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บทคัดยอ
การวิจัย ครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาหลักสูตรการซอมคอมพิวเตอรเบื้องตน
สําหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน 2) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนภายหลังการใช
หลักสูตรการซอมคอมพิวเตอรเบื้องตนสําหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน
กลุมเปาหมายในครั้งนี้เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2551
โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม จํานวน 4 คน ที่ไดมาจากการสมัครใจในการเรียนรู
เครื ่อ งมือ ที ่ใ ชใ นการวิจ ัย ประกอบดว ยแผนการสอน เรื่ อง ความรู เบื้ องต นเกี่ ยวกั บ
คอมพิ วเตอร แบบทดสอบหลั งการเรี ยนรู แบบสั งเกตพฤติ กรรม และแบบสั งเกตการปฏิ บั ติ งาน
การวิเคราะหขอมูลใชคารอยละกําหนดเกณฑการผานจุดประสงค ผลการวิจัยครั้งนี้พบวา
1. ไดหลักสูตรการซอมคอมพิวเตอรเบื้องตนสําหรับผูที่มีความบกพรองทางการไดยิน
โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม ที่ประกอบไปดวยแผนการจัดการเรียนรูจํานวน
10 แผน ใชเวลาในการจัดการเรียนรูจํานวน 60 ชั่วโมง
2. ผลสัม ฤทธิ์ข องผูเ รีย นภายหลัง การใชห ลัก สูต ร พบวาผูเรียนเมื่อผานการจัดการ
เรียนรูในหลักสูตรการซอมคอมพิวเตอรเบื้องตนแลว ผูเรียนทุกคนสามารถบรรลุจุดประสงคในทุก
จุดประสงคที่ไดกําหนดไวในแตและแผนการจัดการเรียนรู ไดคะแนนผลสัมฤทธิ์ในการเรียนตั้งแต
รอยละ 60 ขึ้นไปในทุกจุดประสงค
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ABSTRACT
The purposes of this study were 1) to develop a basic computer maintenance
curriculum for students with hearing impairment and 2) to study an achievement of the use of
the basic computer maintenance curriculum for students with hearing impairment.
The target group of this study was 4 Mathayom Suksa 5 students of Sotsuksa
Anusarnsunthorn School, Chiang Mai Province during the first semester of the academic
year 2008 selected by voluntarily.
The instruments used in this study were consisted of 10 lesson plans on the topic
of a basic computer knowledge, a post test, behavior observation form, and performance
observation form. The data was analyzed by percentage. Research findings were as follows:
1. The basic computer maintenance curriculum consisted of 10 lessone plans using 60
hours for students with hearing impairment at Sotsuksa Anusarnsunthorn School, Chiang Mai
Province.
2. The students achievement scores after being taught through 10 basic computer
maintenance lesson plans was more than 60 percent in all objectives. Sixty percent was the
criterion for students to pass each objective.

