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บทคัดย่อ

การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
2) เพื่อ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนกับคะแนนสอบก่อน และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อสื่อการสอนร่วม ที่
มีผลใน 4 ด้าน ทั้งโดยรวมและรายด้าน โดยใช้สื่อการสอนร่วมเพื่อเตรียมความสู่ประชาคมอาเซียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้
ได้แก่ นักศึกษาคนพิการ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ปี การศึกษา 2557 จํานวน
30 คน ซึ่งได้จากการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็ นสื่อกรสอนเพื่อคนพิการ
แผนการจัดการเรียนรู้ จํานวน 4 แผน และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จํานวน 40 ข้อ สถิติที่ใช้วิเคราะห์ขอ้ มูล คือ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าที (T-test) ผลการวิจยั พบว่า
1) ค่าประสิทธิภาพกระบวนการและค่าประสิทธิภาพผลลัพธ์มีค่าเท่ากับ 82.11/84.92 ซึ่งค่าประสิทธิภาพของสื่อการสอน
เพื่อคนพิการ มีค่าประสิทธิภาพของสื่อการสอนเพื่อคนพิการ ตามเกณฑ์ที่ได้กาํ หนดไว้ตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั สื่อการสอนเพื่อคน
พิการมีค่า 81.68/83.14 โดยมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ซึ่งเป็ นไปตามกับสมมติฐานที่ต้งั ไว้
2) นักศึกษาคนพิการที่เรียนด้วยสื่อการสอนเพื่อคนพิการ มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนเป็ น 13.96 และมีคะแนนเฉลี่ย
ผลสัมฤทธิ์หลังเรียนเป็ น 32.16 แสดงให้เห็นว่านักศึกษาคนพิการ มีความรูเ้ พิ่มขึ้ นจากก่อนเรียน และผลการทดสอบความแตกต่าง
ระหว่างค่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนและหลังเรียนมีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3) ความพึงพอใจของนักศึกษาคนพิการ โดยภาพรวมนักศึกษาคนพิการมีความคิดเห็นร่วมกันว่าสื่อการสอนเพื่อคนพิการ
นักศึกษาคนพิการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
คําสําคัญ: การพัฒนารูปแบบ; การจัดการเรียนรู;้ สื่ อการสอน; คนพิการ
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Abstract
This research study purposed to 1) develop students’ learning achievement to have the efficiency with the criteria of
80/80, 2) to compare students’ pretest and posttest score, and 3) study students’ satisfaction on joint media in 4 areas,
overall and each area, which was affected from learning media to prepare to the ASEAN Community. Experimental group of the
study was 30 disability students of the non-formal education and informal education, Kaeng Khro district, Chaiyaphum province,
in 2014 academic year which were selected by purposive sampling method. The research’s tools were the learning media for
disability student, 4 lesson plans, and the learning achievement test which included 40 items. Statistics used to analyze the
data were median, percentage, standardized deviation, and t-test.
The study showed as follows:
1) The efficiency of learning process and learning outcome was 82.11/84.92. The efficiency of medias for disability
students was higher than the criteria 80/80 which was at 81.68/83.14, followed the research hypothesis.
2) The disability students who learned with the medias had their average pretest score at 13.96 and the average
posttest score at 32.16. These scores revealed that the students had more understanding after the learning instruction and the
comparison of the scores was different statistically at .01.
3) The students had showed their overall satisfaction to the medias for disability students at the highest level.
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1. บทนํา
การพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้านั้น จําเป็ นอย่าง
ยิ่งจะต้องพัฒนาคนให้มีคุณภาพ การศึกษานับว่าเป็ น
ปั จจัยพื้ นฐานที่สาํ คัญที่สุดในการพัฒนาประเทศและสังคม เพราะ
การศึกษาเป็ นกระบวนการที่มุ่งพัฒนาคนทั้งด้านความรู้ ความคิด
สติปัญญาและคุณธรรมดังพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช
2545 ได้ระบุในมาตรา 6 ไว้ว่า “การจัดการศึกษาต้องเป็ นไปเพื่อ
พัฒนาคนไทยให้เป็ นมนุ ษย์ที่สมบูรณ์ท้งั ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา
ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต
สามารถอยู่ร่วมกับผูอ้ นื่ ได้อย่างมีความสุข ” [1] ในหมวด 4 แนว
การจัดการศึกษา ได้เน้นความสําคัญของการจัดการศึกษาโดยได้
ระบุไว้ในมาตรา 23 ข้อ 4 ที่เน้นให้ผเู้ รียนมีความรูแ้ ละทักษะด้าน
คอมพิวเตอร์ ในมาตรา 24 ข้อ 2 ได้เน้นให้สถานศึกษาจัด
กระบวนการเรียนรูโ้ ดยฝึ กทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การ
เผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ความรูม้ าใช้เพื่อป้องกันและ
แก้ไขปั ญหา ข้อ 3 จัดกิจกรรมให้ผเู ้ รียนได้เรียนรูจ้ าก
ประสบการณ์จริง ฝึ กการปฏิบตั ิให้ทาํ ได้ คิดเป็ น ทําเป็ น และใน
หมวดที่ 9 เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา มาตรา 65 ให้มีการพัฒนา
บุคลากรทั้งด้านผูผ้ ลิต และผูใ้ ช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพื่อให้มี
ความรู้ ความสามารถ และทักษะในการผลิต รวมทั้งการใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสม มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ [1] [1]
นอกจากนี้ จุดหมายของหลักสูตรการศึกษานอกระบบขั้น
พื้ นฐานพุทธศักราช 2551 ข้อ 4 เน้นให้ผเู้ รียน มีทกั ษะและ
กระบวนการโดยเฉพาะเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ ทักษะการคิดการ
สร้างปั ญญา และทักษะในการดําเนิ นชีวิต แต่สภาพการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ที่ผ่านมา ไม่สามารถ
ดําเนิ นการให้บรรลุจุดมุ่งหมายของหลักสูตรได้ เพราะผลการ
เรียนของผูเ้ รียนไม่เป็ นไปตามที่ตอ้ งการ [2]
ในขณะเดียวกันปั จจุบนั เทคโนโลยีสารสนเทศมีการพัฒนา
อย่างรวดเร็ว ผูใ้ ช้สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ ตได้โดยง่าย จนทําให้
อินเทอร์เน็ ตกลายเป็ นส่วนหนึ่ งในชีวิตประจําวันของมนุ ษย์ในโลก
ออนไลน์ ผูใ้ ช้สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ ตบรอดแบนด์ แบบใช้สาย
และไร้สาย นอกจากนั้นยังสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ ตผ่านทาง
สมาร์ทโฟนได้อีกช่องทางหนึ่ ง จึงทําให้จาํ นวนผูใ้ ช้อินเทอร์เน็ ตมี
จํานวนเพิ่มขึ้ น เครือข่ายสังคมออนไลน์จึงถูกนํามาใช้เป็ น
เครื่องมือเพื่อสนับสนุ นกิจกรรมต่างๆ ทางการศึกษาทําให้เกิด
ปฏิสมั พันธ์ การร่วมมือกัน มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและทรัพยากร
ร่วมกัน และทําให้เกิดความคิดอย่างมีเหตุผลระหว่างผูส้ อนและ
ผูเ้ รียน [3] ดังนั้นความก้าวหน้าของระบบอินเทอร์เน็ ต
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการสื่อสารจึงก่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่
ทางสังคม คือ เครือข่ายสังคมใหม่ที่รจู ้ กั กันอย่างแพร่หลายว่า
“สังคมออนไลน์ ” (Social Network) โดยเครือข่ายสังคมออนไลน์

นี้ เป็ นพื้ นที่สาธารณะที่สมาชิกซึ่งก็คือ คนทุกเพศ ทุกวัย ทุกเชื้ อ
ชาติและศาสนา ทุกระดับการศึกษา ทุกสาขาอาชีพและทุกกลุ่ม
สังคมย่อยจากทัว่ โลกเป็ นผูส้ ื่อสารหรือเขียนเล่าเนื้ อหาเรื่องราว
ประสบการณ์ บทความ รูปภาพ และวิดีโอที่สมาชิกเขียนและทํา
ขึ้ นเองหรือพบเจอจากสื่ออื่นๆ แล้วนํามาแบ่งปั นให้กบั ผูอ้ ื่นที่อยู่ใน
เครือข่ายของตนผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ ตและสื่อสังคมออนไลน์
(Social Media) เครือข่ายสังคมออนไลน์เติบโตอย่างรวดเร็วและ
ต่อเนื่ อง ก่อให้เกิดวิวฒ
ั นาการด้านเทคโนโลยีของสื่อสังคม
ออนไลน์หลากหลายประเภท [4] การจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนในยุคปั จจุบนั จึงจําเป็ นต้องมีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ให้
ทันสมัยและสอดคล้องกับสภาพการเรียนรูข้ องผูเ้ รียน โดยการ
ประยุกต์ใช้สื่อสังคมออนไลน์ ในการเพิ่มช่องทางในการสื่อสาร
และสร้างปฏิสมั พันธ์ในการเรียน ระหว่างผูเ้ รียนกับผูเ้ รียน ผูเ้ รียน
กับผูส้ อน ผูเ้ รียนกับกลุ่มผูเ้ ชี่ยวชาญ และผูเ้ รียนกับแหล่งข้อมูล ใน
การแลกเปลี่ยนเรียนรูแ้ ละสร้างเป็ นชุมชนแห่งการเรียนผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์ ด้วยการเรียนรูจ้ ากกิจกรรมหรือโครงงาน โดยการ
นําให้ผเู ้ รียนเข้าสู่กระบวนการแก้ปัญหาที่ทา้ ทายและสร้างชิ้ นงาน
ได้สาํ เร็จด้วยตนเอง การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนด้วย
โครงงานที่ดีจะกระตุน้ ให้ผเู ้ รียนเกิดการค้นคว้าอย่างกระตือรือร้น
นอกจากนั้นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้ รียนเรียนรู ้
ร่วมกันและมีปฏิสมั พันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เพื่อสนับสนุ นการ
เรียนด้วยกิจกรรมหรือโครงงาน จะทําให้เกิดการเรียนแบบร่วมมือ
เกิดขึ้ น ส่งผลให้เกิดปฏิสมั พันธ์ทางความคิด ระหว่างผูส้ อน
ผูเ้ รียนกับกลุ่มเพื่อน เป็ นการลดข้อจํากัดในการเรียน โดย
กิจกรรมเหล่านี้ สามารถช่วยในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
จากการศึกษาของ [5] ซึ่งได้พฒ
ั นารูปแบบการจัดการเรียนรูต้ าม
ทฤษฎีคอนสตรัคชัน่ นิ สซึ่ม เพื่อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 สาระการเรียนรูศ้ ิลปะ จากการ
พัฒนารูปแบบจัดการเรียนรูท้ ี่พฒ
ั นาขึ้ นประกอบด้วยหลักการคือ
ใช้กิจกรรมโครงงานเป็ นแกนขับเคลื่อนกระบวนการเรียนรู ้ เป็ น
การเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง และร่วมมือกัน มีการสร้างผลงานและใช้
ผลงานหรือสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ เป็ นเครื่องมือในการเรียนรู ้ ด้วย
การวิเคราะห์ อภิปราย สรุปความ และการสืบค้น แสวงหาข้อมูล
จากการเรียนรูท้ ี่หลากหลาย ซึ่งผลจากการประเมินคุณภาพของ
รูปแบบการเรียนรูท้ ี่พฒ
ั นาขึ้ นโดยการทดลองใช้รปู แบบการ
จัดการเรียนรูต้ ามทฤษฎีคอนสตรัคชัน่ นิ สซึ่ม พบว่า คะแนนเฉลี่ย
ความคิดสร้างสรรค์ของกลุ่มทดลอง หลังการทดลองสูงกว่าของ
กลุ่มควบคุม และคะแนนเฉลี่ยผมสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่ม
ทดลอง หลังการทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01
ส่วนด้านการศึกษาปั จจุบนั Social Media เข้ามามีบทบาทใน
ชีวิตประจําวันมากขึ้ น โดยเฉพาะกับกลุ่มนักเรียน นักศึกษามีการ
ใช้ติดต่อสื่อสารกันอย่างแพร่หลาย และยังมีบทบาทกับระบบ
การศึกษาด้วย ผูส้ อนจะสามารถประยุกต์ใช้ Social Media กับ
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การศึกษา นํามาเป็ นช่องทางในการจัดการเรียนการสอนอย่างมี
ระบบและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ทนั ต่อยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป
ได้อย่างไร จะทําให้นักเรียน นักศึกษาเหล่านี้ สนใจกับการเรียน
การสอนของผูส้ อนเพิ่มขึ้ นได้อย่างไร จากการศึกษาของผูว้ ิจยั
พบว่า Social Media หรือสื่อสังคมออนไลน์คือ สื่อที่ ผูส้ ่งสาร
แบ่งปั นสาร ซึ่งอยู่ในรูปแบบต่างๆ ไปยังผูร้ บั สารผ่านเครือข่าย
ออนไลน์ โดยสามารถโต้ตอบกันระหว่างผูส้ ่งสารและผูร้ บั สาร
หรือผูร้ บั สารด้วยตนเอง ซึ่งสามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ
แก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ มีการเรียนการสอนเพื่อคนพิการ
ดําเนิ นการมา เมื่อปี พ.ศ. 2556 จนถึงปั จจุบนั เนื่ องด้วยปั จจุบนั
ได้ยึดการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้ นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อเป็ นการศึกษาเพื่อเปิ ดโอกาส
ให้คนพิการทุกคนได้เรียนอย่างต่อเนื่ องและตลอดชีวิตตาม
ศักยภาพ ทั้งนี้ โดยให้คนพิการเป็ นผูท้ ี่มีความรู ้ ความสามารถ ที่
พอเพียง สามารถนําความรูท้ กั ษะและกระบวนการจากการเรียน
ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียงิ่ ขึ้ น รวมทั้งสามารถนําไปเป็ น
เครื่องมือในการเรียนรู้ สิ่งต่างๆ และเป็ นพื้ นฐานที่ทนั ต่อการ
เปลี่ยนแปลง และครองชีวิตได้อย่างมีความสุข ดังนั้นเพื่อสนอง
ความต้องการและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษาคนพิการ
“สื่อการสอนร่วมคนพิการเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม
อาเซียน” จึงมีส่วนในการจัดการเรียนการสอนเป็ นอย่างมาก นั้น
หมายความว่า นวัตกรรมดังกล่าว ได้เสริมศักยภาพทางการศึกษา
ได้ และมีปัจจัยอีกหลายอย่างที่เป็ นเหตุปัจจัย และนักศึกษาก็
สามารถศึกษาและเรียนรูไ้ ด้ตลอดเวลา
ผูว้ ิจยั ได้เห็นความสําคัญของสื่อการเรียนการสอนประเภทสื่อ
การสอนร่วมที่ให้นักศึกษาคนพิการเรียนร่วมกับนักศึกษาคนปกติ
ได้ โดยเข้ามามีบทบาทต่อการเรียนการสอน ด้วยเหตุนี้ผูว้ ิจยั จึงได้
พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ โดยใช้สื่อการสอนร่วมเพื่อเตรียม
ความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน สําหรับนักศึกษาคนพิการศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอแก้งคร้อ
จังหวัดชัยภูมิ โดยเน้นกระบวนการเรียนรูท้ ี่เน้นผูเ้ รียนเป็ นสําคัญ
ควบคู่ไปกับการประเมินตามสภาพจริง เพื่อให้นักศึกษาคนพิการ
ปี การศึกษา 255 8 ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอําเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ได้เรียนรูร้ ่วมกันจาก
การพัฒนาการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้สื่อการสอนร่วมและมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สงู ขึ้ นต่อไป

อําเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์
80/80
2.2 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนกับ
คะแนนสอบก่อนเรียน โดยใช้สื่อการสอนร่วมเพื่อเตรียมความ
พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน สําหรับนักศึกษาคนพิการศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอแก้งคร้อ
จังหวัดชัยภูมิ
2.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อสื่อการ
สอนร่วมเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน สําหรับ
นักศึกษาคนพิการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอําเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ที่มีผลใน 4 ด้าน ได้แก่ 1)
ผลที่เกิดจากนักศึกษา 2) ผลที่เกิดขึ้ นจากคณะครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 3) ผลที่เกิดขึ้ นจากผูบ้ ริหารสถานศึกษา 4) ผลที่
เกิดขึ้ นจากสถานศึกษา ทั้งโดยรวมและรายด้าน

2. วัตถุประสงค์การวิจยั

การวิจยั ครั้งนี้ มุ่งศึกษาและเปรียบเทียบผลพัฒนารูปแบบ
การจัดการเรียนรู ้ โดยใช้สื่อการสอนร่วมเพื่อเตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียน สําหรับนักศึกษาคนพิการศูนย์การศึกษานอก

2.1 เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ โดยใช้สื่อการสอน
ร่วมเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน สําหรับนักศึกษา
คนพิการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

3. สมมติฐานการวิจยั
ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู ้ โดยใช้สื่อการสอน
ร่วมเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน สําหรับนักศึกษา
คนพิการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อําเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนโดยมีนัยสําคัญทางสถิติและประสิทธิภาพของสื่อโดยใช้
บทเรียนร่วม มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80

4. ขอบเขตการวิจยั
ตัวแปรต้น ได้แก่ สื่อการสอนร่วมกันระหว่างนักศึกษาคน
พิการกับนักศึกษาคนปกติ เรื่องอาเซียนศึกษา
ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาคน
พิการ ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อําเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ดําเนิ นการในภาคเรียนที่
1 ปี การศึกษา 2558 ใช้เวลาสอนจํานวน 4 สัปดาห์ ใช้เวลาสอน
จํานวน 8 คาบ คาบละ 50 นาที

5. วิธีดาํ เนินการวิจยั
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ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
ดังนี้
5.1 ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
เนื้ อหาที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่เนื้ อหาตามหลักสูตร
การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้ นฐาน พุทธศักราช
2551 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554 โดยใช้สื่อบทเรียนร่วม เรื่อง
อาเซียนศึกษาจากแบบเรียนของกรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการ
1 หน่ วยการเรียนรู้ จํานวน 4 แผนการจัดการเรียนรู้ ใช้เวลาเรียน
จํานวน 8 คาบ
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษาคน
พิการ ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อําเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2558
จํานวน 2 ห้องเรียน นักศึกษา จํานวน 60 คน ในเขตพื้ นที่ตาํ บล
โคก อําเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษาคน
พิการ ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อําเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2558
ที่ได้จากการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง ( Purposive Sampling) สุ่ม
มา 1 ห้องเรียน นักศึกษา จํานวน 30 คน ในเขตพื้ นที่ตาํ บลโคก
อําเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
5.2 เครื่องมือวิจยั
การวิจยั ครั้งนี้ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เป็ นแผนการจัดการเรียนรูแ้ ละแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนซึ่งมีเนื้ อหาและรายละเอียดดังนี้
5.2.1 แผนการจัดการเรียนรูแ้ บบบูรณาการ
เนื้ อหาตาม
หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้ นฐาน
พุทธศักราช 2551 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554 โดยใช้สื่อการสอน
เพื่อคนพิการจากแบบเรียนของกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ
1 หน่ วยการเรียนรู้ จํานวน 4 แผนการจัดการเรียนรู้ ใช้เวลาเรียน
จํานวน 8 คาบ
5 .2.2 บทเรียนในการจัดการเรียนการสอน โดยใช้สื่อการ
สอนร่วมเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
5.2.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จํานวน 1
ฉบับ แบบ 4 ตัวเลือก จํานวน 40 ข้อ คะแนนเต็ม 40 คะแนน
5.2.4 แบบสอบถามความพึ่งพอใจของผูเ้ รียนที่มีต่อสื่อการ
สอนร่วมเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ที่มีผลใน 4
ด้าน ได้แก่ 1) ผลที่เกิดจากนักศึกษา 2) ผลที่เกิดขึ้ นจากคณะครู
และบุคลากรทางการศึกษา 3) ผลที่เกิดขึ้ นจากผูบ้ ริหาร
สถานศึกษา 4) ผลที่เกิดขึ้ นจากสถานศึกษา ทั้งโดยรวมและราย
ด้าน

5.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิงทดลอง ซึ่งดําเนิ นการ
ทดลองตามแบบแผนการทดลองแบบ หนึ่ งกลุ่ม สอบก่อน สอบ
หลัง (One Group Pretest – Posttest Design) (พวงรัตน์ ทวีรตั น์
2543: 59-60) ซึ่งมีแบบแผนการทดลองดังนี้
กลุ่มตัวอย่าง
สอบก่อน
การทดลอง
สอบหลัง
R
T1
X
T2
ตารางที่ 3.1 แสดงแบบแผนของการทดลอง
สัญลักษณ์ที่ใช้ในแบบแผนงานวิจยั
T1 แทน การทดสอบก่อนทดลอง
T2 แทน การทดสอบหลังการทดลอง
X แทน การสอนด้วยแผนการจัดการเรียนรู ้
R แทน กลุ่มทดลองที่ได้มาจากการสุ่ม โดยใช้หอ้ งเรียน
เป็ นหน่ วยจากการสุ่ม
และผูว้ ิจยั ได้เก็บรวบรวมข้อมูลตามลําดับชั้นตอน
ดังต่อไปนี้
5.3.1 ขอความร่วมมือจากฝ่ ายวิชาการ (กลุ่มงาน
พัฒนานักศึกษาคนพิการ) ศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ เพื่อทํา
บันทึกข้อความถึงหัวหน้า กศน.ตําบลโคกกุง ในการขอเก็บ
รวบรวมข้อมูลวิจยั
5.3.2 ดําเนิ นการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน
กับนักศึกษาคนพิการ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอําเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ที่เป็ นกลุ่มตัวอย่าง
5.3.3 ดําเนิ นการสอนตามแผนการจัดการเรียนเรียนรู ้
โดยใช้สื่อการสอนร่วมเพื่อคนพิการ จํานวน 4 แผนการจัดการ
เรียนรู ้ เป็ นเวลา 8 ชัว่ โมง
5.3.4 หลังจากดําเนิ นการสอนโดยใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ครบทั้ง 4 แผนการจัดการเรียนรูแ้ ล้ว ทํา
การสอบหลังเรียนโดยใช้แบบทดสอบชุดเดียวกันกับที่ใช้ก่อนเรียน
นําคะแนนที่ได้จากการทดสอบบันทึกไว้เพื่อเปรียบเทียบผลการ
เรียนรูข้ องนักศึกษาคนพิการ ศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ที่เป็ นกลุ่ม
ตัวอย่าง
5.3.5 นําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ตามวิธีการทางสถิติ
5.4 การวิเคราะห์ขอ้ มูลและสถิติที่ใช้
การจัดการเรียนการสอนเพื่อคนพิการมีข้นั การนําไปใช้
โดยสื่อการเรียนร่วม ไปใช้กบั นักศึกษาคนพิการ ของศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอแก้งคร้อ
จังหวัดชัยภูมิ จํานวน 30 คน โดยให้เรียนรูต้ ิดต่อกันจํานวน 4
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สัปดาห์ แล้วนําผลการจัดการเรียนรูท้ ี่ได้มาวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํ เร็จรูปดังนี้
5.4.1 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ โดยใช้สื่อการ
สอนร่วมเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน สําหรับ
นักศึกษาคนพิการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอําเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ให้มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ 80/80 โดยใช้สตู ร E1/E2
5.4.2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนกับ
คะแนนสอบก่อนเรียน โดยใช้สื่อการสอนร่วมเพื่อเตรียมความ
พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน สําหรับนักศึกษาคนพิการศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอแก้งคร้อ
จังหวัดชัยภูมิ โดยใช้สถิติทดสอบสมมุติฐานค่าเฉลี่ย 2 กลุ่ม
สัมพันธ์กนั (T-test for dependent Sample)
5.4.3 ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อสื่อการสอน
ร่วมเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน สําหรับนักศึกษา
คนพิการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อําเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ โดยใช้ค่าเฉลี่ย ( X ) ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และค่าร้อยละ (Percentage)

ความแตกต่างระหว่างค่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนและหลังเรียนมี
ความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
6.3 ผลศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อสื่อการสอน
ร่วมเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน สําหรับนักศึกษา
คนพิการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อําเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ที่มีผลใน 4 ด้าน ได้แก่ 1) ผลที่เกิด
จากนักศึกษา 2) ผลที่เกิดขึ้ นจากคณะครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 3) ผลที่เกิดขึ้ นจากผูบ้ ริหารสถานศึกษา 4) ผลที่เกิดขึ้ น
จากสถานศึกษา ทั้งโดยรวมและรายด้าน
ผลการวิจยั พบว่า ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อสื่อการ
สอนร่วมเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน สําหรับ
นักศึกษาคนพิการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอําเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด
ในทุกด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผลที่เกิดขึ้ นจากคณะครูและ
บุคลากรทางการศึกษารองลงมา คือ ด้านผลที่เกิดจากนักศึกษา
และด้านที่มีค่าเฉลี่ยตํา่ สุด คือ ผลที่เกิดขึ้ นจากผูบ้ ริหาร
สถานศึกษา ตามลําดับ

6. ผลการวิจยั

7. อภิปรายผลและสรุปผล

จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลผลการวิจยั สรุปเป็ นประเด็นสําคัญ
ได้ดงั นี้
6.1 ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ โดยใช้สื่อการ
สอนร่วมเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน สําหรับ
นักศึกษาคนพิการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอําเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ให้มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ 80/80
ผลการวิจยั พบว่า ค่าประสิทธิภาพกระบวนการและค่า
ประสิทธิภาพผลลัพธ์มีค่าเท่ากับ
82.11/84.92
ซึ่งค่า
ประสิทธิภาพของสื่อการสอนร่วมมีค่าประสิทธิภาพของสื่อการ
สอนร่วมตามเกณฑ์ที่ได้กาํ หนดไว้ตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั
แสดงให้เห็นว่า สื่อการสอนร่วมได้รบั การพัฒนาปรับปรุงแก้ไขใน
ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้ น และสามารถนําไปใช้ในการทดลองกับกลุ่ม
ทดลองกลุ่มจริงได้
6.2 ผลเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนกับ
คะแนนสอบก่อนเรียน โดยใช้สื่อการสอนร่วมเพื่อเตรียมความ
พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน สําหรับนักศึกษาคนพิการศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอแก้งคร้อ
จังหวัดชัยภูมิ
ผลการวิจยั พบว่า นักศึกษาที่เรียนด้วยสื่อการสอนร่วม
เพื่อคนพิการ มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนเป็ น
13.96
และมีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์หลังเรียนเป็ น 32.16 แสดงให้เห็น
ว่านักศึกษามีความรูเ้ พิ่มขึ้ นจากก่อนเรียน และผลการทดสอบ

7.1 ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู ้ โดยใช้สื่อการ
สอนร่วมเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน สําหรับ
นักศึกษาคนพิการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอําเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ให้มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ 80/80 ผลการวิจยั พบว่า ค่าประสิทธิภาพกระบวนการ
และค่าประสิทธิภาพผลลัพธ์มีค่าเท่ากับ 82.11/84.92 ซึ่งค่า
ประสิทธิภาพของสื่อการสอนร่วมมีค่าประสิทธิภาพของสื่อการ
สอนร่วมตามเกณฑ์ที่ได้กาํ หนดไว้ตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั
แสดงให้เห็นว่า สื่อการสอนร่วมได้รบั การพัฒนาปรับปรุงแก้ไขใน
ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้ น และสามารถนําไปใช้ในการทดลองกับกลุ่ม
ทดลองกลุ่มจริงได้ ผลที่ปรากฏนี้ นั้นเกิดขึ้ นเนื่ องจากผูว้ ิจยั ได้
ดําเนิ นการพัฒนาสื่อสารสอนเพื่อคนพิการตามขั้นตอนที่ได้
กําหนดไว้ คือ 1) ขั้นตอนการวางแผนเนื้ อหาบทเรียน (Planning)
2) ขั้นตอนการออกแบบบทเรียน ( Designing) และ 3) ขั้นตอน
การสร้างบทเรียน ( Developing) นอกจากนี้ ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การ
ทดลองใช้สื่อการสอนเพื่อคนพิการเพื่อให้มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ที่กาํ หนดเป็ น 3 ขั้นตอนคือ 1) การทดลองแบบกลุ่มเดี่ยว
(Individual Testing) 2) การทดลองกลุ่มเล็ก ( Small Group
Testing) และ 3) การทดลองกลุ่มภาคสนาม ( Field Testing) ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจยั ของยุรนันท์ วรรณชัย ( 2556 : 73) ได้ทาํ
การวิจยั เรื่องการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนรายวิชา
สังคมศึกษา สําหรับนักเรียนคนพิการแบบเรียนร่วม ระดับชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรียนบ้านโป่ งนกพิทยา สาขาบ้านคลอง
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ผักหวาน จังหวัดชัยภูมิ พบว่า ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนมีประสิทธิภาพ 80.71/84.65 สูงกว่าเกณฑ์ที่ต้งั ไว้ และ
นักเรียนคนพิการแบบเรียนร่วมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ
งานวิจยั ของจเด็จ ทัศวงษา (2557 : 59–61) ได้ทาํ การวิจยั เพื่อ
พัฒนาสื่อการสอนเพื่อคนพิการ วิชาวิทยาศาสตร์ ที่มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และศึกษาความคงทนในการ
เรียนรูท้ ี่เกิดจากการสื่อการสอนเพื่อคนพิการ ของนักเรียนคน
พิการแบบเรียนร่วมชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 จํานวน 29 คน โดยใช้
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ชนิ ด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 25 ข้อ มีค่าอํานาจจําแนกอยู่
ระหว่าง 0.20 ถึง 0.76 และค่าความเชื่อมัน่ ของแบบทดสอบ
เท่ากับ 0.83 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ
การทดสอบสมมติฐานใช้ t-test (Dependent Samples)
ผลการวิจยั พบว่า สื่อการสอนเพื่อคนพิการมีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ 83.22/81.33 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กาํ หนด นักเรียนคน
พิการที่เรียนร่วมที่เรียนด้วยสื่อการสอนเพื่อคนพิการ มีคะแนน
เฉลี่ยความคงทนในการเรียนรูห้ ลังจากเรียนแล้ว 4 สัปดาห์ ไม่
แตกต่างจากคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
7.2 ผลเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนกับ
คะแนนสอบก่อนเรียน โดยใช้สื่อการสอนร่วมเพื่อเตรียมความ
พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน สําหรับนักศึกษาคนพิการศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอแก้งคร้อ
จังหวัดชัยภูมิ ผลการวิจยั พบว่า นักศึกษาที่เรียนด้วยสื่อการสอน
ร่วมเพื่อคนพิการ มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนเป็ น 13.96
และมีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์หลังเรียนเป็ น 32.16 แสดงให้เห็น
ว่านักศึกษามีความรูเ้ พิ่มขึ้ นจากก่อนเรียน และผลการทดสอบ
ความแตกต่างระหว่างค่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนและหลังเรียนมี
ความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เพื่อเป็ นการ
ตรวจสอบพัฒนาการการเรียนรู้ ของนักศึกษาคนพิการผูว้ ิจยั จึงได้
ทําการทดสอบหาค่าดัชนี ประสิทธิผลของการเรียนของนักศึกษา
คนพิการ ด้วยสื่อการสอนคนพิการเพื่อเตรียมความพร้อมสู่
อาเซียน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของอารีย์ มีมุ่งกิจ (25 57 :
บทคัดย่อ) ได้พฒ
ั นาสื่อการสอนเพื่อคนพิการ เพื่อการสอนซ่อม
เสริม วิชาคณิตศาสตร์ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โดย
ใช้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 30 คน ประกอบด้วยนักเรียนคนพิการที่มี
ผลการเรียนอยู่ในระดับ ปานกลาง 10 คน และนักเรียนคนพิการ
ที่มีผลการเรียนอยู่ในระดับตํา่ 20 คน ผลการวิจยั พบว่า นักเรียน
คนพิการทุกคนที่มีคะแนนสอบระหว่างเรียน และผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังจากการเรียนด้วยสื่อการสอนเพื่อคนพิการ ของ
นักเรียนคนพิการทุกคนในทั้งสองกลุ่ม สูงกว่าผลสัมฤทธิ์ก่อน
เรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และงานวิจยั ของสกล
ศักดิ์ บุญไชโย (25 57 : 57) ได้พฒ
ั นาสื่อการสอนเพื่อคนพิการ
วิชาสังคมศึกษา สําหรับนักเรียนคนพิการแบบเรียนร่วมชั้น

ประถมศึกษาปี ที่ 5 พบว่า สื่อการสอนเพื่อคนพิการที่พฒ
ั นาขึ้ นมี
ประสิทธิภาพ สูงกว่าเกณฑ์ที่ต้งั ไว้ 70/70 โดยมีค่าที่
85.17/83.01 ดัชนี ประสิทธิผลมีคะแนนเพิ่มขึ้ นร้อยละ 67 และ
ความคงทนในการเรียนรูข้ องนักเรียนคนพิการ หลังจากที่เรียน
จากสื่อการสอนเพื่อคนพิการ ที่พฒ
ั นาขึ้ นผ่านไป 14 วัน พบว่า
คะแนนความคงทนเฉลี่ยลดลงอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.01
7.3 ผลศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อสื่อการสอน
ร่วมเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน สําหรับนักศึกษา
คนพิการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อําเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ที่มีผลใน 4 ด้าน ได้แก่ 1) ผลที่เกิด
จากนักศึกษา 2) ผลที่เกิดขึ้ นจากคณะครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 3) ผลที่เกิดขึ้ นจากผูบ้ ริหารสถานศึกษา 4) ผลที่เกิดขึ้ น
จากสถานศึกษา ทั้งโดยรวมและรายด้าน
ผลการวิจยั พบว่า ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อสื่อ
การสอนร่วมเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน สําหรับ
นักศึกษาคนพิการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอําเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด
ในทุกด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผลที่เกิดขึ้ นจากคณะครูและ
บุคลากรทางการศึกษารองลงมา คือ ด้านผลที่เกิดจากนักศึกษา
และด้านที่มีค่าเฉลี่ยตํา่ สุด คือ ผลที่เกิดขึ้ นจากผูบ้ ริหาร
สถานศึกษา ตามลําดับซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของวรรณา เอกตะ
(25 57 : 48-49) ได้สร้างสื่อการสอนเพื่อคนพิการ วิชา
ภาษาไทยสําหรับนักเรียนคนพิการแบบเรียนร่วม ระดับชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 3 ผลการวิจยั พบว่า สื่อการสอนเพื่อคนพิการ
ที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้ น มีประสิทธิภาพสามารถพัฒนาความรูข้ องนักเรียน
พิการที่เรียนร่วมได้เป็ นอย่างดี ทําให้นักเรียนคนพิการมี
ความก้าวหน้าทางการเรียนเพิ่มขึ้ น ตั้งแต่ 2 คะแนน ถึง 11
คะแนนโดยเพิ่มขึ้ นโดยเฉลี่ย ร้อยละ 32.5 และงานวิจยั ของ
ไฮแมน (Hyman, 2015 : 316-A) ได้ศึกษาผลของการสอนซ่อม
เสริมวิชาประวัติศาสตร์และเจตคติต่อการอ่านโดยใช้สื่อการสอน
เพื่อคนพิการ กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักเรียนคนพิการเกรด 4 ถึง เกรด
8 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ตาํ ่ จํานวน 158
คน ผลการวิจยั พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อการ
อ่านในวิชาประวัติศาสตร์ของนักเรียนก่อนและหลังการได้รบั การ
สอนซ่อมเสริมโดยใช้สื่อการสอนเพื่อคนพิการ แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ โดยที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลัง
ได้รบั การสอนซ่อมเสริมโดยใช้สื่อการสอนเพื่อคนพิการ สูงกว่า
การได้รบั การสอนซ่อมเสริมโดยใช้สื่อการสอนเพื่อคนพิการ อย่าง
เห็นได้ชดั เจน และนักเรียนคนพิการมีเจตคติที่ดีต่อการอ่าน

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2
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8. ข้อเสนอแนะ

9. เอกสารอ้างอิง

จากการวิจยั เรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู ้ โดย
ใช้สื่อการสอนร่วมเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
สําหรับนักศึกษาคนพิการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอําเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ในครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ขอ
เสนอแนะการนําผลการวิจยั ไปใช้ ดังนี้
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8.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจยั ไปใช้
8.1.1 การพัฒนาสื่อการสอนเพื่อคนพิการ ผูส้ อนควร
มีการวางแผนในการพัฒนาสื่อการสอนให้มีความชัดเจนที่สะดวก
ต่อการเรียนรูข้ องนักศึกษาคนพิการ เพื่อให้นักศึกษาคนพิการได้
เกิดการเรียนรูอ้ ย่างมีประสิทธิภาพ
8.1.2 การดําเนิ นกิจกรรมการเรียนการสอนผ่านสื่อ
การสอนเพื่อคนพิการ ผูส้ อนควรมีการวางแผนการสอนในด้าน
การบริหารเวลาให้มีความยืดหยุ่น เพื่อให้นักศึกษาคนพิการได้
เกิดการฝึ กหัดอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิผล
8.1.3 การสนับสนุ นให้นักศึกษาคนพิการมีเจตคติหรือ
ความพึงพอใจที่ดีต่อการเรียนรู ้ ผ่านสื่อการสอนเพื่อคนพิการ
ผูส้ อนควรเปิ ดโอกาสให้นักศึกษาคนพิการได้เรียนรูก้ ารใช้
คอมพิวเตอร์ให้เกิดความคุน้ เคยและชํานาญ เพื่อให้นักศึกษาคน
พิการมีความผ่อนคลายกับการเรียนแบบปฏิสมั พันธ์กบั สื่อการ
สอนเพื่อคนพิการ
8.2 ข้อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่อไป
82.1 ควรทําการศึกษากับกลุ่มตัวอย่างในหลากหลาย
ระดับเพื่อให้ทราบถึงผลของการศึกษาที่มีความหลายหลากทั้งใน
ด้านความแตกต่างและความสอดคล้องของผลการวิจยั ในอดีตที่
ผ่านมาที่จะนําไปสู่การวิจยั พัฒนาของโรงเรียนในอนาคต
8.2.2 ควรมีการพัฒนาสื่อการสอนเพื่อคนพิการใน
หลายรูปแบบ เช่น บทเรียนสถานการณ์จาํ ลอง ( Simulation)
บทเรียนแบบเกม ( Game) บทเรียนแบบสืบเสาะหา ( Inquiry)
เพื่อให้นักศึกษาคนพิการได้เกิดการเรียนรูก้ บั บทเรียนที่
หลากหลาย แต่ท้งั นี้ การพัฒนารูปแบบบทเรียนควรให้สอดคล้อง
กับกลุ่มผูเ้ รียนและธรรมชาติของรายวิชาที่ตอ้ งการทําการศึกษา
8.2.3 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบวิธีการสอนด้วยสื่อ
การสอนเพื่อคนพิการกับวิธีการสอนอื่น เช่น วิธีการสอนผ่าน
โทรศัพท์ (Mobile learning) เพื่อให้เกิดการศึกษาถึงจุดแข็งและ
จุดอ่อนของวิธีการสอนแต่ละวิธี เพื่อให้ทราบถึงแนวทางการ
จัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมในอนาคต

