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บทดัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีจัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการออกแบบประดิษฐ์จรวดกระดาษแรงด้นต่อพัฒนาการ 

เรียนรู้ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน โดยใช้กลุ่มด้วอย่างในการศึกษาเป็นนักเรียนที่มีความ 
บกพร่องทางการได้ยิน จำนวน 13 คน กำจังศึกษาอยู่ในระดับรั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนโสตศึกษาทุ่ง 
มหาเมฆ กรุงเทพฯ จัดเลือกนักเรียนแบบเฉพาะเจาะจง โดยการรวบรวมข้อมูลส่วนตัว สังเกตพฤติกรรม 
สอบถามจากครูประจำรั้นและครูที่เกี่ยวข้อง เครื่องมือที่ใข้ในการวิจัยได้แก่ กระดาษจำนวน65 แผ่น 
และใช้ภาษามือในการอธิบายประกอบ การทดลองแบ่งเป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ระยะเส้นฐาน สังเกต 
พฤติกรรมการเรียนรู้จากการพับจรวดกระดาษแบบมีตัวอย่าง ระยะที่ 2 ระยะทดลอง สังเกตและบันทึก 
พฤติกรรมการเรียนรู้จากการใช้จรวดกระดาษแรงตันตัวอย่าง และระยะท่ี 3 ระยะหยุดรั้ง สังเกตและบันทึก 
พฤติกรรมการเรียนรู้โดยหยุดรั้งการใช้ตัวอย่างต่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนที่มืความบกพร่องทางการ 
ได้ยิน

ผลการวิจัย พบว่า พัฒนาการเรียนรู้จากการการออกแบบประดิษฐ์จรวดกระดาษแรงตันต่อ 
พัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนที่มืความบกพร่องทางการได้ยิน โดยรวมและแยกรายด้านของนักเรียน 
มืค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นในระยะที่ 2 การประดิษฐ์ตามที่ครูกำหนดและคอยติดตามเป็นระยะ และระยะที่ 3 
การประดิษฐ์ตามอิสระท่ีตนเองสนใจ

คำสำคัญ: พัฒนาการเรียนรู้ 1 จรวดกระดาษแรงตัน 2 บกพร่องทางการได้ยิน 3

Abstract
The purpose of this research was to study a designment of folding paper rocket pressure on 

student learning development of hearing impairment. The sample consisted of 13 students with 
hearing impairment who were Mathayomsuksa 4 of Thungmahamek school for the Deaf, Bangkok, 
selected a purposive sampling with personal information collection, observe behavior, interview the 
teacher and the teacher involved. The instruments used in the study were 65 papers of paper rocket
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and the use of hand-written language. The experiments were divided into 3 phases: phase 1, 
baseline observation, learning behaviors from paper rocket was not a model example, phase 2 
experiment, observation and recording of learning behavior from use models of paper rocket, and 
phase 3 phase restriction observation and recording behavior by learning stop using models of 
paper rocket for learning development of hearing Impaired students.

The result found that a designment of folding paper rocket pressure on student learning 
development of hearing impairment เท phase 2 and phase 3 of the experiment, as compared 
between percentage scores of learning development of these two phases were higher than that of 
the first phase.

Keywords: Learning Development 1, Paper Rocket Pressure2, Deaf 3

บทนำ
แผนการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ฉบบท่ี 3 พ.ศ.2560-2564 โดยสาระสำคัญของแผนมีความ 

สอดคล้องคับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 เพื่อให้คน 
พิการได้รับโอกาสและบริการทางการศึกษาสำหรับคนพิการอย่างคัวถึง ภายใด้วิสัยห้ศน์ "คนพิการเรียนรู ้
ตลอดชีว ิตอย่างมีความสุข ม ีค ุณภาพชีว ิตท ี่ด ี ด ้วยว ิถ ีพอเพ ียง" ประกอบด้วยยุทธศาสตร์หล้ก  
8 ยุทธศาสตร์คือ 1) การขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 2) การ 
ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาพิเศษ ทุกระคับ ทุกระบบ 3) พิฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ 
และการสื่อสาร รองรับการจัดการศึกษาระบบติจิทัล 4) ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพิฒนานวัตกรรม 
และองค์ความรู้ ที่มุ่งยกระดับมาตรฐานการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ 5) เร่งผลิต พิฒนา และจัดระบบ 
บริหารงานบุคคลของข้าราชการครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ 6) พิฒนา 
ประสิทธิภาพการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ 7) พิฒนาระบบงบประมาณ และทรัพยากรทางการศึกษาสำหรับ 
คนพิการ 8) พิฒนาระบบบริหารจัดการแบบองค์รวมเชิงบูรณาการโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
นอกจากนี้มีการแต่งตํ่ง "คณะกรรมการปฏิรูปการศึกษาสำหรับผู้มีความต้องการจำเป็นพิเศษ" โดยม  ี
เลขาธิการสภาการศึกษา เป็นประธาน และมีผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาพิเศษและหลากหลายด้าน เป็น 
กรรมการ เพื่อนำเสนอภาพการจัดการศึกษาพิเศษ ในมุมมองของกระทรวงศึกษาธิการเชื่อมโยงคับ 
คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา (กอปศ.) พร้อมเสนอโครงสร้างจัดการศึกษาพิเศษที่ทำได้จริง 
ว่าควรเป็นแบบใด เช่น ยกสถานะสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ให้มีสถานะเทียบเท่ากรม เช่นเดียวคับ 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามคัธยาคัย (กศน.) หรืออาจเป็นหน่วยงานอิสระ 
เป็นด้น ท"งนี้การดำเนินงานของคณะกรรมการปฏิรูปการศึกษาสำหรับผู้มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 
จะครอบคล ุมกล ุ่มเป ้าหมายคนพ ิการ และคนท ี่ม ีความสามารถพ ิเศษ ตํ่งแต ่เก ิดจนตลอดชีว ิต  
พร้อมพิจารณาโครงสร้างการบริหารจัดการว่าควรมีหน่วยงานขึ้นมาหรือไม่ และจะมีสถานะแบบใด 
เป็นหน่วยงานในกำคับหรือหน่วยงานอิสระ ตลอดจนมีขอบเขตหน้าที่เพียงใด (หน่วยปฏิคัติ หน่วย 
สนับสนุน หรือหน่วยควบคุม) โดยคณะกรรมการจะทำงานแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงเดือนแรกต้องหา 
ข้อสรุปเพ่ือน่าเสนอคณะกรรมการอิสระเพ่ือการปฏิรูปการศึกษา (กอปศ.) พิจารณา และช่วงท่ี 2 ต้องจัดทำ 
ข้อเสนอแนะเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา และพิฒนาการจัดทำแผนปฏิบัติการให้สอดรับคับ 
แผนการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ฉบับที่ 3 และให้ถือโอกาสในช่วงระหว่างการปฏิรูปการศึกษานี้
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