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บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นี้มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อ 1) วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันการเรียนรู้ภาษามือของนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาทีม่ คี วามบกพร่องทางการได้ยนิ 2) ศึกษาคุณลักษณะเชิงปรากฏการณ์ขององค์ประกอบการเรียนรูภ้ าษามือ
ของนักเรียนระดับประถมศึกษาที่มคี วามบกพร่องทางการได้ยนิ โดยการวิจยั เชิงผสมผสานระหว่างวิธีการวิจยั เชิง
ปริมาณ และวิธกี ารวิจยั เชิงคุณภาพ กลุ่มตัวอย่างเป็ น นักเรียน ผู้ปกครอง และครูผู้สอนนักเรียนที่มคี วามบกพร่อง
ทางการได้ยินที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับชัน้ ประถมศึกษาที่ 2 และ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2556 ของโรงเรียน
โสตศึกษา สังกัดสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ เครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูลเป็ นแบบสอบถาม
สถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลคือการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน และเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์เชิง
ลึกรายบุคคล และวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิจยั พบว่าองค์ประกอบการเรียนรูภ้ าษามือของนักเรียนทีม่ คี วามบกพร่องทางการได้ยนิ สอดคล้องกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ คุณลักษณะเชิงปรากฏการณ์ด้านครอบครัวพบว่าโรงเรียนที่นักเรียนเรียนรูภ้ าษามือดี ผูป้ กครอง
ตระหนักและให้ความสาคัญต่อนักเรียน ส่วนโรงเรียนทีน่ กั เรียนเรียนรูภ้ าษามือต่ าพบว่าผูป้ กครองขาดความเข้าใจด้าน
ความบกพร่องทางการได้ยนิ และมีทศั นคติทางลบต่อนักเรียน ด้านการศึกษาพบว่าโรงเรียนทีน่ กั เรียนเรียนรูภ้ าษามือดี
ครูมคี วามเชีย่ วชาญด้านภาษามือ และเชีย่ วชาญด้านการสอน โรงเรียนจัดกิจกรรมหลากหลายเพื่อพัฒนาศักยภาพของ
นักเรียน ส่วนโรงเรียนทีน่ ักเรียนเรียนรู้ภาษามือต่ าพบว่าครูขาดความเชีย่ วชาญด้านภาษามือ และโรงเรียนขาดการ
ส่งเสริมพัฒนาความรู้ความสามารถของครู ด้านนักเรียนพบว่าโรงเรียนทีน่ ักเรียนเรียนรู้ภาษามือดี นักเรียนมีความ
พร้อม มีความรับผิดชอบต่ อการเรียน ส่วนโรงเรียนที่นั กเรียนเรียนรู้ภาษามือต่ าพบว่านักเรียนมีความพิการซ้อน
ครอบครัวมีปัญหา ขาดความรูค้ วามเข้าใจด้านภาษามือ และขาดการส่งเสริมการเรียนรู้ เข้ารับการศึกษาช้ากว่าปกติ
ด้านสังคมพบว่านักเรียนทีเ่ รียนรูภ้ าษามือดีกบั การเรียนรูภ้ าษามือต่าเกิดการพัฒนาทักษะภาษามือจากเพื่อน
คาสาคัญ : การเรียนรูภ้ าษามือ, นักเรียนทีม่ คี วามบกพร่องทางการได้ยนิ , คุณลักษณะเชิงปรากฏการณ์
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Abstract
The purpose of this study was 1) to analyze confirmatory factors on the sign language learning of
elementary hearing impaired students and 2) to investigate the phenomenal characteristics of factors on the
sign language of elementary hearing impaired students by applying Mixed Method Research; quantitative and
qualitative approach. The participants consisted of students, parents and instructors of hearing impaired
students in elementary school during the second semester in the academic year of 2013. There were 207
students in Deaf School by the authorized of Bureau of Special Education, 207 parents and 33 instructors. The
research instrument included a questionnaire with 3 scale. The statistical procedure employed to analyze the
data was confirmatory factor analysis. Data collection in part of qualitative approach received from individual
interview and content analysis was used.
The finding were as follow: Factors on the sign language learning of hearing impaired students
conformed to the empirical data. There were 4 latent variables which were family, education, students and
society and 13 observable variables. The statistical result are  2 = 52.20, df = 36, p = .03951,  2 / df
=1.45, GFI = .96, AGFI = .91, RMSEA = .047. Phenomenon characteristic of family: parents offered their
children a special care and considered on the importance of sign language in the school with high level of
student’s proficiency. On the other hand, in the school with low level of students’ proficiency, parents lacked of
the knowledge about hearing impaired children and sign language. They are also pessimistic. Education: in the
school with high level of student’s proficiency, teachers were masterful in terms of instruction for hearing
impaired students. In addition, students were provided the appropriate environment and full facilities. In contrast
with the school of students’ low proficiency, teachers were inadequate of sign language teaching skill. The
development of sign language teaching among those teachers was inadequate. Student: in the school with
high level of student’s proficiency, most students owned high availability and responsibility in their education.
On the contrary, in the school with low level of student’s proficiency, it was found that students were redundancy
disabled children. They also suffered from family issue along with their belated education. Society: students
could effectively improve their sign language skill with their friends. Most students lived with their friends happily
and received the assistance among group in terms of sign language communication. Thus, friend was
considered as one of the most important parts for hearing impaired students.
Keywords : Sign Language Learning, Hearing Impaired Students, Phenomenal Characterristics

บทนา
จากสถิติข องสานัก งานส่ ง เสริม และพัฒ นา
คุณภาพชีวติ คนพิการแห่งชาติประจาปี 2555 ประเทศ
ไทยมีจ านวนผู้บ กพร่ อ งทางการได้ยิน 196,272 คน
ซึ่ ง จัด เป็ นคนพิ ก ารกลุ่ ม หนึ่ ง ที่ ส ัง คมควรให้ ค วาม
ช่วยเหลือ เนื่องจากไม่สามารถสื่อสารภาษาถ้อยคาได้
ทาให้ประสบปั ญหาและเป็ นอุปสรรคในการอยู่ร่วมกับ
บุคคลในสังคม [10]
สาหรับบุคคลทีม่ คี วามบกพร่องทางการได้ยนิ
มีภ าษาเฉพาะ คือ “ภาษามือ ” ซึ่ง เป็ น ช่ อ งทางการ
สือ่ สารของบุคคลทีม่ คี วามบกพร่องทางการได้ยนิ [5]

ภาษามือกาเนิดในประเทศไทยเมื่อปี 2509
โดยคุ ณหญิง กมลา ไกรฤกษ์ ผู้ป ระดิษ ฐ์ และคิด ค้น
โดยดัดแปลงจากภาษามืออเมริกนั ปั จจุบนั ได้รบั การ
รับ รองเป็ นภาษาประจ าชาติ ข องบุ ค คลที่ มีค วาม
บกพร่องทางการได้ยนิ เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2542
ทาให้บุคคลทีม่ คี วามบกพร่องทางการได้ยนิ เรียนรู้ได้ดี
เช่นเดียวกับภาษาถ้อยคา [1]
จากการศึ ก ษาน าร่ อ ง แนวคิ ด ทฤษฎี
พบว่ า องค์ป ระกอบที่ส่ ง ผลต่ อ การเรีย นรู้ภ าษามือ
ของนั ก เรี ย นที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางการได้ ยิ น มี
4 องค์ประกอบ คือ ครอบครัว การศึกษา นักเรียน และ
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สั ง คม และพบว่ า ภาษามื อ มี ข้ อ จ ากั ด ในการสื่ อ
ความหมายดังนี้
1. ด้านครอบครัวพบว่าประสบปั ญหาการ
สื่อสารภายในครอบครัว เนื่องจากพ่อแม่ไม่สามารถ
สื่อ สารภาษามือ ได้ ขาดการดู แ ลเอาใจใส่ และขาด
ความเข้า ใจด้ า นความบกพร่ อ งทางการได้ ยิน ซึ่ง
ผลการวิจยั ของ Meadow และ Mayberry [13] พบว่า
90 เปอร์เซ็นต์ของเด็กทีเ่ กิดในครอบครัวทีพ่ ่อแม่มกี าร
ได้ยนิ ปกติไม่มคี วามรูด้ า้ นภาษามือ
2. ด้ า นการศึ ก ษาพบว่ า ภาษามื อ ไม่ มี
รูปแบบมาตรฐาน ภาษามือมีน้อยไม่ครอบคลุมเนื้อหา
แต่ละรายวิชา คาศัพท์หลายท่าเกือบจะเป็ นท่าเดียวกัน
[7] หลักสูตรที่สอนไม่สอดคล้องกับความสามารถของ
นักเรียน ครูไม่ได้จบการศึกษาด้านการสอนนักเรียนที่
มีความบกพร่องทางการได้ยนิ โดยเฉพาะ [9]
3. ด้านผู้เรียนพบว่านักเรียนมีความพิการ
ซ้อน ปั ญหาด้านสุขภาพ และ Meronen พบว่านักเรียน
มีความล่าช้าในการเรียนรูภ้ าษามือ ทาให้เป็ นอุปสรรค
ต่อการเรียนรูภ้ าษามือ [14]
4. ด้านสังคมพบว่ านักเรียนขาดการดูแ ล
เอาใจใส่ พิการซ้อน และเข้ารับการศึกษาช้ากว่าปกติ
ทาให้แยกตัวออกจากสังคม ขาดการมีปฏิสมั พันธ์กบั
เพื่อน และครู ซึ่งเป็ นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ภาษามือ
จากสภาพปั ญหาดังกล่าว ทาให้ผวู้ จิ ยั ตระหนักและเห็น
ความสาคัญ ของการเรีย นรู้ภ าษามือ จึง เป็ น สาเหตุ
ในการศึ ก ษาคุ ณ ลั ก ษณะเชิ ง ปรากฏการณ์ ข อง
องค์ป ระกอบการเรีย นรู้ภ าษามือ ของนัก เรีย นระดับ
ประถมศึก ษาที่มีค วามบกพร่ อ งทางการได้ยิน เพื่อ
พั ฒ น า ก า ร เ รี ย น รู้ ภ า ษ า มื อ ข อ ง นั ก เ รี ย นใ ห้ มี
ประสิทธิภาพ

วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั

วัตถุประสงค์ของการวิ จยั

ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่ ม ตัว อย่ า งเป็ น นัก เรีย น ผู้ป กครอง และ
ครูผู้สอนนัก เรีย นที่มีค วามบกพร่อ งทางการได้ยินที่
ก าลัง ศึก ษาอยู่ใ นระดับ ชัน้ ประถมศึก ษาที่ 2 และ 3
ภาคเรีย นที่ 2 ปี ก ารศึก ษา 2556 ของโรงเรีย นโสต
ศึกษา สังกัดสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ นักเรียน
207 คน ผู้ปกครอง 207 และครู 33 คน ใช้วิธีการสุ่ม
กลุ่ ม ตัว อย่ า งแบบง่ า ย (Simple Random Sampling)
โดยใช้โรงเรียนเป็ นหน่วยการสุม่ หลังจากนัน้ ใช้วธิ กี าร

1. เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันการ
เรียนรูภ้ าษามือของนักเรียนระดับประถมศึกษาทีม่ คี วาม
บกพร่องทางการได้ยนิ โดยข้อมูลเชิงประจักษ์
2. เพื่อศึกษาคุณลักษณะเชิงปรากฏการณ์ของ
องค์ประกอบการเรียนรู้ภาษามือของนั ก เรีย นระดับ
ประถมศึกษาทีม่ คี วามบกพร่องทางการได้ยนิ

การวิจ ัย ครัง้ นี้ ใ ช้วิธีก ารวิจ ัย เชิง ผสมผสาน
(Mixed Method Research) ประกอบด้วยวิธีการวิจยั
เชิงปริมาณ (Quantitative Research) และวิธกี ารวิจยั
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มีขนั ้ ตอนดังนี้
การศึกษาเชิ งปริมาณ
เพื่อตรวจสอบองค์ประกอบเชิงยืนยันการ
เรีย นรู้ภ าษามือ ของนัก เรีย นระดับ ประถมศึก ษาที่มี
ความบกพร่องทางการได้ยนิ มีขนั ้ ตอนดังนี้
1. ศึกษานาร่อง แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั
เกีย่ วกับการเรียนรูภ้ าษามือของนักเรียนระดับประถม
ทีม่ คี วามบกพร่องทางการได้ยนิ
2. เลือกตัวแปร แนวคิด และกาหนดนิยาม
เชิงปฏิบตั กิ ารทีส่ ามารถวัดค่าได้
3. ก าหนดกรอบแนวคิด องค์ ป ระกอบการ
เรีย นรู้ภ าษามือ ของนั ก เรีย นระดับ ประถมที่มีค วาม
บกพร่องทางการได้ยนิ
4. พัฒนาแบบสอบถาม เก็บข้อมูลเชิง
ปริมาณ และวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
การศึกษาเชิ งคุณภาพ
เพื่อศึกษาคุณลักษณะเชิงปรากฏการณ์ ของ
องค์ ป ระกอบการเรี ย นรู้ ภ าษามื อ ของนั ก เรี ย น
ระดับประถมทีม่ คี วามบกพร่องทางการได้ยนิ มีขนั ้ ตอน
ดังนี้
1. แบ่ ง กลุ่ ม นั ก เรีย นที่มีค ะแนนการเรีย นรู้
ภาษามือเป็ น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มนักเรียนที่เรียนรู้ภาษา
มือระดับดี มีตาแหน่งเปอร์เซ็นต์ไทล์ท่ี 75 ขึน้ ไป และกลุม่
นักเรียนทีเ่ รียนรูภ้ าษามือระดับต่ า มีตาแหน่ งเปอร์เซ็นต์
ไทล์ท่ี 25 ลงมา
2. สุ่มโรงเรียนแต่ละกลุ่มกลุ่มละ 3 โรงเรียน
คือ กลุ่มโรงเรียนทีน่ กั เรียนเรียนรูภ้ าษามือระดับดี และ
ระดับต่า

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ปี ที ่ 2 ฉบับที ่ 3 ก.ย.-ธ.ค. 2557

สุ่มโดยวิธกี าร จับสลาก (Lottery Method) จานวน 12
โรงเรียน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิ จยั
1. การวิจ ัย เชิง ปริม าณเป็ นแบบสอบถาม
องค์ ป ระกอบการเรี ย นรู้ ภ าษามื อ จ านวน 6 ชุ ด
ประกอบด้ว ย ด้า นครอบครัว ด้า นการศึก ษา ด้า น
นักเรียน ด้านสังคม ด้านสภาพแวดล้อมของการเรียนรู้
และแบบทดสอบภาษามือ
2. การวิจ ัย เชิง คุ ณภาพเก็บ รวบรวมข้อ มู ล
โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกรายบุคคล
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การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิ เคราะห์ข้อมูลเชิ งปริมาณ
1. วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง
และตัวแปรทีใ่ ช้ในการวิจยั โดยใช้สถิตเิ ชิงบรรยายด้วย
โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ
2. วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับแรก
และอันดับทีส่ อง เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้าง
ขององค์ป ระกอบการเรียนรู้ภาษามือ ด้ว ยโปรแกรม
สาเร็จรูปทางสถิตขิ นั ้ สูง
การวิ เคราะห์ข้อมูลเชิ งคุณภาพ
วิเ คราะห์ข้อ มูล เชิง คุ ณ ภาพในรูป ข้อ ความ
คาพูด เพื่อสือ่ ความหมายคุณลักษณะเชิงปรากฏการณ์
ขององค์ป ระกอบการเรีย นรู้ภ าษามือ ที่เ กิด ขึ้น โดย
วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล เชิ ง เนื้ อ หาแต่ ล ะประเด็ น และจัด
หมวดหมู่ข้อ มูลที่มีความหมายในทางเดีย วกัน และ
สร้ า งข้อ สรุ ป ตามวัต ถุ ป ระสงค์ ก ารวิจ ัย ตรวจสอบ
ความถูกต้องผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากผูใ้ ห้สมั ภาษณ์
และนาเสนอเชิงพรรณนา

ภาพที่ 1 องค์ประกอบเชิงยืนยันการเรียนรูภ้ าษามือของนักเรียนระดับประถมศึกษาทีม่ คี วามบกพร่องทางการได้ยนิ

22

Journal of Humanities and Social University of Phayao Vol. 2 No. 3 Sep.-Dec. 2014

ตารางที่ 1 ผลการวิเ คราะห์อ งค์ประกอบเชิง ยืนยันการเรีย นรู้ภาษามือ ของนักเรียนระดับ ประถมศึกษาที่มีความ
บกพร่องทางการได้ยนิ
ตัวแปร
ผลการวิ เคราะห์องค์ประกอบเชิ งยืนยันอันดับแรก
1.การดูแลเอาใจใส่
2.การส่งเสริมการเรียนรู้
3.การให้คาแนะนา
4.วิธกี ารสอน
5.การให้คาปรึกษา
6.สิง่ แวดล้อมทางการศึกษา
7.การประเมินผลการเรียน
8.ทักษะการเรียนรู้
9.การเตรียมการ
10.ความรับผิดชอบ
11.การยอมรับ
12.ความช่วยเหลือ
13.ทักษะของเพื่อน
ผลการวิ เคราะห์องค์ประกอบเชิ งยืนยันอันดับที่สอง
FAMILY
EDUCATION
STUDENT
SOCIAL
Chi  square = 52.20
df = 36
GFI = .96
AGFI = .91



SE

t

.80**
.71**
.73**
.61**
.52**
.82**
.91**
.62**
.77**
.83**
.53**
.48**
.85**

.72
.24
1.20
.27
.33
.21
0.10
.56
1.11

4.90
7.62
7.14
6.99
7.49
10.04
7.64
7.17
4.96

.65
.51
.53
.37
.27
.67
.83
.38
.60
.68
.28
.23
.73

.09
4.75
.10
5.02
.13
6.95
.15
4.48
p = .03951
RMSEA = .047

.17
.27
.84
.42

.41**
.51**
.92**
.65**

R2
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จากภาพที่ 1 และตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยันการเรียนรูภ้ าษามือของนักเรียน
ระดับ ประถมศึกษาที่มีความบกพร่ องทางการได้ยิน
สามารถยืนยันได้ 4 องค์ประกอบ คือ ด้านครอบครัว
ด้านการศึกษา ด้านนักเรียน และด้านสังคม โดยวัด
จากตัว แปรสัง เกตได้ 13 ตัว แปร ผลการวิจ ัย พบว่ า
องค์ป ระกอบการเรีย นรู้ภ าษามือ ของนัก เรียนระดับ
ประถมศึ ก ษาที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางการได้ ยิ น
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ซึง่ พิจารณาจากค่าไคสแควร์ ( X 2 = 52.20, df = 36, p = .03951) ค่าไคสแควร์สมั พัท ธ์ ( X 2 / df ) เท่ า กับ 1.45 ค่ า ดัช นี ว ัด
ระดับ ความกลมกลืน (GFI) เท่ า กับ .96 ค่ า ดัช นี ว ัด
ระดับความกลมกลืนทีป่ รับแก้ (AGFI) เท่ากับ .91 ค่า
ดัชนีรากทีส่ องของค่าเฉลีย่ ความคลาดเคลื่อนของการ
ประมาณค่ า (RMSEA) เท่ า กับ .047 จากค่ า ดัช นีวดั
ระดับความกลมกลืนขององค์ประกอบเชิงยืนยันการ
เรีย นรู้ภ าษามือ ของนัก เรีย นระดับ ประถมศึก ษาที่มี
ความบกพร่องทางการได้ยนิ แสดงว่าองค์ประกอบเชิง
ยืนยันการเรียนรู้ภาษามือของนักเรียนสอดคล้องกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์
เมื่อพิจารณาค่าน้าหนักองค์ประกอบ (Factor
Loading) ของตั ว แปรสัง เกตได้ ผลการวิ เ คราะห์
องค์ป ระกอบเชิง ยืน ยัน อัน ดับ แรกพบว่ า ค่ า น้ า หนัก
องค์ ป ระกอบทั ้ง 4 มี ค่ า เป็ นบวก มี ค่ า น้ าหนั ก
องค์ประกอบตัง้ แต่ .48 ถึง .91 ซึง่ มีนัยสาคัญทางสถิติ
ทีร่ ะดับ .01 ทุกตัว เรียงลาดับดังนี้ การประเมินผลการ
เรียน มีค่าเท่ากับ .91 ทักษะของเพื่อน มีค่าเท่ากับ .85
ความรับผิดชอบ มีค่าเท่ากับ .83 สิง่ แวดล้อมทางการ
ศึกษา มีค่าเท่ากับ .82 การดูแลเอาใจใส่ มีค่าเท่ากับ
.80 การเตรียมการ มีค่าเท่ากับ .77 การให้คาแนะนา
มีค่าเท่ากับ .73 การส่งเสริมการเรียนรู้ มีค่าเท่ากับ .71
ทัก ษะการเรีย นรู้ มีค่ า เท่ า กับ .62 วิธีก ารสอน มีค่ า
เท่ า กั บ .61 การยอมรั บ มี ค่ า เท่ า กั บ .53 การให้
คาปรึกษา มีค่าเท่ากับ .52 ส่วนน้ าหนักความสาคัญ
ต่าสุด คือ ความช่วยเหลือ มีค่าเท่ากับ .48
เมื่อพิจารณาค่าน้าหนักองค์ประกอบ (Factor
Loading) ผลการวิเ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบเชิง ยื น ยัน
อันดับที่สองพบว่าค่าน้ าหนักองค์ประกอบทัง้ 4 มีค่า
เป็ นบวก มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบตัง้ แต่ .41 ถึง .92
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ซึ่งมีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .01 ทุกตัว เรียงลาดับ
ดังนี้ องค์ประกอบด้านนักเรียน มีค่าเท่ากับ .92 ด้าน
สังคม มีค่าเท่ากับ .65 ด้านการศึกษา มีค่าเท่ากับ .51
ส่วนน้ าหนักความสาคัญต่ าสุด คือ องค์ประกอบด้าน
ครอบครัว มีค่าเท่ากับ .41
ผลการวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล เชิ งคุ ณ ภา พ
คุณลักษณะเชิ งปรากฏการณ์ขององค์ประกอบการ
เรียนรู้ภาษามือของนักเรียนระดับประถมศึกษาที่
มีความบกพร่องทางการได้ยิน
1. คุ ณ ลั ก ษณะเชิ ง ปรากฏการณ์ ด้ า น
ครอบครัว พบว่ า โรงเรีย นที่ นัก เรีย นเรีย นรู้ภ าษามือ
ระดับ ดีผู้ ป กครองตระหนั ก และให้ ค วามส าคัญ ต่ อ
นักเรียน ส่วนโรงเรียนทีน่ ักเรียนเรียนรูภ้ าษามือระดับ
ต่ าพบว่าผูป้ กครองขาดความเข้าใจด้านความบกพร่อง
ทางการได้ยนิ และมีทศั นคติทางลบต่อนักเรียน
2. คุ ณ ลั ก ษณะเชิ ง ปรากฏการณ์ ด้ า น
การศึก ษาพบว่ า โรงเรีย นที่นัก เรีย นเรีย นรู้ภ าษามือ
ระดับดีครูมคี วามเชีย่ วชาญด้านภาษามือ และมีความ
เชีย่ วชาญด้านการสอน และโรงเรียนจัดสภาพแวดล้อม
เอื้ออานวยต่อการพัฒนาศักยภาพของนักเรียน ส่วน
โรงเรียนที่นักเรียนเรียนรู้ภาษามือระดับต่ าพบว่า ครู
ขาดความเชี่ยวชาญด้านภาษามือ และโรงเรียนขาด
การส่งเสริมพัฒนาความรูค้ วามสามารถของครู
3. คุ ณ ลั ก ษณะเชิ ง ปรากฏการณ์ ด้ า น
นักเรียนพบว่าโรงเรียนทีน่ ักเรียนเรียนรูภ้ าษามือระดับ
ดีนักเรียนมีความพร้อม และมีความรับผิดชอบต่อการ
เรียน ส่วนโรงเรียนทีน่ ักเรียนเรียนรูภ้ าษามือระดับต่ า
พบว่านักเรียนส่วนใหญ่มคี วามพิการซ้อน ครอบครัวมี
ปั ญหา และเข้ารับการศึกษาช้ากว่าปกติ
4. คุณลักษณะเชิงปรากฏการณ์ดา้ นสังคม
พบว่ า นั ก เรีย นเกิด การพัฒ นาทัก ษะทางภาษาจาก
เพื่อน ได้รบั การยอมรับ และความช่วยเหลือจากเพื่อน
ในการพัฒนาทักษะการเรียน และการสือ่ สารภาษามือ
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อภิ ปรายผลการวิ จยั
1. องค์ประกอบด้านครอบครัว
ผลการวิจยั องค์ประกอบเชิงยืนยันการเรียนรู้
ภาษามือด้านครอบครัว ตัวแปรทีผ่ วู้ จิ ยั ศึกษา คือ การ
ดู แ ลเอาใจใส่ การส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู้ และการให้
คาแนะนาสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ เ ชิ ง ป ร า ก ฏ ก า ร ณ์ ข อ ง
องค์ป ระกอบด้า นครอบครัว ของโรงเรีย นที่นัก เรีย น
เรียนรู้ภาษามือระดับดีมปี รากฏการณ์ดงั นี้ ผู้ปกครอง
ดูแลเอาใจใส่นักเรียนอย่างใกล้ชดิ ส่งเสริมการเรียนรู้
ภาษามื อ และให้ ค าแนะน าด้ า นค าศัพ ท์ ภ าษามือ
พืน้ ฐาน และด้านการเรียนระดับชัน้ ประถมศึกษาได้ แต่
การเรียนระดับมัธยมศึกษาไม่สามารถให้คาแนะนาได้
ลึกซึง้ ส่วนผูป้ กครองทีส่ ญ
ู เสียการได้ยนิ สามารถเป็ นที่
ปรึกษา และให้คาแนะนาแก่นักเรียนได้เป็ นอย่างดี ซึง่
สอดคล้ อ งกับ แนวคิด ของมาลี อรุ ณ ากู ร [7] พบว่ า
ผูป้ กครองทีย่ อมรับและดูแลเอาใจใส่นกั เรียน ส่วนใหญ่
พยายามทาความเข้าใจความพิการ และผลของการ
สูญเสียการได้ยิน พยายามแก้ปัญหาที่เกิดขึน้ ทาให้
ทราบวิธีการเลี้ยงนักเรีย นได้ถู กทาง และเสริมสร้า ง
ประสบการณ์ ใ ห้นัก เรีย นได้เ หมาะสม นัก เรีย นจึง มี
พั ฒ นาการทางอารมณ์ และจิ ต ใจในทางที่ ดี ซึ่ ง
สอดคล้องกับแนวคิดของสมพร หวานเสร็จ [6] กล่าวถึง
ความรับผิดชอบของพ่อแม่ทม่ี ลี กู บกพร่องทางการได้ยนิ
พ่ อแม่ ต้ องยอมรับความจริงว่ า ลู ก สู ญ เสีย การได้ ยิน
เรียนรู้ขอ้ มูลข่าวสารด้านการสูญเสียการได้ยิน เพื่อหา
แนวทางพัฒนาทักษะทางภาษา มอบความรักแก่ ลู ก
อย่ า งจริ ง ใจ ส่ ง เสริ ม ให้ ลู ก ได้ ร ับ การศึก ษา พัฒ นา
ความสามารถ และให้ความสาคัญต่อลูก
ส่ ว นคุ ณ ลั ก ษณะเชิ ง ปรากฏการณ์ ของ
องค์ป ระกอบด้า นครอบครัว ของโรงเรีย นที่นัก เรีย น
เรียนรูภ้ าษามือระดับต่ามีปรากฏการณ์ดงั นี้ ผูป้ กครอง
ขาดการดูแลเอาใจใส่นักเรียน มีทศั นคติทางลบ ขาด
ความรู้ด้า นความบกพร่ อ งทางการได้ยิน ขาดการ
ส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู้ ภ าษามื อ และไม่ ส ามารถให้
คาปรึกษาแก่นักเรียนได้ เนื่องจากไม่สามารถสื่อสาร
ภาษามือได้ ซึง่ สอดคล้องกับแนวคิดของมาลี อรุณากูร
[3] กล่ า วว่ า ผู้ ป กครองที่ รู้ สึ ก ผิ ด หวั ง ที่ มี ลู ก พิ ก าร
ทางการได้ ยิน ขาดการดู แ ลเอาใจใส่ นั ก เรีย น ไม่

พยายามท าความเข้าใจความรู้สกึ ของนัก เรียน และ
ทอดทิง้ ไม่ให้มสี ว่ นร่วมในกิจกรรมของครอบครัว ทาให้
นักเรียนรู้สกึ ไม่เป็ นที่ต้องการของบุคคลในครอบครัว
ขาดความอบอุ่น รู้สกึ ไม่ปลอดภัย ไม่มนคงทางจิ
ั่
ตใจ
และไม่มคี วามสุข ซึง่ และสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ
Pizer [15] พบว่าการใช้ภาษามือของพ่อแม่เป็ นเรื่องที่
ลาบากใจเป็ นอย่างยิง่ พ่อแม่ให้เหตุผลว่า “รู้สกึ อึดอัด
ใจ และอับอายที่ต้องใช้ภาษามือหรือภาษาสัญลักษณ์
สื่อ สารในที่สาธารณะ ซึ่ง การใช้ภ าษามือ หรือ ภาษา
สัญ ลัก ษณ์ เ ป็ นอุ ป สรรคอย่ า งหนึ่ ง ของการสื่อ สาร”
ดังนัน้ จึงเลือกใช้ภาษาพูดกับลูก ซึง่ เป็ นทัศนคติทางลบ
ในการเลื อ กใช้ ภ าษาส าหรับ ลู ก ที่ มี ค วามบกพร่ อ ง
ทางการได้ยนิ
2. องค์ประกอบด้านการศึกษา
ผลการวิจยั เชิงปริมาณพบว่าองค์ประกอบเชิง
ยืน ยัน การเรีย นรู้ภ าษามือ ด้า นการศึก ษา ตัว แปรที่
ผู้ วิ จ ั ย ศึ ก ษา คื อ วิ ธี ก ารสอน การให้ ค าปรึ ก ษา
สิ่ง แวดล้อ มทางการศึก ษา และการประเมิน ผลการ
เรียนสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ เ ชิ ง ป ร า ก ฏ ก า ร ณ์ ข อ ง
องค์ป ระกอบด้ า นการศึก ษาของโรงเรีย นที่นัก เรีย น
เรียนรูภ้ าษามือระดับดีมปี รากฏการณ์ดงั นี้
1. วิธีการสอน ครูใช้วิธีการสื่อสารการสอน
แบบองค์รวม จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการจัด
กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู้ ภ าษามื อ จั ด ท าสื่ อ
ประกอบการสอน จัดชัวโมงพิ
่
เศษสอนภาษามือ และ
คิดค้นวิธกี ารสอนผ่านการวิจยั
2. ครูให้คาปรึกษา และเป็ นทีป่ รึกษาด้านการ
เรียน และเรื่องส่วนตัวของนักเรียนอย่างใกล้ชดิ และ
เป็ นทีป่ รึกษาด้านการเลีย้ งดูนกั เรียน การสือ่ สารภาษา
มือ และเป็ นล่ามภาษามือแก่ผปู้ กครองเป็ นอย่างดี
3. สิง่ แวดล้อมทางการศึกษาโรงเรียนจัดการ
สอนแบบปกติ และแบบสองภาษา ครูจ บการศึก ษา
ด้านการสอนนักเรียนทีม่ คี วามบกพร่องทางการได้ยนิ
โดยตรง จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ภาษามือ จัด
ศูนย์บริการให้ความรูด้ า้ นความบกพร่องทางการได้ยนิ
แก่ผู้ปกครอง จัดอบรมพัฒนาความรูข้ องครู จัดอบรม
ภาษามือแก่ผู้ปกครอง และนักเรียนอย่างต่อเนื่อง ครู
ร่วมกันบัญญัติท่าคาศัพท์ภาษามือด้านวิชาการ และ
วิชาชีพของสถานศึกษา
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4. การประเมิ น ผลการเรี ย น ครู จ ั ด ท า
แบบทดสอบภาษามือ เพื่อทดสอบความรูข้ องนักเรียน
โรงเรีย นจัด ประเมิน ผลการสื่อ สารภาษามือ ระดับ
สถานศึก ษา เพื่อ ประเมิน พัฒ นาการทางภาษาของ
นักเรียน ทุกปี การศึกษา และจัดประเมินความรู้ และ
การสือ่ สารภาษามือของผูป้ กครองทุกภาคการศึกษา
ซึ่ง สอดคล้อ งกับ ผลการวิจ ัย ของ Chandee
[12] ศึกษากรอบการเรียนรู้สาหรับนักเรียนที่มคี วาม
บกพร่ อ งทางการได้ ยิ น พบว่ า องค์ ป ระกอบด้ า น
การศึกษา วิธกี ารสอน การให้คาปรึกษา สิง่ แวดล้อมใน
การเรียนรู้ การประเมินผลการเรียนของนักเรียนเป็ น
ปั จจัยสาคัญทีส่ ง่ ผลต่อการเรียนรูข้ องนักเรียนทีม่ คี วาม
บกพร่องทางการได้ยิน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจ ัย
ของจิตประภา ศรีอ่อน [2] กล่าวว่าการจัดการศึกษา
สาหรับนักเรียนที่มคี วามบกพร่องทางการได้ยนิ ต้อง
ได้รบั การพิจารณาเป็ นพิเศษด้านหลักสูตร วิธสี อน สื่อ
การสอน การประเมิ น ผล และการสนั บ สนุ นทาง
การศึกษา หากสามารถจัดการศึกษาได้สอดคล้องกับ
วิถชี วี ติ ของนักเรียนส่งผลทาให้นกั เรียนสามารถเรียนรู้
และพัฒนาศักยภาพได้เช่นเดียวกับนักเรียนปกติ
ส่ ว นคุ ณ ลั ก ษณะเชิ ง ปรากฏการณ์ ของ
องค์ป ระกอบด้า นการศึก ษาของโรงเรีย นที่นัก เรีย น
เรี ย นรู้ ภ าษามื อ ระดั บ ต่ าพบว่ า รู ป แบบการสอน
สิ่ง แวดล้อ มทางการศึก ษา และการประเมิน ผลการ
เรียนของครูมลี กั ษณะคล้ายกัน แต่สงิ่ ที่ทาให้นักเรียน
เรียนรู้ภาษามือต่ า เนื่องจากครูขาดความเชี่ยวชาญ
ด้ า นภาษามือ และขาดความเข้า ใจธรรมชาติ ข อง
นักเรียน ทาให้เป็ นอุปสรรคต่อการสือ่ สารการสอน และ
ไม่สามารถให้คาแนะนาแก่นกั เรียนได้ ด้านสิง่ แวดล้อม
ทางการศึกษาพบว่าโรงเรียนขาดการส่งเสริมพัฒนา
ความรู้ ค วามสามารถของครู โรงเรี ย นขาดการ
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านความบกพร่องทางการได้
ยิน และขาดการส่งเสริมพัฒนาภาษามือแก่ผู้ปกครอง
อย่างต่อเนื่อง ซึง่ สอดคล้องกับผลการวิจยั ของอรัญญา
บุ ญ มาเลิศ [9] พบว่ า ครูส่ว นใหญ่ ไม่ไ ด้จบการศึกษา
ด้านการสอนนักเรียนทีม่ คี วามบกพร่องทางการได้ยนิ
โดยตรง ท าให้ ไ ม่ ส ามารถสอนนั ก เรี ย นให้ เ ข้ า ใจ
ความหมายในบทเรียนได้ หลักสูตรทีส่ อนไม่สอดคล้อง
กับความสามารถของนักเรียน เนื่องจากเนื้อหาซับซ้อน
เกิ น กว่ า นั ก เรี ย นจะสามารถเรี ย นรู้ และเข้ า ใจได้
เช่นเดียวกับนักเรียนปกติ ซึง่ สอดคล้องกับผลการวิจยั
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ของ Schick, Williams และ Kupermintz [16] พบว่ า
นั ก เรีย นที่มีค วามบกพร่ อ งทางการได้ยิน ได้ร ับ การ
พั ฒ นาภาษาจากครู และล่ า มภาษามื อ ที่ มี ค วาม
เชีย่ วชาญ แต่ผลการวิจยั พบว่าครู และล่ามภาษามือที่มี
ความเชีย่ วชาญมีจานวนน้อย
3. องค์ประกอบด้านนักเรียน
ผลการวิจยั เชิงปริมาณพบว่าองค์ประกอบเชิง
ยืนยันการเรียนรู้ภาษามือองค์ประกอบด้านนักเรียน
ตั ว แปรที่ ผู้ วิ จ ัย ศึ ก ษา คื อ ทั ก ษะการเรี ย นรู้ การ
เตรียมการ และความรับผิดชอบสอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์
คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ เ ชิ ง ป ร า ก ฏ ก า ร ณ์ ข อ ง
องค์ประกอบด้านนักเรียนของโรงเรียนที่เรียนรู้ภาษา
มือ ระดับ ดีมีป รากฏการณ์ ด ัง นี้ นัก เรีย นมีท ัก ษะการ
สื่อสารภาษามือระดับดี เนื่องจากมีความพร้อมต่อการ
เรียน มีความรับผิดชอบ มีลกั ษณะนิสยั ช่างพูด ช่าง
สังเกต สนใจเรียน และมีปฏิสมั พันธ์กบั เพื่อนเป็ นอย่าง
ดี ท าให้ เ กิ ด การเรี ย นรู้ ภ าษามื อ ตลอดเวลา ซึ่ ง
สอดคล้อ งกับ ผลการวิจ ัย ของ Chandee [12] พบว่ า
องค์ประกอบด้านผูเ้ รียนประกอบด้วยทักษะการเรียนรู้
การเตรียมความพร้อม และความรับผิดชอบเป็ นปั จจัย
ที่ส่งผลต่ อการเรียนรู้ของนักเรียนที่มี ความบกพร่ อ ง
ทางการได้ ยิ น ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ ผลการวิ จ ั ย ของ
Meronen [14] พบว่าความสามารถในการใช้ภาษามือ
ของนั ก เรีย นแต่ ล ะคนต่ า งกัน ขึ้น อยู่ ก ับ ทัก ษะการ
เคลื่อ นไหวของมือ ความเร็ว ของการเคลื่อ นไหวมือ
การสะกดนิ้วมือซ้า การเลียนแบบตาแหน่ งมือ ความ
คล่ อ งแคล่ ว ในการใช้ มือ การสอนภาษามือ ที่ บ้ า น
ความเร็วในการเรียกชื่อ และภาษาแรกของพ่อแม่
คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ เ ชิ ง ป ร า ก ฏ ก า ร ณ์ ข อ ง
องค์ประกอบด้านนักเรียนของโรงเรียนที่เรียนรู้ภาษา
มือระดับต่ามีปรากฏการณ์ดงั นี้ นักเรียนขาดทักษะการ
เรียนรู้ และการสื่อสารภาษามือ เนื่องจากความพิการ
ซ้อ น ขาดความความพร้อ มในการเรีย น ขาดความ
รับ ผิ ด ชอบ และเข้ า รับ การศึ ก ษาช้ า กว่ า ปกติ ซึ่ ง
สอดคล้อ งกับ ผลการวิจ ัย ของ Meronen [14] ศึก ษา
ปั จจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการใช้ภาษามือของ
นัก เรีย นที่มีค วามบกพร่ อ งทางการได้ยิน พบว่ า การ
พัฒนาภาษามือของนักเรียนทีม่ คี วามบกพร่องทางการ
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ได้ยนิ ที่ไม่สามารถทาได้มี 2 อย่าง คือ ความล่าช้าใน
การเรียนภาษามือ และความยากในการใช้สญ
ั ลักษณ์
ใหม่ๆทีเ่ กิดขึน้ ทุกวัน
4. องค์ประกอบด้านสังคม
ผลการวิจยั เชิงปริมาณพบว่าองค์ประกอบเชิง
ยืนยันด้านสังคม ตัวแปรทีผ่ วู้ จิ ยั ศึกษา คือ การยอมรับ
ความช่ ว ยเหลือ และทัก ษะของเพื่อ นสอดคล้อ งกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์
ซึ่งข้อค้นพบเชิงคุณภาพพบว่าคุณลัก ษณะ
เชิงปรากฏการณ์องค์ประกอบด้านสังคมของโรงเรียนที่
นักเรียนเรียนรูภ้ าษามือระดับดี และระดับต่ ามีลกั ษณะ
เหมือนกันดังนี้
1. นักเรียนยอมรับว่าภาษามือเป็ นช่องทางใน
การสื่อสาร และยอมรับท่าคาศัพท์ภาษามือทีค่ รู เพื่อน
และครอบครัวบัญญัตขิ น้ึ
2. นัก เรีย นได้ร ับ ความช่ว ยเหลือ จากเพื่อน
และเพื่อนรุ่นพี่ช่วยสอนภาษามือ สอนการบ้าน และ
กิจกรรมต่างๆในโรงเรียน
3. นักเรียนเรียนรู้ทกั ษะการสื่อสารภาษามือ
จากเพื่ อ น และเพื่ อ นรุ่ น พี่ เพื่ อ น ามาใช้ ส่ือ สารใน
ชีวติ ประจาวัน
ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจยั ของอารีลัก ษณ์
คีม ทอง [11] พบว่ า พัฒ นาการทางภาษาของลูก ที่มี
ความบกพร่ อ งทางการได้ยิน ได้ร ับ การพัฒ นา และ
เรียนรูภ้ าษามือจากเพื่อนในโรงเรียน ซึง่ สอดคล้องกับ
ผลการวิจ ัยของวรัชญา ชาลี [4] พบว่ า โรงเรียนโสต
ศึ ก ษาเป็ นแหล่ ง สร้ า งสั ง คมของบุ ค คลที่ มี ค วาม
บกพร่ อ งทางการได้ ยิ น นั ก เรี ย นได้ พ บเพื่ อ นที่
เหมือ นกัน ถู ก สอนให้ใ ช้ภ าษามือ เหมือ นกัน และมี
กิจกรรมร่วมกัน ดังนัน้ โรงเรียนจึงเป็ นจุดเริม่ ต้นของ
การสร้างสังคม เป็ นพื้นที่ของภาษามือ และเป็ นพื้นที่
ในการแลกเปลี่ ย นเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล ได้ อ ย่ า งลึ ก ซึ้ ง
นอกจากนี้ ส อดคล้อ งกับ ผลการวิจ ัย ของ Anderson
และ Reilly [16] พบว่าเด็กที่มคี วามบกพร่องทางการ
ได้ยนิ ได้รบั การพัฒนาภาษามือจากพ่อแม่ทส่ี ญ
ู เสียการ
ได้ยิน กลุ่ ม เพื่อ น และกลุ่ ม บุ ค คลที่มีค วามบกพร่อง
ทางการได้ยนิ ผูใ้ หญ่

ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิ จยั ไปใช้
1. องค์ ป ระกอบการเรี ย นรู้ ภ าษามือ ของ
นักเรียนระดับประถมศึกษาทีม่ คี วามบกพร่องทางการ
ได้ยนิ สามารถยืนยันได้ด้วยข้อมูลเชิงประจักษ์ ดังนัน้
หน่ วยงานที่เกี่ยวข้องควรพิจารณาองค์ประกอบทัง้ 4
เพื่อใช้วางแผนการส่งเสริมการเรียนรูข้ องนักเรียนทีม่ ี
ความบกพร่องทางการได้ยนิ
2. องค์ ป ระกอบด้ า นครอบครัว ที่ส่ ง ผลให้
นักเรียนเรียนรูภ้ าษามือได้ดี พบว่าผูป้ กครองควรดูแล
เอาใจใส่ ส่ง เสริม การเรีย นรู้ ยอมรับ ความบกพร่ อง
ทางการได้ยนิ มีทศั นคติท่ดี ตี ่อบุตรหลาน มอบความ
รัก และเรี ย นรู้ ข้ อ มู ล ข่ า วสารด้ า นความบกพร่ อ ง
ทางการได้ยนิ เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาทักษะทาง
ภาษา และคุณภาพชีวติ ของนักเรียน
3. องค์ ป ระกอบด้า นการศึก ษาที่ส่ ง ผลให้
นักเรียนเรียนรู้ภาษามือได้ดี พบว่าผู้บริหารโรงเรียน
ควรส่ง เสริม พัฒ นาความรู้ ความเชี่ย วชาญด้า นการ
จัด การเรีย นการสอนสาหรับ ครูผู้สอน จัด สื่อ และสิ่ง
อ านวยความสะดวกในการส่ง เสริม การเรีย น อบรม
พัฒ นาภาษามือ ให้ก ับ นัก เรีย น และผู้ป กครองอย่ า ง
ต่ อ เนื่ อ ง ประเมิน ผลทัก ษะการสื่อ สารภาษามือ ของ
นั ก เรีย นเป็ น ระยะ เพื่อ พัฒ นาทัก ษะทางภาษาของ
นักเรียน
4. องค์ ป ระกอบด้ า นนั ก เรี ย นที่ ส่ ง ผลให้
นักเรียนเรียนรู้ภาษามือได้ดี พบว่าครูและผู้ปกครอง
ควรร่วมมือกันส่งเสริม และกระตุ้นให้นักเรียนมีความ
มันใจในตนเอง
่
กล้าแสดงออก และมีพฤติกรรมใฝ่ รูใ้ ฝ่
เรียน
5. องค์ประกอบด้านสังคมทีส่ ่งผลให้นักเรียน
เรี ย นรู้ ภ าษามื อ ได้ ดี พบว่ า ครู แ ละผู้ ป กครองควร
ส่งเสริมและเปิ ดโอกาสให้นักเรียนทากิจกรรมร่วมกับ
เพื่ อ นหรื อ บุ ค คลที่มีค วามบกพร่ อ งทางการได้ ยิน
เพื่อ ให้ นักเรียนได้เรียนรู้วิถีชีวิตของบุ คคลที่มีค วาม
บกพร่องทางการได้ยนิ พัฒนาทักษะทางภาษามือ และ
คุณภาพชีวติ

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ปี ที ่ 2 ฉบับที ่ 3 ก.ย.-ธ.ค. 2557

ข้อเสนอแนะในการวิ จยั ครังต่
้ อไป
1. ผลการวิจยั พบว่าองค์ประกอบการเรียนรู้
ภาษามือของนักเรียนทีม่ คี วามบกพร่องทางการได้ยนิ
ค่าน้ าหนักองค์ประกอบด้านครอบครัวมีค่าต่ าสุด เมื่อ
ผู้วิจ ัย ศึก ษาข้อ มูลเชิงคุ ณภาพพบว่า ผู้ป กครองส่วน
ใหญ่มที ศั นคติทางลบต่อนักเรียน ขาดความตระหนัก
และไม่ให้ความสาคัญต่อภาษามือ ขาดการดูแลเอาใจ
ใส่นัก เรีย น และขาดความเข้า ใจด้านความบกพร่อง
ทางการได้ยิน ดัง นั น้ การวิจ ัย ครัง้ ต่ อ ไปควรศึก ษา
วิ ธี ก ารปรับ ทัศ นคติ แ ละพัฒ นาวิ ธี ก ารเลี้ ย งดู ข อง
ผูป้ กครองทีม่ บี ุตรบกพร่องทางการได้ยนิ
2. ผลการวิเ คราะห์ค วามสัม พัน ธ์ ร ะหว่ า ง
องค์ป ระกอบการเรีย นรู้ภ าษามือ กับ คะแนนผลการ
ทดสอบภาษามือของนักเรียนพบว่าองค์ประกอบด้าน
การศึกษาไม่มคี วามสัมพันธ์กบั ผลคะแนนการทดสอบ
ภาษามือ ดังนัน้ การวิจยั ครัง้ ต่อไปควรศึกษาปั ญหาและ
ข้อจากัดทีส่ ่งผลต่อผลการเรียนรูภ้ าษามือของนักเรียน
ทีม่ คี วามบกพร่องทางการได้ยนิ
3. ผลการวิเ คราะห์อ งค์ประกอบเชิง ยืนยัน
การเรีย นรู้ภ าษามือ ทัง้ 4 องค์ป ระกอบในภาพรวม
พบว่าทัง้ ครูผู้สอน นักเรียน และผู้ปกครอง สังคม ถ้า
หากมีก ารเข้า ใจ และใช้ภ าษามือ ได้ดีจ ะท าให้ ก าร
สือ่ สารพัฒนาเรียนรูไ้ ด้ดขี น้ึ ดังนัน้ ในการวิจยั ครัง้ ต่อไป
ควรศึกษาการพัฒนาสื่อ และเทคโนโลยีในการเรียนรู้
ภาษามือด้วยตนเอง
กิ ตติ กรรมประกาศ
ในการวิจ ัย ครัง้ นี้ ส าเร็จ ลุ ล่ ว งไปด้ว ยดีด้ว ย
ความกรุ ณ าของผู้ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.สมโภชน์
อเนกสุข อาจารย์ท่ปี รึกษาหลัก และดร.ศศินันท์ ศิริ
ธาดากุลพัฒน์ อาจารย์ทป่ี รึกษาร่วม คุณครูผอู้ ารีย์ต่อ
ศิษย์ในการทุ่มเทเวลาชี้แนะ และขัดเกลาความคิดให้
เกิด ความกระจ่ า ง ผู้ วิจ ัย รู้ สึก ซาบซึ้ง และขอกราบ
ขอบพระคุณเป็ นอย่างสูง ขอขอบพระคุณกลุ่มตัวอย่าง
ทุกท่านทีใ่ ห้ความกรุณาในการเก็บรวบรวมข้อมูลวิจยั
ตลอดจนขอขอบพระคุณสานักงานคณะกรรมการวิจยั
แห่งชาติเป็ นอย่างสูงทีม่ อบทุนอุดหนุนการวิจยั ครัง้ นี้
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