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บทคัดย่อ
การวิจยั ครังV นีVมวี ตั ถุประสงค์ 1) เพือZ สังเคราะห์รูปแบบการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจทิ ลั เพือZ ส่งเสริมการเรียนรู ้ สําหรับนักศึกษา
บกพร่องทางการได้ยนิ แบบเรียนร่วม และ 2) เพือZ ประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั เพือZ ส่งเสริมการเรียนรู ้
สําหรับนักศึกษาบกพร่องทางการได้ยนิ แบบเรียนร่วม กลุ่มเป้ าหมาย ได้แก่ ผูเ้ กีZยวข้อง 5 กลุ่ม จํานวน 155 คน และผูเ้ ชีZยวชาญ จํานวน 9 คน
เครืZองมือทีใZ ช้ ได้แก่ แบบสอบถามบริบท ปัญหา และความต้องการรูปแบบของผูเ้ กียZ วข้อง และแบบสอบถามความคิดเห็นผูเ้ ชีZยวชาญทีมZ ตี ่อ
ความเหมาะสมของรูปแบบ สถิตทิ ใZี ช้ ไดแ้ ก่ ค่าเฉลียZ และส่วนเบียZ งเบนมาตรฐาน
ผลการวิจยั พบว่า 1) รู ปแบบการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทลั เพืZอส่งเสริมการเรียนรู ส้ าํ หรับนักศึกษาบกพร่ องทางการได้ยิน
แบบเรียนร่วม ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก คือ ส่วนทีZ 1 นโยบาย และหลักการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ ประกอบด้วย การเรียนรูใ้ นศตวรรษทีZ 21
เน้นทีหZ ลัก 3R4C และการเรียนรูข้ องนักศึกษาบกพร่ องทางการได้ยิน แบบเรียนร่ วม มีบดั ดีV ส่วนทีZ 2 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทลั
สําหรับนักศึกษาบกพร่องทางการได้ยินแบบเรียนร่ วม ประกอบดว้ ย หลักการเรียนรู ้ กิจกรรมการเรียนรู ้ และการประยุกต์ใ ช้เทคโนโลยี
ใน การจัดกิจกรรม และส่วนทีZ 3 ตัวชีVวดั การเรียนรู ้ ประกอบด้วย คุณลักษณะของกิจกรรมการเรียนรูแ้ ละคุณลักษณะของผูเ้ รียน และ
2) ความเหมาะสมของรูปแบบการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั เพือZ ส่งเสริมการเรียนรูส้ าํ หรับนักศึกษาบกพร่องทางการได้ยนิ แบบเรียนร่วม
ประกอบดว้ ย 1) ความเหมาะสมของหลักการ แนวคิดการจัดการเรียนรูโ้ ดยรวมอยู่ในระดับมากทีสZ ุด 2) ความเหมาะสมขององค์ประกอบของ
รูปแบบโดยรวมอยู่ในระดับมากทีสZ ุด 3) ความเหมาะสมของกิจกรรมการเรียนรูโ้ ดยรวมอยู่ในระดับมากทีสZ ดุ 4) ความสอดคล้องของกิจกรรม
การเรียนรูโ้ ดยรวมอยู่ในระดับมากทีสZ ุด และ 5) ความเหมาะสมขององค์ประกอบกิจกรรมการเรียนรูโ้ ดยรวมอยู่ในระดับมากทีสZ ุด
คําสําคัญ: กิจกรรมการเรียนรู ้ นักศึกษาบกพร่องทางการได้ยนิ เรียนร่วม
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ABSTRACT
The objective of this research is to 1) synthesize a digital technologies application model to promote learning
for hearing-impaired students in an inclusive class, and 2) evaluate the suitability of the digital technology application
model to promote learning for hearing-impaired students in an inclusive class. The target group consisted of 5 groups
of related parties which included 155 people and 9 experts. Instruments used were a questionnaire about context,
problems, and needs of relevant parties, and questionnaires eliciting experts’ opinions toward suitability of model.
The statistical methods used were means and standard deviation.
The results were as follows. 1) The digital technology application model to promote learning for hearingimpaired students in an inclusive class consisted of 3 main parts as follows: part 1, policies and principles of learning
activities, consisting of learning in the 21st century which focuses on the principles of 3R4C, students with hearing
impairments was inclusive class together with a buddy and emphasized practicality; part 2, the digital technology
application for hearing-impaired students in an inclusive class consisted of learning principles, learning activities; and
part 3, learning indicators consisted of the characteristics of the learning activities, and the characteristics of the
learners. And, 2) Suitability of the digital technology application model to promote learning for hearing-impaired
students in an inclusive class consisted of the followings:1) suitability of the principles and the learning management
concepts were at the highest level, 2) the suitability of the components of all 3 parts of the model in overall was at the
highest level, 3) the suitability of the learning activities overall was at the highest level, 4) the consistency of overall
learning activities was at the highest level, and 5) the suitability of the components of learning activities in overall
was at the highest level.
Keywords: Learning activity; Hearing-impaired study; Mainstream
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บทนํ า
การศึ กษาถือ เป็ น รากฐานทีZสาํ คัญในการพัฒ นาทรัพยากร
มนุษย์ ผูบ้ กพร่องทางการได้ยนิ เป็ นผู ้พิการประเภทหนึZงทีคZ วรได้รบั
การศึ กษาตามความสามารถ และความสนใจของแต่ ล ะบุค คล
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเปิ ดรับผูเ้ รียนบกพร่องทางการได้ยิน
เข้า มาเรียนร่ ว มกับ ผู เ้ รี ยนปกติ (มหาวิทยาลัย ราชภัฏสกลนคร,
ศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการระดับอุดมศึกษา [DSS.], 2556, น. 4)
จากการสอบถามอาจารย์ผูส้ อน พบว่า ผูเ้ รียนบกพร่องทางการได้ยิน
เรี ย นไม่ ท นั ในชัVน เรี ย นส่ ง ผลต่ อ การวัด ผลประเมิน ผล ทํา ให้
ผลสัม ฤทธิyทางการเรียนตําZ กว่าผูเ้ รียนปกติเรียนร่ วม และสํารวจ
ความคิด เห็น จากอาจารย์ผูส้ อนในมหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุ่ม ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 11 แห่ง พบว่า มีการจัดการศึกษาแบบเรียน
ร่วมสําหรับผู ้บกพร่องทางการได้ยนิ ทังV หมด 7 แห่ง พบว่า ผูเ้ รียน
บกพร่องทางการได้ยนิ มีผลสัมฤทธิyทางการเรียนตําZ กว่าผูเ้ รียนปกติ
เรียนร่วม (แพรตะวัน จารุตนั , วรปภา อารีราษฎร์, และธรัช อารีราษฎร์,
2561, น. 108) ซึZงผูบ้ กพร่ องทางการได้ยนิ เป็ นกลุ่มคนพิการทีZมี
การปรับตัวช้าทีZสุด ในกลุ่มของผู พ้ กิ ารทังV หมด เนืZองจากไม่ไ ด้ยิน
เสียงจึงทําใหเ้ กิดการรับรูช้ า้ ส่งผลให้ผลสัมฤทธิyทางการเรียนของ
ผูบ้ กพร่องทางการได้ยนิ ตําZ กว่าผูเ้ รียนปกติ (ศิรพิ ร น้อยอําคา, และ
ปรีชา น้อยอําคา, 2558, น. 376)
การศึกษาความต้องการของผูเ้ รียนบกพร่องทางการได้ยนิ พบว่า
ลักษณะการเรียนรูแ้ บบใช้สายตา มีความสนใจในด้านเทคโนโลยี
ทีZทนั สมัย เช่ น คอมพิวเตอร์ ไลน์ อิน เทอร์เน็ ต มากทีZสุ ด และ
แนวทางการปรับเปลีZยนการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของผูเ้ รียน ประกอบด้ว ย การปรับเปลียZ นวิธีการสอนของ
ครู การปรับเปลีZยนสืZอการสอน การปรับเปลีZยนด้า นการวัด ผล
ประเมินผล (มลิว ลั ย์ ธรรมแสง, ผดุ ง อารยะวิญ{ู , และประกฤติ
พูลพัฒน์, 2559, น. 19) ผู ว้ จิ ยั จึงได ศ้ ึก ษาเอกสารงานวิจยั ทีZ
เกีZยวข้องกับการจัดการเรียนรูส้ าํ หรับนักศึกษาบกพร่องทางการได้
ยินแบบเรียนร่ วม และสํารวจความคิด เห็น ของผู ท้ Zเี กีZย วข อ้ งกับ
การจัด การศึ ก ษาแบบเรียนร่ ว ม นํา มากํา หนดกรอบแนวคิด ใน
การจัดการศึกษาแบบเรียนร่วม ในประเด็น บริบทของมหาวิทยาลัย
การเรี ย นรู ข้ องผู เ้ รี ยนบกพร่ อ งทางการได้ยิน รู ป แบบการจัด
การเรียนการสอน และสือZ การเรียนรู ้

จากประเด็นทีศZ ึกษาผูว้ จิ ยั นํามาร่างรูปแบบตามกรอบแนวคิด
ได้องค์ประกอบของรูปแบบ 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนทีZ 1 นโยบาย และ
หลักการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ ทีจZ ดั การเรียนรู ใ้ นศตวรรษทีZ 21
มุ่งเน้น ให้ผูเ้ รียนฝึ กคิดแก้ปญ
ั หา ทํางานร่ วมกัน และสร้างสรรค์
ผลงานโดยการเรี ย นรู ข้ องนัก ศึ ก ษาบกพร่ อ งทางการได้ยิ น
เป็ นแบบเรียนร่ วม มีบดั ดีV โดยเรียนรู แ้ บบปฏิบตั ิจริง และเรียนรู ้
ผ่านสือZ ส่วนทีZ 2 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั สําหรับนักศึกษา
บกพร่ องทางการได้ยินแบบเรียนร่วมใช้หลักการเรียนรู ห้ อ้ งเรียน
กลับด้านทีZผูเ้ รียนสามารถเรียนรู เ้ นืVอหาจากสืZอมาก่ อนจากทีZบา้ น
เรียนซําV ได้หลายรอบและร่วมทํากิจกรรมในชันV เรียนร่ วมกับเพืZอน
ด้ว ยขันV ตอนของเทคนิค เพืZอนคู่ คิด ภายใต้ก ระบวนการเรียนรู ้
แบบ MIAP ทีเZ ป็ นกระบวนการถ่ายทอดความคิดและความเข้าใจ
ของแต่ ล ะบุค คลประกอบด้ว ย 4 ขันV ตอน คือ ขันV สนใจปัญ หา
(Motivation) ขัVน ศึ ก ษาข้อ มู ล (Information) ขัVน พยายาม
(Application) และขันV สํา เร็จ ผล (Progress) ซึZง ผู เ้ รียนสามารถ
สร้า งองค์ค วามรู ใ้ หม่ ด ว้ ยตนเอง มีค วามสนใจ และพอใจ
ในการเรียน ควบคู่กบั การสือZ สารระหว่างผูเ้ รียนกับผูเ้ รียนและผูเ้ รียน
กับผู ้สอน ทําให ้ผลสัมฤทธิyทางการเรียนดีขVนึ (ณัฐพล ธนเชวงสกุล,
2562, น. 91) โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ในการจัดกิจกรรม
การเรีย นรู ้ ทีZใ ช้สZือวีดีทศั น์ใ นการจัด การเรียนรู ้ โดยสืZอวีดีทศั น์
จะประกอบด้วย รูปภาพ ข้อความแสดงขันV ตอน และล่ามภาษามือ
ตามแนวทางของเกนทรี ชินน์ และมัลตัน (Gentry, M.M., Chinn,
K.M., and Moulton, R.D., 2005, p. 394) พบว่า ประสิทธิภาพ
การเรี ย นรู ข้ องผู บ้ กพร่ อ งทางการได้ยิ น โดยใช้สZือ ทีZมีรู ป ภาพ
ข้อความ และภาษามือ ดีกว่าการใช้ขอ้ ความเพียงอย่างเดียว และ
เครืZองมือ สนับ สนุ น การเรียนรู ้ คือ Google classroom เป็ น
เทคโนโลยีใน การจัดการเรียนรู ท้ ลZี ดข้อจํากัดในการสือZ สารภายใน
ชันV เรียนเพียงอย่างเดียว ลดอุปสรรคต่อการจัดการเรียนรูท้ าํ ให้เกิด
โอกาสในการสร้า งความปฏิ ส มั พัน ธ์ร ะหว่ า งผู ส้ อนกับ ผู เ้ รี ย น
ช่วยแก้ปญั หาความสิVนเปลืองด้านกระดาษ ค่าใช้จ่ายของการจัดทํา
รายงาน และเกิดระบบใหม่ในการจัดส่งและจัดเก็บผลงานต่าง ๆ
ของผูเ้ รียน มีความเหมาะสมกับการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย
เป็ น อย่ างมากเพราะเป็ น นวัต กรรมเรีย นรู ใ้ หม่ มีค วามทัน สมัย
(สุม นา สุข พัน ธ์, 2561, น. 156) Social media (Line)
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เป็ น แอพพลิเ คชัน สําหรับติด ต่ อ สืZอสารระหว่ างเพืZอนและผู ส้ อน
ทีZสามารถสืZอสารแบบกลุ่มและแบบส่วนตัว ทังV การพิมพ์ขอ้ ความ
และวีดโี อ (นรินทร์ อยู่ด,ี และกฤษณะ ภักดีพงษ์, 2557, น. 12)
และ Scratch เป็ นโปรแกรมทีมZ บี ล็อกคําสังZ ทีนZ าํ มาวางต่อกัน ผูใ้ ช้
ไม่ ต อ้ งพิม พ์ค ํา สังZ ใหม่ ท งัV หมดช่ ว ยลดข้อ ผิด พลาดในการพิม พ์
ควบคุมการทํางานแบบมีเงือZ นไข และทําซําV ตัวโปรแกรมสามารถ
สอนให้ผูเ้ รียนมีทกั ษะในการเขียนโปรแกรมและสามารถถ่ายทอด
ความคิดต่อยอดไปสูก่ ารเขียนโปรแกรมอย่างถูกต้อง (รัชฎา เทพประสิทธิy,
และสุธิดา ชัยชมชืZน, 2561, น. 38) และส่วนทีZ 3 ตัวชีVวดั การเรียนรู ้
ทีZประกอบด้วย คุณลักษณะของกิจกรรมการเรียนรูแ้ ละคุณลักษณะ
ของผู เ้ รียนจะช่ วยในการส่งเสริมให้น กั ศึ กษาบกพร่องทางการได้ยิน
สามารถทีZจะเรียนรู ไ้ ด้อย่ างมีประสิทธิภาพมากขึVน เมืZอได้กรอบของ
รู ป แบบแล้ว นํ า เสนอต่ ออาจารย์ทีZ ป รึ ก ษาเพืZ อ ขอรับคําแนะนํ า
และข้อเสนอแนะ จากนันV ทําการปรับปรุงและประเมินความเหมาะสม
ของรู ปแบบโดยผู เ้ ชีZ ยวชาญ ก่ อนนําไปพัฒนากิจกรรมการเรี ยนรู ้
ในลําดับต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจยั
1. เพืZอสังเคราะห์รูปแบบการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจทิ ลั
เพืZอ ส่ ง เสริม การเรีย นรู ส้ าํ หรับนักศึ ก ษาบกพร่ องทางการได ย้ ิน
แบบเรียนร่วม
2. เพือZ ประเมินความเหมาะสมของรู ปแบบการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีดิจิทลั เพืZอส่งเสริมการเรียนรูส้ าํ หรับนักศึกษาบกพร่ อง
ทางการได้ยนิ แบบเรียนร่วม
ขอบเขตการวิจยั
1. การศึ กษาในครังV นีV ศึก ษาพืVน ทีZใ นมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กลุ่ ม ภาคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ ทีZม ีก ารจัด การเรี ย นการสอน
แบบเรียนร่วมสําหรับนักศึกษาบกพร่องทางการได้ยนิ
2. ขอบเขตด้านเนืVอหา
2.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ รูปแบบการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ดิจทิ ลั เพือZ ส่งเสริมการเรียนรูส้ าํ หรับนักศึกษาบกพร่องทางการได้ยนิ
แบบเรียนร่วม

2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ องค์ประกอบของรูปแบบและผล
การประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ
3. ขอบเขตด้านเวลา
การศึกษาครังV นีVศึกษาในช่วงระหว่างวันทีZ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
2562 ถึงวันทีZ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

วิธีดําเนิ นการวิจยั
วิธกี ารสังเคราะห์รูปแบบ โดยใช้การสังเคราะห์ขอ้ มูลจากข้อมูลดิบ
(Primary analysis) (สัญญา เคณาภูม,ิ 2562, น. 94) ตามขันV ตอน ดังนีV
1. ศึ ก ษาเอกสารและงานวิจ ัย ทีZเ กีZ ย วข้อ งกับ การสํา รวจ
ความคิดเห็นเกีZยวกับบริบท ปัญหา และความต้องการรูปแบบ
2. สํารวจความคิดเห็นเกีZยวกับบริบท ปัญหา และความต้องการ
รูปแบบ จากผูเ้ กีZยวข้อง 5 กลุม่ จํานวน 155 คน
3. นําประเด็นการสํารวจ การศึกษาเอกสาร และงานวิจยั ทีZ
เกีZยวข้อง มากําหนดกรอบแนวคิดในการร่างรูปแบบ
4. ร่างรู ปแบบการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั เพือZ ส่งเสริม
การเรียนรู ้ สําหรับนักศึกษาบกพร่องทางการไดย้ นิ แบบเรียนร่วม มี
องค์ประกอบของรูปแบบ 3 ส่วน
5. ประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ
กลุ่มเป้ าหมาย
1. ผูเ้ กีZยวข้องในการสอบถามบริบท ปัญหา และความต้องการ
รู ปแบบ 5 กลุ่ม ได้แก่ อาจารย์ผูส้ อน ล่ามภาษามือ นักศึกษาปกติ
เรียนร่วม นักศึกษาบกพร่องทางการได้ยนิ และผูป้ กครอง
2. ผูเ้ ชีZยวชาญสําหรับประเมิน ความเหมาะสมของรู ปแบบ
การประยุกต์ใ ช้เทคโนโลยีดิจิทลั เพืZอส่งเสริม การเรียนรู ้ สํา หรับ
นักศึกษาบกพร่องทางการได้ยนิ แบบเรียนร่วม จํานวน 9 คน ได้มา
โดยการเลือกแบบเจาะจง เป็ นผูส้ าํ เร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
ในสาขาวิช าทางด้า นคอมพิว เตอร์ห รือ เทคโนโลยีส ารสนเทศมี
ประสบการณ์ส อนนัก ศึ ก ษาบกพร่ องทางการได้ยิน อย่ า งน้อ ย 1
ปี การศึกษา จากมหาวิทยาลัยทีZมกี ารจัดการเรียนการสอนสําหรับ
นักศึกษาบกพร่องทางการได้ยนิ

51
เครืองมือการวิจยั
ผู ว้ ิจ ยั ได้ด ํา เนิ น การสร้า งเครืZ อ งมือ และหาคุ ณ ภาพของ
เครืZองมือตามลําดับขันV ตอนดังต่อไปนีV
1. แบบสอบถามบริบท ปัญหา และความต้องการรู ปแบบ
การประยุ ก ต์ใ ช้เทคโนโลยีดิจิทลั เพืZอ ส่ง เสริม การเรียนรู ส้ าํ หรับ
นักศึกษาบกพร่ องทางการได้ยินแบบเรียนร่ วมโดยมีลกั ษณะของ
เครืZองมือทีใZ ช้ในการวิจยั ประกอบด้วย 5 ตอน ดังนีV
ตอนทีZ 1 คําชีVแจง
ตอนทีZ 2 ข้อมูลทัวไปของผู
Z
ต้ อบแบบสอบถาม
ตอนทีZ 3 บริบทของรู ปแบบประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่
ด้านบริบทของมหาวิทยาลัย และผูบ้ ริหาร ด้านกิจกรรมการเรียน
การสอน ด้านสือZ การเรียนการสอน และด้านนักศึกษา
ตอนทีZ 4 ปัญหาของรูปแบบประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่
ด้านสือZ การเรียนการสอน ด้านอาจารย์ผูส้ อน ด้านรูปแบบการเรียน
การสอน และด้านนักศึกษา
ตอนทีZ 5 ความต้องการรูปแบบ
2. แบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ โดยมีลกั ษณะ
ของเครืZองมือทีใZ ช้ในการวิจยั เครืZองมือทีใZ ช้ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถาม
ประกอบด้วย ข้อคําถามทังV หมด 4 ตอน ดังนีV
ตอนทีZ 1 คําชีVแจง
ตอนทีZ 2 ข้อมูลทัวไปของผู
Z
ต้ อบแบบสอบถาม
ตอนทีZ 3 แบบสอบถามเกีZยวกับความเหมาะสมของรู ปแบบ
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั สําหรับนักศึกษาบกพร่องทางการได้ยนิ
แบบเรี ยนร่ วมเพืZอส่งเสริมการเรียนรู จ้ ําแนกรายด้าน และรายข้อ
จํานวน 5 ด้าน ได แ้ ก่ ด้านทีZ 1 หลักการและแนวคิ ดของรู ปแบบ
โดยรวมด้านทีZ 2 องค์ประกอบของรู ป แบบทังV 3 ส่ วน ด้านทีZ 3
กิจกรรมการเรียนรู แ้ บบห้องเรียนกลับด้านโดยใช้กระบวนการ MIAP
ด้านทีZ 4 ความสอดคลอ้ งของกิจกรรมการเรียนรู ต้ ามรู ปแบบ และ
ด้านทีZ 5 องค์ประกอบของกิจกรรมการเรียนรู ้
ตอนทีZ 4 ข้อเสนอแนะเกีZยวกับความเหมาะสมของ
รูปแบบการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจทิ ลั สําหรับนักศึกษาบกพร่อง
ทางการได้ยนิ
2. การสร้างเครืZองมือทีZใ ช้ในการวิจยั เครืZองมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล มีขนัV ตอนการสร้าง ดังนีV

2.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ทีZเกีZยวข้องกับ
การประยุก ต์ใ ช้เ ทคโนโลยีดิจิทลั สํา หรับนัก ศึ กษาบกพร่ องทาง
การได้ยนิ
2.2 กําหนดขอบเขตคําถามให้ครอบคลุมกรอบแนวคิด
วัต ถุ ป ระสงค์ และองค์ป ระกอบทีZท ํา ให้ท ราบถึง ประยุ ก ต์ใ ช้
เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั สําหรับนักศึกษาบกพร่องทางการได้ยนิ แล ้วนํามา
เป็ นข้อมูลในการสร้างแบบสอบถาม
2.3 นําร่ างแบบสอบถามเสนออาจารย์ทปZี รึกษาตรวจสอบ
แก้ไข และเสนอแนะปรับปรุงเพืZอความเหมาะสม และถูกต้องของ
แบบสอบถาม
3. การหาคุณภาพของแบบสอบถาม การหาคุณ ภาพของ
แบบสอบถามเพือZ การวิจยั ครังV นีV ผูว้ จิ ยั ได้ดาํ เนินตามขันV ตอน ดังนีV
3.1 แบบสอบถามทีปZ รับปรุงแก้ไขแลว้ เสนอผูเ้ ชีZยวชาญ
เพือZ ตรวจสอบความครอบคลุม ถูกต้อง ความเทียZ งตรงเชิงเนืVอหา
(Content validity) ความถูกต้องของรูปแบบของแบบสอบถาม
และการใช้ภาษาเพือZ ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ และเพือZ ความสมบูรณ์
ของแบบสอบถาม
3.2 นํา แบบสอบถามมาหาค่ า ความสอดคล อ้ งของข้อ
คําถามกับจุดประสงค์ (IOC ; Index of Item objective congruence)
ผลของ IOC ไดค้ ่าคะแนนเฉลียZ ตังV แต่ 0.67 – 1.00
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ได้ดาํ เนินการตามขันV ตอน ดังต่อไปนีV
1. สํา รวจความคิ ด เห็น ของผู เ้ กีZ ย วข้อ ง เกีZ ย วกับ บริ บ ท
ปัญหา และความต้องการรูปแบบการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั
เพืZอส่ ง เสริม การเรีย นรู ส้ าํ หรับนัก ศึ ก ษาบกพร่ อ งทางการได้ยิน
แบบเรียนร่วม
1.1 ติ ด ต่ อ ประสานผู เ้ กีZ ย วข้อ งเพืZ อ สอบถามบริ บ ท
ปัญหา และความต้องการรูปแบบ
1.2 ดําเนินการสอบถามบริบท ปัญหา และความต้องการ
รูปแบบ
1.3 รวบรวมแบบสอบถาม พร้อ มตรวจสอบความ
ครบถ้ว นทุกคน นํามาบันทึกข้อมูล ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
เพือZ วิเคราะห์ค่าสถิติ
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1.4 สรุปผลและนําเสนอต่ออาจารย์ทปZี รึกษา
2. ประเมินความเหมาะสมของรูปแบบโดยประชุมกลุม่ ย่อย
ผูเ้ ชีZยวชาญ
2.1 กําหนดคุณสมบัตผิ ูเ้ ชีZยวชาญ กําหนดรายชืZอผูเ้ ชีZยวชาญ
ทีZมีคุณสมบัติตามทีZกําหนดเสนอรายชืZอต่ออาจารย์ทZปี รึกษาเพืZอ
พิจารณา และเสนอรายชืZอผู ้เชีZยวชาญให้คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพือZ ทําหนังสือแต่งตังV
2.2 ติดต่อ ประสานนัดหมาย ผูเ้ ชีZยวชาญ เพือZ ประเมิน
ความเหมาะสมของรู ป แบบ เรี ย นเชิ ญ ผู เ้ ชีZ ย วชาญ นัด หมาย
การประชุมกลุม่ ย่อย
2.3 ดําเนินการนําเสนอข้อมูล ผูเ้ ชีZยวชาญซักถามข้อสงสัย
และทําการประเมินรูปแบบ โดยใช้แบบสอบถามทีผZ ูว้ จิ ยั จัดทําขึVน
2.4 รวบรวมแบบสอบถาม พร้อมตรวจสอบความครบถ้วน
ของแบบสอบถามจนครบทุกคนนํามาบันทึกข้อมูล เพืZอวิเคราะห์
ค่าสถิติ ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพือZ วิเคราะห์ ค่าสถิติ
2.5 สรุปผลและนําเสนอผลต่ออาจารย์ทปZี รึกษาพิจารณา
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ผูว้ จิ ยั ดําเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังต่อไปนีV
ส่วนทีZ 1 ข้อมูลความคิดเห็นของผูเ้ กีZยวข้อง เกีZยวกับบริบท
ปัญหา และความต้องการรู ปแบบผู ว้ ิจยั นําประเด็นทีZผูเ้ กีZยวข้องมี
ความคิ ด เห็ น ในระดับ มากทีZ สุ ด มากํ า หนดกรอบแนวคิ ด ใน
การสัง เคราะห์รู ป แบบ และส่ว นทีZ 2 ข อ้ มูลความคิด เห็น ของ
ผูเ้ ชีZยวชาญเกีZยวกับความเหมาะสมของรูปแบบ
โดยข้อมูลทังV 2 ส่วน ได้ใช้สถิตใิ นการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าเฉลียZ
(Mean) และส่วนเบียZ งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

ผลการวิจยั
ผลการวิจยั มีดงั นีV
1. ผลการสังเคราะห์รูปแบบการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั เพือZ
ส่งเสริมการเรียนรูส้ าํ หรับนักศึกษาบกพร่องทางการได้ยนิ แบบเรียนร่วม
ผูว้ จิ ยั ดําเนินการตามขันV ตอนการวิจยั และนํามาเป็ นข้อมูลใน
การสัง เคราะห์รู ป แบบการประยุก ต์ใ ช้เ ทคโนโลยีดิจิทลั สํา หรับ
นัก ศึ ก ษาบกพร่ อ งทางการได้ยิ น แบบเรี ย นร่ ว มเพืZอ ส่ ง เสริ ม

การเรียนรูโ้ ดยรูปแบบการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั เพือZ ส่งเสริม
การเรียนรู ส้ าํ หรับนักศึกษาบกพร่ องทางการได้ยิน แบบเรียนร่ วม
มีองค์ประกอบ 3 ส่วน คือ ส่วนทีZ 1 นโยบาย และหลัก การจัด
กิจกรรมการเรียนรู ้ ประกอบด้วย 1) การเรียนรูใ้ นศตวรรษทีZ 21
ทีมZ ่งุ เน้นให้ผูเ้ รียนฝึ กคิดแก้ปญั หา ทํางานร่วมกันและสร้างสรรค์
ผลงาน 2) การเรียนรู ข้ องนักศึกษาบกพร่องทางการได้ยนิ เป็ นการจัด
การเรียนการสอนแบบเรียนร่วม มีบดั ดีV โดยเรียนรู ้ แบบปฏิบตั ิจริง
โดยเรียนผ่านสือZ ส่วนทีZ 2 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั สําหรับนักศึกษา
บกพร่องทางการได้ยนิ แบบเรียนร่วม ประกอบด้วย 1) หลักการเรียนรู ้
โดยใช ห้ ลัก การห อ้ งเรีย นกลับด า้ น ร่ ว มกับ เทคนิค เพืZอ นคู่ ค ิด
ภายใต้กระบวนการเรียนรู ้ แบบ MIAP ประกอบด้วย 4 ขันV ตอน
คือ ขันV สนใจปัญหา (Motivation) ขันV ศึกษาข้อมูล (Information)
ขันV พยายาม (Application) และขันV สํา เร็ จ ผล (Progress) ซึZ ง
ผูเ้ รียนสามารถสร้างองค์ความรู ใ้ หม่ดว้ ยตนเอง มีความสนใจ และ
พอใจในการเรียน ควบคู่ กบั การสือZ สารระหว่างผูเ้ รียนกับผูเ้ รียนและ
ผูเ้ รียนกับผูส้ อน 2) กิจกรรมการเรียนรู ้ ทังV ในชันV เรียนและนอกชันV
เรียน 3) การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทลั ในการจัดกิจกรรมการ
เรี ยนรู ้ ในลักษณะสืZอการเรี ยนรู ้ คื อ สืZอวีด ีท ศั น์ และเครืZ องมือ
สนับสนุนการเรียนรู ้ คือ ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ (Google
classroom) สือZ สารผ่าน Social media (Line) และประยุกต์ใ ช้
โปรแกรม Scratch ในการสร้างสรรค์ผลงานเป็ นคู่บดั ดีV ส่วนทีZ 3
ตัวชีVวดั การเรียนรู ้ ประกอบด้วย 1) คุณลักษณะของกิจกรรม
การเรียนรู ้ ประกอบไปด้วย ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ในกิจกรรม
การเรีย นรู ้ ส่ ง เสริม การประยุ ก ต์ใ ช้เ ทคโนโลยีดิจิท ลั ในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู ้ นักศึกษาเรียนรู ้
จากเทคโนโลยีดิจิทลั ได้สอดคลอ้ งกับบริบทการจัดการเรียน
ร่วมระหว่างนักศึกษาปกติและนักศึกษาบกพร่องทางการได้ยิน และ
นัก ศึ ก ษาร่ ว มทํา กิ จ กรรมการเรี ย นรู ผ้ ่ า นเครื อ ข่ า ยทัVง ใน และ
นอกหอ้ งเรียน 2) คุณลักษณะของผูเ้ รียน ประกอบด้วย มีความรู ้
ความเข้าใจในการเรียนรูด้ ว้ ยตนเองจากเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั มีการเรียนรู ้
ได้ท งัV ใน และนอกห้อ งเรีย น มีค วามยืด หยุ่น ในการเรีย นรู ต้ าม
ความสะดวกของผูเ้ รียน มีปฏิสมั พันธ์กบั เพือZ น และอาจารย์ผูส้ อน
เพิZ ม ขึV น และมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อการเรี ย นด้ว ยตนเอง
แสดงดังภาพทีZ 1
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ภาพที 1 รูปแบบการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั เพือZ ส่งเสริมการเรียนรูส้ าํ หรับนักศึกษาบกพร่องทางการได้ยนิ แบบเรียนร่วม
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2. ผลการประเมินความเหมาะสมของรู ปแบบการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีดิจิทลั เพืZอส่ งเสริมการเรียนรู ส้ าํ หรับนักศึ กษาบกพร่ อง
ทางการได ย้ ินแบบเรียนร่ วม โดยผูเ้ ชีZยวชาญ จํานวน 9 คน แสดง
ในตารางทีZ 1
ตารางที 1 ความคิดเห็นของผูเ้ ชีZยวชาญทีมZ ตี ่อความเหมาะสมของ
รูปแบบ
ระดับความ
ความเหมาะสมของรูปแบบ
SD.
X
คิดเห็น
1. ด้านหลักการและแนวคิดของรูปแบบโดยรวม
1.1 ส่งเสริมการประยุกต์ใช้ 4.78 0.44 มากทีสZ ุด
เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั สําหรับ
นักศึกษาบกพร่อง
ทางการได้ยนิ แบบเรียน
ร่วมในการเรียนรู ้
1.2 เป้ าหมายของกิจกรรม 4.89 0.33 มากทีสZ ุด
การเรียนรูเ้ พือZ ให้ผูเ้ รียน
ปกติเรียนรูร้ ่วมกันกับ
ผูเ้ รียนบกพร่องทาง
การได้ยนิ ตามแนวคิด
เพือZ นคู่คดิ
1.3 การประยุกต์ใช้
5.00 0.00 มากทีสZ ุด
เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ทีZ
เหมาะสมในการเรียนรู ้
ของรูปแบบสอดคล้อง
กับบริบทของผูเ้ รียนใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
รวม
4.89 0.26 มากทีสZ ุด
2. ด้านองค์ประกอบของรูปแบบทังV 3 ส่วน
2.1 ด้านนโยบายและหลักการ 4.78 0.44 มากทีสZ ุด
จัดกิจกรรมการเรียนรู ้

ตารางที 1 (ต่อ)
ความเหมาะสมของรูปแบบ

X

ระดับความ
คิดเห็น
0.00 มากทีสZ ุด
SD.

2.2 ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 5.00
ดิจทิ ลั สําหรับนักศึกษา
บกพร่องทางการได้ยนิ
2.3 ด้านตัวชีVวดั การเรียนรู ้
5.00 0.00 มากทีสZ ุด
รวม
4.93 0.15 มากทีสZ ุด
3. ด้านกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบห้องเรียนกลับด้านโดยใช้
กระบวนการ MIAP
3.1 นําเข้าสู่บทเรียน
5.00 0.00 มากทีสZ ุด
กระตุน้ ให้ผู ้เรียนเกิด
ความอยากรู ้
3.2 ให้เนืVอหาความรู ้
5.00 0.00 มากทีสZ ุด
3.3 ให้แบบฝึ กหัด
5.00 0.00 มากทีสZ ุด
3.4 ตรวจแบบฝึ กหัด สรุป 5.00 0.00 มากทีสZ ุด
พร้อมกําหนดประเด็น
เพือZ เรียนรูน้ อกห้องเรียน
รวม
5.00 0.00 มากทีสZ ุด
4. ด้านความสอดคล ้องของกิจกรรมการเรียนรู ้
4.1 ความสอดคล้องของ
4.56 0.53 มากทีสZ ุด
กิจกรรมกับหลักการ
และแนวคิด
4.2 ความสอดคล้องของ
4.67 0.50 มากทีสZ ุด
กิจกรรมกับการเรียนรู ้
แบบห้องเรียนกลับด้าน
รวม
4.61 0.51 มากทีสZ ุด
5. ด้านองค์ประกอบของกิจกรรมการเรียนรู ้
5.1) กระบวนการจัดกิจกรรม 5.00 0.00 มากทีสZ ุด
การเรียนรูใ้ นแต่ละ
ขันV ในห้องเรียน
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ตารางที 1 (ต่อ)
ความเหมาะสมของรูปแบบ

X

5.2) กระบวนการจัดกิจกรรม
การเรียนรูใ้ นแต่ละขันV
นอกห้องเรียน
5.3) ผลลัพธ์ของกิจกรรม
การเรียนรูใ้ นแต่ละขันV
5.4) ระยะเวลาจัดกิจกรรม
ในแต่ละขันV
5.5) กิจกรรมการเรียนรู ้
เหมาะสมกับการประยุกต์
ใช้เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั
5.6) กิจกรรมกับการเรียนรูส้ ่งเสริม
การเรียนรูใ้ นศตวรรษทีZ 21
รวม
โดยรวม

5.00

ระดับความ
คิดเห็น
0.00 มากทีสZ ุด

4.67

0.50

มากทีสZ ุด

4.67

0.50

มากทีสZ ุด

5.00

0.00

มากทีสZ ุด

5.00

0.00

มากทีสZ ุด

4.89
4.86

0.17
0.22

มากทีสZ ุด
มากทีสZ ุด

SD.

จากตารางทีZ 1 พบว่า ความคิดเห็นของผูเ้ ชีZยวชาญทีZม ีต่อ
ความเหมาะสมของรูปแบบการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั เพือZ ส่งเสริม
การเรียนรู ้ สําหรับนักศึ กษาบกพร่ องทางการได้ยินแบบเรียนร่ วม
โดยรวมมีความเหมาะสม ในระดับมากทีสZ ุด ( X = 4.86, SD. = 0.22)
เมือZ พิจารณารายด้านพบว่า ทุกด้านมีความเหมาะสมในระดับมากทีสZ ุด
ตามลําดับจากมากไปหาน้อย คือ ด้านกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบห้องเรียน
กลับด้านโดยใช้กระบวนการ MIAP ด้านองค์ประกอบของรูปแบบทังV 3
ส่วนด้านหลักการ และแนวคิดของรู ปแบบโดยรวมด้านองค์ประกอบ
ของกิจกรรมการเรียนรูแ้ ละด้านความสอดคล้องของกิจกรรมการเรียนรู ้

สรุปผลและอภิปรายผลการวิจยั
ผลการวิจยั มีประเด็นสําคัญนํามาสรุปผล และอภิปรายผลการวิจยั ดังนีV
1. ผลการวิจ ยั การสัง เคราะห์รู ป แบบการประยุ ก ต์ใ ช้
เทคโนโลยีดิจิทลั เพืZอส่งเสริมการเรียนรูส้ าํ หรับนักศึกษาบกพร่ อง
ทางการได้ยิน แบบเรี ย นร่ ว มพบว่ า องค์ป ระกอบของรู ป แบบ
ประกอบดว้ ย 3 ส่วนหลัก คือ ส่วนทีZ 1 นโยบาย และหลักการจัด

กิจ กรรมการเรีย นรู ้ ส่ ว นทีZ 2 การประยุ ก ต์ใ ช้เ ทคโนโลยีดิจิท ลั
สําหรับนักศึกษาบกพร่องทางการได้ยนิ แบบเรียนร่วม และส่วนทีZ 3
ตัวชีVวดั การเรียนรู ้ ทังV นีVเป็ นเพราะผูว้ จิ ยั ได้นําข้อมูลจากการศึกษา
เอกสารงานวิจยั และการสํา รวจข้อมูล ผู เ้ กีZยวข้อ งกับนัก ศึก ษา
บกพร่อ งทางการได ย้ ิน ทังV 5 กลุ ่ม มาเป็ น กรอบแนวคิด ใน
การสัง เคราะห์อ งค์ป ระกอบของรู ป แบบซึZง ในการจัด กิจ กรรม
การเรียนรูส้ าํ หรับผูบ้ กพร่องทางการได้ยนิ แบบเรียนร่วมต้องศึกษา
ข้อมูลจากผูเ้ กีZยวข้องใกลช้ ิด จึงรู ถ้ งึ ความต้องการของผูบ้ กพร่ อง
ใช้กจิ กรรมทีตZ รงกับลักษณะการเรียนรู ้ ความสนใจ และความถนัด
ของผูเ้ รียนทีพZ บว่าเรียนรูไ้ ด้ชา้ กว่าผูเ้ รียนปกติ ให้เรียนรูม้ าก่อนจาก
นอกชันV เรียนด้ว ยเทคโนโลยี และร่ วมทํา กิจกรรมเพืZอนคู่ คิด ใน
ชัV น เรี ย นสอดคล อ้ งกั บ แพรพรรณ จรู ญ พิ ท ัก ษ์ พ งศ์ และ
ประชาสรรค์ แสนภักดี (2562, น. 14) ได้ศึกษาถึงข้อมูลจากผูท้ Zี
เกีZ ย วข้อ งกับ กลุ่ ม เป้ าหมาย ทํา ให้ไ ด้แ นวทางในการกํ า หนด
องค์ประกอบของรู ปแบบทีZช่วยส่งเสริม การศึกษาของผู เ้ รียนทีZม ี
ความบกพร่ อ งทางการได้ยิน และองค์ป ระกอบของรู ป แบบทีZ
สังเคราะห์ไดส้ อดคลอ้ งกับ สมหมาย แก้วกันหา (2559, น.700)
ได ศ้ ึก ษาถึง รู ป แบบกิจ กรรมการเรีย นรู ร้ ่ ว มมือแบบห้อ งเรีย น
กลับ ด้า นโดยใช้สZืออีดีแ อลทีวี ทีZไ ด้อ งค์ป ระกอบของกิ จ กรรม
การจัดการเรียนรูท้ งัV ในชันV เรียน และนอกชันV เรียนโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสือZ สารเป็ นเครืZองมือสนับสนุน
2. ผลการวิจยั การประเมินความเหมาะสมของรู ปแบบ
โดยผู เ้ ชีZย วชาญ โดยรวม พบว่า รู ป แบบมีค วามเหมาะสมอยู่ใ น
ระดับมากทีZสุด ทังV นีVเป็ นเพราะหลักการแนวคิด กระบวนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู ท้ งัV ในชันV เรียน และนอกชันV เรียนตามขันV ตอน
การจัด การเรี ย นรู ท้ Zีเ ป็ น ลํา ดับ ขันV ตอน และการประยุ ก ต์ใ ช้สZือ
เทคโนโลยีดิจิท ลั ทีZเ ป็ น องค์ประกอบของรู ป แบบสอดคล้องกับ
ลักษณะการเรียนรูข้ องผูเ้ รียนบกพร่องทางการได้ยนิ ทีเZ รียนรูโ้ ดยใช้มอื
และตาในการรับรูแ้ ละสือZ สาร (จรรยา ชัยนาม, และอภินภัศ จิตรกร,
2560, น. 147) เรียนรูไ้ ด้จากการมีส่วนร่วมในกิจกรรมได้ฝึกปฏิบตั จิ ริง
และสนใจใช้เทคโนโลยีทZีทนั สมัยสอดคลอ้ งกับ มลิวลั ย์ ธรรมแสง,
ผดุง อารยะวิญ {ู , และประกฤติ พูล พัฒ น์ (2559, น. 16-17)
ได้ศึกษาถึงลักษณะการเรียนรูข้ องผูเ้ รียนบกพร่องทางการได้ยนิ ใช้
สายตาในการเรียนรู เ้ ป็ น หลัก มีค วามสนใจทางด้า นเทคโนโลยี
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สารสนเทศทีZทนั สมัยมากทีZสุด ผู ส้ อนควรประยุกต์ใ ช้เทคโนโลยี
ในการจัดการเรียนการสอน

ข้อเสนอแนะเพือนํ าผลการวิจยั ไปใช้
1. ข้อเสนอแนะเพือ นํ าผลการวิจยั ไปใช้
1.1 ผูส้ อนควรเตรียมสือZ การเรียนรูท้ งัV สือZ หลัก สืZอเสริม
และสือZ เพิมZ เติม ทีมZ กี ารแปลภาษามือประกอบ
1.2 ผูส้ อนควรพัฒนาสืZอการเรียนรูน้ อกห้องเรียนทีเZ ป็ น
การสรุปประเด็นสําคัญของเนืVอหา ความยาวไม่เกิน 10 นาที
1.3 ผูส้ อนควรสร้างแบบวัดผลและประเมินผลทีสZ ามารถ
บ่งชีVการเรียนรูไ้ ด้ครบทังV 3 ขันV ตอน ตามเทคนิคเพือZ นคู่คดิ
2. ข้อเสนอแนะการวิจยั ครังX ต่อไป
2.1 ควรพัฒนากิจกรรมการเตรียมความพร้อมก่อนเรียน
สําหรับนักศึกษาบกพร่องทางการได้ยนิ แบบเรียนร่วม
2.2 ควรพัฒนากิจกรรมการเรียนรู ส้ าํ หรับนักศึกษาทีZม ี
ความบกพร่องทางการได้ยนิ
2.3. ควรพัฒ นากิ จ กรรมการอบรมหลัก สู ตรระยะสันV
ด้านการสร้างสือZ การเรียนรูส้ าํ หรับนักศึกษาบกพร่องทางการได้ยนิ
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