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บทคัดย่อ  
  งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการออกแบบและพัฒนาการสอนอย่างมีส่วนร่วมด้วยสื่อวีดิทัศน์ใน
แผนการเรียนรู้วิชา ดอกไม้สวยด้วยมือหนู ซ่ึงเป็นหนึ่งในวิชาของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยีของนักเรียนท่ีบกพร่องทางการได้ยิน โดยดําเนินการผ่านระบบเว็บไซต์ เพ่ือสามารถเข้าถึงการ
เรียนรู้และฝึกหัดงานวิชาชีพด้านการประดิษฐ์ดอกไม้ในรูปแบบต่างๆ  การศึกษานี้ได้เลือกโรงเรียน
นครราชสีมาปัญญนุกูลเป็นต้นแบบ โดยวิธีการศึกษาเริ่มจากการวิเคราะห์บทเรียนและการเรียนรู้วิชาท่ีใช้
ศึกษา และจากนั้นสร้างสื่อวีดิทัศน์แบบร่างเพ่ือใช้สํารวจด้วยการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง ในกลุ่ม
ตัวอย่างจากวิธีการสุ่มแบบมีจุดประสงค์เฉพาะเจาะจงจากครูผู้สอนและนักเรียนท่ีบกพร่องทางการได้ยิน  
และนํามาปรับปรุงแก้ไขจนได้สื่อวีดิทัศน์จากการมีส่วนร่วมระหว่างครูและนักเรียน  หลังจากนั้นนํามาแสดง
บนระบบเว็บไซต์ท่ีได้พัฒนาแล้ว และสุดท้ายเป็นการประเมินผลของงานวิจัยท่ีได้พัฒนาข้ึนนี้ และ
ผลการวิจัยทําให้ได้สื่อวีดิทัศน์อย่างมีส่วนร่วมแผนการเรียนรู้วิชาวิชา ดอกไม้สวยด้วยมือหนู ผ่านระบบ
เว็บไซต์สําหรับนักเรียนท่ีบกพร่องทางการได้ยิน และผลงานวิจัยนี้ได้ทําการประมวลผลจากการประเมิน
ประสิทธิภาพจากผู้เชี่ยวชาญและประสิทธิผลจากผู้สอนและผู้เรียน พบว่า การทํางานบนระบบเว็บไซต์มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในระดับมาก แสดงว่าผลงานวิจัยท่ีพัฒนาข้ึนนี้สามารถนําไปใช้งานท่ีโรงเรียน
นครราชสีมาปัญญานุกูลได้เป็นอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   
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การพัฒนาการสอนอย่างมสี่วนร่วมดว้ยสื่อวีดิทัศน์ในแผนการเรียนรู้วิชา ดอกไม้สวยด้วยมือหนู  
ผ่านระบบเวบ็ไซต์สําหรับนักเรียนที่บกพร่องทางการได้ยิน ในโรงเรียนนครราชสีมาปัญญนุกูล  
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Abstract  
  The objective of this research is to design and todevelop the participated 
instruction with video’s media on learning of subject, “Beautiful Flower with Young’s 
Hand”, is one of learning group of career and technology for hearing impaired students on 
website. Herewith they can learn and practice on creating various flower patterns. 
Nakornrachasima Special Education School was selected as a pilot study. This 
methodology started to analyze lesson and learning of such the studied subject. Then 
draft of video’s media was created to survey with unstructured interview in sample size 
based on purposive sampling from instructors and hearing impaired students. All of these 
were improved to obtain the participated video’s media after that it was displayed on the 
developed web. Finally, this web-based instruction with such participation was evaluated 
by efficient and effectiveness. The result is the participated video’s media on learning 
plan of subject, “Beautiful Flower with Young’s Hand”, was developed for hearing 
impaired students on web. This web-based instruction was assessed efficient by experts 
and effectiveness by instructors and students. The output was found that web based 
instructor was in good level of efficient and effectiveness assessment, defined as this 
research is able to implement efficiently and effectively in Nakornrachasima Special 
Education School. 
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บทนํา 
  จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 มาตรา 10 วรรค 2 กล่าวว่า “การ
จัดการศึกษาสําหรับบุคคลซ่ึงมีความบกพร่องทาง
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม การ
สื่อสารและการเรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการ หรือ
ทุพพลภาพ หรือบุคคลซ่ึงไม่สามารถพ่ึงตนเองได้ 
หรือไม่มีผู้ดูแล หรือด้อยโอกาส ต้องจัดให้บุคคล
ดังกล่าวมีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานเป็นพิเศษ” (Prateeppornsak, 2005)  ซ่ึง
นํามาสู่นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการท่ีประกาศ
ใน พ.ศ. 2542 ว่า “คนพิการทุกคนท่ีอยากเรียน 
ต้องได้เรียน” นับเป็นการเร่งขยายโอกาสและ
บริการการศึกษาสําหรับคนพิการให้ท่ัวถึงและมี
คุณภาพมากข้ึน ถือเป็นการประกาศเจตนารมณ์ท่ี
จะดําเนินการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือคนพิการ ซ่ึง
ก่อให้เกิดการเร่งส่งเสริมการจัดการศึกษาพิเศษเพ่ือ
คนพิการ ท้ังในรูปแบบการจัดการศึกษาเฉพาะ
ความพิการและการจัดการศึกษาแบบเรียนร่วม 
(The Centre for Educational Technology,  
2007) และในปัจจุบันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
ส า ร ส น เ ท ศ แ ล ะ ก า ร สื่ อ ส า ร  (Information 
Communication and Technology : ICT) ได้
เข้ามามีบทบาทต่อระบบการจัดการศึกษาของไทย
อย่างมาก รวมถึงการถ่ายทอดความรู้จากผู้สอนไป
ยังผู้เรียน ดังเช่น Saksiri and Supajanya (2006) 
อ้างถึงใน Malitong (1993)  ไว้ว่าการถ่ายทอด
ความรู้จากผู้สอนไปยังผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ
จําเป็นต้องอาศัยนวัตกรรมทางการศึกษาเข้ามา
เสริมให้เกิดการเรียนรู้ การจัดการศึกษาให้แก่เด็กท่ี

มีความบกพร่องทางการได้ยินหรือคนหูหนวกได้มี
การนําคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมาใช้ประกอบการ
เรียนการสอนให้แก่นักเรียนท่ีมีความบกพร่อง
ทางการได้ยิน เพราะคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเปิด
โอกาสให้คนหูหนวกได้เรียนรู้ตามความสามารถ 
และความถนัดของตนเอง และการนําเสนอเนื้อหา
ส่วนใหญ่ใช้การรับรู้ทางสายตา ซ่ึงเป็นวิธีการ
สื่ อสาร ท่ีคนหูหนวกสามารถเ ข้า ถึง ไ ด้ ดี ท่ีสุ ด
นอกจากนี้ Prateeppornsak (2005) ได้กล่าวถึง
สื่อเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สําหรับคนหูหนวก ได้แก่ 
โปรแกรมชุดการเรียนหรือคอมพิวเตอร์ช่วยสอนใน
วิชาต่างๆ เพ่ือให้คนหูหนวกสามารถศึกษาหรือ
ทบทวนบทเรียนด้วยตนเอง คอมพิวเตอร์ช่วยสอน
นับว่าเป็นสื่อท่ีมีบทบาทสําคัญในการเรียนการสอน 
โดยคอมพิวเตอร์ช่วยสอนระบบมัลติมีเดียจะช่วย
เสริมพัฒนาการทางการรับรู้ของคนหูหนวกท่ีอาศัย
ประสาทสัมผัสทางตาได้เป็นอย่างดี กล่าวคือ
รูปแบบของสื่อแบบมัลติมีเดียท่ีมีท้ังตัวหนังสือ 
รูปภาพท้ังภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว รวมถึงภาพ 
จากวีดิทัศน์ ซ่ึงเป็นภาพการแสดงท่าภาษามือใน
เนื้อหาต่างๆ จะมีส่วนช่วยให้คนหูหนวกเข้าใจ
เ รื่ อ ง ร าว ใน เนื้ อหาวิ ช า ท่ีสอนไ ด้ ดีกว่ าแบบ
ตัวหนังสือเพียงอย่างเดียวหรือตัวหนังสือกับภาษา
มือ นอกจากนี้การนําเอาระบบโต้ตอบกับผู้ใช้ 
(Interactive) มาผสมผสานเข้าด้วยกันอย่างลงตัว
จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจและสามารถนําไป
ทบทวนบทเรียนได้ด้วยตนเอง  
  ด้วยเหตุนี้ คณะผู้วิจัยจึงได้ใช้แนวทางการ
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารผ่าน
เครือข่ายทางอินเตอร์เน็ตมาวิจัย โดยพัฒนาใน
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รูปแบบของการสอนด้วยสื่อวีดิทัศน์อย่างมีส่วนร่วม
ระหว่างครูท่ีสอนและนักเรียนท่ีบกพร่องทางการได้
ยินผ่านระบบเว็บไซต์ในโรงเรียนนครราชสีมา
ปัญญานุกูล การศึกษานี้ได้เลือกแผนการเรียนรู้วิชา
ดอกไม้สวยด้วยมือหนู ซ่ึงเป็นหนึ่งในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี และการเลือก
แผนการเรียนรู้วิชานี้มาจากการมีส่วนร่วมของท้ัง
ครูและนักเรียน รวมถึงคุณลักษณะสื่อวีดิทัศน์ท่ีใช้
บนเว็บท่ีได้มาการพัฒนาข้ึนสําหรับงานวิจัยนี้ ท้ังนี้
เพ่ือเป็นการพัฒนาการสอนผ่านเว็บด้วยสื่อวีดิทัศน์
ของแผนการ เ รี ยนรู้ วิ ช านี้  ซ่ึ งจะไ ด้นํ า ไปใช้
ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
อย่างแท้จริ ง  นอกจากนี้ยั ง เ ป็นแนวทางหรือ
กรณีศึกษาให้กับสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง
ต่อไป  
 

วัตถุประสงค์  
 1. เพ่ือพัฒนาการสอนด้วยสื่อวีดิทัศน์อย่างมี
ส่วนร่วมระหว่างครูและนักเรียนท่ีบกพร่องทางการ
ได้ยิน ในแผนการเรียนรู้วิชาดอกไม้สวยด้วยมือหนู 
 2. เพ่ือออกแบบและพัฒนาสื่อวีดิทัศน์อย่างมี
ส่วนร่วมในแผนการเรียนรู้วิชาดอกไม้สวยด้วยมือ
หนู ผ่านระบบเว็บไซต์  
 3. หาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ
พัฒนาการเรียนรู้ด้วยสื่อวีดิทัศน์อย่างมีส่วนร่วมบน
ระบบเว็บไซต์   
 

นิยามศัพท์  
 1. การพัฒนาการสอนด้วยสื่อวีดิทัศน์อย่างมี
ส่วนร่วม หมายถึง การสอนด้วยสื่อวี ดิ ทัศน์ ท่ี
พัฒนาการสอนจากการสํารวจโดยการสัมภาษณ์

แบบไม่มีโครงสร้างด้วยกลุ่มตัวอย่างของวิธีการสุ่ม
แบบมีจุดประสงค์เฉพาะเจาะจงในครูและนักเรียน
ท่ีบกพร่องทางการได้ยินในโรงเรียนนครราชสีมา
ปัญญนุกูล จังหวัดนครราชสีมา  
 2 .  นั ก เ รี ย น ท่ี บ ก พ ร่ อ ง ท า ง ก า ร ไ ด้ ยิ น  
หมายถึง  นักเรียนท่ีมีประสาทหูเสีย หรือ ประสาท
หูพิการท้ัง 2 ข้าง ของโรงเรียนนครราชสีมาปัญญา
นุกูล จังหวัดนครราชสีมา  
 

ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง  
 1. หลักการมีส่วนร่วม 
  Batori (2003) กล่าวถึงการมีส่วนร่วมว่า
เป็นกระบวนการเฉพาะหรือกลุ่มท่ีรวมกันเพ่ือ
สื่ อสาร กัน  เ พ่ือปฏิสั ม พันธ์ ระหว่ า ง กัน  เ พ่ือ
แลกเปลี่ยนข่าวสารระหว่างกัน เพ่ือสร้างองค์ความ 
รู้ เพ่ือทําการตัดสินใจและแก้ปัญหาด้วยกัน สําหรับ 
Laemlak (2010) ได้อ้างถึงความหมายของการมี
ส่วนร่วมจากแหล่งต่างๆ อาทิเช่น Wisalaporn 
(1994) Phoprasra (1998) และ Pawutnunt 
(1998) เป็นต้น และสามารถสรุปความหมายของ
การมีส่วนร่วม คือ การเข้าไปมีส่วนร่วมทํากิจกรรม
ใดกิจกรรมหนึ่งอาจเป็นการเข้าร่วมแบบทางตรง
หรือทางอ้อมก็ได้ และยังเป็นวิธีการท่ีผู้นําสามารถ
นํามาปรับใช้ในการจูงใจและสร้างขวัญกําลังใจ
ให้แก่บุคลากร เป็นกลยุทธ์ท่ีจะช่วยให้แรงจูงใจใน
การทํางานมากข้ึน การเข้าไปมีส่วนร่วมยังทําให้
บุคลากรเกิดทัศนะต่อการบริหารงานขององค์กรดี
ข้ึน ส่งผลให้บุคคลเกิดความพอใจในการทํางานเกิด
ความผูกพันต่อหน่วยงานและภารกิจท่ีตนเองมีส่วน
ร่วมมีแรงใจท่ีจะมุ่งสู่ความสําเร็จในชีวิตการทํางาน
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 ในขณะท่ี Wongsaitong (2011) อ้างถึงใน 
Tacharin (1984) ในการอธิบายถึงลักษณะของ
การมีส่วนร่วม คือ 1) ร่วมทําการศึกษาค้นคว้า
ปัญหา และสาเหตุของปัญหาท่ีเกิดข้ึนในชุมชนรวม
ตลอดจนความต้องการของชุมชน 2) ร่วมคิดหา
และสร้างรูปแบบและวิธีการพัฒนา เพ่ือแก้ไข
ปัญหาของชุมชน หรือสร้างสรรค์สิ่งใหม่ท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อชุมชน หรือสนองความต้องการของ
ชุมชน 3) ร่วมวางนโยบายหรือแผนงาน หรือ
โครงการ หรือกิจกรรมเพ่ือขจัดและแก้ปัญหาและ
สนองความต้องการของชุมชน 4) ร่วมตัดสินใจใน
การใช้ทรัพยากรจํากัด ให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 
5) ร่วมจัดหรือปรับปรุงระบบการบริหารการพัฒนา
ให้มีประสิทธิภาพ 6) ร่วมลงทุนในกิจกรรม
โครงการของชุมชน ตามขีดความสามารถของ
ตนเองและหน่วยงาน 7) ร่วมปฏิบัติตามนโยบาย 
แผนงาน โครงการ และกิจกรรมให้บรรลุตาม
เป้าหมายท่ีวางไว้ 8) ร่วมควบคุม ติดตาม
ประเมินผล และร่วมบํารุงรักษาโครงการและ
กิจกรรมท่ีได้ทําไว้ท้ังโดยเอกชนและรัฐบาลให้ใช้
ประโยชน์ตลอดไป  
 2. หลักการการผลิตสื่อวีดีโอ 
  คําว่า “วีดิทัศน์” มีความหมายตรงกับ
ภาษาอังกฤษว่า “Video Tape” ซ่ึงมีความหมาย
ว่ าแถบบันทึกวี ดิ ทัศน์  แถบบันทึกภาพ เทป
บันทึกภาพ เทปวีดิทัศน์ ซ่ึงแต่เดิมคําว่า Video 
เป็นภาษาลาติน แปลว่า “I see = ฉันเห็น” เม่ือมา
เป็นภาษาไทยก็ใช้คําว่า “ภาพ” ต่อมาในปี พ.ศ. 
2525 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชแนะนําให้ใช้
คําว่า “ภาพทัศน์” โดยอาศัยบัญญัติคําใกล้เคียงกับ

ภ า พ ย น ต ร์  คํ า นี้ ป ร า ก ฏ ใ น เ อ ก ส า ร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จนกระท่ัง พ.ศ. 
2530 ราชบัณฑิตสถานได้บัญญัติคําว่า “วีดิทัศน์” 
แทนคําว่า Video คําว่า วีดิ มาจากคําว่า วิติ ซ่ึง
แปลว่า รื่นรมย์ หรือชวนให้รื่นรมย์ จึงทําให้ใช้คํา
ว่าวีดิทัศน์ต้ังแต่บัดนั้นเป็นต้นมา (Arrirat & 
Pralabraksa, 2008 อ้ า ง ถึ ง ใ น  Phomwong, 
1997)    
  ประสิทธิผลของสื่อ โทรทัศน์ และวีดิทัศน์ 
เป็นโครงสร้าง พ้ืนฐานของการเรียนการสอน 
หมายความว่า ถ้าเอาผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ผู้เรียน
จะรับข้อมูลจากผู้สอน นําไปคิด และมีปฏิกิริยา
สนองตอบต่อผู้สอน จากนั้นจึงรับข้อมูลจากผู้สอน
กลับมาสู่ตนอีกครั้ง โทรทัศน์และวีดิทัศน์ เป็นสื่อท่ี
มี อํ านาจมากในการช่ วย เสริ ม  และทดแทน
ภาระหน้าท่ีในการสื่อสารข้ันท่ีหนึ่ งของผู้สอน 
เพราะเม่ือเปรียบเทียบกับครูแล้ว โทรทัศน์วีดิทัศน์
สามารถเ พ่ิม พูนประสบการณ์ของผู้ เ รี ยนให้
กว้างขวางกว่าใน 3 ด้าน คือ 1) ประสบการณ์ใน
มิติแห่งความจริง (Reality) 2) ประสบการณ์ในมิติ
แห่งความจริง (Time) และ 3) ประสบการณ์ในมิติ
ของสถานท่ี (Space) (Boonruan, 2012 อ้างถึงใน 
Utomchan, 1995) นอกจากนี้การผลิตวีดิทัศน์ใน
การศึกษานั้น เ ป็นเรื่องของการสื่ อสาร การ
ถ่ายทอดความรู้ผ่านสื่อวีดิทัศน์ไปยังกลุ่มเป้าหมาย 
คือ นักเรียนและครูเป็นจุดมุ่งหมายหลัก ข้ันตอน
การผลิตนั้นเหมือนกับการผลิตรายการวีดิทัศน์
ท่ัวไป แต่จะแตกต่างกันท่ีรายละเอียดความถูกต้อง
น่าเชื่อถือ และการสื่อความหมายเพ่ือการเรียนรู้ 
การสอน รายการวีดิทัศน์ ท่ีมีคุณภาพนั้นต้องสื่อ
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ความหมายหรือถ่ายทอดความรู้ ต่างๆ ได้ตาม
วัตถุประสงค์หลักท่ี ต้ังเอาไว้  (Mediathailand, 
2012) ประกอบกับการศึกษาเอกสารประกอบการ
ส อ น ข อ ง  Nuansakul (2008) แ ล ะ เ อ ก ส า ร
ประกอบการอบรมของ Arrirat and Pralabraksa 
(2008) สามารถสรุปข้ันตอนการผลิตรายการ
ออกเป็น 3 ข้ันตอนใหญ่ หรือเรียกว่า “3P” คือ 1) 
ข้ั น ต อ น ก่ อ น ก า ร ผ ลิ ต  (Pre-Production) 2) 
ข้ันตอนการผลิต (Production) และ 3) ข้ันตอน
หลังการผลิต (Post Production) และการเผยแพร่ 
(Distribution)  
 3. หลักการการพัฒนาสื่อวีดิทัศน์บนเว็บ 
  Buajama (2012) ได้กล่าวถึงวีดิทัศน์บน
อินเทอร์เน็ต หรือ Video on Web คือ ระบบการ
แพร่ภาพและเสียงวีดิทัศน์จากคลังข้อมูลวีดิทัศน์ 
(Video Server) สู่ผู้ชมท่ีอยู่ในเครือข่ายสื่อสาร 
ผ่านระบบจัดการข้อมูลวีดิทัศน์แบบทยอยส่งเรื่อยๆ 
หรื อ วี ดิ ทั ศน์ แบบสายธ าร  (Streaming) โ ดย
ผู้ใช้บริการสามารถเลือกเนื้อหาวีดิทัศน์ได้ตาม
ประสงค์โดยไม่จํากัดเวลาและสถานท่ี การจัดการ
ศึกษาต้องนําเทคโนโลยีเข้ามาช่วยจัดการจึงจะ
ได้ผลดี ซ่ึงก็คือ “คอมพิวเตอร์และวีดิทัศน์” จาก
ความสามารถในการจัดเก็บและส่งข้อมูลของระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ทําให้จัดเก็บและส่งข้อมูลวีดิ
ทัศน์ตามคําร้ องขอไ ด้  ท้ั งนี้ ยั ง ไ ด้นํ าสื่ อผสม 
(Multimedia) เข้ามาใช้ในงานนําเสนอในหลาย
รูปแบบ เนื่องจากสามารถทําให้ผู้รับชมจํานวนมาก
เข้าถึงในการนําเสนอเพียงครั้งเดียว และการใช้

สื่อผสม ประเภทวีดิทัศน์เพ่ือใช้ในการนําเสนอผ่าน 
ผ่านเว็บเบราเซอร์ (Web Browser) ในระบบ
อินทราเน็ตและอินเทอร์เนต ซ่ึงเป็นระบบเครือข่าย
ท่ีมีการนํามาประยุกต์ใช้มากท่ีสุดอย่างหนึ่งใน
ปัจจุบัน และสามารถสรุปภาพรวมของหลักการการ
พัฒนาสื่อวีดิทัศน์บนเว็บดังภาพท่ี 1  
  สําหรับวิธีการส่งข้อมูลภาพและเสียง ผ่าน
เว็บเบราเซอร์ มี 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ 1) การใช้
เว็บเซิร์ฟเวอร์ ในการนําข้อมูลส่งไปยังโปรแกรมท่ี
ใช้นําเสนอสื่อนั้นๆ และ 2) สายธารท่ีอาศัยสื่อ
มัล ติ มี เ ดียผ่ านเซิร์ฟเวอร์  (Streaming media 
server) ซ่ึ งจะใช้ เ ซิร์ฟเวอร์ โดยเฉพาะในการ
ให้บริการข้อมูลภาพและเสียง อย่างไรก็ตามสอง
ประเภทดังกล่าวได้นํามาแตกย่อยๆ ของวิธีการได้
อีก ดังนี้  
  1) สายธารด้วยเว็บเซิร์ฟเวอร์ (Streaming  
with web server) การใช้ไฟล์สื่อมัลติมีเดียบนเว็บ 
เซิร์ฟเวอร์ เริ่มจากทําการแปลงภาพและเสียงให้อยู่
ในรูปแบบสื่อท่ีเหมาะสมสําหรับการส่งข้อมูลบน
อินเทอร์เน็ตโดยพิจารณาจากความกว้างของแบนด์ 
(Bandwidth) เช่น 28.8 33.6 56.6 กิโลบิตต่อ
วินาที สําหรับโมเด็ม โดยท่ัวไปทําการอัพโหลดแฟ้ม
มัลติมีเดียไปยังเว็บเซิร์ฟเวอร์ และสร้างเว็บเพจท่ี
ระบุ URL ของแฟ้มมัลติมีเดียนั้นๆ เม่ือมี การ
เรียกใช้งานแฟ้มมัลติมีเดีย client-side player จะ
ทํางานและเริ่มดาวน์โหลดแฟ้มมัลติมีเดีย เม่ือแฟ้ม
ท้ังหมดดาวน์โหลดเสร็จสิ้นแล้วจึงทําการเล่นไฟล์
นั้นๆ  
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ภาพท่ี 1:  ระบบการแพร่ภาพและเสียงวีดิทัศน์

วีดิโอบนเว็บเบราเซอร์  

(Video on Web Browser) 

คลังข้อมูลวีดิทัศน์  

(Video Server) 

ผู้ใช้ (Users)  

ดึงข้อมูลจากภาพ 

วิธีการส่งขอ้มูลภาพและเสียงโดย

วีดิทัศนแ์บบสายธาร 

(Streaming) 

1. เว็บเซิร์ฟเวอร์ (Web Server)  

2. สายธารทีอ่าศัยส่ือมัลติมีเดียผ่าน

เซิร์ฟเวอร ์(Streaming media server)   

1. สายธารด้วยเว็บเซิร์ฟเวอร ์(Streaming with web server)   

2. สายธารด้วยการอาศัยการให้บรกิารส่ือมลัติมีเดียผ่านเซิร์ฟเวอร์ (Streaming with streaming media 

server)  

3. สายธารด้วยการอาศัยซอฟต์แวร์ของส่ือมัลติมีเดียผ่านเซิร์ฟเวอร ์(Streaming media server 

software)  

4. ซอฟทแ์วรท์ี่ให้บริการส่ือมัลติมเีดียผ่านอนิเทอรเ์นต็ (Windows media services) 

5. รูปแบบข้อมูลสําหรับเผยแพร่ถาพและเสียงบนระบบเครอืข่าย (Advanced Streaming Format : ASF)  

เลือกประเภทส่ง

ข้อมูลภาพและเสียง 

เลือกวิธ๊การส่งข้อมูลภาพและเสียง 
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   2) สายธารด้วยการอาศัยการให้บริการสื่อ
มัลติมีเดียผ่านเซิร์ฟเวอร์ (Streaming with 
streaming media server) ข้ันตอนเบ้ืองต้นของ
การเตรียมแฟ้มมัลติมีเดีย เหมือนกับการเตรียม
สําหรับใช้บนเว็บเซิร์ฟเวอร์ แต่จะแตกต่างตรงท่ีว่า
แฟ้มท่ีได้จะอัพโหลดไปยังสายธารท่ีอาศัยสื่อ
มั ล ติ มี เ ดี ย ผ่ า น เ ซิ ร์ ฟ เ ว อ ร์  แ ล ะ 
เว็บเซิร์ฟเวอร์  อาจจะอยู่บนระบบปฏิบัติการ
เซิร์ฟเวอร์ (Server Machine) ท่ีให้บริการตัว
เดียวกันก็ได้ เม่ือแฟ้มมัลติมีเดียถูกเรียกใช้งาน  
และเว็บเบราเซอร์จะส่งไฟล์ขนาดเล็กท่ีเรียกว่า 
Meta File ไปยัง Client Player ซ่ึงใน meta file 
นี้จะระบุปลายทางไปยังสื่อมัลติมีเดียผ่านเซิร์ฟเวอร์ 
หลังจากนั้น client player จะติดต่อสื่อมัลติมีเดีย
ผ่านเซิร์ฟเวอร์ โดยตรงโดยไม่ผ่านเว็บเบราเซอร์อีก 
การส่งข้อมูลถึงแม้ว่าสื่อมัลติมีเดียผ่านเซิร์ฟเวอร์ 
สามารถท่ีจะใช้ HTTP/TCP เหมือนกับเว็บ
เซิร์ฟเวอร์ได้ แต่ก็สามารถใช้ protocol อ่ืนๆ เพ่ือ
เ พ่ิ ม ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ไ ด้  เ ช่ น  User Datagram 
Protocol (UDP)  
  3) สายธารด้วยการอาศัยซอฟต์แวร์ของสื่อ
มัลติมีเดียผ่านเซิร์ฟเวอร์ (Streaming media 
server software) ปัจจุบันซอฟต์แวร์สําหรับ
ให้บริการสื่อมัลติมีเดีย มาจาก 2 บริษัทใหญ่ คือ 
ไมโครซอฟต์คอปอเรชั่น และเรียลเน็ตเวิคอินคอร์
ปอเรชั่น โดยมีซอฟต์แวร์ท่ีเก่ียวกับการสายธารผ่าน
สื่อมัลติมีเดียหลายตัว แต่ละตัวมักจะมีจุดเด่นใน
การใช้งานต่างกันเช่น การบริการผ่านสื่อมัลติมีเดีย
ของไมโครซอฟต์ จะใช้ได้ดีในอินเทอร์เนต หรือ เธีย
เตอร์ท่ีแสดงร่วมกัน (Netshow theater) ท่ี

ต้องการความกว้างของแบนด์สูงและเหมาะกับ
อินทร า เ นต  อ ย่ า ง ไ ร ก็ ต าม ซอฟ ต์ แ ว ร์ ข อ ง
ไมโครซอฟต์ มักจะสนับสนุนเฉพาะแพลตฟอร์มวิน 
32 เท่านั้น และสําหรับเรียลเน็ตเวิคอินคอร์
ปอเรชั่น ซอฟต์แวร์จะแบ่งขีดความสามารถการใช้
งานผ่านการอนุญาต (License) ท่ีได้ขอซ้ือใช้งาน
ซอฟต์แวร์จะสนับสนุนแพลตฟอร์มท่ีมีเกือบท้ังหมด 
เช่น Unix Solaris ฯลฯ  
 4) ซอฟท์แวร์ท่ีให้บริการสื่อมัลติมีเดียผ่าน
อินเทอร์เน็ตบนวินโดส์ (Windows media 
services) 
 5) รูปแบบข้อมูลสําหรับเผยแพร่ถาพและ
เสียงบนระบบเครือข่าย (Advanced Streaming 
Format: ASF)  
 6) รูปแบบไฟล์ภาพสําหรับเผยแพร่ถาพ
และเสียงบนระบบเครือข่าย 
 7) โปรโตคอลท่ีบริการสื่อมัลติมีเดียผ่าน
อินเทอร์เน็ตบนวินโดส์ใช้ในการติดต่อระหว่างส่วน
ต่างๆ ในระบบ  
  8) การติดต่อระหว่าง media player กับ 
windows media server 
  Watcharin and Muajob (2010) กล่าวถึง 
เว็บ (web) ว่าเป็นพ้ืนท่ีท่ีเก็บข้อมูลข่าวสารท่ีเชื่อมต่อ
กันทางอิเทอร์เน็ตโดยกําหนด URL (คําว่า เว็บ มักจะ
ใช้สับสนกับคําว่าอินเทอร์เน็ต โดยจริงๆ แล้ว เว็บเป็น
เพียงแค่การบริการหนึ่งบนอินเทอร์เน็ตเท่านั้น) และมี
มาตรฐานท่ีใช้ในเว็บ 3 มาตรฐานหลัก คือ   
  1) URL (Uniform Resource Locator) 
เป็นระบบมาตรฐานท่ีใช้กําหนด ตําแหน่งท่ีอยู่ 
(Address) ของไฟล์หรือเว็บไซต์บนอินเทอร์เน็ต 
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เช่น URL ของคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย เทคโนโลยี ราชมงคลอีสาน คือ 
http://www.sci.rmuti.ac.th/  
  2) HTTP (HyperText Transfer 
Protocol) เป็นโปรโตคอลสําหรับเปิดดูข้อมูลจาก
เว็บ ซ่ึงเรียกใช้งานได้โดยระบุ http:// และตาม
ด้วย URL ในช่องกรอกท่ีอยู่ด้านบนของโปรแกรม
เว็บเบราเซอร์ 
  3) HTML (HyperText Markup  
Language) เป็นภาษาท่ีออกแบบมาเพ่ือใช้      

สร้างเว็บเพจ หรือ ข้อมูลอ่ืนท่ีเรียกดูผ่านทางเว็บเบ
ราเซอร์ ตังอย่างโครงสร้างไฟล์ html  
 <html>  
 <head>  
 <title>hello</title> 
 </head>  
 <body>hello<br>My name is ….. 
 </body>  
 </html>  
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย ดังภาพท่ี 2
 
 

 
 

ภาพท่ี 2: กรอบแนวคิดในการวิจัย

 
 
 

 
 
 

ข้อมูลวิชา ดอกไม้สวยด้วยมือหนู วิเคราะหบ์ทเรียนและการเรียนรู้เพ่ือจัดทําสื่อวีดิ

ทัศน์ฉบับบร่าง 

สื่อวีดิทัศน์ฉบับบร่าง 

การสํารวจความคิดเห็นและข้อเสนอแนะระหว่างครูและ

นักเรียนเพ่ือจัดทําส่ือวีดิทัศน์อย่างมีส่วนร่วมโดยการ

สัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้างด้วยกลุ่มตัวอย่างแบบมี

จุดประสงค์เฉพาะเจาะจง 

ผลการสํารวจ 

ผลิตสื่อวีดิทัศน์อย่างมีส่วนร่วม 

สื่อวีดิทัศน์อย่างมสี่วนร่วม ประเมิน

การพัฒนาการสอนด้วยสื่อวีดิทัศน์ผ่านระบบเว็บไซต์ 

ระบบเว็บไซต์สําหรับพัฒนาการ

สอนด้วยสื่อวีดีโออย่างมสี่วนร่วม 

ผ่าน ไม่ผ่าน แก้ไข 

ประเมิน

ผล 

ผ่าน ไม่ผ่าน แก้ไข 
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วิธีดําเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
  ประชากร คือ ครู ท่ีสอนและนักเรียนท่ี
บกพร่องทางการได้ยินท่ีเรียนวิชาในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียน
นครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา  
 กลุ่มตัวอย่าง ใช้วิธีเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบมี
จุดประสงค์เฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) 
เป็นกลุ่มครู ท่ีสอนและกลุ่มนักเรียนท่ีบกพร่อง
ทางการได้ยินในระดับมัธยมต้นท่ีเรียนวิชาในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีใน
โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จํานวนกลุ่มละ 
10 คน รวมกลุ่มตัวอย่างท้ังหมด 20 คน เพ่ือใช้ใน
การสํ ารวจความคิด เห็น เ ก่ียว กับการพัฒนา
คุณลักษณะสื่อวีดิทัศน์อย่างมีส่วนร่วมระหว่างกลุ่ม
ครูและกลุ่มนักเรียนในการสอนวิชาในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี รวมถึงการ
ประเมินประสิทธิผลของสื่อวีดิทัศน์บนเว็บด้วย 
 2. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย  
  2.1 สื่อวีดิทัศน์แบบมีส่วนร่วมเพ่ือการ
พัฒนาการสอนในวิชาของกลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพและเทคโนโลยี   
  2.2 ระบบเว็บไซต์เพ่ือการพัฒนาการสอน
ด้วยสื่อวีดิทัศน์ในวิชาของกลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพและเทคโนโลยี   
  2.3 แบบสัมภาษณ์แบบไม่มี โครงสร้าง 
(Unstructured Interview) มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ต้องการข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกลุ่มผู้สอน
ท่ีมีประสบการณ์ในการสอนและกลุ่มนักเรียนท่ี
บกพร่องทางการได้ยินต่อการเลือกวิชาในกลุ่มสาระ

การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีสําหรับการ
ผลิตสื่อวีดิทัศน์และคุณลักษณะท่ีใช้ในการนําเสนอ
บนสื่อวีดิทัศน์ในงานวิจัยนี้ โดยเน้น 3 ด้าน คือ 1) 
ด้านขนาดจอภาษามือ 2) ด้านตัวอักษร และ 3) 
ด้านภาษา (คําบรรยาย)   
  2.4 แบบทดสอบการเรียนของวิชาดอกไม้
สวยด้วยมือบนระบบเว็บไซต์  
  2.5 แบบสอบถาม (Questionnaire) มี
วัต ถุประสงค์ เ พ่ือใช้ ในการประเ มินผลความ
เหมาะสมของการสอนวิชา ดอกไม้สวยด้วยมือหนู 
ด้วยสื่อวีดิทัศน์บนระบบเว็บไซต์สําหรับนักเรียนท่ี
บกพร่องทางการได้ยิน โดยอาศัยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ 
และกลุ่มผู้ใช้ (ครูและนักเรียนท่ีบกพร่องทางการได้
ยิน) ดังนั้นจึงมีแบบสอบถาม 2 ชุดสําหรับ 2 กลุ่ม
ดังกล่าว ดังนี้   
   2 . 5 . 1  แ บ บ ส อ บ ถ า ม เ พ่ื อ ป ร ะ เ มิ น
ประสิทธิภาพจากผู้เชี่ยวชาญ มี 5 ด้าน คือ 1) ด้าน
ความสามารถตามความต้องการของผู้ ใช้  (User 
Requirements) 2) ด้านความสามารถในการทํางาน
ตามหน้าท่ีของระบบ (System Functions) 3) ด้าน
ความสะดวกและง่ ายต่ อการใช้ งาน (System 
Usability) 4) ด้านความรวดเร็วในการทํางานของ
ระบบ (System Responsiveness) และ 5) ด้านการ
รักษาความปลอดภัย (System Securities)  
  2 . 5 . 2  แ บ บ ส อ บ ถ า ม เ พ่ื อ ป ร ะ เ มิ น
ประสิทธิผลจากครูและนักเรียนท่ีบกพร่องทางการ
ได้ยิน มี 4 ด้าน คือ 1) ด้านความสามารถตาม
ความต้องการของผู้ใช้ (User Requirements) 2) 
ด้านความสามารถในการทํางานตามหน้าท่ีของ
ระบบ (System Functions) 3) ด้านความสะดวก
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และง่ายต่อการใช้งาน (System Usability) และ 
4) ด้านความรวดเร็วในการทํางานของระบบ 
(System Responsiveness)  
 3. การสร้างและพัฒนาเครื่องมือท่ีใช้ในการ
วิจัย  
  3.1 การผลิตสื่อวีดิทัศน์แบบมีส่วนร่วมบน
ระบบเว็บไซต์เพ่ือพัฒนาการสอนในวิชาของกลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ได้ทํา
การวางแผนการผลิตแบบ 3P ประกอบด้วย  
   3.1.1 ก่อนการผลิต เป็นการวางแผนและ
การจัดทําเนื้อหาด้วยการเขียนสคริปวิดีทัศน์แบบมี
ส่วนร่วมมาจากการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง
จากกลุ่มตัวอย่างแบบมีจุดประสงค์เฉพาะเจาะจง 
คือ กลุ่มครูผู้สอนจํานวน 10 คน และ กลุ่มนักเรียน
ท่ีบกพร่องทางการได้ยินจํานวน 10 คน ซ่ึงการ
สัมภาษณ์ประกอบด้วย ลักษณะการเรียนรู้ปัจจุบัน
ท่ีมีต่อการสอนในวิชาของกลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพและเทคโนโลยี ความคิดเห็นท่ีมีต่อ
คุณลักษณะท่ีเหมาะสมท่ีใช้ในการผลิตสื่อวีดิทัศน์ 
เป็นต้น และจากข้อมูลท่ีได้เหล่านี้  ผู้ วิจัยและ
ทีมงานจึงได้นํามาผลิตสื่อวีดิทัศน์แบบมีส่วนร่วม
ระหว่างครูและนักเรียน โดยเลือกวิชา ดอกไม้สวย
ด้วยมือเรา มาเป็นต้นแบบในการพัฒนาการสอน
อย่างมีส่วนร่วมด้วยสื่อวีดิทัศน์ผ่านระบบเว็บไซต์ 
ซ่ึงแบ่งออกเป็น 5 ตอน คือ 1) ตอนการสาธิตการ 
ทําท่ีคาดผมติดดอกไม้ 2) ตอนการสาธิตวิธีการทํา
ก๊ิบเสียบผมติดดอกไม้ 3) ตอนการสาธิตการทํา
หมวกติดดอกไม้ 4) ตอนการสาธิตการทํากระจกติด

ดอกไม้ และ 5) ตอนการสาธิตการทํากระเป๋าติด
ดอกไม้ และท้ัง 5 ตอนดังกล่าวได้นํามาเขียนสคริป
วีดิทัศน์ดังตัวอย่างท่ีแสดงในตารางท่ี 1  
    3.1.2 การผลิต (Production) เป็นการนําการ
วางแผนและสคริปวีดิทัศน์มาปฏิบัติผลให้เกิดรูปธรรม 
ดังภาพท่ี 3  
   3.1.3 หลังการผลิต (Post-Production) เป็น
การเข้าสู่ขบวนการตัดต่อวีดิ ทัศน์ ด้วยโปรแกรม 
EDIUS  โดยตัดต่อลําดับภาพ ลงเสียง ทําให้ได้สื่อวีดิ
ทัศน์ท่ีเหมาะสมจากการมีส่วนร่วมระหว่างครูและ
นักเรียนท่ีบกพร่องทางการได้ยินเพ่ือพัฒนาการสอน
วิชาในกลุ่ มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี จากนั้นนําไปพัฒนาบนระบบเว็บไซต์ ซ่ึง
อาศัยหลักการของการพัฒนาซอฟต์แวร์และหลักการ
ออกแบบเนื้อหาบนระบบเว็บไซต์มาประยุกต์ใช้กับการ
พัฒนาการสอนด้วยสื่อวีดิทัศน์อย่างมีส่วนร่วมสําหรับ
นักเรียนท่ีบกพร่องทางการได้ยิน เพ่ือให้นักเรียนท่ี
บกพร่องทางการได้ยินสามารถเข้าถึงเนื้อหาของวิชาใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โดย
มีการกําหนดสิทธิการใช้งานของระบบเป็น 3 ระดับ 
ได้แก่  
   ระดับท่ี 1 เป็นสิทธิของผู้ ดูแลระบบ 
(Administrator) โดยสามารถเข้าไปจัดการข้อมูล
สมาชิกจัดการข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ใช้งาน กําหนดสิทธิ์
การใช้งานผู้ใช้  
  ระดับท่ี 2 เป็นสิทธิของครูท่ีสอนนักเรียนท่ี
บกพร่องทางการได้ยิน สามารถจัดการข้อมูลคู่มือ 
จัดการข้อมูลภาษามือ จัดการแผนการจัดการเรียนรู้
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ตารางท่ี 1  ตัวอย่างการเขียนสคริปวิดีทัศน์วิชา ดอกไม้สวยด้วยมือ ในตอนการสาธิตการทําท่ีคาดผมติดดอกไม้  

- สคริปวีดิทัศน์เพ่ือการนําเสนอวิชา ดอกไม้สวยด้วยมือหนู กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
- ตอนท่ี 1 คือ การสาธิตการทําท่ีคาดผมติดดอกไม้  
- ผู้ดําเนินรายการ สาธิต  ภาษามือ คือ นายชิโนรส  สุวรรณเจริญ    
- เสียงพากย์ คือ อาจารย์สายสมร  เพชรอยู่   
- จัดทําโดย ทีมงานวิจัยของภาควิชาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   

ท่ี ภาพคอมพิวเตอร์กราฟิกส ์ คําบรรยาย/ดนตร ี
1 ตราสญัลักษณ์มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน ดนตรตีื่นเต้นเร้าใจ/ดึงดูด 
2 ตราสญัลักษณส์าขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ดนตรตีื่นเต้นเร้าใจ/ดึงดูด 
3 ร่วมกับตราสญัลักษณ ์(1, 2 และโรงเรียนนครราชสมีาปัญญานุกูล) ดนตรตีื่นเต้นเร้าใจ/ดึงดูด 
4 การนําเสนอ ดนตรตีื่นเต้นเร้าใจ/ดึงดูด 

5 

 

- ดนตรีตื่นเต้นเร้าใจ/ดึงดูด 
- เสียงบรรยายคําอ่านประกอบกับมี
ภาษามืออธิบายตามท้ังภาษาอังกฤษ
และภาษาไทย  

ท่ี ภาพคอมพิวเตอร์กราฟิกส ์ คําบรรยาย/ดนตร ี

6 

 

เสียงบรรยาย คําอ่านประกอบกับ มี
ภาษามืออธิบายตามท้ัง
ภาษาอังกฤษและภาษาไทย 

7 

 

เสียงบรรยาย คําอ่านประกอบกับ มี
ภาษามืออธิบายตามท้ัง
ภาษาอังกฤษและภาษาไทย 

8 

 

เสียงบรรยาย คําอ่าน 
ประกอบกับ มีภาษามืออธิบายตาม
ท้ังภาษาอังกฤษและภาษาไทย 

9 

 

เสียงบรรยาย คําอ่านประกอบกับ มี
ภาษามืออธิบายตามท้ัง
ภาษาอังกฤษและภาษาไทย 

10 

 

เสียงบรรยาย คําอ่านประกอบกับ มี
ภาษามืออธิบายตามท้ัง
ภาษาอังกฤษและภาษาไทย 
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11 

 
 
 

เสียงบรรยาย คําอ่านประกอบกับ มี
ภาษามืออธิบายตามท้ัง
ภาษาอังกฤษและภาษาไทย 

12 

 

- ดนตรีตื่นเต้นเร้าใจ/ดึงดูด 
- การนําเสนอวิดโีอนําเสนอโชว์
ผลงาน 

13 

 
 
 

- ดนตรีตื่นเต้นเร้าใจ/ดึงดูด 
- การนําเสนอวิดโีอนําเสนอโชว์
ผลงาน 

 จบ  

 
 

    

    

 
ภาพท่ี 3:  การถ่ายทําสื่อวีดิทัศน์วิชา ดอกไม้สวยด้วยมือหน ูตอนการสาธิตการทําท่ีคาดผมติดดอกไม้ 
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   ระดับท่ี 3 เป็นสิทธิของนักเรียนท่ีบกพร่อง
ทางการได้ยิน สามารถจัดการข้อมูลของตนเอง 
รับรู้ข้อมูลประชาสัมพันธ์ ข้อมูลแผนจัดการเรียนรู้ 
ข้อมูลคู่มือวิธีการทํา ข้อมูลคู่มือภาษามือ ข้อมูล
แบบทดสอบก่อนและหลัง ข้อมูลแบบประเมิน 
  สําหรับโครงสร้างการนําเสนอเนื้อหาบน
เว็บไซต์แสดงดังแผนภาพท่ี 4 
  3.2 การสร้างแบบทดสอบสําหรับการสอน
ของวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยีบนระบบเว็บไซต์ เป็นการทดสอบ
หลังจากได้ทําการเรียนรู้สื่อวีดิทัศน์เรียบร้อยแล้ว 
และแบบทดสอบนี้จะทําการหาความสอดคล้องของ
วัตถุประสงค์และเนื้อหา (Index of item 
Objective Congruence: IOC) โดยผู้เชี่ยวชาญ
จํานวน 3 ท่าน และ IOC ท่ีเหมาะสมจะมีค่า 0.5 
ข้ึนไป  
  3.3 การสร้างแบบประเมินคุณลักษณะสื่อวีดิ
ทัศน์แบบมีส่วนร่วมสําหรับการสอนของวิชาในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีบน
ระบบเว็บไซต์ เป็นการประเมินคุณลักษณะสื่อวีดิ
ทัศน์ว่าเหมาะสมเพียงใด และมีคุณลักษณะใดบ้าง
ท่ีต้องปรับปรุงแก้ไขต่อไป ซ่ึงข้อมูลในแบบประเมิน
แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 1) ข้อมูลท่ัวไปของผู้ทํา
การประเมิน และ 2) การแสดงความคิดเห็นต่อ
คุณลักษณะสื่อวีดิทัศน์และข้อเสนอแนะ และการ
ประเมินนี้มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) 5 ระดับ คือ  

    5 หมายถึง ความพึงพอใจในระดับมาก
ท่ีสุด 
  4 หมายถึง ความพึงพอใจในระดับมาก  
  3 หมายถึง ความพึงพอใจในระดับ 
ปานกลาง  
  2 หมายถึง ความพึงพอใจในระดับน้อย   
  1 หมายถึง ความพึงพอใจในระดับน้อย 
ท่ีสุด 
  3.4 การสร้างแบบสอบถามเพ่ือประเมิน
ประสิทธิ ภ าพจากผู้ เ ชี่ ย วชาญและประ เ มิน
ประสิทธิผลจากครูและนักเรียนท่ีบกพร่องทางการ
ได้ยิน เป็นแบบสอบถามชนิดปลายเปิด (Closed-
ended questionnaire) เป็นแบบสอบถามท่ี
กําหนดให้ผู้ตอบข้อความท่ีกําหนดให้ แล้วนํามา
ประมวลผลด้วยค่าเฉลี่ยและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
ในการวัดระดับแต่ละด้านดังกล่าวข้างต้นในแต่ละ
แบบสอบถามได้มีการวัดระดับความสําคัญ 5 ระดับ 
ตามมาตรวัดของลิเคิร์ท (Likert’s Scale) ดังนี้  
   ระดับค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 หมายถึง ระบบ
มีประสิทธิภาพหรือประสิทธิผลมากท่ีสุด  
   ระดับค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 หมายถึง ระบบ
มีประสิทธิภาพหรือประสิทธิผลมาก  
   ระดับค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 หมายถึง ระบบ
มีประสิทธิภาพหรือประสิทธิผลปานกลาง  
   ระดับค่าเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายถึง ระบบ
มีประสิทธิภาพหรือประสิทธิผลน้อย  
   ระดับค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 หมายถึง ระบบ
มี ประสิทธิภาพหรือประสิทธิผลน้อยท่ีสุด
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ภาพท่ี 4: หัวข้อของระบบเว็บไซต์สําหรับการพัฒนาการสอนอย่างมีส่วนรว่มด้วยสื่อวีดิทัศน์

วิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน

อาชีพและเทคโนโลยี 

1. Home หรือ หน้าแรก  1.1 เข้าสู่ระบบ  

1.2 ลืมรหัสผ่าน ?  

1.3 ลืมช่ือเข้าใช้งาน  

1.4 ลงทะเบียน   

2.ข้อมูลรายวิชาเลือก   2.1 วิชา ......... 

2.2 วิชา ......... 

…………………….. 

3.ข้อมูลพ้ืนฐาน    3.1 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับวิชา............. 

……………............. 

4.ข้อมูลคู่มือ    4.1 วิธีการทําหมวกติดดอกไม้  

4.2 วิธีการทําท่ีคาดผมติดดอกไม้  

4.3 วิธีการทําก๊ิบเสียบผมติดดอกไม้  

4.4 วิธีการทํากระเป๋าติดดอกไม้  

4.5 วิธีการทํากระจกติดดอกไม้  

5.ข้อมูลคู่มือภาษามือ  5.1 คู่มือภาษามอืวิชา งานอาชีพดอกไม้สวยด้วยมือหนู  

5.2 คู่มือภาษามอืวิชา..................................  

6.แบบทดสอบและแบบ

ประเมิน  

6.1 แบบทดสอบ  

6.2 แบบประเมิน   
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ผลการวิจัย  
 1. ผลของการประเมินสื่อวีดิทัศน์อย่างมีส่วน
ร่วมในแผนการเรียนรู้วิชา ดอกไม้สวยด้วยมือหนู 
วิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี  สําหรับนักเรียนท่ีบกพร่องทางการได้
ยิน ซ่ึงการพัฒนาสื่อวีดิทัศน์นี้เน้นท่ี 3 คุณลักษณะ
ของสื่อวีดิทัศน์ คือ ด้านขนาดจอภาษามือ ด้าน
ตัว อักษร และด้านภาษา ซ่ึงผล ท่ีได้จากการ
สัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้างด้วยกลุ่มตัวอย่างครู
และนักเรียนจํานวนละ 10 คน พบว่า 1) ด้านขนาด
จอภาษามือให้มีขนาดใหญ่อยู่ท่ีความกว้าง 252 พิก
เซล และความสูง 306 พิกเซล หรือ ขนาด 53 x 
53 เซนติเมตร 2) ด้านตัวอักษรมีขนาด 90 pt และ 
3) ด้านภาษา (คําบรรยายท้ังไทยและอังกฤษ) อยู่ท่ี 
80 pt และต้องรองลงมาจากด้านตัวอักษรในข้อ 2)  
และเม่ือสร้างสื่อวีดิทัศน์อย่างมีส่วนร่วมเรียบร้อย
แล้ว ได้นํากลับไปประเมินระดับความพึงพอใจกับ
กลุ่มตัวอย่างเดิม ซ่ึงผลการศึกษาพบว่า ผลการ
ประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับความพึงพอใจ
มากด้วยค่าเฉลี่ย 4.42 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
0.21 นอกจากนี้การศึกษานี้ได้วางเป้าหมายระดับ
ความพึงพอใจ 3.50 ข้ึนไป จะสามารถนําไปพัฒนา
บนระบบเว็บไซต์ได้ ซ่ึงผลการประเมินระดับความ
พึงพอใจท่ีได้สอดคล้องกับเป้าหมายท่ีวางเอาไว้  
 2. การพัฒนาสื่อวีดิทัศน์อย่างมีส่วนร่วมบน
ระบบเว็บไซต์สําหรับนักเรียนท่ีบกพร่องทางการได้
ยิน ในวิชา ดอกไม้สวยด้วยมือหนูนี้ เป็นรูปแบบ
การนําเสนอเนื้อหา และสถานการณ์จําลองของการ
สอน และรูปแบบของเนื้อหาประกอบด้วยหัวข้อ
ต่างๆ ได้แก่ การเข้าสู่ระบบ ข้อมูลรายวิชา ข้อมูล

พ้ืนฐาน ข้อมูลคู่มือ ข้อมูลคู่มือภาษามือ ข้อมูล
แบบทดสอบและแบบประเมิน ดังแผนภาพหัวข้อ
ของระบบเว็บไซต์ภาพท่ี 4 และสามารถเข้าไปดูได้
ท่ี http://110.164.64.57:81/udomluxteaching  
ท้ังนี้ระบบได้ถูกกําหนดสิทธิการใช้งานของระบบ
ออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่  
   ระ ดับ ท่ี  1 เ ป็นสิทธิ ของผู้ ดู แลระบบ 
(Administrator) โดยสามารถเข้าไปจัดการข้อมูล
สมาชิกจัดการข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ใช้งาน กําหนด
สิทธิ์การใช้งานของผู้ใช้  
   ระดับท่ี 2 เป็นสิทธิของอาจารย์ผู้สอน
นักเรียนท่ีบกพร่องทางการได้ยิน สามารถจัดการ
ข้อมูลคู่มือวิชาอาชีพดอกไม้สวยด้วยมือหนู จัดการ
ข้อมูลคู่มือภาษามือ จัดการแผนการจัดการเรียนรู้  
   ระดับท่ี 3 เป็นสิทธิของนักเรียนท่ีบกพร่อง
ทางการได้ยิน สามารถจัดการข้อมูลของตนเอง 
รับรู้ข้อมูลประชาสัมพันธ์ ข้อมูลแผนการจัดการ
เรียนรู้ ข้อมูลคู่มือวิชาอาชีพดอกไม้สวยด้วยมือหนู  
ข้อมูลคู่มือภาษามือ แบบทดสอบ และแบบประเมิน 
  การพัฒนาการสอนด้วยสื่อวีดิทัศน์อย่างมี
ส่วนร่วมระหว่างครูและนักเรียนท่ีบกพร่องทางการ
ได้ยิน ผ่านระบบเว็บไซต์ ได้นําระบบเว็บไซต์
ดังกล่าวมาประเมินหาประสิทธิภาพของผู้เชี่ยวชาญ
และประสิทธิผลของครู ท่ีสอนและนักเรียน ท่ี
บกพร่องทางการได้ยิน จากกลุ่มตัวอย่างท่ีสุ่มแบบมี
จุดประสงค์เฉพาะเจาะจงด้วยแบบสอบถามซ่ึงวัด
สมรรถนะประสิทธิภาพ 5 ด้าน และประสิทธิผล 4 
ด้าน  การประเมินประสิทธิภาพของผู้เชี่ยวชาญ มี
ท้ังหมด 9 คน โดยแบ่งกลุ่มผู้เชี่ยวชาญพิจารณา 
คือ กลุ่มเนื้อหาสื่อวีดิทัศน์จํานวน 3 คน กลุ่ม
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เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3 คน และ
กลุ่มระบบเว็บไซต์ 3 คน โดยเฉลี่ยแล้วอยู่ในระดับ
มีประสิทธิภาพมากท่ีสุด ซ่ึงสรุปดังตารางท่ี 2 และ
การประเมินประสิทธิผล มีท้ังหมด 20 คน โดยแบ่ง

ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ ครูท่ีสอน 10 คน และนักเรียน
ท่ีบกพร่องทางการได้ยิน 10 คน โดยเฉลี่ยแล้วอยู่
ในระดับมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด ซ่ึงสรุปดังดัง
ตารางท่ี 3  

 
ตารางท่ี 2  ผลสรุปการประเมินประสิทธิภาพจากผู้เชี่ยวชาญ 5 ด้าน 

รายการประเมิน M SD 
ระดับ

ประสิทธิภาพ 
1) ด้านความสามารถตามความตอ้งการของผู้ใช้  
   (User Requirements) 

4.58 0.55 มากท่ีสุด 

2) ด้านความสามารถในการทํางานตามหน้าท่ีของระบบ  
    (System Functions) 

4.60 0.26 มากท่ีสุด 

3) ด้านความสะดวกและง่ายต่อการใช้งาน  
    (System Usability) 

4.86 0.31 มากท่ีสุด 

4) ด้านความรวดเร็วในการทํางานของระบบ  
    (System Responsiveness)  

4.80 0.32 มากท่ีสุด 

5) ด้านการรักษาความปลอดภัย  
    (System Securities) 

4.78 0.30 มากท่ีสุด 

ค่าคะแนนเฉลี่ยรวม  4.72 0.35 มากท่ีสุด 

 
ตารางท่ี 3  ผลสรุปการประเมินประสิทธิผลของครูและนักเรียนท่ีบกพร่องทางการได้ยิน 4 ด้าน 

รายการประเมิน M SD 
ระดับ

ประสิทธิผล 
1) ด้านความสามารถตามความตอ้งการของผู้ใช้ (User 
Requirements) 

4.58 0.08 มากท่ีสุด 

2) ด้านความสามารถในการทํางานตามหน้าท่ีของระบบ (System 
Functions) 

4.85 0.26 มากท่ีสุด 

3) ด้านความสะดวกและง่ายต่อการใช้งาน (System Usability) 4.55 0.23 มากท่ีสุด 
4) ด้านความรวดเร็วในการทํางานของระบบ (System 
Responsiveness)  

4.73 0.30 มากท่ีสุด 

ค่าคะแนนเฉลี่ยรวม  4.68 0.22 มากท่ีสุด 
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อภิปรายผล  
   ปัจจุบันสื่อการเรียนการสอนของแผนการ
เรียนรู้วิชาต่างๆ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยีของนักเรียนท่ีบกพร่อง
ทางการได้ยิน โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล อยู่ 
ในรูปแบบหนังสืออิเล็กรอนิกส์ (E-book) เท่านั้น 
ดังนั้นงานวิจัยจัดทําข้ึนเพ่ือท่ีจะพัฒนาสื่อการเรียน
การสอนในรูปแบบสื่อวีดิทัศน์อย่างมีส่วนร่วมผ่าน
ระบบเว็บไซต์ โดยเริ่มจากการพัฒนาสื่อวีดิทัศน์ซ่ึง
เน้น 3 คุณลักษณะ 1) ด้านขนาดจอภาษามือ 2) 
ด้านตัวอักษร และ 3) ด้านภาษา (คําบรรยายท้ัง
ไทยและอังกฤษ) และการพัฒนาสื่อวีดิทัศน์ดังกล่าว
ก็ได้ผ่านการประเมินความพึงพอใจจากกลุ่มครูและ
นักเรียนท่ีบกพร่องทางการได้ยินจํานวน 20 คน ซ่ึง
ผลการประเมินอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก เม่ือ
นําผลของคุณลักษณะ 3 ด้านดังกล่าวเปรียบเทียบ 
กับคุณลักษณะของสื่อวีดิทัศน์ท่ีใช้อยู่ในปัจจุบันกับ
ผู้ ท่ีบกพร่องทางการได้ยิน จากการรายงานของ 
Thai Disabled Development Foundation 
(2013) และ National Broadcasting and 
Telecommunication Commission (2013) 
และคนปกติ จากข้อมูลของ MCOT Public 
Company Limited (2013) ซ่ึงพบว่ามีความ
แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดท้ัง 3 ด้าน คือ ด้าน
ขนาดจอภาษามือในงานวิจัยนี้ได้ใช้ขนาดกว้างและ
สูงเท่ากับ 252 และ 306 พิกเซล ซ่ึงขนาดใหญ่กว่า
คุณลักษณะของสื่อวีดิทัศน์ท่ีใช้อยู่ในปัจจุบันกับผู้ท่ี
บกพร่องทางการได้ยิน (121 และ 122 พิกเซล) แต่
น้อยกว่าคนปกติ (ซ่ึงมีหลายขนาดข้ึนอยู่กับความ
ละเอียดมาตรฐานตํ่า (320 และ 240 พิกเซล) ปาน

กลาง (640 และ 480 พิกเซล) และสูง (1,920 และ 
1080 พิกเซล) ของโทรทัศน์) ด้านตัวอักษรใน
งานวิจัยนี้ได้ใช้ขนาด 90 pt ซ่ึงขนาดใหญ่กว่า
คุณลักษณะของสื่อวีดิทัศน์ท่ีใช้อยู่ในปัจจุบันกับผู้ท่ี
บกพร่องทางการได้ยินและคนปกติ คือ 60 และ 40 
pt ตามลําดับ ด้านภาษา (คําบรรยายท้ังไทยและ
อังกฤษ) ในงานวิจัยนี้ได้ใช้ขนาด 80 pt ซ่ึงขนาด
ใหญ่กว่าคุณลักษณะของสื่อวี ดิ ทัศน์ ท่ีใช้อยู่ ใน
ปัจจุบันของคนปกติ คือ 40 pt สําหรับด้านภาษา
ของสื่อวีดิทัศน์ท่ีใช้อยู่ในปัจจุบันของผู้ท่ีบกพร่อง
ทางการได้ยินยังไม่มีการบรรยายภาษาอังกฤษใต้
ภาพมีแต่การบรรยายภาษาไทยใต้ภาพซ่ึงใช้ขนาด 
60 pt  ท้ังนี้ การท่ีงานวิจัยนี้ได้เพ่ิมคําบรรยาย
ภาษาอังกฤษใต้ภาพให้เทียบเท่ากับสื่อวีดิทัศน์ของ
คนปกติท่ัวไป อาจเป็นเพราะการศึกษานี้เน้นศึกษา
ในสถาบันการศึกษาเป็นหลักและกลุ่มตัวอย่างท่ี
ศึกษามีความต้องการเพ่ือท่ีจะนําไปใช้ในการศึกษา
อีกด้วย ประกอบกับการเตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียนในปี 2558   
   สําหรับการพัฒนาสื่อวีดิทัศน์ท่ีได้ดังกล่าว
ข้างต้น ผู้วิจัยได้ออกแบบโดยใช้องค์ประกอบของ
เทคโนโลยีมัลติมีเดียผสมผสานกับเทคโนโลยีการ
เผยแพร่ผ่ านระบบเว็บไซต์ โดยมีการจําลอง
สถานการณ์การสอนให้นักเรียนสามารถควบคุม
ข้ันตอนการเรียนรู้หรือศึกษา และโต้ตอบกับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ได้ด้วยตนเองจากการทดสอบก่อนและ
หลังของการสอน และการประเมินการสอนโดยสื่อ
วีดิทัศน์ท่ีได้พัฒนาข้ึนนี้ว่าต้องปรับปรุงอย่างใดบ้าง 
เพ่ือท่ีจะได้นําข้อเสนอแนะมาทําการปรับปรุงแก้ไข
เพ่ือให้ได้สื่อวี ดิทัศน์ท่ีเหมาะสม  และจากการ
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พัฒนาการสอนอย่างมีส่วนร่วมด้วยสื่อวีดิทัศน์ใน
แผนการเรียนรู้วิชา ดอกไม้สวยด้วยมือหนู ผ่าน
ระบบเว็บไซต์นี้ ได้มีการประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลจากผู้เชี่ยวชาญและผู้ใช้ (ครูท่ีสอนและ
นักเรียนท่ีบกพร่องทางการได้ยิน ณ โรงเรียน
ปัญญานุกูล) ซ่ึงผลประเมินอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
ท้ังนี้เม่ือพิจารณาด้านประเมินของผู้ใช้พบว่าอาจ
เป็นเพราะการพัฒนาเว็บไซต์นี้มีเป้าหมายชัดเจน
เพ่ือใช้ในครูผู้สอนและกลุ่มนักเรียนท่ีบกพร่อง
ทางการได้ยินของโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล
ท่ีเลือกเรียนวิชา ดอกไม้สวยด้วยมือหนู เป็น
กรณีศึกษาก่อน ดังนั้น ต้ังแต่การสํารวจความ
ต้องการของเว็บไซต์นี้ (Requirement) และการ
ประเมินผลด้านผู้ใช้เป็นกลุ่มเดียวกัน ดังนั้นผลของ
การประเมินในกลุ่มผู้ใช้จึงออกมาอยู่ในระดับมาก
ท่ีสุด สําหรับกลุ่มผู้เชี่ยวชาญอาจเป็นเพราะการ
เข้าถึงระบบเว็บไซต์นี้มีข้ันตอนไม่ยุ่งยากและใช้
เทคโนโลยีท่ีไม่ซับซ้อนซ่ึงสามารถดาวน์โหลดได้ทาง
อินเทอร์เนตมาประกอบกันจนเป็นระบบเว็บไซต์นี้ 
และประกอบการกับการพัฒนาระบบเว็บไซต์มี
เป้าหมายเพ่ือใช้เฉพาะกลุ่มจึงง่ายต่อการออกแบบ 
(ข้อคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญจากการประเมินประ
สิทธภาพ) ดังนั้นการพัฒนาการสอนในงานวิจัยนี้ 
สามารถเป็นประโยชน์ต่อผู้ท่ีมีความสนใจท่ีจะนําไป
ประยุกต์หรือพัฒนาต่อท้ังในด้านคุณลักษณะสื่อวีดิ
ทัศน์และการพัฒนาระบบเว็บไซต์เพ่ือเป็นสื่อการ
เรียนการสอนเพ่ือขยายผลต่อไป  
ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรนํารูปแบบการพัฒนาการสอนอย่างมี
ส่วนร่วมด้วยสื่อวีดิทัศน์ในวิชา ดอกไม้สวยด้วยมือ

หนู  กลุ่ มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ผ่านระบบเว็บไซต์ไปขยายผลในวิชา
อ่ืนๆ ด้วย โดยเฉพาะเนื้อหาวิชาท่ีมีลักษณะเป็น
นามธรรมสําหรับนักเรียนท่ีบกพร่องทางการได้ยิน 
เช่น วิชาในทางวิทยาศาสตร์เป็นต้น เพ่ือให้ผู้เรียน
สามารถเข้าถึงและฝึกฝนได้ตลอดเวลาโดยเฉพาะท่ี
บ้านยามเม่ือมีเวลาว่าง  
 2. ในการศึกษาต่อไปควรหาผลสัมฤทธิ์ทางการ
สอนของการพัฒนาการสอนอย่างมีส่วนร่วมด้วยสื่อ
วีดิทัศน์ในวิชา ดอกไม้สวยด้วยมือหนู กลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ผ่านระบบ
เว็บไซต์  
 

กิตติกรรมประกาศ  
  ง า น วิ จั ย ไ ด้ พั ฒ น า ต่ อ ย อ ด ม า จ า ก
โครงการวิจัยเรื่อง “ระบบประเมินคุณลักษณะของ
สื่อโทรทัศน์ท่ีเหมาะสมสําหรับนักเรียนท่ีบกพร่อง
ทางการได้ยินในระดับก่อนอุดมศึกษา” ซ่ึงได้รับทุน
สนับสนุนงบประมาณจากสํานักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา ภายใต้โครงการส่งเสริมการวิจัยใน
อุดมศึกษา ประจําปี 2556  โดยมุ่งเน้นศึกษาการ
พัฒนาการสอนอย่างมีส่วนร่วมด้วยสื่อวีดิทัศน์ใน
วิชา ดอกไม้สวยด้วยมือหนู กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ผ่านระบบเว็บไซต์ ซ่ึง
สําเร็จลุล่วงได้ด้วยดี โดยได้รับความร่วมมือและ
ความกรุณาจากบุคคลหลายๆ ฝ่าย โดยเฉพาะขอ
กล่าวขอบคุณอาจารย์จากโรงเรียนนครราชสีมา
ปัญญานุ กูล ได้แก่ อาจารย์สายสมร เพชรอยู่ 
อาจารย์ ชิ โนรส  สุ ว รรณเจริญ และอาจารย์     
ปภาวรินทร์ กองอินทร์ ท่ีได้สละเวลาในการให้
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คําปรึกษา คําแนะนํา การให้ข้อมูลเก่ียวกับกลุ่มวิชา
เลือก และสถานท่ีท่ีถ่ายทําในการผลิตสื่อโทรทัศน์ท่ี 
เหมาะสมสําหรับนักเรียนท่ีบกพร่องทางการได้ยิน 

รวมถึงอาจารย์ ท่านอ่ืนๆ และกลุ่มนักเรียนท่ี
บกพร่องทางด้านพิการอ่ืนๆ ท่ีให้ความร่วมมือใน
งานวิจัยนี้ 
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