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บทคัดย่อ:

ปัจจุบนั พบว่ายังไม่มสี อื่ ในการให้ความรูเ้ รือ่ งการติดเชือ้ เอชไอวี/เอดส์ส�ำ หรับผูท้ มี่ คี วามพิการทางการได้ยนิ
และสือ่ ความหมาย ดังนัน้ การวิจยั นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ เปรียบเทียบคะแนนความรูร้ ะหว่างนักเรียนทีม่ คี วามพิการ
ทางการได้ยินและสื่อความหมายและนักเรียนที่มีความปกติทางการได้ยินก่อนและหลังดูวิดีทัศน์แบบ 2 ระบบ
ทันทีและติดตามภายหลัง 3 เดือน
วัสดุและวิธีการ: เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง โดยใช้วิดีทัศน์แบบ 2 ระบบที่มีภาพและเสียงและมีภาษามือสำ�หรับ
ผูท้ มี่ คี วามพิการทางการได้ยนิ และสือ่ ความหมายอยูบ่ ริเวณมุมของจอภาพ กลุม่ เป้าหมาย คือ นักเรียนทีม่ คี วามปกติ
ทางการได้ยิน และนักเรียนที่มีความพิการทางการได้ยินและสื่อความหมายที่กำ�ลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย จำ�นวน 160 คน (กลุ่มละ 80 คน) ระหว่างเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2553 - เมษายน พ.ศ. 2554

หน่วยระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
รับต้นฉบับวันที่ 19 กันยายน 2555 รับลงตีพิมพ์วันที่ 8 พฤศจิกายน 2555
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ผลการให้ความรู้เรื่องเอชไอวีผ่านวิดีทัศน์สองระบบ

นวลตา อาภาคัพภะกุล

ผลการศึกษา: ร้อยละ 38 ของนักเรียนที่มีความพิการทางการได้ยินและสื่อความหมาย และร้อยละ 41 นักเรียน
ทีม่ คี วามปกติทางการได้ยนิ เคยมีเพศสัมพันธ์ ร้อยละ 9 ของการมีเพศสัมพันธ์ในนักเรียนทีม่ คี วามพิการทางการได้ยนิ
และสื่อความหมายและร้อยละ 18 ของนักเรียนที่มีความปกติทางการได้ยิน ไม่สวมถุงยางอนามัยขณะมีเพศสัมพันธ์
คะแนนความรู้ก่อนดูวิดีทัศน์ของนักเรียนทั้งสองกลุ่มมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
แต่เมื่อเปรียบเทียบคะแนนความรู้หลังจากดูวิดีทัศน์ทันทีและติดตาม 3 เดือนในนักเรียนทั้งสองกลุ่ม พบว่า
ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
สรุป: วิดีทัศน์ชุดนี้สามารถนำ�ไปใช้เพื่อการให้ความรู้แก่ผู้ที่มีความพิการทางการได้ยินและสื่อความหมาย และผู้ที่มี
ความปกติทางการได้ยินได้ โดยแทรกภาษามือในภาพยนต์ที่ให้ความรู้ร่วมด้วย
คำ�สำ�คัญ: นักเรียนที่มีความปกติทางการได้ยิน, นักเรียนที่มีความพิการทางการได้ยินและสื่อความหมาย, วิดีทัศน์,
สื่อการสอน, เอชไอวี/เอดส์  

Abstract:

At present, the media for health education on Human Immunodeficiency Virus (HIV)/Acquired
Immune Deficiency Syndrome (AIDS) are not appropriate for the hearing-impaired. The objectives of
this research were to determine the effectiveness of Health Education by comparing the knowledge on
HIV/AIDS before and after watching a dual spoken/sign language video, and at a 3 months follow-up.  
Material and Method: The video was translated into sign language which was added at corner of
screen. Subjects in the study were 160 students who were the students in school for the deaf and  
normal students in Polytechnic school. All students were in the upper secondary school level. Data
were collected from August 2010 to April 2011.
Results: The study revealed that 38% of the students had had sexual intercourse. Among the normal
student, A comparable of normal hearing student was associated for comparison, 41% of this group had
had sexual intercourse. Nine percent of deaf student were no condom use, 18% of the comparison
group used no condom. Mean knowledge score on HIV/AIDS among the deaf student was higher in
the comparison group. Mean knowledge score before watching the video was significant. After watching
the video levels of knowledge increased in both groups (p<0.05) but with a greater increased in the
deaf group so that after watching, both immediately and the 3 months, there was no significant in
knowledge score between the 2 groups.
Conclusion: This video serves as an education package that can be used for both those with normal
hearing and those who are hearing-impaired. Communication with sign language allows for greater
knowledge of HIV/AIDS among the hearing impaired.
Keywords: deaf student, HIV/AIDS, normal student, teaching instrument, video
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Effectiveness of Health Education in HIV via a Dual Video

บทนำ�

ปัจจุบนั ปัญหาการติดเชือ้ เอชไอวีเป็นปัญหาทีเ่ ป็น
สาเหตุการเสียชีวิตของคนในอันดับต้นๆ ทั้งในระดับ
ประเทศและระดับโลก เป็นเหตุให้หลายประเทศมีนโยบาย
ที่ จ ะส่ ง เสริ ม การเข้ า ถึ ง บริ ก ารให้ ม ากขึ้ น และเน้ น
การป้องกันนำ�การรักษา กิจกรรมการป้องกันที่สำ�คัญ
คือ การให้ความรู้แก่กลุ่มเสี่ยง ประกอบด้วย กลุ่มวัยรุ่น
แม่บา้ น และวัยทำ�งาน กลวิธที ใี่ ช้กนั โดยทัว่ ไปในปัจจุบนั
คือ การสอนสุขศึกษาเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม การให้
คำ�ปรึกษาและการกระจายความรู้ผ่านสื่อต่างๆ รวมถึง
การจัดเอกสารเผยแพร่ความรู้ที่ส่วนใหญ่จัดเตรียมเพื่อ
กลุ่ ม คนที่ มี ค วามสามารถในการสื่ อ สารปกติ ซึ่ ง เป็ น
กลุม่ ใหญ่ของสังคม แต่เป็นข้อจำ�กัดสำ�หรับกลุม่ ผูพ้ กิ าร/
บกพร่องทางสายตาและการสื่อความหมายในการเข้าถึง
องค์ความรู้เหล่านั้น
ในปี พ.ศ. 2550  สำ�นักงานสถิติแห่งชาติสำ�รวจ
ครัวเรือนประชากร พบว่า มีประชากรที่มีความพิการ
ทัง้ สิน้ 1.91  ล้านคน มีผมู้ คี วามพิการทางการได้ยนิ และ
การสื่อความหมายร้อยละ 1.3 ของประชาชนทั้งประเทศ
และคาดว่ า น่ า จะเป็ น จำ � นวนที่ ต่ำ � กว่ า ความเป็ น จริ ง 1  
ในขณะที่ มี โ รงเรี ย นโสตศึ ก ษาในประเทศไทยทั้ ง สิ้ น
20 แห่ง กระจายอยู่ในทุกภูมิภาคแต่ไม่สามารถรองรับ
ให้ ค นในกลุ่ ม ที่ มี ค วามพิ ก ารทางการได้ ยิ น และสื่ อ
ความหมายได้อย่างทั่วถึง ดังนั้นโอกาสของการเข้าสู่
ระบบการศึกษาของคนกลุ่มนี้จึงมีน้อย2 อุปสรรคจาก
ความพิการทางการได้ยินและสื่อความหมายส่งผลถึง
การขาดโอกาสในการเข้าสู่ระบบการบริการ เป็นผลให้
ขาดความเข้าใจต่อการดูแลตนเองเมื่อเกิดการเจ็บป่วย
ขาดสือ่ ทีช่ ว่ ยในการสอนสุขศึกษา และการรับคำ�แนะนำ�/
คำ�ปรึกษาโดยเฉพาะโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่มีความ
ละเอี ย ดอ่ อ น โดยศู น ย์ ก ารศึ ก ษาพิ เ ศษและโรงเรี ย น
โสตศึกษาก็ยังขาดอุปกรณ์ในการให้ความรู้ด้านนี้ด้วย
เช่นกัน จากการศึกษาเบื้องต้นพบว่ามีชุดการให้ความรู้
เรื่องการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ เพียง 1 ชุดการสอน (ที่
โรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดสงขลา) และเป็นการเน้นที่
เนื้อหาเพียงอย่างเดียว ซึ่งขาดในเรื่องการดูแลตนเอง
การปฎิบัติเมื่อเกิดปัญหา และการเข้าสู่ระบบบริการ  
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ส่วนชุดการให้ความรู้ในเรื่องการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์
การให้ คำ � ปรึ ก ษาเพื่ อ การตรวจเลื อ ดหาเชื้ อ เอชไอวี
โดยความสมัครใจในสถานบริการพยาบาลยังไม่พบว่ามี
สถานพยาบาลใดจั ด ทำ � สื่ อในการให้ ค วามรู้ เ พื่ อ กลุ่ ม
ดังกล่าว
ด้านการติดเชื้อเอชไอวี พบว่า ส่วนใหญ่มีการ
ติดเชื้อเนื่องจากการมีเพศสัมพันธ์โดยขาดการป้องกัน
ในกลุ่มเสี่ยง คือ กลุ่มวัยเจริญพันธุ์ วัยแรงงาน และ
กลุ่มวัยรุ่น ซึ่งรวมถึงวัยรุ่นที่มีความพิการทางการได้ยิน
และสื่อความหมายด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่น
พบว่าอายุของการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกของวัยรุ่นไทย
เริ่มน้อยลง คือ อายุเฉลี่ย 16 ปี (ใกล้เคียงกับวัยรุ่น
อเมริกัน) ร้อยละ 47 ของกลุ่มวัยรุ่นที่เคยมีเพศสัมพันธ์
ใช้ถุงยางอนามัย3
การสร้างวิดีทัศน์ชุดนี้ ผู้วิจัยมีความประสงค์เพื่อ
สร้างชุดการสอนที่ช่วยให้ผู้ที่มีความพิการทางการได้ยิน
และสื่อความหมายได้มีโอกาสเข้าใจและสามารถดูแล
ตนเองได้ไม่แตกต่างจากผู้ที่มีความปกติทางการได้ยิน
วัตถุประสงค์  
เพือ่ ประเมินประสิทธิผลของวิดที ศั น์แบบ 2 ระบบ
คือ ใช้ภาษามือสำ�หรับนักเรียนที่มีความพิการทางการ
ได้ยินและสื่อความหมาย และนักเรียนที่มีความปกติ
ทางการได้ยิน เรื่องการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ โดยการ
1. เปรียบเทียบคะแนนความรู้ของนักเรียนที่มี
ความพิการทางการได้ยนิ และสือ่ ความหมาย และนักเรียน
ปกติ ทั้งก่อนและหลังการดูวิดีทัศน์แบบ 2 ระบบ ทันที
2. เปรี ย บเที ย บคะแนนความรู้ ข องนั ก เรี ย น
ทั้งที่มีความพิการทางการได้ยินและสื่อความหมาย และ
นักเรียนที่มีความปกติทางการได้ยิน หลังดูวิดีทัศน์แบบ
2 ระบบทันที และหลังการดูวิดีทัศน์ 3 เดือน

วัสดุและวิธีการ

การวิจัยกึ่งทดลองนี้เป็นการเปรียบเทียบคะแนน
ความรู้ ก่ อ นและหลั ง ดู วิ ดี ทั ศ น์ แ บบ 2 ระบบ กลุ่ ม
เป้าหมายประกอบด้วย นักเรียนที่มีความพิการทางการ
ได้ยินและสื่อความหมายและกลุ่มนักเรียนที่มีความปกติ
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ทางการได้ยิน จำ�นวนกลุ่มละ 80 คน ที่กำ�ลังศึกษา
ในระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายและนั ก เรี ย นทุ ก คน
ในแต่ละกลุ่มยินดีเข้าร่วมโครงการ
คำ�นิยามศัพท์    
วิดีทัศน์แบบ 2 ระบบ หมายถึง วิดีทัศน์ที่มี
ทั้งภาพ เสียงบรรยาย และภาษามืออยู่ในชุดเดียวกัน  
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและการตรวจสอบ
คุณภาพ ประกอบด้วย
1. แบบสอบถามข้อมูลประชากร ประกอบด้วย
อายุ เพศ ระดับการศึกษา พฤติกรรมเสีย่ งทางเพศสัมพันธ์  
และการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี จำ�นวน 20 ข้อ
2. แบบวั ด ความรู้ ก่ อ นและหลั ง การดู วิ ดี ทั ศ น์
รวมทั้งสิ้น 20 ข้อ ข้อสอบดังกล่าวมาจากข้อสอบวัด
ความรู้ของสำ�นักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา
พ.ศ. 2548 ทดสอบความยากง่ายได้   0.74  เป็นแบบ
ถู ก ผิ ด นำ �ไปทดสอบกั บ ผู้ ที่ มี คุ ณ ลั ก ษณะคล้ า ยกลุ่ ม
เป้าหมาย จำ�นวน 20 คน มีค่าความยากง่าย 0.8  
3. การสร้างวิดีทัศน์ โดยเนื้อหาประกอบด้วย
สาเหตุ อาการ อาการแสดง การรักษา การไปพบ
เจ้าหน้าที่ให้คำ�ปรึกษาก่อนการเจาะเลือดหาเชื้อเอชไอวี
การดูแลตนเอง และการติดตามผลการรักษา มาจัดทำ�
เป็นวิดีทัศน์ (รูปที่ 1) โดยเนื้อหาในวิดีทัศน์ 2 ระบบ
รวมเวลาทั้งสิ้น 16.08 นาที และแบบเก็บข้อมูลทั้งสอง
ชุ ดใช้ เ วลา 25 นาที โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากสมาคม
คนหูหนวกภาคใต้ 2 ท่าน และครูจากโรงเรียนโสตศึกษา
สงขลา 1 ท่าน เป็นผู้ตรวจสอบความตรงของเนื้อหา
วิธีดำ�เนินการ
นักเรียนทัง้ สองกลุม่ จะได้รบั แบบสอบถามชุดเดียว
กันซึ่งมีข้อคำ�ถามในวิดีทัศน์ชุดคำ�ถามทั้งสองชุดคำ�ถาม
คือ ช้อมูลทั่วไปและแบบวัดความรู้โดยทำ�แบบสอบถาม
และแบบทดสอบก่อนดูวดิ ที ศั น์  วิดที ศั น์ทนี่ กั เรียนทัง้ หมด
ได้ดเู ป็นชุดเดียวกัน ในนักเรียนทีม่ คี วามปกติทางการได้ยนิ
จะดูวิดีทัศน์ที่มีภาพ เสียง และคำ�อธิบาย  ส่วนนักเรียน
74

ที่มีความผิดปกติทางการได้ยินและสื่อความหมายจะดู
จากภาษามือและภาพไปพร้อมกัน โดยแบบสอบถาม
และแบบทดสอบความรูช้ ดุ เดียวกัน เมือ่ ดูวดิ ที ศั น์จบแล้ว
ทุ ก คนจะได้ รั บ การทดสอบความรู้ ทั น ที ห ลั ง ดู วิ ดี ทั ศ น์
และ 3 เดือนหลังจากนั้นจะได้รับการทดสอบความรู้
โดยแบบทดสอบความรู้ชุดเดิม
การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล โดยใช้ ร้ อ ยละ ค่ า เฉลี่ ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน Student t-test และ signed
rank test  โดยใช้โปรแกรม Stata 7 (Statistic/data
analysis version 7)

ผลการศึกษา  

นั ก เรี ย นที่ มี ค วามพิ ก ารทางการได้ ยิ น และสื่ อ
ความหมาย และนักเรียนที่มีความปกติทางการได้ยิน
ทั้งสิ้น 160 คน พบว่า เป็นเพศชาย ร้อยละ 31.3 และ
เพศหญิง ร้อยละ 68.7 ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ
อายุเฉลี่ย 18.2 ปี ร้อยละ 39.4 ของนักเรียนทั้งหมด
เคยมีเพศสัมพันธ์ อายุที่มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกเฉลี่ย
15.4 ปี โดยอายุ ที่ มี เ พศสั ม พั น ธ์ ค รั้ ง แรกในกลุ่ ม
นักเรียนที่มีความพิการทางการได้ยินและสื่อความหมาย
น้อยที่สุด คือ 10 ปี ส่วนกลุ่มนักเรียนที่มีความปกติ
ทางการได้ ยิ น มี อ ายุ ต่ำ � สุ ด ของการเริ่ ม มี เ พศสั ม พั น ธ์
ครัง้ แรก 12 ปี  นอกจากนีพ้ บว่าในกลุม่ ทีเ่ คยมีเพศสัมพันธ์
ส่วนใหญ่มีเพศสัมพันธ์กับเพศตรงข้าม (ร้อยละ 79.4)
และมีเพศสัมพันธ์กับเพศเดียวกัน ร้อยละ 20.6
ด้านการใช้สารเสพติด (บุหรี่ สุรา และสารเสพติด
อื่นๆ)  พบว่า นักเรียนที่มีความพิการทางการได้ยินและ
สื่อความหมาย พบว่า เคยใช้สารเสพติด ร้อยละ 67.5  
นักเรียนที่มีความปกติทางการได้ยิน เคยใช้สารเสพติด
ร้อยละ 76.9
ด้านพฤติกรรมเสีย่ ง พบว่า ร้อยละ 38 ของนักเรียน
ที่มีความพิการทางการได้ยินและสื่อความหมาย และ
ร้อยละ 41 ของนักเรียนที่มีความปกติทางการได้ยิน
เคยมีเพศสัมพันธ์ ร้อยละ 9 ของการมีเพศสัมพันธ์
ในนักเรียนทีม่ คี วามพิการทางการได้ยนิ และสือ่ ความหมาย
และร้อยละ 18 ของนักเรียนที่มีความปกติทางการได้ยิน
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ทบทวนเอกสาร จัดทำ�กรอบเนื้อหาวิชาการ
จัดทำ�บทภาพยนตร์
ผ่านความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อ บทโทรทัศน์/ภาพยนตร์/การสื่อสาร/แบบประเมินความรู้
ถ่ายทำ�/ตัดต่อ/ตรวจสอบ
ทดลองใช้ 1

นักเรียนที่มีความพิการ
ทางการได้ยินและ
สื่อความหมาย 10 คน

ครูโรงเรียนโสตศึกษา
3 คน

ครูโรงเรียนที่มีนักเรียน
ที่มีความปกติทางการ
ได้ยิน 3 คน

นักเรียนที่มีความปกติ
ทางการได้ยิน
10 คน

ทดลองใช้ 2
ปรับปรุง
ผู้ที่มีความพิการทางการได้ยิน
และสื่อความหมาย
ที่เพิ่งจบการศึกษาชั้น ม.3

ครูโรงเรียนโสตศึกษา
3 คน

ครูโรงเรียนที่มีนักเรียน
ที่มีความปกติทางการ
ได้ยิน 3 คน

นักเรียนที่มีความปกติ
ทางการได้ยินที่เพิ่งจบ
การศึกษาชั้น ม.3

นำ�ไปใช้

นักเรียนที่มีความพิการ
ทางการได้ยินและสื่อความหมาย
80 คน

วิเคราะห์ สรุปผล

นักเรียนที่มีความปกติ
ทางการได้ยิน
80 คน

รูปที่ 1 กระบวนการจัดทำ�วิดีทัศน์แบบ 2 ระบบ
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ไม่สวมถุงยางอนามัยขณะมีเพศสัมพันธ์ ด้านการสัก
ตามตั ว พบว่ า มี นั ก เรี ย นที่ มี ก ารสั ก ตามตั วโดยใช้
อุปกรณ์ร่วมกับผู้อื่น 2 ราย และ 4 ราย ในนักเรียน
ที่มีความผิดปกติทางการได้ยินและสื่อความหมาย และ
นักเรียนที่มีความปกติทางการได้ยิน ตามลำ�ดับ
นั ก เรี ย นที่ มี ค วามพิ ก ารทางการได้ ยิ น และสื่ อ
ความหมาย และนักเรียนที่มีความปกติทางการได้ยิน
ไม่เคยได้รบั การให้คำ�ปรึกษาเพือ่ การเจาะเลือดโดยความ
สมัครใจ และไม่เคยตรวจหาเชื้อเอชไอวีภายหลังจาก
การมีพฤติกรรมเสี่ยง นักเรียนที่มีความพิการทางการ
ได้ยนิ และสือ่ ความหมาย ร้อยละ 26.3 ต้องการตรวจเลือด
เพื่อหาเชื้อเอชไอวี นักเรียนที่มีความปกติทางการได้ยิน
มีความต้องการตรวจเลือดเพียงร้อยละ 11.3 สถานที่
ที่ต้องการใช้บริการส่วนใหญ่ที่นักเรียนที่มีความพิการ
ทางการได้ยินและสื่อความหมายต้องการใช้บริการ คือ
โรงพยาบาลของรัฐ (ร้อยละ 57.5) ส่วนนักเรียนที่มี
ความปกติทางการได้ยนิ ต้องการไปใช้บริการทีส่ ถานบริการ
ของเอกชนมากกว่า (ร้อยละ 53.8)  ทัง้ นักเรียนทีม่ คี วาม
พิการทางการได้ยินและสื่อความหมาย และนักเรียน
ที่ มี ค วามปกติ ท างการได้ ยิ น เคยได้ รั บ ความรู้ เ รื่ อ ง
การติดเชื้อเอชไอวีร้อยละ 71.3 และ 67.9 ตามลำ�ดับ
แหล่งความรู้เรื่องโรคเอดส์ของนักเรียนส่วนใหญ่
มาจากสื่อโทรทัศน์ และการสอนในชั้นเรียน โดยเฉพาะ
ในกลุ่มที่มีความพิการทางการได้ยินและสื่อความหมาย
ส่ ว นนั ก เรี ย นที่ มี ค วามปกติ ท างการได้ ยิ น ได้ รั บ จาก
ทีมสุขภาพ รองลงมาคือ โทรทัศน์และเอกสาร

พฤติกรรมเสี่ยงในรอบ 3 เดือนที่ผ่านมา  พบว่า  
การไม่ใช้ถงุ ยางอนามัยในนักเรียนทีม่ คี วามพิการทางการ
ได้ยินและสื่อความหมายมีร้อยละ 3.7 และการใช้มีดโกน
ร่วมกับผูอ้ นื่ ร้อยละ 8.7  การสัก ร้อยละ 2.5  พฤติกรรม
เสี่ ย งของนั ก เรี ย นที่ มี ค วามปกติ ท างการได้ ยิ นในรอบ
3 เดือน พบว่า ไม่ใช้ถุงยางอนามัยร้อยละ 15.0  การใช้
มีดโกนร่วมกับผู้อื่น ร้อยละ 6.2 และการสักตามร่างกาย
ร้อยละ 5.0
เปรียบเทียบคะแนนความรู้ของนักเรียนทั้งหมด
ในระยะก่อนและหลังดูวิดีทัศน์แบบ 2 ระบบ พบว่า
คะแนนความรู้ก่อนดูวิดีทัศน์ของนักเรียนที่มีความพิการ
ทางการได้ ยิ น และสื่ อ ความหมาย และนั ก เรี ย นที่ มี
ความปกติ ท างการได้ ยิ น มี ค วามแตกต่ า งกั น อย่ า งมี
นัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (ตารางที่ 1)
เปรียบเทียบคะแนนความรูห้ ลังจากการดูวดิ ที ศั น์
ของนั ก เรี ย นที่ มี ค วามพิ ก ารทางการได้ ยิ น และสื่ อ
ความหมาย และนักเรียนที่มีความปกติทางการได้ยิน
พบว่า ไม่มีความแตกต่างกันในคะแนนความรู้อย่างมี
นัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (ตารางที่ 2)
ในการติดตามผล 3 เดือนหลังจากดูวิดีทัศน์
การทดสอบโดยใช้สถิติ signed rank test เพื่อดูความ
เปลี่ยนของความรู้ในแต่ละกลุ่มระหว่างระยะติดตามผล
และหลังสอนทันที พบว่า ทั้งสองกลุ่มมีความรู้คงเดิม
เป็นส่วนใหญ่ (ตารางที่ 3) และไม่มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (ตารางที่ 4)

ตารางที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนความรู้ของนักเรียนที่มีความพิการทางการได้ยินและสื่อความหมายกับ
นักเรียนที่มีความปกติทางการได้ยินก่อนดูวิดีทัศน์
นักเรียน
นักเรียนที่มีความพิการทางการได้ยินและสื่อความหมาย
นักเรียนที่มีความปกติทางการได้ยิน

คะแนน
คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน		
9.98
14.26

0.51
0.32

t-test

p-value

7.124
   

0.001*
   

*p<0.05
76
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ตารางที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนความรู้ของนักเรียนที่มีความพิการทางการได้ยินและสื่อความหมายกับ
นักเรียนที่มีความปกติทางการได้ยินหลังดูวิดีทัศน์
คะแนน

นักเรียน

t-test

p-value

1.356
  

0.177ns
  

คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน		

นักเรียนที่มีความพิการทางการได้ยินและสื่อความหมาย
นักเรียนที่มีความปกติทางการได้ยิน

17.96
17.42

0.32
0.24

p>0.05

ns

ตารางที่ 3 การเปลี่ยนแปลงคะแนนความรู้ในรายกลุ่มของนักเรียนที่มีความพิการทางการได้ยินและสื่อความหมาย
กับนักเรียนที่มีความปกติทางการได้ยิน หลังจากดูวิดีทัศน์ 3 เดือน
ความต่างของคะแนนหลัง
สอนทันที-ติดตาม 3 เดือน

นักเรียนที่มีความพิการทางการได้ยินและสื่อความหมาย นักเรียนที่มีความปกติทางการได้ยิน
จำ�นวน
Z
p-value
จำ�นวน
Z
p-value
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)

เพิ่มขึ้น
ลดลง
คงเดิม

13 (16.3)
30 (37.5)
37 (46.2)

2.662
  
  

0.008*

9 (11.3)
20 (25.0)
51 (63.7)

2.254
  
  

0.024*

*p<0.05

ตารางที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนความรู้ของนักเรียนที่มีความพิการทางการได้ยินและสื่อความหมายกับ
นักเรียนที่มีความปกติทางการได้ยิน หลังจากดูวิดีทัศน์ 3 เดือน
นักเรียน
นักเรียนที่มีความพิการทางการได้ยินและสื่อความหมาย
นักเรียนที่มีความปกติทางการได้ยิน

คะแนน

t-test

p-value

1.011
   

0.313ns

คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน		
17.3
17.0

2.3
1.9

p>0.05

ns
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วิจารณ์

กลุ่มเป้าหมายที่ศึกษาเป็นตัวแทนจากโรงเรียน
ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 2 แห่ง มีอายุเฉลีย่ 18.2
ปี ซึ่งค่อนข้างสูงกว่ากลุ่มทั่วไป ทั้งนี้เนื่องจากนักเรียน
ในกลุ่มที่มีความพิการทางการได้ยินบางคนเป็นเด็กที่
เข้าเรียนในอายุที่ช้ากว่าเกณฑ์ที่รัฐกำ�หนด ส่วนกลุ่ม
อาชีวศึกษาบางคนเป็นกลุ่มที่เคยเรียนในโรงเรียนอื่น
มาก่อนแล้ว ทั้งเพศชายและหญิงเป็นกลุ่มเสี่ยงโดยมี
เพศสั ม พั น ธ์ โ ดยไม่ มี ก ารป้ อ งกั น การติ ด เชื้ อ การมี
เพศสัมพันธ์กับกลุ่มเพื่อนเพศเดียวกันและเพศตรงข้าม
และการใช้สารเสพติดและการสักตามร่างกาย ผลการ
ศึกษาพบว่า นักเรียนทีม่ คี วามพิการทางการได้ยนิ และสือ่
ความหมาย และนักเรียนที่มีความปกติทางการได้ยิน
มี ร ะดั บ การศึ ก ษาและอายุ เ ฉลี่ ยไม่ แ ตกต่ า งกั น สิ่ ง ที่
น่าสนใจ คือ อายุของการเริ่มมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก
ในกลุ่มเด็กภาพรวมเฉลี่ย 15.4 ปี แต่เมื่อพิจารณา
ในรายละเอียดของแต่ละกลุ่มจะพบว่าในกลุ่มที่มีความ
พิ ก ารทางการได้ ยิ น และสื่ อ ความหมาย มี อ ายุ ที่ เ ริ่ ม
มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกเมื่ออายุ 10 ปี ในขณะที่กลุ่ม
นั ก เรี ย นที่ มี ค วามปกติ ท างการได้ ยิ น มี เ พศสั ม พั น ธ์
ครั้งแรกอายุต่ำ�สุด 12 ปี ซึ่งน้อยกว่าผลการศึกษาของ
นวลตา  อาภาคัพภะกุล4  ซึ่งพบว่า อายุเฉลี่ยของการมี
เพศสัมพันธ์ คือ 14.6 ปี และต่างจากการศึกษาของ
McNeely 5 พบว่ า วั ย รุ่ นในประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า
มีอายุเฉลี่ยของการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก 14-15 ปี ซึ่ง
น่าจะมาจากการขาดความรู้ที่ถูกต้องในเรื่องเพศสัมพันธ์
การอนามัยเจริญพันธุ์ รวมถึงเพศศึกษาเนื่องจากสื่อ
ที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันเป็นสื่อที่ผลิตเพื่อคนส่วนใหญ่ คือ
ผู้ ที่ มี ค วามปกติ ท างการได้ ยิ น ประกอบกั บ นั ก เรี ย น
โรงเรียนสำ�หรับผู้พิการทางการได้ยินและสื่อความหมาย
ส่วนใหญ่เป็นนักเรียนที่ต้องอยู่ประจำ� ซึ่งมีอัตราอาจารย์
ประจำ � หอพั กไม่ เ พี ย งพอกั บ จำ � นวนนั ก เรี ย นที่ พั ก อยู่
ประกอบกับความอยากรูอ้ ยากลองของวัยรุน่ ทำ�ให้พบว่า
อายุ ข องการมี เ พศสั ม พั น ธ์ ค รั้ ง แรกของนั ก เรี ย นที่ มี
ความพิการทางการได้ยินและสื่อความหมายน้อยกว่า
กลุม่ นักเรียนทีม่ คี วามปกติทางการได้ยนิ ทีส่ ามารถเข้าถึง
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สื่อได้ง่ายกว่า ภาวะที่น่าวิตก คือ การไม่สวมถุงยาง
อนามัยขณะมีเพศสัมพันธ์ การเข้าไม่ถึงแหล่งบริการ
ถุงยางอนามัย การกระจายถุงยางอนามัยไปยังสถานศึกษา
ที่มีผลกระทบมาจากความคิดเห็นของอาจารย์/ผู้บริหาร
ต่อการสอนเพศศึกษาในโรงเรียน  
พฤติกรรมการใช้สารเสพติด/สุรา พบว่า นักเรียน
ที่มีความพิการทางการได้ยินและสื่อความหมายมีการ
ดื่มสุรา สูบบุหรี่ และสารเสพติดอื่นๆ โดยพบว่า เกิน
ร้อยละ 70 ของทั้งสองกลุ่มมีพฤติกรรมสูบบุหรี่และดื่ม
สุรา นอกจากนี้มีการเสพกัญชา กระท่อม และยาบ้า
ร่วมด้วย เช่นเดียวกับการศึกษาในระดับประเทศทีพ่ บว่า
แนวโน้มในการใช้สารเสพติดประเภทต่างๆ ส่วนใหญ่
พบในกลุ่มวัยรุ่น เนื่องจากการมีพฤติกรรมเลียนแบบ
อยากรู้อยากลอง ส่วนหนึ่งเชื่อมั่นว่าตนเองสามารถ
ควบคุ ม ได้ แ ละไม่ ติ ด สอดคล้ อ งกั บ การศึ ก ษาของ
Sutherland 6 ที่พบว่า อัตราการสูบบุหรี่ของวัยรุ่น
มีแนวโน้มสูงขึ้น และวัยรุ่นกลุ่มอายุ 16 ปี ในประเทศ
อั ง กฤษมี อั ต ราการสู บ บุ ห รี่ ร้ อ ยละ 24.1 และคิ ด ว่ า
ตนเองจะไม่ ติ ด บุ ห รี่ สำ � หรั บ พฤติ ก รรมการสู บ บุ ห รี่
ในทั้งสองกลุ่มเป้าหมายค่อนข้างสูง (ร้อยละ 76.9 และ
70.6 ตามลำ�ดับ) กว่าระดับประเทศ ซึ่งพบว่าวัยรุ่นอายุ
15-18 ปี มีอัตราการสูบบุหรี่ร้อยละ 7.62 และมีอายุ
เฉลีย่ ของการสูบบุหรีล่ ดลง โดยในปี พ.ศ. 2550 อายุเฉลีย่
ของการสูบบุหรี่ครั้งแรก คือ 11-15 ปี และลดลงเป็น
16.2 ปี ในการสำ�รวจเมื่อปี พ.ศ. 25547  นอกจากนี้
อาจเนื่องมาจากการเรียนรู้ของนักเรียนที่มีความพิการ
ทางการได้ ยิ น และสื่ อ ความหมาย และนั ก เรี ย นที่ มี
ความปกติทางการได้ยิน มีความแตกต่างกันในเรื่อง
ความเข้าใจถึงปัญหาทีอ่ าจจะเกิดขึน้ จากการสูบบุหรีแ่ ละ
ดื่มสุราเนื่องจากขาดสื่อที่เหมาะสมกับผู้พิการทางการ
ได้ยนิ และสือ่ ความหมาย  ทัง้ นีป้ จั จุบนั ยังไม่มกี ารสำ�รวจ
ที่ แ น่ ชั ด ว่ า พฤติ ก รรมดั ง กล่ า วในกลุ่ ม ของผู้ ที่ มี ปั ญ หา
ทางการได้ยินและสื่อความหมายมีเพียงข้อมูลภาพรวม
ของปัญหาดังกล่าว จากการทบทวนเอกสารในประเทศ
ไทย ข้อมูลที่เกี่ยวกับผู้ที่มีความพิการทางการได้ยินและ
สื่อความหมายยังขาดความสมบูรณ์ ทั้งจำ�นวน และ
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ขนาดของปัญหา ได้แก่ ปัญหาการสือ่ สารและการเข้าถึง
ข้ อ มู ล ข่ า วสาร เนื่ อ งจากสื่ อ ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น สื่ อ ที่ ใ ช้ กั บ
กลุ่ ม คนที่ มี ค วามปกติ ท างการได้ ยิ น แต่ ก ารสื่ อ สาร
ในกลุ่มผู้มีความพิการทางการได้ยินและสื่อความหมาย
จะมีความจำ�กัดในการตีความและความเข้าใจที่แตกต่าง
จากคนปกติ ซึ่ ง สมาคมคนหู ห นวกแห่ ง ประเทศไทย
ได้พยายามที่จะจัดการเผยแพร่ความรู้ในเรื่องสุขภาพ
อนามัยแก่ผู้พิการทางการได้ยินและสื่อความหมาย แต่
ก็มขี อ้ จำ�กัดในเรือ่ งการใช้ค�ำ และอธิบายความ โดยเฉพาะ
ความแตกต่างระหว่างภาษามือที่เป็นภาษาที่ใช้ในกลุ่ม
ผู้พิการทางการได้ยินและสื่อความหมาย และภาษามือ
ในสถานศึกษาที่มีพื้นฐานจากภาษาอังกฤษและการผสม
อักษร ดังนั้น การสร้างสื่อในการให้ความรู้แก่คนกลุ่มนี้
จึงมีความยากลำ�บากด้วยข้อจำ�กัดข้างต้น
การสื่อสารและทำ�ความเข้าใจมีข้อจำ�กัดในเรื่อง
การอธิบายความหมาย กระบวนการที่เกิดขึ้น และผล
ที่เกิดขึ้นจากพฤติกรรม ผู้สอนต้องเข้าใจถึงการติดเชื้อ
อาการ อาการแสดง การรักษา และการขอรับคำ�ปรึกษา
ซึ่ ง ที่ ผ่ า นมายั ง ไม่ มี รู ป แบบการสอนที่ เ ป็ น รู ป ธรรมที่
ชั ด เจน สื่ อ ที่ ใ ช้ ยั งไม่ มี ภ าพเคลื่ อ นไหวและภาษามื อ
ที่สามารถใช้เพื่อการให้ความรู้เรื่องการติดเชื้อเอชไอวี  
ทั้ ง นี้ ผู้ ที่ จ ะให้ ค วามรู้ ใ นเรื่ อ งนี้ จ ะต้ อ งมี ค วามสามารถ
ทั้งด้านการใช้ภาษามือ ภาษาท่าทาง ซึ่งปัจจุบันยังมี
น้อยมาก จึงต้องให้ความรู้เป็นกลุ่มซึ่งสิ้นเปลืองคนและ
ค่าใช้จ่ายและไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน การวิจัยนี้พบว่า
คะแนนความรู้ของนักเรียนที่มีความพิการทางการได้ยิน
และสือ่ ความหมายก่อนดูวดิ ที ศั น์แบบ 2 ระบบ มีคะแนน
เฉลี่ ย น้ อ ยกว่ า คะแนนความรู้ เ รื่ อ งการติ ด เชื้ อ เอชไอวี
ในนักเรียนที่มีความปกติทางการได้ยินที่มีอายุเท่ากัน
อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ สอดคล้องกับการศึกษาของ
Waller และ Lisella8 ที่พบว่านักเรียนที่มีความพิการ
ทางการได้ ยิ น และสื่ อ ความหมาย มี ค ะแนนความรู้
เรื่องการติดเชื้อเอชไอวีน้อยกว่านักเรียนที่มีความปกติ
ทางการได้ยิ น เนื่อ งจากมีความด้อยด้านการสื่อสาร
และขาดสื่อที่เหมาะสมและความสามารถในการเข้าใจ
ค่อนข้างซับซ้อน การใช้เวลาในการตอบคำ�ถามมากกว่า
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กลุม่ ทีม่ คี วามปกติทางการได้ยนิ ประมาณ 1 เท่า ถึงแม้วา่
กลุ่มเป้าหมายจะอยู่ในระบบการศึกษาและอยู่ในระดับ
เดี ย วกั บ นั ก เรี ย นกลุ่ ม ที่ มี ค วามปกติ ท างการได้ ยิ น
แต่ความสามารถในการรับรูแ้ ละเข้าใจมีความแตกต่างกัน
ทั้ ง นี้ ด้ ว ยความจำ � เพาะของการใช้ ภ าษาเพื่ อ อธิ บ าย
ความหมายในกลุ่มนี้ Woodolf และคณะ9 และ Groce
และคณะ10 ที่ทำ�การศึกษาเจตคติและความรู้ในกลุ่ม
ผู้ ที่ มี ปั ญ หาทางการได้ ยิ น และพบว่ า ยั ง ขาดความรู้
ในเรือ่ งการติดเชือ้ การมีเพศสัมพันธ์โดยขาดการป้องกัน
และเจตคติที่มีต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวี ซึ่ง Job11 ได้กล่าวถึง
การสร้างความเข้าใจในเรือ่ งการมีเพศสัมพันธ์ การสือ่ สาร
เพื่อสร้างความเข้าใจแก่กลุ่มนี้และการสร้างความเข้าใจ
ให้แก่พ่อแม่และผู้ดูแลเด็กกลุ่มนี้ โดยไม่ทำ�ให้เป็นเรื่อง
ลึ ก ลั บ สิ่ ง ที่ สำ � คั ญ คื อ การสร้ า งโสตทั ศ นู ป กรณ์ ที่
ทั้ ง ผู้ เ รี ย นและผู้ ป กครองสามารถเข้ า ถึ ง ได้ เพราะ
การสร้างความเข้าใจในกลุ่มดังกล่าวเพื่อให้เกิดการรับรู้
เป็นสิ่งที่ยาก12 แต่ในระยะยาวหากกลุ่มดังกล่าวมีความรู้
และปฏิบัติตัวได้ถูกต้องรวมทั้งเมื่อเกิดพฤติกรรมเสี่ยง
ก็สามารถเข้าสู่ระบบการคัดกรองได้เร็วขึ้นน่าจะทำ�ให้
ลดการแพร่กระจายการติดเชื้อเอชไอวีลงได้ รวมทั้ง
ลดค่าใช้จ่ายในการรักษาด้วยยาต้านไวรัสด้วย เนื่องจาก
ในแต่ ล ะปี รั ฐ ต้ อ งเสี ย ค่ า ยาต้ า นไวรั ส 87,168 บาท
ต่อรายต่อปี ส่วนกลุ่มที่ไม่ใช้ยาต้านไวรัสเสียค่าใช้จ่าย
เฉพาะในการรั ก ษาโรคแทรกซ้ อ นและการติ ด ตามผล
การเปลีย่ นแปลงของโรค 11,115 บาทต่อรายต่อปี  โดย
รัฐต้องรับภาระระยะยาว 4,000-11,000 ล้านบาทต่อปี
แต่หากเข้ารับการดูแลในระบบยารัฐต้องเสียค่าใช้จ่าย
1,400-8,500 ล้านบาทต่อปี5 และการให้คำ�ปรึกษา
เพื่ อ การเจาะเลื อ ดโดยความสมั ค รใจก็ ส ามารถลด
ค่าใช้จ่ายในการรักษาและสามารถเพิ่มโอกาสและอัตรา
การเข้ า สู่ บ ริ ก ารได้ เ ร็ ว ขึ้ น 13-16 ซึ่ งในสภาพของผู้ ที่ มี
ความพิการทางการได้ยนิ และสือ่ ความหมายเป็นการยาก
ที่จะเรียนรู้หากไม่มีเครื่องมือเฉพาะที่ช่วยให้การรับรู้
ได้ ดี ขึ้ น และผู้ ที่ จ ะทำ � หน้ า ที่ ใ ห้ ค วามรู้ แ ก่ ก ลุ่ ม ผู้ ที่ มี
ความพิการทางการได้ยนิ และสือ่ ความหมายจะต้องเข้าใจ
ข้อจำ�กัดนี้ด้วย เข้าใจความแตกต่างของประสบการณ์
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นวลตา อาภาคัพภะกุล

ผลการให้ความรู้เรื่องเอชไอวีผ่านวิดีทัศน์สองระบบ

และการมองปัญหาของกลุม่ ผูม้ คี วามพิการทางการได้ยนิ
และสื่อความหมาย
ข้อดีของการศึกษา
1. เกิ ด นวั ต กรรมการสอนแก่ ผู้ ที่ มี ปั ญ หา
ทางการได้ ยิ น และสื่ อ ความหมายและกลุ่ ม ปกติ ที่
สามารถเรียนรู้ร่วมกันได้โดยใช้วิดีทัศน์ชุดนี้
2. เกิดความเข้าใจของบุคลากรทางการแพทย์
ในการให้ความรู้แก่ผู้ป่วยที่มีปัญหาทางการได้ยินและ
การสื่อความหมาย
3. กระตุ้ นให้ สั ง คมให้ ค วามสำ � คั ญ กั บ ผู้ พิ ก าร
ในกลุ่ ม ต่ า งๆ และส่ ง เสริ ม สุ ข ภาวะของกลุ่ ม ผู้ พิ ก าร
ให้ได้รับความเท่าเทียมกับกลุ่มอื่นๆ
4. ผู้พิการทางการได้ยินและการสื่อความหมาย
ได้รับการยอมรับในสังคมมากขึ้น
5. ส่งเสริมเจตคติทด่ ี ขี องผูท้ ม่ ี ปี ญ
ั หาทางการได้ยนิ
และสือ่ ความหมายในการยอมรับผูต้ ดิ เชือ้ เอชไอวีมากขึน้
ข้อจำ�กัดของการศึกษานี้
1. การใช้ภาษามือในการสื่อความหมายในศัพท์
ทางการแพทย์ มีข้อจำ�กัด
2. คำ �อธิบ ายภาษามือของศัพท์บางคำ �อาจจะ
แตกต่างกันบ้าง ทั้งนี้เพราะศัพท์บางคำ�เป็นภาษามือที่
ในชุมชนและสถานศึกษาใช้แปลความ
ข้อเสนอแนะในการวิจัยต่อไป
1. ปรับวิดีทัศน์จากภาษามือให้เป็นผู้นำ�เสนอ
เป็ น ผู้ พิ ก ารทางการได้ ยิ น และสื่ อ ความหมาย ทั้ ง นี้
เนื่องจากมีผู้ที่มีปัญหาทางการได้ยินและสื่อความหมาย
บางคนที่ไม่ได้เข้าเรียนในระบบโรงเรียน (โสตศึกษา)
จะได้สามารถเข้าใจในเนื้อหาผ่านภาษาท่าทางได้
2. ขยายแนวคิดในการจัดทำ�ภาพยนต์สั้นหรือ
วิ ดี ทั ศ น์ เ พื่ อ การส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพในหั ว ข้ อ อื่ น ๆ เช่ น
การไปรับบริการที่สถานพยาบาล การใช้ยา เป็นต้น
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ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. รั ฐโดยกระทรวงสาธารณสุ ข สำ � นั ก งาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และกระทรวงศึกษาธิการ
ควรให้ ค วามสำ � คั ญ กั บ กลุ่ ม ผู้ พิ ก ารทางการได้ ยิ น และ
สื่อความหมาย และผู้พิการกลุ่มอื่นๆ โดยการสร้างสื่อ
ในการให้ ค วามรู้ แ ละการส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพให้ เ หมาะสม
แก่กลุ่มนั้นๆ
2. ส่งเสริมสิทธิรัฐสวัสดิการของผู้พิการทุกกลุ่ม
ให้มสี ทิ ธิทจี่ ะได้รบั การดูแล การได้รบั ความรูด้ า้ นการดูแล
ตนเองและส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ และเข้ า สู่ ร ะบบบริ ก าร
เท่าเทียมกับประชาชนทั่วไป
3. เพิ่มช่องทางจำ�เพาะแก่กลุ่มผู้พิการทุกกลุ่ม
และจัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่เป็นล่ามในการสื่อสารอย่างน้อย
1 แห่งในโรงพยาบาลทั่วไประดับจังหวัด ทั้งนี้อัตราที่
เพียงพอกับความต้องการคือ 1 ต่อ 50 แต่ปัจจุบัน
อยูใ่ นอัตรา 1 ต่อ 40017  โดยรวมอยูใ่ นชุดสิทธิประโยชน์
ของผู้พิการกลุ่มนี้ด้วย
4. ขยายโอกาสในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
และการอยู่ ร่ ว มกั บ คนปกติ โ ดยมี อุ ป กรณ์ แ ละเครื่ อ ง
ช่วยเหลือในกลุ่มดังกล่าว เช่น การมีภาษามือ การใช้
รูปภาพ เป็นต้น

สรุป

	ประสิทธิผลของวิดีทัศน์ชดุ นี้ พบว่า ภายหลัง
จากทั้งสองกลุ่มดูวิดีทัศน์แล้ว ทั้งสองกลุ่มได้รับ
การประเมินความรู้อีกครั้ง พบว่า คะแนนความรู้
ของทั้ ง สองกลุ่ ม ไม่ แ ตกต่างกั น และเมื่ อ ติ ด ตาม
ในระยะเวลา 3 เดือน พบว่า ส่วนใหญ่ทั้งนักเรียน
ที่มีความพิการทางการได้ยินและสือ่ ความหมาย และ
นั ก เรียนที่มีความปกติทางการได้ ยินยั ง มีความรู้
คงเดิม ซึ่งแสดงให้เห็นได้ว่าวิดีทัศน์นี้สามารถใช้
เป็นเครื่องมือที่สำ�คัญในการให้ความรู้แก่นักเรียน
ที่มีความพิการทางการได้ยินและสือ่ ความหมาย ทำ�ให้
นักเรียนทั้งสองกลุ่มมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง
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ขณะเดี ย วกั น กลุ่ ม ที่มีความปกติทางการได้ ยิน
ก็สามารถเรียนรู้เน้ือหาได้เท่าเทียมกัน เนื่องจาก
มีภาพและการบรรยายเป็นภาษาไทย ทังนี
้ ก้ ารเรียน
การสอนโดยใช้วิดีทัศน์ที่มีทั้งภาพและเสียงมีส่วน
ในการเพิ่ ม ความสามารถในการจำ �ข องผู้ เรี ยนได้
ซึ่งจัดได้วาวิ
่ ดีทัศน์นีเป
้ นนว
็ ตั กรรมชิ้นหนึ่งที่สร้างขนึ้
เพื่อทำ�ให้เกิดการเรียนรู้ที่ง่ายต่อการเข้าใจในกลุ่ม
ที่มีความพิการทางการได้ยินและสื่อความหมาย
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