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บทคัดยอ
  การวิจัยครั้งนี้เพื่อศึกษาองคประกอบ และแนวทางในการจัดการศึกษาตามองคประกอบของทักษะชีวิต 
สําหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 เปนการวิจัยเชิงคุณภาพกลุมเปาหมาย 
จํานวน 10 คน เปนบุคลากรที่เกี่ยวของกับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน ซึ่งเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) จากผูบรหิาร ครผููสอน ครปูระจาํเรอืนนอน ผูปกครอง จาก 3 หนวยงาน ใน  3 จงัหวดั คอื โรงเรียนโสตศึกษา
อนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก และอาจารยประจําสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แบบสัมภาษณ     
มีคาความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาเทากับ 0.90 การวิเคราะหขอมูล ใชวิธีการวิเคราะหเนื้อหา ผลการวิจัย พบวา 1)           
องคประกอบของทักษะชวีติม ี4 องคประกอบ ไดแก  ดานการดํารงชวีติประจาํวนั ดานสุขอนามยั ดานพฤติกรรม และ
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ดานความปลอดภยั  2) แนวทางในการจดัการศกึษาตามองคประกอบของทกัษะชวีติสําหรบันกัเรยีนทีม่คีวามบกพรอง
ทางการไดยินทั้ง 4 องคประกอบ ประกอบดวย 1) ดานการดํารงชีวิตประจําวัน ควรสงเสริมใหนักเรียนไดมีการเรียน
รูเนื้อหาเกี่ยวกับการกวาดบาน/ถูบาน การแตงกาย การซักผาชิ้นเล็ก และการรับประทานอาหาร 2) ดานสุขอนามัย 
ควรสงเสริมใหนักเรียนไดมีการเรียนรูเนื้อหาเก่ียวกับการดูแลความสะอาดฟน การดูแลความสะอาดเล็บ การดูแล
ความสะอาดผม และการดูแลความสะอาดผิวหนัง 3) ดานพฤติกรรม ควรสงเสริมใหนักเรียนไดมีการเรียนรู              
เน้ือหาเกี่ยวกับการเดินผานผูใหญ การเขาแถวเพื่อรับของ การขอโทษ การขอบคุณ และมารยาทในการสนทนา                            
4)  ดานความปลอดภัย ควรสงเสริมใหนกัเรียนไดมกีารเรียนรูเน้ือหาเก่ียวกับการใชของมีคม การขามถนน/ทางมาลาย  
การขามสะพาน และการหยุดรอไฟสัญญาณจราจร

คําสําคัญ
  ทักษะชีวิต   นักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน   ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1

Abstract
  This study is aimed to study on the Components and Guideline of Educational Management of 
Life Skills of Grade 1 Students with Hearing Impairment. It was a qualitative research. The subjects were 
10 people, including administrators, grade 1 teachers, dormitory teachers, Parents for the Deaf in      
Anusarnsunthorn School for the Deaf, Tak School for the Deaf and special education lecturers in                    
Pibulsongkram Rajabhat University. The instrument for data collection was the Interview form, which 
yielded the reliabilities of 0.90, Research data were analyzed with content analysis. It was found that: 1) 
The Components of Life Skills of Grade 1 Students with Hearing Impairment, were comprises 4 core, 
daily living skill, personal hygiene, behavior and Safety training. 2) The Guideline of Educational Management 
of Life Skills of Grade 1 Students with Hearing Impairment, were comprises 4 core. The four core can be 
further categorized into 16 sub as described below: Under the first core, Under the first core, daily living 
skill, lies 4 components: House cleaning, Dressing, Washing and Eating. The second core is personal 

hygiene which consists of 4 components: Teeth cleaning, Nail cleaning, hair cleaning and skin cleaning. 
The third core is behavior which consists of 4 components: Courtesy of walking, queues, Thanks you or 
apologize, and conversation etiquette. The last core is Safety training which consists of 4 components: 
using of sharp objects, Crossing the street, bridge crossing and Stop waiting for the traffic light.

Keywords
  Life Skills,   Students with Hearing Impairment,   Grade 1



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 9 ฉบับที่ 2 - ฉบับที่ 4 สิงหาคม 2558 – ธันวาคม 2558 100

บทนํา
  พระราชบัญญตักิารศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และทีแ่กไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2545 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545, 
5) มาตรา 6 กําหนดจุดมุงหมายของการจัดการศึกษาไววา “การจัดการศึกษาตองเปนไปเพ่ือพัฒนาคนไทย ใหเปน
มนุษยทีส่มบูรณทัง้รางกาย จติใจ สตปิญญา ความรูและคณุธรรม มจีรยิธรรมและคุณธรรมในการดํารงชีวติ  สามารถ
อยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข”  ดังนั้น ภารกิจของผูจัดการศึกษา คือการพัฒนาคนใหเปนคนเกง คนดี และ            
มีความสุขนั่นเอง การจัดการศึกษาตองยึดหลักวา ผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู และพัฒนาตนเองได                     
ดังนั้นกระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ และ          
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 10 กลาววา การจัดการศึกษา ตองจัดใหบุคคลมีสิทธิและ
โอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาข้ันพื้นฐานไมนอยกวาสิบสองปที่รัฐตองจัดใหอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพโดย          
ไมเก็บคาใชจาย การจัดการศึกษาสําหรับบุคคลซ่ึงมีความบกพรองทางรางกาย จิตใจ สติปญญา อารมณ สังคม     
การสื่อสารและการเรียนรู หรือมีรางกายพิการ หรือทุพพลภาพหรือบุคคลซ่ึงไมสามารถพ่ึงตนเองได หรือไมมีผูดูแล
หรือผูดอยโอกาส ตองจัดใหบุคคลดังกลาวมีสิทธิและโอกาสไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานเปนพิเศษ
  เด็กที่มีความบกพรองทางการไดยิน คือเด็กที่สูญเสียการไดยิน ระดับของการสูญเสียการไดยินจะมีผลตอ
การดํารงชีวิตของเด็ก ซึ่งหากเด็กมีการสูญเสียการไดยินในระดับรุนแรง หรือหูหนวก เด็กจะมีปญหาท่ีหนักขึ้น           
อาทิ ปญหาทางภาษา อารมณ สังคม การปรับตัว ปญหาทางทักษะชีวิต ซึ่งสงผลตอการดํารงชีวิตของเด็ก (ศิริวิมล 
ใจงาม, 2549, 45) การสูญเสียการไดยินจะสงผลใหเด็กขาดโอกาสในการรับรู ทําใหมีจุดออนตอการรับรูและ             
การพัฒนาความคดิในดานนามธรรม นกัเรียนทีม่คีวามบกพรองทางการไดยนิจะมกีารดาํเนนิชวีติทีด่อยกวาคนปกติ 
เพราะเนื่องมาจากการสูญเสียการไดยิน (พูนพิศ อมาตยกุล สุมาลี ดีจงกิจ และพิมพา ขจรธรรม, 2549, 59) และ
ความบกพรองทางการไดยินของนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน จะสงผลใหเกิดขอจํากัด ในความสามารถ
ทางสติปญญา การมีปฏิสัมพันธทางสังคม และขอจํากัดในการพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนท่ีมีความบกพรอง
ทางการไดยนิ  (Hyatt & Filler, 2007, 221) การศึกษาสวนใหญสาํหรบัเด็กทีม่คีวามบกพรองทางการไดยนิ มกัมุงเนน
การพัฒนาการพูด และการพัฒนาภาษาในโรงเรียน สวนดานคุณภาพของชีวิตความเปนอยู หรือทักษะชีวิตยังนอย 
(Huber, 2015, 1089-1101) ซึ่งปญหาที่เกิดขึ้นกับเด็กจะมากหรือนอยขึ้นอยูกับระดับของการสูญเสียการไดยิน      
และอายุของเด็กที่เริ่มการสูญเสียการไดยิน รวมถึงระดับสติปญญาของเด็ก ซึ่งลักษณะของปญหาอาจแตกตางกัน
ไดขึ้นอยูกับปจจัยตางๆ ขางตน (Patton, 2004) รวมถึงจากการศึกษาถึงวัฒนธรรมของนักเรียนท่ีมีความบกพรอง
ทางการไดยิน (Deaf Culture) เราจะพบวา นักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินจะมีการสื่อสาร การเขาสังคม 
และการสรางสรรคสิ่งตางๆ ในรูปแบบของการเลนกีฬา การทองเที่ยว สโมสรกลุมนักเรียนที่มีความบกพรองทางการ
ไดยนิ และกจิกรรมอืน่ๆ กบันักเรียนทีม่คีวามบกพรองทางการไดยนิดวยกนัผานการใชภาษามอื จงึสงผลใหการดํารงชวีติ  
มปีญหา (Moore, 2009, 8) ซึง่วฒันธรรมของนกัเรยีนทีม่คีวามบกพรองทางการไดยนิจะมีลกัษณะเปนการแลกเปลีย่น
ประสบการณรวมกนัของนกัเรยีนทีม่คีวามบกพรองทางการไดยนิจากรุนหนึง่ไปสูอกีรุนหนึง่ ผานคานยิม บรรทดัฐาน
ของสงัคม มปีระวตัศิาสตรและเปนประเพณทีีอ่ดุมไปดวยการเลานทิาน และบทกวสีงผานจากรุนสูรุน (Zinza, 2009, 
8) ซึ่งจากการศึกษาวัฒนธรรมของนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินเราก็จะพบวานักเรียนที่มีความบกพรอง
ทางการไดยนิมกัมกีารถายทอดความรูสกึ การปฏบิตัติน การสือ่สาร การเขารวมสงัคม ผานนกัเรยีนท่ีมคีวามบกพรอง
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ทางการไดยินดวยกัน จึงสงผลใหนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยินอาจขาดทักษะชีวิตที่ถูกตองเหมาะสม        
ตอการดํารงชีวิตในสังคมปกติ จากการศึกษาทักษะชีวิตของนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินในหลายๆ 
ประเทศ อาทิ การศึกษาของนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินในแอฟริกาใต ในระยะเวลา 12 ป นักเรียน           
ที่มีความบกพรองทางการไดยินอยูในสภาพท่ีขาดประสิทธิภาพ โดยยังตอสูกับปญหาการอานและเขียน รวมถึง       
การใชทักษะชีวิตเร่ิมตนของความเปนหนุมสาวอยูในระดับต่ํา ซึ่งทักษะชีวิตท่ีสําคัญ คือ การแกปญหาพฤติกรรม      
ที่จําเปน การจัดการปญหาในชีวิตประจําวันของคนท่ัวไป ถึงแมวานักเรียนหูหนวกจะไดรับการสอนตามหลักสูตร   
และผานเกณฑของโรงเรียน แตการจัดการเรียนการสอนยังคงลมเหลว เนื่องจากลักษณะการเรียนการสอนท่ีขาด    
การถายโอนความรูจากครูกับนักเรียน หมายถึงขาดการเช่ือมโยงระหวางครูกับนักเรียน ดังนั้นการศึกษาควรมีการ    
สงเสริมใหนักเรียนมีความหวังหรือตระหนักในการเรียนรู (Mabena, 2012) 
  สาํหรับในประเทศไทยยังไมมผีูศกึษาทักษะชีวติสําหรับเด็กทีม่คีวามบกพรองทางการไดยนิ ระดับช้ันประถม
ศึกษาปที่ 1 ผูวิจัยจึงวิเคราะหจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับลักษณะท่ีเปนประเด็นปญหาท่ีสงผลกระทบ   
ตอการดาํรงชวีติของเด็กทีม่คีวามบกพรองทางการไดยนิ พบวา เดก็ทีม่คีวามบกพรองทางการไดยนิมกัมปีญหาทักษะ
ชีวิตในประเด็นที่สําคัญ 4 ประการ ไดแก ทักษะชีวิตดานการดํารงชีวิตประจําวัน ทักษะชีวิตดานสุขอนามัย               
ทักษะชีวิตดานพฤติกรรม และทักษะชีวิตดานความปลอดภัย (ผดุง อารยะวิญู, 2542, 34 ; ศรียา นิยมธรรม, 
2544,44 ; โสรจั พศิชวนชม, 2543,78 ; วาร ีถริะจติร, 2545,107 ; พนูพิศ อมาตยกลุ  สมุาล ีดจีงกจิ และ พมิพา ขจรธรรม, 
2549, 135 ; วรวรรณ คงคลาย, 2542,76) ซึ่งจากปญหาตางๆ เหลานี้ทําใหนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน
ไมมีโอกาสรับการพัฒนาอยางเต็มตามศักยภาพ รวมถึงมีผลตอการดําเนินชีวิตภาวะทางจิตใจ และการเขาสังคม  
เปนอยางมาก ในการดาํเนนิชวีติ นกัเรยีนทีม่คีวามบกพรองทางการไดยนิอาจไดรบัอนัตรายไดงายเพราะไมสามารถ
รบัรูเสยีงทีเ่ตอืนถงึอนัตราย เชน เสยีงแตร เสยีงหวูดรถไฟ ขาดโอกาสท่ีจะเรยีนรูเพราะฟงไมเขาใจ จติใจมักจะซมึเศรา 
สับสน เครียด มองโลกในแงราย ขาดความกระตือรือรนและสุขภาพโดยท่ัวไปมักจะเลวลง เสียงพูดจะเพ้ียนและ      
ไมสามารถควบคมุระดบัความดงัของเสยีงใหถกูตอง การฟงผูอืน่พดูแลวไมไดยนิหรอืไมเขาใจ ทาํใหปลีกตวัไมอยาก
มีกิจกรรมรวมกับผูอื่น (อนุชา ภูมิสิทธิพร, 2554, 43) นักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินขาดทักษะชีวิต             
เนื่องมาจากบุคลากรไมมีความพรอมในการสอนนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน เชน ไมเขาใจธรรมชาติ     
และวัฒนธรรมของนักเรียนท่ีมคีวามบกพรองทางการไดยนิ ในการน้ีนกัเรียนท่ีมคีวามบกพรองทางการไดยนิทีก่าํลงั
ศึกษาอยูในระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 1 จําเปนอยางยิ่งที่จะตองไดรับความสนใจใสใจจากผูปกครอง พอแม พี่นอง 
เพือ่น และบุคคลในสังคม เพ่ือชวยสงเสริมการพัฒนาการดานตางๆ และเพ่ือเปนการเตรียมความพรอมท่ีจะเรียนตอ
ในระดับที่สูงขึ้นตอไป จากรายงานการวิจัยทางจิตวิทยา และการพัฒนาทักษะทางสังคม พบวานักเรียนที่มี               
ความบกพรองทางการไดยินจะมีการพัฒนาทางบุคลิกภาพท่ีแตกตางจากเด็กปกติทั่วไป (Asher & Taylor, 1983, 
237) และมีความเสี่ยงตอการมีปญหาทางสุขภาพจิตมากกวาคนปกติ (Hindley, Hill, McGuigan & Kitson, 1994, 
917) ซึ่งสงผลใหมีปญหาทักษะชีวิต 
  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ไดกําหนดทักษะชีวิต เปนสมรรถนะสําคัญ          
ทีผู่เรยีนทุกคนพึงไดรบัการพัฒนาท้ังดานความรู ความรูสกึนกึคดิ ใหรูจกัสรางสัมพันธอนัดรีะหวางบุคคล รูจกัจัดการ
ปญหาและความขัดแยงตางๆ อยางเหมาะสม ปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดลอม         
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รูจักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไมพึงประสงคที่สงผลกระทบตอตนเองและผูอื่น ปองกันตัวเองในภาวะคับขัน และจัดการ  
กับชีวิตอยางมีประสิทธิภาพสอดคลองกับวัฒนธรรมและสังคม (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 
2554,1) ซึ่งสอดคลองกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2555-2559 ผลลัพธที่            
คาดหวังสงูสดุของแผนพัฒนาการจัดการศกึษาสาํหรบัคนพิการ คอื คนพกิารไดรบัโอกาสการเรียนรูเพ่ือพฒันาทกัษะชีวติ 
ทักษะสังคม และทักษะวิชาชีพ สามารถประกอบอาชีพพึ่งพาตนเองได มีเจตคติที่ดี เห็นคุณคาวิถีวัฒนธรรมไทย     
และอยูในสังคมไดอยางมีความสุข มีศักดิ์ศรีความเปนมนุษย และมีสวนรวมกระบวนการพัฒนาชุมชนและ               
สังคม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2554, 7) ทักษะชีวิตมีความสําคัญตอการสงเสริมคุณภาพชีวิตของเด็ก จากการศึกษา
ทักษะชีวิต แสดงใหเห็นวาทักษะชีวิตสามารถสงเสริมการปรับตัวทางสังคมของเด็กและวัยรุน (Maghsoudi, 
Hashemisabour, Yazdani & Mehrabi, 2010, 195) องคการอนามัยโลก บงช้ีวา ทักษะชีวิตเปน "ความสามารถ    
ในการปรับตัวเชิงบวก และการจัดการของแตละบุคคลอยางมีประสิทธิภาพ  "ความหมายของทักษะชีวิตอาจแตก
ตางกนัตามวฒันธรรมและประเทศ อยางไรกต็ามจากการวเิคราะหแสดงใหเหน็วาทกัษะเหลานี ้มคีวามจาํเปนสําหรบั
การสงเสริมสุขภาพและความเปนอยูของเด็ก (WHO., 1997, 22 ; Kingsnorth, Healy & Macarthur, 2007,323) 
  จากการศึกษาสภาพปญหา ความสําคัญ และเหตุผลดังกลาว จะเห็นไดวา องคประกอบของทักษะชีวิตกับ
นักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 มีความสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนานักเรียน  
ทีม่คีวามบกพรองทางการไดยนิ เนือ่งจากนกัเรยีนมกัประสบปญหาในการดาํรงชวีติ ซึง่ผลจากการศกึษาองคประกอบ
ของทักษะชีวิต สําหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินจะนําไปสูการพัฒนาทักษะชีวิตสําหรับนักเรียนท่ีมี
ความบกพรองทางการไดยิน ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ตอไป

วัตถุประสงค
  1. เพื่อศึกษาองคประกอบของทักษะชีวิต สําหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน ระดับชั้นประถม
ศึกษาปที่ 1 
  2. เพือ่ศกึษาแนวทางในการจดัการศกึษาตามองคประกอบของทกัษะชีวติ สาํหรับนกัเรียนท่ีมคีวามบกพรอง
ทางการไดยิน ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1

วิธีการวิจัย
  การศึกษาองคประกอบของทักษะชีวิต สําหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน ระดับชั้นประถม
ศึกษาปที่ 1 ครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ มีระเบียบวิธีวิจัยกิจกรรมยอย 2 กิจกรรม ไดแก 1) การศึกษาเอกสาร        
2) การศึกษาองคประกอบของทักษะชีวิต แตละกิจกรรมมีรายละเอียด โดยขอสรุป ดังนี้ 
  1. การศึกษาเอกสาร มีรายละเอียดดังนี้
      1.1  แหลงขอมูล ไดแก การศึกษาเอกสารจากแหลงขอมูลปฐมภูมิ และทุติยภูมิที่เกี่ยวของกับแนวคิด
ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับความหมายของทักษะชีวิต และองคประกอบของทักษะชีวิตสําหรับนักเรียนท่ีมีความบกพรอง
ทางการไดยิน จากตํารา เอกสาร งานวิจัย ทั้งจากตางประเทศ และในประเทศเก่ียวกับความหมายของทักษะชีวิต 
สาํหรับนกัเรียนท่ีมคีวามบกพรองทางการไดยนิ และแนวทางการจัดการเรียนการสอนเพ่ือเสริมสรางทักษะชีวติ สาํหรับ
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นกัเรียนทีม่คีวามบกพรองทางการไดยนิ จากน้ันทาํการวเิคราะหเน้ือหา เพือ่ใหไดรางขององคประกอบของทักษะชีวติ 
สําหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน       
   1.2 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แบบวิเคราะหเอกสาร
      1.3  การวิเคราะหขอมูลใชวิธีการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) เพื่อคนหาองคประกอบของ
ทักษะชีวิตสําหรับนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยินและนํามารางเปนประเด็นคําถามเกี่ยวกับองคประกอบ
ของทักษะชีวิตสําหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินในข้ันตอนตอไป  
  2. การศึกษาองคประกอบของทักษะชีวิต มีรายละเอียดดังนี้
   2.1 กลุมเปาหมาย ไดแก บุคลากรที่เกี่ยวของกับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน จํานวน 10 
คน ในภาคการศกึษาที ่2 ปการศกึษา 2557 ซึง่เลอืกแบบเจาะจงจากผูบริหาร ครผููสอน  ครปูระจําเรือนนอน ผูปกครอง 
จาก 3 หนวยงาน ใน 3 จงัหวดั คอื โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสนุทร จงัหวดัเชียงใหม โรงเรียนโสตศึกษาจงัหวดัตาก และ
อาจารยประจาํสาขาวชิาการศกึษาพเิศษ มหาวทิยาลยัราชภฏัพบิลูสงคราม จงัหวดัพษิณโุลก โดยกําหนดเกณฑ ดงันี้
    ผูบรหิาร เปนผูบรหิารสถานศึกษาในโรงเรียนโสตศึกษา และมปีระสบการณในการบริหารโรงเรียน
โสตศึกษาตั้งแต 5 ปขึ้นไป จํานวน 2 คน ไดแก สังกัดโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก จํานวน 1 คน และโรงเรียนโสต
ศึกษาอนุสารสุนทร จังหวดัเชียงใหม จํานวน 1 คน สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษกระทรวงศึกษาธิการ 
              ครูผูสอน เปนครูผูสอนนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 และ
มีประสบการณในการสอนเด็กที่มีความบกพรองทางการไดยิน ตั้งแต 5 ปขึ้นไป จํานวน 2 คน ไดแก สังกัดโรงเรียน
โสตศึกษาจังหวัดตาก จํานวน 1 คน และโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม จํานวน 1 คน สังกัด        
สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ 
    ครูประจําเรือนนอน เปนครูประจําเรือนนอนนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน ระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 1 และมีประสบการณในเปนครูเรือนนอนนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน ตั้งแต 5 ปขึ้นไป 
จํานวน 2 คน ไดแก สังกัดโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก จํานวน 1 คน และโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัด
เชียงใหม จํานวน 1 คน สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ 
    อาจารยประจาํสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ เปนอาจารยประจาํสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ และคณุวฒุิ
ระดับปริญญาโทข้ึนไป และมีประสบการณที่เกี่ยวของกับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน ตั้งแต 5 ปขึ้นไป 
จํานวน 2 คน สังกัดสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก
    ผูปกครอง เปนผูปกครองของนกัเรยีนทีม่คีวามบกพรองทางการไดยนิ ทีก่าํลังศกึษาในโรงเรยีนโสตศกึษา 
ระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 1 ซึ่งไดรับการวินิจฉัยทางการแพทยวามีระดับการไดยิน ตั้งแต 90 เดซิเบลข้ึนไป และ      
ไมมีความพิการ และมีบุตรหลานที่กําลังศึกษาอยูโรงเรียนโสตศึกษา จํานวน 2 คน ไดแก โรงเรียนโสตศึกษา           
จังหวัดตาก จํานวน 1 คน และโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม จํานวน  1 คน
   2.2 เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แบบสัมภาษณ ในประเด็นทีเ่กีย่วของกับองคประกอบ
ของทักษะชีวิต สําหรับนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน ระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 1 และแนวทางใน                
การจัดการศึกษาตามองคประกอบของทักษะชีวิต สําหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน ระดับชั้น           
ประถมศึกษาปที่ 1 ซึ่งมีขั้นตอนการสรางและพัฒนา ดังนี้
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    2.2.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของกับความหมายของ
ทักษะชีวิต และองคประกอบของทักษะชีวิตสําหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน และแนวทาง
การจัดการเรียนการสอนเพื่อเสริมสรางทักษะชีวิต สําหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน 
                2.2.2  กําหนดประเด็นการสัมภาษณ โดยกําหนดประเด็นการสัมภาษณ 3 ประเด็น คือ 
1) ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูถูกสัมภาษณ 2) ขอมูลเกี่ยวกับองคประกอบของทักษะชีวิตสําหรับนักเรียน
ทีม่คีวามบกพรองทางการไดยนิ ระดบัช้ันประถมศกึษาปที ่1 ทีส่าํคญัและจาํเปนตอการจดัการศกึษา และ 3) แนวทาง
ในการจดัการศกึษาตามองคประกอบของทกัษะชวีติ สาํหรับนกัเรยีนทีม่คีวามบกพรองทางการไดยนิ ระดับชัน้ประถม
ศึกษาปที่ 1 
    2.2.3 นาํประเดน็การสมัภาษณเสนอใหอาจารยทีป่รึกษาปริญญานิพนธตรวจสอบความถูกตอง
และความเหมาะสมของประเด็นการสัมภาษณ พรอมท้ังดําเนินการจัดทําและปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของ
อาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธ
    2.2.4  นําประเด็นการสัมภาษณไปใหผูเชี่ยวชาญดานการวัดประเมินผลทางการศึกษา ดาน     
การศึกษาพิเศษ ดานจติวิทยาการศึกษา และดานหลักสูตรและการสอน จํานวน 5 คน ตามเกณฑที่ผูวิจัยกําหนด
เกณฑทาํการตรวจสอบความตรงเชงิเนือ้หา โดยการหาคาดชันคีวามสอดคลอง (Index of Item Objective Congruence: 
IOC) เพือ่พจิารณาความเหมาะสมและความสมบูรณของประเดน็การสมัภาษณกอนนาํไปใชกบักลุมเปาหมาย และ
นาํผลคะแนนท่ีไดรบัจากผูเช่ียวชาญมาคาํนวณหาคา IOC พบวา ประเด็นคาํถามทกุขอมีคาดชันีความสอดคลองอยู
ระหวาง 0.80-1.00 หลังจากนั้นผูวิจัยไดปรับปรุงแกไขประเด็นการสัมภาษณตามคําแนะนําของผูเช่ียวชาญเพื่อให
เกิดความเหมาะสมและชัดเจนมากยิ่งขึ้น
   2.3 การรวบรวมขอมูล ผูวิจัยทําหนังสือขอความรวมมือเก็บขอมูลจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ใหทาํจดหมายถึงผูบรหิารสถานศึกษา ครูผูสอน ครูประจําเรือนนอน ผูปกครอง และอาจารยประจํา
สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ ที่เปนกลุมเปาหมายเพื่อขอความอนุเคราะหเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณ ซึ่งผูวิจัยจะเปน
ผูดําเนินการสัมภาษณดวยตนเอง โดยในชวงเวลาของการสัมภาษณผูวิจัยดําเนินการจดบันทึกการสัมภาษณ  และ
จัดพิมพขอมูลผลการสัมภาษณ แลวนําผลการสัมภาษณสงใหกลุมเปาหมายที่ใชใน
การสัมภาษณตรวจทาน เพื่อยืนยันความถูกตองของขอมูล 
   2.4 การวิเคราะหขอมูลโดยนําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอน ครูประจํา
เรือนนอน ผูปกครอง และอาจารยประจําสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ มาวิเคราะหขอมูลดวยการวิเคราะหเนื้อหา          
ตามประเด็นที่กําหนดในแบบสัมภาษณ โดยดําเนินการจัดหมวดหมูของขอมูลตามองคประกอบของทักษะชีวิต    
สําหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 แลวนําเสนอขอมูลเปนความเรียง

ผลการวิจัย
  จากการศึกษาองคประกอบของทักษะชีวติสาํหรับนกัเรียนท่ีมคีวามบกพรองทางการไดยนิ ระดับช้ันประถม
ศึกษาปที่ 1 สามารถสรุปผลการวิจัยไดดังนี้ 
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  1. องคประกอบของทักษะชวีติ สาํหรบันกัเรียนทีม่คีวามบกพรองทางการไดยนิ ระดบัชัน้ประถมศึกษาปที ่ 1 
พบวา จากการเก็บรวบรวมขอมลูโดยวิธกีารสัมภาษณ ผูบรหิารสถานศึกษา ครูผูสอน ครูประจําเรือนนอน ผูปกครอง 
ของโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก และโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม รวมทั้งอาจารยประจํา       
สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ระบุวา องคประกอบของทักษะชีวิต สําหรับนักเรียน     
ที่มีความบกพรองทางการไดยิน ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ที่สําคัญและจําเปนตอการนําไปจัดการศึกษาสําหรับ
เด็กในวัยน้ีมี 4 องคประกอบ คือ 1) ดานการดํารงชีวิตประจําวัน 2) ดานสุขอนามัย 3) ดานพฤติกรรม และ                       
4)  ดานความปลอดภัย  ดังตัวอยางคํากลาวของกลุมเปาหมายวา  
     คนที่ 1 “…องคประกอบของทักษะชีวิตทุกดานมีความสําคัญมาก แตที่มีความสําคัญที่สุด 4  
   อันดับแรก คือ ดานการดํารงชีวิตประจําวัน ดานสุขอนามัย ดานพฤติกรรม และดานความปลอดภัย  
   เนื่องจากนักเรียนเหลานี้มีลักษณะของความบกพรอง หรือความพิการที่สงผลตอการดํารงชีวิต รวมทั้ง
   องคประกอบเหลานี้มีความเหมาะสม และสอดคลองกับพัฒนาการในชวงวัยของนักเรียนที่มีความ 
   บกพรองทางการไดยิน…”
     คนที่ 2 “…นักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน จะมีปญหาทางดานการไดยิน ดงันั้น
   ความบกพรองทางการไดยินของนักเรียนเหลานี้จะมีผลกระทบตอทักษะชีวิต โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
   ดานการดํารงชีวิตประจําวัน ดานสุขอนามัย ดานพฤติกรรม และดานความปลอดภัย ซึ่งเขาจะมี
   ความลาชากวาคนปกติ หรือแมกระทั่งลาชากวานักเรียนหูตึง…”
     คนที่ 3 “…นักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ทุกคนควร
   ไดรับการสงเสริมทักษะชีวิต ไมวาจะเปนองคประกอบอะไรก็ตาม เพราะทุกองคประกอบลวนมี
   ความสาํคญัจาํเปนตอตวันกัเรียน ประกอบกบัองคประกอบตางๆ เหลานีล้วนผานการศึกษาคนความา 
   อยางดียิ่งแลว…”
  2. แนวทางในการจัดการศกึษาตามองคประกอบของทักษะชีวติ สาํหรับนกัเรยีนทีม่คีวามบกพรองทาง       
การไดยิน ระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 1 ทั้ง 4 องคประกอบ คือ 1) ดานการดํารงชีวิตประจําวัน ควรสงเสริมใหนักเรียน
ไดมีการเรียนรูเนื้อหาเกี่ยวกับการกวาดบาน/ถูบาน การแตงกาย การซักผาช้ินเล็ก และการรับประทานอาหาร 2)     
ดานสุขอนามัย ควรสงเสริมใหนกัเรียนไดมกีารเรียนรูเน้ือหาเก่ียวกับการดูแลความสะอาดฟน การดูแลความสะอาด
เล็บ การดูแลความสะอาดผม และการดูแลความสะอาดผิวหนัง 3) ดานพฤติกรรม ควรสงเสริมใหนักเรียนไดมี          
การเรียนรูเน้ือหาเก่ียวกับการเดินผานผูใหญ การเขาแถวเพ่ือรับของ การขอโทษ การขอบคุณ และมารยาทใน            
การสนทนา 4) ดานความปลอดภัย ควรสงเสริมใหนักเรียนไดมีการเรียนรูเนื้อหาเกี่ยวกับการใชของมีคม การขาม
ถนน/ทางมาลาย การขามสะพาน และการหยุดรอไฟสัญญาณจราจร ดังตัวอยางคํากลาวของกลุมเปาหมายวา
     คนที่ 1 “…ดานการดํารงชีวิตประจําวัน ควรสงเสริมใหนักเรียนไดมีการเรียนรูเนื้อหาเกี่ยวกับ 
   การกวาดบาน/ถูบาน การแตงกาย การซักผาชิ้นเล็ก เชน ผาเช็ดหนา และการรับประทานอาหาร เพราะ 
   นักเรยีนสวนใหญตองอยูหอพักหรือเรือนนอนของโรงเรียน ดังนั้นนักเรียนตองสามารถปฏิบัติได…”
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     คนที่ 2 “…ดานสุขอนามัย ควรสงเสริมใหนักเรียนไดมีการเรียนรูเนื้อหาเกี่ยวกับ
   การดแูลความสะอาดฟน การดูแลความสะอาดเล็บ การดแูลความสะอาดผม และ การดแูลความสะอาด 
   ผิวหนัง เพราะประเด็นเหลานี้ นักเรียนตองสามารถเรียนรูใหได กอนที่จะไปเรียนรูทักษะอื่นๆ…”
     คนที่ 3 “…ดานพฤติกรรม ควรสงเสริมใหนักเรียนไดมีการเรียนรูเนื้อหาเกี่ยวกับการเดินผาน 
   ผูใหญ การเขาแถวเพ่ือรับของ การขอโทษ การขอบคุณ และมารยาทในการสนทนา เพราะเน่ืองจาก 
   ประเด็นเหลานี้เปนประเด็นพื้นฐานท่ีมีความสําคัญจําเปนกับนักเรียน…”
     คนที่ 4 “…ดานความปลอดภัย ควรสงเสริมใหนักเรียนไดมีการเรียนรูเนื้อหาเกี่ยวกับการใช 
   ของมคีม การขามถนน/ทางมาลาย การขามสะพาน และการหยุดรอไฟสัญญาณจราจร เพราะเนือ่งจาก 
   ประเด็นเหลานี้สามารถชวยปองกันความปลอดภัยใหนักเรียนได อยูในสังคมดวยความปลอดภัย…”

อภิปรายผลการวิจัย
  1. องคประกอบของทักษะชีวติ สาํหรบันกัเรยีนทีม่คีวามบกพรองทางการไดยนิ ระดบัช้ันประถมศกึษาปที ่ 1 
ประกอบดวย 4 องคประกอบ คือ ดานการดํารงชีวิตประจําวัน ดานสุขอนามัย ดานพฤติกรรม และดาน                           
ความปลอดภัย ซึง่สอดคลองกบั Vernosfaderani & Movallali (2013, 36-41) ไดกลาวถงึ ทกัษะชีวติสําหรับนกัเรียน
ที่มีความบกพรองทางการไดยิน อายุ 8 ถึง 18 ป ที่ศึกษาในโรงเรียนเฉพาะความพิการ ไดแก ทักษะชีวิตดานทักษะ
การดํารงชีวิตประจําวัน และสอดคลองกับ Vernosfaderani (2014, 94-99) ไดกลาวถึงการพัฒนาทักษะชีวิตของ  
เด็กที่มีความบกพรองทางการไดยินในโรงเรียนที่จัดการศึกษาแบบเรียนรวมวา การพัฒนาทักษะชีวิตเปนโปรแกรม
เพ่ือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่มุงเนนในการพัฒนาทักษะที่จําเปนสําหรับชีวิต เชน ความตระหนักในตนเอง            
การส่ือสาร การตัดสินใจ ความคิด การจัดการอารมณ ทักษะความสัมพันธ ทักษะการดํารงชีวิตประจําวัน ทักษะ    
การอยูรอด ทางเลือกและผลกระทบ สัมพันธภาพระหวางบุคคล/ทักษะทางสังคม การสบตา สายตา นํ้าเสียงและ
ระดับเสียงในการพูด การสนทนา และความกลาแสดงออก ซึ่งโปรแกรมนี้สงเสริมใหเด็กไดเผชิญปญหาเพิ่มขีด     
ความสามารถทางสงัคม และสงผลตอสขุภาพจติ และสอดคลองกบั Deaf Action Center (2014) ไดกลาวถงึ โปรแกรม
การพัฒนาทักษะชีวิตสําหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน อาจสามารถสอนทักษะชีวิตของนักเรียน              
ที่มีความบกพรองทางการไดยินไดหลายรูปแบบ อาทิโปรแกรมการฝกสอนและการปรับเพ่ือการทํางาน โปรแกรม

การทําอาหาร โปรแกรมการทําความสะอาด โปรแกรมการซักผา โปรแกรมการใชเงนิ โปรแกรมการซ้ือของ โปรแกรม
การส่ือสารระหวางบคุคล (เพือ่นและชมุชน) โปรแกรมเกีย่วกบัความปลอดภยั  และสอดคลองกบั Jankowski (1999, 
1-21) ที่กลาวถึงทักษะชีวิตสําหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินไววา ทักษะชีวิตสําหรับนักเรียนที่มี         
ความบกพรองทางการไดยนิทีจ่าํเปน 5 ลาํดับ ไดแก ทกัษะชีวติดานการทาํงานเปนทมี ทกัษะชีวติดานการแกปญหา     
ทักษะชีวิตดานการมีปฏิสัมพันธทางสังคม ทักษะชีวิตดานการสื่อสาร และทักษะชีวิตดานการฟง และสอดคลองกับ 
Goldsmith, (1995, 8) ที่ไดเสนอองคประกอบที่มีผลตอการพัฒนาคุณภาพชีวิต 5 องคประกอบ ไดแก ทักษะชีวิต
ดานความปลอดภัย ทักษะชีวิตดานการศึกษา ทักษะชีวิตดานชุมชนและสังคม ทักษะชีวิตดานความภูมิใจในตนเอง 
  2. แนวทางในการจัดการศึกษาตามองคประกอบของทักษะชีวติ สาํหรบันักเรียนทีม่คีวามบกพรองทางการ
ไดยิน ระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 1 ทั้ง 4 องคประกอบ ไดแก 1) ดานการดํารงชีวิตประจําวัน แนวทางในการจัดการ
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ศึกษาตามองคประกอบนี้ ควรสงเสริมใหนักเรียนไดมีการเรียนรูเนื้อหาเกี่ยวกับการกวาดบาน/ถูบาน การแตงกาย 
การซักผาชิ้นเล็ก และการรับประทานอาหาร 2) ดานสุขอนามัย แนวทางในการจัดการศึกษาตามองคประกอบนี้      
ควรสงเสริมใหนักเรียนไดมีการเรียนรูเนื้อหาเก่ียวกับการดูแลความสะอาดฟน การดูแลความสะอาดเล็บ การดูแล
ความสะอาดผม และการดูแลความสะอาดผิวหนัง 3) ดานพฤติกรรม แนวทางในการจัดการศกึษาตามองคประกอบนี้ 
ควรสงเสริมใหนักเรียนไดมีการเรียนรูเนื้อหาเกี่ยวกับการเดินผานผูใหญ การเขาแถวเพื่อรับของ การขอโทษ                  
การขอบคณุ และมารยาทในการสนทนา และ  4) ดานความปลอดภัย แนวทางในการจัดการศกึษาตามองคประกอบนี้ 
ควรสงเสริมใหนักเรียนไดมีการเรียนรูเน้ือหาเกี่ยวกับการใชของมีคม การขามถนน/ทางมาลาย การขามสะพาน และ
การหยุดรอไฟสัญญาณจราจร ซึ่งสอดคลองกับ Vogel, Bowers, Meehan, Hoeft & Bradley (2004, 39-50)                
ไดศกึษาทกัษะชวีติสาํหรบันกัเรยีนทีม่คีวามบกพรองทางการไดยนิ อาย ุ5-10 ป ทีศ่กึษาอยูในโรงเรียนระดับประถมศึกษา 
ทักษะชีวิตดานความปลอดภัย อาทิ การขามถนนอยางปลอดภัย การออกภายนอกอาคารเม่ือเกิดไฟไหม                          
ผลการวิจัยพบวา หลังการทดลองนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยินมีทักษะชีวิตที่ดีขึ้น และสอดคลองกับ      
Deaf Children Australia (2014) ไดกลาวถึง การพัฒนาทักษะชีวิตสําหรับเด็กและวัยรุนหูหนวกไววา การพัฒนา
เด็กและวัยรุนหูหนวกควรมีการพัฒนาใหเขาสามารถดํารงชีวิตอยางอิสระ (Independent Living Skills: ILS)            
เพื่อเปนสวนหน่ึงของการสังคมปกติ โดยการฝกใหเขามีความเขาใจเก่ียวกับความปลอดภัยหรืออันตรายจากสังคม 
ทกัษะชีวติทีจ่าํเปนไดแก ทกัษะการส่ือสาร รวมถงึการเรยีนรู การใช SMS, MSN และอเีมล ทกัษะการจัดการสวนบคุคล 
ทักษะสุขอนามัยและสุขภาพทางเพศ ทักษะชุมชนและวัฒนธรรมนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน                
ทักษะทรัพยากรชุมชนและการเคลื่อนไหว ทักษะการเงินสวนบุคคล ทักษะการจัดการบาน ไดแก ความปลอดภัยใน
บานและหองครัวการจัดการ ทักษะความรับผิดชอบตอตนเองและผูอื่น ไดแก การพัฒนาความเปนผูนํา ความเปน
อิสระ ความเช่ือม่ันและ การพัฒนาความรับผิดชอบตอสังคม รวมถึงสอดคลองกับ Center for Hearing & Deaf 
Services  (2014)  ไดกลาวถึง โปรแกรมการพัฒนาทักษะชีวิต ควรมีการจัดโปรแกรมการพัฒนาทักษะชีวิตใหมี   
ความเหมาะสมกับระดับอายุ และความจําเปนของนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน เพื่อเปนการฝกฝน            
ใหนกัเรยีนทีม่คีวามบกพรองทางการไดยนิไดรบัการพฒันาเพ่ือการดํารงชวีติในสังคมไดอยางปกต ิการพฒันาทกัษะ
ชีวิตใหนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน ผูที่ทําหนาที่ในการพัฒนาทักษะชีวิตควรมีความรูความเขาใจ               
ในนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน ทั้งในดานภาษามือ และความรูเทคนิคในการฝกส่ิงนั้นๆ ทักษะชีวิต           

ทีจ่าํเปนสาํหรับนกัเรยีนท่ีมคีวามบกพรองทางการไดยนิ ไดแก    ทกัษะการดํารงชีวติประจําวนั ทัง้ในบานและในสถานศึกษา 
รวมถึงสถานประกอบการ โดยทักษะชีวิตที่สําคัญสําหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินมีหลายประการ 
ไดแก ดานวิชาการ เพื่อใหนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยินไดเห็นความสําคัญของการอาน การเขียน               
และทักษะคณิตศาสตร รวมถึงทักษะพื้นฐานเพื่อการเรียนรู เชน การเรียนรูประโยค  ไดแก การเขียนประโยค และ
การอานหนังสือ ดานการสื่อสาร เพื่อสงเสริมใหมีความสามารถในการส่ือสาร ดานคอมพิวเตอร เพื่อใหนักเรียน            
ที่มีความบกพรองทางการไดยินไดเรียนรูการใชคอมพิวเตอรพื้นฐาน เชน การพิมพใน Microsoft Word การทํา         
Powerpoint  รวมท้ังทักษะพ้ืนฐานอ่ืนๆ ทีเ่กีย่วของ ไดแก ดานวัฒนธรรมของนักเรียนท่ีมคีวามบกพรองทางการไดยนิ 
เพื่อใหนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินไดรับการเรียนรูเกี่ยวกับภาษามือ การมีปฏิสัมพันธหรือการสื่อสาร
ระหวางนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน ดานพลศึกษา เพื่อใหนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน            
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ไดมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับความสําคัญของรางกาย การรับประทานอาหาร กายวิภาค การออกกําลังกาย           
ดานสุขอนามัยสวนบุคคล และการแตงตัว ดานความปลอดภัย ดานอาชีพ ดานเพศศึกษา และดานสังคม                       
เพื่อใหนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินตระหนักถึงความสําคัญในการมีปฏิสัมพันธทางสังคม  รวมถึงการ
สรางความคุนเคยในสถานประกอบการ การจัดการเงิน การสัมภาษณงาน ทัศนคติในการทํางาน ดานชุมชุม                
เพื่อใหเด็กมีความรูความเขาใจ และตระหนักเกี่ยวกับชุมชน

สรุป
  จากการศึกษาองคประกอบของทักษะชีวิต สําหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน ระดับชั้น       
ประถมศึกษาปที่ 1 โดยมีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาองคประกอบของทักษะชีวิต และแนวทางในการจัดการศึกษาตาม
องคประกอบของทกัษะชวีติ สาํหรบันกัเรยีนทีม่คีวามบกพรองทางการไดยนิ ระดบัชัน้ประถมศกึษาปที ่1 ซึง่การวจิยั       
ในคร้ังนี้เปนสวนหนึ่งของการวิจัยเร่ือง การพัฒนารูปแบบการสอนเพ่ือเสริมสรางทักษะชีวิต สําหรับนักเรียนที่มี      
ความบกพรองทางการไดยนิ ระดับชัน้ประถมศึกษาปที ่1 ผลของการวจิยัแสดงใหเหน็วาองคประกอบของทักษะชวีติ 
สําหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน ระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 1 มีความเฉพาะเจาะจงตามลักษณะ      
ของความตองการพิเศษ และชวงวัยของเด็ก ดังนั้นผูวิจัยมีขอเสนอแนะ ดังนี้
  1.   ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
       1.1 รัฐบาลหรือกระทรวงศึกษาธิการ ควรตระหนัก และเห็นความสําคัญกับการพัฒนาศักยภาพของ
นักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน
       1.2  รัฐบาลหรือกระทรวงศึกษาธิการ ควรมีนโยบายกลาง หรือการกําหนดมาตรการในการสงเสริม
ทักษะชีวิต สําหรับเด็กที่มีความบกพรองทางการไดยิน และเด็กที่มีความตองการพิเศษทุกประเภท
       1.3  รัฐบาลหรือกระทรวงศึกษาธิการ ควรมีการสงเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาพิเศษ เพื่อ        
สงเสรมิใหเดก็ทีม่คีวามบกพรองทางการไดยนิ และเดก็ทีม่คีวามตองการพเิศษทางการศกึษาทกุประเภท ไดรบัโอกาส
ทางการศึกษาที่ดีและมีคุณภาพ อันจะสงผลที่ดีตอการพัฒนาศักยภาพของเด็กที่มีความตองการพิเศษ
  2.  ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
       2.1 ครผููสอนท่ีจะนาํเอาประเด็นองคประกอบของทักษะชีวติ สาํหรับนกัเรยีนท่ีมคีวามบกพรองทางการ

ไดยิน ระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 1 ไปใชเพื่อเสริมสรางทักษะชีวิต   ควรมีการประเมินทักษะชีวิตของนักเรียนกอนวา
มีความตองการในการพัฒนาทักษะชีวิตเหลานีห้รอืไม เนือ่งจากนกัเรยีนทีม่คีวามบกพรองทางการไดยนิในแตละคน     
มคีวามตองการจําเปนพิเศษทีแ่ตกตางกนั 
   2.2 แนวทางในการจัดการศึกษาตามองคประกอบของทักษะชีวิต มีความสําคัญเชนกัน ดังนั้นหากมี
การศกึษาองคประกอบของทกัษะชวีติ ผูวจิยัควรมกีารศกึษาแนวทางในการจดัการศกึษาตามองคประกอบของทกัษะ
ชีวิตดวยเชนกัน โดยอาจมีการศึกษาดวยวิธีการตางๆ กับบุคคลที่ใกลชิดกับเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ เพื่อให
สอดคลองกบัความตองการจําเปนของเด็กที่มีความตองการพิเศษโดยแทจริง
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  3. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
      ควรมกีารศกึษาเพือ่เสรมิสรางทกัษะชวีติ สาํหรับนกัเรยีนทีม่คีวามบกพรองทางการไดยนิ และควรศกึษา
องคประกอบของทักษะชีวติ สาํหรับนกัเรียนท่ีมคีวามบกพรองทางการไดยนิใหม ตามระดับช้ันท่ีนกัเรียนกําลงัศึกษาอยู 
เนื่องจากนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินอาจมีปญหาและความตองการทักษะชีวิตที่แตกตางกัน 
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