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บทคดัยอ่ 
 

  การวิจยัครั้งน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) เพื่อพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนใหม้ีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80  2) เพื่อ

เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนกบัคะแนนสอบก่อน และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อส่ือการสอนร่วม ท่ี

มีผลใน 4 ดา้น ทั้งโดยรวมและรายดา้น โดยใชส่ื้อการสอนร่วมเพ่ือเตรียมความสู่ประชาคมอาเซียน กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัครั้งน้ี

ไดแ้ก่ นักศึกษาคนพิการ ศนูยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอาํเภอแกง้ครอ้ จงัหวดัชยัภมูิ ปีการศึกษา 2557 จาํนวน 

30 คน ซ่ึงไดจ้ากการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลูเป็นส่ือกรสอนเพ่ือคนพิการ 

แผนการจดัการเรียนรู ้จาํนวน 4 แผน และแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน จาํนวน 40 ขอ้ สถิติท่ีใชว้ิเคราะหข์อ้มลู คือ ค่ารอ้ยละ 

ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าที (T-test) ผลการวิจยัพบว่า 

  1) ค่าประสิทธิภาพกระบวนการและค่าประสิทธิภาพผลลพัธม์ีค่าเท่ากบั 82.11/84.92 ซ่ึงค่าประสิทธิภาพของส่ือการสอน

เพื่อคนพิการ มีค่าประสิทธิภาพของส่ือการสอนเพื่อคนพิการ ตามเกณฑท่ี์ไดก้าํหนดไวต้ามวตัถุประสงคข์องการวิจยั ส่ือการสอนเพื่อคน

พิการมีค่า 81.68/83.14 โดยมีประสิทธิภาพสงูกว่าเกณฑ ์80/80 ซ่ึงเป็นไปตามกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

  2) นักศึกษาคนพิการท่ีเรียนดว้ยส่ือการสอนเพ่ือคนพิการ มีคะแนนเฉล่ียผลสมัฤทธ์ิก่อนเรียนเป็น 13.96 และมีคะแนนเฉล่ีย

ผลสมัฤทธ์ิหลงัเรียนเป็น 32.16 แสดงใหเ้ห็นว่านักศึกษาคนพิการ มีความรูเ้พ่ิมข้ึนจากก่อนเรียน และผลการทดสอบความแตกต่าง

ระหว่างค่าคะแนนเฉล่ียก่อนเรียนและหลงัเรียนมีความแตกต่างอย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

  3) ความพึงพอใจของนักศึกษาคนพิการ โดยภาพรวมนักศึกษาคนพิการมีความคิดเห็นร่วมกนัว่าส่ือการสอนเพื่อคนพิการ 

นักศึกษาคนพิการมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมากท่ีสุด  

คาํสาํคญั: การพฒันารปูแบบ; การจดัการเรยีนรู;้ ส่ือการสอน; 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. 

Keywords: Development; Learning Instruction; Learning Media; Disability 
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1. บทนาํ 

การพฒันาประเทศใหม้ีความเจริญกา้วหนา้น้ัน จาํเป็นอย่าง

ยิ่งจะตอ้งพฒันาคนใหม้ีคุณภาพ การศึกษานับว่าเป็น

ปัจจยัพื้ นฐานท่ีสาํคญัท่ีสุดในการพฒันาประเทศและสงัคม เพราะ

การศึกษาเป็นกระบวนการท่ีมุ่งพฒันาคนทั้งดา้นความรู ้ความคิด 

สติปัญญาและคุณธรรมดงัพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ 

พุทธศกัราช 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พุทธศกัราช 

2545 ไดร้ะบุในมาตรา 6 ไวว้่า “การจดัการศึกษาตอ้งเป็นไปเพ่ือ

พฒันาคนไทยใหเ้ป็นมนุษยท่ี์สมบรูณท์ั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา 

ความรู ้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวฒันธรรมในการดาํรงชีวิต 

สามารถอยู่ร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ย่างมีความสุข ” [1] ในหมวด 4 แนว

การจดัการศึกษา ไดเ้นน้ความสาํคญัของการจดัการศึกษาโดยได้

ระบุไวใ้นมาตรา 23 ขอ้ 4 ท่ีเนน้ใหผู้เ้รียนมีความรูแ้ละทกัษะดา้น

คอมพิวเตอร ์ในมาตรา 24 ขอ้ 2 ไดเ้นน้ใหส้ถานศึกษาจดั

กระบวนการเรียนรูโ้ดยฝึกทกัษะ กระบวนการคิด การจดัการ การ

เผชิญสถานการณแ์ละการประยุกตค์วามรูม้าใชเ้พื่อป้องกนัและ

แกไ้ขปัญหา ขอ้ 3 จดักิจกรรมใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรูจ้าก

ประสบการณจ์ริง ฝึกการปฏิบติัใหท้าํได ้คิดเป็น ทาํเป็น และใน

หมวดท่ี 9 เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา มาตรา 65 ใหม้ีการพฒันา

บุคลากรทั้งดา้นผูผ้ลิต และผูใ้ชเ้ทคโนโลยเีพื่อการศึกษา เพ่ือใหม้ี

ความรู ้ความสามารถ และทกัษะในการผลิต รวมทั้งการใช้

เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ [1] [1] 

นอกจากน้ีจุดหมายของหลกัสตูรการศึกษานอกระบบขั้น

พื้ นฐานพุทธศกัราช 2551 ขอ้ 4 เนน้ใหผู้เ้รียน มีทกัษะและ

กระบวนการโดยเฉพาะเทคโนโลยี วิทยาศาสตร ์ทกัษะการคิดการ

สรา้งปัญญา และทกัษะในการดาํเนินชีวิต แต่สภาพการจดั

กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอรท่ี์ผ่านมา ไม่สามารถ

ดาํเนินการใหบ้รรลุจุดมุ่งหมายของหลกัสตูรได ้เพราะผลการ

เรียนของผูเ้รียนไม่เป็นไปตามท่ีตอ้งการ [2]  

ในขณะเดียวกนัปัจจุบนัเทคโนโลยีสารสนเทศมีการพฒันา

อย่างรวดเร็ว ผูใ้ชส้ามารถเขา้ถึงอินเทอรเ์น็ตไดโ้ดยง่าย จนทาํให้

อินเทอรเ์น็ตกลายเป็นส่วนหน่ึงในชีวิตประจาํวนัของมนุษยใ์นโลก

ออนไลน์ ผูใ้ชส้ามารถใชง้านอินเทอรเ์น็ตบรอดแบนด ์แบบใชส้าย

และไรส้าย นอกจากน้ันยงัสามารถใชง้านอินเทอรเ์น็ตผ่านทาง

สมารท์โฟนไดอี้กช่องทางหน่ึง จึงทาํใหจ้าํนวนผูใ้ชอิ้นเทอรเ์น็ตมี

จาํนวนเพิ่มข้ึน เครือข่ายสงัคมออนไลน์จึงถูกนํามาใชเ้ป็น

เคร่ืองมือเพื่อสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ทางการศึกษาทาํใหเ้กิด

ปฏิสมัพนัธ ์การร่วมมือกนั มีการแลกเปล่ียนขอ้มลูและทรพัยากร

ร่วมกนั และทาํใหเ้กิดความคิดอย่างมีเหตุผลระหว่างผูส้อนและ

ผูเ้รียน [3] ดงัน้ันความกา้วหนา้ของระบบอินเทอรเ์น็ต 

คอมพิวเตอรแ์ละเทคโนโลยีการส่ือสารจึงก่อใหเ้กิดนวตักรรมใหม่

ทางสงัคม คือ เครือข่ายสงัคมใหม่ท่ีรูจ้กักนัอย่างแพร่หลายว่า 

“สงัคมออนไลน์” (Social Network) โดยเครือข่ายสงัคมออนไลน์

น้ีเป็นพ้ืนท่ีสาธารณะท่ีสมาชิกซ่ึงก็คือ คนทุกเพศ ทุกวยั ทุกเชื้ อ

ชาติและศาสนา ทุกระดบัการศึกษา ทุกสาขาอาชีพและทุกกลุ่ม

สงัคมย่อยจากทัว่โลกเป็นผูส่ื้อสารหรือเขียนเล่าเน้ือหาเร่ืองราว 

ประสบการณ ์บทความ รปูภาพ และวิดีโอท่ีสมาชกิเขียนและทาํ

ข้ึนเองหรือพบเจอจากส่ืออ่ืนๆ แลว้นํามาแบ่งปันใหก้บัผูอ่ื้นท่ีอยู่ใน

เครือข่ายของตนผ่านทางระบบอินเทอรเ์น็ตและส่ือสงัคมออนไลน์ 

(Social Media) เครือข่ายสงัคมออนไลน์เติบโตอย่างรวดเร็วและ

ต่อเน่ือง ก่อใหเ้กิดวิวฒันาการดา้นเทคโนโลยีของส่ือสงัคม

ออนไลน์หลากหลายประเภท [4] การจดักิจกรรมการเรียนการ

สอนในยุคปัจจุบนั จึงจาํเป็นตอ้งมีการปรบัเปล่ียนกระบวนทศัน์ให ้

ทนัสมยัและสอดคลอ้งกบัสภาพการเรียนรูข้องผูเ้รียน โดยการ

ประยุกตใ์ชส่ื้อสงัคมออนไลน์ ในการเพ่ิมช่องทางในการส่ือสาร

และสรา้งปฏิสมัพนัธใ์นการเรียน ระหว่างผูเ้รียนกบัผูเ้รียน ผูเ้รียน

กบัผูส้อน ผูเ้รียนกบักลุ่มผูเ้ชี่ยวชาญ และผูเ้รียนกบัแหล่งขอ้มลู ใน

การแลกเปล่ียนเรียนรูแ้ละสรา้งเป็นชุมชนแห่งการเรียนผ่านส่ือ

สงัคมออนไลน์ ดว้ยการเรียนรูจ้ากกิจกรรมหรือโครงงาน โดยการ

นําใหผู้เ้รียนเขา้สู่กระบวนการแกปั้ญหาท่ีทา้ทายและสรา้งชิ้ นงาน

ไดส้าํเร็จดว้ยตนเอง การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนดว้ย

โครงงานท่ีดีจะกระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดการคน้ควา้อย่างกระตือรือรน้ 

นอกจากน้ันการจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเรียนรู ้

ร่วมกนัและมีปฏิสมัพนัธผ่์านส่ือสงัคมออนไลน์เพ่ือสนับสนุนการ

เรียนดว้ยกิจกรรมหรือโครงงาน จะทาํใหเ้กิดการเรียนแบบร่วมมือ

เกิดข้ึน ส่งผลใหเ้กิดปฏิสมัพนัธท์างความคดิ ระหว่างผูส้อน 

ผูเ้รียนกบักลุ่มเพ่ือน เป็นการลดขอ้จาํกดัในการเรียน โดย

กิจกรรมเหล่าน้ีสามารถช่วยในการพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

จากการศึกษาของ [5] ซ่ึงไดพ้ฒันารปูแบบการจดัการเรียนรูต้าม

ทฤษฎคีอนสตรคัชัน่นิสซ่ึม เพ่ือเสริมสรา้งความคิดสรา้งสรรค ์

ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 สาระการเรียนรูศิ้ลปะ จากการ

พฒันารปูแบบจดัการเรียนรูท่ี้พฒันาข้ึนประกอบดว้ยหลกัการคือ 

ใชกิ้จกรรมโครงงานเป็นแกนขบัเคล่ือนกระบวนการเรียนรู ้เป็น

การเรียนรูด้ว้ยตนเอง และร่วมมือกนั มีการสรา้งผลงานและใช้

ผลงานหรือส่ิงประดิษฐต่์าง ๆ เป็นเคร่ืองมอืในการเรียนรู ้ดว้ย

การวิเคราะห ์อภิปราย สรุปความ และการสืบคน้ แสวงหาขอ้มลู

จากการเรียนรูท่ี้หลากหลาย ซ่ึงผลจากการประเมินคุณภาพของ

รปูแบบการเรียนรูท่ี้พฒันาข้ึนโดยการทดลองใชร้ปูแบบการ

จดัการเรียนรูต้ามทฤษฎคีอนสตรคัชัน่ นิสซ่ึม พบว่า คะแนนเฉล่ีย

ความคิดสรา้งสรรคข์องกลุ่มทดลอง หลงัการทดลองสงูกว่าของ

กลุ่มควบคุม และคะแนนเฉล่ียผมสมัฤทธ์ิทางการเรียนของกลุ่ม

ทดลอง หลงัการทดลองสงูกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสาํคญัทาง

สถิติท่ีระดบั .01 

ส่วนดา้นการศึกษาปัจจุบนั Social Media เขา้มามีบทบาทใน

ชีวิตประจาํวนัมากข้ึน โดยเฉพาะกบักลุ่มนักเรียน นักศึกษามีการ

ใชติ้ดต่อส่ือสารกนัอย่างแพร่หลาย และยงัมีบทบาทกบัระบบ

การศึกษาดว้ย ผูส้อนจะสามารถประยุกตใ์ช ้ Social Media กบั
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การศึกษา นํามาเป็นช่องทางในการจดัการเรียนการสอนอย่างมี

ระบบและมีประสิทธิภาพ เพื่อใหท้นัต่อยุคสมยัท่ีเปล่ียนแปลงไป

ไดอ้ย่างไร จะทาํใหนั้กเรียน นักศึกษาเหล่าน้ีสนใจกบัการเรียน

การสอนของผูส้อนเพิ่มข้ึนไดอ้ย่างไร จากการศึกษาของผูว้ิจยั

พบว่า Social Media หรือส่ือสงัคมออนไลน์คือ ส่ือท่ี ผูส่้งสาร

แบ่งปันสาร ซ่ึงอยู่ในรปูแบบต่างๆ ไปยงัผูร้บัสารผ่านเครือข่าย

ออนไลน์ โดยสามารถโตต้อบกนัระหว่างผูส่้งสารและผูร้บัสาร 

หรือผูร้บัสารดว้ยตนเอง ซ่ึงสามารถนํามาประยุกตใ์ชใ้นการ

จดัการเรียนการสอน 

ศนูยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอาํเภอ

แกง้ครอ้ จงัหวดัชยัภมูิ มีการเรียนการสอนเพื่อคนพิการ

ดาํเนินการมา เมื่อปี พ.ศ. 2556 จนถึงปัจจุบนั เน่ืองดว้ยปัจจุบนั

ไดย้ึดการจดัการเรียนการสอนตามหลกัสตูรแกนกลางการศึกษา

ขั้นพื้ นฐาน พุทธศกัราช 2551 เพื่อเป็นการศึกษาเพื่อเปิดโอกาส

ใหค้นพิการทุกคนไดเ้รียนอย่างต่อเน่ืองและตลอดชีวิตตาม

ศกัยภาพ ทั้งน้ีโดยใหค้นพิการเป็นผูท่ี้มีความรู ้ความสามารถ ท่ี

พอเพียง สามารถนําความรูท้กัษะและกระบวนการจากการเรียน

ไปพฒันาคุณภาพชีวิตใหดี้ยิง่ข้ึน รวมทั้งสามารถนําไปเป็น

เคร่ืองมือในการเรียนรู ้ส่ิงต่างๆ และเป็นพื้ นฐานท่ีทนัต่อการ

เปล่ียนแปลง และครองชีวิตไดอ้ย่างมีความสุข ดงัน้ันเพื่อสนอง

ความตอ้งการและการพฒันาคุณภาพชีวิตของนักศึกษาคนพิการ 

“ส่ือการสอนร่วมคนพิการเพื่อเตรียมความพรอ้มสู่ประชาคม

อาเซียน” จึงมีส่วนในการจดัการเรียนการสอนเป็นอย่างมาก น้ัน

หมายความว่า นวตักรรมดงักล่าว ไดเ้สริมศกัยภาพทางการศึกษา

ได ้และมีปัจจยัอีกหลายอย่างท่ีเป็นเหตุปัจจยั และนักศึกษาก็

สามารถศึกษาและเรียนรูไ้ดต้ลอดเวลา 

ผูว้ิจยัไดเ้ห็นความสาํคญัของส่ือการเรียนการสอนประเภทส่ือ

การสอนร่วมท่ีใหนั้กศึกษาคนพิการเรียนร่วมกบันักศึกษาคนปกติ

ได ้โดยเขา้มามีบทบาทต่อการเรียนการสอน ดว้ยเหตุน้ีผูว้ิจยัจึงได้

พฒันารปูแบบการจดัการเรียนรู ้โดยใชส่ื้อการสอนร่วมเพื่อเตรียม

ความพรอ้มสู่ประชาคมอาเซียน สาํหรบันักศึกษาคนพิการศนูย์

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอาํเภอแกง้ครอ้ 

จงัหวดัชยัภมูิ โดยเนน้กระบวนการเรียนรูท่ี้เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

ควบคู่ไปกบัการประเมินตามสภาพจริง เพื่อใหนั้กศึกษาคนพิการ 

ปีการศึกษา 255 8 ของศนูยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอธัยาศยัอาํเภอแกง้ครอ้ จงัหวดัชยัภมูิ ไดเ้รียนรูร่้วมกนัจาก

การพฒันาการจดัการเรียนรูโ้ดยใชส่ื้อการสอนร่วมและมี

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสงูข้ึนต่อไป 

 

2. วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 

2.1 เพื่อพฒันารปูแบบการจดัการเรียนรู ้โดยใชส่ื้อการสอน

ร่วมเพื่อเตรียมความพรอ้มสู่ประชาคมอาเซียน สาํหรบันักศึกษา

คนพิการศนูยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั

อาํเภอแกง้ครอ้ จงัหวดัชยัภมูิ  ใหม้ีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์

80/80 

2.2 เพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนกบั

คะแนนสอบก่อนเรียน โดยใชส่ื้อการสอนร่วมเพ่ือเตรียมความ

พรอ้มสู่ประชาคมอาเซียน สาํหรบันักศึกษาคนพิการศนูย์

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอาํเภอแกง้ครอ้ 

จงัหวดัชยัภมู ิ

2.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อส่ือการ

สอนร่วมเพ่ือเตรียมความพรอ้มสู่ประชาคมอาเซียน สาํหรบั

นักศึกษาคนพิการศนูยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อธัยาศยัอาํเภอแกง้ครอ้ จงัหวดัชยัภมูิ ท่ีมีผลใน 4 ดา้น ไดแ้ก่ 1) 

ผลท่ีเกิดจากนักศึกษา  2) ผลท่ีเกิดข้ึนจากคณะครแูละบุคลากร

ทางการศึกษา 3) ผลท่ีเกิดข้ึนจากผูบ้ริหารสถานศึกษา  4) ผลท่ี

เกิดข้ึนจากสถานศึกษา ทั้งโดยรวมและรายดา้น 

 

3. สมมติฐานการวิจยั  

ผลการพฒันารปูแบบการจดัการเรียนรู ้โดยใชส่ื้อการสอน

ร่วมเพ่ือเตรียมความพรอ้มสู่ประชาคมอาเซียน สาํหรบันักศึกษา

คนพิการศนูยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั

อาํเภอแกง้ครอ้ จงัหวดัชยัภมูิ  มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงูกว่า

ก่อนเรียนโดยมีนัยสาํคญัทางสถิติและประสิทธิภาพของส่ือโดยใช้

บทเรียนร่วม มีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 

 

4. ขอบเขตการวิจยั 

ตวัแปรตน้  ไดแ้ก่ ส่ือการสอนร่วมกนัระหว่างนักศึกษาคน

พิการกบันักศึกษาคนปกติ เร่ืองอาเซียนศึกษา 

ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาคน

พิการ ของศนูยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั

อาํเภอแกง้ครอ้ จงัหวดัชยัภมู ิ

ระยะเวลาท่ีใชใ้นการวิจยั ครั้งน้ี ดาํเนินการในภาคเรียนท่ี 

1 ปีการศึกษา 2558 ใชเ้วลาสอนจาํนวน 4 สปัดาห ์ใชเ้วลาสอน

จาํนวน 8 คาบ คาบละ 50 นาที 

 

5. วิธีดาํเนินการวิจยั 

การวิจยัครั้งน้ีมุ่งศึกษาและเปรียบเทียบผลพฒันารปูแบบ

การจดัการเรียนรู ้โดยใชส่ื้อการสอนร่วมเพ่ือเตรียมความพรอ้มสู่

ประชาคมอาเซียน สาํหรบันักศึกษาคนพิการศนูยก์ารศึกษานอก
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ระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอาํเภอแกง้ครอ้ จงัหวดัชยัภมูิ 

ดงัน้ี 

5.1 ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 

เน้ือหาท่ีใชใ้นการวิจยัครั้งน้ี ไดแ้ก่เน้ือหาตามหลกัสตูร

การศึกษานอกระบบระดบัการศึกษาขั้นพื้ นฐาน พุทธศกัราช 

2551 ฉบบัปรบัปรุง พ.ศ. 2554 โดยใชส่ื้อบทเรียนร่วม เร่ือง

อาเซียนศึกษาจากแบบเรียนของกรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการ    

1 หน่วยการเรียนรู ้จาํนวน 4 แผนการจดัการเรียนรู ้ใชเ้วลาเรียน

จาํนวน 8 คาบ 

ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั ครั้งน้ีไดแ้ก่ นักศึกษาคน

พิการ ของศนูยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั

อาํเภอแกง้ครอ้ จงัหวดัชยัภมูิ ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2558 

จาํนวน 2 หอ้งเรียน นักศึกษา จาํนวน 60 คน ในเขตพ้ืนท่ีตาํบล

โคก อาํเภอแกง้ครอ้ จงัหวดัชยัภมู ิ

กลุม่ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัครั้งน้ีไดแ้ก่ นักศึกษาคน

พิการ ของศนูยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั

อาํเภอแกง้ครอ้ จงัหวดัชยัภมูิ ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2558 

ท่ีไดจ้ากการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง ( Purposive Sampling) สุ่ม

มา 1 หอ้งเรียน นักศึกษา จาํนวน 30 คน ในเขตพื้ นท่ีตาํบลโคก 

อาํเภอแกง้ครอ้ จงัหวดัชยัภมู ิ

5.2 เคร่ืองมือวิจยั   

การวิจยัครั้งน้ี เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลู

เป็นแผนการจดัการเรียนรูแ้ละแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการ

เรียนซ่ึงมีเน้ือหาและรายละเอียดดงัน้ี 

 5.2.1 แผนการจดัการเรียนรูแ้บบบรูณาการ  เน้ือหาตาม

หลกัสตูรการศึกษานอกระบบระดบัการศึกษาขั้นพื้ นฐาน 

พุทธศกัราช 2551 ฉบบัปรบัปรุง พ.ศ. 2554 โดยใชส่ื้อการสอน

เพื่อคนพิการจากแบบเรียนของกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ  
1 หน่วยการเรียนรู ้จาํนวน 4 แผนการจดัการเรียนรู ้ใชเ้วลาเรียน

จาํนวน 8 คาบ 

 5 .2.2 บทเรียนในการจดัการเรียนการสอน โดยใชส่ื้อการ

สอนร่วมเพื่อเตรียมความพรอ้มสู่ประชาคมอาเซียน 

 5.2.3 แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน จาํนวน 1 

ฉบบั แบบ 4 ตวัเลือก จาํนวน 40 ขอ้ คะแนนเต็ม 40 คะแนน   

 5.2.4 แบบสอบถามความพึ่งพอใจของผูเ้รียนท่ีมีต่อส่ือการ

สอนร่วมเพื่อเตรียมความพรอ้มสู่ประชาคมอาเซียน ท่ีมีผลใน 4 

ดา้น ไดแ้ก่ 1) ผลท่ีเกิดจากนักศึกษา 2) ผลท่ีเกิดข้ึนจากคณะครู

และบุคลากรทางการศึกษา 3) ผลท่ีเกิดข้ึนจากผูบ้ริหาร

สถานศึกษา  4) ผลท่ีเกิดข้ึนจากสถานศึกษา ทั้งโดยรวมและราย

ดา้น 

 

5.3 การเก็บรวบรวมขอ้มูล   

การวิจยัครั้งน้ีเป็นการวิจยัเชิงทดลอง ซ่ึงดาํเนินการ

ทดลองตามแบบแผนการทดลองแบบ หน่ึงกลุ่ม สอบก่อน สอบ

หลงั (One Group Pretest – Posttest Design) (พวงรตัน์ ทวีรตัน์ 

2543: 59-60) ซ่ึงมีแบบแผนการทดลองดงัน้ี 

 

กลุ่มตวัอย่าง สอบก่อน การทดลอง สอบหลงั 

R T1 X T2 

ตารางท่ี 3.1 แสดงแบบแผนของการทดลอง 

 สญัลกัษณท่ี์ใชใ้นแบบแผนงานวิจยั 

 T1 แทน การทดสอบก่อนทดลอง 

 T2 แทน การทดสอบหลงัการทดลอง  

 X แทน การสอนดว้ยแผนการจดัการเรียนรู ้  

 R แทน กลุ่มทดลองท่ีไดม้าจากการสุ่ม โดยใชห้อ้งเรียน

เป็นหน่วยจากการสุ่ม 

และผูว้ิจยัไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มลูตามลาํดบัชั้นตอน

ดงัต่อไปน้ี 

  5.3.1 ขอความร่วมมือจากฝ่ายวิชาการ (กลุ่มงาน

พฒันานักศึกษาคนพิการ) ศนูยก์ารศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอธัยาศยัอาํเภอแกง้ครอ้ จงัหวดัชยัภมูิ เพ่ือทาํ

บนัทึกขอ้ความถึงหวัหนา้ กศน.ตาํบลโคกกุง ในการขอเก็บ

รวบรวมขอ้มลูวิจยั 

  5.3.2 ดาํเนินการวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน 

กบันักศึกษาคนพิการ ศนูยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอธัยาศยัอาํเภอแกง้ครอ้ จงัหวดัชยัภมูิ ท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง 

  5.3.3 ดาํเนินการสอนตามแผนการจดัการเรียนเรียนรู ้

โดยใชส่ื้อการสอนร่วมเพ่ือคนพิการ จาํนวน 4 แผนการจดัการ

เรียนรู ้เป็นเวลา 8 ชัว่โมง 

  5.3.4 หลงัจากดาํเนินการสอนโดยใชบ้ทเรียน

คอมพิวเตอรช์่วยสอน ครบทั้ง 4 แผนการจดัการเรียนรูแ้ลว้ ทาํ

การสอบหลงัเรียนโดยใชแ้บบทดสอบชุดเดียวกนักบัท่ีใชก่้อนเรียน

นําคะแนนท่ีไดจ้ากการทดสอบบนัทึกไวเ้พ่ือเปรียบเทียบผลการ

เรียนรูข้องนักศึกษาคนพิการ ศนูยก์ารศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอธัยาศยัอาํเภอแกง้ครอ้ จงัหวดัชยัภมูิ ท่ีเป็นกลุ่ม

ตวัอย่าง 

  5.3.5 นําขอ้มลูท่ีไดม้าวิเคราะหต์ามวิธีการทางสถิติ 

5.4 การวิเคราะหข์อ้มูลและสถิติท่ีใช ้  

การจดัการเรียนการสอนเพ่ือคนพิการมีขั้นการนําไปใช ้

โดยส่ือการเรียนร่วม ไปใชก้บันักศึกษาคนพิการ ของศนูย์

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอาํเภอแกง้ครอ้ 

จงัหวดัชยัภมูิ จาํนวน 30 คน โดยใหเ้รียนรูติ้ดต่อกนัจาํนวน 4 
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สปัดาห ์แลว้นําผลการจดัการเรียนรูท่ี้ไดม้าวิเคราะหข์อ้มลูดว้ย

โปรแกรมคอมพิวเตอรส์าํเร็จรปูดงัน้ี 

 5.4.1 การพฒันารปูแบบการจดัการเรียนรู ้โดยใชส่ื้อการ

สอนร่วมเพื่อเตรียมความพรอ้มสู่ประชาคมอาเซียน สาํหรบั

นักศึกษาคนพิการศนูยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อธัยาศยัอาํเภอแกง้ครอ้ จงัหวดัชยัภมูิ ใหม้ีประสิทธิภาพตาม

เกณฑ ์80/80 โดยใชส้ตูร E1/E2 

 5.4.2 การเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนกบั

คะแนนสอบก่อนเรียน โดยใชส่ื้อการสอนร่วมเพื่อเตรียมความ

พรอ้มสู่ประชาคมอาเซียน สาํหรบันักศึกษาคนพิการศนูย์

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอาํเภอแกง้ครอ้ 

จงัหวดัชยัภมูิ โดยใชส้ถิติทดสอบสมมุติฐานค่าเฉล่ีย 2 กลุ่ม

สมัพนัธก์นั (T-test for dependent Sample) 

 5.4.3 ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อส่ือการสอน

ร่วมเพื่อเตรียมความพรอ้มสู่ประชาคมอาเซียน สาํหรบันักศึกษา

คนพิการศนูยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั

อาํเภอแกง้ครอ้ จงัหวดัชยัภมูิ  โดยใชค้่าเฉล่ีย ( X ) ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (S.D.) และค่ารอ้ยละ (Percentage) 

6. ผลการวิจยั 

จากการวิเคราะหข์อ้มลูผลการวิจยัสรุปเป็นประเด็นสาํคญั 

ไดด้งัน้ี 

6.1 ผลการพฒันารปูแบบการจดัการเรียนรู ้โดยใชส่ื้อการ

สอนร่วมเพื่อเตรียมความพรอ้มสู่ประชาคมอาเซียน สาํหรบั

นักศึกษาคนพิการศนูยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อธัยาศยัอาํเภอแกง้ครอ้ จงัหวดัชยัภมูิ ใหม้ีประสิทธิภาพตาม

เกณฑ ์80/80 

ผลการวิจยั พบว่า ค่าประสิทธิภาพกระบวนการและค่า

ประสิทธิภาพผลลพัธม์ีค่าเท่ากบั 82.11/84.92 ซ่ึงค่า

ประสิทธิภาพของส่ือการสอนร่วมมีค่าประสิทธิภาพของส่ือการ

สอนร่วมตามเกณฑท่ี์ไดก้าํหนดไวต้ามวตัถุประสงคข์องการวิจยั 

แสดงใหเ้ห็นว่า ส่ือการสอนร่วมไดร้บัการพฒันาปรบัปรุงแกไ้ขใน

ขอ้ผิดพลาดท่ีเกิดข้ึน และสามารถนําไปใชใ้นการทดลองกบักลุ่ม

ทดลองกลุ่มจริงได ้  

6.2  ผลเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนกบั

คะแนนสอบก่อนเรียน โดยใชส่ื้อการสอนร่วมเพื่อเตรียมความ

พรอ้มสู่ประชาคมอาเซียน สาํหรบันักศึกษาคนพิการศนูย์

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอาํเภอแกง้ครอ้ 

จงัหวดัชยัภมู ิ

ผลการวิจยั พบว่า นักศึกษาท่ีเรียนดว้ยส่ือการสอนร่วม

เพื่อคนพิการ มีคะแนนเฉล่ียผลสมัฤทธ์ิก่อนเรียนเป็น 13.96 

และมีคะแนนเฉล่ียผลสมัฤทธ์ิหลงัเรียนเป็น 32.16 แสดงใหเ้ห็น

ว่านักศึกษามีความรูเ้พิ่มข้ึนจากก่อนเรียน และผลการทดสอบ

ความแตกต่างระหว่างค่าคะแนนเฉล่ียก่อนเรียนและหลงัเรียนมี

ความแตกต่างอย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  

6.3 ผลศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อส่ือการสอน

ร่วมเพ่ือเตรียมความพรอ้มสู่ประชาคมอาเซียน สาํหรบันักศึกษา

คนพิการศนูยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั

อาํเภอแกง้ครอ้ จงัหวดัชยัภมู ิท่ีมีผลใน 4 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ผลท่ีเกิด

จากนักศึกษา  2) ผลท่ีเกิดข้ึนจากคณะครแูละบุคลากรทางการ

ศึกษา 3) ผลท่ีเกิดข้ึนจากผูบ้ริหารสถานศึกษา  4) ผลท่ีเกิดข้ึน

จากสถานศึกษา ทั้งโดยรวมและรายดา้น 

  ผลการวิจยัพบว่า ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อส่ือการ

สอนร่วมเพ่ือเตรียมความพรอ้มสู่ประชาคมอาเซียน สาํหรบั

นักศึกษาคนพิการศนูยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อธัยาศยัอาํเภอแกง้ครอ้ จงัหวดัชยัภมูิ โดยภาพรวมอยู่ในระดบั

มากท่ีสุด เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า อยู่ในระดบัมากท่ีสุด

ในทุกดา้น ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสงูสุด คือ ผลท่ีเกิดข้ึนจากคณะครแูละ

บุคลากรทางการศึกษารองลงมา คือ ดา้นผลท่ีเกิดจากนักศึกษา  

และดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียตํา่สุด คือ ผลท่ีเกิดข้ึนจากผูบ้ริหาร

สถานศึกษา ตามลาํดบั 

7. อภิปรายผลและสรุปผล 

7.1 ผลการพฒันารปูแบบการจดัการเรียนรู ้โดยใชส่ื้อการ

สอนร่วมเพ่ือเตรียมความพรอ้มสู่ประชาคมอาเซียน สาํหรบั

นักศึกษาคนพิการศนูยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อธัยาศยัอาํเภอแกง้ครอ้ จงัหวดัชยัภมูิ ใหม้ีประสิทธิภาพตาม

เกณฑ ์80/80 ผลการวิจยั พบว่า ค่าประสิทธิภาพกระบวนการ

และค่าประสิทธิภาพผลลพัธม์ีค่าเท่ากบั 82.11/84.92 ซ่ึงค่า

ประสิทธิภาพของส่ือการสอนร่วมมีค่าประสิทธิภาพของส่ือการ

สอนร่วมตามเกณฑท่ี์ไดก้าํหนดไวต้ามวตัถุประสงคข์องการวิจยั 

แสดงใหเ้ห็นว่า ส่ือการสอนร่วมไดร้บัการพฒันาปรบัปรุงแกไ้ขใน

ขอ้ผิดพลาดท่ีเกิดข้ึน และสามารถนําไปใชใ้นการทดลองกบักลุ่ม

ทดลองกลุ่มจริงได ้ผลท่ีปรากฏน้ีน้ันเกิดข้ึนเน่ืองจากผูว้ิจยัได้

ดาํเนินการพฒันาส่ือสารสอนเพื่อคนพิการตามขั้นตอนท่ีได้

กาํหนดไว ้คือ 1) ขั้นตอนการวางแผนเน้ือหาบทเรียน (Planning) 

2) ขั้นตอนการออกแบบบทเรียน ( Designing) และ 3) ขั้นตอน

การสรา้งบทเรียน ( Developing) นอกจากน้ี ผูว้ิจยัไดท้าํการ

ทดลองใชส่ื้อการสอนเพื่อคนพิการเพื่อใหม้ีประสิทธิภาพตาม

เกณฑท่ี์กาํหนดเป็น 3 ขั้นตอนคือ 1) การทดลองแบบกลุ่มเด่ียว 

(Individual Testing) 2) การทดลองกลุ่มเล็ก ( Small Group 

Testing) และ 3) การทดลองกลุ่มภาคสนาม ( Field Testing) ซ่ึง

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของยุรนันท ์วรรณชยั ( 2556 : 73) ไดท้าํ

การวิจยัเร่ืองการพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอรช์่วยสอนรายวิชา

สงัคมศึกษา สาํหรบันักเรียนคนพิการแบบเรียนร่วม ระดบัชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนบา้นโป่งนกพิทยา สาขาบา้นคลอง
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ผกัหวาน จงัหวดัชยัภมูิ พบว่า ผลการพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์

ช่วยสอนมีประสิทธิภาพ 80.71/84.65 สงูกว่าเกณฑท่ี์ตั้งไว ้และ

นักเรียนคนพิการแบบเรียนร่วมมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงั

เรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และ

งานวิจยัของจเด็จ ทศัวงษา (2557 : 59–61) ไดท้าํการวิจยัเพื่อ

พฒันาส่ือการสอนเพื่อคนพิการ วิชาวิทยาศาสตร ์ท่ีมี

ประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 และศึกษาความคงทนในการ

เรียนรูท่ี้เกิดจากการส่ือการสอนเพื่อคนพิการ ของนักเรียนคน

พิการแบบเรียนร่วมชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 จาํนวน 29 คน โดยใช้

แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร ์ชนิด

เลือกตอบ 4 ตวัเลือก จาํนวน 25 ขอ้ มีค่าอาํนาจจาํแนกอยู่

ระหว่าง 0.20 ถึง 0.76 และค่าความเชื่อมัน่ของแบบทดสอบ

เท่ากบั 0.83 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะหค์ือ รอ้ยละ ค่าเฉล่ีย และ

การทดสอบสมมติฐานใช ้ t-test (Dependent Samples) 

ผลการวิจยัพบว่า ส่ือการสอนเพื่อคนพิการมีประสิทธิภาพตาม

เกณฑ ์83.22/81.33 ซ่ึงสงูกว่าเกณฑท่ี์กาํหนด นักเรียนคน

พิการท่ีเรียนร่วมท่ีเรียนดว้ยส่ือการสอนเพื่อคนพิการ มีคะแนน

เฉล่ียความคงทนในการเรียนรูห้ลงัจากเรียนแลว้ 4 สปัดาห ์ไม่

แตกต่างจากคะแนนเฉล่ียผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

7.2 ผลเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนกบั

คะแนนสอบก่อนเรียน โดยใชส่ื้อการสอนร่วมเพื่อเตรียมความ

พรอ้มสู่ประชาคมอาเซียน สาํหรบันักศึกษาคนพิการศนูย์

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอาํเภอแกง้ครอ้ 

จงัหวดัชยัภมู ิผลการวิจยั พบว่า นักศึกษาท่ีเรียนดว้ยส่ือการสอน

ร่วมเพื่อคนพิการ มีคะแนนเฉล่ียผลสมัฤทธ์ิก่อนเรียนเป็น 13.96 

และมีคะแนนเฉล่ียผลสมัฤทธ์ิหลงัเรียนเป็น 32.16 แสดงใหเ้ห็น

ว่านักศึกษามีความรูเ้พิ่มข้ึนจากก่อนเรียน และผลการทดสอบ

ความแตกต่างระหว่างค่าคะแนนเฉล่ียก่อนเรียนและหลงัเรียนมี

ความแตกต่างอย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 เพื่อเป็นการ

ตรวจสอบพฒันาการการเรียนรู ้ของนักศึกษาคนพิการผูว้ิจยัจึงได้

ทาํการทดสอบหาค่าดชันีประสิทธิผลของการเรียนของนักศึกษา

คนพิการ ดว้ยส่ือการสอนคนพิการเพื่อเตรียมความพรอ้มสู่

อาเซียน  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของอารีย ์มีมุ่งกิจ (25 57 : 

บทคดัย่อ) ไดพ้ฒันาส่ือการสอนเพื่อคนพิการ เพื่อการสอนซ่อม

เสริม วิชาคณิตศาสตร ์สาํหรบันักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โดย

ใชก้ลุ่มตวัอย่างจาํนวน 30 คน ประกอบดว้ยนักเรียนคนพิการท่ีมี

ผลการเรียนอยู่ในระดบั ปานกลาง 10 คน และนักเรียนคนพิการ

ท่ีมีผลการเรียนอยู่ในระดบัตํา่ 20 คน ผลการวิจยั พบว่า นักเรียน

คนพิการทุกคนท่ีมีคะแนนสอบระหว่างเรียน และผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียนหลงัจากการเรียนดว้ยส่ือการสอนเพื่อคนพิการ ของ

นักเรียนคนพิการทุกคนในทั้งสองกลุ่ม สงูกวา่ผลสมัฤทธ์ิก่อน

เรียนอย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  และงานวิจยัของสกล

ศกัด์ิ บุญไชโย (25 57 : 57) ไดพ้ฒันาส่ือการสอนเพื่อคนพิการ 

วิชาสงัคมศึกษา  สาํหรบันักเรียนคนพิการแบบเรียนร่วมชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 5 พบว่า ส่ือการสอนเพื่อคนพิการท่ีพฒันาข้ึนมี

ประสิทธิภาพ สงูกว่าเกณฑท่ี์ตั้งไว ้70/70 โดยมีค่าท่ี 

85.17/83.01 ดชันีประสิทธิผลมีคะแนนเพิ่มข้ึนรอ้ยละ 67 และ

ความคงทนในการเรียนรูข้องนักเรียนคนพิการ หลงัจากท่ีเรียน

จากส่ือการสอนเพ่ือคนพิการ ท่ีพฒันาข้ึนผ่านไป 14 วนั พบว่า 

คะแนนความคงทนเฉล่ียลดลงอย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 

.01 

7.3 ผลศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อส่ือการสอน

ร่วมเพ่ือเตรียมความพรอ้มสู่ประชาคมอาเซียน สาํหรบันักศึกษา

คนพิการศนูยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั

อาํเภอแกง้ครอ้ จงัหวดัชยัภมูิ ท่ีมีผลใน 4 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ผลท่ีเกิด

จากนักศึกษา 2) ผลท่ีเกิดข้ึนจากคณะครแูละบุคลากรทางการ

ศึกษา 3) ผลท่ีเกิดข้ึนจากผูบ้ริหารสถานศึกษา 4) ผลท่ีเกิดข้ึน

จากสถานศึกษา ทั้งโดยรวมและรายดา้น 

ผลการวิจยัพบว่า ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อส่ือ

การสอนร่วมเพ่ือเตรียมความพรอ้มสู่ประชาคมอาเซียน สาํหรบั

นักศึกษาคนพิการศนูยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อธัยาศยัอาํเภอแกง้ครอ้ จงัหวดัชยัภมูิ โดยภาพรวมอยู่ในระดบั

มากท่ีสุด เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า อยู่ในระดบัมากท่ีสุด

ในทุกดา้น ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสงูสุด คือ ผลท่ีเกิดข้ึนจากคณะครแูละ

บุคลากรทางการศึกษารองลงมา คือ ดา้นผลท่ีเกิดจากนักศึกษา 

และดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียตํา่สุด คือ ผลท่ีเกิดข้ึนจากผูบ้ริหาร

สถานศึกษา ตามลาํดบัซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของวรรณา เอกตะ 

(25 57 : 48-49) ไดส้รา้งส่ือการสอนเพื่อคนพิการ วิชา

ภาษาไทยสาํหรบันักเรียนคนพิการแบบเรียนร่วม ระดบัชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 3 ผลการวิจยัพบว่า ส่ือการสอนเพ่ือคนพิการ    

ท่ีผูว้ิจยัสรา้งข้ึน มปีระสิทธิภาพสามารถพฒันาความรูข้องนักเรียน

พิการท่ีเรียนร่วมไดเ้ป็นอย่างดี ทาํใหนั้กเรียนคนพิการมี

ความกา้วหนา้ทางการเรียนเพ่ิมข้ึน ตั้งแต่ 2 คะแนน ถึง 11 

คะแนนโดยเพ่ิมข้ึนโดยเฉล่ีย รอ้ยละ 32.5 และงานวิจยัของ      

ไฮแมน (Hyman, 2015 : 316-A) ไดศึ้กษาผลของการสอนซ่อม

เสริมวิชาประวติัศาสตรแ์ละเจตคติต่อการอ่านโดยใชส่ื้อการสอน

เพ่ือคนพิการ กลุ่มตวัอย่างเป็นนักเรียนคนพิการเกรด 4 ถึง เกรด 

8 ท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาประวติัศาสตรต์ํา่ จาํนวน 158 

คน ผลการวิจยัพบว่าผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและเจตคติต่อการ

อ่านในวิชาประวติัศาสตรข์องนักเรียนก่อนและหลงัการไดร้บัการ 

สอนซ่อมเสริมโดยใชส่ื้อการสอนเพ่ือคนพิการ แตกต่างกนัอย่างมี

นัยสาํคญัทางสถิติ โดยท่ีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนหลงั

ไดร้บัการสอนซ่อมเสริมโดยใชส่ื้อการสอนเพ่ือคนพิการ สงูกว่า

การไดร้บัการสอนซ่อมเสริมโดยใชส่ื้อการสอนเพ่ือคนพิการ อย่าง

เห็นไดช้ดัเจน และนักเรียนคนพิการมีเจตคติท่ีดีต่อการอ่าน 
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8. ขอ้เสนอแนะ 

จากการวิจยั เร่ืองการพฒันารปูแบบการจดัการเรียนรู ้โดย

ใชส่ื้อการสอนร่วมเพื่อเตรียมความพรอ้มสู่ประชาคมอาเซียน 

สาํหรบันักศึกษาคนพิการศนูยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอธัยาศยัอาํเภอแกง้ครอ้ จงัหวดัชยัภมูิ  ในครั้งน้ีผูว้ิจยัขอ

เสนอแนะการนําผลการวิจยัไปใช ้ดงัน้ี 

8.1  ขอ้เสนอแนะในการนําผลการวิจยัไปใช ้

8.1.1 การพฒันาส่ือการสอนเพื่อคนพิการ ผูส้อนควร

มีการวางแผนในการพฒันาส่ือการสอนใหม้ีความชดัเจนท่ีสะดวก

ต่อการเรียนรูข้องนักศึกษาคนพิการ เพื่อใหนั้กศึกษาคนพิการได้

เกิดการเรียนรูอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  

8.1.2  การดาํเนินกิจกรรมการเรียนการสอนผ่านส่ือ

การสอนเพื่อคนพิการ ผูส้อนควรมีการวางแผนการสอนในดา้น

การบริหารเวลาใหม้ีความยืดหยุ่น เพื่อใหนั้กศึกษาคนพิการได้

เกิดการฝึกหดัอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิผล             

8.1.3 การสนับสนุนใหนั้กศึกษาคนพิการมีเจตคติหรือ

ความพึงพอใจท่ีดีต่อการเรียนรู ้ผ่านส่ือการสอนเพื่อคนพิการ 

ผูส้อนควรเปิดโอกาสใหนั้กศึกษาคนพิการไดเ้รียนรูก้ารใช ้

คอมพิวเตอรใ์หเ้กิดความคุน้เคยและชาํนาญ เพื่อใหนั้กศึกษาคน

พิการมีความผ่อนคลายกบัการเรียนแบบปฏสิมัพนัธก์บัส่ือการ

สอนเพื่อคนพิการ  

 

8.2 ขอ้เสนอแนะในการวิจยัครั้งต่อไป 

  82.1 ควรทาํการศึกษากบักลุ่มตวัอย่างในหลากหลาย

ระดบัเพื่อใหท้ราบถึงผลของการศึกษาท่ีมีความหลายหลากทั้งใน

ดา้นความแตกต่างและความสอดคลอ้งของผลการวิจยัในอดีตท่ี

ผ่านมาท่ีจะนําไปสู่การวิจยัพฒันาของโรงเรียนในอนาคต 

8.2.2  ควรมีการพฒันาส่ือการสอนเพื่อคนพิการใน

หลายรปูแบบ เช่น บทเรียนสถานการณจ์าํลอง ( Simulation) 

บทเรียนแบบเกม ( Game) บทเรียนแบบสืบเสาะหา ( Inquiry) 

เพื่อใหนั้กศึกษาคนพิการไดเ้กิดการเรียนรูก้บับทเรียนท่ี

หลากหลาย แต่ทั้งน้ีการพฒันารปูแบบบทเรียนควรใหส้อดคลอ้ง

กบักลุ่มผูเ้รียนและธรรมชาติของรายวิชาท่ีตอ้งการทาํการศึกษา  

8.2.3 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบวิธีการสอนดว้ยส่ือ

การสอนเพื่อคนพิการกบัวิธีการสอนอ่ืน เช่น วิธีการสอนผ่าน

โทรศพัท ์(Mobile learning) เพื่อใหเ้กิดการศึกษาถึงจุดแข็งและ

จุดอ่อนของวิธีการสอนแต่ละวิธี เพื่อใหท้ราบถึงแนวทางการ

จดัการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมในอนาคต    
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