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บทคัดย่อ    

  
การจัดการเรียนการสอนสําหรับผู้พิการทางการได้ยินจําเป็นที่จะต้องออกแบบและพัฒนาส่ือการสอนเพ่ือให้ตอบสนองต่อ

การเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีการประยุกต์ส่ือการเรียนการสอนมาใช้บนระบบเครือข่ายในลักษณะของส่ือประสมโดยมี
การนําเสนอเน้ือหาในรูปแบบของข้อความ ภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว เสียง และวีดิทัศน์ ดังน้ันเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการจัดการ
เรียนการสอน ผู้วิจัยจึงนําองค์ประกอบของส่ือประสมมาพัฒนาส่ือการเรียนการสอนสําหรับผู้พิการทางการได้ยิน โดยมีวัตถุประสงค์
การวิจัยเพ่ือศึกษาความก้าวหน้าทางการเรียนรู้ และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน กลุ่มตัวอย่างการวิจัยครั้งน้ีเป็นผู้เรียนที่มี
ความบกพร่องทางการได้ยิน ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ จํานวน 30 คน 
เครื่องมือที่ใช้วิจัย ได้แก่ ส่ือประสม และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการวิจัยพบว่า ร้อยละของความก้าวหน้าทางการ
เรียนรู้เท่ากับร้อยละ 16.30 ซึ่งต่ํากว่าเกณฑ์ที่กําหนด (ร้อยละ 25) และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05  
คําสําคัญ :  ส่ือประสม ผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ประชาคมอาเซียน 

  
ABSTRACT   

 
Designing and developing learning and teaching materials respond to the needs in learning and 

continuous learning for the hearing-impaired students is fundamental in learning and teaching management. 
Nowadays,there are the instruction on-line materials available on the Internet networks in the form of 
multimedia, which can be presented in text, images, audio, and video. In order to teach the hearing-impaired 
students effectively, the researcher intends to develop multimedia-teaching materials for the hearing-impaired 
students. Thus, the aim of this research is to study the learning progress and learning achievement of the 
hearing-impaired students by using the multimedia. The samples were 30 hearing- impaired students studying in 
grade 4-6 at Surin School for the hearing impaired in academic year 2013. The research instruments consisted of 
the multimedia learning and teaching materials and the achievement test. The results showed that the 
percentage of learning progress of these students was 16.30, which was below the regular criteria (25%) and the 
post-achievement scores statistically higher than that of the pre-achievement scores (p<.05). 
Keywords: Multimedia, Hearing impaired, ASEAN 
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บทนํา    
รัฐบาลไทยได้กําหนดนโยบายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เด็กไทยได้เรียนฟรี 15 ปีในหลักสูตรที่เป็นมาตรฐาน

เดียวกัน (สํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2555) ไม่ว่าจะเป็นเด็กด้อยโอกาส เด็กปกติทั่วไป ตลอดจนเด็กที่มีความ
บกพร่องในด้านต่าง ๆ  

เด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน (Aural Impairment) จัดอยู่ในกลุ่มผู้ที่มีความบกพร่องที่เกิดจากหูตึง ได้ยินข้างหนึ่ง 
หรือได้ยินไม่ชัดเจนทั้งสองข้าง (พิมพ์พรรณ เมพสุเมธานนท์ และสุวพิชชา ประสิทธิธัญกิจ, ม.ป.ป.) นํามาสู่ปัญหาของการส่ือสารใน
เรื่องการพูด จึงทําให้เด็กขาดทักษะทางภาษาที่จะส่ือถึงความคิด ความรู้สึก และความต้องการของตนเองแก่ผู้อ่ืน ดังนั้นการจัดการ
เรียนการสอนสําหรับเด็กกลุ่มนี้จึงควรมีความแตกต่างจากการจัดการการเรียนการสอนเด็กทั่วไป โดยใช้การส่ือสารด้วยภาษามือแทน
การใช้ภาษาพูด (เมทินี  สุประพาส, 2551)  เพ่ือไม่ให้พวกเขาเสียเปรียบในด้านการเรียนรู้ ดังน้ันการจัดการศึกษาให้กับเด็กที่มีความ
บกพร่องทางการได้ยินจึงเป็นส่ิงจําเป็นอย่างยิ่ง เพ่ือช่วยให้เด็กเหล่าน้ันได้พัฒนาตนเองตามกําลังความสามารถของตน เพราะ
การศึกษาเป็นพ้ืนฐานที่จะช่วยให้คนกลุ่มน้ีได้พัฒนาตนเองให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และมีอาชีพที่จะช่วยให้มีรายได้เล้ียง
ตัวเองต่อไป  (เอื้อมพร  ศรีภูวงศ์, 2546)  ปัจจุบันเทคโนโลยีไร้ขีดจํากัด ทําให้การติดต่อส่ือสารและการเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลมีความ
รวดเร็วมากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะการที่ประเทศไทยกําลังก้าวไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียน (ASEAN) ในปีพุทธศักราช 2558 น้ี ซ่ึงมี
ประเทศสมาชิกทั้งหมด 10 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย ไทย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ บรูไน เวียดนาม ลาว พม่า และกัมพูชา 
(กรมอาเซียน, 2554) ดังน้ันเด็กไทยจําเป็นต้องได้รับความรู้ ความเข้าใจ และพร้อมที่จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (วิทย์  บัณฑิตกุล, 
2555) เพ่ือเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้พิการทางการได้ยินมีโอกาสเรียนรู้ได้เท่าเทียมกับบุคคลปกติทั่วไป ผู้สอนหรือผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องจึง
ควรหาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยเป็นส่ือเสริมให้กับการเรียนรู้ (จิตติมา บุญดีเจริญ, 2550) เพ่ือขยายบริการและแหล่งเรียนรู้ใน
การพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน  

ส่ือการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์บนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เป็นนวัตกรรมของเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ซ่ึงถูก
นํามาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทั้งในลักษณะของส่ือเสริม ส่ือเพ่ิมเติม และส่ือหลัก และเป็นกระบวนการเรียนถ่ายทอด
องค์ความรู้แก่ผู้เรียนโดยใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เป็นส่ือกลางในการนําเสนอเนื้อหาของบทเรียน (Starr R.H., 1988) ทั้งในรูปแบบ
ของข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคล่ือนไหว วีดิทัศน์ ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการส่ือน้ันๆ เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้ตาม
ความพอใจ ตามความต้องการทั้งทางด้านเวลา สถานที่ และความสามารถทางด้านสติปัญญา อันจะนําพาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่
สูงข้ึน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ (กัลยา ขาวผ่อง, 2555; ทับทิมทอง กอบัวแก้ว, 2555; Ampuch, A, et al., 2014; Jing M. J., 
2006) ที่ได้พัฒนาส่ือมัลติมีเดียเพ่ือช่วยส่งเสริมทักษะการเรียนรู้สําหรับผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน พบว่าส่ือดังกล่าวมี
ประสิทธิภาพและส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น 

ดังน้ันผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาส่ือประสมสําหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน เรื่อง ประชาคมอาเซียน ตลอดจน
เป็นส่ือเสริมให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลา ทุกสถานที่ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและเตรียมพร้อมก้าวไปสู่ประชาคมอาเซียน
ได้อย่างมั่นคงต่อไป 

  
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาความก้าวหน้าทางการเรียนรู้ของผู้เรียนที่มคีวามบกพร่องทางการได้ยินที่เรียนด้วยส่ือประสมเรื่อง ประชาคม
อาเซียน 

2. เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินที่เรียนด้วยส่ือประสมเร่ือง ประชาคม
อาเซียน 
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คําถามวิจัย 
1. ผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินมีความก้าวหน้าทางการเรียนรู้ เรื่อง ประชาคมอาเซียนสูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนด 

(ร้อยละ 25) หรือไม่ 
2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนหลังเรียนด้วยส่ือประสมเรื่อง ประชาคมอาเซียนสูงกว่าก่อนเรียนที่ระดับนัยสําคัญ

ทางสถิติ .05 หรือไม่  
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
1. แบบแผนการทดลอง  
การวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) ซึ่งมีแบบแผนการทดลองท่ีใช้คือวิธี One Group Pretest 

Posttest Design (มนต์ชัย เทียนทอง, 2545)    
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร ได้แก่ ผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ระดับช่วงช้ันที่ 2 ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ปีการศึกษา 2556 

โรงเรียนโสตศึกษาในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน 7 แห่ง รวมทั้งส้ินจํานวน 290 คน   
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ระดับช่วงช้ันที่ 2 ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4-6 ปีการศึกษา 2556 

โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ จํานวน 30 คน ด้วยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
3. การพัฒนาเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 ในการพัฒนาเครื่องมือในการวิจัย ผู้วิจัยได้ดําเนินการตามขั้นตอน ADDIE Model (Seel, B., & Glasgow, Z., 1998) ซ่ึงมี

ขั้นตอนดังต่อไปน้ี 
3.1 การวิเคราะห์ (Analysis: A) ผู้วิจัยได้ดําเนินการศึกษาข้อมูลและวิเคราะห์ส่ิงที่เกี่ยวข้องเพ่ือนํามาประกอบการทํางาน

วิจัย โดยได้ทําการวิเคราะห์ผู้เรียน วิเคราะห์วัตถุประสงค์ การวิเคราะห์เน้ือหา ในส่วนของการวิเคราะห์เนื้อหาผู้วิจัยได้แบ่งเน้ือหา
ออกเป็น 11 โมดูล ประกอบด้วย โมดูลที่ 1 ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียน โมดูลที่ 2 ความเข้าใจประเทศไทย โมดูลที่ 3 ความเข้าใจ
ประเทศกัมพูชา โมดูลที่ 4 ความเข้าใจประเทศบรูไน โมดูลที่ 5 ความเข้าใจประเทศพม่า โมดูลที่ 6 ความเข้าใจประเทศฟิลิปปินส์ 
โมดูลที่ 7 ความเข้าใจประเทศมาเลเซีย โมดูลที่ 8 ความเข้าใจประเทศลาว โมดูลที่ 9 ความเข้าใจประเทศอินโดนีเซีย โมดูลที่ 10 
ความเข้าใจประเทศเวียดนาม โมดูลที่ 11 ความเข้าใจประเทศสิงคโปร์  

โดยโมดูลที่ 1 ประกอบด้วยความหมายของอาเซียน ตราสัญลักษณ์ของอาเซียน ประวัติความเป็นมาของอาเซียน แผนที่
และธงอาเซียน กฎบัตรอาเซียน ความสําเร็จของอาเซียน และประเทศสมาชิกแต่ละประเทศในอาเซียน ส่วนโมดูลที่ 2-11 
ประกอบด้วย คําขวัญประเทศ แผนที่ประเทศ ช่ือทางการ พ้ืนที่ ประชากร ธงชาติ ตราแผ่นดิน ดอกไม้ประจําชาติ สัตว์ประจําชาติ 
ทําเลที่ตั้ง ภูมิอากาศ แม่นํ้าสําคัญ เทือกเขาสําคัญ ทรัพยากรธรรมชาติ รูปแบบการปกครอง เศรษฐกิจการค้า สินค้า ระบบเงินตรา 
ภาษา การแต่งกาย สถานที่สําคัญ เทศกาลประเพณี สถานที่ท่องเที่ยว และบุคคลสําคัญ       

3.2 การออกแบบ (Design: D) ผู้วิจัยได้ทําการออกแบบบทดําเนินเรื่อง ผังปะการังของการทํางานของแต่ละโมดูล และ
แบบทดสอบต่าง ๆ ตลอดจนเกมจับคู่สําหรับแต่ละหน่วยการเรียนรู้ ในการออกแบบส่ือประสมผู้วิจัยออกแบบตัวอักษรร่วมกับภาพน่ิง
นํามาจัดเป็นลักษณะของเมนูเพ่ือใช้เช่ือมโยงการปฏิสัมพันธ์ไปยังเน้ือหา และมีการกําหนดองค์ประกอบของการปฏิสัมพันธ์ของ
เน้ือหากับผู้เรียนที่มีนําเสนอในรูปแบบของภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว และวีดิทัศน์ เพื่อกระตุ้นความสนใจ ชวนให้ผู้เรียนอยากติดตาม
เน้ือหาและเข้าถึงองค์ประกอบของบทเรียนมากยิ่งขึ้น  

3.3 การพัฒนา (Development: D) ผู้วิจัยได้ทําการสร้างและการพัฒนาเคร่ืองมือ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
1. แบบประเมิน ผู้วิจัยได้ทําการพัฒนาแบบประเมิน ได้แก่ แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน แบบประเมินความ

คิดเห็นสําหรับผู้เช่ียวชาญด้านเนื้อหา แบบประเมินความคิดเห็นสําหรับผู้เช่ียวชาญด้านเทคนิคและวิธีการ 
2. ส่ือประสม ผู้วิจัยได้พัฒนาส่ือประสมตามที่ได้ออกแบบไว้ในข้อ 3.2 ดังภาพ 1 และ 2 จากน้ันนําส่ือดังกล่าวไป

ประเมินผลระหว่างดําเนินการ (Formative Evaluation) โดยให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบความเหมาะสม จากน้ันทําการปรับปรุงและ
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แก้ไขส่ือตามคําแนะนําของผู้เช่ียวชาญ และนําส่ือไปทดลองใช้งานกับผู้เรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างเพ่ือหาประสิทธิภาพของส่ือประสม
ต่อไป 

      

        ภาพ  1  ส่วนของเมนูหลัก                  ภาพ  2 ส่วนของเกมประกอบการสอน (เกมจับคู่) 
  

3.4 การนําไปใช้ (Implementation: I) ผู้วิจัยได้บันทึกส่ือประสมลงในแผ่นซีดี เพื่อนําไปใช้งานที่ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ของโรงเรียนที่กําหนดกลุ่มตัวอย่าง 

3.5 การประเมินผล (Evaluation: E) ผู้วิจัยได้ทําการรวบรวมผลการกรอกแบบประเมินของผู้เช่ียวชาญด้านเน้ือหา 
ผู้เช่ียวชาญด้านเทคนิคและวิธีการ แบบบันทึกคะแนน แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน 

4. ข้ันการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือวิจัย  
ผู้วิจัยนําส่ือประสมที่พัฒนาขึ้นที่ผ่านการปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้ โดยเลือกนักเรียน โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ 

จํานวน 2 คน ให้นักเรียนศึกษาเนื้อหาบทเรียน จากน้ันสังเกต สัมภาษณ์เพ่ือหาข้อบกพร่อง แล้วนําข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะจาก
นักเรียนมาปรับปรุงแก้ไขบทเรียน และนําบทเรียนที่ผ่านการปรับปรุงแล้วมาทดลองอีกครั้ง โดยเลือกนักเรียน โรงเรียนโสตศึกษา
จังหวัดสุรินทร์ จํานวน 5 คน แล้วให้นักเรียนศึกษาเน้ือหาบทเรียนและทําแบบทดสอบเพ่ือหาประสิทธิภาพของส่ือประสมต่อไป 

5. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในข้ันตอนน้ีผู้วิจัยได้ทําดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลมีดังต่อไปน้ี 

5.1 จัดทําหนังสือไปยังผู้อํานวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์เพ่ือขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย  
5.2 บันทึกส่ือประสมลงแผ่นซีดี จากน้ันนําไปเปิดใช้ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เพ่ือทดลองใช้งานกับกลุ่มตัวอย่าง คือ 

นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ระดับช่วงช้ันที่ 2 ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4-6 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัด
สุรินทร์จํานวน 30 คน โดยกลุ่มตัวอย่างถูกแบ่งออกเป็นกลุ่ม จํานวน 2 กลุ่ม กลุ่มละ 15 คน เพ่ือศึกษาส่ือประสม โดยแต่ละกลุ่มใช้
เวลาในการศึกษาส่ือประสมรวมทั้งส้ิน 11 ช่ัวโมง รวมระยะเวลาในการทดลองทั้งส้ิน 1 เดือน ซ่ึงมีข้ันตอนการดําเนินงานดังต่อไปน้ี 

1) ผู้เรียนกรอกช่ือก่อนเข้าใช้งานในระบบ 
2) ผู้เรียนเลือกเมนูทีต่้องการซึ่งเป็นเมนูหลักประกอบด้วยรายการดังต่อไปน้ี 

2.1) วิดีโอแนะนําบทเรียน 
2.2) ผลการเรียนรู้ที่คาดหวงั 
2.3) จุดประสงค์การเรียนรู้ 
2.4) เนื้อหาบทเรียน 
2.5) เกม 
2.6) กิจกรรมการเรียนรู้ 
2.7) ทีมควบคุมการผลิต 
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3) การเรียนเน้ือหาบทเรียน ผู้เรียนจะต้องทําการทดสอบก่อนเรียนก่อน จากน้ันดําเนินการเรียน โดยเนื้อหา
ประกอบด้วย ข้อความ ภาพ กราฟิก เสียง และวีดีโอภาษามือ และทดสอบหลังเรียนเป็นลําดับต่อไป ในการทดสอบแต่ละครั้งจะมี
ทฤษฏีการเสริมแรงของสกินเนอร์ คือให้คําชมเมื่อทําข้อสอบถูก และให้คําตําหนิเมือ่ทําข้อสอบผิด 

4) เกม ในส่วนของเกมจะเป็นเกมจับคู่ซ่ึงมีอยู่หน่วยการเรียนรู้ละ 1 เกม   
เมื่อผู้เรียนศึกษาเน้ือหาเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยเก็บรวบรวมผลที่ได้มาวิเคราะห์และแปลผลข้อมูลในส่วนของคะแนนจาก

แบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียน เพ่ือนํามาทําการวิเคราะห์หาความก้าวหน้าและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของคะแนน
เฉล่ียของผู้เรียนก่อนเรียนและหลังเรียน 

  
ผลการศกึษา 

ผลการวิจัยสามารถตอบคําถามวิจัยได้ ดังต่อไปน้ี 
1. ผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน มีความก้าวหน้าทางการเรียนรู้เรื่องประชาคมอาเซียน โดยผลการวิจัยพบว่า 

ภาพรวมคะแนนเฉล่ียก่อนการเรียนรู้ได้ 26.57 คะแนน ส่วนคะแนนเฉล่ียหลังการเรียนรู้ได้ 44.50 คะแนน และคะแนนความก้าวหน้า
เพ่ิมข้ึนโดยเฉล่ียคิดเป็นร้อยละ 16.30 แสดงว่าผู้เรียนที่เรียนส่ือประสมมีความก้าวหน้าทางการเรียนรู้ ดังตาราง 1   

  
ตาราง 1 ความก้าวหน้าทางการเรียนของผู้เรียน 
 

กลุ่มตัวอย่าง จํานวนผู้เรียน 
ผลเฉล่ียโดยรวมของคะแนน

ก่อนเรียน 
ผลเฉล่ียโดยรวมของคะแนน

หลังเรียน 
 ร้อยละความก้าวหน้า 

กลุ่มทดลอง 30 26.57 44.50 16.30 
 

2. ผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีระดับนัยสําคัญทาง
สถิติ .05 โดยผลการวิจัยพบว่า จากคะแนนเต็ม 110 คะแนน ผู้เรียนมีคะแนนเฉล่ียจากการทําแบบทดสอบหลังเรียนเท่ากับ 44.50 
คะแนนซ่ึงสูงกว่าคะแนนเฉล่ียจากการทําแบบทดสอบก่อนเรียนเท่ากับ 26.57 คะแนน ดังตาราง 2 

 
ตาราง 2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 
 

การทดสอบ N x DS .  คะแนนเต็ม t  Sig. 
แบบทดสอบก่อนเรียน 30 26.57   3.66  110 

15.45 .00 
แบบทดสอบหลังเรียน 30 44.50 4.96  110 

 
 สรุปผลและอภิปรายผล 

จากผลการวิจัยครั้งนี้สามารถอภิปรายผลได้ว่าผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินมี ความก้าวหน้าทางการเรียนรู้เรื่อง 
ประชาคมอาเซียนสูงขึ้นร้อยละ 16.30 แต่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนด เนื่องมาจากในการวิจัยคร้ังนี้ผู้วิจัยได้กําหนดเกณฑ์ร้อยละ
ความก้าวหน้าทางการเรียนโดยใช้เกณฑ์มาตรฐานเดียวกับผู้เรียนปกติ ซึ่งทําให้ผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินค่อนข้างเกิดความ
เสียเปรียบในด้านเรียนรู้ นอกจากนี้ในการรับรู้ข้อมูลและเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารต่างๆ ผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินจะใช้
สายตาเป็นหลัก (ศศิธร ทรัพย์วัฒนไพศาล, 2554) ซึ่งอาจจะเป็นข้อจํากัดในการรับรู้ของผู้เรียนกลุ่มนี้ที่มีมากกว่าผู้เรียนปกติ  อย่างไร
ก็ตามสําหรับด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบว่าผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีระดับนัยสําคัญทาง
สถิติ .05 ทั้งน้ีเน่ืองมาจากส่ือการเรียนรู้ดังกล่าวมีการนําเสนอเน้ือหาทั้งรูปแบบของข้อความ ภาพ และวีดิทัศน์ภาษามือ เพ่ือเน้นให้
ผู้เรียนได้คิด กระตุ้นความสนใจ ชวนให้ติดตามค้นคว้าและเกิดทักษะในการเรียนรู้ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของทับทิมทอง กอบัวแก้ว 
(2555), Ampuch, A. et al., (2014) และพชร ตินะมาส และคณะ (2551) ที่ได้ทําการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาสื่อการเรียนรู้
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อิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินและพบว่าส่ือดังกล่าวส่งผลให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการ
เรียนรู้สูงขึ้น 

  
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังน้ี มีดังต่อไปนี ้
1. ควรมีการกําหนดระยะเวลาเพ่ิมเติมในการทํากิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ ให้กับผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน 

เพราะบุคคลกลุ่มน้ีขาดช่องทางการเรียนรู้ด้านการฟังและการพูดที่ด้อยกว่าผู้เรียนปกติ ซึ่งเป็นผลให้ความสามารถในการรับรู้และการ
เรียนรู้ของผู้เรียนที่มีความบกพร่องในแต่ละด้านค่อนข้างเป็นไปได้ช้ากว่าผู้เรียนปกติ 

2. ควรมีการพัฒนาสื่อประสมสําหรับผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินในรูปแบบการเรียนออนไลน์ เพื่อเกิดความ
สะดวกในการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างเป็นจํานวนมาก เนื่องจากผู้เรียนสามารถเข้าถึงได้จากอุปกรณ์พกพา
ต่างๆ เช่น แท็ปเล็ท หรือสมาร์ทโฟน เป็นต้น 
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