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 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อการศึกษาและพัฒนาสื่อการเรียนรูเรื่องพยัญชนะไทย สําหรับ
เด็กพิการทางสายตา อายุ 5 - 7 ป เพ่ือสงเสริมความสัมพันธในครอบครัว โดยมีการศึกษาวิจัยตาม
ความมุงหมายของการศึกษา กลาวคือ เพ่ือศึกษาสื่อการเรียนรูของเด็กพิการทางสายตา และพัฒนา
สื่อการเรียนรูเร่ืองพยัญชนะไทย สําหรับเด็กพิการทางสายตา อายุ 5 - 7 ป ที่สงเสริมความสัมพันธใน
ครอบครัว โดยมุงเนนรูปแบบการใชงาน  เทคนิคและกรรมวิธีการสรางสรรคผลงาน แลวนําผลทีไ่ดจาก
การศึกษามาออกแบบและพัฒนารูปแบบสื่อการเรียนรูพยัญชนะไทยสําหรับเด็กพิการทางสายตา 
เพ่ือใหตรงกับกลุมเปาหมาย จากนั้นสรางแบบประเมินความพึงพอใจที่มีความสอดคลองกบัความตองการ
ของเด็กพิการทางสายตา ซึ่งงานวิจัยนี้ไดรวบรวมขอมูลทั้งจากการสัมภาษณ แบบสอบถาม และการ
วิเคราะหขอมูลสื่อการเรียนรูเรื่องพยัญชนะไทยสําหรับเด็กพิการทางสายตาในระดับชั้นอนุบาล เพ่ือ
เปนฐานขอมูลในการออกแบบสื่อการเรียนรูเรื่องพยัญชนะไทยสําหรับเด็กพิการทางสายตาตอไป 
 ผลการวิจัยพบวาสื่อการเรียนรูพยัญชนะไทยสําหรับเด็กพิการทางสายตาที่เริ่มเรยีน  เปนการ
ทองจําและสัมผัส ผูพิการทางสายตามีความรูสึกไมสนุกกับการเรียนอักษรเบรลล ที่ไมสามารถสัมผัส
ไดถึงภาพ หรือสามารถที่จะนึกถึงภาพประกอบตางๆ ไดถาไมไดรับการอธิบายอยางละเอียด หรือจาก
คนสายตาปกติ เพ่ือใหผูพิการทางสายตาไดจินตนาการตามไปดวย โดยจะศึกษาจากพฤติกรรมของ
เด็กพิการทางสายตาและการเรียนการสอนของโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ  ในระดับชั้นอนุบาล 
จากนั้นผูวิจัยนําผลที่ไดจากการศึกษา และวิเคราะหดังกลาวมาทดลองเพ่ือพัฒนารูปแบบสื่อการ
เรียนรูพยัญชนะไทยสําหรับเด็กพิการทางสายตา โดยไดนําผลจากแบบสอบถามความตองการดาน
รูปแบบ ดานวัสดุและเทคนิคการสรางสรรค มาใชเปนขอมูลในการออกแบบ ทัง้นีเ้พ่ือใหไดแบบรางของ
รูปแบบสื่อการเรียนรูพยัญชนะไทยที่มีรูปแบบที่สอดคลองกับความตองการของผูบริโภคจํานวน 20 
รูปแบบ และนําแบบรางทั้งหมดนั้นมาใหผูบริโภคเลือก เพ่ือคัดใหไดแบบรางที่มีผูเลือกมากที่สุด 3 
รูปแบบ จากนั้นจึงนําผลที่ไดไปพัฒนาตอเพื่อใหผูเชี่ยวชาญประเมิน และเลือกรูปแบบเพ่ือนํามาผลิต
เปนชิ้นงานจริงจํานวน 1 รูปแบบ ซึ่งจะเปนแนวทางในการสรางสรรคผลงาน และพัฒนารปูแบบสือ่การ
เรียนรูเร่ืองพยัญชนะไทย สําหรับเด็กพิการทางสายตา อายุ 5 - 7 ป เพ่ือสงเสริมความสัมพันธใน
ครอบครัว ที่มีความสอดคลองกับความตองการของผูบริโภค 
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The purpose of this research is to study and develop learning media of Thai alphabet  

for visually impaired children aged between 5-7 years to enhance family relationships.This 
research is done in accordance with the aims of the study which are study the media for 
visually impaired children and develop learning media of Thai alphabet for visually impaired 
children aged between 5-7 years to enhance family relationships by emphasizing on usage 
pattern, technique and work creation procedure.  The outputs from study are used to design 
and develop formats of learning media of Thai alphabet for visually impaired children, 
conforming to the target group.  From then, satisfaction evaluation form is established to 
coincide with requirements of visually impaired children.  This research gathered data from 
interviews, questionnaires and data analysis on learning media of Thai alphabet for visually 
impaired children in the kindergarten level.  Data gathered from this stage are used as 
database for further design of learning media of Thai alphabet for visually impaired children. 

It was found from the results of the research that learning media of Thai alphabet for 
visually impaired children in the beginning are learning by heart and feeling.  They are 
having no fun in learning Braille alphabet that cannot be feel for pictures nor for imagination 
of illustrations without details explanation from normal visual people to let them imagine 
along.  These are studied from behavior of visual impaired children and schoolings of 
Bangkok School for the Blind in kindergarten level.  From then, the researchers take result 
obtained from such study and analysis for experiment to develop format of learning media of 
Thai alphabet for visually impaired children.  Results from questionnaires on requirements of 
format, material and creative technique are used as data for design.  All this is to achieve 20 
formats of sketch for learning media of Thai that are in accord with consumers’ 
requirements. All the sketches are presented to consumers for selection of the three most 
appreciated formats are developed for evaluation by the experts, only one format is chosen 
for actual production of work piece. This will be the method in work creation and 
development of learning media of Thai alphabet for visually impaired children aged between 
5- 7 years, to enhance family relationships that coincide with consumers’ requirement. 
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บทที่ 1 

บทนํา 

 

ภูมิหลัง 

ครอบครัวเป็นพืน้ฐานสําคญัตอ่พฒันาการและความอยูดี่มีสขุของ ลกู  พอ่แมส่ามารถชว่ยให้

ลกูเรียนรู้ถึงชีวิตในสงัคมเพ่ือให้เดก็เตบิโตเป็นผู้ใหญ่ท่ีสมบรูณ์  การท่ี พอ่แมอ่ยูพ่ร้อมหน้าในครอบครัว

และเอาใจใสซ่ึง่กนัและกนั  ลกู จะเรียนรู้ความสมัพนัธ์   การแบง่ปันและเรียนรู้ท่ีจะรักผู้ อ่ืน   และหาก

ความสมัพนัธ์ระหวา่งลกูกบัครอบครัวมีความแนน่แฟ้น  จะทําให้ลกูมี ภมูิคุ้มกนั ปกป้องตนเองได้ดี  

การให้การศกึษาท่ีดีก็เชน่เดียวกนัจะทําให้ลกูมีการพฒันาทกัษะในด้านตา่งๆ  และเกิดการเรียนรู้ท่ีดี

ตามไปด้วย  

ส่ือการเรียนรู้ จงึมีบทบาทสําคญัตอ่การพฒันาคณุภาพชีวิตของเดก็  ซึง่จะทําให้เดก็ได้มี

โอกาสก้าวไปสูค่วามเจริญงอกงาม   ทางอารมณ์   สงัคม  และสตปัิญญา  การสง่เสริมให้เดก็รักการ

อา่นและรู้จกัคณุคา่ของหนงัสือ   เป็นสิ่งท่ีผู้ ใหญ่พงึกระทํา   เพราะถือเป็นวิธีพฒันาอนาคตของเดก็

อยา่งดีท่ีสุด  ส่ือนบัเป็นเคร่ืองมือสําคญัในการถ่ายทอดเหตกุารณ์   ประสบการณ์  อารมณ์ ความรู้สกึ  

ความคดิเห็น รวมทัง้สาระความรู้ในสรรพวิชาจากผู้แตง่หรือ   ผู้รวบรวม  เรียบเรียงไปสูผู่้อา่นได้   ส่ือจงึ

เป็นเสมือนหนึง่ขมุทรัพย์ทางปัญญา  คลงัแหง่ ปัญญาและ ความบนัเทิงขนาดมหมึาสํา หรับมวล

มนษุยชาต ิไมว่า่จะเป็นผู้อา่นท่ีเหน็ได้ตามปกต ิ  หรือแม้กระทัง่ผู้พกิารทางสายตา  ท่ีไมส่ามารถ

มองเห็นได้  (สขุมุาล  เกษมสขุ.  2547: 89) 

ในบรรดาผู้พกิารทางร่างกายนัน้ผู้พกิารทางสายตานบัได้วา่เป็นบคุคลท่ีด้อยโอกาสกวา่ผู้

พกิารทางการได้ยิน  หรือผู้พิการทา งการเคล่ือนไหว ซึง่ผู้พกิารทางสายตาก็ไ มต่า่งไปจากบคุคลทัว่ ๆ 

ไป  แตจ่ากการท่ีต้องขาดประสาทสมัผสัทางการมองเห็น  บคุคลกลุม่นีจ้งึต้องมีการพฒันาทกัษะการ

รับรู้ด้วยประสาทสมัผสัทางด้านอ่ืน ๆ  แทนการรับรู้ด้วยการมองเห็น   ซึง่การฟังและการสมัผสั เป็นการ

รับรู้ท่ีสําคญัอ ยา่งหนึง่ท่ีทําให้ในการท่ีจะบริโภคข้อมลูขา่วสารจา กส่ือสิ่งพิมพ์  หรือหนงัสือตา่ง ๆ  ท่ี

ต้องอาศยัประสาทสมัผสัในการมองเห็นรับรู้ได้  เพราะผู้พกิารทางสายตานัน้ขาดประสาทสมัผสัในการ

มองเห็น  ดงันัน้การเข้าถึงและการใช้ประโยชน์จากส่ื อบางประเภท   ไมว่า่จะเป็นหนงัสือเรี ยน  หนงัสือ

อา่นเลน่  หนงัสือพิมพ์  นิตยสาร  หรือแม้กระทัง่ส่ือประเภทโทรทศัน์   จงึเป็นสิ่งท่ี คอ่นข้างยาก  ทําให้

การรับรู้ข้อมลูขา่วสารความรู้ของพวกเขาตา่งออก ไปจากคนปกต ิ หรือคนพิการด้านอ่ืน ๆ  โดยเฉพาะ

การรับรู้ข้อมลูขา่วสาร   ความรู้จากส่ือ ซึง่เป็นส่ือ สําคญัส่ื อหนึง่ท่ีมีบทบาทมากในการเป็นตําราเพ่ือ

การศกึษาหาความรู้  ซึง่คณุลกัษณะดงักลา่วของส่ือสิง่พมิพ์ท่ีผู้พกิารทางสายตาไมส่ามารถใช้

ประโยชน์จากส่ือนีไ้ด้เลย  ทําให้มีการผลิตส่ือเพ่ือชดเชยการทําหน้าท่ีของส่ือสิ่งพิมพ์ในการให้ข้อมลู  
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ขา่วสาร  ความรู้  และความบนัเทิงแก่ ผู้พกิารทางสายตา  นัน่คือ   ได้มีการผลติตวัหนงัสือสําหรับผู้

พกิารทางสายตา  ท่ีเรียกวา่  อกัษรเบรลล์   ส่ือผู้พกิารทางสายตานัน้ไมมี่ความนา่สนใจ  และดงึดดู   

อยา่งไรก็ตามแม้จะมีส่ือจํานวนมากทัง้ส่ือมวลชน  ส่ือเฉพาะท่ีผลิตเพ่ือผู้พิการทางสายตา    แตโ่ดย

ปกตเิม่ือนึ กถึงคนพกิารทางสายตา  ส่ือแรกท่ีประชาชนทัว่ไปมั กจะนกึถึงก็คือ  ส่ืออกัษรเบรลล์   (วง

พกัตร์  ภูพ่นัธ์ศรี. 2549: 149) 

ลกัษณะของอกัษรเบรลล์นัน้จะมีลกัษณะเป็นตวัหนงัสือแบบจดุนนูเล็กๆ  ประกอบด้วยจดุ  6  

ตําแหนง่ใน   1  ชอ่ง   เรียกวา่   1  เซลล์  ซึง่ถกูประดษิฐ์ขึน้ม าเพ่ือผู้พกิารทางสายตาท่ีไมส่ามารถใช้

สายตาในการอา่นหนงัสือ   หรือรับรู้ข้ อมลูขา่วสารจากส่ือสิง่พมิพ์ตา่ง ๆ  เฉกเชน่คนปกตธิรรมดาได้  

โดยเป็นการใช้มือสมัผสัจดุในการอา่น  ซึง่การท่ีจะเข้าใจได้วา่ลกัษณะและตําแหนง่ของจดุแบบใดแทน

ตวัอกัษรหรือสญัลกัษณ์แบบใด   เป็นเร่ื องท่ีต้องใช้ความพยายามและระยะเวลาในการศกึษาจดจํา

เพ่ือให้เกิดความชํานาญในการอา่นของผู้พกิารทางสายตา   โดยเฉพาะกบัผู้ ท่ีไมไ่ด้มีความพกิารทาง

สายตามาแตกํ่าเนดิ   ประสาทสมัผสัทางมือจะด้อยกวา่ผู้ ท่ีพกิารทางสายตามาแตกํ่าเนดิ  สําหรับการ

ประดษิฐ์อกัษรเบรลล์ทําได้   2  วิธีคือ  (1)  การใช้เคร่ืองพิมพ์ดีดเบรลล์ (Brailler)  เป็นเคร่ืองพิมพ์ท่ี

สามารถแปลงจากเวิร์ดโปรเซสเซอร์   (Word Processor)  ให้ออกมาเป็นอกัษรเบรลล์  แตเ่น่ืองจาก

เคร่ืองประเภทนีมี้ราคาแพง  และต้องนําเข้าจากตา่งประเทศ ทําให้ประเทศไทยมีเคร่ืองพิมพ์ดีดเบรลล์

ท่ีจะใช้ใน การผลติส่ือสิง่พมิพ์สําหรับผู้พกิารทางสายตาในปริมาณท่ีน้อยและไมเ่พียงพอตอ่ความ

ต้องการของผู้พกิารทางสายตา   (2)  การเขียนด้วยเหลก็แหลม  (Stylus)  บนแผน่รองเขียน  (Slate)  

เป็นการเขียนโดยใช้กระดาษวางลงในแผน่รองเขียนแล้วใช้เหล็กแหลมกดให้เป็นจดุบุม๋ลงไป ซึง่การ

เขียนแบบนีต้้องอาศยัผู้ ท่ีมีความรู้   ความชํานาญ  และระยะเวลาอยา่งมาก   จงึไมเ่หมาะกบัการผลติ

ส่ือเพ่ือผู้พิการทางสายตาท่ีมีเป็นจํานวนมากได้  การเรียนอกัษรเบรลล์  ซึง่จะเร่ิมเรียนโดยการทอ่งจํา  

และสมัผสั เพียงเทา่นัน้  (ไชยา  หงส์มณี.  2546: 50)   

จากการประมวลปัญ หา  ส่ือของผู้พิการทางสารตานัน้  มีเพียงอกัษร เบรลล์เทา่นัน้  และใน

การเรียนอกัษรเบรลล์สําหรับเดก็ท่ีเร่ิมเรียน  เป็นการทอ่งจําและสมัผสั   ผู้พกิารทางสายตามีความรู้สกึ

ไมส่นกุกบัการเรียนอกัษรเบรลล์  ท่ีไมส่ามารถสมัผสัได้ถึงภาพ   หรือสามารถท่ีจะนกึถึงภาพประกอบ

ตา่งๆ  ได้  ถ้าไมไ่ด้รับการอธิบายอยา่งละเอียด  หรือจากคนสายตาปกต ิเพ่ือให้ ผู้พกิารทางสายตาได้

จนิตนาการตามไปด้วย  โดยจะศกึษาจากพฤตกิรรมของผู้พกิารทางสายตาและการเรียนสอนของ

โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ  ในระดบัชัน้อนบุาล   เป็นกลุม่ตวัอยา่งในการออกแบบ   ซึง่หนงัสือ

เบรลล์ท่ีมีน้อยกวา่จํานวนของนกัเรียนทั ้ งโรงเรียน รวมทัง้ส่ือภาพนนูตา่ง ๆ  และสือ่เสียงทีมี่อยูอ่ยา่ง

จํากดั  และต้องใช้อยา่งทะ นถุนอม  ทัง้นีส่ื้อท่ีนกัเรียนพกิารทางสายตาใช้เพ่ือศกึษาเพิม่เตมินัน้  สว่น

ใหญ่จะแยกกนัระหวา่งหนงัสืออกัษรเบรลล์  ส่ือภาพนนู  หรือแม้กระทั่งส่ือเสียง  ซึง่เวลาในการใช้ส่ือ
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ตา่งๆ  ต้องใช้ทีละอยา่ง   เพ่ือป้องกนันกัเรียนพกิารทางสายตาสบัสน  เก่ียวกบัหนงัสืออกัษรเบรลล์  

นกัเรียนพกิารทางสายตา  สามารถท่ีจะอา่นได้เอง  สว่นส่ือภาพนนู   ต้องมีครูผู้สอนคอยอธิบาย  และ

เรียกให้มาสมัผสัทีละคน  สว่นส่ือเสียง เชน่กนั  ต้องมีครูผู้ สอนคอยอธิบายวา่เสียงนัน้เสียงนี ้  คือเสียง

ของอะไรบ้าง  ทัง้นีส่ื้อหนงัสือเสียงสว่นใหญ่ของทางโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ  จะเป็นเสียงสตัว์

แบบงา่ยๆ  และสามารถทําขึน้เองได้  จากวสัดเุหลือใช้ 

ปัจจบุนัการเรียนรู้ด้วยตําราเพียงอยา่งเดียวอาจไมเ่พียงพอสําหรับเดก็พกิารทางสายตา  เพ่ือ

เป็นการสง่เสริมการเรียนรู้ด้วยพยญัชนะ  สําหรับเดก็พกิารทางสายตา  ควรมีส่ือสง่เสริมอ่ืนๆ  ผู้ วิจยัจงึ

เล็งเห็นวา่ความสําคญัในการจดัทําส่ือการเรียนรู้เร่ืองพยญัชนะไทย  สําหรับเดก็พกิารทางสายตา  อาย ุ 

5  -  7  ปี  เพ่ือสง่เสริมคว ามสมัพนัธ์ในครอบครัว  ท่ีขจดัปัญหาของ ส่ือท่ีต้องแยกส่ือในการใช้เรียนรู้

ของเดก็บกพร่องทางสายตา    ซึง่สามารถใช้ได้ทัง้ในโรงเรียนและท่ีบ้าน  เป็นการฝึกฝนนอกห้องเรียน

ได้อีกด้วย และผู้ปกครองสามารถเรียนรู้ไปกบัเดก็เพ่ือจะได้เข้า ถึงความต้องการของเดก็และสร้าง

ความสมัพนัธ์ ท่ีดีภายในครอบครัวอีกด้วย  ซึง่การศกึษาครัง้นีจ้ะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ เดก็พกิารทาง

สายตา  ได้เป็นอยา่งดี   

 

ความมุ่งหมายของวิจัย 

ในการวิจยัครัง้นีผู้้วยัได้ตัง้ความมุง่หมายไว้ดงันี ้

       เพ่ือศกึษา ส่ือการเรียนรู้ของเดก็ พกิารทางสายตา  และ พฒันาส่ือก ารเรียนรู้เร่ือง

พยญัชนะไทย  สําหรับเดก็พกิารทางสายตา  อาย ุ 5  -  7  ปี  ท่ีสง่เสริมความสมัพนัธ์ในครอบครัว   

 

ความสาํคัญของการวิจัย 

1.  ได้องค์ความรู้ท่ีเป็นประโยชน์เชิงวิชาการและเชิงปฏิบตัเิก่ียวกบัการออกแบบส่ือ การ

เรียนรู้พยญัชนะไทยสําหรับเดก็พกิารทางสายตา  อาย ุ 5  -  7  ปี  และผู้ ท่ีสนใจทัว่ไป 

2.  เป็นแนวทางและพฒันาส่ือ การเรียนรู้พยญัชนะไทยสําหรับเดก็ พกิารทางสายตา  อาย ุ 5  

-  7  ปี  สําหรับผู้ ท่ีสนใจตอ่ไป 

3.  เป็นฐานข้อมลูในการศกึษาข้อมลูของอาจารย์  นสิติ/นกัศกึษา  

 

ข้อตกลงเบือ้งต้นของการวิจัย 

ในการวิจยัเพ่ื อศกึษาส่ือการเรียนรู้พยญัชนะไทยสําหรับเดก็ พกิารทางสายตา  อาย ุ 5  -  7  

ปี  ครัง้นี ้  โดยมุง่เน้นรูปแบบการใช้งาน  เทคนิคและกรรมวิธีการสร้างสรรค์ผลงาน  แล้วนําผลท่ีได้จาก
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การศกึษามาออกแบบ และพฒันารูปแบบส่ือการเรียนรู้พยญัชนะไทย สําหรับ เดก็พกิารทางสายตา   

เพ่ือให้ตรงกบักลุม่เป้าหมาย  จํานวน  1  ชดุ   

 

ขอบเขตของการวิจัย 

เพ่ือให้การวิจยัครัง้นีบ้รรลตุามจดุมุง่หมายท่ีตัง้ไว้  ผู้ วิจยัจงึได้กําหนดขอบเขตของการวิจยัไว้

ดงันี ้ 

  ระยะท่ี  1  ศกึษาส่ือการเรียนรู้พยญัชนะไทยท่ีมีอยูใ่นโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ 

  ระยะท่ี  2  ทดลองพฒันารูปแบบส่ือการเรียนรู้พยญัชนะไทยในโรงเรียนสอนคนตา

บอด ระดบัชัน้อนบุาล 

 

ประชากรท่ีใช้ในการวจัิย 

 การวิจยัครัง้นีป้ระชากรท่ีศกึษา  คือ  ส่ือการเรียนรู้ ท่ีมีอยูใ่นโรงเรียนสอนคนตาบอด

กรุงเทพมหานคร ในระดบัชัน้อนบุาล 

 

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวจัิย 

 กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยั  คือ  ส่ือการเรียนรู้พยญัชนะไทย   โรงเรียนสอนคนตาบอด

กรุงเทพมหานคร  ระดบัชัน้อนบุาล   

 

นิยามศัพท์(เฉพาะ) 

 1.  เดก็พกิารทางสายตา   (blind)  หมายถึง  บคุคลบกพร่องทางการเห็น   หรือคนตา

บอด  สญูเสียการมองเห็น ตัง้แตร่ะดบัเล็กน้อย  จนถึงตาบอดสนิ ท  เป็นกลุม่คนพกิารท่ีด้อยโอกาส

ทางการเรียนรู้และรับรู้ขา่วสารข้อมลู 

 2. ส่ือการเรียนรู้   หมายถึง  ทกุสิง่ทกุอยา่งรอบตวัผู้ เรียนท่ีชว่ยให้ผู้ เรียนเกิดการ

เรียนรู้  เชน่คน  สตัว์ สิ่งของ  ธรรมชาต ิ รวมถึงเหตกุารณ์  หรือ  แนวความคดิ   โดยมุง่เน้นสง่เสริมการ

ค้นคว้า  หรือ  การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  ชว่ยให้ผู้ เรียนสามารถเรียนรู้ได้อยา่งตอ่เน่ืองตลอดชีวิต 

  3.  ความสัมพันธ์ในครอบครัว  หมายถึง   ตวักลางหรือชอ่งทางถ่ายทอดองค์ค วามรู้

ทกัษะ  ประสบการณ์  จากแหลง่ความรู้ไปสูผู่้ เรียน  และทําให้เกิดการเรียนรู้อยา่งมีประสทิธิ ภาพ  โดย

ส่ือการเรียนก็นบัได้วา่เป็นเคร่ืองมือท่ีชว่ยให้ผู้ เรียนผู้สอนได้แสดงบทบาท  และเกิดความเข้าใจ  ในวิชา

ท่ีเรียนท่ีสอนกนัได้มากขึน้ 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย  

ในการศกึษาและพฒันาส่ือการเรียนรู้เร่ืองพยญัชนะไทย  สําหรับเดก็พกิารทางสายตา   อาย ุ 

5  -   7  ปี  เพ่ือสง่เสริมความสมัพนัธ์ในครอบครัว  ในครัง้นีผู้้ วิจยัมีทฤษฏีและแนวความคดิท่ีใช้ใน

การศกึษาวิจยัคือ 

 

 

 

 

 

ศึกษา 
 

พฒันา ต้นแบบ 

ออกแบบและพฒันาสือ่การ

เรียนรู้พยญัชนะไทยสาํหรับ

เด็กพิการทางสายตา อาย ุ5-7 

ปี เพ่ือสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดี

ในครอบครัว 

• ศกึษาการเรียนรู้พยญัชนะ

ไทยสาํหรับเดก็พิการทาง

สายตา 

• ศกึษาสือ่อกัษรเบรล์ล

สาํหรับผู้ พิการทางสายตา 

• ศกึษาสือ่เฉพาะสาํหรับ

เด็กพิการทางสายตา 

• ศกึษากรรมวิธีในการผลติ

สร้างต้นแบบโดยเข้าสู่

กระบวนการผลติ 

ได้รูปแบบสือ่การเรียนรู้

พยญัชนะไทยสาํหรับเดก็

พิการทางสายตา อาย ุ5-7 ปี 

เพ่ือสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีใน

ครอบครัว เป็นต้นแบบ จํานวน 
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สมมุตฐิานในการวจิยั 

รูปแบบส่ือประเภท การเรียนรู้พยญัชนะไทยสําหรับเดก็ พกิารทางสายตา  อายุ  5  -  7  ปี  

เพ่ือสง่เสริมความสมัพนัธ์ในครอบครัว   ท่ีเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงานและพฒันารูปแบบ ส่ือ

การเรียนรู้พยญัชนะไทยสําหรับ เดก็พกิารทางสายตา ทําให้เดก็สามารถเรียนรู้ได้เร็วขึน้  เพ่ือเป็นการ

เรียนรู้นอกห้องเรียนและเรียนรู้ด้วยตนเอง  รวมทัง้สามารถสร้าง ความสมัพนัธ์ ท่ีดีภายในครอบครัวอีก

ด้วย 

 

 

 

 

 

 

ประเมนิความพงึพอใจสรุปผล/

อภิปราย/ข้อเสนอแนะ 

 

 

สมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญเก่ียวกบั

สือ่การเรียนรู้สาํหรับเด็กพิการ

ทางสายตา อาย ุ5-7 ปี 

ผู้ เช่ียวชาญเลอืกแบบร่างสื่อ

การเรียนรู้พยญัชนะไทย โดย

การสุม่แบบเจาะจง จํานวน 5  

รูปแบบ 

ผู้ปกครองเลอืกแบบร่างจาก

แบบร่างสือ่การเรียนรู้

พยญัชนะไทยท่ีผู้ เช่ียวชาญได้

เลอืกจาก 5 รูปแบบ เหลอื 3 

รูปแบบ เพ่ือนํามาผลติต้นแบบ  

นําต้นแบบท่ีได้มาทําการวดัผล

ประเมนิผลด้วยการทดสอบสือ่

การเรียนรู้พยญัชนะไทย 

สาํหรับเด็กพิการทางสายตา 

เพื่อสง่เสริมความสมัพนัธ์ใน

ครอบครัว และประเมนิ โดย

ผู้ เช่ียวชาญด้านการวดัผล

ประเมนิผล 

สรุปผลการประเมนิผลและ

วดัผลจากผู้ เช่ียวชาญแล้ว

นํามาผลติสือ่การเรียนรู้

พยญัชนะไทย ชิน้งานจริง 1 

รูปแบบ 
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บทที่ 2 

เอกสารและงานวจิัยที่เก่ียวข้อง 

  

ในการศกึษาครัง้นี ้ผู้ วิจยัได้ศกึษางาน ศกึษาข้อมลูจากเอกสาร  แนวคดิ  ทฤษฎี  ตลอดจน

รายงานการการวิจยัท่ีเก่ียวข้อง  และได้ศกึษาข้อมลูจากส่ือแหลง่ข้อมลูตา่ง ๆ  ท่ีทําให้เกิดการเรียนรู้ได้

อยา่งเข้าใจ  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการกําหนดกรอบและประเดน็ในการออกแบบ ส่ือการเรียนรู้เร่ือง

พยญัชนะไทย  สําหรับเดก็พกิารทางสายตา  อาย ุ 5  -  7  ปี  เพ่ือสง่เสริมความสมัพนัธ์ในครอบครัว  

โดยนําเสนอตามหวัข้อตอ่ไปนี ้

1. ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัผู้พกิารทางสายตา  

 1.1  ความหมายและสาเหตขุองเดก็พกิารทางสายตา   

  1.2  พฒันาการของเดก็พกิารทางสายตา   

  1.3  ลกัษณะทางจติวิทยาของเดก็พิการทางสายตา 

        1.4  การดแูลเดก็ท่ีพกิารทางสายตา   

  1.5  การเรียนรู้ของผู้พกิารทางสายตา 
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  1.6  ปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคม 

  1.7  การเลน่ของเดก็ตาบอด 

 2.  ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ   

 2.1  ประวตัคิวามเป็นมา 

 2.2  การเรียนการสอนเดก็พกิารทางสายตา 

3. ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัส่ืออกัษรเบรลล์สําหรับผู้พกิารทางสายตา  

 3.1  ประวตัิอกัษรเบรลล์ 

 3.2  วิวฒันาการอกัษรเบรลล์ภาษาไทย 

 3.3  วิธีการอา่นอกัษรเบรลล์ 

4. ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัส่ือเฉพาะสําหรับเดก็พกิารทางสายตา 

 4.1  ประเภทของส่ือ 

 4.2  ลกัษณะท่ีดีของส่ือสําหรับเดก็พกิารทางสายตา  

 4.3  ส่ือท่ีใช้ในการเรียนการสอนเดก็พกิารทางสายตา 

5. ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบักรรมวิธีในการผลิตส่ือสําหรับผู้พกิารทางสายตา  

 5.1  การผลิตส่ือ 

 5.2  การผลิตเอกสารเบรลล์ 

 5.3  การผลิตหนงัสือเบรลล์ 

 5.4  การผลิตแผนผงันนู 

 5.5  การผลติภาพนนู 

 5.6  การจดัทําส่ือสําหรับเดก็พกิารทางสายตา 

   6.  แนวคดิการออกแบบภาพสมัผสั 

   7.  แนวคดิการออกแบบเพ่ือมวลชน 

  8.  ทฤษฎีการผลิตส่ือ    

  9.  ทฤษฎีการเปิดรับ 

10. ทฤษฎีความสมัพนัธ์ในครอบครัว 

 11. ทฤษฏีความสมัพนัธ์เชงิสญัลกัษณ์ของครอบครัว 

 12. ทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความพงึพอใจ 

 13. การวดัความพงึพอใจ 

 14. ทฤษฎีการออกแบบส่ือการเรียนรู้ 

 14.1  การออกแบบส่ือการเรียนรู้ 
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 14.2  การจดัประสบการณ์การเรียนรู้กบัส่ือการเรียนรู้ 

 14.3  ประสบการณ์การเรียนรู้กบัการจําแนกส่ือการเรียนรู้   

 14.4  การจําแนกส่ือการเรียนรู้  

งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 

1.  ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับผู้พกิารทางสายตา  
1.1  ความหมายและสาเหตุของเดก็พกิารทางสายตา   

 ดร.  ผดงุ  อารยะวิญ�ู   ได้ให้ความหมายวา่  เดก็ พกิารทางสายตา  หมายถึง เดก็ตา

บอด หรือตาบอดบางสว่น  กลา่วคือ  

เดก็ตาบอด  (blind) หมายถึง  เดก็ท่ีมีสายตาเหลืออยูน้่อยมาก  หรือไมมี่เลยแม้จะได้รับการ

แก้ไขแล้ว  จงึไมส่ามารถใช้สายตาในการเรียนหนงัสือได้และเป็นผู้ ท่ีมีสายตาภายหลงัการแก้ ไขแล้วอยู่

ในระหวา่ง 20/200     

เดก็ตาบอดบางสว่น   (partially  blind)  หมายถึง  เดก็ท่ีมีสายตาบกพร่องแตภ่ายหลงัจาก

การแ ก้ไขแล้วสามารถมองเห็นได้บ้าง  จงึสามารถใช้สายตาในการเรียนหนงัสือได้บ้าง  เป็นผู้ ท่ีมี

สายตา ภายหลงัการแก้ไขอยูร่ะหวา่ง 20/7 

ลานสายตา  (Visaul  field)  หมายถึง  บริเวณท่ีสายตาสามารถมองเห็น  คนปกตมิองเห็นได้

ในชว่ง  180  องศา  ดงันัน้ลานสายตาของคนปกต ิ คือ  180  องศา 

คําวา่ “ ลานสายตา ” หมายถึงความกว้างของการมองเหน็  ซึง่บคุคลทัว่ไป  จะมีลานสายตา  

อยูใ่นระดบัประมาณ 180  องศา  สว่นบุคคลท่ีมีความบกพร่ องทางการเห็น  จะมีลานสายตาแคบกวา่ 

30 องศา ไปจนถึง  20  องศา 

ตวัเลข  20/200  และ  20/70  คือ  ตวัเลขท่ีได้จากการวดัสายตาโดยใช้  Snellen  chart   ซึง่

หมายถึง  การบอกระยะของการมองเห็นตวัพิมพ์มาตรฐานเป็นฟตุ  

20/200  หมายถึง  คนท่ีมีความบกพร่องทางการเห็นมองเห็ นวตัถไุด้ใ นระยะ  20  ฟตุ  

ในขณะท่ีคนสายตามปกตจิะเห็นจะมองเห็นวตัถไุด้ในระยะ  200  ฟตุ  

20/70  หมายถึง  คนท่ีมีความบกพร่องทางการเห็นมองเห็นวตัถไุด้ในระยะ  20  ฟตุ  สว่นคน

สายตาปกตจิะมองเห็นวตัถไุด้ในระยะ  70  ฟตุ  
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ผู้พกิาร พกิารทางสายตา  ตามคํานยิามของ   พระรา ชบญัญตัฟืิน้ฟสูมรรถภาพคนพิการ  

พ.ศ.  2534  จะวดัระดบัการมองเห็นตามระยะทางเม่ือเปรียบเทียบกบัคนปกต ิ แตใ่นแง่ของการศกึษา

คนท่ีพกิารทางสายตา  จะเน้นถึงความสามารถในการเรียนการสอนเป็นหลกัจากคู่ มือการจดัการเรียน

ร่วม  (ดร.  ผดงุ  อารยะวิญ�.ู  2529:  4)  ได้นิยามศพัท์ทางการศกึษาพเิศษ  ดงันี ้ -   เดก็ตา            

   -   เดก็ตาบอดบางสว่นหรือเดก็ท่ีมองเห็นเลือนราง  หมายถึง  เดก็ท่ีมีความบกพร่อง

ทางการมองเหน็สายตา  สามารถมองเหน็บ้าง  แตไ่มเ่ทา่กบัเดก็ปกต ิ มีปัญหาการเรียนรู้ด้วยวิธีการ

เรียนการสอนท่ีใช้กบัเดก็ปกต ิ ฉะนัน้เดก็เหลา่นีต้้องการอปุกรณ์หรือเคร่ืองมือพเิศษบาง อยา่งท่ีชว่ยให้

เดก็สามารถใช้สายตาได้ดีขึน้ 

  อยา่งไรก็ตามกาวินจิฉยัวา่บคุคลใดเข้าขา่ยความพกิารทางการเหน็หรือไมน่ัน้  

กฎกระทรวงระบวุา่จะต้องให้ผู้ประกอบอาชีพเวชกรรม  คือแพทย์ท่ีสงักดัโรงพยาบาลของกระทรวง 

ทบวง กรม หรือโรงพยาบาลรัฐวิสาหกิจ  และโรงพยาบาลอ่ืนๆ  ท่ีกระทรวงสาธารณสขุประกาศให้เป็น

ผู้ วินจิฉยัความพกิารพร้อมออกเอกสารรับรองความพกิ าร  ตามแบบท่ีแนบท้ายกฎกระทรวง  

(กระทรวงศกึษาธิการ.  2541:  3-4) 

   1.1.1  สาเหตขุองความพกิารทางสายตา   

                     1.1.1.1  กรรมพนัธุ์  (heredity)  เป็นโรคท่ีสืบทอดจาก  บดิา  มารดา  ปู่   ยา่  ตา  

ยาย  มกัจะเป็นโรคท่ีป้องกนัไมไ่ด้  เชน่  โรคต้อกระจกชนิดเป็นมาแตกํ่าเนิด   โรคตาเส่ือม   (retinal  

pigmentosa)  ประสาทตาเส่ือม  (opticatrophy)  

                  1.1.1.2  บดิา  มารดา เป็นโรคบางอยา่ง  ซึง่สามารถถ่ายทอดไปยงัเดก็   ทําให้เดก็

เกิดมามีตาไม ่ สมประกอบ  อนัอาจเกิดมาจากความผดิปกตขิองโครโมโซม  

                สาเหตกุ่อนคลอด   เกิดขึน้ขณะท่ีมารดาตัง้ครรภ์  โดยเฉพาะ   3  เดือนแรก  

ขณะตัง้ครรภ์มารดา  มีอาการ  ดงันี ้ 

                -  เป็นหดัเยอรมนั  มีผลตอ่ลกูตาของเดก็  เชน่  ตาเลก็กวา่ปกต ิ  ตาฝ่อ  

ไมมี่ลกูตา  

              -  เป็นโรคเก่ียวกบัเชือ้ราในเลือดทําให้เส้นประสาทตาของเดก็เกิดอาการ

อกัเสบ  มีผลทําให้เดก็มองไมเ่ห็นเม่ือคลอดออกมา  ประสาทตาอกัเสบมีผลทําให้เดก็มองไมเ่ห็นเม่ือ

คลอดออกมา  
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               -  การคลอดก่อนกําหนด  มกัมีนํา้หนกัน้อย   ตวัเหลือง  ต้องเข้าตู้อบ  

เม่ือต้องอยูใ่นตู้อบนานมีผลทําให้เดก็ตาบอดได้  

            สาเหตขุณะคลอด 

               -  การอกัเสบทางชอ่งคลอดของมารดา  ท่ีเกิดจากการตดิเชือ้  เชน่  

หนองใน  เชือ้รา  เชือ้เริม  

              -  ได้รับบาดเจบ็จากการใช้เคร่ืองมือขณะแพทย์ทําการคลอด  

            สาเหตหุลงัคลอด 

               -  ได้รับอบุตัเิหตจุากวตัถหุรือสิง่ของ เชน่ ลกูดอก มีด ดนิสอ วตัถรุะเบดิ  

              -  ขาดสารอาหารหรือวิตามินเอ  

 ลกัษณะพฤตกิรรมทัว่ไปของเดก็พกิารทางสายตา    

  เดก็ท่ีพกิารทางสายตานัน้  โดยทัว่ไปจะมีพฤตกิรรมบางอยา่งท่ีผู้ปกครองและผู้ ท่ีเลีย้ง

ดจูะสามารถสงัเกตเหน็ได้ไมม่ากนกั  สําหรับเดก็ตาบอดสนิทจะสงัเกตเห็นง่ายโดยมองท่ีตาก็พบวา่

เดก็คนนัน้เป็นเดก็ตาบอดสนิท  แตถ้่าเป็นตาบอดตาใสเราอาจจะใช้วิธีการทดสอบอ่ืนด้วย   เชน่  

อาจจะให้เดก็อา่นหนงัสือให้ฟัง  เม่ือเดก็มองไมเ่ห็นก็ไมส่ามารถจะอา่นได้  อยา่งไรก็ดีเดก็ท่ีมีปัญหาท่ี

ควรจะสงัเกตนัน้ไมใ่ชเ่ดก็ตาบอดสนทิแตเ่ป็นเดก็ตาบอดเป็นบางสว่นท่ีเรียกวา่  เดก็เห็นเลือนรางหรือ

เดก็ท่ีมีปัญหาทางสายตาอ่ืน ๆ ซึง่ครูจะทราบได้ก็ต้องอาศยัการสงัเกตท่ีดวงตาและพฤตกิรรมในก าร

มองของเดก็ 

 1.2  พัฒนาการเดก็พกิารทางสายตา   

  นติยา  คชภกัดี  (2536 :  22)  กลา่ววา่พฒันาการ  หมายถึง  กระบวนการ

เปล่ียนแปลงด้านคณุภาพหรือประสิทธิภาพของการทําหน้าท่ีตา่งๆ  ของบคุคล  ทําให้เพิ่ม

ความสามารถของบคุคลให้หน้าท่ีตา่งๆ  ได้อยา่งมีประสิทธิภาพสงูขึน้  และทําสิ่งท่ียากและซบัซ้อนขึน้

ได้  ตลอดจนการเพิ่มทกัษะใหมแ่ละความสามารถในการปรับตวัในภาวะใหมข่องบคุคลนัน้  

  สชุา จนัทร์เอม  (2540:  40)  ให้ความหมายของพฒันาการวา่  หมายถึง  การ

เปล่ียนแปลงทัง้ในด้านโครงร่างและแบบแผนอินทรีย์ทกุสว่น  การเปล่ียนแปลงนีจ้ะก้าวหน้าไปเร่ือยๆ  

เป็นขัน้ๆ  จากระยะหนึง่ไปสูอี่กระยะหนึง่  ทําให้เดก็มีลกัษณะและความสามารถใหม่ๆ   เกิดขึน้  ซึง่ผล

ทําให้เจริญด้าวหน้าย่ิงขึน้ตามลําดบัทัง้ทางด้านร่างกาย  สตปัิญญา  อารมณ์และสงัคม  
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  กลา่วโดยสรุป  พฒันาการ  หมายถึง  ลกัษณะการเปล่ียนแปลงจากชว่งอายหุนึง่ไปสู่

ชว่งอายหุนึง่ของมนษุย์  ซึง่เป็นการเปล่ียนแปลงอยา่งมีระบบแบบแผน  มีลําดบัขัน้ตอน  และเป็นไป

อยา่งตอ่เน่ือง  ทัง้ทางด้านร่างกาย  สตปัิญญา  อารมณ์และสงัคม  ซึง่พฒันาการแตล่ะชว่งอายมีุ

ความสําคญัแก่ชีวิต  เพราะเป็นรากฐานของบคุคลเม่ือเจริญเตบิโตขึน้ตามเวลาท่ีผา่นมา 

  1.2.1  พฒันาการของเดก็ทัว่ไป  อายแุรกเกิด  –  6  ปี 

  พฒันาการด้านตา่งๆ  ของเดก็จะปรากฏเป็นพฤตกิรรม  4  ด้าน  ดงันี ้

   1.2.1.1  พฤตกิรรมการเคล่ือนไหว  (Motor  Behavior)  ครอบคลมุการบงัคบั

อวยัวะตา่งๆ ของร่างกาย  และความสมัพนัธ์ด้านการเคล่ือนไห วทัง้หมดท่ีเก่ียวกบัการทรงตวั   การนัง่  

คลาน  ยืน  เดนิ  ซึง่เป็นการเคล่ือนไหวของกล้ามเนือ้มดัใหญ่  (Gross  Motor) 

   1.2.1.2  พฤตกิรรมการปรับตวั  (Adaptive  Behavior)  ครอบคลมุการ

เช่ือมโยงของการใช้มือและสายตา  การถือวตัถ ุ  การวาดภาพ  ซึง่เป็นการเคล่ือนไหว ของกล้ามเนือ้มดั

เล็ก  (Fine  Motor)  และรวมถึงความคดิและการแก้ปัญหาในการปฏิบตั ิ หรือสตปัิญญา 

   1.2.1.3  พฤตกิรรมด้านภาษา   (Language  Behavior)  ครอบคลมุด้านการ

ตดิส่ือสาร  การแสดงออกทางใบหน้า  การรออกเสียง  การใช้ภาษาส่ือสารความเข้าใจกบัผู้ อ่ืน 

   1.2.1.4  พฤตกิรรมด้านนิสยัสว่นบคุคลและสงัคม   (Personal  social  

Behavior)  ครอบคลมุการตอบสนองตอ่บคุคลอ่ืน  ด้านวฒันธรรมทางสงัคม   เชน่  การฝึกการขบัถ่าย   

การเลน่  การชว่ยเหลือตนเอง  (Self  Help) 

  1.2.2   พฒันาการของเดก็ตาบอด  อายแุรกเกิด  –  6  ปี 

   จากการศกึษาเบือ้งต้นพบวา่  ไมมี่การจดัทําหรือระบชุดัเจนวา่เดก็พกิารทางการ

เหน็จะต้องมีลกัษณะพฤตกิรรมอยา่งไรบ้างในชว่งวยัตา่งๆ  โดยตรง  

  1.2.2.1  พฒันาการด้านร่างกายและการเ คล่ือนไหวของเดก็ พกิารทางสายตา  

จาการศกึษาของ   Warren  and  Kocon  (พิมพ์พรรณ วรชตุนิธร .  2542: 64)  พบวา่คนท่ีมีสายตา

เลือนรางและคนท่ีสญูเสียตาภายหลงัมีความคบัข้องใจมากในการสญูเสียการเห็นและขาดแรงกระตุ้น

ในการฝึกทกัษะการเคล่ือนไหว 

ผู้ เช่ียวชาญด้านความคุ้นเคยกบัสภาพแวดล้อม และการเคล่ือนไหว เดก็ พกิารทางสายตาทกุ

คนตัง้แตแ่รกเกิดจนถึง 5 ปี ควรได้รับการฝึกการเ ตรียมทกัษะก่อนการใช้ไม้เท้า   (Pre-cane)  ซึง่หมาย
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รวมถึงทกัษะการเดนิกบัผู้ นําทาง  การใช้เทคนคิการการป้องกนัตนเอง ทกัษะการรวบรวมข้อมลูตา่งๆ 

ก่อนท่ีจะเร่ิมใช้ไม้เท้าในเดก็เล็ก 

  1.2.3  พฒันาการด้านสตปัิญญาของเดก็พกิารทางสายตา 

    Samuel  P.Hayes  เป็นผู้บกุเบิกการใช้ข้อทดสอบระดบัสตปัิญญากบัคน พกิาร

ทางสายตา   เขาใช้ข้อสอบสว่นของภาคภาษาจากข้อทดสอบระดบัสตปัิญญา  Stanford-Binet   ไป

ทดสอบคนพกิารทางสายตา  เพราะข้อทดสอบภาคภาษาไมทํ่าให้ผู้พกิารทางการเหน็เสียเปรียบในการ

ทําข้อสอบท่ีต้องใช้สายตา   ตอ่มาได้มีการเผยแพร่และเน้นถึ งความสําคญัของการทดสอบสตปัิญญา

ในด้านเก่ียวกบัระยะและการแตะต้องสมัผสั  เพราะความสามารถเรียนรู้การเดนิทางในท่ีตา่งๆ   ได้

รวมทัง้สามารถเรียนอา่นอกัษร เบรลล์ได้ดี  จากการศกึษาระดบัสตปัิญญาของคนพกิารทางการเหน็

พบวา่ 

   1.2.3.1  ความบกพร่องทางสายตาไมใ่ชส่าเหตขุองระดบัสตปัิญญาต่ํา 

   1.2.3.2  ระดบัสตปัิญญาของคนพกิารทางสายตาเฉล่ียใกล้เคียงกบัคนทัว่ไป 

   1.2.3.3  คนพกิารทางสายตาตัง้แตกํ่าเนิดและวยัทารก  มกัมีระดบัสตปัิญญา

ต่ํากวา่คนพกิารทางสายตาภายหลงัเม่ือโตขึน้ 

   1.2.3.4  เดก็ท่ีพกิารทางสายต าเน่ืองจากเนือ้งอกในตา   (Retinoblastoma)  

เนือ้งอก  นีอ้าจจะมีตัง้แตเ่กิดหรืออาจพบเม่ือเดก็อาย ุ 6  ปี  จะมีระดบัสตปัิญญาสงู 

   1.2.3.5  เดก็พกิารทางสายตา เน่ืองจากพฒันาการทางสายตาไมส่มบรูณ์  

สมองบางสว่นไมพ่ฒันาตัง้แตกํ่าเนิด  (Cngenaital  Anophthalmos)  จะเป็นเดก็ปัญญาออ่น 

  1.2.4   พฒันาการด้านภาษาของเดก็พกิารทางสายตา   

     เดก็พกิารทางสายตา มีความสามารถในการเ ข้าใจและใช้ภาษาไมแ่ตกตา่งจาก

เดก็ทัว่ไป ซึง่มีการศกึษามากมายโดยการทําข้อทดสอบระดบัสตปัิญญาโดยการพดู   ผลก็คือเดก็พกิาร

ทางสายตา   สามารถทําได้ไมแ่ตกตา่งจากเดก็ทัว่ไป  และมีการแสดงถึงการเ ปรียบเทียบของ   2  กลุม่

คือ  กลุม่เดก็พกิารทางการเหน็และเดก็ทัว่ไป  ไมมี่ความแตกตา่งในทกุๆ   หวัข้อท่ีเก่ียวกบัด้านภาษา 

เน่ืองจากการเรียนทางภาษาใช้การฟังมากกวา่ใช้การรับรู้ทางสายตา  ดงันัน้เดก็พกิารทางสายตายงัคง

รับฟังภาษาได้และยงัอาจมีแรงจงูใจให้มีการใช้ภาษ าได้มากกวา่เดก็ทัว่ไ ป  และยงักลา่ว ถึงลกัษณะ

การพดูของคนพกิารทางสายตาดงันี ้
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   1.2.4.1  ระดบัเสียงการพดูของคน พกิารทางสายตจะราบเรียบไมค่อ่ยมีสงูต่ํา

มาก นกั 

   1.2.4.2  คนพกิารทางสายตา  ไมเ่ปล่ียนระดบัเสียง  (หนกั-เบา) 

   1.2.4.3  คนพกิารทางสายตา มกัพดูเสียงดงั   เพราะเขาไมรู้่วา่มีผู้ ฟังอยู่

หา่งไกลจากเขาแคไ่หน 

   1.2.4.4  คนพิการทางการเห็นจะพดูช้า 

   1.2.4.5  ไมค่อ่ยใช้ทา่ทางประกอบคําพดู 

   1.2.4.6  คนพิการทางการเห็นมกัจะไมข่ยบัเขย่ือนริมฝีปากนกัในการออก

เสียง 

  1.2.5  พฒันาการด้านบคุลกิภาพของคนพกิารทางสายตา 

   เด็กพกิารทางสายตา หลายคน  มกัมีพฤตกิรรมบางอยา่งท่ีแปลกออกไปบางเวลา   

เชน่  โยกตวัไปข้างหน้า ข้างหลงั   เอานิว้กระทุ้งหรือจิม้ตาตวัเอง   เลน่มือตวัเองโดยโบกมืออยูข้่างหน้า

ตวัเอง  ทําเสียงประหลาด  ซึง่คดิวา่อากปักริยาท่ีเกิดขึน้  เพราะเดก็พกิารทางสายตา  ไมมี่อะไรดีกวา่นี ้ 

จะทําเหมือนกบัยงัเป็นทารก  เพราะเขามองไมเ่ห็น  ได้รับสิ่งเร้าท่ีเหมาะสมน้อย   ไมไ่ด้เรียนรู้ท่ีจะ

ตอบสนองตอ่สิง่แวดล้อมได้เชน่เดียวกบัเดก็ทัว่ไป  ทารกท่ีตาบอดจงึต้องหาวิธีท่ีจะกระตุ้นให้

เพลิดเพลิน  และตอบสนองแบบนัน้  กริยาของเดก็ตาบอดสว่นมากมกัไมเ่หมา ะสม  และมกัทําให้เดก็

ตาบอดดแูปลกไปจากคนอ่ืน  จงึต้องพยายามขจดัอากปักริยาเหลา่นัน้   โดยฝึกเดก็ให้แสดงพฤตกิรรม

ท่ีเหมาะสมแทน 

  1.2.6  พฒันาการทางด้านอารมณ์และสงัคมของเดก็พกิารทางสายตา 

   ปัญหาในการปรับตวัทางสงัคมของคน พกิารทางสายตา   ได้แก่  ทศันคตขิองสงัคม

ท่ีผิด รวมทัง้พฤตกิรรมบางอยา่งของคนพกิารเองด้วย   คือ  สงัคมมีความเมตตาสงสารแตไ่มเ่ข้าใจคน

พกิารทางสายตา   มองวา่เป็นเวรกรรม  คดิและคาดหวงัวา่เม่ือพิการแล้วจะต้องเป็นคนดี เป็นคนหดีูมี

พรสวรรค์ สว่นพฤตกิรรมบางอยา่งท่ีคนพิการทางการเห็นแสดงออก   แล้วทําให้คนทัว่ไปเข้าใจ ผิด  

รังเกียจ   และไมอ่ยากคบค้าสมคมด้วยคือ  การแสดงออกทางสีหน้า  การยิม้ซึง่บางครัง้อาจดไูมเ่ป็น

มิตร  เน่ืองจากผู้พกิารทางสายตา  ไมส่ามารถเลียนแบบจากต้นแบบได้ 

  1.2.7  พฒันาการด้านการเรียนรู้ของเดก็พกิารทางสายตา 
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   เดก็พกิารทางสายตา  ก็คือ  เดก็และสามารถเรี ยนรู้สิ่งตา่งๆ   ได้ด้วยตนเองตามวิธี

ของเขา ในการชว่ยเดก็ตาบอดให้เกิดการเรียนรู้สามารถทําได้หลายทาง  ดงัตวัอยา่งตอ่ไปนี ้

    1.2.7.1  ใช้คําพดูบอกเดก็วา่  จะให้ทําอะไร เชน่ ใช้คําพดูท่ีชดัเจนและระบุ   

“วางหนงัสือบนโต๊ะ”  อยา่ใช้คําวา่วางหนงัสือไว้ท่ีนัน่ 

    1.2.7.2  บอกเดก็ถึงทกุสิ่งทกุอยา่งท่ีมีอยูใ่นสิ่งแวดล้อม   เชน่   เก้าอี ้  ประตู  

ตุ๊กตา 

    1.2.7.3  ต้องบอกให้เดก็ตาบอดรู้วา่เขาต้องทําอะไร  เชน่  กระโดด  ยืน  คลาน  

ฯลฯ 

    1.2.7.4  ต้องบอกเดก็ตาบอดรู้จกัการฟังและหดัแยกเสียง   เชน่  เสียงกระดาษ

ทายถกูบัไม้ เสียงนํา้ไหล 

    1.2.7.5  ชว่ยเดก็ พกิารทางสายตา ให้เรียนรู้เสียงท่ีเป็นอนัตราย   และไม่

จําเป็นต้องกลวั  เชน่  เสียงเคร่ืองดดูฝุ่ น  เสียงรถตดัหญ้าในสนามท่ีไกลออกไป 

    1.2.7.6  ให้เดก็ พกิารทางสายตา มีการเรียนรู้โดยการดม  สมัผสั  และลิม้รส 

เชน่ การทําอาหาร 

    1.3.7.7  สอนเดก็ พกิารทางสายตา ปฐมวยัให้ทํางานจากซ้ายไปขวาให้มาก

เทา่ท่ีทําได้  เพ่ือเตรียมความพร้อมในการอา่นอกัษรเบรลล์ 

 1.3  ลักษณะทางจติวทิยาของเดก็พกิารทางสายตา 

 1.3.1  สตปัิญญา  มีผู้ศกึษาพบวา่  ความสามารถทางสตปัิญญา  ไมมี่ความแตกตา่ง

จากเดก็ธรรมดา 

 1.3.2  ภาษา  เดก็พกิารทางสายตามกัจะพดูได้ช้ากวา่เดก็ปกต ิ เพราะเดก็มองไมเ่ห็นริม

ฝีปากของผู้พดู  ทําให้เลียนแบบการพดูได้ยาก  การพดูของเดก็ พกิารทางสายตา จะมีลกัษณะ

ดงัตอ่ไปนี ้

 1.3.2.1  พดูช้ากวา่เดก็สายตาปกต ิ

 1.3.2.2  พดูเสียงดงักวา่เดก็สายตาปกต ิ

 1.3.2.3  พดูด้วยนํา้เสียงปกต ิไมมี่เสียงสงูๆ  ต่ําๆ 

 1.3.2.4  เดก็ตาบอดมกัไมใ่ช้อวยัวะของร่างกาย  เชน่  มือประกอบทา่ทางการพดู 

 1.3.2.5  เวลาพดูจะเผยริมฝีปากเพียงเล็กน้อย 
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 1.3.3  ด้านอารมณ์  เดก็ท่ี พกิารทางสายตามกัมีอารมณ์  ไมแ่นน่อน พบวา่  เดก็พกิาร

ทางสายตา ท่ีมาจากครอบครัวท่ีตามใจจนเ กินไป  และเข้มงวดเกินไป  กวดขนัเกินไป  มกัมีความ

แปรปรวนทางอารมณ์  เน่ืองจากความบีบคัน้ทางอารมณ์ท่ีเกิดจากการอบรมเลีย้งด ู

 1.3.4  การปรับตวั  ไมค่อ่ยมีปัญหาในการปรับตวัเข้ากบัสงัคมมากนกั  ยกเว้น  เดก็

ท่ีมาจากครอบครัวท่ียากจน  ได้รับการเอาใจใสน้่อย  ขาดความอ บอุน่  ทําให้จิตใจเดก็หดหู ่ ขาด

ความรู้สกึปลอดภยั(Betts.  1950:  34-36) 

  ความสขุของเดก็ท่ีบกพร่องทางสายตานัน้ขึน้อยูก่บัองค์ประกอบ  3  ประการ  คือ   

 1.3.4.1  การยอมรับทางสงัคม 

 1.3.4.2  ความสําเร็จสว่นตน 

 1.3.4.3  การยอมรับสภาพของตนเอง 

 1.4  การดูแลเดก็ท่ีมีความบกพร่องทางการเหน็ 

                  วงพกัตร์  ภูพ่นัธศรี  (2549:  26)  ได้กลา่วไว้วา่ เดก็ท่ีพกิารทางสายตามีความต้องการ

จําเป็นหรือต้องได้รับการฝึกทกัษะท่ีจําเป็น  ดงันี ้

  1.4.1  ทกัษะความคุ้นเคยกบัสภาพแวดล้อมและการเคล่ือนไหว   (Orientation  &  

Mobility หรือ O  &  M)  หมายถึง  ความสามารถท่ีเดก็จะรับรู้วา่ตวัเองอยูท่ี่ใดและสามารถเคล่ือนท่ี

จากท่ีหนึง่ไปยงัอีกท่ีหนึง่ หรือไปยงัสถานท่ีตา่งๆได้อยา่งมีอิสระและปลอดภยั   ซึง่ทกัษะนีเ้ดก็จะได้รับ

การฝึกให้คุ้นเคยกบัสิง่แวดล้อมภายในบ้านและพฒันาไปสูค่วามคุ้นเคยกบัสภาพ แวดล้อมของโลก

ภายนอก  โดยฝึกการสงัเกตุและเคล่ือนไหวร่วมกบัทกัษะการใช้กล้ามเนือ้ตา่งๆ   ฝึกให้เดนิทางไปในท่ี

ตา่งๆ  กบัผู้ นําทาง  ฝึกหดัการใช้ไม้เท้าขาว เป็นต้น 

 1.4.2. ทกัษะการชว่ยเหลือตนเอง  เป็นทกัษะในการชว่ยเหลือตนเองอยา่งอิสระในการ

ทํากิจวตัรประจําวนั   ซึง่จะเป็นพืน้ฐานท่ีชว่ยให้เดก็สามารถชว่ยเหลือตนเองได้และไมเ่ป็นภาระของ

ผู้ อ่ืน 

 1.4.3  ทกัษะการใช้กล้ามเนือ้มดัใหญ่และมดัเลก็   ซึง่กล้ามเนือ้มดัใหญ่  เชน่  

กล้ามเนือ้  แขน  ขาและลําตวั  ท่ีจําเป็นตอ่พฒันาการการนัง่  คลาน  ยืน  เดนิ  ว่ิง  สว่นกล้ามเนือ้มดั

เล็ก  เชน่  กล้ามเนือ้นิว้มือ มือ  ซึง่ชว่ยในการหยิบ  จบั  ถือ  เป็นต้น 

 1.4.4  ทกัษะทางด้านภาษา  เป็นทกัษะท่ีจําเป็นเน่ืองจากเดก็ต้องใช้ภาษาในการ

ตดิตอ่ส่ือสารกบัผู้ อ่ืน  เดก็จะหดัพดูเองไมไ่ด้เร็วเทา่เดก็ปกต ิ เดก็จําเป็นต้องรู้จกัความสมัพนัธ์ของสิ่งท่ี

เดก็พดูกบัสิ่งท่ีได้ยินหรือสมัผสั  หากเดก็ได้รับการฝึกจะชว่ยให้เดก็ใช้ภาษาได้อยา่งถกูต้อง 
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 1.4.5  ทกัษะความสามารถทางการเรียนรู้  เดก็จะต้องได้รับการฝึกการใช้ประสาท

สมัผสัท่ีเหลืออยู ่คือ   การฟัง   การสมัผสั  การดมกลิ่น  การลิม้รส  ในการรับรู้สิ่งตา่งๆอยา่งมี

ประสิทธิภาพ  สว่นเดก็ท่ีมีการเห็นเหลืออยูก็่สง่เสริมให้ใช้สายตาให้เกิดประโยชน์สงูสดุในการเรียนรู้ 

 1.4.6  การเรียนรู้อกัษร เบรลล์ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ   เพ่ือนําไปสูก่ารเรียนใน

ระดบัท่ีสงูขึน้ 

 ความต้องการพเิศษ 

  บคุคลกลุม่นี ้ หากไมมี่ความพกิารซ้อนด้านสตปัิญญา  หรือด้านอ่ืนๆ  แทรกด้วย  

จะสามารถเรียนรู้ได้เทา่กบั  หรือใกล้เคียงกบัคนทั่ วไป  เพียงแตต้่องการความชว่ยเหลือพเิศษในด้าน

วสัด ุอปุกรณ์  และบริการอ่ืนเสริมบ้าง  ดงันี ้

             การบริการอ่ืนๆ  -  การสอนเสริม 

                                     -  การสอนอกัษรเบรลล์ 

                                    -  การฝึกสร้างความคุ้นเคยสภาพแวดล้อม และการ

เคล่ือนไหว 

            วสัดอุปุกรณ์     -   แวน่ตา /แวน่ขยาย ท่ีเหมาะสมกบัสายตา 

                             -  แผน่ และดนิสอ สําหรับคนตาบอด (Slate and Stylus) 

                                -  หนงัสืออกัษรเบรลล์ / หนงัสือเสียง / เดซ่ี(Desey) 

                               -  เคร่ืองอา่นหนงัสือ 

               -  เคร่ืองบนัทกึเสียง 

                        -  ลกูคดิ 

              -  ไม้เท้า    ฯลฯ  

    ส่ือสิง่อํานวยความสะดวกสําหรับบคุคลท่ีบกพร่องทางการเห็น 

 
ภาพประกอบ  1  เคร่ืองพิมพ์ดีดอกัษรเบรลล์ 
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  คือ  อปุกรณ์ผลิตส่ืออกัษรเบรลล์  ซึง่บคุคลท่ีบกพร่องทางการเหน็มีความจําเป็น  ต้อง

ใช้ในการพิมพ์เอกสาร  หรืองานตา่งๆ  เพ่ือจดบนัทกึข้อมลูลงบนกระดาษหรือแผน่พลาสตกิ 

 

 
ภาพประกอบ  2  กระดานหรือแผนรองเขียน  (Slate)  และดนิสอ  (Stylus) 

 

             คือ  อปุกรณ์พืน้ฐานของก ารเขียนอกัษรเบรลล์ด้วยมือ  เพ่ือใช้ในการจดบนัทกึข้อมลู

ตา่งๆ  และสามารถพกพาได้สะดวก  

  -   Slate  ลกัษณะเป็นแผน่ส่ีเหล่ียมผืนผ้าประกบกนั  มีรูเพ่ือการกดทําอกัษรนนู  

  -   Stylus  มีลกัษณะเป็นโลหะปลายแหลมมีด้ามจบักระชบัอุ้งมือ  เพ่ือกดเข้าไปรูบน   

Slate  

  

 
ภาพประกอบ  3  ไม้เท้าขาว 
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                คือ  อปุกรณ์ท่ีชว่ยนําทางคนตาบอดให้ไปในสถานท่ีตา่งๆ  ได้อยา่งอิสระและปลอดภยั   

ไม้เท้าขาวมีหลายลกัษณะ  เชน่  แบบพบัได ◌ ้ แบบพบัไมไ่ด้  ฯลฯ   

  

 
ภาพประกอบ  4  ลกูคดิ 

 

              คือ  อปุกรณ์ท่ีใช้เพ่ือชว่ยในการคํานวณสําหรับ  คนตาบอด  เชน่  บวก  ลบ  คณู  หาร  

ทศนิยม  รากท่ีสอง  ฯลฯ  

  กิจกรรมบําบดัในเดก็ตาบอด 

  เดก็พกิารทางสายตา มีความจําเป็นต้องได้รับการฝึกประสาทสมัผสัท่ีเหลืออยู ่ 

ได้แก่  การสมัผสัการได้ยิน  การดมกลิ่น  การชิมรส  ทดแทนการมองเห็นท่ีสญูเสียไป  ควรได้รับการฝึก

ใช้อวยัวะสว่นอ่ืน  เชน่  มือ  ห ู ในการรับรู้สิ่งตา่งๆรอบตวั  ซึง่จะเป็นประโยชน์ในการดํารงชีวิต

ประจําวนัและการเรียนรู้ทกัษะวิชาการตอ่ไป  วิธีการฝึกใช้ประสาทสมัผสั  มีดงันี ้ 

  การสมัผสั  เดก็ พกิารทางสายตา จะต้องได้รับการฝึกประสาทสมัผสัท่ีปลายนิว้

มากกวา่เดก็พิการประเภทอ่ืน  เพ่ือใช้ปลายนิว้ในการสมัผสัตวัอกัษรเบรลล์  ในการอา่นและเขียน  เดก็

พกิารทางสายตา ต้องเรียนรู้สิ่งตา่งๆ  ท่ีอยูร่อบตวั  โดยการสมัผสัจบัต้อง  เพ่ือเรียนรู้ลกัษ ณะและ

นํา้หนกัของสิ่งของ  ซึง่จะเป็นประโยชน์ในการทํากิจกรรมตา่งๆในชีวิตประจําวนั   เชน่  การสมัผสัแล้วรู้

วา่ร้อน  ยกสิง่ของแล้วหนกัต้องขอความชว่ยเหลือจากผู้ อ่ืน  

  การได้ยิน เดก็ พกิารทางสายตา ได้รับการฝึกฟังเสียงตา่งๆในชีวิตประจําวนั  รู้

แหลง่ท่ีมาของเสียง   ซึง่ เป็นประโยชน์ตอ่เดก็ตาบอดในการเคล่ือนไหวไปในท่ีตา่งๆ  โดยการเรียนรู้

เสียงของสิง่ตา่งๆท่ีอยูร่อบตวั ทําให้สามารถปฏิบตักิิจวตัรประจําวนัได้ด้วยตวัเอง  

  การดมกลิน่  เป็นการเตรียมความเดก็ พกิารทางสายตา ให้รู้จกัใช้จมกูดมกลิ่น  

เพ่ือใช้ประโยชน์ในการดํารงชีวิตประจําวนัและเพ่ือหลบหลีกอนัตรายตา่งๆ  จากการได้สญัญาณเตือน
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ภยัจากการได้กลิ่น  เชน่  กลิ่นแก๊สร่ัว   กลิ่นไฟไหม้  ควรใช้การดมกลิ่นเพ่ือป้องกนัอนัตรายจากการใช้

ลิน้ลิม้รสด้วย  เชน่  ไมช่ิมของท่ีมีกลิ่นบดูเนา่  ไมค่วรดมสิ่งตา่งๆ  ชดิจมกูเพราะอาจเป็นอนัตรายตอ่

ร่างกายได้  เชน่  การดมสารเคมีตา่งๆ  

  การชิมรส  เป็นการฝึกให้เดก็พกิารทางสายตา เกิดความเข้าใจในรสชาตขิองสิ่ง

ตา่งๆในชีวิตประจําวนั  ได้แก่  เปรีย้ว หวาน  เคม็  ขม  วา่สิ่งไหนกินได้และสิ่งไหนกินไมไ่ด้  ทําให้

สามารถหลีกเล่ียงอนัตรายจากการกินอาหารได้  

  นอกจากนี ้ นกักิจกรรมบําบดัจะให้การกระตุ้นพฒันาการแก่เดก็พกิารทางสายตา   โดย

อาศยัหลกัการของการผสมผสานการรับรู้ความรู้สกึ  (Sensory  Integration)  เพ่ือกระตุ้นระบบ

ประสาทสมัผสัท่ีเหลืออยู ่ชดเชยการรับรู้ทางสายตาท่ีสญูเสียไป  โดยใช้กิจกรรมกระตุ้นระบบประสาท 

3 ระบบพืน้ฐาน  ดงันี ้ 

 1.4.7  การกระตุ้นระบบประสาททรงตวัและการเคล่ือนไหว  (Vestibular)  ได้แก่  การ

ทรงตวัการทรงทา่  การเคล่ือนไหวแบบราบเรียบและในทิศทางตา่งๆ  เชน่  กิจกรรมการกระโดดแทมโพ

ลีน  การโยกบอล  การนัง่ชงิช้า  การกลิง้ตวั   เพ่ือเดก็พกิารทางสายตา สามารถนําไปใช้กบัทกัษะการ

เคล่ือนไหวและคุ้นเคยกบัสภาพแวดล้อม  (Orientation  and  Mobility  : O&M)  ตอ่ไป  

   1.4.8  การกระตุ้นระบบประสาทสมัผสั  (Tactile)  ได้แก่  การกระตุ้นระบบการรับรู้

ทางการสมัผสัตา่งๆ  ประกอบด้วยการกด  การเจบ็ปวด  การรับรู้อณุหภมูิ  ร้อน  –  เย็น  เชน่  กิจกรรม

อา่งบอล  การสมัผสัพืน้ผวิตา่งๆ  การกลิง้ตวับนพรม เป็นต้น 

 1.4.9  การกระตุ้นระบบประสาทกล้ามเนือ้  เอ็นและข้อตอ่   (Proprioceptive)  ได้แก่  

การกระตุ้นการทํางานของระบบกล้ามเนือ้  เอ็นและข้อตอ่ตา่งๆ   จะสง่ผลถึงการเคล่ือนไหวสหสมัพนัธ์  

ทําให้เกิดการเคล่ือนไหวท่ีราบเรียบ  มีประสิทธิภาพ  เชน่  การให้ทํากิจกรรมการยกของหนกั   การลาก  

ดงึ  ผลกั  ของท่ีมีนํา้หนกัมาก  การโหน  การปีนป่าย  การกระโดดเป็นต้น  

 ควรสง่เสริมให้เดก็ พกิารทางสายตา ชว่ยเหลือตนเองในการปฏิบตักิิจวตัรประจําวนั   

(ADL)  โดยคํานงึถึงระดบัความสามารถและความจําเป็นของเดก็พกิารทางสายตาแตล่ะคน  การเลือก

วสัดอุปุกรณ์เพ่ือลดขัน้ตอนท่ียุง่ยาก  รวมไปถึงการปรับสภาพสิง่แวดล้อม  การจดัสิง่อํานวยความ

สะดวกท่ีอยูอ่าศยัไมค่วรมีสิ่งกีดขวางการเคล่ือนไหว  ควรมีขอบเขตท่ีแนน่อนเพ่ือสร้างความไว้วางใจ

แก่เดก็  
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 ดงันัน้  การดแูลชว่ยเหลือเดก็ พิการทางสายตา  บคุคลในครอบครัวควรเข้าใจในสภาพ

ความพกิารของเดก็พกิารทางสายตาและให้การชว่ยเหลือเทา่ท่ีจําเป็น   เพ่ือฝึกให้เดก็พกิารทางสายตา

ได้มีโอกาสแสดงความสามารถและชว่ยเหลือตนเองในการปฏิบตักิิจวตัรประจําวนั  จะชว่ยให้เดก็ตา

บอดมีความรู้สกึเป็นอิสระ  เป็นตวัของตวัเองมีความภาคภมูิใจในตนเองสามารถดํารงชีวิตอยูใ่นสงัคม

ได้อยา่งเป็นสขุ 

 1.5  การเรียนรู้ของผู้พกิารทางสายตา 

  มนษุย์จะเรียนรู้ได้ต้องรับรู้สิ่งตา่ง ๆ  หรือข้อมลูจากประสาทสมัผสัหลายด้านท่ีสําคญั  

คือ  การรับรู้ด้วยการเห็น   แตสํ่าหรับผู้ ท่ี พกิารทางสายตา ได้สญูเสียก ารรับรู้สว่นนีไ้ปแล้วการรับรู้ท่ี

เหลืออยูจ่ะเป็นการรับรู้จากการฟัง การสมัผสั การดมกลิ่น และการชิมรส ดงันัน้ การจดัหาส่ือเพ่ือ

สนองตอบ ตอ่การรับรู้ดงักลา่วจงึเป็นหวัใจสําคญัท่ีจะทําให้เกิดการเรียนรู้ได้ดี  (เบญจา  ชลธาร์นนท์ .  

2530:  62) 

 1.5.1  สือ่สําหรับผู้พิการทางสายตา  ได้แก่ 

 1.5.1.1  ส่ือสําหรับเตรียมความพร้อมในการอา่น   -  เขียนอกัษรเบรลล์  ผู้ เรียนท่ีเข้า

เรียนในระดบัก่อนประถมศกึษาจะต้องได้รับการเตรียมความพร้อมหลาย ๆ  ด้าน  ท่ีสําคญัด้านหนึง่คือ  

การเตรียมความพร้อมเพ่ือการอา่น   -  เขียนอกัษร เบรลล์   การแยกควา มแตกตา่งระหวา่งผิวสมัผสัท่ี

หยาบ  -  ละเอียด การแยกตําแหนง่ซ้าย  -  ขวา  บน  -  ลา่ง  การแยกขนาดใหญ่   -  เล็ก  ส่ือเหลา่นีจ้ะ

เช่ือมโยงและมีความสมัพนัธ์กบัจดุ  และตําแหนง่ของอกัษร เบรลล์ตวัอยา่งของส่ือ เ ชน่  ลกูบดิ เบรลล์  

กระดานหมดุ กระดาษทรายท่ีมีความหยาบ  ความละเอียดแตกตา่งกนั  เนือ้ผ้าชนดิตา่งๆ  กระดมุเม็ด

เล็กๆ  เป็นต้น 

  1.5.1.2  ส่ือและอปุ กรณ์ในการอา่น  -   เขียนอกัษร เบรลล์   ได้แก่  แผน่รองเขียน  

(Slate)  และดนิสอ  (Stylus)  เคร่ืองพมิพ์ดีดอกัษรเบรลล์  (Brailler)  เป็นต้น 

  1.5.1.3  ส่ือการสอนคณิตศาสตร์ท่ีดั ดแปลงจากส่ือของบุ คคลทัว่ไป  เชน่  ไม้

บรรทดัเบรลล์  สายวดั  เคร่ืองชัง่   เส้นจํานวน  ลกูคดิ  เป็นต้น  สว่นสิง่อํานวยความสะดวกและส่ือใน

การเรียนเรขาคณิต ประกอบด้วย  วงเวียน  คร่ึงวงกลม   กระดานยาง   รูปทรงเรขาตา่ง ๆ  ส่ือเหลา่นีใ้ช้

ในการสร้างรูปเรขาท่ีเป็นเส้นนนู  โดยจะใช้กระดาษวางบนกระดานยางแล้วสร้างรูปบนกระดาษนัน้ 

เม่ือกลบัด้านของกระดาษเส้นนนูของรูปเรขาตา่ง ๆ  ก็จะปรากฏชดัเจน  นอกจากนีย้งัมีส่ือท่ีผลิตขึน้ใช้

เอง  เชน่  กระดานเรขา  หรือกระดานกราฟ  และกระดานแมเ่หล็ก  เป็นต้น 

  1.5.1.4  ส่ือภาพนนูท่ีใช้ประกอบการเรียน การสอนในกลุม่สาระการเรียนรู้   เชน่   

สงัคมศกึษา วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  เป็นต้น 
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  1.5.1.5  ส่ือท่ีเป็นของจริง   และของจําลองในวิชาตา่ง ๆ  เชน่  พืช  ผกั  สวนครัว   

ลกูโลก  สตัว์จําลอง  เป็นต้น 

  1.5.1.6  ส่ือประเภทหนงัสือเบรลล์ พจนานกุรมไทย  -  องักฤษ  ฉบบัอกัษรเบรลล์ 

  1.5.1.7  หนงัสืออกัษรตวัพิมพ์ขนาดใหญ่   (Large  Print)  สําหรับผู้ เรียนท่ีมีการเห็น

เลือนราง 

  1.5.1.8  ส่ือในกลุม่สาระการเรียนรู้สขุศกึษา   และพลศกึษา   เชน่  ลกูปิงปอง  และ

ลกูบอลทีมี่เสียง  เป็นต้น 

  1.5.1.9  ส่ือในการสอนภาษา   เชน่  เทป  อปุกรณ์ในห้องปฏิบตักิารทางภาษา  เป็น

ต้น 

  1.5.1.10  ส่ือสําหรับวิชาเฉพาะของผู้พกิารทางสายตา  เชน่  ไม้เท้าท่ีใช้ในการเรียนรู้   

การทําความคุ้นเคยสภาพแวดล้อมและการเคล่ือนไหว  (Orientation  &  Mobility)  และส่ือท่ีใช้ในการ

เรียนรู้ทกัษะในการดํารงชีวิตประจําวนั  (Activities  of  Daily  Living)  ได้แก่  อปุกรณ์ทํางานบ้าน   

งานเกษตร  งานชา่ง เป็นต้น 

  1.5.1.11  ส่ือในการสอนกลุม่สาระศลิปะในการสอนดนตรี  เชน่  เคร่ืองดนตรีไทย  

องักะลงุ เคร่ืองดนตรีสากล  เชน่  คีย์บอร์ด  แซกโซโฟน  เปียโน เมโลเดียน  ขลุย่ฝร่ัง  กีตาร์  กลอง  ซึง่

ผู้ เรียนได้เรียนเพ่ือ  ความสนุทรีย์ทางดนตรีและเป็นพืน้ฐานอาชีพท่ีดีตอ่ไป 

  1.5.1.12  ส่ือท่ีใช้ฟืน้ฟสูมรรถภาพทางการเห็นสําหรับบคุคลท่ีมีการเห็นเลือนราง   

เชน่  เลนส์ขยาย โทรทศัน์วงจรปิดขยายภาพ  (CCTV)  เคร่ืองถ่ายเอกสาร  เป็นต้น 

  1.5.1.13  เทคโนโลยีสารสนเทศและการ ส่ือสาร  (ICT)  สําหรับผู้พกิารทางสายตา  

ได้แก่ คอมพิวเตอร์ท่ีมีโปรแกรมอา่นจอภาพ  (Screen  Reader)  ร่วมกบัโปรแกรมการสงัเคราะห์เสียง   

(Speech Synthesizer)  หรือใช้โปรแกรมขยายจอภาพ  (Screen  Enlargement)  สําหรับผู้ เรียนท่ีมี

การเห็นเลือนราง โปรแกรมแปลอกัษ รจากอกัษรตวัพมิพ์เป็นอกัษร เบรลล์   (Braille  Translation  

Software)  เคร่ืองพิมพ์อปุกรณ์ เบรลล์อิเล็กทรอนิกส์   (Braille  Embosser)  หรือ  Braille  Printer  

เคร่ืองจดบนัทกึอกัษร เบรลล์อิเล็กทรอนิกส์  (Braille  Note  Taken)  เคร่ืองอา่นหนงัสือมลัตมีิเดีย

ระบบเดซี  เป็นต้น 

 1.5.2  ส่ือการเรียนการสอนเป็นประโยชน์สําหรับผู้พกิารทางสายตา  ดงันี ้

  1.5.2.1  ทําให้เกิดความคดิรวบยอด  (Concept)  ในเร่ืองตา่งๆ  ได้ถกูต้อง 

  1.5.2.2  ชว่ยสร้างจนิตภาพในสมอง  ทําให้เกิดความทรงจําท่ีดี 
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  1.5.2.3  ชว่ยเพิ่มประสิทธิภาพของการรับรู้ข้อมลู จากการฟังหรืออา่นให้ชดัเจนขึน้  

การสมัผสัในสิ่งท่ีเก่ียวข้องกบัการฟังหรืออา่นจากบทเรียน   เชน่เดียวกนักบับคุคลทัว่ไปท่ีใช้

ภาพประกอบ 

  1.5.2.4  ชว่ยให้เรียนรู้ในเร่ืองท่ีซบัซ้อนท่ีไมส่ามารถสมัผสัของจริงได้   เชน่  อวยัวะ

ภายในของร่างกายและระบบการทํางาน 

  1.5.2.5  ชว่ยให้มีความเข้าใจในบทเรียน  ทําให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ

สมัฤทธ์ิผลตาม จดุมุง่หมาย 

  1.5.2.6  ชว่ยกระตุ้นให้ผู้ เรียนท่ีตาบอด  และผู้ เรียนท่ีมีการเห็นเลือนราง  มีความใฝ่

รู้ใฝ่เรียนมากขึน้ 

  1.5.2.7   ชว่ยให้ผู้ เรียนมีประสบก ารณ์ ในการใช้ส่ือและอปุกรณ์ ตา่งๆ  เพ่ือเป็น

พืน้ฐานในการเรียนบทเรียนตอ่ไปท่ียากขึน้ตามลําดบั 

  1.5.2.8  ชว่ยฝึกประสาทการรับรู้ท่ีมีอยูใ่ห้มีประสิทธิภาพในการใช้งาน 

  1.5.2.9  ชว่ยให้ผู้พกิารทางสายตา  มีความเช่ือมัน่ในสิ่งท่ีตนได้เรียนรู้จากส่ือ  และ

อปุกรณ์ตา่งๆ  ซึง่สามารถถ่ายทอดและแลกเปล่ียนข้อมลูความคดิเห็นกบัผู้ อ่ืนได้อยา่งถกูต้อง 

  ดงันัน้ สถานศกึษาจงึควรจดัให้มีอปุกรณ์ท่ีใช้ในการผลิตส่ือ สําหรับบคุคลท่ีมีความ

บกพร่องทางการเหน็ตามความในมาตรา  (10)  วรรค   3  และมาตรา  60  แหง่พระราชบญัญตัิ

การศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ. 2542 เชน่  

   -   กระดาษต้นแบบ  (Master)  และกระดาษเบรลลอ่น 

   -   เคร่ืองอดัสําเนาภาพนนู  (Thermofrom  Duplicator) 

   -   เคร่ืองพมิพ์อกัษรเบรลล์ (Brailc  Printer) 

   -   เคร่ืองพมิพ์ดีดอกัษรเบรลล์  (Brailler) 

   -   เคร่ืองอดัสําเนาเทป  (Cassette  Duplicator) 

   -   เคร่ืองตดัตอ่และบนัทกึเทปแบบมาตรฐาน  (Mixer  Console) 

   -   เคร่ืองคอมพวิเตอร์  (Computer) 

  -   เคร่ืองถ่ายเอกสาร 

 ผู้ เรียนท่ีพกิารทางสายตาเรียนรู้โดยการฟังและการใช้ประสาทสมัผสัอ่ืน ๆ  ทัง้ท่ีเป็นการ

ใช้แบบแยกสว่น  และแบบบรูณาการ   เชน่   การอา่น- เขียน   ใช้การอา่นและเขียนอกัษร เบรลล์   

(Braille)  สว่นส่ือการเรียนรู้ใช้ส่ือท่ีสมัผสัได้  หรือส่ือท่ีมีเสียงประกอบ   เชน่  หนงัสือท่ีเป็นอกัษร เบรลล์  

ภาพนนู   ของจริง  ของจําลองส่ือเสียง   วีดทิศัน์   เป็นต้น   การส่ือสารด้วยภาษาเขียนกบับคุคลทัว่ไป   

ใช้การพิมพ์สมัผสัหรือคอมพวิเตอร์ท่ีมีโปรแกรมพิเศษชนิดตา่งๆ 
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 ผู้ เรียนท่ีเห็นเลือนรางสามารถใช้การเห็นท่ีเ หลืออยูร่่วมกบัประสาทสมัผสัอ่ืน ๆ  ข้อควร

สงัเกตของ ผู้ เรียนกลุม่นี ้  คือ  อาจก้มหน้าลงอา่น  หรือเขียนหนงัสือ  หรือยกหนงัสือขึน้ชิดหน้าขณะ

อา่น  การพจิารณาวา่ควรใช้อกัษรเบรลล์  หรืออกัษรตวัพิมพ์ขนาดใหญ่ หรือไม ่  ขึน้อยูก่บั

ความสามารถในการเห็นและ ประสิทธิภาพในการอา่น- เขียน  ทัง้นี ้ อาจพิจารณาให้ใช้ส่ือทัง้สองชนิด

ควบคูก่นัไปโดยความสมคัรใจของผู้ เรียน  สิ่งท่ีไมค่วรสนบัสนนุผู้ เรียนให้กระทําคือ  การอา่นอกัษร

เบรลล์ด้วยสายตา  สําหรับส่ือการเรียนรู้ท่ีใช้กบัผู้ เรี ยนเหลา่นี ้  สามารถใช้ส่ือเชน่เดียวกบับคุคลทัว่ไป  

เพียงแตเ่น้นให้ชดัเจน โดยใช้สีท่ีเข้มขึน้  โดยอกัษรตวัพมิพ์ขนาดใหญ่ขึน้และลกัษณะตวัอกัษรท่ีอา่น

งา่ย  บางคนมีความสามารถเขียนงานสง่ครูด้วยอกัษรตวัพมิพ์ขนาดใหญ่  แตอ่าจดไูมเ่รียบร้อยเพราะ

ข้อจํากดัทางการเห็น  อย่างไรก็ตาม  การเลือกใช้ส่ือชนดิเดียวกบัผู้ เรียนท่ีตาบอดอาจชว่ยเพิม่

ประสิทธิภาพในการเรียนรู้ให้ผู้ เรียนกลุม่นีด้้วยเชน่กนั 

จากการเรียนรู้ท่ีกลา่วข้างต้น สามารถนําวิธีการสอนตา่ง ๆ  มาประยกุต์ใช้ กบับคุคลท่ีมีความบกพร่อง

ทางการเห็นได้ ดงันี ้ 

  1.5.3  การสอนแบบใ ห้ผู้ เรียนปฏิบตัจิริง ซึง่ใช้มากในวิชางานบ้าน  เกษตร  พลศกึษา   

ขบัร้องดนตรี ศลิปะประดษิฐ์  ผู้ เรียนได้ลงมือปฏิบตัติามกระบวนการ  ซึง่ต้องสงัเกต  หรือรับรู้จากการ

ฟัง  และ  การสมัผสั   ปฏิบตัติามคําอธิบายภายใต้การแนะนําดแูลของครู  ปฏิบตัด้ิวยตนเอง   ฝึกจน

ชํานาญ  วิธีการสอนเชน่นี ้  ผู้พกิารทางสายตาจะได้รับประโยชน์มาก  เพราะได้มีประสบการณ์ในการ

ทํางานได้เปล่ียนอิริยาบทสอดคล้องกบัธรรมชาตขิองผู้ เรียนเหมาะสมกบัวยั ทําให้เรียนอยา่งมี

ความสขุ 

  1.5.4  การสอนแบบสาธิต  เชน่  การให้ผู้ สอนแสดงอากปักริยาในลกัษณะตา่ง ๆ  ให้

ผู้ เรียนได้เรียนรู้อยา่งเหมาะสม ทัง้ทา่ทางและตําแหนง่ท่ีถกูต้อง 

  1.5.5  การสอนแบบบรรยายประกอบส่ือประเภทตา่ง ๆ  เป็นการให้สาระการเรียนรู้ท่ี   

เป็นทฤษฎี หรือข้อเท็จจริง  ทัง้นี  ้ ผู้สอนอาจมีความจําเป็นต้องบรรยายเพิม่เตมิ  เพ่ือให้รายละเอียด  

ในสิง่ท่ีกลา่วถึง โดยเฉพาะภาพหรือสิ่งท่ีเป็นนามธรรม  หรือสิ่งท่ีเก่ียวข้องกบัเวลา และสถานท่ี 

           1.5.6  การสอนแบบแบง่กลุม่ทํางาน   เพ่ือให้ผู้ เรียนทกุคนมีสว่นร่วม   และทําหน้าท่ี

ตามท่ีได้รับมอบหมาย ฝึกการทํางานเป็นทีมและความสามคัคี  ควรให้ผู้ เรียนมีสว่นร่วมในกิจกรรม

ตา่งๆ  ให้มากท่ีสดุเทา่ท่ีจะทําได้ 

  1.5.7  การสอนแบบอภิปราย   เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้แสดงออกซึง่ความรู้  ความ

คดิเห็นเก่ียวกบัสาระการเรียนรู้และประสบการณ์ 
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  1.5.8  การสอนแบบสืบสวนสอบสวน  เพ่ือให้ผู้ เรียนใช้กระบวนการคดิอยา่งมี

วิจารณญาณควรเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนเข้าถึงข้อมู ลอยา่งชดัเจน  โดยใช้ส่ือทางเลือก   เหตกุารณ์  

บทบาทสมมต ิ และประสบการณ์ตรง 

  1.5.9  การสอนโดยตรง   เพ่ือบอกให้ผู้ เรียนทราบวา่จะเรียนอะไร   อยา่งไร  โดยให้มี

ความสมบรูณ์ชดัเจนของเนือ้หา  และกระบวนการ  เหมาะสําหรับบทเรียนท่ีซบัซ้อน   และกลุม่ผู้ เรียนท่ี

คอ่นข้างเรียนช้า 

  1.5.10  การสอนแบบผสมผสาน  เป็นการสอนท่ีใช้หลาย ๆ  วิธีมาผสมผสานกนัเพ่ือให้

ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้มากท่ีสดุ   ซึง่เป็นวิธีท่ีเหมาะสมกบัผู้ เรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเห็นมากท่ีสดุ   

อยา่งไรก็ตามไมว่า่ครูจะสอนด้วยวิธีใดดงักลา่ว  ควรมีข้อพจิารณา  ดงันี ้

  -   สอนอยา่งไร / อะไรท่ีเหมาะกบัความต้องการจําเป็นพเิศษของผู้ เรียนมากท่ีสดุ 

  -   สอนอะไรท่ีทําให้สามารถพฒันาทกัษะของผู้ เรียนได้หลายด้านท่ีสดุ 

  ในการจดัการเรียนรู้ให้แก่บคุคลท่ี มี พกิารทางสายตาดเูหมือนจะยุง่ยากแตแ่ท้จริงแล้ว  

ผู้พกิารทางสายตาสามารถเรียนตามห ลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐานได้   เชน่เดียวกบับคุคลทัว่ไป   เพียง

ปรับเปล่ียนวิธีสอน  หรือวิธีจดัการเรียนรู้และส่ือให้เหมาะสมกบัสภาพความพกิารเทา่นัน้  ทัง้นีเ้พราะ

บคุคลท่ีมีพกิารทางสายตาสว่นมากมีความสามารถทางสมอง  สตปัิญญา  เชน่เดียวกบับคุคลทัว่ไป 

วิธีจดัการเรียนรู้ในแตล่ะกลุม่สาระโดยสงัเขป คือ 

  1.5.11  ภาษาไทย  สามารถสอนสาระตา่ง ๆ  เชน่เดียวกบับคุคลทัว่ไป  แตใ่ช้การอา่น-

เขียนอกัษรเบรลล์แทนการใช้อกัษรตวัพิมพ์  การจดัการเรียนรู้วิชาภาษาไทยจงึเร่ิมเชน่เดียวกบับคุคล

ทั่วไป  เม่ืออา่น-เขียนอกัษรเบร ล์ลได้แล้วก็จะใช้เป็ นส่ือสําคญัในการเรียนรู้  การเรียนสาระอ่ืน ๆ  ก็จะ

งา่ยขึน้  ดงันัน้ครูควรเรียนรู้อกัษร เบรลล์เชน่กนั  ผู้ เรียนจะอา่นอกัษรเบรลล์โดยใช้นิว้สมัผสั  สว่นการ

เขียนอกัษรเบรลล์จะใช้สเลท  (Slate)  หรือแผน่รองเขียนและสไตลสั  (Stylus)  หรือดนิสอ   อาจใช้

เคร่ืองพมิพ์ดีดอั กษรเบรลล์  (Brailler) ในการทํางานหรือการบ้านให้ครู  อาจใช้เคร่ืองพมิพ์ดีดสมัผสั  

หรือคอมพิวเตอร์ท่ีมีโปรแกรมอา่นจอภาพ (Screen  Reader)  ร่วมกบัโปรแกรมการสงัเคราะห์เสียง  

(Speech  Synthesizer)  หรือใช้โปรแกรมขยายจอภาพ   (Screen  Enlargement)  สําหรับผู้ เรียนท่ี

เห็นเลือนราง  ครูอาจพมิพ์อกัษรเบรลล์ด้วยเคร่ืองพมิพ์ดีดอกัษรเบรลล์ในการพิมพ์โจทย์การบ้าน   หรือ

เอกสารตา่ง ๆ  หรือครูพิมพ์ด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์แล้วใช้โปรแกรมแปล   Braille  เป็นอกัษร เบรลล์  

สิ่งพิมพ์ด้วยเคร่ืองพิมพ์ เบรลล์  (Braille  Printer  หรือ  Braille Embosser)  และในขณะท่ีครูเขียน

กระดานให้ครูอา่น  ออกเสียงให้ผู้พกิารทางสายตาได้ยินด้วย  หรือควรแจกเอกสารการเรียนลว่งหน้า   

หรือจดัอาสาสมคัร  ชว่ยอา่นข้อความบนกระดานให้ 
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  1.5.12  คณิตศาสตร์  สอนเคร่ืองหมายตา่ง ๆ  ทางคณิตศาสตร์ ท่ีเป็นอกัษร เบรลล์  ใน

เดก็เลก็ใช้การส อนแบบรูปธรรมไปสูน่ามธรรมเป็นหลกัให้ใช้ลกูคดิชว่ย  สว่นการสอนเรขาคณิต

สามารถใช้เคร่ืองมือเรขาคณิตท่ีทําพเิศษสําหรับผู้พกิารทางสายตา  เชน่  วงเวียนท่ีมีปลายเป็นลกูกลิง้

ไม้บรรทดัท่ีมีสเกลนนู กระดานยางเพ่ือสร้างลายเส้นนนู   กระดานแมเ่หล็กอเนกประสงค์  กระดาน

กราฟ  สว่นการเรียนคณิตศาสตร์ชัน้สงูก็มีสญัลกัษณ์เบรลล์ในทกุแขนงวิชา 

  1.5.13  งานศลิปะประดษิฐ์  การสอน   การมีใบงาน  ต้องบอกขัน้ตอนละเอียดชดัเจน  

ใช้คําท่ี เข้าใจงา่ย  และมีความแมน่ยํา  มีตวัอยา่งสําเร็จในแตล่ะขัน้ตอนฝึกให้ผู้ เรียนทํางานได้เอง

ตัง้แตเ่ร่ิมต้นจนจบ 

  1.5.14  การงานอาชีพและเทคโนโลยี  งานเกษตร  งานชา่ง  งานบ้าน  การสอนควรใช้

การวิเคราะห์งานและสํารวจวา่ผู้ เรียนทําได้ในจดุไหนให้ผู้ เรียนลองทําด ู  บรรยายและให้ทําสาธิต  แล้ว

ให้ทําปรับปรุงแก้ไข  และฝึกให้เป็นนิสยั   (ทัง้นีอ้าจใช้เทคนิควิธีท่ีแตกตา่งจากบคุคลทัว่ไป  เพ่ือ

บรรลผุลเดียวกนั )  ในการสอนด้านเทคโนโลยีเพ่ือให้ผู้ เรียนพฒันาเตม็ตามศกัยภาพ  ควรจดัให้มี

เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมเพ่ือสืบค้นและมีข้อมลู   เชน่  โปรแกรมอา่นจอภาพ   (Screen  Reading)  และ

โปรแกรมสงัเคราะห์เสียงพดู  เป็นต้น 

  1.5.15  วิทยาศาสตร์ บคุคลท่ีมีความบกพร่องทางการเห็นสามารถเรียนรู้และฝึกปฏิบตัิ

ในการทดลองได้  เชน่เดียวกบับคุคลทัว่ไป   โดยครูชว่ยผู้ เรียนให้รู้จกัอปุกรณ์ในการทดลอง   ขัน้ตอน

วิธีดําเนินการ และผลการทดลอง  ทัง้นีผู้้ เรียนจะได้ประโยชน์มากจากการปฏิบตังิานเป็นกลุม่ 

  1.5.16  สงัคม  ศาสนาและวฒันธรรม  เพ่ือให้ ผู้พกิาร ทางสายตาได้เรียนรู้อยา่ง

เหมาะสมในบางสาระผู้สอนควรปรับ  หรือจดัหาส่ือท่ีบคุคลสามารถรับรู้ และเข้าใจได้  เชน่  แผนท่ีนนู  

หุน่จําลอง  การจดัสภาพจําลอง  หรือนําไปศกึษาในสถานท่ีจริง  เป็นต้น 

  1.5.17  สขุศกึษา และพลศกึษา  ควรให้ผู้พกิารทางสายตาได้ร่วมกิจกร รมมากท่ีสดุ  

หากกิจกรรมใดไมส่ามารถมีสว่นร่วมได้  ควรจดักิจกรรมทางเลือกท่ีหลากหลายให้เหมาะสมกั บ

จดุประสงค์การเรียนรู้ 

  1.5.18  ภาษาตา่งประเทศ  การสอนภาษาตา่งประเทศควรใช้ส่ือท่ีเหมาะสมกบัการ

เรียนรู้ทัง้  ส่ือเสียง  ส่ือท่ีเป็นรูปธรรม  ส่ือภาพนนูในบทเรียน  และใช้คําบรรยายภาพแทนภาพ   และใช้

วิธีเชน่เดียวกนัในการประเมินผลด้วย 

 1.6  ปฏสัิมพันธ์ทางสังคม 

      ปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคม  หมายถึง  พฤตกิรรมท่ีบคุคลต้องตดิตอ่กบัผู้ อ่ืน  แล้วมีผลทําให้

ตา่งฝ่ายก็มีอิทธิพลตอ่กนัและกนั  เชน่  มีการหนัเข้าคบหากนัหรือมีการปลีกตวัออกจา กกนั  มีการ

ชว่ยเหลือหรือกลัน่แกล้งกนั  และยงัหมายถึง  พฤตกิรรมท่ีเกิดจากการกระทําร่วมกนัของบคุคลอนั



27 

กระทําหรือแสดงออกท่ีมีสว่นเก่ียวข้องกบัผู้ อ่ืน  หรือมีสาเหตมุาจากผู้ อ่ืนหรือสง่ผลไปกระทบผู้ อ่ืน  

(วลัลภา  อิสรียวงศ์,  2529) 

   พฤตกิรรมทางสงัคมท่ีเกิดขึน้อนัเ น่ืองมาจากมีปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งกนั  จะมีลกัษณะ

ดงันี ้

    1.  การพึง่พาซึง่กนัและกนั 

    2.  การร่วมมือและการแขง่ขนั 

    3.  การขดัแย้งและการตอ่รอง 

  วยัเดก็ตอนต้น  ในชว่งแรกเดก็จะมีปฏิสมัพนัธ์เฉพาะกบัพอ่แมแ่ละญาตพ่ีิน้องท่ีใกล้ชิด  

เม่ือเดก็เร่ิมใช้ชีวิตในโรงเรียนซึง่เป็นสงัคมท่ีต้องพบปะกบัผู้คนมากมาย  เดก็จงึควรเรียนรู้ในการสร้าง

ปฏิสมัพนัธ์ท่ีดีกบับคุคลอ่ืน  การอยูร่่วมกบัผู้ อ่ืน  ซึง่ในด้านการมีปฏิสมัพนัธ์ในลกัษณะท่ีมีสว่นร่วมกบั

เพ่ือนในระดบัอนบุาล  นกัการศกึษาปฐมวยัมุง่ความสนใจไปท่ีการเลน่ของเดก็ซึง่เป็นธ รรมชาตขิอง

เดก็วยันี ้ โดยพาร์เทน  (Parten,  1920)  ได้ศกึษาถึงการมีสว่นร่วมทางสงัคมของเดก็ในระดบัอนบุาล  

ผลการศกึษาพาร์เทนได้กําหนดและแบง่การมีสว่นร่วมในด้านการเลน่เป็นขัน้ตา่งๆ  ได้  6  ขัน้  ดงันี ้

   1.  ขัน้นิ่งเฉย  (unoccupied  behavior)  เดก็จะไมร่่วมเลน่กบัเพ่ือนข้างๆ  สนใจสิ่งๆ  

เดียว  เดก็จะตดิครูและเดนิไปรอบๆ  ห้อง 

   2.  ขัน้เฝ้ามองด ู (onlooker  behavior)  เดก็จะเฝ้าดเูพ่ือนทํางานและอาจจะพดูคยุ

ด้วย  แตไ่มร่่วมหรือมีปฏิสมัพนัธ์ทางด้านร่างกายตอ่กนั 

   3.  ขัน้เลน่คนเดียว  (solitary  behavior)  เดก็จะเลน่กิจกรรมตามลําพงัคนเดียว  ไม่

เลน่กบัผู้ อ่ืน 

   4.  ขัน้เลน่คู่ขนาน  (parallel  activity)  เดก็จะตา่งคนตา่งเลน่  เลน่ของเลน่ร่วมกบัคน

อ่ืนโดยนัง่เลน่ใกล้ๆ  กนัแตไ่มเ่ลน่ร่วมกนั 

   5.  ขัน้เลน่โดยสมัพนัธ์กบัเพ่ือน  (associative  play)  เดก็จะเลน่กบัเพ่ือนโ ดยใช้ของ

เลน่ร่วมกนั  และมีการสนทนากนั  แตย่งัตดิกบัความคดิของตนเอง 

   6.  ขัน้เลน่โดยให้ความร่วมมือกบัเพ่ือน  (cooperative  play)  เดก็จะเลน่อยา่งมี

จดุมุง่หมายร่วมกนั  และสมาชกิกลุม่จะเลน่ไปตามบทบาทท่ีได้รับตา่งกนั 

 มกัพบวา่  การมีสว่นร่วมทางสงัคมในด้านดาร เลน่ของเดก็จะสมัพนัธ์กบัระดบัอาย ุ โดยท่ี

เดก็ท่ีมีอายมุากกขึน้ก็จะมีลกัษณะการเลน่ท่ีมีความซบัซ้อนมากขึน้ด้วย  นอ กจากนีก้ารท่ีเดก็มีสว่น

ร่วมทางด้านสงัคมยงัชว่ยสง่เสริมพฒันาการด้านตา่งๆ  ของเดก็ให้ดียิง่ขึน้  โดยเฉพาะสง่เสริมให้เดก็มี

ความรู้สกึท่ีดีตอ่ตนเอง  และเรียนรู้ท่ีจะอยูร่่วมกบัผู้ อ่ืนอยา่งมีความสขุ 

   1.6.1  ปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมของเดก็พกิารทางสายตา 
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   ในชว่งแรกของชีวิต  เดก็เล็กจะมีปฏิสมัพนัธ์ท่ีแนน่แฟ้นกบัคนในครอบครัว  เดก็พิการ

ทางสายตาก็เชน่กนั  ย่ิงการท่ีเดก็มีความบกพร่องดงักลา่วแล้ว  พอ่แมบ่คุคลใกล้ ชิดยอ่มมีบทบาทสงู

เป็นพิเศษในการพฒันาด้านตา่งๆ  ของเดก็  ปฏิสมัพนัธ์ในครอบครัวของเดก็พิการทางสายตาจงึมกั

เป็นไปในทางบวกสงู  และมีความสมัพนัธ์กนัอยา่งใกล้ชิด  อบอุน่  จนเม่ือเดก็เข้าโรงเรียนอนัได้แก่  

โรงเรียนสอนคนตาบอดซึง่รับทัง้เดก็ไป- กลบัและการรับเดก็อยู่ ประจํา  การเข้าโรงเรียนนีทํ้าให้เดก็

พกิารทางสายตาได้มีโอกาสได้พบปะกบับคุคลอ่ืนมากขึน้  ทัง้เพ่ือนท่ีพกิารทางสายตาด้วยกนั  คณุครู  

พ่ีเลีย้ง  รวมทัง้บคุคลภายนอกท่ีมกัจะมีการเข้ามาจดักิจกิจกรรมในโรงเรียนอยูเ่สมอ  ทําให้เดก็อาจมี

ความสมัพนัธ์ท่ีหา่งกบัพอ่แมอ่อกไป  โดยเฉพาะในเดก็ท่ีต้องอยูป่ระจํา  ในขณะท่ีเดก็ไป- กลบัจะยงัคง

ใกล้ชดิกบัพอ่แมอ่ยู ่

 จาการสมัภาษณ์คณุครู  ผู้ปกครองและการสงัเกตการณ์ในชว่งระหวา่งวนัท่ี  1 – 24  

สิงหาคม  2555  ซึง่เป็นอยูใ่นภาคเรียนท่ี  1  พบวา่การท่ีเดก็อยูป่ระจําหรือไป- กลบันัน้  เป็นปัจจยัหนึ่ ง

ท่ีสง่ผลตอ่การพฒันาการทางสงัคมของเดก็ท่ีตา่งกนั  กลา่วคือ  เดก็ท่ีอยูป่ระจําจะมีความสนิทสนมกบั

เพ่ือน  คณุครู  และพ่ีเลีย้งซึง่เป็นบคุคลนอกเหนือจากคนในครอบครัวมากกวา่เดก็ไป- กลบั  รวมทัง้จะ

สามารถสงัเกตเหน็ได้ชดักวา่ เดก็ท่ีอยูป่ระจําจะมีการเคล่ือนไหวคลอ่งแคล่ วเป็นอิสระกวา่  อนัอาจ

เน่ืองมาจากวา่ทางโรงเรียนปลอ่ยให้เดก็มีปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมกบัเพ่ือนได้เลน่เคล่ือนไหวร่างกาย  ได้

พดูคยุส่ือภาษากนั  ในขณะท่ีเดก็ท่ีอยูก่บัพอ่แม ่ (ไป-กลบั)  จะมีปฏิสมัพนัธ์ในวงแคบและจํากดัแตจ่ะ

ลกึซึง้กวา่  และเดก็จะมีโอกาสได้เลน่กบัเดก็ท่ีตาปกตมิากกวา่เดก็ท่ีอยูป่ระจําซึง่มกัจะเลน่แตก่บัเพ่ือน

ท่ีพกิารทางสายตาด้วยกนั 

  อยา่งไรก็ตาม  พบวา่การมีปฏิสมัพนัธ์กนัระหวา่งเดก็พกิารทางสายตากบัเดก็ท่ีตาปกติ

นัน้ไมค่อ่ยราบร่ืนนกั  อนัเน่ืองมาจากข้อจํากดัในการมองเหน็ของเดก็พกิารทางสายตา  ทําให้การทํา

กิจกรรมร่วมกนัคอ่นข้างตดิขดั  เชน่  เม่ือเดก็ตาปกตโิยนลกูบอลให้เดก็ตาบอดแล้วเดก็ตาบอดไมรั่บ  

เน่ืองจากไมไ่ด้บอกก่อน  หรือเลน่แขง่รถบงัคบักนัแล้วรถของเดก็ตาบอดมกัจะชนรถของเดก็คนอ่ืน

ตลอดเป็นต้น  สง่ผลให้เดก็จาปกตไิมเ่ข้าใจธรรมชาตขิองเดก็ตาบอดหรือไมท่ราบวิธีการเล่ นกบัเดก็ตา

บอดนัน้เกิดความรําคาญและเบ่ือหนา่ย  ไมอ่ยากเลน่ด้วย  เดก็อาจเลน่ด้วยกนัสกัพกัแตเ่ลน่ได้ไมน่าน

ก็จะเบ่ือท่ีจะเลน่กบัเดก็ตาบอด  หรือการเลน่ท่ีต้องอาศยัความร่วมมือกนั  มีปฏิสมัพนัธ์ในเชิงลกึก็จะ

เป็นไปได้ยาก  ทําให้เดก็ตาบอดมีโอกาสคอ่น ข้างน้อยในการมีสงั คมท่ีกว้างขึน้กบัเดก็ในวยัเดียวกนัท่ี

ตาปกต ิ แตท่ัง้นีห้ากเป็นเดก็ท่ีเข้าใจและรู้วิธีการเลน่ด้วย  ก็จะสามารถเลน่อยา่งเกือ้กลูกนัได้ดี  

สําหรับบางครอบครัว  ด้วยความเป็นหว่งลกูท่ีสายตาพกิาร  เกรงวา่ลกูจะถกูเพ่ือนล้อหรือได้รับ

อนัตราย  จงึให้ลกูอยูแ่ตใ่นบ้าน  ทําให้เดก็ขาดการมีปฏิสมัพนัธ์กบับคุคลอ่ืนไป 
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  โดยทัว่ไปแล้ว  ปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมระหวา่งกนัของเดก็พิการทางสายตาจะเหมือนกบั

เดก็ปกต ิ กลา่วคือ  เดก็มีเพ่ือนสนิท  ชอบเลน่เป็นกลุม่  เหมือนเดก็ทัว่ไป  และด้วยการท่ีมี

บคุคลภายนอกเข้ามาทํากิจกรรมบอ่ย  เดก็จงึคอ่นข้างส นิทกบัคนง่าย  หากได้พดูคยุกนัสกัพกั  แตก็่มี

เดก็บางรายท่ีมีปัญหาเชน่กนั  ท่ีมกัอยูค่นเดียว  ไมค่อ่ยเลน่กบัเพ่ือน  ซึง่อาจเน่ืองมาจากหลายปัจจยั  

เชน่  มีความรู้สกึไมดี่ตอ่ตนเอง  ตดิพอ่แม ่ ไมไ่ว้วางใจผู้ อ่ืน  เป็นต้น     

 1.7  การเล่นของเดก็ตาบอด 

   1.7.1  ความหมายของการเลน่   

   จากทฤษฎีการเลน่ของเดก็และจากการวิจยัเก่ียวกบัพฒันาการทางด้านพฤตกิรรมของ

เดก็แสดงให้เห็นถึงความหมายของการเลน่ในหลายๆ  ลกัษณะ  ดงันี ้

   1.  การเลน่เป็นการใช้พลงังานสว่นเกินของเดก็  เพ่ือการเจริญเตบิโต 

   2.  การเลน่เป็นการฝึกฝนทกัษะต่ างๆ  ท่ีจําเป็นตอ่การดําเนินชีวิต  เพ่ือเตรียมตวั

สําหรับอนาคต 

   3.  การเลน่เป็นการนําเอากิจกรรมตา่งๆ  ของบรรพบรุุษออกมาแสดง  และเป็นการ

กระทําตามวิถีชีวิตท่ีคนรุ่นเก่าเคยกระทํามา 

   4.  การเลน่เป็นการลองผดิลองถกูด้วยความอยากรู้อยากเหน็ในด้านสมัผสัทัง้ห้า  อนั

ได้แก่  การเห็น  การฟัง  การดม  การลิม้รส  และการสมัผสั 

   5.  การเลน่เป็นการปรับตวัเพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัสิง่แวดล้อม 

   6.  การเลน่เป็นกิจกรรมท่ีเดก็ได้แสดงออกเพ่ือพฒันาด้านร่างกาย  อารมณ์  สงัคม  

และสตปัิญญา  รวมทัง้การพยายามปรับตวัให้เข้ากบัเพ่ือนๆ  ในสงัคม 

   7.  การเลน่เป็นแนวทางการแสดงออกทางอารมณ์ท่ีเดก็รู้สกึวา่ปลอดภยั  และเป็นท่ี

ยอมรับโดยไมมี่ใครกลา่ววา่ 

   8.  การเลน่เป็นกิจกรรมใดก็ได้ท่ีก่อให้เกิดความสนกุสนานเพลิดเพลิน  ผอ่นคลาย

ความตงึเครียด  และเป็นการพกัผอ่นไปในตวั 

   1.7.2  การจําแนกประเภทเกม 

   เกม  เป็นกิจกรรมซึง่มีกตกิาบงัคบัอยู ่ ซึง่ใช้เป็นวิธีประเมินความสําเร็จในการเลน่เกม

ของผู้ เลน่ได้  อาจมีกฎกตกิาไมแ่นน่อน  และเป็นการแขง่ขนัหรือไมเ่ป็นการแขง่ขนัก็ได้ 

   อาจจําแนกประเภทเกมตามเกณฑ์ตา่งๆ  ได้ดงันี ้

    วิธีท่ี  1  จําแนกตามจํานวนผู้ เลน่ 
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      1.  เกมท่ีเลน่ครัง้ละ  1  คน  ผู้ เลน่เลน่คนเดียว  โดยปฏิบตัติามคําแนะนําใน

การเลน่  ถ้าผู้ เลน่สามารถเลน่ได้ตามคําแนะนําหรือกตกิาท่ีกําหนดไว้  แสดงวา่ประสบความสําเร็จ ใน

การเลน่เกมนัน้ๆ  เป็นการแขง่ขนักบัตนเอง  เชน่  เกม  Puzzle  ตา่งๆ  

     2.  เกมท่ีเล่นครัง้ละ  2  คน  มกัจะมีการแขง่ขนั  มีกตกิากําหนดผู้แพ้และผู้

ชนะอยา่งชดัเจน  ซึง่อาจใช้เกมชนิดเดียวกบัท่ีเลน่  1  คนมาเลน่  แตกํ่าหนดให้มีการแขง่ขนั  โดยใช้

เง่ือนไข  เชน่  ทําได้รวดเร็วกวา่  หรือได้แต้มมมากกวา่เป็นผู้ชนะเป็นต้น  ทัง้นี ้ บางเกมอาจไมมี่การ

แขง่ขนั  แตเ่ป็นการร่วมกนัทํากิจกรรมให้สําเร็จ 

     3.  เกมท่ีเลน่เป็นกลุม่  มีผู้ เลน่ครัง้ละมากกวา่  2  คนขึน้ไป  อาจมีการแพ้

ชนะเป็นรายบคุคลหรือแพ้ชนะเป็นทีมก็ได้  ในการเลน่เกมประเภทนีอ้าจใช้ตวัผู้ เลน่เป็นสว่นประกอบ

ของเกม  หรือใช้ตวัของเลน่มาเลน่เป็นเกม 

    วิธีท่ี  2  จําแนกตามลกัษณะของการเลน่ 

      1.  เกมท่ีให้ผู้ เลน่แสดงบทบาท  มีกตกิาท่ีชดัเจน  และเป็นการเลน่เลียนแบบ

สถานการณ์ท่ีอาจเกิดขึน้จริงในชีวิตประจําวนั  อาจเรียกเกมประเภทนีว้า่  เกมสถานกา รณ์จําลองหรือ

เกมบทบาทสมมต ิ ใช้ได้ผลดีกบัการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมและบท บาทหน้าท่ี  เชน่  เกมตํารวจกบัผู้ ร้าย  

เกมพอ่  แม ่ ลกู  เป็นต้น 

      2.  เกมท่ีเลน่โดยมีของเลน่เป็นอปุกรณ์  ผู้ เลน่จะเลน่ของเลน่ตามคําแนะนํา

ในการเลน่และกตกิา  ซึง่จะสามารถประเมินผลสําเร็จของผู้ เลน่ได้  อาจมีการแขง่ขนัหรือไมมี่ก็ได้  แต่

จะต้องมีการประเมินผลสํา เร็จของผู้ เลน่  ถ้าผู้ เลน่สามารถเลน่ได้ตามคําแนะนําในการ เลน่  ถือวา่

ประสบความสําเร็จ   

  ทัง้นี ้ เกมบางเกมก็มีลกัษณะเป็นเกมบทบาทสมมติ ท่ีใช้ของเลน่เป็นอปุกรณ์ในการเลน่

เชน่กนั 

  เกมประเภทตา่งๆ  มีลกัษณะร่วมหรือลกัษณะเฉพาะท่ีคล้ายกนั  ดงันี ้

   1.  มุง่ให้เกิดความสนกุสนานเพลิดเพลิน  พงึพอใจ 

   2.  บคุคลทกุเพศทกุวยัสามารถเลน่ได้  และมีโอกาสได้ร่วมเลน่ 

   3.  สง่เสริมการเป็นผู้ นําและผู้ตามท่ีดี 

   4.  ใช้เวลาในการเลน่ไมม่ากนกั  และเวลาในการเลน่ไมแ่นน่อน 

   5.  มีวตัถปุระสงค์ในการเลน่ 

   6.  มีกฎกตกิาในการเลน่ไมม่ากนกั  และเวลาในการเลน่ไมแ่นน่อน 

   7.  ไมต้่องอาศยัทกัษะการเลน่ท่ียาก 
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   8.  กฎกตกิา  จํานวนผู้ เลน่  สถานท่ี  และอปุกรณ์ท่ีใช้ประกอบการเลน่  สามารถ

เปล่ียนแปลงให้เหมาะสมกบัความสามารถ  ความสนใจ  และความต้องการของผู้ เลน่ 

   9.  มีลกัษณะเป็นการท้าทาย  ทําให้ผู้ เลน่อยากเลน่และสนกุสนาน 

  1.7.3  การเลน่ของเดก็พกิารทางสายตา 

   ปัจจยัในด้านการเลน่ของเดก็พกิารทางสายตาท่ีนํามาพจิารณาในการออกแบบ  ได้แก่ 

   1.7.3.1  โอกาสและชว่งเวลาในการเลน่ 

   สําหรับโอกาสในการเลน่เม่ือเดก็อยูใ่นโรงเรียนซึง่ได้แก่  โรงเรียนสอนคนตาบอด

กรุงเทพนัน้  อาจแบง่ได้เป็น 

    -   การเลน่ในห้องเรียน  ในชัน้อนบุาล  การเรียนการสอนจะเป็นแบบ เรียนปน

เลน่  เดก็จงึมีโอกาสได้เลน่ในชัว่โมงเรียน  ซึง่มกัจะเป็นของเลน่เพ่ือการศกึษา  (Educational  Toy)  ท่ี

ครูผู้สอนใช้เป็นส่ือการสอนไปด้วยในตวั 

    -   การเลน่นนัทนาการ  เป็นการทํากิจกรรมร่วมกนั  การแขง่กีฬาสี  หรือเป็น

กิจกรรมในชัว่โมงพลศกึษา  เดก็มีโอกาสได้เลน่ร่วมมือกบัเพ่ือน  เลน่เป็นทีม  ซึง่มีครูผู้สอนคอยชว่ย

ควบคมุการทํากิจกรรมอยู ่ มกัมุง่เน้นจดุประสงค์เพ่ือการเสริมทกัษะ  การใช้กล้ามเนือ้มือ  และการทํา

กิจกรรมร่วมกบัผู้ อ่ืน 

    -   การเลน่อิสระ  เป็นการเลน่ในชว่งเวลาวา่งของเดก็  ได้แก่  ชว่งก่อนเข้าเรียน  

ชว่งพกักลางวนัหลงัทางอาหารเสร็จ  และชว่งหลงัเลกิเรียน  ซึง่เป็นเวลาท่ีคอ่นข้างจํากดั  เดก็มกัจะ

เลน่กนัโดยไมใ่ช้ของเลน่  เชน่  ว่ิงไลจ่บั  ตบมือร้องเพลง  จบักลุม่คยุกนั  หรือไปเลน่ในสนามเดก็เลน่ 

    สําหรับโอกาสในการเลน่เม่ืออยูท่ี่บ้านจะอิสระกวา่  ไมค่อ่ยมีข้อจํากดัด้าน

เวลาและสถานท่ี  รวมทัง้มีโอกาสในการได้เลน่กบัพ่ีน้องหรือเพ่ือนท่ีตาปกตด้ิวย 

   1.7.3.2  พฤตกิรรมการเลน่ของเดก็พกิารทางสายตา 

    จากการสงัเกตการณ์พฤตกิรรมของเด็กพกิารทางสายตาท่ีโรงเรียนสอนคนตา

บอดกรุงเทพ  รวมทัง้การสมัภาษณ์ครูผู้สอนและผู้ปกครองของเดก็ในชว่งระหวา่งวนัท่ี  1 – 24  

สิงหาคม  2555  พบวา่เดก็มีพฤตกิรรมการเลน่  ดงันี ้

    1.  พฤตกิรรมการเลน่กบัเพ่ือน 

     -   เดก็มกัมีเพ่ือนสนิท  ไปไหนมาไหนกนัเป็นคู ่ และชอบเลน่เป็นกลุม่ 

     -   เวลาเลน่  เดก็จะกระโดดโลดเต้น  หรือบางคนก็ว่ิงไปมา  เชน่เดียวกบั

เดก็ตาปกต ิ แตเ่ดก็บางคนก็เคล่ือนไหวอยา่งช้าๆ 

     -   ในการเลน่ด้วยกนักบัเพ่ือน  เชน่  การเลน่ไลจ่บั  เดก็พิการทางสายตา

จะทราบตําแหนง่ของเพ่ือนได้จากเสียง 
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     -   เดก็ร่วมเลน่ของเลน่ชิน้เดียวกนัได้  แตม่กัไมเ่กิน  2  คน  และเลน่ได้ไม่

นา  เพราะจะเกิดการแสดงความเป็นเจ้าของขึน้  เน่ืองจากยงัไมรู้่จกัการแบง่ปันสิ่งของกนัละกนั 

     -   เดก็มกัจะต่ืนเต้นกบัประสบการณ์ใหม่ๆ   เสมอ  และต้องการมีสว่นร่วม

ในกิจกรรม 

     2.  พฤตกิรรมการเลน่ของเลน่ 

     -   เดก็พกิารทางสายตาชอบของเลน่ท่ีมีเสียง  หรือมีการเคล่ือนไหว  

เน่ืองจากสามารถรับรู้ได้และชว่ยกระตุ้นได้ดี  รวมทัง้ชอบทําเสียงขณะเลน่  เชน่  การเลียนเสียง  การ

เป่าของเลน่ท่ีมีเสียง  ซึง่อาจก่อให้เกิดความรําคาญแก่ผู้ อ่ืน 

     -   เม่ือเลน่ของเ ลน่ท่ีมีเสียง  เดก็มกัจะหาท่ีมาของเสียงและพยายามท่ีจะ

แกะออกมา 

     -   เดก็จะชอบเลน่ของเลน่อิเล็กทรอนิกส์มาก  เน่ืองจาก มีเสียงที่

หลากหลายและรูปทรงท่ีนา่สนใจ  มีสีสนั  แตข่องเลน่เหลา่นีจ้ะเสียได้ง่ายเพราะเดก็เลน่กนัหลายคน 

     -   ของเลน่บางอยา่ง  เม่ือเลน่เป็ นเวลานาน  เดก็จะรู้สกึเบ่ือ  เชน่  เลน่จน

ชํานาญแล้วรู้สกึวา่ง่ายไป  เลน่แล้วซํา้ๆ  เป็นต้น  แตเ่ดก็ก็จะคดิวิธีเลน่แบบใหม ่ นํามาเลน่หรือสมมติ

เป็นอยา่งอ่ืนไป 

     -   เดก็พกิารทางสายตามีจนิตนาการสงู  เดก็ต้องสร้างภาพสิง่ตา่งๆ  ท่ีได้

เรียนรู้  ซึง่สามารถแสดงออกผา่นการเลน่ได้เชน่กนั  เชน่  นําตวัตอ่มาตอ่กนัซึง่ดไูมค่อ่ยเป็นรูปเป็นร่าง  

แตเ่ดก็บอกวา่กําลงัตอ่เป็นสิ่งนัน้สิ่งนีอ้ยู ่

     -   ในการเลน่ของเลน่แบบใหมท่ี่เดก็ไมเ่คยเลน่  จะต้องมีผู้ อ่ืนคอยสอน

วิธีการเลน่ให้ในครัง้แรกๆ  โดยเฉพาะถ้าเป็นของเลน่ท่ีซบัซ้อนหรือต้ องทําทา่ทางเฉพาะ  เชน่  เลน่

กีตาร์  ต้องมีการชว่ยแนะ  จดัทา่ทางให้  สกัระยะเดก็ก็จะสามารถเลน่ได้เอง 

     -   การเลน่เคร่ืองเลน่สนามท่ีโรงเรียน  เดก็จะเลน่คอ่นข้างผาดโผน  

เน่ืองจากวา่มีความเคยชินกบัพืน้ท่ีแล้ว  เดก็จะว่ิงขึน้ว่ิงลง  ปีนขึน้ไปท่ีสงูๆ  ซึง่ถ้าเ ป็นเดก็โตก็จะกล้า

และเลน่ท้าทายกวา่เดก็เลก็ 

   จะเหน็ได้วา่โดยทัว่ไปแล้ว  พฤตกิรรมการเลน่ของเดก็พกิารทางสายตาไมแ่ตกตา่งจาก

เดก็ทัว่ไป  แตเ่หน็ได้ชดัวา่การใช้เสียงมีความสําคญัตอ่การรับรู้ของเดก็มาก  และเดก็ขากการ

เลียนแบบ  จําเป็นท่ีจะต้องได้รับการแนะนําในเบือ้งต้นเสมอ 

   1.7.3.3  ข้อจํากดัในการเลน่ 
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    จากประเดน็หลกัท่ีเห็นได้ชดัวา่  เดก็พกิารทางสายตาไมส่ามารถเลน่ใน

ลกัษณะท่ีต้องการทกัษะการมองเหน็  ทัง้ในการควบคมุบงัคบัหรือการได้รับความสนกุสนานด้วยการ

รับรู้จากการเห็นแล้ว  ยงัมีประเดน็ยอ่ยอ่ืนๆ  อนัเน่ืองมาจากข้อจํากดัในการมองเห็น  ดงันี ้

    1.  ข้อจํากดัในการเลน่กบัเพ่ือน 

     -   เดก็ท่ีตาบอดสนิทจะเสียเปรียบในการเลน่หรือทํากิจกรรมร่วมกบัเดก็ท่ี

มีสายตาเลือนรางและเดก็สายตาปกต ิ รวมทัง้การมองไมเ่หน็จะทําให้เดก็สายตาปกตรํิาคาญ  เบ่ือ

หนา่ยในการร่วมเลน่ด้วย 

     -   เดก็พกิารทางสายตามกัตกอยูใ่นฐานะผู้ ฟัง  เม่ือผู้ อ่ืนท่ีสายตาปกตร่ิวม

ทํากิจกรรมกนั  เชน่  เม่ือเดก็ท่ีตาปกตเิลน่แขง่รถบงัคบักนั  เดก็พิการทางสายตาจะไมไ่ด้แขง่ขนัด้วย

เพราะรถท่ีบงัคบัมกัจะไปชนสิ่งตา่งๆ  จงึได้แตค่อยฟังเพ่ือนพากย์วา่เป็นอยา่งไร 

     -   เดก็ท่ีตาปกตสิว่นใหญ่มกัไมท่ราบวิธีการเลน่กบัเดก็พกิารทางสายตา 

    2.  ข้อจํากดัในการเลน่ของเลน่ 

     -   ของเลน่บางอยา่ง ตามท้องตลาดท่ีเดก็พกิารทางสายตาเลน่  อาจไมไ่ด้

รับประโยชน์เทา่ทีควร  เดก็เพียงอยากจะมีเหมือนพ่ีน้องหรือเพ่ือนท่ีสายตาปกต ิ เชน่  รถบงัคบั  เกม

กด  ซึง่เพียงแคก่ดเพ่ือฟังเสียงเทา่นัน้  ทําให้ขาดจดุมุง่หมายในการเลน่ 

     -   หากเป็นของเลน่ท่ีต้องการขว้างปาออกไป  เชน่  ลกูบอล  จรวดกระดาษ  

เป็นต้น  เดก็พกิารทางสายตาจะตดิตามของเลน่ท่ีไมมี่เสียงได้ยาก 

     -   เดก็พกิารทางสายตาเลือกเลน่ได้ไมเ่ตม็ท่ีนกั  เน่ืองจากมองไมเ่ห็น 

     -   ต้องมีผู้คอยดแูลความปลอดภยัขณะเลน่เป็นพเิศษ  โดยเฉพาะการเลน่

ในสนามเดก็เลน่  ซึง่อาจทําให้ถกูจํากดัในการเลน่บางอยา่งไป 

   1.7.3.4  เง่ือนไขสําหรับของเลน่เพ่ือเดก็พิการทางสายตา 

    ของเลน่ท่ีเหมาะสมสําหรับเดก็พิการทางสายตาควรมีเง่ือนไข  ดงันี ้

    -   ของเลน่มีการกระตุ้นความสนใจของเดก็พกิารทางสายตาเป็นพเิศษ  

โดยเฉพาะด้านเสียง  เน่ืองจากการได้ยินเป็นสิง่เร้าท่ีรับรู้ได้จากระยะไกล 

    -   ของเลน่มีการใช้สิ่งอ่ืนชว่ยส่ือความหมาย  ทดแทนการใช้สายตาในการ

มองเหน็  เชน่  บง่บอกความแตกตา่งของบริเวณตา่งๆ  ด้วยผวิสมัผสัท่ีแตกตา่งกนั 

    -  เป็นของเลน่ท่ีเปิดโอกาสให้เดก็พกิารทางสายตาได้ใช้ความสามารถอยา่ง

เตม็ศกัยภาพ 
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    -   ชว่ยเสริมสร้างทกัษะในการใช้ประสาทสมัผสัท่ีเหลืออยูข่องเดก็พกิารทาง

สายตา  อนัได้แก่  การได้ยิน  การสมัผสั  การดมกลิน่  และการลิม้รส  รวมทัง้ชว่ยกระ ตุ้นการมองเห็นท่ี

เหลืออยูข่องผู้ ท่ีมีสายตาเลือนรางด้วย 

    -   เป็นของเลน่ท่ีให้ประโยชน์ตอ่เดก็พิการทางสายตาได้อยา่งตรงจดุประสงค์

ของการเลน่  ให้เดก็พกิารทางสายตาได้รับประโยชน์จากการเลน่เทียบเทา่กบัเดก็สายตาปกตไิด้รับ 

    -   เป็นของเลน่ท่ีสามารถเลน่ร่วมกบัผู้ อ่ืนได้  สง่เสริมการมีปฏิสมัพนัธ์อนัดีกบั

ผู้ อ่ืนและฝึกการอยูร่่วมกนัในสงัคม 

    -   เป็นของเลน่ท่ีมีสมัผสัท่ีดี  สร้างความมัน่ใจในความปลอดภยัให้กบัเดก็  

เพราะประสบการณ์ท่ีไมน่า่ประทบัใจ  อาจสง่ผลให้เดก็ปิดโอกาสในการเรียนรู้ของตนเอง 

   1.7.3.5  ข้อคํานงึในการเลือกซือ้ของเลน่สําหรับเดก็พกิารทางสายตา 

    จากการสมัภาษณ์ครูผู้สอนนกัเรียนพกิารทางสายตาระดบัชัน้อนบุาล  ถึงการ

เลือกซือ้ของเลน่เพ่ือใช้ในห้องเรียน  ได้มีการคํานงึถึงเง่ือนไขดงัตอ่ไปนี ้

    -   เหมาะสมกบัความสามารถของเดก็พกิารทางสายตา 

    -  สามารถใช้งานได้เ หมาะสม  กลา่วคือ  เดก็ได้ประโยชน์ท่ีชดัเจนในการเลน่  

และสามารถเลน่ได้หลายคน 

    -   มีความคงทน  ราคาสมเหตสุมผล  และปลอดภยั 

    สําหรับข้อคํานงึในการเลือ กซือ้ของเลน่ของผู้ปกครองของเดก็พิการทาง

สายตาเพ่ือเลน่ท่ีบ้าน  จากการสมัภาษณ์พบวา่มีเง่ือนไข  ดงันี ้

    -   ความต้องการหรืออยากได้ของเดก็ 

    -   เหมาะสมกบัความสามารถของเดก็  เป็นประโยชน์ตอ่พฒันาการและ

การศกึษา 

    -   สามารถแบง่กนัเลน่กบัพ่ีน้องได้ 

    -   มีความปลอดภยั 

    นอกจากนี ้ พบวา่ของเลน่ท่ีใช้ในโรงเรียนมกัมีการดดัแปลงให้เหมาะกบัเดก็

พกิารทางสายตามากขึน้หลั งจากซือ้มาแล้ว  เชน่  ใสก่ระดิง่ในลกูบอล  หรือเพิ่มผิวสมัผสัให้มีความ

แตกตา่งบนพืน้ผิว  หรือเพิ่มอกัษรเบรลล์เข้าไป  ในขณะท่ีการซือ้ไปเลน่ท่ีบ้านภายในครอบครัวมกัไมมี่

การดดัแปลง   

2.  ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ  
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โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ  ภายใต้การดําเนินงานของมลูนิธิชว่ยคนตาบอดแหง่

ประเทศไทย ในพระบรมราชินปูถมัภ์สงักดั   สํานกับริหารงาน คณะกรรมการสง่เสริมการศกึษาเอกชน

กระทรวงศกึษาธิการ  

2.1  ประวัตคิวามเป็นมา 

 มิสเจเนวิฟ  คลอฟิลด์   สตรีตาบอดชาวอเมริกนั เป็นผู้ ริเร่ิมก่อโรงเรียน  เม่ือวนัท่ี  12  

มกราคม  พ.ศ. 2482  ใช้ช่ือวา่โรงเรียนสอนคนตาบอด  โดยใช้บ้านหลงัเล็กๆ  ท่ีถนนคอชเช ่  ศาลาแดง  

นบัวา่เป็นโรงเรียนท่ีสอนเดก็พิการเป็นแหง่แรกในประเทศไทย  นกัเรียนคนแรกคือ  หมอ่มเจ้าหญิง   

พวงมาศผกา  ดศิกลุได้    มีผู้ มีจิตกศุลชว่ยเหลือ   และสนบัสนนุ  โดยตัง้เป็ นมลูนิธิสงเคราะห์คนตา

บอด  แหง่ประเทศไทย ในวนัท่ี  10  พฤษภาคม   2482  นบัเป็นมลูนิธิชว่ยคนพิการแหง่แรกในประเทศ

ไทย  ตอ่มาได้ย้ายโรงเรียนสอนคนตาบอดไปอยูต่ามท่ีตา่ง ๆ  เน่ืองจากมีนกัเรียนเพิม่มากขึน้  และเกิด

สงครามโลกครัง้ท่ี  2  จนในท่ีสดุ  ปีพ.ศ.  2492  รัฐบาลสมยัจอมพลแปลก  พิบลูสงคราม   อนมุตัใิห้

เชา่ท่ีดนิของทรัพย์สินสว่นพระมหากษัตริย์   เนือ้ท่ี  8  ไร่เศษ  ณ  ส่ีแยกตกึชยั   ถ.ราชวิถี  เป็นท่ีตัง้ของ

โรงเรียนสอนคนตาบอดจนมาถึงปัจจบุนั 

  ปีการศกึษา  พ.ศ.  2503  โรงเรียนได้เข้าสูร่ะบบการศกึษาของกระทรวงศกึษาธิการ  

และเม่ือเดือนตลุาคม   พ.ศ.  2520  ได้เปล่ียนช่ือโรงเรียนสอนคนตาบอดเป็นโรงเรียนสอนคนตาบอด

กรุงเทพ  ซึง่จดัเป็นโรงเรียนเอกชนการกศุล  ปัจจบุนัมีนกัเรียนกวา่  250  คน  ทัง้นกัเรียนประจําและไป

กลบั  โดยเปิดสอนตัง้แตร่ะดบัชัน้อนบุาลถึงประถมศกึษาปีท่ี   6  สว่นระดบัมธั ยมศกึษาตอนต้นทาง

โรงเรียนจดัการศกึษาแบบเรียนร่วมเม่ือปีการศกึษาพ.ศ.  2540 

  นอกจากทางโรงเรียนจะให้การศกึษาตามหลกัสตูรแล้วยงัสง่เสริมทางด้านภาษา  

ดนตรี  กีฬา เทคโนโลยี  และอาชีพตลอดจนให้ได้รับการตรวจรักษาตา   และได้รับการเอาใจใส ่ดแูล

ทางด้านสขุภาพเป็นอยา่งดีด้วย 

  2.1.1  สญัลกัษณ์ของโรงเรียนภายใต้การดําเนินงานของมลูนิธิชว่ยคนตาบอดแหง่

ประเทศไทย ในพระบรมราชินปูถมัภ์ 

 
ภาพประกอบ  5  ตราประจําโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ  
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  ความหมาย  ประภาคาร  คือ  กระโจมไฟท่ีให้แสงสวา่งแก่ผู้ ท่ีเดนิทางในทะเลอนักว้าง

ใหญ่ เปรียบเสมือนกบัโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพท่ีให้แสงสวา่งและความหวงัแก่นกัเรียนตาบอด 

  2.1.2  สีของโรงเรียน  สีดํา  –  เหลือง 

  สีดํา  คือ  ความมืด  หมายถึง  คนตาบอด 

  สีเหลือง  คือ  แสงสวา่ง  หมายถึง  ความรุ่งโรจน์  ความหวงั  สตปัิญญาและคณุธรรม 

 สองสีรวมกนั   หมายถึง   การศกึษานําทางคนตาบอดให้มีสตปัิญญาและคณุธรรมให้

สามารถพึง่พาตนได้ 

  2.1.3  ปรัชญาโรงเรียน 

  ใฝ่ศกึษา  พึง่พาตนเองได้  รับใช้สงัคม  สงัสมคณุธรรม 

  2.1.4   เพลงประจําโรงเรียน 

   ในปีพ.ศ. 2495  พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัฯ ได้ทรงพระราชนิพนธ์บทเพลง   "ยิม้สู้ "  

เพ่ือสร้างขวญัและกําลงัใจให้แก่นกัเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพทกุคน   โดยพระองค์ทา่นทรง

สอนเนือ้ร้องและทํานองให้ด้วยพระองค์เอง  เพลงพระราชนิพนธ์  "ยิม้สู้ "  จงึเป็นเพลงประจําโรงเรียน

สอนคน ตาบอดกรุงเทพนบัแตน่ัน้มา 

เพลงพระราชนิพนธ์  ยิม้สู้   smile 

ทํานอง  :  พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั  ภมูิพลอดลุยเดชฯ 

Music  :  H.M.  King  Bhumibol Adulyadej  คําร้อง   : พระเจ้าวรวงศ์เธอ  พระองค์เจ้าจกัรพนัธ์เพ็ญ

ศริิ 

Lylic  :  H.H.  Prince  Chakrabandh  Pensiri 

โลกจะสขุสบายนัน่เป็นได้หลายทาง 

ต้องหลบสิ่งกีดขวางหนทางให้พ้นไป 

จะสบความสขุสนัต์สําคญัท่ีใจ 

สขุและทกุข์อยา่งไรเพราะใจตนเอง 

ฝ่าลูท่างชีวิตต้องคดิเฝ้าย้อมใจ 

โลกมืดมนเพียงใดหวัใจอยา่คร้ามเกรง 

ตัง้หน้าช่ืนเอาไว้ย้อมใจด้วยเพลง 

ไยนกึกลวัหวาดเกรงยิม้สู้  

คนเป็นคนจะจนหรือมี 

ร้ายหรือดีคงมีหวงัอยู่ 
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ยามปวงมารมาพาลลบหลู่ 

ยิม้ละไมใจสู้หมูม่วลเภทภยั 

ใฝ่กระทําความดีให้มีจิตโสภา 

สร้างแตค่วามเมตตาหาความสขุสนัต์ไป 

จะสบความสขุสนัต์สําคญัท่ีใจ 

เฝ้าแตยิ่ม้สู้ ไปแล้วใจช่ืนบาน 

  2.1.5  วตัถปุระสงค์ 

   2.1.5.1  เพ่ือให้การศกึษาแก่คนตาบอดทัง้หญิงและชายโดยไมไ่ด้จํากดัเชือ้ชาติ

และศาสนา 

   2.1.5.2  เพ่ือให้การศกึษาสายส ามญัในระดบัก่อนประถม   และประถมศกึษา  

และสนบัสนนุการศกึษาแบบเรียนร่วมในระดบัมธัยมศกึษา 

    2.1.5.3  เพ่ือร่วมมือกบัทางราชการ  และองค์การตา่งๆ   ทัง้ในประเทศและ

ตา่งประเทศ  เพ่ือสง่เสริมกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์แก่คนตาบอด 

  2.1.6  วิสยัทศัน์ 

  โรงเรียนมุง่ให้นกัเ รียนได้พฒันาทางด้านร่างกาย อารมณ์ สงัคม สตปัิญญา รู้จกัคดิ

เป็นทําเป็นและสามารถแก้ปัญหาได้ ให้พฒันาทางด้านวิชาการ ภาษา ดนตรี กีฬา เทคโนโลยี และ

อาชีพ เตม็ตาม ศกัยภาพ เป็นท่ียอมรับของชมุชน สง่เสริมและสนบัสนนุระบบเรียนร่วม และให้มีวินยั 

คณุธรรม จริยธรรม ชว่ยเหลือตนเองในการดํารงชีวิตในสงัคมได้อยา่งมีความสขุ 

  2.1.7  เป้าหมายในการจดัการศกึษา 

  2.1.7.1 พฒันาหลกัสตูร  และการจดัการเรียนการสอนให้สอดคล้องกบัวฒุภิาวะ

และวยัของผู้ เรียน  เน้นกิจกรรมด้านภาษา  ดนตรี  กีฬา  เทคโนโลยี  และอาชีพ 

  2.1.7.2  พฒันาสง่เสริมระบบการส่ งตอ่การเรียนร่วม  โดยการเตรียมความพร้อม 

จดัหาส่ือ ประสานงาน ประเมินผล และตดิตาม 

  2.1.7.3  พฒันากิจกรรมท่ีสง่เสริมวินยั  คณุธรรม  จริยธรรม   ของนกัเรียน  

สามารถนําไปประยกุต์ใช้ในชีวิตของตนเอง และในสงัคมได้ 

  2.1.7.4  พฒันาการบริหารและการจดัการให้มีคณุภาพท่ีจ ะสนับสนนุการศกึษา

ของโรงเรียนอยา่งมีประสิทธิภาพ 

  2.1.7.5  พฒันาด้านอาคาร  สถานท่ี  ห้องสมดุ   และสิ่งแวดล้อมให้มีความร่มร่ืน  

สะอาด สวยงาม  และเอือ้ตอ่การเรียนการสอน 

   2.1.8  จดุเน้นของโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ 
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  2.1.8.1  สง่เสริมการเรียนการสอนโดยเน้นให้นั กเรียนตาบอด  พฒันาเตม็ต าม

ศกัยภาพของตน ในด้านวิชาการ  มี ผลสมัฤทธ์ิการเรียนในระดบัสงู  สามารถเข้าสูก่ารเรียนร่วมใน

โรงเรียนปกตไิด้อยา่งมีความสขุ 

  2.1.8.2  สนบัสนนุและสง่เสริมความสามารถเฉพาะตน  ของนกัเรียนตาบอดใน

ด้านตา่งๆ เชน่  ภาษา  ดนตรี  กีฬา  คอมพวิเตอร์  การชว่ยตนเองในชีวิตประจําวนั และงานอาชีพเพ่ือ

ศกึษาตอ่ในระดบัสงูตามความสามารถ  และความถนดั   ตามวิสยัทศัน์ของมลูนิธิชว่ยคนตาบอดแหง่

ประเทศไทย ในพระบรมราชินปูถมัภ์ 

  2.1.8.3  สง่เสริมให้ปรับกระบวนการเรียนการสอนของครูให้เกิดประสิทธิผลตาม

เป้าหมายโดยเน้นนกัเรียนเป็นสําคญั 

  2.1.8.4  พฒันาห้องสมดุให้เป็นแหลง่วิทยาการเพ่ือให้ครูและนกัเรียนสามารถ

ศกึษาค้นคว้า และเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 

  2.1.8.5  รณรงค์สร้างให้นกัเรียนมีคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์  คือ  มีระเบียบวินยั  

ความรับผดิชอบ  มีคณุธรรม   และมีจิตสํานกึในการปกครองตามระบอบ ประชาธิปไตยอนัมี

พระมหากษัตริย์เป็นประมขุ 

  2.1.8.6  สง่เสริมให้ครู   เจ้าหน้าท่ี   และนกัเรียนมีจิตสํานกึในความขยนั  ซ่ือสตัย์  

นิยมไทย ดําเนินชีวิต  ตามแนวพระราชดําริ  มีเศรษฐกิจพอเพียงมีสว่นร่วมในการอนรัุกษ์ธรรมชาติ

และพฒันาสิ่งแวดล้อม 

  2.1.8.7  พฒันาครูและเจ้ าหน้าท่ีให้เป็นผู้ มีความรู้  มีคณุธรรม  มีวิสยัทศัน์

กว้างไกลสามารถทํางานเป็นทีม  และปฏิบตัตินให้ทนัยคุทนัสมยัอยูเ่สมอ 

  2.1.8.8  สง่เสริมให้องค์กรในชมุชนมีสว่นร่วมและให้การสนบัสนนุชว่ยเหลือการ

บริหารการจดัการศกึษาของโรงเรียน 

  2.1.8.9  พฒันาระบบข้อมลู  สารสนเทศ  การตรวจสอบ   ตดิตามประเมินผลและ

รายงานผลรวมทัง้   การนําส่ือเทคโนโลยีคอมพวิเตอร์  มาใช้ในการบริหารการจดัการ   และพฒันาการ

เรียนการสอนอยา่ง มีประสิทธิภาพ 

  2.1.8.10  ปรับปรุงการนิเทศ  ตดิตาม  ประเมินคณุภาพ  การบริหารงาน   การ

จดัการ  และการศกึษาอยา่งเป็นระบบและตอ่เน่ือง 

2.2  การเรียนการสอนพกิารทางสายตา 

 การจดัการเรียนการสอนเดก็ท่ีพกิารทางสายตา  อาจแยกกลา่วได้เป็น  2  ประเภทคือ 

  -   การจดัการเรียนการสอนเดก็มองเห็นเลือนราง  

   -   การจดัการเรียนการสอนนกัเรียนท่ีตาบอด  
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ซึง่การจดัการเรียนการสอนสําหรับเดก็ตาบอดอาจจะแตก ตา่งจากการจดัการเรียนการ

สอนเดก็ มองเห็นเลือน ราง  ก็เพราะเดก็ตาบอดไมส่ามารถใช้สายตาในกา รเรียนได้เลย  แตต้่องใช้

ประสาทสมั ผสัในสว่นอ่ืนแทนได้แก่  ประสาททางห ู ประสาทสมัผสัทางการดมกลิ่น  ชิมรส  และ

ประสาทสมัผสัทางกาย  สําหรับหลกัสตูรสามารถเรียนโดยใช้หลกัสตูรปกตไิ ด้  เพียงแตต้่องปรับปรุง

วิธีการ  ขัน้ตอนและวสัดอุปุกรณ์ท่ีจําเป็น  เพ่ือให้สอดคล้องกบัความสามารถ  และความต้องการของ

เดก็  และเพิม่ทกัษะสําหรับการเรียนรู้ของเดก็ตาบอดสามารถเรียนได้เชน่เดียวกบัปกต ิ ซึง่วิธีการและ

ทกัษะท่ีจําเป็นสําหรับเดก็ตาบอดได้แก่  การเ ขียน-อ่านอกัษร เบรลล์   ประสบการณ์ เบือ้งต้นในการ

ดํารงชีวิต  ทกัษะการเคล่ือนไหว  การใช้ส่ืออปุกรณ์ตา่งๆ  ท่ีมีความแตกตา่งไปจากเดก็ปกตติลอดจน

ดดัแปลงเนือ้หาหรือวิธีการสอนให้เหมาะสมกบัเดก็  (โครงการฉลาดทําบญุด้วยจติอาสา   อาสาเพ่ือผู้

พกิารทางสายตา.  2554) 

การจดัการเรียนการสอนประสบการณ์เบือ้งต้นในการดํารงชีวิต  นอกจากวิธีเขียน- อา่น

และพิมพ์อกัษรเบรลล์แล้ว  เดก็ตาบอดควรจะมีการฝึกฝนให้มีความสามารถพืน้ฐานท่ีจําเป็นการรู้จกั

ชว่ยเหลือตนเองในการทํากิจวตัรประจําวนั  ข้อจากคูมื่อการเรียนร่วมสําหรับครูแกนนําท่ีสร้างนกัเรียน

ร่วมกบัเดก็ท่ีมี ความบกพร่องทางการมองเห็น  ได้กลา่วถึงกิจวตัรประจําวนัในประเดน็ของ พกิารทาง

สายตาท่ีเรียนร่วม  ความวา่ 

กิจวตัรประจําวนั  (Activities  of  Daily  Life)  คือการปฏิบตัท่ีิเราทําเป็นปรําจําทกุวนั  

เชน่  แตง่ตวั  อาบนํา้  ใช้ห้องนํา้  ซกัเสือ้ผ้า  ปรุงอาหาร  เป็นต้น  สําห รับคนพกิารทางสายตา กิจวตัร

ประจําวนับางอยา่ง  เขาเรียนรู้ได้ยากมาก  เน่ืองจากการมองไมเ่หน็ผู้ อ่ืนทํา  เขาอาจได้ยินแตเ่สียงและ

ทราบวา่มีคนทํางานอยูใ่กล้ๆ  ดงันัน้การสอนให้คน พกิารทางสายตา ทํากิจวตัรประจําวนัเหลา่นี ้ ควร

จะเน้นขัน้ตอนแตล่ะขัน้ตอนให้ถกูต้อง  และให้คน พิการทางสายตาฝึกปฏิบตัจิริงด้วยตนเอง  และควร

แนะนําให้สมาชิกในบ้านและเพ่ือนๆ  เปิดโอกาสให้คนตาบอดปฏิบตัใิห้มากท่ีสดุ 

 ข้อควรจําในการสอนกิจวตัรประจําวนั  5  ประการ 

  -   เตรียมอปุกรณ์ในการสอนให้พร้อม 

  -   คนตาบอดจะต้องทราบวา่  อปุกรณ์เหลา่นัน้อยูท่ี่ไหน  สามารถหยิ บและเก็บ

เข้าท่ีได้ถกูต้อง 

  -   ต้องแนใ่จวา่คนตาบอดสามารถใช้อปุกรณ์ทกุอยา่ง  ได้อยา่งถกูต้องและ

ปลอดภยั 

  -   เตรียมแผนการสอนและขัน้ตอนในการปฏิบตัอิยา่งถกูต้องไว้พร้อม 

  -   เม่ือเรียนจบบทเรียนแล้ว  จะต้องแนใ่จวา่  นกัเรียนสามารถทําความสะอาด

อปุกรณ์ทกุอยา่งและเก็บเข้าท่ีได้อยา่งเรียบร้อย  เพ่ือสะดวกของตนเองเม่ือต้องการหยิบใช้ 
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  ข้อมลูจาก (โครงการฉลาดทําบญุด้วยจติ อาสา  อาสาเพ่ือผู้พกิารทางสายตา .  2554)  

ได้กลา่ววา่เดก็ตาบอดควรจะได้รับการฝึกฝนให้มีความสามารถพืน้ฐานท่ีจําเป็นในการรู้จกัชว่ยเหลือ

ตนเอง  ในการทํากิจวตัรประ จําวนั  การรู้จกัปรับปรุงบคุลกิภาพ  และมารยาทให้เหมาะสมในสงัคม  

โรงเรียนจงึควรจดักิจกรรม  และประสบการณ์ดงันี ้

1. การจดักิจกรรมประสบกา รณ์ในการเรียนรู้สว่ นตา่งๆ  ของร่างกาย  โดยการ

อธิบายถึงส่ วนประกอบของร่างกาย  ตําแหนง่และความสําคญัของสว่นประกอบเหลา่นัน้  เชน่  มื อ  

และแขน  ขา  และเท้า  ลําตวั  ใบหน้าเป็นต้น 

2. การจดัประสบการณ์และการฝึกฝนทกัษะการฟัง  และการแยกเสียง  เน่ืองจาก

ตาใช้การไมไ่ด้  เดก็จะต้องมีการพฒันาประสาทรับรู้สว่นอ่ืน  ให้มีความสามารถอยา่งเตม็ท่ี  แม้วา่เดก็

ไมมี่อะไรท่ีจะทดแทนสายตาได้อยา่งสมบรูณ์  แตใ่นการไปในท่ีตา่งๆ  เดก็สามารถใช้ประสาททางการ

ได้ยินเรียนรู้สิง่แวดล้อมได้  การฝึกการฟังต้องฝึกตัง้แตเ่ดก็ยงัเลก็อยู ่ ครูชัน้อนบุาล  หรือชัน้

ประถมศกึษาจงึควรมีหนว่ยการเรียนเพ่ือฝึกเร่ืองเสียงให้เดก็ได้ฟังเสียงประจําวนั  ท่ีบ้าน  ท่ีห้องเรียน  

บริเวณโรงเรียน  และเสียงจากภายนอกโดยฝึกทําวนัละเล็กน้อย 

3. การจดัประสบการณ์เร่ืองกลิ่นและรส  เพ่ือพฒันาความสามารถในการเรียนรู้ถึง

ลกัษณะและท่ีมาของกลิ่น  การแยกกลิ่น  บอกความหมายให้รู้จกักลิ่นตามธรรมชาต ิ และรสของสิ่งท่ี

ได้รับประทาน  กลิ่นของผลิตภณัฑ์เคมีท่ีใ ช้ในชีวิตประจําวนั  เช่ น  ยาสีฟัน   สบู ่ ยาสระผม  แป้ง  

นํา้ปลา  ฯลฯ 

4. การจดัประสบการณ์  และฝึกทกัษะเร่ืองการสมัผสัทางกาย  เน่ืองจากเดก็ พกิาร

ทางสายตาใช้ประสาทด้านสมัผสัมาก  เดก็จงึต้องพฒันาความสามารถในการเปรียบเทียบความรู้สกึ

จากการสั มผสัวตัถวุา่แตกตา่งกนัในด้านผิว รูปร่าง  ขนาด  นํา้ หนกั  ความสงู  และอ่ืนๆ  รวมไปถึง

ความรู้สกึตา่งๆ  เชน่  ความร้อนหนาว  ความเจบ็ปวด  เป็นต้น 

5. การจดัประสบการณ์  และฝึกทกัษะเร่ืองการคาดคะเน  หลงัจากการฝึกประสาท

สมัผสัอ่ืนๆ  มาแล้ว  นกัเรียนควรจะมีความสามารถในการคาดคะเนและเปรียบเทียบระยะทาง  เวลา  

นํา้หนกั  ความสงูต่ํา  ขนาดเพ่ือใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวนั  เชน่  เม่ือได้ยินเสียงก็สามารถคาดคะเน

ได้วา่เสียง  นัน้มาจากทศิไหน  ใกล้หรือไกล  ควรหลีกเล่ียงหรือไม ่ หรือรู้จกัการคาดคะเนจากเสียง

เคร่ืองยนต์ของรถในการขึน้รถ 

6. การจดักิจกรรมและประสบการณ์เร่ืองสขุนิสยั  เน่ืองจากเดก็พกิารทางสายตาไม่

สามารถมองเหน็ตนเองเก่ียวกบัความสะอาดร่างกายนอกจากสมัผสัด้วยมือ  หรือความรู้สกึของตนเอง

เทา่นัน้  ครูจงึควรฝึกทกัษะทางด้านสขุนสิยัในเร่ืองตา่งๆ  เชน่  การอาบนํา้  การแปรงฟัน  การล้างมือ  

การล้างเท้า  การตดัเลบ็มือเลบ็เท้า  การทําความสะอาดห ู การทําความสะอาดตา  ฯลฯ 



41 

7. การจดักิจกรรมและประสบการณ์  เพ่ือฝึกความสามารถขัน้พืน้ฐานตา่งๆ  

นกัเรียนควรได้รับฝึกความสามารถขัน้พืน้ฐานงา่ยๆ  เพ่ือชว่ยเหลือตนเองและผู้ อ่ืน  เชน่  การสวม

เสือ้ผ้า  และตดิกระดมุ  การใช้เงิน  ฯลฯ  เป็นต้น 

8. การจดักิจกรรมและประสบการณ์เร่ื องเสือ้ผ้าเคร่ืองนุง่หม่  นกัเรียน พกิารทาง

สายตาต้องมีชีวิตร่วมกบัสงัคมปกตเิชน่กนั  การฝึกให้รู้จกัการเลือกเสือ้ผ้า ใสเ่หมาะสมกบักลเทศะ  จงึ

มีความจําเป็นดงันัน้นกัเรียนควรจะได้รับการฝึกฝนเก่ียวกบัการเลือก  และซือ้เสือ้ผ้า  การแตง่กายให้

เหมาะสม 

9. การจดักิจกรรม และประสบการเก่ียวกบัเร่ืองการรักษาผวิพรรณ  และการเสริม

สวย 

 10.การจดักิจกรรมและประสบกา รณ์เร่ืองงานบ้านงานครัว  ฝึกทกัษะในเร่ืองงาน

บ้าน  งานครัว  เพ่ือจะได้นําไปใช้ประโยชน์ในการชว่ยเหลือตนเองและครอบครัวในชีวิตประจําวนั 

 11.การจดักิจกรรมและประสบการณ์และกิจกรรมเ ร่ืองมารยาทในการเข้าสงัคม  

นกัเรียนตาบอดต้องอยูใ่นสงัคมคนปกต ิ ทัง้ในเวลาอยูใ่นวยัเรียนและเตบิโตเป็นผู้ใหญ่  การปรับตวัให้

เข้ากบัสงัคมปกตเิป็นสิง่จําเป็นมาก  เพราะจะทําให้คนทัว่ไปยอมบัคนตาบอดได้โดยไมรั่งเกียจ  ครูจงึ

ควรฝึกทกัษะในเร่ืองตา่งๆ  คือ  การรู้จกักา รแนะนําตนเอง  การนดัหมายโดยเน้นเร่ืองการตรงตอ่เวลา  

การต้อนรับแขก   

 ทกัษะการเคล่ือนไหว  การเคล่ือนไหวท่ีถกูต้องเป็นสิ่งท่ีจําเป็นสําหรับเดก็พิการทาง

สายตา  เดก็เหลา่นีค้วรได้รับการฝึกท่ีถกูต้องในการสร้างทกัษะความคุ้ นเคยกบัสิ่งแวดล้อมและการ

เคล่ือนไหวของคนตาบอด 

 วิธีการสอนและฝึกให้คนตาบอดเคล่ือนไหวหรือเดนิทางอยา่งอิสระและปลอดภยัได้ด้วย

ตนเองนีเ้รียกวา่  “วิชาความคุ้นเคยกบัสิ่งแวดล้อมและการเคล่ือนไหว”  (Orientation  and  Mobility) 

 วิธีท่ีคนพกิารทางสายตา จะเดนิอยา่งปลอดภยัมี  3  วิธีคือ  เดนิทางกบัผู้ นํา  เดนิทาง

ด้วยตนเองโดยใช้ไม้เท้า  และเดนิทางด้วยตนเองโดยใช้ไม้เท้าและผู้ นําทาง  แตล่ะวิธีหลกัปฏิบตัหิรือ

เทคนิคท่ีต้องเรียนรู้โดยเฉพาะ  จําเป็นอยา่งย่ิงท่ีคนตาบอดจะต้องเรียนรู้เทคนิคตา่งๆ  ในพืน้ท่ีบริเวณ

ของตนได้อยา่งถกูต้อง  การเรียนรู้วิธีใช้ไม้เท้าอยา่งถกูต้อง  ชว่ยให้ คนตาบอดเคล่ือนย้ายและเดนิทาง

ได้อยา่งปลอดภยั  แตไ่มไ่ด้ชว่ยให้เขาทราบวา่  ขณะนัน้เขาอยูท่ี่ไหนและกําลงัจะไปแหง่ใด  ด้วยเหตนีุ ้

จงึจําเป็นอยา่งย่ิงท่ีเขาจะต้องพฒันาทกัษะด้านความคุ้นเคยกบัสภาพแวดล้อมเพราะเป็นทกัษะท่ีจะ

ชว่ยให้เขาทราบวา่เขาอยู ่ ณ  จดุใด  มีความสั มพนัธ์กบัสิ่งตา่ง  รอบตวัเขาในขณะนัน้อยา่งไร  คนตา

บอดต้องใช้ประสาทสมัผสัตา่งๆ  ชว่ย  ซึง่ได้แก่กานฟัง  การสมัผสั  และการดมกลิ่น 



42 

 ย่ิงคนพกิารทางสายตาพยายามฝึกใช้ประสาทสมัผสัท่ีเหลืออยูใ่ห้มากเพียงใด  จะทําให้

ทราบวิธีท่ีจําทําความคุ้นเคยกบัสิง่รอบๆตวัเขาได้มากเ ทา่นัน้  และวิธีหนึง่ท่ีชว่ยให้ความคุ้นเคยกบั

สิ่งแวดล้อมใหม่ๆ   ก็คือการชว่ยเหลือของคนตาดี   (โครงการฉลาดทําบญุด้วยจติอาสา  อาสาเพ่ือผู้

พกิารทางสายตา.  2554)   

 การเคล่ือนไหวของคน พกิารทางสายตา ในท่ีนีอ้าจหมายถึงการเดนิทางภายในบ้าน  ใน

โรงเรียน  ตลอดจนสถานท่ีตา่ งๆ  ภายนอก  และภายในอาคาร  เรียกวา่  ทกัษะการสร้างความคุ้นเคย

กบัสภาพแวดล้อมและการเคล่ือนไหวของคนตาบอด  และจําเป็นท่ีจะต้องบรรจเุข้าไว้ในหลกัสตูรของ

เดก็ท่ีพกิารทางสายตาเสมอ  การเคล่ือนไหวและการเดนิทางของเดก็พกิารทางสายตาอาจสอนได้ดงันี ้

1. ใช้คนนําทาง  คนท่ีนําทาง คนพกิารทางสายตาได้ต้องเป็นคนตาดี  ซึง่จะเป็น

ผู้ นําทางให้คนพกิารทางสายตาไปยงัจดุมุง่หมายปลายทางตามความต้องการได้  และท่ีสําคญัคนตาดี

ควรจะสอนคนพกิารทางสายตาให้รู้จกัเดนิให้ถกูต้อง  เชน่  การจบัเหนือข้อศอก  การก้าวเท้า  ทา่ทาง  

และจงัหวะการเดนิ  จะทําให้เดก็ตาบอ ดสามารถเดนิในลกัษณะ  และทา่ทางเหมือนคนปกต ิ การใช้

คนนําทางจะเป็นวิธีท่ีปลอดภยัท่ีสดุ 

2. การใช้สนุขันําทาง  สนุขัท่ีได้รับการฝึกมาเป็นอยา่งดีสามารถใช้นําทางคน

พกิารทางสายตา ได้  คนพกิารทางสายตา ท่ีใช้สนุขันําทางสว่นมากเป็นผู้ใหญ่มากกวา่เดก็ เพราะเดก็

จะใช้คนนําทางมากกวา่  การใช้สนุขันําทางมีข้อจํากดัอยูบ้่าง อยูท่ี่สภาพภมูปิระเทศ 

3. การใช้ไม้เท้านําทาง  ไม้เท้าสีขาวเป็นอปุกรณ์ท่ีคนตาบอดใช้นําทางมากสดุ  

คนพกิารทางสายตา จะต้องทราบเก่ียวกบับริเวณท่ีเดนิทางไปเป็นอยา่งดี  ในขณะท่ีเดนิทางไปคนตา

บอดจะต้องรู้จกัใช้ประสาทสมัผสัสว่นอ่ืนๆ ประกอบ  ปัจจบุนัมีเคร่ืองมืออิเลคทรอนิคมาชว่ยในการ

เดนิทางด้วย เชน่ 

- ปลอกคอ  (Pathsounder)  ใช้สวมรอบคอ  เม่ือเข้าใกล้วตัถท่ีุขวางทางอยู่

จะมีเสียงดงัเตือนให้รู้ตวั 

- โซนิก แกลส  (Sonics glasses)  เป็นเคร่ืองมือสร้างคล่ืนเสียงท่ีมีความถ่ี

สงูๆ เพ่ือสง่ออกไปเม่ือ คล่ืนกระทบวตัถก็ุจะสะท้อนกลบัมา  เคร่ืองจะเปล่ียนคล่ืนเสียงออกไป  เม่ือ

กระทบสิ่งกีดขวางก็จะสะท้อนกลบัมาให้ผู้ใช้ทราบได้ 

อยา่งไรก็ตาม  การสอนทกัษะการเคล่ือนไหวให้แก่เดก็ตาบอด  หรือเดก็ท่ีมองเห็น

เลือนลางครูจะต้องฝึกอยา่งสม่ําเสมอ  เพ่ือให้เกิดทกัษะการเดนิได้เ ป็นอยา่งดี  (โครงการฉลาดทําบญุ

ด้วยจติอาสา  อาสาเพ่ือผู้พกิารทางสายตา.  2554) 

 11.การใช้ส่ืออปุกรณ์ตา่งๆ  นกัเรียน พกิารทางสายตา ไมส่ามารถใช้สายตาในการ

มองเห็นสิ่งเดียวกบัเดก็ปกต ิ แตเ่ขาสามารถใช้ประสาทสมัผสัทางกาย  และการได้ยินจะใช้มากท่ีสดุ  
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ดงันัน้ส่ือหรืออุ ปกรณ์ตา่งๆ  สําหรับเดก็ พกิารทางสายตา จงึต้องทีการปรับปรุง  หรือดดัแปลงให้

สามารถสมัผสัด้วยมือเป็นสว่นใหญ่  และใช้การฟังเป็นหลกั  เชน่  ส่ือการเรียนการสอนคณิตศาสตร์  

เดก็สามารถคดิเลขในใจได้ดีมาก  แตใ่นระดบัชัน้เรียนสงูๆ  มีความต้องการในการใช้เคร่ืองมือ  

เคร่ืองใช้ในการคดิคํานวณมากขึน้  เชน่ลกูคดิ  เคร่ืองคดิเลขมีเสียง  เป็นต้น  นอกจากนีย้งัมีอปุกรณ์

บางอยา่งท่ีดดัแปลงมาจากเดก็ปกต ิ เชน่  ไม้บรรทดั  จะมีตวัเลขอกัษรเบรลล์ตดิแสดงไว้  หรือวงเวียน  

ท่ีมีลกูกลิง้ตดิตรงปลายแทนดนิสอ  กระดาษกราฟจะมีลกัษณะเป็นร่องไม้ตารางส่ี เหล่ียม  ซึง่นกัเรียน

สามารถสมัผสัได้  รูปทรงเลขาคณิตซึง่อาจใช้เชน่เดียวกบัเดก็ปกต ิ หนงัสือเรียนท่ีเป็นสิ่งพิมฑ์สําหรับ

เดก็พกิารทางสายตา  จะต้องเป็นอกัษรเบรลล์เทา่นัน้  เพราะสามารถอา่นได้โดยการสมัผสัได้  และยงั

มีหนงัสือเรียนท่ีเรียกวา่  หนงัสือเทปเสียงท่ี นกัเรียนพกิารทางสายตา สามารถฟังได้มาก  และงา่ยกวา่

การใช้อกัษรเบรลล์  (โครงการฉลาดทําบญุด้วยจติอาสา  อาสาเพ่ือผู้พกิารทางสายตา.  2554) 

 ชชีูพ  ออ่นโคกสงู  (2527:  120)  ได้กลา่วถึงการเรียนโดยการบนัทกึเสียงทําได้  4  

แบบ  คือ 

1. บนัทกึเสียงและเลน่เทปในอตัราความเร็ วปกตปิระมาณ  150  -  175 คําตอ่

นาที 

2. บนัทกึเสียงในความเร็วเพิ่มขึน้  และเลน่เทปในอตัราเร็วท่ีสอดคล้องกนั 

3. บนัทกึเสียงในอตัราเร็วเพิ่มขึน้  และเลน่เทปในอตัราเร็วท่ีเพิ่มมากขึน้ 

4. บนัทกึเสียงโดยเคร่ืองท่ีสามารถตดับางสว่นของเสียงออกไปแล้วบนัทกึสว่นท่ี

จําเป็นไว้เทา่นัน้ 

วิธีสดุท้ายนีทํ้าให้ได้รับข้อมลูมากกวา่วิธีอ่ืนในเวลาท่ีเทา่กนั  ซึง่ถือวา่เป็นวิธีท่ีมี

ประสิ ทธิภาพมากท่ีสดุ  จากการศกึษาพบวา่  การเรียนโดยการใช้การบนัทกึเทปแบบสดุท้าย  มี

ประสทิธิภาพมากกวา่เรียนโดยใช้อกัษรเบรลล์  หรือตวัอกัษรขนาดใหญ่ถึงร้อยละ  155  -  360  พบวา่

การเรียนโดยเทปท่ีเลน่ในอตัราเร็วปกตจิะเร็วกวา่การเรียนด้วยตวัอกัษร เบรลล์   2  เทา่  และตวั

บนัทกึเสียงวิธีท่ี  4  จะเรียนได้เร็วกกวา่การเรียนอกัษรเบรล์ลประมาณ  3  เทา่  คือ  สามรถเรียนได้  

275  ตวัตอ่นาที  สําหรับเดก็พกิารทางการมองเหน็ท่ีมีความสามาร ถปกตหิรือสงูกวา่ระดบัปกตถึิงแม้

วิธีการเรียนได้  250  คํา  ตอ่นาที  สําหรับเดก็พกิารทางสายตาท่ีมีความสามารถต่ํากวา่ระดบัปกติ

ถึงแม้วิธีการเรียนจากเทปบนัทกึเสียงจะได้ผลดี  แตมี่ข้อเสียคือเดก็จะขาดพฒันาการความสามารถใน

การอา่นสําหรับเดก็ท่ีมองเห็นเลือน รางจะขาดทกัษะใ นการอา่นอกัษร เบรลล์ สําหรับเดก็ พกิารทาง

สายตาวิธีนีบ้างครัง้จงึไมค่วรใช้  
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 ในตา่งประเทศ มีส่ือและอปุกรณ์การเรียนการสอน  สําหรับเดก็พกิารทางสายตา มากมาย  

เชน่  เทอร์โมมิเตอร์  เข็มทิศ  ถ้วยตวง  ฯลฯ  ซึง่ทัง้หมดนีต้้องใช้การสมัผสัทางกายและการฟังเป็นหลกั

แทบทัง้สิน้  (ชชีูพ  ออ่นโคกสงู.  2527:  120) 

การจดัการเรียนการสอนวิชาตา่งๆ  นกัเรียน พกิารทางสายตา สามารถใช้หลกัสตูรของ

ปกตไิด้เพียงแตอ่าจมีการปรับปรุงเนือ้หาวิธีการสอน  ตลอดจนการใช้ส่ือการเรียนการสอนให้แตกตา่ง

ไปจากเดก็ปกตเิทา่นัน้  วิชาทางด้านภานัน้ไมมี่ปัญหาใดๆ  เพร าะเดก็พกิารทางสายตามีอกัษรเบรลล์

แทนอกัษรปกต ิ และสามารถเกิดทกัษะเก่ียวกบัการพดู  อา่น  และเขียนได้  วิชาคณิตศาสตร์  หรือวิชา

วิทยาศาสตร์  หากมีส่ือการเรียนท่ีเหมาะสมนกัเรียนตาบอดสามารถเรียนได้  วิชาทางด้านศลิปะ

อาจจะเกิดปัญหาบ้าง ครูต้องดดัแปลงส่ือบางอยา่งหรื อวิธีการวาดเขียน  อาจจะปัน้ด้วยดนินํา้มนัหรือ

วาดภาพลนบนแผน่กระจกด้วยดนินํา้มนั  หรือใช้สีเทียนวาดภาพบนกระดาษท่ีวางบนแผน่ตะแกรงมุ้ง

ลวด  ซึง่จะได้ภาพนนูขึน้มาพอจะทดแทนกนัได้  เป็นต้น  วิชาพลศกึษาอาจจะต้องมีการดดัแปลง

อปุกรณ์บางอยา่งหรือเปล่ียนแปลงกฎกตกิาใหมใ่ห้ เหมาะสม  หรือใช้เทคนิควิธีการสอนท่ีต้องมีการ

ดดัแปลงเพ่ือทดแทนกนัได้ เชน่  การเลน่เทเบลิเทนนิส  การว่ิง  หรือการเลน่ฟตุบอล  เป็นต้น  

นอกจากนีวิ้ชาท่ีเก่ียวกบัการปฏิบตั ิ  ครูอาจจะต้องสอนเป็นขัน้ตอนช้าๆ หรือทําให้เดก็ดโูดยการสมัผสั

มือครูหรือต้องชว่ยจบัมือเดก็ใ นการปฏิบตัเิป็นต้น  (โครงการฉลาดทําบญุด้วยจติ อาสา  อาสาเพ่ือผู้

พกิารทางสายตา.  2554) 

 อยา่งไรก็ตาม  การแยกเดก็ตาบอกออกมาเรียนในโรงเรียนเฉพาะนัน้  เป็นการแยกเดก็

ออกจากสงัคม  เม่ือเดก็สําเร็จจากโรงเรียนแล้ว  บางคนไมส่ามารถปรับตวัให้อยูใ่นสงัคมคนปกตไิด้  

เขาจงึมกัแยกตวัออกไปตัง้ลุม่เฉพาะ  ซึง่ทําให้ดผูดิธรรมชาต ิ เพราะเขาต้องอยูใ่นสงัคมคนปกตอิยู่

นัน้เอง  ไมมี่สงัคมใดไร้ซึง่คนพกิาร  คนปกตจิงึควรยอมรับคน พกิารทางสายตา เป็นสว่นหนึง่ของสงัคม  

โดยให้การศกึษาแก่เขาในโรงเรียนปกต ิ เพ่ือเขาจะได้ดํารงชีวิตในสงัคมปกตไิด้  จงึ เกิดจากการจดั

การศกึษาให้แก่เดก็ตาบอดในรูปแบบของการเรียนร่วม 

 ผดงุ  อารยะวิญ� ู ได้กลา่วถึงการจดัการเรียนการสอนของเดก็ พกิารทางสายตา  ความ

วา่ 

 การจดัการเรียนการสอนของเดก็ พกิารทางสายตา  ควรคํานงึถึง  ลกัษณะการเรียนรู้ของ

บคุคล  ซึง่มีรายละเอียดท่ีมีรูปแบบโดยเฉพาะ  ซึง่เป็นเร่ืองของวิธีการ  ขบวนการเนือ้หา  และเคร่ืองมือ

ท่ีแตกตา่งจากเดก็สายตาปกต ิ เดก็ตาบอดสามารถรับบริการทางการศกึษาในลกัษณะเดียวกบัท่ีจดั

ให้แก่เดก็สายตาปกต ิ แตถ้่าเป็นเดก็ตาบอดสนทิทัง้สองข้าง  เขาสามารถเรียนในโรงเรียนปกตไิด้  

เพราะเดก็ตาบอดยงัสามาร ถเรียนรู้โดยใช้ประสาทสมัผสัด้านอ่ืน  ดงันั ้ นการจดัการศกึษาท่ีจดัให้ควร

เน้น  การรับรู้ทางการฟัง  หรือเพิ่มเตมิมาจากสิ่งท่ีปกตไิด้รับ  (ผดงุ  อารยะวิญ�.ู  2533: 3) 
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 ผดงุ  อารยะวิญ� ู ยงัได้กลา่วถึงหลกัสตูรและการเรียนการสอน  ของเดก็ท่ีมี ความ

บกพร่องทางสายตา  ความวา่ 

 หลกัสตูรสําหรับเดก็ท่ีมีความบกพร่องทางสายตาควรเป็นไปในลกัษณะเดียวกบัหลกัสตูร

สําหรับเดก็ปกต ิ ทัง้นีเ้พ่ือให้เดก็ท่ีมีความบกพร่องทางสายตามีทกัษะใกล้เคียงหรือเทียบเทา่กบัเดก็

ปกตเิม่ือเขาสําเร็จการศกึษา  อยา่งไรก็ตามวิธีการสอนตอดจนอปุกรณ์การสอนบางอยา่งอา จแตกตา่ง

ไปจากเดก็ปต ิ ทัง้นีเ้พ่ือให้สอดคล้องกบัความต้องการและสามารถของเดก็ 

 การเรียนการสอนสําหรับเดก็ท่ี พกิารทางสายตา จะต้องสอดคล้องกบัความต้องการของ

เดก็แตล่ะคน  หลกัสตูรสําหรับเดก็ประเภทนีค้วรเป็นหลกัสตูรเดียวกบัท่ีใช้สําหรับเดก็ปกต ิ ตัง้แต่

กิจกรรมตลอดจนกลวิ ธีในการเรียนการสอนควรแตกตา่งไปจากเดก็ปกตบ้ิางในบางด้านท่ีเดก็ พกิาร

ทางสายตามีอาจปฏิบตัหิรือร่วมกิจกรรมในลกัษณะเดียวกบัเดก็ปตไิด้  วิธีสอนและกิจกรรมการเรียน

การสอนควรมีลกัษณะดงันี ้

1. ชว่ยสง่เสริมและพฒันาความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งเดก็ท่ีมีความบกพร่องทาง

สายตากบัเดก็ปกต ิ

2. ชว่ยสง่เสริมและพฒันาความสามารถในการประเมนิตนเอง 

3. ชว่ยสง่เสริมและพฒันาความสามารถในการเรียนหนงัสืออยา่งเป็นอิสะโดยไมต้่อง

พึง่พาอาศยัผู้ อ่ืนมากนกั 

ถึงแม้หลกัสตูรท่ีใช้เป็นแบบเดียวกบัเดก็ปกต ิ แตค่วรมีการปรับปรุงหลกัสตูรในบางหมด

เพ่ือให้สอดคล้องกบักิจกรรม การเรียนการสอน  ในหลกัสตูรสําหรับเดก็ประเภทนีค้วรมีกิจกรรม

เก่ียวกบัการฝึกการเคล่ือนไหวและการทําความคุ้นเคยกบัสภาพแวดล้อม  (Orientation  and  

Mobility)  การฝึกประสาทสมัผสัการรับรู้  และทกัษะในการส่ือสารอีกด้วย 

 เคร่ืองและอปุกรณ์การสอนท่ีจําเป็น  ได้แก่  อปุกรณ์ ในการเขียนอกัษร เบรลล์  เคร่ือง

บนัทกึเสียง  หนงัสือท่ีมีตวัอกัษรใหญ่  หนงัสือท่ีมีตวัอกัษรนนูหนงัสืออกัษ เบรลล์  เป็นต้น  ทัง้นีเ้พ่ือฝึก

ทกัษะของนกัเรียนให้มีความชํานาญในการเคล่ือนท่ี  การอา่นและเขียนหนงัสือด้วยอกัษร เบรลล์   ซึง่

กิจกรรมดงักลา่วควรฝึกทกุวนัจนกระทั่งนกัเรียนเกิดทกัษะ  (ผดงุ  อารยะวิญ�.ู  2533:  73-74) 

 สมทรง  พนัธ์สวุรรณ  ได้กลา่วถึงความต้องการพเิศษทางการเรียนการสอนของเดก็ตา

บอดความวา่ 

 คนตาบอดท่ีสญูเสียสายตาไมส่ามารถเรียนรู้วิชาตา่งๆ  ได้ครบทกุอยา่งเหมือนคนตาดี

ปกต ิ ไมส่ามารถเลียนแบบและปรับปรุงบุ คลิกภาพตนเอง  ไมส่ามารถเคล่ือนไหวและเดนิได้อยา่งเสรี  

จงึต้องการคําแนะนํา  การเรียนรู้เพิ่มเตมิและการฝึกฝนใช้ประสาทสมัผสัท่ีเหลืออยูใ่ห้เป็นประโยชน์ตอ่

ตนเองและตอ่การศกึษามากท่ีสดุ 
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 ความต้องการพเิศษทางการศกึษามีดงันี ้

1. การเรียนรู้วิธีอา่น-เขียน-พิมพ์หนงัสือเบรลล์  ซึง่เป็นอกัษรนนูสําหรับคนตาบอดให้

อา่นสมัผสัด้วยปลายนิว้ 

2. เคร่ืองเสียง  เป็นส่ือการเรียนการสอนท่ีคนตาบอดต้องการมากท่ีสดุ  ได้แก่  วิทยุ

เทปและเคร่ืองบนัทกึเสียง  ครูผู้สอนสามารถใช้วิธีอดัเทปคําสอนและบทความประกอบการสอนได้  

การทําหนงัสือทอล์คกิง้  บุ๊ค   (Talking  book) สําหรับคนตาบอดก็ใช้วิธีนีเ้ชน่กนั  การอดัเทป

บนัทกึเสียงทําได้นาทีละประมาณ  150-170  คํา 

3. ส่ือการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์  คนตาบอดคดิเลขในใจได้ดีมาก  แตใ่น

ระดบัชัน้เรียนสงูๆ  มีความต้องการเคร่ืองมือ  เคร่ืองใช้ในการคดิเลขมากขึน้ 

4. ส่ือการเรียนดารศกึษา อ่ืนๆ  เชน่ ลกูโลกท่ีมีสว่นนนูสําหรับสมัผสัได้ใช้สอนวิชา

ภมูศิาสตร์  เป็นต้น  (สมทรง  พนัธ์สวุรรณ.  2526  :  29-30) 

 ดงันัน้การเรียนการสอนของเดก็ตาบอดนัน้  ต้องดดู้านจดุมุง่หมายและวิธีการ  ตลอดจน

อปุกรณ์ท่ีจําเป็น  และสอดคล้องกบัความต้องการในลกัษณะเอกตับคุคล  เดก็ตาบอดสามารถเรียนรู้

ได้จากการรับรู้สมัผสั  ประสาทสมัผสัทางห ู การสมัผสัรับรู้ทางกลิน่  ซึง่จดุประสงค์การเรียนการสอน

ของเดก็ตาบอดก็เพ่ือ  ให้เดก็ตาบอดสามารถชว่ยตนเองได้  ไมเ่ป็นภาระแก่พอ่แมแ่ละสงัคม  ตลอดจน

สามารถมีทกัษะในการเรียนรู้ท่ีจะใช้ชีวิตร่วมกบัผู้คนในสงัคมได้  

 

3.  ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับส่ืออักษรเบรลล์สาํหรับผู้พกิารทางสายตา  
3.1  ประวัตอัิกษรเบรลล์ 

 อกัษรเบรลล์  คือ  ระบบการเรียนหนงัสือสําหรับคนตาบอดซึง่ใช้การรวมกลุม่ของจดุ

นนูลงบนกระดาษอ่านโดยการสมัผสัด้วยปลายนิว้มือ  ระบบการอา่นเขียนหนงัสือสําหรับคน ตาบอดนี ้ 

ได้คดิประดษิฐ์  โดย  หลยุส์ เบรลล์  เกิดทีเ่มือง Coupvrayใกล้กบัปารีส  ในประเทศฝร่ังเศส  แตเ่ตบิโต

ท่ีเมือง Lisle  บดิาคือ  ไซมอน  เรเน ่ เบรลล์  (Simon-René  Braille)  มีอาชีพทําอานม้า เม่ืออายไุด้  3  

ปี  เบรลล์ประสบอบุตัเิหตจุากเข็มของบดิา ทําให้ตาข้างซ้ายบอด เม่ืออายไุด้  4  ปี  โรคตาอกัเสบอยา่ง

รุนแรงทําให้เบรลล์ตาบอดทัง้  2  ข้าง   แตเ่บรลล์ก็ยงัได้เข้าเรียน ด้วยการสนบัสนนุจากพอ่  ตอนแรก

เขาเรียนร่วมในโรงเรียนปกตขิองคนตาบอดแล้ว  ตอ่มาเรียนท่ีสถาบนัคนตาบอดแหง่ชาตฝิร่ังเศส ท่ี

ปารีส  และได้เป็นครูในเ วลาตอ่มา   เขามีความรู้สกึวา่  คนตาบอดหากไมมี่อกัษรสําหรับบนัทกึ

ข้อความแล้ว  การศกึษาจะเป็นไปได้ไมดี่  เขาได้ความคดิจากกปัตนั  กปัตนัชาร์ล   บาบแิอร์   

นายทหารแหง่กองทพับกฝร่ังเศสได้มาเย่ียมโรงเรียน  และนําวิธีการสง่ขา่วสารของทหารในเวลา
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กลางคืน เรียกวา่   night-writing  มาลองใช้ ระบบนีใ้ช้รหสัจดุขีดนนูบนกระดาษแข็งซึง่เรียกวา่โชโน

กราฟฟ่ี   (Sonography)  แม้ระบบนีค้อ่นข้างยุง่ยากแตเ่บรลล์เห็นคณุคา่ของวิธีการนีจ้งึได้  นํามา

ดดัแปลงให้เหมาะแก่การสมัผสัด้วยปลายนิว้  โดยให้มีจดุ   6  จดุเรียงกนัป็น  2  แถวทางตัง้แถวซ้าย

เรียงจากบนมาลา่งเรียกจดุ  1  2  3  และแถวขวาจากบนมาลา่ง  เรียกจดุ 4   5  6  แล้วนําจดุตา่งๆ   นี ้

มาจดักลุม่กนัเป็นรหสั  ซึง่ในวิชาพีชคณิตเราเรียกการจดักลุม่นีว้า่  คอมบเินชัน่  (Combination)  จาก

การใช้สตูรคณิตศาสตร์หรือจากการนําเลข  6  ตวันีม้าจดักลุม่จริงๆ  เราจะได้ถึง   63 กลุม่  ซึง่สามารถ

นําไปใช้แทนตวัอกัษรสญัลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์   ดนตรีและเคร่ืองหมายตา่งๆ ได้   

เบรลล์กําหนดรหสัของตวัอกัษร  โดยให้อกัษร  10  ตวัแรก   คือ  เอ  –  เจ  ใช้กลุม่ของจดุนนู  ซึง่

ประกอบด้วย  1  2  4  5  สลบักนัไป ซึง่เป็นจดุพืน้ฐ านรหสัของอกัษร  10  ตวัตอ่มา  เค  –  ที  ได้โดย

เตมิจดุ 3  เข้าไปในรหสัของ   10  ตวัแรก  สว่นท่ีเหลืออีก   5  ตวัสดุท้าย  (ไมน่บั  W  เพราะ  ณ  เวลา

นัน้ภาษาฝร่ังเศสไมใ่ช้  W  จนอีกหลายปีตอ่มาได้คดิรหสัใช้ตวั   W)  เตมิจดุ  3  6  เข้ากบัรหสั   5  ตวั

แรก  เบรลล์ได้ประกาศวิธีการของเขาในปี  พ.ศ.  2367  เม่ืออาย ุ 15  ปี  ตอ่มาเขาได้คดิรหสัเพิ่มเตมิ   

สําหรับสญัลกัษณ์คณิตศาสตร์ โน้ตดนตรี   และเคร่ืองหมายวรรคตอน  ครูตาดีท่ี นั่น  สว่นใหญ่ไมเ่ห็น

ด้วยกบัความคดิและวิธีการของเขา  แตเ่ม่ือนกัเรียนตาบอด  มีความกระตือรือร้นในโอก าสใหมนี่ม้าก  

เขาถึงแก่กรรมเม่ือ   6  มกราคม  2395  เพียง  2  ปี  ก่อนท่ีระบบการเขียนการอา่นสําหรั บคนตาบอด

จะเป็นท่ียอมรับ  อยา่งเป็นทางการ  (อกัษรเบรลล์. 2554:  ออนไลน์) 

3.2  ววัิฒนาการอักษรเบรลล์ภาษาไทย 

  มิส  เยเนวีฟ  คอลฟิลด์  สภุาพสตรีตาบอดชาวอมเริกนั  ซึ่งกําลงัสอนหนงัสืออยูท่ี่

ประเทศญ่ีปุ่ น  ได้ปรึกษากบัแพทย์ฝน   แสงสองห์แก้ว   ขณะศกึษาอยูป่ระเทศญ่ีปุ่ น  ถึงลูท่างสอนคน

ตาบอดขึน้ในประเทศไทย  ในปี  พ.ศ.  2482  และตอ่มาได้ตัง้โรงเรียนร่วมกบัคณะกรรมการฝ่ายไทย

กําหนดรหสัอกัษรเบรลล์   ภาษาไทยขึน้โดยสว่นใหญ่  ใช้เทียบเคียงกบัเสียงในภาษาองักฤษ   เชน่   ก  

=  G   ข  =  K   จ  =  J   ด  =  D   ถ  =  T  น  =  N   ผ  =  P  ม  =  M   ย  =  Y   ร  =  R   ล  =  L   ว  

=  W  ส  =  S  ห  =  H  เป็นต้น  

 3.3  วธีิการอ่านอักษรเบรลล์ 

  วิธีการอา่นอกัษรเบรลล์ต้องเข้าใจวิธีการเขียน เวลาเขียนอกัษรเบรลล์  ต้องเขียนจาก

ขวาไปซ้ายเพ่ือเวลาพลกิหน้ากระดาษกลบัมาอา่นนัน้จะได้  อา่นจากซ้ายไปขวาเหมือนอกัษรปรกต ิ  
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โดยมากแล้ว คนท่ีอา่นอกัษรเบรลล์มกัจะใช้มือขวาอา่นโดยใช้นิว้ท่ีถนดัท่ีสดุ  นิว้ท่ีดีท่ีสดุนา่จะเป็นนิว้ชี ้

หรือนิว้กลาง  แล้วใช้มือซ้ายปร ะคองไปด้วยกนัในขณะอา่น โดยปรกตแิล้วมือซ้ายท่ีใช้ประคองไปนัน้

มกัจะประคองไปประมาณ  สามสว่นส่ีของแตล่ะบรรทดัในแตล่ะเซลล์  ของอกัษรเบรลล์นัน้จะแบง่

ออกเป็นสองแถวซ้ายขวาแตล่ะแถวจะมีจดุเรียงจากบนลงลา่ง  ขณะท่ีเราเขียน  แถวขวาของแตล่ะ

เซลล์จะประกอบด้วยจดุ  1  2  3  เรียงจากบนลงลา่ง  และแถวซ้ายในแตล่ะเซลล์ประกอบด้วยจดุ  4  

5  6  จากบนลงลา่งเม่ือเราเขียนจดุแทนอกัษรในแตล่ะเซลล์  เวลาพลกิกลบัมาอา่นจดุ  1  2  3  จะมา

อยูท่ี่แถวซ้าย  ขณะท่ีจดุ  4  5  6  จะมาอยูข้่างขวา  เชน่  ให้อา่นวา่  “b”  เทา่กบัจดุ  1  2  “c”  เทา่กบั

จดั  1  4  เป็นต้น 

 

   
ภาพประกอบ  6  ตําแหนง่จดุ 6 จดุของอกัษรเบรลล์ระยะหา่งตา่งๆ 

 

 
ภาพประกอบ  7  อกัษรเบรลล์พยญัชะไทย 
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ภาพประกอบ  8   สระและวรรณยกุต์ไทย 

 
ภาพประกอบ  9  อกัษรเบรล์ลองักฤษ 

 

 
ภาพประกอบ  10  อกัษรเบรลล์เคร่ืองหมายตา่งๆ 
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ภาพประกอบ  11  อกัษรเบรล์ลตวัเลข 

 

  3.3.1  การผสมคํา 

  การผสมคําไทยในภาษาเบรลล์ 

 การผสมคําไทยในอกัษรภาษาเบรลล์มีรูปแบบการเขียนเหมือนการเขียนสมยั

พอ่ขนุรามคําแหง คือมีลกัษณะการเขียนท่ีเรียงกนัไป หมายถึงการเขียนพยญัชนะต้น สระ วรรณยกุต์ 

และตวัสะกดในหนึง่บรรทดัเพ่ือความสะดวกในการใช้นิว้สมัผสั ในตวัอยา่งเชน่ 

  3.3.1.1  คําวา่ ภาษาไทย สามารถเขียนได้ดงันี  ้

                   อกัษรเบรลล์       

 อกัขระ                   ภ        า           ษ         า          ไ          ท          ย  

  3.3.1.2  คําวา่ สิง่นี ้สามารถเขียนได้ดงันี  ้

 อกัษรเบรลล์      

 อกัขระ               ส                                     ง          น                            

การผสมคําภาษาองักฤษในภาษาเบรลล์ 

  การผสมคําภาษาองักฤษมีลกัษณะการผสมเชน่เดียวกบัภาษาไทยคือมี

ลกัษณะเขียนเรียงกนัไป ในตวัอยา่งเชน่ 

 

 

  3.3.1.3  คําวา่  String  สามารถเขียนได้ดงันี ้

 อกัษรเบรลล์      
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 อกัขระ                 S            t             r              I            n             g 

 3.3.1.4  คําวา่  THAILAND  สามารถเขียนได้ดงันี ้

 อกัษรเบรลล์     

 
 อกัขระ                 T          h           a           I            l            a           n          

d 

 

4.  ส่ือเฉพาะสาํหรับเดก็พกิารทางสายตา 

เน่ืองจากคนพกิารทางสายตาไมส่ามารถอา่นหนงัสือปกตไิด้  ดงันัน้ปัญหาของคน พกิารทาง

สายตาในการอา่น  คือ  ขาดวสัดท่ีุใช้อา่น  คนปกตใิช้ตาอา่นหนงัสือแตค่ นพกิารทางสายตา ต้องอา่น

หนงัสือด้วยมือและหแูทน  นัน่คือ   อาศยัการอา่ นโดยใช้มือคลําไปตามตวัอกัษรเบรล์ล   และใช้หฟัูง

เสียงจากวสัดเุก็บเสียงได้ 

 4.1 ประเภทของส่ือ 

 โดยทัว่ไปเดก็ พกิารทางสายตา เรียนรู้สิ่งตา่งๆ   ผา่นทางการได้ยินและการสมัผสั   

สามารถแบง่ส่ือได้ออกเป็น 2 ประเภท 

  4.1.1  ส่ือประเภทกายสมัผสั  (Tactual  aids)  กายสมัผสั  หมายถึงการสมัผสั 

ด้วยมือและปลายนิว้ ซึง่คนตาบอดสามารถรับรู้ รูปร่างและขนาดของสิง่ตา่งๆได้แก่ 

  4.1.1.1  อกัษรเบรลล์   (Braille  Letter)  ประกอบไปด้วยจดุนนูตัง้แต ่  1  -  6  จดุ  

ปัจจบุนัถกูนําไปใช้ในหลายภาษาและกลายเป็นภาษาสากลของคนตาบอด 

  4.1.1.2  เคร่ืองชว่ยอา่นออปตาคอน  (Optacon)  การอา่นอกัษรเบรลล์นัน้ช้ากวา่

การอา่นอกัษรปกตมิาก  การใช้เคร่ืองออปตาคอนชว่ยอา่นจะสามารถชว่ยให้อา่นได้เร็ว ขึน้  เคร่ืองนี ้

ประกอบด้วยเคร่ืองถ่านรูปและเคร่ือง อิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็ก  เม่ือใช้มือขวาจอ่เคร่ืองไปตามตวัอกัษร

ธรรมดาจะเกิดความสัน่สะเทือนท่ีคลําได้ด้วยนิว้ชีซ้้าย   ทําให้ผู้อา่นบอกได้วา่เป็นตวัอกัษรใด  ใช้

สําหรั บผู้ ท่ีเคยฝึกอา่นด้วยอกัษรเบรล์ล มาแล้ว  นอกจากเคร่ืองมือพเิศษเชน่นีแ้ล้วยงัมีผู้ประดษิฐ์

คอมพวิเตอร์ท่ีแปลตวัพมิพ์เป็นเสียงพดูภาษาองักฤษได้ประมาณนาทีละ  150  คํา 

  4.1.1.3  อปุกรณ์ในการเรียนวิชาตา่งๆ   เชน่  ลกูคดิ   (Abacus)  เคร่ืองมือ  

เรขาคณิต  แผนท่ี  ลกูโลกท่ีมีลกัษณะเป็นลายนนู  เป็นต้น 
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  4.1.1.4  วสัดจุริงหรือหุน่จําลอง  (Model)  นาฬิกา  เข็มทิศ  รูปทรง  เรขาคณิตแบบ

ตา่งๆ  สิง่เหลา่นีไ้มค่วรมีลกัษณะแตกตา่งจากของจริง   เพราะจะทําให้เดก็ พกิารทางสายตา เกิดความ

เข้าใจท่ีผิดพลาด 

 4.1.2  ส่ือประเภทโสตสมัผสั  (Auditory  aids)  ส่ือประเภทนีจ้ะชว่ยพฒันาทกัษะ

ทางการฟัง ให้ได้เรียนรู้และบอกเสียงตา่งๆในสภาพแวดล้อมได้ทัง้นีย้ังประโยชน์ในการเคล่ือนไหวและ

การเดนิทางด้วย 

  4.1.2.1  เคร่ืองเสียง  เชน่  วิทยุ  เทปบนัทกึเสียง   แผน่เสียงส่ือเหลา่นีจ้ะทําให้เกิด

การเรียนรู้ได้เร็ว  และงา่ยขึน้ 

  4.1.2.2  วสัดจุริง  มีลกัษณะเหมือนสิ่งของท่ีคนปกตใิช้ทกุประการแตภ่ายในบรรจุ

กระดิง่  หรือสิ่งท่ี ทําให้เกิดเสียเพ่ือคนตาบอดจะได้อาศยัเสียงในการค้นหาตําแหนง่ของวตัถนุัน้

โดยมากวสัดจุริงนีจ้ะเป็นเคร่ืองเลน่ 

 4.1.3  Visual  aids   ส่ือประเภทนี ้  ใช้กบัผู้ ท่ียงัมีการเห็นเลือน ราง  (Low-Vision)  เชน่  

แวน่ขยาย  CCTV  เป็นต้น 

 4.1.4  ส่ือประเภทเทคนิค  และวิธีการ  (Technique  and  Methods)  หมายถึง  ส่ือท่ีมี

ลกัษณะเป็นแนวคดิ  หรือรูปแบบขัน้ตอนในการดําเนินกิจการซึง่ไมมี่ลกัษณะเป็นวสัดหุรืออปุกรณ์  แต่

หากขัน้ตอนหรือเทคนิควิธีการยุง่ยากซบัซ้อน อาจนําเอาวสัดอุปุกรณ์มาชว่ยในการดําเนินงานให้มี

ประสิทธิภาพ รวดเร็วย่ิงขึน้  ส่ือประเภทเทคนิคและวิธีการได้แก่ วิธีการสอน  การจดัทศันศกึษาการจดั

การศกึษารายบคุคล การสอนเป็นคณะ  การใช้คอมพวิเตอร์ชว่ยสอน  เป็นต้น 

 4.2  ลักษณะท่ีดขีองส่ือสาํหรับเดก็พกิารทางสายตา 

 ส่ือจะชว่ยให้การเรียนการสอนมีประสทิธิภาพมากขึน้ ชว่ยให้สิง่ท่ียากและซบัซ้อ นง่าย

ขึน้ ทําให้เกิดความเข้าใจมากขึน้ แมน่ยํา ถกูต้องตามความเป็นจริง ส่ือการเรียนการสอนจงึต้องจงึต้อง

มีความเหมาะสม ดงันัน้ในการผลติส่ือจงึต้องมีลกัษณะ ท่ีดีดงันี ้ (สจุิตรา  ตกิวฒันานนท์ .  2546:  

107) 

 4.2.1  ต้องมีความแข็งแรงพอ   เพราะเดก็ พกิารทางสายตา ใช้มือจับคลําในการ

เรียนรู้ 

  4.2.2  ต้องมีขนาดท่ีเหมาะสมเพราะถ้าขนาดเล็กหรือใหญ่เกินไปจะทําให้ไม่

สามารถเข้าใจได้ 

  4.2.3  ต้องมีรายละเอียดพอสมควร   ไมม่ากหรือน้อยจนเกินไปในอปุกรณ์ชิน้

เดียวกนัเชน่การทําแผนท่ีจะแสดงรายละเอียด  แมนํ่า้  ภเูขา   หรือช่ือเมืองเหมือนเดก็ปกติ ไมไ่ด้  

จะต้องแยกทําเป็นชดุเพราะจะทําให้สบัสนในการเรียนรู้ 
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  4.2.4  ควรมีลกัษณะเดน่ชั ดในการฝึกทกัษะด้านใดด้านหนึง่  (วิทิต  ทรัพย์สาคร .  

2538:  48) 

 4.3  ส่ือท่ีใช้ในการเรียนการสอนเดก็พกิารทางสายตา 

  มนษุย์จะเรียนรู้ได้ต้องรับรู้สิ่งตา่งๆหรือข้อมลูจากประสาทสั มผสัหลายด้านท่ีสําคญัคือ 

การรับรู้ด้วยสายตา  แตสํ่าหรับผู้ ท่ีพกิารทางสายตาได้สญูเสียการรับรู้สว่นนีไ้ปแล้ว  การรับรู้ท่ีเหลืออยู่

จําเป็นการรับรู้จากการสมัผสั   การฟัง  การดมกลิ่นและการชิมรส   ส่ือสําหรับเตรียมความพร้อ มเพ่ือ

การอา่น- เขียนเบรลล์   จะต้องได้รับการเต รียมพร้อมในหลายๆด้านท่ีสําคญัด้านหนึง่คือส่ือในการฝึก

สมัผสัท่ีปลายนิว้  การแยกความแตกตา่ง  ตําแหนง่ซ้าย   ขวา  ส่ือเหลา่นีจ้ะเช่ือมโยงและมีความสนั

พนัธ์กบัจดุและตําแหนง่ของอกัษรเบรลล์  ส่ือการเรียนการสอนจงึเป็นประโยชน์ตอ่นกัเรียนดงันี ้

  1.   ทําให้เกิดความคดิร่วมยอด  (Concept)  ในเร่ืองตา่งๆได้ถกูต้อง 

  2.   ชว่ยสร้างจนิตภาพในสมองทําให้เกิดความทรงจําท่ีดี 

   3.   ชว่ยสร้างความสมัพนัธ์ในการทํางานของมือกบัสมอง 

  4.   ชว่ยเพิ่มประสิทธิภาพในการรับรู้ข้ อมลูในการฟังหรืออา่นให้ชดัเจนขึน้ การสมัผสั

ในสิ่งท่ีเก่ียวข้องการการฟังหรืออา่นจากบทเรียน ก็เชน่เดียวกบัคนท่ีใช้ภาพประกอบ 

  5.  ชว่ยให้เรียนรู้ในเร่ืองท่ีซบัซ้อนท่ีไมส่ามารถสมัผสัของจริงได้เชน่  อวยัวะภายใน

หรือระบบการทํางาน 

  6.  ชว่ยให้มีความเข้าใจในบทเรียนทําให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพสมัฤทธิผล

ตามจดุมุง่หมาย 

  7.   กระตุ้นให้เดก็ท่ีพกิารทางสายตามีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนมากขึน้ 

  8.   ชว่ยให้เดก็มีประสบการณ์ในการใช้ส่ือและอปุกรณ์ตา่งๆ  เพ่ือเป็นพืน้ฐานในการ

เรียนบทเรียนตอ่ๆไปตามลําดบั 

  9.  ชว่ยฝึกประสาทการรับรู้ท่ีเหลืออยู ่ให้มีประสิทธิภาพในการใช้งาน 

  10. ชว่ยให้เดก็ท่ีมีความ บกพร่องทางการเห็นมีความเช่ือมัน่ในสิ่งท่ีตนได้เรียนรู้จาก

ส่ือ และอปุกรณ์ตา่งๆ ซึง่สามารถถ่ายทอดและแลกเปล่ียน ข้อมลูความคดิเห็นกบัผู้ อ่ืนได้อยา่งถกูต้อง 

  ตวัอยา่งส่ือท่ีใช้ในการเรียนการสอน 

  1.   ลกูบดิเบรลล์  กระดานหมดุ  เป็นอปุกรณ์ท่ีชว่ยในการฝึกในเร่ืองของการสมัผสั 

และการอา่นตวัเลข 



54 

 
ภาพประกอบ  12  ภาพลกูบดิเบรลล์และกระดานหมดุ 

 2.  ส่ือการเรียนการสอนในวิชาคณิตศาสตร์  มีลกัษณะเหมือนกบัท่ีคนปกตใิช้กนั

เพียงแตมี่ความแข็งแรงและมี เคร่ืองหมายตวัเลขเป็นอกัษร เบรลล์กํากบั  สําหรับวงเวียนมีการปรับให้

สามารถกดกระดาษเป็นลอยนนูได้ 

 
ภาพประกอบ  13  ส่ือการสอนวิชาคณิตศาสตร์ 

 3.  ส่ือการสอนวิชาเรขาคณิต  เป็นส่ือท่ีสร้างขึน้เป็นรูปทรงสามมิต ิ  และสองมิติ

เพ่ือให้นกัเรียนได้สมัผสัและรู้ถึงรูปทรงตา่งๆ 

 
ภาพท่ี 14 ส่ือการสอนวิชาเรขาคณิต 

 

 4.  ส่ือของจําลองในวิชาตา่งๆเป็นส่ือการสอนจํา ลองมาจากของจริงท่ีมีขนาดใหญ่โต

มากเชน่  แผนท่ีโลก  ช้าง  ต้นไม้  เป็นต้น 
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ภาพประกอบ  15  ส่ือของจําลองในวิชาตา่งๆ 

 

 5.  ส่ือภาพนนู  ได้แก่ภาพนนูท่ีใช้ในการสอนวิชาตา่งๆ  เชน่  แผนท่ีนนูเพ่ือสอนใน

วิชาภมูศิาสตร์  ภาพแสดงอวยัวะตา่งๆภายในร่างกาย  เป็นต้น 

 
ภาพประกอบ  16  ส่ือภาพนนูท่ีใช้ประกอบการเรียนการสอนในวิชาตา่งๆ 

 

5.  ความรู้ทั่วไปกรรมวิธีในการผลิตส่ือสาํหรับผู้พกิารทางสายตา  
5.1  การผลิตส่ือ  

  เคร่ืองมือสําหรับผลติส่ือพเิศษ  รวมถึงการเ รียนการสอนสําหรับผู้พกิารทางสายตา

สามารถจําแนกออกได้ดงันี ้ 

 5.1.1  เคร่ืองเสียง  (Audio  Aids)  เป็นส่ือสําคญัและมีประโยชน์มากสําหรับผู้พกิารทาง

สายตา  ได้แก่  วิทยุ  เทปบนัทกึเสียง   วิทยใุช้ฟังขา่วเร่ืองราวท่ีเป็นความรู้   สารคดีตา่งๆ   ได้อยา่ง

รวดเร็วและแนน่อน  เทปบนัทกึเสียงท่ีใช้บนัทกึบทเรียนตา่งๆ   เร่ืองราวจากหนงัสืออา่นนอกเ วลา  และ

นิทานสําหรับเดก็   เป็นต้น   ผู้พกิารทางสายตาสามารถจะเปิดฟังและศกึษาด้วยตนเอง   ในการ

บนัทกึเสียงทําได้เร็วมาก  นาทีละ  150-170  คํา  เร็วกวา่คนพกิารทางสายตาอา่นหนงัสือ เบรลล์  และ

สามารถนําข้อความท่ีบนัทกึจากเทปมารวมเป็นชดุเป็นตอนตอ่เน่ืองกนั   เสมือนหนงัสือเลม่หนึง่  ซึง่
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เรียกตามภาษาองักฤษวา่  ทอล์คคิง่  บุ๊ก  (Talking  Book)  ซึง่เหมาะสําหรับผู้พกิารทางสายตามาก

ท่ีสดุ  

 5.1.2  สเลท  และสไตลสั   (Slate  and  Stylus)  คือแผน่โลหะซึง่ ยาวประมาณ   1  ฟตุ  

มีชอ่งกําหนดจดุสําคญัใช้เขียนอกัษรเบรล์ ล  เรียนกวา่  สเลท  สว่นสไตลสั  เป็นเหล็กปลายแหลม

เหมือนลกูขา่งของเลน่เดก็   ใช้เป็นดนิสอของผู้พกิารทางสายตาเจาะลงในชอ่งกระดาษสเลท   เป็น

เคร่ืองมือสําคญัและจําเป็นในการจดงาน  ถ้าไมมี่สเลทและสไตลสั   ผู้พกิารทางสายตาก็จะไมส่ามารถ

เขียนหนงัสือได้เลย ของทัง้สองสิ่งนีต้้องสัง่ซือ้จากตา่งประเทศ  เพราะไมมี่ผลิตในเมืองไทย  

 5.1.3  เคร่ืองพมิพ์ดีดเบรลล์  (Brailler)  ใช้พิมพ์หนงัสือเบรลล์สําหรับผู้พกิารทางสายตา

ได้รวดเร็ว   สะดวก  ทุน่แรงทุน่เวลา   มากกวา่การเขียน   ใช้พิมพ์หนงัสือแบบเรียน   หนงัสืออา่น

ประกอบคูมื่อและแบบฝึกหดัตา่งๆ  เป็นเคร่ืองอํานวยความสะดวกสําหรับนกัเรียนตาบอดท่ีเรียนชัน้สงู   

และผู้ ทํางานอาชีพได้อยา่งมีประสทิธิภาพ  โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ   ต้องสัง่เคร่ืองพมิพ์ดีด

เบรลล์จากตา่งประเทศเชน่กนั  

 5.1.4  เคร่ืองอดัสําเนาหนงัสือเทอร์โมฟอร์ม   (Thermoform)  สําหรับอดัสําเนาหนงัสือ

เบรล์ล  ด้วยกระดาษเบรลล์ลอ่นเป็นจํานวนมากได้อยา่งรวดเร็ว   ทุน่แรงทุน่เวลา   เชน่  ข้อสอบ  แผนท่ี

นนู รูปนนู  เคร่ืองอดัสําเนาหนงัสือนีใ้ช้ไฟฟ้า   และต้องสัง่ซือ้จากตา่งประเทศ   เพราะไมมี่ผลิตใน

ประเทศไทย  

 5.1.5  กระดาษต้นแบบ   (Master)  เป็นกระดาษท่ีมีความหนาประมาณ   150  แกรม 

ขนาด  11x11.5  นิว้  ใช้สําหรับพิมพ์อกัษรเ เบรลล์  และเป็นต้นแบบสําหรับใช้กบัเคร่ืองอดัสําเนา

หนงัสือเทอร์โมฟอร์ม  

 5.1.6  เบรลล์ลอ่น   (Braillon)  เป็นแผน่พลาสตกิสําหรับอดัหนงัสือ เบรลล์จากกระดาษ

ต้นแบบ  (Master)  ด้วยเคร่ืองเทอร์โมฟอร์ม   (Thermoform)  ซึง่มีขนาดเดียวกันกบักระดาษต้นแบบ

คือ 11  x  11.5  นิว้  ต้องนําเข้าจากตา่งประเทศ  

 5.1.7 กระดาษ  Swelltauch  Paper  เป็นกระดาษท่ีมีขนาด   8.5  x  11  นิว้นําเข้าจาก

ตา่งประเทศ   ลกัษณะเป็นแผน่กระดาษท่ีมีความเหนียว   พืน้ผิวตา่งกนัในสองด้าน   ด้านท่ีใช้งานมี

ลกัษณะเหมือนฉาบด้วยกํามะหย่ีบางๆ  เม่ือผา่นเคร่ือง  Mapping  จะนนูขึน้มาตามแบบท่ีเป็นสีดํา  

 5.2  การผลิตเอกสารเบรลล์  

   เอกสาร เบรลล์  เป็นเอกสารท่ีจดัทําขึน้เพ่ือใช้อา่นประกอบการเรียนซึง่เป็นความรู้

เพิ่มเตมิท่ีนกัเรียนควรจะรู้  มีทัง้กําหนดให้อา่น  และเลือกอา่นตามอธัยาศยั   เชน่ความรู้พืน้ฐานในการ

ทําครัวตอนการเตรียมอาหารเพ่ือประกอบการปรุง เป็นต้น  

   5.2.1  วิธีการผลติเอกสารเบรลล์ด้วยเคร่ืองพมิพ์ดีดเบรลล์ และเคร่ืองเทอร์โมฟอร์ม  
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 5.2.1.1  เขียนเอกสารประกอบการเรียน  

 5.2.1.2  ปรับปรุงหรือดดัแปลงเนือ้ความให้เหมาะสมเพ่ือท่ีจะให้ผู้พิการท าง

สายตาเข้าใจได้งา่ย  

  5.2.1.3  พมิพ์ข้อความ   หรืออกัษรเบรลล์ลงในกระดาษต้นแบบขนาด   11  x  

11.5 นิว้  ด้วยเคร่ืองพมิพ์ดีดเบรลล์  (Brailler)  

 5.2.1.4  ตรวจสอบความถกูต้องของตวัสะกด  และแก้ไข  

 5.2.1.5  อดัสําเนาต้นแบบลงบนแผน่ เบรลล์ลอ่น   ด้วยเคร่ืองเทอร์โมฟอร์ ม 

สามารถอดัสําเนาได้ตามจํานวนท่ีต้องการ   และสําเนาท่ีเป็นแผน่ เบรลล์ ลอ่นนีมี้อายกุารใช้งาน

ยาวนาน ทัง้ยงัสามารถนํามาอดัซํา้ได้ 2  -  3 ครัง้  

 5.2.1.6  เรียงหน้าตามลําดบัให้ถกูต้อง  

 5.2.1.7  เขียนปกด้วยอกัษรปกตแิละอกัษรเบรลล์ 

 5.2.1.8  เย็บเลม่ด้วยท่ีเย็บกระดาษ  

 5.2.1.9  ตดิสนัเอกสารด้วยผ้ากาวอยา่งดี  

 5.2.2  การผลิตเอกสารเบรลล์จากเคร่ืองพิมพ์เบรลล์ 

  5.2.2.1  พมิพ์เนือ้ความด้วยอกัษรปกตลิงในแผน่บนัทกึข้อความโดยใช้เคร่ือง

คอมพวิเตอร์  

 5.2.2.2  ใช้โปรแกรมแปลเป็นอกัษรเ เบรลล์  (Braille  Translation  Program) ใน

ประเทศไทยนิยมใช้โปรแกรม   TBT  (Thai Braille Translation)  ซึง่เขียนขึน้โดยคนไทย   หรือพิมพ์

เนือ้ความด้วยอกัษรเบรลล์โดยใช้โปรแกรมเอดก้า  (Edgar)  

  5.2.2.3  ตรวจแก้ไข  จดัรูปแบบ ให้เหมาะกบัขนาดกระดาษ  

  5.2.2.4  สง่ข้อมลูจากคอมพวิเตอร์เข้าเคร่ืองพมิพ์ เบรลล์ (Braille  Printer) ซึง่มี

หลายชนิดทัง้ท่ีสามารถใช้ได้กบักระดาษขนาด   A4  ความหนาประมาณ   100  -  150  แกรม  หรือกบั

เคร่ืองท่ีใช้กระดาษตอ่เน่ืองขนาด   12.75  x  11  นิว้  ความหนา  150  แกรม  ทัง้สามารถพมิพ์ได้หน้า

เดียวและสองหน้า   สัง่พมิพ์ได้ตามจํานวนท่ีต้องการ   กระดาษดงักลา่วมีอายกุารใช้งานได้ไมย่าวนาน

เทา่กบัเบรล์ลลอ่น  

  5.2.2.5  เย็บเลม่  

  5.3  การผลติหนังสือเบรลล์  

   เชน่เดียวกบัการผลิตเอกสารเบรล ล์  แตง่านจะหนกักวา่   เนือ้งานมากกวา่   ใช้เวลาใน

การทํามากกวา่   สิน้เปลืองวสัดุ  อปุกรณ์และบคุลากร   ดงันัน้จงึควรคดัเลือ กหนงัสือ  หรือเรียบเรียง

เขียนให้ดีท่ีสดุ และถ้าเป็นหนงัสือหนาๆ  ต้องเข้าเลม่ด้วยกระดกูงู  หนงัสือคนสายตาปกติ   1  เลม่ผลิต
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เป็นหนงัสือเบรลล์ได้ประมาณ   4  เลม่  โดยพมิพ์หน้าเดียวโดยประมาณ   (1  หน้าปกติ  เทา่กบั  3  

หน้าเบรลล์)  ปัจจบุนันิยมผลิตด้วยเคร่ืองพิมพ์ เบรลล์มากกวา่เคร่ืองเ บรลล์ล่อน  หนงัสือท่ีมีการพิมพ์

เป็นหนงัสือเบรลล์  นอกจากหนงัสือเรียนแล้วมกัเป็นหนงัสืออา่นทัว่ไป   อาทิ  วรรณกรรมเร่ืองแปล   

การ์ตนู  นิทาน  นวนยิาย  เร่ืองสัน้ สารคดี  จิตวิทยา  พงศาวดาร   วรรณกรรมเดก็   และพจนานกุรม   

เป็นต้น  ตวัอยา่งหนงัสือเหลา่นีไ้ด้แก่  วรรณกรรมซีไรท์ทกุเร่ือง   พจนานกุรมไทยฉบบัราชบณัฑิต   และ

พจนานกุรมองักฤษ-ไทย เป็นต้น  

  5.4  การผลติแผนผังนูน  

   แผนผงันนู เป็นส่ืออยา่งหนึง่ท่ีจะทําให้นกัเรียนท่ี พกิารทางสายตา  เข้าใจถึงโครงสร้าง

ของสิ่งตา่งๆ  ตําแหนง่  ทิศทาง  และความสมัพันธ์ของสิ่งท่ีต้องการให้นกัเรียนเรียนรู้การจดัทําแผนผงั

นนูนัน้จะต้องมีความชดัเจนในเร่ืองท่ีต้องการจะสอน  ชดัเจนในเร่ืองพืน้ผิวสมัผสั   และความเหมาะสม

ของขนาด  การสร้างแผนผงัเพ่ือเดก็พกิารทางสายตานัน้   จะต้องแยกรายละเอียดแตล่ะเร่ืองเป็นชดุๆ   

เชน่ แผนผงัเร่ืองภเูขา  แผนผงัเร่ืองจงัหวดั  แผนผงัเร่ืองแมนํ่า้  เพราะถ้านํามาจดัรวมกนัเหมือนแผนผงั

ของคนสายตาปกต ิ จะทําให้เดก็พกิารทางสายตาสบัสนเม่ือคลําภาพ  

 5.4.1  วิธีผลิตแผนผงันนู  

  5.4.1.1  ยอ่  หรือขยายแผนผงัปกติ  ให้เหมาะกบักระดาษต้นแบบ  

  5.4.1.2  ลอกแผนผงัลงกระดาษต้นแบบ  

  5.4.1.3  พิมพ์คําท่ีกํากบัในแผนผงัเป็นอกัษรเบรลล์ด้วยเคร่ืองพมิพ์ดีดเบรลล์ 

  5.4.1.4  หาวสัดท่ีุไมห่ลอมละลายเน่ืองจากต้องนําไปอดัด้วยเคร่ืองเทอร์โมฟอร์ม

ซึง่เป็นเคร่ืองท่ีใช้ความร้อนในการอดัให้ภาพนนูขึน้มา  วสัดท่ีุใช้เชน่  เชือกเส้นเล็ก   (เชือกแดง-ขาวท่ีใช้

มดักลอ่งพสัด)ุ  สายไฟเส้นเล็ก ๆ เป็นต้น  

  5.4.1.5  ใช้กาวลาเทค็  ตดิแบบทัง้หมดลงบนกระดาษต้นแบบ   การท่ีใช้กาวลาเท็ค   

เน่ืองจากจะสามารถทนความร้อนได้  เม่ือนํางานอดัเข้าเคร่ืองเทอร์โมฟอร์ม  

  5.4.1.6  ตรวจความเรียบร้อย  แล้วนําไปอดัสําเนาลงบนแผน่เบรลล์ลอ่นด้วยเคร่ือง

เทอร์โมฟอร์ม  

  5.4.1.7  นําแผนผงันนูไปทดลองใช้กบัผู้พิการทางสายตา   เพ่ือหาข้อผดิพลาด   

และนํามาแก้ไข  เม่ือพบเจอ  

  5.5  การผลิตภาพนูน  

  ภาพนนู  เป็นสิ่งหนึง่ท่ีทําให้ผู้ ท่ีพกิารทางสายตาเห็นสามารถวิเคราะห์   และเข้าใจสิ่งตา่ง  

ๆ จากภาพได้  ภาพเป็นสิ่งหนึง่ท่ีทําให้เกิดจินตนาการในสมองได้ดี   ถึงแม้ภาพนนูจะไมส่ามารถทําให้

เกิดเป็นภาพ   3  มติก็ิตาม  แตภ่าพนนูก็มีความสําคญัพอๆ   กบัของจริง   และของจําลอง   ทัง้เป็นส่ือ
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สําคญัท่ีใช้ในการเรียนการสอนสําหรับผู้พกิารทางสายตา   ซึง่ผู้พกิารทางสายตาทกุคนต้องการการ

อธิบายด้วยคําพดู  และภาพนนูเพ่ือเพิ่มความเข้าใจของพวกเขาให้ดีขึน้   คือเข้าใจได้ถกูต้อง   รวดเร็ว  

และแมน่ยํา   การผลติภาพนนูเป็นการถ่ายทอดความคดิ   จินตภาพ  ความรู้  ความเข้าใจ   จากผู้ ท่ี

มองเห็นไปยงัผู้ ท่ีบกพร่องทางสายตา   ดงันัน้ครูควรมีประสบการณ์ในการผลิตภาพนนูมากๆ   เพราะ

นอกจากจะอา่น   และพมิพ์อกัษรเบรลล์ได้คลอ่งแล้ว   การมีความสามารถในการผลติภาพนนูได้ดีเป็น

คณุสมบตัท่ีิ  ครูสอนนกัเรียนท่ีผู้พกิารทางสายตาพงึมีอยา่งย่ิง  

 5.6  การจัดทาํส่ือสาํหรับเดก็พกิารทางสายตา 

   ในการผลิตส่ือการสอนนัน้ต้องใช้ทัง้กําลงักาย  กําลงัทรัพย์และกําลงัสมองทัง้ยงัต้องใช้

เวลาอีกด้วย ดงันัน้ในการผลิตส่ือการสอนจงึควรมีหลกัการ หรือระบบท่ีดีเพ่ือท่ีจะให้อาจารย์หรือผู้ใช้

ส่ือการสอนท่ีผลิตขึน้มาแล้วให้ได้ผลดี มีประสิทธิภาพคุ้มกบัเวลา   แรงงานและงบประมาณท่ีใช้ไป  

ขัน้ตอนในการจดัทําส่ือการเรียนการสอนสําหรับเดก็พิการทางสายตาสามารถ  แบง่ขัน้ตอนได้ดงันี ้

  5.6.1  วางแผนจดัทําส่ือ 

  5.6.2  ศกึษาตวัอยา่งของส่ือตา่งๆท่ีมีผู้ ทําไว้แล้ว เพ่ือให้เกิดแนวคดิและประยกุต์ใช้ให้

เหมาะสมกบัส่ือ 

  5.6.3  ออกแบบโครงสร้าง 

  5.6.4  ลงมือจดัทําหรือผลติ 

  5.6.5  เขียนวิธีการจดัทําคร่าวๆ 

  5.6.6  ทดลองกบัผู้ ท่ีมีความบกพร่องทางการเหน็ 

  5.6.7  ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง 

  5.6.8  เขียนคูมื่อการจดัทําและการใช้อยา่งสมบรูณ์ 

  5.6.9  เผยแพร่ส่ือ 

  สนุนัท์  ปัทมคม  (2530.  อ้างถึงในศริินทรา  บวัประชมุ ม .ป.ป:  9-10)  ได้เสนอแนะ

การผลิตส่ือการเรียนการสอนท่ีประกอบไปด้วยการกําหนดขัน้ตอนการผลิตท่ีมีระเบียบดงันี ้

  ขัน้ท่ี  1  วางแผนผลิตส่ือการสอน เป็นการเตรียมการเบือ้ต้นก่อนท่ีจะลงมือผลิตมีอยู ่ 4  

ขัน้ตอนคือ 

 1.  ขัน้วางแผนทํารายการกิจกรรม ความต้องการเก่ียวกบัวสัด ุเคร่ืองมือบคุลากร 

และคา่ใช้จา่ย 

 2.  ขัน้กําหนดเวลา โดยลําดบัเวลาก่อนหลงัให้สมัพนัธ์กบักิจกรรม  

 3.  การควบคมุให้เป็นไปตามกําหนด ตามกิจกรรม และเวลาท่ีกําหนด  

 4.  การเขียนแผนงาน 
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  ขัน้ท่ี  2  การผลิต  เป็นขัน้ตอนท่ีจะดําเนินตามกิจกรรม  ตามเวลาในแผนงานท่ีกําหนด

ไว้ทกุประการ  และในขัน้นีจ้ะมีการตรวจสอบงานให้ตรงกบัเวลาท่ีกําหนด 

  ขัน้ท่ี  3  การหาประสิทธิภาพ  ในขัน้นีจ้ะเป็นการทดสอบคณุภาพของส่ือวา่สามารถใช้

การได้หรือไม ่ เม่ือการผลติได้สิน้สดุลงแล้ว  ควรมีการสร้างสถานการณ์จําลองด้วยการกําหนดสถานท่ี

ตวัผู้ เรียนให้ตรงกบัผู้ ท่ีใช้กําหนด  บคุลาการผู้ ทําการทดสอบประเมินผล การกําหนดเกณฑ์ท่ีจะยอมรับ

นําผลท่ีได้มาหาประสทิธิภาพตามเกณฑ์ท่ีกําหนด  อาจใช้วิธีทางสถิตเิข้าชว่ย 

   ขัน้ท่ี  4  การปรับปรุง  จะกระทําได้ตอ่เม่ือผลการหาประสทิธิภาพยงัไมต่รงตามเกณฑ์

หรือต่ํากวา่เกณฑ์หรือต่ํากวา่เกณฑ์  จะต้องมีการสํารวจข้อบกพร่องทกุขัน้ตอน  อาจมีข้อท่ี ควรแก้ไข

ประการเดียวหรือหลายประการก็ได้ 

 

 

6.  แนวคิดการออกแบบภาพสัมผัส 

สารานกุรมเสรี   Wikipedia  (2010)  กลา่ววา่  ภาพสมัผสั  (Tactile Graphic)  เป็นภาพท่ี

ผวิหน้านนูขึน้ให้ผู้บกพร่องทางสายตาสมัผสัอา่นได้  เป็นสิ่งท่ีส่ือสารข้อมลูท่ีไมเ่ป็นถ้อยคํา   เชน่  แผน

ท่ี  ภาพวาด เส้นกราฟ  และ  แผนผงั  ภาพสมัผสัถกูรับรู้และเข้าถึงได้เหมือนภาพทัว่ไป  สําหรับผู้ พกิาร

ทางสายตาสามารถเข้าถึงภาพได้หลายรูปแบบ  เชน่  ถ้อยคําบรรยาย  เสียง  หรือ  การสมัผสั  

 หอสมดุหนงัสือเสียงและอกัษร เบรลล์แหง่ชาตสิวีเดน   (The  Swedish  Library  of  Talking 

Books  and  Braille)  (2010)  กลา่ววา่  รูปภาพสมัผสั   (Tactile  Picture)  คือ  รูปภาพท่ีสร้างให้มี

ลกัษณะนนูสงู สามารถสมัผสัอา่นด้วยนิว้มือ  ซึง่หลกัท่ีสําคญัของรูปภาพ   คือ  เรียบงา่ยและลดทอน

รายละเอียด  โดยท่ีโครงสร้างของภาพ  ต้องสามารถรับรู้เข้าใจได้ 

 รูปภาพสมัผสั  (Tactile  Picture)  สามารถอธิบายถึงสิง่ท่ีเดก็บกพร่องทางสายตาไม่

สามารถสมัผสัได้เชน่  ภเูขาไฟ   หรือ   ไดโนเสาร์  และภาพสมัผสัชว่ยสร้างความคดิท่ีวา่สิง่นัน้มี

ลกัษณะภายนอกเป็นอยา่งไร   เชน่  เดก็สามารถสมัผสักบัต้นไม้ได้  แตไ่มส่ามารถรู้วา่รูปร่ างทัง้หมด

ของต้นไม้นัน้เป็นอยา่งไร 

ด้านประวตัคิวามเป็นมาของแผนท่ีสมัผสันัน้   โรงเรียนสอนคนตาบอดเพอร์กินส์ 6  (Perkins  

School  for the  Blind)  กลา่ววา่  ในชว่งต้นคริสต์ศตวรรษท่ี   18  ไวเซนเบร์ิก  (R.  Weisenberg)  

ชายตาบอดในเมือง  Mannheim  ประเทศเยอรมนันี  ได้ทดลองสร้างแผนท่ีท่ีสามารถสมัผสัได้โดย 

สร้างจากวสัดหุลายอยา่ง  เชน่  เส้นด้ายหลายขนาด  ท่ีนํามาวางเป็นรูปร่างหลายแบบ แตก็่

ไมส่ามารถใช้งานได้เน่ืองจากฉีกขาดงา่ย 
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ในปี  ค.ศ.  1819  ดร.เซบาสเตียน   กอิูลี  (Dr.  Sebastien  Guilli,  1780-1865  A.D.)  

แพทย์รักษาตาในประเทศฝร่ังเศส   เป็นผู้แรกท่ีได้รับการบนัทกึวา่ได้ใช้ลวดโลหะวางทําเป็นรูปแผนท่ี  

และวางลงบนผวิของลกูโลก  แตจ่ากระยะเวลาดงักลา่ว  จนถึง  ค.ศ. 1830  แผนท่ีสมัผสัยงัคงถกูสั่ง

ทําขึน้มาใช้เฉพาะกลุม่ผู้ตาบอดจํานวนน้อย 

ตอ่มาในปี  ค.ศ. 1837  แซมมวล  กริดลีย์ โฮว์   (Samuel  Gridley  Howe,  1801-1876 

A.D.) ผู้ อํานวยการคนแรกของโรงเรียนสอนคนตาบอดเพอร์กินส์   ได้วา่จ้างให้   ชา่งพิมพ์ช่ือ   สตีเฟน  

เพรสตนั รักเกิลส์  (Stephen  Preston  Ruggles,  1831-1893 A.D.)  สร้างแผนท่ีโลกขนาดใหญ่

สําหรับสอนนกัเรียนตาบอดในโรงเรียน  ซึง่มีขนาดเส้นรอบวงขนาด  13  ฟตุ  ทําจากชิน้สว่นของไม้

กวา่  700  ชิน้  และ  Ruggles  ยงัสร้างแผนท่ีสมัผสัอีกหลายแบบท่ีทําจากชิน้ไม้และวสัดอ่ืุน  Howe  

เป็นบคุคลแรกท่ีเร่ิมพฒันาวิธีการผลิตแผนท่ีสมัผสัให้มีจํานวนมากๆ  จนเป็นท่ียอมรับ  จนสามารถ

จดัพมิพ์กระดาษท่ีสลกัล ายนนู (Embossed)  เป็นหนงัสือแผนท่ี   (Atlas)  ออกวางจําหนา่ยในชว่ง

ทศวรรษปี  ค.ศ. 1830  นีเ้อง 

ตอ่มาภายหลงัในคริสต์ศตวรรษท่ี  19  แผนท่ีสมัผสัได้ถกูสร้างขึน้อยา่งแพร่หลายสําหรับ

สาธารณชนทัว่ไป และมีใช้ในโรงเรียนสอนคนตาบอดตา่งๆ  เดมิทีแผนท่ีสมัผสัท่ีสลกัลายนนูส วยงาม

และมีช่ือเสียงในชว่ง ปี ค .ศ.  1840 – 1850  นัน้  มกัจะถกูสร้างมาจากกรุงเวียนนาและกรุงปารีส  แต่

ชว่งต้นคริสต์ศตวรรษท่ี   19  นี ้มาร์ตนิ  คนูซ์7  (Martin  Kunz,  1847-1923 A.D.)  ชาวเยอรมนั  และ  

ฮาราลด์ ทิลแลนเดอร์ 8  (Harald Thilander, ?A.D.)  ชาวสวีเดน  ทัง้สองมีสว่นสําคญัในการผลิตแผน

ท่ีสมัผสัสําหรับใช้ในโรงเรียนสอนคนตาบอด  ทัง้ในยโุรปและในสหรัฐอเมริกา  โดยผลิตแผนท่ีสมัผสัมา

จากแมพ่ิมพ์ ซึง่รายละเอียดบริเวณท่ีนนูสงูขึน้ในแผนท่ีจะแสดงเป็นพืน้ท่ีทวีป   เส้นและพืน้ผิวจะแสดง

เป็นบริเวณของทะเล และมีการใช้อกัษรเบรล์ลเป็นช่ือสถานท่ีตา่งๆ 

ขณะท่ี  สํานกัภาพพมิพ์เพ่ือคนตาบอดอเมริกา 9  (American  Printing  House  for  the  

Blind) ได้ผลิตแผนท่ีสมัผสัท่ีแกะสลกัจากไม้  ตัง้แตปี่  ค.ศ.  1875  จนถึง  ประมาณปี ค .ศ.  1950  จงึ

เร่ิมหนัมาใช้พลาสตกิแทนท่ีไม้ 

ตัง้แตปี่  ค.ศ. 1950 เป็นต้นมา  ผลจากการศกึษาเก่ียวกบัคนตาบอดตา่งๆ ทําให้แผนท่ี

สมัผสัถกูพฒันาขึน้เร่ือยๆ   เชน่ การพฒันากระบวนการขึน้รูปพลาสตกิ   จนถึงการใช้ระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ให้มีเสียงพดูได้จากแผนท่ีในปัจจบุนั  (Perkins  School  for  the  Blind.  2011:  

ออนไลน์) 

จากเอกสารงานวิจยัของวรชาต ิ สวุรรณวงศ์  (2546:  25-28)  ได้รวบรวมประเภทของแผนท่ี

สําหรับคนพกิารทางสายตาตามวสัดแุละวิธีการผลิตในปัจจบุนัได้ดงันี ้
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1.  เทอร์โมฟอร์ม   กราฟฟิก  (Thermofom  Graphics)  คือแผนท่ีท่ีถกูสร้างจาก

กระบวนการท่ีเกิดจาก   แผน่พลาสตกิท่ีถกูอดัด้วยสญุญากาศและค วามร้อน   บนต้นฉบบัท่ีเป็นภาพ

หรือวตัถท่ีุนนูออกมาในรูปทรง  3  มติ ิ ซึง่ต้นฉบบัสามารถทําได้จากวสัดโุดยทัว่ไป   ท่ีโดยนํามาปะตดิ   

ปัน้  หรือทําให้นนูออกมา ต้นฉบบัโดยทัว่ไปนัน้  ชว่งท่ีหา่งของวสัดคุวรเพียงพอท่ีจะให้อ ากาศผา่นหรือ

รูท่ีสามารถให้การอดัสญุญากาศ  โดยทําให้แผน่พลาสตกิแผนท่ีนัน้เปล่ียนรูปทรงได้ตามท่ีตัง้ใจไว้ วสัดุ

ท่ีใช้นัน้เป็นวสัดท่ีุหาได้ง่ายทัว่ๆไป  เชน่  ลกูปัด  ไม้  เชือก  ลวด  ปนูปาสเตอร์  ดนิเหนียว  เป็นต้น 

ข้อดีของแผนท่ีชนิดนีคื้อ   ลวดลายสามารถแปรผนัได้หลากหลาย   ง่ายในการผลิต

หลายๆ  สําเนา ทนทานทําคว ามสะอาดงา่ย  ราคาฉบบัสําเนาไมแ่พ  ง และยงัสามารถสร้างอกัษร

เบรลล์ลงในแผนท่ีได้ด้วย สว่นข้อด้อยของแผนท่ีชนิดนี ้  คือ  ต้องใช้ความสามารถฝีมือทางศลิปะและ

แรงงาน ในการประดษิฐ์แผนท่ีต้นฉบบั  ซึง่แผนท่ีต้นฉบบันีเ้ปราะ  เสียหายได้งา่ย  และแผนท่ีท่ีได้จาก

ต้นฉบบัยงัต้องผา่นกระบวนการการทําสําเนา  ซึง่ต้องใช้เวลาในการผลิตสําเนาแตล่ะแผน่  ทําให้ต้อง

ใช้เวลานาน  และเคร่ืองผลิตสําเนามีราคาแพง 

2.  สเวล เ ปเปอร์  (Swell  Paper)  คือแผนท่ีท่ีเป็นกระดาษพิเศษท่ีมีไมโครแคปซูลของ

แอลกอฮอล์ฝังอยูใ่นผวิกระดาษ   เม่ือทําปฏิกิริยากบัคาร์บอน  ดินสอ  หมกึ  จะระเบดิหรือแตกออก

เม่ือได้รับความร้อน ซึง่จะทําให้ผวิกระดาษนนูขึน้มาประมาณ  2  มิลลิเมตร 

 ข้อดีของวิธีนีคื้อ  สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการออกแบบแผนท่ีได้และพิมพ์ออกมา

ทางเคร่ืองพิมพ์ได้  ซึง่สามารถใช้ได้ทัง้แบบพน่นํา้หมกึและแบบเลเซอร์  ซึง่เป็นการดีท่ีจะจดัทําแผนท่ี

ให้สวยงาม  ง่ายตอ่การเปล่ียนแปลงข้อมลูหรือแก้ไขข้อมลู  การสร้างรูปร่างวตัถจุะเป็นรูปร่างท่ีคงท่ี  

ลายเส้นเรียบร้อยหากออกแบบโดยคอมพวิเตอร์ ผลติเป็นกระดาษขนาด   A4  และ  A3  ได้งา่ยในการ

เพิ่มเตมิป้ายหรือฉลากในภายหลงัท่ีผลิตเสร็จแล้ว และยงัสามารถมองเหน็ชดัเจนด้วยสายตาปกต ิ  ทํา

ให้คนสายตาปกตก็ิสามารถใช้แผนท่ีนีไ้ด้อยา่งชดัเจนด้วยเชน่กนั สว่นข้อด้อยของวิธีนีคื้อ ข้อจํากดัใน

ความเข้มออ่นและลวดลายบนผวิของกระดาษ  จํากดัในความสงูของผวิกระดาษท่ีนนูออกมา   และ

ราคาเคร่ืองผลิตแผนท่ีและกระดาษมีราคาสงู 

3.  แทคไทล์  ออดโิอ  กราฟฟิก  (Tactile  Audio  Graphic)  คือแผนท่ีภาพนนูพิเศษท่ี

เช่ือมตอ่กบัระบบจอสมัผสัท่ีใช้กบัคอมพวิเตอร์  ซึง่เม่ือใช้มือสมัผสัแล้วจะมีเสียงบง่บอกจดุท่ีสมัผสั

หรือช่ือสถานท่ี 

ข้อดีของวิธีนีคื้อ  การออกแบบและการผลิตแตล่ะครัง้เป็นขัน้ตอนเดียว  งา่ยท่ีจะผลิต

เป็นจํานวนมากเพราะใช้เวลาน้อยในการผลติ  และกระดาษท่ีใช้ผลิตนัน้มีราคาถกู   สว่นข้อด้อยของวิธี

นีคื้อ ข้อจํากดัในรูปร่างท่ีนนูขึน้มาท่ีเป็นเพียงเฉพาะจดุเทา่นัน้   และข้อจํากดัทางความสงูของจดุ  ถ้า

มองด้วยสายตาปรกตก็ิมองออกได้ไมช่ดัเจน  และอายขุองแผนท่ีสัน้ ไมค่งทน 
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4.  ฟรี  แฮนด์  (Free  Hand)  คือแผนท่ีท่ีสามารถแสดงผลได้ทนัท่ีสร้างเพราะเกิดจาก

การใช้ปากกาเฉพาะ   (Thermo  Pen) ท่ีใช้คูก่บักระดาษพิเศษนัน้ๆ   ลากลงบนกระดาษพเิศษเฉพาะ  

เชน่  เจอแมน  ฟิลม์  (German Film)  หรือ อลมูเินียม  ฟอย  (Aluminium  Foil)  เพ่ือให้เกิดร่องหรือ

เส้นนนูตามรอยท่ีลากลงไป 

 ข้อดีของวิธีนีคื้อ  ง่ายในการสร้างเส้นท่ีเป็นอิสระ   เหมาะสําหรับการวาดเส้นและรูปร่าง

ท่ีงา่ยๆเทา่นัน้   และราคาไมแ่พง  สว่นข้อด้อยของวิธีนี ้  สร้างรูปร่างท่ีสลบัซบัซ้อนได้ไมดี่นกัวสัดไุม่

ทนทาน  และเป็นการยากท่ีจะทําฉบบัสําเนาขึน้มาให้เหมือนกบัต้นฉบบั 

5.  คราฟ  (Craft)  คือแผนท่ีท่ีเกิดจากใช้วสัดท่ีุหาได้ง่ายๆทัว่ไป   ตดั  ปะ  ตดิ  หรือยดึไว้  

บนกระดาษหรือแผน่รองสําหรับจะใช้เป็นแผนท่ี 

 ข้อดีของวิธีนีคื้อ  ราคาถกู  ขึน้กบัวสัดท่ีุนํามาใช้ ความทนทานก็ขึน้กบัวสัดแุละวิธีการ

ผลิตเชน่กนั สว่นข้อด้อยของวิธีนีคื้อ  สร้างรูปร่างท่ีสลบัซบัซ้อนได้ไมดี่นกั  วสัดไุมท่นทาน  และเป็น

การยากท่ีจะทําฉบบัสําเนาขึน้มาให้เหมือนกบัต้นฉบบั  ต้องใช้ความสามารถทางศลิปะในการ

สร้างสรรค์แผนท่ีออกมา 

6.  คอมเมอเช่ียล  โปรเซส  (Commercial  Processes)  คือแผนท่ีท่ีเกิดจากการ

ประยกุต์มาจากการใช้เรซินพิมพ์นนูแทนหมกึ  ซึง่เป็นการพิมพ์สกรีนอยา่งดี โดยใช้บล็อกหรือตะแกรง

เป็นแมพ่ิมพ์  แล้วดนัหมกึออกทางรู  ทําให้รูปร่างสญัลกัษณ์ท่ีได้เป็นรูปร่างตามแบบบลอ็กท่ีใช้เป็น

แมพ่ิมพ์ 

ข้อดีของวิธีนีคื้อ  ทนทานท่ีจะใช้งานกลางแจ้ง  สามารถออกแบบใช้งานได้หลากหลาย  

และง่ายในการผลิตจํานวนมาก  ชิน้งานเป็นวตัถรูุปร่าง  สว่นข้อด้อยของวิธีนีคื้อ  มีราคาสงู  และใช้

เวลานานในการผลิต  (วรชาต ิสวุรรณวงศ์. 2546: 25-30) 

ก่อนท่ีเดก็จะอา่นแผนท่ีได้เข้าใจนัน้  Boguslaw Marek 10  (2004) ได้แนะนําถึงวิธีการท่ี จะ

ชว่ยให้เดก็ พกิารทางสายตา มาตัง้แตกํ่าเนิดเข้าใจถึง  วตัถสุามมติท่ีินํามาจําลองลงบนแผน่กระดาษ

และวิธีการท่ีจะให้เข้าใจลายเส้นนนูอยา่งงา่ยๆ   ท่ีแสดงถึงวตัถตุา่งๆ  ของคนสายตาปกติ   โดยการนํา

แบบจําลองวตัถท่ีุเดก็พกิารทางสายตาคุ้นเคยเชน่   โต๊ะ  เก้าอี ้ เตียงนอน  บ้าน  เป็นต้นแล้วนําแผน่ไม้

อดับางขนาดเทา่กบัแผน่กระดาษทัว่ไปท่ีเจาะชอ่งวา่ง   ตามเค้าโครงของแบบจําลองให้สามารถใสไ่ด้

พอดี โดยให้นําแบบจําลองวางลงในชอ่งวา่งนัน้ให้โผลพ้่นพืน้ผิวไม้อดัขึน้มาเล็กน้อย  เม่ือเดก็สมัผสั

แบบจําลองวตัถท่ีุโผลข่ึน้บนผิวของแผน่ไม้อดั  จะสามารถเช่ือมโยงความคดิของวตัถใุนลกัษณะสาม

มติ ิ  เม่ือนํามาแสดงเป็นภาพนนูในกระดาษและนําไปใช้ในการเปรียบเทียบกบัภาพนนูอ่ืนๆ  ได้  

(Boguslaw  Marek.  2004:  ออนไลน์) 
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สํานกัภาพพมิพ์เพ่ือคนตาบอดอเมริกา   (American  Printing  House  for  the  Blind)  ได้

แนะนําแนวทางการออกแบ บภาพสมัผสัสําหรับเดก็ พกิาร ทางสายตา โดยมีแนวทางการออกแบบ

ดงัตอ่ไปนี ้

หลกัเบือ้งต้น  (Genaral) 

1.  ใช้รูปภาพสมัผสัเทา่ท่ีจําเป็นและละเว้นภาพท่ีไมส่ื่อสาระสําคญัทิง้ไป 

1.1  ให้พิจารณาถึงการเลือกใช้คําบรรยายแทนสิ่งท่ีต้องการบอกหรือใช้รูปภาพเป็น

บางสว่น 

1.2  ควรให้เด็กมีพฒันาการทกัษะด้านการสมัผสั โดยเร่ิมกบัรูปภาพอยา่งงา่ยก่อน  

2.  รูปภาพท่ีทําขึน้ควรให้การสมัผสัได้อยา่งชดัเจน  และบรรจขุา่วสารท่ีตรงประเดน็

เทา่นัน้ โดยอาศยัจากความคดิและความเข้าใจของเดก็บกพร่องทางสายตา  ข้อมลูสารสนเทศท่ีไมต่รง

กบัความหมายของรูปภาพก็ไมค่วรนํามาใช้ 

3.  รูปภาพควรจะแปลงให้อยูใ่นลกัษณะ  2  มติ ิ ยกเว้นรูปภาพบางประเภทท่ีเก่ียวกบั

ด้านคณิตศาสตร์และแผนภาพวิทยาศาสตร์ 

 3.1  เปล่ียนแปลงลกัษณะ  3  มิตใิห้เป็นภาพตดัขวางหรือเป็นด้านหน้า  ด้านข้าง  

ด้านบนแทน 

 3.2  พยายามหามมุมองของภาพท่ีทําให้ลกัษณะ  3  มิต ิ เป็น  2  มิต ิ

หลกัการออกแบบ  (Design) 

1.  หลีกเล่ียงความยุง่เหยิงและทําให้งา่ยขึน้ 

  1.1  เม่ือสญัลกัษณ์อยูใ่กล้กนัหรือมีลกัษณะคล้ายกนัจะทําให้ผู้อา่นแยกแยะลําบาก 

ควรมีชอ่งวา่งให้กบัแตล่ะสญัลกัษณ์ 

 1.2  สญัลกัษณ์  (Symbol)  และ  เส้น  (Line)  ท่ีใกล้กนัระยะหา่ง  ¼  นิว้  อาจจะ

ยากท่ีจะบอกวา่เป็นสว่นใด  ซึง่ขึน้อยูก่บัวสัดแุละเคร่ืองมือท่ีจะใช้ทํารูปภาพสมัผสั 

  1.3  รูปร่าง  (Shape)  ของภาพท่ียาวน้อยกวา่ขนาด  ½  นิว้  อาจทําให้ไมส่ามารถ

เข้าใจภาพได้ 

  1.4  ดดัแปลงชอ่งวา่ง  (Spacing)  หรือ รูปร่าง  (Shape)  ของภาพได้ถ้าจําเป็นโดย

ท่ีไมทํ่าให้ความหมายของภาพเปล่ียนไป 

  1.5  ตดัสว่นท่ีไมจํ่าเป็นของรูปภาพจริงออกเม่ือนํามาเป็นรูปภาพสมัผสั  โดยละเว้น

รายละเอียดของภาพท่ีจะทําให้ความหมายของภาพไขว้เขว 

  1.6  หากภาพท่ีจะทําเป็นรูปภาพผู้คน สตัว์ สิ่งของ ให้แทนท่ีภาพเหลา่นัน้ด้วย 

สญัลกัษณ์  ลายเส้น  หรือช่ือเรียกงา่ยๆ  แทน  เชน่  ใช้ป้ายช่ือคําวา่  “มือ”  แทนการทํารูปมือ 
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2.  แยกความซบัซ้อนของรูปภาพไปไว้ในอีกสว่นท่ีเป็นสว่นแสดงรายละเอียด 

3.  ใช้ผืน้ผิวของภาพอยา่งจําเป็นและมีไว้เพียงใสข้่อมลูเทา่นัน้ 

4.  เม่ือต้องหลีกเล่ียงความสบัสนหรือใสข้่อมลูท่ีสําคญั ให้แยกความแตกตา่งสญัลกัษณ

ตรงท่ีพืน้ผิว  (Texture)  ของวสัด ุ เชน่ ผิวนํา้และผืนดนิควรใช้พืน้ผิวท่ีแตกตา่งกนั 

4.1 พืน้ผิวของนํา้ควรต่ําและใกล้ชิดกนั 

4.2 พืน้ผิวท่ีบง่ชีว้า่เป็นมหาสมทุรควรขยายให้เพียงพอท่ีจะสงัเกตได้แตไ่ม่

จําเป็นต้องเตม็หน้าทัง้หมด 

เส้น จดุ และพืน้ผิว  (Lines  Points  and  Textures ) 

1.  จํากดั  เส้น  จดุ  หรือสญัลกัษณ์ ท่ีจะวาดลงให้งา่ยตอ่การแยกแยะออกจากสิง่อ่ืน

เม่ือเวลาสมัผสั 

 1.1  ใช้สญัลกัษณ์  (Symbol)  ท่ีสําคญัให้ตรงกบัลกัษณะเดน่ของรูปภาพซึง่ไมค่วร

ให้ 

พืน้ผิวของสญัลกัษณ์รกหรือสงูจนเกินไป 

 1.2  ลายเส้นท่ีออกแบบลงไปต้องทําให้ผู้อา่นเข้าใจอยา่งถกูต้อง 

2.  ให้ใช้สญัลกัษณ์คงท่ีรูปร่างเดมิในทกุสว่นเพ่ือไมใ่ห้ผู้อา่นสบัสน 

3.  ใช้สญัลกัษณ์ท่ีให้การสมัผสัแตกตา่งกนัตอ่ประเภทของข้อมลูท่ีแตกตา่งกนั  เชน่  ใน

แผนท่ีของประเทศตา่งๆ เส้นท่ีบง่บอกวา่เป็นขอบเขตของรัฐควรแตกตา่งจากเส้นขอบเขตของประเทศ 

4.  เส้น  จดุ  และอกัษรเบรลล์ จําเป็นต้องแยกให้หา่งกนัอยา่งน้อยขนาด 1/8 นิว้ 

 4.1  ถ้าจําเป็นอาจจะหา่งได้ขนาด  1/4  นิว้  ซึง่ขึน้อยูก่บัวสัดท่ีุใช้และสญัลกัษณ์ท่ี

ออกแบบ 

 4.2  ควรใช้ระยะหา่งขนาด 1/8 นิว้เป็นพืน้ฐานในทกุๆสว่นของการออกแบบ 

เส้นนําทาง (Lead  lines) 

1.  ใช้เส้นนําทางเฉพาะเม่ือไมมี่ทางเลือกอ่ืน  ควรใช้ข้อความหรือคําบรรยายแทน 

2.  ไมค่วรใช้ลกูศรเป็นเส้นนําทาง 

3.  สญัลกัษณ์ท่ีใช้เป็นเส้นนําทางควรแตกตา่งจากเส้นอ่ืนๆ  และให้การสมัผสัท่ีมี

ลกัษณะเฉพาะแตไ่มเ่ดน่จนเกินไป 

4.  เส้นนําทางในจดุเร่ิมต้นควรวางให้ชิดกบัป้ายช่ือ   โดยไมมี่สิ่งอ่ืนมาสอดแทรก  ซึง่จะ

ชิดอยูก่บัอกัษรตวัแรกหรือตวัหลงัก็ได้ และในสว่นของเส้นจบก็ควรอยูช่ิดกบัอกัษรของป้ายช่ือตวัตอ่ไป 

ป้ายช่ือ  (Labels) 
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1.  เป็นสว่นท่ีอธิบายหรือให้คําจํากดัความของสญัลั กษณ์ภาพทัง้หมด  ไมว่า่จะอยูใ่น

หน้าเดียวกนั หน้าปกหรือหน้าหมายเหต ุ

2.  ควรระบช่ืุอในลกัษณะเดน่เชน่  แมนํ่า้  เมือง  ผวิ นํา้  โดยห้ามสร้างรูปภาพสมัผสัท่ีไม่

มีชื่อ 

3.  ช่ือท่ีใช้ต้องไมใ่ห้ผู้อา่นสบัสน 

4.  คําท่ีใช้ไมจํ่าเป็นต้องเป็นอกัษรพิมพ์ใหญ่ถ้าไมทํ่าให้ความหมายสบัสน 

5.  ไมค่วรใช้อกัษรเบรลล์มาสอดแทรกกบัรูปร่างของรูปภาพ ซึง่จะเป็นการทําลายความ

สมบรูณ์ของรูป 

 

7.  แนวคิดการออกแบบเพื่อมวลชน  (Universal  Design) 

ประเทศญ่ีปุ่ นเป็นประเทศท่ีให้ความสําคญัและนําหลกัการออกแบบเพ่ือมวลชนมาใช้ให้เห็น

เป็นรูปธรรมมากท่ีสดุ  โดยเร่ิมใช้กบัการออกแบบสภาพแวดล้อมและสิง่อํานวยความสะดวกด้วยการ

ออกเป็นกฎหมายควบคมุอาคารสําหรับผู้พกิารและผู้ ด้อยโอกาส  กบั  อาคารสาธารณะ  เชน่   

ห้างสรรพสินค้า โรงภาพยนตร์  โรงแรม   และสถานท่ีสําคญัท่ีเป็นท่ีชมุนมุ  และท่ีสาธารณะ  ตัง้แตปี่  

ค.ศ.  1994   ตอ่มาในชว่งปี  ค.ศ.  2003   กฎหมายนีไ้ด้ครอบคลมุไปถึงอาคารท่ีเป็นโรงเรียน  

สํานกังาน   และอาคารชดุพกัอาศยัด้วย จนถึงปี  ค.ศ . 2006 กฎหมายควบคมุอาคารสําหรับผู้พกิาร

และผู้ ด้อยโอกาส  ไมเ่พียงแตบ่งัคบัให้มีสิง่อํานวยความสะดวกตา่งๆ  ภายในอาคารเทา่นัน้  ยงัรวมไป

ถึงขนาดของอปุกรณ์และพืน้ท่ีใช้งานให้มีมาตรฐานอีกด้วย  (Nicolo  Del  Castillo.  2010:  Online) 

นอกจากนี ้ ประเทศญ่ีปุ่ นยงัได้นําหลกัการออกแบบเพ่ือมวลชนเข้ามาใช้ในการแขง่ขนั เพ่ือ

ออกแบบผลติภณัฑ์  เคร่ืองใช้รวมถึงสินค้าเกือบทกุประเภท   ดงันัน้นกัออกแบบจะต้องคดิค้นรูปแบบ

ใหมแ่ละนําเสนอแนวคดิใหม่ๆ   อยูต่ลอดเวลาทําให้ประเทศญ่ีปุ่ นกลายเป็นผู้ นําในด้านนวตักรรมด้าน

การออกแบบ   สําหรับหลกัการพืน้ฐานทัง้   7  ประการ   ของการออกแบบเพ่ือมวลชน ผู้ เขียนขอ

ยกตวัอยา่งพร้อม 

1.  ความเสมอภาค   (Equitability)  คือ  ทกุคนในสงัคมใช้งานได้อยา่งเทา่เทียมกนั ไม่

มีการแบง่แยกและเลือกปฏิบตัิ   เชน่  การออกแบบเคาน์เตอร์รับเร่ืองตามหนว่ยงานตา่งๆ ท่ีมีความสงู

ตา่งระดบั สําหรับให้บริการผู้ ท่ีใช้รถเข็น  (Wheel chair)  หรือเดก็สามารถใช้งานได้อยา่งสะดวก 

2. ความยืดหยุน่   (Flexibility)  ใช้งานได้กบัผู้ ท่ีถนดัซ้ายและขวา หรือปรับสภ าพความ

สงู-ต่ํา  ขึน้-ลงได้ตามความสงูของผู้ใช้  เชน่  การออกแบบเคร่ืองให้นํา้เกลือแบบใหมท่ี่ปรับระดบัได้ 

3.  ใช้งา่ยเข้าใจงา่ย  (Simple,  Intuitive  use)  การใช้รูปภาพเป็นสญัลกัษณ์สากล

และส่ือสารให้เข้าใจได้ง่าย   เชน่  การใช้รูปภาพเพ่ือการคดัแยกขยะ  หรือบตัรโท รศพัท์ท่ีมีรอยเว้า  
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เพ่ือให้คนตาบอดสมัผสัรู้ได้วา่จะต้องใสด้่านไหนเข้าไปในเคร่ืองโทรศพัท์  หรือเคร่ืองอา่นบตัร  ซึ่ งเป็น

มาตรฐานของ  JIS  (Japanese  Industrial  Standards) 

4.  ข้อมลูชดัเจน  (Perceptible  Information) งา่ยสําหรับประกอบการใช้งาน   เชน่  

ภาพประก อบวิธีการปรุงอาหาร   ในภาพแสดงให้ทราบวา่อาหารชนิดดงักลา่วต้องใช้วิธีการต้มในนํา้

เดือดและสามารถใช้ตะเกียบสอดในรูเจาะสําหรับยกอาหารออก 

5.  ระบบป้องกนัอนัตราย  (Tolerance  for error)  ตอ่การใช้งานท่ีผิดพลาด   เชน่  

กรรไกร  ท่ีมีปลอกสวมแต ่ สามารถตดักระดาษและใช้งา นได้ปกต ิ หรือตวัปิดหวัเหล็กเส้นเพ่ือป้องกนั

อนัตรายจากงาน  

6. ทุน่แรงกาย (Low  Physical  Effort)  สะดวกและไมต้่องออกแรงมาก   เชน่  

เคร่ืองชว่ยถอดและเสียบปลัก๊เพียงแคบี่บปลายสีส้มหรือกดปลายสีส้มก็จะชว่ยดนัปลัก๊อยา่งงา่ย  

7.  ขนาด  (Appropriate  Size  and  Space  for  Approach)  และสถานท่ีท่ี

เหมาะสม  เชน่  ขนาดของห้องนํา้สําหรับผู้พิการ  ท่ีออกแบบให้เหมาะสมตอ่การใช้รถเข็น  (Wheel 

Chair)  มีขนาดพืน้ท่ีเพียงพอสําหรับหมนุ  หรือกลบัรถเข็นได้ภายในห้องนํา้ 

ความสําเร็จจากการใช้แนวคดิการออกแบบเพ่ือมวลชน  (Universal  Design)  สร้าง

นวตักรรมสร้างสรรค์ของประเทศญ่ีปุ่ น  แสดงให้เห็นวา่การออกแบบเพ่ือการใช้งานของทกุคนในสงัคม

นัน้  เป็นแนวคดิท่ีควรนํามาประยกุต์ใช้ในสงัคมไทยให้มากขึน้  เพราะเป็นการทําให้ทกุคนในสงัคมมี

โอกาสใช้ชีวิตได้อยา่งเทา่เทียมกนัและเป็นปกตสิขุ  จะไมก่่อให้เกิดความเห ล่ือมลํา้และการแบง่แยกใน

สงัคม  นอกจากนีย้งัจะเป็นการลดภาระให้กบัสงัคมได้   แนวคดินีส้ามารถเป็นจริงได้  หากได้รับความ

ร่วมมือจากทกุๆ  ฝ่าย  อาทิ 

 ภาครัฐและเอกชน   ควรให้การสนบัสนนุด้านงานออกแบบท่ีครอบคลมุถึงมวลชนทกุคน   

ผู้ออกแบบในสาขาตา่งๆ   ควรให้ความสําคญัตอ่กา รออกแบบท่ีต้องใช้ความรู้ ทกัษะพเิศษในการ

สร้างสรรค์ผลงานและการออกแบบให้ครอบคลมุถึงมวลชนทกุคน 

ผู้ใช้งานควรต้องศกึษาและทําความเข้าใจการใช้งานอยา่งถกูต้องและมีจติสํานกึในการ

รักษาสิ่งของท่ีเป็นสาธารณะ   และสดุท้ายมีการตดิตามผลการใช้งานและนําปัญหาไปพฒันารูปแบบ

ให้ดีย่ิงขึน้ตอ่ไป 

 

8.  ทฎษฎีการผลิตส่ือ 

 ณรงค์  สมพงษ์  ได้กลา่วสรุปถึงขัน้ตอนการผลิตส่ือไว้วา่ 

 ระบบการผลิตชดุส่ือประสมประกอบด้วยขัน้ตอนหลกั  10  ขัน้  ได้แก่  

 1.  ศกึษาธรรมชาตวิิชา  
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 2.  วิเคราะห์ผู้ เรียน  

 3.  วิเคราะห์เนือ้หาและกําหนดหนว่ยการสอน  

 4.  วางแผนการสอน  

 5.  กําหนดแนวทางพฒันาส่ือประสม  

 6.  ทําการผลิตชดุส่ือประสม  

 7.  ทดสอบประสิทธิภาพชดุส่ือประสม  

 8.  ปรับปรุงชดุส่ือประสม  

 9.  นําเสนอชดุส่ือประสม และ  

 10. ประเมินชดุส่ือประสม   

ขัน้ท่ี  1  ศกึษาธรรมชาตวิิชา  เป็นการพจิารณาคณุลกัษณะเนือ้หาวิชา   เพ่ือให้ทราบ

ขอบขา่ยเนือ้หาสาระวา่  มุง่เน้นด้านความรู้   (พทุธิพิสยั )  ทศันคตคิา่นิยม  (จิตพิสยั )  หรือความ

ชํานาญ  (ทกัษะพสิยั) เพ่ือเป็นพืน้ฐานในการกําหนดวิธีการถ่ายทอด   กิจกรรมการเรียนการสอน   และ

ส่ือการเรียนการสอน การกําหนดสภาพแวดล้อม  และเง่ือนไขอ่ืนท่ีจําเป็นสําหรับการออกแบบการเรียน

การสอนท่ีมีประสิทธิภาพ 

 ขัน้ท่ี  2  วิเคราะห์ผู้ เรียน   เป็นการวิเคราะห์คณุลกัษณะนกัศกึษาในสว่นท่ีเก่ียวกบัลกัษณะ

นิสยั พืน้ความรู้เดมิท่ีจําเป็นในการเรียนวิชาท่ีกําลงัผลิตชดุส่ือประสม   ระดบัสตปัิญญา   

ความสามารถในการศกึษาด้วยตนเอง  ความพร้อมในด้านอปุกรณ์การเรียนการสอน  และทศันคตท่ีิมี

ตอ่สาขาวิชาท่ีเรียน 

 ขัน้ท่ี  3  วิเคราะห์เนือ้หาและกําหนดหนว่ยการสอน  เป็นการนํารายละเอียดวิชา  (Course 

Description)  มาจําแนกเนือ้หาสาระเป็นเร่ืองยอ่ยด้วยการเขียนแผนผงัแนวคดิกําหนด 

ขัน้ท่ี  4  วางแผนการสอน เป็น การนําเนือ้หาแตล่ะหนว่ยมากําหนดรายละเอียดสําหรับการ

ถ่ายทอด  และการเขียนแผนการสอน  (ณรงค์  สมพงษ์.  2543: 49) 

การกําหนดรายละเอียดการสอน  ครอบคลมุการพิจารณาและกําหนดรายละเอียดใน

ประเดน็ตอ่ไปนี  ้ แนวคดิ  (Concept)  หรือสารสรุป   (Synopsis)  โดยเขียนข้อความท่ีแสดงแก่ นเพ่ือ

สรุปประเดน็ของเนือ้หาของแตล่ะโมดลูหรือหวัเร่ือง ท่ีบรรจคํุาหลกั   (Key Words)  ไว้ครบถ้วน   แสดง

ข้อความท่ีเป็นแนวคดิให้สอดคล้องกบัคําหลกัท่ีปรากฏในช่ือโมดลูและหวัเร่ือง  และมีจํานวนข้อเทา่กบั

จํานวนโมดลูหรือจํานวนหวัเร่ืองวตัถปุระสงค์  (Objectives)  โดยกําหนด เป็นวตัถปุระสงค์เชิง

พฤตกิรรม   ขัน้ตอนการสอนและกิจกรรมการเรียน  โดยกําหนดสิง่ท่ีผู้สอนและนกัศกึษาต้องทําในการ

สอนแตล่ะครัง้เร่ิมตัง้แตเ่ร่ิมต้นสอนจนกระทัง่การสอนสิน้สดุลง   ส่ือการสอนและแหลง่วิทยาการ  
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(Instructional Media and Resources)  โดยกําหนดส่ือท่ีผู้สอน /นกัศกึษา  ต้องใช้  และระบแุหลง่ส่ือ

ท่ีนกัศกึษาจะค้นหาได้ 

การประเมิน   (Evaluation)  โดยระบรูุปแบบ ขอบขา่ยพฤตกิรรม  วิธการ   เคร่ืองมือ  และ

เกณฑ์ท่ีใช้ในการประเมินผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศกึษารูปแบบการประเมิน  ให้ระบวุา่จะ

ประเมินอะไรบ้าง อาทิ  การประเมินก่อ นเรียน ระหวา่งเรียน  ประเมินงาน   และประเมินหลงัเรียน

ขอบขา่ยพฤตกิรรม   ให้ระบวุา่ จะมุง่ประเมินพทุธิพิสยั  (Cognitive Domain)  จิตพิสยั   (Affective 

Domain)  หรือทกัษะพสิยั   (Psycho-Motor Skills)  ในสว่นของพทุธิพิสยั  ก็ต้องกําหนดวา่  จะมุง่

ประเมินพฤตกิรรมระดบัใดจากระดบัความรู้ความจําการประยกุต์  การวิเคราะห์  สงัเคราะห์  หรือการ

ประเมิน ในด้านจิตพิสยัต้องระบวุา่จะประเมินการยอมรับทศันคตคิา่นิยมหรือสภาวะจิตภาพอ่ืนๆ  

สว่นด้านทกัษะพสิยัก็ต้องระบวุา่ จะประเมนิทกัษะทางกาย ทกัษะทางสตปัิญญา หรือทกัษะด้านอ่ืนๆ 

วิธีการ  ให้ระบวิุธีการท่ีใช้ในการประเมินวา่  จะเป็นการประเมนิด้วยการสอบ  หรือการ

พิจารณาผลงาน หรือทัง้สองอยา่ง  หรือการประเมินจากกิจกรรมกลุม่  ในกรณีท่ีเป็นการสอบ   ต้องระบุ

วิธีการสอบ   วา่มีการสอบกลางภาค  และการสอบไล ่  เป็นการสอบข้อเขียนแบบปรนยั  หรืออตันยั  

หรือเป็นการเปิดตําราสอบ   (Open Book Examination)  ในกรณีท่ีเป็นการประเมินจากผลงาน   ต้อง

ระบปุระเภทงาน (Assignments)  องค์ประกอบ  ภารกิจ  และกําหนดเวลาสง่ในกรณีท่ีเป็นการ

ประเมนิจากกิจกรรมกลุม่ต้องระบวุา่จะประเมนิจากการมีสว่นร่วม   (Participation-P)  การเสนอ

ความเห็นท่ีเป็นประโยชน์  (Contribution-C)  และผลงานท่ีได้  (Results-R)  เคร่ืองมือ  ให้ระบปุระเภท   

และคณุลกัษณะท่ีพงึประสงค์ของเคร่ืองมือท่ีจะใช้ใน 

การประเมิน  อาทิ  ข้อสอบ  แบบสงัเกต  แบบประเมินความคดิเห็น และเคร่ืองมือทางสถิตท่ีิ

จะนํามาใช้ในการวิเคราะห์  และตดัสินผลเกณฑ์  ให้ระบรุะดบัผา่นต่ําสดุท่ีพงึพอใจในการประเมินแต่

ละประเภท  โดยกําหนดคะแนนท่ีให้แตล่ะงาน   สดัสว่นระหวา่งคะแนนการทํางาน   กบัคะแนนสอบ   

เป็นต้น 

เขียนแผนการสอน เม่ือกําหนดรายละเอียดแล้ว   ก็เขียนแผนการสอน   2  ระดบั  คือแผนการ

สอนประจําหนว่ย  และแผนการสอนประจําโมดลู  โดยแผนการสอนแตล่ะประเภท   

 ขัน้ท่ี  5  กําหนดแนวทางพฒันาส่ือประสม   เป็นการพิจารณาประเภท รูปแบบ   และ

ทศันะลกัษณ์ของส่ือสําหรับทัง้วิชา 

 ขัน้ท่ี  6  ทําการผลิตชดุส่ือประสม   เป็นการกําหนดรายละเอียดท่ีให้พร้อมสําหรับการ

ผลิตส่ือแตล่ะประเภท  โดยดําเนนิการตาม  4  ขัน้ตอน  คือ  การวางแผนการผลติ  การเตรียมการผลติ   

ดําเนินการผลิต  และประเมินประสิทธิภาพส่ือเฉพาะการวางแผนผลิตส่ือ   ต้องกําหนดประเภทและ

รูปแบบส่ือ วตัถปุระสงค์  เป้าหมายผู้ รับ  ประเดน็   สารสรุป   ขัน้ตอน  การผลติ   ทรัพยากรท่ีจําเป็น  
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และแนวทางการประเมนิการเตรียมการ ผลิต  เป็นการนําวตัถดุบิมากระทําให้อยูใ่นสภาพท่ีจะผลิตได้ 

ได้แก่  การเตรียมเนือ้หาตามประเดน็  การเขียนแผนผงัรายการ  บท  (Script)  หรือโครงร่างสงัเขป   

เตรียมบคุลากร   ฉาก  สิง่อํานวยความสะดวก   และส่ือโสตทศัน์  เชน่  การผลติภาพประกอบ   เป็นต้น

การดําเนินการผลิต  เป็นขัน้นําแผนการผลิตส่ือ  และสิ่งท่ีได้เตรียมการไว้แล้วมาผลิตเป็นส่ือสําเร็จรูป

ตามแผนท่ีกําหนดไว้การประเมินประสิทธิภาพส่ือ  เป็นการนําส่ือแตล่ะประเภทมาทดสอบ

ประสิทธิภาพเพ่ือให้แนใ่จวา่   ส่ือนัน้มีคณุภาพและทําให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ได้จริง  ในการประเมิน

ประสิทธิ ภาพ   จําเป็นจะต้องกําหนดวิธีการ  สร้างเคร่ืองมือ และเกณฑ์  การประเมิน   เพ่ือให้การ

ประเมินได้ผลท่ีเท่ียงตรงและนําผลไปใช้ได้ 

 ขัน้ท่ี  7  ทดสอบประสิทธิภาพชดุส่ือประสม   เป็นการนําส่ือประสมแตล่ะชิน้มารวมเป็น

ชดุส่ือประสม  และจดัไว้ในรูปชดุการสอน  เพ่ือนําไปทดสอบประสิทธิภาพ  (Developmental Testing)  

ท่ีครอบคลมุการทดลองใช้เบือ้งต้น  (Try Out)  และ การทดลองใช้จริง   (Trial Run)  ทัง้นีต้้องมีการ

กําหนดเกณฑ์และสร้างเคร่ืองมือท่ีมีคณุภาพ 

 ขัน้ท่ี  8  ปรับปรุงชดุส่ือประสม  เป็นการนําส่ือแตล่ะชิน้ท่ีรวมเป็นชดุการสอนไร้พรมแดน  

มาปรับปรุงโดยคํานงึถึงความสมัพนัธ์กบัส่ืออ่ืนในภาพรวม 

 ขัน้ท่ี  9  นําเสนอชดุส่ือประสม เป็นการนําชดุการสอนท่ีประกอบด้วยชดุส่ือประสมและ

สว่นควบ (คูมื่อ  เอกสารประกอบ แบบฝึกปฏิบตั ิ  แบบทดสอบ   ฯลฯ)  ไปใช้ในการสอนจริงในแตล่ะ

ภาคการศกึษา 

 ขัน้ท่ี  10  ประเมินชดุส่ือปร ะสม  เป็นการประเมินผลการใช้ชดุการสอนไร้พรมแดนใน

ภาพรวมหลงัจากใช้ชดุการสอนไร้พรมแดนไปได้ระยะหนึง่  หรือชว่งเวลาหนึง่   ผลท่ีได้จากการประเมนิ

สามารถนําไปปรับปรุงชดุการสอนประจําวิชา  และการปรับปรุงระบบการผลิตส่ือในภาพรวมด้วย 

ส่ือการสอนคือตวักลางในการนําความรู้ความเ ข้าใจไปสูผู่้ เรียน และทําให้การเรียนการสอน

มีความหมายมากย่ิงขึน้ เน่ืองด้วยส่ือการสอนได้ชว่ยจดัประสบการณ์ให้แก่ผู้ เรียนได้ใกล้เคียงความ

จริง  ชว่ยเพิ่มพนูความเข้าใจในสิ่งท่ีเรียนไปแล้ว   เพราะส่ือคือตวักลางท่ีนําสารจากผู้สง่ไปยงัผู้ รับได้

ถกูต้องและรวดเร็วท่ีสดุ   (นิพนธ์ ศขุปรีดี . 2530:  23)   และจากผลการวิจยัของนกัการศกึษาหลาย

ทา่นได้ข้อสรุปวา่  การสมัผสัทางจกัษุประสาทให้ผลทางการเรียนรู้มากท่ีสดุ   และความรู้นัน้จะคงทน

ได้นานท่ีสดุถึงร้อยละ   75 และรองลงมาคือโสตประสาท   ให้ผลทางการเรียนรู้   และอยูค่งทนนานร้อย

ละ  13  จะเห็นได้วา่การใช้ส่ือการสอนเป็นสิ่งท่ีจําเป็นและมีผลตอ่ความคงทนในการเรียนรู้อีกด้วย 

 

9.  ทฤษฎีเก่ียวกับการเปิดรับ 
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นีมี้การศกึษาวิจยักนัอยา่งกว้างขวางในหลายแนวทางทัง้ในประเดน็การเปิดรับส่ือ  และ

ประเดน็การเปิดรับสาร  เชน่  เหตผุลในการท่ีผู้ รับสารเลือกสนใจ  หรือตัง้ใจรับขา่วสารอยา่งไร จากส่ือ

ใดนัน้ มีนกัวิชาการให้ความเห็นดงันี ้

Riley  และ  Flowerman  มีความเห็นวา่แรงจงูใจท่ีต้องการเป็นท่ียอมรับของสมาชิกภายใน

สงัคม จะเป็นสิ่งท่ีชว่ยกําหนดความสนใจในการเปิดรับขา่วสารจากส่ือตา่งๆ  ก็เพ่ือสนองความต้องการ   

ของตน Merton,  Wright  และ  Waplas  มีความเหน็ตรงกนัวา่ผู้ รับสารจะเลือกรับขา่วสารจากส่ือใด

นัน้  ยอ่มเป็นไปตามบทบาทและสถานภาพในสงัคมของผู้ รับสารและเหตผุลในการรับขา่วสาร 

 Charles K.  Atkin  กลา่ววา่  บคุคลท่ีเปิดรับขา่วสารมากยอ่มมีหตูากว้างไกล   มีความรู้

ความเข้าใจในสภาพแวดล้อม  และเป็นคนท่ีทนัสมยัทนัเหตกุารณ์กวา่บคุคลท่ีเปิดรับขา่วสารน้อย   ใน

การรับขา่วสารตา่ง ๆ  ผู้ รับสารยอ่มมีกระบวนการเลือกรับสาร   (Selective  Processes)  ซึง่แตกตา่ง

กนัไปตามวตัถปุระสงค์  ประสบการณ์  ความต้องการ  ความเช่ือ   ทศันคต ิ  ความรู้สกึ  นกึคดิ   ท่ีไม่

เหมือนกนัของแตล่ะบคุคล  กระบวนการดงักลา่วประกอบไปด้วย  

1.  การเลือกเปิดรับ   (Selective  Exposure)  กลา่วคือ  บคุคลจะเลือกเปิดรับส่ือ  และ

ขา่วสารจากแหลง่สารตา่ง ๆ  ตามความสนใจ  และความต้องการ  เพ่ือนํามาใช้แก้ปัญหา  หรือสนอง  

ความต้องการของตน   เชน่   ผู้พกิ ารทางสายตาเลือกเปิดรับขา่วสารจากหนงัสืออกัษรเบรลล์  หรือ

หนงัสือแถบเสียง  เพราะส่ือทัง้สองประเภทนัน้สามารถตอบสนองความต้องการขา่วสารข้อมลูของ

บคุคลเหลา่นัน้ได้เป็นต้น 

2.  การเลือกให้ความสนใจ   (Selective  Attention)  นอกจากจะเลือกเปิดรับสารแล้ว  

บคุคลยงัเลือกให้ความสนใจเฉพาะขา่วสารท่ีสอดคล้องกบัทศันคตแิละเช่ือดัง้เดมิ   และหลีกเล่ียงท่ีจะ

ให้ความสนใจกบัขา่วสารท่ีขดัแย้งกบัทศันคตแิละความเช่ือดัง้เดมิของตนด้วย   เชน่ผู้พกิารบางคนอาจ

สนใจหนงัสือแถบเสียงท่ีมีเนือ้หาทางด้านวิชาการ บางคนอาจสนใจเนือ้หาทางด้านบนัเทิง และบา งคน

อาจสนใจเนือ้หาทัว่ ๆ ไป เป็นต้น 

3. การเลือกรับรู้   (Selective  Perception)  บคุคลจะเลือกรับรู้หรือเลือกตีความ

ขา่วสารท่ีได้รับไปในทางท่ีสอดคล้องกบัทศันคตแิละประสบการณ์ท่ีมีอยูก่่อน  ในกรณีท่ีขา่วสารท่ีได้รับ

มาใหมมี่ความขดัแย้งกบัทศันคติ   และความเช่ือเดมิ   บคุคลมกัจะบดิเบือนขา่วสารนัน้เพ่ือให้

สอดคล้องกบัทศันคตแิละความเช่ือของตน 

4. การเลือกจดจํา  (Selective  Retention)  หลงัจากท่ีบคุคลเลือกรับ  เลือกให้ความ

สนใจ  และเลือกตีความขา่วสารไปในทางท่ีสอดคล้องกบัทศันคตแิละความเช่ือของตนแล้ว  บคุคลยงั

เลือกจดจําเนือ้หาสาระของสารในสว่นท่ีต้องการจําเข้าไปเก็บไว้เป็นประสบการณ์  เพ่ือท่ีจะนําไปใช้ใน

โอกาสตอ่ไป  และจะพยายามลืมในสว่นท่ีต้องการจะลืมอีกด้วย 
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ในเร่ืองการเปิดรับส่ือนัน้ผู้ รับสารจะมีพฤตกิรรมการเปิดรับส่ือและขา่วสารตามแบบเฉพาะ

ของแตล่ะคนท่ีแตกตา่งกนัไป  ซึง่แรงผลกัดนัท่ีทําให้บคุคลหนึง่เลือกเปิดรับส่ือใดนัน้  เกิดจาก

ปัจจยัพืน้ฐานหลายประการ ได้แก่  

1.  ความเหงา  เพราะมนษุย์ต้องการมีเพ่ือน ไมส่ามารถอยูไ่ด้เพียงลําพงั  ต้องหนัมา

ส่ือสารกบัผู้ อ่ืน  และแท้จริงคนบางสว่นพอใจท่ีจะอยูก่บัส่ือมากกวา่ท่ีจะอยูก่บับคุคลด้วยซํา้ในบาง

โอกาส 

2.  ความอยากรู้อยากเหน็  เพราะเป็นสญัชาตญิาณของมนษุย์ท่ีต้องการจะรับรู้

ขา่วสารเพ่ือตอบสนองความต้องการอยากรู้ของตน  ไมว่า่สิ่งท่ีอยากรู้นัน้จะมีผลกระทบตอ่ตนเอง

หรือไมก็่ตาม 

3.  ประโยชน์ใช้สอย  โดยรับรู้ขา่วสารเพ่ือประโยชน์ของตนเอง  อาจจะได้รับความรู้  

ความสนกุสนาน ความสขุกายสบายใจ  เพราะพืน้ฐานมนษุย์เห็นแก่ตวัเอง จงึต้องการการตอบสนอง  

4.  สาเหตจุากตวัส่ือซึง่มีลกัษณะกระตุ้น  ชีนํ้าทําให้ผู้ รับขา่วสารต้องการได้รับขา่ว

นัน้ๆ  ส่ือจะมีอิทธิพลตอ่พฤตกิรรมในการใช้ส่ือ  และส่ือแตล่ะอยา่งก็มีลกัษณะเฉพาะท่ีผู้ รับสารแตล่ะ

คนแสวงหาและได้รับประโยชน์ท่ีไมเ่หมือนกนั  ลกัษณะเฉพาะของส่ือแตล่ะอยา่งจงึมีสว่นท่ีทําให้ผู้ รับ

สารจากส่ือมีจํานวนและองค์ประกอบแตกตา่งกนัไป  ทัง้นีเ้พราะผู้ รับแตล่ะคนยอ่มจะหนัเข้าหา

ลกัษณะเฉพาะบางอยา่งจากส่ือท่ีจะสนองความต้องการและทําให้ตนเกิดความพงึพอใจ  เชน่  ผู้พกิาร

ทางสายตาเลือกฟังหนงัสือแถบเสียงแทนการอา่นหนงัสืออกัษรเบรลล์  ซึง่เป็นส่ือการสมัผสัท่ีต้อง

อาศยัทกัษะและการฝึกฝน  ไมเ่หมือนส่ือหนงัสือแถบเสียงท่ีเพียงมีประสาทหท่ีูใช้การได้  และมีเคร่ือง

เลน่เทปเทา่นัน้ก็สามารถเปิดรับสารได้แล้ว 

โดยทัว่ไปผู้ รับสารมีพฤตกิรรมการเลือกหรือการรับส่ือแตกตา่งกนั โดยขึน้อยูก่บัปัจจยัหลาย

ประการตามความต้องการของแตล่ะบคุคล  สภาพแวดล้อม  เหตผุลและจําเป็นของตนเองเก่ียวกบัการ

เลือก  รับสือ่ตา่งๆ  โดยทัว่ไปแล้วบคุคลยอ่มจะเลือกส่ือท่ีใช้คว ามพยายามน้อยท่ีสดุ   (Least  Effort)  

และได้ประโยชน์ตอบแทนดีท่ีสดุ  (Promise  of  Reward)  ท่ีวา่ใช้ความพยายามน้อยท่ีสดุนัน้  

หมายความวา่ผู้ ฟัง   จะเลือกรับส่ือท่ีตนเองมีความสะดวกท่ีสดุ  ใช้ความพยายามน้อยท่ีสดุในการรับ

ส่ือ  ซึง่อาจจะมาจากหลายปัจจยัด้วยกนั   ได้แก่  ความพร้อม   ความสะดวก   คา่ใช้จา่ย  และชว่งเวลา

ท่ีรับสือ่  ซึง่ยอ่มแตกตา่งกนัไปในแตล่ะบคุคล เชน่ผู้พิการทางสายตาอาจเลือกท่ีจะเปิดรับหนงัสือแถบ

เสียง  เน่ืองจากเป็นส่ือท่ีใช้ความพยายามในการเปิดรับส่ือน้อยกวา่ส่ืออกัษร เบรลล์  เพราะส่ือหนงัสือ

แถบเสียงนัน้ ใช้การฟังซึง่ไมต้่องอาศยัเวลาในการฝึกฝน  และอปุกรณ์ท่ีใช้ก็มีเพียงเคร่ืองเลน่เทป

เทา่นัน้ ในขณะท่ีส่ือ 
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อกัษรเบรลล์นัน้ต้องใช้เวลาในการฝึกหดัอา่นอกัษรเบรลล์ และหนงัสือดงักลา่วยงัมีต้นทนุใน

การผลติสงูกวา่หนงัสือแถบเสียงอีกด้วย 

ทฤษฎีการเปิดรับจะสามารถชว่ยอธิบาย การศกึษาเก่ียวกบัลกัษณะพฤตกิรรมในการเปิดรับ

ส่ือและเลือกสนใจของผู้พิการทางสายตา  ซึง่การเปิดรับของแตล่ะบคุคลนัน้อาจแตกตา่งกนั  เน่ืองจาก

ความตา่งกนัของสภาพแวดล้อมทางสงัคม  และปัจจยัสว่นบคุคล  เชน่  เพศ  อายุ  อาชีพ  การศกึษา  

และลกัษณะของความพกิาร  อนัได้แก่  ความพกิารแตกํ่าเนดิ  หรือพิการในภายหลงั เป็นต้น 

 

10.  ทฤษฎีปฏสัิมพันธ์ในครอบครัว 

สถาบนัทางสงัคมท่ีเล็กท่ีสดุคือ  ครอบครัว  เป็นหนว่ยยอ่ยของสงัคมพืน้ฐานท่ีมีความสําคญั

ท่ีสดุและมีความยัง่ยืนท่ีสดุ เป็นหนว่ยสงัคมท่ีทําหน้าท่ีตา่งๆ  ทัง้หน้าท่ีในการสร้างสรรค์สม าชกิให้การ

เลีย้งดผูู้ เยาว์ให้เจริญเตบิโต  ให้การอบรมสัง่สอน  ความรัก  ความอบอุน่  กําหนดสถานภาพและ

บทบาท ตลอดจนกําหนดสิทธิและหน้าท่ีสมาชิกท่ีมีตอ่กนั  นบัวา่เป็นหนว่ยสงัคมท่ีมีความสมัพนัธ์และ

ความร่วมมืออยา่งใกล้ชดิ 

ดวงเดือน พนัธุมนาวิน  (2520: 54)  กลา่วถึง สั มพนัธภาพในครอบครัว คือ ความสมัพนัธ์

ตามบทบาทท่ีคนเรามีตอ่สมาชิกคนอ่ืนในครอบครัว   ลกัษณะความสมัพนัธ์ท่ีดี  ประกอบด้วยความ

ปรองดอง รักใคร่กลมเกลียวในครอบครัว  นอกจากนี ้  ศรีทบัทิม  พาณิชพนัธ์ได้กลา่วเพิม่เตมิถึง

ลกัษณะท่ีดี  กลา่ววา่ ต้องประกอบด้วยความผกูพนัรั กใคร่ ความใกล้ชิดสนิทสนมระหวา่งกนัของ

สมาชกิในครอบครัว รวมตลอดถึงเครือญาต ิ และบคุคลอ่ืนท่ีอาศยัอยูใ่นครัวเรือนนัน้ 

เกรนเดล  (Grandall อ้างถึงใน  ดวงเดือน  พนัธุมนาวิน  2520:  54)  กลา่วถึง  สมัพนัธภาพ

ในครอบครัววา่  เป็นความสมัพนัธ์แบบปฐมภมูิ  (Primary  Relationship)  ซึง่มีองค์ประกอบดงันี ้

1.  จํานวนของบทบาท  (Number  of Role)  มีหลายบทบาท   เพราะครอบครัวมีการ

สร้างความรักมีปฏิสมัพนัธ์กนัหลายด้าน ทําให้เกิดความสนใจ ได้รู้จกัคา่นิยม ความเช่ือถือ ตลอดจน

บคุลิกท่ีแท้จริงของกนัและกนั 

2.  การส่ือสาร  (Communication)  ความสมัพนัธ์ปฐมภมูิเป็นความสมัพนัธ์แบบเปิด  มี

การพดูคยุแลกเปล่ียนความคดิเหน็ 

3.  อารมณ์  (Emotion)  ความสมัพนัธ์ในครอบครัวจะก่อรูปจากอารมณ์ตา่งๆ  ระหวา่ง

สมาชกิก่อให้เกิดความรัก  ความเข้าใจ  ความผกูพนัรักใคร่  ความขดัแย้ง 

4.  ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้สึ ก  (Transferability)  ความสมัพนัธ์แบบปฐม

ภมูิ 
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ก่อรูปขึน้กบับคุคลใด  บคุคลหนึง่แนน่อน   เป็นการปฏิสมัพนัธ์กบับคุคลแตล่ะคนไป มี

ความรู้สกึผกูพนัเฉพาะเจาะจง  ยากท่ีจะเปล่ียนแปลงได้ 

ครอบครัวจะประกอบด้วยกลุม่บคุคลท่ีมีสมัพนัธภาพ  มีความผกูพนัรักใคร่  ชว่ยเหลือ

เกือ้กลูซึง่กนัและกนั  และบริหารครอบครัวไปในแนวเดียวกนั  ดงันัน้  เม่ือมีสมาชิกในครอบครัวเกิด

การเจบ็ป่วย  ซึง่เป็นเหตกุารณ์หรือแรงผลกัดนัภายนอกท่ีเกิดขึน้อยา่งกระทนัหนั  หรือไมไ่ด้คาดคดิมา

ก่อน  จงึไปสูภ่าวะวิกฤต   ท่ีไมเ่พียงแตมี่ผลตอ่ผู้ ป่วย   เทา่นัน้  แตย่งัส่งผลตอ่ครอบครัวของผู้ ป่วยด้วย

นัน้คือ  ทําให้โครงสร้างของครอบครัวเปล่ียนแปลงไป  รวมทัง้บทบาทหน้าท่ี  และ  สมัพนัธภาพ

ระหวา่งสมาชิกในครอบครัว   ก่อให้เกิดความเครียด  แตล่ะครอบครัวจะมีการเผชิญกบัปัญหาท่ี

แตกตา่งกนั  จงึมีผลท่ีทําให้ภาวะสมดลุของแตล่ะครอบครัวแตกตา่งกนัด้วย 

ตามทฤษฎีดงักลา่ว  ชีใ้ห้เห็นวา่สมัพนัธภาพในครอบครัว เป็นความสมัพนัธ์ตามบทบาทท่ี

คนเรามีตอ่สมาชิกคนอ่ืนในครอบครัว ลกัษณะของความสมัพนัธ์ท่ีดีประกอบด้วยความปรองดอง   รัก

ใคร่กลมเกลียวในครอบครัว   ซึง่ความสมัพนัธภาพในลกัษณะนี ้  สามารถทําให้สมาชกิในครอบครัวมี

ความสขุ มีสขุภาพจิตท่ีดีได้   จงึได้นํามาเป็นแนวคดิสนบัสนนุการอบรมเลีย้งดแูละความสมัพนัธ์

ภายในครอบครัวมีผลตอ่การสร้างจติสํานกึในการรักษาสิง่แวดล้อมของเยาวชน 

.  10.1  แนวคิดของทฤษฏีปฏิสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์ของครอบครัว  

 แนวคดิของทฤษฏีปฏิสมัพนัธ์เชิงสญัลกัษณ์ขอ งครอบครัว   เป็นแนวคดิท่ีมีความ

แพร่หลายและเป็นท่ีรู้จกัโดยทัว่ไป  ผู้ นําแนวคดินี ้  เป็นนกัปรัชญาและนกัสงัคมวิทยาหลายคน   ได้แก่  

ชาร์ลส์  เอส เพียร์ซ   (Charles  S.Pierce)  วิลเล่ียม  เจมส์ (Willam  James)  จอห์น  ดวิอี ้(John  

Dewey)  จอร์ช เฮอร์เบร์ิต   มีด  (George  Herbert  Mead)  และ  ชาร์ลส์  ฮอร์ตนั  คลีู  (Charles  

Horton  Cooley)  

 9.1.1  แนวคดิปฏิสมัพนัธ์เชงิสญัลกัษณ์  (Symbolic  Interactionism)  เน้นการศกึษา

ความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคลกบัสงัคม  และกลา่ววา่มนษุย์ดําเนนิชีวิตอยูร่่วมกนัเป็นกลุม่สงัคม   เพ่ือให้

สามารถดํารงชีวิตอยูร่อดภายใต้เง่ือนไขของสภาวการณ์แวดล้อมตา่งๆ   ดงันัน้  มนษุย์จงึต้องใช้

วิธีการตา่งๆ  ทัง้ท่ีเป็นการกระทําตอ่สภาวการณ์แวดล้อมนัน้   และท่ีเป็นการกระทําตอ่ตนเองในการ

ปรับตวัเพ่ือให้สอดคล้องกบัการดําเนินชีวิตท่ีต้องก้าวไป  การดําเนินชีวิตของมนษุย์ จงึมีสภาพพืน้ฐาน

เป็นการดําเนินชีวิตทางสงัคม  (Social  life)  ในลกัษณะการกระทําระหวา่งกนั   ซึง่มีจดุมุง่หมายและ

วิธีการท่ีแตกตา่งกนั  โดยอาศยัการส่ือสารเป็นส่ือกลางในการทําความเข้าใจร่วมกนั  ด้วยความเช่ือ

ท่ีวา่มนษุย์กระทําการตอ่สิง่ตา่งๆบนพืน้ฐานของความหมายและต้องผา่นการตีความของบคุคล 

 สําหรับแนวคดิทฤษฏีปฏิสมัพนัธ์เชิงสญัลกัษณ์ของครอบครัว   มุง่ความสนใจไปท่ี

กระบวนการปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งกนัของสมาชิกในครอบครัว   โดยมองวา่ครอบครัวเป็นแหลง่หลอ่



75 

หลอมบคุลิกภาพของสมาชิกในครอบครัวผา่นกระบวนการปฏิสมัพนัธ์ภายในครอบครัว   และพยายาม

ทําความเข้าใจเก่ียวกบักระบวนการคดิ  และความรู้สกึของบคุคลท่ีมีตอ่การกระทําอยา่งใดอยา่งหนึง่   

ทัง้นี ้  ความรู้สกึของบคุคลขึน้อยูก่บัความหมายท่ีแสดงออกถึงพฤตกิรรมมนษุย์   โดยทัว่ไปจะแปล

ความหมายผา่นกระบวนการคดิปฏิสมัพนัธ์ท่ีเกิดขึน้ในตวับคุคลนัน้   มนษุย์แต่ละคนจะพฒันาการให้

ความหมายของสถานการณ์ตา่งๆผา่นการยืนยนัความหมายจากการกระทําผู้ อ่ืน 

 จะเห็นได้วา่  การตดิตอ่ส่ือสารมีความสําคญัมาก  เม่ือมองในแง่การปฏิสมัพนัธ์  การส่ือ

ความหมายระหวา่งบคุคลสว่นใหญ่เป็นผลของการใช้สญัลกัษณ์ร่วมกนั ทัง้ท่ีเป็นตวัอกัษร   (คํา)  และ

ท่ีไมเ่ป็นลายลกัษณ์อกัษร  (การแสดงกริยาทา่ทางหรือความรู้สกึ )  แนวคดิการปฏิสมัพนัธ์เชิง

สญัลกัษณ์เน้นวา่การรับรู้เก่ียวกบัตนเอง   (self  perception)  และการรับรู้เก่ียวกบับทบาท  (role  

perception)  ในสถานการณ์ทางสงัคมหนึง่ๆ  เป็นปัจจยัท่ีสําคญัท่ีสดุในการกําหนดค วามสมัพนัธ์

ระหวา่งบคุคล การรับรู้เก่ียวกบับทบาทในแง่ท่ีบคุคลยดึหลกั หรือแบบอยา่งของกลุม่หรือบคุคล มาใช้

ในแนวทางในการแสดงพฤตกิรรม  

  ลกัษณะการมีปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งสามีภรรยาจะมีรูปแบบท่ีแตกตา่งกนัไปตามระดบั

ความสมัพนัธ์ของสามีภรรยาในแตล่ะครอบครัว   ซึ่งนกัสงัคมวิ ทยาได้แบง่ไว้เป็น   5  แบบ คือ   การ

แขง่ขนั  (competition)  ความร่วมมือ  (cooperation)  การขดัแย้ง   (conflict)  การสมานลกัษณ์    

(accommodation)  และการผสมผสาน  (assimilation)      

   ทฤษฎีนีส้ามารถนํามาใช้ศกึษาปฏิสมัพนัธ์ในครอบครัว โดยพจิารณาจากการกระทํา

ระหว่างกนัของสมาชิกในครอบครัว   ผา่นกระบวนการตดิตอ่ส่ือสารซึง่อาศยัสญัลกัษณ์และการแปล

ความหมายจากการรับรู้ของแตล่ะฝ่ายเป็นพืน้ฐาน  ดงันัน้  เม่ือสามีภรรยาเกิดปฏิสมัพนัธ์ในทางลบ   ก็

จะสง่ผลให้เกิดปัญหาตา่งๆในครอบครัวได้  การเสริมสร้างความสมัพนัธ์ระหวา่งสามีภรรยาอย่ างมี

ประสิทธิภาพท่ีสดุ  คือ  การร่วมมือแก้ไขปัญหาความขดัแย้งระหวา่งกนั ด้วยการหนัหน้ามาปรับความ

เข้าใจกนั ด้วยการใช้วิธีการส่ือสารท่ีดีตอ่กนั   เพ่ือให้เกิดความสมัพนัธ์ท่ีดีในครอบครัว  ร่วมกนัแก้ไข

ข้อบกพร่องของกนัและกนั  พฒันาให้แตล่ะคนสามารถปฏิบตัหิน้าท่ีได้ อยา่งสมบรูณ์  ซึง่จะเป็นการ

ป้องกนัปัญหาตา่งๆท่ีอาจเกิดขึน้กบัครอบครัวได้ 

 

11.  ทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความพงึพอใจ  (Uses  &  Gratifications  Theory) 

ดจุฤดี  บรูณกาญจน์  กลา่ววา่  การศกึษาเก่ียวกบัการใช้ ส่ือในสมยัแรกๆ  นัน้ สว่นใหญ่จะ

เป็นการศกึษาถึงผลท่ีส่ือ ก่อให้เกิดขึน้กบัผู้ รับสาร  (The  Media  Effect  Approach)  ให้ความสําคญั

กบัการ  ท่ีส่ือตา่ง ๆ  มีอิทธิพลตอ่ผู้ รับสาร   แตใ่นยคุตอ่ ๆ  มาการวิจยัศกึษาประเภทนีไ้ด้เส่ือมความ

นิยมไป  มีการหนัมาศกึษาเน้นถึงตวัผู้ รับสาร  ในแง่ท่ีผู้ รับสารเป็นผู้ กําหนดความต้องการของต นวา่
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ต้องการอะไร  จากส่ืออะไร สารประเภทไหน  และสารนัน้ไปตอบสนองความต้องการของตนได้อยา่งไร  

ซึง่ทฤษฎีดงักลา่วได้แก่ ทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความพงึพอใจ   ซึง่ตัง้อยูบ่นพืน้ฐาน  ความเช่ือท่ีวา่

บคุคลจะเลือกใช้ส่ือแตกตา่งกนัเพ่ือสนองความต้องการและความพงึพอใจของตน  การเลือกใช้ส่ือหรือ

ชอ่งทางการส่ือสารใดนัน้เป็นพฤตกิรรมท่ีผู้ใช้ส่ือถกูจงูใจให้เช่ือวา่ส่ือนัน้จะทําหน้าท่ีได้ตามท่ีผู้ใช้ส่ือแต่

ละคนต้องการ 

พฤตกิรรมของมนษุย์เกิดจากความต้องการ  (Needs)  ซึง่ความต้องการของแ ตล่ะคนจะมี

ท่ีมาตา่งๆ  กนั  ทฤษฎีการใช้ประโยชน์  และความพงึพอใจ ได้อธิบายวา่  นอกจากความต้องการขัน้

พืน้ฐาน  5  อยา่ง  ท่ีมาสโลว์  กลา่วไว้  คือ  ความต้องการทางกายภาพ   (Physical  Needs)  ความ

ต้องการความปลอดภยั  (Safety  Needs)  ความต้องการความรัก  (Love  &  Belonging  Needs)  

ความต้องการช่ือเสียงเกียรตยิศ (Esteem  Needs)  และความต้องการสมหวงัในชีวิต  (Self  

Actualization  Needs)  แล้วมนษุย์ยงัมี  ความต้องการอยา่งอ่ืนอีก  คือ  ความต้องการมีความรู้  

ความเข้าใจ  (Needs  for  Cognition)  ซึง่เป็น ความต้องการท่ีจะแสวงหาระเบียบและความเข้าใจ

สภาวะแวดล้อมพืน้ฐานด้านจิ ตใจของตนเอง  ความต้องการท่ีจะรู้เป็นแรงผลกัดนัท่ีมนษุย์เราเรียนมา

จากการอยูใ่นสงัคม  ประสบการณ์ท่ี บคุคลนัน้ได้รับจากสถานการณ์ทางสงัคมของเขา  พฤตกิรรมการ

รับสารของมนษุย์เป็นสิง่ท่ีเกิดจากปฏิกิริยาตอบโต้ตอ่ความต้องการของมนษุย์เองท่ีจะรักษารูปแบบ

พฤตกิรรมท่ีเหมาะสม หรือเพ่ือปรับตวัให้เข้ากบัสิ่งแวดล้อม และการเปล่ียนแปลงของสิ่งแวดล้อม   เพ่ือ

รักษาให้ระบบชีวิตของตนคงอยูไ่ด้อยา่งปกต ิการศกึษาในแนวทางนีย้อมรับว่ ามนษุย์เราจงใจแสวงหา

ขา่วสารตา่งๆ  จากส่ือ   

Katz  และคณะ   ได้สร้างมาตรวดัความต้องการทางด้านจติใจและสงัคมมนุ ษย์ขึน้  โดย

นําเอาองค์ประกอบ  3  อยา่งมารวมกนัเข้าเป็นความต้องการตา่งๆ  องค์ประกอบทัง้สามนี ้ ได้แก่ 

1.   Mode  คือ  ลกัษณะของความต้องการ  เชน่ 

-  ต้องการให้เพิม่มากขึน้ 

-  ต้องการให้ลดน้อยลง 

-  ต้องการให้ได้มา 

2.   Connection  คือ  จดุประสงค์ของการตดิตอ่ของบคุคลตอ่สิง่ภายนอก  คือ 

-  การตดิตอ่เพ่ือรับขา่วสาร  ความรู้ 

-  การตดิตอ่เพ่ือความพอใจ  เพ่ือประสบการณ์ทางอารมณ์ 

-  การตดิตอ่เพ่ือความเช่ือถือ  ความมัน่ใจ  ความมัน่คงและสถานภาพ 

-  การตดิตอ่เพ่ือเช่ือมโยงความสมัพนัธ์ 

3.  Reference  คือ  บคุคลหรือสิ่งภายนอก  ได้แก่ 
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-  ตนเอง 

-  ครอบครัว 

-  เพ่ือนฝงู 

-  สงัคม รัฐบาล 

-  ขนบธรรมเนียมประเพณี วฒันธรรม 

-  โลก 

จากองค์ประกอบทัง้  3  นี ้ Katz  และคณะ  ได้สร้างข้อความแสดงความต้องการของบคุคล

ขึน้ จํานวน  35  ข้อความ  เพ่ือชีใ้ห้เห็นถึงความต้องการของบคุคล  ซึง่สามารถใช้ส่ือตา่งๆ  ตอบสนอง

ให้เกิดความพงึพอใจ  เชน่  ความต้องการท่ีจะอยูก่บัครอบครัวหรือความต้องการท่ีจะอยูก่บัตวัเอง  

โดย  Katz   และคณะ  ได้นําข้อความชีค้วามต้องการของบคุคลจํานวน  35  ข้อความมาสร้างมาตรวดั  

(Rating  Scale) เพ่ือวดัระดบัการตระหนกัในความสําคญัของความต้ องการแตล่ะอยา่งของบคุคล  

(Individual’s  Need  Salience)  โดยใช้มาตรวดัระดบัคือ   ความต้องการ   ได้แก่  (1)  สําคญัมาก  (2)  

สําคญัพอใช้  (3)  ไมค่อ่ย สําคญันกั  (4) ไมสํ่าคญัเลย 

การใช้ประโยชน์และความพงึพอใจจงึเป็นแนวคดิทางด้านการส่ือสารในแง่ท่ีผู้ รับสาร  คือ

การตดัสินใจ  โดยอาศยัพืน้ฐานความต้องการของตนเป็นหลกั  ซึ่ งตัง้อยูบ่นสมมตฐิานเบือ้งต้น ดงันี ้ 

1.  ผู้ รับสารจะเป็นผู้กระทําการแสวงหาขา่วสารจากส่ือ เพ่ือสนองความพงึพอใจ 

2.  ผู้ รับสารจะเป็นผู้ เลือกส่ือจากส่ือทัง้หมดท่ีมีอยู ่

3.  ผู้ รับสารจะตระหนกัวา่ส่ือนัน้จะสนอง ความต้องการ   ความสนใจ   และมีความ

เก่ียวข้องมากเพียงพอ  

4.  ผู้ รับสารจะใช้ส่ือใดๆ   โดยไมร่วมถึงการตดัสนิใจจากพฤตกิรรมการบริโภคส่ือตาม

ความเคยชนิเดมิ  

ทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความพงึพอใจเป็นกรอบแนวคดิ  เน่ืองจากเลือกใช้ส่ือของผู้พกิาร

ทางสายตา  นัน้เป็นไปเพ่ือตอบสน องความต้องการเปิดรับสารของบคุคลนัน้ๆ   โดยท่ีผู้พกิารเหลา่นัน้

เป็นผู้ เลือกท่ีจะเปิดรับส่ือดงักลา่ว   เน่ืองจาก ส่ือหนงัสือเสียงนัน้สามารถท่ีจะสนองความต้องการของ

เขาได้ดีกวา่ส่ืออ่ืนๆ  

สําหรับประเดน็เร่ืองความพงึพอใจนัน้   McCombs  and  Becker  ได้อธิบายคําวา่   ความ

พงึพอใจ (Gratification)  ไว้วา่  มนษุย์มีเหตผุลในการเลือกใช้ส่ือและเปิดรับส่ือสารมวลชนแตกตา่งกนั

ไป การตอบสนองและสร้างความพอใจแก่บคุคลเป็นเร่ืองเฉพาะของบคุคล  

ในขณะท่ี  Rosengren  ได้กลา่วถึงความสมัพนัธ์ของคําวา่   ประโยชน์  (Uses)  กบัความพงึ

พอใจ (Gratification)  ในแง่ท่ีวา่  ประโยชน์สามารถนําไปสูค่วามพงึพอใจ   และความพงึพอใจก็อาจ
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ได้รับประโยชน์ก็เป็นได้  เพราะฉะนัน้  การศกึษาเฉพาะตวัใดตวัหนึง่   โดยมีเป้าหมายถึงทัง้   2  ตวั เลย

ก็ได้  

Katz  และคณะ  ได้สรุปการศกึษาตามแนวทฤษฎีนี ้ โดยมีข้อตกลงเบือ้งต้นวา่  

1.  มนษุย์จงใจแสวงหาขา่วสาร  ไมไ่ด้ถกูยดัเยียดให้อา่น  ด ู หรือฟัง   

2.  การใช้การส่ือสารของมนษุย์มีจดุมุง่หมาย  

3.  ส่ือตา่งๆ  ต้องแขง่ขนักบัสิ่งเร้าอ่ืนๆ  อีก  

4.  มนษุย์ทกุคนเน้นปัจจยับคุคลท่ีมีความต้องการสว่นตวั  

การใช้ประโยชน์และความพงึพอใจ   คือ  การศกึษาผู้ รับสารเก่ียวกบั   (1)  สภาวะของสงัคม

และจิตใจท่ีมีผลตอ่  (2)  ความต้องการของบคุคล   ซึง่นําไปสู่  (3)  การคาดคะเนเก่ียวกบั   (4)  ส่ือและ

แหลง่ท่ีมาของสาร การคาดคะเนนีนํ้าไปสู่  (5)  ความแตกตา่งกนัในการใช้ส่ือและพฤตกิรรมอ่ืนๆ   ของ

แตล่ะบคุคล ยงัผลให้เกิด  (6)  ความพอใจท่ีได้รับจากส่ือ   และ  (7)  ผลอ่ืนๆ  ท่ีบางครัง้มไิด้คาดหมาย

มาก่อน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ  17  หนว่ยประกอบตา่ง ๆ ของแบบจําลองการใช้ประโยชน์และเหตผุล  

 

Katz Flihu  และคณะได้สรุปเพิ่มเตมิ  โดยการสร้างแบบจําลองขึน้เก่ียวกบัสภาวะของสงัคม

และจิตใจท่ีแตกตา่งกนั  ทําให้มนษุย์มีความต้องการแตกตา่งกนัไปด้วย ความต้องการท่ีแตกตา่งกนันี ้

ทําให้แตล่ะคนคาดคะเนวา่ส่ือแตล่ะประเภทจะสนองความพอใจได้ตา่งกนัออกไปด้วย  ดงันัน้ลกัษณะ

ของการใช้ส่ือของบคุคลท่ีมีความต้องการไมเ่หมือนกนั จะแตกตา่งกนัออกไป ขัน้สดุท้ายคือ ความ

พอใจท่ีได้รับจากการใช้ส่ือก็แตกตา่งกนัออกไปด้วย แบบจําลองดงักลา่วแสดงได้  

จดุกําเนดิทางสงัคม

 

ความต้องการจําเป็นตา่งๆ  ซึง่ก่อให้เกิด 

จดุกําเนิดทางสงัคมวิทยา 

ได้รับความพงึพอใจจากส่ือ ผลท่ีตามมาอ่ืน ๆ อีก (ซึง่บางทีเป็นผลท่ีไมไ่ด้เจตนา) 

รูปแบบต่าง ๆ กนัในการเปิดรับส่ือ 
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ภาพประกอบ  18  แบบจําลองอธิบายการใช้ส่ือเพ่ือสนองความพอใจ 

 

แบบจําลองได้กําหนดขึน้มาเพ่ืออธิบายถึงกระบวนการรับสารในการส่ือสาร  ในการใช้ส่ือ

โดยปัจเจกบคุคล หรือกลุม่บคุคลซึง่แสดงให้เห็นวา่  การเลือกใช้ส่ือนัน้ขึน้อยูก่บัความต้องการของผู้ รับ

นัน่เอง 

นอกจากนัน้และ  Katz  และคณะ  ยงัได้ให้แนวคดิอีกวา่  สงัคมมีบทบาทในการกําหนดความต้องการ

และความพงึพอใจของบคุคลดงันี ้

1.  บคุคลได้รับแรงกดดนั  ความตงึเครียด  ความขดัแย้งทางสงัคม ทําให้บคุคลต้ องการ

ผอ่นคลายแรงกดดนัตา่งๆ  โดยการบริโภคส่ือท่ีให้สารเพ่ือความบนัเทิง 

2.  สถานการณ์ทางสงัคมทําให้บคุคลต้องตระหนกัรู้ในปัญหาตา่งๆ  ท่ีเกิดขึน้รอบตวั  จงึ

มีความต้องการท่ีจะแสวงหาขา่วสารจากส่ือ 

3.  โอกาสท่ีปัจเจกบคุคลจะได้รับการตอบสนองความพงึพอใจจากสงัคม   มีน้อยมาก   

เน่ืองมาจากสถานการณ์แรงกดดนัทางสงัคม ดงันัน้ส่ือจงึเป็นตวัเสริมสร้าง  หรือทดแทนบริการตา่ง ๆ  

ท่ีขาดหายไปจากสงัคม 

4.  บคุคลบริโภคขา่วสารจากส่ือ  เพ่ือให้สอดคล้องกบัคา่นยิม   การเสริมยํา้ความเช่ือ

และ  การเป็นสมาชิกในสงัคม 

5.  สถานการณ์ทางสงัคมจดัขอบเขตขอ งความคาดหวงั  ความคล้ายคลงึกนั  ดงันัน้  

การเปิดรับส่ือมวลชน จะเป็นตวัสนบัสนนุการเป็นสว่นหนึง่ของคา่นิยมของกลุม่ในสงัคม 

นอกจาก  Katz  และคณะ   ได้พยายามท่ีจะค้นหาเหตผุล  หรือแรงจงูใจ  หรือความต้องการ

ในการบริโภคส่ือ  โดยพฒันาสร้างชดุตวัแปรความพงึพอใจขึน้  4  กลุม่  คือ 

1.  ความเพลิดเพลิน  (Diversion)  ซึง่อาจออกมาในรูปของการใช้ส่ือเพ่ือหลบหนีปัญหา

งานประจํา  และชว่ยในการผอ่นคลายทางอารมณ์ 

2.  มนษุยสมัพนัธ์  (Personal  Relation)  เพ่ือให้มีเร่ืองราวไปพดูคยุกบัผู้ อ่ืน  หรือให้มี

โอกาสได้ใช้เวลาอยูร่่วมกบัครอบครัว 

สภาวะทาง

สงัคมและ

จิตใจ 

ความ

ต้องการ 

การคาดคะเน

ความพอใจที่

ได้จากส่ือ 

พฤตกิรรม

การใช้ส่ือ 

คา่ความพงึ

พอใจท่ีได้รับ

จากส่ือ 
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3.  เอกลกัษณ์ของปัจเจกบคุคล   (Personal  Identity)  เชน่  การอ้างอิง   การค้นหา

ความจริง  และเพ่ือให้ได้ข้อมลูมาเสริมความเช่ือท่ีมีอยู ่

4.  ตดิตามขา่วสาร   (Surveillance)  เชน่  ตดิตามการรายงานความเคล่ือนไหวของ

เหตกุารณ์ ในสงัคม  และโลกภายนอกจากส่ือ 

ความพงึพอใจในการตดิตอ่ส่ือสารนัน้จะเกิดขึน้ได้ต้องพิจารณาท่ีผู้ รับสาร  หรือคณุลกัษณะ

ของผู้รบสารในฐานะท่ีเป็นผู้ รับสารจากการตดิตอ่ส่ือสารโดยตรง  ซึง่เม่ือใดก็ตามท่ีผู้สง่สารมีความพงึ

พอใจในการตดิตอ่ส่ือสารของตนเอง  ควรเตือนตนเองไว้เสมอวา่  อาจจะประสบความล้มเหลวได้  

ความพงึพอใจในการตดิตอ่ส่ือสารของตนเองมกัจะตดัสินจากการท่ีตนได้ตดิตอ่ส่ือสารไปตามรสนิยม  

ความรู้สกึ   ทศันคตแิละตดัสินด้วยตนเองวา่ได้ผลเป็นท่ีนา่พอใจ  การท่ีจะกลา่ววา่ขา่วสารท่ีสง่ไปนัน้

เป็นท่ีนา่พงึพอใจเพียงใด นา่จะกําหนดโดยผู้ รับสาร  ทัง้นีเ้น่ืองจากบคุคลแตล่ะคนมีภมูิหลงั 

สว่นตวัท่ีแตกตา่งกนั จงึมีจดุในการพิจารณาและตีความแตกตา่งกนัออกไปในขณะท่ีมีการ

สง่และ รับสาร  ดงันัน้  การสง่ขา่วสารอยา่งมีประสทิธิภาพ  จะต้องคํานงึถึงปัจจยัอนัเก่ียวข้องกบัผู้ รับ

สารหลายประการด้วยกนั  ดงันี ้

1.  ความต้องการของผู้ รับสาร   โดยทัว่ไ ปแล้วในการรับขา่วสารของแตล่ะบคุคลนัน้จะ

เป็นไปเพ่ือตอบสนองความต้องการของตน ประกอบด้วย 

-  ต้องการขา่วสารท่ีเป็นประโยชน์กบัตน 

-  ต้องการขา่วสารท่ีสอดคล้องกบัความเช่ือ  ทศันคตแิละคา่นิยมของตน 

-  ต้องการประสบการณ์ใหม ่

-  ต้องการความสะดวกและรวดเร็วในการรับสาร 

2.  ความแตกตา่งของผู้ รับสาร ผู้ รับสารแตล่ะคนจะมีลกัษณะท่ีแตกตา่งกนั ในหลาย ๆ  

ด้าน  ได้แก่ วยั  เพศ  การศกึษา  ฐานะทางเศรษฐกิจ  และสงัคม 

-  อายหุรือวยั  เป็นปัจจยัหนึง่ท่ีทําให้คนมีความแตกตา่งในเร่ืองความคดิและ

พฤตกิรรม  บคุคลท่ีมีอายมุากจะมีพฤตกิรรมตอบสนองตอ่การส่ือสารตา่งจากบคุคลท่ีมีอายนุ้อย   และ

บคุคลท่ีมีอายนุ้อยจะมีพฤตกิรรมตอบสนองตอ่การตดิตอ่ส่ือสารเปล่ียนไป  เม่ือตนมีอายมุากขึน้  

โดยทัว่ไปแล้วคนท่ีมีอายนุ้อยมกัจะมีความคดิเสรีนิยม   (Liberal)  ยดึถืออดุมการณ์   

(Idealistic)  ใจร้อน  (Impatient)  และมองโลกในแง่ ดี  (Optimistic)  มากกวา่คนท่ีมีอายมุาก  สําหรับ

คนท่ีมีอายมุากมกัจะมีความคดิอนรัุกษ์นยิม  (Conservative)  ยดึถือการปฏิบตัิ   (Pragmatic)  

ระมดัระวงั  (Cautious) และมองโลกในแง่ร้าย  (Pessimistic)  มากกวา่คนท่ีมีอายนุ้อย  สาเหตท่ีุเป็น

เชน่นี ้ เน่ืองมาจากคนท่ีมีอายมุาก  มกัมีประสบการณ์ ในชีวิตซึง่เคยผา่นยคุปัญหาตา่ง ๆ  ตลอดจนมี

ความผกูพนัท่ียาวนาน และมีผลประโยชน์ในสงัคมมากกวา่คนท่ีมีอายนุ้อย  นอกจากนัน้  โดยปกติ
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แล้ว  คนท่ีวยัต่างกนัมกัมีความต้องการในสิง่ตา่ง ๆ  แตกตา่งกนั   และมีความสนใจขา่วสารท่ีแตกตา่ง

กนัด้วย   ดงันัน้  จงึเป็นตวักําหนดทศันคต ิ  พฤตกิรรมการเลือกเปิดรับขา่วสาร  และความพงึพอใจใน

การตดิตอ่ส่ือสาร  ท่ีแตกตา่งกนั 

-  เพศ  ความแตกตา่งทางเพศ  ทําให้บคุคลมีพฤตกิรรมของการตดิตอ่ส่ือสารท่ี

แตกตา่งกนั กลา่วคือ  เพศหญิงมีแนวโน้มและมีความต้องการท่ีจะสง่และรับขา่วสารมา กกวา่เพศชาย  

ในขณะท่ี   เพศชายไมไ่ด้มีความต้องการท่ีจะสง่และรับขา่วสารเพียงอยา่งเดียวเทา่นัน้   แตมี่ความ

ต้องการท่ีจะสร้างความสมัพนัธ์อนัดีให้เกิดขึน้จากการรับและสง่ขา่วสารนัน้ด้วย  

การวิจยัทางจิตวิทยาหลายเร่ืองได้แสดงให้เห็นวา่  ผู้หญิงกบัผู้ชายมีความแตกตา่งกนัอยา่ง

มาก  ในเร่ืองความคดิ  คา่นยิม  และทศันคต ิ ทัง้นีเ้พราะวฒันธรรมและสงัคมกําหนดบทบาท  และ

กิจกรรมของคนทัง้ 2 เพศไว้แตกตา่งกนั  ผู้หญิงมกัจะเป็นคนท่ีมีจิตใจออ่นไหว  หรือเจ้าอารมณ์ถกูชกั

จงูได้ง่าย  และหยงัถึงจิตใจของคนได้ดีกวา่ผู้ชาย  ในขณะท่ีผู้ชายใช้เหตผุลและจดจําขา่วสารได้

มากกวา่ผู้หญิง  

-  สถานะทางสงัคมและเศรษฐกิจ  หมายถึ ง อาชีพ  (Occupation)  รายได้  

(Income)  เชือ้ชาตแิละชาตพินัธุ์  ตลอดจนภมูหิลงัของครอบครัว  (Family  Background)  ทําให้คนมี

วฒันธรรมท่ีตา่งกนั  มีประสบการณ์ตา่งกนั  มีทศันคต ิ คา่นยิมและเป้าหมายท่ีตา่งกนั  ดงันัน้  จงึ

กลา่วได้วา่สถานะทางเศรษฐกิจ และสงัคมมีความสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมของผู้ รับสาร  

-  การศกึษา  มีอิทธิพลตอ่ประสิทธิภาพการส่ือสารของผู้ รับสารเป็นอยา่งมาก  ซึง่

อาจจะพบได้ตัง้แตก่ารแปลความ  การมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัเร่ืองตา่งๆ  เป็นสิ่งท่ีทําให้

พฤตกิรรมในการรับสารตา่งกนัไป  ผู้สง่สารจงึต้องตระหนกัและระมดัระวงัวา่ในการให้ขา่วสารนัน้  

ผู้ รับสารมีการศกึษาอยูใ่นระดบัใดเพ่ือจะได้เสนอขา่วสาร คําแนะนํา และบริการโดยเลื อกใช้ภาษาให้

เหมาะสมกบัผู้ รับสาร 

3.  ความตัง้ใจและประสบการณ์เดมิ  ในขณะท่ีมีความตัง้ใจจะชว่ยให้บคุคลรับรู้ขา่วสาร

ได้ดีกวา่ ดงัคําท่ีกลา่ววา่เราเห็นในสิ่งท่ีอยากเห็นและได้ยินในสิ่งท่ีต้องการได้ยิน  ดงันัน้ความตัง้ใจ  

และประสบการณ์เดมิของผู้ รับสารจงึมีความสําคญัตอ่การรับขา่วสารเชน่กนั  

4.  ความคาดหวงั  และความพงึพอใจ  ความคาดหวงัเป็นความรู้สกึท่ีสะท้อนให้เห็นถึง  

ความต้องการของคนในวงการท่ีจะตีความตอ่สภาพแวดล้อมเพ่ือให้ได้มาในสิ่งท่ีตนต้องการ   สว่น

ความพงึพอใจในการตดิตอ่ส่ือสาร  คือความพงึพอใจในขา่วสารท่ีได้รับ  (Information Satisfaction)  

เพราะขา่วสารตา่งๆ  ท่ีได้รับนัน้  ผู้ รับสารสามารถนําไปใช้ในการตดัสินใจและ  การปฏิบตัติา่งๆ  ให้

สําเร็จลลุว่งไปได้ 
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12.  การวัดความพงึพอใจ 

จากการศกึษา  ทฤษฎีในเร่ืองของความพงึพอใจนัน้  พบวา่  ได้มีผู้ให้ความหมายของความ

พงึพอใจ ไว้มากมาย  ดงัเชน่ 

12.1  คอตเลอร์   (Kotler)  กลา่วถึง   กระบวนการของการสร้างควา มพงึพอใจของ

ผู้ปฏิบตังิานวา่ถ้าผู้ปฏิบตังิานมีแรงจงูใจมากจะมีความพยายาม  และถ้ามีความพยายามมากจะ

ปฏิบตังิานได้มาก  ทําให้ได้รางวลัมากขึน้  ซึง่จะนําไปสูค่วามพงึพอใจปฏิบตังิานมากย่ิงขึน้ 

12.2  Tiffin  และ  McCormick  ได้ให้ความหมายของความพงึพอใจวา่   หมายถึง

แรงจงูใจของมนษุย์  ซึง่อยูบ่นความต้องการขัน้พืน้ฐาน 

12.3  Wolman  กลา่วถึงกระบวนการของการสร้างความพงึพอใจของผู้ปฏิบตังิานวา่  

ถ้าผู้ปฏิบตังิานมีแรงจงูใจมากจะมีความพยายาม  และถ้ามีความพยายามมากจะปฏิบตังิานได้มาก  

ทําให้ได้รางวลัมากขึน้ ซึง่จะนําไปสูค่วามพงึพอใจปฏิบตังิานมากย่ิงขึน้ 

12.4  Good  ได้ให้ความหมายของความพงึพอใจวา่  หมายถึงคณุภาพหรือระดบัความ

พอใจ  ซึง่เป็นความสนใจตา่งๆ  และทศันคตขิองบคุคลตอ่กิจกรรม 

12.5  จรัส  โพธ์ิจนัทร์  ได้กลา่ววา่  ความพงึพอใจเป็นความรู้สกึของบคุคล   ซึง่อาจเป็น

ความรู้สกึในทางบวก ทางเ ป็นกลาง  หรือทางลบ  ซึง่มีผลตอ่ประสิทธิภาพในการปฏิบตัหิน้าท่ีการวดั

ความพงึพอใจนัน้  สามารถทําได้หลายวิธี ได้แก่ 

12.5.1  การใช้แบบสอบถาม   โดยผู้ออกแบบสอบถามเพ่ือต้องการทราบความ

คดิเห็น ซึง่สามารถกระทําได้ในลกัษณะกําหนดคําตอบให้เลือก  หรือตอบคําถามอิสระ  คําถาม

ดงักลา่วจะสอบถามถึงความพอใจในด้านตา่งๆ 

12.5.2  การสมัภาษณ์  เป็นวิธีการวดัความพงึพอใจทางตรง   ซึง่ต้องอาศยัเทคนิค

และวิธีการท่ีดี  จงึจะทําให้ได้ข้อมลูท่ีเป็นจริง 

12.5.3  การสงัเกต   เป็นวิธีวดัความพงึพอใจโดยการสงัเกตพฤตกิรรมของบคุคล

เป้าหมาย  ไมว่า่จะแสดงออกทางการ พดูจา  กริยา   ทา่ทาง  วิธีนีต้้องอาศยัการกระทําอยา่งจริงจงั  

และการสงัเกตอยา่ง  มีระเบียบแบบแผน 

จากความหมายท่ีได้กลา่วมาข้างต้น สามารถสรุปได้วา่ ความพงึพอใจนัน้เป็นเร่ืองเก่ียวกบั

อารมณ์ ความรู้สกึ และทศันคตขิองบคุคล  อนัเน่ืองมาจากสิ่งเร้า  และแรงจงูใจ  ซึ่งปรากฎออกมาทาง

พฤตกิรรม และเป็นองค์ประกอบท่ีสําคญัในการทํากิจกรรมตา่งๆ  ของบคุคลนัน้ๆ  คือ  ถ้าหากบคุคลมี

ความพงึพอใจในกิจกรรม  หรืองานใด  การกระทํากิจกรรมหรืองานนัน้ก็ยอ่มจะบรรลวุตัถปุระสงค์ของ

งานนัน้ได้อยา่งดี  จงึถือได้วา่ความพงึพอใจเป็นองค์ประกอบท่ีสําคญั  ในการทํากิจกรรมตา่ง ๆ 
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13. ทฤษฎีการออกแบบส่ือการเรียนรู้ 

สิ่งท่ีนํามาพิจารณาประกอบการตดัสินใจ  จดัหา  จดัเตรียม   และเลือกใช้ประกอบ  การเรียน

การสอน ต้องคํานงึถึงหลกัการ  

-  วตัถปุระสงค์การเรียนรู้  

-  ลกัษณะผู้ เรียน   ความเหมาะสมกบัวยั   ความสนใจ   ระดบัชัน้   ความรู้  ทกัษะ  

พืน้ฐาน  และประสบการณ์ของผู้ เรียน  

-  รูปแบบการเรียนการสอน  และการเรียนรู้  

-  ธรรมชาตเินือ้หาสาระการเรียนรู้  และวิธีการนําเสนอท่ีเหมาะสม  

-  สภาพการเรียน  

-  ทรัพยากรตา่งๆ  เชน่  วสัดอุปุกรณ์  ครุภณัฑ์  งบประมาณ  

-  ราคาท่ีเหมาะสม  

ในการพิจารณา ออกแบบส่ือการเรียนรู้   เพ่ือประกอบการเรียนรู้ของผู้ เรียนให้สอดคล้องกบั

รูปแบบการเรียนการสอนท่ีกําหนดไว้   บคุลากรท่ีรับผิดชอบในการจดัหาส่ือเพ่ือประกอบการเรียนรู้   คือ  

คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานของสถานศกึษา   ครูผู้สอน  หรือผู้ รับผิดชอบสาระการเรียนรู้  ซึ่งต้องมี

ความรู้  ความเข้าใจ เก่ียวกบั  

 1.  การออกแบบการเรียนรู้  กิจกรรมการเรียนรู้  และจดัประสบการณ์ให้ผู้ เรียน  

 2.  ลกัษณะเฉพาะของส่ือตา่งๆ   การนําไปใช้   และการออกแบบ   สามารถเร้าความ

สนใจ ให้ความหมาย  และมีผลตอ่ประสบการณ์การเรียนรู้แก่ผู้ เรียนได้อยา่งไรบ้าง  

 3.  การจดัหาส่ือการเรียนรู้   จากแหลง่การเรียนรู้   ทัง้ภายในและภายนอกสถาน   

ศกึษาความคุ้มคา่ในการผลติเอง  การหายืม  การปรับปรุงดดัแปลง  หรือเลือกจดัซือ้  

 4. การประเมินคณุภาพส่ือการเรียนรู้  

13.1  การออกแบบส่ือการเรียนรู้  

การออกแบบการเรียนรู้ และพฒันาระบ บการเรียนการสอน (Kearsley. 1987: 25-28)  

ได้ให้ความหมายวา่  ต้องมีลกัษณะ  3  ประการ  คือ  ต้องมีการวิเคราะห์งาน  หรือกิจกรรมการเรียน

การสอน  ต้องมีการประเมินทกุขัน้ตอน และต้องมีการระบกุลยทุธการเรียน  ระบส่ืุอท่ีใช้  สร้าง

สภาพแวดล้อมให้เอือ้ตอ่ผู้ เรียนให้เกิ ดกระบวนการเรียนรู้ขึน้  องค์ประกอบใช้ในการออกแบบการ

เรียนรู้จากทฤษฎีการเรียนรู้  เชน่  แรงจงูใจ ความแตกตา่งระหวา่งบคุคล  จดุมุง่หมายการเรียนรู้   5  

การจดัลําดบัเนือ้หาความรู้  การเตรียม ลว่งหน้า  ผู้ เรียน  ข้อมลูย้อนกลบั  การเสริมแรง  การฝึกปฏิบตั ิ 

การนําไป ใช้  ฯลฯ  รายงานการสงัเคราะห์ เอกสาร  เร่ือง  วิธีการสอนและรูปแบบการเรียนการสอน  

(กองวิจยัทางการศกึษา  กรมวิชาการ.  2543  :  137)  พบวิธีสอนและการเรียนรู้ทัว่ไปท่ีเน้นผู้ เรียนเป็น
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ศนูย์กลาง  มี  24  วิธี  ถ้าพิจารณาจากขัน้ตอนการจดั กิจกรรมการเรียนการสอนในแต่ ละวิธีแล้วไมมี่

ข้อจํากดัวา่  วิธีการเรียนการสอนใดจะเหมาะสมกบัเนือ้หาใดเนือ้หาหนึง่  แตล่ะวิธีเน้นบทบาทผู้ เรียน  

และผู้สอนแตกตา่งกนัไป  และสามารถปรับกิจกรรมบางขัน้ตอนให้นกัเรียนมีสว่นร่วมในการวางแผน 

และได้ลงมือปฏิบตัมิากขึน้ 

การเรียนการสอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นศนูย์กลาง  24  วิธี  ได้แก่  

วิธีการเรียนแบบแก้ปัญหา  วิธีการเรียนแบบปฏิบตักิารหรือวิธีสอนแบบการทดลอง  

วิธีการเรียนแบบร่วมรู้สืบเสาะ  วิธีการเรียนแบบท่ีเน้นกระบวนการ  

วิธีการเรียนแบบหนว่ย  วิธีการเรียนแบบเลน่ปนเรียน  

วิธีการเรียนแบบให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกนั  วิธีการเรียนแบบสร้างสรรค์ความคดิ  

วิธีการเรียนแบบสร้างสรรค์  วิธีการเรียนแบบการพฒันาบคุลกิภาพ  

วิธีการเรียนแบบแสดงบทบาทสมมต ิ วิธีการเรียนแบบวิธีการทางวิทยาศาสตร์  

วิธีการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้  วิธีการเรียนแบบใช้สถานการณ์จําลอง  

วิธีการเรียนแบบโครงการ  วิธีการเรียนแบบ  “ พินิจหมวดหมู ่”  

วิธีการเรียนแบบการระดมความคดิ  วิธีการเรียนแบบใช้เกมจําลองสถานการณ์  

วิธีการเรียนโดยใช้กิจกรรมกลุม่เกมแขง่ขนั วิธีการเรียนแบบพฒันาความสามารถด้านการใช้

เหตผุล  

วิธีการเรียนแบบซินดเิคท   วิธีการเรียนแบบบรูณาการ  

วิธีการเรียนแบบสเตค วิธีการเรียนแบบเอสควิ  3  อาร์  

การจดักิจกรรมการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนการสอน โดยมุง่ไปท่ีผลการเรียนรู้ของผู้ เรียนจะ

สอดคล้องกบัการเลือกส่ือการเรียนรู้ เชน่  

-  ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะปัญญา  

   ต้องการให้มีข้อมลูย้อนกลบั  (Feed  back)  ตอ่ผู้ เรียน  ทัง้พฤตกิรรมท่ีถกูต้อง  และ

ไมถ่กูต้อง  ส่ือท่ีใช้ควรมีลกัษณะแบบปฏิสมัพนัธ์  เชน่  จากผู้สอน  จาก  VDO,  CAI  

-  ผลการเรียนรู้ด้านมโนทศัน์ หรือกฎเกณฑ์  

   ต้องการจดักลุม่ด้านระยะ  (spatial)  ด้านเวลา  ใช้ตวัอยา่งตา่งๆ  และสิ่งท่ีไมต้่องใช้

ตวัอยา่งท่ีหลากหลาย  ส่ือท่ีใช้เป็นภาพ  โดยเฉพาะภาพท่ีเหมือนจริงจะให้ผลสมัฤทธ์ิได้ดีกวา่ส่ือท่ีเป็น

เสียง  

-  ผลการเรียนรู้ด้านการเปล่ียนแปลงทศันคต ิ  6  

  สิ่งท่ีนําเสนอ นา่เช่ือถือ ลําดบัข้อมลูตามลกัษณะผู้ ฟัง ส่ือท่ีดีในการนํามาใช้ เชน่ บคุคลท่ี

เป็นต้นแบบ  
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13.2  การจัดประสบการณ์การเรียนรู้กับส่ือการเรียนรู้  

 ความเช่ือมโยงระหวา่งนามธรรมและรูปธรรม  (วารินทร์  รัศมีพรหม  2542: 16-17 )  

บรูเนอร์  (Jerome  Bruner)  ซึง่เป็นนกัจิตวิทยา  กลา่ววา่  การเรียนการสอน  จะต้อง

ให้ผู้ เรียนได้เร่ิมจากประสบการณ์ตรงไปสูป่ระสบการณ์ผา่นภาพ  (Iconic)  ซึง่เป็นตวัแทนของ

ประสบการณ์จริง  เชน่  รูปภาพ  ภาพยนตร์  โทรทศัน์   และเช่ือมไปสูล่กัษณะท่ีเป็นสญัลกัษณ์  

(Symbol)  เชน่  คํา   ภาษา ผลงานวิจยัของ   Fleming  และ   Levie  ได้ทําการวิจยัพบวา่  

ประสบการณ์รูปธรรมจะทําให้การเรียนง่ายขึน้ และทําให้เกิดการรับรู้  เกิดการคงอยูข่องการเรียน  และ

สามารถใช้สญัลกัษณ์ท่ีเป็นนามธรรมได้ด้วย  

ปัจจบุนัประสบการณ์ในชีวิตประจําวนั  เยาวชนได้ มีการเรียนรู้ผา่นส่ือมวลชนตา่งๆ  

มากมาย  ประสบการณ์จริงเหลา่นีช้่ วยให้สามารถจําแนกแยกแยะสิง่ตา่ง ๆ  นําไปสูก่ารสร้างความคดิ

รวบยอดได้มาก  ซึง่ความถกูต้องแมน่ยํา  ขึน้อยูก่บัครูและผู้ปกครองท่ีจะชว่ยสร้าง  แนะนําให้เยาวชน

สามารถบรูณาการประสบการณ์เหลา่นี ้ให้มีความหมาย  และสมัฤทธ์ิผลได้อยา่งดี  

ความเหมาะสม  ดลุยภาพระหวา่งการเรียนจากรูปธรรม   และนามธรรมเป็นเหตผุล   

สิ่งสําคญัในการจดัหาใช้ส่ือการเรียนรู้  ส่ือการเรียนรู้มิใชเ่พียงแตใ่ห้ประสบการณ์รูปธรรมท่ีจําเป็น  ยงั

สามารถบรูณาการประสบการณ์เดมิเข้าด้วยกนัได้  ทําให้ความเป็นนามธรรมมีความหมายขึน้   

อยา่งไรก็ตาม   การให้ประสบการณ์นามธรรมแก่ผู้ เรียน  จะใช้เวลาน้อยกวา่  การให้ประสบการณ์

รูปธรรม  ดงัตวัอยา่งจากกรวยประสบ การณ์ของ   เดล  (Edgar  Dale)  เชน่  การจดัให้ไปทศันศกึษา

ยอ่มใช้เวลามากกวา่การใช้วีดทิศัน์  ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ควรคํานงึถึงความคุ้มคา่ของเวลาท่ีใช้

ประสบการณ์บางอยา่งท่ีใช้เวลาน้อยอาจให้ความคุ้มคา่ตอ่การเรียนรู้มากกวา่ประสบการณ์ท่ีใช้เวลา

มากก็ได้  แตก่ารให้ความรู้จํานวนมากโดยใช้เวลาน้อยผา่นส่ือสิง่พมิพ์  หนงัสือ  เอกสารการเรียน  คํา

บรรยาย  โดยผู้ เรียนไมมี่พืน้ฐานมาก่อน   อาจเกิดการสญูเสียและไมเ่กิดการเรียนรู้ได้   ผู้สอนซึง่เป็นผู้

จดักิจกรรมการเรียนรู้ จงึต้องค้นหาสิ่งท่ีถกูต้อง คอยชีแ้นะ  นําเสนอ  และอํานวยค วามสะดวกตอ่

ผู้ เรียน   โดยยดึหลกัการสอนท่ีเรียกวา่   การเรียนรู้  หมายถึง  การเปล่ียนแปลง  การตอบสนอง  การ

แสดงออกของผู้ เรียน เป็นหลกัสําคญัในการเลือกเสนอประสบการณ์ท่ีถกูต้องให้ผู้ เรียน  ซึง่นําไปสูก่าร

เลือกหาประสบการณ์และส่ือการเรียนรู้ท่ีถกูต้องแก่ผู้ เรียน เพ่ื อนํามาใช้ประกอบการเรียนรู้ได้อยา่ง

เหมาะสม  

13.3  ประสบการณ์การเรียนรู้กับการจาํแนกส่ือการเรียนรู้  (กิดานนัท์  มลทิอง  2543:  

92)  

ขัน้ตอนของการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ และการใช้ส่ือแตล่ะประเภทในกระบวนการ 

เรียนรู้ โดยใช้กรวยประสบการณ์  (Cone  of  Experiences)  ของ  Edgar  Dale  ซึง่แสดงขัน้ตอนของ
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ประสบการณ์การเรียนรู้และการใช้ส่ือแตล่ะประเภทในกระบวนการเรียนรู้  จะเป็นแนวทางในการ

จดัแบง่ส่ือการเรียนรู้และอธิบายถึงความสมัพนัธ์ระหวา่งส่ือประเภทตา่งๆ  โดยเปรียบเทียบกบั

โครงสร้างลกัษณะสําคญัการเรียนรู้ของ  เจโรม  บรูเนอร์  (Jerom  Bruner) ดงัภาพ  

 
ภาพประกอบ  19  เปรียบเทียบกบัโครงสร้างลกัษณะสําคญัการเรียนรู้ของ  เจโรม  บรูเนอร์   

(Jerom  Bruner) 

ในการศกึษาแบบดัง้เดมิส่ือการเรียนรู้เป็นส่ือกลางท่ีถ่ายทอดให้ผู้ เรียนเข้าใจและบรรล ุ

การเรียนรู้  ได้ตามวตัถปุระสงค์ท่ีกําหนดไว้ ผู้สอนจะเป็นแหลง่ข้อมลูและเพ่ือหาความรู้

ทัง้หลาย และเป็นผู้ ถ่ายทอดความรู้ในการเรียนรู้  ปัจจบุนัเทคโนโลยีแหลง่ข้อมลูก้าวหน้ามากขึน้  ก าร

เก็บข้อมลู   มีประสทิธิภาพมากขึน้  สามารถถ่ายทอดความรู้โดยตรงให้แก่ผู้ เรียนได้ ผู้สอนจะไมใ่ชเ่ป็น

แหลง่  

ข้อมลู และแหลง่ถ่ายทอดข้อมลูเพียงผู้ เดียวอีกตอ่ไป  ผู้สอนจงึต้องเปล่ียนบทบาทใหม ่ เชน่  

-  ชีแ้นวทางการเรียน  วิธีการค้นคว้าหาความรู้  
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-  ชีแ้นะแหลง่ข้ อมลูให้ผู้ เรียน  ถ่ายทอดให้ผู้ เรียนบางสว่น  ตามลกัษณะเฉพาะ  ของ

สาระการเรียนรู้  

-  ผู้สอนมีบทบาทในการวางแผน จดัทําหลกัสตูร  ค้นคว้าข้อมลู  หาวิธีการให้ผู้ เรียนและ

แนะแนวผู้ เรียน ประเมินผลผู้ เรียน โดยลดบทบาทการเป็นผู้ เสนอเนือ้หา  

-  ชว่ยผู้ เรียนกระทําข้อมลูเป็นลําดบัขัน้ตอน  หรือให้ง่าย  และเข้าใจแจม่แจ้งขึน้  

ส่ือการเรียนรู้  (Educational  Material)  เป็นตวักลาง  ท่ีชว่ยให้การส่ือสารระหวา่งผู้สอน  

และผู้ เรียนดําเนินไปได้อยา่งมีประสิทธิภาพ  ทําให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้  เข้าใจเนือ้หาความรู้ได้ตาม

วตัถปุระสงค์ท่ีต้องการ   

ส่ือการเรียนรู้  หมายถึง  วิธีการ  หรือกระบวนการ  วสัด ุ ของจริง  เคร่ืองมือท่ีจดัทําขึน้เพ่ือ

ใช้ในการเรียนการสอน  ซึง่มีสาระท่ีเป็นประโยชน์ตอ่ประสบการณ์การเรียนรู้  สําหรับนําไปใช้ในการจดั

กิจกรรมการเรียนการสอนให้เป็นไปตามหลกัสตูรท่ีกําหนดไว้  

ส่ือกลางท่ีถ่ายทอดความรู้  และการเรียนรู้ให้ผู้ เรียน  ไมใ่ชเ่ป็นวตัถอุปุกรณ์เพียงอยา่งเดียว  

ยงัรวมถึงกระบวนการ  วิธีการใหม่ๆ   และบคุลากรด้วย  ส่ือการเรียนรู้  เพ่ือพฒันาการเรียนรู้  ตาม

หลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน   จงึนา่จะหมายรวมถึงเทคโนโลยีเพ่ือการศกึษา  และนวั ตกรรม

การศกึษาด้วย  

เทคโนโลยีเพ่ือการศกึษา  (Educational  Technology)  

สมาคมเทคโนโลยี และส่ือสารการศกึษา  ให้ความหมายไว้วา่  “ เทคโนโลยีการศกึษา   เป็น

ความรู้ทางทฤษฎี  และการปฏิบตัขิองการ ออกแบบ  การพฒันา  การใช้  การจดัการ และการประเมิน 

ของกระบวนการ  และทรัพยากรสําหรับการเรียนรู้ ”  

เทคโนโลยีการศกึษา   (ในความหมายท่ีนิยมใช้ )  เป็นบรูณาการ   บคุคล  วิธีการ  แนวคดิ   

วสัดอุปุกรณ์ สิ่งตา่งๆ  ทฤษฎีการเรียนรู้  และกระบวนการออกแบบพฒันาระบบการเรียนการสอน  

เพ่ือการแก้ปัญหา  และพฒันาการเรียนรู้ ซึง่เป็นแนวทางการแก้ปัญหาท่ี เหมาะสม   ลด

ชอ่งวา่งระหวา่งทฤษฎีและแนวปฏิบตั ิ สามารถนําไปปฏิบตัจิริงได้  

มีคําท่ีนํามาใช้ในความหมายเดียวกนั เชน่  

-  เทคโนโลยีการสอน  (Instructional  Technology)  

-  ส่ือการเรียนรู้  (Educational  Material)  

-  เทคโนโลยีการเรียนรู้  (Learning  Technology)  

(ทัง้  3  ข้างต้น  เก่ียวข้องกบับคุคล  กระบวนการ  เคร่ืองมืออปุกรณ์ )  

นวตักรรมการศกึษา ( Educational Innovation )  
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นวตักรรม  เป็นแนวความคดิ   การปฏิบตั ิ  หรือสิ่งประดษิฐ์ใหม่ ๆ  ท่ียงัไมเ่คยมีใช้มาก่อน  

หรือเป็นการพฒันาดดัแปลงจากของเดมิท่ีมีอยูแ่ล้วให้ทนัสมยัย่ิงขึน้ ”  

นวตักรรมการศกึษา   :  นวตักรรมท่ีอาจชว่ยให้การศกึษาและการเรียนการสอนมี

ประสิทธิภาพดีย่ิงขึน้  ผู้ เรียนสามารถเกิดความรู้ได้อยา่งรวดเร็ว มีประสทิธิภาพสงูกวา่เดมิ  

13.4  การจาํแนกส่ือการเรียนรู้  

การจําแนกส่ือการเรียนรู้   ตามทรัพยากรการเรียนรู้  (Learning  Resources)  โดยการ

แบง่ส่ือการเรียนรู้ท่ีออกแบบขึน้เพ่ือจดุมุง่หมายทางการศกึษา  และส่ือทัว่ไป  นํามาประยกุต์ใช้สร้าง ระ

สิทธิภาพในการเรียนรู้  ดงันี ้ 

13.4.1  ส่ือสิ่งพิมพ์  :  หนงัสือพิมพ์  รายงาน  นิตยสาร  หนงัสือเรียน   การ์ตนู  

เอกสารประกอบการสอน บทเรียนตา่ง ๆ  

13.4.2  ส่ือเทคโนโลยี  :  ส่ือการเรียนรู้ท่ีได้ผลิตขึน้เพ่ือใช้ควบคูก่บัเคร่ืองมือ   

โสตทศันวสัด ุหรือเคร่ืองมือท่ีเป็นเทคโนโลยีใ หม่ๆ   ส่ือการเรียนรู้ดงักลา่ว   เชน่   แถบบนัทกึภาพ  

พร้อมเสียง  (วีดทิศัน์) แถบบนัทกึเสียง  สไลด์ ส่ือคอมพวิเตอร์ช่ วยสอน  นอกจากนีส่ื้อเทคโนโลยี  ยงั

รวมถึงกระบวนการตา่งๆ  ท่ีเก่ียวข้องกบัเทคโนโลยีมาประยกุต์ใช้ในการเรียนการสอน  เชน่  การใช้

อินเทอร์เนต็เพ่ือการเรียนการสอน การศกึษาผา่นดาวเทียม การส่ือสารทางไกล  

13.4.3  ส่ืออ่ืนๆ  

 13.4.3.1  คน  (People)  บคุคลท่ีมีความรู้   ความชํานาญในแตล่ะสาขา ทัง้นกั

การศกึษาและศลิปิน  นกัการเมือง  นกัธรุกิจ  ชา่งซอ่ม  ฯลฯ  

 13.4.3.2  กิจกรรม  (Activities)  เป็นเทคนิควิธีการ  เพ่ือพฒันาการเรียนการ

สอน  เชน่  เกม  สถานการณ์จําลอง  ทศันศกึษา  การทําโครงงาน  บทบาทสมมต ิ ฯลฯ  

 13.4.3.3  แหลง่การ เรียนรู้  สิ่งแวดล้อม  สถานท่ีสําคญัในการศกึษา  เชน่  อิน

เทอร์เนต ห้องสมดุ  ศนูย์การเรียนรู้ โรงงาน  สถานท่ีทางประวตัศิาสตร์  วดั  พพิธิภณัฑ์  สถาน

ประกอบการ  สํานกังาน  ชมุชน  ฯลฯ  

 13.4.3.4  วสัด ุ อปุกรณ์  เคร่ืองมือ  ฯลฯ  

13.4.4   ส่ือประสม  (Multimedia)  

 นกัเทคโนโลยีการศกึษา แบง่ส่ือประสมออกเป็น  2  ความหมาย คือ  

ส่ือประสมในความหมายท่ีหนึง่  (Multimedia)  เป็นส่ือประสมท่ีใช้โดยการนําส่ือ

หลายประเภทมาใช้ร่วมกนัในการเรียนการสอน  เชน่  นําวีดทิศัน์มาใช้ประกอบการบรรยายของผู้ เรียน  

โดยมีส่ือสิ่งพิมพ์ประกอบด้วย  หรือการใช้ชดุการเรียนหรือชดุการสอน  การใช้ส่ือประสมนีผู้้ เรียนและ
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ส่ือจะไมมี่ปฏิสมัพนัธ์โต้ตอบกนั และจะมีลกัษณะเป็น  “ ส่ือหลายแบบ ”  ตามศพัท์บญัญตัขิอง

ราชบณัฑติยสถาน  

ส่ือประสมในความหมายท่ีสอง  (Multimedia)  เป็นส่ือประสมท่ีใช้คอมพิวเตอร์เป็นฐานในการเสนอ

สารสนเทศหรือการผลิตเพ่ือเสนอข้อมลูประเภทตา่งๆ  เชน่  ภาพนิ่ง  ภาพเคล่ือนไหว  ตวัอกัษร  และ

เสียงในลกัษณะของส่ือหลายมิต ิ โดยท่ีผู้ใช้มีการโต้ตอบกบัส่ือโดยตรง  การใช้คอมพิวเตอร์ในส่ือ

ประสมนีใ้ช้ได้ใน 2 ลกัษณะ คือ  

-  การใช้คอมพิวเตอร์เป็นฐานในการเสนอสารสนเทศ โ ดยการควบคมุอปุกรณ์

ร่วมตา่งๆ  ในการทํางาน  ได้แก่  การเสนอในรูปแบบของแผน่วีดทิศัน์เชิงโต้ตอบ  (Interactive  Video)   

การใช้ในลกัษณะนี ้ คอมพวิเตอร์จะเป็นตวักลางในการควบคมุการทํางานของเคร่ืองเลน่วีดทิศัน์  และ

เคร่ืองเลน่ซีดี  –  รอม  ให้เสนอภาพนิ่งและภาพเคล่ือ นไหวตามเนือ้หาบทเรียนท่ีเป็นตวัอกัษรท่ีปรากฎ

อยูบ่นหน้าจอคอมพิวเตอร์  รวมถึงควบคมุเคร่ืองพิมพ์ในการพิมพ์ข้อมลูตา่งๆ  ของบทเรียนและผลการ

เรียนของผู้ เรียนและคนด้วย  

-  การใช้คอมพิวเตอร์เป็นฐานในการผลิตแฟ้มส่ือประสม  โดยการใช้โปรแกรม

สําเร็จรูปตา่งๆ  เชน่  Toolbook  และ  Authorware  โปรแกรมสําเร็จรูปเหลา่นีจ้ะชว่ยในการผลิตแฟ้ม 

บทเรียน  /  ฝึกอบรม  หรือการเสนองานในลกัษณะของส่ือหลายมิต ิ โดยในแตล่ะแฟ้มจะมีเนือ้หาใน

ลกัษณะของตวัอกัษร  ภาพกราฟิก  ภาพกราฟิกเคล่ือนไหว ภาพเคล่ือนไหวแบบวีดทิศัน์ และเสียง  

รวมอยูใ่นแฟ้มเดียวกนั  ผู้ใช้เพียงแตเ่ปิดแฟ้มเพ่ือเรียนหรือเสนองานตามโปรแกรมสําเร็จรูปท่ีได้จดัทํา

ไว้ก็จะได้เนือ้หาลกัษณะตา่ง ๆ อยา่งครบถ้วน  

การนําเสนอข้อมลูของส่ือประสมนี ้ จะเป็นไปในลกัษณะส่ือหลายมิตท่ีิชว่ยให้ผู้ใช้สามารถดู

ข้อมลูบนจอภาพได้หลายลกัษณะ  คือ  ทัง้ตวัอกัษร  ภาพ  และเสียง  และถ้าต้องการจะทราบข้อมลู

มากกวา่นัน้ ผู้ ใช้ก็เพียงแตค่ลกิท่ีคําหรือสญัลกัษณ์รูปท่ีทําเป็นปุ่ มในการเช่ือมโยง  ก็จะมีภาพ  เสียง 

หรือข้อความ อธิบายปรากฏขึน้มา  

 

 

 

งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 พิมพ์จิต สถิตวิทยานนัท์   (2546)  ได้ศกึษาเร่ือง   การออกแบบหนงัสื อนิทานเพ่ือสง่เสริม

จนิตภาพสําหรับเดก็พกิารทางสายตา   ได้เล็งเห็นวา่  หนงัสือนิทานจดัเป็นหนงัสือท่ีชว่ยสง่เสริม

ทางด้านพฒันาการและการเรียนรู้ให้กบัเดก็ๆ  ด้วยเหตนีุห้นงัสือนิทานสําหรับเดก็จงึได้รับการสง่เสริม

จากหนว่ยงานของรัฐบาลและเอกชน อีกทัง้ทางโรงเรียนสว่นใหญ่ก็สง่เสริมให้เดก็ได้ใช้หนงัสือนิทานใน
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การฝึกการอา่น โดยการมีมมุหนงัสือนิทานอยูใ่นห้องสมดุ  เชน่เดียวกนักบัห้องสมดุในโรงเรียนสอนคน

ตาบอด  ท่ีเดก็ๆท่ีพิการทางสายตาก็ชอบท่ีจะเข้าไปอา่นหนงัสือนิทานในห้องสมดุเหมือนกนักบัเดก็

สายตาปกต ิ แตเ่ป็นท่ีนา่แปลกใจวา่หนงัสือนิทานท่ีเดก็พิการทางสายตาได้อา่นนัน้  ถึงแม้จะเป็นเลม่ท่ี

มีเร่ืองราวเดียวกนักบัของเดก็สายตาปกต ิแตบ่ทบาทของความเป็นหนงัสือนิทานท่ีจะชว่ยในการ

เสริมสร้างพฒันาการในด้านตา่งๆยงัไมเ่อือ้ประโยชน์กบัเดก็กลุม่นีเ้หมือนกบัประโยชน์ท่ีเกิดขึน้กบัเดก็

สายตาปกต ิ เพราะหนงัสือนทิานท่ีเดก็ได้อา่นไมไ่ด้ถกูจดัพมิพ์ขึน้เพ่ือเดก็พกิารทางสายตา  โดยเฉพาะ

อยา่งย่ิงในเดก็พิการท่ีตาบอดสนิท  มีแตก่ารนําหนงัสือนิทานของเดก็สายตาปกตมิาแปลงเป็นอกัษร

เบรลล์  แล้วแทรกกระดาษท่ีพิมพ์เป็นอกัษรเบรลล์เข้าไปในหนงัสือ  ซึง่ผลท่ีได้คือ  หนงัสือนิ ทานท่ีเดก็

ตาบอดได้สมัผสันัน้ก็ยงัคงคา่เป็นเพียงหนงัสือเรียนท่ีมีแตอ่กัษรเบรล์ล  อีกเลม่หนึง่ จงึได้ทําการวิจยั

ในเร่ืองเก่ียวกบัการออกแบบหนงัสือนิทาน  เพ่ือเป็นประโยชน์โดยตรงตอ่เดก็พิการทางสายตา  ซึง่มี

วตัถปุระสงค์ของการศกึษา  เพ่ือศกึษาวิเคราะห์หารูปแบบของห นงัสือและรูปแบบของภาพประกอบ  

และออกแบบนงัสือนิทานเพ่ือสง่เสริมจินตภาพสําหรับเดก็พิการทางสายตา และได้ตัง้สมมตุฐิานของ

การศกึษา โดยคาดหวงัวา่การออกแบบหนงัสือนทิานให้กบัเดก็พกิารทางสายตาโดยเฉพาะ จะชว่ย

สง่เสริมทางด้านจนิตภาพ และทําให้เดก็พกิารทางสายตาเข้าใจในตวัล ะครและเนือ้หาในนิทานได้

ชดัเจนขึน้กวา่หนงัสือนิทานท่ีเป็นอกัษรเบรลล์เพียงอยา่งเดียว  ซึง่การท่ีจะให้งานวิจยับรรลเุป้าหมาย   

จากผลการเปรียบเทียบระหวา่งการทดสอบก่อนการออกแบบ  โดยให้เดก็พกิารทางสายตาอา่นหนงัสือ

นิทานเร่ืองตุ๊กแกเบิม้  ท่ีเป็นเพียงอกัษรเบรลล์และยั งไมผ่า่นการออกแบบเพ่ือเป็นหนงัสือนิทานเพ่ือ

สง่เสริมจินตภาพสําหรับเดก็พิการทางสายตา  กบัการทดสอบหลงัการออกแบบซึง่เป็นหนงัสือนิทานท่ี

ออกแบบเพ่ือสง่เสริมจนิตภาพสําหรับเดก็พกิารทางสายตา  ผลจากการทดสอบสามารถสรุปได้วา่  

ผลงานออกแบบให้ประสิทธิผลตรงตามสมมตุฐิานท่ีตั ้ งไว้  คือการออกแบบหนงัสือนิทานให้กบัเดก็

พกิารทางสายตาโดยเฉพาะจะชว่ยสง่เสริมทางด้านจนิตภาพ  และทําให้เดก็พกิารทางสายตาเข้าใจใน

ตวัละคร  รวมทัง้เนือ้หาในนิทานได้ชดัเจนขึน้กวา่หนงัสือนิทานท่ีเป็นอกัษรเบรลล์เพียงอยา่งเดียว 

ศริิวรรณ  ฉตัรหิรัญมงคล  (2551)  ได้ศึกษาเร่ือง  การสร้างส่ือหนงัสือเสียง  เร่ืองนกใน

ประเทศไทย  สําหรับนกัเรียนพกิารทางสายตา  ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี  4  โรงเรียนสอนคนตาบอด

กรุงเทพ  ได้เล็งเห็นนงัสือจดัเป็นส่ือท่ีชว่ยสง่เสริมทางด้านพฒันาการ  และการเรียนรู้ให้กบัเดก็ๆ  ไมว่า่

จะเป็นเดก็ปกต ิ หรือเดก็พกิารทางสายตา   แตท่วา่เดก็พกิารทางสายตา  มีโอกาสท่ีด้อยกวา่เดก็ปกติ

ในด้านการมองเหน็  ทําให้การอา่น  และการทําความเข้าใจช้ากวา่เดก็ปกตทิัว่ไป  ด้วยเหตนีุทํ้าให้

ผู้ วิจยัมีความสนใจท่ีจะทําการวิจยัในเร่ืองเก่ียวกบัการสร้างส่ือหนงัสือ  ท่ีทําให้หนงัสือมีเสียง  เพ่ื อเดก็

พกิารทางสายตา  ได้นําไปเป็นความรู้ใหม่ๆ   ในหวัข้อการวิจยัเร่ือง “การสร้างส่ือหนงัสือเสียง เร่ืองนก

ในประเทศไทย สําหรับนกัเรียนพกิารทางสายตา  ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี    4 โรงเรียนสอนคนตาบอด
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กรุงเทพ ”  เพ่ือเป็นประโยชน์โดยตรงตอ่เดก็พกิารทางสายตา   เป็นเชิงทดลอง  (Experimental  

Design)  ซึง่ผลการวิจยัได้เป็นไปตามสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้  คือ  การสร้างส่ือหนงัสือเสียง เร่ืองนกใน

ประเทศไทย  สําหรับนกัเรียนพกิารทางสายตา ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี  4  โรงเรียนสอนคนตาบอด

กรุงเทพ  ผู้ วิจยัใช้วิธีการออกแบบ  และสร้างส่ือหนงัสือสําหรับนกัเรี ยนพกิารทางสายตา  ตามแนวคดิ

เก่ียวกบัส่ือหนงัสือเสียงและภาพนนู  ของศนูย์ส่ือการศกึษาเพ่ือคนพิการ  ศนูย์เทคโนโลยีทาง

การศกึษา  กระทรวงศกึษาธิการ  ท่ีมีแนวทางในการสร้างส่ือหลายรูปแบบ  สว่นการจําแนกชนิดของ

นกให้มีลกัษณะรูปร่างพเิศษเดน่ชดั  ท่ีกลา่วไว้เก่ียวกบัขนาด และรูปร่างของนกในการจําแนกนกทัง้  

50  ชนิด  การผลิตภาพนนูรูปนกในประเทศไทย  ท่ีผู้ วิจยัได้นํามาใช้ สอดคล้องกบัหลกัการออกแบบ

ภาพนนู  ทําให้ภาพนนูรูปนกในประเทศไทยท่ีออกมาเป็นภาพนนูท่ีมีความสมบรูณ์  ชดัเจน  และทําให้

นกัเรียนพกิารทางสายตามีความสนใจการเรียนรู้ในหนงัสือเสียง  เร่ืองนกในประเทศไทยเพิ่มมากขึน้ 

 

รัชนาท  ศรีละมนตรี  (2542)  ได้ศกึษาเร่ือง  การผลิตหนงัสืออา่นประกอบสําหรับคนตา

บอดเร่ืองรูปเรขาคณิต   โดยมีวตัถปุระสงค์  เพ่ือพฒันาหนงัสืออา่นประกอบสําหรับคนตาบอดเร่ืองรูป

เรขาคณิต  และเพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเ รียนก่อนเรียนและหลงัเรียนของนกัเรียนตาบอดท่ี

เรียนด้วยหนงัสืออา่นประกอบสําหรับตนตาบอด  เร่ืองรูปเรขาคณิต  ชดุรูปเรขานา่รู้  กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้

ในการศกึษา  ได้แก่ นกัเรียนตาบอด   ระดบัชัน้เตรียมความพร้อม  อายรุะหวา่ง  7-10  ปี  จํานวน  36  

คนซึง่ศกึษาอยูท่ี่โรง เรียนการศกึษาพเิศษคนตาบอดขอนแก่น  ภาคเรียนท่ี  1  ปีการศกึษา  2541  ซึง่

ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive  Sampling)  ใช้เวลาในการทดลองจํานวน   4  สปัดาห์ๆ  

ละ  3  คาบๆ  ละ  20  นาที เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศกึษาค้นคว้า  คือ  หนงัสืออา่นประกอบสําหรับคนตา

บอด  เร่ืองรูปเลขาคณิต  ชดุรูปเรขานา่รู้ และแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสร้างขึน้   สถิตท่ีิ

ใช้ใน  การวิเคราะห์ข้อมลู   ได้แก่   คา่ร้อยละ คา่เฉล่ีย  สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน และคา่  T-test 

(Dependent  Sample)  ผลการศกึษาพบวา่  1)  หนงัสืออา่นประกอบสําหรับคนตาบอด เร่ืองรูปเลขา

คณิต  ชดุรูปเรขานา่รู้ ระดบัชัน้เตรียมความพร้อม  มีประสทิธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน   86.35  /  

86.27  และ 2)  นกัเรียนท่ีเรียนด้วยหนงัสืออา่นประกอบสําหรับคนตาบอด  เร่ือง รูปเรขาคณิตชดุรูป

เรขานา่รู้ มีคะแนนเฉล่ียหลงัเรียนสงูกวา่คะแนนเฉล่ียก่อนเรียนอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 

 

วิทิต  ทรัพย์สาคร  (2539)  ได้ศกึษาเร่ือง การศกึษาปัญหาและการแก้ไขปัญหาเก่ียวกบัการ

ผลิต  และการใช้ส่ือการเรียนการสอนในโรงเรียนสอนคนตาบอด  พบวา่มีวตัถปุระสงค์เพ่ือ  1)  ศกึษา

ปัญหาเก่ียวกบัการผลติ  และการใช้ส่ือการเรียนการสอ นในโรงเรียนสอนคนตาบอด  2)  เปรียบเทียบ

ปัญหาเก่ียวกบัการผลิต การใช้ส่ือการเรียนการสอนในโรงเรียนสอนคนตาบอดในกรุงเทพมหานคร  
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และตา่งจงัหวดั  3)  ศกึษาสาเหตขุองปัญหาและ   4)  หาแนวทางในการแก้ไขปัญหา  โดยมีอาจารย์ท่ี

ปฏิบตักิารสอนในโรงเรียนสอนคนตาบอด  จํานวน  98  คน  ผู้บริหารโรงเรียนสอนคนตาบอด  จํานวน  

8  คน  และผู้ เช่ียวชาญด้านการเรียนการสอน  จํานวน  10  คน แสดงความคดิเห็นในแบบสอบถาม   

วิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้คา่ร้อยละ   คา่เฉล่ีย  สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน   และการทดสอบคา่ความแตกตา่ง

ระหวา่งกลุม่ ผลการวิจยัพบวา่  1)  ปัญหาเก่ียวกบัการผลติส่ือการเรียนการสอนของอาจารย์  มีคา่

เทา่กบั  4.17  อยูใ่นเกณฑ์ระดบัมาก  คือ  1.1  ไมมี่ความชํานาญในการผลิตแผนท่ี   แผนภาพนนู   1.2  

ไมมี่เวลาพอในการผลติ  แผนท่ี  แผนภาพนนู  และ  1.3  ไมส่ามารถแยกผลิตแผนท่ี  แผนภาพนนูเป็น

ชดุยอ่ยๆ  ตามวตัถปุระสงค์ของเ นือ้หา  และปัญหาเก่ียวกบัการใช้ส่ือการเรียนการสอน  มีคา่เทา่กบั  

4.23  พบปัญหาในระดบัมาก   คือ โรงเรียนขาดการสนบัสนนุด้านการฝึกอบรมเทคนิค   วิธีการใหม่ ๆ  

ในการใช้ส่ือการเรียนการสอน  2)  โรงเรียนสอนคนตาบอดในกรุงเทพฯ   และตา่งจงัหวดัมีปัญหา

เก่ียวกบัการผลติ  และการใช้ส่ือการเรียนการสอนแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05  3)  

สาเหตขุองปัญหาเก่ียวกบัการผลติ   และการใช้ส่ือการเรียนการสอน   สรุปโดยรวมดงันี ้  3.1 อาจารย์

ขาดความรู้เก่ียว   ความเช่ียวชาญ   และประสบการณ์ในการผลิต   และการใช้ส่ือการเรียนการสอน

สําหรับนักเรียนตาบอด  3.2  เคร่ืองมือ วสัด ุ  และอปุกรณ์ท่ีใช้ผลิตส่ือการเรียนการสอนมีสภาพเก่า   

ล้าสมยั และชํารุด ไมเ่หมาะสมกบัการนํามาใช้ผลติส่ือการเรียนการสอน  3.3 โรงเรียนสอนคนตาบอด

ขาดหนว่ยบริการด้านส่ือการเรียนการสอน  3.4  โรงเรียนขาดการประชาสมัพนัธ์ และการประสาน งาน

ท่ีดีกบัหนว่ยงานภายนอก  4)  แนวทางในการแก้ไขปัญหา   สรุปโดยรวมดงันี  ้ 4.1  ด้านการฝึกอบรม 

ควรจดัฝึกอบรมหวัข้อความรู้ในการผลติส่ือการเรียนการสอนเฉพาะ   เชน่   หนงัสือเบรลล์  แผนท่ี  

แผนภาพนนู   เป็นต้น  และควรเป็นหลกัสตูรในระยะสัน้   4.2  ด้านเคร่ืองมือ  วสัดุอปุกรณ์ในการผลิต

ส่ือการเรียนการสอน โรงเรียนควรจดัซือ้หรือจดัหาเคร่ืองมือ วสัด ุอปุกรณ์เพิ่มเตมิให้พอเพียงกบัความ

ต้องการของอาจารย์  4.3 ด้านการจดัหนว่ยผลติ   และบริการส่ือการเรียนการสอน โรงเรียนควรจดัตัง้

หนว่ยผลติ  และให้บริการส่ือการเรียนการสอนขึน้ในโรงเรี ยน  เพ่ือลดภาระในการผลิตส่ือของอาจารย์  

4.4  ด้านการประชาสมัพนัธ์ โรงเรียนควรเร่งรัดเผยแพร่ข้ อมลูขา่วสารในด้านตา่ง ๆ  ของโรงเรียนให้แก่

หนว่ยงานภายนอกรับทราบ  เพ่ือให้ความชว่ยเหลือแก่โรงเรียนอยา่งถกูต้อง 

 

ศศโสฬส  จิตรวานิชกลุ  (2542 )  ได้ศกึษาเร่ือง   พฤตกิรรม  ความสนใจและความต้องการ

ในการเปิดรับส่ือของผู้พิการทางสายตาในเขตกรุงเทพมหานคร  มีวตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาพฤตกิรรม   

ความสนใจ   และความต้องการในการเปิดรับส่ือมวลชนและส่ือเฉพาะกิจของผู้พกิารทางสายตา   

รวมถึงปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่พฤตกิรรมการเปิดรับส่ือแตล่ะประเภท  โดยใช้ระเบียบวิธีวิจยัเชงิคณุภาพ   

พบวา่  ส่ือท่ีผู้พกิารทางสายตามีพฤตกิรรมเปิดรับซึง่มีคา่เทา่กบั  4.33  อยูใ่นเกณฑ์ระดบัสงู  ได้แก่   
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ส่ือมวลชน   ประเภทวิทยุ   โทรทศัน์   และเทปทัว่ไป สว่นส่ือเฉพาะกิจ  ประเภท  หนงัสือเทป   และ

นิตยสาร  มีการเปิดรับคา่เฉล่ียอยูท่ี่   3.34  ในเกณฑ์ระดบัปานกลาง  สว่นในด้านเนือ้หา   ผู้พกิารทาง

สายตามีความสนใจเปิดรับส่ือมวลชนท่ีมีเนือ้หาประเภทขา่วสาร มีคา่เฉล่ียเทา่กบั   4.67  อยูใ่นระดบั

มากท่ีสดุ  และมีความสนใจเปิดรับส่ือเฉพาะกิจท่ีมีเนือ้หาประเภทบนัเทิงและความรู้ มีคา่เฉล่ียเทา่กบั   

4.77  ซึง่อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุเชน่กนั   ความต้องการในการเปิดรับส่ือมวลชนของผู้พกิารทางสายตา   

คือ  ต้องการให้ส่ือมวลชนผลติสารหรือบริการโดยคํานงึถึงผู้พกิารทางสายตาด้วย   ต้องการข้อมลู   

ขา่วสาร  ความรู้แก่ผู้พิการทางสายตาให้มากขึน้เพ่ือนําไปเป็นประโยชน์ในการดําเนินชี วิต  ต้องการให้

เสนอเร่ืองราวเก่ียวกบัผู้พกิารทางสายตาเพิม่ขึน้เพ่ือสร้างความเข้าใจท่ีถกูต้อง ต้องการให้มีการพฒันา

เทคโนโลยีส่ือมวลชนทกุประเภท  ความต้องการในการเปิดรับส่ือเฉพาะกิจของผู้พกิารทางสายตา   คือ  

ต้องการให้มีการปรับปรุงเนือ้หาให้กว้างขึน้  และสอดคล้องกบัความต้องการของผู้ รับ ต้องการให้มีการ

ประชาสมัพนัธ์ให้มากขึน้  เพ่ือให้ผู้พกิารทางสายตาได้ทราบและมาใช้บริการ ต้องการให้มีการปรับปรุง

คณุภาพของส่ือ  และต้องการให้มีการผลิตส่ือเพิ่มขึน้ 

 

 

 

บทที่ 3 

วธีิดาํเนินการวจิัย 

 

 ในการศกึษาครัง้นี ้  ผู้ วิจยัดําเนินวิจัยโดยการรวบรวมข้อมลูทัง้ทางทตุยิภมูแิละปฐมภมู ิ ใช้

วิธีวิเคราะห์ข้อมลูและผลการวิจยัโดยการประมวลหาบทสรุปจากข้อมลูท่ีมีเหตผุลสามารถเช่ือถือได้  

เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการออกแบบ ส่ือการเรียนรู้พยญัชนะไทยสําหรับเดก็ พกิารทางสายตา  อาย ุ 5  -  

7  ปี  เพ่ือสง่เสริมความสมัพนัธ์ในครอบครัว  ผู้ วิจยัได้ดําเนินการตามขัน้ตอนดงันี ้

1.  การกําหนดประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง  

2.  การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั  

3.  การเก็บรวมรวมข้อมลู   

4.  การจดักระทําและการวิเคราะห์ข้อมลู  

 

การกาํหนดกลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย 
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การวิจยัครัง้นีป้ระชากรท่ีศกึษา  คือ  แบบร่างส่ือการเรียนรู้ท่ีมีอยูใ่นโรงเรียนสอนคนตา

บอดกรุงเทพมหานคร ในระดบัชัน้อนบุาล 

 

 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวจัิย 

  กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยั  คือ  ส่ือการเรียนรู้พยญัชนะไทย   โรงเรียนสอนคนตา

บอดกรุงเทพมหานคร  ระดบัชัน้อนบุาล   

  

การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  

 ในการศกึษาครัง้นี ้ผู้ วิจยัได้สร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลูเพ่ือประกอบ

การศกึษา วิจยั โดยมีขัน้ตอนการสร้างเคร่ืองมือดงันี ้

1.   การสงัเกตการณ์  (Observation)  ผู้ วิจยัใช้การสงัเกตแบบมีสว่น ร่วม (Participant  

Observation)  มีวตัถปุระสงค์เพ่ือสงัเกตวิธีการเรียนรู้พยญัชนะไทยของเดก็พกิารทางสาย  

2.   การสมัภาษณ์   (Interview)  ผู้ วิจยัดําเนนิการสร้างแบบสมัภาษณ์ ผู้ เช่ียวชาญด้านการ

ออกแบบของเลน่  และผู้ เช่ียวชาญผลิตส่ือในโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพฯ  เพ่ือใช้ในการวิจยัเร่ือง

การออกแบบ ส่ือการเรียนรู้พยญัชนะไทยสําหรับเดก็ พกิารทางสายตา  อาย ุ 5  -  7  ปี  เพ่ือสง่เสริม

ความสมัพนัธ์ในครอบครัว  ในประเดน็ตามความมุง่หมายของการวิจยั  แบง่เป็น  2  ประเดน็  ดงันี ้ 

  ประเดน็ท่ี  1  การเรียนพยญัะชนะไทย  

  ประเดน็ท่ี  2  รูปแบบส่ือการเรียนรู้  

3.  แบบสอบถาม  (Questionnaire)  

  ผู้ วิจยัดําเนนิการสร้างแบบสอบถาม  จํานวน  2  ชดุ  คือ  แบบสอบถามความ

ต้องการส่ือการเรียนรู้ของเดก็พกิารทางสายตา  ซึง่เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัความคดิเหน็ท่ีมีตอ่

รูปแบบส่ือการเรียนรู้ท่ีมีในโรงเรียนสอนคน ตาบอดกรุงเทพฯ  จากนัน้นําผลสรุปท่ีได้จากการสํารวจมา

ออกแบบส่ือการเรียนรู้  แล้วทําการคดัเลือกเพ่ือนํามาสร้างแบบสอบถามความคดิเหน็ตอ่รูปแบบการ

ออกแบบส่ือการรู้พยญัชะไทย  

  3.1  แบบสอบถามความต้องการด้านรูปแบบ ส่ือการเรียนรู้พยญัชนะไทยสําหรับเดก็

พกิารทางสายตา  อาย ุ 5  -  7  ปี  เพ่ือสง่เสริมความสมัพนัธ์ในครอบครัว  แบง่ออกเป็น  3  ตอน ดงันี ้

  ตอนท่ี   1  สอบถามข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลกัษณะเป็นแบบ

สํารวจรายการ (Check List)  



95 

  ตอนท่ี   2  สอบถามความคดิเหน็ด้านรูปแบบ ส่ือการเรียนรู้ สําหรับเดก็พกิาร

ทางสายตา  เป็นแบบสอบถามแบบมาตราสว่นประมาณคา่   (Rating Scale)  โดยมีเกณฑ์  5  ระดบั  

ของลเิคอร์ท  (Likert Scale)  ดงันี ้

  5  หมายถึง  ระดบัความพงึพอใจมากท่ีสดุ 

  4  หมายถึง  ระดบัความพงึพอใจมาก 

  3  หมายถึง  ระดบัความพงึพอใจปานกลาง 

  2  หมายถึง  ระดบัความพงึพอใจน้อย 

  1  หมายถึง  ระดบัความพงึพอน้อยท่ีสดุ   

  ตอนท่ี   3  แบบสอบถามท่ีมีข้อคําถามปลายเปิด  (Open Ended Form)  เพ่ือให้

ผู้ตอบแบบสอบถาม แสดงความคดิเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ นอกเหนือจากท่ีได้กําหนดไว้ในตอนท่ี 2 

และตอนท่ี 3  

  3.2   แบบสอบถามความพงึพอใจ ในการใช้ส่ือ การเรียนรู้ พยญัชนะไทยสําหรับเดก็

พกิารทางสายตา  สอบถามข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลกัษณะเป็นแบบสํารวจรายการ  

(Check List) 

 4.   แบบประเมิน (Assessment)  

  เป็นแบบประเมินต้น แบบส่ือการเรียนรู้พยญัชนะไทยสําหรับเดก็ พกิารทางสายตา  

อาย ุ 5  -  7  ปี  แบง่ออกเป็น 2 ตอนดงันี ้

  ตอนท่ี  1  การประเมินต้นแบบ ส่ือการเรียนรู้พยญัชนะไทยสําหรับเดก็ พกิารทาง

สายตา  อาย ุ 5  -  7  ปี  เป็นแบบประเมิน ท่ีมีข้อคําถามปลายเปิด  (Open Ended Form) 

  ตอนท่ี   2  ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  ท่ีเก่ียวข้องกบัต้นแบบ ส่ือการเรียนรู้พยญัชนะไทย

สําหรับเดก็พกิารทางสายตา  อาย ุ 5  -  7  ปี  ซึง่เป็นแบบประเมิน  ท่ีมีข้อคําถามปลายเปิด   (Open 

Ended Form) 

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

การวิจยัในครัง้นี ้ผู้ วิจยัได้ทําการสํารวจและเก็บรวบรวมข้อมลูในการศกึษา ดงันี ้

1.  ศกึษารวบรวมข้อมลูจากเอกสารวิชาการ   บทความงานวิจยั  ท่ีมีความเก่ียวข้องกบั

เดก็พกิารทางสายตาและงานออกแบบ  เชน่  ลกัษณะของเดก็พกิารทางสายตา  การศกึษาทกัษะใน

ด้านภาษา   รวมถึงพฒันาการทางด้านรับรู้  เรียนรู้  ของเดก็พกิารทางสายตา   รวมถึงศกึษาข้อมลู

เก่ียวกบัการออกแบบส่ือการเรียนพยญัชนะไทยสําหรับเดก็สายตา 
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2.  การเก็บรวบรวมข้อมลูภาคส นาม  เป็นการรวบรวมข้อมลูจากการลงพืน้ท่ี   คือ  การ

สมัภาษณ์  การสงัเกต   การศกึษารูปแบบส่ือการเรียนรู้พยญัชนะไทย  ด้วย แบบสมัภาษณ์ 

แบบสอบถามและแบบประเมนิ  โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 2.1  การสงัเกต  (Observation)  เป็นการสงัเกตการณ์การเรียนรู้พยญัช นะไทยของ

เดก็พกิารทางสายตา 

 2.2  การสมัภาษณ์  (Interview)  เป็นการสมัภาษณ์บคุคลท่ีเก่ียวข้องด้านการ

ออกแบบและการผลิตส่ือการเรียนรู้ในโรงเรียนสอนคนตาบอด 

 2.3  การศกึษารูปแบบและการผลิตส่ือการเรียนรู้พยญัชนะไทยสําหรับเดก็พิการทาง

สายตา 

 2.4  การเก็บข้อมลูจากสอบถามจํานวน  2  ชดุ  ดงันี ้

  2.4.1  แบบสอบถามความต้องการ ความต้องการส่ือ การเรียนรู้พยญัชนะไทย

สําหรับเดก็พกิารทางสายตา   

 2.4.2  แบบสอบถามความพงึพอใจ ของผู้ปกครอง แสดงความคดิเห็นตอ่

รูปแบบ ส่ือการเรียนรู้พยญัชนะไทยสําหรับเดก็ พกิารทางสายตา  อาย ุ 5  -   7  ปี  ท่ีสง่เสริม

ความสมัพนัธ์ในครอบครัว   

 2.5  การเก็บข้อมลูจากแบบประเมนิการออกแบบ ต้นแบบส่ือ การเรียนรู้พยญัชนะ

ไทยสําหรับเดก็ พกิารทางสายตา  อาย ุ 5  -  7  ปี  โดยผู้ เช่ียวชาญด้านการออกแบบ ส่ือการเรียน

ต้นแบบส่ือการเรียนรู้พยญัชนะไทยสําหรับเดก็พกิารทางสายตา  แล้วนําข้อมลูมาใช้วิเคราะห์เพ่ือผ ลิต

ต้นแบบ 

 

การจัดกระทาํและการวิเคราะห์ข้อมูล  

 ผู้ วิจยัได้นําข้อมลูท่ีได้จากการเก็บรวบรวมข้อมลูภาคเอกสารและข้อมลูภาคสนามมาจดั

กระทําและวิเคราะห์ข้อมลูตามลําดบัขัน้ตอน  แบง่ออกเป็น  9  ขัน้ตอน 

 1. ศกึษาและวิเคราะห์ข้อมลูจากเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการออก แบบส่ือการ

เรียนรู้พยญัชนะไทยสําหรับเดก็พกิารทางสายตา  อาย ุ 5  -  7  ปี  ท่ีสง่เสริมความสมัพนัธ์ในครอบครัว      

  

 2.  การสร้างแบบสอบถามความคดิเหน็และความต้องการของ เดก็พกิารทางสายตา ส่ือการ

เรียนรู้พยญัชนะไทยสําหรับเดก็พกิารทางสายตา   

 3.  ศกึษาวิธีการ  ข้อมลูจ ากเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องเพ่ือเป็นแนวทางในการสร้าง

แบบสอบถามความคดิเห็นและความต้องการของผู้ใช้งาน 
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               4.  กระบวนการออกแบบส่ือการเรียนรู้พยญัชนะไทยสําหรับเดก็ พกิารทางสายตา  อาย ุ 5  -  

7  ปี  ท่ีสง่เสริมความสมัพนัธ์ในครอบครัว   โดยออกแบบ ร่างส่ือการเรียนรู้พยญัชนะไทยสําหรับเดก็

พกิารทางสายตา  อาย ุ 5  -  7  ปี  ท่ีสง่เสริมความสมัพนัธ์ในครอบครัว   จํานวน  20 รูปแบบ  โดย

คํานงึจาก  2  หลกัเกณฑ์  ดงันี ้

  4.1 หลกัเกณฑ์ทางด้านการออกแบบ  (Design Aspect)  ประกอบด้วย 

  -   ด้านความงาม  (Aesthetic Function) 

  -   ด้านประโยชน์ใช้สอยกายภาพ  (Practical Function) 

  -   ด้านวสัด ุ (Material)  ท่ีใช้ในการผลิต 

  -   กรรมวิธีการผลิต  (Process) 

 5.  กระบวนการคดัเลือก  แบบร่างของ ส่ือการเรียนรู้พยญัชนะไทยสําหรับเดก็ พกิารทาง

สายตา  อาย ุ 5  -  7  ปี  ท่ีสง่เสริมความสมัพนัธ์ในค รอบครัว   จํานวน  20  รูปแบบ   โดยเลือกแบบ

เจาะจง   จากผู้ เช่ียวชาญทางด้าน ออกแบบส่ือการเรียนรู้ สําหรับเดก็ พกิารทางสายตา  ได้ต้นแบบ ส่ือ

การเรียนรู้พยญัชนะไทยสําหรับเดก็ พกิารทางสายตา   โดยคํานงึถึงหลกัเกณฑ์ ท่ีกําหนดไว้  คือ  

หลกัเกณฑ์ทางด้านการออกแบบ  ซึง่ประกอบด้วย ด้ านความงาม  ด้านประโยชน์ใช้สอยกายภาพ  

ด้านวสัด ุ ท่ีใช้ในการผลิต กรรมวิธีการผลิต   

 โดยมีผู้ เช่ียวชาญดงันี ้

    1.  นางชมุพร  สาริยนต์  (ผู้ เช่ียวชาญด้านการผลติส่ือสําหรับเดก็พกิาร) 

  2.  นางวรนชุ  จนัทร์คุ้ม  (ผู้ เช่ียวชาญด้านการผลติส่ือสําหรับเดก็พกิาร) 

  3.  นายชลธิศ  หงส์พิทกัษ์พงศ์  (ผู้ เช่ียวชาญด้านการออกแบบของเลน่) 

  6.  นําแบบร่างท่ีได้ผา่นการคดัเลือกแบบร่างโดยผู้ เช่ียวชาญ  จํานวน  5  รูปแบบ  มาให้

ผู้ปกครองของเดก็พกิารทางสายตาเลือกตามควา มต้องการจากแบบสอบถาม  ให้เหลือ  3  รูปแบบ  

เพ่ือนํามาผลิตต้นแบบ  ส่ือการเรียนรู้พยญัชนะไทยสําหรับเดก็ พกิารทางสายตา  อาย ุ 5  -  7  ปี  ท่ี

สง่เสริมความสมัพนัธ์ในครอบครัว 

  7.  ผลติแบบร่างท่ีผา่นการเลือกนํามาเข้าสูก่ระบวนการผลติต้นแบบส่ือการเรียนรู้พยญัชนะ

ไทย  จํานวน  3  รูปแบบ  เพ่ือนํามาให้เดก็พกิารทางสายตาได้ทดลอง  และทดสอบกา รใช้งาน  เพ่ือ

การวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรู้  เร่ืองพยญัชนะไทย 

  8.  ประเมินผลโดยผู้ เช่ียวชาญ   สรุปวิเคราะห์การประเมนิการวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  

ให้ได้ต้นแบบท่ีมีคณุภาพและประสิทธิภาพใน การเรียนรู้พยญัชนะไทยสําหรับเดก็ พกิารทางสายตา  

อาย ุ 5  -  7  ปี  ท่ีสง่เสริมความสมัพนัธ์ในครอบครัว  จํานวน  1  รูปแบบ 

  9.  ผลิตชิน้งานจริงท่ีได้คณุภาพและเสร็จสมบรูณ์      
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บทที่ 4 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

 

 การวิจยัครัง้นีมี้วตัถปุระสงค์   เพ่ือศกึษาส่ือการเรียนรู้พยญัชนะไทยสําหรับเดก็ พกิารทาง

สายตา  เพ่ือพฒันา ส่ือการเรียนรู้พยั ญชนะไทยสําหรับเดก็ พกิารทางสายตา  อาย ุ 5  -  7  ปี  เพ่ือ

สง่เสริมความสมัพนัธ์ในครอบครัว  โดยผู้ วิจยัได้วิเคราะห์ข้อมลูตามขัน้ตอน  ดงันี ้

 

วิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

   ผลการวิเคราะห์ข้อมลูรูปแบบส่ือการเรียนรู้พยญัชนะไทยท่ีเหมาะสําหรับเ ดก็พกิารทาง

สายตา  เพ่ือสง่เสริมความสมัพนัธ์ในครอบครัว  สรุปได้ดงันี ้

   1.  ด้านความสมัพนัธ์ ในครอบครัว   สรุปได้วา่   การสร้างปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งกนั  จะมี

ลกัษณะดงันี ้ 1)  การพึง่พาซึง่กนัและกนั  2)  การร่วมมือและการแขง่ขนั  3)  การขดัแย้งและการ

ตอ่รอง  ซึง่กิ จกรรมท่ีสามารถ สง่เสริมความสมัพนัธ์ในครอบครัวสําหรับเดก็พกิารทางสายตา  คือการ

เลน่เกมโดยใช้ของเลน่ร่วมกนั  และมีการสนทนากนั  ชว่ยสง่เสริมพฒันาการด้านตา่งๆ  ทําให้เดก็ได้

แสดงออกเพ่ือพฒันาด้านร่างกาย  อารมณ์  สงัคม  และสตปัิญญา  รวมทัง้การพยายามปรับตวัให้เข้า

กบัคน  ในสงัคม   ซึง่การเลน่เป็นกิจกรรมท่ีก่อให้เกิดความสนกุสนานเพลิดเพลิน  ผอ่นคลายความตงึ

เครียด  และเป็นการพกัผอ่นไปในตวั   เป็นของเลน่ท่ีเปิดโอกาสให้เดก็พกิารทางสายตาได้ใช้

ความสามารถอยา่งเตม็ศกัยภาพ  ชว่ยเสริมสร้างทกัษะในการใช้ประสาทสมัผสัท่ีเหลืออยูข่องเดก็

พกิารทางสายตา  อนัได้แก่  การได้ยิน  การสมัผสั  การดมกลิน่  และการลิม้รส  รวมทัง้ชว่ยกระตุ้นการ

มองเห็นท่ีเหลืออยูข่องผู้ ท่ีมีสายตาเลือนรางด้วย   

   2.  ด้านรูปแบบส่ือการเรียนรู้พยญัชนะไทยสําหรับเดก็ พกิารทางสายตา   สรุปได้วา่  

เกมส์  เป็นกิจกรรมซึง่มีกตกิาบงั คบัอยู ่ ซึง่ใช้เป็นวิธีประเมินความสําเร็จในการเลน่เกม ส์ของผู้ เลน่ได้  

อาจมีกฎกตกิาไมแ่นน่อน  และเป็นการแขง่ขนัหรือไมเ่ป็นการแขง่ขนัก็ได้  อาจจําแนกประเภทเกมตาม

เกณฑ์ตา่งๆ  ได้ดงันี ้ วิธีท่ี  1  จําแนกตามจํานวนผู้ เลน่ 1)  เกมท่ีเลน่ครัง้ละ  1  คน  ผู้ เลน่เลน่คน เดียว  
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โดยปฏิบตัติามคําแนะนําในการเลน่  ถ้าผู้ เลน่สามารถเลน่ได้ตามคําแนะนําหรือกตกิาท่ีกําหนดไว้  

แสดงวา่ประสบความสําเร็จในการเลน่เกมนัน้ๆ  เป็นการแขง่ขนักบัตนเอง  เชน่  เกม  Puzzle  ตา่งๆ  

2)  เกมส์ท่ีเลน่ครัง้ละ  2  คน  มกัจะมีการแขง่ขนั  มีกตกิากําหนดผู้แพ้และ ผู้ชนะอยา่งชดัเจน  ซึง่อาจ

ใช้เกมชนิดเดียวกบัท่ีเลน่  1  คนมาเลน่  แตกํ่าหนดให้มีการแขง่ขนั  โดยใช้เง่ือนไข  เชน่  ทําได้รวดเร็ว

กวา่  หรือได้แต้มมมากกวา่เป็นผู้ชนะเป็นต้น  ทัง้นี ้ บางเกม ส์อาจไมมี่การแขง่ขนั  แตเ่ป็นการร่วมกนั

ทํากิจกรรมให้สําเร็จ  3)  เกมท่ีเล่นเป็นกลุม่  มีผู้ เลน่ครัง้ละมากกวา่  2  คนขึน้ไป  อาจมีการแพ้ชนะ

เป็นรายบคุคลหรือแพ้ชนะเป็นทีมก็ได้  ในการเลน่เกม ส์ประเภทนีอ้าจใช้ตวัผู้ เลน่เป็นสว่นประกอบของ

เกม  หรือใช้ตวัของเลน่มาเลน่เป็นเกม ส์  วิธีท่ี  2  จําแนกตามลกัษณะของการเลน่  1) เกมท่ีให้ผู้ เลน่

แสดงบ ทบาท  มีกตกิาท่ีชดัเจน  และเป็นการเลน่เลียนแบบสถานการณ์ท่ีอาจเกิดขึน้จริงใน

ชีวิตประจําวนั  อาจเรียกเกมส์ประเภทนีว้า่  เกมส์สถานการณ์จําลองหรือเกมบทบาทสมมต ิ ใช้ได้ผลดี

กบัการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมและบทบาทหน้าท่ี  เชน่  เกมส์ตํารวจกบัผู้ ร้าย  เกมส์พอ่  แม ่ ลกู  เ ป็นต้น  2)  

เกมส์ท่ีเลน่โดยมีของเลน่เป็นอปุกรณ์  ผู้ เลน่จะเลน่ของเลน่ตามคําแนะนําในการเลน่และกตกิา  ซึง่จะ

สามารถประเมินผลสําเร็จของผู้ เลน่ได้  อาจมีการแขง่ขนัหรือไมมี่ก็ได้  แตจ่ะต้องมีการประเมินผล

สําเร็จของผู้ เลน่  ถ้าผู้ เลน่สามารถเลน่ได้ตามคําแนะนําในการเลน่  ถือวา่ประสบความสําเร็จ  

   3.  ข้อจํากดัในการเลน่   สรุปได้วา่  เดก็พกิารทางสายตาไมส่ามารถเลน่ในลกัษณะท่ี

ต้องการทกัษะการมองเห็น  ทัง้ในการควบคมุบงัคบัหรือการได้รับความสนกุสนานด้วยการรับรู้จากการ

เห็นแล้ว  ยงัมีประเดน็ยอ่ยอ่ืนๆ  อนัเน่ืองมาจากข้อจํากดัในการมองเห็ น  ดงันี  ้ 1)  ข้อจํากดัในการเลน่

กบัเพ่ือน  ซึง่เดก็ท่ีตาบอดสนทิจะเสียเปรียบในการเลน่หรือทํากิจกรรมร่วมกบัเดก็ท่ีมีสายตาเลือนราง

และเดก็สายตาปกต ิ รวมทัง้การมองไมเ่ห็นจะทําให้เดก็สายตาปกตรํิาคาญ  เบ่ือหนา่ยในการร่วมเลน่

ด้วย  เดก็พกิารทางสายตามกัตกอยูใ่นฐานะผู้ ฟัง  เม่ือผู้ อ่ืนท่ีสายตาปกตร่ิวมทํากิจกรรมกนั  เชน่  เม่ือ

เดก็ท่ีตาปกตเิลน่แขง่รถบงัคบักนั  เดก็พกิารทางสายตาจะไมไ่ด้แขง่ขนัด้วยเพราะรถท่ีบงัคบัมกัจะไป

ชนสิ่งตา่งๆ  จงึได้แตค่อยฟังเพ่ือนพากย์วา่เป็นอยา่งไร   เดก็ท่ีตาปกตสิว่นใหญ่มกัไมท่ราบวิธีการเลน่

กบัเดก็พิการทางสายตา  2)  ข้อจํากดัในการเลน่ของเลน่   ของเลน่บางอยา่งตามท้องตลาดท่ีเดก็พกิาร

ทางสายตาเลน่  อาจไมไ่ด้รับประโยชน์เทา่ทีควร  เดก็เพียงอยากจะมีเหมือนพ่ีน้องหรือเพ่ือนท่ีสายตา

ปกต ิ เชน่  รถบงัคบั  เกมกด  ซึง่เพียงแคก่ดเพ่ือฟังเสียงเทา่นัน้  ทําให้ขาดจดุมุง่หมายในการเลน่   หาก

เป็นของเลน่ท่ีต้องการขว้างปาออกไป  เชน่  ลกูบอล  จรวดกระดาษ  เป็นต้น  เดก็พกิารทางสายตาจะ

ตดิตามของเลน่ท่ีไมมี่เสียงได้ยาก   เดก็พกิารทางสายตาเลือกเลน่ได้ไมเ่ตม็ท่ีนกั  เน่ืองจากมองไมเ่หน็   

ต้องมีผู้คอยดแูลความปลอดภยัขณะเลน่เป็นพเิศษ  โดยเฉ พาะการเลน่ในสนามเดก็เลน่  ซึง่อาจทําให้

ถกูจํากดัในการเลน่บางอยา่งไป 



100 

  4.  เง่ือนไขสําหรับของเลน่เพ่ือเดก็พิการทางสายตา   สรุปได้วา่  ของเลน่ท่ีเหมาะสม

สําหรับเดก็พกิารทางสายตาควรมีเง่ือนไข  ดงันี ้   ของเลน่มีการกระตุ้นความสนใจของเดก็พิการทาง

สายตาเป็นพเิศษ  โดยเฉพาะด้านเสียง  เน่ืองจากการได้ยินเป็นสิง่เร้าท่ีรับรู้ได้จากระยะไกล   ของเลน่มี

การใช้สิ่งอ่ืนชว่ยส่ือความหมาย  ทดแทนการใช้สายตาในการมองเห็น  เชน่  บง่บอกความแตกตา่งของ

บริเวณตา่งๆ  ด้วยผวิสมัผสัท่ีแตกตา่งกนั   เป็นของเลน่ท่ีเปิดโอกาสให้เดก็พกิารทางสายตาได้ใช้

ความสามารถอยา่งเตม็ศกัยภาพ   ชว่ยเสริมสร้างทกัษะในการใช้ประสาทสมัผสัท่ีเหลืออยูข่องเดก็

พกิารทางสายตา  อนัได้แก่  การได้ยิน  การสมัผสั  การดมกลิน่  และการลิม้รส  รวมทัง้ชว่ยกระตุ้นการ

มองเห็นท่ีเหลืออยูข่องผู้ ท่ีมีสายตาเลือนรางด้วย  เป็นของเลน่ท่ีให้ประโยชน์ตอ่ เดก็พกิารทางสายตาได้

อยา่งตรงจดุประสงค์ของการเลน่  ให้เดก็พกิารทางสายตาได้รับประโยชน์จากการเลน่เทียบเทา่กบัเดก็

สายตาปกตไิด้รับ  เป็นของเลน่ท่ีสามารถเลน่ร่วมกบัผู้ อ่ืนได้  สง่เสริมการมีปฏิสมัพนัธ์อนัดีกบัผู้ อ่ืนและ

ฝึกการอยูร่่วมกนัในสงัคม   เป็นของเลน่ท่ีมีสั มผสัท่ีดี  สร้างความมัน่ใจในความปลอดภยัให้กบัเดก็  

เพราะประสบการณ์ท่ีไมน่า่ประทบัใจ  อาจสง่ผลให้เดก็ปิดโอกาสในการเรียนรู้ของตนเอง  

  5.  ด้านวสัดแุละเทคนิคการสร้างสรรค์   สรุปได้วา่  เป็นของเลน่มีเสียงและผิวสมัผสัท่ี

นา่สนใจจะชว่ยกระตุ้นประสาทสมัผสัได้ดี  รวมทัง้มีสีท่ีสวา่ง  สดใส  เพ่ือเหมาะตอ่เดก็ท่ีมีสายตาเลือน

รางด้วย  ซึง่การนําเสียงเป็นองค์ประกอบในการเลน่  จะชว่ยให้เดก็พกิารทางสายตารับรู้ได้งา่ยและเร็ว

ขึน้  อีกทัง้ยงัเป็นการชว่ยกระตุ้นการหดัฟังเสียง  ได้แก่  การแยกแยะเสียง  การหาทศิทางของเสียง  ซึง่

เสียงท่ี จํานํามาใช้นีจ้ะสอดคล้องกบัการเรียนรู้พยญัชนะไทย  เพ่ือให้เดก็พกิารทางสายตาสามารถ

เช่ือมโยงสิ่งท่ีได้รับรู้เข้าด้วยกนัได้  ด้านผิวสมัผสั   การสมัผสัจะชว่ยให้เดก็ เข้าใจรายละเอียดของสิ่ง

ตา่งๆ  ผวิสมัผสัท่ีแตกตา่งกนับนพืน้ผวิสามสารถชว่ยส่ือถึงความหมายท่ีตา่งกนั ให้เดก็รับรู้ได้  ด้านสี  

สําหรับเดก็พกิารเลือนรางนัน้  เป็นสีท่ีมีความสวา่ง  เชน่  สีเหลือง  สีเขียว  สีส้ม  จะชว่ยให้เดก็

สงัเกตเห็นได้ง่าย  เทคนิคการสร้างสรรค์  เป็นของเลน่ท่ีฝึกกล้ามเนือ้มดัเล็ก  คือ  มือ  เพ่ือเป็นการฝึก

ประสาทสมัผสัท่ีเหลืออยู ่ และเตรี ยมพร้อมในการเรียนเขียนและอา่นหนงัสือเบรลล์  หรือท่ีเรียกวา่  

Pre-braille  

 

วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ 

   ผลการวิเคราะห์ข้อมลูจากแบบสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญ  โดยทําการสมัภาษณ์

ผู้ เช่ียวชาญท่ีมี 

ประสบการณ์ในการออกแบบส่ือ  ให้เดก็พกิารทางสายตา  จํานวน   3  ทา่น  ได้แก่  นายชลธิศ  หงส์

พิทกัษ์พงศ์  นางชมุพร  สาริยนต์  และนางวรนชุ  จนัทร์คุ้ม  พบวา่ 
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   1.  ด้านรูปแบบส่ือท่ีเป็นของเลน่ท่ีเลน่ท่ีใช้ข้อได้เปรียบด้านความสามารถของเดก็พกิาร

ทางสายตา  คือ  ความลกึซึง้ในการรับรู้โดยประสาทสมัผสัอ่ืนนอกเหนือจากการมอง เห็น  ได้แก่  การ

ได้ยิน  การสมัผสั  ซึง่เดก็ จะรับรู้ได้ไวและมีความชํานาญเป็นพเิศษ  จะชว่ยให้เดก็พกิารทางสายตา

เลน่ของเลน่ได้อยา่งถนดัและสนกุย่ิงขึน้  อีกทัง้ยงัเป็นข้อได้เปรียบในการเลน่ร่วมกบัเดก็ท่ีมีสายปกตซิึง่

มกัถนดัเพียงการใช้สายตาเทา่นัน้  เป็นโอกาสในกา รแสดงศกัยภาพของเดก็มาให้ผู้ อ่ืนเห็น   ของเลน่ท่ี

สอดแทรกการฝึกทกัษะท่ีจําเป็นตอ่เดก็พกิารทางสายตา  เดก็พกิารทางสายตาจําเป็นต้องได้รับการฝึก

ทกัษะบางอยา่งท่ี แตกตา่งไปจากผู้ ท่ีมีสายตาปกต ิ เชน่  การใช้อกัษรเบรล์ลซึง่มีตวัอกัษรจํานวนมาก  

จงึต้องใช้ความจําสงู  การฝึก เร่ืองทิศทางโดยใช้การสงัเกตสิ่งรอบตวั  เชน่  แสงแดด  กลิ่น  จดุอ้างอิง  

หรือการใช้ระบบท่ีเข้าใจเป็นสากล  เชน่  การบอกทิศทางตามตําแหนง่เข็มนาฬิกา  เป็นต้น  การฝึก

เหลา่นีจ้ะเป็นประโยชน์ตอ่การดําเนินชีวิตในอนาคตของเดก็ตาบอด  การสอดแทรกสิ่งท่ีเป็นประโยชน์

โดยตรงตอ่พวกเขาในขณะท่ีเลน่อยา่งสนกุสนาน  จะเป็นการชว่ยเพิ่มคณุคา่ในตวัของเลน่ได้   เป็นเกม

ท่ีมีการส่ือสาร  โต้ตอบกนัระหวา่ง ผู้ เลน่  การส่ือสารระหวา่งผู้ เลน่  จะชว่ยให้ผู้ เลน่มีปฏิสมัพนัธ์กนั

มากกวา่การเลน่ร่วมกนัแตเ่ป็นแบบตา่งฝ่ายตา่งเลน่  การได้พดูจากนัระหวา่งการเลน่นอกจากจะทําให้

ผู้ เลน่คุ้นเคยกนัเร็วขึน้  เป็นการพฒันาทกัษะทางสงัคมแล้ว  เดก็ยงัได้ฝึกฝนการพดูส่ือสารให้เกิดความ

เข้าใจตรงกนัด้วย  ซึง่จะมีสว่นชว่ยเพิ่มบทบาทภายในกลุม่ขณะท่ีเลน่ของเดก็  จากท่ีมกัตกอยูใ่นฐานะ

ผู้ ฟังเพียงอยา่งเดียวเม่ือเลน่ร่วมกบัเดก็สายตาปกต ิ และการส่ือสารระหวา่งกนันี ้ ไมไ่ด้จํากดัเพียงการ

พดูกนัเทา่นัน้  อาจเป็นการแสดงทา่ทาง  การสง่สญัญาณ  หรือการสมัผสัตวักนัของผู้ เลน่เพ่ือให้เข้าใจ

กนัก็ได้  ดงันัน้  การเลน่เกมท่ีจะทําให้สนกุได้  จงึควรเป็นเกมท่ีเลน่โดยใช้ทกัษะอยา่งงา่ย  เน่ืองจากจะ

ทําให้ผู้ เลน่ทกุคนมีโอกาสเป็นผู้ชนะในการเกมส์ได้เทา่ๆ  กนั  และไมใ่ชเ่กมส์ท่ีอาศยัโชคลางในการเลน่  

เชน่  เกมส์ท่ีเดนิตามแต้มลกูเตา๋  โดยทกัษะอยา่งงา่ยท่ีใช้ในการเลน่เกม ส์  เชน่  การใช้ความจํา  การ

ใช้ความรวดเร็ว  การใช้ความแมน่ยํา   การคาดคะเน   ทกัษะเหลา่นีเ้ป็นทกัษะท่ี สามารถฝึกฝนให้เกิด

ความชํานาญได้งา่ย  และผู้ เลน่ก็จะได้แสดงความสามารถของตน  พร้อมทัง้ภมูใิจกบัการเป็นผู้ชนะ   

ของเลน่มีลกัษณะเป็นจดุศนูย์รวมความสนใจ  การท่ีผู้ เลน่มีจดุสนใจเดียวกนัจะสง่เสริมให้การมี

ปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งกนัเป็นไปได้ชดัเจนขึน้  ทกุคนสนใจสิ่งเดียวกั น  ตดิตามความเป็นไปของสิ่งนัน้  

พร้อมทัง้สนใจการกระทําของผู้ เลน่คนอ่ืน  รวมทัง้มีโอกาสอยูใ่กล้ชิดกนัมากขึน้  ซึง่สําหรับเดก็พิการ

ทางสายตานัน้การได้ใกล้ชดิกนั  ได้สมัผสัตวักนัหรือรู้สกึถึงการกระทําของกนัและกนั  จะชว่ยให้เกิด

ความตระหนกัถึงกนัได้ดี  และการได้ใช้ อปุกรณ์ในการเลน่ร่วมกนันัน้  ทําให้ต้องมีการแบง่ปันเกิดขึน้  

จะเป็นการชว่ยให้เกิดปฏิสมัพนัธ์ตอ่กนัเพิ่มขึน้นัน้เอง   เป็นของเลน่ท่ีใช้พืน้ท่ีในการเลน่น้อย  เน่ืองจาก

โอกาสในการเลน่มีหลากหลาย  ทัง้เลน่ท่ีบ้าน  บนโต๊ะหรือบนพืน้  ซึง่แตล่ะบ้านก็มีพืน้ท่ีวา่งมาก น้อย

แตกตา่งกนัไป  การพกพาไปเลน่ท่ีอ่ืน  รวมถึงการเลน่บนรถ  ลกัษณะของของเลน่จงึควรกะทดัรัด  
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สามารถพกพาไปท่ีอ่ืนได้ง่าย  และใช้พืน้ท่ีในการเลน่ไมม่ากนกั  จะชว่ ยเพิ่มโอกาสในดารเลน่ของเลน่

ได้หลากหลายมากย่ิงขึน้ 

   2.  ด้านวสัดุ  พบวา่  พลาสตกิ  มีคณุสมบตัิ มีความคงทน  สามารถปรับแตง่พืน้ผิวได้

หลายรูปแบบ  และสามารถผสมผสานกบัวสัดอ่ืุนได้  ซึง่ข้อจํากดัในการเลน่ของเลน่  ดงันี ้  

    2.1  ของเลน่บางอยา่งตามท้องตลาดท่ีเดก็พกิารทางสายตาเลน่  อาจไมไ่ด้รับ

ประโยชน์เทา่ทีควร  เดก็เพียงอยากจะมีเหมือนพ่ีน้องหรือเพ่ือนท่ีสายตา ปกต ิ เชน่  รถบงัคบั  เกมกด  

ซึง่เพียงแคก่ดเพ่ือฟังเสียงเทา่นัน้  ทําให้ขาดจดุมุง่หมายในการเลน่ 

    2.2  หากเป็นของเลน่ท่ีต้องการขว้างปาออกไป  เชน่  ลกูบอล  จรวดกระดาษ  เป็น

ต้น  เดก็พกิารทางสายตาจะตดิตามของเลน่ท่ีไมมี่เสียงได้ยาก 

     -   เดก็พกิารทางสายตาเลือกเลน่ได้ไมเ่ตม็ท่ีนกั  เน่ืองจากมองไมเ่ห็น 

     -   ต้องมีผู้คอยดแูลความปลอดภยัขณะเลน่เป็นพเิศษ  โดยเฉพาะการเลน่

ในสนามเดก็เลน่  ซึง่อาจทําให้ถกูจํากดัในการเลน่บางอยา่งไป 

    เง่ือนไขสําหรับของเลน่เพ่ือเดก็พิการทางสายตา 

    ของเลน่ท่ีเหมาะสมสําหรับเดก็พิการทางสายตาควรมีเง่ือนไข  ดงันี ้

    -   ของเลน่มีการกระตุ้นความสนใจของเดก็พกิารทางสายตาเป็นพเิศษ  

โดยเฉพาะด้านเสียง  เน่ืองจากการได้ยินเป็นสิง่เร้าท่ีรับรู้ได้จากระยะไกล 

    -   ของเลน่มีการใช้สิ่งอ่ืนชว่ยส่ือความหมาย  ทดแทนการใช้สายตาในการ

มองเห็น  เชน่  บง่บอกความแตกตา่งของบริเวณตา่งๆ  ด้วยผวิสมัผสัท่ีแตกตา่งกนั 

    -  เป็นของเลน่ท่ีเปิดโอกาสให้เดก็พกิารทางสายตาได้ใช้ความสามารถอยา่ง

เตม็ศกัยภาพ 

    -   ชว่ยเสริมสร้างทกัษะในการใช้ประสาทสมัผสัท่ีเหลืออยูข่องเดก็พกิารทาง

สายตา  อนัได้แก่  การได้ยิน  การสมัผสั  การดมกลิ่น  และการลิม้รส  รวมทัง้ชว่ยกระตุ้นการมองเห็นท่ี

เหลืออยูข่องผู้ ท่ีมีสายตาเลือนรางด้วย 

    -   เป็นของเลน่ท่ีให้ประโยชน์ตอ่เดก็พิการทางสายตาได้อยา่งตรงจดุประสงค์

ของการเลน่  ให้เดก็พกิารทางสายตาได้รับประโยชน์จากการเลน่เทียบเทา่กบัเดก็สายตาปกตไิด้รับ 

    -   เป็นของเลน่ท่ีสามารถเลน่ร่วมกบัผู้ อ่ืนได้  สง่เสริมการมีปฏิสมัพนัธ์อนัดีกบั

ผู้ อ่ืนและฝึกการอยูร่่วมกนัในสงัคม 

    -   เป็นของเลน่ท่ีมีสมัผสัท่ีดี  สร้างความมัน่ใจในความปลอดภยัให้กบัเดก็  

เพราะประสบการณ์ท่ีไมน่า่ประทบัใจ  อาจสง่ผลให้เดก็ปิดโอกาสในการเรียนรู้ของตนเอง 
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   นอกจากนี ้ พบวา่ของเลน่ท่ีใช้ในโรงเรียนมกัมีการดดัแปลงให้เหมาะกบัเดก็พิการทาง

สายตามากขึน้หลงัจากซือ้มาแล้ว  เชน่  ใสก่ระดิง่ในลกูบอล  หรือเพิม่ผวิสมัผสัให้มีความแตกตา่งบน

พืน้ผิว  หรือเพิ่มอกัษรเบรลล์เข้าไป  ในขณะท่ีการซือ้ไปเลน่ท่ีบ้านภายในครอบค รัวมกัไมมี่การ

ดดัแปลง   

  2.3.  ด้านความสมัพนัธ์ในครอบครัว  ครอบครัวจะประกอบด้วยกลุม่บคุคลท่ี

มีสมัพนัธภาพ  มีความผกูพนัรักใคร่  ชว่ยเหลือเกือ้กลูซึง่กนัและกนั  เกิดกิจกรรมร่วมกนั  ซึง่กิจกรรมท่ี

เหมาะกบัครอบครัว  คือ  การเลน่เกม  ท่ีเกิดการแขง่ขนั  เกิดการส นทนา  ทําให้เกิดความอบอุน่แก่

ครอบครัว  และเกิดปฏิสมัพนัธ์ท่ีดีภายในครอบครัว  พอ่แมคื่อบคุคลใกล้ชดิยอ่มมีบทบาทสงูเป็นพเิศษ

ในการพฒันาด้านตา่งๆ  ของเดก็  ปฏิสมัพนัธ์ในครอบครัวของเดก็พิการทางสายตาจงึมกัเป็นไปใน

ทางบวกสงู  ชีใ้ห้เห็นวา่สมัพนัธภาพในครอบครัว เป็นคว ามสมัพนัธ์ตามบทบาทท่ีคนเรามีตอ่สมาชิก

คนอ่ืนในครอบครัว ลกัษณะของความสมัพนัธ์ท่ีดีประกอบด้วยความปรองดอง  รักใคร่กลมเกลียวใน

ครอบครัว  ซึง่ความสมัพนัธภาพในลกัษณะนี ้ สามารถทําให้สมาชกิในครอบครัวมีความสขุ มี

สขุภาพจิตท่ีดีได้  จงึได้นํามาเป็นแนวคดิสนบัสนนุการอบรมเลีย้งดแูละความสมัพนัธ์ภายในครอบครัว

มีผลตอ่การสร้างจติสํานกึในการรักษาสิง่แวดล้อมของเยาวชน 

ผลวิเคราะห์จากแบบสอบถามความคิดเหน็ผู้บริโภค 

   ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความคดิเหน็และความต้องการของผู้บริโภคตอ่ ส่ือการ

เรียนรู้พยญัชนะไทยสําหรับเดก็ พกิารทางสายตา  อาย ุ 5  -  7  ปี  เพ่ือสง่เสริมความสมัพนัธ์ใน

ครอบครัว  สรุปได้ดงันี ้

 ตอนท่ี 1 ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ตาราง 1  ข้อมลูลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม  สําหรับเดก็พกิาร

ทางสายตา 

                             ข้อมูล                                             จาํนวน (คน)               ร้อยละ 

  1.  เพศของผู้ตอบแบบสอบถาม 

               ชาย                                                                                      28                             50.91 

               หญิง                                                                                     27                             49.09 

               รวม                                                                                     55                            100.00 

                             ข้อมูล                                             จาํนวน (คน)               ร้อยละ 

  2.  จํานวนพ่ีน้อง(ไมร่วมตวัเอง) 

               ไมมี่พ่ี/น้อง                                                                              4                              07.27 

               1                                                                                            8                             14.55 
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                             ข้อมูล                                             จาํนวน (คน)               ร้อยละ 

 6.   รูปทรงของวตัถท่ีุชอบ 

              รูปทรงเลขาคณิต                                                                     27                            49.09 

              รูปทรงธรรมชาต ิ                                                                     11                             20 .00 

              รูปทรงอิสระ                                                                            15                             27 .27    

               อ่ืนๆ                                                                                        2                             03 .63 

               รวม                                                                                      55                           100.00 

               2                                                                                          15                              27.27 

               3                                                                                          20                              36.36 

               มากกวา่  3  คน  ขึน้ไป                                                            8                              14 .55 

               รวม                                                                                     55                             100 .00                                                    

  3.  การอยูอ่าศยั         

               นกัเรียนไป-กลบั                                                                     30                             54 .55 

               นกัเรียนประจํา                                                                       25                             45 .45 

               รวม                                                                                      55                            100 .00  

  4.  กิจกรรมหลงัเลิกเรียน     

               เลน่ / พดูคยุกบัเพ่ือน                                                              45                             81 .82 

               นัง่เลน่คนเดียว                                                                         8                             14 .55 

               ทําการบ้าน                                                                              2                             03 .63 

               อ่ืนๆ                                                                                        0                                0 

               รวม                                                                                   55                            100 .00 

  5.   รูปแบบของเลน่ท่ีชอบ         

               ดีด / สี / ตี / กด / เคาะ / ตอก                                                  12                             21 .82 

               เป่า / เขยา่                                                                              9                             16 .36 

               ดงึ / ลาก / จงู  / ไถ / ผลกั / เล่ือน / หมนุ                                  11                             20 .00 

               ตอ่ / หยอด                                                                            15                             27 .27    

               ร้อย / ปัก / เย็บ / ผกู / เก่ียว / รูด                                               8                             14.55 

               รวม                                                                                      55                            100.00 
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  7.   เสียงท่ีชอบ 

               เสียงดนตรีตวัโน๊ต                                                                  30                             54.55 

               เสียงธรรมชาติ                                                                       20                             36.36 

               เสียงสตัว์                                                                                5                              09.09 

               อ่ืนๆ                                                                                       0                                 0 

               รวม                                                                                      55                           100.00 

  8.   ประเภทส่ือท่ีชอบ 

               หนงัสือ                                                                                   8                             14.55 

               ของเลน่                                                                                47                              85.45 

               อ่ืนๆ                                                                                       0                                 0 

               รวม                                                                                      55                           100.00 

 

  

 

 

 

 

 

 

 ตาราง  2  ข้อมลูลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม  สําหรับผู้ปกครอง

เดก็พกิารทางสายตา 

                             ข้อมูล                                             จาํนวน (คน)               ร้อย

ละ 

   1.  เพศของผู้ตอบแบบสอบถาม 

               ชาย                                                                                         8                            

26.67 

               หญิง                                                                                      22                            

73.33 

               รวม                                                                      30                      

100.00 
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  2.  อาย ุ

               21  -  30  ปี                                                                             2                             

06.67 

               31  -  40  ปี                                                                           21                             

70.00 

               41  -  50  ปี                                                                             4                             

13.33 

               51  -  60  ปี                                                                             3                             

10.00 

               มากกวา่  60  ปี                                                                        0                               0 

               รวม                                                                      30                           

100.00 

   3.  จํานวบตุร 

               1                                                                                            5                              

16.67 

               2                                                                                          10                              

33.33 

               3                                                                                          13                              

43.33 

               มากกวา่  3  คน  ขึน้ไป                                                            2                              

06.67 

               รวม                                                                                     30                            

100.00                                                    

   4.   ความสมัพนัธ์กบัเดก็พกิารทางสายตา 

               ปู่  / ยา่ / ตา / ยาย                                                                    4                             

13.33 

               พอ่ / แม ่                                                                               19                             

63.33 

               พ่ี / น้อง                                                                                   2                            

06.67 
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               ลงุ / ป้า / น้า / อา                                                                     3                            10.00 

               อ่ืนๆ                                                                                        2                            06.67 

            รวม                                                                      30                      

100.00                                                    

 

                             ข้อมูล                                             จาํนวน (คน)               ร้อย

ละ 

   5.  อาชีพ 

               ข้าราชาการ / รัฐวิสาหกิจ                                                        12                             

40.00 

               พนกังานบริษัทเอกชน                                                              4                             

13.33 

               ประกอบธุรกิจสว่นตวั                                                               8                             

26.67 

               พอ่บ้าน / แมบ้่าน                                                                     6                             

20.00 

               รับจ้างทัว่ไป                                                                             0                                0 

               เกษตรกร                                                                                 0                                0 

               รวม                                                                                      30                           

100.00 

   6.  ระดบัการศกึษาของผู้ตอบแบบสอบถาม 

               ประถมศกึษา                                                                           0                                 0 

               มธัยมศกึษา                                                                             0                                 0 

               อนปุริญญา ปวส. / ปวช.                                                           2                            

06.67 

               ปริญญาตรี                                                                            28                             

93.33 

               สงูกวา่ปริญญาตรี                                                                    0                                 0 

             รวม                                                                     30                       

100.00 
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    7.  รายได้ตอ่เดือนของผู้ตอบแบบสอบถาม 

               น้อยกวา่ 10,000 บาท                                                               2                             

06.67 

               10,001 – 20,000 บาท                                                              5                             

16.67 

               20,001 – 30,000 บาท                                                           20                              

66.67 

               30,001 – 40,000 บาท                                                              2                             

06.67 

               40,001  บาทขึน้ไป                                                                   1                             

03.32 

               รวม                                                                      30                      

100.00 

 

 

 

                             ข้อมูล                                             จาํนวน (คน)               ร้อย

ละ 

   8.   ชว่งเวลาท่ีผู้ปกครองอยูร่่วมกบัเดก็ 

                เช้า                                                                                        3                            10.00 

                เย็น                                                                                      25                            83.33 

                ก่อนนอน                                                                                2                            06.67 

                อ่ืนๆ                                                                                       0                              0 

                รวม                                                                          30                           

100.00 

  9.   ชว่งระยะเวลาท่ีผู้ปกครองอยูร่่วมกบัเดก็ 

                น้อยกวา่  1  ชัว่โมง                                                  0                              0 

                1  ชั่วโมง                                                                                0                              0 

        2  ชัว่โมง                                                              0                              0 

                 3  ชั่วโมง                                                                               0                              0 
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       มากกวา่  3  ชั่วโมง                                                               30                          

100.00 

                รวม                                                                          30                           

100.00 

  10.  ผู้ มีสว่นร่วมในการเลีย้งเดก็ 

               ปู่  / ยา่ / ตา / ยาย                                                                    4                            13.33 

               พอ่ / แม ่                                                                               19                            63.33 

               พ่ี / น้อง                                                                                   2                            

06.67 

               ลงุ / ป้า / น้า / อา                                                                     3                           10.00 

               อ่ืนๆ                                                                                        2                           06.67 

            รวม                                                                      30                         100.00 

  11.  กิจกรรมท่ีเดก็ชอบมากท่ีสดุเม่ืออยูบ้่าน  

               พดูคยุ                                                                                    10                           33.33 

               เลน่                                                                                        15                           50.00 

     อา่นหนงัสือ                                                                             3                          10.00 

               ฟังเพลง                                                                                   2                          06.67 

              

                             ข้อมูล                                             จาํนวน (คน)               ร้อย

ละ 

                อ่ืนๆ                                                                                      0                                0 

                รวม                                                                          30                           

100.00 

  12.  กิจกรรมท่ีผู้ปกครองทําร่วมกบัเดก็ขณะอยูบ้่าน  

                พดูคยุ 12                             

40.00 

                สอนการบ้าน                                                                          8                            26.66 

    เลา่นิทาน   2                            06.67 

                เลน่เกมส์                                                                               5                            16.67 

   อา่นหนงัสือ      3                            10.00 
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                อ่ืนๆ                                                                                      0                                0 

             รวม                                                                          30                           

100.00 

  13.  ใครเป็นผู้สอนการบ้านให้เดก็ 

     ปู่  / ยา่ / ตา / ยาย                                                                    4                              

13.33 

               พอ่ / แม ่                                                                                21                             

70.00 

               พ่ี / น้อง                                                                                   2                             

06.67 

               ลงุ / ป้า / น้า / อา                                                                     3                             

10.00 

               อ่ืนๆ                                                                                        0                                 0 

            รวม                                                                      30                          

100.00 

  14.  ราคาของเลน่ท่ีทา่นซือ้ให้เดก็  

               ต่ํากวา่ 500 บาท                                                                      9                             

30.00 

               500 - 1,000 บาท                                                                   21                             

70.00 

               2,000 บาทขึน้ไป                                                                      0                                0 

            รวม                                                                      30                          

100.00 

 

 

  

 ตอนท่ี  3  แบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลในด้านพฤตกิรรมการซือ้และปัจจัยท่ีมี

อิทธิพลต่อความต้องการส่ือการเรียนรู้พยัญชนะไทยสาํหรับเดก็พกิารทาง 

 ตาราง  3  แบบสอบถามเก่ียวกบัข้อมลูในด้านพฤตกิรรมการซือ้และปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่

ความต้องการส่ือการเรียนรู้พยญัชนะไทยสําหรับเดก็พกิารทางสายตา 
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พฤตกิรรมการซือ้และปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความ

ต้องการส่ือการเรียนรู้พยัญชนะไทยสาํหรับเดก็

พกิารทาง 

กลุ่มผู้บริโภค  30  คน 

N  =  30 ระดับความพงึ

พอใจ x̄ S.D. 

  1.   สิ่งท่ีทา่นคํานงึถึงในการเลือกส่ือการเรียน 

         ราคา 

         วสัดท่ีุใช้ ความแข็งแรงทนทาน 

         รูปแบบ / รูปทรงท่ีหลากหลาย 

         ประโยชน์ใช้สอย 

         มีความปลอดภยั 

         สีสนั ความสวยงาม          

 

4.53 

3.90 

3.87 

4.10 

4.47 

3.37 

 

0.71 

0.70 

0.88 

1.04 

0.71 

0.95 

 

มากท่ีสดุ 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

ปานกลาง 

 2.   อะไรคือเหตผุลท่ีทา่นเลือกซือ้ส่ือการเรียน 

       ทําให้เดก็มีพฒันาการด้านภาษาท่ีดีขึน้ 

       ทําให้เดก็ได้ฝึกทกัษะการใช้มือ 

       ทําให้เดก็มีความเข้าใจในบทเรียนงา่ยขึน้ 

       สามารถใช้ร่วมกบัเดก็ปกตไิด้ 

       สีสนั รูปแบบท่ีเหมาะกบัเดก็ 

       มีความปลอดภยั 

       ราคาเหมาะสม 

 

4.67 

4.47 

4.33 

3.93 

3.67 

4.17 

3.40 

 

0.59 

0.84 

0.90 

0.99 

1.01 

0.93 

0.95 

 

มากท่ีสดุ 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

ปานกลาง 

 

 ในการคํานวณคะแนนเฉล่ียและสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานมีระดบัความเหมาะสมและการแปล

ความหมายของคะแนนแบง่เป็น 5 ระดบั ดงันี ้

 5 หมายถึง ระดบัความคดิเหน็มากท่ีสดุ 

 4 หมายถึง ระดบัความคดิเหน็มาก 

 3 หมายถึง ระดบัความคดิเหน็ปานกลาง 

 2 หมายถึง ระดบัความคดิเห็นน้อย 

 1 หมายถึง ระดบัความคดิเห็นน้อยท่ีสดุ 

 การแปลความหมายคา่เฉล่ียนํา้หนกัคะแนนออกเป็น 5 ระดบัดงันี ้

  คา่เฉล่ีย 4.50 - 5.00 หมายถึงเหมาะสมมากท่ีสดุ 
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  คา่เฉล่ีย 3.50 - 4.49 หมายถึงเหมาะสมมาก 

  คา่เฉล่ีย 2.50 - 3.49 หมายถึงเหมาะสมปานกลาง 

  คา่เฉล่ีย 1.50 - 2.49 หมายถึงเหมาะสมน้อย 

  คา่เฉล่ีย 1.10 - 1.49 หมายถึงเหมาะสมน้อยท่ีสดุ 

 

 ตอนท่ี 4 คาํถามปลายเปิดเพ่ือให้ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเหน็และ

ข้อเสนอแนะ 

 1.  ท่านมีความคิดเหน็เก่ียวกับส่ือการเรียนรู้พยัญชนะไทย  สาํหรับเดก็พกิ ารทาง

สายตาอย่างไร 

  -  เกิดการกระตุ้นความสนใจของเดก็พกิารทางสายตาเป็นพเิศษ  โดยเฉพาะด้านเสียง  

เน่ืองจากการได้ยินเป็นสิง่เร้าท่ีรับรู้ได้จากระยะไกล 

  -  เปิดโอกาสให้เดก็พกิารทางสายตาได้ใช้ความสามารถอยา่งเตม็ศกัยภาพ 

   -  เสริมสร้างทกัษะในการใช้ประสาทสมัผสัท่ีเหลืออยูข่องเดก็พิการทางสายตา  อนัได้แก่  

การได้ยิน  การสมัผสั  การดมกลิ่น  และการลิม้รส  รวมทัง้ชว่ยกระตุ้นการมองเห็นท่ีเหลืออยูข่องผู้ ท่ีมี

สายตาเลือนรางด้วย 

  -  ให้ประโยชน์ตอ่เดก็พกิารทางสายตาได้อยา่งตรงจดุประสงค์ของการเลน่  ให้เดก็พกิาร

ทางสายตาได้รับประโยชน์จากการเลน่เทียบเทา่กบัเดก็สายตาปกตไิด้รับ 

 2.  ควรมีการปรับปรุงหรือพัฒนาส่ือการเรียนรู้พยัญชนะไทย  สาํหรับเดก็พกิารทาง

สายตาอย่างไร 

  -   สร้างส่ือมีความหลากหลายท่ีสามารถฝึกทกัษะด้านตา่งๆ  ของเดก็ได้ 

   -   ชว่ยส่ือความหมาย  ทดแทนการใช้สายตาในการมองเห็น  เชน่  บง่บอกความแตกตา่ง

ของบริเวณตา่งๆ  ด้วยผวิสมัผสัท่ีแตกตา่งกนั 

   -  ใช้วสัดท่ีุมีความคงทนเพราะเดก็อยากรู้อยากเห็นจงึสํารวจทําให้เกิดความเสียหาย  

  -   สามารถเลน่ร่วมกบัผู้ อ่ืนได้   สง่เสริมการมีปฏิสมัพนัธ์อนัดบั กบัผู้ อ่ืนและฝึกการอยู่

ร่วมกนัในสงัคม 

   -   สร้างความมัน่ใจในความปลอดภยัให้กบัเดก็  เพราะประสบการณ์ท่ีไมน่า่ประทบัใจ  

อาจสง่ผลให้เดก็ปิดโอกาสในการเรียนรู้ของตนเอง 

   -  ส่ือท่ีเสียงมีประกอบด้วย  สามารถทําให้เกิดเดก็ความต่ืนเต้นและสนใจในการเรียน

มากขึน้ 

 3.  ท่านคิดว่าวัสดุใดมีความเหมาะสมในการทาํส่ือ การเรียนเรียนรู้พยัญชนะไทย  

สาํหรับเดก็พกิารทางสายตา 
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  -   พลาสตกิสามารถสร้างรูปทรงท่ีหลากหลาย 

 4.  ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะ 

  -  ต้องการส่ือการเรียนท่ีมีความหลากหลาย 

  -  ต้องการส่ือการเรียนจํานวนมากและครบตามจํานวนนกัท่ีมีอยู ่

 

  การวิเคราะห์ข้อมลูท่ีได้จากแบบสอบถามสําหรับผู้บริโภค  สรุปได้วา่  จากการสํารวจโดย

แบบสอบถามเดก็พกิารทางสายตา  จํานวน  55  คน  เพศชาย  23  คน  เพศหญิง  32  คน  จํานวนพ่ี

น้องในครอบครัว  มีพ่ีน้อง  3  คน   จํานวน  20  คน  รองลงมา  มีพ่ีน้อง  2  คน  จํานวน  15  คน  เป็น

นกัเรียนประจํา  จํานวน  25  คน  ไป-กลบั  จํานวน  30  คน  กิจกรรมท่ีเดก็ชอบทําหลงัเลิกเรียน  

อนัดบัแรก คือ  เลน่ / พดูคยุกบัเพ่ือน  จํานวน  45  คน  นัง่เลน่คนเดียว  จํานวน  8  คน  รูปแบบของ

เลน่ท่ีเดก็ชอบ   3  ประเภทแรก  คือ  1.  ตอ่ / หยอด  2.  ดีด / สี / ตี / กด / เคาะ / ตอก  3.  ดงึ / ลาก / 

จงู  / ไถ / ผลกั / เล่ือน / หมนุ  รูปแบบของวตัถท่ีุเดก็ชอบ  3  อนัดบัแรก  คือ  รูปทรงเลขาคณิต  

รองลงมาคือ  รูปทรงอิสระ                                                                              และรูปทรงธรรมชาต ิ 

เสียงท่ีเดก็มีความสนใจ  อนัดบัแรก  คือ  เสียงดนตรีตวัโน๊ต  รองลงมา  คือ  เสียงธรรมชาติ   ประเภท

ส่ือท่ีเดก็ชอบ  อนัดบัแรก  คือ  ของเลน่  รองลงมา  คือ  หนงัสือ  จากการสํารวจโดยแบบสอบถาม

ผู้ปกครอง  จํานวน  30  คน  เพศชาย  22  คน  เพศหญิง  8  คน  ชว่งอาย ุ 31 - 40  ปี  มากท่ีสดุ  

รองลงมา 40 – 50 ปี   ความสมัพนัธ์กบัเดก็พกิารทางสายตา  สว่นมากเป็น  พอ่ /แม ่ รองลงมา  ปู่  / ยา่ 

/ ตา / ยาย  การประกอบอาชีพ  3  อนัดบัแรก  คือ  เป็นข้าราชาการ / รัฐวิสาหกิจ  ประกอบธุรกิจ

สว่นตวั  พนกังานบริษัทเอกชน  พอ่บ้าน / แมบ้่าน  ระดบัการศกึษาสว่นมากเป็นระดบัปริญญาตรี  

รายได้เฉล่ียตอ่เดือน  สว่นมาก  20,001 – 30,000 บาท/เดือน  ชว่งเวลาท่ีผู้ปกครองอยูร่่วมกบัเดก็   

คือ  ตอนเย็นหลงัเลิกเรียน  ชว่งระยะเวลาท่ีผู้ปกครองอยูร่่วมกบัเดก็  มากกวา่  3  ชั่วโมง  ผู้ มีสว่นร่วม

ในการเลีย้งเดก็  สว่นมากเป็น  พอ่/แม ่ รองลงมา  ปู่  / ยา่ / ตา / ยาย  กิจกรรมท่ีเดก็ชอบมากท่ีสดุเม่ือ

อยูบ้่าน  คือ  การเลน่  ราคาของเลน่ท่ีผู้ปกครองซือ้ให้เดก็  ประมาณ  500 - 1,000 บาท 

 ข้อมลูด้านด้านพฤตกิรรมการซือ้และปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่ความต้องการ ส่ือการเรียนรู้

พยญัชนะไทยสําหรับเดก็ พกิารทางสายตา   สิ่งท่ีคํานงึถึงใ นการเลือกส่ือการเรียนมากท่ีสดุ  คือ  1.  

ราคา  2.  มีความปลอดภยั   3.  ประโยชน์ใช้สอย   4.  วสัดท่ีุใช้ ความแข็งแรงทนทาน   5.  รูปแบบ / 

รูปทรงท่ีหลากหลาย  6.  สีสนั  ความสวยงาม  เหตผุลท่ีทา่นเลือกซือ้ซือ้ส่ือการเรียน มากท่ีสดุ  คือ  1.  

ทําให้เดก็มีพฒันาการด้านภาษาท่ีดีขึน้  2.  ทําให้เดก็ได้ฝึกทกัษะการใช้มือ  3.  ทําให้เดก็มีความเข้าใจ

ในบทเรียนง่ายขึน้  3.  สามารถใช้ร่วมกบัเดก็ปกตไิด้  4.  มีความปลอดภยั  5.  สีสนั รูปแบบท่ีเหมาะ

กบัเดก็  จากข้อมลูด้านพฤตกิรรมการซือ้และปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่ความต้องการส่ือการเรียนรู้พยญัชนะ
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ไทยสําหรับเดก็ พกิารทางสายตา  ผู้บริโภคให้ความสําคญักบัทกุประเดน็  เพราะเป็นองค์ประกอบ

โดยรวมท่ีผู้บริโภคควรให้ความสําคญัมากในการเลือกซือ้ส่ือท่ีเหมาะสําหรับเดก็พกิารทางสายตา 

 จากแบบสอบถามปลายเปิดท่ีให้ความคดิเหน็ตอ่ ส่ือการเรียนรู้พยญัชนะไทยสําหรับเดก็

พิการทางสายตา  การกระตุ้นความสนใจของเดก็พกิารทางสายตาเป็นพเิศษ  โดยการใช้เสียง  

เน่ืองจากการได้ยินเป็นสิง่เร้าท่ีรับรู้ได้จากระยะไกล  ทําให้เดก็เกิดความสนใจ  และเสริมสร้างทกัษะใน

การใช้ประสาทสมัผสัท่ีเหลืออยูข่องเดก็พิการทางสายตา  อนัได้แก่  การได้ยิน  การสมัผั ส  การดมกลิ่น  

และการลิม้รส  รวมทัง้ชว่ยกระตุ้นการมองเห็นท่ีเหลืออยูข่องผู้ ท่ีมีสายตาเลือนรางด้วย  อีกทัง้ยงัเปิด

โอกาสให้เดก็พกิารทางสายตาได้ใช้ความสามารถอยา่งเตม็ศกัยภาพ   ทําให้เกิดประโยชน์ตอ่เดก็พกิาร

ทางสายตาได้อยา่งตรงจดุประสงค์ของการเลน่  ให้เดก็พิการทา งสายตาได้รับประโยชน์จากการเลน่

เทียบเทา่กบัเดก็สายตาปกตไิด้รับ   ซึง่ของเลน่สามารถ ชว่ยส่ือความหมาย  ทดแทนการใช้สายตาใน

การมองเหน็  เชน่  บง่บอกความแตกตา่งของบริเวณตา่งๆ  ด้วยผวิสมัผสัท่ีแตกตา่งกนั   วสัดท่ีุเหมาะ

แก่การทําของเลน่  คือ  พลาสตกิสามารถสร้างรูปทรง   รูปแบบท่ีหลากหลาย    สร้างความแปลกใหมท่ี่

นา่ต่ืนเต้นได้  มีความปลอดภยัและคงทนตอ่การใช้งานอีกด้วย    

 การวิเคราะห์ข้อมลูจากแบบสอบถาม  ผู้ วิจยัสรุป ได้วา่  รูปแบบ ของเลน่ ท่ีเดก็ชอบ   3  

ประเภทแรก  คือ  11.  ตอ่ / หยอด  2.  ดีด / สี / ตี / กด / เคาะ / ตอก  3.  ดงึ / ลาก / จงู  / ไถ / ผลกั / 

เล่ือน / หมนุ  รูปแบบของวตัถท่ีุเดก็ชอบ  3  อนัดบัแรก  คือ  1.  รูปทรงเลขาคณิต  2.  รูปทรงอิสระ                                                                              

3.  รูปทรงธรรมชาติ  เสียงท่ีเดก็มีความสนใจ  คือ  1.  เสียงดนตรีตวัโน๊ต  2.  เสียงธรรมชาติ   ประเภท

ส่ือท่ีเดก็ชอบ  คือ  ของเลน่   วสัดท่ีุเหมาะแก่การทําของเลน่  พลาสตกิสามารถสร้างรูปทรง  รูปแบบท่ี

หลากหลาย   สร้างความแปลกใหมท่ี่นา่ต่ืนเต้นได้  มีความปลอดภยัและคงทนตอ่การใช้งาน  สีท่ี

เหมาะสมสําหรับเดก็พกิารทางสายตารวมถึงเดก็ท่ีมองเห็นเลือนราง คือ  แมสี่  หรือสีท่ีมีความสด 

 ผู้ วิจยัจงึออกแบบส่ือการเรียน รู้ในรูปแบบของเลน่  ตามรูปแบบส่ือท่ีเดก็มีความสนใจ   และ

รูปทรงท่ีเดก็มีความสนใจ  โดยใสเ่สียงลงไปในส่ือการรู้เพ่ือให้เดก็เกิดความสนใจ  ด้านวสัดท่ีุใช้  คือ  

พลาสตกิ  ด้านสีท่ีใช้  คือ สีท่ีมีความสด เพ่ือให้เดก็ท่ีมีสายเลือนรางสามารถมองเห็นได้อีกด้วย  ดงันัน้

ในการออกแบบส่ือการเรียนรู้เร่ืองพยญัชนะไทย  สําหรับเดก็พกิารทางสายตา  อาย ุ 5  -  7  ปี  เพ่ือ

สง่เสริมความสมัพนัธ์ในครอบครัวในครัง้นี ้ จงึมีการออกแบบให้สามารถใช้ร่วมกบั ผู้ ท่ีสายตาปกตไิด้

ด้วย  ใช้วสัดแุละรูปแบบตามความต้องการของผู้ใช้งาน  จากการสรุปวิเคราะห์แบบสอบถามนี ้ เพ่ือ

นําไปเป็นแนวทางในการออกแบบส่ือการเรียนรู้เร่ืองพยญัชนะไทย  สําหรับเดก็พกิารทางสายตา   

 ขัน้ตอนการออกแบบส่ือการเรียนรู้พยัญชนะไทยสาํหรับเดก็ พกิารทางสายตา   มี

ดังนี ้  
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 1.  ศกึษาและวิเคราะห์ข้อมลูเก่ียวกบัความต้องการของเดก็พกิารทางสายตา  เพ่ือให้เกิด

ความพงึพอใจและสร้างชิน้งานท่ีทําให้เดก็เกิดพฒันาการ และสามารถสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีใน

ครอบครัว 

 2.  กําหนดรูปแบบและประเภทของส่ือท่ีเหมาะกบัเดก็พิการทางสายตาและเหมาะสมตอ่การ

ใช้งาน  ซึง่รูปแบบส่ือท่ีเหมาะแก่เดก็พิการทางตายตา  คือ  ส่ือประเภทของเลน่  ท่ีใช้รูปทรงเลขาคณิต  

ซึง่มีความเหมาะสมกบัเดก็พกิารในการจบั   

 3.  กําหนดกตกิา  ซึง่กตกิาในการเลน่มี  2  แบบ  คือ  

    3.1  เกมท่ีเลน่ครัง้ละ  2  คน  มีการแขง่ขนั  กําหนดผู้แ พ้และผู้ชนะอยา่งชดัเจน  ซึง่อาจ

ใช้เกมชนิดเดียวกบัท่ีเลน่  1  คนมาเลน่  แตกํ่าหนดให้มีการแขง่ขนั  โดยใช้เง่ือนไข  เชน่  ทําได้รวดเร็ว

กวา่  หรือได้แต้มมมากกวา่เป็นผู้ชนะเป็นต้น  ทัง้นี ้ บางเกมอาจไมมี่การแขง่ขนั  แตเ่ป็นการร่วมกนัทํา

กิจกรรมให้สําเร็จ 

    3.2  เกมท่ีเลน่เป็นกลุม่  มีผู้ เลน่ครัง้ละมากกวา่  2  คนขึน้ไป  อาจมีการแพ้ชนะเป็น

รายบคุคลหรือแพ้ชนะเป็นทีมก็ได้  ในการเลน่เกมประเภทนีอ้าจใช้ตวัผู้ เลน่เป็นสว่นประกอบของเกม  

หรือใช้ตวัของเลน่มาเลน่เป็นเกม 

    ซึง่เกมท่ีเลน่โดยมีของเลน่เป็นอปุกรณ์  ผู้ เลน่จะเลน่ของ เลน่ตามคําแนะนําในการเลน่

และกตกิา  ซึง่จะสามารถประเมินผลสําเร็จของผู้ เลน่ได้  อาจมีการแขง่ขนัหรือไมมี่ก็ได้  แตจ่ะต้องมี

การประเมินผลสําเร็จของผู้ เลน่  ถ้าผู้ เลน่สามารถเลน่ได้ตามคําแนะนําในการเลน่  ถือวา่ประสบ

ความสําเร็จ   

  ทัง้นี ้ เกมบางเกมก็มีลกัษณะเป็นเกมบทบา ทสมมตท่ีิใช้ของเลน่เป็นอปุกรณ์ในการเลน่

เชน่กนั 

  เกมประเภทตา่งๆ  มีลกัษณะร่วมหรือลกัษณะเฉพาะท่ีคล้ายกนั  ดงันี ้

   1.  มุง่ให้เกิดความสนกุสนานเพลิดเพลิน  พงึพอใจ 

   2.  บคุคลทกุเพศทกุวยัสามารถเลน่ได้  และมีโอกาสได้ร่วมเลน่ 

   3.  สง่เสริมการเป็นผู้ นําและผู้ตามท่ีดี 

   4.  ใช้เวลาในการเลน่ไมม่ากนกั  และเวลาในการเลน่ไมแ่นน่อน 

   5.  มีวตัถปุระสงค์ในการเลน่ 

   6.  มีกฎกตกิาในการเลน่ไมม่ากนกั  และเวลาในการเลน่ไมแ่นน่อน 

   7.  ไมต้่องอาศยัทกัษะการเลน่ท่ียาก 
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   8.  กฎกตกิา  จํานวนผู้ เลน่  สถานท่ี  และอปุกรณ์ท่ีใช้ป ระกอบการเลน่  สามารถ

เปล่ียนแปลงให้เหมาะสมกบัความสามารถ  ความสนใจ  และความต้องการของผู้ เลน่ 

   9.  มีลกัษณะเป็นการท้าทาย  ทําให้ผู้ เลน่อยากเลน่และสนกุสนาน 

 4.  กําหนดสีท่ีใช้ในการออกแบบส่ือ  คือ  

 5.  กําหนดวสัดท่ีุใช้ในการออกแบบส่ือ  คือ  พลาสตกิ  มีคณุสมบตัิ มีความคงทน  สามารถ

ปรับแตง่พืน้ผิวได้หลายรูปแบบ  และสามารถผสมผสานกบัวสัดอ่ืุนได้ 

 6.  กําหนดเสียงท่ีเหมาะในการออกแบบส่ือ  คือ  เสียงเดก็ท่ีมีความสดใส  ทําให้เกิดความ

นา่สนใจ  และเหมาะสมกบัวยั 

 7.  กําหนดขนาด   ซึง่ขนาดของส่ือท่ีเหมาะ  ขนาดไมใ่หญ่หรือเล็กจนเกินท่ี เดก็อาย ุ 5  -  7  

ปี จะสามารถถือได้ 

 

 ข้อจาํกัดในการเล่น 

  จากประเดน็หลกัท่ีเห็นได้ชดัวา่  เดก็พกิารทางสายตาไมส่ามารถเลน่ในลกัษณะท่ีต้องการ

ทกัษะการมองเหน็  ทัง้ในการควบคมุบงัคบัหรือการได้รับความสนกุสนานด้วยการรับรู้จากการเห็นแล้ว  

ยงัมีประเดน็ยอ่ยอ่ืนๆ  อนัเน่ืองมาจากข้อจํากดัในการมองเห็น  ดงันี ้

  1.  ข้อจํากดัในการเลน่กบัเพ่ือน 

     -  เดก็ท่ีตาบอดสนทิจะเสียเปรียบในการเลน่หรือทํากิจกรรมร่วมกบัเดก็ท่ีมีสายตา

เลือนรางและเดก็สายตาปกต ิ รวมทัง้การมองไมเ่หน็จะทําให้เดก็สายตาปกตรํิาคาญ  เบ่ือหนา่ยในการ

ร่วมเลน่ด้วย 

     -  เดก็พกิารทางสายตามกัตกอยูใ่นฐานะผู้ ฟัง  เม่ือผู้ อ่ืนท่ีสายตาปกตร่ิวมทํากิจกรรม

กนั  เชน่  เม่ือเดก็ท่ีตาปกตเิลน่แขง่รถบงัคบักนั  เดก็พิการทางสายตาจะไมไ่ด้แขง่ขนัด้วยเพราะรถท่ี

บงัคบัมกัจะไปชนสิ่งตา่งๆ  จงึได้แตค่อยฟังเพ่ือนพากย์วา่เป็นอยา่งไร 

     -  เดก็ท่ีตาปกตสิว่นใหญ่มกัไมท่ราบวิธีการเลน่กบัเดก็พกิารทางสายตา 

  2.  ข้อจํากดัในการเลน่ของเลน่ 
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     -  ของเลน่บางอยา่งตามท้องตลาดท่ีเดก็พกิารทางสายตาเลน่  อาจไมไ่ด้รับประโยชน์

เทา่ทีควร  เดก็เพียงอยากจะมีเหมือนพ่ีน้องหรือเพ่ือนท่ีสายตาปกต ิ เชน่  รถบงัคบั  เก มกด  ซึง่เพียง

แคก่ดเพ่ือฟังเสียงเทา่นัน้  ทําให้ขาดจดุมุง่หมายในการเลน่ 

     -  หากเป็นของเลน่ท่ีต้องการขว้างปาออกไป  เชน่  ลกูบอล  จรวดกระดาษ  เป็นต้น  

เดก็พกิารทางสายตาจะตดิตามของเลน่ท่ีไมมี่เสียงได้ยาก 

     -  เดก็พกิารทางสายตาเลือกเลน่ได้ไมเ่ตม็ท่ีนกั  เน่ืองจากมองไมเ่ห็น 

     -  ต้องมีผู้คอยดแูลความปลอดภยัขณะเลน่เป็นพเิศษ  โดยเฉพาะการเลน่ในสนาม

เดก็เลน่  ซึง่อาจทําให้ถกูจํากดัในการเลน่บางอยา่งไป 

 เง่ือนไขสาํหรับของเล่นเพ่ือเดก็พกิารทางสายตา 

   ของเลน่ท่ีเหมาะสมสําหรับเดก็พิการทางสายตาควรมีเง่ือนไข  ดงันี ้

   -   ของเลน่มีการกระตุ้นความสนใจของเดก็พกิารทางสายตาเป็นพเิศษ  โดยเฉพาะด้าน

เสียง  เน่ืองจากการได้ยินเป็นสิง่เร้าท่ีรับรู้ได้จากระยะไกล 

   -   ของเลน่มีการใช้สิ่งอ่ืนชว่ยส่ือความหมาย  ทดแทนการใช้สายตาในการมองเห็น  เชน่  

บง่บอกความแตกตา่งของบริเวณตา่งๆ  ด้วยผวิสมัผสัท่ีแตกตา่งกนั 

   -  เป็นของเลน่ท่ีเปิดโอกาสให้เดก็พกิารทางสายตาได้ใช้ความสามารถอยา่งเตม็

ศกัยภาพ 

   -   ชว่ยเสริมสร้างทกัษะในการใช้ประสาทสมัผสัท่ีเหลืออยูข่องเดก็พกิารทางสายตา  อนั

ได้แก่  การได้ยิน  การสมัผสั  การดมกลิน่  และการลิม้รส  รวมทัง้ชว่ยกระตุ้ นการมองเห็นท่ีเหลืออยู่

ของผู้ ท่ีมีสายตาเลือนรางด้วย 

   -   เป็นของเลน่ท่ีให้ประโยชน์ตอ่เดก็พิการทางสายตาได้อยา่งตรงจดุประสงค์ของการ

เลน่  ให้เดก็พกิารทางสายตาได้รับประโยชน์จากการเลน่เทียบเทา่กบัเดก็สายตาปกตไิด้รับ 

   -   เป็นของเลน่ท่ีสามารถเลน่ร่วมกบัผู้ อ่ื นได้  สง่เสริมการมีปฏิสมัพนัธ์อนัดีกบัผู้ อ่ืนและ

ฝึกการอยูร่่วมกนัในสงัคม 

   -   เป็นของเลน่ท่ีมีสมัผสัท่ีดี  สร้างความมัน่ใจในความปลอดภยัให้กบัเดก็  เพราะ

ประสบการณ์ท่ีไมน่า่ประทบัใจ  อาจสง่ผลให้เดก็ปิดโอกาสในการเรียนรู้ของตนเอง 

การออกแบบส่ือการเรียนรู้เร่ืองพยัญชนะไทย  สาํหรับเดก็พกิารทางสายตา 
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   ในการออกแบบส่ือการเรียนรู้เร่ืองพยญัชนะไทย  สําหรับเดก็พกิารทางสายตาครัง้น่ี  

ผู้ วิจยัได้สรุปข้อมลูด้านรูปทรงของเลน่สําหรับเดก็พกิารทางสายตาจากการสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญ การ

ทําแบบสอบถามความต้องการของเดก็  ได้ผลสรุปท่ีตรงกั น  คือ  รูปทรงเรขาคณิต  เป็นรูปทรงท่ีง่าย

ตอ่การเรียนรู้ ซึง่การรูปทรงเรขาคณิตเป็นตวักระตุ้นการรับรู้ท่ีดีสําหรับเดก็พกิารทางสายตา  และสร้าง

จินตนาการให้แก่เดก็ได้ดี  ด้านประเภทของเลน่  คือ  การเลน่ตวัตอ่  เป็นการสร้างเสริมประสบการณ์

และจินตนาการท่ีดี เพราะการเลน่ตวัตอ่เดก็จะได้ใช้จินตนาการอยา่งเตม็ท่ี  อีกทัง้เป็นการฝึกกล้ามเนือ้

มดัเล็กให้แข็งแรง เสริมสร้างความสมัพนัธ์ ระหวา่ สมอง  และมือ  เพราะการเลน่แตล่ะครัง้ เขาต้องใช้

สมองคดิ  และใช้มือหยิบ   ทําให้  2  สว่นทํางานได้อยา่งลงตวั นอกจากนีแ้ล้ว ยงัชว่ยในเร่ืองการ ฝึก

สมาธิในการทําสิ่งตา่ง ๆ ได้ดีย่ิงขึน้  ด้านวสัด ุ คือ  พลาสตกิ  ซึง่ มีความทนทาน  และสามารถผสมกบั

วสัดอ่ืุนๆได้  ด้านสี  คือ เป็นสีท่ีมีความสวา่ง  เชน่  สีเหลือง  สีเขียว  สีส้ม  เป็นต้น จะชว่ยให้เดก็

สงัเกตเห็นได้ง่าย  จากการศกึษาและวิเคราะห์ข้อมลู  เป็นแน วทางในการออกแบบ  จํานวน  20  

รูปแบบดงันี ้

 

 
 

ภาพประกอบ  20  แบบร่างของเลน่ชิน้ท่ี  1 
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ภาพประกอบ  21  แบบร่างของเลน่ชิน้ท่ี  2 

 

 
ภาพประกอบ  22  แบบร่างของเลน่ชิน้ท่ี  3 

 

 
ภาพประกอบ  23  แบบร่างของเลน่ชิน้ท่ี  4 

 

 
ภาพประกอบ  24  แบบร่างของเลน่ชิน้ท่ี  5 

 

 
ภาพประกอบ  25  แบบร่างของเลน่ชิน้ท่ี  6 
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ภาพประกอบ  26  แบบร่างของเลน่ชิน้ท่ี  7 

 
ภาพประกอบ  27  แบบร่างของเลน่ชิน้ท่ี 8 

 

 
ภาพประกอบ  28  แบบร่างของเลน่ชิน้ท่ี  9 

 

 
ภาพประกอบ  29  แบบร่างของเลน่ชิน้ท่ี  10 
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ภาพประกอบ  30  แบบร่างของเลน่ชิน้ท่ี  11 

 

 

 

 
ภาพประกอบ  31  แบบร่างของเลน่ชิน้ท่ี  12 

 

 
ภาพประกอบ  32  แบบร่างของเลน่ชิน้ท่ี  13 
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ภาพประกอบ  33  แบบร่างของเลน่ชิน้ท่ี  14 

 

 
ภาพประกอบ  34  แบบร่างของเลน่ชิน้ท่ี  15 

 

 

 

 
ภาพประกอบ  35  แบบร่างของเลน่ชิน้ท่ี  16 
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ภาพประกอบ  36  แบบร่างของเลน่ชิน้ท่ี  17 

 

 
ภาพประกอบ  37  แบบร่างของเลน่ชิน้ท่ี  18 

 

 

 

 
ภาพประกอบ  38  แบบร่างของเลน่ชิน้ท่ี  19 
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ภาพประกอบ  39  แบบร่างของเลน่ชิน้ท่ี  20 

 

 วิเคราะห์ข้อมูลและรูปแบบท่ีได้จากแบบสอบถามความคิดเหน็ของผู้บริโภค  ครัง้ ท่ี  

2  เพ่ือให้ได้แบบร่างของ ส่ือการเรียนรู้พยัญชนะไทยสาํหรับเดก็ พกิารทางสายตา  อายุ  5  -  

7  ปี  ท่ีมีค่าความพงึพอใจสูงสุดจาํนวน  3 แบบ 

   ผู้ วิจยัได้ทําการทําแบบสอบถามความคดิเหน็ของผู้บริโภคครัง้ท่ี  2  ท่ีมีตอ่แบบร่างของ

ส่ือการเรียนรู้พยญัชนะไทยสําหรับเดก็ พิการทางสายตา  อาย ุ 5  -  7  ปี  ท่ีผา่นการศกึษาและพฒันา

ตามประเดน็วตัถปุระสงค์ของงานวิจยัจํานวน  20  แบบ  จากผู้ เช่ียวชาญ  จํานวน  3  คน และ

ผู้ปกครอง จํานวน  30  คน  โดยแบบสอบถามแบง่เป็น  3  ตอน  ดงันี ้

 

 

 

 

 ตอนท่ี  1  ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ตาราง  4  ข้อมลูลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม(ผู้ เช่ียวชาญ) 

 

                             ข้อมูล                                             จาํนวน (คน)               ร้อย

ละ 

   1.  เพศของผู้ตอบแบบสอบถาม 

               ชาย                                                                                         1                            

33.33 

               หญิง                                                                                        2                            

66.67 

               รวม                                                                        3                      

100.00 



125 

  2.  อาย ุ

               30  -  40  ปี                                                                              1                            

33.33 

               41  -  50  ปี                                                                              0                               0 

               51  -  60  ปี                                                                              2                            

66.67 

               มากกวา่  60  ปี                                                                         0                               0 

               รวม                                                                         3                          

100.00 

   3.  ระดบัการศกึษาของผู้ตอบแบบสอบถาม 

               ประถมศกึษา                                                                           0                                 0 

               มธัยมศกึษา                                                                             0                                 0  

               อนปุริญญา ปวส. / ปวช.                                                           0                                 0 

               ปริญญาตรี                                                                              0                                 0 

               สงูกวา่ปริญญาตรี                                                                    3                              100 

            รวม                                                                      30                        100.00 

  

 

 

 

 

 

 ตอนท่ี  2  ความพงึพอใจท่ีมีต่อแบบร่างของส่ือการเรียนรู้พยัญชนะไทยสาํหรับเดก็

พกิารทางสายตา  อายุ  5  -  7  ปี   

 ตาราง  5  ความพงึพอใจท่ีมีต่ อแบบร่างของ ส่ือการเรียนรู้พยญัชนะไทยสําหรับเดก็ พกิาร

ทางสายตา  อาย ุ 5  -  7  ปี   

 

ความพงึพอใจท่ีมีต่อแบบร่างของส่ือการเรียนรู้

พยัญชนะไทย 
ผู้เช่ียวชาญ  3  คน 

N  =  3 ระดับความพงึ
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x̄ S.D. พอใจ 

 1. 

 

 

 

 

4.67 

 

0.58  

มากท่ีสดุ 

2. 

 

 

 

 

3.33 

 

0.58 
 

มากท่ีสดุ 

3. 

 

 

 

 

 

2.67 

 

0.58 
 

ปานกลาง 

 

4.  

 

 

 

 

1.67 

 

0.58 น้อย 

5. 

 

 

 

 

 

2.33 

 

0.58 
น้อย 

6. 

 

 

 

 

1.33 

 

0.58 

 

น้อยท่ีสดุ 

7.   น้อย 
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2.33 0.58 

8. 

 

 

 

4.33 

 

0.58 
มาก 

9. 

 

 

 

 

1.67 

 

0.58 น้อยท่ีสดุ 

10. 

 

 

 

 

3.67 

 

0.58 มาก 

11. 

 

 

 

 

3 

 

0 ปานกลาง 

12. 

 

 

2.67 

 

1.50 
ปานกลาง 

13. 

 

 

2.33 

 

0.58 
น้อย 

14. 

 

 

 

 

3 

 

0 ปานกลาง 
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15. 

 

 

 

 

2.33 

 

0.58 ปานกลาง 

16. 

 

 

 

 

 

4 

 

0 
มาก 

17.  

 

2 

 

 

1 
 

น้อย 

18. 

 

 

 

 

 

4 

 

1 
มาก 

19. 

 

 

 

 

 

2 

 

1 
น้อย 
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20. 

 

 

 

 

 

2.67 

 

0.58  

ปานกลาง 

 

 

 ในการคํานวณคะแนนเฉล่ียและสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานมีระดบัความเหมาะสมและการแปล

ความหมายของคะแนนแบง่เป็น 5 ระดบั ดงันี ้

 5 หมายถึง ระดบัความคดิเหน็มากท่ีสดุ 

 4 หมายถึง ระดบัความคดิเหน็มาก 

 3 หมายถึง ระดบัความคดิเหน็ปานกลาง 

 2 หมายถึง ระดบัความคดิเห็นน้อย 

 1 หมายถึง ระดบัความคดิเห็นน้อยท่ีสดุ 

 การแปลความหมายคา่เฉล่ียนํา้หนกัคะแนนออกเป็น 5 ระดบัดงันี ้

  คา่เฉล่ีย 4.50 - 5.00 หมายถึงเหมาะสมมากท่ีสดุ 

  คา่เฉล่ีย 3.50 - 4.49 หมายถึงเหมาะสมมาก 

  คา่เฉล่ีย 2.50 - 3.49 หมายถึงเหมาะสมปานกลาง 

  คา่เฉล่ีย 1.50 - 2.49 หมายถึงเหมาะสมน้อย 

  คา่เฉล่ีย 1.10 - 1.49 หมายถึงเหมาะสมน้อยท่ีสดุ 

 

 ตอนท่ี 3 คาํถามปลายเปิดเพ่ือให้ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเหน็และ

ข้อเสนอแนะ 

 -   นา่จะมีการกําหนดขนาดของชิน้งานสําเร็จด้วยเพ่ือประกอบการตดัสินใจ 

 

 จากการวิเคราะห์ข้อมลูจากแบบสอบถามผู้ เช่ียวชาญครัง้ท่ี 2 เร่ืองความพงึพอใจของ ส่ือการ

เรียนรู้พยญัชนะไท ยสําหรับเดก็ พกิารทางสายตา  อาย ุ 5  -  7  ปี  โดยสรุปได้มีความพงึพอใจแบบท่ี  

1  แบบท่ี  8  แบบท่ี  10  แบบท่ี  16  และแบบท่ี  18  มีคะแนนมากท่ีสดุซึง่จากผลท่ีได้นีผู้้ วิจยัได้ทํา

การนําแบบร่าง 
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 ตอนท่ี  1  ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ตาราง  6  ข้อมลูลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม(ผู้ปกครอง) 

                             ข้อมูล                                             จาํนวน (คน)               ร้อย

ละ 

   1.  เพศของผู้ตอบแบบสอบถาม 

               ชาย                                                                                         8                            

26.67 

               หญิง                                                                                      22                            

73.33 

               รวม                                                                      30                      

100.00 

2.  อาย ุ

               21  -  30  ปี                                                                             2                             

06.67 

               31  -  40  ปี                                                                           21                             

70.00 

               41  -  50  ปี                                                                             4                             

13.33 

               51  -  60  ปี                                                                             3                             

10.00 

               มากกวา่  60  ปี                                                                        0                               0 

               รวม                                                                      30                           

100.00 

 3.  รายได้ตอ่เดือนของผู้ตอบแบบสอบถาม 

               น้อยกวา่ 10,000 บาท                                                               2                             

06.67 
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               10,001 – 20,000 บาท                                                              5                             

16.67 

               20,001 – 30,000 บาท                                                           20                              

66.67 

               30,001 – 40,000 บาท                                                              2                             

06.67 

               40,001  บาทขึน้ไป                                                                   1                             

03.32 

               รวม                                                                      30                      

100.00 

  

 

 

 

 

 ตอนท่ี  2  ความพงึพอใจท่ีมีต่อแบบร่างของส่ือการเรียนรู้พยัญชนะไทยสาํหรับเดก็

พกิารทางสายตา  อายุ  5  -  7  ปี   

 ตาราง  7  ความพงึพอใจท่ีมีตอ่แบบร่างของ ส่ือการเรียนรู้พยญัชนะไทยสําหรับเดก็ พกิาร

ทางสายตา  อาย ุ 5  -  7  ปี   

ความพงึพอใจท่ีมีต่อแบบร่างของส่ือการเรียนรู้

พยัญชนะไทย 

กลุ่มผู้บริโภค  30  คน 

N  =  30 ระดับความพงึ

พอใจ x̄ S.D. 

 1. 

 

 

 

 

 

4.20 

 

 

0.70 

 

มากท่ีสดุ 

2. 

 

 

 

3.27 

 

0.81 

 

ปานกลาง 
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3. 

 

 

 

 

3.23 

 

0.76 ปานกลาง 

4. 

 

 

 

 

3.50 

 

0.85 มาก 

5. 

 

 

 

 

 

3.43 

 

0.84 
ปานกลาง 

 

 ตอนท่ี 3 คาํถามปลายเปิดเพ่ือให้ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเหน็ และ

ข้อเสนอแนะ 

 -   ตดัสนิใจเลือกยาก 

 -   อยากเหน็ผลงานจริง  จะทําให้ตดัสนิเลือกได้ดีกวา่นี ้

 -   ต้องการให้เลน่ร่วมกบัผู้ อ่ืนได้ด้วย 

 จากการวิเคราะห์ข้อมลูจากแบบสอบถามผู้บริโภคครัง้ท่ี 2 เร่ืองความพงึพอใจของ ส่ือการ

เรียนรู้พยญัชนะไทยสําหรับเดก็ พกิารทางสายตา  อายุ  5  -  7  ปี  โดยสรุปได้มีความพงึพอใจแบบท่ี  

1  แบบท่ี  4  แบบท่ี   5  มีคะแนนมากท่ีสดุซึง่จากผลท่ีได้นีผู้้ วิจยัได้ทําการนําแบบร่างเพ่ือให้เดก็ได้

ทดลองเลน่ 

 จากผลประเมินความพงึพอใจพบวา่   ของเลน่ท่ีเดก็มีความสนใจมากท่ีสดุ  จากการทดลอง

กบัเดก็อาย ุ 5 – 7 ปี  โดยผลรวมจากคา่เฉล่ีย  คือ  แบบท่ี  1  ซึง่ผู้ เช่ียวชาญมีความสอดคล้องตรงกนั  

พร้อมทัง้ให้ข้อเสนอแนะในการพฒันาแบบและผลิตต้นแบบในขัน้ตอ่ไป 
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ภาพประกอบ  40  แบบร่างท่ีผลิตชิน้ท่ี  1 

 

 
ภาพประกอบ  41  แบบร่างท่ีผลิตชิน้ท่ี  2 

 
ภาพประกอบ  42  แบบร่างท่ีผลิตชิน้ท่ี  3 

 

ผลิตชิน้งานส่ือการเรียนรู้พยัญชนะไทยสาํหรับเดก็พกิารทางสายตา     

  ในการผลิต ส่ือการเรียนรู้พยญัชนะไทยสําหรับเดก็ พกิารทางสายตา  ผู้ วิจยัได้นําเอา

รูปแบบท่ีได้เลือกจากผู้ เช่ียวชาญ และผู้บริโภค มาพฒันา   และผลิตเป็น ส่ือการเรียนรู้พยญัชนะไทย

สําหรับเดก็พกิารทางสายตาต้นแบบจํานวน  1  ชิน้  โดยมีขัน้ตอนในการผลิตดงันี ้
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ภาพประกอบ  43  ต้นแบบท่ีจะนําไปผลิต 

 

 
 

       ภาพประกอบ  44  ต้นแบบส่ือการเรียนรู้พยญัชนะไทยสําหรับเดก็พกิารทางสายตา 

 

บทที่  5 

สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 
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 ในการศกึษาและพฒันาส่ือการเรียนรู้เร่ืองพยญัชนะไทย  สําหรับเดก็พกิารทางสายตา  อาย ุ 

5  -   7  ปี  ท่ีสง่เสริมความสมัพนัธ์ในครอบครัว  จดัทําขึน้เพ่ือศกึษาวิเคราะห์ ส่ือการเรียนรู้เร่ือง

พยญัชนะไทย  โดยมุง่เน้นการศกึษาในด้านรูปแบบ   เทคนิคการสร้างสรรค์   และวสัดท่ีุใช้ในการผลิต   

จํานวน  20  ชิน้  โดยเลือกจากรูปแบบท่ีเป็นท่ีนิยมมากท่ีสดุและรองลงมาตามลําดบั   จากนัน้นําผลท่ี

ได้จากการศกึษามาเป็นฐานข้อมลูในการออกแบบ   และพฒันา ส่ือการเรียนรู้เร่ืองพยญัชนะไทย   

สําหรับเดก็พกิารทางสายตา  ให้มีรูปแบบตรงตามความต้องการของผู้บริโภค  

 

 ความมุ่งหมายของวิจัย 

เพ่ือศกึษาส่ือกา รเรียนรู้ของเดก็ พกิารทางสายตา  และพฒันาส่ือการเรียนรู้เร่ืองพยญัชนะ

ไทย  สําหรับเดก็พกิารทางสายตา  อาย ุ 5  -  7  ปี  ท่ีสง่เสริมความสมัพนัธ์ในครอบครัว   

 

วิธีการดาํเนินการวิจัย  

 ในการศกึษาครัง้นี ้ผู้ วิจยัได้สร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลูเพ่ือปร ะกอบ

การศกึษา วิจยั โดยมีขัน้ตอนการสร้างเคร่ืองมือดงันี ้

1.   การสงัเกตการณ์  (Observation)  ผู้ วิจยัใช้การสงัเกตแบบมีสว่นร่วม (Participant  

Observation)  มีวตัถปุระสงค์เพ่ือสงัเกตวิธีการเรียนรู้พยญัชนะไทยของเดก็พกิารทางสาย  

2.   การสมัภาษณ์  (Interview)  ผู้ วิจยัดําเนนิการสร้างแบบสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญด้านการ

ออกแบบของเลน่  และผู้ เช่ียวชาญผลิตส่ือในโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพฯ  เพ่ือใช้ในการวิจยัเร่ือง

การออกแบบส่ือการเรียนรู้พยญัชนะไทยสําหรับเดก็ พกิารทางสายตา  อาย ุ 5  -  7  ปี  เพ่ือสง่เสริม

ความสมัพนัธ์ในครอบครัว  ในประเดน็ตามความมุง่หมายของการวิจยั  แบง่เป็น  2  ประเดน็  ดงันี ้ 

  ประเดน็ท่ี  1  การเรียนพยญัะชนะไทย  

  ประเดน็ท่ี  2  รูปแบบส่ือการเรียนรู้  

3.  แบบสอบถาม  (Questionnaire)  

  ผู้ วิจยัดําเนนิการสร้างแบบสอบถาม  จํานวน  2  ชดุ  คือ  แบบสอบถามความ

ต้องการส่ื อการเรียนรู้ของเดก็พกิารทางสายตา  ซึง่เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัความคดิเหน็ท่ีมีตอ่

รูปแบบส่ือการเรียนรู้ท่ีมีในโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพฯ  จากนัน้นําผลสรุปท่ีได้จากการสํารวจมา

ออกแบบส่ือการเรียนรู้  แล้วทําการคดัเลือกเพ่ือนํามาสร้างแบบสอบถามความคดิเหน็ตอ่รูปแบบการ

ออกแบบส่ือการรู้พยญัชะไทย  

  3.1  แบบสอบถามความต้องการด้านรูปแบบส่ือ การเรียนรู้พยญัชนะไทยสําหรับเดก็

พกิารทางสายตา  อาย ุ 5  -  7  ปี  เพ่ือสง่เสริมความสมัพนัธ์ในครอบครัว  แบง่ออกเป็น  3  ตอน ดงันี ้
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  ตอนท่ี   1  สอบถามข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลกัษณะ เป็นแบบ

สํารวจรายการ (Check List)  

  ตอนท่ี   2  สอบถามความคดิเหน็ด้านรูปแบบส่ือการเรียนรู้สําหรับเดก็พกิาร

ทางสายตา  เป็นแบบสอบถามแบบมาตราสว่นประมาณคา่  (Rating Scale)  โดยมีเกณฑ์  5  ระดบั  

ของลเิคอร์ท  (Likert Scale)  ดงันี ้

  5  หมายถึง  ระดบัความพงึพอใจมากท่ีสดุ 

  4  หมายถึง  ระดบัความพงึพอใจมาก 

  3  หมายถึง  ระดบัความพงึพอใจปานกลาง 

  2  หมายถึง  ระดบัความพงึพอใจน้อย 

  1  หมายถึง  ระดบัความพงึพอน้อยท่ีสดุ   

  ตอนท่ี   3  แบบสอบถามท่ีมีข้อคําถามปลายเปิด  (Open Ended Form)  เพ่ือให้

ผู้ตอบแบบสอบถาม แสดงความคดิเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ นอกเหนือจากท่ีได้กําหนดไว้ในตอนท่ี 2 

และตอนท่ี 3  

  3.2   แบบสอบถามความพงึพอใจในการใช้ส่ือ การเรียนรู้พยญัชนะไทยสําหรับเดก็

พกิารทางสายตา  สอบถามข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลกัษณะเป็นแบบสํารวจรายการ  

(Check List) 

 4.   แบบประเมิน (Assessment)  

  เป็นแบบประเมินต้นแบบ ส่ือการเรียนรู้พยญัชนะไทยสําหรับเดก็ พกิารทางสายตา  

อาย ุ 5  -  7  ปี  แบง่ออกเป็น 2 ตอนดงันี ้

  ตอนท่ี  1  การประเมินต้นแบบส่ือ การเรียนรู้พยญัชนะไทยสําหรับเดก็ พกิารทาง

สายตา  อาย ุ 5  -  7  ปี  เป็นแบบประเมิน ท่ีมีข้อคําถามปลายเปิด  (Open Ended Form) 

  ตอนท่ี   2  ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  ท่ีเก่ียวข้องกบัต้นแบบส่ือ การเรียนรู้พยญัชนะไทย

สําหรับเดก็พกิารทางสายตา  อาย ุ 5  -  7  ปี  ซึง่เป็นแบบประเมิน  ท่ีมีข้อคําถามปลายเปิด  (Open 

Ended Form) 

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

การวิจยัในครัง้นี ้ผู้ วิจยัได้ทําการสํารวจและเก็บรวบรวมข้อมลูในการศกึษา ดงันี ้

1.  ศกึษารวบรวมข้อมลูจากเอกสารวิชาการ  บทความงานวิจยั  ท่ีมีความเก่ียวข้องกบั

เดก็พกิารทางสายตาและงานออกแบบ  เชน่  ลกัษณะของเดก็พกิารทางสายตา  การศกึษาทกัษะใน
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ด้านภาษา  รวมถึงพฒันาการทางด้านรับรู้  เรียนรู้  ข องเดก็พกิารทางสายตา  รวมถึงศกึษาข้อมลู

เก่ียวกบัการออกแบบส่ือการเรียนพยญัชนะไทยสําหรับเดก็สายตา 

2.  การเก็บรวบรวมข้อมลูภาคสนาม  เป็นการรวบรวมข้อมลูจากการลงพืน้ท่ี   คือ  การ

สมัภาษณ์  การสงัเกต   การศกึษารูปแบบส่ือการเรียนรู้พยญัชนะไทย  ด้วยแบบสมัภาษณ์ 

แบบสอบถามและแบบประเมนิ  โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 2.1  การสงัเกต  (Observation)  เป็นการสงัเกตการณ์การเรียนรู้พยญัชนะไทยของ

เดก็พกิารทางสายตา 

 2.2  การสมัภาษณ์  (Interview)  เป็นการสมัภาษณ์บคุคลท่ีเก่ียวข้องด้านการ

ออกแบบและการผลิตส่ือการเรียนรู้ในโรงเรียนสอนคนตาบอด 

 2.3  การศกึษารูปแบบและการผลติส่ือการเรียนรู้พยญัชนะไทยสําหรับเดก็พกิารทาง

สายตา 

 2.4  การเก็บข้อมลูจากสอบถามจํานวน  2  ชดุ  ดงันี ้

  2.4.1  แบบสอบถามความต้องการความต้องการส่ือ การเรียนรู้พยญัชนะไทย

สําหรับเดก็พกิารทางสายตา   

 2.4.2  แบบสอบถามความพงึพอใจของผู้ปกค รอง แสดงความคดิเห็นตอ่

รูปแบบ ส่ือการเรียนรู้พยญัชนะไทยสําหรับเดก็ พกิารทางสายตา  อาย ุ 5  -   7  ปี  ท่ีสง่เสริม

ความสมัพนัธ์ในครอบครัว   

 2.5  การเก็บข้อมลูจากแบบประเมินการออกแบบต้นแบบส่ือ การเรียนรู้พยญัชนะ

ไทยสําหรับเดก็ พกิารทางสายตา  อาย ุ 5  -  7  ปี  โดยผู้ เ ช่ียวชาญด้านการออกแบบส่ือการเรียน

ต้นแบบส่ือการเรียนรู้พยญัชนะไทยสําหรับเดก็พกิารทางสายตา  แล้วนําข้อมลูมาใช้วิเคราะห์เพ่ือผลติ

ต้นแบบ 

สรุปผลการวิจัย 

 1. ผลการวิเคราะห์ข้อมลูจากการสมัภาษณ์ และการวิเคราะห์รูปแบบ การเลือกใช้วสัด ุและ

เทคนิคในการสร้างสรรค์ผลงานของ ส่ือการเรียนรู้พยญัชนะไทยสําหรับเดก็พกิารทางสายตาอาย ุ 5 - 7 

ปี จํานวน 20 ชิน้ โดยเลือกจากรูปแบบท่ีเป็นท่ีชอบมากท่ีสดุและรองลงมาตามลําดบั สามารถสรุปได้

ดงันี ้

  1.1  ด้านความสมัพนัธ์ในครอบครัว  การสร้างปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งกนั  จะมีลกัษณะดงันี ้

1)  การพึง่พาซึง่กนัและกนั  2)  การร่วมมือและการแขง่ขนั  3)  การขดัแย้งและการตอ่รอง  ซึง่กิจกรรม

ท่ีสามารถสง่เสริมความสมัพนัธ์ในครอบครัวสําหรับเดก็พกิารทางสายตา  คือการเลน่เกมโดยใช้ของ

เลน่ร่วมกนั  และมีการสนทนากนั  ชว่ยสง่เสริมพฒันาการด้านตา่งๆ  ทําให้เดก็ได้แสดงออกเพ่ือพฒันา
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ด้านร่างกาย  อารมณ์  สงัคม  และสตปัิญญา  รวมทัง้การพยายามปรับตวัให้เข้ากบัคน  ในสงัคม  ซึง่

การเลน่เป็นกิจกรรมท่ีก่อให้เกิดความสนกุสนานเพลิดเพลิน  ผอ่นคลายความตงึเครียด  และเป็นการ

พกัผอ่นไปในตวั  เป็นของเลน่ท่ีเปิดโอกาสให้เดก็พกิารทางสายตาได้ใช้ความสามารถอยา่ งเตม็

ศกัยภาพ  ชว่ยเสริมสร้างทกัษะในการใช้ประสาทสมัผสัท่ีเหลืออยูข่องเดก็พกิารทางสายตา  อนัได้แก่  

การได้ยิน  การสมัผสั  การดมกลิ่น  และการลิม้รส  รวมทัง้ชว่ยกระตุ้นการมองเห็นท่ีเหลืออยูข่องผู้ ท่ีมี

สายตาเลือนรางด้วย   

  1.2  ด้านรูปแบบส่ือการเรียนรู้พยญัชนะ ไทยสําหรับเดก็พกิารทางสายตา  คือ  เกม ส์  

เพราะ เป็นกิจกรรมซึง่มีกตกิาบงัคบัอยู ่ ซึง่ใช้เป็นวิธีประเมินความสําเร็จในการเลน่เกมของผู้ เลน่ได้  

อาจมีกฎกตกิาไมแ่นน่อน  และเป็นการแขง่ขนัหรือไมเ่ป็นการแขง่ขนัก็ได้   ซึง่ได้ กําหนดกตกิา  ซึง่

กตกิาในการเลน่มี  2  แบบ  คือ 1)  เกมส์ท่ีเลน่ครัง้ละ  2  คน  มีการแขง่ขนั  กําหนดผู้แพ้และผู้ชนะ

อยา่งชดัเจน  ซึง่อาจใช้เกม ส์ชนิดเดียวกบัท่ีเลน่  1  คนมาเลน่  แตกํ่าหนดให้มีการแขง่ขนั  โดยใช้

เง่ือนไข  เชน่  ทําได้รวดเร็วกวา่  หรือได้แต้มมมากกวา่เป็นผู้ชนะเป็นต้น  ทัง้นี ้ บางเกม ส์อาจไมมี่การ

แขง่ขนั  แตเ่ป็นการร่วมกนัทํากิจกรรมให้สําเร็จ   2)  เกมท่ีเลน่เป็นกลุม่  มีผู้ เลน่ครัง้ละมากกวา่  2  คน

ขึน้ไป  อาจมีการแพ้ชนะเป็นรายบคุคลหรือแพ้ชนะเป็นทีมก็ได้  ในการเลน่เกม ส์ประเภทนีอ้าจใช้ตวัผู้

เลน่เป็นสว่นประกอบของเกม ส์  หรือใช้ตวัของเลน่มาเลน่เป็น เกมส์ ซึง่เกมท่ีเลน่โดยมีของเลน่เป็น

อปุกรณ์  ผู้ เลน่จะเลน่ของเลน่ตามคําแนะนําในการเลน่และกตกิา  ซึง่จะสามารถประเมินผลสําเร็จของ

ผู้ เลน่ได้  อาจมีการแขง่ขนัหรือไมมี่ก็ได้  แตจ่ะต้องมีการประเมินผลสําเร็จของผู้ เลน่  ถ้าผู้ เลน่สามารถ

เลน่ได้ตามคําแนะนําในการเลน่  ถือวา่ประสบความสําเร็จ   

 

 

  1.3  ข้อจํากดัในการเลน่  สําหรับเดก็พกิารทางสายตา   เดก็พกิารทางสายตา ไมส่ามารถ

เลน่ในลกัษณะท่ีต้องการการมองเหน็  ทัง้ในการควบคมุบงัคบัหรือการได้รับความสนกุสนานด้วยการ

รับรู้จากการเห็นแล้ว  ยงัมีประเดน็ยอ่ยอ่ืนๆ  อนัเน่ืองมาจากข้อจํากดัในก ารมองเห็น  ดงันี ้ 1)  

ข้อจํากดัในการเลน่กบัเพ่ือน  ซึง่เดก็ท่ีตาบอดสนิทจะเสียเปรียบในการเลน่หรือทํากิจกรรมร่วมกบัเดก็ท่ี

มีสายตาเลือนรางและเดก็สายตาปกต ิ รวมทัง้การมองไมเ่หน็จะทําให้เดก็สายตาปกตรํิาคาญ  เบ่ือ

หนา่ยในการร่วมเลน่ด้วย  เดก็พกิารทางสายตามกัตกอยูใ่น ฐานะผู้ ฟัง  เม่ือผู้ อ่ืนท่ีสายตาปกตร่ิวมทํา

กิจกรรมกนั  เชน่  เม่ือเดก็ท่ีตาปกตเิลน่แขง่รถบงัคบักนั  เดก็พิการทางสายตาจะไมไ่ด้แขง่ขนัด้วย

เพราะรถท่ีบงัคบัมกัจะไปชนสิง่ตา่งๆ  จงึได้แตค่อยฟังเพ่ือนพากย์วา่เป็นอยา่งไร  เดก็ท่ีตาปกตสิว่น

ใหญ่มกัไมท่ราบวิธีการเลน่กั บเดก็พกิารทางสายตา  2)  ข้อจํากดัในการเลน่ของเลน่  ของเลน่

บางอยา่งตามท้องตลาดท่ีเดก็พกิารทางสายตาเลน่  อาจไมไ่ด้รับประโยชน์เทา่ทีควร  เดก็เพียง
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อยากจะมีเหมือนพ่ีน้องหรือเพ่ือนท่ีสายตาปกต ิ เชน่  รถบงัคบั  เกมกด  ซึง่เพียงแคก่ดเพ่ือฟังเสียง

เทา่นัน้  ทําให้ขาด จดุมุง่หมายในการเลน่  หากเป็นของเลน่ท่ีต้องการขว้างปาออกไป  เชน่  ลกูบอล  

จรวดกระดาษ  เป็นต้น  เดก็พกิารทางสายตาจะตดิตามของเลน่ท่ีไมมี่เสียงได้ยาก  เดก็พกิารทาง

สายตาเลือกเลน่ได้ไมเ่ตม็ท่ีนกั  เน่ืองจากมองไมเ่ห็น  ต้องมีผู้คอยดแูลความปลอดภยัขณะเลน่เป็น

พเิศษ  โดยเฉพาะการเลน่ในสนามเดก็เลน่  ซึง่อาจทําให้ถกูจํากดัในการเลน่บางอยา่งไป 

  1.4  เง่ือนไขสําหรับของเลน่เพ่ือเดก็พิการทางสายตา  ของเลน่ท่ีเหมาะสมสําหรับเดก็

พกิารทางสายตาควรมีเง่ือนไข  ดงันี ้ ของเลน่มีการกระตุ้นความสนใจของเดก็พกิารทางสายตาเป็น

พเิศษ  โดยเฉพาะด้ านเสียง  เน่ืองจากการได้ยินเป็นสิ่งเร้าท่ีรับรู้ได้จากระยะไกล  ของเลน่มีการใช้สิ่ง

อ่ืนชว่ยส่ือความหมาย  ทดแทนการใช้สายตาในการมองเหน็  เชน่  บง่บอกความแตกตา่งของบริเวณ

ตา่งๆ  ด้วยผวิสมัผสัท่ีแตกตา่งกนั  เป็นของเลน่ท่ีเปิดโอกาสให้เดก็พกิารทางสายตาได้ใช้

ความสา มารถอยา่งเตม็ศกัยภาพ  ชว่ยเสริมสร้างทกัษะในการใช้ประสาทสมัผสัท่ีเหลืออยูข่องเดก็

พกิารทางสายตา  อนัได้แก่  การได้ยิน  การสมัผสั  การดมกลิน่  และการลิม้รส  รวมทัง้ชว่ยกระตุ้นการ

มองเห็นท่ีเหลืออยูข่องผู้ ท่ีมีสายตาเลือนรางด้วย  เป็นของเลน่ท่ีให้ประโยชน์ตอ่เดก็ พกิารทางสายตาได้

อยา่งตรงจดุประสงค์ของการเลน่  ให้เดก็พกิารทางสายตาได้รับประโยชน์จากการเลน่เทียบเทา่กบัเดก็

สายตาปกตไิด้รับ  เป็นของเลน่ท่ีสามารถเลน่ร่วมกบัผู้ อ่ืนได้  สง่เสริมการมีปฏิสมัพนัธ์อนัดีกบัผู้ อ่ืนและ

ฝึกการอยูร่่วมกนัในสงัคม  เป็นของเลน่ท่ีมีสมัผสั ท่ีดี  สร้างความมัน่ใจในความปลอดภยัให้กบัเดก็  

เพราะประสบการณ์ท่ีไมน่า่ประทบัใจ  อาจสง่ผลให้เดก็ปิดโอกาสในการเรียนรู้ของตนเอง  

  1.5  ด้านวสัดแุละเทคนิคการสร้างสรรค์  สรุปได้วา่  ควร เป็นของเลน่มีเสียงและ

ผิวสมัผสัท่ีนา่สนใจจะชว่ยกระตุ้นประสาทสมัผสัได้ดี  รว มทัง้มีสีท่ีสวา่ง  สดใส  เพ่ือเหมาะตอ่เดก็ท่ีมี

สายตาเลือนรางด้วย  ซึง่การนําเสียงเป็นองค์ประกอบในการเลน่  จะชว่ยให้เดก็พกิารทางสายตารับรู้

ได้งา่ยและเร็วขึน้  อีกทัง้ยงัเป็นการชว่ยกระตุ้นการหดัฟังเสียง  ได้แก่  การแยกแยะเสียง  การหา

ทิศทางของเสียง  ซึง่เสียงท่ีจํานํามาใช้นีจ้ะสอดคล้องกบัการเรียนรู้พยญัชนะไทย  เพ่ือให้เดก็พกิารทาง

สายตาสามารถเช่ือมโยงสิง่ท่ีได้รับรู้เข้าด้วยกนัได้  ด้านผวิสมัผสั  การสมัผสัจะชว่ยให้เดก็เข้าใจ

รายละเอียดของสิง่ตา่งๆ  ผวิสมัผสัท่ีแตกตา่งกนับนพืน้ผวิสามสารถชว่ยส่ือถึงความหมายท่ีตา่งกนั ให้

เดก็รับรู้ได้  ด้านสี  สําหรับเดก็พกิารเลือนรางนัน้  เป็นสีท่ีมีความสวา่ง  เชน่  สีเหลือง  สีเขียว  สีส้ม  

จะชว่ยให้เดก็สงัเกตเห็นได้ง่าย  เทคนิคการสร้างสรรค์  เป็นของเลน่ท่ีฝึกกล้ามเนือ้มดัเล็ก  คือ  มือ  

เพ่ือเป็นการฝึกประสาทสมัผสัท่ีเหลืออยู ่ และเตรี ยมพร้อมในการเรียนเขียนและอา่นหนงัสือเบรลล์  

หรือท่ีเรียกวา่  Pre-braille  

 2. ผลจากการวิเคราะห์ข้อมลูจากแบบสอบถามเดก็พกิารทางสายตา ในเร่ืองรูปแบบของเลน่ 

พบวา่เดก็พกิารทางสายตา ชอบของเลน่ประเภท ตอ่ / หยอด รูปทรงท่ีชอบ รูปทรงเรขาคณิต 
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 3. ผลการประเมนิรูปแบบโดยผู้ เช่ียวชาญ ผู้ วิจยัพบวา่ การออกแบบส่ือการเรียนรู้พยญัชนะ

ไทยท่ีมีรูปแบบ รูปทรงท่ีมีความสอดคล้องกบัความต้องการของกลุม่เป้าหมายมีคา่การประเมนิมาก

ท่ีสดุ และการออกแบบให้มีรูปแบบ วสัดแุละเทคนิคการสร้างสรรค์ มีความปลอดภยั มีคา่ประเมิน รอง

เป็นอนัดบัท่ีสอง และการมีฟังชัน่การใช้งานท่ีเหมาะสมกบัพฤตกิรรมของผู้บริโภค ง่ายตอ่การใช้งานมี

คา่การประเมินเป็นอนัดบัท่ีสาม 

 4. ผลจากการตอบแบบสอบถามความพงึพอใจของผู้บริโภคท่ีมีตอ่ส่ือการเรียนรู้พยญัชนะ

ไทยท่ีผา่นการศกึษาและพฒันาตามประเดน็วตัถปุระสงค์ของงานวิจยัจํานวน 55 คน พบวา่ ผู้ บริโภคมี

ความพงึพอใจตอ่ของส่ือประเภทเลน่ในระดบัมาก และผู้บริโภคมีความต้องการส่ือการเรียนรู้ท่ีมีความ

หลากหลาย และตรงตามความต้องการ ดงันัน้จากผลจากการตอบแบบสอบถามความพงึพอใจของ

ผู้บริโภคท่ีมีตอ่ส่ือการเรียนรู้จงึเป็นไปตามสมมตุฐิานท่ีตัง้ไว้ คือ ผู้บริโภคมีความพงึพอใจตอ่รูปแบบส่ือ

การเรียนรู้พยญัชนะไทยสําหรับเดก็พิการทางสายตา  ซึง่ถกูสร้างสรรค์ผลงาน และพฒันารูปแบบส่ือ

การเรียนรู้เร่ืองพยญัชนะไทย สําหรับเดก็พกิารทางสายตา อาย ุ 5 - 7 ปี เพ่ือสง่เสริมความสมัพนัธ์ใน

ครอบครัว อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ 

 

 

 

อภปิรายผล  

 ในการศกึษาข้อมลูจากการสมัภาษณ์ และการวิเคราะห์รูปแบบ การเลือกใช้วสัดแุละเทคนิค

การสร้างสรรค์ผลงานของส่ือการเรียนรู้พยญัชนะไทยสําหรับเดก็พิการทางสายตา ในโรงเรียน มีเพียง

อกัษรเบรลล์เทา่นัน้  และในการเรียนอกัษรเบรลล์สําหรับเดก็ท่ีเร่ิมเรียน  เป็นการทอ่งจําและสมัผสั  ไม่

สามารถท่ีจะนกึถึงภาพประกอบตา่งๆได้ ถ้าไมไ่ด้รับการอธิบายอยา่งละเอียด หรือจากคนสายตาปกต ิ

โดยศกึษาจากพฤตกิรรมของผู้พกิารทางสายตาและการเรียนสอนของโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ 

ในระดบัชัน้อนบุาล เป็นกลุม่ตวัอยา่งในการออกแบบ  ซึง่หนงัสือเบรลล์ท่ีมีน้อยกวา่จํานวนของ

นกัเรียนทัง้โรงเรียน รวมทัง้ส่ือภาพนนูตา่งๆ และส่ือเสียงท่ีมีอยูอ่ยา่งจํากดั และต้องใช้อยา่งทะนถุนอม 

ทัง้นีส่ื้อท่ีนกัเรียนพิการทางสายตาใช้เพ่ือศกึษาเพิ่มเตมินัน้ สว่นใหญ่จะแยกกนัระหวา่งหนงัสืออกัษร

เบรลล์ ส่ือภาพนนู หรือแม้กระทัง่ส่ือเสียง ซึง่เวลาในการใช้ส่ือ ตา่งๆ ต้องใช้ทีละอยา่ง เพ่ือป้องกนั

นกัเรียนพิการทางสายตาสบัสน ส่ือสว่นใหญ่ของทางโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ จะเป็นเสียงสตัว์

แบบงา่ยๆ และสามารถทําขึน้เองได้ จากวสัดเุหลือใช้ ทัง้นีจ้ากการสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญได้มีความเหน็

วา่ส่ือการเรียนรู้พยญัชนะไทยสําหรับเดก็พิ การทางสายตาควรมีรูปแบบท่ีดงึดดูให้เดก็พกิารทาง
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สายตาเกิดความสนใจ โดยการศกึษาและพฒันาทัง้ทางด้านรูปแบบ การเลือกใช้วสัดแุละเทคนคิการ

สร้างสรรค์และฟังชัน่การใช้งานเพ่ือให้มีความสอดคล้องกบัความต้องการของเดก็พกิารทางสายตา 

 ซึง่ส่ือท่ีสร้างปฏิสมัพนัธ์คนในครอบครั ว  มีการพึง่พาซึง่กนัและกนั  ร่วมมือและการแขง่ขนั  

ขดัแย้งและการตอ่รอง  ซึง่กิจกรรมท่ีสามารถสง่เสริมความสมัพนัธ์ในครอบครัวสําหรับเดก็พิการทาง

สายตา  คือการเลน่เกมโดยใช้ของเลน่ร่วมกนั  และมีการสนทนากนั  ชว่ยสง่เสริมพฒันาการด้านตา่งๆ  

ทําให้เดก็ได้แสดงออกเพ่ือพฒัน าด้านร่างกาย  อารมณ์  สงัคม  และสตปัิญญา  รวมทัง้การพยายาม

ปรับตวัให้เข้ากบัคน  ในสงัคม  ซึง่การเลน่เป็นกิจกรรมท่ีก่อให้เกิดความสนกุสนานเพลิดเพลิน  ผอ่น

คลายความตงึเครียด  และเป็นการพกัผอ่นไปในตวั  เป็นของเลน่ท่ีเปิดโอกาสให้เดก็พกิารทางสายตา

ได้ใช้ความสามารถอยา่งเตม็ศกัยภาพ  ชว่ยเสริมสร้างทกัษะในการใช้ประสาทสมัผสัท่ีเหลืออยูข่องเดก็

พกิารทางสายตา  อนัได้แก่  การได้ยิน  การสมัผสั  การดมกลิน่  และการลิม้รส  รวมทัง้ชว่ยกระตุ้นการ

มองเห็นท่ีเหลืออยูข่องผู้ ท่ีมีสายตาเลือนรางด้วย  ด้านรูปแบบส่ือการเรียนรู้พยญัชนะไทยสํา หรับเดก็

พกิารทางสายตา  คือ  เกม  เป็นกิจกรรมซึง่มีกตกิาบงัคบัอยู ่ ซึง่ใช้เป็นวิธีประเมนิความสําเร็จในการ

เลน่เกมของผู้ เลน่ได้  อาจมีกฎกตกิาไมแ่นน่อน  และเป็นการแขง่ขนัหรือไมเ่ป็นการแขง่ขนัก็ได้ ซึง่ได้

กําหนดกตกิา  ซึง่กตกิาในการเลน่มี  2  แบบ  คือ เกมท่ีเลน่ครัง้ละ  2  คน  มีการแขง่ขนั  กําหนดผู้แพ้

และผู้ชนะอยา่งชดัเจน  ซึง่อาจใช้เกมชนิดเดียวกบัท่ีเลน่  1  คนมาเลน่  แตกํ่าหนดให้มีการแขง่ขนั  

โดยใช้เง่ือนไข  เชน่  ทําได้รวดเร็วกวา่  หรือได้แต้มมมากกวา่เป็นผู้ชนะเป็นต้น  ทัง้นี ้ บางเกมอาจไมมี่

การแขง่ขนั  แตเ่ป็นการร่วมกนัทํากิจกรรมให้สําเร็จ  เกมท่ีเลน่เป็นกลุม่  มีผู้ เลน่ครัง้ละมากกวา่  2  คน

ขึน้ไป  อาจมีการแพ้ชนะเป็นรายบคุคลหรือแพ้ชนะเป็นทีมก็ได้  ในการเลน่เกมประเภทนีอ้าจใช้ตวัผู้

เลน่เป็นสว่นประกอบของเกม  หรือใช้ตวัของเลน่มาเลน่เป็นเกม   ซึง่เกมท่ีเลน่โดยมีของเลน่เ ป็น

อปุกรณ์  ผู้ เลน่จะเลน่ของเลน่ตามคําแนะนําในการเลน่และกตกิา  ซึง่จะสามารถประเมินผลสําเร็จของ

ผู้ เลน่ได้  อาจมีการแขง่ขนัหรือไมมี่ก็ได้  แตจ่ะต้องมีการประเมินผลสําเร็จของผู้ เลน่  ถ้าผู้ เลน่สามารถ

เลน่ได้ตามคําแนะนําในการเลน่  ถือวา่ประสบความสําเร็จ  ด้านข้อจํากดัใน การเลน่  เดก็พกิารทาง

สายตาไมส่ามารถเลน่ในลกัษณะท่ีต้องการทกัษะการมองเหน็  ทัง้ในการควบคมุบงัคบัหรือการได้รับ

ความสนกุสนานด้วยการรับรู้จากการเห็นแล้ว  ข้อจํากดัในการเลน่กบัเพ่ือน  ซึง่เดก็ท่ีตาบอดสนิทจะ

เสียเปรียบในการเลน่หรือทํากิจกรรมร่วมกบัเดก็ท่ีมีสายตาเลือ นรางและเดก็สายตาปกต ิ รวมทัง้การ

มองไมเ่ห็นจะทําให้เดก็สายตาปกตรํิาคาญ  เบ่ือหนา่ยในการร่วมเลน่ด้วย  เดก็พกิารทางสายตามกัตก

อยูใ่นฐานะผู้ ฟัง  เม่ือผู้ อ่ืนท่ีสายตาปกตร่ิวมทํากิจกรรม   เดก็ท่ีตาปกตสิว่นใหญ่มกัไมท่ราบวิธีการเลน่

กบัเดก็พกิารทางสายตา     

 ข้อจํากดัในก ารเลน่ของเลน่  ของเลน่บางอยา่งตามท้องตลาดท่ีเดก็พกิารทางสายตาเลน่  

อาจไมไ่ด้รับประโยชน์เทา่ทีควร  เดก็เพียงอยากจะมีเหมือนพ่ีน้องหรือเพ่ือนท่ีสายตาปกต ิ เดก็พกิาร
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ทางสายตาจะตดิตามของเลน่ท่ีไมมี่เสียงได้ยาก  เดก็พกิารทางสายตาเลือกเลน่ได้ไมเ่ตม็ท่ีนกั  

เน่ืองจากมองไมเ่ห็น  ต้องมีผู้คอยดแูลความปลอดภยัขณะเลน่เป็นพิเศษ  โดยเฉพาะการเลน่ในสนาม

เดก็เลน่  ซึง่อาจทําให้ถกูจํากดัในการเลน่บางอยา่งไป   เง่ือนไขสําหรับของเลน่เพ่ือเดก็พิการทาง

สายตา  ของเลน่ท่ีเหมาะสมสําหรับเดก็พกิารทางสายตาควรมีเง่ือนไข  ดงันี ้ ของเลน่มีการกระตุ้ น

ความสนใจของเดก็พกิารทางสายตาเป็นพเิศษ  โดยเฉพาะด้านเสียง  เน่ืองจากการได้ยินเป็นสิง่เร้าท่ี

รับรู้ได้จากระยะไกล  ของเลน่มีการใช้สิ่งอ่ืนชว่ยส่ือความหมาย  ทดแทนการใช้สายตาในการมองเห็น  

เป็นของเลน่ท่ีเปิดโอกาสให้เดก็พกิารทางสายตาได้ใช้ความสามารถอยา่งเตม็ศกัยภาพ  ชว่ยเสริมสร้าง

ทกัษะในการใช้ประสาทสมัผสัท่ีเหลืออยูข่องเดก็พิการทางสายตา  อนัได้แก่  การได้ยิน  การสมัผสั  

การดมกลิ่น  และการลิม้รส  รวมทัง้ชว่ยกระตุ้นการมองเห็นท่ีเหลืออยูข่องผู้ ท่ีมีสายตาเลือนรางด้วย   

 ของเลน่ท่ีให้ประโยชน์ตอ่เดก็พกิารทางสายตาได้อย่ างตรงจดุประสงค์ของการเลน่  ให้เดก็

พกิารทางสายตาได้รับประโยชน์จากการเลน่เทียบเทา่กบัเดก็สายตาปกตไิด้รับ  เป็นของเลน่ท่ีสามารถ

เลน่ร่วมกบัผู้ อ่ืนได้  สง่เสริมการมีปฏิสมัพนัธ์อนัดีกบัผู้ อ่ืนและฝึกการอยูร่่วมกนัในสงัคม  เป็นของเลน่ท่ี

มีสมัผสัท่ีดี  สร้างความมั่นใจในความปลอดภยัให้กบัเดก็  เพราะประสบการณ์ท่ีไมน่า่ประทบัใจ  อาจ

สง่ผลให้เดก็ปิดโอกาสในการเรียนรู้ของตนเอง  ด้านวสัดแุละเทคนิคการสร้างสรรค์  เป็นของเลน่มีเสียง

และผิวสมัผสัท่ีนา่สนใจจะชว่ยกระตุ้นประสาทสมัผสัได้ดี  รวมทัง้มีสีท่ีสวา่ง  สดใส  เพ่ือเหมาะตอ่เด็ ก

ท่ีมีสายตาเลือนรางด้วย  ซึง่การนําเสียงเป็นองค์ประกอบในการเลน่  จะชว่ยให้เดก็พกิารทางสายตา

รับรู้ได้งา่ยและเร็วขึน้  อีกทัง้ยงัเป็นการชว่ยกระตุ้นการหดัฟังเสียง  ได้แก่  การแยกแยะเสียง  การหา

ทศิทางของเสียง  ซึง่เสียงท่ีจํานํามาใช้นีจ้ะสอดคล้องกบัการเรียนรู้พยญัชนะไทย  เพ่ือให้เดก็พิการทาง

สายตาสามารถเช่ือมโยงสิง่ท่ีได้รับรู้เข้าด้วยกนัได้  ด้านผวิสมัผสั  การสมัผสัจะชว่ยให้เดก็เข้าใจ

รายละเอียดของสิง่ตา่งๆ  ผวิสมัผสัท่ีแตกตา่งกนับนพืน้ผวิสามสารถชว่ยส่ือถึงความหมายท่ีตา่งกนัให้

เดก็รับรู้ได้  ด้านสี  สําหรับเดก็พกิา รเลือนรางนัน้  เป็นสีท่ีมีความสวา่ง  เชน่  สีเหลือง  สีเขียว  สีส้ม  

จะชว่ยให้เดก็สงัเกตเห็นได้ง่าย  เทคนิคการสร้างสรรค์  เป็นของเลน่ท่ีฝึกกล้ามเนือ้มดัเล็ก  คือ  มือ  

เพ่ือเป็นการฝึกประสาทสมัผสัท่ีเหลืออยู ่ และเตรียมพร้อมในการเรียนเขียนและอา่นหนงัสือเบรล ล์  

หรือท่ีเรียกวา่  Pre-braille   

 จากการสรุปข้อมลูจากแบบสอบถามเดก็พกิารทางสายตา ในเร่ืองรูปแบบของเลน่ พบวา่เดก็

พกิารทางสายตา อาย ุ 5 – 7 ปี จํานวน 15 คนจากทัง้หมด 55 คน ชอบรูปแบบของเลน่ประเภท ตอ่ / 

หยอด และ 20 คนจากทัง้หมด 55 คน ชอบรูปทรงเรขาคณิต  จากข้อมูลดงักลา่วข้างต้นผู้ วิจยัได้นําผล

จากการศกึษาและวิเคราะห์ข้อมลู มาใช้เป็นข้อมลูประกอบในการออกแบบ ทัง้นีเ้พ่ือให้ได้แบบร่างของ

ส่ือการเรียนรู้พยญัชนะไทยท่ีมีรูปแบบท่ีสอดคล้องกบัความต้องการของผู้บริโภคจํานวนทัง้สิน้ 20 แบบ 

สามารถนํามาเป็นแนวทางในการออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑ์เพ่ือให้มีรูปแบบ สีสนั มีคณุภาพ และ
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มาตรฐานท่ีตรงตามความต้องการของผู้บริโภคตอ่ไป   เพ่ือคดัให้เหลือรูปแบบท่ีมีความพงึพอใจสงูสดุ

จํานวน 3 แบบมาเขียนแบบเสมือนจริง   และเพิ่มเตมิรายละเอียดทัง้ในด้านวสัด ุอปุกรณ์ตา่งๆ ให้มี

ความสวยงามชดัเจนมากขึน้เพ่ือนําสง่ใ ห้ผู้ เช่ียวชาญทําการเลือกแบบเพ่ือผลิตชิน้งานจริงตอ่ไป  โดย

จากการประเมนิรูปแบบโดยผู้ เช่ียวชาญ พบวา่ การออกแบบส่ือการเรียนรู้พยญัชนะไทยท่ีมีรูปแบบ 

รูปทรงท่ีมีความสอดคล้องกบัความต้องการของกลุม่เป้าหมายมีคา่การประเมนิมากท่ีสดุ และการ

ออกแบบให้มีรูปแบบ วสัดแุละเท คนิคการสร้างสรรค์ มีความปลอดภยั มีคา่ประเมิน รองเป็นอนัดบัท่ี

สอง และการมีฟังชัน่การใช้งานท่ีเหมาะสมกบัพฤตกิรรมของผู้บริโภค งา่ยตอ่การใช้งานมีคา่การ

ประเมนิเป็นอนัดบัท่ีสาม โดยผู้ เช่ียวชาญได้ทําการเลือกส่ือการเรียนรู้พยญัชนะ เพ่ือนํามาผลติชิน้งาน

จริงจํานวน 1 รูปแบบจากนัน้จงึเข้าสูก่ระบวนการการผลิตต้นแบบส่ือการเรียนรู้พยญัชนะไทยสําหรับ

เดก็พกิารทางสายตาอาย ุ 5 - 7 ปี และดําเนินการสร้างแบบสอบถามความคดิเห็นของผู้บริโภคตอ่

ผลติภณัฑ์ ต้นแบบส่ือการเรียนรู้พยญัชนะไทยสําหรับเดก็พกิารทางสายตาท่ีได้จากการวิจยัในครัง้นี ้

จํานวน 55 คน โดยจากการประเมนิ พบวา่กลุม่ผู้บริโภคมีความพงึพอใจตอ่ส่ือการเรียนรู้พยญัชนะไทย

สําหรับเดก็พกิารทางสายตา ทัง้ในด้านรูปแบบในการใช้งานท่ีหลากหลาย มีความแปลกใหม ่การ

เลือกใช้วสัดปุระกอบท่ีมีความเหมาะสมตอ่การใช้งาน มีความสอดคล้องกบัความต้องการของกลุม่

ผู้บริโภค 

 

ข้อเสนอแนะทั่วไป 

 1. ในการออกแบบ ส่ือการเรียนรู้พยญัชนะ นัน้  สามารถใช้วสัดอ่ืุนๆ  เชน่  หนงั  ผ้า ไม้หรือ

วสัดุอ่ืนๆ เพราะนอกจากจะสร้างความแปลกใหมใ่ห้กบั เดก็พกิารทางสายตา แล้ว  ยงัสามารถชว่ยใน

การสร้างรูปแบบใหม่ๆ   เพ่ือเดก็พกิารทางสายตาเกิดความสนใจมากขึน้อีกด้วย 

 2.  การออกแบบต้องคํานงึถึงความปลอดภยัของเดก็เป็นหลกั  โดยจําเป็นต้องศกึษาข้อมลู

มาตรฐานอตุสาหกรรมของเลน่  กระทรวงอตุสาหกรรม 

 

ข้อเสนอแนะในงานวิจัยครัง้ต่อไป 

 1.  ควรทําการศกึษาและพฒันาส่ือการเรียนรู้ด้านอ่ืนๆ  สําหรับเดก็พิการแตล่ะประเภท  เพ่ือ

จะได้นําผลการวิจยัทําการศกึษาและเปรียบเทียบซึง่จะเป็นประโยชน์ตอ่การพฒันาส่ือการเรียนรู้ท่ีมีคา่  

และมีประโยชน์ตอ่ไป 

   



บทที่ 2 

เอกสารและงานวจิัยที่เก่ียวข้อง 

  

ในการ ศกึษา ครัง้นี ้ผู้ วิจยัได้ศกึษางาน ศกึษาข้อมลูจากเอกสาร แนวคดิ ทฤษฎี ตลอดจน

รายงานการการวิจยัท่ีเก่ียวข้อง  และได้ศกึษาข้อมลูจากส่ือแหลง่ข้อมลูตา่ง ๆ ท่ีทําให้เกิดการเรียนรู้ได้

อยา่งเข้าใจ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการกํา หนดกรอบและประเดน็ในการออกแบบ ส่ือการเรียนรู้เร่ือง

พยญัชนะไทย  สําหรับเดก็พกิารทางสายตา  อาย ุ 5-7  ปี เพ่ือสง่เสริมความสมัพนัธ์ในครอบครัว  โดย

นําเสนอตามหวัข้อตอ่ไปนี ้

1. ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัผู้พกิารทางสายตา  

 1.1  ความหมายและสาเหตขุองเดก็พกิารทางสายตา   

  1.2  พฒันาการของเดก็พกิารทางสายตา   

  1.3  ลกัษณะทางจติวิทยาของเดก็พิการทางสายตา 

        1.4  การดแูลเดก็ท่ีพกิารทางสายตา   

  1.5  การเรียนรู้ของผู้พกิารทางสายตา 

  1.6  ปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคม 

  1.7  การเลน่ของเดก็ตาบอด 

 2.  ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ  

 2.1  ประวตัคิวามเป็นมา 

 2.2  การเรียนการสอนเดก็พกิารทางสายตา 

3. ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัส่ืออกัษรเบรลล์สําหรับผู้พกิารทางสายตา  

 3.1  ประวตัิอกัษรเบรลล์ 

 3.2  วิวฒันาการอกัษรเบรลล์ภาษาไทย 

 3.3  วิธีการอา่นอกัษรเบรลล์ 

4. ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัส่ือเฉพาะสําหรับเดก็พกิารทางสายตา 

 4.1  ประเภทของส่ือ 

 4.2  ลกัษณะท่ีดีของส่ือสําหรับเดก็พกิารทางสายตา  

 4.3  ส่ือท่ีใช้ในการเรียนการสอนเดก็พกิารทางสายตา 

5. ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบักรรมวิธีในการผลิตส่ือสําหรับผู้พิการทางสายตา   

 5.1  การผลิตส่ือ 

 5.2  การผลิตเอกสารเบรลล์ 
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 5.3  การผลิตหนงัสือเบรลล์ 

 5.4  การผลิตแผนผงันนู 

 5.5  การผลติภาพนนู 

 5.6  การจดัทําส่ือสําหรับเดก็พกิารทางสายตา 

   6.  แนวคดิการออกแบบภาพสมัผสั 

   7.  แนวคดิการออกแบบเพ่ือมวลชน 

  8.  ทฤษฎีการผลติส่ือ    

  9.  ทฤษฎีการเปิดรับ 

10. ทฤษฎีความสมัพนัธ์ในครอบครัว 

 11. ทฤษฏีความสมัพนัธ์เชงิสญัลกัษณ์ของครอบครัว 

 12. ทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความพงึพอใจ 

 13. การวดัความพงึพอใจ 

 14. ทฤษฎีการออกแบบส่ือการเรียนรู้ 

 14.1  การออกแบบส่ือการเรียนรู้ 

 14.2  การจดัประสบการณ์การเรียนรู้กบัส่ือการเรียนรู้ 

 14.3  ประสบการณ์การเรียนรู้กบัการจําแนกส่ือการเรียนรู้   

 14.4  การจําแนกส่ือการเรียนรู้  

งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 

1.  ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับผู้พกิารทางสายตา  
1.1  ความหมายและสาเหตุของเดก็พกิารทางสายตา   

 ผดงุ  อารยะวิญ� ู(ม.ป.ป.) ได้ให้ความหมายวา่ เดก็พกิารทางสายตา หมายถึง เดก็ตา

บอด หรือตาบอดบางสว่น  กลา่วคือ  

เดก็ตาบอด  (blind) หมายถึง เดก็ท่ีมีสายตาเหลืออยูน้่อยมาก  หรือไมมี่เลยแม้จะได้รับการ

แก้ไขแล้ว  จงึไมส่ามารถใช้สายตาในการเรียนหนงัสือได้และเป็นผู้ ท่ีมีสายตาภายหลงัการแก้ไขแล้วอยู่

ในระหวา่ง 20/200     

เดก็ตาบอดบางสว่น  (partially blind) หมายถึง เดก็ท่ีมีสายตาบกพร่องแตภ่ายหลงัจากการ

แก้ไขแล้วสามารถมองเห็นได้บ้าง จงึสามารถใช้สายตาในการเรียนหนงัสือได้บ้าง เป็นผู้ ท่ีมีสายตา 

ภายหลงัการแก้ไขอยูร่ะหวา่ง 20/7 
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ลานสายตา  (Visaul  field) หมายถึง  บริเวณท่ีสายตาสามารถมองเห็น คนปกตมิองเห็นได้

ในชว่ง  180  องศา  ดงันัน้ลานสายตาของคนปกต ิ คือ 180  องศา 

คําวา่ “ลานสายตา ” หมายถึงความกว้างของการมองเหน็ ซึง่บคุคลทัว่ไป  จะมีลานสายตา  

อยูใ่นระดบัประมาณ 180  องศา สว่นบุคคลท่ีมีความบกพร่องทางการเหน็ จะมีลานสายตาแคบกวา่ 

30 องศา ไปจนถึง  20  องศา 

ตวัเลข  20/200 และ  20/70 คือ ตวัเลขท่ีได้จากการวดัสายตาโดยใช้  Snellen chart  ซึง่

หมายถึง  การบอกระยะของการมองเห็นตวัพิมพ์มาตรฐานเป็นฟตุ  

20/200 หมายถึง คนท่ีมีความบกพร่องทางการเห็นมองเห็นวตัถไุด้ในระยะ 20 ฟตุ  ในขณะท่ี

คนสายตามปกตจิะเห็นจะมองเห็นวตัถไุด้ในระยะ  200  ฟตุ  

20/70  หมายถึง  คนท่ีมีความบกพร่องทางการเห็นมองเห็นวตัถไุด้ในระยะ 20 ฟตุ สว่นคน

สายตาปกตจิะมองเห็นวตัถไุด้ในระยะ  70  ฟตุ  

ผู้พกิารพกิารทางสายตา ตามคํานิยามของ พระราชบญัญตัฟืิน้ฟสูมรรถภาพคนพิการ  พ .ศ.  

2534 จะวดัระดบัการมองเห็นตามระยะทางเม่ือเปรียบเทียบกบัคนปกต ิ แตใ่น แง่ของการศกึษาคนท่ี

พกิารทางสายตา จะเน้นถึงความสามารถในการเรียนการสอนเป็นหลกัจากคู่ มือการจดัการเรียนร่วม  

(ผดงุ  อารยะวิญ�.ู  2529: 4)  ได้นิยามศพัท์ทางการศกึษาพเิศษ  ดงันี ้  

  - เดก็ตาบอด หมายถึง เดก็ท่ีมองเห็นหรืออาจจะมองเห็นได้ไมม่ากนกั ไมส่ามารถใช้

สายตาข้างท่ีดีท่ีสดุ  หลงัจากการปรับสภาพแล้วให้เป็นประโยชน์ในการเรียนการสอนได้ การเรียนการ

สอนสําหรับเดก็เหลา่นีต้้องเป็นวิธีท่ีไมอ่าศยัสายตาเป็นหลกั 

  - เดก็ตาบอ ดบางสว่นหรือเดก็ท่ีมองเห็นเลือนร าง หมายถึง  เดก็ท่ีมี ความบกพร่อง

ทางการมองเหน็สายตา สามารถมองเหน็บ้าง แตไ่มเ่ทา่กบัเดก็ปกต ิมีปัญหาการเรียนรู้ด้วยวิธีการ

เรียนการสอนท่ีใช้กบัเดก็ปกต ิ ฉะนัน้เดก็เหลา่นีต้้องการอปุกรณ์หรือเคร่ืองมือพเิศษบางอยา่งท่ีชว่ยให้

เดก็สามารถใช้สายตาได้ดีขึน้ 

  อยา่งไรก็ตามกาวินจิฉยัวา่บคุคลใดเข้าขา่ยความพกิารทางการเหน็หรือไมน่ัน้   

กฎกระทรวงระบวุา่จะต้องให้ผู้ประกอบอาชีพเวชกรรม คือแพทย์ท่ีสงักดัโรงพยาบาลของกระทรวง 

ทบวง กรม หรือโรงพยาบาลรัฐวิสาหกิจ  และโรงพยาบาลอ่ืนๆ ท่ีกระทรวงสาธารณสขุประกาศให้เป็น  

ผู้ วินจิฉยัความพกิารพร้อมออกเอกสารรับรองความพกิาร ตามแบบท่ีแนบท้ายกฎกระทรวง   

(กระทรวงศกึษาธิการ.  2541:  3-4) 
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   1.1.1  สาเหตขุองความพกิารทางสายตา   

                     1.1.1.1 กรรมพนัธุ์ (heredity) เป็นโรคท่ีสืบทอดจาก บดิา มารดา ปู่  ยา่ ตา  ยาย  

มกัจะเป็นโรคท่ีป้องกนัไมไ่ด้ เชน่ โรคต้อกระจกชนิดเป็นมาแตกํ่าเนิด โรคตาเส่ือม (retinal  pigmentosa)  

ประสาทตาเส่ือม  (opticatrophy)  

                  1.1.1.2 บดิา มารดา เป็นโรคบางอยา่ง ซึง่สามารถถ่ายทอดไปยงัเดก็ ทําให้เดก็

เกิดมามีตาไม ่ สมประกอบ  อนัอาจเกิดมาจากความผดิปกตขิองโครโมโซม  

                สาเหตกุ่อนคลอด เกิดขึน้ขณะท่ีมารดาตัง้ครรภ์ โดยเฉพาะ 3 เดือนแรก  ขณะ

ตัง้ครรภ์มารดา  มีอาการ  ดงันี ้ 

                - เป็นหดัเยอรมนั  มีผลตอ่ลกูตาของเดก็  เชน่  ตาเลก็กวา่ปกต ิ  ตาฝ่อ  

ไมมี่ลกูตา  

              - เป็นโรคเก่ียวกบัเชือ้ราในเลือด ทําให้เส้นประสาทตาของเดก็เกิดอาการ

อกัเสบ  มีผลทําให้เดก็มองไมเ่ห็ นเม่ือคลอดออกมา  ประสาทตาอกัเสบมีผลทําให้เดก็มองไมเ่ห็นเม่ือ

คลอดออกมา  

               - การคลอดก่อนกําหนด  มกัมีนํา้หนกัน้อย  ตวัเหลือง  ต้องเข้าตู้อบ  เม่ือ

ต้องอยูใ่นตู้อบนานมีผลทําให้เดก็ตาบอดได้  

            สาเหตขุณะคลอด 

               - การอกัเสบทางชอ่งคลอดของมารดา ท่ีเกิดจากการตดิเชือ้ เชน่  หนอง

ในเชือ้รา  เชือ้เริม  

              -  ได้รับบาดเจบ็จากการใช้เคร่ืองมือขณะแพทย์ทําการคลอด  

            สาเหตหุลงัคลอด 

               -  ได้รับอบุตัเิหตจุากวตัถหุรือสิง่ของ เชน่ ลกูดอก มีด ดนิสอ วตัถรุะเบดิ  

              -  ขาดสารอาหารหรือวิตามินเอ  

 ลกัษณะพฤตกิรรมทัว่ไปของเดก็พกิารทางสายตา    

  เดก็ท่ีพกิารทางสายตานัน้ โดยทัว่ไปจะมีพฤตกิรรมบางอยา่งท่ีผู้ปกครองและผู้ ท่ีเลีย้งดู

จะสามารถสงัเกตเหน็ได้ไมม่ากนกั สําหรับเดก็ตาบอดสนทิจะสงัเกตเหน็งา่ยโดยมองท่ีตาก็พบวา่เดก็

คนนัน้เป็นเดก็ตาบอดสนิท แตถ้่าเป็นตาบอดตาใสเราอาจจะใช้วิธีการทดสอบอ่ืนด้วย   เชน่  อาจจะให้

เดก็อา่นหนงัสือให้ฟัง  เม่ือเดก็มองไมเ่ห็นก็ไมส่ามารถจะอา่นได้  อยา่งไรก็ดีเดก็ท่ีมีปัญหาท่ีควรจะ

สงัเกตนัน้ไมใ่ชเ่ดก็ตาบอดสนทิแตเ่ป็นเดก็ตาบอดเป็นบางสว่นท่ีเรียกวา่  เด็กเห็นเลือนรางหรือเดก็ท่ีมี

ปัญหาทางสายตาอ่ืน ๆ ซึง่ครูจะทราบได้ก็ต้องอาศยัการสงัเกตท่ีดวงตาและพฤตกิรรมในการมองของ

เดก็ 
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 1.2  พัฒนาการเดก็พกิารทางสายตา   

  นิตยา คชภกัดี (2536: 22) กลา่ววา่พฒันาการ หมายถึง กระบวนการเปล่ียนแปลงด้าน

คณุภาพหรือประสิทธิภาพของการทํา หน้าท่ีตา่งๆ ของบคุคล  ทําให้เพิม่ความสามารถของบคุคลให้

หน้าท่ีตา่งๆ  ได้อยา่งมีประสิทธิภาพสงูขึน้   และทําสิ่งท่ียากและซบัซ้อนขึน้ได้  ตลอดจนการเพิม่ทกัษะ

ใหมแ่ละความสามารถในการปรับตวัในภาวะใหมข่องบคุคลนัน้ 

  สชุา จนัทร์เอม (2540: 40) ให้ความหมายของพฒันาการวา่ หมายถึง การเปล่ียนแปลง

ทัง้ในด้านโครงร่างและแบบแผนอินทรีย์ทกุสว่น  การเปล่ียนแปลงนีจ้ะก้าวหน้าไปเร่ือยๆ เป็นขัน้ๆ  จาก

ระยะหนึง่ไปสูอี่กระยะหนึง่ ทําให้เดก็มีลกัษณะและความสามารถใหม่ๆ  เกิดขึน้  ซึง่ผลทําให้เจริญด้าว

หน้าย่ิงขึน้ตามลําดบัทัง้ทางด้านร่างกาย  สตปัิญญา  อารมณ์และสงัคม  

  กลา่วโดยสรุป พฒันาการ หมายถึง ลกัษณะการเปล่ียนแปลงจากชว่งอายหุนึง่ไปสูช่ว่ง

อายหุนึง่ของมนษุย์  ซึง่เป็นการเปล่ียนแปลงอยา่งมีระบบแบบแผน  มีลําดบัขัน้ตอน  และเป็นไปอยา่ง

ตอ่เน่ือง ทัง้ทางด้านร่างกาย สตปัิญญา  อารมณ์และสงัคม  ซึง่พฒันาการแตล่ะชว่งอายมีุความสําคญั

แก่ชีวิต  เพราะเป็นรากฐานของบคุคลเม่ือเจริญเตบิโตขึน้ตามเวลาท่ีผา่นมา 

  1.2.1  พฒันาการของเดก็ทัว่ไป  อายแุรกเกิด  –  6  ปี 

  พฒันาการด้านตา่งๆ  ของเดก็จะปรากฏเป็นพฤตกิรรม  4  ด้าน  ดงันี ้

   1.2.1.1 พฤตกิรรมการเคล่ือนไหว (Motor Behavior) ครอบคลมุการบงัคบั

อวยัวะตา่งๆ ของร่างกาย และความสมัพนัธ์ด้านการเคล่ือนไหวทัง้หมดท่ีเก่ียวกบัการทรงตวั การนัง่   

คลาน  ยืน  เดนิ  ซึง่เป็นการเคล่ือนไหวของกล้ามเนือ้มดัใหญ่  (Gross  Motor) 

   1.2.1.2 พฤตกิรรมการปรับตวั  (Adaptive Behavior) ครอบคลมุการเช่ือ มโยง

ของการใช้มือและสายตา  การถือวตัถ ุการวาดภาพ  ซึง่เป็นการเคล่ือนไหวของกล้ามเนือ้มดัเล็ก   (Fine  

Motor)  และรวมถึงความคดิและการแก้ปัญหาในการปฏิบตั ิ หรือสตปัิญญา 

   1.2.1.3 พฤตกิรรมด้านภาษา (Language  Behavior) ครอบคลมุด้านการตดิ

ส่ือสาร  การแสดงออกทางใบหน้า  การรออกเสียง  การใช้ภาษาส่ือสารความเข้าใจกบัผู้ อ่ืน 

   1.2.1.4 พฤตกิรรมด้านนิสยัสว่นบคุคลและสงัคม (Personal social  Behavior)  

ครอบคลมุการตอบสนองตอ่บคุคลอ่ืน  ด้านวฒันธรรมทางสงัคม  เชน่ การฝึกการขบัถ่าย  การเลน่ การ

ชว่ยเหลือตนเอง  (Self  Help) 

  1.2.2   พฒันาการของเดก็ตาบอด  อายแุรกเกิด  –  6  ปี 

   จากการศกึษาเบือ้งต้นพบวา่  ไมมี่การจดัทําหรือระบชุดัเจนวา่เดก็พกิารทางการ

เหน็จะต้องมีลกัษณะพฤตกิรรมอยา่งไรบ้างในชว่งวยัตา่งๆ  โดยตรง  
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  1.2.2.1 พฒันาการด้านร่างกายและการเ คล่ือนไหวของเดก็ พกิารทางสายตา  

จากการศกึษาของ Warren and Kocon  (พิมพ์พรรณ วรชตุนิธร. 2542: 64) พบวา่คนท่ีมีสายตาเลือนราง

และคนท่ีสญูเสียตาภายหลงัมีความคบัข้องใจมากในการสญูเสียการเห็นและขาดแรงกระตุ้นในการฝึก

ทกัษะการเคล่ือนไหว 

ผู้ เช่ียวชาญด้านความคุ้นเคยกบัสภาพแวดล้อม และการเคล่ือนไหว เดก็ พกิารทางสายตาทกุ

คนตัง้แตแ่รกเกิดจนถึง 5 ปี ควรได้รับการฝึกการเตรียมทกัษะก่อนการใช้ไม้เท้า   (Pre-cane)  ซึง่หมาย

รวมถึงทกัษะการเดนิกบัผู้ นําทาง  การใช้เทคนคิการการป้องกนัตนเอง ทกัษะการรวบรวมข้อมลูตา่งๆ 

ก่อนท่ีจะเร่ิมใช้ไม้เท้าในเดก็เล็ก 

  1.2.3  พฒันาการด้านสตปัิญญาของเดก็พกิารทางสายตา 

    Samuel P.Hayes เป็นผู้บกุเบกิการใช้ข้อทดสอบระดบัสตปัิญญากบัคน พกิารทาง

สายตา เขาใช้ข้อสอบสว่นของภาคภาษาจากข้อทดสอบระดบัสตปัิญญา Stanford-Binet ไปทดสอบคน

พกิารทางสายตา  เพราะข้อทดสอบภาคภาษาไมทํ่าให้ผู้พกิารทางการเหน็เสียเปรียบในการทําข้อสอ บ

ท่ีต้องใช้สายตา ตอ่มาได้มีการเผยแพร่และเน้นถึงความสําคญัของการทดสอบสตปัิญญาในด้าน

เก่ียวกบัระยะและการแตะต้องสมัผสั  เพราะความสามารถเรียนรู้การเดนิทางในท่ีตา่งๆ ได้รวมทัง้

สามารถเรียนอา่นอกัษรเบรลล์ได้ดี จากการศกึษาระดบัสตปัิญญาของคนพกิารทางการเหน็พบวา่ 

   1.2.3.1 ความบกพร่องทางสายตาไมใ่ชส่าเหตขุองระดบัสตปัิญญาต่ํา 

   1.2.3.2 ระดบัสตปัิญญาของคนพกิารทางสายตาเฉล่ียใกล้เคียงกบัคนทัว่ไป 

   1.2.3.3 คนพกิารทางสายตา ตัง้แตกํ่าเนิดและวยัทารก  มกัมีระดบัสตปัิญญา

ต่ํากวา่คนพกิารทางสายตาภายหลงัเม่ือโตขึน้ 

   1.2.3.4 เดก็ท่ี พิการทางสายต าเน่ืองจากเนือ้งอกในตา  (Retinoblastoma)  

เนือ้งอก  นีอ้าจจะมีตัง้แตเ่กิดหรืออาจพบเม่ือเดก็อาย ุ 6  ปี  จะมีระดบัสตปัิญญาสงู 

   1.2.3.5 เดก็ พกิารทางสายตา เน่ืองจากพฒันาการทางสายตาไมส่มบรูณ์  

สมองบางสว่นไมพ่ฒันาตัง้แตกํ่าเนิด (Cngenaital  Anophthalmos) จะเป็นเดก็ปัญญาออ่น 

  1.2.4   พฒันาการด้านภาษาของเดก็พกิารทางสายตา   

     เดก็พกิารทางสายตา มีความสามารถในการเ ข้าใจและใช้ภาษาไมแ่ตกตา่งจาก

เดก็ทัว่ไป ซึง่มีการศกึษามากมายโดยการทําข้อทดสอบระดบัสตปัิญญาโดยการพดู   ผลก็คือเดก็พกิาร

ทางสายตา สามารถทําได้ไมแ่ตกตา่ง จากเดก็ทัว่ไป และมีการแสดงถึงการเปรียบเทียบของ 2 กลุม่คือ  

กลุม่เดก็พกิารทางการเหน็และเดก็ทัว่ไป  ไมมี่ความแตกตา่งในทกุๆ หวัข้อท่ีเก่ียวกบัด้านภาษา 

เน่ืองจากการเรียนทางภาษาใช้การฟังมากกวา่ใช้การรับรู้ทางสายตา  ดงันัน้เดก็พกิารทางสายตายงัคง

รับฟังภาษาได้และยั งอาจมีแรงจงูใจให้มีการใช้ภาษาได้มากกวา่เดก็ทัว่ไ ป  และยงักลา่ว ถึงลกัษณะ

การพดูของคนพกิารทางสายตาดงันี ้
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   1.2.4.1 ระดบัเสียงการพดูของคน พกิารทางสายต จะราบเรียบ ไมค่อ่ยมีสงูต่ํา

มากนกั 

   1.2.4.2 คนพกิารทางสายตา  ไมเ่ปล่ียนระดบัเสียง  (หนกั-เบา) 

   1.2.4.3 คนพกิา รทางสายตา มกัพดูเสียงดงั   เพราะเขาไมรู้่วา่มีผู้ ฟังอยู่

หา่งไกลจากเขาแคไ่หน 

   1.2.4.4 คนพิการทางการเห็นจะพดูช้า 

   1.2.4.5 ไมค่อ่ยใช้ทา่ทางประกอบคําพดู 

   1.2.4.6 คนพิการทางการเห็นมกัจะไมข่ยบัเขย่ือนริมฝีปากนกัในการออกเสียง 

  1.2.5  พฒันาการด้านบคุลกิภาพของคนพกิารทางสายตา 

   เดก็พกิารทางสายตา หลายคน  มกัมีพฤตกิรรมบางอยา่งท่ีแปลกออกไปบางเวลา   

เชน่ โยก ตวัไปข้างหน้า ข้างหลงั  เอานิว้กระทุ้งหรือจิม้ตาตวัเอง เลน่มือตวัเองโดยโบกมืออยูข้่างหน้า

ตวัเอง ทําเสียงประหลาด  ซึง่คดิวา่อากปักริยาท่ีเกิดขึน้  เพราะเดก็พกิารทางสาย ตา ไมมี่อะไรดีกวา่นี  ้ 

จะทําเหมือนกบัยงัเป็นทารก เพราะเขามองไมเ่ห็น ได้รับสิ่งเร้าท่ีเหมาะสมน้อย ไมไ่ด้เรียนรู้ท่ีจะตอบสนอง

ตอ่สิ่งแวดล้อมได้เชน่เดียวกบัเดก็ทัว่ไป ทารกท่ีตาบอดจงึต้องหาวิธีท่ีจะกระตุ้นให้เพลิดเพลิน  และ

ตอบสนองแบบนัน้ กริยาของเดก็ตาบอดสว่นมากมั กไมเ่หมาะสม  และมกัทําให้เดก็ตาบอดดแูปลกไป

จากคนอ่ืน  จงึต้องพยายามขจดัอากปักริยาเหลา่นัน้  โดยฝึกเดก็ให้แสดงพฤตกิรรมท่ีเหมาะสมแทน 

  1.2.6  พฒันาการทางด้านอารมณ์และสงัคมของเดก็พกิารทางสายตา 

   ปัญหาในการปรับตวัทางสงัคมของคน พกิารทางสายตา  ได้แก่ ทศันคตขิองสงั คมท่ี

ผดิ รวมทัง้พฤตกิรรมบางอยา่งของคนพกิารเองด้วย  คือ สงัคมมีความเมตตาสงสารแตไ่มเ่ข้าใจคน

พกิารทางสายตา  มองวา่เป็นเวรกรรม คดิและคาดหวงัวา่เม่ือพิการแล้วจะต้องเป็นคนดี เป็นคนหดีูมี

พรสวรรค์ สว่นพฤตกิรรมบางอยา่งท่ีคนพิการทางการเห็นแสดงออก  แล้วทําให้คนทัว่ไปเข้า ใจผิด   

รังเกียจ   และไมอ่ยากคบค้าสมคมด้วยคือ การแสดงออกทางสีหน้า  การยิม้ซึง่บางครัง้อาจดไูมเ่ป็น

มิตร  เน่ืองจากผู้พกิารทางสายตา  ไมส่ามารถเลียนแบบจากต้นแบบได้ 

  1.2.7  พฒันาการด้านการเรียนรู้ของเดก็พกิารทางสายตา 

   เดก็พกิารทางสายตา ก็คือ เดก็และสามารถเรีย นรู้สิ่งตา่งๆ ได้ด้วยตนเองตามวิธี

ของเขา ในการชว่ยเดก็ตาบอดให้เกิดการเรียนรู้สามารถทําได้หลายทาง  ดงัตวัอยา่งตอ่ไปนี ้

    1.2.7.1 ใช้คําพดูบอกเดก็วา่  จะให้ทําอะไร เชน่ ใช้คําพดูท่ีชดัเจนและระบุ   

“วางหนงัสือบนโต๊ะ”  อยา่ใช้คําวา่วางหนงัสือไว้ท่ีนัน่ 

    1.2.7.2 บอกเดก็ถึงทกุสิ่งทกุอยา่งท่ีมีอยูใ่นสิ่งแวดล้อม เชน่ เก้าอี ้ประต ู ตุ๊กตา 

    1.2.7.3 ต้องบอกให้เดก็ตาบอดรู้วา่เขาต้องทําอะไร เชน่ กระโดด ยืน คลาน  ฯลฯ 
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    1.2.7.4 ต้องบอกเดก็ตาบอดรู้จกัการฟังและหดัแยกเสียง   เชน่  เสียงกระดาษ

ทายถกูบัไม้ เสียงนํา้ไหล 

    1.2.7.5 ชว่ยเดก็พกิารทางสายตาให้เรียนรู้เสียงท่ีเป็นอนัตราย และไมจํ่าเป็นต้อง

กลวั  เชน่  เสียงเคร่ืองดดูฝุ่ น  เสียงรถตดัหญ้าในสนามท่ีไกลออกไป 

    1.2.7.6 ให้เดก็พกิารทางสายตา มีการเรียนรู้โดยการดม  สมัผสั และลิม้รส เชน่ 

การทําอาหาร 

    1.3.7.7 สอนเดก็พกิารทางสายตาปฐมวยัให้ทํางานจากซ้ายไปขวาให้มากเทา่ท่ี

ทําได้  เพ่ือเตรียมความพร้อมในการอา่นอกัษรเบรลล์ 

 1.3  ลักษณะทางจติวทิยาของเดก็พกิารทางสายตา 

 1.3.1 สตปัิญญา มีผู้ศกึษาพบวา่ ความสามารถทางสตปัิญญา ไมมี่ความแตกตา่งจาก

เดก็ธรรมดา 

 1.3.2 ภาษา เดก็พกิารทางสายตา มกัจะพดูได้ช้ากวา่เดก็ปกติ  เพราะเดก็มองไมเ่ห็นริม

ฝีปากของผู้พดู ทําให้เลียนแบบการพดูได้ยาก การพดูของเดก็พกิารทางสายตาจะมีลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้

 1.3.2.1 พดูช้ากวา่เดก็สายตาปกต ิ

 1.3.2.2 พดูเสียงดงักวา่เดก็สายตาปกต ิ

 1.3.2.3 พดูด้วยนํา้เสียงปกต ิไมมี่เสียงสงูๆ  ต่ําๆ 

 1.3.2.4 เดก็ตาบอดมกัไมใ่ช้อวยัวะของร่างกาย  เชน่  มือประกอบทา่ทางการพดู 

 1.3.2.5 เวลาพดูจะเผยริมฝีปากเพียงเล็กน้อย 

 1.3.3 ด้านอารมณ์  เดก็ท่ี พกิารทางสายตา มกัมีอารมณ์ ไมแ่นน่อน พบวา่ เดก็พกิาร

ทางสายตา ท่ีมาจากครอบครัวท่ีตามใจจนเกินไป และเข้มงวดเกินไป กวดขนัเกินไป มั กมีความ

แปรปรวนทางอารมณ์  เน่ืองจากความบีบคัน้ทางอารมณ์ท่ีเกิดจากการอบรมเลีย้งด ู

 1.3.4 การปรับตวั  ไมค่อ่ยมีปัญหาในการปรับตวัเข้ากบัสงัคมมากนกั  ยกเว้น  เดก็

ท่ีมาจากครอบครัวท่ียากจน  ได้รับการเอาใจใสน้่อย  ขาดความอบอุน่  ทําให้จติใจเดก็หดหู ่ ขาด

ความรู้สกึปลอดภยั(Betts.  1950: 34-36) 

  ความสขุของเดก็ท่ีบกพร่องทางสายตานัน้ขึน้อยูก่บัองค์ประกอบ  3  ประการ  คือ   

 1.3.4.1 การยอมรับทางสงัคม 

 1.3.4.2 ความสําเร็จสว่นตน 

 1.3.4.3  การยอมรับสภาพของตนเอง 
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 1.4  การดูแลเดก็ท่ีมีความบกพร่องทางการเหน็ 

                  วงพกัตร์  ภูพ่นัธศรี  (2549: 26) ได้กลา่วไว้วา่ เดก็ท่ีพกิารทางสายตา มีความต้องการ

จําเป็นหรือต้องได้รับการฝึกทกัษะท่ีจําเป็น  ดงันี ้

  1.4.1 ทกัษะความคุ้นเคยกบัสภาพแวดล้อมและการเคล่ือนไหว (Orientation &  Mobility 

หรือ O  &  M)  หมายถึง  ความสามารถท่ีเดก็จะรับรู้ วา่ตวัเองอยูท่ี่ใดและสามารถเคล่ือนท่ีจากท่ีหนึง่

ไปยงัอีกท่ีหนึง่ หรือไปยงัสถานท่ีตา่งๆได้อยา่งมีอิสระและปลอดภยั   ซึง่ทกัษะนีเ้ดก็จะได้รับการฝึกให้

คุ้นเคยกบัสิง่แวดล้อมภายในบ้านและพฒันาไปสูค่วามคุ้นเคยกบัสภาพแวดล้อมของโลกภายนอก   

โดยฝึกการ สงัเกตและเคล่ือนไห วร่วมกบัทกัษะการใช้กล้ามเนือ้ตา่งๆ  ฝึกให้เดนิทางไปในท่ีตา่งๆ  กบั

ผู้ นําทาง  ฝึกหดัการใช้ไม้เท้าขาว เป็นต้น 

 1.4.2  ทกัษะการชว่ยเหลือตนเอง เป็นทกัษะในการชว่ยเหลือตนเองอยา่งอิสระในการ

ทํากิจวตัรประจําวนั   ซึง่จะเป็นพืน้ฐานท่ีชว่ยให้เดก็สามารถชว่ยเหลือตนเองได้และไ มเ่ป็นภาระของ

ผู้ อ่ืน 

 1.4.3 ทกัษะการใช้กล้ามเนือ้มดัใหญ่และมดัเลก็  ซึง่กล้ามเนือ้มดัใหญ่ เชน่  กล้ามเนือ้  

แขน  ขาและลําตวั  ท่ีจําเป็นตอ่พฒันาการการนัง่  คลาน  ยืน เดนิ ว่ิง  สว่นกล้ามเนือ้มดัเลก็ เชน่   

กล้ามเนือ้นิว้มือ มือ  ซึง่ชว่ยในการหยิบ  จบั  ถือ  เป็นต้น 

 1.4.4 ทกัษะทางด้านภาษา  เป็นทกัษะท่ีจําเป็นเน่ืองจากเดก็ต้องใช้ภาษาในการ

ตดิตอ่ส่ือสารกบัผู้ อ่ืน  เดก็จะหดัพดูเองไมไ่ด้เร็วเทา่เดก็ปกต ิ เดก็จําเป็นต้องรู้จกัความสมัพนัธ์ของสิ่งท่ี

เดก็พดูกบัสิ่งท่ีได้ยินหรือสมัผสั  หากเดก็ได้รับการฝึกจะชว่ยให้เดก็ใช้ภาษาได้อยา่งถกูต้อง 

 1.4.5  ทกัษะความสามารถทางการเรียนรู้  เดก็จะต้องได้รับการฝึกการใช้ประสาท

สมัผสัท่ีเหลืออยู ่คือ การฟัง การสมัผสั การดมกลิ่น การลิม้รส  ในการรับรู้สิ่งตา่งๆอยา่งมีประสิทธิภาพ  

สว่นเดก็ท่ีมีการเห็นเหลืออยูก็่สง่เสริมให้ใช้สายตาให้เกิดประโยชน์สงูสดุในการเรียนรู้ 

 1.4.6  การเรียนรู้อกัษร เบรลล์ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ   เพ่ือนําไปสูก่ารเรียนใน

ระดบัท่ีสงูขึน้ 

 ความต้องการพเิศษ 

  บคุคลกลุม่นี ้หากไมมี่ความพกิารซ้อนด้านสตปัิญญา หรือด้านอ่ืนๆ แทรกด้วย  จะ

สามารถเรียนรู้ได้เทา่กบั  หรือใกล้เคียงกบัคนทั่วไป  เพียงแตต้่องการความชว่ยเหลือพเิศษในด้านวสัด ุ

อปุกรณ์  และบริการอ่ืนเสริมบ้าง  ดงันี ้

             การบริการอ่ืนๆ  -  การสอนเสริม 

                                     -  การสอนอกัษรเบรลล์ 

                                    -  การฝึกสร้างความคุ้นเคยสภาพแวดล้อม และการเคล่ือนไหว 
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            วสัดอุปุกรณ์     -   แวน่ตา /แวน่ขยาย ท่ีเหมาะสมกบัสายตา 

                             -  แผน่ และดนิสอ สําหรับคนตาบอด (Slate and Stylus) 

                                -  หนงัสืออกัษรเบรลล์ / หนงัสือเสียง / เดซ่ี(Desey) 

                               -  เคร่ืองอา่นหนงัสือ 

               -  เคร่ืองบนัทกึเสียง 

                        -  ลกูคดิ 

              -  ไม้เท้า    ฯลฯ  

    ส่ือสิง่อํานวยความสะดวกสําหรับบคุคลท่ีบกพร่องทางการเหน็  

 
 

ภาพประกอบ  1  เคร่ืองพิมพ์ดีดอกัษรเบรลล์ 

 

  คือ  อปุกรณ์ผลิตส่ืออกัษรเบรลล์  ซึง่บคุคลท่ีบกพร่องทางการเหน็มีความจําเป็น  ต้อง

ใช้ในการพิมพ์เอกสาร  หรืองานตา่งๆ  เพ่ือจดบนัทกึข้อมลูลงบนกระดาษหรือแผน่พลาสตกิ 

 

 
 

ภาพประกอบ  2  กระดานหรือแผนรองเขียน  (Slate)  และดนิสอ  (Stylus) 

 

             คือ  อปุกรณ์พืน้ฐานของก ารเขียนอกัษรเบรลล์ด้วยมือ  เพ่ือใช้ในการจดบนัทกึข้อมลู

ตา่งๆ  และสามารถพกพาได้สะดวก  
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  -   Slate  ลกัษณะเป็นแผน่ส่ีเหล่ียมผืนผ้าประกบกนั  มีรูเพ่ือการกดทําอกัษรนนู  

  -   Stylus มีลกัษณะเป็นโลหะปลายแหลมมีด้ามจบักระชบัอุ้งมือ เพ่ือกดเข้าไปรูบน  Slate  

  

 
 

ภาพประกอบ  3  ไม้เท้าขาว 

 

                คือ  อปุกรณ์ท่ีชว่ยนําทางคนตาบอดให้ไปในสถานท่ีตา่งๆ  ได้อยา่งอิสระและปลอดภยั   

ไม้เท้าขาวมีหลายลกัษณะ  เชน่  แบบพบัได้  แบบพบัไมไ่ด้  ฯลฯ    

 
 

ภาพประกอบ  4  ลกูคดิ 

 

              คือ  อปุกรณ์ ท่ีใช้เพ่ือช่ วยในการคํานวณสําหรับ คนตาบอด เชน่  บวก ลบ  คณู หาร   

ทศนิยม  รากท่ีสอง  ฯลฯ  

  กิจกรรมบําบดัในเดก็ตาบอด 

  เดก็พกิารทางสายตา มีความจําเป็นต้องได้รับการฝึกประสาทสมัผสัท่ีเหลืออยู ่ 

ได้แก่ การสมัผสัการได้ยิน การดมกลิ่น การชิมรส ทดแทนการมองเห็นท่ีสญูเสียไป ควรได้รับกา รฝึกใช้

อวยัวะสว่นอ่ืน เชน่ มือ ห ูในการรับรู้สิ่งตา่งๆรอบตวั ซึง่จะเป็นประโยชน์ในการดํารงชีวิตประจําวนัแล ะ

การเรียนรู้ทกัษะวิชาการตอ่ไป วิธีการฝึกใช้ประสาทสมัผสั  มีดงันี ้ 
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  การสมัผสั เดก็ พกิารทางสายตา จะต้องได้รับการฝึกประสาทสมัผสัท่ีปลายนิว้

มากกวา่เดก็พกิารประเภทอ่ืน เพ่ือใช้ปลายนิว้ในการสมัผสัตวัอกัษรเบรลล์  ในการอา่นและเขียน  เดก็

พกิารทางสายตาต้องเรียนรู้สิ่งตา่งๆ ท่ีอยูร่อบตวั โดยการสมัผสัจบัต้อง  เพ่ือเรียนรู้ลกัษณะและนํา้หนกั

ของสิ่งของ   ซึง่จะเป็นประโยชน์ในการทํากิจกรรมตา่งๆในชีวิตประจําวนั เชน่ การสมัผสัแล้ วรู้วา่ร้อน   

ยกสิง่ของแล้วหนกัต้องขอความชว่ยเหลือจากผู้ อ่ืน  

  การได้ยิน เดก็ พกิารทางสายตา ได้รับการฝึกฟังเสียงตา่งๆในชีวิตประจําวนั  รู้

แหลง่ท่ีมาของเสียง  ซึง่เป็นประโยชน์ตอ่เดก็ตาบอดในการเคล่ือนไหวไปในท่ีตา่งๆ โดยการเรียนรู้เสียง

ของสิ่งตา่งๆท่ีอยูร่อบตวั ทําให้สามารถปฏิบตักิิจวตัรประจําวนัได้ด้วยตวัเอง  

  การดมกลิน่  เป็นการเตรียมความเดก็ พกิารทางสายตา ให้รู้จกัใช้จมกูดมกลิ่น  

เพ่ือใช้ประโยชน์ในการดํารงชีวิตประจําวนัและเพ่ือหลบหลีกอนัตรายตา่งๆ จากการได้สญัญาณเตือน

ภยัจากการได้กลิ่น เชน่ กลิ่นแก๊สร่ัว  กลิ่นไฟไหม้ ควรใช้การดมกลิ่นเพ่ือป้องกนัอนัตรายจากการใช้ลิน้

ลิม้รสด้วย เชน่ ไมช่ิมของท่ีมีกลิ่นบดูเนา่ ไมค่วรดมสิ่งตา่งๆ  ชดิจมกูเพราะอาจเป็นอนัตรายตอ่ร่างกาย

ได้ เชน่  การดมสารเคมีตา่งๆ  

  การชิมรส  เป็นการฝึกให้เดก็ พกิารทางสายตา เกิดความเข้าใจในรสชาตขิองสิ่ง

ตา่งๆในชีวิตประจําวนั ได้แก่ เปรีย้ว หวาน เคม็ ขม วา่สิ่งไหนกินได้และสิ่งไหนกินไมไ่ด้ ทําให้สามารถ

หลีกเล่ียงอนัตรายจากการกินอาหารได้  

  นอกจากนี ้ นกักิจกรรมบําบดัจะให้การกระตุ้นพฒันาการแก่เดก็พกิารทางสายตา   โดย

อาศยัหลกัการของการผสมผสานการรับรู้ความรู้สกึ (Sensory Integration) เพ่ือกระตุ้นระบบประสาท

สมัผสัท่ีเหลืออยู ่ชดเชยการรับรู้ทางสายตาท่ีสญูเสียไป  โดยใช้กิจกรรมกระตุ้นระบบประสาท 3 ระบบ

พืน้ฐาน  ดงันี ้ 

 1.4.7 การกระตุ้นระบบประสาททรงตวัและการเคล่ือนไหว (Vestibular) ได้แก่ การทรง

ตวัการทรงทา่  การเคล่ือนไหวแบบราบเรียบและในทิ ศทางตา่งๆ เชน่ กิจกรรมการกระโดดแทมโพลีน  

การโยกบอล การนัง่ชงิช้า  การกลิง้ตวั  เพ่ือเดก็ พกิารทางสายตา สามารถนําไปใช้กบัทกัษะการ

เคล่ือนไหวและคุ้นเคยกบัสภาพแวดล้อม  (Orientation  and  Mobility  : O&M)  ตอ่ไป  

   1.4.8 การกระตุ้นระบบประสาทสมัผสั (Tactile) ได้แก่  การกระตุ้นระบบการรับรู้

ทางการสมัผสัตา่งๆ  ประกอบด้วยการกด   การเจบ็ปวด  การรับรู้อณุหภมูิ  ร้อน – เย็น  เชน่ กิจกรรม

อา่งบอล  การสมัผสัพืน้ผวิตา่งๆ  การกลิง้ตวับนพรม เป็นต้น 

 1.4.9 การกระตุ้นระบบประสาทกล้ามเนือ้ เอ็นและข้อตอ่  (Proprioceptive) ได้แก่  

การกระตุ้นการทํางานของระบบกล้ามเนือ้  เอ็นและข้อตอ่ตา่งๆ   จะสง่ผลถึงการเคล่ือนไหวสหสมัพนัธ์  

ทําให้เกิดการเคล่ือนไหวท่ีราบเรียบ มีประสิทธิภาพ เชน่ การให้ทํากิจกรรมการยกของหนกั  การลาก  

ดงึ  ผลกั  ของท่ีมีนํา้หนกัมาก  การโหน  การปีนป่าย  การกระโดดเป็นต้น  
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 ควรสง่เสริม ให้เดก็ พกิารทางสายตา ชว่ยเหลือตนเองในการปฏิบตักิิจวตัรประจําวนั   

(ADL) โดยคํานงึถึงระดบัความสามารถและความจําเป็นของเดก็ พกิารทางสายตาแตล่ะคน  การเลือก

วสัดอุปุกรณ์เพ่ือลดขัน้ตอนท่ียุง่ยาก รวมไปถึงการปรับสภาพสิง่แวดล้อม การจดัสิง่อํานวยความสะดวกท่ี

อยูอ่าศยัไมค่วรมีสิ่งกีดขวางการเคล่ือนไหว ควรมีขอบเขตท่ีแนน่อนเพ่ือสร้างความไว้วางใจแก่เดก็  

 ดงันัน้ การดแูลชว่ยเหลือเดก็ พกิารทางสายตา  บคุคลในครอบครัวควรเข้าใจในสภาพ

ความพกิารของเดก็พกิารทางสายตาและให้การชว่ยเหลือเทา่ท่ีจําเป็น   เพ่ือฝึกให้เดก็พกิารทางสายตา

ได้มีโอกาสแสดงคว ามสามารถและชว่ยเหลือตนเองในการปฏิบตักิิจวตัรประจําวนั  จะชว่ยให้เดก็ตา

บอดมีความรู้สกึเป็นอิสระ  เป็นตวัของตวัเองมีความภาคภมูิใจในตนเองสามารถดํารงชีวิตอยูใ่นสงัคม

ได้อยา่งเป็นสขุ 
 1.5  การเรียนรู้ของผู้พกิารทางสายตา 

  มนษุย์จะเรียนรู้ได้ต้องรับรู้สิ่งตา่ง ๆ  หรือข้อมลูจากประสาทสมัผสัหลายด้านท่ีสําคญั  

คือ  การรับรู้ด้วยการเห็น   แตสํ่าหรับผู้ ท่ี พกิารทางสายตา ได้สญูเสียการรับรู้สว่นนีไ้ปแล้วการรับรู้ท่ี

เหลืออยูจ่ะเป็นการรับรู้จากการฟัง การสมัผสั การดมกลิ่น และการชิมรส ดงันัน้ การจดัหาส่ือเพ่ือ

สนองตอบ ตอ่การรับรู้ดงักลา่วจงึเป็นหวัใจสําคญัท่ีจะทําให้เกิดการเรียนรู้ได้ดี  (เบญจา  ชลธาร์นนท์ .  

2530:  62) 

 1.5.1  ส่ือสําหรับผู้พกิารทางสายตา  ได้แก่ 

 1.5.1.1 ส่ือสําหรับเตรียมความพร้อมในการอา่น -  เขียนอกัษร เบรลล์  ผู้ เรียนท่ีเข้า

เรียนในระดบัก่อนประถมศกึษาจะต้ องได้รับการเตรียมควา มพร้อมหลายๆ ด้าน ท่ีสําคญัด้านหนึง่คือ  

การเตรียมความพร้อมเพ่ือการอา่น -  เขียนอกัษร เบรลล์  การแยกความแตกตา่งระหวา่งผวิสมัผสัท่ี

หยาบ -  ละเอียด การแยกตําแหนง่ซ้าย -  ขวา  บน - ลา่ง การแยกขนาดใหญ่ -  เล็ก ส่ือเหลา่นีจ้ะ

เช่ือมโยงและมีความสมัพนัธ์กบัจดุ  และตําแหนง่ขอ งอกัษรเบรลล์ตวัอยา่งของส่ือ เ ชน่  ลกูบดิ เบรลล์  

กระดานหมดุ กระดาษทรายท่ีมีความหยาบ  ความละเอียดแตกตา่งกนั  เนือ้ผ้าชนดิตา่ง ๆ กระดมุเม็ด

เล็กๆ  เป็นต้น 

  1.5.1.2 ส่ือและอปุกรณ์ในการอา่น - เขียนอกัษรเบรลล์ ได้แก่ แผน่รองเขียน  (Slate)  

และดนิสอ  (Stylus)  เคร่ืองพมิพ์ดีดอกัษรเบรลล์  (Brailler)  เป็นต้น 

  1.5.1.3  ส่ือการสอนคณิตศาสตร์ท่ีดดัแปลงจากส่ือของบุคคลทัว่ไป เชน่ ไม้บรรทดัเบรลล์ 

สายวดั เคร่ืองชัง่ เส้นจํานวน  ลกูคดิ เป็นต้น  สว่นสิง่อํานวยความสะดวกและส่ือในการเรียนเรขาคณิต 

ประกอบด้วย  วงเวียน  คร่ึงวงกลม  กระดานยาง   รูปทรงเรขาตา่ง ๆ  ส่ือเหลา่นีใ้ช้ในการสร้างรูปเรขาท่ี

เป็นเส้นนนู  โดยจะใช้กระดาษวางบนกระดานยางแล้วสร้างรูปบนกระดาษนัน้ เม่ือกลบัด้า นของ

กระดาษเส้นนนูของรูปเรขาตา่งๆ  ก็จะปรากฏชดัเจน  นอกจากนีย้งัมีส่ือท่ีผลิตขึน้ใช้เอง  เชน่  กระดาน

เรขา  หรือกระดานกราฟ  และกระดานแมเ่หล็ก  เป็นต้น 
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  1.5.1.4 ส่ือภาพนนูท่ีใช้ประกอบการเรียนการสอนในกลุม่สาระการเรียนรู้ เชน่   

สงัคมศกึษา วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  เป็นต้น 

  1.5.1.5 ส่ือท่ีเป็นของจริง  และของจําลองในวิชาตา่งๆ เชน่ พืช  ผกั สวนครัว   ลกูโลก  

สตัว์จําลอง  เป็นต้น 

  1.5.1.6 ส่ือประเภทหนงัสือเบรลล์ พจนานกุรมไทย - องักฤษ  ฉบบัอกัษรเบรลล์ 

  1.5.1.7 หนงัสืออกัษรตวัพิมพ์ขนาดใหญ่  (Large Print) สําหรับผู้ เรียนท่ีมีการเห็น

เลือนราง 

  1.5.1.8 ส่ือในกลุม่สาระการเรียนรู้สขุศกึษา และพลศกึษา เชน่ ลกูปิงปอง และลกูบอล

ท่ีมีเสียง  เป็นต้น 

  1.5.1.9 ส่ือในการสอนภาษา เชน่ เทป อปุกรณ์ในห้องปฏิบตักิารทางภาษา  เป็นต้น 

  1.5.1.10 ส่ือสําหรับวิชาเฉพาะของผู้พกิารทางสายตา  เชน่  ไม้เท้าท่ีใช้ในการเรียนรู้   

การทําความคุ้นเคยสภาพแวดล้อมและการเคล่ือนไหว (Orientation & Mobility) และส่ือท่ีใช้ในการ

เรียนรู้ทกัษะในการดํารงชีวิตประจําวนั (Activities of Daily Living) ได้แก่ อปุกรณ์ทํางานบ้าน งานเกษตร  

งานชา่ง เป็นต้น 

  1.5.1.11 ส่ือในการสอนกลุม่สาระศลิปะในการสอนดนตรี  เชน่ เคร่ืองดนตรีไทย  

องักะลงุ เคร่ืองดนตรีสากล เชน่  คีย์บอร์ด  แซกโซโฟน  เปียโน เมโลเดียน  ขลุย่ฝร่ั ง กีตาร์ กลอง  ซึง่

ผู้ เรียนได้เรียนเพ่ือ  ความสนุทรีย์ทางดนตรีและเป็นพืน้ฐานอาชีพท่ีดีตอ่ไป 

  1.5.1.12  ส่ือท่ีใช้ฟืน้ฟสูมรรถภาพทางการเห็นสําหรับบคุคลท่ีมีการเห็นเลือนราง   

เชน่  เลนส์ขยาย โทรทศัน์วงจรปิดขยายภาพ  (CCTV)  เคร่ืองถ่ายเอกสาร  เป็นต้น 

  1.5.1.13   เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  (ICT) สําหรับผู้พกิารทางสายตา  

ได้แก่ คอมพิวเตอร์ท่ีมีโปรแกรมอา่นจอภาพ  (Screen Reader) ร่วมกบัโปรแกรมการสงัเคราะห์เสียง   

(Speech Synthesizer) หรือใช้โปรแกรมขยายจอภาพ (Screen  Enlargement) สําหรับผู้ เรียนท่ีมีการ

เห็นเลือนราง โปรแกรมแปลอกัษ รจากอกัษรตวัพมิพ์เป็นอกัษร เบรลล์  (Braille Translation Software) 

เคร่ืองพิมพ์อปุกรณ์ เบรลล์อิเล็กทรอนิกส์  (Braille Embosser) หรือ Braille Printer เคร่ืองจดบนัทกึ

อกัษรเบรลล์อิเล็กทรอนิกส์  (Braille Note Taken) เคร่ืองอา่นหนงัสือมลัตมีิเดียระบบเดซี  เป็นต้น 

 1.5.2  ส่ือการเรียนการสอนเป็นประโยชน์สําหรับผู้พกิารทางสายตา  ดงันี ้

  1.5.2.1 ทําให้เกิดความคดิรวบยอด  (Concept)  ในเร่ืองตา่งๆ  ได้ถกูต้อง 

  1.5.2.2 ชว่ยสร้างจนิตภาพในสมอง ทําให้เกิดความทรงจําท่ีดี 

  1.5.2.3 ชว่ยเพิ่มประสิทธิภาพของการรับรู้ข้อ มลูจากการฟังหรืออา่นให้ชดัเจนขึน้  

การสมัผสัในสิ่งท่ีเก่ียวข้องกบัการฟังหรืออา่นจากบทเรียน เชน่เดียวกนักบับคุคลทัว่ไปท่ีใช้ภาพประกอบ 
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  1.5.2.4 ชว่ยให้เรียนรู้ในเร่ืองท่ีซบัซ้อนท่ีไมส่ามารถสมัผสัของจริงได้ เชน่  อวยัวะ

ภายในของร่างกายและระบบการทํางาน 

  1.5.2.5 ชว่ยให้มีความเข้าใจในบทเรียน ทําให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ

สมัฤทธ์ิผลตาม จดุมุง่หมาย 

  1.5.2.6 ชว่ยกระตุ้นให้ผู้ เรียนท่ีตาบอด และผู้ เรียนท่ีมีการเห็นเลือนราง มีความใฝ่รู้

ใฝ่เรียนมากขึน้ 

1.5.2.7 ชว่ยให้ผู้ เรียนมีประสบก ารณ์ ในการใช้ส่ือและอปุกรณ์ตา่ง ๆ เพ่ือเป็นพืน้ฐานในการ

เรียนบทเรียนตอ่ไปท่ียากขึน้ตามลําดบั 

  1.5.2.8 ชว่ยฝึกประสาทการรับรู้ท่ีมีอยูใ่ห้มีประสิทธิภาพในการใช้งาน 

  1.5.2.9 ชว่ยให้ผู้พิการทางสายตา มีความเช่ือมัน่ในสิ่งท่ีตนได้เรียนรู้จากส่ือ และ

อปุกรณ์ตา่งๆ  ซึง่สามารถถ่ายทอดและแลกเปล่ียนข้อมลูความคดิเห็นกบัผู้ อ่ืนได้อยา่งถกูต้อง 

  ดงันัน้ สถานศกึษาจงึควรจดัให้มีอปุกรณ์ท่ีใช้ในการผลิตส่ือ สําหรับบคุคลท่ีมีความ

บกพร่องทางการเหน็ตามความในมาตรา  (10) วรรค 3 และมาตรา 60 แหง่พระราชบญัญตักิารศกึษา

แหง่ชาต ิพ.ศ. 2542 เชน่  

   -   กระดาษต้นแบบ  (Master)  และกระดาษเบรลลอ่น 

   -   เคร่ืองอดัสําเนาภาพนนู  (Thermofrom  Duplicator) 

   -   เคร่ืองพมิพ์อกัษรเบรลล์ (Brailc  Printer) 

   -   เคร่ืองพมิพ์ดีดอกัษรเบรลล์  (Brailler) 

   -   เคร่ืองอดัสําเนาเทป  (Cassette  Duplicator) 

   -   เคร่ืองตดัตอ่และบนัทกึเทปแบบมาตรฐาน  (Mixer  Console) 

   -   เคร่ืองคอมพวิเตอร์  (Computer) 

  -   เคร่ืองถ่ายเอกสาร 

 ผู้ เรียนท่ีพกิารทางสายตาเรียนรู้โดยการฟังและการใช้ประสาทสมัผสัอ่ืน ๆ ทัง้ท่ีเป็นการ

ใช้แบบแยกสว่น  และแบบบรูณาการ เชน่  การอา่น- เขียน  ใช้การอา่นและเขียนอกัษร เบรลล์  (Braille)  

สว่นส่ือกา รเรียนรู้ใช้ส่ือท่ีสมัผสัได้  หรือส่ือท่ีมีเสียงประกอบ เชน่ หนงัสือท่ีเป็นอกัษร เบรลล์  ภาพนนู   

ของจริง  ของจําลองส่ือเสียง วีดทิศัน์  เป็นต้น  การส่ือสารด้วยภาษาเขียนกบับคุคลทัว่ไป  ใช้การพิมพ์

สมัผสัหรือคอมพวิเตอร์ท่ีมีโปรแกรมพเิศษชนิดตา่งๆ 

 ผู้ เรียนท่ีเห็นเลือน รางสามารถใช้การเห็นท่ีเ หลืออยูร่่วมกบัประสาทสมัผสัอ่ืน ๆ ข้อควร

สงัเกตของ ผู้ เรียนกลุม่นี ้คือ อาจก้มหน้าลงอา่น  หรือเขียนหนงัสือ  หรือยกหนงัสือขึน้ชิดหน้าขณะอา่น  

การพจิารณาวา่ควรใช้อกัษรเบรลล์ หรืออกัษรตวัพิมพ์ขนาดใหญ่หรือไม ่  ขึน้อยูก่บัความสามารถใน
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การเห็นและประสิทธิภาพในการอา่น- เขียน  ทัง้นี ้ อาจพิจารณาให้ใช้ส่ือทัง้สองชนิดควบคูก่นัไปโดย

ความสมคัรใจของผู้ เรียน  สิ่งท่ีไมค่วรสนบัสนนุผู้ เรียนให้กระทําคือ  การอา่นอกัษร เบรลล์ด้วยสายตา  

สําหรับส่ือการเรียนรู้ท่ีใช้กบัผู้ เรียนเหลา่นี ้สามารถใช้ส่ือเชน่เดียวกบับคุคลทัว่ไป เพียงแตเ่น้นให้ชดัเจน 

โดยใช้สีทีเ่ข้มขึน้ โดยอกัษรตวัพมิพ์ขนาดใหญ่ขึน้และลกัษณะตวัอกัษรท่ีอา่นงา่ย บางคนมีความสามารถ

เขียนงานสง่ครูด้วยอกัษรตวัพมิพ์ขนาดใหญ่ แตอ่าจดไูมเ่รียบร้อยเพราะข้อจํากดัทางการเหน็  อยา่งไร

ก็ตาม  การเลือกใช้ส่ือชนิดเดียวกบัผู้ เรีย นท่ีตาบอดอาจชว่ยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้ให้ผู้ เรียน

กลุม่นีด้้วยเชน่กนั  

 จากการเรียนรู้ท่ีกลา่วข้างต้น สามารถนําวิธีการสอนตา่งๆ  มาประยกุต์ใช้ กบับคุคลท่ีมี

ความบกพร่องทางการเหน็ได้ ดงันี ้ 

  1.5.3 การสอนแบบให้ผู้ เรียนปฏิบตัจิริง ซึง่ใช้มากในวิชางานบ้าน  เกษตร พลศกึษา   

ขบัร้องดนตรี ศลิปะประดษิฐ์  ผู้ เรียนได้ลงมือปฏิบตัติามกระบวนการ ซึง่ต้องสงัเกต  หรือรับรู้จากการฟัง 

และการสมัผสั  ปฏิบตัติามคําอธิบายภายใต้การแนะนําดแูลของครู  ปฏิบตัด้ิวยตนเอง  ฝึกจนชํานาญ  

วิธีการสอนเชน่นี ้ ผู้พกิารทางสายตาจะได้รับประโยชน์มาก  เพราะได้มีประสบการณ์ในการทํางานได้

เปล่ียนอิริยาบทสอดคล้องกบัธรรมชาตขิองผู้ เรียนเหมาะสมกบัวยั ทําให้เรียนอยา่งมีความสขุ 

  1.5.4 การสอนแบบสาธิต เชน่ การให้ผู้สอนแสดงอากปักริยาในลกัษณะตา่งๆ  ให้ผู้ เรียน

ได้เรียนรู้อยา่งเหมาะสม ทัง้ทา่ทางและตําแหนง่ท่ีถกูต้อง 

  1.5.5 การสอนแบบบรรยายประกอบส่ือประเภทตา่ง ๆ เป็นการให้สาระการเรียนรู้ท่ี   

เป็นทฤษฎี หรือข้อเท็จจริง  ทัง้นี ้ ผู้สอนอาจมีความจําเป็นต้องบรรยายเพิม่เตมิ เพ่ือให้รายละเอียด  ใน

สิ่งท่ีกลา่วถึง โดยเฉพาะภาพหรือสิ่งท่ีเป็นนามธรรม  หรือสิ่งท่ีเก่ียวข้องกบัเวลา และสถานท่ี 

           1.5.6 การสอนแบบแบง่กลุม่ทํางาน  เพ่ือให้ผู้ เรียนทกุคนมีสว่นร่วม  และทําหน้าท่ี

ตามท่ีได้รับมอบหมาย ฝึกการทํางานเป็นทีมและความสามคัคี  ควรให้ผู้ เรียนมีสว่นร่วมในกิจกรรม

ตา่งๆ  ให้มากท่ีสดุเทา่ท่ีจะทําได้ 

  1.5.7 การสอนแบบอภิปราย เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้แสดงออกซึง่ความรู้ ความ

คดิเห็นเก่ียวกบัสาระการเรียนรู้และประสบการณ์ 

  1.5.8 การสอนแบบสืบสวนสอบสวน เพ่ือให้ผู้ เรียนใช้กระบวนการคดิอยา่งมีวิจารณญาณ

ควรเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนเข้าถึงข้อมลูอยา่งชดัเจน  โดยใช้ส่ือทางเลือก  เหตกุารณ์  บทบาทสมมติ  และ

ประสบการณ์ตรง 

  1.5.9 การสอนโดยตรง เพ่ือบอกให้ผู้ เรียนทราบวา่จะเรียนอะไร  อยา่งไร โดยให้มีความ

สมบรูณ์ชดัเจนของเนือ้หา และกระบวนการ เหมาะสําหรับบทเรียนท่ีซบัซ้อน และกลุม่ผู้ เรียนท่ีคอ่นข้าง

เรียนช้า 
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  1.5.10  การสอนแบบผสมผสาน  เป็นการสอนท่ีใช้หลาย ๆ วิธีมาผสมผสานกนัเพ่ือให้

ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้มากท่ีสดุ   ซึง่เป็นวิธีท่ีเหมาะสมกบัผู้ เรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเห็นมากท่ีสดุ   

อยา่งไรก็ตามไมว่า่ครูจะสอนด้วยวิธีใดดงักลา่ว  ควรมีข้อพจิารณา  ดงันี ้

  -   สอนอยา่งไร / อะไรท่ีเหมาะกบัความต้องการจําเป็นพเิศษของผู้ เรียนมากท่ีสดุ 

  -   สอนอะไรท่ีทําให้สามารถพฒันาทกัษะของผู้ เรียนได้หลายด้านท่ีสดุ 

  ในการจดัการเรียนรู้ให้แก่บคุคลท่ี มี พกิารทางสายตาดเูหมือนจะยุง่ยากแตแ่ท้จริงแล้ว  

ผู้พกิารทางสายตาสามารถเรียนตามหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐานได้   เชน่เดียวกบับคุคลทัว่ไป   เพียง

ปรับเปล่ียนวิธีสอน  หรือวิธีจดัการเรียนรู้และส่ือให้เหมาะสมกบัสภาพความพกิารเทา่นัน้  ทัง้นีเ้พราะ

บคุคลท่ีมี พกิารทางสายตาส่ วนมากมีความสามารถทางสมอง   สตปัิญญา  เชน่เดียวกบับคุคลทัว่ไป   

วิธีจดัการเรียนรู้ในแตล่ะกลุม่สาระโดยสงัเขป คือ 

  1.5.11 ภาษาไทย  สามารถสอนสาระตา่ง ๆ เชน่เดียว กบับคุคลทัว่ไป แตใ่ช้การอา่น-

เขียนอกัษร เบรลล์แทนการใช้อกัษรตวัพิมพ์  การจดัการเรียนรู้วิชาภาษาไทยจงึเร่ิมเชน่เดียวกบับคุคล

ทัว่ไป เม่ืออา่น- เขียนอกัษรเบร ล์ลได้แล้วก็จะใช้เป็นส่ือสําคญัในการเรียนรู้  การเรียนสาระอ่ืน ๆ ก็จะ

งา่ยขึน้  ดงันัน้ครูควรเรียนรู้อกัษร เบรลล์เชน่กนั  ผู้ เรียนจะอา่นอกัษรเบรลล์โดยใช้นิว้สมัผสั  สว่นการ

เขียนอกัษรเบรลล์จะใช้สเลท (Slate) หรือแผน่รองเขียนและสไตลสั (Stylus)  หรือดนิสอ  อาจใช้เคร่ือง

พมิพ์ดีดอกัษร เบรลล์  (Brailler) ในการทํางานหรือการบ้านให้ครู อาจใช้เคร่ืองพิมพ์ดีดสมัผสั  หรือ

คอมพวิเตอ ร์ท่ีมีโปรแกรมอา่นจอภาพ (Screen Reader) ร่วมกบัโปรแกรมการสงัเคราะห์เสียง   

(Speech Synthesizer) หรือใช้โปรแกรมขยายจอภาพ   (Screen Enlargement)  สําหรับผู้ เรียนท่ีเห็น

เลือนราง ครูอาจพมิพ์อกัษร เบรลล์ ด้วยเคร่ืองพมิพ์ดีดอกัษร เบรลล์ ในการพิมพ์โจทย์การบ้าน  หรือ

เอกสา รตา่ง ๆ หรือครูพิมพ์ด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์แล้วใช้โปรแกรมแปล   Braille  เป็นอกัษร เบรลล์  

สิ่งพิมพ์ด้วยเคร่ืองพิมพ์เบรลล์ (Braille Printer หรือ Braille Embosser) และในขณะท่ีครูเขียนกระดาน

ให้ครูอา่น  ออกเสียงให้ผู้พกิารทางสายตาได้ยินด้วย หรือควรแจกเอกสารการเรียน ลว่งหน้า   หรือจดั

อาสาสมคัร  ชว่ยอา่นข้อความบนกระดานให้ 

  1.5.12  คณิตศาสตร์  สอนเคร่ืองหมายตา่ง ๆ  ทางคณิตศาสตร์ ท่ีเป็นอกัษร เบรลล์  ใน

เดก็เล็กใช้การสอนแบบรูปธรรมไปสูน่ามธรรมเป็นหลกัให้ใช้ลกูคดิชว่ย สว่นการสอนเรขาคณิตสามารถ

ใช้เคร่ืองมือเรขาคณิตท่ีทําพเิศษสําหรับผู้พกิารทางสายตา เชน่ วงเวียนท่ีมีปลายเป็นลกูกลิง้ไม้บรรทดั

ท่ีมีสเกลนนู กระดานยางเพ่ือสร้างลายเส้นนนู กระดานแมเ่หลก็อเนกประสงค์ กระดานกราฟ สว่นการ

เรียนคณิตศาสตร์ชัน้สงูก็มีสญัลกัษณ์เบรลล์ในทกุแขนงวิชา 

  1.5.13 งานศลิปะประดษิฐ์ การสอน การมีใบงาน  ต้องบอกขัน้ตอนละเอียดชดัเจน  ใช้

คําท่ีเข้าใจงา่ย  และมีความแมน่ยํา  มีตวัอยา่งสําเร็จในแตล่ะขัน้ตอนฝึกให้ผู้ เรียนทํางานได้เอง ตัง้แต่

เร่ิมต้นจนจบ 
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  1.5.14 การงานอาชีพและเทคโนโลยี งานเกษตร งานชา่ง งานบ้าน  การสอนควรใช้การ

วิเคราะห์งานและสํารวจวา่ผู้ เรียนทําได้ในจดุไหนให้ผู้ เรียนลองทําด ูบรรยายและให้ทําสาธิต แล้วให้ทํา

ปรับปรุงแก้ไข และฝึกให้เป็นนิสยั  (ทัง้นีอ้าจใช้เทคนิควิธีท่ีแตกตา่งจากบคุคลทัว่ไป  เพ่ือบรรลผุล

เดียวกนั ) ในการสอนด้านเทคโนโลยีเพ่ือให้ผู้ เรียนพฒันาเตม็ตามศกัยภาพ ควรจดัให้มีเทคโนโลยีท่ี

เหมาะสมเพ่ือสืบค้นและมีข้อมลู  เชน่  โปรแกรมอา่นจอภาพ  (Screen Reading)และโปรแกรม

สงัเคราะห์เสียงพดู  เป็นต้น 

  1.5.15 วิทยาศาสตร์ บคุคลท่ีมีความบกพร่องทางการเห็นสามารถเรียนรู้และฝึกปฏิบตัิ

ในการทดลองได้  เชน่เดียวกบับคุคลทัว่ไป   โดยครูชว่ยผู้ เรียนให้รู้จกัอปุกรณ์ในการทดลอง   ขัน้ตอน

วิธีดําเนินการ และผลการทดลอง  ทัง้นีผู้้ เรียนจะได้ประโยชน์มากจากการปฏิบตังิานเป็นกลุม่ 

  1.5.16 สงัคม ศาสนาและวฒันธรรม เพ่ือให้ผู้พิการทางสายตาได้เรียนรู้อยา่งเหมาะสม

ในบางสาระผู้สอนควรปรับ  หรือจดัหาส่ือท่ีบคุคลสามารถรับรู้และเข้าใจได้  เชน่  แผนท่ีนนู  หุน่จําลอง  

การจดัสภาพจําลอง  หรือนําไปศกึษาในสถานท่ีจริง  เป็นต้น 

  1.5.17 สขุศกึษาและพลศกึษา ควรให้ผู้พกิารทางสายตาได้ร่วมกิจกรรมมากท่ีสดุ  หาก

กิจกรรมใดไมส่ามารถมีสว่นร่วมได้ ควรจดักิจกรรมทางเลือกท่ีหลากหลายให้เหมาะสมกั บจดุประสงค์

การเรียนรู้ 

  1.5.18 ภาษาตา่งประเทศ  การสอนภาษาตา่งประเทศควรใช้ส่ือท่ีเหมาะสมกบัการ

เรียนรู้ทัง้ ส่ือเสียง ส่ือท่ีเป็นรูปธรรม ส่ือภาพนนูในบทเรียน และใช้คําบรรยายภาพแทนภาพ   และใช้วิธี

เชน่เดียวกนัในการประเมินผลด้วย 

 1.6  ปฏสัิมพันธ์ทางสังคม 

      ปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคม หมายถึง พฤตกิรรมท่ีบคุคลต้องตดิต่ อกบัผู้ อ่ืน แล้วมีผลทําให้

ตา่งฝ่ายก็มีอิทธิพลตอ่กนัและกนั เชน่ มีการหนัเข้าคบหากนัหรือมีการปลีกตวัออกจากกนั  มีการ

ชว่ยเหลือหรือกลัน่แกล้งกนั และยงัหมายถึง พฤตกิรรมท่ีเกิดจากการกระทําร่วมกนัของบคุคลอนั

กระทําหรือแสดงออกท่ีมีสว่นเก่ียวข้องกบัผู้ อ่ืน หรือมีสาเหตุ มาจากผู้ อ่ืนหรือสง่ผลไปกระทบผู้ อ่ืน   

(วลัลภา  อิสรียวงศ์. 2529) 

   พฤตกิรรมทางสงัคมท่ีเกิดขึน้อนัเน่ืองมาจากมีปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งกนั  จะมีลกัษณะ

ดงันี ้

    1.  การพึง่พาซึง่กนัและกนั 

    2.  การร่วมมือและการแขง่ขนั 

    3.  การขดัแย้งและการตอ่รอง 
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  วยัเดก็ตอน ต้น ในชว่งแรกเดก็จะมีปฏิสมัพนัธ์เฉพาะกบัพอ่แมแ่ละญาตพ่ีิน้องท่ีใกล้ชิด  

เม่ือเดก็เร่ิมใช้ชีวิตในโรงเรียนซึง่เป็นสงัคมท่ีต้องพบปะกบัผู้คนมากมาย  เดก็จงึควรเรียนรู้ในการสร้าง

ปฏิสมัพนัธ์ท่ีดีกบับคุคลอ่ืน การอยูร่่วมกบัผู้ อ่ืน  ซึง่ในด้านการมีปฏิสมัพนัธ์ในลกัษ ณะท่ีมีสว่นร่วมกบั

เพ่ือนในระดบัอนบุาล  นกัการศกึษาปฐมวยัมุง่ความสนใจไปท่ีการเลน่ของเดก็ซึง่เป็นธรรมชาตขิอง

เดก็วยันี ้โดยพาร์เทน (Parten. 1920) ได้ศกึษาถึงการมีสว่นร่วมทางสงัคมของเดก็ในระดบัอนบุาล  ผล

การศกึษาพาร์เทนได้กําหนดและแบง่การมีสว่นร่วมในด้านการเลน่เป็นขัน้ตา่งๆ  ได้  6  ขัน้  ดงันี ้

   1.  ขัน้นิ่งเฉย (unoccupied behavior) เดก็จะไมร่่วมเลน่กบัเพ่ือนข้างๆ สนใจสิ่งๆ  เดียว  

เดก็จะตดิครูและเดนิไปรอบๆ  ห้อง 

   2. ขัน้เฝ้ามองด ู(onlooker  behavior) เดก็จะเฝ้าดเูพ่ือนทํางานและอาจจะพดูคยุด้วย  

แตไ่มร่่วมหรือมีปฏิสมัพนัธ์ทางด้านร่างกายตอ่กนั 

   3. ขัน้เลน่คนเดียว (solitary behavior) เดก็จะเลน่กิจกรรมตามลําพงัคนเดียว ไมเ่ลน่

กบัผู้ อ่ืน 

   4.  ขัน้เลน่คูข่นาน (parallel activity) เดก็จะตา่งคนตา่งเลน่  เลน่ของเลน่ร่วมกบัคนอ่ืน

โดยนัง่เลน่ใกล้ๆ  กนัแตไ่มเ่ลน่ร่วมกนั 

   5.  ขัน้เลน่โดยสมัพนัธ์กบัเพ่ือน (associative play) เดก็จะเลน่กบัเพ่ือนโดยใช้ของเลน่

ร่วมกนั  และมีการสนทนากนั  แตย่งัตดิกบัความคดิของตนเอง 

   6. ขัน้เลน่โดยให้ความร่วมมือกบัเพ่ือน (cooperative play) เดก็จะเลน่อยา่งมีจดุมุง่หมาย

ร่วมกนั  และสมาชิกกลุม่จะเลน่ไปตามบทบาทท่ีได้รับตา่งกนั 

 มกัพบวา่  การมีสว่นร่วมทางสงัคมในด้านดารเลน่ของเดก็จะสมัพนัธ์กบัระดบัอาย ุ โดยท่ี

เดก็ท่ีมีอายมุากกขึน้ก็จะมีลกัษณะการเลน่ท่ีมีความซบัซ้อนมากขึน้ด้วย  นอ กจากนีก้ารท่ีเดก็มีสว่น

ร่วมทางด้านสงัคมยงัชว่ยสง่เสริมพฒันาการด้านตา่งๆ  ของเดก็ให้ดีย่ิงขึน้  โดยเฉพาะสง่เสริมให้เดก็มี

ความรู้สกึท่ีดีตอ่ตนเอง  และเรียนรู้ท่ีจะอยูร่่วมกบัผู้ อ่ืนอยา่งมีความสขุ 

   1.6.1  ปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมของเดก็พกิารทางสายตา 

   ในชว่งแรกของชีวิต  เดก็เล็กจะมีปฏิสมัพนัธ์ท่ีแนน่แฟ้นกบัคนในครอบครัว  เดก็พิการ

ทางสายตาก็เชน่กนั  ย่ิงการท่ีเดก็มีความบกพร่องดงักลา่วแล้ว  พอ่แมบ่คุคลใกล้ชดิยอ่มมีบทบาทสงู

เป็นพิเศษในการพฒันาด้านตา่งๆ  ของเดก็  ปฏิสมัพนัธ์ในครอบครัวของเดก็พิการทางสายตาจงึมกั

เป็นไปในทางบวกสงู  และมีความสมัพนัธ์กนัอยา่งใกล้ชิด  อบอุน่  จนเม่ือเดก็เข้าโรงเรียนอนัได้แก่  

โรงเรียนสอนคนตาบอดซึง่รับทัง้เดก็ไป-กลบัและการรับเดก็อยูป่ระจํา  การเข้าโรงเรียนนีทํ้าให้เดก็พกิาร

ทางสายตาได้มีโอกาสได้พบปะกบับคุคลอ่ืนมากขึน้ ทัง้เพ่ือนท่ีพกิารทางสายตาด้วยกนั คณุครู พ่ีเลีย้ง  

รวมทัง้บคุคลภายนอกท่ีมกัจะมีการเข้ามาจดักิจกิจกรรมในโรงเรียนอยูเ่สมอ ทําให้เดก็อาจมีความสมัพนัธ์ท่ี

หา่งกบัพอ่แมอ่อกไป โดยเฉพาะในเดก็ท่ีต้องอยูป่ระจํา ในขณะท่ีเดก็ไป-กลบัจะยงัคงใกล้ชดิกบัพอ่แมอ่ยู ่



26 

 จาการสมัภาษณ์คณุครู ผู้ปกครองและการ สงัเกตการณ์ในชว่งระหวา่งวนัท่ี 1 – 24  

สิงหาคม  2555  ซึง่เป็นอยูใ่นภาคเรียนท่ี  1  พบวา่การท่ีเดก็อยูป่ระจําหรือไป- กลบันัน้  เป็นปัจจยัหนึง่

ท่ีสง่ผลตอ่การพฒันาการทางสงัคมของเดก็ท่ีตา่งกนั  กลา่วคือ  เดก็ท่ีอยูป่ระจําจะมีความสนิทสนมกบั

เพ่ือน  คณุครู  และพ่ีเลีย้งซึง่เป็นบคุคลนอกเหนือจากคนในครอบครัวมากกวา่เดก็ไป- กลบั  รวมทัง้จะ

สามาร ถสงัเกตเหน็ได้ชดักวา่ เดก็ท่ีอยูป่ระจําจะมีการเคล่ือนไหวคลอ่งแคลว่เป็นอิสระกวา่ อนัอาจ

เน่ืองมาจากวา่ทางโรงเรียนปลอ่ยให้เดก็มีปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมกบัเพ่ือนได้เลน่เคล่ือนไหวร่างกาย  ได้

พดูคยุส่ือภาษากนั  ในขณะท่ีเดก็ท่ีอยูก่บัพอ่แม ่ (ไป-กลบั)  จะมีปฏิสมัพนัธ์ในวงแคบและจํากดัแตจ่ะ

ลกึซึง้กวา่  และเดก็จะมีโอกาสได้เลน่กบัเดก็ท่ีตาปกตมิากกวา่เดก็ท่ีอยูป่ระจําซึง่มกัจะเลน่แตก่บัเพ่ือน

ท่ีพกิารทางสายตาด้วยกนั 

  อยา่งไรก็ตาม  พบวา่การมีปฏิสมัพนัธ์กนัระหวา่งเดก็พกิารทางสายตากบัเดก็ท่ีตาปกติ

นัน้ไมค่อ่ยราบร่ืนนกั  อนัเน่ืองม าจากข้อจํากดัในการมองเหน็ของเดก็พกิารทางสายตา  ทําให้การทํา

กิจกรรมร่วมกนัคอ่นข้างตดิขดั เชน่ เม่ือเดก็ตาปกตโิยนลกูบอลให้เดก็ตาบอดแล้วเดก็ตาบอดไมรั่บ  

เน่ืองจากไมไ่ด้บอกก่อน  หรือเลน่แขง่รถบงัคบักนัแล้วรถของเดก็ตาบอดมกัจะชนรถของเดก็คนอ่ืน

ตลอดเป็นต้น  สง่ผลให้เดก็จาปกตไิมเ่ข้าใจธรรมชาตขิองเดก็ตาบอดหรือไมท่ราบวิธีการเลน่กบัเดก็ตา

บอดนัน้เกิดความรําคาญและเบ่ือหนา่ย  ไมอ่ยากเลน่ด้วย  เดก็อาจเลน่ด้วยกนัสกัพกัแตเ่ลน่ได้ไมน่าน

ก็จะเบ่ือท่ีจะเลน่กบัเดก็ตาบอด  หรือการเลน่ท่ีต้องอาศยัความร่วมมือกนั  มีปฏิสมัพนัธ์ในเชิงลกึก็ จะ

เป็นไปได้ยาก  ทําให้เดก็ตาบอดมีโอกาสคอ่น ข้างน้อยในการมีสงัคมท่ีกว้างขึน้กบัเดก็ในวยัเดียวกนัท่ี

ตาปกต ิ แตท่ัง้นีห้ากเป็นเดก็ท่ีเข้าใจและรู้วิธีการเลน่ด้วย  ก็จะสามารถเลน่อยา่งเกือ้กลูกนัได้ดี  

สําหรับบางครอบครัว  ด้วยความเป็นหว่งลกูท่ีสายตาพกิาร  เกรงวา่ลู กจะถกูเพ่ือนล้อหรือได้รับ

อนัตราย  จงึให้ลกูอยูแ่ตใ่นบ้าน  ทําให้เดก็ขาดการมีปฏิสมัพนัธ์กบับคุคลอ่ืนไป 

  โดยทัว่ไปแล้ว ปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมระหวา่งกนัของเดก็พิการทางสายตาจะเหมือนกบั  

เดก็ปกต ิกลา่วคือ เดก็มีเพ่ือนสนทิ ชอบเลน่เป็นกลุม่ เหมือนเดก็ทัว่ไป และด้วยกา รท่ีมีบคุคลภายนอก

เข้ามาทํากิจกรรมบอ่ย  เดก็จงึคอ่นข้างสนทิกบัคนงา่ย หากได้พดูคยุกนัสกัพกั แตก็่มีเดก็บางรายท่ีมี

ปัญหาเชน่กนั  ท่ีมกัอยูค่นเดียว  ไมค่อ่ยเลน่กบัเพ่ือน  ซึง่อาจเน่ืองมาจากหลายปัจจยั เชน่ มีความรู้สกึ

ไมดี่ตอ่ตนเอง  ตดิพอ่แม ่ ไมไ่ว้วางใจผู้ อ่ืน  เป็นต้น     

 1.7  การเล่นของเดก็ตาบอด 

   1.7.1  ความหมายของการเลน่   

   จากทฤษฎีการเลน่ของเดก็และจากการวิจยัเก่ียวกบัพฒันาการทางด้านพฤตกิรรมของ

เดก็แสดงให้เห็นถึงความหมายของการเลน่ในหลายๆ  ลกัษณะ  ดงันี ้

   1.   การเลน่เป็นการใช้พลงังานสว่นเกินของเดก็  เพ่ือการเจริญเตบิโต 



27 

   2.   การเลน่เป็นการฝึกฝนทกัษะตา่งๆ ท่ีจําเป็นตอ่การดําเนนิชีวิต เพ่ือเตรียมตวัสําหรับ

อนาคต 

   3.   การเลน่เป็นการนําเอากิจกรรมตา่งๆ ของบรรพบรุุษออกมาแสดง และเป็นการ

กระทําตามวิถีชีวิตท่ีคนรุ่นเก่าเคยกระทํามา 

   4.   การเลน่เป็นการลองผิดลองถกู ด้วยความอยากรู้อยากเหน็ในด้านสมัผสัทัง้ห้า อนั

ได้แก่  การเห็น  การฟัง  การดม  การลิม้รส  และการสมัผสั 

   5.   การเลน่เป็นการปรับตวัเพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัสิง่แวดล้อม 

   6.   การเลน่เป็นกิจกรรมท่ีเดก็ได้แสดงออกเพ่ือพฒันาด้านร่างกาย อารมณ์ สงั คม  

และสตปัิญญา  รวมทัง้การพยายามปรับตวัให้เข้ากบัเพ่ือนๆ  ในสงัคม 

   7.   การเลน่เป็นแนวทางการแสดงออกทางอารมณ์ท่ีเดก็รู้สกึวา่ปลอดภยั และเป็นท่ี

ยอมรับโดยไมมี่ใครกลา่ววา่ 

   8.   การเลน่เป็นกิจกรรมใดก็ได้ท่ีก่อให้เกิดความสนกุสนานเพลิดเพลิน ผอ่นคลาย

ความตงึเครียด  และเป็นการพกัผอ่นไปในตวั 

   1.7.2  การจําแนกประเภทเกม 

   เกม  เป็นกิจกรรมซึง่มีกตกิาบงัคบัอยู ่ซึง่ใช้เป็นวิธีประเมินความสําเร็จในการเลน่เกม

ของผู้ เลน่ได้  อาจมีกฎกตกิาไมแ่นน่อน  และเป็นการแขง่ขนัหรือไมเ่ป็นการแขง่ขนัก็ได้ 

   อาจจําแนกประเภทเกมตามเกณฑ์ตา่งๆ  ได้ดงันี ้

    วิธีท่ี  1  จําแนกตามจํานวนผู้ เลน่ 

      1. เกมท่ีเลน่ครัง้ละ 1 คน ผู้ เลน่เลน่คนเดียว โดยปฏิบตัติามคําแนะนําในการ

เลน่ ถ้าผู้ เลน่สามารถเลน่ได้ตามคําแนะนําหรือกตกิาท่ีกําหนดไว้ แสดงวา่ประสบความสําเร็จ ในการ

เลน่เกมนัน้ๆ  เป็นการแขง่ขนักบัตนเอง  เชน่  เกม  Puzzle  ตา่งๆ  

    2.  เกมท่ีเลน่ครัง้ละ 2 คน  มกัจะมีการแขง่ขนั มีกตกิากําหนดผู้แพ้และผู้ชนะ

อยา่งชดัเจน  ซึง่อาจใช้เกมชนิดเดียวกบัท่ีเลน่ 1 คนมาเลน่  แตกํ่าหนดให้มีการแขง่ขนั  โดยใช้เง่ือนไข  

เชน่ ทําได้รวดเร็วกวา่ หรือได้แต้มมมากกวา่เป็นผู้ชนะเป็นต้น ทัง้นี ้บางเกมอาจไมมี่การแขง่ขนั แตเ่ป็น

การร่วมกนัทํากิจกรรมให้สําเร็จ 

     3. เกมท่ีเลน่เป็นกลุม่  มีผู้ เลน่ครัง้ละมากกวา่ 2 คนขึน้ไป อาจมีการแพ้ชนะ

เป็นรายบคุคลหรือแพ้ชนะเป็นทีมก็ได้  ในการเลน่เกมประเภทนีอ้าจใช้ตวัผู้ เลน่เป็นสว่นประกอบของ

เกม  หรือใช้ตวัของเลน่มาเลน่เป็นเกม 
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    วิธีท่ี  2  จําแนกตามลกัษณะของการเลน่ 

      1. เกมท่ีให้ผู้ เลน่แสดงบทบาท มีกตกิาท่ีชดัเจน และเป็นการเลน่เลียนแบบ

สถานการณ์ท่ีอาจเกิดขึน้จริงในชีวิตประจําวนั อาจเรียกเกมประเภทนีว้า่ เกมสถานกา รณ์จําลองหรือ

เกมบทบาทสมมต ิใช้ได้ผลดีกบัการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมและบทบาทหน้าท่ี เชน่ เกมตํารวจกบัผู้ ร้าย เกม

พอ่  แม ่ ลกู  เป็นต้น 

      2.  เกมท่ีเลน่โดยมีของเลน่เป็นอปุกรณ์  ผู้ เลน่จะเลน่ของเลน่ตามคําแนะนํา

ในการเลน่และกตกิา ซึง่จะสามารถประเมินผลสําเร็จของผู้ เลน่ได้ อาจมีการแขง่ขนัหรือไมมี่ก็ได้ แต่

จะต้อง มีการประเมินผลสําเร็จของผู้ เลน่ ถ้าผู้ เลน่สามารถเลน่ได้ตามคําแนะนําในการ เลน่ ถือวา่

ประสบความสําเร็จ   

  ทัง้นี ้ เกมบางเกมก็มีลกัษณะเป็นเกมบทบาทสมมติ ท่ีใช้ของเลน่เป็นอปุกรณ์ในการเลน่

เชน่กนั 

  เกมประเภทตา่งๆ  มีลกัษณะร่วมหรือลกัษณะเฉพาะท่ีคล้ายกนั  ดงันี ้

   1.  มุง่ให้เกิดความสนกุสนานเพลิดเพลิน  พงึพอใจ 

   2.  บคุคลทกุเพศทกุวยัสามารถเลน่ได้  และมีโอกาสได้ร่วมเลน่ 

   3.  สง่เสริมการเป็นผู้ นําและผู้ตามท่ีดี 

   4.  ใช้เวลาในการเลน่ไมม่ากนกั  และเวลาในการเลน่ไมแ่นน่อน 

   5.  มีวตัถปุระสงค์ในการเลน่ 

   6.  มีกฎกตกิาในการเลน่ไมม่ากนกั  และเวลาในการเลน่ไมแ่นน่อน 

   7.  ไมต้่องอาศยัทกัษะการเลน่ท่ียาก 

   8.  กฎกตกิา  จํานวนผู้ เลน่  สถานท่ี  และอปุกรณ์ท่ีใช้ประกอบการเลน่  สามารถ

เปล่ียนแปลงให้เหมาะสมกบัความสามารถ  ความสนใจ  และความต้องการของผู้ เลน่  

   9.  มีลกัษณะเป็นการท้าทาย  ทําให้ผู้ เลน่อยากเลน่และสนกุสนาน 

  1.7.3  การเลน่ของเดก็พกิารทางสายตา 

   ปัจจยัในด้านการเลน่ของเดก็พกิารทางสายตาท่ีนํามาพจิารณาในการออกแบบ  ได้แก่ 

   1.7.3.1  โอกาสและชว่งเวลาในการเลน่ 

   สําหรับโอกาสในการเลน่เม่ือเดก็อยูใ่นโรงเรียนซึง่ได้แก่  โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ

นัน้  อาจแบง่ได้เป็น 

    -  การเลน่ในห้องเรียน ในชัน้อนบุาล การเรียนการสอนจะเป็นแบบเรียนปนเลน่ 

เดก็จงึมีโอกาสได้เลน่ในชัว่โมงเรียน  ซึง่มกัจะเป็นของเลน่เพ่ือการศกึษา (Educational Toy) ท่ีครูผู้สอน

ใช้เป็นส่ือการสอนไปด้วยในตวั 
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    -   การเลน่นนัท นาการ เป็นการทํากิจกรรมร่วมกนั การแขง่กีฬาสี หรือเป็น

กิจกรรมในชัว่โมงพลศกึษา เดก็มีโอกาสได้เล่ นร่วมมือกบัเพ่ือน เลน่เป็นทีม ซึง่มีครูผู้สอนคอยชว่ย

ควบคมุการทํากิจกรรมอยู ่ มกัมุง่เน้นจดุประสงค์เพ่ือการเสริมทกัษะ  การใช้กล้ามเนือ้มือ  และการทํา

กิจกรรมร่วมกบัผู้ อ่ืน 

    -   การเลน่อิสระ  เป็นการเลน่ในชว่งเวลาวา่งของเดก็  ได้แก่  ชว่งก่อนเข้าเรียน  

ชว่งพกักลางวนัหลงัทางอาหารเสร็จ  และชว่งหลงัเลกิเรียน  ซึง่เป็นเวลาท่ีคอ่นข้างจํากดั  เดก็มกัจะ

เลน่กนัโดยไมใ่ช้ของเลน่  เชน่  ว่ิงไลจ่บั  ตบมือร้องเพลง  จบักลุม่คยุกนั  หรือไปเลน่ในสนามเดก็เลน่ 

    สําหรับโอกาสในการเลน่เม่ืออยูท่ี่บ้านจะอิสระกวา่  ไมค่อ่ยมีข้อจํากดัด้าน

เวลาและสถานท่ี  รวมทัง้มีโอกาสในการได้เลน่กบัพ่ีน้องหรือเพ่ือนท่ีตาปกตด้ิวย 

   1.7.3.2  พฤตกิรรมการเลน่ของเดก็พกิารทางสายตา 

    จากการสงัเกตการณ์พฤตกิรรมของเด็ กพกิารทางสายตาท่ีโรงเรียนสอนคน   

ตาบอดกรุงเทพ รวมทัง้การสมัภาษณ์ครูผู้สอนและผู้ปกครองของเดก็ในชว่งระหวา่งวนัท่ี 1 – 24  

สิงหาคม 2555  พบวา่เดก็มีพฤตกิรรมการเลน่  ดงันี ้

    1.  พฤตกิรรมการเลน่กบัเพ่ือน 

     -  เดก็มกัมีเพ่ือนสนิท  ไปไหนมาไหนกนัเป็นคู ่ และชอบเลน่เป็นกลุม่ 

     -   เวลาเลน่  เดก็จะกระโดดโลดเต้น  หรือบางคนก็ว่ิงไปมา  เชน่เดียวกบั

เดก็ตาปกต ิ แตเ่ดก็บางคนก็เคล่ือนไหวอยา่งช้าๆ 

     -  ในการเลน่ด้วยกนักบัเพ่ือน เชน่ การเลน่ไลจ่บั เดก็พกิารทางสายตาจะ

ทราบตําแหนง่ของเพ่ือนได้จากเสียง 

     -  เดก็ร่วมเลน่ ของเลน่ชิน้เดียวกนัได้ แตม่กัไมเ่กิน 2 คน และเลน่ได้ไม่

นาน  เพราะจะเกิดการแสดงความเป็นเจ้าของขึน้  เน่ืองจากยงัไมรู้่จกัการแบง่ปันสิ่งของกนัละกนั 

     -  เดก็มกัจะต่ืนเต้นกบัประสบการณ์ใหม่ๆ  เสมอ และต้องการมีสว่นร่วม

ในกิจกรรม 

     2.  พฤตกิรรมการเลน่ของเลน่ 

     -   เดก็พกิารทางสายตาชอบของเลน่ท่ีมีเสียง หรือมีการเคล่ือนไหว  เน่ืองจาก

สามารถรับรู้ได้และชว่ยกระตุ้นได้ดี รวมทัง้ชอบทําเสียงขณะเลน่ เชน่ การเลียนเสียง การเป่าของเลน่ท่ี

มีเสียง  ซึง่อาจก่อให้เกิดความรําคาญแก่ผู้ อ่ืน 

     -  เม่ือเลน่ของเลน่ท่ีมีเสียง เด็ กมกัจะหาท่ีมาของเสียงและพยายามท่ีจะ

แกะออกมา 
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     -   เดก็จะชอบเลน่ของเลน่อิเล็กทรอนิกส์มาก  เน่ืองจากมีเสียงท่ีหลากหลาย

และรูปทรงท่ีนา่สนใจ  มีสีสนั  แตข่องเลน่เหลา่นีจ้ะเสียได้ง่ายเพราะเดก็เลน่กนัหลายคน 

     -  ของเลน่บางอยา่ง  เม่ือเลน่เป็นเวลานาน  เดก็จะรู้ สกึเบ่ือ  เชน่  เลน่จน

ชํานาญแล้วรู้สกึวา่ง่ายไป  เลน่แล้วซํา้ๆ  เป็นต้น  แตเ่ดก็ก็จะคดิวิธีเลน่แบบใหม ่ นํามาเลน่หรือสมมติ

เป็นอยา่งอ่ืนไป 

     -  เดก็พกิารทางสายตามีจนิตนาการสงู  เดก็ต้องสร้างภาพสิง่ตา่งๆ  ท่ีได้

เรียนรู้  ซึง่สามารถแสดงออกผา่นการเลน่ได้เชน่กั น  เชน่  นําตวัตอ่มาตอ่กนัซึง่ดไูมค่อ่ยเป็นรูปเป็นร่าง  

แตเ่ดก็บอกวา่กําลงัตอ่เป็นสิ่งนัน้สิ่งนีอ้ยู ่

     -  ในการเลน่ของเลน่แบบใหมท่ี่เดก็ไมเ่คยเลน่  จะต้องมีผู้ อ่ืนคอยสอน

วิธีการเลน่ให้ในครัง้แรกๆ  โดยเฉพาะถ้าเป็นของเลน่ท่ีซบัซ้อนหรือต้องทําทา่ทางเฉพาะ เชน่ เลน่กีตาร์  

ต้องมีการชว่ยแนะ จดัทา่ทางให้  สกัระยะเดก็ก็จะสามารถเลน่ได้เอง 

     -   การเลน่เคร่ืองเลน่สนามท่ีโรงเรียน  เดก็จะเลน่คอ่นข้างผาดโผน  

เน่ืองจากวา่มีความเคยชินกบัพืน้ท่ีแล้ว  เดก็จะว่ิงขึน้ว่ิงลง  ปีนขึน้ไปท่ีสงูๆ  ซึง่ถ้าเป็นเดก็โตก็จะกล้า

และเลน่ท้าทายกวา่เดก็เลก็ 

   จะเหน็ได้วา่โดยทัว่ไปแล้ว พฤตกิรรมการเลน่ของเดก็พกิารทางสายตาไมแ่ตกตา่งจาก

เดก็ทัว่ไป  แตเ่หน็ได้ชดัวา่การใช้เสียงมีความสําคญัตอ่การรับรู้ของเดก็มาก และเดก็ขากการเลียนแบบ  

จําเป็นท่ีจะต้องได้รับการแนะนําในเบือ้งต้นเสมอ 

   1.7.3.3  ข้อจํากดัในการเลน่ 

    จากประเดน็หลกัท่ีเห็นได้ชดัวา่ เดก็พกิารทางสายตาไมส่ามารถเลน่ในลกัษณะ

ท่ีต้องการทกัษะการมองเหน็ ทัง้ในการควบคมุบงัคบัหรือการได้รับความสนกุสนานด้วยการรับรู้จาก

การเห็นแล้ว  ยงัมีประเดน็ยอ่ยอ่ืนๆ  อนัเน่ืองมาจากข้อจํากดัในการมองเห็น  ดงันี ้

    1.  ข้อจํากดัในการเลน่กบัเพ่ือน 

     -   เดก็ท่ีตาบอดสนิทจะเสียเปรียบในการเลน่หรือทํากิจกรรมร่วมกบัเดก็ท่ี

มีสายตาเลือนรางและเดก็สายตาปกต ิรวมทัง้การมองไมเ่หน็จะทําให้เดก็สายตาปกตรํิาคาญ เบ่ือหนา่ย

ในการร่วมเลน่ด้วย 

     -   เดก็พกิารทางสายตามกัตกอยูใ่นฐานะผู้ ฟัง เ ม่ือผู้ อ่ืนท่ีสายตาปกตร่ิวม

ทํากิจกรรมกนั เชน่ เม่ือเดก็ท่ีตาปกตเิลน่แขง่รถบงัคบักนั เดก็พกิารทางสายตาจะไมไ่ด้แขง่ขนัด้วย

เพราะรถท่ีบงัคบัมกัจะไปชนสิ่งตา่งๆ  จงึได้แตค่อยฟังเพ่ือนพากย์วา่เป็นอยา่งไร 

     -  เดก็ท่ีตาปกตสิว่นใหญ่มกัไมท่ราบวิธีการเลน่กบัเดก็พกิารทางสายตา 
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    2.  ข้อจํากดัในการเลน่ของเลน่ 

     -  ของเลน่บางอยา่ง ตามท้องตลาดท่ีเดก็พกิารทางสายตาเลน่  อาจไมไ่ด้

รับประโยชน์เทา่ทีควร  เดก็เพียงอยากจะมีเหมือนพ่ีน้องหรือเพ่ือนท่ีสายตาปกต ิ เชน่  รถบงัคบั  เกมกด  

ซึง่เพียงแคก่ดเพ่ือฟังเสียงเทา่นัน้  ทําให้ขาดจดุมุง่หมายในการเลน่ 

     -   หากเป็นของเลน่ท่ีต้องการขว้างปาออกไป  เชน่  ลกูบอล  จรวดกระดาษ   

เป็นต้น  เดก็พกิารทางสายตาจะตดิตามของเลน่ท่ีไมมี่เสียงได้ยาก 

     -  เดก็พกิารทางสายตาเลือกเลน่ได้ไมเ่ตม็ท่ีนกั  เน่ืองจากมองไมเ่หน็ 

     -   ต้องมีผู้คอยดแูลความปลอดภยัขณะเลน่เป็นพิเศษ  โดยเฉพาะการเลน่

ในสนามเดก็เลน่  ซึง่อาจทําให้ถกูจํากดัในการเลน่บางอยา่งไป 

   1.7.3.4  เง่ือนไขสําหรับของเลน่เพ่ือเดก็พิการทางสายตา 

    ของเลน่ท่ีเหมาะสมสําหรับเดก็พิการทางสายตาควรมีเง่ือนไข  ดงันี ้

    -  ของเลน่มีการกระตุ้นความสนใจของเดก็พิ การทางสายตาเป็นพเิศษ  

โดยเฉพาะด้านเสียง  เน่ืองจากการได้ยินเป็นสิง่เร้าท่ีรับรู้ได้จากระยะไกล 

    -  ของเลน่มีการใช้สิ่งอ่ืนชว่ยส่ือความหมาย  ทดแทนการใช้สายตาในการ

มองเหน็  เชน่  บง่บอกความแตกตา่งของบริเวณตา่งๆ  ด้วยผวิสมัผสัท่ีแตกตา่งกนั 

    - เป็นของเลน่ท่ี เปิดโอกาสให้เดก็พกิารทางสายตาได้ใช้ความสามารถอยา่ง

เตม็ศกัยภาพ 

    -  ชว่ยเสริมสร้างทกัษะในการใช้ประสาทสมัผสัท่ีเหลืออยูข่องเดก็พกิารทาง

สายตา  อนัได้แก่  การได้ยิน  การสมัผสั  การดมกลิ่น  และการลิม้รส  รวมทัง้ชว่ยกระตุ้นการมองเห็นท่ี

เหลืออยูข่องผู้ ท่ีมีสายตาเลือนรางด้วย 

    -  เป็นของเลน่ท่ีให้ประโยชน์ตอ่เดก็พิการทางสายตาได้อยา่งตรงจดุประสงค์

ของการเลน่  ให้เดก็พกิารทางสายตาได้รับประโยชน์จากการเลน่เทียบเทา่กบัเดก็สายตาปกตไิด้รับ 

    -  เป็นของเลน่ท่ีสามารถเลน่ร่วมกบัผู้ อ่ืนได้  สง่เสริมการมีปฏิสมัพนัธ์อนัดีกบั

ผู้ อ่ืนและฝึกการอยูร่่วมกนัในสงัคม 

    -  เป็นของเลน่ท่ีมีสมัผสัท่ีดี  สร้างความมัน่ใจในความปลอดภยัให้กบัเดก็  

เพราะประสบการณ์ท่ีไมน่า่ประทบัใจ  อาจสง่ผลให้เดก็ปิดโอกาสในการเรียนรู้ของตนเอง 

   1.7.3.5  ข้อคํานงึในการเลือกซือ้ของเลน่สําหรับเดก็พกิารทางสายตา 

    จากการสมัภาษณ์ครูผู้สอนนกัเรียนพกิารทางสายตาระดบัชัน้อนบุาล  ถึงการ

เลือกซือ้ของเลน่เพ่ือใช้ในห้องเรียน  ได้มีการคํานงึถึงเง่ือนไขดงัตอ่ไปนี ้

    -   เหมาะสมกบัความสามารถของเดก็พกิารทางสายตา 
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    - สามารถใช้งานได้เหมาะสม กลา่วคือ เดก็ได้ประโยชน์ท่ีชดัเจนในกา รเลน่  

และสามารถเลน่ได้หลายคน 

    -  มีความคงทน  ราคาสมเหตสุมผล  และปลอดภยั 

    สําหรับข้อคํานงึในการเลือ กซือ้ของเลน่ของผู้ปกครองของเดก็พิการทาง

สายตาเพ่ือเลน่ท่ีบ้าน  จากการสมัภาษณ์พบวา่มีเง่ือนไข  ดงันี ้

    -  ความต้องการหรืออยากได้ของเดก็ 

    -  เหมาะสมกบัความสามารถของเดก็ เป็นประโยชน์ตอ่พฒันาการและการศกึษา 

    -  สามารถแบง่กนัเลน่กบัพ่ีน้องได้ 

    -  มีความปลอดภยั 

    นอกจากนี ้ พบวา่ของเลน่ท่ีใช้ในโรงเรียนมกัมีการดดัแปลงให้เหมาะกบัเดก็

พิการทางสายตามากขึน้หลงัจากซือ้มาแล้ว เชน่ ใสก่ระดิง่ในลกูบอล หรือเพิ่มผิวสั มผสัให้มีความ

แตกตา่งบนพืน้ผิว หรือเพิ่มอกัษรเบรลล์เข้าไป  ในขณะท่ีการซือ้ไปเลน่ท่ีบ้านภายในครอบครัวมกัไมมี่

การดดัแปลง   

 

2.  ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ  

โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ  ภายใต้การดําเนินงานของมลูนิธิชว่ยคนตาบอดแหง่

ประเทศไทย ใ นพระบรมราชินปูถมัภ์สงักดั   สํานกับริหารงาน คณะกรรมการสง่เสริมการศกึษาเอกชน

กระทรวงศกึษาธิการ  

2.1  ประวัตคิวามเป็นมา 

 มิสเจเนวิฟ  คลอฟิลด์  สตรีตาบอดชาวอเมริกนั เป็นผู้ ริเร่ิมก่อโรงเรียน เม่ือวนัท่ี 12  

มกราคม  พ.ศ. 2482 ใช้ช่ือวา่โรงเรี ยนสอนคนตาบอด โดยใช้บ้านหลั งเล็กๆ ท่ีถนนคอชเช ่ศาลาแดง  

นบัวา่เป็นโรงเรียนท่ีสอนเดก็พิการเป็นแหง่แรกในประเทศไทย  นกัเรียนคนแรกคือ หมอ่มเจ้าหญิง    

พวงมาศผกา  ดศิกลุได้  มีผู้ มีจิตกศุลชว่ยเหลือ   และสนบัสนนุ โดยตัง้เป็นมลูนิธิสงเคราะห์คนตาบอด  

แหง่ประเทศไทย ในวนัท่ี 10 พฤษภาคม  2482 นบัเ ป็นมลูนิธิชว่ยคนพิการแหง่แรกในประเทศไทย  

ตอ่มาได้ ย้ายโรง เรียนสอนคนตาบอดไปอยูต่ามท่ีตา่ง ๆ เน่ืองจากมีนกัเรียนเพิม่มากขึน้  และเกิด

สงครามโลกครัง้ท่ี  2 จนในท่ีสดุ  ปีพ.ศ. 2492 รัฐบาลสมยัจอมพลแปลก พิบลูสงคราม  อนมุตัใิห้เชา่

ท่ีดนิของทรัพย์สินสว่นพระมหากษัตริย์  เนือ้ท่ี 8 ไร่เศษ ณ ส่ีแยกตกึชยั  ถ.ราชวิถี เป็นท่ีตัง้ของโรงเรียน

สอนคนตาบอดจนมาถึงปัจจบุนั 
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  ปีการศกึษา  พ.ศ. 2503 โรงเรียนได้เข้าสูร่ะบบการศกึษาของกระทรวงศกึษาธิการ  

และเม่ือเดือนตลุาคม  พ.ศ. 2520 ได้เปล่ียนช่ือโรงเรียนสอนคนตาบอดเป็นโรงเรียนสอนคนตาบอด

กรุงเทพ ซึง่จดัเป็นโรงเรียนเอกชนการกศุล ปัจจบุนัมีนกัเรียนกวา่ 250 คน ทัง้นกัเรียนประจําและไปกลบั 

โดยเปิดสอนตัง้แตร่ะดบัชัน้อนบุาลถึงประถมศกึษาปีท่ี 6 สว่นระดบัมธัยมศกึษาตอนต้นทาง โรงเรียน

จดัการศกึษาแบบเรียนร่วมเม่ือปีการศกึษาพ.ศ.  2540 

  นอกจากทางโรงเรียนจะให้การศึ กษาตามหลกัสตูรแล้วยงัสง่เสริมทางด้านภาษา  

ดนตรี  กีฬา เทคโนโลยี  และอาชีพตลอดจนให้ได้รับการตรวจรักษาตา และได้รับการเอาใจใส ่ดแูล

ทางด้านสขุภาพเป็นอยา่งดีด้วย 

  2.1.1  สญัลกัษณ์ของโรงเรียนภายใต้การดําเนินงานของมลูนิธิชว่ยคนตาบอดแหง่

ประเทศไทย ในพระบรมราชินปูถมัภ์ 

 
 

ภาพประกอบ  5  ตราประจําโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ  

 

  ความหมาย  ประภาคาร  คือ  กระโจมไฟท่ีให้แสงสวา่งแก่ผู้ ท่ีเดนิทางในทะเลอนักว้าง

ใหญ่ เปรียบเสมือนกบัโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพท่ีให้แสงสวา่งและความหวงัแก่นกัเรียนตาบอด 

  2.1.2  สีของโรงเรียน  สีดํา  –  เหลือง 

  สีดํา  คือ  ความมืด  หมายถึง  คนตาบอด 

  สีเหลือง  คือ  แสงสวา่ง  หมายถึง  ความรุ่งโรจน์  ความหวงั  สตปัิญญาและคณุธรรม 

 สองสีรวมกนั   หมายถึง   การศกึษานําทางคนตาบอดให้มีสตปัิญญาและคณุธรรมให้

สามารถพึง่พาตนได้ 

  2.1.3  ปรัชญาโรงเรียน 

  ใฝ่ศกึษา  พึง่พาตนเองได้  รับใช้สงัคม  สงัสมคณุธรรม 

  2.1.4   เพลงประจําโรงเรียน 
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   ในปีพ.ศ. 2495 พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัฯ ได้ทรงพระราชนิพนธ์บทเพลง   "ยิม้สู้ "  

เพ่ือสร้างขวญัและกําลงัใจให้แก่นกัเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพทกุคน   โดยพระองค์ทา่นทรง

สอนเนือ้ร้องและทํานองให้ด้ วยพระองค์เอง เพลงพระราชนิพนธ์  "ยิม้สู้ " จงึเป็นเพลงประจําโรงเรียน

สอนคน ตาบอดกรุงเทพนบัแตน่ัน้มา 

เพลงพระราชนิพนธ์  ยิม้สู้   smile 

ทํานอง  :  พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั  ภมูิพลอดลุยเดชฯ 

Music  :  H.M. King Bhumibol Adulyadej คําร้อง  : พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจกัรพนัธ์เพ็ญศริิ 

Lylic  :  H.H. Prince  Chakrabandh  Pensiri 

โลกจะสขุสบายนัน่เป็นได้หลายทาง 

ต้องหลบสิ่งกีดขวางหนทางให้พ้นไป 

จะสบความสขุสนัต์สําคญัท่ีใจ 

สขุและทกุข์อยา่งไรเพราะใจตนเอง 

ฝ่าลูท่างชีวิตต้องคดิเฝ้าย้อมใจ 

โลกมืดมนเพียงใดหวัใจอยา่คร้ามเกรง 

ตัง้หน้าช่ืนเอาไว้ย้อมใจด้วยเพลง 

ไยนกึกลวัหวาดเกรงยิม้สู้  

คนเป็นคนจะจนหรือมี 

ร้ายหรือดีคงมีหวงัอยู่ 

ยามปวงมารมาพาลลบหลู่ 

ยิม้ละไมใจสู้หมูม่วลเภทภยั 

ใฝ่กระทําความดีให้มีจิตโสภา 

สร้างแตค่วามเมตตาหาความสขุสนัต์ไป 

จะสบความสขุสนัต์สําคญัท่ีใจ 

เฝ้าแตยิ่ม้สู้ ไปแล้วใจช่ืนบาน 

  2.1.5  วตัถปุระสงค์ 

   2.1.5.1 เพ่ือให้การศกึษาแก่คนตาบอดทัง้หญิงและชายโดยไมไ่ด้จํากดัเชือ้ชาติ

และศาสนา 

   2.1.5.2 เพ่ือให้การศกึษาสายสามญัในระดบัก่อนประถม   และประถมศกึษา  

และสนบัสนนุการศกึษาแบบเรียนร่วมในระดบัมธัยมศกึษา 
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    2.1.5.3 เพ่ือร่วมมือกบัทางราชการ และองค์การตา่ง  ๆทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ  

เพ่ือสง่เสริมกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์แก่คนตาบอด 

  2.1.6  วิสยัทศัน์ 

  โรงเรียนมุง่ให้นกัเรียนได้พฒันาทางด้านร่างกาย อารมณ์ สงัคม สตปัิญญา รู้จกัคดิ

เป็นทําเป็นและสามารถแก้ปัญหาได้ ให้พฒันาทางด้านวิชาการ ภาษา ดนตรี กีฬา เทคโนโลยี และ

อาชีพ เตม็ตาม ศกัยภาพ เป็นท่ียอมรับของชมุชน สง่เสริมและสนบัสนนุระบบเรียนร่วม และให้มีวินยั 

คณุธรรม จริยธรรม ชว่ยเหลือตนเองในการดํารงชีวิตในสงัคมได้อยา่งมีความสขุ 

  2.1.7  เป้าหมายในการจดัการศกึษา 

  2.1.7.1  พฒันาหลกัสตูร  และการจดัการเรียนการสอนให้สอดคล้องกบัวฒุิภาวะ

และวยัของผู้ เรียน  เน้นกิจกรรมด้านภาษา  ดนตรี  กีฬา  เทคโนโลยี  และอาชีพ 

  2.1.7.2   พฒันาสง่เสริมระบบการสง่ตอ่การเรียนร่วม  โดยการเตรียมความพร้อม 

จดัหาส่ือ ประสานงาน ประเมินผล และตดิตาม 

  2.1.7.3  พฒันากิจกรรมท่ีสง่เสริมวิ นยั  คณุธรรม  จริยธรรม   ของนกัเรียน  

สามารถนําไปประยกุต์ใช้ในชีวิตของตนเอง และในสงัคมได้ 

  2.1.7.4   พฒันาการบริหารและการจดัการให้มีคณุภาพท่ีจะสนั บสนนุการศกึษา

ของโรงเรียนอยา่งมีประสิทธิภาพ 

  2.1.7.5  พฒันาด้านอาคาร  สถานท่ี  ห้องสมดุ   และสิ่งแวดล้อมให้มีคว ามร่มร่ืน  

สะอาด สวยงาม  และเอือ้ตอ่การเรียนการสอน 

   2.1.8  จดุเน้นของโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ 

  2.1.8.1 สง่เสริมการเรียนการสอนโดยเน้นให้นกัเรียนตาบอด  พฒันาเตม็ต าม

ศกัยภาพของตน ในด้านวิชาการ  มี ผลสมัฤทธ์ิการเรียนในระดบัสงู  สามารถเข้าสูก่ารเรียนร่วมใน

โรงเรียนปกตไิด้อยา่งมีความสขุ 

  2.1.8.2 สนบัสนนุและสง่เสริมความสามารถเฉพาะตน ของนกัเรียนตาบอดใน

ด้านตา่ง ๆ เชน่ ภาษา ดนตรี กีฬา คอมพวิเตอร์  การชว่ยตนเองในชีวิตประจําวนั และงานอาชีพเพ่ือ

ศกึษาตอ่ในระดบัสงูตามความสามารถ และความถนดั ตามวิสยัทศัน์ของมลูนธิิชว่ยคนตาบอด แหง่

ประเทศไทย ในพระบรมราชินปูถมัภ์ 

  2.1.8.3 สง่เสริมให้ปรับกระบวนการเรียนการสอนของครูให้เกิดประสิทธิผลตาม

เป้าหมายโดยเน้นนกัเรียนเป็นสําคญั 

  2.1.8.4 พฒันาห้องสมดุให้เป็นแหลง่วิทยาการเพ่ือให้ครูและนกัเรียนสามารถ

ศกึษาค้นคว้า และเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 
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  2.1.8.5 รณรงค์สร้างให้นกัเรียนมีคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์  คือ  มีระเบียบวินยั  

ความรับผดิชอบ มีคณุธรรม และมีจิตสํานกึในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริย์

เป็นประมขุ 

  2.1.8.6 สง่เสริมให้ครู  เจ้าหน้าท่ี  และนกัเรียนมีจติสํานกึในความขยนั  ซ่ือสตัย์  

นิยมไทย ดําเนินชีวิต ตามแนวพระราชดําริ  มีเศรษฐกิจพอเพียงมีสว่นร่วมในการอนรัุกษ์ธรรมชาตแิละ

พฒันาสิ่งแวดล้อม 

  2.1.8.7 พฒันาครูและเจ้าหน้าท่ีให้เป็นผู้ มีความรู้ มีคณุธรรม มีวิสยัทศัน์กว้างไกล

สามารถทํางานเป็นทีม  และปฏิบตัตินให้ทนัยคุทนัสมยัอยูเ่สมอ 

  2.1.8.8 สง่เสริมให้องค์กรในชมุชนมีสว่นร่วมและให้การสนบัสนนุชว่ยเหลือการ

บริหารการจดัการศกึษาของโรงเรียน 

  2.1.8.9  พฒันาระบบข้อมลู  สารสนเทศ  การตรวจสอบ   ตดิตามประเมินผลและ

รายงานผลรวมทัง้   การนําส่ือเทคโนโลยีคอมพวิเตอร์  มาใช้ในการบริหารการจดัการ   และพฒันาการ

เรียนการสอนอยา่ง มีประสิทธิภาพ 

  2.1.8.10 ปรับปรุงการนิเทศ ตดิตาม ประเมนิคณุภาพ การบริหารงาน การจดัการ  

และการศกึษาอยา่งเป็นระบบและตอ่เน่ือง 

2.2  การเรียนการสอนพกิารทางสายตา 

 การจดัการเรียนการสอนเดก็ท่ีพกิารทางสายตา  อาจแยกกลา่วได้เป็น  2  ประเภทคือ 

  -   การจดัการเรียนการสอนเดก็มองเห็นเลือนราง 

   -   การจดัการเรียนการสอนนกัเรียนท่ีตาบอด  

ซึง่การจดัการเรียนการสอนสําหรับเดก็ตาบอดอาจจะแตกตา่งจากการจดัการเรียนการ

สอนเดก็ มองเห็นเลือน ราง ก็เพราะเดก็ตาบอดไมส่ามารถใช้สายตาในกา รเรียนได้เลย แตต้่องใช้

ประสาทสมัผสัในสว่นอ่ืนแทนได้แก่ ประสาททางห ูประสาทสมัผสัทางการดมกลิ่น ชิมรส และประสาท

สมัผสัทางกาย สําหรับหลกัสตูรสามารถเรียนโดยใช้หลกัสตูรปกตไิด้  เพียงแตต้่องปรับปรุงวิธีการ  

ขัน้ตอนและวสัดอุปุกรณ์ท่ีจําเป็น  เพ่ือให้สอดคล้องกบัความสามารถ  และความต้องการของเดก็  และ

เพิม่ทกัษะสําหรับการเรียนรู้ข องเดก็ตาบอดสามารถเรียนได้เชน่เดียวกบัปกต ิ ซึง่วิธีการและทกัษะท่ี

จําเป็นสําหรับเดก็ตาบอดได้แก่ การเ ขียน-อา่นอกัษร เบรลล์  ประสบการณ์ เบือ้งต้นในการดํารงชีวิต  

ทกัษะการเคล่ือนไหว การใช้ส่ืออปุกรณ์ตา่งๆ  ท่ีมีความแตกตา่งไปจากเดก็ปกตติลอดจนดดัแปลง

เนือ้หาหรือวิธีการ สอนให้เหมาะสมกบัเดก็ (โครงการฉลาดทําบญุด้วยจติอาสา   อาสาเพ่ือผู้พกิารทาง

สายตา.  2554) 
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การจดัการเรียนการสอนประสบการณ์เบือ้งต้นในการดํารงชีวิต  นอกจากวิธีเขียน- อา่น

และพิมพ์อกัษรเบรลล์แล้ว  เดก็ตาบอดควรจะมีการฝึกฝนให้มีความสามารถพืน้ฐานท่ีจําเป็นการรู้จกั

ชว่ยเหลือตนเองในการทํากิจวตัรประจําวนั  ข้อจากคูมื่อการเรียนร่วมสําหรับครูแกนนําท่ีสร้างนกัเรียน

ร่วมกบัเดก็ท่ีมี ความบกพร่องทางการมองเห็น  ได้กลา่วถึงกิจวตัรประจําวนัในประเดน็ของ พกิารทาง

สายตาท่ีเรียนร่วม  ความวา่ 

กิจวตัรประจําวนั  (Activities of Daily Life)  คือการปฏิบัตท่ีิเราทําเป็นปรําจําทกุวนั  

เชน่ แตง่ตวั อาบนํา้ ใช้ห้องนํา้ ซกัเสือ้ผ้า ปรุงอาหาร  เป็นต้น สําหรับ คนพกิารทางสายตา กิจวตัร

ประจําวนับางอยา่ง  เขาเรียนรู้ได้ยากมาก  เน่ืองจากการมองไมเ่หน็ผู้ อ่ืนทํา  เขาอาจได้ยินแตเ่สียงและ

ทราบวา่มีคนทํางานอยูใ่กล้ๆ  ดงันัน้การสอนให้ คนพกิารทางสายตา ทํากิจวตัรประจําวนัเหลา่นี ้ ควร

จะเน้นขัน้ตอนแตล่ะขัน้ตอนให้ถกูต้อง  และให้คน พกิารทางสายตา ฝึกปฏิบตัจิริงด้วยตนเอง  และควร

แนะนําให้สมาชิกในบ้านและเพ่ือนๆ เปิดโอกาสให้คนตาบอดปฏิบตัใิห้มากท่ีสดุ 

 ข้อควรจําในการสอนกิจวตัรประจําวนั  5  ประการ 

  -    เตรียมอปุกรณ์ในการสอนให้พร้อม 

  -    คนตาบอดจะต้องทราบวา่ อปุกรณ์เหลา่นัน้อยูท่ี่ไหน สามารถหยิบและเก็บเข้า

ท่ีได้ถกูต้อง 

  -    ต้องแนใ่จวา่คนตาบอดสามารถใช้อปุกรณ์ทกุอยา่ง ได้อยา่งถกูต้องและปลอดภยั 

  -    เตรียมแผนการสอนและขัน้ตอนในการปฏิบตัอิยา่งถกูต้องไว้พร้อม 

  -    เม่ือเรียนจบบทเรียนแล้ว  จะต้องแนใ่จวา่  นกัเรียนสามารถทําความสะอาด

อปุกรณ์ทกุอยา่งและเก็บเข้าท่ีได้อยา่งเรียบร้อย  เพ่ือสะดวกของตนเองเม่ือต้องการหยิบใช้ 

  ข้อมลูจาก(โครงการฉลาดทําบญุด้วยจติอาสา อาสาเพ่ือผู้พกิารทางสายตา . 2554)  ได้

กลา่ววา่เดก็ตาบอดควร จะได้รับการฝึกฝนให้มีความสามารถพืน้ฐานท่ีจําเป็นในการรู้จกัชว่ยเหลือ

ตนเอง ในการทํากิจวตัรประจําวนั  การรู้จกัปรับปรุงบคุลิกภาพ  และมารยาทให้เหมาะสมในสงัคม  

โรงเรียนจงึควรจดักิจกรรม  และประสบการณ์ดงันี ้

1. การจดักิจกรรมประสบการณ์ในการเรียนรู้สว่นตา่งๆ ของร่างกาย โดยการอธิบาย

ถึงสว่นประกอบของร่างกาย ตําแหนง่และความสําคญัของสว่นประกอบเหลา่นัน้ เชน่ มือ และแขน  ขา  

และเท้า  ลําตวั  ใบหน้าเป็นต้น 

2. การจดัประสบการณ์และการฝึกฝนทกัษะการฟัง  และการแยกเสียง  เน่ืองจากตา

ใช้การไมไ่ด้  เดก็จะต้องมีการพฒันาประสาทรับรู้สว่นอ่ืน  ให้มี ความสามารถอยา่งเตม็ท่ี  แม้วา่เดก็ไม่

มีอะไรท่ีจะทดแทนสายตาได้อยา่งสมบรูณ์ แตใ่นการไปในท่ีตา่งๆ เดก็สามารถใช้ประสาททางการได้

ยินเรียนรู้สิง่แวดล้อมได้ การฝึกการฟังต้องฝึกตัง้แตเ่ดก็ยงัเลก็อยู ่ครูชัน้อนบุาล หรือชัน้ประถมศกึษา

จงึควรมีหนว่ยการเรียนเพ่ือฝึกเร่ืองเสียงให้เดก็ได้ฟังเสียงประจําวนั ท่ีบ้าน ท่ีห้องเรียน  บริเวณโรงเรียน  

และเสียงจากภายนอกโดยฝึกทําวนัละเล็กน้อย 
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3. การจดัประสบการณ์เร่ืองกลิ่นและรส  เพ่ือพฒันาความสามารถในการเรียนรู้ถึง

ลกัษณะและท่ีมาของกลิน่ การแยกกลิน่  บอกความหมายให้รู้จกักลิน่ตามธรรมชาต ิ และรสของสิ่งท่ี

ได้รับประทาน กลิ่นของผลิตภณัฑ์เคมีท่ีใช้ในชีวิตประจําวนั เชน่ ยาสีฟัน สบู ่ยาสระผม แป้ง นํา้ปลา  ฯลฯ 

4. การจดัประสบการณ์  และฝึกทกัษะเร่ืองการสมัผสัทางกาย  เน่ืองจากเดก็ พกิาร

ทางสายตาใช้ประสาทด้านสมัผสัมาก  เดก็จงึต้องพฒันาความสามารถในการเปรียบเที ยบความรู้สกึ

จากการสั มผสัวตัถวุา่แตกตา่งกนัในด้านผิว รูปร่าง  ขนาด  นํา้หนกั  ความสงู  และอ่ืนๆ  รวมไปถึง

ความรู้สกึตา่งๆ  เชน่  ความร้อนหนาว  ความเจบ็ปวด  เป็นต้น 

5. การจดัประสบการณ์  และฝึกทกัษะเร่ืองการคาดคะเน  หลงัจากการฝึกประสาท

สมัผสัอ่ืนๆ  มาแล้ว  นกัเรียน ควรจะมีความสามารถในการคาดคะเนและเปรียบเทียบระยะทาง  เวลา  

นํา้หนกั  ความสงูต่ํา  ขนาดเพ่ือใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวนั  เชน่  เม่ือได้ยินเสียงก็สามารถคาดคะเน

ได้วา่เสียง  นัน้มาจากทศิไหน  ใกล้หรือไกล  ควรหลีกเล่ียงหรือไม ่ หรือรู้จกัการคาดคะเนจากเสียง

เคร่ืองยนต์ของรถในการขึน้รถ 

6. การจดักิจกรรมและประสบการณ์เร่ืองสขุนิสยั  เน่ืองจากเดก็ พกิารทางสายตาไม่

สามารถมองเหน็ตนเองเก่ียวกบัความสะอาดร่างกายนอกจากสมัผสัด้วยมือ  หรือความรู้สกึของตนเอง

เทา่นัน้  ครูจงึควรฝึกทกัษะทางด้านสขุนิสยัในเร่ืองตา่งๆ  เชน่  การอาบนํา้  การแปรง ฟัน  การล้างมือ  

การล้างเท้า  การตดัเลบ็มือเลบ็เท้า  การทําความสะอาดห ู การทําความสะอาดตา  ฯลฯ 

7. การจดักิจกรรมและประสบการณ์ เพ่ือฝึกความสามารถขัน้พืน้ฐานตา่งๆ นกัเรียน

ควรได้รับฝึกความสามารถขัน้พืน้ฐานงา่ยๆ เพ่ือชว่ยเหลือตนเองและผู้ อ่ืน เชน่ การสวมเสือ้ผ้า และติ ด

กระดมุ  การใช้เงิน  ฯลฯ  เป็นต้น 

8. การจดักิจกรรมและประสบการณ์เร่ืองเสือ้ผ้าเคร่ืองนุง่หม่ นกัเรียนพกิารทางสายตา

ต้องมีชีวิตร่วมกบัสงัคมปกตเิชน่กนั การฝึกให้รู้จกัการเลือกเสือ้ผ้า ใสเ่หมาะสมกบักลเทศะ  จงึมีความ

จําเป็นดงันัน้นกัเรียนควรจะได้รับการฝึกฝนเก่ียวกบัการเลือก  และซือ้เสือ้ผ้า การแตง่กายให้เหมาะสม 

9. การจดักิจกรรมและประสบการเก่ียวกบัเร่ืองการรักษาผวิพรรณ และการเสริมสวย 

 10.การจดักิจกรรมและประสบกา รณ์เร่ืองงานบ้านงานครัว ฝึกทกัษะในเร่ืองงาน

บ้าน  งานครัว  เพ่ือจะได้นําไปใช้ประโยชน์ในการชว่ยเหลือตนเองและครอบครัวในชีวิตประจําวนั 

 11.การจดักิจกรรมและประสบการณ์และกิจกรรมเร่ืองมารยาทในการเข้าสงัคม  

นกัเรียนตาบอดต้องอยูใ่นสงัคมคนปกต ิทัง้ในเวลาอยูใ่นวยัเรียนและเตบิโตเป็นผู้ใหญ่  การปรับตวัให้

เข้ากบัสงัคมปกตเิป็นสิง่จําเป็นมาก เพราะจะทําให้คนทัว่ไปยอมบัคนตาบอดได้โดยไมรั่ งเกียจ ครูจงึ

ควรฝึกทกัษะในเร่ืองตา่งๆ  คือ การรู้จกัการแนะนําตนเอง  การนดัหมายโดยเน้นเร่ืองการตรงตอ่เวลา  

การต้อนรับแขก   
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 ทกัษะการเคล่ือนไหว การเคล่ือนไหวท่ีถกูต้องเป็นสิ่งท่ีจําเป็นสําหรับเดก็พิการทาง

สายตา เดก็เหลา่นีค้วรได้รับการฝึกท่ีถกูต้องในการสร้างทกัษ ะความคุ้ นเคยกบัสิ่งแวดล้อมและการ

เคล่ือนไหวของคนตาบอด 

 วิธีการสอนและฝึกให้คนตาบอดเคล่ือนไหวหรือเดนิทางอยา่งอิสระและปลอดภยัได้ด้วย

ตนเองนีเ้รียกวา่  “วิชาความคุ้นเคยกบัสิ่งแวดล้อมและการเคล่ือนไหว”  (Orientation  and  Mobility) 

 วิธีท่ีคนพกิารทางสายตา จะเดนิอย่างปลอดภยัมี 3 วิธีคือ เดนิทางกบัผู้ นํา เดนิทางด้วย

ตนเองโดยใช้ไม้เท้า และเดนิทางด้วยตนเองโดยใช้ไม้เท้าและผู้ นําทาง  แตล่ะวิธีหลกัปฏิบตัหิรือเทคนิค

ท่ีต้องเรียนรู้โดยเฉพาะ จําเป็นอยา่งย่ิงท่ีคนตาบอดจะต้องเรียนรู้เทคนิคตา่งๆ ในพืน้ท่ีบริเวณของตนได้

อยา่งถกูต้อง การ เรียนรู้วิธีใช้ไม้เท้าอยา่งถกูต้อง  ชว่ยให้คนตาบอดเคล่ือนย้ายและเดนิทางได้อยา่ง

ปลอดภยั แตไ่มไ่ด้ชว่ยให้เขาทราบวา่  ขณะนัน้เขาอยูท่ี่ไหนและกําลงัจะไปแหง่ใด ด้วยเหตนีุจ้งึจําเป็น

อยา่งย่ิงท่ีเขาจะต้องพฒันาทกัษะด้านความคุ้นเคยกบัสภาพแวดล้อมเพราะเป็นทกัษะท่ีจะชว่ ยให้เขา

ทราบวา่เขาอยู ่ ณ  จดุใด  มีความสมัพนัธ์กบัสิ่งตา่ง  รอบตวัเขาในขณะนัน้อยา่งไร  คนตาบอดต้องใช้

ประสาทสมัผสัตา่งๆ  ชว่ย  ซึง่ได้แก่กานฟัง  การสมัผสั  และการดมกลิ่น 

 ย่ิงคนพกิารทางสายตา พยายามฝึกใช้ประสาทสมัผสัท่ีเหลืออยูใ่ห้มากเพียงใด จะทําให้

ทราบวิธีท่ี จําทําความคุ้นเคยกบัสิง่รอบๆตวัเขาได้มากเทา่นัน้  และวิธีหนึง่ท่ีชว่ยให้ความคุ้นเคยกบั

สิ่งแวดล้อมใหม่ๆ   ก็คือการชว่ยเหลือของคนตาดี  (โครงการฉลาดทําบญุด้วยจติอาสา อาสาเพ่ือผู้พกิาร

ทางสายตา.  2554)   

 การเคล่ือนไหวของคน พกิารทางสายตา ในท่ีนีอ้าจหมายถึงการเดนิทาง ภายในบ้าน ใน

โรงเรียน  ตลอดจนสถานท่ีตา่งๆ  ภายนอก  และภายในอาคาร  เรียกวา่  ทกัษะการสร้างความคุ้นเคย

กบัสภาพแวดล้อมและการเคล่ือนไหวของคนตาบอด  และจําเป็นท่ีจะต้องบรรจเุข้าไว้ในหลกัสตูรของ

เดก็ท่ีพกิารทางสายตาเสมอ  การเคล่ือนไหวและการเดนิทางของเดก็พกิารทางสายตาอาจสอนได้ดงันี ้

1. ใช้คนนําทาง  คนท่ีนําทางคน พกิารทางสายตาได้ต้องเป็นคนตาดี  ซึง่จะเป็น

ผู้ นําทางให้คนพกิารทางสายตาไปยงัจดุมุง่หมายปลายทางตามความต้องการได้  และท่ีสําคญัคนตาดี

ควรจะสอนคน พกิารทางสายตา ให้รู้จกัเดนิให้ถกูต้อง เชน่ การจบัเหนือข้อศอก การก้าวเท้า ทา่ทาง  

และจงัหวะการเดนิ  จะทําให้เดก็ตาบอดสามารถเดนิในลกัษณะ  และทา่ทางเหมือนคนปกต ิการใช้คน

นําทางจะเป็นวิธีท่ีปลอดภยัท่ีสดุ 

2. การใช้สนุขันําทาง สนุขัท่ีได้รับการฝึกมาเป็นอยา่งดีสามารถใช้นําทางคนพกิาร

ทางสายตาได้ คนพกิารทางสายตาท่ีใช้สนุขันําทางสว่นมากเป็นผู้ใหญ่มากกวา่ เดก็ เพราะเดก็จะใช้คน

นําทางมากกวา่  การใช้สนุขันําทางมีข้อจํากดัอยูบ้่าง อยูท่ี่สภาพภมูปิระเทศ 
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3. การใช้ไม้เท้านําทาง ไม้เท้าสีขาวเป็นอปุกรณ์ท่ีคนตาบอดใช้นําทางมากสดุ  

คนพกิารทางสายตา จะต้องทราบเก่ียวกบับริเวณท่ีเดนิทางไปเป็นอยา่งดี ในขณะท่ีเดนิทางไปคนตา

บอดจะต้องรู้ จกัใช้ประสาทสมัผสัสว่นอ่ืนๆ ประกอบ ปัจจบุนัมีเคร่ืองมืออิเลคทรอนิคมาชว่ยในการ

เดนิทางด้วย เชน่ 

- ปลอกคอ  (Pathsounder)  ใช้สวมรอบคอ  เม่ือเข้าใกล้วตัถท่ีุขวางทางอยู่

จะมีเสียงดงัเตือนให้รู้ตวั 

- โซนิก แกลส (Sonics glasses) เป็นเคร่ืองมือสร้างคล่ืนเสียงท่ีมีความถ่ีสงูๆ 

เพ่ือสง่ออกไปเม่ือคล่ืนกระทบวตัถก็ุจะสะท้อนกลบัมา เคร่ืองจะเปล่ียนคล่ืนเสียงออกไป เม่ือกระทบสิ่ง

กีดขวางก็จะสะท้อนกลบัมาให้ผู้ใช้ทราบได้ 

อยา่งไรก็ตาม การสอนทกัษะการเคล่ือนไหวให้แก่เดก็ตาบอด หรือเดก็ท่ีมองเห็น

เลือนลางครูจะต้องฝึกอยา่งสม่ําเสมอ เพ่ือให้ เกิดทกัษะการเดนิได้เป็นอยา่งดี (โครงการฉลาดทําบญุ

ด้วยจติอาสา  อาสาเพ่ือผู้พกิารทางสายตา.  2554) 

 11. การใช้ส่ืออปุกรณ์ตา่งๆ นกัเรียน พกิารทางสายตา ไมส่ามารถใช้สายตาในการ

มองเห็นสิ่งเดียวกบัเดก็ปกต ิแตเ่ขาสามารถใช้ประสาทสมัผสัทางกาย และการได้ยินจะใช้มากท่ีสดุ  

ดงันัน้ส่ือหรืออปุกรณ์ตา่งๆ สําหรับเดก็ พกิารทางสายตา จงึต้องทีการปรับปรุง หรือดดัแปลงให้

สามารถสมัผสัด้วยมือเป็นสว่นใหญ่ และใช้การฟังเป็นหลกั เชน่ ส่ือการเรียนการสอนคณิตศาสตร์  

เดก็สามารถคดิเลขในใจได้ดีมาก แตใ่นระดบัชัน้เรียนสงูๆ มีความต้องการในการใช้เคร่ือง มือ  เคร่ืองใช้

ในการคดิคํานวณมากขึน้ เชน่ลกูคดิ เคร่ืองคดิเลขมีเสียง เป็นต้น นอกจากนีย้งัมีอปุกรณ์บางอยา่งท่ี

ดดัแปลงมาจากเดก็ปกต ิเชน่ ไม้บรรทดั จะมีตวัเลขอกัษรเบรลล์ตดิแสดงไว้ หรือวงเวียน ท่ีมีลกูกลิง้ตดิ

ตรงปลายแทนดนิสอ  กระดาษกราฟจะมีลกัษณะเป็นร่องไม้ตารางส่ีเหล่ียม ซึง่นกัเรียนสามารถสมัผสัได้  

รูปทรงเลขาคณิตซึง่อาจใช้เชน่เดียวกบัเดก็ปกต ิ หนงัสือเรียนท่ีเป็นสิ่งพิมพ์สําหรับเดก็พกิารทางสายตา  

จะต้องเป็นอกัษรเบรลล์เทา่นัน้ เพราะสามารถอา่นได้โดยการสมัผสัได้ และยงัมีหนงัสือเรียนท่ีเรียกวา่  

หนงัสือเทปเสียงท่ีนั กเรียน พกิารทางสายตา สามารถฟังได้มาก  และงา่ยกวา่การใช้อกัษร เบรลล์   

(โครงการฉลาดทําบญุด้วยจติอาสา  อาสาเพ่ือผู้พกิารทางสายตา.  2554) 

 ชชีูพ  ออ่นโคกสงู (2527: 120) ได้กลา่วถึงการเรียนโดยการบนัทกึเสียงทําได้  4  แบบ  

คือ 

1. บนัทกึเสียงและเลน่เทปในอตัราความเร็วปกตปิระมาณ 150 - 175 คําตอ่นาที 

2. บนัทกึเสียงในความเร็วเพิ่มขึน้  และเลน่เทปในอตัราเร็วท่ีสอดคล้องกนั 

3. บนัทกึเสียงในอตัราเร็วเพิ่มขึน้  และเลน่เทปในอตัราเร็วท่ีเพิ่มมากขึน้ 
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4. บนัทกึเสียงโดยเคร่ืองท่ีสามารถตดับางสว่นของเสียงออกไปแล้วบนัทกึสว่นท่ี

จําเป็นไว้เทา่นัน้ 

วิธีสดุท้ายนีทํ้าให้ได้รับข้อมลูมากกวา่วิธีอ่ืนในเวลาท่ีเทา่กนั  ซึง่ถือวา่เป็นวิธีท่ีมีประสิทธิภาพ

มากท่ีสดุ จากการศกึษาพบวา่ การเรียนโดยการใช้การบนัทกึเทปแบบสดุท้าย  มีประสทิธิภาพมากกวา่

เรียนโดยใช้อกัษรเบรลล์ หรือตวัอกัษรขนาดใหญ่ถึงร้อยละ 155 - 360 พบวา่การเ รียนโดยเทปท่ีเลน่ใน

อตัราเร็วปกตจิะเร็วกวา่การเรียนด้วยตวัอกัษรเบรลล์ 2 เทา่ และตวับนัทกึเสียงวิธีท่ี 4 จะเรียนได้เร็วกก

วา่การเรียนอกัษรเบรล์ลประมาณ 3 เทา่ คือ สามรถเรียนได้ 275 ตวัตอ่นาที สําหรับเดก็พกิารทางการ

มองเหน็ท่ีมีความสามารถปกตหิรือสงูกวา่ระดบัปกตถึิ งแม้วิธีการเรียนได้ 250 คํา ตอ่นาที  สําหรับเดก็

พกิารทางสายตาท่ีมีความสามารถต่ํากวา่ระดบัปกตถึิงแม้วิธีการเรียนจากเทปบนัทกึเสียงจะได้ผลดี  

แตมี่ข้อเสียคือเดก็จะขาดพฒันาการความสามารถในการอา่นสําหรับเดก็ท่ีมองเหน็เลือน รางจะขาด

ทกัษะในการอา่นอกัษรเบรลล์สําหรับเดก็พกิารทางสายตาวิธีนีบ้างครัง้จงึไมค่วรใช้  

 ในตา่งประเทศ มีส่ือและอปุกรณ์การเรียนการสอน  สําหรับเดก็พกิารทางสายตา มากมาย  

เชน่  เทอร์โมมิเตอร์  เข็มทิศ  ถ้วยตวง  ฯลฯ  ซึง่ทัง้หมดนีต้้องใช้การสมัผสัทางกายและการฟังเป็นหลกั

แทบทัง้สิน้  (ชชีูพ  ออ่นโคกสงู.  2527: 120) 

การจดัการเรียนการสอนวิชาตา่งๆ นกัเรียนพกิารทางสายตาสามารถใช้หลกัสตูรของปกติ

ได้เพียงแตอ่าจมีการปรับปรุงเนือ้หาวิธีการสอน ตลอดจนการใช้ส่ือการเรียนการสอนให้แตกตา่งไปจาก

เดก็ปกตเิทา่นัน้ วิชาทางด้านภานัน้ไมมี่ปัญหาใดๆ เพราะเดก็ พกิารทางสายตา มีอกัษร เบรลล์ แทน

อกัษรปกต ิและสามารถเกิดทกัษะเก่ี ยวกบัการพดู อา่น และเขียนได้  วิชาคณิตศาสตร์ หรือวิชา

วิทยาศาสตร์ หากมีส่ือการเรียนท่ีเหมาะสมนกัเรียนตาบอดสามารถเรียนได้  วิชาทางด้านศลิปะอาจจะ

เกิดปัญหาบ้าง ครูต้องดดัแปลงส่ือบางอยา่งหรือวิธีการวาดเขียน  อาจจะปัน้ด้วยดนินํา้มั นหรือวาด

ภาพลนบนแผน่กระจกด้วยดนินํา้มนั  หรือใช้สีเทียนวาดภาพบนกระดาษท่ีวางบนแผน่ตะแกรงมุ้งลวด 

ซึง่จะได้ภาพนนูขึน้มาพอจะทดแทนกนัได้ เป็นต้น วิชาพลศกึษาอาจจะต้องมีการดดัแปลงอปุกรณ์

บางอยา่งหรือเปล่ียนแปลงกฎกตกิาใหมใ่ห้เหมาะสม หรือใช้เทคนิควิธีการสอนท่ีต้องมีกา รดดัแปลง

เพ่ือทดแทนกนัได้ เชน่ การเลน่เทเบลิเทนนิส การว่ิง หรือการเลน่ฟตุบอล เป็นต้น นอกจากนีวิ้ชาท่ี

เก่ียวกบัการปฏิบตั ิ ครูอาจจะต้องสอนเป็นขัน้ตอนช้าๆ หรือทําให้เดก็ดโูดยการสมัผสัมือครูหรือต้อง

ชว่ยจบัมือเดก็ในการปฏิบตัเิป็นต้น  (โครงการฉลาดทําบญุด้วยจติ อาสา อาสาเพ่ือผู้พกิารทางสายตา .  

2554) 

 อยา่งไรก็ตาม การแยกเดก็ตาบอกออกมาเรียนในโรงเรียนเฉพาะนัน้ เป็นการแยกเดก็ออก

จากสงัคม เม่ือเดก็สําเร็จจากโรงเรียนแล้ว บางคนไมส่ามารถปรับตวัให้อยูใ่นสงัคมคนปกตไิด้ เขาจงึ

มกัแยกตวัออกไปตัง้ลุม่เฉพาะ ซึง่ทําให้ดผูดิธรรมชาต ิ เพร าะเขาต้องอยูใ่นสงัคมคนปกตอิยูน่ัน้เอง    
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ไมมี่สงัคมใดไร้ซึง่คนพกิาร  คนปกตจิงึควรยอมรับคน พกิารทางสายตา เป็นสว่นหนึง่ของสงัคม  โดยให้

การศกึษาแก่เขาในโรงเรียนปกต ิ เพ่ือเขาจะได้ดํารงชีวิตในสงัคมปกตไิด้  จงึเกิดจากการจดัการศกึษา

ให้แก่เดก็ตาบอดในรูปแบบของการเรียนร่วม 

 ผดงุ  อารยะวิญ� ู ได้กลา่วถึงการจดัการเรียนการสอนของเดก็พกิารทางสายตา  ความวา่ 

 การจดัการเรียนการสอนของเดก็ พกิารทางสายตา  ควรคํานงึถึง  ลกัษณะการเรียนรู้ของ

บคุคล  ซึง่มีรายละเอียดท่ีมีรูปแบบโดยเฉพาะ  ซึง่เป็นเร่ืองของวิธีการ  ขบวนการเนือ้หา  และเคร่ือ งมือ

ท่ีแตกตา่งจากเดก็สายตาปกต ิเดก็ตาบอดสามารถรับบริการทางการศกึษาในลกัษณะเดียวกบัท่ีจดั

ให้แก่เดก็สายตาปกต ิแตถ้่าเป็นเดก็ตาบอดสนทิทัง้สองข้าง เขาสามารถเรียนในโรงเรียนปกตไิด้  

เพราะเดก็ตาบอดยงัสามารถเรียนรู้โดยใช้ประสาทสมัผสัด้านอ่ืน ดงันั ้ นการจดัการศกึษาท่ี จดัให้ควร

เน้น  การรับรู้ทางการฟัง  หรือเพิ่มเตมิมาจากสิ่งท่ีปกตไิด้รับ (ผดงุ  อารยะวิญ�.ู  2533: 3) 

 ผดงุ  อารยะวิญ� ู ยงัได้กลา่วถึงหลกัสตูรและการเรียนการสอน  ของเดก็ท่ีมี ความ

บกพร่องทางสายตา  ความวา่ 

 หลกัสตูรสําหรับเดก็ท่ีมีความบกพร่องทางสายตาควรเป็นไปใ นลกัษณะเดียวกบัหลกัสตูร

สําหรับเดก็ปกต ิ ทัง้นีเ้พ่ือให้เดก็ท่ีมีความบกพร่องทางสายตามีทกัษะใกล้เคียงหรือเทียบเทา่กบัเดก็

ปกตเิม่ือเขาสําเร็จการศกึษา  อยา่งไรก็ตามวิธีการสอนตอดจนอปุกรณ์การสอนบางอยา่งอาจแตกตา่ง

ไปจากเดก็ปต ิ ทัง้นีเ้พ่ือให้สอดคล้องกบัความต้องการและสามารถของเดก็ 

 การเรียนการสอนสําหรับเดก็ท่ี พกิารทางสายตา จะต้องสอดคล้องกบัความต้องการของ

เดก็แตล่ะคน  หลกัสตูรสําหรับเดก็ประเภทนีค้วรเป็นหลกัสตูรเดียวกบัท่ีใช้สําหรับเดก็ปกต ิตัง้แต่

กิจกรรมตลอดจนกลวิธีในการเรียนการสอนควรแตกตา่งไปจากเดก็ปกตบ้ิางในบางด้านท่ีเด็ กพกิาร

ทางสายตา มีอาจปฏิบตัหิรือร่วมกิจกรรมในลกัษณะเดียวกบัเดก็ปตไิด้ วิธีสอนและกิจกรรมการเรียน

การสอนควรมีลกัษณะดงันี ้

1. ชว่ยสง่เสริมและพฒันาความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งเดก็ท่ีมีความบกพร่องทาง

สายตากบัเดก็ปกต ิ

2. ชว่ยสง่เสริมและพฒันาความสามารถในการประเมนิตนเอง 

3. ชว่ยสง่เสริมและพฒันาความสามารถในการเรียนหนงัสืออยา่งเป็นอิสะโดยไมต้่อง

พึง่พาอาศยัผู้ อ่ืนมากนกั 

ถึงแม้หลกัสตู รท่ีใช้เป็นแบบเดียวกบัเดก็ปกต ิ แตค่วรมีการปรับปรุงหลกัสตูรในบางหมด

เพ่ือให้สอดคล้องกบักิจกรรมการเรียนการสอน ในหลกัสตูรสําหรับเดก็ประเภทนีค้วรมีกิจกรรมเก่ียวกั บ

การฝึกการเคล่ือนไหวและการทําความคุ้นเคยกบัสภาพแวดล้อม (Orientation and Mobility) การฝึก

ประสาทสมัผสัการรับรู้  และทกัษะในการส่ือสารอีกด้วย 
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 เคร่ืองและอปุกรณ์การสอนท่ีจําเป็น ได้แก่ อปุกรณ์ในการเขียนอกัษร เบรลล์  เคร่ือง

บนัทกึเสียง หนงัสือท่ีมีตวัอกัษรใหญ่ หนั งสือท่ีมีตวัอกัษรนนูหนงัสืออกัษ เบรลล์  เป็นต้น ทัง้นีเ้พ่ือฝึก

ทกัษะของนกัเรียนให้มีความชํานาญในการเคล่ือนท่ี การอา่นและเขียนหนงัสือด้วยอกัษร เบรลล์  ซึง่

กิจกรรมดงักลา่วควรฝึกทกุวนัจนกระทัง่นกัเรียนเกิดทกัษะ  (ผดงุ  อารยะวิญ�.ู  2533:  73-74) 

 สมทรง พนัธ์สวุรรณ ได้กลา่วถึงความต้องการพเิศษทางการเรียนการสอนของเดก็ตาบอด

ความวา่ 

 คนตาบอดท่ีสญูเสียสายตาไมส่ามารถเรียนรู้วิชาตา่งๆ  ได้ครบทกุอยา่งเหมือนคนตาดี

ปกต ิ ไมส่ามารถเลียนแบบและปรับปรุงบคุลกิภาพตนเอง ไมส่ามารถเคล่ือนไหวและเดนิได้อยา่งเสรี  

จงึต้องการคําแนะนํา  การเรียนรู้เพิ่มเตมิและการฝึกฝนใช้ประสาทสมัผสัท่ีเหลืออยูใ่ห้เป็นประโยชน์ตอ่

ตนเองและตอ่การศกึษามากท่ีสดุ 

 ความต้องการพเิศษทางการศกึษามีดงันี ้

1. การเรียนรู้วิธีอา่น-เขียน-พิมพ์หนงัสือเบรลล์  ซึง่เป็นอกัษรนนูสําหรับคนตาบอดให้

อา่นสมัผสัด้วยปลายนิว้ 

2. เคร่ืองเสียง เป็นส่ือการเรียนการสอนท่ีคนตาบอดต้องการมากท่ีสดุ ได้แก่ วิทยุ

เทปและเคร่ืองบนัทกึเสียง ครูผู้สอนสามารถใช้วิธีอดัเทปคําสอนและบทความประกอบการสอนได้  

การทําหนงัสือทอล์คกิง้  บุ๊ค (Talking book) สําหรับคนตาบอดก็ใช้วิธีนีเ้ชน่กนั  การอดัเทปบนัทกึเสียง

ทําได้นาทีละประมาณ  150-170  คํา 

3. ส่ือการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ คนตาบอดคดิเลขในใจได้ดีมาก แตใ่นระดบัชัน้

เรียนสงูๆ มีความต้องการเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ในการคดิเลขมากขึน้ 

4. ส่ือการเรียนดารศกึษาอ่ืนๆ เชน่ ลกูโลกท่ีมีสว่นนนูสําหรับสมัผสัได้ใช้สอนวิชา

ภมูศิาสตร์  เป็นต้น  (สมทรง  พนัธ์สวุรรณ.  2526: 29-30) 

 ดงันัน้การเรียนการสอนของเดก็ตาบอดนัน้ ต้องดดู้านจดุมุง่หมายและวิธีการ ตลอดจน

อปุกรณ์ท่ีจําเป็น และสอดคล้องกบัความต้องการในลกัษณะเอกตับคุคล  เดก็ตาบอดสามารถเรียนรู้ได้

จากการรับรู้สมัผสั ประสาทสมัผสัทางห ูการสมัผสัรับรู้ทางกลิน่ ซึง่จดุปร ะสงค์การเรียนการสอนของ

เดก็ตาบอดก็เพ่ือ ให้เดก็ตาบอดสามารถชว่ยตนเองได้ ไมเ่ป็นภาระแก่พอ่แมแ่ละสงัคม ตลอดจน

สามารถมีทกัษะในการเรียนรู้ท่ีจะใช้ชีวิตร่วมกบัผู้คนในสงัคมได้  
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3.  ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับส่ืออักษรเบรลล์สาํหรับผู้พกิารทางสายตา  
3.1  ประวัตอัิกษรเบรลล์ 

 อกัษรเบรลล์ คือ ระบบการเรียนหนงัสือสําหรับคนตาบอดซึง่ใช้การรวมกลุม่ของจดุนนู

ลงบนกระดาษอา่นโดยการสมัผสัด้วยปลายนิว้มือ  ระบบการอา่นเขียนหนงัสือสําหรับคนตาบอดนี ้ ได้

คดิประดษิฐ์ โดย หลยุส์ เบรลล์  เกิดทีเ่มือง Coupvrayใกล้กบัปารีส  ในประเทศฝร่ังเศส แตเ่ตบิ โตท่ี

เมือง Lisle บดิาคือ ไซมอน  เรเน ่เบรลล์  (Simon-René  Braille)  มีอาชีพทําอานม้า เม่ืออายไุด้  3  ปี  

เบรลล์ประสบอบุตัเิหตจุากเขม็ของบดิา ทําให้ตาข้างซ้ายบอด เม่ืออายไุด้ 4 ปี โรคตาอกัเสบอยา่งรุนแรง

ทําให้เบรลล์ตาบอดทัง้  2 ข้าง  แตเ่บรลล์ก็ยงัได้เข้าเรียน ด้ วยการสนบัสนนุจากพอ่  ตอนแรกเขาเรียน

ร่วมในโรงเรียนปกตขิองคนตาบอดแล้ว  ตอ่มาเรียนท่ีสถาบนัคนตาบอดแหง่ชาตฝิร่ังเศส ท่ีปารีส     

และได้เป็นครูในเวลาตอ่มา เขามีความรู้สกึวา่ คนตาบอดหากไมมี่อกัษรสําหรับบนัทกึข้อความแล้ว  

การศกึษาจะเป็นไปได้ไมดี่ เขาได้ความคดิจากกั ปตนั  กปัตนัชาร์ล บาบแิอร์  นายทหารแหง่กองทพับก

ฝร่ังเศสได้มาเย่ียมโรงเรียน  และนําวิธีการสง่ขา่วสารของทหารในเวลากลางคืน เรียกวา่   night-writing  

มาลองใช้ ระบบนีใ้ช้รหสัจดุขีดนนูบนกระดาษแข็งซึง่เรียกวา่โชโนกราฟฟ่ี   (Sonography) แม้ระบบนี ้

คอ่นข้างยุง่ยากแตเ่บร ลล์เห็นคณุคา่ของวิธีการนีจ้งึได้  นํามาดดัแปลงให้เหมาะแก่การสมัผสัด้วย

ปลายนิว้  โดยให้มีจดุ   6  จดุเรียงกนัป็น  2  แถวทางตัง้แถวซ้ายเรียงจากบนมาลา่งเรียกจดุ   1  2  3  

และแถวขวาจากบนมาลา่ง  เรียกจดุ 4   5  6  แล้วนําจดุตา่งๆ   นีม้าจดักลุม่กนัเป็นรหสั  ซึง่ในวิชา

พีชคณิตเราเรียกการจดักลุม่นีว้า่  คอมบเินชัน่  (Combination)  จากการใช้สตูรคณิตศาสตร์หรือจาก

การนําเลข  6  ตวันีม้าจดักลุม่จริงๆ  เราจะได้ถึง  63 กลุม่  ซึง่สามารถนําไปใช้แทนตวัอกัษรสญัลกัษณ์

ทางคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  ดนตรีและเคร่ืองหมายตา่งๆ ได้   เบรลล์กําหนดรหสัของตวัอกัษร  โดย

ให้อกัษร  10  ตวัแรก  คือ  เอ  –  เจ  ใช้กลุม่ของจดุนนู  ซึง่ประกอบด้วย  1  2  4  5  สลบักนัไป ซึง่เป็น

จดุพืน้ฐานรหสัของอกัษร  10  ตวัตอ่มา   เค  –  ที  ได้โดยเตมิจดุ 3  เข้าไปในรหสัของ   10  ตวัแรก  

สว่นท่ีเหลืออีก   5  ตวัสดุท้าย  (ไม่นบั  W  เพราะ  ณ  เวลานัน้ภาษาฝร่ังเศสไมใ่ช้  W  จนอีกหลายปี

ตอ่มาได้คดิรหสัใช้ตวั   W)  เตมิจดุ  3  6  เข้ากบัรหสั   5  ตวัแรก  เบรลล์ได้ประกาศวิธีการของเขาในปี  

พ.ศ.  2367  เม่ืออาย ุ  15  ปี  ตอ่มาเขาได้คดิรหสัเพิ่มเตมิ   สําหรับสญัลกัษณ์คณิตศาสตร์ โน้ตดนตรี   

และเคร่ืองหมายวรรคตอน  ครูตาดีท่ี นั่น  สว่นใหญ่ไมเ่ห็นด้วยกบัความคดิและวิธีการของเขา  แตเ่ม่ือ

นกัเรียนตาบอด  มีความกระตือรือร้นในโอกาสใหมนี่ม้าก  เขาถึงแก่กรรมเม่ือ   6  มกราคม  2395  

เพียง   2  ปี  ก่อนท่ีระบบการเขียนการอา่นสําหรั บคนตาบอดจะเป็นท่ียอมรับ  อ ยา่งเป็ นทางการ   

(อกัษรเบรลล์. 2554:  ออนไลน์) 
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3.2  ววัิฒนาการอักษรเบรลล์ภาษาไทย 

  มิส  เยเนวีฟ  คอลฟิลด์  สภุาพสตรีตาบอดชาวอมเริกนั  ซึง่กําลงัสอนหนงัสืออยูท่ี่

ประเทศญ่ีปุ่ น  ได้ปรึกษากบัแพทย์ฝน   แสงสองห์แก้ว   ขณะศกึษาอยูป่ระเทศญ่ีปุ่ น  ถึงลูท่างสอนคน

ตาบอดขึน้ในประเทศไทย  ในปี  พ.ศ.  2482  และตอ่มาได้ตัง้โรงเรียนร่วมกบัคณะกรรมการฝ่ายไทย

กําหนดรหสัอกัษรเบรลล์   ภาษาไทยขึน้โดยสว่นใหญ่  ใช้เทียบเคียงกบัเสียงในภาษาองักฤษ   เชน่   ก  

=  G   ข  =  K   จ  =  J   ด  =  D   ถ  =  T  น  =  N   ผ  =  P  ม  =  M   ย  =  Y   ร  =  R   ล  =  L   ว  

=  W  ส  =  S  ห  =  H  เป็นต้น  

 3.3  วธีิการอ่านอักษรเบรลล์ 

  วิธีการอา่นอกัษรเบรลล์ต้องเข้าใจวิธีการเขียน เวลาเขียนอกัษรเบรลล์  ต้องเขียนจาก

ขวาไปซ้ายเพ่ือเวลาพลกิหน้ากระดาษกลบัมาอา่นนัน้จะได้  อา่นจากซ้ายไปขวาเหมือนอกัษรปรกต ิ  

โดยมากแล้ว คนท่ีอา่นอกัษรเบรลล์มกัจะใช้มือขวาอา่นโดยใช้นิว้ท่ีถนดัท่ีสดุ  นิว้ท่ีดีท่ีสดุนา่จะเป็นนิว้ชี ้

หรือนิว้กลาง  แล้วใช้มือซ้ายประคองไปด้วยกนัในขณะอา่น โดยปรกตแิล้วมือซ้ายท่ีใช้ประคองไปนัน้

มกัจะประคองไปประมาณ  สามสว่นส่ีของแตล่ะบรรทดัในแตล่ะเซลล์  ของอกัษรเบรลล์นัน้จะแบง่

ออกเป็นสองแถวซ้ายขวาแตล่ะแถวจะมีจดุเรียงจากบนลงลา่ง  ขณะท่ีเราเขียน  แถวขวาของแตล่ะ

เซลล์จะประกอบด้วยจดุ  1  2  3  เรียงจากบนลงลา่ง  และแถวซ้ายในแตล่ะเซลล์ประกอบด้วยจดุ  4  

5  6  จากบนลงลา่งเม่ือเราเขียนจดุแทนอกัษรในแตล่ะเซลล์  เวลาพลิกกลบัมาอา่นจดุ  1  2  3  จะมา

อยูท่ี่แถวซ้าย  ขณะท่ีจดุ  4  5  6  จะมาอยูข้่างขวา  เชน่  ให้อา่นวา่  “b”  เทา่กบัจดุ  1  2  “c”  เทา่กบั

จดั  1  4  เป็นต้น 

 

   
 

ภาพประกอบ  6  ตําแหนง่จดุ 6 จดุของอกัษรเบรลล์ระยะหา่งตา่งๆ 
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ภาพประกอบ  7  อกัษรเบรลล์พยญัชะไทย 

 

 
 

ภาพประกอบ  8   สระและวรรณยกุต์ไทย 

 

 
 

ภาพประกอบ  9  อกัษรเบรล์ลองักฤษ 
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ภาพประกอบ  10  อกัษรเบรลล์เคร่ืองหมายตา่งๆ 

 

 
 

ภาพประกอบ  11  อกัษรเบรล์ลตวัเลข 

 

  3.3.1  การผสมคํา 

  การผสมคําไทยในภาษาเบรลล์ 

 การผสมคําไทยในอกัษรภาษาเบรลล์มีรูปแบบการเขียนเหมือน การเขียนสมยั

พอ่ขนุรามคําแหง คือมีลกัษณะการเขียนท่ีเรียงกนัไป หมายถึงการเขียนพยญัชนะต้น สระ วรรณยกุต์ 

และตวัสะกดในหนึง่บรรทดัเพ่ือความสะดวกในการใช้นิว้สมัผสั ในตวัอยา่งเชน่ 

  3.3.1.1  คําวา่ ภาษาไทย สามารถเขียนได้ดงันี  ้

                   อกัษรเบรลล์       

 อกัขระ                   ภ        า           ษ         า          ไ          ท          ย  

  3.3.1.2  คําวา่ สิง่นี ้สามารถเขียนได้ดงันี  ้

 อกัษรเบรลล์      

 อกัขระ               ส                                     ง          น                            

การผสมคําภาษาองักฤษในภาษาเบรลล์ 
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  การผสมคําภาษาองักฤษมีลกัษณะการผสมเชน่เดียวกบัภาษาไทยคือมี

ลกัษณะเขียนเรียงกนัไป ในตวัอยา่งเชน่ 

  3.3.1.3  คําวา่  String  สามารถเขียนได้ดงันี ้

 อกัษรเบรลล์      

 อกัขระ                 S            t             r              I            n             g 

 3.3.1.4  คําวา่  THAILAND  สามารถเขียนได้ดงันี ้

 อกัษรเบรลล์     

 
 อกัขระ                 T          h           a           I            l            a          n        d 

 

4.  ส่ือเฉพาะสาํหรับเดก็พกิารทางสายตา 

เน่ืองจากคนพกิารทางสายตาไมส่ามารถอา่นหนงัสือปกตไิด้  ดงันัน้ปัญหาของคน พกิารทาง

สายตาในการอา่น  คือ  ขาดวสัดท่ีุใช้อา่น  คนปกตใิช้ตาอา่นหนงัสือแตค่น พกิารทางสายตา ต้องอา่น

หนงัสือด้วยมือและหแูทน  นัน่คือ   อาศยัการอา่ นโดยใช้มือคลําไปตามตวัอกัษรเบรล์ล   และใช้หฟัูง

เสียงจากวสัดเุก็บเสียงได้ 

 4.1 ประเภทของส่ือ 

 โดยทัว่ไปเดก็ พกิารทางสายตา เรียนรู้สิ่งตา่งๆ   ผา่นทางการได้ยินและการสมัผสั   

สามารถแบง่ส่ือได้ออกเป็น 2 ประเภท 

  4.1.1 ส่ือประเภทกายสมัผสั (Tactual  aids) กายสมัผสั หมายถึงการสมัผสัด้วยมือ

และปลายนิว้ ซึง่คนตาบอดสามารถรับรู้ รูปร่างและขนาดของสิ่งตา่งๆได้แก่ 

  4.1.1.1 อกัษรเบรลล์   (Braille  Letter)  ประกอบไปด้วยจดุนนูตัง้แต ่  1  -  6  จดุ  

ปัจจบุนัถกูนําไปใช้ในหลายภาษาและกลายเป็นภาษาสากลของคนตาบอด 

  4.1.1.2 เคร่ืองชว่ยอา่นออปตาคอน  (Optacon) การอา่นอกัษรเบรลล์นัน้ช้ากวา่การ

อ่านอกัษรปกตมิาก  การใช้เคร่ืองออปตาคอนชว่ยอา่นจะสามารถชว่ยให้อา่นได้เร็ว ขึน้ เคร่ืองนี ้

ประกอบด้วยเคร่ืองถ่านรูปและเคร่ือง อิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็ก  เม่ือใช้มือขวาจอ่เคร่ืองไปตามตวัอกัษร

ธรรมดาจะเกิดความสัน่สะเทือนท่ีคลําได้ด้วยนิว้ชีซ้้าย ทําให้ผู้อา่นบอกได้วา่เ ป็นตวัอกัษรใด ใช้สําหรั บ

ผู้ ท่ีเคยฝึกอา่นด้วยอกัษรเบรล์ลมาแล้ว นอกจากเคร่ืองมือพเิศษเชน่นีแ้ล้วยงัมีผู้ประดษิฐ์คอมพวิเตอร์ท่ี

แปลตวัพมิพ์เป็นเสียงพดูภาษาองักฤษได้ประมาณนาทีละ  150  คํา 

  4.1.1.3 อปุกรณ์ในการเรียนวิชาตา่งๆ  เชน่  ลกูคดิ  (Abacus)  เคร่ืองมือ  เรขาคณิต  

แผนท่ี  ลกูโลกท่ีมีลกัษณะเป็นลายนนู  เป็นต้น 
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  4.1.1.4 วสัดจุริงหรือหุน่จําลอง  (Model) นาฬิกา  เข็มทิศ   รูปทรง   เรขาคณิตแบบ

ตา่งๆ  สิง่เหลา่นีไ้มค่วรมีลกัษณะแตกตา่งจากของจริง   เพราะจะทําให้เดก็ พกิารทางสายตา เกิดความ

เข้าใจท่ีผิดพลาด 

 4.1.2 ส่ือประเภทโสตสมัผสั (Auditory aids) ส่ือประเภทนีจ้ะชว่ยพฒันาทกัษะทางการ

ฟัง ให้ได้เรียนรู้และบอกเสียงตา่งๆในสภาพแวดล้อมได้ทัง้นีย้งัประโยชน์ในการเคล่ือนไหวและการ

เดนิทางด้วย 

  4.1.2.1 เคร่ืองเสียง  เชน่  วิทยุ  เทปบนัทกึเสียง   แผน่เสียงส่ือเหลา่นีจ้ะทําให้เกิด

การเรียนรู้ได้เร็ว  และงา่ยขึน้ 

  4.1.2.2 วสัดจุริง  มีลกัษณะเหมือนสิ่งของท่ีคนปกตใิช้ทกุประการแตภ่ายในบรรจุ

กระดิง่  หรือสิ่งท่ีทําให้เกิดเสียเพ่ือคนตาบอดจะได้อาศยัเสียงในการค้นหาตําแหนง่ของวตัถนุัน้

โดยมากวสัดจุริงนีจ้ะเป็นเคร่ืองเลน่ 

 4.1.3  Visual  aids ส่ือประเภทนี ้  ใช้กบัผู้ ท่ียงัมีการเห็นเลือน ราง (Low-Vision) เชน่   

แวน่ขยาย  CCTV  เป็นต้น 

 4.1.4 ส่ือประเภทเทคนิค  และวิธีการ  (Technique and Methods) หมายถึง   ส่ือท่ีมี

ลกัษณะเป็นแนวคดิ หรือรูปแบบขัน้ตอนในการดําเนินกิจการซึง่ไมมี่ลกัษณะเป็นวสัดหุรืออปุกรณ์  แต่

หากขัน้ตอนห รือเทคนคิวิธีการยุง่ยากซบัซ้อน อาจนําเอาวสัดอุปุกรณ์มาชว่ยในการดําเนนิงานให้มี

ประสิทธิภาพ รวดเร็วย่ิงขึน้ ส่ือประเภทเทคนิคและวิธีการได้แก่ วิธีการสอน  การจดัทศันศกึษาการจดั

การศกึษารายบคุคล การสอนเป็นคณะ  การใช้คอมพวิเตอร์ชว่ยสอน  เป็นต้น 

4.2  ลักษณะท่ีดีของส่ือสาํหรับเดก็พกิารทางสายตา 

 ส่ือจะชว่ยให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึน้ ชว่ยให้สิ่งท่ียากและซบัซ้อนง่าย

ขึน้ ทําให้เกิดความเข้าใจมากขึน้ แมน่ยํา ถกูต้องตามความเป็นจริง ส่ือการเรียนการสอนจงึต้องจงึต้อง

มีความเหมาะสม ดงันัน้ในการผลติส่ือจงึต้องมีลกัษณะท่ีดีดงันี ้ (สจุิตรา ตกิวฒันานนท์.  2546:  107) 

 4.2.1 ต้องมีความแข็งแรงพอ  เพราะเดก็พกิารทางสายตาใช้มือจบัคลําในการเรียนรู้ 

 4.2.2 ต้องมีขนาดท่ีเหมาะสมเพราะถ้าขนาดเล็กหรือใหญ่เกินไปจะทําให้ไมส่ามารถ

เข้าใจได้ 

 4.2.3 ต้องมีรายละเอียดพอสมควร  ไมม่ากหรือน้อยจนเกินไปใ นอปุกรณ์ชิน้เดียวกนัเชน่

การทําแผนท่ีจะแสดงรายละเอียด  แมนํ่า้  ภเูขา  หรือช่ือเมืองเหมือนเดก็ปกตไิมไ่ด้  จะต้องแยกทําเป็น

ชดุเพราะจะทําให้สบัสนในการเรียนรู้ 

 4.2.4 ควรมีลกัษณะเดน่ชดัในการฝึกทกัษะด้านใดด้านหนึง่ (วิทิต ทรัพย์สาคร. 2538:  48) 
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 4.3  ส่ือท่ีใช้ในการเรียนการสอนเดก็พกิารทางสายตา 

  มนษุย์จะเรียนรู้ได้ต้องรับรู้สิ่งตา่งๆหรือข้อมลูจากประสาทสั มผสัหลายด้านท่ีสําคญัคือ 

การรับรู้ด้วยสายตา แตสํ่าหรับผู้ ท่ี พกิารทางสายตา ได้สญูเสียการรับรู้สว่นนีไ้ปแล้ว  การรับรู้ท่ีเหลืออยู่

จําเป็นการรับรู้จากการสมัผสั  การฟัง การดมกลิ่นและการชิมรส  ส่ือสําหรับเตรียมความพร้อ มเพ่ือการ

อา่น-เขียนเบรลล์ จะต้องได้รับการเตรียมพร้อมในหลายๆด้านท่ีสําคญัด้านหนึง่คือส่ือในการฝึกสมัผสั

ท่ีปลายนิว้  การแยกความแตกตา่ง  ตําแหนง่ซ้าย   ขวา  ส่ือเหลา่นีจ้ะเช่ือมโยงและมีความสนัพนั ธ์กบั

จดุและตําแหนง่ของอกัษรเบรลล์  ส่ือการเรียนการสอนจงึเป็นประโยชน์ตอ่นกัเรียนดงันี ้

  1. ทําให้เกิดความคดิร่วมยอด  (Concept)  ในเร่ืองตา่งๆได้ถกูต้อง 

  2. ชว่ยสร้างจนิตภาพในสมองทําให้เกิดความทรงจําท่ีดี 

   3. ชว่ยสร้างความสมัพนัธ์ในการทํางานของมือกบัสมอง 

  4.   ชว่ยเพิ่มประสิทธิภาพในการรับรู้ข้อมลูในการฟังหรืออา่นให้ชดัเจนขึน้ การสมัผสั

ในสิ่งท่ีเก่ียวข้องการการฟังหรืออา่นจากบทเรียน ก็เชน่เดียวกบัคนท่ีใช้ภาพประกอบ 

  5. ชว่ยให้เรียนรู้ในเร่ืองท่ีซบัซ้อนท่ีไมส่ามารถสมัผสัของจริงได้เชน่  อวยัวะภายใน

หรือระบบการทํางาน 

  6. ชว่ยให้มีความเข้าใจในบทเรียนทําให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพสมัฤทธิผล

ตามจดุมุง่หมาย 

  7. กระตุ้นให้เดก็ท่ีพกิารทางสายตามีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนมากขึน้ 

  8.  ชว่ยให้เดก็มีประสบการณ์ในการใช้ส่ือและอปุกรณ์ตา่งๆ  เพ่ือเป็นพืน้ฐานในการ

เรียนบทเรียนตอ่ๆไปตามลําดบั 

  9. ชว่ยฝึกประสาทการรับรู้ท่ีเหลืออยู ่ให้มีประสิทธิภาพในการใช้งาน 

  10. ชว่ยให้เดก็ท่ีมีความบกพร่องทางการเห็นมีความเช่ือมัน่ในสิ่งท่ีตนได้เรียนรู้จาก

ส่ือ และอปุกรณ์ตา่งๆ ซึง่สามารถถ่ายทอดและแลกเปล่ียน ข้อมลูความคดิเห็นกบัผู้ อ่ืนได้อยา่งถกูต้อง 

  ตวัอยา่งส่ือท่ีใช้ในการเรียนการสอน 

  1. ลกูบดิเบรลล์  กระดานหมดุ  เป็นอปุกรณ์ท่ีชว่ยในการฝึกในเร่ืองของการสมัผสั 

และการอา่นตวัเลข 

 
 

ภาพประกอบ  12  ภาพลกูบดิเบรลล์และกระดานหมดุ 
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 2. ส่ือการเรียนการสอนในวิชาคณิตศาสตร์ มีลกัษณะเหมือนกบัท่ีคนปกตใิช้กนั

เพียงแตมี่ความแข็งแรงและมี เคร่ืองหมายตวัเลขเป็นอกัษร เบรลล์กํากบั  สําหรับวงเวียนมีการปรับให้

สามารถกดกระดาษเป็นลอยนนูได้ 

 
 

ภาพประกอบ  13  ส่ือการสอนวิชาคณิตศาสตร์ 
 

 3. ส่ือการสอนวิชาเรขาคณิต เป็นส่ือท่ีสร้างขึน้เป็นรูปทรงสามมิต ิและสองมิตเิพ่ือให้

นกัเรียนได้สมัผสัและรู้ถึงรูปทรงตา่งๆ 

 
 

ภาพประกอบ 14 ส่ือการสอนวิชาเรขาคณิต 
 

 4. ส่ือของจําลองในวิชาตา่งๆเป็นส่ือการสอนจําลองมาจากของจริงท่ีมีขนาดใหญ่โต

มากเชน่  แผนท่ีโลก  ช้าง  ต้นไม้  เป็นต้น 

      
 

ภาพประกอบ  15  ส่ือของจําลองในวิชาตา่งๆ 
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 5. ส่ือภาพนนู  ได้แก่ภาพนนูท่ีใช้ในการสอนวิชาตา่งๆ เชน่  แผนท่ีนนูเพ่ือสอนในวิชา

ภมูศิาสตร์  ภาพแสดงอวยัวะตา่งๆภายในร่างกาย  เป็นต้น 

 
 

ภาพประกอบ  16  ส่ือภาพนนูท่ีใช้ประกอบการเรียนการสอนในวิชาตา่งๆ 

 

5.  ความรู้ทั่วไปกรรมวิธีในการผลิตส่ือสาํหรับผู้พกิารทางสายตา  
5.1  การผลิตส่ือ  

  เคร่ืองมือสําหรับผลติส่ือพเิศษ  รวมถึงการเ รียนการสอนสําหรับผู้พกิารทางสายตา

สามารถจําแนกออกได้ดงันี ้ 

 5.1.1 เคร่ืองเสียง  (Audio Aids) เป็นส่ือสําคญัและมีประโยชน์มากสําหรับผู้พกิารทาง

สายตา ได้แก่  วิทย ุ เทปบนัทกึเสียง  วิทยใุช้ฟังขา่วเร่ืองราวท่ีเป็นความรู้  สารคดีตา่ง  ๆ ได้อยา่งรวดเร็ว

และแน่นอน  เทปบนัทกึเสียงท่ีใช้บนัทกึบทเรียนตา่งๆ   เร่ืองราวจากหนงัสืออา่นนอกเวลา   และนิทาน

สําหรับเดก็ เป็นต้น ผู้พกิารทางสายตาสามารถจะเปิดฟังและศกึษาด้วยตนเอง ในการบนัทกึเสียงทําได้

เร็วมาก นาทีละ 150-170 คํา เร็วกวา่คนพกิารทางสายตาอา่นหนงัสือ เบรลล์ และสามารถนําข้อค วาม

ท่ีบนัทกึจากเทปมารวมเป็นชดุเป็นตอนตอ่เน่ืองกนั   เสมือนหนงัสือเลม่หนึง่  ซึง่เรียกตามภาษาองักฤษ

วา่ ทอล์คคิง่  บุ๊ก  (Talking  Book)  ซึง่เหมาะสําหรับผู้พกิารทางสายตามากท่ีสดุ  

 5.1.2 สเลท  และสไตลสั (Slate and Stylus) คือแผน่โลหะซึง่ยาวประมาณ  1 ฟตุ มีชอ่ง

กําหนดจดุสําคญัใช้เขียนอกัษรเบรล์ ล  เรียนกวา่  สเลท  สว่นสไตลสั   เป็นเหล็กปลายแหลมเหมือน

ลกูขา่งของเลน่เดก็  ใช้เป็นดนิสอของผู้พกิารทางสายตาเจาะลงในชอ่งกระดาษสเลท  เป็นเคร่ืองมือ

สําคญัและจําเป็นในการจดงาน   ถ้าไมมี่สเลทและสไตลสั   ผู้พกิารทางสายตาก็จะไมส่ามารถเขียน

หนงัสือได้เลย ของทัง้สองสิ่งนีต้้องสัง่ซือ้จากตา่งประเทศ  เพราะไมมี่ผลิตในเมืองไทย  
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 5.1.3 เคร่ืองพมิพ์ดีดเบรลล์   (Brailler) ใช้พิมพ์หนงัสือเบรลล์สําหรับผู้พกิารทางสายตา

ได้รวดเร็ว  สะดวก ทุน่แรงทุน่เวลา  มากกวา่การเขียน  ใช้พิมพ์หนงัสือแบบเรียน  หนงัสืออา่นประกอ บ

คูมื่อและแบบฝึกหดัตา่งๆ  เป็นเคร่ืองอํานวยความสะดวกสําหรับนกัเรียนตาบอดท่ีเรียนชัน้สงู  และผู้

ทํางานอาชีพได้อยา่งมีประสทิธิภาพ โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ  ต้องสัง่เคร่ืองพมิพ์ดีดเบรลล์จาก

ตา่งประเทศเชน่กนั  

 5.1.4 เคร่ืองอดัสําเนาหนงัสือเทอร์โมฟอร์ม  (Thermoform) สําหรับอดัสําเนาหนงัสือ

เบรล์ล ด้วยกระดาษเบรลล์ลอ่นเป็นจํานวนมากได้อยา่งรวดเร็ว  ทุน่แรงทุน่เวลา  เชน่ ข้อสอบ แผนท่ีนนู 

รูปนนู เคร่ืองอดัสําเนาหนงัสือนีใ้ช้ไฟฟ้า และต้องสัง่ซือ้จากตา่งประเทศ  เพราะไมมี่ผลิตในประเทศไทย 

 5.1.5 กระดาษต้นแบบ (Master) เป็นกระดาษท่ีมีความหนาประมาณ  150 แกรม ขนาด  

11x11.5  นิว้ ใช้สําหรับพิมพ์อกัษรเ เบรลล์  และเป็นต้นแบบสําหรับใช้กบัเคร่ืองอดัสําเนาหนงัสือเทอร์

โมฟอร์ม  

 5.1.6 เบรลล์ลอ่น   (Braillon) เป็นแผน่พลาสตกิสําหรับอดัหนงัสือ เบรลล์จากกระดาษ

ต้นแบบ (Master) ด้วยเคร่ืองเทอร์โมฟอร์ม  (Thermoform) ซึง่มีขนาดเดียวกนักบักระดาษต้นแบบคือ  

11  x  11.5  นิว้  ต้องนําเข้าจากตา่งประเทศ  

 5.1.7 กระดาษ   Swelltauch Paper เป็นกระดาษท่ีมีขนาด  8.5 x 11 นิว้นําเข้าจาก

ตา่งประเทศ   ลกัษณะเป็นแผน่กระดาษท่ีมีความเหนียว   พืน้ผิวตา่งกนัในสองด้าน   ด้านท่ีใช้งานมี

ลกัษณะเหมือนฉาบด้วยกํามะหย่ีบางๆ  เม่ือผา่นเคร่ือง  Mapping  จะนนูขึน้มาตามแบบท่ีเป็นสีดํา  

 5.2  การผลิตเอกสารเบรลล์  

   เอกสารเบรลล์ เป็นเอกสารท่ีจดัทําขึน้เพ่ือใช้อา่นประกอบการเรียนซึง่เป็นความรู้เพิ่มเตมิ

ท่ีนกัเรียนควรจะรู้   มีทัง้กําหนดให้อา่น   และเลือกอา่นตามอธั ยาศยั  เชน่ความรู้พืน้ฐานในการทําครัว

ตอนการเตรียมอาหารเพ่ือประกอบการปรุง เป็นต้น  

   5.2.1  วิธีการผลติเอกสารเบรลล์ด้วยเคร่ืองพมิพ์ดีดเบรลล์ และเคร่ืองเทอร์โมฟอร์ม  

 5.2.1.1 เขียนเอกสารประกอบการเรียน  

 5.2.1.2 ปรับปรุงหรือดดัแปลงเนือ้ความให้เหมาะสมเพ่ือท่ีจะให้ผู้พกิารทางสายตา

เข้าใจได้งา่ย  

  5.2.1.3 พมิพ์ข้อความ หรืออกัษรเบรลล์ลงในกระดาษต้นแบบขนาด 11  x  11.5 นิว้  

ด้วยเคร่ืองพมิพ์ดีดเบรลล์  (Brailler)  

 5.2.1.4 ตรวจสอบความถกูต้องของตวัสะกด  และแก้ไข  
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 5.2.1.5 อดัสําเนาต้นแบบลงบนแผน่เบรลล์ลอ่น ด้วยเคร่ืองเทอร์โมฟอร์ม สามารถ

อดัสําเนาได้ตามจํานวนท่ีต้องการ   และสําเนาท่ีเป็นแผน่ เบรลล์ลอ่นนีมี้อายกุารใช้งานยาวนาน  ทัง้ยงั

สามารถนํามาอดัซํา้ได้ 2  -  3 ครัง้  

 5.2.1.6 เรียงหน้าตามลําดบัให้ถกูต้อง  

 5.2.1.7 เขียนปกด้วยอกัษรปกตแิละอกัษรเบรลล์ 

 5.2.1.8 เย็บเลม่ด้วยท่ีเย็บกระดาษ  

 5.2.1.9  ตดิสนัเอกสารด้วยผ้ากาวอยา่งดี  

 5.2.2  การผลิตเอกสารเบรลล์จากเคร่ืองพิมพ์เบรลล์ 

  5.2.2.1 พมิพ์เนือ้ความด้วยอกัษรปกตลิงในแผน่บนัทกึข้อความโดยใช้เคร่ือง

คอมพวิเตอร์  

 5.2.2.2 ใช้โปรแกรมแปลเป็นอกัษรเ เบรลล์  (Braille  Translation  Program) ใน

ประเทศไทยนิยมใช้โปรแกรม   TBT  (Thai Braille Translation)  ซึง่เขียนขึน้โดยคนไทย   หรือพิมพ์

เนือ้ความด้วยอกัษรเบรลล์โดยใช้โปรแกรมเอดก้า  (Edgar)  

  5.2.2.3 ตรวจแก้ไข  จดัรูปแบบ ให้เหมาะกบัขนาดกระดาษ  

  5.2.2.4 สง่ข้อมลูจากคอมพวิเตอร์เข้าเคร่ืองพมิพ์ เบรลล์ (Braille  Printer) ซึง่มี

หลายชนิดทัง้ท่ีสามารถใช้ได้กบักระดาษขนาด  A4 ความหนาประมาณ  100 - 150 แกรม  หรือกบั

เคร่ืองท่ีใช้กระดาษตอ่เน่ืองขนาด 12.75  x  11 นิว้ ความหนา 150 แกรม ทัง้สามารถพมิพ์ได้หน้าเดียว

และสองหน้า สัง่พมิพ์ได้ตามจํานวนท่ีต้องการ  กระดาษดงักลา่วมีอายุ การใช้งานได้ไมย่าวนานเทา่กบั  

เบรล์ลลอ่น  

  5.2.2.5 เย็บเลม่  

  5.3  การผลติหนังสือเบรลล์  

   เชน่เดียวกบัการผลิตเอกสารเบรล ล์  แตง่านจะหนกักวา่   เนือ้งานมากกวา่   ใช้เวลาใน

การทํามากกวา่   สิน้เปลืองวสัดุ  อปุกรณ์และบคุลากร   ดงันัน้จงึควรคดัเลือกหนงัสือ   หรือเรียบเรียง

เขียนให้ดีท่ีสดุ และถ้าเป็นหนงัสือหนาๆ  ต้องเข้าเลม่ด้วยกระดกูงู  หนงัสือคนสายตาปกติ   1  เลม่ผลิต

เป็นหนงัสือเบรลล์ได้ประมาณ  4  เลม่ โดยพมิพ์หน้าเดียวโดยประมาณ   (1 หน้าปกติ  เทา่กบั  3  หน้า

เบรลล์)  ปัจจบุนันิยมผลิตด้วยเคร่ืองพิมพ์ เบรลล์มากกวา่เคร่ืองเบรลล์ล่อน  หนงัสือท่ีมีการพิมพ์เป็น

หนงัสือเบรลล์  นอกจากหนงัสือเรียนแล้วมกัเป็นหนงัสืออา่นทัว่ไป  อาทิ  วรรณกรรมเร่ืองแปล   การ์ตนู  

นิทาน  นวนิยาย  เร่ืองสัน้ สารคดี  จิตวิทยา  พงศาวดาร   วรรณกรรมเดก็   และพจนานกุรม   เป็นต้น  

ตวัอยา่งหนงัสือเหลา่นีไ้ด้แก่ วรรณกรรมซีไรท์ทกุเร่ือง พจนานกุรมไทยฉบบัราชบณัฑิต  และพจนานกุรม

องักฤษ-ไทย เป็นต้น  
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  5.4  การผลติแผนผังนูน  

   แผนผงันนู เป็นส่ืออยา่งหนึง่ท่ีจะทําให้นกัเรียนท่ี พกิารทางสายตา  เข้าใจถึงโครงสร้าง

ของสิ่งตา่งๆ  ตําแหนง่  ทิศทาง และความสมัพนัธ์ของสิ่งท่ีต้องการใ ห้นกัเรียนเรียนรู้การจดัทําแผนผงั

นนูนัน้จะต้องมีความชดัเจนในเร่ืองท่ีต้องการจะสอน  ชดัเจนในเร่ืองพืน้ผิวสมัผสั   และความเหมาะสม

ของขนาด  การสร้างแผนผงัเพ่ือเดก็พกิารทางสายตานัน้  จะต้องแยกรายละเอียดแตล่ะเร่ืองเป็นชดุๆ   

เชน่ แผนผงัเร่ืองภเูขา  แผนผงัเร่ืองจงัหวดั  แผนผงัเร่ืองแมนํ่า้  เพราะถ้านํามาจดัรวมกนัเหมือนแผนผงั

ของคนสายตาปกต ิ จะทําให้เดก็พกิารทางสายตาสบัสนเม่ือคลําภาพ  

 5.4.1  วิธีผลิตแผนผงันนู  

  5.4.1.1 ยอ่  หรือขยายแผนผงัปกติ  ให้เหมาะกบักระดาษต้นแบบ  

  5.4.1.2 ลอกแผนผงัลงกระดาษต้นแบบ  

  5.4.1.3  พิมพ์คําท่ีกํากบัในแผนผงัเป็นอกัษรเบรลล์ด้วยเคร่ืองพมิพ์ดีดเบรลล์ 

  5.4.1.4  หาวสัดท่ีุไมห่ลอมละลายเน่ืองจากต้องนําไปอดัด้วยเคร่ืองเทอร์โมฟอร์ม

ซึง่เป็นเคร่ืองท่ีใช้ความร้อนในการอดัให้ภาพนนูขึน้มา  วสัดท่ีุใช้เชน่   เชือกเส้นเล็ก   (เชือกแดง-ขาวท่ีใช้

มดักลอ่งพสัด)ุ  สายไฟเส้นเล็ก ๆ เป็นต้น  

  5.4.1.5  ใช้กาวลาเทค็  ตดิแบบทัง้หมดลงบนกระดาษต้นแบบ   การท่ีใช้กาวลาเท็ค   

เน่ืองจากจะสามารถทนความร้อนได้  เม่ือนํางานอดัเข้าเคร่ืองเทอร์โมฟอร์ม  

  5.4.1.6  ตรวจความเรียบร้อย  แล้วนําไปอดัสําเนาลงบนแผน่เบรลล์ลอ่นด้วยเคร่ือง

เทอร์โมฟอร์ม  

  5.4.1.7  นําแผนผงันนูไปทดลองใช้กบัผู้พิการทางสายตา  เพ่ือหาข้อผดิพลาด   และ

นํามาแก้ไข  เม่ือพบเจอ  

  5.5  การผลิตภาพนูน  

  ภาพนนู เป็นสิ่งหนึง่ท่ีทําให้ผู้ ท่ีพกิารทางสายตาเห็นสามารถวิเคราะห์ และเข้าใจสิ่งตา่ง ๆ 

จากภาพได้   ภาพเป็นสิ่งหนึง่ท่ีทําให้เกิดจินตนาการใ นสมองได้ดี   ถึงแม้ภาพนนูจะไมส่ามารถทําให้

เกิดเป็นภาพ   3  มติก็ิตาม  แตภ่าพนนูก็มีความสําคญัพอๆ   กบัของจริง   และของจําลอง   ทัง้เป็นส่ือ

สําคญัท่ีใช้ในการเรียนการสอนสําหรับผู้พกิารทางสายตา   ซึง่ผู้พกิารทางสายตาทกุคนต้องการการ

อธิบายด้วยคําพดู   และภาพนนูเพ่ือเพิ่มควา มเข้าใจของพวกเขาให้ดีขึน้   คือเข้าใจได้ถกูต้อง   รวดเร็ว  

และแมน่ยํา   การผลติภาพนนูเป็นการถ่ายทอดความคดิ   จินตภาพ  ความรู้  ความเข้าใจ   จากผู้ ท่ี

มองเห็นไปยงัผู้ ท่ีบกพร่องทางสายตา   ดงันัน้ครูควรมีประสบการณ์ในการผลิตภาพนนูมากๆ   เพราะ

นอกจากจะอา่น   และพมิพ์อกัษรเบรลล์ได้คลอ่งแล้ว   การมีความสามารถในการผลติภาพนนูได้ดีเป็น

คณุสมบตัท่ีิ  ครูสอนนกัเรียนท่ีผู้พกิารทางสายตาพงึมีอยา่งย่ิง  
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 5.6  การจัดทาํส่ือสาํหรับเดก็พกิารทางสายตา 

   ในการผลิตส่ือการสอนนัน้ต้องใช้ทัง้กําลงักาย  กําลงัทรัพย์และกําลงัสมองทัง้ยงัต้องใช้

เวลาอีกด้วย ดงันัน้ในการผลิตส่ือการสอนจงึควรมีหลกัการ หรือระบบท่ีดีเพ่ือท่ีจะให้อาจารย์หรือผู้ใช้

ส่ือการสอนท่ีผลิตขึน้มาแล้วให้ได้ผลดี มีประสิทธิภาพคุ้มกบัเวลา   แรงงานและงบประมาณท่ีใช้ไป  

ขัน้ตอนในการจดัทําส่ือการเรียนการสอนสําหรับเดก็พกิารทางสายตาสามารถ  แบง่ขัน้ตอนได้ดงันี ้

  5.6.1  วางแผนจดัทําส่ือ 

  5.6.2  ศกึษาตวัอยา่งของส่ือตา่งๆท่ีมีผู้ ทําไว้แล้ว เพ่ือให้เกิดแนวคดิและประยกุต์ใช้ให้

เหมาะสมกบัส่ือ 

  5.6.3  ออกแบบโครงสร้าง 

  5.6.4  ลงมือจดัทําหรือผลติ 

  5.6.5  เขียนวิธีการจดัทําคร่าวๆ 

  5.6.6  ทดลองกบัผู้ ท่ีมีความบกพร่องทางการเห็น 

  5.6.7  ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง 

  5.6.8  เขียนคูมื่อการจดัทําและการใช้อยา่งสมบรูณ์ 

  5.6.9  เผยแพร่ส่ือ 

  สนุนัท์  ปัทมคม  (ศริินทรา บวัประชมุ ม.ป.ป:  9-10; อ้างอิงจาก สนุนัท์ ปัทมคม. 2530)  

ได้เสนอแนะการผลิตส่ือการเรียนการสอนท่ีประกอบไปด้วย การกําหนดขัน้ตอนการผลิตท่ีมีระเบียบ

ดงันี ้

  ขัน้ท่ี  1 วางแผนผลิตส่ือการสอน เป็นการเตรียมการเบือ้ต้นก่อนท่ีจะลงมือผลิตมีอยู ่  

4  ขัน้ตอนคือ 

 1. ขัน้วางแผนทํารายการกิจกรรม ความต้องการเก่ียวกบัวสัด ุเคร่ืองมือบคุลากร 

และคา่ใช้จา่ย 

 2. ขัน้กําหนดเวลา โดยลําดบัเวลาก่อนหลงัให้สมัพนัธ์กบักิจกรรม 

 3. การควบคมุให้เป็นไปตามกําหนด ตามกิจกรรม และเวลาท่ีกําหนด  

 4. การเขียนแผนงาน 

  ขัน้ท่ี  2   การผลิต เป็นขัน้ตอนท่ีจะดําเนินตามกิจกรรม  ตามเวลาในแผนงานท่ีกําหนด

ไว้ทกุประการ  และในขัน้นีจ้ะมีการตรวจสอบงานให้ตรงกบัเวลาท่ีกําหนด 

  ขัน้ท่ี  3 การหาประสิทธิภาพ  ในขัน้นีจ้ะเป็นการทดสอบคณุภาพของส่ือวา่สามารถใช้

การได้หรือไม ่ เม่ือการผลติได้สิน้สดุลงแล้ว  ควรมีการสร้างสถานการณ์จําลองด้วยการกําหนดสถานท่ี

ตวัผู้ เรียนให้ตรงกบัผู้ ท่ีใช้กําหนด  บคุลาการผู้ ทําการทดสอบประเมินผล การกําหนดเกณฑ์ท่ีจะยอม รับ

นําผลท่ีได้มาหาประสทิธิภาพตามเกณฑ์ท่ีกําหนด  อาจใช้วิธีทางสถิตเิข้าชว่ย 
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   ขัน้ท่ี  4 การปรับปรุง จะกระทําได้ตอ่เม่ือผลการหาประสทิธิภาพยงัไมต่รงตามเกณฑ์

หรือต่ํากวา่เกณฑ์หรือต่ํากวา่เกณฑ์ จะต้องมีการสํารวจข้อบกพร่องทกุขัน้ตอน อาจมีข้อท่ีควรแก้ไข

ประการเดียวหรือหลายประการก็ได้ 

 

6.  แนวคิดการออกแบบภาพสัมผัส 

สารานกุรมเสรี Wikipedia  (2010) กลา่ววา่  ภาพสมัผสั  (Tactile Graphic)  เป็นภาพท่ี

ผวิหน้านนูขึน้ให้ผู้บกพร่องทางสายตาสมัผสัอา่นได้  เป็นสิ่งท่ีส่ือสารข้อมลูท่ีไมเ่ป็นถ้อยคํา   เชน่  แผน

ท่ี  ภาพวาด เส้นกราฟ  และ  แผนผงั  ภาพสมัผสัถกูรับรู้และเข้าถึงได้เหมือนภาพทัว่ไป  สําหรับผู้ พกิาร

ทางสายตาสามารถเข้าถึงภาพได้หลายรูปแบบ  เชน่  ถ้อยคําบรรยาย  เสียง  หรือ  การสมัผสั  

 หอสมดุหนงัสือเสียงและอกัษร เบรลล์แหง่ชาตสิวีเดน   (The  Swedish  Library  of  Talking 

Books  and  Braille)  (2010)  กลา่ววา่  รูปภาพสมัผสั  (Tactile  Picture)  คือ  รูปภาพท่ีสร้างให้มี

ลกัษณะนนูสงู สามารถสมัผสัอา่นด้วยนิว้มือ  ซึง่หลกัท่ีสําคญัของรูปภาพ   คือ  เรียบงา่ยและลดทอน

รายละเอียด  โดยท่ีโครงสร้างของภาพ  ต้องสามารถรับรู้เข้าใจได้ 

 รูปภาพสมัผสั (Tactile  Picture) สามารถอธิบายถึงสิง่ท่ีเดก็บกพร่องทางสายตาไมส่ามารถ

สมัผสัได้เชน่  ภเูขาไฟ   หรือ   ไดโนเสาร์  และภาพสมัผสัชว่ยสร้างความคดิท่ีวา่สิง่นัน้มีลกัษณะ

ภายนอกเป็นอยา่งไร   เชน่  เดก็สามารถสมัผสักบัต้นไม้ได้  แตไ่มส่ามารถรู้วา่รูปร่างทัง้หมดของต้นไม้

นัน้เป็นอยา่งไร 

ด้านประวตัคิวามเป็นมาของแผนท่ีสมัผสันัน้   โรงเรียนสอนคนตาบอดเพอร์กินส์ 6 (Perkins  

School  for the  Blind) กลา่ววา่ ในชว่งต้นคริสต์ศตวรรษท่ี  18 ไวเซนเบร์ิก  (R.  Weisenberg) ชายตา

บอดในเมือง  Mannheim  ประเทศเยอรมนันี  ได้ทดลองสร้างแผนท่ีท่ีสามารถสมัผสัได้โดย 

สร้างจากวสัดหุลายอยา่ง  เชน่  เส้นด้ายหลายขนาด  ท่ีนํามาวางเป็นรูปร่างหลายแบบ แตก็่

ไมส่ามารถใช้งานได้เน่ืองจากฉีกขาดงา่ย 

ในปี ค.ศ. 1819  ดร.เซบาสเตียน  กอิูลี (Dr. Sebastien  Guilli. 1780-1865  A.D.) แพทย์

รักษาตาในประเทศฝร่ังเศส เป็นผู้แรกท่ีได้รับการบนัทกึวา่ได้ใช้ลวดโลหะวางทําเป็นรูปแผนท่ี  และวาง

ลงบนผิวของลกูโลก  แตจ่ากระยะเวลาดงักลา่ว  จนถึง ค.ศ. 1830 แผนท่ีสมัผสัยงัคงถกูสัง่ทําขึน้มาใช้

เฉพาะกลุม่ผู้ตาบอดจํานวนน้อย 

ตอ่มาในปี ค .ศ. 1837 แซมมวล กริดลีย์ โฮว์ (Samuel Gridley Howe. 1801-1876 A.D.) 

ผู้ อํานวยการคนแรกของโรงเรียนสอนคนตาบอดเพอร์กินส์  ได้วา่จ้างให้  ชา่งพิมพ์ช่ือ   สตีเฟน เพรสตนั 

รักเกิลส์ (Stephen Preston Ruggles. 1831- 1893  A.D.) สร้างแผนท่ีโลกขนาดใหญ่สําหรับสอน

นกัเรียนตาบอดในโรงเรียน ซึง่มีขนาดเส้นรอบวงขนาด 13 ฟตุ ทําจากชิน้สว่นของไม้กวา่ 700 ชิน้ และ  
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Ruggles ยงัสร้างแผนท่ีสมัผสัอีกหลายแบบท่ีทําจากชิน้ไม้และวสัดอ่ืุน  Howe เป็นบคุคลแรกท่ีเร่ิม

พฒันาวิธีการผลิตแผนท่ีสมัผสัให้มีจํานวนมากๆ จนเป็นท่ียอมรับ  จนสามารถจดัพมิพ์กระดาษท่ีสลกั

ลายนนู (Embossed) เป็นหนงัสือแผนท่ี (Atlas) ออกวางจําหนา่ยในชว่งทศวรรษปี ค.ศ. 1830  นีเ้อง 

ตอ่มาภายหลงัในคริสต์ศตวรรษท่ี 19 แผนท่ีสมัผสัได้ถกูสร้างขึน้อยา่งแพร่หลายสําหรับ

สาธารณชนทัว่ไป และมีใช้ในโรงเรียนสอนคนตาบอดตา่งๆ  เดมิทีแผนท่ีสมัผสัท่ีสลกัลายนนูสวยงาม

และมีช่ือเสียงในชว่ง ปี ค .ศ. 1840 – 1850 นัน้ มกัจะถกูสร้างมาจากกรุงเวียนนา และกรุงปารีส  แต่

ชว่งต้นคริสต์ศตวรรษท่ี  19  นี ้มาร์ตนิ คนูซ์ 7 (Martin  Kunz. 1847-1923 A.D.) ชาวเยอรมนั  และ   

ฮาราลด์ ทิลแลนเดอร์ 8 (Harald Thilander, ?A.D.) ชาวสวีเดน  ทัง้สองมีสว่นสําคญัในการผลิตแผนท่ี

สมัผสัสําหรับใช้ในโรงเรียนสอนคนตาบอด   ทัง้ในยโุรปและในส หรัฐอเมริกา  โดยผลิตแผนท่ีสมัผสัมา

จากแมพ่ิมพ์ ซึง่รายละเอียดบริเวณท่ีนนูสงูขึน้ในแผนท่ีจะแสดงเป็นพืน้ท่ีทวีป เส้นและพืน้ผิวจะแสดง

เป็นบริเวณของทะเล และมีการใช้อกัษรเบรล์ลเป็นช่ือสถานท่ีตา่งๆ 

ขณะท่ี  สํานกัภาพพมิพ์เพ่ือคนตาบอดอเมริกา 9 (American  Printing  House  for  the  

Blind) ได้ผลิตแผนท่ีสมัผสัท่ีแกะสลกัจากไม้ ตัง้แตปี่  ค.ศ. 1875 จนถึง  ประมาณปี ค .ศ. 1950 จงึเร่ิม

หนัมาใช้พลาสตกิแทนท่ีไม้ 

ตัง้แตปี่ ค.ศ. 1950 เป็นต้นมา  ผลจากการศกึษาเก่ียวกบัคนตาบอดตา่งๆ ทําให้แผนท่ีสมัผสั

ถกูพฒันาขึน้เร่ือยๆ เชน่ การพฒันากระบวนการขึน้รูปพลาสตกิ   จนถึงการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้มี

เสียงพดูได้จากแผนท่ีในปัจจบุนั (Perkins  School  for  the  Blind.  2011:  ออนไลน์) 

จากเอกสารงานวิจยัของวรชาต ิสวุรรณวงศ์   (2546: 25-28) ได้รวบรวมประเภทของแผนท่ี

สําหรับคนพกิารทางสายตาตามวสัดแุละวิธีการผลิตในปัจจบุนัได้ดงันี ้

1.  เทอร์โมฟอร์ม กราฟฟิก (Thermofom Graphics) คือแผนท่ีท่ีถกูสร้างจากกระบวนการท่ี

เกิดจาก   แผน่พลาสตกิท่ีถกูอดัด้วยสญุญากาศและความร้อน  บนต้นฉบบัท่ีเป็นภาพหรือวตัถท่ีุนนู

ออกมาในรูปทรง 3 มิติ ซึง่ต้นฉบบัสามารถทําได้จากวสัดโุดยทัว่ไป  ท่ีโดยนํามาปะตดิ ปัน้  หรือทําให้

นนูออกมา ต้นฉบบัโดยทัว่ไปนัน้  ชว่งท่ีหา่งของวสัดคุวรเพียงพอท่ีจะให้อ ากาศผา่นหรือรูท่ีสามารถให้

การอดัสญุญากาศ  โดยทําให้แผน่พลาสตกิแผนท่ีนัน้เปล่ียนรูปทรงได้ตามท่ีตัง้ใจไว้ วสัดท่ีุใช้นัน้เป็น

วสัดท่ีุหาได้ง่ายทัว่ๆไป  เชน่  ลกูปัด  ไม้  เชือก  ลวด  ปนูปาสเตอร์  ดนิเหนียว  เป็นต้น 

ข้อดีของแผนท่ีชนิดนีคื้อ ลวดลายสามารถแปรผนัได้หลากหลาย  ง่ายในการผลิตหลายๆ  

สําเนา ทนทานทําความสะอาดงา่ย  ราคาฉบบัสําเนาไมแ่พ  ง และยงัสามารถสร้างอกัษร เบรลล์ลงใน

แผนท่ีได้ด้วย สว่นข้อด้อยของแผนท่ีชนิดนี ้  คือ  ต้องใช้ความสามารถฝีมือทางศลิปะและแรงงาน ใน

การประดษิฐ์แผนท่ีต้นฉบบั  ซึง่แผนท่ีต้นฉบบันีเ้ปราะ  เสียหายได้งา่ย  และแผนท่ีท่ีได้จากต้นฉบบัยงั

ต้องผา่นกระบวนการการทําสําเนา  ซึง่ต้องใช้เวลาในการผลิตสําเนาแตล่ะแผน่  ทําให้ต้องใช้เวลานาน  

และเคร่ืองผลิตสําเนามีราคาแพง 
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2.   สเวล เ  ปเปอร์  (Swell Paper) คือแผนท่ีท่ีเป็นกระดาษพิเศษท่ีมีไมโครแคปซูลของ

แอลกอฮอล์ฝังอยูใ่นผวิกระดาษ   เม่ือทําปฏิกิริยากบัคาร์บอน  ดนิสอ หมกึ จะระเบดิหรือแตกออกเม่ือ

ได้รับความร้อน ซึง่จะทําให้ผวิกระดาษนนูขึน้มาประมาณ  2  มิลลิเมตร 

 ข้อดีของวิธีนีคื้อ สาม ารถใช้คอมพิวเตอร์ในการออกแบบแผนท่ีได้และพิมพ์ออกมา

ทางเคร่ืองพิมพ์ได้  ซึง่สามารถใช้ได้ทัง้แบบพน่นํา้หมกึและแบบเลเซอร์  ซึง่เป็นการดีท่ีจะจดัทําแผนท่ี

ให้สวยงาม ง่ายตอ่การเปล่ียนแปลงข้อมลูหรือแก้ไขข้อมลู  การสร้างรูปร่างวตัถจุะเป็นรูปร่างท่ีคงท่ี  

ลายเส้นเรียบร้ อยหากออกแบบโดยคอมพวิเตอร์ ผลติเป็นกระดาษขนาด A4 และ A3 ได้งา่ยในการ

เพิม่เตมิป้ายหรือฉลากในภายหลงัท่ีผลติเสร็จแล้ว และยงัสามารถมองเหน็ชดัเจนด้วยสายตาปกต ิ  ทํา

ให้คนสายตาปกตก็ิสามารถใช้แผนท่ีนีไ้ด้อยา่งชดัเจนด้วยเชน่กนั สว่นข้อด้อยของวิธีนีคื้อ ข้อจํากดัใน

ความเข้มออ่นและลวดลายบนผวิของกระดาษ  จํากดัในความสงูของผวิกระดาษท่ีนนูออกมา   และ

ราคาเคร่ืองผลิตแผนท่ีและกระดาษมีราคาสงู 

3.   แทคไทล์   ออดโิอ  กราฟฟิก  (Tactile  Audio Graphic) คือแผนท่ีภาพนนูพิเศษท่ี

เช่ือมตอ่กบัระบบจอสมัผสัท่ีใช้กบัคอมพวิเตอร์  ซึง่เม่ือใช้มือสั มผสัแล้วจะมีเสียงบง่บอกจดุท่ีสมัผสั

หรือช่ือสถานท่ี 

ข้อดีของวิธีนีคื้อ การออกแบบและการผลิตแตล่ะครัง้เป็นขัน้ตอนเดียว  ง่ายท่ีจะผลิตเป็น

จํานวนมากเพราะใช้เวลาน้อยในการผลติ  และกระดาษท่ีใช้ผลิตนัน้มีราคาถกู   สว่นข้อด้อยของวิธีนี ้

คือ ข้อจํากดัในรูปร่างท่ีนนูขึน้มาท่ีเป็นเพียงเฉพาะจดุเทา่นัน้  และข้อจํากดัทางความสงูของจดุ ถ้ามอง

ด้วยสายตาปรกตก็ิมองออกได้ไมช่ดัเจน  และอายขุองแผนท่ีสัน้ ไมค่งทน 

4.   ฟรี  แฮนด์  (Free  Hand)  คือแผนท่ีท่ีสามารถแสดงผลได้ทนัท่ีสร้างเพราะเกิดจาก

การใช้ปากกาเฉพาะ   (Thermo  Pen) ท่ีใช้คูก่บักระดาษพเิศษนัน้ๆ   ลากลงบนกระดาษพเิศษเฉพาะ  

เชน่  เจอแมน  ฟิลม์  (German Film)  หรือ อลมูเินียม  ฟอย  (Aluminium  Foil)  เพ่ือให้เกิดร่องหรือ

เส้นนนูตามรอยท่ีลากลงไป 

 ข้อดีของวิธีนีคื้อ ง่ายในการสร้างเส้นท่ีเป็นอิสระ  เหมาะสําหรับการวาดเส้นและรูปร่างท่ี

งา่ยๆเท่ านัน้   และราคาไมแ่พง  สว่นข้อด้อยของวิธีนี ้  สร้างรูปร่างท่ีสลบัซบัซ้อนได้ไมดี่นกัวสัดไุม่

ทนทาน  และเป็นการยากท่ีจะทําฉบบัสําเนาขึน้มาให้เหมือนกบัต้นฉบบั 

5.   คราฟ (Craft)  คือแผนท่ีท่ีเกิดจากใช้วสัดท่ีุหาได้ง่ายๆทัว่ไป  ตดั ปะ ตดิ  หรือยดึไว้  

บนกระดาษหรือแผน่รองสําหรับจะใช้เป็นแผนท่ี 

 ข้อดีของวิธีนีคื้อ ราคาถกู  ขึน้กบัวสัดท่ีุนํามาใช้ ความทนทานก็ขึน้กบัวสัดแุละวิธีการ

ผลิตเชน่กนั สว่นข้อด้อยของวิธีนีคื้อ สร้างรูปร่างท่ีสลบัซบัซ้อนได้ไมดี่นกั   วสัดไุมท่นทาน   และเป็นการ

ยากท่ีจะทําฉบบัสําเนาขึน้มาให้เหมือนกบัต้นฉบั บ ต้องใช้ความสามารถทางศลิปะในการสร้างสรรค์

แผนท่ีออกมา 
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6.   คอมเมอเช่ียล  โปรเซส (Commercial Processes) คือแผนท่ีท่ีเกิดจากการประยกุต์

มาจากการใช้เรซินพิมพ์นนูแทนหมกึ ซึง่เป็นการพิมพ์สกรีนอยา่งดี โดยใช้บล็อกหรือตะแกรงเป็นแมพ่ิมพ์ 

แล้วดนัหมกึออกทางรู  ทําให้รูปร่างสญัลกัษณ์ท่ีได้เป็นรูปร่างตามแบบบล็อกท่ีใช้เป็นแมพ่ิมพ์ 

ข้อดีของวิธีนีคื้อ ทนทานท่ีจะใช้งานกลางแจ้ง  สามารถออกแบบใช้งานได้หลากหลาย   

และง่ายในการผลิตจํานวนมาก ชิน้งานเป็นวตัถรูุปร่าง  สว่นข้อด้อยของวิธีนีคื้อ  มีราคาสงู และใช้

เวลานานในการผลิต  (วรชาต ิสวุรรณวงศ์. 2546: 25-30) 

ก่อนท่ีเดก็จะอา่นแผนท่ีได้เข้าใจนัน้  Boguslaw Marek 10  (2004) ได้แนะนําถึงวิธีการท่ีจะ

ชว่ยให้เดก็ พกิารทางสายตา มาตัง้แตกํ่าเนิดเข้าใจถึง วตัถสุามมิตท่ีินํามาจําลองลงบนแผน่กระดาษ

และวิธีการท่ีจะให้เข้าใจลายเส้นนนูอยา่งงา่ยๆ   ท่ีแสดงถึงวตัถุตา่งๆ ของคนสายตาปกติ   โดยการนํา

แบบจําลองวตัถท่ีุเดก็พกิารทางสายตาคุ้นเคยเชน่   โต๊ะ  เก้าอี ้ เตียงนอน  บ้าน  เป็นต้นแล้วนําแผน่ไม้

อดับางขนาดเทา่กบัแผน่กระดาษทัว่ไปท่ีเจาะชอ่งวา่ง   ตามเค้าโครงของแบบจําลองให้สามารถใสไ่ด้

พอดี โดยให้นําแบบจําลองวางลงในชอ่งวา่งนัน้ใ ห้โผลพ้่นพืน้ผิวไม้อดัขึน้มาเล็กน้อย  เม่ือเดก็สมัผสั

แบบจําลองวตัถท่ีุโผลข่ึน้บนผิวของแผน่ไม้อดั  จะสามารถเช่ือมโยงความคดิของวตัถใุนลกัษณะสามมติ ิ 

เม่ือนํามาแสดงเป็นภาพนนูในกระดาษและนําไปใช้ในการเปรียบเทียบกบัภาพนนูอ่ืนๆ  ได้  (Boguslaw  

Marek.  2004: ออนไลน์) 

สํานกัภาพพมิพ์เพ่ือคนตาบอดอเมริกา (American Printing House for the Blind) ได้แนะนํา

แนวทางการออกแบบภาพสมัผสัสําหรับเดก็พกิารทางสายตา โดยมีแนวทางการออกแบบดงัตอ่ไปนี ้

หลกัเบือ้งต้น  (Genaral) 

1.   ใช้รูปภาพสมัผสัเทา่ท่ีจําเป็นและละเว้นภาพท่ีไมส่ื่อสาระสําคญัทิง้ไป 

1.1 ให้พิจารณาถึงการเลือกใช้คําบรรยายแทนสิ่งท่ีต้องการบอกหรือใช้รูปภาพเป็น

บางสว่น 

1.2 ควรให้เดก็มีพฒันาการทกัษะด้านการสมัผสั โดยเร่ิมกบัรูปภาพอยา่งงา่ยก่อน 

2.   รูปภาพท่ีทําขึน้ควรให้การสมัผสัได้อยา่งชดัเจน  และบรรจขุา่วสารท่ีตรงประเดน็

เทา่นัน้ โดยอาศยัจากความคดิและความเข้าใจของเดก็บกพร่องทางสายตา  ข้อมลูสารสนเทศท่ีไมต่รง

กบัความหมายของรูปภาพก็ไมค่วรนํามาใช้ 

3.   รูปภาพควรจะแปลงให้อยูใ่นลกัษณะ  2  มติ ิ ยกเว้นรูปภาพบางประเภทท่ีเก่ียวกบั

ด้านคณิตศาสตร์และแผนภาพวิทยาศาสตร์ 

 3.1 เปล่ียนแปลงลกัษณะ 3 มิตใิห้เป็นภาพ ตดัขวางหรือเป็นด้านหน้า ด้านข้าง  

ด้านบนแทน 

 3.2 พยายามหามมุมองของภาพท่ีทําให้ลกัษณะ  3  มติ ิ เป็น  2  มิต ิ
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หลกัการออกแบบ  (Design) 

1.   หลีกเล่ียงความยุง่เหยิงและทําให้งา่ยขึน้ 

  1.1   เม่ือสญัลกัษณ์อยูใ่กล้กนัหรือมีลกัษณะคล้ายกนัจะทําให้ผู้อา่นแยกแยะลําบาก 

ควรมีชอ่งวา่งให้กบัแตล่ะสญัลกัษณ์ 

 1.2   สญัลกัษณ์  (Symbol)  และ  เส้น  (Line)  ท่ีใกล้กนัระยะหา่ง  ¼  นิว้  อาจจะ

ยากท่ีจะบอกวา่เป็นสว่นใด  ซึง่ขึน้อยูก่บัวสัดแุละเคร่ืองมือท่ีจะใช้ทํารูปภาพสมัผสั 

  1.3   รูปร่าง  (Shape)  ของภาพท่ียาวน้อยกวา่ขนาด  ½  นิว้  อาจทําให้ไมส่ามารถ

เข้าใจภาพได้ 

  1.4   ดดัแปลงชอ่งวา่ง  (Spacing)  หรือ รูปร่าง  (Shape)  ของภาพได้ถ้าจําเป็นโดย

ท่ีไมทํ่าให้ความหมายของภาพเปล่ียนไป 

  1.5   ตดัสว่นท่ีไมจํ่าเป็นของรูปภาพจริงออกเม่ือนํามาเป็นรูปภาพสมัผสั  โดยละเว้น

รายละเอียดของภาพท่ีจะทําให้ความหมายของภาพไขว้เขว 

  1.6   หากภาพท่ีจะทําเป็นรูปภาพผู้คน สตัว์ สิ่งของ ให้แทนท่ีภาพเหลา่นัน้ด้วย 

สญัลกัษณ์  ลายเส้น  หรือช่ือเรียกงา่ยๆ  แทน  เชน่  ใช้ป้ายช่ือคําวา่  “มือ”  แทนการทํารูปมือ 

2.   แยกความซบัซ้อนของรูปภาพไปไว้ในอีกสว่นท่ีเป็นสว่นแสดงรายละเอียด 

3.   ใช้ผืน้ผิวของภาพอยา่งจําเป็นและมีไว้เพียงใสข้่อมลูเทา่นัน้ 

4.   เม่ือต้องหลีกเล่ียงความสบัสนหรือใสข้่อมลูท่ีสําคญั ให้แยกความแตกตา่งสญัลกัษณ

ตรงท่ีพืน้ผิว  (Texture)  ของวสัด ุ เชน่ ผิวนํา้และผืนดนิควรใช้พืน้ผิวท่ีแตกตา่งกนั 

4.1 พืน้ผิวของนํา้ควรต่ําและใกล้ชิดกนั 

4.2 พืน้ผิวท่ีบง่ชีว้า่เป็นมหาสมทุรควรขยายให้เพียงพอท่ีจะสงัเกตได้แตไ่ม่

จําเป็นต้องเตม็หน้าทัง้หมด 

เส้น จดุ และพืน้ผิว  (Lines  Points  and  Textures ) 

1.   จํากดั  เส้น  จดุ  หรือสญัลกัษณ์ ท่ีจะวาดลงให้งา่ยตอ่การแยกแยะออกจากสิง่อ่ืน

เม่ือเวลาสมัผสั 

 1.1 ใช้สญัลกัษณ์  (Symbol)  ท่ีสําคญัให้ตรงกบัลกัษณะเดน่ของรูปภาพซึง่ไมค่วร

ให้พืน้ผิวของสญัลกัษณ์รกหรือสงูจนเกินไป 

 1.2 ลายเส้นท่ีออกแบบลงไปต้องทําให้ผู้อา่นเข้าใจอยา่งถกูต้อง 

2. ให้ใช้สญัลกัษณ์คงท่ีรูปร่างเดมิในทกุสว่นเพ่ือไมใ่ห้ผู้อา่นสบัสน 

3. ใช้สญัลกัษณ์ท่ีให้การสมัผสัแตกตา่งกนัตอ่ประเภทของข้อมลูท่ีแตกตา่งกนั  เชน่  ใน

แผนท่ีของประเทศตา่งๆ เส้นท่ีบง่บอกวา่เป็นขอบเขตของรัฐควรแตกตา่งจากเส้นขอบเขตของประเทศ 
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4.   เส้น  จดุ  และอกัษรเบรลล์ จําเป็นต้องแยกให้หา่งกนัอยา่งน้อยขนาด 1/8 นิว้ 

 4.1 ถ้าจําเป็นอาจจะหา่งได้ขนาด   1/4  นิว้  ซึง่ขึน้อยูก่บัวสัดท่ีุใช้และสญัลกัษณ์ท่ี

ออกแบบ 

 4.2 ควรใช้ระยะหา่งขนาด 1/8 นิว้เป็นพืน้ฐานในทกุๆสว่นของการออกแบบ 

เส้นนําทาง (Lead  lines) 

1.   ใช้เส้นนําทางเฉพาะเม่ือไมมี่ทางเลือกอ่ืน  ควรใช้ข้อความหรือคําบรรยายแทน 

2.   ไมค่วรใช้ลกูศรเป็นเส้นนําทาง 

3.   สญัลกัษณ์ท่ีใช้เป็นเส้นนําทางควรแตกตา่งจากเส้นอ่ืนๆ  และให้การสมัผสัท่ีมี

ลกัษณะเฉพาะแตไ่มเ่ดน่จนเกินไป 

4.   เส้นนําทางในจดุเร่ิมต้นควรวางให้ชิดกบัป้ายช่ือ   โดยไมมี่สิ่งอ่ืนมาสอดแทรก  ซึง่จะ

ชิดอยูก่บัอกัษรตวัแรกหรือตวัหลงัก็ได้ และในสว่นของเส้นจบก็ควรอยูช่ดิกบัอกัษรของป้ายช่ือตวัตอ่ไป 

ป้ายช่ือ  (Labels) 

1.   เป็นสว่นท่ีอธิบายหรือให้คําจํากดัความของสญัลกัษณ์ภาพทัง้หมด  ไมว่า่จะอยูใ่น

หน้าเดียวกนั หน้าปกหรือหน้าหมายเหต ุ

2.   ควรระบช่ืุอในลกัษณะเดน่เชน่  แมนํ่า้  เมือง  ผวิ นํา้  โดยห้ามสร้างรูปภาพสมัผสัท่ีไม่

มีช่ือ 

3.   ช่ือท่ีใช้ต้องไมใ่ห้ผู้อา่นสบัสน 

4.   คําท่ีใช้ไมจํ่าเป็นต้องเป็นอกัษรพิมพ์ใหญ่ถ้าไมทํ่าให้ความหมายสบัสน 

5.   ไมค่วรใช้อกัษรเบรลล์มาสอดแทรกกบัรูปร่างของรูปภาพ ซึง่จะเป็นการทําลายความ

สมบรูณ์ของรูป 

 

7.  แนวคิดการออกแบบเพื่อมวลชน  (Universal  Design) 

ประเทศญ่ีปุ่ นเป็นประเทศท่ีให้ความสําคญัและนําหลกัการออกแบบเพ่ือมวลชนมาใช้ให้เห็น

เป็นรูปธรรมมากท่ีสดุ  โดยเร่ิมใช้กบัการออกแบบสภาพแวดล้อมและสิง่อํานวยความสะดวกด้วยการ

ออกเป็นกฎหมายควบคมุอาคารสําหรับผู้พกิารและผู้ ด้อยโอกาส กบั อาคารสาธารณะ เชน่ ห้างสรรพสินค้า 

โรงภาพยนตร์ โรงแรม และสถานท่ีสําคญัท่ีเป็นท่ีชมุนมุ  และท่ีสาธารณะ  ตัง้แตปี่ ค .ศ. 1994 ตอ่มา

ในชว่งปี ค.ศ.  2003 กฎหมายนีไ้ด้ครอบคลมุไปถึงอาคารท่ีเป็นโรงเรียน  สํานกังาน  และอาคารชดุพกั

อาศยัด้วย จนถึงปี ค .ศ. 2006 กฎหมายควบคมุอาคารสําหรับผู้พกิารและผู้ ด้อยโอกาส  ไม่เพียงแต่

บงัคบัให้มีสิง่อํานวยความสะดวกตา่งๆ  ภายในอาคารเทา่นัน้ ยงัรวมไปถึงขนาดของอปุกรณ์และพืน้ท่ี

ใช้งานให้มีมาตรฐานอีกด้วย  (Nicolo  Del  Castillo.  2010:  Online) 
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นอกจากนี ้ประเทศญ่ีปุ่ นยงัได้นําหลกัการออกแบบเพ่ือมวลชนเข้ามาใช้ในการแขง่ขนั เพ่ือ

ออกแบบผลติภณัฑ์  เคร่ืองใช้รวมถึงสินค้าเกือบทกุประเภท  ดงันัน้นกัออกแบบจะต้องคดิค้นรูปแบบใหม่

และนําเสนอแนวคดิใหม่ๆ  อยูต่ลอดเวลาทําให้ประเทศญ่ีปุ่ นกลายเป็นผู้ นําในด้านนวตักรรมด้านการ

ออกแบบ สําหรับหลกัการพืน้ฐานทัง้ 7 ประการ ของการออกแบบเพ่ือมวลชน ผู้ เขียนขอยกตวัอยา่งพร้อม 

1.   ความเสมอภาค  (Equitability) คือ ทกุคนในสงัคมใช้งานได้อยา่งเทา่เทียมกนั ไมมี่

การแบง่แยกและเลือกปฏิบตั ิเชน่ การออกแบบเคาน์เตอร์รับเร่ืองตามหนว่ยงานตา่งๆ ท่ีมีความสงูตา่ง

ระดบั สําหรับให้บริการผู้ ท่ีใช้รถเข็น  (Wheel chair)  หรือเดก็สามารถใช้งานได้อยา่งสะดวก 

2.  ความยืดหยุน่  (Flexibility) ใช้งานได้กบัผู้ ท่ีถนดัซ้ายและขวา หรือปรับสภาพความ

สงู-ต่ํา  ขึน้-ลงได้ตามความสงูของผู้ใช้  เชน่  การออกแบบเคร่ืองให้นํา้เกลือแบบใหมท่ี่ปรับระดบัได้ 

3.   ใช้งา่ยเข้าใจงา่ย  (Simple, Intuitive  use) การใช้รูปภาพเป็นสญัลกัษณ์สาก ลและ

ส่ือสารให้เข้าใจได้ง่าย เชน่ การใช้รูปภาพเพ่ือการคดัแยกขยะ  หรือบตัรโทรศพัท์ท่ีมีรอยเว้า  เพ่ือให้คน

ตาบอดสมัผสัรู้ได้วา่จะต้องใสด้่านไหนเข้าไปในเคร่ืองโทรศพัท์ หรือเคร่ืองอา่นบตัร ซึง่เป็นมาตรฐานของ  

JIS  (Japanese  Industrial  Standards) 

4. ข้อมลูชดัเจ น (Perceptible Information) งา่ยสําหรับประกอบการใช้งาน เชน่   

ภาพประกอบวิธีการปรุงอาหาร   ในภาพแสดงให้ทราบวา่อาหารชนิดดงักลา่วต้องใช้วิธีการต้มในนํา้

เดือดและสามารถใช้ตะเกียบสอดในรูเจาะสําหรับยกอาหารออก 

5. ระบบป้องกนัอนัตราย (Tolerance for error) ตอ่การใช้งานท่ีผิดพลาด เชน่  กรรไกร  

ท่ีมีปลอกสวมแต ่ สามารถตดักระดาษและใช้งานได้ปกต ิ  หรือตวัปิดหวัเหล็กเส้นเพ่ือป้องกนัอนัตราย

จากงาน  

6.  ทุน่แรงกาย (Low Physical Effort) สะดวกและไมต้่องออกแรงมาก  เชน่ เคร่ืองชว่ย

ถอดและเสียบปลัก๊เพียงแคบี่บปลายสีส้มหรือกดปลายสีส้มก็จะชว่ยดนัปลัก๊อยา่งงา่ย  

7. ขนาด (Appropriate Size and Space for Approach) และสถานท่ีท่ีเหมาะสม  

เชน่ ขนาดของห้องนํา้สําหรับผู้พิการ ท่ีออกแบบให้เหมาะสมตอ่การใช้รถเข็น  (Wheel Chair) มีขนาด

พืน้ท่ีเพียงพอสําหรับหมนุ  หรือกลบัรถเข็นได้ภายในห้องนํา้ 

ความสําเร็จจากการใช้แนวคดิการออกแบบเพ่ือมวลชน (Universal Design) สร้างนวตักรรม

สร้างสรรค์ของประเทศญ่ีปุ่ น  แสดงให้เห็นวา่การออกแบบเพ่ือการใช้งานของทกุคนในสงัคมนัน้   เป็น

แนวคดิท่ีควรนํามาประยกุต์ใช้ในสงัคมไทยให้มากขึน้  เพราะเป็นการทําให้ทกุคนในสงัคมมีโอกาสใช้

ชีวิตได้อยา่งเทา่เที ยมกนัและเป็นปกตสิขุ จะไมก่่อให้เกิดความเหล่ือมลํา้และการแบง่แยกในสงัคม  

นอกจากนีย้งัจะเป็นการลดภาระให้กบัสงัคมได้  แนวคดินีส้ามารถเป็นจริงได้  หากได้รับความร่วมมือ

จากทกุๆ  ฝ่าย  อาทิ 
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 ภาครัฐและเอกชน  ควรให้การสนบัสนนุด้านงานออกแบบท่ีครอบคลมุถึงมวลชนทกุคน   

ผู้ออกแบบในสาขาตา่งๆ   ควรให้ความสําคญัตอ่การออกแบบท่ีต้องใช้ความรู้ ทกัษะพเิศษในการ

สร้างสรรค์ผลงานและการออกแบบให้ครอบคลมุถึงมวลชนทกุคน 

 ผู้ใช้งานควรต้องศกึษาและทําความเข้าใจการใช้งานอยา่งถกูต้องและมีจติสํานกึในการ

รักษาสิง่ของท่ีเป็นสาธารณะ และสดุท้ายมีการตดิตามผลการใช้งานและนําปัญหาไปพฒันารูปแบบให้

ดีย่ิงขึน้ตอ่ไป 

 

8.  ทฎษฎีการผลิตส่ือ 

 ณรงค์  สมพงษ์  ได้กลา่วสรุปถึงขัน้ตอนการผลิตส่ือไว้วา่ 

 ระบบการผลิตชดุส่ือประสมประกอบด้วยขัน้ตอนหลกั  10  ขัน้  ได้แก่  

 1.  ศกึษาธรรมชาตวิิชา  

 2.  วิเคราะห์ผู้ เรียน  

 3.  วิเคราะห์เนือ้หาและกําหนดหนว่ยการสอน  

 4.  วางแผนการสอน  

 5.  กําหนดแนวทางพฒันาส่ือประสม  

 6.  ทําการผลิตชดุส่ือประสม  

 7.  ทดสอบประสิทธิภาพชดุส่ือประสม  

 8.  ปรับปรุงชดุส่ือประสม  

 9.  นําเสนอชดุส่ือประสม และ  

 10. ประเมินชดุส่ือประสม   

ขัน้ท่ี 1 ศกึษาธรรมชาตวิิชา เป็นการพจิารณาคณุลกัษณะเนือ้หาวิชา เพ่ือให้ทราบขอบขา่ย

เนือ้หาสาระวา่ มุง่เน้นด้านความรู้ (พทุธิพิสยั) ทศันคตคิา่นิยม (จิตพิสยั) หรือความชํานาญ (ทกัษะพสิยั) 

เพ่ือเป็นพืน้ฐานในการกําหนดวิธีการถ่ายทอด กิจกรรมการเรียนการสอน และส่ือการเรียนการสอน 

การกําหนดสภาพแวดล้อม และเง่ือนไขอ่ืนท่ีจําเป็นสําหรับการออกแบบการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ 

 ขัน้ท่ี 2 วิเคราะห์ผู้ เรียน   เป็นการวิเคราะห์คณุลกัษณะนกัศกึษาในสว่นท่ีเก่ียวกบัลกัษณะ

นิสยั พืน้ความรู้เดมิท่ีจําเป็นในการเรียนวิชาท่ีกําลงัผลิตชดุส่ือประสม   ระดบัสตปัิญญา  ความสามารถ

ในการศกึษาด้วยตนเอง ความพร้อมในด้านอปุกรณ์การเรียนการสอน และทศันคตท่ีิมีตอ่สาขาวิชาท่ี

เรียน 

 ขัน้ท่ี 3 วิเคราะห์เนือ้หาและกําหนดหนว่ยการสอน  เป็นการนํารายละเอียดวิชา  (Course 

Description)  มาจําแนกเนือ้หาสาระเป็นเร่ืองยอ่ยด้วยการเขียนแผนผงัแนวคดิกําหนด 
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 ขัน้ท่ี 4 วางแผนการสอน เป็นการนําเนือ้หาแตล่ะหนว่ยมากําหนดรายละเอียดสําหรับการ

ถ่ายทอด  และการเขียนแผนการสอน  (ณรงค์  สมพงษ์.  2543: 49) 

 การกําหนดรายละเอียดการสอน  ครอบคลมุการพิจารณาและกําหนดรายละเอียดในประเดน็

ตอ่ไปนี ้แนวคดิ (Concept)  หรือสารสรุป (Synopsis)  โดยเขียนข้อความท่ีแสดงแก่นเพ่ือสรุปประเดน็

ของเนือ้หาของแตล่ะโมดลูหรือหวัเร่ือง ท่ีบรรจคํุาหลกั  (Key Words) ไว้ครบถ้วน   แสดงข้อความท่ีเป็น

แนวคดิให้สอดคล้องกบัคําหลกัท่ีปรากฏในช่ือโมดลูและหวัเร่ือง  และมีจํานวนข้อเทา่กบัจํานวนโมดลู

หรือจํานวนหวัเร่ืองวตัถปุระสงค์ (Objectives) โดยกําหนดเป็นวตัถปุระสงค์เชิงพฤตกิรรม   ขัน้ตอนการ

สอนและกิจกรรมการเรียน  โดยกําหนดสิ่งท่ีผู้สอนและนกัศกึษาต้องทําในการสอนแตล่ะครัง้เร่ิมตัง้แต่

เร่ิมต้นสอนจนกระทัง่การสอนสิน้สดุลง   ส่ือการสอนและแหลง่วิทยาการ  (Instructional Media and 

Resources)  โดยกําหนดส่ือท่ีผู้สอน/นกัศกึษา  ต้องใช้  และระบแุหลง่ส่ือท่ีนกัศกึษาจะค้นหาได้ 

การประเมิน (Evaluation) โดยระบรูุปแบบ ขอบขา่ยพฤตกิรรม วิธการ  เคร่ืองมือ และเกณฑ์

ท่ีใช้ในการประเมินผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศกึษารูปแบบการประเมิน ให้ระบวุา่จะประเมิน

อะไรบ้าง อาทิ การประเมินก่ อนเรียน ระหวา่งเรียน  ประเมินงาน และประเมินหลงัเรียนขอบขา่ย

พฤตกิรรม   ให้ระบวุา่ จะมุง่ประเมินพทุธิพิสยั  (Cognitive Domain) จิตพิสยั (Affective Domain) 

หรือทกัษะพสิยั (Psycho-Motor Skills) ในสว่นของพทุธิพิสยั ก็ต้องกําหนดวา่ จะมุง่ประเมินพฤตกิรรม

ระดบัใดจากระดบัความรู้ความจําการประยกุต์ การวิเคราะห์ สงัเคราะห์ หรือการประเมนิ ในด้านจติ

พิสยัต้องระบวุา่จะประเมินการยอมรับทศันคตคิา่นิยมหรือสภาวะจิตภาพอ่ืนๆ  สว่นด้านทกัษะพสิยัก็

ต้องระบวุา่ จะประเมนิทกัษะทางกาย ทกัษะทางสตปัิญญา หรือทกัษะด้านอ่ืนๆ  

วิธีการ ให้ระบวิุธีการท่ีใช้ในการประเมินวา่ จะเป็นการประเมินด้วยการสอบ หรือการพิจารณา

ผลงาน หรือทัง้สองอยา่ง หรือการประเมินจากกิจกรรมกลุม่ ในกรณีท่ีเป็นการสอบ ต้องระบวิุธีการสอบ   

วา่มีการสอบกลางภาค  และการสอบไล ่  เป็นการสอบข้อเขียนแบบปรนยั  หรืออตันยั  หรือเป็นการเปิด

ตําราสอบ  (Open Book Examination) ในกรณีท่ีเป็นการประเมินจากผลงาน ต้องระบปุระเภทงาน 

(Assignments) องค์ประกอบ  ภารกิจ และกําหนดเวลาสง่ในกรณีท่ีเป็นการประเมินจากกิจกรรมกลุม่

ต้องระบวุา่จะประเมนิจากการมีสว่นร่วม  (Participation-P) การเสนอความเห็นท่ีเป็นประโยชน์   

(Contribution-C) และผลงานท่ีได้ (Results-R) เคร่ืองมือ ให้ระบปุระเภท และคณุลกัษณะท่ีพงึประสงค์

ของเคร่ืองมือท่ีจะใช้ใน 

การประเมิน อาทิ ข้อสอบ แบบสงัเกต  แบบประเมินความคดิเห็น และเคร่ืองมือทางสถิตท่ีิจะ

นํามาใช้ในการวิเคราะห์ และตดัสินผลเกณฑ์ ให้ระบรุะดบัผา่นต่ําสดุท่ีพงึพอใจ ในการประเมินแตล่ะ

ประเภท โดยกําหนดคะแนนท่ีให้แตล่ะงาน สดัสว่นระหวา่งคะแนนการทํางาน  กบัคะแนนสอบ เป็นต้น 
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เขียนแผนการสอน เม่ือกําหนดรายละเอียดแล้ว ก็เขียนแผนการสอน 2 ระดบั คือแผนการ

สอนประจําหนว่ย  และแผนการสอนประจําโมดลู  โดยแผนการสอนแตล่ะประเภท   

ขัน้ท่ี  5   กําหนดแนวทางพฒันาส่ือประสม   เป็นการพิจารณาประเภท รูปแบบ   และทศันะ

ลกัษณ์ของส่ือสําหรับทัง้วิชา 

ขัน้ท่ี  6 ทําการผลิตชดุส่ือประสม   เป็นการกําหนดรายละเอียดท่ีให้พร้อมสําหรับการผลิต

ส่ือแตล่ะประเภท  โดยดําเนนิการตาม  4 ขัน้ตอน  คือ  การวางแผนการผลติ  การเตรียมการผลติ   

ดําเนินการผลติ  และประเมินประสิทธิภาพส่ือเฉพาะการวางแผนผลิตส่ือ  ต้องกําหนดประเภทและ

รูปแบบส่ือ วตัถปุระสงค์  เป้าหมายผู้ รับ  ประเดน็  สารสรุป  ขัน้ตอน การผลิต  ทรัพยากรท่ีจําเป็น  และ

แนวทางการประเมินการเตรียมการผลิต  เป็นการนําวตัถดุบิมากระทําให้อยูใ่นสภาพท่ีจะผลิตได้ ได้ แก่  

การเตรียมเนือ้หาตามประเดน็  การเขียนแผนผงัรายการ  บท  (Script)  หรือโครงร่างสงัเขป เตรียม

บคุลากร   ฉาก  สิง่อํานวยความสะดวก  และส่ือโสตทศัน์  เชน่  การผลติภาพประกอบ เป็นต้นการ

ดําเนินการผลิต  เป็นขัน้นําแผนการผลิตส่ือ  และสิ่งท่ีได้เตรียมการไว้แล้วมาผลิตเป็น ส่ือสําเร็จรูปตาม

แผนท่ีกําหนดไว้การประเมินประสิทธิภาพส่ือ  เป็นการนําส่ือแตล่ะประเภทมาทดสอบประสิทธิภาพ

เพ่ือให้แนใ่จวา่   ส่ือนัน้มีคณุภาพและทําให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ได้จริง  ในการประเมินปร ะสิทธิภาพ   

จําเป็นจะต้องกําหนดวิธีการ  สร้างเคร่ืองมือ และเกณฑ์  การประ เมิน   เพ่ือให้การประเมินได้ผลท่ี

เท่ียงตรงและนําผลไปใช้ได้ 

ขัน้ท่ี  7   ทดสอบประสิทธิภาพชดุส่ือประสม   เป็นการนําส่ือประสมแตล่ะชิน้มารวมเป็นชดุ

ส่ือประสม  และจดัไว้ในรูปชดุการสอน   เพ่ือนําไปทดสอบประสิทธิภาพ   (Developmental Testing) ท่ี

ครอบคลมุการทดลองใช้เบือ้งต้น  (Try Out) และ การทดลองใช้จริง  (Trial Run) ทัง้นีต้้องมีการกําหนด

เกณฑ์และสร้างเคร่ืองมือท่ีมีคณุภาพ 

ขัน้ท่ี  8   ปรับปรุงชดุส่ือประสม  เป็นการนําส่ือแตล่ะชิน้ท่ีรวมเป็นชดุการสอนไร้พรมแดน  มา

ปรับปรุงโดยคํานงึถึงความสมัพนัธ์กบัส่ืออ่ืนในภาพรวม 

ขัน้ท่ี  9 นําเสนอชดุส่ือประสม เป็นการนําชดุการสอนท่ีประกอบด้วยชดุส่ือประสมและสว่น

ควบ (คูมื่อ  เอกสารประกอบ แบบฝึกปฏิบตั ิแบบทดสอบ  ฯลฯ ) ไปใช้ในการสอนจริงในแตล่ะภาค

การศกึษา 

ขัน้ท่ี 10 ประเมินชดุส่ือประสม  เป็นการประเมินผลการใช้ชดุการสอนไร้พรมแดนในภาพรวม

หลงัจากใช้ชดุการสอนไร้พรมแดนไปได้ระยะหนึง่  หรือชว่งเวลาหนึง่   ผลท่ีได้จากการประเมนิสามารถ

นําไปปรับปรุงชดุการสอนประจําวิชา  และการปรับปรุงระบบการผลิตส่ือในภาพรวมด้วย 
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ส่ือการสอนคือตวักลางในการนําความรู้ความเข้าใจไปสูผู่้ เรียน และทําให้การเรียนการสอนมี

ความหมายมากย่ิงขึน้ เน่ืองด้วยส่ือ การสอนได้ชว่ยจดัประสบการณ์ให้แก่ผู้ เรียนได้ใกล้เคียงความจริง  

ชว่ยเพิ่มพนูความเข้าใจในสิ่งท่ีเรียนไปแล้ว  เพราะส่ือคือตวักลางท่ีนําสารจากผู้สง่ไปยงัผู้ รับได้ถกูต้อง

และรวดเร็วท่ีสดุ  (นิพนธ์ ศขุปรีดี . 2530: 23) และจากผลการวิจยัของนกัการศกึษาหลายทา่นได้ข้อ

สรุปวา่ การสมัผสัทางจกัษุประสาทให้ผลทางการเรียนรู้มากท่ีสดุ และความรู้นัน้จะคงทนได้นานท่ีสดุ

ถึงร้อยละ 75 และรองลงมาคือโสตประสาท   ให้ผลทางการเรียนรู้  และอยูค่งทนนานร้อยละ 13 จะเห็น

ได้วา่การใช้ส่ือการสอนเป็นสิ่งท่ีจําเป็นและมีผลตอ่ความคงทนในการเรียนรู้อีกด้วย 

 

9.  ทฤษฎีเก่ียวกับการเปิดรับ 

นีมี้การศกึษาวิจยักนัอยา่งกว้างขวางในหลายแนวทางทัง้ในประเดน็การเปิดรับส่ือ  และ

ประเดน็การเปิดรับสาร  เชน่  เหตผุลในการท่ีผู้ รับสารเลือกสนใจ  หรือตัง้ใจรับขา่วสารอยา่งไร จากส่ือ

ใดนัน้ มีนกัวิชาการให้ความเห็นดงันี ้

Riley  และ  Flowerman  มีความเห็นวา่แรงจงูใจท่ีต้องการเป็นท่ียอมรับของสมาชิกภายใน

สงัคม จะเป็นสิ่งท่ีชว่ยกําหนดความสนใจในการเปิดรับขา่วสารจากส่ือตา่งๆ  ก็เพ่ือสนองความต้องการ   

ของตน Merton,  Wright  และ  Waplas  มีความเหน็ตรงกนัวา่ผู้ รับสารจะเลือกรับขา่วสารจากส่ือใด

นัน้  ยอ่มเป็นไปตามบทบาทและสถานภาพในสงัคมของผู้ รับสารและเหตผุลในการรับขา่วสาร 

 Charles K.  Atkin กลา่ววา่ บคุคลท่ีเปิดรับขา่วสารมากยอ่มมีหตูากว้างไกล   มีความรู้ความ

เข้าใจในสภาพแวดล้อม  และเป็นคนท่ีทนัสมยัทนัเหตกุารณ์กวา่บคุคลท่ีเปิดรับขา่วสารน้อย   ในการรับ

ขา่วสารต่างๆ ผู้ รับสารยอ่มมีกระบวนการเลือกรับสาร  (Selective  Processes) ซึง่แตกตา่งกนัไปตาม

วตัถปุระสงค์  ประสบการณ์ ความต้องการ ความเช่ือ ทศันคต ิความรู้สกึ  นกึคดิ ท่ีไมเ่หมือนกนัของแต่

ละบคุคล  กระบวนการดงักลา่วประกอบไปด้วย  

1.   การเลือกเปิดรับ (Selective Exposure) กลา่วคือ บคุคลจะเลือกเปิดรับส่ือ  และ

ขา่วสารจากแหลง่สารตา่ง ๆ ตามความสนใจ  และความต้องการ  เพ่ือนํามาใช้แก้ปัญหา หรือสนอง  

ความต้องการของตน เชน่ ผู้พกิารทางสายตาเลือกเปิดรับขา่วสารจากหนงัสืออกัษรเบรลล์ หรือหนงัสือ

แถบเสียง เพราะส่ือทัง้สองประเภทนัน้สามารถตอบสนองความต้องการขา่วสารข้อมลูของบคุคลเหลา่นัน้

ได้เป็นต้น 

2.   การเลือกให้ความสนใจ  (Selective Attention) นอกจากจะเลือกเปิดรับสารแล้ว  

บคุคลยงัเลือกให้ความสนใจเฉพาะขา่วสารท่ีสอดคล้องกบัทศันคตแิละเช่ือดัง้เดมิ   และหลีกเล่ียงท่ีจะ

ให้ความสนใจกบัขา่วสารท่ีขดัแย้งกบัทศันคตแิละความเช่ือดัง้เดมิของตนด้วย   เชน่ผู้พกิารบางคนอาจ

สนใจหนงัสือแถบเสียงท่ีมีเนือ้หาทางด้านวิชาการ บางคนอาจสนใจเนือ้หาทางด้านบนัเทิง และบางคน

อาจสนใจเนือ้หาทัว่ ๆ ไป เป็นต้น 
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3.  การเลือกรับรู้  (Selective Perception) บคุคลจะเลือกรับรู้หรือเลือกตีความ ขา่วสาร

ท่ีได้รับไปในทางท่ีสอดคล้องกบัทศันคตแิละประสบการณ์ท่ีมีอยูก่่อน ในกรณีท่ีขา่วสารท่ีได้รับมาใหมมี่

ความขดัแย้งกบัทศันคต ิและความเช่ือเดมิ บคุคลมกัจะบดิเบือนขา่วสารนัน้เพ่ือให้สอดคล้องกบัทศันคติ

และความเช่ือของตน 

4.  การเลือกจดจํา  (Selective Retention) หลงัจากท่ีบคุคลเลือกรับ เลือกให้ความ

สนใจ  และเลือกตีความขา่วสารไปในทางท่ีสอดคล้องกบัทศันคตแิละความเช่ือของตนแล้ว บคุคลยงั

เลือกจดจําเนือ้หาสาระของสารในสว่นท่ีต้องการจําเข้าไปเก็บไว้เป็นประสบการณ์  เพ่ือท่ีจะนําไปใช้ใน

โอกาสตอ่ไป  และจะพยายามลืมในสว่นท่ีต้องการจะลืมอีกด้วย 

ในเร่ืองการเปิดรับส่ือนัน้ผู้ รับสารจะมีพฤตกิรรมการเปิดรับส่ือและขา่วสารตามแบบเฉพาะ

ของแตล่ะคนท่ีแตกตา่งกนัไป  ซึง่แรงผลกัดนัท่ีทําให้บคุคลหนึง่เลือกเปิดรับส่ือใดนัน้ เกิดจากปัจจยั  

พืน้ฐานหลายประการ ได้แก่  

1.   ความเหงา   เพราะมนษุย์ต้องการมีเพ่ือน ไมส่ามารถอยูไ่ด้เพียงลําพงั  ต้องหนัมา

ส่ือสารกบัผู้ อ่ืน   และแท้จริงคนบางสว่นพอใจท่ีจะอยูก่บัส่ือมากกวา่ท่ีจะอยูก่บับคุคลด้วยซํา้ในบาง

โอกาส 

2.   ความอยากรู้อยากเหน็ เพราะเป็นสญัชาตญิาณของมนษุย์ท่ีต้องการจะรับรู้ขา่วสาร

เพ่ือตอบสนองความต้องการอยากรู้ของตน  ไมว่า่สิ่งท่ีอยากรู้นัน้จะมีผลกระทบตอ่ตนเองหรือไมก็่ตาม 

3.   ประโยชน์ใช้สอย  โดยรับรู้ขา่วสารเพ่ือประโยชน์ของตนเอง   อาจจะได้รับความรู้  

ความสนกุสนาน ความสขุกายสบายใจ  เพราะพืน้ฐานมนษุย์เห็นแก่ตวัเอง จงึต้องการการตอบสนอง 

4.   สาเหตจุากตวัส่ือซึง่มีลกัษณะกระตุ้น  ชีนํ้าทําให้ผู้ รับขา่วสารต้องการได้รับขา่วนัน้ ๆ  

ส่ือจะมีอิทธิพลตอ่พฤตกิรรมในการใช้ส่ือ  และส่ือแตล่ะอยา่งก็มีลกัษณะเฉพาะท่ีผู้ รับสารแตล่ะคน

แสวงหาและได้รับประโยชน์ท่ีไมเ่หมือนกนั  ลกัษณะเฉพาะของส่ือแตล่ะอยา่งจงึมีสว่นท่ีทําให้ผู้ รับสาร

จากส่ือมีจํานวนและองค์ป ระกอบแตกตา่งกนัไป  ทัง้นีเ้พราะผู้ รับแตล่ะคนยอ่มจะหนัเข้าหา

ลกัษณะเฉพาะบางอยา่งจากส่ือท่ีจะสนองความต้องการและทําให้ตนเกิดความพงึพอใจ   เชน่  ผู้พกิาร

ทางสายตาเลือกฟังหนงัสือแถบเสียงแทนการอา่นหนงัสืออกัษร เบรลล์   ซึง่เป็นส่ือการสมัผสัท่ีต้อง

อาศยัทกัษะและการฝึกฝน   ไมเ่หมือนส่ือหนงัสือแถบเสียงท่ีเพียงมีประสาทหท่ีูใช้การได้  และมีเคร่ือง

เลน่เทปเทา่นัน้ก็สามารถเปิดรับสารได้แล้ว 

โดยทัว่ไปผู้ รับสารมีพฤตกิรรมการเลือกหรือการรับส่ือแตกตา่งกนั โดยขึน้อยูก่บัปัจจยัหลาย

ประการตามความต้องการของแตล่ะบคุคล  สภาพแวดล้อม  เหตผุลและจําเป็นของตนเองเก่ียวกบัการ

เลือก รับสือ่ตา่งๆ โดยทัว่ไปแล้วบคุคลยอ่มจะเลือกส่ือท่ีใช้ความพยายามน้อยท่ีสดุ  (Least Effort) และ

ได้ประโยชน์ตอบแทนดีท่ีสดุ (Promise of Reward) ท่ีวา่ใช้ความพยายามน้อยท่ีสดุนัน้  หมายความวา่
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ผู้ ฟัง จะเลือกรับส่ือท่ีตนเองมีความสะดวก ท่ีสดุ ใช้ความพยายามน้อยท่ีสดุในการรับส่ือ  ซึง่อาจจะมา

จากหลายปัจจยัด้วยกนั ได้แก่ ความพร้อม ความสะดวก  คา่ใช้จา่ย  และชว่งเวลาท่ีรับส่ือ  ซึง่ยอ่ม

แตกตา่งกนัไปในแตล่ะบคุคล เชน่ผู้พกิารทางสายตาอาจเลือกท่ีจะเปิดรับหนงัสือแถบเสียง  เน่ืองจาก

เป็นส่ือท่ีใช้ความพยา ยามในการเปิดรับส่ือน้อยกวา่ส่ืออกัษร เบรลล์  เพราะส่ือหนงัสือแถบเสียงนัน้ใช้

การฟังซึง่ไมต้่องอาศยัเวลาในการฝึกฝน  และอปุกรณ์ท่ีใช้ก็มีเพียงเคร่ืองเลน่เทปเทา่นัน้ ในขณะท่ีส่ือ 

อกัษรเบรลล์นัน้ต้องใช้เวลาในการฝึกหดัอา่นอกัษรเบรลล์ และหนงัสือดงักลา่วยงัมีต้นทนุ ใน

การผลติสงูกวา่หนงัสือแถบเสียงอีกด้วย 

ทฤษฎีการเปิดรับจะสามารถชว่ยอธิบายการศกึษาเก่ียวกบัลกัษณะพฤตกิรรมในการเปิดรับ

ส่ือและเลือกสนใจของผู้พิการทางสายตา  ซึง่การเปิดรับของแตล่ะบคุคลนัน้อาจแตกตา่งกนั  เน่ืองจาก

ความตา่งกนัของสภาพแวดล้อมทางสงัคม  และปัจจยัสว่นบุคคล  เชน่  เพศ  อายุ  อาชีพ  การศกึษา  

และลกัษณะของความพกิาร  อนัได้แก่  ความพกิารแตกํ่าเนดิ  หรือพิการในภายหลงั เป็นต้น 

 

10.  ทฤษฎีปฏสัิมพันธ์ในครอบครัว 

สถาบนัทางสงัคมท่ีเล็กท่ีสดุคือ  ครอบครัว  เป็นหนว่ยยอ่ยของสงัคมพืน้ฐานท่ีมีความสําคญั

ท่ีสดุและมีความยัง่ยืนท่ีสดุ เป็นหนว่ยสงัคมท่ีทําหน้าท่ีตา่งๆ  ทัง้หน้าท่ีในการสร้างสรรค์สมาชิกให้การ

เลีย้งดผูู้ เยาว์ให้เจริญเตบิโต  ให้การอบรมสัง่สอน  ความรัก  ความอบอุน่  กําหนดสถานภาพและ

บทบาท ตลอดจนกําหนดสิทธิและหน้าท่ีสมาชิกท่ีมีตอ่กนั  นบัวา่เป็นหนว่ยสงัคมท่ีมีความสมัพนัธ์ และ

ความร่วมมืออยา่งใกล้ชดิ 

ดวงเดือน พนัธุมนาวิน  (2520: 54)  กลา่วถึง สมัพนัธภาพในครอบครัว คือ ความสมัพนัธ์

ตามบทบาทท่ีคนเรามีตอ่สมาชิกคนอ่ืนในครอบครัว   ลกัษณะความสมัพนัธ์ท่ีดี  ประกอบด้วยความ

ปรองดอง รักใคร่กลมเกลียวในครอบครัว  นอกจากนี ้  ศรีทบัทิม  พาณิชพั นธ์ได้กลา่วเพิม่เตมิถึง

ลกัษณะท่ีดี  กลา่ววา่ ต้องประกอบด้วยความผกูพนัรักใคร่ ความใกล้ชดิสนทิสนมระหวา่งกนัของ

สมาชกิในครอบครัว รวมตลอดถึงเครือญาต ิ และบคุคลอ่ืนท่ีอาศยัอยูใ่นครัวเรือนนัน้ 

เกรนเดล (ดวงเดือน พนัธุมนาวิน. 2520: 54; อ้างอิงจาก Grandall. n.d.) กลา่วถึง สมัพนัธภาพ

ในครอบครัววา่  เป็นความสมัพนัธ์แบบปฐมภมูิ  (Primary Relationship) ซึง่มีองค์ประกอบดงันี ้

1.   จํานวนของบทบาท  (Number of Role)  มีหลายบทบาท เพราะครอบครัวมีการสร้าง

ความรักมีปฏิสมัพนัธ์กนัหลายด้าน ทําให้เกิดความสนใจ ได้รู้จกัคา่นยิม ความเช่ือ ถือ ตลอดจนบคุลกิ

ท่ีแท้จริงของกนัและกนั 

2.   การส่ือสาร  (Communication)  ความสมัพนัธ์ปฐมภมูิเป็นความสมัพนัธ์แบบเปิด  มี

การพดูคยุแลกเปล่ียนความคดิเหน็ 
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3. อารมณ์ (Emotion) ความสมัพนัธ์ในครอบครัวจะก่อรูปจากอารมณ์ตา่งๆ  ระหวา่ง

สมาชกิก่อให้เกิดความรัก  ความเข้าใจ  ความผกูพนัรักใคร่  ความขดัแย้ง 

4. ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้สกึ (Transferability) ความสมัพนัธ์แบบปฐมภมู ิ

ก่อรูปขึน้กบับคุคลใด บคุคลหนึง่แนน่อน  เป็นการปฏิสมัพนัธ์กบับคุคลแตล่ะคนไป มี

ความรู้สกึผกูพนัเฉพาะเจาะจง  ยากท่ีจะเปล่ียนแปลงได้ 

ครอบครัวจะประกอบด้ วยกลุม่บคุคลท่ีมีสมัพนัธภาพ  มีความผกูพนัรักใคร่  ชว่ยเหลือ

เกือ้กลูซึง่กนัและกนั  และบริหารครอบครัวไปในแนวเดียวกนั  ดงันัน้  เม่ือมีสมาชิกในครอบครัวเกิด

การเจบ็ป่วย  ซึง่เป็นเหตกุารณ์หรือแรงผลกัดนัภายนอกท่ีเกิดขึน้อยา่งกระทนัหนั  หรือไมไ่ด้คาดคดิมา

ก่อน  จึงไปสูภ่าวะวิกฤต   ท่ีไมเ่พียงแตมี่ผลตอ่ผู้ ป่วย   เทา่นัน้  แตย่งัสง่ผลตอ่ครอบครัวของผู้ ป่วยด้วย

นัน้คือ  ทําให้โครงสร้างของครอบครัวเปล่ียนแปลงไป  รวมทัง้บทบาทหน้าท่ี  และ  สมัพนัธภาพ

ระหวา่งสมาชิกในครอบครัว   ก่อให้เกิดความเครียด  แตล่ะครอบครัวจะมีการเผชิญกบัปัญ หาท่ี

แตกตา่งกนั  จงึมีผลท่ีทําให้ภาวะสมดลุของแตล่ะครอบครัวแตกตา่งกนัด้วย 

ตามทฤษฎีดงักลา่ว  ชีใ้ห้เห็นวา่สมัพนัธภาพในครอบครัว เป็นความสมัพนัธ์ตามบทบาทท่ี

คนเรามีตอ่สมาชิกคนอ่ืนในครอบครัว ลกัษณะของความสมัพนัธ์ท่ีดีประกอบด้วยความปรองดอง   รัก

ใคร่กลมเกลียวในครอบค รัว  ซึง่ความสมัพนัธภาพในลกัษณะนี ้  สามารถทําให้สมาชกิในครอบครัวมี

ความสขุ มีสขุภาพจิตท่ีดีได้   จงึได้นํามาเป็นแนวคดิสนบัสนนุการอบรมเลีย้งดแูละความสมัพนัธ์

ภายในครอบครัวมีผลตอ่การสร้างจติสํานกึในการรักษาสิง่แวดล้อมของเยาวชน 

.  10.1  แนวคิดของทฤษฏีปฏิสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์ของครอบครัว  

 แนวคดิของทฤษฏีปฏิสมัพนัธ์เชิงสญัลกัษณ์ของครอบครัว  เป็นแนวคดิท่ีมีความแพร่หลาย

และเป็นท่ีรู้จกัโดยทัว่ไป  ผู้ นําแนวคดินี ้  เป็นนกัปรัชญาและนกัสงัคมวิทยาหลายคน   ได้แก่  ชาร์ลส์  

เอส เพียร์ซ   (Charles  S.Pierce)  วิลเล่ียม  เจมส์ (Willam  James)  จอห์น  ดวิอี ้(John  Dewey)  

จอร์ช เฮอร์เบร์ิต มีด (George  Herbert  Mead)  และ  ชาร์ลส์  ฮอร์ตนั  คลีู  (Charles  Horton  Cooley)  

 10.1.1  แนวคดิปฏิสมัพนัธ์เชงิสญัลกัษณ์  (Symbolic  Interactionism)  เน้นการศกึษา

ความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคลกบัสงัคม  และกลา่ววา่มนษุย์ดําเนนิชีวิตอยูร่่วมกนัเป็นกลุม่สงัคม   เพ่ือให้

สามารถดํารงชีวิตอยูร่อดภายใต้เง่ือนไขของสภาวการณ์แวดล้อมตา่งๆ  ดงันัน้  มนษุย์จงึต้องใช้วิธีการ

ตา่งๆ  ทัง้ท่ีเป็นการกระทําตอ่สภาวการณ์แวดล้อมนัน้ และท่ีเป็นการกระทําตอ่ตนเองในการปรับตวั

เพ่ือให้สอดคล้องกบัการดําเนินชีวิตท่ีต้องก้าวไป  การดําเนินชีวิตของมนษุย์จงึมีสภาพพืน้ฐานเป็นการ

ดําเนินชีวิตทางสงัคม (Social life) ในลกัษณะการกระทําระหวา่งกนั   ซึง่มีจดุมุง่หมายและวิธีการท่ี

แตกตา่งกนั  โดยอาศยัการส่ือสารเป็นส่ือกลางในการทําความเข้าใจร่วมกนั  ด้วยความเช่ือท่ีวา่มนษุย์

กระทําการตอ่สิง่ตา่งๆบนพืน้ฐานของความหมายและต้องผา่นการตีความของบคุคล 
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 สําหรับแนวคดิทฤษฏีปฏิสมัพนัธ์เชิงสญัลกัษณ์ของครอบครัว  มุง่ความสนใจไปท่ี

กระบวนการปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งกนัของสมาชิกในครอบครัว  โดยมองวา่ครอบครัวเป็นแหลง่หลอ่หลอม

บคุลกิภาพของสมาชกิ ในครอบครัวผา่นกระบวนการปฏิสมัพนัธ์ภายในครอบครัว   และพยายามทํา

ความเข้าใจเก่ียวกบักระบวนการคดิ และความรู้สกึของบคุคลท่ีมีตอ่การกระทําอยา่งใดอยา่งหนึง่   

ทัง้นี ้ความรู้สกึของบคุคลขึน้อยูก่บัความหมายท่ีแสดงออกถึงพฤตกิรรมมนษุย์   โดยทัว่ไปจะแปล

ความหมายผา่นกระบวนการคดิปฏิสมัพนัธ์ท่ีเกิดขึน้ในตวับคุคลนัน้   มนษุย์แตล่ะคนจะพฒันาการให้

ความหมายของสถานการณ์ตา่งๆผา่นการยืนยนัความหมายจากการกระทําผู้ อ่ืน 

 จะเห็นได้วา่ การตดิตอ่ส่ือสารมีความสําคญัมาก  เม่ือมองในแง่การปฏิสมัพนัธ์  การส่ือ

ความหมายระหวา่งบคุคลสว่นใหญ่เป็นผลของกา รใช้สญัลกัษณ์ร่วมกนั ทัง้ท่ีเป็นตวัอกัษร   (คํา)  และ

ท่ีไมเ่ป็นลายลกัษณ์อกัษร  (การแสดงกริยาทา่ทางหรือความรู้สกึ)  แนวคดิการปฏิสมัพนัธ์เชงิสญัลกัษณ์

เน้นวา่การรับรู้เก่ียวกบัตนเอง (self perception) และการรับรู้เก่ียวกบับทบาท  (role  perception) ใน

สถานการณ์ทาง สงัคมหนึง่ๆ  เป็นปัจจยัท่ีสําคญัท่ีสดุในการกําหนดความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคล การ

รับรู้เก่ียวกบับทบาทในแง่ท่ีบคุคลยดึหลกั หรือแบบอยา่งของกลุม่หรือบคุคล มาใช้ในแนวทางในการ

แสดงพฤตกิรรม  

  ลกัษณะการมีปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งสามีภรรยาจะมีรูปแบบท่ีแตกตา่งกนัไปตามระดบั

ความสมัพนัธ์ของสามีภรรยาในแตล่ะครอบครัว  ซึง่นกัสงัคมวิทยาได้แบง่ไว้เป็น 5 แบบคือ การแขง่ขนั  

(competition) ความร่วมมือ (cooperation) การขดัแย้ง (conflict) การสมานลกัษณ์ (accommodation)  

และการผสมผสาน  (assimilation)      

   ทฤษฎีนีส้ามารถนํามาใช้ศกึษาปฏิสมัพนัธ์ใน ครอบครัว โดยพจิารณาจากการกระทํา

ระหวา่งกนัของสมาชิกในครอบครัว   ผา่นกระบวนการตดิตอ่ส่ือสารซึง่อาศยัสญัลกัษณ์และการแปล

ความหมายจากการรับรู้ของแตล่ะฝ่ายเป็นพืน้ฐาน  ดงันัน้  เม่ือสามีภรรยาเกิดปฏิสมัพนัธ์ในทางลบ   ก็

จะสง่ผลให้เกิดปัญหาตา่งๆในครอบครัวได้  การเสริมส ร้างความสมัพนัธ์ระหวา่งสามีภรรยาอยา่งมี

ประสิทธิภาพท่ีสดุ  คือ  การร่วมมือแก้ไขปัญหาความขดัแย้งระหวา่งกนั ด้วยการหนัหน้ามาปรับความ

เข้าใจกนั ด้วยการใช้วิธีการส่ือสารท่ีดีตอ่กนั   เพ่ือให้เกิดความสมัพนัธ์ท่ีดีในครอบครัว  ร่วมกนัแก้ไข

ข้อบกพร่องของกนัและกนั  พฒันาให้แตล่ะคนสามารถปฏิบตัหิน้าท่ีได้อยา่งสมบรูณ์  ซึง่จะเป็นการ

ป้องกนัปัญหาตา่งๆท่ีอาจเกิดขึน้กบัครอบครัวได้ 
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11.  ทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความพงึพอใจ (Uses  &  Gratifications  Theory) 

ดจุฤดี  บรูณกาญจน์ กลา่ววา่ การศกึษาเก่ียวกบัการใช้ ส่ือในสมยัแรก ๆ นัน้ ส่วนใหญ่จะ

เป็นการศกึษาถึงผลท่ีส่ือก่อให้เกิดขึน้กบัผู้ รับสาร (The  Media Effect Approach) ให้ความสําคญักบั

การท่ีส่ือตา่งๆ มีอิทธิพลตอ่ผู้ รับสาร แตใ่นยคุตอ่ๆ มาการวิจยัศกึษาประเภทนีไ้ด้เส่ือมความนยิมไป  มี

การหนัมาศกึษาเน้นถึงตวัผู้ รับสาร ในแง่ท่ีผู้ รับสารเป็นผู้ กําหนดความต้องการของตนวา่ต้องการอะไร  

จากส่ืออะไร สารประเภทไหน  และสารนัน้ไปตอบสนองความต้องการของตนได้อยา่งไร  ซึง่ทฤษฎี

ดงักลา่วได้แก่ ทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความพงึพอใจ   ซึง่ตัง้อยูบ่นพืน้ฐาน  ความเช่ือท่ีวา่บคุคลจะ

เลือกใช้ส่ือแตกตา่งกนัเพ่ือสนองความต้องก ารและความพงึพอใจของตน การเลือกใช้ส่ือหรือชอ่ง

ทางการส่ือสารใดนัน้เป็นพฤตกิรรมท่ีผู้ใช้ส่ือถกูจงูใจให้เช่ือวา่ส่ือนัน้จะทําหน้าท่ีได้ตามท่ีผู้ใช้ส่ือแตล่ะ

คนต้องการ 

พฤตกิรรมของมนษุย์เกิดจากความต้องการ  (Needs)  ซึง่ความต้องการของแ ตล่ะคนจะมี

ท่ีมาตา่งๆ  กนั  ทฤษฎีการใช้ประโยชน์  และความพงึพอใจ ได้อธิบายวา่  นอกจากความต้องการขัน้

พืน้ฐาน 5 อยา่ง ท่ีมาสโลว์ กลา่วไว้ คือ ความต้องการทางกายภาพ  (Physical  Needs) ความต้องการ

ความปลอดภยั (Safety Needs) ความต้องการความรัก (Love & Belonging Needs) ความต้องการ

ช่ือเสียงเกียรตยิศ (Esteem Needs) และความต้องการสมหวงัในชีวิต  (Self  Actualization  Needs) แล้ว

มนษุย์ยงัมี ความต้องการอยา่งอ่ืนอีก คือ ความต้องการมีความรู้  ความเข้าใจ  (Needs for Cognition)  

ซึง่เป็น ความต้องการท่ีจะแสวงหาระเบียบและความเข้าใจสภาวะแวดล้อมพืน้ฐาน ด้านจิตใจข อง

ตนเอง  ความต้องการท่ีจะรู้เป็นแรงผลกัดนัท่ีมนษุย์เราเรียนมาจากการอยูใ่นสงัคม  ประสบการณ์ท่ี  

บคุคลนัน้ได้รับจากสถานการณ์ทางสงัคมของเขา พฤตกิรรมการรับสารของมนษุย์เป็นสิง่ท่ีเกิดจาก

ปฏิกิริยาตอบโต้ตอ่ความต้องการของมนษุย์เองท่ีจะรักษารูปแบบพฤตกิรรมท่ีเหมาะสม หรือเพ่ือ

ปรับตวัให้เข้ากบัสิ่งแวดล้อม และการเปล่ียนแปลงของสิ่งแวดล้อม  เพ่ือรักษาให้ระบบชีวิตของตน

คงอยูไ่ด้อยา่งปกต ิการศกึษาในแนวทางนีย้อมรับว่ ามนษุย์เราจงใจแสวงหาขา่วสารตา่ง ๆ  จากส่ือ   

Katz  และคณะ   ได้สร้างมาตรวดัความต้องการทางด้านจติใจและสงัคมมนษุย์ขึน้   โดย

นําเอาองค์ประกอบ  3  อยา่งมารวมกนัเข้าเป็นความต้องการตา่งๆ  องค์ประกอบทัง้สามนี ้ ได้แก่ 

1.   Mode  คือ  ลกัษณะของความต้องการ  เชน่ 

-  ต้องการให้เพิม่มากขึน้ 

-  ต้องการให้ลดน้อยลง 

-  ต้องการให้ได้มา 
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2.   Connection  คือ  จดุประสงค์ของการตดิตอ่ของบคุคลต่อสิง่ภายนอก  คือ 

-  การตดิตอ่เพ่ือรับขา่วสาร  ความรู้ 

-  การตดิตอ่เพ่ือความพอใจ  เพ่ือประสบการณ์ทางอารมณ์ 

-  การตดิตอ่เพ่ือความเช่ือถือ  ความมัน่ใจ  ความมัน่คงและสถานภาพ 

-  การตดิตอ่เพ่ือเช่ือมโยงความสมัพนัธ์ 

3.  Reference  คือ  บคุคลหรือสิง่ภายนอก  ได้แก่ 

-  ตนเอง 

-  ครอบครัว 

-  เพ่ือนฝงู 

-  สงัคม รัฐบาล 

-  ขนบธรรมเนียมประเพณี วฒันธรรม 

-  โลก 

จากองค์ประกอบทัง้ 3 นี ้Katz และคณะ  ได้สร้างข้อความแสดงความต้องการของบคุคลขึน้ 

จํานวน 35 ข้อความ เพ่ือชีใ้ห้เห็นถึงความต้องการของบคุคล  ซึง่สามารถใช้ส่ือตา่ง ๆ ตอบสนองให้เกิด

ความพงึพอใจ เชน่ ความต้องการท่ีจะอยูก่บัครอบครัวหรือความต้องการท่ีจะอยูก่บัตวัเอง โดย  Katz และ

คณะ ได้นําข้อความชีค้วามต้องการของบคุคลจํานวน  35 ข้อความมาสร้างมาตรวดั  (Rating  Scale) 

เพ่ือวดัระดบัการตระหนกัในความสําคญัของความต้องการแตล่ะอยา่งของบคุคล (Individual’s  Need  

Salience) โดยใช้มาตรวดัระดบัคือ  ความต้องการ ได้แก่  (1) สําคญัมาก (2)  สําคญัพอใช้  (3)  ไมค่อ่ย 

สําคญันกั  (4) ไมสํ่าคญัเลย 

การใช้ประโยชน์และความพงึพอใจจงึเป็นแนวคดิทางด้านการส่ือสารในแง่ท่ีผู้ รับสาร  คือ

การตดัสินใจ  โดยอาศยัพืน้ฐานความต้องการของตนเป็นหลกั  ซึ่ งตัง้อยูบ่นสมมตฐิานเบือ้งต้น ดงันี ้ 

1.   ผู้ รับสารจะเป็นผู้กระทําการแสวงหาขา่วสารจากส่ือ เพ่ือสนองความพงึพอใจ 

2.   ผู้ รับสารจะเป็นผู้ เลือกส่ือจากส่ือทัง้หมดท่ีมีอยู ่

3.   ผู้ รับสารจะตระหนกัวา่ส่ือนัน้จะสนองความต้องการ  ความสนใจ  และมีความเก่ียวข้อง

มากเพียงพอ  

4.  ผู้ รับสารจะใช้ส่ือใดๆ  โดยไมร่วมถึงการตดัสนิใจจากพฤตกิรรมการบริโภคส่ือตาม

ความเคยชนิเดมิ  

ทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความพงึพอใจเป็นกรอบแนวคดิ  เน่ืองจากเลือกใช้ส่ือของผู้พกิาร

ทางสายตา  นัน้เป็นไปเพ่ือตอบสนองความต้องการเปิดรับสารของบุ คคลนัน้ๆ  โดยท่ีผู้พกิารเหลา่นัน้

เป็นผู้ เลือกท่ีจะเปิดรับส่ือดงักลา่ว  เน่ืองจาก ส่ือหนงัสือเสียงนัน้สามารถท่ีจะสนองความต้องการของ

เขาได้ดีกวา่ส่ืออ่ืนๆ  
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สําหรับประเดน็เร่ืองความพงึพอใจนัน้  McCombs and Becker ได้อธิบายคําวา่  ความพงึ

พอใจ (Gratification) ไว้วา่ มนษุย์มีเหตผุลในการเลือกใช้ส่ือและเปิดรับส่ือสารมวลชนแตกตา่งกนัไป  

การตอบสนองและสร้างความพอใจแก่บคุคลเป็นเร่ืองเฉพาะของบคุคล  

ในขณะท่ี  Rosengren  ได้กลา่วถึงความสมัพนัธ์ของคําวา่  ประโยชน์  (Uses) กบัความพงึ

พอใจ  (Gratification) ในแง่ท่ีวา่  ประโยชน์สามารถนําไป สูค่วามพงึพอใจ  และความพงึพอใจก็อาจ

ได้รับประโยชน์ก็เป็นได้  เพราะฉะนัน้  การศกึษาเฉพาะตวัใดตวัหนึง่   โดยมีเป้าหมายถึงทัง้   2  ตวั เลย

ก็ได้  

Katz  และคณะ  ได้สรุปการศกึษาตามแนวทฤษฎีนี ้ โดยมีข้อตกลงเบือ้งต้นวา่  

1.  มนษุย์จงใจแสวงหาขา่วสาร  ไมไ่ด้ถกูยดัเยียดให้อา่น  ด ู หรือฟัง   

2.  การใช้การส่ือสารของมนษุย์มีจดุมุง่หมาย  

3.  ส่ือตา่งๆ  ต้องแขง่ขนักบัสิ่งเร้าอ่ืนๆ  อีก  

4.  มนษุย์ทกุคนเน้นปัจจยับคุคลท่ีมีความต้องการสว่นตวั  

การใช้ประโยชน์และความพงึพอใจ   คือ  การศกึษาผู้ รับสารเก่ียวกบั   (1)  สภาวะของสงัคม

และจิตใจท่ีมีผลตอ่  (2)  ความต้องการของบคุคล   ซึง่นําไปสู่  (3)  การคาดคะเนเก่ียวกบั   (4)  ส่ือและ

แหลง่ท่ีมาของสาร การคาดคะเนนีนํ้าไปสู่  (5)  ความแตกตา่งกนัในการใช้ส่ือและพฤตกิรรมอ่ืนๆ   ของ

แตล่ะบคุคล ยงัผลให้เกิด  (6)  ความพอใจท่ีได้รับจากส่ือ   และ  (7)  ผลอ่ืนๆ  ท่ีบางครัง้มไิด้คาดหมาย

มาก่อน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ  17  หนว่ยประกอบตา่ง ๆ ของแบบจําลองการใช้ประโยชน์และเหตผุล  

 

จดุกําเนดิทางสงัคม

 

ความต้องการจําเป็นตา่งๆ  ซึง่ก่อให้เกิด 

จดุกําเนิดทางสงัคมวิทยา 

ได้รับความพงึพอใจจากส่ือ ผลท่ีตามมาอ่ืน ๆ อีก (ซึง่บางทีเป็นผลท่ีไมไ่ด้เจตนา) 

รูปแบบต่าง ๆ กนัในการเปิดรับส่ือ 
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Katz Flihu  และคณะได้สรุปเพิ่มเตมิ  โดยการสร้างแบบจําลองขึน้เก่ียวกบัสภาวะของสงัคม

และจิตใจท่ีแตกตา่งกนั  ทําให้มนษุย์มีความต้องการแตกต่ างกนัไปด้วย ความต้องการท่ีแตกตา่งกนันี ้

ทําให้แตล่ะคนคาดคะเนวา่ส่ือแตล่ะประเภทจะสนองความพอใจได้ตา่งกนัออกไปด้วย  ดงันัน้ลกัษณะ

ของการใช้ส่ือของบคุคลท่ีมีความต้องการไมเ่หมือนกนั จะแตกตา่งกนัออกไป ขัน้สดุท้ายคือ ความพอใจท่ี

ได้รับจากการใช้ส่ือก็แตกตา่งกนัออกไปด้วย แบบจําลองดงักลา่วแสดงได้ 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพประกอบ  18  แบบจําลองอธิบายการใช้ส่ือเพ่ือสนองความพอใจ  

 

แบบจําลองได้กําหนดขึน้มาเพ่ืออธิบายถึงกระบวนการรับสารในการส่ือสาร  ในการใช้ส่ือ

โดยปัจเจกบคุคล หรือกลุม่บคุคลซึง่แสดงให้เหน็วา่  การเลือกใช้ส่ือนัน้ขึน้อยูก่ั บความต้องการของผู้ รับ

นัน่เอง 

นอกจากนัน้และ  Katz  และคณะ ยงัได้ให้แนวคดิอีกวา่ สงัคมมีบทบาทในการกําหนดความ

ต้องการและความพงึพอใจของบคุคลดงันี ้

1.   บคุคลได้รับแรงกดดนั  ความตงึเครียด  ความขดัแย้งทางสงัคม ทําให้บคุคลต้องการ

ผอ่นคลายแรงกดดนัตา่งๆ  โดยการบริโภคส่ือท่ีให้สารเพ่ือความบนัเทิง 

2.   สถานการณ์ทางสงัคมทําให้บคุคลต้องตระหนกัรู้ในปัญหาตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้รอบตวั  จงึ

มีความต้องการท่ีจะแสวงหาขา่วสารจากส่ือ 

3.   โอกาสท่ีปัจเจกบคุคลจะได้รับการตอบสนองความพงึพอใจจากสงัคม   มีน้อยมาก   

เน่ืองมาจากสถานการณ์แรงกดดนัทางสั งคม ดงันัน้ส่ือจงึเป็นตวัเสริมสร้าง  หรือทดแทนบริการตา่ง ๆ  

ท่ีขาดหายไปจากสงัคม 

4.   บคุคลบริโภคขา่วสารจากส่ือ เพ่ือให้สอดคล้องกบัคา่นยิม การเสริมยํา้ความเช่ือและ  

การเป็นสมาชิกในสงัคม 

5.   สถานการณ์ทางสงัคมจดัขอบเขตของความคาดหวงั ความคล้ายคลงึกนั ดงันัน้  การ

เปิดรับส่ือมวลชน จะเป็นตวัสนบัสนนุการเป็นสว่นหนึง่ของคา่นิยมของกลุม่ในสงัคม 

สภาวะทาง

สงัคมและ

จิตใจ 

ความ

ต้องการ 

การคาดคะเน

ความพอใจที่

ได้จากส่ือ 

พฤตกิรรม

การใช้ส่ือ 

คา่ความพงึ

พอใจท่ีได้รับ

จากส่ือ 
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นอกจาก Katz และคณะ  ได้พยายามท่ีจะค้นหาเหตผุล หรือแรงจงูใจ หรือความต้องการใน

การบริโภคส่ือ  โดยพฒันาสร้างชดุตวัแปรความพงึพอใจขึน้  4  กลุม่  คือ 

1.   ความเพลิดเพลิน  (Diversion)  ซึง่อาจออกมาในรูปของการใช้ส่ือเพ่ือหลบหนีปัญหา

งานประจํา  และชว่ยในการผอ่นคลายทางอารมณ์ 

2.   มนษุยสมัพนัธ์ (Personal Relation) เพ่ือให้มีเร่ืองราวไปพดูคยุกบัผู้ อ่ืน  หรือให้มี

โอกาสได้ใช้เวลาอยูร่่วมกบัครอบครัว 

3.   เอกลกัษณ์ของปัจเจกบคุคล (Personal  Identity) เชน่ การอ้างอิง การค้นหาความจริง  

และเพ่ือให้ได้ข้อมลูมาเสริมความเช่ือท่ีมีอยู ่

4.   ตดิตามขา่วสาร   (Surveillance)  เชน่  ตดิตามการรายงานความเคล่ือนไหวของ

เหตกุารณ์ ในสงัคม  และโลกภายนอกจากส่ือ 

ความพงึพอใจในการตดิตอ่ส่ือสารนัน้จะเกิดขึน้ได้ต้องพิจารณาท่ีผู้ รับสาร  หรือคณุลกัษณะ

ของผู้รบสารในฐานะท่ีเป็นผู้ รับสารจากการตดิตอ่ส่ือสารโดยตรง  ซึง่เม่ือใดก็ตามท่ีผู้สง่สารมีความพงึ

พอใจในการตดิตอ่ส่ือสารของตนเอง  ควรเตือนตนเองไว้เสมอวา่  อาจจะประสบความล้มเหลวได้  

ความพงึพอใจในการตดิตอ่ส่ือสารของตนเองมกัจะตดัสนิจากการ ท่ีตนได้ตดิตอ่ส่ือสารไปตามรสนิยม  

ความรู้สกึ   ทศันคตแิละตดัสินด้วยตนเองวา่ได้ผลเป็นท่ีนา่พอใจ  การท่ีจะกลา่ววา่ขา่วสารท่ีสง่ไปนัน้

เป็นท่ีนา่พงึพอใจเพียงใด นา่จะกําหนดโดยผู้ รับสาร  ทัง้นีเ้น่ืองจากบคุคลแตล่ะคนมีภมูิหลงั 

สว่นตวัท่ีแตกตา่งกนั จงึมีจดุในการพิจา รณาและตีความแตกตา่งกนัออกไปในขณะท่ีมีการ

สง่และ รับสาร  ดงันัน้  การสง่ขา่วสารอยา่งมีประสทิธิภาพ  จะต้องคํานงึถึงปัจจยัอนัเก่ียวข้องกบัผู้ รับ

สารหลายประการด้วยกนั  ดงันี ้

1.   ความต้องการของผู้ รับสาร   โดยทัว่ไปแล้วในการรับขา่วสารของแตล่ะบคุคลนัน้จะ

เป็นไปเพ่ือตอบสนองความต้องการของตน ประกอบด้วย 

-  ต้องการขา่วสารท่ีเป็นประโยชน์กบัตน 

-  ต้องการขา่วสารท่ีสอดคล้องกบัความเช่ือ  ทศันคตแิละคา่นิยมของตน 

-  ต้องการประสบการณ์ใหม ่

-  ต้องการความสะดวกและรวดเร็วในการรับสาร 

2.   ความแตกตา่งของผู้ รับสาร ผู้ รับสารแตล่ะคนจะมีลกั ษณะท่ีแตกตา่งกนั ในหลาย ๆ  

ด้าน  ได้แก่ วยั  เพศ  การศกึษา  ฐานะทางเศรษฐกิจ  และสงัคม 

-  อายหุรือวยั  เป็นปัจจยัหนึง่ท่ีทําให้คนมีความแตกตา่งในเร่ืองความคดิและ

พฤตกิรรม บคุคลท่ีมีอายมุากจะมีพฤตกิรรมตอบสนองตอ่การส่ือสารตา่งจากบคุคลท่ีมีอายนุ้อย   และ

บคุคลท่ีมีอายนุ้อยจะมีพฤตกิรรมตอบสนองตอ่การตดิตอ่ส่ือสารเปล่ียนไป  เม่ือตนมีอายมุากขึน้  
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โดยทัว่ไปแล้วคนท่ีมีอายนุ้อยมกัจะมีความคดิเสรีนิยม  (Liberal) ยดึถืออดุมการณ์   

(Idealistic) ใจร้อน (Impatient) และมองโลกในแง่ดี (Optimistic) มากกวา่คนท่ีมีอายมุาก สําหรับ คน

ท่ีมีอายมุากมกัจะมีความคดิอนรัุกษ์นิยม (Conservative) ยดึถือการปฏิบตัิ (Pragmatic)  ระมดัระวงั  

(Cautious) และมองโลกในแง่ร้าย  (Pessimistic) มากกวา่คนท่ีมีอายนุ้อย  สาเหตท่ีุเป็นเชน่นี ้   

เน่ืองมาจาก คนท่ีมีอายมุาก  มกัมีประสบการณ์ ในชีวิตซึง่เคยผา่นยคุปัญหาตา่ง ๆ ตลอดจนมี ความ

ผกูพนัท่ียาวนาน และมีผลประโยชน์ในสงัคมมากกวา่คนท่ีมีอายนุ้อย  นอกจากนัน้  โดยปกตแิล้ว     

คนท่ีวยัตา่งกนัมกัมีความต้องการในสิง่ตา่งๆ  แตกตา่งกนั  และมีความสนใจขา่วสารท่ีแตกตา่งกนัด้วย   

ดงันัน้ จงึเป็นตวักําหนดทศันคติ พฤตกิรรมการเลือกเปิดรับขา่วสาร  และความพงึพอใจในการตดิตอ่ส่ือสาร  

ท่ีแตกตา่งกนั 

-   เพศ  ความแตกตา่งทางเพศ  ทําให้บคุคลมีพฤตกิรรมของการตดิตอ่ส่ือสารท่ี

แตกตา่งกนั กลา่วคือ  เพศหญิงมีแนวโน้มและมีความต้องการท่ีจะสง่และรับขา่วสารมากกวา่เพศชาย  

ในขณะท่ี  เพศชายไมไ่ด้มีความต้องการท่ีจะสง่และรับขา่วสา รเพียงอยา่งเดียวเทา่นัน้ แตมี่ความ

ต้องการท่ีจะสร้างความสมัพนัธ์อนัดีให้เกิดขึน้จากการรับและสง่ขา่วสารนัน้ด้วย  

การวิจยัทางจิตวิทยาหลายเร่ืองได้แสดงให้เห็นวา่   ผู้หญิงกบัผู้ชายมีความแตกตา่งกนัอยา่ง

มาก  ในเร่ืองความคดิ คา่นิยม  และทศันคติ  ทัง้นีเ้พราะวฒันธรรมแ ละสงัคมกําหนดบทบาท  และ

กิจกรรมของคนทัง้ 2 เพศไว้แตกตา่งกนั ผู้หญิงมกัจะเป็นคนท่ีมีจิตใจออ่นไหว หรือเจ้าอารมณ์ถกูชกัจงู

ได้งา่ย  และหยงัถึงจิตใจของคนได้ดีกวา่ผู้ชาย  ในขณะท่ีผู้ชายใช้เหตผุลและจดจําขา่วสารได้มากกวา่

ผู้หญิง  

-   สถานะทางสงัคมและเศรษฐกิจ หมายถึง อาชีพ (Occupation) รายได้  (Income)  

เชือ้ชาตแิละชาตพินัธุ์ ตลอดจนภมูหิลงัของครอบครัว  (Family Background) ทําให้คนมีวฒันธรรมท่ี

ตา่งกนั  มีประสบการณ์ตา่งกนั  มีทศันคต ิ คา่นยิมและเป้าหมายท่ีตา่งกนั ดงันัน้ จงึกลา่วได้วา่สถานะ

ทางเศรษฐกิจ และสงัคมมีความสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมของผู้ รับสาร 

-   การศกึษา มีอิทธิพลตอ่ประสทิธิภาพการส่ือสารของผู้ รับสารเป็นอยา่งมาก ซึง่

อาจจะพบได้ตัง้แตก่ารแปลความ การมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัเร่ืองตา่ง ๆ เป็นสิ่งท่ีทําให้พฤตกิรรม

ในการรับสารตา่งกนัไป ผู้สง่สารจงึต้องตระหนกัและระมดัระวงัวา่ในก ารให้ขา่วสารนัน้  ผู้ รับสารมี

การศกึษาอยูใ่นระดบัใดเพ่ือจะได้เสนอขา่วสาร คําแนะนํา และบริการโดยเลื อกใช้ภาษาให้เหมาะสม

กบัผู้ รับสาร 

3.   ความตัง้ใจและประสบการณ์เดมิ ในขณะท่ีมีความตัง้ใจจะชว่ยให้บคุคลรับรู้ขา่วสาร

ได้ดีกวา่ ดงัคําท่ีกลา่ววา่เราเห็นในสิ่งท่ีอยากเห็น และได้ยินในสิ่งท่ีต้องการได้ยิน ดงันัน้ความตัง้ใจ   

และประสบการณ์เดมิของผู้ รับสารจงึมีความสําคญัตอ่การรับขา่วสารเชน่กนั 
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4.   ความคาดหวงั และความพงึพอใจ  ความคาดหวงัเป็นความรู้สกึท่ีสะท้อนให้เห็นถึง  

ความต้องการของคนในวงการท่ีจะตีความตอ่สภาพแวดล้อมเพ่ือให้ได้มาในสิ่งท่ีตนต้องการ สว่นความ

พงึพอใจในการตดิตอ่ส่ือสาร คือความพงึพอใจในขา่วสารท่ีได้รับ  (Information Satisfaction) เพราะ

ขา่วสารตา่งๆ ท่ีได้รับนัน้ ผู้ รับสารสามารถนําไปใช้ในการตดัสินใจและ การปฏิบตัติา่งๆ ให้สําเร็จลลุว่ง

ไปได้ 

 

12.  การวัดความพงึพอใจ 

จากการศกึษา ทฤษฎีในเร่ืองของความพงึพอใจนัน้ พบวา่ ได้มีผู้ให้ความหมายของความพงึ

พอใจ ไว้มากมาย  ดงัเชน่ 

12.1 คอตเลอร์ (Kotler) กลา่วถึง กระบวนการของการสร้างความพงึพอใจของผู้ปฏิบตัิงาน

วา่ถ้าผู้ปฏิบตังิานมีแรงจงูใจมากจะมีความพยายาม  และถ้ามีความพยายามมากจะปฏิบตังิานได้ม าก  

ทําให้ได้รางวลัมากขึน้  ซึง่จะนําไปสูค่วามพงึพอใจปฏิบตังิานมากย่ิงขึน้ 

12.2 Tiffin และ McCormick ได้ให้ความหมายของความพงึพอใจวา่  หมายถึงแรงจงูใจ

ของมนษุย์  ซึง่อยูบ่นความต้องการขัน้พืน้ฐาน 

12.3 Wolman  กลา่วถึงกระบวนการของการสร้างความพงึพอใจของผู้ปฏิบตังิานวา่  ถ้า

ผู้ปฏิบตังิานมีแรงจงูใจมากจะมีความพยายาม  และถ้ามีความพยายามมากจะปฏิบตังิานได้มาก  ทํา

ให้ได้รางวลัมากขึน้ ซึง่จะนําไปสูค่วามพงึพอใจปฏิบตังิานมากย่ิงขึน้ 

12.4 Good ได้ให้ความหมายของความพงึพอใจวา่ หมายถึงคณุภาพหรือระดบัความ

พอใจ  ซึง่เป็นความสนใจตา่งๆ  และทศันคตขิองบคุคลตอ่กิจกรรม 

12.5 จรัส โพธ์ิจนัทร์  ได้กลา่ววา่ ความพงึพอใจเป็นความรู้สกึของบคุคล ซึง่อาจเป็น

ความรู้สกึในทางบวก ทางเป็นกลาง หรือทางลบ  ซึง่มีผลตอ่ประสิทธิภาพในการปฏิบตัหิน้าท่ีการวดั

ความพงึพอใจนัน้  สามารถทําได้หลายวิธี ได้แก่ 

12.5.1 การใช้แบบสอบถาม โดยผู้ออกแบบสอบถามเพ่ือต้องการทราบความคดิเหน็ 

ซึง่สามารถกระทําได้ในลกัษณะกําหนดคําตอบให้เลือกหรือตอบคําถามอิสระ คําถามดงักล่ าวจะ

สอบถามถึงความพอใจในด้านตา่งๆ 

12.5.2 การสมัภาษณ์ เป็นวิธีการวดัความพงึพอใจทางตรง  ซึง่ต้องอาศยัเทคนิค

และวิธีการท่ีดี  จงึจะทําให้ได้ข้อมลูท่ีเป็นจริง 

12.5.3 การสงัเกต  เป็นวิธีวดัความพงึพอใจโดยการสงัเกตพฤตกิรรมของบคุคล

เป้าหมาย ไมว่า่จะแสดงออกทางการพดูจา  กริยา ทา่ทาง  วิธีนีต้้องอาศยัการกระทําอยา่งจริงจงั  และ

การสงัเกตอยา่ง  มีระเบียบแบบแผน 
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จากความหมายท่ีได้กลา่วมาข้างต้น สามารถสรุปได้ วา่ ความพงึพอใจนัน้เป็นเร่ืองเก่ียวกบั

อารมณ์ ความรู้สกึ และทศันคตขิองบคุคล  อนัเน่ืองมาจากสิ่งเร้า  และแรงจงูใจ  ซึง่ปรากฎออกมาทาง

พฤตกิรรม และเป็นองค์ประกอบท่ีสําคญัในการทํากิจกรรมตา่งๆ  ของบคุคลนัน้ๆ  คือ  ถ้าหากบคุคลมี

ความพงึพอใจในกิจกรรม  หรืองานใด  การกระทํากิจกรรมหรืองานนัน้ก็ยอ่มจะบรรลวุตัถปุระสงค์ของ

งานนัน้ได้อยา่งดี  จงึถือได้วา่ความพงึพอใจเป็นองค์ประกอบท่ีสําคญั  ในการทํากิจกรรมตา่ง ๆ 

 

13. ทฤษฎีการออกแบบส่ือการเรียนรู้ 

สิ่งท่ีนํามาพิจารณาประกอบการตดัสินใจ  จดัหา  จดัเตรียม   และเลือกใช้ประกอบ  การเรียน

การสอน ต้องคํานงึถึงหลกัการ  

-   วตัถปุระสงค์การเรียนรู้  

-   ลกัษณะผู้ เรียน ความเหมาะสมกบัวยั ความสนใจ ระดบัชัน้ ความรู้ ทกัษะ พืน้ฐาน  

และประสบการณ์ของผู้ เรียน  

-   รูปแบบการเรียนการสอน  และการเรียนรู้  

-   ธรรมชาตเินือ้หาสาระการเรียนรู้  และวิธีการนําเสนอท่ีเหมาะสม  

-   สภาพการเรียน  

-   ทรัพยากรตา่งๆ  เชน่  วสัดอุปุกรณ์  ครุภณัฑ์  งบประมาณ  

-   ราคาท่ีเหมาะสม  

ในการพิจารณาออกแบบส่ือการเรียนรู้   เพ่ือประกอบการเรียนรู้ของผู้ เรียนให้สอดคล้องกบั

รูปแบบการเรียนการสอนท่ีกําหนดไว้   บคุลากรท่ีรับผิดชอบในการจดัหาส่ือเพ่ื อประกอบการเรียนรู้   คือ  

คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานของสถานศกึษา   ครูผู้สอน  หรือผู้ รับผิดชอบสาระการเรียนรู้  ซึง่ต้องมี

ความรู้  ความเข้าใจ เก่ียวกบั  

 1.  การออกแบบการเรียนรู้  กิจกรรมการเรียนรู้  และจดัประสบการณ์ให้ผู้ เรียน  

 2.  ลกัษณะเฉพาะของส่ือตา่งๆ  การนําไปใช้ และการออกแบบ สามารถเร้าความสนใจ 

ให้ความหมาย  และมีผลตอ่ประสบการณ์การเรียนรู้แก่ผู้ เรียนได้อยา่งไรบ้าง   

 3.  การจดัหาส่ือการเรียนรู้ จากแหลง่การเรียนรู้ ทัง้ภายในและภายนอกสถานศกึษา

ความคุ้มคา่ในการผลติเอง  การหายืม  การปรับปรุงดดัแปลง  หรือเลือกจดัซือ้  

 4. การประเมินคณุภาพส่ือการเรียนรู้  
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13.1  การออกแบบส่ือการเรียนรู้  

การออกแบบการเรียนรู้ และพฒันาระบบการเรียนการสอน (Kearsley. 1987: 25-28)  

ได้ให้ความหมายวา่ ต้องมีลกัษณะ 3 ประการ คือ ต้องมีการวิเคราะห์งาน หรือกิจกรรมการเรียนการสอน  

ต้องมีการประเมินทกุขัน้ตอน และต้องมีการระบกุลยทุธการเรียน ระบส่ืุอท่ีใช้ สร้างสภาพแวดล้อมให้

เอือ้ตอ่ผู้ เรียนให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ขึน้  องค์ประกอบใช้ในการออกแบบการเรียนรู้จากทฤษฎีการ

เรียนรู้ เชน่ แรงจงูใจ ความแตกตา่งระหวา่งบคุคล จดุมุง่หมายการเรียนรู้  5 การจดัลําดบัเนือ้หาความรู้ 

การเตรียม ลว่งหน้า ผู้ เรียน ข้อมลูย้อนกลบั การเสริมแรง การฝึกปฏิบตั ิการนําไปใช้ ฯลฯ รายงานการ

สงัเคราะห์ เอกสาร เร่ือง วิธีการสอนและรูปแบบการเรียนการสอน (กองวิจยัทางการศกึษา กรมวิชาการ. 

2543 : 137) พบวิธีสอนและการเรียนรู้ทัว่ไปท่ีเน้นผู้ เรียน เป็นศนูย์กลาง มี 24 วิธี ถ้าพจิารณาจาก

ขัน้ตอนการจดั กิจกรรมการเรียนการสอนในแตล่ะวิธีแล้วไมมี่ข้อจํากดัวา่ วิธีการเรียนการสอนใดจะ

เหมาะสมกบัเนือ้หาใดเนือ้หาหนึง่ แตล่ะวิธีเน้นบทบาทผู้ เรียน และผู้สอนแตกตา่งกนัไป และสามารถปรับ

กิจกรรมบางขัน้ตอนให้นกัเรียนมีสว่นร่วมในการวางแผน และได้ลงมือปฏิบตัมิากขึน้ 

การเรียนการสอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นศนูย์กลาง  24  วิธี  ได้แก่  

วิธีการเรียนแบบแก้ปัญหา  วิธีการเรียนแบบปฏิบตักิารหรือวิธีสอนแบบการทดลอง  

วิธีการเรียนแบบร่วมรู้สืบเสาะ  วิธีการเรียนแบบท่ีเน้นกระบวนการ  

วิธีการเรียนแบบหนว่ย  วิธีการเรียนแบบเลน่ปนเรียน  

วิธีการเรียนแบบให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกนั  วิธีการเรียนแบบสร้างสรรค์ความคดิ  

วิธีการเรียนแบบสร้างสรรค์  วิธีการเรียนแบบการพฒันาบคุลกิภาพ  

วิธีการเรียนแบบแสดงบทบาทสมมต ิ วิธีการเรียนแบบวิธีการทางวิทยาศาสตร์  

วิธีการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้  วิธีการเรียนแบบใช้สถานการณ์จําลอง  

วิธีการเรียนแบบโครงการ  วิธีการเรียนแบบ  “ พินิจหมวดหมู ่”  

วิธีการเรียนแบบการระดมความคดิ  วิธีการเรียนแบบใช้เกมจําลองสถานการณ์  

วิธีการเรียนโดยใช้กิจกรรมกลุม่เกมแขง่ขนั วิธีการเรียนแบบพฒันาความสามารถด้านการใช้

เหตผุล  

วิธีการเรียนแบบซินดเิคท   วิธีการเรียนแบบบรูณาการ  

วิธีการเรียนแบบสเตค วิธีการเรียนแบบเอสควิ  3  อาร์  

การจดักิจกรรมการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนการสอน โดยมุง่ไปท่ีผลการเรียนรู้ของผู้ เรียนจะ

สอดคล้องกบัการเลือกส่ือการเรียนรู้ เชน่  

-  ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะปัญญา  

   ต้องการให้มีข้อมลูย้อนกลบั (Feed back) ตอ่ผู้ เรียน ทัง้พฤตกิรรมท่ีถกูต้อง และไม่

ถกูต้อง ส่ือท่ีใช้ควรมีลกัษณะแบบปฏิสมัพนัธ์  เชน่  จากผู้สอน  จาก  VDO,  CAI  
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-  ผลการเรียนรู้ด้านมโนทศัน์ หรือกฎเกณฑ์  

   ต้องการจดักลุม่ด้านระยะ (spatial) ด้านเวลา ใช้ตวัอยา่งตา่งๆ และสิ่งท่ีไมต้่องใช้

ตวัอยา่งท่ีหลากหลาย  ส่ือท่ีใช้เป็นภาพ โดยเฉพาะภาพท่ีเหมือนจริงจะให้ผลสมัฤทธ์ิได้ดีกวา่ส่ือท่ีเป็น

เสียง  

-  ผลการเรียนรู้ด้านการเปล่ียนแปลงทศันคต ิ  6  

  สิง่ท่ีนําเสนอ นา่เช่ือถือ ลําดบัข้อมลูตามลกัษณะผู้ ฟัง ส่ื อท่ีดีในการนํามาใช้ เชน่ บคุคลท่ี

เป็นต้นแบบ  

13.2  การจัดประสบการณ์การเรียนรู้กับส่ือการเรียนรู้  

 ความเช่ือมโยงระหวา่งนามธรรมและรูปธรรม  (วารินทร์  รัศมีพรหม  2542: 16-17)  

บรูเนอร์  (Jerome  Bruner) ซึง่เป็นนกัจติวิทยา กลา่ววา่  การเรียนการสอน  จะต้องให้

ผู้ เรียนได้เร่ิมจากประสบการณ์ตรงไปสูป่ระสบการณ์ผา่นภาพ (Iconic) ซึง่เป็นตวัแทนของประสบการณ์

จริง เชน่  รูปภาพ  ภาพยนตร์  โทรทศัน์   และเช่ือมไปสูล่กัษณะท่ีเป็นสญัลกัษณ์  (Symbol) เชน่ คํา   

ภาษา ผลงานวิจยัของ  Fleming  และ  Levie  ได้ทําการวิจยัพบวา่  ประสบการณ์รูปธรรมจะทําให้การ

เรียนงา่ยขึน้ และทําให้เกิดการรับรู้  เกิดการคงอยูข่องการเรียน  และสามารถใช้สญัลกัษณ์ท่ีเป็น

นามธรรมได้ด้วย  

ปัจจบุนัประสบการณ์ในชีวิตประจําวนั  เยาวชนได้ มีการเรียนรู้ผา่นส่ือมวลชนตา่งๆ  

มากมาย  ประสบการณ์จริงเหลา่นีช้่ วยให้สามารถจําแนกแยกแยะสิง่ต่ างๆ  นําไปสูก่ารสร้างความคดิ

รวบยอดได้มาก  ซึง่ความถกูต้องแมน่ยํา  ขึน้อยูก่บัครูและผู้ปกครองท่ีจะชว่ยสร้าง  แนะนําให้เยาวชน

สามารถบรูณาการประสบการณ์เหลา่นี ้ให้มีความหมาย  และสมัฤทธ์ิผลได้อยา่งดี  

ความเหมาะสม  ดลุยภาพระหวา่งการเรียนจากรูปธรรม   และนามธรรมเป็นเ หตผุล  

สิ่งสําคญัในการจดัหาใช้ส่ือการเรียนรู้  ส่ือการเรียนรู้มิใชเ่พียงแตใ่ห้ประสบการณ์รูปธรรมท่ีจําเป็น  ยงั

สามารถบรูณาการประสบการณ์เดมิเข้าด้วยกนัได้ ทําให้ความเป็นนามธรรมมีความหมายขึน้ อยา่งไร

ก็ตาม  การให้ประสบการณ์นามธรรมแก่ผู้ เรียน  จะใช้เวลาน้อยกวา่ การใ ห้ประสบการณ์รูปธรรม       

ดงัตวัอยา่งจากกรวยประสบการณ์ของ  เดล (Edgar Dale) เชน่ การจดัให้ไปทศันศกึษายอ่มใช้เวลา

มากกวา่การใช้วีดทิศัน์  ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ควรคํานงึถึงความคุ้มคา่ของเวลาท่ีใช้ประสบการณ์

บางอยา่งท่ีใช้เวลาน้อยอาจให้ความคุ้มคา่ตอ่การเรียนรู้ มากกวา่ประสบการณ์ท่ีใช้เวลามากก็ได้         

แตก่ารให้ความรู้จํานวนมากโดยใช้เวลาน้อยผา่นส่ือสิง่พมิพ์  หนงัสือ   เอกสารการเรียน  คําบรรยาย     

โดยผู้ เรียนไมมี่พืน้ฐานมาก่อน  อาจเกิดการสญูเสียและไมเ่กิดการเรียนรู้ได้   ผู้สอนซึง่เป็นผู้จดักิจกรรม  

การเรียนรู้ จงึ ต้องค้นหาสิง่ท่ีถกูต้อง คอยชีแ้นะ นําเสนอ และอํานวยความสะดวกตอ่ผู้ เรียน  โดยยดึ

หลกัการสอนท่ีเรียกวา่ การเรียนรู้ หมายถึง  การเปล่ียนแปลง  การตอบสนอง การแสดงออกของผู้ เรียน 

เป็นหลกัสําคญัในการเลือกเสนอประสบการณ์ท่ีถกูต้องให้ผู้ เรียน  ซึง่นําไปสูก่ารเลือกหาประสบการณ์

และส่ือการเรียนรู้ท่ีถกูต้องแก่ผู้ เรียน เพ่ือนํามาใช้ประกอบการเรียนรู้ได้อยา่งเหมาะสม  
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13.3  ประสบการณ์การเรียนรู้กับการจาํแนกส่ือการเรียนรู้ (กิดานนัท์  มลิทอง. 2543:  92)  

ขัน้ตอนของการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ และการใช้ส่ือแตล่ะประเภทในกระบวนการ 

เรียนรู้ โดยใช้กรวยประสบการณ์ (Cone of Experiences) ของ Edgar Dale ซึง่แสดงขัน้ตอนของ

ประสบการณ์การเรียนรู้และการใช้ส่ือแตล่ะประเภทในกระบวนการเรียนรู้ จะเป็นแนวทางในการ

จดัแบง่ส่ือการเรียนรู้และอธิบายถึงความสมัพนัธ์ระหวา่งส่ือประเภทตา่งๆ โดยเปรียบเทียบกบัโครงสร้าง

ลกัษณะสําคญัการเรียนรู้ของ  เจโรม  บรูเนอร์  (Jerom  Bruner) ดงัภาพ  

 

 
 

ภาพประกอบ 19  เปรียบเทียบกบัโครงสร้างลกัษณะสําคญัการเรียนรู้ของ เจโรม บรูเนอร์ (Jerom  Bruner) 
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ในการศกึษาแบบดัง้เดมิส่ือการเรียนรู้เป็นส่ือกลางท่ีถ่ายทอดให้ผู้ เรียนเข้าใจและบรรล ุ

การเรียนรู้  ได้ตามวตัถปุระสงค์ท่ีกําหนดไว้ ผู้สอนจะเป็นแหลง่ข้อมลูและเพ่ือหาความรู้

ทัง้หลาย และเป็นผู้ ถ่ายทอดความรู้ในการเรียนรู้  ปัจจบุนัเทค โนโลยีแหลง่ข้อมลูก้าวหน้ามากขึน้  การ

เก็บข้อมลู   มีประสทิธิภาพมากขึน้  สามารถถ่ายทอดความรู้โดยตรงให้แก่ผู้ เรียนได้ ผู้สอนจะไมใ่ชเ่ป็น

แหลง่  

ข้อมลู และแหลง่ถ่ายทอดข้อมลูเพียงผู้ เดียวอีกตอ่ไป  ผู้สอนจงึต้องเปล่ียนบทบาทใหม ่ เชน่  

 ยผู้ เรียนกระทําข้อมลูเป็นลําดบัขัน้ตอน  หรือให้ง่าย  และเข้าใจแจม่แจ้งขึน้  

ส่ือการเรียนรู้ (Educational Material) เป็นตวักลาง ท่ีชว่ยให้การส่ือสารระหวา่งผู้สอน และ

ผู้ เรียนดําเนนิไปได้อยา่งมีประสทิธิภาพ ทําให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ เข้าใจเนือ้หาความรู้ได้ตาม

วตัถปุระสงค์ท่ีต้องการ   

ส่ือการเรียนรู้ หมายถึง วิธีการ หรือกระบวนการ วสัด ุของจริง เคร่ืองมือท่ีจดัทําขึน้เพ่ือใช้ใน

การเรียนการสอน ซึง่มีสาระท่ีเป็นประโยชน์ตอ่ประสบการณ์การเรียนรู้ สําหรับนําไปใช้ในการจดั

กิจกรรมการเรียนการสอนให้เป็นไปตามหลกัสตูรท่ีกําหนดไว้  

ส่ือกลางท่ีถ่ายทอดความรู้ และการเรียนรู้ให้ผู้ เรียน ไมใ่ชเ่ป็นวตัถอุปุกรณ์เพียงอยา่งเดียว  

ยงัรวมถึงกระบวนการ วิธีการใหม่ๆ  และบคุลากรด้วย ส่ือการเรียนรู้ เพ่ือพฒันาการเรียนรู้ ตามหลกัสตูร

การศกึษาขัน้พืน้ฐาน จงึนา่จะหมายรวมถึงเทคโนโลยีเพ่ือการศกึษา และนวตักรรมการศกึษาด้วย  

เทคโนโลยีเพ่ือการศกึษา  (Educational  Technology)  

สมาคมเทคโนโลยี และส่ือสารการศกึษา ให้ความหมายไว้วา่ “เทคโนโลยีการศกึษา เป็น

ความรู้ทางทฤษฎี และการปฏิบตัขิองการ ออกแบบ  การพฒันา การใช้  การจดัการ และการประเมนิ  

ของกระบวนการ  และทรัพยากรสําหรับการเรียนรู้ ”  

เทคโนโลยีก ารศกึษา  (ในความหมายท่ีนิยมใช้ ) เป็นบรูณาการ บคุคล  วิธีการ  แนวคดิ  วสัดุ

อปุกรณ์ สิ่งตา่งๆ  ทฤษฎีการเรียนรู้  และกระบวนการออกแบบพฒันาระบบการเรียนการสอน  

เพ่ือการแก้ปัญหา และพฒันาการเรียนรู้ ซึง่เป็นแนวทางการแก้ปัญหาท่ีเหมาะสม ลดชอ่งวา่ง

ระหวา่งทฤษฎีและแนวปฏิบตั ิ สามารถนําไปปฏิบตัจิริงได้  

มีคําท่ีนํามาใช้ในความหมายเดียวกนั เชน่  

-  เทคโนโลยีการสอน  (Instructional  Technology)  

-  ส่ือการเรียนรู้  (Educational  Material)  

-  เทคโนโลยีการเรียนรู้  (Learning  Technology)  

(ทัง้  3  ข้างต้น  เก่ียวข้องกบับคุคล  กระบวนการ  เคร่ืองมืออปุกรณ์)  

นวตักรรมการศกึษา (Educational Innovation)  
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นวตักรรม เป็นแนวความคดิ การปฏิบตั ิ หรือสิ่งประดษิฐ์ใหม่ ๆ ท่ียงัไมเ่คยมีใช้มาก่อน  หรือ

เป็นการพฒันาดดัแปลงจากของเดมิท่ีมีอยูแ่ล้วให้ทนัสมยัย่ิงขึน้ ”  

นวตักรรมการศกึษา : นวตักรรมท่ีอาจชว่ยให้การศกึษาและการเรียนการสอนมีประสทิธิภาพดี

ย่ิงขึน้  ผู้ เรียนสามารถเกิดความรู้ได้อยา่งรวดเร็ว มีประสทิธิภาพสงูกวา่เดมิ  

13.4  การจาํแนกส่ือการเรียนรู้  

การจําแนกส่ือการเรียนรู้   ตามทรัพยากรการเรียนรู้ (Learning  Resources) โดยการ

แบง่ส่ือการเรียนรู้ท่ีออกแบบขึน้เพ่ือจดุมุง่หมายทางการศกึษา  และส่ือทัว่ไป  นํามาประยกุต์ใช้สร้าง ระ

สิทธิภาพในการเรียนรู้  ดงันี ้ 

13.4.1 ส่ือสิ่งพิมพ์  : หนงัสือพิมพ์ รายงาน นติยสาร  หนงัสือเรียน การ์ตนู เอกสาร

ประกอบการสอน บทเรียนตา่ง ๆ  

13.4.2 ส่ือเทคโนโลยี  :  ส่ือการเรียนรู้ท่ีได้ผลิตขึ ้ นเพ่ือใช้ควบคูก่บัเคร่ืองมือ   

โสตทศันวสัด ุหรือเคร่ืองมือท่ีเป็นเทคโนโลยีใ หม่ๆ ส่ือการเรียนรู้ดงักลา่ว  เชน่  แถบบนัทกึภาพ พร้อม

เสียง  (วีดทิศัน์ ) แถบบนัทกึเสียง สไลด์ ส่ือคอมพวิเตอร์ชว่ยสอน  นอกจากนีส่ื้อเทคโนโลยี  ยงัรวมถึง

กระบวนการตา่งๆ  ท่ีเก่ียวข้องกบัเทคโนโลยีมาประยกุต์ใช้ในการเรียนการสอน เชน่ การใช้อินเทอร์เน็ต

เพ่ือการเรียนการสอน การศกึษาผา่นดาวเทียม การส่ือสารทางไกล  

13.4.3  ส่ืออ่ืนๆ  

 13.4.3.1 คน  (People)  บคุคลท่ีมีความรู้  ความชํานาญในแตล่ะสาขา ทัง้นกั

การศกึษาและศลิปิน  นกัการเมือง  นกัธรุกิจ  ชา่งซอ่ม  ฯลฯ  

 13.4.3.2 กิจกรรม (Activities) เป็นเทคนิควิธีการ เพ่ือพฒันาการเรียนการสอน  

เชน่  เกม  สถานการณ์จําลอง  ทศันศกึษา  การทําโครงงาน  บทบาทสมมต ิ ฯลฯ  

 13.4.3.3 แหลง่การเรียนรู้ สิ่งแวดล้อม สถานท่ีสําคญัในการศกึษา เชน่ อินเทอร์เนต 

ห้องสมดุ ศนูย์การเรี ยนรู้ โรงงาน สถานท่ีทางประวตัศิาสตร์ วดั พิพิธภณัฑ์ สถานประกอบการ  

สํานกังาน  ชมุชน  ฯลฯ  

 13.4.3.4  วสัด ุ อปุกรณ์  เคร่ืองมือ  ฯลฯ  

13.4.4   ส่ือประสม  (Multimedia)  

 นกัเทคโนโลยีการศกึษา แบง่ส่ือประสมออกเป็น  2  ความหมาย คือ  

ส่ือประสมในความหมายท่ีหนึง่  (Multimedia)  เป็นส่ือประสมท่ีใช้โดยการนําส่ือ

หลายประเภทมาใช้ร่วมกนัในการเรียนการสอน  เชน่  นําวีดทิศัน์มาใช้ประกอบการบรรยายของผู้ เรียน  

โดยมีส่ือสิ่งพิมพ์ประกอบด้วย  หรือการใช้ชดุการเรียนหรือชดุการสอน  การใช้ส่ือประสมนีผู้้ เรียนและ

สือ่จะไมมี่ปฏิสมัพนัธ์โต้ ตอบกนั และจะมีลกัษณะเป็น “ส่ือหลายแบบ ” ตามศพัท์บญัญตัขิอง
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ราชบณัฑิตยสถาน ส่ือประสมในความหมายท่ีสอง (Multimedia) เป็นส่ือประสมท่ีใช้คอมพิวเตอร์เป็น

ฐานในการเสนอสารสนเทศหรือการผลิตเพ่ือเสนอข้อมลูประเภทตา่งๆ เชน่ ภาพนิ่ง ภาพเคล่ือนไหว  

ตวัอกัษร  และเสียงในลกัษณะของส่ือหลายมติ ิ โดยท่ีผู้ใช้มีการโต้ตอบกบัส่ือโดยตรง การใช้คอมพวิเตอร์

ในส่ือประสมนีใ้ช้ได้ใน 2 ลกัษณะ คือ  

-   การใช้คอมพิวเตอร์เป็นฐานในการเสนอสารสนเทศ โดยการควบคมุอปุกรณ์

ร่วมตา่งๆ  ในการทํางาน  ได้แก่  การเสนอในรูปแบบของแผน่วีดทิศัน์เชิงโต้ตอบ  (Interactive  Video)   

การใช้ในลกัษณะนี ้ คอมพวิเตอร์จะเป็นตวักลางในการควบคมุการทํางานของเคร่ืองเลน่วีดทิศัน์  และ

เคร่ืองเลน่ซีดี  –  รอม  ให้เสนอภาพนิ่งและภาพเคล่ือนไหวตามเนือ้หาบทเรียนท่ีเป็นตวัอกัษรท่ีปรากฎ

อยูบ่นหน้าจอคอมพิวเตอร์  รวมถึงควบคมุเคร่ืองพิมพ์ในการพิมพ์ข้อมลูตา่งๆ  ของบทเรียนและผลการ

เรียนของผู้ เรียนและคนด้วย  

-   การใช้คอมพิวเตอร์เป็นฐานในการผลิตแฟ้มส่ือประสม  โดยการใช้โปรแกรม

สําเร็จรูปตา่งๆ  เชน่  Toolbook  และ  Authorware  โปรแกรมสําเร็จรูปเหลา่นีจ้ะชว่ยในการผลิตแฟ้ม 

บทเรียน  /  ฝึกอบรม  หรือการเสนองา นในลกัษณะของส่ือหลายมิต ิ โดยในแตล่ะแฟ้มจะมีเนือ้หาใน

ลกัษณะของตวัอกัษร  ภาพกราฟิก  ภาพกราฟิกเคล่ือนไหว ภาพเคล่ือนไหวแบบวีดทิศัน์ และเสียง  

รวมอยูใ่นแฟ้มเดียวกนั  ผู้ใช้เพียงแตเ่ปิดแฟ้มเพ่ือเรียนหรือเสนองานตามโปรแกรมสําเร็จรูปท่ีได้จดัทํา

ไว้ก็จะได้เนือ้หาลกัษณะตา่ง ๆ อยา่งครบถ้วน  

การนําเสนอข้อมลูของส่ือประสมนี ้ จะเป็นไปในลกัษณะส่ือหลายมิตท่ีิชว่ยให้ผู้ใช้สามารถดู

ข้อมลูบนจอภาพได้หลายลกัษณะ  คือ  ทัง้ตวัอกัษร  ภาพ และเสียง  และถ้าต้องการจะทราบข้อมลู

มากกวา่นัน้ ผู้ ใช้ก็เพียงแตค่ลกิท่ีคําหรือสญัลกัษณ์รูปท่ีทําเป็นปุ่ มในการเช่ือมโยง  ก็จะมีภาพ  เสียง 

หรือข้อความ อธิบายปรากฏขึน้มา  

 

งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 พิมพ์จิต สถิตวิทยานนัท์ (2546) ได้ศกึษาเร่ือง การออกแบบหนงัสือนิทานเพ่ือสง่เสริมจินตภาพ

สําหรับเดก็พกิารทางสายตา ได้เล็งเห็นวา่ หนงัสือนิทานจดัเป็นหนงัสือท่ีชว่ยสง่เสริมทางด้านพฒันาการ

และการเรียนรู้ให้กบัเดก็ๆ ด้วยเหตนีุห้นงัสือนิทานสําหรับเดก็จงึได้รับการสง่เสริมจากหนว่ยงานของ

รัฐบาลและเอกชน อีกทัง้ทางโรงเรียนสว่นใหญ่ก็สง่เสริมให้เดก็ได้ใช้หนงัสือนิทานในการฝึกการอา่น 

โดยการมีมมุหนงัสือนิทานอยูใ่นห้องสมดุ  เชน่เดียวกนักบั ห้องสมดุในโรงเรียนสอนคนตาบอด ท่ีเดก็ๆ

ท่ีพิการทางสายตาก็ชอบท่ีจะเข้าไปอา่นหนงัสือนิทานในห้องสมดุเหมือนกนักบัเดก็สายตาปกต ิแตเ่ป็น

ท่ีนา่แปลกใจวา่หนงัสือนิทานท่ีเดก็พิการทางสายตาได้อา่นนัน้ ถึงแม้จะเป็นเลม่ท่ีมีเร่ืองราวเดียวกนั

กบัของเดก็สายตาปกต ิแตบ่ทบาทของความเป็นหนงัสือนิทานท่ีจะชว่ยในการเสริมสร้างพฒันาการใน
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ด้านตา่งๆยงัไมเ่อือ้ประโยชน์กบัเดก็กลุม่นีเ้หมือนกบัประโยชน์ท่ีเกิดขึน้กบัเดก็สายตาปกต ิ เพราะ

หนงัสือนิทานท่ีเดก็ได้อา่นไมไ่ด้ถกูจดัพิมพ์ขึน้เพ่ือเดก็พิการทางสายตา  โดยเฉพาะอยา่งย่ิงในเดก็

พกิารท่ีตาบอดส นิท  มีแตก่ารนําหนงัสือนิทานของเดก็สายตาปกตมิาแปลงเป็นอกัษรเบรลล์  แล้ว

แทรกกระดาษท่ีพิมพ์เป็นอกัษรเบรลล์เข้าไปในหนงัสือ  ซึง่ผลท่ีได้คือ  หนงัสือนิทานท่ีเดก็ตาบอดได้

สมัผสันัน้ก็ยงัคงคา่เป็นเพียงหนงัสือเรียนท่ีมีแตอ่กัษรเบรล์ล  อีกเลม่หนึง่ จงึได้ทําการวิจยัใ นเร่ือง

เก่ียวกบัการออกแบบหนงัสือนิทาน เพ่ือเป็นประโยชน์โดยตรงตอ่เดก็พิการทางสายตา ซึง่มีวตัถปุระสงค์

ของการศกึษา  เพ่ือศกึษาวิเคราะห์หารูปแบบของหนงัสือแล ะรูปแบบของภาพประกอบ  และออกแบบ

หนังสือนิทานเพ่ือสง่เสริมจินตภาพสําหรับเดก็พิการทางสายตา และได้ตัง้สมมตุฐิา นของการศกึษา 

โดยคาดหวงัวา่การออกแบบหนงัสือนิทานให้กบัเดก็พกิารทางสายตาโดยเฉพาะ จะชว่ยสง่เสริม

ทางด้านจินตภาพ และทําให้เดก็พิการทางสายตาเข้าใจในตวัละครและเนือ้หาในนิทานได้ชดัเจนขึน้

กวา่หนงัสือนิทานท่ีเป็นอกัษรเบรลล์เพียงอยา่งเดียว  ซึง่การท่ีจะให้งานวิจยับรรลุ เป้าหมาย  จากผล

การเปรียบเทียบระหวา่งการทดสอบก่อนการออกแบบ  โดยให้เดก็พกิารทางสายตาอา่นหนงัสือนทิาน

เร่ืองตุ๊กแกเบิม้  ท่ีเป็นเพียงอกัษรเบรลล์และยงัไมผ่า่นการออกแบบเพ่ือเป็นหนงัสือนิทานเพ่ือสง่เสริม

จนิตภาพสําหรับเดก็พกิารทางสายตา กบัการทดสอบหลงัการออกแบบซึง่เป็นหนงัสือนิทานท่ีออกแบบ

เพ่ือสง่เสริมจนิตภาพสําหรับเดก็พกิารทางสายตา ผลจากการทดสอบสามารถสรุปได้วา่ ผลงานออกแบบ

ให้ประสิทธิผลตรงตามสมมตุฐิานท่ีตัง้ไว้ คือการออกแบบหนงัสือนิทานให้กบัเดก็พิการทางสายตา

โดยเฉพาะจะชว่ยสง่เสริมทางด้านจนิตภาพ และทําให้เดก็พกิารทางสาย ตาเข้าใจในตวัละคร รวมทัง้

เนือ้หาในนิทานได้ชดัเจนขึน้กวา่หนงัสือนิทานท่ีเป็นอกัษรเบรลล์เพียงอยา่งเดียว 

ศริิวรรณ ฉตัรหิรัญมงคล (2551) ได้ศกึษาเร่ือง การสร้างส่ือหนงัสือเสียง เร่ืองนกในประเทศ

ไทย สําหรับนกัเรียนพกิารทางสายตา ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 4 โรงเรียนสอนคนต าบอดกรุงเทพ ได้

เล็งเห็นหนงัสือจดัเป็นส่ือท่ีชว่ยสง่เสริมทางด้านพฒันาการ  และการเรียนรู้ให้กบัเดก็ๆ ไมว่า่จะเป็นเดก็

ปกต ิหรือเดก็พกิารทางสายตา แตท่วา่เดก็พกิารทางสายตา มีโอกาสท่ีด้อยกวา่เดก็ปกตใินด้านการ

มองเหน็ ทําให้การอา่น และการทําความเข้าใจช้ากวา่เดก็ปกตทิั่ วไป  ด้วยเหตนีุทํ้าให้ผู้ วิจยัมีความ

สนใจท่ีจะทําการวิจยัในเร่ืองเก่ียวกบัการสร้างส่ือหนงัสือ ท่ีทําให้หนงัสือมีเสียง เพ่ือเดก็พิการทาง

สายตา ได้นําไปเป็นความรู้ใหม่ๆ  ในหวัข้อการวิจยัเร่ือง “การสร้างส่ือหนงัสือเสียง เร่ืองนกในประเทศ

ไทย สําหรับนกัเรียนพกิารทางสายตา ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 4 โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ” เพ่ือเป็น

ประโยชน์โดยตรงตอ่เดก็พกิารทางสายตา  เป็นเชิงทดลอง (Experimental  Design) ซึง่ผลการวิจยัได้

เป็นไปตามสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ คือ การสร้างส่ือหนงัสือเสียง เร่ืองนกในประเทศไทย  สําหรับนกัเรียน

พกิารทางสายตา ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี  4 โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ  ผู้ วิจยัใช้วิธีการออกแบบ   

และสร้างส่ือหนงัสือสําหรับนกัเรียนพกิารทางสายตา  ตามแนวคดิเก่ียวกบัส่ือหนงัสือเสียงและภาพนนู  
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ของศนูย์ส่ือการศกึษาเพ่ือคนพกิาร ศนูย์เทคโนโลยีทางการศกึษา กระทรวงศกึษาธิการ ท่ีมีแนวทาง ใน

การสร้างส่ือหลายรูปแบบ  สว่นการจําแนกชนิดของนกให้มีลกัษณะรูปร่างพิเศษเดน่ชดั  ท่ีกลา่วไว้

เก่ียวกบัขนาดและรูปร่างของนกในการจําแนกนกทัง้  50 ชนิด การผลิตภาพนนูรูปนกในประเทศไทย  ท่ี

ผู้ วิจยัได้นํามาใช้ สอดคล้องกบัหลกัการออกแบบภาพนนู  ทําให้ภาพนนูรูปนกในประเทศไทยท่ีอ อกมา

เป็นภาพนนูท่ีมีความสมบรูณ์  ชดัเจน  และทําให้นกัเรียนพกิารทางสายตามีความสนใจการเรียนรู้ใน

หนงัสือเสียง  เร่ืองนกในประเทศไทยเพิ่มมากขึน้ 

รัชนาท  ศรีละมนตรี  (2542) ได้ศกึษาเร่ือง การผลติหนงัสืออา่นประกอบสําหรับคนตาบอด

เร่ืองรูปเรขาคณิต  โดยมีวตัถปุระสงค์  เพ่ื อพฒันาหนงัสืออา่นประกอบสําหรับคนตาบอดเร่ือง

รูปเรขาคณิต และเพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนของนกัเรียนตาบอด

ท่ีเรียนด้วยหนงัสืออา่นประกอบสําหรับตนตาบอด   เร่ืองรูปเรขาคณิต  ชดุรูปเรขานา่รู้  กลุม่ตวัอยา่งท่ี

ใช้ในการศกึษา ได้แก่ นกัเรียนตาบอด ระดบัชัน้เตรียมความพร้อม  อายรุะหวา่ง  7-10  ปี  จํานวน  36  

คนซึง่ศกึษาอยูท่ี่โรงเรียนการศกึษาพิเศษคนตาบอดขอนแก่น ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา  2541 ซึง่ได้มา

โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive  Sampling) ใช้เวลาในการทดลองจํานวน 4 สปัดาห์ๆ  ละ 3 คาบๆ 

ละ 20 นาที เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศกึษาค้นคว้า คือ หนงัสืออา่นประกอบสําหรับคนตาบอด  เร่ืองรูปเลขา

คณิต  ชดุรูปเรขานา่รู้ และแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสร้างขึน้  สถิตท่ีิใช้ใน การวิเคราะห์

ข้อมลู ได้แก่ คา่ร้อยละ คา่เฉล่ีย  สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน และคา่ T-test (Dependent  Sample) ผล

การศกึษาพบวา่ 1) หนงัสืออา่นประกอบสําหรับคนตาบอดเร่ืองรูปเลขาคณิต  ชดุรูปเรขานา่รู้ ระดบัชัน้

เตรียมความพร้อม  มีประสทิธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 86.35  / 86.27 และ 2) นกัเรียนท่ีเรียนด้วย

หนงัสืออา่นประกอบสําหรับคนตาบอด  เร่ือง รูปเรขาคณิตชดุรูปเรขาน่ ารู้ มีคะแนนเฉล่ียหลงัเรียน      

สงูกวา่คะแนนเฉล่ียก่อนเรียนอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 

วิทิต ทรัพย์สาคร (2539) ได้ศกึษาเร่ือง การศกึษาปัญหาและการแก้ไขปัญหาเก่ียวกบัการผลติ  

และการใช้ส่ือการเรียนการสอนในโรงเรียนสอนคนตาบอด  พบวา่มีวตัถปุระสงค์เพ่ือ 1)  ศกึษาปัญหา

เก่ียวกบัการผลิต และการใช้ส่ือการเรียนการสอนในโรงเรียนสอนคนตาบอด  2) เปรียบเทียบปัญหา

เก่ียวกบัการผลิต การใช้ส่ือการเรียนการสอนในโรงเรียนสอนคนตาบอดในกรุงเทพมหานคร  และ

ตา่งจงัหวดั 3) ศกึษาสาเหตขุองปัญหาและ 4) หาแนวทางในการแก้ไขปัญหา โดยมีอาจารย์ท่ีปฏิบตักิาร

สอนในโรงเรียนสอนคนตาบอด  จํานวน  98 คน ผู้บริหารโรงเรียนสอนคนตาบอด  จํานวน 8 คน และ

ผู้ เช่ียวชาญด้านการเรียนการสอน จํานวน 10 คน แสดงความคดิเห็นในแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมลู

โดยใช้คา่ร้อยละ คา่เฉล่ีย  สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคา่ความแตกตา่งระหวา่งก ลุม่  

ผลการวิจยัพบวา่  1) ปัญหาเก่ียวกบัการผลติส่ือการเรียนการสอนของอาจารย์  มีคา่เทา่กบั  4.17 อยู่

ในเกณฑ์ระดบัมาก คือ 1.1 ไมมี่ความชํานาญในการผลิตแผนท่ี แผนภาพนนู 1.2  ไมมี่เวลาพอในการผลติ 
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แผนท่ี แผนภาพนนู และ 1.3 ไมส่ามารถแยกผลิตแผนท่ี  แผนภาพนนูเป็นชดุยอ่ ยๆ  ตามวตัถปุระสงค์

ของเนือ้หา  และปัญหาเก่ียวกบัการใช้ส่ือการเรียนการสอน  มีคา่เทา่กบั 4.23 พบปัญหาในระดบัมาก   

คือ โรงเรียนขาดการสนบัสนนุด้านการฝึกอบรมเทคนิค   วิธีการใหม่ ๆ ในการใช้ส่ือการเรียนการสอน    

2) โรงเรียนสอนคนตาบอดในกรุงเทพฯ   และตา่งจงัหวดัมีปัญหาเ ก่ียวกบัการผลติ และการใช้ส่ือการ

เรียนการสอนแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05  3) สาเหตขุองปัญหาเก่ียวกบัการผลติ   

และการใช้ส่ือการเรียนการสอน สรุปโดยรวมดงันี ้ 3.1 อาจารย์ขาดความรู้เก่ียว   ความเช่ียวชาญ   และ

ประสบการณ์ในการผลิต  และการใช้ส่ือการเรี ยนการสอนสําหรับนกัเรียนตาบอด  3.2  เคร่ืองมือ วสัด ุ  

และอปุกรณ์ท่ีใช้ผลิตส่ือการเรียนการสอนมีสภาพเก่า   ล้าสมยั และชํารุด ไมเ่หมาะสมกบัการนํามาใช้

ผลิตส่ือการเรียนการสอน 3.3 โรงเรียนสอนคนตาบอดขาดหนว่ยบริการด้านส่ือการเรียนการสอน 3.4  

โรงเรียนขาดการประชาสมัพนัธ์  และการประสานงานท่ีดีกบัหนว่ยงานภายนอก  4) แนวทางในการ

แก้ไขปัญหา  สรุปโดยรวมดงันี  ้ 4.1 ด้านการฝึกอบรม ควรจดัฝึกอบรมหวัข้อความรู้ในการผลติส่ือการ

เรียนการสอนเฉพาะ  เชน่  หนงัสือเบรลล์  แผนท่ี  แผนภาพนนู  เป็นต้น  และควรเป็นหลกัสตูรในระยะสัน้  

4.2 ด้านเคร่ืองมือ วสัดอุปุกรณ์ในการผลิตส่ือการเรียนการสอน โรงเรียนควรจดัซือ้หรือจดัหาเคร่ืองมือ 

วสัด ุอปุกรณ์เพิม่เตมิให้พอเพียงกบัความต้องการของอาจารย์  4.3 ด้านการจดัหนว่ยผลติ   และบริการ

ส่ือการเรียนการสอน โรงเรียนควรจดัตัง้หนว่ยผลิต   และให้บริการส่ือการเรียนการสอนขึ ้ นในโรงเรียน   

เพ่ือลดภาระในการผลิตส่ือของอาจารย์  4.4  ด้านการประชาสมัพนัธ์ โรงเรียนควรเร่งรัดเผยแพร่ข้ อมลู

ขา่วสารในด้านตา่งๆ  ของโรงเรียนให้แก่หนว่ยงานภายนอกรับทราบ เพ่ือให้ความชว่ยเหลือแก่โรงเรียน

อยา่งถกูต้อง 

ศศโสฬส  จิตรวานิชกลุ (2542)  ได้ศกึษาเร่ือง  พฤตกิรรม  ความสนใจและความต้องการใน

การเปิดรับส่ือของผู้พิการทางสายตาในเขตกรุงเทพมหานคร  มีวตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาพฤตกิรรม   

ความสนใจ และความต้องการในการเปิดรับส่ือมวลชนและส่ือเฉพาะกิจของผู้พกิารทางสายตา   

รวมถึงปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่พฤตกิรรมการเปิดรับส่ือแตล่ะประเภท  โดยใช้ระเบียบวิธีวิจยัเชงิคณุภาพ   

พบวา่  ส่ือท่ีผู้พกิารทางสายตามีพฤตกิรรมเปิดรับซึง่มีคา่เทา่กบั  4.33  อยูใ่นเกณฑ์ระดบัสงู  ได้แก่   

ส่ือมวลชน ประเภทวิทย ุโทรทศัน์ และเทปทัว่ไป สว่นส่ือเฉพาะกิจ ประเภท  หนงัสือเทป และนิตยสาร  

มีการเปิดรับคา่เฉล่ียอยูท่ี่ 3.34 ในเกณฑ์ระดบัปานกลาง  สว่นในด้านเนือ้หา ผู้พกิารทางสายตามี

ความสนใจเปิดรับส่ือมวลชนท่ีมีเนือ้หาประเภทขา่วสาร มีคา่เฉล่ียเทา่กบั   4.67  อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ   

และมีความสนใจเปิดรับส่ือเฉพาะกิจท่ีมีเนือ้หาประเภทบนัเทิงและความรู้ มีคา่เฉล่ียเทา่กบั   4.77    

ซึง่อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุเชน่กนั   ความต้องการในการเปิดรับส่ือมวลชนของผู้พกิารทางสายตา คือ   

ต้องการให้ส่ือมวลชนผลติสารหรือบริการโดยคํานงึถึงผู้พกิารทางสายตาด้วย   ต้องการข้อมลู   ขา่วสาร  

ความรู้แก่ผู้พิการทางสายตาให้มากขึน้เพ่ือนําไปเป็นประโยชน์ในการดําเนินชีวิต  ต้องการให้เสนอ
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เร่ืองราวเก่ียวกบัผู้พกิารทางสายตาเพิม่ขึน้เพ่ือสร้างความเข้าใจท่ีถกูต้อง ต้องการให้มีการพฒันา

เทคโนโลยีส่ือมวลชนทกุประเภท  ความต้องการในการเปิดรับส่ือเฉพาะกิจของผู้พกิารทางสายตา   คือ  

ต้องการให้มีการปรับปรุงเนือ้หาให้กว้างขึน้  และสอดคล้องกบัความต้องการของผู้ รับ ต้องการให้มีการ

ประชาสมัพนัธ์ให้มากขึน้  เพ่ือให้ผู้พกิารทางสายตาได้ทราบและมาใช้บริการ ต้องการให้มีการปรับปรุง

คณุภาพของส่ือ  และต้องการให้มีการผลิตส่ือเพิ่มขึน้ 

 



บทที่ 3 

วธีิดาํเนินการวจิัย 

 

 ในการศกึษาครัง้นี ้ ผู้ วิจยัดําเนินวิจยัโดยการรวบรวมข้อมลูทัง้ทางทตุยิภมูิและปฐมภมูิ ใช้วิธี

วิเคราะห์ข้อมลูและผลการวิจยัโดยการประมวลหาบทสรุปจากข้อมลูท่ีมีเหตผุลสามารถเช่ือถือได้  เพ่ือ

ใช้เป็นแนวทางในการออกแบบ ส่ือการเรียนรู้พยญัช นะไทยสําหรับเดก็ พกิารทางสายตา อาย ุ5 - 7  ปี  

เพ่ือสง่เสริมความสมัพนัธ์ในครอบครัว  ผู้ วิจยัได้ดําเนินการตามขัน้ตอนดงันี ้

1.  การกําหนดประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง  

2.  การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั  

3.  การเก็บรวมรวมข้อมลู   

4.  การจดักระทําและการวิเคราะห์ข้อมูล  

 

การกาํหนดกลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรท่ีใช้ในการวจัิย 

การวิจยัครัง้นีป้ระชากรท่ีศกึษา  คือ  แบบร่างส่ือการเรียนรู้ท่ีมีอยูใ่นโรงเรียนสอนคนตา

บอดกรุงเทพมหานคร ในระดบัชัน้อนบุาล 

 

 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวจัิย 

  กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยั  คือ  ส่ือการเรียนรู้พยญัชนะไทย   โรงเรียนสอนคนตา

บอดกรุงเทพมหานคร  ระดบัชัน้อนบุาล   

  

การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  

 ในการศกึษาครัง้นี ้ผู้ วิจยัได้สร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลูเพ่ือประกอบ

การศกึษา วิจยั โดยมีขัน้ตอนการสร้างเคร่ืองมือดงันี ้

 1. การสงัเกตการณ์ (Observation) ผู้ วิจยัใช้การสงัเกตแบบมีสว่นร่วม (Participant Observation)  

มีวตัถปุระสงค์เพ่ือสงัเกตวิธีการเรียนรู้พยญัชนะไทยของเดก็พกิารทางสาย  

 2. การสมัภาษณ์  (Interview) ผู้ วิจยัดําเนนิการสร้างแบบสมัภาษณ์ ผู้ เช่ียวชาญด้านการ

ออกแบบของเลน่  และผู้ เช่ียวชาญผลิตส่ือในโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพฯ  เพ่ือใช้ในการวิจยัเร่ือง

การออกแบบ ส่ือการเรียนรู้พยญัชนะไทยสําหรับเดก็ พกิารทางสายตา อาย ุ 5 - 7 ปี เพ่ือสง่เสริม

ความสมัพนัธ์ในครอบครัว  ในประเดน็ตามความมุง่หมายของการวิจยั  แบง่เป็น  2  ประเดน็  ดงันี ้ 
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  ประเดน็ท่ี  1  การเรียนพยญัะชนะไทย  

  ประเดน็ท่ี  2  รูปแบบส่ือการเรียนรู้  

3.  แบบสอบถาม  (Questionnaire)  

  ผู้ วิจยัดําเนนิการสร้างแบบสอบถาม  จํานวน  2  ชดุ  คือ  แบบสอบถามความต้องการส่ือ

การเรียนรู้ของเดก็พกิารทางสายตา ซึง่เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัความคดิเห็นท่ี มีตอ่รูปแบบ ส่ือการ

เรียนรู้ ท่ีมีในโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพฯ  จากนัน้นําผลสรุปท่ีได้จากการสํารวจมาออกแบบส่ือ

การเรียนรู้  แล้วทําการคดัเลือกเพ่ือนํามาสร้างแบบสอบถามความคดิเห็นตอ่รูปแบบการออกแบบส่ือ

การรู้พยญัชะไทย  

 3.1  แบบสอบถามความต้องการด้านรูปแบบ ส่ือการเรียนรู้พยญัชนะไทยสําหรับเดก็

พกิารทางสายตา  อาย ุ 5  -  7  ปี  เพ่ือสง่เสริมความสมัพนัธ์ในครอบครัว  แบง่ออกเป็น  3  ตอน ดงันี ้

  ตอนท่ี  1 สอบถามข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลกัษณะเป็นแบบ

สํารวจรายการ (Check List)  

  ตอนท่ี  2 สอบถามความคดิเหน็ด้านรูปแบบ ส่ือการเรียนรู้ สําหรับเดก็พกิารทาง

สายตา  เป็นแบบสอบถามแบบมาตราสว่นประมาณคา่   (Rating Scale)  โดยมีเกณฑ์  5  ระดบั  ของ

ลเิคอร์ท  (Likert Scale)  ดงันี ้

  5  หมายถึง  ระดบัความพงึพอใจมากท่ีสดุ 

  4  หมายถึง  ระดบัความพงึพอใจมาก 

  3  หมายถึง  ระดบัความพงึพอใจปานกลาง 

  2  หมายถึง  ระดบัความพงึพอใจน้อย 

  1  หมายถึง  ระดบัความพงึพอน้อยท่ีสดุ   

  ตอนท่ี 3 แบบสอบถามท่ีมีข้อคําถามปลายเปิด (Open Ended Form) เพ่ือให้

ผู้ตอบแบบสอบถาม แสดงความคดิเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ นอกเหนือจากท่ีได้กําหนดไว้ในตอนท่ี 2 

และตอนท่ี 3  

  3.2 แบบสอ บถามความพงึพอใจ ในการใช้ส่ือ การเรียนรู้พยญัชนะไทยสําหรับเดก็

พกิารทางสายตา สอบถามข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลกัษณะเป็นแบบสํารวจรายการ  

(Check List) 

 4.   แบบประเมิน (Assessment)  

  เป็นแบบประเมินต้น แบบส่ือการเรียนรู้พยญัชนะไทยสําหรับเดก็ พกิารทางสายตา  

อาย ุ 5  -  7  ปี  แบง่ออกเป็น 2 ตอนดงันี ้
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  ตอนท่ี  1  การประเมินต้นแบบ ส่ือการเรียนรู้พยญัชนะไทยสําหรับเดก็ พกิารทาง

สายตา  อาย ุ 5  -  7  ปี  เป็นแบบประเมิน ท่ีมีข้อคําถามปลายเปิด  (Open Ended Form) 

  ตอนท่ี   2  ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  ท่ีเก่ียวข้องกบัต้นแบบ ส่ือการเรียนรู้พยญัชนะไทย

สําหรับเดก็พกิารทางสายตา อาย ุ5 - 7 ปี  ซึง่เป็นแบบประเมิน ท่ีมีข้อคําถามปลายเปิด  (Open Ended 

Form) 

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

การวิจยัในครัง้นี ้ผู้ วิจยัได้ทําการสํารวจและเก็บรวบรวมข้อมลูในการศกึษา ดงันี ้

1.   ศกึษารวบรวมข้อมลูจากเอกสารวิชาการ   บทความงานวิจยั  ท่ีมีความเก่ียวข้องกบั

เดก็พกิารทางสายตาและงานออกแบบ  เชน่  ลกัษณะของเดก็พกิารทางสายตา  การศกึษาทกัษะใน

ด้านภาษา   รวมถึงพฒันาการทางด้านรับรู้  เรียนรู้  ของเดก็พกิารทางสายตา   รวมถึงศกึษาข้อมลู

เก่ียวกบัการออกแบบส่ือการเรียนพยญัชนะไทยสําหรับเดก็สายตา 

2.   การเก็บรวบรวมข้อมลูภาคสนาม  เป็นการรวบรวมข้อมลูจากการลงพืน้ท่ี   คือ  การ

สมัภาษณ์  การสงัเกต   การศกึษารูปแบบส่ือการเรียนรู้พยญัชนะไทย  ด้วย แบบสมัภาษณ์ 

แบบสอบถามและแบบประเมนิ  โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 2.1 การสงัเกต   (Observation)  เป็นการสงัเกตการณ์การเรียนรู้พยญัช นะไทยของ

เดก็พกิารทางสายตา 

 2.2 การสมัภาษณ์  (Interview)  เป็นการสมัภาษณ์บคุคลท่ีเก่ียวข้องด้านการ

ออกแบบและการผลิตส่ือการเรียนรู้ในโรงเรียนสอนคนตาบอด 

 2.3 การศกึษารูปแบบและการผลิตส่ือการเรียนรู้พยญัชนะไทยสําหรับเดก็พกิารทาง

สายตา 

 2.4  การเก็บข้อมลูจากสอบถามจํานวน  2  ชดุ  ดงันี ้

  2.4.1 แบบสอบถามความต้องการ ความต้องการส่ือ การเรียนรู้พยญัชนะไทย

สําหรับเดก็พกิารทางสายตา   

 2.4.2 แบบสอบถามความพงึพอใจ ของผู้ปกครอง แสดงความคดิเห็นตอ่

รูปแบบส่ือการเรียนรู้พยญัชนะไทยสําหรั บเดก็พกิารทางสายตา อาย ุ5 - 7 ปี ท่ีสง่เสริมความสมัพนัธ์

ในครอบครัว   

 2.5 การเก็บข้อมลูจากแบบประเมนิการออกแบบ ต้นแบบส่ือ การเรียนรู้พยญัชนะ

ไทยสําหรับเดก็ พกิารทางสายตา อาย ุ5 - 7 ปี โดยผู้ เช่ียวชาญด้านการออกแบบ ส่ือการเรียนต้นแบบ

ส่ือการเรียนรู้พยญัชนะไทยสําหรับเดก็พกิารทางสายตา  แล้วนําข้อมลูมาใช้วิเคราะห์เพ่ือผลิตต้นแบบ 



93 

การจัดกระทาํและการวิเคราะห์ข้อมูล  

 ผู้ วิจยัได้นําข้อมลูท่ีได้จากการเก็บรวบรวมข้อมลูภาคเอกสารและข้อมลูภาคสนามมาจดั

กระทําและวิเคราะห์ข้อมลูตามลําดบัขัน้ตอน  แบง่ออกเป็น  9  ขัน้ตอน 

 1.  ศกึษาและวิเคราะ ห์ข้อมลูจากเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการออกแบบ ส่ือการ

เรียนรู้พยญัชนะไทยสําหรับเดก็พกิารทางสายตา  อาย ุ 5  -  7  ปี  ท่ีสง่เสริมความสมัพนัธ์ในครอบครัว      

 2. การสร้างแบบสอบถามความคดิเหน็และความต้องการของ เดก็พกิารทางสายตา ส่ือการ

เรียนรู้พยญัชนะไทยสําหรับเดก็พกิารทางสายตา   

 3.  ศกึษาวิธีการ  ข้อมลูจากเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องเพ่ือเป็นแนวทางในการสร้าง

แบบสอบถามความคดิเห็นและความต้องการของผู้ใช้งาน 

               4.   กระบวนการออกแบบ ส่ือการเรียนรู้พยญัชนะไทยสําหรับเดก็ พกิารทางสายตา อาย ุ5 -  

7  ปี  ท่ีสง่เสริมความสมัพนัธ์ในครอบครัว   โดยออกแบบ ร่างส่ือการเรียนรู้พยญัชนะไทยสําหรับเดก็

พกิารทางสายตา  อาย ุ 5  -  7  ปี  ท่ีสง่เสริมความสมัพนัธ์ในครอบครัว   จํานวน  20 รูปแบบ  โดย

คํานงึจาก  2  หลกัเกณฑ์  ดงันี ้

  4.1  หลกัเกณฑ์ทางด้านการออกแบบ  (Design Aspect)  ประกอบด้วย 

  -   ด้านความงาม  (Aesthetic Function) 

  -   ด้านประโยชน์ใช้สอยกายภาพ  (Practical Function) 

  -   ด้านวสัด ุ (Material)  ท่ีใช้ในการผลิต 

  -   กรรมวิธีการผลิต  (Process) 

 5. กระบวนการคดัเลือก  แบบร่างของ ส่ือการเรียนรู้พยญัชนะไทยสําหรับเดก็ พกิารทาง

สายตา  อาย ุ 5  -  7  ปี  ท่ีสง่เสริมความสมัพนัธ์ในครอบครัว   จํานวน  20  รูปแบบ   โดยเลือกแบบ

เจาะจง  จากผู้ เช่ียวชาญทางด้านออกแบบส่ือการเรียนรู้สําหรับเดก็พกิารทางสายตา ได้ต้นแบบส่ือการ

เรียนรู้พยญัชนะไทยสําหรับเดก็ พกิารทางสายตา โดยคํานงึถึงหลกัเกณฑ์ ท่ีกําหนดไว้ คือ หลั กเกณฑ์

ทางด้านการออกแบบ ซึง่ประกอบด้วย ด้านความงาม  ด้านประโยชน์ใช้สอยกายภาพ ด้านวสัด ุท่ีใช้ใน

การผลิต กรรมวิธีการผลิต   

 โดยมีผู้ เช่ียวชาญดงันี ้

    1.  นางชมุพร  สาริยนต์  (ผู้ เช่ียวชาญด้านการผลติส่ือสําหรับเดก็พกิาร) 

  2.  นางวรนชุ  จนัทร์คุ้ม  (ผู้ เช่ียวชาญด้านการผลติส่ือสําหรับเดก็พกิาร) 

  3.  นายชลธิศ  หงส์พิทกัษ์พงศ์  (ผู้ เช่ียวชาญด้านการออกแบบของเลน่) 
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  6. นําแบบร่างท่ีได้ผา่นการคดัเลือกแบบร่างโดยผู้ เช่ียวชาญ จํานวน 5 รูปแบบมาให้

ผู้ปกครองของเดก็พกิารทางสายตาเลือกตามความต้องการจากแบบสอบถาม ให้เหลือ 3 รูปแบบ  เพ่ือ

นํามาผลิตต้นแบบ ส่ือการเรียนรู้พยญัชนะไทยสําหรับเดก็ พกิารทางสายตา อาย ุ 5 - 7  ปี ท่ีสง่เสริม

ความสมัพนัธ์ในครอบครัว 

  7. ผลติแบบร่างท่ีผา่นการเลือกนํามาเข้าสูก่ระบวนการผลติต้นแบบส่ือการเรียนรู้พยญัชนะ

ไทย จํานวน 3 รูปแบบ เพ่ือนํามาให้เดก็พกิารทางสายตาได้ทดลอง และทดสอบการใช้งาน เพ่ือการวดั

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรู้  เร่ืองพยญัชนะไทย 

  8. ประเมินผลโดยผู้ เช่ียวชาญ   สรุปวิเคราะห์การประเมนิการวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  

ให้ได้ต้นแบบท่ีมีคณุภาพและประสิทธิภาพใน การเรียนรู้พยญัชนะไทยสําหรับเดก็ พกิารทางสายตา  

อาย ุ 5  -  7  ปี  ท่ีสง่เสริมความสมัพนัธ์ในครอบครัว  จํานวน  1  รูปแบบ 

  9. ผลิตชิน้งานจริงท่ีได้คณุภาพและเสร็จสมบรูณ์      

 

 

 

 

 



บทที่ 4 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

 

 การวิจยัครัง้นีมี้วตัถปุระสงค์  เพ่ือศกึษาส่ือการเรียนรู้พยญัชนะไทยสําหรับเดก็ พกิารทาง

สายตา เพ่ือพฒันา ส่ือการเรียนรู้พยญัชนะไทยสําหรับเดก็ พกิารทางสายตา อาย ุ5 - 7 ปี เพ่ือสง่เสริม

ความสมัพนัธ์ในครอบครัว โดยผู้ วิจยัได้วิเคราะห์ข้อมลูตามขัน้ตอน  ดงันี ้

 

วิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมลู รูปแบบส่ือการเรียนรู้พยญัชนะไทยท่ีเหมาะสําหรับเดก็ พกิารทาง

สายตา  เพ่ือสง่เสริมความสมัพนัธ์ในครอบครัว  สรุปได้ดงันี ้

   1. ด้านความสมัพนัธ์ ในครอบครัว  สรุปได้วา่  การสร้ างปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งกนั จะมี

ลกัษณะดงันี ้ 1) การพึง่พาซึง่กนัและกนั 2) การร่วมมือและการแขง่ขนั 3) การขดัแย้งและการตอ่รอง  

ซึง่กิจกรรมท่ีสามารถ สง่เสริมความสมัพนัธ์ในครอบครัวสําหรับเดก็พกิารทางสายตา คือการเลน่เกม

โดยใช้ของเลน่ร่วมกนั และมีการสนทนากนั  ชว่ยสง่เ สริมพฒันาการด้านตา่งๆ ทําให้เดก็ได้แสดงออก

เพ่ือพฒันาด้านร่างกาย อารมณ์  สงัคม และสตปัิญญา รวมทัง้การพยายามปรับตวัให้เข้ากบัคน ใน

สงัคม ซึง่การเลน่เป็นกิจกรรมท่ีก่อให้เกิดความสนกุสนานเพลิดเพลิน ผอ่นคลายความตงึเครียด และ

เป็นการพกัผอ่นไปในตวั เป็นของเลน่ท่ีเปิดโอกาสให้เดก็พกิารทางสายตาได้ใช้ความสามารถอยา่งเตม็

ศกัยภาพ ชว่ยเสริมสร้างทกัษะในการใช้ประสาทสมัผสัท่ีเหลืออยูข่องเดก็พกิารทางสายตา อนัได้แก่ 

การได้ยิน การสมัผสั การดมกลิ่น และการลิม้รส รวมทัง้ชว่ยกระตุ้นการมองเห็นท่ีเหลืออยูข่องผู้ ท่ีมี

สายตาเลือนรางด้วย   

   2.  ด้านรูปแบบส่ือการเรียนรู้พยญัชนะไทยสําหรับเดก็พกิารทางสายตา สรุปได้วา่  เกมส์ 

เป็นกิจกรรมซึง่มีกตกิาบงัคบัอยู ่ ซึง่ใช้เป็นวิธีประเมินความสําเร็จในการเลน่เกม ส์ของผู้ เลน่ได้ อาจมี

กฎกตกิาไมแ่นน่อน และเป็นการแขง่ขนัหรือไมเ่ป็นการแขง่ขนัก็ได้  อาจจําแนกประเภ ทเกมตามเกณฑ์

ตา่งๆ ได้ดงันี ้วิธีท่ี 1 จําแนกตามจํานวนผู้ เลน่ 1) เกมท่ีเลน่ครัง้ละ 1 คน ผู้ เลน่เลน่คนเดียว  โดยปฏิบตัิ

ตามคําแนะนําในการเลน่ ถ้าผู้ เลน่สามารถเลน่ได้ตามคําแนะนําหรือกตกิาท่ีกําหนดไว้ แสดงวา่ประสบ

ความสําเร็จในการเลน่เกมนัน้ๆ เป็นการแขง่ขนักบัตนเอง เชน่ เกม Puzzle  ตา่งๆ 2) เกมส์ท่ีเลน่ครัง้ละ  

2 คน มกัจะมีการแขง่ขนั มีกตกิากําหนดผู้แพ้และผู้ชนะอยา่งชดัเจน ซึง่อาจใช้เกมชนิดเดียวกบัท่ีเลน่  

1 คนมาเลน่ แตกํ่าหนดให้มีการแขง่ขนั โดยใช้เง่ือนไข เชน่ ทําได้รวดเร็วกวา่ หรือได้แต้มมมากกวา่เป็น

ผู้ชนะเป็นต้น ทัง้นี ้บ างเกมส์อาจไมมี่การแขง่ขนั แตเ่ป็นการร่วมกนัทํากิจกรรมให้สําเร็จ 3) เกมท่ีเลน่

เป็นกลุม่ มีผู้ เลน่ครัง้ละมากกวา่ 2 คนขึน้ไป อาจมีการแพ้ชนะเป็นรายบคุคลหรือแพ้ชนะเป็นทีมก็ได้  
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ในการเลน่เกมส์ประเภทนีอ้าจใช้ตวัผู้ เลน่เป็นสว่นประกอบของเกม หรือใช้ตวัของเลน่มาเลน่เป็ นเกมส์  

วิธีท่ี 2 จําแนกตามลกัษณะของการเลน่  1) เกมท่ีให้ผู้ เลน่แสดงบทบาท มีกตกิาท่ีชดัเจน และเป็นการ

เลน่เลียนแบบสถานการณ์ท่ีอาจเกิดขึน้จริงในชีวิตประจําวนั อาจเรียกเกม ส์ประเภทนีว้า่ เกม ส์

สถานการณ์จําลองหรือเกมบทบาทสมมต ิใช้ได้ผลดีกบัการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมและบ ทบาทหน้าท่ี เชน่  

เกมส์ตํารวจกบัผู้ ร้าย เกม ส์พอ่ แม ่ลกู เป็นต้น  2) เกมส์ท่ีเลน่โดยมีของเลน่เป็นอปุกรณ์ ผู้ เลน่จะเลน่

ของเลน่ตามคําแนะนําในการเลน่และกตกิา ซึง่จะสามารถประเมินผลสําเร็จของผู้ เลน่ได้ อาจมีการ

แขง่ขนัหรือไมมี่ก็ได้ แตจ่ะต้องมีการประเมินผลสําเร็จของผู้ เลน่ ถ้าผู้ เลน่สามารถเลน่ได้ตามคําแนะนํา

ในการเลน่  ถือวา่ประสบความสําเร็จ  

   3.   ข้อจํากดัในการเลน่  สรุปได้วา่  เดก็พกิารทางสายตาไมส่ามารถเลน่ในลกัษณะท่ี

ต้องการทกัษะการมองเห็น  ทัง้ในการควบคมุบงัคบัหรือการได้รับความสนกุสนานด้วยการรับรู้จากการ

เห็นแล้ว ยงัมีประเดน็ยอ่ยอ่ืนๆ อนัเน่ืองมาจากข้อจํากดัในการมองเห็น ดงันี ้  1) ข้อจํากดัในการเลน่กบั

เพ่ือน ซึง่เดก็ท่ีตาบอดสนิทจะเสียเปรียบในการเลน่หรือทํากิจกรรมร่วมกบัเดก็ท่ีมีสายตาเลือนรางและ

เดก็สายตาปกต ิรวมทัง้การมองไมเ่หน็จะทําให้เดก็สายตาปกตรํิาคาญ เบ่ือหนา่ยในการร่วมเลน่ ด้วย  

เดก็พกิารทางสายตามกัตกอยูใ่นฐานะผู้ ฟัง  เม่ือผู้ อ่ืนท่ีสายตาปกตร่ิวมทํากิจกรรมกนั เชน่ เม่ือเดก็ท่ี

ตาปกตเิลน่แขง่รถบงัคบักนั เดก็พกิารทางสายตาจะไมไ่ด้แขง่ขนัด้วยเพราะรถท่ีบงัคบัมกัจะไปชนสิง่

ตา่งๆ จงึได้แตค่อยฟังเพ่ือนพากย์วา่เป็นอยา่งไร เดก็ท่ีตาปกตสิ่ วนใหญ่มกัไมท่ราบวิธีการเลน่กบัเดก็

พกิารทางสายตา  2) ข้อจํากดัในการเลน่ของเลน่  ของเลน่บางอยา่งตามท้องตลาดท่ีเดก็พกิารทาง

สายตาเลน่  อาจไมไ่ด้รับประโยชน์เทา่ทีควร  เดก็เพียงอยากจะมีเหมือนพ่ีน้องหรือเพ่ือนท่ีสายตาปกต ิ 

เชน่ รถบงัคบั เกมกด ซึง่เพียงแคก่ดเพ่ือฟังเสียงเทา่นัน้ ทําให้ขาดจดุมุง่หมายในการเลน่   หากเป็นของ

เลน่ท่ีต้องการขว้างปาออกไป เชน่ ลกูบอล จรวดกระดาษ เป็นต้น เดก็พกิารทางสายตาจะตดิตามของ

เลน่ท่ีไมมี่เสียงได้ยาก  เดก็พกิารทางสายตาเลือกเลน่ได้ไมเ่ตม็ท่ีนกั เน่ืองจากมองไมเ่ห็น  ต้องมีผู้คอย

ดแูลความปลอดภยัขณ ะเลน่เป็นพิเศษ โดยเฉพาะการเลน่ในสนามเดก็เลน่ ซึง่อาจทําให้ถกูจํากดัใน

การเลน่บางอยา่งไป 

   4.  เง่ือนไขสําหรับของเลน่เพ่ือเดก็พิการทางสายตา  สรุปได้วา่ ของเลน่ท่ีเหมาะสม

สําหรับเดก็พกิารทางสายตาควรมีเง่ือนไข ดงันี ้  ของเลน่มีการกระตุ้นความสนใจของเดก็พิการทาง

สายตาเป็นพเิศษ โดยเฉพาะด้านเสียง เน่ืองจากการได้ยินเป็นสิง่เร้าท่ีรับรู้ได้จากระยะไกล  ของเลน่มี

การใช้สิ่งอ่ืนชว่ยส่ือความหมาย ทดแทนการใช้สายตาในการมองเห็น  เชน่  บง่บอกความแตกตา่งของ

บริเวณตา่งๆ  ด้วยผวิสมัผสัท่ีแตกตา่งกนั  เป็นของเลน่ท่ีเปิดโอกาสให้เดก็พิการทางสาย ตาได้ใช้

ความสามารถอยา่งเตม็ศกัยภาพ  ชว่ยเสริมสร้างทกัษะในการใช้ประสาทสมัผสัท่ีเหลืออยูข่องเดก็

พกิารทางสายตา อนัได้แก่ การได้ยิน การสมัผสั การดมกลิน่ และการลิม้รส รวมทัง้ชว่ยกระตุ้นการ
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มองเห็นท่ีเหลืออยูข่องผู้ ท่ีมีสายตาเลือนรางด้วย  เป็นของเลน่ท่ีให้ประโยชน์ ตอ่เดก็พกิารทางสายตาได้

อยา่งตรงจดุประสงค์ของการเลน่ ให้เดก็พกิารทางสายตาได้รับประโยชน์จากการเลน่เทียบเทา่กบัเดก็

สายตาปกตไิด้รับ  เป็นของเลน่ท่ีสามารถเลน่ร่วมกบัผู้ อ่ืนได้ สง่เสริมการมีปฏิสมัพนัธ์อนัดีกบัผู้ อ่ืนและ

ฝึกการอยูร่่วมกนัในสงัคม  เป็นของเลน่ท่ีมีสมั ผสัท่ีดี สร้างความมัน่ใจในความปลอดภยัให้กบัเดก็   

เพราะประสบการณ์ท่ีไมน่า่ประทบัใจ  อาจสง่ผลให้เดก็ปิดโอกาสในการเรียนรู้ของตนเอง  

   5. ด้านวสัดแุละเทคนิคการสร้างสรรค์  สรุปได้วา่ เป็นของเลน่ มีเสียงและผิวสมัผสัท่ี

นา่สนใจจะชว่ยกระตุ้นประสาทสมัผสัได้ดี รวมทัง้มีสีทีส่วา่ง  สดใส เพ่ือเหมาะตอ่เดก็ท่ีมีสายตาเลือน

รางด้วย ซึง่การนําเสียงเป็นองค์ประกอบในการเลน่ จะชว่ยให้เดก็พกิารทางสายตารับรู้ได้งา่ยและเร็วขึน้  

อีกทัง้ยงัเป็นการชว่ยกระตุ้นการหดัฟังเสียง ได้แก่ การแยกแยะเสียง การหาทิศทางของเสียง ซึง่เสียงท่ี

จํานํามาใช้นีจ้ะสอดคล้องกบัการเรียนรู้พยญัชนะไทย เพ่ือให้เดก็พกิารทางสายตาสามารถเช่ือมโยงสิง่

ท่ีได้รับรู้เข้าด้วยกนัได้ ด้านผวิสมัผสั การสมัผสัจะชว่ยให้เดก็ เข้าใจรายละเอียดของสิ่งตา่งๆ  ผิวสมัผสั

ท่ีแตกตา่งกนับนพืน้ผวิสามสารถชว่ยส่ือถึงความหมายท่ีตา่งกนัให้เดก็รับรู้ได้  ด้านสี สําหรับเดก็พกิาร

เลือนรางนัน้ เป็นสีท่ีมีความสวา่ง เชน่ สีเหลือง สีเขียว สีส้ม จะชว่ยให้เดก็สงัเกตเหน็ได้งา่ย เทคนิคการ

สร้างสรรค์ เป็นของเลน่ท่ีฝึกกล้ามเนือ้มดัเล็ก คือ มือ เพ่ือเป็นการฝึก ประสาทสมัผสัท่ีเหลืออยู ่และ

เตรียมพร้อมในการเรียนเขียนและอา่นหนงัสือเบรลล์ หรือท่ีเรียกวา่ Pre-braille  

 

วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูจากแบบสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญ โดยทําการสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญท่ีมี

ประสบการณ์ในการออกแบบส่ือ ให้เดก็พกิารทางสายตา จํานวน 3 ทา่น ได้แก่ นายชลธิศ หงส์พิทกัษ์พงศ์  

นางชมุพร  สาริยนต์  และนางวรนชุ  จนัทร์คุ้ม  พบวา่ 

   1.   ด้านรูปแบบส่ือท่ีเป็นของเลน่ท่ีเลน่ท่ีใช้ข้อได้เปรียบด้านความสามารถของเดก็พกิาร

ทางสายตา คือ ความลกึซึง้ในการรับรู้โดยประสาทสมัผสัอ่ืนนอกเหนือจากการมองเหน็ ได้แก่ การได้

ยิน การสมัผสั ซึง่เดก็จะรับรู้ได้ไวและมีความชํานาญเป็นพเิศษ จะชว่ยให้เดก็พกิารทางสายตาเลน่ของ

เลน่ได้อยา่งถนดัและสนกุย่ิงขึน้ อีกทัง้ยงัเป็นข้อได้เปรียบในการเลน่ร่วมกบัเดก็ท่ีมีสายปกตซิึง่มกั ถนดั

เพียงการใช้สายตาเทา่นัน้ เป็นโอกาสในการแสดงศกัยภาพของเดก็มาให้ผู้ อ่ืนเหน็ ของเลน่ท่ีสอดแทรกการ

ฝึกทกัษะท่ีจําเป็นตอ่เดก็พกิารทางสายตา เดก็พกิารทางสายตาจําเป็นต้องได้รับการฝึกทกัษะบางอยา่งท่ี

แตกตา่งไปจากผู้ ท่ีมีสายตาปกต ิเชน่ การใช้อกัษรเบรล์ลซึง่มีตวัอกัษรจํานวนมาก จงึต้องใช้ความจํา

สงู การฝึกเร่ืองทิศทางโดยใช้การสงัเกตสิ่งรอบตวั เชน่ แสงแดด กลิ่น จุ ดอ้างอิง  หรือการใช้ระบบท่ี

เข้าใจเป็นสากล เชน่ การบอกทิศทางตามตําแหนง่เข็มนาฬิกา เป็นต้น การฝึกเหลา่นีจ้ะเป็นประโยชน์

ตอ่การดําเนินชีวิตในอนาคตของเดก็ตาบอด  การสอดแทรกสิ่งท่ีเป็นประโยชน์โดยตรงตอ่พวกเขาใน
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ขณะท่ีเลน่อยา่งสนกุสนาน จะเป็นการชว่ยเพิ่มคณุคา่ในตวัของ เลน่ได้ เป็นเกมท่ีมีการส่ือสาร โต้ตอบ

กนัระหวา่งผู้ เลน่ การส่ือสารระหวา่งผู้ เลน่ จะชว่ยให้ผู้ เลน่มีปฏิสมัพนัธ์กนัมากกวา่การเลน่ร่วมกนัแต่

เป็นแบบตา่งฝ่ายตา่งเลน่ การได้พดูจากนัระหวา่งการเลน่นอกจากจะทําให้ผู้ เลน่คุ้นเคยกนัเร็วขึน้ เป็น

การพฒันาทกัษะทางสงัคมแล้ว  เดก็ยงัได้ฝึกฝนการพดูส่ือสารให้เกิดความเข้าใจตรงกนัด้วย  ซึง่จะมี

สว่นชว่ยเพิม่บทบาทภายในกลุม่ขณะท่ีเลน่ของเดก็ จากท่ีมกัตกอยูใ่นฐานะผู้ ฟังเพียงอยา่งเดียวเม่ือ

เลน่ร่วมกบัเดก็สายตาปกต ิ และการส่ือสารระหวา่งกนันี ้ ไมไ่ด้จํากดัเพียงการพดูกนัเทา่นัน้ อาจเป็น

การแสดงทา่ทาง การสง่สญัญาณ หรือการสมัผสัตวักนัของผู้ เลน่เพ่ือให้เข้าใจกนัก็ได้   ดงันัน้ การเลน่

เกมท่ีจะทําให้สนกุได้ จงึควรเป็นเกมท่ีเลน่โดยใช้ทกัษะอยา่งงา่ย เน่ืองจากจะทําให้ผู้ เลน่ทกุคนมี

โอกาสเป็นผู้ชนะในการเกม ส์ได้เทา่ๆ  กนั และไมใ่ชเ่กม ส์ท่ีอาศยัโชคลางในการเ ลน่ เชน่ เกม ส์ท่ีเดนิ

ตามแต้มลกูเตา๋ โดยทกัษะอยา่งงา่ยท่ีใช้ในการเลน่เกม ส์ เชน่ การใช้ความจํา การใช้ความ รวดเร็ว การ

ใช้ความแมน่ยํา การคาดคะเน ทกัษะเหลา่นีเ้ป็นทกัษะท่ีสามารถฝึกฝนให้เกิดความชํานาญได้งา่ย และ   

ผู้ เลน่ก็จะได้แสดงความสามารถของตน พร้อมทัง้ภมูิใจกบัการเป็นผู้ชนะ ของเลน่มีลกัษณะเป็นจดุศนูย์

รวมความสนใจ การท่ีผู้ เลน่มีจดุสนใจเดียวกนัจะสง่เสริมให้การมีปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งกนัเป็นไปได้

ชดัเจนขึน้ ทกุคนสนใจสิ่งเดียวกนั ตดิตามความเป็นไปของสิ่งนัน้ พร้อมทัง้สนใจการกระทําของผู้ เลน่

คนอ่ืน รวมทัง้มีโอกาสอยูใ่กล้ชิดกั นมากขึน้  ซึง่สําหรับเดก็พกิารทางสายตานัน้การได้ใกล้ชดิกนั ได้

สมัผสัตวักนัหรือรู้สกึถึงการกระทําของกนัและกนั จะชว่ยให้เกิดความตระหนกัถึงกนัได้ดี และการได้ใช้

อปุกรณ์ในการเลน่ร่วมกนันัน้ ทําให้ต้องมีการแบง่ปันเกิดขึน้ จะเป็นการชว่ยให้เกิดปฏิสมัพนัธ์ตอ่กนั

เพิ่มขึน้นัน้เอง เป็นของเลน่ท่ีใช้พืน้ท่ีในการเลน่น้อย เน่ืองจากโอกาสในการเลน่มีหลากหลาย ทัง้เลน่ท่ี

บ้าน บนโต๊ะหรือบนพืน้ ซึง่แตล่ะบ้านก็มีพืน้ท่ีวา่งมากน้อยแตกตา่งกนัไป การพกพาไปเลน่ท่ีอ่ืน  รวมถึง

การเลน่บนรถ  ลกัษณะของของเลน่จงึควรกะทดัรัด สามาร ถพกพาไปท่ีอ่ืนไ ด้งา่ย และใช้พืน้ท่ีในการ

เลน่ไมม่ากนกั  จะชว่ยเพิ่มโอกาสในดารเลน่ของเลน่ได้หลากหลายมากย่ิงขึน้ 

   2.   ด้านวสัดุ พบวา่  พลาสตกิ  มีคณุสมบตัิ มีความคงทน สามารถปรับแตง่พืน้ผวิได้

หลายรูปแบบ  และสามารถผสมผสานกบัวสัดอ่ืุนได้  ซึง่ข้อจํากดัในการเลน่ของเลน่  ดงันี ้  

    2.1   ของเลน่บางอยา่งตามท้องตลาดท่ีเดก็พกิารทางสายตาเลน่ อาจไมไ่ด้รับ

ประโยชน์เทา่ทีควร  เดก็เพียงอยากจะมีเหมือนพ่ีน้องหรือเพ่ือนท่ีสายตาปกต ิเชน่ รถบงัคบั เกมกด  ซึง่

เพียงแคก่ดเพ่ือฟังเสียงเทา่นัน้  ทําให้ขาดจดุมุง่หมายในการเลน่ 

    2.2  หากเป็นของเลน่ท่ีต้องการขว้างปาออกไป เชน่ ลกูบอล จรวดกระดาษ เป็นต้น  

เดก็พกิารทางสายตาจะตดิตามของเลน่ท่ีไมมี่เสียงได้ยาก 

     -   เดก็พกิารทางสายตาเลือกเลน่ได้ไมเ่ตม็ท่ีนกั  เน่ืองจากมองไมเ่หน็ 

     -   ต้องมีผู้คอยดแูลความปลอดภยัขณะเลน่เป็นพเิศษ โดยเฉพาะการเลน่ใน

สนามเดก็เลน่  ซึง่อาจทําให้ถกูจํากดัในการเลน่บางอยา่งไป 
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    เง่ือนไขสําหรับของเลน่เพ่ือเดก็พิการทางสายตา 

     ของเลน่ท่ีเหมาะสมสําหรับเดก็พิการทางสายตาควรมีเง่ือนไข  ดงันี ้

     -   ของเลน่มีการกระตุ้นความสนใจของเดก็พกิารทางสายตาเป็นพเิศษ  

โดยเฉพาะด้านเสียง  เน่ืองจากการได้ยินเป็นสิง่เร้าท่ีรับรู้ได้จากระยะไกล 

     -   ของเลน่มีการใช้สิ่งอ่ืนชว่ยส่ือความหมาย ทดแทนการใช้สายตาในการ

มองเหน็  เชน่  บง่บอกความแตกตา่งของบริเวณตา่งๆ  ด้วยผวิสมัผสัท่ีแตกตา่งกนั 

     -   เป็นของเลน่ท่ีเปิดโอกาสให้เดก็พกิารทางสายตาได้ใช้ความสาม ารถอยา่ง

เตม็ศกัยภาพ 

     -   ชว่ยเสริมสร้างทกัษะในการใช้ประสาทสมัผสัท่ีเหลืออยูข่องเดก็พกิารทาง

สายตา อนัได้แก่ การได้ยิน การสมัผสั การดมกลิ่น และการลิม้รส รวมทัง้ชว่ยกระตุ้นการมองเห็นท่ี

เหลืออยูข่องผู้ ท่ีมีสายตาเลือนรางด้วย 

     -   เป็นของเลน่ท่ีให้ประโยช น์ตอ่เดก็พกิารทางสายตาได้อยา่งตรงจดุประสงค์

ของการเลน่  ให้เดก็พกิารทางสายตาได้รับประโยชน์จากการเลน่เทียบเทา่กบัเดก็สายตาปกตไิด้รับ 

     -   เป็นของเลน่ท่ีสามารถเลน่ร่วมกบัผู้ อ่ืนได้ สง่เสริมการมีปฏิสมัพนัธ์อนัดีกบั

ผู้ อ่ืนและฝึกการอยูร่่วมกนัในสงัคม 

     -   เป็นของเลน่ท่ีมีสมัผสัท่ีดี  สร้างความมัน่ใจในความปลอดภยัให้กบัเดก็  

เพราะประสบการณ์ท่ีไมน่า่ประทบัใจ  อาจสง่ผลให้เดก็ปิดโอกาสในการเรียนรู้ของตนเอง 

 นอกจากนี ้ พบวา่ของเลน่ท่ีใช้ในโรงเรียนมกัมีการดดัแปลงให้เหมาะกบัเดก็พิการทางสายตา

มากขึน้หลงัจากซือ้มาแล้ ว เชน่ ใสก่ระดิง่ในลกูบอล หรือเพิ่มผิวสมัผสัให้มีความแตกตา่งบนพืน้ผิว   

หรือเพิ่มอกัษรเบรลล์เข้าไป  ในขณะท่ีการซือ้ไปเลน่ท่ีบ้านภายในครอบครัวมกัไมมี่การดดัแปลง   

    2.3 ด้าน ความสมัพนัธ์ ในครอบครัว ครอบครัวจะประกอบด้วยกลุม่บคุคลท่ีมี

สมัพนัธภาพ มีความผกูพนัรั กใคร่ ชว่ยเหลือเกือ้กลูซึง่กนัและกนั เกิดกิจกรรมร่วมกนั  ซึง่กิจกรรมท่ี

เหมาะกบัครอบครัว คือ การเลน่เกม ท่ีเกิดการแขง่ขนั เกิดการสนทนา ทําให้เกิดความอบอุน่แก่

ครอบครัว  และเกิดปฏิสมัพนัธ์ท่ีดีภายในครอบครัว พอ่แมคื่อบคุคลใกล้ชดิยอ่มมีบทบาทสงูเป็นพเิศษ

ในการพฒันา ด้านตา่งๆ ของเดก็ ปฏิสมัพนัธ์ในครอบครัวของเดก็พิการทางสายตาจงึมกัเป็นไปใน

ทางบวกสงู ชีใ้ห้เห็นวา่สมัพนัธภาพในครอบครัว เป็นความสมัพนัธ์ตามบทบาทท่ีคนเรามีตอ่สมาชิกคน

อ่ืนในครอบครัว ลกัษณะของความสมัพนัธ์ท่ีดีประกอบด้วยความปรองดอง  รักใคร่กลมเกลียวใน

ครอบครัว  ซึง่ความสมัพนัธภาพในลกัษณะนี ้ สามารถทําให้สมาชกิในครอบครัวมีความสขุ มีสขุภาพจติ

ท่ีดีได้  จงึได้นํามาเป็นแนวคดิสนบัสนนุการอบรมเลีย้งดแูละความสมัพนัธ์ภายในครอบครัวมีผลตอ่

การสร้างจติสํานกึในการรักษาสิง่แวดล้อมของเยาวชน 
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ผลวิเคราะห์จากแบบสอบถามความคิดเหน็ผู้บริโภค 

 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความคดิเหน็และความต้องการของผู้บริโภคตอ่ ส่ือการเรียนรู้

พยญัชนะไทยสําหรับเดก็พกิารทางสายตา อาย ุ5 - 7 ปี เพ่ือสง่เสริมความสมัพนัธ์ในครอบครัว  สรุปได้

ดงันี ้

 ตอนท่ี 1 ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

ตาราง 1  ข้อมลูลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม  สําหรับเดก็พกิารทางสายตา  

 

                             ข้อมูล                                             จาํนวน (คน)               ร้อยละ 

  1.  เพศของผู้ตอบแบบสอบถาม 

               ชาย                                                                                      28                             50.91 

               หญิง                                                                                     27                             49.09 

               รวม                                                                                     55                            100.00 

  2.  จํานวนพ่ีน้อง(ไมร่วมตวัเอง) 

               ไมมี่พ่ี/น้อง                                                                              4                              07.27 

               1                                                                                            8                             14.55 

               2                                                                                          15                              27.27 

               3                                                                                          20                              36.36 

               มากกวา่  3  คน  ขึน้ไป                                                            8                              14 .55 

               รวม                                                                                     55                             100 .00                                                    

  3.  การอยูอ่าศยั         

               นกัเรียนไป-กลบั                                                                     30                             54 .55 

               นกัเรียนประจํา                                                                       25                             45 .45 

               รวม                                                                                      55                            100 .00  

  4.  กิจกรรมหลงัเลิกเรียน     

               เลน่ / พดูคยุกบัเพ่ือน                                                              45                             81 .82 

               นัง่เลน่คนเดียว                                                                         8                             14 .55 

               ทําการบ้าน                                                                              2                             03 .63 

               อ่ืนๆ                                                                                        0                                0  

               รวม                                                                                   55                            100 .00 
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ตาราง 1 (ตอ่) 

                            ข้อมูล                                             จาํนวน (คน)               ร้อยละ 

6.   รูปทรงของวตัถท่ีุชอบ 

              รูปทรงเลขาคณิต                                                                     27                            49.09 

              รูปทรงธรรมชาต ิ                                                                     11                             20 .00 

              รูปทรงอิสระ                                                                            15                             27 .27    

               อ่ืนๆ                                                                                        2                             03 .63 

               รวม                                                                                      55                           100.00 

  7.   เสียงท่ีชอบ 

               เสียงดนตรีตวัโน๊ต                                                                  30                             54.55 

               เสียงธรรมชาติ                                                                       20                             36.36 

               เสียงสตัว์                                                                                5                              09.09 

               อ่ืนๆ                                                                                       0                                 0 

               รวม                                                                                      55                           100.00 

  8.   ประเภทส่ือท่ีชอบ 

               หนงัสือ                                                                                   8                             14.55 

               ของเลน่                                                                                47                              85.45 

               อ่ืนๆ                                                                                       0                                 0 

               รวม                                                                                      55                           100.00 

 

  

 

  5.   รูปแบบของเลน่ท่ีชอบ         

               ดีด / สี / ตี / กด / เคาะ / ตอก                                                  12                             21 .82 

               เป่า / เขยา่                                                                              9                             16 .36 

               ดงึ / ลาก / จงู  / ไถ / ผลกั / เล่ือน / หมนุ                                  11                             20 .00 

               ตอ่ / หยอด                                                                            15                             27 .27    

               ร้อย / ปัก / เย็บ / ผกู / เก่ียว / รูด                                               8                             14.55 

               รวม                                                                                      55                            100.00 
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ตาราง  2  ข้อมลูลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม  สําหรับผู้ปกครอง  

  เดก็พกิารทางสายตา 

 

                            ข้อมูล                                            จาํนวน (คน)              ร้อยละ 

   1.  เพศของผู้ตอบแบบสอบถาม 

               ชาย                                                                                        8                           26.67 

               หญิง                                                                                     22                           73.33 

               รวม                                                                     30                     100.00 

  2.  อาย ุ

               21  -  30  ปี                                                                            2                            06.67 

               31  -  40  ปี                                                                          21                            70.00 

               41  -  50  ปี                                                                            4                            13.33 

               51  -  60  ปี                                                                            3                            10.00 

               มากกวา่  60  ปี                                                                        0                               0 

               รวม                                                                      30                         100.00 

   3.  จํานวนบตุร 

               1                                                                                            5                            16.67 

               2                                                                                          10                            33.33 

               3                                                                                          13                            43.33 

               มากกวา่  3  คน  ขึน้ไป                                                            2                             06.67 

               รวม                                                                                     30                          100.00                                                    

   4.   ความสมัพนัธ์กบัเดก็พกิารทางสายตา 

               ปู่  / ยา่ / ตา / ยาย                                                                    4                            13.33 

               พอ่ / แม ่                                                                               19                            63.33 

               พ่ี / น้อง                                                                                   2                           06.67 

               ลงุ / ป้า / น้า / อา                                                                     3                            10.00 

               อ่ืนๆ                                                                                        2                            06.67 

            รวม                                                                      30                     100.00                                                    
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ตาราง  2   (ตอ่) 

 

                             ข้อมูล                                            จาํนวน (คน)              ร้อยละ 

   5.  อาชีพ 

               ข้าราชาการ / รัฐวิสาหกิจ                                                       12                             40.00 

               พนกังานบริษัทเอกชน                                                              4                            13.33 

               ประกอบธุรกิจสว่นตวั                                                               8                            26.67 

               พอ่บ้าน / แมบ้่าน                                                                     6                            20.00 

               รับจ้างทัว่ไป                                                                             0                                0 

               เกษตรกร                                                                                 0                                0 

               รวม                                                                                      30                          100.00 

   6.  ระดบัการศกึษาของผู้ตอบแบบสอบถาม 

               ประถมศกึษา                                                                           0                                 0 

               มธัยมศกึษา                                                                             0                                 0 

               อนปุริญญา ปวส. / ปวช.                                                           2                           06.67 

               ปริญญาตรี                                                                            28                            93.33 

               สงูกวา่ปริญญาตรี                                                                    0                                 0 

             รวม                                                                     30                     100.00 

    7.  รายได้ตอ่เดือนของผู้ตอบแบบสอบถาม 

               น้อยกวา่ 10,000 บาท                                                               2                           06.67 

               10,001 – 20,000 บาท                                                              5                           16.67 

               20,001 – 30,000 บาท                                                           20                            66.67 

               30,001 – 40,000 บาท                                                              2                           06.67 

               40,001  บาทขึน้ไป                                                                   1                           03.32 

               รวม                                                                      30                     100.00 
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ตาราง  2   (ตอ่) 

 

                             ข้อมูล                                            จาํนวน (คน)              ร้อยละ 

   8.   ชว่งเวลาท่ีผู้ปกครองอยูร่่วมกบัเดก็ 

                เช้า                                                                                        3                            10.00 

                เย็น                                                                                      25                            83.33 

                ก่อนนอน                                                                                2                            06.67 

                อ่ืนๆ                                                                                       0                              0 

                รวม                                                                          30                          100.00 

  9.   ชว่งระยะเวลาท่ีผู้ปกครองอยูร่่วมกบัเดก็ 

                น้อยกวา่  1  ชัว่โมง                                                  0                              0 

                1  ชั่วโมง                                                                                0                              0 

        2  ชัว่โมง                                                              0                              0 

                 3  ชั่วโมง                                                                               0                              0 

       มากกวา่  3  ชั่วโมง                                                               30                         100.00 

                รวม                                                                          30                          100.00 

  10.  ผู้ มีสว่นร่วมในการเลีย้งเดก็ 

               ปู่  / ยา่ / ตา / ยาย                                                                    4                            13.33 

               พอ่ / แม ่                                                                               19                            63.33 

               พ่ี / น้อง                                                                                   2                           06.67 

               ลงุ / ป้า / น้า / อา                                                                     3                           10.00 

               อ่ืนๆ                                                                                        2                           06.67 

            รวม                                                                      30                         100.00 

  11.  กิจกรรมท่ีเดก็ชอบมากท่ีสดุเม่ืออยูบ้่าน  

               พดูคยุ                                                                                    10                           33.33 

               เลน่                                                                                        15                           50.00 

     อา่นหนงัสือ                                                                             3                          10.00 

               ฟังเพลง                                                                                   2                          06.67 
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ตาราง  2   (ตอ่) 

 

                             ข้อมูล                                            จาํนวน (คน)              ร้อยละ 

                อ่ืนๆ                                                                                      0                                0 

                รวม                                                                          30                          100.00 

  12.  กิจกรรมท่ีผู้ปกครองทําร่วมกบัเดก็ขณะอยูบ้่าน  

                พดูคยุ 12                            40.00 

                สอนการบ้าน                                                                          8                            26.66 

    เลา่นิทาน   2                            06.67 

                เลน่เกมส์                                                                               5                            16.67 

   อา่นหนงัสือ      3                            10.00 

                อ่ืนๆ                                                                                      0                                0 

             รวม                                                                          30                          100.00 

  13.  ใครเป็นผู้สอนการบ้านให้เดก็ 

     ปู่  / ยา่ / ตา / ยาย                                                                    4                            13.33 

               พอ่ / แม ่                                                                                21                           70.00 

               พ่ี / น้อง                                                                                   2                           06.67 

               ลงุ / ป้า / น้า / อา                                                                     3                            10.00 

               อ่ืนๆ                                                                                        0                                 0 

            รวม                                                                      30                         100.00 

  14.  ราคาของเลน่ท่ีทา่นซือ้ให้เดก็  

               ต่ํากวา่ 500 บาท                                                                      9                           30.00 

               500 - 1,000 บาท                                                                   21                           70.00 

               2,000 บาทขึน้ไป                                                                      0                                0 

            รวม                                                                      30                         100.00 
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 ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลในด้านพฤตกิรรมการซือ้และปัจจัยท่ีมีอิทธิพล

ต่อความต้องการส่ือการเรียนรู้พยัญชนะไทยสาํหรับเดก็พกิารทาง 

 

ตาราง  3  แบบสอบถามเก่ียวกบัข้อมลูในด้านพฤตกิรรมการซือ้และปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่ความต้องการ  

 ส่ือการเรียนรู้พยญัชนะไทยสําหรับเดก็พกิารทางสายตา 

  

พฤตกิรรมการซือ้และปัจจัยท่ีมีอทิธิพลต่อความ

ต้องการส่ือการเรียนรู้พยัญชนะไทยสาํหรับเดก็

พกิารทาง 

กลุ่มผู้บริโภค  30  คน 

N  =  30 ระดับความพงึ

พอใจ x̄ S.D. 

  1.   สิ่งท่ีทา่นคํานงึถึงในการเลือกส่ือการเรียน 

         ราคา 

         วสัดท่ีุใช้ ความแข็งแรงทนทาน 

         รูปแบบ / รูปทรงท่ีหลากหลาย 

         ประโยชน์ใช้สอย 

         มีความปลอดภยั 

         สีสนั ความสวยงาม          

 

4.53 

3.90 

3.87 

4.10 

4.47 

3.37 

 

0.71 

0.70 

0.88 

1.04 

0.71 

0.95 

 

มากท่ีสดุ 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

ปานกลาง 

 2.   อะไรคือเหตผุลท่ีทา่นเลือกซือ้ส่ือการเรียน 

       ทําให้เดก็มีพฒันาการด้านภาษาท่ีดีขึน้ 

       ทําให้เดก็ได้ฝึกทกัษะการใช้มือ 

       ทําให้เดก็มีความเข้าใจในบทเรียนงา่ยขึน้ 

       สามารถใช้ร่วมกบัเดก็ปกตไิด้ 

       สีสนั รูปแบบท่ีเหมาะกบัเดก็ 

       มีความปลอดภยั 

       ราคาเหมาะสม 

 

4.67 

4.47 

4.33 

3.93 

3.67 

4.17 

3.40 

 

0.59 

0.84 

0.90 

0.99 

1.01 

0.93 

0.95 

 

มากท่ีสดุ 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

ปานกลาง 

 

 ในการคํานวณคะแนนเฉล่ียและสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานมีระดบัความเหมาะสมและการแปล

ความหมายของคะแนนแบง่เป็น 5 ระดบั ดงันี ้

 5 หมายถึง ระดบัความคดิเหน็มากท่ีสดุ 

 4 หมายถึง ระดบัความคดิเหน็มาก 
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 3 หมายถึง ระดบัความคดิเหน็ปานกลาง 

 2 หมายถึง ระดบัความคดิเห็นน้อย 

 1 หมายถึง ระดบัความคดิเห็นน้อยท่ีสดุ 

 การแปลความหมายคา่เฉล่ียนํา้หนกัคะแนนออกเป็น 5 ระดบัดงันี ้

  คา่เฉล่ีย 4.50 - 5.00 หมายถึงเหมาะสมมากท่ีสดุ 

  คา่เฉล่ีย 3.50 - 4.49 หมายถึงเหมาะสมมาก 

  คา่เฉล่ีย 2.50 - 3.49 หมายถึงเหมาะสมปานกลาง 

  คา่เฉล่ีย 1.50 - 2.49 หมายถึงเหมาะสมน้อย 

  คา่เฉล่ีย 1.10 - 1.49 หมายถึงเหมาะสมน้อยท่ีสดุ 

 

 ตอนท่ี 4 คาํถามปลายเปิดเพ่ือให้ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเหน็และข้อเสนอแนะ 

 1.   ท่านมีความคดิเหน็เก่ียวกับส่ือการเรียนรู้พยัญชนะไ ทย สาํหรับเดก็พกิารทาง

สายตาอย่างไร 

  -   เกิดการกระตุ้นความสนใจของเดก็พกิารทางสายตาเป็นพเิศษ โดยเฉพาะด้านเสียง  

เน่ืองจากการได้ยินเป็นสิง่เร้าท่ีรับรู้ได้จากระยะไกล 

  -   เปิดโอกาสให้เดก็พกิารทางสายตาได้ใช้ความสามารถอยา่งเตม็ศกัยภาพ 

   -   เสริมสร้างทกัษะในการใช้ประสาทสมัผสัท่ีเหลืออยูข่องเดก็พิการทางสายตา อนัได้แก่  

การได้ยิน การสมัผสั การดมกลิ่น และการลิม้รส รวมทัง้ชว่ยกระตุ้นการมองเห็นท่ีเหลืออยูข่องผู้ ท่ีมี

สายตาเลือนรางด้วย 

  -   ให้ประโยชน์ตอ่เดก็พกิารทางสายตาได้อยา่งตรงจดุประสงค์ของการเลน่ ให้เดก็พกิาร

ทางสายตาได้รับประโยชน์จากการเลน่เทียบเทา่กบัเดก็สายตาปกตไิด้รับ 

 2. ควรมีการปรับปรุงหรือพัฒนาส่ือการเรียนรู้พยัญชนะไทย สาํหรับเดก็พกิารทาง

สายตาอย่างไร 

  -    สร้างส่ือมีความหลากหลายท่ีสามารถฝึกทกัษะด้านตา่งๆ ของเดก็ได้ 

   -    ชว่ยส่ือความหมาย  ทดแทนการใช้สาย ตาในการมองเหน็ เชน่ บง่บอกความแตกตา่ง

ของบริเวณตา่งๆ  ด้วยผวิสมัผสัท่ีแตกตา่งกนั 

   -   ใช้วสัดท่ีุมีความคงทนเพราะเดก็อยากรู้อยากเหน็จงึสํารวจทําให้เกิดความเสียหาย  

  -    สามารถเลน่ร่วมกบัผู้ อ่ืนได้  สง่เสริมการมีปฏิสมัพนัธ์อนัดบั กบัผู้ อ่ืนและฝึกการอยู่

ร่วมกนัในสงัคม 

  -  สร้างความมัน่ใจในความปลอดภยัให้กบัเดก็ เพราะประสบการณ์ท่ีไมน่า่ประทบัใจ  

อาจสง่ผลให้เดก็ปิดโอกาสในการเรียนรู้ของตนเอง 
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  -  ส่ือท่ีเสียงมีประกอบด้วย สามารถทําให้เกิดเดก็ความต่ืนเต้นและสนใจในการเรียน

มากขึน้ 

 3. ท่านคิดว่าวัสดุใดมีความเหมาะสมในการ ทาํส่ือการเรียนเรียนรู้พยัญชนะไทย  

สาํหรับเดก็พกิารทางสายตา 

  -   พลาสตกิสามารถสร้างรูปทรงท่ีหลากหลาย 

 4.   ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะ 

  -   ต้องการส่ือการเรียนท่ีมีความหลากหลาย 

  -   ต้องการส่ือการเรียนจํานวนมากและครบตามจํานวนนกัท่ีมีอยู ่

 

  การวิเคราะห์ ข้อมลูท่ี ได้จากแบบสอบถามสําหรับผู้บริโภค สรุปได้วา่ จากการสํารวจโดย

แบบสอบถามเดก็พกิารทางสายตา จํานวน 55 คน เพศชาย 23 คน เพศหญิง 32 คน  จํานวนพ่ีน้องใน

ครอบครัว  มีพีน้่อง 3 คน  จํานวน 20 คน รองลงมา มีพ่ีน้อง 2 คน  จํานวน  5 คน เป็นนกัเรียนประจํา  

จํานวน  25  คน  ไป- กลบั จํา นวน 30 คน  กิจกรรมท่ีเดก็ชอบทําหลงัเลิกเรียน  อนัดบัแรก คือ     

เลน่ / พดูคยุกบัเพ่ือน  จํานวน  45  คน  นัง่เลน่คนเดียว  จํานวน  8  คน  รูปแบบของเลน่ท่ีเดก็ชอบ      

3  ประเภทแรก คือ 1.  ตอ่ / หยอด  2.  ดีด / สี / ตี / กด / เคาะ / ตอก  3.  ดงึ / ลาก / จงู  / ไถ / ผลกั / 

เล่ือน / หมนุ รูปแบบของวตัถท่ีุเดก็ชอบ 3 อนัดบัแรก คือ รูปทรงเลขาคณิต  รองลงมาคือ  รูปทรง

อิสระ และรูปทรงธรรมชาต ิ เสียงท่ีเดก็มีความสนใจ อนัดบัแรก คือ เสียงดนตรีตวัโน๊ต รองลงมา คือ 

เสียงธรรมชาต ิประเภทส่ือท่ีเดก็ชอบ อนัดบัแรก คือ ของเลน่ รองลงมา คือ  หนงัสือ จากการสํารวจโดย

แบบสอบถามผู้ปกครอง จํานวน 30 คน  เพศชาย 22 คน เพศหญิง  8 คน ชว่งอาย ุ 31 - 40  ปี มากท่ีสดุ  

รองลงมา 40 – 50 ปี ความสมัพนัธ์กบัเดก็พกิารทางสายตา สว่นมากเป็น พอ่/แม ่ รองลงมา ปู่  / ยา่ / ตา / 

ยาย  การประกอบอาชีพ  3  อนัดบัแรก  คือ  เป็นข้าราชาการ / รัฐวิสาหกิจ ประกอบธรุกิจสว่นตวั พนกังาน

บริษัทเอกชน  พอ่บ้าน / แมบ้่าน ระดบัการศกึษาสว่นมากเป็นระดบัปริญญาตรี รายได้เฉล่ียตอ่เดือน  

สว่นมาก 20,001 – 30,000 บาท/เดือน  ชว่งเวลาท่ีผู้ปกครองอยูร่่วมกบัเดก็  คือ ตอนเย็นหลงัเลิกเรียน 

ชว่งระยะเวลาท่ีผู้ ปกครองอยูร่่วมกบัเดก็  มากกวา่ 3 ชั่วโมง  ผู้ มีสว่นร่วมในการเลีย้งเดก็  สว่นมากเป็น 

พอ่/แม ่ รองลงมา ปู่  / ยา่ / ตา / ยาย กิจกรรมท่ีเดก็ชอบมากท่ีสดุเม่ืออยูบ้่าน คือ  การเลน่  ราคาของเลน่

ท่ีผู้ปกครองซือ้ให้เดก็  ประมาณ  500 - 1,000 บาท 

 ข้อมลูด้านด้านพฤตกิรร มการซือ้และปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่ความต้องการ ส่ือการเรียนรู้

พยญัชนะไทยสําหรับเดก็พกิารทางสายตา  สิ่งท่ีคํานงึถึงในการเลือกส่ือการเรียนมากท่ีสดุ คือ 1.  ราคา  

2.  มีความปลอดภยั  3. ประโยชน์ใช้สอย  4. วสัดท่ีุใช้ ความแข็งแรงทนทาน  5.  รูปแบบ / รูปทรงท่ี

หลากหลาย 6. สีสนั  ความสวยงาม เหตผุลท่ีทา่นเลือกซือ้ซือ้ส่ือการเรียน มากท่ีสดุ คือ 1. ทําให้เดก็มี
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พฒันาการด้านภาษาท่ีดีขึน้  2.  ทําให้เดก็ได้ฝึกทกัษะการใช้มือ  3.  ทําให้เดก็มีความเข้าใจในบทเรียน

งา่ยขึน้ 3. สามารถใช้ร่วมกบัเดก็ปกตไิด้ 4. มีความปลอดภยั 5. สีสนั รูปแบบท่ีเ หมาะกบัเดก็  จาก

ข้อมลูด้านพฤตกิรรมการซือ้และปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่ความต้องการ ส่ือการเรียนรู้พยญัชนะไทยสําหรับ

เดก็พกิารทางสายตา ผู้บริโภคให้ความสําคญักบัทกุประเดน็ เพราะเป็นองค์ประกอบโดยรวมท่ีผู้บริโภค

ควรให้ความสําคญัมากในการเลือกซือ้ส่ือท่ีเหมาะสําหรับเดก็พกิารทางสายตา 

 จากแบบสอบถามปลายเปิดท่ีให้ความคดิเหน็ตอ่ ส่ือการเรียนรู้พยญัชนะไทยสําหรับเดก็

พกิารทางสายตา การกระตุ้นความสนใจของเดก็พกิารทางสายตาเป็นพเิศษ  โดยการใช้เสียง  

เน่ืองจากการได้ยินเป็นสิง่เร้าท่ีรับรู้ได้จากระยะไกล  ทําให้เดก็เกิดความสนใจ และเสริมสร้างทกัษ ะใน

การใช้ประสาทสมัผสัท่ีเหลืออยูข่องเดก็พิการทางสายตา อนัได้แก่ การได้ยิน การสมัผสั การดมกลิ่น  

และการลิม้รส  รวมทัง้ชว่ยกระตุ้นการมองเห็นท่ีเหลืออยูข่องผู้ ท่ีมีสายตาเลือนรางด้วย อีกทัง้ยงัเปิด

โอกาสให้เดก็พกิารทางสายตาได้ใช้ความสามารถอยา่งเตม็ศกัยภาพ   ทําให้เกิดประโยชน์ตอ่เดก็พกิาร

ทางสายตาได้อยา่งตรงจดุประสงค์ของการเลน่  ให้เดก็พกิารทางสายตาได้รับประโยชน์จากการเลน่

เทียบเทา่กบัเดก็สายตาปกตไิด้รับ ซึง่ของเลน่สามารถชว่ยส่ือความหมาย  ทดแทนการใช้สายตาในการ

มองเหน็ เชน่ บง่บอกความแตกตา่งของบริเวณตา่งๆ ด้วยผวิสมัผสั ท่ีแตกตา่งกนั  วสัดท่ีุเหมาะแก่การ

ทําของเลน่ คือ พลาสตกิสามารถสร้างรูปทรง  รูปแบบท่ีหลากหลาย  สร้างความแปลกใหมท่ี่นา่ต่ืนเต้น

ได้ มีความปลอดภยัและคงทนตอ่การใช้งานอีกด้วย    

 การวิเคราะห์ข้อมลูจากแบบสอบถาม  ผู้ วิจยัสรุปได้วา่ รูปแบบของเลน่ท่ีเดก็ชอบ 3  ประเภทแรก 

คือ 11.  ตอ่ / หยอด  2. ดีด / สี / ตี / กด / เคาะ / ตอก 3. ดงึ / ลาก / จงู  / ไถ / ผลกั / เล่ือน / หมนุ   

รูปแบบของวตัถท่ีุเดก็ชอบ 3  อนัดบัแรก คือ 1. รูปทรงเลขาคณิต 2. รูปทรงอิสระ  3. รูปทรงธรรมชาติ  

เสียงท่ีเดก็มีความสนใจ คือ 1.  เสียงดนตรีตวัโน๊ต 2. เสียงธรรมชาติ ประเภทส่ือท่ีเดก็ชอบ คือ ของเลน่   

วสัดท่ีุเหมาะแก่การทําของเลน่ พลาสตกิสามารถสร้างรูปทรง  รูปแบบท่ีหลากหลาย  สร้างความแปลก

ใหมท่ี่นา่ต่ืนเต้นได้ มีความปลอดภยัและคงทนตอ่การใช้งาน สีท่ีเหมาะสมสําหรับเดก็พิการทางสายตา

รวมถึงเดก็ท่ีมองเห็นเลือนราง คือ แมสี่ หรือสีทีมี่ความสด 

 ผู้ วิจยัจงึออกแบบส่ือการเรียน รู้ในรูปแบบของเลน่  ตามรูปแบบส่ือท่ีเดก็มีความสนใจ  และ

รูปทรงท่ีเดก็มีความสนใจ  โดยใสเ่สียงลงไปในส่ือการรู้เพ่ือให้เดก็เกิดความสนใจ ด้านวสัดท่ีุใช้ คือ   

พลาสตกิ ด้านสีท่ีใช้  คือ สีท่ีมีความสด เพ่ือให้เดก็ท่ี มีสายเลือนรางสามารถมองเห็นได้อีกด้วย  ดงันัน้

ในการออกแบบส่ือการเรียนรู้เร่ืองพยญัชนะไทย สําหรับเดก็พกิารทางสายตา อาย ุ 5 -  7 ปี เพ่ือ

สง่เสริมความสมัพนัธ์ในครอบครัวในครัง้นี ้จงึมีการออกแบบให้สามารถใช้ร่วมกบัผู้ ท่ีสายตาปกตไิด้

ด้วย  ใช้วสัดแุละรูปแบบตามความ ต้องการของผู้ใช้งาน  จากการสรุปวิเคราะห์แบบสอบถามนี ้เพ่ือ

นําไปเป็นแนวทางในการออกแบบส่ือการเรียนรู้เร่ืองพยญัชนะไทย  สําหรับเดก็พกิารทางสายตา   
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 ขัน้ตอนการออกแบบส่ือการเรียนรู้พยัญชนะไทยสาํหรับเดก็พกิารทางสายตามีดงันี ้  

 1.  ศกึษาและวิเคราะห์ข้อมลูเก่ียวกบัค วามต้องการของเดก็พกิารทางสายตา  เพ่ือให้เกิด

ความพงึพอใจและสร้างชิน้งานท่ีทําให้เดก็เกิดพฒันาการ และสามารถสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีใน

ครอบครัว 

 2.  กําหนดรูปแบบและประเภทของส่ือท่ีเหมาะกบัเดก็พิการทางสายตาและเหมาะสมตอ่การ

ใช้งาน  ซึง่รูปแบบส่ือท่ีเหมาะแก่เดก็พิการทางตายตา  คือ  ส่ือประเภทของเลน่  ท่ีใช้รูปทรงเลขาคณิต  

ซึง่มีความเหมาะสมกบัเดก็พกิารในการจบั   

 3.  กําหนดกตกิา  ซึง่กตกิาในการเลน่มี  2  แบบ  คือ  

  3.1   เกมท่ีเลน่ครัง้ละ 2 คน มีการแขง่ขนั กําหนดผู้แพ้และผู้ชนะอยา่งชดัเจน  ซึง่อาจใช้

เกมชนิดเดียวกบัท่ีเลน่  1 คนมาเลน่ แตกํ่าหนดให้มีการแขง่ขนั โดยใช้เง่ือนไข เชน่ ทําได้รวดเร็วกวา่  

หรือได้แต้มมมากกวา่เป็นผู้ชนะเป็นต้น ทัง้นี ้บางเกมอาจไมมี่การแขง่ขนั แตเ่ป็นการร่วมกนัทํากิจกรรม

ให้สําเร็จ 

  3.2 เกมท่ีเลน่เป็นกลุม่ มีผู้ เลน่ครัง้ละมากกวา่ 2 คนขึน้ไป อาจมีการแพ้ชนะเป็นรายบคุคล

หรือแพ้ชนะเป็นทีมก็ได้  ในการเลน่เกมประเภทนีอ้าจใช้ตวัผู้ เลน่เป็นสว่นประกอบของเกม หรือใช้ตวั

ของเลน่มาเลน่เป็นเกม 

   ซึง่เกมท่ีเลน่โดยมีของเลน่เป็นอปุกรณ์  ผู้ เลน่จะเลน่ของเลน่ตามคําแนะนําในการเลน่และ

กตกิา  ซึง่จะสามารถประเมินผลสําเร็จของผู้ เลน่ได้  อาจมีการแขง่ขนัหรือไมมี่ก็ได้  แตจ่ะต้องมีการ

ประเมินผลสําเร็จของผู้ เลน่  ถ้าผู้ เลน่สามารถเลน่ได้ตามคําแนะนําในการเลน่  ถือวา่ประสบ

ความสําเร็จ   

  ทัง้นี ้ เกมบางเกมก็มีลกัษณะเป็นเกมบทบาทสมมตท่ีิใช้ของเลน่เป็นอปุกรณ์ในการเลน่

เชน่กนั 

  เกมประเภทตา่งๆ  มีลกัษณะร่วมหรือลกัษณะเฉพาะท่ีคล้ายกนั  ดงันี ้

   1.  มุง่ให้เกิดความสนกุสนานเพลิดเพลิน  พงึพอใจ 

   2.  บคุคลทกุเพศทกุวยัสามารถเลน่ได้  และมีโอกาสได้ร่วมเลน่ 

   3.  สง่เสริมการเป็นผู้ นําและผู้ตามท่ีดี 

   4.  ใช้เวลาในการเลน่ไมม่ากนกั  และเวลาในการเลน่ไมแ่นน่อน 

   5.  มีวตัถปุระสงค์ในการเลน่ 

   6.  มีกฎกตกิาในการเลน่ไมม่ากนกั  และเวลาในการเลน่ไมแ่นน่อน 

   7.  ไมต้่องอาศยัทกัษะการเลน่ท่ียาก 

   8.  กฎกตกิา จํานวนผู้ เลน่ สถานท่ี และอปุกรณ์ท่ีใช้ประกอบการเลน่ สามารถ

เปล่ียนแปลงให้เหมาะสมกบัความสามารถ  ความสนใจ  และความต้องการของผู้ เลน่ 

   9.  มีลกัษณะเป็นการท้าทาย  ทําให้ผู้ เลน่อยากเลน่และสนกุสนาน 
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 4. กําหนดสีท่ีใช้ในการออกแบบส่ือ  คือ  

 5.  กําหนดวสัดท่ีุใช้ในการออกแบบส่ือ คือ พลาสตกิ มีคณุสมบตัมีิความคงทน สามารถ

ปรับแตง่พืน้ผิวได้หลายรูปแบบ  และสามารถผสมผสานกบัวสัดอ่ืุนได้ 

 6. กําหนดเสียงท่ีเหมาะในการออกแบบส่ือ คือ เสียงเดก็ท่ีมีความสดใส ทําให้เกิดความ

นา่สนใจ  และเหมาะสมกบัวยั 

 7.  กําหนดขนาด  ซึง่ขนาดของส่ือท่ีเหมาะ ขนาดไมใ่หญ่หรือเล็กจนเกินท่ีเดก็อาย ุ 5 - 7 ปี 

จะสามารถถือได้ 

 

 ข้อจาํกัดในการเล่น 

 จากประเดน็หลกัท่ีเห็นได้ชดัวา่ เด็ กพกิารทางสายตาไมส่ามารถเลน่ในลกัษณะท่ีต้องการ

ทกัษะการมองเหน็ ทัง้ในการควบคมุบงัคบัหรือการได้รับความสนกุสนานด้วยการรับรู้จากการเหน็แล้ว  

ยงัมีประเดน็ยอ่ยอ่ืนๆ อนัเน่ืองมาจากข้อจํากดัในการมองเห็น  ดงันี ้

 1.  ข้อจํากดัในการเลน่กบัเพ่ือน 

   -   เดก็ท่ีตาบอดสนทิจะเสียเปรียบในการเลน่หรือทํากิจกรรมร่วมกบัเดก็ท่ีมีสายตาเลือน

รางและเดก็สายตาปกต ิรวมทัง้การมองไมเ่หน็จะทําให้เดก็สายตาปกตรํิาคาญ เบ่ือหนา่ยในการร่วม

เลน่ด้วย 

  -   เดก็พกิารทางสายตามกัตกอยูใ่นฐานะผู้ ฟัง เม่ือผู้ อ่ืนท่ีสายตาปกตร่ิวมทํากิจกรรมกนั  

เชน่ เม่ือเด็ กท่ีตาปกตเิลน่แขง่รถบงัคบักนั เดก็พกิารทางสายตาจะไมไ่ด้แขง่ขนัด้วยเพราะรถท่ีบงัคบั

มกัจะไปชนสิ่งตา่งๆ  จงึได้แตค่อยฟังเพ่ือนพากย์วา่เป็นอยา่งไร 

  -   เดก็ท่ีตาปกตสิว่นใหญ่มกัไมท่ราบวิธีการเลน่กบัเดก็พกิารทางสายตา 

 2.  ข้อจํากดัในการเลน่ของเลน่      

  -   ของเลน่บางอยา่งตามท้องตลาดท่ีเดก็พกิารทางสายตาเลน่ อาจไมไ่ด้รับประโยชน์เทา่

ทีควร เดก็เพียงอยากจะมีเหมือนพ่ีน้องหรือเพ่ือนท่ีสายตาปกต ิเชน่ รถบงัคบั เกมกด ซึง่เพียงแคก่ด

เพ่ือฟังเสียงเทา่นัน้  ทําให้ขาดจดุมุง่หมายในการเลน่ 

  -   หากเป็นของเลน่ท่ีต้องการขว้างปาออกไ ป เชน่ ลกูบอล จรวดกระดาษ เป็นต้น เดก็

พกิารทางสายตาจะตดิตามของเลน่ท่ีไมมี่เสียงได้ยาก 

  -   เดก็พกิารทางสายตาเลือกเลน่ได้ไมเ่ตม็ท่ีนกั  เน่ืองจากมองไมเ่หน็ 

   -   ต้องมีผู้คอยดแูลความปลอดภยัขณะเลน่เป็นพิเศษ  โดยเฉพาะการเลน่ในสนามเดก็

เลน่ ซึง่อาจทําให้ถกูจํากดัในการเลน่บางอยา่งไป 
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 เง่ือนไขสาํหรับของเล่นเพ่ือเดก็พกิารทางสายตา 

 ของเลน่ท่ีเหมาะสมสําหรับเดก็พิการทางสายตาควรมีเง่ือนไข  ดงันี ้

 -   ของเลน่มีการกระตุ้นความสนใจของเดก็พกิารทางสายตาเป็นพเิศษ  โดยเฉพาะด้านเสียง  

เน่ืองจากการได้ยินเป็นสิ่งเร้าท่ีรับรู้ได้จากระยะไกล 

 -   ของเลน่มีการใช้สิ่งอ่ืนชว่ยส่ือความหมาย ทดแทนการใช้สายตาในการมองเห็น เชน่ บง่บอก

ความแตกตา่งของบริเวณตา่งๆ  ด้วยผวิสมัผสัท่ีแตกตา่งกนั 

 -   เป็นของเลน่ท่ีเปิดโอกาสให้เดก็พกิารทางสายตาได้ใช้ความสามารถอยา่งเตม็ศกัยภาพ 

 - ชว่ยเสริมสร้างทกัษะในการใช้ประสาทสมัผสัท่ีเหลืออยูข่องเดก็พิการทางสายตา อนัได้แก่  

การได้ยิน การสมัผสั การดมกลิ่น และการลิม้รส รวมทัง้ชว่ยกระตุ้นการมองเห็นท่ีเหลืออยูข่องผู้ ท่ีมี

สายตาเลือนรางด้วย 

 -  เป็นของเลน่ท่ีให้ประโยชน์ตอ่เดก็พิการทางสายตาได้อยา่งตรงจดุประสงค์ของการเลน่  

ให้เดก็พกิารทางสายตาได้รับประโยชน์จากการเลน่เทียบเทา่กบัเดก็สายตาปกตไิด้รับ 

 -   เป็นของเลน่ท่ีสามารถเลน่ร่วมกบัผู้ อ่ืนได้  สง่เสริมการมีปฏิสมัพนัธ์อนัดีกบัผู้ อ่ืนและฝึก

การอยูร่่วมกนัในสงัคม 

 -   เป็นของเลน่ท่ีมีสมัผสัท่ีดี สร้างความมัน่ใจในความปลอดภยัให้กบัเดก็ เพราะประสบการณ์

ท่ีไมน่า่ประทบัใจ  อาจสง่ผลให้เดก็ปิดโอกาสในการเรียนรู้ของตนเอง 

 

การออกแบบส่ือการเรียนรู้เร่ืองพยัญชนะไทย สาํหรับเดก็พกิารทางสายตา 

 ในการออกแบบส่ือการเรียนรู้เร่ืองพยญัชนะไทย สําหรับเดก็พกิารทางสายตาครัง้น่ี  ผู้ วิจยัได้

สรุปข้อมลู ด้านรูปทรงของเลน่ สําหรับเ ดก็พกิารทางสายตาจากการสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญ การทํา

แบบสอบถามความต้องการของเดก็ ได้ผลสรุปท่ีตรงกนั คือ รูปทรงเรขาคณิต  เป็นรูปทรงท่ีง่ายตอ่   

การเรียนรู้ ซึง่การ รูปทรงเรขาคณิตเป็นตวักระตุ้ นการรับรู้ท่ีดีสําหรับเดก็พกิารทางสายตา และสร้าง

จินตนาการให้ แก่เดก็ได้ดี ด้านประเภทของเลน่ คือ การเลน่ตวัตอ่  เป็นการสร้างเสริมประสบการณ์

และจินตนาการท่ีดี เพราะการเลน่ตวัตอ่เดก็จะได้ใช้จินตนาการอยา่งเตม็ท่ี  อีกทัง้เป็นการฝึกกล้ามเนือ้

มดัเล็กให้แข็งแรง เสริมสร้างความสมัพนัธ์ ระหวา่  สมอง  และมือ  เพราะการเลน่แตล่ะครั ้ ง เขาต้องใช้

สมองคดิ และใช้มือหยิบ ทําให้ 2 สว่นทํางานได้อยา่งลงตวั นอกจากนีแ้ล้ว ยงัชว่ยในเร่ืองการฝึกสมาธิ

ในการทําสิ่งตา่ง ๆ ได้ดีย่ิงขึน้ ด้านวสัด ุคือ พลาสตกิ ซึง่มีความทนทาน  และสามารถผสมกบัวสัดอ่ืุนๆ

ได้ ด้านสี คือ เป็นสีทีมี่ความสวา่ง เชน่ สีเหลือง สีเขี ยว สีส้ม เป็นต้น จะชว่ยให้เดก็สงัเกตเหน็ได้งา่ย 

จากการศกึษาและวิเคราะห์ข้อมลู เป็นแนวทางในการออกแบบ จํานวน  20  รูปแบบดงันี ้
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ภาพประกอบ  20  แบบร่างของเลน่ชิน้ท่ี  1 

 

 
 

ภาพประกอบ  21  แบบร่างของเลน่ชิน้ท่ี  2 

 

 
 

ภาพประกอบ  22  แบบร่างของเลน่ชิน้ท่ี  3 
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ภาพประกอบ  23  แบบร่างของเลน่ชิน้ท่ี  4 

 

 
 

ภาพประกอบ  24  แบบร่างของเลน่ชิน้ท่ี  5 

 

 
 

ภาพประกอบ  25  แบบร่างของเลน่ชิน้ท่ี  6 

 

 
 

ภาพประกอบ  26  แบบร่างของเลน่ชิน้ท่ี  7 



115 

 
 

ภาพประกอบ  27  แบบร่างของเลน่ชิน้ท่ี 8 

 

 
 

ภาพประกอบ  28  แบบร่างของเลน่ชิน้ท่ี  9 
 

 
 

ภาพประกอบ  29  แบบร่างของเลน่ชิน้ท่ี  10 
 

 
 

ภาพประกอบ  30  แบบร่างของเลน่ชิน้ท่ี  11 
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ภาพประกอบ  31  แบบร่างของเลน่ชิน้ท่ี  12 

 

 
 

ภาพประกอบ  32  แบบร่างของเลน่ชิน้ท่ี  13 

 

 
 

ภาพประกอบ  33  แบบร่างของเลน่ชิน้ท่ี  14 
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ภาพประกอบ  34  แบบร่างของเลน่ชิน้ท่ี  15 

 

 
 

ภาพประกอบ  35  แบบร่างของเลน่ชิน้ท่ี  16 

 

 
 

ภาพประกอบ  36  แบบร่างของเลน่ชิน้ท่ี  17 
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ภาพประกอบ  37  แบบร่างของเลน่ชิน้ท่ี  18 

 

 

 
 

ภาพประกอบ  38  แบบร่างของเลน่ชิน้ท่ี  19 

 

 
 

ภาพประกอบ  39  แบบร่างของเลน่ชิน้ท่ี  20 
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 วิเคราะห์ข้อมูลและรูปแบบท่ีได้จากแบบสอบถามความคิดเหน็ของผู้บริโภค ครัง้ท่ี  2  

เพ่ือให้ได้แบบร่างของ ส่ือการเรียนรู้พยัญชนะไทยสาํหรับเดก็ พกิารทางสายตา อายุ 5 - 7 ปี  

ท่ีมีค่าความพงึพอใจสูงสุดจาํนวน 3 แบบ 

 ผู้ วิจยัได้ทําการทําแบบสอบถามความคดิเห็นของผู้บริโภคครัง้ท่ี 2 ท่ีมีตอ่แบบร่างของ ส่ือการ

เรียนรู้พยญัชนะไทยสําหรับเดก็พกิารทางสายตา อาย ุ5 - 7 ปี ท่ีผา่นการศกึษาและพฒันาตามประเดน็

วตัถปุระสงค์ของงานวิจยัจํานวน 20 แบบ จากผู้ เช่ียวชาญ จํานวน 3 คน และผู้ปกครอง จํานวน 30 คน  

โดยแบบสอบถามแบง่เป็น 3 ตอน ดงันี ้

 

 ตอนท่ี  1  ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

ตาราง  4  ข้อมลูลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม(ผู้ เช่ียวชาญ) 

 

                             ข้อมูล                                            จาํนวน (คน)              ร้อยละ 

   1.  เพศของผู้ตอบแบบสอบถาม 

               ชาย                                                                                         1                           33.33 

               หญิง                                                                                        2                           66 .67 

               รวม                                                                        3                    100.00 

  2.  อาย ุ

               30  -  40  ปี                                                                              1                           33 .33 

               41  -  50  ปี                                                                              0                               0 

               51  -  60  ปี                                                                              2                           66.67 

               มากกวา่  60  ปี                                                                         0                               0 

               รวม                                                                         3                        100.00 

   3.  ระดบัการศกึษาของผู้ตอบแบบสอบถาม 

               ประถมศกึษา                                                                           0                                 0 

               มธัยมศกึษา                                                                             0                                 0  

               อนปุริญญา ปวส. / ปวช.                                                           0                                 0 

               ปริญญาตรี                                                                              0                                 0 

               สงูกวา่ปริญญาตรี                                                                    3                             100 

            รวม                                                                      30                        100.00 



120 

 ตอนท่ี  2  ความพงึพอใจท่ีมีต่อแบบร่างของส่ือการเรียนรู้พยัญชนะไทยสาํหรับเดก็

พกิารทางสายตา  อายุ  5  -  7  ปี   

 

ตาราง  5  ความพงึพอใจท่ีมีตอ่แบบร่างของส่ือการเรียนรู้พยญัชนะไทยสําหรับเดก็พกิารทางสายตา   

 อาย ุ 5  -  7  ปี   

 

ความพงึพอใจท่ีมีต่อแบบร่างของส่ือการเรียนรู้

พยัญชนะไทย 

ผู้เช่ียวชาญ  3  คน 

N  =  3 ระดับความพงึ

พอใจ x̄ S.D. 

 1. 

 

 

 

 

4.67 

 

0.58  

มากท่ีสดุ 

2. 

 

 

 

 

3.33 

 

0.58 
 

มากท่ีสดุ 

3. 

 

 

 

 

 

2.67 

 

0.58 
 

ปานกลาง 

 

4.  

 

 

 

 

1.67 

 

0.58 น้อย 
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ตาราง  5 (ตอ่) 

 

ความพงึพอใจท่ีมีต่อแบบร่างของส่ือการเรียนรู้

พยัญชนะไทย 

ผู้เช่ียวชาญ  3  คน 

N  =  3 ระดับความพงึ

พอใจ x̄ S.D. 

5. 

 

 

 

 

 

2.33 

 

0.58 
น้อย 

6. 

 

 

 

 

1.33 

 

0.58 

 

น้อยท่ีสดุ 

7. 

 

 

 

 

2.33 

 

0.58 น้อย 

8. 

 

 

 

4.33 

 

0.58 
มาก 

9. 

 

 

 

 

1.67 

 

0.58 น้อยท่ีสดุ 
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ตาราง  5 (ตอ่) 

 

ความพงึพอใจท่ีมีต่อแบบร่างของส่ือการเรียนรู้

พยัญชนะไทย 

ผู้เช่ียวชาญ  3  คน 

N  =  3 ระดับความพงึ

พอใจ x̄ S.D. 

10. 

 

 

 

 

3.67 

 

0.58 มาก 

11. 

 

 

 

 

3 

 

0 ปานกลาง 

12. 

 

 

2.67 

 

1.50 
ปานกลาง 

13. 

 

 

2.33 

 

0.58 
น้อย 

14. 

 

 

 

 

3 

 

0 ปานกลาง 

15. 

 

 

 

 

2.33 

 

0.58 ปานกลาง 
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ตาราง  5 (ตอ่) 

 

ความพงึพอใจท่ีมีต่อแบบร่างของส่ือการเรียนรู้

พยัญชนะไทย 

ผู้เช่ียวชาญ  3  คน 

N  =  3 ระดับความพงึ

พอใจ x̄ S.D. 

16. 

 

 

 

 

 

4 

 

0 
มาก 

17.  

 

2 

 

 

1 
 

น้อย 

18. 

 

 

 

 

 

4 

 

1 
มาก 

19. 

 

 

 

 

 

2 

 

1 
น้อย 
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ตาราง  5 (ตอ่) 

 

ความพงึพอใจท่ีมีต่อแบบร่างของส่ือการเรียนรู้

พยัญชนะไทย 

ผู้เช่ียวชาญ  3  คน 

N  =  3 ระดับความพงึ

พอใจ x̄ S.D. 

20. 

 

 

 

 

 

2.67 

 

0.58  

ปานกลาง 

 

 ในการคํานวณคะแนนเฉล่ียและสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานมีระดบัความเหมาะสมและการแปล

ความหมายของคะแนนแบง่เป็น 5 ระดบั ดงันี ้

 5 หมายถึง ระดบัความคดิเหน็มากท่ีสดุ 

 4 หมายถึง ระดบัความคดิเหน็มาก 

 3 หมายถึง ระดบัความคดิเหน็ปานกลาง 

 2 หมายถึง ระดบัความคดิเห็นน้อย 

 1 หมายถึง ระดบัความคดิเห็นน้อยท่ีสดุ 

 การแปลความหมายคา่เฉล่ียนํา้หนกัคะแนนออกเป็น 5 ระดบัดงันี ้

  คา่เฉล่ีย 4.50 - 5.00 หมายถึงเหมาะสมมากท่ีสดุ 

  คา่เฉล่ีย 3.50 - 4.49 หมายถึงเหมาะสมมาก 

  คา่เฉล่ีย 2.50 - 3.49 หมายถึงเหมาะสมปานกลาง 

  คา่เฉล่ีย 1.50 - 2.49 หมายถึงเหมาะสมน้อย 

  คา่เฉล่ีย 1.10 - 1.49 หมายถึงเหมาะสมน้อยท่ีสดุ 

 

 ตอนท่ี 3 คาํถามปลายเปิดเพ่ือให้ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเหน็และ

ข้อเสนอแนะ 

 -   นา่จะมีการกําหนดขนาดของชิน้งานสําเร็จด้วยเพ่ือประกอบการตดัสินใจ 

 จากการวิเคราะห์ข้อมลูจากแบบสอบถามผู้ เช่ียวชาญครัง้ท่ี 2 เร่ืองความพงึพอใจของ ส่ือการ

เรียนรู้พยญัชนะไทยสําหรับเดก็ พกิารทางสายตา อาย ุ5 - 7 ปี โดยสรุปได้มีความพงึพอใจแบบท่ี 1  

แบบท่ี 8 แบบท่ี 10 แบบท่ี 16 และแบบท่ี 18 มีคะแนนมากท่ีสดุซึง่จากผลท่ีได้นีผู้้ วิจยัได้ทําการนําแบบร่าง 
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 ตอนท่ี  1  ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

ตาราง  6  ข้อมลูลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม(ผู้ปกครอง) 

 

                             ข้อมูล                                             จาํนวน (คน)             ร้อยละ 

   1.  เพศของผู้ตอบแบบสอบถาม 

               ชาย                                                                                         8                           26.67 

               หญิง                                                                                      22                           73.33 

               รวม                                                                      30                     100.00 

2.  อาย ุ

               21  -  30  ปี                                                                             2                            06.67 

               31  -  40  ปี                                                                           21                            70 .00 

               41  -  50  ปี                                                                             4                            13.33 

               51  -  60  ปี                                                                             3                            10.00 

               มากกวา่  60  ปี                                                                        0                               0 

               รวม                                                                      30                         100.00 

 3.  รายได้ตอ่เดือนของผู้ตอบแบบสอบถาม 

               น้อยกว่า 10,000 บาท                                                               2                           06.67 

               10,001 – 20,000 บาท                                                              5                           16 .67 

               20,001 – 30,000 บาท                                                           20                            66.67 

               30,001 – 40,000 บาท                                                              2                           06 .67 

               40,001  บาทขึน้ไป                                                                   1                           03 .32 

               รวม                                                                      30                     100.00 
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 ตอนท่ี  2  ความพงึพอใจท่ีมีต่อแบบร่างของส่ือการเรียนรู้พยัญชนะไทยสาํหรับเดก็

พกิารทางสายตา  อายุ  5  -  7  ปี   

 

ตาราง  7  ความพงึพอใจท่ีมีตอ่แบบร่างของส่ือการเรียนรู้พยญัชนะไทยสําหรับเดก็พกิารทางสายตา   

 อาย ุ 5  -  7  ปี   

 

ความพงึพอใจท่ีมีต่อแบบร่างของส่ือการเรียนรู้

พยัญชนะไทย 

กลุ่มผู้บริโภค  30  คน 

N  =  30 ระดับความพงึ

พอใจ x̄ S.D. 

 1. 

 

 

 

 

 

4.20 

 

 

0.70 

 

มากท่ีสดุ 

2. 

 

 

 

3.27 

 

0.81 

 

ปานกลาง 

3. 

 

 

 

 

3.23 

 

0.76 ปานกลาง 

4. 

 

 

 

 

3.50 

 

0.85 มาก 

5. 

 

 

 

 

 

3.43 

 

0.84 
ปานกลาง 
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 ตอนท่ี  3 คาํถามปลายเปิดเพ่ือให้ผู้ตอบแ บบสอบถามแสดงความคิดเหน็และ

ข้อเสนอแนะ 

 -   ตดัสนิใจเลือกยาก 

 -   อยากเหน็ผลงานจริง  จะทําให้ตดัสนิเลือกได้ดีกวา่นี ้

 -   ต้องการให้เลน่ร่วมกบัผู้ อ่ืนได้ด้วย 

 จากการวิเคราะห์ข้อมลูจากแบบสอบถามผู้บริโภคครัง้ท่ี 2 เร่ืองความพงึพอใจของ ส่ือการ

เรียนรู้พยญัชนะไทยสําหรั บเดก็พกิารทางสายตา อาย ุ5 - 7  ปี โดยสรุปได้มีความพงึพอใจแบบท่ี 1  

แบบท่ี 4 แบบท่ี 5 มีคะแนนมากท่ีสดุซึง่จากผลท่ีได้นีผู้้ วิจยัได้ทําการนําแบบร่างเพ่ือให้เดก็ได้ทดลองเลน่ 

 จากผลประเมินความพงึพอใจพบวา่  ของเลน่ท่ีเดก็มีความสนใจมากท่ีสดุ จากการทดลอง

กบัเดก็อาย ุ 5 – 7 ปี โดยผลรวมจากคา่เฉล่ีย คือ แบบท่ี 1 ซึง่ผู้ เช่ียวชาญมีความสอดคล้องตรงกนั   

พร้อมทัง้ให้ข้อเสนอแนะในการพฒันาแบบและผลิตต้นแบบในขัน้ตอ่ไป 

 

 
 

ภาพประกอบ  40  แบบร่างท่ีผลิตชิน้ท่ี  1 

 

 
 

ภาพประกอบ  41  แบบร่างท่ีผลิตชิน้ท่ี  2 
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ภาพประกอบ  42  แบบร่างท่ีผลิตชิน้ท่ี  3 

 

ผลิตชิน้งานส่ือการเรียนรู้พยัญชนะไทยสาํหรับเดก็พกิารทางสายตา     

 ในการผลิตส่ือการเรียนรู้พยญัชนะไทยสําหรับเดก็ พกิารทางสายตา  ผู้ วิจยัได้นําเอารูปแบบ

ท่ีได้เลือกจากผู้ เช่ียวชาญและผู้บริโภคมาพฒันา  และผลิตเป็นส่ือการเรียนรู้พยญัชนะไทยสําหรับเดก็

พกิารทางสายตาต้นแบบจํานวน  1  ชิน้  โดยมีขัน้ตอนในการผลิตดงันี ้

 

 

 

ภาพประกอบ  43  ต้นแบบท่ีจะนําไปผลิต 
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       ภาพประกอบ  44  ต้นแบบส่ือการเรียนรู้พยญัชนะไทยสําหรับเดก็พกิารทางสายตา 

 



บทที่  5 

สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

 ในการศกึษาและพฒันา ส่ือการเรียนรู้เร่ืองพยญัชนะไทย สําหรับเดก็พกิารทางสายตา อาย ุ 

5 - 7 ปี ท่ีสง่เสริมความสมัพนัธ์ในครอบครัว จดัทําขึน้เพ่ือศกึษาวิเคราะห์ส่ือการเรียนรู้เร่ืองพยญัชนะไทย 

โดยมุง่เน้นการศกึษาในด้านรูปแบบ  เทคนิคการสร้างสรรค์  และวสัดท่ีุใช้ในการผลิต  จํานวน  20 ชิน้  

โดยเลือกจากรูปแบบท่ีเป็นท่ีนยิมมากท่ีสดุและรองลงมาตามลําดบั  จากนัน้นําผลท่ีได้จากการศกึษา

มาเป็นฐานข้อมลูในการออกแบบ  และพฒันา ส่ือการเรียนรู้เร่ืองพยญัชนะไทย สําหรับเดก็พิการทาง

สายตา ให้มีรูปแบบตรงตามความต้องการของผู้บริโภค  

 

ความมุ่งหมายของวิจัย 

เพ่ือศกึษาส่ือการเรียนรู้ของเดก็พกิารทางสายตา และพฒันาส่ือการเรียนรู้เร่ืองพยญัชนะไทย 

สําหรับเดก็พกิารทางสายตา อาย ุ 5 - 7 ปี ท่ีสง่เสริมความสมัพนัธ์ในครอบครัว   

 

วิธีการดาํเนินการวิจัย  

 ในการศกึษาครัง้นี ้ผู้ วิจัยได้สร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลูเพ่ือประกอบการศกึษา 

วิจยั โดยมีขัน้ตอนการสร้างเคร่ืองมือดงันี  ้

1. การสงัเกตการณ์ (Observation) ผู้ วิจยัใช้การสงัเกตแบบมีสว่นร่วม (Participant  

Observation)  มีวตัถปุระสงค์เพ่ือสงัเกตวิธีการเรียนรู้พยญัชนะไทยของเดก็พกิารทางสาย  

2. การสมัภาษณ์ (Interview) ผู้ วิจยัดําเนนิการสร้างแบบสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญด้านการ

ออกแบบของเลน่ และผู้ เช่ียวชาญผลิตส่ือในโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพฯ  เพ่ือใช้ในการวิจยัเร่ือง

การออกแบบส่ือการเรียนรู้พยญัชนะไทยสําหรับเดก็พกิารทางสายตา อาย ุ5 - 7 ปี เพ่ือสง่เสริมความสมัพนัธ์

ในครอบครัว ในประเดน็ตามความมุง่หมายของการวิจยั  แบง่เป็น  2  ประเดน็  ดงันี ้ 

  ประเดน็ท่ี  1  การเรียนพยญัชนะไทย  

  ประเดน็ท่ี  2  รูปแบบส่ือการเรียนรู้  

3.  แบบสอบถาม  (Questionnaire)  

 ผู้ วิจยัดําเนนิการสร้างแบบสอบถาม จํานวน 2 ชดุ คือ แบบสอบถามความต้องการส่ือ

การเรียนรู้ของเดก็พกิารทางสายตา ซึง่เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัความคดิเห็นท่ีมีตอ่รูปแบบส่ือการ

เรียนรู้ท่ีมีในโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพฯ จากนัน้นําผลสรุปท่ีได้จากการสํารวจมาออกแบบส่ือ การ

เรียนรู้ แล้วทําการคดัเลือกเพ่ือนํามาสร้างแบบสอ บถามความคดิเห็นตอ่รูปแบบการออกแบบส่ือการรู้  

พยญัชนะไทย  
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 3.1 แบบสอบถามความต้องการด้านรูปแบบส่ือ การเรียนรู้พยญัชนะไทยสําหรับเดก็

พกิารทางสายตา อาย ุ5 - 7 ปี เพ่ือสง่เสริมความสมัพนัธ์ในครอบครัว แบง่ออกเป็น 3 ตอน ดงันี ้

  ตอนท่ี 1 สอบถามข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบ สอบถาม มีลกัษณะเป็นแบบสํารวจ

รายการ (Check List)  

  ตอนท่ี 2 สอบถามความคดิเห็นด้านรูปแบบส่ือการเรียนรู้สําหรับเดก็พกิารทาง

สายตา เป็นแบบสอบถามแบบมาตราสว่นประมาณคา่ (Rating Scale) โดยมีเกณฑ์ 5 ระดบั ของ

ลเิคอร์ท  (Likert Scale)  ดงันี ้

  5  หมายถึง  ระดบัความพงึพอใจมากท่ีสดุ 

  4  หมายถึง  ระดบัความพงึพอใจมาก 

  3  หมายถึง  ระดบัความพงึพอใจปานกลาง 

  2  หมายถึง  ระดบัความพงึพอใจน้อย 

  1  หมายถึง  ระดบัความพงึพอน้อยท่ีสดุ   

  ตอนท่ี 3 แบบสอบถามท่ีมีข้อคําถามปลายเปิด (Open Ended Form) เพ่ือให้

ผู้ตอบแบบสอบถาม แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ นอกเหนือจากท่ีได้กําหนดไว้ในตอนท่ี 2 

และตอนท่ี 3  

  3.2 แบบสอบถามความพงึพอใจในการใช้ส่ือ การเรียนรู้พยญัชนะไทยสําหรับเดก็ พกิาร

ทางสายตา  สอบถามข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลกัษณะเป็นแบบสํารวจรายการ  (Check 

List) 

 4. แบบประเมิน (Assessment)  

  เป็นแบบประเมินต้นแบบ ส่ือการเรียนรู้พยญัชนะไทยสําหรับเดก็ พกิารทางสายตา อาย ุ  

5  -  7  ปี  แบง่ออกเป็น 2 ตอนดงันี ้

  ตอนท่ี  1   การประเมินต้นแบบส่ือ การเรียนรู้พยญัชนะไทยสําหรับเดก็ พกิารทางสายตา  

อาย ุ 5  -  7  ปี  เป็นแบบประเมิน ท่ีมีข้อคําถามปลายเปิด  (Open Ended Form) 

  ตอนท่ี  2 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  ท่ีเก่ียวข้องกบัต้นแบบส่ือ การเรียนรู้พยญัชนะไทยสําหรับ

เดก็พกิารทางสายตา อาย ุ 5 - 7 ปี  ซึง่เป็นแบบประเมิน ท่ีมีข้อคําถามปลายเปิด (Open Ended Form) 
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การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 การวิจยัในครัง้นี ้ผู้ วิจยัได้ทําการสํารวจและเก็บรวบรวมข้อมลูในการศกึษา ดงันี ้

 1.   ศกึษารวบรวมข้อมลูจากเอกสารวิชาการ  บทความงานวิจยั ท่ีมีความเก่ียวข้องกบัเดก็

พกิารทางสายตาและงานออกแบบ เชน่ ลกัษณะของเดก็พกิารทางสายตา การศกึษาทกัษะในด้าน

ภาษา รวมถึงพฒันาการทางด้านรับรู้ เรียนรู้ ของเดก็พกิารทางสายตา รวมถึงศกึษาข้อมลูเก่ียวกบัการ

ออกแบบส่ือการเรียนพยญัชนะไทยสําหรับเดก็สายตา 

 2.  การเก็บรวบรวมข้อมลูภาคสนาม  เป็นการรวบรวมข้อมลูจากการลงพืน้ท่ี คือ การสมัภาษณ์  

การสงัเกต  การศกึษารูปแบบส่ือการเรียนรู้พยญัชนะไทย  ด้วยแบบสมัภาษณ์ แบบสอบถามและแบบ

ประเมิน  โดยมีรายละเอียดดงันี ้

  2.1 การสงัเกต (Observation) เป็นการสงัเกตการณ์การเรียนรู้พยญัชนะไทยของเดก็

พกิารทางสายตา 

  2.2 การสมัภาษณ์  (Interview)  เป็นการสมัภาษณ์บคุคลท่ีเก่ียวข้องด้านการออกแบบ

และการผลิตส่ือการเรียนรู้ในโรงเรียนสอนคนตาบอด 

  2.3 การศกึษารูปแบ บและการผลิตส่ือการเรียนรู้พยญัชนะไทยสําหรับเดก็พิการทาง

สายตา 

  2.4 การเก็บข้อมลูจากสอบถามจํานวน  2  ชดุ  ดงันี ้

   2.4.1   แบบสอบถามความต้องการความต้องการส่ือ การเรียนรู้พยญัชนะไทย

สําหรับเดก็พกิารทางสายตา   

   2.4.2   แบบสอบถามความพงึพอใจของผู้ปกครอง แสดงความคดิเห็นตอ่รูปแบบส่ือ

การเรียนรู้พยญัชนะไทยสําหรับเดก็พกิารทางสายตา อาย ุ5 - 7 ปี ท่ีสง่เสริมความสมัพนัธ์ในครอบครัว   

  2.5  การเก็บข้อมลูจากแบบประเมินการออกแบบต้นแบบส่ือ การเรียนรู้พยญัชนะไทย

สําหรับเดก็พกิารทางสายตา  อาย ุ 5  -  7  ปี  โดยผู้ เช่ียวชาญด้านการออก แบบส่ือการเรียนต้นแบบ

ส่ือการเรียนรู้พยญัชนะไทยสําหรับเดก็พกิารทางสายตา  แล้วนําข้อมลูมาใช้วิเคราะห์เพ่ือผลติต้นแบบ 

 

สรุปผลการวิจัย 

 1.  ผลการวิเคราะห์ข้อมลูจากการสมัภาษณ์ และการวิเคราะห์รูปแบบ การเลือกใช้วสัด ุและ

เทคนิคในการสร้างสรรค์ผลงานของส่ือการเรียนรู้พยญัชนะไทยสําหรับเดก็พกิารทางสายตาอาย ุ5 - 7 ปี 

จํานวน 20 ชิน้ โดยเลือกจากรูปแบบท่ีเป็นท่ีชอบมากท่ีสดุและรองลงมาตามลําดบั สามารถสรุปได้ดงันี ้

  1.1 ด้านความสมัพนัธ์ในครอบครัว  การสร้างปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งกนั  จะมีลกัษณะดงันี ้

1)  การพึง่พาซึง่กนัและกนั  2)  การร่วมมือและการแขง่ขนั  3)  การขดัแย้งและการตอ่รอง  ซึง่กิจกรรม
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ท่ีสามารถสง่เสริมความสมัพนัธ์ในครอบครัวสําหรับเดก็พกิารทางสายตา  คือการเลน่เกมโดยใช้ของ

เลน่ร่วมกนั  และมีการสนทนากนั  ชว่ยสง่เสริมพฒันาการด้านตา่งๆ  ทําให้เดก็ได้แสดงออกเพ่ือพฒันา

ด้านร่างกาย อารมณ์ สงัคม และสตปัิญญา รวมทัง้การพยายามปรับตวัให้เข้ากบัคน ในสงัคม ซึง่การ

เล่นเป็นกิจกรรมท่ีก่อให้เกิดความสนกุสนานเพลิดเพลิน ผอ่นคลายความตงึเครียด และเป็นการพกัผอ่น

ไปในตวั เป็นของเลน่ท่ีเปิดโอกาสให้เดก็พกิารทางสายตาได้ใช้ความสามารถอยา่งเตม็ศกัยภาพ ชว่ย

เสริมสร้างทกัษะในการใช้ประสาทสมัผสัท่ีเหลืออยูข่องเดก็พกิารทางสายตา อนัได้แก่ การได้ยิน การ

สมัผสั การดมกลิ่น และการลิม้รส รวมทัง้ชว่ยกระตุ้นการมองเห็นท่ีเหลืออยูข่องผู้ ท่ีมีสายตาเลือนรางด้วย   

  1.2 ด้านรูปแบบส่ือการเรียนรู้พยญัชนะไทยสําหรับเดก็พกิารทางสายตา คือ เกม ส์  

เพราะเป็นกิจกรรมซึง่มีกตกิาบงัคบัอยู ่ ซึง่ใช้เป็นวิธีประเมินความสําเร็จในการเลน่เกมของผู้ เลน่ได้  

อาจมีกฎกตกิาไมแ่นน่อน  และเป็นการแขง่ขนัหรือไมเ่ป็นการแขง่ขนัก็ได้  ซึง่ได้ กําหนดกตกิา ซึง่

กตกิาในการเลน่มี 2 แบบ คือ 1)  เกมส์ท่ีเลน่ครัง้ละ 2 คน มีการแข่ งขนั กําหนดผู้แพ้และผู้ชนะอยา่ง

ชดัเจน  ซึง่อาจใช้เกม ส์ชนิดเดียวกบัท่ีเลน่ 1 คนมาเลน่ แตกํ่าหนดให้มีการแขง่ขนั โดยใช้เง่ือนไข เชน่  

ทําได้รวดเร็วกวา่  หรือได้แต้มมมากกวา่เป็นผู้ชนะเป็นต้น ทัง้นี ้บางเกม ส์อาจไมมี่การแขง่ขนั  แตเ่ป็น

การร่วมกนัทํากิจกรรมให้สําเร็จ 2) เกมท่ีเลน่เป็นกลุม่ มีผู้ เลน่ครัง้ละมากกวา่ 2 คนขึน้ไป อาจมีการแพ้

ชนะเป็นรายบคุคลหรือแพ้ชนะเป็นทีมก็ได้  ในการเลน่เกมส์ประเภทนีอ้าจใช้ตวัผู้ เลน่เป็นสว่นประกอบ

ของเกมส์  หรือใช้ตวัของเลน่มาเลน่เป็นเกม ส์ ซึง่เกมท่ีเลน่โดยมีของเลน่เป็นอปุกรณ์ ผู้ เลน่จะเลน่ข อง

เลน่ตามคําแนะนําในการเลน่และกตกิา ซึง่จะสามารถประเมินผลสําเร็จของผู้ เลน่ได้ อาจมีการแขง่ขนั

หรือไมมี่ก็ได้ แตจ่ะต้องมีการประเมินผลสําเร็จของผู้ เลน่ ถ้าผู้ เลน่สามารถเลน่ได้ตามคําแนะนําในการ

เลน่  ถือวา่ประสบความสําเร็จ     

  1.3 ข้อจํากดัในการเลน่ สําหรับเดก็พกิารทา งสายตา  เดก็พกิารทางสายตา ไมส่ามารถ

เลน่ในลกัษณะท่ีต้องการการมองเหน็ ทัง้ในการควบคมุบงัคบัหรือการได้รับความสนกุสนานด้วยการ

รับรู้จากการเห็นแล้ว ยงัมีประเดน็ยอ่ยอ่ืนๆ อนัเน่ืองมาจากข้อจํากดัในการมองเห็น  ดงันี ้ 1)  ข้อจํากดั

ในการเลน่กบัเพ่ือน ซึง่เดก็ท่ีตาบอดสนิทจะเสียเปรียบในการเลน่หรือทํากิจกรรมร่วมกบัเดก็ท่ีมีสายตา

เลือนรางและเดก็สายตาปกต ิ รวมทัง้การมองไมเ่หน็จะทําให้เดก็สายตาปกตรํิาคาญ  เบ่ือหนา่ยในการ

ร่วมเลน่ด้วย  เดก็พกิารทางสายตามกัตกอยูใ่นฐานะผู้ ฟัง เม่ือผู้ อ่ืนท่ีสายตาปกตร่ิวมทํากิจกรรมกนั  

เชน่  เม่ือเดก็ท่ี ตาปกตเิลน่แขง่รถบงัคบักนั เดก็พกิารทางสายตาจะไมไ่ด้แขง่ขนัด้วยเพราะรถท่ีบงัคบั

มกัจะไปชนสิ่งตา่งๆ จงึได้แตค่อยฟังเพ่ือนพากย์วา่เป็นอยา่งไร เดก็ท่ีตาปกตสิว่นใหญ่มกัไมท่ราบ

วิธีการเลน่กบัเดก็พกิารทางสายตา 2) ข้อจํากดัในการเลน่ของเลน่  ของเลน่บางอยา่งตามท้องตลา ดท่ี

เดก็พกิารทางสายตาเลน่ อาจไมไ่ด้รับประโยชน์เทา่ทีควร  เดก็เพียงอยากจะมีเหมือนพ่ีน้องหรือเพ่ือนท่ี

สายตาปกต ิเชน่ รถบงัคบั เกมกด ซึง่เพียงแคก่ดเพ่ือฟังเสียงเทา่นัน้ ทําให้ขาดจดุมุง่หมายในการเลน่  
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หากเป็นของเลน่ท่ีต้องการขว้างปาออกไป เชน่ ลกูบอล จรวดกระดาษ เป็นต้น เดก็พกิารทางสายตาจะ

ตดิตามของเลน่ท่ีไมมี่เสียงได้ยาก เดก็พกิารทางสายตาเลือกเลน่ได้ไมเ่ตม็ท่ีนกั เน่ืองจากมองไมเ่ห็น  

ต้องมีผู้คอยดแูลความปลอดภยัขณะเลน่เป็นพเิศษ โดยเฉพาะการเลน่ในสนามเดก็เลน่  ซึง่อาจทําให้

ถกูจํากดัในการเลน่บางอยา่งไป 

  1.4   เง่ือนไขสําหรับของเลน่เพ่ือเดก็พิการทางสายตา ของเลน่ท่ีเหมาะสมสําหรับเดก็พิการ

ทางสายตาควรมีเง่ือนไข ดงันี ้ของเลน่มีการกระตุ้นความสนใจของเดก็พิการทางสายตาเป็นพิเศษ   

โดยเฉพาะด้านเสียง เน่ืองจากการได้ยินเป็นสิ่งเร้าท่ีรับรู้ได้จากระยะไกล  ของเลน่มีการใช้สิ่งอ่ืนชว่ยส่ื อ

ความหมาย ทดแทนการใช้สายตาในการมองเหน็ เชน่ บง่บอกความแตกตา่งของบริเวณตา่งๆ ด้วย

ผวิสมัผสัท่ีแตกตา่งกนั  เป็นของเลน่ท่ีเปิดโอกาสให้เดก็พกิารทางสายตาได้ใช้ความสามารถอยา่งเตม็

ศกัยภาพ ชว่ยเสริมสร้างทกัษะในการใช้ประสาทสมัผสัท่ีเหลืออยูข่องเดก็พกิารทางสายตา  อนั ได้แก่  

การได้ยิน การสมัผสั การดมกลิ่น และการลิม้รส รวมทัง้ชว่ยกระตุ้นการมองเห็นท่ีเหลืออยูข่องผู้ ท่ีมี

สายตาเลือนรางด้วย เป็นของเลน่ท่ีให้ประโยชน์ตอ่เดก็พกิารทางสายตาได้อยา่งตรงจดุประสงค์ของ

การเลน่ ให้เดก็พกิารทางสายตาได้รับประโยชน์จากการเลน่เทียบเทา่กบัเด็ กสายตาปกตไิด้รับ เป็นของ

เลน่ท่ีสามารถเลน่ร่วมกบัผู้ อ่ืนได้ สง่เสริมการมีปฏิสมัพนัธ์อนัดีกบัผู้ อ่ืนและฝึกการอยูร่่วมกนัในสงัคม  

เป็นของเลน่ท่ีมีสมัผสัท่ีดี สร้างความมัน่ใจในความปลอดภยัให้กบัเดก็ เพราะประสบการณ์ท่ีไมน่า่

ประทบัใจ  อาจสง่ผลให้เดก็ปิดโอกาสในการเรียนรู้ของตนเอง  

  1.5 ด้านวสัดแุละเทคนิคการสร้างสรรค์ สรุปได้วา่ ควรเป็นของเลน่มีเสียงและผิวสมัผสั

ท่ีนา่สนใจจะชว่ยกระตุ้นประสาทสมัผสัได้ดี รวมทัง้มีสีท่ีสวา่ง สดใส เพ่ือเหมาะตอ่เดก็ท่ีมีสายตาเลือน

รางด้วย  ซึง่การนําเสียงเป็นองค์ประกอบในการเลน่  จะชว่ยให้เดก็พกิารทางสายตารับรู้ได้งา่ยและเร็ว

ขึน้  อีกทัง้ยงัเป็นการชว่ยกระตุ้นการหดัฟังเสียง ได้แก่  การแยกแยะเสียง  การหาทิศทางของเสียง  ซึง่

เสียงท่ีจํานํามาใช้นีจ้ะสอดคล้องกบัการเรียนรู้พยญัชนะไทย เพ่ือให้เดก็พกิารทางสายตาสามารถ

เช่ือมโยงสิง่ท่ีได้รับรู้เข้าด้วยกั นได้ ด้านผวิสมัผสั การสมัผสัจะชว่ยให้เดก็เข้าใจรายละเอียดของสิง่

ตา่งๆ ผวิสมัผสัท่ีแตกตา่งกนับนพืน้ผวิสามสารถชว่ยส่ือถึงความหมายท่ีตา่งกนัให้เดก็รับรู้ได้ ด้านสี  

สําหรับเดก็พิการเลือนรางนัน้ เป็นสีทีมี่ความสวา่ง เชน่ สีเหลือง สีเขียว สีส้ม  จะชว่ยให้เดก็สงัเกตเหน็

ได้ง่าย เทคนิคการสร้างสรรค์ เป็นของเลน่ท่ีฝึกกล้ามเนือ้มดัเล็ก คือ มือ เพ่ือเป็นการฝึกประสาทสมัผสั

ท่ีเหลืออยู ่ และเตรียมพร้อมในการเรียนเขียนและอา่นหนงัสือเบรลล์  หรือท่ีเรียกวา่  Pre-braille  

 2.  ผลจากการวิเคราะห์ข้อมลูจากแบบสอบถามเดก็พิการทางสายตา ในเร่ืองรูปแบบของเลน่ 

พบวา่เดก็พกิารทางสายตา ชอบของเลน่ประเภท ตอ่ / หยอด รูปทรงท่ีชอบ รูปทรงเรขาคณิต 
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 3.  ผลการประเมนิรูปแบบโดยผู้ เช่ียวชาญ ผู้ วิจยัพบวา่ การออกแบบส่ือการเรียนรู้พยญัชนะ

ไทยท่ีมีรูปแบบ รูปทรงท่ีมีความสอดคล้องกบัความต้องกา รของกลุม่เป้าหมายมีคา่การประเมนิมาก

ท่ีสดุ และการออกแบบให้มีรูปแบบ วสัดแุละเทคนิคการสร้างสรรค์ มีความปลอดภยั มีคา่ประเมิน รอง

เป็นอนัดบัท่ีสอง และการมีฟังชัน่การใช้งานท่ีเหมาะสมกบัพฤตกิรรมของผู้บริโภค ง่ายตอ่การใช้งานมี

คา่การประเมินเป็นอนัดบัท่ีสาม 

 4.  ผลจากการตอบแบบสอบถามความพงึพอใจของผู้บริโภคท่ีมีตอ่ส่ือการเรียนรู้พยญัชนะ

ไทยท่ีผา่นการศกึษาและพฒันาตามประเดน็วตัถปุระสงค์ของงานวิจยัจํานวน 55 คน พบวา่ ผู้บริโภคมี

ความพงึพอใจตอ่ของส่ือประเภทเลน่ในระดบัมาก และผู้บริโภคมีความต้องการส่ือการเรียนรู้ท่ีมีความ

หลากหลาย  และตรงตามความต้องการ ดงันัน้จากผลจากการตอบแบบสอบถามความพงึพอใจของ

ผู้บริโภคท่ีมีตอ่ส่ือการเรียนรู้จงึเป็นไปตามสมมตุฐิานท่ีตัง้ไว้ คือ ผู้บริโภคมีความพงึพอใจตอ่รูปแบบส่ือ

การเรียนรู้พยญัชนะไทยสําหรับเดก็พิการทางสายตา  ซึง่ถกูสร้างสรรค์ผลงาน และพฒันารูปแบบส่ือ

การเรียนรู้เร่ืองพยญัชนะไทย สําหรับเดก็พกิารทางสายตา อาย ุ 5 - 7 ปี เพ่ือสง่เสริมความสมัพนัธ์ใน

ครอบครัว อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ 

 

อภปิรายผล  

 ในการศกึษาข้อมลูจากการสมัภาษณ์ และการวิเคราะห์รูปแบบ การเลือกใช้วสัดแุละเทคนิค

การสร้างสรรค์ผลงานของส่ือการเรียนรู้พยญัชน ะไทยสําหรับเดก็พกิารทางสายตา ในโรงเรียน มีเพียง

อกัษรเบรลล์เทา่นัน้  และในการเรียนอกัษรเบรลล์สําหรับเดก็ท่ีเร่ิมเรียน  เป็นการทอ่งจําและสมัผสั  ไม่

สามารถท่ีจะนกึถึงภาพประกอบตา่งๆได้ ถ้าไมไ่ด้รับการอธิบายอยา่งละเอียด หรือจากคนสายตาปกต ิ

โดยศกึษาจากพฤตกิรรมของผู้ พิการทางสายตาและการเรียนสอนของโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ 

ในระดบัชัน้อนบุาล เป็นกลุม่ตวัอยา่งในการออกแบบ  ซึง่หนงัสือเบรลล์ท่ีมีน้อยกวา่จํานวนของ

นกัเรียนทัง้โรงเรียน รวมทัง้ส่ือภาพนนูตา่งๆ และส่ือเสียงท่ีมีอยูอ่ยา่งจํากดั และต้องใช้อยา่งทะนถุนอม 

ทัง้นีส่ื้อท่ีนกัเรียนพกิารทางสายตาใช้เพ่ือศกึษาเพิม่เตมินัน้ สว่นใหญ่จะแยกกนัระหวา่งหนงัสืออกัษร

เบรลล์ ส่ือภาพนนู หรือแม้กระทัง่ส่ือเสียง ซึง่เวลาในการใช้ส่ือตา่งๆ ต้องใช้ทีละอยา่ง เพ่ือป้องกนั

นกัเรียนพิการทางสายตาสบัสน ส่ือสว่นใหญ่ของทางโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ จะเป็ นเสียงสตัว์

แบบงา่ยๆ และสามารถทําขึน้เองได้ จากวสัดเุหลือใช้ ทัง้นีจ้ากการสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญได้มีความเหน็

วา่ส่ือการเรียนรู้พยญัชนะไทยสําหรับเดก็พกิารทางสายตาควรมีรูปแบบท่ีดงึดดูให้เดก็พกิารทาง

สายตาเกิดความสนใจ โดยการศกึษาและพฒันาทัง้ทางด้านรูปแบบ การเลือกใช้ วสัดแุละเทคนิคการ

สร้างสรรค์และฟังชัน่การใช้งานเพ่ือให้มีความสอดคล้องกบัความต้องการของเดก็พกิารทางสายตา 
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 ซึง่ส่ือท่ีสร้างปฏิสมัพนัธ์คนในครอบครั ว  มีการพึง่พาซึง่กนัและกนั  ร่วมมือและการแขง่ขนั  

ขดัแย้งและการตอ่รอง  ซึง่กิจกรรมท่ีสามารถสง่เสริมความสมัพนัธ์ใน ครอบครัวสําหรับเดก็พกิารทาง

สายตา  คือการเลน่เกมโดยใช้ของเลน่ร่วมกนั  และมีการสนทนากนั  ชว่ยสง่เสริมพฒันาการด้านตา่งๆ  

ทําให้เดก็ได้แสดงออกเพ่ือพฒันาด้านร่างกาย  อารมณ์  สงัคม  และสตปัิญญา  รวมทัง้การพยายาม

ปรับตวัให้เข้ากบัคน  ในสงัคม  ซึง่การเลน่เป็นกิจกรรมท่ี ก่อให้เกิดความสนกุสนานเพลิดเพลิน  ผอ่น

คลายความตงึเครียด  และเป็นการพกัผอ่นไปในตวั  เป็นของเลน่ท่ีเปิดโอกาสให้เดก็พกิารทางสายตา

ได้ใช้ความสามารถอยา่งเตม็ศกัยภาพ  ชว่ยเสริมสร้างทกัษะในการใช้ประสาทสมัผสัท่ีเหลืออยูข่องเดก็

พกิารทางสายตา  อนัได้แก่  การได้ยิน  การสมัผสั  การดมกลิน่  และการลิม้รส  รวมทัง้ชว่ยกระตุ้นการ

มองเห็นท่ีเหลืออยูข่องผู้ ท่ีมีสายตาเลือนรางด้วย  ด้านรูปแบบส่ือการเรียนรู้พยญัชนะไทยสําหรับเดก็

พกิารทางสายตา  คือ  เกม  เป็นกิจกรรมซึง่มีกตกิาบงัคบัอยู ่ ซึง่ใช้เป็นวิธีประเมนิความสําเร็จในการ

เลน่เกมของผู้ เลน่ได้  อาจมีกฎกตกิาไมแ่นน่อน  และเป็นการแขง่ขนัหรือไมเ่ป็นการแขง่ขนัก็ได้ ซึง่ได้

กําหนดกตกิา  ซึง่กตกิาในการเลน่มี  2  แบบ  คือ เกมท่ีเลน่ครัง้ละ  2  คน  มีการแขง่ขนั  กําหนดผู้แพ้

และผู้ชนะอยา่งชดัเจน  ซึง่อาจใช้เกมชนิดเดียวกบัท่ีเลน่  1  คนมาเลน่  แ ตกํ่าหนดให้มีการแขง่ขนั  

โดยใช้เง่ือนไข  เชน่  ทําได้รวดเร็วกวา่  หรือได้แต้มมมากกวา่เป็นผู้ชนะเป็นต้น  ทัง้นี ้ บางเกมอาจไมมี่

การแขง่ขนั  แตเ่ป็นการร่วมกนัทํากิจกรรมให้สําเร็จ  เกมท่ีเลน่เป็นกลุม่  มีผู้ เลน่ครัง้ละมากกวา่  2  คน

ขึน้ไป  อาจมีการแพ้ชนะเป็นรายบุ คคลหรือแพ้ชนะเป็นทีมก็ได้  ในการเลน่เกมประเภทนีอ้าจใช้ตวัผู้

เลน่เป็นสว่นประกอบของเกม  หรือใช้ตวัของเลน่มาเลน่เป็นเกม   ซึง่เกมท่ีเลน่โดยมีของเลน่เป็น

อปุกรณ์  ผู้ เลน่จะเลน่ของเลน่ตามคําแนะนําในการเลน่และกตกิา  ซึง่จะสามารถประเมินผลสําเร็จของ

ผู้ เลน่ได้  อาจมีการแขง่ขนัหรือไมมี่ก็ได้  แตจ่ะต้องมีการประเมินผลสําเร็จของผู้ เลน่  ถ้าผู้ เลน่สามารถ

เลน่ได้ตามคําแนะนําในการเลน่  ถือวา่ประสบความสําเร็จ  ด้านข้อจํากดัในการเลน่  เดก็พกิารทาง

สายตาไมส่ามารถเลน่ในลกัษณะท่ีต้องการทกัษะการมองเหน็  ทัง้ในการควบคมุบงัคบัหรือการได้รับ

ความสนกุสนานด้วยการรับรู้จากการเห็นแล้ว  ข้อจํากดัในการเลน่กบัเพ่ือน  ซึง่เดก็ท่ีตาบอดสนิทจะ

เสียเปรียบในการเลน่หรือทํากิจกรรมร่วมกบัเดก็ท่ีมีสายตาเลือนรางและเดก็สายตาปกต ิ รวมทัง้การ

มองไมเ่ห็นจะทําให้เดก็สายตาปกตรํิาคาญ  เบ่ือหนา่ยในการร่วมเลน่ด้วย  เดก็พกิารทางส ายตามกัตก

อยูใ่นฐานะผู้ ฟัง  เม่ือผู้ อ่ืนท่ีสายตาปกตร่ิวมทํากิจกรรม   เดก็ท่ีตาปกตสิว่นใหญ่มกัไมท่ราบวิธีการเลน่

กบัเดก็พกิารทางสายตา     

 ข้อจํากดัในการเลน่ของเลน่  ของเลน่บางอยา่งตามท้องตลาดท่ีเดก็พกิารทางสายตาเลน่  

อาจไมไ่ด้รับประโยชน์เทา่ทีควร  เดก็เพียงอยาก จะมีเหมือนพ่ีน้องหรือเพ่ือนท่ีสายตาปกต ิ เดก็พิการ

ทางสายตาจะตดิตามของเลน่ท่ีไมมี่เสียงได้ยาก  เดก็พกิารทางสายตาเลือกเลน่ได้ไมเ่ตม็ท่ีนกั  

เน่ืองจากมองไมเ่ห็น  ต้องมีผู้คอยดแูลความปลอดภยัขณะเลน่เป็นพิเศษ  โดยเฉพาะการเลน่ในสนาม
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เดก็เลน่  ซึง่อาจทําให้ถกูจํากดัใ นการเลน่บางอยา่งไป   เง่ือนไขสําหรับของเลน่เพ่ือเดก็พิการทาง

สายตา  ของเลน่ท่ีเหมาะสมสําหรับเดก็พกิารทางสายตาควรมีเง่ือนไข  ดงันี ้ ของเลน่มีการกระตุ้น

ความสนใจของเดก็พกิารทางสายตาเป็นพเิศษ  โดยเฉพาะด้านเสียง  เน่ืองจากการได้ยินเป็นสิง่เร้าท่ี

รับรู้ได้จากระยะไก ล  ของเลน่มีการใช้สิ่งอ่ืนชว่ยส่ือความหมาย  ทดแทนการใช้สายตาในการมองเห็น  

เป็นของเลน่ท่ีเปิดโอกาสให้เดก็พกิารทางสายตาได้ใช้ความสามารถอยา่งเตม็ศกัยภาพ  ชว่ยเสริมสร้าง

ทกัษะในการใช้ประสาทสมัผสัท่ีเหลืออยูข่องเดก็พิการทางสายตา  อนัได้แก่  การได้ยิน  การสมัผสั  

การดมกลิ่น  และการลิม้รส  รวมทัง้ชว่ยกระตุ้นการมองเห็นท่ีเหลืออยูข่องผู้ ท่ีมีสายตาเลือนรางด้วย   

 ของเลน่ท่ีให้ประโยชน์ตอ่เดก็พิการทางสายตาได้อยา่งตรงจดุประสงค์ของการเลน่  ให้เดก็

พกิารทางสายตาได้รับประโยชน์จากการเลน่เทียบเทา่กบัเดก็สายตาปกตไิด้รับ  เป็นขอ งเลน่ท่ีสามารถ

เลน่ร่วมกบัผู้ อ่ืนได้  สง่เสริมการมีปฏิสมัพนัธ์อนัดีกบัผู้ อ่ืนและฝึกการอยูร่่วมกนัในสงัคม  เป็นของเลน่ท่ี

มีสมัผสัท่ีดี  สร้างความมัน่ใจในความปลอดภยัให้กบัเดก็  เพราะประสบการณ์ท่ีไมน่า่ประทบัใจ  อาจ

สง่ผลให้เดก็ปิดโอกาสในการเรียนรู้ของตนเอง  ด้านวสัดแุละเทคนิคการสร้างสรรค์  เป็นของเลน่มีเสียง

และผิวสมัผสัท่ีนา่สนใจจะชว่ยกระตุ้นประสาทสมัผสัได้ดี  รวมทัง้มีสีท่ีสวา่ง  สดใส  เพ่ือเหมาะตอ่เดก็

ท่ีมีสายตาเลือนรางด้วย  ซึง่การนําเสียงเป็นองค์ประกอบในการเลน่  จะชว่ยให้เดก็พกิารทางสายตา

รับรู้ได้งา่ยและเร็ว ขึน้  อีกทัง้ยงัเป็นการชว่ยกระตุ้นการหดัฟังเสียง  ได้แก่  การแยกแยะเสียง  การหา

ทิศทางของเสียง  ซึง่เสียงท่ีจํานํามาใช้นีจ้ะสอดคล้องกบัการเรียนรู้พยญัชนะไทย  เพ่ือให้เดก็พิการทาง

สายตาสามารถเช่ือมโยงสิง่ท่ีได้รับรู้เข้าด้วยกนัได้  ด้านผวิสมัผสั  การสมัผสัจะชว่ ยให้เดก็เข้าใจ

รายละเอียดของสิง่ตา่งๆ  ผวิสมัผสัท่ีแตกตา่งกนับนพืน้ผวิสามสารถชว่ยส่ือถึงความหมายท่ีตา่งกนัให้

เดก็รับรู้ได้  ด้านสี  สําหรับเดก็พกิารเลือนรางนัน้  เป็นสีท่ีมีความสวา่ง  เชน่  สีเหลือง  สีเขียว  สีส้ม  

จะชว่ยให้เดก็สงัเกตเห็นได้ง่าย  เทคนิคการส ร้างสรรค์  เป็นของเลน่ท่ีฝึกกล้ามเนือ้มดัเล็ก  คือ  มือ  

เพ่ือเป็นการฝึกประสาทสมัผสัท่ีเหลืออยู ่ และเตรียมพร้อมในการเรียนเขียนและอา่นหนงัสือเบรลล์  

หรือท่ีเรียกวา่  Pre-braille   

 จากการสรุปข้อมลูจากแบบสอบถามเดก็พกิารทางสายตา ในเร่ืองรูปแบบของเลน่ พบวา่เด็ ก

พกิารทางสายตา อาย ุ 5 – 7 ปี จํานวน 15 คนจากทัง้หมด 55 คน ชอบรูปแบบของเลน่ประเภท ตอ่ / 

หยอด และ 20 คนจากทัง้หมด 55 คน ชอบรูปทรงเรขาคณิต  จากข้อมลูดงักลา่วข้างต้นผู้ วิจยัได้นําผล

จากการศกึษาและวิเคราะห์ข้อมลู มาใช้เป็นข้อมลูประกอบในการออกแบบ ทัง้นีเ้พ่ือให้ได้ แบบร่างของ

ส่ือการเรียนรู้พยญัชนะไทยท่ีมีรูปแบบท่ีสอดคล้องกบัความต้องการของผู้บริโภคจํานวนทัง้สิน้ 20 แบบ 

สามารถนํามาเป็นแนวทางในการออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑ์เพ่ือให้มีรูปแบบ สีสนั มีคณุภาพ และ

มาตรฐานท่ีตรงตามความต้องการของผู้บริโภคตอ่ไป   เพ่ือคดัให้เหลือรูปแบบ ท่ีมีความพงึพอใจสงูสดุ

จํานวน 3 แบบมาเขียนแบบเสมือนจริง   และเพิ่มเตมิรายละเอียดทัง้ในด้านวสัด ุอปุกรณ์ตา่งๆ ให้มี
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ความสวยงามชดัเจนมากขึน้เพ่ือนําสง่ให้ผู้ เช่ียวชาญทําการเลือกแบบเพ่ือผลติชิน้งานจริงตอ่ไป  โดย

จากการประเมนิรูปแบบโดยผู้ เช่ียวชาญ พบวา่ การออกแบบส่ือ การเรียนรู้พยญัชนะไทยท่ีมีรูปแบบ 

รูปทรงท่ีมีความสอดคล้องกบัความต้องการของกลุม่เป้าหมายมีคา่การประเมนิมากท่ีสดุ และการ

ออกแบบให้มีรูปแบบ วสัดแุละเทคนิคการสร้างสรรค์ มีความปลอดภยั มีคา่ประเมิน รองเป็นอนัดบัท่ี

สอง และการมีฟังชัน่การใช้งานท่ีเหมาะสมกบัพฤตกิรรมข องผู้บริโภค งา่ยตอ่การใช้งานมีคา่การ

ประเมนิเป็นอนัดบัท่ีสาม โดยผู้ เช่ียวชาญได้ทําการเลือกส่ือการเรียนรู้พยญัชนะ เพ่ือนํามาผลติชิน้งาน

จริงจํานวน 1 รูปแบบจากนัน้จงึเข้าสูก่ระบวนการการผลิตต้นแบบส่ือการเรียนรู้พยญัชนะไทยสําหรับ

เดก็พกิารทางสายตาอาย ุ 5 - 7 ปี และดําเ นินการสร้างแบบสอบถามความคดิเห็นของผู้บริโภคตอ่

ผลติภณัฑ์ ต้นแบบส่ือการเรียนรู้พยญัชนะไทยสําหรับเดก็พกิารทางสายตาท่ีได้จากการวิจยัในครัง้นี ้

จํานวน 55 คน โดยจากการประเมนิ พบวา่กลุม่ผู้บริโภคมีความพงึพอใจตอ่ส่ือการเรียนรู้พยญัชนะไทย

สําหรับเดก็พกิารทางสายตา ทัง้ใ นด้านรูปแบบในการใช้งานท่ีหลากหลาย มีความแปลกใหม ่การ

เลือกใช้วสัดปุระกอบท่ีมีความเหมาะสมตอ่การใช้งาน มีความสอดคล้องกบัความต้องการของกลุม่

ผู้บริโภค 

 

ข้อเสนอแนะทั่วไป 

 1.  ในการออกแบบส่ือการเรียนรู้พยญัชนะนัน้ สามารถใช้วสัดอ่ืุนๆ เชน่  หนงั ผ้า ไม้หรือวสัดุ

อ่ืนๆ เพราะนอกจากจะสร้างความแปลกใหมใ่ห้กบั เดก็พกิารทางสายตา แล้ว ยงัสามารถชว่ยในการ

สร้างรูปแบบใหม่ๆ  เพ่ือเดก็พกิารทางสายตาเกิดความสนใจมากขึน้อีกด้วย 

 2.  การออกแบบต้องคํานงึถึงความปลอดภยัของเดก็เป็นหลกั  โดยจําเป็นต้องศกึษา ข้อมลู

มาตรฐานอตุสาหกรรมของเลน่ กระทรวงอตุสาหกรรม 

 

ข้อเสนอแนะในงานวิจัยครัง้ต่อไป 

 1.  ควรทําการศกึษาและพฒันาส่ือการเรียนรู้ด้านอ่ืนๆ  สําหรับเดก็พิการแตล่ะประเภท  เพ่ือ

จะได้นําผลการวิจยัทําการศกึษาและเปรียบเทียบซึง่จะเป็นประโยชน์ตอ่การพฒันาส่ือการเรียนรู้ท่ีมีคา่  

และมีประโยชน์ตอ่ไป 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
บรรณานุกรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



140 

บรรณานุกรม 

 

กระทรวงศกึษาธิการ.  (2541).  ปัญหาและการปฎิรูป.  กรุงเทพฯ: มลูนิธิสถาบนัวิจยัเพ่ือพฒันา- 

 ประเทศไทย. 

กิดานนัท์  มลิทอง.  (2543).  เทคโนโลยีการศึกษาและนวตักรรม.  วิทยานิพนธ์ คศ.ม. (เทคโนโลยี

การศกึษา)   กรุงเทพฯ:  คณะครุุศาสตร์  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 

โครงการฉลาดทําบญุด้วยจติอาสา  อาสาเพ่ือผู้พกิารทางสายตา.  (2554).  กรุงเทพฯ: หอจดหมาย

เหตพุทุธทาส  อิทปัญโญ  สวนวชิรเบญจทศั. 

ชชีูพ  ออ่นโคกสงู.  (2527).  จิตวิทยาเด็กอปกติ.  กรุงเทพฯ:  ภาคพฒันาตาราและเอกวิชาการ-  

กรมการฝึกหดัครู. 

ไชยา  หงษ์มณี.  (2546).  ทกัษะการอา่น  เขียน  พมิพ์  อกัษรเบรลล์สําหรับผู้บกพร่องทางการ- เห็น.  

ร้อยเอ็ด:  โรงเรียนศกึษาคนตาบอดร้อยเอ็ด . 

ณรงค์  สมพงษ์.  (2543).  สือ่สารมวลชนเพือ่งานส่งเสริม.  กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์. 

ดวงเดือน พนัธุมนาวิน.  (2520).  จริยธรรมของเยาวชนไทย.  กรุงเทพฯ: สถาบนัพฤตกิรรมศาสตร์   

 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. 

ดจุฤดี  บรูณกาญจน์.  (2544).  การศึกษาความคาดหวงัและความพึงพอใจของผูพิ้การทาง-สายตา 

 ทีมี่ต่อสือ่หนงัสือและเสียงในเขตกรุงเทพ.  วิทยานิพนธ์ ว.ม. (บริหารการ-ส่ือสาร).   

กรุงเทพฯ: คณะวารสารศาสตร์และส่ือมวลชน มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์.   

นติยา  คชภกัดี.  (2536).  การเลีย้งดูเด็กในสขุภาพและพฒันาการเด็กไทย.  กรุงเทพฯ: เอช เอ็น   

 สเตชัน่การพิมพ์. 

นิพนธ์  ศขุปรีดี.  (2530).  นวตักรรมเทคโนโลยีการศึกษา.  กรุงเทพฯ: ภาคพฒันาตําราและเอกสาร

วิชาการเทคนิคการสอนระดบัอดุมศกึษาไพรฑรูย์ .   

เบญจา  ชลธาร์นนท์.  (2530).  จะเลีย้งลูกตาบอดอย่างไร  How  to  Raise  a Bild Child.  

กรุงเทพฯ:  โรงเรียนอาชีวดอนบอสโก. 

ผดงุ  อารยะวิญ�ู.  (2533).  การศึกษาสําหรบัเด็กทีมี่ความตอ้งการพิเศษ.  กรุงเทพฯ:  บรรณกิจ. 

พิมพ์จิต สถิตวิทยานนัท์.  (2546).  การออกแบบหนงัสือนิทานเพือ่ส่งเสริมจินตภาพสําหรบัเด็กพิการ

ทางสายตา.  วิทยานิพนธ์ ศษ.ม. (เทคโนโลยีและส่ือสารการศกึษา). กรุงเทพฯ:  คณะ

สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมจอมเกล้าธนบรีุ .  



141 

รัชนาท  ศรีละมนตรี.  (2542).  การผลิตหนงัสืออ่านประกอบสําหรับคนตาบอดเร่ืองรูปเรขาคณิต .  

วิทยานิพนธ์ กศ.ม. (เทคโนโลยีการศกึษา).  มหาสารคาม: บณัฑติวิทยาลยั  มหาวิทยาลยั

มหาสารคาม. ถ่ายเอกสาร. 

วงพกัตร์  ภูพ่นัธ์ศรี.  (2549).  จิตวิทยาเด็กพิเศษ.  กรุงเทพฯ:  รามคําแหง. 

วรชาต ิ สวุรรณวงศ์.  (2546).  การศึกษาคณุสมบติัการรบัรู้ของตวัแปรเชิงสมัผสัและการออกแบบ

สญัลกัษณ์ทีเ่หมาะสมสําหรับแผนทีภ่าพนูนของคนตาบอด. วิทยานิพนธ์ วศ.ม. (วิศวกรรม

โยธา). กรุงเทพฯ:  บณัฑติวิทยาลยั คณะวิศวกรรมศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั . 

วิทิต  ทรัพย์สาคร.  (2538).  การศึกษาปัญหาและการแก้ไขปัญหาเก่ียวกบัการผลิตสือ่การสอน  ใน

โรงเรียนสอนคนตาบอด.  วิทยานิพนธ์ คศ.ม. (เทคโนโลยีการศกึษา). กรุงเทพฯ: คณะครุุศาสตร์.  

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. ถ่ายเอกสาร. 

วลัลภา  อิสรียวงศ์.  (2529).  ทฤษฎีและปฏิบติัการทางจิตวิทยาสงัคม.  ภาควิชาจติวิทยาและการ

แนะแนววิทยาลยัครูนครปฐม.  กรุงเทพฯ: ม.ป.พ. 

ศศโสฬส  จิตรวานิชกลุ.  (2542).  พฤติกรรม  ความสนใจและความตอ้งการในการเปิดรับสือ่ของ- 

 ผูพิ้การทางสายตาในเขตกรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์ ศศ.ม. (ส่ือสารมวลชน).   กรุงเทพฯ:  

คณะศลิปศาสตร์มหาบณัฑ ิ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. ถ่ายเอกสาร. 

ศริิวรรณ  ฉตัรหิรัญมงคล.  (2551).  การสร้างสือ่หนงัสือเสียง เร่ืองนกในประเทศไทย สําหรบันกัเรียน

พิการทางสายตา ชัน้ประถมศึกษาปีที ่4 โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ. กรุงเทพฯ: ม.ป.พ. 

สมทรง  พนัธ์สวุรรณ.  (2526).  การศึกษาสําหรบัคนทีบ่กพร่องทางการเห็น. วิทยานิพนธ์  คศ.ม.  

(เทคโนโลยีการศกึษา). กรุงเทพฯ: ภาคการศกึษาพเิศษ วิทยาลยัครูสวนดสุติ. ถ่ายเอกสาร. 

สขุมุาล  เกษมสขุ.  (2547).  การศึกษาเด็ก.  วิทยานิพนธ์ ศศ.ม. (เทคโนโลยีการศกึษา).  กรุงเทพฯ:  

คณะศกึษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ.ถ่ายเอกสาร. 

สจุติรา  ตกิวฒันานนท์.  (2546).  คู่มือการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนในชัน้เรียนรวมระดบัชัน้ที ่1 - 2 :  

เด็กทีมี่ความบกพร่องทางการเห็น.  กรุงเทพฯ:  ศนูย์แนะแนวการศกึษาและอาชีพ   

 กรมวิชาการ  กระทรวงศกึษาธิการ. 

สชุา จนัทร์เอม.  (2540).  จิตวิทยาทัว่ไป.  กรุงเทพฯ: ไทยวฒันาพานิช. 

สนุนัท์  ปัทมคม.  (2530).  การสอนแบบโปรแกรม.  วิทยานิพนธ์ คศ.ม.  (เทคโนโลยีการศกึษา).   

กรุงเทพฯ: คณะครุุศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 

อกัษรเบรลล์.  (2554).  สืบค้นเม่ือ  29  มิถนุายน  2554,  จาก  http://school.obec.go.th/msp/ 

 story8.htm. 



142 

อกัษรเบรลล์สําหรับคนพกิารทางสายตา. (2554).  สืบค้นเม่ือ  30  มิถนุายน  2554,  จาก  

http://writer.dek-d.com/writer/story/view.ohp?id=429375. 

Bett,  Emmett  Albert.  (1950).  Fondation  of  Reading  Instuction :  With  Emphasis  on  

Differentiated.  New York:  America  Book. 

Grey  Kearsley,  Robin  Hally.  (1987).  Design  Interactive  Software.  Toronto:  Seal  Book. 

Nicolo  Del  Castillo.  (2011).  Universal  Design.  Retrieved  August  15,  2011,  from  

http://www.opp.go.th/km/fun/apcd.3_7_12_49.pdf. 

 

 

  



 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 
ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



144 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ก 
เอกสารขอความอนุเคราะห์เพ่ือการทาํวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



145 

 



146 

 



147 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ต้นฉบับไม่มหีน้านี้  


	Cover
	Abstract
	Chapter 1
	Chapter 2
	Chapter 3
	Chapter 4
	Chapter 5
	Bibliography
	Appendix
	Vitae

