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บทคัดย่อ 

   

จากปัญหาการเรียนการสอนการใช้งานโปรแกรมประยุกต์ในผู้เรียนที่มีความพิการทางการได้ยินที่ผู้เรียนเรียนรู้ได้ช้า 
ไม่เข้าใจและไม่สามารถจําเนื้อหาที่เรียนไปแล้วได้ ทําให้ต้องใช้เวลาในการทบทวนเน้ือหาเดิมอยู่เสมอ ส่งผลให้
กระบวนการเรียนรู้โดยรวมขาดประสิทธิภาพ ใช้เวลามากและไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ ผู้วิจัยจึง
ต้องการพัฒนาส่ือประกอบการเรียนการสอนในรูปแบบหนังสือภาพซ่ึงมีลักษณะเฉพาะและเหมาะสมสําหรับการ
เรียนรู้ของผู้เรียนที่มีความพิการทางการได้ยินขึ้นเพื่อให้เป็นส่ือที่เข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียน โดยเน้น
ประสิทธิภาพในด้านการเป็นส่ือการเรยีนที่ช่วยทบทวน/เรียกคืนความรู้ให้กับผู้เรียน และในด้านการช่วยลดเวลาที่ต้อง
ใช้ในกระบวนการทบทวนความรู้เดิม ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมุ่งศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของส่ือหนังสือภาพที่ได้
พัฒนาขึ้นกับส่ือแบบธรรมดาซึ่งมีลักษณะเหมือนกับส่ือที่ใช้กับผู้เรียนทั่วไปในสองประเด็นดังกล่าว การเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพของส่ือทั้งสองแบบในด้านช่วยทบทวน/เรียกคืนความรู้นั้นจะวัดผ่านการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียน
ที่สะท้อนออกมาในคะแนนทดสอบภาคปฏิบัติหลังมีการใช้ส่ือในกรณตี่างๆ กัน 3 กรณี คือ 1. หลังเรียนทันทีโดยใช้ส่ือ
ประกอบการเรียนการสอน 2. หลังเรียนไปแล้วหนึ่งสัปดาห์(อาจารย์ใช้ส่ือทบทวนให้ในห้องเรียน) และ 3. หลังเรียน
ไปแล้วหนึ่งเดือน(ผู้เรียนใช้ส่ือในการทบทวนด้วยตนเองนอกห้องเรียน) ส่วนการเปรียบเทียบประสิทธิผลด้านการช่วย
ลดเวลาในการเรียนการสอนจะวัดผลด้วยเวลาที่ต้องใช้ไปในกระบวนการทบทวนความรู้เดิมจนเข้าใจและผู้เรียนอย่าง
น้อย 80% สามารถทําข้อสอบภาคปฏิบัติได้ โปรแกรมประยุกต์ที่นํามาศึกษาในงานวิจัยนี้เป็นโปรแกรมในชุด
ไมโครซอฟท์ออฟฟิศ 2 โปแกรม ได้แก่ โปรแกรมไมโครซอฟท์เวิร์ดและไมโครซอฟท์เอกเซล โดยเลือกเนื้อหามาใช้ใน
การวิจัยโปรแกรมละ 4 เรื่อง ผู้เข้าร่วมการวิจัยเป็นนักศึกษาผู้พิการทางการได้ยินระดับปริญญาตรี จํานวน ๕๖ คน 
แบ่งเป็นกลุ่มละ ๒๘ คน กลุ่มหนึ่งใช้ส่ือแบบธรรมดาและอีกกลุ่มใช้ส่ือหนังสือภาพที่พัฒนาขึ้น ทําการวัดผลทั้งก่อน
เรียนและหลังเรียนด้วยแบบทดสอบภาคปฏิบัติชุดเดียวกันทั้งหมด และบันทึกเวลาที่ใช้ในกระบวนการทบทวนความรู้
เรื่องเดิมก่อนเรียนเรื่องใหม่ นอกจากน้ีมีการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อส่ือหนังสือภาพเปรียบเทียบกับ
ส่ือแบบธรรมดาเพ่ือเป็นข้อมูลเสริมอีกทางหนึ่งด้วย ผลการวิจัยในด้านประสิทธิผลด้านการช่วยทบทวน/เรียกคืน
ความรู้พบว่าเมื่อได้เรียนและทบทวนด้วยส่ือหนังสือภาพผู้เรียนสามารถจดจําเนื้อหาและทําคะแนนภาคปฏิบัติในเรื่อง
ต่างๆ ได้ดีกว่าส่ือทั่วไปอย่างมีนัยสําคัญ ยกเว้นเฉพาะเร่ืองที่มีความยากเป็นพิเศษที่ยังไม่สามารถสังเกตพบความ
แตกต่าง ส่วนในด้านการช่วยลดเวลาในการทบทวนความรู้เดิมพบว่าส่ือหนังสือภาพสามารถช่วยลดเวลาที่ต้องใช้ใน
กระบวนการทบทวนความรู้เดิมก่อนเรียนเรื่องใหม่ได้ดีกว่าส่ือธรรมดาอย่างเห็นได้ชัดในหัวข้อเรื่องที่มีระดับความยาก
ปานกลางในทั้งสองโปรแกรม ผลการสัมภาษณ์ผู้เข้าร่วมการวิจัยเป็นรายบุคคลนอกจากจะเป็นการยืนยัน
ประสิทธิภาพของส่ือหนังสือภาพในการเป็นส่ือช่วยการเรียนรู้โปรแกรมประยุกต์(ไมโครซอฟท์ออฟฟิศ)สําหรับคนหู
หนวกแล้ว ยังได้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมที่มีประโยชน์ในการพัฒนาส่ือหนังสือภาพให้มีความสมบูรณ์ตรงต่อความต้องการ
ของคนหูหนวกอีกด้วย 

 

คําสําคัญ: หนังสือภาพ โปรแกรมประยกุต์ ไมโครซอฟทอ์อฟฟศิ ไมโครซอฟท์เวิร์ด ไมโครซอฟท์เอกเซล ผู้เรียนที่
พิการทางการได้ยิน 



iii 

 

Abstract 

The education of application software in deaf learners are faced with many obstacles. 
Learners’ inability to understand and memorize the subject matter forces them to 
constantly invest their time in going back to review the same contents. This hinders the 
learning progress and results in an inefficient and time consuming learning that does not 
meet set subject expectations. Being aware of this problem, researcher is determined to 
develop an instructional material in the form of a pictorial book with special attributes that 
are appropriate for deaf learners to aid their revision/memory recall and reduce the time 
needed to do so. This study aimed to compare the effectiveness of the developed material 
to the existing ones used among normal-hearing learners in those aspects. The comparison 
of their effectiveness on aiding learners’ revision/memory recall was done by taking the 
results from 3 performance assessment tests into consideration. The tests were 1. post-test 
conducted right after the lesson taught using the material, 2. Post-test conducted 1 week 
after the lesson (the instructor will provide a revision using the material), and 3. Post-test 
conducted 1 month after the lesson (learners will do self-revision using the material). As for 
the comparison of their effectiveness on reducing the amount of time needed for revision, 
the time taken for at least 80% of the learners to review the contents and be able to 
complete the given practical test was considered. The application software used in this 
study are 2 Microsoft Office programs which are Microsoft Word and Microsoft Excel. Four 
topics on each program were taught in the study. The participants were 56 undergraduates 
which were divided into 2 groups of 28. One group studied with the developed material and 
the other with the general ones. The same practical pre-test and post-test were given to 
both groups. The time taken for revision of old contents before moving on to new ones 
were recorded. Interviews were also conducted to study participants’ opinions on the 
pictorial book and how they like it compared to other instructional materials. It was found 
that the developed material helped learners review and recall studied contents significantly 
better than other materials, except for the very difficult contents in which no difference can 
be determined. The developed material was also able to reduce the amount of time that 
learners’ need for their revision of moderately difficult topics of both programs. The 
participants’ feedback obtained through the interview did not only confirm the developed 
pictorial book’s effectiveness as an efficient instructional material for deaf learners, but also 
provided additional opinions on how to make it answer more to deaf leaners’ demands in 
an even more complete way.  

 
KEYWORDS:   PICTORIAL BOOK, APPLICATION SOFTWARE, MICROSOFT OFFICE, MICROSOFT WORD, 
MICROSOFT EXCEL. DEAF STUDENTS 

 



iv 

 

กิตติกรรมประกาศ 
(Acknowledgement) 

 
 โครงการวิจัยน้ีสําเร็จลุล่วงลงได้ต้องขอขอบคุณผู้เข้าร่วมการวิจัยที่เป็นกลุ่มนักศึกษาหูหนวกของ
วิทยาลัยราชสุดาจํานวนกว่า 50 คนที่เข้าร่วมการวิจัยและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ขอบคุณล่ามภาษามือที่
ช่วยในการส่ือสารกับผู้เข้าร่วมการวิจัย ซึ่งถือเป็นขั้นตอนสําคัญในการทําวิจัยในคนหูหนวก อันนําไปสู่การ
พัฒนาหนังสือภาพสรุปความรู้ที่มีความเหมาะสมกับการเรียนรู้ของผู้เรียนที่พิการทางการได้ยิน 

 โครงการวิจัยได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหิดล ประจําปี 2558-2559 (ต่อเน่ือง 2 ปี) 
แต่ในช่วงกลางของการทํางาน ผู้วิจัยได้รับหน้าที่ผู้บริหาร(รองคณบดี)เป็นเวลากว่า 2 ปี ทําให้งานวิจัยล่าช้า 
และได้ทําหนังสือขอขยายระยะเวลาในการทําโครงการออกไปหลายครั้ง และได้รับอนุมัติจากทางมหาวิทยาลัย
ทุกครั้ง ผู้วิจัยขอขอบคุณรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยทั้งสองท่านได้แก่ ศ.ดร.ศันสนีย์ ไชยโรจน์ และ ศ.พญ.รวงผึ้ง  
สุทเธน เป็นอย่างย่ิงในความกรุณาดังกล่าว ทําให้งานวิจัยฉบับน้ีเสร็จสิ้นลงได้ 

 

อาจารย์ ดร.สุธา  เหลือลมัย 
หัวหน้าโครงการวิจัยฯ 

  



v 

 

สารบญั 
 
 

 หน้า 
บทคัดย่อ ii 
Abstract iii 
กิตติกรรมประกาศ iv 
สารบัญ v 
สารบัญภาพ vii 
สารบัญตาราง viii 
  
บทที่ ๑ บทนาํ  
๑.๑ ความสําคญั และที่มาของปัญหา ๑ 
๑.๒ วัตถุประสงค์ของการวิจัย ๒ 
๑.๓ คําถามวิจยั ๒ 
๑.๔ ขอบเขตของการวิจัย ๒ 
บทที่ ๒ การทบทวนวรรณกรรม  
๒.๑ ทฤษฎี สมมติฐาน และ/หรือกรอบแนวความคิดของการวิจัย ๔ 
๒.๒ การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศที่เก่ียวข้อง ๕ 
๒.๓ นิยามศัพท์ในงานวิจัย ๑๗ 
บทที่ ๓ วิธีดําเนนิการวิจัย  
๓.๑ ขั้นตอนการวิจัย ๑๘ 
๓.๒ เครื่องมือวิจัย  ๑๘ 
๓.๓ เครื่องมือวัดผล ๒๓ 
๓.๔ ระเบียบวิธีวิจัย (Research Methodology) ๒๔ 

๓.๔.๑ ประชากร  ๒๔ 
๓.๔.๒ สถานทีท่ําการวิจัย/เก็บข้อมูล ๒๔ 
๓.๔.๓ กลุม่ตัวอย่าง ๒๔ 
๓.๔.๔ การเก็บข้อมูล  ๒๕ 

๓.๔.๔.๑ การนําสื่อไปใช้ในการทดลอง ๒๕ 
๓.๔.๔.๒ กระบวนการเก็บข้อมูลในทั้งสองโปรแกรม ๒๕ 

๓.๔.๕  การวิเคราะห์ข้อมูล ๒๘ 
๓.๕ ระยะเวลาทําการวิจัย และแผนการดําเนินงานตลอดโครงการวิจัย ๓๐ 
บทที่ ๔ ผลการวิจัย  
๔.๑ ผลการสอบปฏิบัติ ๓๒ 

๔.๑.๑ ผลการทดสอบก่อนเรียน ๓๒ 
๔.๑.๒ ผลการสอบหลังเรียน  ๓๓ 
๔.๑.๓ ผลด้านเวลาที่ใช้ในการทบทวนความรู้เดิม ๓๓ 



vi 

 

สารบญั(ต่อ) 
  

 หน้า 
๔.๒ ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนทดสอบโดยวิธีการทางสถิติ   ๓๔ 

๔.๒.๑ ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนภายในกลุ่ม ๓๔ 
๔.๒.๒ ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนระหว่างกลุ่ม ๔๑ 

๔.๓  ข้อมูลการสัมภาษณ ์ ๔๓ 
บทที่ ๕ การวิเคราะห์ผลการวิจัย  
๕.๑ ความเท่าเทียมกันของความรู้ก่อนเรียนของกลุ่มทดลองทั้งสองกลุ่ม ๔๕ 
๕.๒ ผลของสือ่ทั้งสองแบบที่มีต่อผลสัมฤทธ์ิการเรียน ๔๕ 
๕.๓ ผลของสือ่ทั้งสองแบบต่อการเรียกคืนความรู้จากการใช้สื่อในกรณต่ีางๆ ๔๖ 

๕.๓.๑ การเรียกคืนความรู้โดยอาจารย์ช่วยสอนทบทวนให้อย่างย่อ  ๔๖ 
๕.๓.๒ การเรียกคืนความรู้โดยการทบทวนความรู้ด้วยตนเอง ๔๖ 

๕.๔ ผลของสือ่ทั้งสองแบบต่อการช่วยลดเวลาที่ต้องใช้ในกระบวนการทบทวนความรู้เดิม ๔๗ 
๕.๕ ผลของสือ่ทั้งสองแบบต่อผลสัมฤทธ์ิการเรียนในภาพรวมจากการใช้สื่อในทุกกรณ ี  ๔๗ 
๕.๖ ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมวิจัยที่มีต่อสื่อหนังสือภาพ ๕๐ 
บทที่ ๖ สรุปผลการวิจัย ๕๓ 
เอกสารอ้างอิง ๕๕ 
ภาคผนวก ก ตัวอย่างสื่อหนังสือภาพ ๖๔ 
ภาคผนวก ข ตัวอย่างสื่อเอกสารธรรมดา ๙๐ 
ภาคผนวก ค ตัวอย่างแบบทดสอบภาคปฏิบัติ ๑๐๔ 
  

  
  

  
  
  
  
  
  
 

 
  
  



vii 

 

สารบญัภาพ 
 

 
 หน้า 
ภาพ ๓.๑  ตัวอย่างบางส่วนของสื่อหนังสือภาพในหัวข้อเรื่อง “การแทรกรูปภาพ”  ๒๐ 
ภาพ ๓.๒  ตัวอย่างบางส่วนของสื่อเอกสารธรรมดาในหัวข้อเรื่อง “การแทรกรูปภาพ”        ๒๒ 
ภาพ ๕.๑ แสดงเวลาที่ต้องใช้ในกระบวนการทบทวนความรู้ในการเรียนหัวข้อต่างๆ ในโปรแกรม

ไมโครซอฟท์เวิร์ด 
๔๗ 

ภาพ ๕.๒ แสดงเวลาที่ต้องใช้ในกระบวนการทบทวนความรู้ในการเรียนหัวข้อต่างๆ ในโปรแกรม
ไมโครซอฟท์เอกเซล 

๔๗ 

ภาพ ๕.๓ แสดงผลคะแนนทดสอบปฏิบัติก่อนและหลังเรียนโดยใช้สื่อแต่ละแบบในกรณีต่างๆ  ๔๙ 
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 หน้า 
ตาราง ๓-๑  กระบวนการดําเนินการเก็บข้อมูลในแต่ละโปรแกรมกับกลุ่มทดลองทั้งสองกลุ่ม  ๒๗ 
ตาราง ๓.๒  รายละเอียดการดําเนินงานโครงการวิจัย ปีที่ ๑ ๓๐ 
ตาราง ๓.๓  รายละเอียดการดําเนินงานโครงการวิจัย ปีที่ ๒ ๓๑ 
ตาราง ๔.๑  ผลการทดสอบก่อนเรียนของกลุ่มทดลองทั้งสองในแต่ละหวัข้อของแต่ละโปรแกรม ๓๒ 
ตาราง ๔.๒ คะแนนเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการสอบหลังเรียนทันที หลังเรียน ๑ 

สัปดาห์ และหลังเรียน ๑ เดือน 
๓๓ 

ตาราง ๔.๓ เวลาที่ใช้ในกระบวนการทบทวนความรู้และวัดผลความเข้าใจด้วยการทดสอบปฏิบัติ 
พร้อมผลคะแนนการทดสอบของทั้งสองกรณี (ต้องทบทวนและไม่ต้องทบทวน)  

๓๔ 

ตาราง ๔.๔ ก. ผลการทดสอบความแตกต่างทางสถิติระหว่างคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
ของกลุ่มที่ใช้สือ่ธรรมดา ที่ระดับนัยสําคัญ .05 

๓๕ 

ตาราง ๔.๔ ข. ผลการทดสอบความแตกต่างทางสถิติระหว่างคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
ของกลุ่มที่ใช้สือ่หนังสือภาพ ที่ระดับนัยสําคัญ .05 

๓๖ 

ตาราง ๔.๕ ก. ผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างคะแนนหลังเรียนทั้งสามกรณีของกลุ่มสื่อ
ธรรมดาในหัวข้อเรื่องต่างๆ ด้วยสถิติ One-Way ANOVA ที่ระดับนัยสําคัญ .05 

๓๗ 

ตาราง ๔.๕ ข. ผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างคะแนนหลังเรียนทั้งสามกรณีของกลุ่มสื่อ
หนังสือภาพในหัวข้อเรื่องต่างๆ ด้วยสถิติ One-Way ANOVA ที่ระดับนัยสําคัญ .05 

๓๘ 

ตาราง ๔.๖ ก. แสดงผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของคะแนนหลังเรียนทั้งสามกรณีเป็นรายคู่ด้วย
สถิติ Scheffe ของกลุ่มสื่อธรรมดา 

๓๙ 

ตาราง ๔.๖ ข. แสดงผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของคะแนนหลังเรียนทั้งสามกรณีเป็นรายคู่ด้วย
สถิติ Scheffe ของกลุ่มสื่อหนังสือภาพ  

๔๐ 

ตาราง ๔.๗ ก. ผลการทดสอบความแตกต่างทางสถิติระหว่างกลุ่มทดลองของคะแนนทดสอบต่างๆ 
ในการเรียนโปรแกรมไมโครซอฟท์เวิร์ด ที่ระดับนัยสําคัญ .05    

๔๑ 

ตาราง ๔.๗ ข. ผลการทดสอบความแตกต่างทางสถิติระหว่างกลุ่มทดลองของคะแนนทดสอบต่างๆ 
ในการเรียนโปรแกรมไมโครซอฟท์เอกเซล ที่ระดับนัยสําคัญ .05 

๔๒ 

ตาราง ๔.๘ ผลการสัมภาษณ์ผู้เข้าร่วมการวิจัยตามประเด็นคําถามที่ ๑-๔ ๔๓ 
ตาราง ๔.๙  ความถี่ของความคิดเห็นและความต้องการเพ่ิมเติมในประเด็นต่างๆ ที่ผู้เขา้ร่วมการวิจัย

มีต่อสื่อหนังสือภาพ  
๔๔ 
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บทนํา 

 
 

๑.๑ ความสําคัญ และท่ีมาของปัญหา 

ผู้พิการทางการได้ยิน หรือคนหูหนวก คือบุคคลที่สูญเสียประสาทสัมผัสในการรับรู้เสียง ทําให้ไม่

สามารถฟังเสียงได้ โดยเฉพาะอย่างย่ิงกรณีที่ผู้พิการทางการได้ยินมีความพิการมาต้ังแต่กําเนิด จะไม่สามารถ

พูดสื่อสารได้ เน่ืองจากไม่เคยได้ยินเสียงใดๆ มาก่อนเลย เมื่อดูสภาพร่างกายภายนอกเทียบกับผู้พิการประเภท

อ่ืน เช่น คนตาบอด หรือผู้พิการแขนขาแล้ว คนหูหนวกจะดูเหมือนคนปกติทั่วไปมากที่สุด จึงดูเหมือนว่าคนหู

หนวกก็น่าจะทําอะไรได้ใกล้เคียงกับคนปกติ เพียงแต่ไม่ได้ยินเสียงและพูดไม่ได้เท่าน้ัน แต่ในความเป็นจริงไม่

เป็นเช่นน้ัน เน่ืองจากการท่ีไม่ได้ยินเสียงทําให้ผู้พิการทางการได้ยินมีโอกาสได้รับรู้เรื่องราวต่างๆ น้อยกว่าคน

ปกติหรือคนพิการกลุ่มอ่ืนๆ มาก การเรียนรู้สิ่งต่างๆ ต้องใช้เวลามากเป็นพิเศษเพราะต้องรับข้อมูลทั้งหมดผ่าน

ทางตาช่องทางเดียวเท่าน้ัน ทําให้เกิดภาระในการเรียนรู้/รับรู้ข้อมูลอย่างมาก และส่งผลทําให้ลืมได้ง่ายอีกด้วย 

คนปกติที่มีประสาทสัมผัสครบจะรับความรู้เข้ามาเก็บไว้ในสมอง โดยมีภาษาภายใน (Inner Language) เป็น

องค์ประกอบของความจําในลักษณะของความคิดที่อยู่ในสมอง ภาษาภายในเป็นการสื่อสารภายในสมองของ

มนุษย์ที่ขึ้นกับหูและการได้ยินเสียงเป็นหลัก ด้วยเหตุน้ีคนหูหนวกจึงเสียเปรียบคนปกติทั่วไปเพราะขาด

เครื่องมือสําคัญคือภาษาภายในซึ่งช่วยในการจํา นอกจากน้ี ความทรงจําที่เป็นภาพหรือสัญญลักษณ์ยังสลาย

ไปเร็วกว่าความทรงจําที่เป็นเสียง (Boutla, Supalla, Newport, & Bavelier, 2004) ทําให้ผู้พิการทางการได้

ยินลืมสิ่งที่ได้เรียนรู้มาแล้วได้ง่าย ปัญหาการลืมง่ายหรือเรียนแล้วจําไม่ได้จึงเป็นปัญหาสําคัญในการเรียนรู้ของ

ผู้พิการทางการได้ยิน เพราะจะทําให้ขาดพ้ืนฐานความรู้ในการต่อยอดความรู้ใหม่ การสอนผู้พิการทางการได้

ยินจึงต้องมีการทบทวนความรู้เดิมก่อนเสมอ เพ่ือให้แน่ใจว่า ผู้เรียนยังไม่ลืมสิ่งที่ได้เรียนไปก่อนหน้าน้ีและมี

ความรู้พอที่จะเช่ือมโยงกับความรู้ใหม่ที่กําลังจะเรียนได้ ขั้นตอนน้ีถือว่ามีความสําคัญมากในการสอนเน้ือหา

ต่างๆ ให้กับผู้พิการทางการได้ยิน ผู้วิจัยในฐานะผู้สอนรายวิชาต่างๆ เก่ียวกับคอมพิวเตอร์ให้กับนักศึกษาผู้

พิการทางการได้ยิน พบว่าในการถ่ายทอดความรู้ให้ผู้พิการทางการได้ยิน ต้องอาศัย 2 ขั้นตอนสําคัญคือ ขั้น

แรกต้องมีการทบทวนและเรียกคืนความรู้เดิมเพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการเรียนรู้เรื่องใหม่ และขั้นที่สองคือการสอน

ความรู้ใหม่ ซึ่งทั้งสองขั้นตอนมีความสําคัญมาก จะขาดอย่างใดอย่างหน่ึงไม่ได้เด็ดขาด แม้ว่าการสอนผู้พิการ
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ทางการได้ยินในสถานการณ์จริง จําเป็นต้องใช้เวลาในส่วนที่สองมากกว่า อย่างไรก็ดี ผู้วิจัยพบว่า บ่อยคร้ังที่

จําเป็นต้องให้เวลากับการทบทวนและเรียกคืนความรู้เดิมค่อนข้างมาก บางกรณีอาจถึงกับต้องสอนกันใหม่อีก

ครั้ง ทําให้มีเวลาในการเรียนเรื่องใหม่น้อยลง ซึ่งปัญหานี้จะสะสมมากขึ้นเรื่อยๆ ตามปริมาณเน้ือหาที่เพ่ิมขึ้น

ไปตามลําดับ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะพัฒนาสื่อสําหรับช่วยทบทวน/เรียกคืนความรู้ ในรูปแบบที่สอดคล้อง

กับธรรมชาติการเรียนรู้ของคนหูหนวก ที่มีความเหมาะสม ชัดเจน เข้าใจง่าย ช่วยลดภาระการเรียนรู้และช่วย

ส่งเสริมความจําให้กับผู้เรียนได้ เพ่ือช่วยให้การเรียนรู้รายวิชาทางคอมพิวเตอร์ของผู้พิการทางการได้ยินเป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 
๑.๒ วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพ่ือพัฒนาและทดสอบประสิทธิผลของสื่อหนังสือภาพสําหรับใช้ในการเรียนการสอนรายวิชาการใช้

งานโปรแกรมประยุกต์ในชุดไมโครซอฟท์ออฟฟิศสําหรับผู้เรียนที่พิการทางการได้ยิน โดยศึกษาเปรียบเทียบผล

กับสื่อแบบเอกสารธรรมดาในสองด้านคือ ด้านผลสัมฤทธ์ิเรียนและการทบทวน/เรียกคืนความรู้ และด้านการ

ลดเวลาที่ใช้ในกระบวนการทบทวนความรู้ 

 
๑.๓ คําถามวิจัย 

๑. สื่อหนังสือภาพที่พัฒนาขึ้นในงานวิจัยน้ีมีประสิทธิผลในการเรียกคืนความรู้ในการใช้งานโปรแกรม

ประยุกต์ ในชุดไมโครซอฟท์ออฟฟิศให้กับผู้เรียนที่มีความพิการทางการได้ยินแตกต่างจากสื่อแบบธรรมดา

หรือไม่ อย่างไร  

๒. สื่อหนังสือภาพมีประสิทธิภาพช่วยลดเวลาที่ต้องใช้ในกระบวนการทบทวนความรู้แตกต่างจากสื่อ

แบบธรรมดาหรือไม่ อย่างไร 

 

๑.๔ ขอบเขตของการวิจัย 

มุ่งพัฒนาสื่อการเรียนในรูปแบบเฉพาะท่ีเหมาะสมสําหรับใช้ประกอบการเรียนและใช้ทบทวน/เรียก

คืนความรู้ในการเรียนการสอนการใช้งานโปรแกรมประยุกต์ในชุดไมโครซอฟท์ออฟฟิศสําหรับนักศึกษาผู้พิการ

ทางการได้ยิน เพ่ือแก้ปัญหาการเรียนแล้วลืมอันเป็นสาเหตุที่ทําให้การเรียนขาดประสิทธิภาพ โดยผู้วิจัยจะ
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ออกแบบและพัฒนาสื่อซึ่งเป็นหนังสือภาพสรุปความรู้ที่มีความชัดเจน เข้าใจได้ง่าย และสอดคล้องเหมาะสม

กับธรรมชาติในการเรียนรู้ของคนหูหนวกขึ้น โดยมุ่งหวังให้สื่อเข้ามาช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียนให้กับ

ผู้เรียน โดยช่วยลดภาระการเรียนรู้และช่วยส่งเสริมความจําให้กับผู้เรียน จากน้ันจะนําสื่อที่พัฒนาขึ้นไป

ทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักศึกษาผู้พิการทางการได้ยินเพ่ือวัดประสิทธิผลในการช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพ

ในการเรียนให้กับผู้เรียน  โดยวัดผลท้ังในด้านการนําไปใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนและการใช้เป็นสื่อทบทวน/

เรียกคืนความรู้ และวัดผลในด้านการลดเวลาที่ต้องใช้ในการทบทวนความรู้เดิมก่อนที่จะเรียนเรื่องใหม่ด้วย 

และจะมีการสัมภาษณ์เพ่ือสอบถามความคิดเห็นที่ผู้เข้าร่วมวิจัยมีต่อสื่อ จากน้ันจะทําการปรับปรุงและพัฒนา

ให้ได้สื่อที่มีประสิทธิภาพสําหรับให้นักศึกษาใช้เป็นสื่อในการทบทวนความรู้ในการใช้งานโปรแกรมด้วยตนเอง

ต่อไป ทั้งน้ีผู้วิจัยได้วางแผนโครงการวิจัยเป็นโครงการต่อเน่ืองมีระยะเวลาอย่างน้อย ๒ ปี ซึ่งจะนําไปสู่การ

ผลิตสื่อที่มีประสิทธิภาพสําหรับใช้ในการเรียนการสอนในช่วงท้ายของปีที่ ๒ 
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บทท่ี ๒ 
การทบทวนวรรณกรรม 

 
 

๒.๑ ทฤษฎี สมมติฐาน และ/หรือกรอบแนวความคิดของการวิจัย 

ทฤษฏีการเรียนรู้ที่กล่าวถึงภาระการเรียนรู้ (Cognitive Load) ได้แก่ ทฤษฎี “Cognitive Theory 

Of Multimedia Learning” ของ Mayer (2005) ทฤษฎี “Cognitive Load Theory” ของ Sweller (1988) 

และทฤษฎี “Information Processing Theory” ของ Miller (1994) 

ทฤษฎี Cognitive Theory of Multimedia Learning ของ Mayer ต้ังอยู่บนสมมติฐานหลัก 3 ข้อ 

คือ 

(1) มีช่องทางสําหรับการประมวลผลข้อมลูอยู่ 2 ช่องทางท่ีแยกกัน (หูและตา)  

(2) ความจุของช่องทางประมวลผลมีขีดจํากัด และ  

(3) การเรียนรู้เป็นกระบวนการของการกลั่นกรอง การเลือก การจัดการ และการรวมข้อมูลที่

คล่องแคล่ว โดยอาศัยความรู้ที่มีอยู่ก่อน  

สมมติฐานเหล่าน้ีบ่งช้ีว่ามนุษย์สามารถประมวลผลข้อมูลในแต่ละช่องทาง ณ เวลาหน่ึงๆ ได้ใน

ปริมาณจํากัดเท่าน้ัน  

ทฤษฎี Information Processing Theory ของ George A. Miller ได้ให้แนวความคิดเก่ียวกับการ

สร้างก้อนข้อมูล (Chunk) และความจุของความจําระยะสั้น เขาเสนอความคิดว่าความจําระยะสั้นสามารถ

จัดการกับข้อมูลได้เพียง 7± 2 ก้อนข้อมูลหรือเท่ากับ 5-9 ก้อนข้อมูลเท่าน้ัน โดยแต่ละก้อนข้อมูลจะเป็น

หน่วยใดๆ ก็ได้ที่มีความหมาย ก้อนข้อมูลอาจเป็นตัวเลข ข้อความ หรือหน้าคนก็ได้ ย่ิงไปกว่าน้ัน ผลการศึกษา

สมัยใหม่เก่ียวกับสมอง (Scholl & Xu, 2001) พบว่าจํานวนก้อนข้อมูลสูงสุดที่สามารถบรรจุอยู่ในความจํา

ระยะสั้นได้ มีค่าเท่ากับ 4 เท่าน้ัน ข้อมูลเหล่าน้ีบ่งช้ีว่าความจําระยะสั้นจะถูกจํากัดด้วยจํานวนองค์ประกอบที่

มันสามารถรับไว้ได้ในเวลาเดียวกัน ดังน้ัน เมื่อเผชิญกับข้อมูลใหม่ที่มีความเก่ียวพันกับข้อมูลอ่ืนๆ สูง เราจะไม่

สามารถประมวลผลมันได้ดีพอ  เราจะไม่สามารถทําความเข้าใจข้อมูลใหม่ได้หากมันมีความซับซ้อนมากเกินไป  
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ทฤษฎี Cognitive Load Theory ที่เสนอโดย Sweller ช้ีแนะว่าการเรียนรู้เกิดขึ้นได้ดีที่สุด

ภายใต้สภาวะที่สอดคล้องกับสถาปัตยกรรมการเรียนรู้ของมนุษย์ Sweller สร้างทฤษฎีที่ใช้แผนผัง 

(Schemas) ซึ่งเป็นการรวมองค์ประกอบต่างๆ เข้าด้วยกัน เป็นโครงสร้างของการเรียนรู้ซึ่งแต่ละคนนําไปใช้ใน

การสร้างฐานความรู้ของตนเอง ทฤษฎีของ Sweller ถูกนําไปประยุกต์ใช้ได้ผลดีที่สุดในวงการการออกแบบ

การสอน โดยเฉพาะในเร่ืองที่ยากทางเทคนิคหรือมีความซับซ้อนในการเรียนรู้ ในการออกแบบสื่อการเรียนรู้ที่

มีประสิทธิภาพ ทฤษฎีน้ีแนะนําว่าเราจะต้องรักษาระดับภาระในการเรียนรู้ (Cognitive Load) ของผู้เรียนให้

อยู่ในระดับตํ่าสุดในระหว่างการเรียน ยกตัวอย่างเช่น ถ้าแทนข้อมูลแบบข้อความยาวๆ ซึ่งจะเพ่ิมภาระใน

ความจําประมวลผล (Working Memory) ด้วยลูกศรที่กํากับด้วยตัวเลขในภาพที่มีคําอธิบายกํากับ จะทําให้

ผู้เรียนมีสมาธิในการเรียนรู้จากภาพประกอบเพียงอย่างเดียวได้ดีกว่าการที่ต้องอ่านข้อความยาวๆ สลับไปกับ

การดูภาพ ในทางกลับกัน ถ้าจําเป็นต้องมีข้อความก็ให้วางข้อความลงบนตัวแผนผังเลยดีกว่าวางไว้แยกกัน จะ

ช่วยลดภาระในการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นจากการที่ต้องไปมองหาความสัมพันธ์ระหว่างข้อความและแผนผัง 

(Sweller, 1988) 

ทฤษฎีการเรียนรู้เหล่าน้ีให้ข้อช้ีแนะที่เป็นประโยชน์มากสําหรับการออกแบบและพัฒนาส่ือเพ่ือการ

เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ซึ่งผู้วิจัยก็ได้นําข้อช้ีแนะเหล่าน้ีมาใช้เป็นกรอบในการพัฒนาสื่อเพ่ือผู้พิการ

ทางการได้ยิน โดยมุ่งลดภาระการเรียนรู้ ด้วยการเตรียมสื่อที่เน้นการใช้ภาพที่ชัดเจน ลดและจํากัดการใช้

ข้อความให้มีน้อยที่สุดด้วยการใช้ภาพ/เคร่ืองหมายหรือสัญญลักษณ์ต่างๆ มาสื่อความหมายแทนข้อความ

ยาวๆ และหากจําเป็นต้องใช้ตัวหนังสือเพ่ือสื่อสารก็จะพยายามใช้ข้อความสั้นๆ เข้าใจได้ง่าย นอกจากน้ีทุก

องค์ประกอบในสื่อจะต้องมีขนาดใหญ่เพียงพอ ชัดเจน มองง่าย สบายตา การจัดวางองค์ประกอบต่างๆ ในสื่อ

ต้องอยู่ในตําแหน่งที่เหมาะสมและสอดคล้องสัมพันธ์กัน ดูง่าย ไม่ซับซ้อนสับสน 

 
๒.๒ การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศท่ีเก่ียวข้อง 
ความจํากับกระบวนการการเรียนรู้ (Memory and Cognitive Process) 

ความจําประมวลผล (Working Memory: WM) คือ พ้ืนที่การทํางานในความทรงจําในจิตใจ (Mental 

Workspace) สําหรับการจัดการ และประมวลผลข้อมูลที่เก็บอยู่ที่ความทรงจําทั้งความทรงระยะสั้น (Short-

Term Memory: STM) และความทรงจําระยะยาว (Long-Term Memory: LTM) หน้าที่หลักของความจํา

ประมวลผลในกระบวนการรู้คิด (Cognitive Process) คือ การจดจํา (Storage) และเรียกคืน (Retrieval) 
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ข้อมูลในความทรงจํา ที่ทําให้เกิดการเรียนรู้และนําความรู้น้ันมาพัฒนาต่อยอดเป็นความคิดและแนวคิดเพ่ือ

การเรียนรู้ต่อไป ความจําประมวลผลจึงเป็นส่วนสําคัญของการเรียนรู้และการคิดประมวลผลข้อมูล (Dehn, 

2008) ผลงานวิจัยจํานวนมากได้แสดงให้เห็นว่าความจําประมวลผลเป็นพ้ืนฐานของความสามารถในการเรียนรู้ 

และความสามารถของความจําประมวลผลทรงผลอย่างมากต่อประสิทธิภาพของการเรียนรู้ และการพัฒนา

ทักษะต่างๆ ได้แก่ การอ่าน (Alloway, Gathercole, Kirkwood, & Elliott, 2009; Swanson, Kehler, & 

Jerman, 2010; Swanson, Zheng, & Jerman, 2009) การอ่านจับใจความ (Cain & Oakhill, 2006; Cain, 

2006; Engle, 2002; Gathercole, Pickering, Knight, & Stegmann, 2004) คณิตศาสตร์ (S. E. 

Gathercole et al., 2004; S. E. Gathercole & Pickering, 2000; Holmes, Gathercole, & Dunning, 

2009; Jarvis & Gathercole, 2003) วิทยาศาสตร์ (S. E. Gathercole et al., 2004) การเขียนบรรยาย 

(Engle, Tuholski, Laughlin, & Conway, 1999) การสะกดคํา (Alamargot, Lambert, Thebault, & 

Dansac, 2007) 

 

ศูนย์กลางของการเรียนรู้ตามทฤษฎี Cognitive Load Theory: CLT (Sweller, 1988) อยู่ที่ระบบ

ความทรงจํา (Memory System) ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ระหว่างความจําประมวลผลและความทรงจําระยะยาว 

ความจําประมวลผลมีขีดจํากัดที่พ้ืนที่ความทรงจําและการประมวลผล (Dehn, 2008) หากแต่ความทรงจํา

ระยะยาวมีพ้ืนฐานความจําขนาดใหญ่ สามารถเก็บข้อมูลได้แทบจะไม่มีขีดจํากัด ดังน้ันประสิทธิภาพของการ

เรียนรู้จึงถูกจํากัดด้วยความจุของพ้ืนที่ความทรงจําในการเก็บข้อมูลในระหว่างที่ข้อมูลกําลังถูกประมวลผลใน

ความจําประมวลผลก่อนที่จําถูกส่งไปเก็บไว้ในความทรงจําระยะยาว (Ayres & Gog, 2009) การทํางานที่ไม่

สมดุลระหว่างความจําประมวลผลกับหน่วยความจําระยะสั้น ทําให้ความจําระยะยาว ได้รับข้อมูลเพียง

เล็กน้อย และส่งผลให้ข้อมูลส่วนที่เหลือถูกลืมไป (Dehn, 2008) ประสิทธิภาพของความจําประมวลผลส่งผล

โดยตรงต่อการรับข้อมูล, การคิดประมวลผล, และการจดจํา (Miller, 1994) ดังน้ันความบกพร่องของความจํา

ประมวลผลจึงส่งผลโดยตรงต่อความสามารถในการเรียนรู้ เช่น ขาดความสนใจได้ง่าย ลืมเน้ือหาทั้งที่เรียนไป

แล้วและกําลังเรียนอยู่ ไม่สามารถจดจําคําสั่ง รวมถึงไม่สามารถปฏิบัติตามงานที่ได้รับมอบหมายได้ (Alloway 

et al., 2009) และยังส่งผลเสียต่อทั้งทักษะทางสังคมและผลการเรียนรู้ (Mezzacappa & Buckner, 2010) 
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ปัญหาในการเรียนรู้ของนักเรียนหูหนวก (Deaf Students’ Academic Problem) 

นักเรียนหูหนวกมีผลสัมสิทธ์ิทางการศึกษาท่ีตํ่ากว่านักเรียนที่มีการได้ยินปกติในระดับช้ันเดียวกัน 

(Marschark, Sapere, Convertino, & Mayer, 2009) ทั้งน้ีเน่ืองมาจากคนหูหนวก (Deaf) ซึ่งหมายถึง ผู้ที่มี

ปัญหาทางการได้ยิน, สูญเสียการได้ยิน, รวมทั้งพิการทางการได้ยิน (Frisina, 1955) ไม่สามารถรับรู้ถึงภาษา

ผ่านทางการได้ยิน จึงขาดทักษะทางภาษาซึ่งเป็นทักษะท่ีสําคัญทางการเรียนรู้ เพราะกระบวนการคิดและการ

ตอบสนองของมนุษย์เกิดจากการแปลความคิดเป็นภาษาซึ่งถูกแทนที่ด้วยคํา (Moores, 2001) สาเหตุของ

ความบกพร่องทางภาษาจึงส่งผลถึงประสิทธิภาพในการเรียนรู้ของนักเรียนหูหนวกด้วย 

 

ความยากลําบากในการเข้าใจและสื่อสารด้วยภาษาพูดทําให้นักเรียนหูหนวกมีปัญหาในวิชาที่ต้อง

อาศัยทักษะการใช้ภาษาและการตีความ เช่น วิทยาศาสตร์, การอ่านจับใจความ ในทางตรงกันข้าม นักเรียนหู

หนวกจะเรียนได้ดีกว่าในวิชาที่มีความเก่ียวข้องกับทักษะการใช้ภาษาน้อย เช่น คณิตศาสตร์, คอมพิวเตอร์ 

อย่างไรก็ตามผลการเรียนของนักเรียนหูหนวกถือว่าตํ่ากว่านักเรียนที่มีการได้ยินในระดับช้ันเดียวกัน (Liu, 

Chou, Liu, & Yang, 2006; Marschark, 2005; Moores, 2001) ซึ่งไม่พบว่าปัญหาในการเรียนดังกล่าวมี

ที่มาจากทักษะภาษามือของล่ามภาษามือหรือนักเรียน (Marschark, 2005) 

 

ปัญหาที่สําคัญในการเรียนรู้ของนักเรียนหูหนวกมีสาเหตุมาจากการรับรู้ในช้ันเรียนของนักเรียน ทั้ง

จากครูผู้สอน, ล่ามภาษามือ, รวมทั้งข้อมูลบนกระดานและส่ือในช้ันเรียน ล้วนแต่ขึ้นอยู่กับการมองเห็นหรือ

การรับรู้ทางตาเป็นช่องทางการรับรู้หลัก ทําให้นักเรียนหูหนวกมีภาระในการเรียนรู้ที่มากเกินพิกัด (Cognitive 

Overload) (Mather & Clark, 2012) นอกจากน้ีการใช้สื่อนําเสนอที่เป็นลําดับข้อความและรูปภาพยังเป็น

การเพ่ิมภาระในการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน และส่งผลทําให้คุณค่าของสื่อที่เป็นรูปภาพลดลงอีกด้วย (Mousavi, 

Low, & Sweller, 1995) 

 

การที่ช่องทางการเรียนรู้ในช้ันเรียนของนักเรียนหูหนวกต้องผ่านทางการมองเห็น ทําให้นักเรียนต้อง

สนใจในสื่อการเรียนรู้หลายอย่างพร้อมๆ กัน (Attentional Multitasking) เน่ืองจากในขณะที่ครูกําลัง

ถ่ายทอดความรู้ในช้ันเรียนผ่านทางส่ือทางการมองเห็น นักเรียนหูหนวกไม่เพียงต้องสนใจที่ครูผู้สอนและสื่อ
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การเรียนรู้ หากแต่ต้องแยกความสนใจมายังล่ามภาษามือในเวลาเดียวกัน (Marschark, 2005; Mather & 

Clark, 2012) ซึ่งนักเรียนอาจไม่สามารถแยกแยะและทําความเข้าใจกับข้อมูลที่รับเข้ามาทางการมองเห็น

ทั้งหมดได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Mather & Clark, 2012) นอกจากน้ีการที่นักเรียนต้องสลับการให้ความสนใจ

กับครูผู้สอน, ล่าม, และสื่อการสอน พร้อมๆ กันติดต่อกันเป็นเวลานานยังเป็นอุปสรรคในการเรียนรู้ ส่งผลให้

ประสิทธิภาพการเรียนรู้ในช้ันเรียนของนักเรียนอีกด้วย (Marschark, 2005) 

 

นอกจากน้ีนักเรียนหูหนวกยังเสียสมาธิในช้ันเรียนได้ง่าย (Marschark, 2005) เน่ืองจากคนหูหนวกมี

ความสามารถการมองเห็นดีมาก คนหูหนวกสามารถในการสังเกตสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆ กับสิ่งที่กําลังสนใจอยู่ 

ซึ่งคนหูหนวกสามารถสังเกตรายละเอียดของเหตุการณ์ในสิ่งแวดล้อม (Peripheral Vision) ได้ดีกว่าคนที่มีการ

ได้ยิน แต่ความสามารถในการสังเกตสิ่งที่เป็นศูนย์กลางของความสนใจ (Central Vision) ของคนหูหนวกน้ัน

ด้อยกว่า (Chen, Zhang, & Zhou, 2006; Dye, Hauser, & Bavelier, 2008) ดังน้ันเมื่อนักเรียนหูหนวก

สังเกตเห็นถึงเหตุการณ์ที่เป็นสิ่งสอดแทรกเข้ามา ในขณะที่นักเรียนหูกําลังให้ความสนใจอยู่ที่ครูผู้สอนและล่าม

ภาษามืออยู่ จึงทําให้นักเรียนหูหนวกไม่สามารถจดจออยู่กับเน้ือหาที่เรียนได้ เพราะนักเรียนถูกดึงดูดความ

สนใจโดยเหตุการณ์ที่เป็นสิ่งแวดล้อมสอดแทรก (Dye et al., 2008; Marschark, 2005) นักเรียนหูหนวกจึง

ถูกรบกวนและเสียสมาธิในช้ันเรียนได้ง่าย 

 

จุดแข็งและจุดอ่อนของคนหูหนวก (Deaf Individuals’ Strengths and Weaknesses) 

ทักษะและความสามารถทางความคิดที่เป็นจุดแข็งและจุดอ่อนของคนหูหนวกได้ถูกศึกษา โดย

เปรียบเทียบการประสิทธิภาพของทักษะและความสามารถของคนหูหนวกกับคนที่มีการได้ยินปกติ ซึ่งทักษะ

และความสามารถที่จัดว่าเป็นจุดแข็งของคนหูหนวก หมายถึง ทักษะหรือความสามารถท่ีคนหูหนวกสามารถ

ทําได้เท่ากับหรือดีกว่าคนที่มีการได้ยินปกติ ได้แก่ ความสามารถในการเรียกคืนอย่างอิสระ (Free Recall), 

ความสามารถในการเรียกคืนเชิงมิติสัมพันธ์ (Visuospatial Recall), และความสามารถในการสร้าง, จดจํา 

และจัดการกับภาพในสมอง (Imagery) ส่วนทักษะและความสามารถที่เป็นจุดอ่อนของคนหูหนวก หมายถึง 

ทักษะหรือความสามารถที่คนหูหนวกสามารถทําได้น้อยหรือด้อยกว่าคนท่ีมีการได้ยินปกติ ได้แก่ 

ความสามารถในการเรียกคืนอย่างเป็นลําดับ (Sequential Recall), ความเร็วการประมวลผล (Processing 
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Speed), ความสนใจ (Attention), และภาระความจํา (Memory Load) (Hamilton, 2011) ทักษะและ

ความสามารถทางความคิดที่เป็นจุดแข็งและจุดอ่อนของคนหูหนวกมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

 

ความสามารถในการเรียกคืนอย่างอิสระ (Free Recall) 

ความสามารถในการเรียกคืนอย่างอิสระ หมายถึง ความสามารถในการเรียกคืนหรือการ

ประมวลผลของรายการสิ่งเร้า อย่างอิสระไม่เป็นไปตามลําดับ (Li & Zhang, 2009) ซึ่งคนหูหนวกสามารถทํา

ได้ไม่ต่างจากคนที่มีการได้ยินปกติในการเรียกคืนคําที่พิมพ์ลงบนกระดาษ (Hanson, 1982; Koh, Vernon, & 

Bailey, 1971; Logan, Maybery, & Fletcher, 1996) การเรียกคืนรูปภาพ (Liben, 1979) และการเรียกคืน

คําและรูปภาพตามหมวดหมู่ (Li & Zhang, 2009) ผลการศึกษาเหล่าน้ี การออกแบบ – พัฒนาสื่อการสอน 

รวมทั้งจากจัดการเรียนการสอนสําหรับนักเรียนหูหนวกควรคํานึงถึงการใช้การเรียกคืนอย่างอิสระของนักเรียน

หูหนวกให้มากที่สุด 

 

ความสามารถในการเรียกคืนเชิงมิติสัมพันธ์ (Visuospatial Recall) 

ความสามารถในการเรียกคืนเชิงมิติสัมพันธ์ หมายถึง การเรียกคืนความจําเก่ียววัตถุและท่ีอยู่ของ

วัตถุน้ันๆ (Dehn, 2008) ความสามารถในการเรียกคืนเชิงมิติสัมพันธ์ส่งผลต่อความสามารถในการสร้างภาพใน

สมอง (Emmorey, Kosslyn, & Bellugi, 1993) คนหูหนวกมีการเรียกคืนเชิงมิติสัมพันธ์ดีกว่าคนที่มีการได้ยิน

ปกติ (Emmorey & Kosslyn, 1996; Geraci, Gozzi, Papagno, & Cecchetto, 2008; Logan et al., 

1996) เน่ืองจากการใช้ภาษามือช่วยพัฒนาความสามารถในการเรียกคืนเชิงมิติสัมพันธ์ได้ (Capirci, Cattani, 

Rossini, & Volterra, 1998) 

 

การสื่อสารด้วยภาษามือใช้ความจําประมวลผลต่างจากการสื่อสารด้วยภาษาพูด กล่าวคือ ภาษา

พูดซึ่งเป็นการสื่อสารด้วยเสียง มีลําดับช่ัวคราวในการนําเสนอข้อมูล แต่ไม่ค่อยมีการเช่ือมโยงถึงพ้ืนที่ความจํา

ของข้อมูลน้ันๆ และมีการประมวลผลพร้อมกันหลายๆ ข้อมูล ในขณะที่ภาษามือที่เป็นการสื่อสารด้วยภาพ มี

การแยกแยะข้อมูลตามพ้ืนที่ที่ภาพความจําของข้อมูลน้ันอยู่ แต่ไม่ค่อยมีในการเช่ือมโยงถึงลําดับในการ

นําเสนอข้อมูล (Wilson, Bettger, Niculae, & Klima, 1997) ด้วยเหตุน้ีคนหูหนวกที่สื่อสารด้วยภาษามือจึงมี

ความสามารถในการเรียกคืนเชิงมิติสัมพันธ์ได้ดีกว่าคนท่ีมีการได้ยินปกติที่ไม่ได้สื่อสารด้วยภาษามือ 
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(Emmorey et al., 1993; Geraci et al., 2008; Wilson et al., 1997) นอกจากน้ีคนหูหนวกยังมีพ้ืนที่

ความจําเชิงมิติสัมพันธ์มากกว่าคนที่มีการได้ยินปกติอีกด้วย (Geraci et al., 2008) ด้วยเหตุน้ีความสามารถใน

การเรียกคืนเชิงมิติสัมพันธ์จึงจัดเป็นจุดแข็งของคนหูหนวก ที่ครูผู้สอนควรคํานึงถึงและนํามาใช้ในการวาง

แผนการจัดการเรียนการสอน 

 

ความสามารถในการจัดการกับภาพในสมอง (Imagery) 

ความสามารถในการจัดการกับภาพในสมอง หมายถึง ความสามารถในการการสร้าง, จัดการ, 

และจดจําภาพที่เกิดขึ้นในสมอง ซึ่งมีความเก่ียวข้องกับความจําเชิงมิติสัมพันธ์ (Dehn, 2008) คนหูหนวกที่

สื่อสารด้วยภาษามือมีความสามารถในการสร้าง, จัดการ, และจดจําภาพในสมองดีกว่าคนที่มีการได้ยินปกติ ทั้ง

การหมุน (Rotation) และการวาง (Placing) วัตถุที่ใช้ภาพในสมอง  (Emmorey, Klima, & Hickok, 1998; 

Marschark, 2005) นอกจากน้ีคนหูหนวกที่สื่อสารด้วยภาษามือยังสามารถสร้างภาพในสมองได้เร็วว่าคนที่มี

การได้ยินปกติ (Emmorey & Kosslyn, 1996; Marschark, 2005)  เน่ืองจากการสร้างภาพในสมองเป็นส่วน

หน่ึงของการสื่อสารด้วยภาษามือ คนหูหนวกมีการสร้างภาพในจินตนาการก่อนและระหว่างการสื่อสารด้วย

ภาษามือ (Emmorey et al., 1993) เป็นผลให้คนหูหนวกที่สื่อสารด้วยภาษามือสามารถสร้างภาพในสมองได้

ดีกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ที่ไม่รู้ภาษามือ  (Emmorey et al., 1993; Emmorey & Kosslyn, 1996; 

Marschark, 2005) ความสามารถในการสร้าง, จัดการ, และจดจําภาพในสมองจึงเป็นจุดแข็งอีกจุดหน่ึงที่

ครูผู้สอนควรนําไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนสําหรับนักเรียนหูหนวก 

 

ความสามารถในการเรียกคืนอย่างเป็นลําดับ (Sequential Recall) 

ความสามารถในการเรียกคืนอย่างเป็นลําดับ หมายถึง ความสามารถในการเรียกคืนรายการ

ข้อมูลได้ตามลําดับถูกต้อง เช่น การเรียกคืนประโยคโดยเรียกลําดับคําถูกต้องตามลําดับที่ประโยคน้ันได้ถูก

นําเสนอ (Hamilton, 2011) ความสามารถในการเรียกคืนอย่างเป็นลําดับ สําหรับอักษร-คําภาษาอังกฤษ, 

ตัวสะกดนิ้วมือ (Finger Spelled), และภาษามือ ของคนหูหนวกด้อยกว่าคนท่ีมีการได้ยินปกติ (Hanson, 

1982; Liben, 1979; Marschark, 2006) ส่งผลให้ทักษะในการอ่านที่เก่ียวข้องโดยตรงกับการเรียกคืนอย่าง

เป็นลําดับของคนหูหนวกอยู่ในระดับที่ตํ่ากว่าคนที่มีการได้ยินปกติ (Logan et al., 1996)  
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การพร่องของความสามารถในการเรียกคืนอย่างเป็นลําดับ นอกจากจะส่งผลถึงทักษะการอ่าน

ของนักเรียนหูหนวกแล้ว ยังส่งผลให้นักเรียนหูหนวกมีผลการเรียนตํ่ากว่านักเรียนที่มีการได้ยินปกติใน

ระดับช้ันเดียวกัน (Marschark et al., 2009) ดังน้ันในการจัดการเรียนการสอนสําหรับนักเรียนหูหนวก จึง

ควรลงความสําคัญ และหลีกเลี่ยงกระบวนการท่ีอาศัยการเรียกคืนอย่างเป็นลําดับให้มากที่สุด 

  

ความเร็วในการประมวลผล (Processing Speed) 

ความเร็วในการประมวลผล หมายถึง ความเร็วของการทํางานทางความคิด (Cognitive Task) 

ซึ่งเก่ียวข้องโดยตรงกับอัตราเร็วในการประมวลผลข้อมูลความจําประมวลผล และเรียกคืนข้อมูลในความจํา

ประมวลผล เช่น การจดจําคําหรือท่าภาษามือ, การทําความเข้าใจประโยค (Pisoni et al., 2008) จุดอ่อนทาง

ทักษะการอ่านภาษาเขียนของคนหูหนวกทําให้นักเรียนหูหนวกประสบปัญหาในการอ่านและจับใจความ และ

ใช้เวลานานกว่านักเรียนปกติในการอ่านจับใจความ (Traxler, 2000) ความเร็วในการประมวลผลส่งผลโดยตรง

ต่อผลการเรียนของนักเรียนหูหนวก (Braden, 1990) ซึ่งนักเรียนหูหนวกมีความเร็วในการประมวลผลท่ีช้ากว่า

นักเรียนที่มีการได้ยินปกติ (Pisoni et al., 2008) ส่งผลนักเรียนหูหนวกมีการเรียนที่ช้ากว่า (Academic 

Delay) นักเรียนที่มีการได้ยินปกติ (Grushkin, 1998) ด้วยเหตุที่ความเร็วประมวลมีความสัมพันธ์กับ

ความสามารถทางภาษาเขียนที่นักเรียนหูหนวกไม่คุ้นเคย ดังน้ันการออกแบบสื่อการสอนเพ่ือนักเรียนหูหนวก

จึงควรมีภาษาเขียนให้น้อยที่สุด 

 

ความต้ังใจ (Attention) 

ความต้ังใจ หมายถึง ความสามารถในการเลือกให้ความสนใจอยู่กับสิ่งๆ หน่ึงภายใต้

สภาพแวดล้อมต่างๆ โดยการกล่ันกรอง และคัดสรร เพ่ือตัดสิ่งที่ไม่เก่ียวข้องกับสิ่งที่สนใจออก เน่ืองจากการ

ประมวลผลข้อมูลในสมองมีพ้ืนที่จํากัด (Dye et al., 2008) การสูญเสียการได้ยินเสียงทําให้คนหูหนวกมีการ

รับข้อมูลทางสายตาเป็นหลัก เป็นเหตุให้คนหูหนวกสังเกตเหตุการณ์ในสิ่งแวดล้อมตลอดเวลา (Chen et al., 

2006; Loke & Song, 1991) เป็นเหตุให้คนหูหนวกมีความสามารถการสังเกตรายละเอียดของเหตุการณ์ใน

สิ่งแวดล้อมได้ดีกว่าคนที่มีการได้ยินปกติ (Chen et al., 2006; Kelly et al., 1993) สาเหตุน้ีทําให้คนหูหนวก

มักถูกดึงดูดความสนใจโดยเหตุการณ์ในสิ่งแวดล้อมได้ง่าย (Dye et al., 2008; Marschark, 2005) นักเรียนหู

หนวกจึงพบว่ามีปัญหาในช้ันเรียนเน่ืองจากถูกดึงดูดความสนใจไปจากครูผู้สอน, ล่าม, และเน้ือหาที่กําลังเรียน



สธุา เหลือลมยั   การทบทวนวรรณกรรม / 12 

 
อยู่ได้ง่าย (Dye et al., 2008; Mezzacappa & Buckner, 2010) ดังน้ันครูผู้สอนจึงต้องคํานึงถึงสาเหตุของ

จุดอ่อนในเรื่องความต้ังใจของนักเรียนหูหนวก 

 

ภาระความจํา (Memory Load) 

ภาระความจํา หมายถึง ความซับซ้อนในการทํางานทางความคิด เช่น ภาระความจําในการทํา

ความเข้าใจประโยคยาวๆ มีมากว่าการทําความเข้าใจประโยคสั้นๆ (Dehn, 2008; Hamilton, 2011) การ

เพ่ิมขึ้นของภาระความจําในการทํางานทางความคิดทําให้ประสิทธิภาพในการทํางานน้ันลดลง (Dehn, 2008) 

ภาระความจําเป็นจุดอ่อนที่สําคัญของคนหูหนวก สาเหตุหน่ึงเน่ืองมาจากการสื่อสารด้วยภาษามือของคนหู

หนวก เพราะภาษามือต้องใช้ความจําประมวลผล และคําในภาษามือยังใช้พ้ืนที่ความจําประมวลผลมากกว่าคํา

ในภาษาพูด จึงทําให้คนหูหนวกมีช่วงความจํา (Memory Span) สั้นกว่าคนที่มีการได้ยินปกติ (Marschark, 

2006) นอกจากน้ีท่าภาษามือของประโยคที่มีคําคล้ายๆ กัน (Tongue Twister) ยังเพ่ิมภาระความจําให้กับคน

หูหนวกมากกว่าประโยคท่ัวไป (Kennison, Sieck, & Briesch, 2003; McCutchen & Perfetti, 1982; 

Treiman & Hirsh-Pasek, 1983) 

 

อีกสาเหตุหน่ึงที่ทําให้คนหูหนวกประสบปัญหาทางภาระความจํา คือ การอ่านภาษาเขียน ทั้งน้ี

เพราะการการอ่านของคนหูหนวกเป็นการจําจดคํา (Word Recognition) ซึ่งใช้พ้ืนที่ความจําประมวลผลซึ่งมี

จํากัด (Wilson & Emmorey, 1997) นอกจากน้ีการอ่านของคนหูหนวกยังเป็นการสนใจความหมายของคําแต่

ละคํา มากกว่าการอ่านคําและตีความประโยคทําให้มีภาระความจําเพ่ิมมากขึ้น (Marschark, 2006) และการ

ที่ นักเรียนหูหนวกใช้วิ ธีการจําความหมายของคําแต่ละคําในการอ่าน ทําให้ความรู้ (Conceptual 

Knowledge) ของนักเรียนขาดความเช่ือมโยงและลึกซึ้งเมื่อเทียบกับเพ่ือนร่วมช้ันที่มีการได้ยินปกติ ซึ่งเป็นผล

ทําให้นักเรียนหูหนวกประสบปัญหาในการเช่ือมโยงข้อมูลหรือบทเรียนก่อนหน้า เข้ากับข้อมูลหรือบทเรียนใหม่

ที่กําลังเรียน (Marschark, 2005) การจัดการเรียนการสอนเพ่ือนักเรียนหูหนวกจึงควรลดภาระความจําของ

นักเรียนให้มากที่สุด 
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การจัดการชั้นเรียนและกลยุทธ์การสอนเพื่อนักเรียนหูหนวก (Class Management and Teaching 

Strategy for Deaf Students) 

การเรียนในช้ันเรียนของนักเรียนหูหนวก เป็นการรับรู้ผ่านทางการรับภาพทั้งจากครูผู้สอน, ล่ามภาษา

มือ, และสื่อการสอน ทําให้นักเรียนต้องแบ่งความสนใจทางการรับภาพไปยังแหล่งข้อมูลเหล่าน้ีไปพร้อมๆ กับ

การทําความเข้าใจเนื้อหาที่กําลังเรียนอยู่ เป็นผลทําให้เมื่อนักเรียนหูหนวกเรียนได้น้อยกว่าเพ่ือนร่วมช้ันที่มี

การได้ยินปกติ ข้อจํากัดดังกล่าวทําให้นักเรียนหูหนวกไม่ได้รับประโยชน์เต็มที่จากการจัดการเรียนการสอน

และสื่อการสอนทั่วไป (Marschark, 2005)  

 

การศึกษาถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของคนหูหนวก ได้นําไปสู่การศึกษาและวิจัยเพ่ือการจัดการเรียนการ

สอนสําหรับนักเรียนหูหนวกที่เน้นจุดแข็งของนักเรียน และจัดการกับสาเหตุหรือปัจจัยที่ทําให้นักเรียนประสบ

ปัญหาในช้ันเรียน วรรณกรรมที่เก่ียวข้องกับการจัดการช้ันเรียนและกลยุทธ์การสอนเพื่อนักเรียนหูหนวกที่

เก่ียวข้องกับการจัดการจุดแข็งและจุดอ่อนของคนหูหนวกมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

 

หลีกเลี่ยงการทําให้ความจําประมวลผลของผู้เรียนเกินพิกัด (Avoid Working Memory 

Overload) 

ความสามารถในการใช้ความจําประมวลผล มีความสําคัญต่อทักษะการเรียนรู้ของนักเรียน 

(Dehn, 2008) แต่พ้ืนที่ความจําของความจําประมวลพ้ืนที่จํากัด และข้อมูลที่อยู่ในความจําประมวลผลจะ

สลายไปได้ง่ายเมื่อมีเหตุการณ์มารบกวนการประมวลผลหรือมีการประมวลผลท่ีใช้พ้ืนที่ความจําเกินพิกัด 

(Gathercole, Lamont, & Alloway, 2008)  

 

ขีดจํากับของความจําประมวลผลเป็นสิ่งที่ควรคํานึงถึงในการจัดการเรียนการสอน ในการจัดการ

เรียนการสอนควรลดปริมาณของสิ่งที่นักเรียนจะต้องจดจํา (Gathercole & Alloway, 2008) ลดการใช้สื่อที่มี

ข้อความยาวๆ และเน้ือหาที่ไม่เก่ียวข้องกับประเด็นหลัก (Dehn, 2008) รวมทั้งนําเสนอข้อมูลที่นักเรียน

สามารถประมวลผลได้ง่าย โดยการใช้สื่อที่มีความหมายชัดเจน และใช้สื่อที่มีความคล้ายคลึงกัน และทบทวน

ข้อมูลที่สําคัญซ้ําๆ (Gathercole & Alloway, 2008) ซึ่งควรใช้สื่อการสอนและวิธีการสอนที่มีความเหมาะสม
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กับวัตถุประสงค์ของแต่ละบทเรียนและความต้องการทางการเรียนรู้ของนักเรียน โดยการเลือกใช้สื่อการสอน

หรือวิธีการสอนมากกว่าหน่ึงวิธีร่วมกันสามารถตอบสนองความต้องการทางการเรียนรู้ของนักเรียนได้ดี (Olia, 

1991) 

การใช้วิธีช่วยจํา เช่น แผนภูมิ (Chart), โปสเตอร์ (Poster), อธิบายคําศัพธ์, โยงเส้นเช่ือม, บัตร

คําช่วยจํา สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานของความจําประมวลผล และช่วยลดปัญหาความจํา

ประมวลผลเกินพิกัด (Working Memory Overload) ได้ (Dehn, 2008; Gathercole, Lamont, & 

Alloway, 2006) ซึ่งการแก้ปัญหาความจําประมวลผลยังลดปัญหาการขาดสมาธิในช้ันเรียนได้อีกด้วย 

(Gathercole, Lamont, & Alloway, 2006)  

 

ควบคุมความตั้งใจ (Control of Attention) 

ความสนใจของนักเรียนนอกจากจะส่งผลต่อกระบวนการคิดของนักเรียนแล้ว ยังส่งผลต่อ

ความจําประมวลผลอีกด้วย (Dehn, 2008) นักเรียนที่เสียสมาธิและถูกรบกวนได้ง่ายมักเป็นนักเรียนที่มีความ

ด้อยในความจําประมวลผลและมีผลการเรียนตํ่ากว่าเพ่ือนร่วมช้ัน (Cornish, Wilding, & Grant, 2006) ใน

การจัดการเรียนการสอน ครูผู้สอนจึงควรดูแลให้นักเรียนมีความสนใจอยู่กับบทเรียน  

 

การจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียนที่มีขนาดเล็ก โดยจัดให้นักเรียนนั่งเป็นครึ่งวงกลมและให้

นักเรียนทุกคนน่ังที่เดิมทุกครั้ง จะทําให้นักเรียนเกิดความเคยชินสิ่งแวดล้อมสอดแทรกที่เข้ามารบกวนการ

เรียนได้ และเรียนรู้ไม่สนใจสิ่งแวดล้อมอ่ืนนอกจากเน้ือหาที่กําลังเรียนอยู่ (Dye et al., 2008) 

 

การลดภาระทางความคิด (Reduce Cognitive Load) 

ภาระทางความคิดในช้ันเรียนส่วนมากเกิดจากการเรียนที่ต้องพ่ึงพาทักษะทางภาษา (Linguistic 

Related) ที่เป็นภาษาเขียน ซึ่งไม่ใช่ภาษาที่นักเรียนหูหนวกมีความชํานาญ นักเรียนอาจมีความสามารถในการ

จดจําข้อความยาวๆ แต่เป็นการจําแบบเป็นส่วนๆ ซึ่งขาดความเช่ือมโยง (Marschark, 2006) การใช้ภาพหรือ

สัญลักษณ์แทนข้อความยาวๆ ช่วยให้นักเรียนหูหนวกมีความเข้าใจในบทเรียนมากขึ้น (Marschark & Hauser, 

2008; Marschark, 2006) 
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การสอนโดยใช้แผนผังความคิด (Concept Map) สามารถลดภาระทางความคิดในรายวิชาที่ต้อง

อาศัยทักษะการอ่าน เน่ืองจากแผนผังความคิดเป็นการนําเสนอความรู้ในรูปแบบของความคิดที่เช่ือมโยงกัน ซึ่ง

สามารถช่วยพัฒนาผลการเรียนของนักเรียนหูหนวกในวิชาชีววิทยาในระดับมหาวิทยาลัยได้ (O’Donnell & 

Adenwalla, 1991)  

 

สื่อการสอน (Instructional Media) 

ข้อจํากัดทางความสามารถและทักษาะของคนหูหนวก ทําให้นักเรียนหูหนวกไม่ได้รับประโยชน์

จากสื่อการเรียนการสอนและช้ันเรียนทั่วไปได้อย่างเต็มที่ (Marschark & Hauser, 2008) ได้มีการเลือกใช้สื่อ

การสอนเพ่ือช่วยเหลือนักเรียนหูหนวกในการเรียนดังน้ี 

 

การเรียนที่ใช้ทั้งล่ามภาษามือและเอกสารประกอบการเรียนไปพร้อมๆ กัน ทําให้นักเรียนขาด

ความเข้าใจในเน้ือหาท่ีเรียน เพราะนักเรียนต้องแบ่งความสนใจไปยังแหล่งข้อมูลทั้งสองที่อาจมีความแตกต่าง

กันทางด้านของลําดับและรายละเอียด ซึ่งนักเรียนไม่สามารถคาดเดาได้ว่าตอนไหนจะต้องให้ความสําคัญกับ

สื่อใด (Marschark et al., 2006) นอกจากน้ีการใช้วีดีทัศน์ที่นําเสนอเน้ือหาประกอบภาษามือจากล่ามให้ผล

ไม่ต่างจากการเรียนในช้ันเรียนที่นักเรียนต้องแบ่งความสนใจไปยังครูผู้สอน, ล่าม, และสื่อการสอนพร้อมๆ กัน 

(Marschark, 2005)  

 

การใช้การแปลงคําพูดของครูผู้สอนในช้ันเรียนให้เป็นข้อความ (Speech-to-Text) เพ่ือให้

นักเรียนหูหนวกสามารถนําไปทบทวนได้ทั้งการใช้โปรแกรมสังเคราะห์ข้อความจากเสียงพูด หรือการพิมพ์

ข้อความโดยผู้ที่มีการได้ยินปกติที่เข้าไปร่วมช้ันเรียนกับนักเรียน หากแต่การอ่านบันทึกที่มีการจดบันทึกด้วย

ภาษาเขียนจะได้ผลดีเฉพาะกับนักเรียนหูหนวกที่มีความสามารถในการอ่านดีเท่าน้ัน (Marschark et al., 

2006) 

การใช้สื่อที่อยู่ในรูปแบบของรูปภาพ, สัญลักษณ์, แผนผังความคิด, หรือ บัตรคําช่วยจํา ช่วยให้

นักเรียนหูหนวกเข้าใจบทเรียนได้ดีกว่าการใช้ข้อความยาวๆ (Gathercole & Alloway, 2008) นอกจากน้ีการ

จัดการเรียนการสอนที่ทําให้นักเรียนหูหนวกได้มีส่วนร่วม (Active Participation) ในกิจกรรมการเรียนการ
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สอนช้ันเรียนที่เหมาะสมสามารถช่วยให้นักเรียนหูหนวกมีสมาธิจดจออยู่กับเน้ือหาที่เรียน และเกิดความเข้าใจ

ในเนื้อหาได้ดี (Dye et al., 2008) 

 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ “RoboMemo” เพ่ือการฝึกนักเรียนให้ใช้ประสิทธิภาพของความจํา

ประมวลผลให้เต็มที่สามารถช่วยให้นักเรียนมีสมาธิในการเรียนมากขึ้น (Mezzacappa & Buckner, 2010; St 

Clair-Thompson & Holmes, 2008) หากแต่โปรแกรมดังกล่าวเหมาะกับเด็กในช่วงอายุ 8 -10 ปี และยังไม่

มีการศึกษาวิจัยการนําโปรแกรมดังกล่าวมาใช้เพ่ือฝึกให้เด็กหูหนวกมีสมาธิในช้ันเรียน 

 

การเรียนวิชาที่เก่ียวข้องกับคอมพิวเตอร์ของนักเรียนหูหนวก (Computer Related Study of Deaf 

Students) 

นักเรียนหูหนวกมักไม่มีปัญหาในการเรียนในรายวิชาที่เก่ียวข้องกับคอมพิวเตอร์ เน่ืองจากเป็นรายวิชา

ที่ไม่พึงพิงทักษะทางการอ่านและตีความภาษาเขียน (Moores, 2001) 

 

ในการเรียน Computer Graphic ของนักเรียนหูหนวกด้วยรูปแบบการสอนเดียวกับการสอนนักเรียน

ที่มีการได้ยินปกติ แต่สื่อสารด้วยภาษามือเป็นหลัก พบว่านักเรียนมีความต้ังใจและกระตือรือร้นในการเรียนใน

การเรียนสูงตลอดการเรียน และยังพบว่านักเรียนสามารถเข้าใจบทเรียนและการใช้โปรแกรมสําเร็จรูปได้ง่าย 

(Nordin, Zaharudin, Yasin, & Lubis, 2013; Zaharudin, Nordin, Yasin, & Din, 2011; Zaharudin, 

Nordin, & Yasin, 2011) การเรียน Computer Graphic เป็นการใช้ทักษะทางการมองเห็น ทําให้ความสนใจ

ของนักเรียนอยู่ที่การใช้โปรแกรมสําเร็จรูปเป็นหลัก นักเรียนจึงมีความต้ังใจจดจอกับบทเรียน ส่งผลให้นักเรียน

สามารถเรียนได้ดี (Berge & Thomassen, 2016) 

 

ในการเรียน Computer Programming ของนักเรียนหูหนวกกลับพบว่านักเรียนมีข้อผิดพลาด

ในการเขียนโปรแกรม เน่ืองจากการเขียนโปรแกรมต้องอาศัยความเข้าใจในรูปแบบคําสั่ง และการตีความภาษา 

(Murakami, Minagawa, Mishioka, & Shimizu, 2002) 
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๒.๓ นิยามศัพท์ในงานวิจัย 

๑. สื่อหนังสือภาพ(สําหรับใช้ประกอบการเรียนการสอน และการทบทวน/เรียกคืนความรู้)หมายถึงสื่อ

ที่พัฒนาขึ้นโดยเฉพาะสําหรับผู้เรียนหูหนวก เพ่ือใช้ช่วยในการเรียนและทบทวน/เรียกคืนความรู้ในการใช้งาน

โปรแกรมไมโครซอฟท์เวิร์ดและไมโครซอฟท์เอกเซล  

๒. การเรียกคืนความรู้ (Knowledge recall) หมายถึง การรําลึกข้อมูลความรู้ความจําที่ได้เรียนผ่าน

ไปแล้วกลับขึ้นมา โดยในงานวิจัยน้ีมุ่งเน้นการใช้สื่อเข้ามาช่วยในการทบทวนและเรียกคืนความรู้  

๓. โปรแกรมประยุกต์ (Application program) หมายถึง โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูปสําหรับ

ทํางานประเภท ต่างๆ เช่น โปรแกรมประมวลผลคํา (Microsoft Word) โปรแกรมสร้างงานนําเสนอ 

(Microsoft PowerPoint) เป็นต้น  

๔. โปรแกรมไมโครซอฟท์ออฟฟิศ (Microsoft Office) หมายถึง ชุดโปรแกรมประยุกต์ของบริษัท

ไมโครซอฟท์ 
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บทท่ี ๓ 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 โครงการวิจัยน้ีทําเป็นการวิจัยประเภทการพัฒนาทดลอง โดยการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง เพ่ือ

นํามาวิเคราะห์ โดยมีรายละเอียดขั้นตอนการวิจัย, เครื่องมือวิจัย, เครื่องมือวัดผล, ระเบียบวิธีวิจัย, วิธีการเก็บ

ข้อมูล, และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลดังต่อไปน้ี 

 

๓.๑ ขั้นตอนการวิจัย 

๑. จัดทําเคร่ืองมือวิจัยซึ่งเป็นสื่อการเรียนรู้วิธีการใช้งานโปรแกรมไมโครซอฟท์เวิร์ด และ โปรแกรม

ไมโครซอฟท์เอกเซลสองรูปแบบคือ แบบส่ือหนังสือภาพและแบบสื่อธรรมดา เพ่ือใช้ศึกษา

เปรียบเทียบผลของสื่อทั้งสองชนิดที่มีต่อการเรียนการสอน ทั้งในด้านการเป็นสื่อสําหรับช่วย

ทบทวน/เรียกคืนความรู้ และในด้านการเป็นสื่อที่ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียนการสอน 

(การช่วยลดเวลาที่ใช้ในการกระบวนการทบทวนความรู้)  

๒. สร้างเครื่องมือวัดผล (แบบทดสอบภาคปฏิบัติและแบบสมัภาษณ์) 

๓. นําสื่อที่สร้างขึ้นไปใช้กับผู้เข้าร่วมการวิจัยซึ่งเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่พิการทางการได้ยิน

ในวิทยาลัยราชสุดา เพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิผลของสื่อทัง้สองแบบ  

๔. วิเคราะห์ข้อมูลทั้งเชิงปริมาณ (จากคะแนนผลการทดสอบภาคปฏิบัติแต่ละคร้ังของผู้เข้าร่วมการ

วิจัย) และเชิงคุณภาพ (จากความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมการวิจัยที่มีต่อสื่อทั้งสอง

ชนิดที่ได้จากการสัมภาษณ์) เพ่ือสรุปผลการวิจัยและปรับปรุงสื่อหนังสือภาพ 

๕.  เผยแพร่องค์ความรู้และสื่อหนังสือภาพที่พัฒนาขึ้นไปยังกลุ่มเป้าหมาย 

 

๓.๒ เครื่องมือวิจัย  

สร้างเครื่องมือวิจัยคือสื่อการเรียนสองชนิดคือ สื่อหนังสือภาพ และสื่อแบบธรรมดา สําหรับการเรียนรู้

โปรแกรม MS Word และ โปรแกรม MS Excel โปรแกรมละ 4 หัวข้อเรื่อง ดังน้ีคือ  
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 โปรแกรมโมโครซอฟท์เวิร์ด   
๑. การจัดรูปแบบเอกสาร (Format) 
๒. การแทรกวัตถ ุ(Insert Objects) 
๓. การสร้างตาราง (Table) และ 
๔. การทําจดหมายเวียน (Mail Merge) 
 

 โปรแกรมโมโครซอฟท์เอกเซล 
๑. องค์ประกอบของเซล (Cell) 
๒. การสร้างกราฟ (Graph) 
๓. การคํานวณ (Calculation) และ  
๔. การกรองข้อมูล (Data Filter) 
 

 

โดยสื่อแต่ละแบบมีลักษณะทีส่ําคัญดังน้ี 

๑)  สื่อหนังสอืภาพ 

เป็นสื่อในรูปแบบหนังสือภาพที่ถูกออกแบบขึ้นมาโดยเฉพาะเพ่ือให้สอดคล้องกับธรรมชาติในการ

เรียนรู้ของคนหูหนวก โดยมีลักษณะสําคญัต่อไปน้ี 

- เน้นใช้ภาพเป็นหลักในการอธิบาย ภาพที่ใช้ทุกภาพจะเป็นภาพหน้าจอเต็มของโปรแกรม เพ่ือ

ช่วยให้ผู้เรียนเห็นตําแหน่งของคําสั่งบนหน้าจออย่างชัดเจน  

- ในภาพมีการใช้สัญลักษณ์ เช่น ลูกศรหรือกรอบสีที่ชัดเจน ณ จุดที่จะสั่งงานโปรแกรม เพ่ือเน้น

หรือแสดงทิศทางการทํางาน 

- หลีกเลี่ยงการใช้คําอธิบายที่เป็นประโยคยาวๆ โดยจะคงไว้เพียงช่ือคําสั่งและคําสั่งสั้นๆ เพ่ือ

ประกอบการอธิบาย เช่น คลิก ลาก ปล่อย เป็นต้น 

- มีภาพแสดงโครงสร้างของเน้ือหาที่ชัดเจนก่อนเรียน เพ่ือให้ผู้เรียนเห็นภาพรวมของเนื้อหาอย่าง

ชัดเจนก่อนเริ่มเรียน 
 

ตัวอย่างบางส่วนของสื่อหนังสือภาพแสดงในภาพที่ ๓.๑ สําหรับตัวอย่างสื่อภาพสําหรับการเรียน

เน้ือหา ๑ เรื่องแสดงในภาคผนวก ก. 
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ภาพ ๓

มยั  

๓.๑  ตัวอย่างบ

 

บางส่วนของสืสื่อหนังสือภาพพในหัวข้อเรือ่อง “การแทรกกรูปภาพ”  
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๒) สื่อแบบธรรมดา 

เป็นสื่อในลักษณะเดียวกันกับเอกสารประกอบการสอนทั่วไป ประกอบด้วยภาพ ข้อความ และ

สัญลักษณ์ เช่นเดียวกับสื่อหนังสือภาพ แต่จะแตกต่างไปในจุดต่างๆ ดังต่อไปน้ี 

- ภาพประกอบท่ีใช้ไม่ได้เป็นภาพหน้าจอโปรแกรมเต็มหน้าในทุกขั้นของการสั่งงานโปรแกรม ถ้า

เป็นการอธิบายขั้นตอนต่อเน่ืองในหน้าจอหลักหน้าเดิมจะตัดภาพเฉพาะส่วนของหน้าจอที่

เก่ียวข้องกับขั้นตอนน้ันมาใช้ 

- ข้อความท่ีใช้อธิบายวิธีการใช้งานโปรแกรม จะมีปริมาณและความยาวมากกว่าในสื่อสมุดภาพ 

- มีการใช้สัญลักษณ์ เช่น ลูกศรสีที่ชัดเจนเพ่ือช้ีจุดที่จะสั่งงานโปรแกรม เพ่ือเน้นหรือแสดงทิศ

ทางการทํางานบ้างในบางจุด ตามความเหมาะสม  

ตัวอย่างบางส่วนของสื่อแบบธรรมดาแสดงในภาพที่ ๓.๒  สําหรับตัวอย่างสื่อแบบธรรมดาสําหรับการ

เรียนเน้ือหา ๑ เรื่องแสดงในภาคผนวก ข 
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ภาพ ๓.๒  

 

ตัวอย่างบางสส่วนของสื่อเอกสารธรรมดาาในหัวข้อเรื่องง “การแทรกร

วิธีดําเนิน

 
รูปภาพ”     
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๓.๓ เครื่องมือวัดผล 

เครื่องมือวัดผลในงานวิจัยน้ี ได้แก่ แบบทดสอบภาคปฏิบัติ และแบบสมัภาษณ์   

 

๑. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ 

เป็นแบบทดสอบซึ่งสร้างโดยผู้สอน(ผู้วิจัย) เพ่ือใช้วัดความรู้ความเข้าใจที่สามารถปฏิบัติได้จริง  

สําหรับการเรียนในแต่ละหัวข้อของแต่ละโปรแกรมจะมีแบบทดสอบภาคปฏิบัติ 1 ฉบับ (โปรแกรม

ไมโครซอฟท์เวิร์ด ๔ ฉบับ และ ไมโครซอฟท์เอกเซล ๔ ฉบับ) และผู้เข้าร่วมวิจัยทั้งสองกลุ่มจะใช้ข้อสอบ

เดียวกัน   

ตัวอย่างของข้อสอบปฏิบัติแสดงไว้ในภาคผนวก ค. 

แบบทดสอบภาคปฏิบัติแต่ละฉบับจะถูกนําไปใช้ทั้งหมด ๔ ครั้ง เพ่ือวัดผลในกรณีต่างๆ กัน ได้แก่ 

ครั้งที่ ๑ ก่อนเรียน เพ่ือวัดความรู้ก่อนเรียนของผู้เข้าร่วมการวิจัยแต่ละกลุ่ม  

ครั้งที่ ๒ หลังเรียนทันที เพ่ือวัดความรู้ของผู้เข้าร่วมการวิจัยหลังการเรียนรู้โดยใช้สื่อแต่ละแบบ

ในทันที 

ครั้งที่ ๓ หลังเรียน ๑ สัปดาห์ เพ่ือตรวจสอบว่าผู้เรียนแต่ละกลุ่มจดจําความรู้เดิมที่เรียนผ่านไปแล้วใน

สัปดาห์ก่อนได้หรือไม่ ต้องมีการทบทวนให้หรือไม่ กรณีทําข้อสอบได้โดยไม่ต้องมีการทบทวนจะมีความรู้คงอยู่

ในระดับใด คะแนนของทั้งสองกลุ่มแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร และในกรณีที่ต้องมีการสอนทบทวน(ด้วยสื่อแต่

ละแบบ) สื่อจะมีประสิทธิผลต่อการเรียกคืนความรู้แตกต่างกันหรือไม่อย่างไร 

ครั้งที่ ๔ หลังเรียน ๑ เดือน จะวัดผลความรู้ความเข้าใจหลังจากเรียนผ่านไปแล้ว 1 เดือน โดย

ผู้เข้าร่วมวิจัยจะได้ทบทวนความรู้ก่อนสอบด้วยตนเองเป็นเวลา 1 สัปดาห์โดยใช้สื่อของตัวเองในรูปแบบ

หนังสือ/เอกสาร การสอบวัดผลครั้งน้ีมีจุดประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิผลของสื่อทั้งสองแบบต่อการเรียก

คืนความรู้ด้วยตนเองของผู้เข้าร่วมการวิจัย  
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๒. การสัมภาษณ์ 

เป็นการสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจท่ีมีต่อสื่อทั้งสองแบบเปรียบเทียบกัน โดยสัมภาษณ์

เป็นรายบุคคล  

ข้อคําถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์คือ 

1. ผู้เข้าร่วมการวิจัยคิดว่าสื่อหนังสือภาพกับสื่อเอกสารแบบธรรมดาเหมือนหรือแตกต่างกัน 

2. ผู้เข้าร่วมการวิจัยชอบสื่อแบบใดมากกว่ากัน เพราะเหตุใด 

3. ผู้เข้าร่วมการวิจัยเคยใช้สื่อหนังสือภาพในลักษณะน้ีมาก่อนหรือไม่ 

4. ผู้เข้าร่วมการวิจัยอยากให้มีการพัฒนาสื่อในรูปแบบหนังสือภาพในรายวิชาอ่ืนหรือไม่ 

5. ความคิดเห็นเพ่ิมเติมอ่ืนๆ ที่มีต่อสื่อหนังสือภาพ 

 

๓.๔ ระเบียบวิธีวิจัย  

 ๓.๔.๑ ประชากร  

ประชากรในการวิจัยน้ี คือ ผู้พิการทางการได้ยินทั่วไปท่ีสนใจเรียนรู้การใช้งานโปรแกรมในชุด

ไมโครซอฟท์ออฟฟิศ ได้แก่โปรแกรมไมโครซอฟท์เวิร์ด และโปรแกรมไมโครซอฟท์เอกเซล 

๓.๔.๒ สถานที่ทําการวิจัย/เก็บข้อมูล 

ภาควิชาหูหนวกศึกษา  วิทยาลัยราชสุดา  มหาวิทยาลัยมหดิล  

๓.๔.๓ กลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาท่ีมีความพิการทางการได้ยินจํานวน ๕๔ คนและนักศึกษาที่มีการได้ยิน

บางส่วน (หูตึง) จํานวน ๒ คน จํานวนรวมท้ังสิ้น ๕๖ คน ทุกคนเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีของวิทยาลัย

ราชสุดาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาเก่ียวกับการใช้งานโปรแกรมประยุกต์ ได้แก่ โปรแกรมไมโครซอฟท์เวิร์ด

และโปรแกรมไมโครซอฟท์เอกเซล จัดผู้เข้าร่วมการวิจัยเข้ากลุ่มทดลอง ๒ กลุ่ม กลุ่มละ ๒๘ คน โดยใช้วิธีเรียง

คะแนนผลการเรียนสะสมของผู้เข้าร่วมการวิจัยทั้งหมดจากน้อยไปหามากแล้วจัดผู้ที่มีลําดับเป็นเลขคู่ทั้งหมด

เข้าไปรวมกันเป็นกลุ่มหน่ึงและผู้ที่มีลําดับเป็นเลขคี่ไปรวมเป็นอีกกลุ่ม ในการเก็บข้อมูลช่วงที่ ๑ (โปรแกรม

ไมโครซอฟท์เวิร์ด) จัดกลุ่มเลขคู่เข้ากลุ่มสื่อธรรมดาและกลุ่มเลขคี่เข้ากลุ่มสื่อหนังสือภาพ ส่วนการเก็บข้อมูล
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ช่วงที่ ๒ (โปรแกรมไมโครซอฟท์เอกเซล) จะสลับกลุ่มโดยจัดกลุ่มเลขคู่เข้ากลุ่มใช้สื่อหนังสือภาพ และกลุ่มเลข

คี่เข้ากลุ่มใช้สื่อธรรมดาในการเรียนการสอน 

๓.๔.๔ การเก็บข้อมูล  
การเก็บข้อมูลวิจัยแบ่งเป็น ๒ ช่วงเวลา (๒ ปี) ปีที่ ๑ เก็บข้อมูลวิจัยในการเรียนการสอนโปรแกรม

ไมโครซอฟท์เวิร์ด (๔ เรื่อง) ปีที่ ๒ เก็บข้อมูลวิจัยในการเรียนการสอนโปรแกรมไมโครซอฟท์เอกเซล (๔ เรื่อง)  

การดําเนินการเก็บข้อมูลในการเรียนการสอนของทั้งโปรแกรมไมโครซอฟท์เวิร์ดและโปรแกรมไมโครซอฟท์เอก

เซลในภาพรวมจะมีขั้นตอนและวิธีการเหมือนกัน จะแตกต่างกันเพียงเคร่ืองมือวิจัยและเครื่องมือวัดผลที่ใช้ซึ่ง

จะต้องเตรียมขึ้นมาเฉพาะสําหรับแต่ละโปรแกรมและแต่ละหัวข้อ   

๓.๔.๔.๑ การนําสื่อไปใช้ในการทดลอง 

การนําสื่อแต่ละแบบไปใช้ในการทดลองในแต่ละคร้ังจะมีการเตรียมสื่อสําหรับใช้

ประกอบการเรียนการสอนออกมาในสองรูปแบบคือ แบบไฟล์อิเลคทรอนิกส์และแบบเล่มเอกสาร โดยไฟล์

อิเลคทรอนิกส์จะใช้สําหรับประกอบการสอนซึ่งผู้วิจัยจะฉายให้ผู้เรียนดูไปทีละหน้าผ่านเครื่องฉายเหนือศีรษะ 

ส่วนแบบหนังสือ/เอกสารจะแจกให้ผู้เรียนทุกคนใช้ประกอบการทบทวนความรู้ในช่ัวโมงเรียนถัดไป(ในสัปดาห์

ถัดไป)หากผู้เรียนจําเน้ือหาที่เรียนไปแล้วไม่ได้ ซึ่งผู้วิจัยจะสอนทบทวนความรู้ให้โดยแจกสื่อในรูปแบบเอกสาร

น้ีให้ผู้เรียนใช้ประกอบการทบทวน ส่วนการวัดผลหลังเรียน 1 เดือน ผู้วิจัยจะแจกเล่มเอกสารน้ีให้ผู้เรียนนํา

กลับไปใช้ทบทวนความรู้ด้วยตนเองก่อนสอบเป็นเวลาหน่ึงสัปดาห์ ทั้งน้ีสําหรับสื่อหนังสือภาพ จัดทําไฟล์

อิเลคทรอนิกส์สําหรับสอนออกมาในรูปแบบของไฟล์ pdf ส่วนสื่อแบบธรรมดาจะเตรียมไฟล์สําหรับสอนใน

รูปแบบของพาวเวอร์พอยต์ 

๓.๔.๔.๒ กระบวนการเก็บข้อมูลในท้ังสองโปรแกรม  

ทําการเก็บข้อมูลวิจัยสัปดาห์ละคร้ัง แต่ละคร้ังใช้เวลา ๓ ช่ัวโมง 

ในสัปดาห์แรกจะวัดความรู้ก่อนเรียนของผู้ เข้าร่วมการวิจัยทั้งสองกลุ่มเพ่ือทําการ

เปรียบเทียบระดับความรู้เดิมของกลุ่มทดลองทั้งสองก่อนเร่ิมนําสื่อไปทดลองใช้ด้วยแบบทดสอบภาคปฏิบัติ 

โดยทําการสอบทุกหัวข้อที่จะทําการวิจัย (ทั้ง ๔ เรื่อง) พร้อมกันในครั้งเดียว (ให้เวลาทําข้อสอบเรื่องละ ๓๐ 

นาที) เพ่ือป้องกันไม่ให้ผู้เข้าร่วมวิจัยเกิดความสับสนระหว่างการสอบก่อนเรียนของเน้ือหาเรื่องใหม่กับการสอบ

วัดความรู้เดิมของเน้ือหาเรื่องเก่า   
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ในสัปดาห์ที่ ๒ เริ่มเรียนและฝึกปฏิบัติในเน้ือหาเรื่องแรกด้วยสื่อของแต่ละกลุ่ม(กลุ่มหนังสือ

ภาพใช้สื่อหนังสือภาพในการเรียนและการทบทวน กลุ่มสื่อธรรมดาใช้สื่อเอกสารแบบธรรมดาในการเรียนและ

การทบทวน) จากน้ันสอบปฏิบัติ (ให้เวลาทําข้อสอบ ๓๐ นาที) เก็บข้อมูลเป็นคะแนนการทดสอบหลังเรียน

ทันที ของเน้ือหาเรื่องแรก 

ในสัปดาห์ที่ ๓ จะขึ้นเน้ือหาเรื่องใหม่ แต่ก่อนเริ่มสอนเรื่องใหม่จะสอบประเมินความรู้

ความจําในเรื่องเดิมก่อน ถ้าผู้เรียนในกลุ่มใดจําความรู้และสามารถทําข้อสอบเดิมได้ภายใน 15 นาที แสดงว่า

สื่อที่ใช้เรียนช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจและสามารถจดจําความรู้ไว้ได้และจะถือว่าไม่ต้องมีการทบทวน แต่กรณีที่จํา

และทําไม่ได้ (ผู้เรียน 80% ทําข้อสอบเดิมไม่ได้ภายใน 15 นาที) แสดงว่าผู้เรียนลืมความรู้ที่เรียนไปแล้วใน

สัปดาห์ก่อน ผู้วิจัยจะสอนทบทวนความรู้เดิมให้อีกคร้ังโดยย่อในช่วงเวลาสั้นๆ (๑๕ นาที) ด้วยสื่อของแต่ละ

กลุ่มแล้วให้ทําข้อสอบใหม่อีกรอบ เก็บข้อมูลคะแนนสอบของทั้งสองกรณีเป็นคะแนนการทดสอบหลังเรียน ๑ 

สัปดาห์ ดังน้ันคะแนนการทดสอบหลังเรียน ๑ สัปดาห์จะแบ่งเป็นสองกรณีคือ กรณีที่มีการทบทวนด้วยสื่อ

ก่อนสอบกับกรณีที่ไม่ต้องทบทวน ทั้งน้ีนอกจากการเก็บข้อมูลคะแนนสอบปฏิบัติแล้ว จะเก็บข้อมูลด้านเวลาที่

ใช้ในกระบวนการทบทวน/เรียกคืนความรู้ทั้งหมดไปพร้อมๆ กันด้วย เพ่ือนําข้อมูลไปใช้วิเคราะห์เปรียบเทียบ

ผลของสื่อหนังสือภาพกับสื่อแบบธรรมดาในด้านการช่วยลดเวลาในกระบวนการทบทวนความรู้  โดยจับเวลา

ต้ังแต่ขั้นการสอบประเมินความรู้ความจําไปจนถึงการสอบวัดผลหลังการทบทวน ซึ่งจะสิ้นสุดการจับเวลาเมื่อ

ผู้เรียนจํานวน 80% ทําข้อสอบเสร็จ หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการทบทวนความรู้เดิมแล้ว ผู้วิจัยจะเริ่มสอน

หัวข้อใหม่โดยให้ผู้เข้าร่วมวิจัยเรียนและฝึกปฏิบัติด้วยสื่อของแต่ละกลุ่มเช่นเดิม (ใช้เวลาเรียนประมาณ ๑ ชม. 

ฝึกปฏิบัติประมาณ ๓๐ นาที) จากน้ันสอบปฏิบัติเพ่ือวัดผลหลังเรียนทันที (ให้เวลาทําข้อสอบ ๓๐ นาที) เก็บ

ข้อมูลเป็นคะแนนการทดสอบหลังเรียนทันที ของเน้ือหาเรื่องที่ ๒ 

ในสัปดาห์ที่ ๔ และ ๕ ก็จะขึ้นเน้ือหาเร่ืองใหม่สําหรับเรื่องที่ ๓ และ ๔ ซึ่งดําเนินการทดลอง

และเก็บข้อมูลทุกอย่างในลักษณะเดียวกันกับสัปดาห์ที่ ๓ 

ในสัปดาห์ที่ ๖ สอบประเมินความรู้ความจําเรื่องที่เรียนในสัปดาห์ที่ ๕  (ให้เวลาทําข้อสอบ 

15 นาที) ซึ่งจะมีการดําเนินการสอนทบทวนหรือไม่แล้วแต่กรณี เก็บข้อมูลด้านเวลาที่ใช้ในกระบวนการ
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ทบทวนความรู้ และเก็บคะแนนสอบเป็นคะแนนการทดสอบหลังเรียน ๑ สัปดาห์ ของเน้ือหาหัวข้อสุดท้าย 

(เรื่องที่ ๔) ของแต่ละโปรแกรม  

หลังเรียนไปแล้ว ๑ เดือน จะมีการสอบปฏิบัติอีกคร้ังเพ่ือวัดผลของการนําสื่อแต่ละแบบไปใช้

ทบทวนความรู้ด้วยตนเอง โดยสอบวัดผลทุกหัวข้อพร้อมกัน (ให้เวลาทําข้อสอบเรื่องละ ๓๐ นาที)  เก็บข้อมูล

เป็นคะแนนการทดสอบหลังเรียน ๑ เดือน 

หลังจากเสร็จสิ้นการเก็บข้อมูลการสอบปฏิบัติในทั้งสองโปรแกรมครบเรียบร้อยแล้ว ทําการ

สัมภาษณ์ผู้เข้าร่วมวิจัยเป็นรายบุคคลเพ่ือเก็บข้อมูลความคิดเห็นเชิงเปรียบเทียบที่ผู้ร่วมวิจัยมีต่อสื่อแต่ละแบบ  

และสอบถามข้อมูลความเห็นและข้อแนะนําอ่ืนๆ ที่มีต่อสื่อหนังสือภาพโดยตรง โดยผู้วิจัยนําสื่อแต่ละแบบมา

ให้ผู้เข้าร่วมวิจัยดูเปรียบเทียบกันอีกครั้งก่อนสัมภาษณ์ การสัมภาษณ์ดําเนินการโดยมีล่ามภาษามือประจํา

รายวิชาเป็นผู้ช่วยในการสื่อสารและบันทึกข้อมูล  

การดําเนินการเก็บข้อมูลในแต่ละโปรแกรมกับกลุ่มทดลองทั้งสองกลุ่ม แสดงสรุปดังตาราง 
๓-๑ 

ตาราง ๓-๑  กระบวนการดําเนินการเก็บข้อมูลในแต่ละโปรแกรมกับกลุ่มทดลองทั้งสองกลุ่ม  

ช่วงเวลา การดําเนินการเก็บข้อมูลในแต่ละโปรแกรม 
สัปดาห์ที่ ๑ ทดสอบก่อนเรียนทุกเรื่อง(ทั้งหมด ๔ เรื่อง) 
สัปดาห์ที่ ๒ สอนเรื่องที่ ๑  สอบหลังเรียนทันที เรื่องที่ ๑  
สัปดาห์ที่ ๓ สอบหลังเรียน ๑ สัปดาห์ เรื่องที่ ๑  สอนเรื่องที่ ๒  สอบหลังเรียนทันที เรื่องที่ ๒ 
สัปดาห์ที่ ๔ สอบหลังเรียน ๑ สัปดาห์ เรื่องที่ ๒  สอนเรื่องที่ ๓  สอบหลังเรียนทันที เรื่องที่ ๓ 
สัปดาห์ที่ ๕ สอบหลังเรียน ๑ สัปดาห์ เรื่องที่ ๓  สอนเรื่องที่ ๔  สอบหลังเรียนทันที เรื่องที่ ๔ 
สัปดาห์ที่ ๖ สอบหลังเรียน ๑ สัปดาห์ เรื่องที่ ๔ 

หลังเรียนครบทุก
เรื่องไปแล้วเป็น
เวลา 1 เดือน 

สอบหลังเรียน ๑ เดือน พร้อมกันทั้งหมด ๔ เรื่อง 

หมายเหตุ:   ๑. หลังเก็บข้อมูลของท้ังสองโปรแกรมครบหมดแล้วจึงดําเนินการสัมภาษณ์รายบุคคล 
 ๒. การสอนแต่ละเรื่องจะประกอบด้วย ๒ ส่วนคือการสอนเนื้อหาและการฝึกปฏิบัติ โดยใช้เวลาสอนเนื้อหา     

๑ ชม. และฝึกปฏิบัติ ๓๐ นาที 
 ๓. การสอบก่อนเรียน แต่ละเรื่องให้เวลา ๓๐ นาที 
 ๔. การสอบหลังเรียนทันที แต่ละเรื่องให้เวลา ๓๐ นาที 
 ๕. การสอบหลังเรียน ๑ สัปดาห์ ให้เวลามากท่ีสุดไม่เกิน ๔๕ นาที 
 ๖. การสอบหลังเรียน ๑ เดือน แต่ละเรื่องให้เวลา ๓๐ นาที 
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๓.๔.๕  การวิเคราะห์ข้อมูล 

  วิเคราะห์ผลการวิจัยแยกตามประเด็นต่างๆ ได้แก่ ๑. ความเท่าเทียมของความรู้ก่อนเรียน

ของกลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่ม  ๒. ผลของสื่อทั้งสองแบบที่มีต่อผลสัมฤทธ์ิการเรียน  ๓. ผลของสื่อทั้งสองแบบ

ต่อเรียกคืนความรู้จากการใช้สื่อในกรณีต่างๆ  ๔. ผลของสื่อทั้งสองแบบในด้านการช่วยลดเวลาที่ต้องใช้ใน

กระบวนการทบทวนความรู้เดิม  ๕. ผลของสื่อทั้งสองแบบต่อผลสัมฤทธ์ิการเรียนในภาพรวมจากการใช้สื่อใน

ทุกกรณี และ ๖. ผลความคิดเห็นที่ผู้เข้าร่วมการวิจัยมีต่อสื่อทั้งสองชนิด ด้วยวิธีการดังต่อไปน้ี 

 

๑. ความเท่าเทียมกันของความรู้ก่อนเรียนของกลุ่มทดลองทั้งสองกลุ่ม 

วิเคราะห์ความเท่าเทียมของความรู้ก่อนเรียนโดยนําคะแนนทดสอบก่อนเรียนของทั้งสองกลุ่ม

มาวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ .05 ด้วยสถิติ Independent-Samples T 

Test 

๒. ผลของสื่อทั้งสองแบบท่ีมีต่อผลสัมฤทธิ์การเรียน 

โดยวิเคราะห์ความแตกต่างของคะแนนทดสอบก่อนและหลังเรียนของกลุ่มทดลองแต่ละกลุ่ม 

ด้วยสถิติ Paired-Samples T Test ที่ระดับนัยสําคัญ .05 และวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของ

คะแนนทดสอบหลังเรียนทันทีของผู้เข้าร่วมวิจัยทั้งสองกลุ่ม ด้วยสถิติ Independent-Samples T Test ที่

ระดับนัยสําคัญ .05 

 

๓. ผลของสื่อทั้งสองแบบต่อการเรียกคืนความรู้จากการใช้สื่อในกรณีต่างๆ 

๓.๑ ผลของสื่อทั้งสองแบบต่อการเรียกคืนความรู้เดิมก่อนเรียนเรื่องใหม่โดยอาจารย์

ช่วยสอนทบทวนให้อย่างย่อ 

โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนทดสอบหลังเรียน ๑ สัปดาห์ของ

ผู้ เข้าร่วมวิจัยทั้งสองกลุ่ม (ในกรณีที่จําความรู้ เ ดิมไม่ได้และต้องมีการสอนทบทวนใหม่) ด้วยสถิติ 

Independent-Samples T Test ที่ระดับนัยสําคัญ .05  
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๓.๒ ผลของสื่อทั้งสองแบบต่อการเรียกคืนความรู้โดยการทบทวนความรู้ด้วยตนเอง 

โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนทดสอบหลังเรียน ๑ เดือนของ

ผู้เข้าร่วมวิจัยทั้งสองกลุ่ม ด้วยสถิติ Independent-Samples T Test ที่ระดับนัยสําคัญ .05   

 

๔. ผลของสื่อทั้งสองแบบต่อการช่วยลดเวลาที่ต้องใช้ในกระบวนการทบทวนความรู้เดิม 

โดยการเปรียบเทียบเวลาที่แต่ละกลุ่มต้องใช้ในกระบวนการทบทวนความรู้เดิม 

 

๕. ผลของสื่อทั้งสองแบบต่อผลสัมฤทธิ์การเรียนในภาพรวมจากการใช้สื่อในทุกกรณี   

โดยการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลคะแนนสอบปฏิบัติจากการใช้สื่อในทุกกรณี ซึ่งได้แก่ 

การใช้สื่อประกอบการเรียนการสอนแล้วทดสอบหลังเรียนทันที (คะแนนสอบหลังเรียนทันที) การใช้สื่อในการ

ทบทวนสรุปในช่วงเวลาสั้นๆ โดยอาจารย์สอนทบทวนให้ในห้องเรียน(คะแนนสอบหลังเรียน ๑ สัปดาห์ – 

กรณีมีการทบทวน) การได้เรียนด้วยสื่อและยังจําความรู้ไว้ได้โดยไม่ต้องทบทวน (คะแนนสอบหลังเรียน ๑ 

สัปดาห์ – กรณีไม่มีการทบทวน) และการใช้สื่อทบทวนความรู้ด้วยตนเอง (คะแนนสอบหลังเรียน ๑ เดือน) 

โดยเปรียบเทียบคะแนนท้ังสามดังกล่าวทั้งแบบระหว่างกลุ่มและแบบภายในกลุ่ม การเปรียบเทียบคะแนนแต่

ละกรณีระหว่างกลุ่มใช้สถิติ Independent-Samples T Test ที่ระดับนัยสําคัญ .05 ส่วนการเปรียบเทียบ

คะแนนภายในกลุ่มใช้สถิติ One-Way ANOVA ที่ระดับนัยสําคัญ .05 โดยจะวิเคราะห์เปรียบเทียบความ

แตกต่างของคะแนนเป็นรายคู่ด้วยสถิติ Scheffe ด้วย 

 

๖. ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมวิจัยที่มีต่อสื่อหนังสือภาพเปรียบเทียบกับสื่อแบบธรรมดา 

โดยวิเคราะห์ความคิดเห็นจากการสัมภาษณ์ของผู้เข้าร่วมวิจัยที่มีต่อสื่อทั้งสองแบบ

เปรียบเทียบกัน สําหรับข้อคําถามที่เป็นการเลือกตอบจะวิเคราะห์ผลการเลือกเป็นร้อยละ ส่วนข้อคําถาม

ปลายเปิดที่ให้แสดงเหตุผลหรือความคิดเห็นโดยอิสระจะจัดกลุ่มความคิดเห็น วัดความถ่ี แล้วคํานวณเป็นร้อย

ละจากผู้เข้าร่วมวิจัยทั้งหมด 
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๓.๕ ระยะเวลาทําการวิจัย และแผนการดําเนินงานตลอดโครงการวิจัย 

 โครงการวิจัยน้ีเป็นโครงการวิจัย ๒ ปีต่อเน่ือง มีแผนการดําเนินงานโครงการวิจัยในแต่ละปีเหมือนกัน 

โดยแต่ละปี จะเก็บข้อมูลกับผู้เข้าร่วมการวิจัยกลุ่มเดิมที่ต้องลงทะเบียนเรียนในรายวิชาโปรแกรมประยุกต์ ใน

ปีที่ ๑ เก็บข้อมูลโปรแกรมไมโครซอฟท์เวิร์ด และปีที่ ๒ เก็บข้อมูลโปรแกรมไมโครซอฟท์เอกเซล  

อย่างไรก็ดี เพ่ือให้ข้อมูลมีความต่อเน่ืองและเข้าใจได้ง่าย ในการกล่าวถึงผลการวิจัยและการวิเคราะห์

ผล จะไม่รายงานผลแยกเป็นรายปี แต่จะรายงานผลร่วมกันเป็นภาพรวมโดยระบุโปรแกรมและหัวข้อเรื่องที่

ศึกษา    

รายละเอียดการดําเนินงานแต่ละปีแสดงดังตาราง ๓.๒ และตาราง ๓.๓ ตามลําดับ 

 

ตาราง ๓.๒ รายละเอียดการดําเนินงานโครงการวิจัย ปีที่ ๑ 

กิจกรรม 
ปีท่ี ๑ เดือนท่ี 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒
๑. ออกแบบและพัฒนาสื่อหนังสือ

ภาพโปรแกรมไมโครซอฟท์
เวิร์ด 

            

๒. สร้างเคร่ืองมือวัดผล 
(แบบทดสอบภาคปฏิบัติและ
แบบสัมภาษณ์) 

            

๓. นําสื่อท่ีพัฒนาข้ึนไปทดลองใช้
และเก็บข้อมูลวิจัย 

            

๔. วิเคราะห์ผลการวิจัย             

๕. สรุปผลการวิจัยปีท่ี ๑             
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ตาราง ๓.๓ รายละเอียดการดําเนินงานโครงการวิจัย ปีที่ ๒ 
 

กิจกรรม 
ปีท่ี ๒ เดือนท่ี 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒
๑. ออกแบบและพัฒนาสื่อหนังสือ
ภาพโปรแกรมไมโครซอฟท์เอกเซล 

            

๒. สร้างเคร่ืองมือวัดผล 
(แบบทดสอบภาคปฏิบัติและแบบ
สัมภาษณ์) 

            

๓. นําสื่อท่ีพัฒนาขึ้นไปทดลองใช้
และเก็บข้อมูลวิจัย 

            

๔. วิเคราะห์และสรุปผลการวิจัย             

๕. เขียนรายงานการวิจัยฉบับ
สมบูรณ์ (ข้อมูลจากปีท่ี 1 และ ปีท่ี 
2) 

            

๖. เผยแพร่ผลงานวิจัย 
- เผยแพร่สื่อหนังสือภาพให้กับ
ผู้เกี่ยวข้อง 

 - เผยแพร่ผลการวิจัยในวารสาร 
วิชาการในหรือต่างประเทศ 
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บทท่ี ๔ 
ผลการวิจัย 

 

ผลการวิจัยประกอบด้วย ผลการสอบปฏิบัติในแต่ละคร้ัง ผลด้านเวลาที่ใช้ในกระบวนการทบทวน

ความรู้ และผลการสัมภาษณ์ของกลุ่มทดลองทั้งสอง 

๔.๑ ผลการสอบปฏิบัติ 

 ประกอบด้วยผลการสอบก่อนเรียน ผลการสอบหลังเรียนทันที ผลการสอบหลังเรียน ๑ สัปดาห์ และ

ผลการสอบหลงัเรียน ๑ เดือน 

๔.๑.๑ ผลการทดสอบก่อนเรียน 

ผลคะแนนทดสอบก่อนเรียนของกลุ่มทดลองทั้งสองในแต่ละหัวข้อของแต่ละโปรแกรมแสดงดังตาราง 

๔.๑ 

ตารางที่ ๔.๑ ผลการทดสอบก่อนเรียนของกลุ่มทดลองทั้งสองในแต่ละหวัข้อของแต่ละโปรแกรม 

โปรแกรม เรื่อง กลุ่ม คะแนนการทดสอบก่อนเรียน 
(คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ) 

Mi
cro

so
ft 

W
OR

D 

การจัดรูปแบบ สื่อธรรมดา 4.5 ± 0.5 
สื่อหนังสือภาพ 4.5 ± 0.5 

การแทรกรูปภาพ สื่อธรรมดา 3.5± 0.5 
สื่อหนังสือภาพ 3.5 ± 0.5 

ตาราง สื่อธรรมดา 3.9 ± 0.9 
สื่อหนังสือภาพ 3.9 ± 0.8 

จดหมายเวียน สื่อธรรมดา 0* 
สื่อหนังสือภาพ 0* 

Mi
cro

so
ft 

Ex
ce

l 

เซล สื่อธรรมดา 2.3 ± 1.1 
สื่อหนังสือภาพ 2.8 ± 1.2 

การสร้างกราฟ สื่อธรรมดา 3.3 ± 1.0 
สื่อหนังสือภาพ 3.8 ± 1.2 

การคํานวณ สื่อธรรมดา 0* 
สื่อหนังสือภาพ 0* 

การกรองข้อมูล สื่อธรรมดา 0* 
สื่อหนังสือภาพ 0* 

* ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของท้ังสองกลุ่มกรณีแสดงผลเป็น 0 เนื่องจากในหัวข้อดังกล่าว ผู้เข้าร่วมการ
วิจัยไม่สามารถทําแบบทดสอบได้เนื่องจากไม่เคยศึกษาหรือมีพ้ืนความรู้มาก่อน  
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๔.๑.๒ ผลการสอบหลังเรียน  

ผลการสอบหลังเรียนทันที ผลการสอบหลังเรียน ๑ สัปดาห์ และผลการสอบหลังเรียน ๑ เดือน 

รายงานไว้ในด้วยกันดังตาราง ๔.๒ 

ตาราง ๔.๒ คะแนนเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการสอบหลังเรียนทันที หลังเรียน ๑ สัปดาห์ และ
หลังเรียน ๑ เดือน 
 

โปรแกรม เรื่อง กลุ่ม 
คะแนนการทดสอบ ± SD (เต็ม ๑๐) 

หลังเรียน
ทันที 

หลังเรียน 
1 สัปดาห์ 

หลังเรียน 
1 เดือน 

Mi
cro

so
ft 

WO
RD

 การจัดรูปแบบ สื่อธรรมดา 7.0±0.9 5.9±0.9 5.1±0.6 
สื่อหนังสือภาพ 8.1±0.8 7.8±0.9 7.8±0.7 

การแทรกรูปภาพ สื่อธรรมดา 6.3±1.1 5.7±0.7* 5.1±0.8 
สื่อหนังสือภาพ 7.5±1.1 7.1±0.9 7.3±0.7 

ตาราง สื่อธรรมดา 6.8±1.1 5.7±1.1* 4.9±0.8 
สื่อหนังสือภาพ 7.7 ±0.9 7.3±0.7 7.4±0.7 

จดหมายเวียน สื่อธรรมดา 4.2±1.2 3.0±1.1* 2.8±1.3 
สื่อหนังสือภาพ 5.9±0.8 5.5±0.5* 5.3±0.5 

Mi
cro

so
ft 

Ex
ce

l 

เซล สื่อธรรมดา 6.0±0.8 5.4±0.7 4.5±0.7 
สื่อหนังสือภาพ 7.0±0.8 6.8±0.7 6.8±0.6 

การสร้างกราฟ สื่อธรรมดา 6.7±0.9 5.9±0.8* 4.9±0.7 
สื่อหนังสือภาพ 7.4±0.9 7.1±0.8 7.1±0.8 

การคํานวณ สื่อธรรมดา 5.2±0.6 4.5±0.8* 4.3±0.8 
สื่อหนังสือภาพ 7.0±0.8 6.5±1.0* 5.9±0.8 

การกรองข้อมูล สื่อธรรมดา 5.6±0.8 5.0±0.8* 4.1±0.9 
สื่อหนังสือภาพ 7.0±0.9 6.5±0.5* 6.3±0.7 

* อาจารย์สอนทบทวนความรู้เดิมให้ก่อนสอบ 

 

๔.๑.๓ ผลด้านเวลาท่ีใช้ในการทบทวนความรู้เดิม 

ข้อมูลด้านเวลาที่ใช้ในการทบทวนความรู้และวัดผลความเข้าใจด้วยการทดสอบปฏิบัติในแต่ละหัวข้อ 

ของกลุ่มทดลองทั้งสองแสดงดังตาราง ๔.๓ โดยแสดงผลคะแนนทดสอบของทั้งสองกรณี (กรณทีี่ต้องทบทวน 

และกรณีที่ไม่ต้องทบทวน) ไว้ด้วย    
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ตาราง ๔.๓ เวลาที่ใช้ในกระบวนการทบทวนความรู้และวัดผลความเข้าใจด้วยการทดสอบปฏิบัติ พร้อมผล
คะแนนการทดสอบของทั้งสองกรณี (ต้องทบทวนและไม่ต้องทบทวน)  
 

โปร 
แกรม เร่ือง กลุ่ม 

เวลาท่ีใช้
ประเมิน
ความรู้
ความจํา

ของผู้เรียน 
(นาที) 

ค่าเฉลี่ย
คะแนน
สอบกรณี
ไม่ต้อง
ทบทวน  
± SD  

(เต็ม ๑๐) 

เวลาท่ีใช้ใน
การทบทวน
ความรู้ด้วย

สื่อโดย
อาจารย์

ทบทวนให้
(นาที) 

เวลาท่ีผู้เรียน 
80% ใช้ใน

การทํา
แบบทดสอบ
หลังการ

ทบทวนด้วย
สื่อ(นาที) 

ค่าเฉลี่ย
คะแนน
สอบท่ีได้

หลัง
ทบทวน 
± SD 

(เต็ม ๑๐)

เวลารวม 
ท่ีใช้ใน
กระบวน 
การ
ทบทวน
ความรู้ 
(นาที) 

Mi
cro

so
ft 

W
or

d 

การ
จัดรูปแบบ 

สื่อธรรมดา 15 5.9±0.9 0 0   15 

สื่อหนังสือภาพ 15 7.8±0.9 0 0   15 
การแทรก
รูปภาพ 

สื่อธรรมดา 15 ทําไม่ได*้ 15 25 5.7±0.7 55 
สื่อหนังสือภาพ 15 7.1±0.9 0 0   15 

ตาราง สื่อธรรมดา 15 ทําไม่ได*้ 15 20 5.7±1.1 50 
สื่อหนังสือภาพ 15 7.3±0.7 0 0   15 

จดหมาย
เวียน 

สื่อธรรมดา 15 ทําไม่ได*้ 15 45 3.0±1.1 75 

สื่อหนังสือภาพ 15 ทําไม่ได*้ 15 30 5.5±0.5 60 

Mi
cro

so
ft 

Ex
ce

l 

เซล สื่อธรรมดา 15 5.4±0.7 0 0   15 
สื่อหนังสือภาพ 15 6.8±0.7 0 0   15 

การสร้าง
กราฟ 

สื่อธรรมดา 15 ทําไม่ได*้ 15 20 5.9±0.8 50 
สื่อหนังสือภาพ 15 7.1±0.8 0 0   15 

การคํานวณ สื่อธรรมดา 15 ทําไม่ได*้ 15 30 4.5±0.8 60 
สื่อหนังสือภาพ 15 ทําไม่ได*้ 15 20 6.5±1.0 50 

การกรอง
ข้อมูล 

สื่อธรรมดา 15 ทําไม่ได*้ 15 40 5.0±0.8 70 
สื่อหนังสือภาพ 15 ทําไม่ได*้ 15 30 6.5±0.5 60 

*ต้องมีการสอนทบทวนความรู้เดิม 
 

๔.๒ ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนทดสอบโดยวิธีการทางสถิติ   

ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนทดสอบภายในกลุ่มและระหว่างกลุ่มโดยวิธีการ

ทางสถิติ ด้วยโปรแกรม SPSS มีดังต่อไปน้ี 

 

๔.๒.๑ ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนภายในกลุ่ม 

ได้แก่การทดสอบความแตกต่างของคะแนนทดสอบก่อนเรียนกับคะแนนทดสอบหลังเรียนทันที

ของกลุ่มทดลองแต่ละกลุ่มในแต่ละหัวข้อของแต่ละโปรแกรมด้วยสถิติ Paired-Samples T Test ที่ระดับ
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นัยสําคัญ .05  นอกจากน้ียังทําการทดสอบความแตกต่างของคะแนนหลังเรียนทั้งสามกรณีคือ หลังเรียนทันที 

หลังเรียน ๑ สัปดาห์ และ หลังเรียน ๑ เดือน ของแต่ละกลุ่มด้วยสถิติ One-Way ANOVA ในทุกหัวข้อที่เรียน  

ผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยสถิติ T Test 

ของกลุ่มที่ใช้สื่อธรรมดาและของกลุ่มที่ใช้สื่อหนังสือภาพแสดงดังตาราง ๔.๔ ก. และ ๔.๔ ข. ตามลําดับ  ผล

การทดสอบความแตกต่างของคะแนนหลังเรียนทั้งสามกรณีด้วยสถิติ One-Way ANOVA ของกลุ่มที่ใช้สื่อ

ธรรมดาและของกลุ่มที่ใช้สื่อหนังสือภาพแสดงดังตาราง ๔.๕ ก. และ ๔.๕ ข. ตามลําดับ และผลการทดสอบ

ความแตกต่างทางสถิติของคะแนนเป็นรายคู่ภายในกลุ่มด้วยสถิติ Scheffe ของกลุ่มที่ใช้สื่อธรรมดาและของ

กลุ่มที่ใช้สื่อหนังสือภาพแสดงดังตาราง ๔.๖ ก. และ ๔.๖ ข. ตามลําดับ   

 
ตาราง ๔.๔ ก. ผลการทดสอบความแตกต่างทางสถิติระหว่างคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของกลุ่ม
ที่ใช้สื่อธรรมดา ที่ระดับนัยสําคัญ .05 

โปรแกรม หัวข้อเรื่อง คะแนนสอบ
ปฏิบัติ N Mean SD t df Sig.  

(2-tailed) 

Microsoft 
Word 

การจัดรูปแบบ 
(Format) 

ก่อนเรียน 28 4.5 0.5 
-14.549 27 .000* 

หลังเรียนทันที 28 7.0 0.9 
การแทรกรูปภาพ
(Insert) 

ก่อนเรียน 28 3.5 0.5 
-12.389 27 .000* 

หลังเรียนทันที 28 6.3 1.1 
ตาราง  
(Table) 

ก่อนเรียน 28 3.9 0.9 
-11.921 27 .000* 

หลังเรียนทันที 28 6.8 1.1 
จดหมายเวียน 
(Mailmerge) 

ก่อนเรียน 28 0.0 0.0 
-17.706 27 .000* 

หลังเรียนทันที 28 4.2 1.2 

Microsoft 
Excel 

เซล  
(Cell) 

ก่อนเรียน 28 2.3 1.1 
-21.916 27 .000* 

หลังเรียนทันที 28 6.0 0.8 
การสร้างกราฟ 
(Graph) 

ก่อนเรียน 28 3.3 1.0 
-14.748 27 .000* 

หลังเรียนทันที 28 6.7 0.9 
การคํานวณ
(Calculate) 

ก่อนเรียน 28 0.0 0.0 
-43.800 27 .000* 

หลังเรียนทันที 28 5.2 0.6 
การกรองข้อมูล 
(Filter) 

ก่อนเรียน 28 0.0 0.0 
-36.142 27 .000* 

หลังเรียนทันที 28 5.6 0.8 
* มีนัยสําคัญทางสถิติ 
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ตาราง ๔.๔ ข. ผลการทดสอบความแตกต่างทางสถิติระหว่างคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของกลุ่ม
ที่ใช้สื่อหนังสือภาพ ที่ระดับนัยสําคัญ .05 

โปรแกรม หัวข้อเรื่อง คะแนนสอบ
ปฏิบัติ N Mean SD t df Sig. (2-

tailed)

Microsoft 
Word 

การจัดรูปแบบ 
(Format) 

ก่อนเรียน 28 4.5 0.5 
-19.457 27 .000* 

หลังเรียนทันที 28 8.1 0.8 
การแทรกรูปภาพ 
(Insert) 

ก่อนเรียน 28 3.5 0.5 
-18.766 27 .000* 

หลังเรียนทันที 28 7.5 1.1 
ตาราง  
(Table) 

ก่อนเรียน 28 3.9 0.8 
-14.914 27 .000* 

หลังเรียนทันที 28 7.7 0.9 
จดหมายเวียน 
(Mailmerge) 

ก่อนเรียน 28 0.0 0.0 
-36.536 27 .000* 

หลังเรียนทันที 28 5.9 0.8 

Microsoft 
Excel 

เซล  
(Cell) 

ก่อนเรียน 28 2.8 1.2 
-14.931 27 .000* 

หลังเรียนทันที 28 7.0 0.8 
การสร้างกราฟ 
(Graph) 

ก่อนเรียน 28 3.8 1.2 
-14.105 27 .000* 

หลังเรียนทันที 28 7.4 0.9 
การคํานวณ
(Calculate) 

ก่อนเรียน 28 0.0 0.0 
-48.117 27 .000* 

หลังเรียนทันที 28 7.0 0.8 
การกรองข้อมูล 
(Filter) 

ก่อนเรียน 28 0.0 0.0 
-43.037 27 .000* 

หลังเรียนทันที 28 7.0 0.9 
* มีนัยสําคัญทางสถิติ 
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ตาราง ๔.๕ ก. ผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างคะแนนหลังเรียนทั้งสามกรณีของกลุ่มสื่อธรรมดาใน
หัวข้อเรื่องต่างๆ ด้วยสถิติ One-Way ANOVA ที่ระดับนัยสําคัญ .05 
 

หัวข้อ Sum of 
Squares df Mean 

Square F Sig. 

Word - Format 
Between Groups 52.45 2 26.226

38.953 .000* Within Groups 54.54 81 .673
Total 106.99 83   

Word - Insert 
Between Groups 20.67 2 10.333

13.657 .000* Within Groups 61.29 81 .757
Total 81.95 83   

Word - Table 
Between Groups 48.88 2 24.440

23.944 .000* Within Groups 82.68 81 1.021
Total 131.56 83   

Word - MailMerge 
Between Groups 29.81 2 14.905

10.130 .000* Within Groups 119.18 81 1.471
Total 148.99 83   

Excel - Cell 
Between Groups 34.95 2 17.476

31.734 .000* Within Groups 44.61 81 .551
Total 79.56 83   

Excel - Graph 
Between Groups 44.86 2 22.429

32.776 .000* Within Groups 55.43 81 .684
Total 100.29 83   

Excel - Calculate 
Between Groups 12.93 2 6.464

12.067 .000* Within Groups 43.39 81 .536
Total 56.32 83   

Excel - Filter 
Between Groups 34.95 2 17.476

24.287 .000* Within Groups 58.29 81 .720
Total 93.24 83   

* มีนัยสําคัญทางสถิติ 
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ตาราง ๔.๕ ข. ผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างคะแนนหลังเรียนทั้งสามกรณีของกลุ่มสื่อหนังสือภาพใน
หัวข้อเรื่องต่างๆ ด้วยสถิติ One-Way ANOVA ที่ระดับนัยสําคัญ .05 
 

หัวข้อ 
Sum of 
Squares df Mean 

Square F Sig. 

Word - Format 
Between Groups 1.74 2 .869

1.358 .263 Within Groups 51.82 81 .640
Total 53.56 83   

Word - Insert 
Between Groups 2.67 2 1.333

1.615 .205 Within Groups 66.89 81 .826
Total 69.56 83   

Word - Table 
Between Groups 2.17 2 1.083

1.733 .183 Within Groups 50.64 81 .625
Total 52.81 83   

Word - MailMerge 
Between Groups 4.17 2 2.083

5.187 .008* Within Groups 32.54 81 .402
Total 36.70 83   

Excel - Cell 
Between Groups 1.52 2 .762

1.488 .232 Within Groups 41.46 81 .512
Total 42.99 83   

Excel - Graph 
Between Groups 2.38 2 1.190

1.705 .188 Within Groups 56.57 81 .698
Total 58.95 83   

Excel - Calculate 
Between Groups 16.17 2 8.083

11.131 .000* Within Groups 58.82 81 .726
Total 74.99 83   

Excel - Filter 
Between Groups 7.17 2 3.583

7.067 .001* Within Groups 41.07 81 .507
Total 48.24 83   

* มีนัยสําคัญทางสถิติ 
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ตาราง ๔.๖ ก. แสดงผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของคะแนนหลังเรียนทั้งสามกรณีเป็นรายคู่ด้วยสถิติ 
Scheffe ของกลุ่มสื่อธรรมดา 

Scheffe Multiple Comparisons Mean 
Difference (I-J) Std. Error Sig. 

Word_Format 

หลังเรียนทันท ี หลังเรียน 1 สัปดาห์ 1.10714* .21930 .000* 
หลังเรียน 1 เดือน 1.92857* .21930 .000* 

หลังเรียน 1 สัปดาห์ หลังเรียนทันท ี -1.10714* .21930 .000* 
หลังเรียน 1 เดือน .82143* .21930 .002* 

หลังเรียน 1 เดือน หลังเรียนทันท ี -1.92857* .21930 .000* 
หลังเรียน 1 สัปดาห์ -.82143* .21930 .002* 

Word_Insert 

หลังเรียนทันท ี หลังเรียน 1 สัปดาห์ .57143 .23247 .054 
หลังเรียน 1 เดือน 1.21429* .23247 .000* 

หลังเรียน 1 สัปดาห์ หลังเรียนทันท ี -.57143 .23247 .054 
หลังเรียน 1 เดือน .64286* .23247 .026* 

หลังเรียน 1 เดือน หลังเรียนทันท ี -1.21429* .23247 .000* 
หลังเรียน 1 สัปดาห์ -.64286* .23247 .026* 

Word_Table 

หลังเรียนทันท ี หลังเรียน 1 สัปดาห์ 1.10714* .27002 .000* 
หลังเรียน 1 เดือน 1.85714* .27002 .000* 

หลังเรียน 1 สัปดาห์ หลังเรียนทันท ี -1.10714* .27002 .000* 
หลังเรียน 1 เดือน .75000* .27002 .025* 

หลังเรียน 1 เดือน หลังเรียนทันท ี -1.85714* .27002 .000* 
หลังเรียน 1 สัปดาห์ -.75000* .27002 .025* 

Word_MailMerge 

หลังเรียนทันท ี หลังเรียน 1 สัปดาห์ 1.14286* .32418 .003* 
หลังเรียน 1 เดือน 1.35714* .32418 .000* 

หลังเรียน 1 สัปดาห์ หลังเรียนทันท ี -1.14286* .32418 .003* 
หลังเรียน 1 เดือน .21429 .32418 .804 

หลังเรียน 1 เดือน หลังเรียนทันท ี -1.35714* .32418 .000* 
หลังเรียน 1 สัปดาห์ -.21429 .32418 .804 

Excel_Cell 

หลังเรียนทันท ี หลังเรียน 1 สัปดาห์ .64286* .19833 .007* 
หลังเรียน 1 เดือน 1.57143* .19833 .000* 

หลังเรียน 1 สัปดาห์ หลังเรียนทันท ี -.64286* .19833 .007* 
หลังเรียน 1 เดือน .92857* .19833 .000* 

หลังเรียน 1 เดือน หลังเรียนทันท ี -1.57143* .19833 .000* 
หลังเรียน 1 สัปดาห์ -.92857* .19833 .000* 

Excel_Graph 

หลังเรียนทันท ี หลังเรียน 1 สัปดาห์ .78571* .22109 .003* 
หลังเรียน 1 เดือน 1.78571* .22109 .000* 

หลังเรียน 1 สัปดาห์ หลังเรียนทันท ี -.78571* .22109 .003* 
หลังเรียน 1 เดือน 1.00000* .22109 .000* 

หลังเรียน 1 เดือน หลังเรียนทันท ี -1.78571* .22109 .000* 
หลังเรียน 1 สัปดาห์ -1.00000* .22109 .000* 

Excel_Calculate 

หลังเรียนทันท ี หลังเรียน 1 สัปดาห์ .67857* .19562 .004* 
หลังเรียน 1 เดือน .92857* .19562 .000* 

หลังเรียน 1 สัปดาห์ หลังเรียนทันท ี -.67857* .19562 .004* 
หลังเรียน 1 เดือน .25000 .19562 .446 

หลังเรียน 1 เดือน หลังเรียนทันท ี -.92857* .19562 .000* 
หลังเรียน 1 สัปดาห์ -.25000 .19562 .446 

Excel_Filter 

หลังเรียนทันท ี หลังเรียน 1 สัปดาห์ .64286* .22671 .022* 
หลังเรียน 1 เดือน 1.57143* .22671 .000* 

หลังเรียน 1 สัปดาห์ หลังเรียนทันท ี -.64286* .22671 .022* 
หลังเรียน 1 เดือน .92857* .22671 .000* 

หลังเรียน 1 เดือน หลังเรียนทันท ี -1.57143* .22671 .000* 
หลังเรียน 1 สัปดาห์ -.92857* .22671 .000* 

*  มีนัยสําคัญทางสถิติ 
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ตาราง ๔.๖ ข. แสดงผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของคะแนนหลังเรียนทั้งสามกรณีเป็นรายคู่ด้วยสถิติ 
Scheffe ของกลุ่มสื่อหนังสือภาพ  

Scheffe Multiple Comparisons Mean 
Difference (I-J) Std. Error Sig. 

Word_Format 

หลังเรียนทันท ี หลังเรียน 1 สัปดาห์ .28571 .21377 .413 
หลังเรียน 1 เดือน .32143 .21377 .328 

หลังเรียน 1 สัปดาห์ หลังเรียนทันท ี -.28571 .21377 .413 
หลังเรียน 1 เดือน .03571 .21377 .986 

หลังเรียน 1 เดือน หลังเรียนทันท ี -.32143 .21377 .328 
หลังเรียน 1 สัปดาห์ -.03571 .21377 .986 

Word_Insert 

หลังเรียนทันท ี หลังเรียน 1 สัปดาห์ .42857 .24288 .217 
หลังเรียน 1 เดือน .28571 .24288 .504 

หลังเรียน 1 สัปดาห์ หลังเรียนทันท ี -.42857 .24288 .217 
หลังเรียน 1 เดือน -.14286 .24288 .841 

หลังเรียน 1 เดือน หลังเรียนทันท ี -.28571 .24288 .504 
หลังเรียน 1 สัปดาห์ .14286 .24288 .841 

Word_Table 

หลังเรียนทันท ี หลังเรียน 1 สัปดาห์ .35714 .21133 .246 
หลังเรียน 1 เดือน .32143 .21133 .320 

หลังเรียน 1 สัปดาห์ หลังเรียนทันท ี -.35714 .21133 .246 
หลังเรียน 1 เดือน -.03571 .21133 .986 

หลังเรียน 1 เดือน หลังเรียนทันท ี -.32143 .21133 .320 
หลังเรียน 1 สัปดาห์ .03571 .21133 .986 

Word_MailMerge 

หลังเรียนทันท ี หลังเรียน 1 สัปดาห์ .35714 .16938 .115 
หลังเรียน 1 เดือน .53571* .16938 .009* 

หลังเรียน 1 สัปดาห์ หลังเรียนทันท ี -.35714 .16938 .115 
หลังเรียน 1 เดือน .17857 .16938 .576 

หลังเรียน 1 เดือน หลังเรียนทันท ี -.53571* .16938 .009* 
หลังเรียน 1 สัปดาห์ -.17857 .16938 .576 

Excel_Cell 

หลังเรียนทันท ี หลังเรียน 1 สัปดาห์ .28571 .19122 .332 
หลังเรียน 1 เดือน .28571 .19122 .332 

หลังเรียน 1 สัปดาห์ หลังเรียนทันท ี -.28571 .19122 .332 
หลังเรียน 1 เดือน 0.00000 .19122 1.000 

หลังเรียน 1 เดือน หลังเรียนทันท ี -.28571 .19122 .332 
หลังเรียน 1 สัปดาห์ 0.00000 .19122 1.000 

Excel_Graph 

หลังเรียนทันท ี หลังเรียน 1 สัปดาห์ .35714 .22335 .284 
หลังเรียน 1 เดือน .35714 .22335 .284 

หลังเรียน 1 สัปดาห์ หลังเรียนทันท ี -.35714 .22335 .284 
หลังเรียน 1 เดือน 0.00000 .22335 1.000 

หลังเรียน 1 เดือน หลังเรียนทันท ี -.35714 .22335 .284 
หลังเรียน 1 สัปดาห์ 0.00000 .22335 1.000 

Excel_Calculate 

หลังเรียนทันท ี หลังเรียน 1 สัปดาห์ .46429 .22775 .132 
หลังเรียน 1 เดือน 1.07143* .22775 .000* 

หลังเรียน 1 สัปดาห์ หลังเรียนทันท ี -.46429 .22775 .132 
หลังเรียน 1 เดือน .60714* .22775 .033* 

หลังเรียน 1 เดือน หลังเรียนทันท ี -1.07143* .22775 .000* 
หลังเรียน 1 สัปดาห์ -.60714* .22775 .033* 

Excel_Filter 

หลังเรียนทันท ี หลังเรียน 1 สัปดาห์ .53571* .19031 .023* 
หลังเรียน 1 เดือน .67857* .19031 .003* 

หลังเรียน 1 สัปดาห์ หลังเรียนทันท ี -.53571* .19031 .023* 
หลังเรียน 1 เดือน .14286 .19031 .755 

หลังเรียน 1 เดือน หลังเรียนทันท ี -.67857* .19031 .003* 
หลังเรียน 1 สัปดาห์ -.14286 .19031 .755 

*  มีนัยสําคัญทางสถิติ 



สธุา เหลือลมยั   ผลการวิจยั / 41 

 
๔.๒.๒ ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนระหว่างกลุ่ม 

ได้แก่การทดสอบความแตกต่างของคะแนนระหว่างกลุ่มทดลองทั้งสอง ซึ่งได้แก่ คะแนนสอบ

ก่อนเรียน และคะแนนทดสอบหลังเรียนในกรณีต่างๆ ในแต่ละหัวข้อของแต่ละโปรแกรม ด้วยสถิติ 

Independent-Samples T Test โดยแสดงผลการทดสอบแยกตามโปรแกรม ดังตาราง ๔.๗ ก. และ  ๔.๗ ข. 

สําหรับโปรแกรมไมโครซอฟท์เวิร์ดและไมโครซอฟท์เอกเซลตามลําดับ  

ตาราง ๔.๗ ก. ผลการทดสอบความแตกต่างทางสถิติระหว่างกลุ่มทดลองของคะแนนทดสอบต่างๆ ในการ
เรียนโปรแกรมไมโครซอฟท์เวิร์ด ที่ระดับนัยสําคัญ .05    
 

หัวข้อเรือ่ง  การทดสอบ กลุ่ม N Mean SD t df Sig. (2-tailed) 

การจัดรูปแบบ 
(Format) 

ก่อนเรียน 
ส่ือธรรมดา 28 4.5 0.5 

-.526 54 .601 
ส่ือหนังสือภาพ 28 4.5 0.5 

หลังเรียนทันที 
ส่ือธรรมดา 28 7.0 0.9 

-4.553 54 .000* 
ส่ือหนังสือภาพ 28 8.1 0.8 

หลังเรียน 1 สัปดาห์ 
ส่ือธรรมดา 28 5.9 0.9 

-8.089 54 .000* 
ส่ือหนังสือภาพ 28 7.8 0.9 

หลังเรียน 1 เดือน 
ส่ือธรรมดา 28 5.1 0.6 

-15.321 54 .000* 
ส่ือหนังสือภาพ 28 7.8 0.7 

การแทรกรูปภาพ 
(Insert) 

ก่อนเรียน 
ส่ือธรรมดา 28 3.5 0.5 

.263 54 .794 
ส่ือหนังสือภาพ 28 3.5 0.5 

หลังเรียนทันที 
ส่ือธรรมดา 28 6.3 1.1 

-4.274 54 .000* 
ส่ือหนังสือภาพ 28 7.5 1.1 

หลังเรียน 1 สัปดาห์ 
ส่ือธรรมดา 28 5.7 0.7 

-6.729 50 .000* 
ส่ือหนังสือภาพ 28 7.1 0.9 

หลังเรียน 1 เดือน 
ส่ือธรรมดา 28 5.1 0.8 

-10.740 54 .000* 
ส่ือหนังสือภาพ 28 7.3 0.7 

ตาราง 
(Table) 

ก่อนเรียน 
ส่ือธรรมดา 28 3.9 0.9 

.162 54 .872 
ส่ือหนังสือภาพ 28 3.9 0.8 

หลังเรียนทันที 
ส่ือธรรมดา 28 6.8 1.1 

-3.257 54 .002* 
ส่ือหนังสือภาพ 28 7.7 0.9 

หลังเรียน 1 สัปดาห์ 
ส่ือธรรมดา 28 5.7 1.1 

-6.505 46 .000* 
ส่ือหนังสือภาพ 28 7.3 0.7 

หลังเรียน 1 เดือน 
ส่ือธรรมดา 28 4.9 0.8 

-12.555 54 .000* 
ส่ือหนังสือภาพ 28 7.4 0.7 

จดหมายเวียน 
(Mailmerge) 

ก่อนเรียน 
ส่ือธรรมดา 28 0.0 .000a 

 -  -   - 
ส่ือหนังสือภาพ 28 0.0 .000a 

หลังเรียนทันที 
ส่ือธรรมดา 28 4.2 1.2 

-5.884 48 .000* 
ส่ือหนังสือภาพ 28 5.9 0.8 

หลังเรียน 1 สัปดาห์ 
ส่ือธรรมดา 28 3.0 1.1 

-10.718 38 .000* 
ส่ือหนังสือภาพ 28 5.5 0.5 

หลังเรียน 1 เดือน 
ส่ือธรรมดา 28 2.8 1.3 

-9.700 34 .000* 
ส่ือหนังสือภาพ 28 5.3 0.5 

a.  ไม่สามารถคํานวณค่า t ได้เนื่องจาก SD ของท้ังสองกลุ่มเป็น 0 
*  มีนัยสําคัญทางสถิติ 
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ตาราง ๔.๗ ข. ผลการทดสอบความแตกต่างทางสถิติระหว่างกลุ่มทดลองของคะแนนทดสอบต่างๆ ในการ
เรียนโปรแกรมไมโครซอฟท์เอกเซล ที่ระดับนัยสําคัญ .05 
    

หัวข้อเรื่อง 
Excel การทดสอบ กลุ่ม N Mean SD 

t df 
Sig. (2-
tailed)

เซล 
(Cell) 

ก่อนเรียน 
สื่อธรรมดา 28 2.3 1.1 

-1.517 54 .135 
สื่อหนังสือภาพ 28 2.8 1.2 

หลังเรียนทันที 
สื่อธรรมดา 28 6.0 0.8 

-4.720 54 .000* 
สื่อหนังสือภาพ 28 7.0 0.8 

หลังเรียน 1 สัปดาห์ 
สื่อธรรมดา 28 5.4 0.7 

-7.061 54 .000* 
สื่อหนังสือภาพ 28 6.8 0.7 

หลังเรียน 1 เดือน 
สื่อธรรมดา 28 4.5 0.7 

-12.772 54 .000* 
สื่อหนังสือภาพ 28 6.8 0.6 

การสร้าง
กราฟ 

(Graph) 

ก่อนเรียน 
สื่อธรรมดา 28 3.3 1.0 

-1.687 54 .097 
สื่อหนังสือภาพ 28 3.8 1.2 

หลังเรียนทันที 
สื่อธรรมดา 28 6.7 0.9 

-2.878 54 .006* 
สื่อหนังสือภาพ 28 7.4 0.9 

หลังเรียน 1 สัปดาห์ 
สื่อธรรมดา 28 5.9 0.8 

-5.258 54 .000* 
สื่อหนังสือภาพ 28 7.1 0.8 

หลังเรียน 1 เดือน 
สื่อธรรมดา 28 4.9 0.7 

-10.809 54 .000* 
สื่อหนังสือภาพ 28 7.1 0.8 

การคํานวณ
(Calculate) 

ก่อนเรียน 
สื่อธรรมดา 28 0.0 .000a 

 -  -   - 
สื่อหนังสือภาพ 28 0.0 .000a 

หลังเรียนทันที 
สื่อธรรมดา 28 5.2 0.6 

-9.500 54 .000* 
สื่อหนังสือภาพ 28 7.0 0.8 

หลังเรียน 1 สัปดาห์ 
สื่อธรรมดา 28 4.5 0.8 

-8.493 54 .000* 
สื่อหนังสือภาพ 28 6.5 1.0 

หลังเรียน 1 เดือน 
สื่อธรรมดา 28 4.3 0.8 

-7.796 54 .000* 
สื่อหนังสือภาพ 28 5.9 0.8 

การกรอง
ข้อมูล 

(Filter) 

ก่อนเรียน 
สื่อธรรมดา 28 0.0 .000a 

 -  -   - 
สื่อหนังสือภาพ 28 0.0 .000a 

หลังเรียนทันที 
สื่อธรรมดา 28 5.6 0.8 

-6.019 54 .000* 
สื่อหนังสือภาพ 28 7.0 0.9 

หลังเรียน 1 สัปดาห์ 
สื่อธรรมดา 28 5.0 0.8 

-8.058 54 .000* 
สื่อหนังสือภาพ 28 6.5 0.5 

หลังเรียน 1 เดือน 
สื่อธรรมดา 28 4.1 0.9 

-10.316 54 .000* 
สื่อหนังสือภาพ 28 6.3 0.7 

a.  ไม่สามารถคํานวณค่า t ได้เนื่องจาก SD ของท้ังสองกลุ่มเป็น 0 
* มีนัยสําคัญทางสถิติ 
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๔.๓  ข้อมูลการสัมภาษณ ์

 ผลการสัมภาษณ์ในแต่ละประเด็นคําถามแสดงดังตาราง ๔.๘  

ตาราง ๔.๘ ผลการสัมภาษณ์ผู้เข้าร่วมการวิจัยตามประเด็นคําถามที่ ๑-๔ 

ประเด็นคําถาม ความคิดเห็น จํานวน 
(คน) หมายเหตุ 

1. ผู้เข้าร่วมการวิจัยคิดว่าสื่อหนังสือภาพกับสื่อ
เอกสารแบบธรรมดาเหมือนหรือแตกต่างกัน 

แตกต่าง 56 - 

ไม่แตกต่าง 0 - 

2. ผู้เข้าร่วมการวิจัยชอบสื่อแบบใดมากกว่ากัน 
เพราะเหตุใด 

ชอบสื่อหนังสือภาพ 54 
เป็นนักศึกษาท่ีพิการทางการได้
ยิน (หูหนวก) ทุกคน 

ชอบสื่อแบบธรรมดา 2 
เป็นนักศึกษาหูตึง 2 คนท่ีอ่าน
ภาษาไทยได้ 

3. ผู้เข้าร่วมการวิจัยเคยใช้สื่อหนังสือภาพใน
ลักษณะนี้มาก่อนหรือไม่ 

เคยใช้ 0 - 

ไม่เคยใช้ 56 - 

4. ผู้เข้าร่วมการวิจัยอยากให้มีการพัฒนาสื่อใน
รูปแบบหนังสือภาพในรายวิชาอ่ืนหรือไม่ 

อยาก 56 - 

ไม่อยาก 0 - 

  

 สําหรับข้อคําถามที่ ๒ ในส่วนของเหตุผลของการที่ชอบสื่อแบบใดมากกว่า ผู้ร่วมวิจัยซึง่เป็นนักศึกษา

ที่พิการทางการได้ยิน (หูหนวก) ทุกคนซึ่งชอบสื่อหนังสือภาพมากกว่าให้เหตุผลว่า  

 สื่อมีภาพประกอบชัดเจน 

 มีการสื่อความหมายด้วยภาพแทนตัวหนังสือทําให้เข้าใจได้ง่าย 

 มีการใช้สัญลักษณ์เช่น ลูกศร ตัวเลข มีการเน้นเฉพาะจุด ช่วยในการทําความเข้าใจ  

 ภาพที่ใช้เป็นภาพจริงของโปรแกรมช่วยให้สามารถจดจําตําแหน่งของชุดคําสั่งได้ชัดเจน 

 ใช้เป็นสื่อทบทวนความรู้ได้ดีสําหรับคนหูหนวก 

 มีความเหมาะสมกับธรรมชาติในการเรียนรู้ของคนหูหนวก 

ส่วนผู้เข้าร่วมวิจัยที่เป็นนักศึกษาหูตึง ๒ คน ซึ่งชอบสื่อเอกสารธรรมดามากกว่า ให้เหตุผลว่า สื่อแบบ

ธรรมดามีข้อความอธิบายละเอียดมากกว่าช่วยให้เข้าใจได้มากขึ้น 
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สําหรับผลการสัมภาษณ์คําถามข้อที่ ๕ ซึ่งถามความคิดเห็นเพ่ิมเติมอ่ืนๆ น้ัน ได้นําผลความคิดเห็น

ทั้งหมดมาจัดกลุ่มแล้วแสดงผลเป็นความถี่ดังตาราง ๔.๙ โดยผู้เข้าร่วมวิจัยบางคนแสดงความคิดเห็นไว้

มากกว่า ๑ ประเด็น ทําให้ผลรวมความถี่ของความคิดเห็นทั้งหมดมากกว่าจํานวนผู้เข้ารว่มวิจัย 

  

ตาราง ๔.๙  ความถี่ของความคิดเห็นและความต้องการเพ่ิมเติมในประเด็นต่างๆ ที่ผู้เขา้ร่วมการวิจัยมีต่อสื่อ
หนังสือภาพ  
 

ความคิดเหน็เพิ่มเติมเก่ียวกับสื่อสมุดภาพ จํานวน
ความถ่ี (คน)

คิดเปน็ร้อยละ 
จากผู้เข้าร่วมวิจัย

ทั้งหมด (%) 
1. อยากให้มีช่ือคําสั่งภาษาอังกฤษด้วย 11 20 
2. ในแต่ละหัวข้อมีแผนภาพไอคอนคู่กับคําสั่งต่างๆ แสดง
ให้เห็นในหน้าแรก ทําให้เข้าใจภาพรวมของเนื้อหาที่
เก่ียวข้อง 

9 16 

3. มีตัวเลขกํากับลูกศรทําให้รู้ลําดับชัดเจน 8 14 
4. สามารถเพ่ิมคําศัพท์ง่ายๆ สั้นๆ ได้อีก 7 13 
5. จํานวนขั้นตอนในสื่อเหมาะสม 6 11 
6. สื่อสมุดภาพเหมาะสําหรับการทบทวน 6 11 
7. ความยาวของข้อความในสื่อเหมาะสม 4 7 
8. ภาพประกอบมีความชัดเจนเหมือนกับหน้าจอของ
โปรแกรมจริง 

3 5 

9. อยากให้เผยแพร่ทางเว็บไซต์/ Social media 3 5 
10. สามารถย่อภาพให้เล็กลงได้อีก 3 5 
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บทท่ี ๕ 

การวิเคราะห์ผลการวิจัย 
  

วิเคราะห์ผลการวิจัยแยกตามประเด็นต่างๆ ที่ระบุในหัวข้อ ๓.๔.๕ ได้แก่ การวิเคราะห์ความเท่าเทียม

ของความรู้ก่อนเรียนของกลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่ม การวิเคราะห์เปรียบเทียบผลของสื่อทั้งสองแบบที่มีต่อ

ผลสัมฤทธ์ิการเรียน การวิเคราะห์เปรียบเทียบผลของสื่อทั้งสองแบบต่อเรียกคืนความรู้จากการใช้สื่อในกรณี

ต่างๆ  การวิเคราะห์เปรียบเทียบผลของสื่อทั้งสองแบบในด้านการช่วยลดเวลาที่ต้องใช้ในกระบวนการทบทวน

ความรู้เดิม การวิเคราะห์เปรียบเทียบผลของสื่อทั้งสองแบบต่อผลสัมฤทธ์ิการเรียนในภาพรวมจากการใช้สื่อใน

ทุกกรณี  และการวิเคราะห์ความคิดเห็นที่ผู้เข้าร่วมการวิจัยมีต่อสื่อทั้งสองชนิด ดังต่อไปน้ี 

 

๕.๑ ความเท่าเทียมกันของความรู้ก่อนเรียนของกลุ่มทดลองทั้งสองกลุ่ม 

เมื่อวิเคราะห์ความเท่าเทียมของความรู้ก่อนเรียนโดยนําคะแนนทดสอบก่อนเรียนของทั้งสองกลุ่มมา

วิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ .05 ด้วยสถิติ Independent-Samples T Test  

พบว่า ผลคะแนนไม่มีความแตกต่างทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ .๐๕ ในทุกหัวข้อของทั้งโปรแกรมไมโครซอฟท์

เวิร์ดและโปรแกรมไมโครซอฟท์เอกเซล ดังข้อมูลการทดสอบทางสถิติที่แสดงผลไว้ในตาราง ๔.๗ ก และ๔.๗ ข 

ตามลําดับ แสดงว่า ผู้เข้าร่วมวิจัยทั้งสองกลุ่มมีความรู้ก่อนเรียนเท่าเทียมกันในทุกหัวข้อที่ทําการวิจัยในทั้งสอง

โปรแกรม 

 
๕.๒ ผลของสื่อทั้งสองแบบท่ีมีต่อผลสัมฤทธิ์การเรียน 

เมื่อวิเคราะห์ความแตกต่างของคะแนนทดสอบก่อนและหลังเรียนของกลุ่มทดลองแต่ละกลุ่ม ด้วย

สถิติ Paired-Samples T Test ที่ระดับนัยสําคัญ .05 พบว่า ผู้เข้าร่วมวิจัยทั้งสองกลุ่มสามารถทําคะแนน

ทดสอบหลังเรียนได้สูงกว่าคะแนนทดสอบก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญในทุกหัวข้อในทั้งสองโปรแกรม ดังข้อมูล

การทดสอบทางสถิติที่แสดงผลไว้ในตาราง ๔.๔ ก. และ ๔.๔ ข.  แสดงว่า ผู้เข้าร่วมวิจัยทั้งสองกลุ่มมีความรู้

เพ่ิมขึ้นจากการใช้สื่อในการเรียนการสอนในทุกหัวข้อที่ทําการวิจัยในทั้งสองโปรแกรม 
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เมื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนทดสอบหลังเรียนทันทีของผู้เข้าร่วมวิจัยทั้งสอง

กลุ่ม ด้วยสถิติ Independent-Samples T Test ที่ระดับนัยสําคัญ .05 พบว่า คะแนนทดสอบหลังเรียนของ

ผู้เข้าร่วมวิจัยทั้งสองกลุ่มมีความแตกต่างกันในทุกหัวข้อในทั้งสองโปรแกรม ดังข้อมูลการทดสอบทางสถิติที่

แสดงผลไว้ในตาราง ๔.๗ ก. และ ๔.๗ ข.  โดยกลุ่มที่ใช้หนังสือภาพในการเรียนการสอนสามารถทําคะแนน

ทดสอบหลังเรียนได้สูงกว่ากลุ่มที่ใช้สื่อธรรมดาอย่างมีนัยสําคัญในทุกหัวข้อในทั้งสองโปรแกรม 

 

๕.๓ ผลของสื่อทั้งสองแบบต่อการเรียกคืนความรู้จากการใช้สื่อในกรณีต่างๆ 

 ๕.๓.๑ ผลของสื่อทั้งสองแบบต่อการเรียกคืนความรู้เดิมก่อนเรียนเรื่องใหม่โดยอาจารย์ช่วยสอน
ทบทวนให้อย่างย่อ 

เมื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนทดสอบหลังเรียน ๑ สัปดาห์ของผู้เข้าร่วมวิจัยทั้ง

สองกลุ่ม (ในกรณีที่จําความรู้เดิมไม่ได้และต้องมีการสอนทบทวนใหม่) ซึ่งได้แก่หัวข้อเร่ือง “จดหมายเวียน” 

ในโปรแกรมไมโครซอฟท์เวิร์ด และหัวข้อ “การคํานวณ” และ “การกรองข้อมูล” ในโปรแกรมไมโครซอฟท์

เอกเซล ด้วยสถิติ Independent-Samples T Test ที่ระดับนัยสําคัญ .05 พบว่า คะแนนทดสอบหลังเรียน ๑ 

สัปดาห์ของผู้เข้าร่วมวิจัยทั้งสองกลุ่มแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ ดังข้อมูลการทดสอบทางสถิติที่แสดงผลไว้ใน

ตาราง ๔.๗ ก. และ ๔.๗ ข.  โดยผู้เข้าร่วมวิจัยกลุ่มที่ใช้สื่อหนังสือภาพในการทบทวนโดยมีอาจารย์สอน

ทบทวนให้อย่างย่อด้วยสื่อของแต่ละกลุ่มก่อนสอบสามารถทําคะแนนสอบได้สูงกว่ากลุ่มที่ใช้สื่อธรรมดาในทุก

หัวข้อ  

 ๕.๓.๒ ผลของสื่อทั้งสองแบบต่อการเรียกคืนความรู้โดยการทบทวนความรู้ด้วยตนเอง 

เมื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนทดสอบหลังเรียน ๑ เดือนของผู้เข้าร่วมวิจัยทั้ง

สองกลุ่ม ด้วยสถิติ Independent-Samples T Test ที่ระดับนัยสําคัญ .05 พบว่า คะแนนทดสอบหลังเรียน 

๑ เดือนของผู้เข้าร่วมวิจัยทั้งสองกลุ่มแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญในทุกหัวข้อในทั้งสองโปรแกรม ดังข้อมูลการ

ทดสอบทางสถิติที่แสดงผลไว้ในตาราง ๔.๗ ก. และ ๔.๗ ข.  โดยผู้เข้าร่วมวิจัยกลุ่มที่ใช้สื่อหนังสือภาพในการ

ทบทวนความรู้ด้วยตัวเองก่อนสอบสามารถทําคะแนนสอบได้สูงกว่ากลุ่มที่ใช้สื่อธรรมดาในทุกหัวข้อในท้ังสอง

โปรแกรม  
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๕.๔ ผลของสื่อทั้งสองแบบต่อการช่วยลดเวลาที่ต้องใช้ในกระบวนการทบทวนความรู้เดิม 

เมื่อเปรียบเทียบเวลาที่แต่ละกลุ่มต้องใช้ในกระบวนการทบทวนความรู้เดิมพบว่า กลุ่มที่ใช้สื่อธรรมดา

จะใช้เวลาในกระบวนการทบทวนความรู้มากกว่ากลุ่มที่ใช้หนังสือภาพในเนื้อหาส่วนใหญ่ในทั้งสองโปรแกรม 

ยกเว้นเฉพาะเร่ืองที่ค่อนข้างง่ายคือเร่ือง “การจัดรูปแบบ” ในโปรแกรมไมโครซอฟท์เวิร์ด และ เรื่อง “เซล” 

ในโปรแกรมไมโครซอฟท์เอกเซล ที่ทั้งสองกลุ่มใช้เวลาในกระบวนการทบทวนเท่ากัน ดังแสดงในภาพ ๕.๑ 

และ ภาพ ๕.๒ สําหรับโปรแกรมไมโครซอฟท์เวิร์ดและโปรแกรมไมโครซอฟท์เอกเซล ตามลําดับ 

 
ภาพ ๕.๑ แสดงเวลาที่ต้องใช้ในกระบวนการทบทวนความรู้ในการเรียนหัวข้อต่างๆ ในโปรแกรมไมโครซอฟท์

เวิร์ด 
 

 
ภาพ ๕.๒ แสดงเวลาที่ต้องใช้ในกระบวนการทบทวนความรู้ในการเรียนหัวข้อต่างๆ ในโปรแกรมไมโครซอฟท์

เอกเซล 
 
๕.๕ ผลของสื่อทั้งสองแบบต่อผลสัมฤทธิ์การเรียนในภาพรวมจากการใช้สื่อในทุกกรณี   

เมื่อทําการเปรียบเทียบคะแนนทดสอบหลังเรียนทั้งสามกรณี (หลังเรียนทันที หลังเรียน ๑ สัปดาห์ 

และหลังเรียน ๑ เดือน) ด้วยสถิติ One-Way ANOVA ในกลุ่มที่ใช้สื่อแบบธรรมดา จะพบความแตกต่างอย่างมี

นัยสําคัญในทุกหัวข้อเรื่องและในทั้งสองโปรแกรม ดังผลในตาราง ๔.๕ ก และในการทดสอบความแตกต่างของ
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เวลาที่ต้องใช้ในกระบวนการทบทวน - Microsoft Word 
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เวลาที่ต้องใช้ในกระบวนการทบทวน - Microsoft Excel 
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คะแนนรายคู่ด้วยวิธี Scheffe ก็พบความแตกต่างของคะแนนของคะแนนหลังเรียนเกือบทุกคู่ดังผลในตาราง 

๔.๖ ก ผลน้ีแสดงว่าสื่อแบบธรรมดาที่ถูกนําไปใช้งานลักษณะต่างกัน(ใช้สื่อในการเรียน ใช้สื่อในการทบทวนใน

ห้องเรียน และใช้สื่อในการทบทวนด้วยตัวเองนอกห้องเรียน)มีประสิทธิผลแตกต่างกันในทุกเน้ือหา(ทั้งใน

เน้ือหาที่ง่ายและเน้ือหาที่ยาก)ในทั้งสองโปรแกรม โดยแนวโน้มคะแนนสอบหลังเรียนจะลดลงเร่ือยๆ จาก

คะแนนหลังเรียนทันที ไปหลังเรียน ๑ สัปดาห์ และหลังเรียน ๑ เดือน ตามลําดับ และเมื่อเปรียบเทียบกับสื่อ

หนังสือภาพแล้ว สื่อธรรมดาจะมีประสิทธิผลตํ่ากว่าในทุกลักษณะการใช้งานในทุกเน้ือหาในทั้งสองโปรแกรม  

ซึ่งแนวโน้มการลดลงของคะแนนหลังเรียนของกลุ่มที่ใช้สื่อเอกสารธรรมดาจะสามารถสังเกตเห็นได้อย่าง

ชัดเจนจากภาพ ๕.๓  

สําหรับผลการเปรียบเทียบคะแนนทดสอบหลังเรียนสามกรณีด้วยสถิติ ANOVA ในกลุ่มที่ใช้สื่อ

หนังสือภาพ พบว่าคะแนนทั้งสามไม่แตกต่างกันในการเรียนเนื้อหาส่วนใหญ่ ดังแสดงในตาราง ๔.๕ ข ยกเว้น

เฉพาะเรื่องที่ยากเป็นพิเศษ คือ เรื่อง “จดหมายเวียน” ในโปรแกรมไมโครซอฟท์เวิร์ด และเร่ือง “การ

คํานวณ” และ “การกรองข้อมูล” ในโปรแกรมไมโครซอฟท์เอกเซลที่พบความแตกต่าง ผลน้ีแสดงว่าใน

ภาพรวมแล้วสื่อหนังสือภาพให้ผลสัมฤทธ์ิการเรียนดีไม่แตกต่างกันในทุกลักษณะการใช้งาน(ใช้สื่อในการเรียน 

ใช้สื่อในการทบทวนในห้องเรียน และใช้สื่อในการทบทวนด้วยตัวเองนอกห้องเรียน)ในการเรียนเน้ือหาส่วน

ใหญ่ ทั้งน้ีจากการวิเคราะห์ความแตกต่างของคะแนนเป็นรายคู่ด้วยวิธี Scheffe พบว่า คะแนนทดสอบหลัง

เรียนคู่ที่มีความแตกต่างที่พบในการเรียนเรื่อง “จดหมายเวียน” “การคํานวณ” และ “การกรองข้อมูล” น้ัน

คือคู่ของคะแนนหลังเรียนทันทีและคะแนนหลังเรียน ๑ เดือนทั้งหมด ดังผลที่แสดงในตาราง ๔.๖ ข  ซึ่งการ

ลดลงของความรู้หลังเรียนไปแล้ว ๑ เดือนในการเรียนเน้ือหาที่ยากมีโอกาสเกิดขึ้นได้มากเป็นปกติอยู่แล้ว

สําหรับผู้เรียนที่มีความพิการทางการได้ยิน แต่อย่างไรก็ดี แม้คะแนนหลังเรียน ๑ เดือนของกลุ่มหนังสือภาพ

จะลดลงจากคะแนนหลังเรียนทันทีอย่างมีนัยสําคัญในเน้ือหาที่ยากสามเรื่องดังกล่าว คะแนนของผู้เข้าร่วมวิจัย

ในกลุ่มที่ใช้สื่อหนังสือภาพก็ยังคงสูงกว่ากลุ่มใช้สื่อแบบธรรมดาอย่างมีนัยสําคัญ นอกจากน้ีแนวโน้มของ

คะแนนท้ังสามในการเรียนเน้ือหาส่วนใหญ่ไม่ลดลง (ดูภาพ ๕.๓ ประกอบ) ผลน้ีแสดงว่าสื่อหนังสือภาพมี

ประสิทธิผลช่วยในการเรียนและเรียกคืนความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าสื่อแบบธรรมดาในทุกเน้ือหา

และในทุกรูปแบบการใช้งาน โดยเฉพาะอย่างย่ิงในกรณีที่ผู้เรียนต้องทบทวนความรู้ด้วยตนเอง (ดูผลที่คะแนน

สอบหลังเรียน ๑ เดือน) สื่อหนังสือภาพจะช่วยให้ผู้เรียนเรียกคืนความรู้ได้มากกว่าสื่อแบบธรรมดาอย่าง

ชัดเจน    
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ภาพ ๕.๓ แสดงผลคะแนนทดสอบปฏิบัติก่อนและหลังเรียนโดยใช้สื่อแต่ละแบบในกรณีต่างๆ (จุดสีแดงในชุด
ข้อมูลคะแนนสอบหลังเรียน ๑ สัปดาห์หมายถึงกลุ่มที่ต้องมีการทบทวนความรู้ด้วยสื่อก่อนสอบ) 

0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย 
MS Word - การจัดรูปแบบ 
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MS Word -  การใส่ภาพ 
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MS Excel - เซล 
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MS Excel - การสร้างกราฟ 
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กลุ่มสื่อธรรมดา 
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๕.๖ ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมวิจัยที่มีต่อสื่อหนังสือภาพเปรียบเทียบกับสื่อแบบธรรมดา 

  วิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมวิจัยแยกตามรายข้อคําถามในการสมัภาษณ์ ดังน้ี 

 

คําถามที่ ๑: ผูเ้ข้าร่วมการวิจัยคิดว่าสื่อหนังสือภาพกับสื่อเอกสารแบบธรรมดาเหมือนหรือแตกต่างกัน 

จากผลการสัมภาษณ์ที่แสดงไว้ในตาราง ๔.๘  จะเห็นได้ว่า ผู้เข้าร่วมการวิจัยทุกคน (100%) เห็น

ความแตกต่างระหว่างสื่อหนังสือภาพกับสื่อแบบธรรมดา แสดงว่าสื่อทั้งสองชนิดมีลักษณะแตกต่างกันอย่าง

เห็นได้ชัดและผู้เข้าร่วมการวิจัยทุกคนสามารถสังเกตได้ 

 

ข้อคําถามที่ ๒: ผู้เขา้ร่วมการวิจัยชอบสื่อแบบใดมากกว่ากัน เพราะเหตุใด  

จากผลการสัมภาษณ์(ตาราง ๔.๘)  บ่งช้ีว่า ผู้เข้าร่วมการวิจัยที่เป็นผู้พิการทางการได้ยิน (หูหนวก) 

ทั้งหมด (100 %)  ชอบสื่อหนังสือภาพมากกว่าสื่อแบบธรรมดา เพราะสื่อหนังสือภาพมีภาพประกอบชัดเจน 

สื่อความหมายด้วยภาพแทนตัวหนังสือทําให้เข้าใจได้ง่าย มีการใช้สัญลักษณ์เช่น ลูกศร ตัวเลข มีการเน้น

เฉพาะจุดช่วยในการทําความเข้าใจ ใช้ภาพจริงของโปรแกรมช่วยให้สามารถจดจําตําแหน่งของชุดคําสั่งได้

ชัดเจน และสื่อมีความเหมาะสมกับธรรมชาติในการเรียนรู้ของคนหูหนวก ใช้เป็นสื่อทบทวนความรู้ได้ดีสําหรับ

คนหูหนวก ส่วนผู้เข้าร่วมการวิจัยที่เป็นคนหูตึงจํานวน ๒ คนที่ระบุว่าต้องการเรียนด้วยสื่อเอกสารแบบ

ธรรมดาเป็นเพราะผู้เข้าร่วมการวิจัยสามารถอ่านข้อความภาษาไทยได้เข้าใจดี (เป็นคนหูตึงที่เรียนรู้การใช้

ภาษาไทยมาจากโรงเรียนที่มีการเรียนร่วม) อย่างไรก็ดี เมื่อสอบถามในประเด็นของการใช้สื่อในการทบทวน

ความรู้ ทั้งสองคนชอบสื่อหนังสือภาพเช่นเดียวกับนักศึกษาหูหนวก  

ผลการสัมภาษณ์ข้อน้ีแสดงให้เห็นว่า ผู้เข้าร่วมการวิจัยที่เป็นผู้พิการทางการได้ยินทุกคนชอบส่ือ

หนังสือภาพมากกว่าสื่อแบบธรรมดาเน่ืองจากส่ือหนังสือภาพเป็นสื่อที่ช่วยในการเรียนรู้ได้ตรงตามความ

ต้องการของผู้เรียน สามารถช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้และทําความเข้าใจการใช้งานโปรแกรมประยุกต์ได้ง่ายขึ้น 
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ข้อคําถามที่ ๓: ผู้เขา้ร่วมการวิจัยเคยใช้สือ่หนังสือภาพในลักษณะนี้มาก่อนหรือไม่  

จากผลการสัมภาษณ์ (ตาราง ๔.๘)  บ่งช้ีว่า ผู้เข้าร่วมการวิจัยทุกคน (๑๐๐%) ไม่เคยใช้สื่อที่มี

ลักษณะเหมือนสื่อหนังสือภาพมาก่อน และผู้เข้าร่วมการวิจัยที่เป็นผู้พิการทางการได้ยินส่วนใหญ่ระบุว่า การ

เรียนคอมพิวเตอร์ที่ผ่านมา ไม่เคยมีสื่อหรือหนังสืออ่านประกอบที่ออกแบบมาสําหรับการเรียนรู้ของคนหู

หนวกมาก่อน เมื่อได้ใช้สื่อน้ีจึงรู้สึกว่าสื่อน้ีเหมาะสมกับธรรมชาติการเรียนรู้ของผู้เรียนที่เป็นคนหูหนวก 
 

 ผลการสัมภาษณ์ข้อน้ีแสดงให้เห็นว่า ผู้เรียนที่เป็นผู้พิการทางการได้ยินยังขาดแคลนสื่อที่เหมาะสม

สําหรับการเรียนรู้โปรแกรมประยุกต์ต่างๆ สื่อสําหรับผู้ที่มีการได้ยินปกติไม่ช่วยให้การเรียนของคนหูหนวก

ประสบผลสําเร็จ 

ข้อคําถามที่ ๔: ผู้เขา้ร่วมการวิจัยอยากให้มีการพัฒนาสือ่ในรูปแบบหนังสือภาพในรายวิชาอ่ืนหรอืไม่ 

จากผลการสัมภาษณ์ (ตาราง ๔.๘)  บ่งช้ีว่า ผู้เข้าร่วมการวิจัยทุกคน  (๑๐๐%) อยากให้มีการพัฒนา

สื่อวิชาอ่ืนตามรูปแบบหนังสือภาพสรุปความรู้ เพ่ือเพ่ิมทางเลือกในการศึกษาหาความรู้แก่คนหูหนวก ข้อมูลใน

ส่วนน้ีเก่ียวเน่ืองกับผลในคําถามข้อ ๓ ที่ผู้เรียนซึ่งเป็นผู้พิการทางการได้ยินยังขาดแคลนสื่อที่เหมาะสมสําหรับ

การเรียนรู้โปรแกรมประยุกต์ต่างๆ ทําให้เกิดความต้องการส่ือหนังสือภาพในการเรียนโปรแกรมอ่ืนๆ ตามไป

ด้วย 

ข้อคําถามที่ ๕: ความคิดเห็นเพิ่มเติมอ่ืนๆ ที่มีต่อสื่อหนังสือภาพ 

 จากผลการสัมภาษณ์ความคิดเห็นและความต้องการเพ่ิมเติมในประเด็นต่างๆ ที่ผู้เข้าร่วมการวิจัยมีต่อ

สื่อหนังสือภาพ ซึ่งได้มีการจัดหมวดหมู่และแสดงผลสรุปในรูปความถี่และร้อยละของความคิดเห็นต่างๆ ไว้ดัง

ตาราง ๔.๙  บ่งช้ีว่า สื่อหนังสือภาพมีข้อดีในจุดต่างๆ ที่เหมาะกับการเรียนรู้ของคนหูหนวก โดยเรียงลําดับ

ตามความถ่ีของความเห็นจากมากไปน้อย ได้แก่ การมีแผนภาพไอคอนคู่กับคําสั่งต่างๆ ในหน้าแรกของแต่ละ

หัวข้อทําให้เข้าใจภาพรวมของเนื้อหาที่เก่ียวข้อง (๙ คน, 16%) การมีตัวเลขกํากับบนลูกศรทําให้รู้ลําดับ

ขั้นตอนการสั่งงานโปรแกรมได้อย่างชัดเจน (๘ คน, 14%)  จํานวนขั้นตอนในสื่อเหมาะสม (๖ คน, 11%)  สื่อ

เหมาะสําหรับการทบทวน (๖ คน, 11%)  ความยาวของข้อความในสื่อเหมาะสม (๔ คน, 7%) และ

ภาพประกอบมีความชัดเจนเหมือนกับหน้าจอของโปรแกรมจริง (๓ คน, 5%)   และสําหรับความคิดเห็นที่เป็น
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ข้อแนะนําเพ่ิมเติม พบว่าผู้เรียนจํานวนถึง ๑๑ คน (20%) อยากให้มีช่ือคําสั่งภาษาอังกฤษ จํานวน ๗ คน 

(13%) ระบุว่าสามารถเพ่ิมคําศัพท์ง่ายๆ สั้นๆ ได้อีก และจํานวน ๓ คน (5%) ระบุว่าสามารถย่อภาพให้เล็กลง

ได้อีก นอกจากน้ี อีก ๓ คน (5%) ระบุด้วยว่าอยากให้เผยแพร่สื่อทางเว็บไซต์/ Social media ซึ่งข้อคิดเห็นที่

เป็นประโยชน์เหล่าน้ีได้ถูกนําไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาสื่อหนังสือภาพให้เกิดความสมบูรณ์ที่สุด ก่อนนําสื่อไป

เผยแพร่ต่อไป    
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บทท่ี ๖ 
สรุปผลการวิจัย 

 

จากการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของสื่อหนังสือภาพและสื่อแบบธรรมดา สามารถสรุปผลและ

ตอบคําถามวิจัยในประเด็นต่างๆ ได้ดังต่อไปน้ีคือ ๑. ในแง่ผลสัมฤทธ์ิการเรียน สื่อหนังสือภาพให้ผลสัมฤทธ์ิ

การเรียนดีกว่าสื่อธรรมดาในทุกเน้ือหาในทั้งสองโปรแกรม ๒. ในแง่ผลการเรียกคืนความรู้จากการใช้สื่อในกรณี

ต่างๆ สื่อหนังสือภาพช่วยเรียกคืนความรู้ได้ดีกว่าสื่อธรรมดาในทุกเน้ือหาในท้ังสองโปรแกรม ทั้งในกรณีที่นํา

สื่อไปใช้ทบทวนความรู้เดิมในห้องเรียนโดยมีอาจารย์สอนทบทวนให้อย่างย่อและในกรณีที่นําไปใช้ในการ

ทบทวนความรู้ด้วยตัวเองนอกห้องเรียน ๓. ในแง่การช่วยลดเวลาที่ต้องใช้ในกระบวนการทบทวนความรู้เดิม  

สื่อหนังสือภาพช่วยลดเวลาที่ต้องใช้ในกระบวนการทบทวนความรู้ได้มากกว่าสื่อธรรมดาในการเรียนเน้ือหา

ส่วนใหญ่ในทั้งสองโปรแกรม และ ๔. ในแง่ผลของสื่อทั้งสองแบบต่อผลสัมฤทธ์ิการเรียนในภาพรวมจากการใช้

สื่อในกรณีต่างๆ โดยการพิจารณาประสิทธิผลของสื่อแต่ละแบบจากการนําไปใช้งานในแต่ละลักษณะ(ใช้สื่อใน

การเรียนการสอน ใช้สื่อในการทบทวนในห้องเรียน และใช้สื่อในการทบทวนด้วยตัวเองนอกห้องเรียน)ภายใน

กลุ่มทดลองแต่ละกลุ่ม สื่อหนังสือภาพจะให้ผลสัมฤทธ์ิการเรียนดีไม่แตกต่างกันในทุกลักษณะการใช้งาน ส่วน

สื่อแบบธรรมดาจะให้ผลสัมฤทธิ์การเรียนลดลงเรื่อยๆ จากการใช้สื่อในการเรียนการสอน การใช้สื่อในการ

ทบทวนในห้องเรียน และการใช้สื่อในการทบทวนด้วยตัวเองนอกห้องเรียนตามลําดับ และเมื่อเปรียบเทียบ

ผลสัมฤทธ์ิการเรียนระหว่างกลุ่มจะพบว่ากลุ่มที่ใช้สื่อหนังสือภาพจะมีผลสัมฤทธ์ิการเรียนสูงกว่ากลุ่มใช้สื่อ

แบบธรรมดาในทุกลักษณะการใช้งานและในทุกเน้ือหา  

จากผลสรุปในทุกประเด็นข้างต้นสามารถลงข้อสรุปในภาพรวมได้ว่า สื่อหนังสือภาพมีประสิทธิผลช่วย

ในการเรียนและเรียกคืนความรู้ได้ดีกว่าสื่อแบบธรรมดาในทุกลักษณะการใช้งานและในทุกเน้ือหาในทั้งสอง

โปรแกรม รวมทั้งช่วยลดเวลาที่ต้องใช้ในกระบวนการทบทวนความรู้เดิมในห้องเรียนได้มากกว่า และในกรณีที่

ผู้เรียนต้องทบทวนความรู้ด้วยตนเอง สื่อหนังสือภาพจะช่วยให้ผู้เรียนเรียกคืนความรู้ได้มากกว่าสื่อแบบ

ธรรมดาอย่างเห็นได้ชัด    



สธุา เหลือลมยั  สรุปผลการวิจยั / 54   

 
สําหรับผลความคิดเห็นจากการสัมภาษณ์บ่งช้ีว่า ผู้เข้าร่วมการวิจัยซึ่งเป็นผู้พิการทางการได้ยินทุกคน 

(100%) ชอบสื่อหนังสือภาพมากกว่าสื่อแบบธรรมดา ด้วยเหตุผลว่าสื่อหนังสือภาพมีภาพประกอบชัดเจน มี

การสื่อความหมายด้วยภาพแทนตัวหนังสือทําให้เข้าใจได้ง่าย มีการใช้สัญลักษณ์เช่น ลูกศร ตัวเลข และมีการ

เน้นเฉพาะจุดช่วยในการทําความเข้าใจ ใช้ภาพจริงของโปรแกรมช่วยให้สามารถจดจําตําแหน่งของชุดคําสั่งได้

ชัดเจน และสื่อเหมาะสมกับธรรมชาติในการเรียนรู้ของคนหูหนวก และจากการประมวลผลความคิดเห็นอ่ืนๆ 

ที่ผู้เข้าร่วมการวิจัยมีต่อสื่อหนังสือภาพ ได้ข้อสรุปเพ่ิมเติมเก่ียวกับคุณลักษณะที่ดีของสื่อหนังสือภาพซึ่งเหมาะ

กับการเรียนรู้ของคนหูหนวกที่สําคัญคือ การมีแผนภาพไอคอนคู่กับคําสั่งต่างๆ ในหน้าแรกของแต่ละหัวข้อทํา

ให้เข้าใจภาพรวมของเน้ือหาท่ีเก่ียวข้อง การมีตัวเลขกํากับบนลูกศรทําให้รู้ลําดับขั้นตอนการส่ังงานโปรแกรม

ได้อย่างชัดเจน และการใช้ภาพประกอบที่มีความชัดเจนเหมือนกับหน้าจอของโปรแกรมจริง      

ความคิดเห็นเหล่าน้ีบ่งช้ีว่าสื่อหนังสือภาพมีคุณลักษณะต่างๆ ตรงตามความต้องการของผู้เรียน 

สามารถช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้และทําความเข้าใจการใช้งานโปรแกรมประยุกต์ได้ง่ายขึ้น นอกจากน้ีผู้เข้าร่วมวิจัย

ทุกคนไม่เคยเห็นและไม่เคยใช้สื่อการเรียนในลักษณะน้ีมาก่อน อยากให้มีการพัฒนาสื่อแบบนี้สําหรับวิชาอ่ืนๆ 

อีก ทั้งในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และในสาขาวิชาอ่ืนเพ่ือเพ่ิมทางเลือกในการศึกษาแก่คนหูหนวก 

สําหรับความคิดเห็นที่เป็นข้อแนะนําเพ่ิมเติม ที่ผู้เรียนอยากให้มีช่ือคําสั่งภาษาอังกฤษ อยากให้เพ่ิม

คําศัพท์ง่ายๆ สั้นๆ และให้ย่อภาพที่ใช้ให้เล็กลงได้อีก (แต่ยังมองเห็นได้ชัด)  ได้ถูกนําไปใช้ในการปรับปรุง

พัฒนาสื่อหนังสือภาพให้เกิดความสมบูรณ์ที่สุดก่อนนําไปเผยแพร่ ทั้งน้ีในการเผยแพร่นอกจากจะเผยแพร่สื่อ

ไปยังกลุ่มเป้าหมายในรูปแบบของเล่มหนังสือและซีดีรอมแล้ว ยังได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์/ Social media 

เพ่ิมเติมตามความต้องการของผู้เรียนอีกด้วย    
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