมัธยมศึกษาตอนปลายรอยละ 60.26 

เคยใชวีดทิัศนประกอบการเรียน รองลงมา รอยละ 47.44 เคยใชอินเตอรเน็ต และรอยละ 26.92 

เคยใชบทเรยีนคอมพิวเตอรชวยสอน 

 

         2.1.2 ความคิดเห็นตอสื่อวดีิทัศนท่ีผลิตโดยศนูยเทคโนโลยีทางการศกึษา   

         นักเรียนหูหนวกระดับมัธยมศึกษาสวนใหญ (ประมาณรอยละ 77) เคยชม

สื่อวีดิทัศนที่ผลิตโดยศูนยเทคโนโลยทีางการศึกษา โดยนกัเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนมากกวา

รอยละ 90 เคยชมวดีิทัศน ซึ่งมากกวารอยละ 50 (53.70) ของนักเรียนระดับมธัยมศึกษาตอนตน

พอใจในคุณภาพของวีดิทศันในระดับมาก  ในขณะที่รอยละ 46.30 พอใจในระดับปานกลาง  สวน

รอยละ 42.60 ของนักเรียนมัธยมศกึษาตอนตนพอใจในปริมาณเนื้อหาของวีดิทศันในระดับมาก 

รอยละ 53.70 พอใจในระดบัปานกลาง สวนนกัเรยีนหหูนวกระดับมัธยมศึกษาตอนปลายพอใจใน

คุณภาพของวีดิทัศนในระดบัมากรอยละ 41.18 และรอยละ 49.02 พอใจในระดับปานกลาง ดาน

ปริมาณเนื้อหาของวีดิทัศน นักเรยีนหูหนวกระดับมัธยมศกึษาตอนปลายพอใจในระดบัมากรอยละ 

31.17 และรอยละ 60.80 พอใจในระดับปานกลาง  

          สวนความเขาใจภาษามือในวีดิทศันที่ผลติโดยศนูยเทคโนโลยทีางการศึกษา 

นักเรยีนหหูนวกระดับมัธยมศึกษาตอนตนรอยละ 51.85 มีความเขาใจในระดับมาก และรอยละ 

46.3 มีความเขาใจในระดับพอสมควร  ขณะที่นกัเรียนหหูนวกระดบัมัธยมศกึษาตอนปลาย

ประมาณรอยละ 30 มีความเขาใจในระดบัมากและประมาณรอยละ 67 มีความเขาใจพอสมควร 

 

       2.1.3 ทักษะความรูพื้นฐานดานคอมพิวเตอรของนักเรียนหูหนวก 

                                 นักเรียนหูหนวกระดับมัธยมศึกษาตอนตนประมาณรอยละ 40 มีทักษะดาน

คอมพิวเตอรในระดับพอใช  รอยละ 30.51 มีทักษะในระดับดี และรอยละ 10.17 มีทักษะอยูในขัน้

ดีมาก    ขณะทีน่ักเรียนหูหนวกระดับมัธยมศึกษาตอนปลายรอยละ 38.46 มีทักษะในระดับด ี 

รอยละ 33.33 มีทักษะในระดับพอใช  และรอยละ 14.10 มีทักษะในขั้นดีมาก 

 

                   2.1.4 ทักษะความรูดานอินเตอรเน็ตของนักเรียนหูหนวก 

                                 นักเรียนหูหนวกระดับมัธยมศึกษาตอนตนรอยละ 22.04 มีทักษะในระดับดี

ถึงดีมาก  ในขณะที่รอยละ 42.37 มีทักษะในระดับพอใช  สวนนักเรียนหูหนวกระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลายรอยละ 46.15 มีทักษะในระดับดีถงึดีมาก  และรอยละ 33.33 มีทักษะในระดับพอใช 
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            2.1.5 ความพึงพอใจตอการใชสื่อเสรมิการเรียนของนักเรียนหูหนวก 

                                 นักเรียนหูหนวกระดับมัธยมศึกษารอยละ 78.10 ชอบใชวีดทิัศนเสริมการ

เรียน รอยละ 66.42 ชอบใชบทเรยีนคอมพิวเตอรชวยสอนเสริมการเรยีน   และรอยละ 62.77 ชอบ

ใชอินเตอรเน็ตเสริมการเรียน  ขณะที่รอยละ 63.50 ชอบอานหนังสือนอกเวลาเรยีน และสวนใหญ

ประมาณรอยละ 90 เคยเขาใชหองสมุด 

            

                   2.1.6 ความสามารถในการอานหนังสอืเรียนของนักเรียนหูหนวก 

                                 นักเรยีนหหูนวกระดบัมัธยมศึกษาตอนตนประมาณรอยละ 42 สามารถอาน

หนงัสือไดเขาใจพอสมควร  รอยละ 39 อานหนังสือเขาใจไดนอย และมเีพยีงรอยละ 14 อานหนังสอื

เขาใจไดมาก ขณะทีน่ักเรยีนหหูนวกระดบัมัธยมศึกษาตอนปลายรอยละ 41 อานหนังสือเขาใจได

พอสมควร ประมาณรอยละ 35 สามารถอานหนงัสือเขาใจไดนอย และประมาณรอยละ 18 อาน

เขาใจไดมาก 

 

                 2.2 สภาพการใชสื่อการศกึษาของครูผูสอนนักเรียนหูหนวกระดบัมธัยมศึกษา

ในโรงเรียนโสตศึกษา 
 2.2.1 สื่อการศกึษาที่ครูผูสอนเคยใช 

           ครูสุขศึกษาและพลศึกษาทั้งหมดคือ รอยละ 100  เคยใชวีดทิัศน

ประกอบการสอน  รองลงมาคือ ครูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมรอยละ 84.62  และครู

วิทยาศาสตรรอยละ 81.25   ขณะที่ในการใชอินเตอรเน็ตประกอบการสอนนั้น ครูวิทยาศาสตรรอยละ 

56.25 เคยใช รองลงมาคือ ครูภาษาไทยและครูภาษาอังกฤษ รอยละ 25 เทากันทีเ่คยใช  สวนครู

ศิลปะไมเคยใชอินเตอรเน็ตเลย    สําหรับการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนประกอบการสอนนั้น  

ครูวิทยาศาสตรรอยละ 37.5  เคยใช  รองลงมาคือ ครูภาษาไทย รอยละ 31.25 และครูคณิตศาสตร

รอยละ 28.57 ทั้งนี้ มีครูประมาณรอยละ 11 ที่ไมเคยใชสื่อใดๆ เลยนอกจากแบบเรียน 

 
  2.2.2  ความคดิเห็นตอสื่อวีดิทัศนท่ีผลิตโดยศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา 

                ครูประมาณรอยละ 55 เคยใชวดีิทัศนที่ผลิตโดยศนูยเทคโนโลยทีางการ 

ศึกษา  โดยในจํานวนดังกลาว  ประมาณรอยละ 54 พอใจในคุณภาพของวีดิทศันในระดับมาก  

และประมาณรอยละ 49 พอใจปริมาณเนื้อหาในวีดทิัศนในระดับมาก 

                                   เมื่อแยกพิจารณาตามกลุมสาระการเรียนรู  ครูภาษาไทยทีเ่คยใชวีดทิัศน

ของศูนยเทคโนโลยทีางการศึกษารอยละ 83.33  พอใจในคุณภาพของวีดิทศันในระดับมาก  

สําหรับปริมาณเนื้อหาในสื่อวีดิทัศน  ครูภาษาไทยและครภูาษาอังกฤษรอยละ 75 มีความพอใจใน

ระดับมาก   
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                                   สวนความเขาใจภาษามือในสื่อวดีิทัศนที่ผลิตโดยศนูยเทคโนโลยีทางการ 

ศึกษา   พบวา ครูประมาณรอยละ 30 เขาใจมาก ขณะที่ประมาณรอยละ 63 เขาใจพอสมควร  

เมื่อแยกกลุมสาระการเรียนรู พบวา ครูภาษาไทยรอยละ 75 มีความเขาใจในระดับมาก รองลงมา 

คือ ครูภาษาอังกฤษ (รอยละ 50)  และครูสุขศึกษาและพลศึกษา (รอยละ 40)  

                                   ในประเด็นประโยชนของวีดิทัศนนัน้  ครูสวนใหญ (ประมาณรอยละ 74) 

เห็นวา มีประโยชนมาก  โดยครูภาษาไทยถึงรอยละ 91.67 เหน็วา มีประโยชนมาก  รองลงมาคือ 

ครูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (รอยละ 85.71) และครูสุขศึกษาและพลศกึษา (รอยละ 80)   

                                    สําหรับลักษณะการใชวีดิทศัน  พบวา สวนใหญ (ประมาณรอยละ 74) ใช

เสริมนอกเวลาเรียน  โดยเฉพาะครูการงานอาชีพและเทคโนโลยี และครูสุขศกึษาและพลศึกษา

ทั้งหมด (รอยละ 100) นําวีดิทัศนมาใชเสริมนอกเวลาเรยีน ขณะที่ครูศิลปะทั้งหมด (รอยละ100) 

ใชเมื่อตองการสรุปการสอนในหัวขอนัน้ๆ 

 

2.2.3 ทักษะความรูพื้นฐานดานคอมพวิเตอรและอินเตอรเน็ตของ
ครูผูสอน 

โดยภาพรวม ครูประมาณรอยละ 49 มีทักษะดานคอมพิวเตอรระดับพอใช  

และประมาณรอยละ 38 มีทักษะระดบัดีถึงดีมาก โดยครศูิลปะ ประมาณรอยละ 57 มีทักษะระดับ

ดีถึงดีมาก  รองลงมา คือ ครูภาษาไทยและครูวิทยาศาสตร รอยละ 50 (ตอกลุม) มีทักษะระดับดี

ถึงดีมาก  

  สําหรับทักษะดานอินเตอรเนต็นั้น โดยภาพรวม ครูเกือบครึ่งหนึ่ง 

(ประมาณรอยละ 48) มีทักษะระดับพอใช และรอยละ 23 มีทักษะระดับดีถึงดีมาก  ขณะที่

ประมาณรอยละ 18 มีทักษะระดับไมดี  โดยครคูณิตศาสตร ประมาณรอยละ 36 มีทักษะระดับดี

ถึงดีมาก  รองลงมา คือ ครูการงานอาชีพและเทคโนโลย ี (ประมาณรอยละ 31) และครูสุขศึกษา

และพลศึกษา (ประมาณรอยละ 30) ที่มีทักษะระดับดถีึงดีมาก ในขณะที่ครเูกินกวาครึ่งหนึ่งใน

กลุมสาระการเรียนรูภาษาอังกฤษ (รอยละ 75) วิทยาศาสตร (รอยละ 62.5) การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี (รอยละ 62.5) และศิลปะ (รอยละ 57.17) มีทักษะระดับพอใช 
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2.2.4 การเขาใชเว็บไซตศูนยสื่อการศึกษาเพื่อคนพิการ 

โดยเฉลี่ย พบวา ครูประมาณรอยละ 22  เคยเขาใชเว็บไซตศนูย

สื่อการศึกษาเพื่อคนพิการ (www.braille-cet.in.th ) ของศูนยเทคโนโลยีทางการศกึษา  ซึ่งเมื่อ

แยกพิจารณาแลวพบวา ครูภาษาอังกฤษรอยละ 33.33 เคยเขาใช  รองลงมาคือ ครู

วิทยาศาสตรรอยละ 31.25  และครูการงานอาชีพและเทคโนโลยีรอยละ 25 

 

    2.3  ทัศนคติของครูผูสอนนักเรียนหูหนวกระดบัมัธยมศกึษาในโรงเรียนโสต

ศึกษาตอการใชสื่อการศกึษา 
          2.3.1 ทัศนคติของครูผูสอนนักเรียนหูหนวกระดับมัธยมศกึษาตอการใช 

วีดิทัศนเสรมิการเรียนการสอน 

                  ครูผูสอนประจําแตละกลุมสาระการเรยีนรูทั้ง  8  กลุมสาระมีความเหน็ไป

ในทางเดียวกันวา  การใชสื่อวีดิทัศนมีขอดีคือ สามารถชวยเหลือการเรียนรูของนกัเรยีนใหดีขึ้นได 

ทําใหเขาใจเนื้อหาไดงายขึ้น    เห็นภาพเปนรูปธรรมชัดเจนขึ้น    ทําใหการเรียนของนักเรียนมี

ประสิทธิภาพและประสทิธิผลขึ้น และประหยัดเวลาในการสอนของครู  ในขณะเดียวกนัตางก็มี

ความเห็นเกีย่วกับขอเสยีของสื่อวีดิทัศนวา  เปนสื่อที่เสยีคาใชจายสูง มีราคาแพง  โรงเรียนไมมีสื่อ

และอุปกรณการใชสื่ออยางพอเพยีง  สื่อบางชดุไมนาสนใจ  นอกจากนี้ยงัมปีระเดน็เรือ่งความ

เขาใจภาษามือในวีดิทัศนทีน่ักเรยีนอาจไมเขาใจชัดเจน จาํเปนตองมีครูผูสอนอธิบายเสริม 

 
                      2.3.2 ทัศนคติของครูผูสอนนักเรียนหูหนวกระดับมัธยมศกึษาตอการใช 
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) เสรมิการเรียนการสอน 

                        ครูผูสอนประจําแตละกลุมสาระการเรียนรูทั้ง  8  กลุมสาระมีความเห็นไป

ในทางเดียวกันวา  การใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีขอดีคือ ทําใหนกัเรียนตั้งใจเรียนและ

เขาใจบทเรียนไดงายขึน้และเร็วขึน้  นักเรยีนเลือกเรียนรูดวยตนเองตามความตองการไดโดยมีผล

ตอบกลับในทนัที  นักเรียนเรียนซ้ําๆ ไดหลายครั้ง  สะดวกในการสอนสําหรับครูและชวยผอนแรง

ครู  ในขณะเดยีวกันตางใหความเหน็เกี่ยวกับขอเสียของการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวา 

โรงเรยีนมีปญหาเรื่องคอมพิวเตอรและสื่อไมเพียงพอสําหรบันกัเรยีน และนกัเรยีนไมสามารถเรียนรู

ดวยตนเองไดทั้งหมด  ยังตองการครูชวยกํากับดูแลหรือลามภาษามือเพื่ออธิบายเนื้อหาประกอบ

เพิ่มเตมิ  และนักเรียนบางสวนยังขาดทักษะการใชคอมพวิเตอร ทําใหเรียนรูชา 
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               2.3.3 ทัศนคติของครูผูสอนนักเรียนหูหนวกระดบัมัธยมศกึษาตอการใช
อินเตอรเน็ตเสรมิการเรียนการสอน 

                                      ครูผูสอนประจําแตละกลุมสาระการเรียนรูทั้ง  8  กลุมสาระมีความเหน็

ไปในทางเดียวกันวา  การใชอินเตอรเน็ตมีขอดีคือ ทําใหไดรับรูขาวสารสารสนเทศที่หลากหลาย 

ทันสมัย  ทันตอเหตกุารณปจจุบนัจากเทคโนโลยีสมยัใหมมากขึ้น  ทําใหนกัเรยีนรูจกัสืบคนขอมูล  

รับผิดชอบและเรยีนรูดวยตนเองอยางสะดวกและรวดเร็ว  ในขณะเดียวกนัตางก็มคีวามเหน็เกีย่วกับ

ขอเสียของการใชอนิเตอรเนต็วา โอกาสทีน่ักเรยีนจะเขาเว็บไซตไมเหมาะสมมีมาก  ครตูองคอย

ควบคุมดูแลอยางใกลชิดและตองสอนการใชที่ถูกวิธี  เนื้อหาของเว็บไซตซับซอน    นักเรียนหู

หนวกไมสามารถเขาใจไดดวยตนเอง  นอกจากนี้ ยงัมีปญหาดานการบริหารจัดการคือ ตอ

อินเตอรเน็ตยาก  ลาชาและบริการมีไมเพียงพอกับจํานวนนักเรยีน 

 
            2.3.4 ทัศนคติของครูผูสอนนักเรียนหูหนวกระดับมัธยมศึกษาตอการใช 

สิ่งพิมพเสรมิการเรียนการสอน 

                             ครูผูสอนประจําแตละกลุมสาระการเรียนรูทัง้  8  กลุมสาระมีความเห็นไป

ในทางเดียวกันวา  การใชสิ่งพิมพมีขอดีคือ หาซื้อไดงายและราคาถูกกวาสื่อชนดิอื่น  พกพาและ

นําไปศึกษาไดสะดวก ทุกเวลาและทุกสถานที ่  รวมทั้งชวยใหนกัเรยีนหหูนวกไดพัฒนาทกัษะการ

อานและการตีความ โดยสิ่งพิมพที่มีภาพประกอบจะทําใหนักเรยีนเขาใจไดดี  และมปีระโยชนยิง่ขึน้  

ในขณะเดียวกันตางก็มีความเห็นเกี่ยวกับขอเสียของการใชสิ่งพิมพวา  มีเนื้อหาทางวิชาการมาก 

ทําใหนักเรยีนไมสามารถอานหนังสือไดเขาใจอยางลึกซึ้ง  หรืออานแลวจับใจความไดไมหมด  

เนื่องจากใชภาษายากเกินไปสําหรบันักเรียนหูหนวก   เมือ่อานไมออก  มีผลใหนักเรียนไมสนใจใน

การคนควาหาความรูตอเนื่อง ทั้งนี้ ครูผูสอนไดระบุวา ควรมีหนังสือแบบเรียนทุกกลุมสาระการ

เรียนรูสําหรบันักเรียนหูหนวกโดยเฉพาะ 

 

ตอนท่ี 3  ปญหาและอุปสรรคในการใชสื่อการศกึษาของนักเรียนหูหนวกระดบั 
             มัธยมศกึษาและครูผูสอนในโรงเรียนโสตศกึษา 

 
3.1 ปญหาและอุปสรรคในการใชสื่อการศกึษาของนักเรียนหูหนวกระดับ 

มัธยมศึกษาในโรงเรียนโสตศกึษา 

ปญหาและอุปสรรคในการใชวีดทิัศนของนกัเรยีนหหูนวกระดับมัธยมศกึษาที่พบ 3 อันดับ

แรก คือ นักเรียนรอยละ 46.72 ระบุวาไมมีเครื่องเลน VCD รองลงมา รอยละ 40.15 มีปญหาไม

เขาใจภาษามือที่ลามอธิบายในสื่อวีดทิัศน  และรอยละ 35.04 มีปญหาไมมีสื่อวีดิทัศนใหใช 
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    สวนปญหาและอุปสรรคในการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) ของ 

นักเรียนหูหนวกระดับมัธยมศึกษา นักเรียนรอยละ 36.50  ระบุวา ไมมีสื่อ CAI ใหใช  รองลงมา 

รอยละ 27.74  ไมมีเครื่องคอมพิวเตอรใช  และรอยละ 19.71 มีปญหาครูไมบอกใหใช    

                        สําหรับปญหาและอุปสรรคในการใชอินเตอรเน็ตของนักเรียนหูหนวกระดับ

มัธยมศึกษา คือ นักเรียนรอยละ 35.04 ใชอินเตอรไมเปน  รองลงมา  รอยละ 24.82  ใช

คอมพิวเตอรไมเปน  และรอยละ 24.82 เชนกันมีปญหาโรงเรียนไมตออินเตอรเน็ตใหใช 

             ปญหาและอุปสรรคในการใชสิ่งพิมพของนักเรียนหูหนวกระดับมัธยมศึกษาที่พบ

คือ นักเรียนรอยละ 65.69 มีปญหาอานหนังสือไมเขาใจ  และรอยละ 64.96 มีปญหาเรื่องภาษา

หนังสือยากเกินไป  

 

                  3.2 ปญหาและอปุสรรคในการใชสื่อการศึกษาของครูผูสอนนักเรียนหูหนวก 
ระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนโสตศกึษา 

          ปญหาและอุปสรรคในการใชวีดิทัศนของครูผูสอนนักเรียนหูหนวกระดับ

มัธยมศึกษา คือ ครูรอยละ 54.8 พบปญหาไมมีเครื่องเลน VCD ใช   รอยละ 47.12 มีปญหาไมมี

วีดิทัศนใหใช   รอยละ 41.35 มีปญหาเรื่องไมมีลามภาษามือในวีดิทัศน  และรอยละ 38.46 พบ

ปญหาขาดการสงเสริมสนับสนุนการใชวีดิทัศน  

             ปญหาและอุปสรรคในการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) ของครูผูสอน

นักเรียนหูหนวกระดับมัธยมศึกษา  คือ ครูรอยละ 45.19 พบปญหาไมมีสื่อ CAI ใหใช  รอยละ 

40.38  มีปญหาขาดการสนับสนุนสงเสริมการใชสื่อ CAI  และรอยละ 38.46 พบวา คุณภาพของ

สื่อ CAI ไมตรงจุดประสงคการเรียนการสอนและการขาดงบประมาณในการจัดซื้อ () 

             สวนปญหาและอุปสรรคในการใชอินเตอรเน็ตของครูผูสอนนักเรียนหูหนวกระดับ

มัธยมศึกษา คือ  ครูรอยละ 44.23 พบปญหาขาดทักษะการใชอินเตอรเน็ต   รอยละ 31.73 พบ

ปญหาขาดการสนับสนุนสงเสริมการใชอินเตอรเน็ต   รอยละ 29.81 พบปญหาขาดเครื่อง

คอมพิวเตอร   และรอยละ 22.16 พบปญหาขาดทักษะการใชคอมพิวเตอรและโรงเรียนไมมีการตอ

อินเตอรเน็ตใหใช 

             สําหรับปญหาและอุปสรรคในการใชสิ่งพิมพของครูผูสอนนักเรียนหูหนวกระดับ

มัธยมศึกษา คือ  หนังสือมีเนื้อหามากและมี รูปภาพประกอบนอย ทําใหนักเรียนหูหนวกขาดความ

สนใจ นักเรียนหูหนวกปจจุบันใชหนังสือที่มีเนื้อหาซับซอนรวมกับคนปกติซึ่งมีภาษาที่เปนนามธรรม

และเขาใจยาก  ทําใหนักเรียนหูหนวกอานหนังสือไมออก และไมเขาใจความหมายอยางลึกซึ้ง  
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ตอนท่ี 4 ความตองการใชสื่อการศึกษาของนักเรียนหูหนวกระดับมัธยมศกึษาและ 
   ครูผูสอนในโรงเรียนโสตศึกษา 

 
  4.1 ความตองการใชสื่อการศกึษาของนักเรยีนหูหนวกระดบัมัธยมศึกษาใน 

โรงเรียนโสตศึกษา 

  4.1.1  สื่อวีดิทัศน 

                               นักเรียนหูหนวกระดบัมัธยมศกึษาเกอืบทั้งหมด คือ รอยละ 98.54 ตองการ

ใชสื่อวีดิทัศนที่มีลามภาษามือประกอบ โดยรอยละ 51.09 ตองการใหมีทั้งลามภาษามือและ

ตัวหนังสือบรรยายใตภาพ (subtitle) ในวีดิทัศน ในขณะที ่ประมาณรอยละ 20 ตองการลามภาษา

มืออยางเดียว      สวนกลุมสาระการเรียนรูที่นักเรียนหูหนวกระดับมัธยมศึกษาตอนตนตองการ 

วีดิทัศนประกอบการเรยีนในระดับมากถึงมากที่สุดเปนอันดับหนึ่งคือ ภาษาไทย (รอยละ 76.27) 

รองลงมาคือ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (รอยละ 74.58)  สวนนักเรียนหูหนวกระดบั

มัธยมศึกษาตอนปลายตองการวีดิทัศนภาษาไทยเปนอันดบัหนึ่งเชนกัน (รอยละ 92.31) รองลงมา

คือ วิทยาศาสตร (รอยละ  84.62)  สําหรับเนื้อหาอ่ืนๆ ทีน่กัเรียนหูหนวกระดับมัธยมศกึษาตองการ

อันดับหนึง่คือ กีฬา (รอยละ 56.93) รองลงมาคือ อาชีพ (รอยละ 54.01) และ กฎหมาย (รอยละ 

52.55) 

 

4.1.2 สื่อบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) 

นักเรยีนหหูนวกระดับมัธยมศึกษาสวนใหญคือ รอยละ 85.40 ตองการใช

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนประกอบการเรียน สวนกลุมสาระการเรียนรูที่นกัเรยีนหหูนวกทั้ง

ระดับมัธยมศกึษาตอนตนและมัธยมศึกษาตอนปลายตองการบทเรยีนคอมพิวเตอรชวยสอน

ประกอบการเรยีนในระดับมากถึงมากที่สุดเปนอันดับหนึ่งคือ ภาษาไทย (มัธยมศึกษาตอนตนรอย

ละ 76.27, มัธยมศึกษาตอนปลาย รอยละ 85.9) รองลงมาคือ วิทยาศาสตรสําหรับมัธยมศึกษา

ตอนปลาย (รอยละ 78.2)     สุขศึกษาและพลศกึษาสําหรับมัธยมศกึษาตอนตน (รอยละ 72.88) 

สําหรับประเภทของบทเรยีนคอมพิวเตอรชวยสอนที่นกัเรียนหูหนวกระดับมัธยมศึกษาตองการมาก

ที่สุดคือ เกม (รอยละ 59.12)   รองลงมาคือ ประเภทแบบฝกหัด (รอยละ 46.72) และประเภท

สถานการณจําลอง (รอยละ 44.53)  

 

4.1.3 อินเตอรเน็ต 

           นักเรียนหูหนวกระดับมธัยมศึกษาสวนใหญ คือ รอยละ 85.40 ตองการใช

อินเตอรเน็ตประกอบการเรียน สวนกลุมสาระการเรียนรูที่นกัเรยีนหหูนวกระดับมัธยมศึกษา

ตอนตนตองการใชอินเตอรเน็ตประกอบการเรยีนในระดับมากถึงมากที่สดุเปนอันดับหนึ่งคือ 
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ภาษาไทย (รอยละ 84.74)  รองลงมาคือ คณิตศาสตรและสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

(รอยละ 76.27)   สวนนักเรียนหูหนวกระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตองการใชอินเตอรเน็ตสําหรับ

ภาษาไทยเปนอนัดับหนึ่งเชนเดยีวกันคือ รอยละ 87.18 รองลงมาคือ วิทยาศาสตร รอยละ 85.90  

และภาษาอังกฤษ (รอยละ 83.34) 

 

4.1.4 สื่อสิ่งพิมพ 

นักเรยีนหหูนวกระดับมัธยมศึกษาสวนใหญ (รอยละ 86.86) ตองการสิ่งพิมพ

อื่นๆ นอกจากแบบเรยีนประกอบการเรยีน โดยเปนนกัเรียนหหูนวกระดับมธัยมศกึษาตอนปลาย

รอยละ 92.31 และนักเรยีนหหูนวกระดับมัธยมศึกษาตอนตนรอยละ 79.66  ทั้งนี้   นักเรียนหู

หนวกระดบัมัธยมศกึษาตอนตนและตอนปลายตางตองการหนังสือพิมพเปนอันดบัหนึ่ง (รอยละ 

75.18)  รองลงมา คือ หนังสือสารคดี (รอยละ 54.74)  

 

               4.2 ความตองการใชสื่อการศึกษาของครูผูสอนนักเรียนหูหนวกระดับมัธยมศึกษา
ในโรงเรียนโสตศึกษา 

         ครูสวนใหญคือ รอยละ 92.31 ตองการใชสื่อวีดิทศันประกอบการสอน โดยที่รอยละ 

81.73 ตองการใหมทีั้งลามภาษามือและตัวอักษรบรรยายใตภาพ (subtitle) ในสื่อวีดิทัศน  ครู

ภาษาไทย (รอยละ 93.75) ตองการใชสื่อวีดิทัศนมากที่สดุ รองลงมา คือ ครูสุขศึกษาและพลศึกษา 

(รอยละ 90)  และครูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (รอยละ 84.62) 

            สําหรับความตองการใชสื่อบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI)  ครูรอยละ 73.08 

มีความตองการใช โดยครูภาษาไทยและครูการงานอาชีพและเทคโนโลยี (รอยละ 81.25) ตองการ

ใชมากที่สุด รองลงมาคือ ครูสุขศึกษาและพลศึกษา (รอยละ 80)  และครูสังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม (รอยละ 76.92) 

     สวนสื่ออินเตอรเน็ตนัน้ ครูรอยละ 75 ตองการใชประกอบการสอน  โดยที่ครู

ภาษาอังกฤษ (รอยละ 91.67) ตองการใชเสริมการสอนมากที่สุด  รองลงมาคือ ครูวิทยาศาสตร

และครูการงานอาชีพและเทคโนโลยี (รอยละ 81.25)  

           สวนความตองการดานเนื้อหาของสื่อการศึกษาทั้ง 4 รูปแบบ คือ วีดิทัศน  

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  อินเตอรเน็ตและสื่อสิ่งพิมพ   ครูประจําแตละกลุมสาระการเรียนรู

สวนใหญระบุความตองการดานเนื้อหาแตละกลุมสาระที่ใกลเคียงกันในทุกสื่อ ยกเวนสื่อสิ่งพิมพที่

มีความแตกตาง  และครูแตละกลุมสาระการเรียนรูจะระบวุา ตองการทุกเนื้อหาในรปูสิ่งพิมพ 
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อภิปรายผล 
 จากการศึกษาวิเคราะหขอมูลของครูผูสอนและนักเรียนหูหนวกระดับมัธยมศึกษาใน

โรงเรียนโสตศึกษามีประเดน็ทีน่าสนใจในการอภิปรายดังนี้ 

  1.  สภาพการใชสื่อการศึกษาของครูผูสอนและนักเรียนหูหนวกระดับมัธยมศกึษา 
ในโรงเรียนโสตศึกษา 
     ผลการวิเคราะหขอมูลจากนักเรียนหูหนวกพบวา  

                 สื่อวีดิทัศนเปนสื่อที่นักเรียนหูหนวกชอบใชมากที่สุด (รอยละ 78.10) เมื่อเทียบกบัการ

เลือกใชสื่ออื่นๆ อีก 3 ประเภท คือ บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) (รอยละ 66.42)  

อินเตอรเน็ต (รอยละ 62.77)  และส่ือส่ิงพิมพ (รอยละ 63.50) อาจเปนเพราะคุณสมบัติของสื่อที่มี

ภาพเคลื่อนไหวใหเห็นชัดเจนและมีลามภาษามือประกอบ ทําใหนักเรียนเรียนรูและเขาใจไดงาย

ขึ้น และสื่อที่มีคุณภาพที่ดีก็ทําใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลทางการเรียนที่ดี   โดยนักเรียน

หูหนวกระดับมัธยมศึกษาตอนตน (รอยละ 84.74) ใชสื่อวีดิทัศนมากกวานักเรียนหูหนวกระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย (รอยละ 60.26)   ซึ่งอาจเปนเพราะ วีดิทัศนที่ศูนยเทคโนโลยีทางการศกึษา

ผลิตเพื่อใชในโรงเรียนโสตศึกษาสวนใหญเปนสื่อที่ยังผลิตเพื่อนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน  

โดยนักเรียนหูหนวกระดับมัธยมศึกษาตอนตนมากกวารอยละ 50 มีความพึงพอใจในคุณภาพของ

สื่อระดับมาก 

     สื่ออินเตอรเน็ตและสื่อบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  สื่อที่นักเรียนหูหนวกเคย

ใชประกอบการเรยีนรองจากสือ่วีดิทศัน (รอยละ 70.8) คือ อนิเตอรเน็ต (รอยละ 40.15)  โดย

นักเรียนหูหนวกระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (รอยละ 4 7 . 4 4 )  เคยใชมากกวานกัเรยีนหหูนวก

ระดับมัธยมศกึษาตอนตน (รอยละ 30.5)   สวนสื่อบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI)  มีนักเรยีน

หูหนวกระดับมัธยมศึกษาเคยใชประกอบการเรียนเพียงประมาณรอยละ 25  และมีจํานวนนักเรยีน

หูหนวกระดบัมธัยมศกึษาไมถงึรอยละ 4 0   มีทักษะการใชคอมพิวเตอรและอินเตอรเนต็อยูเพยีง

ระดบัพอใช ประมาณรอยละ 47 มีทักษะความรูดานคอมพิวเตอรระดับดถีึงดีมาก  และประมาณ

รอยละ 36 มีทักษะความรูดานอินเตอรเน็ตในระดับดีถึงดีมาก ทําใหมองเห็นภาพวา  ความสามารถ

และความพรอมในการใชสื่ออินเตอรเน็ตและบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) ของนักเรียน

หูหนวกระดับมัธยมศึกษายังตองการการพัฒนาอีกมาก  นอกจากนี้สาเหตุที่การใชทั้งสองสื่อยังไม

แพรหลายมากนักในกลุมนกัเรยีนหหูนวกระดับมัธยมศึกษายังเปนเพราะ  

      1. ความไมพรอมของโรงเรียนในการเตรียมอุปกรณเพือ่ใหนักเรียนไดใชสื่ออินเตอรเน็ต

และบทเรยีนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI)  อยางทั่วถึง 

                 2. การผลติสื่อบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) ประกอบการเรียนการสอน โดยเฉพาะ

ยังมีอยางจํากดัและโรงเรียนหรือครูไมสามารถหาซื้อสื่อได 
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      ดังนั้น ในการพัฒนาหรือกระตุนการใชสื่อทั้งสองประกอบการเรียนของนักเรยีนหูหนวก

ใหมีประสทิธิภาพและประสิทธิผลขึน้จึงขึน้อยูกับทางโรงเรยีนโสตศึกษา ซึ่งมนีักเรยีนหูหนวกเรียน

อยูประจําทีจ่ะดําเนินการเตรียมความพรอมดังกลาว   ในขณะเดยีวกัน ดานการผลิต หนวยผลิต

สื่อควรไดมีการพัฒนาการผลิตสื่อบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน(CAI) ประกอบการเรียนใหมีจํานวน

มากพอเพียงตอการนําไปใชการเรยีนการสอน 

  สื่อสิ่งพิมพ นักเรยีนหหูนวกระดับมัธยมศึกษายังคงเขาใชหองสมุดจํานวนมากถึง

ประมาณรอยละ 90 แมวาจะมีความสามารถในการอานหนังสือไดเขาใจระดับพอสมควร (51 – 

70%) เพียงรอยละ 41.61  และมีจํานวนถึงรอยละ 36.49  ยังอานหนังสือเขาใจไดนอย (ต่ํากวา

รอยละ 50) ขอมูลนี้สะทอนใหเห็นวา สื่อสิ่งพิมเสริมการเรียนยังเปนที่ตองการของนกัเรียนหหูนวก

ระดับมัธยมศกึษา ซึ่งอาจเปนเพราะคุณสมบัติของส่ือทีค่นหาไดในหองสมุด นอกจากนั้น ยัง

สามารถพกพาไปไดทุกเวลา ทุกสถานที่ รวมทั้งประสทิธิภาพและประสิทธิผลของสื่อสิ่งพิมพที่

สะดวกสําหรับนกัเรยีนใชอานทบทวนเนื้อเรื่องเดิมซ้ําแลวซ้ําอีกใหเขาใจไดตลอดเวลา  เปนทีน่า

สังเกตวา นกัเรียนหหูนวกจะตองการอานหนังสือพิมพเปนอยางมากเปนอันดับหนึ่ง (รอยละ 

75.18)  ถือเปนโอกาสที่นักเรียนหูหนวกจะไดฝกอาน ไดรับรูขาวสารและพัฒนาทักษะการอานและ

การตีความหมายไปดวย   

     ผลการวิเคราะหขอมูลจากครูผูสอนพบวา  

                 สื่อวีดิทัศนยังเปนสื่อการสอนทีค่รูผูสอนเคยใชประกอบการสอนมากที่สุด (รอยละ

66.35)    ขณะที่มคีรูใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน(CAI)   (รอยละ 26.92)   และอินเตอรเน็ต 

(รอยละ 24.03) ประกอบการสอนนอยมาก   โดยครูประมาณรอยละ 55 ใชวีดิทัศนที่ผลติโดยศูนย

เทคโนโลยีทางการศกึษา  มากกวารอยละ 50 มีความพึงพอใจในคุณภาพระดบัมาก และประมาณ

รอยละ 50 มีความพอใจในปริมาณเนื้อหาระดับมาก  ทั้งนี้ อาจเปนเพราะส่ือวีดิทศันที่ผลติโดย

ศูนยเทคโนโลยทีางการศึกษาไดผานขั้นตอนการวิเคราะหและกระบวนการผลิตสื่อการศึกษาที่

เปนระบบและมีประสทิธิภาพ สวนครูภาษาไทยมคีวามพงึพอใจในคณุภาพและปริมาณของเนื้อหา

ในวีดิทศันมากที่สุดทั้งดานคณุภาพ (รอยละ 83.33)  และปริมาณ (รอยละ 75)   สวนครูที่พอใจ

คุณภาพมากกวารอยละ 70 คือ ครูการงานอาชีพและเทคโนโลยี (รอยละ 75) และครูสังคมศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม (รอยละ 71.43) ขณะที่ครูคณิตศาสตรสวนใหญ (รอยละ 71.43) พอใจใน

คุณภาพระดับปานกลางเทานั้น ทั้งนี้อาจเปนไปไดวา วีดิทัศนวชิาคณิตศาสตรอาจมีการนําเสนอ

เนื้อหาและรูปแบบที่ยังไมเหมาะสมนักกับการสอนนักเรียนหูหนวกระดับมัธยมศึกษา รวมทั้งการ

วิเคราะหใชเนื้อหาทีต่รงตามหลกัสูตรของนักเรียนหูหนวกระดับมัธยมศกึษาในโรงเรียน ซึ่งเปนเรื่อง

ที่ตองมีการวิจัยเพื่อพัฒนาตอไป ขณะเดียวกัน จะพบวา ครูภาษาไทยเห็นประโยชนของสื่อวีดิทัศน

มากที่สุด (รอยละ 91.67)  รองลงมาคือ ครูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (รอยละ 85.71) ครู
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สุขศึกษาและพลศึกษา (รอยละ 80) ครูการงานอาชีพและเทคโนโลยี (รอยละ 75) และครู

ภาษาอังกฤษ (รอยละ 75) 

      ภาษามือในวีดิทัศน  เนื่องจากครูประจําแตละกลุมสาระการเรียนรูมีความชํานาญใน

การใชทักษะภาษามือไทยที่แตกตางกัน ดังนั้น เมื่อครูภาษาไทยมากกวารอยละ 50 มีทักษะในการ

ใชภาษามือไทยอยูในขั้นดี     ครูภาษาไทยสวนใหญ (รอยละ 75) จึงมีความเขาใจตอภาษามือไทยใน

วีดิทัศนไดมากทีสุ่ด (71 – 100%)  ขณะที่ครูวิทยาศาสตรสวนใหญ (รอยละ 90.91) เขาใจระดบั

พอสมควร (51 – 70%) ทั้งนี้ ความแตกตางของภาษามือไทยที่ใชกันโดยทั่วไป อาจมีความแตกตาง

จากภาษามือไทยในวีดิทศันที่บญัญตัิโดยวทิยาลยัราชสดุาและสมาคมคนหหูนวกแหงประเทศไทย

ประมาณ 30 %  และยังมีความแตกตางกันอีกมากขึ้น เมือ่ครูประจําแตละกลุมสาระการเรียนรูอาจ

คิดภาษามือสําหรับคําศัพทเฉพาะขึ้นใชกันเองในชั้นเรียน   

                  การเลือกใชสื่อ นอกจากครูจะไดใชสื่อวีดิทัศนมากกวาสื่อบทเรียนคอมพิวเตอรชวย

สอน (CAI) แลว การที่ครูเลือกใชสื่อวีดิทัศนมาก อาจเปนเพราะ ความสะดวกในการใชสื่อวีดิทัศน 

โดยที่ครูมีเพียงเครื่องเลน VCD 1 เครื่องและจอเครื่องรับ 1 จอก็สามารถใหนักเรียนดูไดทั้งชั้นเรยีน 

โดยที่ครูไมตองอาศัยหองคอมพิวเตอรที่มีไมมากพอสําหรับนักเรียนหูหนวกใชทั้งโรงเรียนและ

ทักษะความรูพิเศษเชนเดียวกับการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและอินเตอรเน็ตที่ตองใช

ทักษะพิเศษที่ครูมีอยูอยางจํากัด (ครูประมาณรอยละ 50 มีทักษะการใชคอมพิวเตอรและ

อินเตอรเน็ตเพียงแคระดับพอใชเทานั้น)  กอปรกับยังไมมีหนวยงานที่ผลิตสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร

ชวยสอน (CAI) เฉพาะสําหรับนักเรียนหูหนวกโดยตรง  ดังนั้น การใชสื่อวีดิทัศนในโรงเรียนโสต

ศึกษาจึงมีมากกวาการใชสื่ออื่นๆ 

 2. สภาพปญหาและอุปสรรคในการใชสื่อการศกึษาของนักเรียนหูหนวกระดบั 
มัธยมศึกษาและครูผูสอน 

     ปญหาและอปุสรรคในการใชสื่อวดีิทัศนของทั้งครูและนักเรยีนหหูนวกที่สําคัญที่สุด

คือ ไมมีเครื่องเลน VCD ใหใช (ครูรอยละ 54.80, นักเรียนรอยละ 46.72)  โดยที่ครูพบปญหา

การไมมีวีดิทัศนใชเปนปญหาอันดับสอง (ครูรอยละ 47.12, นักเรยีนรอยละ 35.04) และปญหา

อันดับสามคือ การไมมีลามภาษามือในวีดิทัศน (ครูรอยละ 41.35, นักเรยีนรอยละ 32.12) และ

มุมมองของครูพบปญหาอันดับสี่คือ ขาดการสนบัสนุนสงเสริมการใชวีดิทัศนจากผูบริหาร (ครูรอย

ละ 38.46) ถึงแมจะมีเปอรเซ็นตการนําวีดิทัศนไปใชในหองเรียนมากกวาการใชอนิเตอรเน็ตและ

บทเรยีนคอมพวิเตอรชวยสอนประกอบการเรยีนการสอนกต็าม  ประเดน็สําคญักค็ือวา  ถาผูบรหิาร

เห็นประโยชน  ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของส่ือ  รวมทั้งใหความสําคญักับการนําสื่อมาใช

พัฒนาการเรียนการสอนในโรงเรยีน ก็จะสามารถจัดหาหรือจัดสรรงบประมาณในการซื้อเครื่องมือ

อุปกรณและวีดิทัศนเพื่อการรับชมวีดิทัศนสําหรับครูและนักเรียนได ในขณะเดียวกันวีดิทัศนใน
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ทองตลาดอาจมีรูปแบบและเนื้อหาที่ไมสามารถตอบสนองความตองการเรยีนรูทีเ่หมาะสมสําหรบั

นักเรยีนหหูนวก โดยเฉพาะอยางยิง่ไมมีลามภาษามืออธิบายประกอบการชม   หนวยผลิตสื่อเพื่อ

การศึกษาเชนศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษาที่มีหนาที่ผลิตสื่อเพื่อคนพิการโดยเฉพาะก็ควรเรง

ดําเนนิการจัดผลิตสื่อเพื่อการศกึษาใหเหมาะสมเฉพาะสําหรับนกัเรียนหหูนวกใหครบทุกกลุมสาระ

การเรียนรูอยางมคีุณภาพ  โดยที่ในการผลิตวีดิทศันเพื่อคนหูหนวกปจจบุันนัน้  ศูนยเทคโนโลยี

ทางการศึกษาใชลามภาษามือจากสมาคมคนหูหนวกแหงประเทศไทยซึง่ใชภาษามือไทยอันเปน

ภาษามือมาตรฐานของคนหหูนวกไทยและไดรับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธกิารในการอธิบาย

เนื้อหา แตนักเรียนหหูนวกอาจคุนเคยกับภาษามือที่กําหนดกันขึ้นใชเองในการเรียนการสอนมากกวา

การเรยีนรูภาษามือไทยมาตรฐาน ดังนั้น จึงพบวา นักเรียนหูหนวกมีปญหาความไมเขาใจลาม

ภาษามือในวีดิทัศนถึงรอยละ 40.15  (ครูรอยละ 24.04)  จากตัวเลขรอยละของปญหาที่เกิดขึ้นอยู

ระหวางประมาณรอยละ 30 – 50 ขึ้นไป   ยอมถือไดวา  เปนปญหาที่สําคญัอยางมากตอการใชสื่อ

วีดิทัศนในโรงเรียนโสตศึกษา   ปญหานีน้อกจากครูจะอธิบายทําความเขาใจในเนื้อหาใหนกัเรยีน

เพิ่มเตมิไดแลว ควรเปนหนาที่ของโรงเรียนที่จะจัดการฝกอบรมครูและนักเรียนหูหนวกใหพัฒนาการ

ใชภาษามือไทยมาตรฐานใหมากยิง่ขึ้น  

      ปญหาและอุปสรรคในการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน(CAI) ของนักเรียน 

หูหนวกและครูนั้น  ปญหาอันดบัหนึ่งคือ  การไมมีสื่อบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) ใหใช 

(ครูรอยละ 45.19, นักเรียนรอยละ 36.50) โดยที่ปญหาอันดับสองสําหรับครคูือ ขาดการสนับสนนุ

สงเสริมการใชสื่อ (รอยละ 40.38)  ปญหาอันดบัสามคือ คุณภาพของส่ือ CAI ไมตรงจุดประสงค

การเรียนการสอน(รอยละ 38.46) และขาดงบประมาณในการจัดซื้อ (รอยละ 38.46)  ในขณะที่

นักเรยีนหหูนวกพบปญหาไมมีเครื่องคอมพวิเตอรใชเปนปญหาอนัดับสอง (ครูรอยละ37.5,นักเรียน 

รอยละ 27.74)  ถือไดวา ปญหาการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) ในโรงเรียนโสตศึกษา

เปนปญหาที่หนกักวาการใชวีดิทัศนเนื่องจากการไมมีสื่อ CAI ใหใช  โดยเฉพาะการขาดสื่อ CAI 

เพื่อการศึกษาที่ผลิตเฉพาะสําหรับคนหหูนวก  แมวาสื่อ CAI จะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอ

การเรียนการสอนเปนอยางมาก  เปนสื่อที่สามารถโตตอบกับผูเรยีนและผูเรียนสามารถเลือกเรียน

ไดตามศักยภาพของตนเองก็ตาม แตเปนสื่อที่ใชงบประมาณในการผลิตสูงมาก  และศูนย

เทคโนโลยีทางการศกึษายังขาดบุคลากรและงบประมาณในการผลิตและพัฒนาสื่อ CAI  เพื่อ

การศึกษาสําหรับคนหูหนวกดังกลาว  โดยสื่อ CAI ที่พอหาซื้อไดในทองตลาดอาจไมตรงจุดประสงค

การเรียนการสอนและไมมีลามภาษามือชวยการเรยีนรูดวยตนเองของนักเรยีนหูหนวก ดังนัน้ศูนย

เทคโนโลยีทางการศกึษาควรไดใหความสําคัญในการวจิัยการผลิตและพัฒนาสื่อ CAI เพื่อนกัเรียน

หูหนวกโดยเฉพาะนี้ตอไป 
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  ปญหาและอุปสรรคในการใชอินเตอรเน็ตประกอบการเรียนของทั้งนักเรียนหูหนวก

และครูนั้น  ปญหาอันดับหนึ่งของครูและนักเรียนหูหนวกคือ  ขาดทักษะการใชอินเตอรเน็ต (ครู

รอยละ 44.23, นักเรียนรอยละ 35.04)  ปญหาอันดับสองสําหรับครูคือ  ขาดการสนับสนุนสงเสริม

การใชอินเตอรเน็ต (รอยละ 31.73)  และปญหาอันดับสามของครูคือ  ขาดเครื่องคอมพิวเตอร (ครู

รอยละ 29.81, นักเรียนรอยละ 16.79)  สําหรับปญหาที่สําคัญอีกคือ  ปญหาขาดทักษะการใช

คอมพิวเตอร (ครูรอยละ 22.16, นักเรียนรอยละ 24.82) และปญหาโรงเรียนไมตออินเตอรเน็ตให

ใช (ครูรอยละ 22.16, นักเรียนรอยละ 24.82) ถือเปนปญหาที่ครูและนักเรียนหูหนวกเห็นวา ทั้ง

สองปญหามีความสําคัญระดับเดียวกัน  สําหรับปญหาและอุปสรรคการใชอินเตอรเน็ตนี้ มีความ

เชื่อมโยงเกี่ยวพันกัน ถาผูบริหารโรงเรียนเห็นประโยชน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของสื่อตอ

การเรียน และใหความสําคัญกับการใชอินเตอรเน็ตของครูและนักเรียนหูหนวกในโรงเรียนโสตศึกษา 

ก็จะเปนกลไกที่สําคัญในการแกปญหาและอุปสรรคในการใชอินเตอรเน็ตได  เพราะถาผูบริหาร

โรงเรียนสามารถบริหารจัดหาหรือจัดสรรงบประมาณในการสรางหองคอมพิวเตอรใหใชไดอยาง

พอเพียงกับจํานวนนักเรียนและครู  พรอมทั้งจัดการฝกอบรมการใชคอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ต 

และมีบริการใหคําแนะนําการใชอินเตอรเน็ต อยางทั่วถึงและเปนระบบ ก็จะเปนการชวยพฒันาการ

ใชสื่ออินเตอรเน็ตเพื่อการศึกษาไดเปนอยางดี  

     ปญหาและอุปสรรคในการใชสื่อสิ่งพิมพของนักเรียนหูหนวกและครูนั้น  เนื่องจาก

นักเรียนหูหนวกมีปญหาเรื่องการอานหนังสือใหเขาใจความหมายไดครบถวนนั้นเปนไปไดยาก  

โดยเฉพาะความหมายที่เปนนามธรรม ปญหาการสื่อสารดวยภาษามือ และยังมีปญหาขาด

หลักสูตรและหนังสือเรียนเฉพาะสําหรับนักเรียนหูหนวก รัฐจึงควรใหความสําคัญในการผลิต

หนังสือเรียนเฉพาะที่นอกจากจะชวยการส่ือสารการใชภาษามือใหนักเรียนหูหนวกเขาใจในเนื้อหา

ของสารในหนังสือใหมากขึ้นแลว หนังสือเรียนเฉพาะจะทําใหนักเรียนไมตองพึง่พาครมูากจนเกนิไป

ในการแปลความในหนังสือ และจะชวยทําใหนักเรียนสามารถชวยเหลือตนเองในการเรียนการอาน

ดวยตนเองไดดีขึ้นอีกดวย 

 3. ความตองการใชสื่อการศกึษาของนักเรียนหูหนวกและครูผูสอนในโรงเรียนโสต
ศึกษา 

     เปนที่นาสังเกตวา เมื่อไดเปรียบเทียบความตองการใชสื่อการศึกษาทั้ง 4 ประเภทของ

นักเรียนหูหนวกแลว   มากกวารอยละ 85 ลวนตองการใชสื่อประกอบการเรียนเพิ่มขึ้น (วีดิทัศน

รอยละ 98.54, บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  รอยละ 85.40, อินเตอรเน็ต รอยละ 85.40 และ 

สิ่งพิมพรอยละ 86.86)  ขณะที่ครูตองการใชสื่อวีดิทัศน (รอยละ 92.31) มากกวาสื่ออื่นๆ (บทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอน  รอยละ 73.08, อินเตอรเน็ต รอยละ 75) ซึ่งอาจเปนไดวา สื่อวีดิทัศนเปนสื่อ

ที่มีภาพเคลื่อนไหวประกอบปรากฏชัดใหเห็นซึ่งเหมาะสมกับความสามารถในการรับรูดวยสายตา
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ของคนหูหนวก ยิ่งวีดิทัศนที่มีลามภาษามืออธิบายประกอบยิ่งทําใหนักเรียนหูหนวกเขาใจไดงายขึ้น 

และครูอาจอธิบายเสริมเพิ่มเติมใหนักเรียนหูหนวกเขาใจไดโดยงายอีกดวย โดยเฉพาะครู

วิทยาศาสตรและครูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตางมีความตองการวีดิทัศนประกอบการสอน

ทุกคน (รอยละ100) ในขณะเดียวกันการใชสื่ออยางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและ อินเตอรเน็ต

อาจคอนขางยุงยากและซับซอนในการใชสอน เนื่องจากทั้งครูและนักเรียนตองมีทักษะการใช

คอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ตที่ดี  ตองใชหองคอมพิวเตอรที่มีจํานวนจํากัด    และตองดูแลการใชของ

นักเรียนแตละคนใหทั่วถึงอยางไรก็ตามมีครูภาษาอังกฤษถึงรอยละ 91.67 ตองการใชอินเตอรเน็ต

ประกอบการสอนและครูคณิตศาสตรตองการนอยที่สุดเพียง 50% สวนการใชบทเรียนคอมพิวเตอร

ชวยสอนนั้น ครูศิลปะมีความตองการใชนอยที่สุด (รอยละ 42.86)  โดยภาพรวมของความตองการ

การใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและอินเตอรเน็ตแลว ถือไดวา ตัวเลขความตองการใชสื่อทั้งสอง

ที่มากกวารอยละ 70 เปนสิ่งที่บงบอกวา ครูสวนใหญไดเห็นความสําคัญของการใชสื่อทั้งสองชนิดที่มี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของสื่อตอการเรียนการสอนที่แตกตางกันแลว ข้ึนอยูที่ครูจะเลือกใชสื่อ

ใหเหมาะสมกับการเรียนการสอน และผูบริหารใหการสนับสนุนการใชสื่อการศึกษาที่มีความตองการ

เพิ่มขึ้น รวมทั้งหนวยผลิตสื่อการศึกษาตองเรงผลิตสื่อการศึกษาใหนักเรียนหูหนวกและครูผูสอนไดมี

สื่อใชที่เหมาะสม   ทั้งมีเนื้อหาครอบคลุมหลักสูตรและเสริมการเรียนการสอนตามอัธยาศัย 

 

ขอเสนอแนะ 
 1. ขอเสนอแนะตอบุคคลและหนวยงานที่เกี่ยวของดานการผลิตและการใช 

สื่อการศึกษาสําหรับนักเรียนหูหนวก 
     1.1 ผูผลิตสื่อหรือหนวยงานท่ีรับผิดชอบดานการผลิตสื่อเพื่อคนหูหนวก 

                       1) ควรเรงผลิตสื่อการศึกษาที่มีรูปแบบและเนื้อหาเหมาะสมสําหรบันกัเรยีนหหูนวก  

โดยคํานึงถึงสภาพความพิการ สภาพการใชงานและความตองการของครูและนักเรียนหูหนวกใน

การใชสื่อเพื่อเสริมการเรียนการสอน 

                       2)  ควรผลิตสื่อใหเพียงพอตอความตองการและครอบคลุมทุกเนื้อหาในบทเรียน 

ทุกระดับชวงชั้น  ทุกรายวิชาตรงตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานใหครบทั้ง 8 กลุมสาระการ

เรียนรู  โดยมีแบบฝกหัด กิจกรรมพัฒนาผูเรียนและมีคูมือประกอบ 

                      3) ในการผลิตสื่อตางๆ เพื่อคนหูหนวก ควรมีการทดลองใชกอนการเผยแพรในแตละ

ครั้ง  เนื่องจากตองใชงบประมาณสูงทั้งในการผลิตและเผยแพร  จึงควรไดทดลองใหมั่นใจวา  สือ่ที่

ผลิตนั้นจะเผยแพรอยางไดประโยชนคุมคา 

                      4) นอกจากการผลิตและพัฒนาส่ือใหมๆ ออกมาเปนระยะอยางตอเนื่องแลว  ควร

จะไดทําการประชาสัมพันธ  มีการประเมินและติดตามผลการใชสื่ออยางตอเนื่องดวยเชนกัน 
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                      5)  การใชลามภาษามือประกอบสื่อควรใชภาษามือที่เปนสากลสําหรับคนหูหนวกไทย   

                      6) ควรเนนการผลิตสื่อบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) ใหมากขึ้น เนื่องจากเปน

สื่อที่สามารถโตตอบกับผูเรียนไดทันทีและผูเรียนจะใหความสนใจมากกวาสื่ออื่นๆ ยกเวน  

อินเตอรเน็ต 

             1.2 โรงเรียนท่ีใหบริการสื่อ 

                       1) โรงเรียนควรไดสนับสนุนใหมีการใชสื่อการศึกษาประกอบการเรียนการสอน 

โดยกําหนดแผนหรือยุทธศาสตรในการใชสื่อการศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรูของนักเรียนและการ

สอนของครูใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลขึ้น 

                        2) โรงเรียนควรเรงพัฒนาและจัดเตรียมความพรอมดานอุปกรณ สถานที่ 

สื่อการศึกษา  รวมทั้งงบประมาณในการใหบริการสื่อใหเพียงพอตอความตองการใชบริการของ

ครูผูสอนและนักเรียนหูหนวกใหมากขึ้น 

                        3) โรงเรียนควรเรงพัฒนาความรูและทักษะในการใชสื่อตางๆ โดยเฉพาะสื่อ 

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและอินเตอรเน็ตใหแกครูผูสอนและนักเรียนหูหนวกเพื่อเพิ่ม

ศักยภาพในการใชสื่อใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและบรรลุวัตถุประสงคของการเรียนการสอน 

                        4) โรงเรียนควรเรงสงเสริมการอานใหกับนักเรียนหูหนวกใหมากขึ้น 

                        5) โรงเรียนควรสงเสริมการใชภาษามือไทยที่เปนมาตรฐานใหมากขึ้น 

             3. ครู 

                 1) ควรศึกษาสื่อกอนการใช 

                     2) ควรเลือกใชสื่อใหเหมาะกับเนื้อหา 

                     3) ควรสงเสริมกระตุนใหนักเรียนใชสื่อใหมากขึ้น 

                     4) ควรผลิตสื่อรูปแบบงายๆ ในเนื้อหาเฉพาะดวยตัวเองได เพื่อใหเหมาะกับความ

ตองการเฉพาะของตนเอง  

            2. ขอเสนอแนะเพื่อการศึกษาวิจัยเพิ่มเติม 

              2.1) ควรมีการศึกษาวิจัยถึงสภาพการใชและความตองการใชสื่อตางๆ ของนกัเรยีนหหูนวก

ในโรงเรียนโสตศึกษาอยางตอเนื่องเปนระยะ คือ ทุก 3 - 4 ป เพื่อการศึกษาพัฒนาการอยางตอเนื่อง 

                 2.2)  ควรมีการศึกษาวิจัยถึงสภาพการใชและความตองการใชสื่อตางๆ ของนักเรียน 

หูหนวกระดับประถมศึกษา 

                 2.3)  ควรมีการศึกษาวิจัยถึงรูปแบบสื่อแตละรูปแบบที่เหมาะสมสําหรับนักเรียนหูหนวก

ในลักษณะ R&D 

---------------------------------------------------------------------------
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                                                                             ชุดท่ี 1 
แบบสอบถามสําหรับครูผูสอนนักเรียนหูหนวก 

ประจําแตละกลุมสาระการเรียนรู 
 

คําชี้แจง 

1. แบบสอบถามชดุนี้สอบถามความคดิเห็นของครูผูสอนนกัเรียนหหูนวกระดบั

มัธยมศึกษาในโรงเรียนโสตศึกษา 

2. การศึกษาขอมูลในครั้งนี้  มีวัตถปุระสงคเพื่อนําขอมูลดังกลาวมาใชเปนแนวทางใน

การพัฒนาและปรับปรุงการผลิตและเผยแพรสื่อการศึกษาใหเหมาะสมและตรงกับ

สภาพและความตองการของครูและนักเรียนหูหนวกระดับมธัยมศึกษาในโรงเรียน 

โสตศึกษาอยางแทจริง  

3. สื่อการศึกษา ในการศึกษาครั้งนี้ หมายถึง สื่อที่ครใูหนักเรียนหหูนวกศกึษาเพื่อเสริม

การเรียนการสอนและแสวงหาความรูเพิ่มเติม เชน รายการวีดิทัศน  บทเรียน-

คอมพิวเตอรชวยสอน (CAI)  อินเตอรเน็ต  และส่ือส่ิงพิมพ เชน แบบเรยีนและหนังสือ

ทั่วไปตางๆ 

4. ภาษามือไทย หมายถึง ภาษามือที่ไดรับการรับรองโดยกระทรวงศึกษาธกิารใหเปน

ภาษามือประจําชาติของไทย โดยประกาศรับรองเมื่อปพ.ศ. 2542 

5. ในการตอบขอมูล   ใหเติมขอความหรือทําเครื่องหมาย √  ในชองที่ตรงกับความ

คิดเหน็และความเปนจริงใหครบถวน 

 

                     ขอขอบคุณในความรวมมือ 

               ศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา 

 

 

 

แบบสอบถามเพื่อศึกษา  

สภาพปญหาและความตองการใชสื่อการศึกษา 

ของครูและนักเรียนหูหนวกระดับมัธยมศึกษา 

ในโรงเรียนโสตศึกษา 
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แบบสอบถามครูผูสอนนักเรียนหูหนวกระดับมัธยมศึกษา 

กลุมสาระการเรียนรู………………………………………… 

ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

1. โรงเรียน……………………………………………………….. 

 

2. เพศ         หญิง                                             ชาย 

 

3. อายุ…………………………….ป 

 

4. วุฒิการศึกษา          ร ะดับปริญญาตร ี  

                            ระดับปริญญาโท  

                            อื่นๆ (ระบ)ุ  .................. 

 

5.  ประสบการณการสอนในโรงเรียนโสตศึกษา……………………ป........................เดือน 

 

6.   ทานมีประสบการณการใชภาษามือไทยมานาน……………ป……………… .เดือน 

 

7. มีทักษะการใชภาษามือไทยอยูในระดับ 

  ดีมาก                      ดี                      พอใช                        ไมดี                     ไมมี 

ตอนท่ี  2 สภาพการใชสื่อการศึกษาของครูผูสอนนักเรียนหูหนวก 

8. นอกจากแบบเรยีนตามหลกัสูตรแลว  ทานเคยใชสื่อประเภทใดสอนนกัเรียนหหูนวกเพิ่มเติม         

(ตอบไดมากกวาหนึ่งขอ) 

           วีดิทัศน                                                บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) 

           อินเตอรเน็ต                                         ไมเคย 

            อื่นๆ (ระบุ)…………………………………………………………………… 

                              

9. ทานเคยนําสื่อวีดิทัศนที่ผลติโดยศูนยเทคโนโลยทีางการศกึษามาใชสอนหรือไม (ดูรายชื่อดัง

แนบ) 

           เคย                                                      ไมเคย 
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 ถาเคย  ใหทานตอบขอ 10 - 14  ถาไมเคย  ใหทานขามไปตอบตั้งแตขอ 15 เปนตนไป 

10. ทานมีความพึงพอใจในคุณภาพของส่ือวีดิทัศนนัน้ระดับใด 

    มาก                                     ปานกลาง                                    นอย                  

 

11. ปริมาณเนื้อหาของสื่อวีดิทัศนในแตละตอนทีเ่คยชม  ทานมีความพึงพอใจระดบัใด 

    มาก                                      ปานกลาง                                    นอย               

 

12. ทานเขาใจเนื้อหาที่ลามใชภาษามืออธิบายในวีดทิัศนนั้นในระดับใด 

     เขาใจมาก (รอยละ 71-100)    

     เขาใจพอสมควร (รอยละ 51-70)  

      เขาใจนอย (ต่ํากวารอยละ 50)                   

 

13. ทานคิดวา สื่อวีดิทัศนที่เคยใชมีประโยชนตอการเรียนการสอนของทานในระดับใด 

    มาก                                      ปานกลาง                                นอย 

       

14. ทานใชสื่อวีดิทัศนประกอบการเรียนการสอนของทานเมื่อไร (ตอบไดมากกวาหนึ่งขอ) 

              ใชเกริ่นเมื่อเริ่มตนการสอนหัวขอนั้นๆ     

           ใชเมื่อตองการสรุปการสอนในหัวขอนั้นๆ 

           ใชเสริมนอกเวลาเรยีน  

           อื่นๆ (ระบุ)……………………………………………………………………………….. 

 

15. ทานมีความรูพ้ืนฐานดานคอมพิวเตอรในระดับใด 

            ดีมาก                      ดี                       พอใช                   ไมดี                  ไมมี 

 

16. ทานมีความรูพ้ืนฐานดานอินเตอรเน็ตในระดบัใด 

             ดีมาก                    ดี                      พอใช                     ไมดี                  ไมมี 

 

17. ทานเคยเขาใชเว็บไซตศูนยสื่อการศกึษาเพื่อคนพิการ (www.braille-cet.in.th) หรือไม 

              เคย      

              ไมเคย 
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    18. ทัศนคติของทานตอการใชสื่อวีดิทัศนเสริมการเรียนการสอนนักเรียนหูหนวก 

  1. ขอดีของการใชสื่อวีดิทศัน       

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………  

      2. ขอเสียของการใชสื่อวีดิทัศน 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

19. ทัศนคติของทานตอการใชสื่อบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน(CAI) เสริมการเรยีนการ
สอนนักเรียนหูหนวก 

  1. ขอดีของการใชสื่อบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

  2. ขอเสียของการใชสื่อบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

20. ทัศนคติของทานตอการใชอินเตอรเน็ตเสริมการเรียนการสอนนักเรียนหูหนวก 

  1. ขอดีของการใชอินเตอรเน็ต  

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

  2. ขอเสียของการใชอินเตอรเนต็ 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 
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21. ทัศนคติของทานตอการใชสื่อสิ่งพิมพ (แบบเรยีนและหนังสืออื่นๆ) สอนนักเรียนหู

หนวก   

  1. ขอดีของการใชสื่อสิ่งพิมพ 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

  2. ขอเสียของการใชสื่อสิ่งพิมพ 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

ตอนท่ี  3  ปญหาและอุปสรรคในการใชสื่อการศกึษาของครูผูสอนนักเรียนหูหนวก 

1. ปญหาและอุปสรรคในการใชสื่อวีดิทศันของทานคือ……………(ตอบไดมากกวาหนึ่งขอ) 

            ไมมีเครื่องเลน VCD ใช 

 ไมมีสื่อวีดิทัศนใหใช 

 คุณภาพของส่ือวีดิทัศนไมดีพอ 

 ไมมีลามภาษามือในสื่อวีดิทัศน 

 มีลามภาษามือในสื่อวีดิทัศน แตไมเขาใจภาษามือที่ลามอธิบาย 

ขาดการสนับสนนุสงเสริมการใชสื่อวีดิทัศน 

คิดวาไมจําเปนตองใช เพราะครูสอนอยางเดียวก็พอ 

อื่นๆ ………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………….   

 

2. ปญหาและอุปสรรคในการใชสื่อบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) ของทาน

คือ…………….. (ตอบไดมากกวาหนึ่งขอ) 

ไมมีเครื่องคอมพิวเตอรใช 

ไมมีสื่อ CAI ใหใช 

คุณภาพของส่ือCAI ไมตรงจุดประสงคการเรียนการสอน 

ขาดงบประมาณในการจัดซื้อ 

ขาดการสนับสนนุสงเสริมการใชสื่อ CAI 



 

 

                                                                                                                                                            180 

 

คิดวาไมจําเปนตองใช เพราะครูสอนอยางเดียวก็พอ 

อื่นๆ ………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. ปญหาและอุปสรรคในการใชอินเตอรเน็ตของทานคือ……………… (ตอบไดมากกวาหนึ่งขอ) 

ขาดทักษะการใชคอมพิวเตอร 

ขาดทักษะการใชอินเตอรเนต 

ขาดเครื่องคอมพิวเตอร 

โรงเรียนไมมีการตออินเตอรเน็ตใหใช 

ขาดการสนับสนนุสงเสริมการใชอินเตอรเน็ต 

คิดวาไมจําเปนตองใช เพราะครูสอนอยางเดียวก็พอ 

อื่นๆ …………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

4. ปญหาและอุปสรรคในการใชสื่อสิ่งพิมพ (แบบเรียนและหนังสืออ่ืนๆ) สอนนักเรียนหหูนวก 

คือ………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

ตอนท่ี 4  ความตองการใชสื่อการศึกษาของครูผูสอนนักเรียนหูหนวก 

1. ทานตองการสื่อวีดิทัศนชวยในการสอนหรือไม 

     ตองการ                                         ไมตองการ 

เพราะ………………………………………………………………………………………………..

…..……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………. 
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2. สื่อวีดิทัศนที่ตองการควรมีสิ่งใดอธิบายประกอบมากที่สุด 

     ลามภาษามืออยางเดียวกเ็พียงพอ 

           Subtitle (ตัวหนังสือบรรยายใตภาพ) เพียงอยางเดยีว 

           ทั้งลามภาษามือและ Subtitle 

 

3. เนื้อหาบทเรียนใดในกลุมสาระการเรยีนรูทีท่านสอนอยูที่ตองการสื่อวีดิทัศนชวยเสริมการสอน 

(เรียงลําดบัจากมากไปหานอย) 

4.1 ……………………………………………เพราะ……………………………………….. 

4.2 ……………………………………………เพราะ……………………………………….. 

4.3 ……………………………………………เพราะ……………………………………….. 

 

4. ทานตองการสื่อบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) เสริมการสอนหรือไม 

                       ตองการ                                             ไมตองการ 

เพราะ………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

 

5. เนื้อหาบทเรียนใดในกลุมสาระการเรยีนรูทีท่านสอนอยูที่ตองการบทเรยีนคอมพิวเตอรชวย-

สอน (CAI) เสริมการสอน (เรียงลําดับจากมากไปหานอย) 

5.1 …………………………………เพราะ………………………………………………... 

5.2 ………………………………….เพราะ……………………………………………….. 

5.3 ………………………………….เพราะ………………………………………………… 

 

6. ทานตองการใชอินเตอรเนต็เปนสื่อเสริมการเรียนการสอนหรือไม 

                           ตองการ                                               ไมตองการ 

 

7. เนื้อหาประเภทใดในกลุมสาระการเรยีนรูทีท่านสอนอยูที่ทานตองการหรือคาดหวังจากการใช

อินเตอรเน็ตเสริมการเรียนการสอน (เรียงลําดบัจากมากไปหานอย) 

7.1 ……………………………………..เพราะ……………………………………………….. 

7.2 ……………………………………..เพราะ……………………………………………….. 

7.3 ……………………………………..เพราะ……………………………………………….. 
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8. นอกเหนือจากเนื้อหาวิชาการในกลุมสาระการเรียนรูทั้ง 8 กลุมสาระแลว  ทานคิดวา มีเนื้อหา

เรื่องใดอีกที่นักเรียนหูหนวกระดับมธัยมศกึษาควรจะเรียนรู 

8.1 วีดิทัศน  เนื้อหาที่ตองการคือ………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

8.2 CAI  เนื้อหาที่ตองการคือ…………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………… 

8.3 อินเตอรเน็ต เนื้อหาที่ตองการคือ……………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

8.4 สิ่งพิมพ (หนังสืออื่นๆ) เนื้อหาที่ตองการคือ…………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

9. ขอเสนอแนะตอการผลิตและเผยแพรส่ือการศึกษาสําหรับนักเรยีนหหูนวก 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 



 
 

 
 
 

 
           ชุด ที่ 2 

แบบสอบถามสาํหรับนักเรียนหูหนวกระดบัมธัยมศึกษา 

 
คําชี้แจง 

1. แบบสอบถามชดุนี้สอบถามความคดิเห็นของนกัเรียนหหูนวกระดับมัธยมศกึษาใน 

โรงเรียนโสตศกึษา 

2. การศึกษาขอมูลในครั้งนี้  มีวัตถปุระสงคเพื่อนําขอมูลดังกลาวมาใชเปนแนวทางใน

การพัฒนาและปรับปรุงการผลิตและเผยแพรสื่อการศึกษาใหเหมาะสมและตรงกับ

สภาพและความตองการของครู   และนักเรียนหูหนวกระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียน 

โสตศึกษาอยางแทจริง  

3. สื่อการศึกษา  ในการศึกษาครั้งนี้  หมายถึง สื่อที่ครใูหนักเรียนหหูนวกศกึษาเพื่อเสริม

การเรียนการสอนและแสวงหาความรูเพิ่มเติม  เชน รายการวีดิทัศน  บทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอน (CAI)  อินเตอรเน็ต  และส่ือส่ิงพิมพ เชน แบบเรยีนและหนังสือ

ทั่วไปตางๆ 

4. ภาษามือไทย หมายถึง ภาษามือที่ไดรับการรับรองโดยกระทรวงศึกษาธกิารใหเปน

ภาษามือประจําชาติของไทย โดยประกาศรับรองเมื่อปพ.ศ. 2542 

5. ในการตอบขอมูล   ใหเติมขอความหรือทําเครื่องหมาย  √   ในชองที่ตรงกับความ

คิดเหน็และความเปนจริงใหครบถวน 

 
                     ขอขอบคุณในความรวมมือ 

                 ศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 

 
 
 

 
 

 

แบบสอบถามเพื่อศึกษา 

สภาพปญหาและความตองการใชสื่อการศึกษา 

ของครูและนักเรียนหูหนวกระดับมัธยมศึกษา 

ในโรงเรียนโสตศึกษา 
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แบบสอบถามนักเรียนหูหนวกระดบัมัธยมศกึษา 

 
ตอนท่ี 1 ขอมูลทั่วไป 
1. โรงเรียน………………………………………………………. 
 
2. เพศ            หญิง                                     ชาย 
 
3. อายุ…………………………ป 
 
4. ระดับชั้น            ม.ตน                                 ม.ปลาย 
 
5. เริ่มเรียนภาษามือที่……………………………………………………………………… 
       เมื่อชั้น…………………………. 
 
6.   มีประสบการณการใชภาษามือนาน………………………..ป……………………..เดือน 
 
7.  มีทักษะการใชภาษามือไทยอยูในระดับ 

            ดีมาก                                                    ดี 
            พอใช                                                    ไมดี   
 
8.  ทานมีประสบการณการใชภาษามือไทยมานาน……………..ป………..…..เดือน 

 

ตอนท่ี 2 สภาพการใชสื่อการศึกษาของนักเรียนหูหนวกระดบัมัธยมศึกษา 

9.  ทานเคยใชสื่อการศึกษาประเภทใดประกอบการเรียนบาง (ตอบไดมากกวาหนึ่งขอ) 

       วีดิทัศน   วิชา……………………………………………………………………….. 

       บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) วิชา/เรื่อง…………………………………………… 

       ……………………………………………………………………………………………... 

       อินเตอรเน็ต   เนื้อหาของเว็บเกี่ยวกับ……………………………………………………... 

       ……………………………………………………………………………………………...                

       อ่ืนๆ ไดแก……………………………………….......................................................... 

         ไมเคยใชสื่อใดๆ นอกจากแบบเรียน 
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10. ทานเคยชมสื่อวีดิทัศนซึ่งมีภาษามืออธิบายประกอบที่ผลิตโดยศูนยเทคโนโลยีทางการ 

ศึกษาหรือไม (ดูรายชื่อดังแนบ) 

              เคย      

              ไมเคย   
 
ถาเคย  ใหทานตอบขอ 11 – 13  ถาไมเคย ใหทานขามไปตอบขอ 14 เปนตนไป 

11. ทานมีความพึงพอใจในคุณภาพของส่ือวีดิทัศนนั้นระดับใด 

มาก                            ปานกลาง                            นอย                   

 

12. ปริมาณเนื้อหาของส่ือวีดิทัศนในแตละตอนที่เคยชม  ทานมีความพึงพอใจระดับใด 

 มาก                              ปานกลาง                            นอย  

 

13. ทานเขาใจเนื้อหาในสื่อวีดิทัศนที่ลามใชภาษามืออธิบายหรือไม 

      เขาใจมาก (รอยละ 71-100)    

      เขาใจพอสมควร (รอยละ 51-70)  

      เขาใจนอย (ต่ํากวารอยละ 50)                    

 

14. ทานมีความรูพ้ืนฐานดานคอมพิวเตอรระดับใด 

             ดีมาก                                         ดี 

          พอใช                                ไมดี                            ไมมี 
 

15. ทานมีความรูพ้ืนฐานดานอินเตอรเน็ตระดบัใด 

             ดีมาก                                           ดี 

         พอใช                                         ไมดี                            ไมมี 
 

16. ทานเคยเขาใชเว็บไซดศูนยสื่อการศึกษาเพื่อคนพิการ (www.braille-cet.in.th) หรือไม 

             เคย    

            ไมเคย   

 

17. ทานชอบชมสื่อวีดิทัศนเสริมการเรียนหรือไม 

      ชอบ   

      ไมชอบ   
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18. ทานชอบใชสื่อบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) เสริมการเรียนหรือไม 

      ชอบ   

      ไมชอบ   
 
19. ทานชอบใชอินเตอรเน็ตเสริมการเรียนหรือไม 

      ชอบ   

      ไมชอบ   
 
20. ทานคิดวาทานสามารถอานหนังสือเรียนไดเขาใจในระดับใด 

      เขาใจมาก (รอยละ 71-100)    

      เขาใจพอสมควร (รอยละ 51-70)  

      เขาใจนอย (ต่ํากวารอยละ 50) 
 
24. ทานชอบอานหนังสือนอกเวลาเรียนหรือไม 

            ชอบ  

            ไมชอบ  
      ถาชอบ หนังสือนอกเวลาเรียนประเภทใดที่ทานชอบอาน…………………………………… 
 
25. ทานเคยเขาอานหนังสือในหองสมุดหรือไม 
   เคย                                                   ไมเคย 
      ถาเคย  ทานเคยอานหนังสือประเภทใด……………………………………………………… 

 

ตอนที่ 3 ปญหาและอุปสรรคในการใชสื่อการศกึษาของนกัเรียนหูหนวก  

1. ปญหาและอุปสรรคในการใชสื่อวีดิทัศนของทานคือ……………… (ตอบไดมากกวาหนึ่งขอ) 

ไมมีเครื่องเลน VCD 

ไมมีสื่อวีดิทัศนใหใช 

คุณภาพของส่ือวีดิทัศนไมดีพอ 

ไมมีลามภาษามือในสื่อวีดิทัศน 

 มีลามภาษามือในสื่อวีดิทัศน แตไมเขาใจภาษามือที่ลามอธิบาย 

 ครูไมบอกใหใช 

 คิดวา ไมจําเปนตองใช  เพราะครูสอนอยางเดียวก็พอ 

 อ่ืนๆ ………………………………………………………………………………………. 
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2. ปญหาและอุปสรรคในการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) ของทานคือ………….. 

(ตอบไดมากกวาหนึ่งขอ) 

ไมมีเครื่องคอมพิวเตอรใช 

ไมมีสื่อ CAI ใหใช 
ครูไมบอกใหใช 

คิดวา ไมจําเปนตองใช  เพราะครูสอนอยางเดียวก็พอ 

อื่นๆ ……………………………………………………………………………………… 

3. ปญหาและอุปสรรคในการใชอินเตอรเน็ตของทานคือ……………. (ตอบไดมากกวาหนึ่งขอ) 

     ใชคอมพิวเตอรไมเปน 

      ใชอินเตอรเน็ตไมเปน 

       ไมมีเครื่องคอมพิวเตอรใช 

       โรงเรียนไมตออินเตอรเนต็ใหใช 

       ครูไมบอกใหใช 

       คิดวา ไมจําเปนตองใช  เพราะครูสอนอยางเดียวกพ็อ 

       อื่นๆ ……………………………………………………………………………………… 

4. ปญหาและอุปสรรคในการใชสื่อสิ่งพิมพ  (แบบเรียนและหนังสืออื่นๆ)  ในการเรียนของทาน
คือ…………   (ตอบไดมากกวาหนึ่งขอ) 
       อานหนังสือไมเขาใจ 

       ภาษาหนังสือยาก 

       อื่นๆ …………………………………………………………….. 

 
ตอนท่ี 4 ความตองการใชสื่อการศึกษาของนักเรียนหูหนวก 

1. วีดิทัศน  

1.1 ตองการสื่อวีดิทัศนที่มีลามภาษามือประกอบชวยในการเรียนหรือไม 

         ตองการ                                       ไมตองการ 

1.2 สื่อวีดิทัศนที่ตองการควรมีส่ิงใดอธิบายประกอบมากที่สุด 

                 ลามภาษามืออยางเดียวก็เพยีงพอ 

                 Subtitle (ตัวหนังสือบรรยายใตภาพ) เพียงอยางเดียว 

                 ทั้งลามภาษามือและ Subtitle 
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1.3 บอกระดับความตองการวีดทิัศนประกอบการเรียนกลุมสาระการเรียนรูทั้ง 8 กลุม 

                 ระดับความตองการ กลุมสาระการ

เรียนรู มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย ไม

ตองการ 

 บอกเนื้อหาท่ีตองการ 

ภาษาไทย       

คณิตศาสตร       

วิทยาศาสตร       

สังคมศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

      

สุขศึกษาและ 

พลศึกษา 

      

ศิลปะ       

การงาน 

อาชีพและ 

เทคโนโลย ี

      

ภาษาอังกฤษ       

 

1.4 นอกจากเนื้อหาตามกลุมสาระตางๆแลว เนื้อหาประเภทใดที่ตองการชมในสื่อวีดิทัศน 
        โดยมีภาษามือประกอบ (ตอบไดมากกวาหนึ่งขอ) 

        ศิลปวัฒนธรรม 

        กีฬา 

        อาชีพ (ระบ)ุ……………………………………………………………………….... 

                 กฎหมาย 

                 สุขภาพ 

                 อื่นๆ ………………………………………………………………………………  

2.  บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) 

2.1  ตองการบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนชวยในการเรียนหรือไม 

           ตองการ                                                 ไมตองการ 
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2.2 บอกระดับความตองการบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) ประกอบการเรียนกลุมสาระ

การเรียนรูทั้ง 8 กลุม 

                 ระดับความตองการ  กลุมสาระ 

การเรียนรู มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย ไมตองการ 

บอกเนื้อหาที่ตองการ 

ภาษาไทย       

คณิตศาสตร       

วิทยาศาสตร       

สังคมศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

      

สุขศึกษาและ 

พลศึกษา 

      

ศิลปะ       

การงาน 

อาชีพและ 

เทคโนโลย ี

      

ภาษาอังกฤษ       

 

2.3 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนประเภทใดที่ตองการมากที่สุด 

        แบบการสอน คือ ประเภทที่จะชวยใหผูเรียนเรียนรูเนื้อหาโดยตรง 

   แบบฝกหัด คือ ประเภททีน่ําเสนอแบบฝกหัดใหผูเรยีนฝกทําจนเขาใจบทเรียน 

  แบบทดสอบ คือ ประเภทใชทดสอบความรูของผูเรยีน  และมกีารตรวจใหคะแนน 

                   ไดทันท ี  

  เกม คือ ประเภทเกมที่มีเปาหมายและกติกาชัดเจน  เพื่อใหผูเรียนสนุกสนาน 

                   พรอมไปกับการเรยีนดวย 

                   สถานการณจําลอง คือ ประเภทนําเสนอบทเรียนโดยการจําลองสถานการณที ่

 เหมือนจริง และใหผูเรยีนตัดสนิแกปญหา และแสดงผลลัพธที่ไดจากการ                   

ตัดสินใจนัน้  ๆ
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3.  อินเตอรเน็ต 

3.1 ตองการใชอินเตอรเน็ตชวยเสริมการเรียนหรือไม 
         ตองการ                                                   ไมตองการ 

3.2  บอกระดับความตองการใชอินเตอรเน็ตประกอบการเรียนกลุมสาระการเรียนรูทั้ง 8  

                                    ระดับความตองการ กลุมสาระการเรียนรู 

 มากที่สุด   มาก  ปานกลาง  นอย  ไมตองการ 

ภาษาไทย      

คณิตศาสตร      

วิทยาศาสตร      

สังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม 

     

สุขศึกษาและพลศึกษา      

ศิลปะ      

การงานอาชีพและ 

เทคโนโลย ี

     

ภาษาอังกฤษ      

 

3.3 เนื้อหาประเภทใดนอกเหนือจากกลุมสาระการเรียนรูทั้ง 8 กลุมที่ทานตองการจากการใช

อินเตอรเน็ต 

…………………………………………………………………………………………… 

4.  สิ่งพิมพ 

4.1 ตองการสื่อสิ่งพิมพอ่ืนๆ ที่ไมใชหนังสือแบบเรียนชวยในการเรียนหรือไม 

         ตองการ                                                  ไมตองการ 

4.2 บอกความตองการสิ่งพิมพอ่ืนๆ ที่ไมใชหนังสือแบบเรียนในกลุมสาระการเรียนรูทั้ง 8 กลุม 

      (ตอบไดมากกวาหนึ่งขอ) 

     นวนิยาย  

     นิตยสาร 

     หนังสือพิมพ 
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     หนังสือสารคด ี

     เรื่องสั้น 

     อื่นๆ (ระบุ)…………………………………………………………………………….. 

 

5. ขอคิดเหน็และเสนอแนะ 

 …………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 
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ประเภทสื่อ 
   

รายชื่อสื่อที่ผลิตโดยศูนยเทคโนโลยีทางการศกึษา 

วีดิทัศน 

(VCD) 

1.  คูมือภาษามือไทยประกอบหนังสือภาษามือไทยเลม1-6  

     จํานวน 4 แผน 

วีดิทัศน 

(VCD) 

2. ภาษามือนารู 100 รายการ จํานวน 8 แผน 

วีดิทัศน 

(VCD) 

3. เสริมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  จํานวน 9 แผน 

     แผนที่ 1 ตอนที่ 1 อุปกรณเครื่องใชไฟฟา 

                  ตอนที่ 2 บรรยากาศ 

     แผนที่ 2 ตอนที่ 3  ความกดดันอากาศ 

                  ตอนที่ 4 ปรากฏการณในบรรยากาศ 

     แผนที่ 3 ตอนที่  5 อุตุนิยมวิทยา 

                  ตอนที่  6 เปลือกโลก 

     แผนที่ 4 ตอนที่ 7 หิน ดิน แร 

                  ตอนที่ 8 พลังงานในชีวิตประจําวัน 

     แผนที่ 5 ตอนที่ 9  วิวัฒนาการการขนสง 

                  ตอนที่ 10 เครื่องจกัรกล 

     แผนที่ 6 ตอนที่ 11 หลักการของอารคีมีดีส 

                  ตอนที่ 12 หลักการทางวิทยาศาสตรกับยานพาหนะ 

     แผนที่ 7 ตอนที่ 13 การสื่อสาร 

                  ตอนที่ 14 วัตถุบนทองฟา 

     แผนที่ 8 ตอนที่ 15 สูอวกาศ 

                  ตอนที่ 16 แหลงกําเนิดไฟฟา 

     แผนที่ 9 ตอนที่ 17 วงจรไฟฟา 

                  ตอนที่ 18 กฎของโอหม 

วีดิทัศน 

(VCD) 

4. หมวดวิชาวทิยาศาสตร1(เลือก) หลักสูตรการศกึษานอกโรงเรียน 

    ระดับมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน  8 แผน 

    แผนที่ 1  ตอนที่ 1 การหาความรูทางวิทยาศาสตร 

                  ตอนที่ 2 น้ําเพื่อชีวิต 1 

    แผนที่ 2  ตอนที่ 3 น้ําเพื่อชีวิต 2 

                  ตอนที่ 4 สาร 
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ประเภทสื่อ 
   

รายชื่อสื่อที่ผลิตโดยศูนยเทคโนโลยีทางการศกึษา 

วีดิทัศน 

(VCD) 

   แผนที่ 3  ตอนที่ 5 สารในชีวิตประจําวัน 

                 ตอนที่ 6 สารอินทรีย สารอนินทรีย 

   แผนที่ 4  ตอนที่ 7 การเจริญเติบโตของพชื 

                 ตอนที่ 8 การสืบพันธและการขยายพันธุของพชื 

   แผนที่ 5  ตอนที่ 9 การสืบพันธและการขยายพันธุของสตัว 

                 ตอนที่ 10 การสืบพันธและการขยายพนัธุของมนุษย 

   แผนที่ 6  ตอนที่ 11 ประชากร 

                 ตอนที่ 12 การเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร 

   แผนที่ 7  ตอนที่ 13  ดินดี พืชงาม 

                 ตอนที่ 14 การจัดการผลผลิตทางการเกษตรและ 

                                อุตสาหกรรมที่เกีย่วของ 

   แผนที่ 8  ตอนที่ 15 ระบบนิเวศ 

                 ตอนที่ 16 มนุษยกับสิ่งแวดลอม 

วีดิทัศน 

(VCD) 

5. เพื่อชีวิตกับวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 8 แผน 

    แผนที่ 1  ตอน 1  ปรากฎการณทางธรรมชาติของแสง 

                  ตอน 2  แสงสีและการมองเหน็ 

    แผนที่ 2  ตอน 3  การเกิดเสียงในลกัษณะตางๆ 

                  ตอน 4  กลไกของหูและการไดยินเสียง 

    แผนที่ 3  ตอน 5  แหลงกําเนิดไฟฟา 

                  ตอน 6  การสงและการใชพลังงานไฟฟา 

    แผนที่ 4  ตอน 7  พลังงานแสงอาทิตยและอิทธิพลที่มตีอส่ิงแวดลอม 

                  ตอน 8  การใชและอนุรกัษพลังงานปโตรเลยีม 

    แผนที่ 5  ตอน 9  พอลิเมอร 

                  ตอน 10  วัสดุเอนกประสงค 

    แผนที่ 6 ตอน 11  อนุรักษดิน ปาไม แรธาตุ และน้ํา 

                 ตอน 12  อุสาหกรรมและสิ่งแวดลอม 

    แผนที่ 7 ตอน 13  กินดีอยูด ี

                 ตอน 14  ยารักษาโรค 
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ประเภทสื่อ 
   

รายชื่อสื่อที่ผลิตโดยศูนยเทคโนโลยีทางการศกึษา 

     แผนที่ 8  ตอน  15  สารเคมี 

                  ตอน 16  โครงสรางที่แข็งแรง 

วีดิทัศน 

(VCD) 

6. เสริมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

    ชุด รางกายของเรา  จํานวน 2 แผน  

    แผน 1  เลือด, สมอง, เซลล, ดีเอ็นเอ รหัสแหงชีวิต  และกําเนิดของมนุษย   

    แผน 2  กําเนิดของสิ่งมชีีวิต, โภชนาการ, การหายใจ, อวัยวะรับภาพ, ไวรัส 

วีดิทัศน 

(VCD) 

7. เสริมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ระดบัมัธยมศกึษาตอนตน 

    ชุด คณิตศาสตรนารู  จํานวน 3 แผน   

    แผนที่ 1 – เยือนศูนยอวกาศ ฮุสตนั พบความมหศัจรรยของสมการ     

 -  รูจักนกัเตะรองเทาทองคํา ทําความรูจักอสมการ 

 -  เยี่ยมเรือไตตานิค ชวนคิดเรื่องสัดสวนและรอยละ 

แผนที่ 2  – แอบดูอาคิมิดิส พิชิตปญหาปริมาตร 

 - มหัศจรรยเสนขนานกับตํานานกําแพงเมืองจีน 

 - ตารางแจกแจงความถี่กบัพี่ดีเจเสียงใส 

แผนที่ 3  – เยือนอียิปตโบราณ เปดตํานานสามเหลี่ยมคลาย 

                 - ทองโลกพระจันทรกับความมหัศจรรยของกราฟเสนตรง 

วีดิทัศน 

(VCD) 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

8. หมวดวิชาสงเสริมคณุภาพชีวิต ตามหลกัสูตรการศกึษานอกโรงเรียน  

    ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ชุด อยูดีมีสุข จํานวน 8 แผน 

    แผนที่ 1  ตอนที่ 1  แผนชีวิตครอบครัว 

                  ตอนที่ 2  ปลายทางแหงความสุข 

    แผนที่ 2  ตอนที่ 3  สานสืบประเพณีไทย 

                  ตอนที่ 4  อาหาร ยา และชีวิต 

    แผนที่ 3  ตอนที่ 5  ปลอดภัยในความงาม 

                  ตอนที่ 6  สิทธิและเสรีภาพ 

    แผนที่ 4  ตอนที่ 7  สัญญากฎหมาย 

                  ตอนที่ 8  การเลือกตั้งและการพิจารณาเลือกผูแทนราษฎร 

    แผนที่ 5  ตอนที่ 9  การปองกัน (สารเสพติด) 

                  ตอนที่ 10  วิธีพัฒนาคุณภาพประชากร 

    แผนที่ 6  ตอนที่ 11  สังคมและวัฒนธรรม 
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ประเภทสื่อ รายชื่อสื่อที่ผลิตโดยศูนยเทคโนโลยีทางการศกึษา 

                   ตอนที่ 12  เศรษฐกจิและการประกอบอาชีพ 

    แผนที่ 7  ตอนที่ 13  สังคมไทยกาวไกล ถาคนไทยรวมมือ 

                  ตอนที่ 14  แหลงพลังงาน...วันนี ้

    แผนที่ 8  ตอนที่ 15  ประหยัดไฟ ประหยัดเงิน 

                  ตอนที่ 16  ไฟฟาคุณอนันต โทษมหนัต 

วีดิทัศน 

(มวน VHS) 

9. หมวดวิชาสงเสริมคณุภาพชีวิต (บังคับ) ตามหลักสตูรการศึกษานอกโรงเรยีน   

    ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ชุด กาวไปในโลกกวาง  จํานวน 2 มวน   

    มวนที่ 1   ตอนที่ 1  ประเทศไทยกับความหลากหลายในภูมิประเทศ  

                   ตอนที่ 2  สภาพปจจบุันและปญหาทรัพยากรดิน 

                   ตอนที่ 3  น้ํากับชีวิตและสถานการณืของน้ําในปจจุบัน 

                   ตอนที่ 4  ปาไมผูค้ําจุนชีวิต 

                   ตอนที่ 5  แหลงวัฒนธรรม..สมบัติล้ําคาของแผนดิน 

                   ตอนที่ 6   รักเมืองไทย รกัโบราณสถาน โบราณวัตถ ุ

                   ตอนที่ 7  สุโขทัย...รุงอรุณแหงความสุข 

                   ตอนที่ 8  อยุธยา...กับ 417 ปแหงความรุงเรอืง 

     มวนที่ 2  ตอนที่ 9  ภูมิปญญาไทยในประเพณ ี

                   ตอนที่ 10  ปจจยัและผลกระทบจากการกระจายประชากร 

                   ตอนที่ 11  เอเชยี...ดินแดนแหงความแตกตาง 

                   ตอนที่ 12  ทองยุโรป 

                   ตอนที่ 13  มองแอฟริกา 

                   ตอนที่ 14  ทองไปในอเมริกาเหนือ 

                   ตอนที่ 15  เยี่ยมดินแดนแหงลุมน้ําอะเมซอน  

                   ตอนที่ 16  เที่ยวเมืองจิงโจ เยือนถิ่นกีว ี

วีดิทัศน 

(มวน VHS) 

10. หมวดวิชาอาชีพ(บังคับ) ตามหลักสูตรการศกึษานอกโรงเรียน  

      ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ชดุ ทางสูอาชีพ  จํานวน 2 มวน 

      มวนที่ 1  ตอนที่ 1  โลกของงานอาชีพ 

                    ตอนที่ 2  อาชีพที่สําคัญตอระบบเศรษฐกิจไทย 

                    ตอนที่ 3  ทรัพยากรธรรมชาต ิ
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ประเภทสื่อ   รายชื่อสื่อที่ผลิตโดยศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา 

                     ตอนที่ 4  คุณคาของทรัพยากรตออาชีพ 

                    ตอนที่ 5  คุณสมบัตทิี่ดีของผูประกอบอาชีพ 1 

                    ตอนที่ 6  คุณสมบัตทิี่ดีของผูประกอบอาชีพ 2 

                    ตอนที่ 7  การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 

                    ตอนที่ 8  การประกอบอาชีพเกษตรกรรมในประเทศไทย 

      มวนที่ 2  ตอนที่ 9  ไรนาสวนผสม 

                    ตอนที่ 10  การจัดการไรนาสวนผสมแบบผสมผสาน 

                    ตอนที่ 11  ลักษณะของงานอาชีพอุตสาหกรรม 

                    ตอนที่ 12  วงจรชีวิตของสินคา 

                    ตอนที่ 13  องคประกอบของการประกอบอาชีพพาณชิยกรรม  

                    ตอนที่ 14  ปจจยัเสริมในการประกอบอาชีพพาณิชยกรรม 

                    ตอนที่ 15  ความสําเร็จของนางสาววด ี

                    ตอนที่ 16  การไปทํางานตางประเทศ  

                    ตอนที่ 17  สมัครงานอยางไรใหไดงาน 

วีดิทัศน 

(VCD) 

11. อาชีพอิสระ จํานวน 10 แผน 

วีดิทัศน 

(VCD) 

12. นิทานภาษามือ 

 

 



 

 

                                                                                                                                                             

 

คณะผูจัดทํา 
ที่ปรึกษา 

 ดร. สมบัติ     สุวรรณพิทักษ            ผูอํานวยการสํานักบรหิารงานการศึกษานอกโรงเรยีน 

นายสุนทร     พรหมรัตนพงษ           ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา 

ที่ปรึกษาดานเครื่องมือวิจยั 

              นางสาววิไล          แยมสาขา             สถาบันการศึกษาทางไกล 

 นางจารุพร            พุทธวิริยากร         ศูนยเทคโนโลยทีางการศึกษา 

 ดร. วัชรินทร          ฮ่ํารัตนาพร           ศูนยเทคโนโลยทีางการศึกษา 

ผูควบคุมการดําเนินงาน 

            ดร. วัชรินทร           ฮ่ํารัตนาพร          ศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา 

            หัวหนาสวนสงเสริมการผลิตส่ือการศึกษาเพื่อคนพิการ    

คณะผูดําเนินงาน 

            นางอารีย               สุเอียนทรเมธ ี     ศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา 

 นางสาวพรรษชล    ศรีอิสราพร         ศูนยเทคโนโลยทีางการศึกษา 

            นายสมบัติ             คิ้วฮก                 ศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา 

            นายพัลลภ             เมาลานนท         ศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา 

            นายเอกชัย             เจริญชัยมงคล    ศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา 

ผูวิจัย 

 นางสาวพรรษชล    ศรีอิสราพร         ศูนยเทคโนโลยทีางการศึกษา 

 

 

    
เผยแพรโดย 

สวนสงเสริมการผลิตสื่อการศึกษาเพื่อคนพิการ 

ศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา 

                                                     สํานักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน 

                                                                    กระทรวงศึกษาธิการ 

                                                        ถ. ศรีอยุธยา เขต ราชเทวี  กทม. 10400 

                                               โทร. 0-2354-5730-40   โทรสาร  0-2354-5741 

 

 


