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บทคัดย่อ             
  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันขององค์ประกอบที่ส่งผลต่อ
การเรียนรู้ภาษามือของนักเรียนระดับประถมศึกษาที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน 2) ศึกษาคุณลักษณะเชิง
ปรากฏการณ์ขององค์ประกอบที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ภาษามือของนักเรียนระดับประถมศึกษาที่มีความ
บกพร่องทางการได้ยิน โดยการวิจัยเชิงผสมผสานระหว่างวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ และวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ 
กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียน ผู้ปกครอง และครูผู้สอนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินที่ก าลังศึกษาอยู่ใน
ระดับชั้นประถมศึกษาที่ 2 และ 3 ภาคเรียนที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 2556 ของโรงเรียนโสตศึกษา สังกัดส านัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ เครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามแบบประมาณค่า 3 ระดับ สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูลคือการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน และเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก
รายบุคคล และวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา 
  ผลการวิจัยพบว่าองค์ประกอบที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ภาษามือของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการ
ได้ยินสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ คุณลักษณะเชิงปรากฏการณ์ด้านครอบครัวพบว่าโรงเรียนที่นักเรียน
เรียนรู้ภาษามือดี ผู้ปกครองตระหนักและให้ความส าคัญต่อนักเรียน ส่วนโรงเรียนที่นักเรียนเรียนรู้ภาษามือต่ า
พบว่าผู้ปกครองขาดความเข้าใจด้านความบกพร่องทางการได้ยิน และมีทัศนคติทางลบต่อนักเรียน ด้านการศึกษา
พบว่าโรงเรียนที่นักเรียนเรียนรู้ภาษามือดี ครูมีความเชี่ยวชาญด้านภาษามือ และโรงเรียนจัดสภาพแวดล้อม
เอ้ืออ านวยต่อการพัฒนาศักยภาพของนักเรียน ส่วนโรงเรียนที่นักเรียนเรียนรู้ภาษามือต่ าพบว่าครูขาดความ
เชี่ยวชาญด้านภาษามือ และโรงเรียนขาดการส่งเสริมพัฒนาความรู้ความสามารถของครู ด้านนักเรียนพบว่า
โรงเรียนที่นักเรียนเรียนรู้ภาษามือดี นักเรียนมีความพร้อม และมีความรับผิดชอบต่อการเรียน ส่วนโรงเรียนที่
นักเรียนเรียนรู้ภาษามือต่ าพบว่านักเรียนมีความพิการซ้อน ครอบครัวมีปัญหา และเข้ารับการศึกษาช้ากว่าปกติ 
ด้านสังคมพบว่านักเรียนที่เรียนรู้ภาษามือดีและเรียนรู้ภาษามือต่ าเกิดการพัฒนาทักษะภาษามือจากเพ่ือน 
ค าส าคัญ : ภาษามือ, นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน, คุณลักษณะเชิงปรากฏการณ์ขององค์ประกอบการ
เรียนรู้ภาษามือ 
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Abstract 
 The purpose of this study was 1) to analyze confirmatory factor 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. 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. 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 
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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.      
 

Key Words : Sign Language, Hearing Impaired Students, Phenomenal Characterristics Learning 
of factors on the sign Language 
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บทน า 
  จากสถิติของส านักงานส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติประจ าปี  2555 
ประเทศไทยมีจ านวนผู้บกพร่องทางการได้ยิน 
196,272 คน ซึ่งจัดเป็นคนพิการกลุ่มหนึ่งที่สังคม
ควรให้ความช่วยเหลือ เนื่องจากไม่สามารถสื่อสาร
ภาษาถ้อยค าได้  ท าให้ประสบปัญหาและเป็น
อุปสรรคในการอยู่ร่วมกับบุคคลในสังคม (อัญชลี 
ด่านวิรุฬหวณิช, 2539) 
 ส าหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้
ยินมีภาษามือ ซึ่งใช้เป็นช่องทางส าหรับการสื่อสาร
ของบุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน (วีระ
ศักดิ์ จันทร์ส่องแสง, 2549) 
 ภาษามือก าเนิดในประเทศไทยเมื่อปี 2509 
โดยคุณหญิงกมลา ไกรฤกษ์ เป็นผู้ประดิษฐ์ และ
คิดค้น โดยดัดแปลงจากภาษามืออเมริกัน ปัจจุบัน
ได้รับการรับรองเป็นภาษาส าหรับบุคคลที่มีความ
บกพร่องทางการได้ยินเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 
2542 ท าให้บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
เรียนรู้ได้ดีเช่นเดียวกับภาษาถ้อยค า (50 ปีมูลนิธิ
อนุ เคราะห์คนหูหนวกในพระบรมราชินูปถัมป์ , 
ม.ป.ป.)  
 จากการศึกษาน าร่อง แนวคิด ทฤษฎีพบว่า
องค์ประกอบที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ภาษามือของ
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินมี  4 
องค์ประกอบ คือ ครอบครัว การศึกษา นักเรียน 
และสังคม และพบว่าภาษามือมีข้อจ ากัดในการสื่อ
ความหมายดังนี้ 
 

  1. ด้านครอบครัวพบว่าประสบปัญหาการ
สื่อสารภายในครอบครัว เนื่องจากพ่อแม่ไม่สามารถ 
สื่อสารภาษามือได้ ขาดการดูแลเอาใจใส่ และขาด
ความเข้าใจด้านความบกพร่องทางการได้ยิน ซึ่ง
ผลการวิ จัยของ  เมียวดาว์น  และ เม เบอรรี่ 
(Meadow & Mayberry, 2001) พบว่าร้อยละ 90 
ของเด็กที่เกิดในครอบครัวที่พ่อแม่มีการได้ยินปกติ
ไม่มีความรู้ด้านภาษามือ 
 2. ด้านการศึกษาพบว่าภาษามือไม่มี
รูปแบบมาตรฐาน (ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานกระทรวงศึกษาธิการ, 2555) ภาษามือ 
มีน้อยไม่ครอบคลุมเนื้อหาแต่ละรายวิชา ค าศัพท์
หลายท่าเกือบจะเป็นท่าเดียวกัน (สมาคมคนหูหนวก
แห่งประเทศไทย, 2533) หลักสูตรที่สอนไม่สอดคล้อง
กับความสามารถของนักเรียน ครูไม่ได้จบการศึกษา
ด้านการสอนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้
ยินโดยเฉพาะ (อรัญญา บุญมาเลิศ, 2548) 
 3. ด้านผู้เรียนพบว่านักเรียนมีความพิการ
ซ้อน ปัญหาด้านสุขภาพ และมีความล่าช้าในการ
เรียนรู้ภาษามือ ท าให้เป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้
ภาษามือ (Meronen & Timo, 2008) 

4.ด้านสังคมพบว่านักเรียนขาดการดูแลเอา
ใจใส่ พิการซ้อน และเข้ารับการศึกษาช้ากว่าปกติ 
ท าให้แยกตัวออกจากสังคม ขาดการมีปฏิสัมพันธ์
กับเพ่ือน และครู ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้
ภาษามือ 
  จากสภาพปัญหาดังกล่าว ท าให้ผู้วิจัย
ตระหนักและเห็นความส าคัญของการเรียนรู้ภาษา
มือ จึงเป็นสาเหตุในการศึกษาคุณลักษณะเชิง
ปรากฏการณ์ขององค์ประกอบที่ส่งผลต่อการ
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เรียนรู้ภาษามือของนักเรียนระดับประถมศึกษาที่มี
ความบกพร่องทางการได้ยิน เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้
ภาษามือของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  1. เพ่ือวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของ
องค์ประกอบที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ภาษามือของ
นักเรียนระดับประถมศึกษาที่มีความบกพร่อง
ทางการได้ยินโดยข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 2. เพ่ือศึกษาคุณลักษณะเชิงปรากฏการณ์
ขององค์ประกอบที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ภาษามือของ
นักเรียนระดับประถมศึกษาที่มีความบกพร่อง
ทางการได้ยิน 
 
สมมติฐานของการวิจัย 
 องค์ประกอบที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ภาษา
มือของนักเรียนระดับประถมศึกษาที่มีความ
บกพร่องทางการได้ยินประกอบด้วยด้านครอบครัว 
ด้านการศึกษา ด้านนักเรียน และด้านสังคมของ
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
  1. สามารถยืนยันองค์ประกอบที่ส่งผลต่อ
การเรียนรู้ภาษามือของนักเรียนระดับประถมศึกษา
ทีม่ีความบกพร่องทางการได้ยิน 
  2. ได้ข้อมูลคุณลักษณะเชิงปรากฏการณ์
ขององค์ประกอบที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ภาษามือของ 
นักเรียนระดับประถมศึกษาที่มีความบกพร่อง
ทางการได้ยิน 
  3. ข้อค้นพบที่ได้จากการวิจัยสามารถใช้
เป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนรู้ภาษามือของ

นักเรียนระดับประถมศึกษาที่มีความบกพร่อง
ทางการได้ยิน 
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กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
ภาพที่ 1 : กรอบแนวคิดการวิจัย องค์ประกอบที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ภาษามือของนักเรียนระดับประถมศึกษาที่มี
ความบกพร่องทางการได้ยิน 

 
 
 
 

ทักษะการเรยีนรู ้

การเตรียมการ 

ความรับผิดชอบ 

การยอมรับ 

ความช่วยเหลือ 

ทักษะของเพื่อน 

การเรยีนรู้
ภาษามือ 

การดูแลเอาใจใส ่

องค์ประกอบ
ด้านการศึกษา 

องค์ประกอบ
ด้านครอบครัว 

องค์ประกอบ
ด้านนักเรียน 

องค์ประกอบ
ด้านสังคม 

การส่งเสริมการเรียนรู ้

การให้ค าแนะน า 

วิธีการสอน 

การให้ค าปรึกษา 

สิ่งแวดล้อมทางการศึกษา 

การประเมินผลการเรยีน 

ทักษะการเรยีนรู ้

การเตรียมการ 

ความรับผิดชอบ 

การยอมรับ 

ความช่วยเหลือ 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
  การวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการวิจัยเชิงผสมผสาน 
(Mixed Method Research) ประกอบด้วยวิธีการ
วิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และ
วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มี
ขั้นตอนดังนี้ 
 การศึกษาเชิงปริมาณ 
  เพ่ือตรวจสอบองค์ประกอบเชิง
ยืนยันขององค์ประกอบที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ภาษา
มือของนักเรียนระดับประถมศึกษาที่มีความ
บกพร่องทางการได้ยินมีข้ันตอนดังนี้ 
  1. ศึกษาน าร่อง แนวคิด ทฤษฎี 
และงานวิจัยเกี่ยวกับองค์ประกอบการเรียนรู้ภาษา
มือของนักเรียนระดับประถมที่มีความบกพร่อง
ทางการได้ยิน 
  2. เลือกตัวแปร แนวคิด และ
ก าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการที่สามารถวัดค่าได้ 
  3 . ก า ห น ด ก ร อ บ แ น ว คิ ด
องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ภาษามือของ
นักเรียนระดับประถมที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน 
   4.  พัฒนาแบบสอบถาม และ
จัดท าชุดวิดีโอแบบสอบถามองค์ประกอบที่ส่งผลต่อ
การเรียนรู้ภาษามือของนักเรียนระดับประถมศึกษา
ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน โดยมีมาตราส่วน
ประมาณค่า 3 ระดับ คือ มาก ปานกลาง และน้อย 
   5. ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
เชิงปริมาณ และวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
องค์ประกอบที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ภาษามือของ
นักเรียนระดับประถมศึกษาที่มีความบกพร่อง
ทางการได้ยิน 

 การศึกษาเชิงคุณภาพ 
   เ พ่ื อ ศึ ก ษ า คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ เ ชิ ง
ปรากฏการณ์ขององค์ประกอบการเรียนรู้ภาษามือ
ของนักเรียนระดับประถมที่มีความบกพร่องทางการ
ได้ยิน มีข้ันตอนดังนี ้
   1.แบ่งกลุ่มนักเรียนที่มีคะแนน
การเรียนรู้ภาษามือเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มนักเรียนที่
เรียนรู้ภาษามือระดับดี มีต าแหน่งเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 
75 ขึ้นไป และกลุ่มนักเรียนที่เรียนรู้ภาษามือระดับต่ า 
มีต าแหน่งเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 25 ลงมา 
   2. สุ่มโรงเรียนแต่ละกลุ่มกลุ่มละ 
3 โรงเรียน ซึ่งผู้วิจัยพิจารณาจากค่าเฉลี่ย และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานของผลคะแนนการทดสอบภาษา
มือของนักเรียน โดยเรียงล าดับค่าสูงไปหาค่าต่ าดัง
ตารางที่ 1 
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ตารางท่ี 1 แสดงผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการทดสอบภาษามือ และต าแหน่ง
เปอร์เซ็นไทล์ของโรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง 

โรงเรียน 
คะแนนการทดสอบภาษามือ Group 

กลุ่มตัวอย่าง (คน) 
Mean SD Percentile25 Middle Percentile75 

A 15.59 3.95 10 11 1 22 
B 21.44 4.00 1 10 5 16 
C 25.4 4.28 0 1 4 5 
D 23 3.08 0 4 5 9 
E 17.64 5.21 9 9 4 22 
F 19.11 4.86 5 9 5 19 
G 17.9 7.55 3 4 3 10 
H 17.53 6.51 12 10 8 30 
I 22.37 5.65 4 3 12 19 
J 19.5 3.49 2 11 5 18 
K 20.58 6.29 5 5 9 19 
L 21.78 6.67 5 3 10 18 

รวม 19.49 5.78 56 80 71 207 

 
   3. เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการ
สังเกต และสัมภาษณ์ครูประจ าชั้นเป็นรายบุคคล 
   4. ศึ ก ษ า ส ภ า พ แ ว ด ล้ อ ม
องค์ประกอบที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ภาษามือของ
นักเรียนระดับประถมศึกษาที่มีความบกพร่อง
ทางการได้ยินที่ครอบคลุมทั้ง 4 องค์ประกอบ 
   5. วิ เคราะห์ เนื้อหา เ พ่ือสร้าง
ข้ อ ส รุ ป คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ เ ชิ ง ป ร า ก ฏ ก า ร ณ์ ข อ ง
องค์ประกอบที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ภาษามือของ
นักเรียนระดับประถมศึกษาที่มีความบกพร่อง
ทางการได้ยิน 

  
 

 

ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากร 
   ก า ร วิ จั ย ค รั้ ง นี้ ผู้ วิ จั ย ศึ ก ษ า
ประชากร 3 กลุ่ม คือ กลุ่มนักเรียน กลุ่มผู้ปกครอง 
และครูประจ าชั้นของนักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทา งการ ได้ ยิ นที่ ก าลั ง ศึ กษาอยู่ ใ น ระดั บชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 2 และ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2556 สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
ทั้งหมด 20 โรงเรียน 
 กลุ่มตัวอย่าง 
   ก ลุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง เ ป็ น นั ก เ รี ย น 
ผู้ปกครอง และครูประจ าชั้นนักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางการได้ยินที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น

192 
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ประถมศึกษาปีที่ 2 และ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2556 ของ โ ร ง เ รี ยน โสตศึ กษา จั งหวั ดชั ยภู มิ 
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ โรงเรียนโสต
ศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสาร
สุนทรจังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัด
ปราจีนบุรี  โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช โรงเรียน
โสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น โรงเรียนโสตศึกษา
จังหวัดสงขลา โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ      
โรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระบรมราชูปถัมป์ และ
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งมีจ านวน 
447 คน  โ ดยจ า แนก เป็ น นั ก เ รี ย น  207 คน 
ผู้ปกครอง 207 และครู 33 คน 
 
เทคนิคและวิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 
  ผู้วิจัยสุ่มกลุ่มตัวอย่างโดยอาศัยความน่าจะ
เป็นด้วยวิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบง่าย โดยใช้
โรงเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม จากนั้นใช้วิธีการสุ่มโดย
วิธีการจับสลากโรงเรียนกลุ่มตัวอย่างจ านวน 12 
โรงเรียน  
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  1. การวิจัยเชิงปริมาณเป็นแบบสอบถาม
องค์ประกอบที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ภาษามือจ านวน 
6 ชุด ดังนี้ 
 ชุดที่ 1 แบบสอบถามองค์ประกอบด้าน
ครอบครัว มีค่าความเที่ยงเท่ากับ .73 
 ชุดที่ 2 แบบสอบถามองค์ประกอบด้าน
การศึกษา มีค่าความเที่ยงท่ากับ .87 
 ชุดที่ 3 แบบสอบถามองค์ประกอบด้าน
นักเรียน มีค่าความเที่ยงเท่ากับ .90 

 ชุดที่ 4 แบบสอบถามองค์ประกอบด้าน
สังคมของนักเรียน มีค่าความเที่ยงเท่ากับ .73 
 ชุดที่ 5 แบบสอบถามสภาพแวดล้อมของ
การเรียนรู้ มีค่าความเท่ียงเท่ากับ .81 
 ชุดที่ 6 แบบทดสอบภาษามือ มีค่าความ
เที่ยงเท่ากับ .74 
  2. การวิจัยเชิงคุณภาพเก็บรวบรวมข้อมูล
โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกครูประจ าชั้นเป็นรายบุคคล 
ซึ่งผู้วิจัยเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. ท าบันทึกขอความร่วมมือถึงโรงเรียน
กลุ่มตัวอย่าง โดยมีจดหมายขอความร่วมมือจาก
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพาถึงโรงเรียนกลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
 2. จัดเตรียมเครื่องมือที่ ใช้ ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล 
 3. ด าเนินการเก็บข้อมูลด้วยตนเองตั้งแต่
วันที่ 14 มกราคม ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2557 
 4. ผู้ วิ จั ยตรวจสอบความสมบู รณ์ ของ
แบบสอบถามทุกฉบับ เพ่ือพิจารณาแบบสอบถามมา
ลงรหัสผลการเก็บรวบรวมข้อมูล เพ่ือน าไปใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 
   1. วิ เคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานของ
กลุ่มตัวอย่างนักเรียน ผู้ปกครอง ครูประชั้น และตัว
แปรที่ผู้วิจัยศึกษา โดยใช้สถิติ เชิงบรรยายด้วย
โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 
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  2. วิ เคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยันอันดับแรก และอันดับที่สอง เพ่ือตรวจสอบ
ความตรงเชิงโครงสร้างขององค์ประกอบที่ส่งผลต่อ
การเรียนรู้ภาษามือด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ
ขั้นสูง 
 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
   หลังจากที่ผู้วิจัยด าเนินการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ครูประจ าชั้นของ
นักเรียนระดับประถมศึกษาที่มีความบกพร่อง

ทางการไดย้ินจ านวน 10 คน ซึ่งข้อมูลที่ผู้วิจัยได้รับ
อยู่ ในรูปของข้อความ ค าพูด ที่สื่อความหมาย
คุณลักษณะเชิงปรากฏการณ์ขององค์ประกอบที่
ส่งผลต่อการเรียนรู้ภาษามือที่เกิดขึ้น จากนั้นผู้วิจัย
ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหาแต่ละประเด็น 
และจัดหมวดหมู่ข้อมูลที่มีความหมายในทาง
เดียวกัน และสร้างข้อสรุปตามวัตถุประสงค์การวิจัย 
ตรวจสอบความถูกต้องผลการวิเคราะห์ข้อมูลจาก
ผู้ให้สัมภาษณ์ และน าเสนอเชิงพรรณนา 

 
ผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ภาษามือของนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน 
 

 
ภาพที่ 2 : องค์ประกอบเชิงยืนยนัการเรียนรู้ภาษามือของนกัเรียนระดับประถมศึกษาท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน 
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ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ภาษามือของนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน 
 

** p <.01 
 
 
 
 

ตัวแปร   SE t 2R  
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับแรก 
1. FAM_A (การดูแลเอาใจใส่) 

 
.80 

 
- 

 
- 

 
.65 

2. FAM_B (การส่งเสริมการเรียนรู้) .71 .72 4.90** .51 
3. FAM_C (การให้ค าแนะน า) .73 .24 7.62** .53 
4. EDU1 (วิธีการสอน) .61 - - .37 
5. EDU2 (การให้ค าปรึกษา) .52 1.20 7.14** .27 
6. EDU3 (สิ่งแวดล้อมทางการศึกษา) .82 .27 6.99** .67 
7. EDU4 (การประเมินผลการเรียน .91 .33 7.49** .83 
8. STD1 (ทักษะการเรียนรู้) .62 - - .38 
9. STD2 (การเตรียมการ) .77 .21 10.04** .60 
10. STD3 (ความรับผิดชอบ) .83 0.10 7.64** .68 
11.SOC1 (การยอมรับ) .53 - - .28 
12. SOC2 (ความช่วยเหลือ) .48 .56 7.17** .23 
13. SOC3 (ทักษะของเพ่ือน) .85 1.11 4.96** .73 
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สอง 
FAMILY (ด้านครอบครัว) 

 
.41 

 
.09 

 
4.75** 

 
.17 

EDUCATION (ด้านการศึกษา) .51 .10 5.02** .27 
STUDENT (ด้านนักเรียน) .92 .13 6.95** .84 
SOCIAL (ด้านสังคม) .65 .15 4.48** .42 

     squareChi  = 52.20                       df =  36                             p = .039 
GFI = .96                                     AGFI = .91                      RMSEA = .047                             
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  จากภาพที่ 2 และตารางที่ 2 ผลการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันที่ส่งผลต่อการ
เรียนรู้ภาษามือของนักเรียนระดับประถมศึกษาที่มี
ความบกพร่องทางการได้ยินสามารถยืนยันได้ 4 
อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ  คื อ  FAMILY ( ค ร อ บ ค รั ว ) 
EDUCATION (การศึกษา) STUDENT (นักเรียน) 
และ SOCIAL (สังคม) โดยวัดจากตัวแปรสังเกตได้ 
13 ตัวแปร ผลการวิจัยพบว่าองค์ประกอบที่ส่งผล
ต่ อก าร เ รี ยนรู้ ภ าษามื อของนั ก เ รี ย นร ะดั บ
ประถมศึกษาที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยพิจารณาจาก
ค่าไค-สแควร์ ( 2X = 52.20, df  = 36, p = .039) 
ค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์ ( 2X / df ) เท่ากับ 1.45 ซึ่ง
ผ่านเกณฑ์พิจารณาของสุภมาส อังศุโชติ และคณะ 
(2554) กล่าวว่าค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์ต้องมีค่าน้อย
กว่า 2.00 แสดงว่าโมเดลสอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) 
เท่ากับ .96 ซึ่งผ่านเกณฑ์พิจารณาของสุภมาส อังศุ
โชติ และคณะ (2554) กล่าวว่าค่าดัชนีวัดระดับ
ความกลมกลืนต้องมีค่ามากกว่า .90 แสดงว่าโมเดล
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ค่าดัชนีวัดระดับ
ความกลมกลืนที่ปรับแก้ (AGFI) เท่ากับ .91 ซึ่งผ่าน
เกณฑ์พิจารณาของสุภมาส อังศุโชติ และคณะ 
(2554) กล่าวว่าค่าค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่
ปรับแก้ต้องมีค่ามากกว่า .90 แสดงว่าโมเดล
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ค่าดัชนีรากที่สอง
ของค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนของการประมาณค่า 
(RMSEA) เท่ากับ .047 ซึ่งผ่านเกณฑ์พิจารณาของสุภ
มาส อังศุโชติ และคณะ (2554) กล่าวว่าค่าดัชนี
รากที่สองของค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนของการ

ประมาณค่าต้องมีค่าน้อยกว่า .05 แสดงว่าโมเดล
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ จากค่าดัชนีวัด
ระดับความกลมกลืนขององค์ประกอบเชิงยืนยันที่
ส่งผลต่อการเรียนรู้ภาษามือของนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาที่มีความบกพร่องทางการได้ยินแสดง
ว่าสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ ์
  เมื่อพิจารณาค่าน้ าหนักองค์ประกอบของ
ตัวแปรสังเกตได้ ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยันอันดับแรกพบว่าค่าน้ าหนักองค์ประกอบทั้ง 4 
มีค่าเป็นบวก โดยมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบตั้งแต่ 
.48 ถึง .91 ซึ่งมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุก
ตัว เรียงล าดับดังนี้ EDU4 (การประเมินผลการ
เรียน) มีค่าเท่ากับ .91 SOC3 (ทักษะของเพ่ือน) มี
ค่าเท่ากับ .85 STD (ความรับผิดชอบ) มีค่าเท่ากับ 
.83 EDU3 (สิ่งแวดล้อมทางการศึกษา) มีค่าเท่ากับ 
.82 FAM_A (การดูแลเอาใจใส่) มีค่าเท่ากับ .80 
STD2 (การเตรียมการ) มีค่าเท่ากับ .77 FAM_C 
(การให้ค าแนะน า) มีค่าเท่ากับ .73 FAM_B (การ
ส่งเสริมการเรียนรู้) มีค่าเท่ากับ .71 STD1 (ทักษะ
การเรียนรู้) มีค่าเท่ากับ .62 EDU1 (วิธีการสอน) มี
ค่าเท่ากับ .61 SOC1 (การยอมรับ) มีค่าเท่ากับ .53 
EDU2 (การให้ค าปรึกษา) มีค่าเท่ากับ .52 ส่วน
น้ าหนักความส าคัญต่ าสุด คือ SOC2 
(ความช่วยเหลือ) มีค่าเท่ากับ .48 
  เมื่อพิจารณาค่าน้ าหนักองค์ประกอบของ
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สอง
พบว่าค่าน้ าหนักองค์ประกอบทั้ง 4 มีค่าเป็นบวก โดย 
มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบตั้งแต่ .41 ถึง .92 ซึ่งมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ทุกตัว เรียงล าดับดังนี้ 
STUDENT(องค์ประกอบด้านนักเรียน) มีค่าเท่ากับ .92 
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SOCIAL( ด้ า น สั ง ค ม )  มี ค่ า เ ท่ า กั บ  .65 
EDUCATION(ด้านการศึกษา) มีค่าเท่ากับ .51 ส่วน
น้ า ห นั ก ค ว า ม ส า คั ญ ต่ า สุ ด  คื อ  FAMILY 
(องค์ประกอบด้านครอบครัว) มีค่าเท่ากับ .41 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพคุณลักษณะเชิง
ปรากฏการณ์ขององค์ประกอบที่ส่งผลต่อการ
เรียนรู้ภาษามือของนักเรียนระดับประถมศึกษาที่
มีความบกพร่องทางการได้ยิน 
 1.  คุณลักษณะเชิ งปรากฏการณ์ด้ าน
ครอบครัวพบว่าโรงเรียนที่นักเรียนเรียนรู้ภาษามือ
ระดับดีผู้ปกครองตระหนัก และให้ความส าคัญต่อ
นักเรียน ส่วนโรงเรียนที่นักเรียนเรียนรู้ภาษามือ
ระดับต่ าพบว่าผู้ปกครองขาดความเข้าใจด้านความ
บกพร่องทางการได้ยิน และมีทัศนคติทางลบต่อ
นักเรียน 
 2.  คุณลักษณะเชิ งปรากฏการณ์ด้ าน
การศึกษาพบว่าโรงเรียนที่นักเรียนเรียนรู้ภาษามือ
ระดับดีครูมีความเชี่ยวชาญด้านภาษามือ และด้าน
การสอน โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมเอ้ืออ านวยต่อ
การพัฒนาศักยภาพของนักเรียน ส่วนโรงเรียนที่
นักเรียนเรียนรู้ภาษามือระดับต่ าพบว่าครูขาดความ
เชี่ยวชาญด้านภาษามือ และโรงเรียนขาดการ
ส่งเสริมพัฒนาความรู้ความสามารถของครู 
 3.  คุณลักษณะเชิ งปรากฏการณ์ด้ าน
นักเรียนพบว่าโรงเรียนที่นักเรียนเรียนรู้ภาษามือ
ระดับดีนั ก เ รี ยนมี ค ว ามพร้ อม  และมี คว าม
รับผิดชอบต่อการเรียน ส่วนโรงเรียนที่นักเรียน
เรียนรู้ภาษามือระดับต่ าพบว่านักเรียนส่วนใหญ่มี

ความพิการซ้อน ครอบครัวมีปัญหา และเข้ารับ
การศึกษาช้ากว่าปกต ิ
 4. คุณลักษณะเชิงปรากฏการณ์ด้านสังคม
พบว่านักเรียนเกิดการพัฒนาทักษะทางภาษาจาก
เพ่ือน ได้รับการยอมรับ และความช่วยเหลือจาก
เพ่ือนในการพัฒนาทักษะการเรียน และการสื่อสาร
ภาษามือ 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
  1. องค์ประกอบด้านครอบครัว 
  ผลการวิ จั ยองค์ประกอบเชิ ง
ยืนยันที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ภาษามือองค์ประกอบ
ด้านครอบครัว ตัวแปรที่ผู้วิจัยศึกษา คือ การดูแล
เอาใจใส่  การส่งเสริมการเรียนรู้  และการให้
ค าแนะน าสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์  
   คุณลักษณะเชิงปรากฏการณ์ของ
องค์ประกอบด้านครอบครัวของโรงเรียนที่นักเรียน
เรี ยนรู้ ภ าษามื อระดับดี มี ปรากฏการณ์ดั งนี้ 
ผู้ปกครองดูแลเอาใจใส่นักเรียนอย่างใกล้ชิด 
ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษามือ และให้ค าแนะน าด้าน
ค าศัพท์ภาษามือ พ้ืนฐาน และด้านการเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาได้  แต่การเรียนระดับ
มัธยมศึกษาไม่สามารถให้ค าแนะน าได้ลึกซึ้ง ส่วน
ผู้ปกครองที่สูญเสียการได้ยินสามารถเป็นที่ปรึกษา 
และให้ค าแนะน าแก่นักเรียนได้เป็นอย่างดี ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดของมาลี อรุณากูร (2554) พบว่า
ผู้ปกครองที่ยอมรับและดูแลเอาใจใส่นักเรียน ส่วน
ใหญ่พยายามท าความเข้าใจความพิการ และผลของ
การสูญเสียการได้ยิน พยายามแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น 
ท าให้ทราบวิธีการเลี้ยงนักเรียนได้ถูกทาง และ
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เสริมสร้างประสบการณ์ให้นักเรียนได้เหมาะสม 
นักเรียนจึงมีพัฒนาการทางอารมณ์ และจิตใจในทาง
ที่ดี ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของสมพร หวานเสร็จ 
(2552) กล่าวถึงความรับผิดชอบของพ่อแม่ที่มีลูก
บกพร่องทางการได้ยิน พ่อแม่ต้องยอมรับความจริง
ว่าลูกสูญเสียการได้ยิน เรียนรู้ข้อมูลข่าวสารด้าน
การสูญเสียการได้ยิน เพ่ือหาแนวทางพัฒนาทักษะ
ทางภาษา มอบความรักแก่ลูกอย่างจริงใจ ส่งเสริม
ให้ลูกได้รับการศึกษา พัฒนาความสามารถ และให้
ความส าคัญต่อลูก 
  ส่วนคุณลักษณะเชิงปรากฏการณ์
ขององค์ประกอบด้านครอบครัวของโรงเรียนที่
นักเรียนเรียนรู้ภาษามือระดับต่ ามีปรากฏการณ์
ดังนี้ ผู้ปกครองขาดการดูแลเอาใจใส่นักเรียน มี
ทัศนคติทางลบ ขาดความรู้ด้านความบกพร่อง
ทางการได้ยิน ขาดการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษามือ 
และไม่ สามารถให้ ค าปรึ กษาแก่นั ก เ รี ยน ได้ 
เนื่ องจากไม่สามารถสื่ อสารภาษามือได้  ซึ่ ง
สอดคล้องกับแนวคิดของมาลี อรุณากูร (2554) กล่าว
ว่าผู้ปกครองที่รู้สึกผิดหวังที่มีลูกพิการทางการได้ยิน 
ขาดการดูแลเอาใจใส่นักเรียน ไม่พยายามท าความ
เข้าใจความรู้สึกของนักเรียน และทอดทิ้งไม่ให้มี
ส่วนร่วมในกิจกรรมของครอบครัว ท าให้นักเรียน
รู้สึกไม่เป็นที่ต้องการของบุคคลในครอบครัว ขาด
ความอบอุ่น รู้สึกไม่ปลอดภัย ไม่มั่นคงทางจิตใจ 
และไม่มีความสุข ซึ่งและสอดคล้องกับผลการวิจัย
ของปิเซอร์ (Pizer, 2008) พบว่าการใช้ภาษามือของ
พ่อแม่เป็นเรื่องที่ล าบากใจเป็นอย่างยิ่ง พ่อแม่ให้
เหตุผลว่า “รู้สึกอึดอัดใจ และอับอายที่ต้องใช้ภาษา
มือหรือภาษาสัญลักษณ์สื่อสารในที่สาธารณะ ซึ่ง

การใช้ภาษามือหรือภาษาสัญลักษณ์เป็นอุปสรรค
อย่างหนึ่งของการสื่อสาร” ดังนั้น จึงเลือกใช้ภาษา
พูดกับลูก ซึ่งเป็นทัศนคติทางลบในการเลือกใช้ภาษา
ส าหรับลูกที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน 
 2. องค์ประกอบด้านการศึกษา 
  ผลการวิจัย เชิ งปริมาณพบว่า
องค์ประกอบเชิงยืนยันที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ภาษา
มือองค์ประกอบด้านการศึกษา ตัวแปรที่ผู้วิจัย
ศึ ก ษ า  คื อ  วิ ธี ก า ร ส อน  ก า ร ใ ห้ ค า ป รึ ก ษ า 
สิ่งแวดล้อมทางการศึกษา และการประเมินผลการ
เรียนสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์  
   คุณลักษณะเชิงปรากฏการณ์ของ
องค์ประกอบด้านการศึกษาของโรงเรียนที่นักเรียน
เรียนรู้ภาษามือระดับดีมีปรากฏการณ์ดังนี้ 
  1. วิธีการสอน ครูใช้วิธีการสื่อสาร
การสอนแบบองค์รวม จัดการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการ จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ภาษามือ 
จัดท าสื่อประกอบการสอน จัดชั่วโมงพิเศษสอน
ภาษามือ และคิดค้นวิธีการสอนผ่านการวิจัย 
  2. ครูให้ค าปรึกษา และเป็นที่
ปรึกษาด้านการเรียน และเรื่องส่วนตัวของนักเรียน
อย่างใกล้ชิด นอกจากนี้เป็นที่ปรึกษาด้านการเลี้ยง
ดูนักเรียน การสื่อสารภาษามือ และเป็นล่ามภาษา
มือแก่ผู้ปกครองเป็นอย่างดี  

  3.  สิ่ งแวดล้อมทางการศึกษา
โรงเรียนจัดการสอนแบบปกติ และแบบสองภาษา 
ครูจบการศึกษาด้านการสอนนักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางการได้ยินโดยตรง จัดกิจกรรมส่งเสริม
การเรียนรู้ภาษามือ จัดศูนย์บริการให้ความรู้ด้าน
ความบกพร่องทางการได้ยินแก่ผู้ปกครอง จัดอบรม
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พัฒนาความรู้ ของครู  จั ดอบรมภาษามือแก่
ผู้ปกครอง และนักเรียนอย่างต่อเนื่อง ครูร่วมกัน
บัญญัติท่าค าศัพท์ภาษามือด้านวิชาการ และ
วิชาชีพของสถานศึกษา  

  4. การประเมินผลการเรียน ครู
จัดท าแบบทดสอบภาษามือ เพื่อทดสอบความรู้ของ
นักเรียน โรงเรียนจัดประเมินผลการสื่อสารภาษา
มือระดับสถานศึกษา เพ่ือประเมินพัฒนาการทาง
ภาษาของนักเรียน ทุกปีการศึกษา และจัดประเมิน
ความรู้ และการสื่อสารภาษามือของผู้ปกครองทุก
ภาคการศึกษา 
  ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ
จันทร์ดี (Chandee, 2011) ศึกษากรอบการเรียนรู้
ส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
พบว่าองค์ประกอบด้านการศึกษา วิธีการสอน การ
ให้ค าปรึกษา สิ่ งแวดล้อมในการเรียนรู้  การ
ประเมินผลการเรียนของนักเรียนเป็นปัจจัยส าคัญที่
ส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางการได้ยิน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ    
จิตประภา ศรีอ่อน (2550) กล่าวว่าการจัดการศึกษา
ส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินต้อง
ได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษด้านหลักสูตร วิธีสอน 
สื่อการสอน การประเมินผล และการสนับสนุนทาง
การศึกษา หากสามารถจัดการศึกษาได้สอดคล้อง
กับวิถีชีวิตของนักเรียนส่งผลท าให้นักเรียนสามารถ
เรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพได้เช่นเดียวกับนักเรียน
ปกติ  
  ส่วนคุณลักษณะเชิงปรากฏการณ์
ขององค์ประกอบด้านการศึกษาของโรงเรียนที่
นักเรียนเรียนรู้ภาษามือระดับต่ าพบว่ารูปแบบการ

สอน สิ่งแวดล้อมทางการศึกษา และการประเมินผล
การเรียนของครูมีลักษณะคล้ายกัน แต่สิ่งที่ท าให้
นักเรียนเรียนรู้ภาษามือต่ า เนื่องจากครูขาดความ
เชี่ยวชาญด้านภาษามือ และขาดความเข้าใจ
ธรรมชาติของนักเรียน ท าให้เป็นอุปสรรคต่อการ
สื่อสารการสอน และไม่สามารถให้ค าแนะน าแก่
นักเรียนได้ ด้านสิ่งแวดล้อมทางการศึกษาพบว่า
โ ร ง เ รี ย น ข า ด ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม พั ฒ น า ค ว า ม รู้
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ข อ ง ค รู  โ ร ง เ รี ย น ข า ด ก า ร
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านความบกพร่องทางการ
ได้ยิน และขาดการส่งเสริมพัฒนาภาษามือแก่
ผู้ ป กครอ งอย่ า ง ต่ อ เ นื่ อ ง  ซึ่ ง ส อดคล้ อ ง กั บ
ผลการวิจัยของอรัญญา บุญมาเลิศ (2548) พบว่า
ครูส่วนใหญ่ไม่ได้จบการศึกษาด้านการสอนนักเรียน
ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินโดยตรง ท าให้ไม่
สามารถสอนนักเรียนให้ เข้าใจความหมายใน
บทเรียนได้  หลักสูตรที่ สอนไม่สอดคล้องกับ
ความสามารถของนักเรียน เนื่องจากเนื้อหาซับซ้อน
เกินกว่านักเรียนจะสามารถเรียนรู้ และเข้าใจได้
เช่น เดี ยวกับนัก เรี ยนปกติ  ซึ่ ง สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของชิค วิลเลียมและคูเปอร์มินทซ์ 
(Schick, Williams & Kupermintz 2006 cited 
in Pizzo, 2013) พบว่านักเรียนที่มีความบกพร่องทาง 
การได้ยินได้รับการพัฒนาภาษาจากครู และล่าม
ภาษามือที่มีความเชี่ยวชาญ แต่ผลการวิจัยพบว่าครู 
และล่ามภาษามือที่มีความเชี่ยวชาญมีจ านวนน้อย 
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 3. องค์ประกอบด้านนักเรียน 
    ผลการวิจัย เชิ งปริมาณพบว่า
องค์ประกอบเชิงยืนยันที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ภาษา
มือองค์ประกอบด้านนักเรียน ตัวแปรที่ผู้วิจัยศึกษา 
คือ ทักษะการเรียนรู้ การเตรียมการ และความ
รับผิดชอบสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
  คุณลักษณะเชิงปรากฏการณ์ของ
องค์ประกอบด้านนักเรียนของโรงเรียนที่เรียนรู้
ภาษามือระดับดีมีปรากฏการณ์ดังนี้ นักเรียนมี
ทักษะการสื่อสารภาษามือระดับดี เนื่องจากมีความ
พร้อมต่อการเรียน มีความรับผิดชอบ มีลักษณะช่าง
พูด ช่างสังเกต สนใจเรียน และมีปฏิสัมพันธ์กับ
เพ่ือนเป็นอย่างดี ท าให้เกิดการเรียนรู้ภาษามือ
ตลอดเวลา ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของจันทร์ดี 
(Chandee, 2011) พบว่าองค์ประกอบด้านผู้เรียน
ประกอบด้วยทักษะการเรียนรู้ การเตรียมความ
พร้อม และความรับผิดชอบเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การเรียนรู้ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้
ยิน ซึ่ งสอดคล้องกับผลการวิจัยของเมโรเน้น 
(Meronen, 2008) พบว่าความสามารถในการใช้ภาษามือ 
ของนักเรียนแต่ละคนต่างกัน ขึ้นอยู่กับทักษะการ
เคลื่อนไหวของมือ ความเร็วของการเคลื่อนไหวมือ 
การสะกดนิ้วมือซ้ า การเลียนแบบต าแหน่งมือ 
ความคล่องแคล่วในการใช้มือ การสอนภาษามือที่
บ้าน ความเร็วในการเรียกชื่อ และภาษาแรกของ
พ่อแม ่
  คุณลักษณะเชิงปรากฏการณ์ของ
องค์ประกอบด้านนักเรียนของโรงเรียนที่เรียนรู้
ภาษามือระดับต่ ามีปรากฏการณ์ดังนี้ นักเรียนขาด
ทักษะการ เรี ยนรู้  และการสื่ อสารภ าษามื อ 

เนื่องจากความพิการซ้อน ขาดความความพร้อมใน
การ เรี ยน ขาดความรับผิดชอบ และเข้ ารับ
การศึกษาช้ากว่าปกติ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัย
ของ เมโรเน้น (Meronen, 2008) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผล
ต่อความสามารถในการใช้ภาษามือของนักเรียนที่มี
ความบกพร่องทางการได้ยินพบว่าการพัฒนาภาษา
มือของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินที่  
ไม่สามารถท าได้มี 2 อย่าง คือ ความล่าช้าในการเรียน
ภาษามือ และความยากในการใช้สัญลักษณ์ใหม่ ๆ
ที่เกิดขึ้นทุกวัน 
 4. องค์ประกอบด้านสังคม 
  ผลการวิจัย เชิ งปริมาณพบว่า
องค์ประกอบเชิงยืนยันที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ภาษา
มือองค์ประกอบด้านสังคม ตัวแปรที่ผู้วิจัยศึกษา 
คือ การยอมรับ ความช่วยเหลือ และทักษะของ
เพ่ือนสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์  
  ซึ่งข้อค้นพบเชิงคุณภาพพบว่า
คุณลักษณะเชิงปรากฏการณ์องค์ประกอบด้าน
สังคมของโรงเรียนที่นักเรียนเรียนรู้ภาษามือระดับดี 
และระดับต่ ามีลักษณะเหมือนกันดังนี้ 
  1. นักเรียนยอมรับว่าภาษามือ
เป็นช่องทางในการสื่อสาร และยอมรับท่าค าศัพท์
ภาษามือที่ครู เพ่ือน และครอบครัวบัญญัติขึ้น  
  2. นักเรียนได้รับความช่วยเหลือ
จากเพ่ือน และเพ่ือนรุ่นพ่ีช่วยสอนภาษามือ สอน
การบ้าน และกิจกรรมต่างๆในโรงเรียน 
  3. นักเรียนเรียนรู้ทักษะการสื่อสาร
ภาษามือจากเพ่ือน และเพ่ือนรุ่นพ่ี เพ่ือน ามาใช้
สื่อสารในชีวิตประจ าวัน 
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  ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ
อารีลักษณ์ คีมทอง (2544) พบว่าพัฒนาการทาง
ภาษาของลูกที่มีความบกพร่องทางการได้ยินได้รับ
การพัฒนา และเรียนรู้ภาษามือจากเ พ่ือนใน
โรงเรียน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของวรัชญา 
ชาลี (2555) พบว่าโรงเรียนโสตศึกษาเป็นแหล่ง
สร้างสังคมของบุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้
ยิน นักเรียนได้พบเพ่ือนที่เหมือนกัน ถูกสอนให้ใช้
ภาษามือเหมือนกัน และมีกิจกรรมร่วมกัน ดังนั้น
โรงเรียนจึงเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างสังคม เป็น
พ้ืนที่ของภาษามือ และเป็นพ้ืนที่ในการแลกเปลี่ยน
เข้าถึงข้อมูลได้อย่างลึกซึ้ง นอกจากนี้สอดคล้องกับ
ผลกา ร วิ จั ย ขอ งแ อนด์ เ ด อ ร์ สั น  แล ะ เ ร ล ลี่ 
(Anderson & Reilly 2002, cited in Pizzo, 
2013) พบว่าเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
ได้รับการพัฒนาภาษามือจากพ่อแม่ที่สูญเสียการได้
ยิน กลุ่มเพ่ือน และกลุ่มบุคคลที่มีความบกพร่อง
ทางการได้ยินผู้ใหญ่ 
 
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1. องค์ประกอบที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ภาษา
มือของนักเรียนระดับประถมศึกษาที่มีความ
บกพร่องทางการได้ยินสามารถยืนยันได้ด้วยข้อมูล
เชิงประจักษ์ ดังนั้นหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องควร
พิจารณาองค์ประกอบทั้ง 4 เพ่ือใช้วางแผนการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางการได้ยิน 
 2. องค์ประกอบด้านครอบครัวที่ส่งผลให้
นักเรียนเรียนรู้ภาษามือได้ดี พบว่าผู้ปกครองควร
ดูแลเอาใจใส่ ส่งเสริมการเรียนรู้  ยอมรับความ

บกพร่องทางการได้ยิน มีทัศนคติที่ดีต่อบุตรหลาน 
มอบความรัก และเรียนรู้ข้อมูลข่าวสารด้านความ
บกพร่องทางการได้ยิน เพ่ือหาแนวทางในการ
พัฒนาทักษะทางภาษา และคุณภาพชีวิตของ
นักเรียน 
 3. องค์ประกอบด้านการศึกษาที่ส่งผลให้
นักเรียนเรียนรู้ภาษามือได้ดี พบว่าผู้บริหาร
โรงเรียนควรส่งเสริมพัฒนาความรู้ ความเชี่ยวชาญ
ด้านการจัดการเรียนการสอนส าหรับครูผู้สอน จัด
สื่อและสิ่งอ านวยความสะดวกในการส่งเสริมการ
เรียน อบรมพัฒนาภาษามือให้กับนักเรียน และ
ผู้ปกครองอย่างต่อเนื่อง ประเมินผลทักษะการ
สื่อสารภาษามือของนักเรียนเป็นระยะ เพ่ือพัฒนา
ทักษะทางภาษาของนักเรียน 
 4. องค์ประกอบด้านนักเรียนที่ส่งผลให้
นั ก เ รี ยน เ รี ยนรู้ ภาษามื อ ได้ ดี  พบว่ าครู และ
ผู้ปกครองควรร่วมมือกันส่งเสริม และกระตุ้นให้
นักเรียนมีความมั่นใจในตนเอง กล้าแสดงออก และ
มีพฤติกรรมใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
 5. องค์ประกอบด้านสังคมที่ส่ งผลให้
นั ก เ รี ยน เ รี ยนรู้ ภาษามื อ ได้ ดี  พบว่ าครู และ
ผู้ปกครองควรส่งเสริมและเปิดโอกาสให้นักเรียนท า
กิจกรรมร่วมกับเพ่ือนหรือบุคคลที่มีความบกพร่อง
ทางการได้ยิน เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้วิถีชีวิตของ
บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน พัฒนาทักษะ
ทางภาษามือ และคุณภาพชีวิต 
 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ผลการวิจัยพบว่าองค์ประกอบการ
เรียนรู้ภาษามือของนักเรียนที่มีความบกพร่อง
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ทางการ ได้ ยิ นค่ าน้ าหนั กองค์ประกอบด้ าน
ครอบครัวมีค่าต่ าสุด เมื่อผู้วิจัยศึกษาข้อมูลเชิง
คุณภาพพบว่าผู้ปกครองส่วนใหญ่มีทัศนคติทางลบ
ต่ อนั ก เ รี ย น  ขาดคว ามตระหนั กและ ไม่ ใ ห้
ความส าคัญต่อภาษามือ ขาดการดูแลเอาใจใส่
นักเรียน และขาดความเข้าใจด้านความบกพร่อง
ทางการได้ยิน ดังนั้นการวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษา
วิธีการปรับทัศนคติและพัฒนาวิธีการเลี้ยงดูของ
ผู้ปกครองที่มีบุตรบกพร่องทางการได้ยิน 
 2. ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
องค์ประกอบการเรียนรู้ภาษามือกับคะแนนผลการ
ทดสอบภาษามือของนักเรียนพบว่าองค์ประกอบ
ด้านการศึกษาไม่มีความสัมพันธ์กับผลคะแนนการ
ทดสอบภาษามือ ดังนั้นการวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษา
ปัญหาและข้อจ ากัดที่ส่งผลต่อผลการเรียนรู้ภาษา
มือของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน 
 3. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
การเรียนรู้ภาษามือทั้ง 4 องค์ประกอบในภาพรวม
พบว่าทั้งครูผู้สอน นักเรียน และผู้ปกครอง สังคม 
ถ้าหากมีการเข้าใจ และใช้ภาษามือได้ดีจะท าให้การ
สื่อสารพัฒนาเรียนรู้ได้ดีขึ้น ดังนั้นในการวิจัยครั้ง
ต่อไปควรศึกษาการพัฒนาสื่อ และเทคโนโลยีใน
การเรียนรู้ภาษามือด้วยตนเอง 
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