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แนวทางการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน 
  

โสภณ  ชัยวัฒนกุลวานิช3* 
 
บทคัดย่อ  

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนส าหรับนักเรียนที่
มีความบกพร่องทางการได้ยิน และ 2) น าเสนอแนวทางการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนส าหรับนักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางการได้ยิน การวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Methodology) ท าการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินที่ก าลังศึกษาอยู่ที่ศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเมืองสงขลาที่ลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษา 2558 ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา
ตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 12 คน ผู้บริหาร และครูผู้สอนคนพิการ จ านวน 8 คน เก็บข้อมูลด้วยวิธีการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (Indepth Interview) วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์สรุปอุปนัย (Analytic Induction) และการจัด
สนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) จ านวน 10 คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการจับใจความส าคัญและสร้างข้อสรุป
ร่วมกัน  

ผลการศึกษาพบว่า  
1) สภาพและปัญหาการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน พบว่า 

1) ด้านหลักสูตร ปัจจุบันใช้หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  และสาระการ
เรียนรู้ 5 สาระ ส่วนปัญหาหลักสูตรไม่มีความยืดหยุ่น 2) ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ สอนตามแผนการสอนรายวิชา
ต่างๆ ที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 1 วิชา จะเรียน 3 สัปดาห์ ส่วนปัญหา คือ การสื่อสาร และความสามารถทางภาษาไทย 
อ่าน-เขียนต่ า 3) ด้านสื่อการสอน มีหนังเสือเรียนและแผ่นซีดี ส่วนปัญหา คือ มีสื่อไม่เพียงพอ และไม่เหมาะกันคน
พิการแต่ละประเภท 4) ด้านการวัดผลและประเมินผล เหมือนนักเรียนทั่วไป ส่วนปัญหา คือ นักเรียนท าคะแนนได้น้อย 
เพราะอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้   

2) แนวทางการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ประกอบด้วย 1) 
ด้านหลักสูตร ควรมีน าหลักสูตรแกนกลางของ กศน. มาวิเคราะห์แยกย่อยออกมาเป็นหลักสูตรเฉพาะความพิการ มีกลุ่ม
รายวิชาเลือกตามประเภทความพิการที่เหมาะสม การเลือกรายวิชาเลือกบังคับให้เหมาะกับประเภทความพิการ และ
ตามความชอบของเด็ก ควรมีคู่มือหรือเอกสารประกอบการจัดหลักสูตรส าหรับนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน 
ควรมีการประชุมและพัฒนาหลักสูตรตามประเภทความพิการอย่างสม่ าเสมอ ควรมีการติดตามการใช้หลักสูตร 
ประเมินผลหลักสูตร ควรมีการจัดท าแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized Education Program : IEP) อย่าง
ต่อเนื่อง และจัดท าแผนการสอนเฉพาะบุคคล (Individual Implementation Plan : IIP) ควรมีหลักสูตรเฉพาะความ
พิการ หลักสูตรเฉพาะส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน และหลักสูตรควรมีความยืดหยุ่น 2) ด้าน
กระบวนการจัดการเรียนรู้ ควรมีการอบรมเรื่องวิธีการสอนเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินให้แก่ครูสอนคนพิการ 
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และผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง และสม่ าเสมอ ควรจัดให้มีการจ้างล่ามภาษามือมาช่วยแปลในห้องเรียน และกิจกรรม
การเรียนการสอนตลอดหลักสูตร และควรจัดให้มีผู้ช่วยในการทบทวนบทเรียนให้ค าปรึกษา และแนะน าการท ารายงาน 
หรือการท าการบ้าน เป็นที่ปรึกษาด้านภาษาไทย ทั้งการอ่านและการเขียน  

3) ด้านสื่อการสอน ควรมีสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ควรมี
การจัดสรรงบประมาณส าหรับการท าสื่อประกอบการเรียนการสอน และการอบรมให้ความรู้ในการผลิตสื่อและ
ประยุกต์ใช้สื่อในการจัดการเรียนการสอน 4) ด้านการวัดผล และประเมินผล ควรมีหลายวิธีสอดคล้องกับศักยภาพของ
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ควรมีการปรับเครื่องมือในการประเมินผลให้สอดคล้องและเหมาะสมกับศักยภาพ
ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ควรมีการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนพิการแต่ละประเภท 
ควรมีการประเมินตามพัฒนาการของเด็กแต่ละคน และควรมีความยืดหยุ่น เพ่ิมเวลาในการท าแบบทดสอบ และเวลาในการ
ท างานให้นักศึกษาพิการมากขึ้นกว่าปกติ 

 
ค าส าคัญ : แนวทางการจัดการศึกษา, การศึกษานอกระบบโรงเรียน, บกพร่องทางการได้ยิน 
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A Proposed Guideline for Provision of Non-formal Education for  
Students with Hearing Impairments 

 
Sophon Chaiwatthanakunwanich1 

 
ABSTRACT 

This research aims to 1) To study challenges and issues of methods to manage non-formal 
education for student with hearing impairments 2) Present alternative solutions a proposed guideline 
for provision of non-formal education for students with hearing impairments ; and to utilize the 
information in the methods to manage non-formal education for students with hearing impairments. 
This research utilizes a qualitative methodology. All information was gathered from twelve students 
study group who face hearing challenges at Songkhla non-formal education centre. Students were 
registered in primary level, junior high and high school level of the school calendar year 2015. The 
researcher also conducted an in-depth interview with 8 teachers and administrative staffs. The 
researcher also analysed interview information as well as analytic induction along with an organized 
Focus Group Discussion 10 participants.  

The research results found that  
1) the current status and problems of non-formal education for hearing impaired students 

were 1) The curriculum, today, we used the non-formal education of basic education 
curriculum in 2008, which contains 5 main contents, and the curriculum is not flexible. 2) 
The learning process. Teaching according to lesson plans set a course will be taught in 3 
weeks, the problem is the low quality of communication and Thai language in reading – 
writing.  3) Teaching Media, the schools have books and CDs. The problem is that there is 
not enough and not suitable for each particular disabled type. 4) Measurement and 
Evaluation, it took like a general student, the problem is that the student got the low score 
because he cannot read – write properly. 

2) Non-formal education management guidelines for hearing impaired students consisted of 1) 
curriculum should include the core curriculum of the Office of the Non-Formal and Informal 
Education to be analyzed into disability-specific curriculum. There is a select group of 
courses based on the type of disability that is appropriate. Selection of elective courses be 
selected to suit the type of disability and the preferred of children. There should be had a 
guide or course materials for students with hearing impairments. There should be regular 
meetings and course development following the type of disability. The using of the course 
should be tracked, evaluated. It should consistency developed Individualized Education 
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Program (IEP) and the school should develop the Individual Implementation Plan (IIP). The 
school should have specific courses for disabled people i.e. the specific courses for students 
with hearing impairment. In addition, the course should be flexible. 2) The learning process, 
the school should continuously and consistency train on how to teach children with hearing 
impairments to teachers who teach the disabled students, and care takers. Moreover, the 
school should support sign language interpreter to help translate in the classroom and 
teaching activities throughout the course, and should provide an assistant to review the 
course lessons, recommend reporting, do homework, consult reading – writing Thai 
language. 3) Teaching Media, the school should have appropriate media for students with 
hearing impairment, the school should prepare the budget for teaching media and train 
teachers in terms of produce the media and adapting the media in the teaching course. 4) 
Measurement and evaluation, the school should do it in several ways which is consistent 
with the potential of students with hearing impairments for example adapting tools to suit 
the potential of students with hearing impairments. Moreover, the school should evaluate 
the desirable characteristics of hearing impaired students. The school should assess 
according to the development of each child with flexibility for example adding more time 
to complete the quiz, doing more job for disabled students, and pushing policy proposals. 

 
Keyword : a proposed guideline for provision, on-formal education, hearing impairments 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
การศึกษา เป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนาคน พัฒนาชาติ ซึ่งการให้การศึกษาที่มีคุณภาพ จะช่วยพัฒนาคน

ให้มีคุณภาพดี กล่าวคือ เป็นทั้งคนเก่งและคนดี ดังค ากล่าวของ จอห์น ดิวอ้ี (John Dewey) จากส านักก้าวหน้านิยม 
(Progressivism) ให้ความหมายการศึกษาไว้ว่า “การศึกษาคือความเจริญงอกงาม  (Educations in Growth)” ซึ่งความ
เจริญงอกงามที่นี้มิใช่เป็นเพียงเครื่องมือไปสู่จุดหมายปลายทางอย่างอ่ืนใดแต่เป็นไปเพ่ือความเจริญงอกงามของชีวิต
มนุษย์ นอกจากการศึกษาจะเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคนทั่วไปแล้ว คนพิการที่ถือได้ว่าเป็นชนกลุ่มน้อยที่ด้อยโอกาส
ทางสังคมจึงจ าเป็นที่จะต้องได้รับการศึกษาเพ่ือให้พวกเขาสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตได้เช่นเดียวกับคนทั่วไปในสังคม
ซึ่งการศึกษาถือว่าเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพ้ืนฐานที่คนพิการทุกคนควรจะได้รับโดยมีสนธิสัญญาระหว่างประเทศที่มีผลต่อ
ประเทศไทยและก่อให้เกิดพันธกรณีทางกฎหมายต่อประเทศไทยหลายฉบับ ได้แก่ 1) กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิ
ทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ค.ศ. 1966 ที่กล่าวถึงสิทธิทางการศึกษา ในข้อ 13 และข้อ 14  2) อนุสัญญาว่าด้วย
สิทธิเด็ก ค.ศ. 1989 กล่าวถึงสิทธิของเด็กพิการและสิทธิทางการศึกษาของเด็กในข้อ 23, 28 และ 29  3) อนุสัญญาว่า
ด้วยสิทธิคนพิการ ค.ศ. 2006 Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) ซึ่งเป็นอนุสัญญาที่
ท าให้สิทธิมนุษยชนส าหรับคนพิการมีผลเป็นรูปธรรมและชัดเจนมากยิ่งขึ้น อนุสัญญาฉบับนี้ประเทศไทยได้ให้สัตยาบัน
เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2551 อนุสัญญาฉบับดังกล่าวมี
เนื้อหาสาระในเรื่องการส่งเสริมคุ้มครองและประกันให้คนพิการได้รับสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานอย่างเต็มที่
และเท่าเทียมกันและส่งเสริมการเคารพศักดิ์ศรีที่มีมาแต่ก าเนิด และมีการน าแนวคิดเกีย่วกับโมเดลหรือรูปแบบระบบทาง
สังคม  (Social  Model) มาใช้ในการก าหนดนิยามของ ค าว่า “คนพิการ” กล่าวคือ มองว่าความพิการไม่ได้เกิดจากความ
บกพร่องจากปัจจัยภายในของคนพิการเท่านั้น แต่ความพิการเกิดจากคนพิการไม่สามารถมีปฏิสัมพันธ์หรือมีอุปสรรค
กับสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นปัจจัยภายนอก ท าให้พวกเขาไม่ได้มีส่วนร่วมในสังคมอย่างเต็มที่ หรือด าเนินชีวิตได้เท่าเทียม
เช่นเดียวกันกับคนทั่วไป (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, 2555) 

จากการส ารวจข้อมูลจ านวนนักเรียนพิการที่เรียนในปี 2553 จ าแนกการจัดบริการทางการศึกษาในรูปแบบ
ต่างๆ  ให้กับคนพิการ 9 ประเภทความพิการ โดยจ าแนกตามหน่วยงานหรือองค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการที่จัดการศึกษา
ส าหรับเด็กพิการอายุ 0-24 ปี ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พบว่า มีการให้บริการการศึกษาในระบบ 3 
รูปแบบโดย มีข้อมูลของการให้บริการคนพิการใน ปี 2554  รวม 320,032 คน จ าแนกเป็นรูปแบบต่างๆ ดังนี้  1) 
โรงเรียนการศึกษาพิเศษเฉพาะความพิการ จ านวน 43 โรง ใน 35 จังหวัด รับนักเรียนพิการที่มีความพิการในระดับ
รุนแรงจากคนพิการในวัยเรียนทั่วประเทศเข้าเรียนแบบประจ าในทุกช่วงชั้น (ปฐมวัยถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย) แบ่งเป็น 
สถานศึกษา 4 ประเภท ซึ่งจัดการศึกษาส าหรับคนพิการได้ทั้งสิ้น 13,098 คน 2) ศูนย์การศึกษาพิเศษ จ านวน 76 แห่ง 
ใน 76 จังหวัด แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 2.1) ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา จ านวน 13 แห่ง ใน 13 จังหวัดและ 2.2) 
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัด จ านวน 63 แห่ง ใน 63 จังหวัด โดยมีการให้บริการทางการศึกษาส าหรับคนพิการแบบ
หมุนเวียน (ประจ าและไป–กลับ) ตั้งแต่แรกเกิด หรือพบความพิการในรูปแบบที่หลากหลาย อาทิ การให้บริการ
ช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (Early Intervention : EI) ส าหรับคนพิการทั้ง 9 ประเภทความพิการ ด้วยการให้บริการที่ศูนย์
การศึกษาพิเศษและการปรับบ้านเป็นห้องเรียนเปลี่ยนพ่อแม่เป็นครูที่โรงเรียนทั่วไปที่จัดการเรียนร่วม และที่
สถานพยาบาล (กรณีเด็กเจ็บป่วยเรื้อรัง) เพ่ือเตรียมความพร้อมและประสานส่งต่อเข้าสู่ระบบสถานศึกษาตามล าดับ 
รวมทั้งการให้บริการองค์ความรู้ด้านการศึกษาพิเศษแก่พ่อแม่ ผู้ปกครอง และบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยปีการศึกษา 
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2553 ศูนย์การศึกษาพิเศษ สามารถให้บริการทางการศึกษาส าหรับคนพิการได้ 64,046 คน 3) การจัดการเรียนร่วมใน
โรงเรียนทั่วไปในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามนโยบายของรัฐบาลในปีพ.ศ. 2542 และของ
กระทรวงศึกษาธิการที่ประกาศให้เด็กพิการ ทุกคนที่อยากเรียนต้องได้เรียน ดังนั้น จึงมีการรับนักเรียนพิการเข้าเรียน
ร่วมในโรงเรียนทั่วไป จ านวน 18,370 โรง และมีจ านวนนักเรียนพิการเรียนร่วม 242,888 คน (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2555 : 2-3) 

กล่าวโดยสรุปได้ว่าในการจัดการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สามารถจัดบริการ
ทางการศึกษาส าหรับคนพิการทั้ง 9 ประเภทความพิการ กลุ่มอายุ 0-24 ปี ใน 3 รูปแบบข้างต้นมีผลส าเร็จเชิงปริมาณ 
ในปี 2554 รวม 330,686 คน และยังมีคนพิการ กลุ่มอายุ 0-24 ปี ที่ยังไม่ได้รับบริการทางการศึกษาจากสถานศึกษา
ของภาครัฐอีก 145,891 คน คิดเป็นร้อยละ 35.83 ของประชากรคนพิการวัยเรียน ซึ่งใกล้เคียงกับการส ารวจของ
ส านักงานสถิติแห่งชาติ (2551) พบว่า ประชากรคนพิการที่มีอายุตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป ประมาณ 1.9 ล้านคน มีประมาณ
หนึ่งในสี่หรือ ร้อยละ 24.3 ที่ไม่ได้รับการศึกษา และมีมากกว่าครึ่ง ร้อยละ 59.5 ที่ส าเร็จการศึกษาระดับก่อน
ประถมศึกษา ที่เหลือร้อยละ 16.2 ที่ส าเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาหรือสูงกว่าจากตัวเลขดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า
จากจ านวนคนพิการทั้งประเทศไทย 1.9 ล้านคนพบว่า ส่วนใหญ่มีคนพิการที่ยังไม่ได้บริการทางการศึกษาร้อยละ 85 
และมีคนพิการเพียง ร้อยละ 15 หรือ 330,686 คน ที่ได้รับการศึกษาจากตัวเลขดังกล่าวแสดงในเห็นว่าคนพิการยังเข้า
ไม่ถึงสิทธิขั้นพ้ืนฐานคือ สิทธิทางการศึกษา แม้การศึกษาส าหรับคนพิการพัฒนามาว่า 60 ปี แต่ยังไม่ประสบผลส าเร็จ
เท่าที่ควรด้วยปัจจัยแวดล้อมหลายอย่าง อีกทั้งกระแสการพัฒนาที่เปลี่ยนไปการจัดการศึกษาที่ผ่านมาแสดงผลให้เห็น
ในเชิงปริมาณแล้วส่วนผลในเชิงคุณภาพ พบว่า ยังมีปัญหาเกี่ยวกับการจัดการศึกษาส าหรับเด็กพิการหลายด้าน 
เนื่องจากงานวิจัยส่วนใหญ่เป็นงานวิจัยด้านการศึกษามีข้อจ ากัดด้านการจัดการเรียนร่วม คือ ขาดแคลนบุคลากรทาง
การศึกษาพิเศษ ขาดแคลนงบประมาณ ขาดองค์ความรู้สอนเด็กพิเศษ ไม่มีนโยบายหรือแนวปฏิบัติที่ชัดเจน (ดลพร เผือก
คง, 2554) เหตุผลดังกล่าวถือว่าเป็นประเด็นปัญหาส าคัญเร่งด่วนและท้าทายที่นักการศึกษาด้านการศึกษาพิเศษจะต้อง
หาแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว จากการศึกษาข้อมูลจ าแนกตามประเภทคนพิการในกลุ่มที่สามารถพัฒนาและ
เรียนรู้ไปได้เหมือนคนทั่วไป ได้แก่ บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยินและ
บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพจาก ทั้ง 3 กลุ่ม ด้านการได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและสามารถอยู่ร่วม
ในสังคมทั่วไปได้ โดยมีจ านวนนักเรียนที่เข้าเรียนร่วมในโรงเรียนทั่วไป พบว่า ผู้ที่มีความพิการทางร่างกายมากที่สุด 
จ านวน 7,890 คน รองลงมา คือ ผู้ที่มีความพิการทางการเห็น มีจ านวน 3,980 คน และน้อยที่สุด คือ ผู้ที่มีความพิการ
ทางการได้ยิน จ านวน 1,689 คน ตามล าดับ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2555 :3) เมื่อพิจารณาเรื่องจ านวนโรงเรียนเฉพาะ
ทาง พบว่า โรงเรียนโสตศึกษาของเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินมีจ านวนมากที่สุด คือ 20 โรง ส่วนเด็กที่มีความ
พิการทางร่างกาย และเด็กที่มีความพิการทางการเห็นสามารถเรียนร่วมได้ในโรงเรียนทั่วไป นอกจากนี้สถิติข้อมูลของ
กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2550 พบว่า จ านวนคนพิการวัยเรียนทั้งหมด มีจ านวนทั้งสิ้น 407,182 คน  แต่มีจ านวนคน
พิการวัยเรียนที่ได้รับบริการมีจ านวน 276,147 คน และจ านวน 131,035 คน ของคนพิการวัยเรียนที่ไม่ได้รับบริการ คิดเป็น
ร้อยละ 32.18 โดยคนพิการทางการได้ยินไม่ได้รับบริการมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 48.78 (จุไร ทัพวงษ์ และคณะ, 2554)  

จากเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาแนวทางการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนส าหรับนักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางการได้ยิน ซึ่งเป็นสิทธิทางการศึกษาอย่างหนึ่งของบุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยินและเพ่ือให้บุคคล
ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินเข้าถึงสิทธิการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และเป็นแนวทางในการวางแผนการด าเนินงานให้แก่
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หน่วยงานที่รับผิดชอบในจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนให้สามารถจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการจ าเป็น
พิเศษและสอดคล้องกับวิถีชีวิตของบุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยินได้ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่อง    
ทางการได้ยิน 

2. เพ่ือน าเสนอแนวทางการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน 
 

นิยามศัพท์ 
1. แนวทางการจัดการศึกษานอกระบบ หมายถึง การน าเสนอวิธีการจัดการเรียนรู้การศึกษานอกระบบโรงเรียน  

ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหา ด้านหลักสูตร ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ ด้านสื่อการสอน และด้านการวัดผลและ
ประเมินผล 

2. นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน หมายถึง บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยินที่ก าลังบุคคลที่มี
ความบกพร่องทางการได้ยินที่ก าลังศึกษาอยู่ที่ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเมืองสงขลาที่
ลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษา 2558 ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
 
                                                                               
 
 
 
 
 
 
\ 
 

 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
 
 
 

แนวคิดเก่ียวกับบุคคลที่มี 

ความบกพร่องทางการได้ยิน 

 

แนวคิดเก่ียวกับการศึกษานอกระบบ 

 

แนวคิดเก่ียวกับการจัดการศึกษา 

สภาพและปัญหา 

การจัดการศึกษานอกระบบโรงเรยีนส าหรับ
นักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน 

แนวทางการจัดการศึกษานอกระบบส าหรับ
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน 
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วิธีด าเนินการวิจัย  
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร คือ นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินที่ศึกษาอยู่ที่ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 

กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินที่ก าลังศึกษาอยู่ที่ศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเมืองสงขลาที่ลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษา 2558 ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น 
และมัธยมศึกษาตอนปลาย รวมจ านวน 12 คน ครูผู้สอนคนพิการ และผู้บริหารของศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเมืองสงขลา จ านวน 8 คน และการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) จ านวน 10 ท่าน 
ประกอบด้วยผู้แทนจาก ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเมืองสงขลา โรงเรียนโสตศึกษา
จังหวัดสงขลา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และสมาคมคนหูหนวกจังหวัดสงขลา ได้กลุ่มตัวอย่างโดยใช้
วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากผู้ที่มีประสบการณ์ในการสอนหรือท างานกับเด็กที่มีความ
บกพร่องทางการได้ยิน อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป 

 
2. เครื่องมือการวิจัย 

แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-Structured Interview) จ านวน 2 ฉบับ ประกอบด้วยแบบ
สัมภาษณ์ส าหรับผู้บริหาร/ครูสอนคนพิการ และแบบสัมภาษณ์ส าหรับนักเรียน ซึ่งแบบสัมภาษณ์ดังที่กล่าวมาแล้ว
ข้างต้นผ่านตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) โดยผู้ทรงคุณวุฒิ มาค านวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง 
IOC ระหว่าง 0.6 – 1.0  

 
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล  

ผู้วิจัยท าการเก็บรวบรวมข้อมูล 2 ขั้นตอนดังนี้ 
ขั้นตอนที่ 1 การสัมภาษณ์เชิงลึก (Indepth Interview) นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินด้วย แบบ

สัมภาษณ์สภาพและปัญหาในการจัดการศึกษานอกระบบ ผู้วิจัยสัมภาษณ์นักเรียน จ านวน 12 คน โดยสัมภาษณ์ ทีละคน
ผ่านล่ามภาษามือ และสัมภาษณ์ครูผู้สอนและผู้บริหาร จ านวน 8 คน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้นด้วย โดยการ
สัมภาษณ์ท้ัง 2 กลุ่มจะต้องขออนุญาตบันทึกเสียงระหว่างการสนทนา 

ขั้นตอนที่ 2 การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ในประเด็น “แนวทางการจัดการศึกษานอก
ระบบส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน” โดยมีผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่ม จ านวน 10 ท่าน ประกอบด้วย 
ผู้แทนจากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเมืองสงขลา โรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดสงขลา 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และสมาคมคนหูหนวกจังหวัดสงขลา โดยผู้วิจัยเป็นผู้ด าเนินรายการ 
(Moderator) เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่มได้มีส่วนร่วมในการระดมสมอง (Brainstorming) ร่วมกันในการสนทนา
กลุ่มดังกล่าวมีการจัดล่ามภาษามือ จ านวน 2 คน เพ่ือช่วยอ านวยความสะดวกด้านการสื่อสารให้กับบุคคลที่มีความ
บกพร่องทางการได้ยินได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและรับรู้ข้อเสนอในประเด็นต่างๆ ตลอดระยะเวลาในการสนทนา
กลุ่ม และจะต้องขออนุญาตบันทึกเสียงระหว่างการสนทนากลุ่มด้วย  
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4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ด้วยการวิเคราะห์แบบอุปนัย (Analytic Induction) ในประเด็นสภาพ

และปัญหาการจัดการศึกษานอกระบบส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน และการสนทนากลุ่มผู้วิจัย
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการจับใจความส าคัญ และสร้างข้อสรุปร่วมกันในประเด็นแนวทางการจัดการศึกษานอกระบบ
ส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน นอกจากนี้ผู้วิจัยจะน าเสนอข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์และการ
สนทนากลุ่มในรูปแบบการบรรยายเป็นข้อความ และการอ้างถึงข้อความที่ได้จากการสัมภาษณ์ 
 
ผลการวิจัย  

การวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยขอน าเสนอผลการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ตอน ตามวัตถุประสงค์การวิจัยโดยมีรายละเอียด
ดังนี้ 

ตอนที่ 1 สภาพและปัญหาการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน 
1.1 สภาพการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินผู้วิจัย

ขอน าเสนอเป็นประเด็นต่างๆ ดังนี้ 1) ด้านหลักสูตร หลักสูตรที่น ามาใช้ในการจัดการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน
ส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินเป็นหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 และสาระการเรียนรู้ 5 สาระ ประกอบด้วย ทักษะการเรียนรู้ ความรู้พ้ืนฐาน การประกอบอาชีพ ทักษะ
การด าเนินชีวิต และการพัฒนาสังคม โดยไม่มีการปรับหลักสูตรให้ยืดหยุ่น สอดคล้อง และเหมาะสมตรงตามความ
ต้องการของนักเรียน เป็นหลักสูตรเดียวกันกับนักเรียนทั่วไป ใช้ระยะเวลาในการเรียนทั้งหมด 2 ปี 4 ภาคเรียน 2) ด้าน
กระบวนการจัดการเรียนรู้ สอนตามแผนการสอนรายวิชาต่างๆ ที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร โดยใน 1 วิชา จะเรียน 3 
สัปดาห์ ประถมศึกษาเรียนทุกๆ วันอังคาร มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลายจะเรียนทุกๆ วันพฤหัสบดี 
แต่ส าหรับนักเรียนที่ท างานจะเรียนทุกๆ วันอาทิตย์สามารถมาเรียนได้ทุกระดับ วิธีการสอนส่วนใหญ่ครูจะให้นักเรียน
ลอกตามกระดานไม่มีการอธิบายรายละเอียดของเนื้อหาด้วยภาษามือ มีการบ้าน และมีการท าแบบฝึกหัด 3) ด้านสื่อ
การสอนการเรียนการสอนจะใช้สื่อวีดิทัศน์ที่มีจอล่ามภาษามือ คอมพิวเตอร์ช่วยสอนคอมพิวเตอร์ และรูปภาพประกอบ 
4) ด้านการวัดผลและประเมินผล ใช้วิธีการเหมือนกันกับนักเรียนทั่วไป คือ มีการสอบกลางภาคและปลายภาค คะแนน
เก็บจากการเข้าชั้นเรียน การท ารายงาน และกิจกรรมในชั้นเรียน   แต่สิ่งที่ต่างก็คือ มีกิจกรรมพัฒนาชีวิตนักเรียนต้อง
เข้าเรียนทุกคนให้ครบคนละ 200 ชั่วโมง จึงจะสามารถจบการศึกษาได้  

1.2 ปัญหาการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ผู้วิจัย
ของน าเสนอเป็นประเด็นต่างๆ ดังนี้ 1) ด้านหลักสูตร ซึ่งเป็นหลักสูตรเดียวที่ใช้ร่วมกับนักเรียนทั่วไป ไม่ได้แยกเป็น
หลักสูตรเฉพาะส าหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ เนื้อหาบางอย่างยากเกินไป ผู้สอนต้องปรับเนื้อหรือตัดเนื้อหาที่
จะสอนเองให้ตรงกับพัฒนาการของนักเรียนแต่ละบุคคล เพราะไม่มีหลักสูตรเฉพาะนักเรียนท าคะแนนได้น้อยท าให้
ภาพรวมเกรดเฉลี่ย กศน.อ าเภอเมือง ลดลง 2) ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ มีปัญหาหลักสองประการ คือ ประการแรก 
การสื่อสาร การสื่อสารกันระหว่างครูผู้สอนกับผู้เรียนค่อนข้างมีปัญหา เนื่องจากผู้สอนมีทักษะด้านการสื่อสารด้วยภาษา
มือไทยไม่เพียงพอ จะใช้การสื่อสารโดยการเขียนภาษาไทยเป็นประโยคง่ายๆ ไม่ซับซ้อน และประการที่สอง ความสามารถ
ทางภาษานักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินส่วนใหญ่มีความสามารถทางภาษาไทย ทั้งการอ่านและการเขียนไม่
เหมาะสมกับระดับและวัยเดียวกันเมื่อเทียบกันนักเรียนทั่วไป ท าให้เป็นอุปสรรคต่อ การเรียนการสอนในระดับที่สูงขึ้น 
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นักเรียนไม่สามารถอ่านเอกสาร หนังสือ หรือข้อสอบที่เป็นภาษาไทยได้เข้าใจ และไม่สามารถเขียนภาษาไทยที่เป็นภาษา
เขียนได้อย่างถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ภาษาไทย 3) ด้านสื่อการสอน สื่อการเรียนการสอนยังไม่สอดคล้องกับนักเรียน 
ส่วนใหญ่นักเรียนจะการรับรู้ด้วยภาพ ซึ่งสื่อการสอนที่มีส่วนใหญ่ทั่วๆ ไปมักจะเป็นหนังสือมาก สื่อที่เหมาะสมไม่
เพียงพอ ขาดสื่อที่เป็นภาพประกอบ หรือภาพเคลื่อนไหว บางครั้งมีความจ าเป็นต้องใช้สื่อที่ค้นคว้าจากอินเตอร์เน็ต 
ขาดสื่อที่มีการอธิบายด้วยภาษามือประกอบในรายวิชาต่างๆ ยังไม่ครบตามระดับชั้นเรียนต่างๆ 4) ด้านการวัดผลและ
ประเมินผล มักจะปัญหาจากการวัดผลโดยการสอบ ซึ่งจะใช้ข้อสอบมาตรฐานเดียวกันมาจากส่วนกลาง คือ สอบกลาง
ภาค และปลายภาค ท าให้นักเรียนท าคะแนนสอบได้น้อย นักเรียนจะมีปัญหาในการอ่านข้อสอบไม่ออก ไม่เข้าใจค าถาม 
จึงท าข้อสอบได้คะแนนน้อย   

ตอนที่ 2 แนวทางการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน             
ซึ่งผู้วิจัยได้สรุปประเด็นที่ได้จากการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ดังต่อไปนี้   

2.1 ด้านหลักสูตร 
1. ควรมีน าหลักสูตรแกนกลางของกศน. มาวิเคราะห์แยกย่อยออกมาเป็นหลักสูตรเฉพาะความพิการ 

โดยยึดหลักสูตรแกนกลางของ กศน. เป็นหลัก 
2. ควรมีกลุ่มรายวิชาเลือกตามประเภทความพิการที่เหมาะสม การเลือกรายวิชาเลือกบังคับ ควร

เลือกให้เหมาะกับประเภทความพิการ และตามความชอบของเด็ก เช่น เด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน              
ควรเรียนงานประดิษฐ์ เสริมสวย ท าขนม อาหาร ศิลปะ สิ่งสวยงามต่างๆ เป็นต้น 

3. ควรมีคู่มือหรือเอกสารประกอบการจัดหลักสูตรส าหรับนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
คู่มือการเรียน แผนการสอน การจัดการเรียนรู้ ควรมีภาพภาษามือ และภาพประกอบเยอะๆ มีตัวอักษรน้อยๆ ครูควรมี
คู่มือ และนักศึกษาก็ควรมีเอกสารการเรียนด้วย 

4. ควรมีการประชุมและพัฒนาหลักสูตรตามประเภทความพิการอย่างสม่ าเสมอ โดยมีการประชุมทุกๆ 
ภาคเรียน เพ่ือปรับตัวชี้วัด จุดประสงค์ เป้าหมายระยะสั้น-ยาว ให้เหมาะสมตามศักยภาพของเด็ก 

5. ควรมีการติดตามการใช้หลักสูตร ประเมินผลหลักสูตร ทุกครั้งที่มีการสอบวัดความรู้ เพ่ือ
ปรับปรุงพัฒนาในการเรียนครั้งต่อไป 

6. ควรมีการจัดท าแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized Education Program : IEP) เพ่ือ
ปรับปรุงเป้าหมายระยะสั้น และประเมินการใช้หลักสูตร มีการท า IEP อย่างต่อเนื่อง และต่อด้วยการจัดท าแผนการสอน
เฉพาะบุคคล (Individual Implementation Plan : IIP) ที่สามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้จริง 

7. ควรมีหลักสูตรเฉพาะความพิการของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน 
8. ควรมีการจัดท าหลักสูตรการศึกษานอกระบบโรงเรียนที่เป็นหลักสูตรเฉพาะส าหรับนักเรียน คน

พิการ แยกตามประเภทความบกพร่องทางการได้ยิน 
9. หลักสูตรควรมีความยืดหยุ่น สามารถปรับให้สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นของนักเรียนที่มี

บกพร่องทางการได้ยิน 
2.2 ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ 

 1. ควรมีการอบรมเรื่อง วิธีการสอนเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินให้แก่ครูสอนคนพิการ 
และ ผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง และสม่ าเสมอ  
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2. ควรจัดให้มีการจ้างล่ามภาษามือมาช่วยแปลในห้องเรียน และกิจกรรมการเรียนการสอนตลอด
หลักสูตร 

3.  ควรจัดให้มีผู้ช่วยในการทบทวนบทเรียน ให้ค าปรึกษา และแนะน าการท ารายงาน หรือการท า
การบ้าน เป็นที่ปรึกษาด้านภาษาไทย ทั้งการอ่านและการเขียน 

2.3 ด้านสื่อการสอน 
1. ควรมีสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน 
 2. ควรมีการจัดสรรงบประมาณส าหรับการท าสื่อประกอบการเรียนการสอน 
3. ควรมีการอบรมให้ความรู้ในการผลิตสื่อและประยุกต์ใช้สื่อในการจัดการเรียนการสอน 

2.4 ด้านการวัดผลและประเมินผล 
1. ควรมีวิธีการวัดผลและประเมินผลที่หลากหลายสอดคล้องกับศักยภาพของนักเรียนที่มีความ

บกพร่องทางการได้ยิน เช่น การประเมินตามสภาพจริง ชิ้นงานทุกชิ้นประเมินตามศักยภาพของเด็ก การสังเกต
พฤติกรรม และแบบทดสอบ เป็นต้น   

2. ควรมีการปรับเครื่องมือในการประเมินผลให้สอดคล้องและเหมาะสมกับศักยภาพของนักเรียนที่มี
ความบกพร่องทางการได้ยิน 

3. ควรมีการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน 
4. ควรมีการประเมินตามพัฒนาการของเด็กแต่ละคน 
5. ควรมีความยืดหยุ่น เพ่ิมเวลาในการท าแบบทดสอบ และเวลาในการท างานให้นักเรียนที่มีความ

บกพร่องทางการได้ยินมากขึ้นกว่าปกติ 
 
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

ผู้วิจัยขอน าเสนอการสรุปและอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์การวิจัย 2 ประเด็นโดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
1. สภาพการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน สามารถแบ่งเป็น

ประเด็นที่จะน าเสนอได้ดังนี้ 1) ด้านหลักสูตร ใช้หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 และสาระการเรียนรู้ 5 สาระ ประกอบด้วย 1.1) สาระทักษะการเรียนรู้ 1.2) สาระความรู้พ้ืนฐาน 1.3) สาระการ
ประกอบอาชีพ 1.4) สาระทักษะการด าเนินชีวิต และ 1.5) สาระการพัฒนาสังคม โดยไม่มีการปรับหลักสูตรให้มีความ
ยืดหยุ่น เป็นหลักสูตรเดียวกันกับนักเรียนทั่วไป ใช้เวลาเรียนทั้งหมด 2 ปี 4 ภาคเรียน 2) ด้านกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ สอนรายวิชาต่างๆ ที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 1 วิชาจะใช้เวลาในการเรียน 3 สัปดาห์   แบ่งออกเป็นระดับ
ประถมศึกษาเรียนทุกๆ วันอังคาร ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเรียนทุกๆ วันพฤหัสบดี 
แต่ส าหรับนักเรียนที่ท างานแล้วจะเรียนทุกๆ วันอาทิตย์ ซึ่งสามารถมาเรียนได้ทุกระดับ วิธีการสอนส่วนใหญ่ครูจะให้
นักเรียนลอกตามกระดาน ไม่มีการอธิบายรายละเอียดของเนื้อหาด้วยภาษามือ มีการสั่งการบ้าน และมีการท าแบบฝึกหัด 
3) ด้านสื่อการสอน ประกอบด้วย หนังสือเรียนประจ าวิชา วีดิทัศน์ที่มีจอล่ามภาษามือ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
คอมพิวเตอร์ และรูปภาพประกอบ 4) ด้านการวัดผลและประเมินผล ใช้วิธีการวัดผลและประเมินผลเหมือนกันกับ
นักเรียนทั่วไป คือ มีการสอบ กลางภาคและปลายภาค คะแนนเก็บจากการเข้าชั้นเรียน การท ารายงาน และกิจกรรมใน
ชั้นเรียน แต่สิ่งที่ต่างก็คือ มีกิจกรรมพัฒนาชีวิต ซึ่งนักเรียนต้องเข้าเรียนทุกคนให้ครบคนละ 200 ชั่วโมงจึงจะสามารถ
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จบการศึกษาในภาคการศึกษานั้นๆ ได้ ที่เป็นอย่างนี้เนื่องจากยังไม่มีนโยบายที่ชัดเจนในการจัดหลักสูตรให้เหมาะสมกับ
นักเรียนพิการแต่ละประเภท ไม่มีแนวทางหรือคู่มือการท างานจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนส าหรับนักเรียนพิการ 
ผู้สอนต้องออกแบบการเรียนการสอนเอง จัดหาสื่อการเรียนการสอนเอง ขาดความต่อเนื่องในการพัฒนาความรู้ของ
ครูผู้สอนคนพิการท าให้การท างานของครูผู้สอนคนพิการไม่ต่อเนื่อง ต้นแบบการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน
ส าหรับนักเรียนพิการมีน้อย ส่งผลกระทบต่อการขาดโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพต่อผู้พิการในสังคม 
 ส่วนปัญหาการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินสามารถ
แบ่งเป็นประเด็นที่จะน าเสนอได้ดังนี้ 1) ด้านหลักสูตร เนื่องจากเป็นหลักสูตรเดียวกับนักเรียนทั่วไปทั้งประเทศ เนื้อหา
บางอย่างยากเกินไป บางอย่างก็ไม่จ าเป็นที่จะสอน ผู้สอนต้องปรับเนื้อหรือตัดเนื้อหาที่จะสอนเองให้ตรงกับพัฒนาการ
ของนักเรียนแต่ละบุคคล เพราะไม่มีหลักสูตรเฉพาะ สอดคล้องกับโสภณ ชัยวัฒนกุลวานิช (2556) กล่าวว่า แนวการ
จัดการเรียนรู้ ซึ่งมีลักษณะเป็นการบูรณาการ มีความยืดหยุ่นและความเป็นอิสระ โดยจะต้องมีความสอดคล้องและ
เหมาะสมตรงความต้องการของผู้ เรียน ประเด็นส าคัญ คือ มีการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
(Individualized Education Program หรือ IEP) ที่ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนและก าหนดรูปแบบ วิธีการได้ด้วยตนเอง 
โดยมีการออกแบบให้เหมาะสมกับความต้องการและความแตกต่างเฉพาะบุคคล 2) ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ มี
ปัญหาหลักสองประการ คือ ประการแรก การสื่อสาร การสื่อสารกันระหว่างครูผู้สอนกับผู้เรียนค่อนข้างมีปัญหา 
เนื่องจากผู้สอนมีทักษะด้านการสื่อสารด้วยภาษามือไทยไม่เพียงพอ จึงไม่สามารถสนทนา และอธิบายเนื้อหาในรายวิชา
ต่างๆ เป็นภาษามือไทยให้นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินเข้าใจได้ จะใช้การสื่อสารโดยการเขียนภาษาไทยเป็น
ประโยคง่ายๆ ไม่ซับซ้อน สอดคล้องกับ Jan Branson, Don Miller and Jitprapa Sri-on (2005) กล่าวว่า การสื่อสาร 
และการเรียน การสอนส าหรับคนหูหนวกนั้น ภาษามือเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะช่วยให้พวกเขาสามารถเข้าถึงข้อมูลที่
จ าเป็นส าคัญในการเรียนรู้ ทั้งในห้องเรียนและกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ นอกห้องเรียน ทั้งนี้ควรต้องใช้ควบคู่กับ
ภาษาไทย เป็นรูปแบบ 2 ภาษา เพราะจะเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ต่างๆ เพ่ือน ามาเสริมสร้างทักษะใน
การใช้ชีวิตด้านต่างๆ ซึ่งช่วยให้คนหูหนวกชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขและมีชีวิตอิสระ และประการที่สอง 
ความสามารถทางภาษานักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินส่วนใหญ่มีความสามารถทางภาษาไทยทั้งการอ่านและ
การเขียนไม่เหมาะสมกับระดับและวัยเดียวกัน เมื่อเทียบกันนักเรียนทั่วไป ท าให้เป็นอุปสรรคต่อการเรียนการสอน ใน
ระดับที่สูงขึ้น นักเรียนไม่สามารถอ่านเอกสาร หนังสือ หรือข้อสอบที่เป็นภาษาไทยได้เข้าใจอย่างชัดเจน และนักเรียนไม่
สามารถเขียนภาษาไทยที่เป็นภาษาเขียนได้อย่างถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ภาษาไทย สอดคล้องกับงานวิจัยของจิต
ประภา ศรีอ่อน (2550) รายงานเรื่องความสามารถในการใช้ภาษาไทย ทั้งการอ่าน และการเขียนของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดเมื่อเทียบกับนักเรียนที่มีการได้ยิน นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ Walter (2002) 
ได้กล่าวถึง การอ่านของคนหูหนวกว่ามีคนหูหนวกจ านวนน้อยที่มีความสามารถในการอ่านเท่ากับคนทั่วไป คนหูหนวก
ที่เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายส่วนใหญ่มีความสามารถในการอ่านเท่ากับผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เท่านั้น 
พบว่ามีเพียงร้อยละ 3 ของคนหูหนวกเท่านั้นที่มีความสามารถในการอ่านเท่ากับอายุจริงและมีกว่าร้อยละ 30 ที่เรียน
จบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายแบบไม่รู้หนังสือ 3) ด้านสื่อการสอน สื่อการเรียนการสอนยังไม่สอดคล้อง เพราะนักเรียนที่
มีความบกพร่องทางการได้ยินจะรับรู้ด้วยภาพ สื่อการสอนส่วนใหญ่มักจะเป็นหนังสือมาก แต่สื่อที่เหมาะสมกับการ
เรียนรู้ของนักเรียนยังไม่เพียงพอ ขาดสื่อที่เป็นภาพประกอบ หรือภาพเคลื่อนไหว จ าเป็นต้องใช้สื่อที่ค้นคว้าจาก
อินเตอร์เน็ต และขาดสื่อที่มีการอธิบายด้วยภาษามือประกอบในรายวิชาต่างๆ สอดคล้องกับงานวิจัยของส านัก
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บริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน (2550) พบว่า ด้านสภาพปัญหาและอุปสรรคที่ครูและนักเรียนหูหนวกระดับ
มัธยมศึกษาพบในการใช้สื่อการศึกษา คือ การขาดเครื่องมืออุปกรณ์ (Hardware) การขาดสื่อการเรียนการสอน 
(Software) ที่ผลิตเฉพาะส าหรับนักเรียนหูหนวกทั้งสื่อวีดิทัศน์และบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) การขาด
หลักสูตรและหนังสือเรียนเฉพาะส าหรับคนหูหนวก การขาดทักษะความรู้และความพร้อมในการใช้สื่อทั้งด้าน
คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต การขาดความเข้าใจภาษามือไทยที่เป็นสากลและปัญหาที่เป็นกลไกส าคัญของปัญหา
ทั้งหมด คือ การขาด การสนับสนุนและส่งเสริมการใช้สื่อการศึกษาจากผู้บริหาร นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ Melanie 
(1999) กล่าวว่า คนหูหนวกจะได้เรียนรู้ข้อมูลต่างๆ ผ่านล่ามภาษามือ ซึ่งมีความรู้ความสามารถใช้ภาษามือ และ
ภาษาไทยได้ดีซึ่งจะเป็นผู้ถ่ายทอดข้อมูลและสื่อสารด้วยการแปลความหมายจากภาษามือและภาษาไทยได้ดี หรือจาก
ภาษาพูดเป็นภาษามือในขณะนั้นทันทีด้วยวิธีการสื่อสารระหว่าง 2 ภาษานี้เป็นความจ าเป็นส าคัญมากส าหรับการศึกษา
ของคนหูหนวก ช่วยให้คนหูหนวกได้รับประสบการณ์เรียนรู้ต่างๆ เพ่ือจะน ามาเสริมทักษะในการใช้ชีวิตด้านต่างๆ 
สามารถตัดสินใจได้อย่างอิสระและมีชีวิตร่วมอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขต่อไป 4) ด้านการวัดผลและประเมินผล จะมี
ปัญหาจากการวัดผลโดยการสอบ ซึ่งจะใช้ข้อสอบมาตรฐานเดียวกันมาจากส่วนกลาง คือ  สอบกลางภาค และปลายภาค 
ท าให้นักเรียนท าคะแนนสอบได้น้อย นักเรียนจะมีปัญหาในการอ่านข้อสอบไม่ออก ไม่เข้าใจค าถาม จึงไม่สามารถท า
ข้อสอบได้คะแนนดี และระยะเวลาในการสอนจ ากัดใช้เวลาเท่ากันกับสอบนักเรียนทั่วไป นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับจิต
ประภา ศรีอ่อน และคณะ (2551) พบว่า นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินสามารถพัฒนาให้เข้าถึงข้อมูล รับรู้ข้อมูล 
และเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับสุขภาพได้เช่นเดียวกับคนทั่วไป ถ้ามีการจัดการเรียนการสอนตามองค์ประกอบดังนี้ 1) กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 2) ใช้สื่อการสอนที่เหมาะสม และสอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนหูหนวก และ 
3) ยอมรับข้อจ ากัดในการใช้ภาษาไทย ซึ่งเป็นภาษาที่ 2 ของคนหูหนวก 
 2. แนวทางการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ประกอบด้วย
เนื้อหาจะน าเสนอเป็นประเด็นต่างๆ ดังนี้ 1) ด้านหลักสูตร ควรมีน าหลักสูตรแกนกลางของกศน. มาวิเคราะห์แยกย่อย
ออกมาเป็นหลักสูตรเฉพาะความพิการ โดยยึดหลักสูตรแกนกลางของ กศน. เป็นหลักมีกลุ่มรายวิชาเลือกตามประเภท
ความพิการที่เหมาะสม การเลือกรายวิชาเลือกบังคับควรเลือกให้เหมาะกับประเภทความพิการ และตามความชอบของ
เด็ก เช่น เด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ควรเรียนงานประดิษฐ์ เสริมสวย  ท าขนม อาหาร ศิลปะ สิ่งสวยงามต่างๆ 
เป็นต้น ควรมีคู่มือหรือเอกสารประกอบการจัดหลักสูตรส าหรับนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการได้ยินคู่มือการเรียน 
แผนการสอน การจัดการเรียนรู้ ควรมีภาพภาษามือ และภาพประกอบเยอะๆ มีตัวอักษรน้อยๆ ครูควรมีคู่มือ และ
นักศึกษาก็ควรมีเอกสารการเรียนด้วย ควรมีการประชุมและพัฒนาหลักสูตรตามประเภทความพิการอย่างสม่ าเสมอ โดย
มีการประชุมทุกๆ ภาคเรียนเพ่ือปรับตัวชี้วัด จุดประสงค์ เป้าหมายระยะสั้น-ยาว ให้เหมาะสมตามศักยภาพของเด็ก 
ควรมีการติดตามการใช้หลักสูตร ประเมินผลหลักสูตร ทุกครั้งที่มีการสอบวัดความรู้ เพ่ือปรับปรุงพัฒนาในการเรียนครั้ง
ต่อไป ควรมีการจัดท าแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized Education Program : IEP) เพ่ือปรับปรุงเป้าหมาย
ระยะสั้น และประเมินการใช้หลักสูตร มีการท า IEP อย่างต่อเนื่อง และต่อด้วยการจัดท าแผนการสอนเฉพาะบุคคล 
(Individual Implementation Plan : IIP) ควรมีหลักสูตรเฉพาะความพิการของเด็กแต่ละประเภท ควรมีการจัดท า
หลักสูตรการศึกษานอกระบบที่เป็นหลักสูตรเฉพาะส าหรับนักศึกษาคนพิการ  แยกตามประเภทความพิการ และ
หลักสูตรควรมีความยืดหยุ่น สามารถปรับให้สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นของนักเรียนที่มีบกพร่องทางการได้ยิน 
2) ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ ควรมีการอบรมเรื่องวิธีการสอนเด็กแต่ละประเภทความพิการให้แก่ครูสอนคนพิการ 
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และผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง และสม่ าเสมอ ควรจัดให้มีการจ้างล่ามภาษามือมาช่วยแปลในห้องเรียน และกิจกรรม
การเรียนการสอนตลอดหลักสูตร และควรจัดให้มีผู้ช่วยในการทบทวนบทเรียนให้ค าปรึกษา และแนะน าการท ารายงาน 
หรือการท าการบ้าน เป็นที่ปรึกษาด้านภาษาไทย ทั้งการอ่านและการเขียน 3) ด้านสื่อการสอน ควรมีสื่อการเรียนการ
สอนที่เหมาะสมกับนักศึกษาพิการแต่ละประเภท ควรมีการจัดสรรงบประมาณส าหรับการท าสื่อประกอบการเรียนการ
สอน และควรมีการอบรมให้ความรู้ในการผลิตสื่อและประยุกต์ใช้สื่อในการจัดการเรียนการสอน 4) ด้านการวัดผล และ
ประเมินผล ควรมีวิธีการวัดผลและประเมินผลที่หลากหลายสอดคล้องกับศักยภาพของนักศึกษาพิการ เช่น การประเมิน
ตามสภาพจริง ชิ้นงานทุกชิ้นประเมินตามศักยภาพของเด็ก การสังเกตพฤติกรรม และแบบทดสอบ เป็นต้น ควรมีการปรับ
เครื่องมือในการประเมินผลให้สอดคล้องและเหมาะสมกับศักยภาพของนักศึกษาพิการแต่ละประเภท ควรมีการประเมิน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาพิการแต่ละประเภท ควรมีการประเมินตามพัฒนาการของเด็กแต่ละคน และควรมี
ความยืดหยุ่น เพ่ิมเวลาในการท าแบบทดสอบ และเวลาในการท างานให้นักศึกษาพิการมากขึ้นกว่าปกติ 
 แนวทางการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน นอกจาก
ประกอบด้วย 4 ประเด็น คือ 1) ด้านหลักสูตร 2) ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ 3) ด้านสื่อการสอน และ 4) ด้าน              
การวัดผลและประเมินผลแล้วนั้น การผลักดันให้เกิดการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนส าหรับนักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางการได้ยินให้ประสบความส าเร็จได้นั้นจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการตามข้อเสนอเชิงนโยบาย ดังนี้ 
 1. ควรมีการจัดสรรงบประมาณในการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางการได้ยินโดยเฉพาะ 
 2. ควรมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการระดับประเทศในการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนส าหรับนักเรียนที่มี
ความบกพร่องทางการได้ยิน โดยมีผู้เข้าร่วมระดับผู้บริหารที่ก าหนดนโยบาย และขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติ 
 3. ควรมีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนส าหรับนักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางการได้ยิน ทั้งภาครัฐ เอกชน และ ประชาสังคม 
 4. ควรมีการจัดตั้งศูนย์บริการช่วยเหลือนักศึกษาคนพิการประจ า กศน. จังหวัด  
 5. ควรมีการจัดท าหลักสูตรการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เฉพาะประเภทความพิการ 
 6. ควรมีการจัดท าคู่มือ แนวทางการจัดการเรียนรู้ส าหรับนักที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน และเอกสาร
ประกอบการเรียนรู้ส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน 
 7. ควรมีการจัดฝึกอบรมครูผู้สอนคนพิการ ให้มีความรู้ ความสามารถในการสอนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้
ยิน 
 8. ควรมีการจัดสรรต าแหน่งครูผู้สอนคนพิการให้มีความมั่นคงในการประกอบอาชีพ 
 9. ควรมีการบรรจุครูผู้สอนที่เป็นคนพิการให้เหมาะสมตามประเภทความพิการ และคุณสมบัติที่เหมาะสมตาม
เกณฑ ์
 10. ควรจัดสวัสดิการค่าตอบแทนพิเศษให้ครูผู้สอนคนพิการ 
  
 จากผลการวิจัยดังกล่างข้างต้นผู้วิจัยเห็นว่า การจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนส าหรับนักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางการได้ยินยังมีปัญหาและอุปสรรคหลายประการที่จ าเป็นเร่งด่วนต้องได้รับการแก้ไข ปรับปรุง พัฒนาและ
ส่งเสริมการศึกษาส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินให้มีคุณภาพ เพ่ือนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้
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ยินจะได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ ได้รับโอกาสทางการศึกษา และการมีงานท าต่อไปในอนาคต นอกจากนี้แนวทางการ
จัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ยังสามารถน าไปประยุกต์ใช้เป็นแนว
ทางการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนกับกลุ่มนักเรียนที่มีความบกพร่องประเภทอ่ืนได้    
  
กิตติกรรมประกาศ 

 งานวิจัยนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี จากทุนอุดหนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และขอขอบพระคุณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุไรศิริ ชูรักษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีศักดิ์ ศรีสุรกุล และผู้ช่วยศาสตราจารย์จ าเป็น สังข์มุสิกา
นนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือวิจัย ตลอดจนผู้ให้ข้อมูลทุกท่านที่ท าให้งานวิจัยนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
ประโยชน์อันใดที่เกิดจากงานวิจัยนี้ ย่อมเป็นผลมาจาก ความกรุณาของทุกท่านที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ผู้วิจัย
ขอขอบพระคุณ มา ณ โอกาสนี้ 

 
เอกสารอ้างอิง 

 
กระทรวงศึกษาธิการ. (2555). แผนพัฒนาการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2555- 

2559). กรุงเทพมหานคร: ตุลย์สตูดิโอกราฟฟิก. 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์. (2555). แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 4  

พ.ศ. 2555-2559. กรุงเทพมหานคร: ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ.         
จิตประภา  ศรีอ่อน. (2550). ความสามารถด้านการอ่านและเขียนภาษาไทยของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการ 

ได้ยิน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนโสตศึกษา. นครปฐม: วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล . 
จิตประภา  ศรีอ่อนและคณะ. (2551).  การรับรู้ข้อมูลด้านสุขภาพของกลุ่มผู้พิการทางการได้ยิน กรณีศึกษา :  

สถานศึกษาส าหรับผู้พิการทางการได้ยิน (โรงเรียนโสตศึกษา). นครปฐม: วิทยาลัยราชสุดา  
มหาวิทยาลัยมหิดล.  

จุไร ทัพวงษ์และคณะ. (2554). แนวทางการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการในส่วนขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช. 

ดลพร  เผือกคง. (2554). สถานการณ์และการบังคับใช้กฎหมายด้านการศึกษาของคนพิการในทศวรรษที่ผ่าน 
มาของประเทศไทย. วารสารวิทยาลัยราชสุดาเพ่ือการวิจัยและพัฒนาคนพิการปีที่ 8, 11. 

ส านักงานสถิติแห่งชาติ. (2550). การส ารวจความพิการ พ.ศ. 2550 THE 2007 DISABILITY SURVEY. สืบค้นเมื่อ 13 
สิงหาคม 2558, จาก http://service.nso.go.th/nso/nsopublish/service/survey/disabilityRep_50.pdf                        

ส านักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน. (2550). รายงานการวิจัยเรื่องสภาพปัญหาและความต้องการใช้ 
สื่อการศึกษาของครูและนักเรียนหูหนวกระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนโสตศึกษา. กรุงเทพมหานคร:  
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ.                                     

โสภณ ชัยวัฒนกุลวานิช. (2556). การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาทางเลือกเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก 
ที่มีความต้องการพิเศษ: กรณีศึกษาเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน. วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตร  
ดุษฎีบัณฑิต, สาขาวิชาพัฒนศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

http://service.nso.go.th/nso/nsopublish/service/survey/disabilityRep_50.pdf


 
 

การสัมมนาวิชาการระดับชาตดิ้านคนพิการ ครั้งที่ 9 ปี 2560 | 193 

 

Jan, Branson, Don Miller and Jitprapa Sri - on. (2005). A History of the Education of Deaf People  
in Thailand. Bankok :  Chulalongkorn University Printing House. 

Melanie, Metzger. (1999). Sign Language Interpreting : deconstructing the myth of neutrality.  
Washington, DC: Gallaudet University. 

Walter, M., Bronner, E., Pascher, A., Steinmüller, T., Neuhaus, P., Klapp, B.F. et al (2002).  
Psychosocial outcome of living donors after living donor liver transplantation: a pilot 
study. Clinical Transplantation, 16(5), 339-344. 

Jan, B., Don, M., & Jitprapa Sri - on. (2005). A History of the Education of Deaf People  
in Thailand. Bangkok:  Chulalongkorn University Printing House.  

Melanie, M. (1999). Sign Language Interpreting : deconstructing the myth of neutrality.  
Washington, DC: Gallaudet University. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




