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บทคดัย่อภาษาไทย  

58251202 : การศึกษาตลอดชีวติและการพฒันามนุษย ์แผน ก แบบ ก 2 
ค าส าคญั : สภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้, โรงเรียนโสตศึกษา, นกัเรียนท่ีมีความบกพร่อง
ทางการไดย้นิ 

นางสาว ภัทรานิษฐ  สงประชา: สภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักเรียนใน
โรงเรียนโสตศึกษา อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ : ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ภทัรพล มหาขนัธ์ 

 
วตัถุประสงค์งานวิจยัน้ีเพื่อศึกษาสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักเรียนใน

โรงเรียนโสตศึกษา 6 ดา้น คือ 1) ดา้นอาคารสถานท่ี 2) ดา้นหลกัสูตร 3) ดา้นการเรียนการสอน 4) 
ด้านการให้บริการผู ้เรียน  5) ด้านการจัดกิจกรรมผู ้เรียน  และ  6) ด้านสังคมกลุ่มเพื่อน  และ
เปรียบเทียบระดบัการรับรู้สภาพแวดลอ้มของครูและนกัเรียน ผูว้จิยัใชว้ิธีการวิจยัแบบผสมผสานท่ี
ได้บูรณาการวิธีการวิจยัเชิงปริมาณและการวิจยัคุณภาพเขา้ด้วยกนั โดยใช้แบบสอบถามในการ
รวบรวมขอ้มูลจากครูและนกัเรียนในโรงเรียนโสตศึกษา ปีการศึกษา 2561 จ านวน 381 คน และใช้
การสัมภาษณ์เชิงลึกในการเก็บรวบรวมขอ้มูล จ านวน 7 คน สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ 
การวเิคราะห์ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการวเิคราะห์เน้ือหา 

ผลการวจิยัพบวา่ 

1. ข้อมูลทั่วไปครูและนักเรียนท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงและ
ระยะเวลาท่ีปฏิบติังานหรือศึกษาอยูใ่นโรงเรียนโสตศึกษาส่วนใหญ่อยูท่ี่ 0-5 ปี  

2. ระดบัการรับรู้สภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ของนกัเรียนในโรงเรียนโสตศึกษา
ของครูโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก และสภาพแวดลอ้มดา้นกิจกรรมผูเ้รียนมีค่าเฉล่ียของระดบัการ
รับรู้มากท่ีสุด ส่วนดา้นสังคมกลุ่มเพื่อนมีค่าเฉล่ียของระดบัการรับรู้นอ้ยท่ีสุด  

3. ระดบัการรับรู้สภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ของนกัเรียนในโรงเรียนโสตศึกษา
ของนักเรียนโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก และสภาพแวดล้อมด้านกิจกรรมผูเ้รียนมีค่าเฉล่ียของ
ระดบัการรับรู้มากท่ีสุด ส่วนดา้นสังคมกลุ่มเพื่อนมีค่าเฉล่ียของระดบัการรับรู้นอ้ยท่ีสุด  

4. การเปรียบเทียบระดบัการรับรู้สภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักเรียนใน
โรงเรียนโสตศึกษาของครูและนกัเรียนโดยภาพรวมแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05 และเม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ สภาพแวดลอ้มดา้นสังคมกลุ่มเพื่อนมีระดบัการรับรู้ของครูและ

 



  จ 

นกัเรียนแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั.05 
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บทคดัย่อภาษาองักฤษ  

58251202 : Major (LIFELONG EDUCATION AND HUMAN DEVELOPMENT) 
Keyword : Environment supports, Deaf students, School for the deaf 

MISS PATTRANIT SONGPRACHA : THE ENVIRONMENT SUPPORTTING 
STUDENTS LEARNING IN SCHOOL FOR THE DEAF THESIS ADVISOR : ASSISTANT 
PROFESSOR PH.D. PATTARAPOL MAHAKAN 

The purpose of this research is to study 6 aspects of the environment supporting 
students learning in school for the deaf, including: 1) building 2) curriculum 3) learning and 
teaching 4) services for students 5) activities for students and 6) peer relationships, and to 
compare the environment management according to the perception of teachers and students. This 
research used a mixed-method design. Quantitative data were collected through questionnaires 
from 381 teachers and students in the school for the deaf in the 2018 academic year. Qualitative 
data were collected through in-depth interviews from 7 key informants. The statistical analysis 
were mean, standard deviation,  t-test. and content analysis 

The research results were: 

1. The environment supporting students learning in school for the deaf, showed the 
most of teachers and their students are female. They are working and studying in the school for 
the deaf between 0-5 years. 

2. The environment supporting students learning in school for the deaf, according to 
the satisfaction with the overall of teacher’s perception in the high level. And the activities for 
students have the highest mean scores. As for the peer relationships with the lowest level of 
awareness. 

3.The environment supporting students learning in school for the deaf, according to 
the satisfaction with the overall of student’s perception in the high level. And the activities for 
students have the highest mean scores. As for the peer relationships with the lowest level of 
awareness. 

4.The environment supporting students learning in school for the deaf, the teachers 
and their students have perceived levels of environmental aspects which were not different in 
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significant level of perception of teachers and students at the .05 level. When considering each 
aspect, it was found that the peer relationships there was a different statistically significant level 
of perception of teachers and students at the .05 level. 
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ขอขอบพระคุณผูบ้ริหาร ครู และนกัเรียนในโรงเรียนโสตศึกษาทุกแห่งท่ีให้ความร่วมมือ
อยา่งดียิ่งในการเก็บขอ้มูลการวิจยั ส่งผลให้ผูว้ิจยัสามารถด าเนินการวิจยั จนส าเร็จลุล่วงดว้ยดีคุณค่า
หรือประโยชน์อนัเกิดจากวิทยานิพนธ์เล่มน้ี ผูว้ิจยัขอน้อมบูชาแด่พระคุณบิดา มารดา ครู อาจารย ์ท่ี
อบรมสั่งสอน แนะน า ใหก้ารสนบัสนุนและใหก้ าลงัใจอยา่งดียิง่เสมอมา 
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บทที ่1  

บทน า 
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
การศึกษาเป็นปัจจัยพื้ นฐานท่ีส าคัญในการพัฒนาคนให้ มีความรู้ ความสามารถ  

เพื่อเป็นทกัษะพื้นฐานในการด ารงชีวิตตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั และยิ่งเขา้สู่ศตวรรษท่ี 21 จะตอ้งเผชิญ
กับการเปล่ียนแปลงจากผลท่ีเกิดจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ข้อมูลข่าวสาร ภาวะวิกฤติ 
ทางเศรษฐกิจ ภาวะท่ีมีทรัพยากรจ ากัด จากสถานการณ์การเปล่ียนแปลงเหล่าน้ีท าให้การจัด
การศึกษาจึงเป็นส่ิงส าคญั และจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการพฒันาประเทศ การปฏิรูปการศึกษาส่งผลให้
เกิดการเป ล่ียนแปลงองค์ประกอบในการจัดการศึกษา ได้แก่  การปฏิ รูปการบริหารและ 
การจดัการ การปฏิรูปหลกัสูตร การปฏิรูปกระบวนการเรียนการสอน การพฒันาวิชาชีพครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเพื่อหวงัผลว่าคุณภาพและมาตรฐานสูงข้ึน โดยเฉพาะระดบัสถานศึกษา 
ตอ้งร่วมกนัพฒันาหลกัสูตร จดักระบวนการเรียนการสอนท่ีสนองต่อความตอ้งการของนักเรียน  
มุ่งให้นักเรียนมีคุณภาพและมาตรฐานสูงข้ึน เอ้ือต่อการพฒันาตนเอง ชุมชน สังคม และประเทศ
อย่างย ัง่ยืน ทั้ งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม และส่ิงแวดล้อม เท้ือน ทองแก้ว (2553)  
และกระแสการปรับเปล่ียนทางสังคมท่ีเกิดข้ึนในศตวรรษท่ี 21 ส่งผลต่อวิถีการด ารงชีพของสังคม
อย่างทัว่ถึง โรงเรียนจึงต้องมีความต่ืนตวั และเตรียมพร้อมในการจดัการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียน 
มีทกัษะส าหรับการออกไปด ารงชีวิต และสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบบัท่ี 11 (พ.ศ.2543 - 2559) กล่าววา่ เตรียมความพร้อมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศ
ให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงอย่างเหมาะสม โดยให้ความส าคัญ 
กบัการพฒันา และสังคมไทยให้มีคุณภาพ มีโอกาสเขา้ถึงทรัพยากร และไดรั้บประโยชน์จากการ
พฒันาเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นธรรม สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้ เทคโนโลย ี
นวตักรรมและความคิดสร้างสรรค ์เป้าหมายของแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบบัปรับปรุง (พ.ศ.2552 -
2559) กล่าวว่า สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการพัฒนาคนอย่างมีคุณภาพและย ัง่ยืน  
มีการน าเทคโนโลยีมาใช้เพื่อการศึกษา จัดการการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพกระจายอ านาจ 
สู่โรงเรียน เขตพื้นท่ี องค์การปกครองสู่ท้องถ่ิน ความร่วมมือจากทุกภาค รวมทั้ งความร่วมมือ 
ในภูมิภาคและนานาชาติน าไป สู่ความสามารถในการร่วมมือและแข่งขันของประเทศ  
การอยู่ร่วมกนัอย่างสันติมีการพึ่ งพาอาศยัและเก้ือกูลกนั (ส านักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ. 
2551: 4) 
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ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2)  
พ.ศ.2545 มาตรา 24 ระบุไวว้่า การจดักระบวนการเรียนรู้ให้โรงเรียนและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
ด าเนินการสนบัสนุนให้ครูสามารถจดับรรยากาศสภาพแวดลอ้ม ส่ือการเรียนการสอน ส่ิงอ านวย
ความสะดวกเพื่อก่อให้เกิดการเรียนรู้ การวิจยัเป็นส่วนหน่ึงในกระบวนการเรียนรู้ ครูและนกัเรียน
อาจเรียนรู้ไปพร้อมจากส่ือการเรียนแหล่งวิทยาการประเภทต่าง ๆ (ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ, 2542) โรงเรียนจึงเป็นหน่วยงานท่ีส าคญัของการจดัการศึกษา มีบทบาทในดา้น
ต่าง ๆ ท่ีให้นกัเรียนไดรั้บความรู้ และเป็นหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งด าเนินการให้นักเรียนทุกคนตอ้ง
ได้รับบริการทางการศึกษา เห็นได้ว่าองค์ประกอบท่ีส าคญั คือ การจดัสภาพแวดล้อมโรงเรียน  
การสร้างบรรยากาศ สภาพแวดล้อมโรงเรียนท่ีดีช่วยส่งเสริมและปลูกฝังให้นกัเรียนเป็นบุคคลท่ี
พร้อมด้วยความรู้ ความสามารถ ความเจริญทางร่างกายและจิตใจ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั Poster (1999) 
การจดัสภาพแวดลอ้มโรงเรียนใหมี้ความสวยงามสะดวกสบาย มีการพฒันาส่ิงแวดลอ้มท่ีอยูร่อบ ๆ
จดับรรยากาศสภาพแวดลอ้มท่ีหมาะสมเอ้ือต่อการเรียนรู้ เน้นให้โรงเรียนดูแลรักษาความสะอาด 
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีพฒันาการเรียนการสอน การสร้างความสัมพนัธ์กบัผูป้กครอง และ
ชุมชน การตอบสนองความตอ้งการของผูเ้รียน การให้บริการนกัเรียน และสอดคลอ้งกบั Blanford 
(2006) การจดัสภาพแวดลอ้มมีความส าคญัต่อการบริหารโรงเรียนให้เกิดคุณภาพ ประกอบไปดว้ย 
การจดัอาคารสถานท่ี การจดัการเรียนการสอน การจดับรรยากาศการเรียนรู้ การจดัส่ิงอ านวยความ
สะดวกในด้านการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร การจดัชุมชนแห่งการเรียนรู้ การสร้าง
ความสัมพนัธ์ระหว่างนักเรียน ครู และชุมชน กระทรวงศึกษาธิการ (2545) กล่าวว่า ผูบ้ริหาร
โรงเรียนเป็นผู ้น าหลักสูตรไปใช้ในการจัดสภาพแวดล้อม เพื่อเอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักเรียน  
การพฒันาบุคลากรให้มีความรู้ของการจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นนักเรียน รัฐตอ้งด าเนินการ
ส่งเสริมสนบัสนุนทรัพยากรเพื่อการจดัการศึกษา การเพิ่มช่องทางและโอกาสการเรียนรู้ดว้ยตนเอง
ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอธัยาศยั สนับสนุนด้านวิชาการ 
งบประมาณ มีแผนพฒันาหน่วยงาน จ านวนนักเรียนเขา้เรียนครบตามเกณฑ์ อาคารสถานท่ีและ 
ส่ิ งอ านวยความสะดวกตามเกณฑ์  เป็นองค์กรแห่งส่ิงแวดล้อมท่ี ดี การเรียน รู้ท่ีปลอดภัย  
มีความกา้วหนา้ล ้าสมยั และพฒันาอยา่งต่อเน่ือง โรงเรียนมีหลกัสูตรแบบบูรณาการการท่ีสอดคลอ้ง
กบัทอ้งถ่ินและชุมชน สามารถประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง (Taba, 1962) สอดคล้องกบั
มาตรฐานการศึกษาของชาติมาตรฐานท่ี 3.3 การจดัการศึกษา การจดัการเรียนรู้กระบวนการเรียนรู้ท่ี
เน้นนกัเรียนเป็นส าคญั คือ นกัเรียนไดเ้ห็นแบบอยา่งท่ีดี ฝึกการคิด พฒันาความคิดให้นกัเรียนคิด
เป็นระบบท่ีสร้างสรรค์ เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง กิจกรรมสามารถพฒันาให้นักเรียนได้เรียน 
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ตรงตามความสนใจ มีความสุขในการเรียน จดัหาและพฒันาแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย (ส านกังาน
ปลดักระทรวงศึกษาธิการ, 2555)   

โรงเรียนเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ท่ีจะตอ้งส่งเสริมสร้างนกัเรียนให้ไดรั้บโอกาสและ
ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพของนักเรียน โรงเรียนโสตศึกษาเป็นองค์กรหน่ึงท่ีมี
ภาระหน้าท่ีให้บริการทางการศึกษาแก่นักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้ิน มีการจดัการเรียน
การสอนอยู่ภ ายใต้ก ารควบ คุม ดูแลของสั งกัดกองการศึกษาพิ เศษ  กรมสามัญ ศึกษ า 
กระทรวงศึกษาธิการซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีสนับสนุนการจดัการศึกษานักเรียนท่ีมีความ
บกพร่องทางการได้ยิน ซ่ึงในประเทศไทยเร่ิมข้ึนเม่ือวนัท่ี 10 ธันวาคม พ.ศ.2494 เป็นวนัท่ีระลึก 
วา่ดว้ยสิทธิมนุษยชนปีท่ี 3 ของสหประชาชาติ โดยกระทรวงศึกษาธิการไดเ้ปิดเป็นหน่วยทดลอง
สอนคนหูหนวกข้ึนท่ีโรงเรียนเทศบาล 17 (วดัโสมนสัวรวิหาร) มีนกัเรียนคร้ังแรก 12 คน โดยใช้
การเรียนการสอนท่ีเนน้ให้เด็กพูด ครูใหญ่โรงเรียนสอนคนหูหนวกคนแรกช่ือ ม.ร.ว.หญิงเสริมศรี 
เกษมศรี ไดป้ระกาศขอบริจาคท่ีดินเพื่อก่อสร้างโรงเรียนสอนคนหูหนวกจากผูมี้จิตศรัทธาทราบถึง
คุณหญิงโต๊ะ นรเนติบญัชากิจ ท่านมอบท่ีดินเน้ือท่ี 5 ไร่ 1 งาน 50 ตารางวา พร้อมตึกท่ีอยูอ่าศยัและ
ก าหนดให้ทรัพย์สินดังกล่าวเป็น “มูลนิธิเศรษฐเสถียร” เพื่อเป็นอนุสรณ์แก่ตระกูลเศรษฐบุตร  
เป็นนามสกุลของพระยานรเนติบญัชากิจและตระกูลโชติกเสถียร อนัเป็นนามสกุลเดิมของท่าน 
มูลนิธิดงักล่าวได้ร่วมกบักระทรวงศึกษาธิการ โดยมี พณฯม.ล.ป่ิน มาลากุล เป็นผูจ้ดัตั้งโรงเรียน 
สอนคนหูหนวกแห่งแรกของประเทศไทยข้ึนในปี พ.ศ. 2495 ปัจจุบนัคือ โรงเรียนเศรษฐเสถียร  
ในพระราชูปถัมภ์  และภายหลัง เม่ื อว ัน ท่ี  12 สิ งห าคม  พ .ศ .2507 มู ล นิ ธิ เศรษฐ เส ถียร  
ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าสิ ริกิ ต์ิพระบรมราชินีนาถทรงรับไว้ใน 
พระราชินูปถมัภ ์และเปล่ียนช่ือเป็น“มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวกในพระราชินูปถมัภ”์ตั้งแต่นั้นมา 

โรงเรียนโสตศึกษาในประเทศไทยปัจจุบนัเป็นโรงเรียนศึกษาพิเศษประเภทประจ า 
ส านั กบ ริห ารงาน ก าร ศึ กษ าพิ เศษ  ส านั ก งาน คณ ะกรรมก ารก าร ศึ กษ าขั้ น พื้ น ฐ าน 
กระทรวงศึกษาธิการ มีโรงเรียนโสตศึกษาทั้งหมดจ านวน 21 โรงเรียน จดัการเรียนการสอนตั้งแต่
ระดบัอนุบาลจนถึงระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย บางโรงเรียนมีการจดัการเรียนการสอนสายอาชีพ
ในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย เขา้ศึกษาทั้งในรูปแบบอยูป่ระจ าและไปกลบั  โดยรัฐบาลเป็นผูอ้อก
ค่าใช้จ่ายในการศึกษาเล่าเรียนให้ทั้งหมด ใช้รูปแบบการบริหารโรงเรียนเช่นเดียวกบัการบริหาร
โรงเรียนศึกษาพิเศษทั่วไป (ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ, 2555) โดยโรงเรียนโสตศึกษามี
หนา้ท่ีจดัการศึกษาให้นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้ินใหไ้ดรั้บการศึกษาและมีคุณภาพดว้ย
วิธีการท่ีหลากหลายและเหมาะสมเพื่อพฒันาให้เต็มศกัยภาพ เป็นหน่วยงานภายใตก้ารก ากบัดูแล
ของส านกับริหารงานการศึกษาพิเศษ ซ่ึงการเสริมสร้างสมรรถภาพหรือความสามารถของนกัเรียน
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ให้มีสภาพท่ีดียิ่งข้ึนการด ารงชีวิตประจ าวนัหรือความสามารถท่ีมีอยูจ่ากเดิมโดยอาศยักระบวนการ
ทางการแพทย ์การศึกษา สังคม อาชีพ และกระบวนการอ่ืนๆ เพื่อให้นักเรียนท่ีมีความบกพร่อง
ทางการไดย้ินมีโอกาสและสามารถด ารงชีวิตไดด้ว้ยตนเอง อยูร่่วมในสังคมได้อย่างเต็มศกัยภาพ 
เพื่อเป็นก าลงัส าคญัในการพฒันาประเทศและให้บุคคลพิการทุกประเภทมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีอาชีพ 
ด ารงชีวติอยูร่่วมในสังคมทัว่ไปอยา่งเป็นสุข   

โรงเรียนจึงต้องมีส่ิงท่ีเป็นองค์ประกอบส าคัญได้แก่ ด้านการจัดสภาพแวดล้อม 
ดา้นอาคารสถานท่ี ความสะอาด ความเป็นระเบียบ การตกแต่งห้องเรียน เนน้ให้มีการใชป้ระโยชน์
ท่ีหลากหลายของห้องเรียน ห้องสมุด ส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ จดัให้พอเพียงและอยูใ่นสภาพ
ใชก้ารไดดี้ ควรท่ีจะมีการบ ารุงดูแลอาคารสถานท่ีให้มีสภาพท่ีดี ดา้นการจดัการเรียนการสอนควร
ท่ีจะมีการจดัสภาพแวดล้อมท่ีส่งเสริมให้นักเรียนไดพ้ฒันาตามธรรมชาติและเต็มศกัยภาพ มีส่ือ
อุปกรณ์การเรียนการสอนท่ีเพียงพอ สภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ส่งเสริมให้นักเรียนไดคิ้ด
วเิคราะห์ ดา้นการจดักิจกรรมนกัเรียน โรงเรียนควรมีวธีิการจดักิจกรรมท่ีหลากหลายและเหมาะสม
กบันกัเรียน ส่งเสริมให้นกัเรียนไดเ้ลือกเรียนตามความสนใจ กิจกรรมทั้งภายในและภายนอกของ
ห้องเรียนได้เรียนรู้และสัมผสักับประสบการณ์จริง เพื่อให้นักเรียนเกิดความสุขและสนุกกับ
กิจกรรม ซ่ึงจะท าใหเ้กิดพฒันาการทางความคิด เกิดการเรียนรู้จากการท ากิจกรรมร่วมกนั ช่วยเหลือ
ซ่ึงกนัและกนั สามารถท ากิจกรรมเป็นกลุ่ม ส่งผลให้นกัเรียนมีความเขา้ใจตนเองมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดี
ระหว่างนักเรียนด้วยกนั และด้านการให้บริการส่ิงอ านวยความสะดวกจดักิจกรรมเสริมความรู้
ได้รับประสบการณ์จากนอกจากการเรียนการสอน เอ้ืออ านวยนักเรียนให้พร้อมในการเรียน  
ให้ความสะดวกสบาย รวมถึงสร้างความพึงพอใจให้แก่นกัเรียนอย่างมีความสุข ดงันั้น การปรับ
สภาพแวดล้อมส าหรับโรงเรียนโสตศึกษาจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้นักเรียนท่ีมีความ
บกพร่องทางการได้ยินสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ การศึกษาส าหรับนักเรียนท่ีมีความ
บกพร่องทางการไดย้นิจึงแตกต่างไปจากเด็กปกติทัว่ไปเน่ืองจากไม่สามารถรับขอ้มูลผา่นการไดย้ิน 
ไม่ว่าจะใส่เหรือไม่ใส่เคร่ืองช่วยฟังก็ตาม โดยทั่วไปหากตรวจการได้ยินจะสูญเสียการได้ยิน
ประมาณ 90 เดซิเบลข้ึนไป เม่ือเปรียบเทียบระดบัการได้ยินของเสียงปกติดังไม่เกิน 25 เดซิเบล  
จึงท าให้การรับรู้และการส่ือสารนั้ นต้องใช้ภาษามือ ดังนั้ น การจดัการศึกษาส าหรับนักเรียน 
ท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยินจึงเน้นการสอนภาษามือควบคู่กับการเขียนการอ่านภาษาไทย 
เพื่ อให้ อ่ านออก เขียนได้   แต่โรงเรียน ท่ี รับนัก เรียน ท่ี มี ความบกพ ร่องด้านการได้ยิน 
ยงัมีจ ากดั  เน่ืองจากความรู้  ความเขา้ใจและความพร้อมของครูในการจดัการเรียนรู้ในโรงเรียนปกติ
ท่ีจะใหค้วามรู้แก่นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิมีขอ้จ ากดั  ท าใหมี้อุปสรรคในการส่ือสาร
กัน เพราะว่านักเรียนท่ีบกพร่องทางการได้ยินจะต้องเข้ามาเรียนในชั้นเรียนร่วมกับนักเรียน 
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ท่ีมีการไดย้ินในกลุ่มสาระวชิาหลกัทั้ง 8 กลุ่มสาระ ไดแ้ก่ สาระวิชาภาษาไทย  คณิตศาสตร์  สังคม
ศึกษาศาสนาและวฒันธรรม วิทยาศาสตร์การงานพื้นฐานอาชีพ   สุขศึกษาพลศึกษา   ศิลปะ
นาฎศิลป์  และภาษาต่างประเทศ  ตามความสามารถรายบุคคลท่ีจะสามารถเรียนรู้ส่ือสารร่วมกบั
เพื่อน ๆ ได้ เม่ือนักเรียนเข้าสู่ระบบการศึกษาเรียนร่วมในชั้นกับนักเรียนปกติทั่วไป ในการให้
ความรู้แก่นักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยินเป็นอุปสรรคต่อครูผูส้อนหลายคน เน่ืองจาก 
มีปัญหาท่ีหากครูไม่รู้จกันักเรียน ไม่เข้าใจวิธีการส่ือสารท่ีถูกวิธีเพราะไม่เคยได้รับการอบรม 
ด้านภาษามือหรือการพูด และฟังโดยใช้วิธีการมองปาก  ท าให้ครูจะไม่เข้าใจนักเรียน นักเรียน 
ท่ีมีความบกพร่องทางการยินก็จะไม่เขา้ใจครูจะท าให้เป็นอุปสรรค อีกทั้งเม่ือนกัเรียนเขา้สู่ระบบ
โรงเรียนแล้วผูป้กครองก็จะคิดว่าเป็นการแบ่งเบาภาระของตนเองก็จะวางมือปล่อยให้โรงเรียน
แกปั้ญหาไป เพราะตนเองตอ้งหาเชา้กินค ่าและขาดการติดต่อกบัโรงเรียนไปเลยใหค้รู และโรงเรียน
แกปั้ญหาในการจดัการเรียนการสอนตามความสามารถของครู ดงันั้น ครูจึงเป็นทั้งครู ทั้งพ่อแม่และ
ผูดู้แลเอาใจใส่ตลอดเวลาท่ีนกัเรียนอยู่ในโรงเรียน รวมไปถึงนอกเวลาเรียนท่ีนกัเรียนพกัอาศยัอยู่
ในโรงเรียนหรือเรียกวา่ เรือนนอน จึงท าให้กลุ่มเพื่อนมีความส าคญักบัการเรียน การใช้ชีวิตอยูใ่น
โรงเรียน เพราะสามารถใช้ภาษามือในการส่ือสาร และบางคร้ังเพื่อนสามารถอธิบายให้เข้าใจ
มากกว่าครู แต่ก็มีนักเรียนบางส่วนท่ีไม่อยากมาโรงเรียนเพราะตนเองเข้ากับเพื่อนไม่ได ้
ส่ิงแวดล้อมของโรงเรียนจึงเป็นส่ิงส าคญัมากส าหรับนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน 
เน่ืองจากส่ิงแวดล้อม หมายถึง ส่ือการเรียนการสอน บรรยากาศ กลุ่มเพื่อน หลักสูตรโรงเรียน 
ส่ิงแวดล้อมทางกายภาพต่าง ๆ ของโรงเรียน ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีช่วยส่งเสริม 
การเรียนรู้ของนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้ิน สอดคล้องกบั Astin (1971) ท่ีเสนอไวว้่า 
การจัดสภาพแวดล้อมนับเป็นปัจจัยท่ีมีความส าคัญต่อการสร้างบรรยากาศในสถานศึกษา  
หากสถานศึกษาใดมีบรรยากาศท่ีดีก็จะท าให้นักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษาเกิดความรู้สึก
พอใจ ภูมิใจ อบอุ่นใจ สบายใจ รู้สึกในความเป็นเจา้ของและอยากมาโรงเรียน ส่วนสถานศึกษาท่ีมี
บรรยากาศไม่ดีจะท าให้สมาชิกเกิดความรู้สึกเบ่ือหน่าย ห่างเหิน เฉยเมย วา้เหว่ และไม่อยากมา
โรงเรียน ท าใหส่้งผลกระทบต่อกระบวนการเรียนรู้ของนกัเรียนและการท างานของครูเช่นกนั 

ผูว้ิจยัไดศึ้กษาแนวคิดเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มในโรงเรียน สรุปไดว้่า สภาพแวดลอ้ม 
ในโรงเรียนเป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัในการก าหนดนโยบายท่ีน าไปปฏิบติัส่งผลต่อการเรียนรู้และ
การจดัการศึกษาดงัท่ีไดร้ะบุไวใ้นพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม 
(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 วา่การจดัการศึกษาจะตอ้งส่งเสริมสนบัสนุนให้ผูส้อนสามารถจดับรรยากาศ 
สภาพแวดลอ้ม ส่ือการเรียน และอ านวยความสะดวกเพื่อให้ผูเ้รียนไดเ้กิดการเรียนรู้และความรอบรู้ 
เพราะฉะนั้นการจดัการเรียนการสอนในสถานศึกษาแต่ละแห่งจะตอ้งพยายามให้ผูเ้รียนไดเ้กิดการ
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เรียนรู้ตามจุดมุ่งหมายการเรียนการสอนและประสิทธิภาพสูงสุด (ส านกับริหารงานการศึกษาพิเศษ, 
2550) ซ่ึ งสอดคล้องกับ  พระมหาขุนทอง อคฺควโร (2554) ได้ให้แนวคิดเก่ียวกับการจัf
สภาพแวดล้อมในโรงเรียนว่า บรรยากาศและสภาพแวดล้อมของโรงเรียนมีความเก่ียวขอ้งกับ
ความรู้สึกของครูและนักเรียนเช่นเดียวกับกุลยา ก่อสุวรรณ (2553) ได้ให้แนวคิดเก่ียวกับ
ความส าคญัของการจดัภาพแวดลอ้มในโรงเรียนวา่ ส่ิงแวดลอ้มในการเรียนรู้สามารถช่วยส่งเสริม
ให้นกัเรียนสนใจเรียนรู้มากข้ึน เพราะจะท าให้โรงเรียนเป็นสถานท่ีท่ีน่าเรียน น ามาซ่ึงความรู้และ
ประสบการณ์ การด าเนินการจดัสภาพแวดล้อมเป็นหน้าท่ีโดยตรงของทางโรงเรียนท่ีจะต้อง
ก าหนดให้เอ้ือต่อการพฒันาผูเ้รียนให้มีลกัษณะตรงกบัความตอ้งการของสังคม เพราะตลอดเวลาท่ี
อยู่ในโรงเรียน สภาพแวดล้อมย่อมมีผลกระทบต่อสุขภาพกาย สุขภาพจิตของผูเ้รียน รวมถึง 
การจดัการเรียนการสอน มุ่งเนน้การจดัการเรียนการสอนโดยให้นกัเรียนไดป้ฏิบติัจริง และปลูกฝัง
เร่ืองความสะอาด ความมีระเบียบวินยั เอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ ่มีความรักความสามคัคี ดงัท่ี สุรชยั สัมโยและ
คณะ (2557) สรุปไวว้า่ การจดัสภาพแวดลอ้มของโรงเรียนยอ่มมีความสัมพนัธ์กบัการพฒันาผูเ้รียน 
โรงเรียนท่ีมีความสะอาด อาคารสถานท่ี วสัดุ  และทรัพย์สินอ่ืน ๆ ท่ีมีการดูแลรักษา อ านวย 
ความสะดวก พอเพียง อยู่ในสภาพท่ีใช้การได้ดี พร้อมท่ีจะให้ครูและผูเ้รียนใช้ได้ตลอดเวลา  
ยอ่มส่งผลดีให้ทุกคนมีจิตใจท่ีแจ่มใส จะเกิดคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคท่ี์ดีในตวันกัเรียน นบัวา่เป็น
บทบาทท่ีส าคญัของโรงเรียน ซ่ึงจากท่ีกล่าวมาขา้งตน้สอดคลอ้งกบัการจดัการศึกษาของไทยท่ีให้
ความส าคญักบัการจดัสภาพแวดลอ้มตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแกไ้ข
เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 ไดก้ล่าวถึงเร่ืองของการจดัการศึกษาวา่ ตอ้งส่งเสริม สนบัสนุน ให้
ผูส้อนสามารถจดับรรยากาศ สภาพแวดลอ้ม ส่ือการเรียน และอ านวยความสะดวกเพื่อใหผู้เ้รียนเกิด
การเรียนรู้และมีความรอบรู้ ดงันั้น ในกระบวนการจดัการเรียนการสอน ครูจึงไม่ใช่ผูส้อนหรือ 
ผูบ้อกความรู้เพียงอย่างเดียว ครูจะต้องมีบทบาทในการเป็นผูอ้  านวยความสะดวกในการจัด
กระบวนการเรียนรู้ความเก่ียวขอ้งของระบบการพฒันาคุณภาพการศึกษา ท่ีมุ่งเนน้ให้เกิดการเรียนรู้
สู่พฒันาการของเด็กและเยาวชนให้มีพื้นฐานทกัษะในการปลูกฝังความรู้สึกนึกคิดท่ีจะสามารถ
น าไปสู่การน าไปใช้ในชีวิตประจ าวนัในอนาคตและส่งผลในภาพรวมของประเทศ  การจัด
สภาพแวดล้อมต้องค านึงถึงปัญหาและความตอ้งการของผูเ้รียน การจดัองค์ประกอบให้เอ้ือต่อ 
การเรียนการสอน มีบรรยากาศท่ีดีในการเรียนรู้และปฏิบติังาน และท่ีส าคญัการจดัสภาพแวดลอ้ม
ของสถานศึกษาจะตอ้งจดัให้ครู ผูเ้รียน และสภาพแวดล้อมมีความสอดคล้องสัมพนัธ์กนัอย่าง
เหมาะสม    

ผู ้วิจ ัยมีความสนใจศึกษาเร่ือง สภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักเรียน 
ในโรงเรียนโสตศึกษา เพื่อศึกษาสภาพแวดล้อมของโรงเรียนโสตศึกษาท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
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ของนักเรียนท่ี มีความบกพร่องทางการได้ยิน ซ่ึงจะเป็นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ 
ดา้นการเรียนรู้ของนกัเรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ตลอดจนเสริมสร้างเจตคติ ค่านิยมท่ีดีงามและ
คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ให้เกิดกบันกัเรียน ส่งผลต่อการพฒันาศกัยภาพแห่งการเรียนรู้อยา่งเต็ม
ความสามารถอย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยให้นักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้ินเรียนรู้ได้
อยา่งมีความสุข 

 

ค าถามของการวจัิย 

สภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ของนกัเรียนในโรงเรียนโสตศึกษาเป็นอยา่งไร 
 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

เพื่อศึกษาสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ของนกัเรียนในโรงเรียนโสตศึกษา 
 

ขอบเขตของการวจัิย 

 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีใช้โรงเรียนเป็นหน่วยวิเคราะห์ จ  านวน 20 โรงเรียน 

ประกอบดว้ย  
1.  โรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถมัภ ์กรุงเทพมหานคร  
2.  โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ กรุงเทพมหานคร  
3.  โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์  
4.  โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศ จงัหวดัลพบุรี  
5.  โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จงัหวดัเชียงใหม่  
6.  โรงเรียนโสตศึกษาจงัหวดักาญจนบุรี  
7.  โรงเรียนโสตศึกษาจงัหวดัขอนแก่น  
8.  โรงเรียนโสตศึกษาจงัหวดัชลบุรี  
9.  โรงเรียนโสตศึกษาจงัหวดัปราจีนบุรี  
10.  โรงเรียนโสตศึกษาจงัหวดันครศรีธรรมราช  
11.  โรงเรียนโสตศึกษาจงัหวดันครปฐม  
12.  โรงเรียนโสตศึกษาจงัหวดัตาก  
13.  โรงเรียนโสตศึกษาจงัหวดัชยัภูมิ  
14.  โรงเรียนโสตศึกษาจงัหวดัสุรินทร์  
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15.  โรงเรียนโสตศึกษาจงัหวดันนทบุรี  
16.  โรงเรียนโสตศึกษาจงัหวดัมุกดาหาร  
17.  โรงเรียนโสตศึกษาจงัหวดัอุดรธานี  
18.  โรงเรียนโสตศึกษาจงัหวดัร้อยเอ็ด 
19.  โรงเรียนโสตศึกษาจงัหวดัเพชรบูรณ์  
20.  โรงเรียนโสตศึกษาจงัหวดัสงขลา  

 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1. งานวจิยัเชิงปริมาณ 

- ประชากร ได้แก่ ครูและนักเรียนในโรงเรียนโสตศึกษา ปีการศึกษา 2561  
จ านวน 1,418  คน และผูบ้ริหารโรงเรียนโสตศึกษา จ านวน 7 คน 

- กลุ่มตวัอย่าง ผูว้ิจยัใช้การก าหนดขนาดตวัอย่างของ Krejcie (1970) ท าให้ได้
ขนาดของกลุ่มตวัอย่าง 381 คน และใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ท าให้ได้
ก ลุ่มตัวอย่างเป็นครูและนัก เรียนในโรงเรียนโสตศึกษา จ านวน 381 คน ประกอบด้วย  
ครู จ านวน 97 คน และนกัเรียน จ านวน 284 คน 

2. งานวจิยัเชิงคุณภาพ 
ประชากรท่ี ใช้ในงานวิจัย เชิ งคุณภาพ  ได้แก่ประชากรท่ี มีลักษณะพิ เศษ  

และเป็นกลุ่มประชากรท่ีมีขนาดเล็ก แต่มีความส าคญัในเชิงการแสดงความคิดเห็น โดยท่ีผูใ้ห้ขอ้มูล
ส าคญั  (Key Informants) ในงานวจิยัน้ี ประกอบดว้ย ผูบ้ริหารโรงเรียนโสตศึกษา จ านวน 7 คน 

 
 ขอบเขตด้านเน้ือหา 

ผูว้ิจยัจึงได้ก าหนดขอบเขตเน้ือหาการวิจยัเก่ียวกับสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อ 
การเรียนรู้ของนกัเรียนในโรงเรียนโสตศึกษา 6 ดา้น ตามแนวคิดของ Astin (1971) ดงัน้ี  

1. ดา้นอาคารสถานท่ี  
2. ดา้นหลกัสูตร 
3. ดา้นการเรียนการสอน   
4. ดา้นการใหบ้ริการผูเ้รียน 
5. ดา้นการจดักิจกรรมผูเ้รียน  
6. ดา้นสังคมกลุ่มเพื่อน 
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ตัวแปรทีใ่ช้ในการวจัิย 

1. ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ ปัจจยัภูมิหลงัของครู และ ปัจจยัภูมิหลงัของนกัเรียน 
 1.1 ปัจจยัภูมิหลงัของครู ไดแ้ก่ 
 1.  เพศ  
 2.  ระดบัการศึกษา  
 3.  ประเภทความพิการ  
 4.  สังกดัโรงเรียน 
 5.  ระยะเวลาท่ีปฏิบติังานในโรงเรียน 
 1.2 ปัจจยัภูมิหลงัของนกัเรียน ไดแ้ก่  
 1.  เพศ  
 2.  ระดบัชั้น 
 3.  สังกดัโรงเรียน 
 4.  ระยะเวลาท่ีศึกษาอยูใ่นโรงเรียน   

2. ตัวแปรตาม ได้แก่  การจัดสภาพแวดล้อมท่ี เอ้ือต่อการเรียน รู้ของนัก เรียน 
ในโรงเรียนโสตศึกษา ได้แก่ 1) ด้านอาคารสถานท่ี 2) ด้านหลักสูตร 3) ด้านการเรียนการสอน  
4) ดา้นการใหบ้ริการผูเ้รียน 5) ดา้นการจดักิจกรรมผูเ้รียน 6) ดา้นสังคมกลุ่มเพื่อน 
 
ประโยชน์ทีจ่ะได้รับจากการวจัิย 

1. ข้อมูลท่ีได้จากผลการวิจัยในคร้ังน้ีจะสามารถน าไปใช้ในการบริหาร และการ
วางแผนปฏิบติังานการจดัสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ของนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการ
ไดย้นิในโรงเรียนโสตศึกษา 

2. หน่วยงาน ท่ี เก่ี ยวข้องสามารถน าผลวิจัยไปใช้ในการก าหนดยุทธศาสตร์ 
เพื่อพฒันาการจดัสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ของนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิใน
โรงเรียนโสตศึกษา 

 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

1. สภาพแวดล้อมในโรงเรียน หมายถึง องค์ประกอบต่าง ๆ ในโรงเรียน ท่ีส่งเสริมให้
นกัเรียนเกิดการเรียนรู้และพฒันาในทุกดา้น ประกอบดว้ย ห้องเรียน อาคารสถานท่ี บรรยากาศในการ
เรียนการสอน หลกัสูตรท่ีใชส้อน ความปลอดภยั และพฤติกรรมท่ีเก่ียวกบัเพื่อน 
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2. การจดัสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักเรียน หมายถึง การจดัองค์ประกอบ  
การด าเนินงาน การปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน ให้เหมาะสมกับการจดัสภาพแวดล้อม  
เพื่อส่งเสริมใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ และพฒันาในทุก ๆ ดา้น ประกอบดว้ย  

2.1 ดา้นอาคารสถานท่ี หมายถึง การจดัปรับปรุงตกแต่งห้องเรียน อาคารเรียน ตลอดจน
บริเวณโรงเรียน สนามกีฬา และวสัดุอุปกรณ์ให้เอ้ือต่อการเรียนการสอน เพื่อเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ
นกัเรียนในโรงเรียน 

2.2 ด้านหลักสูตร หมายถึง การจัดการศึกษาเพื่ อสนองความมุ่งหวังของผู ้เรียน  
การจัดการศึกษาท่ีตอบสนอง ความรู้ท่ีผู ้เรียนมุ่งหวงัจะได้รับจากสถาบันด้านวิชาการ วิชาชีพ 
ความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพในอนาคต และการด าเนินงาน การบูรณาการของสถาบนัอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2.3 ดา้นการเรียนการสอน หมายถึง การจดัการเรียนการสอนของครูผูส้อนแต่ละรายวิชา 
จดัการเรียนการสอนตามทฤษฎีการเรียนรู้ การวดัผล ประเมินผล การจดัแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ภายใน
โรงเรียน การใชส่ื้อนวตักรรม การสร้างบรรยากาศในห้องเรียนของครูและนกัเรียนกบัการเรียนการสอน 
เอ้ืออ านวยต่อการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง มีอิสระในการคิดไดล้งมือปฏิบติัจริง  

2.4 ดา้นการให้บริการผูเ้รียน หมายถึง การจดับริการให้ผูเ้รียนไดรั้บความสะดวกสบาย 
ปลอดภยั มีความสุข เช่น อาหารกลางวนั การรักษาพยาบาลเม่ือเจ็บป่วย การดูแลและการให้ความรู้
เก่ียวกับสุขอนามัยท่ี ถูกต้อง การจ าหน่ายสินค้าร้านค้าสหกรณ์ในโรงเรียน ธนาคารโรงเรียน  
ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนนอกเหนือจากห้องเรียน เพื่อให้ผูเ้รียนมีความ
พร้อมในการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมตรงกบัความตอ้งการของผูเ้รียน 

2.5 ดา้นการจดักิจกรรมผูเ้รียน หมายถึง ลกัษณะกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีโรงเรียนจดัข้ึนเพื่อให้
ผูเ้รียนไดมี้ส่วนร่วม พร้อมทั้งพฒันาทกัษะความสามารถของตามศกัยภาพท่ีตวัผูเ้รียนมี ตามความสนใจ
และความถนัด ของแต่ละผู ้เรียน นอกเหนือจากห้องเรียนเพื่อเป็นการพัฒนาบุคลิกภาพ เจตคติ  
และค่านิยม 

2.6 ด้านสังคมกลุ่มเพื่อน หมายถึง การจดักิจกรรมการเรียนการสอน ทั้งในและนอก
ห้องเรียน ท่ีส่งเสริมให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองในทุกๆ ด้าน การสร้างบรรยากาศ 
เป็นกนัเองสนุกสนาน น่าเรียน รวมทั้งการแสดงออกถึงความรู้สึก หรือความสัมพนัธ์ท่ีดีเกิดข้ึนในหมู่
คณะครูกบัครู นกัเรียนกบันกัเรียน และครูกบันกัเรียนในการท ากิจกรรมร่วมกนั รวมถึงอิทธิพลต่อการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูเ้รียนในทุก ๆด้าน ทั้ งผลการเรียน พฤติกรรม ตลอดจนบุคลิกลักษณะ
ส่วนตวัของผูเ้รียน 
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3. การจัดการศึกษาส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน  หมายถึง การจัด 
การศึกษาให้กับนัก เรียน ท่ี มี ปัญหาความบกพร่องทางการได้ยินในโรงเรียนโสตศึกษา  
โดยใชภ้าษามือในการส่ือสาร  

4. นักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน หมายถึง เด็กท่ีมีความบกพร่องทางการ 
ได้ยินท่ีก าลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนโสตศึกษา จ านวน 21 แห่ง ท่ีเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 
ไปจนถึงระดบัมธัยมศึกษา 

5. โรงเรียนโสตศึกษา หมายถึง โรงเรียนท่ีมีการจดัการเรียนการสอนเฉพาะส าหรับ 
คนท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน ภายใต้การก ากับดูแลของส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

 
กรอบแนวคิดของการวจัิย 

จากการศึกษาแนวคิดเก่ียวกับการจดัสภาพแวดล้อมของโรงเรียนช่วยให้นักเรียน 
เกิดกระบวนการเรียนรู้ เป็นส่วนหน่ึงท่ีส าคัญส่งผลให้นักเรียนมีพฒันาการท่ีดี เกิดแรงจูงใจ 
ในการศึกษาหาความรู้ทั้ งในห้องเรียน นอกห้องเรียน มีความสุขและประสบความส าเร็จจาก
การศึกษาซ่ึงผูว้จิยัไดศึ้กษาแนวคิดต่างๆ สรุปดงัน้ี 

Astin (1971) จ าแนกสภาพแวดล้อมออกเป็น 6 ด้าน คือ 1) ด้านอาคารสถานท่ี  
2) ด้านหลักสูตร 3) ด้านการเรียนการสอน 4) ด้านการให้บริการผูเ้รียน 5) ด้านการจดักิจกรรม
ผูเ้รียน 6) ดา้นสังคมกลุ่มเพื่อน 

นนัท์นภสั หัตถะปะนิตย ์(2558) ไดแ้นวคิดการบริหารจดัการสภาพแวดลอ้ม จ าแนก
ออกเป็น 6 ดา้น คือ 1) ดา้นอาคารสถานท่ี 2) ดา้นหลกัสูตร 3) ดา้นการเรียนการสอน 4) ดา้นการ
ใหบ้ริการผูเ้รียน 5) ดา้นการจดักิจกรรมผูเ้รียน 6) ดา้นสังคมกลุ่มเพื่อน 

นฤมล กอ้นขาว (2558) กล่าววา่ สภาพแวดลอ้มในการเรียนเป็นส่ิงกระตุน้ให้นกัเรียน
แสดงพฤติกรรมหรือคุณลกัษณะต่างๆ ออกมา สภาพแวดลอ้มท่ีส าคญัประกอบดว้ย  1) ดา้นอาคาร
สถานท่ี 2) ด้านหลักสูตร 3) ด้านการเรียนการสอน 4) ด้านการให้บริการผูเ้รียน  5) ด้านการจดั
กิจกรรมผูเ้รียน 6) ดา้นสังคมกลุ่มเพื่อน 

กงัวาน ไตรสกุล (2558) สรุปการจดัสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ออกเป็น 4 ดา้น 
คือ 1) ดา้นอาคารสถานท่ี 2) ดา้นการจดัการเรียนรู้ 3) ดา้นการบริหาร 4) ดา้นกลุ่มเพื่อน 

ส าหรับการศึกษาวจิยัในคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดก้  าหนดกรอบของการศึกษาวจิยัสภาพแวดลอ้ม
ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ของนกัเรียนในโรงเรียนโสตศึกษา ตามแนวคิดของ Astin (1971)  

1. ตวัแปรตน้ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดงัน้ี  
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 1.1  ปัจจยัภูมิหลงัของครู ไดแ้ก่ 
 1. เพศ  
 2. ระดบัการศึกษา  
 3. ประเภทความพิการ  
 4. สังกดัโรงเรียน 
 5. ระยะเวลาท่ีปฏิบติังานในโรงเรียน 
 1.2  ปัจจยัภูมิหลงัของนกัเรียน ไดแ้ก่ 
 1. เพศ  
 2. ระดบัชั้น 
 3. สังกดัโรงเรียน 
  4. ระยะเวลาท่ีศึกษาอยูใ่นโรงเรียน 

2 . ตัวแปรตาม   ได้แ ก่  สภาพแวดล้อม ท่ี เอ้ื อ ต่อก าร เรียน รู้ของนั ก เรียน ใน 
โรงเรียนโสตศึกษา ประกอบดว้ย  

 2.1 ดา้นอาคารสถานท่ี 
 2.2 ดา้นหลกัสูตร 
 2.3 ดา้นการเรียนการสอน  
 2.4 ดา้นการใหบ้ริการผูเ้รียน 
 2.5 ดา้นการจดักิจกรรมผูเ้รียน  
 2.6 ดา้นสังคมกลุ่มเพื่อน 
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กรอบแนวคิดในการวจัิย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

สภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ของ
นกัเรียนในโรงเรียนโสตศึกษาใน 6 ดา้น 

1. ดา้นอาคารสถานท่ี 
2. ดา้นหลกัสูตร 
3. ดา้นการเรียนการสอน  
4. ดา้นการใหบ้ริการผูเ้รียน 
5. ดา้นการจดักิจกรรมผูเ้รียน 
6. ดา้นสังคมกลุ่มเพื่อน 

  

ปัจจยัภูมิหลงัของครู 
   1. เพศ  
   2. ระดบัการศึกษา  
   3. ประเภทความพิการ  
   4. สังกดัโรงเรียน 
   5. ระยะเวลาท่ีปฏิบติังานในโรงเรียน 
 

  
 

  

ปัจจยัภูมิหลงัของนกัเรียน 
   1. เพศ  
   2. ระดบัชั้น 
   3. สังกดัโรงเรียน 
   4. ระยะเวลาท่ีศึกษาอยูใ่นโรงเรียน 

 
 

ตัวแปรต้น 
  

 

ตัวแปรตาม 
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บทที ่2  

เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

การวิจยัคร้ังน้ีศึกษาเร่ือง “สภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ของนกัเรียนในโรงเรียน
โสตศึกษา” เพื่อให้การวิจยัด าเนินไปตามจุดมุ่งหมาย ผูว้ิจยัไดศึ้กษาคน้ควา้เอกสาร และงานวิจยั 
ท่ีเก่ียวขอ้งตามหวัขอ้ต่อไปน้ี 

1. ประวติัความเป็นมาของการจดัการศึกษาพิเศษ 
2. หลกัการจดัการศึกษาส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ 
3. นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ 
4. แนวคิดเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้ม 

4.1 ความหมายของสภาพแวดลอ้ม 
4.2 ความส าคญัของสภาพแวดลอ้มในโรงเรียน 

5. การจดัสภาพแวดลอ้ม 
5.1 ดา้นอาคารสถานท่ี 
5.2 ดา้นหลกัสูตร 
5.3 ดา้นการเรียนการสอน 
5.4 ดา้นการใหบ้ริการผูเ้รียน 
5.5 ดา้นการจดักิจกรรมผูเ้รียน 
5.6 ดา้นสังคมกลุ่มเพื่อน 

6. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
6.1 งานวจิยัในประเทศ 
6.2 งานวจิยัต่างประเทศ 
 

1. ประวตัิความเป็นมาของการจัดการศึกษาพเิศษ 
 การจดัการศึกษาพิเศษเป็นรูปแบบการจดัการศึกษาส าหรับเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ 

ซ่ึงการจดัการศึกษาพิเศษในประเทศต่าง ๆ รวมถึงประเทศไทยท่ีมีรากฐานมาจากความเช่ือเร่ืองของ
สิทธิ เสรีภาพ และความเท่าเทียมกนัในความเป็นมนุษย ์จนกระทัง่ปัจจุบนัไดมี้ความพยายามในการ
ออกกฎหมายส าหรับคนพิการ ไม่วา่จะเป็นกฎหมายดา้นส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
ดา้นการจดัการศึกษา และดา้นต่าง ๆ เพื่อสิทธิ เสรีภาพ และความเท่าเทียมกนัในความเป็นมนุษย์
ของคนพิการ 
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1.1. ความเป็นมาของการศึกษาพเิศษ 
เกยูร วงศ์ก้อม (2548) กล่าวถึง ความเป็นมาของการศึกษาพิเศษ ว่า ระบบการจัด

การศึกษาแต่เดิมจะจดัรูปแบบเดียว คือ การศึกษาปกติทัว่ไป (regular education) ซ่ึงแต่เดิมไม่ไดมี้
คนค านึงถึงเด็กพิการหรือเด็กท่ีไม่สามารถเรียนรู้ไดใ้นระบบปกติทัว่ไป แต่ต่อมามีกลุ่มเด็กพิการ 
ท่ีนกัการศึกษาเห็นวา่สามารถให้การศึกษาได ้จึงไดจ้ดัเป็นโรงเรียนพิเศษเฉพาะความพิการให้กบั
กลุ่มเด็กพิการเหล่าน้ี จึงไดมี้ก าเนิดการศึกษาพิเศษ (special education) ข้ึน เม่ือจดัการศึกษาพิเศษ
ให้เป็นระยะเวลาหน่ึง มีกลุ่มนกัการศึกษาไดพ้ิจารณาและเห็นวา่ เด็กพิการกลุ่มน้ีสามารถพฒันาได้
มาก จึงมีการทดลองให้เด็กพิการเขา้ไปเรียนร่วมในโรงเรียนทัว่ไป และเกิดวิธีการจดัการศึกษา
แบบเรียนร่วม เรียกวา่ การเรียนร่วม (integrated education หรือ mainstreaming) หลงัจากท่ีไดมี้การ
จดัการเรียนร่วมไประยะหน่ึงนกัการศึกษาไดท้  าวิจยัเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
เด็กพิการในโรงเรียนการศึกษาพิเศษเฉพาะความพิการกบัเด็กท่ีเรียนร่วมในโรงเรียนทัว่ไป พบว่า 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของเด็กกลุ่มน้ีไม่มีความแตกต่างกนัและยงัพบว่าเด็กท่ีเรียนร่วมมีทกัษะ
ทางสังคมดีกว่าเด็กท่ีอยู่ในโรงเรียนพิเศษเฉพาะความพิการ และยงัสามารถพฒันาพฤติกรรมท่ี
เหมาะสมหรือพฤติกรรมท่ียอมรับกนัในสังคมทัว่ไปไดดี้กวา่ โดยไดใ้ห้ค  าจ  ากดัความของการเรียน
ร่วมไว้ ดังน้ี การเรียนร่วม คือ การท่ีเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ  (special needs) ได้รับโอกาส 
เขา้เรียนร่วมกับเด็กทัว่ไปโดยได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือจากบุคลากรในโรงเรียนทุกฝ่ายให้
สามารถเขา้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนไดอ้ย่างเหมาะสม สอดคลอ้งกบัความตอ้งการจ าเป็น
ทางร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา และการเรียนรู้เพื่อพฒันาศกัยภาพของเด็กใหไ้ดสู้งสุด 

ความหมายของการเรียนร่วมและการจดัการเรียนร่วมมี 2 ประเด็น คือ 1) โรงเรียน
ศึกษาพิเศษต้องเตรียมเด็กให้มีความพร้อมท่ีจะสามารถเข้าเรียนร่วม หมายถึง เด็กจะต้องมี 
ความพร้อมและมีพฒันาการการท่ีเท่าเทียมกบัเด็กปกติทุกประการจึงจะไดรั้บโอกาสให้เขา้เรียน
ร่วมโดยทางโรงเรียนจะมองว่า เด็กมีปัญหาจึงตอ้งปรับและเตรียมท่ีเด็ก 2) โรงเรียนและชั้นเรียน
ปกติทัว่ไปไม่จ  าเป็นตอ้งปรับเปล่ียน หลกัสูตร เทคนิคการสอน การประเมิน ฯลฯ โรงเรียนเพียงแต่
จดับริการสนับสนุนช่วยเหลือเพิ่มเติม ฉะนั้น หากเด็กได้เข้าเรียนในโรงเรียนท่ีผูบ้ริหารและครู
เขา้ใจจะไดรั้บโอกาสให้เขา้เรียนร่วมและไดรั้บการสนบัสนุน แต่หากเด็กไปเขา้เรียนในโรงเรียนท่ี
ผูบ้ริหารและครูไม่เขา้ใจ เด็กก็จะขาดโอกาสท่ีจะไดรั้บการสนบัสนุนช่วยเหลือให้สามารถเรียนรู้
เพื่อพฒันาศกัยภาพให้ได้สูงสุด จุดอ่อนของการจดัการเรียนร่วม คือ โรงเรียนไม่ตอ้งปรับเปล่ียน
การเรียนการสอนเพราะว่าปัญหาส่วนใหญ่จะอยู่ท่ีเด็กไม่ใช่อยู่ท่ีโรงเรียน กลุ่มนักการศึกษาได้
ท าการศึกษาและสนบัสนุนสิทธิทางการศึกษาของเด็ก โดยยึดถือวา่ สิทธิขั้นพื้นฐานเป็นสิทธิของ
เด็กทุกคนท่ีจะต้องได้รับการปฏิบติัอย่างเท่าเทียมมีศกัด์ิศรีแห่งความเป็นมนุษย์ ดังนั้ น จึงเกิด
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ปรัชญาและแนวทางของการจดัการศึกษาแนวใหม่ เรียกว่า การศึกษาแบบเรียนรวม (inclusive 
education) มีหลกัการ คือ เด็กสามารถมีสิทธ์ิในการเลือกโรงเรียนไดไ้ม่ใช่โรงเรียนเลือกรับท่ีจะรับ
เด็ก   เด็กทุกคนควรมี สิท ธ์ิ ท่ี จะเรียนรวมกันโดยทางครูและโรงเรียนจะต้องเป็นผู ้ป รับ
สภาพแวดล้อม หลักสูตร วตัถุประสงค์ การประเมินผล เพื่อให้สามารถจดัการเรียนการสอน ท่ี
เหมาะสม และสนองความตอ้งการของผูเ้รียนทุกคน ทางศูนยก์ารศึกษาพิเศษของมหาวิทยาลัย 
ราชภฏัทั้ง 6 ศูนย ์คือ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิต มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏพิ บูลสงคราม  (พิษณุโลก ) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา และมหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา ไดร่้วมกนัให้ค  าจ  ากดัความการศึกษาแบบเรียนรวม
ของประเทศไทย ดงัน้ี 

การศึกษาแบบเรียนรวม คือ การศึกษาส าหรับทุกคนโดยรับเขา้มาเรียนรวมกนั ตั้งแต่
เร่ิมเขา้รับ การศึกษาและจดัให้มีบริการพิเศษตามความตอ้งการของแต่ละบุคคล และยงัให้ค  าจ  ากดั
ความเป็นภาษาองักฤษ เพื่อส่ือสารกบัประเทศต่าง ๆ ดงัน้ี  

“Inclusive Education is Education for all. It involves receiving people at the 
beginning of their education, with provision of additional services needed by each individual”  

จากค าจ ากัดความ จะพบว่า เจตคติของโรงเรียนท่ี มี ต่อเด็กพิการหรือเด็ก ท่ี มี 
ความตอ้งการพิเศษจะเปล่ียนแปลงไปจากเจตคติของโรงเรียนท่ีจดัการเรียนร่วมในลกัษณะท่ีว่า  
การจดัการเรียนร่วม นั้นมองวา่เด็กไม่ปกติ จึงตอ้งมีการปรับเปล่ียนเด็ก แต่การศึกษาแบบเรียนรวม 
มองว่าเด็กแต่ละบุคคลจะมี ความต้องการแตกต่างกันไป ไม่มีเด็กคนใดท่ีจะมีความต้องการ
เหมือนกบัเด็กอีกคนทุกประการแมแ้ต่ เด็กฝาแฝดยงัมีความตอ้งการแตกต่างกนั โรงเรียนจึงตอ้ง
ปรับเปล่ียนเพื่อใหเ้ป็นสถานท่ีท่ีเด็กนกัเรียนทุกคนเรียนร่วมกนัได ้ 

 
1.2. ประวตัิความเป็นมาของการศึกษาพเิศษในประเทศไทย 
 การจดัการศึกษาพิเศษให้กบัคนพิการในประเทศไทยไดรั้บการปฏิบติัและด าเนินการ

เป็นระยะเวลาหลายปี โดยเร่ิมจากการด าเนินการในบางกลุ่มบางประเภทและมีการขยายครอบคลุม
ไปทุกประเภทของความตอ้งการ ซ่ึงการศึกษาพิเศษในประเทศไทยมีความเป็นมา ดงัน้ี  

พ.ศ. 2478 การตราพระราชบญัญติัประถมศึกษาภาคบงัคบั ประกาศยกเวน้ให้เด็กพิการ
ไม่ตอ้งเขา้เรียน  

พ.ศ. 2482 เป็นปีแรกท่ีมีการจดัการศึกษาพิเศษของประเทศไทย โดยสุภาพสตรีตาบอด
ชาวอเมริกนั ช่ือ“นางสาวเจเนวีฟ คอลฟิลด์” (Genevieve Caulfield) ไดเ้ร่ิมสอนคนตาบอดชาวไทย
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ท่ีบ้านพักถนนคอชเช่  ศาลาแดงโดยมีลูกศิษย์คนแรกคือ  พระธิดาในสมเด็จกรมพระยา 
ด ารงราชานุภาพพระองคห์น่ึง ซ่ึงจกัษุเสีย เพราะพระกรรณตึง  

พ.ศ. 2492 เน่ืองจากนักเรียนเพิ่มมากข้ึนจึงยา้ยสถานท่ีสอนจากเดิมบ้านพักไปท่ี
โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพมหานคร บริเวณส่ีแยกตึกชยั ถนนราชวถีิ อนัเป็นสถานท่ีตั้งจนถึง
ปัจจุบัน โดยในเวลาต่อมาได้มีการจดัตั้ งมูลนิธิช่ือ “มูลนิธิช่วยและให้การศึกษาแก่คนตาบอด 
ในประเทศไทย” มีวตัถุประสงค์ให้การศึกษาแก่คนตาบอด โดยไม่จ  ากัดเพศ เช้ือชาติ ศาสนา  
มีหลวงเลขาวจิารณ์เป็นนายกมูลนิธิ มูลนิธิฯ ดงักล่าวไดจ้ดัตั้งโรงเรียนสอนคนตาบอดข้ึน  

พ.ศ. 2494 “สมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ” ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ 
รับมูลนิธิน้ีไวใ้นพระบรมราชินูปถัมภ์ ต่อมาเปล่ียนช่ือมูลนิธิเป็น “มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่ง
ประเทศไทยในพระบรมราชินูปถมัภ์” นับเป็นมูลนิธิแห่งแรกในประเทศไทยท่ีทรงรับเป็นองค์
อุปถมัภ์ โดยในปีเดียวกนัน้ี กรมสามญัศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ไดจ้ดัการเรียนการสอนให้แก่
เด็กพิการประเภทต่าง ๆ ไดแ้ก่ เรียนชา้ ตาบอดหูหนวก ร่างกายพิการ และเจ็บป่วยเร้ือรัง ด าเนินการ
จดัตั้ งหน่วยทดลองสอนเยาวชนหูหนวก 1 ห้องเรียน ในโรงเรียนเทศบาล 17 วดัโสมนัสวิหาร 
กรุงเทพมหานคร โดยให้โรงเรียนน้ีอยู่ในสังกัดแผนการศึกษาสงเคราะห์ กองการศึกษาพิเศษ  
ก่อนจะยา้ยไปเปิดด าเนินการเรียนการสอนอยา่งเป็นทางการท่ีโรงเรียนสอนคนหูหนวกดุสิต 

พ.ศ. 2495 ไดมี้การจดัตั้ง “กองการศึกษาพิเศษ” สังกดักรมสามญัศึกษา และไดมี้การ
จัดตั้ ง “มูลนิธิเศรษฐเสถียร” ข้ึน ในปีเดียวกันน้ีคุณหญิงโต๊ะ นรเนติบัญชากิจ (โชติเสถียร)  
ไดบ้ริจาคสินทรัพย ์ประกอบไปดว้ย เน้ือท่ี 5 ไร่เศษ บา้นสองชั้น 1 หลงั และเงินสดอีกจ านวนหน่ึง
ใหก้บักระทรวงศึกษาธิการ เพื่อจดัตั้งเป็นโรงเรียนสอนคนหูหนวกข้ึน  

พ.ศ. 2496 เปล่ียนช่ือมูลนิธิจากเดิม  “มูลนิธิเศรษฐเสถียร” เป็น “มูลนิธิอนุเคราะห์ 
คนหูหนวก” แทน ซ่ึงมูลนิธิฯ ไดร่้วมมือกบักระทรวงศึกษาธิการ เปิด “โรงเรียนสอนคนหูหนวก
ดุสิต”ข้ึน ในวนัท่ี 10 ธันวาคม 2496 โดยมี ม.ร.ว. เสริมศรี เกษมศรี เป็นผูริ้เร่ิม และด ารงต าแหน่ง
เป็นครูใหญ่คนแรก รวมทั้งเป็นผูส้อนดว้ยตนเอง โดยใช้ท่ีดินของ “คุณหญิงโต๊ะ นรเนติบญัชากิจ 
(โชติเสถียร)” ปัจจุบนัโรงเรียนเปล่ียนช่ือเป็น “โรงเรียนเศรษฐเสถียร” ตามนามสกุลของคุณหญิง
โต๊ะและสามี  (เศรษฐบุตรโชติเสถียร) เป็นโรงเรียนสหศึกษารับทั้ งประจ าและไปกลับ และ 
ในปีพ .ศ. 2507 “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ” ได้โปรดเกล้าฯ ทรงรับมูลนิธิ
อนุเคราะห์คนหูหนวก ไวใ้นพระบรมราชินูปถัมภ์ มูลนิธิจึงเปล่ียนช่ือเป็น  “มูลนิธิอนุเคราะห์ 
คนหูหนวกในพระบรมราชินูปถมัภ”์  
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พ.ศ. 2499 นักเรียนตาบอดได้เขา้เรียนร่วมกบันักเรียนปกติ โดยความช่วยเหลือของ
มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถมัภ ์ในระดบัชั้นมธัยมศึกษาท่ีโรงเรียน
เซนตค์าเบรียล กรุงเทพมหานครเป็นคร้ังแรก  

พ.ศ. 2500 เป็นคร้ังแรกของกระทรวงศึกษาธิการให้มีการจดัการทดลองน าเด็กท่ีเรียน
ช้ า เข้ า เรี ยน ร่วมกับ โรง เรียนปก ติ ใน ระดับ ชั้ น ป ระถม ศึกษ า ซ่ึ ง มี จ าน วน  7 แห่ ง  คื อ   
1.โรงเรียนพญาไท 2.โรงเรียนวัดชนะสงคราม 3.โรงเรียนวัดพญาย ัง 4.โรงเรียนวัดหนัง  
5.โรงเรียนนิมมานรดี 6.โรงเรียนสามเสนนอก 7.โรงเรียนวดัชยัชนะสงคราม ของกรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2501 กองการศึกษาพิเศษเป็นผูจ้ดัท าโครงการสอนเด็กเจ็บป่วยด้วยโรคโปลิโอ 
(โรคไขไ้ขสันหลงัอกัเสบ) โดยมีกรมสามญัศึกษาเป็นผูอ้นุมติัโครงการ เด็กพิการแขนขาเจ็บป่วย
เร้ือรังท่ีอยูใ่นโรงพยาบาลศิริราช และมีการก่อตั้ง “มูลนิธิสงเคราะห์คนพิการ” เพื่อช่วยเหลือในการ
ฟ้ืนฟูแก่เด็กพิการแขนขา เจบ็ป่วยเร้ือรัง ในเวลาต่อมาไดเ้ปล่ียนช่ือเป็น “มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ 
ในพระบรมราชินูปถมัภ์ของสมเด็กพระศรีนครินทราบรมราชชนนี” ซ่ึงปรากฎว่าผลการจดัท า
โครงการสอนเด็กได้ผลท่ีดี ในปี พ .ศ . 2504 –2508 มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ในพระบรม
ราชินูปถมัภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ร่วมกบักองการศึกษาพิเศษจดัตั้งโรงเรียน
สอนเด็กพิการแขน ขา และล าตวั โดยมีบุคลากรฝ่ายบริหารและท าการสอนจากกองการศึกษาพิเศษ 
ก รมส ามัญ ศึ กษ า  ทั้ ง ใน ระดับ ป ระถม ศึ กษ าและระดับ มัธ ยม ศึ กษ าตอน ต้น  ต่ อม า
กระทรวงศึกษาธิการอนุมติัเงินงบประมาณการก่อสร้างอาคารเรียนเพิ่มเติมและพระศรีนครินทรา 
บรมราชชนนี ได้พระราชทานช่ือให้ว่า “โรงเรียนศรีสังวาลย์” ในปีพ .ศ. 2508 นอกจากนั้ น 
กรมสามญัศึกษาไดร่้วมมือกบักรมการแพทยแ์ละมหาวิทยาลยัมหิดลจดัสอนเด็กเจ็บป่วยเร้ือรังท่ี
ต้องมารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลเด็ก และโรงพยาบาลศิริราช เพื่อช่วยให้เด็กเหล่าน้ีได้รับ
การศึกษาอย่างต่อเน่ือง และมีการด าเนินการจดัตั้ง “ศูนยบ์ริการเด็กพิการ” ข้ึนท่ีอ าเภอปากเกร็ด 
จงัหวดันนทบุรี เพื่อช่วยเหลือเด็กพิการท่ียากจน และมีภูมิล าเนาอยู่ต่างจงัหวดัหรือไกลจาก
โรงพยาบาลศิริราชในกรุงเทพมหานคร  

พ.ศ. 2502 มีการจดัตั้งมูลนิธิช่วยเหลือคนตาบอดภาคเหนือ และจดัตั้งโรงเรียนราษฎร์
สอนคนตาบอดท่ีจงัหวดัเชียงใหม่ สังกดักระทรวงศึกษาธิการ กองการศึกษาพิเศษไดจ้ดัส่งครูไป
ช่วยสอน โดยมีวตัถุประสงค์และด าเนินการเช่นเดียวกับมูลนิธิท่ีกรุงเทพมหานคร ต่อมาในปี  
พ.ศ. 2523 ไดโ้อนใหรั้ฐบาลด าเนินการต่อ 

พ.ศ. 2503 องค์การอนามยัโลกท าการสุ่มตวัอย่างเพื่อส ารวจจ านวนบุคคลปัญญาอ่อน
ของประเทศไทย และพบวา่มีประมาณร้อยละ 1 ของพลเมืองทั้งประเทศ 
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พ.ศ. 2504 กระทรวงศึกษาธิการไดจ้ดัตั้งโรงเรียนสอนคนหูหนวกข้ึนอีกแห่งหน่ึงใน
ทุ่งมหาเมฆ กรุงเทพมหานคร ปัจจุบนัน้ีคือ “โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ”  

พ.ศ. 2505 ในโรงพยาบาลปัญญาอ่อนมีการจดัชั้นเรียนพิเศษ และมีการจดัตั้งมูลนิธิข้ึน
เพื่อช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถมัภ ์ 

พ.ศ. 2506 มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถมัภ์ ได้จดัตั้ง
ศูนยฝึ์กอาชีพคนตาบอดชาย ท่ีจงัหวดันนทบุรี ซ่ึงในปีเดียวกนัมีการจดัท าการสอนใหก้บัเด็กปัญญา
อ่อนท่ีมีอายุระหว่าง 7 –15 ปี  โดยมีวิธีการจัดแบ่งเด็กปัญญาอ่อนตามระดับความสามารถ  
แบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม ดงัน้ี 1) เด็กปัญญาอ่อนท่ีสามารถเรียนได้ 2) เด็กปัญญาอ่อนท่ีสามารถฝึกได ้ 
3) เด็กปัญญาอ่อนท่ีมีระดบัปัญญาอ่อนรุนแรง โดยมีกรมการแพทย ์กระทรวงสาธารณสุขเป็นผูก่้อ
จดัตั้งโรงพยาบาล 

พ.ศ. 2507 กรมสามัญศึกษา ขยายเปิดชั้ นเรียนร่วมส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่อง
ทางการไดย้นิประเภทหูตึงในโรงเรียนพญาไท เป็นชั้นเรียนพิเศษท่ีคู่ขนานกบัชั้นประถมศึกษาปกติ
โดยมีครูการศึกษาพิเศษเป็นผูส้อนและฝึกแกไ้ขการพูดให้กบันกัเรียน ชั้นเรียนร่วมในลกัษณะน้ียงั
ด าเนินการอยู่จนกระทัง่ปัจจุบนัน้ี และพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลท่ี 9  
ไดพ้ระราชทานนามโรงพยาบาลปัญญาอ่อน วา่ “โรงเรียนราชานุกูล” พร้อมทั้งพระราชทานรายได้
จากการฉายภาพยนตร์ส่วนพระองค ์ใหจ้ดัสร้างอาคารเรียนภายในบริเวณโรงพยาบาล 

พ.ศ. 2509 กรมสามญัศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับความช่วยเหลือสนับสนุน 
ด้านวิทยาการจากมูลนิธิอเมริกันเพื่อคนตาบอดโพ้นทะเล (American Foundation Overseas the 
Blind) จดัโครงการทดลองสอนคนตาบอดให้เรียนร่วมกบัเด็กปกติในโรงเรียนระดบัประถมศึกษา 
เขตกรุงเทพมหานคร  

พ.ศ. 2512 วิทยาลัยครูสวนดุสิต ได้ท าการจัดตั้ งสอนเด็กพิการชั้ นเด็กเล็ก จัดเด็ก
อนุบาลหูตึงเรียนร่วมกบัเด็กปกติ การจดัการเรียนแบบน้ี เรียกวา่ reversed integration และเปิดสอน
วชิาการศึกษาพิเศษในระดบัปริญญา  

พ.ศ. 2513 กรมฝึกหัดครูจดับริการช่วยเหลือเด็กพิเศษระยะแรกเร่ิม มีจุดมุ่งหมาย 
ใหค้  าแนะน าพอ่แม่และผูป้กครองในการเล้ียงดูเพื่อใหเ้ด็กมีพฒันาเช่นเดียวกบัเด็กปกติ  

พ.ศ. 2516 ส่งเด็กหูตึงระดบัชั้นประถมศึกษาเขา้เรียนร่วมในโรงเรียนพญาไท 
พ .ศ . 2517 มีจัดการศึกษาท่ีโรงเรียนพญาไท  ให้กับเด็กหูตึงเรียนร่วมในระดับ

ประถมศึกษา  
พ.ศ. 2520 กระทรวงศึกษาธิการขยายโครงการสอนเด็กเรียนชา้ และเด็กหูตึงเรียนร่วม

ในระดับประถมศึกษาหลายๆ โรงเรียน เช่น โรงเรียนสามเสน โรงเรียนอนุบาลพิบูลย์เวศน์ 
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โรงเรียนอนุบาลวดันางนอง โรงเรียนประถมบางแค โรงเรียนประถมนนทรี โรงเรียนวดัเวตะวนั
ธรรมาวาส โรงเรียนวดัหนัง โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ ฯลฯ ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนสังกัด 
กรมสามญัศึกษา  

พ.ศ. 2521 กระทรวงศึกษาธิการท าการเปล่ียนช่ือจาก “โรงเรียนสอนคนหูหนวก”  
เป็น “โรงเรียนโสตศึกษา” แทนและต่อท้ายด้วยช่ือของจังหวดั หรือช่ือสถานท่ี เช่น โรงเรียน 
สอนคนหูหนวกจงัหวดัขอนแก่นเป็น “โรงเรียนโสตศึกษาจงัหวดัขอนแก่น” และจดัตั้งโรงงานใน
อารักษฝึ์กอาชีพบุคคลปัญญาอ่อนท่ีศูนยฝึ์กวชิาชีพผูห้ญิงจงัหวดันครปฐม 

พ.ศ. 2524 ขยายงานไปสู่ภาคเหนือท่ีจงัหวดัเชียงใหม่ ท าการจดัตั้ งศูนย์สงเคราะห์
บุคคลปัญญาอ่อนภาคเหนือ และจดัการศึกษาให้เด็กหูตึงเรียนร่วมระดับมธัยมศึกษาท่ีโรงเรียน 
พิบูลประชาสรรค์ นอกจากน้ี สหประชาชาติไดป้ระกาศให้เป็นปีของคนพิการสากล และเปิดศูนย์
ฝึกอาชีพคนตาบอดหญิง ท่ีจงัหวดันครปฐม  

พ.ศ. 2525 เขตตล่ิงชันในกรุงเทพมหานครได้จดัตั้ งศูนยเ์ด็กปัญญาอ่อนประภาคาร
ปัญญา และส านกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ จดัให้มีการเรียนร่วมเด็กปกติกบั 
เด็กตาบอด และในปีเดียวกันได้มีการรวมตวักันของคนพิการเพื่อจดัประชุมสภาคนพิการโลก 
คร้ังแรกข้ึนท่ีประเทศสิงคโปร์  

พ.ศ. 2526 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือท่ีจงัหวดัอุดรธานีไดท้  าการจดัตั้งศูนยส์งเคราะห์
บุคคลปัญญาอ่อน และประเทศไทยไดจ้ดัตั้งสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยข้ึน  

พ.ศ. 2527 ชุมชนคลองเตยในกรุงเทพมหานครไดจ้ดัตั้งศูนยพ์ฒันาเด็กปัญญาอ่อนวยั
ก่อนเขา้เรียนข้ึนเพื่อกระตุน้และพฒันาการดา้นต่าง ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่เด็กปัญญาก่อน
เข้าเรียนในโรงเรียนพิ เศษหรือโรงเรียนปกติ และขยายงานเปิดศูนย์พัฒนาเด็ก ท่ี ชุมชน 
ในเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2529 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ด าเนินงานจดัการเรียนร่วม
ภายใต้ช่ือโครงการพฒันารูปแบบการจดัการประถมศึกษาส าหรับเด็กพิการเรียนร่วม ส าหรับ 
เด็กพิการ 2 ประเภท คือ เด็กท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยินและเด็กท่ีมีความบกพร่องทาง
สติปัญญาเข้าเรียนในโรงเรียนพญาไท โรงเรียนราชวินิต โรงเรียนวัดเวตะวันธรรมาวาส  
พร้อมทั้งศึกษา วจิยั สร้างเคร่ืองมือ และส่ือต่าง ๆ ข้ึนเพื่อพฒันาเด็กพิการทั้ง 2 ประเภท  

พ.ศ. 2530 กองการศึกษาพิเศษ กรมสามัญศึกษาได้จดัท าการจดัการศึกษาส าหรับ 
เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาพื้นท่ีจงัหวดัเชียงใหม่ (บริเวณด้านหลงัค่ายกาวิละ) มีเน้ือท่ี
ทั้งหมด 8 ไร่ 1งาน86 ตารางวา เดิมช่ือ โรงเรียน”กองทพับกอุปถมัภก์าวลิะวิทยา” ในความอุปถมัภ์
ของทหารบกจังหวัดเชียงใหม่  และโอนให้กระทรวงศึกษาธิการ ต่อมาได้จัดตั้ งโรงเรียน 
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อุบลปัญญานุกูลในจงัหวดัอุบลราชธานี เป็นโรงเรียนส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา
เป็นแห่งท่ีสองให้เขา้เรียนร่วมในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ 4 แห่งในภูมิภาค คือ 1) จงัหวดัจนัทบุรี 
2) จงัหวดักาญจนบุรี 3) จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 4) จงัหวดัเลย ต่อมาไดจ้ดัตั้งโรงเรียนชุมพรปัญญานุ
กูลกบัโอนโรงเรียนสงขลาพฒันาปัญญาจากมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนในพระราชินูปถมัภ ์ 

พ.ศ. 2531 มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนในพระราชินูปถมัภ ์จดัการเรียนการสอนฝึกอาชีพ
และไดจ้ดัตั้งศูนยฝึ์กอาชีพแบบโรงงานอารักษพ์ร้อมทั้งฟ้ืนฟูสมรรถภาพดา้นอาชีพแก่บุคคลปัญญา
อ่อนวัยผู ้ใหญ่  และซ่ึงได้รับพระราชทานช่ือว่า  “ศูนย์ฝึกอาชีพปัญญาคาร” ตั้ งอยู่ ท่ี ซอย 
พระแม่การุณย ์ถนนติวานนท์-ปากเกร็ด 56 ต าบลบา้นใหม่ อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี และ
กรมการฝึกหัดครูได้มอบหมายให้สถาบนัราชภฏัสวนดุสิตจดัให้มีการให้บริการช่วยเหลือระยะ
แรกเร่ิมแก่เด็กพิเศษ และครอบครัว โดยมีจุดมุ่งหมายให้ค  าแนะน าพ่อแม่ ผูป้กครองในการเล้ียงดู
เด็กพิการซ่ึงมีอายุระหว่าง 0 – 7 ปี เพื่อให้มีพฒันาการไปตามขั้นตอนเช่นเดียวกบัเด็กปกติ โดย
เร่ิมตน้จากการใหบ้ริการเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเห็น  

พ.ศ. 2533 ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติขยายการจดัการเรียน
ร่วมไปยงัส านกังานการประถมศึกษาในจงัหวดัต่าง ๆ จนกระทัง่ในปี พ.ศ. 2538 สามารถขยายผล
การจดัการเรียนร่วมไดค้รบจ านวน 76 จงัหวดั  

พ.ศ. 2534 ประกาศใชก้ฎหมายคนพิการฉบบัแรกของประเทศไทยคือ พระราชบญัญติั
การฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 แต่ในปัจจุบนัไดข้ยายงานบริการโดยให้บริการช่วยเหลือ
ระยะแรกเร่ิมแก่เด็กพิการทุกประเภท และเม่ือเด็กมีความพร้อมท่ีจะเข้าเรียนร่วมกับเด็กปกติ  
จะส่งต่อใหเ้ด็กเขา้เรียนร่วมทั้งในระดบัอนุบาลและระดบัประถมศึกษาต่อไป  

พ.ศ. 2536 กระทรวงศึกษาธิการ ไดใ้ห้กรมสามญัศึกษาจดัตั้งโรงเรียนการศึกษาพิเศษ
ข้ึน เพื่อเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลในการขยายโอกาสการศึกษาส าหรับคนพิการใหท้ัว่ถึง  

พ.ศ. 2538 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้กรมสามัญศึกษาจดัตั้ งศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ระดบัประเทศ ศูนยก์ารศึกษาพิเศษประจ าเขตการศึกษา และศูนยก์ารศึกษาพิเศษประจ าจงัหวดัข้ึน 
โดยในปีงบประมาณ 2539 สนับสนุนงบประมาณสนับสนุนค่าครุภณัฑ์ ส่วนหน่ึง ให้กรมสามญั
ศึกษาเพื่อด าเนินงานเก่ียวกบัศูนยก์ารศึกษาพิเศษประจ า เขตการศึกษาจ านวน 4 เขตการศึกษา ไดแ้ก่ 
1) เขตการศึกษา 3 จงัหวดัสงขลา 2) เขตการศึกษา 8 จงัหวดัเชียงใหม่ 3) เขตการศึกษา 9 จงัหวดั
ขอนแก่น 4) เขตการศึกษาส่วนกลาง กรุงเทพมหานครฯ ซ่ึงต่อมาในปีงบประมาณ 2540 ไดรั้บการ
สนับสนุนอย่างจริงจงัทั้ งทางด้านบุคลากรท่ีดิน ส่ิงก่อสร้าง และ ครุภณัฑ์ พร้อมทั้งงบประมาณ
ด าเนินการ และใหเ้พิ่มอีก 1 เขตการศึกษา คือ เขตการศึกษา 10 จงัหวดัอุบลราชธานี  
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พ.ศ. 2542 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ด าเนินการจดัตั้ งศูนย์การศึกษา เพื่อคนพิการ
เพิ่มข้ึนอีก 8 แห่งใน 8 เขตการศึกษา ไดแ้ก่ 1) เขตการศึกษา 1 จงัหวดันครปฐม 2) เขตการศึกษา 2 
จงัหวดัยะลา 3) เขตการศึกษา 4 จงัหวดัตรัง 4) เขตการศึกษา 5 จงัหวดัสุพรรณบุรี 5) เขตการศึกษา 
6 จงัหวดัลพบุรี 6) เขตการศึกษา 7 จงัหวดัพิษณุโลก 7) เขตการศึกษา 11 จงัหวดันครราชสีมา  
8) เขตการศึกษา 12 จังหวดัชลบุรี โดยเร่ิมตั้ งแต่ปีงบประมาณ  2543 เป็นต้นไป และในปีน้ี
กระทรวงศึกษาธิการประกาศให้เป็นปีการศึกษาเพื่อคนพิการ โดยมีค าขวญัว่า “คนพิการทุกคนท่ี
อยากเรียนตอ้งไดเ้รียน” 

พ.ศ. 2544 กรมสามญัศึกษาตั้งโรงเรียนศรีสังวาลยเ์ชียงใหม่ และมีการจดัตั้งอีกแห่ง 
ท่ีโรงเรียนศรีสังวาลยข์อนแก่น  

พ.ศ. 2546 กระทรวงศึกษาธิการไดป้ระกาศให้โรงเรียนศึกษาพิเศษเดิม เปล่ียนช่ือใหม่ 
โดยก าหนดระบุชดัเจนวา่เป็นโรงเรียนท่ีสอนนกัเรียนท่ีมีความพิการประเภทใด  

พ.ศ. 2548 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เปิดโอกาส
ทางการศึกษาส าหรับคนพิการระดบัอุดมศึกษาอยา่งเป็นรูปธรรม และไดมี้การวางแผนยุทธศาสตร์
การจดัการศึกษาส าหรับคนพิการในระดบัอุดมศึกษา เพื่อเป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้แก่
นกัศึกษาพิการทุกประเภทเขา้ศึกษาลกัษณะเรียนร่วมหรือเรียนรวมกบันักศึกษาปกติในสาขาวิชา
ต่างๆ โดยไดมี้การสนบัสนุนมหาวิทยาลยัทัว่ประเทศในการจดัระบบบริการสนับสนุนนักศึกษา
พิการในมหาวิทยาลัย และได้มีการคัดเลือกมหาวิทยาลัยแกนน าระดับประเทศ จ านวน  12 
มหาวิทยาลยัไดแ้ก่ มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิต มหาวิทยาลยั
ราชภฏัสงขลา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา มหาวิทยาลยัราชภฏั
มหาสารคาม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม เขา้รับการฝึกอบรมระบบบริการสนบัสนุนนกัศึกษาพิการ ณ  University of  Northern 
Colorado ประเทศสหรัฐอเมริกา 

พ.ศ. 2550 ยกเลิกกฎหมายคนพิการฉบับแรกของประเทศไทย คือ พระราชบญัญัติ  
การฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 และประกาศใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวติคนพิการ พ.ศ. 2550 เป็นกฎหมายคุม้ครองสิทธิขั้นพื้นฐานของคนพิการอยา่งครบถว้น
และมีบทบัญญัติเก่ียวกับการขจดัการเลือกปฏิบัติ แทนกฎหมายฉบับแรก และในปีเดียวกันน้ี  
นายมณเฑียร บุญตัน ได้รับการสรรหาเป็นสมาชิกวุฒิสภา นับได้ว่าเป็นคนพิการ และเป็น 
คนตาบอด คนแรกของประเทศไทยท่ีไดรั้บการคดัเลือกเป็นสมาชิกวฒิุสภา  
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พ .ศ. 2551 ประกาศใช้พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสาหรับคนพิการ ซ่ึงเป็น
กฎหมายดา้นการศึกษาสาหรับคนพิการข้ึนเป็นฉบบัแรกของประเทศไทย  

พ.ศ. 2553 กระทรวงพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์เปิดตวัระบบบริการล่าม
ภาษามือ ส าหรับผูพ้ิการทางการได้ยิน คร้ังแรกในประเทศไทย เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ 
ผู ้พิการทางการได้ยิน สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร สิทธิประโยชน์และบริการทางสังคม 
ได้อย่างทั่วถึง พร้อมร่วมมือกับเครือข่ายภาครัฐ-เอกชน และองค์กรคนพิการ ขยายบริการให้
ครอบคลุมทุกจงัหวดั โดยส่งเสริมให้ล่ามภาษามือทัว่ประเทศด าเนินการจดทะเบียนล่ามภาษามือ
คร้ังแรกในประเทศไทย  

พ.ศ. 2554 ศูนยก์ารศึกษาพิเศษมหาจกัรีสิรินธร ประจ าจงัหวดันครนายก สังกดัส านกั
บริหารงานการศึกษาพิเศษส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  
ตั้ งศูนย์การศึกษาพิ เศษ  (เพื่อคนพิการ) ประจ าจังหวดัให้เป็นสถานศึกษา เพื่อจัดการ ศึกษา 
ในลกัษณะศูนยบ์ริการช่วยเหลือระยะแรกเร่ิม และเตรียมความพร้อมของคนพิการ สนบัสนุนการ
เรียนการสอน การจดัส่ือ ส่ิงอ านวยความสะดวก การให้บริการ และความช่วยเหลือท่ีเก่ียวขอ้ง  
การจดัครูเดินสอนแก่คนพิการและสถานศึกษา ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในพื้นท่ี
ใหบ้ริการการศึกษา บ าบดัฟ้ืนฟูสมรรถภาพ และด าเนินการในระบบส่งต่อโรงเรียนจดัการเรียนร่วม
และโรงเรียนเฉพาะทางในคร้ังแรกไดรั้บความอนุเคราะห์จากโรงเรียนเมืองนครนายก อ าเภอเมือง
นครนายก ใชห้้องศิลปศึกษาเป็นท่ีท าการ จนวนัท่ี 16 สิงหาคม 2554 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานพระราชานุญาตใช้ช่ือโรงเรียนเด็กพิการจงัหวดันครนายก
(ศูนยก์ารศึกษาพิเศษประจ าจงัหวดันครนายก) วา่ “โรงเรียนเด็กพิเศษมหาจกัรีสิรินธร และในวนัท่ี 
30 กนัยายน 2554 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาส
ให้ผูว้า่ราชการจงัหวดันครนายก และคณะบุคคล เขา้เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกลา้ฯ ถวายเงินเพื่อ
สมทบทุนก่อสร้างโรงเรียนเด็กพิเศษมหาจกัรีสิรินธร วนัท่ี 11 ธันวาคม 2555 สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯพระราชทานพระราชานุญาตใหเ้ปล่ียน
ช่ือโรงเรียนเด็กพิ เศษมหาจักรีสิรินธรเป็น “ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจ าจังหวดั
นครนายก” เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการบริหารส่วนราชการในกระทรวงศึกษาธิการ 

ปัจจุบันประเทศไทยมีผูด้  ารงต าแหน่ง ศาสตราจารย์ ด้านการศึกษาพิเศษ จ านวน  
2 ท่าน ท่านแรก คือ ศาสตราจารย ์ดร. ผดุง อารยะวิญญู อาจารยป์ระจ าภาควิชาการศึกษาพิเศษ  
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ (ปัจจุบนัเกษียณอายุราชการ และด ารงต าแหน่ง
อาจารยพ์ิเศษ สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิต) และท่านท่ี 2 ศาสตราจารย์
ศรียา นิยมธรรม อาจารย์ประจ าภาควิชาการศึกษาพิ เศษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย  
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ศรีนครินทรวิโรฒ (ปัจจุบนัเกษียณอายุราชการ และด ารงต าแหน่งอาจารยพ์ิเศษ สาขาวิชาจิตวิทยา
เด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ มหาวิทยาลยัเกษมบณัฑิต) และมีผูด้  ารงต าแหน่งศาสตราจารย ์ซ่ึงเป็น
คนพิการคนแรกและคนเดียวในประเทศไทย เป็นผูท่ี้มีความบกพร่องทางการมองเห็น (ตาบอด) 
 คือ ศาสตราจารยว์ริิยะ นามศิริพงศพ์นัธ์ุ อาจารยป์ระจ าคณะนิติศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

1.3. ประวตัิการจัดการศึกษาส าหรับเด็กทีม่ีความบกพร่องทางการได้ยนิ 
กระทรวงศึกษาธิการไดต้ั้งหน่วยทดลองสอนคนหูหนวกเป็นคร้ังแรกในประเทศไทย

ข้ึนเม่ือวนัท่ี 10 ธันวาคม 2494 ซ่ึงตรงกับวนัฉลองครบรอบปีแห่งปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิ
มนุษยชนขององค์การสหประชาชาติโดยใชห้้องเรียนของโรงเรียนเทศบาล 17 วดัโสมนสัวรวิหาร 
พระนคร เป็นท่ีท าการโดยจดัตั้งหน่วยทดลองสอนเยาวชนหูหนวก 1 ห้องเรียน มีนกัเรียนทั้งหมด 
5 คน โดยมี ม.ร.ว.เสริมศรี เกษมศรี ซ่ึงส าเร็จการศึกษาด้านการสอนคนหูหนวก จากประเทศ
สหรัฐอเมริกา เป็นครูผูส้อนคนแรก ต่อมาไดข้ยายรับนกัเรียนเพิ่มข้ึน แต่ยงัคงอาศยัห้องเรียนของ
โรงเรียนวดัโสมนสัทดลองสอนอยู ่

พ.ศ. 2495 ไดมี้การจดัตั้ง “กองการศึกษาพิเศษ” สังกดักรมสามญัศึกษา และไดมี้การ
จัดตั้ ง “มูลนิธิเศรษฐเสถียร” ข้ึน ในปีเดียวกันน้ีคุณหญิงโต๊ะ นรเนติบัญชากิจ (โชติเสถียร)  
ไดบ้ริจาคสินทรัพยอ์นัประกอบไปดว้ยเน้ือท่ี 5 ไร่เศษ บา้นสองชั้น 1 หลงัและเงินสดจ านวนหน่ึง
ใหก้บักระทรวงศึกษาธิการ เพื่อจดัตั้งเป็นโรงเรียนสอนคนหูหนวก 

พ.ศ. 2496 เปล่ียนช่ือมูลนิธิจากเดิม “มูลนิธิเศรษฐเสถียร” เป็น “มูลนิธิอนุเคราะห์ 
คนหูหนวก” ซ่ึงมูลนิธิฯ ไดร่้วมมือกบักระทรวงศึกษาธิการเปิด “โรงเรียนสอนคนหูหนวกดุสิต”ข้ึน 
ในวนัท่ี 10 ธนัวาคม 2496 โดยมี ม.ร.ว. เสริมศรี เกษมศรี เป็นผูริ้เร่ิม และด ารงต าแหน่งเป็นครูใหญ่
คน แรก  รวมทั้ ง เป็ น ผู ้ด า เนิ น ก ารส อน ด้ว ยตน เอ ง  โด ย ใช้ ท่ี ดิ น ของ  “คุ ณ ห ญิ งโต๊ ะ  
นรเนติบัญชากิจ (โชติเสถียร)” ปัจจุบันโรงเรียนเปล่ียนช่ือเป็น “โรงเรียนเศรษฐเสถียร”  
ตามนามสกุลของคุณหญิงโต๊ะและส ามี (เศรษฐบุตรโชติเสถียร) เป็นโรงเรียนสหศึกษา  
รับทั้ งประจ าและไปกลับ และในปี พ.ศ. 2507 “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ”  
ไดโ้ปรดเกลา้ฯ ทรงรับมูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ไวใ้นพระบรมราชินูปถมัภ ์มูลนิธิจึงเปล่ียนช่ือ
เป็น “มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวกในพระบรมราชินูปถมัภ”์ 

พ.ศ. 2501 เน่ืองจากปริมาณนกัเรียนหูหนวกไดเ้พิ่มข้ึนทุกปี กระทรวงศึกษาธิการจึงได้
จดัตั้งโรงเรียนสอนคนหูหนวกทุ่งมหาเมฆ (เปิดสอน พ.ศ. 2504) และได้เปิดโรงเรียนเพิ่มข้ึนท่ี
จงัหวดัขอนแก่น ตาก สงขลา เชียงใหม่ ชลบุรี นนทบุรี และชุมพร ต่อมากระทรวงศึกษาธิการได้
เปล่ียนช่ือโรงเรียนสอนคนหูหนวกเป็น “โรงเรียนโสตศึกษา” 
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พ.ศ. 2507 “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ” ได้โปรดเกล้าฯ ทรงรับ
มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ไวใ้นพระบรมราชินูปถมัภ ์มูลนิธิจึงเปล่ียนช่ือเป็น “มูลนิธิอนุเคราะห์ 
คนหูหนวกในพระบรมราชินูปถมัภ”์ จึงไดย้า้ยจากหน่วยทดลองสอนท่ีโรงเรียนวดัโสมนสัมาอยูใ่น
ท่ีดินบริเวณดงักล่าว โดยมีจ านวนนกัเรียน 43 คน ครู 7 คน ใหช่ื้อโรงเรียนสอนคนหูหนวกแห่งแรก
วา่ โรงเรียนสอนคนหูหนวกดุสิต ต่อมาในปี พ.ศ. 2518 ไดเ้ปล่ียนช่ือเป็น โรงเรียนเศรษฐเสถียร 

พ.ศ. 2511 จดัตั้งโรงเรียนสอนคนหูหนวกขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ต่อมาในปี พ.ศ. 
2521 เปล่ียนช่ือเป็น โรงเรียนโสตศึกษาจงัหวดัขอนแก่น 

พ.ศ. 2512-2516 กรมการฝึกหัดครูอนุมัติการจัดตั้ ง ศูนย์ทดลองสอนเด็กหูพิการ  
ชั้นเด็กเล็กข้ึนในวทิยาลยัครูสวนดุสิต พร้อมทั้งเปิดสอนวชิาการศึกษาพิเศษในระดบัปริญญา ไดจ้ดั
ให้เด็กอนุบาลหูตึงเขา้มาเรียนร่วมกบัเด็กอนุบาลท่ีมีการไดย้ินปกติ ซ่ึงเป็นวิธีการจดัการเรียนร่วม 
แบบหน่ึงท่ีเรียกว่า reversed integration จนกระทั่ง ปี พ.ศ. 2516 ได้ท าการส่งเด็กหูตึงเข้าเรียน
ร่วมกบัเด็กท่ีมีการไดย้นิในระดบัชั้นประถมศึกษา ณ โรงเรียนพญาไท 

พ.ศ. 2513 จดัตั้งโรงเรียนสอนคนหูหนวกตาก ตั้งอยูใ่นจงัหวดัตาก และเปล่ียนช่ือเป็น 
โรงเรียนโสตศึกษาจงัหวดัตาก 

พ.ศ. 2517 จดัตั้ งโรงเรียนสอนคนหูหนวกสงขลา ปัจจุบนัเปล่ียนช่ือเป็น โรงเรียน 
โสตศึกษาจงัหวดัสงขลา 

หลงัจากท่ีมีการจดัตั้งโรงเรียนการศึกษาพิเศษเฉพาะส าหรับเด็กหูหนวกข้ึน จึงพบวา่มี
เด็กหูตึงซ่ึงยงัไม่ได้รับการช่วยเหลืออย่างเหมาะสม และเด็กเหล่าน้ีไม่สามารถเรียนร่วมกับ 
เด็กหูหนวกได ้เพราะใชว้ิธีการฝึกพูด และการบ าบดัท่ีแตกต่างกนั กระทรวงศึกษาธิการจึงไดจ้ดัตั้ง
โรงเรียนส าหรับเด็กหูตึงข้ึน 2 แห่งคือ 

1. โรงเรียนโสตศึกษาชลบุรี จงัหวดัชลบุรี เปิดท าการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2521  
รับเด็กพิการทางหูท่ีมีระดบัการไดย้ินไม่เกิน 85 เดซิเบล (dB) ไม่มีความพิการซ ้ าซ้อน และมีระดบั
เชาวน์ปัญญาปกติ โดยรับจากนกัเรียนทุกภาคของประเทศไทย เปิดท าการสอนตั้งแต่ชั้นเด็กเล็กถึง
ชั้นประถมปีท่ี 6 

2. โรงเรียนโสตศึกษาวดัจ าปา กรุงเทพมหานคร เปิดท าการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 
2522 โรงเรียนน้ีรับเด็กพิการทางหูท่ีมีระดบัการได้ยินไม่เกิน 85 เดซิเบล (dB) และมีความพิการ
ซ ้ าซ้อน คือ มีระดบัสติปัญญาค่อนขา้งอ่อน (I.Q. 50 - 85) ท าการสอนตั้งแต่ชั้นประถมปีท่ี 1 ถึงชั้น
ประถมปีท่ี 6 
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นอกจากน้ียงัมีโรงเรียนส าหรับเด็กหูตึงท่ีจงัหวดัเชียงใหม่ คือ โรงเรียนอนุสารสุนทร
ซ่ึงปี พ.ศ. 2524 กรมสามญัศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับโอนมาจากมูลนิธิอนุสารสุนทร
จงัหวดัเชียงใหม่ 

พ.ศ. 2517 จดัการศึกษาให้เด็กหูตึงเรียนร่วมในระดบัประถมศึกษาท่ีโรงเรียนพญาไท 
และในปี พ.ศ. 2521 ไดเ้ปล่ียนช่ือเป็นโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ นอกจากนั้นยงัไดข้ยายการ
ด าเนินงานออกไปยงัส่วนภูมิภาคโดยจดัตั้งโรงเรียนสอนคนหูหนวกในส่วนภูมิภาคเพิ่มข้ึนอีก 

พ.ศ. 2521 รัฐมนตรีว่ากระทรวงศึกษาธิการ นายแพทยบุ์ญสม มาร์ติน ให้เปล่ียนช่ือ
จาก “โรงเรียนสอนคนหูหนวก” เป็น “โรงเรียนโสตศึกษา” และโรงเรียนอ่ืน ๆ ท่ีตั้งมาก่อนหรือตั้ง
ภายหลงั (ยกเวน้โรงเรียนเศรษฐเสถียร) ไดรั้บอนุมติัใหเ้ปล่ียนช่ือหรือใชช่ื้อวา่โรงเรียนโสตน าหนา้
ช่ือจงัหวดั 

พ.ศ. 2524 จัดการศึกษาให้ เด็กหูตึงเรียนร่วมในระดับมัธยมศึกษาท่ีโรงเรียน 
พิบูลประชาสรรค ์

พ.ศ. 2529 ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ไดจ้ดัให้เด็กท่ีมีความ
บกพร่องทางการไดย้นิ เรียนร่วมในโรงเรียนในสังกดั และด าเนินการครบทุกจงัหวดัในปี พ.ศ.2538 

พ.ศ. 2548 เป็นตน้มา ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
เปิดโอกาสทางการศึกษาส าหรับนกัศึกษาพิการทุกประเภทเขา้ศึกษาในระดบัอุดมศึกษาอย่างเป็น
รูปธรรม โดยจดัใหมี้ระบบบริการสนบัสนุนนกัศึกษาพิการในมหาวทิยาลยัต่าง ๆ 

พ.ศ. 2551 ประกาศใช้พระราชบัญญัติการจัดการศึกษ าส าหรับคนพิการ ซ่ึงเป็น
กฎหมายดา้นการศึกษาส าหรับคนพิการข้ึนเป็นฉบบัแรกของประเทศไทย 

พ.ศ. 2553 กระทรวงพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์เปิดตวัระบบบริการล่าม
ภาษามือ ส าหรับผูพ้ิการทางการไดย้ิน คร้ังแรกในประเทศไทย อ านวยความสะดวกให้แก่ผูพ้ิการ
ทางการไดย้ิน สามารถเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสาร สิทธิประโยชน์และบริการทางสังคมต่าง ๆ ได้อย่าง
ทัว่ถึง พร้อมร่วมมือกบัเครือข่ายภาครัฐ-เอกชน และองค์กรคนพิการ ขยายบริการให้ครอบคลุม 
ทุกจงัหวดั โดยส่งเสริมใหล่้ามภาษามือทัว่ประเทศจดทะเบียนล่ามภาษามือคร้ังแรกในประเทศไทย 

 

2. หลกัการจัดการศึกษาส าหรับเด็กทีม่ีความบกพร่องทางการได้ยนิ 
2.1. หลกัการจัดการศึกษาส าหรับเด็กทีม่ีความบกพร่องทางการได้ยนิ 

 การจดัการเรียนการสอนเร่ิมแรกของเด็กนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน  
เป็นการจดัการเรียนการสอนท่ีใชภ้าษามือเพียงอยา่งเดียว จนกระทัง่ปี พ.ศ. 2512 กรมการฝึกหดัครู
ได้เร่ิมโครงการฝึกและอบรมครู เพื่อให้การศึกษามีความพิเศษมากข้ึนและได้มอบหมายให้ทาง
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โรงเรียนอนุบาลละอออุทิศวิทยาลยัครูสวนดุสิตเป็นผูด้  าเนินโครงการ เพื่อเป็นการสาธิตการเ รียน
การสอนเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้ินโดยเนน้การพูด และการอ่านริมฝีปากเป็นหลกัในการ
เรียนการสอนเพื่อท าให้เกิดแนวโนม้ให้มีการเนน้เร่ืองการพูด และการอ่านริมฝีปากมากข้ึน ในการ
เรียนการสอนเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้ินมีวตัถุประสงค์เพื่อให้เด็กไดรั้บการศึกษา และ
สามารถปรับตวัให้อยูไ่ดร่้วมกบัสังคมของคนปกติ ดงันั้น โรงเรียนอนุบาลลอออุทิศจึงประสานกบั 
โรงเรียนพญาไทจัดให้เด็กท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยินท่ีมีความสามารถในการพูดและ 
อ่านริมฝีปาก ไดเ้รียนร่วมชั้นเรียนกบัเด็กปกติเม่ือปีการศึกษา 2515 เป็นตน้มา และมีการแนะน าให้
เด็กท่ีสามารถพูดและอ่านริมฝีปากไดเ้ก่ง เขา้เรียนในโรงเรียนปากติอ่ืน ๆ ไดด้ว้ย 
 เด็กท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้ินมีหลายระดบั การจดัการศึกษาตอ้งค านึงถึงระดบั
การไดย้ินเป็นส าคญั ในปัจจุบนัการจดัการศึกษาส าหรับนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้ิน
จดัเป็น 2 รูปแบบ คือ 
 1. การจัดการศึกษาในโรงเรียนพิ เศษ เป็นการจัดการศึกษาส าหรับเด็กท่ีสูญเสีย  
การไดย้นิระดบัรุนแรงถึงรุนแรงมาก หรือกลุ่มหูหนวกใชภ้าษามือและระบบรวมในการส่ือสาร 
 2. การจัดการศึกษาเรียนร่วมในโรงเรียนปกติ เป็นการจดัการศึกษาส าหรับเด็กท่ี
สูญเสียการได้ยินระดับเล็กน้อย ปานกลาง และระดับมากแต่ยงัมีการได้ยินหลงเหลืออยู่บ้าง 
สามารถใชเ้คร่ืองช่วยฟังเพื่อการเรียนรู้ และส่ือสารดว้ยวธีิการฟัง การพูด การอ่านริมฝีปาก ในการ
จดัการชั้นเรียนร่วมในชั้นเรียนกบัเด็กปกติจะตอ้งค านึงถึงระดบัของการได้ยินเป็นหลกั เช่น ถ้า
สูญเสียการไดย้นินอ้ยก็สามารถเรียนร่วมชั้นเรียนกบัเด็กปกติไดเ้ต็มเวลาและปฏิบติัทุกอยา่งเหมือน
เด็กปกติ แต่ถา้สูญเสียการได้ยินมากอาจจดัเป็นชั้นเรียนพิเศษในโรงเรียนปกติ และเรียนร่วมเป็น
บางวชิา 
 ผดุง อารยะวิญญู (2542) ได้เสนอแนวทางการจดัการศึกษาส าหรับนักเรียนท่ีมีความ
บกพร่องทางการไดย้นิ อาจท าไดห้ลายลกัษณะ ดงัน้ี 
 1. ชั้นพิเศษในโรงเรียนปกติเป็นชั้นพิเศษเต็มเวลา มีครูประจ าชั้ นพิเศษ และเป็น
ผูส้ าเร็จการศึกษาทางดา้นการสอนเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้ินโดยเฉพาะ ควรให้เด็กอยูใ่น
ชั้นพิเศษไม่เกิน 3 ปีส าหรับเด็กหูหนวก และ 4 ปีส าหรับเด็กหูตึง  
 2. ชั้นพิเศษในโรงเรียนปกติแต่มีการเรียนร่วมบางเวลา มีครูประจ าชั้นซ่ึงจะเป็นครู
การศึกษาพิเศษ รับผิดชอบสอนวิชาสามญั การสอนฝึกฟังและการฝึกพูด วิชาท่ีเด็กท่ีมีความพร่อง
ทางการไดย้นิไปเรียนร่วมกบัเด็กปกติ คือ วชิาศิลปะ วชิาพลศึกษา  
 3. ชั้นพิเศษในโรงเรียนปกติแต่มีการเรียนร่วมบางวิชา จะมีครูการศึกษาพิเศษเป็นครู
ประจ าชั้น รับผิดชอบสอนวิชาสามญั มีการเรียนการสอนฝึกฟัง การฝึกพูด และห้องเรียนจะเป็น
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ห้องเรียนเฉพาะส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้ินและเด็กหูตึงเพราะมีครู ส่วนวิชาอ่ืน ๆ 
สามารถไปเรียนร่วมกบัเด็กปกติ 
 4. เรียนร่วมแบบเต็มเวลา เป็นการส่งเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้ิน และเด็กหูตึง
เขา้ชั้นเรียนกบัเด็กปกติในทุกวชิา แต่อาจมีครูการศึกษาพิเศษคอยช่วยเหลือ 
 การจดัการศึกษาส าหรับนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้ินเรียนร่วมในชั้นเรียน
ปกติ คือ หลกัสูตรปกติไม่มีอะไรแตกต่าง เด็กสามารถเรียนร่วมกบัเด็กปกติเกือบทุกวิชาแต่ใช้
วิธีการจดัการเก่ียวกบัการเรียนการสอน เช่น ครูประจ าชั้นจะให้ความสนใจในเร่ืองของการให้เด็ก
ใส่เคร่ืองช่วยฟัง ใหเ้ด็กนัง่หนา้ชั้นเรียนเม่ือมีการเรียนร่วม 
 ส านกับริหารงานการศึกษาพิเศษ (2550) กล่าววา่ การเรียนการสอนของเด็กท่ีมีความ
บกพร่องทางการไดย้นิ ควรค านึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคลเพราะไม่มีวธีิใดใชไ้ดเ้หมาะสมกบั
เด็กทุกคนเหมือนกนั ดงันั้น จึงควรพฒันาประสาทการรับรู้ท่ีเหลืออยู่ของเด็กท่ีมีความบกพร่อง
ทางการไดย้นิ โดยใชว้ธีิสอนท่ีเหมาะสม มีการเตรียมความพร้อม และฝึกทกัษะในการอ่าน 
 ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (2550) เสนอแนวทางในการจดัการเรียนรู้ส าหรับ
นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ ดงัน้ี 
 1. คนหูตึง ตอ้งจดัให้ไดใ้ช้เคร่ืองช่วยฟังท่ีเหมาะสม ได้รับการฝึกอบรม และพฒันา
ทกัษะการส่ือสารอยา่งเหมาะสมเต็มศกัยภาพของแต่ละคน และควรจดัท่ีนัง่ให้นกัเรียนไดเ้ห็นปาก
ของผูพู้ดอยา่งชดัเจน 
 2. คนหูหนวก ตอ้งส่ือสารโดยการใชภ้าษามือ การสะกดน้ิวมือ การอ่านริมฝีปาก การดู 
ผูพู้ดและส่ิงอ่ืน ๆ รอบตวั ตอ้งจดัให้มีล่ามภาษามือในการเรียนการสอนทุกคร้ัง ควรจดัให้มีผูช่้วย
จดค าสอน/บรรยาย เพื่อให้เด็กน าไปใช้ศึกษาทบทวนได้ ส าหรับคนหูหนวกและคนหูตึงระดับ
รุนแรงบางคนท่ีไม่สามารถส่ือสารโดยการใชภ้าษาพูดเพียงอยา่งเดียวได ้ควรใชภ้าษามือช่วยหรือท่ี
เรียกว่า ระบบรวม (Total Communication) โดยเฉพาะคนหูหนวกตอ้งจดัให้ไดเ้รียนภาษามือไทย 
เป็นภาษาท่ีหน่ึงและเรียนรู้ภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง เพื่อให้คนหูหนวกสามารถส่ือสารทั้งสอง
ภาษาไดค้ล่องแคล่วเท่าเทียมกนั 
 วารี ถิระจิตร (2547) กล่าวว่า การจดัการศึกษาส าหรับเด็กหูหนวกหรือเด็กท่ีมีความ
บกพร่องทางการได้ยินในระยะแรก มกัเป็นเร่ืองของการกุศล คิดช่วยเหลือกนัเท่าท่ีพอจะท าได ้
เพื่อท่ีจะให้เด็กสามารถช่วยเหลือตนเองในโอกาสต่อไปได้ แต่ก็ยงัไม่เป็นผล จึงมุ่งเน้นท่ีการ
ปรับปรุงหลกัสูตรให้มีความสอดคลอ้งกบัความพิการแต่ละระดบั อยา่งไรก็ตาม การจดัการศึกษา
ส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยินยงันับเป็นเทคนิคชั้นสูง การเรียนการสอนของเด็ก
ประถมน้ีมีความยากล าบากมากกว่าเด็กประเภทอ่ืน ๆ ทั้งน้ีเพราะเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการ 
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ได้ยินมีข้อเสียเปรียบทางภาษา ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคัญในการเรียนแต่ถูกจ ากัด และในด้าน 
การพฒันาขีดความสามารถของเด็กก็ถูกจ ากดัไปดว้ย 
 การจดัการศึกษาส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน สามารถจดัได้หลาย
รูปแบบ ข้ึนอยู่กับความแตกต่างระหว่างบุคคลห รือความต้องการจ า เป็น เฉพาะบุคคล 
(อมรวชิช์ นาครทรรพ, 2543) ดงัน้ี 
 1. การศึกษาแบบองค์รวม (Holistic Education) คือ กระบวนการเรียนรู้ท่ีเช่ือมตัวเอง
ให้เขา้กบัโลกของความสัมพนัธ์น้ี ครอบคลุมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ ความรู้สึกตลอดจน 
จิตวิญญาณ ตอ้งเป็นการศึกษาท่ีไม่ยึดติดกบัเทคนิคหรือหลกัสูตรใด ๆ ครูตอ้งยอมรับศกัยภาพท่ี
แตกต่างกนัของเด็กแต่ละคนตอ้งไม่พยายามใช้มาตรฐานหน่ึงในการตดัสินเด็ก นอกจากน้ีการจดั
การศึกษาแบบองคร์วมยงัตอ้งสอนใหเ้ด็กเรียนรู้ท่ีจะเช่ือมโยงโลกภายนอกกบัตนเอง และตนเองกบั
โลกภายนอก 
 2. การศึกษาตามแนวทางพฒันาของเพียเจตต ์( Piaget ) คือ การจดัการศึกษาตามระดบั
พฒันาการของเด็กแต่ละคนซ่ึงมีความแตกต่างกนัในแต่ละช่วงวยั โดยเด็กอายุ 2-7 ปี จะเร่ิมเขา้ใจ
ภาษาและจ าประสบการณ์ต่าง ๆ ในชีวิต ช่วงอายุ 7-11 ปี จะเร่ิมน าประสบการณ์เหล่านั้ นมา
ตอบสนองส่ิงต่าง ๆ รอบตวั เด็กวยั 8-12 ปี สติปัญญาพฒันาดีข้ึน สามารถใช้ความคิดในการเกิด
ความรวบยอดของวตัถุส่ิงของในมิติต่าง ๆ ไดแ้ก่ ความกวา้ง ยาว ลึก และมิติของเวลาวนัน้ี พรุ่งน้ี 
มะรืนน้ี เข้าใจในการใช้เหตุผลและการเปรียบเทียบ ได้แก่ มากกว่า น้อยกว่า ใหญ่กว่า สั้ นกว่า  
ยาวกว่า และเท่ากนัสามารถจดัรวมและจดัแยกประเภทของส่ิงของไดมี้พฒันาการพฒันาการของ
วยัรุ่น (13-16 ) ปี สติปัญญาของเด็กวยัรุ่นจะมีการพฒันาได้ดีประมาณ 90% จึงสามารถเรียนรู้ 
ส่ิงต่าง ๆ ทั้งท่ีเป็นรูปธรรมและนามธรรม ตลอดจนหลกัตรรกศาสตร์ได้ นอกจากน้ียงัเขา้ใจถึง
กฎเกณฑข์องสังคม สามารถตดัสินใจ ปัญญา และทดสอบขอ้สมมติฐานและขอ้พิสูจน์ต่าง ๆ ได ้
 3. การศึกษาตามแบบมอนเตสเซอรร่ี (Montessori) เป็นการจดัส่ิงแวดล้อมและการ
ส่ือสารในการเรียนให้มีความเหมาะสมเพื่อกระตุ้นให้เด็กแสดงศักยภาพของตนเองออกมา  
เน้นส่งเสริมให้เด็กมีแนวคิดอิสระ และมีทกัษะในการเรียนรู้ท่ีดี เน้นการใช้ส่ือท่ีเรียบง่ายใกลชิ้ด
ธรรมชาติในตัวของเด็ก การศึกษาแบบมอนเตสเซอร่ียงัปฏิเสธส่ื อท่ีมีความสมัยใหม่  เช่น 
คอมพิวเตอร์ โทรทศัน์ เป็นตน้ 
 4. การจดัการศึกษาแบบซัมเมอร์ฮิล (Summer Hill) คือ แนวคิดการศึกษาท่ีเน้นให้มี
สิทธิเสรีภาพอย่างเต็มท่ีแก่ผูเ้รียน ทั้งในด้านการเรียนการสอนแบะการปกครองตนเอง โดยให้
นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมทุกอย่าง การเรียนเป็นเร่ืองของการเลือกไม่ใช่การบงัคบั เพราะ
ตอ้งการให้เด็กมีความเป็นตวัของตวัเอง การจดัการศึกษาแบบน้ีมีความเช่ือท่ีวา่เด็กเกิดมาพร้อมกบั
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ความเฉลียวฉลาด โรงเรียนท่ีใชก้ารศึกษาแบบน้ีจะตอ้งจดัโครงสร้างในโรงเรียนกลกัสูตรการเรียน
การสอนท่ีนักเรียนเป็นผูท่ี้สามารถเลือกเรียนได้ตามความสนใจ นักเรียนจะเป็นผูท่ี้ขวนขวาย
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง เด็กจะไม่ถูกบังคับให้ช่ือเร่ืองใดช่ือเร่ืองหน่ึงหรือนับถือศาสนาใด
ศาสนาหน่ึงโดยเฉพาะ การปฏิบติัต่อกนัเป็นเร่ืองท่ีเด็กจะตอ้งตดัสินใจหรือวางขอ้ตกลงร่วมกนัใน
รูปแบบหรือวางขอ้ตกลงร่วมกนัในรูปแบบของคณะกรรมการร่วม 
 5. การศึกษาตามแนวของวอลดอร์ฟ (Waldorf Educations) คือ การจดัการศึกษาท่ีเน้น
การพฒันาแบบรอบดา้น โดยเด็กแต่ละช่วงอายุจะมีการพฒันาการท่ีแตกต่างกนั ช่วงอายุ 0 – 7 ปี  
จะเน้นการพฒันาบุคลิกภาพด้วยการเลียนแบบ ช่วงอายุ 7 – 14 ปี พฒันาบุคลิกภาพด้วยอารมณ์
ความรู้สึก ช่วงอายุ 14 ปีข้ึนไป เน้นกระบวนการคิดและการมีเหตุผล กระบวนการเรียนการสอน
โดยใช้ดนตรี ศิลปะ  การระบายสี  การป้ัน การวาด การเค ล่ือนไหวของร่างกาย (ยู ริธมี )  
งานหตัถกรรม งานสวน ตลอดจนการให้เด็กคิดคน้ท าส่ิงประดิษฐ์ต่าง ๆ ดว้ยตนเอง เป้าหมายของ
การศึกษาวอลดอร์ฟ คือ ช่วยให้มนุษยบ์รรลุศกัยภาพสูงสุดท่ีตนมี และสามารถก าหนดจุดมุ่งหมาย
และแนวทางของชีวิตของตนเองได้อย่างมีอิสระ ตามความสามารถของตน แต่มนุษยจ์ะบรรลุ
ศักยภาพสูงสุดไม่ได้ ถ้าไม่มีโอกาสได้สัมผสัหรือค้นพบส่วนต่าง ๆ ในตนเอง ด้วยเหตุผลน้ี
การศึกษาของวอลดอร์ฟจึงเน้นการศึกษาเร่ืองมนุษย์และเก่ียวขอ้งกับมนุษย ์โลก และจกัรวาล  
การเช่ือมโยงทุกเร่ืองกบัมนุษยไ์ม่ใช่เพื่อให้มนุษยย์ึดติดกบัตนเอง แต่เป็นการสอนให้มนุษยรู้์จกัมี
จุดยืนท่ีสมดุลของตนในโลกมนุษยป์รัชญา การสร้างความสมดุลในกิจกรรมของการเรียนการสอน 
และสอดคล้องกลมกลืนในแต่ละช่วงวยัของเด็กเพื่อจะได้เติบโตข้ึนมาพร้อมกบัศกัยภาพสูงสุด
พร้อมส าหรับการเผชิญหนา้กบัความทา้ทายใหม่ๆ การศึกษาแนววอลดร์ฟให้ความส าคญักบัวยัเด็ก
เพราะว่าวยัเด็กเป็นช่วงเวลาท่ีส าคญัของความเป็นมนุษย ์ควรจะได้รับการเรียนรู้ประสบการณ์ 
ท่ีเหมาะสมซ่ึงจะท าให้เขาเติบโตเป็นมนุษย์ท่ีความสมบูรณ์ ผู ้เรียนตามแนวการศึกษาแบบ  
วอลดอร์ฟ (บุษบง ตนัติวงศ,์ 2548) คือ 
 5.1 ผูซ่ึ้งมีความคิดแยบคาย สดใส มีพลงั และสร้างสรรค ์
 5.2 ผูซ่ึ้งมีความรู้สึกในใจเป่ียมล้นไปด้วยความเมตตา กล้าหาญ ศรัทธาต่อชีวิต
และมีจิตใจใฝ่รู้ 
 5.3 ผูมี้พลงัเจตจ านง แน่วแน่สามารถบรรลุภารกิจแห่งชีวติท่ีตนเองเป็นผูเ้ลือกสรร 
กล่าวโดยสรุปการศึกษาแบบวอลดร์ฟ มีจุดมุ่งหมายท่ีจะดึงศักยภาพท่ีมีอยู่แล้วในตัวมนุษย ์
แต่ละคนออกมาให้เต็มศกัยภาพตามวยัพฒันาการ ครูผูอ้  านวนการ ให้นักเรียนเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ  
ดว้ยความกระตือรือร้น ใชปั้ญญาท่ีมีอยูใ่นตนเองใหเ้กิดคุณภาพสูงสุด 
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 จากท่ีกล่าวมาสรุปไดว้่า การจดัการศึกษาส าหรับนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการ 
ไดย้นิจดัไดห้ลากหลาย เช่น นกัเรียนหูตึงอาจจดัในลกัษณะการเรียนร่วม ส่วนนกัเรียนหูหนวกอาจ
จดัเป็นชั้นเรียนพิเศษ การจดักิจกรรมการเรียนการสอนให้ค  านึงถึงลักษณะความบกพร่องของ
นกัเรียนแต่ละระดบั และความสามารถท่ีแตกต่างระหวา่งบุคคล การจดักิจกรรมควรมุ่งพฒันาความ
พร้อมในทุกๆ ด้าน นัก เรียนหูตึงต้องจัดท่ีนั่ งให้นัก เรียนได้เห็นปากของผู ้พู ดได้ชัด เจน  
ส่วนนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยินควรจดัให้เรียนภาษามือไทย มีล่ามและมีผูช่้วย 
จดค าบรรยาย จนมีการศึกษาอีกหลายรูปแบบในเวลาต่อมาไดแ้ก่ การศึกษาแบบองคร์วม แนวการ
พฒันาของเพียเจตต์ แบบมอนเตสเซอร่ี แบบซมัเมอร์ฮิล  แบบวอลดอร์ฟ ฯลฯ ท่ีไดน้ ามาพฒันาเด็ก
ท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิไดดี้ยิง่ข้ึนเพื่อใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรู้ไดม้ากท่ีสุด 
 

2.2. ลกัษณะการจัดการเรียนการสอนส าหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยนิ 
ลกัษณะการจดัการเรียนการสอนส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน มีอยู่

หลายวธีิ แต่ละวธีิมีเทคนิค และวธีิการท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงนกัการศึกษาไดเ้สนอแนะวธีิสอนไว ้ดงัน้ี  
ผดุง อารยะวิญญู กล่าวว่า ครูควรมีการเตรียมการเรียนการสอนด้วยตนเองและ

ตระหนกัถึงส่ิงเหล่าน้ี คือ  
1. เร่ิมสอนทนัทีท่ีทราบวา่เด็กมีความบกพร่องทางการไดย้นิตั้งแต่อายยุงันอ้ย  
2. จดัการเรียนการสอนอยา่งเอาใจใส่อยา่งใกลชิ้ด   
3. ครูผูส้อนตอ้งมีความช านาญ โดยตอ้งไดรั้บการศึกษาและฝึกฝนมาทางน้ีโดยเฉพาะ 
4. สร้างบรรยากาศในการส่ือสารกนัอยูเ่สมอ ทั้งการพูดและการใชภ้าษามือสนบัสนุน

ใหเ้ด็กส่ือสารกบัสมาชิกท่ีบา้นและท่ีโรงเรียน  
5. มุ่งพฒันาความรู้ทางภาษา และความสามารถในการท่ีจะติดต่อส่ือสารกนัอย่างมี

ความหมายกบัผูอ่ื้นได ้โดยการสอนภาษารวมส าหรับเด็กหนูหนวก (Total Communication)  
นอกจากน้ีครูควรค านึงถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการสอนท่ีมีความบกพร่อง

ทางการไดย้นิ ซ่ึงไดแ้ก่  
1. การสูญเสียการไดย้นิของเด็กแต่ละคนเป็นอยา่งไร  
2. การไดย้นิท่ียงัหลงเหลือมีอยูม่ากแค่ไหน  
3. มีนิสัยรักการพูดเพียงใด  
4. สติปัญญาของเด็กอยูใ่นระดบัใด  
5. วฒิุภาวะของเด็กแต่ละคนซ่ึงมีไม่เท่ากนันั้นเป็นอยา่งไร  
6. ส่ิงแวดลอ้มโดยเฉพาะทางบา้นใหค้วามร่วมมือดีหรือไม่  
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วิธีการของครูใช้กับเด็กและท่ีแนะน าให้ผู ้ปกครองหรือผู ้ท่ี มีความสัมพันธ์กับ 
เด็กพิการท าอยา่งไร (ผดุง อารยะวิญญู, 2539) เด็กท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ มีปัญหาในเร่ือง
ของการใช้ภาษาเพื่อการส่ือสารไม่ว่าจะเป็นการส่ือสารระหว่างเด็กท่ีมีความบกพร่องดว้ยกนัเอง 
หรือส่ือสารกบัคนทัว่ไป จึงมีผูคิ้ดคน้วิธีการส่ือความหมาย เพื่อให้เด็กประเภทน้ีสามารถส่ือสารได ้
วธีิส่ือสารท่ีใชก้นัอยูแ่พร่หลาย มีดงัน้ี 

1. การพู ด  (Speech) ใช้กับ เด็ก ท่ี มีความบกพ ร่องท างการได้ยิน ไม่ม ากนัก 
เหมาะส าหรับเด็กหูตึงเล็กนอ้ยไปจนถึงหูตึงปานกลาง เพราะยงัสามารถไดย้ินเสียงพูดและสามารถ
เลียนเสียงไดเ้ม่ือใส่เคร่ืองช่วยฟัง 

2. ภาษามือ (Sing Language) เหมาะส าหรับเด็กท่ีสูญเสียการไดย้ินมากหรือหูหนวก
ไม่สามารถส่ือสารกับผูอ่ื้นได้ด้วยการพูดจึงต้องใช้ภาษามือแทน ผูท่ี้จะเข้าใจภาษามือได้ตอ้งมี
ความรู้เก่ียวกบัภาษามือ ซ่ึงเป็นระบบการส่ือสารอยา่งหน่ึงของคนหูหนวก โดยใช้มือทั้งสองขา้ง
แสดงท่าทางหรือการวางมือในต าแหน่งท่ีต่างกนัแต่ละท่าหรือต าแหน่งของมือจะมีความหมาย
แตกต่างกนั 

3. การสะกดตวัอกัษรด้วยน้ิวมือ (Finger Spelling) เป็นระบบการส่ือสารอย่างหน่ึง
ของคนหูหนวก แทนตวัพยญัชนะ สระ วรรณยุกต์ โดยทั่วไปตัวอักษรท่ีสะกดด้วยน้ิวมือจะมี
จ านวนเท่ากบัตวัอกัษรของภาษา และส่วนมากจะใช้ค  าท่ีไม่มีในภาษามือ เช่น ช่ือคน ช่ือสถานท่ี  
ช่ือเฉพาะ หรือการเนน้ย  ้าค  าศพัทท่ี์ตอ้งการ จะใชก้ารสะกดน้ิวมือแทน 

4. การอ่านริมฝีปาก (Lip Reading) หมายถึง การท่ีผูฟั้ง หรือ คู่สนทนา พยายามเดา
ค าพูดโดยจากการสังเกตลักษณะการเคล่ือนไหวริมฝีปากของผู ้พูด เพื่อให้เข้าใจค าพูด เข้าใจ
ความหมายของเร่ืองท่ีผูพู้ดก าลงักล่าวถึง ซ่ึงในบางคร้ังอาจจะตอ้งสังเกตลกัษณะของสีหนา้ ท่าทาง 
ตลอดจนการเคล่ือนไหวมือ และล าตวัของผูพู้ดเพื่อให้เขา้ใจความหมายได้ดียิ่งข้ึน การสังเกตริม
ฝีปากและการเคล่ือนไหวของริมฝีปากเรียกว่า การอ่านริมฝีปาก (Lip Reading) ซ่ึงการสังเกตการ
เคล่ือนไหวของผูพู้ด ประกอบกบัการสังเกตการณ์เคล่ือนไหวของริมฝีปาก เรียกว่า การอ่านค าพูด 
(Speech Reading)  

5. ท่าแนะค าพูด (Cued Speech) เป็นระบบการส่ือสารอยา่งหน่ึงของคนหูหนวกโดย 
ผูพู้ดจะแสดงท่ามือในลกัษณะต่าง ๆ ประกอบค าพูดเพื่อให้ผูฟั้งเขา้ใจความหมายของการพูดไดดี้
ยิ่งข้ึน ท่ามือท่ีถูกก าหนดไวอ้ย่างเป็นระบบ แต่ละท่ามีความหมายเฉพาะและผูพู้ดจะวางมือไวใ้น
ระดบัต ่ากวา่คางเล็กนอ้ย ไม่วางมือในต าแหน่งอ่ืน ๆ และใชมื้อเพียงขา้งเดียว 

6. การส่ือสารรวม (Total Communication) เป็นระบบการส่ือสารท่ีใช้เป็นวิธีการ
ส่ือสารท่ีหลายวิธีรวมกนักบัการพูด และในขณะเดียวกนัก็อาจจะแสดงความรู้สึกออกมาทางสีหนา้
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และใช้ท่าทางอ่ืนๆประกอบ ทั้งน้ีผูฟั้งเขา้ใจความหมายไดดี้ยิ่งข้ึน นอกจากการพูด การใชภ้าษามือ 
การแสดงท่าทางประกอบแลว้ หรือวิธีอ่ืนๆ ก็ได ้การใช้วิธีในการส่ือสารรวมตั้งแต่สองวิธีข้ึนไป 
เรียกวา่การส่ือสารรวม 

ส านกับริหารงานการศึกษาพิเศษ (2550) ไดเ้สนอวิธีการจดัการศึกษาส าหรับเด็กท่ีมี
ความบกพร่องทางการไดย้นิ ไวด้งัน้ี  

1. วธีิสอนพูด (Oral Method) คือ วธีิสอนพูดใหบุ้คคลท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้ิน
ยดึหลกัท่ีวา่ใหผู้ส้อนพูดกบัผูเ้รียนใหม้ากท่ีสุด ใหผู้เ้รียนเห็นความส าคญัของการพูด  

2. วิธีสอนแบบรวม  (Combined Method) คือ วิธีการสอนท่ีใช้การพูด ภาษามือ  
การอ่านริมฝีปาก การใชเ้คร่ืองช่วยฟัง และการเขียนกระดานด าประกอบกนัไปในขณะสอน  

3. วิธีสอนแบบพร้อมกนัสลบักนัไป (Simultaneous Method) คือ ใช้การพูด ภาษามือ 
ใส่เคร่ืองช่วยฟัง การสะกดน้ิวมือ และการเขียนกระดานด า 

4. วิธีสอนแบบรวมหลายระบบ (Combined System) คือ ใชก้ารสอนรวมกนัทั้งหมด 
การพูด การใชเ้คร่ืองช่วยฟัง การใชภ้าษามือ การสะกดน้ิวมือ การเขียนกระดานด า โดยวิธีการสอน 
จะใชก้ารพูดสลบักบัภาษามือ มีการสะกดน้ิวมือ และใชก้ารเขียนกระดานด าช่วยเขียนค าศพัท ์

5. วิธีสอนทุกวิธี  (Total Communication) คือ  ใช้ทุกวิธี ท่ี มีอยู่มารวมกัน การพูด  
การฟัง การอ่าน การเขียน การใช้ภาษามือ การสะกดน้ิวมือ และการสังเกต เพราะมีความเช่ือว่า
วธีิการสอนแบบน้ีมีประสิทธิภาพในการติดต่อส่ือสารกบัคนปกติ 

การจดัการเรียนการสอนท่ีมีนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้ินเรียนร่วมในชั้น
เรียนผูส้อนควรค านึงถึงส่ิงต่าง ๆ ต่อไปน้ี 

1. ช้ีแจงให้เด็กนักเรียนปกติเขา้ใจว่าควรปฎิบติัอย่างไรต่อเพื่อนนักเรียนท่ีมีความ
บกพร่องทางการไดย้นิท่ีเรียนร่วมชั้น 

2. ควรให้เด็กนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยินนั่งในต าแหน่งท่ีสามารถ
มองเห็นและไดย้นิเสียงผูส้อนไดช้ดัเจน 

3. ก่อนท าการสอนผูส้อนจะตอ้งท าการเช็คทุกคร้ังวา่เคร่ืองช่วยฟังท างานหรือไม่ 
4. เวลาผูส้อนพูดกบัผูเ้รียนควรจะมองหน้า เพื่อให้ผูเ้รียนอ่านค าพูดตลอดจนสีหนา้ท่ี

ท่าทางของครู 
5. ใชท้่าทางประกอบการพูด เพื่อใหผู้เ้รียนเขา้ใจในค าพูดของครู 
6. มีอุปกรณ์ประกอบการสอนใชใ้นการอธิบายใหผู้เ้รียนเขา้ใจส่ิงนั้นมากท่ีสุด 
7. ผูส้อนควรเขียนบนกระดานด า 
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8. ผูส้อนอย่าพูดในขณะเขียนกระดานด า เพราะจะท าให้ผู ้เรียนไม่สามารถอ่าน 
ริมฝีปากของผูส้อน 

9. ผูส้อนควรแจกแจงหวัขอ้ เร่ือง และสาระส าคญัของการสอนในแต่ละคร้ัง และควร
พูดกบันกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้ินดว้ยการใช้ประโยคท่ีสมบูรณ์ไม่พูดทีละค าเพื่อให้
ผูเ้รียนจ าโครงสร้างของประโยคและสามารถเดาความหมายได ้

10. ผูส้อนควรยืนพูดในท่ีท่ีมีแสงสว่างเพียงพอและส่องใบหน้าเพื่อความชดัเจนใน
การอ่านริมฝีปาก 

11. ผูส้อนควรให้โอกาสนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้ินออกมารายงานหน้า
ชั้นเรียน เพื่อฝึกให้ผูเ้รียนไดฝึ้กพูด เพื่อน ๆ ท่ีเป็นนกัเรียนปกติจะไดฟั้งภาษา และผูส้อนควรสรุป
ในส่ิงท่ีผูส้อนพูดเพื่อทบทวน 

12. ใช้วิธีการสอนเป็นกลุ่มเพื่อให้นักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยินกับ
นกัเรียนปกติช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั คอยให้ก าลงัใจในการเรียนจะท าให้มีปัญหากบัผูร่้วมชั้นเรียน
นอ้ยท่ีสุด และผูส้อนตอ้งจดัท าแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล 

นอกจากน้ี การจัดการศึกษาส าหรับเด็กหูตึงควรจะมีลักษณะท่ีแตกต่างไปจาก
การศึกษาของเด็กหูหนวก การจดัการศึกษาแก่เด็กหูตึง ควรมุ่งเตรียมเด็กเพื่อให้มีความพร้อมเพื่อ
การเรียนร่วม หรือเด็กท่ีเรียนร่วมอยูแ่ลว้ก็ควรไดรั้บการช่วยเหลือในการแกปั้ญหาต่าง ๆ เพื่อใหเ้ด็ก
ได้รับประโยชน์สูงสุดในการเรียนร่วม ดังนั้น หลกัสูตรจึงควรเน้นการฝึกฟัง การแก้ไขการพูด  
การอ่านการพูด การฝึกภาษา และการเรียนวิชาอ่ืน ๆ ควบคู่กนัไป ส าหรับเด็กหูตึงท่ีเรียนในชั้น
เรียนพิเศษนั้น ควรเน้นทกัษะในการส่ือความหมายควบคู่ไปกบัดา้นวิชาการ ในท านองเดียวกนั
หลกัสูตรควนเน้นเก่ียวกบัการฝึกฟัง การแกไ้ขการพูด การอ่านค าพูด โดยใช้เน้ือหาจากวิชาอ่ืน ๆ  
ท่ีมีการสอนในโรงเรียนส าหรับเด็กหูหนวกนั้น ทางกระทรวงศึกษาธิการจะต้องเป็นผูก้  าหนด
วิธีการส่ือสารวา่จะใชภ้าษามืออยา่งเดียว หรือจะใช้วิธีการส่ือสารรวม ในขณะเดียวกนัเด็กทุกคน
ควรมีโอกาสในการเรียนรู้และฝึกพูด การฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการพูดโดยใช้เคร่ืองมือทางโสต
สัมผสัวิทยา การให้การศึกษาแก่เด็กท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้ินเป็นส่ิงส าคญั และจ าเป็นมาก
เพื่อช่วยให้เด็กไดพ้ฒันาตนเองตามก าลงัความสามารถของตนเอง การศึกษายงัเป็นพื้นฐานในการ
ปรับตวั ใหส้ามารถด ารงอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข มีอาชีพท่ีจะช่วยใหมี้รายไดเ้ล้ียงตนเอง 

ดังนั้ น จึงสรุปได้ว่า การส่ือความหมายเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยินนั้ น  
จะเลือกใช้วิธีการใดท่ีเหมาะสม ข้ึนอยู่กับสภาพความบกพร่องเป็นส าคัญ นักเรียนท่ีสูญเสีย 
การได้ยินท่ีแตกต่างกันย่อมมีวิธีการส่ือสารท่ีแตกต่างกันไป อย่างไรก็ตามวิธีการส่ือสารรวม
นบัเป็นวธีิการสอนท่ีนิยมใชก้นัในโรงเรียนส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิในปัจจุบนั 
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2.3. การจัดหลกัสูตรส าหรับเด็กทีม่ีความบกพร่องทางการได้ยนิ  

หลกัสูตรส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้ินควรครอบคลุมไปถึงการฝึกฟัง 
การฝึกสายตา การฝึกทกัษะการพูด การฝึกทกัษะทางภาษา เด็กหูตึงท่ีเรียนในชั้นเรียนพิเศษควรเนน้
ในการส่ือความหมายควบคู่กนัไปกบัด้านวิชาการ ในท านองเดียวกนัหลกัสูตรควรเน้นเก่ียวกับ 
การฝึกฟัง การแกไ้ขการพูด การอ่านริมฝีปาก เด็กท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้ินทุกระดบัควรมี
โอกาสฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการพูดโดยใชเ้คร่ืองมือและเทคโนโลยต่ีาง ๆ 

ผดุง  อารยะวิญญู (2542) ไดเ้สนอแนะเก่ียวกบัการจดัหลกัสูตรส าหรับเด็กท่ีมีความ
บกพร่องทางการไดย้นิ ไวด้งัน้ี  

1. หลักสูตรส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน ควรครอบคลุมไปถึง 
การฝึกฟัง การฝึกสายตา การฝึกทกัษะทางการพูด การฝึกทกัษะทางภาษา ส่วนเน้ือหาวิชา เช่น  
วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ฯลฯ ควรครอบคลุมเน้ือหาท่ีใกล้เคียงกับเด็กปกติ แต่วิธีสอน
ตลอดจนเคร่ืองมืออุปกรณ์ อาจแตกต่างออกไปหรือเพิ่มเติมจากท่ีมีใชส้ าหรับเด็กปกติ  

2. การจดัการศึกษาส าหรับเด็กหูตึง ควรมุ่งเตรียมเด็กให้มีความพร้อมเพื่อการเรียน
ร่วม หรือเด็กท่ีเรียนร่วมอยู่แลว้ ควรได้รับการช่วยเหลือในการแก้ปัญหาต่าง ๆ เพื่อให้เด็กไดรั้บ
ประโยชน์สูงสุดจากการเรียนร่วม ดงันั้น หลกัสูตรจึงควรเนน้การฝึกฟัง การแกไ้ขการพูด การอ่าน
ค าพูด การฝึกภาษา และการเรียนวชิาอ่ืน ๆ ควบคู่กนัไป  

3. เด็กหูตึงท่ีเรียนในชั้นพิเศษ ควรเน้นทักษะในการส่ือความหมายควบคู่ไปกับ 
ดา้นวิชาการ ควรเน้นเก่ียวกบัการฝึกฟัง การแกไ้ขการพูด การอ่านค าพูด โดยใชเ้น้ือหาจากวิชาอ่ืน 
ท่ีมีสอนในโรงเรียน  

4. เด็กหูหนวก กระทรวงศึกษาธิการจะตอ้งเป็นผูก้  าหนดวิธีการส่ือสารวา่จะใชภ้าษา
มืออยา่งเดียว หรือจะใชว้ิธีการส่ือสารรวม (Total Communication) และควรเปิดโอกาสให้เด็กไดใ้ช้
เคร่ืองช่วยฟัง และมีการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการพูด  

5. ส่ิงท่ีต้องก าหนดไวใ้นหลักสูตร คือ การฝึกอาชีพควรมีการให้ความรู้เก่ียวกับ 
การประกอบอาชีพ มีการฝึกอาชีพเบ้ืองตน้ใหก้บันกัเรียน  

ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  (2550 : 7-9)ได้ก าหนดแนวทางการจดัหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2544 สาหรับบุคคลท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ ไวด้งัน้ี  

1. ระดบัช่วงชั้น คือ ก าหนดหลกัสูตรเป็น 4 ช่วงชั้น ตามระดบัพฒันาการของผูเ้รียน 
ดงัน้ี   

ช่วงชั้นท่ี 1 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-3  
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ช่วงชั้นท่ี 2 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4-6  
ช่วงชั้นท่ี 3 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1-3  
ช่วงชั้นท่ี 4 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4-6  

2. สาระการเรียนรู้ คือ การก าหนดสาระการเรียนรู้ตามหลกัสูตร ประกอบดว้ย ทกัษะ
หรือ กระบวนการเรียนรู้ และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ ซ่ึงก าหนดให้ผูเ้รียนทุกคนในระดบั
การศึกษาขั้นพื้นฐานจ าเป็นตอ้งเรียนรู้ แบ่งออกเป็น 8 กลุ่มสาระ ดงัน้ี 

2.1 ภาษาไทย (ภาษาไทยและภาษามือ)  
2.2 วทิยาศาสตร์ 
2.3 คณิตศาสตร์ 
2.4 สุขศึกษาและพลศึกษา 
2.5 สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
2.6 ศิลปะ 
2.7 ภาษาต่างประเทศ 
2.8 การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

3. กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน คือ กิจกรรมท่ีจดัข้ึนให้ผูเ้รียนพฒันาความสามารถของ
ตนเองตามศกัยภาพ โดยเพิ่มเติมจากกิจกรรมท่ีจดัข้ึนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ เขา้ร่วม
และปฏิบติักิจกรรมกบัผูอ่ื้นสามารถเลือกเขา้ไดด้ว้ยตนเองตามความถนดั และความสนใจ กิจกรรม
แนะแนว หรือ กิจกรรมนกัเรียน เช่น ลูกเสือ - เนตรนารี ยวุกาชาด  

4. การจดัสาระการเรียนรู้  
ช่วงชั้นท่ี 1 (ป.1-ม.3) แต่ละปีตอ้งจดัสาระการเรียนรู้ให้ครบทั้ง 8 กลุ่ม ในแต่ละ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ไม่จ  าเป็นตอ้งจดัให้เรียนครบทุกสาระ แต่เม่ือเรียนจบช่วงชั้นผูเ้รียนตอ้งเรียน
ครบทุกสาระ และมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นท่ีก าหนด  

ช่วงชั้ นท่ี  2 (ม .4-6) แต่ละภาคเรียนไม่จ  าเป็นต้องจัดสาระการเรียนรู้ให้ครบ 
ทั้ง 8 กลุ่ม แต่เม่ือเรียนจบช่วงชั้น ผูเ้รียนตอ้งเรียนครบทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และครบทุกสาระ
ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ และมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นท่ีหลกัสูตร
ก าหนด  

5. การวดัผลประเมินผล  
5.1 การประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระ ทั้ง 8 กลุ่มสาระ เพื่อน าผลมาใชใ้นการ

พฒันาผูเ้รียนและเพื่อตดัสินผลการเรียนในการผา่นช่วงชั้น  
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5.2 การประเมินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เป็นการประเมินผลการเขา้ร่วมกิจกรรม และ
ตดัสินผลการร่วมกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนผา่นช่วงชั้น  

5.3 การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นการประเมินเก่ียวกับคุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ ก าหนดเกณฑ์ประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์เป็นรายปี 
และรายภาคเพื่อตดัสินการผา่นช่วงชั้น  

5.4 การประเมินตัดสินผผลการผ่านช่วงชั้ น  จบการศึกษาภาคบังคับ  ห รือ  
จบหลกัสูตร 

5.5 การประเมินคุณภาพระดับชาติ ประเมินตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
ไดแ้ก่ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 และ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6
นอกจากน้ีการวดัและการประเมินผลส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยินให้เป็นไปตาม
จุดมุ่งหมายท่ีก าหนดไวใ้นแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ของผูเ้รียนแต่ละคน วิธีการวดัผล 
ท าเหมือนเด็กปกติทัว่ไปคือใช้วิธีการท าแบบทดสอบ การสังเกต การสนทนา ให้ลงมือปฏิบติัตาม
ค าสั่ง ทดสอบซ่ึงจุดมุ่งหมายส าคญัจะก าหนดไวใ้นแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล ส่วนการวดัโดยใช้
แบบทดสอบส่วนมากจะใชแ้บบทดสอบท่ีผูส้อนเป็นผูส้ร้างข้ึน เกณฑก์ารตดัสินจะตอ้งท าควบคู่ไป
กบัวิธีวดัผล การวดัและการประเมินผลจะช่วยให้ผูส้อนทราบความกา้วหน้าของนักเรียนในด้าน 
การเรียนรู้ ผลการประเมินจะช่วยให้ผูส้อนปรับปรุงแผนการศึกษาเฉพาะบุคคลหรือช่วยในการ
ก าหนดแผนใหม่ไดอ้ยา่งเหมาะสม และการจดัการศึกษาส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้ิน
ยงัไม่มีแนวปฏิบติัท่ีเหมาะสมชดัเจน ยงัไม่มีการระบุเก่ียวกบัการจดัสภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสมกบั
การเรียนรู้ของนักเรียนท่ีความบกพร่องทางการได้ยิน ซ่ึงในปัจจุบนัโรงเรียนโสตศึกษาหลาย ๆ 
แห่งก็ใชว้ิธีการปรับประยุกตใ์ห้เหมาะสมกบับริบทของตนเอง ดงันั้น หากไดมี้การศึกษาถึงปัญหา
และความต้องการเก่ียวกับการจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักเรียนในโรงเรียน 
โสตศึกษา ก็จะช่วยให้มีข้อมูลประกอบการตดัสินใจในการวางแผนการจดัการศึกษา วางแผน 
การจดัส่ิงแวดลอ้มท่ีจะช่วยใหผู้เ้รียนท่ีบกพร่องทางการไดย้นิเกิดการเรียนรู้ไดอ้ยา่งมีความสุข 
 จากท่ีกล่าวมาสรุปวา่ การจดัหลกัสูตรส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้ินควร
จดัให้เหมาะสมกับเด็กแต่ละประเภท เช่น เด็กหูหนวก ควรจดัให้แตกต่างจากเด็กหูตึง การจดั
หลกัสูตรควรจดัตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ครบทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และปรับ
เน้ือหา การจดัการเรียนรู้ในลกัษณะบูรณาการ การวดัผลประเมินผล ให้เหมาะสมกบัศกัยภาพของ
ผูเ้รียน ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551  
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3. นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยนิ 
3.1. ความหมายของเด็กทีม่ีความบกพร่องทางการได้ยนิ 

 เด็กท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้ิน หมายถึง เด็กท่ีมีการสูญเสียการไดย้ิน เด็กท่ีไม่
สามารถเรียนรู้เร่ืองราวต่าง ๆ ไดด้ว้ยการฟังไดเ้หมือนเด็กปกติทัว่ไป อาจจะเป็นเด็กหูหนวกหรือ
เด็กหูตึง เป็นสภาพท่ีอวยัวะเก่ียวกบัการไดย้ินไม่สามารถท าหน้าท่ีไดอ้ยา่งปกติหรืออยา่งสมบูรณ์ 
ท าให้ไม่สามารถรับรู้เสียงต่างๆ ไม่สามารถควบคุมเส้นเสียงให้สั่นสะเทือนตามลกัษณะท่ีตอ้งการ 
ไม่สามารถออกเสียงพูดได้ พูดไม่ชัดเจน(แสงจนัทร์ ค าเมือง, ม.ป.ป.) เป็นผลให้การเรียนรู้และ 
การพูดบกพร่อง (สถาพร สุวณัณุสส์, 2530) ในลกัษณะการเปล่งเสียงไม่เป็นภาษา รวมถึงเด็กหูตึง
และหูหนวก 
 คนหูตึง (A Hard of Hearing Person) ทางการศึกษา หมายถึง คนท่ีสูญเสียการได้ยิน 
อยู่ระหว่าง 35 – 89 เดซิเบล (ISO) ท าให้มีปัญหาในเร่ืองของการฟังและเร่ืองการเข้าใจค าพูด 
ถึงแมว้า่จะใส่หรือไม่ใส่เคร่ืองช่วยฟัง 
 คนหูหนวก (A Deaf Person) ทางการศึกษา หมายถึง คนท่ีสูญเสียการไดย้ินในหูขา้ง 
ท่ีดีกวา่ 90 เดซิเบล (ISO) หรือมากกวา่ ท าใหมี้ปัญหาในเร่ืองของการฟังและการไม่เขา้ใจค าพูด 
 ผดุง อารยะวญิญู (2542) ไดใ้ห้ความหมายของนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้ิน 
หมายถึง นกัเรียนหรือเด็กท่ีสูญเสียการไดย้นิอาจเป็น เด็กหูตึง หรือ เด็กหูหนวกก็ได ้ 

1. เด็กหูหนวก หมายถึง เด็กท่ีสูญเสียการไดย้ิน 90 เดซิเบลข้ึนไป วดัดว้ยเสียงบริสุทธ์ิ 
ความถ่ี 100Hz 1,000Hz และ 2,000 Hz ในหูขา้งดีกวา่เด็กไม่สามารถใชก้ารไดย้ินให้เป็นประโยชน์
เตม็ประสิทธิภาพในการฟัง  

2. เด็กหูตึง หมายถึง เด็กท่ีสูญเสียการไดย้ินระหวา่ง 26 – 89 เดซิเบล ในหูขา้งดีกวา่วดั
ดว้ยเสียงบริสุทธ์ิความถ่ี 500Hz 1,000 Hz และ 2,000 Hz ท าให้เป็นเด็กท่ีสูญเสียการไดย้ินเล็กน้อย
ไปจนถึงหูหนวก 

สุขพชัรา ซ้ิมเจริญ (2545) ให้ความหมายของนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้ิน
ว่า เป็นเด็กท่ีสูญเสียการได้ยินตั้งแต่ระดบั 26 เดซิเบล ไปจนถึง 90 เดซิเบล ข้ึนไป โดยแบ่งเป็น  
2 ประเภท คือ  

1. คนหูหนวก หมายถึง บุคคลท่ีสูญเสียการได้ยินมากจนไม่สามารถรับข้อมูลผ่าน
ทางการไดย้ินไม่วา่จะใชห้รือไม่ใชเ้คร่ืองช่วยฟังก็ตาม เม่ือตรวจวดัการไดย้ินจะสูญเสียการไดย้ิน
ประมาณ 90 เดซิเบล หรือมากกวา่ ไม่สามารถไดย้ินเสียงพูดดงั ๆ และอาจจะรับรู้เสียงบางเสียงจาก
การสั่นสะเทือน  
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2. คนหูตึง หมายถึง บุคคลท่ีสูญเสียการไดย้ินจนไม่สามารถเขา้ใจการพูดและสนทนา 
เม่ือท าการตรวจวดัการไดย้นิ พบวา่ สูญเสียการไดย้นินอ้ยกวา่ 90 เดซิเบล แบ่งระดบัการไดย้นิ ดงัน้ี  

2.1 หูตึงระดบัท่ี 1 หูตึงนอ้ย (26-40 เดซิเบล)  
2.2 หูตึงระดบัท่ี 2 หูตึงปานกลาง (41-55 เดซิเบล)  
2.3 หูตึงระดบัท่ี 3 หูตึงมาก (56-70 เดซิเบล)  
2.4 หูตึงระดบัท่ี 4 หูตึงรุนแรง (70-90 เดซิเบล) 

  เกยูร วงศ์ก้อม (2548) ให้ความหมายของนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน  
ว่านักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยินอาจจะเป็นเด็กหูตึงหรือเด็กหูหนวกก็ได้ซ่ึงความ
บกพร่องได้จากการวดัการได้ยินด้วยเสียงบริสุทธ์ิท่ีความถ่ี 500 1,000 และ 2,000 รอบต่อวินาที 
(เฮิรตซ์) ไดค้่าเฉล่ียความไว ณ ระดบัท่ีน้อยท่ีสุดในหูขา้งท่ีดีกวา่ โดยวดัจากเสียงท่ีความถ่ีทั้งสาม
เป็นค่าระหว่าง 26 - 90 เดซิเบล สามารถใส่เคร่ืองช่วยฟังรับฟังเสียงให้ชัดเจนข้ึนได้ เรียกว่า  
เด็กหูตึง และ 90 เดซิเบลข้ึนไป เรียกวา่ เด็กหูหนวก  
 ส าหรับ Moores (1978) ระบุไวว้่า คนบกพร่องทางการไดย้ิน (a deaf person) ในทาง
การศึกษา หมายถึง คนท่ีสูญเสียการได้ยินในหูข้างดีกว่า 90 เดซิเบล หรือมากกว่าการสูญเสีย
ดงักล่าวท าให้คนบกพร่องทางการไดย้ินไม่เขา้ใจการพูด ไม่วา่จะใชเ้คร่ืองช่วยฟังหรือไม่ใช้ก็ตาม 
ส่วนคนหูตึง (a hard-of-hearing person) ในทางการศึกษาหมายถึง คนท่ีสูญเสียการไดย้ินระหว่าง 
35 – 89 เดซิเบล จะมีปัญหาในเร่ืองของการฟังและการเขา้ใจการพูด อาจจะใส่เคร่ืองช่วยฟังหรือ 
ไม่ใส่เคร่ืองช่วยฟังก็ได้ แต่ถ้าแบ่งระดับการสูญเสียการได้ยินตามการศึกษา จะแบ่งออกเป็น 4 
ระดบั ดงัน้ี 
 ระดบัท่ี 1 สูญเสียการไดย้ินระหว่าง 35 ถึง 54 เดซิเบล คือ เด็กท่ีสูญเสียการไดย้ินใน
กลุ่มน้ีซ่ึงสามารถเรียนในชั้นเรียนปกติได ้ถา้หากไม่ใส่เคร่ืองช่วงฟังผูส้อนจะตอ้งเปล่งเสียงท่ีดงั
กวา่ปกติ  
 ระดับท่ี 2 สูญเสียการได้ยินระหว่าง 55 ถึง 69 เดซิเบล คือ เด็กท่ีสูญเสียการได้ยิน 
ในกลุ่มน้ีตอ้งการเคร่ืองช่วยฟัง มีนกัการศึกษาพิเศษเขา้มาช่วยเหลือเร่ืองการฝึกพูด และการแกไ้ข
ค าพูด 
 ระดับท่ี 3 สูญเสียการได้ยินระหว่าง 70 ถึง 89 เดซิเบล คือ เด็กท่ีสูญเสียการได้ยิน
ในช่วงน้ีตอ้งการการศึกษาพิเศษ ตอ้งการความช่วยเหลือในดา้นการไดย้นิ การพูด ภาษา การแกไ้ข
การพูดและบริการพิเศษทางดา้นการศึกษา 
 ระดบัท่ี 4 สูญเสียการได้ยิน 90 เดซิเบลหรือมากกว่า เด็กท่ีสูญเสียการได้ยินในช่วง
ระยะน้ีตอ้งการความช่วยเหลือ และบริการพิเศษทางการศึกษาเช่นเดียวกบัเด็กในระดบัท่ี 3  
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 หลกัเกณฑ์ท่ีกระทรวงสาธารณสุขก าหนดตามกฎกระทรวงฉบบัท่ี 2 (พ.ศ.2537) คือ
ก าหนดให้คนพิการทางการไดย้ิน หรือการฟัง หรือการส่ือความหมาย คือ คนท่ีไดย้ินเสียงท่ีความถ่ี 
500 เฮิรตซ์ 1,000 เฮิรตซ์ หรือ 2,000 เฮิรตซ์ ในหูขา้งท่ีดีกวา่ ส าหรับเด็กอายุไม่เกิน 7 ปี ระดบัเสียง
เกิน 40 เดซิเบลข้ึนไป จนไม่ได้ยินเสียง และส าหรับคนทัว่ไประดบัเสียงเกิน 55  เดซิเบลข้ึนไป 
 จนไม่ไดย้นิเสียง หรือคนท่ีมีความผดิปกติ มีความบกพร่องในการเขา้ใจ มีความบกพร่องในการใช้
ภาษาพูดจนไม่สามารถส่ือความหมายกบัคนอ่ืนได ้
 เกณฑ์การตัดสินความบกพร่องทางการได้ยินว่าบุคคลใดหูหนวก บุคคลใดหูตึง 
 ส่วนใหญ่ดูท่ีผลการตรวจวดัการไดย้นิ เฉพาะในหูขา้งท่ีดีกวา่ ดงัน้ี 
 คนหูตึง คือ ผูท่ี้มีระดบัการไดย้นิเฉล่ียในหูขา้งท่ีดีกวา่ ระหวา่ง 26 – 89 เดซิเบล 
 คนหูหนวก คือ ผู ้ท่ี มี ระดับการได้ยิน เฉ ล่ียในหูข้างท่ี ดีกว่าตั้ งแต่  90 เดซิ เบล 
 
ตารางที ่1 การจัดระดับการสูญเสียการได้ยนิ 6 ระดับ ตามทางการแพทย์  

 

ระดับ การได้ยนิ ค่าเฉลีย่การได้ยนิ ประเภทและความสามารถในการเข้าใจ 
1 การไดย้นิปกติ 0 – 25 เดซิเบล ไดย้นิเสียงพูด กระซิบ ไม่ล าบากในการฟัง 
2 สูญเสียการไดย้ิน

เล็กนอ้ย 
26 – 40 เดซิเบล หูตึงเล็กน้อย ไม่ได้ยินเสียงพูดเบาๆ แต่ได้ยิน

เสียงพูดปกติ 
3 สูญเสียการไดย้ิน

ปานกลาง 
41 – 55 เดซิเบล หูตึงปานกลางไม่ได้ยินเสียงพูดปกติ ต้องพูด

ดงัๆ กวา่ปกติถึงจะไดย้นิเกือบชดัเจน 
4 สูญเสียการไดย้ิน

ค่อนขา้งมาก 
56 – 70 เดซิเบล หูตึงมาก เม่ือพูดเสียงดงัๆ แลว้ยงัไม่ไดย้นิ 

5 สูญเสียการไดย้ิน
มาก 

71 – 90 เดซิเบล หูตึงระดบัรุนแรง ตอ้งตะโกนเสียงดงัๆ แต่ถ้า
ใช้เคร่ืองขยายเสียงพูดอาจจะไดย้ิน และไดย้ิน
ไม่ชดัเจน 

6 สูญเสียการไดย้ิน
มากเป็นอยา่งยิง่ 

91 เดซิเบลข้ึนไป หูหนวก ตะโกนเสียงดังๆ  ใช้ เค ร่ืองขยาย
เสียงพูดแลว้ไม่ไดย้ิน และไม่เขา้ใจความหมาย
ในส่ิงท่ีพูด 

ตารางการจดัระดบัสูญเสียการไดย้นิ 6 ระดบั ทางการแพทยด์ดัแปลงจาก Davis (1978) 
 เดซิเบล (dB) เป็นหน่วยวดัความดงัของเสียง เสียงท่ีมีความดงัมากจะมีหน่วยเดซิเบล 
ท่ีสูง แต่ถ้าเสียงท่ีมีความดังต ่ าก็จะมีหน่วยเดซิเบลท่ีต ่ า อย่างเช่น เสียงกระซิบ จะมีความดัง 
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อยูป่ระมาณท่ี 10 – 20 เดซิเบล เสียงพูดท่ีคนปกติคุยกนัไดย้นิชดัเจน มีความดงัประมาณ 60 เดซิเบล 
เสียงเร่งเคร่ืองมอเตอร์ไซคมี์ความดงัประมาณ 110 เดซิเบล 
 ตวัอยา่งเช่น มีผูรั้บการตรวจวดัการไดย้ินท่ีโรงพบาลแห่งหน่ึง มีใบรายงานผลวา่ เด็กมี
ระดับการได้ยินในหูข้างขวาเฉล่ีย 45 เดซิเบลและหูข้างซ้ายเฉล่ีย 95 เดซิเบล แสดงว่า ผูท่ี้ รับ 
การตรวจวดัการได้ยินคนน้ี เป็นผูท่ี้มีความบกพร่องทางการได้ยินประเภทหูตึง เน่ืองจากในหู 
ขา้งขวายงัไดย้นิเสียงและมีระดบัการไดย้นิระหวา่ง 26 – 89 เดซิเบล 
 จากท่ีกล่าวมาสรุปว่า  นักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน คือ เด็กท่ีสูญเสีย 
การได้ยิน ไม่สามารถรับรู้ภาษาได้เหมือนบุคคลปกติทั่วไป ซ่ึงอาจเป็นนักเรียนหูหนวกหรือ
นกัเรียนหูตึงก็ได้ การแบ่งประเภทของนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยินจะใช้ผลจากการ
ตรวจวดัการไดย้ินดว้ยเสียงบริสุทธ์ิท่ีความถ่ี 500 1,000 และ 2,000 รอบต่อวินาที (เฮิรตซ์) ถา้มีการ
สูญเสียการได้ยินระหว่าง 26-90 เดซิเบล เรียกว่า นักเรียนหูตึง แต่ถ้ามีการสูญเสียการได้ยิน 90  
เดซิเบล ข้ึนไปเรียกวา่ นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ (อคัรพรรณ ขวญัช่ืนและสุภรธรรม 
มงคลสวสัด์ิ, 2546)  

3.2. สาเหตุความบกพร่องทางการได้ยนิ 
 วารี ถิระจิตร (2545) แบ่งสาเหตุของความบกพร่องทางการไดย้นิ ดงัน้ี 
 1. หูหนวกก่อนคลอด (Congenital Deafness) หมายถึง ทารกท่ีเกิดมามีความพิการของ
อวยัวะการรับเสียงตั้งแต่อยูใ่นครรภข์องมารดา และเม่ือคลอดออกมาปรากฏอาการหูหนวกตั้งแต่
แรกเกิด แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 

1.1 หูหนวกจากกรรมพนัธ์ุ (Hereditary Deafness) เป็นอาการหูหนวกท่ีมีความพิการ
สืบพนัธ์ุมาจากบิดามารดา หรือบรรพบุรุษ  

1.2 หูหนวกท่ีไม่ใช่กรรมพนัธ์ุ (Sporadic Deafness) มีหลายสาเหตุ ดงัน้ี 
1.2.1 อุบัติเหตุของมารดาขณะตั้ งครรภ์ เช่น ขณะท่ีตั้ งครรภ์มารดา หกล้ม 

อยา่งแรง  
1.2.2 ความผิดปกติของการคลอด เช่น ศีรษะของทารกถูกบีบขณะคลอด  

คลอดก่อนก าหนด  
1.2.3 การเจริญเติบโตของอวยัวะหูผิดปกติ เช่น ทารกออกมาอาจจะไม่มีหู  

มีรูหูขา้งเดียวหรือสองขา้งท าใหหู้หนวกได ้
1.2.4 การได้รับพิษยา หรือ อาหารบางประเภทท่ีได้รับขณะท่ีมารดาตั้งครรภ ์

เช่น ยาแอสไพริน ยาเสตร็ปโตมยัซิน เป็นตน้  
1.2.5 โรคติดต่อขณะท่ีมารดาตั้งครรภ ์เช่น โรคหดัเยอรมนั กามโรค 
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2. หูหนวกหลงัคลอด (Acquired Deafness) หมายถึง ทารกท่ีมีอวยัวะหูปกติแต่ต่อมา
พบวา่ เป็นหูหนวกอาจเกิดได ้ดงัน้ี 

2.1 การแพย้าบางชนิด เช่น ยาปฎิชีวนะ 
2.2 การติดเช้ือ เช่น การเป็นหูน ้าหนวก 
2.3 ความผดิปกติท่ีเกิดข้ึนภายในหู เช่น มีเน้ืองอกในหู 
2.4 หูไดรั้บเสียงดงัติดต่อกนัเป็นเวลานาน 
2.5 อุบติัเหตุกระทบกระเทือนบริเวณหู หรือ ประสาทหู 

นอกจากน้ี เสียงดังต่าง ๆ เช่น เสียงระเบิด เสียงปืน เสียงเคร่ืองบิน เคร่ืองจักรใน
โรงงาน ถา้ไดรั้บการรบกวนเป็นเวลานานจะท าใหเ้กิดหูหนวกได ้

สรุปไดว้า่ ความบกพร่องทางการไดย้ินเกิดข้ึนไดท้ั้งก่อนคลอดและหลงัคลอด สาเหตุ
ท่ีเกิดก่อนคลอด คือ เกิดจากรรมพนัธ์ุและไม่ใช่กรรมพนัธ์ุ อาจเกิดไดใ้นขณะท่ีมารดาก าลงัตั้งครรภ ์
จากการทานยาและเป็นโรคติดต่อ สาเหตุท่ีเกิดข้ึนหลงัคลอด ไดแ้ก่ การเจบ็ป่วย โรคติดต่อ เกิดจาก
การไดรั้บยาและสารเคมี เกิดจากอนัตรายต่ออวยัวะหู ซ่ึงสาเหตุเหล่าน้ีท าใหหู้หนวกได ้

 
3.3. ประเภทของความบกพร่องทางการได้ยิน 

 ศรียา นิยมธรรม (2544) ไดก้ล่าวถึงประเภทของการสูญเสียการไดย้ินจากการค านึงถึง
ต าแหน่งท่ีเกิดความผดิปกติของกลไกการไดย้นิ 
 1. ความผิดปกติของกลไกการได้ยินน าเสียง (Conductive Hearing Loss) เป็นการ
สูญเสียการได้ยินท่ีมีความผิดปกติจากส่วนใดส่วนหน่ึงของอวยัวะหูชั้ นนอกและหูชั้ นกลาง  
เป็นส่วนของการน าเสียง เช่น หูน ้าหนวก แกว้หูทะลุ ซ่ึงอาจรักษาไดด้ว้ยการผา่ตดัหรือยา  
 2. ความผิดปกติของกลไกการได้ยินประสาทหูเสีย (Sensorineural Hearing Loss) 
 เป็นการสูญเสียการได้ยินท่ีมีความผิดปกติจากหูชั้ นในหรือประสาทหู เช่น จากการแพ้ยา  
เสียงระเบิด และพบไดบ้่อย คือ กรรมพนัธ์ุ มารดาไดท้านยาและเป็นโรคติดต่อขณะก าลงัตั้งครรภ ์
 3. ความผิดปกติของกลไกการได้ยินผสม (Mixed Hearing Loss) เป็นการสูญเสีย 
การไดย้ินท่ีมีความผิดปกติจากอวยัวะหูชั้นนอกและหูชั้นกลางร่วมกบัหูชั้นในหรือประสาทหู เช่น 
โรคหูน ้าหนวกเร้ือรัง อาจเกิดไดท้ั้งตั้งแต่ก าเนิดและเกิดทีหลงั อาจถึงขั้นรุนแรงระดบัหูหนวก 
 4. ความผิดปกติของกลไกการได้ยิน การแปลงเสียงเสีย (Central Hearing Loss)  
สมองท่ีท าหน้าท่ีรับและแปลความหมายเสีย เกิดจาก เน้ืองอกในสมอง เส้นเลือดในสมองแตก  
จึงท าใหก้ารรับฟังเสียงใชก้ารไม่ไดท้  าใหไ้ม่เขา้ใจความหมายของเสียง 
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 5. ความผิดปกติของกลไกการได้ยิน  จิตใจผิดป กติ  (Function or Psychological 
Hearing Loss) ความผิดปกติจากจิตใจ อารมณ์ ท าให้ไม่มีการตอบสนองต่อเสียง ทั้งท่ีมีการไดย้ิน
ปกติตอ้งไดรั้บการรักษาจากแพทยห์รือนกัจิตวทิยา 
 สรุปไดว้่า ความบกพร่องทางการไดย้ิน มี 5 ประเภท คือ การน าเสียงเสีย ประสาทหู
เสีย ความผิดปกติจากอวยัวะหูชั้นนอกและหูชั้นกลางร่วมกบัหูชั้นในหรือประสาทหู การแปลงเสียง
เสีย การมีจิตใจผดิปกติ ลว้นมีผลต่อพฒันาการดา้นภาษาและการพูด 
 

 3.4 การเจริญเติบโตและพฒันาการของเด็กทีม่ีความบกพร่องทางการได้ยนิ 
เด็กท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิมีพฒันาการบางดา้นเหมือนกบัเด็กปกติ เช่น ความ

เจริญเติบโตทางดา้นร่างกาย น ้าหนกั ส่วนสูง เป็นตน้ แต่มีพฒันาการบางดา้นท่ีแตกต่างจาก 
เด็กปกติ เช่น พฒันาการทางภาษา การพูด การส่ือความหมาย เป็นตน้ นกัจิตวทิยาและนกัการศึกษา
ไดศึ้กษาและกล่าวถึงพฒันาการของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ ดงัน้ี 

1. พัฒ น าก ารด้ าน ร่ างก ายจะ เห มื อนกับ คนทั่ ว ไป  ก่ิ งแก้ ว  ป าจ รีย์  (2542)  
ปริญญา หลวงพิทกัษ์ชุมพล (2545) กล่าวถึง โครงร่างของร่างกายเปล่ียนสัดส่วนจากเด็กมาเป็น
ผูใ้หญ่ มีน ้าหนกัส่วนสูงเพิ่มข้ึน เด็กหญิงจะเจริญเติบโตเร็วกวา่เด็กชายช่วงวยัรุ่นตอนตน้ ยกเวน้ใน
การทรงตวัเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้ินจะดอ้ยกวา่เด็กท่ีมีการไดย้ินปกติ (ศรียา นิยมธรรม, 
2540) 

2. พัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ จะมีพัฒนาการท่ีแตกต่างจากคนทั่วไป คือ  
มีอารมณ์ไม่คงท่ีมากกว่าเด็กปกติ (เสาวนีย ์จนัทร์เจิดศกัด์ิ, 2531) มกัจะมีอารมณ์หงุดหงิด โมโห 
โกรธง่าย เอาแต่ใจตวัเอง ข้ีระแวง เกิดความคบัขอ้งใจ มีปมดอ้ย (วารี ถิระจิตร, 2545) และจะแสดง
อารมณ์เหล่าน้ีเพิ่มข้ึนในกรณีท่ีไม่สามารถส่ือสารกบัผูอ่ื้นได้ดี ปริญญา(2545) และ ผดุง (2539)  
จากการศึกษาของ อคัรพรรณ และสุภรธรรม (2546) พบวา่ คนหูหนวกจะรู้สึกอึดอดัเม่ือพูดส่ือสาร
กบัเพื่อนไม่ได้ส่งผลให้เพิ่มปัญหามากข้ึน และจากการศึกษาของจิราพร (2544) พบว่า นักเรียน 
ท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้ินมีปัญหาสุขภาพจิตอยูใ่นระดบัพอใช ้และยงัพบวา่ มีความคาดหวงั
ต ่า กลวัความล้มเหลวไม่พยายามต่อสู้เพื่อความส าเร็จ (เสาวนีย ์จนัทร์เจิดศกัด์ิ, 2531) ท าให้ขาด
ความรับผดิชอบ หนีงานหนกั ไม่มีความหนกัแน่นอดทนต่อการท างาน 

3. พฒันาการดา้นสังคมและบุคลิกภาพ เด็กท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้ินเกิดมาอยู่
ร่วมกบับุคคลในสังคม และผลจากการท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิและพูดไม่ได ้ท าให้เด็กขาด
ภาษาท่ีจะส่ือความคิด ความรู้สึก และความต้องการของตนเองแก่ผูอ่ื้น เป็นผลให้เด็กแสวงหา
ความสัมพนัธ์ทางสังคมน้อย มกัชอบท่ีจะเกาะกลุ่มกนัเฉพาะพวกเดียวกนั มกัแสดงความกา้วร้าว
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ทางสังคมอย่างชัดเจน ข้ีโมโห เอาแต่ใจตวัเอง ขาดความยบัย ั้งชั่งใจ ไม่ท าตามระเบียบขอ้บงัคบั 
เห็นแก่ตัว มีวุฒิภาวะทางสังคมต ่ากว่าเด็กปกติ มีความรู้สึกท่ีไม่ดีต่อตนเองในกรณีส่ือสารกับ 
คนปกติไม่ได้ จึงแยกตัวเองออกจากสังคมหรือเข้าร่วมเฉพาะสังคมเดียวกัน ถ้าอยู่ในสังคม 
ท่ีไม่เข้าใจไม่ยอมรับ จะยิ่งถูกกลั่นแกล้งล้อเลียน จนท าให้เกิดความคับข้องใจ น้อยเน้ือต ่าใจ  
จากการศึกษาของอคัรพรรณ และสุภรธรรม (2546) พบว่า คนหูหนวกจ านวนมาก สามารถถูก
หลอกง่าย เช่น ถูกหลอกใหอ้ยูใ่นแก๊งลกัขโมย เสพยาคา้ยาเสพติด เป็นโสเภณี 

4. พฒันาการดา้นสติปัญญา เด็กท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้ินมีพฒันาการทางภาษา
และการพูดจะล่าชา้และผดิปกติ เด็กเหล่าน้ีมีสติปัญญาท่ีเป็นปกติ แต่ถูกเขา้ใจวา่เป็นเด็กปัญญาอ่อน 
เพราะเขาไม่สามารถโต้ตอบกับผูอ่ื้นได้ หรืออาจตอบโต้ในลักษณะท่ีผูอ่ื้นไม่เข้าใจ เน่ืองจาก 
เขาไม่ได้ยิน เขาจึงไม่ทราบว่าเขาควรจะต้องท าอะไร (ศรียา นิยมธรรม , 2540) คือ การสร้าง
ความคิดรวบยอดช้ากว่า มีความคิดแคบ เรียนรู้ส่ิงท่ีเป็นนามธรรมได้ยาก จากการศึกษาของ อคัร
พรรณ และสุภรธรรม (2546) พบวา่ คนหูหนวกเขา้ใจเร่ืองนามธรรมยาก โดยเฉพาะอยา่งยิง่การรู้ถึง
ความหมายของถูก ผิด ชอบ ชัว่ ดี คนหูหนวกจะมโนภาพในเร่ืองเหล่าน้ีล าบากมีจินตนาการแคบ 
การเรียนรู้ของคนหูหนวกจะช้ากวา่คนหูดีมาก การสอนคนหูหนวกตอ้งสอนซ ้ า ๆ 3-4 เท่าของการ
สอนปกติ การรับรู้ของเด็กหูหนวกไม่ลึกซ้ึงรับรู้เร็วแบบไม่เขา้ใจและลืมเร็ว มีสมาธิสั้ นช่วงความ
สนใจแคบ จึงส่งผลให้สติปัญญาต่างจากเด็กปกติ ท าให้เสียเปรียบไม่สามารถพฒันาไปไดเ้ท่าท่ีควร 
ถา้ไม่ไดรั้บการช่วยเหลือให้เรียนรู้ไดท้นัท่วงทีโดยวิธีการของการศึกษาพิเศษ ในดา้นการพฒันา
ภาษาและการพูดจะช้าหรือบกพร่อง ท าให้รู้ค  าศพัท์ในวงจ ากดั เขียนเรียงประโยคผิดหลกัภาษา 
ส่ือสารโดยใชข้อ้ความสั้น ๆ ท าใหมี้ปัญหาดา้นการส่ือสารเป็นอุปสรรคในการเรียนรู้ นอกจากน้ียงั
มีปัญหาดา้นการปรับตวัตอ้งปรับตวัมากกวา่คนปกติ สาเหตุส่วนใหญ่มาจากการส่ือสารกบัผูอ่ื้น ถา้
มีการส่ือสารไดดี้ท าให้สามารถปรับตวัได ้นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้ินมีการปรับตวัอยู่
ในระดบัพอใช ้การท่ีไม่สามารถส่ือสารกบัคนปกติไดส้ะดวก อีกทั้งส่ือในปัจจุบนัมีล่ามและอกัษร
ตวัวิ่งน้อยท าให้มีขอ้จ ากดัในการขอความช่วยเหลือค าปรึกษาเม่ือมีปัญหาและยงัส่งผลให้ได้รับ
ขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆไดไ้ม่สะดวก (ณฐัชยา นนัทิพล, 2545) 

จากท่ีกล่าวมาสรุปไดว้่า เด็กท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้ินจะมีพฒันาการโดยทัว่ ๆ 
ไปเหมือนเด็กปกติ แต่เน่ืองจากเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้ินมีปัญหาในการพูด การใชภ้าษา 
การส่ือความหมายมีภาษาจ ากดั มีความรู้ความเขา้ใจทางภาษาพูดและเขียนอยู่ในวงจ ากดั จึงเป็น
ผลกระทบต่อพฒันาการทางดา้นอารมณ์และจิตใจ พฒันาการทางดา้นสังคมและบุคลิกภาพรวมทั้ง
พฒันาการทางสติปัญญาจะดอ้ยกวา่เด็กปกติ 
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3.5. ลกัษณะพฤติกรรมของนักเรียนทีม่ีความบกพร่องทางการได้ยนิ  
ผดุง อารยะวิญญู (2542) กล่าวถึงลกัษณะของนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้ิน 

ดงัน้ี 
1. การพูด นักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยินอาจจะพูดไม่ได้ หรือพูดไม่ชัด  

ข้ึนอยูก่บัระดบัการสูญการไดย้นิของเด็กนกัเรียน และอายเุม่ือสูญเสียการไดย้นิ  
2. ภาษา นักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน มีความรู้เก่ียวกบัศพัท์ในวงจ ากัด 

เรียงค าเป็นประโยคผดิหลกัภาษา เด็กท่ีสูญเสียการไดย้นิมากจะมีปัญหาทางภาษามากข้ึนดว้ย 
3. ความสามารถทางสติปัญญา จากรายงานการวิจยัระดับสติปัญญาของนักเรียน 

ท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้ิน พบว่า มีการกระจายคลา้ยเด็กนกัเรียนปกติ บางคนอาจโง่ บางคน
อาจจะฉลาด บางคนถึงขั้นเป็นอัจฉริยะก็มี  ทั้ งน้ี ข้ึนอยู่กับองค์ประกอบหลายประการ เช่น  
การอบรมเล้ียงดู วธีิการสอน หรือโอกาสทางการศึกษา 

4. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน นักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยินมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนค่อนข้างต ่ากว่าเด็กปกติ เน่ืองจากนักเรียนมีปัญหาทางภาษาจึงท าให้เป็นอุปสรรค 
ต่อการเรียน แต่ถ้ามีการปรับปรุงการเรียนการสอนจะท าให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีข้ึน  
ซ่ึงการวดัผลประเมินผลท่ีปฏิบัติกันอยู่ในปัจจุบันไม่เหมาะกับนักเรียนท่ีมีความบกพร่อง 
ทางการไดย้นิ 

5. การปรับตวั เด็กนกัเรียนไม่สามารถส่ือสารกบัผูอ่ื้นไดดี้ อาจเกิดความคบัขอ้งใจซ่ึงมี
ผลต่อพฤติกรรมของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน เด็กท่ีมีความฉลาดอาจปรับตัวได้ดี  
ส่วนเด็กท่ีไม่ฉลาดอาจมีปัญหาในการปรับตวั  

จิรัฐยา แก้วป่อง (2544) กล่าวว่า ความบกพร่องทางการได้ยิน เป็นสาเหตุของ 
การมีปัญหาต่าง ๆ ลกัษณะของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้ิน จะมีความบกพร่องเก่ียวกบั
ภาษา การพูด และการปรับตวั ท าให้เกิดปัญหาทางดา้นอารมณ์ สังคม เน่ืองจากไม่สามารถส่ือสาร
กบัผูอ่ื้นเขา้ใจ จึงท าใหเ้ด็กท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิแสดงพฤติกรรมไม่พึงประสงคอ์อกมา  

ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  (2556) ได้กล่าวถึงพฤติกรรมของเด็กนักเรียน 
ท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ วา่  

1. เด็กนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้ินจะมีปัญหาทางภาษามาก ท าให้ติดต่อ
กบับุคคลอ่ืนไดน้้อย คนท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยินมกัเขียนหนงัสือผิด เขียนกลบัค า รู้ศพัท์
นอ้ย การใชภ้าษาเขียนผดิพลาด  

2. เด็กนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้ินจะมีปัญหาดา้นอารมณ์ เพราะภาษาเป็น
สาเหตุของการท าให้การส่ือความหมายเพื่ อให้ เกิดความเข้าใจนั้ นยากและล าบาก ถ้าเด็ก 
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ท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิเขา้ไปอยูร่่วมในสังคมท่ีไม่เป็นท่ียอมรับ จะท าให้เกิดปัญหามากข้ึน
จนท าใหต้วัเด็กเกิดความคบัขอ้งใจ ก่อใหเ้กิดปัญหาทางดา้นอารมณ์  

3. เด็กนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยินจะมีปัญหาด้านครอบครัว เน่ืองจาก
ครอบครัวของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยินจะไม่ยอมรับ เด็กขาดความรัก ความเข้าใจ  
ขาดความอบอุ่นทางใจ นอ้ยเน้ือต ่าใจ เพราะไม่สามารถจะระบายกบัใครได ้ 

4. เด็กนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยินจะมีปัญหาด้านสังคม ถ้าหากอยู่ใน
สังคมท่ีไม่ยอมรับ จะถูกเพื่อนกลัน่แกลง้ ลอ้เลียนพฤติกรรม ถูกเอารัดเอาเปรียบ อาจเป็นสาเหตุให้
เด็กนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้ินเกิดการน้อยเน้ือต ่าใจ เกิดความคบัขอ้งใจ เม่ือไม่ใคร
เขา้ใจ 

5. เด็กนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยินมีปัญหาด้านความมืด เพราะเด็ก 
ท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้ินจะใชส้ายตาแทนการฟังเสียงต่าง ๆ ถา้ขาดแสงสวา่งก็จะท าให้ขาด
การมองเห็น จะไม่สามารถส่ือความหมายได ้ 

สรุปไดว้า่ ลกัษณะนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้ินจะมีระดบัสติปัญญาคลา้ย
เด็กปกติ คือ บางคนอาจโง่ บางคนอาจฉลาด แต่นักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน จะมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต ่า เน่ืองจากมีปัญหาดา้นการส่ือความหมาย เช่น พูดไม่ได ้พูดไม่ชดั หรือ
ตอ้งใช้ภาษามือแทนภาษาพูดทั้งน้ีข้ึนอยู่กับระดับการสูญเสียการได้ยินท าให้นักเรียนท่ีมีความ
บกพร่องทางการได้ยิน มีความรู้เก่ียวกบัศพัท์ท่ีจ  ากดั การเรียบเรียงค าเป็นประโยคผิดหลกัภาษา  
เขียนหนังสือผิด เขียนกลบัค า การใช้ภาษาเขียนผิดพลาด หากครอบครัวและสังคมท่ีไม่ยอมรับ 
จะส่งผลให้นกัเรียนมีปัญหาทางดา้นอารมณ์และการปรับตวัเขา้อยูร่่วมในสังคมจนเสียความมัน่ใจ  
ท าใหน้กัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิแสดงพฤติกรรม ท่ีไม่พึงประสงคอ์อกมา 

 
4. แนวคิดเกีย่วกบัสภาพแวดล้อม 

4.1. ความหมายของสภาพแวดล้อม 
นกัวิชาการสนใจศึกษาเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มและให้ความหมายของสภาพแวดลอ้ม

ดงัน้ี 

พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 มาตรา 4  
ไดใ้ห้ความหมายของส่ิงแวดลอ้มวา่ ส่ิงแวดลอ้มหมายถึง ส่ิงต่าง ๆ ท่ีมีลกัษณะทางกายภาพ ชีวภาพ
อยู่รอบตวัมนุษยมี์ทั้งส่ิงมีชีวิตและไม่มีชีวิต ส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้มท่ี
มนุษยส์ร้างข้ึน มีความเก่ียวโยงกนัเป็นปัจจยัเก้ือหนุนซ่ึงกนัและกนั 
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Astin (1968) กล่าวว่า สภาพแวดล้อมตามความหมายของพจนานุกรมหมายถึง  
การรวมตวัของสภาพภายนอกท่ีมีอิทธิพลต่อชีวิต การพฒันาอินทรีย์ ค  าว่า สภาพแวดล้อมใน
สถานศึกษา (School environment) คือ ลักษณะใด ๆ ของสถานศึกษาท่ีเป็นส่ิงเร้า (Stimulus)  
มีศกัยภาพและอิทธิพลต่อผูเ้รียน 
 วินัย วีระว ัฒนานนท์  (2546) กล่าวว่า สภาพแวดล้อมเป็นค าท่ีได้จากการแปล
ความหมายของค าว่า Environment แปลว่า ส่ิงท่ีอยู่โดยรอบ ปะปนกันของสภาพภายนอกและ
ภายในท่ีมีผลกระทบต่อชีวติ  
 สุทธิวรรณ ตนัติรจนาวงศ ์(2546) กล่าววา่ ส่ิงแวดลอ้ม คือ ทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีอยูร่อบตวั 
มีทั้งส่ิงมีชีวิตและไม่มีชีวิต สามารถมองเห็นไดแ้ละไม่สามารถมองเห็นได ้ซ่ึงมีอิทธิพลในการอยู่
ร่วมกนั 
 ชชัพล ทรงสุนทรวงศ ์(2548) กล่าววา่ ส่ิงแวดลอ้มคือ ส่ิงต่างๆ ท่ีอยูร่อบตวั เกิดข้ึนเอง
ตามธรรมชาติ หรือ มนุษยส์ร้างข้ึน ส่ิงมีชีวติและไม่มีชีวติ 

นงลกัษณ์ มีจรูญสม (2546) และวิชาญ  สุวรรณวงษ ์(2549) กล่าววา่ สภาพส่ิงแวดลอ้ม 
หมายถึง  ส่ิงท่ีมีอยูโ่ดยรอบหรือปะปนกนัของสภาพแวดลอ้มภายนอกและภายในท่ีมีผลกระทบต่อ
ส่ิงท่ีมีชีวิตส่ิงท่ีอยู่โดยรอบ จะมีผลกระทบต่อส่ิงท่ีมีชีวิตนั้ น  มิใช่เพียงท่ีเป็นรูปธรรมเท่านั้ น  
วฒันธรรม ความเช่ือ ค่านิยม ฯลฯ มีผลกบัความรู้สึกนึกคิดและกิจกรรมของมนุษยต์ั้งแต่เกิดจนตาย  
ดังนั้น สภาพส่ิงแวดล้อม คือ ส่ิงท่ีมนุษย์ได้รวบรวมสภาพส่ิงแวดล้อมทางกายภาพและสภาพ
ส่ิงแวดลอ้มทางสังคมเขา้ไวด้ว้ยกนั  

สรุปไดว้่า สภาพแวดลอ้ม หมายถึง ส่ิงต่าง ๆ ท่ีมีลกัษณะทางภาพ ชีวภาพอยู่รอบตวั
มนุษยเ์กิดข้ึนโดยธรรมชาติและส่ิงท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน เป็นส่ิงมีชีวติและไม่มีชีวติ สามารถมองเห็นได้
และไม่สามารถมองเห็นได ้ได ้ซ่ึงมีอิทธิพลต่อการอยูร่่วมกนัทั้งทางตรงและทางออ้ม 

 
4.2. ความส าคัญของสภาพแวดล้อมในโรงเรียน 

สภาพแวดลอ้มในโรงเรียน คือ สภาวะต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการมีปฏิสัมพนัธ์ระหว่าง
บุคคลกบัส่ิงแวดลอ้มในโรงเรียน และส่งผลต่อความรู้สึกของบุคคลในโรงเรียน “สภาพแวดลอ้ม 
ท่ีดี” เกิดกบัความรู้สึกท่ีดี “สภาพแวดลอ้มไม่ดี” เกิดความรู้สึกท่ีไม่ดี เพราะการจดัสภาพท่ีดีภายใน
โรงเรียนจะช่วยสนบัสนุนการจดักิจกรรมการเรียนการสอนและพฒันาดา้นร่างกาย อารมณ์ สังคม
และสติปัญญา ให้เรียนรู้ไดอ้ยา่งเต็มศกัยภาพของแต่ละบุคคล นอกจากน้ีโรงเรียนมีหน้าท่ีสอนให้
ผูเ้รียนรู้จกัและเขา้ใจในการปฏิบติัตวัในสังคมโรงเรียนสามารถน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวนัได้  
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ดงันั้น การจดัสภาพแวดล้อมในโรงเรียนจึงมีความจ าเป็นและส าคญั ซ่ึงมีผูใ้ห้ความส าคญัของ  
การจดัสภาพแวดลอ้มในโรงเรียน ดงัน้ี  

Harold (1964) ได้กล่าวถึงสภาพแวดล้อมสถานศึกษาหรือสถาบันอุดมศึกษาว่า
หมายถึง ระบบการศึกษา ระบบการปกครอง และกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีจะท าใหน้กัเรียนนกัศึกษาไดรั้บ
ประสบการณ์ในการพฒันาตนเอง การเปล่ียนแปลงพฤติกรรม ทศันคติและความสนใจ 

Astin (1968) กล่าวว่า สภาพแวดล้อม หมายถึง การรวมตัวของสภาพภายนอกท่ีมี
อิทธิพลต่อชีวิตและการพัฒนาอินทรีย์ ส่วนค าว่าสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา (School 
environment) หมายถึง ลกัษณะใด ๆ ก็ตามของสถานศึกษาท่ีเป็นส่ิงเร้า (Stimulus) ท่ีมีศกัยภาพและ
มีอิทธิพลต่อนกัศึกษา 
 Astin (1971) กล่าวว่า สภาพแวดลอ้มในการเรียนเป็นส่ิงเร้าท่ีกระตุน้ให้นกัเรียนแสดง
พฤติกรรมหรือคุณลักษณะต่าง ๆ ออกมาตามสภาพแวดล้อมท่ีส าคญั ประกอบด้วย 6 ด้าน คือ  
1) ด้านอาคารสถานท่ี  2) ด้านหลักสูตร 3) ด้านการเรียนการสอน 4) ด้านการให้บริการผูเ้รียน  
5) ดา้นการจดักิจกรรมผูเ้รียน 6) ดา้นสังคมกลุ่มเพื่อน 
 Wallbery (1987) ไดใ้ห้ความหมายของสภาพแวดลอ้มทางการเรียน ว่า บรรยากาศของ
ชั้นเรียน คือ สภาพแวดลอ้มท่ีเป็นนามธรรมหรือสภาพแวดลอ้มทางดา้นจิตวิทยา ซ่ึงเปรียบเสมือน
กลุ่มของสังคมท่ีมีอิทธิพลต่อส่ิงท่ีผูเ้รียน  

ชลิต พุทธรักษา (2539) ให้ความหมาย ความส าคญัและหลกัเกณฑ์การจดัสภาพแวดล้อม
ในโรงเรียนดงัน้ี 

1. อาคารเรียน หอ้งเรียน หอ้งพิเศษ 
1.1. อาคารเรียน จ านวน ขนาดตอ้งพอเหมาะกบัจ านวนนกัเรียน และถูกสุขลกัษณะ 

1.1.1. ประโยชน์ใชส้อย สะดวก ปลอดภยั 
1.1.2. ดดัแปลงไดห้ลายอยา่ง เช่น ผนงักั้นหอ้ง  
1.1.3. ก่อนสร้างโรงเรียนตอ้งค านึงถึงการขยายพื้นท่ี 
1.1.4. บรรยากาศเปรียบเสมือนบา้นหลงัท่ีสอง 
1.1.5. ทนทานต่อการใชง้าน 
1.1.6. ค  านึงถึงความปลอดภยัของนกัเรียน 

1.2. หอ้งเรียน หอ้งพิเศษ 
1.2.1. ห้องเรียน ควรจดัให้มีบรรยากาศน่าอยู่ เหมาะกบัการคน้ควา้ การท ากิจกรรม

การเรียนการสอน 
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1.2.1.1 ยืดหยุ่นตามความเหมาะสม จัดเป็นรูปต่าง ๆ เพื่อเอ้ือต่อการเรียน 
การสอน สามารถโยกยา้ยโตะ๊ เกา้อ้ี ตามความเหมาะสม 

1.2.1.2 เสริมสร้างความรู้ทุกดา้น 
1.2.1.3. จดัหอ้งเรียนใหมี้สภาพแวดลอ้มท่ีดี มีท่ีวา่งของหอ้งใหท้  ากิจกรรม 
1.2.1.4. เสริมสร้างลกัษณะนิสัยท่ีดีงาม หอ้งสะอาดเรียบร้อย 
1.2.1.5. สร้างความเป็นระเบียบ ทุกอยา่งในหอ้ง เช่น ตูว้างของ อุปกรณ์ของใช ้

1.2.2. หอ้งพิเศษ  
1.2.2.1 หอ้งพยาบาล  
1.2.2.2 หอ้งสมุด 
1.2.2.3. หอ้งวทิยาศาสตร์ 
1.2.2.4. หอ้งดนตรี 
1.2.2.5. หอ้งพสัดุ 
1.2.2.6. หอ้งธุรการ 

2. อาคารประกอบ ใชเ้พื่อศึกษาหาความรู้ 
2.1. หอ้งประชุม โรงอาหาร ควรมีลกัษณะใหญ่โล่ง โปร่ง ปลอดภยั 
2.2. โรงฝึกงาน ไม่มีเสียงรบกวน อุปกรณ์ เคร่ืองมือ ประตูแน่นหนา 
2.3. ส้วม มีจ านวนมาพอไดส้ัดส่วนกบันกัเรียน รักษาความสะอาดอยูเ่สมอ 
2.4. บริเวณโรงเรียน 

2.4.1. บริเวณอาคารเรียน และทางเดิน ควรมีไม้ดอก ไม้ใบเป็นพุ่มขนาดกลาง
ประดบั 

2.4.2. บริเวณพื้นดิน ไดแ้ก่ พืชผกัสวนครัว บ่อปลา 
3. สนามเด็กเล่นและท่ีนัง่พกัผอ่น จดัเป็นสัดส่วนและมีความปลอดภยั 
4. สนามกีฬา มีการดูแลสม ่าเสมอของอุปกรณ์กีฬา และความปลอดภยั 

 ทองคูณ หงส์พนัธ์ (2540) กล่าววา่ ส่ิงแวดลอ้มของโรงเรียนมีประโยชน์ต่อการพฒันา
ผูเ้รียน ดงัน้ี 
 1. พฒันาทางดา้นร่างกาย สภาพแวดลอ้มท่ีดี โภชนาการเหมาะสมจะช่วยให้มีสุขภาพ
อนามยัท่ีดีและขจดัอุบติัเหตุท่ีเกิดข้ึนแก่ผูเ้รียน 
 2. พฒันาทางด้านสติปัญญา มีผลต่อการเรียนรู้เพราะส่ิงแวดล้อมเป็นส่ือและอุปกรณ์
การเรียนรู้ เป็นส่ิงจูงใจใหผู้เ้รียนอยากเรียน 
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 3. พฒันาทางดา้นอารมณ์และจิตใจ บรรยากาศ สะอาด สะดวกสบาย สภาพแวดลอ้มท่ีดี
มีผลต่อสุขภาพจิตของผูเ้รียน (อคัรพรรณ ขวญัช่ืนและสุภรธรรม มงคลสวสัด์ิ, 2546)  
 4. พัฒนาการทางด้านสังคม มีส่วนหล่อหลอมบุคลิก และพฤติกรรมท่ีพึงประสงค ์
โรงเรียนสะอาด มีความเป็นระเบียบวินยั มีความเอ้ือเฟ้ือเก้ือกูล เสียสละ จะถูกหล่อหลอมให้เป็น 
“คนดีและพลเมืองดี” 

ธเนศ ข าเกิด (2541) กล่าวว่า ส่ิงท่ีส่งเสริมให้การจดัการศึกษาส าเสร็จ คือ การจัด
สภาพแวดล้อมในโรงเรียนท่ีมีบรรยากาศเอ้ือต่อการเรียนการสอน ทั้งในด้านวิชาการ คุณธรรม 
จริยธรรม สังคม ไดแ้บ่งประเภทของการจดัสภาพแวดลอ้มของโรงเรียนออกเป็น 3 กลุ่ม ดงัน้ี  

1. สภาพแวดลอ้มทางกายภาย 
2. สภาพแวดลอ้มทางวิชาการ 
3. สภาพแวดลอ้มทางการบริหารจดัการ 
ส านักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ (2543) กล่าวว่า ส่ิงส าคัญของ

สภาพแวดล้อมในโรงเรียน คือ การท่ีโรงเรียนไดมี้การจดัการศึกษาได้เป็นอย่างดี โดยมีผูบ้ริหาร
สถานศึกษา ครู กรรมการสถานศึกษา พ่อแม่ ผูป้กครอง คนในชุมชน มีความรู้ความเขา้ใจถึงสิทธิ
และประโยชน์สูงสุดท่ีเด็กควรจะไดรั้บจะท าให้การด าเนินการทุกอย่างในโรงเรียนท าไดอ้ยา่งเต็ม
ศกัยภาพ และเอ้ือประโยชน์สูงสุดต่อการพฒันาเด็ก สภาพแวดลอ้มทางสังคมคือการมีปฏิสัมพนัธ์ท่ี
ดีต่อกนั ความเอ้ืออาทร การจดัการเรียนรู้ท่ีเปิดโอกาสให้เด็กมีส่วนร่วมในการคิดวิเคราะห์ตนเอง 
ร่วมกิจกรรม จนไปถึงการหาแนวทางปรับปรุงให้เด็กมีศกัยภาพและความเหมาะสมต่อกิจกรรม 
ต่าง ๆ ท่ีจัดข้ึน นอกจากน้ี ยงัก าหนดบทบาทหน้าท่ีของสถานศึกษาท่ีจะต้องด าเนินการใน 
ดา้นสภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสม ดงัน้ี 

1. พฒันาปรับปรุงสถานศึกษาใหมี้ความพร้อมทุกดา้น  
2. พฒันาสถานศึกษาใหเ้ป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ 
ส านักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ (2543 ข)ได้กล่าวว่า โรงเรียน

เปรียบเสมือนบา้นหลงัท่ีสองของผูเ้รียน เพราะผูเ้รียนจะตอ้งใช้ชีวิตอยู่ในโรงเรียนเป็นเวลาหลาย
ชัว่โมงในแต่ละวนัหรือถา้เป็นโรงเรียนประจ าจะท าให้ผูเ้รียนใชชี้วิตอยูใ่นโรงเรียน 24 ชัว่โมง และ
โดยเฉพาะโรงเรียนประถมศึกษา ซ่ึงมีผูเ้รียนอายยุงันอ้ยควรไดรั้บการดูแลเอาใจใส่ ดงันั้น โรงเรียน
จึงควรจดัสภาพแวดลอ้มท่ีสนองต่อความตอ้งการของนกัเรียน ดงัน้ี 

1. เพื่อจดัและปรับปรุงสภาพแวดลอ้มในโรงเรียนใหมี้ความเหมาะสม 
2. เพื่อการเรียนการสอน รวมถึงความเป็นอยูข่องนกัเรียน ตลอดจนครูในโรงเรียน 
3. เพื่อใหน้กัเรียนมีความรักและความภาคภูมิใจ 



  52 

4. เพื่อใหน้กัเรียนมีพฒันาการทั้งดา้นร่างกาย อารมณ์ สังคม จิตใจ และสติปัญญา 
5. เพื่อใหน้กัเรียนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
6. เพื่อใหโ้รงเรียนเป็นตวัอยา่งในเร่ืองของสภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสมกบัชุมชน 
เชิดชู กาฬวงศ์ (2545) กล่าวว่า โรงเรียนเป็นสถานศึกษาท่ีจดัแหล่งเรียนรู้ทั้งทางตรง

และทางอ้อมให้กับผู ้เรียน  เพื่ อให้ เกิดการพัฒนาตนเอง และเป็นวิ ธีการท าให้นัก เรียน 
ชอบมาโรงเรียน เป็นผูใ้ฝ่รู้ มีความรู้สึกถึงการอยากมาโรงเรียน เรียนอย่างมีความสุข โรงเรียน
จะตอ้งด าเนินการสร้างแรงจูงใจต่อนักเรียนให้เกิดความคิดว่า ตวันักเรียนเองเป็นส่วนหน่ึงของ
โรงเรียน แนวทางในการจัดบรรยากาศให้เอ้ือต่อการเรียนการสอน  โรงเรียนต้องสนับสนุน
ด าเนินการพฒันาส่ิงแวดล้อมต่าง ๆ ให้มีผลต่อการเรียนรู้ท่ีดี และสามารถปรับสภาพแวดล้อม 
ใหเ้หมาะสมกบัการเรียนการสอน โดยค านึงถึงเพศและวยัของผูเ้รียน   

วิชิต เทพประสิทธ์ิ (2549)  กล่าวว่า การจดัสภาพส่ิงแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียน
การสอนท่ีเหมาะสมกบัวยัและระดบัของผูเ้รียนเป็นส่ิงท่ีสนบัสนุนให้ผูเ้รียนมีความรู้สึกอยากเรียน
และเกิดประสิทธิภาพในการเรียนรู้ ไดแ้ก่ 

1. สภาพแวดลอ้มการเรียนรู้สนบัสนุนและอ านวยความสะดวกในการเรียนการสอน
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม  ท าให้ผูเ้รียนมีความสุขในการเรียน  ผูส้อนก็มีความสุขใน 
การสอน ท าใหก้ารเรียนการสอนด าเนินไปดว้ยความราบร่ืนตามแผนท่ีวางไว ้เช่น หอ้งเรียนมีความ
สะดวกสบาย  มีอุปกรณ์และส่ือการเรียนการสอน  

2. สภาพแวดลอ้มการเรียนรู้สนบัสนุนการเรียนรู้หลายดา้น เช่น ท าให้ผูเ้รียนเกิดความ
ประทบัใจ เป็นตวักระตุน้ผูเ้รียนให้มีความสนใจและเกิดแรงจูงใจในการเรียนเปล่ียนเจตคติไป
ในทางท่ีดี  มีความพึงพอใจในการเรียน ช่วยให้เกิดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ปัจจัยส าคัญใน
กระบวนการเรียนการสอนก็คือความรู้สึกท่ีเกิดจากตวัผูเ้รียน ความรู้สึกพึงพอใจ สนใจอยากเรียน
อยากรู้  ซ่ึงจะเป็นตัวน าไปสู่การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพในท่ีสุดเม่ือผู ้เรียนอยู่ในสภาพ
ส่ิงแวดล้อมการเรียนรู้ท่ีสมบูรณ์จะช่วยกระตุ้นให้ผูเ้รียนเกิดความรู้สึกสนใจและเกิดแรงจูงใจ 
ในการเรียนรู้ 

3. สภาพแวดลอ้มการเรียนรู้จะช่วยจดัประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่ผูเ้รียน การเรียนรู้
และการรับรู้เป็นการกระตุน้ประสาทสัมผสั และเสริมสร้างประสบการณ์ท่ีแปลกใหม่  ดังนั้ น  
ถ้าต้องการให้ผูเ้รียนได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีดีและแปลกใหม่จะต้องจดัให้ผูเ้รียนอยู่ใน
สภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ท่ีดีแลว้สภาพแวดลอ้มต่าง ๆ จะเป็นตวัก าหนดประสบการณ์ของผูเ้รียน
ภายหลงั 
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4. สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ท่ีดีจะช่วยให้พฒันาบุคลิกภาพของผูเ้รียนในทางท่ีดีข้ึน 
ผูเ้รียนจะมีบุคลิกภาพท่ีดี แสดงออกทางกาย วาจาและใจ ตามแบบอยา่งท่ีสังคมให้การยอมรับ คือ 
การมีคุณธรรมและการมีจริยธรรม การประพฤติปฏิบัติด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้เป็นอย่างดี   
หล่อหลอมพฤติกรรมหรือปรับเปล่ียนพฤติกรรมของผูเ้รียนให้เป็นไปในทิศทางท่ีพึงประสงค์
จะต้องใช้เวลา และอาศัยปัจจัยหลายอย่างมาประกอบกันจึงจะสามารถกล่อมเกลาผู ้เรียนได้
สภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ท่ีมีความเป็นประชาธิปไตยยอมรับฟังความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั ตดัสิน
ปัญหาด้วยเหตุผล จะแทรกซึมเข้าไปในความรู้สึกของผู ้เรียนทีละเล็กทีละน้อย จนในท่ีสุด 
แสดงออกมาในลกัษณะของบุคลิกภาพ ตลอดจนค่านิยมของผูเ้รียน 

5. สภาพแวดลอ้มการเรียนรู้มีส่วนช่วยในการควบคุมชั้นเรียนให้ผูเ้รียนมีระเบียบวินยั 
สภาพแวดลอ้มการเรียนรู้เป็นตวัก าหนดอาณาเขตของการเรียน เช่น เม่ือผูเ้รียนอยูใ่นสภาพแวดลอ้ม
ทางการเรียนท่ีจดัไวอ้ยา่งเหมาะสม ก็รู้จกัส ารวมอยูใ่นระเบียบวนิยั โดยเฉพาะถา้มีการจดัโตะ๊  เกา้อ้ี 
ของนกัเรียนอยา่งมีวตัถุประสงค ์ จะช่วยใหก้ารควบคุมชั้นเรียนมีระบบและง่ายส าหรับผูส้อน  

6. สภาพแวดลอ้มการเรียนรู้เป็นแหล่งทรัพยากรทางการเรียนการจดัสภาพแวดลอ้ม
การเรียนรู้ในปัจจุบนัเป็นไปอยา่งกวา้งขวาง หลายแห่งเห็นความส าคญัของมุมวชิาการ ศูนยว์ชิาการ 
มุมส่ือการเรียนการสอน ท าให้ทั้งผูเ้รียนและผูส้อนสามารถใชเ้ป็นแหล่งคน้ควา้หาความรู้เพิ่มเติม
ไดต้ลอดเวลาท่ีตอ้งการ เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ดว้ยตนเองสามารถจดักิจกรรมการเรียนการสอน
แบบยึด เด็ก เป็น ศูนย์กลางได้อย่างดี  นอกจากน้ีแหล่งท รัพยากรการเรียนจะช่วยพัฒนา 
ความรับผดิชอบใหเ้กิดข้ึนในตวัผูเ้รียนตลอดจนเป็นการสร้างนิสัยใหใ้ฝ่เรียนใฝ่รู้  ศึกษาคน้ควา้ดว้ย
ตนเองไม่ยดึติดอยูเ่ฉพาะความรู้ท่ีไดจ้ากผูส้อน 

7. สภาพแวดล้อมการเรียนรู้เสริมสร้างบรรยากาศในการเรียน  สภาพแวดล้อม  
การเรียนรู้ท่ี ดีจะท าให้บรรยากาศในการเรียนเอ้ือต่อการเรียนการสอนให้ด าเนินไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ จะช่วยสร้างบรรยากาศทางวิชาการให้เกิดข้ึน ท าให้ผูเ้รียนมีความกระตือรือร้นท่ีจะ
ศึกษาหาความรู้หรือท ากิจกรรมการเรียนต่าง ๆ อย่างตั้งใจ และมีสมาธิ ยิ่งถา้ผูส้อนและเพื่อนร่วม
ชั้นซ่ึงจดัวา่เป็นสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ดา้นจิตภาพมีบุคลิกลกัษณะท่ีอบอุ่นเป็นมิตรก็จะยิ่งท าให้
บรรยากาศในการเรียนการสอนเป็นไปในทิศทางท่ีพึงประสงค์ จะช่วยส่งเสริมให้นักเรียน 
มีความสุข 

8. สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ช่วยสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างผูส้อนกับผูเ้รียน และ
ผูเ้รียนกบัผูเ้รียนดว้ยกนั สภาพแวดลอ้มท่ีมีความสะดวกสบาย ปราศจากส่ิงรบกวนระหวา่งผูเ้รียน
กบัผูเ้รียนด้วยกนั เช่น การจดัโต๊ะ เก้าอ้ี อุปกรณ์ต่าง ๆ ให้ง่ายต่อการเคล่ือนไหวโยกยา้ย ท าให้
ผูส้อนไปถึงตวัผูเ้รียนได้รวดเร็ว  ต าแหน่งของผูส้อนไม่จ  าเป็นตอ้งยืนหรือนั่งอยูห่น้าชั้นเสมอไป 
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ผูส้อนสามารถนัง่หรือเดินไปอยูท่่ามกลางผูเ้รียนในการใหค้  าปรึกษา แนะแนว สภาพแวดลอ้มเช่นน้ี
ช่วยให้ผูส้อนมีความใกลชิ้ดกบัผูเ้รียนมากข้ึน ท าให้ไดรู้้จกัอุปนิสัย ตลอดจนพฤติกรรมของผูเ้รียน
เป็นรายบุคคลได้ดี และจะช่วยผูเ้รียนลดความกลัวและมีความกล้ามากข้ึน กล้าพูด กล้าแสดง 
ความคิดเห็น มีเจตคติท่ีดีต่อผูส้อน 

9. สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมจะช่วยลดความเม่ือยล้า ความอ่อนเพลีย
ทางดา้นสรีระของผูเ้รียน ไดแ้ก่ โต๊ะเกา้อ้ีท่ีมีขนาดพอดีกบัร่างของผูเ้รียนช่วยให้นัง่สบายสามารถ
นัง่ไดน้าน ไม่ปวดหลงั การใหแ้สงสวา่งในหอ้งเรียนท่ีเหมาะสมจะช่วยใหผู้เ้รียนคลายความเม่ือยลา้
ของสายตาจากการเพ่งมอง นอกจากน้ีเป็นการส่งเสริมพฒันาการของผูเ้รียนดา้นร่างกาย อารมณ์ 
สังคม และสติปัญญา 

สุพล อนามัย (2549) กล่าวว่า การจดัสภาพแวดล้อมในโรงเรียน คือ องค์ประกอบ 
ต่าง ๆ ภายในโรงเรียนท่ีจะส่งเสริมให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้และพฒันาตนเองในทุก ๆ ดา้น เช่น  
สภาวะแวดล้อมในโรงเรียนท่ีสวยงาม ร่ม ร่ืนสวยงามเป็นระเบียบ บรรยากาศโดยรอบดี  
มีความปลอดภัย มีวสัดุอุปกรณ์เสริมสร้างพัฒนาการต่างๆท่ีเสริมการเรียนรู้ของผูเ้รียนอย่าง
หลากหลาย ท าใหผู้เ้รียนสนใจและเกิดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

ปฏิคม พงษป์ระเสริฐ (2550) กล่าววา่ สภาพแวดลอ้มในโรงเรียน คือ องคป์ระกอบต่าง 
ๆ ภายในบริเวณโรงเรียนท่ีสามารถช่วยส่งเสริมให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเองและสามารถ
พฒันาศกัยภาพท่ีมีอยู่ในทุกๆ ดา้น และสภาพแวดล้อมในโรงเรียนยงัรวมถึงความปลอดภยั วสัดุ
อุปกรณ์ท่ีใชเ้สริมสร้างพฒันาการและการเรียนรู้ของผูเ้รียน ความเป็นระเบียบและการมีบรรยากาศ
ท่ีดี   

กุลยา ก่อสุวรรณ (2553) ไดใ้ห้แนวคิดเก่ียวกบัความส าคญัของการจดัสภาพแวดลอ้ม
ในโรงเรียนวา่ส่ิงแวดลอ้มในการเรียนรู้ส่ิงแวดลอ้มสามารถช่วยส่งเสริมใหเ้ด็กสนใจเรียนรู้มากข้ึน 
เพราะจะท าให้โรงเรียนเป็นสถานท่ีท่ีน่าเรียน น ามาซ่ึงความรู้และประสบการณ์ การด าเนินการจดั
สภาพแวดลอ้มเป็นหนา้ท่ีโดยตรงของทางโรงเรียนท่ีจะตอ้งก าหนดให้เอ้ือต่อการพฒันาผูเ้รียนให้มี
ลกัษณะตรงกบัความตอ้งการของสังคม เพราะตลอดเวลาท่ีอยู่ในโรงเรียน สภาพแวดล้อมย่อมมี
ผลกระทบต่อสุขภาพกาย สุขภาพจิตของผูเ้รียน รวมถึงการจดัการเรียนการสอน มุ่งเนน้การจดัการ
เรียนการสอนโดยให้นักเรียนได้ปฏิบติัจริง และปลูกฝังเร่ืองความสะอาด ความมีระเบียบวินัย 
เอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ ่มีความรักความสามคัคี  

พระมหาขุนทอง อคฺควโร (2554) ได้ให้แนวคิดเก่ียวกับการจดัสภาพแวดล้อมใน
โรงเรียนว่าบรรยากาศและสภาพแวดลอ้มของโรงเรียนมีความเก่ียวขอ้งกบัความรู้สึกของครูและ
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นกัเรียน ซ่ึงโรงเรียนท่ีมีบรรยากาศและสภาพแวดลอ้มท่ีดี จะท าให้นกัเรียนอยากไปโรงเรียน แต่ถา้
โรงเรียนท่ีมีบรรยากาศและสภาพแวดลอ้มไม่ดีจะท าใหเ้กิดความรู้สึกไม่ดี  

สุรชัย สัมโยและคณะ (2557) สรุปไวว้่าการจดัสภาพแวดล้อมของโรงเรียนย่อมมี
ความสัมพนัธ์กบัการพฒันาผูเ้รียน โรงเรียนท่ีมีความสะอาด อาคารสถานท่ี วสัดุและทรัพยสิ์นอ่ืน ๆ 
ท่ีมีการดูแลรักษา อ านวยความสะดวก เพียงพอ อยู่ในสภาพท่ีใช้การได้ดี พร้อมท่ีจะให้ครูและ
ผูเ้รียนใชไ้ดต้ลอดเวลา ยอ่มส่งผลดีใหทุ้กคนมีจิตใจท่ีแจ่มใส จะเกิดคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคท่ี์ดีใน
ตวันักเรียน นับว่าเป็นบทบาทท่ีส าคญัของโรงเรียน ซ่ึงจากท่ีกล่าวมาขา้งตน้สอดคล้องกบัการจดั
การศึกษาของไทยท่ีให้ความส าคญักบัการจดัสภาพแวดลอ้มตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 ท่ีได้กล่าวถึงเร่ืองของการจดัการศึกษาว่า  
ตอ้งส่งเสริม สนบัสนุน ให้ผูส้อนสามารถจดับรรยากาศ สภาพแวดลอ้ม ส่ือการเรียน และอ านวย
ความสะดวกเพื่อให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ ดังนั้น ในกระบวนการจดัการเรียน 
การสอน ครูจึงไม่ใช่ผูส้อนหรือผูบ้อกความรู้เพียงอยา่งเดียว ครูจะตอ้งมีบทบาทในการเป็นผูอ้  านวย
ความสะดวกในการจดักระบวนการเรียนรู้ความเก่ียวขอ้งของระบบการพฒันาคุณภาพการศึกษา  
ท่ีมุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้สู่พัฒนาการของเด็กและเยาวชนให้มีพื้นฐานทักษะในการปลูกฝัง
ความรู้สึกนึกคิดท่ีจะสามารถน าไปสู่การน าไปใช้ในชีวิตประจ าวนัในอนาคต และส่งผลใน
ภาพรวมของประเทศ การจดัสภาพแวดลอ้มตอ้งค านึงถึงปัญหาและความตอ้งการของผูเ้รียน การจดั
องค์ประกอบให้เอ้ือต่อการเรียนการสอน  มีบรรยากาศ  ท่ีดีในการเรียนรู้และปฏิบติังาน และท่ี
ส าคญัการจดัสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาจะตอ้งจดัให้ครู ผูเ้รียน และสภาพแวดล้อมมีความ
สอดคลอ้งสัมพนัธ์กนัอยา่งเหมาะสม   

สรุปไดว้่า สภาพแวดลอ้มในโรงเรียน คือ การมีปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผูส้อนกบัผูเ้รียน 
ซ่ึงกนัและกนั เพราะจะช่วยส่งเสริมให้ผูเ้รียนเกิดพฒันาการทางการเรียนรู้ ซ่ึงการจดัการเรียนการ
สอนตามธรรมชาติจะช่วยให้ผูเ้รียนได้ฝึกปฏิบัติจริง  ดังนั้ น สภาพแวดล้อมในโรงเรียนจึงมี
ความส าคญัและมีอิทธิพลต่อผูเ้รียน ช่วยให้เกิดการเปล่ียนแปลงดา้นความรู้ ความคิด บุคลิกภาพ   
มีความรับผดิชอบจนทา้ยท่ีสุดผูเ้รียนประสบผลส าเร็จในการศึกษา  

 
5. การจัดสภาพแวดล้อม 

สภาพแวดลอ้มเป็นปัจจยัอีกประการหน่ึงท่ีมีความส าคญัอยา่งยิ่งต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียน
เพราะสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ จะช่วยพฒันาเด็กให้เป็นผูเ้รียนท่ีมีคุณภาพได้ ดังนั้ น 
 ส่ิงส าคัญท่ีสุดท่ีส่งผลต่อสภาพแวดล้อมของโรงเรียนท่ีดี Astin (1971) ได้แบ่งสภาพแวดล้อม  
ของโรงเรียนออกเป็น 6 ดา้น สรุปไดด้งัน้ี 
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5.1. การจัดสภาพแวดล้อมด้านอาคารสถานที่ 
สภาพแวดลอ้มดา้นอาคารสถานท่ี หมายถึง สภาพแวดลอ้มโดยธรรมชาติ หรือท่ีมนุษย ์

สร้างข้ึนซ่ึงมีอิทธิพลต่อบุคคลท่ีอยู่ในสภาพแวดลอ้ม ไดแ้ก่ บริเวณสภาพพื้นท่ีของท่ีตั้ง ลกัษณะ 
ของอาคารเรียน ห้องเรียน โต๊ะ เก้าอ้ี ความสะอาดและปลอดภัยภายในโรงเรียน ตลอดจน 
สาธารณูปโภคต่าง ๆ ท่ีจดัไวเ้พื่ออ านวยความสะดวกสบาย  

Astin (1968) กล่าวว่า การจัดสภาพแวดล้อมด้านอาคารสถานท่ีมี อิทธิพลและ
ผลกระทบต่อบุคคล จ าเป็นตอ้งไดรั้บการร่วมมือจากผูเ้ช่ียวชาญในสาขาต่างๆ เช่น สถาปนิกและ
วิศวกร เพื่อศึกษาการก่อสร้างอาคาร ปรับปรุง และพฒันาอาคารสถานท่ีให้เหมาะสมกบัจ านวน
นกัเรียน อ านวยความสะดวกและสนบัสนุนการเรียนการสอนใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด 

สุดใจ ศรีบุญเรือง (2544) กล่าววา่ การจดัสภาพแวดลอ้มดา้นอาคารสถานท่ี เป็นปัจจยั
เสริมให้สภาพแวดลอ้มทางการเรียนมีความเหมาะสม เช่น การมีอุปกรณ์การสอนอยูใ่นห้องเรียน
เพื่อความสะดวกสบายในการน ามาใชใ้นการเรียนการสอน ดงันั้น สภาพภายในห้องเรียนจะตอ้งจดั
ให้เหมาะกับประโยชน์ในการใช้งานของอุปกรณ์การสอน ส่ือการสอน (Instructional media)  
การจดัส่ือการสอนเป็นการน าเอาเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการเรียน การสอนเพื่อให้ มี
ประสิทธิภาพทางด้านวิชาการและสภาพแวดลอ้มทางการเรียนเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยให้ผูเ้รียนเกิด
ความสนใจ เกิดการเรียนรู้ไดเ้ร็ว ดา้นอาคารสถานท่ี มีปริมาณคุณภาพเพียงพอเหมาะสมกบัการจดั
กิจกรรมการเรียนการสอนการเรียนรู้ของนกัเรียน จึงเป็นส่ิงท่ีส าคญัอยา่งยิ่ง ตลอดถึงการก่อให้เกิด
บรรยากาศท่ีดีในการศึกษาเล่าเรียน ซ่ึงจะส่งเสริม การพฒันาของนกัเรียนในทุก ๆ ดา้น ไม่ว่าเป็น
ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ซ่ึงอาคาร สถานท่ี และส่ิงแวดล้อมของโรงเรียนว่า
นอกจากจะอ านวยความสะดวกในการด าเนินงานทางการศึกษาในดา้นการสอนแลว้ ยงัมีส่วนช่วย
เสริมสร้างความเจริญงอกงามทางดา้นร่างกาย ดา้นจิตใจ ดา้นสังคมและสติปัญญา 

มาริสา ธรรมะ (2545) กล่าวว่า สภาพแวดล้อมท่ีเก่ียวข้องกับอาคารสถานท่ี คือ  
การสร้างอาคารสถานท่ีตลอดจนการจดัห้องเรียน ต้องมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยน่าดูอยู่ใน
ต าแหน่งหรือบริเวณท่ีเหมาะสมและเอ้ือประโยชน์ต่อการใช้งาน ซ่ึงตอ้งข้ึนอยูก่บัความเหมาะสม
ของห้องเรียน ความเป็นไปได้ วสัดุอุปกรณ์ท่ีใช้ ความสามารถในการจดัการของผูส้อน และ
นักเรียน รวมทั้ งไปถึงการจดัสภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียน เช่น สภาพอาคารเรียน อาคาร 
ประกอบการ สวนหย่อม สนามกีฬา เคร่ืองเล่นสนาม ท่ีพกัผ่อน ควรจดัให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 
สะอาด มีความเหมาะสมทั้งท่ีตั้งของโรงเรียน ตลอดถึงการปลูกไมด้อกไมป้ระดบั เพื่อเป็นการเพิ่ม
ความสวยงามร่มร่ืน ตอ้งมาจากความร่วมมือของทุกในโรงเรียน ไม่วา่จะเป็นการระดมความคิดการ
ตกแต่ง การบ ารุงรักษา  การก าหนดแผนผังอาคาร การจัดบริเวณ ต่างๆในโรงเรียน และ 



  57 

การจดัสภาพแวดลอ้มท่ีตอบสนองต่อการเรียนรู้และส่งเสริมพฒันาการของผูเ้รียน โดยหลกัการ
ทัว่ไปจะไม่นิยมมีการวางรูปแบบท่ีตายตวัแต่จะมีการเปล่ียนแปลงทั้ งรูปร่าง ขนาดทรวดทรง  
ควรปรับให้สอดคลอ้งกบัผูเ้รียน เพื่อประโยชน์ดา้นการจดัการเรียนการสอน หากผูเ้รียนไดพ้บเห็น
สภาพบรรยากาศท่ีดีงามจะเป็นการกระตุน้เร้าทางสติปัญญา เสริมพฒันาการทางสุนทรีและความ
ซาบซ้ึงในความงามเม่ือเติบโตก็จะสามารถสร้างสรรค์ส่ิงแวดล้อมทางสังคมได้ โดยอาศัย
ประสบการณ์ในอดีต ส่วนใหญ่ไดม้าจากโรงเรียนในช่วงพฒันาบุคลิกภาพ การจดัสภาพแวดลอ้ม
ในลกัษณะน้ีเป็นการเปล่ียนแปลงสภาพของส่ิงเร้าเพื่อกระตุน้ใหเ้กิดการเรียนรู้ในส่ิงใหม่ๆ 

 พรพจน์ พจน์พฒันพล (2548) กล่าวถึง แนวทางการจดัสภาพแวดลอ้มในห้องเรียน
ดงัน้ี 

1. การจัดท่ีนั่ งของผู ้เรียน จะต้องใช้ เดินไปมาหากันได้ มีความคล่องตัวของ 
การเคล่ือนยา้ยในการปฏิบติักิจกรรม การจดัท่ีนัง่ของผูเ้รียน แบ่งเป็น 2 ประเภท ดงัน้ี 

1.1 การจดัท่ีนั่งเป็นรายบุคคล คือ เรียงเป็นแถวตอนลึก หันหน้าไปทางกระดานด า
ทั้งหมด เป็นแบบท่ีใชก้นัมานานและใชเ้กือบทุกโรงเรียน การจดัท่ีนัง่แบบน้ียงัใชอ้ยู ่เม่ือจะปฎิบติั
กิจกรรมควรปรับปรุงการจดัท่ีนัง่ใหม่ โดยจดัเป็นรูปตวัยู (U) หรือคร่ึงวงกลม บางคร้ังเกิดปัญหา
มากผูเ้รียนตอ้งนัง่เอียงไปขา้งใดขา้งหน่ึงตลอดเวลา เพราะตอ้งหนัหนา้ไปดูผูส้อนท่ีอยูห่นา้ชั้นเรียน
จึงท าใหไ้ม่เป็นผลเสียต่อสุขภาพของผูเ้รียน 

1.2 การจดัท่ีนัง่เป็นกลุ่ม หลกัสูตรฉบบัปรับปรุงไดก้ าหนดให้ผูเ้รียนปฏิบติักิจกรรม
ร่วมกนัเป็นกลุ่ม เช่น การจดัท่ีนัง่เป็นกลุ่ม คือ ให้ผูเ้รียนนั่งหันหน้าเขา้หากนัเป็นเป็นวงกลม (O)  
ซ่ึงต าแหน่งของแต่ละกลุ่มไดก้ าหนดตามความเหมาะสมและกิจกรรมท่ีจดัข้ึนในหอ้งเรียน  

2. การจดัห้องเรียนและวสัดุอุปกรณ์ เพราะห้องเรียนท่ีดีเปรียบเสมือนบ้านท่ีดีได้
เช่นกนั ผูท่ี้อยู่อาศยัในบา้นจะอยู่อย่างมีความสุข และยงัเป็นการปลูกฝังนิสัยให้กบัแก่ผูเ้รียน เช่น  
ห้องเรียนสกปรก รกรุงรัง จะให้ผูเ้รียนมีนิสัยเคยชินกับความสกปรก องค์ประกอบของการจดั
หอ้งเรียนท่ีควรค านึงถึงมีดงัน้ี 

2.1 ห้องเรียนตอ้งอยูใ่นสภาพท่ีดี เหมาะสมกบัการจดักิจกรรมการเรียนการสอนและ
แบ่งเป็นสัดส่วนชดัเจน 

2.2 ขนาดของห้องเรียน มีเน้ือท่ีเพียงพอกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
มีความกวา้งและเหมาะสมกบัจ านวนของผูเ้รียน 

3. หอ้งเรียนควรมีสุขลกัษณะ ดงัน้ี 
3.1 อากาศถ่ายเทสะดวก มีหนา้ต่างท่ีเพียงพอ และมีประตูเขา้ออกไดอ้ยา่งสะดวก 
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3.2 แสงสว่างมีความพอเหมาะ เพื่อให้ผูเ้รียนมองเห็นหรืออ่านหนังสือได้อย่าง
ชัดเจน และยงัเป็นการถนอมสายตา ห้องเรียนมีแสงสว่างไม่ เพียงพออาจแก้ปัญหาได้ เช่น  
ท าหน้าต่างหรือบานเล่ือนเพิ่ม ใช้ไฟฟ้าหรือโคมไฟช่วยดดัแปลงหลงัคาให้แสงสว่างส่องผ่านได ้
ทาสีภายในหอ้ง ฯลฯ 

3.3 ปราศจากส่ิงรบกวนต่าง ๆ เช่น เสียง กล่ิน ควนั ฝุ่ น ฯลฯ 
3.4 ความสะอาด ผู ้เรียนต้องช่วยกัน เก็บ  ช่วยกันกวาด ช่วยกันถู เพราะเป็น 

การปลูกฝังนิสัยรักความสะอาด ท าใหผู้เ้รียนท างานเป็นทีมและมีความรับผดิชอบ 
4. การจดัตกแต่งห้องเรียน มีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 
4.1 มุมหนงัสือ ในหอ้งเรียนควรมีมุมหนงัสือไวใ้ห้ผูเ้รียนอ่านหนงัสือจะช่วยให้อ่าน

คล่อง มีความรู้กวา้งขวาง และใชเ้วลาวา่งให้เป็นประโยชน์ หนงัสือมีหลายประเภทมีความยากง่าย
พอเหมาะกบัวยัของผูเ้รียนมาใหอ่้าน และควรหาหนงัสือชุดใหม่มาเปล่ียนบ่อย ๆ การจดัมุมหนงัสือ
ควรจดัใหเ้ป็นระบบ สะดวกในการหยบิอ่าน 

4.2 ส่ือการเรียนการสอนและวสัดุต่าง ๆ ส่ือการเรียนการสอนประเภทหนังสือ  
ควรจดัไวเ้ป็นระบบ อาจจะอยู่ร่วมกบัมุมหนงัสือหรือแยกไวต่้างหาก อุปกรณ์การสอนท่ีผูส้อนใช ้
เป็นประจ า เช่น บตัรค า แผนภูมิ ภาพพลิก ฯลฯ ให้จดัไวเ้ป็นระเบียบ เช่นเดียวกบัอุปกรณ์ท่ีใชแ้ลว้ 
ไม่ติดหรือแขวนไวน้านจนลืม อุปกรณ์เหล่าน้ีอาจท าให้ความสนใจของผูเ้รียนเปล่ียนไปขณะเรียน 
บทเรียนใหม่ แต่อุปกรณ์บางชนิด เช่น เกมส์ อุปกรณ์ประสมค า อุปกรณ์การคิดค านวณ ฯลฯ อาจ
จดัไวอี้กท่ีหน่ึง เพื่อให้ผูเ้รียนเล่นยามว่าง ซ่ึงอาจเรียกว่า มุมฝึกสมอง หรือเรียกช่ืออ่ืน ๆ ก็ได ้
ส าหรับวสัดุส้ินเปลืองต่าง ๆ เช่น กระดาษ สี กาว ฯลฯ ควรจดัไวเ้ป็นสัดส่วนสะดวกต่อการหยิบใช้
ผูส้อนควรฝึกนิสัยการจดัของใหเ้ป็นระเบียบ  

4.3 เคร่ืองมือ อุปกรณ์ท่ีส าคัญ ควรจะมีทุกห้องเรียน เช่น อุปกรณ์การท าความ
สะอาดพื้น ไมก้วาด ไมถู้พื้น ไม่ควรวางให้เกะกะควรจดัไวต้ามมุมห้องหรือฝาผนงัห้องเรียน และ
สามารถหยบิใชไ้ดง่้าย  

4.4 มุมเสริมความรู้กลุ่มประสบการณ์ต่างๆได้แก่ มุมภาษาไทย มุมคณิตศาสตร์  
มุมภาษาองักฤษ ควรจดัตามความเหมาะสมของหอ้งเรียน 

4.5 การแสดงผลงานของผูเ้รียน ผูส้อนควรจดัให้มีการแสดงผลงานของผูเ้รียน 
ภาย ในห้องเรียน เพื่อให้ผูเ้รียนเห็นและเกิดความภูมิใจในความส าเร็จท่ีเกิดจากตวัผูเ้รียนเป็นผูท้  า
ผลงาน ท าใหมี้ก าลงัใจในการเรียนต่อไปซ่ึงสามารถแกไ้ขและพฒันาผลงานของตนใหดี้ข้ึน ผลงาน
ของผูเ้รียนอาจจะแขวน วางบนโต๊ะ หรือหาต าแหน่งท่ีเหมาะสมสามารถมองเห็นไดอ้ย่างชดัเจน
และทัว่ถึง  
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4.6 การจดัท่ีอเนกประสงค์ ในยามว่างผูเ้รียนอาจใช้ห้องเรียนเป็นสถานท่ี พกัผ่อน 
ท างานท่ีผูส้อนมอบหมาย อ่านหนังสือจากมุมหนังสือ หรือนั่งสนทนากนั ห้องเรียนท่ีดี ควรจดั
สถานท่ีไวใ้ห้ผูเ้รียนปฏิบติักิจกรรมดงักล่าวเท่าท่ีสามารถจะท าได ้หรือจดัท าเป็นมุมอ่านหนงัสือ
โดยเฉพาะ  

4.7 การประดบัตกแต่งห้องดว้ยส่ิงต่าง ๆ เช่น ติดภาพสวย ๆ ไม่ควรฉูดฉาด หรือใช้
สีสะทอ้นแสง ควรค านึงถึง ความเรียบง่าย เป็นระเบียบ ประหยดั และสวยงาม 

จรินทร์  วงษว์ิวฒันาวุฒิ (2546) กล่าววา่ ผูบ้ริหารจะตอ้งดูแลเอาใจใส่สภาพแวดลอ้ม
ดา้นอาคารสถานท่ีอยา่งใกลชิ้ด โดยเฉพาะการใชโ้รงฝึกงานของนกัเรียนอาชีวศึกษา อุบติัเหตุหรือ
อนัตรายท่ีเกิดข้ึนนั้นมีได้มากท่ีสุด หากผูส้อนมิได้เอาใจใส่อย่างจริงจงั รวมไปถึงการบริหาร 
ดา้นสวสัดิการต่าง ๆ เช่น เร่ืองน ้ าด่ืมน ้ าใช ้สถานท่ีพกัผอ่น ห้องน ้ า ห้องส้วม เป็นตน้ จะตอ้งอยูใ่น
สภาพท่ีใชก้ารไดดี้อยูเ่สมอ 

พิทกัษ ์สมาน (2547) กล่าววา่ การจดัสภาพแวดลอ้มดา้นอาคารสถานท่ีเป็นส่วนส าคญั
ของการสนับสนุนการจดัการเรียนการสอน เพื่อให้ผูเ้รียนมีศักยภาพด้านวิชาการ มีคุณธรรม 
จริยธรรม การพฒันาบุคลิกภาพ เพราะจบการศึกษานกัเรียนจะตอ้งออกไปใชชี้วิตประจ าวนัร่วมกบั
คนในสังคม และจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีผูบ้ริหารจะตอ้งดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดเพราะความปลอดภยั 
จากการใช้ อาคารสถานท่ีและโรงฝึกงานอาจก่ออุบติัเหตุหรืออนัตรายได้มากท่ีสุด รวมไปถึง 
การบริหาร ด้านสวสัดิการต่าง ๆ เช่น น ้ าด่ืม น ้ าใช้ สถานท่ีพกัผ่อน ห้องน ้ า ห้องส้วม ควรอยู่ใน
ความเอาใจใส่ของผูบ้ริหารตลอดเวลา 

บรรยากาศในชั้นเรียนเป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ของนกัเรียนโดยตรง 
บรรยากาศการเรียนท่ีดีจะช่วยสนบัสนุนให้นักเรียนเรียนไดเ้ต็มตามความสามารถ ส่งเสริมความ
ร่วมมือระหว่างครูกบันักเรียน ระหว่างนักเรียนกบันักเรียนดว้ยกนั จะช่วยให้ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิ 
ทางการเรียนท่ีดีข้ึน สามารถแกไ้ขปัญหา มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์มีเจตคติท่ีดีต่อตนเองและผูอ่ื้น 
นอกจาก น้ี  ส่ื อการเรียนการสอน  ว ัส ดุ อุปกรณ์ ท่ี เหมาะสมกับบทเรียนทั้ งในห้องเรียน  
และนอกห้องเรียน ตลอดจนบุคลากรในโรงเรียนลว้นมีความส าคญัและมีอิทธิพลต่อการเรียนการ
สอน การสร้างบรรยากาศให้เกิดความรัก ความไวว้างใจ อุ่นใจ ศรัทธา เช่ือมัน่ สามารถเช่ือมโยงสู่
การใชชี้วติประจ าวนัได ้

สุนันท์ สุขสวสัด์ิ (2552) กล่าวว่า หลกัการจดัอาคารสถานท่ีและการจดัส่ิงแวดล้อม
อยา่งเหมาะสม ดงัน้ี 

1. การแบ่งสัดส่วนพื้นท่ีของการท ากิจกรรมชดัเจน 
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2. ปลูกสร้างอาคารเรียนถูกต้องตามทิศทางของลมและเอ้ือต่อการรับแสงสว่าง  
รวมไปถึงการป้องกนัเสียงรบกวน 

3. ท าทางเดินเทา้ท่ีมีหลงัคาหรือไม่มีมีหลงัคาเป็นทางเดินเช่ือมระหวา่งตวัอาคาร 
4. อนุรักษส์ภาพแวดลอ้มใหส้วยงามใหค้งสภาพเดิม 
สรุปได้ว่า สภาพแวดล้อมด้านอาคารสถานท่ีเป็นปัจจยัส าคญัท่ีมีอิทธิพลและส่งผล

กระทบต่อการจดัการเรียนการสอนกบัผูเ้รียน การสร้างอาคารสถานท่ี การจดัห้องเรียน ตอ้งมีความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย ตลอดจนการเอ้ือประโยชน์ต่อการใช้สอย พฒันาผูเ้รียนให้มีคุณภาพทั้งดา้น
วิชาการและการพฒันาบุคลิกภาพ  ประชากรท่ีดีของชาติ การเป็นผูมี้คุณธรรม จริยธรรม ดงันั้น 
ผูบ้ริหารควรใหค้วามส าคญัและเอาใจใส่ต่อสภาพแวดลอ้มของสถานศึกษาอยา่งจริงจงั 

5.2. การจัดสภาพแวดล้อมด้านหลกัสูตร 
Astin (1971) ไดก้ล่าววา่ กระบวนการเรียนรู้ในการปลูกฝังส่ิงต่าง ๆ ให้เกิดกบัผูเ้รียน

จึงควรมุ่งท่ีจะจดัการเรียนการสอนท่ีเป็นธรรมชาติให้กบัผูเ้รียนไดรู้้จกัคิด คน้ควา้ วิเคราะห์แกไ้ข
ปัญหาไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้ม ครูผูส้อนจ าเป็นตอ้งสร้างบรรยากาศทางการเรียนรู้ให้
น่าสนใจให้ผูเ้รียนรักท่ีจะเรียนรู้ตลอดชีวติ บทเรียนท่ีสอนจะตอ้งช่วยให้ผูเ้รียนไดใ้ชปั้ญญาในการ
หาทางแก้ไขปัญหา สืบค้น ค้นควา้ พยายามหาค าตอบ รู้จกัและรักการท างานเป็นทีม ในทาง
เดียวกนับทเรียนก็ตอ้งมีความทา้ทายอยากให้เรียนรู้และเกิดความสนุกสนาน เพลิดเพลินไปพร้อม
กันมากกว่าก ารฟั งค าบ รรยายห รือจดตามค าบอกของค รู  อาจารย์ เพ ราะว่ากระบวน 
การเรียนรู้เพื่อมุ่งสู่การศึกษา ขั้นต่อไปหรือด าเนินชีวติในวนัขา้งหนา้ 

Brook (1965) แสดงความคิดเห็นว่า นักศึกษาทุกคนต่างคาดหวังว่าการศึกษา  
จะเป็นแนวทางไปสู่การด ารงชีวิตท่ีราบร่ืนและมีอาชีพประกอบท่ีแน่นอน ซ่ึงสอดคล้องกับ 
ผลการวิจัยของ Brown (1975) ศึกษาจุดมุ่งหมายของการศึกษาระดับอุดมศึกษาในทัศนะของ
นักศึกษา พบว่า นักศึกษามุ่งแสวงหาความรู้เป็นหลกัในการด าเนินชีวิต และค านึงถึงคุณค่าของ
ความรู้ท่ีได้ศึกษา ซ่ึง Peterson (1966) กล่าวว่า เร่ืองเหล่าน้ีตรงกับความมุ่งหวงัของนักศึกษาใน
การศึกษาปัจจุบนั 

1. ดา้นความรู้สติปัญญา ประกอบดว้ย  
1.1 ผูเ้รียนสามารถบูรณาการทกัษะความรู้ตามเน้ือหาวิชาการท่ีศึกษาสู่การด ารง

ชีวิตประจ าวนั จะช่วยพฒันาตนเองให้มีศกัยภาพและมีความเช่ือมัน่ในตนเองว่าเป็นคนท่ีมีคุณค่า 
รวมถึงมีความสามารถสร้างประโยชน์ใหแ้ก่ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ 
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1.2 ผูเ้รียนสามารถเช่ือมโยงเครือข่ายการเรียนรู้ทั้งในสถานศึกษา ในชุมชน ฯลฯ  
ให้สัมพนัธ์กบัชีวิตจริงเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของตนเองและเป็นคนกล้าคิด กล้าแสดงออก
อยา่งเปิดเผยตามวถีิวฒันธรรมไทยท่ีดีงาม  

1.3 ผู ้เรียนสามารถนาความรู้ ความเข้าใจจากรายวิชาไปปฏิบัติจริง ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (Task assessment) มีความรับผิดชอบในการกระท าหรือพฤติกรรม ของตนเองและ
กลา้เผชิญปัญหาโดยไม่ยอ่ทอ้  

1.4 ผูเ้รียนสามารถเลือกข้อมูลความรู้ท่ีมีคุณค่าไป ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการ
ด ารงชีวิตอย่างแท้จริง (Real life assessment) มีวุฒิภาวะสามารถเข้าใจ ตนเองทั้งในข้อดี ขอ้เสีย 
ของตน และยนืหยดัต่อสู้เพื่อใหบ้รรลุอุดมคติท่ีตนปรารถนาได ้ 

1.5 ผูเ้รียนสามารถน าความรู้ท่ีส าคญั ๆ สะสมเป็นองคค์วามรู้เพื่อใช้เป็นพื้นฐานใน
การศึกษาต่อ หรือเลือกประกอบอาชีพตามท่ีตนถนดั เห็นแนวทางในการก าหนดจุดหมายในชีวิต
ตามสภาพจริงท่ีเป็นไปได ้มิใช่กระท าไปตามความรู้สึกหรือตามกระแสสังคมและเพื่อน ๆ 

2. ดา้นทกัษะชีวติและสังคม ประกอบดว้ย  
2.1 ผู ้เรียนมีความสามารถทางด้านทักษะในการส่ือสาร และในการส ร้าง

สัมพนัธภาพระหวา่งบุคคล สามารถทางานร่วมมือกบัผูอ่ื้น ไดอ้ยา่งมีความสุข  
2.2 ผูเ้รียนมีความสามารถทางทักษะการคิดค านวณ การตดัสินใจ การแก้ปัญหา  

มีวสิัยทศัน์ในการด ารงชีวติและท างานอยา่งมีคุณภาพ  
2.3 ผูเ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจดา้นทกัษะการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์  
2.4 ผูเ้รียนมีทกัษะการคิดอยา่งมีวจิารณญาณและสร้างสรรค ์ตลอดเวลา  
2.5 ผูเ้รียนมีทกัษะดา้นการบริหารจดัการ และสามารถเลือกใชเ้ทคโนโลย ีเพื่อพฒันา 

คุณภาพชีวติของตนเอง ครอบครัว และสังคมอยา่งเหมาะสม  
2.6 ผูเ้รียนมีความสามารถ และทกัษะ ดา้นการประสานความร่วมมือในการท างาน

และอยูร่่วมกนัในสังคมอยา่งมีความสุข  
2.7 ผูเ้รียนมีความรู้และทกัษะตามสาระการเรียนรู้พื้นฐานท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสูตร

และรู้วธีิการเรียนรู้เพื่อแสวงหาความรู้ท่ีเป็นประโยชน์ดว้ยตนเองอยา่งต่อเน่ือง 
3. ดา้นเจตคติ ค่านิยม และคุณธรรม ประกอบดว้ย  

3.1 ผูเ้รียนรักและเห็นคุณค่า ในส่ิงท่ีเรียนรู้ มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิต่อการเรียนรู้และ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมของตนใหดี้งาม ตลอดเวลา  

3.2 ผูเ้รียนมีนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน ศึกษาหาความรู้อยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวติ  
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3.3 ผูเ้รียนมีวิธีการ ตดัสินใจเลือกแนวทางในการแกปั้ญหาต่าง ๆ อย่างหลากหลาย 
รอบคอบ โดยไม่เบียดเบียนตนเอง และผูอ่ื้น ยึดถือหลักธรรมของศาสนาท่ีตนนับถือเป็นหลัก
ปฏิบติัอยา่งมัน่คง  

3.4 ผู ้เรียนสามารถปฏิบัติตนตามบทบาทและหน้าท่ีของตนเองอย่างถูกต้อง
เหมาะสมและเป็นกิจนิสัย 

อาคม รุนสีงาม (2550) กล่าววา่ การจดักระบวนการเรียนรู้เพื่อสนองความตอ้งการของ
ผูเ้รียนจากแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน เช่น แปลงเกษตร สระน ้ าหรือบ่อน ้ าในบริเวณโรงเรียน  
โดยใชว้ิธีการจดัการเรียนการสอนแบบง่ายๆเป็นธรรมชาติจากการเรียนรู้ จดักิจกรรมให้ผูเ้รียนได้
รู้จักคิด รู้จักการค้นควา้ วิเคราะห์  สังเคราะห์ และการแก้ไขปัญหา หรือน าส่ือนวตักรรมมา 
บูรณาการเขา้ร่วม มีกระบวนการคิดอยา่งเป็นระบบ เช่น บทเรียนคอมพิวเตอร์ E-learning ห้องสมุด
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้ผูเ้รียนลองสืบคน้ขอ้มูลดว้ยตนเอง ควรจดัให้มีโครงการท่ีหลากหลายเพื่อให้
ผูเ้รียนทุกคนสามารถเลือกเขา้ร่วมกิจกรรมตามความถนดัและความสนใจ เช่น โครงการธนาคาร
ขยะ โครงการร้านคา้สวสัดิการโรงเรียน โครงการท่ีสามารถสร้างรายไดร้ะหวา่งเรียน ซ่ึงโครงการ
แต่ละโครงการตอ้งให้ผูเ้รียนรู้จกัการท างานเป็นทีม มีความสุขสนุกกบัการเรียนรู้จนคน้พบความ
ถนดั ความสนใจของตนเองเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพในอนาคต 
 สรุปได้ว่า สภาพแวดล้อมด้านการจดัการศึกษาเพื่อสนองความมุ่งหวงัของผูเ้รียน  
เป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีจดัข้ึนเพื่อให้ตวัผูเ้รียนเองรู้จกัคิด รู้จกัคน้ควา้ วิเคราะห์ สังเคราะห์เป็น 
แกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งเหมาะสม บรรยากาศทางการเรียนท่ีน่าสนใจ จะเป็นส่ิงท่ีทา้ทายใหผู้เ้รียนอยาก
รู้อยากเห็น รู้จกัการท างานเป็นทีม ตลอดจนมีแรงจูงใจในการเรียนรู้ จนมีองค์ความรู้สามารถ 
บูรณาการความรู้สู่การด ารงชีวิตจริง เลือกน าข้อมูลความรู้ท่ีมีคุณค่าไปใช้ให้เกิดประโยชน์  
คิดอยา่งมีวจิารณญาณและสร้างสรรคท์  างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข 

5.3. การจัดสภาพแวดล้อมด้านการเรียนการสอน 
สภาพแวดล้อมด้านการเรียนการสอน หมายถึง สภาพท่ีเอ้ืออ านวยต่อการศึกษา  

ของนกัศึกษาเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายของการศึกษา บรรยากาศในการเรียนการสอน วิธีการสอน 
คุณลักษณะของอาจารย์ ความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ เน้ือหาสาระในหลักสูตร  
การวดัผลและประเมินผล อุปกรณ์การเรียนการสอน ตลอดจนบรรยากาศทั้งภายในและภายนอก 
หอ้งเรียน 

ส่ิงแวดลอ้มท่ีมีอิทธิพลต่อพฒันาการของผูเ้รียนทุกดา้นไดม้ากท่ีสุดก็คือ “ครู” แมว้่า 
คุณภาพของเด็กและเยาวชนจะมีรากฐานมาจากการอบรมเล้ียงดูให้มีพฒันาการไปในทางท่ีดี  
อย่างต่อเน่ืองและบางคร้ังอาจจะต้องมีการแก้ไขข้อบกพร่องความเช่ือและค่านิยมบางอย่าง 
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ท่ีไม่ถูกตอ้งเสียก่อน เพื่อสร้างแนวคิดท่ีถูกตอ้ง ปลูกฝังค่านิยมท่ีดีงามควบคู่ไปกบัการให้ความรู้ 
และจดัประสบการณ์ให้กับนักเรียนภายใตส้ภาพแวดล้อมและบรรยากาศการเรียนรู้ เอ้ือต่อการ
ปฏิบติัจริงตามธรรมชาติของผูเ้รียน ดงันั้น ครูเป็นส่ิงแวดลอ้มหน่ึงท่ีมีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมของนักเรียน เป็นบุคคลท่ีจะเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนใหม่ ๆ ให้เกิดความคิด
สร้างสรรคใ์ห้เกิดความรักและศรัทธาท่ีจะเรียนรู้ อยากมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ทุกขั้นตอน รวมไป
ถึงการแสวงหาความรู้ใหม่ๆ ท่ีทนัสมยั การมีจิตใจท่ีดีงาม ความสุภาพอ่อนโยน ทั้งน ้ าเสียงและ
บุคลิกภาพท่ีดีจะช่วยโน้มน้าวจิตใจของนกัเรียนให้เอาแบบอย่างครู และจะกระตุน้ให้นกัเรียนเกิด
ความสนใจใฝ่รู้ใฝ่เรียนดว้ยความกระตือรือร้นมีชีวติชีวาตามไปดว้ย 

Bloom (1982) ไดก้ล่าววา่ สภาพการเรียนรู้เพื่อการรอบรู้ (Mastery learning condition) 
มีเน้ือหาเก่ียวกบัองค์ประกอบ หรือปัจจยัท่ีท าให้เกิดผลสัมฤทธ์ิทางเรียน การสอนประกอบดว้ย
องค์ประกอบท่ีส าคญั ได้แก่ ความสามารถในการใช้บทเรียนเพื่อช่วยให้ผูเ้รียนเกิดความเข้าใจ  
มีความรอบรู้ รวมไปถึงการให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมอย่างเหมาะสม เพื่อเป็นการเสริมแรง 
การให้ข้อมูลยอ้นกลับจากผูเ้รียน เพื่อน าไปแก้ไขข้อ ท่ีบกพร่อง และช่วยให้สภาพแวดล้อม 
ทางการเรียนดีข้ึน 

สุนนัท์ สุขสวสัด์ิ (2552) กล่าววา่ การสร้างบรรยากาศและส่ิงแวดลอ้ม จะช่วยกระตุน้
ใหผู้เ้รียนมีความสนใจและมีแรงจูงใจในการเรียนมากข้ึน คือ 

1. การสร้างบรรยากาศความเป็นกันเองระหว่างผูส้อนกับผูเ้รียน ผูเ้รียนกับผูเ้รียน
ตวัอยา่งเช่น การนัง่เป็นกลุ่ม  

2. การยิม้แยม้ใหก้นัแสดงถึงอารมณ์ท่ีดีระหวา่งผูส้อนกบัผูเ้รียน  
3. ใช้ค  าพูดท่ีแสดงถึงความมีเมตตา ไม่ใช้ค  าพูดเยาะเยย้ถากถางผูเ้รียน หรือใช้อ านาจ

ในการข่มขู่ให้ผูเ้รียนกลวั ผูส้อนควรจะสนับสนุนให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในชั้นเรียน และให้ค  าชม 
เม่ือผูเ้รียนท าไดดี้ 

4. ให้ความรัก ความอุ่นใจ ความไว้วางใจกับนักเรียนทุกคน นักเรียนควรจะมี
ความรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหน่ึงของห้องเรียน เป็นท่ีรักและเป็นท่ียอมรับของครูและเพื่อน ๆ  
ครูจะตอ้งพยายามรู้จกันกัเรียนในชั้นเรียนทุกคนเป็นรายบุคคล 

5. ครูต้องตูแลเอาใจใส่  มีความเมตตา กรุณา และสอนให้นัก เรียนอยู่ ร่วมกัน 
อยา่งมีความสุข ไม่เอาเปรียบกนัและกนั 

6. ให้ความยุติธรรมกบันักเรียนทุกคน มีใจเป็นกลางไม่มีอคติ สามารถควบคุมสติ
อารมณ์ และพร้อมใหค้วามช่วยเหลือกบันกัเรียนทุกคนอยา่งเท่าเทียมกนั 
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7. ให้ความไวว้างใจและยกย่องนักเรียนท่ีท างานหรือกิจกรรมท่ีครูมอบหมาย ซ่ึงครู
เป็นท่ีปรึกษาให้กบันกัเรียน และให้นกัเรียนมีอิสระในการท างาน รับผิดชอบงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
และเรียนรู้การท างานหรือกิจกรรมไดด้ว้ยตนเอง 

8. มีความรู้สึกไวในการรับรู้อารมณ์ต่างๆ ของนกัเรียน 
ศิริกาญจน์ จนัทร์เรือง (2543) กล่าววา่ บรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนการสอนเป็นส่ิงท่ี

ท าให้ผูเ้รียนและผูส้อนรู้สึกสบายและยอมรับซ่ึงกนัและกนั ทั้งผูเ้รียนและผูส้อนสามารถท่ีจะร่วม
แสดงความคิดเห็น ซ่ึงจะท าให้ มีความรู้สึกว่ามันไม่ใช่ ส่ิงท่ี น่าเบ่ือหน่ายหรือตลกขบขัน  
โดยการปฏิบติั ดงัน้ี 

1. ผูส้อนควรสร้างบรรยากาศในทางบวก เพื่อให้ผูเ้รียนรู้สึกยอมรับนบัถือและรู้สึกว่า 
การเรียนนั้นมีคุณค่าไดแ้ก่ 

1.1 หลีกเล่ียงค าว่า “ไม่ ถูกต้อง” “ไม่ ใช่” “ผิด” และ “ใช่” “ไม่ ใช่” เพราะ 
การตั้งค  าถามและค าตอบตอ้งไม่เฉพาะเจาะจง ค าตอบมีไดห้ลากหลายข้ึนอยูก่บัเหตุผลของผูเ้รียน 
ควรจะใช้ค  าถามอย่างอ่ืนแทน เช่น สามารถจะอธิบายในรายละเอียดไดไ้หม ท าไมถึงคิดอย่างนั้น 
หรือ ใครมีความคิดเห็นท่ีแตกต่างจากน้ีบา้ง ค าถามเหล่าน้ีจะเป็นท่ียอมรับและจะช่วยกระตุน้ให้
ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในหอ้งเรียนมากยิง่ข้ึน 

1.2 ฟังอย่างระมัดระวงั และส่ือให้เห็นว่ามีการยอมรับความคิดเห็นของผูเ้รียน  
อยา่ขดัจงัหวะในขณะท่ีผูเ้รียนแสดงการยอมรับความคิดรวบยอดเก่ียวกบัเร่ืองท่ีแสดงความคิดเห็น
อยู ่

1.3 อย่าท าให้ผูเ้รียนเกิดความอับอายท่ีหน้าชั้ นเรียน เพราะจะท าให้ผูเ้รียนรู้สึก 
อบัอายต่อเพื่อน ควรหลีกเล่ียงการเยาะเยย้ ถากถาง หนา้ชั้นเรียน 

1.4 เม่ือผูส้อนจ าเป็นตอ้งแสดงความคิดเห็นในทางลบ พูดเฉพาะเจาะจง ถึงผูเ้รียน
คนใดคนหน่ึง ควรเรียกผูเ้รียนมาคุยเป็นการส่วนตวัหลงัเลิกเรียน 

1.5 ปฏิบติัต่อผูเ้รียนเสมือนเป็นผูใ้หญ่ท่ีโตแลว้คนหน่ึง 
1.6 กระตุน้ใหผู้เ้รียนแสดงความคิดเห็นและถามค าถามในหอ้ง  

2. ผูส้อนตอ้งแน่ใจวา่ไดส้นใจผูเ้รียนทุกคนไดแ้ก่ 
2.1 อยา่ละเลยผูเ้รียนท่ีเงียบขรึมหรือไม่แสดงพฤติกรรมออกมามากนกั 
2.2 ผูส้อนควรตระหนกัและระมดัระวงัเก่ียวกบัความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบบุคคลใด 

บุคคลหน่ึงในกลุ่มเรียนท่ีอาจจะมีพฤติกรรมในทางลบ ซ่ึงอาจจะเน่ืองมาจากการแต่งกาย เพศ 
ลกัษณะ ท่าทาง หรืออาย ุ
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2.3 ถา้ผูส้อนเช่ือว่าสามารถท่ีจะควบคุมความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบบุคคลใดบุคคล 
หน่ึงได้แลว้ ผูส้อนก็ควรจะระวงัเก่ียวกบัลกัษณะทางเช้ือชาติ หรือลกัษณะส่วนบุคคล หรือนิสัย 
ของผูเ้รียน ซ่ึงจะท าให้ผูส้อนแสดงปฏิกิริยาออกมาในทางท่ีผูเ้รียนรู้สึกไม่ชอบพฤติกรรมเหล่าน้ี  
จะแสดงออกมาไม่รู้ตวั โดยการท่ีไม่เรียกผูเ้รียนเหล่านั้นตอบค าถาม หรือมีส่วนร่วมในการอภิปราย 
หรือไม่ประสานสายตากบัผูเ้รียนเหล่านั้น 

3. ผูส้อนควรมีการกระตุน้ผูเ้รียน โดยใช้ลกัษณะท่าทางเพื่อก่อให้เกิดบรรยากาศท่ีดี 
มัน่คงและเช่ือมัน่ ดงัน้ี  

3.1 ประสานสายตากบัผูเ้รียนเสมอ  
3.2 เคล่ือนไหวไปรอบ ๆ หอ้ง มีการบรรยาย อยา่งเป็นธรรมชาติและมีชีวติชีวา  
3.3 ควบคุมลกัษณะท่าทางซ่ึงจะแสดงออกใหเ้ห็นถึงความไม่มัน่ใจในตวัเอง  
3.4 ยิม้และหวัเราะในชั้นเรียน และกระตุน้ใหผู้เ้รียนไดมี้โอกาสแสดงออกดว้ย  
3.5 คุณภาพเสียงเป็นเร่ืองท่ีส าคญั เพราะเสียงจะตอ้งมีพลงัท่ีชัดเจน มีเสียงโทน

เสียงข้ึน ๆ ลง ๆ 
4. ผูส้อนตอ้งรู้จกักบัผูเ้รียนทุกคนในชั้นเรียน และเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดรู้้จกัผูส้อน 

เช่นกนั ดงัน้ี 
4.1 จ าช่ือผูเ้รียนไดอ้ยา่งรวดเร็ว แต่ถา้ในชั้นเรียนท่ีมีขนาดใหญ่อาจจะถ่ายรูปผูเ้รียน

และให้ผูเ้รียนเขียนช่ือใต้ภาพ ใช้แผนผงัท่ีนั่งโดยให้ผูเ้รียนนั่งท่ีเดิมทุกคร้ังในช่วงสองถึงสาม
สัปดาห์แรก  

4.2 เรียนรู้เก่ียวกบัตวัผูเ้รียนแต่ละคน ขอ้มูลส่วนเพิ่มเติม เช่น เกิดท่ีไหน สนใจท่ีจะ
ท าอะไรบา้ง  

4.3 เต็มใจท่ีจะบอกขอ้มูลส่วนตวัของผูส้อนแก่ผูเ้รียน ในชั้นเรียนผูส้อนอาจจะพูด
เก่ียวประสบการณ์ ส่วนตวั แต่ตอ้งใชว้จิารณญาณวา่จะพูดมากหรือนอ้ยแค่ไหน  

4.4 พยายามคน้หาสถานการณ์ส่วนบุคคล หรือส่ิงท่ีกีดขวางความเจริญกา้วหนา้ของ
การเรียน ซ่ึงจะรบกวนการเรียนรู้ของผูเ้รียนและการเขา้ชั้นเรียน เช่น ตารางงานผิด ตารางรถรับส่ง
ท่ีท าใหผู้เ้รียนมาเขา้ชั้นเรียนไม่ทนั 

5. ผูส้อนตอ้งเตรียมการเสริมแรงทางบวกโดยเฉพาะ ไดแ้ก่  
5.1 ช่ืนชมผูเ้รียนท่ีสามารถท างานดีแต่ตอ้งระวงัไม่ใหม้ากเกินไป  
5.2 พูดกบัผูเ้รียนเม่ือมีการขาดการส่งงาน การขาดเรียนสม ่าเสมอ และการมาสาย 

6. ผูส้อนจะตอ้งจดัระบบชั้นเรียนใหเ้หมาะสม โดยค านึงถึงเวลาเรียนของผูเ้รียน ไดแ้ก่  
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6.1 อยา่มาสาย การมาสายท าใหผู้เ้รียนรู้สึกวา่การมาตรงเวลาไม่ใช่ส่ิงส าคญัส าหรับ
ผูส้อน  

6.2 อยูใ่นชั้นเรียนตลอดเวลาสอน ในบางคร้ังผูส้อนอาจจะออกจากชั้นเรียนเร็วกวา่
ปกติแต่อยา่ท าจนเป็นนิสัย ผูเ้รียนอาจจะสรุปวา่ผูส้อนไม่เตรียมตวั ไม่สนใจในวิชาท่ีสอนหรือไม่
คิดวา่เวลาเรียน ไม่ใหค้วามส าคญักบัผูเ้รียน  

6.3 สังเกตพฤติกรรมของผูเ้รียนท่ีขาดความสนใจ เช่น การขยบัตวัเน่ืองจากความ 
เบ่ือหน่าย การมองผูเ้รียนคนอ่ืน มองไปนอกห้องเรียน หรือมองแต่หนังสือก่อนท่ีจะหมดเวลา  
รวมไปถึงการสังเกตลกัษณะท่าทางการนัง่ การขาดการประสานสายตากบัผูส้อน  

6.4 เร่ิมเรียนให้ตรงเวลาถึงแมว้่าผูเ้รียนจะยงัมาไม่ครบ ถา้ไม่เช่นน้ีจะท าให้ผูท่ี้มา
ตรงเวลามีความรู้สึกไม่ดี 

7. ผูส้อนตอ้งสร้างบรรยากาศทางกายภาพในหอ้งเรียนใหเ้หมาะสม ไดแ้ก่  
7.1 ดูอุณหภูมิในห้องเรียนว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ ร้อนเกินไป โดยอาจจะ

สังเกตจากปฏิกิริยาของผูเ้รียน เช่น หยบิสมุดข้ึนมาพดั   
7.2 จดัโตะ๊ เกา้อ้ีใหอ้ยูใ่นลกัษณะสบาย ๆ ไม่แออดั  
7.3 แสงท่ีส่องเขา้มาในห้องเรียนตอ้งไม่กระทบผูเ้รียนในการมองกระดานด าหรือ

สมุดบนัทึก 
วิชยั วงษใ์หญ่ (2554) กล่าววา่ ผูส้อนตอ้งค านึงถึงองคป์ระกอบท่ีมีอิทธิพลและส่งผล

กระทบท าให้บรรยากาศชั้นเรียนมีลกัษณะท่ีส่งเสริมหรือขดัขวางการเรียนรู้ของผูเ้รียนตลอดเวลา
ในการจดักระบวนการเรียนการสอน คือ 

1. การร่วมมือและการแข่งขันของผูเ้รียนในชั้ นเรียน ประกอบด้วย บรรยากาศท่ี
ส่งเสริม ใหผู้เ้รียนร่วมมือกนัแกปั้ญหาการใชแ้รงหรือรางวลั 

2. ลกัษณะพฤติกรรมและบุคลิกภาพของผูส้อน จะมีอิทธิพลต่อการเรียนของผูเ้รียน 
3. ความร่วมมือระหวา่งผูส้อนกบัผูเ้รียน ค านึงถึงวตัถุประสงคก์ารเรียนเป็นส าคญั 
4. ความรู้สึกและเจตคติของผู ้เรียนท่ีมีต่อกลุ่มเพื่อน ผู ้สอน และโรงเรียนจะมี

ผลกระทบต่อการเรียนรู้ 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี  2)  

พ.ศ. 2545 ได้ก าหนดแนวการจัดการศึกษาในมาตรา 24 เก่ียวกับการจัดกระบวนการเรียนรู้  
โดยสถานศึกษา และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งว่า ส่งเสริมสนบัสนุนให้ผูส้อนสามารถจดับรรยากาศ 
สภาพแวดลอ้ม ส่ือการเรียน และอ านวยความสะดวกเพื่อให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ และมีความรอบรู้
ทั้งสามารถใช ้การวจิยัเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู้ ทั้งน้ีผูส้อนและผูเ้รียนอาจจะเรียนรู้ไป
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พร้อมกนั จากส่ือการเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการต่าง ๆ ครูผูส้อน ผูบ้ริการและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
พึงจดัการศึกษาให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้กระบวนการหรือวธีิการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนจะไดเ้รียนรู้อยา่งต่อเน่ือง 
ตลอดชีวิต และสามารถสร้างองค์ความรู้และพฒันาเพิ่มพูนทกัษะการเรียนรู้ไดด้้วยตนเอง ไม่มีท่ี
ส้ินสุดด้วยการบูรณาการให้ เกิดความรู้คู่ คุณธรรม มีศักยภาพในการคิดและวิจารณญาณ  
โดยทุกขั้นตอนของการเรียนรู้จะต้องค านึงถึงส่ิงท่ีเกิดจากองค์ประกอบภายนอกและภายใน 
ตวัผูเ้รียน การจดัสภาพแวดลอ้มและเน้ือหาสาระ กิจกรรม กระบวนการการเรียนรู้ท่ีถูกวิธีมีความ
เหมาะสมกับผู ้เรียนท่ีมีความแตกต่างกัน ในเร่ืองของความถนัด ความรู้ ความสนใจและ
ความสามารถทางกายและสติปัญญาเป็นส าคญั 

กองวิจยัทางการศึกษา (2545) ไดก้ล่าวถึงวิจยัวิธีการสอนของครูสอนดี พบวา่ ครูสอน
วชิาท่ีตนเองถนดัและชอบ เพราะท าให้มีความลุ่มลึกในเน้ือหา การจดักิจกรรมการเรียนรู้มีคุณภาพ 
จะเห็นว่าก่อนสอนครูสอนดีได้ศึกษาและวิเคราะห์หลกัสูตร ก่อนการสอนและมีการปรับปรุง
หลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและความต้องการ ของท้องถ่ิน กระบวนการเรียนรู้ 
ท่ีส าคญัท่ีสุด หมายถึง การก าหนดเป้าหมาย สาระกิจกรรม แหล่งเรียนรู้ ส่ือการสอน และการวดัผล
ประเมินผล ท่ีมุ่งพฒันาคนและชีวติให้เกิดประสบการณ์ การเรียนรู้เต็มความสามารถสอดคลอ้งกบั
ความถนัด ความสนใจและความต้องการของผูเ้รียน กิจกรรมการเรียนการสอนต้องค านึงถึง 
ความแตกต่างระหว่างบุคคล ช่วยส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดส้ัมผสักบัส่ิงแวดลอ้มทั้งท่ีเป็นเพื่อนมนุษย ์
ธรรมชาติและเทคโนโลยี ตวัช้ีวดัสภาพแวดล้อมทางด้านวิชาการ ได้แก่ ครูมีความกระตือรือร้น 
เร่งเร้าให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง รู้จกัหาเทคนิคหรือกระบวนการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับ
ผูเ้รียน หาวิธีการเรียนการสอนท่ีแปลกใหม่ทนัสมยัเพื่อลดความซ ้ าซาก เบ่ือหน่าย จ าเจ เพื่อให้
ผูเ้รียนมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มีการพฒันาตนเองอยู่ตลอดเวลา สอดคล้องกับ  
วิรัตน์ บัวขาว (2543 , หน้า 24) ได้กล่าวว่า การจัดกระบวนการเรียนการสอนเพื่อให้ผู ้เรียน 
มีความสุข คือ 

1. อารมณ์ขนักบัการสอน การสอดแทรกอารมณ์ขนั เพราะเสียงหัวเราะเป็นผลท่ีเกิด
จากความสุข มีความเป็นเอกลักษณ์ของไทย อย่างหน่ึงคือ รักสนุก ชอบเล่น มีอารมณ์ขัน  
เป็นเอกลกัษณ์ประจ าเผ่าพนัธ์ุ ซ่ึงสามารถศึกษาไดจ้ากวรรณคดี ศิลปินประจ าภาคต่าง ๆ เช่น ลิเก 
ล าตดั หนงัตะลุง มโนราห์ เป็นตน้  

2. การเรียนตอ้งเร่ิมจากง่ายไปยาก ศกัยภาพของผูเ้รียนมีไม่เท่ากนั เร่ิมสอนจากส่ิงท่ี
ใกลต้วั และตอ้งสอดคลอ้งกบัวถีิชีวติของผูเ้รียนท าใหผู้เ้รียนดูดซบัไดเ้ร็วกวา่ 

3. วิธีสอนหลากหลาย ยืดหยุ่นเหมาะสมกับลักษณะธรรมชาติของวิชา เพราะไม่มี
วธีิการสอนแบบใดเป็นวธีิสอนท่ีดีท่ีสุด ผูส้อนควรมีความคิดและออกแบบวธีิการสอนใหม่ ๆ เสมอ  
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 4. กิจกรรมการเรียนการสอน ควรให้ครูผูส้อนด าเนินการไดห้ลากหลายวธีิปรับเปล่ียน 
ยดืหยุน่ไดต้ามสภาพ และเนน้ให้ผูเ้รียนสนุกสนานต่ืนเตน้เร้าใจ กระตุน้ให้เกิดความคิดจินตนาการ 
ไดป้ฏิบติัจริง คน้พบความรู้ไดด้ว้ยตนเอง 

5. ส่ือการสอนควรน านวตักรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ตามสมควรแห่งยุคสมยั 
เช่น คอมพิวเตอร์ช่วยสอน วดีีทศัน์ เป็นตน้ 

บ ารุง กลดัเจริญ และฉวีวรรณ กินาวงศ ์(2543, หน้า 175 - 176) ไดจ้  าแนกวิธีการสอน 
ออกเป็นประเภทใหญ่ ๆ ดงัน้ี 

1. วิธีการสอนท่ียึดครูเป็นศูนยก์ลาง ครูเป็นผูส้อน ผูถ่้ายทอดความรู้ วางแผนการสอน 
ควบคุมเน้ือหา วดัผล 

2. วิธีสอนแบบยึดผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง ได้แก่ การให้ผูเ้รียนเป็นผูค้น้ควา้หาความรู้  
ดว้ยตนเอง เป็นผูว้างแผนบทเรียน ด าเนินการคน้ควา้หาความรู้ สรุปผลออกมาเป็นเกณฑ์ ครูเป็นผู ้
แนะแนวทางไปสู่การคน้ควา้ 

3. วิธีสอนแบบครูและนักเรียนร่วมกนั ครูและนักเรียนจะร่วมกนัในการจดับทเรียน 
วางแผนคน้ควา้หาความรู้ สรุปผลออกมาเป็นความรู้ 

การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาแห่งชาติ หลักสูตรแกนกลางการศึกษา  
ขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 มุ่งเน้นความส าคญัทั้ งด้านความรู้ ความคิด คุณธรรม จริยธรรม  
เพื่อพฒันาคนให้มีความสมดุล โดยยึดหลักผูเ้รียนส าคญัท่ีสุด เป็นการจดัการศึกษาเพื่อเพิ่มพลัง 
ความสามารถท่ีมีอยูใ่นตวัผูเ้รียนให้เจริญเติบโตพฒันาตามธรรมชาติและเต็มศกัยภาพ ส่งเสริมให ้
ผูเ้รียนได้พฒันาและเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต โดยได้รับการกระตุน้และพฒันา 
ผา่นกระบวนการเรียนรู้ตามสภาพจริงท่ีมุ่งเนน้การฝึกทกัษะกระบวนการคิด การจดัการ การเผชิญ
สถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา ยึดการปฏิบติัให้ท าได ้
คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเน่ือง โดยผสมผสานสาระ เน้นศกัยภาพของ
สมองซีกซา้ยและซีกขวากระตุน้ให้เกิดการเรียนรู้ในเชิงพหุปัญญาดงัท่ี วฒันาพร ระงบัทุกข ์(2545) 
กล่าวถึง หลกัการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญัตามหลกัสูตร โดยมีเป้าหมาย ให้คนไทยเป็นคนดี 
เก่ง มีความเป็นไทย และอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข ในกลุ่มสาระ การเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่ม จะมี
กระบวนการท่ีสร้างให้คนไทยเป็นคนท่ีมีศกัยภาพในการคิดระดบัสูง คิดเป็นองคร์วมและร่วมมือ
กนัพฒันาสังคมไทย ซ่ึงมีหลกัการดงัน้ี 

1. การปรับความคิดของผูส้อนบนพื้นฐานแห่งความรัก ผูส้อนควรมองผูเ้รียนว่ามี
ศกัยภาพในการท่ีจะเรียนรู้ ผูส้อนควรเรียนรู้ไปพร้อมกับผูเ้รียน พร้อมจดับรรยากาศให้เอ้ือต่อ 
การแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง มีอิสระในการคิด ไดล้งมือปฏิบติั พร้อมใหค้ าปรึกษา ใหก้ าลงัใจกบั
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ผูเ้รียนให้มีความเช่ือมัน่ในตนเองวา่มีศกัยภาพในการเรียนรู้ในเชิงพหุปัญญา ไม่ดา้นใดก็ดา้นหน่ึง
หรือหลายดา้นพร้อมกนั 

2. การจดัประสบการณ์การเรียนรู้ยึดหลกัการพฒันาการเรียนให้ถึงศกัยภาพสูงสุด  
นัน่คือ จดัให้ผูเ้รียนไดพ้ฒันาตนเองทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์และสังคม มีความรู้สึกท่ีมี
เก่ียวกบั ตนเอง และภาคภูมิใจในการปฏิบติั 

3. การยึดชีวิตจริงของผูเ้รียนเป็นหลกัในการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ เนน้ให้ผูเ้รียน 
มีศกัยภาพในการคิดเชิงระบบ และคิดอยา่งมีวจิารณญาณ มีรูปแบบการคิดของตนเอง คน้พบตนเอง 

4. การจดัประสบการณ์การเรียนรู้ใหก้บัผูเ้รียนโดยยดึหลกัความแตกต่างระหวา่งบุคคล
และหลกัเรียนรู้ในเชิงพหุปัญญา 

5. การจดัประสบการณ์โดยการใช้คุณธรรมน ามาบูรณาการความรู้ จดัประสบการณ์ 
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และขั้นตอนในการจดัการเรียนรู้ พฒันาผูเ้รียนให้ประพฤติตนยึดหลัก
คุณธรรมและมีค่านิยมอันพึงประสงค์ เกิดเป็นพฤติกรรมท่ีดีงามโดยอาศัยการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ใหม่ ซ่ึงเรียกวา่ กระบวนการเรียนรู้ หมายถึง กระบวนการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของ
ผูเ้รียนเป็นผลมาจากการเรียนรู้ ประสบการณ์ มีนกัจิตวิทยาการศึกษาได้ให้ความเห็นวา่การเรียนรู้
หมายถึง การท่ีอินทรีย ์6 คือ ตา หู จมูก ล้ิน กาย และใจสามารถปรับตวัให้เขา้กบัส่ิงแวดลอ้มต่าง ๆ 
ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ หมายถึง กระบวนการปรับตวัของคนเรา ดงันั้น ผูส้อนสามารถเลือกสรร
วิธีการเรียนและเคร่ืองมือต่าง ๆ ท่ีสามารถกระตุน้ผูเ้รียน พร้อมทั้งให้การเสริมแรงอยา่งเหมาะสม 
จะช่วยให้ผูเ้รียนแสดงพฤติกรรมตอบสนองการเรียนรู้ และประสบผลส าเร็จทางการเรียนได้เป็น
อยา่งดี การปฏิรูปการเรียนรู้จึงตอ้งจดัประสบการณ์และสาระการเรียนรู้ท่ีมีความเหมาะสมต่อชีวิต 
ของผูเ้รียนมากท่ีสุด เนน้การเรียนรู้ท่ีมีโครงสร้าง ความรู้ บริบทท่ีสอดคลอ้งกบัชีวิตประจ าวนัของ
ผูเ้รียน มีการผสมผสานความรู้หลาย ๆ ด้านโดยเน้นกระบวนการศึกษา ฝึกฝน อบรม และลงมือ
ปฏิบัติจริง ซ่ึ งผู ้เรียนจะต้องมี ส่วน ร่วมปฏิบัติใน กิจกรรมการเรียน รู้นั้ น  ๆ  ทุกขั้ นตอน 
จนประสบผลส าเร็จ 

สรุปได้ว่า สภาพแวดล้อมด้านการเรียนการสอนเป็นลักษณะท่ี เก่ียวข้องกับ 
การจดัการเรียนการสอน หลกัสูตร วิธีสอน การวดัผลประเมินผล ต ารา เอกสารประกอบการสอน 
ความสัมพนัธ์กับ ผูเ้รียนกับครูทั้ งภายในและภายนอกห้องเรียน ความกระตือรือร้นในการจัด 
การเรียนการสอน การสร้างบรรยากาศในการเรียนการสอน เพื่อเอ้ือต่อการแสวงหาความรู้ 
ดว้ยตนเอง ท าใหมี้อิสระในการคดิ ไดล้งมือปฏิบติัจริง เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัโดยใชก้ารบูรณนาการ 
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5.4. การจัดสภาพแวดล้อมด้านการให้บริการผู้เรียน 
Astin (1971) ไดก้ล่าวว่า ส่ิงแวดลอ้มด้านการให้บริการนักเรียน หมายถึง ส่ิงท่ีจดัให้

นกัเรียนไดรั้บความสะดวกสบาย ปลอดภยั และความสุขสบาย เช่น บริการให้ค  าปรึกษาแนะแนว 
บริการดา้นสุขภาพ บริการดา้นสวสัดิการหอ้งสมุด บริการประชาสัมพนัธ์ บริการดา้นการจดัหางาน
และบริการดา้นอาชีพ 

ชุตินาถ อินทร์พวง (2549) ได้กล่าวว่า การจดับริการต่าง ๆ ให้แก่นักเรียน เพื่อให้
นักเรียนได้รับความสะดวก ปลอดภัย โรงเรียนจึงจัดบริการต่าง ๆ ให้เช่น การบริการอาหาร 
กลางวนั การจัดบริการเก่ียวกับสุขภาพอนามัย การจัดบริการให้ความปลอดภัยแก่นักเรียน  
การจดัห้องดนตรี การจดัสหกรณ์ร้านคา้ของโรงเรียน จดับริการห้องสืบคน้ขอ้มูลทางอินเตอร์เน็ต 
เป็นตน้ จะไดก้ล่าวถึงรายละเอียดของการจดับริการต่าง ๆ เหล่าน้ีตามล าดบัไป 

1. การจดับริการอาหารกลางวนั เพื่อให้นักเรียนได้รับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์  
ถูกสุขลกัษณะและมีราคาถูก โดยให้บุคคลภายนอกเขา้มาขายในบริเวณโรงเรียน และทางโรงเรียน
เป็นผูค้วบคุมดูแลเร่ืองความสะอาด ราคา คุณภาพ และตอ้งเป็นอาหารท่ีมีประโยชน์ ไม่มีสารพิษ
เจือปน 

2. การจดับริการเก่ียวกับสุขภาพอนามัย ส่งเสริมโดยจดัการตรวจสุขภาพร่างกาย
ประจ าปีร่วมกับโรงพยาบาลประจ าอ าเภอนั้ น ๆ ปีละ 1 คร้ัง เจ้าหน้าท่ีของทางโรงพยาบาล 
ครูพยาบาล และครูประจ าชั้นร่วมกนัติดตามดูแลสุขภาพโดยต่อเน่ืองกนั การจดับริการเก่ียวกับ
สุขภาพอนามัย นับว่าเป็นส่ิงจ าเป็นมากส าหรับนักเรียน เพราะถ้านักเรียนมีสุขภาพอนามัยท่ี
สมบูรณ์ยอ่มจะประสบผลส าเร็จในการศึกษาเล่าเรียน ในการจดับริการเก่ียวกบัสุขภาพอนามยัทาง
โรงเรียนอาจจะจดับริการเป็น 3 ประเภทดว้ยกนั คือ 

2.1 การจดับริการเก่ียวกบัการป้องกนัอาจจะท าได้ โดยครูประจ าชั้นตรวจความ
สะอาด หรือสุขภาพของนักเรียนก่อนเข้าห้องเรียนทุกวนั ถ้าพบว่า มือ เล็บ ผม หรือเส้ือผ้า 
ไม่สะอาดจะไดแ้นะน านกัเรียนท าใหส้ะอาดเพื่อป้องกนัเช้ือโรค 

2.2 การจดับริการเก่ียวกบัการรักษาพยาบาล โดยทางโรงเรียนจดัให้มีห้องพยาบาล 
มียาสามญัประจ าบ้านและเตียงนอนพอสมควร ควรมีครูอยู่ประจ าห้องพยาบาล เพื่อท าหน้าท่ี  
ปฐมพยาบาล การรักษาพยาบาลนั้นท าไดใ้นกรณีนกัเรียนเจบ็ป่วยเล็กนอ้ย ถา้เจบ็ป่วยมากตอ้งรีบพา
ส่งโรงพยาบาล อย่างไรก็ตามทางโรงเรียนก็ควรมีบริการด้านน้ีเพราะนักเรียนอาจเจ็บป่วยหรือ 
เกิดอุบติัเหตุเล็ก ๆ นอ้ย ๆ 

2.3 การจดับริการเก่ียวกบัการใหก้ารศึกษา เก่ียวกบัสุขภาพ อนามยัก็มีอยูใ่นวชิาชีพ
พลศึกษาและสุขศึกษา แต่อาจจะไม่ตรงกบัสถานการณ์ในปัจจุบนั การจดับริการเก่ียวกบัการให้
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การศึกษาจึงจ าเป็นต้องมี เช่น การเชิญแพทย์หรือเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขมาบรรยายเก่ียวกับ 
การป้องกนัโรคภยัไขเ้จบ็ การเลือกรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์และไม่มีสารพิษเจือปน เป็นตน้ 
จะเห็นไดว้า่เร่ืองท่ีจะเชิญแพทยม์าบรรยายน้ีจะช่วยเสริมความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัสุขภาพอนามยั
แก่นกัเรียนไดอ้ยา่งมาก 

3. การจดับริการให้ความปลอดภัยแก่นักเรียนเป็นบริการท่ีโรงเรียนจัดข้ึนเพื่อให ้ 
ความปลอดภยัแก่นกัเรียนทั้งขณะท่ีอยูใ่นโรงเรียนและขณะเดินทางไปโรงเรียน และเดินทางกลบั
บา้น เช่น ความปลอดภยัในการเดินทางขา้มถนน ความปลอดภยัจากคนร้าย อุบติัเหตุในสนาม หรือ 
โรงฝึกงาน และการป้องกนัเพลิงไหม ้เป็นตน้ ทางโรงเรียนอาจจะท าไดด้ว้ยการให้ความรู้เก่ียวกบั
ความปลอดภยัดงักล่าว จดัครู นกัเรียน หรือขอต ารวจจราจรในการเดินทางขา้มถนน เป็นตน้ 

4. การจดับริการธนาคารโรงเรียน เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนรู้จกัการประหยดัและ
การอดออม สามารถจดับริการให้นกัเรียนเบิก ถอนในเวลาช่วงเชา้ ช่วงกลางวนั ไดทุ้กวนัตามเวลา 
ท่ีก าหนด โรงเรียนฝึกให้นักเรียนมีส่วนร่วมกบัครู ในการท างานร่วมกบัธนาคาร โรงเรียนและ 
นกัเรียนท่ีเป็นลูกคา้ของธนาคารไดรั้บดอกเบ้ียเงินฝาก จึงท าใหน้กัเรียนมีความปลอดภยัท่ีไม่ตอ้งใช ้
เวลาทางการเรียนไปติดต่อธนาคารขา้งนอก 

5. การจดับริการสหกรณ์ร้านค้าของโรงเรียน เพื่อจัดจ าหน่ายหนังสือ แบบเรียน  
เคร่ืองเขียนต่าง ๆ เช่น สมุด ดินสอ ปากกา กระดาษ ยางลบ อุปกรณ์ต่าง ๆ แก่นกัเรียน โดยจ าหน่าย
ในราคาถูกกว่าร้านค้าภายนอก เพื่อบริการแก่นักเรียนท่ี ซ้ือในราคาถูกและไม่ต้องเสียเวลา 
ในการเดินทางไปซ้ือท่ีตลาดเพราะบางโรงเรียนก็ตั้งอยู่ไกลจากตลาดมาก ดงันั้น การจดับริการ 
ดา้นน้ีจึงใหค้วามสะดวกแก่นกัเรียนอยา่งมาก 

6. การจดับริการเก่ียวกบัการเงิน โรงเรียนควรจดับริการเก่ียวกบัการให้ความช่วยเหลือ 
การเงินแก่นกัเรียนท่ียากจนไดศึ้กษาเล่าเรียนจนส าเร็จ อาจจะจดัท าเก่ียวกบัการช่วยเหลือ นกัเรียน
ในเร่ืองยืมเงิน การให้นักเรียนท างานในช่วงเย็นหรือวนัหยุด แล้วให้เงินและเป็นทุนการศึกษา 
ส าหรับการช่วยเหลือนกัเรียนในเร่ืองยมืเงินอาจจดัเป็นเงินยืมในยามฉุกเฉิน หรือเงินยมืในระยะยาว
ก็ได้ ส่วนการให้ทุนการศึกษาควรให้ทุนแก่นักเรียนท่ียากจนมาก และมักจะเรียนดีแต่เม่ือได้
ทุนการศึกษาแล้วจะพฒันาตนเองให้เรียนได้ดีข้ึนมากกว่าเดิมเพราะมีแรงจูงใจ การให้บริการ
นักเรียนถือว่าเป็นงานท่ีส าคญัมาก ๆ และผูท่ี้ให้ค  าปรึกษาหรือครูประจ าชั้นควรให้ความสนใจ
เพราะทุนการศึกษาอาจจะเป็นส่วนช่วยเสริมพลังและประสบการณ์ให้กับนักเรียน นอกจาก 
การเรียนการสอนในหอ้งเรียน  

Wrenn (1951) ให้ความเห็นว่า การให้การบริการนักศึกษาจะท าให้การจดัการศึกษา 
ในระดับอุดมศึกษาบรรลุเป้าหมายยิ่งข้ึน เพราะการให้บริการนักศึกษาจะต้องสอดคล้องและ
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เก่ียวขอ้งกบัการจดัหลกัสูตรการเรียนการสอน นโยบายการบริหาร การเลือกคณะ กฎระเบียบและ
ขอ้บงัคบัทางวนิยัต่าง ๆ เป็นตน้ การให้บริการนกัศึกษาจะตอ้งค านึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคล 
ควรเป็นการพฒันานกัเรียนในทุก ๆ ดา้น ในขณะเดียวกนัการสอนการใหบ้ริการค าปรึกษา กิจกรรม
ต่าง ๆ ของนักศึกษา ตลอดจนการจัดการศึกษาต่าง ๆ ของสถาบัน จะต้องค านึงถึงนักศึกษา  
เป็นรายบุคคลในเร่ืองแรงขบั (Drive) ความสนใจและความตอ้งการ ดงันั้น การให้บริการนกัเรียน 
เป็นงาน ท่ีส าคัญและควรให้ความสนใจเพราะมี ส่วน ช่วยให้ประสบการณ์กับนัก เรียน 
ท่ีนอกเหนือจากการเรียนการสอนในห้องเรียน สอดคล้องกับ Muller (1961) กล่าวว่า การให ้
การบริการนกัเรียนจะช่วยใหมี้ผลต่อการพฒันาบุคลิกภาพทุก ๆ ดา้นของนกัเรียน 

สรุปไดว้่า สภาพแวดลอ้มดา้นการให้บริการนกัเรียนเป็นลกัษณะท่ีจดัให้ผูเ้รียนไดรั้บ
ความสะดวก สบาย ปลอดภยั ไดแ้ก่ การบริการอาหารกลางวนั การให้ความรู้เก่ียวกบัสุขอนามยั 
หรือการเจ็บป่วยเล็กนอ้ยท่ีเกิดข้ึนเม่ืออยูใ่นโรงเรียน เพื่อให้นกัเรียนมีความพร้อมส าหรับการเรียน 
และตรงกบัความตอ้งการของผูเ้รียน รวมไปถึงความรู้ดา้นอ่ืน ๆ นอกเหนือจากหอ้งเรียน  

5.5. การจัดสภาพแวดล้อมด้านการจัดกจิกรรมผู้เรียน 
Frederick (1966) กล่าวว่า เป็นกิจกรรมท่ีให้นักศึกษาเข้าร่วมโดยสมัครใจ และ

ด าเนินการเอง ตามความเห็นชอบของอาจารย ์และการเขา้ร่วมกิจกรรมจะไม่มีส่วนในการพิจารณา
ร่วมกบัผลการศึกษาท่ีจะท าใหเ้ล่ือนชั้น 

Astin (1971) กล่าววา่ กิจกรรมผูเ้รียนเป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมการเรียน ชีวติความเป็นอยู่
ของผู ้ เรียน ให้ มี ความ สุ ขตลอดไปจน ถึ งก ารพัฒน าบุ ค ลิ กภาพ  การมี วินั ย ในตน เอง  
การปรับตวัให้เขา้กบัส่ิงแวดลอ้ม เป็นกิจกรรมท่ีพฒันาความสามารถตามความถนดัและความสนใจ
ของผู ้เรียนแต่ละคน ตัวอย่างเช่น งานด้านกิจกรรมผู ้เรียนตามสถาบันต่าง ๆ ท่ีจัดข้ึน ได้แก่  
งานบริการด้านการสอนซ่อมเสริมรายวิชา งานการศึกษาพิเศษการจดัการดูแลให้ผูเ้รียนสามารถ 
เขา้กบักลุ่มเพื่อนได ้และชั้นเรียนท่ีเหมาะสมกบัความสามารถ ตามความถนดั และตามความสนใจ 
การจดัใหน้กัเรียนไดมี้กิจกรรมพิเศษในเวลาวา่ง เพื่อฝึกใหใ้ชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์ เป็นผูมี้วนิยั 

Mackown (1956) กล่าวถึง วตัถุประสงคข์องสภาพแวดลอ้ม ดา้นการจดักิจกรรมนอก
หลักสูตร เป็นการเสริมการเรียนรู้จากห้องเรียนและสนองความต้องการพื้น ท่ีแสดงออก  
ฝึกนักศึกษาให้สามารถด าเนินชีวิตในสังคมประชาธิปไตย สามารถอยู่ร่วมกับผูอ่ื้น ได้อย่างมี
ความสุข พฒันาศีลธรรมและระเบียบวินัย นอกจากน้ียงัเป็นการคน้หาและพฒันา ความสามารถ
พิเศษของนกัศึกษาในดา้นผลสัมฤทธ์ิทางดา้นการเรียน 

ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ไดก้ล่าวว่า กิจกรรม 
พฒันาผูเ้รียนว่าเป็นกิจกรรมท่ีจดัให้ผูเ้รียนไดพ้ฒันาความสามารถตามศกัยภาพท่ีมีอยู ่โดยเพิ่มเติม
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จากกิจกรรมท่ีจดัการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระทั้ง 8 กลุ่ม เป็นกิจกรรมท่ีเลือกดว้ยตนเองตามความถนดั 
ความสามารถและความสนใจ พฒันาความเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์แบบมีครบทุกด้านไดแ้ก่ ร่างกาย 
สติปัญญา อารมณ์ และสังคม ให้เป็นผูมี้คุณธรรม จริยธรรม การมีระเบียบวินัย พร้อมทั้งปลูกฝัง
และสร้างการมีจิตส านึกการท าประโยชน์เพื่อสังคม มุ่งเน้นการเข้าร่วมและปฏิบัติกิจกรรม 
ท่ีเหมาะสมร่วมกบัผูอ่ื้นอยา่งมีความสุข ไดแ้ก่  

1. กิจกรรมแนะแนว เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมและพฒันาความสามารถของผูเ้รียนให้
เหมาะสมกบัตามความแตกต่างระหวา่งบุคคล ผูส้อนตอ้งท าหน้าท่ีแนะแนวให้ค าปรึกษาดา้นชีวิต 
การศึกษาต่อ และการมีงานท า เพื่อให้ผูเ้รียนพฒันาศกัยภาพของตน เสริมสร้างทกัษะชีวติ วุฒิภาวะ
ทางอารมณ์ และการอยูร่่วมกนักบัผูอ่ื้นในสังคม  

2. กิจกรรมนักเรียน เป็นกิจกรรมท่ีผูเ้รียนเป็นผูป้ฏิบัติด้วยตนเอง ตั้ งแต่วิเคราะห์ 
วางแผน ปฏิบัติตามแผน ประเมินผล และปรับปรุงการท างาน โดยจะเน้นการท างานร่วมกัน 
เป็นกลุ่ม เช่น ลูกเสือ เนตรนารี ยวุกาชาด ผูบ้  าเพญ็ประโยชน์  

ธีระ นทีวุฒิกุล (2521) ศึกษาการจดักิจกรรมนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยัปรากฏว่า 
อนัดบัความตอ้งการเขา้ร่วมการจดักิจกรรมนิสิต สอดคลอ้งกบัอนัดบัการจดักิจกรรม 9 ประเภท คือ 
กิจกรรมทางวิชาการ ศิลปะดนตรี การพูด และการพิมพ ์เสริมวิชาชีพ งานอดิเรก กีฬาและสุขภาพ 
กิจกรรมทางสังคมสังคมสงเคราะห์ และบ าเพ็ญประโยชน์ กีฬาและสุขภาพ วิชาการ ตามล าดับ  
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของอนนัต์ ภุมวรรณ (2517) ท่ีพบวา่ นิสิตวิทยาลยัการศึกษา บางแสน 
พิษณุโลก มหาสารคาม และสงขลา ส่วนใหญ่ชอบเขา้ร่วมกิจกรรมประเภทวิชาการ สันทนาการ 
และการกีฬาการพฒันาชุมชนและวฒันธรรมเท่า ๆ กัน มีนิสิตวิทยาลยัวิชาการศึกษา บางแสน
เท่านั้นท่ีชอบเขา้ร่วมกิจกรรมประเภทสันทนาการ และการกีฬามากท่ีสุด ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ นิสิต
เห็นวา่กิจกรรมท่ีเสริมสร้างมนุษยสัมพนัธ์ระหวา่งชีวิต ซ่ึงเป็นผลจากการส ารวจทศันคติ ของนิสิต
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยัต่อการจดักิจกรรมนิสิต 

อาคม รุนสีงาม (2550) ไดก้ล่าววา่ กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนมีหลกัการส าคญั ดงัน้ี 
1. มีการก าหนดวตัถุประสงคแ์ละแนวปฏิบติัท่ีชดัเจนเป็นรูปธรรม 
2. ควรจดัเหมาะสมกบัวยั  ตามความถนดัความสนใจ และความสามารถของผูเ้รียน 
3. บูรณาการวิชาการต่าง ๆให้เขา้กบัชีวิตประจ าวนัของนักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้

ตระหนกัถึงความส าคญัของการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
4. ฝึกการคิดวิเคราะห์โดยใช้กระบวนการกลุ่มในการจดัประสบการณ์การเรียนรู้  

เพื่อเป็นประโยชน์และสอดคลอ้งกบัชีวติประจ าของนกัเรียนในแต่ละช่วงวยั 
5. จ  านวนสมาชิกมีความเหมาะสมกบัลกัษณะของกิจกรรม 
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6. ก าหนดเวลาในการจดักิจกรรม  
 7. นักเรียนเป็นผู ้ด าเนินการ มีครูเป็นท่ีปรึกษา ถือเป็นหน้าท่ีและงานประจ าโดย
ค านึงถึงความปลอดภยั 
 8. เปิดโอกาสให้ครู พ่อแม่ ผูป้กครอง ชุมชน องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน มีส่วนร่วม
ในการจดักิจกรรมโดยยดึหลกัการมีส่วนร่วม 
 9. มีการประเมินผลการปฏิบติักิจกรรม โดยมีวธีิการท่ีหลากหลายและสอดคลอ้งกบั 
กิจกรรมอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง โดยให้ ถือว่าเป็นเกณฑ์ประเมินผลการผ่านช่วงชั้ น 
สถานศึกษาตอ้งจดัให้นกัเรียนทุกคนเขา้ร่วมกิจกรรม โดยค านึงถึงการจดั ดงัต่อไปน้ี 

9.1 การจดักิจกรรมต่าง ๆ เพื่อใหเ้ก้ือกูลส่งเสริมการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
เช่นองคค์วามรู้จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ การบูรณาการโครงการ  

9.2 การจัดกิจกรรมตามความสนใจ ความถนัด ความสามารถ และตามความ
ตอ้งการของนกัเรียนและชุมชน เช่น ชมรมวชิาการต่าง ๆ  

9.3 การจดักิจกรรมเพื่อปลูกฝังและสร้างจิตส านึกในการท าประโยชน์ต่อสังคม เช่น 
กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยวุกาชาด รวมไปถึงการบ าเพญ็ประโยชน์ 

9.4. การจดักิจกรรมประเภทบริการด้านต่าง ๆ ฝึกการท างานท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
ตนเองและส่วนรวม 

Peterson (1966) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ของการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา 
กบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ปรากฏว่า นักศึกษาท่ีจะประสบผลส าเร็จในการเรียนสูง ๆ นั้นเป็น
นักศึกษาท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมีการจดัข้ึนทุกคร้ัง และเป็นผูท่ี้มีหน้าท่ีรับผิดชอบในงานกิจกรรม
นักศึกษาท่ีเข้าร่วมของมหาวิทยาลัย ส่วนนักศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต ่ามักจะพบว่า  
การเขา้ร่วมกิจกรรมของนักศึกษาน้อย และไม่มีหน้าท่ีรับผิดชอบในงานกิจกรรมของนักศึกษา 
ในมหาวทิยาลยั 

สรุปได้ว่า สภาพแวดล้อมด้านการจัดกิจกรรมผู ้เรียนเป็นลักษณะกิจกรรมต่าง ๆ  
ท่ีโรงเรียนได้จดัท าข้ึนเพื่อให้ผูเ้รียนเข้าร่วม ได้พัฒนาความสามารถของตนเองตามศักยภาพ  
มีการวางแผนร่วมกนัและปฏิบติักิจกรรมท่ีเหมาะสมร่วมกบัผูอ่ื้นอยา่งมีความสุขกบักิจกรรมท่ีเลือก
ตามความถนดัและความสนใจของแต่ละบุคคล นอกเหนือจากการเรียนการสอนในหอ้งเรียน 

5.6. การจัดสภาพแวดล้อมด้านสังคมกลุ่มเพ่ือน 
Astin (1971) กล่าววา่ กลุ่มเพื่อนร่วมโรงเรียนและร่วมชั้นมีอิทธิพล ในการปรับตวัและ

การด าเนินชีวติในสังคมโรงเรียนซ่ึงเปรียบเสมือนสังคมยอ่ย ลกัษณะของเพื่อนมีอิทธิพลทางตรงต่อ
การเรียนรู้เป็นไปตามทฤษฎีการเรียนรู้อยา่งมีความสุข สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ กิตติยวดี บุญซ่ือ 



  75 

(2540) ท่ีกล่าววา่ เม่ือนกัเรียนมีเพื่อนในกลุ่มท่ีคอยให้ความช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั จะท าให้เรียนรู้
อย่างมีความสุข ซ่ึงผลการวิจยัน้ียงัสอดคล้องกับแนวคิดของ Davidson (1974) กล่าวว่า ผูเ้รียน
สามารถถ่ายทอดส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้มาให้เพื่อนๆ ฟังดว้ยภาษาของเขาเองแลว้จะท าให้เขา้ใจความรู้ได้
อย่างแจ่มแจ้ง การเรียนรู้จากกันและกนัของผูเ้รียนท าให้เกิดความเขา้ใจได้ดีกว่าการเรียนรู้จาก
ผูส้อนเพราะภาษาท่ีผูเ้รียนใช้พูดจาส่ือสารกนัท าให้เกิดความเขา้ใจไดดี้กวา่ผูส้อน สอดคลอ้งกบั อุ
มาพร ตรังคสมบติั (2543) กล่าวว่า ความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัเพื่อนจะท าให้อยู่โรงเรียนอยา่งมีความสุข 
ไม่มีเร่ืองวติกกงัวล สามารถช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัได ้

วิจิตร อาวะกุล (2542) ได้กล่าวถึงค ากล่าวของอริสโตเต้ิล (Aristotle) นักปราชญ ์ 
ชาวกรีกไวว้า่ “ มนุษยเ์ป็นสัตวส์ังคม ใช้ชีวิตอยูด่ว้ยกนัเป็นหมู่เหล่า เป็นกลุ่มกอ้น มีปฏิกิริยาตอบ
โต ้ในกลุ่มหรือทางสังคมซ่ึงกนัและกนั โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อ ความปลอดภยัและความอยู่รอด 
ของชีวิตร่วมกัน ซ่ึงเป็นการตอบสนองสัญชาตญาณของมนุษย์ ” ดังนั้ นสังคมกลุ่มเพื่อนจึงมี
อิทธิพล ต่อมนุษยทุ์กเพศทุกวยั การคบเพื่อนเป็นส่ิงส าคญัมากเพราะเพื่อนคือส่ิงแวดลอ้มท่ีจะหล่อ
หลอมชีวติ ถา้คบเพื่อนดีเพื่อนจะชกัน าไปในทางท่ีดี ถา้คบเพื่อนไม่ดีก็จะชกัจูงไปในทางท่ีไม่ดี 

สุชา จนัทร์เอม (2542) ไดก้ล่าวว่า ความสัมพนัธ์ระหวา่งเพื่อนวา่มีอิทธิพล อยา่งมาก
ต่อความประพฤติ การแต่งกาย กิริยาท่าทาง มีการพยายามเลียนแบบเพื่อให้เกิดเป็นสัญลักษณ์ 
ประจ ากลุ่มข้ึน โดยเฉพาะกลุ่มวยัรุ่นพยายามท่ีจะหาเพื่อนท่ีอยู่ในรุ่นราวคราวเดียวกนั มีรสนิยม 
เหมือนกัน เพื่อจะได้พูดคุยสร้างสรรค์ วยัรุ่น มีความสัมพันธ์กับเพื่อนต่างเพศ โดยเร่ิมจาก 
ความเป็นเพื่อนก่อนเพื่อเรียนรู้ถึงนิสัยใจคอ ทศันคติและรสนิยมของกนัและกนั 

พรจิต พีระพฒันกุล (2543) กลุ่มเพื่อนมีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงและพฒันาความรู้ 
ทศันคติ นักเรียนจะตอ้งใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ในโรงเรียน ตอ้งปรับตวัให้เขา้กบักลุ่มเพื่อน และมี
พฤติกรรมไปตามกลุ่มเพื่อนท่ียดึอยู ่

สุมิตรา ชิตามร (2546) สภาพแวดล้อมด้านสังคมกลุ่มเพื่อน เป็นลกัษณะของการอยู่
กลุ่มเพื่อนแลว้มีความสุข เพราะกลุ่มเพื่อนใหค้วามมัน่ใจและการยอมรับพฤติกรรม ท าให้เกิดความ
สบายใจ และมีอิทธิพลดงัน้ี 

1. กลุ่มเพื่อนสามารถประสานชีวติจากสังคมในบา้นไปสู่สังคมโรงเรียน 
2. กลุ่มเพื่อนสนบัสนุนความตอ้งการของนกัเรียน 
3. กลุ่มเพื่อนเปิดโอกาสใหเ้รียนรู้ เขา้ใจชีวติการเรียนร่วมกนั 
4. กลุ่มเพื่อนช่วยใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงในดา้นต่างๆ 
5. กลุ่มเพื่อนช่วยแกปั้ญหาเพื่อนท่ีเรียนไม่ดี หรือผดิหวงั 
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ราตรี ลภะวงศ์ (2549) กล่าวว่า สภาพแวดลอ้มทางการเรียนท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรม
ของเพื่อนร่วมชั้น คือ 

1. ความสนใจในการเรียนของเพื่อนร่วมชั้นเรียน เพราะการเรียนจะต้องมีการคอย
ติดตามเน้ือหาท่ีเรียนตลอดเวลา ศึกษาค้นควา้หาความรู้เพิ่มเติมจากท่ีเรียนในห้องเรียน รวมถึง 
การอภิปราย การน าเสนอในชั้นเรียน และการท ากิจกรรมร่วมกนั 

2. การมีพฤติกรรมไม่ตั้ งใจเรียนของเพื่อนร่วมชั้ น  ได้แก่  การเข้าห้องเรียนช้า  
คุยเสียงดงัขณะอยูใ่นชั้นเรียน โตเ้ถียงผูส้อนอยา่งไม่มีเหตุผล 

3. พฤติกรรมไม่ตั้ งใจเรียนของเพื่อนร่วมชั้ น ได้แก่ การแต่งกายสะอาดเรียบร้อย  
ไม่ชอบทะเลาะวิวาทชกต่อย ให้เคารพนบัถือผูส้อนทั้งต่อหน้าและลบัหลงั สนใจวิธีการสอนของ
ผูส้อน 

วรปภา โพธ์ิสุ (2556) กล่าวว่า สังคมกลุ่มเพื่อน หมายถึง การจดักิจกรรมการเรียน 
การสอนทั้ งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ส่งเสริมให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้และพฒันาตนเอง 
ในทุกๆด้าน บรรยากาศเป็นกนัเองมีความสัมพนัธ์ท่ีดีในหมู่นักเรียนกบันักเรียน ครูกบันักเรียน  
ท ากิจกรรมร่วมกนัเป็นทีม มีความสามคัคีในการท ากิจกรรมร่วมกนั 

Decoster (1971) ได้ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างเพื่อนร่วมชั้นเรียน พบว่า ผูเ้รียนมี
ความพึงพอใจในความสัมพนัธ์สูงและแนวโนม้ท่ีมีผลสัมฤทธ์ิกบัค่านิยมของกลุ่มเพื่อน สอดคลอ้ง
กบั Gottlieb David and Hodgkins Benjamin (1963) พบว่า ผูเ้รียนมีแนวโน้มแยกตวัออกจากชุมชน
ในสถาบนัท่ีศึกษา ไปแสวงหาค่านิยมจากกลุ่มเพื่อนเพราะลกัษณะวฒันธรรมของกลุ่มเพื่อนเป็น
องค์ประกอบท่ีส าคญัท่ีสุดในประสบการณ์ของผูเ้รียน และผูเ้รียนไดรั้บอิทธิพลจากกลุ่มเพื่อนท่ีมี
ต่อพฤติกรรมการด่ืมสุรา 

สรุปไดว้า่ สภาพแวดลอ้มดา้นสังคมกลุ่มเพื่อนเป็นการจดัการท่ีเก่ียวกบัพฤติกรรมของ
เพื่อนร่วมชั้นเรียน เช่น ความสนใจในการเรียน พฤติกรรมการเรียน ลกัษณะส่วนตวัของเพื่อนร่วม
ชั้นเรียนมีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของนักเรียนทั้ งวิชาการและความประพฤติ 
ลกัษณะความสัมพนัธ์ระหว่างนักเรียน การปรับตวัการด ารงชีวิตในโรงเรียน การแสดงออกอย่าง
สร้างสรรค ์ความร่วมมือในกลุ่มเพื่อนกิจกรรมท่ีเอ้ือต่อการพฒันากระบวนการกลุ่ม  

ดงันั้น  จากท่ีกล่าวมาเก่ียวกบัสภาพแวดล้อมในโรงเรียน  หากโรงเรียนสามารถจดั
สภาพแวดลอ้มทั้งทางด้านกายภาพหรือด้านอาคารสถานท่ี  ดา้นการเรียนรู้  ดา้นการบริหาร และ
ดา้นกลุ่มเพื่อนไดอ้ยา่งเหมาะสมแลว้โรงเรียนก็จะเป็นสถานท่ี ๆ ร่ืนรมยเ์ปรียบเสมือนบา้นหลงัท่ี
สองของนกัเรียนท่ีจะช่วยพฒันาทางร่ายกาย  อารมณ์  สังคมและสติปัญญา  ให้เป็นคนท่ีมีคุณภาพ
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ทั้งดา้นความรู้ความสามารถท่ีเป็นพื้นฐานของการเป็นพลเมืองท่ีมีคุณภาพ สามารถปรับตวัให้เขา้
กบัการเปล่ียนแปลงการพึ่งตนเอง  และการด ารงชีวติท่ีจะประสบผลส าเร็จในอนาคตได ้ 

จากแนวคิดของนักวิจัยและนักศึกษาในประเทศไทยท่ีท าการศึกษาเก่ียวกับ
สภาพแวดล้อมในสถานศึกษา ผู ้วิจ ัยได้คัดกรองตัวแปรท่ีมีผูศึ้กษา สรุปการคัดกรองตัวแปร  
ไดด้งัตาราง 

 
ตารางที ่2 การสังเคราะห์ตัวแปรสภาพแวดล้อมทีเ่อือ้ต่อการเรียนรู้ 

 

นักวจัิย/นักการศึกษา 

ตัวแปรทีศึ่กษา 
อา
คา
รส

ถา
นที่
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รส

นอ
งค
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ร) 
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น 
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Astin (1971)   √ √ √ √ √ √  
อรุณชยั กณัฑภา (2548) √  √    √ 
จุฑารัตน์ ทองทิพย ์(2549) √  √ √ √ √  

ราตรี  ลภะวงศ ์(2549) √ √  √ √ √  
สุพล อนามยั (2549) √  √    √ 
ปฎิคม พงษป์ระเสริฐ (2550) √  √    √ 
เลิศศกัด์ิ ค  าปลิว (2551) √  √    √ 
สุนนัท ์สุขสวสัด์ิ (2552) √  √     
ทรรศนีย ์ วราห์ค า (2554) √  √ √  √  
วรปภา โพธ์ิสุ √  √   √ √ 
อารียา  สตารัตน์ (2556) √  √ √    
อินทิรา  บริบูรณ์ (2556) √  √ √ √ √  
นฤมล  กอ้นขาว (2558) √ √ √ √ √ √  
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นักวจัิย/นักการศึกษา 

ตัวแปรทีศึ่กษา 
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กงัวาน  ไตรสกุล (2558) √  √ √  √  
วรมน  ยาดี (2558) √  √ √  √  
นนัทน์ภสั  หตัถะปะนิตย ์(2558) √ √ √ √ √ √  
อสัมา พารึลทึ (2559) √ √ √ √    

พิมวพิา  ทายประโคน (2560) √  √  √   

 
 จากตารางท่ี  2 ผู ้วิจ ัยได้ศึกษาและสังเคราะห์ตัวแปรสภาพแวดล้อม ท่ี เอ้ือต่อ 
การเรียนรู้โดยใช้เกณฑ์ความถ่ี 5 ข้ึนไป ซ่ึงจากการศึกษาเก่ียวกับสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อ 
การเรียนรู้ พบว่า แนวคิดสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ท่ีนักวิจยั นักการศึกษา มีความเห็น
สอดคล้องกัน มีจ านวน 6 ด้าน คือ 1) ด้านอาคารสถานท่ี 2) ด้านการสนองความมุ่งหวงัผูเ้รียน 
(หลกัสูตร) 3) ดา้นการเรียนการสอน (การจดัการเรียนรู้) 4) ดา้นการบริหาร(การให้บริการผูเ้รียน)  
5) ด้านการจดักิจกรรมผูเ้รียน 6) ด้านสังคมกลุ่มเพื่อน โดยการสังเคราะห์แนวคิดจากงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้งคร้ังน้ี ผูว้ิจยัเล็งเห็นว่าสภาพแวดล้อมในการเรียนเป็นส่ิงเร้าท่ีกระตุน้ให้นักเรียนแสดง
พฤติกรรมหรือคุณลกัษณะต่าง ๆ ออกมาตามสภาพแวดลอ้มท่ีส าคญั สามารถน ามาเป็นแนวทาง 
ในการจดัสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ของนกัเรียนในโรงเรียนโสตศึกษาได ้
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6. งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
 6.1 งานวจัิยในประเทศ 

สุรสิทธ์ิ ไชยศิริ (2547) ไดศึ้กษาการพฒันาการด าเนินงานดา้นส่ิงแวดลอ้มในโรงเรียน
เมืองเหนือวิทยาคม ต าบลเหนือ อ าเภอเมือง จงัหวดักาฬสินธ์ุ โดยการวิจยัด าเนินงาน ผลการศึกษา
พบว่า  การด าเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาส่ิงแวดล้อมโดยการใช้กลยุทธการอบรมให้ความรู้  
การศึกษาดูงาน การจดักิจกรรมเสริม และการก ากบัติดตาม ประเมินอย่างต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ 
สามารถท าให้บรรยากาศและสภาพแวดล้อมในโรงเรียนดีข้ึนเป็นท่ีน่าพอใจ  แต่มีจุดอ่อนคือ 
งบประมาณท่ีจะใชใ้นการดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงโรงเรียนจะตอ้งประสานความร่วมมือกบัชุมชน 
และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเพื่อพฒันาส่ิงแวดลอ้มของโรงเรียนต่อไป 

อรุณชัย กณัฑภา (2548) ศึกษาความคิดเห็นของครูต่อการจดัสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อ
การเรียนรู้ของโรงเรียนประถมศึกษา อ าเภอชะอ า ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเพชรบุรี เขต 2  
ใน 3 ดา้น คือ ดา้นการจดัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ ดา้นการจดัสภาพแวดลอ้มทางวิชาการ และ
ด้านการจัดสภาพแวดล้อมทางการบริหารจัดการ ตามสถานภาพของครูผู ้สอนในโรงเรียน
ประถมศึกษาอ าเภอชะอ า ส านักงานเขตพื้ น ท่ีการศึกษาเพชรบุ รี เขต 2 ได้แก่  เพศ อาย ุ 
ระดับการศึกษาประสบการณ์การท างาน   และประสบการณ์การอบรมเก่ียวกับการจัด
สภาพแวดลอ้มในโรงเรียน  โดยสรุปไดด้งัน้ี  การจดัสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ของโรงเรียน
ประถมศึกษาอ าเภอชะอ า เขตพื้นท่ีการศึกษาเพชรบุรี เขต 2 สรุปได้ว่า ในภาพรวมครูผูส้อน  
มีความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ของโรงเรียนประถมศึกษา   
อ าเภอชะอ า เขตพื้นท่ีการศึกษาเพชรบุรี เขต 2 อยู่ในระดับมาก โดยมีรายละเอียดผลการวิจัย  
ในดา้นการจดัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ  ดา้นการจดัสภาพแวดลอ้มทางวิชาการ และดา้นการจดั
สภาพแวดล้อมทางการบริหารจดัการ สรุปว่า 1. ในด้านการจดัสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ครูมี
ความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ของโรงเรียนประถมศึกษา ในระดบั
มาก  โดยมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ในเร่ืองท่ีสนามกีฬาเพื่อ
การออกก าลงักายเพียงพอ ใชป้ระโยชน์ไดทุ้กฤดูกาล พื้นท่ีเรียบสะอาด ไม่มีเศษกระจก กระเบ้ือง 
หินและเศษไม ้อาคารท่ีมีความมัน่คงแข็งแรงและปลอดภยั และมีการตกแต่งอาคารเรียนสะอาด
เรียบร้อยสวยงาม 2. ด้านการจดัสภาพแวดล้อมทางวิชาการ ครูมีความคิดเห็นเก่ียวกับการจัด
สภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ของโรงเรียนประถมศึกษาในระดับมาก โดยมีความคิดเห็น
เก่ียวกับการจดัสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ในเร่ืองให้การยกย่องชมเชยเม่ือนักเรียนท าดี 
ครูให้ความรักความเมตตาเขา้ใจ และเห็นใจนกัเรียน และส่งเสริมให้นกัเรียนคิดและท างานร่วมกนั
เป็นกลุ่ม 3. ด้านการจดัสภาพแวดล้อมทางการบริหารจดัการ ครูมีความคิดเห็นเก่ียวกับการจดั



  80 

สภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ของโรงเรียนประถมศึกษาในระดับมาก โดยมีความคิดเห็น
เก่ียวกบัการจดัสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ในเร่ืองบุคลากรในโรงเรียนมีการช่วยเหลือเก้ือกูล
ซ่ึงกันและกัน เต็มใจในการจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียน บุคลากรมีส่วนร่วมในการจัด
สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน และเปิดโอกาสให้ผูป้กครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัด
สภาพแวดลอ้มภายในโรงเรียน 

สุพล อนามยั (2549) ได้ศึกษาการจดัสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักเรียน
โรงเรียนเอกชน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเพชรบุรี พบว่า 1. การจดัสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ของนักเรียนในภาพรวมและรายด้าน ได้แก่ สภาพแวดล้อมด้านกายภาพ และ
สภาพแวดลอ้มดา้นวชิาการมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก 2. การเปรียบเทียบการจดัสภาพแวดลอ้มท่ี
เอ้ือต่อการเรียนรู้ จ  าแนกตามโรงเรียนเอกชน พบว่า ทั้ งในภาพรวมและรายด้านมีการปฏิบัติ
แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 เม่ือจ าแนกตามประสบการณ์ในการสอน พบว่า 
ทั้งโดยรวมและรายด้านมีการปฏิบติัแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 โดยครูท่ีมี
ประสบการณ์ในการสอนมากมีการปฏิบติัมากกว่าครูท่ีมีประสบการณ์ในการสอนน้อย และเม่ือ
จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ พบวา่ ในภาพรวมมีการปฏิบติัไม่แตกต่างกนั และเม่ือพิจารณาเป็น
รายดา้น  พบว่า ดา้นสภาพแวดลอ้มภายในห้องเรียนมีการปฏิบติัแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 3.การรวบรวมปัญหาและขอ้เสนอแนะสรุปไดว้า่ ปัญหาการจดัสภาพแวดลอ้มท่ี
ส าคญัท่ีสุด คือ มีจ  านวนนกัเรียนมากเกินไป โรงเรียนมีพื้นท่ีและอุปกรณ์การเล่นนอ้ย กิจกรรมการ
เรียนการสอนไม่ไดส่้งเสริมให้นกัเรียนกลา้แสดงออก โรงเรียนขาดแคลนส่ือ และอุปกรณ์การเรียน
การสอน โดยครูมีขอ้เสนอแนะวา่ควรพิจารณารับนกัเรียนในปริมาณท่ีพอเหมาะ จดัมุมสนามหญา้
เพื่อให้นกัเรียนไดพ้กัผอ่น จดักิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมให้นกัเรียนกลา้แสดงออกและ
ควรมี กิจกรรมท่ีพานกัเรียนไปทศันะศึกษานอกสถานท่ีเพื่อเปิดโลกทศัน์ของนกัเรียน 

นิชานนัท์ ชูดวงแกว้ (2550) ศึกษาสภาพแวดลอ้มทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียน
พนมสารคาม “พนมอดุลวิทยา” เขต 2 ตามความคิดเห็นของนกัเรียน โดยรวมและรายดา้นมีความ
เหมาะสมอยู่ระดับมาก มีสภาพแวดล้อมทางการเรียนเรียงล าดับจากมาไปหาน้อย ดังน้ี  
ดา้นพฤติกรรมของครูผูส้อน ดา้นพฤติกรรมเพื่อนร่วมชั้นเรียน ดา้นอาคารสถานท่ี 

ปฏิคม พงษ์ประเสริฐ (2550) ศึกษาการจดัสภาพแวดลอ้มและการบริการในโรงเรียน
เทศบาล  สั งกัด เทศบาล เมืองนครนายก พบว่า การจัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน  
การจดัสภาพแวดลอ้มในโรงเรียน  การบริการส่งเสริมสุขภาพอนามยัและความปลอดภยัของผูเ้รียน 
มีการปฏิบติัระดบัมาก และมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี บริเวณโรงเรียนควรมีร้ัวรอบโรงเรียน มีสถานท่ี



  81 

พกัผ่อนหย่อนใจ การบริการด้านอนามัยในโรงเรียนมีการตรวจสุขภาพปากและฟันนักเรียน 
อยา่งสม ่าเสมอ  

เลิศศกัด์ิ ค  าปลิว (2551) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัการจดัสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ของ
โรงเรียนขนาดเล็ก ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามหาสารคาม เขต 1 โดยมีตวัแปรตาม คือ ศึกษาการ
จดัสภาพแวดลอ้มของโรงเรียน 6 ดา้น คือ ดา้นการบริหาร ดา้นบุคลากร ดา้นการจดัการเรียนการ
สอน ด้านอาคารสถานท่ีและด้านส่ือการสอน และตัวแปรต้น คือ เพศและสถานภาพของ  
กลุ่มตวัอย่าง พบว่า การจดัสภาพแวดลอ้ม โดยรวมมีการปฏิบติัอยู่ในระดบัมากดา้นท่ีปฏิบติัมาก
ท่ีสุดคือ ด้านหลกัสูตร รองลงมาคือ ด้านการจดัการเรียนการสอน ด้านท่ีมีระดบัการปฏิบติัน้อย
ท่ีสุดคือ ดา้นส่ือการเรียนการสอน จากการศึกษาน้ีไดเ้สนอแนะ ดา้นการบริหารไวว้า่ ควรก าหนด
นโยบายการบริหารอย่างชัดเจน มอบหมายงานการจดัสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้กับครูให้
ชดัเจน ดา้นหลกัสูตรควรมีการก าหนดหลกัสูตรท่ีสอดคลอ้งกบัเวลาเรียน โดยอาจน าเอาภูมิปัญญา
ท้องถ่ินและทรัพยากรท้องถ่ินมาปรับใช้ในหลักสูตรท่ีเปิดสอน ด้านบุคลากร สถานศึกษาควร
ส่งเสริมให้ครูได้มีการพฒันาตนเองด้วยการจดัอบรมและให้โอกาสในการศึกษาต่อด้านอาคาร
สถานท่ีควรมีการปรับปรุงภูมิทศัน์ต่าง ๆ รอบอาคารเรียนให้มีความร่มร่ืนมีบรรยากาศให้ผูเ้รียนรัก
ในการเรียนรู้มากยิ่งข้ึน และดา้นส่ือการเรียนการสอนครูควรน าส่ือท่ีทนัสมยัมาใชใ้นการสอนให้
มากยิ่งข้ึนพิกุล งอธิราช (2553) ศึกษาความพึงพอใจของผูป้กครองนกัเรียนชั้นอนุบาลปีท่ี 2 ท่ีมีต่อ
การจดัการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลอากาศอ านวย (ชุมชนอุปถมัภ)์ อ าเภออากาศอ านวย จงัหวดั
สกลนคร พบว่า มีความพึงพอใจ 5 ด้าน คือ ด้านอาคารสถานท่ีและการจดัสภาพแวดล้อม ด้าน
ครูผูส้อน ดา้นการบริการนกัเรียน ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนกบัผูป้กครองและชุมชน และ
ดา้นการจดัการเรียนการสอน 

วรวฒัน์ แสงน้อยอ่อน (2554) ศึกษาความพึงพอใจของผูป้กครองต่อการบริหารงาน
ของโรงเรียนวิทยาปัญญา สังกดัส านกับริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน พบวา่ มี
ขอ้เสนอแนะให้โรงเรียนจดับุคลากรทางการแพทยใ์ห้ความรู้เร่ืองปัญหาสุขภาพ จดัหอ้งเรียนไม่ให้
อึดอดั อากาศถ่ายเท มีแสงสว่างอย่างเพียงพอ มีระบบการสัญจรในโรงเรียน และเปิดช่องทางการ
ประชาสัมพนัธ์หลากหลาย โดยฉพาะการใชเ้ทคโนโลยท่ีีทนัสมยัในการรับขอ้มูลข่าวสาร 
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6.2 งานวจัิยต่างประเทศ 
Karen Malone (2003) ศึกษาเร่ืองบรรยากาศ สภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ของนกัเรียนต่อ

การจดัการและการออกแบบของบริเวณโรงเรียน ซ่ึงพบว่า ความแตกต่างท่ีมีความหลากหลาย
ระหว่างโรงเรียนโดยเฉพาะประเภทของการเล่นและสภาพแวดลอ้มมีผล ต่อการเรียนรู้และการมี
ความสัมพนัธ์กบัคุณภาพทางกายภาพของโรงเรียน และยงัพบวา่เก่ียวขอ้งกบั การใชแ้ละการบริหาร
จดัการสิงแวดลอ้มภายนอกหอ้งเรียนเช่นเดียวกนั 

Khirk (1979) ท าการศึกษาออกแบบท่ีส่งผลต่อการมีปฏิสัมพนัธ์ระหว่างครูนักเรียน 
และส่ือการสอน ท่ีเกิดข้ึนในห้องเรียนและการเรียนภายนอก หัวขอ้การวิจยัรวมไปถึงการก าหนด 
พื้นท่ีการเรียน การวางแผนและการพฒันาอาคารเรียน การจดัหาเงินทุนและค่าใช้จ่ายเก่ียวกับ 
อาคารแบบใหม่ การควบคุมอากาศภายในอาคาร การควบคุมแสง และการควบคุมเสียงเทคโนโลย ี
ทางดา้นการส่ือสาร การสอนท่ีจ าเป็นในการเรียนให้มีประสิทธิภาพ อาคารเรียนแบบพิเศษ เพื่อการ
เรียนให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน และอุปกรณ์ท่ีใช้ในการเรียน มีการประเมินอาคารเรียนท่ีมีอยู ่
แบบฟอร์มตรวจสอบส่ิงจ าเป็นเก่ียวกบัอาคารเรียน แบบตรวจสอบการวางแผน ขอ้สรุปอาคารเรียน 
ท่ี มีอยู่และทางเลือกของสถาปนิกและราย ช่ือของผู ้ผ ลิต ส่ือการสอน เฟอร์นิ เจอร์และ 
โตะ๊อ่านหนงัสือ 

Chin (1994) ไดท้  าการวิจยั  เร่ือง การศึกษาความรู้ เจตคติ และพฤติกรรมของนกัเรียน
มัธยม ครูฝึกสอน และครูประจ าการเก่ียวกับส่ิงแวดล้อมในไต้หวนั ผลวิจัยพบว่า นักเรียน
มัธยมศึกษาในชนบท มีระดับความรู้เร่ืองส่ิงแวดล้อม เจตคติ และพฤติกรรมต่อส่ิงแวดล้อม
ดงัต่อไปน้ี  นกัเรียนท่ีมีระดบัชั้นสูงกวา่จะมีคะแนนทดสอบ น้อยกวา่นกัเรียนท่ีมีระดบัข้ึนต ่ากว่า
ครูในชนบทมีความรู้เร่ืองส่ิงแวดลอ้มน้อยกว่าครูในเมืองเด็กผูห้ญิงจะเอาใจใส่ปัญหาส่ิงแวดลอ้ม
มากกว่าเด็กผูช้าย ครูท่ีฝึกสอนและครูประจ าการมีความรู้ไม่แตกต่างกับนักเรียนมธัยม และครู
ประจ าการจะเอาใจใส่ต่อส่ิงแวดลอ้มมากวา่ผูอ่ื้น 

Walkorz (1997) ได้ส ารวจโครงการส่ิ งแวดล้อมและนิ เวศวิท ยาในโรงเรียน
ประถมศึกษา 14 โรงเรียนในมลรัฐอิลินอยส์ โดยเก็บขอ้มูลจากผูบ้ริหารและครูอาจารยท่ี์เก่ียวขอ้ง
พบวา่ วิธีการสอนวิชาสิงแวดลอ้มควรใช้ส่ือหลายวิชา และศึกษานอกสถานท่ี หลกัสูตร ควรเน้น
การแกปั้ญหาเป็นส าคญั 

Burchett. B.M (1972) ได้ศึกษาเร่ือง เจตคติท่ีเก่ียวข้องกับส่ิงแวดล้อมของเด็กชั้ น
ประถมศึกษาปี ท่ี  4,5 และ 6 ผลการศึกษา พบว่าส่ิงท่ี มี อิทธิพลต่อเจตคติของนักเรียน คือ  
การสอน ของครู การท ากิจกรรมในชั้นเรียนและส่ิงเร้าภายนอก เช่น ภาพยนตร์ เป็นตวัการส าคญั 
ท่ีส่งผลถึงเจตคติ ของนกัเรียน คือ การไดมี้ส่วนร่วมในการแกปั้ญหาส่ิงแวดลอ้ม   
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จากงานวิจยัทั้งในประเทศ และต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้ง สรุปไดว้า่ สภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ของโรงเรียนเป็นปัจจยัพื้นฐาน อนัส าคญัท่ีจะช่วยให้โรงเรียนมีประสิทธิภาพในการ
จดัการศึกษา และมีความส าคญัในการพฒันาโรงเรียนใหป้ระสบผลส าเร็จในทุก ๆ ดา้น ซ่ึงจะส่งผล
ต่อคุณภาพการเรียนการสอน การพฒันาความคิด การพฒันาจิตใจ ตลอดจนการพฒันาคุณธรรม
ต่างๆ ท่ีพึงประสงคจ์ากความส าคญัของการจดับรรยากาศและสภาพแวดลอ้มในโรงเรียนดงักล่าว 
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บทที ่3  
วธีิด าเนินการวจัิย 

 
 การวิจยัเร่ือง สภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักเรียนในโรงเรียนโสตศึกษา  

เป็นการวิจยัแบบผสมผสาน (Mixed Method) ท่ีไดบู้รณาการวิธีการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative 
approach) และการวิจัยคุณภาพ (Qualitative approach) เข้าด้วยกัน มีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษา
สภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักเรียนในโรงเรียนโสตศึกษา  มีรายละเอียดขั้นตอน 
ในการด าเนินงานดงัน้ี 

1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
2. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
3. การสร้างและการหาคุณภาพเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
4. การรวบรวมขอ้มูลและการจดักระท าขอ้มูล 
5. การวเิคราะห์ขอ้มูล 
6. สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 

 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1.1 งานวจิยัเชิงปริมาณ 
- ประชากร ได้แก่ ครูและนักเรียนในโรงเรียนโสตศึกษา ปีการศึกษา 2561  

จ านวน 1,418  คน และ ผูบ้ริหารโรงเรียนโสตศึกษา จ านวน 7 คน 
- กลุ่มตวัอยา่ง ผูว้จิยัใชก้ารก าหนดขนาดตวัอยา่งของ Krejcie (1970) ท าให้ไดข้นาด

ของกลุ่มตวัอย่าง 381 คน และใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ท าให้ได้กลุ่ม
ตวัอยา่งเป็นครูและนกัเรียนในโรงเรียนโสตศึกษา จ านวน 381 คน ประกอบดว้ย ครู จ  านวน 97 คน 
และนกัเรียน จ านวน 284 คน ตามตารางท่ี 3 ดงัน้ี 
ตารางท่ี 3 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งครูและนกัเรียน 

ตัวแปรอสิระ ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 
สถานภาพของกลุ่มตวัอยา่ง   
ครู 320 97 
นกัเรียน 1,098 284 

รวม 1,418 381 
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1.2 งานวจิยัเชิงคุณภาพ 
ประชากรท่ีใช้ในงานวิจยัเชิงคุณภาพ ไดแ้ก่ ประชากรท่ีมีลกัษณะพิเศษ และเป็น

กลุ่มประชากรท่ีมีขนาดเล็ก แต่มีความส าคญัในเชิงการแสดงความคิดเห็น โดยท่ีผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั   
(Key Informants) ในงานวจิยัน้ี ประกอบดว้ย ผูบ้ริหารโรงเรียนโสตศึกษา จ านวน 7 คน 

 
2. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 2.1 งานวจัิยเชิงปริมาณ 
 ผู ้วิ จ ัย ใช้แบบสอบถามในการ เก็บ รวบรวมข้อ มู ล  โดย  แบบสอบถาม 
แบ่งเป็น 2 ตอน คือ  
 ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามข้อมูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ลักษณะของ
แบบสอบถามเป็นแบบส ารวจรายการ (Check list)  
 ตอน ท่ี  2 เป็นแบบสอบถาม เก่ี ยวกับระดับการรับ รู้ของค รูและนัก เรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ท่ีมีต่อสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักเรียนในโรงเรียน 
โสตศึกษา ในด้านต่าง ๆ 6 ด้าน คือ ด้านอาคารสถานท่ี ด้านหลักสูตร ด้านการเรียนการสอน  
ด้านการให้บริการผูเ้รียน ด้านการจดักิจกรรมผูเ้รียน และด้านสังคมกลุ่มเพื่อน ลักษณะของ
แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั โดยเรียงจากมากท่ีสุด มาก 
ปานกลาง นอ้ย และนอ้ยท่ีสุด ตามแนวคิดของลิเคิร์ท (อา้งถึงใน วนิยัพร ทองสุข 2546:30)  
มีความหมายดงัต่อไปน้ี 
 5 คะแนน หมายถึง สภาพแวดลอ้มเอ้ือต่อการเรียนรู้อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
 4 คะแนน หมายถึง สภาพแวดลอ้มเอ้ือต่อการเรียนรู้อยูใ่นระดบัมาก 
 3 คะแนน หมายถึง สภาพแวดลอ้มเอ้ือต่อการเรียนรู้อยูใ่นระดบัปานกลาง 
 2 คะแนน หมายถึง สภาพแวดลอ้มเอ้ือต่อการเรียนรู้อยูใ่นระดบันอ้ย 
 1 คะแนน หมายถึง สภาพแวดลอ้มเอ้ือต่อการเรียนรู้อยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
 2.2 งานวจัิยเชิงคุณภาพ 
 ผูว้จิยัใชแ้บบสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง เพื่อใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยการ
สัมภาษณ์เชิงลึกผูใ้หข้อ้มูลส าคญั โดยแบบสัมภาษณ์ประกอบดว้ย 2 ส่วน คือ 
 ส่วนท่ี 1 เป็นค าถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูใ้หข้อ้มูลส าคญั 
 ส่วนท่ี 2 เป็นค าถามเก่ียวกบัระดบัการรับรู้ของผูบ้ริหาร ท่ีมีต่อสภาพแวดลอ้มท่ี
เอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักเรียนในโรงเรียนโสตศึกษา 6 ด้าน คือ ดา้นอาคารสถานท่ี ด้านหลกัสูตร 
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ดา้นการเรียนการสอน ด้านการให้บริการผูเ้รียน ด้านการจดักิจกรรมผูเ้รียน และดา้นสังคมกลุ่ม
เพือ่น 
 
3.การสร้างเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 3.1 งานวจัิยเชิงปริมาณ 
 3.1.1. ศึ กษ าค้นคว้าทฤษ ฎี  เน้ื อห า แนวคิดและงาน วิจัย ท่ี เก่ี ยวข้องกับ
สภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ของนกัเรียนทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเป็นแนวทางใน
การสร้างขอบเขตของการวจิยั 
 3.1.2. ก าหนดขอบเขตการวิจยั เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถามระดบั
การรับรู้ของครูและนกัเรียนผูต้อบแบบสอบถาม รวมถึงแบบสัมภาษณ์ ท่ีมีต่อสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ของนักเรียนในโรงเรียนโสตศึกษา ทั้ง 6 ดา้น คือ ด้านอาคารสถานท่ี ดา้นหลกัสูตร  
ด้านการเรียนการสอน ด้านการให้บริการผู ้เรียน ด้านการจัดกิจกรรมผู ้เรียน และด้านสังคม 
กลุ่มเพื่อน 
 3.1.3. น าข้อมูลท่ีได้จากการศึกษามาสร้างแบบสอบถาม เพื่อวดัระดับการรับรู้
สภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ของนกัเรียนในโรงเรียนโสตศึกษา 
 3.1.4. น าแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ท่ีสร้างเสร็จแลว้ เสนออาจารยท่ี์ปรึกษา
วทิยานิพนธ์ เพื่อพิจารณาตรวจสอบ ความคลอบคลุมของเน้ือหา ความถูกตอ้งของการใชภ้าษา และ
ความเหมาะสมของแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ เพื่อน ามาปรับปรุงแกไ้ข 
 3.1.5. น าแบบสอบถามท่ีผ่านการตรวจแก้ไข และปรับปรุงจากอาจารยท่ี์ปรึกษา
วทิยานิพนธ์ แลว้น าไปใหผู้เ้ช่ียวชาญ พิจารณาแบบสอบถามผา่นการตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา 
(Content validity) โดยตรวจสอบความสอดคล้องรายด้าน (Item Object Congruence, IOC) ได้แก่ 
ค่าดชันีความสอดคลอ้งระหว่างเน้ือหาในขอ้ค าถามกบัวตัถุประสงค์ และความถูกตอ้งของภาษา 
และด าเนินการปรับปรุงแบบสอบถามให้มีความเหมาะสมตามค าแนะน าของผู ้เช่ียวชาญ  
จ านวน 5 ท่าน พบวา่ มีค่าเฉล่ียของดชันีความสอดคลอ้งรายดา้นเท่ากบั 0.89 
 3.1.6. น าผลการพิจารณาจากผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 5 ท่าน มาหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง
วิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับนิยามศัพท์ (Index of Item Objective 
Congruence: IOC) และขอ้ค าถามท่ีมีค่าดชันีความสอดคลอ้งตั้งแต่ 0.5 ข้ึนไปปรากฏวา่ขอ้ค าถามใช้
ทุกขอ้โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิความสอดคลอ้งอยูร่ะหวา่ง 0.6 – 1.00 
 3.1.7. น าแบบสอบถามท่ีแกไ้ขเรียบร้อยแลว้ ทดลองใช้ (Pretest) กบักลุ่มตวัอย่าง
ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในงานวิจยั จ  านวน 67 คน ประกอบด้วย ครู จ  านวน 35 คน และนักเรียน 
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จ านวน  32 คน และหาค่ าความ เช่ือมั่น  โดยใช้ สูตรสัมประสิท ธ์ิแอลฟาของครอนบาค 
(Cronbach,1970) ไดค้่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามส าหรับครู เท่ากบั .952 และค่าความเช่ือมัน่
ของแบบสอบถามส าหรับนกัเรียน เท่ากบั .891  
 3.1.8. น าแบบสอบถามท่ีผ่านการตรวจสอบคุณภาพแลว้ น าไปเก็บขอ้มูลกบักลุ่ม
ตวัอยา่งในการวจิยั 

3.2 งานวจัิยเชิงคุณภาพ 
สร้างแบบสัมภาษณ์ บนัทึกการสัมภาษณ์ดว้ยการจดบนัทึก และบนัทึกเสียง

สัมภาษณ์ดว้ยเคร่ืองบนัทึกเสียง เพื่อน าไปถอดเทปแบบค าต่อค า 
 

4. การเกบ็รวบรวมข้อมูล  
 การเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้จิยัไดด้ าเนินการตามขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
 1. ขอหนงัสือจากบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการ
เก็บขอ้มูลการวจิยั ถึงผูบ้ริหารโรงเรียนโสตศึกษา  
 2. ผูว้ิจยัน าแบบสอบถามให้ครูและนกัเรียนในโรงเรียนโสตศึกษา ท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง 
โดยผูว้จิยัน าแบบสอบถามไปใหแ้ละขอรับคืนดว้ยตนเอง 
 3. ผูว้ิจยัน าแบบสัมภาษณ์สภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักเรียนในโรงเรียน
โสตศึกษา สัมภาษณ์ผูบ้ริหารโรงเรียนโสตศึกษาดว้ยตวัผูว้ิจยั โดยขออนุญาตบนัทึกเสียงระหวา่ง
การสัมภาษณ์ถึงสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ของนกัเรียนในโรงเรียนโสตศึกษา 
 
5. การวเิคราะห์ข้อมูล 

5.1 งานวจัิยเชิงปริมาณ 
 5.1.1. วิ เคราะ ห์ ข้อ มูลทั่วไปของผู ้ตอบแบบสอบถามโดยใช้ค่ าความ ถ่ี 
และค่าร้อยละ   
 5.1.2. วิเคราะห์ความคิดเห็นของผู ้ตอบแบบสอบถามด้วย ค่าเฉล่ีย และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน และแปลความหมายของค่าเฉล่ียตามเกณฑท่ี์ก าหนด ดงัน้ี 

 ค่าเฉล่ีย 4.51-5.00 หมายถึง สภาพแวดลอ้มเอ้ือต่อการเรียนรู้อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
ค่าเฉล่ีย 3.51-4.50 หมายถึง สภาพแวดลอ้มเอ้ือต่อการเรียนรู้อยูใ่นระดบัมาก 
ค่าเฉล่ีย 2.51-3.50 หมายถึง สภาพแวดลอ้มเอ้ือต่อการเรียนรู้อยูใ่นระดบัปานกลาง 
ค่าเฉล่ีย 1.51-2.50 หมายถึง สภาพแวดลอ้มเอ้ือต่อการเรียนรู้อยูใ่นระดบันอ้ย 
ค่าเฉล่ีย 1.00-1.50 หมายถึง สภาพแวดลอ้มเอ้ือต่อการเรียนรู้อยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
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5.2 งานวจัิยเชิงคุณภาพ 
วิ เคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ด้วยการวิ เคราะห์ส รุปอุปนัย (Analytic 

Induction) ดว้ยการจบัใจความส าคญัของระดบัการรับรู้ของผูบ้ริหาร ท่ีมีต่อสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อ
การเรียนรู้ของนักเรียนในโรงเรียนโสตศึกษา 6 ด้าน น าเสนอข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์ใน
รูปแบบการบรรยายเป็นขอ้ความและการอา้งถึงขอ้ความท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ 
 

6. สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ในการวเิคราะห์ขอ้มูลใชส้ถิติดงัน้ี 
 สถิติท่ีใชใ้นการหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
 1. หาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence: IOC) 
 2. หาค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามทั้ งฉบับและรายด้าน โดยใช้สถิติ ท่ีใช ้
ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า (Coefficient Alpha) ของครอนบาค (Cronbach.1990: 202-204) 
 สถิติพื้นฐาน 
 1. ร้อยละ 
 2. ค่าเฉล่ีย (�̅�)  
 3. ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
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บทที ่4  
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ของนกัเรียน

ในโรงเรียนโสตศึกษา 6 ดา้น คือ 1) ดา้นอาคารสถานท่ี 2) ดา้นหลกัสูตร 3) ดา้นการเรียนการสอน  
4) ดา้นการให้บริการผูเ้รียน 5) ดา้นการจดักิจกรรมผูเ้รียน  และ 6) ดา้นสังคมกลุ่มเพื่อน โดยจ าแนก
เป็นกลุ่มตวัอย่างครูและนักเรียนในโรงเรียนโสตศึกษา ผูว้ิจยัก าหนดสัญลักษณ์ต่าง ๆท่ีใช้ใน 
การวเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 

 
สัญลกัษณ์ทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

n แทน จ านวนคนในกลุ่มตวัอยา่ง 
�̅� แทน ค่าเฉล่ีย 
S.D. แทน ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
t แทน ค่าการทดสอบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียของกลุ่ม

 ตวัอยา่ง 2 กลุ่ม 
Sig แทน ค่าความน่าจะเป็นของความมีนยัส าคญั 
* แทน มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 
การเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 ผูว้ิจยัไดร้วบรวมผลการวิเคราะห์ขอ้มูลและน าเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลในรูปแบบ
ตารางประกอบค าบรรยาย โดยน าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเป็น 5 ตอน ดงัน้ี 
 ตอนท่ี 1 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ระดบัการรับรู้สภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ของนกัเรียน
ในโรงเรียนโสตศึกษา ของครู (n = 97) 
 ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะห์ระดบัการรับรู้สภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ของนกัเรียน
ในโรงเรียนโสตศึกษา ของนกัเรียน (n = 284) 
 ตอนท่ี 4 ผลการเปรียบเทียบระดับการรับรู้สภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ของ
นกัเรียนในโรงเรียนโสตศึกษา (n = 381) 
 ตอนท่ี 5 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับระดบัการรับรู้สภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการ
เรียนรู้ของนกัเรียนในโรงเรียนโสตศึกษา จากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารในสถานศึกษา  
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ตอนที ่1 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ในการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู ้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ ครูและนักเรียนใน
โรงเรียนโสตศึกษา ใชส้ถิติการแจกแจงความถ่ีและค่าร้อยละ ปรากฏผลดงัแสดงในตาราง  
ตารางท่ี 4 จ านวน และค่าร้อยละของขอ้มูลทัว่ไปของครูผูต้อบแบบสอบถาม 

ข้อมูลทัว่ไป จ านวนกลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 
เพศ   
   เพศชาย 26 26.80 
   เพศหญิง 71 73.20 
รวม 97 100 
วฒิุการศึกษา   
   ต ่ากวา่ปริญญาตรี 2 2.00 
   ปริญญาตรี 67 69.10 
   ปริญญาโท 28 28.90 
รวม 97 100 
ต าแหน่ง   
   ครู 97 100 
รวม 97 100 
ประเภทความพิการ   
   ไม่มีความพิการ 68 70.10 
   มีความพิการ(บกพร่องทางการไดย้นิ) 29 29.90 
รวม 97 100 
สังกดัโรงเรียน   
   โรงเรียนโสตศึกษาจงัหวดัสุรินทร์ 7 7.22 
   โรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระบรมชินูปถมัภ์ 7 7.22 
   โรงเรียนโสตศึกษาจงัหวดัชลบุรี 7 7.22 
   โรงเรียนโสตศึกษาจงัหวดัชยัภูมิ 7 7.22 
   โรงเรียนโสตศึกษาจงัหวดัร้อยเอด็ 5 5.15 
   โรงเรียนโสตศึกษาจงัหวดัปราจีน 6 6.18 
   โรงเรียนโสตศึกษาจงัหวดัมุกดาหาร 5 5.15 
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ข้อมูลทัว่ไป จ านวนกลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 
   โรงเรียนโสตศึกษาจงัหวดันนทบุรี 6 6.18 
   โรงเรียนโสตศึกษาจงัหวดันครศรีธรรมราช 7 7.22 
   โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 6 6.18 
   โรงเรียนโสตศึกษาจงัหวดัขอนแก่น 7 7.22 
   โรงเรียนโสตศึกษาจงัหวดัตาก 7 7.22 
   โรงเรียนโสตศึกษาจงัหวดักาญจนบุรี 7 7.22 
   โรงเรียนโสตศึกษาจงัหวดัเพชรบูรณ์ 6 6.18 
   โรงเรียนโสตปานเลิศ จงัหวดัลพบุรี 7 7.22 
รวม 97 100 
ระยะเวลาท่ีปฏิบติังานในโรงเรียนโสตศึกษา   
   0 – 5 ปี 54 55.80 
   6 – 10 ปี 16 16.50 
   11 – 15 ปี 8 8.24 
   16 – 20 ปี 8 8.24 
   20 ปีข้ึนไป 11 11.34 
รวม 97 100 
  
 จากตารางท่ี 4 จะเห็นไดว้่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 73.20  
เพศชายร้อยละ 26.80 ระดบัการศึกษาพบวา่ จบปริญญาตรีมากท่ีสุดร้อยละ 69.10 รองลงมาปริญญา
โท ร้อยละ 28.90 ปัจจุบันทุกคนมีต าแหน่งเป็นครูผู ้สอนในโรงเรียนโสตศึกษาร้อยละ 100   
เป็นครูท่ีมีการได้ยิน ร้อยละ  70.10 ครูท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยินจ านวนร้อยละ 29.90   
ระยะเวลาท่ีปฏิบติังานในโรงเรียนโสตศึกษาอยู ่0 – 5 ปีมากท่ีสุด ร้อยละ 55.80 รองลงมา 6 – 10 ปี 
ร้อยละ 16.50 และ 20 ปีข้ึนไป ร้อยละ 11.34  
 
ตารางท่ี 5 จ านวน และค่าร้อยละของขอ้มูลทัว่ไปของนกัเรียนผูต้อบแบบสอบถาม 

ข้อมูลทัว่ไป จ านวนกลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 
เพศ   
   เพศชาย 111 39.10 



  92 

ข้อมูลทัว่ไป จ านวนกลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 
   เพศหญิง 173 60.90 
รวม 284 100 

ระดบัชั้น   
   มธัยมศึกษาปีท่ี 4 93 32.70 
   มธัยมศึกษาปีท่ี 5 94 33.10 
   มธัยมศึกษาปีท่ี 6 97 34.20 
รวม 284 100 

สังกดัโรงเรียน   
   โรงเรียนโสตศึกษาจงัหวดัสุรินทร์ 17 5.99 
   โรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระบรมชินูปถมัภ์ 15 5.28 
   โรงเรียนโสตศึกษาจงัหวดัชลบุรี 15 5.28 
   โรงเรียนโสตศึกษาจงัหวดัชยัภูมิ 17 5.99 
   โรงเรียนโสตศึกษาจงัหวดัร้อยเอด็ 15 5.28 
   โรงเรียนโสตศึกษาจงัหวดัปราจีน 17 5.99 
   โรงเรียนโสตศึกษาจงัหวดัมุกดาหาร 17 5.99 
   โรงเรียนโสตศึกษาจงัหวดันนทบุรี 14 4.92 
   โรงเรียนโสตศึกษาจงัหวดันครศรีธรรมราช 15 5.28 
   โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 15 5.28 
   โรงเรียนโสตศึกษาจงัหวดัขอนแก่น 17 5.99 
   โรงเรียนโสตศึกษาจงัหวดัตาก 16 5.63 
   โรงเรียนโสตศึกษาจงัหวดักาญจนบุรี 17 5.99 
   โรงเรียนโสตศึกษาจงัหวดัเพชรบูรณ์ 17 5.99 
   โรงเรียนโสตปานเลิศ จงัหวดัลพบุรี 15 5.28 
   โรงเรียนโสตศึกษาจงัหวดัอุดรธานี 15 5.28 
   โรงเรียนโสตศึกษาจงัหวดันครปฐม 15 5.28 
   โรงเรียนโสตศึกษาจงัหวดัสงขลา 15 5.28 

รวม 284 100 
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ข้อมูลทัว่ไป จ านวนกลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 
ระยะเวลาท่ีศึกษาอยูใ่นโรงเรียนโสตศึกษา   
   0 – 5 ปี 116 40.85 
   6 – 10 ปี 87 30.63 
   11 – 15 ปี 81 28.52 
รวม 284 100 

 
จากตารางท่ี 5 จะเห็นไดว้่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 60.90   

เพศชายร้อยละ 39.10 ระดบัการศึกษาพบว่านักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 มากท่ีสุดร้อยละ 34.20 
รองลงมานักเรียนระดับชั้ นมัธยมยมศึกษาปีท่ี 5 ร้อยละ 33.10 และระดับชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4  
ร้อยละ 32.70 ระยะเวลาท่ี ศึกษาอยู่ในโรงเรียนโสตศึกษา 0 – 5 ปีมากท่ี สุด ร้อยละ 40.85  
รองลงมา  6 – 10 ปี ร้อยละ 30.63  และ 11 – 15 ปี ร้อยละ 28.52  

  
ตอนที ่2 ผลการวเิคราะห์ระดับการรับรู้สภาพแวดล้อมทีเ่อื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน

ในโรงเรียนโสตศึกษาของครู (n = 97) 
 ผูว้ิจยัไดศึ้กษาวิเคราะห์ระดบัการรับรู้สภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ของนกัเรียน
ในโรงเรียนโสตศึกษา โดยใชค้่าเฉล่ีย �̅� และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ดงัปรากฏในตาราง 
ตารางท่ี 6 ค่าเฉล่ีย ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบัการรับรู้สภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ของ
นกัเรียนในโรงเรียนโสตศึกษาของครู ดา้นอาคารสถานท่ี (n = 97) 
สภาพแวดล้อมทีเ่อือ้ต่อการเรียนรู้ของนักเรียนในโรงเรียนโสตศึกษา  

ด้านอาคารสถานที ่ 
ระดับการรับรู้ 

�̅� S.D. แปลผล 
1 หอ้งเรียนท่ีท่านสอนมีความสะอาด และมีระบบระบายอากาศท่ีดี 4.17 0.67 มาก 
2 แสงสวา่ง สีผนงั ฝ้า และเพดาน มีสภาพท่ีเหมาะสมกบัการเรียนรู้ 4.09 0.64 มาก 
3 ขนาดของหอ้งเรียนท่ีท่านสอน มีสภาพไม่แออดั เหมาะกบัการ

เรียนรู้ 
3.97 0.79 มาก 

4 หอ้งเรียนท่ีท่านสอนไม่มีส่ิงรบกวน เช่น กล่ิน เสียง และควนัไอ
เสียรถ 

3.96 0.82 มาก 

5 โรงเรียนท่ีท่านสอนมีความสะอาด ไม่มีขยะ และส่ิงปฏิกลู 3.97 0.72 มาก 
6 อาคารและห้องเรียน มีสภาพท่ีเหมาะสมกบัการจดักิจกรรมการ

เรียนการสอนของท่าน 
4.13 0.65 มาก 
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สภาพแวดล้อมทีเ่อือ้ต่อการเรียนรู้ของนักเรียนในโรงเรียนโสตศึกษา  
ด้านอาคารสถานที ่ 

ระดับการรับรู้ 
�̅� S.D. แปลผล 

7 โรงเรียนท่ีท่านสอนมีท่ีพกัผอ่นในระหวา่งพกัการเรียน 
การสอน 

3.92 0.83 มาก 

8 โรงเรียนท่ีท่านสอนมีบริการสนบัสนุนการเรียนการสอน              
ท่ีสามารถไปใชบ้ริการ เช่น หอ้งสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ 

4.19 0.75 มาก 

9 หอ้งน ้ามีความสะอาด และเพียงพอต่อการใหบ้ริการ 3.82 0.90 มาก 
10 เคร่ืองกีฬา อุปกรณ์กีฬา สนามกีฬา มีความเพียงพอต่อการ

ใหบ้ริการส าหรับนกัเรียนทุกคนในโรงเรียน 
3.87 0.85 มาก 

11 สภาพแวดลอ้มในบริเวณโรงเรียน มีการบ ารุงรักษาใหส้วยงามอยู่
เสมอ 

4.17 0.64 มาก 

รวม 4.03 0.52 มาก 
  

จากตารางท่ี 6 จะเห็นไดว้่า ครูมีระดบัการรับรู้สภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ของ
นกัเรียนในโรงเรียนโสตศึกษาดา้นอาคารสถานท่ีอยูใ่นระดบัมาก (�̅� = 4.03, S.D. = 0.52) และเม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้โดยโรงเรียนมีบริการสนบัสนุนการเรียนการสอน
ท่ีสามารถไปใชบ้ริการ เช่น ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด (�̅� = 4.19, S.D. = 0.67) 
รองลงมาคือ ห้องเรียนมีความสะอาดและมีระบบระบายอากาศท่ีดี สภาพแวดล้อมในบริเวณ
โรงเรียนมีการบ ารุงรักษาให้สวยงามอยูเ่สมอ (�̅� = 4.17, S.D. = 0.64) อาคารและห้องเรียนมีสภาพ
ท่ีเหมาะสมกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของท่าน (�̅� = 4.13, S.D. = 0.65) ตามล าดับ  
ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดคือ ห้องน ้ ามีความสะอาด และเพียงพอต่อการให้บริการ (�̅� = 3.82, 
S.D. = 0.90) 
 
ตารางท่ี 7 ค่าเฉล่ีย ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบัการรับรู้สภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ของ
นกัเรียนในโรงเรียนโสตศึกษาของครู ดา้นหลกัสูตร (n = 97) 
สภาพแวดล้อมทีเ่อือ้ต่อการเรียนรู้ของนักเรียนในโรงเรียนโสตศึกษา  

ด้านหลกัสูตร 
ระดับการรับรู้ 

�̅� S.D. แปลผล 
1 หลกัสูตรในโรงเรียนของท่านท่ีปฏิบติังานสอดคลอ้งกบัความ

ตอ้งการของนกัเรียนผูป้กครองและชุมชน 
4.07 0.63 มาก 

2 เน้ือหาสาระในโรงเรียนของท่านสามารถปรับใชใ้น 4.14 0.55 มาก 
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สภาพแวดล้อมทีเ่อือ้ต่อการเรียนรู้ของนักเรียนในโรงเรียนโสตศึกษา  
ด้านหลกัสูตร 

ระดับการรับรู้ 
�̅� S.D. แปลผล 

ชีวติประจ าวนัของนกัเรียนไดอ้ยา่งเหมาะสม 
3 ในโรงเรียนท่ีท่านปฏิบติังานมีความเหมาะสมกบัสภาพระยะเวลา

ในการจดัการเรียนการสอน 
4.15 0.68 มาก 

4 หลกัสูตรท่ีท่านใชใ้นโรงเรียนมีการปรับปรุงอยา่งสม ่าเสมอและ
ต่อเน่ือง 

4.02 0.67 มาก 

5 เน้ือหาหลกัสูตรท่ีท่านใชส้อนเหมาะสมกบัระดบัชั้นของนกัเรียน 4.01 0.69 มาก 
6 เน้ือหาสาระของหลกัสูตรท่ีท่านใชมี้การปรับปรุงใหเ้หมาะสม

กบันกัเรียนในแต่ละระดบัชั้น 
4.18 0.65 มาก 

7 หลกัสูตรท่ีใชใ้นโรงเรียนของท่านสามารถช่วยส่งเสริมให้
นกัเรียนเกิดการเรียนรู้และพฒันาตนเองได ้

4.09 0.64 มาก 

8 หลกัสูตรท่ีท่านใชใ้นการจดัการเรียนการสอนมีทั้งหลกัสูตร
แกนกลางและหลกัสูตรเฉพาะสถานศึกษา 

4.14 0.57 มาก 

9 โรงเรียนของท่านมีการจดัหลกัสูตรทอ้งถ่ิน 3.90 0.81 มาก 
10 หลกัสูตรท่ีท่านใชส้อนในโรงเรียนสามารถสร้างความสัมพนัธ์

กบันกัเรียน ครอบครัว และชุมชนได ้
4.11 0.61 มาก 

รวม 4.09 0.51 มาก 
 

 จากตารางท่ี 7 จะเห็นไดว้่า ครูมีระดบัการรับรู้สภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ของ
นักเรียนในโรงเรียนโสตศึกษาด้านหลักสูตรอยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.09, S.D. = 0.51) และเม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า อยู่ในระดบัมากทุกขอ้โดยเน้ือหาสาระของหลกัสูตรมีการปรับปรุงให้
เหมาะสมกบันักเรียนในแต่ละระดบัชั้นมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด (�̅� = 4.18, S.D. = 0.65) รองลงมาคือ  
ในโรงเรียนท่ีท่านปฏิบติังานมีความเหมาะสมกับสภาพระยะเวลาในการจดัการเรียนการสอน  
(�̅� = 4.15, S.D. = 0.68) และหลกัสูตรท่ีท่านใชใ้นการจดัการเรียนการสอนมีทั้งหลกัสูตรแกนกลาง
และหลกัสูตรเฉพาะสถานศึกษา เน้ือหาสาระในโรงเรียนของท่านสามารถปรับใชใ้นชีวติประจ าวนั
ของนกัเรียนไดอ้ยา่งเหมาะสม (�̅� = 4.14, S.D. = 0.57) ตามล าดบั ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดคือ 
โรงเรียนของท่านมีการจดัหลกัสูตรทอ้งถ่ิน (�̅� = 3.90, S.D. = 0.81) 
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ตารางท่ี 8 ค่าเฉล่ีย ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบัการรับรู้สภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ของ
นกัเรียนในโรงเรียนโสตศึกษาของครู ดา้นการเรียนการสอน (n = 97) 
สภาพแวดล้อมทีเ่อือ้ต่อการเรียนรู้ของนักเรียนในโรงเรียนโสตศึกษา  

ด้านการเรียนการสอน 
ระดับการรับรู้ 

�̅� S.D. แปลผล 
1 ครูผูส้อนในรายวชิาต่างๆ ไดมี้การก าหนดเป้าหมายการเรียนรู้ 

และมีวธีิการวดัและประเมินผลอยา่งถูกตอ้ง 
4.12 0.58 มาก 

2 เทคนิคการสอนของท่านท าใหน้กัเรียนมีความสนใจและอยากท่ี
จะเรียน 

4.12 0.58 มาก 

3 ในการจดัการเรียนการสอนท่านมีการใชส่ื้อและนวตักรรมท่ี
ทนัสมยั 

4.07 0.63 มาก 

4 ท่านไดมี้การจดัการเรียนการสอนและวางแผนการสอนอยา่งเป็น
ระบบ 

4.09 0.64 มาก 

5 ในกิจกรรมการเรียนการสอน ท่านไดส่้งเสริมใหน้กัเรียน
แสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง 

4.12 0.61 มาก 

6 ในการเรียนการสอนท่านไดจ้ดัใหน้กัเรียนมีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็นไดอ้ยา่งเต็มท่ี 

4.16 0.64 มาก 

7 ในรายวชิาต่างๆ ท่ีท่านสอน มีการสอดแทรกเน้ือหาเก่ียวกบั
คุณธรรมและจริยธรรม 

4.17 0.55 มาก 

8 ในแต่ละวชิาท่ีท่านสอน  ท่านมีวธีิการสอนท่ีแตกต่างกนั ท่ีท าให้
ผูเ้รียนไดเ้รียนอยา่งรู้และเขา้ใจ 

4.10 0.63 มาก 

รวม 4.12 0.47 มาก 
 
จากตารางท่ี 8 จะเห็นไดว้่า ครูมีระดบัการรับรู้สภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ของ

นกัเรียนในโรงเรียนโสตศึกษาดา้นการเรียนการสอนอยูใ่นระดบัมาก (�̅� = 4.12, S.D. = 0.47) และ
เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อโดยในรายวิชาต่างๆท่ีท่านสอน มีการ
สอดแทรกเน้ือหาเก่ียวกับคุณธรรมและจริยธรรมมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด (�̅� = 4.17, S.D. = 0.55) 
รองลงมาคือ ในการเรียนการสอนท่านได้จดัให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นได้
อย่างเต็มท่ี (�̅� = 4.16, S.D. = 0.64) และในกิจกรรมการเรียนการสอน ท่านไดส่้งเสริมให้นักเรียน
แสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง (�̅� = 4.12, S.D. = 0.61) ตามล าดบั ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดคือ ใน
การจดัการเรียนการสอนท่านมีการใชส่ื้อและนวตักรรมท่ีทนัสมยั (�̅� = 4.07, S.D. = 0.63) 
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ตารางท่ี 9 ค่าเฉล่ีย ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบัการรับรู้สภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ของ
นกัเรียนในโรงเรียนโสตศึกษาของครู ดา้นการใหบ้ริการผูเ้รียน (n = 97) 
สภาพแวดล้อมทีเ่อือ้ต่อการเรียนรู้ของนักเรียนในโรงเรียนโสตศึกษา 

ด้านการให้บริการผู้เรียน 
ระดับการรับรู้ 

�̅� S.D. แปลผล 
1 การใหบ้ริการสัญญาณอินเตอร์เน็ตครอบคลุมภายในโรงเรียน 3.67 0.95 มาก 
2 โรงเรียนจดัสวสัดิการต่างๆ เช่น ทุนการศึกษา อาหารกลางวนั 

ร้านคา้สหกรณ์ 
4.19 0.65 มาก 

3 โรงเรียนจดัใหมี้ระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน เช่น  
การเยีย่มบา้น 

4.17 0.61 มาก 

4 การบริการดา้นการจราจรทั้งภายในและบริเวณโดยรอบ
โรงเรียน มีความสะดวกปลอดภยั 

4.13 0.71 มาก 

5 โรงเรียนจดัการใหบ้ริการดา้นการตรวจโรค และการประกนั
อุบติัเหตุใหแ้ก่นกัเรียน 

4.15 0.74 มาก 

6 โรงเรียนจดับริการดา้นสุขภาพอนามยั หอ้งพยาบาลใหน้กัเรียน
อยา่งเหมาะสม 

4.10 0.78 มาก 

7 โรงเรียนท่ีท่านสอนมีโรงอาหาร อาหาร และท่ีนัง่ 
ไวใ้หบ้ริการนกัเรียนอยา่งเพียงพอ 

4.26 0.60 มาก 

8 โรงเรียนมีจุดบริการใหน้ ้าด่ืมส าหรับนกัเรียนอยา่งเพียงพอ
เหมาะสม 

3.98 0.79 มาก 

รวม 4.08 0.54 มาก 
 
 จากตารางท่ี 9 ครูมีระดบัการรับรู้สภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักเรียนใน
โรงเรียนโสตศึกษาด้านการให้บริการผูเ้รียน อยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.08, S.D. = 0.54) และเม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้โดยโรงเรียนท่ีท่านสอนมีโรงอาหาร อาหาร และ 
ท่ีนั่ง ไวใ้ห้บริการนักเรียนอย่างเพียงพอมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด (�̅� = 4.26, S.D. = 0.60) รองลงมาคือ 
โรงเรียนจัดสวัสดิการต่างๆ เช่น ทุนการศึกษา อาหารกลางวนั ร้านค้าสหกรณ์  (�̅� = 4.19,  
S.D. = 0.65) และโรงเรียนจัดให้มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เช่น การเยี่ยมบ้าน (�̅� = 4.17,  
S.D. = 0.61)ตามล าดับ ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดคือ  การให้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต
ครอบคลุมภายในโรงเรียน (�̅� = 3.67, S.D. = 0.95) 
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ตารางท่ี 10 ค่าเฉล่ีย ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบัการรับรู้สภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้
ของนกัเรียนในโรงเรียนโสตศึกษาของครู ดา้นการจดักิจกรรมผูเ้รียน (n = 97) 
สภาพแวดล้อมทีเ่อือ้ต่อการเรียนรู้ของนักเรียนในโรงเรียนโสตศึกษา 

ด้านการจัดกจิกรรมผู้เรียน 
ระดับการรับรู้ 

�̅� S.D. แปลผล 
1 โรงเรียนท่ีท่านสอนมีการจดักิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ใหก้บั

นกัเรียนอยา่งสม ่าเสมอ 
4.20 0.59 มาก 

2 กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีโรงเรียนจดัใหแ้ก่นกัเรียน ช่วยท าให้
นกัเรียนในการดูแลของท่านมีความสามารถเพิ่มมากข้ึน 

4.07 0.58 มาก 

3 ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ท่านใหน้กัเรียนไดเ้ขา้มามีส่วนร่วม
ในการวางแผนทุกคร้ัง 

4.10 0.68 มาก 

4 กิจกรรมต่างๆท่ีโรงเรียนจดัข้ึน ท าใหน้กัเรียนของท่านมีความสุข
และสนุกสนาน 

4.23 0.59 มาก 

5 กิจกรรมต่างๆของโรงเรียน ท่ีโรงเรียนจดัให ้ท าใหน้กัเรียน
พฒันาความถนดัและพฒันาตามความสนใจ 

4.24 0.59 มาก 

6 กิจกรรมนอกชั้นเรียนช่วยส่งเสริมการเพิ่มพูนประสบการณ์ให้
นกัเรียนของท่าน 

4.18 0.56 มาก 

7 กิจกรรมต่างๆของโรงเรียนท าใหน้กัเรียนไดรั้บพฒันา เช่น 
บุคลิกภาพ เจตคติ และค่านิยม 

4.12 0.59 มาก 

8 กิจกรรมต่างๆของโรงเรียนช่วยส่งเสริมการเตรียมความพร้อม
ของนกัเรียนท่ีจะน าไปใชใ้นอนาคต 

4.17 0.61 มาก 

รวม 4.16 0.61 มาก 
 
จากตารางท่ี 10 จะเห็นได้ว่า ครูมีระดับการรับรู้สภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ของ

นกัเรียนในโรงเรียนโสตศึกษาดา้นการจดักิจกรรมผูเ้รียนอยูใ่นระดบัมาก (�̅� = 4.16, S.D. = 0.61) 
และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้โดยกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน ท่ีโรงเรียน
จดัให้ ท าให้นักเรียนพฒันาความถนัดและพฒันาตามความสนใจมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด (�̅� = 4.24,  
S.D. = 0.59) รองลงมาคือ กิจกรรมต่างๆท่ีโรงเรียนจดัข้ึน ท าให้นักเรียนของท่านมีความสุขและ
สนุกสนาน (�̅� = 4.23, S.D. = 0.59) และโรงเรียนท่ีท่านสอนมีการจดักิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ 
ให้กบันักเรียนอย่างสม ่าเสมอ (�̅� = 4.20, S.D. = 0.59) ตามล าดบั ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดคือ
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กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีโรงเรียนจัดให้แก่นักเรียน ช่วยท าให้นักเรียนในการดูแลของท่านมี
ความสามารถเพิ่มมากข้ึน (�̅� = 4.07, S.D. = 0.58) 

 
ตารางท่ี 11  ค่าเฉล่ีย ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบัการรับรู้สภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้
ของนกัเรียนในโรงเรียนโสตศึกษาของครู ดา้นสังคมกลุ่มเพื่อน (n = 97) 

สภาพแวดล้อมทีเ่อือ้ต่อการเรียนรู้ของนักเรียนในโรงเรียนโสตศึกษา 
ด้านสังคมกลุ่มเพ่ือน 

ระดับการรับรู้ 
�̅� S.D. แปลผล 

1 กลุ่มนกัเรียนในการดูแลของท่านมีการทะเลาะเบาะแวง้อยูเ่ป็น
ประจ า 

1.87 0.64 นอ้ย 

2 นกัเรียนแต่ละระดบัชั้นท่ีท่านดูแลชอบท่ีจะขดัแยง้กนั 1.85 0.72 นอ้ย 
3 กลุ่มนกัเรียนในการดูแลของท่านมีการใหค้วามช่วยเหลือซ่ึงกนั

และกนัเป็นอยา่งดี 
4.03 0.69 มาก 

4 ความสัมพนัธ์ของกลุ่มนกัเรียนมีความเหนียวแน่นระหวา่งกนั
อยา่งลึกซ้ึง 

4.03 0.69 มาก 

5 เม่ือมีใครก็ตามในกลุ่มนกัเรียนท่ีเดือดร้อนหรือเป็นทุกขเ์พื่อน
จะใหค้วามช่วยเหลืออยา่งเร่งด่วน 

3.86 0.73 มาก 

6 ในกลุ่มนกัเรียนท่ีท่านดูแล กลุ่มเพื่อนสนิทช่วยกนัท าใหผ้ลการ
เรียนของกลุ่มเพื่อนดีข้ึน 

3.89 0.56 มาก 

7 ในบรรดากลุ่มนกัเรียนท่ีท่านดูแลท ากิจกรรมร่วมกนัอยา่ง
สม ่าเสมอ เช่น อ่านหนงัสือ ท าการบา้น 

3.81 0.69 มาก 

8 กลุ่มนกัเรียนท่ีท่านดูแล สามารถใหค้  าปรึกษาและไวใ้จไดใ้นทุก
เร่ือง 

3.96 0.63 มาก 

รวม 3.41 0.32 มาก 
 
จากตารางท่ี 11 จะเห็นไดว้า่ ครูมีระดบัการรับรู้สภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ของ

นกัเรียนในโรงเรียนโสตศึกษาดา้นสังคมกลุ่มเพื่อนอยู่ในระดบัมาก (�̅� = 3.41, S.D. = 0.32) และ
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ กลุ่มนกัเรียนในการดูแลของท่านมีการให้ความช่วยเหลือซ่ึงกนัและ
กันเป็นอย่างดีและความสัมพนัธ์ของกลุ่มนักเรียนมีความเหนียวแน่นระหว่างกันอย่างลึกซ้ึงมี
ค่าเฉล่ียมากท่ีสุด (�̅� = 4.03, S.D. = 0.69) รองลงมาคือ กลุ่มนักเรียนท่ีท่านดูแล สามารถให้
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ค าปรึกษาและไว้ใจได้ในทุกเร่ือง  (�̅� = 3.96, S.D. = 0.69) และในกลุ่มนักเรียนท่ีท่านดูแล  
กลุ่มเพื่อนสนิทช่วยกนัท าให้ผลการเรียนของกลุ่มเพื่อนดีข้ึน (�̅� = 3.89, S.D. = 0.56) ตามล าดับ 
ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดคือ นกัเรียนแต่ละระดบัชั้นท่ีท่านดูแลชอบท่ีจะขดัแยง้กนั (�̅� = 1.85, 
S.D. = 0.64) 

 
ตารางท่ี 12 ค่าเฉล่ีย ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบัการรับรู้สภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้
ของนกัเรียนในโรงเรียนโสตศึกษา ของครูโดยรวม(n = 97) 

สภาพแวดล้อมทีเ่อือ้ต่อการเรียนรู้ของ
นักเรียนในโรงเรียนโสตศึกษา 

ระดับการรับรู้ 
�̅� S.D. แปลผล 

1. ดา้นอาคารสถานท่ี 4.03 0.52 มาก 
2. ดา้นหลกัสูตร 4.09 0.51 มาก 
3. ดา้นการเรียนการสอน 4.12 0.47 มาก 
4. ดา้นการใหบ้ริการผูเ้รียน 4.08 0.54 มาก 
5. ดา้นการจดักิจกรรมผูเ้รียน 4.16 0.47 มาก 
6. ดา้นสังคมกลุ่มเพื่อน 3.41 0.32 มาก 

รวม 3.98 0.39 มาก 
 

 จากตารางท่ี 12 จะเห็นได้ว่า ระดับการรับรู้สภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ของ
นักเรียนในโรงเรียนโสตศึกษาของครูโดยรวมในระดับมาก  (�̅� = 3.98, S.D. = 0.39) และเม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า อยู่ในระดบัมากทุกด้านโดยดา้นการจดักิจกรรมผูเ้รียนมีค่าเฉล่ียมาก
ท่ีสุด (�̅� = 4.16, S.D. = 0.47) รองลงมาคือ ด้านการเรียนการสอน  (�̅� = 4.12, S.D. = 0.47) และ 
ดา้นหลกัสูตร (�̅� = 4.09, S.D. = 0.51) ตามล าดบั ส่วนท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดคือ ดา้นสังคมกลุ่มเพื่อน 
(�̅� = 3.41, S.D. = 0.32) 
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ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ระดับการรับรู้สภาพแวดล้อมที่เอือ้ต่อการเรียนรู้ของนักเรียน
ในโรงเรียนโสตศึกษาของนักเรียน (n = 284) 
 ผูว้ิจยัได้ศึกษาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักเรียนในโรงเรียน 
โสตศึกษา โดยใชค้่าเฉล่ีย �̅� และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน(S.D.) ดงัปรากฏในตาราง 
ตารางท่ี 13 ค่าเฉล่ีย ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบัการรับรู้สภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้
ของนกัเรียนในโรงเรียนโสตศึกษาของนกัเรียน  ดา้นอาคารสถานท่ี (n = 284) 
สภาพแวดล้อมทีเ่อือ้ต่อการเรียนรู้ของนักเรียนในโรงเรียนโสตศึกษา 

ด้านอาคารสถานที ่ 
ระดับการรับรู้ 

�̅� S.D. แปลผล 
1 หอ้งเรียนท่ีท่านเรียนมีความสะอาด และมีระบบระบายอากาศ

ท่ีดี 
4.18 0.79 มาก 

2 แสงสวา่ง สีผนงั ฝ้า และเพดาน มีสภาพท่ีเหมาะสมกบัการ
เรียนรู้ 

3.88 0.91 มาก 

3 ขนาดของหอ้งเรียนท่ีท่านเรียน มีสภาพไม่แออดั เหมาะกบัการ
เรียนรู้ 

4.03 0.84 มาก 

4 หอ้งเรียนท่ีท่านเรียนไม่มีส่ิงรบกวน เช่น กล่ิน เสียง และควนั
ไอเสียรถ 

3.66 1.21 มาก 

5 โรงเรียนท่ีท่านเรียนมีความสะอาด ไม่มีขยะ และส่ิงปฏิกลู 3.83 1.00 มาก 
6 อาคารและห้องเรียน มีสภาพท่ีเหมาะสมกบัการจดักิจกรรมการ

เรียนการสอนของท่าน 
4.08 0.88 มาก 

7 โรงเรียนท่ีท่านเรียนมีท่ีพกัผอ่นในระหวา่งพกัการเรียน 
การสอน 

4.07 0.98 มาก 

8 โรงเรียนท่ีท่านเรียนมีบริการสนบัสนุนการเรียนการสอน              
ท่ีสามารถไปใชบ้ริการ เช่น หอ้งสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ 

4.28 0.87 มาก 

9 หอ้งน ้ามีความสะอาด และเพียงพอต่อการใหบ้ริการ 3.89 0.96 มาก 
10 เคร่ืองกีฬา อุปกรณ์กีฬา สนามกีฬา มีความเพียงพอต่อ 

การใหบ้ริการส าหรับนกัเรียนทุกคนในโรงเรียน 
4.11 0.80 มาก 

11 สภาพแวดลอ้มในบริเวณโรงเรียน มีการบ ารุงรักษาใหส้วยงาม
อยูเ่สมอ 

3.91 1.00 มาก 

รวม 3.99 0.57 มาก 
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 จากตารางท่ี 13 จะเห็นไดว้า่ นกัเรียนมีระดบัการรับรู้สภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้
ของนกัเรียนในโรงเรียนโสตศึกษาดา้นอาคารสถานท่ีอยูใ่นระดบัมาก (�̅� = 3.99, S.D. = 0.57) และ
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ โรงเรียนมีบริการสนบัสนุนการเรียนการสอนท่ีสามารถไปใชบ้ริการ 
เช่น ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด (�̅� = 4.28, S.D. = 0.87) รองลงมาคือ ห้องเรียน
มีความสะอาด และมีระบบระบายอากาศท่ีดี (�̅� = 4.18, S.D. = 0.79) และเคร่ืองกีฬาอุปกรณ์ กีฬา 
สนามกีฬามีความเพียงพอต่อการให้บริการส าหรับนักเรียนทุกคนในโรงเรียน (�̅� = 4.11,  
S.D. = 0.80) ) ตามล าดบั ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดคือ ห้องเรียนท่ีท่านเรียนไม่มีส่ิงรบกวน เช่น 
กล่ิน เสียง และควนัไอเสียรถ (�̅� = 3.66, S.D. = 1.21) 
 
ตารางท่ี 14 ค่าเฉล่ีย ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบัการรับรู้สภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้
ของนกัเรียนในโรงเรียนโสตศึกษาของนกัเรียน  ดา้นหลกัสูตร(n = 284) 
สภาพแวดล้อมทีเ่อือ้ต่อการเรียนรู้ของนักเรียนในโรงเรียนโสตศึกษา 

ด้านหลกัสูตร 
ระดับการรับรู้ 

�̅� S.D. แปลผล 
1 หลกัสูตรท่ีท่านเรียนสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ 4.21 0.76 มาก 
2 หลกัสูตรท่ีท่านเรียนสอดคลอ้งกบัชีวติประจ าวนัของท่าน 4.19 0.82 มาก 
3 หลกัสูตรท่ีท่านเรียนมีความเหมาะสมกบัระยะเวลา 4.02 0.83 มาก 
4 หลกัสูตรท่ีท่านเรียนมีการปรับปรุงอยา่งสม ่าเสมอ 3.94 0.92 มาก 
5 เน้ือหาวชิาท่ีท่านเรียนมีความยากง่ายเหมาะสมกบัตวัท่าน 3.98 0.91 มาก 
6 หลกัสูตรของโรงเรียนท่ีท่านเรียนสามารถช่วยส่งเสริมให้ท่าน

เกิดการเรียนรู้และพฒันาตนเองได ้
4.11 0.82 มาก 

7 เน้ือหาของหลกัสูตรท่ีท่านเรียนมีการปรับปรุงอยา่งเหมาะสมกบั
ตวัท่าน 

3.94 0.86 มาก 

8 หลกัสูตรท่ีท่านเรียนและรายวชิาต่างๆ มีทั้งหลกัสูตรแกนกลาง 
และหลกัสูตรเฉพาะสถานศึกษา 

3.92 0.91 มาก 

9 โรงเรียนของท่านไดจ้ดัหลกัสูตรทอ้งถ่ินใหท้่านเรียนในทุก ๆ ปี 3.92 0.88 มาก 

10 หลกัสูตรท่ีท่านไดเ้รียนสามารถสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่ง
โรงเรียน ชุมชน และครอบครัว 

4.17 0.90 มาก 

รวม 4.04 0.54 มาก 
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 จากตารางท่ี 14 จะเห็นไดว้า่ นกัเรียนมีระดบัการรับรู้สภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้
ของนกัเรียนในโรงเรียนโสตศึกษาดา้นหลกัสูตรอยูใ่นระดบัมาก (�̅� = 4.04, S.D. = 0.54) และเม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า หลกัสูตรท่ีท่านเรียนสอดคล้องกับความต้องการ มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด  
(�̅� = 4.21, S.D. = 0.76) รองลงมาคือ หลกัสูตรท่ีท่านเรียนสอดคล้องกับชีวิตประจ าวนัของท่าน  
(�̅� = 4.19, S.D. = 0.82) และหลกัสูตรท่ีท่านไดเ้รียนสามารถสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งโรงเรียน 
ชุมชน และครอบครัว (�̅� = 4.17, S.D. = 0.90) ตามล าดบั ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ โรงเรียน
ของท่านไดจ้ดัหลกัสูตรทอ้งถ่ินใหท้่านเรียนในทุก ๆ ปี (�̅� = 3.92, S.D. = 0.88) 

 
ตารางท่ี 15 ค่าเฉล่ีย ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบัการรับรู้สภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้
ของนกัเรียนในโรงเรียนโสตศึกษาของนกัเรียน ดา้นการเรียนการสอน (n = 284) 
สภาพแวดล้อมทีเ่อือ้ต่อการเรียนรู้ของนักเรียนในโรงเรียนโสตศึกษา 

ด้านการเรียนการสอน 
ระดับการรับรู้ 

�̅� S.D. แปลผล 
1 ผูส้อนก าหนดเป้าหมายการเรียนรู้ และมีการประเมินผลอยา่ง

ถูกตอ้ง 
3.93 0.92 มาก 

2 เทคนิคการสอนของครูผูส้อน ท าใหท้่านมีความสนใจและอยากท่ี
จะเรียน 

4.13 0.74 มาก 

3 ครูผูส้อนมีการใชส่ื้อ นวตักรรมท่ีทนัสมยัเขา้มาช่วยในการ
จดัการเรียนการสอน 

3.95 0.99 มาก 

4 ครูผูส้อนมีการจดัการเรียนการสอนอยา่งเป็นระบบ เป็นขั้นตอน 4.08 0.72 มาก 
5 ครูผูส้อนช่วยแนะน าใหท้่านแสวงหาความรู้ไดด้ว้ยตนเอง 4.07 0.85 มาก 
6 ครูผูส้อนให้นกัเรียนทุกคนมีโอกาสแสดงความคิดเห็นอยา่งเตม็ท่ี 3.86 1.04 มาก 
7 ครูผูส้อนในรายวชิาต่าง ๆมีการสอดแทรกเก่ียวกบัคุณธรรมและ

จริยธรรม 
4.03 0.83 มาก 

8 ในแต่ละรายวชิาท่ีท่านเรียน ครูผูส้อน มีวธีิการสอนท่ีแตกต่างกนั
ท าใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้และเขา้ใจ 

4.08 0.76 มาก 

รวม 4.02 0.58 มาก 
 

 จากตารางท่ี 15 จะเห็นไดว้า่ นกัเรียนมีระดบัการรับรู้สภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้
ของนกัเรียนในโรงเรียนโสตศึกษาดา้นการเรียนการสอนอยูใ่นระดบัมาก (�̅� = 4.02, S.D. = 0.58) 
และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ เทคนิคการสอนของครูผูส้อน ท าให้ท่านมีความสนใจและอยากท่ี
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จะเรียนมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด (�̅� = 4.13, S.D. = 0.74) รองลงมาคือ ครูผู ้สอนมีการจัดการเรียน 
การสอนอย่างเป็นระบบเป็นขั้นตอน และในแต่ละรายวิชาท่ีท่านเรียน ครูผูส้อน มีวิธีการสอนท่ี
แตกต่างกนัท าให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้และเขา้ใจ (�̅� = 4.08, S.D. = 0.72) และครูผูส้อนช่วยแนะน าให้
ท่านแสวงหาความรู้ไดด้ว้ยตนเอง (�̅� = 4.07, S.D. = 0.85) ตามล าดบั ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด 
คือ ครูผูส้อนใหน้กัเรียนทุกคนมีโอกาสแสดงความคิดเห็นอยา่งเตม็ท่ี (�̅� = 3.86, S.D. = 1.04) 

 
ตารางท่ี 16 ค่าเฉล่ีย ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบัการรับรู้สภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้
ของนกัเรียนในโรงเรียนโสตศึกษาของนกัเรียน ดา้นการใหบ้ริการผูเ้รียน (n = 284) 
สภาพแวดล้อมทีเ่อือ้ต่อการเรียนรู้ของนักเรียนในโรงเรียนโสตศึกษา 

ด้านการให้บริการผู้เรียน 
ระดับการรับรู้ 

�̅� S.D. แปลผล 
1 การใหบ้ริการสัญญาณอินเตอร์เน็ตครอบคลุมภายในโรงเรียน 3.81 1.10 มาก 
2 โรงเรียนจดัสวสัดิการต่างๆ เช่น ทุนการศึกษา อาหารกลางวนั 

ร้านคา้สหกรณ์ 
4.17 0.90 มาก 

3 โรงเรียนจดัใหมี้ระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน เช่น การเยีย่มบา้น 3.83 1.04 มาก 
4 การบริการดา้นการจราจรทั้งภายในและบริเวณโดยรอบโรงเรียน 

มีความสะดวกปลอดภยั 
4.12 0.92 มาก 

5 โรงเรียนจดัการใหบ้ริการดา้นการตรวจโรค และการประกนั
อุบติัเหตุ 

4.16 0.91 มาก 

6 โรงเรียนจดับริการดา้นสุขภาพอนามยั หอ้งพยาบาลใหน้กัเรียน
อยา่งเหมาะสม 

4.01 0.96 มาก 

7 โรงเรียนท่ีท่านเรียนมีโรงอาหาร อาหาร และท่ีนัง่ ไวใ้หบ้ริการ
อยา่งเพียงพอ 

4.05 0.91 มาก 

8 โรงเรียนมีจุดบริการใหน้ ้าด่ืมส าหรับนกัเรียนอยา่งเพียงพอ
เหมาะสม 

3.89 1.05 มาก 

รวม 4.00 0.61 มาก 
 

 จากตารางท่ี 16 จะเห็นไดว้า่ นกัเรียนมีระดบัการรับรู้สภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้
ของนักเรียนในโรงเรียนโสตศึกษาด้านการให้บ ริการผู ้เรียน อยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.00,  
S.D. = 0.61) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า โรงเรียนจดัสวสัดิการต่างๆ เช่น ทุนการศึกษา อาหาร
กลางวนั ร้านคา้สหกรณ์มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด (�̅� = 4.17, S.D. = 0.90) รองลงมาคือ โรงเรียนจดัการ
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ให้บริการดา้นการตรวจโรค และการประกนัอุบติัเหตุ (�̅� = 4.16, S.D. = 0.91) และการบริการดา้น
การจราจรทั้งภายในและบริเวณโดยรอบโรงเรียน มีความสะดวกปลอดภยั (�̅� = 4.12, S.D. = 0.92) 
ตามล าดบั ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดคือ การให้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ตครอบคลุมภายใน
โรงเรียน (�̅� = 3.81, S.D. = 1.10) 
 
ตารางท่ี 17 ค่าเฉล่ีย ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบัการรับรู้สภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้
ของนกัเรียนในโรงเรียนโสตศึกษา ของนกัเรียนดา้นการจดักิจกรรมผูเ้รียน (n = 284) 
สภาพแวดล้อมทีเ่อือ้ต่อการเรียนรู้ของนักเรียนในโรงเรียนโสตศึกษา 

ด้านการจัดกจิกรรมผู้เรียน 
ระดับการรับรู้ 

�̅� S.D. แปลผล 
1 โรงเรียนท่ีท่านเรียนมีการจดักิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ อยา่ง

สม ่าเสมอ 
4.29 0.79 มาก 

2 กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีโรงเรียนจดัใหแ้ก่ท่าน ช่วยท าใหท้่านมี
ความสามารถเพิ่มมากข้ึน 

4.02 0.87 มาก 

3 ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ครู อาจารย ์จะใหน้กัเรียนเขา้มามี
ส่วนร่วมทุกคร้ังในการวางแผน 

4.02 0.76 มาก 

4 กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีโรงเรียนจดัข้ึน ท าใหท้่านมีความสุขและ
สนุกสนาน 

4.15 0.73 มาก 

5 กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน ท่ีโรงเรียนจดัให ้ท าใหท้่านเกิดการ
พฒันาความถนดัและพฒันาตามความสนใจของบุคคล 

4.10 0.76 มาก 

6 กิจกรรมนอกชั้นเรียนช่วยส่งเสริมการเพิ่มพูนประสบการณ์ของ
ท่าน 

4.02 0.77 มาก 

7 กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนท าใหท้่านไดรั้บการพฒันา เช่น 
บุคลิกภาพ เจตคติ และค่านิยม 

3.89 0.94 มาก 

8 กิจกรรมต่างๆของโรงเรียนช่วยส่งเสริมการเตรียมความพร้อมท่ี
จะน าไปใชใ้นอนาคต 

4.09 0.79 มาก 

รวม 4.07 0.52 มาก 
 

 จากตารางท่ี 17 จะเห็นไดว้า่ นกัเรียนมีระดบัการรับรู้สภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้
ของนักเรียนในโรงเรียนโสตศึกษาด้านการจัดกิจกรรมผู ้เรียนอยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.07,  
S.D. = 0.52) และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า โรงเรียนท่ีท่านเรียนมีการจดักิจกรรมส่งเสริมการ
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เรียนรู้อย่างสม ่าเสมอมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด (�̅� = 4.29, S.D. = 0.79) รองลงมาคือ กิจกรรมต่าง ๆ ท่ี
โรงเรียนจดัข้ึน ท าให้ท่านมีความสุขและสนุกสนาน (�̅� = 4.15, S.D. = 0.73) และกิจกรรมต่าง ๆ 
ของโรงเรียนท่ีโรงเรียนจดัให้ ท าให้ท่านเกิดการพฒันาความถนดัและพฒันาตามความสนใจของ
บุคคล(�̅� = 3.89, S.D. = 0.94) ตามล าดับ ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดคือ กิจกรรมต่าง ๆ ของ
โรงเรียนท าใหท้่านไดรั้บการพฒันา เช่น บุคลิกภาพ เจตคติ และค่านิยม (�̅� = 3.89, S.D. = 0.94) 
 

ตารางท่ี 18 ค่าเฉล่ีย ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบัการรับรู้สภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้
ของนกัเรียนในโรงเรียนโสตศึกษาของนกัเรียน ดา้นสังคมกลุ่มเพื่อน (n = 284) 
สภาพแวดล้อมทีเ่อือ้ต่อการเรียนรู้ของนักเรียนในโรงเรียนโสตศึกษา 

ด้านสังคมกลุ่มเพ่ือน 
ระดับการรับรู้ 

�̅� S.D. แปลผล 
1 กลุ่มเพื่อนของท่านชอบท่ีจะมีการทะเลาะเบาะแวง้อยูเ่ป็น

ประจ า 
1.85 0.74 นอ้ย 

2 นกัเรียนในโรงเรียน แต่ละระดบัชั้นชอบท่ีจะขดัแยง้กนั 1.89 0.72 นอ้ย 
3 กลุ่มเพื่อนของท่านมีการใหค้วามช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัเป็น

อยา่งดี 
4.05 0.87 มาก 

4 ความสัมพนัธ์ของกลุ่มเพื่อนมีความเหนียวแน่นระหวา่งกนัอยา่ง
ลึกซ้ึง 

4.15 0.87 มาก 

5 เม่ือมีใครก็ตามท่ีเดือดร้อนหรือเป็นทุกข ์กลุ่มเพื่อนจะให้ความ
ช่วยเหลืออยา่งเร่งด่วน 

4.00 0.89 มาก 

6 เพื่อนสนิทของท่านช่วยกนัท าใหผ้ลการเรียนของท่านดีข้ึน 4.10 0.80 มาก 
7 ในบรรดากลุ่มเพื่อนของท่านท่ีสนิทกนัจะมีกิจกรรมร่วมกนั

อยา่งสม ่าเสมอ เช่น อ่านหนงัสือ ท าการบา้น ร่วมกิจกรรมของ
โรงเรียน 

4.01 0.94 มาก 

8 กลุ่มเพื่อนท่ีท่านมีความสนิทสนมดว้ย สามารถใหค้  าปรึกษา
และไวใ้จไดใ้นทุกเร่ือง 

3.98 0.94 มาก 

รวม 3.50 0.42 มาก 
 

 จากตารางท่ี 18 จะเห็นไดว้า่ นกัเรียนมีระดบัการรับรู้สภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้
ของนักเรียนในโรงเรียนโสตศึกษาดา้นสังคมกลุ่มเพื่อนอยู่ในระดบัมาก (�̅� = 3.50, S.D. = 0.42) 
และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ความสัมพนัธ์ของกลุ่มเพื่อนมีความเหนียวแน่นระหวา่งกนัอยา่ง
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ลึกซ้ึงมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด (�̅� = 4.15, S.D. = 0.87) รองลงมาคือ เพื่อนสนิทของท่านช่วยกนัท าให้ผล
การเรียนของท่านดีข้ึน (�̅� = 4.10, S.D. = 0.80) และความสัมพนัธ์ของกลุ่มเพื่อนมีความเหนียว
แน่นระหว่างกันอย่างลึกซ้ึง (�̅� = 4.05, S.D. = 0.87) ตามล าดับ ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดคือ 
กลุ่มเพือ่นของท่านชอบท่ีจะมีการทะเลาะเบาะแวง้อยูเ่ป็นประจ า (�̅� = 1.85, S.D. = 0.74) 
 

ตารางท่ี 19 ค่าเฉล่ีย ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบัการรับรู้สภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้
ของนกัเรียนในโรงเรียนโสตศึกษา ของนกัเรียนโดยรวม (n = 284) 

สภาพแวดล้อมทีเ่อือ้ต่อการเรียนรู้ของ
นักเรียนในโรงเรียนโสตศึกษา 

ระดับการรับรู้ 
�̅� S.D. แปลผล 

1. ดา้นอาคารสถานท่ี 3.99 0.57 มาก 
2. ดา้นหลกัสูตร 4.04 0.54 มาก 
3. ดา้นการเรียนการสอน 4.02 0.58 มาก 
4. ดา้นการใหบ้ริการผูเ้รียน 4.00 0.61 มาก 
5. ดา้นการจดักิจกรรมผูเ้รียน 4.07 0.52 มาก 
6. ดา้นสังคมกลุ่มเพื่อน 3.50 0.42 มาก 

รวม 3.94 0.46 มาก 
  

จากตารางท่ี 19 จะเห็นได้ว่า ระดับการรับรู้สภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ของ
นกัเรียนในโรงเรียนโสตศึกษาของนกัเรียนโดยรวมอยู่ในระดบัมาก (�̅� = 3.94, S.D. = 0.46) และ
เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า อยู่ในระดบัมากทุกดา้น โดยดา้นการจดักิจกรรมผูเ้รียนมีค่าเฉล่ีย
มากท่ี สุด  (�̅� = 4.07, S.D. = 0.52) รองลงมาคือ ด้านหลักสูตร  (�̅� = 4.04, S.D. = 0.54) และ 
ดา้นการเรียนการสอน (�̅� = 4.02, S.D. = 0.58) ตามล าดบั ส่วนท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดคือ ดา้นสังคม
กลุ่มเพื่อน (�̅� = 3.50, S.D. = 0.42) 
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ตอนที ่4 ผลการเปรียบเทยีบระดับการรับรู้สภาพแวดล้อมทีเ่อือ้ต่อการเรียนรู้ของ
นักเรียนในโรงเรียนโสตศึกษาตามระดับการรับรู้ของครูและนักเรียน 

 
ตารางท่ี 20 ผลการเปรียบเทียบสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ของนกัเรียนในโรงเรียนโสตศึกษา 
ตามระดบัการรับรู้ของครูและนกัเรียน โดยรวม (n = 381) 

สภาพแวดล้อมของโรงเรียน 
ครู (n = 97) นักเรียน (n = 284) 

t Sig 
�̅� S.D. �̅� S.D. 

1. ดา้นอาคารสถานท่ี 4.03 0.52 3.99 0.57 -.474 .636 
2. ดา้นหลกัสูตร 4.09 0.51 4.04 0.54 -773 .440 
3. ดา้นการเรียนการสอน 4.12 0.47 4.02 0.58 -1.531 .127 
4. ดา้นการใหบ้ริการผูเ้รียน 4.08 0.54 4.00 0.61 -1.062 .289 
5. ดา้นการจดักิจกรรมผูเ้รียน 4.16 0.47 4.07 0.52 -1.510 .132 
6. ดา้นสังคมกลุ่มเพื่อน 3.41 0.32 3.50 0.42 2.221* .027 

รวม 3.98 0.39 3.94 0.46 -.815 .415 
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

จากตารางท่ี 20 จะเห็นได้ว่า ระดับการรับรู้สภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ของ
นกัเรียนในโรงเรียนโสตศึกษาของครูและนกัเรียนโดยรวมแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั .05 และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ระดบัการรับรู้สภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้
ของนักเรียนในโรงเรียนโสตศึกษาของครูและนักเรียนด้านสังคมกลุ่มเพื่อนแตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติระดบั .05  
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ตอนที ่5 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัระดับการรับรู้สภาพแวดล้อมทีเ่อือ้ต่อการ
เรียนรู้ของนักเรียนในโรงเรียนโสตศึกษา จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารในสถานศึกษา  
 ผู ้วิจัย ได้ ศึกษาเอกสาร ต ารา งานวิจัย  และบทความวิชาการท่ี เก่ี ยวข้องกับ
สภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ของนกัเรียนในโรงเรียนโสตศึกษา เพื่อน ามาใช้เป็นแนวทางใน
การสร้างประเด็นการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารโรงเรียนโสตศึกษา จ านวน 7 คน โดยผลการสัมภาษณ์
สรุปผลได ้ดงัน้ี  

 

 ประเด็นค าถามที่ 1 สภาพแวดล้อมด้านอาคารสถานที่ ได้แก่ การจัดห้องเรียน ห้องน ้า 
สนามกฬีา และสภาพแวดล้อมโดยรอบบริเวณโรงเรียนเป็นอย่างไร 
 1. สภาพแวดลอ้มดา้นอาคารสถานท่ีโดยภาพรวม 

ด้านกายภาพของนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยินจะเหมือนคนปกติทัว่ไป 
ดงันั้น ในเร่ืองของอาคารสถานท่ีปรับให้ใกลเ้คียงกบัโรงเรียนทัว่ไป พื้นท่ีในการสร้างโรงเรียนตอ้ง
มีพื้นท่ีเพียงพอต่อการใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ เช่น อาคารเรียน อาคารประกอบต่าง ๆ บริเวณ
โรงเรียนมีตน้ไมใ้หญ่เพื่อให้ร่มเงา มีไมด้อกไมป้ระดบัท่ีสวยงามเหมาะสม มีท่ีว่างส าหรับใช้เป็น
สนามเด็กเล่น หรือสนามกีฬา อาคารเรียนอาคารประกอบต่าง ๆ ตอ้งมีความมัน่คงแขง็แรงใชง้านได้
ทุกฤดูกาล เหมาะกบัสภาพการใช้งาน โดยเฉพาะอาคารอเนกประสงค์ โรงอาหารมีอากาศถ่ายเท  
มีแสงสว่างเพียงพอ ส่ิงส าคญัคือการเน้นในเร่ืองของความปลอดภยั เพราะเด็กนักเรียนท่ีมีความ
บกพร่องทางการไดย้ินมีตั้งแต่ระดบัชั้นอนุบาลไปจนถึงระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 6 มีการใชส้ัญญาณ
ไฟในการเตือน เช่น เวลาเคารพธงชาติในตอนเชา้ จะมีสัญญาณไฟสีเหลืองกระพริบเพื่อให้นกัเรียน
ทุกคนทราบว่าจะตอ้งเขา้แถวเคารพธงชาติ หรือสัญญาณไฟสีแดงกระพริบเตือนภยัเม่ือเกิดเหตุ
ฉุกเฉิน สัญญาณเหล่าน้ีจะต้องมองเห็นได้อย่างชัดเจน และนักเรียนส่วนใหญ่จะต้องพกัอยู่ใน
โรงเรียนตลอด 24 ชั่วโมง เม่ือเกิดเหตุฉุกเฉินนักเรียนสามารถช่วยเหลือตนเอง ได้  นอกจากน้ี 
ควรมีส่ิงอ านวยความสะดวกเพื่อการติดต่อและป้องกันอนัตรายท่ีอาจเกิดกับนักเรียนท่ีมีความ
บกพร่องทางการไดย้ินท่ีอยูใ่นห้องท่ีปิดหรือล็อคประตู เพราะไม่สามารถเรียกหรือตะโกน ขอความ
ช่วยเหลือจากบุคคลท่ีอยูน่อกห้อง ไดแ้ก่ ออดติดหนา้ประตู ท่ีเม่ือกดออดแลว้ จะเกิดไฟกระพริบใน
ห้องตรงบริเวณท่ีนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้ินเห็นไดง่้าย เพื่อแจง้ให้นกัเรียนท่ีมีความ
บกพร่องทางการไดย้นิเปิดประตู หรือติดต่อกบัคนขา้งนอก ช่องวา่งท่ีดา้นล่างระหวา่งประตูกบัพื้น
ห้อง เพื่อให้บุคคลนอกห้องสามารถสอดเอกสารเข้าไปส่ือสาร  กับนักเรียนท่ีมีความบกพร่อง
ทางการไดย้ินหรือให้นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้ินส่งเอกสารติดต่อกบัคนขา้งนอกได ้
และออดในห้อง ท่ีเม่ือนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้ินกด จะเกิดเสียงพูด หรือสัญญาณท่ี
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บอกให้คนภายนอกรู้ว่านักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้ินติดอยู่ในห้อง และตอ้งการความ
ช่วยเหลือ เพราะไม่สามารถออกมาดว้ยตนเองได ้(ไม่สบาย ประตูห้องเสีย ฯลฯ) ซ่ึงมีรายละเอียด
การสัมภาษณ์ดงัน้ี 

 
“ปรับให้ใกลเ้คียงกบัโรงเรียนทัว่ไป เน้นในเร่ืองความปลอดภยั เป็นส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุด 

เพราะเด็กจะมีตั้งแต่เด็กเล็กอนุบาลถึงมธัยมศึกษาปีท่ี 6” 
(ผูใ้หส้ัมภาษณ์คนท่ี 1) 

“โรงเรียนรับเด็กตั้งแต่ระดบัอนุบาลไปจนถึงมธัยมศึกษาปีท่ี 6 เด็กท่ีมาอยู่โรงเรียนน้ี
ส่วนมาเป็นเด็กประจ า การดูแลคือตอ้งมีความปลอดภยั อาคารเรียนควรจะโปร่ง ไม่ควรมีซอก 
มองเห็นไดร้อบดา้น และมีส่ิงอ านวยความสะดวก ส่ือสารกบัเด็กหูหนวกใหรู้้วา่ ประกาศอะไร เกิด
อะไรข้ึน มีสัญญาณไฟท่ีเอ้ือ เพราะวา่ตอนน้ีเป็นยคุ IT” 

(ผูใ้หส้ัมภาษณ์คนท่ี 2) 
“โดยทัว่ไปของเด็กหูหนวกก็จะคล้ายกับเด็กปกติ ในเร่ืองของอาคารเรียน หอนอน

จะตอ้งมีความปลอดภยั เพราะวา่เด็กจะตอ้งพกัอาศยัอยูใ่นโรงเรียนตลอด 24 ชัว่โมง และ สัญญาณ
ท่ีให้เด็กไดม้องเห็นชดัเจน อาจจะเป็นสัญญาณไฟ เพื่อเวลาเกิดเหตุไฟไหม ้เหตุฉุกเฉินท่ีตอ้งการ
ความช่วยเหลือสัญญาณเตือนภยัใหก้บัเด็ก เพื่อเด็กจะไดช่้วยเหลือตนเอง”   

(ผูใ้หส้ัมภาษณ์คนท่ี 3) 
“โรงเรียนรับเด็กตั้งแต่ระดบัอนุบาลไปจนถึงมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ตอ้งมีความปลอดภยั

มองเห็นไดร้อบดา้น” 
(ผูใ้หส้ัมภาษณ์คนท่ี 4) 

“ภายนอกของเด็กหูหนวกคล้ายกบัเด็กปกติ อาคารเรียนตอ้งไม่มีมุมอบั มองเห็นได้
รอบดา้น และหอนอนจะตอ้งมีความปลอดภยั มีสัญญาณเตือนภยัท่ีมองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน 

(ผูใ้หส้ัมภาษณ์คนท่ี 5) 
“เด็กหูหนวกก็จะเหมือนเด็กปกติทัว่ไปเพียงแต่ต่างกนัท่ีการไดย้ิน ส่ิงท่ีจะเอ้ือกบัเด็ก 

หูหนวก คือ การใช้สายตา เช่น สัญญาณไฟ สัญญาณเตือนอนัตราย สัญญาณต่างๆเวลาเกิดเหตุ
ฉุกเฉิน และเนน้เร่ืองความปลอดภยั การช่วยเหลือตวัเอง” 

(ผูใ้หส้ัมภาษณ์คนท่ี 6) 
“เด็กหูหนวกในโรงเรียนมีตั้งแต่ระดบัอนุบาลไปจนถึงมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ตอ้งดูแลอยา่ง

เป็นพิเศษในเร่ืองความปลอดภยั เช่น สนามเด็กเล่นเพราะว่าเด็กเล่นกนัจะไม่สนใจอะไร ไม่ระวงั
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คิดถึงผลท่ีตามมา การคาดการณ์ การวางแผน การป้องกนัตวัเอง บางคร้ังเล่นสนุกเกินขอบเขต เล่น
รุนแรงจนเลยเถิดส าหรับเด็กหูหนวก และตอ้งมองเห็นไดร้อบดา้น” 

(ผูใ้หส้ัมภาษณ์คนท่ี 7) 

 
2. การจดัหอ้งเรียนของโรงเรียนโสตศึกษา  

2.1. จดัห้องเรียนแบบสองภาษาตามโครงการการสอนแบบสองภาษาตามแนว
การศึกษาวอลดอร์ฟ จะแบ่งออกเป็น ระดับชั้ นอนุบาล และระดับประถมศึกษาปีท่ี 1 – ระดับ
ประถมศึกษาปีท่ี 3 โดยห้องเรียนระดับชั้ นอนุบาลจะเน้นไปท่ีการเรียนรู้แบบธรรมชาติ ไม่มี
กระดานด า แต่จะมีมุมต่างๆ ให้เด็กไดเ้รียนรู้ ไดเ้ป็นอิสระท่ีจะคิดและสร้างสรรค ์หรือหากเด็ก ๆ 
ตอ้งการเล่นตุ๊กตา เล่นรถ ในห้องก็จะมีขา้วของท่ีท าจากธรรมชาติให้ประดิษฐด์ดัแปลงเล่น เช่น ผา้
หลากสี ท่อนไม ้เปลือกไม ้ลูกสน เป็นตน้ ทุกอยา่งจะถูกก าหนดให้เป็นไดส้ารพดัตามแต่ใจเด็ก ๆ 
จะคิดฝันให้ออกมาเป็นอะไร หรือก าลงัเล่นอะไร เช่น การวาดรูปดว้ยสีน ้ า ป้ันดินเหนียว ปลูกผกั 
ปลูกตน้ไม ้ท าอาหาร งานฝีมือ ลา้งจาน เป็นตน้  และระดบัประถมศึกษาปีท่ี 1 – ระดบัประถมศึกษา
ปีท่ี 3 แบ่งออกเป็น 2 ห้อง ห้องเรียนหลกัและห้องกิจกรรม ห้องเรียนหลกัจะใชส้อนในช่วงเชา้ จดั
โต๊ะ เกา้อ้ี เป็นรูปตวั U มีกระดานด า สมุดวาดเขียน สีเทียน ชอร์ค ส่วนห้องกิจกรรมใชส้อนในช่วง
บ่ายเป็นกิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต เช่น วาดภาพสีน ้ า ท าอาหาร แต่ถา้เป็นกิจกรรมท่ีมี
การเคล่ือนไหวจะจดักิจกรรมนอกหอ้งเรียน เช่น สนามฟุตบอล หรือใตอ้าคาร  

2.2 จดัห้องเรียนตามกลุ่มสาระภาษาไทย คอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ พุทธศาสนา
และสังคม การงานอาชีพ ศิลปะ เพราะนกัเรียนตอ้งเดินเรียน ไม่มีห้องเรียนประจ า ตามตารางสอน 
เช่น วิชาภาษาไทย เด็กนกัเรียนจะเดินไปเรียนห้องท่ีครูวิชาภาษาไทยจดัไวส้ าหรับการเรียน หรือ
หอ้งเรียนศิลปะอาจจะใชเ้รียนงานอาชีพ งานจิตรกรรม วชิาพละศึกษาจะเรียนท่ีสนามบาสเกตบอล 
สนามเปตอง สนามตะกร้อ สนามฟุตบอล  ซ่ึงทางโรงเรียนพยายามท่ีจะจดัสภาพแวดลอ้มให้เอ้ือ
ท่ีสุดต่อนกัเรียน เพราะเด็กนกัเรียนประถมศึกษาปีท่ี 4 ถึงมธัยมศึกษาปีท่ี 6 จะตอ้งเดินเรียน 

 
“ห้องเรียนแบ่งออกเป็นห้องเรียนของโครงการการสอนแบบสองภาษาตามแนว

การศึกษา วอลดอร์ฟมีห้องท่ีใชเ้รียนและห้องท่ีท ากิจกรรมตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงป.3 ส่วนชั้นป.4 ถึง 
ม.6 หอ้งเรียนจดัเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใหน้กัเรียนเดินเรียนตามราชวชิา” 

(ผูใ้หส้ัมภาษณ์คนท่ี 1) 
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“เด็กอนุบาลถึงประถมศึกษาปีท่ี 3 เรียนตามโครงการการสอนแบบสองภาษาตามแนว
การศึกษาวอลดอร์ฟ จดัห้องเรียนให้ 2 ห้อง ห้องหน่ึงใช้เป็นห้องเรียนหลกั อีกห้องหน่ึงจดัให้ท า
กิจกรรมเก่ียวกบัในห้องเรียน และกิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตในตอนภาคบ่าย กิจกรรม
การเคล่ือนไหวก็จะจดักิจกรรมขา้งนอกห้องเรียนท่ีสนามฟุตบอล สนามบาสเกตบอลท่ีมีหลงัคาจะ
ไดไ้ม่ร้อนแดดแลว้แต่โอกาสในการจดักิจกรรมหรือใตอ้าคารเรียน ส าหรับประถมศึกษาปีท่ี 4 ถึง
มธัยมศึกษาปีท่ี 6 ใช้วิธีการเดินเรียน เช่น เรียนวิชาภาษาไทยก็จะเดินไปพบครูท่ีห้องภาษาไทย 
เรียนคอมพิวเตอร์ท่ีห้องคอมพิวเตอร์ เรียนการปฏิบัติการอาหารก็จะมาท่ีโรงอาหาร มัธยม 
ตอนปลายใช้ห้องเรียนศิลปะ เรียนงานอาชีพ งานจิตรกรรม วิชาพละศึกษาจะเรียนท่ีสนาม
บาสเกตบอล สนามเปตอง สนามตะกร้อ สนามฟุตบอล พยายามท่ีจะจดัสภาพแวดลอ้มให้เอ้ือท่ีสุด
ต่อนกัเรียน” 

(ผูใ้หส้ัมภาษณ์คนท่ี 2) 
“หอ้งเรียน จดัเป็นห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ภาษาไทย สังคม วทิยาศาสตร์ 

คอมพิวเตอร์ พละศึกษาเรียนท่ีสนามฟุตบอล ใตอ้าคารเรียน” 
(ผูใ้หส้ัมภาษณ์คนท่ี 3) 

“ห้องเรียน ส าหรับประถมศึกษาปีท่ี  4 ถึงมธัยมศึกษาปีท่ี 6 จะจดัห้องเรียนโดยมี 2 
ห้องเรียน ห้องเรียนท่ี 1 และห้องเรียนท่ี 2 เด็กประถมศึกษาปีท่ี 4 ถึงมธัยมศึกษาปีท่ี 6 จะใชว้ิธีการ
เดินเรียน เช่น เรียนวิชาภาษาไทยก็จะเดินไปพบครูท่ีห้องภาษาไทย เรียนคอมพิวเตอร์ท่ีห้อง
คอมพิวเตอร์ เรียนการปฏิบติัการอาหารมาท่ีโรงอาหาร” 

(ผูใ้หส้ัมภาษณ์คนท่ี 4) 
“เด็กได้เรียนในห้องเรียน จดัเป็นเหมือนห้องของกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ 

วทิยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคม เป็นสาระ 5 สาระหลกั มีส่ือการเรียนการสอน มีทุกอยา่ง เม่ือก่อนจะ
เป็นเหมือนหอ้งส่ือรวมแต่เพื่อความง่ายในการจดัการเรียนการสอนจะแยกออกมาแต่ละกลุ่มสาระ” 

(ผูใ้หส้ัมภาษณ์คนท่ี 5) 
“ห้องเรียนของท่ีน่ีแบ่งเป็น 2 อย่าง คือ เด็กอนุบาลจนถึงป.3 เป็นแนวการศึกษา 

วอลดอร์ฟ ส่วนป.4 ถึงม.6 เดินเรียน ห้องเรียนจดัตามสาระการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ ภาษาไทย  
พุทธศาสนา วทิยาศาสตร์ สังคม” 

(ผูใ้หส้ัมภาษณ์คนท่ี 6) 
“ห้องเรียนจดัเป็นเหมือนห้องของกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 

ภาษาไทย สังคม เป็นสาระ 5 สาระหลกั มีส่ือการเรียนการสอน” 
(ผูใ้หส้ัมภาษณ์คนท่ี 7) 
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 3. หอ้งน ้ามีต่อความเพียงพอ 
 ส้วมและท่ีปัสสาวะโรงเรียนจดัให้มีส้วมท่ีถูกสุขลกัษณะปราศจากเช้ือโรคและให้มี
อย่างเพียงพอกับจ านวนนักเรียน ฝึกให้นักเรียนใช้ได้อย่างถูกต้องและน าไปปฎิบัติท่ีบ้านได ้
สถานท่ีตั้งอยู่ห่างจากแหล่งน ้ าไม่น้อยกว่า 30 เมตร สะอาด ไม่มีกล่ินเหม็นรบกวน นักเรียนชาย 
นกัเรียนหญิงแยกออกจากกนั มีขนาดและจ านวนท่ีเหมาะสมกบัผูใ้ช ้ ไดรั้บการพฒันาปรับปรุงอยู่
เสมอ การดูแลเร่ืองความปลอดภยั เช่น แสงสวา่งที่เพียงพอ ไม่อยูใ่นท่ีเปล่ียว เป็นมุมอบัหรือไกล
เกินไป มีระบบระบายน ้ าเสีย และการระบายอากาศท่ีดี มีการซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ให้สามารถใชง้าน
ไดต้ลอดเวลา นอกจากน้ีการก าจดัขยะมูลฝอยและน ้าโสโครกการก าจดัขยะพิจารณาถึงลกัษณะของ
ขยะ ขยะแห้ง ขยะเปียก ขยะสด ก าจดัอย่างเหมาะสมท าลายอย่างปลอดภยั ไม่เป็นอนัตรายต่อ
ส่ิงแวดลอ้มในโรงเรียนและบริเวณโดยรอบ  
 

“ห้องน ้ าตอ้งสะอาด แยกหญิงและชาย ตอนน้ีมีการปรับให้เป็นชักโครก และมีการ
ซ่อมเพื่อใหใ้ชง้านไดทุ้กหอ้ง” 

(ผูใ้หส้ัมภาษณ์คนท่ี 1) 
 “ในหอ้งน ้าตอ้งมีแสงสวา่งท่ีเพียงพอ มีท่อระบายน ้า ไม่อุดตนั” 

(ผูใ้หส้ัมภาษณ์คนท่ี 2) 
 “ตอ้งสะอาด ไม่มีกล่ินเหม็น แยกนกัเรียนชาย นกัเรียนหญิง เนน้ความปลอดภยัมีการ
ท าความสะอาดอยูบ่่อย ๆ” 

(ผูใ้หส้ัมภาษณ์คนท่ี 3) 
 “หอ้งน ้าสะอาด ปราศจากเช้ือโรค มีการท าความสะอาด ไม่มีกล่ินเหมน็รบกวน” 

(ผูใ้หส้ัมภาษณ์คนท่ี 4) 
 “ต้องมีแสงสว่างไม่อยู่มุมอบั มีการดูแลรักษาตลอดเวลา รวมไปถึงการซ่อมบ ารุง
หอ้งน ้าใหใ้ชง้านได”้ 

(ผูใ้หส้ัมภาษณ์คนท่ี 5) 
 “ตอ้งใชไ้ดทุ้กห้อง แยกนกัเรียนชาย นกัเรียนหญิง มีการระบายอากาศท่ีดี ไม่ส่งกล่ิน
เหมน็” 

(ผูใ้หส้ัมภาษณ์คนท่ี 6) 
 “ถูกหลักสุขาภิบาล สะอาด ไม่มีกล่ินเหม็น แต่ก็มีห ้องน ้ าแต่ไม่อยูใ่นสภาพที่ใช้
บริการไดซ่ึ้งก าลงัอยูใ่นระหว่างการซ่อมบ ารุง” 

(ผูใ้หส้ัมภาษณ์คนท่ี 7) 
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 4. สนามกีฬาของโรงเรียนโสตศึกษา 
 สนามอยูด่า้นหน้าของโรงเรียนเพื่อใชเ้ป็นท่ีเรียนและฝึกซ้อมกีฬา การจดักิจกรรมต่าง 
ๆ ควรมีพื้นท่ีไม่ต ่ากวา่คร่ึงหน่ึงของพื้นท่ีโรงเรียน สนามเด็กเล่นควรแยกต่างหาก มีอุปกรณ์การเล่น
ท่ีสามารถจดัหาได ้มีการดูแลรักษาใหใ้ชง้านไดต้ลอดเวลาและมีความปลอดภยั สนามกีฬา อุปกรณ์
กีฬา เพียงพอต่อการใช้ และจดัให้นักเรียนมีโอกาสออกก าลังกายตามความเหมาะสมกับสภาพ
ร่างกาย อุปกรณ์กีฬา สนามกีฬาตอ้งคอยตรวจเช็คเพื่อป้องกนัอุบติัเหตุท่ีเกิดข้ึน 
 
 “สนบัสนุนใหน้กัเรียนเล่นกีฬาไม่วา่จะเป็นฟุตบอล แบดมินตนั วิง่ ตามความถนดัของ
นกัเรียน และสนบัสนุนใหน้กัเรียนเป็นนกักีฬา” 

(ผูใ้หส้ัมภาษณ์คนท่ี 1) 
 “โรงเรียนของเรามีอุปกรณ์กีฬา มีสนามกีฬาพร้อมให้เด็กใช ้เราหมัน่ดูแลอุปกรณ์โดย
ใหเ้ด็ก ๆ ช่วยกนัดูแล” 

(ผูใ้หส้ัมภาษณ์คนท่ี 2) 
 “ทางโรงเรียนมีสนามกีฬาใหน้กัเรียนไดเ้ล่น และมีหอ้งเก็บอุปกรณ์กีฬา” 

(ผูใ้หส้ัมภาษณ์คนท่ี 3) 
“โรงเรียนของเรามีทีมฟุตบอล เด็ก ๆ จะชอบเล่นฟุตบอล ในช่วงเยน็หลงัเลิกเรียน 

จะมาเล่นกนัท่ีสนาม บางทีก็ฝึกซอ้ม มีหอ้งเก็บอุปกรณ์” 
(ผูใ้หส้ัมภาษณ์คนท่ี 4) 

 “เด็ก ๆ ชอบเล่นกีฬา ทุกเยน็เด็กจะมาวิง่เล่นท่ีสนาม มีทั้งฟุตบอล วอลเล่ยบ์อล เด็กเล็ก
หน่อยก็วิง่เล่น กระโดดยาง” 

(ผูใ้หส้ัมภาษณ์คนท่ี 5) 
 “โรงเรียนสนับสนุนให้เด็กได้ใช้เวลาว่างในช่วงเย็นเล่นกีฬา และเด็กจะสนใจกีฬา
ฟุตบอล เรามีสนามฟุตบอลส าหรับเด็กทั้งฝึกซอ้ม และเล่น” 

(ผูใ้หส้ัมภาษณ์คนท่ี 6) 
 “มีอุปกรณ์การกีฬาแต่มีไม่มาก มีลูกฟุตบอล สนามฟุตบอล มีลูกขนไก่ บางทีตอนเช้า
จะมีกายบริหารใหเ้ด็ก ๆ ไดอ้อกก าลงักาย” 

(ผูใ้หส้ัมภาษณ์คนท่ี 7) 
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5. สภาพแวดลอ้มโดยรอบบริเวณโรงเรียนเป็นอยา่งไร 
สภาพแวดล้อมในบริเวณโรงเรียนปรับปรุงให้คงสภาพเดิ ม และมีการพัฒนา 

บ ารุงรักษาใหมี้สภาพท่ีน่าอยู ่
 
“โรงเรียนของเรามีบรรยากาศท่ีร่มร่ืนด้วยต้นไม้รอบ ๆ บริเวณโรงเรียนมีการ

บ ารุงรักษาตน้ไม ้ดอกไมใ้หเ้จริญเติบโตสวยงามมีสภาพท่ีน่าอยู ่น่าชม และน่ามอง” 
(ผูใ้หส้ัมภาษณ์คนท่ี 1) 

 “สภาพแวดลอ้มในบริเวณโรงเรียนมีความส าคญัต่อครูและเด็กนักเรียน จึงตอ้งหมัน่
ดูแลใหมี้สภาพท่ีสวยงามอยูต่ลอดเวลา มีการบ ารุงรักษาตน้ไม ้ไมด้อก ไมป้ระดบัใหเ้จริญเติบโต” 

(ผูใ้หส้ัมภาษณ์คนท่ี 2) 
 “ภายในโรงเรียนมีการจดัสวนหย่อม ไมด้อกไมป้ระดบัเพื่อความสวยงาม และมีการ
บ ารุงรักษาอาคาร สถานท่ีใหมี้สภาพท่ีน่าอยู”่ 

(ผูใ้หส้ัมภาษณ์คนท่ี 3) 
 “ทางโรงเรียนมีการส ารวจ การบ ารุงรักษาซ่อมแซมไม่ว่าจะเป็นอาคาร ห้องเรียน 
อุปกรณ์ต่าง ๆภายในโรงเรียนใหมี้สภาพดีสามารถใชง้านได”้ 

(ผูใ้หส้ัมภาษณ์คนท่ี 4) 
 “มีการบ ารุงรักษาอาคารสถานท่ี การประดบัตกแต่งและซ่อมแซมใหค้งสภาพเดิม หรือ
เพื่อใหเ้กิดประโยชน์ไดอ้ยา่งคุม้ค่า” 

(ผูใ้หส้ัมภาษณ์คนท่ี 5) 
 “มีการปลูกตน้ไมเ้พื่อให้เกิดความร่มร่ืน และดูแลรักษาความสะอาด ตกแต่งให้เป็น
ระเบียบและสวยงามอยูต่ลอดเวลา” 

(ผูใ้หส้ัมภาษณ์คนท่ี 6) 
 “ภายในโรงเรียนจะตอ้งมีบรรยากาศท่ีร่มร่ืน มีตน้ไมท่ี้ให้ร่มเงา และทุกคนตอ้งช่วยกนั
ดูแลใหส้ะอาด และสวยงามอยูต่ลอดเวลา” 

(ผูใ้หส้ัมภาษณ์คนท่ี 7) 
 

 จากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารและครูในสถานศึกษา จ านวน 7 คน ในดา้นอาคารสถานท่ี 
สรุปได้ว่า อาคารสถานท่ี ทางด้านกายภาพ การจดัห้องเรียน ห้องน ้ า สนามกีฬา อุปกรณ์กีฬา  
เป็นส่ิงส าคญั เพราะทุกคนในโรงเรียนตอ้งใชป้ระโยชน์ร่วมกนั หอ้งเรียนท่ีมีคุณภาพมีผลต่อการจดั
กิจกรรมการเรียนการสอน เป็นการเอ้ือต่อการพฒันาความรู้ของนักเรียนในด้านร่างกาย อารมณ์ 
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สังคมและสติปัญญา ความสุขกายจากการท่ีสภาพแวดลอ้มท่ีสะอาด สวยงาม และปลอดภยัจะสร้าง
ความรู้สึกท่ีดี ช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ นอกจากน้ีโรงเรียนควรมีแผนการบ ารุงรักษาโดย
บุคลากรและนกัเรียนมีส่วนร่วม 
 

 ประเด็นค าถามที่  2 สภาพแวดล้อมด้านหลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรที่ใช้ในการจัด 
การเรียนการสอน การสอนงานอาชีพเป็นอย่างไร 
 1. หลกัสูตรท่ีใชใ้นการจดัการเรียนการสอน 
 หลกัสูตรแกนกลางตามการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีพุทธศกัราช 2551 แต่ปีการศึกษา 2561 
ปรับหลักสูตรตามหลักสูตรแกนกลางเพราะหลักสูตรแกนกลางให้ปรับตามกลุ่มสาระ เช่น  
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการงานอาชีพ และกลุ่มสาระสังคมศึกษา 
ศาสนา และวฒันธรรม ต้องปรับตามหลักสูตรแกนกลางตามการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 
(ปรับปรุงพ.ศ.2560) ใช้ในปีการศึกษา 2561 ระดับประถมศึกษาปี ท่ี  1 ประถมศึกษาปี ท่ี  4 
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 มัธยมศึกษาปีท่ี 4 พอปีการศึกษาหน้าก็จะเป็นระดับชั้ นประถมศึกษาปีท่ี 2 
ประถมศึกษาปีท่ี 5 มธัยมศึกษาปีท่ี 2 มธัยมศึกษาปีท่ี 5 และพอปีการศึกษา 2563 จะเรียนเต็มฉบบั
ปรับปรุงพ.ศ.2560 และการสอนแบบสองภาษาตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟ การสอนแบบสอง
ภาษาส าหรับเด็กหูหนวกสอนภาษามือเป็นภาษาแรก สอนภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง สอนโดยครู 
หูหนวกและครูท่ีมีการไดย้ินร่วมกนัโดยจดักระบวนการเรียนการสอนแนววอลดอร์ฟ เกิดข้ึนจาก
พื้นฐานความเช่ือท่ีวา่ การศึกษาตอ้งเป็นไปเพื่อความเป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์แบบและเกิดความใฝ่รู้ใฝ่
เรียนตลอดชีวิต ความจริงและความพร้อม เปิดโอกาสให้เด็กหูหนวกสัมผสัการเรียนรู้และการเขา้
ใจความเป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์แบบ มีดุลยภาพทั้งกาย ใจ และปัญญา มีรายละเอียดการสัมภาษณ์ดงัน้ี 
 

“ใช้หลกัสูตรสถานศึกษา (ฉบบัปรับปรุง พุทธศกัราช 2562) ตามหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 เป็นแผนหรือแนวทาง ในการจดัการเรียนการสอนเพื่อ
พฒันาผูเ้รียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานท่ีก าหนดมุ่งพฒันาผูเ้รียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข 
ปรับใหย้ืดหยุน่กบัเด็กหูหนวกในระดบัมธัยมศึกษา ยกเวน้ระดบัชั้นอนุบาลใชว้ิธีการเรียนการสอน
แบบสองภาษาตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟ” 

(ผูใ้หส้ัมภาษณ์คนท่ี 1) 
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“ใช้ตามเกณฑ์ท่ีก าหนดแต่ท าให้สอดคลอ้งกบับริบทของเด็กหูหนวก เป็นหลกัสูตร
เพิ่มเติม หลกัสูตรรายวิชา ท าอยา่งไรสร้างกระบวนการพฒันาครูให้สามารถท่ีจะน าหลกัสูตรใหเ้ด็ก
เขา้ถึงได”้ 

(ผูใ้หส้ัมภาษณ์คนท่ี 2) 
“ใชห้ลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพ.ศ.2551 ปรับปรุงของปี 2560 ตามกลุ่ม

สาระ แต่ในเร่ืองมาตรฐาน ตวัช้ีวดัของหลกัสูตรไม่สามารถไปปรับแกข้องหลกัสูตรแกนกลางได ้
ยงัคงใช้ยึดตามนั้น แต่ส่ิงท่ีคุณครูจะปรับคือในเร่ืองของหน่วยการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับเด็ก 
หูหนวก และมีการบูรณาการกลุ่มในรายวชิา 

(ผูใ้หส้ัมภาษณ์คนท่ี 3) 
“โรงเรียนจะใชห้ลกัสูตรแกนกลางตามการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีพุทธศกัราช 2551 แต่ปี

การศึกษา 2561 ปรับหลกัสูตรตามหลกัสูตรแกนกลางเพราะหลกัสูตรแกนกลางให้ปรับตามกลุ่ม
สาระ เช่น กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการงานอาชีพ และกลุ่มสาระ
สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม ตอ้งปรับตามหลักสูตรแกนกลางตามการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
พ.ศ.2551 (ปรับปรุงพ.ศ.2560) แต่จะปรับหน่วยการเรียนใหเ้หมาะสมกบัเด็กหูหนวก” 

(ผูใ้หส้ัมภาษณ์คนท่ี 4) 
“ใช้หลกัสูตรสถานศึกษา (ฉบบัปรับปรุง พุทธศักราช 2562) ตามหลกัสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 แต่เอามาปรับให้เหมาะสมกบัเด็กหูหนวก ในส่วนอนุบาล
จะใชห้ลกัสูตรวอลดอร์ฟ 

(ผูใ้หส้ัมภาษณ์คนท่ี 5) 
“เด็กอนุบาลใช้การสอนแบบสองภาษาตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟ จนถึงป.3 และ

หลงัจากนั้นใชห้ลกัสูตรสถานศึกษา ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 
ท่ีทางส านกัการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นผูก้  าหนด แลว้น ามาปรับแกใ้นกลุ่มสาระวิชา เพื่อใหเ้หมาะสม
กบัเด็กหูหนวก” 

(ผูใ้หส้ัมภาษณ์คนท่ี 6) 
“โรงเรียนใช้หลกัสูตรแกนกลางตามการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปรับหน่วยการเรียนรู้ให้

เหมาะสมกบัเด็กหูหนวก และบูรณาการวชิาต่าง ๆใหเ้รียนรู้เร่ืองเดียวแต่ไดห้ลายวชิา” 
(ผูใ้หส้ัมภาษณ์คนท่ี 7) 
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2. หลกัสูตรการสอนงานอาชีพ 
หลกัสูตรการเรียนการสอนเพื่อเตรียมผูเ้รียนสู่การประกอบอาชีพ หรือศึกษาต่อ ใน

สาขาวิชาชีพท่ีตนถนัด จดัหลกัสูตรและการเรียนการสอนเพื่อวางพื้นฐาน ความรู้และทกัษะทาง
อาชีพเฉพาะทาง โดยจดัเป็นแผนการเรียนท่ีมีจุดเน้นและเป้าหมายท่ีชดัเจนเพื่อให้ผูเ้รียนไดเ้ลือก
เรียนตามความถนัดและความต้องการของตน โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนได้เรียนรวมหรือศึกษาใน
สังคมของคนปกติ เรียนรู้จากการปฎิบัติจริง เพื่อน าความรู้ ประสบการณ์ท่ีได้รับไปใช้ในการ
ประกอบอาชีพ แต่ละสัปดาห์จะมีรายวิชาเก่ียวกับอาชีพท่ีสนใจเรียนภาคบ่าย และผลิตภัณฑ์
สามารถจ าหน่ายไดใ้นงานต่างๆ สถานท่ีต่างๆ ท่ีเชิญให้ไปออกร้านให้เด็กนกัเรียนออกไปขายของ 
เช่น งานวนัคนพิการ งานวนัเกษตร งานวนัวิทยาศาสตร์ ห้างสรรพสินคา้ หรือสั่งเป็นของช าร่วย 
ของท่ีระลึก เวลามีแขกมาเล้ียงอาหารกลางวนัจะใช้ของท่ีระลึกท าจากฝีมือนักเรียน เช่น งานปัก 
งานกระจก เป็นของช าร่วย ของท่ีระลึกไปมอบให้กับแขกท่ีมาเล้ียงอาหาร มีรายละเอียดการ
สัมภาษณ์ดงัน้ี 

 
“นอกจากหลักสูตรตามท่ีก าหนดก็มีส่ิงท่ีเพิ่มข้ึนมาคือเร่ืองอาชีพเพราะว่าสุดท้าย 

เด็กในโรงเรียนเปอร์เซ็นต์ท่ีเรียนต่อในระดบัสูงมีน้อย สุดทา้ยก็ตอ้งกลบัไปประกอบอาชีพ จึงมี
หลกัสูตรอาชีพเกิดข้ึนในโรงเรียน” 

(ผูใ้หส้ัมภาษณ์คนท่ี 1) 
 “นอกจากเรียนตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการก าหนดแล้ว ยงัมีการส่งเสริมในเร่ือง
หลกัสูตรอาชีพ เพราะอยา่งนอ้ยเด็กไดฝึ้กปฏิบติัจริงและมีอาชีพติดตวั หลงัจากท่ีเด็กไม่ไดเ้รียนต่อ
ในระดบัท่ีสูงข้ึน” 

(ผูใ้หส้ัมภาษณ์คนท่ี 2) 
 “มีการฝึกทกัษะอาชีพควบคู่กบัการเรียนสายสามญั มีการจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ในงาน 
เช่น งานวนัคนพิการ และเป็นการสร้างอาชีพระหวา่งเรียน” 

(ผูใ้หส้ัมภาษณ์คนท่ี 3) 
“นกัเรียนมธัยมตอนปลายโครงสร้างหลกัสูตรจะเน้นงานอาชีพ  และทางโรงเรียนเปิด

งานอาชีพเช่น งานไม้ งานประดิษฐ์ของท่ีระลึก งานประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ด้วยกระดาษสา งาน
ประดิษฐ์ของช าร่วย งานท าขนมอบ งานผา้ งานมุง้ลวด ปลูกผกั ท าปุ๋ยชีวภาพ ผลิตภณัฑ์สามารถ
จ าหน่ายไดใ้นงานต่างๆ เพื่อสร้างรายไดร้ะหวา่งเรียน” 

(ผูใ้หส้ัมภาษณ์คนท่ี 4) 
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“มีหลกัสูตรอาชีพใช้ภูมิปัญญาเขา้มาสอนให้กบันักเรียน วิธีการน าภูมิปัญญาเขา้มา
สอนจะให้ครูของเราไดเ้รียนไปดว้ย พอครูเราไดเ้รียนดว้ย ครูของเราก็จะไดจ้ดัการเรียนการสอน
เองในคร้ังต่อไป” 

(ผูใ้หส้ัมภาษณ์คนท่ี 5) 
“ส่งเสริมให้การฝึกอาชีพอยา่งหลากหลาย เพื่อให้เกิดองคค์วามรู้ ทกัษะ ประสบการณ์

ท่ีสามารถต่อยอดแนวทางในการศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพของตนเองในอนาคต” 

(ผูใ้หส้ัมภาษณ์คนท่ี 6) 

“น าเอาหลกัสูตรอาชีพมาช่วยเสริมใหน้กัเรียนท่ีจบการศึกษาแลว้ไม่ต่อในระดบัท่ีสูง 
เพื่อมาประกอบอาชีพ” 

(ผูใ้หส้ัมภาษณ์คนท่ี 7) 
 

จากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารและครูในสถานศึกษา จ านวน 7 คน ในดา้นหลกัสูตร สรุป
ไดว้่าโรงเรียนใชห้ลกัสูตรสถานศึกษา (ฉบบัปรับปรุง พุทธศกัราช 2562) ตามหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 เป็นแผนหรือแนวทางและน ามาปรับใช้ให้เหมาะสมกบั
นกัเรียนไม่สามารถน ามาใชไ้ดท้ั้งหมด รวมไปถึงเกณฑก์ารประเมินเหมือนกบัโรงเรียนทัว่ไปและมี
การส่งเสริมในเร่ืองหลกัสูตรอาชีพ เพื่อใหน้กัเรียนไดฝึ้กปฏิบติัจริงและมีอาชีพเม่ือจบการศึกษา 

 
 ประเด็นค าถามที ่3 สภาพแวดล้อมด้านการเรียนการสอน ได้แก่ วิธีการสอนนักเรียนใน
โรงเรียน การวดัและการประเมินผล ส่ือการเรียนการสอนเป็นอย่างไร 

1. การเรียนการสอนแบบสองภาษาตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟ ในระดบัชั้นอนุบาล 
หอ้งเรียนมีทั้งอนุบาล 1 และอนุบาล 2 เป็นการเรียนแบบคละชั้น การเรียนน ากิจวตัรประจ าวนัมาใช้
ในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมเล่นอิสระ กิจกรรมอธิษฐานจิต กิจกรรมพิเศษในแต่
ละวนัซ่ึงครูเป็นผูพ้าท า งานป้ัน งานฝีมือ ท าอาหาร กิจกรรมการรับประทานอาหาร กิจกรรม
กลางแจง้ กิจกรรมก่อนนอน และกิจกรรมวงกลมเป็นการสรุปบทเรียนของแต่ละวนั ในระดบัชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 1 – ประถมศึกษาปีท่ี 3 จะเรียนในหอ้งเรียนตอนเชา้เป็นวชิาภาษามือไทย ลีลาเส้น 
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ และในช่วงบ่ายจะเป็นสร้างเสริมประสบการณ์ชีวติ การงานพื้นฐานอาชีพ  

2. การเรียนการสอนในระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ถึง มธัยมศึกษาปีท่ี 6 จดัการเรียน
การสอนโดยใช้ 8 กลุ่มสาระ การวดัและการประเมินผลเหมือนโรงเรียนปกติโดยทั่วไป และ
ระดับชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายจะจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นสอนในวิชาสามญัและสนับสนุน
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ทกัษะทางอาชีพเพื่อเป็นทางเลือกให้กบันกัเรียน เน้นการบูรณาการให้สอดคลอ้งกบัศกัยภาพดา้น
ต่างๆ 5 ดา้น ไดแ้ก่ ศกัยภาพของทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละพื้นท่ี  ศกัยภาพของพื้นท่ีตามลกัษณะ
ภูมิอากาศ  ศกัยภาพภูมิประเทศและท าเลท่ีตั้งของแต่ละประเทศ  ศกัยภาพของศิลปะ  วฒันธรรม  
ประเพณี และวิถีชีวิตของแต่ละพื้นท่ีและศกัยภาพของทรัพยากรมนุษยใ์นแต่ละพื้นท่ี และเน้น 
การฝึกปฏิบติัจริงเพื่อใหผู้เ้รียนเกิดความรู้ ความเขา้ใจ และสามารถน าไปประกอบอาชีพ 

 
“ใชก้ารเรียนการสอนตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟในระดบัชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษา

ปีท่ี 3 หลงัจากนั้นกระบวนการเรียนการสอนจะใช้ 8 กลุ่มสาระวิชา มีการวดัและการประเมินผล
เหมือนโรงเรียนปกติทัว่ไป” 

(ผูใ้หส้ัมภาษณ์คนท่ี 1) 
“ใชภ้าษามือในการสอนเด็ก แต่พยายามท่ีจะให้ครูใชพ้หุภาษา (total communication) 

เน้นให้เด็กฝึกพูดถึงว่าจะพูดไม่ได ้เน้นอ่านเน้นเขียน การวดัและการประเมินผลเด็กใช้ตามเกณฑ์
แต่เนน้การเรียนการสอนท่ีครูตอ้งเขา้ใจธรรมชาติการเรียนรู้ของคนหูหนวก หลกัสูตรไม่จ  าเป็นตอ้ง
เปล่ียนแต่อยูท่ี่กระบวนการและวิธีสอน และเน้นท าอย่างไรให้ learning by doing ท าปฎิบติัเรียนรู้ 
วเิคราะห์ สังเคราะห์” 

(ผูใ้หส้ัมภาษณ์คนท่ี 2) 
“การวดัและการประเมินผลส่วนใหญ่ก็จะสอบเหมือนโรงเรียนปกติโดยทัว่ไป โดยใช ้

8 กลุ่มสาระวิชา ส่วนการประเมินเน้นการประเมินตามสภาพจริง ในกระบวนการเรียนการสอน
ระดบัชั้นอนุบาล ประถมเพราะน ากระบวนการเรียนการสอนแบบวอลดอร์ฟมาใช ้การประเมินก็จะ
มีการประเมินตามสภาพจริงเกือบทุกกิจกรรม นอกจากน้ีในขอ้บงัคบัของภายใตข้องสพฐ. ก็จะตอ้ง
มีการประเมินตาม 8 กลุ่มสาระ ครูก็จะท าเคร่ืองมือในการเมิน แต่ส่วนเน้ือหาครูน ามาจากการ
กระบวนการสอนวอลดอร์ฟ ในชั้นมธัยมจะเนน้ 8 กลุ่มสาระ” 

(ผูใ้หส้ัมภาษณ์คนท่ี 3) 
“ในระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปีท่ี  3 ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟจะใช้ส่ือ

ธรรมชาติ ไม่เน้นเทคโนโลยี ซ่ึงประถมศึกษาปีท่ี 4 ถึงมธัยมศึกษาปีท่ี 6 เน้นนวตักรรมทางด้าน
เทคโนโลยีเพราะวา่ก าลงัมาแรง และวิธีการประเมินจะประเมินตามสภาพจริง ประเมินตามช้ินงาน 
มีทั้งประเมินเป็นขอ้สอบ ทั้งคุณธรรมจริยธรรม เจตคติ ทกัษะกระบวนการ ถา้เป็นทางดา้นอาชีพจะ
เน้นทางดา้นกระบวนการ โรงเรียนมีการปรับการประเมินตามสภาพจริงอยา่ง เช่น การศึกษาแนว
การศึกษาวอลดอร์ฟถา้ไดคื้อได ้ถา้ไม่ไดก้็จะตอ้งรอก่อน เดียวพอปีหนา้วฒิุภาวะพร้อมก็จะไดเ้อง” 

(ผูใ้หส้ัมภาษณ์คนท่ี 4) 
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 “การเรียนการสอนของท่ีน่ีก็จะคลา้ย ๆ กบัโรงเรียนอ่ืน ๆ ท่ีเขา้ร่วมโครงการสอนแบบ
สองภาษาตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟก็จะมีตั้งแต่ชั้นอนุบาลไปจนถึงป.3 และป.4 ถึง ม.6 ก็ใชก้าร
เรียนการสอนเหมือนโรงเรียนปกติทัว่ไป แต่จะมีส่ือการเรียนการสอนเขา้มาสอดแทรก เพราะใช้
ภาษามืออยา่งเดียวเด็กจะเบ่ือ ไม่ตั้งใจเรียน” 

(ผูใ้หส้ัมภาษณ์คนท่ี 5) 
 “ระดบัชั้นปฐมวยัไปจนถึงประถมศึกษาปีท่ี 6 การเรียนการการสอนจะเป็นการสอน
แบบสองภาษาตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟ มธัยมศึกษาโรงเรียนไดมี้การเรียนร่วมมือกบัโรงเรียน
ปกติในการส่งนักเรียนท่ีมีความพร้อมไปเรียนร่วมเต็มเวลากบันักเรียนทัว่ไป โดยมีครูเป็นล่าม 
ภาษามือ และนักเรียนมัธยมตอนปลายเรียนสายสามัญควบคู่ทักษะอาชีพ 3 สาขา คือ สาขา
เคร่ืองประดบัอญัมณี สาขาคหกรรมผลิต และสาขาช่างไฟฟ้าก าลงั” 

(ผูใ้หส้ัมภาษณ์คนท่ี 6) 
 “จะมีการจดัการเรียนการสอนตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟส าหรับเด็กปฐมวยัไป
จนถึงประถมศึกษาปีท่ี 3 และหลังจากนั้ นก็จัดการเรียนการสอนตาม 8 กลุ่มสาระ นักเรียน
มธัยมศึกษาตอนปลาย จะเรียนวชิาพื้นฐานจะเรียนไม่ก่ีหน่วย นอกนั้นก็จะเนน้ฝึกปฏิบติัอาชีพ” 

(ผูใ้หส้ัมภาษณ์คนท่ี 7) 
 

 จากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารและครูในสถานศึกษาจ านวน 7 คน ในด้านการเรียน 
การสอนทั้งใน และนอกห้องเรียนเพราะเป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัในการจดัการเรียนการสอน  
ท่ีส่งผลต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียนให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ อยากคิดอยากท ากิจกรรมให้บรรลุเป้าหมาย 
อาจจะดว้ยค าพูด ส่ือ บทเรียนท่ีสนุกสนาน รวมไปถึงการเปิดโอกาสให้นกัเรียนไดคิ้ด ไดต้ดัสินใจ
เลือกท ากิจกรรมต่าง ๆ ดว้ยตนเองตามความสนใจ 
 
 ประเด็นค าถามที่ 4 สภาพแวดล้อมการให้บริการผู้เรียน ได้แก่ ส่ิงที่นักเรียนได้รับ 
ความสะดวก ความสบาย การช่วยเหลือดูแลนักเรียนเป็นอย่างไร 

โรงเรียนโสตศึกษาเป็นสถานศึกษาส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน  
สังกัดส านักบ ริหารงานการศึกษาพิ เศษ  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้ นพื้ นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการเป็นโรงเรียนประจ าแบบสหศึกษา รับนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้ิน
ระดบัชั้นอนุบาลไปจนถึงระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 จดัการเรียนการสอนโดยใชห้ลกัสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 ปรับให้เหมาะสมกับศกัยภาพและความพร้อมของผูเ้รียนเพื่อให้
นักเรียนสามารถช่วยเหลือตนเองและอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุข นักเรียนท่ีอยู่ประจ า 
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จะได้รับสวสัดิการจากรัฐบาลด้านปัจจยัพื้นฐาน เช่น เคร่ืองแต่งกาย ประกอบด้วย ชุดนักเรียน  
ชุดลูกเสือ ยุวกาชาด ชุดพละ รองเท้า ถุงเท้า และของใช้ส่วนตวัประกอบด้วย สบู่ แป้ง ยาสีฟัน 
ผงซกัฟอก เคร่ืองเขียนและแบบเรียน ค่าอาหาร ส่วนนกัเรียนไม่ประจ าท่ีไปกลบัจะไดรั้บค่าอาหาร
ม้ือกลางวนัและค่าเดินทาง กิจวตัรประจ าวนัของนกัเรียนประจ า จะตอ้งปฏิบติัตามโรงเรียนโดยมี
รายละเอียดดงัน้ี กิจวตัรประจ าวนัช่วงเชา้จะเร่ิมตั้งแต่ 05.00 น. นกัเรียนทุกคนตอ้งต่ืนนอน จดัเก็บ
เคร่ืองนอน ท าธุระส่วนตัว หลังจากนั้ นจะท ากิจกรรมกายบริหารวิ่งออกก าลังกาย แอโรบิค
(โรงเรียนจะจดัให้เหมาะสมกับช่วงฤดูกาล) ยกเวน้วนัเสาร์ วนัอาทิตย์ จะเป็นกิจกรรมพฒันา
โรงเรียนและหอนอนตามท่ีได้รับมอบหมาย เม่ือเสร็จทุกคนจะแยกย้ายไปอาบน ้ าแต่งตัว  
เวลา 07.00 น.เข้าแถวรับประทานอาหารเช้า โดยมีครูเวรประจ าวนัตรวจนับจ านวนนักเรียน  
ตรวจความเรียบร้อยความเป็นระเบียบระหว่างการรับประทานอาหาร ซ่ึงนักเรียนทุกคนต้อง
รับประทานอาหารตามเวลาและตามรายการอาหารท่ีโรงเรียนจดัให ้รายการอาหารและคุณภาพของ
อาหารแต่ละม้ือจะผ่านการตรวจสอบคุณภาพโดยคณะกรรมการฝ่ายโภชนาการทุกวนั ส าหรับ
รายการอาหารม้ือเช้าส่วนใหญ่จะเป็นอาหารจานเดียว เม่ือนักเรียนรับประทานอาหารเสร็จจะเก็บ
ถาดอาหารลา้งท าความสะอาดดว้ยตนเอง เวลา 08.00 น. เขา้แถวเคารพธงชาติและท ากิจกรรมหน้า
เสาธงอยูใ่นการดูแลของครูประจ าชั้น และครูเวรประจ าวนั ไดแ้ก่ แจง้ข่าวสารประจ าวนั มีกิจกรรม
อ่ืน ๆ ตามโอกาส และเขา้เรียนภาคเช้า เม่ือหมดชัว่โมงเรียนแลว้ เวลา 11.50 น. นกัเรียนทุกคนจะ
เตรียมตวัเขา้แถวเพื่อรับประทานอาหารกลางวนั และเตรียมตวัเข้าเรียนภาคบ่ายในเวลา 13.00 – 
16.20 น. หลงัจากเลิกเรียนนักเรียนจะแยกยา้ยไปท าธุระส่วนตวั พกัผ่อนหย่อนใจตามอิสระ และ
เวลา 17.00 น.เตรียมเขา้แถวรับประทานอาหารเยน็ หลงัจากรับประทานอาหารเยน็เสร็จก็พกัผ่อน
หย่อนใจ หรือเล่นกีฬาตามอิสระ เช่น ฟุตบอล วิ่ง กิจกรรมประจ าวนัช่วงเยน็และกลางคืน จะเร่ิม
ตั้ งแต่ 18.00 น. นักเรียนจะข้ึนหอนอนเพื่ออาบน ้ า ซักผ้า หลังจากนั้ นเวลา 18.30 – 21.00 น. 
ท ากิจกรรมท่ีหอนอน กิจกรรมตามอธัยาศยั โดยครูประจ าหอนอนท าการส ารวจนักเรียน แจ้ง
ข่าวสารต่าง ๆ และสวดมนต์ไหวพ้ระ แผ่เมตตา เม่ือเสร็จส้ินกิจกรรมต่าง ๆ ครูประจ าหอนอนจะ
ดูแลให้นกัเรียนทุกคนเขา้นอน นอกจากน้ีมีการจดักิจกรรมประชุมผูป้กครองนกัเรียน (classroom 
meeting) เป็นการพบกนัระหว่างครูท่ีปรึกษากบัผูป้กครองนักเรียน เพื่อสร้างความสัมพนัธ์อนัดี 
ต่อกนัและการร่วมมือกนัดูแลช่วยเหลือนักเรียน การประชุมผูป้กครองจะเป็นส่วนหน่ึงท่ีท าให้
นกัเรียนได้รับการเอาใจใส่ดูแล การเขา้อกเขา้ใจจากผูป้กครองเพิ่มมากข้ึน ส่งเสริมให้นักเรียนมี
ศกัยภาพมากยิ่งข้ึนหรือร่วมมือกับทางโรงเรียนในการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาของนักเรียนท่ี
เกิดข้ึนการให้บริการนักเรียนเป็นลักษณะสภาพการณ์ต่าง ๆ ท่ีจดัให้ผูเ้รียนได้รับความสะดวก  
มีความสุขรวมไปถึงการให้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต การจดับริการร้านค้าภายในโรงเรียน  
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การจดับริการอาหารเพื่อให้นักเรียนได้รับประโยชน์ ถูกสุขลกัษณะ การรักษาพยาบาล ธนาคาร
โรงเรียน มีรายละเอียดการสัมภาษณ์ดงัน้ี 

 
“มีธนาคารโรงเรียนให้เด็กนักเรียนได้น าเงินมาฝาก มีบริการสัญญาณ อินเตอร์เน็ต  

มีคอมพิวเตอร์ หอ้งสมุดบริการใหก้บันกัเรียนมาใชใ้นช่วงเวลาวา่งหรือวนัหยดุ” 
(ผูใ้หส้ัมภาษณ์คนท่ี 1) 

“ทางโรงเรียนมีการใหบ้ริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต มีร้านคา้สวสัดิการ เด็กนกัเรียนเป็น
หูหนวก หูตึงแล้วตอ้งการส่ิงอ านวยความสะดวก อย่างเช่น การหาเคร่ืองช่วยฟังให้กบันักเรียน  
มีบริการกิจกรรมบ าบดั เพราะเด็กหูหนวกขาดความสมดุลการไดย้ิน สมาธิ การเตรียมความพร้อม
ตั้งแต่วยัเด็ก” 

(ผูใ้หส้ัมภาษณ์คนท่ี 2) 
“โรงเรียนจะเนน้การให้บริการผูเ้รียนในเร่ืองของสุขภาพจะตอ้งดูแลเป็นอยา่งดีเพราะ

เด็กอยูก่บัทางโรงเรียนตลอด เร่ิมตน้ตั้งแต่การเลือกวตัถุดิบในการปรุงอาหารจะตอ้งเป็นวตัถุดิบท่ี
สดใหม่ตลอดเวลา กินขา้วรวมกนัเชา้กลางเยน็ และการประกอบอาหารจะตอ้งมีความสะอาดถา้เด็ก
ไดรั้บในเร่ืองของการจดัเล้ียงท่ีดีปัญหาทางดา้นสุขภาพจะนอ้ยลง และส่ิงหน่ึงท่ีโรงเรียนเนน้ท าคือ 
การออกก าลงักาย หลงัเลิกเรียน การเล่นกีฬาท่ีชอบ แลว้จะมีการตรวจสุขภาพโดยจะมีโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล จะเขา้มาตรวจสุขภาพเป็นประจ า” 

(ผูใ้หส้ัมภาษณ์คนท่ี 3) 
“อาคารในโรงเรียนมี Wi-Fi ทุกอาคารเรียน แล้วอนุญาติให้ เด็กใช้โทรศัพท์ได ้ 

มีตู ้TTRS สองตูใ้นกรณีท่ีนกัเรียนไม่มีโทรศพัทติ์ดต่อกบัผูป้กครองสามารถใชตู้น้ี้เป็นตูส่ื้อสารกบั
ผูป้กครองได้ ด้านสุขภาพจะมีครูอนามยัโรงเรียนและถ้านักเรียนเจ็บป่วยไม่มากจะมีครูอนามยั
โรงเรียนรับผิดชอบแต่ถ้าเจ็บป่วยมากหรือเกิดอุบัติเหตุจะมีสถานท่ีรับบริการคือสาธารณสุข  
โรงอาหารจะมีครูโภชนาการคอยดูแลจดัอาหาร” 

(ผูใ้หส้ัมภาษณ์คนท่ี 4) 
“มีสหกรณ์โรงเรียน มีธนาคารโรงเรียน เหมือนเด็กมีรายไดร้ะหวา่งเรียนหรือวา่ไดจ้าก

บา้นค่าขนมก็จะน ามาฝาก บริการพื้นฐานคือห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ จดัให้
นกัเรียน” 

(ผูใ้หส้ัมภาษณ์คนท่ี 5) 
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“มีบริการตู้ TTRS กรณีท่ีนักเรียนไม่มีโทรศพัท์ติดต่อกับผูป้กครองสามารถใช้ตู้น้ี 
เป็นตูส่ื้อสารกบัผูป้กครอง มีบริการดา้นสุขภาพคือมีการตรวจฟัน ตรวจสุขภาพประจ าปีให้กบัเด็ก
นกัเรียน” 

(ผูใ้หส้ัมภาษณ์คนท่ี 6) 
 “มีธนาคารโรงเรียน มีร้านคา้สวสัดิการนกัเรียนอยูห่น้าโรงเรียน มีบริการพื้นฐาน คือ 
หอ้งคอมและหอ้งสมุด” 

(ผูใ้หส้ัมภาษณ์คนท่ี 7) 
 

 จากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารและครูในสถานศึกษา จ านวน 7 คน ในดา้นการใหบ้ริการ
ผูเ้รียนส่วนใหญ่โรงเรียนจะมีงานช่วยเหลือดูแลนกัเรียน เน่ืองจากส่วนใหญ่เป็นนกัเรียน และการ
เยีย่มบา้นนกัเรียนเพื่อพบผูป้กครอง ดูความเป็นอยูข่องนกัเรียนในช่วงปิดภาคเรียน 

 
 ประเด็นค าถามที่ 5 สภาพแวดล้อมด้านการจัดกิจกรรมผู้เรียน ได้แก่ กิจกรรมที่จัดขึ้น
ในโรงเรียนและนอกโรงเรียน กจิกรรมทีเ่ข้าร่วมเป็นอย่างไร 

การจดักิจกรรมผูเ้รียนเสริมสร้างคุณลกัษณะค่านิยมของผูเ้รียนให้เป็นไปในทิศทาง 
ท่ีพึงประสงค์การเรียนการสอนมีองค์ประกอบทางดา้นสภาพแวดลอ้มในการเรียนท่ีละเอียดอ่อน
และมีความส าคญัเท่าเทียมกบัเน้ือหาวิชาและจุดประสงค์การเรียนผูส้อนจะตอ้งเลือกพิจารณาใช้
สภาพแวดลอ้มในการเรียนให้เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพการสร้างสภาพแวดลอ้มในการเรียนการ
สอนนั้นคือบรรยากาศท่ีน่ายกยอ่งหรือส่งเสริมความส าคญัของผูเ้รียน ให้มีความรู้สึกร่วมสมยัขจดั
ช่องวา่งระหวา่งกนัและกนัให้ความเป็นอิสระและใชค้วามสามารถของผูเ้รียนมาเป็นประโยชน์ใน
การฝึกอบรมท่าทีและพฤติกรรมของผูส้อนจะตอ้งแสดงออกวา่ผูส้อนนั้นมีความปรารถนาดียกยอ่ง
สนใจปัญหาของผูเ้รียนอยูต่ลอดเวลาจึงเป็นการสร้างบรรยากาศแห่งความไวใ้จซ่ึงกนัและกนัทั้งน้ี
จะตอ้งค านึงถึงความตอ้งการของผูเ้รียนเป็นหลกัมากกว่าความตอ้งการของผูส้อน เช่น โครงการ
อนุรักษ์พนัธุกรรมพืช (งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน)  เป็นการด าเนินงานท่ีอิงรูปแบบของ  
“สวนพฤกษศาสตร์” โดยมีการรวบรวมพนัธ์ุไมท่ี้มีชีวติ มีแหล่งขอ้มูลพรรณไม ้มีการศึกษาต่อเน่ือง 
มีการเก็บตวัอยา่งพรรณไมแ้ห้ง พรรณไมด้อง มีการรวบรวมพนัธ์ุไมท้อ้งถ่ินเอามาปลูกรวบรวมไว้
ในโรงเรียน น าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาใช้ในการรวบรวม มีการบนัทึกรายงานขอ้มูลต่างๆ เก่ียวกบั
พนัธ์ุไม้ มีมุมส าหรับศึกษาคน้ควา้และมีการน าขอ้มูลไปใช้ประโยชน์เป็นส่ือการเรียนการสอน 
ในวิชาต่างๆ เป็นการด าเนินการให้สอดคล้อง กับสภาพท้องถ่ิน เป็นไปตามความสนใจและ 
ความพร้อมของโรงเรียนในการด าเนินการด้วยความสมคัรใจ ไม่ให้เกิดความเครียด ส่งเสริมให้
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ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ เพื่อนักเรียนไดใ้ช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ น าหลกัเศรษฐกิจพอเพียง
ของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว มาปฏิบติัและให้เป็นหลกัสูตรการเรียนการสอน ท่ีมุ่งเน้นให้
นกัเรียนเขา้ถึงและปฏิบติัจริง และการจดักิจกรรมโฮมรูม (homeroom) เป็นกิจกรรมท่ีจดัท าข้ึนเพื่อ
ส่งเสริมนักเรียนเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม สถานท่ีท่ีใช้จดักิจกรรมโฮมรูมเป็นห้องเรียนหรือ 
นอกห้องเรียน จะมีครูท่ีปรึกษา ครูประจ าชั้นและนกัเรียน โดยจดัให้มีบรรยากาศเป็นเหมือนบา้น  
ท่ีมีสมาชิกพูดคุยกัน มีการท ากิจกรรมร่วมกันท่ีมีประโยชน์ในด้านต่าง ๆ เช่น การรู้จกัตนเอง  
การรู้จกัผูอ่ื้นและการรู้จกัส่ิงแวดลอ้ม มีทกัษะการติดสินใจ ทกัษะการปรับตวัและการวางแผนชีวิต 
จดักิจกรรมส่งเสริมนักเรียนอย่างหลากหลาย เช่น กิจกรรมกีฬาสี กิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด  
เนตรนารี กิจกรรมท่ี เก่ียวกับชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย์ เก่ียวกับประเพณีว ัฒนธรรม  
วนัส าคญัต่าง ๆ มีรายละเอียดการสัมภาษณ์ดงัน้ี 

 
“กิจกรรมจดัตามแผนงานโรงเรียนและพยายามให้เด็กไดเ้ขา้ร่วมทุกกิจกรรม เพราะ

เป็นการสร้างประสบการณ์ให้กบันกัเรียน และเม่ือโตข้ึนสามารถเอาส่ิงเหล่าน้ีไปสอนนอ้ง ๆ หรือ
บอกกบัครอบครัวได ้บางกิจกรรมจะตอ้งไปเขา้ร่วมกบัชุมชน เช่น กิจกรรมวนัลอยกระทง นกัเรียน
ตอ้งท ากระทงและไปร่วมเดินขบวนถือป้าย” 

(ผูใ้หส้ัมภาษณ์คนท่ี 1) 
“มีการจดักิจกรรมวนัส าคญัต่าง ๆ และเรียนรู้โดยให้เรียนรู้โดยผา่นกิจกรรมและเรียน 

STEM เพราะเช่ือวา่เด็กสามารถเรียนได”้ 
(ผูใ้หส้ัมภาษณ์คนท่ี 2) 

 “กิจกรรมโฮมรูม เป็นการพูดคุย สนทนากบัเด็ก หรือเป็นการแจง้ข่าวสารเกิดอะไรข้ึน
บา้ง ประกาศของโรงเรียน ถดัมาจะเป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวกบัชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์รวมไปถึง
กิจกรรมการจดัสวนพฤกษศาสตร์ และยงัมีเศรษฐกิจพอเพียงท่ีใหน้กัเรียนมีส่วนร่วมดว้ยกนัทุกคน” 

(ผูใ้หส้ัมภาษณ์คนท่ี 3) 
 “จดัตามแผนงานของโรงเรียนท่ีวางไว ้เช่น วนัส าคญั กีฬาสี ลูกเสือเนตรนารี และมี
การจดักิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์ เศรษฐกิจพอเพียง ใหน้กัเรียนไดเ้ขา้ร่วม” 

(ผูใ้หส้ัมภาษณ์คนท่ี 4) 
“จดัเกือบทุกกิจกรรมตามแผนงานโรงเรียน เป็นส่ิงท่ีส าคญัจดัให้เด็กเขา้ร่วมทั้งหมด 

แต่ถา้เป็นงานนอกสถานท่ี นอกโรงเรียน เช่น งานอุ่นไอรัก งานเกษตร ทางโรงเรียนจะพาไป และ
ไดรั้บการสนบัสนุนจากกรมพฒันาสังคม” 

(ผูใ้หส้ัมภาษณ์คนท่ี 5) 
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“มีการจดักิจกรรมพฒันาชุมชนแหล่งเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการจดัการศึกษาภายในโรงเรียน 
เช่น ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องฝึกพูด สวนพฤกษศาสตร์ แหล่งเรียนรู้ดา้น
เกษตรและส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ และกิจกรรม
ท่ีพฒันาผูเ้รียน เช่น วนัส าคญั ลูกเสือ ยวุกาชาด เนตรนารี” 

(ผูใ้หส้ัมภาษณ์คนท่ี 6) 
 “จดักิจกรรมวนัส าคญัต่างๆ ใหน้กัเรียนไดเ้ขา้ร่วมตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงมธัยม” 

(ผูใ้หส้ัมภาษณ์คนท่ี 7) 
 

 จากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารและครูในสถานศึกษา จ านวน 7 คน ในดา้นการจดักิจกรรม
ผู ้เรียน เป็นลักษณะของกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีโรงเรียนจัดข้ึนเพื่อให้นักเรียนเข้าร่วมเป็นการจัด
ประสบการณ์เพิ่มเติมนอกจากหอ้งเรียน 
 
 ประเด็นค าถามที่  6 สภาพแวดล้อมด้านสังคมกลุ่ มเพ่ือน ได้แก่ การอยู่ร่วมกัน  
การปรับตัวในโรงเรียน การช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัเป็นอย่างไร 

โรงเรียนโสตศึกษาจัดการศึกษาให้กับนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน  
เป็นโรงเรียนประเภทอยูป่ระจ าเปรียบเสมือนเป็นบา้นหลงัท่ีสองท่ีนกัเรียนอยูอ่าศยั ผูป้กครองตอ้ง
มารับ-ส่ง นักเรียนด้วยตนเอง โดยมีครูประจ าเรือนนอนเป็นผูใ้ห้ค  าแนะน าในการดูแลช่วยเหลือ
นกัเรียน มีการติดต่อประสานงานกบัผูป้กครอง เพื่อนเป็นอีกส่วนหน่ึงของการอยูร่่วมกนั เพราะได้
อยูก่บักลุ่มเพื่อนตลอด 24 ชัว่โมง และเน่ืองจากอยูด่ว้ยกนัตลอด จากสนิทอยูแ่ลว้จะท าให้สนิทเขา้
ไปอีก เพราะการอยูด่ว้ยกนัจะท าให้รู้ไส้รู้พุงกนัจนหมด เพื่อนคนน้ีเป็นคนยงัไง สามารถคุยกนัได้
ด้วยภาษามือ เกิดความเข้าใจซ่ึงกันและกันมีอิทธิพลส าคญัต่อการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของ
นักเรียนทั้ งวิชาการและด้านความประพฤติตลอดจนบุคลิกภาพรวมทั้ งการด าเนินการท่ีส่งผล 
ดา้นจิตใจมีความส าคญัต่อพฒันาการดา้นการปรับตวัของนกัเรียนเช่นการส่งเสริมการท ากิจกรรม
กลุ่มการเขา้ค่ายลูกเสือยวุกาชาดการแข่งขนักีฬาสีรวมถึงการมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งครูกบันกัเรียน
ครูกบัครูซ่ึงเป็นแบบอยา่งท่ีดีส าหรับนกัเรียน มีรายละเอียดการสัมภาษณ์ดงัน้ี 

 
“ในกลุ่มนักเรียนหูหนวกท่ีอยู่ในโรงเรียน บางทีก็มีผิดใจกนัจากเร่ืองเล็ก ๆ น้อย ๆ 

เป็นปกติของการอยู่ร่วมกนั แต่พอถึงเวลาท ากิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนเด็กจะให้ความร่วมมือ  
เห็นพี่ท  า เห็นนอ้งท า เห็นเพื่อนท า ตวัเองก็เลยท าบา้ง” 

(ผูใ้หส้ัมภาษณ์คนท่ี 1) 
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“เด็กท่ีน่ีจะเป็นระเบียบเรียบร้อย เน้นปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม เอาหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเขา้มาเป็นฐานในการพฒันาเด็ก เด็กมีการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั ช่วยกนัเรียน ให้
ความร่วมมือในทุก ๆ ดา้น” 

(ผูใ้หส้ัมภาษณ์คนท่ี 2) 
 “มีการทะเลาะกันบ้างแต่ไม่มีขั้นรุนแรง การติดเกมส์ไม่ค่อยมีเพราะว่าโรงเรียนมี
ขอ้จ ากดัในเร่ืองของการใชโ้ทรศพัท ์มีการพาออกไปท ากิจกรรม เด็กก็จะอยากไปโนน้ไปน่ี เช่น ไป
เท่ียวบา้นเพื่อน หรือไปดูเพื่อนท่ีเรียน ท่ีอยูด่ว้ยกนัมาเป็นอยา่งไร จากการไปดูบา้นเพื่อนก็จะรู้จกั
การเห็นใจเพื่อนมากข้ึน อยา่งเช่น บา้นเพื่อนอาจจะฐานะไม่ค่อยดี ก็จะเกิดการช่วยเหลือกนัและกนั
แลว้เกิดการแบ่งปันมากยิง่ข้ึน” 

(ผูใ้หส้ัมภาษณ์คนท่ี 3) 
 “ทะเลาะกันบ้าง ผิดใจกันบ้าง ฟ้องครูแต่เม่ือเข้าใจกันก็คุยกันเหมือนเดิมเล่นกัน
เหมือนเดิม เรียนได้ตามปกติ ท่ี น่ี เด็กส่วนมากอยู่หอพักก็จะใช้วิธีพี่ ดูแลน้องเหมือนอยู่เป็น
ครอบครัว” 

(ผูใ้หส้ัมภาษณ์คนท่ี 4) 
 “อาจจะมีการกระทบกระทัง่กนับา้ง แต่ปัญหาการชกต่อยไม่ไดเ้กิดข้ึน เหมือนการไม่
เขา้ใจกนัก็จะมีการบอกคุณครูบา้ง มีการแกปั้ญหา การขโมยของยงัมีบา้ง พยายามหล่อหลอมใหเ้ด็ก 
มีคุณธรรม ส่วนมากท่ีเห็นเป็นนักเรียนมธัยมท่ีชวนกนัท ากิจกรรม และยิ่งใกลจ้บก็จะช่วยกนัหา 
ท่ีเรียน หาท่ีท างาน” 

(ผูใ้หส้ัมภาษณ์คนท่ี 5) 
 “มีกระทบกันบ้าง แต่ไม่ได้รุนแรง เป็นปัญหาเล็ก ๆคุยกันเขา้ใจกันก็เป็นเพื่อนกัน
เหมือนเดิม เท่าท่ีเห็นในกลุ่มนกัเรียนก็จะมีช่วงหลงัเลิกเรียนชวนกนัไปช่วยครูขายลูกช้ินท่ีร้านคา้ 
เล่นฟุตบอล” 

(ผูใ้หส้ัมภาษณ์คนท่ี 6) 
 “มีทะเลาะกนัแต่ส่วนมากจะเป็นช่วงของเด็กเขา้ใหม่เพราะต่างคนต่างมายงัไม่เขา้ใจ
กนั แต่พออยู่ร่วมกนัไม่มีปัญหา อย่างในห้องเรียนก็ให้ความร่วมมือกบัครูดีไม่วา่จะเป็นกิจกรรมก็
ช่วยกนั” 

(ผูใ้หส้ัมภาษณ์คนท่ี 7) 
จากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารและครูในสถานศึกษา จ านวน 7 คน ในดา้นสังคมกลุ่มเพื่อน 

เป็นลกัษณะความสัมพนัธ์ระหวา่งนกัเรียนดว้ยกนั การปรับตวัในการอยูโ่รงเรียนร่วมกนัเน่ืองจาก
เป็นโรงเรียนประจ า ความร่วมมือกนัในกลุ่มเพื่อน การท ากิจกรรมต่างๆ ร่วมกนั 
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บทที ่5  
สรุปผลการวจัิย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การวิจยัเร่ือง สภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักเรียนในโรงเรียนโสตศึกษา  

คร้ังน้ี ผูว้ิจยัจะกล่าวถึง วตัถุประสงค์ของการวิจยั  วิธีด าเนินการวิจยั สรุปผลการวิจยั การอภิปราย
ผล และขอ้เสนอแนะ ตามล าดบั ดงัน้ี 

 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
  เพื่อศึกษาสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ของนกัเรียนในโรงเรียนโสตศึกษา 
 
วธีิการด าเนินการวจัิย 

 1. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี คือ ครูและนักเรียนใน
โรงเรียนโสตศึกษา ปีการศึกษา 2561 จ านวนทั้งส้ิน 1138 คน ใช้วิธีการกลุ่มตวัอย่างโดยการสุ่ม
อย่าง ง่าย  ผู ้วิจ ัยใช้ก ารเปิ ดตารางการก าหนดขนาดตัวอย่างของเครจซ่ี : และมอร์แกน  
(Krejcie; & Morgan.1970:607-610) ไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่งทั้งส้ิน 381 คน  

 2. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี มี 2 แบบ คือ 1. แบบสอบถาม และ 2. แบบสัมภาษณ์ 
ซ่ึงผูว้ิจยัสร้างข้ึนโดยประมวลแนวคิดท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์เอกสาร และงานงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั
สภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ มีรายละเอียดดงัน้ี 

2.1 แบบสอบถาม (Questionnaire) แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ 
ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลทั่วไปของผู ้ตอบแบบสอบถาม  

มีลกัษณะเป็นแบบเลือกตอบ (Check list)  
ส าหรับครู มีข้อค าถาม จ านวน 5 ข้อ เป็นค าถามเก่ียวกับเพศ วุฒิการศึกษา 

ประเภทความพิการ สังกดัโรงเรียน และระยะเวลาท่ีปฏิบติังานในโรงเรียนโสตศึกษา 
ส าหรับนักเรียน มีข้อค าถาม จ านวน 4 ข้อ เป็นค าถามเก่ียวกับเพศ ระดับชั้น 

สังกดัโรงเรียน และระยะเวลาท่ีศึกษาอยูใ่นโรงเรียนโสตศึกษา 
ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับระดับการรับรู้ของครูและนักเรียนชั้ น

มธัยมศึกษาตอนปลาย ท่ีมีต่อสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ของนกัเรียนในโรงเรียนโสตศึกษา 
แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั และขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม  
ซ่ึงค าถามแบ่งออกเป็น  6 ดา้น ดงัน้ี 
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 1. ดา้นอาคารสถานท่ี   ขอ้ค าถามท่ี 1 - 11 
 2. ดา้นหลกัสูตร           ขอ้ค าถามท่ี 12 - 21 
 3. ดา้นการเรียนการสอน  ขอ้ค าถามท่ี 22 - 29 
 4. ดา้นการใหบ้ริการผูเ้รียน  ขอ้ค าถามท่ี 30 - 37 
 5. ดา้นการจดักิจกรรมผูเ้รียน ขอ้ค าถามท่ี 38 - 45 
 6. ดา้นสังคมกลุ่มเพื่อน  ขอ้ค าถามท่ี 46 - 53 

2.2 แบบสัมภาษณ์ โดยการใชแ้บบสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง สัมภาษณ์ผูบ้ริหาร 
และครูในโรงเรียนโสตศึกษา ประกอบดว้ยประเด็นต่าง ๆ ดงัน้ี  

1. ด้านอาคารสถานท่ี  ได้แก่  การจัดห้องเรียน  ห้องน ้ า สนามกีฬา และ
สภาพแวดลอ้มโดยรอบบริเวณโรงเรียน 

2. ดา้นหลกัสูตร ไดแ้ก่ หลกัสูตรท่ีใช้ในการจดัการเรียนการสอน การสอนงาน
อาชีพ 

3. ด้านการเรียนการสอน  ได้แก่ วิธีการสอนนักเรียนในโรงเรียน การวดัและ 
การประเมินผล ส่ือการเรียนการสอน 

4. ดา้นการให้บริการผูเ้รียน ไดแ้ก่ ส่ิงท่ีนกัเรียนไดรั้บความสะดวก ความสบาย 
การช่วยเหลือดูแลนกัเรียน 

5. ด้านการจัดกิจกรรมผู ้เรียน  ได้แก่  กิจกรรมท่ีจัด ข้ึนในโรงเรียนและ 
นอกโรงเรียนกิจกรรมท่ีเขา้ร่วม 

6. ด้านสังคมก ลุ่ม เพื่ อน  ได้แก่  การอยู่ ร่วมกัน  การป รับตัวในโรงเรียน  
การช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั 

 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

การเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้จิยัไดแ้บ่งออกเป็น 2 วธีิ คือ  
 1. การเก็บรวมรวมขอ้มูลจากแบบสอบถาม ผูว้ิจยัเก็บด้วยตนเองและติดตามผลทาง
ไปรษณีย์ จ  านวนแบบสอบถาม400 ฉบับ เก็บคืนได้ทั้ งหมด 390 ฉบับ และคัดเลือกท่ีเฉพาะ
แบบสอบถามท่ีสมบูรณ์สามารถน าไปวเิคราะห์ขอ้มูลได ้381 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 97.69 
 2. การเก็บรวมรวมขอ้มูลจากแบบสัมภาษณ์ ผูว้จิยัเก็บดว้ยตนเอง จ านวน 7 คน   
 
 
 



  130 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ขอ้มูล ผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์สภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ของนกัเรียน
ในโรงเรียนโสตศึกษา โดยวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป วิเคราะห์ค่าเฉล่ีย 
(�̅�) ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าทดสอบค่าที (t-test) และการวเิคราะห์เน้ือหา 
 
5.1 สรุปผลการวจัิย 

1. ผลการวเิคราะห์ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
1.1 ผู ้ตอบแบบสอบถามท่ีมีสถานภาพเป็นครู  พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  

ร้อยละ 73.20 เพศชายร้อยละ 26.80 จบการศึกษาระดบัปริญญาตรีร้อยละ 69.10 มากท่ีสุด รองลงมา
คือ ระดบัปริญญาโทร้อยละ 28.90 เป็นครูท่ีมีการไดย้ินร้อยละ 70.10 ครูท่ีมีความบกพร่องทางการ
ไดย้นิร้อยละ 29.90 ส่วนระยะเวลาท่ีปฏิบติังานในโรงเรียนโสตศึกษา 0-5 ปี ร้อยละ 55.80 มากท่ีสุด 
รองลงมาคือ 6-10 ปี ร้อยละ 16.50 และ 20 ปีข้ึนไป ร้อยละ 11.34 ตามล าดบั 

1.2 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีสถานภาพเป็นนักเรียน พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง
ร้อยละ 60.90 เพศชายร้อยละ 39.10 ระดับการศึกษาพบว่านักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ร้อยละ 
34.20 มากท่ีสุด รองลงมาคือ นักเรียนระดบัชั้นมธัยมยมศึกษาปีท่ี 5 ร้อยละ 33.10 และระดบัชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 4 ร้อยละ 32.70 ส่วนระยะเวลาท่ีศึกษาอยูใ่นโรงเรียนโสตศึกษา 0-5 ปี ร้อยละ 40.85 
มากท่ีสุด รองลงมาคือ 6-10 ปี ร้อยละ 30.63 และ 11-15 ปี ร้อยละ 28.52 ตามล าดบั 

2. ผลการวิเคราะห์ระดับการรับรู้สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนใน
โรงเรียนโสตศึกษาของครู (n = 97) 

2.1 ด้านอาคารสถานท่ี ครูมีระดับการรับรู้สภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ของ
นกัเรียนในโรงเรียนโสตศึกษาดา้นอาคารสถานท่ีอยูใ่นระดบัมาก (�̅� = 4.03, S.D. = 0.52) และเม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้โดยโรงเรียนมีบริการสนบัสนุนการเรียนการสอน
ท่ีสามารถไปใชบ้ริการ เช่น ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด (�̅� = 4.19, S.D. = 0.67) 
รองลงมาคือ ห้องเรียนมีความสะอาดและมีระบบระบายอากาศท่ีดี สภาพแวดล้อมในบริเวณ
โรงเรียนมีการบ ารุงรักษาใหส้วยงามอยูเ่สมอ (�̅� = 4.17, S.D. = 0.64) อาคารและหอ้งเรียน มีสภาพ
ท่ีเหมาะสมกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของท่าน(�̅� = 4.13, S.D. = 0.65) ตามล าดับ  
ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดคือ ห้องน ้ ามีความสะอาด และเพียงพอต่อการให้บริการ (�̅� = 3.82, 
S.D. = 0.90) 

2.2 ดา้นหลกัสูตร ครูมีระดบัการรับรู้สภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ของนกัเรียน
ในโรงเรียนโสตศึกษาดา้นหลกัสูตรอยูใ่นระดบัมาก (�̅� = 4.09, S.D. = 0.51) และเม่ือพิจารณาเป็น
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รายขอ้พบว่า อยู่ในระดบัมากทุกขอ้โดยเน้ือหาสาระของหลกัสูตรมีการปรับปรุงให้เหมาะสมกบั
นักเรียนในแต่ละระดบัชั้นมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด (�̅� = 4.18, S.D. = 0.65) รองลงมาคือ ในโรงเรียน 
ท่ีท่านปฏิบติังานมีความเหมาะสมกบัสภาพระยะเวลาในการจดัการเรียนการสอน (�̅� = 4.15, S.D. = 
0.68) และหลกัสูตรท่ีท่านใช้ในการจดัการเรียนการสอนมีทั้งหลกัสูตรแกนกลางและหลักสูตร
เฉพาะสถานศึกษา เน้ือหาสาระในโรงเรียนของท่านสามารถปรับใชใ้นชีวิตประจ าวนัของนกัเรียน
ไดอ้ยา่งเหมาะสม (�̅� = 4.14, S.D. = 0.57) ตามล าดบั ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดคือ โรงเรียนของ
ท่านมีการจดัหลกัสูตรทอ้งถ่ิน (�̅� = 3.90, S.D. = 0.81) 

2.3 ดา้นการเรียนการสอน ครูมีระดบัการรับรู้สภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ของ
นกัเรียนในโรงเรียนโสตศึกษาดา้นการเรียนการสอนอยูใ่นระดบัมาก (�̅� = 4.12, S.D. = 0.47) และ
เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อโดยในรายวิชาต่างๆท่ีท่านสอน มีการ
สอดแทรกเน้ือหาเก่ียวกับคุณธรรมและจริยธรรมมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด (�̅� = 4.17, S.D. = 0.55) 
รองลงมาคือ ในการเรียนการสอนท่านได้จดัให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นได้
อย่างเต็มท่ี (�̅� = 4.16, S.D. = 0.64) และในกิจกรรมการเรียนการสอน ท่านไดส่้งเสริมให้นักเรียน
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง (�̅� = 4.12, S.D. = 0.61) ตามล าดับ ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดคือ  
ในการจดัการเรียนการสอนท่านมีการใชส่ื้อและนวตักรรมท่ีทนัสมยั (�̅� = 4.07, S.D. = 0.63) 

2.4 ด้านการให้บริการผูเ้รียน ครูมีระดบัการรับรู้สภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้
ของนัก เรียนในโรงเรียนโสตศึกษาด้านการให้บ ริการผู ้เรียน อยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.08,  
S.D. = 0.54) และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า อยู่ในระดบัมากทุกขอ้โดยโรงเรียนท่ีท่านสอนมี 
โรงอาหาร อาหาร และท่ีนั่งไวใ้ห้บริการนักเรียนอย่างเพียงพอมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด (�̅� = 4.26,  
S.D. = 0.60) รองลงมาคือ โรงเรียนจดัสวสัดิการต่างๆ เช่น ทุนการศึกษา อาหารกลางวนั ร้านคา้
สหกรณ์ (�̅� = 4.19, S.D. = 0.65) และโรงเรียนจดัให้มีระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน เช่น การเยี่ยม
บ้าน (�̅� = 4.17, S.D. = 0.61)ตามล าดับ ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดคือ การให้บริการสัญญาณ
อินเตอร์เน็ตครอบคลุมภายในโรงเรียน (�̅� = 3.67, S.D. = 0.95) 

2.5 ดา้นการจดักิจกรรมผูเ้รียน ครูมีระดบัการรับรู้สภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้
ของนักเรียนในโรงเรียนโสตศึกษาด้านการจัดกิจกรรมผู ้เรียนอยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.16,  
S.D. = 0.61) และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อโดยกิจกรรมต่างๆของ
โรงเรียน ท่ีโรงเรียนจดัให้ ท าให้นกัเรียนพฒันาความถนดัและพฒันาตามความสนใจมีค่าเฉล่ียมาก
ท่ีสุด (�̅� = 4.24, S.D. = 0.59) รองลงมาคือ กิจกรรมต่างๆท่ีโรงเรียนจดัข้ึน ท าใหน้กัเรียนของท่านมี
ความสุขและสนุกสนาน (�̅� = 4.23, S.D. = 0.59) และโรงเรียนท่ีท่านสอนมีการจดักิจกรรมส่งเสริม
การเรียนรู้ ให้กบันักเรียนอย่างสม ่าเสมอ (�̅� = 4.20, S.D. = 0.59) ตามล าดับ ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ีย
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นอ้ยท่ีสุดคือกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีโรงเรียนจดัให้แก่นกัเรียน ช่วยท าให้นกัเรียนในการดูแลของท่าน
มีความสามารถเพิ่มมากข้ึน (�̅� = 4.07, S.D. = 0.58) 

2.6 ดา้นสังคมกลุ่มเพื่อน ครูมีระดบัการรับรู้สภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ของ
นกัเรียนในโรงเรียนโสตศึกษาดา้นสังคมกลุ่มเพื่อนอยู่ในระดบัมาก (�̅� = 3.41, S.D. = 0.32) และ
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ กลุ่มนกัเรียนในการดูแลของท่านมีการให้ความช่วยเหลือซ่ึงกนัและ
กันเป็นอย่างดีและความสัมพันธ์ของกลุ่มนักเรียนมีความเหนียวแน่นระหว่างกันอย่างลึกซ้ึง 
มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด (�̅� = 4.03, S.D. = 0.69) รองลงมาคือ กลุ่มนักเรียนท่ีท่านดูแล สามารถให้
ค  าปรึกษาและไว้ใจได้ในทุกเร่ือง (�̅� = 3.96, S.D. = 0.69) และในกลุ่มนักเรียนท่ีท่านดูแล  
กลุ่มเพื่อนสนิทช่วยกนัท าให้ผลการเรียนของกลุ่มเพื่อนดีข้ึน (�̅� = 3.89, S.D. = 0.56) ตามล าดับ 
ส่วนข้อท่ี มีค่ าเฉ ล่ียน้อยท่ี สุดคือ นัก เรียนแต่ละระดับชั้ น ท่ีท่ านดูแลชอบท่ีจะขัดแย้งกัน  
(�̅� = 1.85, S.D. = 0.64) 

สรุป ระดับการรับรู้สภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักเรียนในโรงเรียน 
โสตศึกษาของครูโดยรวมในระดับมาก  (�̅� = 3.98, S.D. = 0.39) และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้านโดยด้านการจัดกิจกรรมผู ้เรียนมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด (�̅� = 4.16,  
S.D. = 0.47) รองลงมาคือ  ด้านการเรียนการสอน  (�̅� = 4.12, S.D. = 0.47) และด้านหลักสูตร  
(�̅� = 4.09, S.D. = 0.51) ตามล าดบั ส่วนท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดคือ ดา้นสังคมกลุ่มเพื่อน (�̅� = 3.41, 
S.D. = 0.32) 

3. ผลการวิเคราะห์ระดับการรับรู้สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนใน
โรงเรียนโสตศึกษาของนักเรียน (n = 284) 

3.1 ดา้นอาคารสถานท่ี นักเรียนมีระดบัการรับรู้สภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้
ของนกัเรียนในโรงเรียนโสตศึกษาดา้นอาคารสถานท่ีอยูใ่นระดบัมาก (�̅� = 3.99, S.D. = 0.57) และ
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ โรงเรียนมีบริการสนบัสนุนการเรียนการสอนท่ีสามารถไปใชบ้ริการ 
เช่น ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด (�̅� = 4.28, S.D. = 0.87) รองลงมาคือ ห้องเรียน
มีความสะอาด และมีระบบระบายอากาศท่ีดี (�̅� = 4.18, S.D. = 0.79) และเคร่ืองกีฬาอุปกรณ์ กีฬา 
สนามกีฬามีความเพียงพอต่อการให้บ ริการส าหรับนักเรียนทุกคนในโรงเรียน (�̅� = 4.1,  
S.D. = 0.80) ) ตามล าดบั ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดคือ ห้องเรียนท่ีท่านเรียนไม่มีส่ิงรบกวน เช่น 
กล่ิน เสียง และควนัไอเสียรถ (�̅� = 3.66, S.D. = 1.21) 

3.2 ด้านหลกัสูตร นักเรียนมีระดบัการรับรู้สภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ของ
นักเรียนในโรงเรียนโสตศึกษาด้านหลักสูตรอยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.04, S.D. = 0.54) และเม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า หลกัสูตรท่ีท่านเรียนสอดคล้องกับความต้องการ มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด  
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(�̅� = 4.21, S.D. = 0.76) รองลงมาคือ หลกัสูตรท่ีท่านเรียนสอดคล้องกับชีวิตประจ าวนัของท่าน  
(�̅� = 4.19, S.D. = 0.82) และหลกัสูตรท่ีท่านไดเ้รียนสามารถสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งโรงเรียน 
ชุมชน และครอบครัว (�̅� = 4.17, S.D. = 0.90) ตามล าดบั ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ โรงเรียน
ของท่านไดจ้ดัหลกัสูตรทอ้งถ่ินใหท้่านเรียนในทุก ๆ ปี (�̅� = 3.92, S.D. = 0.88) 

3.3 ด้านการเรียนการสอน นักเรียนมีระดับการรับรู้สภาพแวดล้อมท่ี เอ้ือต่อ 
การเรียนรู้ของนักเรียนในโรงเรียนโสตศึกษาด้านการเรียนการสอนอยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.02, 
S.D. = 0.58) และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า เทคนิคการสอนของครูผูส้อน ท าให้ท่านมีความ
สนใจและอยากท่ีจะเรียนมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด (�̅� = 4.13, S.D. = 0.74) รองลงมาคือ ครูผูส้อนมีการ
จดัการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบเป็นขั้นตอน และในแต่ละรายวิชาท่ีท่านเรียน ครูผูส้อน  
มีวิธีการสอนท่ีแตกต่างกนัท าให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้และเขา้ใจ (�̅� = 4.08, S.D. = 0.72) และครูผูส้อน
ช่วยแนะน าให้ท่านแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง (�̅� = 4.07, S.D. = 0.85) ตามล าดบั ส่วนขอ้ท่ีมี
ค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ ครูผูส้อนให้นกัเรียนทุกคนมีโอกาสแสดงความคิดเห็นอยา่งเต็มท่ี (�̅� = 3.86, 
S.D. = 1.04) 

3.4 ด้านการให้บริการผูเ้รียน นักเรียนมีระดับการรับรู้สภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อ 
การเรียนรู้ของนกัเรียนในโรงเรียนโสตศึกษาดา้นการให้บริการผูเ้รียน อยูใ่นระดบัมาก (�̅� = 4.00,  
S.D. = 0.61) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า โรงเรียนจดัสวสัดิการต่างๆ เช่น ทุนการศึกษา อาหาร
กลางวนั ร้านคา้สหกรณ์มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด (�̅� = 4.17, S.D. = 0.90) รองลงมาคือ โรงเรียนจดัการ
ให้บริการด้านการตรวจโรค และการประกันอุบัติเหตุ (�̅� = 4.16, S.D. = 0.91) และการบริการ 
ด้านการจราจรทั้ งภายในและบริเวณโดยรอบโรงเรียน มีความสะดวกปลอดภัย  (�̅� = 4.12,  
S.D. = 0.92) ตามล าดับ ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดคือ การให้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต
ครอบคลุมภายในโรงเรียน (�̅� = 3.81, S.D. = 1.10) 

3.5 ด้านการจดักิจกรรมผูเ้รียน นักเรียนมีระดับการรับรู้สภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อ 
การเรียนรู้ของนกัเรียนในโรงเรียนโสตศึกษาดา้นการจดักิจกรรมผูเ้รียนอยูใ่นระดบัมาก (�̅� = 4.07,  
S.D. = 0.52) และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า โรงเรียนท่ีท่านเรียนมีการจดักิจกรรมส่งเสริมการ
เรียนรู้อย่างสม ่าเสมอมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด (�̅� = 4.29, S.D. = 0.79) รองลงมาคือ กิจกรรมต่าง ๆ  
ท่ีโรงเรียนจดัข้ึน ท าให้ท่านมีความสุขและสนุกสนาน (�̅� = 4.15, S.D. = 0.73) และกิจกรรมต่าง ๆ 
ของโรงเรียนท่ีโรงเรียนจดัให้ ท าให้ท่านเกิดการพฒันาความถนดัและพฒันาตามความสนใจของ
บุคคล(�̅� = 3.89, S.D. = 0.94) ตามล าดับ ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดคือ กิจกรรมต่าง ๆ ของ
โรงเรียนท าใหท้่านไดรั้บการพฒันา เช่น บุคลิกภาพ เจตคติ และค่านิยม (�̅� = 3.89, S.D. = 0.94) 
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3.6 ดา้นสังคมกลุ่มเพื่อน นกัเรียนมีระดบัการรับรู้สภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้
ของนักเรียนในโรงเรียนโสตศึกษาดา้นสังคมกลุ่มเพื่อนอยู่ในระดบัมาก (�̅� = 3.50, S.D. = 0.42) 
และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ความสัมพนัธ์ของกลุ่มเพื่อนมีความเหนียวแน่นระหวา่งกนัอยา่ง
ลึกซ้ึงมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด (�̅� = 4.15, S.D. = 0.87) รองลงมาคือ เพื่อนสนิทของท่านช่วยกนัท าให้ผล
การเรียนของท่านดีข้ึน (�̅� = 4.10, S.D. = 0.80) และความสัมพนัธ์ของกลุ่มเพื่อนมีความเหนียว
แน่นระหว่างกันอย่างลึกซ้ึง (�̅� = 4.05, S.D. = 0.87) ตามล าดับ ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดคือ 
กลุ่มเพื่อนของท่านชอบท่ีจะมีการทะเลาะเบาะแวง้อยูเ่ป็นประจ า (�̅� = 1.85, S.D. = 0.74) 

สรุป ระดับการรับรู้สภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักเรียนในโรงเรียน 
โสตศึกษาของนกัเรียนโดยรวมอยู่ในระดบัมาก (�̅� = 3.94, S.D. = 0.46) และเม่ือพิจารณาเป็นราย
ดา้น พบว่า อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น โดยดา้นการจดักิจกรรมผูเ้รียนมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด (�̅� = 4.07, 
S.D. = 0.52) รองลงมาคือด้านหลักสูตร  (�̅� = 4.04, S.D. = 0.54) และด้านการเรียนการสอน  
(�̅� = 4.02, S.D. = 0.58) ตามล าดบั ส่วนท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดคือ ดา้นสังคมกลุ่มเพื่อน (�̅� = 3.50, 
S.D. = 0.42) 

4. ผลการเปรียบเทียบระดับการรับรู้สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนใน
โรงเรียนโสตศึกษา  

ระดบัการรับรู้สภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักเรียนในโรงเรียนโสตศึกษา
ของครูและนักเรียนโดยรวมแตกต่างกนัอย่างไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และเม่ือพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า ระดับการรับรู้สภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักเรียนในโรงเรียน 
โสตศึกษาของครูและนกัเรียนดา้นสังคมกลุ่มเพื่อนแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติระดบั .05  

5. การสัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูล  ได้แก่ ผู ้บริหารโรงเรียนโสตศึกษา จ านวน 7 ท่าน  
เพื่อศึกษาระดบัการรับรู้สภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ของนกัเรียนในโรงเรียนโสตศึกษา ดงัน้ี 

5.1 ด้านอาคารสถานท่ี พบว่า ด้านกายภาพ การจดัห้องเรียน สนามกีฬา อุปกรณ์
กีฬา เป็นส่ิงส าคญั เพราะทุกคนในโรงเรียนตอ้งใชป้ระโยชน์ร่วมกนั ห้องเรียนท่ีมีคุณภาพมีผลต่อ
การจดักิจกรรมการเรียนการสอน เป็นการเอ้ือต่อการพฒันาความรู้ของนักเรียนในด้านร่างกาย 
อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ความสุขกายจากการท่ีสภาพแวดลอ้มท่ีสะอาด สวยงาม และปลอดภยั
จะสร้างความรู้สึกท่ีดี ช่วยใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรู้ 

5.2 ด้านหลักสูตร  พบว่า โรงเรียนใช้หลักสูตรสถานศึกษา (ฉบับปรับปรุง 
พุทธศกัราช 2562) ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 มีการส่งเสริมใน
เร่ืองหลกัสูตรอาชีพ เพื่อให้นักเรียนไดฝึ้กปฏิบติัจริง มีอาชีพเม่ือจบการศึกษา  และการสอนแบบ
สองภาษาตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟ การสอนแบบสองภาษาส าหรับเด็กหูหนวกสอนภาษาเป็น
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ภาษาแรก สอนภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง สอนโดยครูหูหนวกและครูท่ีมีการไดย้ินร่วมกนัโดยจดั
กระบวนการเรียนการสอนแนววอลดอร์ฟ 

5.3 ด้านการเรียนการสอน  พบว่า การเรียนการสอนแบบสองภาษาตามแนว
การศึกษาวอลดอร์ฟ ในระดบัชั้นอนุบาล และการเรียนการสอนในระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ถึง 
มธัยมศึกษาปีท่ี 6 จดัการเรียนการสอนโดยใช้ 8 กลุ่มสาระ การวดัและการประเมินผลเหมือน
โรงเรียนปกติโดยทัว่ไป และระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายจะจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้สอนใน
วชิาสามญัและสนบัสนุนทกัษะทางอาชีพเพื่อเป็นทางเลือกใหก้บันกัเรียน  

5.4 ด้านการให้บริการผู ้เรียน  พบว่า โรงเรียนจะมีงานช่วยเหลือดูแลนักเรียน 
เน่ืองจากส่วนใหญ่เป็นนกัเรียนประจ า และการเยี่ยมบา้นนกัเรียนเพื่อพบผูป้กครอง ดูความเป็นอยู่
ของนักเรียนในช่วงปิดภาคเรียน จดัให้ผูเ้รียนไดรั้บความสะดวก มีความสุข ไดแ้ก่ การจดับริการ
ร้านค้า ภายในโรงเรียน การจัดบริการอาหารเพื่อให้นักเรียนได้รับประโยชน์ ถูกสุขลักษณะ  
การรักษาพยาบาล รวมไปถึงธนาคารโรงเรียน 

5.5 ดา้นการจดักิจกรรมผูเ้รียน พบว่า เป็นลกัษณะของกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีโรงเรียน 
จดัข้ึนเพื่อใหน้กัเรียนเขา้ร่วมเป็นการจดัประสบการณ์เพิ่มเติมนอกจากหอ้งเรียนจดักิจกรรมส่งเสริม
นักเรียนอย่างหลากหลาย เช่น กิจกรรมกีฬาสี กิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด เนตรนารี กิจกรรมท่ี
เก่ียวกับชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ เก่ียวกับประเพณีวฒันธรรม วนัส าคัญต่าง ๆ รวมไปถึง  
สวนพฤกษศาสตร์ เศรษฐกิจพอเพียงและการก าหนดช่วงเวลาของการจดักิจกรรมต่าง ๆ ทาง
โรงเรียนไดก้ าหนดใหมี้ความเหมาะสมกบัวนัส าคญัต่าง ๆ 

5.6 ด้านสังคมกลุ่มเพื่อน พบว่า ลักษณะความสัมพนัธ์ระหว่างนักเรียนด้วยกัน  
การปรับตวัในการอยูโ่รงเรียนร่วมกนัเน่ืองจากเป็นโรงเรียนประจ า ความร่วมมือกนัในกลุ่มเพื่อน 
การท ากิจกรรมต่างๆ ร่วมกนั ทั้งน้ีอาจมีสาเหตุมาจาก กลุ่มเพื่อนร่วมโรงเรียนและร่วมชั้นเรียนมี
อิทธิพลในการปรับตวัและการด าเนินชีวติในโรงเรียน 

 
5.2 อภิปรายผล 

ผลจากการวิจยัสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักเรียนในโรงเรียนโสตศึกษา
ผูว้จิยัจะกล่าวถึงประเด็นส าคญัและสามารถอภิปรายผลจากขอ้คน้พบท่ีไดจ้ากการศึกษาวจิยั  ดงัน้ี 

1. ดา้นอาคารสถานท่ี โรงเรียนโสตศึกษามีสภาพแวดลอ้มและการบริการท่ีส่งเสริมให้
นักเรียนพฒันาเต็มศกัยภาพโรงเรียนมีอาคารสถานท่ีเหมาะสม มีการให้บริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ดว้ยตนเอง จดัให้มีแหล่งการเรียนรู้ภายในโรงเรียนท่ีหลากหลายจึงมี
การจัดบริการห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ เพื่ อ เป็นการสนับสนุนให้นัก เรียนได้ค้นคว้า  
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เกิดการเรียนรู้และมีความรู้ เช่นเดียวกับกองการวิจัยทางการศึกษา (กรมวิชาการ, 2544) ว่า 
สภาพแวดลอ้มในโรงเรียนเป็นองคป์ระกอบท่ีมีอิทธิพลต่อผูเ้รียนไดเ้รียนอยา่งมีความสุข ห้องเรียน
มีความสะอาด มีระบบระบายอากาศท่ีดีช่วยส่งเสริม สนับสนุนให้การเรียนมีประสิทธิภาพซ่ึง
สอดคลอ้งกบัพิมพพ์นัธ์ เดชะคุปต ์(2544) การสร้างบรรยากาศหรือสภาพแวดลอ้มท่ีดีในห้องเรียน
มีผลต่อการเรียนการสอนการสร้างต่อเจตคติท่ีดีของผูเ้รียน ดงันั้น ลกัษณะของหอ้งเรียนท่ีเหมาะสม
ควรจะเป็นดงัน้ี 1) ห้องเรียนท่ีมีสีสันเหมาะสม อากาศถ่ายเทไดดี้ ปราศจากเสียงรบกวน มีขนาด
กวา้งขวางเพียงพอกบัจ านวนผูเ้รียนไม่คบัแคบ 2) ห้องเรียนควรมีบรรยากาศความเป็นอิสระของ
การเรียน การท างานเป็นกลุ่ม ตลอดจนการท ากิจกรรมการเคล่ือนไหวในกิจกรรมการเรียนการสอน
ทุกประเภท 3) ห้องเรียนตอ้งสะอาด น่าอยู ่ตลอดจนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย 4) ส่ิงของท่ีอยูใ่น
ห้องเรียน เช่น โต๊ะ เกา้อ้ี ส่ือการการเรียนการสอน สามารถเคล่ือนยา้ยให้อ านวยต่อการสอนและ
การจดักิจกรรมต่าง ๆ 5) ควรจดัเตรียมห้องเรียนให้พร้อมต่อการเรียนการสอนให้มีความเหมาะสม
ต่อการสอน เช่น สอนโดยกระบวนการกลุ่ม หรือการแสดงละคร และสอดคลอ้งกบัราตรี ลภะวงศ ์
(2549) กล่าวถึงสภาพแวดลอ้มดา้นอาคารสถานท่ี ควรจดัห้องเรียนและบริเวณโรงเรียนให้มีความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย อยู่ในต าแหน่งหรือบริเวณท่ีเหมาะสมและเอ้ือประโยชน์ต่อการใช้สอย โดย
การจดัข้ึนอยูก่บัสภาพความเป็นไปไดแ้ละเหมาะสมของห้องเรียน วสัดุท่ีใชแ้ละความสามารถของ
การจดัของผูส้อนและผูเ้รียน รวมทั้งสภาพแวดล้อมในบริเวณโรงเรียน ไม่ว่าจะเป็นสนามหญ้า 
สนามฟุตบอล สนามเด็กเล่น ควรจดัให้มีความสะอาด เป็นระเบียบและความปลอดภยั ปลูกไม้
ดอกไมป้ระดบัเพื่อเพิ่มความสวยงามความร่มร่ืน ส่ิงส าคญัและจ าเป็นอยา่งยิ่งคือทุกคนในโรงเรียน
จะต้องมีการร่วมมือร่วมใจกนัในการตกแต่งและการดูแลรักษาบ ารุงให้สวยงามอย่างสม ่าเสมอ  
ซ่ึงสอดคล้องกับ ชาญชัย ทุมดี (2548) ได้กล่าวว่า บริเวณโรงเรียนควรจะมีต้นไม้ใหญ่อยู่บ้าง 
เพื่อท่ีจะไดใ้ช้ร่มเงาเป็นท่ีพกัผ่อนของนักเรียน ควรมีการปลูกไมด้อกไมป้ระดบัเพื่อให้เกิดความ
สวยงามและการสร้างบรรยากาศท่ีสดช่ืนให้แก่โรงเรียนก่อให้เกิดผลดีทางดา้นความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย และเป็นผลดีทางดา้นจิตใจ โรงเรียนควรมีร้ัวรอบบริเวณโรงเรียนเพื่อเป็นขอบเขตและใช้
เป็นเคร่ืองมือในการป้องกันอุบติัเหตุจากการจราจร นอกจากน้ีตอ้งค านึงถึงความปลอดภยัของ
นกัเรียน มีการใชส้ัญญาณไฟในการเตือน เม่ือเกิดเหตุฉุกเฉินนกัเรียนสามารถช่วยเหลือตนเองได ้

2. ดา้นหลกัสูตร โรงเรียนใช้หลกัสูตรสถานศึกษา (ฉบบัปรับปรุง พุทธศกัราช 2562) 
ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 เป็นแผนหรือแนวทางและน ามา
ปรับใช้ให้เหมาะสมกับนักเรียนไม่สามารถน ามาใช้ได้ทั้ งหมด รวมไปถึงเกณฑ์การประเมิน
เหมือนกบัโรงเรียนทัว่ไปและมีการส่งเสริมในเร่ืองหลกัสูตรอาชีพ เพื่อให้นกัเรียนไดฝึ้กปฏิบติัจริง
และมีอาชีพเม่ือจบการศึกษา ทั้งน้ีอาจมีสาเหตุมาจาก โรงเรียนใชห้ลกัสูตรแกนกลางตามการศึกษา
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ขั้นพื้นฐาน ปีพุทธศกัราช 2551 แต่ปีการศึกษา 2561 ปรับหลกัสูตรตามหลกัสูตรแกนกลางเพราะ
หลักสูตรแกนกลางให้ปรับตามกลุ่มสาระ เช่น กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  
กลุ่มสาระการงานอาชีพ และกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม ปรับตามหลักสูตร
แกนกลางตามการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 (ปรับปรุงพ.ศ.2560) ซ่ึงแต่ละกลุ่มสาระตอ้งมาปรับ
หลักสูตรแกนกลาง เป็นแม่บทและปรับมาเป็นหลักสูตรสถานศึกษาและลงสู่ห้องเรียน เป็น
ก าหนดการสอน เป็นแผนการสอนต่อไป ส่วนตวัช้ีวดัของหลกัสูตรไม่สามารถไปปรับแก้ของ
หลกัสูตรแกนกลางได ้ แต่ส่ิงท่ีจะปรับคือในเร่ืองของหน่วยการเรียนรู้ให้เหมาะสมกบันกัเรียนท่ีมี
ความบกพร่องทางการไดย้นิ และจดักิจกรรมกลุ่มอาชีพเพื่อส่งเสริมใหน้กัเรียนมีกิจกรรมดา้นอาชีพ 
เช่น นกัเรียนมธัยมศึกษาตอนปลาย โครงสร้างหลกัสูตรจะเน้นงานอาชีพ หลกัสูตรท่ีดีจึงควรเป็น
หลกัสูตรท่ีสามารถพฒันาผูเ้รียนให้มีความรู้ ความสามารถ และทศันคติท่ีน าไปใชใ้หเ้ป็นประโยชน์
ต่อตนเอง และสังคมให้มากท่ีสุด การสอนเน้ือหา กระตุน้ให้นกัเรียนไดคิ้ด ให้นกัเรียนมีสติปัญญา
และคุณธรรมน าความรู้มาแกปั้ญหาในการด ารงชีวิต และหลกัสูตรเป็นหัวใจของการจดัการศึกษา
เป็นตวัช้ีให้เห็นสภาพของการจดัการแต่ละโรงเรียนท่ีมีความแตกต่างกนั การเรียนการสอนตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียนแต่ละคนมีความสามารถท่ีแตกต่างกัน ความต้องการ  
ความถนัด ความสนใจและวิธีการเรียนรู้  รวมไปถึงการใช้เอกสารหลกัสูตรทุกประเภทให้ครูได้
ศึกษาเพิ่มเติม มีการจดัท าแผนการเรียนท่ีหลากหลายให้สอดคล้องกบัหลกัสูตร มีการมอบหมาย
หมวดวิชาจดัท าแผนการสอน มีสมุดประเมินผล จดัให้มีคาบแนะแนว สอนซ่อมเสริม และมี
กิจกรรมครบตามหลกัสูตร นอกจากน้ียงัการสอนแบบสองภาษาตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟ  
การสอนแบบสองภาษาส าหรับเด็กหูหนวกสอนภาษาเป็นภาษาแรก สอนภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง 
สอนโดยครูหูหนวกและครูท่ีมีการไดย้ินร่วมกนัโดยจดักระบวนการเรียนการสอนแนววอลดอร์ฟ 
เกิดข้ึนจากพื้นฐานความเช่ือท่ีวา่ การศึกษาตอ้งเป็นไปเพื่อความเป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์รอบดา้นและ
บ่มเพาะให้เกิดความใฝ่รู้ตลอดชีวิต ความงามและความจริงพร้อม ๆ กันไปด้วย เปิดโอกาสให ้
เด็กหูหนวกสามารถสัมผสัเรียนรู้และเข้าใจมิติต่างๆ ของความเป็นมนุษย์อย่างรอบด้านและ 
มีดุลยภาพทั้งกาย ใจ และปัญญา การสอนแบบสองภาษาในเด็กหูหหนวก คือ การจดักิจกรรม 
การเรียนรู้ท่ีใชภ้าษามือ เป็นภาษาแม่ของเด็กหูหนวก และใชภ้าษาไทยเป็นภาษาหลกัท่ีเด็กหูหนวก
ใชใ้นการส่ือสารกบัคนทัว่ไป 

3. ดา้นการเรียนการสอน โรงเรียนโสตศึกษาใช้หลกัสูตรสถานศึกษา (ฉบบัปรับปรุง 
พุทธศักราช 2562) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้พัฒนา
หลกัสูตรทุกกลุ่มสาระ การเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัสูตรแกนกลางและหลกัสูตรทอ้งถ่ิน ก าหนด
ผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนท่ีเน้นการวิเคราะห์ สังเคราะห์ให้เหมาะสมกบัสาระการเรียนรู้ ออกแบบ
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กิจกรรมการเรียนรู้อยา่งหลากหลายเหมาะสมสอดคลอ้งกบัวยั ค  านึงถึงความแตกต่างธรรมชาติของ
ผู ้เรียนให้ เกิดการเรียน รู้และพัฒนาตนเอง น าความ รู้ ความเข้าใจจากการเรียนไปใช้ใน
ชีวิตประจ าว ันได้ รู้จักการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม การเรียนการสอนในระดับชั้ น
ประถมศึกษาปีท่ี 4 ถึง มัธยมศึกษาปีท่ี 6 จดัการเรียนการสอนโดยใช้ 8 กลุ่มสาระ การวดัและ 
การประเมินผลเหมือนโรงเรียนปกติโดยทัว่ไป และระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายจะจดัการเรียน
การสอนท่ีเน้นสอนในวิชาสามญัและสนบัสนุนทกัษะทางอาชีพเพื่อเป็นทางเลือกให้กบันักเรียน 
การเรียนการสอนแบบสองภาษาตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟ ในระดบัชั้นอนุบาล ห้องเรียนมีทั้ง
อนุบาล 1 และอนุบาล 2 เป็นการเรียนแบบคละชั้น การเรียนน ากิจวตัรประจ าวนัมาใช้ในการจดั
กิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมเล่นอิสระเพื่อพฒันาความคิดสร้างสรรค ์กิจกรรมอธิษฐานจิต
เพื่อให้มีความกตัญญูเคารพผูมี้พระคุณ กิจกรรมพิเศษในแต่ละวนัซ่ึงครูเป็นผู ้พาท า งานป้ัน  
งานฝีมือ ท าอาหาร กิจกรรมการรับประทานอาหารเป็นการฝึกฝนมารยาทในการจัดวาง  
รับประทานอาหารท่ีถูกตอ้งรวมไปถึงการจดัเก็บ กิจกรรมกลางแจง้ให้เด็กไดแ้สดงออกและเล่น
อย่างสนุกสนานเกิดความสมดุลของร่างกาย  กิจกรรมก่อนนอน เป็นการฟังนิทานท่ีสอดแทรก
คุณธรรมจริยธรรม และกิจกรรมวงกลมเป็นการสรุปบทเรียนของแต่ละวัน ในระดับชั้ น
ประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงประถมศึกษาปีท่ี 3 จะเรียนในห้องเรียนตอนเช้าเป็นวิชาภาษามือไทย  
ลีลาเส้น ภาษาไทย คณิตศาสตร์ และในช่วงบ่ายจะเป็นสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต การงาน
พื้นฐานอาชีพ  

4. ด้านการให้บริการผู ้เรียน  โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากผู ้บริหารโรงเรียน  
ครูท่ีปรึกษา ครูแนะแนว และผูป้กครองนกัเรียนในการช่วยเหลือนกัเรียนตามระบบดูแลช่วยเหลือ
นกัเรียน จดัให้มีโครงการเยี่ยมบา้นนกัเรียนให้ครบร้อยเปอร์เซ็นต ์มีการประชุมผูป้กครองนกัเรียน
ทุกภาคเรียน มีการติดตามดูแลช่วยเหลือนกัเรียนให้ไดรั้บการสนบัสนุนในเร่ืองของทุนการศึกษา  
มีการระดมทุนการศึกษาให้กบันักเรียนอย่างทัว่ถึงโดยพิจารณาจากการเยี่ยมบา้นนักเรียน รวมถึง
การสัมภาษณ์นกัเรียน ให้ความสนใจกบัความสะอาดถูกสุขลกัษณะอนามยัของโรงอาหารภายใน
โรงเรียนเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนในการบริโภค มีการบริการสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียน 
สอดคล้องกับสุมิตรา ชิตามร (2546) กล่าวว่า การบริการต่าง ๆ ท่ีโรงเรียนจัดการ ควบคุม 
ประสานงานงานดา้นต่าง ๆ ให้แก่นักเรียนเป็นรายบุคคล หรือเป็นกลุ่ม เพื่ออ านวยความสะดวก 
ส่งเสริมใหน้กัเรียนมีความพร้อมในการศึกษาเล่าเรียน มีพฒันาการในดา้นต่าง ๆ ทั้งทางดา้นร่างกาย 
จิตใจ อารมณ์ และสังคม สามารถด ารงชีวิตขณะท่ีศึกษาอยู่ในโรงเรียนอย่างมีความสุข สอดคลอ้ง
กบัชุตินาถ อินทร์พวง (2549) กล่าววา่ การจดับริการต่าง ๆ ใหแ้ก่นกัเรียนเพื่อใหไ้ดรั้บความสะดวก 
ปลอดภยั โรงเรียนจึงจดับริการต่าง ๆ ให้เช่น การบริการอาหารกลางวนั การจดัสหกรณ์ร้านค้า 
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โรงเรียน รวมถึงสา สีลากุล (2552) กล่าววา่ การบริการนกัเรียนเพื่อส่งเสริมพฒันาทางกาย อารมณ์ 
สังคม และสติปัญญา ตอบสนองความตอ้งการของนกัเรียนโดยจดัให้มีอาหารกลางวนัท่ีมีคุณภาพ
มากด้วยคุณค่าทางโภชนาการ จัดสถานท่ีนั่งพักผ่อน พร้อมทั้ งจัดสภาพแวดล้อมสถานท่ี
รับประทานอาหารท่ีสะอาด ถูกสุขลกัษณะเหมาะสม นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบัพระอโนชา สิมพา 
(2553) กล่าววา่ งานบริการนกัเรียนเป็นงานหลกัท่ีมีความส าคญัเก่ียวขอ้งกบัทุกฝ่ายจะมีส่วนช่วยให้
โรงเรียนเจริญก้าวหน้าตามวตัถุประสงค์ อ านวยความสะดวกแก่นักเรียนในด้านความเป็นอยู ่
การศึกษาเล่าเรียน การประกอบอาชีพในอนาคต เพียงพอกบัความตอ้งการของนกัเรียนก็จะส่งเสริม
ใหน้กัเรียนไดพ้ฒันาเตม็ตามศกัยภาพของแต่ละบุคคลตั้งแต่แรกเขา้จนกระทัง่ส าเร็จส าเร็จการศึกษา 

5. ด้านการจดักิจกรรมผูเ้รียน โรงเรียนให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมได้อย่างเต็มท่ี  
ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมท่ีโรงเรียนจดัข้ึนหรือกิจกรรมท่ีโรงเรียนได้เขา้ร่วมกบัชุมชนโดยกิจกรรม
เหล่าน้ีตอ้งมีความเหมาะสม และเป็นประโยชน์กบันักเรียน โรงเรียนโสตศึกษาได้จดักิจกรรมท่ี
หลากหลายในแต่ละปีการศึกษา ทั้ งกิจกรรมในหลักสูตรและนอกหลักสูตร กิจกรรมแนะแนว 
กิจกรรมนกัเรียน ไดแ้ก่ กิจกรรมศิลปหตัถกรรมนกัเรียน กิจกรรมพุทธศาสนา ตลอดจนการรณรงค์
ต่าง ๆ ทั้งในโรงเรียนและร่วมกบัชุมชน เช่น กิจกรรมงดสูบบุหร่ี การต่อตา้นยาเสพติด ผลจาก
กิจกรรมท าให้นักเรียนไดรั้บความสนุกสนาน เพลิดเพลิน และเกิดทกัษะชีวิตจากการปฎิบติัจริง 
กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนไดรั้บความร่วมมือของนกัเรียนในการจดักิจกรรมเป็นอยา่งดี กิจกรรม
ท่ีจัดข้ึนท าให้นักเรียนมีความรู้ประสบการณ์มากกว่าเดิม ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ได้กล่าวถึง กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนว่าเป็นกิจกรรมท่ีจดัให้ผูเ้รียนได้
พฒันาความสามารถของตนเองตามศกัยภาพมุ่งเน้นเพิ่มเติมจากกิจกรรมท่ีจดัให้ผูเ้รียนเรียนรู้ตาม
กลุ่มสาระ 8 กลุ่ม การเข้าร่วมและปฏิบัติกิจกรรมท่ีเหมาะสมร่วมกับผูอ่ื้นอย่างมีความสุขกับ
กิจกรรมท่ีตนเองเลือกตามความถนดัและความสนใจ กิจกรรมนกัเรียนยงัเป็นกิจกรรมท่ีผูเ้รียนเป็น 
ผู ้ปฏิบัติด้วยตนเอง ตั้ งแต่ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน ปฎิบัติตามแผน ประเมิน และปรับปรุง 
การท างาน โดยเน้นการท างานร่วมกนัเป็นกลุ่ม เช่น ลูกเสือ ยุวกาชาด เนตรนารี ซ่ึงสอดคลอ้งกบั  
Astin (1971)ได้กล่าวว่า การจัดกิจกรรมนักเรียนเป็นงานท่ี มุ่งส่งเส ริมการเรียน และชีวิต 
ความเป็นอยูข่องนกัเรียนให้ด าเนินไปดว้ยดี มีความสุขตลอดไปจนถึงการมุ่งพฒันาบุคลิกภาพการมี
วินยัในตนเอง การปรับตวัเขา้กบัส่ิงแวดลอ้ม และการพฒันาความสามารถ ความสนใจ ความถนดั
เฉพาะของนักเรียนแต่ละคนให้ก้าวหน้าเป็นประโยชน์แก่ตนเองและสังคม สอดคล้องกับ 
อาคม รุนสีงาม (2550) ไดก้ล่าววา่ สถานศึกษาตอ้งจดัให้ผูเ้รียนทุกคนเขา้ร่วมกิจกรรม โดยค านึงถึง
การจ าแนกการจดัดังน้ี 1) จดักิจกรรมต่างๆ เพื่อให้ส่งเสริมการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  
2) จัดกิจกรรมตามความสนใจ ความถนัด และความสามารถความต้องของผูเ้รียนและชุมชน  
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3) จดักิจกรรมเพื่อปลูกฝังและสร้างส านึกในการท าประโยชน์ต่อสังคม 4) จดักิจกรรมประเภท
บริการด้านต่าง ๆฝึกการท างานท่ีเป็นประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม เช่น โครงการอนุรักษ์
พัน ธุกรรมพืช  (งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน)   เป็นการด าเนินงาน ท่ี อิงรูปแบบของ  
“สวนพฤกษศาสตร์” โดยมี การรวบรวมพันธ์ุไม้ท่ีมีชีวิต มีแหล่งข้อมูลพรรณไม้ มีการศึกษา
ต่อเน่ือง มีการเก็บตวัอย่างพรรณไมแ้ห้ง พรรณไมด้อง มีการรวบรวมพนัธ์ุไมท้อ้งถ่ินเขา้มาปลูก
รวบรวมไวใ้นโรงเรียน และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน มีการบนัทึกรายงานและขอ้มูล รวมทั้งภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินเก่ียวกบัพนัธ์ุไม ้มีมุมส าหรับศึกษาคน้ควา้และมีการน าไปใช้ประโยชน์เป็นส่ือการเรียน 
การสอนในวิชาต่างๆ เป็นการด าเนินการให้สอดคล้อง กบัสภาพท้องถ่ิน ไม่ฝืนธรรมชาติ และ
เป็นไปตามความสนใจและความพร้อมของโรงเรียน ด าเนินการโดยความสมัครใจไม่ให้เกิด
ความเครียด ส่งเสริมให้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ เพื่อนักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  
น าหลกัเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั มาปฏิบติัและให้เป็นหลกัสูตรการเรียน
การสอน ท่ีมุ่งเนน้ใหน้กัเรียนเขา้ถึงและปฏิบติัจริง 

6. ด้านสังคมกลุ่มเพื่อน โรงเรียนโสตศึกษา ได้จดักิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ท่ี
หลากหลาย เช่น การจดักิจกรรมกีฬาสี การจดักิจกรรมวนัเด็ก เพื่อให้นักเรียนได้รู้บทบาทและ
หนา้ท่ีความรับผดิชอบ สามารถพฒันาความสัมพนัธ์ของนกัเรียนกบัเพื่อนคนอ่ืนได ้และส่งเสริมให้
นกัเรียนไดใ้ชชี้วิตร่วมกบับุคคลอ่ืนในสังคม และนกัเรียนไดมี้โอกาสท ากิจกรรมกลุ่มร่วมกนัขณะ
เรียน จึงมีความรักความสามคัคี มีความสัมพนัธ์กบักลุ่มเพื่อนอย่างเหนียวแน่น มีความไวว้างใจ
ปรึกษาปัญหาต่าง ๆกบักลุ่มเพื่อนอยูเ่สมอ ซ่ึงท าให้เกิดความสนิทสนมตกัเตือนกนัและกนัในกลุ่ม
เพื่อน ช่วยสอนและแนะน าเพื่อนในเร่ืองต่าง ๆ ร่วมฟังความคิดเห็นซ่ึงกันและกันในระหว่าง
กิจกรรมการเรียนการสอนและนอกเวลาเรียนท าให้นักเรียนได้แบ่งปันความรู้ของตนเองให้กับ
เพื่อน ๆ  ซ่ึงสอดคลอ้งกบั Astin (1971) ไดก้ล่าววา่ กลุ่มเพื่อนร่วมโรงเรียนและร่วมชั้นมีอิทธิพลใน
การปรับตวัและการด าเนินชีวิตในสังคมโรงเรียน เปรียบเสมือนสังคมย่อย ลกัษณะเพื่อนในกลุ่มมี
อิท ธิพลทางตรงต่อการเรียน รู้สอดคล้องกับสมทรง สรรพสาร (2547) ก ล่าวว่า การจัด
สภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ของนกัเรียนดา้นสังคมและจิตใจ มีความส าคญัต่อการเรียนรู้ของ
นกัเรียน เพราะสภาพแวดลอ้มทางสังคมและจิตใจมีความส าคญัต่อพฒันาการดา้นการปรับตวัของ
นกัเรียน สอดคลอ้งกบัอุมาพร ตรังคสมบติั (2543) ไดก้ล่าวว่า ความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัเพื่อน ๆ จะท า
ใหเ้ด็กอยูใ่นโรงเรียนอยา่งมีความสุข ไม่มีเร่ืองวติกกงัวลสามารถช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั และไดรั้บ
การกระตุน้ในการเรียนรู้จากกันและกัน จะท าให้นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข สอดคล้องกับ  
พรจิตร พีระพฒันกุล (2543) กล่าวว่า กลุ่มเพื่อนมีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงและพฒันาการทาง
ความรู้ ทศันคติ บุคลิกภาพคุณธรรมและสัมฤทธ์ิของนกัศึกษา นกัศึกษาตอ้งใชเ้วลาส่วนใหญ่อยูใ่น
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สถานศึกษา จึงตอ้งปรับตวัใหเ้ขา้ถึงสภาพแวดลอ้มในกลุ่มเพื่อน เพราะกลุ่มเพื่อนใหค้วามมัน่ใจเลย
ยอมรับในพฤติกรรมต่าง ๆ ของเขาท าให้ไม่สบายใจ มีความสุข และกลุ่มเพื่อนยงัมีอิทธิพลท่ีท าให้
นกัศึกษามีความเช่ือมัน่ มีพฤติกรรมไปตามกลุ่มท่ีเขายดึอยู ่
 ด้านสังคมกลุ่มเพื่อนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.5 เน่ืองมาจาก
โรงเรียนโสตศึกษามีทั้งนกัเรียนไปกลบั และส่วนใหญ่นักเรียนอยู่ประจ าโรงเรียน เน่ืองจากบา้น
ไกลไม่สะดวกในการเดินทาง ผู ้ปกครองน ามาฝากให้อยู่ประจ าในโรงเรียนจะกลับบ้าน 
อาทิตยล์ะคร้ัง เดือนละคร้ัง หรือกลบัเฉพาะวนัหยุด ท าให้นกัเรียนอยูใ่นโรงเรียนเกือบ 24 ชัว่โมง 
สังคมกลุ่มเพื่อนร่วมโรงเรียนและร่วมชั้นเรียนมีอิทธิพลในการปรับตวัและการด าเนินชีวติในสังคม
โรงเรียน นักเรียนสามารถถ่ายทอดส่ิงท่ีเรียนรู้มาให้กับเพื่อนๆ ได้ฟังด้วยภาษาของเขาจึงท าให้
สามารถถ่ายทอดส่ิงท่ีเขา้ใจความรู้นั้นได้อย่างแจ่มแจง้ เพราะว่าการพูดหรือการอธิบายเร่ืองใด 
เร่ืองหน่ึงท าให้ผูพู้ดนั้นเขา้ใจในมโนทศัน์ของเร่ืองนั้น ๆ วา่คืออะไร การเรียนรู้จากกนัและกนัของ
นกัเรียนท าให้เกิดความเขา้ใจไดดี้กวา่การเรียนรู้จากครู เพราะภาษามือท่ีนกัเรียนใชพู้ดจาส่ือสารกนั
ส่ือความเขา้ใจไดดี้และเหมาะสมกวา่ครู นอกจากน้ีความสัมพนัธ์ในกลุ่มเพื่อนยงัมีอิทธิพลต่อความ
ประพฤติ การแต่งกาย การพยายามเลียนแบบเพื่อใหเ้กิดเป็นสัญลกัษณ์ประจ ากลุ่ม อยา่งกลุ่มวยัรุ่นท่ี
จะหาเพื่อนท่ีอยู่ในรุ่นราวคราวเดียวกนั มีรสนิยมท่ีเหมือนกนั มีความชอบท่ีเหมือนกนั เพื่อให้มี
เร่ืองพูดคุยกนัอยา่งสนุกสนาน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Astin (1971) ศึกษาเก่ียวกบัการเลือก
เรียนสาขาและอาชีพของนกัศึกษา พบวา่ การเลือกเรียนสาขาวิชาชีพ และอาชีพของนกัศึกษา มกัจะ
คลอ้ยตามกลุ่มเพื่อน ยึดถือการตดัสินใจของตนเองหรือการเปล่ียนแปลงการเลือกนั้นข้ึนอยูก่บัวา่มี
จ  านวนเพื่อนท่ีเลือกสาขาอาชีพเดียวกนั นอกจากน้ียงัตอ้งมีการปรับตวัเม่ือมาอยู่โรงเรียนประจ า 
ป รับตัวกับ เพื่ อน  ปรับตัวให้ เข้ากับ ส่ิงแวดล้อมใหม่  ให้ เข้ากับสภาพแวดล้อมต่าง ๆ  ใน
ชีวิตประจ าวนั เพื่อให้ตนเองสามารถอยู่ร่วมกบัผูอ่ื้นในสังคมไดอ้ย่างมีความสุข การปรับตวัของ
นกัเรียนในการใชชี้วิตในโรงเรียนประจ า จะตอ้งท าอะไรดว้ยตนเอง เช่น ท าการบา้น ซกัผา้ การตรง
ต่อเวลา การปรับตวัให้เขา้กบัเพื่อน เช่นการเอาใจเขามาใส่ใจเรา การให้ความช่วยเหลือเม่ือเพื่อนมี
ปัญหา การร่วมท ากิจกรรมต่าง ๆ ท่ีโรงเรียนจดัข้ึน 

5.3 ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวจัิยไปใช้ 

 จากผลการวิจัย เร่ือง สภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักเรียนในโรงเรียน 
โสตศึกษา มีขอ้เสนอแนะเพื่อน าไปปรับปรุงสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ของนกัเรียน ดงัน้ี 
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1.  ด้านอาคารสถานท่ี ต้องมีการป้องกันอุบติัเหตุจากการจราจร การค านึงถึงความ
ปลอดภยัของนกัเรียน มีการใชส้ัญญาณไฟในการเตือน และใหค้วามรู้กบันกัเรียนเพราะเม่ือเกิดเหตุ
ฉุกเฉินนกัเรียนสามารถช่วยเหลือตนเองได ้

2.  ด้านหลักสูตร ปรับหน่วยการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับนักเรียนท่ีมีความบกพร่อง
ทางการไดย้นิ และจดักิจกรรมกลุ่มอาชีพเพื่อส่งเสริมให้นกัเรียนมีกิจกรรมดา้นอาชีพ เช่น นกัเรียน
ในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย โครงสร้างหลกัสูตรควรจะเนน้งานอาชีพ หลกัสูตรท่ีสามารถพฒันา
ผูเ้รียนใหมี้ความรู้ ความสามารถ และทศันคติท่ีน าไปใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ 

3.  ดา้นการเรียนการสอน ตอ้งสอดคลอ้งกบัหลกัสูตรแกนกลางและหลกัสูตรทอ้งถ่ิน 
ก าหนดผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนท่ีเน้นการวิเคราะห์ สังเคราะห์ให้เหมาะสมกบัสาระการเรียนรู้ 
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลายเหมาะสมสอดคล้องกบัวยั ค  านึงถึงความแตกต่าง
ธรรมชาติของผูเ้รียนให้เกิดการเรียนรู้และพฒันาตนเอง น าความรู้ ความเขา้ใจจากการเรียนไปใชใ้น
ชีวติประจ าวนั รู้จกัการแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งเหมาะสม 

4.  ด้านการให้บริการผู ้เรียน  อ านวยความสะดวกแก่นักเรียนในด้านความเป็นอยู ่ 
การประกอบอาชีพในอนาคต และความตอ้งการของนกัเรียน ควรส่งเสริมให้นกัเรียนไดพ้ฒันาเต็ม
ตามศกัยภาพของแต่ละบุคคลตั้งแต่แรกเขา้จนกระทัง่ส าเร็จส าเร็จการศึกษา 

5.  ด้านการจัดกิจกรรมผู ้เรียน จัดให้ผู ้เรียนได้พัฒนาความสามารถของตนเอง 
ตามศกัยภาพมุ่งเนน้เพิ่มเติมจากกิจกรรมท่ีจดัให้ผูเ้รียนเรียนรู้ตามกลุ่มสาระ 8 กลุ่ม การเขา้ร่วมและ
ปฏิบติักิจกรรมท่ีเหมาะสมร่วมกบัผูอ่ื้นอยา่งมีความสุขกบักิจกรรมท่ีตนเองเลือกตามความถนดัและ
ความสนใจ  

6.  ดา้นสังคมกลุ่มเพื่อน ครูมีระดบัการรับรู้นอ้ยกวา่นกัเรียน ผูบ้ริหารโรงเรียน ครูและ
บุคลากรท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง ควรมีการประชุม หรือสัมมนาเพื่อรับฟังปัญหาหรือความต้องการ  
หาแนวทางในการปรับปรุงดา้นสังคมกลุ่มเพื่อน 
 ข้อเสนอแนะในการท าการวจัิยคร้ังต่อไป 
 1. ควรศึกษาความคิดเห็นและแนวทางพัฒนาของผูบ้ริหาร ครู และผูป้กครองต่อ
สภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ของนกัเรียนในโรงเรียนโสตศึกษา 
 2. ควรมีการศึกษาเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจดัสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อ
การเรียนรู้ของนกัเรียนในโรงเรียนโสตศึกษา 
 3. ควรมีการศึกษา เปรียบเทียบระดบัการรับรู้ของนักเรียนปกติกบันักเรียนท่ีมีความ
บกพร่องทางการได้ยิน เก่ียวกับสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักเรียนในโรงเรียน 
โสตศึกษา  
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ภาคผนวก  
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ภาคผนวก ก 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

- แบบสอบถามเพ่ือการวจัิย (ส าหรับครูทีป่ฏิบัติในโรงเรียนโสตศึกษา) 
- แบบสอบถามเพ่ือการวจัิย (ส าหรับนักเรียนในโรงเรียนโสตศึกษา) 
- ประเด็นการสัมภาษณ์ส าหรับผู้บริหารโรงเรียนโสตศึกษา 
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แบบสอบถามเพ่ือการวจัิย (ส าหรับครูทีป่ฏิบัติในโรงเรียนโสตศึกษา) 
เร่ือง สภาพแวดล้อมทีเ่อือ้ต่อการเรียนรู้ของนักเรียนในโรงเรียนโสตศึกษา 

 
ตอนที ่1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ค าช้ีแจง  โปรดท าเคร่ืองหมาย √ ลงในช่อง      หนา้ขอ้ความท่ีตรงกบัความจริงเก่ียวกบัตวัท่าน 

1. เพศ 
1. ชาย          
2. หญิง 

2. ระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม 
1. ต ่ากวา่ปริญญาตรี 
2. ปริญญาตรี 
3. ปริญญาโท 

3. ปัจจุบันต าแหน่งทีท่่านอยู่ในโรงเรียน 
1. ผูอ้  านวยการโรงเรียน 
2. รองผูอ้  านวยการโรงเรียน 
3. ครู – อาจารย ์

4. ประเภทความพกิาร 
1. ไม่มีความพิการ 
2. มีความพิการ (โปรดระบุ).................................................. 

5. สังกดั
โรงเรียน……………………………………………………………………………… 

6. ระยะเวลาที่ท่านปฏิบัติงานในโรงเรียนโสตศึกษา 
1. 0 – 5 ปี 
2. 6 – 10 ปี 
3. 11 – 15 ปี 
4. 16 – 20 ปี  
5. 20 ปีข้ึนไป 
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ตอนที่  2 แบบสอบถาม เก่ี ยวกับ สภ าพ แวดล้อม ท่ี เอ้ื อ ต่ อก าร เรียน รู้ของนั ก เรี ยน ใน 
โรงเรียนโสตศึกษา 

ค าช้ีแจง แบบสอบถามน้ีมี 6 ดา้นโปรดอ่านขอ้ความแต่ละขอ้ความต่อไปน้ีและพิจารณาวา่ ท่านมี
ระดบัการรับรู้เก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ของนกัเรียนในโรงเรียนโสตศึกษา โดยท า
เคร่ืองหมาย √ ลงในช่องท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 
คะแนนระดับความเห็น 
 5 คะแนน หมายถึง สภาพแวดลอ้มเอ้ือต่อการเรียนรู้อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
 4 คะแนน หมายถึง สภาพแวดลอ้มเอ้ือต่อการเรียนรู้อยูใ่นระดบัมาก 
 3 คะแนน หมายถึง สภาพแวดลอ้มเอ้ือต่อการเรียนรู้อยูใ่นระดบัปานกลาง 
 2 คะแนน หมายถึง สภาพแวดลอ้มเอ้ือต่อการเรียนรู้อยูใ่นระดบันอ้ย 
 1 คะแนน หมายถึง สภาพแวดลอ้มเอ้ือต่อการเรียนรู้อยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 

ข้อที่ 
สภาพแวดล้อมทีเ่อือ้ต่อการเรียนรู้ของ

นักเรียนในโรงเรียนโสตศึกษา 

ระดับการรับรู้ 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

5 4 3 2 1 

ด้านที ่1 อาคารสถานที่ 

1 
หอ้งเรียนท่ีท่านสอนมีความสะอาด และ
มีระบบระบายอากาศท่ีดี 

     

2 
แสงสวา่ง สีผนงั ฝ้า และเพดาน มีสภาพ
ท่ีเหมาะสมกบัการเรียนรู้ 

     

3 
ขนาดของหอ้งเรียนท่ีท่านสอน มีสภาพ
ไม่แออดั เหมาะกบัการเรียนรู้ 

     

4 
หอ้งเรียนท่ีท่านสอนไม่มีส่ิงรบกวน เช่น 
กล่ิน เสียง และควนัไอเสียรถ 

     

5 
โรงเรียนท่ีท่านสอนมีความสะอาด ไม่มี
ขยะ และส่ิงปฏิกูล 

     

6 
อาคารและห้องเรียน มีสภาพท่ีเหมาะสม
กบัการจดักิจกรรมการเรียนการสอน
ของท่าน 

     

7 โรงเรียนท่ีท่านสอนมีท่ีพกัผอ่นใน      
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ข้อที่ 
สภาพแวดล้อมทีเ่อือ้ต่อการเรียนรู้ของ

นักเรียนในโรงเรียนโสตศึกษา 

ระดับการรับรู้ 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

5 4 3 2 1 
ระหวา่งพกัการเรียนการสอน 

8 โรงเรียนท่ีท่านสอนมีบริการสนบัสนุน
การเรียนการสอนท่ีสามารถไปใช้
บริการ เช่น ห้องสมุด หอ้งคอมพิวเตอร์ 

     

9 หอ้งน ้ามีความสะอาด และเพียงพอต่อ
การใหบ้ริการ 

     

10 เคร่ืองกีฬา อุปกรณ์กีฬา สนามกีฬา มี
ความเพียงพอต่อการใหบ้ริการส าหรับ
นกัเรียนทุกคนในโรงเรียน 

     

11 สภาพแวดลอ้มในบริเวณโรงเรียน มีการ
บ ารุงรักษาใหส้วยงามอยูเ่สมอ 

     

ด้านที ่2 หลกัสูตร 

12 หลกัสูตรในโรงเรียนของท่านท่ี
ปฏิบติังานสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ
ของนกัเรียนผูป้กครองและชุมชน 

     

13 เน้ือหาสาระในโรงเรียนของท่าน
สามารถปรับใชใ้นชีวติประจ าวนัของ
นกัเรียนไดอ้ยา่งเหมาะสม 

     

14 ในโรงเรียนท่ีท่านปฏิบติังานมีความ
เหมาะสมกบัสภาพระยะเวลาในการ
จดัการเรียนการสอน 

     

15 หลกัสูตรท่ีท่านใชใ้นโรงเรียนมีการ
ปรับปรุงอยา่งสม ่าเสมอและต่อเน่ือง 

     

16 เน้ือหาหลกัสูตรท่ีท่านใชส้อนเหมาะสม
กบัระดบัชั้นของนกัเรียน 
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ข้อที่ 
สภาพแวดล้อมทีเ่อือ้ต่อการเรียนรู้ของ

นักเรียนในโรงเรียนโสตศึกษา 

ระดับการรับรู้ 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

5 4 3 2 1 
17 เน้ือหาสาระของหลกัสูตรท่ีท่านใชมี้การ

ปรับปรุงให้เหมาะสมกบันกัเรียนในแต่
ละระดบัชั้น 

     

18 หลกัสูตรท่ีใชใ้นโรงเรียนของท่าน
สามารถช่วยส่งเสริมใหน้กัเรียนเกิดการ
เรียนรู้และพฒันาตนเองได ้

     

19 หลกัสูตรท่ีท่านใชใ้นการจดัการเรียน
การสอนมีทั้งหลกัสูตรแกนกลาง  และ
หลกัสูตรเฉพาะสถานศึกษา 

     

20 โรงเรียนของท่านมีการจดัหลกัสูตร
ทอ้งถ่ิน 

     

21 หลกัสูตรท่ีท่านใชส้อนในโรงเรียน
สามารถสร้างความสัมพนัธ์กบันกัเรียน 
ครอบครัว และชุมชนได ้

     

ด้านที ่3 การเรียนการสอน 

22 ครูผูส้อนในรายวชิาต่างๆ ไดมี้การ
ก าหนดเป้าหมายการเรียนรู้ และมี
วธีิการวดัและประเมินผลอยา่งถูกตอ้ง 

     

23 เทคนิคการสอนของท่านท าใหน้กัเรียน
มีความสนใจและอยากท่ีจะเรียน 

     

24 ในการจดัการเรียนการสอนท่านมีการใช้
ส่ือและนวตักรรมท่ีทนัสมยั 

     

25 ท่านไดมี้การจดัการเรียนการสอนและ
วางแผนการสอนอยา่งเป็นระบบ 

     

26 ในกิจกรรมการเรียนการสอน ท่านได้      
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ข้อที่ 
สภาพแวดล้อมทีเ่อือ้ต่อการเรียนรู้ของ

นักเรียนในโรงเรียนโสตศึกษา 

ระดับการรับรู้ 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

5 4 3 2 1 
ส่งเสริมใหน้กัเรียนแสวงหาความรู้ดว้ย
ตนเอง 

27 ในการเรียนการสอนท่านไดจ้ดัให้
นกัเรียนมีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 

     

28 ในรายวชิาต่างๆท่ีท่านสอน มีการ
สอดแทรกเน้ือหาเก่ียวกบัคุณธรรมและ
จริยธรรม 

     

29 ในแต่ละวชิาท่ีท่านสอนท่านมีวธีิการ
สอนท่ีแตกต่างกนั ท่ีท าใหผู้เ้รียนได้
เรียนอยา่งรู้และเขา้ใจ 

     

ด้านที ่4 การให้บริการผู้เรียน 
30 การใหบ้ริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต

ครอบคลุมภายในโรงเรียน 
     

31 โรงเรียนจดัสวสัดิการต่างๆ เช่น 
ทุนการศึกษา อาหารกลางวนั ร้านคา้
สหกรณ์ 

     

32 โรงเรียนจดัใหมี้ระบบดูแลช่วยเหลือ
นกัเรียน เช่น การเยีย่มบา้น 

     

33 การบริการดา้นการจราจรทั้งภายในและ
บริเวณโดยรอบโรงเรียน มีความสะดวก
ปลอดภยั 

     

34 โรงเรียนจดัการใหบ้ริการดา้นการตรวจ
โรค และการประกนัอุบติัเหตุใหแ้ก่
นกัเรียน 

     

35 โรงเรียนจดับริการดา้นสุขภาพอนามยั      
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ข้อที่ 
สภาพแวดล้อมทีเ่อือ้ต่อการเรียนรู้ของ

นักเรียนในโรงเรียนโสตศึกษา 

ระดับการรับรู้ 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

5 4 3 2 1 
หอ้งพยาบาลใหน้กัเรียนอยา่งเหมาะสม 

36 โรงเรียนท่ีท่านสอนมีโรงอาหาร อาหาร 
และท่ีนัง่ ไวใ้หบ้ริการนกัเรียนอยา่ง
เพียงพอ 

     

37 โรงเรียนมีจุดบริการใหน้ ้าด่ืมส าหรับ
นกัเรียนอยา่งเพียงพอเหมาะสม 

     

ด้านที ่5 การจัดกจิกรรมผู้เรียน 
38 โรงเรียนท่ีท่านสอนมีการจดักิจกรรม

ส่งเสริมการเรียนรู้ ใหก้บันกัเรียนอยา่ง
สม ่าเสมอ 

     

39 กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีโรงเรียนจดัใหแ้ก่
นกัเรียน ช่วยท าให้นกัเรียนในการดูแล
ของท่านมีความสามารถเพิ่มมากข้ึน 

     

40 ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ท่านให้
นกัเรียนไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการ
วางแผนทุกคร้ัง 

     

41 กิจกรรมต่างๆท่ีโรงเรียนจดัข้ึน ท าให้
นกัเรียนของท่านมีความสุขและ
สนุกสนาน 

     

42 กิจกรรมต่างๆของโรงเรียน ท่ีโรงเรียน
จดัให ้ท าใหน้กัเรียนพฒันาความถนดั
และพฒันาตามความสนใจ 

     

43 กิจกรรมนอกชั้นเรียนช่วยส่งเสริมการ
เพิ่มพูนประสบการณ์ใหน้กัเรียนของ
ท่าน 

     

44 กิจกรรมต่างๆของโรงเรียนท าให้      
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ข้อที่ 
สภาพแวดล้อมทีเ่อือ้ต่อการเรียนรู้ของ

นักเรียนในโรงเรียนโสตศึกษา 

ระดับการรับรู้ 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

5 4 3 2 1 
นกัเรียนไดรั้บการพฒันา เช่น 
บุคลิกภาพ เจตคติ และค่านิยม 

45 กิจกรรมต่างๆของโรงเรียนช่วยส่งเสริม
การเตรียมความพร้อมของนกัเรียนท่ีจะ
น าไปใชใ้นอนาคต 

     

ด้านที ่6 สังคมกลุ่มเพ่ือน 
46 กลุ่มนกัเรียนในการดูแลของท่านมีการ

ทะเลาะเบาะแวง้อยูเ่ป็นประจ า 
     

47 นกัเรียนแต่ละระดบัชั้นท่ีท่านดูแลชอบ
ท่ีจะขดัแยง้กนั 

     

48 กลุ่มนกัเรียนในการดูแลของท่านมีการ
ใหค้วามช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัเป็น
อยา่งดี 

     

49 ความสัมพนัธ์ของกลุ่มนกัเรียนมีความ
เหนียวแน่นระหวา่งกนัอยา่งลึกซ้ึง 

     

50 เม่ือมีใครในกลุ่มนกัเรียนท่ีเดือดร้อน
หรือเป็นทุกขเ์พื่อนจะใหค้วามช่วยเหลือ
อยา่งเร่งด่วน 

     

51 ในกลุ่มนกัเรียนท่ีท่านดูแล กลุ่มเพื่อน
สนิทช่วยกนัท าใหผ้ลการเรียนของกลุ่ม
เพื่อนดีข้ึน 

     

52 ในบรรดากลุ่มนกัเรียนท่ีท่านดูแลท า
กิจกรรมร่วมกนัอยา่งสม ่าเสมอ เช่น 
อ่านหนงัสือ ท าการบา้น 

     

53 กลุ่มนกัเรียนท่ีท่านดูแล สามารถให้
ค  าปรึกษาและไวใ้จไดใ้นทุกเร่ือง 
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ข้อเสนอแนะเพิม่เติม 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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แบบสอบถามเพ่ือการวจัิย (ส าหรับนักเรียนในโรงเรียนโสตศึกษา) 
เร่ือง สภาพแวดล้อมทีเ่อือ้ต่อการเรียนรู้ของนักเรียนในโรงเรียนโสตศึกษา 

 
ตอนที ่1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย √ ลงในช่อง       หนา้ขอ้ความท่ีตรงกบัความจริงเก่ียวกบัตวัท่าน 

1. เพศ 
1. ชาย          
2. หญิง 

2. ระดับช้ันของผู้ตอบแบบสอบถาม 
1. ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 
2. ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 
3. ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 

3. สังกดั
โรงเรียน……………………………………………………………………………… 

4. ระยะเวลาที่ศึกษาในโรงเรียนโสตศึกษา 
1.  0 – 5 ปี 
2.  6 – 10 ปี 
3.  11 – 15 ปี 
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ตอนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักเรียนในโรงเรียนโสต
ศึกษา 

ค าช้ีแจง แบบสอบถามน้ีมี 6 ดา้นโปรดอ่านขอ้ความแต่ละขอ้ความต่อไปน้ีและพิจารณาวา่ นกัเรียน
มีระดบัการรับรู้เก่ียวกบัการจดัสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ของนกัเรียนในโรงเรียนโสตศึกษา 
โดยท าเคร่ืองหมาย √ ลงในช่องท่ีตรงกบัความคิดเห็นของนกัเรียนมากท่ีสุด 
คะแนนระดับความเห็น 
 5 คะแนน หมายถึง สภาพแวดลอ้มเอ้ือต่อการเรียนรู้อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
 4 คะแนน หมายถึง สภาพแวดลอ้มเอ้ือต่อการเรียนรู้อยูใ่นระดบัมาก 
 3 คะแนน หมายถึง สภาพแวดลอ้มเอ้ือต่อการเรียนรู้อยูใ่นระดบัปานกลาง 
 2 คะแนน หมายถึง สภาพแวดลอ้มเอ้ือต่อการเรียนรู้อยูใ่นระดบันอ้ย 
 1 คะแนน หมายถึง สภาพแวดลอ้มเอ้ือต่อการเรียนรู้อยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 

ข้อที่ 
สภาพแวดล้อมทีเ่อือ้ต่อการเรียนรู้ของ

นักเรียนในโรงเรียนโสตศึกษา 

ระดับการรับรู้ 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

5 4 3 2 1 

ด้านที ่1 อาคารสถานที่ 

1 
หอ้งเรียนท่ีท่านเรียนมีความสะอาด และ
มีระบบระบายอากาศท่ีดี 

     

2 
แสงสวา่ง สีผนงั ฝ้า และเพดาน มีสภาพ
ท่ีเหมาะสมกบัการเรียนรู้ 

     

3 
ขนาดของหอ้งเรียนท่ีท่านเรียน มีสภาพ
ไม่แออดั เหมาะกบัการเรียนรู้ 

     

4 
หอ้งเรียนท่ีท่านเรียนไม่มีส่ิงรบกวน 
เช่น กล่ิน เสียง และควนัไอเสียรถ 

     

5 
โรงเรียนท่ีท่านเรียนมีความสะอาด ไม่มี
ขยะ และส่ิงปฏิกูล 

     

6 
อาคารและห้องเรียน มีสภาพท่ีเหมาะสม
กบัการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 

     

7 
โรงเรียนท่ีท่านเรียนมีท่ีพกัผอ่นใน
ระหวา่งพกัการเรียนการสอน 

     



  155 

ข้อที่ 
สภาพแวดล้อมทีเ่อือ้ต่อการเรียนรู้ของ

นักเรียนในโรงเรียนโสตศึกษา 

ระดับการรับรู้ 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

5 4 3 2 1 
8 โรงเรียนท่ีท่านเรียนมีบริการสนบัสนุน

การเรียนการสอนท่ีสามารถไปใช้
บริการ เช่น ห้องสมุด หอ้งคอมพิวเตอร์ 

     

9 หอ้งน ้ามีความสะอาด และเพียงพอต่อ
การใหบ้ริการ 

     

10 เคร่ืองกีฬา อุปกรณ์กีฬา สนามกีฬา มี
ความเพียงพอต่อการใหบ้ริการส าหรับ
นกัเรียนทุกคนในโรงเรียน 

     

11 สภาพแวดลอ้มในบริเวณโรงเรียน มีการ
บ ารุงรักษาใหส้วยงามอยูเ่สมอ 

     

ด้านที ่2 หลกัสูตร 
12 หลกัสูตรท่ีท่านเรียนสอดคลอ้งกบัความ

ตอ้งการ 
     

13 หลกัสูตรท่ีท่านเรียนสอดคลอ้งกบั
ชีวติประจ าวนัของท่าน 

     

14 หลกัสูตรท่ีท่านเรียนมีความเหมาะสม
กบัระยะเวลา 

     

15 หลกัสูตรท่ีท่านเรียนมีการปรับปรุงอยา่ง
สม ่าเสมอ 

     

16 เน้ือหาวชิาท่ีท่านเรียนมีความยากง่าย
เหมาะสมกบัตวัท่าน 

     

17 หลกัสูตรของโรงเรียนท่ีท่านเรียน
สามารถช่วยส่งเสริมใหท้่านเกิดการ
เรียนรู้และพฒันาตนเองได ้

     

18 เน้ือหาของหลกัสูตรท่ีท่านเรียนมีการ
ปรับปรุงอยา่งเหมาะสมกบัตวัท่าน 
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ข้อที่ 
สภาพแวดล้อมทีเ่อือ้ต่อการเรียนรู้ของ

นักเรียนในโรงเรียนโสตศึกษา 

ระดับการรับรู้ 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

5 4 3 2 1 
19 หลกัสูตรท่ีท่านเรียนและรายวชิาต่างๆ มี

ทั้งหลกัสูตรแกนกลาง และหลกัสูตร
เฉพาะสถานศึกษา 

     

20 โรงเรียนของท่านไดจ้ดัหลกัสูตรทอ้งถ่ิน
ใหท้่านเรียนในทุก ๆ ปี 

     

21 หลกัสูตรท่ีท่านไดเ้รียนสามารถสร้าง
ความสัมพนัธ์ระหวา่งโรงเรียน ชุมชน 
และครอบครัว 

     

ด้านที ่3 การเรียนการสอน 
22 ผูส้อนก าหนดเป้าหมายการเรียนรู้ และมี

การประเมินผลอยา่งถูกตอ้ง 
     

23 เทคนิคการสอนของครูผูส้อน ท าให้
ท่านมีความสนใจและอยากท่ีจะเรียน 

     

24 ครูผูส้อนมีการใชส่ื้อ นวตักรรมท่ี
ทนัสมยัเขา้มาช่วยในการจดัการเรียน
การสอน 

     

25 ครูผูส้อนมีการจดัการเรียนการสอน
อยา่งเป็นระบบ เป็นขั้นตอน 

     

26 ครูผูส้อนช่วยแนะน าใหท้่านแสวงหา
ความรู้ไดด้ว้ยตนเอง 

     

27 ครูผูส้อนให้นกัเรียนทุกคนมีโอกาส
แสดงความคิดเห็นอยา่งเตม็ท่ี 

     

28 ครูผูส้อนในรายวชิาต่าง ๆมีการ
สอดแทรกเก่ียวกบัคุณธรรมและ
จริยธรรม 

     

29 ในแต่ละรายวชิาท่ีท่านเรียน ครูผูส้อน มี      
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ข้อที่ 
สภาพแวดล้อมทีเ่อือ้ต่อการเรียนรู้ของ

นักเรียนในโรงเรียนโสตศึกษา 

ระดับการรับรู้ 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

5 4 3 2 1 
วธีิการสอนท่ีแตกต่างกนัท าใหผู้เ้รียนได้
เรียนรู้และเขา้ใจ 

ด้านที ่4 การให้บริการผู้เรียน 
30 การใหบ้ริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต

ครอบคลุมภายในโรงเรียน 
     

31 โรงเรียนจดัสวสัดิการต่างๆ เช่น 
ทุนการศึกษา อาหารกลางวนั ร้านคา้
สหกรณ์ 

     

32 โรงเรียนจดัใหมี้ระบบดูแลช่วยเหลือ
นกัเรียน เช่น การเยีย่มบา้น 

     

33 การบริการดา้นการจราจรทั้งภายในและ
บริเวณโดยรอบโรงเรียน มีความสะดวก
ปลอดภยั 

     

34 โรงเรียนจดัการใหบ้ริการดา้นการตรวจ
โรค และการประกนัอุบติัเหตุ 

     

35 โรงเรียนจดับริการดา้นสุขภาพอนามยั 
หอ้งพยาบาลใหน้กัเรียนอยา่งเหมาะสม 

     

36 โรงเรียนท่ีท่านเรียนมีโรงอาหาร อาหาร 
และท่ีนัง่ ไวใ้หบ้ริการอยา่งเพียงพอ 

     

37 โรงเรียนมีจุดบริการใหน้ ้าด่ืมส าหรับ
นกัเรียนอยา่งเพียงพอเหมาะสม 

     

ด้านที ่5 การจัดกจิกรรมผู้เรียน 
38 โรงเรียนท่ีท่านเรียนมีการจดักิจกรรม

ส่งเสริมการเรียนรู้ อยา่งสม ่าเสมอ 
     

39 กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีโรงเรียนจดัใหแ้ก่      



  158 

ข้อที่ 
สภาพแวดล้อมทีเ่อือ้ต่อการเรียนรู้ของ

นักเรียนในโรงเรียนโสตศึกษา 

ระดับการรับรู้ 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

5 4 3 2 1 
ท่าน ช่วยท าใหท้่านมีความสามารถเพิ่ม
มากข้ึน 

40 ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ครู อาจารย ์
จะใหน้กัเรียนเขา้มามีส่วนร่วมทุกคร้ัง
ในการวางแผน 

     

41 กิจกรรมต่างๆท่ีโรงเรียนจดัข้ึน ท าให้
ท่านมีความสุขและสนุกสนาน 

     

42 กิจกรรมต่างๆของโรงเรียน ท่ีโรงเรียน
จดัให ้ท าใหท้่านเกิดการพฒันาความ
ถนดัและพฒันาตามความสนใจของ
บุคคล 

     

43 กิจกรรมนอกชั้นเรียนช่วยส่งเสริมการ
เพิ่มพูนประสบการณ์ของท่าน 

     

44 กิจกรรมต่างๆของโรงเรียนท าใหท้่าน
ไดรั้บการพฒันา เช่น บุคลิกภาพ เจตคติ 
และค่านิยม 

     

45 กิจกรรมต่างๆของโรงเรียนช่วยส่งเสริม
การเตรียมความพร้อมท่ีจะน าไปใชใ้น
อนาคต 

     

ด้านที ่6 สังคมกลุ่มเพ่ือน 
46 กลุ่มเพื่อนของท่านชอบท่ีจะมีการ

ทะเลาะเบาะแวง้อยูเ่ป็นประจ า 
     

47 นกัเรียนในโรงเรียน แต่ละระดบัชั้น
ชอบท่ีจะขดัแยง้กนั 

     

48 กลุ่มเพื่อนของท่านมีการใหค้วาม
ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัเป็นอยา่งดี 
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ข้อที่ 
สภาพแวดล้อมทีเ่อือ้ต่อการเรียนรู้ของ

นักเรียนในโรงเรียนโสตศึกษา 

ระดับการรับรู้ 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

5 4 3 2 1 
49 ความสัมพนัธ์ของกลุ่มเพื่อนมีความ

เหนียวแน่นระหวา่งกนัอยา่งลึกซ้ึง 
     

50 เม่ือมีใครท่ีเดือดร้อนหรือเป็นทุกข ์กลุ่ม
เพื่อนจะใหค้วามช่วยเหลืออยา่งเร่งด่วน 

     

51 เพื่อนสนิทของท่านช่วยกนัท าใหผ้ลการ
เรียนของท่านดีข้ึน 

     

52 ในบรรดากลุ่มเพื่อนของท่านท่ีสนิทกนั
จะมีกิจกรรมร่วมกนัอยา่งสม ่าเสมอ เช่น 
อ่านหนงัสือ ท าการบา้น ร่วมกิจกรรม
ของโรงเรียน 

     

53 กลุ่มเพื่อนท่ีท่านมีความสนิทสนมดว้ย 
สามารถใหค้ าปรึกษาและไวใ้จไดใ้นทุก
เร่ือง 

     

 

ข้อเสนอแนะเพิม่เติม 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ประเด็นการสัมภาษณ์ส าหรับผู้บริหารโรงเรียนโสตศึกษา 
สภาพแวดล้อมทีเ่อือ้ต่อการเรียนรู้ของนักเรียนในโรงเรียนโสตศึกษา ทั้ง 6 ด้าน 

 
ค าช้ีแจง ประเด็นการสัมภาษณ์ส าหรับผูบ้ริหารโรงเรียนโสตศึกษา มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา  

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเก่ียวกับสภาพท่ี เอ้ือต่อการเรียน รู้ของนัก เรียนใน 
โรงเรียนโสตศึกษา ทั้ง 6 ดา้น ดงัน้ี 

1. สภาพแวดล้อมด้านอาคารสถาน ท่ี  ได้แก่  การจัดห้องเรียน  ห้องน ้ า  สนามกีฬา และ
สภาพแวดลอ้มโดยรอบบริเวณโรงเรียนเป็นอยา่งไร 

2. สภาพแวดล้อมด้านหลกัสูตร ได้แก่ หลักสูตรท่ีใช้ในการจดัการเรียนการสอน การสอนงาน
อาชีพเป็นอยา่งไร 

3. สภาพแวดล้อมด้านการเรียนการสอน ได้แก่ วิธีการสอนนักเรียนในโรงเรียน การวดัและ 
การประเมินผล ส่ือการเรียนการสอนเป็นอยา่งไร 

4. สภาพแวดล้อมด้านการให้บริการผูเ้รียน ได้แก่ ส่ิงท่ีนักเรียนได้รับความสะดวก ความสบาย  
การช่วยเหลือดูแลนกัเรียนเป็นอยา่งไร 

5. สภาพแวดลอ้มดา้นการจดักิจกรรมผูเ้รียน ไดแ้ก่ กิจกรรมท่ีจดัข้ึนในโรงเรียนและนอกโรงเรียน 
กิจกรรมท่ีเขา้ร่วมเป็นอยา่งไร 

6. สภาพแวดล้อมด้านสั งคมก ลุ่ม เพื่ อน  ได้แก่  การอยู่ ร่วมกัน  การป รับตัวในโรงเรียน  
การช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัเป็นอยา่งไร 
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ภาคผนวก ข 
ผลการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) 

ด้วยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 
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ภาคผนวก ค 
ผลการวเิคราะห์หาความเช่ือมั่น (Reliability) 
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ภาคผนวก ง 
รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิตรวจคุณภาพเคร่ืองมือวจัิย 
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ภาคผนวก จ 
หนังสือขอทดลองเคร่ืองมือ 
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  194 
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ภาคผนวก ฉ 
หนังสือขอความอนุเคราะห์การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
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รายการอา้งอิง 
 

รายการอ้างองิ 
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