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การใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของ
นักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ
วนิดา ฉัตรวิราคม

คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง

บทคัดยอ
การใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียนที่มีความบกพรอง
ทางการไดยินโรงเรียนเศรษฐเสถี ยร ในพระราชู ป ถั มภ มี วั ต ถุ ป ระสงคเพื ่ อ หาประสิ ท ธิภ าพของบทเรี ยน
คอมพิวเตอรชวยสอนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร เพื่ อ ศึ ก ษาระดั บ การใชทั ก ษะกระบวนการทาง
วิท ยาศาสตร เปรี ยบเที ยบผลสั มฤทธิ์ทางการเรี ยนกอนเรี ยนและหลั งเรี ยน และเพื่ อ ศึ ก ษาความพึ งพอใจ
ตอการเรี ยนรู วิชาวิท ยาศาสตรดวยบทเรี ยนคอมพิ วเตอรชวยสอนของนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน
โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ไดแกนักเรียนที่มีความบกพรองทางการ
ไดยินโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ ระดับมัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2557 จํา นวน
14 คน ที่ใชบทเรี ยนคอมพิ วเตอรชวยสอนเรื่อง การเตรียมสารละลายโดยใชขวดวัดปริมาตร จํานวน 15 ชั่วโมง
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวยแบบสั งเกตเพื่ อ ประเมิน การใชทั ก ษะกระบวนการทางวิท ยาศาสตร,
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการเตรี ยมสารละลายดวยขวดวัด ปริ มาตร และแบบสอบถามวัด
ระดับความพึงพอใจตอการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตรไดขอมูลกลับมา 14 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 การวิเคราะห
ขอมูลใชโปรแกรมสําเร็จรูป สถิติที่ใชไดแก คารอยละ และคาเฉลี่ย ผลการวิจัยพบวา1.บทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน โรงเรียนเศรษฐเสถี ยร
ในพระราชูปถัมภ มีประสิ ท ธิภ าพ 80.42/87.50 2. ระดั บ การใชทั ก ษะกระบวนการทางวิท ยาศาสตรของ
นักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน โรงเรี ยนเศรษฐเสถี ยร ในพระราชู ป ถั มภ อยู ในระดั บ ดี เ ยี่ ยม 3. ผล
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิ น โรงเรี ยนเศรษฐเสถี ย ร
ในพระราชู ปถั มภ หลั งเรี ยนสูง กวากอนเรี ยน 4. ความพึ งพอใจตอการเรียนรู วิชาวิ ท ยาศาสตรดวยบทเรี ยน
คอมพิ วเตอรชวยสอนของนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ อยูใน
ระดับมาก
คําสําคัญ: บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร นักเรียนที่มีความบกพรองทาง
การไดยิน
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The use of computer assisted instruction on the science process skills
of Hearing Impaired Students at Setsatian School Under the Royal
Patronage of His Royal Highness Crown Prince Maha Vajiralongkorn
Wanida Chatwirakom
Faculty of Education Ramkhamhaeng University

Abstract
In this research investigation, the researcher ascertains the efficiency of computerassisted instruction (CAI) in enhancing science process skills. The researcher also examines the
levels at which science process skills are exercised. The researcher compared the academic
achievement of the hearing-impaired students enrolled at Setsatian School Under the Royal
Patronage of His Royal Highness Crown Prince Maha Vajiralongkorn prior to the commencement
of the study and after its completion. Furthermore, finally, the researcher determines the
degree of satisfaction expressed by these students with the learning of science through the use
of CAI. The research population consisted of fourteen Matthayom Sueksa Two hearing-impaired
students at Setsatian School Under the Royal Patronage of His Royal Highness Crown Prince
Maha Vajiralongkorn. The members of the research population were enrolled in the first
semester of the academic year 2014. They were all instructed through CAI on the Preparation
of Solutions Using the Volumetric Flask for a period of fifteen hours. The research instruments
consisted of an observation form for evaluating science process skills, an academic
achievement test on the Preparation of Solutions Using the Volumetric Flask, and a
questionnaire eliciting the level of satisfaction with the learning of science by means of CAI.
Fourteen copies of the questionnaire were returned (100 percent rate of return). The data
collected were analyzed through application of a computer software program. Using
techniques of descriptive statistics, the data collected were analyzed in terms of percentage
and mean. Findings are as follows: 1. CAI in enhancing the science process skills of the students
showed efficiency levels at 80.42/87.50. 2. The science process skills of the students were
found to be exercised at an excellent level. 3. The academic achievement of the students was
determined to be higher than prior to the study. 4. The satisfaction with the learning of science
of the students who were taught by means of CAI was expressed at a high level.
Keywords: computer assisted instruction, science process skills, Hearing Impaired
Students
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สนใจในตัวนักเรียนที่มีลกั ษณะพิเศษในกลุมที่บกพรอง
ทางการไดยิ น ซึ่ งจะมีลั ก ษณะคลายคลึ งคนปกติ
คอนขางมาก จึงเลื อ กใชการสอนวิท ยาศาสตรโดย
ทดลองนําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมาเชื่ อ มโยง
การพัฒนาศักยภาพของนักเรียนที่บกพรองทางการได
ยิน เพราะเปนสื่ อ ที่ ใ ชภาพประกอบการเรี ยนรู ซึ่ ง
สอดคลองกับนักเรียนที่ไมสามารถใชเสี ยงเรี ยนรู สิ่ ง
ตางๆ ได โดยเลื อ กโรงเรี ยนเศรษฐเสถี ยร ในพระ
ราชู ป ถั มภ ซึ่ งเปนโรงเรี ยนสอนนั ก เรี ยนที่ มีค วาม
บกพรองทางการไดยิน ที่จัดการเรียนรู แบบองครวม
คือสอนใหนักเรียนสามารถเรี ยนรู ไดมากที่ สุ ด เทาที่
ศักยภาพของนักเรียนแตละคนจะรับได โดยผูสอนจะ
ใชทุกวิธีชวยใหนักเรียนเกิดการเรี ยนรู ดั งนั้ น การใช
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน จะชวยทํ า ใหสอนได
สะดวกมากขึ้ น ทั้ งการจั ด การเรี ยนรู และการวั ด
ประเมินผล เนื่ อ งจากทางโรงเรี ยนเนนการจัด การ
เรียนรูใหนักเรียนสามารถประกอบอาชีพได ผู วิจัยจึ ง
เนนที่ทักษะกระบวนการทางวิท ยาศาสตรมากกวา
ดาน อื่ น แล ะจากป ญห าก ารจั ด ก ารศึ กษาใ น
สถานศึกษาสวนใหญที่พบวากําหนดสาระและผลการ
เรียนรู ที่คาดหวังไวมาก ทํ า ใหเกิ ด ปญหาหลั ก สู ต ร
แนน การวั ด และประเมิน ผลไมสะทอนมาตรฐาน
สงผลตอปญหาการจั ด ทํ า เอกสารหลั ก ฐานทาง
การศึ ก ษาและการเที ยบโอนผลการเรี ยน รวมทั้ ง
ปญหาคุ ณภาพ ของผู เรี ยนในดานความรู ทั ก ษะ
ความสามารถและคุณลักษณะที่พึงประสงคยังไมเปน
ที่นาพอใจ (กระทรวงศึกษาธิการ,2551,หนา1) ทํา ให
ผูวิจัยเจาะจงศึกษานักเรียนที่มีความบกพรองทางการ
ไดยินในดานการใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
ดานการทดลองโดยศึกษาการเตรียมสารละลาย เพียง

บทนํา
เนื่องจากนโยบายของกระทรวงศึกษาธิก าร
ในการพัฒนาเยาวชนของชาติเขาสูโลกยุคศตวรรษที่
21 มีจุดมุงหมายสงเสริมผูเรียนใหมีคุณธรรม รักความ
เปนไทย ใหมีทักษะการคิดวิเ คราะห สรางสรรค มี
ทักษะดานเทคโนโลยี สามารถทํ า งานรวมกั บ ผู อื่ น
และสามารถอยูรวมกับผูอื่นในสังคมโลกไดอยางสั น ติ
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, หนา 1) ทําใหการเรียน
การสอนในสถานศึกษาตองพั ฒ นาใหสอดคลองกั บ
นโยบาย มีการใชเทคโนโลยี ป ระกอบการเรี ยนการ
สอนมากมายเพื่ อ ทํ า ใหการเรี ยนการสอนนาสนใจ
และสามารถพั ฒ นาความสามารถของนั ก เรี ยนให
สามารถอยู รวมกั บ ผู อื่ น ในสั งคมโลกได ในสั งคม
ดังกลาวมีกลุมคนหลายประเภท ทั้งคนปกติ และคนที่
มีความบกพรองในดานตางๆ ทั้ งทางรางกาย และ
อารมณ ถาบุ ค คลเหลานี้ ส ามารถใชศั ก ยภาพของ
ตนเองไดอยางถูกตองเหมาะสมจะเปนกําลังของชาติ
อยางดียิ่ง การเรียนการสอนวิทยาศาสตร เปนศาสตร
แขนงหนึ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางเปนพลวัต ดังนั้ น
การสอนวิทยาศาสตรไมควรใชรูปแบบเดิมๆ แตควรมี
การเปลีย่ นแปลงใหเหมาะสมกับสภาพปจจุบัน และดึง
ศักยภาพของเยาวชนทุ ก คนออกมาใชในการศึ ก ษา
วิทยาศาสตรเพื่อเปนกําลังในการพัฒนาประเทศชาติให
เจริญกาวหนา ทั้งนี้เพราะคนในชาติจะมีความสามารถ
มากและนอยไมเทากัน อีกทั้งสภาพรางกายยังแตกตาง
กัน รวมทั้งเยาชนที่มีความบกพรองทางรางกาย ซึ่งไม
ควรนํามาเปนขอปดกั้นการแสวงหาความรู เพราะสภาพ
รางกายที่แตกตาง แตสามารถชดเชยไดดวยเทคโนโลยีที่
มีค วามทั น สมัยในปจจุบั น ดั งนั้ น ถาเปดโอกาสให
เยาวชนทุกคนไดเรียนรูจะทําใหมีโอกาสคนพบบุคคลที่
มีความรูความสามารถเฉพาะทางมากขึ้ น ซึ่ งผู วิจัย
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อยางเดียว เพื่อใหเกิดเอกภาพในการประเมินผลการ
เรียนของผูเรียนวา สามารถใชทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรมากนอยเพียงใด และทําการประเมินผล
ตามสภาพจริงโดยผูวิจัยใชแบบสังเกตเปนเครื่ อ งมือ
ประกอบการวิจัย แลวจึงวัดผลสัมฤทธิ์ท างการเรี ยน
กอนเรี ยนแล ะหลั ง เ รี ย น เพื่ อ ใ หการ วั ด แล ะ
ประเมินผลสะทอนมาตรฐานการเรียนมากที่สุด

ตัวแปรที่ศึกษา
การใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนฝก
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียนที่มี
ความบกพรองทางการไดยิน โรงเรียนเศรษฐเสถียร
ในพระราชูปถัมภ มีตัวแปรทีศ่ ึกษา ดังนี้
1. ทักษะการทดลอง ประกอบดวยทั ก ษะ
กระบวนการทางวิท ยาศาสตร 4 ดาน คื อ การวาง
แผนการทดลอง วิธีการทดลอง ความคลองแคลวใน
การทํางาน และการนําเสนอและลงขอสรุป
2. ความรู ประกอบดวย เรื่ อ งการเตรี ยม
สารละลายโดยใชขวดวัด ปริ มาตร การใชเครื่ อ งชั่ ง
และการใช ปเปต
3. ความพึงพอใจตอการเรียนรูวิชา
วิทยาศาสตรดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนของ
นักเรียนที่มคี วามบกพรองทางการไดยิน

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่ อ หาประสิ ท ธิ ภ าพของบทเรี ย น
คอมพิ วเตอรชวยสอนฝกทั ก ษะกระบวนการทาง
วิท ยาศาสตรสํ า หรั บ นั ก เรี ย นที่ มี ค วามบกพรอง
ทางการไดยินโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ
2. เ พื่ อ ศึ ก ษา ร ะ ดั บ ก า ร ใ ช ทั ก ษ ะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรของนั ก เรี ยนที่ มีค วาม
บกพรองทางการไดยิน โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระ
ราชูปถัมภ
3. เพือ่ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กอนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียนที่มีความ
บกพรองทาง
การไดยิน โรงเรี ยนเศรษฐเสถี ยร ในพระราชู ปถั มภ
4. เพื่อศึกษาความพึ งพอใจตอการเรี ยนรู
วิชาวิทยาศาสตรดวยบทเรียนคอมพิ วเตอรชวยสอน
ของนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน โรงเรียน
เศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ
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เชน บทเรียนทบทวน ฝกทั ก ษะและปฏิ บั ติ จําลอง
แบบ เกมทางการศึ ก ษา การสาธิต การทดสอบ
การไตถาม การแกปญหา แบบรวมวิธีต างๆ เขา
ดวยกัน เปนตน และการสอนเปนรายบุคคล
ทั ก ษะกระบวนการทางวิท ยาศาสตร ซึ่ ง
วรรณทิพา รอดแรงคา (2540 อางอิงใน วนิดา ฉั ต รวิ
ราคม,2549,หนา61–62) ไดแบงทัก ษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรไว 13 ทักษะ สรุปไดดังนี้ ทักษะการ
สั งเกต ทั ก ษะการจํา แนกประเภท ทั ก ษะการวัด

ประชากรที่ใชในการวิจัย
ประชากรที่ ใ ชทดลองไดแกนั ก เรี ย นที่
บกพรองทางการไดยิ น ระดั บ มัธยมศึ ก ษาปที่ 2 ที่
โรงเรียน
เศรษฐเสถียร ในพระราชู ป ถั มภ กรุ งเทพมหานคร
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2557 จํานวน 14 คน
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หองปฏิบัติการไดอยางเหมาะสมกับความสามารถและ
หนาที่ ซึ่งไมจําเปนตองใชประสาทสัมผัสทุกสวน โดย
ผู วิ จั ย ทํ า ก า ร ห า ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ข อ งบ ท เ รี ยน
คอมพิวเตอร ตามเกณฑประสิทธิภาพ 80/80 (E1/E2)
โดย 80 ตัวแรก หมายถึง คะแนนเฉลี่ ยของนั ก เรี ยน
ทั้งหมดที่ทําแบบฝกหัดทายกิจกรรมไดคะแนนไมต่ํ า
กวารอยละ 80 สวน 80 ตัวหลั ง หมายถึ ง คะแนน
เฉลี่ ยของนั ก เรี ยนทั้ งหมดที่ ทํ า แบบทดสอบวัด ผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรหลังเรียน ไดคะแนน
ไมต่ํ า กวารอยละ 80 และทํ า การประเมิน ผลการ
ทดลองตามสภาพจริง ใหเหมาะสมกับเด็กพิเศษ ดวย
แบบสังเกตทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรที่สราง
ขึ้น และเพื่อใหเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ ชั ด เจน จึงทํ า
การเปรียบเทียบผลสั มฤทธิ์ท างการเรี ยนกอนเรี ยน
และหลังเรียน จากการศึกษาทฤษฎีการเรียนรู ทํ า ให
งานวิจัยนี้มีการวัด ความพึ งพอใจตอการเรี ยนรู วิช า
วิทยาศาสตรดวยบทเรียนคอมพิ วเตอรชวยสอนรวม
ดวย

ทักษะการใชตัวเลข ทักษะการพยากรณ ทักษะการลง
ความคิ ด เห็ น ทั ก ษะการหาความสั มพั น ธระหวาง
สเปสกับเวลา ทักษะการสื่ อ ความหมาย ทั ก ษะการ
กําหนดและควบคุมตัวแปร ทัก ษะการตั้ งสมมติ ฐ าน
ทักษะการกํ า หนดนิ ยามเชิ งปฏิ บั ติ ก าร ทั ก ษะการ
ทดลอง และทั ก ษะการตี ค วามหมายขอมูล และลง
ขอสรุป
ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของบรูเนอร
(ชั ย วั ฒ น สุ ท ธิ รั ต น,2552,หนา27–28)
กลาววาสติปญญา
ของมนุษยแบงเปน 3 ขั้นใหญๆ คื อ ขั ้ น การเรี ย นรู
จากการกระทํา ขั้นการเรียนรูจากการคิด และ ขั้ น
การเรียนรูสัญลักษณ และนามธรรม และการเรี ยนรู
ไดผลดีที่สุด คือ การใหผูเรียนคนพบการเรี ยนรู ดวย
ตนเอง
ทฤษฎีการเชื่อมโยงของธอรนไดค (ชัยวัฒ น
สุทฺธิรัตน,2552,หนา18–19) กลาววากฎการเรี ยนรู
ของธอรนไดค มี 4 ขอ คือกฎแหงความพรอม กฎแหง
การฝกหัด กฎแหงการใช และกฎแหงผลที่พึงพอใจ
การเรี ยนรู แบบใชสมองเปนฐาน (Caine
and Caine,1990 อางอิงใน สมยศ ชิ ด มงคล,2549,
หนา157–158)
ไดกลาวถึงการทํางานของสมองของมนุษย และเสนอ
เปนแนวทางการเรียนรู สรุปไดวา การจัดการเรี ยนรู
ควรสรางบรรยากาศการเรี ยนรู ที่ ตื่ น ตั ว และมีก าร
ผอนคลาย เกิดความสะดวกสบาย และนาสนใจ
จากการศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวของ ทํา ให
ผูวิจัยนําภาพการตูนเคลือ่ นไหวมาประกอบการเรียนรู
ของนักเรียนที่บกพรองทางกายไดยิน ในลักษณะของ
สื่ อ บ ทเ รี ยนค อ มพิ วเ ตอ ร ชวยส อน ฝ กทั ก ษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร แบบบทเรียนประเภท
สอนทบทวน เพื่ อ ใหนักเรียนสามารถทํากิจกรรมการ
ทดลองเตรี ยมสารละลายได โดยเลื อ กพิ จารณาที่
ทักษะการทดลอง เพื่อเตรียมพรอมความสามารถของ
นักเรียนที่บกพรองทางการไดยิน ใหสามารถทํางานใน

การสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนประเภท
สอนทบทวน
การสรางบทเรี ย นคอมพิ วเตอรชวย
สอนฝกทั ก ษะกระบวนการทางวิท ยาศาสตร มี
ขั้นตอนดังนี้
1. ศึกษาหลักการ ทฤษฎี และ
แนวคิดเกี่ยวกับการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอน เพือ่ นักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน
จากหนังสือ วารสาร วิทยานิพนธ อินเตอรเน็ต
งานวิจัยตลอดจนศึกษาจากครูที่สอนในโรงเรียน
เศรษฐเสถียร ในพระราชูป ถั มภ
2. ศึกษาและวิเคราะหเนือ้ หา
เรื่องการเตรี ยมสารละลายโดยใชขวดวัดปริ มาตร
จากหนั งสือเรี ยนและคู มื อครู วิชาวิทยาศาสตร
และขอมูลความรูที่เ กี่ยวของและเอกสารที่ใ ชใน

61

Research and Development Journal Suan Sunandha Rajabhat University
Vol. 10 1st Supplementary (January) 2018

ก า ร ห า ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ข อ ง
บทเรี ยนคอมพิ วเตอรชวยสอนโดยทํา เปนขั้นตอน
ดังนี้
1. หาประสิทธิภาพรายบุค คล
ทําการทดลองครั้งแรก เปน
การหาประสิ ท ธิภ าพของเครื่ อ งมือ รายบุ ค คล ใช
นักเรียน 1 คน ไดจากการสุมตัวอยางอยางงาย จาก
นักเรียนจํานวน 16 คน ที่เรียนในระดับมัธยมศึกษาป
ที่ 2 ภาคเรี ยนที่ 2 ปการศึ ก ษา 2556 ทํ า การสอน
นักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินตามแผนการ
จัดการเรียนรูโดยสอนแบบองครวม และใชบทเรี ยน
คอมพิวเตอรชวยสอนประกอบการสอน ทํ า กิ จกรรม
ตามบทเรียน เมื่อ เรี ยบจบวัด ผลและวิเ คราะหตาม
เกณฑ 80/80 ผลที่ ไ ดจากบทเรี ย นที่ ส รางขึ้ น มี
ประสิทธิภาพ 80/85 สูงกวาเกณฑที่กําหนด ทํ า การ
แกไขบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดยสั งเกตจาก
พฤติกรรมการเรี ยนรู และการตอบคํ า ถามระหวาง
เรียน ดังนี้
1) ปรับสีพนื้ จากสีงาชางที่ไม
ดึงดูดความสนใจ เปลี่ยนเปนสีแดงที่ทําใหนักเรียน
สนใจ สังเกตจากการคลิกดูภาพรายละเอียดตางๆ ที่มี
สีสดใส ในเวลาที่ผสอนไมไดอยู
ู
ดวย
2) ภาพอุปกรณภายใน
หองทดลอง ปรับเปลี่ยนโดยตัดอุปกรณออก เพราะ
นักเรียนใหความสนใจอุปกรณอืน่ ที่ไมเกี่ยวกับการ
ทดลอง
3) ภาพเฟอรนิเจอรอื่นๆในหอง
ปรับเปลี่ยนโดยตัดออกใหเหลือโตะที่วางอุปกรณ
ตามที่เขียนในภาพนิ่ง เพื่อสรางเปนสือ่ ประสมเทานั้น
เพราะนักเรียนดูรายละเอียดของภาพมากกวาเนื้อหา
ที่เรียน
4) ภาพอุปกรณบางภาพมัวไม
ชัดเจน และบางภาพไมตัดขอความออกจึงปรับ แกไข
ภาพใหชัดเจน และตัดขอความที่แทรกระหวาง
รูปภาพออก

การประกอบการสอน เพื่อ นําเนื้อหามาสราง
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
3. นําเนื้อหาที่ไดมาวิเคราะห
แยกออกเปนหนวยตางๆ แลวคัดเลือกเนือ้ หาออกมา
เปน 4 หนวย โดยพิจารณาจากลักษณะเนื้อหาเรื่อง
การเตรี ยมสารละลายโดยใชขวดวัดปริมาตร ดังนี้
คือ การเตรียมสารละลายจากสารตัวอยางที่เปน
ของแข็ง การเตรียมสารละลายจากสารตัวอยางทีเ่ ปน
ของเหลว การใชเครื่องชั่ง และการใชปเปต
4. กําหนดจุดประสงคการเรียนรู
ในเนื้อหา แตละหนวย พรอมทั้งจํานวนคาบเรียนที่ใช
ในแตละสัปดาห
5. เขียนภาพนิ่งเพื่อสรางเปนสื่อ
ประสม
6. สรางบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอน โดยยึดขั้นตอน เนื้อหาและกิจกรรมตางๆ
พรอมทั้งแบบฝกหัดในแตละบทเรียน ตามแผนการ
จัดการเรียนรูดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนฝก
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
7. นําบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอนทีส่ รางขึ้นไปใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 ทาน
ตรวจสอบ
ความถูกตอง ดานเนื้อหา ดานภาษาที่ใช ดานการ
วัดผลประเมินผล และความเหมาะสมในดานเทคนิค
การสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เพือ่ นําไป
ปรับปรุงแกไขขอบกพรองตางๆ
8. ดําเนินการแกไขปรับปรุงและ
ตรวจสอบความสมบูรณของบทเรียน
9. นําบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอนทีต่ รวจแกไขเรียบรอยแลวไปทดลองใชกับกลุม
ตัวอยาง
ที่โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชู ปถั มภ ภาคเรียน
ที่ 2 ปการศึกษา 2556 เพื่อหาคุณภาพของบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน
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4) ปรับปุมที่ใหคลิกแสดงการชั่ง
สารใหอยูต่ําลงมาจากภาพการชั่ง เพือ่ ใหเห็นภาพการ
ชั่งที่ชัดเจนขึน้
5) ปรับปุมที่ใหคลิกแสดงการตวง
สารดวยปเปตใหอยูต่ําลง จากการตวงสารดวยปเปต
เพื่อใหเห็นภาพการใชปเปตที่ชัดเจนขึ้น
3. หาประสิท ธิภาพภาคสนาม
(try out)
ทําการทดลองสอนครั้ งที่ 3
ซึ่งเปนการหาประสิทธิภาพของเครื่ อ งมือ ภาคสนาม
โดยหาความสั มพั น ธระหวางกระบวนการในการ
เรียนการสอน และผลจากการเรี ยนดวยคา E1/E2
ตามเกณฑ 80/80 โดยใชกับนักเรียนจํา นวน 12 คน
ที่ ไ มซ้ํ า คนเดิ มที่ เ คยใชบทเรี ย นมาแลวในระดั บ
มัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา2556 ทํา
การสอนนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน และ
ใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ปรับปรุงแกไขแลว
ประกอบการสอน เมื่อเรียบจบวั ด ผลและวิเ คราะห
ตามเกณฑ 80/80 ผลที่ ไ ดจากบทเรี ยนที่ ส รางขึ้ น มี
ประสิทธิภาพ 80.42/87.50 สู งกวาเกณฑที่ กํ า หนด
ทําการแกไขบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดยสังเกต
จากพฤติกรรมการเรียนรูและการตอบคําถามระหวาง
เรียน ดังนี้
1) คงเสียงพูดประกอบการ
แปลภาษามือไว
2) ปรับภาพประกอบบางภาพ ที่
ยังตัดกระบอกตวงออกไมหมด
3) ปรับสีของขอความที่เฉลย
คําตอบ ในแบบทดสอบระหวางเรียน ใหเห็นความ
แตกตางระหวางการเฉลยคําตอบที่ถกู และคําเฉลย
คําตอบทีผ่ ิด
4) เพิ่มเฉลยในแบบทดสอบ
ระหวางเรียน ทุกสวนของเนื้อหา

5) ตัดเสียงพูดประกอบการ
แปลภาษามือออก
6) เพิ่มแบบทดสอบกอนเรียน
เพื่อใหนักเรียนไดฝกทําแบบฝกหัดใหมากขึ้น จะได
จดจํากระบวนการไดแมนยําขึ้น และเพิ่มเฉลยหลังทํา
แบบทดสอบหลังเรียน
7) เพิ่มปุมที่จะคลิกเพื่อออกจาก
บทเรียน
2. หาประสิทธิภ าพรายกลุม
ทําการทดลองสอนครั้ งที่ 2
เปนการหาประสิทธิภ าพของเครื่ อ งมือ รายกลุ ม ใช
นักเรียน 3 คน ที่เปนเด็ก เกง ปานกลาง และออน
อยางละ 1 คน ไดจากการสุมตัวอยางอยางงาย จาก
นักเรียนจํา นวน 16 คน ที่ ไ มซ้ํ า กั บ คนเดิ มที่ เ คยใช
บทเรียนมาแลวในระดับมัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่
2 ปการศึกษา 2556 ทํ า การสอนนั ก เรี ยนที่ มีค วาม
บกพรองทางการไดยิ น ตามแผนการจัด การเรี ยนรู
และใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ปรับปรุงแกไข
แลวประกอบการสอน เมื่ อ เรี ย บจบวัด ผล และ
วิเคราะหตามเกณฑ 80/80 ผลที่ ไ ดจากบทเรี ยนที่
สรางขึ้น มีประสิ ท ธิภ าพ 80/86.66 สู งกวาเกณฑที่
กําหนด ทําการแกไขบทเรียนคอมพิ วเตอรชวยสอน
โดยสั งเกตจากพฤติ ก รรมการเรี ยนรู และการตอบ
คําถามระหวางเรียน ดังนี้
1) ปรับสีพนื้ จากสีแดงที่ทําให
ปวดตาเปนสีเขียวที่ดูสบายตามากขึ้น เพราะนักเรียน
บางคนบอกปวดตาเวลาดูนานๆ
2) เพิ่มแบบทดสอบระหวางเรียน
ใหลองทําหลังเรียนรูแตละสวนของเนือ้ หา โดยมี
ขอความ
เฉลยใหเห็นหลังเลือกคําตอบแตละขอ
3) ปรับภาพอุปกรณบางชิน้ ที่ไม
จําเปนตองใชทดลองออก เชนกระบอกตวง เพื่อไมให
นักเรียนสับสน
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วิท ยาศาสตรที่ ผู วิจัยสรางขึ้ น และอ ธิ บ ายการใ ช
บทเรี ยน
4. ผูวิจัยทําการใชบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนกับนักเรียนที่บกพรองทางการไดยิ น ระดั บ
มัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2557 ที่
โ ร งเ รี ยน เ ศ ร ษฐ เ ส ถี ยร ใ น พ ร ะ ร า ชู ป ถั ม ภ
กรุงเทพมหานคร เปนเวลา 15 ชั่วโมง แบงเปนเวลา
เรียนในหองเรียน 3 ชั่วโมง ทําการทดสอบกอนเรี ยน
และใหนักเรียนเรียนเสริมดวยบทเรี ยนคอมพิ วเตอร
ชวยสอน 12 ชั่ วโมง แลวจึงทํ า การประเมิน ทั ก ษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร ทํ า แบบทดสอบหลั ง
เรียน และแบบสอบถามวัดความพึงพอใจ
5. ผู วิ จ ั ย ทํ า ก า ร ปร ะ เ มิ น ทั ก ษะ
กระบวนการทางวิท ยาศาสตรดานการทดลองตาม
สภาพจริง รวมกับครูผูสอนที่เปนลามภาษามือ โดยใช
แบบประเมิน ทั ก ษะกระบวนการทางวิท ยาศาสตร
แบบทดสอบวัด ผลสั มฤทธิ์ และแบบสอบถามวั ด
ความพึ งพอใจตอการเรี ยนรู วิช าวิท ยาศาสตรดวย
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ฉบับ สมบู ร ณที่ ส ราง
ขึ้น
6. นําคะแนนที่ไดในขัน้ ที่ 5 มาวิเคราะห
โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป

5) ปรับภาพอุปกรณในตัวเลือก
ทุกสวนของเนื้อหา ใหชัดเจนทุก
ภาพ
6) เนนคําในแบบทดสอบ
ระหวางเรียนใหชัดเจนดวยสี เพื่อใหนักเรียนสังเกตสิ่ง
ที่โจทยตองการถามไดชัดเจนขึ้น
10. นําบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอนไปใชจริงกับประชากรที่ใชในการ
วิจัย
วิธ ีดําเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่องการใชบทเรี ยนคอมพิ วเตอร
ชวยสอนฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของ
นั ก เรี ยนที่ มีค วามบกพรองทางการไดยิ น โรงเรี ย น
เศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ มีขั้นตอนดังนี้
1. สรางเครื่ อ งมือ ที่ ใ ชในการวิจัยซึ่ ง
ประกอบดวย บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนฝกทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร แผนการจัดการเรียนรู
แบบสั งเกตเพื่ อ ประเมิ น ทั ก ษะกระบวนการทาง
วิท ยาศาสตร ดานการทดลอง แบบทดสอบวั ด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบถามวัด ระดั บ
ความพึ งพอใจตอการเรี ยนรู วิช าวิท ยาศาสตรดวย
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน และนําไปหาคุ ณภาพ
ของเครื่องมือใหมีประสิทธิภาพกอนนําไปใช
2. ทําหนังสือขอความอนุ เ คราะหจาก
มหาวิทยาลั ยรามคํ า แหง ถึ งผู อํ า นวยการโรงเรี ยน
เศรษฐเสถียร
ในพระราชูปถัมภ กรุงเทพมหานคร เพื่อออกหนังสือ
ขอความรวมมือในการใชบทเรี ยนคอมพิ วเตอรชวย
สอน สอนฝกทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรนักเรียน
ที่บกพรองทางการไดยิน ระดับมัธยมศึกษาปที่ 2 ภาค
เรียนที่ 1 ปการศึ ก ษา 2557 จากโรงเรี ยนเศรษฐ
เสถียร ในพระราชูปถัมภ กรุงเทพมหานคร
3. ผู วิ จั ย ใ ห นั ก เ รี ยน ดู บ ท เ รี ยน
คอมพิ วเตอรชวยสอนฝกทั ก ษะกระบวนการทาง

ผลการวิเคราะหขอมูล
การวิจัยมีผลการวิเคราะหขอมูลดังนี้
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ตาราง 1 แสดงคาประสิทธิภาพของบทเรี ยนคอมพิ วเตอรชวยสอนฝกทั ก ษะกระบวนการทางวิท ยาศาสตร
สําหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ
บทเรีย นคอมพิ วเตอรชวย
คา
สอนฝกทักษะกระบวนการ ประสิทธิภาพ
ทางวิ ทยาศาสตร
(E1/E2)
บทเรี ยนคอมพิ วเตอรชวยสอน
ฝก ทั ก ษะ ก ระ บวน กา รท า ง 80.42/87.50
วิท ยาศาสตรเรื ่ อ งการเตรี ย ม
ส า ร ล ะ ล า ยโ ด ยใ ช ข วด วั ด
ปริ มาตร
จา ก ต า ร า ง 1 แ ส ด ง ว า บ ท เ รี ย น ทางการไดยิ น โรงเรี ย นเศรษฐเสถี ย ร ในพระ
คอมพิ วเตอรชวยสอนฝกทั ก ษะกระบวนการทาง ราชู ปถั มภ มี ค าปร ะสิ ทธิ ภ าพ (E1/E2) เท ากั บ
วิท ยาศาสตร สํ า หรั บ นั ก เรี ย นที่ มี ค วามบกพรอง 80.42/87.50
ตาราง 2 ระดับการใชทักษะกระบวนการทางวิ ทยาศาสตรของนักเรี ยนที่มีความบกพรองทางการไดยิ น
โรงเรี ยนเศรษฐเสถี ยร ในพระราชูป ถัม ภ
นักเรียน วิธ ีวางแผน วิธ ีการ
ความ
การนําเสนอ
รวม รอย แปล
คนที่
การทดลอง ทดลอง คลองแคลว
และ
(20) ละ
ผล
ในการทํางาน
ลงขอสรุป
1
5
5
4
5
19
95 ดีเยี่ยม
2
5
4
5
5
19
95 ดีเยี่ยม
3
5
5
5
4
19
95 ดีเยี่ยม
4
5
4
4
5
18
90 ดีเยี่ยม
5
4
5
5
4
18
90 ดีเยี่ยม
6
5
5
5
5
20
100 ดีเยี่ยม
7
5
5
5
5
20
100 ดีเยี่ยม
8
5
4
5
4
18
90 ดีเยี่ยม
9
5
4
5
4
18
90 ดีเยี่ยม
10
5
4
5
4
18
90 ดีเยี่ยม
11
4
5
4
4
17
85 ดีเยี่ยม
12
5
5
5
5
20
100 ดีเยี่ยม
13
5
4
5
4
18
90 ดีเยี่ยม
14
5
4
5
4
18
90 ดีเยี่ยม
รวม
4.86
4.50
4.78
4.43
18.57 92.85 ดีเยี่ยม
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จากตาราง 2 พบวาการใชทักษะ
กระบวนการทางวิท ยาศาสตรของนักเรียนที่มี
ความบกพรองทางการไดยิน โรงเรี ยนเศรษฐ
เสถี ยร ในพระราชู ปถั มภ โดยภาพรวมอยูในระดั บ

ดี เ ยี่ ยม(92.85) การใชทั กษะกระบวนการทาง
วิท ยาศาสตรดานการทดลองที่ ทาํ ไดดี ที่สุ ด คือ วิธี
วางแผนการทดลอง ดานที่ทําไดนอยที่สุด คือ การ
นําเสนอและลงขอสรุป

ตาราง 3 แสดงคาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน
โรงเรี ยนเศรษฐเสถี ยร ในพระราชูป ถัม ภ
นักเรียนคนที่ คะแนน กอนเรียน รอยละ คะแนน หลังเรียน
รอยละ
แปลผล
(20)
(20)
สูงขึ้น
1
5
25
14
70
2
10
50
20
100
สูงขึ้น
3
9
45
19
95
สูงขึ้น
4
8
40
18
90
สูงขึ้น
5
6
30
15
75
สูงขึ้น
6
5
25
15
75
สูงขึ้น
7
6
30
15
75
สูงขึ้น
8
7
35
16
80
สูงขึ้น
9
5
25
15
75
สูงขึ้น
10
9
45
20
100
สูงขึ้น
11
7
35
16
80
สูงขึ้น
12
8
40
18
90
สูงขึ้น
13
6
30
17
85
สูงขึ้น
14
5
25
14
70
สูงขึ้น
รวม
6.86
34.29
16.57
82.86
สูงขึ้น
จากตาราง 3 พบวาผลสั มฤทธิ์ท างการเรี ยนของ
นักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิ น โรงเรี ย น
เศรษฐเสถี ยร ในพระราชู ป ถั มภ โดยภาพรวมหลั ง
เรี ย น(82.86) สู ง กวา กอ นเรี ย น (34.29) เมื ่ อ

พิ จ า ร ณา ร า ยบุ ค ค ล พ บ วา นั ก เรี ย นทุ ก คน มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน
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ตาราง 4 คาเฉลี่ยความพึงพอใจตอการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตรดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนของนักเรียนที่มี
ความบกพรองทางการไดยิน โดยภาพรวมและรายขอ
ความพึงพอใจตอการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร
µ
แปลคา
1. ชวยใหเขาใจบทเรียนชัดเจนยิ่งขึ้น
2.07
นอย
2. ชวยทําใหบทเรียนสนุกนาเรียน
2.43
นอย
3. มีสีสันดึงดูดความสนใจ
3.43
ปานกลาง
4. มีเนื้อหาเปนขั้นตอนเรียนรูไดงาย
4.50
มากที่สุด
5. สะดวกในการทบทวนความรู
3.50
มาก
6. ทําใหสามารถทําการทดลองไดงายขึน้
4.29
มาก
7. ทําใหสามารถทําการทดลองตามไดงายขึ้น
4.29
มาก
8. ชวยทําใหจดจําไดงายขึน้
3.29
ปานกลาง
9. มีภาพที่สอื่ ความหมายใหเขาใจไดอยางชัดเจน
4.21
มาก
10. ทําใหการเรียนมีความเพลิดเพลิน
3.36
ปานกลาง
ภาพรวม

3.54

จากตาราง 4 แสดงวานั ก เรี ยนที่ มีค วามบกพรอง
ทางการไดยิ น มี ค วามพึ ง พอใจตอการเรี ยนรู วิช า
วิทยาศาสตรดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่ อ ง
การเตรี ยมสารละลายโดยใชขวดวัด ปริ มาตร โดย
ภาพรวมอยู ในระดั บ มาก (µ = 3.54) และเมื่ อ

มาก

พิจารณารายขอพบวาขอที่ 4 มีเ นื้ อ หาเปนขั้ น ตอน
เรียนรูไดงายอยูในระดับมากที่สุด(µ = 4.50) สวนขอที่
1 ชวยใหเขาใจบทเรียนชัดเจนยิ่งขึ้นอยูในระดั บ นอย
(µ = 2.07)

สรุปผลการวิจัย
การวิจัยเรื่องการใชบทเรี ยนคอมพิ วเตอร
ชวยสอนฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของ
นั ก เรี ยนที่ มีค วามบกพรองทางการไดยิ น โรงเรี ย น
เศรษฐเสถียร ในพระราชู ป ถั มภ สรุ ป ผลการวิจัยได
ดังนี้
1. บทเรี ยนคอมพิ วเตอรชวยสอนทั ก ษะ
กระบวนการทางวิท ยาศาสตร สํ า หรั บ นั ก เรี ยนที่ มี
ความบกพรองทางการไดยิน โรงเรี ยนเศรษฐเสถี ยร
ในพระราชูปถัมภ มีประสิทธิภาพ 80.42/87.50

2. ระดั บ การใชทั ก ษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรของนักเรียนที่มีความบกพรองทางการ
ไดยิน โรงเรียนเศรษฐเสถี ยร ในพระราชู ป ถั มภ อยู
ในระดับดีเยี่ยม
3. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนที่มีความบกพรอง
ทางการไดยิโ รงเรี ยน
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ประจํา จึงเกิดทักษะความชํานาญ เมื่อใหฝกฝนทักษะ
อื่นๆที่เกี่ยวกับการทํา งานของมือ จึงสามารถฝกฝน
และใชงานไดอยางรวดเร็วสอดคลองกั บ กฎแหงการ
ฝกหัด และกฎแหงการใชของธอรนไดค (ชั ยวั ฒ น
สุทฺธิรัตน, 2552,หนา 19) ที่วาการฝกหัดหรือกระทํ า
บอยๆ ดวยความเขาใจจะทําให การเรียนรู นั้ น คงทน
ถาวร กิจกรรมการเรี ยนรู ที่ ผู วิจัยจั ด ขึ้ น จัด ทุ ก วัน
อังคารถึงวันศุกรทําใหนักเรียนที่มีความบกพรองทาง
การไดยิ น มี โ อกาสใชมื อ ในการทํ า กิ จ กรรมทาง
วิทยาศาสตรและไดฝกหั ด ทุ ก วัน ที่ มีกิ จกรรม ทํ า ให
การเรียนรูเกิดขึ้นอยางตอเนื่ อ ง จึงมีค วามคงทนใน
การเรียนรู เมื่อทําการทดสอบจึงสามารถทําไดอยางมี
ประสิทธิภาพในระดับดีเยี่ยม นอกจากนี้ยังสอดคลอง
กั บ ทฤษฎี พั ฒ นาการทางสติ ป ญญา ของบรู เ นอร
(ชัยวัฒน สุทธิรัตน,2552,หนา 27-28) ที่กลาวถึงการ
เรี ย นรู จากการกระทํ า วา การเรี ย นรู จากการใช
ประสาทสัมผัสรับรูสิ่งตางๆ การลงมือกระทํ า ชวยให
เด็กเกิดการเรียนรูไดดี ทําใหนักเรียนทุกคนสามารถ
เตรียมสารละลายได สอดคลองกับงานวิจัยของอลิส า
เสนามนตรี (2551) ที่ ศึ ก ษาทั ก ษะการทดลองทาง
วิท ยาศาสตรของนั ก เรี ย นที่ เ รี ย นดวยบทเรี ย น
คอมพิ วเตอรชวยสอนและพบวาการเรี ยนโดยใช
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนชวยใหคะแนนเฉลี่ ย
ทักษะการทดลองแตกตางจากการเรี ยนแบบปกติ
แสดงวาสามารถใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนให
เกิดทักษะได
3. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนที่มีความบกพรอง
ทางการไดยิน โรงเรี ยน
เศรษฐเสถี ยร ในพระราชู ป ถั มภ หลั งเรี ยนสู งกวา
กอนเรี ย น อ าจเนื ่ อ งมาจากนั ก เรี ยนที่ มีค วาม
บกพ รองทางการ ไดยิ นมี โ อกา สลงมื อ เ ตรี ย ม
สารละลายดวยตนเอง ทําใหเกิดการสรางความรู ดวย
ตนเ อง จึ ง มี ค วา มเข าใ จใน เนื ้ อ หาส าระ แล ะ
กระบวนการอยางชั ด เจน เมื่ อ ทํ า การทดสอบ

เศรษฐเสถี ยร ในพระราชู ปถั มภ หลั งเรี ยนสู งกวา
กอนเรี ยน
4. ความพึ ง พอ ใจตอ กา รเ รี ย นรู วิ ช า
วิท ยาศาสตรดวยบทเรี ย นคอมพิ ว เตอรชวยสอน
ของนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินโรงเรี ยน
เศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ อยูในระดับมาก
การอภิปรายผล
จากการวิจัยมีประเด็นที่นาสนใจที่จะนํ า มา
อภิปรายผล ดังนี้
1. บทเรี ยนคอมพิ วเตอรชวยสอนทั ก ษะ
กระบวนการทางวิท ยาศาสตร สํ า หรั บ นั ก เรี ยนที่ มี
ความบกพรองทางการไดยิน โรงเรี ยนเศรษฐเสถี ยร
ในพระราชูปถัมภ มีประสิทธิภาพ 80.42 / 87.50 ซึ่ง
เปนไปตามเกณฑ 80/80 อาจเนื่องมาจากบทเรี ยนที่
สรางขึ้นมีเนื้อหาเปนขัน้ ตอนเรียนรูไดงาย นักเรียนที่มี
ความบกพรองทางการไดยินสามารถทบทวนบทเรีย น
แตละสวนไดอยางสะดวกและตอเนื่ อ งทุ ก วัน ทํ า ให
สามารถทําการทดลองไดงายขึ้ น จึงสามารถทํ า การ
ทดลองตามไดงายขึ้น ทําใหจดจําและทําแบบทดสอบ
ไดดวยตนเอง ทําใหการเรียนมีประสิทธิภาพสามารถ
นําไปจัดกิจกรรมการเรียนรูได สอดคลองกั บ กฎแหง
การใชของธอรนไดค (ชัยวัฒน สุทฺ ธิรั ต น,2552,หนา
19)ที่วาการฝกหัดหรือกระทําบอยๆ ดวยความเขาใจ
จะทําใหการเรียนรูนั้นคงทนถาวร และสอดคลองกั บ
งานวิจัยของธนวรรณ เพชรวงศ (2551) และอลิ ส า
เสนามนตรี (2551) ที่ ห าประสิ ท ธิภ าพบทเรี ย น
คอมพิ วเตอรชวยส อนวิ ช าวิท ยาศาสตร และได
บทเรียนที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ80/80 สามารถ
นําไปจัดกิจกรรมการเรียนรูไดผลดีเชนเดียวกัน
2. ระดั บ การใชทั ก ษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรของนักเรียนที่มีความบกพรองทางการ
ไดยิน โรงเรียนเศรษฐเสถี ยร ในพระราชู ป ถั มภ อยู
ในระดับดีเยี่ยม อาจเนื่ อ งมาจากนั ก เรี ยนที่ มีค วาม
บกพรองทางการไดยินใชมือในการติดตอสื่อสารเปน
68

Research and Development Journal Suan Sunandha Rajabhat University
Vol. 10 1st Supplementary (January) 2018

4. ความพึ ง พอ ใจตอ กา รเ รี ย นรู วิ ช า
วิท ยาศาสตรดวยบทเรี ย นคอมพิ ว เตอรชวยสอน
ของนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินโรงเรี ยน
เศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ อยูในระดับมาก อาจ
เนื่องมาจากบทเรี ยนคอมพิ วเตอรชวยสอนที่ ผู วิจัย
สรางขึ้นชวยใหนักเรียนที่มีความบกพรองทางการได
ยินสามารถเรียนรูไดดวยตนเองแมไมมีครูประจํา การ
คอยเปนลามภาษามื อ ทํ า ใหนั ก เรี ย นที่ มี ค วาม
บกพรองทางการไดยินเกิดความภาคภูมิใจในตนเองที่
สามารถเปนผู สรางความรู ดวยตนเอง ทั้ งนี้ เ พราะ
ปญหาของนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิ น
สวนใหญ คือ การบริการชวยเหลือทางการศึกษาที่ มี
ไมเพี ยงพอตามขอคนพบในงานวิจั ย ของเบลล
(Bell,2013) การมีบทเรียนคอมพิ วเตอรชวยสอนทํา
ใหนักเรียนที่เ รี ยนชากวาคนอื่ น สามารถศึ ก ษาดวย
ตนเองไดอยางไมจํากัดจํานวนครัง้ และไมตองขอความ
ชวยเหลือจากผูอื่นทําใหไมรูสึกถึงเจตคติทางลบตางๆ
เชนการเหยียดหยาม ความเบื่อหนาย เกลี ยด เสี ยใจ
และความสงสาร ซึ่งนักเรียนไมชอบตามขอคนพบใน
งานวิ จัยของอี ริ น (Erin,2009) นั ก เรี ยนที่ มี ค วาม
บกพรองทางการไดยินจึงมีความพึงพอใจตอบทเรี ยน
คอ มพิ ว เต อ รชวยส อนอยู ในระดั บ มาก เพราะ
บทเรียนที่สรางขึ้นสามารถชวยแกปญหาทางการเรียน
ได สอดคลองกับงานวิจัยของนุสรา หัวไผ (2552) ที่
ใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแลวนักเรียนมีเจตคติ
หลังเรียนสูงกวากอนเรียน แสดงวานักเรียนมีความพึง
พอใจในการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
ขอเสนอแนะงานการวิจัย
ผูวิจัยมีขอเสนอแนะจากผลการวิจัยดังนี้
1. ควรจั ด ชั่ ว โมงวิท ยาศาสตรให
นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนตนมี 2 ชั่วโมงติดกัน
เพื่อใหนักเรียนไดมีโ อกาสในการทํ า การทดลองได
อยางตอเนื่อง
2. ค ว ร จั ด นั ก เ รี ย น ที่ มี ป ญ ห า
คลายคลึงกันอยูหองเดียวกันเพื่อใหสะดวกในการจัด

ผลสั มฤทธิ์ท างการเรี ยนหลั งเรี ยน จึงมีผ ลสั มฤทธิ์
ทางการเรี ยนเพิ่ มสู งขึ้ น เมื่อ เที ย บกั บ ผลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรี ยนกอนเรี ยน ซึ่ งสอดคลองกั บ ทฤษฎี
การสรางความรู ดวยตนเอง (ชั ย วั ฒ น สุ ท ธิ ร ั ต น
,2552,หนา37–39) ที ่ ว าในการเรี ย นการสอน
ผู เรี ยนจะเปนผู มีบ ทบาทในการเรียนรู อยางตื่ น ตั ว
(active) ผูเรียนจะตองเปนผูจัดกระทํากับขอมูล หรื อ
ประสบการณตางๆ และจะตองสรางความหมาย
ใหกับสิ่งนั้นดวยตนเอง โดยการใหผูเรียนอยูในบริบ ท
จริ ง กา รจั ด กิ จ กรรมที่ เปดโอ กาสให ผู เรี ย น มี
ปฏิสัมพันธกับสื่อ วัสดุอุปกรณสิ่งของหรือขอมูลตางๆ
ที่เปนของจริงและมีความสอดคลองกั บ ความสนใจ
ของผู เรี ยน โดยผู เรี ยนสามารถจัด กระทํ า ศึ ก ษา
สํารวจ วิเคราะห ทดลอง ลองผิ ด ลองถู ก กั บ สิ่ งนั้ น ๆ
จนเกิดเปนความรูความเขาใจขึ้น ดังนั้ น เมื่อ ทดสอบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจึ งสามารถทํ า แบบทดสอบ
ไดผลดี นอกจากนี้ยังสอดคลองกับทฤษฎี ก ารเรี ยนรู
แบบใชสมองเปนฐาน (Caine and Caine,1990
อางอิงใน สมยศ ชิดมงคล,2549,หนา157–158) ที่วา
สมองจะเขาใจไดดี ที่ สุ ด เมื่อ ขอเท็ จจริ งและทั ก ษะ
ตา งๆ เ หล านั้ นมี ค วา มเ ชื่ อ มโ ยงกั บ ความจํ า
เหตุการณ/สถานที่ ที่มีลักษณะสัมพันธหรืออิงอยู กั บ
ธรรมชาติ ในกรณีนี้กิจกรรมการเรียนรูที่ฝ กทั ก ษะให
นั ก เรี ยนที่ มีค วามบกพรองทางการไดยิ น มีค วาม
สอดคลองและสัมพันธกับบทเรียนคอมพิ วเตอรชวย
สอนที่ผูวิจัยสรางขึ้น ทําใหสมองจดจําและเขาใจไดดี
จึงทําแบบทดสอบไดในระดั บ ดี เ ยี่ ยม สอดคลองกั บ
งานวิ จั ย ขอ งสิ ท ธิ ก ร ก าญจน โพธิ์ (2550) ที่ มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในระดับมากที่ สุ ด เชนกั น
สวนงานวิจัยของธนวรรณ เพชรวงศ (2551) อลิ ส า
เสนามนตรี (2551) นุสรา หัวไผ (2552) และสันติชั ย
วิช า ภราดร สุ รี ยพงษ และณพศิ ษฏ จัก รพิ ทั ก ษ
(2554) ลวนยืนยันวาการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอนชวยใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นได
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กิจกรรมการเรี ยนรู เชนนั ก เรี ยนที่ มีค วามบกพรอง
ทางการไดยินในปการศึกษา2557 มีนักเรียนหลายคน
มีปญหาในลักษณะซ้ําซอน เชนมีความบกพรองดาน
สายตา ในลักษณะตาฟางถึงตาบอด 1 ขาง ทํ า ใหใน
ชวงแรกนักเรียนแทบจะลงมือทํากิจกรรมพรอมเพื่อน
ไมได เพราะมองไมเห็นอุปกรณ แตเนื่องจากกิจกรรม
นี้มีสอนนอกเวลาเรียนติ ด ตอกั น ทุ ก วัน อั งคารถึ งวัน
ศุ ก รทํ า ใหนั ก เรี ยนมีโ อกาสฝกฝนและใชประสาท
สัมผัสชวยในการเรียนรู โดยใชมือคลําหาปากภาชนะ
และใชปเปตวางในภาชนะกอนปลอยสารละลายจนทํา
ใหเตรียมสารละลายไดเหมือนเพื่อนๆ สวนการชั่งสาร
นักเรียนแกปญหาโดยเลือกบีกเกอรใบเดิ มในการชั่ ง
สารทําใหสามารถปรับตุมน้ําหนักไดทันที ผูวิจัยจึงตอง
คอยเปลี่ยนบีกเกอรใหมีขนาดที่แตกตางกันเพื่อฝกฝน
การชั่งสารของนักเรียน จากสิ่งที่คนพบทําใหทราบวา
นักเรียนทุกคนสามารถฝกฝนทักษะไดแตใชเวลาใน
การฝกฝนมากและนอยไมเทากัน
3. ควรเปดโอกาสใหนักเรียนที่ เ รี ยน
ดวยกั น แกปญหาดวยกั น เองกอนลงมือ ชวยเหลื อ
ในทั น ที ดั งเชนนั ก เรี ยนที่ มี ป ญหาซ้ํ า ซอนดาน
สติปญญาในลักษณะเรียนชากวาเพื่อนๆ ขณะที่ผูวิจัย
สั งเกตเด็ ก ที่ มีป ญหาทางสายตาและแกปญหาให
ปรากฏวาเพื่อนนักเรียนที่เรียนดวยกันไดพยายามชวย
เพื่อนโดยการเปนลามภาษามือให เมื่อเพื่อนทีเ่ รียนชา
อานหนังสือไมได ผู วิจัยจึ งใหเพื่ อ นที่ อ ยากชวยไดมี
โอกาสเปนลามภาษามือคนละขอความ และใหเพื่อนที่
มีปญหาดูแ ละคิดตามเพื่ อ ตอบปญหาจนในที่ สุ ด ตั ว
นักเรียนที่มีปญหาหลายคนขอมีส วนรวมในการเปน
ลามเพื่อชวยคนอื่นบาง ทําใหสามารถเขาใจภาษาที่
เปนขอคําถามไดงายขึ้ น และเมื่อ ใหทํ า แบบฝกหั ด
Faculty of นักเรียนทุกคนสามารถเขาใจโจทยปญหา
ไดดีและสามารถทําไดตามความสามารถของตนเอง
โดยไมตองเรียกหาครูที่เปนลามภาษามือ ในการแปล
ขอความเหมือนตนชั่วโมงที่เรียน
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