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การศึกษาความสามารถในการจาคาศั พท์ของนักเรียนที่มีความบกพร่ องทางการได้ยิ นโดยใช้
ชุดฝึกการเชื่อมโยงการจาคาศัพท์ มีวัตถุประสงค์ เพื่อ ๑) ศึกษาความสามารถในการจาคาศัพท์ของ
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินโดยใช้ชุดฝึกการเชื่อมโยงการจาคาศัพท์ ๒) เพื่อเปรียบเทียบ
ความสามารถในการจาคาศัพท์ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินก่อนและหลังการใช้ชุดฝึกการ
เชื่อมโยงการจาคาศัพท์ โดยมีกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ที่มารับบริการ
เตรียมความพร้อมที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑ จานวน ๒ คน โดยใช้การเลือกแบบเจาะจง
ผลการวิจัยพบว่า
๑) ความสามารถในการจาคาศัพท์ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินหลังใช้ชุดฝึกการ
เชื่อมโยงการจาคาศัพท์สูงขึ้น
๒) ความสามารถในการจาคาศัพท์ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินหลังการใช้ชุดฝึก
การเชื่อมโยงการจาคาศัพท์สูงกว่าก่อนการการใช้ชุดฝึกการเชื่อมโยงการจาคาศัพท์
Abstract
The study of vocabulary recognition of students with hearing impaired by
using the recognition association training lessons. The objectives were; 1) to study the
vocabulary recognition achievement by using the recognition association training
lesson. 2) to compare the vocabulary recognition achievement before and after using
the recognition association training lessons. The sample were 2 of hearing impaired
students selected by using purposive sampling.
The result found that;
1) The vocabulary recognition achievement score after using the recognition
association training lessons increased.
2) The vocabulary recognition achievement score after using the recognition
association training lessons were higher than before using the recognition association
training lessons.
*ครูชำนำญกำร ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ เขตกำรศึกษำ ๑ จังหวัดนครปฐม

๒

ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
การจัดการศึกษาสาหรับคนพิการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ.๒๕๔๒ และ
ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) นั้น ในมาตรา ๑๐ ระบุไว้ว่า การจัดการศึกษา ต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิ
และโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษา ขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและ
มีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย การจัดการศึกษาสาหรับบุคคลซึ่งมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ
สติปัญญา อารมณ์ สังคม การสื่อสารและการเรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการ หรือทุพพลภาพหรือบุคคล
ซึ่งไม่สามารถพึ่งตนเองได้ หรือไม่มีผู้ดูแลหรือด้อยโอกาส ต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิและโอกาส
ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นพิเศษ การศึกษาสาหรับคนพิการในวรรคสอง ให้จัดตั้งแต่แรกเกิดหรือ
พบความพิการโดยไม่เสีย ค่าใช้จ่าย และให้บุคคลดัง กล่าวมีสิทธิไ ด้รับสิ่ง อานวยความสะดวก สื่อ
บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทาง การศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวง
การจัดการศึกษาสาหรับบุคคลซึ่งมีความสามารถพิเศษ ต้องจัดด้วยรูปแบบที่เหมาะสมโดย คานึงถึง
ความสามารถของบุคคลนั้น
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินเป็นหนึ่ง ในประเภทความพิการทางการศึกษา ๙
ประเภท ที่จาเป็นจะต้องได้รับบริการการศึกษาด้วยรูปแบบที่เหมาะสมตามพระราชบัญญัติดังกล่าว
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินมักจะมีปัญหาในเรื่องของภาษา เนื่องจากการสูญเสียการได้
ยินซึ่งเป็นอุปสรรค นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินประเภท หูตึง ที่ยังมีการได้ยินหลงเหลือ
อยู่ และได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการฟัง การพูด ก็มักจะมีปัญหาทางด้านการอ่านและการเขียน
ด้วย ดังนั้ น ผู้ สอนจาเป็นที่ จะต้ องใช้ วิธีก ารสอนที่ สอดคล้อ งกับ การเรียนรู้ของนัก เรีย นที่มี ความ
บกพร่องทางการได้ยินเพื่อพัฒนาทักษะต่างๆ เหล่านั้น
จากปัญหาด้านภาษาโดยเฉพาะการอ่านดัง กล่าว พบว่าการเรียนรู้ของนักเรียนที่มีความ
บกพร่องการได้ยินนั้น มีวิธีการที่หลากหลายในการช่วยเหลือให้นักเรียนสามารถพัฒนาการอ่านได้ดี
ขึ้น วิธีที่น่าจะได้ผลสาหรับนักเรียนที่มีปัญ หาทางการได้ยินนั้น ควรที่จะมีการเสริมสร้างการเรี ยนรู้
จากประสาทสัมผัสด้านอื่นๆที่หลงเหลืออยู่ร่วมกับการได้ยิน วิธีดังกล่าวได้แก่ วิธีการสอนอ่านเป็นคา
(Sight Word Approach) เนื่องจากวิธีการดังกล่าวเหมาะกับผู้เรียนที่เป็นผู้เรียนที่ใช้ประสาทสัมผัส
ด้านการเห็น (Visual Learner) การสอนโดยใช้สายตานั้น ได้มีผู้ศึกษาพบว่าความสามารถอ่าน
ตัวอักษรและคาของนักเรียนปฐมวัยที่สอนด้วยวิธีการอ่านเป็นคาทาได้ดีขึ้น รวมทั้งพัฒนาทักษะด้าน
การเขียนได้ดีขึ้นด้วย (Bettis, ๒๐๑๐)
ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาความสามารถในการจาคาศัพท์โดยใช้ชุดฝึกการเชื่อมโยงการจาเพื่อ
พัฒนาความสามารถในการจาคาศัพท์ของนักเรียนกลุ่มดังกล่าว

๓

วัตถุประสงค์การวิจัย
๑. เพื่อศึกษาความสามารถในการจาคาศัพท์ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
โดยใช้ชุดฝึกการเชื่อมโยงการจาคาศัพท์
๒. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการจาคาศัพท์ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้
ยินก่อนและหลังการใช้ชุดฝึกการเชื่อมโยงการจาคาศัพท์
สมมติฐานการวิจัย
หลังการสอนโดยใช้ชุดฝึกการเชื่อมโยงการจาคาศัพท์ นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้
ยินมีความสามารถในการจาคาศัพท์สูงกว่าก่อนการสอนโดยใช้ชุดฝึกการเชื่อมโยงการจาคาศัพท์
ขอบเขตของการวิจัย
๑. ตัวอย่างที่ใช้ศึกษา
ตัวอย่างที่ใช้เป็นนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต
การศึกษา ๑ จังหวัดนครปฐม ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๘ จานวน ๒ คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการเลือกแบบ
เฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling)
วิธีการเลือกตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา
๑) มีใบรับรองแพทย์/ทะเบียนคนพิการรับรองว่าเป็นบุคคลที่มีความบกพร่องทางการ
ได้ยิน
๒) จากแบบประเมิน ความสามารถพื้น ฐานของนัก เรี ย นในการอ่ านและเขี ย นค าศั พ ท์
พื้นฐานระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ผลปรากฏว่านักเรียนมีความสามารถด้านการอ่านและการเขียน
ต่ากว่าเกณฑ์
๓.) ผู้ปกครองให้ความร่วมมือและยินยอมให้ทาการวิจัยครั้งนี้อย่างต่อเนื่อง
๒. ตัวแปรที่ศึกษา
๒.๑ ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) คือ การใช้ชุดฝึกการเชื่อมโยงการจา
คาศัพท์
๒.๒ ตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือ ความสามารถในการจาคาศัพท์
ระยะเวลา
ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๘
มีนาคม ๒๕๕๙ จานวน ๑๖ ครั้ง (ครั้งละ ๑ ชั่วโมง)

๔

นิยามศัพท์เฉพาะ
๑. ความสามารถในการจาคาศัพท์ หมายถึง ความสามารถในการจาคาศัพท์พื้นฐาน โดย
ประเมินได้จากการเขียนคาศัพท์ ระบุคาศัพท์ และอ่านคาศัพท์จากแบบประเมินที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
๒. นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน หมายถึง นักเรียนที่ได้รับการวินิจฉัยว่ามีความ
บกพร่องทางการได้ยินที่มารับบริการที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑ ในปีการศึกษา ๒๕๕๘
๓. ชุดฝึกการเชื่อมโยงการจาคาศัพท์ หมายถึง การสอนการจาคาศัพท์โดยใช้รูปภาพ
เชื่อมโยงกับคาศัพท์พื้นฐาน ซึ่งประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้การเชื่อมโยงการจาคาศัพท์
แบบทดสอบการจาคาศัพท์ บัตรคา บัตรภาพ และบัตรคาที่เชื่อมโยงภาพ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. มีนวัตกรรมในการพัฒนาการอ่านและการเขียนสาหรับพัฒนานักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางการได้ยินที่มีปัญหาการอ่านและการเขียน
2. นักเรียนได้รับการพัฒนาความสามารถในการจาคาศัพท์ตามศักยภาพของตนเอง และเหมาะ
กับสภาพความพิการของนักเรียน
3. มีแนวทางในการพัฒนานักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน เกี่ยวกับจาคาศัพท์พื้นฐาน
กรอบแนวคิดการวิจัย

ชุดฝึกการเชื่อมโยงการจาคาศัพท์

ความสามารถในการจาคาศัพท์

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
๑. แบบทดสอบการจาคาศัพท์
๒. ชุดฝึกการเชื่อมโยง
๒.๑ แผนการจัดการเรียนรู้การจาคาศัพท์โดยใช้เทคนิคการเชื่อมโยง
๒.๒ บัตรคาที่มีรูปภาพเชื่อมโยง
๒.๓ บัตรคา
๒.๔ บัตรภาพ

๕

การสร้างและหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ
๑. ศึกษาเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
๒. ร่างเครื่องมือการวิจัย ส่งให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา
๓. ปรับปรุงแก้ไขตามผู้เชี่ยวชาญแนะนา
๔. ทดลองใช้และปรับปรุง
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
สถิติที่ที่ใช้ในการวิจัย ใช้สถิติพื้นฐาน ค่าเฉลี่ย ร้อยละ
ผลการวิจัย
การศึกษาความสามารถในการจาคาศัพท์ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินโดยใช้
ชุดฝึกการเชื่อมโยงการจาคาศัพท์มีผลการวิจัยดังต่อไปนี้
ตารางที่ ๑ แสดงผลความสามารถในการจาคาศัพท์ของนักเรียนหลังการใช้ชุดฝึกการเชื่อมโยง
การจาคาศัพท์
คาศัพท์
คาที่ ๑
คาที่ ๒
คาที่ ๓
คาที่ ๔
คาที่ ๕
คาที่ ๖
คาที่ ๗
คาที่ ๘
คาที่ ๙
คาที่ ๑๐
รวม

ผลการทดสอบนักเรียนคนที่ ๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑๐

ผลการทดสอบนักเรียนคนที่ ๒
๐
๑
๑
๐
๐
๐
๐
๑
๐
๑
๔

จากตารางที่ ๓ พบว่า คะแนนทดสอบหลังเรียนของนักเรียนคนที่ ๑ เท่ากับ ๑๐ คะแนนจาก
๑๐ คะแนน และนักเรียนคนที่ ๒ เท่ากับ ๔ คะแนนจาก ๑๐ คะแนน

๖

ตารางที่ ๒ แสดงการเปรียบเทียบคะแนนก่อนการทดลองและหลังการทดลอง
นักเรียน

คะแนนก่อนการทดลอง
(๑๐ คะแนน)
๒
๐

คนที่ ๑
คนที่ ๒

คะแนนหลังการทดลอง
(๑๐ คะแนน)
๑๐
๔

ผลต่าง
๘
๔

จากตารางที่ ๔ พบว่า คะแนนก่อนการทดลองของนักเรียนคนที่ ๑ เท่ากับ ๒ คะแนน หลัง
การทดลองเท่ากับ ๑๐ คะแนน มีผลต่างเท่ากับ ๘ คะแนน นักเรียนคนที่ ๒ มีคะแนนก่อนการทดลอง
เท่ากับ ๐ คะแนน คะแนนหลังการทดลองเท่ากับ ๔ คะแนน มีผลต่างเท่ากับ ๔ คะแนน




ภาพที่ ๑ ภาพเปรียบเทียบคะแนนก่อนการทดลองและหลังการทดลอง
จากแผนภูมิที่ ๑ แสดงให้เห็นค่าคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนทั้ง ๒ คน โดย
คะแนนหลังเรียนของนักเรียนทั้งสองคนสูง กว่าก่อนเรียน โดยนักเรียนคนที่ ๑ มีคะแนนก่อนเรียน
เท่ากับ ๒ คะแนน หลังการทดลองเท่ากับ ๑๐ คะแนน มีผลต่างเท่ากับ ๘ คะแนน นักเรียนคนที่ ๒ มี
คะแนนก่อนการทดลองเท่ากับ ๐ คะแนน คะแนนหลังการทดลองเท่ากับ ๔ คะแนน มีผลต่างเท่ากับ
๔ คะแนน

๗

อภิปรายผล
จากผลการวิจัยพบว่า คะแนนความสามารถในการจาคาศัพท์หลังการทดลองโดยใช้ชุดฝึก
การเชื่ อ มโยงการจ าค าศั พ ท์ สู ง กว่ า คะแนนความสามารถในการจ าค าศั พ ท์ ก่ อ นการทดลอง
สอดคล้องกับผลการวิจัยของสอดคล้องกับงานวิจัยของทองขันฑ์ ชนชนะชัย (๒๕๕๐) ที่ได้ศึกษาผล
ของการใช้ เ กมต่ อ ความสามารถในการอ่ า นค าของนั ก เรี ย นที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางการได้ ยิ น
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้การใช้เกมในการอ่านคา เกม แบบทดสอบวัด
ความสามารถในการอ่านคา ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถในการอ่านคาของนักเรียนที่มีความ
บกพร่อ งทางการได้ยิ น ชั้ นประถมศึ กษาปีที่ ๒ หลั ง จากที่ไ ด้ เรี ย นรู้โ ดยการใช้ เ กมในการอ่า นค า
นักเรียนมีความสามารถในการอ่านคาสูงขึ้นกว่าก่อนการใช้เกมในการอ่านคา อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .๐๑
ข้อสังเกตจากการวิจัย
๑. การใช้เทคนิคของเกมและเทคนิคโลไซมาประกอบการพัฒนาชุดฝึก ทาให้นักเรียน
สามารถจดจาคาศัพท์ได้มากขึ้น
๒. ระดับการได้ยินของผู้เรียนมีผลต่อความสามารถในการจาคาศัพท์
๓. เทคนิคการฝึกซ้ายังจาเป็นสาหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
ข้อเสนอแนะสาหรับการทาวิจัยครั้งต่อไป
๑. ควรพัฒนาชุดฝึกโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาเป็นสื่อในการพัฒนาการเรียนรู้ให้กับนักเรียนที่มี
ความบกพร่องทางการได้ยิน
๒. ควรมีการพัฒนาชุดฝึกในการพัฒนาทักษะด้านอื่นๆ เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตาม
ความต้องการจาเป็นพิเศษ
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