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วัตถุประสงค์ในวิจัย เพื่อศึกษารูปแบบสื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ในงานคอมพิวเตอร์กราฟิก ส�ำหรับผู้บกพร่อง
ทางการได้ยนิ ประชากรและกลุม่ ตัวอย่างในการศึกษาประกอบด้วย 3 กลุม่ คือ กลุม่ นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 5 ผูบ้ กพร่อง
ทางการได้ยิน กลุ่มครูผู้สอนการศึกษาพิเศษ กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบสื่อเทคโนโลยี ท�ำการสุ่มกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธี
เฉพาะเจาะจง เกณฑ์ในการสุ่มผู้เชี่ยวชาญ 1) กลุ่มครูผู้สอน 2 ท่าน และ 2) กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบสื่อเทคโนโลยี
รวมจ�ำนวน 1 ท่าน 3) กลุม่ นักเรียนผูบ้ กพร่องทางการได้ยนิ ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 5 ทีล่ งทะเบียนรายวิชากราฟิกจ�ำนวน 13 คน
ผลการวิจัยรูปแบบสื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ในคอมพิวเตอร์กราฟิกในผู้บกพร่องทางการได้ยินมีรูปแบบดังนี้ ดังนี้
1) การจัดห้องเรียนและสิ่งแวดล้อม 2) อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ 3) ลักษณะการสอน 4) สื่อประกอบการสอน 5) สื่อเสริมเพื่อ
การทบทวน 6) ข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาการใช้สื่อการสอน
ค�ำส�ำคัญ : รูปแบบสื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ คอมพิวเตอร์กราฟิก ผู้บกพร่องทางการได้ยิน

Abstract

The purpose of this research was to study multimedia formats for learning in computer graphics
for hearing impaired population and sample group The sample group for study is consisted of 3 groups:
hearing impaired people’s groups, teachers’ groups or special education scholars or expert groups from
Media Technology Design. Use purposive sampling. Criteria for random sampling was: 1) the group of
teachers of special education scholars, 2) the group of media technology experts, and 3) the group of
hearing impaired students that are registered students of core graphic courses.
The results of multimedia format research for learning in computer graphics in hearing impaired
people were as follows: 1) the management of classroom and environment, 2) the audio - visual equipment,
3) teaching styles, 4) teaching media, 5) supplementary materials for review, and 6) Suggestions for
problem solving using teaching media.
Keywords: Multimedia formats for learning, Computer graphics, Hearing impaired people
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ความเป็นมาและความส�ำคัญของปัญหา

มนุษย์ทุกคนถือก�ำเนิดมาบนพื้นฐานความแตกต่าง
ทางเพศ เชื่อชาติ ศาสนา ฐานะและรูปลักษณ์ โดยบางคน
อาจเกิดมาพรั่งพร้อมสมบูรณ์ บางคนอาจมีความบกพร่อง
ทางการมองเห็นทางการได้ยินทางเคลื่อนไหว หรือทางสติ
ปัญญา ซึง่ อาจเป็นแต่กำ� เนิดหรือหลังก�ำเนิด แต่อย่างไรก็ตาม
ทุกคนล้วนมีคา่ และมีศกั ดิศ์ รีความเป็นมนุษย์ ปัจจุบนั ผูด้ อ้ ย
โอกาสทางสังคมมีจ�ำนวนมาก อย่างเช่น ผู้บกพร่องทางการ
ได้ยินเป็นกลุ่มคนพิการที่เกิดความบกพร่องทางการสื่อสาร
ผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน หมายถึง ผู้ที่สูญเสีย
การได้ยนิ ซึง่ อาจจะหูตงึ หรือหูหนวกก็ได้ คนหูหนวกสูญเสีย
การได้ยินอยู่ระดับได้ยิน 90 เดซิเบล (Decibel) ขึ้นไป
ไม่สามารถใช้การได้ยินให้เป็นประโยชน์เต็มประสิทธิภาพ
ในการฟัง อาจเป็นผู้ที่สูญเสียการได้ยินมาแต่ก�ำเนิดหรือ
เป็นการสูญเสียการได้ยินในภายหลังก็ตาม ซึ่งในระบบ
การเรียนรูข้ องกลุม่ คนเหล่านี้ มีการจัดการเรียนการสอนแบบ
พิเศษ เนื่องจากและเป็นกลุ่มบุคคลที่สามารถอยู่ในสังคมนี้
ได้อย่างพึ่งพาตนเองได้ หากว่าได้รับการจัดสิ่งแวดล้อมที่
เหมาะสมด้วยการจัดสภาพแวดล้อม เช่น การสื่อสารและ
อุปกรณ์ที่เหมาะสม การศึกษาพฤติกรรมการเรียนรับรู้และ
เรียนรู้ เช่น อุปกรณ์และเทคโนโลยีต่างๆ ในปัจจุบัน
นอกจากนี้ ยังเป็นเครื่องมือส�ำคัญที่ช่วยกระตุ้นการ
สื่อสาร และเสริมสร้างทักษะสังคมอีกด้วย ความส�ำคัญของ
ความคิดการศึกษาพบว่า ความรู้ความเข้าใจเกิดขึ้นควบคู่
กับพัฒนาการทางภาษา ผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
ไม่มีความเข้าใจ เนื่องจากขาดการชี้แจงที่ชัดเจน อะไรคือ
การชี้แจงที่ชัดเจน จากกรณีท�ำให้เห็นว่า กระบวนการของ
การรับรู้ (Process) หรือทักษะการรับรู้ มีความส�ำคัญยิ่ง
เป็นกระบวนการที่คาบเกี่ยวกันระหว่างเรื่องความเข้าใจ
การคิด การรู้สึก (Sensing) ความจ�ำ (Memory) การเรียนรู้
(Learning) การตัดสินใจ (Decision making). ออนไลน์,
(2559) ในหลักกระบวนการของการรับรู้เกิดขึ้นเป็นล�ำดับ
ตั้งแต่สิ่งเร้าไม่ว่าจะเป็นคน สัตว์ สิ่งของ หรือสถานการณ์
มาเร้าอินทรีย์ ท�ำให้เกิดการสัมผัส (Sensation) และเมื่อ
เกิดการสัมผัสบุคคล จะเกิดมีอาการแปล การสัมผัสและ
มีเจตนา (Conation) ที่จะแปลสัมผัสนั้น การแปลสัมผัส
จะเกิดขึ้นในสมอง ท�ำให้เกิดพฤติกรรมต่างๆ ด้านการรับรู้
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ของผูบ้ กพร่องทางการได้ยนิ นีจ้ ะรับรูจ้ ากภาษามือแต่ภาษา
มือและการอ่านริมฝีปาก และการใช้สายตา และจากค�ำกล่าว
วราพร โกสุวรรณ, (2554) การสร้างคู่มือแม่และเด็กโดย
เทคโนโลยีมัลติมเี ดียเป็นการสร้างผลงานโดยมีการวางแผน
การผลิตทีป่ ระกอบด้วยภาพอักษรการเชือ่ มโยง และการน�ำ
เสนออย่างมีระบบการน�ำเทคโนโลยีมลั ติมเี ดียไปใช้แล้วเกิด
ประสิทธิภาพสามารถใช้จริง
จากการศึกษาน�ำร่อง โดยการสัมภาษณ์ครูวรรณยา
ผู้ดูแ ลด้านวิชาการและชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และครู
ศศิประภา ผูส้ อนศิลปะ โรงเรียนโสตศึกษาชลบุรี ได้กล่าวว่า
การศึกษาของผู้บกพร่องทางการได้ยิน มักพบปัญหาที่เห็น
ได้ชัดในทุกๆ ชั้นปีเกือบทุกรายวิชา เช่น การสอนศิลปะ
อุปสรรคด้านการแสดงออกของด้านความคิดสร้างสรรค์
และมักชอบการลอกเลียนแบบ ไม่ค่อยคิดเองและนิยมท�ำ
ตามกันมาส่ง เช่น ครูให้วาดด้านของเศรษฐกิจพอเพียง
ซึ่งจากโจทย์นี้ต้องใช้ภาษามือในการอธิบายยาวนานมาก
ส่วนใหญ่จะเข้าใจว่า พ่อ และแม่มารับกลับบ้าน นิยมวาด
เลียนแบบ ซึ่งนักเรียนจะชื่นชอบในรายวิชาที่มีการแสดง
ออกด้วยภาพ เช่น คอมพิวเตอร์และศิลปะ ด้านพฤติกรรม
การสื่อสารธรรมชาติการรับรู้ของนักเรียนผู้บกพร่องทาง
การได้ยิน ต้องมีภาพประกอบอันดับแรก และนิยมการใช้
คอมพิวเตอร์ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษารูปแบบสื่อ
มัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ในงานศิลปะ ส�ำหรับผู้บกพร่อง
ทางการได้ยนิ เพือ่ ให้ได้แนวทางในการออกแบบหรือรูปแบบ
ในการพัฒนาต่อไป

วัตถุประสงค์

เพือ่ ศึกษารูปแบบสือ่ มัลติมเี ดียเพือ่ การเรียนรูใ้ นงาน
คอมพิวเตอร์กราฟิก ส�ำหรับผู้บกพร่องทางการได้ยิน

ขอบเขตของการวิจัย

ขอบเขตมุ ่ ง ศึ ก ษา ด้ า นปั ญ หาพฤติ ก รรมการใช้
สื่อการสอนด้วยมัลติมีเดียชุดกิจกรรมและศึกษารูปแบบ
สื่อการสอนด้วยมัลติมีเดียที่เหมาะสมสาหรับผู้บกพร่อง
ทางการได้ยิน ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ผู้บกพร่องทางการได้ยิน
จ�ำนวน 15 ราย

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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บทความวิจัย
กรอบแนวความคิดในการวิจัย
พฤติกรรมของผู้บกพร่องทางการได้ยิน
การสอนกราฟิกด้วยสื่อมัลติมีเดีย
ในชั้นเรียน

พฤติกรรมการเรียนรู้
จากใช้สื่อการสอนด้วย
มัลติมีเดียในงานศิลปะ

รูปแบบสื่อมัลติมีเดีย
เพื่อการเรียนรู้ในผู้บกพร่อง
ทางการได้ยิน

สื่อมัลติมีเดียและเทคโนโลยีการศึกษา

พฤติกรรมของผู้บกพร่องทางการได้ยิน

ต้องการทั้งการเป็นประสาทน�ำและประสาทรอง
บทบาทของประสาทสัมผัสใกล้ก็จะเปลี่ยนแปลงไป คือ
จะต้องตื่นตัวและท�ำหน้าที่มากขึ้น เพื่อช่วยให้คนได้เรียนรู้
และปรับตัวได้ดีขึ้น จะเห็นได้ว่าแม้ในคนหูตึงที่สูญเสีย
การได้ยนิ ไม่มากนัก ก็ยงั ต้องใช้สายตาเป็นหลักในการติดต่อ
และส�ำรวจสิง่ ต่างๆ นอกจากนี้ ยังพบว่าฐานการรับรูด้ ว้ ยภาพ
สามารถพัฒนาจากการฝึกฝนได้ จากพัฒนาการทางตาที่
ขึ้นอยู่กับอายุวุฒิภาวะ สิ่งแวดล้อม ในชีวิตประจ�ำวัน และ
การเรียนรู้หรือการได้ยินที่เหลืออยู่ การฟังด้วยตาจะท�ำ
หน้าที่เป็นประสาทหลักและรอง เชื่อมโยงประสบการณ์
ภูมิหลัง ความสัมพันธ์ การคาดคะเนภาพ

ลักษณะการเรียนรู้ของผู้เรียนที่บกพร่องทางการ
ได้ยิน ปัญหาที่พบ

1) ลืมง่าย ขี้ลืม ทั้งนี้จ�ำเป็นต้องทราบคุณลักษณะ
เฉพาะของผู้บกพร่องทางการได้ยิน
2) มีข้อจ�ำกัดด้านค�ำศัพท์ ภาษาและการสื่อสาร
3) การขาดแรงจูงใจในการท�ำงานอย่างรอบคอบ
4) การขาดความมั่นใจ
5) ข้อจ�ำกัดทางทักษะการสื่อสารภาษากับบุคคล
ต่างๆ
6) พั ฒ นาการทางตาขึ้ น อยู ่ กั บ อายุ วุ ฒิ ภ าวะ
สิ่งแวดล้อม ในชีวิตประจ�ำวัน และประสาทหูที่ยังเหลืออยู่
7) ข้อจ�ำกัดทางค�ำศัพท์แบบนามธรรม ตัวเลข และ
ค�ำที่ซับซ้อน

จุดเด่น

1) เมื่อท�ำงานประดิษฐ์หรืองานที่ท�ำด้วยมือต่างๆ
มีความสามารถทางงานศิลปะไม่ตา่ งจากเด็กปกติเลือกใช้เป็น
เช่น สีสนั สดใสและภาพทีแ่ สดงอารมณ์ อยูใ่ นความสนใจของ
ผู้บกพร่องทางการได้ยิน
2) สามารถเก็บรายละเอียดจากการมองได้ดมี องแบบ
องค์รวม
3) มีสมาธิ
4) มีความสามารถและให้ความสนใจด้านเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ และสื่อออนไลน์
และยังพบว่าในสถาบันการศึกษาสามารถใช้หลักการ
ของศิลปะเข้ามาช่วยเหลือ และปรับให้เข้ากับหลักสูตรของ
การจัดการศึกษาพิเศษในรายวิชาศิลปศึกษา ในเด็กพิการ
มีจดุ มุง่ หมายเพือ่ ให้เด็กพิการมีประสบการณ์ทางศิลปะและ
สร้างสรรค์ ผลงานศิลปะด้วยตนเอง (เลิศศิริร์ บวรกิตติ,
2557) โดยทั่วไปการปรับใช้ศิลปะมี 4 ประเภท
1) การปรับพื้นที่ทางกายภาพ มีอิทธิพลโดยตรง
ต่อพฤติกรรมของเด็กช่วยให้เด็กมีสมาธิและจดจ่ออยู่กับ
การท�ำงาน ควรจัดให้นงั่ รอบโต๊ะกลมหรือครึง่ วงกลม จะเห็น
การใช้ภาษามือ ริมฝีปาก เมือ่ เด็กเข้าใจโจทย์และมีความเข้าใจ
เรือ่ งศิลปะ ควรให้อสิ ระในการท�ำและแนะน�ำให้ผลงานทีท่ ำ�
เป็นความลับ เพื่อไม่ให้ลอกเลียนแบบ
2) การปรั บ สื่ อ และอุ ป กรณ์ ศิ ล ปะ การปรั บ สื่ อ
และอุ ป กรณ์ ศิ ล ปะจะไม่ มี ลั ก ษณะตายตั ว หรื อ เจาะจง
เป็นการปฏิบัติส�ำคัญและท้าทาย เด็กจะเป็นส่วนส�ำคัญ
ของการท�ำงานเช่นกันกับความเข้าใจที่จะลองผิดลองถูก
ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 สิงหาคม-ธันวาคม 2560
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การปรับ
สิ่งแวดล้อม

การปรับ
สื่อการสอน

กิจกรรม

การปรับเนื้อหา

การปรับ
วิธีการประเมิน

ภาพที่ 2 แสดงองค์ประกอบของชุดกิจกรรมศิลปะในผู้บกพร่องทางการได้ยิน

ในการออกแบบสือ่ และปรับอุปกรณ์ศลิ ปะ ให้เหมาะกับเด็ก
แต่ละคนในแต่ละสถานการณ์ ด้านสือ่ และอุปกรณ์ศลิ ป์ และ
เสริมทักษะการเรียนรู้ค�ำศัพท์
3) การปรับล�ำดับการให้ค�ำสั่ง ความส�ำเร็จท�ำโดย
วิธีบูรณาการจากความสัมพันธ์ของเนื้อหาวิชาอื่นเชื่อมโยง
ความรู้ ร่วมกับประสบการณ์ทางศิลปะของเด็ก ใช้ศลิ ปะเป็น
ศูนย์กลางจากการเรียนรูเ้ นือ้ หาของวิชาต่างๆ ข้างต้น ผ่านสือ่
ทีม่ องเห็นได้ ดังนัน้ การเรียนรูโ้ ดยใช้ศลิ ปะเป็นศูนย์กลางจึง
ทรงพลังอย่างยิง่ เพราะโดยธรรมชาติแล้วศิลปะเป็นตัวเสริม
และเป็นแรงจูงใจให้เด็กอยากเรียนรู้
4) การปรับเทคโนโลยี เน้นใช้ด้านคอมพิวเตอร์มี
บทบาทอ�ำนวยการพัฒนา เช่น ตัวจูงใจที่ดี เด็กที่มีแนวโน้ม
ที่จะวอกแวกจากสิ่งกระตุ้น คอมพิวเตอร์สามารถป้อนกลับ
ได้ทันที และเป็นแรงเสริมที่ดีให้โปรแกรมซอฟแวร์ของ
คอมพิวเตอร์มักเสนอข้อมูลความรู้แฝงมากับรูปแบบการ
เล่นเกมส์ สัมผัสความเป็นอิสระ และเรียนรู้จากภาพที่
มองเห็น ดังนั้นหากผู้บกพร่องทางการได้ยินน�ำเทคโนโลยี
คอมพิ ว เตอร์ ม าใช้ ก็ จ ะสามารถอ� ำ นวยความสะดวกใน
การเรียนรู้

สือ่ มัลติมเี ดียและเทคโนโลยีการศึกษาในผูบ้ กพร่อง
ทางการได้ยิน

ธรรมชาติของผู้บกพร่องทางการได้ยินจะรับรู้ด้วย
ตาเป็นฐาน แต่ข้อเสีย คือ ลืมง่าย อย่างไรก็ตาม พบว่า
ฐานการรั บ รู ้ ด ้ ว ยภาพสามารถพั ฒ นาจากการฝึ ก ฝนได้
จากพัฒนาการทางตาทีข่ นึ้ อยูก่ บั อายุ วุฒภิ าวะ สิง่ แวดล้อม
ในชีวิตประจ�ำวัน และการเรียนรู้หรือการได้ยินที่เหลืออยู่
การฟั ง ด้ ว ยตาจะท� ำ หน้ า ที่ เ ป็ น ประสาทหลั ก และรอง
เชือ่ มโยงประสบการณ์ ภูมหิ ลัง ความสัมพันธ์ การคาดคะเน
ภาพ ดังนั้น ฝ่ายสนับสนุนที่ส�ำคัญคือ สื่อมัลติมีเดีย อ�ำนวย
เดชชัยศรี (2544) กล่าวว่าในการออกแบบสื่อสารสนเทศ
เนื้อหาต้องมีความถูกต้องและตรงตามจุดประสงค์ ค�ำนึงถึง
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ความต่างระหว่างบุคคล เช่น ค�ำนึงถึง เพศ อายุ บุคลิกภาพ
สติปญ
ั ญา ให้เหมาะสมกับลักษณะของกลุม่ เป้าหมายเป็นตัว
ก�ำหนดการรูปแบบของสื่อทั้งด้านการออกแบบและกลไก
ในการน�ำเสนอ การปฏิสัมพันธ์ ซึ่งเป็นการโต้ตอบที่ดีต้อง
ตลอดการเรียนรู้และเข้าถึงง่ายไม่ซับซ้อน ค�ำนึงหลักการ
ด้านสีและจิตวิทยารวมถึงพฤติกรรมของมนุษย์ และผล
ป้อนกลับทันที เป็นสิ่งที่ช่วยบอกทิศทางของพฤติกรรม
จากการกระตุ้นด้วยการปฏิสัมพันธ์ซึ่งสื่อที่ดีจะต้องมีระบบ
แนะน�ำหรือน�ำเสนอ ระบบทดสอบหรือแบบฝึกหัด ระบบ
การประเมิน ระบบการเสริมแรง ลักษณะการรับรู้ในบุคคล
ธรรมชาติของความเข้าใจนัน้ จะมีมากๆ และจากค�ำกล่าวของ
อรอุมา นาทสีเทา และคนอืน่ ๆ (2558) สามารถแบ่งออกเป็น
ประเภทของสื่ อ แต่ ล ะประเภทให้ ส ามารถเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล
ข่าวสาร สื่อที่ส�ำคัญส�ำหรับผู้บกพร่องทางการได้ยินมีอยู่
หลักๆ 3 ประเภท
1) สื่อที่รับรู้จากการมองเห็น คนหูหนวกสามารถ
รับรูห้ รือเรียนรู้ จากการมองเห็น การดูและการอ่าน ตัวอย่าง
ตัวหนังสือ ตัวเขียน ภาษาเขียน รูปภาพ วัสดุอุปกรณ์ ภาษา
ท่าทาง ซึ่งสิ่งส�ำคัญโดยเฉพาะภาษามือ คือ เครื่องมือใน
การสื่อสาร โดยใช้มือเป็นการสื่อความหมาย และถ่ายทอด
อารมณ์แทนการพูด รวมทั้งมีการแสดงสีหน้าและกิริยา
ท่าทางประกอบเพือ่ ช่วยให้เกิดความเข้าใจ ซึง่ ส่วนประกอบ
ของภาษามือประกอบด้วย
• ท�ำมือ เช่น กาง แบบ กา กีบนิ้ว เป็นการท�ำมือ
ในท่าทางต่างๆ
• ระดับมือ จะให้ความหมายที่ต่างกันถึงแม้จะ
ให้ความหมายที่ต่างกัน เช่น ชี้เข้าอก หมายถึง ฉันการ
เคลื่อนไหวของมือ
• การแสดงสีหน้า คือ การถ่ายทอดอารมณ์ ความรูส้ กึ
ส�ำหรับภาษามือทีใ่ ช้ในไทยมี 2 แบบ คือ ภาษามือไทย
และท่ามือตามภาษาไทยที่ใช้กันมาก คือ ภาษามือไทยเป็น
ภาษาแรกและเป็นภาษาประจ�ำชาติของคนหูหนวกไทย

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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บทความวิจัย
มีท่ีมาจากโครงสร้างภาษาและไวยากรณ์เป็นของตนเอง
แตกต่างจากภาษาไทย ส่วนท่าตามภาษามือเป็นท่าตาม
ค�ำศัพท์ภาษาไทยพบปัญหาอย่างมาก ในการใช้ท่ามือตาม
ภาษาไทย
2) สือ่ ทีม่ เี สียงและภาพ คนหูหนวกสามารถมองเห็น
ภาพได้เช่นเดียวกับคนทัว่ ไปแต่มขี อ้ จ�ำกัดในการรับรูแ้ ละเสียง
3) เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ พบว่าในรูปชุดโปรแกรม
คอมพิ ว เตอร์ เพื่ อ สอนคอมพิ ว เตอร์ ส� ำ หรั บ คนหู ห นวก
สามารถศึกษาและทบทวนบทเรียนได้ด้วยตนเอง
การออกแบบสื่อมัลติมีเดียจะอาศัยองค์ประกอบ
3 ประการคือ สือ่ ทีร่ บั รูจ้ ากการมองเห็น สือ่ ทีม่ เี สียงและภาพ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรืออย่างใดอย่างหนึง่ เพือ่ เสริมสร้าง
พฤติกรรรมการรับรู้ของผู้บกพร่องทางการได้ยิน เมื่อน�ำ
ประยุ ก ต์ ผ ่ า นกั บ บทเรี ย นและชุ ด กิ จ กรรมจะสามารถ
สนับสนุนความเข้าใจ ถ่ายทอดแบบเนือ้ หาต่างๆ ของการสอน
มีหลักการออกแบบ ลักษณะการจัดวางภาพล่ามภาษามือ
ควรอยู่ 50 % ของจอภาพ และมีภาพประกอบเพื่ออธิบาย
เนื้อหา แต่หลักๆ แล้วผู้เรียนจะดูล่ามเป็นหลัก เพราะเป็น
ภาษากลางในการสือ่ สาร ลักษณะวิดที ศั น์อธิบายเนือ้ หาควร
แสดงความคิดรวบยอดของงาน สามารถแบ่งออก ช่วยให้
คิดคล่องแคล่ว นักเรียนผูบ้ กพร่องทางการได้ยนิ มักต้องการ
ทราบภาพรวมของงานที่จะท�ำจะได้รับ ดังนั้น รูปแบบสื่อ
จะท�ำให้เข้าใจความคิดรวบยอด ทั้งวิธีการและผลลัพธ์ เช่น
คลิป How to และวิดีโอสื่อโมชั่นกราฟิกหรืออินโฟโมชั่น
กราฟิก
• วิดีทัศน์รูปแบบสถานการณ์จ�ำลอง (Contrived
Experience) ประสบการณ์จ�ำลอง คือ การให้ความรู้
ความเข้าใจต่อนักเรียนโดยให้ประสบการณ์จ�ำลอง เช่น
ให้ดูหุ่นจ�ำลองของตัวอย่างแทนของจริง เป็นสื่อการเรียนที่
ได้ผลรองลงมาจากของจริง
• วิ ดี ทั ศ น์ น าฏกรรมหรื อ การแสดง (Drama &
Performance) คือ การให้ความรู้ ความเข้าใจต่อนักเรียน
โดยให้ประสบการณ์ในการเห็นการแสดง โดยอาจเป็น
การแสดงบนเวทีหรืออาจเป็นการแสดงแบบบทบาทสมมติ
ซึ่ ง วิ ดี ทั ศ น์ ทั้ ง หมดสามารถแชร์ ผ ่ า นหรื อ จั ด การเรี ย นรู ้
ด้วยการออนไลน์ รูปแบบของสื่อแบบมัลติมีเดียที่มีทั้ง
ตัวหนังสือ รูปภาพทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว รวมถึง

ภาพจากวิดที ศั น์ ซึง่ เป็นภาพการแสดงท่าภาษามือในเนือ้ หา
ต่างๆ จะมีส่วนช่วยให้คนหูหนวกเข้าใจเรื่องราวในเนื้อหา
วิ ช าที่ ส อนได้ ดี ก ว่ า แบบตั ว หนั ง สื อ เพี ย งอย่ า งเดี ย วหรื อ
ตัวหนังสือกับภาษามือ นอกจากนี้ การน�ำเอาระบบโต้ตอบ
กับผู้ใช้ (Interactive) มาผสมผสานเข้าด้วยกันอย่างลงตัว
จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจและสามารถน�ำไปทบทวน
บทเรียนได้ด้วยตนเอง
1) ควรมีแสงสว่างเพียงพออาจติดหลอดไฟให้แสง
สบายตา 2) จัดโต๊ะเป็นรูปครึ่งวงกลมหรือวงกลม เพื่อให้
ผู้เรียนมองเห็นผู้ส อน 3) ต�ำแหน่งครูค วรยื น ด้ า นหน้ า
เพราะต้องให้ผเู้ รียนมองเห็นท่ามือและริมฝีปากครู หากเป็น
การเรียนร่วมควรให้นักเรียนผู้บกพร่องทางการได้ยินได้นั่ง
อยูห่ น้าสุดของห้องเพือ่ ให้เห็นริมฝีปากครูผสู้ อน 4) ใช้เครือ่ ง
ขยายเสียง และล�ำโพงเพื่อให้ได้ยินชัดขึ้น 5) กรณีสอน
คอมพิวเตอร์ให้ติดตั้งสัญญาณไฟสีแดงเปิด-ปิด เพื่อเป็น
การแจ้งให้ผู้เรียนทราบว่ามองดูกระดานหน้าชั้นเรียน

ประโยชน์ของสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา
ของผู้บกพร่องทางการได้ยิน

เมื่อใช้คอมพิวเตอร์เป็นตัวจูงใจที่ดี ซึ่งสร้างสมาธิ
ใช้คอมพิวเตอร์จะมีสมาธิจดจ่อกับงานได้นานขึ้น และมี
ความเป็นส่วนตัวในการท�ำงานและอิสระในการท�ำงาน
หากท�ำเป็นสื่อโต้ตอบ สามารถป้อนกลับได้ทันที และเป็น
แรงเสริมทีด่ ใี ห้กบั เด็กทีม่ กั จะมีสมาธิสนั้ สามารถใช้เกมเป็น
แรงจูงใจให้ผเู้ รียนได้ โดยเฉพาะกับเด็กทีไ่ ม่มโี อกาสควบคุม
สภาพแวดล้อมรอบๆ
การสอนกราฟิ ก ด้ ว ยสื่ อ มั ล ติ มี เ ดี ย ในชั้ น เรี ย น
ฐาปนีย์ ธรรมเมธา (2540) กิจกรรมการเรียนการสอน
คอมพิวเตอร์เป็นกระบวนการที่ทั้งผู้สอนจัดประสบการณ์
เพื่อให้ผู้เรียนเปลี่ยนพฤติกรรมไปตามจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้
ประเทศไทยมีการสอนคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล
ส�ำหรับหลักสูตรคอมพิวเตอร์ที่จัดการสอนนั้นจะเริ่มตั้งแต่
ระดับมัธยมศึกษาต่อไป ซึ่งการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์
ส่วนใหญ่แล้วมักมีเนื้อหา 3 แนวทาง คือ การสอนความรู้
เบือ้ งต้นเกีย่ วกับคอมพิวเตอร์ การสอนเขียนโปรแกรมโดยใช้
ภาษาคอมพิวเตอร์ การสอนทักษะการใช้โปรแกรมประยุกต์
ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (Computer Literacy) ของ
ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 สิงหาคม-ธันวาคม 2560
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ผูส้ อนคอมพิวเตอร์ ความรูเ้ กีย่ วกับคอมพิวเตอร์ (Computer
Literacy) หมายถึง ความสามารถในการอ่านออกเขียนได้
ทางด้านคอมพิวเตอร์ซึ่ง ฐาปนีย์ ธรรมเมธา, (2540) อ้างถึง
ใน Paul G. Geisert and Mynga K. Futrell (1990:7)
กล่าวไว้ว่า ผู้ที่มีความรู้ทางคอมพิวเตอร์ควรมีลักษณะ
5 ประการ (1) รู้ประวัติความเป็นมาของคอมพิวเตอร์
(2) เข้าใจการท�ำงานของคอมพิวเตอร์ และคอมพิวเตอร์
สามารถท� ำ โปรแกรมได้ อ ย่ า งไร (3) ตระหนั ก ว่ า จะใช้
คอมพิวเตอร์ชว่ ยการเรียนและช่วยแก้ปญ
ั หาต่าง ๆ ได้อย่างไร
(4) หยัง่ รูถ้ งึ ธุรกิจ และอุตสาหกรรมประยุกต์ของคอมพิวเตอร์
(5) ตระหนักถึงสภาพปัจจุบนั และความเป็นไปได้ในอนาคต
ของผลกระทบทางเทคโนโลยี ค อมพิ ว เตอร์ ต ่ อ สั ง คม
นอกจากนี้ James Poirot, Robert Taylor and James
Powell (ปีอ้างถึงในครรชิต มาลัยวงศ์, 2530,51)
จากค�ำกล่าวที่ว่า “การสอนต้องใช้ทั้งศาสตร์และ
ศิลป์” ซึ่งศาสตร์ คือ ตัวเนื้อความรู้ที่มีอยู่ในตัวผู้สอน
ส่วนศิลป์ คือ ศิลปะ ความสามารถในการถ่ายทอดเนือ้ หาไป
สู่ผู้เรียน บางครั้งเนื้อหาเดียวกันผู้สอนต่างกัน ย่อมมีศิลปะ
ในการถ่ายทอดต่างกันด้วย เมื่อผู้สอนที่มีพื้นฐานความรู้
เกีย่ วกับคอมพิวเตอร์ ควรต้องพิจารณาเพิม่ ศิลปะในการสอน
คือการน�ำความรูท้ างทฤษฎีการสอนและเทคนิควิธกี ารสอน
ทฤษฎีที่ใช้ (ไชยยศ เรืองสุวรรณ, 2533 อ้างถึงใน ฐาปนีย์
ธรรมเมธา, 2540, เลขหน้า)
1) ทฤษฎีการสอนของกาเย่ (Gagne) เป็นแนวคิด
เกีย่ วกับการรู้ กล่าวถึงการเรียนรูข้ องบุคคลว่าจะเกิดขึน้ ได้ดี
หรือไม่เพียงใดขึน้ อยูก่ บั สภาพการณ์ทงั้ ภายในและภายนอก
ผูเ้ รียน (Internal and External Conditions) และเหตุการณ์
ในการเรียน (Events of Lerning) จัดเป็นล�ำดับสภาพการณ์
ในการเรียนรูเ้ ป็น 9 ขัน้ คือ การเร้าความสนใจ แจ้งจุดมุง่ หมาย
แก่ผเู้ รียน สร้างสถานการณ์เพือ่ ดึงความรูเ้ ดิม เสนอบทเรียน
ชี้แนวทางการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติ การให้ข้อมูล
ย้ อ นกลั บ การจั ด การปฏิ บั ติ ย�้ ำ ให้ เ กิ ด ความจ� ำ และ
การถ่ายโอนความรู้
2) ทฤษฎีการสอนของเมอร์ริลไรเกลท (Merrill Reigelath) แสดงทัศนะว่าการสอนเป็นกระบวนการทีเ่ สนอ
เป็ น ขั้ น ตอนที่ ล ะเอี ย ดและต่ อ เนื่ อ ง เลื อ กหั ว ข้ อ ปฏิ บั ติ
ทั้งหลายที่จะสอนด้วยการวิเคราะห์ภารกิจ ตัดสินใจว่าจะ
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สอนข้อภารกิจใดเป็นอันดับแรก จัดล�ำดับก่อนหลังของข้อ
ภารกิจทีเ่ หลือ ชีบ้ ง่ เนือ้ หาทีส่ นับสนุนการปฏิบตั ภิ ารกิจ จัด
เนือ้ หาเข้าบทเรียนและจัดล�ำดับบทเรียน จัดล�ำดับการสอน
ภายในบทเรียนต่าง ๆ ออกแบบการสอนในแต่ละบทเรียน
3) ทฤษฎีการสอนของเคส (Case) ให้แนวคิด
เกีย่ วกับการสอนด้านพฤติกรรมในระหว่างการสอนแต่ละขัน้
ของพัฒนาการทางสติปัญญานั้นขึ้นอยู่กับการเพิ่มความ
ซับซ้อนของยุทธศาสตร์การคิด ผู้เรียนจะใช้ความคิดที่
ซับซ้อนได้เมื่อได้รับประสบการณ์อย่างมีขั้นตอน การจัด
การสอนลักษณะนี้จัดล�ำดับตามความมุ่งหมายของภารกิจ
ที่จะเรียน จัดล�ำดับขั้นการปฏิบัติเพื่อน�ำไปสู่ความมุ่งหมาย
นั้น ๆ โดยการเปรียบเทียบการคิดกับทักษะที่ผู้เรียนได้รับ
มีการจัดระดับความสามารถและการปฏิบัติของผู ้ เรี ย น
มีแบบฝึกหัดหรือตัวอย่างให้ผู้เรียนได้ศึกษา
4) ทฤษฎี ก ารสอนของลั น ดา (Landa) เป็ น
การด�ำเนินการสอนโดยใช้การจัดล�ำดับขั้นการแก้ปัญหา
โดยบ่งชีก้ จิ กรรมการเรียนก่อนทีผ่ เู้ รียนจะลงมือเรียน และจัด
ให้ผเู้ รียนฝึกปฏิบตั กิ ารตามทีไ่ ด้ออกแบบไว้ การจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนในแต่ละครั้ง ผู้สอนมักน�ำทฤษฎีการสอน
ทั้ง 4 ประการมาประยุกต์ใช้ในการสอนของตน การเลือก
ใช้ทฤษฎีการสอนใดนั้นควรขึ้นอยู่กับจุดประสงค์รายวิชา
จุดประสงค์การสอนและเนื้อหาการสอนแต่ละครั้ง อาจใช้
ทฤษฎีการสอนหลายประการผสมผสานกันก็ได้ และจาก
ทฤษฎีการสอนนี้ ครูอาจารย์ ผู้สอน วิทยากรที่มีหน้าที่สอน
และให้ มี ก ารอบรมเกี่ ย วกั บ คอมพิ ว เตอร์ อ าจมองเห็ น
แนวทางที่จะนาไปประยุกต์ใช้กับการสอนของตน
ในการศึกษาวิจัยเรื่องนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ
(Qualitative research) ซึ่งระเบียบวิธีการวิจัยประกอบ
ด้วยกลุม่ ตัวอย่าง การสุม่ ตัวอย่างเครือ่ งมือในการเก็บข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย 3 กลุ่ม
คื อ กลุ ่ ม ผู ้ บ กพร่ อ งทางการได้ ยิ น กลุ ่ ม ครู ผู ้ ส อน หรื อ
นักวิชาการด้านการจัดการศึกษาพิเศษ กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการออกแบบสื่อเทคโนโลยี ท�ำการสุ่มตัวอย่างด้วยวิธี
เฉพาะเจาะจง (Purposive sampling)

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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บทความวิจัย
2.1 เกณฑ์ ใ นการสุ ่ ม ผู ้ เชี่ ย วชาญ (1) กลุ ่ ม ครู
ผู้สอน หรือนักวิชาการด้านการจัดการศึกษาพิเศษ จ�ำนวน
3 ท่าน (2) กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบสื่อเทคโนโลยี
จ�ำนวน 3 ท่าน (3) กลุ่มนักเรียนผู้บกพร่องทางการได้ยิน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เป็นนักเรียนที่ลงทะเบียนรายวิชา
บังคับพื้นฐานอาชีพ รายวิชากราฟิก
2.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล ระยะที่ 1 การเก็บข้อมูล
โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก 3 กลุ่ม ในการเก็บข้อมูลดังกล่าว
เนือ่ งจากงานวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นการวิจยั เชิงคุณภาพ จ�ำเป็นต้องมี
การตรวจสอบข้อมูลกับกลุม่ ทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ ตรวจสอบข้อมูล
และหาข้อสรุป กลุ่มที่ 1 ครูผู้สอนและผู้ปกครองบกพร่อง
ทางการได้ยนิ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนโสตศึกษาชลบุรี
ส�ำหรับผู้บกพร่องทางการได้ยิน กลุ่มที่ 2 กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการออกแบบกิจกรรมสื่อมัลติมีเดียและเทคโนโลยีจาก
คอมพิวเตอร์ กลุ่มที่ 3 นักเรียนผู้บกพร่องทางการได้ยิน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนโสตศึกษาชลบุรี ซึ่งการเก็บ
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ทั้งหมดรวม 3 กลุ่มจากการศึกษา
รายบุคคลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้วิจัยท�ำการนัดโดย
โทรศัพท์และนัดวันเวลาสถานที่ ชีแ้ จงหัวข้อ รวมทัง้ เป้าหมาย
ในการเก็บข้อมูล และวัตถุประสงค์ในงานวิจัยก่อนที่จะ
เดินทางไปพบ ดังนีโ้ ดยการพูดคุยเบือ้ งต้นทางโทรศัพท์และ
อธิบายชื่อหัวข้อในงานวิจัย
2.3 ระยะที่ 2 การสรุป สังเคราะห์ วิเคราะห์ข้อมูล
เมือ่ ได้ขอ้ มูลแล้วท�ำการวิเคราะห์ สังเคราะห์ขอ้ มูลโดยผูว้ จิ ยั
การสร้างตารางและจัดแยกข้อมูลที่ต่างและสอดคล้องกัน
เรียบเรียงแยกล�ำดับของข้อมูล จากนัน้ ท�ำการสรุปวิเคราะห์
สังเคราะห์ เพื่อสังเคราะห์ด้านปัญหาทางพฤติกรรมการใช้
สื่อการสอนด้วยมัลติมีเดียในงานศิลปะส�ำหรับผู้บกพร่อง
ทางการได้ยิน และรูปแบบสื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ใน
งานศิลปะ ส�ำหรับผู้บกพร่องทางการได้ยิน
2.4 วิ ธี ก ารวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล และสถิ ติ ที่ ใช้ ใ น
การวิเคราะห์ขอ้ มูล (1) การวิเคราะห์ขอ้ มูลจากผูเ้ ชีย่ วชาญ
โดยใช้ตารางวิเคราะห์ หาข้อมูลทีม่ คี วามเหมือนและต่างกัน
แต่ละข้อค�ำตอบ ซึ่งมีทั้งหมด 4 ข้อโดยกลุ่มตัวอย่างที่
กล่าวมาข้างต้น มีประเด็นที่เหมือนและต่างกันโดยแยก
และจัดกลุ่มในด้านปัญหาทางพฤติกรรมการใช้สื่อการสอน
ด้วยมัลติมีเดียในงานศิลปะสาหรับผู้บกพร่องทางการได้ยิน

(2) การวิเคราะห์ขอ้ มูลจากกลุม่ ตัวอย่างโดยใช้ตารางวิเคราะห์
หาข้อมูลทีม่ คี วามเหมือนและต่างกันในข้อค�ำตอบ ทัง้ หมด 3
ข้อ แยกและจัดกลุม่ ในโครงสร้างข้อมูล รูปแบบสือ่ มัลติมเี ดีย
เพือ่ การเรียนรูใ้ นงานศิลปะ ส�ำหรับผูบ้ กพร่องทางการได้ยนิ
เมื่อได้ข้อมูลน�ำผลส่งไปยังผู้ให้ข้อมูลเพื่อตรวจสอบ
สิ่งที่ผู้วิจัยวิเคราะห์ และป้องกันการแปลงสาร ทั้งยังเป็น
การรายงานผลอย่างตรงไปตรงมา จากนัน้ ท�ำการสรุปผลวิจยั
3. ผลการวิเคราะห์ การใช้สื่อและมัลติมีเดียใน
การสอนรายวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกส�ำหรับผู้บกพร่อง
ทางการได้ยิน มี 6 ข้อ
3.1 การจัดห้องเรียนและสิ่งแวดล้อม โดยทั้งหมด
รายงานว่าการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
มีการจัดสภาพห้องเรียน มีแสงสว่างเพียงพอ ไม่ใหญ่เกินไป
การปรั บ พื้ น ที่ นั่ ง เข้ า หาจอและผู ้ ส อน ใช้ ก ารจั ด โต๊ ะ
คอมพิวเตอร์แบบหน้ากระดานหรือแบบตัวยู วงกลมไม่เกิน
ลึกไม่เกิน 3 แถวยาวไม่เกิน 4 โต๊ะ มีการใช้สัญญาณไฟใน
การเปิด-ปิด เพื่อเรียกให้ผู้สอนทราบว่าจะต้องรับดูเนื้อหา
ต่อไป ตัวอย่าง เช่น
“เห็นห้องนี้ไหมเมื่อก่อนเคยเป็นห้องน�ำช�ำยแต่พี่
น�ำม�ำจัดใหม่ให้มีบรรย�ำก�ำศอิสระ จัดโต๊ะกล�ำงในเด็กเห็น
กระด�ำนและนั่งเป็นกลุ่ม ใช้สัญญ�ำณไฟเป็นเทคนิคพิเศษ
เพร�ำะเวล�ำเรียกดูแสง ไม่เกิน 12 โต๊ะ และแบ่งเป็น 3 แถว
แถวละ 4 ตัว” ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 2
3.2 สื่อโสตทัศนูปกรณ์ โดยทั้งหมดรายงานว่า
คอมพิวเตอร์ พร้อมติดตั้งอินเตอร์เน็ต เพื่อใช้ค้นคว้าหา
ข้อมูล การสอนโดยใช้โปรเจคเตอร์ห รือจอที วี ซึ่ ง ควรมี
จอทีวี 2 จอ ให้แถวสุดท้ายดูได้ชดั ตัวอย่างเช่น คอมพิวเตอร์
พร้อมติดตั้งระบบอินเทอร์เนต มีเว็บไซต์ YouTube สอน
Line Facebook มีกันทุกคนใช้ในการติดต่อสื่อสาร การดู
วิดีโอเรียนรู้ได้เร็วแต่มีน้อย โดยแสวงหาสารสนเทศ ควรมี
เพราะนักเรียนจะได้เห็นตัวอย่างที่นอกเหนือจากที่ครูสอน
ครูแนะน�ำ เพือ่ เป็นแนวทางในการปฏิบตั งิ าน ชอบเข้าเว็บไซต์
สือ่ ออนไลน์ ค้นคว้าทางนี้ การเรียนรู้ โดยแสวงหาสารสนเทศ
นักเรียนให้ความสนใจเป็นพิเศษ ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 1
3.3. สือ่ ประกอบการสอนในชัน้ เรียน ทัง้ หมดรายงาน
ว่า ประกอบด้วย ขัน้ บอกวัตถุประสงค์ (1) แสดงภาพโปรแกรม
ชัดเจน ล�ำดับไปทีละขั้นการสอน (2) สอนเครื่องมือพื้นฐาน
ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 สิงหาคม-ธันวาคม 2560
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มีองค์ประกอบควรใช้วิดีทัศน์ วิดีโอสื่อการสอนหรือสื่อ
พาวเวอร์พอยท์ สื่อวัสดุที่ใช้อธิบายเนื้อหา แสดงภาพ ส่วน
บทเรียนสอนเครื่องมือพื้นฐาน มีจุดเน้นของงาน โดยใช้วิธี
การขยายท�ำสัญลักษณ์เน้นขั้นปฏิบัติ ระหว่างสาธิตควรมี
ผู้สอน 2 คน คือ ครูท�ำหน้าที่เป็นล่ามและสื่อบอกเล่าภาพ
ตามหน้าจอ ใช้โปรแกรมซูมหน้าจอให้เห็นภาพเป็นหลัก
โดยการสอนจะต้องสาธิตให้ดูภาพไอคอนจะเป็นการรับรู้
สากล สือ่ ประกอบการสอนในชัน้ เรียนปกติระหว่างฝึกปฏิบตั ิ
ลักษณะควรมีแผนภาพแสดงไอคอนนี้เพื่อแสดงสัญลักษณ์
เครือ่ งมือแต่ละอันมันคืออะไร ช่วยเรียกความจ�ำ ช่วยทบทวน
ความรู้อาจใช้การพริ้นท์สติ๊กเกอร์ติดคีย์บอร์ดหรือแปะไว้
ที่คีย์บอร์ด การใช้สมุดเลกเชอร์ด้วยภาพ ขั้นเสนอสิ่งเร้า
การเสนอสิ่งเร้าหรือโจทย์การสอน Infographic ภาพ
เคลื่อนไหวเพราะอินโฟใช้ภาพสัญลักษณ์ อักษรน้อยสรุป
เชือ่ มโยง เป็นตัวกราฟิกประกอบรูปตัวอย่าง และขัน้ ทบทวน
ลักษณะสือ่ เช่น วิดที ศั น์การสอนออนไลน์ เพือ่ ทบทวนไม่ควร
มีตัวหนังสือมาก คล้ายกับในยูทูปแต่แตกต่างจากในควรน�ำ
เสนอป็อปอัพทีโ่ ชว์ขนึ้ เป็นป็อปอัพข้างจอ แสดงไอค่อนและ
ผลลัพธ์ที่จะได้ และคีย์ลัดขึ้นเตือนจุดเน้นของบทเรียน
ตัวอย่าง เช่น “ควรใช้วดิ ที ศั น์ หรือสือ่ พาวเวอร์พอยท์
ในก�ำรช่วยให้ครูสอน โดยครูท�ำหน้าที่เป็นล่ามและสื่อบอก
เล่าภาพ ครูบรรยายตามคลิป โชว์ขึ้นป็อปอัพเป็นคีย์บอร์ด
ในขณะทีเ่ ราสอน เราอธิบาย ก็หยุดท�ำ เป็นทุกวิชา ควรสอน
เครือ่ งมือพืน้ ฐานก่อน เช่น วิทยาศาสตร์ ก็ไม่มภี าษามือ เช่น
ค�ำว่า เมตาบอลิสซึ่ม เป็นต้น” ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 1
กรณีบรรยายเนื้อความที่ไม่ใช้สาธิตสอนโปรแกรม
เช่น อธิบายข้อมูลงานที่จะให้ท�ำ พวกคลิปจะช่วยได้มาก
น่าจะลองใช้ infographic เพราะอินโฟใช้ภาพสัญลักษณ์
อักษรน้อย สรุปเชือ่ มโยงเป็นตัวกราฟิกประกอบรูปตัวอย่าง
ตัวสื่อเน้นภาพเป็นหลัก เห็นความเชื่อมโยง ไม่เน้นตัวศัพท์
สื่ออินโฟสัญลักษณ์ ส่วนสื่อน่าจะช่วยได้ครับ อินโฟเค้าใช้
สัญลักษณ์ ให้เค้าด้วยน่าจะดี ใช้ Text น้อยๆ เห็นภาพที่
มันสรุปเชื่อมโยง ใช้อะไรรู้ว่าเครื่องมือแต่ละอันมันคืออะไร
ช่วยรีคอลความรู้เด็ก ถ้ามีตรงนี้ช่วยทบทวนความรู้ได้
บางทีผมท�ำที่คีย์บอร์ดด้วย ต้องมีมูฟทูแปะไว้ หรือแปะที่
โต๊ะไว้ ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 3
3.4. สือ่ เสริมหรือสือ่ เพือ่ การทบทวน ผลการวิเคราะห์
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ข้ อ มู ล การใช้ สื่ อ และมั ล ติ มี เ ดี ย ในการสอนรายวิ ช า
คอมพิวเตอร์กราฟิกส�ำหรับผูบ้ กพร่องทางการได้ยนิ ทีไ่ ด้จาก
การสัมภาษณ์แบบกลุ่มจากผู้เรียนจ�ำนวน 3 กลุ่มที่เป็น
กลุ่มตัวอย่างมีดังนี้ โดยทั้งหมดรายงานว่า Multimedia
CD-ROM ที่สรุปเนื้อหาเป็นขั้นตอน หรือแบบฝึกหัดที่
สอดคล้องกับเนือ้ หาทีเ่ รียน เพือ่ ให้ผเู้ รียนสามารถน�ำความรู้
ไปใช้งานได้ ต้องสรุปเนื้อหาที่เรียนให้ครบถ้วน และต้องมี
ความชัดเจนพอที่ผู้บกพร่องทางการได้ยินจะสามารถเข้าใจ
ได้ดว้ ยตนเอง เพราะผูบ้ กพร่องทางการได้ยนิ มักลืมเนือ้ หาที่
เรียนได้งา่ ย ประกอบกับการทีไ่ ม่สามารถอ่านข้อความยาวๆ
ได้เข้าใจแบบคนปกติ สื่อจึงควรเป็นแผนภาพของเนื้อหา
(เน้นภาพ ไม่เน้นข้อความ) สื่อที่ช่วยสอนภายนอกชั้นเรียน
ประกอบด้วย วิดิโอ ยูทูป CAI หนังสือภาพ เช่น CAI หรือ
วิดีโอมีน้อย CAI เคยเอาให้ซ�้ำ บางทีจะเบื่อ เป็นภาษา
เยอะไป CAI มีน้อยมากเด็กจะเรียนรู้ได้เอง ส�ำหรับหูหนวก
มีน้อย ติดที่ปัญหาของภาษา ดังนั้นถ้าเด็กดูเองและอ่าน
ไม่ออก ก็จะต้องเป็นภาพประกอบเป็นหลัก ช้า ๆ และเป็น
ภาพภาษามือ ของเด็กเล็ก ใช้คณิตศาสตร์เคยสอน เค้าชอบ
เค้าก็ท�ำได้ CAI หรืออักษรมากเกินไปก็ไม่สามารถเข้าใจได้
เน้นภาพ ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 1
วิดีทัศน์ หรือพวกยูทูปได้และหนังสือก็พอได้แต่เขา
ไม่อา่ นต้องเป็นหนังสือภาพ หนังสือเขาจะมีภาพจริงๆ มันจะ
บอก step ไม่หยาบๆ แต่หนังสือเขาไม่พรีวิว ควรจะท�ำให้
เข้าใจง่ายและไม่หนามาก ที่ไม่เน้นข้อความการอธิบาย
มากมายเพราะมั น เน้ น จุ ด อ่ อ นเขา แต่ ห นั ง สื อ เขาจะดู
ทบทวนได้ แต่ไม่ควรให้หนามาก ยูทูปมันก็ดี จะพรีวิวิให้ดู
มันเวิกนะมันมีความต่อเนือ่ ง ซึง่ บางโปรแกรม เช่น สเนกอิท
ขึ้นหน้าจอมาจะบอกว่า จุดนี้บางโปรแกรมจะไฮไลน์ไว้
ในบางโปรแกรมที่ เ คอร์ เซอร์ คื อ เค้ า จะมองนาน ผู ้ ใ ห้
สัมภาษณ์คนที่ 3
3.5 ลักษณะการสอน โดยทัง้ หมดรายงานว่าการสอน
ควรมีขั้นการสอน 4 ขั้น คือ ขั้นบอกจุดมุ่งหมาย ขั้นสาธิต
ขั้นการปฏิบัติ และขั้นให้สิ่งเร้า ขั้นทบทวน ซึ่งขั้นบอก
จุดมุง่ หมาย เป็นการอธิบายแก่ผเู้ รียน ให้เห็นภาพรวมของงาน
ก่อนว่าผลลัพธ์วนั นีจ้ ะมีอะไรบ้าง ขัน้ สาธิต เริม่ สอนเครือ่ งมือ
ง่ายๆ พื้นฐานก่อน จุดเน้นการสอนขั้นนี้มุ่งให้ทักษะและ
ความคิดสร้างสรรค์เมือ่ ท�ำได้แล้วให้ทดลองท�ำ ขัน้ ฝึกปฏิบตั ิ

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

p21-33 �����-�������.indd 28

1/18/2561 BE 14:53

บทความวิจัย
เป็นการให้ผู้เรียนท�ำตามการสาธิต โดยระหว่างสอนผู้เรียน
สามารถจดบันทึกตามผู้สอนได้ ขั้นเสนอสิ่งเร้า การอธิบาย
โจทย์อาจใช้รูปแบบการสอนด้วยโครงงาน มีการแบ่งงาน
กลุม่ ลักษณะโครงงาน เก็บคะแนนเป็นโปรเจคๆ 2-3 ชิน้ งาน
เป็นต้น ขัน้ ทบทวน มักใช้คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ทสี่ ามารถ
เรียนรู้ด้วยตนเองและทบทวนได้ รับรู้ด้วยภาพและสร้าง
สรรค์ ก ารผลิ ต ผลงานใหม่ ๆ รู ้ จั ก การแก้ ป ั ญ หาสู ่ ค วาม
ช�ำนาญเพื่อเป็นพื้นฐานต่อยอดอาชีพ มีความเหมาะสม
กับพฤติกรรมการรับรู้ของกลุ่มนี้ เช่น
“เวลาสอนให้ เ ห็ น ภาพรวมของงานก่ อ นสอน
เครื่องมือง่ายๆ ให้มีพื้นฐานก่อน เพื่อพัฒนาทักษะและ
ให้เขาทดลองหัดท�ำ หากไม่เสร็จจะให้เป็นการบ้าน เทอมหนึง่
จะมี 2-3 ชิ้น” ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 1
“จุดเน้นคือทักษะ ให้ทดลองท�ำ มีการแบ่งงานกลุ่ม
ลักษณะโครงงาน ในขั้นแรกจะเน้นต้องให้เขามีพื้นฐาน
งานที่ให้จะให้กลับไปเป็นการบ้านได้เป็นโปรเจคไป” ผู้ให้
สัมภาษณ์คนที่ 3
“ผมเน้นทักษะและความคิดสร้างสรรค์ คือทักษะ
และการคิดใหม่ครับ ส่วนงานจะเป็นโปรเจคๆ ไป” ผู้ให้
สัมภาษณ์คนที่ 2
3.7 ปัญหาการใช้สื่อการสอน ทั้งหมดรายงานว่า
ปัญหาด้านงบประมาณ และในการศึกษาระดับโรงเรียน
ผู้สอนควรมีสองคน แต่ข้อก�ำหนดในระดับโรงเรียนให้สอน
เพียงคนเดียว เมื่อครูสาธิตไม่สามารถตีใบ้ได้ เพื่ออธิบาย
จึงต้องสาธิตไปและหยุดอธิบาย บางครั้งผู้เรียนไม่ทันต้อง
สอนรายบุคคล คล้ายการสอนแบบตัวต่อ ครูคนเดียวไม่
สามารถสอนได้ทั่วถึงเพราะต้องบรรยาย (ตีใบ้) และท�ำให้ดู
เข้าไปเช็คเด็ก 3 ขัน้ ในเวลาเดียวกัน ซึง่ ศัพท์จะมีศพั ท์เฉพาะ
ในงานกราฟิก และเป็นตัวแปรหนึง่ ทีผ่ เู้ รียน จะรับรูไ้ ม่เหมือน
กันมักลืมและไม่ค่อยจด ปัญหานี้ควรแก้โดยมีครูช่วยสอน
2-3 คน ครูสาธิตล่ามแปล และคนสุดท้ายท�ำหน้าทีจ่ ด สังเกต
และสรุปข้อเน้นการสอน ให้นิสิตไปทบทวนโดยท�ำเป็น
เลคเชอร์ให้นิสิต ตัวอย่างเช่น
“งบประมาณในการซื้อ อุปกรณ์แสดงสื่อภาพน้อย
เสียงไม่ได้ยิน ต้องสอนนาน เตรียมอุปกรณ์เยอะ” ผู้ให้
สัมภ�ำษณ์คนที่ 1
จะสอนทั้งหมด 3 คนโดยครูอธิบายและล่ามแปล

อีกคนจะโน้ตส�ำหรับให้นิสิตไปทบทวนโดยท�ำเป็นเลคเชอร์
ให้ นิ สิ ต ซึ่ ง ศั พ ท์ ข องเราจะมี ศั พ ท์ เ ฉพาะในงานกราฟิ ก
และเป็นตัวแปรหนึ่งที่เด็กๆ จะรับรู้ไม่เหมือนกัน เด็กเข้ามา
เรียนพื้นฐานไม่เท่ากัน ที่นี่สอนคนเดียว เพราะการจัดการ
ศึกษาก�ำหนดให้ครู 1 คนต่อเด็ก เพราะสอนคนเดียวเมือ่ เรา
เปิดคอมพิวเตอร์เราก็ท�ำไป แต่มือจะกดคอมพิวเตอร์ไม่
สามารถตีใบ้ได้ คล้ายการสอนแบบตัวต่อตัวเลย ต้องเข้า
ไปสอนตั ว ต่ อ ตั ว ท� ำ ให้ ช ้ า และเสี ย เวลามาก บางครั้ ง ใช้
พาวเวอร์พอยน์ท์ เพราะง่ายและสะดวก ถ้าเป็นคลิปจะ
ยุ่งยากเวลาตัดต่อ ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 3

ผลการวิจัย

รูปแบบสือ่ มัลติมเี ดียเพือ่ การเรียนรูใ้ นงานคอมพิวเตอร์
กราฟิกในผูบ้ กพร่องทางการได้ยนิ มีองค์ประกอบดังต่อไปนี้

1. สภาพห้องเรียนและสิ่งแวดล้อม

การจัดการเรียนรู้ในรายวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
มีการจัดสภาพห้องเรียนแสงสว่างเพียงพอ ไม่ใหญ่เกินไป
การปรับที่นั่งของนักเรียนให้นั่งเข้าหาจอและหันหน้ามายัง
ผูส้ อน ใช้การจัดโต๊ะคอมพิวเตอร์แบบหน้ากระดานหรือแบบ
ตัวยู หรือวงกลม กรณีเรียนภาคทฤษฎีทั่วไป หากเป็นห้อง
คอมพิวเตอร์ควรจัดโต๊ะเป็นแถวตอนลึกไม่เกิน 3 แถว
และจัดโต๊ะหน้ากระดานไม่เกิน 4 โต๊ะ มีการใช้สัญญาณไฟ
ในการเปิด-ปิด เพื่อเรียกให้ผู้เรียนทราบว่า จะต้องดูเนื้อหา
ในต่อไป สอดคล้องกับ เลิศศิรริ ์ บวรกิตติ, (2557) ควรจัดให้
นั่งรอบโต๊ะกลมเพื่อให้มองเห็นการใช้ภาษามือของกันและ
กัน หรือการสือ่ สารระหว่างทีมงานกับเด็ก โดยสือ่ สารให้เด็ก
เข้าใจในสิ่งที่จะต้องท�ำและต้องแสดงผลงานในตอนท้าย
จัดให้เด็กทีอ่ า่ นริมฝีปากได้นงั่ ใกล้กบั ครูผสู้ อน เมือ่ เด็กเข้าใจ
โจทย์ และมีความเข้าใจเรือ่ งทีต่ อ้ งการสอน เพือ่ อ�ำนวยความ
สะดวกในการรับรู้ทางตา

2. อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์

ประกอบด้ ว ยเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ พ ร้ อ มติ ด ตั้ ง
อินเตอร์เน็ต เพื่อใช้ค้นหาข้อมูลต่างๆ สื่อคอมพิวเตอร์เป็น
ตัวจูงใจที่ดี สร้างสมาธิ ใช้คอมพิวเตอร์จะมีสมาธิจดจ่อ
กับงานได้นานขึ้น มีความเป็นส่วนตัวในการท�ำงานและมี
ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 สิงหาคม-ธันวาคม 2560
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อิสระในการท�ำงาน ภายในห้องติดตั้งโปรเจคเตอร์ ซึ่งจอ
ควรมีจอ 2 จอ เพราะต�ำแหน่งแถวสุดท้ายอาจไม่ชัด ควรดู
ได้ชัดสอดคล้องกับการปรับสื่อ และอุปกรณ์ศิลปะ เลิศศิริร์
บวรกิตติ (2557) กล่าวว่า เป็นการปฏิบัติส�ำคัญและท้าทาย
ส�ำหรับครู ในการออกแบบสือ่ และปรับอุปกรณ์ ให้เหมาะกับ
เด็กแต่ละคน ในแต่ละสถานการณ์ ด้านสือ่ และอุปกรณ์ศลิ ป์
ไม่มคี ำ� แนะน�ำในการปรับทีจ่ ำ� เพาะเจาะจง ใช้ประสบการณ์
ศิลปะเสริมทักษะการเรียนรูค้ ำ� ศัพท์ และค�ำกล่าวของอรอุมา
นาทสีเทา และคณะ, (2558) การส�ำรวจในการใช้สอื่ ใหม่เพือ่
พัฒนาคุณภาพชีวติ ส�ำหรับผูพ้ กิ ารทางการได้ยนิ การส�ำรวจ
ผู้พิการทางการได้ยินที่ก�ำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษา
พบว่าผู้บกพร่องทางการได้ยินมีความต้องการในการใช้การ
สื่อสาร การท�ำงาน การหาข้อมูลและความบันเทิงใจ และ
มี ค วามต้ อ งการเทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจ�ำวัน
เพื่ อ พั ฒ นาอาชี พ และให้ เ กิ ด ความเพลิ ด เพลิ น ดั ง นั้ น
โสตทัศนูปกรณ์ที่ใช้ประกอบด้วย คอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้ง
อินเตอร์เน็ต เพือ่ ใช้คน้ หาข้อมูล การสอนโดยใช้โปรเจคเตอร์
หรือจอทีวี ซึ่งจอควรมีจอทีวี 2 ติดให้แถวสุดท้ายดูได้ชัด

3. ลักษณะการสอน

ประกอบด้วยขั้นการสอน 4 ขั้น (1) ขั้นบอกจุด
มุง่ หมาย เป็นการอธิบายแก่ผเู้ รียน ให้เห็นภาพรวมของงาน
ก่อนว่าผลงานวันนีจ้ ะมีอะไรบ้าง (2) ขัน้ สาธิต ผูส้ อนเริม่ สอน
เครื่องมือพื้นฐานง่ายๆ ก่อน จุดเน้นในขั้นนี้มุ่งให้เกิดทักษะ
ให้ผเู้ รียนทดลองท�ำและท�ำซ�ำ้ ๆ ระหว่างสอนผูเ้ รียนสามารถ
จดบันทึกตามผู้สอนได้ อาจกระตุ้นให้ผู้เรียนวาดเป็นภาษา
ภาพ (3) ขัน้ เสนอสิง่ เร้า มักใช้การอธิบายโจทย์ อาจใช้รปู แบบ

การสอนด้วยโครงงานก�ำหนดสิ่งเร้าเป็นโจทย์ เก็บคะแนน
แต่ ล ะโปรเจค 1 เทอมควรมี ภ าระงาน 2-3 ชิ้ น งาน
(4) ขัน้ สรุปและประเมินผล เป็นการส่งงานและฝึกน�ำเสนอ
อธิบายและวิพากษ์ผลงาน ประเมินตนเองและการประเมิน
เพื่อน ในขั้นนี้ยกตัวอย่างผลงานจริงในชั้นเรียนปกติ โดย
การน�ำเสนอที่มีความทันสมัยให้ส่งผ่านสื่อสังคมออนไลน์
ใช้การจัดการเรียนรู้ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เป็นต้น
ดังนั้น ลักษณะการสอนที่ถ่ายทอดเป็นขั้นๆ ตาม
ล�ำดับเอื้อต่อการรับข้อมูลเป็นขั้นๆ ไม่สลับไปมา ผู้เรียน
เรียนรู้ด้วยภาพและล่ามจึงมีความหมายมากสอดคล้องกับ
ค�ำกล่าวการจัดการสอนคอมพิวเตอร์กราฟิก และกระบวน
การสอนของลันดา ให้แนวคิดการด�ำเนินการสอนโดยใช้
การจัดล�ำดับเน้นการแก้ปัญหา โดยบ่งชี้กิจกรรมก่อนที่
ผู้เรียนจะลงมือเรียน และจัดให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติการตาม
ที่ได้ออกแบบ และศรียา นิยมธรรม (2542) การรับรู้ทาง
สายตาเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนละเอียดอ่อน เกิดจาก
การท�ำงานของสายตาและสมอง คือ การมองเห็นและการ
ตีความสิ่งที่เห็น บวกกับการเรียนรู้ พัฒนาการในการรับรู้
ทางสายตาขึ้นอยู่กับอายุ วุฒิภาวะ สิ่งแวดล้อม สาหรับ
ผู้มีความบกพร่องทางการได้ยินนั้น การรับรู้ทางสายตามี
ความส�ำคัญยิง่ ต่อการท�ำกิจกรรมต่างๆ ในชีวติ ประจ�ำวันและ
การเรียนรูเ้ พราะต้องใช้สายตาในการเรียนรูภ้ าษาแทนการฟัง
หรือประกอบกับการได้ยนิ ทีเ่ หลืออยู่ เพือ่ สือ่ ความหมายกับ
ผู้อื่นอันเป็นพื้นฐานที่จะน�ำไปสู่การเรียนรู้สิ่งต่างๆ ซึ่งส่งผล
ต่อสติปัญญาด้านความคิดจากการได้เปรียบความเหมือน
ความต่างหรือการโยงความสัมพันธ์ ตลอดจนคาดคะเนและ
เป็นสิ่งที่สามารถฝึกฝนได้

ภาพที่ 3 ภาพแสดงลักษณะขององค์ประกอบวิดีทัศน์สาหรับผู้บกพร่องทางการได้ยิน
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สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
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บทความวิจัย
4. สื่อประกอบการสอน

มีองค์ประกอบตามขั้นการสอนดังนี้ (1) ขั้นบอก
จุดมุง่ หมาย ควรใช้สอื่ ทีแ่ สดงด้วยภาพรวมของการสอนให้เห็น
ภาระงาน กรณีนคี้ วรใช้สอื่ ของจริงหรือน�ำเสนอพาวเวอร์พอยท์
แสดงผลงานและเทคนิคหรือเครื่องมือพื้นฐานที่จะสอนใน
รายวิชาครัง้ นี้ ครูทำ� หน้าทีเ่ ป็นล่ามมือบรรยาย (2) ขัน้ สาธิต
ใช้สื่อภาพส�ำเร็จโปรแกรมชัดเจนล�ำดับไปทีละขั้นการสอน
แสดงจุดเน้นของเครื่องมือพื้นฐานในงานกราฟิกโดยใช้วิธี
การขยาย ท�ำสัญลักษณ์เน้นด้วยสีและข้อมูลภาพการกด
คีย์บอร์ดที่แสดงคีย์ลัด ภาพการคลิกเมาส์ต่างๆ ครูสามารถ
สาธิตจากตัวโปรแกรมจริงและให้ผู้เรียนเริ่มปฏิบัติ และ
ติดตามการปฏิบัติเป็นระยะๆ คล้ายสอนตัวต่อตัว ควรใช้
เทคนิคเพื่อนสอนเพื่อนประกอบ ความเหมาะสมในขั้นนี้
ควรมีผู้สอน 2 คน คือ ครูท�ำหน้าที่เป็นล่ามและสื่อบอกเล่า
ภาพตามหน้าจอ และครูสาธิตโปรแกรมเพือ่ ปรากฏทีห่ น้าจอ
ควรมีแผนภาพแสดง icon นี้เพื่อแสดงสัญลักษณ์เครื่องมือ
แต่ละอันมันคืออะไร ช่วยเรียกความจ�ำ อาจใช้การพริ้นท์
สติ๊กเกอร์ติดคีย์บอร์ดหรือแปะไว้ที่คีย์บอร์ด การใช้สมุด
เลกเชอร์ด้วยภาพ (3) ขั้นเสนอสิ่งเร้า การเสนอสิ่งเร้าหรือ
โจทย์ใช้สอื่ อธิบายและดึงดูดแบบ Infographic หรือวิดที ศั น์
ภาพเคลื่อนไหว เพราะภาพอินโฟกราฟิก ใช้ภาพสัญลักษณ์
ตัวอักษรน้อย ล่ามมือด้วย มีการสรุปเชือ่ มโยง ตัวสือ่ เน้นภาพ
ไม่เน้นตัวศัพท์ สั้น ง่ายๆ แต่ระวังพื้นฐานการรับรู้เรื่องภาพ
ของผู้เรียนรายบุคคล (4) ขั้นสรุปและประเมินผลปกติ
โดยการน�ำเสนอทีม่ คี วามทันสมัยให้สง่ ผ่านสือ่ สังคมออนไลน์
ใช้การจัดการเรียนรู้ผ่านสื่อทั้งคมออนไลน์ เป็นต้น

5. สื่อเสริมเพื่อการทบทวน

อาจเป็ น เอกสารที่ ส รุ ป เนื้ อ หา หรื อ สื่ อ ประเภท
Multimedia CD-ROM ทีส่ รุปเนือ้ หาเป็นขัน้ ตอน หรือแบบ
ฝึกหัดที่สอดคล้องกับเนื้อหาที่เรียน และบางครั้งจะมีสื่อ
PowerPoint ในรูปแบบ Screen shot แสดงขั้นตอน
การใช้งานโปรแกรมอย่างละเอียด ดังนัน้ ลักษณะสือ่ วิดที ศั น์
มีเสียงประกอบได้ สามารถออนไลน์ เพือ่ ง่ายแก่การทบทวน
ไม่ควรมีตวั หนังสือมาก ภาพเล่าเรือ่ งอาจใช้การเน้นการขยาย
สีอธิบาย เครื่องมือพื้นฐานที่ส�ำคัญ มีการระบุคีย์ลัดภาพ
การกดคีย์บอร์ดและเมาส์ เพื่อให้สามารถเรียนรู้ได้ด้วย

ตนเองได้จากภาพการทบทวนจึงจะมีความหมายมาก ซึ่ง
หากมีการออกแบบแอพพลิเคชั่นหรือโปรแกรมประยุกต์
เพื่อทบทวนด้วยตนเองได้มาก วิดีโอ ยูทูป CAI หนังสือภาพ
ก็ควรเล่าเรื่องด้วยภาพ
จุดเน้นต้องชัดเจนเพียงพอ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ
น�ำความรู้ไปใช้งานได้ ต้องสรุปเนื้อหาที่เรียนให้ครบถ้วน
และต้องมีความชัดเจนพอที่ผู้บกพร่องทางการได้ยินจะ
สามารถเข้าใจได้ด้วยตนเอง เพราะผู้บกพร่องทางการได้ยิน
มักลืมเนื้อหาที่เรียนได้ง่าย ประกอบกับไม่สามารถอ่าน
ข้อความยาวๆ ได้เข้าใจแบบคนปกติ สือ่ จึงควรเป็นแผนภาพ
ของเนือ้ หา (เน้นภาพ ไม่เน้นข้อความ) ตัวอย่างสือ่ เสริมวิชา
คอมพิวเตอร์ ใช้เอกสารสรุปจากผู้จดค�ำบรรยาย (Note
Taker) ควบคู่กับวีดีโอจากเจ้าหน้าที่โสตฯ (ถ่ายเหตุการณ์
ในชั้นเรียนตลอด 3-4 ชั่วโมง) เพื่อให้ผู้บกพร่องทางการ
ได้ยนิ ใช้ในการทบทวนส�ำหรับคนหูหนวก คือ สีหน้า ท่าทาง
และภาษามือของผูแ้ สดง ส่วนประกอบอืน่ ๆ การรับรูก้ ารแปล
ความหมาย การจดจ�ำ และอารมณ์ของการเปิดรับสือ่ โทรทัศฯ
ของผู้บกพร่องทางการได้ยิน จากงานวิจัยพบว่าโทรทัศน์
เป็นสื่อที่ส�ำคัญต่อคนหูหนวก เพราะเป็นสื่อที่คนหูหนวก
เปิดรับได้ง่าย มีความน่าสนใจสามารถท�ำความเข้าใจและ
เกิดการเรียนรู้ด้วยอวัจนะภาษา สื่อมาพร้อมภาพที่เห็นได้
คนหูหนวกยังคงมีขดี จ�ำกัดในการเปิดรับสารจากสือ่ โทรทัศน์
แม้ระดับสติปัญญาอาจจะเป็นปัจจัย ในนักเรียนรู้ง่ายขึ้น
ให้ได้ความหมายจากสารไม่ครบถ้วนและมีความบกพร่อง
ทางด้านภาษา ซึง่ เป็นอุปสรรคทีส่ ำ� คัญในการเรียนรู้ ซึง่ ท�ำให้
ไม่เข้าใจสารได้อย่างถ่องแท้ โดยเฉพาะเรือ่ งทีเ่ ป็นนามธรรม
เป็นเรื่องที่ยากและสลับซับซ้อน หากผู้สร้างเห็นถึงความ
ส�ำคัญโดยมีล่ามมือ คนหูหนวกก็จะรับสารได้มากขึ้น

6. ข้อเสนอแนะในการแก้ปญ
ั หาการใช้สอื่ การสอน

ในการเรียนการสอนรายวิชาเฉพาะนี้ ต้องใช้ล่าม
ภาษามือที่มีความเชี่ยวชาญในเนื้อหาพอสมควร เพราะ
ค� ำ ศั พ ท์ บ างค� ำ ไม่ มี บั ญ ญั ติ ใ นภาษามื อ จ� ำ เป็ น ต้ อ งใช้
การอธิบายเพิ่มเติมเนื่องจากผู้บกพร่องทางการได้ยินจะ
เรียนรู้ผ่านทางดวงตา และไม่สามารถอ่านข้อความได้เข้าใจ
เหมือนคนปกติ ดังนัน้ เนือ้ หาส่วนใหญ่ ควรน�ำเสนอในรูปแบบ
ของภาพ หรือแผนผังประเภท mind map อย่างไรก็ดี
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สื่อเหล่านี้ควรตีความได้ง่าย ไม่ก�ำกวม เพื่อให้ผู้บกพร่อง
ทางการได้ยินสามารถทาความเข้าใจได้โดยไม่คลาดเคลื่อน
เด็กลืมและไม่ค่อยจด ตาเด็กจะจดภาษาภาพ อยากได้แบบ
แอพพลิเคชั่นหรือโปรแกรม ก็ขึ้นมา การสร้างสื่อการสอน
ควรมีภาพแทนการใช้ศัพท์เฉพาะในงานกราฟิก เพราะจะ
รับรู้ไม่เหมือนกัน ผู้เรียนมักลืมและไม่ค่อยจด การสอนควร
จะมี 2-3 คนช่วยสอน ครูอธิบายและล่ามแปล อีกคนจะสาธิต
และคนสุดท้ายท�ำหน้าทีจ่ ด สังเกตและสรุปข้อเน้นการสอน
ให้นิสิตไปทบทวนโดยท�ำเป็นเลกเชอร์ให้นิสิตโรงเรียนสอน
คนเดียว เมือ่ ครูเปิดคอมเราท�ำไปแต่มอื จะกดคอมไม่สามารถ
ตีใบ้ได้ คล้ายการสอนแบบตัวต่อตัว ครูคนเดียวไม่สามารถ
สอนได้ทั่วถึงเพราะต้องบรรยาย (ตีใบ้) และท�ำให้ดู เข้าไป
เช็คเด็ก สามหน้าที่ในเวลาเดียวกันสภาพการเรียนบางครั้ง
ผูเ้ รียนมากเกิน จันทร์เพ็ญ บุญชัยยะ (2541) กล่าวถึงปัญหา
ของเนื้อหาวิชาศิลปศึกษาที่เกี่ยวกับการแปลความที่เป็น
ค�ำนามธรรม ท�ำให้ต้องปรับเนื้อหาให้เหมาะสมกับวิธีสอน
และเวลา ปัญหา คือ การสอนแบบบรรยายวิธีการอ่าน
ริมฝีปากอาจไม่ได้รับความสะดวก ท�ำให้ครูศิลปะใช้วิธี
การสอนแบบสาธิต ต้องใช้สื่อของจริงและรูปภาพ การวัด
และประเมินผลอีกประการด้านการสอบข้อเขียน เนื่องจาก
เด็กบกพร่องทางการได้ยินมีทักษะ ที่จ�ำกัดในการใช้ภาษา
เขี ย น ท� ำ ให้ ค รู วั ด และประเมิ น ผลโดยวิ ธี ดู จ ากผลงาน
ส�ำเร็จรูปและการสร้างสรรค์ในการเรียนรู้ ทั้งนี้ เห็นได้ว่า
การที่ผู้บกพร่องทางการได้ยินจะเกิดทักษะที่ดีได้ต้องมี
การจัดสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม มีการจัดรูปแบบการศึกษา
ที่ดี มีทักษะการเรียนรู้ที่ดี

ยังต้องอาศัยการอธิบายระยะต่างๆ เพื่อให้เห็นภาพรวม
สามารถจ�ำแนกสือ่ การสอนเป็นขัน้ ๆ (1) ขัน้ บอกจุดมุง่ หมาย
ควรมี ก ารแสดงภาพรวมของการสอนให้ เ ห็ น ภาระงาน
(2) ขั้นสาธิตหรือปฏิบัติ ภาพส�ำเร็จโปรแกรมชัดเจน ล�ำดับ
ไปทีละขั้นการสอน และการสอนเครื่องมือพื้นฐานมีจุดเน้น
ของงาน โดยใช้วิธีการขยายท�ำสัญลักษณ์เน้นระหว่างสาธิต
ควรมีผสู้ อน 2 คน คือ ผูเ้ ป็นล่ามและสาธิต มีการใช้โปรแกรม
ขยายภาพ ในกรณีสอนผู้เดียวให้ใช้พาวเวอร์พอยท์ อธิบาย
และสาธิตประกอบ (3) ขั้นเสนอสิ่งเร้า การเสนอสิ่งเร้าหรือ
โจทย์การสอน Infographic ภาพเคลื่อนไหว เพราะภาพ
อินโฟกราฟิก ใช้ภาพสัญลักษณ์ อักษรน้อย มีการสรุปเชือ่ มโยง
เป็นตัวกราฟิกประกอบรูปตัวอย่าง ตัวสื่อเน้นภาพเป็นหลัก
เห็นความเชื่อมโยงไม่เน้นตัวศัพท์ ใช้ตัวอักษรน้อยๆ สื่อสั้น
ง่ายๆ ควรอธิบายโดยล่ามมือด้วย แต่ระวังพื้นฐานการรับรู้
(4) ขั้นสรุปและประเมินผล โดยปกติการน�ำเสนอที่มีความ
ทันสมัยให้สง่ ผ่านสือ่ สังคมออนไลน์ ใช้การจัดการเรียนรูผ้ า่ น
สื่อทั้งคมออนไลน์ เป็นต้น

ข้อเสนอแนะ

ในงานวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ น การวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพเป็ น
การเก็ บ ข้ อ มู ล จากผู ้ เชี่ ย วชาญและกลุ ่ ม ตั ว อย่ า งโดย
การสังเกต สัมภาษณ์ในงานวิจัยครั้งต่อไปควรมีการน�ำ
รูปแบบไปพัฒนาและน�ำไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่างโดยหา
ประสิทธิภาพของรูปแบบสือ่ พัฒนาเป็นงานวิจยั ในลักษณะ
กึ่งทดลอง

ข้อค้นพบใหม่ในงานวิจัยครั้งนี้

1. องค์ ป ระกอบของสื่ อ ส� ำ หรั บ ผู ้ บ กพร่ อ งทาง
การได้ยินในรายวิชากราฟิก ประกอบด้วย ภาพเคลื่อนไหว
การใช้ล่ามเสียง ส�ำหรับช่วยเหลือผู้หัดฟังโดยเครื่องช่วยฟัง
เน้นภาพการแสดงสาธิตและภาพเครื่องมือที่มีการขยาย
สั ญ ลั กษณ์เ ครื่องมือในงานกราฟิก เพื่อให้เห็นได้ชัดเจน
สื่อจึงจะมีประโยชน์มาก
2. สื่อส�ำหรับผู้บกพร่องทางการได้ยินควรมีลักษณะ
เฉพาะตัวและแบ่งบทบาทตามขั้นการเรียนรู้ในรายวิชา
กราฟิกถึงแม้ว่าจะต้องเน้นการปฏิบัติแต่ในการจัดกิจกรรม
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