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บทคัดยอ 
 

 การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อสรางแผนการสอนฝกฟงสําหรับนักเรียนที่มีความบกพรอง
ทางการไดยินระดับชั้นอนุบาล และศึกษาความสามารถทางการฟงของนักเรียนที่มีความ
บกพรองทาง การไดยินของนักเรียนชั้นอนุบาล  ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้เปนนักเรียน
ชั้นอนุบาล 1/1 ที่มีระดับการไดยิน 27-70 เดซิเบล ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2547 โรงเรียน  
โสตศึกษาอนุสารสุนทร จํานวน 10 คน  เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาคือ (1) แผนการสอนฝกฟง 
เร่ืองเสียงจากสิ่งแวดลอมภายในบาน    เสียงที่เกิดจากมนุษย   เสียงสัตว  และเสียงและจังหวะ                   
(2)  แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการฟงที่ครอบคลุม 4 เนื้อหา การวิเคราะหขอมูลใชคารอยละ 
และเทียบกับเกณฑที่ตั้งไวรอยละ 80  นําเสนอขอมูลโดยใชตารางประกอบการบรรยาย 

ผลการศึกษาพบวา 
1.   แผนการสอนฝกฟง ระดับชั้นอนุบาล ประกอบดวย 4 เนื้อหาหลัก ไดแก เสียงจาก

ส่ิงแวดลอมภายในบาน   เสียงที่เกิดจากมนุษย   เสียงสัตว   และเสียงและจังหวะ  รวมทั้งหมด 
10  แผน  ใชเวลาเรียน 30  ชั่วโมง  โดยแตละแผนมีกระบวนการเรียนการสอนครบทุกขั้นตอน  
และมีแบบฝกหัดหลังการสอน   จากการสอนฝกฟงตามแผนพบวานักเรียนมีความสนใจการฟง
เสียงมากขึ้น  สามารถฟงและแยกเสียงในสิ่งแวดลอมรอบตัวเองได 

2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการฟงของนักเรียนปรากฏวานักเรียนรอยละ 100 ไดคะแนนมากกวา
รอยละ 80  
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ABSTRACT 
 

 The purposes of this study were to design auditory training plans for hearing  
impaired  students at kindergarten level and to study  hearing  abilities  of those students.  The  
population studied were 10 students in Kindergarten 1/1 with  the hearing level of 27-70  
decibels at Anusarnsunthorn School for the Deaf, Chiang Mai Province in the second semester 
of  Academic  Year  B.E. 2547.  The  instruments  used  consisted of (1) 10 auditory  training  
plans  on sounds from home surroundings, from human, from  animals, and  from  musical  
rhythmic  instruments  and (2)  the hearing  achievement  test covering all 4 topics of  training. 
The data collected were analyzed by using percentages and comparing with the set criteria  at  
80% and then presented  through tables  with descriptions. 
 The  major  findings  were  as  follows : 
 1.  Auditory  training  plans at  kindergarten  level  covered 4 main  content  topics : 
sounds from home surrounding, from human, from animals, and from musical rhythmic 
instruments totaling 10 plans using 30 teaching  hours. Each plan  contained  all  instructional  
steps as well  as exercises after teaching.  After learning through  the auditory training  plans,  
students were more interested in listening to different sounds. They were able to hear and 
identify  different  sounds  in  their  surroundings. 
 2.  Listening  achievement  of  students  showed  that  100  percent  of  them  gained 
more  than 80  percent  of  hearing  scores. 
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