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บทคัดย่อ 
 การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือทราบถึงเจตคติของคนพิการต่อการเสริมสร้างพลังอํานาจ ปัญหา
และอุปสรรคของคนพิการในการเสริมสร้างพลังอํานาจ  และเพ่ือผลการศึกษาเป็นแนวทางในการพัฒนาการ
เสริมสร้างพลังอํานาจคนพิการ  โดยกลุ่มประชากรคือ คนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกายที่ เป็น
สมาชิกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทยประเภทสามัญ  เก็บรวบรวมข้อมูลกลุ่มตัวอย่างที่ใช้แบบสอบถาม
จํานวน 385 คน และเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างสัมภาษณ์เชิงลึกจํานวน 5 คน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิง
พรรณาและการวิเคราะห์เนื้อหา 
 ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีเจตคติต่อการเสริมสร้างพลังอํานาจอยู่ในระดับสูง  โดยมีเจตคติ
ต่อแหล่งการเสริมสร้างพลังอํานาจภายในตนมากกว่าแหล่งการเสริมสร้างพลังอํานาจจากภายนอก         
ซึ่งค่าเฉลี่ยที่มากที่สุดของเจตคติต่อแหล่งการเสริมสร้างพลังอํานาจภายในตน คือ ความภาคภูมิใจในตนเอง
ทําให้มีพลังใจในการต่อสู้และดํารงชีวิตอิสระได้  และค่าเฉลี่ยที่มากที่สุดของเจตคติต่อแหล่งการเสริมสร้าง
พลังอํานาจจากภายนอก คือ  สมาชิกในครอบครัวให้กําลังใจและให้ความช่วยเหลือยามต้องการทําให้มี
ความเข้มแข็งทั้งพลังกายและใจ และพบว่าปัญหาและอุปสรรคในการเสริมสร้างพลังอํานาจของคนพิการอยู่
ในระดับน้อย เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตัวแปร  ระดับการศึกษา  รายได้  และระดับความ
พิการที่แตกต่างกันมีเจตคติต่อการเสริมสร้างพลังอํานาจที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 และผล
การศึกษายังมีข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกเสริมในประเด็นประวัติและภูมิหลังการเสริมสร้างพลังอํานาจ
ของกรณีศึกษา  การเข้าใจความหมายการเสริมสร้างพลังอํานาจคนพิการ  แหล่งการเสริมสร้างพลังอํานาจ
คนพิการ ผลการเสริมสร้างพลังอํานาจคนพิการ ปัญหาและอุปสรรคในการเสริมสร้างพลังอํานาจของคน
พิการ การสร้างเจตคติของตนเองต่อการเสริมสร้างพลังอํานาจและข้อเสนอแนะ 
  
ค าส าคัญ: เจตคต,ิ คนพิการ, การเสริมสร้างพลังอํานาจ 
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วารสารวิทยาลยัราชสดุา  ปีท่ี 9  ฉบับท่ี 12   หน้า 5 

Abstract 
 This study aims to describe the attitudes of people toward empowerment, 
including problems and difficulties regarding the development of empowerment among 
persons with disabilities. The sample was a group of people with physical disabilities or 
mobility disabilities who are members of the Association of the Physically Handicapped of 
Thailand. Data were collected through questionnaire and depth interview guideline with 
385 and 5 of those qualified sample respectively. The data were analyzed by descriptive 
statistics and content analysis. 
 The results revealed that the sample group’s attitude towards empowerment 
remained at high level. It can also be found that the attitude towards empowerment 
mainly derived from the participants’ internal sources rather than from external sources of 
empowerment. The two internal sources with the highest average score driving the 
sample group’s attitude towards empowerment included the ability to struggle and 
survive independently. The external sources driving the sample group’s attitude towards 
empowerment with the highest average score, on the other hand, were encouragement as 
well as assistance given by family members, either physically or mentally, during the time 
of need. In addition, it can also be discovered that the difficulties and problems regarding 
the development of empowerment among persons with disabilities was quite low. The 
comparison between different variables, level of education, income, and level of disability 
showed a difference in the sample group’s attitude towards empowerment by holding a 
significance level of 0.05 (p <0.05). Furthermore, the in-depth interviews of this study also 
extended to the history and background of the development of empowerment of the 
case studies, including the understanding of the definition, sources, outcome, and 
problems pertaining to the development of empowerment among persons with 
disabilities as well as how they develop a good attitude towards empowerment as well as 
suggestions regarding the subject. 
  
Keywords: Attitude, People with Disabilities, Empowerment 
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บทน า 
เจตคติของคนพิการมีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อ

การเสริมสร้างพลังอํานาจของคนพิการ  เจตคติของ
คนพิการที่ดีจะเป็นสิ่งผลักดันสู่ระดับศักยภาพใน
การคิด  การกระทําและการดํารงชีวิตของคนพิการ
ที่ดีได้  เนื่องจากเจตคติของคนพิการเป็น ความรู้สึก  
ความคิด  อารมณ์และแนวโน้มของท่าทีในการ
แสดงพฤติกรรมของคนพิการซึ่งเป็นสิ่งบ่งบอกเพ่ือ
ประเมินและเป็นสิ่งสําคัญช่วยผลักดันให้คนพิการ
ก้าวไปข้างหน้าจัดการกับอุปสรรคหรือสิ่งต่างๆได้ 
และช่วยให้ประสบความสําเร็จในวัตถุประสงค์ของ
เขาได้ (โสภัณฑ์  นุชนาถ , 2546) เจตคตินั้นมี
ความสําคัญต่อความสุขและความทุกข์ของคนพิการ
อย่างมากที่สุด  กล่าวคือเจตคติของคนพิการ
ก่ อ ใ ห้ เ กิ ด ก า ร เ ส ริ ม ส ร้ า ง พ ลั ง อํ า น า จ 
(Empowerment) การคิดและรู้สึกว่าตนเองมี
คุณค่ามีศักดิ์และศรีความเป็นมนุษย์ส่งผลต่อการ
ดําเนินชีวิตของคนพิการในการตัดสินใจด้วยตนเอง 
การนับถือตนเอง  การมีโอกาสแห่งความเสมอภาค
เป็นการเรียกร้องให้ได้สิ่งต่างๆที่เป็นตัวเลือกหรือตัว
ควบคุมในชีวิตประจําวัน  เช่นเดียวกับพ่ีน้องที่ไม่
พิการของเขาหรือเพ่ือนบ้านหรือเพ่ือนฝูงในการที่
จะเจริญเติบโตในครอบครัวของเขา  ไปโรงเรียน
ใกล้บ้าน  นั่ งรถประจําทางร่วมกับเพ่ือนบ้าน  
ทํางานในสายอาชีพที่เขาสําเร็จการศึกษา และมี
ความสามารถตรงตามความสนใจ มีครอบครัว
ตนเองตลอดจนรับผิดชอบชีวิตตนเองคิดและพูด
เพ่ือตนเอง (ราทซ์กา, 2002 อ้างถึงใน  สายสุนีย์ 
ทับทิมเทศ , 2553 น.3) ไม่เพียงเป็นการกําหนด
ทางเลือกและทรัพยากรให้ตนเองเท่านั้นการ
เสริมสร้างพลังอํานาจของคนพิการนั้นสามารถใช้
ชีวิตสังคมภายนอก  การเข้ามีส่วนร่วมในกิจกรรม
ทางสังคม  และสามารถผลักดันในเรื่องสิทธิและ
บริการของคนพิการได้อีกด้วย 

การเสริมสร้างพลังอํานาจคนพิการได้ถูก
มองเห็นและให้ความสําคัญจากการขับเคลื่อน
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการกฎหมายระหว่าง
ประเทศด้านคนพิการ (Convention on the 
Rights of Persons with Disabilities) (สํานักงาน
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ , 
2552) ที่มุ่งเน้นคนพิการเป็นพลังที่เข้มแข็งของ
สังคมเป็นการเปลี่ยนผ่านมุมมองแบบเก่าแบบ
เวทนานิยมที่เน้นการช่วยเหลือเป็นมุมมองให้คุณค่า
และมุ่งเน้นการพัฒนาคนพิการอย่างเท่าเทียมกันใน
ปัจจุบัน  ซึ่งจะทําให้คนพิการสามารถก้าวข้าม
อุปสรรคของการเลือกปฏิบัติและความด้อยโอกาส
ได้  และพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 ได้ให้ความสําคัญในการ
จัดสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการดํารงชีวิตของคน
พิการ  ในมาตรา 20 ว่า คนพิการมีสิทธิเข้าถึงและ
ใช้ประโยชน์ได้จากสิ่งอํานวยความสะดวกอันเป็น
สาธารณะตลอดจนสวัสดิการและความช่วยเหลือ
จากรัฐ (สํานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการแห่งชาติ, 2555) สิทธิสวัสดิการต่างๆ  
จากพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ พ.ศ.2550 นั้นเป็นส่วนสําคัญในการ
เสริมสร้างพลังอํานาจคนพิการ ซึ่งการเสริมสร้าง
พลังอํานาจคนพิการจะทําให้คนพิการนั้นมีพลัง
อํานาจในการควบคุมหรือทําสิ่งต่างๆ ได้    

จากสถิติการจดทะเบียนคนพิการเริ่มมี
จํานวนเพ่ิมขึ้นจากจํานวนคนพิการในปีพ.ศ.2549 
มีการยื่นจดทะเบียนเพ่ิมขึ้นเริ่มเข้าหลักแสนคนโดย
มีคนพิการจดทะเบียน 112,909 คน จนมาปี พ.ศ.
2550 มีคนพิการจดทะเบียนจํานวน 126,327 คน 
ซึ่ งเป็นปีที่พระราชบัญญัติส่ งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 เริ่มบังคับใช้เมื่อ
วันที่ 28 กันยายน พ.ศ.2550 จากนั้นในปี พ.ศ.
2553 ปีแห่งการเริ่มจัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพคน
พิการให้แก่คนพิการที่จดทะเบียนคนพิการจํานวน
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คนพิการก็เพ่ิมขึ้นอย่างก้าวกระโดด เป็นจํานวน 
1,027,240 คน (กระทรวงพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์, 2556) และสถานการณ์แนวโน้ม
จํานวนคนพิการ จากการสํารวจเกี่ยวกับคนพิการ
ในประเทศไทยของสํานักงานสถิติแห่งชาติ ตั้งแต่
พ.ศ. 2517 – 2550 ที่มีคนพิการประมาณ 2 แสน
คน หรือร้อยละ0.5 ของประชากรทั้งหมด และ
เพ่ิมข้ึนเป็น 1.9 ล้านคน หรือร้อยละ 2.9 ในปี พ.ศ.
2550 ชี้ให้เห็นว่าสัดส่วนของคนพิการต่อประชากร
ไทยมีแนวโน้มเ พ่ิมสูงขึ้นตามการเ พ่ิมขึ้นของ
ประชากร ผลการสํารวจคนพิการส่วนน้อยได้รับ
ความช่วยเหลือหรือสวัสดิการจากรัฐบาล  คนพิการ
ส่วนใหญ่ของประเทศยังขาดโอกาสในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตทั้งในเรื่องการศึกษา การประกอบ
อาชีพ และอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ ทําให้คน
พิการส่วนใหญ่ต้องถูกทอดทิ้งไว้กับครอบครัวมี
ความเป็นอยู่ตามอัตภาพ (สํานักงานสถิติแห่งชาติ , 
2551) และปัจจุบันจํานวนคนพิการที่จดทะเบียน
ของสํานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการแห่งชาติวันที่ 1 ธันวาคม 2554 มีจํานวนคน
พิการรวม 1,189,301 คน  คิดเป็นร้อยละ 1.8 ของ
ประชากรทั้งหมด 65, 926,261 คน จํานวนคน
พิการดังกล่าวถือว่ามีจํานวนมากและหากคนพิการ
มีเจตคติต่อการเสริมสร้างพลังอํานาจเป็นไปใน
ทิศทางท่ีไม่ดีหรือเป็นในเชิงลบนั้นก็จะสะท้อนได้ว่า
การเสริมสร้างพลังอํานาจของคนพิการนั้นยังน้อย
อยู่ ซึ่งหมายถึงการที่คนพิการรู้สึกว่าตนมีคุณค่า
รู้สึกว่าตนเองนั้นไม่ด้อยโอกาส  การได้กําหนด
ทางเลือกและทรัพยากรให้ตนเองสามารถใช้ชีวิตใน
สังคมภายนอก  การได้เข้ามีส่วนร่วมในกิจกรรม
ทางสังคม  และสามารถผลักดันในเรื่องสิทธิและ
บริการของคนพิการที่ควรจะเป็นให้ได้ อุปโภค
บริโภคสิทธิและบริการเหมือนเช่นทุกคนในสังคมก็
เป็นเรื่องยากที่จะเกิดขึ้นกับคนพิการ  ในความเป็น
จริงคนพิการจํานวนดังกล่าวก็เป็นพลเมืองของ

สังคมเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและส่วนหนึ่งของ
ประเทศและของโลกเหมือนกันเช่นเดียวกันกับทุก
คนในสังคม  การส่งเสริมให้คนพิการเกิดเจตคติที่ดี
ต่อการเสริมสร้างพลังอํานาจให้เกิดขึ้นนั้นจะทําให้
คนพิการรู้สึกว่าตนเองมีพ้ืนที่ทางสังคม หากการ
เกิดเจตคติของคนพิการต่อการเสริมสร้างพลัง
อํานาจเป็นทิศทางที่ดีก็จะส่งผลกระทบด้านดีทั้งต่อ
คนพิการ ครอบครัว  สังคม ในทุกด้าน ซึ่งจะทําให้
เกิดความสุข สงบ และความเจริญก้าวหน้าของ
ประเทศชาติและโลกต่อไป 

การศึกษาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา
เจตคติของคนพิการต่อการเสริมสร้างพลังอํานาจ  
เ พ่ือศึ กษาสภาพปัญหาและอุปสรรคในการ
เสริมสร้างพลังอํานาจคนพิการ และเพ่ือข้อมูลจาก
การศึกษาเจตคติของคนพิการต่อการเสริมสร้าง
พลังอํานาจนี้จะเป็นประโยชน์ต่อแนวทางการ
พัฒนาการเสริมสร้างพลังอํานาจในอนาคตต่อไป  
โดยได้รวบรวมแนวคิดผลงานทางวิชาการตลอดจน
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือใช้เป็นกรอบในการศึกษา 
ดั ง นี้  1)ก ฎ ห ม า ย แ ล ะ น โ ย บ า ย ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง            
2)แนวคิดเกี่ยวกับคนพิการ 3)แนวคิดเกี่ยวกับเจต
คติ 4)แนวคิดเกี่ยวกับการเสริมสร้างพลังอํานาจ    
5)ข้ อมู ล สม าคมคน พิก าร แห่ งป ร ะ เทศ ไทย          
6)ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องประเด็นเกี่ยวกับเจตคติ
และการเสริมสร้างพลังอํานาจ 
 
วิธีด าเนินการ 
     1.ศึกษาจากเอกสาร(Documentary Study) 
     2.ศึกษาภาคสนาม(Field Study)ทั้งเชิงปริมาณ 
และเชิงคุณภาพ โดยระยะเวลาในการเก็บรวบรวม
และวิ เคราะห์ข้อมูลคือ เดือนตุลาคม 2555-
มกราคม 2556 
     ก า ร ศึ ก ษ า ค รั้ ง นี้ ไ ด้ รั บ ก า ร อ นุ มั ติ จ า ก
คณะอนุ ก ร รมการจริ ยธ รรมการวิ จั ย ในคน 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ชุดที่ 2 วันที่ 28 สิงหาคม 
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พ.ศ.2555 รหัสโครงร่างการวิจัยที่  060/2555 
หนังสือรับรองเลขที่ 038 /2555 
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีศึกษา      

ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ประชากร
คนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกายที่เป็น
สมาชิกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทยประเภท
สามัญ จํานวน  10,055  คน  

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้แบบสอบถาม จํานวน 
385 คน โดยการใช้สูตรการคํานวณของทาโร่     
ยามาเน่ (1973, p.125) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 
วิธีการได้มาของกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มกลุ่ม
ตัวอย่างแบบชั้นภูมิ (Stratified Sampling) 
จํานวน 77 จังหวัด 
      กลุ่มตัวอย่างที่ใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก
กรณีศึกษาจํานวน 5 คน วิธีการได้มาของกลุ่ม
ตั ว อ ย่ า ง  โ ด ย ใ ช้ วิ ธี ก า ร สุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง แ บ บ
เฉพาะเจาะจง(Purposive sampling)กลุ่มตัวอย่าง
มีคุณสมบัติที่ผ่านการเสริมสร้างพลังอํานาจแล้วทั้ง
จากตนเองสภาพแวดล้อมและสังคม 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
      เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ
แบบสอบถามและแบบแนวคําถามในการสัมภาษณ์
เชิงลึก 
 
สถิติและวิธีที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
      การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม
ใช้สถิติ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การทดสอบความแตกต่างระหว่างตัว
แปร (One Way ANOVA) ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูล
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกใช้การวิเคราะห์แบบอุปนัย 
จากนั้นนําข้อมูลมาสรุปเป็นประเด็นต่อไป  
 
ผลการศึกษา 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ส่วน
ใหญ่มีอายุระหว่าง 36-45 ปี มีอายุเฉลี่ย 44.91 ปี 
ส่วนใหญ่สําเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาตามลําดับคือ ร้อยละ 37.1 และร้อยละ 
33.8 มีการประกอบอาชีพรับจ้ างและค้าขาย
ตามลําดับคือ ร้อยละ 39.3 และร้อยละ 27.9 มี
รายได้เฉลี่ย 5,776.36  บาท รายได้ที่ต่ําสุด 500 
บาท ส่วนมากมีรายได้ไม่เกิน 5,000 บาท  ร้อยละ 
66.8   
      สาเหตุความพิการกลุ่มตัวอย่างส่วนมากมา
จากอุบัติเหตุร้อยละ 50.6  มีระยะความพิการเฉลี่ย  
26.49 ปี กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระยะเวลาความ
พิการอยู่ใน ช่วง11-20 ปี ช่วงไม่เกิน 10 ปี และ
ช่วง31-40 ปี ตามลําดับคือ ร้อยละ 26.0  ร้อยละ 
20.5 และร้อยละ 19.5  และกลุ่มตัวอย่างโดยมากมี
ระดับความพิการ 4 ช่วยเหลือตนเองในกิจวัตร
ประจําวันได้โดยไม่ต้องมีผู้ดูแล  สามารถใช้ชีวิต
ภายนอกโดยมีอุปกรณ์หรือเครื่องช่วยความพิการ 
และสิ่งแวดล้อมต้องเอ้ืออํานวยต่อความพิการ  และ
ระดับความพิการ 5 ช่วยเหลือตนเองในกิจวัตร
ประจําวันได้โดยไม่ต้องมีผู้ดูแลสามารถใช้ชีวิต
ภายนอกได้เยี่ยงทุกคนในสังคม อาจใช้อุปกรณ์หรือ
เครื่องช่วยความพิการบ้างร้อยละ 37.7 และร้อยละ 
35.3 ตามลําดับ 
 
ส่วนที่ 2 เจตคติของคนพิการต่อการเสริมสร้าง
เสริมสร้างพลังอํานาจ 
      ผลการศึกษาเจตคติของคนพิการต่อการ
เสริมสร้างพลังอํานาจ  ประกอบไปด้วยข้อมูลจาก
กลุ่มตัวอย่างศึกษาที่ใช้แบบสอบถาม และกลุ่ม
ตัวอย่างกรณีศึกษาที่ใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก  
สามารถสรุปได้ดังนี้ 
      2.1 เจตคติของคนพิการต่อการเสริมสร้าง
พลังอํานาจ 



 
วารสารวิทยาลยัราชสดุา  ปีท่ี 9  ฉบับท่ี 12   หน้า 9 

 ผลการศึกษาเจตคติของคนพิการต่อการ
เสริมสร้างพลังอํานาจคนพิการ  โดยรวมมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.99 แสดงว่ากลุ่มตัวอย่างมีเจตคติใน
ระดับสูงในการเสริมสร้างพลังอํานาจ  เป็นการ
สะท้อนของคนพิการออกมาในเชิงบวกและมีความ
โน้มเอียงที่จะตอบสนองพฤติกรรมที่ดี ซึ่งพฤติกรรม
ที่เกิดขึ้นจะเกิดเป็นอิทธิพลต่อการเสริมสร้างพลัง
อํานาจคนพิการ  สอดคล้องกับผลการสัมภาษณ์ชิง
ลึกกรณีศึกษา 5 ราย เจตคติที่ดีต่อการเสริมสร้าง
พลังอํานาจ คือ การมองโลกในแง่ดี  คิดดี  คิดบวก  
และคิดว่าถึงแม้จะพิการแต่ก็ยังสามารถที่จะไปช่วย
คนอ่ืนเท่าที่ทําได้ไปสร้างความเปลี่ยนแปลงได้  
และผลสุดท้ายก็คือทําดี มีความเชื่อมั่นในคําพูด  
คือพูดแล้วต้องทําได้   
      ผลการศึกษาการสัมภาษณ์เชิงลึกผลการ
เสริมสร้างพลังอํานาจคนพิการ จากกรณีศึกษา
แบ่งเป็นประเด็นดังนี้ 
 1) ทําให้มีศักยภาพมีกําลังมีแรงทํางานอยู่
ทุกวันนี้ และทําให้อยากจะพัฒนาตนเองมากขึ้น  
(ความเห็นกรณีศึกษา 3 ราย) 
 2) ทําให้รู้สึกอยู่ในสังคมได้อย่างศักดิ์ศรีได้
ใช้ชีวิตเหมือนคนทั่วๆไป (ความเห็นกรณีศึกษา 2 
ราย) 
 3) ทําให้มีความน่าเชื่อถือมีคนไว้วางใจให้
ทําหน้าที่สําคัญ(ความเห็นกรณีศึกษา 2 ราย)   
 4) มีความเชื่อมั่นในตนเองรู้สึกมั่นใจใน
การทําสิ่งต่างๆ ทําอะไรก็ประสบความสําเร็จและ
รู้สึกภูมิใจในสิ่งที่ทํา (ความเห็นกรณีศึกษา 2 ราย) 
 5) ทําให้ได้รับข้อมูลข่าวสารคนพิการที่
รวดเร็วมากขึ้น (ความเห็นกรณีศึกษา 1 ราย) 
 
     2.2 การเข้าใจความหมายการเสริมสร้างพลัง
อํานาจคนพิการ 
     ผลการศึกษาเจตคติของคนพิการต่อการ
เสริมสร้างพลังอํานาจในด้านการเข้าใจความหมาย

การเสริมสร้างพลังอํานาจ โดยรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.03 แสดงว่ากลุ่มตัวอย่างมีเจตคติในระดับสูงใน
การเข้าใจความหมายการเสริมสร้างพลังอํานาจคน
พิการ โดยค่าเฉลี่ยที่มากที่สุด คือ การที่คนพิการทํา
จิตใจให้เข้มแข็งในการใช้ชีวิต รองลงมา คือ การทํา
ให้คนพิการสามารถทํากิจวัตรประจําวันได้ด้วย
ตนเอง และการทําให้คนพิการสามารถตัดสินใจ
เลือกหรือทําสิ่งต่างๆ ด้วยตนเอง 
      ผลการศึกษาการสัมภาษณ์เชิงลึกการ
เข้าใจความหมายการเสริมสร้างพลังอํานาจคน
พิการจากกรณีศึกษาแบ่งเป็นประเด็นดังนี้ 
  1) เป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้ ทักษะ 
และการพัฒนาศักยภาพส่วนที่เหลืออยู่บนความ
พิการ เช่น ความรู้ด้านกฎหมาย ความรู้ด้านมิติทาง
สังคม ความรู้ ในด้ านการอยู่ ร่ วมกัน เป็นต้น 
(ความเห็นกรณีศึกษา 4 ราย) 
 2) เป็นการคิด มองโลกในแง่ดีมีทัศนคติที่ดี
ต่อสังคมโดยการสร้างกําลังใจ ความมั่นใจ ให้กล้าที่
จะกลับมาใช้ชีวิตได้ เหมือนคนไม่ พิการทั่ ว ไป  
(ความเห็นกรณีศึกษา 4 ราย) 
 3) ทําให้กลุ่มคนพิการมีการต่อรองมีส่วน
ร่วม เช่น การกําหนดตัวบทกฎหมายนโยบายให้คน
พิการมีส่วนร่วมมีตําแหน่งหน้าที่ต่างๆในการร่วม
กําหนดนโยบายแผนและการปฏิบัติ งานเ พ่ือ
เปลี่ยนแปลงชีวิตคนพิการให้ดีขึ้น (ความเห็น
กรณีศึกษา 2 ราย) 
 4) เป็นความกล้าสื่อสารจากข้างใน
(ความคิด)ออกมาสู่ข้างนอกจากคําพูด การกระทํา 
การตัดสินใจ  การรับผิดชอบ และการแสดงออก
ความรู้สึกอย่างตรงไปตรงมาต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
(ความเห็นกรณีศึกษา 1 ราย) 
 
     2.3 ระดับการเสริมสร้างพลังอํานาจคนพิการ  
ผลการศึกษาดังนี้ คือ 
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 2.3.1 การเสริมสร้างพลังอํานาจคนพิการ
ระดับบุคคล 
 ผลการศึกษาเจตคติของคนพิการต่อการ
เสริมสร้างพลังอํานาจระดับบุคคล  โดยรวมมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.96 แสดงว่ากลุ่มตัวอย่างมีเจตคติ
ในระดับสูงต่อการเสริมสร้างพลังอํานาจระดับ
บุคคล โดยค่าเฉลี่ยที่มากที่สุด คือ ความสามารถ
สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตได้  
 2.3.2 การเสริมสร้างพลังอํานาจคนพิการ
ระดับระหว่างบุคคล 
 ผลการศึกษาเจตคติของคนพิการต่อการ
เสริมสร้างพลังอํานาจระดับระหว่างบุคคล  โดยรวม
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06 แสดงว่ากลุ่มตัวอย่างมีเจต
คติในระดับสูงต่อการเสริมสร้างพลังอํานาจระดับ
ระหว่างบุคคล โดยค่าเฉลี่ยที่มากที่สุด คือ การได้
พบเพื่อนหรือคนพิการอ่ืน พูดคุยให้กําลังใจ ทําให้มี
กําลังใจในการดําเนินชีวิตต่อไปได้  
 2.3.3 การเสริมสร้างพลังอํานาจคนพิการ
ระดับสภาพแวดล้อมและสังคม 
 ผลการศึกษาเจตคติของคนพิการต่อการ
เสริมสร้างพลังอํานาจระดับสภาพแวดล้อมและ
สังคม  โดยรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.95 แสดงว่ากลุ่ม
ตัวอย่างมีเจตคติในระดับสูงต่อการเสริมสร้างพลัง
อํานาจระดับสภาพแวดล้อมและสังคม โดยค่าเฉลี่ย
ที่มากที่สุดคือ การจัดสภาพแวดล้อมในสังคมและ
บริการสาธารณะที่ เหมาะสมทําให้ เ อ้ือต่อการ
ดํารงชีวิต  และการเข้าร่วมในกิจกรรมสังคม
สามารถผลักดันทําให้เข้าถึงสิทธิและบริการคน
พิการ โดยมีค่าเฉลี่ยที่เท่ากัน 
  
      2.4 แหล่งการเสริมสร้างพลังอํานาจคน
พิการ  ผลการศึกษาดังนี้คือ 
  2.4.1 แหล่งการเสริมสร้างพลัง
อํานาจคนพิการจากภายในตน  

  ผลการศึกษาเจตคติของคนพิการ
ต่อแหล่งการเสริมสร้างพลังอํานาจภายในตน 
โดยรวมมีค่ า เฉลี่ ย เท่ากับ 4.18 แสดงว่ากลุ่ ม
ตัวอย่างมีเจตคติในระดับสูงต่อแหล่งการเสริมสร้าง
พลังอํานาจภายในตน  โดยค่าเฉลี่ยที่มากที่สุด คือ 
ความภาคภูมิใจในตนเองทําให้มีพลังใจในการต่อสู้
และดํารงชีวิตอิสระได้       
  ผลการศึกษาการสัมภาษณ์เชิงลึก
จากกรณีศึกษทั้ง 5 ราย มีความเห็นว่าแหล่งการ
เสริมสร้างพลังอํานาจภายใน เป็นการสร้างกําลังใจ
ให้ตนเอง คิดในแง่บวก คิดพัฒนาตนเอง และสร้าง
อาชีพจากความถนัดของตนเองเป็นการสร้างรายได้
และความมั่นคงในชีวิต ได้แก่ มีอาชีพส่วนตัวเปิด
ร้านของตนเอง รับงานมาทําที่บ้าน 
  2.4.2 แหล่งการเสริมสร้างพลัง
อํานาจคนพิการจากจากภายนอก 
  ผลการศึกษาเจตคติของคนพิการ
ต่อแหล่ งการเสริมสร้างพลัง อํานาจภายนอก
โดยรวมมีค่ า เฉลี่ ย เท่ากับ 3.58 แสดงว่ากลุ่ ม
ตัวอย่างมีเจตคติในระดับปานกลางต่อแหล่งการ
เสริมสร้างพลังอํานาจภายนอก โดยค่าเฉลี่ยที่มาก
ที่สุด คือ สมาชิกในครอบครัวให้กําลั งใจและให้
ความช่วยเหลือยามต้องการทําให้มีความเข้มแข็งทั้ง
พลังกาย/ใจ  
  ผลการศึกษาการสัมภาษณ์เชิงลึก
จากกรณีศึกษาทั้ง 5 ราย มีความเห็นว่า แหล่งการ
เสริ มสร้ า งพลั ง อํ านาจจากภายนอก ได้ แก่ 
ครอบครัว องค์กรคนพิการ การฟ้ืนฟูทางการแพทย์
และสาธารณสุข  สถานประกอบการเอกชน       
คนพิการอ่ืนกลุ่มคนพิการและเ พ่ือนคนพิการ     
การจัดสวัสดิการและดูแลสิทธิคนพิการ แหล่ง
บุคคลอ่ืน คนในสังคม  บริการสื่อสาธารณะ  
ผู้เชี่ยวชาญ องค์กรศาสนา องค์กรส่งเสริมด้าน
อาชีพ  การคมนาคม(ยานพาหนะ) และการกีฬา 
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      2.5 กระบวนการเสริมสร้างพลังอํานาจคน
พิการ 
  2.5.1ขั้นการรับรู้สภาพการณ์ของ
ตนเองยอมรับและสร้างความเข้าใจ 
  ผลการศึกษาเจตคติของคนพิการ
ต่ อการ เส ริ มส ร้ า งพลั ง อํ านาจ  ขั้ นกา รรั บ รู้
สภาพการณ์ของตนเองยอมรับและสร้างความเข้าใจ 
โดยรวมมีค่ า เฉลี่ ย เท่ากับ 3.95 แสดงว่ากลุ่ ม
ตั วอย่ า งมี เจตคติ ในระดับสู งต่ อขั้ นการรับรู้
สภาพการณ์ของตนเองยอมรับและสร้างความเข้าใจ 
โดยค่าเฉลี่ยที่มากที่สุด คือ การรับรู้และเข้าใจในขีด
ความสามารถของตนทําให้ทําสิ่งต่างๆได้ดี  
  2.5.2 ขั้นการค้นหาอัตลักษณ์และ
ศักยภาพของตนเอง 
  ผลการศึกษาเจตคติของคนพิการ
ต่อการเสริมสร้างพลังขั้นการค้นหาอัตลักษณ์และ
ศักยภาพของตนเอง โดยรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.05 
แสดงว่ากลุ่มตัวอย่างมีเจตคติในระดับสูงต่อขั้นการ
ค้นหาอัตลักษณ์และศักยภาพของตนเอง โดย
ค่าเฉลี่ยที่มากท่ีสุด คือ การเห็นคุณค่าในตนเองเป็น
แรงจูงใจในทางบวกทําให้มีพลังในการดําเนินชีวิต
ต่อไปได้  
  2.5.3 ขั้นการพัฒนาศักยภาพและ
คงไว้ซึ่งพฤติกรรม 
  ผลการศึกษาเจตคติของคนพิการ
ต่อการเสริมสร้างพลังขั้นการพัฒนาศักยภาพและ
คงไว้ซึ่งพฤติกรรม โดยรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24 
แสดงว่ากลุ่มตัวอย่างมีเจตคติในระดับสูงต่อขั้นการ
พัฒนาศักยภาพและคงไว้ซึ่งพฤติกรรม โดยค่าเฉลี่ย
ที่มากที่สุด คือ การดูแลสุขภาพกายและจิตใจของ
ตนเองอยู่เสมอทําให้มีร่างกายที่แข็งแรงและจิตใจที่
เข้มแข็งได้  
  ผ ล ก า ร ศึ ก ษ า ก ร ะ บ ว น ก า ร
เสริมสร้างพลังอํานาจคนพิการจากการสัมภาษณ์
เชิงลึกกรณีศึกษาพบว่าจุดเปลี่ยนแปลงในชีวิตได้ว่า 

เกิดจาก 1) ความคิดที่ยอมรับในสภาพการณ์จึงคิด
พยายามเปลี่ยนแปลงชีวิตหาความรู้และหาอาชีพที่
ตนเองถนัด 2) เกิดจากแรงบันดาลใจจากผู้อ่ืนและ
พาไปพัฒนาความรู้เติมองค์ความรู้ใหม่ๆ และเห็น
คนพิการต้นแบบจึงเป็นแรงบันดาลใจในการคิด
เปลี่ยนแปลงตนเอง  
 
ส่วนที่3 ปัญหาอุปสรรคของคนพิการในการ
เสริมสร้างพลังอํานาจ 
 ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีปัญหา
และอุปสรรคในการเสริมสร้างพลังอํานาจอยู่ ใน
ระดับน้อยร้อยละ 58.7  รองลงมามีปัญหาและ
อุปสรรคในการเสริมสร้างพลังอํานาจอยู่ในระดับ
ปานกลาง  ร้อยละ 38.7 และมีปัญหาและอุปสรรค
ในการเสริมสร้างพลัง อํานาจอยู่ ในระดับมาก    
ร้อยละ 2.8   
 ปัญหาและอุปสรรคในการเสริมสร้างพลัง
อํานาจของคนพิการจากภายในตน(บุคคลพิการ) 
เรื่องการมีความรู้สึกไม่เท่าเทียมกับคนอ่ืนในสังคม 
ร้อยละ 51.2  และปัญหาและอุปสรรคในการ
เสริมสร้างพลังอํานาจของคนพิการจากภายในตน
(บุคคลพิการ) เรื่องการไม่ดูแลใส่ใจสุขภาพกายและ
จิตใจของตนเอง  กลุ่มตัวอย่างตอบว่าเป็นปัญหา
ร้อยละ 8.1 
 ปัญหาและอุปสรรคในการเสริมสร้างพลัง
อํานาจของคนพิการจากภายนอก (สภาพแวดล้อม
และสังคม) เรื่องการเข้าไม่ถึงการส่งเสริมและ
คุ้มครองการมีงานทําของคนพิการ ทําให้มีอาชีพ
และรายได้ที่ไม่มั่นคงในชีวิต ร้อยละ 60.3  และ
ปัญหาและอุปสรรคในการเสริมสร้างพลังอํานาจ
ของคนพิการจากภายภายนอก (สภาพแวดล้อม
และสังคม) เรื่องสมาชิกในครอบครัวไม่เข้าใจและ
ไม่ให้ความช่วยเหลือยามต้องการ กลุ่มตัวอย่างตอบ
ว่าเป็นปัญหาร้อยละ 7.5    
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 ผลการศึกษาการสัมภาษณ์เชิงลึกปัญหา
และอุปสรรคในการเสริมสร้างพลังอํานาจของคน
พิการจากกรณีศึกษา แบ่งเป็นประเด็นดังนี้ 
 1) มาจากการได้รับการศึกษาที่น้อยและ
การถูกกีดกันไม่ให้ศึกษา (ความเห็นกรณีศึกษา 3 
ราย) 
 2) เจตคติและความเข้าใจคนพิการจาก
สั งคมที่ มองคนพิการด้านลบ (ทั้ งสั งคมและ
ครอบครัว) ทําให้ถูกกีดกันด้านอ่ืนๆ (ความเห็น
กรณีศึกษา 2 ราย) 
 3) ความคิด (ของคนพิการ)ที่ท้อแท้หมด
หวังและศักยภาพของคนพิการที่น้อย(ความเห็น
กรณีศึกษา 2 ราย) 
 4) สิ่งอํานวยความสะดวกที่ไม่เอ้ือต่อคน
พิการ และกฎหมายและนโยบายที่มีการบังคับใช้ไม่
จริงจังและไม่เชื่อมโยงบูรณาการกัน เป็นปัญหา
และอุปสรรคในการเสริมสร้างพลังอํานาจของคน
พิการอ่ืนๆ (ความเห็นกรณีศึกษา 1 ราย) 
 
ส่วนที่ 4 การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตัวแปร   
      การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง
ระดับการศึกษา รายได้ และระดับความพิการ กับ 
เจตคติของคนพิการต่อการเสริมสร้างพลังอํานาจ 
พบว่า ระดับการศึกษา  รายได้   และระดับความ
พิการที่แตกต่างกัน มีผลต่อเจตคติของคนพิการต่อ
การเสริมสร้างพลังอํานาจ ที่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05    

โดยกลุ่มที่มีเจตคติต่อการเสริมสร้างพลัง
อํานาจคนพิการมากกว่ากลุ่มอ่ืนๆ คือ คนพิการที่มี
ระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่า  คนพิการที่
มีรายได้ที่อยู่ในระดับ 25,001 บาทขึ้นไป และคน
พิการที่มีระดับความพิการ 5 ช่วยเหลือตนเองใน
กิจวัตรประจําวันได้โดยไม่ต้องมีผู้ดูแล  สามารถใช้
ชีวิตภายนอกได้เยี่ยงทุกคนในสังคม อาจใช้อุปกรณ์
หรือเครื่องช่วยความพิการบ้าง   

การอภิปรายผลการศึกษา 
ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย  มีอายุ
เฉลี่ย 44.91 ปี สถานภาพโสด  สําเร็จการศึกษา
ระดับประถมศึกษา  อธิบายได้ว่าคนพิการส่วนใหญ่
ได้รับการศึกษาในระดับน้อย  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
คนพิการยังมีปัญหาและอุปสรรคที่จะเข้าศึกษา 
เช่น การเดินทาง  ค่าใช้จ่ายในการศึกษา หรือ 
สภาพแวดล้อมที่จะเข้าศึกษาไม่เอ้ืออํานวยความ
สะดวกแก่คนพิการ เป็นต้น และการเปรียบเทียบ
ความแตกต่างระหว่างตัวแปรพบว่า คนพิการที่มี
ระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่ามีเจตคติต่อ
การเสริมสร้างพลังอํานาจ มากกว่ากลุ่มอ่ืน จาก
การศึกษาอธิบายได้ว่าระดับการศึกษานั้นมีผลต่อ
เจตคติต่อการเสริมสร้างพลังอํานาจ  ซึ่งการศึกษา
เป็นสิ่งสําคัญและจําเป็นที่จะทําให้คนพิการมีการ
พัฒนาตนเองให้มีความสามารถและทักษะในการใช้
ชีวิต โดยครอบครัวเป็นหน่วยแรกที่จะผลักดัน
สนับสนุนให้คนพิการมีการศึกษาได้   
      การประกอบอาชีพของกลุ่ มตัวอย่ าง
ทั้งหมดส่วนใหญ่ร้อยละ 75.3  มีการประกอบ
อาชีพ และส่วนน้อยของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดไม่ได้
ประกอบอาชีพ ร้อยละ 24.7  กลุ่มตัวอย่างที่มีการ
ประกอบอาชีพส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างและ
ค้าขายตามลําดับคือ ร้อยละ39.3 และร้อยละ27.9 
มีรายได้เฉลี่ย 5,776.36  บาท   รายได้ที่ต่ําสุด 
500 บาท  ส่วนมากมีรายได้ไม่เกิน 5,000 บาท 
ร้อยละ 66.8 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเกือบ 1 ใน 4 ของ
คนพิการยังไม่มีการประกอบอาชีพและจากการ
แสดงรายได้ต่ําสุดทําให้เห็นว่าคนพิการมีรายได้จาก
การได้รับเบี้ยยังชีพคนพิการเพียงเท่านั้นหาก
พิจารณาจากรายได้ที่ได้รับเมื่อนําไปใช้จ่ายอาจไม่
เพียงพอต่อการใช้ในชีวิตประจําวัน  เนื่องจากค่า
ครองชีพในปัจจุบันสูงขึ้นมากอาจเป็นปัญหาและ
อุปสรรคต่อการดํารงชีวิตของคนพิการให้มีคุณภาพ
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ชีวิตที่ดีได้  และการเปรียบเทียบความแตกต่าง
ระหว่างตัวแปรพบว่า คนพิการที่มีรายได้ที่อยู่ ใน
ระดั บ  25,001 บ าทขึ้ น ไป  มี เ จ ตคติ ต่ อ ก า ร
เสริมสร้างพลังอํานาจมากกว่ากลุ่มอ่ืน 
       ผลการศึกษามีความสอดคล้องกับ เกษร  
พันธุ (2543) กล่าวว่าอาชีพและรายได้เป็นสิ่งที่
สําคัญต่อชีวิตคนพิการเป็นสิ่งที่จะทําให้คนพิการ
สามารถอยู่ได้ด้วยตนเองสามารถพ่ึงตนเองได้ไม่
เ ป็ น ภ า ร ะ ข อ ง ค ร อ บ ค รั ว แ ล ะ สั ง ค ม  แ ล ะ
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการพ.ศ. 2550 (สํานักงานส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ, 2555) ก็ยังให้
ความสําคัญโดยการส่งเสริมและคุ้มครองการมีงาน
ทําของคนพิการเพ่ือที่คนพิการจะได้เกิดและมีความ
มั่นคงในชีวิต และได้ใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข 
      สาเหตุความพิการของกลุ่ มตั วอย่ า ง
ส่วนมากมาจากอุบัติเหตุคิดเป็นร้อยละ 50.6  ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะสภาพสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วทําให้เกิดจํานวนของอุบัติเหตุที่เพ่ิม
มากขึ้นจึงทําให้เกิดความพิการตามมา  ระยะความ
พิการเฉลี่ย  26.49 ปี  และกลุ่มตัวอย่างโดยมากมี
ระดับความพิการ 4 ช่วยเหลือตนเองในกิจวัตร
ประจําวันได้โดยไม่ต้องมีผู้ดูแล  สามารถใช้ชีวิต
ภายนอกโดยมีอุปกรณ์หรือเครื่องช่วยความพิการ 
และสิ่งแวดล้อมต้องเอ้ืออํานวยต่อความพิการ  และ
ระดับความพิการ 5 ช่วยเหลือตนเองในกิจวัตร
ประจําวันได้โดยไม่ต้องมีผู้ดูแล  สามารถใช้ชีวิต
ภายนอกได้เยี่ยงทุกคนในสังคม อาจใช้อุปกรณ์หรือ
เครื่องช่วยความพิการบ้าง  ร้อยละ 37.7 และร้อย
ละ 35.3 ตามลําดับ แสดงให้เห็นว่าการเข้าเป็น
สมาชิกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทยของกลุ่ม
ตัวอย่างได้ผ่านการเสริมสร้างพลังอํานาจทั้งจาก
ตนเองและจากภายนอกมาได้ซักระยะหนึ่งจึงทําให้
มี คว ามสามารถที่ จ ะ ใช้ ชี วิ ตภายนอกและมี
ความสามารถในการใช้ชีวิตประจําวันอยู่ในระดับที่

ดี  และการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตัว
แปรพบว่ า  คนพิการที่ มี ระดับความพิการ 5 
ช่วยเหลือตนเองในกิจวัตรประจําวันได้โดยไม่ต้องมี
ผู้ดูแลสามารถใช้ชีวิตภายนอกได้เยี่ยงทุกคนใน
สังคมอาจใช้อุปกรณ์หรือเครื่องช่วยความพิการบ้าง 
มีเจตคติต่อการเสริมสร้างพลังอํานาจมากกว่ากลุ่ม
อ่ืน ซึ่งในระดับความพิการที่แตกต่างกันนั้นเจตคติ
ของคนพิการต่อการเสริมสร้างพลังอํานาจก็ต่างกัน 
ดังนั้นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคน
พิการย่อมมีนโยบายและมาตรการที่แตกต่างกันโดย
ไม่เลือกกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง  เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการและพัฒนาคนพิการให้มีศักยภาพได้อย่าง
ตรงจุดแท้จริง   
      ผลก า ร ศึ กษ ามี ค ว า มส อดค ล้ อ ง กั บ
การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการพ่ึงตนเองของคน
พิการของ วิรากรณ์ ขัดสี (2552) พบว่า การ
พ่ึงตนเองด้านการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันอยู่ใน
ระดับมาก  และการศึกษาของ เจียมจิตต์  ธรรม
พิชัย (2549) การเกิดพลังอํานาจในตนเองของสตรี
พบว่า ในความสามารถเผชิญปัญหาด้านการเข้า
สังคม/กลุ่ม  ความสามารถในการเผชิญปัญหาด้าน
สุขภาพ การ พ่ึงพาตนเองทางด้านเศรษฐกิจ      
การพ่ึงพาตนเองในด้านการตัดสินใจ  การมีทัศนคติ
ที่ดีต่อตนเอง  และการมีทักษะในวิชาชีพอยู่ใน
ระดับท่ีสูง  กระบวนการเสริมสร้างพลังอํานาจที่จัด
อยู่ในรูปกิจกรรมการสนับสนุนทางด้านอารมณ์  
ด้านข้อมูลข่ าวสาร  และด้านบริการต่ างๆ มี
ความสัมพันธ์กับการเกิดพลังอํานาจในตนเองของ
สตรีซึ่งเช่นเดียวกับคนพิการที่เมื่อเกิดพลังอํานาจใน
ตนเองก็จะทําให้สามารถจัดการ ควบคุม หรือ
ตัดสินใจเลือกหรือกระทําในสิ่งที่ตนเองต้องการ
เพ่ือให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเองและสังคมโดยรวม
ได้อย่างไม่รู้สึกว่าเป็นภาระของใครเป็นการอยู่อย่าง
รู้สึกมีพลังมีอํานาจและมีความสุขอย่างภาคภูมิใจที่
จะใช้ชีวิตอยู่ ในสังคมให้มีคุณค่าต่อไปนั่นเอง     
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และสอดคล้องกับนโยบายพระราชบัญญัติส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิ ตคนพิการพ.ศ .  2550 
(สํานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
แห่งชาติ, 2555) การขจัดการเลือกปฏิบัติไม่เป็น
ธรรมต่อคนพิการ ข้อที่ 4 การยอมรับและมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมทางสังคม เศรษฐกิจและการเมือง
อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพบนพ้ืนฐานแห่งความ
เท่าเทียมกับบุคคลทั่วไป ตลอดจนได้รับสิ่งอํานวย
ความสะดวกและบริการต่างๆ ที่จําเป็นสําหรับคน
พิการ 
 
       เจตคติของคนพิการต่อการเสริมสร้างพลัง
อํานาจ 
      ผลการศึกษาเจตคติของคนพิการต่อการ
เสริมสร้างพลังอํานาจคนพิการพบว่ากลุ่มตัวอย่างมี
เจตคติของคนพิการต่อการเสริมสร้างพลังอํานาจมี
ค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 3.99 แสดงว่ากลุ่มตัวอย่าง
มีเจตคติในระดับสูงในการเสริมสร้างพลังอํานาจ ซึ่ง
เจตคติของเราเป็นตัวแปรสําคัญในการกําหนด
โชคชะตา (หวงถง, 2555,น.21) และเจตคติของคน
พิการต่อการเสริมสร้างพลังอํานาจ เป็นความรู้สึก 
ความคิดเห็น ของคนพิการที่มีต่อการเสริมสร้าง
พลังอํานาจ และความรู้สึก ความคิดเห็นนั้นสะท้อน
ออกมาในเชิงบวก และมีความโน้มเ อียงที่ จะ
ตอบสนองโดยประพฤติปฏิบัติในทิศทางที่ดี ซึ่ง
พฤติกรรมที่ เกิดขึ้นจะเกิดเป็นอิทธิพลต่อการ
เสริมสร้างพลังอํานาจของคนพิการ  
        -เ จ ตคติ ข องคน พิก า รต่ อ กา ร เ ข้ า ใ จ
ความหมายการเสริมสร้างพลังอํานาจคนพิการ 
      ผลการศึกษาค่าเฉลี่ยเจตคติของคนพิการ
ต่อการเข้าใจความหมายการเสริมสร้างพลังอํานาจ
คนพิการที่มากที่สุด คือ การที่คนพิการทําจิตใจให้
เข้มแข็งในการใช้ชีวิตมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.11 (เจต
คติอยู่ในระดับสูง)  สอดคล้องกับ นิตยสารหมอ
ชาวบ้าน (2552, ฉ.368) พลังใจ (Heart) ที่ต้อง

สร้างจิตใจให้มีความพร้อม ให้สนใจใส่ใจ ให้เห็น
คุณค่า ให้รักจะทํา ให้มุ่งมั่นที่จะไปให้ถึงจุดหมาย  
การ"สร้างความพร้อมทางด้านจิตใจ" หรือ "สร้าง
จิตใจให้เกิดความพร้อม" จึงเป็นความสําคัญลําดับ
แรกที่ต้องมาก่อน (หรืออย่างน้อยก็มาพร้อมๆ กับ) 
การให้ความรู้ “ตระหนักรู้” = “ตระหนัก" + "รู้”  
เมื่อ “ตระหนัก”แล้ว สนใจตั้งใจแล้ว “ความรู้” ที่
ได้จึงจะเป็นสิ่งที่มีค่า มีความหมาย  เพราะจะเป็น
เครื่องมือที่อยากได้ เพ่ือใช้ในการสร้างคุณค่าที่
ต้องการ นั่นคือ นําความรู้ที่ได้ไปลงมือ "ปฏิบัติ" ให้
บังเกิดผลขึ้นมาได้จริงๆ 
      ผลการศึกษาการสัมภาษณ์เชิงลึกการ
เข้าใจความหมายการเสริมสร้างพลัง อํานาจคน
พิการจากกรณีศึกษา กรณีศึกษา 4 รายกล่าว
ตรงกันว่า  เป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้ ทักษะ 
และการพัฒนาศักยภาพส่วนที่เหลืออยู่บนความ
พิการ เช่น ความรู้ด้านกฎหมาย ความรู้ด้านรู้มิติ
ทางสังคม ความรู้ในด้านการอยู่ร่วมกัน เป็นต้น  
กรณีศึกษา 4 รายกล่าวตรงกันว่าเป็นการคิด มอง
โลกในแง่ดีมีทัศนคติที่ดีต่อสังคมโดยการสร้าง
กําลังใจ  ความมั่นใจ  ให้กล้าที่จะกลับมาใช้ชีวิตได้
เหมือนคนไม่พิการทั่วไป  กรณีศึกษา 2 รายกล่าว
ว่าทําให้กลุ่มคนพิการมีการต่อรองมีส่วนร่วม เช่น 
การกําหนดตัวบทกฎหมายนโยบายให้คนพิการมี
ส่วนร่วมมีตําแหน่งหน้าที่ต่างๆในการร่วมกําหนด
นโยบายแผนและการปฏิบัติงานเพ่ือเปลี่ยนแปลง
ชีวิตคนพิการให้ดีขึ้น  กรณีศึกษา 1 รายกล่าวว่า 
เป็นความกล้าสื่อสารจากข้างใน(ความคิด)ออกมาสู่
ข้างนอกจากคําพูด การกระทํา การตัดสินใจ  การ
รับผิดชอบ  และการแสดงออกความรู้สึกอย่าง
ตรงไปตรงมาต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง เป็นการสะท้อน
ว่ากรณีศึกษาจากการสัมภาษณ์เชิงลึกมีเข้าใจ
ความหมายการเสริมสร้างพลังอํานาจเป็นอย่างดี
และมีพลังอํานาจในตนเอง ซึ่งอาจมีการรียนรู้จาก
การเข้าร่วมกลุ่มหรือเป็นสมาชิกสมาคมคนพิการ
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แห่งประเทศไทย  สอดคล้องกับ วัตถุประสงค์ของ
สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย (2552) ที่มี
วัตถุประสงค์ของสมาคมเพ่ือรณรงค์  เผยแพร่    
และผลักดันให้ภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
จัดให้มีกฎหมาย นโยบาย แผนงาน โครงการหรือ
กิจกรรมเพ่ือการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
คนพิการ ด้านการแพทย์ ด้านการศึกษา ด้านอาชีพ  
ด้านกฬีา และด้านสังคม  
       -เ จ ต คติ ข อ งค น พิ ก า ร ต่ อ ร ะดั บ ก า ร
เสริมสร้างพลังอํานาจ 
      ผลการศึกษาเจตคติของคนพิการต่อการ
เสริมสร้างพลังอํานาจระดับระหว่างบุคคลมากกว่า
ระดับบุคคลและระดับสภาพแวดล้อมและสังคม 
อธิบายได้ว่ากลุ่มตัวอย่างคิดและรู้สึกว่าการมี
สัมพันธภาพกับผู้ อ่ืนหรือการได้เข้าเป็นสมาชิก
สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทยมีผู้สามารถให้
คําปรึกษา ให้กําลังใจ หรือ ช่วยแก้ปัญหา ทําให้คน
พิการมีความสามารถในการดํารงชีวิตได้ ซึ่ง เมือง
ทอง  เขมมณี (2554)  กล่าวว่า  อํานาจที่เกิดจาก 
ความสัมพันธ์ทางสังคม เช่น การมีเพ่ือน  การรู้จัก
คน  การเป็นสมาชิกสมาคมวิชาชีพ  ซึ่งเป็นวิธีการ
หนึ่งที่จะสร้างเครือข่ายอันจะทําให้เกิดอํานาจ  
สอดคล้องกับ ทวี  เชื้อสุวรรณทวี (2551,น.80)  
กา รมี สั ม พั น ธภาพกั บผู้ อ่ื น  หม ายถึ ง ก า รมี
ประสบการณ์ร่วมกับคนอ่ืน เพ่ือจะเอ้ือให้เกิดการ
แก้ไขปัญหา ซึ่งจะสามารถทําให้คนพิการมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีเพ่ิมข้ึนได้นั่นเอง 
       -เ จ ต คติ ข อ งค น พิ ก า ร ต่ อ แห ล่ ง ก า ร
เสริมสร้างพลังอํานาจ 
      ผลการศึกษาเจตคติของคนพิการต่อแหล่ง
การเสริมสร้างพลังอํานาจภายในตนมากกว่าแหล่ง
การเสริมสร้างพลังอํานาจภายนอก สะท้อนว่าเมื่อ
คนพิการมีจิตใจที่ เข้มแข็งเชื่อมั่นเห็นคุณค่าใน
ตนเองและมีความภาคภูมิใจในตนเองทําให้สามารถ
ตัดสินใจ เลือกหรือทําสิ่ งต่างๆด้วยตนเองได้  

สอดคล้องกับขนิษฐา  เทวินทรภักติ (ม.ป.ป., น.60-
62) หากบุคคลพิการได้มีความรู้สึกนึกคิดและมี
ทัศนคติเป็นไปในทางสร้างสรรค์ความสุขและ
ความสําเร็จก็ย่อมจะเกิดกับคนพิการนั้นอย่าง
แท้จริง  
       -เจตคติของคนพิการต่อกระบวนการ
เสริมสร้างพลังอํานาจคนพิการ 
      ผลการศึกษาเจตคติของคนพิการต่อการ
เสริมสร้างพลังอํานาจขั้น 3 การพัฒนาศักยภาพ
และคงไว้ซึ่ งพฤติกรรม มากกว่ า  ขั้ น  2 การ
ค้นหาอัตลักษณ์ ศักยภาพของตนเอง และขั้น 1การ
รับรู้สภาพการณ์ของตนเองยอมรับและสร้างความ
เข้าใจ  กล่าวได้ว่ากลุ่มตัวอย่างมีการเสริมสร้างพลัง
อํานาจในขั้นการพัฒนาศักยภาพและคงไว้ซึ่ ง
พฤติกรรมเป็นอย่างดีโดยสะท้อนจากการคิดและ
รู้สึกของกลุ่มตัวอย่างในการแสวงหาความรู้เพ่ิมเติม 
ใช้ความสามารถ ทักษะ เพ่ือพัฒนาตนเอง รวมทั้ง
การดูแลร่างกายและจิตใจอยู่สม่ําเสมอ  กิบสัน 
(Gibson, 1995 อ้างถึงใน อารีย์วรรณ อ่วมตานี , 
2551)ก ล่ า ว ว่ า  ก า ร ค ง ไ ว้ ซึ่ ง ก า ร ป ฏิ บั ติ ที่ มี
ประสิทธิภาพ (Holding on)   เป็นขั้นตอนสุดท้าย
ของกระบวนการเสริมสร้างพลังอํานาจ เมื่อนํา
วิธีการที่เลือกใช้ไปปฏิบัติแล้วเกิดประสิทธิภาพหรือ
ประสบความสําเร็จ  บุคคลก็รู้สึกมั่นใจ  รู้สึกมีพลัง
อํานาจ มีความสามารถและถือว่าเป็นข้อผูกพันใน
การปฏิบัติที่จะคงไว้ซึ่งพฤติกรรมการแก้ปัญหานั้น 
       -การสร้างเจตคติที่ดีต่อการเสริมสร้างพลัง
อํานาจ 
      ผลการศึกษาการสัมภาษณ์เชิงลึกเจตคติที่
ดีต่อการเสริมสร้างพลังอํานาจ คือ การมองโลกใน
แง่ดี  คิดดี  คิดบวก  และคิดว่าถึงแม้จะพิการแต่ก็
ยังสามารถที่จะไปช่วยคนอ่ืนเท่าที่ทําได้ไปสร้าง
ความเปลี่ยนแปลงได้  และผลสุดท้ายก็คือทําดี มี
ความเชื่อมั่นในคําพูด คือพูดแล้วต้องทําได้   และ
ผลการศึกษาการสัมภาษณ์เชิงลึกผลการเสริมสร้าง
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พลังอํานาจคนพิการ จากกรณีศึกษา 5 ราย คือ   
1) ทําให้มีศักยภาพมีกําลังมีแรงทํางานอยู่ทุกวันนี้ 
และทําให้อยากจะพัฒนาตนเองมากขึ้น  2) ทําให้
รู้สึกอยู่ในสังคมได้อย่างศักดิ์ศรีได้ใช้ชีวิตเหมือนคน
ทั่วๆไป  3) ทําให้มีความน่าเชื่อถือมีคนไว้วางใจให้
ทําหน้าที่สําคัญ 4) มีความเชื่อมั่นในตนเองรู้สึก
มั่ น ใ จ ในการทํ า สิ่ ง ต่ า งๆ  ทํ าอะไ รก็ ประสบ
ความสําเร็จและรู้สึกภูมิใจในสิ่งที่ทํา และ 5) ทําให้
ได้รับข้อมูลข่าวสารคนพิการที่รวดเร็วมากขึ้น  ซึ่ง
จากการรายงานผลของการสร้างเจตคติเชิงบวกและ
เพ่ิมความตระหนักทางสังคมต่อคนพิการจากร่าง
รายงานประเทศฉบับสมบูรณ์ตามอนุสัญญาว่าด้วย
สิทธิคนพิการใน ข้อ 8 การสร้างความตระหนัก 
(สํานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
แห่งชาติ, 2553) ประเทศไทยได้ดําเนินการ
เสริมสร้างความตระหนักของสังคมเกี่ยวกับสิทธิ
ของคนพิการตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ
และสิทธิต่างๆโดยผ่านช่องทางและรูปแบบต่างๆ  
สําหรับบทบาทขององค์กรคนพิการสมาคมคน
พิการแห่งประเทศไทยได้ให้ผู้นําคนพิการแต่ละ
จังหวัดทํางานเชิงบูรณาการโดยร่วมกับเครือข่าย
ท้องถิ่น  และอาสาสมัครเพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิต
คนพิการในหลายจังหวัดในการอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับสิทธิของคนพิการตามอนุสัญญาสิทธิคน
พิการและกฎหมายภายในประเทศ และการจัดตั้ง
องค์กรคนพิการ  นอกจากนี้มูลนิธิพระมหาไถ่เพ่ือ
การพัฒนาคนพิการมีการจัดรายการโทรทัศน์ชื่อ 
“ตะลุย 10 ทิศ” เพ่ือเป็นการสร้างความตระหนัก
เกี่ยวกับสิทธิของคนพิการผ่านรายการโทรทัศน์ 
นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชนเช่น
ผู้ประกอบการเคเบิลทีวี True Vision ได้สนับสนุน
การออกรายการ “One World” ในการรณรงค์
สร้างความตระหนักเกี่ยวกับคนพิการ   
       ในขณะที่วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ (2554) 
กล่าวถึงแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการฉบับที่ 3 

(พ.ศ.2550-2554) สําหรับยุทธศาสตร์ที่  3 
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างเสริมเจตคติที่ดีของคน
พิการ ครอบครัว และสังคมที่มีต่อความพิการ และ
คนพิการ ว่าเป็นครั้งแรกที่องค์กรด้านคนพิการได้มี
บทบาทสําคัญในการผลิตสื่อออกทางสถานีวิทยุ
โทรทัศน์เพ่ือสร้างความตระหนักรู้ในศักยภาพของ
คนพิการ เช่น รายการยิ้มสู้ รายการจับข่าวมาคุย 
ตะลุยสิบทิศ เคียงบ่าเคียงไหล่ และมีหน่วยงานอ่ืน
เข้ามาทําเรื่องราวของคนพิการด้วย แต่สิ่งเหล่านี้ก็
ยังมีไม่มากพอที่สร้างกระแสให้สังคมได้ตระหนักรู้
ถึงศักยภาพของคนพิการมากไปกว่านั้นหน่วยงานที่
จัดทํารายการทางวิทยุโทรทัศน์ก็ยังไม่มั่นใจว่า
รายการของตนจะอยู่ได้อย่างยั่งยืนเพียงใด ความ
ยั่งยืนของการผลิตสื่อวิทยุโทรทัศน์ที่สร้างความ
ตระหนักรู้ในศักยภาพของคนพิการควรเป็นตัวชี้วัด
หนึ่งที่จะต้องมีสําหรับยุทธศาสตร์ที่ 3 นี้ การสร้าง
ความตระหนักรู้ในศักยภาพของคนพิการผ่านสื่อ 
อ่ืน ๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ เว็บไซต์ ก็ยังมีไม่แพร่หลาย
เช่นเดียวกัน ยิ่งไปกว่านั้นยังไม่มีห้องสมุดที่รวบรวม
สื่อเหล่านี้เอาไว้ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาและต่อยอด
ต่อไปหรือให้เป็นที่ศึกษาค้นคว้าของบุคคลทั่วไป
เพ่ือนําไปขยายผลเกี่ยวกับการสร้างความตระหนักรู้
ในศักยภาพของคนพิการ  การจัดการเรียนการสอน
เกี่ยวกับเรื่องของคนพิการในมหาวิทยาลัยก็มีไม่
มากที่เห็นเด่นชัดก็มีที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ใน
ส่วนที่เกี่ยวกับกฎหมายและด้านสังคมสงเคราะห์  
และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในส่วนเกี่ยวกับ
สถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ วิทยาลัยราช
สุดามหาวิทยาลัยมหิดล ในส่วนที่เกี่ยวกับการศึกษา
พิเศษและล่ามภาษามือ  ในแผนพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการฉบับที่  4 คงยังต้อง เน้นที่ จะให้
มหาวิทยาลัยต่าง ๆ จัดให้มีการเรียนการสอนใน
เรื่องของคนพิการเพ่ือให้ความรู้กับนักศึกษา ซึ่งถือ
ว่าเป็นกลุ่มปัญญาชน และมีบทบาทสําคัญในการ
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จ้างงานในอนาคตความรู้ความเข้าใจของนักศึกษา
ย่อมส่งเสริมให้มีการสร้างงานให้แก่คนพิการได้  
       ปัญหาและอุปสรรคในการเสริมสร้างพลัง
อํานาจของคนพิการจากภายในตน (บุคคลพิการ) 
      ผลการศึกษาทั้ งจากผลการศึกษาเชิง
ปริมาณและการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า มีปัญหา
และอุปสรรคในการเสริมสร้างพลังอํานาจของคน
พิการจากภายในตน (บุคคลพิการ) เรื่องการมี
ความรู้สึกไม่เท่าเทียมกับคนอ่ืนในสังคม ร้อยละ 
51.2 และปัญหาและอุปสรรคในการเสริมสร้างพลัง
อํานาจของคนพิการจากภายในตน(บุคคลพิการ) 
เรื่องการไม่ดูแลใส่ใจสุขภาพกายและจิตใจของ
ตนเอง กลุ่มตัวอย่างตอบว่าเป็นปัญหาร้อยละ 8.1  
และผลการศึ กษาการสั มภาษณ์ เชิ งลึ กจาก
กรณีศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการเสริมสร้าง
พลังอํานาจของคนพิการจากภายในตน (บุคคล
พิการ) คือ ความคิด (ของคนพิการ)ที่ท้อแท้หมด
หวังและศักยภาพของคนพิการที่น้อย  ทั้งนี้อธิบาย
ได้ว่าแม้ว่าคนพิการจะรู้สึกว่าตนเองดูแลร่างกาย
และจิตใจตนเองได้โดยการเสริมสร้างพลังอํานาจ
จากตนเองและการได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของ
สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทยแต่ความรู้สึกน้อย
เนื้อต่ําใจที่แฝงอยู่ในจิตใจจากสภาพสังคมที่ยังมี
ความไม่เท่าเทียมและไม่เอ้ืออํานวยความสะดวก
ให้กับคนพิการได้ร้อยเปอร์เซ็นต์  การสะท้อนจาก
กลุ่มตัวอย่างถึงปัญหาและอุปสรรคดังกล่าวเป็นการ
สะท้อนมุมมองความรู้สึกซึ่งจะทําให้เกิดภาวะไร้
อํานาจของบุคคลดังกล่าวอันจะส่งผลในเชิงลบต่อ
การเสริมสร้างพลังอํานาจ  
      ผลการศึกษามีความสอดคล้องกับ พิไล
ลักษณ์ โรจนประเสริฐ (2554) กล่าวว่าการเกิด
ภาวะไร้อํานาจ (Powerlessness) เป็นภาวะที่
บุคคลรู้สึกว่าตนเองเหนื่อยหน่าย หมดเรี่ยวแรง ไร้
ซึ่งพละกําลังอํานาจในการที่จะดําเนินการหรือ
จัดการกิจกรรมต่างๆได้ ซึ่งขนิษฐา เทวินทรภักติ 

(ม.ป.ป., น.60-62) กล่าวว่า หากบุคคลพิการได้มี
ความรู้ สึกนึกคิดและมีทัศนคติ เป็นไปในทาง
สร้างสรรค์ ความสุขและความสําเร็จก็ย่อมจะเกิด
กับคนพิการนั้นอย่างแท้จริง 
       ปัญหาและอุปสรรคในการเสริมสร้างพลัง
อํานาจของคนพิการจากภายนอก (สภาพแวดล้อม
และสังคม) 
      ผลการศึกษาทั้ งจากผลการศึกษาเชิง
ปริมาณและการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า ปัญหาและ
อุปสรรคในการเสริมสร้างพลังอํานาจของคนพิการ
จากภายนอก (สภาพแวดล้อมและสังคม) เรื่องการ
เข้าไม่ถึงการส่งเสริมและคุ้มครองการมีงานทําของ
คนพิการ ทําให้มีอาชีพและรายได้ที่ไม่มั่นคงในชีวิต 
ร้อยละ 60.3  สะท้อนให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างหรือ
คนพิการมีความต้องการความปลอดภัยมั่นคงใน
รายได้และอาชีพ  ซึ่งการมีงานทํามีอาชีพและ
รายได้นั้นจะทําให้คนพิการสามารถพ่ึงตนเองได้  
โดยต้องอาศัยการเสริมสร้างพลังอํานาจทาง
โครงสร้างเพ่ือทําให้คนพิการเข้าถึงการมีงาน มี
อาชีพ และรายได้ที่มั่นคง   
      ผลการศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการ
เสริมสร้างพลังอํานาจของคนพิการจากภายนอก
(สภาพแวดล้อมและสั งคม)  เรื่ องสมาชิกใน
ครอบครัวไม่เข้าใจและไม่ให้ความช่วยเหลือยาม
ต้องการ กลุ่มตัวอย่างตอบว่าเป็นปัญหาร้อยละ 7.5 
ทั้งนี้อาจกล่าวได้ว่าคนพิการมองเห็นว่าครอบครัว
หรือสมาชิกในครอบครัวเป็นแหล่งในการเสริมสร้าง
พลังอํานาจในลําดับแรกๆที่จะคอยช่วยส่งเสริม
สนับสนุนและพัฒนาคนพิการได้นั่นเอง 
      ผลการศึกษาการสัมภาษณ์เชิงลึกปัญหา
และอุปสรรคในการเสริมสร้างพลังอํานาจของคน
พิการจากกรณีศึกษา คือ 1) มาจากการได้รับ
การศึกษาที่น้อยและการถูกกีดกันไม่ให้ศึกษา 2) 
เจตคติและความเข้าใจคนพิการจากสังคมที่มองคน
พิการด้านลบ (ทั้งสังคมและครอบครัว) ทําให้ถูก 



 

หน้า 18วารสารวิทยาลัยราชสุดา  ปีท่ี 8  ฉบับท่ี 11    หน้า 18   วารสารวิทยาลยัราชสดุา  ปีท่ี 9  ฉบับท่ี 12    
 

กีดกันด้านอ่ืนๆ สะท้อนว่าคนพิการมองว่าหากมี
การศึกษาที่น้อยหรือไม่ได้ศึกษา รวมทั้งสิ่งอํานวย
ความสะดวก และการสร้างเสริมเจตคติของคนใน
สังคมและคนพิการเป็นอุปสรรคต่อคนพิการที่จะไป
พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการให้ดีขึ้นได้ ดังนั้น
การผลักดันกลไกในนโยบายต่างๆของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องให้เชื่อมโยงกันต้องประสานกันไม่ให้เกิด
รอยต่อหรืออุปสรรคก็จะทําให้คนพิการเข้าถึงสิทธิ
และบริการสาธารณะอย่างเท่าเทียมกันในสังคม 
 
ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 
      การศึกษาเรื่อง “เจตคติของคนพิการต่อ
การเสริมสร้างพลังอํานาจ” ผลของการศึกษาได้
สะท้อนสิ่งสําคัญที่สนับสนุนเจตคติของคนพิการให้
มีพลังอํานาจ โดยผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะดังนี้  
      1.ส่งเสริมให้คนในสังคมและคนพิการ     
มีเจตคติท่ีถูกต้องและสร้างสรรค์ต่อความพิการ เมื่อ
มีความเข้าใจในความพิการจะทําให้สังคมมีการ
คํานึงถึงคนพิการและจัดสวัสดิการและบริการ
สาธารณะต่างๆ ให้ได้รับเช่นคนทั่วไปในสังคมอย่าง
เท่าเทียมด้วยความเข้าใจในความแตกต่าง   ส่วน
คนพิการเมื่อเข้าใจในความพิการก็จะมีการพัฒนา
ตนเองและสังคมต่อไป 
      2.การศึกษา ควรส่งเสริมและผลักดันให้คน
พิการ ได้ พัฒนามี การศึกษาตามความสนใจ  
เนื่องจากคนพิการที่มีระดับการศึกษาที่สูงหรือ
ความรู้ที่ดีและสอดคล้องกับความถนัดของตนเอง
จะทําให้มีพลังอํานาจสามารถเข้าถึงทรัพยากรและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของตนให้ดีขึ้นได้ทั้งยังสามารถ
ร่วมพัฒนาสังคมไปพร้อมกันได้อีกด้วย โดยทุก
หน่วยงานที่มีส่วนในการผลักดันเพ่ือให้คนพิการมี
การศึกษาต้องเชื่อมโยงบูรณาการนโยบายร่วมกัน  
เช่น  ตั้งแต่การออกเดินทางไปศึกษาของคนพิการ
ต้องมีความสะดวก  อุปกรณ์หรือสิ่งอํานวยความ
สะดวกของคนพิการต้องสอดคล้องกับการใช้ชีวิต

และการศึกษา และควรมีทางเลือกในการศึกษา
เพ่ือให้คนพิการสามารถตัดสินใจเลือกศึกษาตามที่
ตนเองสนใจได้อาทิ สถานศึกษา รูปแบบการศึกษา 
เพ่ือให้สอดคล้องและตรงต่อความต้องการของคน
พิการมากท่ีสุด   
      3.อาชีพและรายได้ ควรสร้างความมั่นคง
ทางอาชีพและรายได้ให้กับคนพิการอย่างยั่งยืน   
เนื่องจากการมีอาชีพและมีรายได้ที่เพียงพอต่อการ
ดํารงชีวิตของตนเองและพอมีเหลือเก็บจะช่วยทําให้
คนพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีลดการพ่ึงพิงไม่ถูกมองว่า
เป็นภาระและยังสามารถช่วยเหลือครอบครัวได้อีก
ด้วย โดยทุกหน่วยงานในสังคมต้องร่วมกันให้พ้ืนที่
ทางอาชีพให้กับคนพิการและพัฒนาอาชีพของคน
พิการให้เป็นอาชีพหลักไม่ใช่อาชีพเสริม เช่น การ
ส่งเสริมและกระตุ้นการเพ่ิมตําแหน่งงานให้กับคน
พิการ  การส่งเสริมการปูอนงานให้คนพิการที่บ้าน
และหาตลาดรองรับ  รวมทั้งการพัฒนานวัตกรรม
ด้านอาชีพให้กับคนพิการ เป็นต้น 
      4.สร้างเสริมคนพิการให้มีระดับความพิการ
ที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้   โดยการสร้าง
นวัตกรรมทางด้านกายอุปกรณ์หรือสิ่งอํานวยความ
สะดวกให้ เหมาะสมกับคนพิการ และการจัด
สภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับคนพิการและคนทั้ง
มวลในสังคม  เนื่องจากคนพิการที่มีระดับความ
พิการที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ดีจะมีพลัง
อํานาจและเข้าถึ งสวัสดิการการบริการและ
ทรัพยากรได้ เช่น การใช้บริการการเดินทางขนส่ง
มวลชน การดํารงชีวิตอิสระ เป็นต้น 
 
ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 
      เพ่ือประโยชน์การศึกษา และการพัฒนาที่
ต่อยอดความรู้การศึกษาเรื่อง “เจตคติของคนพิการ
ต่อการเสริมสร้างพลังอํานาจ” ในการศึกษาครั้ง
ต่อไปผู้ศึกษาเสนอแนะ ให้ศึกษาประชากรคนพิการ
ที่ยังไม่ผ่านการเสริมสร้างพลังอํานาจหรือไม่ได้เข้า
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กลุ่มหรือสมาคมคนพิการ   เพ่ือผลการศึกษา
สามารถนําไปพัฒนาให้คนพิการเกิดการเปลี่ยนผ่าน
ไปสู่พฤติกรรมที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืน
ต่อไป  
 
กิตติกรรมประกาศ 
     ขอขอบคุณผู้ตอบแบบสอบถามและผู้ให้การ
สัมภาษณ์ทุกท่านที่ทําให้ผู้ศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจ
ในเรื่องที่ศึกษา และจะดําเนินการไม่ได้หากไม่ได้รับ
การเอ้ืออํานวยความสะดวกจากสมาคมคนพิการ
แห่งประเทศไทยต้องขอขอบคุณทุกท่าน  
     สุดท้ายการศึกษานี้จะเสร็จสมบูรณ์ไม่ได้หาก
ไม่ได้รับการขัดเกลาและแนะนําจากผู้รู้ทุกท่าน 
ขอขอบพระคุณรศ.กิตติยา นรามาศ  รศ.ดร.ทวี  
เชื้อสุวรรณทวี  รศ.เล็ก  สมบัติ รศ.ระพีพรรณ     
คําหอม ขอขอบพระคุณทุกท่านด้วยความซาบซึ้ง
จากใจจริง 
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การรับรู้เพลงภาษามือของนักเรียนหูหนวกที่เรียนในระบบการเรียนการสอนแบบระบบรวม
และระบบการเรียนการสอนแบบสองภาษา 
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บทคัดย่อ  
 การวิจัยเรื่องนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบการรับรู้เพลงภาษามือของนักเรียน       
หูหนวกท่ีเรียนในระบบการเรียนการสอนแบบระบบรวมและระบบการเรียนการสอนแบบสองภาษา จําแนก
ตามข้อมูลทั่วไปของนักเรียน โดยใช้วิธีการวิจัยแบบกึ่งทดลอง แบบ One Group Posttest Only Design 
จากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักเรียนหูหนวกท่ีเรียนในระบบการเรียนการสอนแบบระบบรวมและระบบการเรียน
การสอนแบบสองภาษาจํานวน 130 คน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล คือ แบบทดสอบการรับรู้เพลง
ภาษามือที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
การทดสอบที และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
 ผลการวิจัย พบว่า 
 1) นักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับการศึกษามัธยมศึกษาปีที่  6 ร้อยละ 41.54 กําลัง
ศึกษาอยู่ในโรงเรียน ที่มีระบบการเรียนการสอนแบบระบบสองภาษาร้อยละ 64.62 
 2) การรับรู้เพลงภาษามือของนักเรียนหูหนวกที่กําลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 พบว่า 
ทั้งสองกลุ่มมีการรับรู้อยู่ในระดับค่อนข้างดีมีคะแนนเฉลี่ยใกล้เคียงกัน เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบตามระบบ
การเรียนการสอนแบบระบบรวมกับระบบการเรียนการสอนแบบสองภาษา พบว่าทั้งสองกลุ่มมีการรับรู้อยู่
ในระดับค่อนข้างดี คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนที่เรียนในระบบการเรียนการสอนแบบระบบสองภาษามี
คะแนนดีกว่าเล็กน้อย ผลการทดสอบสมมติฐานการรับรู้เพลงภาษามือของนักเรียนหูหนวกที่มีระดับ
การศึกษาต่างกัน (F= 0.865, p= 0.423) และเรียนในระบบการเรียนการสอนแบบต่างกันมีการรับรู้ไม่
แตกต่างกัน (t= 1.406, p= 0.162) 
 
ค าส าคัญ: เพลงภาษามือ, นักเรียนหูหนวก, ระบบการเรียนการสอนแบบระบบรวม, ระบบการเรียนการ
สอนแบบสองภาษา 
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Abstract  
The objective of this study aimed to study and compare the perceptions on sign 

language songs of deaf students in the integrated learning and bilingual learning. The 
study was categorized by general information of students. Quasi experimental design 
(One-Group Posttest Only Design) was used to study 130 deaf students who were in the 
integrated learning and teaching system and bilingual learning and teaching system. The 
research used Instrument for data collection was a questionnaire created by the 
researcher. The statistics used for data analysis included frequency percentage, means, 
standard deviation, t-test, and One-way Analysis of Variance.  

The study result showed that  
1) The participant students were mostly studying in grade 12 at 41.54% in the 

school having the integrated learning and teaching system and bilingual learning and 
teaching system at 64.62%.  

2) According to the comparison on the perception on sign language song of the 
deaf students studying in grade 10-12, it found that both group had the rather good 
perception with the similar average score. When comparative considering according the 
education system between the integrated learning and teaching system and the bilingual 
learning and teaching system, it found that the perception of both groups was rather 
good. The average score of the students studying in the bilingual system was slightly 
better. The result of hypothesis test in the perception on sign language song of the deaf 
students reveal that there was no significant different between integrated learning and 
teaching System and Bilingual Learning and Teaching System (t= 1.406, p= 0.162) and 
there was no significant different among educational levels (F= 0.865, p= 0.423).  

 
Keywords: Sign Language Songs, Deaf Students, Integrated Learning and Teaching System,  
Bilingual Learning and Teaching System 
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บทน า 
มนุษย์ไม่ว่าชาติใดต้องมีภาษาผู้ที่พูดไม่ได้

อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้หรือไม่ได้เรียนภาษาแม้แต่
ภาษาท้องถิ่ นของตนเองย่อมลาบากในการ
ดํารงชีวิตเพราะไม่สามารถติดต่อกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพการเรียนรู้ภาษาเป็นสิ่งที่สําคัญยิ่ง
สําหรับมนุษย์ 

คนหูหนวก เป็ นคนพิการที่ มี ร่ า งกาย
สติปัญญาความรู้สึกนึกคิดเช่นเดียวกับคนทั่วไปแต่
การสูญเสียการได้ยินเป็นเหตุให้คนหูหนวกไม่
สามารถรับรู้และเรียนรู้ด้วยการฟังเมื่อไม่ได้ยิน
เสียงพูดคนหูหนวกจึงไม่สามารถพูดได้ (พวงแก้ว, 
2547) คนหูหนวกจําเป็นต้องสื่อสารด้วยภาษามือที่
รับรู้ด้วยสายตาประกอบด้วยท่ามือระดับของมือทิศ
ทางการหันของมือการเคลื่อนไหวของมือและการ
แสดงสีหน้าการใช้ภาษามือไทยเพ่ือการสื่อสารของ
คนหูหนวกและคนที่ได้ยินปกติจะมีการใช้ที่แตกต่าง
กันสองแบบคือแบบที่ 1 การใช้ภาษามือไทยตาม
โครงสร้างภาษามือไทยแบบที่ 2 การใช้ภาษามือ
ไทยตามโครงสร้างภาษาไทยการใช้ภาษามือไทย
แบบที่ 1 ส่วนใหญ่ใช้ในชุมชนคนหูหนวกผู้สื่อสาร
และผู้รับสารสามารถสื่อสารกันได้อย่างอิสระและ
เป็นธรรมชาติปราศจากอิทธิพลของภาษาที่สองเข้า
มาแทรกแซงทํา ให้การสื่ อสารเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพทั้งผู้สื่อสารและผู้รับสารมีความเข้าใจ
ตรงกันส่วนการใช้ภาษามือไทยแบบที่ 2 ส่วนใหญ่
ใช้เพ่ือการสื่อสารระหว่างคนที่ได้ยินปกติและคน  
หูหนวกที่ได้รับการศึกษาใช้กับคนหูหนวก การใช้
ภาษามือไทยแบบที่ 2 นี้มักจะได้รับอิทธิพลของ
ภาษาท่ีหนึ่ง (ภาษาไทย) เข้ามาแทรกแซงคือในการ
เรียนภาษามือไทยเป็นภาษาที่สองของคนที่ได้ยิน
ปกติผู้ เรียนมักจะนําเอาลักษณะโครงสร้างของ
ภาษาไทย (ภาษาแม่หรือภาษาที่หนึ่ง: L1) มาใช้กับ
ภาษามือไทย(ภาษาท่ีสอง: L2) ในการสื่อสารกับคน

หูหนวกเจมส์ (James, 1998อ้างถึงในจิรภา, 
2549)  

การสูญเสียการได้ยินเป็นสาเหตุที่ทําให้คน
หูหนวกไม่สามารถรับรู้เนื้อหาทํานองและอารมณ์
ของเพลงได้ด้วยการฟังดังเช่นคนที่มีการได้ยินปกติ
ทั่วไปดังนั้นการที่จะทําให้คนหูหนวกสามารถเข้าถึง
บทเพลงได้นั้นก็จาเป็นต้องใช้ภาษามือซึ่งเป็นภาษา
ของคนหูหนวกเองเป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดบท
เพลงแต่เพลงที่ถูกแปลเป็นเพลงภาษามือแล้วนั้น
คนหูหนวกสามารถรับรู้เนื้อร้องทํานองและอารมณ์
ความรู้สึกในบทเพลงได้มากน้อยเพียงไร การแปล
เพลงภาษามือแบบใดที่จะเหมาะสมกับการรับรู้ของ
คนหูหนวกและการจัดการศึกษาในโรงเรียนสอนคน
หูหนวกท่ีมีระบบการเรียนการสอนแบบต่างกันมีผล
ต่อการรับรู้ เพลงภาษามือของนักเรียนหูหนวก
แตกต่างกันหรือไม่จากคําถามเหล่านี้เองที่ทาให้
ผู้วิจัยสนใจที่จะค้นคว้าหาคาตอบและสิ่งแรกที่
ผู้วิจัยต้องทําคือการเลือกเพลง 
 การเลือกเพลงที่จะนํามาเป็นเครื่องมือใน
การศึกษาวิจัยโดยคัดเลือกบทเพลงจากการที่ใน
ช่วงเวลานี้มีเพลงเพลงหนึ่งที่เราผู้ที่มีการได้ยินได้ฟัง
จนคุ้นหู ไม่ว่ าจะเป็นทางสถานี โทรทัศน์วิทยุ
หน่วยงานต่างๆ ที่พร้อมใจกันเปิดตลอดระยะเวลา
หนึ่งเดือนมานี้คือเพลงแสงหนึ่ง (แสงหนึ่งคือรุ้งงาม) 
ผู้แต่งเนื้อร้องคือคุณบอยด์ โกสิยพงษ์ ขับร้องโดย
คุณนภ พรชํานิ เป็นเพลงประกอบนิทรรศการ
เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอเจ้าฟูา
กัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ใน
โอกาสเจริญพระชนมายุครบ 84 พรรษาเนื้อหาใจความ
สําคัญของเพลงกล่าวถึงความซาบซึ้งและปลาบปลื้มใจ
ของประชาชนชนชาวไทยที่มี ต่อพระองค์ท่ าน          
ที่พระองค์ท่านทรงงานหนักเพ่ือผสกนิกรของพระองค์
จะมีชีวิตที่ดีขึ้นโดยไม่ทรงเกรงต่อความเหน็ดเหนื่อย 
เปรียบพระองค์ท่านดังแสงแสงหนึ่งที่ เรามองไม่     
เห็นแสงที่ ไม่มีสีแต่แสงนั้นก็สะท้อนสิ่ งดี  ๆ อัน        
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งดงามเป็นการ เปรี ยบเทียบสิ่ ง ใดสิ่ งหนึ่ ง ว่ า
เหมือนกับสิ่งหนึ่งซึ่งอุปมาอุปไมยจะใช้คําเชื่อม
เ หล่ า นี้ เ ช่ น ดั ง เ ป รี ย บ เ สมอ เป็ น ดุ จ เ ป็ น ต้ น
บุคลาธิษฐาน (Personification) คือภาพพจน์ที่
กล่าวถึงสิ่งไม่มีชีวิตเสมือนเป็นสิ่งที่มีชีวิตเช่นฟูา
ร้องไห้ซึ่ งทั้งหมดที่ ได้กล่าวมานี้คนส่วนใหญ่มี
ความสุขและซาบซึ้งไปกับเพลงที่ได้ฟังแต่คนอีก
จํานวนหนึ่งขาดโอกาสนี้ จึงไม่ยากเลยที่ผู้วิจัยจะ
ตัดสินใจเลือกเพลงแสงหนึ่ง (แสงหนึ่งคือรุ้งงาม) 
มาแปลเป็นเพลงภาษามือ เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือใน
การศึกษาการรับรู้เพลงภาษามือของคนหูหนวก 
ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงเป็นจุดเริ่มต้นให้ผู้ วิจัย 
ทําการศึกษาวิจัยในหัวข้อเรื่อง “การรับรู้ เพลง
ภาษามือของนักเรียนหูหนวกที่เรียนในระบบการ
เรียนการสอนแบบระบบรวมและระบบการเรียน
การสอนแบบสองภาษา” ขึ้น 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยนี้ใช้วิธีการวิจัยแบบทดลอง แบบ 
One Group Posttest Only Design ซึ่งผู้วิจัยได้
กําหนดกลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนหูหนวกระดับชั้น
มั ธ ยมศึ กษาตอนปลาย โ ร ง เ รี ยน โสตศึ กษ า         
เขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ศึกษา คือ นักเรียนหูหนวก ชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนโสตศึกษา เขต
กรุ ง เทพมหานคร และปริมณฑล ทั้ งหมด 4 
โรงเรียน จํานวนนักเรียนทั้งสิ้น 241 คน ผู้วิจัยได้
กลุ่มตัวอย่างมาจํานวน 130 คน โดยทําการสุ่มกลุ่ม
ตั ว อ ย่ า ง ด้ ว ย วิ ธี สุ่ ม แ บ่ ง ชั้ น ภู มิ  ( Stratified 
Sampling) โดยแบ่งชั้นภูมิตามระบบการจัด
การศึกษา เป็น 2 ระบบ คือ การเรียนการสอนแบบ
ระบบรวมและ การเรียนการสอนแบบระบบสอง
ภาษามาระบบละ 1 โรงเรียน ได้ดังนี้ 

 1.การ เ รี ยนการสอนแบบระบบรวม 
จํานวน 1 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัด
นนทบุรี จํานวน 46 คน 
 2.การเรียนการสอนแบบระบบสองภาษา 
จํานวน 1 โรงเรียน ได้แก่โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัด
นครปฐม จํานวน 84 คน 
 รวมนั ก เ รี ยนหูหนวกทั้ ง  2 โ ร ง เ รี ยน 
จํานวน 130 คน 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 1.ซีดีเพลงภาษามือ “เพลงแสงหนึ่ง” ที่
ผู้วิจัยเป็นผู้จัดทําขึ้นโดยมีข้ันตอนดังนี้ 
  1.1 คัดเลือกเพลงที่มีการใช้ภาษา
กึ่งแบบแผน หมายถึง ภาษาที่มีลักษณะผสม
ระหว่างภาษาปากและภาษาแบบแผน คือ มีความ
สละสลวยสุภาพมากกว่าภาษาปาก มีการสื่อ
ความหมายโดยใช้โวหารภาพพจน์ (Figure of 
Speech) เช่น อุปมาอุปไมย (Simile) คือ การ
เปรียบเทียบโดยตรง เปรียบเทียบสิ่งใดสิ่งหนึ่งว่า
เหมือนกับสิ่งหนึ่ง ซึ่งอุปมาอุปไมยจะใช้คําเชื่อม
เหล่านี้  เช่น ดัง เปรียบ เสมอ เป็น ดุจ เป็นต้น 
บุคลาธิษฐาน (Personification) คือภาพพจน์ที่
กล่าวถึงสิ่งไม่มีชีวิตเสมือนเป็นสิ่งที่มีชีวิต เช่น ฟูา
ร้องไห้ ในที่นี้ผู้วิจัยได้เลือก “เพลงแสงหนึ่ง” ซึ่ง
เป็นเพลงที่มีเนื้อหา การใช้ภาษาตรงตามที่กล่าวไว้
ข้างต้น เช่น มีการเปรียบเทียบคนเหมือนดังแสง 
  1.2 เลือกรูปแบบภาษามือ ผู้วิจัย
เลือกใช้ภาษามือไทย (Thai Sign Language: TSL) 
เนื่องจากเป็นภาษาของคนหูหนวกไทย 
  1.3 ถอดความหมายเนื้อหาของ
เพลง “เพลงแสงหนึ่ ง”โดยมีผู้ เชี่ ยวชาญด้าน
ภาษาไทย คือ อาจารย์สายพร แจ่มขํา อาจารย์
พิเศษ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล 
  1.4 แปลเพลงแสงหนึ่งเป็นเพลง
ภาษามือโดยใช้ภาษามือ ตามกฎโครงสร้าง และ
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ไวยากรณ์ของภาษามือไทย มีการแปลความหมายที่
ซ่อนอยู่ในคํา วลี หรือประโยคของเนื้อร้องในบท
เพลง ใช้ภาษามือที่มีการสัมผัสของมือ และ
เคลื่อนไหวภาษามือให้สอดคล้องกับจังหวะดนตรี
และทํานองเพลงและแสดงสีหน้าท่าทาง อารมณ์ 
ให้เหมาะสมกับอารมณ์ของบทเพลง ผู้วิจัยในฐานะ
ล่ามภาษามือเป็นผู้แปลเพลงภาษามือ “แสงหนึ่ง” 
เอง 
  1.5 นําเพลงภาษามือที่ได้ให้ผู้เชี่ยวชาญ 
(คนหูหนวก) 3 ท่านคือ อาจารย์กานต์ อรรถยุกติ 
และนางสาวจิรภา นิวาตพันธุ์ อาจารย์ประจํา 
วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล อาจารย์
วิทยุต บุนนาค อาจารย์ประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต เป็นผู้ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
ด้านความตรงตามเนื้อหา(content validity) โดย
ได้ค่าความสอดคล้องของผู้เชี่ยวชาญแต่ละท่าน 
เท่ากับ 1.00 (IOC= 1.00) หลังจากนั้น จึงทําการ
ปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้ได้เพลงภาษามือที่เหมาะสม
ก่อนนําไปใช้ในการเก็บข้อมูล 
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ตารางท่ี 1 เนื้อเพลงและถอดความหมาย“เพลงแสงหนึ่ง” เพ่ือแปลเป็นเพลงภาษามือ 
 

เนื้อเพลง ถอดความหมาย 
รู้ไหมว่าเราซาบซึ้งใจแค่ไหน 
และรู้ไหมว่าเรานั้นปลาบปลื้มเท่าไหร่ 
ที่ได้มีเธอเป็นพลังอันสําคัญ 
เพราะว่าเรานั้นรู้เธอทําเพ่ือใคร 
เหน็ดเหนื่อยแค่ไหนเธอไม่ไหวหวั่น 
เพ่ือที่จะให้เรานั้นได้เดินต่อไป 

รู้ไหมว่าเราซาบซึ้งใจและปลาบปลื้มมากที่เราได้
มีสมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอกัลยานิวัฒนาเป็น
กําลังใจที่สําคัญต่อชีวิตของเราเรารู้ว่าพระองค์
ท่านทรงงานหนักเพ่ือเราพระองค์ท่านไม่หวั่น
เกรงความเหน็ดเหนื่อยเพ่ือให้เรามีพลังก้าวไปสู่
วันข้างหน้า 

แม้ว่าจะไม่มีใครมองเห็นเธอ 
แต่ว่าสําหรับเรานั้น...  

แม้ว่าจะไม่มีใครมองเห็นการทรงงานอย่าง
เงียบๆ ของพระองค์ท่านแต่สําหรับเรานั้น....  

"เธอเหมือนดังกับแสงที่มองไม่เห็น 
แต่เมื่อส่องมาสะท้อนสิ่งที่ซ่อนเร้น 
ก็เด่นชัดขึ้นทันที 
เปรียบเธอกับแสงแม้ไม่มีสี 
แต่เธอก็สะท้อนความจริงให้โลกนี้ 
ได้พบเห็นสิ่งดีๆ ว่างดงามเพียงใด "  

เปรียบพระองค์ดั่งแสงแสงที่ไม่อาจเห็นตัวตนไม่
มีสีใดๆ แต่เมื่อสะท้อนกับสิ่งใดก็ทําให้เราได้เห็น
ภาพความเป็นจริงของสิ่งนั้นดุจดั่งที่สมเด็จพระ
เจ้าพ่ีนางเธอเจ้าฟูากัลยานิวัฒนาทรงปฏิบัติต่อ
ปวงพสกนิกรชาวไทยมาตลอดพระองค์นําความ
ช่วยเหลือไปยังพ้ืนที่ชนบทห่างไกลไปยังที่ที่
ประชนชนยังมีความลําบากนาแสงแห่งความ
กรุณาไปยั ง พ้ืนที่ ที่ มี ความมื ดมิด ให้ความ
เดือดร้อนได้ทุเลาเบาบาง 

ถึงแม้ว่าพรุ่งนี้จะเป็นเช่นไร 
วันและคืนจะหมุนเปลี่ยนสักเท่าไหร่ 
เรานั้นก็แน่ใจว่าจะมีเธอยืนอยู่ข้างหลัง 

เราไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรโลกจะหมุน
เปลี่ยนวันและคืนไปอีกนานเท่าไรแต่เราแน่ใจว่า
พระองค์ท่านยังประทับเป็นกําลังใจให้เรา 

จึงอยากขอมอบเพลงเพลงนี้ให้ 
ให้เธอรับรู้ว่าสําหรับเราเธอสําคัญเพียงไหนท่อน
สุดท้ายนี้จะซ้ํากับท่อนกลาง 

เราขอถวายบทเพลงนี้แด่พระองค์ท่านเพ่ือให้
พระองค์ท่านทรงรับรู้ว่าพระองค์ท่านสําคัญต่อ
พวกเราอย่างยิ่ง 

 
ที่มา: สุขสิริ ด่านธนวานิช (2548) 
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 2.แบบทดสอบการรับรู้เพลงภาษามือแบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วน คือ  
 ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามข้อมูลทั่วไป   
ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะ
ประชากรจํ านวน 4 ข้อประกอบด้วย 1)ชื่อ -
นามสกุล 2) ระดับการศึกษา 3) ระบบการเรียน
การสอนและ 4) ระดับการได้ยิน  
 ส่วนที่ 2 เป็นแบบทดสอบการรับรู้ ที่ใช้ใน
การวัดระดับการรับรู้เพลงภาษามือ จํานวน 15 ข้อ 
คือ 1) มีกลุ่มบุคคลใดบ้างที่กล่าวถึงในเพลง 2) 
ข้อความใดต่อไปนี้ที่มีอยู่ ในเพลง 3) ในเพลง
เปรียบเทียบ ”แสง” กับบุคคลใด 4) ในเพลง
เปรียบเทียบ ”แสง” กับสิ่งใด 5) เนื้อเพลงที่ว่า รู้
ไหมว่าเราซาบซึ้งใจแค่ไหน “เรา” ในที่นี้หมายถึง
ใคร 6) เนื้อเพลงที่ว่า เหน็ดเหนื่อยแค่ไหนเธอไม่
ไหวหวั่น “เธอ” ในที่นี้ หมายถึงใคร 7) เนื้อเพลง
ที่ว่า แม้ว่าจะไม่มีใครมองเห็นเธอ “ใคร” ในที่นี้ 
หมายถึงบุคคลใด 8) เนื้อเพลงที่ว่า เรานั้นก็แน่ใจว่า
จะมี เธอยืนอยู่ข้ างหลัง “เธอยืนอยู่ข้ างหลัง” 
หมายถึงอะไร 9) เนื้อเพลงที่ว่า ส่องมาสะท้อนสิ่งที่
ซ่อนเร้นก็ เด่นชัดขึ้นทันที  “เด่นชัดขึ้นทันที” 
หมายถึงอะไร 10) เนื้อเพลงที่ว่า สิ่งที่ซ่อนเร้น “สิ่ง
ที่ซ่อนเร้น” หมายถึงอะไร 11) เพลง“แสงหนึ่ง” มี
การร้องซ้ําหลายครั้งในท่อนใด 12) ผู้แต่งแต่ง ”
เพลงแสงหนึ่ง” เพ่ืออะไร 13) เพลง“แสงหนึ่ง” 
จัดเป็นเพลงประเภทใด 14) เพลง“แสงหนึ่ง” เป็น
เพลงที่มีจังหวะเป็นอย่างไร และข้อที่ 15) เพลง
“แสงหนึ่ง” ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกอย่างไร ซึ่ง
ทั้ง 15 ข้อนี้เป็นคําถามที่เกี่ยวข้องและสอดคล้อง
กับเนื้อหาของเพลงภาษามือ ประกอบด้วยคําถาม
เกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจเนื้อหาที่ถ่ายทอดในบท
เพลง เช่น กล่าวถึงใคร เรื่องอะไร ทําไมจึงกล่าว
เช่นนั้น เข้าใจความหมายของเพลง จังหวะ อารมณ์ 
และความรู้สึกที่ถ่ายทอดในเพลงได้ถูกต้อง  

จากนั้นนําแบบทดสอบให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน คือ 
อาจารย์สมมารถ ไตรวิชา ผู้อํานวยการโรงเรียน
เศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ์ อาจารย์สุกฤษฎิ์   
ว งแวงน้อย  อาจารย์ประจํ า คณะครุ ศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย ราชภัฏสวนดุสิต และนางสาวจิรภา 
นิวาตพันธุ์  อาจารย์ประจํา วิทยาลัยราชสุดา 
มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้พิจารณาความเหมาะสม
ของคําถามสาหรับใช้เก็บข้อมูลเกี่ยวกับประชากร 
และทดสอบวัดระดับการรับรู้เพลงภาษามือ เมื่อได้
แบบทดสอบการรับรู้เพลงภาษามือที่เหมาะสมแล้ว 
ผู้วิจัยได้ทําการแปลเป็นภาษามือ โดยมีผู้เชี่ยวชาญ
ด้านภาษามือที่เป็นคนหูหนวก 3 ท่าน คืออาจารย์
วิทยุต บุนนาค อาจารย์ประจําคณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต อาจารย์กานต์ อรรถ
ยุกติ และนางสาวจิรภา นิวาตพันธุ์ อาจารย์ประจํา
วิทยาลั ยราชสุดามหาวิทยาลั ยมหิดล  เป็นผู้
ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือด้านความตรงตาม
เนื้อหาได้ค่าความสอดคล้องของผู้เชี่ยวชาญของแต่
ละท่าน อยู่ในระดับสูง IOC= 1.00 และตรวจสอบ
ค่าความยากง่าย ค่าอํานาจจําแนก และค่าความ
เชื่อมั่นของแบบทดสอบ โดยมีค่าความยากง่ายของ
ของแบบทดสอบอยู่ระหว่าง 0.25-0.75 ค่าอํานาจ
จําแนกของแบบทดสอบอยู่ระหว่าง 0.25-0.69 
และมีค่าความเชื่อม่ันของแบบทดสอบเท่ากับ 0.90  
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล  
กระบวนการดําเนินการวิจัยมีขั้นตอนดังนี้  
ส่วนที่ 1 การสอบถามข้อมูลทั่วไป  
 1.ผู้วิจัย แจกแบบทดสอบการรับรู้เพลง
ภาษามือให้นักเรียนหูหนวกคนละ 1 ชุด  
 2.เปิดซีดี แบบทดสอบการรับรู้เพลงภาษา
มือส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปที่แปลเป็น
ภาษามือให้นักเรียนดูทีละข้อคําถาม  
          3.หยุดเทปเพ่ือให้นักเรียนเขียนคําตอบลง
ในกระดาษแบบทดสอบที่แจกให้จนครบทั้ง 4 ข้อ  
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ส่วนที่ 2 การทดสอบการรับรู้เพลงภาษามือ  
 1.ผู้วิจัยเปิดซีดี เพลงภาษามือ “แสงหนึ่ง” 
ให้นักเรียนดู  
 2.เปิดซีดี แบบทดสอบการรับรู้เพลงภาษา
มือ ที่แปลเป็นภาษามือให้นักเรียนดูทีละข้อคาถาม 
พร้อมตัวเลือกตอบทั้ง 4 ข้อ  
 3.หยุดเทป เพ่ือให้นักเรียนวงกลมรอบ
ตัวเลือกที่เป็นคําตอบลงในกระดาษแบบทดสอบที่
แจกให้จนครบทั้ง 15 ข้อ ทั้งนี้นักเรียนสามารถย้อน
ดูคําถาม และตัวเลือกตอบที่เป็นภาษามือซ้ําอีกใน
ข้อที่ไม่แน่ใจหรือยังไม่ได้ตอบได้อีกในตอนท้ายเมื่อ
เปิดซีดีครบทั้ง 15 ข้อ  
 
การวิเคราะห์ข้อมูล  
 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าสถิติพรรณนา
สําหรับอธิบายลักษณะของตัวอย่าง ได้แก่  
 
 

การแจกแจงความถี่  การหาค่าร้อยละ และใช้
ค่าสถิติอนุมาน สําหรับการทดสอบสมมติฐานเพ่ือ
เปรียบเทียบการรับรู้เพลงภาษามือของนักเรียนหู
หนวกทั้ง 2 ระบบ ได้แก่ t-test สําหรับทดสอบ
ค่าเฉลี่ยของประชากร 2 กลุ่มที่เป็นอิสระและ     
F-test สําหรับทดสอบค่าเฉลี่ยของประชากรที่
มากกว่า 2 กลุ่มที่เป็นอิสระ  
 
ผลการวิจัย  
 ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง  
  นักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่มีระดับการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 จํานวน 54 
คน คิดเป็นร้อยละ 41.54 รองลงมาคือ มัธยมศึกษา
ปีที่ 4 คิดเป็นร้อยละ 30.77 และสถาบันที่กําลัง
ศึกษาอยู่มีระบบการเรียนการสอนแบบระบบสอง
ภาษาจํานวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 64.62  
 

ตารางท่ี 2 จํานวนและร้อยละข้อมูลทั่วไปของนักเรียน  
 

ข้อมูลทั่วไปของนักเรียน จ านวน (n = 130) ร้อยละ 
1. ระดับการศึกษา  
- มัธยมศึกษาปีที่ 4   
- มัธยมศึกษาปีที่ 5   
- มัธยมศึกษาปีที่ 6 

 
40 
36 
54 

 
30.77 
27.69 
41.54 

2. ระบบการเรียนการสอน    
- ระบบรวม 46 35.38 
- ระบบสองภาษา 84 64.62 

 
 การรับรู้เพลงภาษามือของนักเรียนหูหนวก
ที่เรียนในระบบการเรียนการสอนแบบระบบรวม
และระบบการ เรียนการสอนแบบสองภาษา
ผลการวิจัยพบว่าเนื้อเพลงที่นักเรียนรับรู้และตอบ
คําถามได้ถูกต้องมากที่สุดคือเหน็ดเหนื่อยแค่ไหน
เธอไม่ไหวหวั่น “เธอ” ในที่นี้หมายถึงสมเด็จพระ

เจ้า พ่ีนางเธอเจ้ าฟูากัลยาณิวัฒนากรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร์จํานวน 115 คนคิดเป็นร้อย
ละ 88.46 รองลงมาคือรับรู้ว่ากลุ่มบุคคลที่กล่าวถึง
ในเพลงคือสมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอเจ้าฟูากัลยา   
ณิวัฒนากรมหลวงนราธิ วาสรานครินทร์และ
ประชาชนชาวไทยจํานวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ
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76.92 รองลงมาคือการรับรู้ว่าสมเด็จพระเจ้าพ่ีนาง
เธอเจ้าฟูากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราช
นครินทร์ ทรงงานหนักประชาชนชาวไทยซาบซึ้ ง
และปลาบปลื้มแสงสะท้อนสิ่งใดก็ทําให้เราเห็นสิ่ง
นั้น และการรับรู้ที่ว่าแม้ว่าจะไม่มีใครมองเห็นเธอ 
“ใคร” ในที่นี้หมายถึงบุคคลทั่วไป มีจํานวนเท่ากัน 

คือ จํานวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 76.15 ส่วนเนื้อ
เพลงที่มีการรับรู้น้อยที่สุดคือ ส่องมาสะท้อนสิ่งที่
ซ่อนเร้นก็ เด่นชัดขึ้นทันที  “เด่นชัดขึ้นทันที” 
หมายถึงเรามองเห็นว่ายังมีคนที่ทุกข์ลําบากอีก
มากมาย จํานวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 13.85 
รายละเอียดดังตารางที่ 3  

 
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์และจํานวนร้อยละการรับรู้เพลงภาษามือของนักเรียนหูหนวกที่เรียนในระบบ
การเรียนการสอนแบบระบบรวมและระบบการเรียนการสอนแบบสองภาษา  
 

การรับรู้เพลงภาษามือ 
รับรู้ถูกต้อง รับรู้ไม่ถูกต้อง 

จํานวน 
(n=130) 

ร้อยละ 
จํานวน 
(n=130) 

ร้อยละ 

1. กลุ่มบุคคลที่กล่าวถึงในเพลงคือสมเด็จพระ
เจ้าพ่ีนางเธอเจ้าฟูากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร์, ประชาชน ชาวไทย  
2. ข้อความที่มีอยู่ในเพลงคือ สมเด็จพระเจ้าพ่ี
นางเธอเจ้าฟูากัลยาณิวัฒนากรมหลวง นราธิวาส
ราชนครินทร์ ทรงงานหนัก ประชาชนชาวไทย
ซาบซึ้งและปลาบปลื้ม แสงสะท้อนสิ่งใดก็ทําให้
เราเห็นสิ่งนั้น   
3. ในเพลงเปรียบเทียบ “แสง” กับสมเด็จพระ
เจ้าพ่ีนางเธอเจ้าฟูากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร์   
4. ในเพลง เปรียบเทียบ “แสง” กับความกรุณา  
ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟูากัลยาณิวัฒนา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์   
5. เนื้อเพลงที่ว่า รู้ไหมว่าเราซาบซึ้งใจแค่ไหน
“เรา” ในที่นี้หมายถึงประชาชนชาวไทย 
6. เนื้อเพลงที่ว่า เหน็ดเหนื่อยแค่ไหนเธอไม่ไหว
หวั่น“เธอ” ในที่นี้หมายถึงสมเด็จพระเจ้าพ่ีนาง
เธอเจ้าฟูากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราช
นครินทร์   
7. เนื้อเพลงที่ว่าแม้ว่าจะไม่มีใครมองเห็นเธอ
“ใคร”ในที่นี้หมายถึงบุคคลทั่วไป 
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การรับรู้เพลงภาษามือ 
รับรู้ถูกต้อง รับรู้ไม่ถูกต้อง 

จํานวน 
(n=130) 

ร้อยละ 
จํานวน 
(n=130) 

ร้อยละ 

8. เนื้อเพลงที่ว่าเรานั้นก็แน่ใจว่าจะมีเธอยืนอยู่     
ข้างหลัง“เธอยืนอยู่ข้างหลัง” หมายถึง สมเด็จ
พระเจ้าพ่ีนางเธอเจ้าฟูากัลยาณิวัฒนากรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร์ ทรงอยู่ เป็นกําลังใจ
สมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอ เจ้าฟูากัลยาณิวัฒนา
กรมหลวงนราธิวาส ราชนครินทร์ ทรงให้ความ
ช่วยเหลือและทรงบรรเทาความเดือดร้อน  
9. เนื้อเพลงที่ว่าส่องมาสะท้อนสิ่งที่ซ่อนเร้นก็ 
เด่นชัดขึ้นทันที “เด่นชัดขึ้นทันที” หมายถึง เรา
มองเห็นว่ายังมีคนที่ทุกข์ลําบากอีก มากมาย 
10. เนื้อเพลงที่ว่าสิ่งที่ซ่อนเร้น“สิ่งที่ซ่อนเร้น” 
หมายถึงประชาชนที่อยู่ห่างไกล ความเจริญ 
11. เพลง “แสงหนึ่ง” มีการร้องซ้ําหลายครั้งใน
ท่อน “ส่องมาสะท้อนสิ่งที่ซ่อนเร้น ก็เด่นชัดขึ้น
ทันท”ี     
12. ผู้แต่ง แต่ง “เพลงแสงหนึ่ง” เพ่ือถวาย 
สมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอเจ้าฟูากัลยาณิวัฒนา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ได้ทรงทราบว่า
พระองค์สําคัญยิ่งต่อปวงชน ชาวไทย  
13. เพลง “แสงหนึ่ง” จัดเป็นเพลงประเภทยก
ย่องบุคคล     
14. เพลง “แสงหนึ่ง” เป็นเพลงที่มีจังหวะช้า 
15. เพลง “แสงหนึ่ง”ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึก
ซาบซึ้งปลาบปลื้มใจ 
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 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการรับรู้ของนักเรียนจําแนกตามระดับการศึกษาพบว่านักเรียน        
หูหนวกที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีการรับรู้เพลงภาษามือไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 (F = 0.865, p = 0.423) ดังรายละเอียดตารางที่ 4  
 
ตารางท่ี 4 การเปรียบเทียบการรับรู้เพลงภาษามือของนักเรียนหูหนวกท่ีเรียนในระบบการเรียนการสอน
แบบระบบรวม และระบบการเรียนการสอนแบบสองภาษาจําแนกตามระดับการศึกษา  
  

การรับรู้ 
เพลงภาษามือ 

มัธยมศึกษา 
ปีท่ี 4 (n=40) 

มัธยมศึกษา 
ปีท่ี 5 (n=36) 

มัธยมศึกษา 
ปีท่ี 6(n=54) 

F P 

x  S.D. x  S.D. x  S.D. 
0.865 0.423 

คะแนนการรับรู้ 8.05 2.07 8.58 2.27 8.63 2.36 
  
 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนการรับรู้เพลงภาษามือของนักเรียนหูหนวกที่เรียนในระบบ
การเรียนการสอนแบบระบบรวมและระบบการเรียนการสองแบบสองภาษาพบว่านักเรียนหูหนวกที่เรียนใน
ระบบการเรียนการสอนแบบแตกต่างกันมีการรับรู้เพลงภาษามือไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 (t = 1.406, p = 0.162) ดังรายละเอียดตารางที่ 5 
 
ตารางที่ 5 การเปรียบเทียบการรับรู้เพลงภาษามือของนักเรียนหูหนวกที่เรียนในระบบการเรียนการสอน
แบบระบบรวมและระบบการเรียนการสอนแบบสองภาษา  
 

การรับรู้ 
เพลงภาษามือ 

ระบบรวม 
 (n=46) 

ระบบสองภาษา 
 (n=84) 

t p 

x  S.D. x  S.D. 
1.406 0.162 

คะแนนการรับรู้ 8.07 2.19 8.64 2.26 
 
อภิปรายผล  
 จากผลการวิจัยในครั้งนี้ พบว่า นักเรียน   
หูหนวกที่มีระดับการศึกษาต่างกันและเรียนอยู่ใน
ระบบการเรียนการสอนต่างกันมีการรับรู้ เพลง
ภาษามือไม่แตกต่างกัน เพราะการแปลเพลงภาษา
มือ “เพลงแสงหนึ่ง” ได้แปลขึ้นโดยมีการวิเคราะห์
องค์ประกอบหลายประการ ทั้งการวิเคราะห์ภาษา
ที่คนหูหนวกใช้ที่เป็นภาษา มือไทย (Thai Sign 
Language) หรือภาษามือตามภาษาไทย (Signed 
Thai) เพราะการแปลทั้งสองระบบนี้จะมีการเลือก

ท่ามือและการจัดรูปประโยคที่แตกต่างกัน ผู้วิจัย
เลือกใช้ภาษามือไทยซึ่งเป็นภาษาที่ใช้ในชุมชน   
คนหูหนวกไทย เป็นภาษาภาษาหนึ่งที่มีโครงสร้าง
ทางภาษาและไวยากรณ์ของตนเอง โครงสร้างทาง
ภาษาและไวยากรณ์แตกต่างกับภาษาไทย จากการ
วิจัยพบว่า 83 เปอร์เซ็นของภาษามือที่พบในแต่ละ
ท้ องถิ่ นของประ เทศไทยมี ความ เหมื อนกั น        
(จิตประภา, 2542) จึงมีการใช้ในการสื่อสารและ
การถ่ายทอดความหมายที่สอดคล้องและเหมาะสม
กับความต้องการของคนหูหนวกและสถานการณ์
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ของการรับและการส่งภาษา (มลิวัลย์ , 2551)     
ผู้แปลเพลง”เพลงแสงหนึ่ง” มาเป็นเพลงภาษามือ
คํานึงถึงหลักการเลือกวิธีการแปลหรือการเป็นล่าม
เพ่ือสื่อความหมายให้ครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุด โดย
ล่ามหรือผู้แปล จะกําหนดท่าภาษามือที่ทั้งสวยงาม 
และมีศิลปะ ไม่เพียงแต่จะสื่อความหมายเท่านั้น 
แต่การใช้ภาษามือยังต้องกลมกลืนมีสัมผัสของ
ภาษามือมีการเคลื่อนไหวที่ต่อเนื่อง สวยงาม และ
ใช้สีหน้าท่าทางให้สอดคล้องกับอารมณ์ ทํานอง
ของเพลงด้วย เพ่ือสื่อให้ผู้รับ คือ คนหูหนวกเข้าใจ
ให้มากที่สุด เพลงภาษามือจึงจะเกิดความบันเทิง
และความสุนทรีย์กับคนหูหนวกได้อย่างแท้จริง 
ดังนั้นนักเรียนหูหนวกที่มีระดับการศึกษาและเรียน
อยู่ในระบบการเรียนการสอนต่างกันจึงมีการรับรู้
เ พล งภ าษามื อ ไ ม่ แ ต กต่ า ง กั น  ซึ่ ง จ า กก า ร
เปรียบเทียบคะแนนการรับรู้เพลงภาษามือ โดย
จําแนกตามระบบ 
 การเรียนการสอนของโรงเรียน พบว่า 
คะแนนของนักเรียนหูหนวกที่เรียนในโรงเรียนที่มี
การเรียนการสอนแบบรวม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 8.07 
ส่วนคะแนนของนักเรียนหูหนวกที่เรียนในโรงเรียน
ที่มีการเรียนการสอนแบบสองภาษา มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 8.64 ผู้วิจัยจึงเลือกใช้ภาษามือไทย (Thai 
Sign Language) ภาษาท่ีรับรู้ด้วยตา ประกอบด้วย
ท่ามือทิศทางการหันของมือ การเคลื่อนไหวของมือ
และการแสดงสีหน้า ท่ามือหนึ่ง หมายถึงคําหนึ่งคา 
หรือวลี หรือความคิดรวบยอด (จิตประภา,2542) 
ซึ่งเป็นภาษามือที่ใช้ในชุมชนคนหูหนวก เป็นภาษา
ที่รับรู้ด้วยตา มีโครงสร้างทางภาษาและไวยากรณ์
เป็นของตนเองต่างจากภาษาไทย เป็นภาษาที่
สามารถอธิบายสิ่งต่าง ๆ ได้ครบถ้วน สอดคล้องกับ 
มลิวัลย์ (2546) ที่กล่าวถึงภาษามือว่า เป็นภาษาที่
ได้รับการพัฒนามาแล้วอย่างสมบูรณ์ ด้วยกฎเกณฑ์
ของไวยากรณ์ เป็นภาษาที่แสดงให้ เห็นความ
หลากหลายของการแสดงออก กระบวนการ และมี

ที่มาทีไ่ป เป็นกระบวนการสร้างมาจากฐานคําศัพท์
จํานวนมาก มีหลักไวยากรณ์ที่ละเอียดลึกซึ้งและ
สละสลวย เป็นเครื่องมือแสดงถึงความหมายและ
การขยายความ เป็นภาษาที่มีอิสรภาพสมบูรณ์ใน
ตนเอง สามารถใช้ได้อย่างเหมาะสม สะดวกสบาย 
ใช้แสดงถึงการมีภูมิรู้  ความเฉียบแหลม การ
สนทนาใช้แทนอารมณ์ ความรู้สึก เหตุผล และร้อย
กรองก็ได้  
 
ข้อเสนอแนะ  
จากผลการวิจัยในครั้งนี้ มีข้อเสนอแนะดังนี้  
 1.ควรมีการนํารูปแบบการแปลเพลงภาษา
มือไปจัดทําเพลงภาษามืออ่ืน ๆ เพ่ือนําไปใช้ในการ
การเรียนการสอนในวิชาศิลปะดนตรีสําหรับคนหู
หนวก เพ่ือให้เข้าใจความหมายของบทเพลง “แสง
หนึ่ง”  
 2.ควรมีการเผยแพร่เพลงภาษามือไปสู่
ล่ามภาษามือเพ่ือให้การแปลเพลงภาษามือเป็นไป
ในแนวทางเดียวกัน  
 3.ควรมีการศึกษาแนวทางการนําเพลง
ภาษามือเข้าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้กับ
นักเรียนในระบบการเรียนการสอนแบบระบบรวม
และระบบการเรียนการสอนแบบสองภาษา เพ่ือให้
นักเรียนได้รับรู้ เข้าใจและเข้าถึงความหมายของ
บทเพลงต่างๆ ได้  
 4 .ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบความ     
พึงพอใจของคนหูตึ งที่มีต่อเพลงภาษามือที่มี
ลักษณะการแปลแบบคําต่อคํากับเพลงภาษามือที่มี
ลักษณะการแปลแบบเอาความ  
 5.ควรมีการศึกษาประสิทธิผล การรับรู้ 
และความพึงพอใจของผู้ใช้สื่อบันทึกเพลงภาษามือ 
“เพลงแสงหนึ่ง”  
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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินผลการใช้โปรแกรมประยุกต์ภาพสื่อความ หมายสําหรับผู้ปุวย
ที่มีภาวะ Motor Aphasia บนอุปกรณ์แท็บเล็ตซึ่งเป็นโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นเพ่ือช่วยในการสื่อความหมาย
ระหว่างผู้ปุวย ญาติ ผู้ดูแล และทีมสหวิชาชีพ โดยการวิจัยนี้มีผู้เข้าร่วมการวิจัยจํานวน 50 คน เป็นเพศชาย 
41 คนและเพศหญิง 9 คน อายุตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไป ผลการวิจัยพบว่าผู้เข้าร่วมการวิจัยร้อยละ 76.0 สามารถ
ใช้โปรแกรมภาพสื่อความหมายสื่อสารได้ และมีผู้เข้าร่วมวิจัยร้อยละ 24.0 ที่ไม่สามารถใช้โปรแกรมภาพสื่อ
ความหมายสื่อสารได้ แต่ผู้เข้าร่วมวิจัยกลุ่มนี้สามารถสื่อสารกับผู้อ่ืนโดยการพยักหน้าหรือส่ายหน้าสําหรับ
การตอบรับหรือปฏิเสธตามลําดับ โดยเวลาเฉลี่ยในการชี้ภาพตอบคําถามเท่ากับ 2.26 วินาที และผู้เข้าร่วม
การวิจัยมีระดับความพึงพอใจโดยรวมต่ออุปกรณ์แท็บเล็ตอยู่ในระดับมาก และส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า
อุปกรณ์แท็บเล็ตและซอฟต์แวร์มีความเหมาะสม 
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Abstract 

This study aimed to evaluate an application program of meaningful pictures 
communication on a tablet for people with motor aphasia. The program was developed 
to assist in interpretation between patients, caregivers and a multidisciplinary team. This 
research involved 50 participants (male 41, female 9) aged over 30 years. The results 
showed that 76% of participants could use the program to communicate, however 24.0 % 
of participants could not use the program. Participants that could not use the program to 
communicate were able to communicate by other by non verbal means such as  a nod or 
a shake of head for acceptance or rejection , respectively. The average time to answer 
questions was 2.26 seconds. Overall satisfaction with the device and the software is level 
quite satisfied. Equipment and software are appropriate is mainly.  

 
Keywords: motor aphasia, tablet 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) เป็นโรค

ทางระบบประสาทที่พบบ่อยและเป็นสาเหตุการ
ตายอันดับที่ 3 ในประเทศไทยซึ่งมีแนวโน้มเพ่ิม
สูงขึ้นและเป็นปัญหาด้านสาธารณสุขที่สําคัญของ
ประเทศ ผลการศึกษาของกระทรวงสาธารณสุข
และองค์การอนามัยโลกในปี พ.ศ. 2545 พบว่า โรค
หลอดเลือดสมองเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 
ในเพศหญิง และอันดับ 3 ในเพศชายของประชากร
ไทยจากการศึกษาในปี พ.ศ.2550 พบว่ามีผู้ปุวย
โรคหลอดเลือดสมองจํ านวน 1 ,850 รายต่อ
ประชากร 100,000 คน (สถาบันประสาทวิทยา 
สํ านั ก พัฒนาวิชาการแพทย์  กรมการแพทย์ 
กระทรวงสาธารณสุข, 2552) ซึ่งแสดงถึงภาวะโรค
หลอดเลือดสมองซึ่งเป็นปัญหาด้านสาธารณสุขที่
สําคัญมากทั่วโลก เนื่องจากเป็นภาวะที่พบบ่อยและ
ก่อให้เกิดความพิการได้มาก รวมถึงประเทศไทย 
การศึกษาจากรายงานของกองระบาดวิทยา 
กระทรวงสาธารณสุขปี พ.ศ. 2547 พบว่าโรคหลอด
เลือดสมองเป็นสาเหตุการตายอันดับที่ 5 และส่งผล
ให้ผู้ปุวยเกิดความพิการถึงร้อยละ 12.6 ซึ่งใน
ปัจจุบันผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมองเป็นโรคที่พบ
บ่อยที่สุดในโรคทางระบบประสาทวิทยาที่รับคนไข้
ไว้ในโรงพยาบาล โดยคนที่เป็นโรคนี้หากมีอาการ
ของโรคแม้รอดชีวิตก็มักจะมีความพิการหลงเหลือ
อยู่ โดยผู้ปุวยที่มีชีวิตรอดจากโรคหลอดเลือดสมอง
มักจะสูญเสียการทํางานของแขนขาซีกขวาหรือซีก
ซ้าย นอกจากนี้ บางรายยังสูญเสียความสามารถ
ทางการสื่อความหมายอีกด้วย 

โรคหลอดเลือดสมองที่มีพยาธิสภาพที่
สมองส่วนหน้าข้างเด่น (Dominant Hemisphere) 
อาจทําให้ผู้ปุวยสูญเสียความสามารถในการสื่อ
ความหมายกับบุคคล อ่ืนได้อย่ างถูกต้องและ
เหมาะสม เนื่องจากมีภาวะ Aphasia หรือ 
Dysphasia (ผาสุก มหรรฆานุเคราะห์, 2541) ทํา

ให้ผู้ปุวยอาจสูญเสียความสามารถในการเข้าใจ
สัญลักษณ์ทางภาษาที่รับรู้โดยการได้ยินหรือการ
มองเห็น เช่น ความเข้าใจถ้อยคํา ประโยค ภาพ
สิ่งของ หรือสูญเสียความสามารถในการแสดง
สัญลักษณ์ทางภาษาด้วยการพูด และการเขียน 
หรืออาจสูญเสียความสามารถทั้งสองด้านร่วมกันคือ
ทั้งไม่เข้าใจและไม่สามารถแสดงออกทางภาษาได้ 
(ผาสุก มหรรฆานุเคราะห์, 2541) การสูญเสีย
สมรรถภาพของร่างกายจะขึ้นอยู่กับความรุนแรง
ขอ งอากา รซึ่ ง ป ร ะ เ มิ น ไ ด้ ด้ ว ยก ารทดสอบ
ความสามารถในการใช้ภาษาและการสื่อสารของ
ผู้ปุวยเกี่ยวกับการเรียกชื่อสิ่งของได้ถูกต้องจากการ
เห็นภาพ หรือบรรยายลักษณะได้จากการอ่านชื่อ
สิ่งของ การพูดทวนประโยคหรือข้อความ  การทํา
ตามคําสั่งที่ เป็นการสั่งด้วยวาจาหรือที่เป็นลาย
ลักษณ์อักษรเป็นต้น โดยที่ภาวะ Aphasia แบ่ง
ออกเป็น 3 ประเภทตามพยาธิสภาพที่เกิดและ
อาการที่แสดงออกมาได้แก่ ผู้ที่เกิดพยาธิสภาพที่
บริเวณ Wernike’s Area จะทําให้ไม่สามารถรับ
หรือเข้าใจภาษาที่ได้รับฟังจากผู้ อ่ืน โดยเรียกว่า 
Wernike’sAphasia ผู้ที่เกิดพยาธิสภาพที่บริเวณ 
Broca’s Area จะทําให้มีการสูญเสียหรือมีความ
ลําบากในการเปล่งเสียงพูดโดยที่ไม่มีความบกพร่อง
ทางด้านการเข้าใจภาษาพูดของผู้ อ่ืนเรียกว่า 
Motor’s Aphasia ส่วนผู้ปุวยบางรายที่มีอาการ
รุ น แ ร งมี พย า ธิ สภ าพครอบคลุ มทั้ ง บ ริ เ วณ 
Wernike’s Area และ Broca’s Area จะมีความ
บกพร่องทั้งทางด้านการรับรู้และการแสดงออกทาง
ภาษาคือมีความบกพร่องทั้งทางด้านการรับรู้และ
การแสดงออกทางภาษาด้วยความรุนแรงเท่าเทียม
กัน ซึ่งทําให้ผู้ปุวยมีความลําบากในการพูด รวมทั้ง
มีปัญหาในการฟังเข้าใจในคําพูดของผู้อ่ืน มีความ
บกพร่องทั้งทางด้านการอ่านและการเขียน ซึ่งผู้ที่มี
ความผิดปกติดังกล่าวเรียกว่า Global Aphasia 
(เสก อักษรานุเคราะห์, 2535)  
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ผู้ปุวยที่มีปัญหาด้าน Motor Aphasia 
ต้องได้รับการบําบัดโดยการฝึกพูด ซึ่งบางรายอาจ
หายเป็นปกติและใช้ เวลานาน แต่บางรายไม่
สามารถหายเป็นปกติได้  ดังนั้น ความผิดปกติ
ทางการสื่อความหมายจึงส่งผลกระทบถึงคุณภาพ
ชีวิตของผู้ปุวยเป็นอย่างมาก และที่สําคัญการ
ประเมินหรือการวินิจฉัยของแพทย์ในระยะฟ้ืนฟู
สมรรถภาพของผู้ปุวยบางรายเป็นปัญหามาก 
เนื่องจากบางครั้งแพทย์และทีมสหวิชาชีพต้องการ
ข้อมูลจากผู้ปุวยแต่ผู้ปุวยไม่สามารถให้ข้อมูลกับ
แพทย์และทีมสหวิชาชีพได้ทั้งที่รู้และเข้าใจคําถาม 
ดังนั้นผู้ปุวยมักใช้การสื่อสารโต้ตอบโดยการพยัก
หน้า ซึ่งถ้ามีการนําด้วยรูปภาพก็อาจสามารถตอบ
ได้ ในกรณีผู้ปุวยขั้นรุนแรงหรือรายพักฟ้ืนใหม่ๆ 
อ า จ ต้ อ ง ใ ช้ ก า ร สื่ อ ส า ร แ บ บ ท า ง เ ลื อ ก 
(Augmentative and Alternative 
Communication : AAC) ซึ่งเป็นสื่อที่ช่วยในการ
สื่อความหมายของผู้ปุวยดังกล่าวทั้งในช่วงที่ได้รับ
การฟ้ืนฟูที่โรงพยาบาลและเมื่อกลับไปอยู่ที่บ้าน
หรือกลับไปดําเนินชีวิตในสังคมตามปกติ 
 ปัจจุบันมีการนําอุปกรณ์ทางเลือกมาใช้ใน
การสื่อความหมายสําหรับผู้ปุวยที่มีปัญหาทางด้าน
การสื่อความหมาย ในกลุ่มของ Motor Aphasia 
นั้น จากที่มีการศึกษาและพัฒนาอุปกรณ์ทางเลือก
ในการสื่ อความหมายในประเทศไทยนั้นมี  2 
ประเภท ได้แก่  อุปกรณ์ทาง เลือกในการสื่ อ
ความหมายที่ เป็น Low-Technology เช่น 
กระดานสื่อสารสําหรับผู้ปุวยชาวไทยที่สูญเสีย
ความสามารถทางการพูด (เบญจพร ศักดิ์ศิริและ
คณะ, 2554)ซึ่งมีลักษณะเป็นสมุดภาพที่จัดเป็น
หมวดหมู่และมีคําบรรยายใต้ภาพเป็นภาษาไทยดัง
ภาพที่ 1 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่1 แสดงกระดานสื่อสาร 

ที่มา: การวิจัยและพัฒนากระดานสื่อสารสําหรับ
ผู้ปุวยชาวไทยที่สูญเสียความสามารถทางการพูด 
(The Research and Development of 
Communication Board for Thai People with 
Aphasia) (เบญจพร ศักดิ์ศิริ และคณะ, 2554) 
 

นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์ทางเลือกในการสื่อ
ความหมายที่เป็น Hi-Technology โดยการนําภาพ
จากผลการวิจัยกระดานสื่อสารสําหรับผู้ปุวยชาว
ไ ท ย ที่ สู ญ เ สี ย ค ว า ม ส า ม า ร ถ ท า ง ก า ร พู ด             
มาประยุกต์ใช้บนอุปกรณ์แบบเคลื่อนย้ายง่ายโดย
พัฒนาเป็นโปรแกรมการใช้ภาพสื่อความหมาย
สําหรับผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมองที่มีปัญหาด้าน
การพูดโดยประยุกต์ใช้ระบบการสื่อสารด้วยภาพ
และเสียงบนสมาร์ทโฟน(ราตรี เก่งกล้า และสุพัตรา 
ทองน่วม, 2554) ซึ่งจะมีภาพ เสียง และคําบรรยาย
ใต้ภาพเป็นภาษาไทย ดังภาพที่ 2 
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ภาพที2่ แสดงโปรแกรมภาพและเสียงบนสมาร์ทโฟน 
ที่มา:การศึกษาวิจัยเรื่อง การใช้ภาพสื่อความหมาย
สําหรับผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมองที่มีปัญหาด้าน
การพูดโดยการประยุกต์ใช้ Application บน
โทรศัพท์มือถือ (ราตรี เก่งกล้า และสุพัตรา ทอง
น่วม, 2554) 

จากผลการทดลองใช้ อุปกรณ์ทั้ งสอง
ประเภท ได้แก่กระดานสื่อสารสําหรับผู้ปุวยชาว
ไทยที่สูญเสียความสามารถทางการพูด (เบญจพร 
ศักดิ์ศิริ และคณะ, 2554) และโปรแกรมภาพและ
เสียงบนสมาร์ทโฟน (ราตรี เก่งกล้า และสุพัตรา 

ทองน่วม, 2554) พบว่า กระดานสื่อสารสําหรับ
ผู้ปุวยชาวไทยที่สูญเสียความสามารถทางการพูด
และโปรแกรมภาพและเสียงบนสมาร์ทโฟนสามารถ
ช่วยผู้ปุวยที่มีภาวะ Motor Aphasia สื่อ
ความหมายกับญาติ ผู้ดูแลและผู้บําบัดได้  แต่
อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีการประเมินผลโปรแกรม
ประยุกต์ภาพสื่อความหมายสําหรับผู้ปุวยที่มีภาวะ 
Motor Aphasia อย่างเป็นระบบ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมี
ความสนใจที่ทําการประเมินผลการใช้งานโปรแกรม
ประยุกต์ภาพสื่อความหมายสําหรับผู้ปุวยที่มีภาวะ
Motor Aphasia บนอุปกรณ์แบบเคลื่อนย้ายง่าย 
ซึ่งเป็นเทคโนโลยีขั้นสูงเนื่องจากโปรแกรมดังกล่าว
มีฟังก์ชันการทํางานที่ครอบคลุมมากกว่าอุปกรณ์
ช่วยในการสื่อความหมายที่เป็นเทคโนโลยีขั้นต่ํา 
และจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบันทํา
ให้การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ภาพสื่อความหมาย
สําหรับผู้ปุวยที่มีภาวะMotor Aphasia บนอุปกรณ์
แบบเคลื่อนย้ายง่าย ซึ่งมีเสียงบรรยายภาพเป็น
ภาษาไทย ระบบโปรแกรมมีฟังก์ชันการเพ่ิมและลบ
ภาพได้ตามที่ผู้ใช้ต้องการนอกจากนี้ยังสามารถจัด
หมวดหมู่ของคําที่ต้องใช้ในการสื่อความหมายได้
สะดวก ดังนั้น เพ่ือให้สามารถประเมินผลการใช้
งานโปรแกรมประยุกต์ภาพสื่อความหมายสําหรับ
ผู้ปุวยที่มีภาวะMotor Aphasia บนอุปกรณ์แบบ
เคลื่อนย้ายง่ายให้สามารถใช้เป็นอุปกรณ์ทางเลือกที่
ช่วยให้ผู้ที่มีความบกพร่องทางการสื่อความหมาย
สามารถสื่ อสารกับผู้ เ กี่ ยวข้อง ได้  ซึ่ งจะ เป็น
ประโยชน์กับผู้ดูแลและผู้ปุวยเพ่ือใช้ในการสื่อ
ความหมายและใช้ชีวิตตามปกติได้มากขึ้น และ
เนื่องจากในปัจจุบันอุปกรณ์ที่เป็น Hi-Technology 
ที่นําเข้าจากต่างประเทศมีราคาสูง ภาษาที่ใช้ การ
ตอบสนองของระบบซอฟต์แวร์และอุปกรณ์จะเป็น
ภาษาต่างประเทศซึ่งไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของ
ผู้ปุวยคนไทย 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
เพ่ือประเมินผลการใช้โปรแกรมประยุกต์

ภาพสื่อความหมายสําหรับผู้ปุวยที่มีภาวะMotor 
Aphasia บนอุปกรณ์แบบเคลื่อนย้ายง่าย (Tablet) 

ขอบเขตของการวิจัย 
 การศึกษาครั้งนี้กลุ่มประชากรเป็นผู้ปุวย
โรคหลอดเลือดสมองที่มีภาวะ Motor Aphasia ที่
รักษาตัวอยู่ ในโรงพยาบาลพุทธโสธร จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก จังหวัด
นครปฐม โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภู เบศร 
จังหวัดปราจีนบุรี โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตาก
สินมหาราช จังหวัดตาก และโรงพยาบาลอุดรธานี 
จังหวัดอุดรธานี จํานวน 50 รายโดยคัดเลือกกลุ่ม
ตัวอย่ าง เป็นการสุ่ มแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) โดยกําหนดคุณสมบัติของกลุ่มตัวอย่าง
ซึ่ ง เป็นผู้ปุ วยที่มีภาวะ Motor Aphasia 
เนื่องมาจากภาวะโรคหลอดเลือดสมองที่ไม่สามารถ
สื่อความหมายโดยใช้คําพูดได้และโดยการวินิจฉัย
ของแพทย์เวชศาสตร์ฟ้ืนฟู ไม่มีอาการบกพร่องทาง
ระบบประสาทอ่ืนๆ เป็นผู้ปุวยโรคหลอดเลือดใน
สมองที่ไม่มีสาเหตุจากภาวะเสื่อมของสมอง ไม่มี
ความบกพร่องในการรับรู้หรือภาวะปัญญาอ่อน มี
อายุตั้งแต่ 30 ปี และไม่เคยได้รับการฝึกพูดมาก่อน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิง
ปริมาณ(Quantitative Research) และวิธีการวิจัย
เชิงคุณภาพ(Qualitative Research) โดยมีวิธี 
ดําเนินการวิจัยดังนี้ 
1.ทบทวนวรรณกรรมและเอกสารที่เกี่ยวกับโรค
หลอดเลือดสมองที่มีภาวะ Motor Aphasia และ
การใช้โปรแกรมประยุกต์ที่พัฒนาบนอุปกรณ์แบบ

เคลื่อนย้ายง่ายเพ่ือกําหนดกรอบแนวคิดเบื้องต้นใน
การวิจัย 
2.การดําเนินการวิจัยประกอบด้วยการศึกษาข้อมูล
เชิงปริมาณ และการศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพดังนี้ 

2.1 การศึกษาข้อมูลเชิงปริมาณแบ่งการ
ดําเนินการเป็น 4 ขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

         2.1.1 การกําหนดประชากรและ
กลุ่มตัวอย่างการวิจัยครั้ งนี้ผู้ วิจัยกําหนดกลุ่ม
ตัวอย่างเป็นผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมองที่มีภาวะ
Motor Aphasia ที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล
พุทธโสธร จังหวัดฉะเชิงเทรา ศูนย์การแพทย์
กาญจนาภิเษก จังหวัดนครปฐม โรงพยาบาล
เจ้ า พ ร ะย าอภั ยภู เ บศ ร  จั ง ห วั ดปร าจี นบุ รี 
โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัด
ตาก และโรงพยาบาลอุดรธานี จังหวัดอุดรธานีกลุ่ม
ตัวอย่างได้จากการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยการสุ่ม
แบบเจาะจง(Purposive Sampling) ซึ่งกําหนด
คุณสมบัติของกลุ่มตัวอย่างเป็นตามเกณฑ์ดังนี้ 
ผู้ปุวยที่มีภาวะ Motor Aphasia เนื่องมาจากภาวะ
โรคหลอดเลือดสมองที่ไม่สามารถสื่อความหมาย
โดยใช้คําพูดได้และโดยการวินิจฉัยของแพทย์เวช
ศาสตร์ฟื้นฟู ไม่มีอาการบกพร่องทางระบบประสาท
อ่ืนๆ เช่น การบกพร่องของเส้นประสาทสมองคู่ที่  
12  คือเส้นประสาทไฮโพกลอสวัล(Hypoglossal 
Nerve) เป็นเส้นประสาทสั่งการไปยังกล้ามเนื้อลิ้น 
กล้ามเนื้อที่ใช้ในการกลืน และกล้ามเนื้อที่ใช้ในการ
ออกเสียง ถ้าเส้นประสาทบกพร่องจะทําให้เกิดการ
ทํางานของลิ้นและกล้ามเนื้อที่ใช้ในการออกเสียง
ทํางานผิดปกติ  
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         2.1.2 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัยการวิจัยครั้งนี้ใช้เครื่องมือที่ได้พัฒนาขึ้น
และผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย แบบบันทึกข้อมูล
ทั่วไปของผู้ปุวยแบบประเมินผลการใช้งานของ
โปรแกรมประยุกต์ภาพสื่อความหมายสําหรับผู้ปุวย
ที่มีภาวะ Motor Aphasia และแบบประเมินความ
พึงพอใจในการใช้ โปรแกรมประยุกต์ภาพสื่ อ
ความหมายสําหรับผู้ปุวยที่มีภาวะ Motor Aphasia 
บนอุปกรณ์แบบเคลื่อนย้ายง่าย (Tablet) 
  เครื่องมือที่ ใช้ในการวิจัยทั้ง 3 
ฉบับดังกล่าวข้างต้นมีขั้นตอนในการสร้างและ
ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ดังนี้ 
  ขั้นที่ 1 ศึกษาเอกสาร รายงาน
การวิจัย แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเพ่ือนําผลที่
ได้มาใช้กําหนดกรอบแนวคิด เพ่ือใช้เป็นแนวทางใน
การสร้างแบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วม
การวิจัยแบบทดสอบความสามารถในการสื่อ
ความหมายสําหรับผู้ปุวยที่มีภาวะ Motor Aphasia 
บนอุปกรณ์แบบเคลื่อนย้ายง่าย (Tablet) และแบบ
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโปรแกรมประยุกต์ภาพ
สื่อความหมายสํ าหรับผู้ ปุวยที่มีภาวะ Motor 
Aphasia บนอุปกรณ์แบบเคลื่อนย้ายง่าย (Tablet) 
  ขั้นที่ 2 ดําเนินการสร้างแบบ
บันทึกข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ เข้าร่วมการวิจัย
แบบทดสอบความสามารถในการสื่อความหมาย
สําหรับผู้ปุวยที่มีภาวะ Motor Aphasia และแบบ
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโปรแกรมประยุกต์ภาพ
สื่อความหมายสํ าหรับผู้ ปุวยที่มีภาวะ Motor 
Aphasia บนอุปกรณ์แบบเคลื่อนย้ายง่าย (Tablet) 
  ขั้ น ที่  3 นํ า แ บ บ บั น ทึ ก ใ ห้
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือด้านความ
ตรงเชิงเนื้อหา ความครอบคลุมของข้อคําถาม และ

ความชัดเจนของภาษา โดยผู้ทรงคุณวุฒิจํานวน 4 
ค น  ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย แ พ ท ย์ เ ว ช ศ า ส ต ร์ ฟ้ื น ฟู 
ผู้เชี่ยวชาญทางโปรแกรมคอมพิวเตอร์ นักแก้ไข
ความผิดปกติของการสื่ อความหมายและนัก
กิจกรรมบําบัด  
  ขั้นที่  4 ปรับปรุ งข้อคํ าถามที่
ผู้เชี่ยวชาญเสนอแนะนํา จากนั้นนําไปทดลองใช้กับ
ผู้เข้าร่วมการวิจัย 2 คนเพ่ือทดสอบความเข้าใจและ
ความชัดเจนของคําถาม แล้วนํามาปรับปรุงแก้ไข 
  ขั้นที่ 5 นําแบบบันทึกที่ปรับปรุง
แก้ไขแล้วไปจัดทําเป็นแบบบันทึกฉบับสมบูรณ์
พร้อมนําไปใช้กับผู้เข้าร่วมการวิจัย 
 
  2.1.3 นําเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เสนอต่อคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน
มหาวิทยาลัยมหิดล 

  2.1.4 การเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัย
ดํ า เนินการโดยผู้ วิ จั ย เป็นผู้ บันทึกข้อมูลของ
ผู้เข้าร่วมการวิจัยทุกคนด้วยตนเองโดยผู้วิจัยเป็นผู้
ถามคําถามและผู้เข้าร่วมการวิจัยเป็นผู้ตอบคําถาม
โดยใช้อุปกรณ์แบบเคลื่อนย้ายง่ายเป็นอุปกรณ์ช่วย
ในการตอบคําถามและผู้วิจัยเป็นผู้บันทึกข้อมูล 

          2 . 1 . 5  ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ข้ อ มู ล
ดําเนินการโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS FOR 
Windows วิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบ
แบบสอบถามซึ่ งเป็นตัวแปรเป็นลักษณะแบบ
ตรวจสอบรายการโดยใช้สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าร้อย
ละ ค่าเฉลี่ยค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของแต่ละ
รายการและนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

2.2 การศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพ เป็น
การศึกษาเพ่ือให้ได้ข้อมูลในระดับลึกที่มีความ
สมบูรณ์มาก 
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ขึ้นและเป็นการเสริมข้อมูลเชิงปริมาณ ทําโดยการ
สังเกตพฤติกรรมในขณะที่ผู้ เข้าร่วมการวิจัยใช้
โปรแกรมภาพสื่อความหมายสําหรับผู้ปุวยโรค
หลอดเลือดสมองที่มีปัญหาด้านการพูดบนอุปกรณ์
แบบเคลื่อนย้ายง่าย 
 
สรุปผลการวิจัย 

ข้อมูลพ้ืนฐานผู้เข้าร่วมการวิจัยที่เป็นกลุ่ม
ตัวอย่างทั้งหมดจํานวน 50 คน เป็นเพศชายร้อยละ
82.0 เพศหญิงร้อยละ18.0 ส่วนใหญ่มีอายุมากกว่า 
60ปี คิดเป็นร้อยละ 40.0 รองลงมามีอายุอยู่ในช่วง 
51-60 ปีคิดเป็นร้อยละ 36.0 และน้อยที่สุดมีอายุ
อยู่ในช่วง 41-50 ปี จํานวนร้อยละ 14.0 
ระดับการศึ กษาสู งสุ ดส่ วน ใหญ่อยู่ ใ นระดับ
ประถมศึกษาร้อยละ 46.0 รองลงมาอยู่ในระดับ
มัธยมศึกษาร้อยละ 28.0  จํานวนน้อยที่สุดอยู่ใน
ระดับสูงกว่าปริญญาตรีร้อยละ 2.0 
 

 ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างร้อยละ 
40.0 รองลงมาประกอบอาชีพเกษตรกรรมร้อยละ 
26.0 อาชีพของผู้เข้าร่วมการวิจัยที่น้อยที่สุดได้แก่
อาชีพรัฐวิสาหกิจ สมณเพศ และไม่ได้ประกอบ
อาชีพร้อยละ 2.0 
 ระยะเวลาในการเป็นโรคหลอดเลือดสมอง
ถึงเวลาที่เข้าร่วมการวิจัยส่วนใหญ่อยู่ในระยะเวลา
น้อยกว่า 1 ปีคิดเป็นร้อยละ 50.0 รองลงมาอยู่ใน
ระยะเวลา 1-2 ปี ร้อยละ 22.0 และระยะเวลาที่
น้อยที่สุดคือระยะเวลา 4-5 ปีคิดเป็นร้อยละ 2.0
 ผลการใช้ โปรแกรมประยุกต์ภาพสื่ อ
ความหมายสําหรับผู้ปุวยที่มีภาวะ Motor Aphasia 
บนอุปกรณ์แบบเคลื่อนย้ายง่าย (Tablet) โดยที่
ผู้ เข้าร่วมการวิจัยส่วนใหญ่ชี้ภาพที่ต้องการได้
ถูกต้องโดยใช้ เวลาเฉลี่ยในการชี้ภาพตอบซึ่ ง
สามารถจําแนกตามประเด็นต่างๆ ได้ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 1 แสดงเวลาเฉลี่ยในการชี้ภาพตอบคําถามจําแนกตามหมวดข้อคําถาม 
 

หมวดข้อค าถาม เวลาเฉลี่ยในการชี้ภาพตอบ(วินาที) 
กิจวัตรประจําวัน 
อวัยวะ 
อาหาร 
เครื่องดื่ม 
ขนมและผลไม้ 
การเคลื่อนไหว 
กิจกรรมสันทนาการ 
อุปกรณ์การแต่งกาย 

2.83 
2.18 
3.03 
1.41 
1.83 
3.54 
1.46 
1.83 

  
ผลการใช้โปรแกรมประยุกต์ภาพสื่อความหมาย
สําหรับผู้ปุวยที่มีภาวะ Motor Aphasia บน
อุปกรณ์แบบเคลื่ อนย้ ายง่ าย (Tablet) พบว่ า
ผู้เข้าร่วมการวิจัยส่วนใหญ่ชี้ภาพตอบคําถามได้
ถูกต้อง สําหรับภาพที่ชี้ตอบผิดมีสาเหตุมาจาก 

ผู้เข้าร่วมการวิจัยไม่รู้จักภาพที่แสดงบนอุปกรณ์
แบบเคลื่อนย้ายง่ายเนื่องจากเป็นผู้สูงอายุและอยู่ใน
ชนบท ภาพที่แสดงบนอุปกรณ์แบบเคลื่อนย้ายง่าย
ไม่สามารถสื่อความหมายได้ชัดเจน เช่น หัวข้อการ
เคลื่อนไหว ซึ่งข้อคําถามเป็นการเคลื่อนไหวแต่ 
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ภาพที่แสดงบนแท็ปเล็ตแสดงเป็นภาพนิ่งทําให้
ผู้เข้าร่วมการวิจัยบางคนไม่เข้าใจ และภาพที่แสดง
ในโปรแกรมบางภาพมีความคล้ายคลึงกันมากทําให้

ผู้เข้าร่วมการวิจัยชี้ภาพตอบผิด เช่นภาพเสื้อยืดกับ
เสื้อแขนสั้น ภาพข้าวต้มกับภาพก๋วยเตี๋ยว และภาพ
ขนมกับเคก้ 

 

ตารางท่ี 2 แสดงความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมการวิจัยเกี่ยวกับอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ 

ด้านอุปกรณ์ 
และ 

ซอฟต์แวร์ 

ระดับความคิดเห็น(ร้อยละ) 
1 2 3 4 5 ไม่สามารถให้

ข้อมูลได้ 
ขนาดของอุปกรณ์แบบเคลื่อนย้ายง่ายมีความเหมาะสม 0 0    0 10 66 24 
น้ําหนักของอุปกรณ์แบบเคลื่อนย้ายง่ายมีความเหมาะสม 0 0    0 12 64 24 
ปุุมกดและระบบสัมผสัของอุปกรณ์แบบเคลื่อนย้ายง่าย 0 0    0 26 50 24 
อุปกรณ์แบบเคลื่อนย้ายง่ายดึงดูดความสนใจ 0 0    2 14 60 24 
ภาพ เสียง และตัวอักษรที่ปรากฏในโปรแกรมสื่อความหมาย
ได้ชัดเจน 

0 0   4 54 18 24 

ภาพ และตัวอักษรที่ปรากฏในโปรแกรมมีขนาดเหมาะสม 0   0    2 58 16 24 
ภาพ เสียง และตัวอักษรที่ปรากฏในโปรแกรมมีลักษณะ
สอดคล้องกับความเข้าใจของคนไทย 

0   0    0 52 24 24 

โครงสร้างโปรแกรมที่ไม่ซับซ้อนง่ายต่อการใช้งาน 0   0    4 30 42 24 
โปรแกรมมีคําศัพท์ครอบคลมุต่อการใช้งาน 0   0   0 32 44 24 
อุปกรณ์แบบเคลื่อนย้ายง่ายมีความยืดหยุ่นในการใช้งาน 0   0   2 42 32 24 
อุปกรณ์แบบเคลื่อนย้ายง่ายใช้งานได้ทุกสถานท่ี 0   0   0  8 68 24 
โปรแกรมทีถู่กพัฒนาขึ้นให้ใช้ฟรี 0   0   0  8 68 24 
ลดการนาํเข้าโปรแกรมจากต่างประเทศ 0   0   0  4 72 24 
อุปกรณ์แบบเคลื่อนย้ายง่ายมีราคาแพง 4 14 50  4   4 24 
ความพึงพอใจต่อภาพรวม 0   0   0 70   6 24 
1   =   ระดับความเห็นด้วยน้อยที่สุด  2   =   ระดับความเห็นด้วยน้อย 
3   =   ระดับความเห็นด้วยปานกลาง  4   =   ระดับความเห็นด้วยมาก 
5   =   ระดับความเห็นด้วยมากทีสุ่ด 

 
จากตารางที่ 2 แสดงระดับความคิดเห็นของ
ผู้เข้าร่วมการวิจัยเกี่ยวกับอุปกรณ์แบบเคลื่อนย้าย
ง่าย (Tablet)และซอฟต์แวร์มีความคิด เห็นใน
ประเด็นต่างๆ ดังนี้ 
 

ด้านอุปกรณ์แบบเคลื่อนย้ายง่าย 
ระดับความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมการวิจัย

ต่ออุปกรณ์แบบเคลื่อนย้ายง่ายส่วนใหญ่อยู่ในระดับ
ความเห็นด้วยมากที่สุดได้แก่ขนาดของอุปกรณ์มี
ความเหมาะสมง่ ายต่อการพกพาร้อยละ 66 



 

หน้า 44วารสารวิทยาลัยราชสุดา  ปีท่ี 8  ฉบับท่ี 11    หน้า 44   วารสารวิทยาลยัราชสดุา  ปีท่ี 9  ฉบับท่ี 12    
 

น้ําหนักของอุปกรณ์มีความเหมาะสมร้อยละ 64 
ปุุมกด และระบบสัมผัสมีความสะดวก ง่ายต่อการ
ใช้งานร้อยละ 50 อุปกรณ์ดึงดูดความสนใจ ร้อยละ 
60 และง่ายต่อการดูแลรักษาร้อยละ 60 

ด้านอุปกรณ์แบบเคลื่อนย้ายง่ายมีราคา
แพงความคิดเห็นส่วนใหญ่อยู่ในระดับเห็นด้วยปาน
กลางร้อยละ 50 และระดับเห็นด้วยน้อยร้อยละ14 
ตามลําดับซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้เข้าร่วมการวิจัยส่วน
ใหญ่เห็นว่าราคาของอุปกรณ์มีราคาไม่แพงสามารถ
ซื้อเพ่ือนํามาใช้ในชีวิตประจําวันได้ 
 
ด้านโปรแกรมภาพสื่อความหมายส าหรับผู้ป่วย
ภาวะ Motor Aphasia 

ระดับความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมการวิจัย
ด้านโปรแกรมภาพสื่อความหมายส่วนใหญ่อยู่ใน
ระดับความเห็นด้วยมากที่สุดได้แก่ โปรแกรมมี
โครงสร้างที่ไม่ซับซ้อนง่ายต่อการใช้งานร้อยละ 42 
โปรแกรมมีคําศัพท์ครอบคลุมต่อการใช้งานร้อยละ 
44 สามารถใช้งานได้ทุกสถานที่ร้อยละ 68 และ
เป็นโปรแกรม Freeware ร้อยละ 68 ทําให้ลดการ
นําเข้าจากต่างประเทศร้อยละ 72 

ระดับความคิดเห็นด้วยมากได้แก่ ด้านภาพ 
เสียง และตัวอักษรที่ปรากฎในโปรแกรมสามารถสื่อ
ความหมายได้ชัดเจนมีขนาดเหมาะสมร้อยละ58 
และมีความสอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนไทยร้อยละ 
52และมีความยืดหยุ่นในการใช้งานร้อยละ 42 

นอกจากนี้ความพึงพอใจต่อภาพรวมของ
อุปกรณ์แบบเคลื่อนย้ายง่ายและโปรแกรมประยุกต์
ภาพสื่อความหมายสําหรับผู้ปุวยที่มีภาวะ Motor 
Aphasia อยู่ในระดับความคิดเห็นด้วยมาก คิดเป็น
ร้อยละ 70 

สําหรับผู้เข้าร่วมการวิจัยที่ไม่สามารถใช้
อุปกรณ์ดังกล่าวได้คิดเป็นร้อยละ 24.0  จากการ
สังเกตของผู้วิจัยพบว่าพฤติกรรมของผู้เข้าร่วมการ
วิจัยสามารถสื่อสารกับผู้วิจัยและญาติได้โดยการ

พยักหน้า และใช้นิ้วชี้ตอบคําถามที่ผู้วิจัยและญาติ
ถาม โดยที่คําถามที่ถามนั้นจะเป็นคําถามปลายปิด 
เช่น “จะดื่มน้ําใช่ไหม” “จะเข้าห้องน้ําใช่ไหม” 
“หิวข้าวหรือเปล่า” ผู้ปุวยสามารถตอบคําถามโดย
การพยักหน้าตอบรับ หรือส่ายหัวปฏิเสธหรือใช้
วิธีการชี้สิ่งของที่ต้องการที่อยู่ใกล้ๆ ซึ่งผู้เข้าร่วม
การวิจัยกลุ่มนี้สามารถทําได้เพียงการใช้นิ้วชี้สิ่งที่
ต้องการโดยตรง โดยไม่สามารถใช้อุปกรณ์แบบ
เคลื่อนย้ายง่ายตอบคําถามตามกระบวนการวิจัยที่
ผู้วิจัยถามได้โดยไม่ทราบสาเหตุ 
 ผลการวิเคราะห์โดยภาพรวมของการใช้
โปรแกรมประยุกต์ภาพสื่อความหมายสําหรับผู้ปุวย
ที่มีภาวะ Motor Aphasia บนอุปกรณ์แบบ
เคลื่อนย้ายง่าย(Tablet) และจากการแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับด้านโปรแกรมสื่อความหมายและ
ด้านอุปกรณ์แบบเคลื่อนย้ายง่ายแสดงให้เห็นว่า
โปรแกรมและอุปกรณ์ดังกล่าวสามารถใช้เป็น
เครื่องมือในการสื่อสารระหว่างผู้ปุวยกับทีมสห
วิชาชีพ ญาติและผู้ดูแล ทําให้ผู้ปุวยสามารถทํา
กิจกรรมการดําเนินชีวิตต่างๆกับคนทั่วไปได้ซึ่ง
ส่งผลให้คุณภาพชีวิตของผู้ปุวยดีขึ้น นอกจากนี้
ความคิดเห็นด้านอุปกรณ์แบบเคลื่อนย้ายง่ายมี
ราคาแพง ผู้ เข้าร่วมการวิจัยส่วนใหญ่มีระดับ
ความเห็นด้วยปานกลางและระดับความเห็นด้วย
น้อยแสดงให้เห็นว่าอุปกรณ์แบบเคลื่อนย้ายง่ายมี
ร า ค า ที่ ผู้ ปุ ว ย ส า ม า ร ถ ซื้ อ แ ล ะ นํ า ม า ใ ช้ ใ น
ชีวิตประจําวันได้ 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 ผลการใช้ โปรแกรมประยุกต์ภาพสื่ อ
ความหมายสําหรับผู้ปุวยที่มีภาวะ Motor Aphasia 
บนอุปกรณ์แบบเคลื่ อนย้ ายง่ าย (Tablet)ของ
ผู้เข้าร่วมการวิจัยแสดงให้เห็นว่าผู้เข้าร่วมการวิจัย
ส่วนมากสามารถใช้โปรแกรมเพ่ือสื่อความหมายกับ
ญาติ ผู้ดูแล และทีมสหวิชาชีพได้ด้วยตนเอง แต่
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อย่างไรก็ตามยังมีผู้ เข้าร่วมการวิจัยบางคนที่ไม่
สามารถใช้โปรแกรมนี้เพ่ือสื่อความหมายกับญาติ 
ผู้ดูแล และทีมสหวิชาชีพได้ทั้งๆที่ผู้ปุวยสามารถ
เข้าใจคําถามที่ผู้วิจัยถาม โดยผู้เข้าร่วมการวิจัยกลุ่ม
นี้ใช้การสื่อความหมายกับผู้วิจัยหรือบุคคลอ่ืนโดย
การใช้นิ้วมือชี้สิ่งที่ต้องการสื่อความหมาย และใช้
การพยักหน้าตอบรับ หรือส่ายหน้าตอบปฏิเสธ แต่
ไม่สามารถชี้ตอบในโปรแกรมได้ 

ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร เ รี ย น รู้ แ ล ะ
ความสามารถในการใช้โปรแกรมประยุกต์ภาพสื่อ
ความหมายสําหรับผู้ปุวยที่มีภาวะ Motor Aphasia 
บนอุปกรณ์แบบเคลื่อนย้ายง่าย(Tablet)พบว่า ผู้ที่
มีอายุน้อย (ช่วงอายุ 31-40 ปี) สามารถเรียนรู้การ
ใช้โปรแกรมได้เร็วกว่า และสามารถใช้โปรแกรมได้
ดีกว่าผู้ที่มีอายุมาก (ช่วงอายุมากกว่า 60 ปี) ผู้ที่มี
การศึกษาสูงสามารถเรียนรู้ได้เร็วและใช้โปรแกรม
ได้ดีกว่าผู้ที่มีการศึกษาน้อย ผู้ที่ประกอบอาชีพรับ
ราชการสามารถเรียนรู้และใช้โปรแกรมได้ดีกว่าผู้ที่
ประกอบอาชีพเกษตรกร ส่วนผู้ที่รับราชการกับผู้ที่
มีอาชีพรับจ้างพบว่าผู้มีอาชีพรับจ้างส่วนใหญ่ใน
การวิจัยนี้ทํางานอยู่ ในโรงงานอุตสาหกรรมมี
ความสามารถในการเรียนรู้ และความสามารถใน
การใช้โปรแกรมได้ไม่แตกต่างกัน 

ผลการประเมินโปรแกรมประยุกต์ภาพสื่อ
ความหมายสําหรับผู้ปุวยที่มีภาวะ Motor Aphasia 
บนอุปกรณ์แบบเคลื่อนย้ายง่าย(Tablet) พบว่า
โปรแกรมสามารถช่วยให้ผู้ปุวยโรคหลอดเลือด
สมองที่มีภาวะ Motor Aphasia สื่อความหมายกับ
ญาติ ผู้ดูแล และทีมสหวิชาชีพได้ตามที่ต้องการสื่อ
ความหมายด้วย แต่พบว่าการออกแบบรูปภาพ 
และการพัฒนาระบบโปรแกรมยังมีข้อจํากัดด้าน
คุณสมบัติบางประการของโปรแกรมและอุปกรณ์
แบบเคลื่อนย้ายง่ายถ้าได้มีการพัฒนาปรับปรุงจะ
ทําให้ อุปกรณ์และโปรแกรมประยุกต์ภาพสื่อ

ความหมายได้สะดวกและเหมาะสมยิ่งขึ้น โดย
สามารถจําแนกเป็นประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

 
1. ด้านอุปกรณ์แบบเคลื่อนย้ายง่าย 

จากการสั ง เกตการใช้ งานโปรแกรม
ประยุกต์ภาพสื่อความหมายสําหรับผู้ปุวยที่มีภาวะ
Motor Aphasia บนอุปกรณ์แบบเคลื่อนย้ายง่าย
(Tablet)ของผู้ เ ข้ าร่ วมการวิ จั ย โดยส่ วนใหญ่
สามารถใช้อุปกรณ์ได้ แต่มีผู้เข้าร่วมการวิจัยบางคน
นอกจากจะมีปํญหา Motor Aphasia แล้วยังมี
ปัญหาในเรื่องการทํางานประสานกันระหว่างมือกับ
ตา มีอาการสั่นของมือเวลาที่ตั้งใจชี้ และผู้เข้าร่วม
การวิจัยที่เป็นผู้สูงอายุซึ่งมีปัญหาทางด้านสายตาทํา
ให้เกิดการชี้ไม่ตรงปุุมที่ต้องการชี้ ถ้าปุุมมีขนาดเล็ก
ทําให้เกิดการชี้พลาด หรือชี้ไม่ตรงกับปุุมที่ต้องการ
จะชี้ได้ ดั้งนั้นปุุมกดต่างๆที่ใช้ควบคุมบนอุปกรณ์
แบบเคลื่อนย้ายง่ายควรมีขนาดที่ใหญ่พอสมควร
เพ่ือสะดวกต่อการใช้งาน 
 
2. ด้านโปรแกรมประยุกต์ภาพสื่อความหมาย
สําหรับผู้ปุวยที่มีภาวะ Motor Aphasia บน
อุปกรณ์แบบเคลื่อนย้ายง่าย(Tablet) 

ภาพและตัวอักษรที่แสดงบนอุปกรณ์แบบ
เคลื่อนย้ายง่ายผู้เข้าร่วมการวิจัยส่วนใหญ่สามารถ
ใช้ภาพและตัวอักษรเพ่ือสื่อความหมายกับผู้วิจัยได้ 
แต่มีผู้เข้าร่วมการวิจัยที่เป็นผู้สูงอายุอาจมีปัญหา
ทางด้านการมองเห็นซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการใช้งาน 
ดังนั้นถ้าต้องการที่จะทําให้โปรแกรมครอบคลุมการ
ใช้งานสําหรับผู้ที่มีภาวะ Motor Aphasia ทุกกลุ่ม
ภ าพและตั ว อั กษรที่ แ ส ด งบน อุปกรณ์ แบบ
เคลื่อนย้ายง่ายควรมีขนาดที่ใหญ่ไม่น้อยกว่าขนาด 
20 points ตัวพิมพ์หนา (Bold) 

ภาพและตัวอักษรที่แสดงบนอุปกรณ์แบบ
เคลื่อนย้ายง่ายในแต่ละหมวดส่วนใหญ่เป็นภาพที่
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สามารถสื่อความหมายได้ชัดเจน แต่ภาพในบาง
หมวดมีความคล้ายคลึงกันดังแสดงในภาพที่ 3 เช่น
ภาพกางนิ้วกับภาพแบมือ และภาพเสื้อแขนยาวกับ
ภาพเสื้อเชิ้ต ซึ่งมีความคล้ายคลึงกันมากจนทําให้ 
 
 
 
 
 
 

ผู้เข้าร่วมการวิจัยบางคนไม่สามารถแยกแยะภาพได้
ชัดเจน ดังนั้นในแต่ละหมวดภาพและแต่ละหน้าจอที่
แสดงผลควรใช้ภาพที่มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน
เพ่ือสะดวกต่อการใช้สื่อความหมายได้อย่างถูกต้อง 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 3 แสดงตัวอย่างรูปภาพทีม่ีความคล้ายคลึงกัน

 
 
 
 

 
 
 

ภาพกางนิ้ว ภาพแบมือ 

ภาพเสื้อแขนยาว ภาพเสื้อเชิ้ต 
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จํานวนภาพในแต่ละหมวดที่แสดงบนอุปกรณ์
แบบเคลื่อนย้ายง่ายบางหมวดมีจํานวนที่เหมาะสมแล้ว 
แต่บางหมวดมีจํานวนมากเกินไปทําให้ผู้เข้าร่วมการ
วิจัยใช้เวลานานในการค้นหาภาพดังนั้นภาพที่แสดงบน
อุปกรณ์แบบเคลื่อนย้ายง่ายควรมีจํานวนไม่เกิน 4 ภาพ
ต่อหน้าจอหรือควรมีเพียงเฉพาะภาพที่จําเป็นต่อการใช้
งานสําหรับกิจกรรมนั้นๆ และควรเป็นภาพที่ใช้อยู่เป็น
ประจําในชีวิตประจําวันเพ่ือสะดวกต่อการเลือกภาพใน
การสื่อความหมาย 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากงานวิจัย 

1. ผู้ปุวยที่มีอาการ Motor Aphasia เนื่องมาจาก
ภาวะโรคหลอดเลือดในสมองสามารถใช้เทคโนโลยีที่เป็น
โปรแกรมประยุกต์ภาพสื่อความหมายสําหรับผู้ปุวยที่มี
ภาวะ Motor Aphasia บนอุปกรณ์แบบเคลื่อนย้ายง่าย
(Tablet) ในการสื่อความหมายกับผู้เกี่ยวข้องได้ 

2. ผลงานวิจัยสามารถนําไปเป็นแนวทาง
ปรับปรุงและพัฒนาเพ่ือนําไปใช้ในผู้ปุวยที่มีภาวะ 
Motor Aphasia ที่มีสาเหตุจากโรคๆอ่ืนเช่น โรคสมอง
พิการ สมองได้รับอุบัติเหตุ และโรคออทิสซึ่ม (Autism) 

3. ผลงานวิจัยจะสามารถใช้เป็นแนวทางใน
การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านการสื่อความหมายให้
สามารถใช้งานไดส้ะดวกยิ่งขึ้น 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
 ผลการวิจัยข้างต้นแสดงให้เห็นว่าในบาง
ประเด็นของอุปกรณ์และโปรแกรมประยุกต์ภาพสื่อ
ความหมายสําหรับผู้ปุวยที่มีภาวะ Motor Aphasia บน
อุปกรณ์แบบเคลื่อนย้ายง่าย(Tablet) นั้น หากผู้ปุวย
โรคหลอดเลือดสมองที่มีภาวะ Motor aphasia จะ
นําไปใช้เพ่ือประโยชน์ในการฟ้ืนฟูสมรรถภาพและใช้สื่อ
ความหมายในชีวิตประจําวันให้ได้ประโยชน์นั้นควรมี 
การปรับปรุงและแก้ไขตามข้อเสนอแนะดังนี้ 

1. ภาพที่นําไปใส่ในโปรแกรมประยุกต์ภาพสื่อ
ความหมายสําหรับผู้ปุวยที่มีภาวะ Motor Aphasia บน
อุปกรณ์แบบเคลื่อนย้ายง่าย (Tablet) เมื่อนําไปใช้ใน
ชีวิตประจําวันต้องเป็นภาพที่บุคคลที่นําไปใช้คุ้นเคย 
เป็นสิ่งที่ใช้อยู่เป็นประจํา และภาพต้องสื่อความหมาย
ตามที่ผู้ปุวยต้องการได้ชัดเจน 

2. ตัวอักษรที่ประกอบใต้ภาพต้องมีขนาดไม่
น้อยกว่า 20 points ตัวพิมพ์หนา เพ่ือสะดวกต่อการอ่าน 

3. จํานวนหมวดหัวข้อของรูปภาพควรมี
เฉพาะเท่าที่จําเป็นที่ต้องการใช้สื่อสารเพ่ือสะดวกใน
การค้นหาภาพที่ต้องการสื่อสาร 

     4. จํานวนภาพในแต่ละหมวดต้องมีจํานวนไม่
เกิน 4 ภาพหรือควรมีเพียงเฉพาะภาพที่จําเป็นต่อการ
ใช้งานสําหรับกิจกรรมนั้นๆ และควรเป็นภาพที่ใช้อยู่
เป็นประจําในชีวิตประจําวันเพ่ือสะดวกต่อการเลือก
ภาพในการสื่อความหมาย 

    5. ควรหลีกเลี่ยงภาพที่มีความคล้ายกัน เนื่องจาก
อาจเป็นเหตุทําให้เกิดการสื่อความหมายที่ผิดพลาด 

จากข้อเสนอแนะที่กล่าวมาข้างต้นสามารถใช้
เป็นข้อมูลในการปรับปรุงทั้งในส่วนของอุปกรณ์แบบ
เคลื่ อนย้ ายง่ ายและโปรแกรมประยุกต์ภาพสื่ อ
ความหมายสําหรับผู้ปุวยที่มีภาวะ Motor Aphasia บน
อุปกรณ์แบบเคลื่อนย้ายง่าย (Tablet) สามารถนํา
อุปกรณ์แบบเคลื่อนย้ายง่าย (Tablet) และโปรแกรม
ประยุกต์ภาพสื่อความหมายสําหรับผู้ปุวยที่มีภาวะ 
Motor Aphasia บนอุปกรณ์แบบเคลื่อนย้ายง่าย 
(Tablet) ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งในด้านการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพของผู้ปุวย และใช้สื่ อความหมายใน
ชีวิตประจําวัน อีกทั้งเพ่ือใช้เป็นข้อมูลและแนวคิด
สําหรับผู้ที่สนใจในการทําวิจัยต่อไป 
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รูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ส าหรับคนพิการทางการได้ยิน 
A Model of e-Book for Persons with Hearing Impairment 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) นําเสนอรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สําหรับคนพิการ
ทางการได้ยิน 2) ศึกษาความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฯ 3) ศึกษาความคิดเห็น
ของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฯ การวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยได้จัดทําหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สําหรับ
คนพิการทางการได้ยิน และเผยแพร่บนอินเตอร์เน็ตในรูปของ Digital Publishing Suite (DPS) จากนั้นนํา
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฯ ไปประเมินความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ และกลุ่มตัวอย่างเพ่ือวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็น ผลการวิจัยสรุปได้ว่า 1) ผลการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ
ด้านเทคโนโลยีพบว่า คุณภาพหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฯ ในภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.70) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านที่มากที่สุดอันดับ 1 คือ ด้านความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดับมากที่สุ ด    
( = 5.00) อันดับ 2 คือ ด้านการออกแบบอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.74) และอันดับ 3 คือด้านเนื้อหาอยู่ใน
ระดับมาก ( = 4.48)ผลการประเมินความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญด้านคนพิการทางการได้ยินพบว่า หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ฯ ในภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.27)   เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามี
คะแนนความคิดเห็นเท่ากัน 3 ด้านคือ ด้านการออกแบบ ด้านการใช้งาน และด้านการปฏิสัมพันธ์ อยู่ใน
ระดับปานกลาง ( = 3.33)  ผลการศึกษาความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นคนพิการทางการได้ยินพบว่า 
คุณภาพหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฯ ในภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.79) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่าอันดับ 1 คือด้านการใช้งานอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.83) อันดับ 2 คือด้านการออกแบบอยู่ในระดับ
มากที่สุด ( = 4.79) และอันดับ 3 คือด้านการปฏิสัมพันธ์อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.79)  
 
ค าส าคัญ:  อีบุ๊ค, หนังสืออิเล็กทรอนิกส์, หนังสือสําหรับคนพิการทางการได้ยิน 
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ABSTRACT 
 The purposes of this research were 1) to proposed model of Electronic Book      
(e-Book) for Deaf and Hard of Hearing person (DHH) 2) to study opinions of expert to       
e-Book 3) to study opinions of samples. The researcher have developed e-Book and 
published by Digital Publishing Suite (DPS) and then evaluated from expert and the 
samples.  The result of this research found that 1) The total quality of e-Book from expert 
technology is very good ( = 4.70) in consider by item found that 1st The knowledge and 
comprehension is very good ( = 5.00) 2nd The design is very good ( =4.74) 3rd The content 
is good ( =4.48). 2) The total quality of e-Book from DHH expert is normal ( =3.27) in 
consider by item found that The design, The usability, and The interactive are normal       
( =3.33) 3) The opinions of samples found that The total quality of e-Book is very good     
( =4.79) in consider by item found that 1st The usability is very good ( =4.83) 2nd The 
design is very good ( =4.79) 3rd The interactive is very good ( =4.79) 
 
Keywords: e-Book, Electronic Book, Book for Deaf, e-Book for Deaf 
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บทน า 
ปัจจุบันเทคโนโลยีแท็บเล็ตมีความก้าวหน้า

และมีบทบาทต่อวงการการศึกษา และการใช้
ชีวิตประจําวันมากขึ้นทําให้สื่อต่างๆ หันมาพัฒนา
เนื้อหาในรูปของดิจิทัล(Digital Content) ที่สามารถ
นํ า เสนอได้บนอุปกรณ์แท็บเล็ ตไม่ ว่ าจะเป็ น
แอพพลิเคชั่นต่างๆ  เกมส์, สื่อสังคมออนไลน์  
(Social Media) นิตยสารอิเล็กทรอนิกส์  (e-
Magazine)(คนส่วนใหญ่ใช้ Tablet ทําอะไรกัน, 
2554,ออนไลน์) 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) e-Book 
ส่วนใหญ่ออกแบบมาสําหรับคนปกติทั่วไปไม่ได้
คํานึงถึงกลุ่มคนพิการทางการได้ยิน ทําให้คนพิการ
ทางการได้ยินไม่มีโอกาสเข้าถึงสื่อในรูปแบบใหม่ 
เนื่องจากมีข้อจํากัดในการรับรู้ ทําให้กลุ่มคนพิการ
ทางการได้ยินไม่มีโอกาสเข้าถึงสื่อในรูปแบบใหม่นี้ 
(ความพิการทางการได้ยิน, 2555, ออนไลน์) 

คนพิการทางการได้ยินจําเป็นต้องได้รับสื่อ
หรือช่องทางในการรับรู้เพ่ิมมากขึ้นเพื่อทดแทนช่อง
ทางการรับรู้ที่สูญเสียไป ดังนั้นการพัฒนาสื่อเพ่ือการ
รับรู้ของคนพิการทางการได้ยินจําเป็นต้องมีการ
ผสมผสานสื่อในหลากหลายรูปแบบเพ่ือช่วยให้คน
พิการทางการได้ยินสามารถรับรู้ได้ง่ายขึ้น เช่น ภาษา
มือ รูปภาพ สัญลักษณ์ การโต้ตอบที่สามารถสื่อ
ความหมายได้ ซึ่งคุณสมบัติดังกล่าวนี้สามารถพัฒนา
ได้สะดวกมากขึ้นในปัจจุบัน เนื่องจากความพร้อมใน
ด้านเทคโนโลยี และระบบการสื่อสารโทรคมนาคมที่
ก้าวหน้า หนังสืออิเล็กทรอนิกส์จึงเป็นอีกช่องทาง
หนึ่ งในการรวบรวมข้อดีต่างของสื่อหลากหลาย
รูปแบบ ซึ่งหากมีการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
สําหรับคนพิการทางการได้ยินโดยเฉพาะจะเป็น
ประโยชน์ต่อคนพิการทางการได้ยินในการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารได้มากขึ้น 

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาการออกแบบ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฯ ที่เหมาะสมสําหรับคนพิการ

ทางการได้ยิน โดยการออกแบบเนื้อหาให้มีภาพ 
ภาษามือ ประกอบมีการปฏิสัมพันธ์ (Interactive) 
กับเนื้อหา มีการผสมผสานสื่อหลากหลายรูปแบบเพ่ือ
ช่วยส่งเสริมการรับรู้ของคนพิการทางการได้ยิน ซึ่ง
ผลการวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการออกแบบสื่อการ
เรียนการสอนสําหรับคนพิการทางการได้ยิน หรือเป็น
อีกช่องทางหนึ่งในการพัฒนาสื่อสําหรับคนพิการ
ทางการได้ยินต่อไปในอนาคต 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.เพ่ือนําเสนอรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
สําหรับคนพิการทางการได้ยิน  

2.เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่
มีต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฯ 

3.ศึกษาความคิดเห็นของคนพิการทางการ  
ได้ยิน ที่มีต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฯ 
 
วิธีด าเนินการ 

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลองเบื้องต้น 
(Pre Experimental Research) โดยใช้แบบแผนการ
วิจัยแบบกลุ่มทดลองกลุ่มดียววัดผลหลังการทดลอง  
(One-Group Posttest Design) 
 
เกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้าร่วมการวิจัย  
(Inclusion criteria) ประกอบด้วยสองกลุ่มคือ 

1.กลุ่มผู้ เชี่ ยวชาญ (Expert Group) 
ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีจํานวน 3 
ท่าน พิจารณาจากคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ํากว่าระดับ
ปริญญาเอก หรือตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่าระดับ
รองศาสตราจารย์ ในสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีทางการศึกษาหรือ
สาขาที่ เกี่ยวข้อง มีความรู้  ความเชี่ยวชาญด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยี  สื่ อดิจิ ตอล 
เทคโนโลยีสื่อมัลติมีเดีย เทคโนโลยีสื่อออนไลน์ 
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2. ผู้เชี่ยวชาญด้านคนพิการทางการได้ยิน 
จํานวน 3 ท่าน พิจารณาจากคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ํา
กว่าระดับปริญญาโท สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับคน
พิการหรือมีตําแหน่งทาง วิชาการไม่ต่ํากว่าระดับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มีความรู้ความเชี่ยวชาญ หรือ
ลักษณะของการทํางานที่ เกี่ยวข้อง กับคนพิการ
ทางการได้ยิน เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจถึงความ
ต้องการทางกายภาพ อารมณ์ สังคม การรับรู้ และ
ความรู้สึกของคนพิการทางการได้ยิน หรือเป็นหนึ่งใน
คนพิการทางการได้ยิน 

3. กลุ่มทดลอง (Experimental Group) คือ
คนพิการทางการได้ยินและไม่มีปัญหาความพิการ
ซ้ําซ้อน ซึ่งเป็นคนพิการทางการได้ยินทั่วไปโดยทํา
การสุ่มกลุ่มตัวอย่างจํานวน 35 คนมาเพ่ือเข้าร่วมการ
วิ จั ยโดยให้ กลุ่ มตั วอย่ างทดลองอ่ านหนั งสื อ
อิเล็กทรอนิกส์ แล้วตอบแบบสอบถามความคิดเห็นที่
มีต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในด้านต่างๆ เช่นด้านการ
ออกแบบ ด้านการใช้งาน ด้านเนื้อหา ด้านปฏิสัมพันธ์
ด้านความรู้ความเข้าใจ ทั้งนี้การเข้าร่วมการวิจัย
ดังกล่าวเป็นไปตามความสมัครใจ 

 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

ประชากรคือบุคคลทั่วไปซึ่งเป็นคนพิการ
ทางการได้ยิน ทั้งนี้ผู้วิจัยเก็บข้อมูลกับนักศึกษา 
อาจารย์และ บุคคลากรสายสนับสนุนที่เป็นคนพิการ
ทางการได้ยิน จากวิทยาลัยราชสุดาด้วย จํานวน 
116(N) คน  

กลุ่มทดลองคือ บุคคลทั่วไปซึ่งเป็นคนพิการ
ทางการได้ยินวิทยาลัยราชสุดา จํานวน 90(n) คน 
 โดยวิธีการคํานวณจากสูตร 

สูตร n = N 
   1+N (e)2 

การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยสุ่มจากกลุ่ม
นักศึกษาที่มีตารางเรียนตรงกับวันที่ผู้วิจัยจะทําการ
เก็บข้อมูล 

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) 
1. การหาค่าเฉลี่ย ( x )  
2. การหาคา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.)  

 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

1.หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฯ (e-Book) สําหรับ
คนพิการทางการได้ยิน 

2.แ บ บ ส อ บ ถ า ม ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ห นั ง            
สืออิเล็กทรอนิกส์ฯสําหรับคนพิการทางการได้ยิน 
 
ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือวิจัย 
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฯ สําหรับคนพิการทางการได้ยิน 

1.ศึกษาหลักการ ทฤษฎีการรับรู้  การ
ออกแบบสื่อสําหรับคนพิการทางการได้ยิน 

2.ศึกษาวิธีการทําหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
โปรแกรมที่ใช้ในการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

3.พิจารณาเลือกเนื้อหา โดยการสอบถาม
ความคิดเห็นจากผู้ เชี่ยวชาญ เนื้อหาในหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์  ประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่อง
เทคโนโลยี การท่องเที่ยว อาหาร ศิลปะ ข่าวคราว
ความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อคน
พิการทางการได้ยิน 

4. ออกแบบและจัดทําหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
5.นําหนังสืออิ เล็กทรอนิกส์ ไปขอความ

คิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ 
 6.ปรั บปรุ งแก้ ไขตามคํ าแนะนํ าของ

ผู้เชี่ยวชาญ 
7.นําหนังสือิเล็กทรอนิกส์ไปประเมินความ

คิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ และทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 
 
แบบสอบถามความคิดเห็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

1.ศึกษารูปแบบวิธีการสร้างแบบสอบถาม 
2.สร้างแบบสอบถาม 
3.นําแบบสอบถามไปขอความคิดเห็นจาก

ผู้เชี่ยวชาญ  
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4.ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามตามข้อแนะนํา
ของผู้เชี่ยวชาญ 

5.นําแบบสอบถามไปทดลองใช้กับกลุ่ม
ตัวอย่าง 

 
ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 
  1.ศึกษาธรรมชาติของคนพิการทางการได้ยิน 
การรับรู้ของคนพิการทางการได้ยิน  

2.ศึกษารูปแบบหนังสืออิ เล็กทรอนิกส์  
(e-Book) สําหรับคนพิการทางการได้ยิน  

3.ศึ ก ษ า ก า ร ใ ช้ โ ป ร แ ก ร ม  Adobe 
InDesignในการทําหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ และ
เ ผ ยแพร่ บน อิน เ ตอ ร์ เ น็ ต ใ น รู ป ขอ ง  Digital 
Publishing Suite (DPS) โดยรูปแบบของหนังสือจะ
มี การผสมผสานสื่อหลากหลายรูปแบบ เช่น ข้อความ 
ภาพนิ่ง ภาพสไลด์โชว์ วิดีทัศน์ ภาพ 360 องศา 
(Panorama) การปฏิสัมพันธ์กับเนื้อหา (Interactive) 
และภาพบรรยายภาษามือ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 ภาพเนื้อหาในหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฯ 
                ที่มีภาพภาษามือ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 2 การปฏิสัมพันธ์กับเนื้อหา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 3 เนื้อหาภายในหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ 

              เป็นประโยชน์ต่อคนพิการทางการได้ยิน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4 หน้าปกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฯ 
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4.นําหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฯ ไปประเมิน
ความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ และปรับปรุงแก้ไข 

5.นําหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฯ ไปประเมิน
ความคิดเห็นกับกลุ่มตัวอย่างเพ่ือวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็น 

 
การวิเคราะห์ผลการวิจัย 

ผลลัพธ์หลัก(Primary Outcome) คือระดับ 
ความคิดเห็ นของกลุ่ มตั วอย่ างที่ มี ต่ อหนั งสื อ
อิเล็กทรอนิกส์ฯในด้านต่างๆ เช่นด้านการออกแบบ 
ด้านการใช้งาน ด้านเนื้อหา ด้านการปฏิสัมพันธ์ตาม
หลักการของ User Interface Design และ Usability 
Test 
 
ผลการวิจัย 
1.ผลการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลย ี
 
ตารางที่ 1 ผลการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี 
 
รายการ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน 

มาตรฐาน 
แปลผล 

ด้านการออกแบบ 4.74 .257 มากที่สุด 
ด้านเนื้อหา 4.48 .555 มาก 
ด้านการใช้งาน 4.63 .505 มากที่สุด 
ด้านการ
ปฏิสัมพันธ ์

4.67 .481 มากที่สุด 

ด้านความรู้ความ
เข้าใจ 

5.00 .000 มากที่สุด 

รวม 4.70 .360 มากที่สุด 
 

จากตารางที่ 1 พบว่าคุณภาพหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ฯ ในภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก
ที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.70 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ .360 เมื่อ พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าด้านที่
มากที่สุด อันดับ 1 คือ ด้านความรู้ความเข้าใจมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.00 ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐานเท่ากับ 
.000 รองลงมา อันดับ 2 คือ ด้านการออกแบบอยู่ใน
ระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.74 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ .257 และด้านเนื้อหาอยู่ในระดับ

มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.48 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ .555 

 
2.ผลการประเมินโดยผู้ เชี่ยวชาญด้านคนพิการ
ทางการได้ยิน 
 
ตารางที่ 2 ผลการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญด้านคน
พิการทางการได้ยิน 
 

รายการ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปลผล 

ด้านการออกแบบ 3.33 .385 ปานกลาง 
ด้านเนื้อหา 3.10 .308 ปานกลาง 
ด้านการใช้งาน 3.33 .433 ปานกลาง 
ด้านการปฏิสัมพันธ ์ 3.33 .385 ปานกลาง 

รวม 3.27 .378 ปานกลาง 
 

จากตารางที่  2 พบว่า คุณภาพหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ฯ ในภาพรวมทุกด้านอยู่ ในระดับ   
ปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.27 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ .378 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 
ด้านการออกแบบอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.33 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .385 
ด้านการใช้งาน อยู่ ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.33 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .433 
ด้านการปฏิสัมพันธ์ อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.33 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .385 
และด้านเนื้อหาอยู่ ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.10 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .308 
ตามลําดับ 
 
3.ผลการประเมินความคิดเห็นโดยกลุ่มตัวอย่าง 

 
ตารางที่ 3 ผลการประเมินโดยกลุ่มตัวอย่าง    

รายการ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปลผล 

ด้านการออกแบบ 4.79 .432 มากที่สุด 
ด้านเนื้อหา 4.75 .437 มากที่สุด 
ด้านการใช้งาน 4.83 .392 มากที่สุด 
ด้านการปฏิสัมพันธ ์ 4.79 .408 มากที่สุด 
รวม 4.79 .417 มากที่สุด 
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จากตารางที่  3 พบว่ าคุณภาพหนั งสื อ
อิเล็กทรอนิกส์ฯ ในภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก 
ที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.79 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ .417  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอันดับ 1 
คือด้านการใช้งาน อยู่ในระดับมากที่สุดมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ4.83 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ ากับ .392
รองลงมา อันดับ 2 คือด้านการออกแบบ อยู่ในระดับ
มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.79 ส่วนเบี่ ยงเบน 
มาตรฐานเท่ากับ .432 อันดับ 3 คือด้านการ
ปฏิสัมพันธ์อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.79 ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐานเท่ากับ .408 และด้าน
เนื้อหาอยู่ในระดับมากที่สุดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.75 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .437 

 
อภิปรายผล 

ผลการวิจัยชี้ ให้ เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างมี
ความพึงพอใจต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฯ ในด้าน
การใช้งานอยู่ ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้ เนื่องจาก
รูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฯ สําหรับคนพิการ
ทางการได้ยิน มีการผสมผสานสื่อหลากหลาย 
รูปแบบ เช่น ข้อความ ภาพนิ่ง ภาพสไลด์โชว์ 
วิ ดี ทั ศน์  ภ าพ  360  อ งศ า (Panorama) ก า ร
ปฏิสัมพันธ์กับเนื้อหา (Interactive) และวิดีโอ
บรรยายภาษามือ ซึ่งช่วยให้คนพิการทางการได้ยิน
สามารถ เข้ า ใจ เนื้ อหาและใช้ งานได้สะดวก 
รองลงมาคือด้านการออกแบบทั้ งนี้ เนื่องจาก 
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฯ ผู้วิจัยออกแบบโดยยึด
ลักษณะการเข้าถึงสื่อมัลติมี เดียของคนพิการ
ทางการได้ยิน ทั้งนี้เพ่ือให้คนพิการทางการได้ยิน
สามารถเรียนรู้และใช้งานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฯ 
โดยมีการปฏิสัมพันธ์กับเนื้อหาบนแท็บเล็ตได ้

ผลการประเมิ น โดยผู้ เ ชี่ ยวชาญด้ าน
เทคโนโลยีพบว่า ด้านความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดับ
มากที่ สุ ด ทั้ งนี้ เนื่ องจากเนื้ อหาภายในหนั งสือ
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นเนื้อหาที่สามารถเรียนรู้ได้ง่าย    

มีความสนุกสนาน เนื่องจากผู้ใช้สามารถมีปฏิสัมพันธ์
กับเนื้อหาได้หลากหลายรูปแบบ ซึ่ งช่วยให้ผู้ ใช้
สามารถเรียนรู้และเข้าใจเนื้อหาได้ดีขึ้น รองลงมาคือ
ด้านการออกแบบ ทั้งนี้ผู้วิจัยให้ความเห็นว่า การ
ออกแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฯ โดยใช้โปรแกรม 
InDesign ช่วยให้การออกแบบเนื้อหาทําได้
หลากหลายรูปแบบ สามารถนําไปประยุกต์ใช้กับ
เนื้อหาได้หลากหลายรูปแบบ ตอบสนองการใช้งาน
ของผู้ใช้ และตอบสนองความต้องการของผู้ออกแบบ
เนื้อหาได้มากขึ้น ทําให้ผู้ออกแบบเนื้อหาสามารถ
คิดค้นรูปแบบการนําเสนอใหม่ๆ ที่น่าสนใจ และช่วย
ส่งเสริมการเรียนรู้ได้ดีขึ้น 
      ผลการประเมินความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ
ด้านคนพิการทางการได้ยินพบว่า ด้านการออกแบบ
อยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้ผู้เชี่ยวชาญให้ความเห็นว่า
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฯ ควรมีการปรับปรุงคุณภาพ
ของหนังสือให้ดียิ่งขึ้นเช่น 

- ควรมีภาพภาษามือประกอบในเนื้อหาอย่าง
สม่ําเสมอ 

- ควรเพ่ิมคําอธิบายการใช้งานให้ชัดเจนมาก
ขึ้น เช่นคลิก 2 ครั้งเพ่ือดูข้อมูล หรือคลิก 
แล้วเลื่อนเพ่ือดูภาพขยาย เป็นต้น 

- ถ้าเนื้อหามีคําศัพท์เฉพาะที่ยังไม่มีภาษามือ 
คว ร ใ ช้ ภ าพประกอบด้ ว ย เ พ่ื อ ให้ สื่ อ
ความหมายได้ชัดเจนยิ่งขึ้น 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะส าหรับการใช้งาน 

1. ในการออกแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฯ 
ควรทําการสํารวจความต้องการของคนพิการทางการ
ได้ยินว่าต้องการให้รูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฯ มี
คุณลักษณะอย่างไร รวมถึงเนื้อหาที่คนพิการทางการ
ได้ยินสนใจ ทั้งนี้เพ่ือให้การออกแบบเป็นไปตามความ
ต้องการของคนพิการทางการได้ยินมากที่สุด 
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2. ควรออกแบบเนื้อหาให้ผู้ใช้สามารถคลิก
เลือกรูปแบบของตัวอักษร ขนาด และสีพ้ืนหลังตาม
ความต้องการของผู้ใช้ได้ ทั้งนี้เพ่ือตอบสนองความ
แตกต่างระหว่างบุคคล 

3. ควรพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฯ เป็น
แบบสอง Layout คือสามารถดูเนื้อหาได้ทั้งแนวตั้ง 
และแนวนอน ซึ่งตัวโปรแกรม InDesign สามารถ
ทําได้ แต่ขนาดไฟล์ของหนังสือจะมีขนาดใหญ่ขึ้น
เป็นสองเท่าด้วยเช่นกันซึ่งควรศึกษาวิธีการทํา
หนังสือ 2 Layout 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 

1. การออกแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฯ 
ควรออกแบบให้รองรับกับคนพิการประเภทอ่ืนๆ ด้วย
เช่น คนพิการทางสายตา คนพิการด้านทุพพลภาพ
เป็นต้น เพ่ือให้บุคคลเหล่านี้สามารถเข้าถึงสื่อการ
เรียนรู้ 

2. ควรพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฯ ให้
ผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดและใช้งานได้ง่ายขึ้น โดย
พัฒนาให้หนังสือเป็น Applications ที่อยู่ใน 
Apple App Store หรือ Google Play Store
เพ่ือให้ผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดและใช้งานได้ง่าย 

3. ควรพัฒนาภาษามือที่ใช้ในหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ฯ ให้สามารถเลือกดูภาษามือไทย 
และภาษามือสากลได้ เพ่ือรองรับคนพิการทางการ
ได้ยินที่สื่ อสารด้วยภาษามือสากล ซึ่ งจะเป็น
ประโยชน์ต่อคนพิการทางการได้ยินมากขึ้น 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาสภาพและปัญหากระบวนการสอนการออกแบบเครื่องดินเผา
สําหรับนักศึกษาหูหนวก วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล และ 2) พัฒนารูปแบบกระบวนการสอนการ
ออกแบบเครื่องดินเผาสําหรับนักศึกษาหูหนวก วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล 
 ผลการวิจัยสรุปดังนี้ 
 1. สภาพและปัญหากระบวนการเรียนการสอน พบว่า ปัญหาจะอยู่ ในส่วนของผู้ เรียนที่             
สืบเนื่องมาจากวิธีการรับรู้ของคนหูหนวกและส่งผลต่อการเตรียมการสอนและการดําเนินการสอน จึงได้
พัฒนารูปแบบกระบวนการสอนการออกแบบเครื่องดินเผาสําหรับนักศึกษาหูหนวก วิทยาลัยราชสุดา 
มหาวิทยาลัยมหิดล ประกอบด้วย 9 ขั้นตอนคือ 1)นําเข้าสู่การสร้างงานออกแบบ  2)การสร้างหัวข้อและ
ขอบเขตในการออกแบบ 3)การเก็บข้อมูล 4)การค้นคว้าหาข้อมูล(ผลิตภัณฑ์) 5)การค้นคว้าหาข้อมูล(ที่มา
ของการออกแบบ) 6)การวิเคราะห์ข้อมูล 7)การร่างแบบ 8)การคัดเลือกแบบและออกแบบรายละเอียด  
และ 9)การประเมินผลงาน  
 2. ปัจจัยเงื่อนไขที่เก้ือหนุนให้กระบวนการสอนการออกแบบเครื่องดินเผาสําหรับนักศึกษาหูหนวก
มีประสิทธิภาพต้องประกอบไปด้วย ด้านผู้สอน ด้านผู้เรียน และด้านการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 
ได้แก่ ล่ามภาษามือไทย ผู้จดคําบรรยาย ผู้ช่วยสอน และเจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์   

3. ผลการประเมินรูปแบบกระบวนการสอนการออกแบบเครื่องดินเผาสําหรับนักศึกษาหูหนวกโดย
ผู้เชี่ยวชาญจํานวน 10 ท่าน พบว่ามีความเหมาะสม (Mean อยู่ระหว่าง 4.30 ถึง 4.60) และความเป็นไปได้ 
(Mean อยู่ระหว่าง 4.30 ถึง 4.50) มากถึงมากท่ีสุดในการนําไปใช้  
 
ค าส าคัญ: กระบวนการสอนการออกแบบเครื่องเคลือบดินเผา, นักศึกษาหูหนวก 
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Abstract 
 The purpose of this study were to: 1) study states and problems of a ceramic 
design teaching process and 2) develop a teaching process model of ceramic design for 
deaf student in Ratchasuda College, Mahidol University. Results indicate that the main 
problem of the ceramic design instruction comes from the deaf students’ perception 
problem resulting in negative effects on preparation and teaching  processes. A model of 
teaching  processes, therefore, has been developed for the purpose of solving the 
problem. The model includes 9 important steps as follow ; 1) introducing the ceramic 
design works, 2) posting a construct to ground the creation of topic and scope of ceramic 
design, 3) teaching how to collect the product data, 4) searching for product information, 
5) searching for the data base of ceramic designs, 6) conducting data analyses, 7) sketching 
and modeling, 8) selecting the designs and discussing on the product details, and           
9) evaluating the product. With regard to the key supportive factors that could be helpful 
in the development of effective teaching process, the researcher can give the list namely; 
1) the instructor factors, 2) the student factors, and 3) the academic support factors 
including interpreter, the note taker, the teaching assistant, and the audio-visual 
technician. The evaluation results giving by  10 experts, in terms of the degrees of 
suitability and feasibility, the design model were on  the averages of 4.30 to 4.60 and 4.30 
to 4.50, respectively.       
 
Keywords: A Ceramic Design Teaching Process, Deaf Student 
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บทน า 
 การจัดการเรียนการสอนทางด้านการ
ออกแบบเครื่องเคลือบดินเผาในปัจจุบันล้วนแล้วแต่
มี จุ ด ป ร ะ ส ง ค์ เ พ่ื อ ผ ลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี ค ว า ม รู้ 
ความสามารถด้านการออกแบบเครื่องเคลือบดิน
เผา สามารถนําความรู้ไปประกอบอาชีพได้อย่าง
เชี่ยวชาญ (สถาบันพัฒนศิลป์, 2555) นอกจากนี้ยัง
สามารถออกแบบเพ่ือตอบสนองอุตสาหกรรมการ
ผลิตเซรามิกของไทย และพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์
เพ่ือเพ่ิมมูลค่า โดยใช้กระบวนการออกแบบอย่าง
สร้างสรรค์ (พิพัฒน์ จิตต์อารีย์รักษ์ , 2555) 
วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นอีก
สถาบันหนึ่งที่มีการจัดการเรียนการสอนด้านเครื่อง
เคลื อบดิน เผามาตั้ ง แต่ ปี  พ .ศ . 2542  โดยมี
จุดมุ่ งหมายเ พ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความรู้  ความ
เชี่ยวชาญในวิชาชีพด้านการออกแบบเครื่องเคลือบ
ดินเผาด้วยเช่นกัน โดยในการจัดการเรียนการสอน
ในวิชาเอกศิลปกรรมประยุกต์ด้านเครื่องดินเผาได้
ออกแบบการจัดการเรียนการสอนตามแนวทาง/
มาตรฐานการสอนด้านการออกแบบที่ทุกสถาบันใช้
กันโดยเริ่มจากการให้ความรู้ในกลุ่มของวิชาพ้ืนฐาน
ทางศิลปะและการออกแบบ แล้วเชื่อมต่อกับกลุ่ม
วิชาพ้ืนฐาน ทักษะความรู้ทางเครื่องเคลือบดินเผา 
แล้วจึงเข้าสู่กลุ่มวิชาประมวลความรู้ไปใช้ซึ่งเป็น
กลุ่ ม วิ ช าที่ นั กศึ กษาจะต้ องนํ า คว ามรู้ เ ข้ า สู่
กระบวนการออกแบบเครื่องเคลือบดินเผา  
 แม้ว่าวิชาเอกศิลปกรรมประยุกต์ด้าน
เครื่องดินเผาจะได้มีการออกแบบและจัดการเรียน
การสอนด้านการออกแบบเครื่องเคลือบดินเผาตาม
แนวทาง/มาตรฐานที่ทุกสถาบันที่ผลิตบัณฑิตด้าน
เครื่องเคลือบดินเผาใช้กันแล้ว แต่สิ่งที่แตกต่างกับ
ทุกสถาบันคือกลุ่มผู้ เรียน โดยเฉพาะผู้ เรียนใน
วิชาเอกศิลปกรรมประยุกต์ด้านเครื่องดินเผาที่
วิทยาลัยราชสุดาคือกลุ่มผู้เรียนที่เป็นคนหูหนวก ซึ่ง
มีวิธีการสื่อสารที่แตกต่างจากคนทั่วไป จากการ

จัดการเรียนการสอนที่ผ่านมาพบว่าปัญหาในการ
เรียนการสอนให้แก่กลุ่มผู้เรียนที่เป็นคนหูหนวกคือ 
นักศึกษาไม่สามารถออกแบบเครื่องเคลือบดินเผา
ได้ดีหรือเหมาะสมกับหน้าที่การใช้สอยและไม่ตรง
กับความต้องการในการใช้งาน รูปแบบไม่น่าสนใจ 
จึงตั้งข้อสมมติฐานว่าน่าจะสืบเนื่องมาจากการไม่
เข้าใจในลําดับและขั้นตอนกระบวนการออกแบบ
อย่างชัดเจน ไม่เข้าใจว่าในแต่ละขั้นตอนมีการ
เชื่อมโยงการทํางานกันอย่างไร ซึ่งแตกต่างจาก
ผู้ เ รี ย นทั่ ว ไ ปที่ ส า ม า ร ถ เ ข้ า สู่ ก ร ะบวนกา ร
ออกแบบสร้างงานได้ตามลําดับขั้นการออกแบบได้ 
เป็นผลให้เกิดปัญหา คือ 1) ใช้เวลาในการจัดการ
เรียนการสอนมากขึ้น และ 2) ผลการเรียนของ
นักศึกษาไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้  
 จากปัญหานี้ทําให้คณะผู้วิจัยสนใจที่จะ
ศึกษาแนวทางการแก้ปัญหาดังกล่าว เ พ่ือให้
นักศึกษามีความเข้าใจในเนื้อหาได้อย่างชัดเจนและ
สามารถทํางานออกแบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากยิ่ งขึ้นและมีความสอดคล้องกับหลักการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ เครื่ อง เคลือบดิน เผา  ซึ่ ง
ประโยชน์ที่ได้นอกจากจะเกิดแก่ตัวผู้ เรียนที่จะ
สามารถเรียนรู้ได้ดีขึ้นแล้ว ผลของการศึกษายัง
สามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนในรายวิชาอ่ืนๆ ของวิชาเอกศิลปกรรมประยุกต์
ด้านเครื่องดินเผา และรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนของ
วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ตลอดจน
หน่วยงานต่างๆ ที่จัดการเรียนรู้ด้านการออกแบบให้กับ
คนหูหนวกต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.  เ พ่ื อ ศึ ก ษ า ส ภ า พ แ ล ะ ปั ญ ห า
กระบวนการสอนการออกแบบเครื่องดินเผาสําหรับ
นั ก ศึ ก ษ า หู ห น ว ก  วิ ท ย า ลั ย ร า ช สุ ด า 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
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 2. เพ่ือพัฒนารูปแบบกระบวนการสอน
การออกแบบเครื่องดินเผาสําหรับนักศึกษาหูหนวก 
วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ก า ร วิ จั ย เ รื่ อ ง ก า ร พั ฒ น า รู ป แ บ บ
กระบวนการสอนการออกแบบเครื่องดินเผาสําหรับ
นั ก ศึ ก ษ า หู ห น ว ก  วิ ท ย า ลั ย ร า ช สุ ด า 
มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นการวิจัยและพัฒนา 
(Research and Development) โดยใช้การวิธี
ผสาน (Mixed Method) ทั้งวิธีการเชิงคุณภาพ
สําหรับศึกษาสภาพและปัญหากระบวนการสอน
การออกแบบเครื่องดินเผาสําหรับนักศึกษาหูหนวก 
วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล และวิธีการ
เชิงปริมาณ สําหรับการทดลองสอนจากตาม
กระบวนการสอนการออกแบบเครื่องดินเผากับกลุ่ม
ตัวอย่าง ตามแบบแผนการทดลองขั้นต้น (Pre-
Experimental Design) แบบ One-Shot Case 
Study จากนั้นพัฒนาเป็นรูปแบบกระบวนการสอน
การออกแบบเครื่องดินเผาสําหรับนักศึกษาหูหนวก 
และประเมินรูปแบบกระบวนการสอนการออกแบบ
เครื่องดินเผาสําหรับนักศึกษาหูหนวกโดยวิธีการ
อ้างอิงผู้เชี่ยวชาญ (Connoisseurship) จากการจัด
สนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) โดย
ดําเนินตามขั้นตอน ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาสภาพและปัญหา
กระบวนการสอนการออกแบบเครื่องดินเผา 
สํ าหรับนั กศึ กษาหูหนวก วิ ทยาลั ย ราชสุ ดา 
มหาวิทยาลัยมหิดล  
 คณะผู้วิจัยเริ่มศึกษาสภาพและปัญหา
กระบวนการสอนการออกแบบเครื่องดินเผา 
สํ าหรับนั กศึ กษาหูหนวก วิ ทยาลั ย ราชสุ ดา 
มหาวิทยาลัยมหิดล ด้วยการพัฒนาเครื่องมือโดย
ศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พัฒนา
เป็นข้อคําถาม ประกอบไปด้วย 1) (ร่าง)แบบบันทึก

สภาพกระบวนการสอนการออกแบบเครื่องดินเผา 
และ 2) (ร่าง)แบบสัมภาษณ์ปัญหากระบวนการ
สอนการออกแบบเครื่องดินเผา ตรวจสอบคุณภาพ
เครื่องมือโดยผู้ทรงคุณวุฒิ นํามาเก็บข้อมูลสภาพ
กระบวนการสอนการออกแบบเครื่องดินเผา โดยใช้
แบบบันทึกสภาพกระบวนการสอนการออกแบบ
เครื่องดินเผา ด้วยการสังเกตการณ์การเรียนการ
สอน (Observation) โดยใช้เทคนิคการสังเกตแบบ
ไม่มีส่วนร่วม (Non-Participant Observation) ใน
วิชาที่มีการสอนการออกแบบ และเก็บข้อมูลปัญหา
กระบวนการสอนการออกแบบเครื่องดินเผา โดยใช้
แบบสัมภาษณ์ปัญหากระบวนการสอนการ
ออกแบบเครื่องดินเผา ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก 
(In-depth Interview) อาจารย์ผู้สอน จํานวน     
3 ท่าน 
 ขั้ นตอนที่  2  การสร้ า ง ( ร่ า ง ) รูปแบบ
กระบวนการสอนการออกแบบเครื่องดินเผาสําหรับ
นั ก ศึ ก ษ า หู ห น ว ก  วิ ท ย า ลั ย ร า ช สุ ด า 
มหาวิทยาลัยมหิดล  
 คณะผู้วิจัยได้ประมวลผลข้อมูลโดยใช้การ
วิเคราะห์เนื้อหา และการจัดหมวดหมู่ของสภาพ
และปัญหากระบวนการสอนการออกแบบเครื่องดิน
เผาสําหรับนักศึกษาหูหนวก วิทยาลัยราชสุดา 
มหาวิทยาลัยมหิดล ประกอบกับการวิเคราะห์
วิธีการสอนเดิมและการทบทวนวรรณกรรมในเรื่อง
ที่เกี่ยวข้อง นํามาสร้าง(ร่าง)รูปแบบกระบวนการ
สอนการออกแบบเครื่องดินเผาสําหรับนักศึกษาหู
หนวก วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล 
ตรวจสอบ(ร่าง)รูปแบบกระบวนการสอนฯ โดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ  
 ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้(ร่าง)รูปแบบ
กระบวนการสอนการออกแบบเครื่องดินเผาสําหรับ
นั ก ศึ ก ษ า หู ห น ว ก  วิ ท ย า ลั ย ร า ช สุ ด า 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
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 ทดลองใช้(ร่าง)รูปแบบกระบวนการสอน
การออกแบบเครื่องดินเผาสําหรับนักศึกษาหูหนวก 
วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล โดยใช้เวลา
รวม 80 ชั่วโมง (บรรยายและปฏิบัติ) โดยศึกษา
ปัจจัยสนับสนุนและปัจจัยอุปสรรคในการใช้(ร่าง)
รูปแบบกระบวนการสอนการออกแบบเครื่องดินเผา 
สํ าหรั บนั กศึ กษาหู หนวกวิ ทยาลั ย ร าชสุ ด า 
มหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่างทําการทดลอง  
 ขั้นตอนที่ 4  การพัฒนาและตรวจสอบ
รูปแบบกระบวนการสอนการออกแบบเครื่องดินเผา
สํ าหรับนั กศึ กษาหูหนวก วิ ทยาลั ย ราชสุ ดา 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
 นําข้อมูลที่ได้จากการทดลองมาพัฒนาเป็น 
รูปแบบกระบวนการสอนการออกแบบเครื่องดินเผา
สํ าหรับนั กศึ กษาหูหนวก วิ ทยาลั ย ราชสุ ดา 
มหาวิทยาลัยมหิดล เพ่ือให้ผู้เชี่ยวชาญจํานวน10 
ท่าน ประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญทางด้านการศึกษา 
ด้ านหู หนวกศึ กษ า  และด้ านกา รออกแบบ 
ตรวจสอบโดยใช้แบบประเมินรูปแบบกระบวนการ
สอนการออกแบบเครื่องดินเผาสําหรับนักศึกษาหู
หนวก วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล นํา
ข้อมูลเชิงปริมาณความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญด้าน
ความเหมาะสมและความเป็นไปได้จากแบบ
ประเมินรูปแบบกระบวนการสอน มาทําการ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ซึ่ง
เกณฑ์การยอมรับอยู่ที่ 3.50 ขึ้นไป (จากคะแนน
เต็ม 5.00) และวิเคราะห์เนื้อหาจากข้อเสนอแนะ
เ พ่ิมเติมและจากความคิดเห็นที่มีต่อรูปแบบ
กระบวนการสอนการออกแบบเครื่องดินเผาสําหรับ
นั ก ศึ ก ษ า หู ห น ว ก  วิ ท ย า ลั ย ร า ช สุ ด า 
มหาวิทยาลัยมหิดล    นําข้อมูลที่ได้มาพัฒนาให้
เป็นรูปแบบกระบวนการสอนการออกแบบเครื่อง
ดินเผาสําหรับนักศึกษา หูหนวก วิทยาลัยราชสุดา 
มหาวิทยาลัยมหิดลที่สมบูรณ์ 

ผลการวิจัย 
 จ า ก ก า ร ศึ ก ษ า ส ภ า พ แ ล ะ ปั ญ ห า
กระบวนการเรียนการสอนในแต่ละด้านคือผู้สอน 
ผู้เรียน การจัดการเรียนการสอน  สภาพแวดล้อม 
พบว่า ผู้สอน เนื้อหาการเรียนรู้ สภาพการจัดการ
เรียนการสอนและสภาพแวดล้อม ในแต่ละส่วนมี
ความเหมาะสมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนให้
เกิดประสิทธิภาพ  มีการให้บริการสนับสนุนแก่
นักศึกษาอย่างครบถ้วนคือมีล่ามภาษามือ ผู้จดคํา
บรรยาย และเจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์ ตลอดเวลา
ที่จัดการเรียนการสอน แต่ปัญหาจะอยู่ในส่วนของ
ผู้เรียนที่สืบเนื่องมาจากวิธีการรับรู้ของคนหูหนวก
และส่งผลต่อการเตรียมการสอนและการดําเนินการ
สอน รวมถึงจากการวิเคราะห์กระบวนการเรียน
การสอนการออกแบบเครื่องเคลือบดินเผาแบบเดิม
ก็พบปัญหาในเรื่อง เดียวกัน ดังนั้นจึ งทําการ
วิเคราะห์ในประเด็นปัญหาดังกล่าวประกอบกับการ
ทบทวนวรรณกรรม เพ่ือนํามาพัฒนาเป็นรูปแบบ
กระบวนการสอนการออกแบบเครื่องดินเผาสําหรับ
นั ก ศึ ก ษ า หู ห น ว ก  วิ ท ย า ลั ย ร า ช สุ ด า 
มหาวิทยาลัยมหิดล ประกอบด้วย 9 ขั้นตอนคือ   
1)นําเข้าสู่การสร้างงานออกแบบ  2)การสร้างหัวข้อ
และขอบเขตในการออกแบบ 3)การเก็บข้อมูล     
4)การค้นคว้าหาข้อมูล (ผลิตภัณฑ์) 5)การค้นคว้า
หาข้อมูล(ที่มาของการออกแบบ) 6)การวิเคราะห์
ข้อมูล 7)การร่างแบบ 8)การคัดเลือกแบบและ
ออกแบบรายละเอียด และ 9)การประเมินผลงาน 
โดยนําไปทดลองใช้สอนและศึกษาปัจจัยเงื่อนไข 
จากนั้นสรุปเป็นรูปแบบกระบวนการสอนการ
ออกแบบเครื่องดินเผาสําหรับนักศึกษาหูหนวก 
วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดลเ พ่ือให้
ผู้เชี่ยวชาญจํานวน 10 ท่าน ตรวจสอบโดยใช้แบบ
ประเมิน มาทําการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหา
ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) ผลคือมีความเหมาะสม 
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(Mean อยู่ระหว่าง 4.30 ถึง 4.60) และความ
เป็นไปได้ (Mean อยู่ระหว่าง 4.30 ถึง 4.50) มาก
ถึงมากที่สุด ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญทุกท่าน
เห็นว่ามีความเหมาะสม สอดคล้องกับการรับรู้ของ
นักศึกษาหูหนวก เข้าใจง่าย ชัดเจน สามารถนํา
หลักการ กระบวนการ ปัจจัยเงื่อนไขในสาขาอ่ืนๆ

มาคิดบูรณาการ เชื่อมโยงกัน ก็จะพัฒนาการเรียนรู้
ในคนหูหนวกให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน  
 รูปแบบกระบวนการสอนการออกแบบ
เครื่องดินเผาสําหรับนักศึกษาหูหนวก วิทยาลัยราช
สุดา มหาวิทยาลัยมหิดล สามารถสรุปและนําเสนอ
เป็นแบบจําลองโครงสร้างดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 รูปแบบกระบวนการสอนการออกแบบเครื่องดินเผาสําหรับนักศึกษาหูหนวก วิทยาลัยราชสุดา 
มหาวิทยาลัยมหิดล

ปัจจัยเงื่อนไข 
1. ด้านผู้สอน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้ันตอนกระบวนการออกแบบอย่างชัดเจนตลอดจนมีทักษะเกี่ยวกับกระบวนการผลิตการนํา

เนื้อหาของการสอน มาอธิบายให้เข้าใจได้ง่าย เป็นลําดับข้ัน มองเห็นเป็นรูปธรรม รวมถึงการหาตัวอย่างทั้ง 2 มิติและ 3 มิติ มาช่วยเสริ มให้นักศึกษาได้
เข้าใจได้ชัดเจนยิ่งข้ึน 

2. ด้านผู้เรียน ควรมีความรู้เกี่ยวกับศิลปะ การออกแบบข้ันพื้นฐาน คือ ศิลปวิจักษณ์ การออกแบบข้ันพื้นฐาน การวาดเส้นพื้นฐาน ศิลปะ
ปฏิบัติ 2 มิติและ 3 มิติ  และการเขียนแบบ 

3. ด้านการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน  ควรมีล่ามภาษามือไทย ผู้จดคําบรรยาย ผู้ช่วยสอน และเจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์        
คอยอํานวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอนทุกครั้ง 
 

 

 

 

 
 

กระบวนการสอนการออกแบบเคร่ืองดินเผาส าหรับนักศึกษาหูหนวก 

ข้ันตอนท่ี 1 น าเข้าสู่การสร้างงานออกแบบ 
- ดูตัวอย่างภาพจากสื่อพาวเวอพอยท์         
ช่วยกันตอบ 
- จับฉลากภาพทําเป็นรายบุคคล 
- ดูงานจริง 3 มิติ ทําเป็นรายบุคคล 
- หาภาพงานออกแบบมานําเสนอ 

 
 

 

 

\ 

 

 

ข้ันตอนท่ี 2 การสร้างหัวข้อและขอบเขตใน
การออกแบบ 
-  เชื่อมโยงผลงานของนักศึกษากับสถานที่ 
- สื่อพาวเวอพอยท์ลักษณะของอาคาร

สถานที่และการตกแต่ง 
- สื่อพาวเวอพอยท์การวิเคราะห์สถานที่กับ

การคิดของตกแต่ง 

 
 
 

ข้ันตอนท่ี 3 การเก็บข้อมูลของนักศึกษา 
- กําหนดหัวข้อในการออกแบบ 
- สื่อพาวเวอพอยท์แสดงชนิดของแหล่งข้อมูล 
- คําสําคัญในการใช้หาข้อมูล 
- สื่อพาวเวอพอยท์วิธีในการใช้อินเตอเน็ตใน

การหาข้อมูลและ  วิธีการเก็บข้อมูลภาพให้
ได้คุณภาพ 

-  ข้ันตอนวิธีการเก็บข้อมูลด้วยการถ่ายภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้ันตอนท่ี 4 การค้นคว้าหาข้อมูล(ผลิตภัณฑ์ ) 
- หัวข้อในการเก็บข้อมูลผลิตภัณฑ์ 

 
 
 

ข้ันตอนท่ี 6 การวิเคราะห์ข้อมูล 
-  สื่อพาวเวอพอยท์แสดงวิธีการจัดการข้อมูล
ด้วยการทําสมุดติดภาพ 
-  จัดทําบอร์ดแสดงข้ันตอนวิธีการทําสมุด 
ติดภาพ 
-  นักศึกษานําข้อมูลทั้ง 2 ส่วนมาจัดทําสมุด 
ติดภาพ 
 
 
 

 
 
 

ข้ันตอนท่ี 7 การร่างแบบ 
- สื่อพาวเวอพอยท์แสดงข้ันตอนการร่างแบบ 
- จัดทําบอร์ดแสดงข้ันตอนวิธีการร่างแบบ 
- จัดแสดงข้ันตอนการนําธรรมชาติมาใช้สร้าง
งานออกแบบในลักษณะ 3 มิติ 
- นักศึกษาร่างแบบในลักษณะ2 มิติและ 3 มิติ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ข้ันตอนท่ี 8 การคัดเลือกแบบและออกแบบ
รายละเอียด 
- คัดเลือกแบบที่ดีที่สุดทั้งจากแบบ2มิติและ 3  
มิติที่มีความเป็นไปได้มาทําให้มีรายละเอียด
และมีความสมบูรณ์มากที่สุด 
- เขียนแบบแสดงรายละเอียดของผลงาน 
 
 

 
 
 

ข้ันตอนท่ี 9 การประเมินผลงาน 
- หัวข้อที่ใช้ในการประเมินผลงานด้านต่างๆ 
- การวางแผนขั้นตอนการผลิต 

 
 
 

 
 
 

ข้ันตอนท่ี 5 การค้นคว้าหาข้อมูล(ท่ีมาของ
การออกแบบ) 
- หัวข้อในการเก็บข้อมูลการออกแบบ 
- หัวข้อในการเก็บช้อมูลผลิตภัณฑ์ 
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อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการศึกษาในส่วนของสภาพของผู้สอน 
สภาพผู้เรียน สภาพการจัดการเรียนการสอนและ
สภาพแวดล้อม ในแต่ละส่วนมีความเหมาะสมที่เอ้ือ
ต่อการจัดการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพ ทั้ง
ในส่วนของผู้สอนที่มีคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถ
ตรงกับสาขาวิชาคือเครื่องเคลือบดินเผาและมี
จํานวนผู้สอนที่พอเหมาะกับผู้เรียน ในส่วนของ
ผู้เรียน มีความรู้ พ้ืนฐานและประสบการณ์เดิมที่
เพียงพอที่จะเรียนในรายวิชาออกแบบเครื่องดินเผา
ได้ รวมถึงความเพียงพอของวัสดุอุปกรณ์ต่อการ
จัดการเรียนการสอน ส่วนของสภาพการจัดการ
เรียนการสอนนั้น วัตถุประสงค์ เนื้อหาของรายวิชา 
และการดําเนินการสอนจัดทําเพื่อให้ผู้เรียนสามารถ
ออกแบบผลงานได้อย่างมีคุณภาพ มีการจัดการ
เรียนรู้ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ เป็นลําดับขั้น มีการใช้
สื่อต่างๆ อุปกรณ์อํานวยความสะดวกในการสอน
เช่นคอมพิวเตอร์ และวิชชวลไลเซอร์ โดยขั้นตอน
ทั้งหมดมีการอธิบายผ่านล่ามภาษามือ ในส่วนของ
สภาพแวดล้อมของห้องเรียน ทั้งพ้ืนที่ โต๊ะ เก้าอ้ี 
ชั้นวางของมีความเพียงพอในการทํางานของ
นักศึกษารวมถึงความสะอาด  มีการให้บริการ
สนับสนุนแก่นักศึกษาอย่างครบถ้วนคือมีล่ามภาษา
มือ  ผู้จดคําบรรยาย เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์ 
ตลอดเวลาที่จัดการเรียนการสอน ซึ่ งมีความ
สอดคล้องกับที่ จิตประภา ศรีอ่อน (2542) ได้
กล่าวถึงสภาพการจัดการเรียนการสอนสําหรับ
นักศึกษาหูหนวกว่าในการจัดการเรียนการสอนแต่
ละเนื้อหา แต่ละครั้งต้องมีการวางแผนการล่วงหน้า
ในการเตรียมการสอนระหว่างผู้สอน บุคคลากรให้
ความช่วยเหลือในห้องเรียน และผู้เรียน เพ่ือให้การ
จัดการเรียนการสอนเป็นไปด้วยความราบรื่น ตรง
ตามวัตถุประสงค์ 1) ผู้สอนกําหนดเนื้อหาสาระ วาง
แผนการสอน จัดทําเอกสารแจกนักศึกษา ชี้แจงวิธี
ดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้ร่วมงานได้

ทราบ 2) ล่ามภาษามือ เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้
เนื้อหาจากผู้สอน 3) ผู้ช่วยจดคําบรรยาย ทําหน้าที่
จดคําบรรยายของอาจารย์ผู้สอน 4) ผู้ช่วยสอน  
เป็นอาจารย์ที่มานั่งฟังคําสอนเพ่ือทําความเข้าใจ
และไปสอนเสริม5)เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษาคอย
อํานวยความสะดวกในการใช้โสตทัศนูปกรณ์ในการ
เรียนการสอน 
 การศึกษาปัญหาในแต่ละส่วน ส่วนของ
ผู้สอนไม่เกิดปัญหาแต่อย่างใด ส่วนของผู้ เรียน
ปัญหาเกิดจากวิธีการเรียนรู้ที่ใช้สายตาเป็นหลัก
และต้องมองดูล่ามแปลเนื้อหาตลอดเวลาทําให้ไม่
สามารถจดบันทึกได้ด้วยตัวเอง ทําให้จดจําได้ใน
ระยะเวลาสั้นๆ หรือจําไม่ได้เลย ส่งผลต่อความรู้
เดิมประสบการณ์เดิมที่จะนํามาใช้ในการเรียน
ต่อเนื่อง รวมถึงการไม่ชอบแสวงหาความรู้เพ่ิมเติม 
จะต้องบอกให้ไปโดยระบุแหล่งความรู้อย่างชัดเจน 
จึงจะสามารถไปหาข้อมูลความรู้ ได้แต่ก็ยังไม่ดี
เท่าท่ีควร  ส่วนปัญหาของการจัดการเรียนการสอน
นั้น เนื้อหาที่ใช้สอนไม่ได้มีปัญหาหรือยากแต่อย่าง
ใด แต่ปัญหาอยู่ที่สืบเนื่องมาจากความไม่เข้าใจใน
แต่ละขั้นตอนที่สอน ของนักศึกษาที่เกิดจากการไม่
เชื่อมโยงข้อมูลในส่วนต่างๆของเนื้อหาเข้าด้วยกัน 
หรือจําได้น้อย อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการรับรู้ 
สอดคล้องกับนักวิชาการด้านคนหูหนวกทั้งในและ
ต่างประเทศและในประเทศ ได้แก่ ศรียา นิยมธรรม 
(2538) ที่ได้ศึกษาถึงผลของหูหนวกที่มีต่อการรับรู้
ทางการเห็น พบว่า หากสูญเสียการได้ยินตั้งแต่เล็ก
จะส่งผลกระทบต่อการรับรู้ทางสายตาด้วย การที่
จะให้ประสบการณ์จากการได้ยินนั้นมีความหมาย
และคงทนอยู่ได้นาน จึงต้องอาศัยกระบวนการที่
ซับซ้อนมากกว่าความทรงจําที่ได้จากการเห็นคนหู
หนวกจึงมีปัญหาในการจําแนกเสียงและการสร้าง
คํา โดยปกติการรับรู้จากการเห็นมักเรียนรู้ได้เร็ว 
แต่ก็ลืมได้เร็วเช่นกันทั้งยังมีปัญหาในเรื่องที่เป็น
นามธรรม เพราะไม่อาจเห็นได้ด้วยสายตา แต่ถ้า
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เป็นการเรียนรู้จากการได้ยินจะจดจําได้รายละเอียด 
โดยเฉพาะถ้าฟังบ่อยๆก็จะยิ่งจําได้มากและการฟัง
คําอธิบายรายละเอียดลึกซึ้งจะทําได้มากกว่าการ
เห็นดังนั้นจึงพบเสมอๆว่าคนหูหนวกมักขี้ลืม 
นอกจากจะใช้สายตาในการเรียนรู้แล้ว เด็กหูหนวก
จะใช้มือคลํา ดมกลิ่นและลองลิ้มชิมรส เป็นวิถีทาง
ในการ เ รี ยนรู้ ข อ ง เ ด็ กหู หนวก  ซึ่ ง ส่ ง ผลต่ อ
กระบวนการคิด (Thinking) ศรียา นิยมธรรม 
(2538) ได้สรุปผลจากศึกษางานวิจัยว่าการ
บกพร่องทางภาษาส่งผลถึงการประมวลข้อมูลและ
ก่อให้เกิดการขาดประสบการณ์และส่งผลถึงการ
พัฒนาการและการพัฒนาความคิดรวบยอด ซึ่งเป็น
สิ่งที่ เชื่อมโยงไปสู่ปัญหาในการเตรียมการสอน 
ผู้สอนจะต้องมีการจัดการกับเนื้อหาที่จะสอนแก่
นักศึกษาหูหนวกให้เข้าใจได้ง่ายด้วยภาษาที่ไม่
ซับซ้อนเป็นลําดับขั้น และล่ามภาษามือต้องเข้าใจ
ก่อนจึงจะสามารถแปลเป็นภาษามือได้  
 ผู้วิจัยทําการวิเคราะห์รูปแบบกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนการออกแบบเครื่องดินเผา
สําหรับนักศึกษาหูหนวกแบบเดิม ซึ่งแบ่งได้เป็น 7 
ขั้นตอนคือ 1) การนําเข้าสู่บทเรียน 2) การสร้าง
หัวข้อและขอบเขตในการออกแบบ 3) การค้นคว้า
หาข้อมูล 4) การกําหนดที่มาของการออกแบบ 5) 
การออกแบบร่าง 6) การคัดเลือกและการออกแบบ
รายละเอียด 7) การประเมินผล  ซึ่งกระบวนการ
สอนนี้ก็มีรูปแบบที่ ใกล้ เคียงกับกระบวนการ
ออกแบบของ Don Koberg and Jim Bagnall 
(1976 อ้างถึงในนวลน้อย บุญวงษ์, 2539) ที่มี 7 
ขั้นตอนคือ 1) เตรียมรับสภาพ 2) วิเคราะห์ 3) 
กําหนดขอบเขต 4) คิดค้นออกแบบ 5) คัดเลือก 6) 
พัฒนาแบบ และ 7) ประเมินผล  และนวลน้อย บุญ
วงษ์ (2539) ที่แบ่งกระบวนการออกแบบเป็น 8 
ขั้นตอน คือ 1) การกําหนดขอบเขตของปัญหา 2) 
การค้นคว้าหาข้อมูล 3) การวิเคราะห์ 4) การสร้าง
แนวความคิดหลัก 5) การออกแบบร่าง 6) การ

คัดเลือก 7) การออกแบบรายละเอียด และ 8) การ
ประเมินผล  โดยทั่วไปถือว่าเป็นกระบวนการ
ออกแบบที่ มี ขั้ นตอนที่ นํ า ไปสู่ การสร้ า งงาน
ออกแบบที่ดีได้ แต่กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนแบบเดิมนี้ นักศึกษาสามารถที่จะสร้างผลงาน
ได้แต่ยังไม่ดี สืบเนื่องจากความเข้าใจในแต่ละ
ขั้นตอนที่ไม่ชัดเจน เมื่อเห็นตัวอย่างที่นํามาให้
ศึกษาอาจจะมีความเข้าใจ แต่เมื่อต้องไปหาด้วย
ตัวเองที่มีความแตกต่างไปจากตัวอย่างก็ทําให้เกิด
ความไม่แน่ใจ ไม่เข้าใจ รวมถึงคุณภาพของข้อมูลที่
ไปสืบค้นและนํากลับมานําเสนอก็ไม่ดีเท่าที่ควรด้วย
เพราะ ข้อจํากัดของภาษาที่ทําให้การสืบค้นเป็นไป
ได้ในวงแคบ ไม่เข้าใจในวิธีหาข้อมูล  ข้อมูลที่ได้มา
จึงไม่ชัดเจน เช่น ภาพที่พิมพ์ออกมาไม่มีความ
ละเอียด ดูไม่รู้เรื่องว่าคืออะไร งานออกแบบที่หามา
ก็เป็นงานธรรมดาเพราะใช้คําสืบค้นที่ง่ายๆ ไม่
เฉพาะเจาะจง การที่ไม่ไปหาข้อมูลจากสถานที่จริง
หรือไปแล้วแต่เก็บข้อมูลอย่างไม่ได้คุณภาพ เช่น 
จการถ่ายภาพที่ไม่มีรายละเอียด ไม่มีมุมมองในการ
ถ่ายภาพ  ทําให้นํามาใช้ในการออกแบบได้ไม่ดี   
การที่ไม่มีระบบการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลของ
ตนเองเพ่ือนํามาประมวลเป็นงานออกแบบทําให้
ข้อมูลบางส่วนขาดหายไป ที่สําคัญที่สุดคือ ความที่
ไม่ค่อยสนใจในธรรมชาติและสิ่งรอบตัวซึ่งอาจ
รวมถึงความเข้าใจในตนเองด้วยทําให้หาที่มาในการ
ออกแบบได้ไม่น่าสนใจ เมื่อได้ผลของสภาพปัญหา 
และวิเคราะห์กระบวนการจัดการเรียนการสอนการ
ออกแบบเครื่องดินเผาสําหรับนักศึกษาหูหนวก
แบบเดิมแล้ว  ผู้วิจัยได้นําข้อมูลทุกส่วน รวมถึงการ
ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะแนวคิด
ในการสอนของ Gray (1972) ได้เสนอหลักการไว้ 
คือ การสร้างแรงจูงใจแก่ผู้เรียน แรงจูงใจเป็นสิ่งที่
ทําให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาศิลปะโดยใช้วิธีการ
สร้างความกระตือรือร้นด้วยเทคนิคกระบวนการ
หรือตามความต้องการของผู้เรียน  การใช้ตัวอย่าง
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หลายๆรูปแบบทั้งนี้ก็เพ่ือสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
ผลงานศิลปะต่างๆ  การหาแนวทางในการทํางาน
ให้แก่ผู้เรียนเช่นการอธิบายขั้นตอนการทํางาน การ
ให้ความช่วยเหลือผู้เรียนในชั้นเรียนด้วยวิธีการ
ต่างๆ เช่น การสาธิตเทคนิควิธีการทํางานศิลปะ
ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้เรียนโดยตรง การแนะนําหรือ
วิจารณ์ผลงานพร้อมทั้งการให้กําลังใจแก่ผู้เรียน 
การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถามข้อสงสัยที่เกี่ยวกับ
การเรียน ผู้วิจัยได้นําแนวคิดหลักการต่างๆ มา
ป ร ะ ม ว ล เ พ่ื อ ส ร้ า ง แ ล ะ พั ฒ น า เ ป็ น  ( ร่ า ง )
กระบวนการสอนการออกแบบเครื่องดินเผาสําหรับ
นั ก ศึ ก ษ า หู ห น ว ก  วิ ท ย า ลั ย ร า ช สุ ด า 
มหาวิ ทยาลั ยมหิ ด ล  ปร ะกอบด้ ว ยทั้ ง หมด           
9 ขั้นตอนคือ 1) นําเข้าสู่การสร้างงานออกแบบ    
2) การสร้างหัวข้อและขอบเขตในการออกแบบ   
3 ) ก า ร เก็ บข้ อมู ล   4 ) ก า รค้ น คว้ าห าข้ อมู ล
(ผลิตภัณฑ์)  5) การค้นคว้าหาข้อมูล(ที่มาของการ
ออกแบบ)  6) การวิเคราะห์ข้อมูล  7) การร่างแบบ 
8) การคัดเลือกแบบและออกแบบรายละเอียด และ 
9) การประเมินผลงาน  ในกระบวนการสอนนี้
ขั้ นตอนต่ า งๆ  ไม่ ได้ มี คว ามแตกต่ า ง ไปจาก
กระบวนการออกแบบที่ได้ทําการศึกษาหาข้อมูลมา
มากนักแต่จะเป็นการเพ่ิมรายละเอียดที่ จะมุ่งเน้น
แก้ปัญหาจากที่ได้ศึกษาของนักศึกษาหูหนวกคือ 
จะมีการให้ดูตัวอย่าง แลกเปลี่ยนความคิดเห็นใน
ทุกขั้นตอน นักศึกษาช่วยกันสรุปผู้สอนเพ่ิมเติมใน
ส่วนที่ขาด และให้นักศึกษาจดบันทึกเก็บเป็นข้อมูล
ด้วยตนเอง ร่วมกับแบบบันทึกเพ่ือให้นักศึกษาใช้
เก็บข้อมูลได้อย่างสมบูรณ์ จากนั้นมีการทําซ้ําเป็น
รายบุคคล เพ่ือตรวจสอบความเข้าใจ ก่อนที่จะทํา
การเก็บข้อมูลจะสอบถามถึงสิ่งที่สนใจเพ่ือให้ได้คํา
สําคัญหรือคําข้างเคียงที่จะใช้ในการสืบค้นข้อมูล
อย่างมีคุณภาพ มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นถึง
แหล่งข้อมูล วิธีการเข้าถึงข้อมูลอย่างมีคุณภาพ เช่น 
ขั้นตอนการสืบค้น จนถึงการบันทึกภาพ (Save 

File) ที่ได้คุณภาพคือเมื่อนํามาพริ้นท์แล้วภาพที่ได้
มีความละเอียด สีชัดเจน  และก่อนที่จะไปหาข้อมูล
จากแหล่งข้อมูลจริงนักศึกษาจําเป็นที่จะต้องเรียนรู้
เกี่ยวกับการถ่ายภาพด้วยกล้อง เพราะการมองผ่าน
เลนส์กล้องจะช่วยให้มีมุมมองที่อยู่ ในขอบเขต 
เลือกมองเฉพาะที่ได้ และได้เห็นในสิ่งที่อาจจะไม่
เคยสังเกตเห็น หรือมองข้ามไป (Close up) เป็น
การช่วยเสริมการมอง การเห็นให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น สิ่งเหล่านี้จะมีส่วนช่วยเพ่ิมเติมแรง
บันดาลใจในการออกแบบให้แก่นักออกแบบได้ 
รวมถึงช่วยให้เข้าใจในมุมมองเวลาร่างแบบอีกด้วย 
ก่อนการออกไปเก็บข้อมูลในแต่ละส่วนได้ให้มีการ
พูดคุยแลกเปลี่ยนถึงสิ่งที่จะต้องไปเก็บข้อมูล และ
ให้จดบันทึกเพ่ือการเก็บข้อมูลที่ครบถ้วน เมื่อ
นักศึกษาได้ข้อมูลมาครบทุกส่วนแล้วจะต้องมีการ
แยกแยะข้อมูลเพ่ือนํามาใช้  ในขั้นตอนนี้ ได้นํา
วิธีการทําสมุดติดภาพ (Scrapbook) มาใช้ การติด
ภาพแบบเล่าเรื่องตามลําดับขั้นจะช่วยในเรื่องการ
จําของนักศึกษาให้เข้าใจในขั้นตอนการทํางานของ
ตนเองอีกด้วย สามารถผสมผสานข้อมูลเ พ่ือ
นํามาใช้ออกแบบ ได้นําขั้นตอนการออกแบบจาก
ธรรมชาติมาแสดงให้นักศึกษาได้เห็นลําดับขั้นเพ่ือ
เชื่อมโยงกับงานออกแบบของตนเอง ทั้งการอธิบาย
ประกอบการฉายภาพตัวอย่าง การพิมพ์ภาพมาจัด
แสดงเพ่ือสามารถมองเห็นและกลับมาทบทวนได้
และท่ีสําคัญที่สุดคือตัวอย่างแบบ 3 มิติที่เห็นลําดับ
ขั้นการออกแบบจากธรรมชาติที่นํามาจัดเรียงแสดง
ให้เห็นขั้นตอนที่ชัดเจนและเชื่อมโยงเทียบเคียงกับ
การทํางานของนักศึกษาได้ตลอดเวลา เป็นสิ่งที่ช่วย
ให้นักศึกษาร่างงานออกแบบของตนเองทั้ง 2 และ 
3 มิติได้มีคุณภาพและมีความเข้าใจเพ่ิมมากขึ้นและ
ดีขึ้น เมื่อได้ร่างผลงานแล้วก็นําแบบมาวิเคราะห์
ร่ ว มกั บนั ก ศึ กษ า เ พ่ื อ เ ลื อ ก  ป รั บ  ล ด  เ พ่ิ ม
รายละเอียด ให้งานมีความสมบูรณ์มากที่สุดจากนั้น
จึงนํามาเขียนแบบเพ่ือดูความเป็นไปได้ก่อนทํางาน
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จริงและได้เห็นขนาดของงานที่แท้จริงก่อนทํา
ต้นแบบขนาดเท่าจริง ขั้นตอนนี้จะได้ต้นแบบของ
งานออกแบบที่พร้อมเข้าสู่กระบวนการผลิต จะทํา
การประเมินผลทั้งประโยชน์ใช้สอย ความงามและ
ความเป็นไปได้ในการผลิต 
 
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
 1. ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย 
  1.1 เทคนิคการสอนโดยใช้การ
ถ่ายภาพมีความสําคัญมาก เนื่องจากนักศึกษาเป็น
คนหูหนวกจะใช้การรับรู้ทางตาเป็นหลัก ดังนั้นการ
จัดการเรียนการสอนโดยการให้ความรู้ด้านการ
ถ่ายภาพแก่นักศึกษาหูหนวก จะช่วยเสริมให้การ
เรียนรู้ของของนักศึกษามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
  1.2 เทคนิคการทําสมุดติดภาพ 
(Scrapbook) เป็นวิธีการที่ใช้ภาพมาติดผสมผสาน
กับการเล่าเรื่อง เมื่อนํามาใช้ ในกระบวนการ
ออกแบบจะช่วยในเรื่องการจดจําของนักศึกษาให้
เข้าใจในขั้นตอนการทํางานของตนเองดียิ่งขึ้นและ
สามารถกลับไปทบทวนได้ตลอดเวลา 

           1.3 รูปแบบกระบวนการสอน
การออกแบบเครื่องดินเผาสําหรับนักศึกษาหูหนวก 
วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล นี้สามารถ
นําไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนในวิชาอ่ืนๆ 
สําหรับนักศึกษาหูหนวกได้ เนื่องจากกระบวนการที่
คณะผู้วิจัยพัฒนาขึ้นใช้เทคนิคการสอนเชิงรูปธรรม 
เช่น การสอนโดยการตัวอย่างที่เป็นรูปภาพหรือ
ตัวอย่างที่เป็นของจริง เป็นต้น 

 
2. ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไป 

  2.1 ควรมีการพัฒนารูปแบบ
กระบวนการสอนการออกแบบพ้ืนฐานสําหรับ
นักศึกษาหูหนวก เพ่ือให้นักศึกษามีการพัฒนาองค์
ความรู้ทางด้านการออกแบบที่เป็นพ้ืนฐานที่สําคัญ
ของการเรียนทางด้านการออกแบบทุกสาขาวิชา 

  2.2 ควรมีการศึกษารูปแบบการ
ทํางานออกแบบเครื่องเคลือบดินเผาของคนหูหนวก
ในระดับอาชีพ เพ่ือหาแนวทางในการจัดการเรียน
การสอนเพ่ือให้ผู้เรียนเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าสู่
อาชีพทางเครื่องเคลือบดินเผาในอนาคต 
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การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของการใช้ภาพนิ่งหลายภาพแบบคลิกแสดงผลทีละขั้นกับการใช้
ภาพเคลื่อนไหวเป็นสื่อประกอบการสอนการใช้งานโปรแกรมประยุกต์ (Flash) ส าหรับนักศึกษาที่มี 

ความพิการทางการได้ยินระดับปริญญาตรี: การศึกษากลุ่มเล็ก 
Comparative Study on the effectiveness of the Step by Step Multiple Static Graphics 
and the Animated Graphics as an Instructional Media for Application Program (Flash) 

for Undergraduate Deaf Students: A Pilot Study 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของสื่อการสอนคอมพิวเตอร์สองรูปแบบคือ แบบ
ภาพนิ่งหลายภาพที่คลิกแสดงผลทีละขั้น (SSG)กับแบบภาพเคลื่อนไหว(AG) ที่มีต่อการเรียนรู้การใช้งาน
โปรแกรมประยุกต์ (กรณีศึกษา: เครื่องมือในกล่องเครื่องมือของโปรแกรม Flash) ในด้านการช่วยทําความ
เข้าใจ(ลดภาระการเรียนรู้) และในด้านการช่วยจํา(การคงอยู่ของความรู้) แก่ผู้เรียนที่มีความพิการทางการได้
ยิน โดยทําการศึกษาในกลุ่มตัวอย่างขนาดเล็ก ซึ่งแบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 2 กลุ่ม กลุ่มหนึ่งเรียนด้วยสื่อ SSG 
อีกกลุ่มหนึ่งเรียนด้วยสื่อ AG วัดผลของสื่อด้านการช่วยทําความเข้าใจด้วยการสอบวัดความรู้หลังเรียนด้วย
ข้อสอบร่วมกับการสอบปฏิบัติ พร้อมทั้งสอบถามความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อสื่อทั้งสองแบบเทียบกัน 
วัดผลของสื่อด้านการช่วยจําด้วยการสอบซ้ําหลังเรียน 1 เดือน แล้วเปรียบเทียบคะแนนสอบซ้ํากับคะแนน
สอบหลังเรียน ผลการวิจัยพบว่า ในด้านการช่วยทําความเข้าใจ สื่อ AG มีส่วนช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้ดีกว่า
สื่อ SSG ในกรณีสอนใช้เครื่องมือที่มีลักษณะการใช้งานแบบต่อเนื่อง เช่น การวาดรูปด้วยดินสอ และปากกา
ส่วนกรณีเครื่องมือที่มีการใช้งานเป็นแบบลําดับขั้นตอนเช่น เครื่องมือเทสี สื่อการสอนแบบ SSG ให้ผล
ดีกว่า สอดคล้องกับการแสดงความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อสื่อทั้งสองแบบ สําหรับผลของสื่อด้านการช่วย
จํา สื่อ AG มีแนวโน้มช่วยการจดจําความรู้ได้ดีกว่าสื่อแบบ SSG ในกรณีเรียนรู้เครื่องมือที่ต้องอาศัยความ
ต่อเนื่องในการแสดงการทํางาน ส่วนกรณีเครื่องมือที่ต้องเรียนรู้แบบเป็นลําดับขั้นตอน สื่อการสอนทั้งสอง
แบบให้ผลไม่ต่างกัน 
 
ค าส าคัญ: สื่อภาพนิ่งหลายภาพ, สื่อภาพเคลื่อนไหว, โปรแกรมประยุกต์, Flash, นักศึกษาที่พิการทางการ
ได้ยิน, สื่อการสอนคอมพิวเตอร์, สื่อด้านการช่วยทําความเช้าใจ, สื่อด้านการช่วยจํา 
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Abstract 
 This study is a comparative study on the effectiveness between two types of 
instructional computer media, the Step by Step Multiple Static Graphics(SSG) and the 
Animated Graphics (AG), for teaching undergraduate deaf students an application program 
(Flash). The study was performed only on some tools in tool box including pencil, pen, 
and paint bucket tool. Pencil and pen are kind of continuous operation tool while the 
latter is quite a step by step operation tool. It is a pilot study on small two groups of deaf 
students, one as a SSG group and the other as an AG group. The effectiveness of the two 
media as learning aid was compared in two issues including understanding and 
memorizing. As an understanding aid, posttest score,practice score and opinion of 
students were used in assessment while as a memorizing aid, the posttest and retest 
scores were used. The result obtained indicates that AG media works better as an 
understanding aid on the continuous operation tools while SSG media tends to work 
better on step by step tool. This result also conforms to students’ opinion. As a 
memorizing aid, AG media work better on the continuous operation tools. In case of step 
by step tool the effectiveness of the two media is not different. 
 
 
Keywords: Multiple Static Graphics, Animated Graphics, Application Program, Deaf Student, 
Instructional Computer Media, Understanding Aid, Memorizing Aid 
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ความส าคัญและที่มาของปัญหา 
ผู้พิการทางการได้ยินมีช่องทางการเรียนรู้

หลักเพียงทางตา (visual learning) ทําให้มี
อุปสรรคในการเรียนรู้อย่างยิ่ง ผู้เรียนต้องใช้ความ
พยายามในการทําความเข้า ใจกับข้อมูลที่ตา
มองเห็นเป็นหลัก ทําให้เกิดภาระในการเรียนรู้ 
(cognitive load) ต่อผู้เรียนเป็นอย่างมาก เป็น
เหตุให้เรียนรู้ได้ช้าและขาดประสิทธิภาพ ซึ่งส่งผล
ให้ผู้เรียนไม่ค่อยเข้าใจสิ่ งที่อาจารย์สอนและลืม
อย่างรวดเร็ว ผู้พิการทางการได้ยินจึงต้องการสื่อ
การเรียนการสอนที่นอกจากจะไม่สร้างภาระในการ
เรียนรู้แล้วยังต้องสามารถลดภาระการเรียนรู้ให้กับ
ผู้เรียนได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ เพ่ือช่วยให้การ
เรียนรู้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนั้นใน
การผลิตสื่อที่เหมาะสมเพ่ือผู้พิการทางการได้ยินจึง
ต้องคํานึงถึงความเหมาะสมขององค์ประกอบต่างๆ 
ที่จะนํามาใช้สร้างสื่อโดยพิจารณาในแง่ของภาระ
การ เ รี ยนรู้ ที่ จ ะ เกิ ดขึ้ นกั บผู้ เ รี ยน  ผู้ วิ จั ยซึ่ ง
รับผิดชอบสอนรายวิชาด้านโปรแกรมประยุกต์
ให้กับนักศึกษาผู้พิการทางการได้ยินจึงสนใจที่จะ
ศึกษาว่า ระหว่างการใช้ภาพนิ่งหลายภาพกับการ
ใช้ภาพเคลื่อนไหวในการสอนใช้โปรแกรมประยุกต์ 
สื่อแบบใดที่จะช่วยลดภาระในการเรียนรู้  และ
สามารถช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้ง่ายขึ้น เข้าใจและ
จดจําสิ่งที่เรียนได้ดีกว่ากัน โดยได้ดําเนินการวิจัยใน
การเรียนการสอนการใช้งานโปรแกรมประยุกต์ คือ
โปรแกรม Macromedia Flash โดยจะดําเนิน
การศึกษาในส่วนของการสอนใช้เครื่องมือในแถบ
เครื่องมือ (tool box) ซึ่งจะเลือกเครื่องมือบาง
ชนิดมาทําการวิจัยกลุ่มเล็ก เพ่ือให้ได้ข้อมูลสําหรับ
ใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงสื่อและเครื่องมือวิจัย
ให้เหมาะสมสําหรับการเก็บข้อมูลในตัวอย่างกลุ่ม
ใหญ่ต่อไป    
 
 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

ในปัจจุบันช่วยให้สามารถออกแบบ พัฒนา ผลิต 
และนําเสนอภาพกราฟิกเพ่ือการเรียนการสอนได้
ง่ายขึ้น ไม่เพียงแต่คุณภาพของกราฟิกที่เพ่ิมขึ้น
เท่านั้น ประเภทของงานกราฟิกก็เพ่ิมมากขึ้น เช่น 
ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ภาพวิดีโอ ฯลฯ ความ
หลากหลายดังกล่าวนี้ได้นําไปสู่คําถามที่ว่า กราฟิก
ประเภทใดที่มีประโยชน์มากที่สุดในสถานการณ์
การเรียนที่มีความจําเพาะต่างกัน นั่นคือ ควรจะใช้
กราฟิกประเภทใด และเม่ือใด  

ผ ล ก า ร ศึ ก ษ า วิ จั ย เ กี่ ย ว กั บ ก า ร ใ ช้
ภาพเคลื่อนไหวในการเรียนรู้ของผู้เรียนปกติทั่วไป
นั้นยังไม่ได้ข้อสรุปที่ชี้ชัดถึงประโยชน์ของการใช้
ภาพเคลื่อนไหวเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ได้อย่าง
ชัดเจน เนื่องจากผลการวิจัยจากแหล่งต่างๆ ได้
ข้อสรุปที่หลากหลายและมีหลายกรณีที่ให้ผลสรุป
ตรงข้ามกัน เช่น Large และคณะ (1996) (อ้างถึง
ใน Fengfeng Ke, 2006) สรุปว่า ภาพเคลื่อนไหว
ส่งเสริมการเรียนรู้เชิงกระบวนการ (procedural) 
แต่ไม่ส่งเสริมด้านการบรรยาย (descriptive) ส่วน 
ChanLin (1998) สรุปว่า ภาพเคลื่อนไหวสามารถ
ส่งเสริมการเรียนรู้ทั้งสองลักษณะ 

Tversky และคณะ (2002) ได้รายงานไว้
ว่าการใช้ภาพเคลื่อนไหวช่วยลดภาระการเรียน 
(cognitive load) และช่วยนักเรียนสร้าง 
automated schemas ขึ้นได ้

Ke (2006) ได้ทํา meta analysis โดยนํา
งานวิจัยเชิงทดลองที่ศึกษาเปรียบเทียบการใช้
ภาพเคลื่อนไหวกับภาพนิ่งในการเรียนการสอน
จํานวน 34 งาน มาวิเคราะห์ พบว่า โดยทั่วไป
ภาพเคลื่อนไหวให้ผลเชิงบวกเล็กน้อยสําหรับ
นําไปใช้ช่วยการเรียนรู้   และจากการทบทวน
วรรณกรรม Ke พบว่าผลการวิจัยเชิงทดลอง
หลายๆ งานที่ เปรียบเทียบประสิทธิภาพของ



 
วารสารวิทยาลยัราชสดุา  ปีท่ี 9  ฉบับท่ี 12   หน้า 73 

ภาพเคลื่ อน ไหวกั บภาพนิ่ ง ได้ ให้ ข้ อบ่ ง ชี้ ว่ า  
ภาพเคลื่อนไหวจะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้หรือไม่นั้น
ขึ้นกับการออกแบบและวิธีการนําภาพเคลื่อนไหว
ไปใช้ (Baek & Layne, 1988; ChanLin, 2001; 
Rieber, 1990, 1991; Spotts & Dwyer, 1996; 
Szabo & Poohkay, 1996) 

Rieber (1990) ได้ทําการทบทวน
วรรณกรรมเกี่ยวกับการใช้ภาพเคลื่อนไหวในการ
เรียนการสอนด้วยคอมพิวเตอร์ แล้วให้ข้อแนะนํา
ในการออกแบบการใช้ภาพเคลื่อนไหวในบทเรียน 
3 ข้อ ดังนี้  

1.ควร ใช้ ภ าพเคลื่ อน ไหว เฉพาะ เมื่ อ
บทเรียนต้องการใช้คุณสมบัติของมันซึ่งได้แก่ การ
ทําให้มองเห็นภาพ (visualization) การแสดงการ
เคลื่อนไหว (motion)  และการแสดงทิศทางการ
เคลื่อนที่ของวัตถุ (trajectory)   

2.จากหลักฐานต่างๆ ให้ข้อแนะนําว่า เมื่อ
ผู้เรียนไม่เคยมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่เรียนมาก่อน 
พวกเขาอาจไม่รู้ว่าจะเข้าถึงรายละเอียดหรือสิ่งที่
ภาพเคลื่อนไหวกําลังบอกใบ้ได้อย่างไร 

3.ส่วนสําคัญที่สุดของภาพเคลื่อนไหวใน
บทเรียนคอมพิวเตอร์อาจเป็นการประยุกต์ใช้
ภาพกราฟิกแบบมีปฏิสัมพันธ์  

Lai (2012) ได้ทําการศึกษาผลของการใช้
ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และการสร้างภาพในใจ  
ในการ เ รี ยน เนื้ อหาที่ ซั บซ้ อน  คื อการ เ รี ยน
ตัวหนังสือจีน โดยวัดผลกระทบต่อการเรียนที่
เกิดขึ้นแบบทันทีและแบบระยะยาว โดยแบ่ง
นักศึกษาที่พูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ จํานวน 
185 คน เป็น 5 กลุ่มคือ  

1.กลุ่มควบคุม (ใช้แต่ตัวหนังสือ)  
2.กลุ่มตัวหนังสือร่วมกับคําพูด  
3.กลุ่มภาพนิ่งภาพเดียว  
4.กลุ่มภาพนิ่งหลายภาพแบบเปลี่ยนแปลง

ทีละน้อย 

5. กลุ่มภาพเคลื่อนไหว ที่สามารถดูซ้ําได้ 
Lai ให้ทุกกลุ่มเรียนอักขระจีน 18 ตัวแล้ว

แปลเป็นภาษาอังกฤษ แล้วทําการวัดผลหลังเรียน
ทันที และวัดความทรงจําหลังเรียน 1 เดือน พบว่า
ทุกกลุ่มที่ใช้ภาพได้ผลดีกว่ากลุ่มควบคุมเมื่อวัดผล
ทันทีหลังการฝึก โดยกลุ่มภาพนิ่งหลายภาพแบบ
เปลี่ ยนแปลงทีละน้อยทํ าคะแนนได้สู งที่ สุ ด 
รองลงมาคือ  กลุ่ มภาพเคลื่ อนไหวและกลุ่ ม
ตัวหนังสือร่วมกับคําพูด(ได้คะแนนเท่ากัน) กลุ่ม
ภาพนิ่งภาพเดียว และกลุ่มควบคุม ตามลําดับ  
และในกรณีที่วัดผลหลังฝึก 1 เดือน พบว่า กลุ่ม
ภาพนิ่งหลายภาพแบบเปลี่ยนแปลงทีละน้อยยังคง
ทําคะแนนได้ดีกว่ากลุ่มอ่ืนๆ รองลงมาได้แก่ กลุ่ม
ภาพเคลื่อนไหว กลุ่มตัวหนังสือร่วมกับคําพูด กลุ่ม
ภาพนิ่งภาพเดียว และกลุ่มควบคุมตามลําดับ ซึ่ง
เมื่อทดสอบความแตกต่างทางสถิติแล้วพบว่ากลุ่ม
ภาพนิ่งหลายภาพทําคะแนนได้ดีกว่ากลุ่มอ่ืนๆ 
อย่างมีนัยสําคัญ(ยกเว้นกลุ่มภาพเคลื่อนไหวเพียง
กลุ่มเดียวที่มีคะแนนใกล้เคียงกับกลุ่มภาพนิ่งหลาย
ภาพ) แสดงว่ าการใช้ภาพนิ่ งหลายภาพและ
ภาพเคลื่อนไหวช่วยคงความจําไว้ได้นานกว่าวิธีการ
อ่ืนๆ 

จะเห็นได้ว่าการจะเลือกใช้สื่อประเภทใด
ระหว่างการใช้ภาพนิ่งกับการใช้ภาพเคลื่อนไหวนั้น
มีสิ่งที่ต้องคํานึงถึงเกี่ยวกับความเหมาะสมของ
ลักษณะเนื้อหาบทเรียน วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
การออกแบบและวิธีการนําภาพเคลื่อนไหวไปใช้ 
ซึ่ ง โ ดยหลั กการแล้ ว  ภาพเคลื่ อน ไหวควรมี
ประสิทธิผลสําหรับใช้แสดงการเปลี่ยนแปลงทาง
กายภาพและตําแหน่งของวัตถุ และสันนิษฐานว่า
การใช้ภาพเคลื่ อนไหว เป็นสื่ อการสอนจะมี
ประสิทธิผลมากกว่าการใช้ภาพนิ่งในการสื่อข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องกับทิศทางหรือการเปลี่ยนแปลงตาม
เวลา (Mayer & Moreno, 2002 และ Rieber, 
1991)  ดังนั้นการใช้ภาพเคลื่อนไหวจึงเหมาะ
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สําหรับการเรียนเนื้อหาลักษณะดังกล่าว โดยเป็น
ตัวช่วยลดภาระ ในการประมวลผลข้อมูลใน
ความจําระยะสั้น และช่วยเพ่ิมศักยภาพในการ
เปลี่ยนเป็นความจําระยะยาว (Rieber & Kini, 
1991) แต่ประสิทธิผลของการใช้ภาพเคลื่อนไหว
อาจถูกลดทอนด้วยปัจจัยอ่ืนๆ เช่น เนื้อหาที่มี
วัตถุประสงค์การเรียนมากหรือยากเกินไป  การ
ออกแบบการสอนที่ไม่ดีพอ หรือการที่นักเรียนไม่
ส า ม า ร ถ เ ข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล ที่ กํ า ลั ง แ ส ด ง อ ยู่ ใ น
ภาพเคลื่อนไหวนั้นได้ เป็นต้น (Rieber , 1990) 

การศึกษาวิจัยที่ทําการเปรียบเทียบการใช้
ภ าพนิ่ ง กั บภาพ เคลื่ อน ไหว  และการศึ กษา
ประสิทธิภาพของภาพเคลื่อนไหวที่มีต่อการเรียนรู้
ในกรณีต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น ทั้งหมดเป็นการวิจัย
ที่ดําเนินการศึกษาในผู้ เรียนปกติไม่ใช่ผู้ พิการ
ทางการได้ยิน  ดังนั้นผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาวิจัยใน
กลุ่มผู้ เรียนที่มีความพิการทางการได้ยิ นซึ่ งมี
ธรรมชาติการเรียนรู้ที่ต่างไปจากคนปกติ เพ่ือให้ได้
ข้อสรุปความรู้ที่ชัดเจนเพ่ือนําไปใช้ในการตัดสินใจ
ผลิตสื่อการเรียนรู้ที่สอดคล้องตรงกับความต้องการ
สําหรับกลุ่มผู้เรียนที่ต้องการความช่วยเหลือเอาใจ
ใส่ในการเรียนรู้เป็นพิเศษนี้โดยเฉพาะ 
 
เครื่องมือในกล่องเครื่องมือ (Tool box) ที่เลือก
มาวิจัยกลุ่มเล็ก 

เครื่องมือในกล่องเครื่องมือของโปรแกรม 
Flash ที่เลือกมาวิจัยกลุ่มเล็ก ได้แก่ 1.ดินสอ      
2.ปากกา และ 3.เครื่องมือเทสี ซึ่งเป็นเครื่องมือที่
ใ ช้ ในการสร้ า งภ าพกรา ฟิก เ พ่ือนํ า ไปสร้ า ง
ภาพเคลื่อนไหวในโปรแกรม Flash ต่อไป โดย
เครื่องมือแต่ละชนิดมีรูปแบบและขอบเขตการใช้
งานที่ต่างกัน ดังนี้ 
 
 
 

1.ดินสอ (       )      
เป็นเครื่องมือวาดรูปด้วยวิธีการลากเม้าส์ 

ผู้ใช้สามารถกําหนดความหนา และรูปแบบความ
โค้งของเส้นดินสอได้ (ตรง-โค้ง-อิสระ) ดังแสดงใน
ภาพที่ 1 
 

 
 

 

 
 

 
ภาพที่ 1 รูปแบบการใช้งานเครื่องมือดินสอ 

 
 
2.ปากกา (       )      

เครื่องมือชนิดนี้มีวิธีการวาดที่ต่างจาก
เครื่องมือดินสอโดยสิ้นเชิง กล่าวคือ ใช้วิธีการคลิก
เพ่ือสร้างโหนดและส่วนโค้ง โดยควบคุมความโค้ง
จากการลากแขนปรับความโค้ง เส้นที่วาดด้วย
ปากกาจะสามารถดัดแปลงได้ดีกว่าเส้นที่วาดด้วย
ดินสอ ดังแสดงในภาพที่ 2 

 
 
 

 
 
 

 
 
ภาพที่ 2 การวาดรูปและปรับความโค้งใน
เครื่องมือปากกา 

 
 
 

 

แขนปรับ
ความโค้ง 

โหนด 
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2.เครื่องมือเทสี (       )      
เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการลงสีวัตถุที่วาดใน

โปรแกรม Flash แบ่งการลงสีเป็น 3 แบบ คือ    
1.แบบทึบ 2.แบบไล่ระดับสี และ 3.แบบลวดลาย
บิตแมบ ดังแสดงในภาพที่ 3 

 
 
 

 
สีทึบ  

(Solid) 
 
 
 

 
สีแบบไล่ระดับสี 

(gradient) 
 
 
 
 

สีแบบลวดลายบิตแมบ 
(bitmap pattern) 

 
 

ภาพที่ 3 รูปแบบการเทสีด้วยเครื่องมือเทสี 
 

จะเห็นว่าเครื่องมือสองชนิดแรกคือ ดินสอ 
และปากกา จะมีวิธีการใช้งานแบบต่อเนื่อง การ
แสดงวิธีการใช้งานแบบต่อเนื่องช่วยให้เห็นผลการ
ทํางานของเครื่องมือได้ชัดเจน ส่วนเครื่องมือเทสี
เป็นเครื่องมือที่มีลักษณะการใช้งานแบบเป็น
ขั้นตอน เป็นการคลิกเลือกกําหนดลักษณะสีที่
ต้องการเท เสร็จแล้วเทสีลงในพ้ืนที่ที่ต้องการเป็น
ขั้นๆ ไป 
 
 

ค าถามวิจัย 
1.ระหว่างสื่อภาพนิ่งหลายภาพแบบคลิก

แสดงผลทีละขั้น (Step by step - multiple Static 
Graphics: SSG) กับภาพเคลื่อนไหว (Animated 
Graphics: AG) สื่อประเภทใดและในกรณีใดที่ช่วย
ลดภาระการเรียนรู้ในการใช้เครื่องมือต่างๆ ในแถบ
เครื่องมือให้กับผู้เรียน  

2. ระหว่างสื่อภาพนิ่งหลายภาพแบบคลิก
แสดงผลทีละขั้น (SSG) กับภาพเคลื่อนไหว (AG)  
สื่อประเภทใดและในกรณีใดที่ช่วยส่งเสริมการ
จดจําความรู้ ในการใช้ เครื่องมือต่างๆ ในแถบ
เครื่องมือให้กับผู้เรียน 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.เ พ่ื อศึ กษา เปรี ยบ เที ยบผลของสื่ อ
ประเภทภาพนิ่งหลายภาพแบบคลิกแสดงผลทีละ
ขั้น (SSG) กับ สื่อประเภทภาพเคลื่อนไหว (AG) ใน
ด้านการเรียนรู้ (การลดภาระการเรียน/การช่วยทํา
ความเข้าใจ) ของผู้เรียนที่พิการทางการได้ยิน 

2.เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบผลของสื่อประเภท
ภาพนิ่งหลายภาพแบบคลิกแสดงผลทีละขั้น (SSG) 
กับสื่อประเภทภาพเคลื่อนไหว (AG)ในด้านการจดจํา
ความรู้ของผู้เรียนที่พิการทางการได้ยิน 

 
ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 
มีข้ันตอนที่สําคัญคือ  

1.สร้ า งสื่ อประกอบการสอนการ ใช้
เครื่องมือในแถบเครื่องมือของโปรแกรม Flash 
สองแบบคือ แบบภาพนิ่งหลายภาพที่คลิกแสดงผล
ทีละข้ัน (SSG) และแบบภาพเคลื่อนไหว (AG) 

2.สร้ า ง เครื่ อ งมื อวั ดผลต่ า งๆ  ได้ แก่ 
แบบทดสอบวัดความรู้ แบบทดสอบภาคปฏิบัติ 
แบบสอบถามความคิดเห็น(แบบสัมภาษณ์) 

3.วิจัยโดยการนําสื่อทั้งสองรูปแบบที่สร้าง
ขึ้นไปใช้ในการสอนเปรียบเทียบกันแล้วประเมินผล 
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จากคะแนนที่ได้จากเครื่องมือวัดต่างๆ 
 

ลักษณะส าคัญของสื่อการสอน 

สื่อประกอบการสอนแบบภาพนิ่งหลาย
ภาพที่คลิกแสดงผลทีละขั้น (SSG) และแบบ
ภาพเคลื่อนไหว (AG) ที่สร้างขึ้นเป็นสื่อที่พยายาม
จํากัดการสื่อความด้วยตัวหนังสือให้น้อยที่สุดเพ่ือ
ลดภาระการเรียนรู้ทางสายตาให้กับผู้เรียน  และ
สื่อทั้งสองประเภทประกอบด้วยส่วนของการสอน
วิธี ใช้ เครื่องมือและส่วนของการสาธิตการนํา
เครื่องมือไปใช้สร้างงาน เมื่อผู้เรียนทุกคนได้เรียนรู้
วิธีใช้เครื่องมือจากสื่อแล้วก็จะมีการฝึกปฏิบัติสร้าง
งานตามสื่อด้วยทุกครั้ง  

สื่อทั้งสอง มีรายละเอียดดังนี้  
 
สื่อภาพนิ่งหลายภาพที่คลิกแสดงผลทีละ

ขั้น (SSG) 
สื่อ SSG เป็นสื่อภาพนิ่งของหน้าจอโปรแกรม

ประยุกต์ที่แสดงการใช้ เครื่องมือไปทีละภาพ
ตามลําดับ ไม่มีการใส่ข้อความอธิบายแต่มีการใช้
เครื่องหมายช่วยนําสายตาให้ผู้เรียน เช่น การใช้
วงกลมหรือกรอบสี่เหลี่ยมที่มีสีเด่นขึ้นมา โดยใน
การสอน อาจารย์จะอธิบายให้ฟังก่อน(โดยมีล่าม
แปลเป็นภาษามือ) จากนั้นอาจารย์จะใช้สื่อ SSG 
โดยคลิก 1 ครั้ง สื่อก็จะแสดงภาพประกอบตามที่
อาจารย์ได้อธิบายไป 1 ภาพ ดังนั้น ผู้เรียนจะได้ดู
ภาพประกอบไปทีละภาพ ซึ่งจะแสดงไปเป็นลําดับ
ตามข้ันตอนการใช้งานเครื่องมือ  โดยมีการควบคุม
การแสดงผลทีละภาพตามลําดับขั้นของการคลิก
เมาส์  ตัวอย่างของสื่อ SSG ในการสอนใช้งาน
เครื่องมือวาดภาพ(ปากกา) บางขั้นตอน แสดงดัง
ภาพที่ 4     

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 4 วิธีการแสดงผลของสื่อ SSG ในเครื่องมือปากกา 

 
สื่อภาพเคลื่อนไหว (AG) 
สื่อ AG เป็นสื่อภาพเคลื่อนไหวแสดงการ

ใช้เครื่องมือเดียวกันกับสื่อ SSG ได้จากการบันทึก
การใช้งานเครื่องมือบนหน้าจอคอมพิวเตอร์โดยมี
การเคลื่อนลูกศรของเมาส์เป็นตัวช่วยนําสายตา 
โดยผู้เรียนจะได้เห็นการเคลื่อนเมาส์ทํางานอย่าง
ช้าๆ และในการจัดการเรียนการสอน สื่อ AG จะ
แสดงภาพนิ่งในเฟรมแรกก่อน เพ่ือให้ผู้สอนอธิบาย
เนื้ อ ห า  แล้ ว จึ ง คลิ กที่ ตั ว สื่ อ เ พ่ื อ ให้ ผู้ เ รี ย น            
ดูภาพเคลื่อนไหวตามเนื้อหาที่ผู้สอนบรรยาย       
ดังแสดงในภาพที่ 5   
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ภาพที่ 5 การแสดงสื่อ AG ในเครื่องมือปากกา 
 
ระเบียบวิธีวิจัย  
 ประชากร 

 คือ ผู้พิการทางการได้ยินที่มีพ้ืนฐาน
การใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น และสนใจเรียนรู้
การใช้งานโปรแกรมประยุกต์  
 กลุ่มตัวอย่าง 
  กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักศึกษาของ
หลั ก สู ต รหู หน วกศึ กษ า  วิ ท ย าลั ย ร า ชสุ ด า            
ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาการใช้งานโปรแกรมกราฟิก 
จํานวน 13 คน 

วิธีการสุ่มตัวอย่างเข้ากลุ่มทดลอง  
  สุ่มตัวอย่างเข้ากลุ่มทดลองแยก
เป็น 2 กลุ่ม โดยใช้วิธีเรียงคะแนนผลการเรียน
เฉลี่ยของนักศึกษาทั้งหมด แล้วจัดเข้ากลุ่มที่ 1 
และ 2 สลับกันไปตามลําดับ จากนั้นจับสลากเพ่ือ
กําหนดประเภทสื่อที่จะใช้ในการสอนให้กับกลุ่ม
ทดลองแต่ละกลุ่ม    
 
การเก็บข้อมูล 

วัดความรู้ก่อนเรียนด้วยแบบทดสอบวัด
ความรู้ จากนั้นนําสื่อการสอนแต่ละแบบไปใช้กับ
กลุ่มตัวอย่างแต่ละกลุ่ม คือ กลุ่มทดลอง SSG และ
กลุ่มทดลอง AG 
 

 
กระบวนการสอนในแต่ละครั้ง (ครั้งละ    

3 คาบ) เป็นการสอนและวัดผลการใช้เครื่องมือใน
แถบเครื่องมือ 1 ชนิด โดยในชั่วโมงแรกกลุ่ม
ทดลอง SSG เรียนและฝึกปฏิบัติตามสื่อของตนเอง  
ในชั่วโมงที่สองกลุ่มทดลอง AG เรียนและฝึกปฏิบัติ
ตามสื่อของตนเอง จากนั้นในชั่วโมงที่ 3 ทดสอบ
ความรู้หลังเรียนด้วยแบบทดสอบความรู้ และสอบ
ปฏิบัติร่ วมกันเ พ่ือให้ผลการสอบที่ ได้สะท้อน
ประสิทธิผลของสื่อแต่ละแบบมากที่สุด จากนั้นวัด
ความคิดเห็นหลังเรียนด้วยแบบสอบถามความ
คิดเห็นหลังเรียน  

เมื่อเก็บข้อมูลหลังเรียนไปแล้ว ทําการวัดการ
คงอยู่ของความรู้หลังเรียนไปแล้ว 1 เดือน ด้วยการ
สอบซ้ํา(retest)  ด้วยแบบทดสอบวัดความรู้เดิม 

เมื่อวัดการคงอยู่ของความรู้เรียบร้อยแล้ว 
มีการสอบถามความคิดเห็นที่นักศึกษามีต่อสื่อทั้ง
สองประเภทเปรียบเทียบกัน  โดยผู้วิจัยมีการ
ทบทวนสื่อทั้งสองประเภทให้นักศึกษาทั้งสองกลุ่ม 
ดูอย่างต่อเนื่องกัน แล้วจึงวัดความคิดเห็น  

 
ขั้นตอนและวิธีการในการวิเคราะห์ข้อมูล 

เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยนี้มีขนาด
เล็กและไม่ทราบการแจกแจงของประชากร จึงใช้สถิติ
นอนพาราเมตริกในการทดสอบทางสถิติ 
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 ขั้นที่ 1 วิเคราะห์พ้ืนฐานความรู้ก่อนเรียน
ของกลุ่มทดลองท้ังสอง 
 นําคะแนน pretest ของกลุ่มทดลองทั้ง
สองกลุ่ม  มาวิเคราะห์ว่ามีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญหรือไม่ โดยใช้สถิติแบบนอนพาราเมตริก
สําหรับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นอิสระต่อกัน (Wilcoxon 
Rank Sum Test) โดยคะแนน pretest จะต้องไม่
ต่างกัน นั่นคือกลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่มต้องมีพ้ืน
ฐานความรู้เท่าเทียมกันจึงจะดําเนินการวิจัยต่อไป   
 ขั้นที่ 2 วิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผล
ของสื่อท้ังสองแบบในด้านการช่วยในการเรียนรู้ 
 นําคะแนน pretest และ คะแนน 
posttest  ของแต่ละกลุ่ม มาวิเคราะห์เปรียบเทียบ
ความแตกต่าง ด้วยสถิตินอนพาราเมตริกวิ ธี 
Wilcoxon Signed Rank Sum Test for the 
Matched Pairs Difference 
 นําคะแนน  posttest และคะแนนปฏิบัติ
ของกลุ่ม SSG และ AG มาวิเคราะห์เปรียบเทียบ
กัน โดยใช้สถิติแบบนอนพาราเมตริกสําหรับกลุ่ม
ตัวอย่างที่เป็นอิสระกันวิธี Wilcoxon Rank Sum 
Test   เ พ่ือวัดประสิทธิผลของสื่อทั้งสองแบบ
เปรียบเทียบกัน 

นํ า ข้ อมู ลความคิ ด เห็ นที่ ไ ด้ จ ากการ
สอบถามความคิดเห็นมาวิเคราะห์ร่วมด้วย 
 ขั้นที่ 3 วิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผล
ของสื่อท้ังสองแบบในด้านการช่วยจดจําความรู้ 
 นําคะแนนสอบซ้ํา(retest) มาวิเคราะห์
เปรียบเทียบความแตกต่างกับคะแนนทดสอบหลัง
เรียน เพ่ือวัดการคงอยู่ของความรู้ ด้วยสถิตินอน
พาราเมตริกวิธี  Wilcoxon Signed Rank Sum 
Test for the Matched Pairs Difference  

 นํ า ข้ อมู ลความคิ ด เห็ นที่ ไ ด้ จ ากการ
สอบถามความคิดเห็นมาวิเคราะห์ร่วมด้วย 
 
ผลการวิจัย 
1.ผลการวัดพ้ืนฐานความรู้ก่อนเรียน (pre-test) 
ของกลุ่มทดลองทั้งสองกลุ่ม ดังตารางที่ 1 

 
ตารางท่ี 1 คะแนนความรู้ก่อนเรียนในเครื่องมือทั้ง
สามชนิดของกลุ่ม AG และ SSG 

 
2. ผลของสื่อทั้งสองแบบในด้านการช่วยในการ
เรียนรู้ 

2.1 คะแนน pre-test กับคะแนน post-
test  ของแต่ละกลุ่ม เมื่อเรียนเครื่องมือที่ต่างกัน 3 
ชนิด ด้วยสื่อแบบ AG และแบบ SSG ดังตารางที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

เคร่ืองมือ กลุ่ม  คะแนน pretest เฉลี่ย 

ดินสอ 
SSG 4.9 ±1.2 
AG 4.3 ±2.1 

ปากกา 
SSG 4.1 ±1.2 
AG 4.0 ±1.4 

เทส ี
SSG 4.7 ±1.4 
AG 4.3 ±1.9 
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ตารางท่ี 2 คะแนน pre-test และ post-test ของเครื่องมือแต่ละชนิดในกลุ่ม AG และ SSG 
 

เคร่ืองมือ กลุ่ม  คะแนน Pretest เฉลี่ย คะแนน Posttest เฉลี่ย 

ดินสอ 
SSG 4.9 ±1.2 7.0 ±1.6 
AG 4.3 ±2.1 7.2 ±1.8 

ปากกา 
SSG 4.1 ±1.2 6.1 ± 0.7 
AG 4.0 ±1.4 6.8 ±1.9 

เทส ี
SSG 4.7 ±1.4 7.3 ±1.6 
AG 4.3 ±1.9 6.5 ±1.4 

 
2.2 คะแนนทดสอบหลังเรียนและคะแนนปฏิบัติของนักศึกษาในแต่ละกลุ่ม ดังตารางที่ 3 
 

ตารางท่ี 3 คะแนนทดสอบหลังเรียนและคะแนนปฏิบัติของเครื่องมือแต่ละชนิดในกลุ่ม AG และ SSG 
 
 

เคร่ืองมือ กลุ่ม คะแนน posttest เฉลี่ย คะแนน Practice เฉลี่ย 
ดินสอ SSG 7.0 ±1.6 6.9 ±1.1 

 AG 7.2 ±1.8 8.4 ±1.2 
ปากกา SSG 6.1 ± 0.7 6.7 ± 1.1 

 AG 6.8 ±1.9 8.0 ±1.0 
เทส ี SSG 7.3 ±1.6 7.4 ±0.9 

 AG 6.5 ±1.4 7.3 ±1.0 
 
 

3. ผลของสื่อท้ังสองแบบในด้านการช่วยจดจําความรู้ 
3.1 คะแนนสอบหลังเรียน และคะแนนสอบซ้ํา (retest) ดังตารางที่ 4 
 

ตารางท่ี 4 คะแนนสอบหลังเรียนและคําแนนสอบซ้ําของเครื่องมือแต่ละชนิดในกลุ่ม AG และ SSG 
 

เคร่ืองมือ กลุ่ม คะแนน posttest เฉลี่ย คะแนนสอบซ้ าเฉลี่ย 

ดินสอ 
SSG 7.0 ± 1.6 6.3 ± 1.3 
AG 7.2 ± 1.8 7.2 ±1.5 

ปากกา 
SSG 6.1 ± 0.7 5.0 ±1.2 
AG 6.8 ± 1.9 6.5 ± 1.8 

เทส ี
SSG 7.3 ± 1.6 7.1 ± 1.6 
AG 6.5 ± 1.4 6.8 ± 1.0 
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3.2 คะแนนสอบซ้ําเฉลี่ยระหว่างกลุ่ม AG และ SSG ดังตารางที่ 5 
 

ตารางท่ี 5 คะแบบสอบซ้ําเฉลี่ยของเครื่องมือแต่ละชนิดในกลุ่ม AG และ SSG 
 

เคร่ืองมือ 
คะแนนสอบซ้ าเฉลี่ย 

SSG AG 
ดินสอ 6.3 ± 1.3 7.2 ± 1.5 
ปากกา 5.0 ± 1.2 6.5 ± 1.8 
เทส ี 7.1 ± 1.6 6.8 ± 1.0 

 
 

4.คะแนนเฉลี่ยระหว่างกลุ่ม AG และ SSG แยกเป็นรายเครื่องมือ ดังตารางที่ 6 
 

ตารางท่ี 6 คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนและหลังเรียนทั้งหมดของเครื่องมือแต่ละชนิดในกลุ่ม AG และ SSG 
 

เคร่ืองมือ กลุ่ม  pretest posttest retest Practice 
ดินสอ SSG 4.9 ±1.2 7.0 ±1.6 6.3 ±1.3 6.9 ±1.1 

 AG 4.3 ±2.1 7.2 ±1.8 7.2 ±1.5 8.4 ±1.2 
ปากกา SSG 4.1 ±1.2 6.1 ± 0.7 5.0 ±1.2 6.7 ± 1.1 

 AG 4.0 ±1.4 6.8 ±1.9 6.5 ±1.8 8.0 ±1.0 
เทส ี SSG 4.7 ±1.4 7.3 ±1.6 7.1 ±1.6 7.4 ±0.9 

 AG 4.3 ±1.9 6.5 ±1.4 6.8 ±1.0 7.3 ±1.0 
 
5. ผลการสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาที่เข้า
ร่วมการวิจัยทั้ง 13 คน ที่มีต่อสื่อ AG เปรียบเทียบ
กับ SSG   
นักศึกษาคนที่ 1: 

- สื่อเกี่ยวกับเรื่องการวาดรูปใช้ AG จะดีกว่า
มากๆ 

- สื่อเกี่ยวกับขั้นตอน เช่น การเทสี ใช้ SSG 
ดีกว่า AG 

- ชอบสื่อ AG เพราะมีความต่อเนื่อง  
- สื่อ AG ที่ได้เรียนมีอัตราเร็วพอเหมาะ     

สื่อเข้าใจได้ง่าย แต่ความยาวมากเกินไป 
นักศึกษาคนที่ 2: 

- ชอบสื่อ SSG มากกว่า แต่ในหัวข้อเกี่ยวกับ
การวาดภาพ ใช้สื่อ AG เหมาะกว่าเพราะ

ต่อเนื่อง เหตุที่ชอบ SSG เพราะนําเสนอ
เป็นขั้นตอน มีการหยุดอธิบาย ถ้าดู AG 
นานๆ จะตามไม่ทัน พอละสายตาแค่อึดใจ
ก็จะงงและตามไม่ทัน ควรแบ่งคลิป
ออกเป็นส่วนๆ  แล้วฉายให้ดูทีละข้ัน  

นักศึกษาคนที่ 3: 
- ชอบสื่อ AG เพราะมีความต่อเนื่อง 

โดยเฉพาะ เรื่องการวาดภาพ ไม่ต้องมีล่าม
ก็ดูเข้าใจได้ 

- กรณีหัวข้อที่มีรายละเอียดเป็นขั้นตอน   
การสั่งงานบนเมนูใช้ SSG จะไม่งง ตามทัน 

- คิดว่า สื่อ SSG และ AG ของอาจารย์ทําได้
เหมาะสมดีแล้ ว แต่ตั วเองชอบเรียนรู้    
จาก AG 
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นักศึกษาคนที่ 4: 
- ชอบสื่อ AG (คิดว่าทั้ง SSG และ AG ดีกว่า

การศึกษาจากบันทึกของผู้จดคําบรรยาย) 
แต่ยังคงเลือก SSG ในหัวข้อที่ต้องเรียนรู้
แบบเป็นลําดับขั้นตอน 

- ความเห็นต่อ SSG: คิดว่าเหมาะสมดีแล้ว 
- ความเห็นต่อ AG: ความยาวมากเกินไป 

แสดงช้าๆ ทีละขั้น (ลากเม้าส์ตรงๆ อย่า
เคลื่อนไหวมาก) 

นักศึกษาคนที่ 5: 
- ชอบสื่อ SSG เพราะตามทันเป็นขั้นเป็น

ตอน มีความเหมาะสมทั้งจํานวนภาพ 
อัตราเร็วในการคลิกเปลี่ยนภาพ และการ
สื่อความหมาย 

- เรื่องการวาดรูป คิดว่า สื่อ AG ให้ความ
ต่อเนื่องดีกว่า ช่วยให้เห็นว่าเริ่มคลิก-ลาก
ที่ไหน แต่ควรแบ่งวีดีโอให้สั้นกว่านี้ (คลิป
ภาพเคลื่อนไหวส่วนใหญ่ที่ใช้ มีความยาว
ประมาณ 3 นาที) 

- สื่อ AG มีข้อเสียหนึ่งข้อคือ ยาวเกินไป 
และควบคุมยาก หากควบคุมสื่อ AG ได้
ง่ายๆ จะเลือก AG แทน 

- SSG เหมาะจะใช้ตอนอาจารย์สอน แต่ AG 
เหมาะที่จะนําไปใช้ทบทวนด้วยตนเอง 

นักศึกษาคนที่ 6: 
- เลือกสื่อ SSG เพราะบอกว่ามองวีดีโอไม่

ทัน แต่ถ้าสื่อ AG มีปุุมควบคุมการเล่น/
หยุด จะเปลี่ยนมาเลือกสื่อ AG แทน 

- การดูภาพจากสื่อ SSG จะช่วยให้จําเนื้อหา
ได้ดีและนาน 

- สื่อทั้งสองแบบมีความเหมาะสมและดีกว่า
สื่อที่เคยเรียน 

นักศึกษาคนที่ 7: 
- เลือกสื่อ SSG เพราะดูรูปได้ชัดเจน  

- ชอบสื่อ AG แต่จะต้องไม่ยาวเกินไป คือ
แสดงเฉพาะขั้นตอนที่จําเป็น การชี้เมาส์ที่
บริเวณใดบริเวณหนึ่งนานๆ อาจทําให้คน 
หูหนวกเกิดความสับสนได้ 

นักศึกษาคนที่ 8: 
- เลือกสื่อ SSG เพราะชอบที่มีจังหวะหยุด

เป็นช่วงๆ ทําให้สามารถดูซ้ําหรือพิจารณา
รูปที่แต่ละขั้นได้ง่าย ที่สําคัญรูปที่ใช้ในสื่อ
สามารถสื่อความหมายได้ดีอยู่แล้ว 

- ถ้าสื่อ AG มีปุุมหยุด/เล่น จะช่วยให้
ควบคุมการดูภาพได้ง่าย และตัวเองจะ
เปลี่ยนไปเลือกสื่อ AG แทน 

- สื่อ AG ที่ยาวเกินไป ทําให้ง่วงนอน แต่ใน
หัวข้อการวาดรูป สื่อ AG จะช่วยให้เข้าใจ
วิธีการได้ง่ายกว่าสื่อ SSG มาก 

นักศึกษาคนที่ 9: 
- ชอบสื่อ AG โดยบอกว่า มีประโยชน์มาก

ในการสอนเรื่องการวาดภาพ เพราะวิดีโอ
ทําช้าๆ ช่วยให้เห็นขั้นตอนชัดเจน  

- เรื่องท่ีเกี่ยวกับการทํางานเป็นขั้นเป็นตอน
แบบ 1-2-3 น่าจะใช้สื่อ SSG จะเหมาะสม
กว่า 

- ในแง่ของการทบทวน คิดว่า ถ้าใช้สื่อ AG 
ในการทบทวน อาจไม่จําเป็นต้องมีการ
แสดงท่ามือก็ได ้

นักศึกษาคนที่ 10: 
- ชอบสื่อ AG โดยระบุว่าใช้ดีทั้งในการสอน

และการดูทบทวนที่บ้าน แต่บอกว่า AG ที่
อาจารย์เปิดให้ดูยาวเกินไป  

นักศึกษาคนที่ 11: 
- เลือกสื่อ SSG เพราะมีอาจารย์อธิบายเป็น

ขั้นๆ  สื่อ AG ตามไม่ทัน ไม่เข้าใจ    
- อยากให้มีภาษามือในสื่อด้วย 
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นักศึกษาคนที่ 12: 
- เลือกสื่อ SSG เพราะดูสื่อ AG ไม่ทัน ตอน

ที่เมาส์ขยับไปมาจะไม่เข้าใจ   
นักศึกษาคนที่ 13: 
- เลือกสื่อ SSG เพราะดูวีดีโอใน AG ไม่ทัน 

 
วิเคราะห์ผลการวิจัย  
ผลการวิเคราะห์พื้นฐานความรู้ก่อนเรียนของกลุ่ม
ทดลองท้ังสอง 

เมื่อเปรียบเทียบคะแนนความรู้ก่อนเรียน 
(pre-test) เกี่ยวกับเครื่องมือชนิดต่างๆ กัน 3 ชนิด 
(ดินสอ ปากกา และอุปกรณ์เทสี) ระหว่างกลุ่มที่
เรียนด้วยสื่อแบบ AG และแบบ SSG  ด้วยสถิติ
นอนพาราเมตริกแบบ Wilcoxon Rank Sum 
Test  พบว่า สําหรับการศึกษาในเครื่องมือทั้ง 3 
ชนิด คะแนน pre-test  ของกลุ่มทดลองทั้งสอง
กลุ่มไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05  
ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของสื่อ
ทั้งสองแบบในด้านการช่วยในการเรียนรู้ 

เมื่อเปรียบเทียบคะแนน pre-test กับ
คะแนน post-test  ของแต่ละกลุ่ม เมื่อเรียน
เครื่องมือที่ต่างกัน 3 ชนิด ด้วยสื่อแบบ AG และ
แบบ  SSG ด้ ว ย สถิ ติ น อนพา ร า เมต ริ ก แบบ 
Wilcoxon Signed Rank Sum Test for the 
Matched Pairs Difference  พบว่า ในทุก
เครื่องมือและทุกกลุ่ม คะแนน post-test จะสูง
กว่าคะแนน pre-test อย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ 
0.05 ดังกราฟในภาพที่ 6 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 6 กราฟเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน
กับคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนของแต่ละกลุ่ม 
 

พิจารณาจากคะแนนทดสอบหลังเรียนและ
คะแนนปฏิบัติของนักศึกษาในแต่ละกลุ่มเทียบกัน 
ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบคะแนนทดสอบความรู้หลังเรียน
และคะแนนปฏิบัติเฉลี่ยระหว่างกลุ่ม AG และ SSG 
ด้วยสถิตินอนพาราเมตริกวิธี Wilcoxon Rank 
Sum Test พบว่า คะแนนระหว่างกลุ่ม AG และ 
SSG ไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 ในทุก
เครื่องมือที่ทําการวิจัย  

อย่างไรก็ดี มีข้อสังเกตว่า คะแนนปฏิบัติ
ของนักศึกษาในกลุ่ม AG มีแนวโน้มสูงกว่ากลุ่ม 
SSG ในการเรียนเครื่องมือปากกา (pen) และ
ดินสอ (pencil) ดังกราฟในภาพที่ 7 ข้อสังเกตนี้
สอดคล้องกับข้อสันนิษฐานของ Mayer & 
Moreno (2002) และ Rieber (1991) ที่ว่า การใช้
ภาพเคลื่อนไหวเป็นสื่อการสอนจะมีประสิทธิภาพ
มากกว่าการใช้ภาพนิ่งในการสื่อข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับทิศทางหรือการเปลี่ยนแปลงตามเวลา ซึ่ งใน
งานวิจัยนี้คือ ทิศทางและตําแหน่งการวาดภาพด้วย
เครื่องมือดินสอและปากกานั่นเอง 
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ภาพที่ 7 เปรียบเทียบคะแนนปฏิบัติเฉลี่ยระหว่าง
กลุ่ม AG และ SSG 
 
ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของสื่อ
ทั้งสองแบบในด้านการช่วยจดจ าความรู้ 

วัดความคงอยู่ของความรู้ โดยอาศัยการ
ทดสอบซ้ําหลังเรียนผ่านไปแล้ว 1 เดือน ด้วย
ข้อสอบเดียวกันกับข้อสอบวัดความรู้หลังเรียน 
(post test) จากนั้นนําคะแนนสอบซ้ํา (retest) มา
วิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างกับคะแนนสอบ
หลังเรียน ซึ่งจากการใช้การทดสอบสถิติด้วยวิธี 
Wilcoxon Signed Rank Sum Test for the 
Matched Pairs Difference   พบว่าข้อมูลคะแนน
สอบหลังเรียนและสอบซ้ํามีคะแนนเท่ากันหลายคู่ 
ทําให้ต้องตัดข้อมูลที่คะแนนเท่ากันเหล่านั้นทิ้งไป
หลายค่า มีผลให้กําลังในการทดสอบสถิติวิธีนี้ลดลง
จนไม่สามารถวิเคราะห์ได้ มีเพียงกลุ่ม SSG เมื่อ
เรียนเครื่องมือปากกาเท่านั้นที่สามารถทดสอบสถิติ
ได้ และได้ผลว่าคะแนนสอบซ้ําไม่แตกต่างจาก
คะแนนทดสอบหลังเรียน ดังแสดงในภาพที่ 8 

 

  
ภาพที่ 8 กราฟเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน
กับคะแนนสอบซ้ําของแต่ละกลุ่ม 
 

เมื่อพิจารณาความแตกต่างของคะแนน
เฉลี่ยหลังเรียนกับคะแนนสอบซ้ําในกลุ่มอ่ืนๆ เทียบ
กับกลุ่ม SSG ของเครื่องมือปากกา จะเห็นว่า
คะแนนทดสอบหลังเรียนกับคะแนนสอบซ้ํามีค่า
ใกล้เคียงกันยิ่งกว่า ดังนั้นจึงน่าจะสรุปได้ว่า ทุก
กลุ่มทําคะแนนสอบซ้ําได้ไม่แตกต่างจากคะแนน
ทดสอบหลังเรียน อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาเฉพาะ
กลุ่มที่เรียนด้วยสื่อ AG เทียบกับกลุ่ม SSG ใน
เครื่องมือทั้งสามชนิดพบว่า กลุ่ม AG จะทําคะแนน
สอบซ้ําได้ใกล้เคียงกับคะแนนทดสอบหลังเรียน
มากกว่ากลุ่ม SSG  

และเมื่อเปรียบเทียบคะแนนสอบซ้ําเฉลี่ย
ระหว่างกลุ่ม AG และ SSG คะแนนสอบซ้ําของ
นักศึกษาในกลุ่ม AG มีแนวโน้มจะได้คะแนนสูงกว่า
กลุ่ม SSG เมื่อเรียนเครื่องมือวาดรูปด้วยดินสอและ
ปากกา แต่คะแนนแทบไม่ต่างกันเมื่อเรียนเครื่องมือ
เทสี ดังกราฟในภาพที่ 9 
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ภาพที่ 9 การเปรียบเทียบคะแนนสอบซ้ําเฉลี่ย
ระหว่างกลุ่ม SSG และ AG 
 

ดังนั้น สื่อแบบ AG อาจมีส่วนช่วยในการ
จดจําความรู้ได้ดีกว่าสื่อแบบ SSG ในกรณีเรียนรู้
เครื่องมือที่ต้องอาศัยความต่อเนื่องในการแสดงการ
ทํางาน เช่น เครื่องมือ ดินสอและปากกา   
 
การวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของสื่อ AG 
และ SSG แยกเป็นรายเครื่องมือ 

เมื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ ย
ระหว่างกลุ่ม AG และ SSG แยกเป็นรายเครื่องมือ 
พบว่า ในเครื่องมือดินสอและปากกา ซึ่ ง เป็น
เครื่องมือที่มีลักษณะการใช้งานที่ต่อเนื่อง  คะแนน
สอบซ้ําและคะแนนปฏิบัติของกลุ่มที่เรียนด้วยสื่อ 
AG มีแนวโน้มได้คะแนนสูงกว่ากลุ่มที่เรียนด้วยสื่อ 
SSG ซึ่งสอดคล้องกับข้อแนะนําในการออกแบบ
ก า ร ใ ช้ ภ า พ เ ค ลื่ อ น ไ ห ว ใ น บ ท เ รี ย น ข อ ง 
Rieber(1990)  ส่วนเครื่องมือเทสี ซึ่งเป็นเครื่องมือ
ที่มีลักษณะการใช้งานแบบเป็นขั้นตอน พบว่า
คะแนนสอบซ้ําและคะแนนปฏิบัติของทั้งสองกลุ่ม
ใกล้เคียงกัน แต่คะแนนทดสอบหลังเรียนของกลุ่ม 
SSG มีแนวโน้มสูงกว่ากลุ่ม AG เล็กน้อย  ดังกราฟ
ในภาพที่ 10 ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ Lai 
(2012) ในการเรียนตัวอักษรจีนที่ว่า กลุ่มสื่อภาพ

หลายภาพแบบเปลี่ยนแปลงทีละน้อยทําคะแนนได้
ดีกว่ากลุ่มภาพเคลื่อนไหว ทั้งนี้การเขียนตัวอักษร
จีนต้องมีลําดับขั้นตอน ซึ่งตรงกับการนําเสนอของ
สื่อ SSG นั่นเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 10 กราฟเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยระหว่าง
กลุ่ม SSG และ AG ในเครื่องมือสามชนิด 

ดังนั้นเมื่อพิจารณาแยกตามประเภทของ
เครื่องมือ จะพบว่าเครื่องมือที่มีลักษณะการใช้งาน
แบบต่อเนื่อง เรียนด้วยสื่อ AG ให้ผลดีกว่า และ
เครื่องมือที่มีลักษณะการใช้งานแบบเป็นขั้นตอน  
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เรียนด้วยสื่อ SSG มีแนวโน้มให้ผลดีกว่าเล็กน้อย  
 
การวิเคราะห์ความคิดเห็นจากการสัมภาษณ์ที่มี
ต่อสื่อ AG เปรียบเทียบกับ SSG   

จากภาพรวมของผลการสอบถามความ
คิดเห็นของนักศึกษาพบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่คิดว่า
สื่อทั้งสองแบบ (ทั้ง SSG และ AG) ดีกว่าสื่อการ
เรียนที่ เป็นการจดบันทึกโดยผู้ จดคําบรรยาย  
นักศึกษาส่วนใหญ่ต้องการสื่อการสอนแบบ AG ใน
กรณีเครื่องมือที่มีลักษณะการใช้งานแบบต่อเนื่อง 
เช่น การวาดรูปด้วยดินสอและปากกา ทั้ งนี้
นักศึกษาระบุว่าใช้สื่อ AG จะดีกว่ามาก ไม่ต้องมี
ล่ามก็ดูเข้าใจได้ และชอบสื่อ AG เพราะมีความ
ต่อเนื่อง แต่สื่อ AG ต้องไม่ยาวเกินไป  

ส่วนหัวข้อที่ต้องเรียนรู้แบบเป็นลําดับ
ขั้นตอนเช่น การเทสี ใช้ SSG ดีกว่า AG เพราะดู
การสั่งงานบนเมนู ได้ทัน ไม่งง  

ทั้งนี้ผู้เรียนมีข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมที่น่าสนใจ
เกี่ยวกับสื่อทั้งสองแบบดังนี้คือ 
- สื่ อ  AG ใช้ ดีทั้ ง ในการสอนและการดู

ทบทวนที่บ้าน บางคนระบุว่าถ้าใช้สื่อ AG 
ในการทบทวน อาจไม่จําเป็นต้องมีการ
แสดงท่ามือก็ได ้ 

- ลักษณะของสื่อ AG ต้องไม่ยาวเกินไปและ
ต้ อ ง ค ว บ คุ ม ก า ร เ ล่ น / ห ยุ ด ไ ด้  
(คลิปภาพเคลื่อนไหวส่วนใหญ่ที่ใช้ มีความ
ยาวประมาณ 3 นาที)  

- สื่อ SSG เหมาะจะใช้ตอนอาจารย์สอน แต่ 
AG เหมาะที่จะนําไปใช้ทบทวนด้วยตนเอง 
 
กรณีที่สื่อ AG มีความยาวเกินไป (ตาม

ความคิดเห็นของนักศึกษาบางคน) จะมีผลในการ
ลดทอนประสิทธิภาพของการใช้ภาพเคลื่อนไหวได้ 
(Rieber, 1990) 
 

สรุปผลการวิจัย 
จากการวิเคราะห์คะแนนทดสอบต่างๆ 

สามารถสรุปได้ว่า เครื่องมือที่มีลักษณะการใช้งาน
แบบต่อเนื่อง เรียนด้วยสื่อ AG ให้ผลสัมฤทธิ์การ
เรียนดีกว่า ส่วนเครื่องมือที่มีลักษณะการใช้งาน
แบบเป็นขั้นตอน เรียนด้วยสื่อ SSG มีแนวโน้ม
ให้ผลดีกว่า สอดคล้องกับความคิดเห็นของผู้เรียนที่
ส่วนใหญ่ระบุว่าต้องการสื่อการสอนแบบ AG ใน
กรณีเครื่องมือที่มีลักษณะการใช้งานแบบต่อเนื่อง 
เช่น การวาดรูปด้วยดินสอ และปากกา ส่วนหัวข้อ
ที่ต้องเรียนรู้แบบเป็นลําดับขั้นตอนเช่น การเทสี  
ต้องการสื่อการสอนแบบ SSG  

 เมื่อเปรียบเทียบประสิทธิผลของสื่อทั้ง
สองแบบในด้านการช่วยในการเรียนรู้  ในทุก
เครื่องมือและทุกกลุ่ม คะแนน post-test จะสูง
กว่าคะแนน pre-test อย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ 
0.05 และเมื่อเปรียบเทียบคะแนนทดสอบหลังเรียน
และคะแนนปฏิบัติของนักศึกษาในแต่ละกลุ่มเทียบ
กัน พบว่า คะแนนระหว่างกลุ่ม AG และ SSG ไม่
แตกต่างกันที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 ในทุกเครื่องมือ
ที่ทํ าการวิ จั ย  อย่ า ง ไรก็ดีคะแนนปฏิบัติของ
นักศึกษาในกลุ่ม AG มีแนวโน้มสูงกว่ากลุ่ม SSG ใน
การเรียนเครื่ องมือปากกา (pen) และดินสอ 
(pencil) และคะแนนของนักศึกษาในกลุ่ม SSG มี
แนวโน้มสูงกว่ากลุ่ม AG ในการเรียนเครื่องมือเทสี  
ดังนั้น สื่อแบบ AG น่าจะมีส่วนช่วยในการเรียนรู้ 
(ลดภาระการเรียน) ได้ดีกว่าสื่อแบบ SSG ในกรณี
เครื่องมือที่ต้องอาศัยความต่อเนื่องในการแสดงการ
ทํางาน เช่น เครื่องมือ ดินสอและปากกา  ส่วนสื่อ
แบบ SSG มีแนวโน้มที่จะช่วยการเรียนรู้เครื่องมือ
ชนิดที่ทํางานแบบเป็นลําดับขั้นตอนได้ดีกว่าสื่อ AG 
เพราะสื่อ SSG มีลักษณะการแสดงผลตามจังหวะ
การกดเมาส์ จึงเหมือนเป็นการแสดงขั้นตอนการใช้
เครื่องมือ ซึ่งนักศึกษาหูหนวกสามารถแยกแยะเป็น
ขั้นตอนได้ง่ายกว่าการดูภาพเคลื่อนไหวต่อเนื่อง 
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เมื่อเปรียบเทียบประสิทธิผลของสื่อทั้งสอง
แบบในด้านการช่วยจดจําความรู้ ทุกกลุ่มทํา
คะแนนสอบซ้ําได้ไม่แตกต่างจากคะแนนทดสอบ
หลังเรียน อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาเฉพาะกลุ่มที่
เรียนด้วยสื่อ AG เทียบกับกลุ่ม SSG ในเครื่องมือ
ทั้งสามชนิดพบว่า กลุ่ม AG จะทําคะแนนสอบซ้ําได้
ใกล้เคียงกับคะแนนทดสอบหลังเรียนมากกว่ากลุ่ม 
SSG และเมื่อเปรียบเทียบคะแนนสอบซ้ําเฉลี่ย
ระหว่างกลุ่ม AG และ SSG คะแนนสอบซ้ําของ
นักศึกษาในกลุ่ม AG มีแนวโน้มจะได้คะแนนสูงกว่า
กลุ่ม SSG เมื่อเรียนเครื่องมือวาดรูปด้วยดินสอและ
ปากกา แต่คะแนนแทบไมต่่างกันเมื่อเรียนเครื่องมือ
เทสี  ดังนั้น สื่อแบบ AG อาจมีส่วนช่วยในการ
จดจําความรู้ได้ดีกว่าสื่อแบบ SSG ในกรณีเรียนรู้
เครื่องมือที่ต้องอาศัยความต่อเนื่องในการแสดงการ
ทํางาน เช่น เครื่องมือดินสอและปากกา 
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การวิเคราะหอ์ภิมาน (Meta-analysis) จากผลการวิจัยการประเมินผลโปรแกรมการติวในโรงเรียน
อย่างอิสระจํานวน 65 โปรแกรมแสดงให้เห็นว่า โปรแกรมเหล่านี้มีผลกระทบทางบวกกับผลการเรียน
ทางด้านวิชาการ และทัศนคติของนักเรียนผู้ถูกติว นักเรียนที่ได้รับการติวจะประสบความสําเร็จในการสอบ
ดีกว่า(outperform)นักเรียนกลุ่มควบคุม(control students) และนักเรียนที่ถูกติว สามารถพัฒนาทัศนคติ
ที่มีต่อเนื้อหาสาระที่ครอบคลุมในโปรแกรมการติวไปในทางบวกอีกด้วย การวิเคราะห์อภิมานยังแสดงให้เห็น
อีกว่า โปรแกรมการติวมีผลกระทบทางบวกกับนักเรียนที่ทําหน้าที่เป็นผู้ติว  เช่นเดียวกับนักเรียนที่ได้รับการ
ติว ผู้ติวก็ได้รับความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวดีขึ้นและพัฒนาทัศนคติที่มีต่อเนื้อหาสาระที่ครอบคลุมใน
โปรแกรมการติวไปในทางบวกเพ่ิมมากขึ้น การมีส่วนร่วมในโปรแกรมการติวมีผลกระทบเพียงเล็กน้อย
หรือไม่มีผลกระทบเลยกับการเคารพตนเอง(self-esteem)ในการเป็นผู้ติวหรือผู้ถูกติว 
        โปรแกรมการติวในโรงเรียนประถมและโรงเรียนมัธยมหลายแห่งในปัจจุบัน แตกต่างจากโปรแกรม
การติวในอดีต โปรแกรมการติวสมัยใหม่นี้ นักเรียนจะถูกติวโดยเพ่ือนรุ่นเดียวกัน(peers) หรือบุคคลที่ใกล้
จะ เป็ นมื ออาชี พ (paraprofessionals)  มากกว่ า ครู ประจํ า การ ใน โ ร ง เ รี ยน หรื อผู้ ติ วมื ออาชี พ
(professionaltutors) การใช้เพ่ือนรุ่นเดียวกัน(peers)และบุคคลที่ใกล้จะเป็นมืออาชีพส่งผลอย่างใหญ่
หลวงต่อการจัดโปรแกรมการติว ไม่มีโปรแกรมการติวใดๆ ที่จัดไว้ให้เฉพาะสําหรับลูกคนมีเงินชั้นสูงต่อไป
อีกแล้ว ดังนั้น โปรแกรมการติวในปัจจุบันจึงเปิดโอกาสให้กับทั้งนักเรียนชายและนักเรียนหญิงในห้องเรียน
ธรรมดาทั่วประเทศเหมือนกันทั้งหมด 
       ครูและนักวิจัยเป็นจํานวนมากได้เขียนรายงานเกี่ยวกับผลกระทบของโปรแกรมเช่นนี้ ที่มีต่อ
นักเรียน ถึงแม้ว่ าบางรายงานจะอยู่บนพ้ืนฐานของความชื่นชอบเป็นการส่วนตัว (subjective 
impressions) และการสังเกตที่ไม่เป็นทางการ ที่มีคุณค่าและมีขอบเขตในการดําเนินการที่เป็นระบบก็ตาม
(limited scientific value) แต่ก็มีรายงานอ่ืนๆอีกหลายรายงานที่ได้พรรณนาผลการศึกษาโดยการทดลอง
เชิงปฏิบัติการ(experimental studies)เกี่ยวกับการติว  ในการศึกษาเช่นนี้ โดยปกติแล้ว ผู้วิจัยจะ
เปรียบเทียบผลการเรียนของกลุ่มนักเรียนที่มีความสามารถเท่าเทียมกันระหว่างกลุ่มที่ถูกติว กับกลุ่มที่ไม่ถูก
ติวการเปรียบเทียบจะมุ่งเน้นไปที่การได้รับการเรียนรู้ที่เพ่ิมขึ้นใน 2 แบบ คือห้องเรียนที่ถูกติวกับห้องเรียน
ที่ไม่ถูกติว และบางครั้งก็ครอบคลุมไปถึงพัฒนาการที่เพ่ิมขึ้นอย่างมีประสิทธิผลของนักเรียนที่ถูกติวกับ
นักเรียนที่ไม่ถูกติวเป็นต้น 
                                                 
1. เจ้าของบทความ : Peter A. Cohen, James A. Kulk, and Chen-Lin C. Kulik. American Educational  
   Research Journal. Vol.19: 2 Summer, 1982: 237- 248. 
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การทบทวนผลการศึกษาวิจัยที่สําคัญจะ
ปรากฏอยู่ในวรรณกรรมทางการศึกษาในปีที่ผ่าน
มาเม่ือไม่นานมานี้(Devin-Sheehan, Feldman, & 
Allen, 1976; Ellson, 1976; Fitz-Gibbon, 
1977; Rosenshine & Furst, 1969) พบว่าการ
ทบทวนวรรณกรรมแต่ละอย่างสรุปได้ว่า โปรแกรม
การติวสามารถมีส่วนช่วยการเจริญงอกงามทาง
วิชาการของนักเรียนที่ได้รับการติว และบางทีก็ยัง
ช่วยให้เกิดการเติบโตของนักเรียนที่เป็นผู้ติวอีกด้วย 
อย่ า ง ไรก็ ตาม  สอง ในสามของการทบทวน
วรรณกรรม(Ellson, 1976; Rosenshine & Furst, 
1969)รายงานว่า การมีส่วนช่วยเหล่านี้ได้แสดงให้
เห็นผลอย่างชัด เจนก็ เฉพาะในโปรแกรมที่มี
โครงสร้างดี และในโปรแกรมท่ีมุ่งเน้นในด้านความรู้
เท่านั้น เพราะเหตุผลแต่ละเหตุผลของการทบทวน
วรรณกรรมทั้ง 4 เรื่อง ได้ใช้การบรรยายที่ไม่เป็น
ทางการ และใช้เทคนิค box  score สําหรับการ
สรุปผลการศึกษาวิ จั ย   จึ ง ไม่มี การทบทวน
วรรณกรรมใดๆที่ ให้ความถูกต้องและแม่นยํา
เกี่ยวกับการเรียนรู้ที่เพ่ิมขึ้น สําหรับความคาดหวัง
จากการติว หรือสภาวการณ์ต่างๆ ซึ่งอาจเป็นไปได้
ที่จะเกิดผลกระทบในทางบวก ดังนั้น เพ่ือสรุปผล
การศึกษาวิจัยให้ถูกต้องแม่นยํามากข้ึน  จึงจําเป็นที่
จะต้องใช้การทบทวนวรรณกรรมที่เป็นทางการมาก
ขึ้น 

ในปี ค.ศ. 1977 Hartleyได้แนะนําการใช้
วิธีการทบทวนวรรณกรรมที่เข้มข้นมากขึ้นในสาขา
นี้  ระเบียบวิธีวิจัยที่ เธอนํามาใช้ เรียกว่า  การ
วิเคราะห์อภิมาน (Meta-analysis) วิธีการนี้ถูก
พรรณนาครั้งแรกโดย Glass (1976) ในการกล่าว
สุนทรพจน์ของประธาน(presidential address) 
ต่อสมาคม American Educational Research 
Association การวิเคราะห์อภิมานเป็นการ
วิเคราะห์ทางสถิติเกี่ยวกับการรวบรวมผลลัพธ์
จํานวนมาก จากการศึกษาวิจัยของแต่ละบุคคล 

ตามวัตถุประสงค์ของการบูรณาการผลการวิจัย ใน
การประยุกต์ใช้วิธีการนี้กับผลการวิจัยการสอน
คณิตศาสตร์ในโรงเรียนประถมศึกษา และโรงเรียน
มัธยมศึกษา Hartley ซึ่งยังไม่สามารถแสดงให้เห็น
ถึงผลกระทบของการติวที่เป็นไปในทางบวกมากนัก 
แต่ผลกระทบของการติ วก็ยั งแข็ งแกร่ งกว่ า
ผ ล ก ร ะ ท บ จ า ก ก า ร ส อ น โ ด ย วิ ธี อ่ื น ๆ  เ ช่ น          
การสอนโดยใช้  computer-basedinstruction, 
programmed instruction, และการสอนด้วย
individual learning packages Hartleyยังแสดง
ให้เห็นอีกว่าผลกระทบของการติว ยังแข็งแกร่ง
อย่างมีนัยสําคัญต่อบางสภาวการณ์มากกว่าในเรื่อง
อ่ืนๆ 
      ถึงแม้ว่าการศึกษาวิจัยของ Hartley จะทํา
ให้เกิดความรู้เกี่ยวกับการติวที่น่าสนใจ แต่ผลงาน
ของเธอก็ยังคงค่อนข้างอยู่ ในวงจํากัด นั่นคือ 
ประการแรก การวิเคราะห์ของ Hartleyครอบคลุม
แต่เพียงการสอนวิชาคณิตศาสตร์เท่านั้นHartley
ไม่ได้ชี้ชัดว่าโปรแกรมการติว มีผลกระทบอย่างน่า
พิจ ารณา เหมื อนกั น ในทุ กวิ ช าหรื อ ไม่  หรื อ
ผลกระทบเช่นนั้นถูกจํากัดอยู่แต่เพียงการสอนวิชา
คณิตศาสตร์เท่านั้น  ประการที่สอง Hartley ศึกษาแต่
เพียงผลกระทบของผลสัมฤทธิ์เท่านั้น เธอไม่ได้ตัดสิน   
ว่าการติวมีผลกระทบทางบวกหรือทางลบเกี่ยวกับการ
สอน เช่น ทัศนคติที่มีต่อโรงเรียน ทัศนคติที่มีต่อวิชาใน
โรงเรียน หรือต่อความคิดรวบยอดของตนเองที่แตกต่าง
กันมากกว่าประการที่สอง การวิเคราะห์ของHartley   
อยู่บนพ้ืนฐานในผลของการวิจัย(findings) มากกว่า
การศึกษาวิจัย(studies) การศึกษาวิจัยทั้งหมด 73 เรื่อง 
แต่นําผลของการวิจัยมาเพียง 29 เรื่อง ทําให้ Hartley 
ยุ่งยากที่จะตัดสินกับปริมาณความผิดพลาดในสถิติ
ประการที่สาม Hartley สรุปโดยรวม  ว่าการศึกษาวิจัย
ของผลงานยังไม่ครอบคลุมระเบียบ  วิธีวิจัย  ซึ่งผู้
ทบทวนวรรณกรรมทั้งหลายจะไม่ตรวจงานวิจัยที่ไม่มี
กลุ่มควบคุมอย่างจริงจัง  
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บทความนี้ ร า ยง านผลลั พธ์ จ ากการ
วิเคราะห์อภิมาน ที่สร้างสรรค์จากผลงานของ 
Hartley (1977) ซึ่งตอบคําถามหลักๆเกี่ยวกับการ
ติวหลายคําถาม เช่น การเรียนโดยการติวจะทําให้มี
ประสิทธิผลได้อย่างไร  แบบของโปรแกรมการติวที่
ไม่ปกติมีประสิทธิผลไหม  การติวมีประสิทธิผลต่อ
ผลลัพธ์ทางการศึกษาหรือไม่  การศึกษาแบบใดที่
แสดงให้เห็นผลกระทบของการติวอย่างชัดเจนมาก
ที่สุด ไม่เหมือนกับการศึกษาของ Hartleyการ
วิเคราะห์อภิมาน(Meta-analysis)นี้  ครอบคลุม
การศึกษาเนื้อหาวิชาที่แตกต่างกัน และพรรณนา
ผลลัพธ์สําหรับนักเรียนที่มาจากโรงเรียนที่แตกต่าง
กัน  มีการปฏิบัติต่อผลลัพธ์อย่างแบ่งแยกสําหรับผู้
ติวที่เป็นนักเรียน กับผู้ถูกติว และการวิเคราะห์  
อภิมานนี้ประกอบด้วยการศึกษาที่ เป็นไปตาม
มาตรฐานทางระเบียบวิธีวิจัยที่เป็นเหตุเป็นผล 
 
วิธีการวิจัย(Research Methods) 

ในส่วนนี้ จะพรรณนาวิธีการดําเนินงาน 
แล ะขั้ น ต อน  ที่ ใ ช้ ใ น ก า ร กํ า ห นด ที่ ตั้ ง ที่ จ ะ
ทําการศึกษา ตลอดจนหลักเกณฑ์ที่จะศึกษา และ
การให้น้ําหนักผลลัพธ์ ของการศึกษา 

 
แหล่งข้อมูล(Sources of Data) 

ขั้นแรกในการวิเคราะห์อภิมานนี้  ต้อง
รวบรวมจํ านวนการศึ กษาวิ จั ยที่ ต รวจสอบ
ผลกระทบของโปรแกรมการติว ที่จัดให้กับเด็กที่อยู่
ในวัยเรียน(school-age children)  เราเริ่ม
กระบวนการรวบรวมโดยการค้นหาฐานข้อมูล 3 
ประการด้ วยคอมพิว เตอร์  ผ่ าน Lockheed’s 
DIALOG Online Information Service: ERIC: 
ซึ่ งเป็นฐานข้อมูลทางการศึกษาจากศูนย์  the 
Educational Resources Information Center 
ซึ่ ง ป ร ะกอบด้ ว ยแ ฟูมกา รวิ จั ย  2 แ ฟู ม  คื อ 
Research in Education and Current Index to 

Journals in Education: Comprehensive 
Dissertation Abstracts; และ Psychological 
Abstracts บรรณานุกรมในบทความซึ่งค้นหาผ่าน
ทางคอมพิวเตอร์ ที่เป็นแหล่งข้อมูลที่สอง สําหรับ
การวิเคราะห์อภิมานซึ่งการค้นหาข้อมูลทั้งหมดมี
จํานวนมากกว่า 500 เรื่อง 

เราใช้ข้อแนะนํา 3 ประการ เพ่ือลดข้อมูล
ทั้งหมดมากกว่า 500 เรื่องโดยรวมเข้ามาเป็นเรื่องที่
จะต้องศึกษาจํานวนสุดท้าย 65 เรื่อง2 เพ่ือรวมเข้า
ไว้ในการวิเคราะห์ของเรา การศึกษาวิจัยทั้งหลาย
ต้ อ ง เ กิ ดขึ้ น ในห้ อ ง เ รี ยนประถมศึ กษาและ
มัธยมศึกษาเท่านั้น ประการที่สอง  การศึกษาวิจัย
ทั้งหลายต้องรายงานผลลัพธ์ที่ถูกวัดเชิงปริมาณ ทั้ง
กลุ่มถูกติว และกลุ่มควบคุมที่ ไม่ถูกติว  (non-
tutored control group) และประการที่สาม การ
ศึกษาวิจัยทั้งหลายต้องเป็นอิสระจากความผิดหรือ
ข้อบกพร่องเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัยที่ทําให้เกิด
ความเสียหายทั้งหลายทั้งปวง ดังเช่นระดับที่มี
ความถนัดทางการ เรี ยนแตกต่ างกัน ในกลุ่ ม
เปรียบเทียบ และ “การสอนที่ขาดความยุติธรรม 
เกี่ยวกับข้อสอบ” (unfair “teaching of the 
test”)ให้กับคนๆหนึ่งในกลุ่ม ประการสุดท้าย เรา
ใช้ข้อแนะนํา(guidelines) ที่ถูกสร้างขึ้น สําหรับ
การวิเคราะห์อภิมานอันก่อนของเรา(เช่น Kulik, 
Kulik, & Cohen, 1979a, 1979b) เพ่ือให้แน่ใจว่า 
การศึกษาวิจัยแต่ละอย่างถูกนับเพียงหนึ่งครั้งใน 
แต่ละการวิเคราะห์ 
 
ลักษณะของการศึกษาวิจัย 

การศึกษาวิจัยจํานวน 65 เรื่องที่ใช้ในการ
วิเคราะห์นี้ เป็นการศึกษาวิจัยที่แตกต่างกันหลาย
แบบ  เพ่ือที่จะพรรณนาลักษณะที่สําคัญของการ

                                                 
2
บัญชีรายการที่สมบูรณ์ของการศึกษาวิจัย ที่ใช้ในการวิเคราะห์ใน

บทความ ได้มาจาก Peter A. Cohen 
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ศึกษาวิจัย  เราให้คําจํากัดความ 15 ตัวแปร  4 ตัว
แปรพรรณนาแบบของโปรแกรมการติว ซึ่งถูกใช้ใน
การศึกษาครั้งนี้  ไม่ว่าการติวแบบมีโครงสร้าง
หรือไม่มีโครงสร้าง ไม่ว่าการติวแบบมีนักเรียนต่าง
วัยกัน(cross-age)หรือไม่   ไม่ว่าการติวจะเป็นการ
เ ส ริ ม ( supplement) ห รื อ ก า ร ท ด แ ท น
(substitute)การสอนในห้องเรียนหรือไม่   และไม่
ว่าผู้ติวจะได้รับการฝึกอบรมหรือไม่ก็ตาม  อีก 3 
ตัวแปรพรรณนาแง่มุมของการออกแบบการทดลอง
ในการศึกษาวิจัย ซึ่งกําหนดให้มีการสุ่มกับการไม่
สุ่ม(random versus nonrandom assignment) 
นักเรียน กับกลุ่มที่นํามาเปรียบเทียบ  การควบคุม
ผลกระทบของครู โดยการใช้ครูคนเดียวกันทั้งกลุ่ม
ทดลอง(experimental group)และกลุ่มควบคุม
(control group)  และการควบคุมเกี่ยวกับอคติ
หรือความลําเอียง(bias)ของผู้ทําข้อสอบผ่านการ
สอบไล่มาตรฐาน(standardized examinations)
อีก 6 ตัวแปรพรรณนาลักษณะของการจัดทํา
รายวิชา รวมทั้งระยะเวลาของโปรแกรม ระดับชั้น
เรียนของผู้ติว  ระดับชั้นเรียนของผู้ถูกติว  เนื้อหา
สาระของวิชา  ระดับความสามารถเฉลี่ยของผู้ถูก
ติว  และระดับทักษะที่ถูกใช้ทดสอบในการสอบไล่   
อีก 2 ตัวแปรสุดท้ายพรรณนาลักษณะการตีพิมพ์
งานการศึกษาวิจัย ซึ่งได้แก่ ลักษณะการตีพิมพ์งาน
การศึกษาวิจัย และปีทีพิ่มพ์ 
 
ผลลัพธ์ของการศึกษาวิจัย 

การศึกษาวิจัยจํานวน 65 เรื่องพรรณนา
ผลกระทบของโปรแกรมการติว ทั้งผู้ติวและผู้ถูกติว 
ผลกระทบ เหล่ านี้ อ ยู่ ใ น เนื้ อห าสาระสํ าคัญ           
3 ประการคือ ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน ซึ่งวัดโดย
การสอบไล่  ความนิยมชมชอบเกี่ยวกับทัศนคติของ
นักเรียนที่มีต่อเนื้อหาสาระวิชา  และความนิยม
ชมชอบเกี่ยวกับความคิดรวบยอดในตนเอง(self-
concept)ของนักเรียน  เพื่อแสดงให้เห็นผลกระทบ

เชิงปริมาณของโปรแกรมการติวในแต่ละเนื้อหา
สาระ  เราใช้ the Effect Size (ES), โดยให้คํา
นิยามว่า เป็นความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของ 2 
กลุ่มหารด้วยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มควบคุม
(Glass, 1976) สําหรับการศึกษาที่รายงานค่าเฉลี่ย 
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สําหรับกลุ่มทดลอง
(experimental group) และกลุ่มควบคุม(control 
group)  เราคํานวณ ES จากการวัดที่จัดหาไว้ 
สําหรับการศึกษาวิจัยที่รายงานน้อยลง เราคํานวณ 
ES จากสถิติ เช่น tและ Fโดยใช้วิธีการดําเนินงาน 
ซึ่งพรรณนาโดย McGraw และ Glass(1980) 
 
ผลลัพธ์ 

ใ น ส่ ว นนี้ เ ร า เ ริ่ ม จ า กก า ร พร รณ น า
ผลกระทบของโปรแกรมการติว ที่มีต่อนักเรียนผู้ซึ่ง
ได้รับการติว  ต่อจากนั้น เราจะกลับมากล่าวถึง
ผลกระทบของโปรแกรมการติว ที่มีต่อนักเรียนที่ทํา
หน้าที่เป็นผู้ติวในโปรแกรมการติวเหล่านี้ 

ผลกระทบที่มีต่อผู้ถูกติว (Effects on 
Tutees) จํานวนการศึกษาวิจัย 52 เรื่อง จาก
ทั้ งหมด  65เ  รื่ อ ง  ร ายง านผลลั พธ์ เ กี่ ย วกั บ
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของนักเรียนที่ถูกติว  จํานวน
การศึกษาวิจัย 52 เรื่องดังกล่าว มี 9 เรื่องรายงาน
เกี่ ย วกับความคิดรวบยอดของตน เอง ( self-
concept)  8  เรื่องรายงานเกี่ยวกับทัศนคติที่มีต่อ
เนื้อหาวิชา(subject matter)  

ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ(achievement) 
จํานวนการศึกษาวิจัย 45 เรื่อง จากทั้งหมด 52 
เรื่อง เป็นเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการของนักเรียน  ผลการสอบไล่ของนักเรียน 
ซึ่งถูกติว ดีกว่าผลการสอบไล่ของนักเรียน ในห้องที่
ทําตามระเบียบแบบแผน(convention class)ใน
อีก 6  เรื่องผลการสอบไล่ของนักเรียนในห้องที่ทํา
ตามระเบียบแบบแผนดีกว่าผลการสอบไล่ของ
นักเรียนที่ถูกติวและใน 1 เรื่อง ไม่มีความแตกต่าง
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กันระหว่างผู้ถูกติว กับนักเรียนที่ทําตามระเบียบ
แบบแผน(convention students)จํานวนการ
ศึกษาวิจัย 20 เรื่องท่ีใช้ในการเปรียบเทียบ รายงาน
ความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ในผลลัพธ์
จากวิธีการสอน 2 แบบดังกล่าว ผลลัพธ์จํานวน 19 
เรื่องของการศึกษาวิจัยนิยมชมชอบผู้ถูกติว และ
ผลลัพธ์จํานวน 1 เรื่องของการศึกษาวิจัยนิยม
ชมชอบการสอนแบบที่ทําตามระเบียบแบบแผน
(convention)  จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า  การ
ศึกษาวิจัยส่วนใหญ่นิยมชมชอบผู้ถูกติว 
           ค่าES เฉลี่ยในการศึกษาวิจัย 52 เรื่อง 
เท่ากับ 40  ค่าความผิดพลาดมาตรฐานของ ES 
เท่ากับ .69  ค่า ES เฉลี่ยเท่ากับ 40 หมายความว่า
ในห้องเรียนที่มีลักษณะเฉพาะ การติวได้ยกระดับ
ผลการเรียนของนักเรียนที่ถูกติวสูงขึ้น ประมาณ 2 
ใน 5 ของหน่วยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน กล่าวได้อีก
อย่างหนึ่งคือนักเรียนกลุ่มที่ถูกติวโดยเฉลี่ย ได้
คะแนนอยู่ในอันดับเปอร์เซ็นต์ไทล์(percentile 
rank)ที่ 66 สูงกว่านักเรียนที่ไม่ถูกติว  Cohen 
(1977) อ้ า ง ถึ ง ผ ล ก ร ะทบ ข อง ขน า ดก า ร วั ด
( magnitude) นี้  เ ป็ น ข น า ด ที่ ป า น ก ล า ง
(modest)ท่ีสุดแล้ว 
          ถึงแม้ผลกระทบของการติวนี้ เป็นขนาดที่
ปานกลาง(modest)ที่สุดในการศึกษาวิจัยที่มี
ลักษณะเฉพาะ  ขนาดของผลกระทบก็ยังแปรผัน
จากการศึกษาหนึ่งไปอีกการศึกษาหนึ่ง(รูปที่ 1) ค่า 
ES มากที่สุด(2.3)มาจากการศึกษาของ (Mohan 
1972) การศึกษาวิจัยอ่ืนๆ 4 เรื่องก็ได้รายงาน
ผลกระทบอย่างมาก 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 การกระจายที่แสดงผลกระทบของการติว
ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ของผู้ถูกติวในการศึกษาวิจัย     
52 เรื่อง 
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ตารางท่ี 1 ค่าเฉลี่ย(mean) และค่าความผิดพลาดมาตรฐาน(standard error)ของขนาดผลกระทบ สําหรับ
ผลสัมฤทธิ์ของผู้ถูกตวิ เมื่อการศึกษาวิจัยถูกจําแนกในวิธีที่หลากหลาย 
 

Category of Study Number of Studies 
Effect Size 

Mean Standard Error 

Implementation    
   Substitute 29 .47 .10 
   Supplement 23 .31 .10 
Tutor Training    
   No 13 .36 .09 
   Yes 39 .41 .09 
Cross-age Tutoring    
   No 24 .29 .07 
   Yes 28 .49 .11 
Structured Tutoring *    
   No 23 .26 .06 
   Yes 29 .51 .11 
Random Assignment to Groups    
   No 22 .32 .07 
   Yes 30 .46 .11 
Control for Instruction Effect    
   Different Instructors 10 .36 .10 
   Same Instructor 42 .41 .08 
Control for Author Bias ***    
   Instructor Developed Test 12 .84 .21 
   Commercial Standardized Test 40 .27 .05 
Duration of Treatment ***    
   0 – 4   Weeks 6 .95 .28 
   5 – 18  Weeks 30 .42 .08 
 19 – 36  Weeks 14 .16 .09 
Class Level of Tutees    
   1 – 3 36 .45 .09 
   4 – 6 10 .25 .12 
   7 – 9 

 

6 .33 .17 
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ตารางท่ี 1 ค่าเฉลี่ย(mean) และค่าความผิดพลาดมาตรฐาน(standard error)ของขนาดผลกระทบ สําหรับ
ผลสัมฤทธิ์ของผู้ถูกตวิ เมื่อการศึกษาวิจัยถูกจําแนกในวิธีที่หลากหลาย (ต่อ) 
 

 
* Significant difference among effect sizes for categories of this variable, p < .10. 
** p < .05. 
*** p < .01. 

Category of Study Number of Studies 
Effect Size 

Mean Standard Error 

Class Level of Tutors 

 

   
   1 – 3 15 .39 .13 
   4 – 6 10 .64 .27 
   7 – 9 14 .24 .07 
 10 – 12  11 .36 .11 
Subject Matter **    
   Math 18 .06 .16 
   Reading 30 .29 .06 
   Other 4 .30 .13 
Average Ability of Tutee    
   Low 40 .42 .08 
   Middle 12 .33 .14 
    
Level of Achievement Measure ***    
   Low-order 16 .76 .17 
   Mixed 36 .24 .05 
    
Source of Study **    
   Unpublished 6 .85 .42 
   Dissertation 30 .27 .06 
   Published 16 .47 .12 
Study Year    
   1961-1965 2 .06 .34 
   1966-1971 17 .32 .08 
   1971- 1975  26 .45 .11 
   1976-1980 7 .44 .26 
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(กับ ES เท่ากับ .8 หรือสูงกว่า) และการศึกษาวิจัย
อีก 11 เรื่องรายงานผลกระทบอยู่ในพิสัยปานกลาง
(medium range)(กับ ES เท่ากับ .5 หรือมากกว่า 
แต่น้อยกว่า .8) ส่วนการศึกษาวิจัยอ่ืนๆได้รายงาน
ผลกระทบเล็กๆ น้อยๆ และเป็นประเด็นปลีกย่อย 
(trivial)เก่ียวกับการติวผู้ถูกติว 

การตรวจสอบข้อมูลต่อไปแสดงให้เห็นว่า 
การศึกษาวิจัย พร้อมด้วยลักษณะที่แน่นอน ส่งผล
กระทบอย่างคงที่มาก(ตารางที่ 1)  ในภาพรวม 
ลั กษณะ 6 ประการ  มีความสัม พั นธ์อย่ า งมี
นัยสําคัญ กับขนาดของผลกระทบ(size of effect)   
ผลกระทบของการติวมีมากขึ้นในโปรแกรมที่ถูกทํา
เป็นโครงสร้าง และในโปรแกรมที่มีระยะเวลาสั้นๆ  
ผลกระทบดังกล่าวมีมากขึ้น เมื่อสอนและทดสอบ
นักเรียนที่มีทักษะระดับต่ําลงไป และเมื่อวิชาที่ติว
เป็ น วิ ช าคณิ ตศาสตร์ ม ากกว่ า วิ ช าการ อ่ าน 
ผลกระทบก็ยิ่งมีมากขึ้น ในแบบทดสอบที่ถูกพัฒนา
ระดับท้องถิ่น(locally developed tests) 
และมีผลกระทบน้อยลงในแบบทดสอบมาตรฐาน
ระดับชาติ(nationally standardized tests) 
ประการสุดท้าย การศึกษาวิจัยที่พรรณนาใน
วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกได้รายงานผลกระทบ
น้อยลงมากกว่าการศึกษาวิจัยที่พรรณนาใน
บทความที่ตีพิมพ์ในวารสาร หรือในเอกสารที่ไม่ได้
รับการตีพิมพ์  
        ทั ศนค ติ ที่ มี ต่ อ เ นื้ อ ห า วิ ช า ( Attitude 
toward subject matter)  การศึกษาวิจัย 8 เรื่อง
รายงานผลลัพธ์เกี่ยวกับทัศนคติของนักเรียนที่มีต่อ
เนื้อหาวิชาที่เขากําลังถูกสอน ในการศึกษาวิจัย
ทั้งหมด 8 เรื่องนี้ ทัศนคติของนักเรียนเป็นไปใน
ทางบวกกับโปรแกรมการติวในชั้นเรียน อย่างไรก็
ตาม การศึกษาวิจัย 1 เรื่อง จากทั้งหมด 8 เรื่องนี้ 
รายงานผลกระทบว่ามีมากพอที่จะเชื่อถือได้ในทาง
สถิติ  ค่า เฉลี่ย ES เท่ากับ 29 ค่าความผิดพลาด
มาตรฐาน(standard error)เท่ากับ .08  ถึงแม้ว่า 

จํานวนการศึกษาวิจัยพอที่ เชื่อถือได้มีน้อย แต่
ผลลัพธ์ก็คงเส้นคงวาพอสําหรับเราที่จะสรุปด้วย
ความเชื่อมั่นว่า โปรแกรมการติวมีผลกระทบ
ทางบวกกับทัศนคติของนักเรียนที่ถูกติว ที่มีต่อวิชา
ทีเ่ขาถูกสอน 

ค ว า ม คิ ด ร ว บ ย อ ด ใ น ต น เ อ ง ( self-
concept)การศึกษาวิจัย 9 เรื่องรายงานผลกระทบ
ของโปรแกรมการติวที่มีต่อความคิดรวบยอดใน
ตนเองของนักเรียนที่ถูกติวใน 7 เรื่อง จากทั้งหมด 
9 เรื่องนี้ความคิดรวบยอดในตนเองของนักเรียน
นิยมชมชอบโปรแกรมการติวในห้องเรียน ส่วนอีก 
2 เรื่อง ความคิดรวบยอดในตนเองของนักเรียน
นิยมชมชอบห้องเรียนที่ปราศจากโปรแกรมการติว 
ค่าเฉลี่ย ES ในการศึกษาวิจัย 9 เรื่อง เท่ากับ .09  
ค่าความผิดพลาดมาตรฐาน(standard error)
เท่ากับ .042  จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าผลกระทบนี้
เล็กน้อยมาก และไม่มากพอที่จะเชื่อถือได้ในทาง
สถิติ   
       ผลกระทบที่ มี ต่ อผู้ ติ วที่ เป็ นนัก เรี ยน 
(Effects on Student Tutors) จากการศึกษาวิจัย
จํานวน 65 เรื่องที่เราตั้งไว้มี 38 เรื่องที่ตรวจสอบ
ผลกระทบที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้ติวที่
เป็นนัก เรียน 16 เรื่ องตรวจสอบการ เปลี่ ยน
ความคิดรวบยอดในตนเอง(self-concept) ของผู้
ติว และ 5 เรื่องตรวจสอบการเปลี่ยนทัศนคติของผู้
ติวที่มีต่อวิชาที่เขาถูกสอน 
        ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ(Achievement) 
ใน 33 เรื่อง จากการศึกษาวิจัยจํานวน 38 เรื่อง 
ผลกระทบทางการตรวจสอบในด้านนี้  นักเรียนที่
ทําหน้าที่เป็นผู้ติว มีผลการเรียนดีกว่านักเรียนกลุ่ม
ควบคุมในการสอบไล่วิชาที่ถูกสอน ส่วน 5 เรื่องที่
เหลือ คะแนนสอบไล่ของนักเรียนที่ไม่ได้เป็นผู้ติว 
ดีกว่ านัก เรียนที่ทํ าหน้าที่ เป็นผู้ ติว   จากการ
เปรียบเทียบการศึกษาวิจัยจํานวน 38 เรื่อง มี 10 
เรื่องรายงานผลลัพธ์ที่มีนัยสําคัญทางสถิติ และใน
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แต่ละกรณี ความแตกต่างดังกล่าวนิยมชมชอบไป
ทางด้านนักเรียนที่ทําหน้าที่เป็นผู้ติว  ค่าเฉลี่ย ES 
ในการศึกษาวิจัย 38 เรื่อง เท่ากับ .33  ค่าความ
ผิดพลาดมาตรฐาน(standard error)เท่ากับ .09  มี
เพียง 1 ใน 11 เรื่อง ที่ถูกรวมไว้ในการวิเคราะห์นี้ 
มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติกับขนาด
ของผลกระทบ ซึ่งก็คือประเภทของเนื้อหาวิชาที่ถูก
สอนในโปรแกรมการติว (ตารางท่ี 1) 
        ทั ศนค ติ ที่ มี ต่ อ เ นื้ อ ห า วิ ช า ( Attitude 
toward subject matter) ใน 4 เรื่อง จากการ
ศึกษาวิจัยจํานวน 5 เรื่อง ที่ตรวจสอบผลกระทบใน
ด้านนี้  ผู้ติวมีทัศนคติไปในทางบวกมากขึ้น  ส่วนใน
การศึกษาวิจัยอีกเรื่องหนึ่ง นักเรียนที่ไม่ได้ทําหน้าที่
เป็นผู้ติวมีทัศนคติไปในทางบวกมากขึ้น  มีเพียงการ
ศึกษาวิจัยจํานวน 1 เรื่อง แสดงความแตกต่างอย่าง
มีนัยสําคัญทางสถิติในทัศนคติทางด้านเนื้อหาวิชา
ของผู้ติวและนักเรียนที่เรียนตามระเบียบแบบแผน
(conventional students) และการศึกษาวิจัยนี้ก็
นิยมชมชอบไปทางด้านนักเรียนที่ทําหน้าที่เป็นผู้ติว  
ค่าเฉลี่ย ES สําหรับทัศนคติที่มีต่อเนื้อหาวิชา 
เท่ากับ .42  ค่าความผิดพลาดมาตรฐาน(standard 
error)เท่ากับ .46  Cohen (1977)  ได้อ้างถึง
ผลกระทบของขนาด(magnitude)นี้เป็นขนาดปาน
กลาง 

ค ว า ม คิ ด ร ว บ ย อ ด ใ น ต น เ อ ง ( self-
concept)การศึกษาวิจัยจํานวนทั้งหมด 16 เรื่อง
รายงานผลกระทบของโปรแกรมการติวที่มีต่อ
ความคิดรวบยอดในตนเองของนักเรียนที่ทําหน้าที่
เป็นผู้ติว ในการศึกษาวิจัย 12 เรื่อง ความคิดรวบ
ยอดในตนเองสูงขึ้นในผู้ติว มากกว่าผู้ที่ไม่ได้ทํา
หน้าที่เป็นผู้ติว  ส่วน 4 เรื่องที่เหลือ ความคิดรวบ
ยอดในตนเองสูงขึ้นในผู้ที่ไม่ได้ทําหน้าที่เป็นผู้ติว 
มากกว่าผู้ติว  การศึกษาวิจัยจํานวน 4 เรื่องแสดง
ความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ และในแต่
ละกรณี ความแตกต่างดังกล่าวนิยมชมชอบไป

ทางด้านนักเรียนที่ทําหน้าที่เป็นผู้ติว  อย่างไรก็ตาม 
ผลกระทบเฉลี่ยที่มีต่อความคิดรวบยอดในตนเองมี
เพียงเล็กน้อย ค่าเฉลี่ย ES เท่ากับ .18  ค่าความ
ผิดพลาดมาตรฐาน(standard error)เท่ากับ .12 
 
การอภิปรายผล (Discussion) 

ข้ อมู ล ข่ า วส า รจากวร รณกรรมทา ง
การศึกษาที่เกี่ยวกับโปรแกรมการติวมีความชัดเจน
เพียงพอโปรแกรมเหล่านี้มีผลกระทบแน่นอนและ
เป็นไปในทางบวกที่มีผลการเรียนทางวิชาการ และ
ทัศนคติของนักเรียนผู้ได้รับการติว นักเรียนซึ่งถูก
ติวมีผลการเรียนในการสอบไล่ดีกว่าเพ่ือนที่ไม่ถูก
ติว และพวกเขามีทัศนคติต่อวิชาที่ถูกติวไปใน
ทางบวกมากขึ้น โปรแกรมการติวยังมีผลกระทบต่อ
นักเรียนที่ทําหน้าที่เป็นผู้ติวไปในทางบวกอีกด้วย  
ผู้ติวเหล่านี้ไม่เพียงแต่พัฒนาทัศนคติต่อวิชาที่เขา
สอนไปในทางบวกมากขึ้นเท่านั้น แต่ยังเข้าใจใน
เนื้อหาวิชาดังกล่าวเพ่ิมข้ึนอีกด้วย 
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ตารางท่ี 2 ค่าเฉลี่ย(mean) และค่าความผิดพลาดมาตรฐาน(standard error)ของขนาดผลกระทบ สําหรับ
ผลสัมฤทธิ์ของผู้ติวเมื่อการศึกษาวิจัยถูกจําแนกในวิธีที่หลากหลาย 
 

 

 

 

Category of Study 

 

Number of 
Studies 

Effect Size 

Mean Standard 
Error 

Implementation    

   Substitute 25 .40 .12 

   Supplement 13 .20 .11 

Tutor Training    

   No 11 .32 .10 

   Yes 27 .34 .12 

Cross-age Tutoring    

   No 11 .28 .08 

   Yes 27 .35 .12 

Structured Tutoring     

   No 16 .32 .08 

   Yes 22 .34 .14 

Duration of Treatment     

   0 – 4   Weeks 3 .56 .25 

   5 – 18  Weeks 25 .38 .13 

 19 – 36  Weeks 9 .10 .09 

Class Level of Tutees    

   1 – 3 29 .35 .11 

   4 – 6 7 .16 .10 

   7 – 9 2 .62 .22 

Class Level of Tutors    

   1 – 3 16 .25 .07 

   4 – 6 12 .48 .26 

   7 – 9 10 .28 .10 
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ตารางท่ี 2 ค่าเฉลี่ย(mean) และค่าความผิดพลาดมาตรฐาน(standard error)ของขนาดผลกระทบ สําหรับ
ผลสัมฤทธิ์ของผู้ติวเมื่อการศึกษาวิจัยถูกจําแนกในวิธีที่หลากหลาย(ต่อ) 
 

 

   *  Significant difference among effect sizes for categories of this variable, p < 0.05.  
 

จะเห็นได้ชัดเจนว่ า โปรแกรมการติวมี
ผลกระทบต่อความคิดรวบยอดในตนเองของนักเรียน
น้อยมาก โปรแกรมการติวก็ไม่มีผลทําให้ทั้งผู้ติวและผู้
ถูกติวเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการเคารพตนเอง(self-
esteem)วรรณกรรมทางการศึกษาดังกล่าวมีการ
รายงานเกี่ยวกับเรื่องราวของการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รุนแรงต่อความคิดรวบยอดในตนเองที่มีผลมาจาก
โปรแกรมการติว แต่การศึกษาวิจัยเชิงปริมาณไม่ได้
สนับสนุนการรายงานเหล่านี้  การเปลี่ยนแปลงอย่าง

รุนแรงต่อการเคารพตนเอง(self-esteem) ปรากฏให้
เห็นอย่างผิดพวก (atypical) 

โดยทั่วไป ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นมีความสม่ําเสมอ
กับผลการวิ จั ยของผู้ ทบทวนวรรณกรรมอ่ืนๆ 
ตัวอย่างเช่น ผู้ทบทวนวรรณกรรมจํานวนมากรายงาน
ว่า โปรแกรมการติวแบบมีโครงสร้างทําให้เกิดผล
กระทบอย่างแข็งแกร่ง(Ellson, 1976;  Rosenshine& 
Furst, 1969)  ถึงแม้ว่า เราพบว่า ทั้งโปรแกรมการติว
แบบมีโครงสร้างและแบบไม่มีโครงสร้างทําให้เกิดผล
กระทบที่สามารถวัดได้ แต่ผลกระทบดังกล่าวจาก

 

Category of Study 

 

Number of 
Studies 

Effect Size 

Mean Standard 
Error 

Subject Matter *    

   Math 11 .62 .22 

   Reading 24 .21 .05 

Average Ability of Tutor    

   Very Low 19 .42 .17 

   Low 11 .23 .07 

   Middle 8 .25 .12 

Source of Study     

   Dissertation 29 .25 .04 

   Published 7 .22 .16 

Study Year    

   1966-1971 10 .35 .12 

   1971- 1975  23 .33 .13 

   1976-1980 5 .28 .19 
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โปรแกรมการติวแบบมีโครงสร้างแข็งแกร่งมากกว่า 
เช่นเดียวกับผู้ทบทวนวรรณกรรมอ่ืนๆ (เช่น Fitz-
Gibbon,1977) เราก็ยังพบว่า ระดับความมีประสิทธิผล
ของโปรแกรมการติว ไม่ว่าจะขึ้นอยู่กับแบบทดสอบ
มาตรฐานหรือแบบทดสอบที่ พัฒนาขึ้นในท้องถิ่น
หรือไม่ก็ตาม  ซึ่งใช้ในการวัดผล ผลกระทบแข็งแกร่ง
มากขึ้น เมื่อวัดด้วยแบบทดสอบที่พัฒนาขึ้นในท้องถิ่น 

ผลลัพธ์จากการวิเคราะห์ของเราสอดคล้อง
อย่ างใกล้ ชิ ดกับผลลัพธ์ที่ รายงานโดย Hartley 
(1977)ตัวอย่างเช่น เขารายงานค่า ES เท่ากับ .6 
สําหรับการศึกษาวิจัยการติววิชาคณิตศาสตร์  ผลลัพธ์
ของเราเป็นแบบเดียวกันสําหรับการศึกษาวิจัยการสอน
คณิตศาสตร์ (ตัวอย่างเช่น ค่า ES ของเราเท่ากับ .6)  
แต่เราพบผลกระทบเกี่ยวกับการติวค่อนข้างน้อยลงใน
สาขาการสอนการอ่าน  Hartleyก็ยังรายงายด้วยว่า 
ปัจจัยที่ เพ่ิมเข้ ามาบางปัจจั ยสัมพันธ์กับขนาด
ผลกระทบของโปรแกรม รวมทั้งแบบของการรายงาน
(วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก กับ การรายงานของ
โรงเรียนรัฐ) และแบบของการสอบไล่(แบบทดสอบที่
พัฒนาขึ้นในท้องถิ่น กับแบบทดสอบมาตรฐาน) การ
วิเคราะห์อภิมานของเรายังแสดงให้เห็นด้วยว่า  ปัจจัย
ทั้งสองนี้สัมพันธ์กับขนาดผลกระทบ 

เพราะฉะนั้น ผู้ทบทวนวรรณกรรมทั้งหลาย 
และนักวิเคราะห์อภิมานเห็นด้วยกับการขยายตัวอย่าง
มากกับปัจจัยโปรแกรมการติว  แต่การเห็นด้วยอย่าง
เป็นเอกฉันท์เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ในการแปลความหมาย
ของปัจจัยเหล่านี้อาจกลับกลายเป็นเรื่องยุ่งยากมากขึ้น  
ความสัมพันธ์ที่ตรงไปตรงมามีบ่อยๆกลับยุ่งยาก
ซับซ้อนในเรื่ องการสอบนี้  อาจจะเป็นกรณีกับ
ความสัมพันธ์บางอย่างระหว่างลักษณะของการ
ศึกษาวิจัยกับผลลัพธ์การติวที่ผู้ทบทวนวรรณกรรมให้
ข้อสังเกตไว้ 

ตัวอย่างที่ดีประการหนึ่งคือ ความสัมพันธ์
ระหว่ างแหล่ งที่ มาของการศึกษาวิจัยกับขนาด
ผลกระทบที่ถูกรายงาน  ซึ่งพบในการวิเคราะห์อภิมาน

ว่า บทความในวารสารรายงานผลการวิจัยแข็งแกร่งขึ้น
มากกว่าวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก และผลลัพธ์นี้
ถูกรายงานบ่อยๆในการวิ เคราะห์ อภิมานอ่ืนๆ   
(Smith, 1980)  ดังนั้น การเลือกตีพิมพ์ผลลัพธ์การ
วิจัยสามารถอธิบายข้อแตกต่างในผลการศึกษาวิจัยจาก
วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก และบทความในวารสาร  
แต่ผลลัพธ์อันไหน (ซึ่งนํามาจากบทความในวารสาร  
หรือจากวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก) ที่ควรจะ
ยอมรับว่าถูกต้องแม่นยํามากกว่า  ถ้ากระบวนการ
เลือก ซึ่งสุดท้ายนําไปสู่การตีพิมพ์งานวิจัย อยู่บน
พ้ืนฐานของความแข็งแกร่งของผลการศึกษาวิจัย แล้ว
ผลลัพธ์ที่ถูกเลือกน้อยที่สุด ตัวอย่างเช่น ผลการ
ศึกษาวิจัยจากวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก  จะ
กําหนดให้มีพ้ืนฐานที่ดีที่สุดสําหรับการประเมินขนาด
ของผลกระทบในการติว  ถ้ากระบวนการเลือกแทนที่จะ
อยู่บนพ้ืนฐานคุณภาพของการออกแบบวิจัย แล้ว
ผลลัพธ์การวิจัยที่ถูกเลือกมากที่สุด ตัวอย่างเช่น ผล
การศึกษาวิจัยจากบทความในวารสาร จะกําหนดให้มี
พ้ืนฐานที่ดีที่ สุ ดสํ าหรับการประเมินขนาดของ
ผลกระทบ   

การวิเคราะห์อภิมานยืนยันบางสิ่งบางอย่างที่
ถูกสงสัยเกี่ยวกับการติวมาเป็นเวลานาน  การวิเคราะห์
อภิมานแสดงดังที่ผู้วิจารณ์ทั้งหลายได้เสนอแนะให้ 
เห็นว่า  การติวเป็นประโยชน์ทั้งผู้ติวและผู้ถูกติว      
ทั้งระดับความรู้ความคิด(cognitive level) และระดับ
ความรักความอบอุ่น(affective level) ยิ่งไปกว่านั้น 
การติวยังเฉพาะเจาะจงความแข็งแกร่งโดยเฉลี่ยของ
ผลกระทบในการติว และการติวยังบ่งบอกเอกลักษณ์
การจัดทําโครงการ และเงื่อนไขว่า ผลกระทบที่ไหน
แข็งแกร่งที่สุด  ประการสุดท้าย การวิเคราะห์อภิมาน
ยังยกประเด็นคําถามใหม่ๆบางประการเกี่ยวกับการติว  
การวิเคราะห์อภิมานจึงท้าทายนักวิจัยอ่ืนๆ และผู้
ทบทวนวรรณกรรมทั้งหลายให้สามารถแยกแยะ       
ตัวแปรที่สําคัญ(key variables) ภายใต้พ้ืนฐาน       
การแปรเปลี่ยนในผลลัพธ์ของการติว 
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 ปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาหูหนวกศึกษา 
  จบแล้วประกอบอาชีพ 

- ครูสอนภาษามือไทย  ครูสอนเด็กหูหนวก  ครูแนะแนว 
- ล่ามภาษามือทางการศึกษา 
- นักเทคโนโลยีทางการศึกษา 
- ด้านงานศิลปะและงานออกแบบ เช่น เครื่องดินเผา ซิลสกรีน เป็นต้น 
- หรือประกอบอาชีพอิสระตามความถนัด 
(หมายเหตุ    มีทุนการศึกษาให้ส าหรับผู้ที่มผีลการเรียนดหีรือยากจน) 

 ปริญญาตรีหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาล่ามภาษามือไทย 
  จบแล้วประกอบอาชีพ 

- ล่ามภาษามือในองค์กรด้านคนพิการ สถาบันการศึกษา สถาบันทางการแพทย์ 
หรือทํางานในองค์กรระดับนานาชาติ เช่น UN, NGO ฯลฯ  

- ล่ามอิสระ 
 ปริญญาโทหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
คนพิการ (ภาคปกติและภาคพิเศษ) 

 จบแล้วประกอบอาชีพ 
- นักให้คําปรึกษาในงานฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการ 
- การบริหารงานฟ้ืนฟู 
- การพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการ 
- นักสังคมสงเคราะห์ หรือทํางานท่ีเกี่ยวข้องกับคนพิการ 
 

 เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม ่ระดบัปริญญาตรี สาขาวิชาหูหนวกศึกษา 
ปี ก ารศึ กษา  255 8 และระดั บปริญญาตรี  ส าขาวิ ช า ล่ ามภาษา มื อ ไทย   
ปีการศึกษา 2559  โดยรับระบบโควตาและระบบกลาง (Admissions) ทั้งผู้เรียนสาย
ศิลป์และสายวิทยาศาสตร์  
 
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ งานบริการการศึกษา วิทยาลัยราชสุดา 
0-2889-5315-9     0-2889-5308 หรือ www.rs.mahidol.ac.th 
 

มีทุนการศึกษาส าหรับผู้ทีเ่รียนดี - ปานกลาง 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์ 
 

http://www.rs.mahidol.ac.th/
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ค าแนะน าในการเสนอผลงานเพ่ือตีพิมพ์ 

การเตรียมผลงาน 
1. ใหพ้ิมพ์ผลงานโดยใช้อักษร TH SarabunPSK 16 ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ระยะห่าง 1 บรรทัด ส่วนช่ือเรื่อง

พิมพ์ตัวหนาและเพิ่มขนาดตามความเหมาะสมแบ่งเป็น 2 คอลัมน์  
2. ใช้กระดาษขนาด A4 พิมพ์ห่างจากขอบกระดาษไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว ทั้งสี่ด้าน พิมพ์หน้าเดียว ใส่เลขหน้าท่ีมุมขวา

บน เนื้อหารวมตารางและรูปภาพ รวมทั้งหมดไม่ต่ํากว่า 10 หน้า ไม่ควรเกิน 15 หน้า  
3. สําหรับบทความวิจัย/วิชาการ ให้จัดทําบทคัดย่อและ Abstract แยกจากเนื้อหา โดยแต่ละส่วนตอ้งประกอบด้วย 

ช่ือเรื่อง ช่ือผู้เขียน หน่วยงานท่ีสังกัดและสถานท่ีติดต่อ รวมทั้ง E-mail address 
4. บทคัดย่อภาษาไทยมีความยาวประมาณ 250 คํา หรือไม่เกินครึ่งหน้ากระดาษ 
5. Abstract เขียนเป็นภาษาอังกฤษ ความยาวประมาณ 250 คํา หรือไม่เกินครึ่งหน้ากระดาษที่มีเนื้อหาตรงกับกับ

บทคัดย่อภาษาไทย 
6. เนื้อหาให้เขียนตามลําดับหัวข้อดังนี้ 1) บทนํา (Introduction)  2) วิธีดําเนินการ (Method) ประกอบด้วย 

ผู้เข้าร่วมวิจัย  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย สถิติและวิธีที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ฯลฯ  3) ผลการวิจัย (Results)   4) อภิปราย
และข้อเสนอแนะ (Discussion) 5) กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgment) (ถ้ามี)  6) เอกสารอ้างอิง (References) 

7. การเขียนอ้างอิงเอกสารในเนื้อหา ให้ใช้ระบบ นาม -ปี ในวงเล็บ ระบุตามหลังเนื้อหาที่อ้างถึง ตัวอย่างเช่น 
ขนิษฐา มาดี (2540) หรือ (ขนิษฐา มาดี, 2540)  

8.  ในเนื้อหาให้ระบุบริเวณที่จะใส่ตารางหรือรูปภาพ และเขียนเลขที่ตาราง ช่ือตารางหรือภาพ รูป กํากับไว้ด้วย 
ตามตัวอย่าง 
 
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรอิสระ 
 

9. การเขียนตารางให้แยกออกจากเนื้อหา และให้พิมพ์เส้นตารางตามแนวนอนเท่านั้น ส่วนรูปภาพให้เขียนเลขที่
รูปภาพและชื่อรูปภาพด้านหลังรูป แผ่นละ 1 ตาราง หรือ 1 รูปภาพ แนบมาข้างท้ายเนื้อหา 

10. การเขียนเอกสารอ้างอิงท้ายบทความวิจัยหรือบทความ (References) ให้ใช้รูปแบบตาม(APA Style) 
การน าส่งผลงาน 
1. ให้เรียงลําดับเอกสาร ดังนี้   

1) ใบปะหน้า  เขียนช่ือ  สถานท่ีทํางาน/สถานศึกษา  เบอรโ์ทรศัพท ์และ E-mail address (ถ้ามี) 
2) บทคัดย่อภาษาไทย 
3) บทคัดย่อภาษาอังกฤษ (Abstract) 
4) เนื้อหา 
5) เอกสารอ้างอิง 
6) ตาราง 
7) รูปภาพ 

2. ให้จัดทําเอกสารดังกล่าวด้วยไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ทาง E-mail หรือ จัดทําเป็นต้นฉบับ 1 ชุด สําเนา 2 ชุด 
นําส่งเอกสารไปท่ี  

บรรณาธิการวารสารวิทยาลยัราชสุดา 
วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลยัมหดิล   111 หมู่ 6 ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล 
จังหวัดนครปฐม  73170    โทรศัพท์ 0 2889 5315-9   โทรสาร 0 2889 5308 
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หมายเหต ุ
 การตรวจแก้ไขต้นฉบับ  บรรณาธิการวารสารฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการตรวจแก้ไขและตีพิมพ์ตามลําดับก่อนหลังตาม
ความเหมาะสม  เมื่อบทความวิจัยหรือบทความวิชาการได้รับการพิจารณาให้ลงพิมพ์  ผู้เขียนจะต้องมอบแผ่นดิสก์เก็ตของ
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการนั้นให้กองบรรณาธิการ   และจะได้รับวารสารฯ เล่มที่ลงพิมพ์บทความวิจัยหรือบทความ
วิชาการของท่าน  ท่านละ 1 เล่ม  

********************************* 
 

ใบสมัครสมาชกิวารสารวิทยาลัยราชสุดา 
 

ข้าพเจ้า……………………………………………………………………………..                             สมาชิกวารสารวิทยาลัยราชสุดา 
 
ขอสมัครเป็นสมาชิกวารสารวิทยาลัยราชสุดา                                                               (ส าหรับเจ้าหน้าที่) 
(          )  1 ปี (100 บาท)                                                   สมาชิกเลขท่ี……………… /…………. 
พร้อมนี้ไดส้่ง                                                                     เริ่มเป็นสมาชิกตั้งแต่……../……/…... 
(          ) เงินสด………………………บาท                                     (        ) ฉบับท่ี…………หมดอาย…ุ…/………/…… 
(          ) เช็คธนาคาร………………………    (        ) วันท่ี………………ฉบับท่ี…………………….                                                         
สาขา……………………………………………….                                                         (ฉบับสุดท้าย)                                                                          
เลขท่ี……………………………..วันท่ี……………………………...     
ตั๋วแลกเงิน/ธนาณัติ ปณจ.พุทธมณฑล สั่งจ่ายในนาม                                                    
วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลยัมหดิล   อําเภอพุทธมณฑล 
ตําบลศาลายาจังหวัดนครปฐม  73170 
โทร. 0 2889 5315-8  
โทรสาร. 0 2889 5308 

โปรดส่งวารสารไปที่ 
ช่ือ-สกุล…………………………………………………………………….. 
ที่อยู่/ที่ทํางาน……………………………………………………………. 
ถนน…………………........เขต/อําเภอ……………………………….. 
จังหวัด…………………………รหสัไปรษณีย…์…………………….. 
โทรศัพท…์………………………………… 
                                      ลงช่ือ………………………………….. 
                                           (…………………..……………)  
  ………/……..…/….…… 




