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บทคัดย่อ
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาลักษณะทางกายภาพ ความฉลาดทางอารมณ์ และผลทาง 
การเรยีนของนกัศกึษาทีม่คีวามบกพร่องทางการได้ยนิในระดบัอดุมศกึษา 2) พฒันารปูแบบความร่วมมอืของผูป้กครอง
ในการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน และ 3) ศึกษาผลการใช้รูปแบบความร่วมมือ
ของผูป้กครองในการจัดการเรยีนการสอนต่อความฉลาดทางอารมณ์และผลทางการเรียนของนกัศกึษาท่ีมีความบกพร่อง
ทางการได้ยิน ระยะแรกเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินระดับปริญญาตรี จ�านวน 207 คน  
ระยะที่สองเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกนักวิชาการและผู้ปกครอง จ�านวน 17 คน เพื่อหารูปแบบท่ีเหมาะสม 
และระยะท่ีสามเป็นการทดลองใช้รูปแบบความร่วมมือของผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนกับผู้ปกครองและ
นักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน จ�านวน 10 คน เป็นเวลา 8 สัปดาห์ ผลการวิจัย พบว่า 1) กลุ่มตัวอย่าง 
ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินมีความเห็นว่าปัจจัยด้านบริบทของครอบครัวมีผลต่อการเรียนรู้สูงสุด รองลงมา 
คือด้านสถานศึกษาและด้านความช่วยเหลือตามล�าดับ ความฉลาดทางอารมณ์อยู่ในระดับปกติ 5 ด้าน และต�่า 
กว่าเกณฑ์ 4 ด้าน คือ ด้านเห็นใจผู้อ่ืน ความรับผิดชอบ สัมพันธภาพและความพอใจชีวิต 2) ผลการพัฒนารูปแบบ
ความร่วมมอืของผูป้กครองในการจัดการเรียนการสอนของนกัศกึษาทีม่คีวามบกพร่องทางการได้ยนิได้รปูแบบประกอบ
ด้วย 4 มิติ คือ ความร่วมมือของกลุ่มบุคคล สัดส่วนและวิธีการส่ือสารเพื่อส่งเสริมและแสวงหาความรู้ เนื้อหาสาระ 
ที่จะน�ามาเพื่อสร้างความร่วมมือ และปัจจัยสนับสนุนการสร้างเครือข่าย 3) ผลการทดลองใช้รูปแบบความร่วมมือ  
พบว่า ผู้ปกครองของนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการได้ยินมีการติดต่อส่ือสารระหว่างภายในกลุ่ม ความสามารถ
และพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์และพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้ปกครองเพิ่มขึ้นทุกด้าน นักศึกษาที่มี 
ความบกพร่องทางการได้ยินมีระดับความฉลาดทางอารมณ์ด้านการมีแรงจูงใจเพิ่มข้ึนและมีคะแนนผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียนวิชาการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศเพิ่มขึ้น 
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Abstracts
 The objectives of this study were to 1) study the physical characteristics, emotional  
intelligence and the academic achievements of hearing impaired students in higher education,  
2) develop a model of parental cooperation in teaching and learning of hearing impaired students, 
and 3) study the effects of the parental cooperation model in teaching and learning in terms of 
both emotional intelligence and the academic achievements of hearing impaired students. In the 
first phase, data were collected from a survey of 207 hearing impaired students in undergraduate 
level. Subsequently, The second phase has gathered data from the in-depth interview. The 17 of 
academicians and parents were interviewed in order to find the suitable model. In addition, the 
third phase is the test of using the parents’ cooperation in teaching management with 10 parents 
and hearing impaired students for the time period of 8 weeks. The research results were as follows:  
1) the sample has the hearing impairment and this has the opinion that the factor in the context  
of the family will have the effect on the learning highest, followed by the educational institution 
support and the assistance respectively. Their average scores in the components of emotional 
intelligence were at normal level in 5 domains: and were lower than the normal criterion in 4  
domains: sympathy, responsibility, relationship, and life satisfaction. The development of the  
parental cooperation model on the learning of the hearing-impaired students were presented in 
a four-dimensional model consisting of comprise groups of people, communicating for knowledge 
acquisition, the contents to create collaboration, and the factors as supporting the network. The 
results from implementing the model reveled that there was communication between groups of 
parents, their ability and behavior operate the social network were improved, and their learning 
behaviors were increased in all domains. For students with hearing impairment, they gained higher 
level of emotional intelligence in motivation and their scores of learning achievement in Information 
Resources Development course were increared.
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ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา 
 ความบกพร่องทางการได้ยนิของบคุคลเป็นภาวะ 
ที่พบได้ทั่วโลก จากรายงานขององค์การอนามัยโลก 
(World Health Organization [WHO], 2015) พบว่า 
จะมีทารกแรกเกิดประมาณ 1-2 คน ในทุก 1000 คน 
เป็นเดก็ทีม่คีวามบกพร่องทางการได้ยนิ จ�านวนจะเพ่ิมสงู
เป็น 2-4 คน เมือ่เดก็เข้าสูว่ยัเรยีนเนือ่งจากอาการอาจเพิง่
เห็นได้ชัด จากสถิติการด�าเนินงานจดทะเบียนคนพิการ
ทั่วประเทศ เดือนสิงหาคม 2560 ของ Department of  
empowerment of persons with disabilities (2017) 
พบว่า ในประเทศไทยมีคนพิการที่มีความบกพร่อง
ทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย จ�านวน 330,488 คน 
คิดเป็นร้อยละ 18.35 จากจ�านวนคนพิการทั้งประเทศ 
ปัญหาส�าคญัของผูท้ีม่คีวามบกพร่องทางการได้ยนิคอืเรือ่ง
ของการสื่อสาร (Schirmer, 2001 as cited in Luckner 
& Cooke, 2010) ซึ่งเป็นเครื่องมือส�าคัญของมนุษย์ใน
การเชื่อมโยง สร้างความเข้าใจ สร้างความสัมพันธ์ในรูป
แบบต่างๆ และพัฒนาระดับความรู้ทั้งด้านวิชาการและ
ประสบการณ์การใช้ชีวิต (Calderon & Greenberg, 
2003) โดยเฉพาะการพัฒนาอารมณ์มีความซับซ้อนมาก
ส�าหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน 
 ป ีการศึกษา 2558 มีสถาบันอุดมศึกษา 
ในประเทศไทย เปิดรับผู ้ที่มีความบกพร่องทางการ
ได้ยินเข้าเรียนในระดับปริญญาตรี จ�านวน 41 สถาบัน  
มีผู้เรียนท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยินลงทะเบียนเรียน 
จ�านวน 519 คน (Office of the Higher Education 
Commission, 2015) บุคคลกลุ่มน้ีใช้การสื่อสารด้วย 
ภาษามือเพื่อสื่อความหมายและถ ่ายทอดอารมณ์  
ความรู ้สึกแทนการพูด (Arayawinyu, 1999) ความ
สามารถทางการเรียนโดยเฉพาะทักษะการอ่านและ
การเขียนอยู่ในวงจ�ากัด การใช้ภาษามือในการสื่อสาร 
ไม่สอดคล้องกับภาษาเขียนซึ่งเป็นอุปสรรคส�าคัญต่อ 
การท�าข้อสอบส่งผลต่อปัญหาด้านผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนต�่ากว่าคนท่ัวไป (Niyomthum, 2001) และเมื่อ
เข้าเรียนในระดับปริญญาตรีจะประสบกับปัญหาจาก
การปรับตัวกับเพื่อนที่มีการได้ยิน ปัญหาทัศนคติของ 
คนทั่วไปที่มีต่อคนพิการ ขาดก�าลังใจในการศึกษา ไม่มี

ความมัน่ใจในการด�าเนนิชวีติ ส่งผลกระทบทางด้านจติใจ 
เกิดภาวะความเครียด (Phoomisittiporn, 2007) หาก
ไม่สามารถปรับตัวได้อาจส่งผลต่อปัญหาด้านอารมณ์
และพฤติกรรม เกิดความกังวลใจ คับข้องใจ หวาดระแวง 
เก็บตัวไม่ต้องการสื่อสารกับบุคคลอื่น (Arayawinyu, 
1999) ความพร้อมในการจัดหาสิ่งอ�านวยความสะดวก
และล่ามภาษามือให้แก่คนพิการ ซึ่งเป็นการจัดเพื่อให ้
สทิธ ิเสรภีาพ ความเสมอภาคทางการศกึษาของคนพกิาร
ในระดับอุดมศึกษา (Suntonanantachai, 2010) 
 ความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional intel-
ligence: EI) เป็นความสามารถของบุคคลในการรับ
รู้ เข้าใจ แยกแยะความคิดในการควบคุมอารมณ์ของ
ตนเองและผู้อื่น (Mayer, Roberts, & Barsade, 2008) 
ทฤษฏีเกี่ยวกับความฉลาดทางอารมณ์ของ Goleman 
(1998) ให้นิยามของความฉลาดทางอารมณ์ว่าเป็นความ
ตระหนักรู ้ถึงความรู ้สึกของตนเองและผู้อื่นเพื่อสร้าง 
แรงจูงใจ บริหารจัดการอารมณ์ที่เกิดขึ้น  ในประเทศไทย
กรมสุขภาพจิต (Department of Mental Health, 
2000) แบ่งความฉลาดทางอารมณ์ออกเป็น ด้านดี ด้าน
เก่ง และด้านมคีวามสขุ เป็นความสามารถควบคมุอารมณ์
ในการด�าเนินชีวิตอย่างสร้างสรรค์และมีความสุข ระดับ
ความฉลาดทางอารมณ์ได้ถูกน�ามาใช้เครื่องชี้วัดระดับ
ความส�าเร็จในการปฏิบัติงานของกลุ่มวิชาชีพเฉพาะ นัก
ธรุกจิ นกัเรียน/นกัศกึษา รวมถงึผลสมัฤทธิท์างการศกึษา
ในระดับมัธยมศึกษาและมหาวิทยาลัย (Weng, 2008)  
ผลการศึกษาของ Mankus, Boden, and Thompson 
(2016) พบว่า ความฉลาดทางอารมณ์เป็นปัจจัยที่ส่งผล
ต่อความส�าเรจ็ในการปฏิบตังิาน โดยผูท้ีม่คีวามฉลาดทาง
อารมณ์ในเรือ่งทกัษะการจดัการตนเองทีด่ ีมแีนวโน้มทีจ่ะ
มีคะแนนเฉล่ียสะสมสูงกว่าผู้ที่มีความฉลาดทางอารมณ์
ต�่าและ Theunissen et al. (2014) กล่าวว่า การปรับตัว
ของผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน การเข้าสังคมและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจะด้อยกว่าคนปกติ
 การส่งเสรมิและสนบัสนนุให้ผูท้ีม่คีวามบกพร่อง
ทางการได้ยินสามารถเรียนร่วมในสถาบันอุดมศึกษาได้
ข้ึนอยู่กับปัจจัยหลายประการ (Nayong, 2010) ความ
ร่วมมอืของผูป้กครองถอืว่าเป็นปัจจยัส�าคญัประการหนึง่  
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(Amonwiwat, 2002) การพัฒนาศักยภาพของคนพิการ
ให้สามารถด�าเนินชีวิตอย่างมีความสุขซึ่งจะเป็นพลัง
ส�าคญัในการสร้างความส�าเรจ็ของการเรยีนรูข้องคนพกิาร 
รูปแบบการสร้างความเข้มแขง็ให้กบัผูป้กครอง/ครอบครวั
โดยใช้กระบวนการมส่ีวนร่วมจงึจะเป็นการแสวงหาวิธกีาร 
ที่มีประสิทธิภาพ เน่ืองจากถ้าผู ้ปกครองมีความรู ้ 
ความเข้าใจและมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์
เกีย่วกับการพฒันาศักยภาพของคนพิการแล้วจะสามารถ
พัฒนาคนพิการได้อย่างสอดคล้องกับความต้องการและ
ความจ�าเป็นของคนพกิารแต่ละคน (Suntonanantachai,  
2010) การพัฒนารูปแบบความร่วมมือของผู้ปกครอง
เป็นการน�ากลุ่มคนที่มีความเชื่อและค่านิยมเหมือนกัน 
มาร่วมกจิกรรม ส่งเสริมการเรยีนรูร่้วมกัน โดยการรวมตวั 
นั้นมีปัจจัยท่ีส�าคัญ คือ ความเป็นสมาชิก มีอิทธิพล 
โน้มน้าว เตมิเตม็ความต้องการจ�าเป็นเฉพาะบคุคล ท�าให้
เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ อารมณ์ รวมถึงการ
ท�างานและช่วยเหลือกัน ซ่ึงความร่วมมือในการจัดการ
เรียนรู้ของผู้ปกครองในสถานศึกษาควรมีโอกาสในการ
เสวนาใคร่ครวญแลกเปลีย่นปัญหาและแนวทางการแก้ไข
ระหว่างกันเปิดกว้างให้มีการปฏิสัมพันธ์ในหมู่ผู้ปกครอง
มากขึ้นเพื่อลดความรู้สึกโดดเดี่ยว ในการดูแลบุตรหลาน 
การรวมกลุ่มเพื่อเน้นเรื่องการเรียนรู ้ของผู ้ปกครอง  
แลกเปลี่ยนในประเด็นที่เป็นค่านิยมและกลยุทธ์ร่วมกัน 
(Amonwiwat, 2002)
 ความร่วมมือของผู้ปกครองในการเรียนรู้ของ
บตุรหลานพกิารทีมี่ความบกพร่องทางการได้ยนิส่วนมาก
ปรากฏกบัผูพ้กิารในช่วงประถมและมธัยมศกึษาแต่ไม่พบ
การศึกษากับนักศึกษาระดับอุดมศึกษาท้ังๆ ที่นักศึกษา
ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินในระดับนี้ยังคงต้องการ
ความช่วยเหลือจากผู ้ปกครองเช่นเดียวกันทั้งในด้าน 
สตปัิญญา อารมณ์และสงัคมให้คงอยูใ่นระดบัทีเ่หมาะสม  
(Franklin, 2010) จากหลักฐานการวิจัยให้ความส�าคัญ
ต่อความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษาหูหนวก อีกทั้ง 
ปัญหาความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษาหูหนวก 
ในประเทศไทย ดังนั้นผู้วิจัยจึงท�าการศึกษาและพัฒนา
รูปแบบความร่วมมือของผู้ปกครองเพ่ือจัดการเรียนรู ้
ต่อความฉลาดทางอารมณ์และผลทางการเรียนของ

นักศึกษาที่ มีความบกพร่องทางการได ้ยิน เพื่อน�า 
รูปแบบที่ พัฒนาขึ้น ไปช ่วยเพิ่ มผลการเรียนและ 
ความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษาหูหนวกในสถาบัน
การศึกษา นอกจากนี้ยังเป็นการสนับสนุนให้สถาบัน
การศึกษามีการส่งเสริมคนพิการให้ได้รับการศึกษา 
อย่างเท่าเทียมกับคนปกติ ตลอดจนจัดบรรยากาศ 
สภาพแวดล้อม ระบบสนบัสนนุการเรยีนการสอน รวมทัง้ 
บริการเทคโนโลยี สื่อและความช่วยเหลืออื่นใดทาง 
การศึกษาที่คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ 
ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ 
 1. เพือ่ศกึษาลกัษณะทางกายภาพ ความฉลาด
ทางอารมณ์ และผลทางการเรียนของนักศึกษาที่มีความ
บกพร่องทางการได้ยินในระดับอุดมศึกษา
 2. เพื่ อพัฒนารูปแบบความร ่ วมมือของ 
ผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาที่มี
ความบกพร่องทางการได้ยิน
 3. เพื่อศึกษาผลการใช้รูปแบบความร่วมมือ
ของผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนต่อความฉลาด
ทางอารมณ์และผลทางการเรียนของนักศึกษาที่มีความ
บกพร่องทางการได้ยิน

นิยามศัพท์
 รูปแบบความร่วมมือของผู้ปกครอง หมายถึง 
รูปแบบความร่วมมือของผู ้ปกครอง ผู ้สอน/บุคลากร
ของหลักสูตร/สาขาวิชา ในการติดต่อส่ือสารเม่ือมี 
หั วข ้ อสนทนาหรื อ เรื่ อ งราว เ ก่ี ยวกับบุ ตรหลาน  
(Amonwiwat, 2002; Nayong, 2010; Phoomisittiporn, 
2007)
 ความฉลาดทางอารมณ์ หมายถงึ ความสามารถ
ทางอารมณ์ในการด�าเนินชีวิตอย่างสร้างสรรค์และม ี
ความสุข แนวคิดเรื่องความฉลาดทางอารมณ์ของกรม
สุขภาพจิต (Department of Mental Health, 2000) 
ประกอบด้วยหลักส�าคัญ 3 ประการ คือ ด้านเก่ง ด้านดี
และด้านมีสุข
 ลักษณะทางกายภาพ ประกอบด้วย ปัจจัย
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 ผลสัมฤทธิ์ ทางการ เรี ยนวิชาการพัฒนา
ทรัพยากรสารสนเทศ หมายถึง คะแนนจากการทดสอบ
รายวิชาการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ หลักสูตร
บรรณารักษศาสตร ์และสารสนเทศศาสตร ์  คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 ผู้ปกครอง หมายถึง บิดา มารดา หรือบุคคล 
ทีเ่ป็นญาตใิห้การอบรม ดแูล และบคุคลท่ีมคีวามบกพร่อง
ทางการได้ยินอยู่ด้วยเป็นประจ�า
 รูปแบบความร่วมมือของผู้ปกครองเพื่อจัดการ
เรียนรู้ต่อความฉลาดทางอารมณ์และผลทางการเรียน 
ของนักศึกษาท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน หมายถึง 
ความร่วมมือของกลุ่มบุคคล สัดส่วนและวิธีการสื่อสาร
เพื่อส่งเสริมและแสวงหาความรู้ เนื้อหาสาระที่จะน�ามา
เพื่อสร้างความร่วมมือ และปัจจัยสนับสนุนการสร้าง
เครือข่าย

มหาวิทยาลัย โดยผู ้วิจัยติดต่อขอความร่วมมือจาก
ล่ามภาษามือของแต่ละมหาวิทยาลัย และบางแห่ง 
ผู้วิจัยส่งแบบสอบถามที่ท�าการแปลงเป็นภาษามือไปให้
นักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน การเก็บข้อมูล
ได้ขอจริยธรรมการท�าวิจัยในมนุษย์จากคณะกรรมการ
จริยธรรมส�าหรับการท�าวิจัยในมนุษย์ชุดกลาง ศูนย ์
ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยมหิดล  
เลขที ่COA No.2015/165.2812 มกีลุม่ตวัอย่างทีย่นิยอม

ภายใน หมายถึง สภาพซ่ึงเป็นลักษณะภายในของผู้ที่มี
ความบกพร่องทางการได้ยิน ได้แก่ อายุ ลักษณะของ
ความบกพร่องทางการได้ยิน สาเหตุจากการบกพร่อง
ทางการได้ยิน ผลการเรียนและวิธีการสื่อสาร ปัจจัย
ภายนอก หมายถึง สภาพนอกตัวผู้ที่มีความบกพร่อง
ทางการได้ยิน ได้แก่บริบทของครอบครัว บริบทของ 
สถานศึกษา ความช่วยเหลือและลักษณะความร่วมมือ
ของผู้ปกครอง และเทคโนโลยีสิ่งอ�านวยความสะดวก
ของสถานศึกษา
 นักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการได ้ยิน  
หมายถึง นักศึกษาที่สูญเสียความสามารถทางการได้ยิน
ทัง้ประเภทหตูงึ และหหูนวกทีเ่รยีนอยูใ่นระดบัปรญิญาตรี  
ชั้นปีที่ 1-4 ในปีการศึกษา 2558 
 การติดต่อส่ือสาร หมายถึง การพบปะกัน
โดยตรง และการใช้สื่อสังคมออนไลน์ (เฟสบุ๊ก โปรแกรม
ไลน์) รวมทั้งโทรศัพท์

วิธีด�าเนินการวิจัย 
 1. ผู้เข้าร่วมการวิจัย
 1.1  นักศึกษาที่มีความบกพร ่องทางการ
ได้ยินที่ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ในปีการศึกษา 2558  
จ�านวน 519 คน (Office of the Higher Education 
Commission, 2015) ก�าหนดกลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 
226 โดยใช้สูตรของ Yamane ความคลาดเคลื่อน 
.05 สุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นตามสัดส่วนแยกตาม

กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม

ลักษณะทางกายภาพ
- ปัจจัยภายใน
- ปัจจัยภายนอก 

รูปแบบความร่วมมือของผู้ปกครองเพื่อจัดการ
เรียนรู้ต่อความฉลาดทาง อารมณ์และผลการ
เรียนของนักศึกษาที่มีความบกพร่อง ทางการ
ได้ยิน

ความฉลาดทางอารมณ์และผลการเรียนของ
นักศึกษาที่มีความบกพร่อง ทางการได้ยิน 



วารสารวิทยาลัยราชสุดา ปีที่ 15 หน้า  23 ฉบับที่ 1

Weil, 1996 as cited in Khemmani, 2007) และแนวคดิ 
เกี่ยวกับปัจจัยที่ เกี่ยวข้องกับการเรียนรู ้ของบุคคล 
ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน (Amonwiwat, 2002; 
Nayong, 2010; Phoomisittiporn, 2007) และ 
น�าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปเสนอให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน  
ตรวจพิจารณาความถูกต ้องและความชัดเจนของ 
ข้อค�าถาม ความเหมาะสมในการใช้ถ้อยค�าและความตรง
ทางเนื้อหา ด้วยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index  
of consistency: IOC) แก้ไขปรับปรุงแบบสอบถาม
มาตามที่ผู้เชี่ยวชาญเสนอแนะให้ปรับปรุงและน�าเสนอ
ที่ปรึกษางานวิจัยอีกครั้งหนึ่ง และน�าไปทดลองใช้กับ
นักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการได้ยินที่ไม่ใช่กลุ ่ม
ตัวอย่างในการวิจัย จ�านวน 30 คน แล้วน�ามาหา 
ค่าความเท่ียงของแบบสอบถามโดยใช้วิธีสัมประสิทธิ์
แอลฟา (Alpha Coefficient) ได้ค่าความเที่ยงของ
แบบสอบถามท้ังฉบับ เท่ากับ .95 ด�าเนินการเก็บ
รวบรวมข้อมูลโดยผู ้วิจัยติดต่อสถาบันอุดมศึกษาที่มี 
ผูท้ีม่คีวามบกพร่องทางการได้ยนิเรยีนร่วมเพือ่ขออนญุาต
เก็บรวบรวมแบบสอบถามและขอความร่วมมือจาก 
ล่ามภาษามือของแต่ละมหาวิทยาลัย และบางแห่งผู้วิจัย
ใช้แบบสอบถามที่ท�าการแปลงเป็นภาษามือ โดยท�าการ
เก็บข้อมูลระหว่างเดือนกันยายน 2558-มกราคม 2559
 2.2  แบบวัดความฉลาดทางอารมณ์ของกรม
สุขภาพจิต 3 ด้าน คือ ดี เก่งและมีความสุข จ�านวน 
52 ข้อ (Department of Mental Health, 2000)  
หาประสิทธิภาพโดยน�าแบบประเมินความฉลาดทาง
อารมณ์ไปเก็บข้อมูลกับนักศึกษาที่มีความบกพร่อง
ทางการได้ยินท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย จ�านวน  
30 คน แล้วน�ามาหาค่าความเทีย่งของแบบวดัความฉลาด
ทางอารมณ์ทัง้ฉบบั ได้ค่าความเทีย่งเท่ากบั .91 ด�าเนนิการ 
เก็บรวบรวมข้อมูลพร้อมกับการเก็บแบบสอบถาม 
โดยติดต่อสถาบันอุดมศึกษาที่มีผู ้ที่มีความบกพร่อง
ทางการได้ยินเรียนร่วมเพื่อขออนุญาตเก็บรวบรวม
ข้อมูลและขอความร่วมมือจากล่ามภาษามือของแต่ละ
มหาวิทยาลัย และบางแห่งผู้วิจัยใช้แบบวัดความฉลาด
ทางอารมณ์ที่ท�าการแปลงเป็นภาษามือในการเก็บข้อมูล
 2.3  แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างส�าหรับ

เข้าร่วมการวิจัยท้ังหมด 207 คน (91.60%) เป็นหญิง  
116 คน (56.04%) มีอายุเฉลี่ย 20 ปี และมีลักษณะ 
หูหนวก 152 คน (73.43%)
 1.2  กลุม่ผูใ้ห้ข้อมลูส�าคญัส�าหรบัการสมัภาษณ์
เชิงลึกเพื่อศึกษารูปแบบความร่วมมือ โดยน�าข้อสรุป 
ของแบบสอบถามและใช้ทฤษฎีการมีส ่วนร่วมของ 
ผูป้กครองในการเรียนรู ้6 แบบของเอปสไตน์ (Epstein’s 
Framework of 6 Types of Parent Involvement) 
มาสร้างเป็นกรอบค�าถามการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
ให้อาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาพิเศษ 
3 ท่าน ตรวจพิจารณาความถูกต้องและความชัดเจน 
ของข้อค�าถาม ความเหมาะสมในการใช้ถ้อยค�าและ 
ความตรงทางเนื้อหา ก่อนน�าไปสัมภาษณ์จ�านวนผู้ให้
ข้อมูลส�าคัญ 17 คน ได้แก่ 1) ผู้ปกครองของนักศึกษา
ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ท่ีศึกษาในชั้นปีที่ 2 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จ�านวน 5 คน และ 2) นักวิชาการ
และผู ้ที่ เกี่ยวข้องกับการศึกษาพิเศษ/การบกพร่อง
ทางการได้ยิน จ�านวน 12 คน
 1.3  ผู้เข้าร่วมการวิจัยเชิงทดลอง ได้มาจาก
การประชาสัมพันธ์รับสมัครอาสาสมัครเข้าร่วมกิจกรรม
ทดลองการใช้รูปแบบฯ มีอาสาสมัครเต็มใจเข้าร่วม
การทดลอง จ�านวนอย่างละ 10 คน เป็นผู ้ปกครอง
และนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ท่ีศึกษา 
ในรายวชิาพฒันาทรพัยากรสารสนเทศ คณะมนษุยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยและการพัฒนา
เครื่องมือ
 2.1  แบบสอบถามเกี่ ยวกับลักษณะทาง
กายภาพและปัจจยัท่ีเก่ียวข้องกับการเรยีนรูข้องนกัศกึษา
ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน จ�านวน 4 ตอน คือ  
1) ข้อมูลทั่วไป 2) ความเห็นเก่ียวกับปัจจัยท่ีเก่ียวข้อง
กับการเรียนรู้ของนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการ
ได้ยิน 3) ความเห็นเกี่ยวกับการให้บริการเทคโนโลยี 
สิ่งอ�านวยความสะดวกของสถานศึกษา 4) ความต้องการ
ของนกัศกึษาเกีย่วกบัลกัษณะความร่วมมอืของผูป้กครอง 
ผู ้วิจัยสร้างแบบสอบถามแต่ละตอนโดยใช้ทฤษฎีการ 
เรียนรู้ทางสังคมและการเรียนแบบร่วมมือ (Joyce & 
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ตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบความร่วมมือของ
ผู้ปกครองเพื่อจัดการเรียนรู้ต่อความฉลาดทางอารมณ์
และผลการเรียนของนักศึกษาท่ีมีความบกพร่องทางการ
ได้ยินโดยให้ผู ้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาพิเศษประเมิน 
ความเหมาะสมเพื่อรับรองรูปแบบที่พัฒนาขึ้น
 2.5  ทดลองใช ้รูปแบบความร ่วมมือของ 
ผู้ปกครองเพื่อจัดการเรียนรู้ต่อความฉลาดทางอารมณ์
และผลการเรียนของนักศึกษาที่มีความบกพร ่อง
ทางการได้ยิน กับกลุ่มทดลองกลุ่มเดียววัดหลายครั้ง 
คือ ผู้ปกครองและนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการ
ได้ยินในช้ันเรียนวิชาการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 
หลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต ในภาคเรียนที่ 1/2559 (สิงหาคม-ธันวาคม 
2559) โดยจัดการเรียนการสอนปกติ 8 สัปดาห์แรก 
และใช้การทดลอง 8 สัปดาห์หลัง การเก็บรวบรวมข้อมูล
ของกลุ่มผู้ปกครอง 3 ครั้ง ส่วนกลุ่มนักศึกษาที่มีความ
บกพร่องทางการได้ยนิ วดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 3 ครัง้  
คือ ก่อนเรียน ระหว่างเรียนและหลังการเรียน ส่วน 
ความฉลาดทางอารมณ์ เกบ็ข้อมลูแบบอนกุรมเวลา วดัผล 
4 ครั้ง ในสัปดาห์ที่ 1 สัปดาห์ท่ี 9 สัปดาห์ที่ 16 และ
สัปดาห์แรกของการเปิดภาคเรียนใหม่
 2.6  แบบสัมภาษณ์พฤติกรรมและความ
สัมพันธ์ภายในกลุ่มผู้ปกครอง ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากเอกสาร
และทฤษฎีการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ และน�าไปให้ผู้เชี่ยวชาญ 
3 ท่าน ตรวจพิจารณาความถูกต้องและความชัดเจนของ
ข้อค�าถาม การเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ผู้ปกครอง  
3 ครั้ง คือ ก่อนทดลอง ระหว่างทดลองและหลังทดลอง  
ขณะสัมภาษณ์ผู ้วิจัยใช ้การสังเกตพฤติกรรมของ 
ผู้ปกครองไปพร้อมกัน
 2.6.1  แบบทดสอบวดัผลทางการเรยีน สร้างขึน้ 
จากหลักการสร้างแบบทดสอบและน�าไปให้ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการวัดผลการศึกษา 3 ท่าน ตรวจพิจารณาความ 
ถูกต้องและความชัดเจนของข้อค�าถาม ปรับปรุงแก้ไข 
ก่อนน�าไปวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่มี
ความบกพร่องทางการได้ยนิ 3 ครัง้ คอื ก่อนเรยีน ระหว่าง
เรียนและหลังการเรียน

ผู้ปกครองของนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
และนักวิชาการและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาพิเศษ/
การบกพร่องทางการได้ยิน จ�านวน 2 ตอน คือ 1) ข้อมูล
ทั่วไป 2) ความคิดเห็นเก่ียวกับรูปแบบความร่วมมือ 
ของผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษา
ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน สร้างจากผลสรุปข้อมูล
จากแบบสอบถามและใช้ทฤษฎีการมีส ่วนร่วมของ 
ผู้ปกครองในการเรียนรู้ 6 แบบของเอปสไตน์ (Epstein, 
2002) มาก�าหนดเป็นกรอบค�าถามของการสัมภาษณ์
แบบมีโครงสร้าง เสนอให้ท่ีปรึกษาและผู ้เชี่ยวชาญ  
3 ท่าน ตรวจพิจารณาความถูกต้องและความชัดเจน 
ของข้อค�าถาม ความเหมาะสมในการใช้ถ้อยค�าและ 
ความสอดคล้องกับเน้ือหา ด�าเนินการเก็บข้อมูลโดย 
ผู้วิจัยติดต่อขออนุญาตสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้เกี่ยวข้อง 
กับนักศึกษาได้แก่ ผู ้ปกครองของนักศึกษาที่มีความ
บกพร ่องทางการได ้ ยิน ในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
นักวิชาการและผู ้ ท่ี เกี่ยวข ้องกับการศึกษาพิเศษ/ 
การบกพร่องทางการได้ยิน โดยชี้แจงวัตถุประสงค์ของ 
การวจิยัและขอนดัหมายวัน เวลา สถานทีใ่นการสมัภาษณ์ 
จ�านวน 1 ครั้ง ใช้เวลาในการสัมภาษณ์ คนละประมาณ 
1-2 ชั่วโมง ในเดือนมีนาคม-เมษายน 2559
 2.4  รูปแบบความร่วมมือของผู้ปกครองเพื่อ
จัดการเรียนรู้ต่อความฉลาดทางอารมณ์และผลการเรียน
ของนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน พัฒนา
รูปแบบจากข้อมูล 3 แหล่ง ได้แก่ 1) ผลการศึกษาจาก
แบบสอบถาม 2) ศึกษาเอกสาร ทฤษฎีและแนวคิด 
ที่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือ 3) ผลการสัมภาษณ์เชิงลึก 
จากผู ้ปกครองและนักวิชาการท่ีเกี่ยวข้อง ผู ้วิจัยร่าง 
รูปแบบความร่วมมือของผู้ปกครอง โดยแบ่งออกเป็น  
1) รูปแบบความร่วมมือ 2) สัดส่วนของวิธีการส่ือสาร  
3) สาระที่จะน�ามาเพื่อสร้างความร่วมมือ และ 4) ปัจจัย
สนับสนุนการสร้างเครือข่าย และด�าเนินการส่งร่าง 
รูปแบบที่พัฒนาขึ้นให้ผู ้ให้สัมภาษณ์ตรวจสอบความ 
ถูกต้องของข้อมลูก่อนน�า รปูแบบไปให้ผูเ้ชีย่วชาญจ�านวน 
3 คน พิจารณาในความถูกต้องและความชัดเจนของ
ข้อความ ความเหมาะสมในการใช้ถ้อยค�าและความตรง
ทางเนื้อหา แก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะและท�าการ
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 4. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้
 4.1  การวเิคราะห์แบบสอบถาม โดยหาค่าสถติ ิ
พื้นฐานของคะแนนเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพและ
ความเห็นเก่ียวกับปัจจัยที่ส ่งผลต่อผลทางการเรียน 
ของนักเรียน/นักศึกษาท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน 
และแบบวัดความฉลาดทางอารมณ์ ได้แก่ ค่าร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) 
 4.2  วิเคราะห์รูปแบบความร่วมมือโดยใช้
โปรแกรม NVivo วิเคราะห์เนื้อหา ความถ่ีและความ
สมัพนัธ์ของข้อมลูจากการสมัภาษณ์เชงิลกึของผูป้กครอง
นักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
 4.3  วิเคราะห์การทดลองใช้รูปแบบความ
ร่วมมือของผู้ปกครองเพื่อจัดการเรียนรู้ต่อความฉลาด
ทางอารมณ์และผลทางการเรียนของนักศึกษาที่มีความ
บกพร่องทางการได้ยินใช้การวิเคราะห์ความถี่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

 2. ผลการเรียน พบว่า นักศึกษาที่มีความ
บกพร่องทางการได้ยินในสถาบันอุดมศึกษาส่วนใหญ่
เรียนกลุ่มวิชาภาษา จ�านวน 147 คน (71.01%) กลุ่ม
วิชาสังคมศาสตร์ จ�านวน 122 คน (58.94%) กลุ่มวิชา
มนุษยศาสตร์ จ�านวน 153 คน (73.91%) และกลุ่มวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ�านวน 144 คน (69.56%) 
ระดับผลการเรียนส่วนใหญ่อยู่ในระดับพอใช้ทุกกลุ่มวิชา 
จ�านวน 120 คน (57.97%)

 4.4  การวิเคราะห์ผลการทดลองคะแนนแบบ
ทดสอบด้วยสถิติ Wilcoxon ผลการศึกษาความฉลาด
ทางอารมณ์ (EI) ใช้การทดลองแบบอนุกรมเวลา (Time 
series) 

ผลการวิจัย
 1. การศกึษาลกัษณะทางกายภาพ ความฉลาด
ทางอารมณ์และผลทางการเรียนของนักศึกษาในระดับ
อุดมศึกษาที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน พบว่า ความ
คิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการ
เรียนรู้ ด้านบริบทของครอบครัวมีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลง
มาคือ ด้านบริบทของสถานศึกษา ด้านความช่วยเหลือ
และลักษณะความร่วมมือของผู้ปกครอง ประเภทของ
การสื่อสาร และการให้บริการด้านบุคลากรในระดับมาก 
ส่วนด้านวัสดุอุปกรณ์อยู่ในระดับปานกลาง รายละเอียด
ดังตารางที่ 1

 3. ความฉลาดทางอารมณ์ ศึกษาค่าเฉล่ีย
คะแนนรายด้านของความฉลาดทางอารมณ์เม่ือเทียบ 
กับช่วงคะแนนปกติของประชากรไทยอายุระหว่าง  
18-25 ปี ผลการวิจัยพบว่า อยู ่ในระดับปกติยกเว้น 
ในด้านเห็นใจผู ้อื่น ความรับผิดชอบ สัมพันธภาพ 
และความพอใจชีวิตที่มีค่าเฉลี่ยต�่ากว่าช่วงคะแนนปกติ
รายละเอียดดังตารางที่ 2

Table 1 factors affecting academic achievement

Variables Mean SD

Type of communication

Family context

Educational institution support

Parents’ assistance and cooperation

Tools & materials

Service Staff

 3.78

 4.45

 4.36

 4.28

 2.44

 3.59

 0.46

 0.69

 1.00

 0.87

 1.27

 0.97
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 ส�าหรบัความต้องการเก่ียวกับรปูแบบการตดิต่อ
สื่อสารของผู้ปกครอง กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่า 
ผูป้กครองควรนดัพบกันโดยตรงและการใช้เครอืข่ายสงัคม
ออนไลน์ (เฟสบุก๊ โปรแกรมไลน์) ในสดัส่วนร้อยละ 20/80
 4. การพัฒนารูปแบบความร ่ วมมือของ 
ผู้ปกครองเพ่ือจัดการเรียนรู้ต่อความฉลาดทางอารมณ์
และผลทางการเรียนของนักศึกษาที่มีความบกพร่อง
ทางการได้ยิน ผลการศึกษาพบว่า รูปแบบความร่วมมือ
ของผู้ปกครองมี 4 องค์ประกอบ คือ 
 4.1  รูปแบบความร ่วมมือ ประกอบด้วย  
องค์ประกอบบุคคล ประกอบด้วย บุคคล 3 กลุ่ม คือ  
ผูป้กครอง ผูส้อน/ล่ามภาษามอื/อาจารย์ทีป่รกึษา/เพือ่น
และผูเ้รยีน วธิกีารสือ่สารเพือ่สร้างและแสวงหาความรู ้คอื 
F & F, Social media, และ Telephone
 4.2  สัดส่วนของวิธีการสื่อสาร  สัดส่วนขั้นต�่า 
1 : 6 : 3 (F & F: Social media : Telephone =1:6:3) 
ต่อเดือน

 4.3  สาระท่ีจะน�ามาเพ่ือสร้างความร่วมมือ  
5 ด้าน ได้แก่ ด้านการอบรมเลี้ยงดู ด้านการอาสาสมัคร 
ด้านการเรียนรู้ที่บ้าน ด้านการตัดสินใจ และด้านการมี
ส่วนร่วมกับชุมชนและเครือข่ายผู้ปกครอง ผู้วิจัยได้น�า
สาระทั้ง 5 ด้านมาเป็นสาระในการส่ือสารระหว่างการ
สร้างเครือข่ายและสอดแทรกความฉลาดทางอารมณ ์
ไว้ทุกด้านโดยมีการด�าเนินการดังนี้
 4.3.1  ปฐมนเิทศ ชีแ้จง วธีิการใช้รปูแบบความ
ร่วมมอืของผูป้กครอง ในการจดัการเรียนการสอนรายวชิา
พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ภาคเรียนที่1/2559
 4.3.2  อบรมให้ความรู ้ผู ้ปกครองเกี่ยวกับ 
ความร่วมมือทั้ง 5 ด้านเพื่อเป็นความรู้พื้นฐานส�าหรับ 
ผู้ปกครอง
 4.4  ก�าหนดปัจจยัสนบัสนนุการสร้างเครอืข่าย
 4.4.1  ก�าหนดข้อตกลงการสื่อสารร่วมกัน
 1) ผู ้ปกครองสามารถติดต่อสื่อสารกับบุตร
หลานได้ภายใน 24 ชม.

Table 2 Emotional Intelligence Level of Students with Hearing Impairment Compared to Normal  
       Thai criterion with Aged between 18-25 Years Old with Different Educational Institution

Emotional Intelligence 
(EI)

Virtue

 1) self-control

 2) sympathy

 3) responsibility

Intelligence

 1) self-motivation

 2) problem-solving

 3) relationship

Happiness 

 1) self-esteem

 2) life satisfaction

 3) happiness

Norm 
Criterion

14-18

15-21

17-23

15-21

14-20

15-21

9-13

16-22

15-21

Average 
Obverse Score

 15.46

 14.80

 15.38

 16.14

 16.08

 14.56

 10.49

 14.03

 15.44

SD

 2.04

 2.49

 3.20

 2.23

 1.78

 3.25

 1.46

 2.96

 2.27

Meaning

normal

lower

lower

normal

normal

lower

normal

lower

normal
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 2) ผูป้กครองให้ความช่วยเหลอื/การตดิต่อกัน/
การสร้างเครือข่าย
 3) ก�าหนดเป้าหมาย คุณลักษณะและความ
ฉลาดทางอารมณ์ที่พึงประสงค์ของผู้เรียนตามที่ผู้สอน
และผู้ปกครองมุ่งหวังให้เกิดขึ้น
 4) ผู้ปกครองและผู้สอนจะต้องร่วมมือ ช่วย
เหลือกันในการแก้ปัญหาการเรียนรู้
 5) ผูป้กครองให้ความร่วมมอืในการแสดงความ
คิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเครือข่ายสังคมออนไลน์
 4.4.2  สร้างงานกลุม่เพือ่เป็นเครือข่ายระหว่าง
กลุ่มผู้ปกครองด้วยเครือข่ายสังคมออนไลน์

 5. การทดลองใช้ความร่วมมือของผู้ปกครอง
เพื่อจัดการเรียนรู ้ต ่อความฉลาดทางอารมณ์และ 
ผลทางการเรียนของนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการ
ได้ยิน

ภาพที่ 1  ความร่วมมือของผู้ปกครองเพื่อจัดการเรียนรู้ต่อความฉลาดทางอารมณ์
และผลทางการเรียนของนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน

 4.4.3  สร้างบรรยากาศที่ส่งเสริมให้เกิดการ
เรียนรู้ เช่น การอ�านวยความสะดวกในการส่ือสาร การ
ก�าหนดประเด็นให้ผู้ปกครองได้สื่อสารภายในกลุ่ม การ
พัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ เป็นต้น
 รปูแบบความร่วมมอืความร่วมมอืของผูป้กครอง
เพื่อจัดการเรียนรู ้ต่อความฉลาดทางอารมณ์และผล
ทางการเรียนของนักศึกษาท่ีมีความบกพร่องทางการ
ได้ยิน โดยใช้โปรแกรม NVivo ปรับความสอดคล้องของรูป
แบบ โดยปรับรูปแบบตามรหัส ความถี่และความสัมพันธ์
ของข้อมูล ดังภาพที่ 1

 5.1  กลุ ่มผู ้ปกครอง พบว่า ผู ้ปกครองของ
นักศึกษาท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยินมีการติดต่อ
สื่อสารระหว่างภายในกลุ่มเพิ่มขึ้น ความสามารถและ
พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์และพฤติกรรม
การเรียนรู้ของผู้ปกครองเพิ่มขึ้นทุกด้าน ดังตารางที่ 3

11 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 1  ความร่วมมือของผู้ปกครองเพื่อจัดการเรียนรู้ต่อความฉลาดทางอารมณ์และผล 
ทางการเรียนของนักศึกษาท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน 

 
5. การทดลองใช้ความร่วมมือของผู้ปกครองเพื่อจัดการเรียนรู้ต่อความฉลาดทางอารมณ์และผลทางการ

เรียนของนักศึกษาท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน 
5.1 กลุ่มผู้ปกครอง พบว่า ผู้ปกครองของนักศึกษาท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยินมีการติดต่อส่ือสาร

ระหว่างภายในกลุ่มเพ่ิมขึ้น ความสามารถและพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์และพฤติกรรมการเรียนรู้
ของผู้ปกครองเพิ่มขึ้นทุกด้าน ดังตารางท่ี 3 
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 5.2  นกัศกึษาทีม่คีวามบกพร่องทางการได้ยนิ 
จากการทดลองใช้รูปแบบความร่วมมือของผู้ปกครอง 
เพื่อจัดการเรียนรู ้ต ่อความฉลาดทางอารมณ์และ 
ผลทางการเรียนของนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการ
ได้ยิน พบว่า ความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษาที่มี
ความบกพร่องทางการได้ยินครั้งท่ี 1, 2 และ 3 มีระดับ
ค่าเฉล่ียด้านดี ในรายข้อการควบคุมตนเองอยู่ในเกณฑ์
ปกติ ส่วนการเห็นใจผู้อ่ืนและความรับผิดชอบต�่ากว่า
เกณฑ์ ด้านเก่ง พบว่า การตัดสินและแก้ปัญหา และ
สัมพันธภาพอยู่ในระดับปกติ ส่วนการมีแรงจูงใจอยู่ใน

เกณฑ์ต�่ากว่าปกติเล็กน้อย และด้านความสุข พบว่า  
การภูมิใจในตนเองอยู ่ในระดับปกติ ส่วนความพอใจ 
ในชีวิตและความสุขสงบทางใจอยู่ในระดับต�่า การวัด 
ครั้งที่ 4 พบว่า ความฉลาดทางอารมณ์ด้านดีในรายข้อ
การควบคุมตนเองอยู่ในเกณฑ์ปกติ ส่วนการเห็นใจผู้อื่น
และความรับผิดชอบต�่ากว่าเกณฑ์ ด้านเก่ง พบว่า การมี
แรงจงูใจ การตดัสนิและแก้ปัญหา และสมัพนัธภาพอยูใ่น
ระดับปกติ ส่วนด้านความสุข พบว่า การภูมิใจในตนเอง
อยูใ่นระดบัปกต ิส่วนความพอใจในชวีติและความสขุสงบ
ทางใจอยู่ในระดับต�่า ดังตารางที่ 4

Table 3 Frequency and Percentage of Parental Relationship

Topics

Do you know parents                  
of other students?

Are you in contact 
with other parents? 

Which   
communication 
channel do you                   
normally use?

Yes

No

Yes

No

Face-to-Face

Facebook

Telephones

Line

E-mail

1st Round
Frequency Percentage Frequency Percentage Frequency Percentage

3

7

2

8

1

2

1

2

-

 30.00

 70.00

 20.00

 80.00

 10.00

 20.00

 10.00

 20.00

 -

10

-

10

-

3

8

7

8

1

 100.00

 -

 100.00

 -

 30.00

 80.00

 70.00

 80.00

 10.00

10

-

10

-

6

9

7

9

1

 100.00

 -

 100.00

 -

 60.00

 90.00

 70.00

 90.00

 10.00

2nd Round 3rd Round

Table 4 Emotional Intelligence Level of Students with Hearing Impairment

Emotional 
Intelligence

Virtue 

 self-control

 sympathy

 responsibility

Intelligence

 self-motivation

 problem-solving

 relationship

T1
Mean

 14.00

 13.89

 14.56

 14.33

 14.56

 15.00

SD

 1.87

 1.69

 2.51

 2.78

 1.67

 1.58

Meaning

normal

lower

lower

lower

normal

normal

T2
Mean

 15.00

 14.89

 15.56

 14.33

 15.56

 16.00

SD

 1.87

 1.69

 2.51

 2.78

 1.67

 1.58

Meaning

normal

lower

lower

lower

normal

normal

T3
Mean

 15.45

 14.91

 14.09

 14.36

 14.18

 15.04

SD

 0.93

 1.51

 1.87

 1.86

 2.04

 1.86

Meaning

normal

lower

lower

lower

normal

normal

T4
Mean

 14.27

 14.18

 13.82

 15.45

 14.82

 15.09

SD

 1.74

 1.72

 1.83

 1.29

 2.93

 2.30

Meaning

normal

lower

lower

normal

normal

normal
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 5.3  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา
เป็นการทดลองกลุ่มเดียว พบว่า หลังจากการทดลอง
นักศึกษามีระดับผลการเรียนวิชาการพัฒนาทรัพยากร

สารสนเทศเพิ่มมากขึ้นอย ่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ .05 

Table 5 Academic Achievement Scores of Hearing Impaired Students between Pre-Test and  
       Post-Test

Times

T1-T3

Score

Pre-test

Post-test

Mean

 5.00

 27.90

SD

 2.35

 6.06

n

10

Wilcoxon 
Value

2.805

Wilcoxon 
Prob

.005

เป็นตวัแปรส�าคญัต่อความส�าเรจ็ของผูเ้รยีนทัง้นีข้ึน้อยูก่บั
ความสามารถของบคุคลในครอบครวั ในการมปีฏสิมัพนัธ์ 
กับบุตรหลานเพื่อช่วยสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรู ้
ได้อย่างเหมาะสม ในส่วนความฉลาดทางอารมณ์ของ 
ผูท้ีม่คีวามบกพร่องทางการได้ยนิเมือ่เทยีบกบัช่วงคะแนน
ปกติของประชากรไทยอายุระหว่าง 18-25 ปี พบว่า  
อยู่ในค่าปกติ ยกเว้นในด้านเห็นใจผู้อื่น ความรับผิดชอบ 
สัมพันธภาพและความพอใจชีวิตท่ีพบว่ามีค่าเฉล่ียต�่า 
กว่าช่วงคะแนนปกติ อาจเป็นเพราะกลุ่มตัวอย่างเป็น 
ผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน มีวัฒนธรรมของตัวเอง 
และมักจะไม่ไว้ใจคนปกติ ประกอบกับปัญหาส่วนตัว 
ของของคนหูหนวก (Calderon & Greenberg, 2003) 
ท�าให้การควบคุมอารมณ์ตนเองต�่า ขาดความเชื่อมั่น  
(Meadow-Orlans & Steinberg, 1993) อีกทั้ง
การเข้าเรียนในระดับอุดมศึกษาคนหูหนวกอาจต้อง 
เผชิญกับอุปสรรคของสภาพแวดล้อมและการปรับตัว

อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 ผลการศึกษาลักษณะทางกายภาพ ความฉลาด
ทางอารมณ์และผลทางการเรียนของนักศึกษาในระดับ
อุดมศึกษาท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน พบว่า ความ
คิดเห็นของนักศึกษาเก่ียวกับปัจจัยที่เก่ียวข้องกับการ
เรียนรู้ ด้านบริบทของครอบครัวมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ผลการ
วิจัยปรากฏเช่นนี้ อาจเนื่องมาจากผู้ที่มีความบกพร่อง
ทางการได้ยินส่วนใหญ่รู้สึกว่าตัวเองมีปมด้อยจึงต้องการ
ความรัก ความอบอุ ่น ก�าลังใจ การยอมรับและการ
ให้ความส�าคัญจากผู ้อื่นโดยเฉพาะคนในครอบครัว 
(Amonwiwat, 2002) สอดคล้องกับทฤษฎีสังคมวิทยา 
ครอบครัวเป็นสถาบันแรกที่ให้การศึกษา อบรม พ่อแม่  
ผู ้ปกครองเป็นผู ้คอยดูแลเพราะมีความใกล้ชิดและ 
ผูกพันกัน (Thongsawang, 2006) ดังแนวคิดของ 
Amonwiwat (2002) ท่ีเหน็ว่าบคุคลในสถาบนัครอบครัว
มีบทบาทส�าคัญที่สุดในการส่งเสริมความมั่นคงของชีวิต

Table 4 Emotional Intelligence Level of Students with Hearing Impairment (cont.)

Emotional 
Intelligence

Happiness 

 self-esteem

 life satisfaction

 happiness

T1
Mean

 9.00

 13.67

 14.33

SD

 2.24

 2.69

 3.32

Meaning

normal

lower

lower

T2
Mean

 10.00

 14.67

 14.33

SD

 2.24

 2.69

 3.32

Meaning

normal

lower

lower

T3
Mean

 9.73

 15.27

 14.73

SD

 1.35

 2.05

 1.95

Meaning

normal

lower

lower

T4
Mean

 10.45

 14.64

 14.55

SD

 1.51

 2.77

 1.44

Meaning

normal

lower

lower

**P<.05
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ในสังคมใหม่ ความไม่เข้าใจในการสื่อสาร การใช้ภาษา
ในการอ่านและการเขียนอยู่ในวงจ�ากัดท�าให้การเรียน 
ความสัมพันธ์กับเพื่อนด้อยกว่าคนทั่วไปท�าให้บางครั้ง 
ดูโดดเดี่ยว (Thongyurai & Maneemungkung, 2008)
 การพัฒนารูปแบบความร่วมมือของผู้ปกครอง 
ในการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาท่ีมีความ
บกพร่องทางการได้ยิน ประกอบด้วย 4 มิติ 1) ลักษณะ 
รูปแบบความร่วมมือ 2) สัดส่วนของวิธีการสื่อสาร  
3) เนื้อหาสาระท่ีจะน�ามาเพื่อสร้างความร่วมมือ และ  
4) ปัจจยัสนบัสนนุการสร้างเครอืข่าย อนัเป็นองค์ประกอบ 
ที่ส�าคัญส�าหรับการเรียนการสอนของนักศึกษาที่มีความ
บกพร่องทางการได้ยิน ส�าหรับการศึกษาครั้งนี้รูปแบบ
ที่น�ามาศึกษาเน้นความร่วมมือโดยใช้เทคโนโลยีเป็น
องค์ประกอบส�าคัญ ทฤษฎีการมีส่วนร่วมของ Epstein 
(2002) มีองค์ประกอบด้านการติดต่อสื่อสารที่เน้นการ
มีปฏิสัมพันธ์กับผู้ปกครองโดยผ่านสื่อต่างๆ ในเร่ือง
ที่เก่ียวข้องกับผู้เรียนเป็นปัจจัยส�าคัญ การศึกษาของ 
Luckner and Cooke (2010) พบว่า การสื่อสารช่วย 
ในเร่ืองการอ่าน การคิดและการเรียนรู ้ ตั้งแต่ระดับ
ประถมศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษา นอกจากนี้ Draper  
and Duffy (2007) พบว่า การสร้างเครือข่ายเป็นการ 
ใช้ประโยชน์จากความรู้และความเชี่ยวชาญของพ่อแม่
เป็นปัจจัยที่ช่วยสนับสนุนความร่วมมือของผู้ปกครอง 
ให ้มีประสิทธิภาพและได ้ให ้ข ้อเสนอแนะเกี่ยวกับ 
การจัดการเรียนการสอนในการจัดสภาพแวดล้อม 
ที่ เหมาะสมและการใช ้ เทคโนโลยีท่ีช ่วยสนับสนุน 
การสื่อสาร เช่นเดียวกับ Cavender (2010) ที่พบว่า
นักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการได้ยินสามารถเข้าถึง
กระบวนการทางการศึกษา สาระเนื้อหาบทเรียนได้ดีข้ึน
ด้วยการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร ได้ส�ารวจการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศของคนไทย พบว่า ประชากรในสังคมไทย 
ส่วนใหญ่ใช้สังคมออนไลน์มากถึง 38 ล้านคน กิจกรรม
อันดับแรกที่ท�าเมื่อใช้อินเทอร์เน็ต คือ เข้าใช้ Social 
Network รองลงมาคอืดวูดิโีอใน YouTube  การใช้สงัคม
ออนไลน์ เช่น การน�าแท็บเล็ตมาใช้ในหลักสูตรการศึกษา
อย่างต่อเนื่องเป็นประจ�าช่วยในการจัดประสบการณ ์

เรียนรู้ให้ผู้เรียนเพิ่มขึ้น การน�าเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาใช้
เป็นแนวทางการเสริมสร้างความรู้ การมีปฏิสัมพันธ์ของ 
ผู้เรียน (Falloon, 2013) ให้แนวทางที่สถาบันการศึกษา
สามารถจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับสังคมยุคเทคโนโลยี
สารสนเทศให้สามารถสื่อสารได้อย่างรวดเร็ว ทันต่อ
เหตุการณ์ ท�าให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมกับสถาบัน
การศึกษาและสามารถสร้างความเข้าใจกับผู้ปกครอง  
โดยการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงให้ผู้ปกครองที่รู ้จักกัน 
เข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น อีกทั้งช่วยให้กลุ่มผู้ปกครอง
สามารถเข้ามามีบทบาทในการจัดการเรียนการสอน 
(Sarakitprija, 2011) การมีส่วนร่วมของครอบครัว
ในการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนในสภาพแวดล้อม
หลายๆ แบบ ทั้งที่บ้านและสถานศึกษาส่งผลให้ผู้เรียน 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น (Westmoreland, 
2009) ดังแนวคิดของ Epstein (2002) มีแนวทางในการ
จัดกิจกรรม สร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่บ้าน โดย
ใช้วิธีการพูดคุย การชมเชย อภิปรายการเรียนรู้ร่วมกับ
ผู้เรียน Williamson (2003) พบว่า ผู้ปกครองมีบทบาท
สูงสุดในการประคับประคองบุตรหลานมาตั้งแต่เด็ก 
และเมื่อเข้ามหาวิทยาลัยเพื่อนร่วมชั้นเรียนก็เป็นปัจจัย
ที่ช่วยเหลือ ประคับประคอง เก้ือหนุนให้สามารถคงอยู่
และเรียนจนจบหลักสูตรตลอด 4 ปี ผลการวิจัยบ่งชี้การ
ร่วมมือร่วมใจเพื่อสนับสนุนผู้เรียนพิการทางการได้ยิน 
ระหว่างผู้ปกครองโรงเรียนมัธยมศึกษา มหาวิทยาลัย 
และตัวแทนชุมชนที่มีความยืดหยุ ่นโดยเน้นให้มีการ 
ร่วมมือ 
 ผลการทดลองใช้รูปแบบความร่วมมือของ 
ผู ้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษา 
ท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน ผลการวิจัยพบว่า  
ผู้ปกครองของนักศึกษาท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน 
มีความสามารถในการใช ้เครือข ่ายสังคมออนไลน์ 
พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์และพฤติกรรม
การเรียนรู้มีปฏิสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างกลุ่ม
ต่างๆ เพิ่มมากขึ้น ซึ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียน
ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน การมีส่วนร่วมของ
ครอบครวัทีเ่ชือ่งโยงสูก่ารเรยีนรูข้องผูเ้รยีน ความสามารถ
ในการเรียนรู้ภายในกลุ่มของผู้ปกครองจะช่วยส่งเสริม 
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ใกล้กับระยะเวลาการสอบปลายภาคของผู ้เรียนซ่ึง 
เป็นความกดดันแต่เม่ือทิ้งระยะห่างไปผลคะแนนจึงมี 
การพัฒนาขึ้น ปัจจัยภายใน เช่น ความรู้สึกปลอดภัย 
ในการอยู่ร่วมกันของคนหูหนวก (Phoomisittiporn, 
2007) ซึ่งไม่ได้น�ามาศึกษาในครั้งนี้และอาจส่งผลด้วย  
ผลการวจิยัของ Mankus, Boden, and Thompson (2016) 
พบว่า ความฉลาดทางอารมณ์เกี่ยวข้องกับหลายปัจจัย 
ทั้งด้านสภาพความสมบูรณ์ของร่างกาย ความสามารถ
ทางเชาว์ปัญญาและสภาพแวดล้อม การปรับตัวของ 
ผู้ทีมี่ความบกพร่องทางการได้ยนิ นอกจากนี ้Theunissen  
et al., (2014) เห็นว่าการปรับตัว การเข้าสังคมของ 
คนหูหนวกจะด้อยกว่าคนปกติ โดยเฉพาะการพัฒนา
อารมณ์ ความรู้สึกของวัยรุ่นที่มีความบกพร่องทางการ
ได้ยิน/หูหนวกมีความซับซ้อนมาก ส่วนผลทางการเรียน
ของนักศึกษาก่อนและหลังทดลองพบว่า หลังจากการ
ทดลองนักศึกษามีระดับผลการเรียนเพิ่มมากขึ้นอย่าง 
มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการวิจัยพบดังนี้ 
อาจเป็นเพราะรูปแบบความร่วมมือของผู ้ปกครอง
สามารถน�ามาใช้ในการส่งเสริมการเรียนการสอนใน 
รูปแบบที่ให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการอธิบาย
ขยายความ เนือ้หาทีม่คีวามหมายซบัซ้อนให้กบันกัศกึษา
ทีม่คีวามบกพร่องทางการได้ยนิมคีวามเข้าใจเนือ้หาสาระ 
อย่างแท้จริง ในกรณีที่นักศึกษาที่มีปัญหาเรื่องการ
เรียนไม่ทันต้องการการสอนเสริม ผู้ปกครองสามารถให้ 
ค�าปรึกษาหรือส่ือสารกับผู้สอนโดยตรง (Tableman 
et al., 2004) การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองจะส่งผลกับ 
ผู้เรียนให้ประสบความส�าเร็จมากขึ้น ไม่ว่าจะมีพื้นฐาน 
ทางสังคม หรือ การเงิน พ้ืนฐาน ชนชาติ เชื้อชาติ หรือ
ระดับการศึกษาของผู ้ปกครองแตกต่างกันก็สามารถ 
ช่วยให้ผู้เรียนมีคะแนนการเรียนที่สูงข้ึน เข้าเรียนและ
ตั้งใจเรียน ท�าการบ้านอย่างสม�่าเสมอมากขึ้น (Song et 
al., 2010) 

ข้อเสนอแนะ
        การศึกษาความฉลาดทางอารมณ์ของผู้ที่มีความ
บกพร่องทางการได้ยนิ ควรจะศกึษาด้วยความระมดัระวงั
ในด้านการเห็นใจผู้อื่น ความรับผิดชอบ สัมพันธภาพ 

ความสัมพันธ์และการเรียนรู ้ของกลุ ่มผู ้ปกครองท่ีมี 
เป้าหมายเดียวกัน ต่างหวังผลแบบเดียวกันคือช่วยให้
บตุรหลานได้เรยีนรูม้ากขึน้ เช่นเดยีวกบัผลการศกึษาของ 
Draper and Duffy (2007) พบว่า การมีส่วนร่วมที่มี 
ประสทิธภิาพนัน้จะต้องท�าให้ผูป้กครองเกดิความร่วมมือ 
ที่มีเป้าหมายชัดเจนในการพัฒนาเด็กให้ส�าเร็จตามที ่
คาดหวัง  สอดคล้องกับ Westmoreland (2009) เห็นว่า 
การมีส่วนร่วมของครอบครัวมีความส�าคัญในการจัดการ
เรียนรู้ ช่วยให้ผู้เรียนประสบความส�าเร็จทางการศึกษา
ได้อย่างเต็มศักยภาพของแต่ละคน หลังการทดลองใช ้
รูปแบบ พบว่า ความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษา 
ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน มีระดับค่าเฉลี่ยด้านดี 
ในรายข้อการควบคุมตนเองอยู่ในเกณฑ์ปกติ ส่วนการ
เห็นใจผู้อื่นและความรับผิดชอบต�่ากว่าเกณฑ์ ด้านเก่ง  
พบว่า การตัดสินและแก้ปัญหา และสัมพันธภาพอยู่ใน
ระดับปกติ ส่วนการมีแรงจูงใจอยู่ในเกณฑ์ต�่ากว่าปกติ
เล็กน้อย ในการวัดครั้งที่ 4 ค่าเฉลี่ยด้านแรงจูงใจมีการ
เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น และด้านความสุข พบว่า การภูมิใจ 
ในตนเองอยู ่ ในระดับปกติ ส ่วนความพอใจในชีวิต
และความสุขสงบทางใจอยู ่ในระดับต�่า จากผลการ
ทดลองความฉลาดทางอารมณ์ของผู้ที่มีความบกพร่อง
ทางการได้ยินเพ่ิมขึ้นในด้านการมีแรงจูงใจ ผลการวิจัย
ปรากฏดังนี้เป็นเพราะความฉลาดทางอารมณ์เป็นความ
สามารถทางจิตในการประมวลผลข้อมูล แรงจูงใจเป็น
ประสบการณ์ทางบวกท่ีส่งผลต่อการจัดการอารมณ์ตาม
หลักการจิตวิทยาเชิงบวก (Department of Mental 
Health, 2000) การจดัการตนเองทีมี่ผลต่อความพงึพอใจ 
ในการเรียน การท�างานและการด�ารงชีวิต ผลการศึกษา 
ของ Zeidner, Matthews, and Roberts (2012)  
พบว่า ภาวะความบกพร่องทางการได ้ยินมีผลต่อ
การใช้ชีวิตร่วมกับคนปกติ อีกท้ังวัฒนธรรมของคน 
หูหนวกท่ีมีความปกป้องตนเองสูง ส่งผลต่อสุขภาพจิต 
การควบคุมอารมณ์ไม่อยากมีส่วนร่วมในกิจกรรมกับ 
คนปกติ การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ของผู ้ ท่ี
มีความบกพร่องทางการได้ยินเปลี่ยนแปลงได้ยาก
และอาจต้องใช้เวลา นอกจากนี้ยังมีปัจจัยอ่ืนที่อาจมี 
ผลกระทบ เช่น ความเครียดที่เกิดจากการเก็บข้อมูล 
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และความพอใจชีวิต ซึ่งความฉลาดทางอารมณ์ของ
นักศึกษาท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยินต�่ากว่าเกณฑ์
ของคนปกติ การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ให้
กับนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการได้ยินในระดับ
อุดมศึกษา ควรมีการสอดแทรกในรายวิชา ควบคู่ไปกับ
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