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    ศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา  สํานักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน ไดรับมอบหมาย
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2542 เปนตนมา 

 เนื่องจากกลุมเปาหมายคนพิการและผูที่เกี่ยวของมีหลากหลาย  และมีความตองการ
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สถานศึกษาตางๆ ทั่วประเทศ นอกจากนี้ ยังคาดหวังวา ขอมูลจากการวิจัยครั้งนี้จะเปนประโยชน

ตอบุคลากรและหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาสําหรับนักเรียนตาบอดเพื่อใชเปน

ขอมูลในการพัฒนาการใชสื่อการศึกษาสําหรับนักเรียนตาบอดไดอยางเหมาะสม มีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลกับการเรียนการสอนมากยิ่งขึ้น 
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บทคัดยอ 
 

   การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ สํารวจสภาพและความตองการใชสื่อการศึกษาของ

นักเรียนตาบอดในโรงเรียนเรียนรวม ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล กลุมตัวอยางประชากร

ในการศึกษาครั้งนี้  ประกอบดวย  ครูเสริมวิชาการ 6 คน และนักเรียนตาบอดระดับมัธยมศึกษา

ตอนตนจํานวน 38 คนในโรงเรียนเรียนรวมทั้งหมด 5 แหง ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

โดยใชแบบสอบถามดวยวิธีการสัมภาษณ  นํามาวิเคราะหขอมูลโดยคํานวณความถี่และรอยละ 

  ผลการศึกษาพบวา นักเรียนตาบอดระดับมัธยมศึกษาตอนตนทุกคนเคยใชหนังสืออักษร

เบรลลประกอบการเรียนการสอนในหลักสูตรและการศึกษาตามอัธยาศัยตั้งแตระดับประถมศึกษา  

ขณะที่นักเรียนตาบอดรอยละ 60.53 เคยใชหนังสือเสียงเมื่อเขาเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนตน  

และรอยละ 13.16 ไมเคยใชหนังสือเสียงเลย 

               ดานทัศนคติตอการใชสื่อการศึกษา  นักเรียนตาบอดระดับมัธยมศึกษาตอนตนรอยละ 

92.11 เห็นวา สื่อการศึกษามีความจําเปนมากขึ้นเมื่อเขาเรียนในโรงเรียนเรียนรวมในระดับ

มัธยมศึกษาตอนตน  โดยที่นักเรียนตาบอดรอยละ 81.58 เห็นวา หนังสืออักษรเบรลลและหนังสือ

เสียงยังมีจํานวนไมเพียงพอ  และนักเรียนตาบอดรอยละ 57.89 ชอบใชหนังสืออักษรเบรลล

มากกวาใชหนังสือเสียง  และรอยละ 86.84 เห็นวา หนังสืออักษรเบรลลมีประโยชนในระดบัมากถงึ

มากที่สุด  โดยสื่อทั้งรูปแบบนี้จะชวยใหนักเรียนตาบอดเรียนไดเทาเทียมนักเรียนปกติ 

   ดานพฤติกรรมการใชสื่อการศึกษา  นักเรียนตาบอดรอยละ 90 ใชหนังสืออักษรเบรลล

อานประกอบในขณะเรียนเปนสื่อหลัก  และรอยละ 55.26 ใชหนังสือเสียงทบทวนหลังเรียน  โดย

ภาษาไทย คณิตศาสตรและภาษาอังกฤษ เปน 3 อันดับแรกที่นักเรียนตาบอดเห็นความจําเปนใน

การใชหนังสืออักษรเบรลลมากที่สุด  ขณะที่สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ภาษาอังกฤษและ

วิทยาศาสตรเปน 3 อันดับแรกที่นักเรียนตาบอดเห็นความจําเปนในการใชหนังสือเสียงมากที่สุด 

              ดานสภาพและความตองการใชสื่อการศึกษา  นักเรียนตาบอดรอยละ 39.47 เห็นวา สื่อ

ที่มีจํานวนจํากัดเปนปญหาในระดับมากถึงมากที่สุด  สวนกลุมสาระการเรียนรูที่เปนปญหามาก

ที่สุดในการเรียนรวมคือ คณิตศาสตร  รองลงมาคือ วิทยาศาสตร  สวนความตองการใชหนังสือ

อักษรเบรลลเนื้อหาสาระในหลักสูตรในระดับมากที่สุดคือ ภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร  ขณะที่

ตองการหนังสือเสียงภาษาอังกฤษและสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมเปนอันดับแรก  สวน

ความตองการหนังสืออักษรเบรลลและหนังสือเสียงตามอัธยาศัยนั้น เปนประเภทนวนิยาย สารคดี 

และเรื่องส้ัน เรียงลําดับกัน 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 

ความเปนมาและสภาพปญหา 
 

 คนพิการเปนสวนหนึ่งของทรัพยากรบุคคลที่สมควรสงเสริมใหมีความรู  ความสามารถ และมศีกัยภาพ

ในการชวยเหลือตนเอง พึ่งพาตนเอง  และดํารงชีวิตอยูในสังคมอยางมีความสุข  รวมทั้งการชวยสรางสรรค

สังคมไดเชนเดียวกับคนทั่วไป   การใหการศึกษาแกคนพิการถือเปนวิถีทางหนึ่งที่จะชวยใหคนพกิารมชีวิีตที่

ดีขึ้น  ไดพัฒนาความสามารถของแตละบุคคลไดเต็มศักยภาพมากยิ่งข้ึน (คณะอนุกรรมการคัดเลือกและ

จําแนกความพิการเพื่อการศึกษา, 2543: 1) 

 แตในปจจุบัน การจัดการศึกษาพิเศษเพื่อคนพิการในประเทศไทยยังบริการไปไดไมทั่วถึง เชน

กรณีของคนที่มีความบกพรองทางการเห็นหรือคนตาบอด  จากสถิติขอมูลจากสํานักงานสถิติแหงชาต ิพ.ศ. 

2544  พบวา  มีคนตาบอดหรือเห็นเลือนรางในประเทศไทย 123,157 คน แตมีคนตาบอดหรือเห็นเลือนราง

ประมาณ 42,000 คนที่จดทะเบียนคนพิการตามพระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 

(กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย, 2548) และประมาณรอยละ 23 ของจํานวนนี้ หรือ

ประมาณ 9600 คน  คือ คนตาบอดหรือเห็นเลือนรางที่มีอายุตั้งแตแรกเกิด–14 ป แตในปจจุบันมีเด็กพิการ

ทางสายตาที่อยูในระบบการศึกษาเพียง 2,200 คน คิดเปนรอยละ 22.92  แบงเปนเด็กพิการทางสายตาที่

กําลังศึกษาอยูในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 1,700 คน การศึกษานอกระบบ 300 คน ระดับอุดมศึกษา 

150 คน และอาชีวศึกษาประมาณ 50 คน (สมาคมคนตาบอดแหงประเทศไทย, 2548) จากขอมูลนี้ ทําให

เห็นชัดเจนวา  ยังมีเด็กตาบอดในวัยเรียนอีกเปนจํานวนมากที่ไมไดรับการศึกษาและขาดโอกาสในการ

พัฒนาศักยภาพของตนเอง อันจะนําไปสูโอกาสแหงการดํารงชีวิตไดทัดเทียมกับบุคคลทั่วไป  

การจัดการศึกษาพิเศษเพื่อคนพิการนั้น  รัฐไดเริ่มกําหนดไวในแผนการศึกษาของชาติ นับแตป

พุทธศักราช 2520 กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศนโยบายการศึกษาของรัฐที่เกี่ยวของกับการศึกษาพิเศษ

ไวในหมวด 2 ขอ 15 วา “รัฐพึงจัดและสนับสนุนผูยากไรที่มีความผิดปกติ  ทางรางกาย จิตใจ หรือสังคม  

และผูดอยโอกาสทางการศึกษาใหไดรับการศึกษาโดยทั่วถึงกัน”  กับกลาวถึงระบบการศึกษาอีก 2 ประเภท

ไวในหมวด 3 ขอ 38 วา “การศึกษาพิเศษ  เปนการศึกษาที่จัดใหแกบุคคลที่มีลักษณะพิเศษหรือผิดปกติ

ทางรางกาย สติปญญาหรือจิตใจ  อาจจัดเปนสถานศึกษาเฉพาะหรือจัดในโรงเรียนธรรมดาก็ไดตามความ
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เหมาะสม”  จากแผนการศึกษาฉบับนี้นับไดวา  รัฐไดใหความสําคัญกับการศึกษาพิเศษเพิ่มข้ึนและยังได

สงเสริมใหเกิดการดําเนินงานการศึกษาพิเศษทั้งสองแบบคือ การจัดตั้งโรงเรียนศึกษาพิเศษเฉพาะความ

พิการ   และการจัดการศึกษาใหเด็กพิการเขาเรียนรวมกับนักเรียนทั่วไปในโรงเรียนปกติได 

แตจากการดําเนินงานในชวงตอมาไดเกิดปญหาที่สําคัญของการจัดการศึกษาพิเศษ คือ  รัฐไม

สามารถที่จะจัดตั้งโรงเรียนการศึกษาพิเศษสําหรับความพิการแตละประเภทขึ้นในทุกพื้นที่ที่มีเด็กพิการได  

เนื่องจากคาใชจายตอหัวของนักเรียนในโรงเรียนที่สอนเด็กพิการโดยเฉพาะแตละประเภทมีคาใชจายสูง

กวานักเรียนปกติถึง 8 เทา (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ 2528: 56  อางถึงใน วินัย  กรานมูล, 

2534: 3-4) และจากการศึกษาวิจัยทั้งระยะสั้นและระยะยาวไดแสดงใหเห็นวา  ผลสัมฤทธิ์ของคนพิการที่

ไดรับการศึกษาในโรงเรียนศึกษาพิเศษไมไดสูงกวาผูที่ไดรับการศึกษาในชั้นเรียนปกติในโรงเรียนเรียนรวม 

นอกจากนี้  การจัดการศึกษาสําหรับคนพิการแบบแบงแยกคนพิการออกจากคนทั่วไป  จะทําใหเกิดการ

ขาดการสรางความเขาใจและการสื่อสารที่ดีตอกันระหวางคนพิการและคนปกติ จนมีผลทําใหเกิดการสราง

ทัศนคติที่ไมดีตอกันในที่สุด (วินัย  กรานมูล, 2534: 3-4)     

สําหรับคนตาบอดนั้น การจัดการศึกษาโดยใหนักเรียนตาบอดเรียนรวมกับนักเรียนทั่วไปในโรงเรียน

ปกติจะชวยใหเด็กตาบอดสามารถปรับตัวเขากับสังคมไดงายขึ้น สถานศึกษาเฉพาะความพิการสําหรับเดก็

ตาบอดอาจจะมีขอดีในแงที่เด็กตาบอดมีครูที่มีความรูดานการศึกษาพิเศษเฉพาะความพิการ มีอุปกรณ

และส่ือประกอบการเรียนการสอนที่จัดไวสําหรับเด็กตาบอดโดยเฉพาะ แตตองใชคาใชจายในอัตราที่สูง

มาก การจัดการศึกษาแบบเรียนรวมจะเปนการชวยเหลือเด็กตาบอดใหไดรับการศึกษามากข้ึน โดยเสีย

คาใชจายตอหัวนอยลง  และยังเปนการชวยใหเด็กตาบอดไดเผชิญกับสภาพความเปนจริงของสังคมที่

จะตองอยูรวมกับคนปกติ   และสามารถพัฒนาทักษะทางสังคมไดอีกดวย (กองการศึกษาพิเศษ กรม

สามัญศึกษา 2523: 13) 

 การจัดการศึกษาสําหรับนักเรียนตาบอดในโรงเรียนเรียนรวมนั้น  มีทั้งในระดับประถมศึกษาและ

มัธยมศึกษา  แตโดยทั่วไปนั้น เด็กตาบอดในกรุงเทพฯ มักเขาศึกษาระดับอนุบาลจนจบระดับประถมศกึษา

ในโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ซึ่งเปนโรงเรียนประจําของเอกชนสังกัดมูลนิธิชวยคนตาบอดแหง

ประเทศไทย ที่จัดการศึกษาพิเศษเฉพาะสําหรับคนตาบอด เมื่อนักเรียนตาบอดจบการศึกษาระดับ

ประถมศึกษาแลว ครูและผูปกครองจะสงนักเรียนเขาเรียนรวมตอในระดับมัธยมศึกษาตอนตนของโรงเรียน

ปกติ   

การเขาเรียนรวมกับนักเรียนปกตินี้ นักเรียนตาบอดจําเปนตองปรับตัวเองใหเขากับหลักสูตรและ

การสอนที่เนนหนักเนื้อหาวิชาการ การสอนที่อาจไมยืดหยุนเพียงพอกับความพิการของเด็กตาบอด และ

การใชแบบเรียนรวมบางกรณีก็ไมเหมาะสมกับสภาพความพิการ (เพชรรัตน  กิตติวัฒนากูล, 2530: 4)  
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จากปญหาดังกลาวนี้จึงถือเปนกรณีศึกษาที่เปนไปไดวา สื่อการศึกษาสําหรับเด็กตาบอดอาจจะยิ่งมี

ความสําคัญมากข้ึนสําหรับนักเรียนตาบอดเมื่อเขาเรียนรวมกับนักเรียนปกติในโรงเรียนเรียนรวม ในขณะที่

โรงเรียนเรียนรวมแตละแหงอาจจะยังไมมีความพรอมเพียงพอในการเตรียมสื่อการศึกษาสําหรับนักเรยีนตา

บอด  โดยเฉพาะสื่อหนังสืออักษรเบรลล และสื่อหนังสือเสียง ซึ่งเปนสื่อประกอบการเรียนการสอนที่สําคัญ

สําหรับการเรียนของนักเรียนตาบอด ศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษาซึ่งเปนหนวยงานของรัฐที่ไดรับมอบหมาย

จากกระทรวงศึกษาธิการใหมีบทบาทและภารกิจในการผลิต พัฒนาและเผยแพรส่ือการศึกษาเพื่อคนพิการ 

ทั้งสําหรับการศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จึงไดถือโอกาสนี้ใน

การศึกษาและสํารวจสภาพและความตองการใชสื่อการศึกษาโดยเฉพาะสื่อหนังสืออักษรเบรลลและสื่อ

หนังสือเสียงของครูและนักเรียนตาบอดในโรงเรียนเรียนรวม โดยในการศึกษาครั้งนี้ จะมุงศึกษาเกี่ยวกับ

การเรียนรวมของนักเรียนตาบอดในระดับมัธยมศึกษาตอนตน ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

เนื่องจากการเขาเรียนรวมของนักเรียนตาบอดในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนในโรงเรียนปกติถือเปนจุด

เปลี่ยนที่สําคัญไปสูสภาพการเรียนการสอนและสภาพแวดลอมอยางใหมที่อาจไมเอ้ือเพียงพอสําหรับ

นักเรียนตาบอด  แมจะมีครูเสริมวิชาการสําหรับนักเรียนตาบอดคอยชวยเหลือประจําอยูในแตละโรงเรียน

เรียนรวมก็ตาม  นักเรียนตาบอดจําเปนตองปรับตัวและตองชวยเหลือตัวเองมากยิ่งข้ึนดวยขอจํากัดดาน

ความพิการทางการมองเห็นเพื่อใหตนเองสามารถเรียนรูไดเทาเทียมกับนักเรียนปกติ ศูนยเทคโนโลยีทาง

การศึกษาจึงต้ังจุดประสงคของการศึกษาไวดังนี้   

1. ขอมูลที่ไดจากการศึกษาทั้งหมดในคร้ังนี้จะเปนแนวทางและแนวคิดแกผูบริหาร ครู และผูปกครอง  

รวมทั้งผูมีสวนเกี่ยวของกับการศึกษาของนักเรียนตาบอด ไดรูถึงสภาพการใชและความตองการ

สื่อการศึกษาของนักเรียนตาบอด  และรวมกันใชสื่อการศึกษาเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพและคุณภาพใน

การศึกษาของนักเรียนตาบอดใหมากยิ่งข้ึน   

  2. หนวยงานผลิต  เผยแพรและบริการสื่อทางการศึกษา เชนศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา และ

หนวยงานที่เกี่ยวของ  จะไดดําเนินการผลิต  เผยแพรและใหบริการสื่อไดตรงกับสภาพการใชและความ

ตองการของนักเรียนตาบอดในโรงเรียนเรียนรวมอยางแทจริง อันจะเปนการชวยเสริมการเรียนการสอนของ

ครู  ผูปกครอง  และนักเรียนตาบอดใหสะดวกยิ่งขึ้น  

 

วัตถุประสงคของการศึกษา 
 

1.  เพื่อศึกษาสภาพการใชสื่อการศึกษาเพื่อเสริมการเรียนการสอนและเพื่อการพัฒนาตนเองของ 

นักเรียนตาบอดระดับมัธยมศึกษาตอนตนในโรงเรียนเรียนรวม   
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  2. เพื่อศึกษาความตองการใชสื่อการศึกษาเพื่อเสริมการเรียนการสอนและเพื่อพัฒนาคณุภาพชีวิต

ของนักเรียนตาบอดระดบัมัธยมศกึษาตอนตนในโรงเรียนเรียนรวม 

 

ขอบเขตการศึกษา 
 

 ในการศึกษาครั้งนี้  ผูศึกษาไดกําหนดขอบเขตของการศึกษาไวดังนี้ 

1. โรงเรียนที่ศึกษา คือ โรงเรียนที่จัดการเรียนรวมระดับมัธยมศึกษาตอนตนสําหรบันกัเรยีนตาบอด

ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  มีจํานวนทั้งส้ิน 5 แหง คือ โรงเรียนเทพลีลา  โรงเรียนสันติราษฎรบํารุง 

โรงเรียนศรีอยุธยา โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย และ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย  

2. สภาพการใชสื่อการศึกษาของครูและนักเรียนตาบอดที่เรียนรวมในโรงเรียน แบงออกเปน 3 ดาน

คือ ดานสภาพปญหาของการใชสื่อการศึกษา  ดานพฤติกรรมการใชสื่อ  และดานทัศนคติตอการใชสื่อ 

3. ศึกษาความตองการใชสื่อประกอบการเรียนการสอนในกลุมสาระการเรียนรูทั้ง 8 กลุม โดยศึกษา

จากนักเรียนตาบอดและครูเสริมวิชาการ ในระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

 

ประโยชนของการศึกษา 
 

1. ไดทราบถึงสภาพการใชสื่อการศกึษาของครูและนักเรียนตาบอดระดับมัธยมศึกษาตอนตน  ใน

โรงเรียนเรียนรวม อันจะนํามาเปนแนวทางในการแกไขปญหาและพัฒนาการนําสื่อมาใชเพื่อการเรียนรู

ของนักเรียนตาบอดตอไป 

2. เพื่อเปนแนวทางในการผลิตและเผยแพรสื่อของศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษาและหนวยงาน

ที่เกี่ยวของ  เพื่อสนองตอบตอความตองการในการใชสื่อการศึกษาของครูผูสอนและนักเรียนตาบอดระดับ

มัธยมศึกษาตอนตนในโรงเรียนเรียนรวม 

 

นิยามคําศัพทเฉพาะ 
 

 1.  คนตาบอด หมายถึง  คนที่สูญเสียการเหน็มากจนตองสอนใหอานอักษรเบรลลหรือใชวิธกีารฟง

เทปหรือหนังสือเสียง  หากตรวจวัดความชัดของสายตาขางดีเมื่อแกไขแลวอยูในระดับ 6 สวน 60 หรือ 20 

สวน 200 ลงมาจนถึงตาบอดสนทิ (หมายถึง คนตาบอดสามารถมองเห็นวัตถุไดในระยะหางนอยกวา 6 
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เมตร หรือ 20 ฟุต) กระทรวงศึกษาธิการใชคําวา บุคคลที่มีความบกพรองทางการเห็น  สวนใน

พระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการพ.ศ. 2534 ใชคําวา คนพิการทางการมองเห็น 

 2.  ครูเสริมวิชาการ  หมายถึง  ครูที่ทําหนาที่สอนเด็กเพิ่มเติม จากการที่เด็กไดเรียนในหองเรียน

ปกต ิ ครูเสริมวิชาการจะปฏิบัติงานในหองเสริมวิชาการ  นอกจากสอนเด็กในหองเสริมวิชาการแลว  ครู

เสริมวิชาการยังทําหนาที่ประสานงาน  ตลอดจนใหคําแนะนําครูปกตใินการปฏิบัติตอนักเรียนตาบอด 

3.  สื่อการเรียนการสอน, สื่อประกอบการเรียนการสอน, สื่อการศึกษา หรือ สื่อ  หมายถึง  สื่อรูปแบบ

ตางๆ ที่เปนตัวกลางในการถายทอดความรูและเนื้อหาสาระตางๆ แกนักเรียนตาบอดและผูที่เกี่ยวของ ในที่นี้

หมายถึงหนังสืออักษรเบรลลและหนังสือเสียง 

4. หนังสืออักษรเบรลล หมายถึง หนังสือที่พิมพเปนอักษรเบรลลซึ่งเปนตัวอักษรเฉพาะแบบสําหรับ

คนตาบอด  เปนรหัสแทนตัวอักษรปกติ  หรือสัญลักษณทางคณิตศาสตร วิทยาศาสตร ฯลฯ ได การเขียน

อักษรเบรลลใชเครื่องมือเฉพาะเรียกวา สเลท (Slate) และดินสอ (Stylus) สวนการพิมพใชเครื่องพิมพ 

เรียกวา เบรลเลอร (Brailler) ในปจจุบัน สามารถใชคอมพิวเตอรผลิตหนังสืออักษรเบรลลได โดยพิมพเปน

ตัวอักษรปกติ แลวแปลงเปนอักษรเบรลลโดยใชโปรแกรมแปลงอักษรเบรลล (Braille Translator 

Software) แลวพิมพออกทางเครื่องพิมพเบรลล (Braille Printer) 

5. หนังสือเสียง หมายถึง  หนังสือในรูปแบบของเทปคาสเซ็ทหรือแผนซีดีที่ผลิตโดยการอานหนังสือ

หรือส่ิงพิมพตางๆ บันทึกลงคาสเซ็ท หรือแผนซีดี เพื่อประโยชนในการรับรูขอมูลขาวสารสําหรับคนตาบอด 

6. โรงเรียนเรียนรวม  หมายถึง  โรงเรียนที่จัดการศึกษาใหเด็กพิการเรียนรวมในชั้นเรียนเดียวกัน

กับเด็กปกติ  โดยมีความรวมมือและรับผิดชอบรวมกัน (collaboration) ระหวางครูทั่วไปและครูการศึกษา

พิเศษในโรงเรียน เพื่อดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอนและบริการตางๆ ใหกับนักเรียนในความดูแล 

7. โรงเรียนเฉพาะความพิการ  หมายถึง  โรงเรียนที่จัดการศึกษาพิเศษเฉพาะสําหรับเด็กพิการแต

ละประเภท มีการจัดทําหลักสูตรเฉพาะประเภทความพิการที่สอดคลองกับความตองการจําเปนของแตละ

กลุม เชน โรงเรียนสอนคนตาบอดสําหรับคนพิการทางการมองเห็น โรงเรียนโสตศึกษาสําหรับคนพิการ

ทางการไดยิน เปนตน 

8. ศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา หมายถึง หนวยงานสังกัดสํานักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน 

ซึ่งมีภารกิจในการผลิต พัฒนา และเผยแพรสื่อการศึกษารูปแบบตางๆ เพื่อเสริมการศึกษาในระบบ  

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  โดยไดเร่ิมภารกิจดานการผลิตและเผยแพรสื่อการศึกษา

เพื่อคนพิการอยางจริงจังตั้งแตป 2542 
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9. กลุมสาระการเรียนรู   หมายถึง  รายวิชาที่นักเ รียนตองศึกษาตามหลักสูตรของ

กระทรวงศึกษาธิการ มีทั้งหมด 8 กลุมสาระวิชา คือ ภาษาไทย, คณิตศาสตร, วิทยาศาสตร,  สังคมศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม, สุขศึกษาและพลศึกษา, การงานอาชีพและเทคโนโลยี  และภาษาตางประเทศ 

                              -------------------------------------------------------------------- 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

 ในการศกึษาสภาพการใชและความตองการใชสื่อการศึกษาของนักเรยีนตาบอดระดบั

มัธยมศึกษาตอนตนในโรงเรียนเรียนรวมนี้  จะครอบคลมุเนื้อหาตามลําดับ ดังนี ้

             1.  คนพิการและคนตาบอด 

              2. พัฒนาการทางจิตวทิยาและพฤติกรรมของคนตาบอด 

              3. การจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ 

              4. การจัดการศึกษาสําหรับนกัเรียนตาบอดในโรงเรียนเรียนรวม 

              5. สื่อการศึกษาเพื่อคนตาบอด 

              6. งานวิจัยทีเ่กี่ยวของ 

 

1.  คนพิการและคนตาบอด 
 

1.1 คนพิการและประเภทของคนพิการ 
 

1.1.1 ความหมายของคนพิการ 

             (1) พระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 มาตรา 4 ใหความหมายของคน

พิการไว คือ “คนพิการ หมายถึง คนที่มีความผิดปกติหรือบกพรองทางรางกาย ทางสติปญญา หรือทาง

จิตใจ” 

             (2) เอกสารประกาศเกียรติคุณบุคคลและหนวยงานดีเดนของชาติ พ.ศ. 2537 สํานัก-

นายกรัฐมนตรี ใหความหมายวา “ความพิการ หมายถึง ความบกพรอง หรือการสูญเสียสมรรถภาพ

ของรางกายหรือจิตใจ ซึ่งจะทําใหมีขอจํากัดในการเรียนรู การสื่อความหมาย คือ การพูด ฟง อาน 

เขียน การทํากิจวัตรประจําวัน การประกอบอาชีพ การสรางสัมพันธภาพกับคนในสังคม ซึ่งคนหนึ่ง

อาจจะมีความบกพรองและมีขีดจํากัดอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางก็ได” 

 

1.1.2 ประเภทของคนพกิาร 

                   กฎกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติการ

ฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 ไดจําแนกคนพิการไว 5 ประเภท คือ 

(1) คนพิการทางการมองเห็น 
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(2) คนพิการทางการไดยินหรือการสื่อความหมาย 

(3) คนพิการทางกายหรือการเคลื่อนไหว 

(4) คนพิการทางจิตใจหรือทางพฤตกิรรม 

(5) คนพิการทางสติปญญาหรือการเรยีนรู 

สวนกระทรวงศึกษาธิการ ไดแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการข้ึนเมือ่

พ.ศ. 2542 และคณะอนุกรรมการคัดเลือกและจําแนกความพิการเพื่อการศึกษา ในคณะกรรมการฯ 

ดังกลาวไดกําหนดคนที่มีความตองการพิเศษทางการศึกษาไว 9 ประเภท (คูมือการคัดแยกและสงตอ

คนพิการเพื่อการศึกษา, 2543:  27-30)  ดังนี้ 

(1) บุคคลที่มีความบกพรองทางการเหน็ 

(2) บุคคลที่มีความบกพรองทางการไดยิน 

(3) บุคคลที่มีความบกพรองทางสตปิญญา 

(4) บุคคลที่มีความบกพรองทางรางกายหรือสุขภาพ 

(5) บุคคลที่มีปญหาทางการเรยีนรู 

(6) บุคคลที่มีความบกพรองทางการพดู และภาษา 

(7) บุคคลที่มีปญหาทางพฤตกิรรมหรืออารมณ  

(8) บุคคลออทิสติก 

(9) บุคคลพิการซอน 

 

1.2 บุคคลที่มีความบกพรองทางการเห็น 

                คณะอนุกรรมการคัดเลือกและจําแนกความพิการเพื่อการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการได

ใหความหมายของบุคคลที่มีความบกพรองทางการเห็นไววา  บุคคลที่มีความบกพรองทางการเห็น  

หมายถึง  บุคคลที่สูญเสียการเห็นตั้งแตระดับเล็กนอยจนถึงตาบอดสนิท  อาจแบงไดเปน  2 ประเภท 

คือ 

      1. คนตาบอด  หมายถึง  คนที่สูญเสียการเห็นมากจนตองสอนใหอานอักษรเบรลลหรือใช

วิธีการฟงเทปหรือแผนเสียง  หากตรวจวัดความชัดของสายตาขางดีเมื่อแกไขแลวอยูในระดับ  6 สวน  

60  หรือ  20  สวน  200  (20/200)  ลงมาจนถึงบอดสนิท  (หมายถึง คนตาบอดสามารถมองเห็นวัตถุ

ไดในระยะหางนอยกวา  6  เมตร  หรือ  20  ฟุต  ในขณะที่คนปกติสามารถมองเห็นวัตถุเดียวกันไดใน

ระยะ  60  เมตร  หรือ  200  ฟุต) หรือมีลานสายตาแคบกวา  20  องศา  (หมายถึง สามารถมองเห็นได

กวางนอยกวา  20 องศา)  
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  2. คนเห็นเลือนราง หมายถึง คนที่สูญเสียการเห็นแตยังสามารถอานอักษรตัวพิมพที่ขยาย

ใหญได  หรือตองใชแวนขยายอาน  หากตรวจวัดความชัดของสายตาขางดีเมื่อแกไขแลวอยูในระดับ

ระหวาง  6  สวน  18 (6/18) หรือ  20  สวน  70 (20/70)  ถึง  6 สวน  60 (6/60)  หรือ  20  สวน  200  

(20/200)  หรือมีลานสายตาแคบกวา 30  องศา 

 ในการศึกษาครั้งนี้ มุงศึกษาเรื่องสื่อการศึกษาเพื่อคนตาบอดตามขอ 1 โดยสื่อการศึกษาหลัก

ของคนกลุมนี้คือ หนังสืออักษรเบรลลและหนังสือเสียง  โดยในรายงานการศึกษาฉบับนี้ อาจใชคําวา 

“เด็กตาบอด” เพราะวา กลุมประชากรที่ศึกษาเปนกลุมนักเรียนตาบอดในระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

 

2. พัฒนาการทางจิตวิทยาและพฤติกรรมของเด็กตาบอด 
 

 เด็กตาบอดมีขอจํากัดในการรับรูโลกภายนอก  เนื่องจากความบกพรองทางการเห็น  เด็ก

เหลานี้อาศัยรับรูแตเพียงการฟง  การสัมผัส  และการดมกลิ่นเทานั้น  ขอจํากัดเชนนี้มีผลกระทบตอการ

เจริญเติบโตและการพัฒนาการดานตางๆ  รวมทั้งลักษณะทางจิตวิทยาและพฤติกรรมทางสังคมของ

เด็กอยางมาก (เอมอร  ตั้งจิตรมณีศักดา, 2534: 30) สรุปไดดังนี้ 

 

2.1 พัฒนาการทางภาษา (Language  Development)  

         แนวคิดเกี่ยวกับการมีปญหาในการมองเห็นจะมีผลตอการใชภาษาของเด็กตาบอดหรือไมนั้น  

ฮาลาฮาน  และคอฟแมน  (Hallahan and Kauffman, 1988: 315) ไดแบงออกเปน  2  แนวคิดดวยกัน

คือ 

             1.1 แนวคิดที่เชื่อวา เด็กที่มีปญหาในการมองเห็นสามารถเขาใจและใชภาษาไดเชนเดียวกับ

เด็กปกติ  นอกจากนี้ เมื่อทดสอบทางเชาวนปญญายังพบวา  คะแนนทดสอบทางดานภาษาของเด็กที่

มีปญหาในการมองเห็นไมแตกตางจากเด็กปกติแตอยางใด 

              1.2 แนวคิดที่เชื่อวา เด็กที่มีปญหาในการมองเห็นมีพัฒนาการทางภาษาแตกตางจากเด็ก

ปกติ  โดยคัทสฟอรท (Cutsforth, 1951 อางถึงใน  Hallahan and Kauffman, 1988: 315) ไดศึกษา

เด็กตาบอดพบวา  เด็กตาบอดจะมีลักษณะ  Verbalism หรือ Verbal Unreality  คือ มักใชคําไม

เหมาะสม และมีความหมายไมตรงกับความหมายที่แทจริง เด็กตาบอดจะเรียนรูเรื่องคําหรือภาษาจาก

การฟง  มือและอวัยวะอ่ืนๆ  ยกเวนสายตา  ภาษาของพวกเขาจึงใชไดดีในกรณีที่ตองการสะทอนถึงสิ่ง

ที่เขาเคยสัมผัสมาเทานั้น  คัทสฟอรทเชื่อวา ที่เปนเชนนี้มิใชเพราะเด็กตาบอดไดรับการถายทอด

ลักษณะดังกลาวมาโดยทางพันธุกรรม   แตเปนเพราะการจัดการศึกษาหรือการเรียนรูใหแกเด็กตาบอด 

การเรียนการสอนจึงควรมุงเนนใหเด็กตาบอดมีความสามารถเหมือนกับเด็กปกติทั่วไป 
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 นอกจากนี้ วงพักตร ภูพันธศรี (2528: 133) ไดกลาววา  การชวยใหเด็กตาบอดไดมีพัฒนาการ

ทางการพูด การใชภาษา ตลอดจนการชวยใหพวกเขามีความรูสึกวา เปนที่ยอมรับของสังคมมากยิ่งขึ้น 

ผูพูดควรจะใชการสัมผัสเขาชวยดวย เชน ขณะที่พูดกับคนตาบอดอาจจะใชมือแตะหรือตบไหลเบาๆ ก็

ได  

   จากแนวคิดขางตนอาจสรุปไดวา  พัฒนาการทางดานภาษาของเด็กตาบอดอาจจะแตกตาง

จากเด็กปกติไปบางในบางเรื่องซึ่งคนตาบอดไมอาจสัมผัสไดเทานั้น  แตถาจัดการศึกษาใหพวกเขาไดมี

โอกาสเรียนรูเทาเด็กปกติ  ก็จะชวยใหพวกเขามีพัฒนาการทางดานภาษาไปไดดียิ่งขึ้น 
 

2.2 ความสามารถดานสติปญญา (Intellectual Ability)   

          การวัดระดับสติปญญาของเด็กตาบอดนั้น   เฮยส (Hayes, 1941 อางถึงใน Hallahan and 

Kauffman, 1988: 316)) ไดใชเวลาศึกษาเชาวนปญญาของเด็กตาบอดหลายปพบวา เด็กตาบอดไมได

มีสติปญญาต่ําโดยอัตโนมัติ  ถาพวกเขามีโอกาสไดรับการศึกษาอยางเพียงพอแลวความสามารถทาง

เชาวนปญญาก็จะพัฒนาไปคลายๆ กับเด็กปกติ 

อยางไรก็ตาม เด็กตาบอดก็มีความสามารถเดนบางประการกลาวคือ   แมวาเด็กตาบอดจะมี

ปญหาบางดานเกี่ยวกับการพัฒนาความคดิและความเขาใจในสิ่งเราตางๆ  แตพวกเขามีความสามารถ

เทาเทียมเด็กปกติ  วิทคินและคณะ (Witkin  et al., 1968  อางถึงใน  Hallahan and Kauffman, 1988: 

319) ไดศึกษาพบวา  เดก็ตาบอดมีความเอาใจใสตอส่ิงตางๆ สูง  เนื่องจากเขาตองใชสัมผัสอื่นๆ ชวย

การรับรู  และการรับรูโดยประสาทสัมผัสเหลานัน้ตองใชความเอาใจใสอยางสูง  นอกจากนี้ ฮาลปน

และคณะ (Halpin et al., อางถึงใน Hallahan and Kauffman, 1988: 319) ยังศึกษาพบวา  เด็กตา

บอดมีความสามารถในการฟงสูง  และมีความคิดริเริ่มสูงดวย  ดังนั้น หากเด็กตาบอดไดรับการฝกฝน

และการสอนอยางเหมาะสม  พวกเขากจ็ะไมประสบปญหาในการที่จะพฒันาความรู  ความคิด และ

เพิ่นพนูประสบการณการเรยีนรูที่เหมาะสม 

 

2.3 พัฒนาการและความสามารถในการเคลื่อนไหว (Mobility Development)   

          การเคลื่อนไหวเปนปญหาที่เดนชัดที่สุดของเด็กตาบอด  ในวัยทารกนั้น แมวาเด็กที่มีความ

บกพรองทางสายตาจะมีพัฒนาการทางการเคลื่อนไหว  แตก็เปนไปดวยความลาชา  จึงจําเปนตองมี

การสอนและการกระตุน โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในดานความคิดรวบยอดเกี่ยวกับระยะทาง ทิศ  (เหนอื  ใต  

ตะวันออก  ตะวันตก) ซาย  ขวา  สวนตางๆ ของรางกาย  ตําแหนงรางกาย  ตําแหนงที่ตั้งของสิ่งของ  

เครื่องใชที่อยูรอบตัว  และการเคลื่อนไหว  การเดินภายในที่อยูอาศัยและบริเวณรอบที่อยูอาศัย  เด็กตา

บอดบางคนจะเดินไมตรง  อาจเดินซวนเซ  หากไมไดรับการฝกหัดอยางถูกตองเมื่ออายุยังนอยตลอด

ชวงระยะเวลาที่อยูในโรงเรียน  การฝกการเคลื่อนไหวจึงเปนสิ่งจําเปนสําหรับเด็กตาบอดจนกวาเด็กจะ

สามารถเคลื่อนไหวไดคลอง (ผดุง  อารยะวิญู, 2533: 71) 
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 คารทไรทและวารด (Cartwright and Ward, 1981: 4-5)  ไดระบุวา  เด็กที่มีความพิการทาง

สายตา  ทําใหพัฒนาการทางการเคลื่อนไหวเปนไปไดชา การที่ เด็กจะเคลื่อนไหวไดอยางมี

ประสิทธิภาพหรือปลอดภัย  จะตองเขาใจสิ่งที่อยูรอบขาง  ทิศทางการเดินไป  การจําแนกตําแหนงในที่

วาง  ตลอดจนความสัมพันธระหวางวัสดุและที่วาง  ความจําเกี่ยวกับสวนตางๆ ของรางกายมนุษย  

ทักษะในการนั่ง  ยืน  คลาน  และเดิน  ดังนั้น ดวยประสบการณที่จํากัดและสิ่งเราที่จํากัดของเด็กตา

บอดนี้  เด็กตาบอดสามารถไปเขาโรงเรียนเรียนรวมกับเด็กปกติได  ถาเด็กตาบอดฝกทักษะตัวเองใหเขา

กับผูอื่น  เอาใจใสตนเอง  และศึกษาเกี่ยวกับความเคล่ือนไหวอยางปลอดภัยในที่ทั่วๆ ไปอยางคุนเคย 

 นอกจากนั้น  จากการศึกษาของเทลฟอรดและซาวเรย (Telford and Sawrey, 1981: 347) 

พบวา คนตาบอดสามารถหลีกเลี่ยงสิ่งตางๆ ที่อยูขวางหนาได ซึ่งเรียกวา  Obstacle Sense  โดยคน

สวนใหญเขาใจวา  เปนความสามารถเฉพาะของคนตาบอดเทานั้น  แตจากการทดลองพบวา  เปน

ความสามารถในการจับเสียงของตัวแนะในสิ่งแวดลอมเทานั้น  นอกจากนี้ จากการศึกษาคนตาบอดวา  

พวกเขามีความสามารถในการสัมผัสดีกวาคนปกติหรือไมยังพบวา  คนตาบอดสามารถใชอวัยวะสัมผสั

ไดดี เนื่องจากพวกเขามีความสนใจและเอาใจใสในการใชอวัยวะนั้นมากกวาคนปกตินั่นเอง 

 

2.4  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (Academic Achievement)  

      เฮยส (Hayes, 1941 อางถึงใน Telford  and Sawrey, 1981: 355) ไดใชแบบทดสอบวัดผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียนของเด็กตาบอด พบวา  ผลสัมฤทธิ์ในวิชาตางๆ ไมแตกตางไปจากเด็กสายตาปกติ  

ยกเวนในวิชาคณิตศาสตรซึ่งมีผลสัมฤทธิ์คอนขางต่ํากวาเด็กปกติ  และเด็กตาบอดทั่วไปมักจะเรียนชา

กวาเด็กปกติในชั้นเรียนเดียวกันประมาณ 2 ป กลาวคือ  เด็กตาบอดมักจะมีอายุมากกวาเด็กปกติใน

ชั้นเรียนเดียวกันประมาณ 2 ป โดยโลเวนเฟลด (Lowenfeld, 1971  อางถึงใน Telford and Sawrey, 

1981: 355)  กลาววา ที่เปนเชนนี้เพราะเด็กตาบอดมักจะเขาโรงเรียนชากวาเด็กปกติ ขณะที่ฮาล

ลาฮานและคอฟแมน (Hallahan and Kauffman, 1988 : 322)  กลาววา อายุสมองของเด็กที่มีปญหา

ในการมองเห็น ไมวาจะเปนเด็กตาบอดหรือมองเห็นอยางเลือนรางก็ตาม จะต่ํากวาเด็กสายตาปกติใน

วัยเดียวกันเพียงเล็กนอยเทานั้น   

     อยางไรก็ตาม โลเวนเฟลด (Lowenfeld,1971  อางถึงใน Hallahan and Kaffman, 1988 : 

322)  เชื่อวา  ปญหาในการมองไมมีอิทธิพลในการขัดขวางผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการเทากับปญหาในการ

ไดยิน  เนื่องจากในการเรียนการสอนตามปกติธรรมดาแลว คนปกติใชการฟงมากกวาการมองเห็น

นั่นเอง 
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2.5 พัฒนาการและการปรับตัวทางสังคม  (Social Development and Adjustment) 

           คนปกติอาจมีทัศนคติตอเด็กตาบอดในทางลบหลายประการ  เชน มีความเห็นวาเด็กตาบอด

นาสงสาร  เปนคนที่เกิดมามีกรรม  เปนคนมีความหวาดกลัวและมีความทุกข  เนื่องจากมองไมเห็นโลก

ที่สวยงามเหมือนคนปกติ ทัศนคติของคนปกติเหลานี้เปนอุปสรรคสําคัญสําหรับเด็กที่มีความบกพรอง

ทางสายตาในการพัฒนาทักษะทางสังคมกับคนปกติ  ในอันที่จะสรางความสัมพันธอันดีกับคนปกติได

อยางราบรื่น 

สิ่งสําคัญที่สุดประการหนึ่งที่จะชวยใหเด็กที่มีความบกพรองทางสายตาสรางพัฒนาการทาง

สังคมไดดี คือ ทัศนคติของพอแม  หากพอแมเชื่อวาเด็กที่มีความบกพรองทางสายตาเปนเด็กโชคราย  

จะยิ่งเปนองคประกอบสําคัญที่จะถวงพัฒนาการของเด็ก  หากเด็กตาบอดเพราะกรรมพันธุแลว   

ผูปกครองยิ่งรูสึกวา เปนความผิดของตนที่มีสวนทําใหลูกตาบอด 

เนื่องจากเด็กตาบอดไมสามารถเคลื่อนไหวไดดีและประกอบกิจวัตรประจําวันไดเชนเดียวกับ

เด็กปกติ  เด็กตาบอดสวนมากจึงเปนเด็กที่ เงียบขรึม  ไมคอยชางพูดเหมือนเด็กในวัยเดียวกัน  

โดยเฉพาะอยางยิ่ง  เมื่อเด็กอยูในวัยทารกและในวัยเด็กเล็ก  แตเมื่อโตขึ้น พฤติกรรมนี้อาจเปลี่ยนไป  

ดังนั้น ผูปกครองของเด็กที่มีความบกพรองทางสายตา  จึงควรศึกษาและทําความเขาใจกับเด็ก จึงจะ

สามารถตั้งความหวังไดอยางเหมาะสม (ผดุง  อารยะวิญู, 2533: 71) 

 เบทแมนและชิลเดล (Bateman, 1964; and Schindale, 1974 อางถึงใน Telford and 

Sawry, 1981: 352) กลาววา เด็กที่มีความผิดปกติทางการเห็นมีขอบเขตจํากัดตั้งแตปญหาใน

ชีวิตประจําวัน  ปญหาทางสังคม  ตลอดจนปญหาการพึ่งพาทางเศรษฐกิจ  สิ่งเหลานี้ทําใหเด็กตาบอด

มีวุฒิภาวะทางสังคมต่ํากวาเด็กปกติโดยทั่วไป  และจะมีความรูสึกวา ไมคอยมีความปลอดภัยสําหรับ

พวกเขา 

คัทสฟอรท (Cutsforth, 1951 อางถึงใน Telford and Sawry, 1981: 351-352) กลาววา  เด็กที่

มีความผิดปกติทางการเห็นมีความใฝฝนที่จะไดรับการยอมรับจากสังคม มีความสําเร็จสวนบุคคล  

ตองการที่จะมีชีวิตอยูอยางงายๆ  ไมเรียกรองอะไรมากนัก  มีเพียงจํานวนนอยเทานั้นที่ตองการแสดง

ทัศนคติและตองการเรียกรองจากคนอื่น   

จึงอาจกลาวไดวา  การที่เด็กตาบอดมีขอจํากัดทางการมองเห็นจะมีผลใหวุฒิภาวะทางสังคม

และการพัฒนาในทางสังคมของเด็กตาบอดต่ํากวาเด็กปกติ  ทั้งนี้ ยังขึ้นอยูกับสภาพแวดลอมที่เด็ก

อาศัยอยู  ปญหาทางเศรษฐกิจของครอบครัว  และปญหาดานตางๆ ที่ไมเอื้อตอการปรับตัวของเด็กตา

บอด  อยางไรก็ตาม เมื่อเด็กตาบอดมีวุฒิภาวะสูงข้ึน พวกเขาก็จะสามารถปรับตัวไดดียิ่งขึ้นตามลําดับ

เชนกัน 
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2.6 สุขภาพจิตและความตองการดานจิตใจ (Mental Health and Need of Mind)  

         สวาง  โรจนรัตนเกียรติ (2524 : 113) ไดศึกษาเปรียบเทียบสุขภาพจิตของนักเรียนตาบอดชาย

และหญิง พบวา  นักเรียนตาบอดชายมีสุขภาพจิตดีกวานักเรียนตาบอดหญิง  รวมทั้งนักเรียนตาบอด

ชายมีทัศนคติที่ดีตอผูอ่ืน  และตองการเรียนรวมกับนักเรียนปกติมากกวานักเรียนตาบอดหญิง  

         สุขภาพจิตและความตองการทางดานจิตใจของนักเรียนตาบอดนั้น  มีผลมาจากปญหาดาน

ตางๆ ของนักเรียนตาบอดทั้งทางดานอารมณ  สังคม และส่ิงแวดลอม  ซึ่งสมทรง  พันธุสุวรรณ (2529: 

37)  ไดกลาววา  การฟนฟูสมรรถภาพดานจิตวิทยาของนักเรียนตาบอดเปนสิ่งที่ควรไดรับการปรับปรุง

แกไข  และควรสงเสริมสุขภาพจิตใหกับคนตาบอดมากยิ่งขึ้น  โดยทั่วไป คนตาบอดชอบพูด  ชอบคุย  

ชางซักถาม  และมักแสดงความสงสัยอยูเสมอ   เพราะฉะนั้น ผูที่ทํางานเกี่ยวของกับคนตาบอด 

โดยเฉพาะอยางยิ่ง  ครูควรตอบคําถามของพวกเขาทันทีอยางชัดเจน  และมีเหตุผล  นอกจากนี้ คนตา

บอดมักจะมีจินตนาการในสิ่งตางๆ รอบตัว อันเกี่ยวกับชีวิต  ความคิด  ความหวัง  ความฝนและความ

ตองการที่เปนไปไดและเปนไปไมได  ดังนั้น จึงควรชวยใหพวกเขาไดมีชีวิตที่มีความสุขตามอัตภาพ 

 

3. การจัดการศึกษาสาํหรบัคนพิการ  
  

3.1 ปรัชญาการจัดการศกึษาสําหรับคนพิการ 

เบญจา  ชลธารนนท (2538: 5) กลาววา เด็กพิการเปนเด็กกลุมพิเศษที่ตองจัดการศึกษาพิเศษ

ให  เพราะเด็กพิการไมสามารถจะรับประโยชนสูงสุดจากโครงการการศึกษาที่จัดใหเด็กปกติ  เด็กพิการ

จะไดรับสิทธิทางการศึกษาเมื่อมีนโยบายทางการศึกษาพิเศษที่ดี ซึ่งจะเปนแนวทางใหจัดการศึกษาที่

เหมาะสม รวมทั้งการจัดบริการดานอื่นๆ ที่เด็กแตละคนมีความจําเปนตองไดรับ ฉะนั้นจึงจําเปนตองมี

นโยบายการศึกษาพิเศษเฉพาะ  นอกเหนือจากนโยบายตามแผนการศึกษาชาติ  เพื่อเปนแนวทางใน

การตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องตางๆ ดานการศึกษาพิเศษ ซึ่งจะมีผลตอการตัดสินใจของผูบริหารระดับสูง

และเจาหนาที่ทุกระดับที่เกี่ยวของ  ดังนั้นจึงตองมีการกําหนดขอบขายนโยบายเพื่อใหสอดคลองกับ

การศึกษาปกติและสอดคลองกับแนวโนมของการศึกษาพิเศษดวย  

 ในประเด็นแนวโนมทางการศึกษาพเิศษนี้ ผดุง  อารยะวิญู (2542: 18) กลาววา  แตเดิม

การศึกษาสําหรับเด็กที่มีความตองการพเิศษ จดัในโรงเรียนพเิศษทีจ่ัดตั้งขึ้นสําหรับเด็กพิการแตละ

ประเภท  แตในปจจบุันนี้ มีแนวโนมที่จะจัดการศึกษาในลักษณะของการเรียนรวม (Mainstreaming)  

โดยจัดเด็กที่มีความตองการพเิศษเขาเรียนรวมในหองเรยีนเดียวกันกบัเดก็ปกติ  หากความพิการเปน

อุปสรรคมากจน  ไมสามารถเรยีนรวมในลักษณะดังกลาวได ก็ควรจัดเปนชั้นพเิศษในโรงเรยีนปกต ิ

การจัดการศกึษาเพื่อคนพิการในสหัสวรรษใหม จะมีแนวทางการจัดที่ชัดเจนขึ้นคือ มุงจัดใน

ลักษณะการศึกษาแบบเรียนรวม (Inclusive Education) กลาวคือ จัดการศึกษาใหเดก็ทุกคนในระบบ

การศึกษาเดียว  โดยไมแยกวาเด็กพิการตองไปเรียนในสถานศึกษาเฉพาะ  รวมทั้งเดก็นัน้ตองไดรับการ
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สนับสนุนทุกดาน  ทัง้ดานการแพทย วชิาการ สื่อ สิ่งอํานวยความสะดวก บริการ และความชวยเหลือ

อื่นใดทางการศึกษา โรงเรียนตองปรับเปลี่ยนหลกัสูตร ยุทธศาสตร การบริหารจัดการ เทคนิคการเรียน

การสอน สถานที่ ฯลฯ รวมทั้งจัดใหมีบุคลากรสนับสนุน ทั้งนี้เพื่อสนับสนนุใหเดก็ทกุคนไดเรียนรวมใน

สถานศึกษาเดียวกัน (เบญจา  ชลธารนนท, 2543) 

 

3.2 นโยบายการจัดการศกึษาเพื่อคนพกิาร 

      ในป 2542 กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศ “ปแหงการศึกษาเพื่อคนพิการ”  และไดกําหนด

เปนนโยบายวา “ผูพิการทุกคนที่อยากเรียน  ตองไดเรียน”  โดยมีเจตนารมณที่จะเรงรัดขยายโอกาส

และบริการทางการศึกษาสําหรับคนพิการใหทั่วถึงและมีคุณภาพ  สอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2540 มาตรา 43 ซึ่งบัญญัติวา  “บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับ

การศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวาสิบสองปที่รัฐจัดใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย”  

ประกอบกับมาตรา 30 วรรค 3 บัญญัติวา  “การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคล เพราะเหตุแหง

ความแตกตางในเรื่อง ถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกาย หรือสุขภาพ สถานะของ

บุคคล ….จะกระทํามิได”  ทั้งนี้โดยรัฐตองจัดสิ่งอํานวยความสะดวกและความชวยเหลือให ตามมาตรา 

55 ซึ่งบัญญัติวา “บุคคลซึ่งพิการหรือทุพพลภาพ มีสิทธิไดรับสิ่งอํานวยความสะดวก  อันเปน

สาธารณะและความชวยเหลือจากรัฐ ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ”    

                     นอกจากนี้ เด็กและเยาวชนพิการทุกประเภทยังมีสิทธิและโอกาสไดรับการศึกษาขั้น

พื้นฐานเปนพิเศษตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 10 วรรคสอง ไดบัญญัติ

ไววา 

        “การจัดการศึกษาสําหรับบุคคลซึ่งมีความบกพรองทางรางกาย จิตใจ สติปญญา อารมณ 

สังคม การสื่อสารและการเรียนรู  หรือมีรางกายพิการ  หรือทุพพลภาพหรือบุคคลซึ่งไมสามารถ

พึ่งตนเองได  หรือไมมีผูดูแลหรือดอยโอกาส  ตองจัดใหบุคคลดังกลาวมีสิทธิ  และโอกาสไดรับ

การศึกษาขั้นพื้นฐานเปนพิเศษ 

       การศึกษาสําหรับคนพิการในวรรคสองใหจัดตั้งแตแรกเกิดหรือพบความพิการโดยไมเสีย

คาใชจาย  และใหบุคคลดังกลาวมีสิทธิไดรับสิ่งอํานวยความสะดวก  สื่อ  บริการ  และความชวยเหลือ

อื่นใดทางการศึกษา ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง” 

         จากบทบัญญัติที่ไดกําหนดไวอยางชัดเจนเชนนี้  ไดมีผลใหเห็นถึงนโยบายการจัดการศึกษาเพื่อ

คนพิการในเวลาตอมาวา รัฐตองการมุงเนนการพัฒนาความสามารถคนพิการใหเต็มศักยภาพของแต

ละบุคคล  มุงเนนการใหโอกาสการศึกษาที่เทาเทียม  ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ

การศึกษาตามอัธยาศัยตอเนื่องตลอดชีวิต โดยยึดหลักการการศึกษาเพื่อปวงชน (Education for All)    
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   การจัดการศึกษาเพื่อคนพิการ จึงถือเปนการปลุกจิตสํานึกและสรางเจตคติที่เหมาะสม

เกี่ยวกับการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการ  โดยใหสังคม  ชุมชน  ผูจัดบริการและประชาชน  ตระหนักถึง

ศักยภาพความแตกตางระหวางและเฉพาะบุคคล  รวมถึงสิทธิเทาเทียมกันของบุคคลทุกคน 

(คณะอนุกรรมการคัดเลือกและจําแนกความพิการเพื่อการศึกษา, 2543: 1)  

 

3.3  การจดัการศึกษาสาํหรับคนพกิารในประเทศไทย 

          แผนการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช  2520 ไดกลาวถึงการศึกษาพิเศษไววา  “…เปนการจัด

การศึกษาใหกับคนที่มีลักษณะพิเศษ  หรือผิดปกติทางรางกาย สติปญญา  และจิตใจ  อาจจัดเปน

สถานศึกษาเฉพาะหรือจัดในโรงเรียนธรรมดาตามความเหมาะสม…”  จากนโยบายดังกลาว จึงเกิด

การพัฒนาระบบการศึกษาพิเศษในโรงเรียนทั่วไปขึ้น  จนเปนที่ยอมรับวา  การเรียนรวมเอื้อตอสภาพ

ความตองการของผูเรียน เปนประโยชนกับเด็กพิการทั้งทางดานการศึกษา การพัฒนาศักยภาพ  และ

การปรับตัวใหอยูรวมกับคนทั่วไปได (กองการศึกษาเพื่อคนพิการ กรมสามัญศึกษา, ม.ป.ป. : 7) 

          การจัดการเรียนรวมไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง และในป พ.ศ. 2537 แผนพัฒนา

การศึกษาพิเศษ (ดานคนพิการ) ไดรับอนุมติจากรัฐบาลเปนฉบับแรก  โดยกําหนดยุทธศาสตรที่จะเรง

ขยายโอกาสทางการศึกษาของคนพิการ  ระดมความคิด  และความรวมมือจากผูทรงคุณวุฒิ 

นักวิชาการ และองคกรเอกชนดานคนพิการ โดยตระหนักวา การจัดการศึกษาสําหรับคนพิการจะบรรลุ

สําเร็จไดนั้นจะตองพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับ  รวมทั้งระดมความรวมมือจากทุกสวนของ

สังคม 

          แผนพัฒนาการศึกษาพิเศษ (ดานคนพิการ) ระยะที่ 8  (พ.ศ. 2540 - 2544) เปนอีกแผนหนึ่งที่

เนนโครงการในการปฏิบัติ คือ เพิ่มเปาหมายการจัดตั้งโรงเรียนสอนเด็กพิการและขยายบริการใน

รูปแบบของการเรียนรวมในโรงเรียนทั่วไปมากขึ้น พรอมทั้งใหกระจายไปในสวนภูมิภาคอยาง

กวางขวางและทั่วถึงตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ (กองการศึกษาเพื่อคนพิการ กรมสามัญ

ศึกษา, ม.ป.ป. : 7) 

          ในป พ.ศ. 2543 คณะกรรมการปฏิรูปการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการ  ผูดอยโอกาส  และผูมี

ความสามารถพิเศษ  ไดมีนโยบายใหกรมสามัญศึกษาในขณะนั้นจัดโครงการโรงเรียนมัธยมสี่มุมเมือง  

ในกรุงเทพมหานคร  เพื่อขยายการจัดการเรียนรวมในระดับมัธยมศึกษา  เพิ่มเติมจากโรงเรียน

มัธยมศึกษาที่มีการจัดการเรียนรวมอยูกอนแลว  สําหรับในตางจังหวัดนั้น  กระทรวงศึกษาธิการได

จัดตั้งศูนยการศึกษาพิเศษเขตการศึกษาครบทุกเขตการศึกษา กลาวคือ ในภูมิภาค 12 แหง และ

กรุงเทพมหานคร 1 แหง รวมทั้งจัดตั้งศูนยการศึกษาพิเศษ (เพื่อคนพิการ) ประจําจังหวัดอีก 63 แหง 

ทําใหมีศูนยการศึกษาพิเศษครบ 76 จังหวัด ทําหนาที่ประสานงานสนับสนุนและสงเสริมการจัดการ

เรียนรวม (กองการศึกษาเพื่อคนพิการ กรมสามัญศึกษา, ม.ป.ป. : 8) 
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 ในปจจุบัน  การจัดการศึกษาใหกับคนพิการหรือผูที่มีความบกพรองแตละประเภทนั้นมีหลาย

รูปแบบ  คนพิการสามารถรับการศึกษาไดทั้งจากการศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบ และ

การศึกษาตามอัธยาศัย  ในกรณีของการศึกษาในระบบนั้น  คนพิการสามารถเขาเรียนที่โรงเรียนเฉพาะ

ความพิการ เชน โรงเรียนสอนคนตาบอดสําหรับบุคคลที่มีความบกพรองทางการเห็น  โรงเรียนโสต

ศึกษาสําหรับบุคคลที่มีความบกพรองทางการไดยิน  โรงเรียนปญญานุกูลสําหรับบุคคลที่มีความ

บกพรองทางสติปญญา และบุคคลออทิสติก  เปนตน หรืออาจเขาเรียนรวมกับเด็กทั่วไปในโรงเรียน

ทั่วไปที่มีความพรอมและจัดการเรียนรวมสําหรับเด็กพิการประเภทนั้นๆ   แตถาคนพิการมีอายุเกิน 18 

ป และยังไมไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานตามวัย ก็สามารถสมัครเขาเรียนการศึกษานอกระบบกับศูนย

การศึกษานอกโรงเรียน  ในสังกัดสํานักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียนได 

          การจัดการแบบเรียนรวมในปจจุบันไดรับการสงเสริมใหดําเนินการอยางกวางขวาง  ทั้งนี้เพื่อ

เปนการประกันประสิทธิภาพและโอกาสทางการศึกษา  การประเมินคุณภาพและโอกาสทางการศึกษา 

ตลอดจนการประกันคุณภาพของการใหบริการทางการศึกษานั้น  ในปงบประมาณ 2547 สํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงไดดําเนินโครงการโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวม จํานวน 390 

แหง โดยไดรับงบประมาณสนับสนุนจากเงินกองทุนการศึกษาสําหรับคนพิการ และไดดําเนินงาน

โครงการตอเนื่อง โดยกําหนเปาหมายในการขยายโรงเรียนใหครอบคลุมทุกอําเภอทั่วประเทศจนครบ 

2,000 แหงในป 2548  ทั้งนี้ใหโรงเรียนใชรูปแบบการบริหารจัดการเรียนรวม โดยใชโครงสรางซีท 

(SEAT Framework) และการบริหารจัดการโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (School – Based Management: 

SBM) (กลุมการศึกษาสําหรับคนพิการ, สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ: 2548) 

         อยางไรก็ตาม  อาจสรุปไดวา การจัดการศึกษาเพื่อคนพิการในประเทศไทย อาจแบงไดเปน 7 

รูปแบบ (กองการศึกษาเพื่อคนพกิาร กรมสามัญศกึษา, ม.ป.ป. : 9) ดังนี้  

1.  การบรกิารชวยเหลือระยะแรกเริ่มหรือแรกพบความพกิาร  หมายถึง การใหบริการ

ชวยเหลือคนพกิารตั้งแตแรกเกิดหรือแรกพบความพิการ ตามความตองการจําเปนของแตละบุคคล 

2. การศึกษาในศูนยการศกึษาพิเศษ หมายถึง การจัดการศึกษาใหคนพกิารแตละประเภท

ในลักษณะของการใหบริการชวยเหลือระยะแรกเริ่มฟนฟูสมรรถภาพและเตรียมความพรอมทาง

การศึกษากอนสงตอไปยังสถานศึกษา 

    3. การเรียนรวม หมายถงึ การจัดใหคนพิการเขาเรียนในสถานศึกษาทั่วไปในรปูแบบตางๆ 

ตั้งแตปฐมวยัจนถึงอุดมศกึษา  ตามความตองการจําเปนของแตละบุคคล 

4. การเรียนในสถานศกึษาเฉพาะความพิการ   หมายถึง  การจัดใหคนพิการเขาศกึษาใน

สถานศึกษาที่จดัการเรียนการสอนเฉพาะคนพิการแตละประเภท 
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            5. การศกึษานอกระบบ  หมายถึง การจดัการศกึษาใหคนพกิารในลกัษณะที่มีความยืดหยุน

ในการกําหนดจุดมุงหมาย  รูปแบบ  วิธีการจัดการศกึษา  ระยะเวลาของการจัดการศึกษา  การวัดและ

ประเมินผล  โดยเนื้อหาและหลักสูตรจะตองมีความเหมาะสมกับความตองการจําเปนของแตละบุคคล 

6. การอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชพี  หมายถงึ  การจัดการศึกษาใหคนพกิารได

เรียนรู  มีประสบการณและทักษะดานอาชีพในลักษณะตางๆ  ตามความถนัดและความสามารถของ

แตละบุคคล 

7. การศึกษาที่จัดใหโดยครอบครัวและชมุชน  หมายถึง  การจัดการศกึษาใหคนพิการโดย

ครอบครัวและชุมชนเปนหลกัในการจัดการเรียนการสอน 

   

4. การจัดการศึกษาสาํหรบันักเรียนตาบอดในโรงเรียนเรียนรวม  
 

4.1 แนวคิดเกีย่วกบัการเรยีนรวม      

 เบญจา  ชลธารนนท (2530: 60) ใหความหมายของการเรียนรวมโดยทั่วไปวา เปนการรวมเอา

เด็กพิเศษเขาไปในระบบการศึกษาปกติ มีการรวมกิจกรรมและใชเวลาวางชวงใดชวงหนึ่งในแตละวัน

รวมกับเด็กปกติ 

          จรัล  ทองปยะภูมิ (2531: 60) ใหความหมายของการเรียนรวมวา เปนการ ”ผสมผสานกัน” 

ของการศึกษาภาคปกติกับการศึกษาพิเศษ ลักษณะของการบริหารการเรียนรวมจะเปนการรับเอา

คุณคา  ปรัชญา หลักการ  และกลวิธีของการศึกษาพิเศษ  เขามาผสมกับการบริหารโรงเรียนปกติ  

 ผดุง อารยะวิญู (2542: 2-3) ไดกลาวแยกแยะความหมายของการเรียนรวมและการเรียน

รวมไววา 

1. การเรียนรวมบางเวลา (Integration) หมายถึง การที่เด็กที่มีความตองการพิเศษเขาเรียนใน

โรงเรียนเดียวกันกับเด็กปกติ  แตเปนการเรียนรวมบางเวลา  นั่นคือ เด็กที่มีความตองการพิเศษจะเขา

ไปเรียนรวมในชั้นปกติบางเวลาเทานั้น เด็กพิเศษอาจถูกจัดใหอยูรวมกันเปนชั้นพิเศษในโรงเรียนปกติ 

โดยมีครูประจําชั้นเปนผูสอน แตในบางวิชาซึ่งสวนมากไมใชวิชาทักษะ เด็กมีโอกาสเรียนรวมกับเด็ก

ปกติ เชน วิชาพลศึกษา วิชาดนตรี เปนตน โดยคาดหวังวา เด็กที่มีความตองการพิเศษจะมีโอกาส

แสดงออก และมีปฏิสัมพันธกับเด็กปกติ 

 2. การเรียนรวมเต็มเวลา (Mainstreaming) หมายถึง จัดใหเด็กที่มีความตองการพิเศษ ไดมี

โอกาสเรียนในชั้นเดียวกับเด็กปกติตลอดเวลาที่เด็กอยูในโรงเรียน  เด็กที่มีความตองการพิเศษไดรับ

บริการการเรียนการสอนเชนเดียวกับเด็กปกติ  จุดประสงคสําคัญของการเรียนรวมเต็มเวลา คือ ใหเด็ก

เขาใจซึ่งกันและกัน ตอบสนองความตองการซึ่งกันและกัน และปฏิสัมพันธซึ่งกันและกัน 
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3.การเรียนรวม (Inclusion) หรือการจัดการศึกษาโดยวิธีเรียนรวม (Inclusive Education) เปน

แนวคิดทางการศึกษาที่วา โรงเรียนจะตองจัดการศึกษาใหเด็กทุกคน โดยไมมีการแบงแยกวา เด็กคน

ใดเปนปกติ หรือเด็กคนใดเปนเด็กที่มีความตองการพิเศษ ทางโรงเรียนจะตองจัดการศึกษาใหพวกเขา

อยางเหมาะสม  การเรียนรวมยังมีความหมายไปถึงการศึกษาที่ไมแบงแยกระดับ เชน อนุบาล 

ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อุดมศึกษา ตลอดจนการดํารงชีพของคนในสังคมหลังสําเร็จการศึกษาวา 

จะตองดําเนินไปในลักษณะ “รวมกัน” ทุกคนตางเปนสวนหนึ่งของสังคม ทุกคนยอมรับซึ่งกันและกัน 

วารี  ถิระจิตร (2545: 16) ไดกลาวถึงการเรียนรวมไววา  การศึกษาแบบเรียนรวม 

(Mainstreaming) ทําใหเด็กพิเศษมีโอกาสทางการศึกษามากขึ้น โดยการเรียนรวมเปนการรวมเด็ก

พิเศษไวกับเด็กปกติ ในดานเวลา ดานการเรียนการสอน และดานสังคม ภายใตพื้นฐานการจัด

การศึกษาอยางตอเนื่องและคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล รวมทั้งการปรับตัวทางสังคม เพื่อให

เด็กมีประสบการณตรง และสามารถพัฒนาตนเองไปใหไดมากที่สุด 

คารทไรท และวารด (Cartwright & Ward, 1984: 7) ใหความหมายของการเรียนรวมวา เปน

ความพยายามในการจัดการศึกษาใหเด็กพิเศษไดอยูในสภาพแวดลอมที่มีขีดจํากัดนอยที่สุด  โดยนํา

เด็กพิเศษเขาเรียนรวมกับเด็กปกติในชั้นเรียน 

  เลวีส และดอรแลก (Lewis & Doorlag, 1987) ใหความหมายการเรียนรวมวา เปนการรวมเด็ก

พิเศษเขาไปในกระบวนการศึกษาปกติ   เด็กพิเศษทุกคนในชั้นเรียนมีสวนรวมในการเรียนรวม โดยเปน

สวนหนึ่งของเพื่อนทั่วไปในชั้นเรียนปกติของโรงเรียนในกระบวนการเรียนรวมเด็กพิเศษในชั้นเรียนปกติ  

มีสวนรวมทั้งในกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมทางสังคม โดยไปพรอมๆ กันกับเพื่อนรวมชั้น 

เด็กพิเศษเหลานี้จะไดรับบริการเพิ่มเติมจากนักการศึกษาพิเศษ เชน ครูเสริมวิชาการ (Resource 

Teacher) 

 อยางไรก็ตาม การใหเด็กตาบอดไดมีโอกาสเรียนรวมกับเด็กปกติถือเปนการชวยเหลือเด็กตา

บอดใหไดรับการศึกษามากขึ้น  โดยเสียคาใชจายตอหัวนอยลง  เปนการลดภาระของรัฐในดาน

งบประมาณ  และเปนการเปดโอกาสใหเด็กตาบอดไดเรียนรูสังคม  พรอมทั้งไดเรียนรูการปรับตัวตอ

สิ่งแวดลอมตางๆ ซึ่งถือเปนประสบการณตรงที่เด็กตาบอดจะตองเผชิญกับสภาพความเปนจริงของ

สังคมในการอยูรวมกับคนปกติ  อันจะเปนประโยชนอยางยิ่งตอการดํารงชีวิตในสังคมปจจุบันไดอยาง

ปกติสุข (กองการศึกษาพิเศษ กรมสามัญศึกษา, 2523 อางถึงในเพชรรัตน กิตติวัฒนากูล, 2530: 2) 

  

4.2 รูปแบบการจดัการเรียนรวม   

คณะอนุกรรมการคัดเลือกและจําแนกความพิการเพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (2543 : 

18-19)  ไดจําแนกการจัดการเรียนรวมไวหลายลักษณะ  ดังนี้ 
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1. การเรียนรวมแบบชั้นเรียนปกตเิต็มวัน   

                 นักเรียนเรียนในชั้นเรียนปกติเต็มเวลา  โดยอยูในความรับผิดชอบของครูประจําชั้น   และ

นักเรียนไมไดรับบริการทางการศึกษาพิเศษโดยตรง  แตครูทั่วไปและเด็กไดรับบริการทางออม  ซึ่ง

บริการทางออมสําหรับครูอาจไดแก  การฝกอบรมครูประจําการในเรื่องตางๆ  เชน เทคนิคการสอนเด็ก

พิเศษ  ครูการศึกษาพิเศษชวยครูพิเศษอธิบายและใหความรูกับนักเรียนทั่วไปเกี่ยวกับความพิการ เพื่อ

สรางเจตคติเชิงบวกใหเกิดการยอมรับเพื่อนพิการ  สําหรับบริการทางออมสําหรับนักเรียนนั้น  ในเด็ก

พิเศษอาจไดรับบริการ  สื่อวัสดุ  อุปกรณที่จําเปน  เชน  ไดรับการตรวจวัดการเห็น  หรือตรวจประเมิน

ทางจิตวิทยา สื่อการศึกษาตางๆ เปนตน  สวนเด็กทั่วไปอาจไดรับการฝกอบรมจากครูการศึกษาพิเศษ

เพื่อทําหนาที่เปนผูชวยครู (Peer Tutor) ในชั้นเรียน 

2. การเรียนรวมแบบชั้นเรียนปกตเิต็มวันและบรกิารปรึกษาหารือ 

                 นักเรียนเรียนในชั้นเรียนปกติเต็มเวลา  โดยอยูในความรับผิดชอบของครูประจําชั้น  แตมี

ผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณทั้งในเรื่องการศึกษาปกติและการศึกษาพิเศษรวมใหการปรึกษาหารือ  

เชน นักจิตวิทยา  ครูการศึกษาพิเศษซึ่งเปนครูเดินสอน  หรือครูการศึกษาพิเศษทําหนาที่เปนครูสอน

เสริมในโรงเรียน  บุคคลเหลานี้จะไมสอนเด็กโดยตรง  แตทําหนาที่เปนผูคอยแนะนําชวยเหลือครู

ประจําชั้นหรือครูประจําวิชา  และจัดหาบริการสื่อและสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ  เพื่อใหการเรียน

รวมประสบผลสําเร็จ 

3. การเรียนรวมแบบชั้นเรียนปกตเิต็มวันและบรกิารครูเดนิสอน   

                นักเรียนเรียนในชั้นเรียนปกติเต็มเวลา  โดยอยูในความรับผิดชอบของครูประจําชั้น  แต

ไดรับการชวยเหลือสนับสนุนโดยตรงจากครูเดินสอน  ตามตารางที่กําหนดหรือเมื่อมีความจําเปน  ครู

เดินสอนอาจเปนนักกายภาพบําบัด  นักกิจกรรมบําบัด  ครูแกไขการพูด  หรือครูการศึกษาพิเศษที่

เดินทางไปใหบริการตามโรงเรียนตางๆ แกเด็กพิการทั้งในและนอกหองเรียน   นอกจากนี้ยังใหบริการ

ชวยเหลือแกครูปกติโดยตรงดวย  เชน  ชวยครูปกติในกรณีที่เด็กบางคนตองการการสอนเสรมิ หรอืปรบั

พฤติกรรม 

         4. การเรียนรวมแบบชั้นเรียนปกตเิต็มวันและบรกิารสอนเสริม 

             นักเรียนเรียนในชั้นเรียนปกติเต็มเวลาโดยอยูในความรับผิดชอบของครูประจําชั้น  แตไดรับ

การสอนเพิ่มเติมหรือสอนเสริมจากครูการศึกษาพิเศษที่ประจําหองสอนเสริม (resource room) ตาม

กําหนดตารางการเรียน  โดยใหนักเรียนมาเรียนกับครูสอนเสริมบางเวลาและบางวิชา  ครูสอนเสริม

อาจสอนเนื้อหาที่เด็กมีความบกพรอง  หรือทักษะที่เด็กมีความตองการจําเปนพิเศษ  เชน  ทักษะการ

ทําความคุนเคยกับสภาพแวดลอมและการเคลื่อนไหว  (Orientation  &  Mobility: O&M) สําหรับเด็ก

ตาบอด  โดยอาจสอนเฉพาะบุคคลหรือกลุมเล็กๆ ก็ได 
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         5. การเรียนรวมแบบชัน้เรยีนพเิศษและชั้นเรียนปกต ิ

             นักเรียนเรียนในชั้นเรียนพิเศษ  และเขาเรียนรวมในชั้นเรียนปกติมากนอยตามความเหมาะสม  

โดยอาจเรียนรวมในบางวิชา เชน พลศึกษา  ดนตรี นาฏศิลป  การงานพื้นฐานอาชีพ  จริยศึกษา  ครู

การศึกษาพิเศษและครูปกติรวมกันทํางานและรวมกันรับผิดชอบ รูปแบบนี้จัดไดทั้งระดับประถมศึกษา

และมัธยมศึกษา 

        6. การเรียนรวมแบบชั้นเรียนพเิศษในโรงเรียนปกต ิ

            นักเรียนเรียนในชั้นเรียนพิเศษเต็มเวลารวมกับเพื่อนพิการ  ประมาณ 5-10 คน มีครูประจําชั้น

เปนผูสอนเองทุกวิชา  เด็กจะมีโอกาสเขารวมกิจกรรมกับเด็กทั่วไป  เชน  การเขาแถว  เคารพธงชาติ  

สวดมนตรไหวพระ  การรับประทานอาหาร  การไปทัศนศึกษา  เปนตน 

            ในการจัดการเรียนรวมนั้น  สิ่งหนึ่งที่ควรนํามาใชในโครงการเรียนรวมดานการบริการชวยเหลอื  

คือ บริการบุคลากรชวยในรูปของอาสาสมัครและนักเรียนพี่เลี้ยงหรือเพื่อนชวยสอน  เลวิส และดอร

แลค (Lewis and Doorlag,1982: 158) ไดกลาวถึงบริการประเภทนี้วา นักเรียนพี่เลี้ยงทําหนาที่ชวย

สอนนักเรียนที่มีความบกพรองทางการเห็น  ชวยอานขอความที่ครูเขียนบนกระดาน  ชวยสอนทักษะ

งายๆ หรือชวยใหขอมูลปอนกลับ  สวนเคราส เกอรเบอร และเคาฟแมน (Krouse, Gerber and 

Kauffman, 1981) ใหขอสังเกตวา  การใชนักเรียนพี่เลี้ยงพึงระวังไมใหเด็กพิเศษเกิดความรูสึกเปนปม

ดอย  สําหรับแพลตแอนดแพลต (Platt and Platt, 1980) ไดอธิบายถึงโครงการนําผูปกครองและครู

เกษียณอายุมาชวยสอน  โดยอาสาสมัครเหลานี้จะเลือกวิชาที่ถนัดและเลือกสอนนักเรียนเปน

รายบุคคลหรือเปนกลุมเล็กๆ  อยางไรก็ตาม ควรมีการอบรมผูที่จะทําหนาที่ชวยสอน  และครูเปนผู

นิเทศและติดตามผลการชวยสอนดวย (Heron, Heward, and Cooke, 1980) 

            ในเรื่องของการบริหารจัดการเรียนรวมนั้น  โรงเรียนเรียนรวมที่สามารถจะจัดการบริหารจนเกิด

สัมฤทธิ์ผลได   ควรคํานึงวา การบริการสนับสนุนเปนองคประกอบที่สําคัญยิ่งตอการบริหารใหบรรลุ

วัตถุประสงค  (Kenmore, 1984: 6; Rogow, 1980: 733; Schindale, 1981:4)  ยิ่งโครงการเรียนรวม

ขยายตัวมากขึ้นเพราะรัฐบาลมีนโยบายสงเสริมและมีกฎหมายรองรับ  การจัดบริการสนับสนุนยิ่งตอง

มีการพัฒนาและกําหนดมาตรฐานใหสูงขึ้นเชนกัน 

 

     4.3 การจัดการศกึษาสาํหรับนักเรียนตาบอดในโรงเรียนเรียนรวม 

การจัดการศึกษาสําหรับคนตาบอดในประเทศไทยนั้น  ไดเริ่มตนในป พ.ศ. 2481 โดยสตรีชาว

อเมริกัน ชื่อ นางสาวเยเนวีฟ  คอลฟลด (Genevieve Caulfield) เปนผูริเริ่มกอตั้งโรงเรียนสอนคนตา

บอดขึ้นเปนครั้งแรกในประเทศไทย ไดรับเด็กตาบอดเขาเรียนอักษรเบรลลเปนครั้งแรกที่ตําบลศาลา

แดง จังหวัดพระนคร   ตอมา  เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2482 ไดมีผูชวยเหลือจัดตั้ง  “มูลนิธิชวย

และใหการศึกษาแกคนตาบอดในประเทศไทย”  ขึ้น โดยมีวัตถุประสงคในการใหการศึกษาตามสมควร
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แหงอัตภาพเพื่อใหคนตาบอดชวยเหลือตัวเองได สํานักงานของมูลนิธินี้ตั้งอยู ณ โรงเรียนสอนคนตา

บอดกรุงเทพในปจจุบัน (มูลนิธิชวยคนตาบอดแหงประเทศไทย, 2542: 37)  

ในป พ.ศ. 2494 สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ รับมูลนิธิฯ 

เขาไวในพระบรมราชินูปถัมภ ตอมา มูลนิธิฯ ไดเปลี่ยนชื่อเปน “มูลนิธิชวยคนตาบอดแหงประเทศไทย 

ในพระบรมราชินูปถัมภ” และมูลนิธิไดขยายบริการไปในตางจังหวัด  รวมทั้งสนับสนุนโครงการเรียน

รวมระหวางเด็กตาบอดและเด็กปกติ (วารี  ถิระจิตร, 2545: 26) 

โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ  ถือเปนโรงเรียนสอนคนพิการแหงแรกของประเทศไทย ซึ่ง

มูลนิธิฯ จัดการโรงเรียนในลักษณะเปนบริการแบบใหเปลา  และนักเรียนเปนนักเรียนประจําทั้งหมด  

นักเรียนตาบอดไมตองเสียคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น สําหรับการสอนในสมัยแรก อาจกลาวไดวาเปนการ

เรียนการสอนตามอัธยาศัย ยังมิไดสอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ  โดยผูสอนสวนหนึ่งเปน

อาสาสมัครผูทรงความรูในดานตางๆ  ตอมาโรงเรียนไดเขาสูระบบการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  

และไดจดทะเบียนเปนโรงเรียนราษฎรประเภทพิเศษ (สงเคราะหคนพิการ) เมื่อปการศึกษา 2503 ใน

ปจจุบันจัดอยูในประเภทโรงเรียนเอกชนการกุศล 

การจัดการเรียนรวมโดยโรงเรียนสอนคนตาบอดเริ่มขึ้น เมื่อป พ.ศ. 2499 มีนักเรียนที่จบ

การศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปที่ 3 ของสมัยนั้น ไปเรียนรวมกับเด็กทั่วไปในโรงเรียนปกติ   โดย

คัดเลือกเฉพาะนักเรียนที่เรียนดีและชวยเหลือตนเองไดไปเรียนรวม โรงเรียนเซนตคาเบรียลเปน

โรงเรียนแหงแรกที่รับนักเรียนตาบอดเขาเรียนรวมในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  โดยมูลนิธิชวยคนตา

บอดแหงประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ ไดใหความสนับสนุนดานทุนการศึกษา  ทุนซื้อตําราและ

อุปกรณพิเศษ ฯลฯ  ซึ่งไดผลเปนที่นาพอใจ จึงไดมีการขยายไปยังโรงเรียนเอกชนและโรงเรียนรัฐบาล

อีกหลายแหง (60 ป มูลนิธิชวยคนตาบอดแหงประเทศไทย, 2542: 39) 

สภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพในปจจุบันนั้น เปดสอนเปนระบบ

โรงเรียนประจําจนถึงระดับประถมศึกษาปที่ 6 เมื่อนักเรียนตาบอดตองการศึกษาตอ  ก็สามารถเขา

ศึกษาตอระดับมัธยมศึกษาตอนตนในโรงเรียนเรียนรวมของรัฐบาลหรือเอกชนก็ได  โดยโรงเรียนสอน

คนตาบอดกรุงเทพจะสงครูเสริมวิชาการ (Resource Teacher) ที่ไดรับการอบรมใหมีความรู ความ

เขาใจและสามารถใหความชวยเหลือนักเรียนตาบอดที่ออกไปเรียนรวมอยางมีประสิทธิภาพ  เขาไป

ประจําในแตละโรงเรียนเรียนรวมนั้นๆ เพื่อชวยประสานงานกับครูประจําชั้นและครูประจําวิชา เมื่อมี

ปญหา นักเรียนตาบอดจะมาพบครูเสริมวิชาการในหองที่ทางโรงเรียนจัดไวให  ครูเสริมวิชาการจะไม

เขาไปสอนในชั้นเรียน แตจะดูแลสอนเสริม แปลขอสอบหรืออานขอสอบใหนักเรียนตาบอดฟงหรือพิมพ

เปนอักษรเบรลลแลวแตกรณี    นอกจากนี้ครูจะใหคําปรึกษากับนักเรียนตาบอด ผูปกครอง  เพื่อน

นักเรียนในชั้น ครูประจําชั้น ครูประจําวิชา และผูเกี่ยวของกับนักเรียนตาบอดอื่นๆ ดังนั้น นักเรียนตา

บอดจึงตองเรียนและทํากิจกรรมเชนนักเรียนปกติโดยไมมีขอยกเวน โดยบางวิชาอาจตองปรับเปลี่ยน
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ใหนักเรียนตาบอดบาง เชน พลศึกษา เปนตน กลาวโดยสรุปคือ ครูเสริมวิชาการจะเปนผูใหคําปรึกษา

แนะนําโดยใกลชิด รวมทั้งดูแลนักเรียนตาบอดที่เรียนรวมในทุกรูปแบบ  (มูลนิธิชวยคนตาบอดแหง

ประเทศไทย, 2542: 107) 

ในปจจุบัน  มีโรงเรียนเรียนรวมสําหรับนักเรียนตาบอดอยูทั่วประเทศ สําหรับในเขตกรุงเทพฯ 

และปริมณฑล โรงเรียนของรัฐที่รับนักเรียนตาบอดเขาเรียนรวมในระดับมัธยมศึกษาตอนตน และมีครู

เสริมวิชาการจากโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพเขาประจําในโรงเรียนมีอยูทั้งหมด 4 แหง คือ โรงเรยีน

สันติราษฎรวิทยาลัย โรงเรียนศรีอยุธยา โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริยารามและโรงเรียนสามเสน

วิทยาลัย สวนโรงเรียนเรียนรวมที่เปนโรงเรียนเอกชนและรับนักเรียนตาบอดระดับมัธยมศึกษาตอนตน

เขาศึกษา คือ โรงเรียนเซนตคาเบรียล 

  นอกจากนี้ ยังมีโรงเรียนเรียนรวมบางแหงที่มีอาจารยผูผานการอบรมดานการศึกษาพิเศษของ

โรงเรียนนั้นๆ ทําหนาที่เปนครูเสริมวิชาการเพื่อดูแลนักเรียนตาบอดเหลานี้เอง เชน โรงเรียนเทพลีลา 

เปนตน 

สวนสถานศึกษาเฉพาะความพิการสําหรับคนตาบอดในประเทศไทยนั้น   นอกจากจะมี 

โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพแลว ยังมีหนวยงานและโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนสําหรับนักเรียน

ตาบอดโดยเฉพาะในจังหวัดตางๆ อีก (ธรรม จตุนาม, 2545: 12-13) เชน 

โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใตจังหวัดสุราษฎรธานี   

โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือจังหวัดเชยีงใหม 

โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถพัทยา สังกัดมูลนธิิคณะสงฆพระมหาไถแหงประเทศไทย 

ศูนยการศกึษาคนตาบอดจังหวัดลําปาง  สังกัดมูลนิธิพทิกัษดวงตาจังหวัดลําปาง 

ศูนยการศกึษาพเิศษสถาบันราชภัฎสวนดุสิต  กระทรวงศกึษาธิการ 

ศูนยการศกึษาคนตาบอดนครราชสีมา  สังกัดมูลนธิิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดแหงประเทศไทย

ในพระบรมราชูปถัมภ 

ศูนยการศกึษาคนตาบอดจังหวัดขอนแกน  สังกัดมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดแหงประเทศ

ไทยในพระบรมราชูปถัมภ 

ศูนยการศกึษาและฟนฟูสมรรถภาพคนตาบอดจังหวดัรอยเอ็ด  สังกัดมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคน

ตาบอดแหงประเทศไทยในพระบรมราชปูถัมภ 

บานเดก็ตาบอดซ้ําซอนรามอินทรา  กรุงเทพมหานคร สังกดัมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอด

แหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ 
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5. สื่อการศึกษาเพื่อคนตาบอด 
 

5.1 ความหมายและประเภทของสื่อ 

กฎกระทรวงศึกษาธิการ  ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 

ไดกําหนดความหมายของคําวา สื่อ  ดังนี้ 

สื่อ  หมายถึง  สื่อทางการศึกษา  ไดแก  วัสดุ  อุปกรณ  เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  หรือ 

เครื่องมือที่ชวยใหคนพิการเกิดการเรียนรูไดอยางเหมาะสม  เกิดความเขาใจดีขึ้นและรวดเร็ว 

ทั้งนี้  กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดประเภทสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาสําหรับคนพิการ

ออกเปน 4 ประเภทหลัก  คือ (คณะอนุกรรมการผลิตสื่อและเทคโนโลยีการเรียนการสอนสําหรับคน

พิการ, 2542: 8) 

1.  ส่ือส่ิงพิมพ  เปนสื่อเอกสารประเภทตางๆที่ชวยใหคนพิการเกิดการเรียนรู  ครูผูสอนไดใช

ศึกษาหาความรูและเปนเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอน  และผูปกครองไดมีความรูความเขาใจใน

การพัฒนาทักษะพื้นฐานและสงเสริมการเรียนรูของคนพิการ เชน หนังสือเรียน ชุดการเรียน คูมือครู 

คูมือผูปกครอง แผนพับ โปสเตอร เปนตน 

2.  ส่ืออิเล็กทรอนิกส  เปนสื่อการเรียนรูของคนพิการ  สื่อในการจัดการเรียนการสอนของครู  

และเปนสื่อที่ชวยใหผูปกครองมีความรูความเขาใจในการพัฒนาทักษะพื้นฐานและการเรียนรูของคน

พิการ  โดยสามารถเรียนรูไดดวยตนเองตามอัธยาศัย  หรือจากการศึกษาทางไกล  เชน รายการวิทยุ  

เทปเสียง  รายการโทรทัศน  รายการวีดิทัศน  โปรแกรมคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) เปนตน 

3. สื่อวัสดุอุปกรณ  เปนสื่อและอุปกรณในการพัฒนาทักษะพื้นฐาน  และสงเสริมการเรียนรู

และการเตรียมพรอมทักษะพื้นฐานดานอาชีพของคนพิการ โดยเฉพาะอยางยิ่งบุคคลออทิสติกและ

บุคคลที่มีความบกพรองทางสติปญญา เชน ของจริง หุนจําลอง เกมสการศึกษา  ของเลนที่พัฒนา

ทักษะ บัตรคํา บัตรภาพ พรอมเครื่องมือการใชสื่ออุปกรณ เปนตน 

4. สื่อประสม  เปนชุดการเรียนการสอนสําเร็จรูปที่ประกอบดวยสื่อสิ่งพิมพ  สื่อวัสดุอุปกรณ  

และส่ืออิเล็กทรอนิกส 

 

5.2 ความสําคัญของสื่อ  

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549) ไดกําหนดยุทธศาสตร

การพัฒนาคุณภาพคนและการคุมครองทางสังคม ในเรื่องการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรูตลอด

ชีวิตวา “ใชสื่อการศึกษาทุกรูปแบบใหกระจายสูประชาชนทุกกลุมเปาหมาย  โดยเฉพาะกลุม

ผูดอยโอกาส  เชน คนพิการ  คนที่อยูในพื้นที่หางไกล เปนตน  รวมทั้งการพัฒนาระบบเครือขายขอมูล

สารสนเทศที่เชื่อมโยงกับแหลงเรียนรูตางๆ” 
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กิดานันท (2540: 88) ไดกลาวถึงคุณคาของส่ือการเรยีนการสอนที่มีผลตอผูเรียน ดังนี ้

1. เปนสิ่งที่ชวยใหเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ  เพราะชวยใหผูเรียนเกิดความเขาใจ

เนื้อหาบทเรียนที่ยุงยากซับซอนไดงายในระยะเวลาอันสั้น  และชวยใหเกิดความคิดรวบยอดในเรื่องนั้น

ไดอยางถูกตองและรวดเร็ว 

2. ชวยกระตุนและสรางความสนใจใหกับผูเรียน 

3. การใชสื่อจะชวยใหผูเรียนมีความเขาใจตรงกันและเกิดประสบการณรวมกนั 

4. ชวยใหผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอนมากขึ้น 

5.ชวยเสริมสรางลักษณะทีด่ีในการศึกษาคนควาหาความรูและเกิดความคิดสรางสรรคจาก

การใชสื่อ 

6.ชวยแกปญหาเรื่องความแตกตางระหวางบุคคล โดยการจัดใหมีการใชสื่อในการศึกษา

รายบุคคล 

  คนพิการจําเปนตองไดรับพัฒนาดวยการศึกษารูปแบบพิเศษที่เหมาะสมและตรงกับสภาพ

ความตองการของคนพิการแตละกลุมอยางแทจริง สื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาถือวาเปนปจจัย

สําคัญที่จะชวยสงเสริมการเรียนการสอนและการเรียนรูของคนพิการรูปแบบตางๆ ใหมีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้น  ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย   ในสภาพปจจุบัน  

สถานศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาของคนพิการยังตองการสื่อและเทคโนโลยีที่

เหมาะสมและมีคุณภาพ  ซึ่งการใชประโยชนจากสื่อเพื่อคนพิการนี้สงผลใหคนพิการตางๆ จะสามารถ

พัฒนาการเรียนรูไดทัดเทียมบุคคลทั่วไป 

 

5.3 สื่อการศึกษาสาํหรับคนตาบอด 
 

5.3.1 ประโยชนของสื่อตอนักเรียนตาบอด 

สื่อการเรียนการสอนมปีระโยชนตอนกัเรียนตาบอด ดังนี้ (มูลนิธิชวยคนตาบอดแหง

ประเทศไทย, 2542: 116) 

1. ทําใหเกดิความคิดรวบยอด (concept) ในเรื่องตางๆไดถูกตอง 

2. ชวยสรางจินตภาพในสมอง  ทําใหเกิดความทรงจําที่ด ี

3. ชวยสรางความสัมพนัธในการทํางานของมือกับสมอง (สื่อประเภทสัมผัส) 

4. ชวยเพิ่มประสทิธิภาพของการรับรูขอมูลจากการฟงหรอือานไดชัดเจนขึ้น  การ

สัมผัสในสิ่งที่เกีย่วของกับการฟงหรืออานจากบทเรยีนก็เชนเดียวกับคนทั่วไปทีใ่ชภาพประกอบ 

5. ชวยในการเรียนรูในเรื่องที่ซบัซอนที่ไมสามารถสัมผัสของจริงได  เชน อวัยวะ

ภายในของรางกายและระบบการทํางาน เปนตน 
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6. ชวยใหมีความเขาใจในบทเรียน ทําใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและ  

สัมฤทธิ์ผลตามจุดมุงหมาย 

7.  กระตุนใหนักเรยีนทีต่าบอดสนทิและทีเ่ห็นเลือนรางมีความใฝรูใฝเรยีนมากขึน้ 

8. ชวยใหนกัเรยีนมีประสบการณในการใชสื่อและอุปกรณตางๆ เพื่อเปนพื้นฐานใน

การเรียนบทเรียนตอๆ ไปตามลําดับที่ยากขึน้ 

9.  ชวยฝกประสาทการรับรูที่เหลืออยูใหมปีระสิทธิภาพในการใชงาน 

10. ชวยใหนักเรียนที่มีความบกพรองทางการเหน็มีความเชื่อมั่นในสิ่งที่ตนไดเรียนรู

จากสื่อและอุปกรณตางๆ ซึ่งสามารถถายทอดและแลกเปล่ียนขอมูลความคิดเห็นกับผูอ่ืนไดอยาง

ถูกตอง 

5.3.2 ประเภทของสื่อการเรียนการสอนสาํหรับคนตาบอด 

                    โดยทั่วไป นักเรียนตาบอดเรียนรูสิ่งตางๆ ผานทางการไดยนิและการสัมผัส ส่ือการ

เรียนการสอนสําหรับคนตาบอด จึงแบงออกเปน 2 ประเภท คือ (สราณีย  ดุลยกนษิฐ, 2531: 8-10)  

1) สื่อประเภทกายสัมผัส (Tactual Aids) ซึ่งกายสัมผัส หมายถึง การสัมผัสดวยมือและปลาย

นิ้ว  ซึ่งคนตาบอดสามารถรับรูรูปราง และขนาดของสิ่งตางๆ ไดแก  

1.1 อักษรเบรลล 

1.2 เครื่องชวยอานออปตาคอน (Optacon) 

1.3 อุปกรณในการเรยีนวิชาตางๆ เชน ลูกคิด เครื่องมือเรขาคณิต แผนทีนู่น เปนตน  

1.4 วัสดุจริง หรือหุนจําลอง เชน นาฬิกา เข็มทิศ รูปทรงเรขาคณิตแบบตางๆ ซึ่งสิ่งเหลานี้ 

ไมควรที่จะมีลักษณะแตกตางจากของจริง เพราะจะทําใหนักเรียนตาบอดเกิดความเขาใจที่ผิดพลาด 

(ศรียา  นิยมธรรม และประภัสสร  นิยมธรรม, 2520: 289-290) 

2) สื่อประเภทโสตสัมผัส (Auditory Aids) สื่อประเภทนี้จะชวยพัฒนาทักษะในการฟง  ให

นักเรียนไดเรียนรู  และบอกเสียงตางๆ ในสภาพแวดลอมได  ทั้งนี้ ยังเปนประโยชนในการเคลื่อนไหว 

และการเดินทางของนักเรียนดวย ไดแก 

2.1 เครื่องเสียง เชน วิทยุ  เทปบันทึกเสียง แผนเสียง  สื่อเหลานี้จะทําใหนักเรียนเกิดการ

เรียนรูไดเร็วและงายขึ้น 

2.2 วัสดุจริง มีลักษณะเหมือนสิ่งของที่คนปกติใชทุกประการ  แตภายในบรรจุกระดิง่  หรอื

สิ่งที่ทําใหเกิดเสียงเพื่อคนตาบอดจะไดอาศัยเสียงในการคนหา ตําแหนงของวัตถุนั้น  โดยมากวัสดุจริง

นั้นจะเปนเครื่องเลน ไดแก ลูกบอล  และปงปอง 

 ในการศึกษาครั้งนี้ มุงเนนที่สื่อสําคัญ 2 ชนิด คือ หนังสืออักษรเบรลลและหนังสือเสียง ซึ่งศนูย

เทคโนโลยีทางการศึกษาไดรับมอบหมายจากกระทรวงศึกษาธิการใหผลิต พัฒนาและเผยแพรสําหรับ

กลุมเปาหมายคนตาบอดที่เรียนในระบบโรงเรียน  นอกระบบโรงเรียน และการเรียนรูตามอัธยาศัย  
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เนื่องจากสื่อทั้งสองรูปแบบนี้ มักไมมีวางจําหนายทั่วไปในทองตลาด จําเปนตองผลิตขึ้นโดยหนวยงาน

ที่เกี่ยวของ  ดังนั้น การศึกษาสภาพการใชและความตองการใชสื่อของกลุมเปาหมายจึงเปนประเด็นที่

สําคัญ 

5.3.3 หนังสืออักษรเบรลล 

อักษรเบรลล (Braille Letter) เปนอักษรที่ประดิษฐขึ้นโดย Louis Braille คนตาบอด

ชาวฝรั่งเศส ทําใหคนตาบอดสามารถอานหนังสือไดโดยใชสัมผัสที่ปลายนิ้วมือ อักษรเบรลลเปนอักษร

สําหรับคนตาบอดที่มีลักษณะเปนจุดนูนเล็กๆ  ใน 1 ชองประกอบดวยจุด 6 ตําแหนง ดานซาย 3 จุด 

ดานขวา 3 จุด ในแนวตั้ง นํามาจัดสลับกันไปมาเปนรหัสแทนอักษรปกติ  อักษรเบรลลในปจจุบันนี้

ไดรับการปรับปรุงและดัดแปลงนําไปใชในหลายภาษาทั่วโลก 

สําหรับอักษรเบรลลในประเทศไทยไดกําเนิดขึ้นเมื่อสตรีชาวอเมริกันชื่อ เยเนวีฟ   

คอลฟลด (Genevieve Caulfield) เขามาตั้งโรงเรียนสอนคนตาบอด  และไดคิดประดิษฐอักษรเบรลล

ภาษาไทยขึ้นโดยครบถวนทั้งสระและพยัญชนะใหคนตาบอดไทยไดใชกันมาจนปจจุบัน 

                       ในการอานหรือเขียนอักษรเบรลลนั้น ผูเรียนจะตองจําจุดของแตละตัวอักษร  สระ  

วรรณยุกตและตัวเลขใหแมนยํากอนที่จะเริ่มอาน  การอานอักษรเบรลลตองสัมผัสดวยปลายนิ้วมือ  

โดยเฉพาะคนตาบอดจะนิยมใชปลายนิ้วชี้ของมือขวาสําหรับอาน   และใชปลายนิ้วชี้ของมือซายคอย

ตรวจสอบและเลื่อนไปตามบรรทัดที่อาน  โดยจะอานจากดานซายไปดานขวาเหมือนการอานตัวอักษร

ปกติ  

                       การสรางเอกสารอักษรเบรลลสามารถสรางได 3 วิธี (ธรรม  จตุนาม, 2545: 11-12) 

คือ 

                       วิธีที่ 1) การเขียนดวยดินสอเขียนอักษรเบรลลหรือสไตลัส (Stylus) เปนดินสอโลหะ

ปลายแหลม  และแผนรองซึ่งเรียกวา เสลท (Slate) ซึ่งมีลักษณะเปนแผนโลหะสองแผนติดกันพับงอได  

เวลาเขียนใหสอดแผนกระดาษที่จะใชระหวางแผนโลหะทั้งสอง ใชสไตลัสกดไปตามชองของเสลท  จะ

เกิดจุดทางดานลางของแผนโลหะ  การเขียนจะเขียนจากขวาไปซาย เวลาอานพลิกดานหลังขึ้นมาอาน

จากซายไปขวา 

                       วิธีที่ 2) การพิมพดวยเครื่องพิมพอักษรเบรลลหรือเบรลเลอร (Brailler) ลักษณะ

ตัวเครื่องทําดวยโลหะรูปสี่เหลี่ยม  สําหรับวิธีการใชนั้น  ผูใชตองสอดกระดาษเขาไปในเครื่องกอนการ

พิมพ  และตองจําตําแหนงของนิ้วมือสัมผัสไดทั้ง 6 นิ้ว แทนจุด 6 จุดอักษรเบรลลตามตําแหนง  ขณะ

พิมพ  ผูพิมพจะตองกดนิ้วมือลงพรอมๆ กันตามจุดที่กําหนดในตัวอักษรแตละตัว โดยนิ้วชี้ นิ้วกลาง  

และนิ้วนางซาย จะแทนจุด 1- 2-3 ตามลําดับ นิ้วชี้ นิ้วกลางและนิ้วนางมือดานขวาแทนจุด 4-5-6 

ตามลําดับ  และดวยการพิมพนั้นตัวอักษรเบรลลจะแสดงจุดขึ้นมาขางบนใหสามารถอานได 
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                      วิธีที่ 3) การพิมพดวยคอมพิวเตอร คือ การใชเครื่องคอมพิวเตอรเขามาชวยในการ

พิมพ  โปรแกรมที่ใชพิมพอักษรเบรลลมีทั้งโปรแกรมที่พิมพเปนจุดเบรลล โดยใชแปนพิมพบางสวนมา

ชวยในการพิมพ  และอีกวิธีหนึ่งคือ ใชระบบการแปลจากแฟมขอมูลที่เปนตัวอักษรปกติใหเปนอักษร

เบรลล  เครื่องพิมพอักษรเบรลล (Braille Printer) ที่รับขอมูลมาจากคอมพิวเตอร  สามารถที่จะพิมพให

อักษรเบรลลแสดงผลไดทั้งสองหนากระดาษในแผนเดียว  ในปจจุบัน  จุดอักษรเบรลลในเครื่องพิมพ

ชนิดนี้มีถึง 8 จุด เหตุผลที่เพิ่มจุดอักษรเบรลลนี้เพื่อตองการจะเพิ่มสัญญลักษณทางวิทยาศาสตรเขา

ไปในอักษรเบรลล 

                      ในการผลิตและเผยแพรหนังสืออักษรเบรลลของศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษานั้น 

ดําเนินการโดยพิมพหนังสือตัวอักษรปกติเปนแฟมขอมูล แลวแปลเปนแฟมขอมูลหนังสืออักษรเบรลล 

โดยโปรแกรมแปลอักษรเบรลล (Braille Translator Software)   ตอจากนั้นจะทําการอัพโหลด 

(upload) ขึ้นเว็บไซตของศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา (www.braille-cet.in.th) ซึ่งผูประสงคจะใช

หนังสืออักษรเบรลลและมีเครื่องพิมพเบรลลสามารถจะดาวนโหลด (download) หนังสืออักษรเบรลล

เลมที่ตองการจากเว็บไซตไปพิมพไดทันที  หรือสามารถขอรับบริการดาวนโหลด (download) และพิมพ

หนังสืออักษรเบรลลไดที่ศูนยการศึกษาพิเศษเขตทั้ง 13 เขตการศึกษา ในจังหวัดนครปฐม  สงขลา  

ยะลา  ตรัง  สุพรรณบุรี  ลพบุรี  พิษณุโลก  เชียงใหม  ขอนแกน  อุบลราชธานี  ชลบุรี  นครราชสีมา  

และที่ศูนยการศึกษาพิเศษสวนกลาง กรุงเทพฯ  

5.3.4 หนังสือเสียง 

มณเฑยีร บุญตัน, (สัมภาษณ, 1 ธันวาคม 2543 อางถึงใน ปรานี  บุญยรัตน, 2545) 

ไดใหความหมาย “หนังสือเสียง”  (Talking Book) วา หมายถึง  สื่อเสียงที่ผลิตโดยการบันทกึเสยีงอาน

หนังสือลงในแถบบันทกึเสยีงหรือแผนซีดี ซึ่งคนตาบอดหรอืผูที่มีปญหาทางสายตาจะเปนผูใช   

                      ธรรม  จตุนาม (2545: 6) กลาววา หนังสือเสียง หมายถึง ขอมูลที่ผูอานสามารถรับรู

ไดดวยการฟงเสยีงที่บนัทกึดวยเสียงมนษุย ไดแก สื่อ หนงัสือ และเอกสารอ่ืนๆ 

                      กิดานันท  มลิทอง (2540: 104) ไดกลาวถึงหนังสือเสียงวา เปนสื่อการสอนประเภท

เครื่องเสียง ที่มีประโยชนตอการเรียนการสอนดังนี ้

                                  1. สามารถใหความรูแกผูที่ใชทักษะในการฟงเพียงอยางเดยีว 

                                  2. สามารถใชไดโดยไมจํากัดขนาดและจํานวนผูเรียน 

                                  3. เหมาะสําหรับการเรียนรูดวยตนเองหรือกับกลุมยอย 

                                  4. การเปด/ ปด/ เดินหนา/ ยอนกลับ สามารถทําไดโดยสะดวก 

                                  5. ตนทุนการผลิตต่ํา 

                                  6. อุปกรณทีใ่ชเลนหนังสือเสยีงบางชนิด เชน หนังสือเสียงประเภทเทปคาสเซต็    

มีราคาถูก  และสามารถใชกับแบตเตอร่ีได 
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  การสรางอุปกรณการบันทึกเสียงและการใชหนังสือเสียงครั้งแรกเกิดขึ้นในป 

ค.ศ.1933 โดยมูลนิธิชวยคนตาบอดแหงประเทศสหรัฐอเมริกา (The American Foundation for the 

Blind) รวมกับหองสมุดรัฐสภา (The Library of Congress) โดยมีจุดประสงคเพื่อใหบริการแกคนตา

บอดและผูพิการทางสื่อสิ่งพิมพอื่นๆ  โดยขั้นแรกไดใชการบันทึกดวยแผนเฟล็คซิเบิลดิสค (Flexible 

Disc) ซึ่งมีลักษณะคลายกับแผนใสที่ใชกับเครื่องฉายแผนใสปจจุบัน ภายหลังไดเปลี่ยนมาใชมวนเทป 

(Cassette Tape) ซึ่งมีคุณภาพดีและบรรจุขอมูลไดมากกวา  (ธรรม  จตุนาม, 2545: 36) 

        ในปจจุบัน การบันทึกหนังสือเสียงยังคงเปนที่นิยมในฐานะที่เปนวัสดุอุปกรณทีใ่ชผลติ

หนังสือที่หางาย  ราคาถูก เหมาะสําหรับนําติดตัวไปยังที่ตางๆ (มณเฑียร  บุญตัน, สัมภาษณ. 2542 

อางถึงใน ธรรม  จตุนาม, 2545: 23)  

  ในประเทศไทย ไดผลิตและใชหนังสือเสียงมาเปนระยะเวลานานกวา 20 ป  และมีการ

พัฒนารูปแบบจากการบันทึกลงมวนเทปคาสเซ็ทมาเปนการบันทึกลงแผนซีดี ในปจจุบัน มีหนวยงาน

หลักที่ใหบริการหนังสือเสียงแกคนตาบอดจํานวน 5 หนวยงาน (ปรานี  บุญยรัตน, 2545: 38) ไดแก 

1.  ศูนยเทคโนโลยีทางการศกึษา  กระทรวงศึกษาธกิาร  ถนนศรีอยุธยา  แขวงทุง

พญาไท  เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ 

   2. ศูนยเทคโนโลยีการศกึษาเพื่อคนตาบอด  เดิมชื่อ ”หองสมุดคอลฟลดเพื่อคนตา

บอดแหงประเทศไทย” เปนหนวยงานในสังกดัมูลนิธชิวยคนตาบอดแหงประเทศไทย ในพระบรม

ราชินูปถัมภ  ตั้งอยูที่อําเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี  

            3. หองสมุดคนตาบอดแหงชาติ  ตั้งอยูที่สมาคมคนตาบอดแหงประเทศไทย  ถนนดิน

แดง  กรุงเทพฯ 

   4. ศูนยบริการสื่อการเรียนการสอนสําหรบัคนตาบอด  ตั้งอยูที่ศูนยการศึกษาคนตา

บอดจังหวัดขอนแกน 

   5. มูลนิธิราชสดุา ตั้งอยูที่วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล 135/11  ถนนพุทธ

มณฑลสาย 4  ตําบลศาลายา  อําเภอพุทธมณฑล  จังหวดันครปฐม 

  ในการผลิตและเผยแพรหนังสือเสยีงของศูนยเทคโนโลยทีางการศึกษาในปจจุบนันัน้  

ไดพัฒนารูปแบบจากการบนัทึกลงมวนเทปคาสเซท็เปนบนัทึกลงแผนซีดี  ซึ่งมีความคงทนและสะดวก

กวา  โดยเฉพาะเมื่อไดจัดทําเปนรูปแบบ MP3 จะบนัทึกเสียงไดนานถงึ 10-20 ชั่วโมง เมื่อผลิตแลวจะ

บริการเผยแพรโดยจัดสงไปยังศนูยการศกึษาพิเศษเขต/ จงัหวัด  ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด

ตางๆ โรงเรียนสอนคนตาบอดทั่วประเทศ รวมทั้งองคกรและหนวยงานที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษา

และบริการหนังสือเสียงใหกบัคนตาบอด  

 

 



 29 

5.4 การใชสื่อการศกึษาสาํหรับนักเรียนตาบอดในโรงเรียนเรียนรวม 

สิ่งที่สําคัญที่สุดในการสอนนักเรียนตาบอดนั้น  คือ  สื่อการเรียนการสอน  เพราะสื่อการเรียน

การสอนเปนสื่อกลางในการถายทอดความรูไปยังนักเรียนเพื่อใหเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ  

ทําใหผูเรียนผูสอนเขาใจไดตรงกัน  และโดยเหตุที่นักเรียนตาบอดสูญเสียการมองเห็น  จึงจําเปนตองมี

สื่อการเรียนการสอนที่เปนรูปธรรม สามารถจับตองไดหรือรับรูไดดวยประสาทสัมผัสที่เหลืออยู (โสภณ 

สาทรสัมฤทธิ์ผล, 2533 อางถึงใน วิทิต  ทรัพยสาคร, 2539: 5)   การใชสื่อการเรียนการสอนสําหรับ

นักเรียนตาบอดจะชวยเราใจใหเด็กเกิดการเรียนรู  และไมเบื่อหนายตอการเรียน (สมทรง  พันธสวุรรณ, 

2529: 5) 

สื่อการเรียนการสอนที่มีประโยชนสําหรับนักเรียนตาบอดมีหลากหลายชนิดทั้งในรูปของของ

จริง  หุนจําลอง  หนังสืออักษรเบรลล  ภาพนูน  แผนที่นูน หนังสือเสียง เปนตน ดังไดกลาวแลว 

ครูผูสอนสามารถเลือกใชสื่อใหเหมาะสมกับวิชาตางๆ ที่นักเรียนตาบอดเรียน และสามารถปรับปรุง

วิธีการสอนจากการใหดูภาพเปนการสัมผัสจากของจริงหรือหุนจําลอง หรืออาจใชการบรรยายภาพให

ละเอียด  เพื่อใหนักเรียนเกิดจินตนาการและการเรียนรูไดงายขึ้น (โสภณ สาทรสัมฤทธิ์ผล, 2533: 21) 

ในกรณีของการเรียนรวมระหวางเด็กปกติกับเด็กตาบอดนั้น  โดยทั่วไป  ถือเปนหนาที่ที่

ครูผูสอนจะตองผลิตสื่อวัสดุอุปกรณในการสอน โดยประสานงานกับครูการศึกษาพิเศษหรือครูเสริม

วิชาการ(Resource  Teacher) ประจําโรงเรียนนั้นๆ เพื่อผลิตสื่อการสอนใหเหมาะสมกับนักเรียนตา

บอด  ทั้งจะตองมีการวางแผนลวงหนารวมกัน  และหาแนวทางในการผลิตสื่อการเรียนการสอนให

นักเรียนเกิดการเรียนรูมากที่สุด (โสภณ สาทรสัมฤทธิ์ผล, 2533: 22) 

สําหรับหนังสือเรียนหรือหนังสืออานเพิ่มเติมตางๆ นักเรียนตาบอดจําเปนตองใชหนังสืออักษร

เบรลลและ/หรือหนังสือเสียงที่มีเนื้อหาสาระเดียวกับหนังสือเรียนและหนังสืออานนั้นๆ ที่เปนตัวอักษร

ปกติ  ซึ่งครูจะผลิตเองหรือรับบริการจากหนวยงานผลิตที่เกี่ยวของ  

ในดานสื่อการสอนพิเศษ  เกียรฮาทและไวชฮาน (Gearheart and Weishhahn 1982: 72) ได

ใหรายละเอียดของสื่อวัสดุอุปกรณที่ควรจัดหาไว  แบงเปนรายวิชา ดังนี้ 

         ภูมิศาสตร  :     แผนที่เบรลล  แผนที่นูน  ลูกโลกนูน  แบบจําลองภูมิประเทศ 

         คณิตศาสตร  :     แผงคํานวณ  ลูกคิด  นาฬิกานูน  ไมบรรทัดนูน  แบบจําลองปริมาตร     

                                     และพื้นที่  ไมบรรทัดเบรลล  เครื่องคํานวณมีเสียง 

         การเขียน   :    แบบลงรายมือชื่อ  กระดาษเสนนูน 

         การอาน   :     เครื่องแปลตัวพิมพเปนเบรลลและ/หรือเสียง 

         วิทยาศาสตร :     เครื่องวัดอุณหภูมิ  เครื่องชั่ง  แบบจําลอง 

         กีฬา  :    บอลมีเสียง 
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โดยทั่วไปการจัดหาสื่อวัสดุอุปกรณพิเศษเหลานี้เปนหนาที่ของครูการศึกษาพิเศษ  ที่จะจัดหา

หรือจัดทํา  หรือขอความชวยเหลือจากอาสาสมัคร  นอกจากนั้นยังมีความจําเปนตองจัดทําสื่อการสอน

ประจําวัน เชน แบบทดสอบ แบบฝกหัด กิจกรรมพิเศษ  เพื่อที่จะผลิตสื่อเหลานี้ไดตามรูปแบบที่

ตองการและทันเวลา  ซึ่งจะตองมีการวางแผนลวงหนาและการติดตอส่ือสารกันระหวางครูปกติและครู

การศึกษาพิเศษ  และมีการประสานงานระหวางโรงเรียนกับแหลงวิทยาการตางๆ (จรัล  ทองปยะภูมิ, 

2531: 57) 

 

6. งานวิจัยที่เกีย่วของ 

 

6.1 งานวิจัยในประเทศ 

เพชรรัตน  กิตติวัฒนากูล (2530) ไดวิจัยเรื่อง สภาพการจัดการศึกษาสําหรับนักเรียนตาบอด

เรียนรวมในโรงเรียนประถมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ผลการวิจัยสรุปไดวา ดานการจัดการ

อาคารสถานที่และสภาพแวดลอมในการเรียนยังไมเหมาะสมกับนักเรียนตาบอด  ดานบุคลากร 

ครูผูสอนยังขาดความรูและทักษะในการสอนนักเรียนตาบอด ดานการบริหารงานวิชาการ  ขาดแหลง

วิทยาการที่จะใหความรูแกบุคลากร  ดานหลักสูตรและกิจกรรมเสริมหลักสูตรพบวา ใชหลักสูตรปกติ

และเนื้อหายากเกินความสามารถของนักเรียนตาบอด  ดานสื่อการเรียนการสอน วัสดุและอุปกรณไม

เพียงพอและอาจารยไมมีความรูเกี่ยวกับเทคนิคการสรางและวิธีการใชอุปกรณการสอน  สวนดานการ

วัดและประเมินผลพบวา บุคลากรไมคอยใหความรวมมือ 

  จรัล  ทองปยะภูมิ (2531) ไดวิจัยเรื่อง การศึกษาสภาพและปญหาการบริหารโรงเรียนใน

โครงการเรียนรวมสําหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการเห็น  ผลการวิจัยพบวา  สวนที่ตองปรับปรุง

แกไข ไดแก การกําหนดเปาหมายทางการศึกษาสําหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการเห็น การเนน

ความสําคัญของอาชีวศึกษาและการอาชีพ  การจัดทําแผนการศึกษารายบุคคล  การจัดตั้งคณะทํางาน

โครงการเรียนรวมภายในโรงเรียน  การจัดสื่อวัสดุอุปกรณที่ไมเหมาะสม  การจัดอัตรากําลังครู

การศึกษาพิเศษยังไมเพียงพอ 

 โสภณ  สาทรสัมฤทธิ์ (2533) ไดวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของครูภาษาไทยและนักเรียนตาบอด

เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนสอนคนตาบอด  และ

โรงเรียนในโครงการเรียนรวมสอนนักเรียนตาบอด  ผลการวิจัยพบวา  ดานการใชหลักสูตรและหนังสือ

เรียน  ครูภาษาไทยเห็นวา โรงเรียนจัดบริการดานหลักสูตรนอย  ดานวิธีการสอนและการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอน ครูภาษาไทยเห็นวา  มีการวางแผนการจัดการเรียนการสอนมาก  และยังพบวา ครู

ภาษาไทยใชวิธีสอนแบบตางๆ นอย  ดานการใชสื่อการเรียนการสอน  ครูภาษาไทยพบวา  มีการใชสื่อ



 31 

การสอนและจัดการดานใชสื่อการสอนนอย  ดานการวัดและการประเมินผล  ครูภาษาไทยเห็นวา มกีาร

ใชวิธีการวัดและประเมินผลแบบตางๆ มาก 

พาสินี  สําราญเวทย (2533) ไดวิจัยเรื่อง  สภาพการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษในระดับ

มัธยมศึกษาในโรงเรียนสอนคนตาบอดและโรงเรียนในโครงการเรียนรวมสอนนักเรียนตาบอด  

ผลการวิจัยพบวา การใชหนังสือเบรลลและสื่อการสอนสําหรับนักเรียนตาบอดนอย ครูสอน

ภาษาอังกฤษมีความเห็นวา  ตนเองมีสมรรถภาพในดานทักษะการสอนภาษาอังกฤษและการสอน

นักเรียนตาบอดในระดับปานกลาง 

วินัย  กรานมูล (2534) ไดวิจัยเรื่อง การจัดสภาพการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษาระดับ

มัธยมศึกษาตามการรับรูของครูสังคมศึกษาและนักเรียนตาบอดในโรงเรียนสอนคนตาบอดและ

โรงเรียนในโครงการเรียนรวมสอนนักเรียนตาบอด  ผลการวิจัยพบวา  ดานการใชหลักสูตรและหนังสือ

เรียน ครูสังคมศึกษารับรูวาโรงเรียนจัดหาหนังสือเรียนที่พิมพเปนเบรลลที่เหมาะสมใหนอย  แต

นักเรียนรับรูวาจัดใหมาก  ดานการใชสื่อการเรียนการสอน ครูสังคมศึกษารับรูวา ใชสื่อการสอน

ประเภทตางๆ รวมทั้งวิธีการใชสื่อการเรียนการสอนนอย 

ศศโสฬส  จิตรวานิชกุล (2542 : 345-360) ไดศึกษาเรื่อง พฤติกรรม  ความสนใจ  และความ

ตองการในการเปดรับสื่อของคนตาบอดในเขตกรุงเทพมหานครพบวา  สื่อที่คนตาบอดในเขต

กรุงเทพมหานครมีพฤติกรรมการเปดรับในระดับสูง ไดแก  สื่อมวลชนประเภทวิทยุ  โทรทัศนและเทป

ทั่วไปตามลําดับ  และส่ือที่เปดรับในระดับปานกลาง ไดแก  สื่อเฉพาะกิจประเภทหนังสือ   เทป  และ

นิตยสารตามลําดับ  คนตาบอดในเขตกรุงเทพมหานครมีความสนใจในการเปดรับสื่อเฉพาะกิจที่มี

เนื้อหาประเภทขาวสารมากที่สุด  รองลงมาไดแก  เนื้อหาประเภทความรูและบันเทิง ในสัดสวนที่

ใกลเคียงกัน  โดยสนใจในการเปดรับสื่อเฉพาะกิจที่มีเนื้อหาประเภทบันเทิงและความรูในสัดสวนที่

ใกลเคียงกัน  รองลงมาไดแก  เนื้อหาประเภทขาวสาร 

จันทิรา  เลิศจรัสอรามดี (2545) ไดวิจัยเรื่อง การศึกษาการจัดโปรแกรมการเรียนรวมสําหรับ

นักเรียนที่มีความบกพรองทางการเห็นในโรงเรียนประถมสาธิตสถาบันราชภัฏสวนสุนันทา ผลการวิจัย

พบวา  ครูผูสอนสวนใหญจะมีกระบวนการเรียนการสอน ดังนี้คือ ครูจะใชแผนการสอนปกติที่จดัเตรยีม

สําหรับนักเรียนทั่วไป  แตจะเพิ่มวิธีการชวยเหลือหรือการสนับสนุนตางๆ เขาไปในกระบวนการศึกษา

ปกติ  เพื่อใหนักเรียนที่มีความบกพรองทางการเห็นไดมีสวนรวมในกิจกรรมและเปนสวนหนึ่งในชั้น

เรียน นอกจากนี้ ยังมีบริการสนับสนุนและชวยเหลือจากครูสอนเสริมทั้งทางตรงและทางออมที่เขามา

ชวยเหลือในชั้นเรียนปกติ  อยางไรก็ตาม การใหบริการสนับสนุนของครูผูสอนและครูสอนเสริมในแตละ

ระดับชั้นไมไดมีแบบแผนหรือมาตรฐานเดียวกัน  ทําใหนักเรียนที่มีความบกพรองทางการเห็นประสบ

ความสําเร็จทั้งในดานการเรียนและการปฏิสัมพันธทางสังคมไมเทากัน  นอกจากนี้ ยังพบปญหาที่

เกิดขึ้นหลายประการ   คือ  มีครูผูสอนบางสวนขาดความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับการจัดการเรียนรวม   
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ผูปกครองขาดการมีสวนรวม  การขาดความพรอมในเรื่องสื่ออักษรเบรลลใหแกนักเรียนในบางชั้นเรียน  

นักเรียนทั่วไปและนักเรียนที่มีความบกพรองทางการเห็นขาดความเขาใจในเรื่องการปรับตัวอยูรวมกัน  

จํานวนครูสอนเสริมมีไมพอกับภาระงานที่มาก  ครูสอนเสริมขาดความเขาใจในเรื่องการดําเนินการ

จัดการเรียนรวม  จํานวนนักเรียนที่มีความบกพรองทางการเห็นในบางชั้นเรียนมีมากจนเกินไป ทําให

ครูผูสอนในวิชาซึ่งมีการปฏิบัติไมสามารถดูแลนักเรียนไดทั่วถึง 

ธรรม  จตุนาม (2545: 4)  ไดศึกษาการประยุกตใชโปรแกรมผลิตและอานหนังสือเสียงระบบเด

ซี (Digital Accessible Information System : DAISY) กับภาษาไทยสําหรับคนตาบอด ผลการศึกษา

พบวา 1) การปรับแกและเขียนสคริปตจะชวยใหคนตาบอดใชโปรแกรมซิกทูนารุนที่ 3 ผลิตหนังสอืเสยีง

ระบบเดซีได 2) การเชื่อมตัวอักษรและเสียงสําหรับภาษาไทยโดยการพิมพไมสามารถทําไดเพราะไมมี

แปนคําสั่งที่ชวยสลับกลุมการพิมพ 3) การเปลี่ยนพจนานุกรมเสียงในโปรแกรมเพลยเเบล็ค 2000 

(Playback 2000) ไมสามารถที่จะทําได สาเหตุเพราะบริษัทผูผลิตไมอนุญาตใหแกไขโปรแกรม 4) 

นักเรียนตาบอดตองการใชหนังสือเสียงระบบเดซีที่เชื่อมตัวอักษรและเสียงในหนังสือเพื่อการคนควา

มากที่สุด 5) นักเรียนตาบอดมีความพึงพอใจในการใชเครื่องอานหนังสือเสียงเพล็กซทอลก 

(Plextalk)มากกวาโปรแกรมเอลพีเพลเยอร (LP Player) และโปรแกรมเพลยแบ็ค 2000 สาเหตุเพราะ

เครื่องอานหนังสือเสียงเพล็กซทอลกใชงาย สะดวก และนําไปใชไดทุกที่ 

ปรานี  บุญยรัตน (2545: 75-79) ไดสรางและศึกษาหาประสิทธิภาพของหนังสือเสียงเดซี วิชา

สงเสริมคุณภาพชีวิต  ตามหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน  โดยทดลองใช

กับนักศึกษาตาบอดระดับมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 27 คน พบวา หนังสือเสียงเดซีที่สรางขึ้นมี

ประสิทธิภาพมากกวาเกณฑที่กําหนด  และการเรียนดวยหนังสือเสียงระบบเดซี  ทําใหคะแนนเฉลี่ย

ของการทดสอบหลังเรียนมีคาสูงกวาคะแนนเฉลี่ยของการทดสอบกอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถติทิี่

ระดับ .01 ทั้งนี้เพราะวาหนังสือเสียงระบบเดซีชวยอํานวยความสะดวกในการคนควาหาขอมูลที่

ตองการไดรวดเร็ว  ทําใหผูเรียนเกิดความสนใจและชวยเพิ่มแรงจูงใจใหผูเรียน โดยผูเรียนสามารถ

เรียนรูดวยตนเองไดเปนรายบุคคลตามความสามารถและความสนใจ ทําใหผูเรียนเกิดทัศนคติที่ดีซึ่งมี

ผลดีตอการเรียนรู  อันทําใหเกิดผลดีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 

6.2  งานวิจัยในตางประเทศ 

เอ็ม ซี วัง และ อี ที เบเกอร (M.C. Wang and E.T. Baker, 1985) ไดวิจัยเรื่อง ลักษณะและ

ผลสัมฤทธิ์ของการเรียนรวม  โดยวิเคราะหจากงานวิจัยตั้งแตป 1975 – 1984 พบวา  เด็กพิเศษที่เรียน

รวมมีผลสัมฤทธิ์สูงกวาเด็กพิเศษที่ไมไดเรียนรวม  เด็กพิเศษที่เรียนรวมสามารถพัฒนาทั้งในดานการ

ปฏิบัติตน  ดานทัศนคติ  และดานผลการเรียน  สวนลักษณะที่พบในการเรียนรวมที่มีผลสัมฤทธิ์สูง
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ไดแก  การประเมินอยางตอเนื่อง  การกําหนดใหมีทางเลือก  สื่อวัสดุอุปกรณ  หลักสูตรที่หลากหลาย  

แผนกาวหนารายบุคคล  และการบริหารตนเองของนักเรียน 

วี อี บิช็อบ (V. E. Bishop, 1986) ไดวิจัยเกี่ยวกับองคประกอบที่ทําใหการเรียนรวมของเด็กที่มี

ความบกพรองทางการเห็นประสบความสําเร็จ  พบวา องคประกอบที่มีความสําคัญที่สุดตามลําดับ 

ไดแก ครูปกติที่มีความยืดหยุนและใหการยอมรับ ปฏิสัมพันธและการยอมรับของเพื่อนนักเรียน  ทักษะ

ทางสังคม  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ  ภาพพจนที่ดีเกี่ยวกับตนเอง  การพึ่งตนเอง  ทัศนคติที่ดีใน

ครอบครัว  แรงจูงใจ  บุคลากรสนับสนุน  สื่อวัสดุอุปกรณที่เพียงพอ  ผลการวิจัยครั้งนี้ชี้ใหเห็นวา แม

องคประกอบดานทัศนคติมีความสําคัญตอความสําเร็จของการเรียนรวม  สื่อวัสดุอุปกรณที่มีคุณภาพ

และเพียงพอก็มีผลสําคัญตอความสําเร็จเชนกัน 

  ดียีน (Dejean, 1996) ศึกษาการใชหนังสือเสียงบนแผนซีดีรอม  โดยศึกษานักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปที่ 3 ในโรงเรียนแหงหนึ่งในประเทศแคนาดา  พบวา  เทคโนโลยีใหมๆ  โดยเฉพาะ

เทคโนโลยีสารสนเทศทางดานเสียง ชวยใหเด็กมีระดับการเรียนที่ดีขึ้นและยังเปนสิ่งใหมที่ไมมีใน

หลักสูตร  ซึ่งเปนระบบที่สงเสริมและกระตุนใหนักเรียนสนใจการเรียนการสอนของครูมากกวาระบบ

เดิม 

 



บทที่ 3 
วิธีดําเนนิการ 

 

การศึกษาสภาพและความตองการใชสื่อการศึกษาของนักเรียนตาบอดระดับมัธยมศึกษา

ตอนตนในโรงเรียนเรียนรวมครั้งนี้  เปนการศึกษาวิจัยในประเด็นของทัศนคติ พฤติกรรมการใช  สภาพ

ปญหาและความตองการใชสื่อการศึกษา โดยใชแบบสอบถามเชิงสัมภาษณนักเรียนตาบอดทุกคน

ในโรงเรียนเรียนรวม  และครูเสริมวิชาการของแตละโรงเรียน  มีรายละเอียดการดําเนินการดังตอไปนี้ 

 

3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 

        ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ประกอบดวย 

        1. นักเรียนตาบอดระดับมัธยมศึกษาตอนตนในโรงเรียนเรียนรวมของรัฐบาลจํานวน 5 แหง ที่อยู

ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล คือ  โรงเรียนเทพลีลา  โรงเรียนสันติราษฎรวิทยาลัย  โรงเรียนศรีอยุธยา  

โรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย  และโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย  จํานวนทั้งหมด  40  คน 

        2. ครูเสริมวิชาการที่ประจําอยูในโรงเรียนเรียนรวมทั้ง 5 แหง จํานวน 6 คน เนื่องจากประชากรมี

จํานวนไมมากนัก จึงใชประชากรทั้งหมดเปนกลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้ 

 
3.2 เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล 
 

3.2.1 ลักษณะของเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 

  เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้คือ แบบสอบถามเชิงสัมภาษณซึ่งมี

ลักษณะเปนขอคําถามแบบเลือกตอบและขอคําถามปลายเปด จํานวน 2 ชุด ไดแก 

1) แบบสอบถามสําหรับนักเรียนตาบอด ประกอบดวย  4  ตอนคือ 

                ตอนที่ 1  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

                ตอนที่ 2  ทัศนคติตอการใชสื่อศึกษาของนักเรียนตาบอด 

                ตอนที่ 3  พฤติกรรมการใชสื่อการศึกษาของนักเรียนตาบอด 

                ตอนที่ 4  สภาพและความตองการใชสื่อการศึกษาของนักเรียนตาบอด 

    2)   แบบสอบถามสําหรับครูเสริมวิชาการ ประกอบดวย  4  ประเด็นคือ 

    ประเด็นที่ 1   ขอมูลทั่วไป 

               ประเด็นที่ 2   ลักษณะการทํางานและการบริหารจัดการ 
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               ประเด็นที่ 3   ทัศนคตติอการใชสื่อการศึกษา 

               ประเด็นที่ 4   ความตองการใชสื่อการศกึษา 

 

3.2.2 การสรางเครื่องมือ 

              ขั้นตอนในการสรางแบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลมีดังนี้ 

1) ศึกษาขอมูลเกี่ยวกับนโยบายของรัฐและการจัดการศึกษาเพื่อคนตาบอด 

2) ศึกษาและรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการจัดการศึกษาในโรงเรียนเรียนรวมสําหรับเด็ก 

ตาบอด 

3) ศึกษาขอมูลเกี่ยวกับการผลิตและเผยแพรส่ือการศึกษาเพื่อคนตาบอด 

4) วิเคราะหขอมูล  และกําหนดกรอบความคิดในการศึกษา 

5) รางแบบสอบถามตามกรอบความคิด  และรายละเอียดประเด็นที่ตองการ 

6) นํารางแบบสอบถามที่สรางขึ้นใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความครอบคลุม ความสมบูรณ 

ครบถวนของเนื้อหาและภาษาที่ใชในแบบสอบถาม 

7) ปรับปรุงและแกไขแบบสอบถามตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ 

8) นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแลว  ไปทดลองใชกับนักเรียนตาบอดระดับมัธยมศึกษา

ตอนตน จํานวน 3 คน ที่โรงเรียนเซนตคาเบรียล ซึ่งเปนโรงเรียนเรียนรวมของเอกชน  และไมใชกลุมตวัอยาง  

แตมีสถานภาพที่ใกลเคียงกับกลุมตัวอยาง เพื่อตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามในดานการใช

ภาษาและความเขาใจในแบบสอบถาม 

9) ปรับปรุงและแกไขแบบสอบถามทั้ง 2 ชุด เพื่อนําไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูลตอไป 

 

3.3 การเก็บรวบรวมขอมูล 
          ขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูลมีดังนี้ 

3.3.1 จัดทําหนังสือจากศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา  เพื่อขอความรวมมือโรงเรียนเรียน

รวมในการอนุญาตใหนักเรียนตาบอดระดับมัธยมศึกษาตอนตน  และครู เสริมวิชาการตอบ

แบบสอบถามและใหสัมภาษณ 

3.3.2 กําหนดวันในการตอบแบบสอบถามเชิงสัมภาษณของนักเรียนตาบอดและครูเสริม

วิชาการในแตละโรงเรียนเรียนรวม   

  อนึ่ง เนื่องจากนักเรียนตาบอดไมสามารถตอบแบบสอบถามดวยตนเอง  การเก็บรวบรวม

ขอมูลจากกลุมตัวอยางจึงอาจดําเนินการไดโดยมีผูอานอานแบบสอบถามใหฟง และเขียนคําตอบใน

แบบสอบถามใหนักเรียนตาบอดแตละคน หรือการแปลงแบบสอบถามเปนอักษรเบรลลใหนักเรียนตา

บอดตอบไดดวยตนเองโดยสะดวกเปนอักษรเบรลล  และเมื่อนักเรียนตาบอดเขียนตอบเปนอักษร
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เบรลล  จําเปนตองมีผูแปลงคําตอบอักษรเบรลลเปนอักษรปกติ  แตในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้ ไม

สามารถดําเนินการเชนนี้ได  เนื่องจากขอจํากัดเรื่องบุคลากรที่รับผิดชอบการศึกษาวิจัยครั้งนี้ไมมี

ความรูความชํานาญดานอักษรเบรลล จึงตองใชวิธีการใชแบบสอบถามเชิงสัมภาษณ 

          ทั้งนี้ ไดกําหนดวันและนัดหมายการตอบแบบสอบถามเชิงสัมภาษณกับโรงเรียนทั้ง 5 แหง ตาม

ตารางที่ 1 ดานลางนี้  

 

ตารางท่ี 1 กําหนดวันในการตอบแบบสอบถามเชิงสัมภาษณและรับแบบสอบถามคืน  จําแนกตาม 

                 โรงเรียน 

              โรงเรียน จํานวนนักเรียน      วัน  เดือน  ป              ผูดําเนินการ 

1. เทพลีลา           5   24 ส.ค. 2547   น.ส. พรรษชล  ศรีอิสราพร 

2. สันติราษฎรวิทยาลัย           8   31 ส.ค. 2547 

    2 ก.ย. 2547 

  น.ส. พรรษชล  ศรีอิสราพร 

3. ศรีอยุธยา          11   26 ส.ค. 2547 

  30 ส.ค. 2547 

   น.ส. พรรษชล  ศรีอิสราพร 

4. มัธยมวัดมกุฎกษัตริย           6   30 ส.ค. 2547 

 6-7 ก.ย. 2547 

   น.ส. พรรษชล  ศรีอิสราพร 

5. สามเสนวิทยาลัย          10     6 ก.ย. 2547      อาสาสมัครโรงเรียนสอน 

    คนตาบอดกรุงเทพ 

                  รวม          40 

 

หมายเหตุ:   นักเรียนตาบอดโรงเรียนสามเสนวิทยาลัยแตละคนนําแบบสอบถามไปใหอาสาสมัครที่ 

โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงทพอานใหฟงและเขียนคําตอบให  แลวนํากลับมาสงคืนในวันที่ 6 กันยายน 

2547  สวนนักเรียนตาบอดในโรงเรียนเรียนรวมอ่ืนๆ เจาหนาที่ของสวนสงเสริมการผลิตสื่อการศึกษา

เพื่อคนพิการ ศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา คือ นางสาวพรรษชล  ศรีอิสราพร ดําเนินการสัมภาษณ

ดวยตนเอง 

 3.3.3 ดําเนินการสัมภาษณและ/หรือเก็บรวบรวมขอมูลตามวันเวลาและสถานที่กําหนดไว ซึ่งสรุป

ไดดังนี้  

                    1) กลุมนักเรียนตาบอด 

             จากการรวบรวมขอมูลจากศูนยการศึกษาพิเศษ   สวนกลาง   สังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและจากโรงเรียนสอนคนตาบอด  พบวามีโรงเรียนรัฐบาลที่จัด

การศึกษาแบบเรียนรวมสําหรับนักเรียนตาบอดระดับมัธยมศึกษาตอนตนในเขตกรุงเทพฯ และ
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ปริมณฑลรวม 5 แหงดังกลาวแลว  และมีนักเรียนตาบอดระดับมัธยมศึกษาตอนตนที่เรียนรวมอยู

จํานวนทั้งหมด 40 คน แตจากการเก็บขอมูลปรากฎวา จากจํานวนนักเรียนตาบอดระดับมัธยมศึกษา

ตอนตนที่เรียนรวมจํานวน 40 คนนั้น นักเรียนตาบอดของโรงเรียนเทพลีลาปวย 1 คน ไมสามารถเก็บ

ขอมูลได  และไมสามารถนัดหมายนักเรียนตาบอดโรงเรียนสามเสนวิทยาลัยเพื่อสัมภาษณหรือรับ

แบบสอบถามคืน 1 คน เนื่องจากระยะเวลาการเก็บรวบรวมขอมูลเปนชวงสอบและปดภาคเรียน  ดังนั้น 

ผูวิจัยจึงไดแบบสอบถามที่ตอบขอมูลครบถวนกลับมาจํานวน 38 ฉบับ คิดเปนรอยละ 95 ซึ่งถือเปน

ตัวแทนของกลุมตัวอยางทั้งหมดไดตามตารางที่ 2 

                2) กลุมครูเสริมวิชาการ  ดําเนินการเก็บขอมูลจากครูเสริมวิชาการไดแบบสอบถาม

ครบทั้งหมด 6 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 (ดูตารางที่ 2) 

 

ตารางท่ี 2   จํานวนนักเรียนตาบอดระดับมัธยมศึกษาตอนตนที่เรียนรวมและครูเสริมวิชาการที่ตอบ  

                   แบบสอบถาม จําแนกตามโรงเรียน 

                     จํานวนนักเรียนตาบอด   

                 โรงเรียน 

  

   จํานวนครู 

เสริมวิชาการ 
 จํานวนนักเรียน  

  ตาบอดทั้งหมด 
จํานวนนักเรียนที่ตอบ  

      แบบสอบถาม 
   รอยละ 

1. เทพลีลา        1          5             4       80 

2. สันติราษฎรวิทยาลัย        2          8             8      100 

3. ศรีอยุธยา        1         11            11      100 

4. มัธยมวัดมกุฎกษัตริย        1          6             6      100 

5. สามเสนวิทยาลัย        1         10             9        90 

                     รวม        6         40           38        95 

 

4.  การวิเคราะหขอมูล 

     ในการวิเคราะหขอมูล ดําเนินการดังนี้ 

4.4.1 ขอมูลที่เปนการเลือกตอบ  วิเคราะหโดยใชการแจกแจงความถี่และคํานวณหาคารอยละ  

แลวนําเสนอขอมูลในลักษณะตารางประกอบการบรรยาย 

4.4.2 ขอมูลจากคําถามปลายเปด  ใชวิธีการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) โดยรวบรวม

ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะที่มีการระบุมาในแบบสอบถาม  นํามาวิเคราะหจัดกลุมขอมูลอยางเปน

ระบบ  แลวนําเสนอในลักษณะบรรยายหรือตารางประกอบการบรรยายเพื่อใหมีความชัดเจนมากขึ้น 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

 การศึกษาสภาพและความตองการใชสื่อการศึกษาของนักเรียนตาบอดระดับมัธยมศึกษา

ตอนตนในโรงเรียนเรียนรวม  มีวัตถุประสงคเพื่อนําขอมูลจากการศึกษาครั้งนี้มาใชเปนแนวทางในการ

พัฒนาและปรับปรุงการผลิตและเผยแพรสื่อการศึกษาในรูปของหนังสืออักษรเบรลลและหนังสือเสียง  

ใหเหมาะสมกับสภาพความตองการที่แทจริงของครูและนักเรียนตาบอด  เก็บรวบรวมขอมูลโดยการใช

แบบสอบถามและสัมภาษณความคิดเห็นของกลุมตัวอยางประชากรนักเรียนตาบอดระดับมัธยมศึกษา

ตอนตนในโรงเรียนเรียนรวม  และครูเสริมวิชาการสําหรับนักเรียนตาบอดในโรงเรียนเรียนรวม ในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จํานวน 5 โรงเรียน ไดแก โรงเรียนเทพลีลา  โรงเรียนสันติราษฎร

วิทยาลัย โรงเรียนศรีอยุธยา โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย และโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ผลการ

วิเคราะหขอมูลนําเสนอเปน 6 ตอน ดังนี้คือ 

 ตอนที่ 1  สถานภาพของนักเรียนตาบอดระดับมัธยมศึกษาตอนตนในโรงเรียนเรียนรวม 

 ตอนที่ 2 ทัศนคติตอการใชสื่อการศึกษาของนักเรียนตาบอดระดับมัธยมศึกษาตอนตนในโรงเรียน  

                          เรียนรวม 

 ตอนที่ 3  พฤติกรรมการใชสื่อการศึกษาของนักเรียนตาบอดระดับมัธยมศึกษาตอนตนในโรงเรียน 

                  เรียนรวม 

     3.1 พฤติกรรมการใชหนังสืออักษรเบรลล 

                3.2  พฤติกรรมการใชหนังสือเสียง 

 ตอนที่ 4  สภาพและความตองการใชสื่อการศึกษาของนักเรียนตาบอดระดับมัธยมศึกษา 

                  ตอนตนในโรงเรียนเรียนรวม 

 ตอนที่ 5  ความคิดเห็นของครูเสริมวิชาการในโรงเรียนเรียนรวมเกี่ยวกับสภาพและความ  

                           ตองการใชสื่อการศึกษาสําหรับนักเรียนตาบอดระดับมัธยมศึกษาตอนตนใน 

                           โรงเรียนเรียนรวม 
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ตอนท่ี 1 สถานภาพของนักเรียนตาบอดระดับมัธยมศึกษาตอนตนในโรงเรียน 

            เรียนรวม  

 
       1.1  ขอมูลทั่วไปของนักเรียนตาบอดระดบัมัธยมศึกษาตอนตนในโรงเรียนเรียนรวม 

           จากการสอบถามกลุมนักเรียนตาบอดระดับมัธยมศึกษาตอนตนในโรงเรียนเรยีนรวมใน

เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  จํานวน  40  คน  มีผูตอบแบบสอบถามรวม 38 คน มีขอมูลทั่วไป

เกี่ยวกับสถานภาพของนักเรียนตาบอดปรากฏรายละเอียดดังตารางที่ 3-5  

 

ตารางท่ี 3  ขอมูลทั่วไปของนักเรียนตาบอดระดับมัธยมศึกษาตอนตนในโรงเรียนเรียนรวม จําแนกตาม  

                  สถานภาพของนักเรียน 

                                          รายการ  จํานวน (คน)      รอยละ 

      นักเรียนตาบอดระดับมัธยมศึกษาตอนตนในโรงเรียนเรียนรวมที่ 

      ตอบแบบสอบถาม 

  

    - โรงเรียนเทพลีลา           4      10.53   

    - โรงเรียนสันติราษฎรวิทยาลัย           8      21.05 

    - โรงเรียนศรีอยุธยา         11      28.95 

    - โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย           6      15.79  

    - โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย           9      23.68 

                                               รวม         38        100 

      ระดับชั้นที่กําลังศึกษาปจจุบัน   

    - มัธยมศึกษาปที่ 1          12      31.58 

    - มัธยมศึกษาปที่ 2          10      26.32 

    - มัธยมศึกษาปที่ 3          16      42.11 

                                               รวม          38        100 

      เพศ   

    - ชาย          16       42.11 

    - หญิง          22       57.90 

                                               รวม          38        100 

      อายุ   

    - 13-15  ป          12      31.58 

    - 16-19  ป          24      63.16 
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                                               รายการ  จํานวน (คน)      รอยละ 

    - 20-22  ป            2        5.26 

                                               รวม          38       100 

 

                        จากตารางที่ 3 แสดงวา นักเรียนตาบอดระดับมัธยมศึกษาตอนตนในโรงเรียนเรียนรวม

ที่ตอบแบบสอบถามจํานวนทั้งสิ้น 38 คน  เรียนอยูในโรงเรียนศรีอยุธยามากที่สุดคือ รอยละ 28.95  

รองลงมาเรียนอยูที่โรงเรียนสามเสนวิทยาลัยรอยละ 23.68 

           สําหรับระดับชั้นที่นักเรียนตาบอดสวนใหญกําลังศึกษาอยู ในปจจุบัน คือ ชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 3 จํานวนรอยละ 42.11  รองลงมาคือ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 รอยละ 31.58   

           นักเรียนตาบอดระดับมัธยมศึกษาตอนตนเปนเพศชายรอยละ 42.11 เปนเพศหญิงรอย

ละ 57.90  โดยสวนใหญมีอายุระหวาง 16-19 ป รอยละ 63.16  รองลงมาอยูในชวงอายุ 13-15 ป  

รอยละ 31.58   

 

ตารางท่ี 4  ลักษณะการเรียนรวมของนักเรียนตาบอดระดับมัธยมศึกษาตอนตนในโรงเรียนเรียนรวม 

                                            รายการ  จํานวน (คน)      รอยละ 

  ชั้นเรียนปกติเต็มวัน          -          - 

  ชั้นเรียนปกติเต็มวันและบริการสอนเสริม         38       100 

  อ่ืนๆ           -         - 

                                               รวม         38       100 

 

           จากตารางที่ 4  แสดงวานักเรียนตาบอดระดับมัธยมศึกษาตอนตนในโรงเรียนเรียนรวม

ทั้งหมดเขาเรียนรวมในลักษณะชั้นเรียนปกติเต็มวันและมีบริการสอนเสริม 

 

ตารางท่ี 5   ทักษะในการอานอักษรเบรลลภาษาไทยและภาษาอังกฤษของนักเรียนตาบอด  

                                          รายการ  จํานวน (คน)      รอยละ 

  ทักษะในการอานอักษรเบรลลภาษาไทย             

  - ระดับดีมาก           3        7.90 

  - ระดับดี         17      44.74 

  - ระดับพอใช         17      44.74 

  - ระดับไมดี           1        2.63 

                                              รวม         38       100 
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                                             รายการ  จํานวน (คน)      รอยละ 

  ทักษะในการอานอักษรเบรลลภาษาอังกฤษ             

  - ระดับดีมาก           1       2.63 

  - ระดับดี         14     36.84 

  - ระดับพอใช         21     55.26 

  - ระดับไมดี           2       5.26 

                                                 รวม         38       100 

 

           ตารางที่ 5 แสดงวา นักเรียนตาบอดจํานวนเทากันคือ รอยละ 44.74  คิดวาตนเองมี

ทักษะการอานอักษรเบรลลภาษาไทยอยูในระดับดีและในระดับพอใช สวนทักษะในการอานอักษร

เบรลลภาษาอังกฤษนั้น  นักเรียนตาบอดสวนใหญคือ รอยละ 55.26 คิดวาตนเองมีทักษะการอานใน

ระดับพอใช รองลงมารอยละ 36.84 คิดวาตนเองมีทักษะอยูในระดับดี  

 

   1.2  ประสบการณการใชหนังสืออักษรเบรลลของนักเรียนตาบอดระดับมัธยมศึกษา  

         ตอนตนในโรงเรียนเรียนรวม 
 

ตารางท่ี 6  ประสบการณการใชหนังสืออักษรเบรลลของนักเรียนตาบอดระดับมัธยมศึกษาตอนตนใน  

                  โรงเรียนเรียนรวม 

                       ประสบการณการใชอักษรเบรลล   จํานวน (คน)     รอยละ 

      1 - 3   ป           1       2.63 

      4 - 6   ป           1       2.63 

      7 – 9  ป         18      47.37 

     10 ปขึ้นไป         18      47.37 

                                               รวม         38       100 

 

           จากตารางที่ 6 แสดงวา นักเรียนตาบอดระดับมัธยมศึกษาตอนตนในโรงเรียนเรียนรวม

ถึงรอยละ  47.37  มีประสบการณในการใชอักษรเบรลลมาแลว   7 – 9 ป และอีกรอยละ 47.37 มี 

ประสบการณการใชอักษรเบรลล  10 ปขึ้นไป 
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ตารางท่ี 7  ประสบการณการใชหนังสืออักษรเบรลลเนื้อหาวิชาตามแบบเรียนในหลักสูตรของนักเรียน 

                  ตาบอดระดับมัธยมศึกษาตอนตน จําแนกตามกลุมสาระการเรียนรู 8 กลุม 

                                  กลุมสาระการเรียนรู    จํานวน (คน)      รอยละ 

 1. ภาษาไทย          38       100 

 2. คณิตศาสตร          38       100 

 3. วิทยาศาสตร          38       100 

 4. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม          38       100 

 5. สุขศึกษาและพลศึกษา          38       100 

 6. ศิลปะ           -         - 

 7. การงานอาชีพและเทคโนโลยี           -         - 

 8. ภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)          38       100 

 

 

                   ตารางที่ 7 แสดงวา นักเรียนตาบอดระดับมัธยมศึกษาตอนตนในโรงเรียนเรียนรวมทั้งหมด

รอยละ 100  เคยใชหนังสืออักษรเบรลลใน 6 กลุมสาระวิชาหลัก คือ ภาษาไทย  คณิตศาสตร  

วิทยาศาสตร  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  สุขศึกษาและพลศึกษา  และภาษาอังกฤษ 

 

ตารางท่ี 8  ประสบการณการใชหนังสืออักษรเบรลลเนื้อหาทั่วไปของนักเรียนตาบอดระดับมัธยมศึกษา  

                  ตอนตนในโรงเรียนเรียนรวม จําแนกตามเนื้อหาสาระของหนังสือ 

                                         รายการ   จํานวน(คน)      รอยละ 

1. นิทาน         13      34.21  

2. นวนิยาย         10      26.32 

3. วรรณกรรมเยาวชน           9      23.68 

4. เรื่องสั้น           5      13.16 

5. สารคดี           5      13.16 

6. หนังสืออานนอกเวลาภาษาไทย           4      10.53 

7. ความรูทั่วไป           4      10.53 

8. ประวัติบุคคลสําคัญของโลก           3        7.89 

9. ตําราอาหาร           3       7.89 

10. ภาษาอังกฤษ           3       7.89 

11. ศาสนา            2      5.26 
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                                           รายการ   จํานวน(คน)      รอยละ 

12. พจนานุกรม            2      5.26 

13. ประวัติศาสตร            2      5.26 

14. คอมพิวเตอร            1      2.63 

15. การแพทย            1      2.63 

16. กฎหมาย            1      2.63 

 

            ตารางที่ 8  แสดงวา นักเรียนตาบอดระดับมัธยมศึกษาตอนตนจํานวนถึงรอยละ 34.21 

เคยอานหนังสืออักษรเบรลลเนื้อหานิทาน รองลงมารอยละ 26.32 เคยอานนวนิยาย  และรอยละ 

23.68 เคยอานวรรณกรรมเยาวชน  หนังสืออักษรเบรลลที่มีนักเรียนตาบอดเคยอานนอยที่สุดคือ เพียง 

1 คน ไดแก หนังสือเนื้อหาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร การแพทยและกฎหมาย 

 

    1.3  ประสบการณการใชหนังสือเสียงของนักเรียนตาบอดระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
          ในโรงเรียนเรียนรวม 

 

ตารางท่ี 9  ประสบการณการใชหนังสือเสียงของนักเรียนตาบอดระดับมัธยมศึกษาตอนตนในโรงเรียน  

                  เรียนรวม 

                                          รายการ   จํานวน (คน)      รอยละ 

  1 - 3   ป           23      60.53 

  4 - 6   ป             4      10.53 

  7 - 9   ป             6      15.79 

  ไมเคยใช             5      13.16 

                                           รวม           38       100 

 

 ตารางที่ 9  แสดงวา  นักเรียนตาบอดระดับมัธยมศึกษาตอนตนในโรงเรียนเรียนรวมสวนใหญ 

รอยละ 60.53  มีประสบการณการใชหนังสือเสียง 1-3 ป ในขณะที่รอยละ  13.16  ไมเคยใชหนังสือ

เสียง  
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ตารางท่ี 10  ประสบการณเคยใชหนังสือเสียงเนื้อหาวิชาตามแบบเรียนในหลักสูตรของนกัเรยีนตาบอด  

                    ระดับมัธยมศึกษาตอนตนในโรงเรียนเรียนรวม จําแนกตามกลุมสาระการเรียนรู 8 กลุม 

                                        รายการ    จํานวน(คน)      รอยละ 

1.   ภาษาไทย            5     13.16 

2.  คณิตศาสตร             2      5.26 

3.  วิทยาศาสตร             9     23.68 

4.  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม           22     57.90 

5.  สุขศึกษาและพลศึกษา             3      7.90 

6.  ศิลปะ             -         - 

7.  การงานอาชีพและเทคโนโลยี              2       5.26 

8.  ภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)            9      23.68 

9.  ไมเคย            5      13.16 

 

         ตารางที่ 10  แสดงวา  นักเรียนตาบอดระดับมัธยมศึกษาตอนตนในโรงเรียนเรียนรวม

เกือบรอยละ 60 เคยใชหนังสือเสียงในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม รองลงมา 

จํานวนรอยละ 23.68  เคยใชหนังสือเสียงในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร และภาษาอังกฤษ  สวน

ที่ไมเคยใชหนังสือเสียงเลยมีรอยละ  13.16     

 

ตารางที่ 11  ประสบการณการใชหนังสือเสียงเนื้อหาทั่วไปของนักเรียนตาบอดระดับมัธยมศึกษาตอนตน  

                   ในโรงเรียนเรียนรวม จําแนกตามเนื้อหาสาระของหนังสือเสียง 

                                           รายการ    จํานวน (คน)       รอยละ 

1.  หนังสืออานนอกเวลา            4       10.53 

2.   นิทาน             3        7.90 

3.   นวนิยาย             2        5.26 

4.   วรรณกรรมเยาวชน             2        5.26 

5.   ไมเคยฟง           20       52.63 

 

          จากตารางที่ 11  แสดงวา  มีนักเรียนตาบอดระดับมัธยมศึกษาตอนตนที่ไมเคยใช

หนังสือเสียงเนื้อหาทั่วไปเลยมากกวาครึ่งหนึ่งของจํานวนทั้งหมด คิดเปนรอยละ52.63 สําหรับนักเรียน

ที่เคยใชนั้นจํานวนรอยละ 10.53 เคยใชหนังสือเสียงที่เปนหนังสืออานนอกเวลา  รองลงมารอยละ 7.90 

ใชหนังสือเสียงเนื้อหาเกี่ยวกับนิทาน   รอยละ  5.26 ใชหนังสือเสียงประเภทนวนิยาย  และอีกรอยละ 
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5.26 ใชหนังสือเสียงประเภทวรรณกรรมเยาวชน  ทั้งนี้ จากการสัมภาษณเพิ่มเติม นักเรียนกลุมนี้ระบุ

วา เคยใชหนังสือเสียงที่มีเนื้อหานอกเหนือจากที่ระบุมาแลวขางตนเชนกัน ไดแก วรรณคดี  สารคดี  

ธรรมะ  คอมพิวเตอร  เรื่องสั้น  เรื่องแปล  วัฒนธรรมประเพณีตางๆ  พระมหากษัตริย  พระราชนิพนธ

ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี   

  

                1.4   แหลงที่นักเรียนตาบอดขอบริการหนังสืออักษรเบรลลและหนังสือเสียง 

 

ตารางท่ี 12  แหลงที่นักเรียนตาบอดระดับมัธยมศึกษาตอนตนในโรงเรียนเรียนรวมขอบริการยืมสื่อ 

                                         สถานที่   จํานวน (คน)      รอยละ 

1.  โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ          28      73.69 

2.  ศูนยเทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด (หองสมุดคอลฟลด)            7      18.42 

3.  สมาคมคนตาบอดแหงประเทศไทย            2        5.26 

4.  โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถพัทยา            1        2.63 

5.  ศูนยการศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา             1        2.63 

6.  โรงเรียนศรีอยุธยา             1        2.63    

7.  โรงเรียนสันติราษฎรวิทยาลัย             1        2.63 

 

            ตารางที่ 12  แสดงวา  นักเรียนตาบอดระดับมัธยมศึกษาตอนตนในโรงเรียนเรียนรวม

สวนใหญรอยละ 73.69  จะใชบริการยืมหนังสืออักษรเบรลลและหนังสือเสียงจากหองสมุดของโรงเรยีน

สอนคนตาบอดกรุงเทพ  รองลงมา รอยละ 18.42  เคยยืมสื่อที่ศูนยเทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด

(หองสมุดคอลฟลด) 
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ตอนท่ี 2 ทัศนคติตอการใชสื่อการศึกษาของนักเรียนตาบอดระดับมัธยมศึกษา   

            ตอนตนในโรงเรียนเรียนรวม 

 

    2.1   ความจําเปนในการใชหนังสืออักษรเบรลลและหนังสือเสียงของนกัเรยีนตาบอด   

                    ระดับมัธยมศึกษาตอนตนในโรงเรียนเรียนรวม 
 

ตารางท่ี 13   ความคิดเห็นของนักเรียนตาบอดระดับมัธยมศึกษาตอนตนในโรงเรียนเรียนรวมเกี่ยวกับ  

                    ความจําเปนในการใชหนังสืออักษรเบรลลและหนังสือเสียง 

ความคิดเหน็   จํานวน (คน)      รอยละ 

 1. จําเปนนอยกวาระดับประถมศึกษา           -          - 

 2. จําเปนเทาระดับประถมศึกษา            3       7.90 

 3. จําเปนมากกวาระดับประถมศึกษา           35       92.11 

รวม           38        100 

 

           ตารางที่ 13  แสดงวา ในการเรียนรวมกับนักเรียนปกติระดับมัธยมศึกษาตอนตน  

นักเรียนตาบอดถึงรอยละ 92.11  เห็นความจําเปนในการใชหนังสืออักษรเบรลลและหนังสือเสียง

ประกอบการเรียนการสอนมากขึ้นกวาเดิมที่เรียนในระดับประถมศึกษา  ในขณะที่รอยละ 7.90 หรือ

จํานวน 3 คนเห็นวามีความจําเปนเทาเดิม  ทั้งนี้ จากการสัมภาษณเพิ่มเติมพบวา ในจํานวน 3 คนนี้มี

นักเรียนตาบอดที่มาจากโรงเรียนเรียนรวมในระดับประถมศึกษา 1 คน 

  

             2.2  ความคิดเห็นของนักเรียนตาบอดตอจํานวนหนังสืออักษรเบรลลและ 

                   หนังสือเสียงที่มีบริการในปจจุบัน 
 

ตารางท่ี 14   ความคิดเห็นของนักเรียนตาบอดตอจํานวนของหนังสืออักษรเบรลลและหนังสือเสียงที่มี  

                    บริการในปจจุบัน 

                          ความคิดเห็นเกี่ยวกับจํานวนสื่อ  จํานวน (คน)      รอยละ 

   เพียงพอ           6      15.79 

   ไมเพียงพอ          31       81.58 

   ไมตอบ           1        2.63 

                                               รวม         38       100 
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          ตารางที่  14  แสดงวา นักเรียนตาบอดระดับมัธยมศึกษาตอนตนในโรงเรียนเรียนรวม

สวนมาก คือ รอยละ 81.58 เห็นวา หนังสืออักษรเบรลลและหนังสือเสียงมีจํานวนไมเพียงพอตอความ

ตองการใช   สวนรอยละ 15.79  เห็นวาเพียงพอแลว  ในขณะที่มีผูไมตอบคําถาม 1 คน 

 

2.3 ความพึงพอใจของนักเรียนตาบอดระดับมัธยมศึกษาตอนตนในการใชหนังสือ  
      อักษรเบรลลและหนังสือเสียง 

 

ตารางท่ี 15  การเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักเรียนตาบอดระดับมัธยมศึกษาตอนตนตอการใช   

                   หนังสืออักษรเบรลลและหนังสือเสียง 

                                        ความคิดเห็น    จํานวน (คน)      รอยละ 

   นักเรียนตาบอดชอบหนังสืออักษรเบรลลมากกวา           22      57.89 

  นักเรียนตาบอดชอบหนังสือเสียงมากกวา            5      13.16 

  นักเรียนตาบอดชอบสื่อทั้งสองรูปแบบเทากัน            6      15.79 

  นักเรียนตาบอดไมเคยใชหนังสือเสียง            5      13.16 

  รวม           38        100 

 

            ตารางที่ 15 แสดงวา นักเรียนตาบอดระดับมัธยมศึกษาตอนตนในโรงเรียนเรียนรวม

มากกวารอยละ 57  ชอบหนังสืออักษรเบรลลมากกวาหนังสือเสียง  มีเพียง 5 คนหรือรอยละ 

13.16  ที่ชอบหนังสือเสียงมากกวา   และรอยละ 15.79 ชอบสื่อทั้งสองรูปแบบเทากัน  ทั้งนี้นักเรียนตา

บอดรอยละ 13.16 ไมเคยใชหนังสือเสียงเลย 

         จากการสัมภาษณเพิ่มเติมยังพบวา นักเรียนตาบอดระดับมัธยมศึกษาตอนชอบอาน

อักษรเบรลลดวยตนเองเพราะ จะทําใหจําไดดีกวาการฟง  ไดอรรถรสมากกวา  มีสมาธิในการอาน

มากกวา  ทําใหเขาใจในตัวสะกด  เขาใจในบทเรียนนั้นๆ มากขึ้นกวาการฟงอยางเดียว  เมื่อมีหนังสือ

อักษรเบรลลนักเรียนตาบอดสามารถจะทบทวนบทเรียนไดอยางสะดวก  เรียนตามเพื่อนไดทัน  และ

ยังเปนการฝกฝนการอานอักษรเบรลลใหคลองกวาเดิม    

                     สวนนักเรียนตาบอดที่เคยใชหนังสือเสียงพบวา การฟงหนังสือเสียง จะทําใหไมทราบการ

เขียนตัวสะกด  และการกรอเทปเพื่อหาสารบัญก็ทําใหไมสะดวกตอการใช  ทําใหเทปยืดได  หนังสือ

อักษรเบรลลจะหาสารบัญไดงายกวา  เปดอานไดสะดวกกวาในเวลาใดก็ไดโดยที่ไมตองใชอุปกรณการ

ฟง  นอกจากนี้นักเรียนตาบอดยังพบปญหาเรื่องคุณภาพของหนังสือเสียง  เชน  เสียงซา  ฟงไมรูเรื่อง 

จับใจความไมได  นอกจากนี้ผูอานยังอานไมไดอารมณ  จนทําใหเนื้อหาฟงนาเบื่อได 
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             2.4  ความคิดเห็นของนักเรียนตาบอดระดับมัธยมศึกษาตอนตนตอการใชหนังสือ 

                   อักษรเบรลลและหนังสือเสียง 
 

ตารางท่ี 16  ความคิดเห็นของนักเรียนตาบอดระดับมัธยมศึกษาตอนตนในโรงเรียนเรียนรวมตอการใช   

                    หนังสืออักษรเบรลลและหนังสือเสียง 

    หนังสืออักษรเบรลล          หนังสือเสียง                             ความคิดเห็น 
 จํานวน (คน)     รอยละ  จํานวน (คน)     รอยละ 

   ชอบใช      35    92.10       25   65.79 

   ไมชอบใช       2    5.26       8   21.05 

   รูสึกเฉยๆ ตอสื่อ       -       -       4   10.53 

   ไมตอบ       1    2.63       1    2.63 

                                   รวม      38    100      38    100 

 

           จากตารางที่ 16  จะเห็นวานักเรียนตาบอดระดับมัธยมศึกษาตอนตนสวนใหญ รอยละ 

92.10 ชอบใชหนังสืออักษรเบรลล    ขณะที่ชอบใชหนังสือเสียงประมาณรอยละ 66  นอกจากนี้ รอยละ 

21.05 ของนักเรียนตาบอดระดับมัธยมศึกษาตอนตนระบุวา ไมชอบใชหนังสือเสียง ในขณะที่มีนักเรยีน

ตาบอดเพียง 2 คนหรือรอยละ  5.26 เทานั้นที่ไมชอบหนังสืออักษรเบรลล  สวนนักเรียนตาบอดที่ไม

แสดงความคิดเห็นทั้งเชิงบวกและเชิงลบตอส่ือหนังสือเสียงนี้  มีรอยละ 10.53 
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2.5  ความคิดเห็นของนักเรียนตาบอดระดับมัธยมศึกษาตอนตนตอประโยชนที่ไดรับจากหนังสืออักษรเบรลลและหนังสือเสียง 
    ประกอบการเรียนในโรงเรียนเรียนรวม 

 

ตารางที่ 17  ความคิดเห็นของนักเรียนตาบอดระดับมัธยมศึกษาตอนตนตอประโยชนที่ไดรับจากหนังสืออักษรเบรลลและหนังสือเสียงประกอบ    

                   การเรียนในโรงเรียนเรียนรวม  จําแนกตามรูปแบบสื่อ 

                                                     ระดับความคิดเห็นตอประโยชนของสื่อ 

       มากที่สุด          มาก           ปานกลาง             นอย     ไมมีเลย                           รวม 

 

          รายการ 

 จํานวน  

  (คน) 

 รอยละ  จํานวน     

   (คน) 

 รอยละ   จํานวน  

   (คน) 

 รอยละ  จํานวน  

  (คน) 

รอยละ  จํานวน  

    (คน) 

 รอยละ         จํานวน           รอยละ 

                      (คน) 

 หนังสืออักษรเบรลล    18  47.37    15  39.47      5  13.16     -       -         -     -              38             100 

 หนังสือเสียง     7  18.42     9  23.68    18  47.37     3  7.89         -     -              38             100 

 

            จากตารางที่ 17  แสดงวา  มีนักเรียนตาบอดระดับมัธยมศึกษาตอนตนเห็นวาการใชหนังสืออักษรเบรลลประกอบการเรียนมีประโยชน

มากที่สุด  18 คนหรือรอยละ 47.37  รองลงมาจํานวน 15 คนหรือรอยละ 39.47 เห็นประโยชนในระดับมาก  สวนประโยชนของหนังสือเสียงนั้น นักเรียน

ตาบอดเพียงรอยละ 18.42 เห็นวามีประโยชนตอการเรียนมากที่สุด  ในขณะที่จํานวน 18 คนหรือรอยละ 47.37 เห็นประโยชนในระดับปานกลาง   

รองลงมาจํานวน 9 คน  (รอยละ 23.68)  เห็นวามีประโยชนในระดับมาก  ทั้งนี้ มีนักเรียนตาบอดจํานวนหนึ่ง (รอยละ 7.89) เห็นวา หนังสือเสียงมี

ประโยชนนอยตอการเรียนในโรงเรียนเรียนรวม 
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ตารางท่ี 18   ความคิดเห็นของนักเรียนตาบอดระดับมัธยมศึกษาตอนตนในโรงเรียนเรียนรวมตอ 

                      ประโยชนของหนังสืออักษรเบรลลและหนังสือเสียงในดานการพัฒนาการเรียนรูให          

                         เทาเทียมนักเรียนทั่วไป 

                              ความคิดเห็น     จํานวน (คน)     รอยละ 

ชวยใหนักเรียนตาบอดเรียนรูไดดีเทาเทียมกับนักเรียนทั่วไป          35       92.11 

ไมชวยใหนักเรียนตาบอดเรียนรูไดดีเทาเทียมกับนักเรียนทั่วไป            3       7.89 

รวม           38       100 

 

            ตารางที่ 18  แสดงวานักเรียนตาบอดสวนใหญ คือ  จํานวน 35 คน หรือรอยละ 92.11 

เห็นวา หนังสืออักษรเบรลลและหนังสือเสียงชวยใหนักเรียนตาบอดสามารถเรียนรูไดดีเทาเทียม

กับนักเรียนทั่วไป ในขณะที่อีก 3 คนที่เหลือหรือรอยละ 7.89 ที่คิดวา สื่อไมสามารถชวยใหเรียนรูได

เทากับเด็กปกติ 

 

ตอนท่ี 3  พฤติกรรมการใชสื่อการศึกษาของนักเรียนตาบอดระดับมัธยมศึกษา 

             ตอนตนใน โรงเรียนเรียนรวม 
 

      3.1  พฤติกรรมการใชหนังสืออักษรเบรลล 

 

             3.1.1 การใชหนังสืออักษรเบรลลประกอบการเรียน 

ตารางที่ 19   การใชหนังสืออักษรเบรลลประกอบการเรียนของนักเรียนตาบอดระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

                    ในโรงเรียนเรียนรวม 

                                         พฤติกรรม    จํานวน(คน)     รอยละ 

 อานเตรียมตัวกอนเรียน           22      57.89 

 อานขณะเรียน           32      84.21 

 ทบทวนเนื้อหาหลังเรียน           25      65.79 

 อ่ืนๆ           11      28.95 

                                           รวม           38       100 
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    จากตารางที่ 19 แสดงวา นักเรียนตาบอดระดับมัธยมศึกษาตอนตนเกือบรอยละ 90  จะ

อานหนังสืออักษรเบรลลไปดวยในขณะเรียน รอยละ 65.79 จะอานหนังสืออักษรเบรลลเพื่อทบทวน

เนื้อหาหลังเรียน  และรอยละ 57.89 จะอานหนังสืออักษรเบรลลเตรียมตัวกอนเรียน  ทั้งนี้ นักเรียนตาบอด

ที่ตอบวา อื่นๆ ระบุวา  จะอานหนังสืออักษรเบรลลในเวลาวาง,  กอนนอน, เมื่อจะสอบ หรือเมื่อไม

เขาใจในเนื้อหาที่ครูสอน   

 

            3.1.2  ความถี่ของการใชหนังสืออักษรเบรลลประกอบการเรียนของนักเรียน 
    ตาบอดระดับมัธยมศกึษาตอนตนในโรงเรียนเรียนรวม 

 

ตารางท่ี 20  ความถี่ของการใชหนังสืออักษรเบรลลประกอบการเรียนของนักเรียนตาบอดระดับมัธยม  

                    ศึกษาตอนตนในโรงเรียนเรียนรวม 

                                         ความถี่    จํานวน(คน)     รอยละ 

  ทุกวัน           18       47.37 

  สัปดาหละ 1-5 ครั้ง           12       31.58 

  สัปดาหละ 6-7 ครั้ง            2         5.26 

  สัปดาหละ 10 ครั้ง            1         2.63 

  เมื่อจะสอบ           33       86.84 

  อ่ืนๆ           10       26.32 

 

          จากตารางที่  20  แสดงวา นักเรียนตาบอดระดับมัธยมศึกษาตอนตนเกือบรอยละ 90 ใช

หนังสืออักษรเบรลลเมื่อจะสอบ  และนักเรียนตาบอดเกือบครึ่งหนึ่งคือ รอยละ 47.37 จะอานหนังสือ

อักษรเบรลลทุกวัน  ทั้งนี้ นักเรียนตาบอดระดับมัธยมศึกษาตอนตนรอยละ 26.32 ที่ตอบวาอื่นๆ ระบวุา 

จะอานในเวลาวาง 
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                   3.1.3  ระยะเวลาและจํานวนหนาโดยเฉลี่ยในการใชหนังสืออักษรเบรลลแตละ  

                           คร้ัง 
 

ตารางท่ี 21  ระยะเวลาและจํานวนหนาโดยเฉลี่ยในการใชหนังสืออักษรเบรลลแตละครั้งของนักเรียน 

                    ตาบอดระดับมัธยมศึกษาตอนตนในโรงเรียนเรียนรวม 

         ระยะเวลา        จํานวนหนาที่อาน        จํานวน(คน)             รอยละ 

   30  นาที              3 - 14                8              21.05 

   1 ชั่วโมง              3 -30              16              42.11 

   1 ชั่วโมง 30 นาที              7 - 40                3               7.89 

   2 ชั่วโมง              3 - 50                6              15.79 

   มากกวา 2 ชั่วโมง             10 - 50                5              13.16 

   รวม                                                     38                100 

  

            จากตารางที่ 21 แสดงวา  นักเรียนตาบอดระดับมัธยมศึกษาตอนตนรอยละ 42.11 ใช

เวลาประมาณ 1 ชั่วโมงในการอานหนังสืออักษรเบรลลแตละครั้ง โดยอานไดระหวาง 3 – 30 หนา  

รอยละ  21.05  ใชเวลา  30 นาที โดยอานไดระหวาง 3 – 14 หนา รอยละ 15.79 ใชเวลา 2 ชั่วโมง  โดย

อานไดระหวาง 3 – 50 หนา และอีกรอยละ 13.16 จะใชเวลาอานมากกวา 2 ชั่วโมงในการอานแตละ

ครั้ง โดยอานไดระหวาง 10 – 50 หนา 

   

          3.1.4  กลุมสาระการเรียนรูที่จําเปนตองใชหนังสืออักษรเบรลลประกอบ 
                 การเรียนมากที่สุด 

 

ตารางท่ี 22  ความคิดเห็นของนักเรียนตาบอดระดับมัธยมศึกษาตอนตนในโรงเรียนเรียนรวมเกี่ยวกับ  

                    วิชาที่จําเปนตองใชหนังสืออักษรเบรลลประกอบการเรียนมากที่สุด 

                                  กลุมสาระการเรียนรู   จํานวน (คน)      รอยละ 

 ภาษาไทย          14      36.84 

 คณิตศาสตร          14     36.84 

 ภาษาอังกฤษ            8      21.05 

 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม            2        5.26 

                                            รวม          38        100 
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            จากตารางที่  22  แสดงวานักเรียนตาบอดระดับมัธยมศึกษาตอนตนจํานวนเทากัน 

(รอยละ36.84) เห็นวา วิชาภาษาไทยและคณิตศาสตรเปนวิชาที่จําเปนตองใชหนังสืออักษรเบรลลมาก

ที่สุด อีกรอยละ 21.05 คิดวา วิชาภาษาอังกฤษจําเปนตองใชหนังสืออักษรเบรลลมากที่สุด  และสวนที่

เหลือรอยละ 5.26 คิดวา วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมจําเปนที่สุด 

 

     3.2  พฤติกรรมการใชหนังสือเสียง 

 

  3.2.1 การใชหนังสือเสียงของนักเรียนตาบอดระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

 

ตารางท่ี 23  การใชหนังสือเสียงของนักเรียนตาบอดระดับมัธยมศึกษาตอนตนในโรงเรียนเรียนรวม 

                                        พฤติกรรม    จํานวน(คน)      รอยละ 

เตรียมตัวกอนเรียน            8       21.05 

ทบทวนหลังเรียน           21       55.26 

อื่นๆ           14       36.84 

ไมตอบ            3        7.89 

 

           จากตารางที่  23 แสดงวา  นักเรียนตาบอดระดับมัธยมศึกษาตอนตนประมาณครึ่งหนึ่ง 

(รอยละ 55.26) ฟงหนังสือเสียงเพื่อทบทวนหลังเรียน  ขณะที่ รอยละ 36.84 ตอบวา อื่นๆ โดยระบุ

รายละเอียดเพิ่มเติมในการใหสัมภาษณวา 

                        -  ไมคอยไดใช 

                        -  ไมมีใหใช 

                        -  จะฟงหนังสือเสียงเฉพาะในชวงกอนสอบ 

                        -  อาจารยบันทึกเสียงใหฟงในเวลาเรียนเปนบางครั้งเมื่ออาจารยไมอยู 

                        - อาจารยใหเอกสาร นักเรียนตองใหอาสาสมัครอานใหฟง โดยเฉพาะวิชาวิทยาศาสตร

และพระพุทธศาสนา 

                        -  ใชหนังสือเสียงเมื่อจะสอบ  ครูเสริมวิชาการ (Resource Teacher) หรือ อาสาสมัคร

ที่โรงเรียนสอนคนตาบอดจะอานบันทึกเปนหนังสือเสียงให โดยเฉพาะในวิชาสังคมศึกษา เชน 

ประวัติศาสตร 

            -  ไมคอยไดฟง เพราะอานหนังสืออักษรเบรลลมากกวาฟงหนังสือเสียง 
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            3.2.2  ความถี่ในการใชหนังสือเสียงของนักเรียนตาบอดระดับมัธยมศึกษา   

                           ตอนตนในโรงเรียนเรียนรวม 

 

ตารางท่ี 24  ความถี่ในการใชหนังสือเสียงของนักเรียนตาบอดระดับมัธยมศึกษาตอนตนในโรงเรียน  

                    เรียนรวม 

                                          รายการ    จํานวน(คน)     รอยละ 

ทุกวัน             5      13.16 

เมื่อจะสอบ          22      57.89 

สัปดาหละ 1-3 ครั้ง         12      31.58 

เดือนละ 2-6 ครั้ง           2       5.26 

ไมไดใช           5      13.16 

อื่นๆ           8      21.05 

 

           จากตารางที่ 24  แสดงวา นักเรียนตาบอดระดับมัธยมศึกษาตอนตนมากกวาครึ่ง 

(รอยละ 57.89)  ฟงหนังสือเสียงเมื่อจะสอบ  รองลงมารอยละ 31.58 ฟงสัปดาหละ 1-3 ครั้ง  สวนรอย

ละ 21.05  ที่ตอบวา อ่ืนๆ ระบุในการใหสัมภาษณวา  

                        -  ใชนานๆครั้ง เพื่อฟงเรื่องพระพุทธศาสนาและ เรื่องที่อยากรูตางๆ 

                        -  ไมคอยไดใช 
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            3.2.3  ระยะเวลาโดยเฉลี่ยในการใชหนังสือเสียงแตละครั้ง 

 

ตารางท่ี 25  ระยะเวลาโดยเฉลี่ยในการใชหนังสือเสียงแตละครั้งของนักเรียนตาบอดระดับมัธยม  

                   ศึกษาตอนตนในโรงเรียนเรียนรวม 

                                          ระยะเวลา    จํานวน (คน)     รอยละ 

   30  นาที            8       21.05 

   1  ชั่วโมง           12       31.58 

   1  ชั่วโมง  30  นาที            4       10.53 

   2  ชั่วโมง            4       10.53 

   มากกวา 2  ชั่วโมง            7       18.42 

   ไมเคยฟง            3        7.89 

   รวม          38        100 

  

           ตารางที่ 25 แสดงวา จากจํานวนนักเรียนตาบอดระดับมัธยมศึกษาตอนตนทั้งหมด มี

นักเรียนตาบอดรอยละ 31.58 ใชเวลาฟงหนังสือเสียงเฉลี่ยครั้งละ 1 ชั่วโมง  รองลงมารอยละ 21.05 ใช

เวลาฟงหนังสือเสียงเฉลี่ยครั้งละ 30 นาที  สวนที่ใชเวลาฟงหนังสือเสียงครั้งละมากกวา 2 ชั่วโมงมีอยู

รอยละ 18.42  ขณะที่นักเรียนตาบอดรอยละ 7.89  ไมเคยฟงหนังสือเสียงเลย 

 

                       3.2.4  กลุมสาระการเรียนรูที่จําเปนตองใชหนังสือเสียงประกอบการเรียนมาก

ที่สุด 
 

ตารางท่ี 26  ความคิดเห็นของนักเรียนตาบอดระดับมัธยมศึกษาตอนตนในโรงเรียนเรียนรวมเกี่ยวกับ   

                    กลุมสาระการเรียนรูที่จําเปนตองใชหนังสือเสียงประกอบการเรียนมากที่สุด 

                                 กลุมสาระการเรียนรู    จํานวน (คน)     รอยละ 

 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม          15       39.47 

 ภาษาอังกฤษ          10       26.32 

 วิทยาศาสตร            7       18.42 

 คณิตศาสตร            4       10.53 

 ภาษาไทย            2        5.26 

 รวม           38        100 
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               ตารางที่ 26  แสดงวา นักเรียนตาบอดระดับมัธยมศึกษาตอนตนรอยละ 39.47 เห็นวา 

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จําเปนตองใชหนังสือเสียงประกอบการเรียน

มากที่สุด รองลงมารอยละ 26.32 เห็นวา วิชาภาษาอังกฤษจําเปนที่สุด  สวนอีกรอยละ 18.42 เห็นวา 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรจําเปนที่สุด 
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ตอนท่ี 4 สภาพปญหาและความตองการใชสื่อการศึกษาของนักเรียนตาบอดระดับมัธยมศึกษาตอนตนในโรงเรียนเรียนรวม 
 

                 4.1 ปญหาและอุปสรรคในการใชหนังสืออักษรเบรลลและหนังสือเสียงของนักเรียนตาบอด 
 

ตารางที่ 27  ปญหาและอุปสรรคในการใชหนังสืออักษรเบรลลของนักเรียนตาบอดระดับมัธยมศึกษาตอนตนในโรงเรียนเรียนรวม 

                                                                                       ระดับปญหา 

     มากที่สุด           มาก       ปานกลาง          นอย            ไมมี                              รวม 
  

              ปญหา/  

             อุปสรรค   จํานวน 

    (คน) 

   รอยละ  จํานวน 

   (คน) 

   รอยละ   จํานวน 

   (คน) 

   รอยละ   จํานวน 

    (คน) 

    รอยละ    จํานวน 

     (คน) 

   รอยละ              จํานวน           รอยละ 

                             (คน) 

  ทักษะการอานเบรลล    1   2.63      -      -    10  26.32    12  31.58     15   39.47            38           100 

  เวลาไมเพียงพอ     -      -     6  15.79     9  23.68     7  18.42      16   42.11            38            100 

  ส่ือมีจํานวนจํากัด     3   7.89   12  31.58    14  36.84     3    7.89       6   15.79            38            100 

  กฎระเบียบยุงยากใน 

  การยืมสื่อ 

    -      -     3   7.89     6  15.79     8  21.05      21   55.26            38            100 

 ขาดขอมูลแหลงยืมสื่อ     4  10.53     1   2.63    10  26.32    10  26.32      13   34.21            38            100 

 คุณภาพสื่อ     -      -     -      -    12  31.58     8  21.05      18   47.37            38            100 

 อื่นๆ     2   5.26     1   2.63     -      -       -     -      35   92.11            38            100 

 

            ตารางที่ 27 แสดงวา  นักเรียนตาบอดระดับมัธยมศึกษาตอนตนรอยละ 39.47 ไมมีปญหาเรื่องทักษะการอานเบรลล  สวนที่เหลือมีปญหานอยและ

ปานกลางคือ รอยละ 31.58 และ 26.32  ตามลําดับ  โดยมีนักเรียนตาบอด 1 คนระบุวา มีปญหาดานทักษะการอานอักษรเบรลลมากที่สุด   
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           สําหรับปญหาดานเวลาในการอานหนังสืออักษรเบรลลนั้น นักเรียนตาบอดรอยละ 42.11 ระบุวา ไมมีปญหา ในขณะที่มีนักเรยีนรอยละ 15.79ระบวุา 

มีปญหามาก  สวนที่เหลือรอยละ 23.68  และ18.42 ตามลําดับระบุวา มีปญหาปานกลางถึงนอย 

           ในประเด็นเรื่องสื่อมีจํานวนจํากัด นักเรียนเกือบรอยละ 40 เห็นวา เปนปญหาระดับมากถึงมากที่สุด  ในขณะที่รอยละ 36.84 เหน็วา เปนปญหาระดบั

ปานกลาง  สวนที่เหลือประมาณรอยละ 23 เห็นวา มีปญหาเล็กนอยถึงไมมีเลย 

           สวนเรื่องกฎระเบียบยุงยากในการยืมสื่อ นักเรียนตาบอดถึงรอยละ 55  เห็นวา ไมเปนปญหา  รองลงมารอยละ 21.05 และรอยละ 15.79 เห็นวา

ปญหาอยูในระดับนอยและปานกลางเรียงลําดับ โดยมีนักเรียน 3 คนหรือรอยละ 7.89 เห็นวา เปนปญหามาก  

           สําหรับประเด็นเรื่องการขาดขอมูลแหลงยืมสื่อ นักเรียนประมาณรอยละ 60 เห็นวา มีปญหานอยหรือไมมีปญหา  ขณะที่นักเรียนจํานวนหนึง่ (รอยละ 

12)  เห็นวา  มีปญหามากถึงมากที่สุด   

          สวนเรื่องคุณภาพของหนังสืออักษรเบรลลนั้น  นักเรียนตาบอดเกือบรอยละ 70 พบวา มีปญหานอยหรือไมมีปญหา ขณะที่อีกรอยละ 31.58 เห็นวา มี

ปญหาในระดับปานกลาง  

          อยางไรก็ตาม นักเรียนตาบอดเกือบรอยละ 10 เห็นวา มีปญหาอื่นๆ ในระดับมากถึงมากที่สุด โดยระบุวา เปนปญหาเกี่ยวกับหนังสืออักษรเบรลลที่มี

ไมครบทุกวิชา   
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ตารางที่ 28  ปญหาและอุปสรรคในการใชหนังสือเสียงของนักเรียนตาบอดระดับมัธยมศึกษาตอนตนในโรงเรียนเรียนรวม 

                                                                                                  ระดับปญหา 

         มากที่สุด              มาก         ปานกลาง           นอย            ไมมี                      รวม 
 

            ปญหา/  

           อุปสรรค   จํานวน 

   (คน) 

   รอยละ   จํานวน 

   (คน) 

    รอยละ     จํานวน 

      (คน) 

   รอยละ    จํานวน 

      (คน) 

   รอยละ   จํานวน 

    (คน) 

   รอยละ           จํานวน        รอยละ 

                          (คน) 

  เวลาไมเพียงพอ       1   2.63     3    7.89       8  21.05       7  18.42     19    50            38         100 

  ส่ือมีจํานวนจํากัด       1   2.63     7  18.42      17  44.74       6  15.79      7  18.42         38         100 

  กฎระเบียบยุงยากใน  

  การยืมสื่อ 

      1   2.63     2    5.26       7  18.42       7  18.42    21  55.26         38         100 

  ขาดขอมูลแหลงยืมสื่อ       -       -     2    5.26      11  28.95       5  13.16     20  52.63         38         100  

  คุณภาพสื่อ       1   2.63     2    5.26      13  34.24       7  18.42    15  39.47         38         100 

  อื่นๆ       -      -       -      -        -       -     -     38    100          38         100 

 

           ตารางที่ 28 แสดงวา  นักเรียนตาบอดระดับมัธยมศึกษาตอนตนสวนใหญ (รอยละ 68.42) มีปญหานอยหรือไมมีปญหาเรื่องเวลาในการฟงหนังสือ

เสียง  รองลงมารอยละ 21.05 เห็นวา มีปญหาระดับปานกลาง  และรอยละ 10.51 เห็นวา เปนปญหาในระดับมากถึงมากที่สุด 

           สําหรับเรื่องสื่อมีจํานวนจํากัด นักเรียนตาบอดประมาณรอยละ 45 ระบุวา มีปญหาระดับปานกลาง ในขณะที่มากกวารอยละ  20 เห็นวา เปนปญหา

ในระดับมากถึงมากที่สุด สวนที่เหลือราวรอยละ 35 พบวามีปญหาในระดับนอยถึงไมมีปญหาเลย   

           ในเรื่องกฎระเบียบยุงยากในการยืมสื่อ   นักเรียนตาบอดสวนใหญ (รอยละ 72)  เห็นวา  มีปญหานอยหรือไมมีปญหา   ในขณะที ่รอยละ 7.89 ระบวุา 

ยังมีปญหาในระดับมากถึงมากที่สุด 
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           ในประเด็นเรื่องการขาดขอมูลแหลงยืมสื่อ นักเรียนตาบอดประมาณรอยละ 65 เห็นวา  มีปญหานอยไมมีปญหา ขณะทีร่อยละ 28.95 เหน็วา มปีญหา

ระดับปานกลาง โดยมีเพียงสวนนอย (รอยละ 5.26) เห็นวา ยังขาดขอมูลแหลงยืมสื่อมาก 

           สวนดานคุณภาพของสื่อนั้น  นกัเรียนเกือบรอยละ 60  เห็นวา มีปญหานอยถึงไมมีปญหา  ขณะที่รอยละ 34.24 เห็นวาเปนปญหาระดับปานกลาง  

และสวนที่เหลือรอยละ 7.89 เห็นวา ยงัมีปญหาในระดับมากถึงมากที่สดุ 
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             4.2 ความคิดเห็นของนักเรียนตาบอดระดับมัธยมศึกษาตอนตนในโรงเรียน 

        เรียนรวมเกี่ยวกับวิชาที่เปนปญหามากที่สุด 
 

ตารางที่ 29   ความคิดเห็นของนักเรียนตาบอดระดับมัธยมศึกษาตอนตนในโรงเรียนเรียนรวมเกี่ยวกับกลุม  

                     สาระการเรียนรูที่เปนปญหามากที่สุด 

                                    กลุมสาระการเรียนรู    จํานวน (คน)      รอยละ 

 คณิตศาสตร           20       52.63 

 วิทยาศาสตร          13       34.21 

 การงานอาชีพและเทคโนโลยี            5       13.16 

 ภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)            2        5.26 

 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม            1        2.63 

 สุขศึกษาและพลศึกษา            1        2.63 

 ศิลปะ            1        2.63 

 ไมมี            1        2.63 

 

  ตารางที่ 29 แสดงวา  นักเรยีนตาบอดระดับมัธยมศึกษาตอนตนเห็นวา  วิชาคณิตศาสตร

เปนปญหามากที่สุดในการเรียนรวม  รองลงมาคือ วิชาวิทยาศาสตร 
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     4.3  ความตองการใชหนังสืออักษรเบรลลและหนังสือเสียงเนื้อหาสาระตามหลักสูตรของนักเรียนตาบอดระดับมัธยมศึกษา 
                   ตอนตนในโรงเรียนเรียนรวม 
 

ตารางที่ 30  ความตองการใชหนังสืออักษรเบรลลของนักเรียนตาบอดระดับมัธยมศึกษาตอนตนในโรงเรียนเรียนรวม จําแนกตามกลุมสาระการเรียนรู 

                                                                            ระดับความตองการ 

           มากที่สุด               มาก           ปานกลาง             นอย                            รวม 

 

      กลุมสาระการเรียนรู 
      จํานวน  

       (คน) 

     รอยละ     จํานวน  

      (คน) 

     รอยละ      จํานวน  

       (คน) 

     รอยละ     จํานวน      

      (คน) 

  รอยละ               จํานวน            รอยละ 

                              (คน) 

 ภาษาไทย       12   31.58     17    44.74        7   18.42       2    5.26            38           100 

 คณิตศาสตร       18   47.37     15    39.47        4   10.53       1    2.63            38           100 

 วิทยาศาสตร       13   34.21     13    34.21       12   31.58       -      -                38           100 

 สังคมศึกษา ศาสนาและ 

 วัฒนธรรม 

      11   28.95     20    52.63         6   15.79       1    2.63            38           100 

 สุขศึกษาและพลศึกษา         6   15.79       9    23.68       19     50       4   10.53           38            100 

 ศิลปะ         5   13.16       7    18.42       12   31.58      14   36.84           38            100 

 การงานอาชีพและ 

 เทคโนโลยี 

        7   18.42       9    23.68       14   36.84       8   21.05           38            100 

 ภาษาตางประเทศ  

 (ภาษาอังกฤษ) 

      22   57.89      11    28.95       4   10.53      1    2.63             38            100 
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         ตารางที่ 30 แสดงวา  นักเรียนตาบอดระดับมัธยมศึกษาตอนตนประมาณรอยละ 76   ตองการหนังสืออักษรเบรลลกลุมสาระการเรียนรู

ภาษาไทยในระดับมากถึงมากที่สุด,  ประมาณรอยละ 87  ตองการหนังสืออักษรเบรลลกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรในระดับมากถึงมากที่สุด,  

รอยละ 68 ตองการหนังสืออักษรเบรลลกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรในระดับมากถึงมากที่สุด,   มากกวารอยละ 81  ตองการหนังสืออักษรเบรลลก

ลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมในระดับมากถึงมากที่สุด,  ประมาณรอยละ 40 ตองการหนังสืออกัษรเบรลลกลุมสาระการเรยีนรูสขุ

ศึกษาและพลศึกษาในระดับมากถึงมากที่สุด  ในขณะที่อีกรอยละ 50  ตองการหนังสืออักษรเบรลลกลุมสาระการเรียนรูนี้ในระดับปานกลาง,  ประมาณ

รอยละ 31  ตองการหนังสืออักษรเบรลลกลุมสาระการเรียนรูศิลปะในระดับมากถึงมากที่สุด  ในขณะที่รอยละ 68 ตองการในระดับปานกลางถึงนอย,  

รอยละ 42  ตองการหนังสืออักษรเบรลลกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยีในระดับมากถึงมากที่สุด  สวนที่เหลือตองการในระดับปาน

กลางถึงนอย   สําหรับหนังสืออักษรเบรลลวิชาภาษาอังกฤษนั้น นักเรียนตาบอดเกือบรอยละ 87 ระบุวา  ตองการในระดับมากถึงมากที่สุด 
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ตารางที่ 31  ความตองการใชหนังสือเสียงของนักเรียนตาบอดระดับมัธยมศึกษาตอนตนในโรงเรียนเรียนรวม  จําแนกตามกลุมสาระการเรียนรู 

                                                               ระดับความตองการ 

           มากที่สุด               มาก           ปานกลาง             นอย                            รวม 

 

   กลุมสาระการเรียนรู 
       จํานวน 

        (คน) 

     รอยละ      จํานวน 

       (คน) 

     รอยละ      จํานวน 

       (คน) 

     รอยละ    จํานวน     

     (คน) 

  รอยละ               จํานวน            รอยละ 

                              (คน) 

 ภาษาไทย        1     2.63       11    28.95       19     50       7   18.42           38            100 

 คณิตศาสตร        7    18.42        8    21.05       13    34.21      10   26.32           38            100 

 วิทยาศาสตร        9    23.68       12    31.58       15    39.47       2    5.26            38            100 

 สังคมศึกษา ศาสนา  

 และวัฒนธรรม 

       8    21.05       14    36.84       13    34.21       3    7.89            38            100 

 สุขศึกษาและพลศึกษา        1     2.63        8    21.05       18    47.37      11   28.95           38            100 

 ศิลปะ        4    10.53        4    10.53       11    28.95      19      50             38            100 

 การงานอาชีพและ 

 เทคโนโลยี 

       4    10.53        7    18.42       16    42.11      11   28.95           38            100 

ภาษาตางประเทศ 

 (ภาษาอังกฤษ) 

      13    34.21       12    31.58         9    23.68       4  10.53            38           100 

 

            ตารางที่ 31 แสดงวา นักเรียนตาบอดระดับมัธยมศึกษาตอนตนประมาณรอยละ 31 ตองการหนังสือเสียงกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย

ในระดับมากถึงมากที่สุด สวนที่เหลือตองการในระดับปานกลางถึงนอย, เกือบรอยละ 40 ตองการหนังสือเสียงกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรในระดับ
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มากถึงมากที่สุด สวนที่เหลือ รอยละ 60 ตองการในระดับปานกลางถึงนอย,  ประมาณรอยละ 55 ตองการหนังสือเสียงกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร

ระดับมากถึงมากที่สุด สวนที่เหลือ (ประมาณรอยละ 45) ตองการในระดับปานกลางถึงนอย,  มากกวารอยละ 57 ตองการหนังสือเสียงกลุมสาระการ

เรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมในระดับมากถึงมากที่สุด,  ประมาณรอยละ 23 ตองการหนังสือเสียงกลุมสาระการเรียนรูสขุศกึษาและพลศกึษา

ในระดับมากถึงมากที่สุด โดยสวนที่เหลือตองการในระดับปานกลางถึงนอย,   รอยละ 21 ตองการหนังสือเสียงกลุมสาระการเรียนรูศิลปะในระดบัมากถงึ

มากที่สุด  ในขณะที่ประมาณรอยละ 79 ตองการในระดับปานกลางถึงนอย,  รอยละ 28.9 ตองการหนังสือเสียงกลมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและ

เทคโนโลยีในระดับมากถึงมากที่สุด  และมากกวารอยละ 65 ตองการหนังสือเสียงวิชาภาษาอังกฤษในระดับมากที่สุด สวนที่เหลือตองการในระดับ

ปานกลางถึงนอย 
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      4.4 ความตองการหนังสืออักษรเบรลลและหนังสือเสียงเนื้อหาทั่วไปของนักเรียน 
                   ตาบอดระดับมัธยมศึกษาตอนตนในโรงเรียนเรียนรวม 
 

ตารางที่ 32   ความตองการหนังสืออักษรเบรลลเนื้อหาทั่วไปของนักเรียนตาบอดระดับมัธยมศึกษา 

                     ตอนตนในโรงเรียนเรียนรวม 

                                           รายการ    จํานวน (คน)      รอยละ 

 นวนิยาย           30      78.95 

 สารคดี           22      57.89 

 เรื่องสั้น           21      55.26 

 แนะแนวอาชีพ           18      47.37 

 อ่ืนๆ           17       44.74 

 

        ตารางที่  32  แสดงวา หนังสืออักษรเบรลลเนื้อหาทั่วไปที่นักเรียนตาบอดระดับ

มัธยมศึกษาตอนตนในโรงเรียนเรียนรวมตองการมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ หนังสืออักษรเบรลล

ประเภทนวนิยาย (78.95) สารคดี (รอยละ 57.89) และเรื่องส้ัน (55.26) 

 

ตารางที่ 33   ความตองการหนังสือเสียงเนื้อหาทั่วไปของนักเรียนตาบอดดระดับมัธยมศึกษาตอนตน  

                     ในโรงเรียนเรียนรวม 

                                          รายการ    จํานวน(คน)      รอยละ 

1.  นวนิยาย          26      68.42 

2.  สารคดี          20      52.63 

3.  เร่ืองสั้น          19        50 

4.  แนะแนวอาชีพ           10      26.38 

5.  อื่นๆ           12      31.58 

 

          ตารางที่ 33  แสดงวา  หนังสือเสียงเนื้อหาทั่วไปที่นักเรียนตาบอดระดับมัธยมศึกษา

ตอนตนในโรงเรียนเรียนรวมตองการ 3 อันดับแรก คือ หนังสือเสียงประเภทนวนิยาย (68.42)  สารคดี 

(รอยละ 52.63)   เรื่องสั้น (รอยละ 50) 
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  ทั้งนี้ จากการสัมภาษณเพิ่มเติม นักเรียนตาบอดระดับมัธยมศึกษาตอนตนไดระบุ

ความตองการหนังสืออักษรเบรลลและหนังสือเสียงเรียงตามลําดับดังนี้คือ 

  อันดับ 1 ประเภทนวนิยาย โดยเฉพาะเร่ืองเด็กๆ  เร่ืองตลก  เร่ืองผีและการตูน   

  อันดับ  2 ประเภทสารคดี  เกี่ยวกับชีวิตความเปนอยูและการดํารงชีวิตของสัตว  

สิ่งแวดลอม  ธรรมชาติ  ความรูทั่วไป  สถานที่ทองเที่ยว  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  และประวัติศาสตร 

อันดับ  3 ประเภทเรื่องสั้น 

อันดับ  4 ประเภทแนะแนวอาชีพ 

  อันดับ  5 ประเภทอ่ืนๆ  ที่เปนหนังสืออักษรเบรลล เชน บทความจากวารสาร นติยสาร

ตางๆ  เกร็ดความรูประเภทตางๆ พระราชนิพนธ คอมพิวเตอร นิทาน ภูมิศาสตรและการสํารวจโลก  

และหนังสือภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) เปนตน  

  สวนที่เปนหนังสือเสียง เชน วรรณกรรมแปล วรรณคดี ปรัชญา ประเทศตางๆ การฝก

พูดภาษาอังกฤษ  ประวัติบุคคลสําคัญ  ประวัติสถานที่สําคัญในโลก  เกร็ดความรูทั่วไป  กีฬาและ

คอมพิวเตอร เปนตน 

 

  

 

  



ตอนท่ี 5 ความคิดเห็นของครูเสริมวิชาการในโรงเรียนเรียนรวมเกี่ยวกับสภาพและ  

            ความตองการใชสื่อการศึกษาของนักเรียนตาบอดระดับมัธยมศึกษา  

           ตอนตนในโรงเรียนเรียนรวม 
 

                5.1  ขอมูลทั่วไปของครูเสริมวิชาการ 
 
ตารางท่ี 34  ขอมูลทั่วไปของครูเสริมวิชาการ จําแนกตามโรงเรียน เพศ อายุ และวุฒิการศึกษา 

                                                  รายการ     จํานวน (คน) 

1. โรงเรียน              

    - เทพลีลา            2 

    -  สันติราษฎรวิทยาลัย            1 

    -  ศรีอยุธยา            1 

    -  มัธยมวัดมกุฎกษัตริย            1 

    -  สามเสนวิทยาลัย            1 

                                                   รวม            6 

2. เพศ  

    - ชาย             - 

    - หญิง            6 

                                                   รวม            6 

3. อายุ  

    - 35 – 44  ป            2 

    - 45 – 55  ป            4 

                                                   รวม             6 

4. วุฒิการศึกษา  

    - ปริญญาตรี            5 

    - ปริญญาโท            1 

                                                   รวม            6 

5. ประสบการณการทํางาน  

   - 6 –10  ป            1 

   - 11 ขึ้นไป            5 

                                                   รวม            6 
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           ตารางที่  34   แสดงวา  โรงเรียนเรียนรวมสวนใหญจะมีครูเสริมวิชาการแหงละ 1 คน  

ยกเวนโรงเรียนสันติราษฎรวิทยาลัยจะมีครูเสริมวิชาการ 2 คน  ครูเสริมวิชาการทั้ง 6 คนเปนเพศหญิง

ทั้งหมด  โดยมีอายุระหวาง 35–55 ป  และสวนใหญมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี  รวมทั้งมี

ประสบการณการทํางานในโรงเรียนที่จัดการเรียนรวมมากกวา 11 ปขึ้นไป 

 

             5.2  ลักษณะงานของครูเสริมวิชาการในโรงเรียนเรียนรวม 
 

ตารางท่ี 35  ลักษณะงานของครูเสริมวิชาการในโรงเรียนเรียนรวม 

                                 ลักษณะงาน      จํานวนครูที่ทํา 

1. ประสานงานการเรียนการสอนระหวางผูบริหาร ฝายวิชาการ  

      ครูผูสอน  ผูปกครอง และนักเรียนตาบอด 

2. จัดทําสื่อการเรียนการสอนเปนเบรลล เชน แปลงเอกสารที่ครูแจกให

ในแตละวิชา  และขอสอบวิชาตางๆ เปนเบรลล 

3. ผลิตและจัดหาสื่ออุปกรณประกอบการเรียนการสอนเสริม เชน ทํา

สื่อภาพนูนวิชาคณิตศาสตร  วิทยาศาสตร  สังคมศึกษา และ

ภาษาไทย 

4. บันทึกเสียงหนังสือเสียงแบบเรียนวิชาตางๆ 

5. สอนเสริมวิชาตางๆ ที่นักเรียนตาบอดยังไมเขาใจ  

6. ชวยทําการบานวิชาตางๆ เชน คณิตศาสตร 

7. เปนที่ปรึกษาทั้งดานวิชาการและการดําเนินชีวิตประจําวันใหกับ

นักเรียนตาบอด 

           6 

 

              5 

 

              6 

              

  

              4 

              6 

              2 

              6 

 

             5.3  การบริหารจัดการดานการใชประโยชนจากหนังสืออักษรเบรลลและ
หนังสือเสียงใหสนองตอบความตองการของนักเรียนตาบอด 
 

ตารางท่ี 36 การบริหารจัดการของครูเสริมวิชาการดานการใชประโยชนจากหนังสืออักษรเบรลลและ 

                   หนังสือเสียงใหสนองตอบความตองการของนักเรียนตาบอด 

                                             กิจกรรม จํานวนครูที่ดําเนินการ 

1. สํารวจหนังสือทุกปลายปวา มีหนังสือชั้น/ระดับใดปรับเปลี่ยน  แลว   

       แจงฝายผลิตสื่อการเรียนที่โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ เพื่อที่จะ 

       จัดทําใหทันนักเรียนใชในปการศึกษาใหม  

                4 
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                                             กิจกรรม จํานวนครูที่ดําเนินการ 

 2.   เปดเว็บไซตตรวจดูรายชื่อหนังสือที่ศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษาจัด 

       พิมพเปนอักษรเบรลลและอัพโหลดเพื่อใหบริการบนเว็บและดาวน  

       โหลด และจัดพิมพเปนหนังสืออักษรเบรลลใหเด็กใชประโยชนตอไป 

3    ยืมหนังสืออักษรเบรลลจากหองเรียนรวมที่โรงเรียนสอนคนตาบอด   

      กรุงเทพ 

4. กรณีที่ไมมีหนังสืออักษรเบรลลที่ผลิตไวแลว ครูเสริมวิชาการจะพมิพ

หนังสือแบบเรียนเองหรือหาอาสาสมัครมาชวยพิมพหนังสือปกติ   

ครูเสริมวิชาการจะนํามาแปลงเปนอักษรเบรลลตอไป 

5. พิมพหนังสือ ใบงาน ใบความรูตางๆ เปนอักษรเบรลล 

6. บันทึกเสียงเปนเทปหนังสือเสียง (กรณีเรงดวน) เชน หนังสืออาน

นอกเวลา 

7. สนับสนุนใหนักเรียนตาบอดใชหนังสืออักษรเบรลลและหนังสือเสียง   

      ประกอบการเรียนการสอน 

               1 

               

 

               4 

 

               5 

 

 

               5 

               4 

  

               6 

 

   5.4  ทัศนคติและความตองการใชสื่อการศึกษาของนักเรียนตาบอด 
 

ตารางท่ี 37  ทัศนคติของครูเสริมวิชาการตอการใชสื่อการศึกษาของนักเรียนตาบอดระดับมัธยมศึกษา 

                    ตอนตนในโรงเรียนเรียนรวม 

                                           ทัศนคติของครูเสริมวิชาการตอการใชสื่อ 

     หนังสืออักษรเบรลล             หนังสือเสียง          สื่อทั้งสองรูปแบบ 

-นักเรียนตาบอดจะเรียนโดย

ไมมีตําราที่ เปนอักษรเบรลล

ไมได 

-หนังสืออักษรเบรลลเหมาะสม

ที่จะใชกับวิชาภาษาไทย 

ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร  

และวิทยาศาสตรมากที่สุด 

-หนังสืออักษรเบรลลจะชวยให

นัก เ รีย นตาบ อดรูตั วสะก ด  

และใชอานทบทวนไปมาไดดี 

-หนังสือเสียงเหมาะสําหรับ

วิชาที่มี เนื้อหาสาระเปนคํา

บรรยาย  เชน วิชาสังคมศึกษา  

เปนตน 

- หนังสือเสียงจะเปนประโยชน

อยางมากในการเรียนภาษา

โดยเฉพาะภาษาตางประเทศ  

เพราะนักเรียนจะไดเรียนรูการ

ออกเสียงและสําเนียงที่ถูกตอง 

- หนังสือเสียงเหมาะสําหรับ 

-ห นั งสื ออัก ษ ร เ บ รล ล แล ะ

หนังสือเสียงลวนมีประโยชน  

ควรใชควบคูกัน 

-หนังสือเสียงสะดวกในการ

พกพามากกวาการพกหนังสือ

อักษรเบรลลเลมใหญหลายๆ 

เลม  
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                                           ทัศนคติของครูเสริมวิชาการตอการใชสื่อ 

       หนังสืออักษรเบรลล             หนังสือเสียง          สื่อทั้งสองรูปแบบ 

- หนังสืออักษรเบรลลควรใช 

บันทึกสิ่งที่ เปนสาระสําคัญ  

แตจะไมคอยทันการเรียนที่เปน

ปจจุบัน  จึงเหมาะสําหรับการ

ทบทวนเนื้อหาวิชา 

การเรียนที่มีเนื้อหามากๆ  และ 

จําเปนสําหรับการเรียนที่เปน

ปจจุบัน ทั้งยังชวยเปดโลกทศัน

ใหแกนักเรียนตาบอดอีกดวย 

 

 

ตารางท่ี 38  ความคิดเห็นของครูเสริมวิชาการเกี่ยวกับความตองการใชสื่ออักษรเบรลลและ 

                  หนังสือเสียงของนักเรียนตาบอดระดับมัธยมศึกษาตอนตนในโรงเรียนเรียนรวม 

                                          ความคิดเห็นเกี่ยวกับความตองการใชสื่อ 

       หนังสืออักษรเบรลล              หนังสือเสียง          สื่อทั้งสองรูปแบบ 

-นั ก เ รี ย น ต า บ อ ดต อ งก า ร

หนังสืออักษรเบรลล เพื่อใช

ประกอบการเรียนในหองเรียน 

-การผลิตภาพนูนโดยเฉพาะ

ภาพแผนที่ในวิชาสังคมศึกษา  

ควรจะแบงแยกระดับ  ชั้นเรียน  

และมีคําบรรยายใตภาพให

ชัดเจน 

-หนังสือเสียงเหมาะสมสําหรับ

การฟงระยะยาวหรือการฟง

กอนสอบ 

- ควรผลิตหนังสืออักษรเบรลล

แ ล ะ ห นั ง สื อ เ สี ย ง เ พิ่ ม ขึ้ น  

เนื่องจากนักเรียนตาบอดมี

ความ 

จําเปนตองใช เปนสื่อในการ

เรียนรู 

-นั ก เ รี ย น ต า บ อ ด มี ค ว า ม

จําเปนตองใชสื่อหนังสืออักษร

เบรลลและหนังสือเสียง  เพื่อ

ใ ช เ รี ย น ใ ห ทั น เ พื่ อ น ใ น

หองเรียน 

-นั ก เ รี ย น ต า บ อ ดต อ งก า ร

ห นั ง สื อ อั ก ษ ร เ บ ร ล ล แ ล ะ

หนังสือเสียงเพิ่มขึ้นทั้งปริมาณ

และคุณภาพ 

 



บทที่ 5 
สรุปผล  อภปิรายผลและขอเสนอแนะ 

 

สรุปผลการศึกษา 
 

 การศึกษาสภาพและความตองการใชสื่อการศึกษาของนักเรียนตาบอดระดับมัธยมศึกษา

ตอนตนในโรงเรียนเรียนรวมคร้ังนี้  มุงศึกษาทัศนคติตอการใชสื่อ  พฤติกรรมการใชสื่อ  สภาพปญหา

ในการใชและความตองการใชสื่อการศึกษาประกอบการเรียนของนักเรียนตาบอด โดยเนนสือ่ 2 รปูแบบ

สําหรับคนตาบอด คือ หนังสืออักษรเบรลลและหนังสือเสียง  ทั้งนี้ เพื่อเปนแนวทางและแนวคิดแก

ผูบริหาร  ครูและผูปกครอง  รวมทั้งผูมีสวนเกี่ยวของกับการศึกษาของนักเรียนตาบอด  โดยเฉพาะ

อยางยิ่งหนวยงานที่จัดผลิตและเผยแพรสื่อการศึกษาเพื่อคนพิการ ในการศึกษาครั้งนี้ไดอาศัยวิธีการวิจัย

เชิงสํารวจโดยการใชแบบสอบถามควบคูกับการใชวิธีการสัมภาษณความคิดเห็นจากครูเสริมวิชาการ

และนักเรียนตาบอด  มีผลการศึกษาสรุปไดดังนี้คือ 

 

1. วัตถุประสงคการศึกษา 

 

   การศึกษาเรื่องสภาพการใชและความตองการใชสื่อการศึกษาของนักเรียนตาบอดระดับ

มัธยมศึกษาตอนตนในโรงเรียนเรียนรวม  มีวัตถุประสงคเพื่อ 

                   1.1  ศึกษาทัศนคติของนักเรียนตาบอดตอส่ือการศึกษา 

                   1.2  ศึกษาพฤติกรรมการใชสื่อการศึกษาของนักเรียนตาบอด 

                   1.3  ศึกษาสภาพปญหาการใชและความตองการใชสื่อการศึกษาของนักเรียนตาบอด 

 

2. กลุมตัวอยางประชากร 

    

                   กลุมตัวอยางประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ประกอบดวย 

        2.1 นักเรียนตาบอดระดับมัธยมศึกษาตอนตนจํานวน 38 คน ที่กําลังศึกษาในโรงเรียน

เรียนรวมของรัฐบาลในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ซึ่งปจจุบันมีอยู 5 แหง คือ โรงเรียนเทพลีลา  

โรงเรียนสันติราษฎรวิทยาลัย โรงเรียนศรีอยุธยา โรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริยและโรงเรียนสามเสน

วิทยาลัย 

                  2.2  ครูเสริมวิชาการ จํานวน 6 คน ที่ประจําอยูในโรงเรียนเรียนรวมของรัฐบาลทั้ง 5 แหง

ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล   
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3. เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 

 

     ในการเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับการศึกษาครั้งนี้  ใชเครื่องมือที่สรางขึ้นเปนแบบสอบถาม

แบบเลือกตอบ  และขอคําถามปลายเปด  เพื่อสอบถามความคิดเห็นของกลุมตัวอยางประชากร  โดย

จําแนกเปน 2 ชุดคือ    

                    - ชุดที่ 1 แบบสอบถามสภาพการใชและความตองการใชสื่อการศึกษาของนักเรียน

ตาบอดระดับมัธยมศึกษาตอนตนในโรงเรียนเรียนรวม  มี 4 ตอนคือ 

                       ตอนที่ 1   สถานภาพของผูตอบ 

                       ตอนที่ 2  ทัศนคติตอการใชสื่อการศึกษาของนักเรียนตาบอดระดับมัธยมศึกษาตอนตน

ในโรงเรียนเรียนรวม 

                       ตอนที่ 3 พฤติกรรมการใชสื่อการศึกษาของนักเรียนตาบอดระดับมัธยมศึกษาตอนตน

ในโรงเรียนเรียนรวม 

                       ตอนที่ 4  สภาพการใชและความตองการใชสื่อการศึกษาของนักเรียนตาบอดระดับ

มัธยมศึกษาตอนตนในโรงเรียนเรียนรวม 

                    - ชุดที่  2  แบบสัมภาษณสภาพการใชสื่อและความตองการใชสื่อการศึกษาของนักเรียน

ตาบอดระดับมัธยมศึกษาตอนตนในโรงเรียนเรียนรวม สําหรับกลุมครูเสริมวิชาการในโรงเรียนเรียนรวม 

 

4. การเก็บรวบรวมขอมูล  

 

      การเก็บรวบรวมขอมูลดําเนินการโดยการใชแบบสอบถามควบคูกับการสัมภาษณนักเรียน

ตาบอดแตละคน  จํานวนทั้งหมด 38 คน ครูเสริมวิชาการจํานวน 6 คน 

 
5. การวิเคราะหขอมูล 

 

      ดําเนินการวิเคราะหขอมูลโดยการแจกแจงความถี่ และใชคารอยละ สวนคําถามปลายเปด

ใชการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) โดยสรุปประเด็นเปนหัวขอแลวนําเสนอผลการศึกษา

ออกมาในรูปแบบตารางและการบรรยาย 
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  6. สรุปผลการวิเคราะหขอมูล 

 

        ผลของการวิเคราะหขอมูลสามารถสรุปไดดังนี้ 

 

ตอนท่ี 1  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม (นักเรียนตาบอด) 

    
1.1 ขอมูลทั่วไป 

 

              จากจํานวนนักเรียนตาบอดระดับมัธยมศึกษาตอนตนในโรงเรียนเรียนรวมของรฐับาล 

จํานวน 38 คน มีผูที่เรียนอยูที่โรงเรียนศรีอยุธยามากที่สุดจํานวน 11 คนหรือรอยละ 28.95  และ

ประมาณรอยละ 42 ศึกษาอยูชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เปนเพศหญิงมากกวาครึ่งหนึ่งคือ รอยละ 57.90  

และสวนใหญคือ รอยละ  63.16  มีอายุระหวาง 16 –19 ป นักเรียนตาบอดทั้งหมดเรียนอยูในโรงเรียน

เรียนรวมของรัฐบาล  5  แหง คือ โรงเรียนเทพลีลา  โรงเรียนสันติราษฎรวิทยาลัย  โรงเรียนศรีอยุธยา  

โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย และโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย   ในลักษณะของชั้นเรียนปกติเตม็วนั  โดย

มีครูเสริมวิชาการประจําแตละโรงเรียน 

 

1.2 ความสามารถในการอานอักษรเบรลล 

 

               นักเรียนตาบอดระดับมัธยมศึกษาตอนตนจํานวนเทากันคือ รอยละ 44.74 คิดวา 

ตนเองมีทักษะในการอานเบรลลภาษาไทยในระดับดีและในระดับพอใช  สวนทักษะในการอานอักษร

เบรลลภาษาอังกฤษ  นักเรียนตาบอดรอยละ 36.84 คิดวาตนเองมีทักษะในระดับดี และรอยละ 55.26 

คิดวาตนเองมีทักษะในระดับพอใช  ทั้งนี้ กลุมนักเรียนตาบอดระดับมัธยมศึกษาตอนตนรอยละ 47.37 

มีประสบการณการใชอักษรเบรลล  7–9 ป   และอีกรอยละ 47.37 มีประสบการณ 10 ปขึ้นไป 

 

1.3 ประสบการณการใชหนังสืออักษรเบรลลเนื้อหาแบบเรียนตามหลักสูตรของ 

นักเรียนตาบอดระดับมัธยมศึกษาตอนตนในโรงเรียนเรียนรวม 

 

             นักเรียนตาบอดระดับมัธยมศึกษาตอนตนทั้งหมดเคยใชหนังสืออักษรเบรลลใน 6 

กลุมสาระการเรียนรู คือ ภาษาไทย  คณิตศาสตร  วิทยาศาสตร  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

สุขศึกษาและพลศึกษา  และภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
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1.4 ประสบการณการใชหนังสืออักษรเบรลลเนื้อหาทัว่ไปของนกัเรยีนตาบอดระดบั
มัธยมศึกษาตอนตน 

 

            นักเรียนตาบอดระดับมัธยมศึกษาตอนตนรอยละ 34.21 เคยอานหนังสืออักษรเบรลล

เนื้อหานิทาน  รองลงมารอยละ 26.32  เคยอานนิยาย และรอยละ 23.68 เคยอานวรรณกรรมเยาวชน 

 

1.5 ประสบการณการใชหนังสือเสียง 

                           นักเรียนตาบอดระดับมัธยมศึกษาตอนตนสวนใหญ (รอยละ 60.53)  มีประสบการณ

การใชหนังสือเสียง 1-3 ป  ขณะที่ รอยละ 13.16  ไมเคยใชหนังสือเสียงเลย 

 

1.6 ประสบการณการใชหนังสือเสียงเนื้อหาแบบเรียนตามหลักสูตรของนักเรียน
ตาบอดระดับมัธยมศึกษาตอนตนในโรงเรียนเรียนรวม 

  

                          นักเรียนตาบอดระดับมัธยมศึกษาตอนตนมากกวาครึ่งหนึ่งคือ รอยละ 57.90 เคยใช

หนังสือเสียงกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  และรอยละ 13.16 ไมเคยใช

หนังสือเสียงเนื้อหาแบบเรียนตามหลักสูตรเลย 

  

1.7 ประสบการณการใชหนังสือเสียงเนื้อหาทั่วไปของนักเรียนตาบอดระดับ

มัธยมศึกษาตอนตน 

  

                          นักเรียนตาบอดสวนใหญมากกวาครึ่งหนึ่งคือ รอยละ 52.63 ไมเคยใชหนังสือเสียง

เนื้อหาทั่วไปเลย  และรอยละ 10.53 เคยใชหนังสือเสียงเนื้อหาที่เปนหนังสือนอกเวลา  

 

1.8 แหลงที่นักเรียนตาบอดขอบริการยืมหนังสืออักษรเบรลลและหนังสือเสียง 

 

  นักเรียนตาบอดสวนใหญ (รอยละ 73.69) เคยยืมสื่อจากโรงเรียนสอนคนตาบอด

กรุงเทพ  รองลงมารอยละ 18.42  เคยยืมสื่อจากศูนยเทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด (หองสมุด

คอลฟลดแหงประเทศไทย) 
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ตอนท่ี 2  ทัศนคติตอการใชสื่อการศึกษาของนักเรียนตาบอดระดับมัธยมศึกษา 

              ตอนตนในโรงเรียนเรียนรวม 
 

2.1 ความจําเปนในการใชหนังสืออักษรเบรลลและหนังสือเสียง 
 

 นักเรียนตาบอดระดับมัธยมศึกษาตอนตนในโรงเรียนเรียนรวมสวนใหญ (รอยละ 92.11) 

มีความเห็นวา ส่ือมีความจําเปนมากขึ้นกวาเมื่อเรียนในระดับประถมศึกษาโรงเรียนสอนคนตาบอดซึ่งเปน

โรงเรียนเฉพาะความพิการ 

  
2.2 ความเพียงพอของสื่อที่มีบริการในปจจุบัน 

 

          นักเรียนตาบอดระดับมัธยมศึกษาตอนตนสวนใหญ (รอยละ 81.58) เห็นวา หนังสืออักษร

เบรลลและหนังสือเสียงยังมีจํานวนไมเพียงพอ  ในขณะที่สวนที่เหลือระบุวา มีเพียงพอแลว 

 
2.3 ความพึงพอใจในการใชสื่อ 

 

 เมื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจระหวางการใชหนังสืออักษรเบรลลและหนังสือเสียง  

นักเรียนตาบอดระดับมัธยมศึกษาตอนตนสวนใหญมากกวาครึ่งหนึ่ง (รอยละ  57.89) ระบุวา ชอบใช

หนังสืออักษรเบรลลมากกวาหนังสือเสียง  และเมื่อสอบถามเฉพาะสื่อแลว พบวา นักเรียนตาบอดจํานวน

ถึงรอยละ 92.10  ชอบใชหนังสืออักษรเบรลล  สําหรับหนังสือเสียงนั้น นักเรียนตาบอดประมาณรอยละ 65 

ระบุวา ชอบใช  ในขณะที่รอยละ 21 ระบุวา ไมชอบใช 

  
2.4 ประโยชนของสื่อตอการเรียนการสอนในโรงเรียนเรียนรวม 

 

   นักเรียนตาบอดสวนใหญ  (รอยละ 86.84) เห็นวา  การใชหนังสืออักษรเบรลล

ประกอบการเรียนการสอนมีประโยชนในระดับมากถึงมากที่สุด  ขณะที่รอยละ 42.10 เห็นวา  การใช

หนังสือเสียงประกอบการเรียนการสอนมีประโยชนในระดับมากถึงมากที่สุด  

  
2.5 ประโยชนของสื่อตอการพัฒนาการเรียนใหเทาเทียมกับนักเรียนท่ัวไป 

 

  นักเรียนตาบอดสวนใหญ (รอยละ 92.11) มีความเห็นวา หนังสืออักษรเบรลลและ

หนังสือเสียงชวยใหนักเรียนตาบอดสามารถเรียนรูไดเทาเทียมกับนักเรียนทั่วไปในชั้นเรียน 
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ตอนที่ 3   พฤติกรรมการใชสื่อการศึกษาของนักเรียนตาบอดระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

              ในโรงเรียนเรียนรวม 
 

2.1 พฤติกรรมการใชหนังสืออักษรเบรลล 
 

 1) การใชหนังสืออักษรเบรลลประกอบการเรียน 

                   นักเรียนตาบอดระดับมัธยมศึกษาตอนตนสวนใหญเกือบรอยละ 90 จะอานหนังสือ 

อักษรเบรลลขณะเรียน  รอยละ 65.79 จะอานเพื่อทบทวนเนื้อหาหลังเรียน  และเกือบรอยละ 60 จะอาน

เตรียมตัวกอนเรียน  นอกจากนี้ จะอานในเวลาวาง กอนนอน เมื่อจะสอบ  หรือเมื่อไมเขาใจในเนื้อหาที่ครู

สอน 

               2) ความถี่ของการใชหนังสืออักษรเบรลลประกอบการเรียน 

                    นักเรียนตาบอดระดับมัธยมศึกษาตอนตนเกือบรอยละ 50 จะอานหนังสืออักษรเบรลล

ทุกวัน  และเกือบรอยละ 90 จะอานเมื่อจะสอบ   ประมาณรอยละ 32  จะอานสัปดาหละ 1 – 5 ครั้ง และ

เกือบรอยละ 30 จะอานในเวลาวาง 

               3) ระยะเวลาและจํานวนหนาโดยเฉลี่ยในการใชหนังสืออักษรเบรลล 

                   นักเรียนตาบอดระดับมัธยมศึกษาตอนตนประมาณรอยละ 42  จะใชเวลาประมาณ  

1 ชั่วโมงในการอานหนังสืออักษรเบรลลแตละครั้ง  โดยมีผูอานไดเปนปริมาณหนาโดยเฉลี่ย 3 - 30 หนา   

รองลงมารอยละ 21.05 จะใชเวลา 30 นาทีในการอานแตละครั้ง  โดยไดปริมาณหนาโดยเฉลี่ย 3 -14 หนา 

               4) กลุมสาระการเรียนรูที่จําเปนตองใชหนังสืออักษรเบรลลประกอบการเรียนมากที่สุด 

                  นักเรียนตาบอดระดับมัธยมศึกษาตอนตน มีความเห็นวา กลุมสาระการเรียนรูที่

จําเปนตองใชหนังสืออักษรเบรลลมากที่สุด 3 อันดับแรกคือ  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย (รอยละ 

36.84 )   กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร (รอยละ 36.84) และกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

(ภาษาอังกฤษ) (รอยละ 21.05) 

 
               3.2  พฤติกรรมการใชหนังสือเสียง 
 

            1) การใชหนังสือเสียงประกอบการเรียน  

              นักเรียนตาบอดระดับมัธยมศึกษาตอนตนรอยละ 55.26 จะใชหนังสือเสียงเพื่อ

ทบทวนหลังเรียน  รอยละ 36.84 ไมคอยไดใช 
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               2) ความถี่ในการใชหนังสือเสียง  

                  นักเรียนตาบอดระดับมัธยมศึกษาตอนตนเกือบรอยละ 60 จะใชหนังสือเสียง

เมื่อจะสอบ 

                          3) ระยะเวลาโดยเฉลี่ยในการใชหนังสือเสียง 

                 นักเรียนตาบอดระดับมัธยมศึกษาตอนตนรอยละ 31.58 ใชเวลาฟงหนังสือเสียง 

1 ชั่วโมงในแตละครั้ง  รองลงมารอยละ 21.05  ใชเวลาฟงครั้งละ 30 นาที และรอยละ 18.42 ใชเวลา

มากกวา  2 ชั่วโมงในการฟงแตละครั้ง  

   4) กลุมสาระการเรียนรูที่จําเปนตองใชหนังสือเสียงประกอบการเรียนมากที่สุด 

            นักเร ียนตาบอดระดับมัธยมศึกษาตอนตนเห็นวา กลุมสาระการเรียนรูที่

จําเปนตองใชหนังสือเสียงประกอบการเรียนมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ กลุมสาระการเรียนรูสังคม

ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  (39.47)  กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) (รอยละ 

26.32)  และกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร (รอยละ 18.42)  

 

ตอนท่ี 4  สภาพการใชและความตองการใชสื่อการศึกษาของนักเรียนตาบอดระดับ  

             มัธยมศึกษาตอนตนในโรงเรียนเรียนรวม 

 
2.1 ปญหาและอุปสรรคในการใชหนังสืออักษรเบรลลและหนังสือเสียง 

 

           โดยภาพรวมแลว สิ่งที่เปนปญหาและอุปสรรคตอการใชสื่อทั้งสองมาก คือ สื่อที่มี

จํานวนจํากัด  โดยที่นักเรียนตาบอดระดับมัธยมศึกษาตอนตนรอยละ 39.47 เห็นวา จํานวนจํากัดของ

หนังสืออักษรเบรลลเปนปญหาในระดับมากถึงมากที่สุด และรอยละ 36.84 เห็นวา เปนปญหาระดับ

ปานกลาง      

                          ในสวนของหนังสือเสียงนั้น รอยละ 21 ของนักเรียนตาบอด เห็นวา จํานวนจํากัดของ

หนังสือเสียงเปนปญหาระดับมากถึงมากที่สุด และประมาณรอยละ 45 เห็นวา เปนปญหาระดับปานกลาง  

                     ปญหาและอุปสรรคดานอื่นๆ คือ ดานเวลาไมเพียงพอ มีเพียงประมาณรอยละ 10.51 

มีปญหาระดับมากถึงมากที่สุด ดานกฎระเบียบยุงยากในการยืมสื่อ  รอยละ 7.89 เห็นวา ยังเปนปญหา

ในระดับมากถึงมากที่สุด  ดานขาดขอมูลแหลงยืมสื่อ มีเพียงรอยละ 5.26 เห็นวา เปนปญหาในระดับ

มาก  และดานคุณภาพสื่อ รอยละ7.89 เห็นวา เปนปญหาในระดับมากถึงมากที่สุด 
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2.2 กลุมสาระการเรียนรูที่เปนปญหามากที่สุดในการเรียนรวม 
 

          นักเรียนตาบอดระดับมัธยมศึกษาตอนตนมากกวาครึ่งหนึ่ง คือ รอยละ 52.63 เห็นวา 

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรเปนปญหามากที่สุดในการเรียนรวม  ในขณะที่รอยละ 34.21 ระบุวา 

เปนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 

 
 

2.3 ความตองการใชหนังสืออักษรเบรลลเนื้อหาสาระตามหลักสูตร 

 

  นักเรียนตาบอดระดับมัธยมศึกษาตอนตนตองการหนังสืออักษรเบรลลในระดับ

มากถึงมากที่สุดเรียงตามกลุมสาระการเรียนรู ดังนี้  ภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ), คณิตศาสตร, 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม, ภาษาไทย, วิทยาศาสตร, การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สุขศึกษา

และพลศึกษา  และศิลปะ 

 

2.4 ความตองการใชหนังสือเสียงเนื้อหาสาระตามหลักสูตร 
 

           นักเรียนตาบอดระดับมัธยมศึกษาตอนตนตองการหนังสือเสียงในระดับมากถึงมาก

ที่สุดเรียงตามกลุมสาระการเรียนรู ดังนี้ ภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ), สังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม, วิทยาศาสตร, คณิตศาสตร, ภาษาไทย, การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สุขศึกษาและ

พลศึกษา  และศิลปะ 

 

2.5 ความตองการหนังสืออักษรเบรลลเนื้อหาทั่วไป 
 

 หนังสืออักษรเบรลลเนื้อหาทั่วไปที่นักเรียนตาบอดระดับมัธยมศึกษาตอนตนตองการ

อาน 3 อันดับแรกคือ ประเภทนวนิยาย (รอยละ 78.95) สารคดี (รอยละ 57.89) และเรื่องสั้น (รอยละ 

55.26)  

 
               4.6  ความตองการหนังสือเสียงเนื้อหาทั่วไป 

 หนังสือเสียงเนื้อหาทั่วไปที่นักเรียนตาบอดระดับมัธยมศึกษาตอนตนตองการ 

3 อันดับแรก คือ ประเภทนวนิยาย (รอยละ 68.42)  สารคดี (รอยละ 52.63) และเรื่องสั้น (รอยละ 50) 
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ตอนท่ี 5   ความคิดเห็นของครูเสริมวิชาการเกี่ยวกับสภาพและความตองการใชสื่อ 

              การศึกษาของนักเรียนตาบอดระดับมัธยมศึกษาตอนตนในโรงเรียนรวม 
 

5.1 ขอมูลทั่วไป 

             ครูเสริมวิชาการจํานวน 6 คน ประจําอยูในโรงเรียนเรียนรวมในเขตกรุงเทพฯ และ

ปริมณฑลทั้งหมด 5 แหงแหงละ 1 คน ยกเวนโรงเรียนสันติราษฎรวิทยาลัยที่มีครูเสริมวิชาการ 2 คน  

ครูทั้งหมดเปนเพศหญิง และมีอายุระหวาง 35 – 55 ป มีวุฒิปริญญาตรี 5 คนและปริญญาโท 1 คน 

ทั้งหมดมีประสบการณ การทํางานเกินกวา 5 ป โดยสวนใหญ (5 คน) มีประสบการณ 11 ปขึ้นไป  

  

5.2 ลักษณะการทํางานของครูเสริมวิชาการ คือ  ประสานงานดานการเรียนการสอน  

สอนเสริม  จัดทําและจัดหาสื่อการศึกษา  รวมทั้งเปนที่ปรึกษาทั้งดานวิชาการและสวนตัวใหนักเรียน

ตาบอด 

  

5.3 การบริหารจัดการการใชสื่อสําหรับนักเรียนตาบอดของครูเสริมวิชาการ  

คือ  การจัดเตรียม จัดหาและสนับสนุนใหนักเรียนตาบอดใชสื่อหนังสืออักษรเบรลลและหนังสือเสียง 

 

5.4 ทัศนคติของครูเสริมวิชาการตอความตองการใชสื่อการศึกษาของนักเรียนตาบอด 

  ครูเสริมวิชาการเห็นวาหนังสืออักษรเบรลลและหนังสือเสียงลวนมีประโยชนตอนักเรียน

ตาบอดและควรใชควบคูกัน หนังสืออักษรเบรลลเหมาะสมที่จะใชกับกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  

ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร ในขณะที่หนังสือเสียงเหมาะสําหรับวิชาที่มีเนื้อหาสาระ

เปนคําบรรยายและการเรียนภาษา 

 
 

อภิปรายผล 
 
  1. สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 

                  ผูตอบแบบสอบถามประกอบดวยนักเรียนตาบอดระดับมัธยมศึกษาตอนตนและครูเสริม

วิชาการในโรงเรียนเรียนรวมของรัฐบาลในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งเปนกลุมเปาหมายหลักกลุมหนึ่งที่สวนสงเสริมการผลิตสื่อการศึกษาเพื่อคน

พิการ  ศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษาไดรับนโยบายและภารกิจจากกระทรวงศึกษาธิการใหผลิต

สื่อการศึกษาเพื่อตอบสนองความตองการของกลุมดังกลาว 
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     เนื่องจากนักเรียนตาบอดที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญจบการศึกษาระดับประถมศึกษา

จากโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ซึ่งเปนโรงเรียนเฉพาะความพิการที่มีความพรอมดานอุปกรณและ

สื่อการศึกษาสําหรับเด็กตาบอด แตเปดสอนระบบประจําเพียงชั้นประถมศึกษาปที่ 6  ดังนั้น นักเรียน

ตาบอดจึงจําเปนตองยายไปเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนตนที่โรงเรียนเรียนรวมกับนักเรียนทั่วไป  ซึง่

มีสภาพการเรียนการสอนตลอดจนความพรอมและบริการดานอุปกรณและสื่อการศึกษาเฉพาะสําหรับ

นักเรียนตาบอดตางจากโรงเรียนเฉพาะความพิการ โดยเฉพาะอยางยิ่งวิธีการเรียนการสอนที่มุง

ตอบสนองนักเรียนทั่วไปมากกวา  นักเรียนตาบอดจึงจําเปนตองปรับตัวใหเขากับสภาพการเรียนการ

สอนอยางมาก ซึ่งจะพบวา นักเรียนมีความตองการสื่อหนังสืออักษรเบรลลและหนังสือเสียงเพิ่มมาก

ขึ้น (ตารางที่ 13 และ 14)  

   แมวาโรงเรียนเรียนรวมทั้ง 5 แหงในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล จะมีครูเสริมวิชาการ 

(Resource Teacher) ที่มีประสบการณดูแลนักเรียนตาบอดไมต่ํากวา 6 – 11 ป ทําหนาที่ประจําที่

โรงเรียนเรียนรวมแหงละอยางนอย 1 คน แตนักเรียนตาบอดแตละคนก็ตองการการดูแลและความ

ชวยเหลือทั้งในเรื่องการเรียนการสอน การบาน และการดํารงชีวิตในสิ่งแวดลอมที่นักเรียนตาบอดตอง

ชวยตัวเองมากขึ้นกวาที่เคยอยูในโรงเรียนประจํา  เชน  ครูเสริมวิชาการตองดูแลนักเรียนตาบอดใน

ระดับมัธยมศึกษาตอนตนทั้งมัธยมศึกษาปที่ 1, 2 และ 3 ที่มีความตองการแบบเรียนอักษรเบรลลที่

แตกตางกันในหลายกลุมสาระการเรียนรู  มีใบงานและการบานที่แตกตางกันในหลายกลุมสาระ

การเรียนรู ดังนั้น จึงเปนภาระที่ครูเสริมวิชาการแตละคนจะตองทําหนาที่จัดหาหรือแปลงอักษรเบรลล

จากแบบเรียนและใบงานตางๆ รวมทั้งดูแลและชวยเหลือนักเรียนตาบอดแตละคนใหทั่วถึง (ดังตารางที ่

35 และ 36)  โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อมีการเปลี่ยนหลักสูตรการศึกษาใหมในปการศึกษา 2547  หนังสือ

หลักสูตรการศึกษาใหมจะมีเนื้อหาไมมาก  แตจะเนนการใหนักเรียนไปคนหาความรูเพิ่มเติมเอง  และ

ครูประจําวิชามักจะมีใบงานให  ทําใหครูเสริมวิชาการตองรับภาระหนักมากยิ่งขึ้นในการแปลงอักษร

เบรลลให ในขณะเดียวกันนักเรียนตาบอดก็จําเปนจะตองขวนขวายหาสื่อการศึกษาและอาสาสมัคร

ชวยเหลือการเรียนของตนเองดวย 

      สวนการใชหนังสือเสียงของนักเรียนตาบอดกลุมนี้  เนื่องจากสวนใหญเปนนักเรียนตาบอด

ที่มาจากโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพซึ่งใชหนังสืออักษรเบรลลเปนหลัก จึงมีประสบการณการใช

หนังสืออักษรเบรลลมากกวาหนังสือเสียง โดยผลการวิจัยในตารางที่ 17 ไดแสดงผลใหเห็นวา นักเรียน

ตาบอดจํานวนมาก (รอยละ 86.84) ระบุวา หนังสืออักษรเบรลลมีประโยชนตอการเรียนการสอนใน

ระดับมากถึงมากที่สุด  ในขณะที่ รอยละ 42.10 เห็นวา หนังสือเสียงมีประโยชนตอการเรียนการสอนใน

ระดับมากถึงมากที่สุด 

                   จากการวิจัยพบวา นักเรียนตาบอดระดับมัธยมศึกษาตอนตนรอยละ 60.53 เคยใชหนังสอื

เสียงมา 1- 3 ป จึงอาจสรุปไดวา นักเรียนตาบอดสวนใหญเพิ่งเริ่มใชหนังสือเสียงเมื่อเขาเรียนในระดับ
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มัธยมศึกษาตอนตนที่โรงเรียนเรียนรวม โดยเฉพาะเมื่อนักเรียนขาดหนังสืออักษรเบรลลประกอบการ

เรียนในหลักสูตร  โดยที่อาสาสมัครที่โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ  เพื่อนนักเรียน ครูประจํากลุม

สาระการเรียนรู หรือครูเสริมวิชาการเปนผูอานและบันทึกใสเทปใหฟง  สวนเนื้อหาสาระที่บันทึกเทปนั้น

จะเปนกลุมสาระการเรียนรูพุทธศาสนา  วิทยาศาสตร  สังคมศึกษา  และภาษาไทย  เปนตน  ทั้งนี้โดย

สวนใหญแลวหนังสือเสียงเหลานี้เกิดขึ้นจากการที่ไมมีหนังสืออักษรเบรลลประกอบการเรียนตรงตาม

กับที่นักเรียนตาดีเรียน  อยางไรก็ตาม พบวา มีนักเรียนตาบอดที่ไมเคยใชหนังสือเสียงเลยถึงรอยละ 

13.16  และหนังสือเสียงยังมีปญหาเรื่องคุณภาพ (ดังตารางที่ 27 และ 28) ที่นักเรียนตาบอดยังไมพึง

พอใจ                     

 
           2. ทัศนคติตอการใชสื่อหนังสืออักษรเบรลลและหนังสือเสียงของนักเรียนตาบอด

ระดับมัธยมศึกษาตอนตนในโรงเรียนเรียนรวม 
 

2.1 ความตองการใชสื่อที่เพิ่มมากขึ้น 

              เมื่อนักเรียนตาบอดจบการศึกษาจากโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ในชั้น

ประถมศึกษาปที่ 6 และเขาเรียนตอที่โรงเรียนเรียนรวมในระดับมัธยมศึกษาตอนตน  โดยที่ตองเรียน

รวมกับนักเรียนทั่วไป ทําใหนักเรียนตาบอดมีความตองการหนังสืออักษรเบรลลและหนังสือเสียงเพิ่ม

มากขึ้น โดยผลการวิจัย พบวา นักเรียนตาบอดสวนใหญ รอยละ 92.11 เห็นวา สื่อมีความจําเปนมาก

ขึ้นกวาเมื่อเรียนในระดับประถมศึกษา ซึ่งอาจจะเปนดวยเหตุผล ดังนี้ 

              1) นักเรียนตาบอดพบวา  การเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนตน  จะมีบทเรียนซึ่งยาก 

ลึกซึ้ง และกวางข้ึน  ซึ่งนอกจากเนื้อหากลุมสาระการเรียนรูจะเพิ่มมากขึ้นแลว  ยังมีความหลากหลาย

กวาที่เคยเรียนในระดับประถมศึกษาในโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ นักเรียนตาบอดในระดับ

มัธยมศึกษาตอนตนจําเปนตองเรียนใหทันนักเรียนทั่วไป เชน จากผลการวิจัยที่นักเรียนตาบอดระบุวา   

คณิตศาสตรเปนวิชาที่ยากที่สุดตอการเรียนรวมเพราะ มีรูปทางเรขาคณิต สูตรเรขาคณิต และครูสอน

โดยเขียนบนกระดานซึ่งนักเรียนตาบอดมองไมเห็น และภาษาอังกฤษซึ่งนักเรียนตาบอดจําเปนตอง

เรียนอักษรเบรลลภาษาอังกฤษที่มีตัวสะกด การเขียนและการอานที่ตางจากอักษรเบรลลภาษาไทย

โดยสิ้นเชิง ดังนั้น นักเรียนตาบอดจึงมีความจําเปนตองมีหนังสืออักษรเบรลลและหนังสือเสียงชวย

ประกอบการเรียนและทบทวนความรู 

            2) การเรียนการสอนในโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพซึ่งเปนโรงเรียนสอนคนตาบอด

โดยเฉพาะนั้น  จะไมมีการเขียนบนกระดานขณะสอน  ในขณะที่การเรียนรวม  ครูผูสอนยังคงนิยมการ

บรรยายเนื้อหาประกอบการเขียนบนกระดานมากกวา     ทําใหนักเรียนตาบอดไมสามารถรับความรู

จากบนกระดานนั้น หรือไดรับความรูไมคอยปะติดปะตอกัน นักเรียนตาบอดจึงจําเปนตองใชหนังสือ
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อักษรเบรลลและหนังสือเสียงมากขึ้น  เพื่อใหสามารถทําความเขาใจในบทเรียนไดมากขึ้น  สื่อเหลานี้

จะชวยใหนักเรียนตาบอดสะดวกตอการเรียนรวม 

              3) ครูสวนใหญไมนําเนื้อหาในแบบเรียนมาสอนในชั้นเรียน    ดังนั้น  นักเรียนตาบอด

จึงจําเปนตองหาหนังสืออักษรเบรลลและหนังสือเสียงในกลุมสาระการเรียนรูที่เรียนมาศึกษาให

ละเอียดมากยิ่งขึ้น  เชน  อาจนําหนังสือของสํานักพิมพเอกชนตางๆ มาใชศึกษาประกอบกับหนังสือ

ของกระทรวงศึกษาธิการ 

  4) ในแตละกลุมสาระการเรียนรูที่ครูสอนในชั้นเรียนและนักเรียนตาบอดไมเขาใจ  

นักเรียนตาบอดสามารถอานหนังสืออักษรเบรลลเพื่อเปนการทบทวนได หรือสามารถฟงหนังสือเสียง

ยอนหลังได  สื่อหนังสือเหลานี้จะชวยใหนักเรียนตาบอดเรียนดวยตนเองไดดวย 

  5) ในปการศึกษา 2547  เปนปที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประกาศใชหลักสูตรการศึกษาใหม คือ หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 ทําใหนักเรียนตาบอด

ไมสามารถใชหนังสืออักษรเบรลลของหลักสูตรการศึกษาเกาได  ครูเสริมวิชาการที ่ด ูแลและ

ชวยเหลือนักเรียนตาบอดและหนวยงานที่รับผิดชอบดานการผลิตสื่อหนังสืออักษรเบรลลไมสามารถ

จัดทําแบบเรียนอักษรเบรลลใหนักเรียนใชไดทันในปการศึกษาใหม   ครูเสริมวิชาการและนักเรียนตา

บอดไมสามารถจะทราบไดลวงหนาวา โรงเรียนของตนจะใชหนังสือของสํานักพิมพใด  จากปญหานี้

ครูผูสอนและนักเรียนตาบอดจึงแกปญหาโดยวิธีใหเพื่อนหรืออาสาสมัคร  อานหนังสือแบบเรียนใหฟง  

บางครั้งครูประจํากลุมสาระการเรียนรูก็จะเปนผูอานหนังสือลงเทปใหนักเรียนนําไปฟง  นอกจากนี้ 

นักเรียนตาบอดยังอาศัยวิธีการจดบันทึกเปนอักษรเบรลลในขณะที่เรียน  และนําเอกสารหรือใบงานที่

ครูแจกใหขณะเรียนมาใหอาสาสมัครอานใหฟงและชวยทําการบาน  ดวยเหตุนี้ นักเรียนตาบอดจึงยิ่ง

เห็นความสําคัญของหนังสืออักษรเบรลลและหนังสือเสียงประกอบการเรียนมากยิ่งขึ้น 

  

2.2 ความพึงพอใจในการใชสื่อหนังสืออักษรเบรลลและหนังสือเสียงของนักเรียน 

ตาบอดระดับมัธยมศึกษาตอนตนในโรงเรียนเรียนรวม 

                          จากผลการวิจัยพบวา นักเรียนตาบอดมากกวาครึ่งหนึ่ง (รอยละ57.89) ชอบใช

หนังสืออักษรเบรลลมากกวาหนังสือเสียง (ดังตารางที่ 15) และระบุปญหาที่เกิดขึ้นดานคุณภาพของ

หนังสือเสียง  ซึ่งอาจวิเคราะหแบงไดเปน 2 ประเด็นคือ  

                          - เปนหนังสือเสียงที่ผลิตไดอยางมีคุณภาพและมาตรฐานโดยหนวยงานที่รับผิดชอบ  

แตมีผูนําไปใชมากหลายครั้งจนคุณภาพของเทปคาสเซ็ทนั้นยืด และเกิดเสียงซา 

                          -  เปนการบันทึกเปนหนังสือเสียงที่ผลิตกันเองโดยครู  หรืออาสาสมัครที่โรงเรียนสอน

คนตาบอดกรุงเทพ  โดยที่ผูอานไมไดใชลีลา จังหวะ วรรคตอนและอารมณที่เหมาะสมในการอาน   
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จนทําใหนักเรียนตาบอดฟงแลวรูสึกเบื่อในเนื้อหา  นอกจากนั้น ยังไมไดบันทึกเสียงในหองบันทึกเสียง

โดยเฉพาะจนทําใหคุณภาพเสียงไมดี  ผูฟงฟงไมรูเรื่อง  และจับใจความไมได  

             สําหรับนักเรียนตาบอดที่ชอบฟงหนังสือเสียงมากกวาหนังสืออักษรเบรลลซึ่งมีอยู

จํานวนหนึ่งนั้น (รอยละ 13.16) อาจเปนเพราะหนังสือเสียงทําใหนักเรียนตาบอดไมตองอานเบรลลเอง

และมีความสะดวกในการฟงมากกวาการอานเบรลลเอง นักเรียนตาบอดสามารถพกพาเครื่องฟงไดงาย  

ไมหนักเทากับการพกพาหนังสืออักษรเบรลล 

  สวนนักเรียนตาบอดที่ชอบใชสื่อการศึกษาทั้งสองแบบเทากัน ทั้งนี้อาจจะเนื่องจาก

เห็นความสําคัญวา มีประโยชนและสะดวกทั้งสองอยาง  เมื่อนักเรียนตาบอดยังไมมีหนังสืออักษร

เบรลลในกลุมสาระการเรียนรูใด  นักเรียนก็ยังสามารถขอใหอาสาสมัครที่โรงเรียนสอนคนตาบอด

กรุงเทพอานหนังสือแบบเรียนเปนเทปหนังสือเสียงไดเชนกัน  เพียงแตนักเรียนตองมีอุปกรณการฟง

และการบันทึก  ขณะที่นักเรียนตาบอดใชหนังสืออักษรเบรลลขณะเรียน  นักเรียนตาบอดก็สามารถใช

หนังสือเสียงเวลาที่อานอักษรเบรลลไมเขาใจในภายหลัง   

  จากการศึกษาความพึงพอใจเฉพาะส่ือหนังสืออักษรเบรลลของนักเรียนตาบอดระดับ

มัธยมศึกษาตอนตนพบวา  นักเรียนตาบอดรอยละ 92.10 ชอบใชหนังสืออักษรเบรลล  ทั้งนี้อาจจะเปน

เพราะพวกเขาพบวา  หนังสืออักษรเบรลลชวยใหไดอานหนังสือดวยตนเองเหมือนคนปกติทั่วไป   

เนื่องจากอักษรเบรลลถือเปนหนังสือที่คนตาบอดทั่วไปรู และสามารถใชสื่อสารไดทั่วไปในรูปแบบ

อักษร ทั้งนี้จากการสัมภาษณเพิ่มเติม นักเรียนตาบอดบางคนยังคิดวา  การใชอักษรเบรลลทําให

ดึงดูดความสนใจจากคนปกติทั่วไปดวย อยางไรก็ตาม ยังพบวา นักเรียนตาบอดบางคนไมชอบใช

หนังสืออักษรเบรลล  เพราะ เมื่ออานหนังสืออักษรเบรลลนานๆ จะทําใหมือชา  เมื่อมือเหงื่อออกอักษร

เบรลลจะลบงาย  และหนังสืออักษรเบรลลยังหนักมากเมื่อพกพา 

            เมื่อศึกษาความชอบเฉพาะสื่อหนังสือเสียงของนักเรียนตาบอดระดับมัธยมศึกษา

ตอนตนพบวา  นักเรียนตาบอดรอยละ 65.79 ชอบใชหนังสือเสียง  ทั้งนี้อาจจะเปนเพราะวา มีความ

สะดวกที่จะทําความเขาใจในบทเรียนไดเร็วและงายเทานักเรียนปกติ  การฟงหนังสือเสียงจะชวยลด

เวลาการอานหนังสืออักษรเบรลลลง  โดยเฉพาะสําหรับนักเรียนตาบอดที่อานอักษรเบรลลไดชา  ชวยให

นักเรียนตาบอดเรียนรูไดทันเพื่อนนักเรียนปกติ  และยังสามารถฟงทบทวนซ้ําใหมได   ในกรณีที่อานคํา

ไมถูก  นักเรียนตาบอดสามารถจะฟงการออกเสียงไดจากหนังสือเสียง    

  แตในขณะเดียวกัน  นักเรียนตาบอดที่ไมชอบใชหนังสือเสียงเห็นวา  การฟงหนังสือ

เสียงจะทําใหนักเรียนตาบอดจดจําเนื้อหาไดยากกวาการอานหนังสืออักษรเบรลลดวยตนเอง  การฟง

อยางเดียวทําใหนักเรียนตาบอดไมรูตัวสะกด นักเรียนตาบอดไมสามารถใชหนังสือเสียงไดทุกที่เหมือน

การใชหนังสืออักษรเบรลล  จําเปนตองมีเครื่องเทปและมวนเทป นอกจากนี้ยังพบกับปญหาเรื่องคุณภาพ 
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ของหนังสือเสียงที่ผูอานอานไมดี  ความเร็วในการอานไมเหมาะสม  และอานไมถูกวรรคตอน  ซึ่งใน

เรื่องนี้ ผูผลิตและหนวยงานที่ผลิตควรตองระมัดระวังในการคัดเลือกผูอานที่เหมาะสมใหมากยิ่งขึ้น 

 
2.3 ประโยชนของสื่อหนังสืออักษรเบรลลและหนังสือเสียง 

  1) ประโยชนของสื่ออักษรเบรลลประกอบการเรียน 

                    นักเรียนตาบอดระดับมัธยมศึกษาตอนตนรอยละ 86.84  เห็นวา หนังสืออักษร

เบรลลมีประโยชนตอการเรียนมากถึงมากที่สุด  เนื่องจากหนังสืออักษรเบรลลชวยใหนักเรียนตาบอด

อานหนังสือได   เรียนหนังสือไดงายขึ้น  และเขาใจบทเรียนไดมากขึ้น  ถามีหนังสืออักษรเบรลล

ประกอบการเรียน นักเรียนตาบอดจะสามารถเปดหนังสืออานตามไปในขณะเรียนได  และเมื่อนักเรียน

ตาบอดไมเขาใจก็จะสามารถซักถามอาจารยไดทันที นอกจากนี้ นักเรียนตาบอดมีความจําเปนตองใช

หนังสืออักษรเบรลลเพื่อฝกอานหนังสือใหเกง จนสามารถอานหนังสืออักษรเบรลลไดโดยไมตองพึ่ง

ผูอื่น  เมื่อนักเรียนตาบอดมีหนังสืออักษรเบรลล  นักเรียนตาบอดสามารถเรียนตามไปพรอมกับเพื่อน

ได  นอกจากนี้การฝกอานอักษรเบรลล  ยังชวยใหเขาใจเรื่องบางเรื่องได เชน เรื่องกราฟ แผนผัง แผนที่ 

เปนตน 

    2) ประโยชนของหนังสือเสียงประกอบการเรียน 

                   นักเรียนตาบอดระดับมัธยมศึกษาตอนตนเห็นวา  หนังสือเสียงประกอบการเรียนมี

ประโยชนในระดับปานกลาง  มากที่สุดคือรอยละ 47.37  ทั้งนี้ดวยเหตุผลวา  ถานักเรียนตาบอดไมมี

หนังสืออักษรเบรลลใช  นักเรียนตาบอดสามารถใชหนังสือเสียงเพื่อชวยความเขาใจในบทเรียนไดจาก

การฟงผูอ่ืนอาน  แมวาจะยากตอความเขาใจเมื่ออธิบายถึงแผนที่  รูปภาพ ในวิชาภูมิศาสตร  หรือภาพ

การทดลองในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรก็ตาม  อยางไรก็ตามนักเรียนตาบอดยังคิดวา  หนังสือ

เสียงยังเปนประโยชนในกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศอยางมาก  เพราะนักเรียนตาบอด

สามารถจะฟงการออกเสียงที่ถูกตองได 

 สําหรับประโยชนในระดับมากที่สุดที่นักเรียนตาบอดระดับมัธยมศึกษาตอนตน

รอยละ 18.42 มองเห็นนั้น  เนื่องจากวา  หนังสือเสียงจะชวยใหเรียนรูไดเร็วเทากับนักเรียนปกติ  

นักเรียนตาบอดสามารถใชหนังสือเสียงแทนในเวลาที่นักเรียนตาบอดไมมีหนังสืออักษรเบรลลใช  

นักเรียนพอใจที่จะใชหนังสือเสียงเปนเพียงสวนประกอบในขณะที่หนังสืออักษรเบรลลจะเปนหลัก  ใน

การฟงหนังสือเสียงนั้น  นักเรียนสามารถจะจดบันทึกยอสรุปเปนอักษรเบรลลเนื้อหาสั้นๆ  เพื่อชวยให

เขาใจไดงายขึ้น  นอกจากนี้การผลิตหนังสือเสียงยังทําไดงายและเร็วกวาการผลิตหนังสืออักษรเบรลล

อีกดวย 
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2.4 ความเทาเทียมกับนักเรียนปกต ิ

  นักเรียนตาบอดระดับมัธยมศึกษาตอนตนสวนใหญรอยละ 92.11 มีความเห็นวา 

หนังสืออักษรเบรลลและหนังสือเสียงจะชวยใหนักเรียนตาบอดเรียนรูไดเทาเทียมเด็กทั่วไป ทั้งนี้ อาจ

เปนเพราะเหตุผลหลายประการคือ 

                          1. หนังสืออักษรเบรลลเปนหนังสือที่แปลงมาจากหนังสือแบบเรียนที่นักเรียนปกติ

ใชอาน  ทําใหไดศึกษาขอมูลเดียวกับนักเรียนทั่วไป  แมนักเรียนตาบอดจะเสียเปรียบอยูบางตรงที่ไม

สามารถมองเห็นภาพ  หรือแผนที่ไดเหมือนปกติ 

                          2.  การอานหนังสืออักษรเบรลลและการฟงหนังสือเสียงประกอบกัน  ถือเปนสื่อ

ทดแทนที่จะชวยทําใหนักเรียนตาบอดเขาใจบทเรียนไดงายขึ้น  จนสามารถเรียนรูไดเทาทันนักเรียน 

ทั่วไป 

                          3.   การไดฟงบอยๆ อานบอยๆ จะชวยใหนักเรียนตาบอดเรียนรูไดเทาหรือมากกวา

นักเรียนทั่วไปได  แตถาขาดสื่อทั้งสองนี้  นักเรียนตาบอดจะเรียนดวยการฟงครูสอนและจดบันทึกยอ

อยางเดียว  จะทําใหนักเรียนตาบอดเรียนไมรูเรื่องเทาที่ควร 

 
           3. พฤติกรรมการใชสื่อการศึกษาของนักเรียนตาบอดระดับมัธยมศึกษาตอนตนใน

โรงเรียนเรียนรวม 

 

3.1 พฤติกรรมการใชหนังสืออักษรเบรลล 

              จากการศึกษาพบวา นักเรียนตาบอดระดับมัธยมศึกษาตอนตนเกือบรอยละ 90 ให

เวลากับการอานหนังสืออักษรเบรลลขณะเรียน นอกจากนี้  เกือบรอยละ 50 ยังมีความถี่ในการอาน

หนังสืออักษรเบรลลทุกวัน  โดยเฉพาะเกือบรอยละ 90 จะอานเมื่อเวลาจะสอบ และประมาณรอยละ 

31 ใชสัปดาหละ 1 – 5 ครั้ง แสดงใหเห็นวา นักเรียนตาบอดสวนใหญใหเวลาและความสําคัญกับการ

อานหนังสืออักษรเบรลลมากกวาการใชหนังสือเสียง โดยที่พบวา นักเรียนตาบอดรอยละ 55.26 เทานัน้

ที่ใชหนังสือเสียงเพื่อทบทวนหลังเรียนและประมาณรอยละ 58 ใชหนังสือเสียงเมื่อจะสอบเทานั้น  ทั้งนี้ 

สาเหตุอาจเปนเพราะ หนังสืออักษรเบรลลจะเปนหนังสือเรียนหลัก  ในขณะที่หนังสือเสียงเปนเนื้อหา

สาระอื่นๆ 

              อยางไรก็ตาม  ยังพบวา มีนักเรียนตาบอดสวนหนึ่งที่ยังอานอักษรเบรลลไดชามาก 

(เชน 1 ชั่วโมงอานได 3-4 หนา) ซึ่งยอมตองมีผลตอการเรียนของนักเรียนตาบอดในการใชหนงัสอือกัษร

เบรลลเปนหลัก  ในกรณีเชนนี้  นอกจากจะตองพยายามสงเสริมใหนักเรียนมีความชํานาญในการอาน 

เขียนอักษรเบรลลแลว ในขณะเดียวกันก็ควรสงเสริมใหนักเรียนใชหนังสือเสียงประกอบการเรียนเพิ่ม 
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มากขึ้นอีกทางหนึ่งดวย  ทั้งนี้เพื่อกระตุนการเรียนรูและการรับรูเนื้อหาวิชาเรียนไดมากขึ้น อันจะมีผล

ถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยรวมของนักเรียนตาบอดในที่สุด 

              อยางไรก็ตาม หนวยงานที่ผลิตสื่อหรือบุคลากรที่เกี่ยวของจําเปนตองผลิตหนังสือ

เสียงเนื้อหาสาระตามหนังสือเรียนใหครบถวนดวยเชนกัน  เพื่อใหบริการแกกลุมเปาหมายเหลานี้ 

 

3.2 กลุมสาระการเรียนรูที่จําเปนตองใชหนังสืออักษรเบรลลประกอบการเรียน 

            เมื่อศึกษาถึงกลุมสาระการเรียนรูที่นักเรียนตาบอดคิดวา  จําเปนตองใชหนังสือ

อักษรเบรลลประกอบการเรียนมากที่สุดนั้นพบวา  เปนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย (รอยละ 36.84) 

และกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร (รอยละ 36.84) ทั้งนี้อาจจะเปนเพราะวา ภาษาไทยเปนกลุม

สาระการเรียนรูหลักที่จะสอนใหนักเรียนเรียนรูภาษาไทย  รูตัวอักษร  รูตัวสะกด  ทําใหนักเรียนไดเรียน

เนื้อหาวรรณคดีที่สําคัญของไทย  ซึ่งจะมีทั้งคํากลอน คําประพันธ  ที่ครูผูสอนมักจะใหนักเรียนอาน

พรอมกันไปในหองเรียน นอกจากนี้ นักเรียนยังสามารถนําหนังสืออักษรเบรลลมาอานบทเรียนลวงหนา  

ทําการบานและอานทบทวนเพื่อทําความเขาใจในบทเรียนไดอีกดวย 

            สวนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรที่เปนอีกกลุมสาระการเรียนรูที่นักเรียนตาบอด

คิดวามีความจําเปนตองใชหนังสืออักษรเบรลลมากที่สุด อาจจะเปนดวยเหตุผลวา คณิตศาสตรเปน

กลุมสาระการเรียนรูหลักอีกกลุมสาระการเรียนรูหนึ่งที่เนื้อหายาก มีสูตรทางเรขาคณิตที่นักเรียน

จําเปนตองจํา  มีรูปทางเรขาคณิตที่นักเรียนจําเปนตองรู  มีวิธีคิดคํานวณตางๆ ที่ครูผูสอนมักจะเขียน

บนกระดาน  ทําใหนักเรียนตาบอดไมเขาใจวิธีการคิดหรือรับรูเนื้อหาสาระไมครบถวน   

              กลุมสาระการเรียนรูอันดับที่สามที่นักเรียนตาบอด (รอยละ 21.05) คิดวาจาํเปนตองใช

หนังสืออักษรเบรลลประกอบการเรียนมากที่สุดคือ ภาษาอังกฤษ  ดวยเหตุผลที่นักเรียนตาบอดระดับ

มัธยมศึกษาตอนตนระบุในการใหสัมภาษณวา  ภาษาอังกฤษเปนวิชาที่ยากมาก  ซึ่งน ักเรียนตาบอดตอง

เรียนรูอักษรเบรลลภาษาอังกฤษเพิ่มเติมจากอักษรเบรลลภาษาไทย เหมือนกับคนทั่วไปตองเรียนรู

อักษรภาษาอังกฤษเพิ่มเติมจากภาษาไทย การมีหนังสืออักษรเบรลลภาษาอังกฤษจะทําใหนักเรียน

ตาบอดไดรูตัวสะกดและเรียนตอไปได เพราะฉะนั้น การฟงจากครูผูสอนหรือฟงหนังสือเสียงอยางเดียว

จะไมทําใหนักเรียนตาบอดสามารถเขาใจภาษาอังกฤษไดครบถวนถูกตอง จําเปนตองเรียนรูโดยการ

อานตามในขณะเรียน และทบทวนภายหลังเรียนดวย 

            สวนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นักเรียนตาบอดเลือกเปน

ความจําเปนอันดับที่สี่  (รอยละ 5.26)  ทั้งนี้อาจจะเปนเพราะวา กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  

ศาสนาและวัฒนธรรม เปนกลุมสาระการเรียนรูที่มีเนื้อหาตองจํามาก บางเนื้อหาสาระจะมี

ภาพประกอบจํานวนมาก ซึ่งยากตอการเรียนรูของคนตาบอด เชน วิชาภูมิศาสตรที่มีภาพแผนที่ทวีป

และประเทศตางๆ  นอกจากนี้ นักเรียนตาบอดยังตองการการทบทวนเนื้อหาอีกดวย 
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3.3 กลุมสาระการเรียนรูที่จําเปนตองใชหนังสือเสียงประกอบการเรียน 

   เมื่อศึกษาวิเคราะหแตละกลุมสาระการเรียนรูพบวา กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรมเปนกลุมสาระการเรียนรูที่นักเรียนตาบอดระดับมัธยมศึกษาตอนตนคิดวา 

จําเปนตองใชหนังสือเสียงประกอบการเรียนมากที่สุด คือ รอยละ 39.47 ดวยเหตุผลที่เปนไปไดวา  

นักเรียนอาจจะยังขาดหนังสืออักษรเบรลลประกอบการเรียน  และสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เปนกลุมสาระการเรียนรูที่มีเนื้อหาสาระมาก แยกเปนรายวิชาจํานวนมาก นักเรียนตาบอดสามารถฟง

หนังสือเสียงเพื่อทบทวนเนื้อหาหลังการเรียนก็ทําใหเขาใจได  โดยเฉพาะวิชาประวัติศาสตร 

             รองลงมาคือ นักเรียนตาบอดรอยละ 26.32  เห็นวา เปนกลุมสาระการเรียนรู

ภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ทั้งนี้อาจจะเปนเพราะวา นักเรียนตาบอดขาดแบบเรียนอกัษรเบรลล

วิชานี้  และนักเรียนตาบอดตองการฟงการออกเสียง เพื่อฝกการพูดแตละประโยคใหถูกตอง และใชฟง

ทบทวนหลังการเรียนอีกดวย 

             กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรเปนอันดับสามที่นักเรียนตาบอดรอยละ 18.42 เลือก

เปนกลุมสาระการเรียนรู ที ่จําเปนตองใชหนังสือเสียง อาจดวยเหตุผลวา กลุ มสาระการเรียนรู

วิทยาศาสตรเปนกลุมสาระการเรียนรูที่มีเนื้อหายากและมีรายละเอียดเนื้อหาสาระที่ตองจดจํามาก   

ทั้งนี้แบบเรียนอักษรเบรลลอาจจัดทําไมครบถวนทุกวิชา  และหนังสือเสียงที่มีการผลิตอยางมีคุณภาพ

สามารถอธิบายภาพประกอบตางๆ ไดครบถวน  ชวยใหนักเรียนเขาใจเนื้อหาสาระไดมากขึ้น 

              สวนอันดับที่สี่ คือ กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  ซึ่งรอยละ 10.53  ของนักเรียน

ตาบอดเห็นความจําเปนที่จะใชหนังสือเสียงวิชานี้ประกอบการเรียน โดยเหตุผลที่เปนไปไดคอื  นกัเรยีน

ตาบอดตองการคําอธิบายแนวทางและกระบวนการคิดเลขที่ชัดเจนที่สุด  หนังสือเสียงจะทําใหสามารถ

ฟงทบทวนไดเมื่อตองการ  ทําใหเขาใจไดมากขึ้น 

 

           4. สภาพและความตองการใชสื่อการศึกษาของนักเรียนตาบอดระดับมัธยมศึกษา

ตอนตนในโรงเรียนเรียนรวม 
 

4.1 ปญหาและอุปสรรคตอการใชหนังสืออักษรเบรลลและหนังสือเสียงของ 

นักเรียนตาบอดระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
 
            1) ทักษะการอานอักษรเบรลล 

                  นักเรียนตาบอดระดับมัธยมศึกษาตอนตนรอยละ 44.74 ยอมรับวามีทักษะในการ

อานเบรลลภาษาไทยในระดับพอใช  และรอยละ 2.63 ยอมรับวา มีทักษะในการอานเบรลลภาษาไทย

ในระดับไมดี  ในขณะที่รอยละ 55.26 ยอมรับวา  มีทักษะในการอานภาษาอังกฤษในระดับพอใช   และ
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รอยละ 5.26 ยอมรับวา มีทักษะในการอานเบรลลภาษาอังกฤษในระดับไมดี  ทั้งๆ ที่สวนใหญเห็นวา 

เปนปญหาและอุปสรรคในระดับปานกลางเทานั้น แตเมื่อพิจารณาจํานวนหนาโดยเฉลี่ยในการอาน

แตละครั้ง  พบวา  ยังมีนักเรียนตาบอดระดับมัธยมศึกษาตอนตนจํานวนไมนอยที่สามารถอานอักษร

เบรลลไดเพียงชั่วโมงละ 3 – 4 หนา หรือ 7-8 หนา (ซึ่งอาจเปนการอานอยางพินิจพิเคราะหก็ได) จาก

ขอมูลขางตน  แสดงใหเห็นชัดเจนวา  ปญหาเรื่องทักษะและความเร็วในการอานอักษรเบรลลของนักเรียน

ตาบอดระดับมัธยมศึกษาตอนตนยังเปนปญหาและอุปสรรคที่สําคัญที่นักเรียนตาบอดอีกหลายคน

จําเปนตองฝกฝนอีกมาก  เพื่อใหอานหนังสือไดเร็วทัดเทียมกับนักเรียนปกติทั่วไป 

       การที่นักเรียนตาบอดจํานวนไมนอยยังมีความสามารถในการอานอักษร

เบรลลในระดับไมดีและพอใชซึ่งอาจเรียกวา ไมชํานาญนี้ อาจจะมีผลใหนักเรียนตาบอดเรียนรูไดนอย

จากการอานและการแสวงหาความรูจากการอานตอไป  และเปนไปไดวา ความสามารถในการอานได

นอยนี้ยอมทําใหนักเรียนตาบอดลดความพยายามหรือการขวนขวายที่จะหาสื่อหนังสืออักษรเบรลล

เลมอื่นๆ มาอานเพิ่มเติม  นอกเหนือจากหนังสือแบบเรียนอักษรเบรลลที่มีใหไมคอยเพียงพออยูแลว  

แตอยางไรก็ตาม การใชหนังสือเสียงก็เปนอีกทางเลือกหนึ่ง ที่จะชวยนักเรียนตาบอดที่อานหนังสือ

อักษรเบรลลไมคลอง  ไดเปดโลกแหงการเรียนรูและชวยเพิ่มการเรียนรูเนื้อหาวิชาที่มีมากไดรวดเร็วขึ้น 

  นอกจากนี้ ดวยเทคโนโลยใีนปจจุบัน ชวยใหนกัเรียนตาบอดสามารถใช

อินเตอรเนต็ไดอยางสะดวกสบาย หากเครื่องคอมพิวเตอรมีโปรแกรมเสียงติดตั้งอยู ซึ่งนักเรียนตาบอด

สามารถใชอินเตอรเน็ตเพิม่เติมศักยภาพในการเรยีนรูและการสื่อสารไดอยางกวางขวาง 

 

           2) สื่อมีจํานวนจํากัด 

                  นักเรียนตาบอดประมาณรอยละ 40 เห็นวา สื่อมีจํานวนจํากัดและประเด็นนี้เปน

ปญหาและอุปสรรคในการใชสื่อหนังสืออักษรเบรลลในระดับมากถึงมากที่สุด ในขณะที่นักเรียนจาํนวน

รอยละ 36.84 เห็นวา ส่ือหนังสืออักษรเบรลลที่มีจํานวนจํากัดเปนปญหาในระดับปานกลาง อยางไรก็

ตามเนื่องจากชวงเวลาที่เก็บรวบรวมขอมูลเปนชวงเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรการศึกษาใหม  

นักเรียนตาบอดระดับมัธยมศึกษาตอนตนขาดแคลนหนังสือแบบเรียนอักษรเบรลลหลักสูตรใหม จึง

เปนไปไดวา นักเรียนที่ตองการหนังสืออักษรเบรลลมากจะเห็นวา สื่อมีจํานวนจํากัดและควรมีหนังสือ

อักษรเบรลลเพิ่มมากขึ้นกวาปกติ   สําหรับนักเรียนที่ไมเห็นวา การที่สื่อมีจํากัดจะเปนปญหามากนัก         

อาจเปนไปไดวา  นักเรียนยังมีตัวชวยที่เปนอาสาสมัครที่โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพชวยอาน

หนังสือตาดีใหฟง  ชวยทําการบาน และยังมีหนังสือเสียงเปนอีกทางเลือกหนึ่งในการเรียน  นอกจากนี้ 

ปญหาเรื่องทักษะในการอานเบรลลก็อาจเปนอีกปญหาหนึ่งที่ทําใหนักเรียนตาบอดลดความตองการ

อานหนังสืออักษรเบรลลเนื้อหาตางๆ เพิ่มเติมจากแบบเรียน 
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                    สวนสื่อหนังสือเสียงที่มีอยูอยางจํากัดนั้น นักเรียนตาบอดระดับมัธยมศึกษา

ตอนตนเกือบรอยละ 50 (รอยละ 44.47) เห็นวา เปนปญหาในระดับปานกลาง  เพียงรอยละ 21.05 

เทานั้นที่คิดวา เปนปญหาในระดับมากถึงมากที่สุด ซึ่งสอดคลองกับพฤติกรรมการใชสื่อหนังสือเสียง

ของนักเรียนตาบอดที่ไมคอยนิยมใชหนังสือเสียงเทาที่ควร  นอกจากจะฟงเพื่อทบทวนหลังการเรียน

และเมื่อจะสอบ 

                  อยางไรก็ตาม แมนักเรียนตาบอดระดับมัธยมศึกษาตอนตนจํานวนมากจะมองวา  

ปญหาสื่อมีจํานวนจํากัดเปนปญหาระดับปานกลาง  แตจากตัวเลขที่นักเรียนเห็นปญหาในระดับมาก

ถึงมากที่สุดของทั้งสองสื่อเปนตัวเลขสําคัญที่จะละเลยไมได  และปญหาเรื่องสื่อมีจํานวนจํากัดควรจะ

ไดรับการแกไขอยางเรงดวนจากหนวยงานและบุคคลที่เกี่ยวของ เพื่อเปนการเปดโอกาสสําหรับนักเรียน

ตาบอดที่ตองการเปดโลกทัศนการเรียนรูและตองการเรียนรูใหทัดเทียมกับนักเรียนทั่วไป 

 

           3) คุณภาพของสื่อ 

                  นักเรียนตาบอดระดับมัธยมศึกษาตอนตนเกือบรอยละ 70 (รอยละ 68.42) เห็นวา

ประเด็นเรื่องคุณภาพของสื่อหนังสืออักษรเบรลลไมเปนปญหาตอการใชสื่อหรือเปนปญหาและ

อุปสรรคตอการใชสื่อนอย  ที่เหลือถึงรอยละ 31.58 เห็นวาเปนปญหาในระดับปานกลาง แสดงวา 

นักเรียนตาบอดสวนใหญพอใจในคุณภาพของสื่อที่พอใช แตแมจะไมเปนปญหาในระดับมากถึงมาก

ที่สุด  แตคุณภาพของหนังสืออักษรเบรลลที่นักเรียนตาบอดพบวา พิมพตก  พิมพผิด ปกบางเกินไป  

กระดาษยับงาย  ผูผลิตไมแสดงรูปภาพนูนประกอบใหสมบูรณ  หรือแสดงเนื้อหาวิชาที่ใหรายละเอียด

ไมเพียงพอ ก็เปนปญหาและอุปสรรคสําคัญตอความเขาใจในบทเรียนและการเรียนรูของนักเรียนตา

บอดได  นอกจากนี้   นักเรียนตาบอดมักใชหนังสืออักษรเบรลลตอเนื่องกันหลายป โดยขอยืมใช

ตอเนื่องกันจากครูเสริมวิชาการ  ผลที่เกิดขึ้นคือ จุดอักษรเบรลลจะเลือนรางลงและยุบไปบาง  ผูผลิต

หรือหนวยงานที่ผลิตหนังสืออักษรเบรลลจึงควรที่จะคํานึงถึงการผลิตหนังสืออักษรเบรลลใหมีความ

คงทนตอการใชงานไดนานหลายๆ ป  และใสใจในรายละเอียดของเนื้อหา  คําอธิบาย ภาพประกอบ 

และคุณภาพของการพิมพใหมากขึ้น 

                  สําหรับคุณภาพของหนังสือเสียงนั้น เนื่องจากนักเรียนตาบอดระดับมัธยมศึกษา

ตอนตนเกือบรอยละ 60 (รอยละ 56.89) เห็นวา ไมเปนปญหาหรือเปนปญหานอย  และจํานวนรอยละ 

34.24 เห็นวาเปนปญหาระดับปานกลาง แสดงวานักเรียนตาบอดสวนมากพอใจคุณภาพหนังสอืเสยีงที่

เคยใชในระดับหนึ่ง  แตที่เปนปญหานั้นนักเรียนตาบอดพบวา  การอัดสําเนาตอกันมาจากตนฉบับ  ทาํ

ใหฟงเสียงไมรูเรื่อง  เสียงไมชัดเจน และบางกรณี  ผูอานอานจังหวะวรรคตอนไมดี  ชาไปหรือเร็วไป  

อานไมถูกตอง อานไมมีลีลา   
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                  สาเหตุที่หนังสือเสียงไมมีคุณภาพอาจเนื่องมาจากเปนหนังสือเสียงที่ผลิตกันเอง

โดยครูหรืออาสาสมัคร โดยขาดหองบันทึกเสียงหรืออุปกรณการผลิตสื่อเสียงที่มีมาตรฐานตลอดจน

ขาดการคัดสรรผูอานที่เหมาะสม ดวยขอจํากัดของนักเรียนตาบอดและครูเสริมวิชาการที่มีอยู ใน

ประเด็นเหลานี้หนวยงานที่เกี่ยวของกับการผลิตและการบริการสื่อ รวมทั้งศูนยเทคโนโลยีทาง

การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการควรจะตองเรงผลิตสื่อหนังสือเสียงที่มีคุณภาพระดับมาตรฐานใหทนักบั

ความตองการของนักเรียนตาบอด  รวมทั้งเรงประชาสัมพันธแหลงยืมสื่อใหทั่วถึงกัน 

                   สําหรับเรื่องรูปแบบสื่อนั้น  เนื่องจากการผลิตเปนเทปคาสเซทจะมีปญหาดาน

คุณภาพเสียง  ขณะนี้ศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษาจึงไดปรับเปลี่ยนรูปแบบเปนแผนซีดีซึ่งคงทนกวา  

ยิ่งเมื่อจัดทําในระบบ MP3 จะบรรจุเนื้อหาสาระลงในแผนซีดีหนึ่งแผนเปนความยาวถึง 10-20 ชั่วโมง 

อีกทั้งคุณภาพเสียงจะไมดอยลงดวยจากการสําเนาซ้ําๆ กัน  แตอาจมีผลกระทบตอการใชงานคือ 

นักเรียนอาจตองมีเครื่องเลนซีดี หรือตองมีคอมพิวเตอรเพื่อฟงหนังสือเสียง 

 

4.2 ความตองการใชสื่อหนังสืออักษรเบรลลและหนังสือเสียงของนักเรียน 
ตาบอดระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
 

         1) ความตองการหนังสืออักษรเบรลลของนักเรียนตาบอดระดับมัธยมศึกษา
ตอนตนเนื้อหาสาระตามหลักสูตร 

             จากการศึกษาความตองการใชหนังสืออักษรเบรลลของนักเรียนตาบอดระดับ

มัธยมศึกษาตอนตนในระดับมากถึงมากที่สุดพบวา  นักเรียนตาบอดจํานวนเทากันคือรอยละ 86.84 

ตองการหนังสืออักษรเบรลลกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) และคณิตศาสตร 

เปนอันดับแรก  แตเมื ่อเปรียบเทียบความตองการในระดับมากที ่สุดระหวางทั ้งสองกลุม พบวา 

นักเรียนตาบอดตองการหนังสืออักษรเบรลลกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 

(รอยละ 57.89) มากกวาคณิตศาสตร (รอยละ 47.37)  

                  การที ่นัก เ ร ียนตาบอดตองการหนังสืออักษรเบรลลกลุ มสาระการเรียนรู

ภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) มากที่สุดเปนอันดับแรก อาจเปนไปไดวา นักเรียนตาบอดตอง

เรียนรูอักษรเบรลลภาษาอังกฤษ ซึ่งแตกตางจากอักษรเบรลลภาษาไทยโดยสิ้นเชิง ตองเรียนรู

ตัวสะกดใหม และนักเรียนตาบอดสวนใหญรอยละ 60.52 ยอมรับวา ทักษะการอานอักษรเบรลล

ภาษาอังกฤษอยูในระดับไมดีและพอใชเทานั้น  การมีหนังสืออักษรเบรลลประกอบการเรียนจะชวยให

พวกเขาจดจําและเรียนรูคําศัพทไดดีมากยิ่งขึ้น  

                  อยางไรก็ตาม นักเรียนตาบอดพบวา กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรเปนวิชาที่

เปนปญหามากที่สุดในการเรียนรวมกับนักเรียนปกติ  และการเรียนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
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จําเปนตองเรียนสัญญลักษณและรูปภาพประกอบจํานวนมาก  ซึ่งครูผูสอนมักจะเขียนบนกระดานโดย

นักเรียนตาบอดไมสามารถมองเห็นได  แตตองเรียนรูรูปเรขาคณิต รูปกราฟ  สมการตางๆ ใหเขาใจ

เหมือนกับนักเรียนทั่วไป การคลํารูปนูนก็ยังไมสามารถทําใหนักเรียนตาบอดเขาใจได  เพราะตองการ

การคิดคํานวณ  นอกจากนี้ หนังสืออักษรเบรลลสวนใหญก็ไมมีรูปนูนเรขาคณิตไวใหเรียนรู และนักเรียน

ตาบอดยังขาดอาสาสมัครที่ เกงคณิตศาสตรมาชวยสอนใหโดยเฉพาะในชวงตอนสอบ  ดังนั้น 

คณิตศาสตรจึงเปนวิชาที่เปนปญหาในการเรียนรวมของนักเรียนตาบอดมาก 

                   เมื่อวิเคราะหความตองการหนังสืออักษรเบรลลลําดับตอมาก็พบวา กลุมสาระ

การเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เปนความตองการเปนอันดับที่สาม และกลุมสาระการ

เรียนรูภาษาไทยเปนอันดับที่สี่ สวนวิทยาศาสตรเปนความตองการในอันดับที่หา 

                   เนื่องจากหนวยงานที่ผลิตสื่อมีขอจํากัดในเรื่องของเวลาและงบประมาณที่ใชใน

การผลิตสื่ออักษรเบรลล  ใหทันตอความตองการของนักเรียนตาบอด  โดยเฉพาะในชวงที่มีการ

เปลี่ยนแปลงหลักสูตรและแบบเรียน  หนวยงานผูผลิตจําเปนตองพิจารณาวา กลุมสาระการเรียนรูใด

ควรผลิตกอนหลัง และกลุมสาระการเรียนรูใดมีความจําเปนและความตองการนอยที่จะผลิต กลุมสาระ

การเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) และคณิตศาสตร จึงควรเปนอันดับแรกที่ควรให

ความสําคัญในการพิจารณาผลิตกอนกลุมสาระการเรียนรูอ่ืนๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ง สําหรับนักเรียนตา

บอดระดับมัธยมศึกษาตอนตนซึ่งไดใหความสําคัญอยางมากกับหนังสืออักษรเบรลลในฐานะเปนสื่อ

หลักของการเรียน 

 

             2) ความตองการหนังสือเสียงของนักเรียนตาบอดระดับมัธยมศึกษาตอนตน
เนื้อหาสาระตามหลักสูตร 

                   เนื่องจากนักเรียนตาบอดระดับมัธยมศึกษาตอนตนมักใชหนังสือเสียงเปนเพียง

สื่อเสริมเพื่อฟงทบทวนหลังเรียนและเมื่อจะสอบเปนสวนใหญ  การผลิตหนังสือเสียงก็เปนเรื่องที่

หนวยงานผูผลิตควรพิจารณาวา นักเรียนตาบอดตองการหนังสือเสียงกลุมสาระการเรียนรูใดมากกวา

กัน  ซึ่งหนังสือเสียงจะชวยเปนสื่อประกอบการเรียน  เสริมใหนักเรียนตาบอดเรียนไดเร็วข้ึนและมากขึน้  

โดยผลการศึกษาวิเคราะหขอมูลพบวา  

                  กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) (รอยละ 65.79) ยังเปน

ความตองการอันดับแรกของนักเรียนตาบอด  ทั้งนี้อาจเปนเพราะ นักเรียนตาบอดตองการฟงสําเนียง

และการออกเสียง  ซึ่งเปนเรื่องสําคัญมากในการเรียนรูเรื่องภาษา 

                  กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (รอยละ 57.89) เปน

อันดับสอง ซึ่งอาจจะเปนเพราะวา เปนวิชาที่มีเนื้อหาสาระมาก  และเนื้อหาสวนใหญนักเรียนตาบอด

สามารถเขาใจไดโดยการบรรยาย อธิบาย  แมอาจจะมีปญหาในการเรียนวิชาภูมิศาสตรซึ่งตองมีแผนที่  
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แตนักเรียนก็สามารถเรียนรูไดจากภาพนูนประกอบหนังสืออักษรเบรลลวิชาภูมิศาสตร 

                  กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร (รอยละ 55.26) เปนความตองการอันดับสาม 

โดยที่กลุมสาระการเรียนรูนี้มีเนื้อหาสาระมากเชนเดียวกัน  สื่อหนังสือเสียงจะชวยเสริมส่ิงที่เปนเนื้อหา

สาระได 

                  สวนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร (รอยละ 39.47) และภาษาไทย (รอยละ 

31.58) เปนความตองการหนังสือเสียงในอันดับที่สี่ และหาตามลําดับ 

                  จากการวิเคราะหความตองการหนังสือเสียงและเรียงลําดับขอมูลขางตนนี้  ได

แสดงใหเห็นวา หนังสือเสียงจะเปนที่ตองการมากในกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศเพื่อฟงการ

ออกเสียงและสําเนียง และกลุมสาระการเรียนรูที่มีเนื้อหาสาระมาก เชน กลุมสาระการเรียนรูสังคม

ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และวิทยาศาสตร  แมนักเรียนตาบอดจะใชและใหความสําคัญกับ

หนังสือเสียงนอยกวาหนังสืออักษรเบรลล แตหนังสือเสียงก็เปนสื่อประกอบการเรียนที่มีประโยชนมาก  

โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงที่ไมมีหนังสืออักษรเบรลลใช  ซึ่งผูผลิตหรือหนวยงานที่ผลิตควรเลือกผลิต

หนังสือเสียงตามความตองการและความจําเปนกอนหลังดังกลาว 

 

  3) ความตองการหนังสืออักษรเบรลลและหนังสือเสียงเนื้อหาสาระทั่วไป 

   การที ่นักเรียนตาบอดระบุความตองการหนังสืออักษรเบรลลและหนังสือเสียง 

ประเภทนวนิยาย เปนอันดับแรก  โดยเฉพาะเรื่องเด็กๆ ประเภทเรื่องตลก เรื่องผี และการตูน บงบอกให

เห็นวา นักเรียนตาบอดในระดับมัธยมศึกษาตอนตนยังอยูในวัยที่ตองการอานหนังสือเพียงเพื่อความ

บันเทิงทางอารมณเปนอันดับแรกกอน 

      ในอันดับที่สอง นักเรียนตาบอดตองการหนังสือประเภทสารคดีทั้งสองรูปแบบ โดย

ระบุเนื้อหาเฉพาะวา เกี่ยวกับชีวิตความเปนอยูและการดํารงชีวิตของสัตว สิ่งแวดลอม ธรรมชาติ 

ความรูทั่วไป สถานที่ทองเที่ยว วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  และประวัติศาสตร  เนื้อหาเหลานี้ไดแสดง

ใหเห็นวา นักเรียนตาบอดในระดับมัธยมศึกษาตอนตนมีความอยากรูอยากเห็นและสนใจใน

สิ่งแวดลอมรอบตัวและความรูเกี่ยวกับโลกและการดํารงชีวิตในสังคม ที่เขาจะตองเผชิญทั้งในปจจุบัน

และอนาคต 

     สําหรับอันดับที่สาม นักเรียนระบุวา ตองการหนังสือประเภทเรื่องสั้นทั้งสองรูปแบบ 

ซึ่งอาจเปนไปไดวา นอกจากหนังสือเนื้อหาประเภทเรื่องสั้นนี้ จะชวยใหนักเรียนไดเพลิดเพลินกับงาน

วรรณกรรมที ่มีเรื ่องราวไมยาวจนเกินไปแลว นักเรียนยังไดขอคิด แนวทางการดําเนินชีวิตและ

ประสบการณชีวิตทางออมจากเรื่องราวตางๆ ในเรื่องสั้นเหลานั้นอีกดวย 

      ผลจากการวิเคราะหขอมูลที่ไดนี้ จะชวยเปนแนวทางที่ชัดเจนสําหรับหนวยงาน

ผลิตและบริการ และบุคลากรที่เกี่ยวของที่จะไดผลิต เผยแพรและบริการตอบสนองความตองการเรยีนรู
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ของนักเรียนตาบอดไดเหมาะสมกับวัยยิ่งขึ้น  นอกจากนี้  หนังสืออักษรเบรลลและหนังสือเสียงเนื้อหา

สาระทั่วไปยังจะชวยเปดโลกแหงการเรียนรูใหนักเรียนตาบอดไดมากขึ้น  เพื่อที่นักเรียนตาบอดจะไดมี

ขอมูลในการดํารงชีวิตที่เหมาะสมตอไป 
 
ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ 
 

  จากผลการศึกษาเกี่ยวกับสภาพและความตองการใชสื่อการศึกษาของนักเรียนตาบอดระดับ

มัธยมศึกษาตอนตนในโรงเรียนเรียนรวมในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล มีขอเสนอแนะตอหนวยงานที่

เกี่ยวของดังนี้ 

  1. ขอเสนอแนะตอบุคคลและหนวยงานที่เกี่ยวของดานการผลิต การบริการและการ

ใชสื่อหนังสืออักษรเบรลลและสื่อหนังสือเสียง 

                   1.1  ผูผลิตสื่อหรือหนวยงานที่รับผิดชอบดานการผลิตสื่อเพื่อคนตาบอด 

              1) ควรเรงพัฒนาการผลิตสื่อทั้งสองรูปแบบใหมีคุณภาพมากขึ้น  มีจํานวนมากขึ้น 

และมีเนื้อหาหลากหลายเพียงพอตรงกับความตองการของนักเรียนตาบอดทุกระดับ โดยเฉพาะระดับ

มัธยมศึกษาตอนตนในโรงเรียนเรียนรวม  ซึ่งเปนกลุมที่ตองการแบบเรียนอักษรเบรลลเพื่อประกอบการ

เรียนเนื้อหาวิชาที่มากขึ้น  และตองเรียนรูใหทันกับนักเรียนทั่วไป 

              2) ในกรณีของการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรและแบบเรียนใหม  ควรไดมีการประสาน  ทํา

ความตกลงและรวมมือกันในระหวางโรงเรียนเรียนรวม (โดยเฉพาะครูเสริมวิชาการ) และหนวยผลิตเพื่อ

รวมกันผลิตสื่อใหทันกับการเปดภาคการศึกษาของนักเรียน  โดยเฉพาะอยางยิ่งสื่อหนังสืออักษรเบรลลที่

ถือไดวาเปนสื่อหลักในการเรียนสําหรับนักเรียนตาบอดทุกชั้น ทุกระดับ  โดยคํานึงถึงคุณภาพของสื่อ 

                          3) ในการผลิตหนังสืออักษรเบรลลและหนังสือเสียงนั้น  ควรเรงผลิตสื่อใหเหมาะสม

กับความตองการและความจําเปน เชน วิชาใดเหมาะสมที่จะผลิตเปนหนังสืออักษรเบรลล ก็เรงผลิต

กอน  วิชาใดเหมาะสมที่จะผลิตเปนหนังสือเสียง ก็เรงผลิตเสริม หรือ อาจดําเนินการผลิตควบคูกัน  

เชน วิชาภาษาอังกฤษที่นักเรียนตาบอดมีความจําเปนตองใชและมีความตองการสื่อทั้งสองรูปแบบใน

ระดับสูง 

  1.2    แหลงบริการส่ือ 

                แหลงใหบริการสื่อการศึกษาเพื่อคนตาบอด เชน ศูนยการศึกษาพิเศษ หองสมุด

ประชาชนและสถานศึกษาตางๆ ฯลฯ ควรคํานึงถึงความตองการใชสื่อหนังสืออักษรเบรลลและหนังสือ

เสียงของนักเรียนตาบอด   โดยการจัดหาและจัดเตรียมสื่อที่เหมาะสมกับสภาพการใชงานและความ

ตองการของพวกเขา  และดําเนินการประชาสัมพันธ สงเสริม และจัดบริการใหนักเรียนตาบอดไดมี

โอกาสใชสื่อพัฒนาการเรียนรูของตนเองไดทัดเทียมนักเรียนทั่วไป 
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                   1.3    ครูเสริมวิชาการ (และครูผูสอน)  

                ครูเสริมวิชาการควรกระตุนและสงเสริมใหนักเรียนตาบอดระดับมัธยมศึกษา

ตอนตนเรงพัฒนาทักษะการอานอักษรเบรลลของตนเองใหชํานาญยิ่งขึ้น รวมทั้งใชประโยชนจาก

หนังสือเสียงชวยประกอบการเรียนใหมากขึ้น เพื่อเปดโลกแหงการเรียนรูของนักเรียนตาบอดให

กวางขวาง  อันจะเปนการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรูของนักเรียนตาบอดอีกดวย 

                อยางไรก็ตาม สําหรับบทบาทของครูนั้น อาจไมจําเปนตองผลิตสื่อหนังสืออักษร

เบรลลหรือสื่อหนังสือเสียงเอง  แตครูอาจแสวงหา ติดตอประสานงานหนวยผลิตและบริการสื่อ เชน 

ศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา  ศูนยการศึกษาพิเศษ  หองสมุดประชาชน ฯลฯ เพื่อขอยืมหรืออัด

สําเนาสื่อที่มีอยูนํามาบริการนักเรียน หรืออาจแนะนําใหนักเรียนไปขอใชบริการ  โดยครูอาจใชเวลา

มาผลิตสื่อเสริมเนื้อหาจากแบบเรียนหลักแทน 

 

 2. ขอเสนอแนะเพื่อการศึกษาวิจัยเพิ่มเติม 

      ผูสนใจและหนวยงานที่เกี่ยวของอาจสนใจศึกษาวิจัยเพิ่มเติมในหัวขอดังตอไปนี้คือ 

1. สภาพการใหบริการสื่อการศึกษาสําหรับนักเรียนตาบอดของหองสมุดโรงเรียน 

และหองสมุดประชาชน 

2. สภาพการใหบริการสื่อการศึกษาเพื่อคนพิการของศูนยการศึกษาพิเศษ 

3. สภาพและความตองการใชสื่อการศึกษาของนักเรียนตาบอดระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลายในโรงเรียนเรียนรวม 

4. สภาพและความตองการใชสื่อการศึกษาของนักเรียนที่มีความบกพรองทางการ

ไดยิน 

5. สภาพและความตองการใชสื่อของนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินใน

โรงเรียนเฉพาะความพิการ 

      ทั้งนี้ การศึกษาวิจัยเพิ่มเติมดังกลาว  จะชวยใหเกิดองคความรูดานสื่อการศึกษาอันจะ

นําไปใชในการพัฒนาการดําเนินงานทั้งในดานการผลิต เผยแพร และบริการไดตรงกับสภาพและ

ความตองการอยางแทจริงของคนพิการ  ทําใหเกิดการพัฒนาการศึกษาสําหรับคนพิการไดอยาง

กวางขวาง มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 

------------------------------------------------------------------------------------- 



 

 

96 

                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                         

 

                  บรรณานุกรม 
 
การศึกษานอกโรงเรียน, กรม. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542. 

 กระทรวงศึกษาธิการ. ม.ป.ท., ม.ป.ป. 

กิดานันท  มลิทอง. เทคโนโลยีการศึกษาและนวัตกรรม. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพแหง 

             จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2540. 

กองการศึกษาเพื่อคนพิการ, กรมสามัญศึกษา. คูมือการจัดการเรียนรวมในระดับมัธยม 

          ศึกษา. กรุงเทพฯ : ม.ป.ท., ม.ป.ป. 

คณะอนุกรรมการคัดเลือกและจําแนกความพิการเพื่อการศึกษา. คูมือการคัดแยกและ 

สงตอคนพิการเพื่อการศึกษา. กระทรวงศึกษาธิการ. ม.ป.ท., 2543. 

จรัล  ทองปยะภูมิ. การศึกษาสภาพและปญหาการบริหารโรงเรียนในโครงการ 

เรียนรวมสําหรับนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการเห็น. วิทยานิพนธครุศาสตร 

มหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 2531. 

จันทิรา  เลิศจรัสอรามดี. การศึกษาการจัดโปรแกรมการเรียนรวมสําหรับนักเรียนท่ีมี 

ความบกพรองทางการเห็นในโรงเรียนประถมสาธิตสถาบันราชภัฎสวนสุนันทา.  

วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต,  มหาวิทยาลัยมหิดล. 2545. 

ธรรม  จตุนาม. การประยุกตใชโปรแกรมผลิตและอานหนังสือเสียงระบบเดซีกับ 

          ภาษาไทยสําหรับคนตาบอด. วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัย 

             มหิดล. 2545. 

เบญจา  ชลธารนนท (2530) อางถึงใน จันทิรา  เลิศจรัสอรามด ี

_________________. รวมบทความวิชาการทางการศึกษาพิเศษ. กรุงเทพฯ : บริษัท 

             สหธรรมิก จํากัด,  2538. 

_________________. “การจัดทําโปรแกรมการศึกษาเฉพาะบุคคล”. เอกสารประกอบการ 

            บรรยายในการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดการศึกษาสําหรับเด็กพกิารเรียนรวม”   

            18-20 มกราคม. สถาบันราชภัฏสวนดุสิต, กรุงเทพฯ : 2543                            

ปรานี  บุญยรัตน. การสรางและหาประสิทธิหนังสือเสียงเดซี วิชาสงเสริมคุณภาพ 

          ชีวิต(บังคับ) ตามหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน.  

          วิทยานิพนธครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระ 

            นครเหนือ. 2545. 

พาสินี  สําราญเวทย. สภาพการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษในระดับมัธยมศึกษา 

ในโรงเรียนสอนคนตาบอดและโรงเรียนในโครงการเรียนรวมสอนนักเรียน 



 

 

97 

                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                         

 

ตาบอด. วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 2533. 

เพชรรัตน  กิตติวัฒนากูล. สภาพการจัดการศึกษาสําหรับนักเรียนตาบอดเรียนรวม  

  ในโรงเรียนประถมศึกษา  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. วิทยานิพนธครุศาสตร 

มหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 2530. 

ผดุง  อารยะวิญู. การศึกษาสําหรับเด็กที่มีความตองการพิเศษ. กรุงเทพฯ : หจก. 

บรรณกิจเทรดดิ้ง. 2533. 

____________     . การศึกษาสําหรับเด็กที่มีความตองการพิเศษ.  พิมพครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ :  

            แวนแกว, 2542 

มูลนิธิชวยคนตาบอดแหงประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ.  ยิ้มสู. ม.ป.ท., 2542 

วารี  ถิระจิตร. การศึกษาสําหรับเด็กพิเศษ. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณ 

มหาวิทยาลัย, 2545. 

วิทิต  ทรัพยสาคร. การศึกษาปญหาและการแกไขปญหาเกี่ยวกับการผลิตและการใช 

สื่อการเรียนการสอนในโรงเรียนสอนคนตาบอด. วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต, 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 2539. 

วินัย  กรานมูล. สภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษาตามการรับรูของ 

ครูสังคมศึกษาและนักเรียนตาบอดในโรงเรียนสอนคนตาบอดและโรงเรียนใน 

โครงการเรียนรวมสอนนักเรียนตาบอด. วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต,  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 2534. 

สราณีย  ดุลยกนิฐ. “การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนตาบอดชั้น 

         ประถมศึกษาปที่ 3 จากเทปเสียงสารคดีที่มีและไมมีเสียงประกอบ” วิทยานิพนธ 

            ครุศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาโสตทัศนศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย, จุฬาลงกรณ              

            มหาวิทยาลัย. 2531. 

สวาง  โรจนรัตนเกียรติ. สุขภาพจิตของนักเรียนตาบอดในประเทศไทย. วิทยานิพนธปริญญา 

            มหาบัณฑิต สาขาสังคมสงเคราะหทางการแพทย, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 2523.  

โสภณ  สาทรสัมฤทธิ์ผล. ความคิดเห็นของครูภาษาไทยและนักเรียนตาบอดเกี่ยวกับ 

การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนสอนคน 

ตาบอดและโรงเรียนในโครงการเรียนรวมสอนนักเรียนตาบอด. วิทยานิพนธ 

ครุศาสตรมหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 2533. 

สํานักสงเสริมและพิทักษคนพิการ, กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย. 

            คูมืออาสาสมัครรวมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอด. ม.ป.ท., 2545. 

 



 

 

98 

                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                         

 

สมทรง  พันธุสุวรรณ. การศึกษาสําหรับคนท่ีบกพรองทางการเห็น. ภาควิชาการศึกษาพิเศษ   

            วิทยาลัยครูสวนดุสิต, 2529. 

ศศโสฬส  จิตรวานิชกุล. การศึกษาพฤติกรรม ความสนใจ และความตองการในการเปดรับ 

          สื่อของคนตาบอดในเขตกรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธสาขาวิชาการสื่อสารมวลชน   

            ภาควิชาการสื่อสารมวลชน บัณฑิตวิทยาลัย, จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 2542.  

ศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา, กระทรวงศึกษาธิการ. รายงานการประเมินผลการเผยแพรและ 

          การใชสื่อการศึกษาเพื่อคนพิการ. 2545. 

ศรียา  นิยมธรรม และประภัสสร  นิยมธรรม. การสอนซอมเสริม. กรุงเทพมหานคร:  

            โอเดียนสโตร, 2525 

เอมอร  ตั้งจิตรมณีศักดา. สภาพการศึกษา ปญหา ความตองการทางการศึกษาและ 

การฝกอาชีพของนักเรียนตาบอด : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนสอนคนตาบอด 

ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม. วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณ 

มหาวิทยาลัย. 2534. 

Bishop, V.E. “Identifying the Components of Success in Mainstreaming.” Journal of  

Visual Impairment and Blindness. (November 1986) : 939-946. 

Cartwright and Ward, 1984 : 7 อางถึงใน จรัล  ทองปยะภูมิ 

Dejean, J. (1996). CD-ROM Talking Book: A Case Study of Promise and Practice.  

             Medicine Thesis in Education Curriculum and Instruction, Faculty of Education  

             Technology, Queen’s University State, Kingston, Canada. 

Gearheart, Bill R. and Weishahn, M.W.  The Handicapped Student in the Regular 

 Classroom. London : The C.V. Mosby Company, 1980 

Gearheart, Bill R. Special Education For the 80 S. St. Louis Tha C.V. Mosby, 1982 

Hallahan, Daniel and James Kauffman. Exceptional Children : Introduction to Special  

Education. New Jursey : Prentice Hall Inc., 1982. 

Heron, Heward, and Cooke, 1980 อางถึงใน จรัล  ทองปยะภูมิ 

Kenmore,1984:  6; Rogow, 1980: 733; Schindale,1981:  4 อางถึงใน จรัล  ทองปยะภูมิ 

Krouse, Gerber and Kauffman, 1981 อางถึงใน จรัล  ทองปยะภูมิ 

Lewis and Doorlag, 1982  อางถึงใน จรัล  ทองปยะภูมิ 

Lowenfeld, B. “The Visually Handicapped Child in School.”  New York : John Day, 1973. 

Platt and Platt,1980 อางถึงใน จรัล  ทองปยะภูมิ 

Telford and Sawrey, 1981 อางถึงใน เอมอร  ตั้งจิตรมณีศักดา 



 

 

99 

                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                         

 

Wang, M.C., and Baker, E.T. Mainstreaming programs : design features and effect.  

In the Journal of Special Ed. V. 19 No. 4, 1985-1986 : 517. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 



 

 

100 

 

                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                         

 

        

        

 

 

 

 

 

ชุดที่ 1 : แบบสอบถามสําหรบันักเรียน 

คําชี้แจง 

1. แบบสอบถามชดุนี้สอบถามความคดิเห็นของนกัเรียนตาบอดระดับมัธยมศกึษาตอนตน  

ในโรงเรียนเรียนรวม 

2. การศึกษาขอมูลในครั้งนี้  มีวัตถปุระสงคเพื่อนําขอมูลดังกลาวมาใชเปนแนวทางในการ

พัฒนาและปรับปรุงการผลิตและเผยแพรสื่อการศึกษาใหเหมาะสมและตรงกับสภาพและ

ความตองการของครู   ผูปกครองและนักเรียนตาบอดระดับมัธยมศึกษาตอนตน ในโรงเรียน

เรียนรวมอยางแทจริง  

3. ในการตอบขอมูล   ใหเติมขอความหรือทําเครื่องหมาย   ในชองที่ตรงกบัความคิดเหน็

และความเปนจริงใหครบถวน 

 

ขอขอบคุณในความรวมมือ 

         ศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

แบบสอบถามเพื่อศกึษาสภาพและความตองการใช 

สื่อการศึกษาของนักเรียนตาบอดระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

ในโรงเรยีนเรียนรวม 
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                      การศึกษาสภาพและความตองการใชสื่อการศึกษา 
             ของนักเรียนตาบอดระดับมัธยมศึกษาตอนตนในโรงเรียนเรียนรวม 

 
ตอนที่ 1  สถานภาพของผูตอบ  
 

1. ชื่อ………………………………………………………………………………….. 

 

2. โรงเรียน…………………………………………….ชั้น…………………………… 

 

3. เพศ……………………………………….อายุ……………………………………. 

 

4. ลักษณะการเรียนรวม 

   ชั้นเรียนปกติเต็มวัน 

   ชั้นเรียนปกติเต็มวันและบริการสอนเสริม 

 อ่ืนๆ……………………………………………………………………………………… 

 

5. มีทักษะในการอานอักษรเบรลลภาษาไทยในระดับ 

            ดีมาก                                  ดี 

               พอใช                                   ไมดี  

 

6. มีทักษะในการอานอักษรเบรลลภาษาอังกฤษในระดับ 

               ดีมาก                                  ดี 

               พอใช                                   ไมดี  

   

7. เคยใชหนังสืออักษรเบรลลมา………………………ป 
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8. เนื้อหาวิชาตามหลักสูตรที่เคยใชหนังสืออักษรเบรลล   

(ตอบทั้งหมด)…… ……………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

 

9. หนังสืออักษรเบรลลเนื้อหาอื่นๆ นอกเหนือจากแบบเรียนตามหลักสูตรทีเ่คยใช  คือ……………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

 

10. เคยใชสื่อการศกึษาประเภทหนงัสือเสียงมา……………………….ป 

 

11. เนื้อหากลุมสาระการเรียนรูตามหลักสตูรทีเ่คยใชหนังสือเสียง  

(ตอบทั้งหมด)……………………………………………………………………………………. 

 

12. หนังสือเสียงเนื้อหาอ่ืนๆ นอกเหนือจากแบบเรียนตามหลักสูตรที่เคยใช คือ  ..………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

13. มีการขอยืมหนังสืออักษรเบรลลและหนังสือเสยีงมาใชประกอบการเรียนจากสถานที่ใด 

(โปรดระบุสถานที)่…………………………………………………………………………….. 

 

ตอนที่ 2  ทัศนคติตอการใชสื่อการศึกษาของนักเรียนตาบอดระดบัมธัยมศึกษา 
             ตอนตน 

 

1. ในการเรียนรวมกบันักเรียนปกติ  นักเรียนคดิวา หนังสืออักษรเบรลลหรือหนังสือเสียงมี   

ความจําเปนมากข้ึนกวาเมื่อนักเรียนเรียนในโรงเรียนสอนคนตาบอดหรือไม 

      นอยกวาเดิม 

 เทาเดิม 

 มากกวาเดิม 

     เพราะ………………………………………………………………………………………… 
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2. ในการเรียนรวมกบันักเรียนปกติ  นักเรียนคดิวา หนังสืออักษรเบรลลและหนังสือเสียงมีจํานวน

เพียงพอหรือไม 

   เพียงพอ          เพราะ………………………………………………………………. 

    ไมเพียงพอ     เพราะ……………………………………………………………… 

       ถาไมเพียงพอ นกัเรียนไดแกปญหาโดย……………………………………………………… 

 

3. ในการเรียนรวมกับนักเรียนปกติ  นักเรียนชอบใชสื่อประเภทใดมากกวา  ระหวางหนังสือ 

      อักษรเบรลลและหนังสือเสียง 

  ชอบหนังสืออักษรเบรลลมากกวา เพราะ………………………………………………    

  ชอบหนังสือเสียงมากกวา  เพราะ……………………………………………………… 

   ชอบเทากนั   เพราะ…………………………………………………………………….. 

 

4. ในการเรียนรวมกบันักเรียนปกติ  นักเรียนมีความเหน็เร่ืองการใชหนังสืออักษรเบรลลอยางไร 

 ชอบ      เพราะ………………………………………………………… 

     ไมชอบ   เพราะ………………………………………………………… 

 

5.   ในการเรียนรวมกับนกัเรียนปกติ  นักเรียนมคีวามเหน็เร่ืองการใชหนังสือเสยีงอยางไร 

 ชอบ      เพราะ………………………………………………………….  

     ไมชอบ  เพราะ………………………………………………………….. 

 

6. ในปจจบุนั นกัเรียนเหน็วาหนงัสืออักษรเบรลลทีใ่ชประกอบการเรยีนการสอนมปีระโยชนในระดบัใด 

      มากที่สุด            มาก               ปานกลาง       นอย           ไมมีเลย  

     สาเหตเุพราะ……………………………………………………………………………………… 

 

7. ในปจจุบนั นกัเรียนเห็นวาหนังสือเสียงที่ใชประกอบการเรียนการสอนมีประโยชนในระดับใด 

      มากที่สุด            มาก               ปานกลาง        นอย          ไมมีเลย 

     สาเหตเุพราะ……………………………………………………………………………………… 
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8.  นักเรียนคดิวา หนังสืออักษรเบรลลและหนังสือเสียงชวยใหนักเรยีนเรียนรูไดดเีทาเด็กปกตหิรือไม 

                ได       เพราะ…………………………………………………………………………. 

     ไมได   เพราะ………………………………………………………………………….  

 

ตอนที่ 3  พฤติกรรมการใชสื่อการศึกษาของนักเรียนตาบอดระดับมธัยมศึกษา 
              ตอนตนในโรงเรียนเรียนรวม  
              

1. หนังสืออักษรเบรลล 

1.1  นักเรียนใชหนังสืออักษรเบรลลประกอบการเรียนในชวงใด 

  อานเตรียมตัวกอนเรียน 

  ขณะเรียน 

  ทบทวนเนื้อหาหลงัเรียน 

  อ่ืนๆ (ระบุ)…………………………………………………… 

    

1.2  นักเรียนใชหนังสืออักษรเบรลลโดยเฉลี่ยบอยแคไหน ( เลอืกตอบไดหลายขอ ) 

  ทุกวัน                          สัปดาหละ………..คร้ัง     

  เดือนละ………คร้ัง      เมื่อจะสอบ         

  อ่ืนๆ……………………………………………… 

 

1.3  ระยะเวลาโดยเฉล่ียในการใชแตละคร้ัง…………ชั่วโมง ……..…….นาท ี

  30  นาที          1  ชั่วโมง        1  ชั่วโมงคร่ึง         2  ชั่วโมง 

  มากกวา  2   ชั่วโมง (ระบุ)………………………………………….. 

ปริมาณหนาโดยเฉลีย่จํานวน……………………..หนา 

 

1.4  กลุมสาระการเรียนรูใดทีน่กัเรียนจําเปนตองใชหนงัสืออกัษรเบรลลประกอบการเรียนมากที่สดุ 

             คือ ……………………………………………….. 
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2. หนังสือเสียง 

2.1   นักเรียนใชสื่อหนังสือเสียงประกอบการเรียนในชวงใด 

     เตรียมตัวกอนเรียน   

   ทบทวนหลังเรียน  

   อื่นๆ(ระบุ)…………………………………….. 

 

2.2   นักเรียนใชหนังสือเสียงโดยเฉลีย่บอยแคไหน ( เลือกตอบไดหลายขอ) 

  ทุกวัน                            สัปดาหละ……………ครั้ง             

  เมื่อจะสอบ                     เดือนละ………..คร้ัง  

    อ่ืนๆ………………………………………………. 

 

2.3  ระยะเวลาโดยเฉล่ียในการใชแตละคร้ัง…………….ชั่วโมง…………….นาที 

           30  นาที            1  ชั่วโมง         1  ชั่วโมงคร่ึง         2  ชั่วโมง  

  มากกวา  2  ชั่วโมง  ( ระบุ)…………………………………………… 

 

2.4  กลุมสาระการเรียนรูใดที่นักเรียนจําเปนตองใชหนังสือเสยีงประกอบการเรียนมากที่สุด 

             คือ…………………………………………………. 

 

ตอนที่ 4  สภาพปญหาการใชและความตองการใชสื่อการศึกษาของนักเรียน 
             ตาบอดระดับมธัยมศึกษาตอนตนในโรงเรียนเรียนรวม 

 

1. สิ่งที่เปนปญหาและอุปสรรคตอการใชหนังสืออักษรเบรลล ของนักเรียนคือ 

                               ระดับปญหา  

             ปญหา/อุปสรรค มากที่สุด    มาก ปานกลาง   นอย             ไมมี 

1.1  ทักษะการอานเบรลล     

1.2  เวลาไมเพียงพอ     

1.3  สื่อมีจํานวนจํากัด     

1.4  กฏระเบียบยุงยากในการยืม      



 

 

106 

 

                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                         

 

                               ระดับปญหา  

             ปญหา/อุปสรรค มากที่สุด    มาก ปานกลาง   นอย             ไมมี 

1.5  ขาดขอมูลแหลงยืมสื่อ     

1.6  คุณภาพสื่อ (ระบ)ุ………….. 

…………………………………... 

    

1.7  อ่ืนๆ ( ระบ)ุ………………… 

………………………………..… 

………………………………….. 

    

 

 

2. สิ่งที่เปนปญหาและอุปสรรคตอการใชหนังสือเสยีงของนักเรียนคือ 

                                 ระดับปญหา  

            ปญหา/อุปสรรค มากที่สุด   มาก ปานกลาง    นอย            ไมมี 

1.1. เวลาไมเพียงพอ     

1.2. สื่อมีจํานวนจํากัด     

1.3. กฏระเบียบยุงยากในการยืม      

1.4. ขาดขอมูลแหลงยืมสื่อ     

1.5. คุณภาพสื่อ (ระบ)ุ…………. 

…………………………………... 

    

1.6. อ่ืนๆ (ระบ)ุ………………….. 

………………………………..…. 

    

 

3. นักเรยีนพบวากลุมสาระการเรียนรูใดเปนปญหามากที่สดุในการเรียนรวม 

…………………………………………………………………………………………….. 

      เพราะ……………………………………………………………………………………… 
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4. ในกลุมสาระการเรียนรูทั้ง 8 สาระวิชา นักเรียนมคีวามตองการใชหนังสืออักษรเบรลลประกอบการ

เรียนมากนอยเพียงใด 

                             ระดับความตองการ  

              กลุมสาระการเรียนรู     มากที่สุด       มาก    ปานกลาง       นอย  

1.  ภาษาไทย     

2.  คณิตศาสตร     

3.  วิทยาศาสตร     

4.  สังคมศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม     

5.  สุขศึกษา และพลศกึษา     

6.  ศิลปะ     

7.  การงานอาชีพและเทคโนโลย ี     

8.  ภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)     

 

5. ในกลุมสาระการเรียนรูทั้ง 8 สาระวิชา นักเรียนมคีวามตองการใชหนังสือเสียงประกอบการเรยีน

มากนอยเพยีงใด 

                               ระดับความตองการ       

            กลุมสาระการเรยีนรู   มากที่สุด        มาก    ปานกลาง      นอย  

1.  ภาษาไทย     

2.  คณิตศาสตร     

3.  วิทยาศาสตร     

4.  สังคมศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม     

5.  สุขศึกษา และพลศกึษา     

6.  ศิลปะ     

7.  การงานอาชีพและเทคโนโลย ี     

8.  ภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)     
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6. ระบุเนื้อหาสื่อเสริมการเรียนรูเพิม่เติมที่นกัเรียนตองการนอกเหนือจากแบบเรียน 8 กลุมสาระการ

เรียนรู 

6.1  หนังสืออักษรเบรลล ( ตอบไดหลายขอ)   

      นวนิยาย 

 สารคดี ประเภท……………………………………………………………………….. 

 เร่ืองสั้น 

 แนะแนวอาชีพ  เชน…………………………………………………………………… 

     อ่ืนๆ…………………………………………………………………………………….. 

 

6.2  หนังสือเสยีง  (ตอบไดหลายขอ) 

      นวนิยาย 

 สารคดี  ประเภท………………………………………………………………………… 

     เร่ืองสั้น 

     แนะแนวอาชีพ เชน……………………………………………………………………… 

 อ่ืนๆ……………………………………………………………………………………… 

 

7. ขอคิดเห็นและเสนอแนะ 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 
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ชุดที่ 2 : สําหรบัคร ู

แบบสัมภาษณสภาพและความตองการใชสื่อการศึกษา 
ของครูเสริมวิชาการในโรงเรียนเรียนรวม 

 

1. ชื่อ…………………………………………………………………………………………………... 

 

2. โรงเรียน…………………………………………………….ตําแหนง……………………………… 

 

3. เพศ   ชาย                                                          หญิง 

 

4. อายุ    ต่ํากวา  25  ป                                     45 – 55 ป 

                 25 – 34  ป                                          55  ปขึ้นไป 

 35 -  44  ป 

 

5. วุฒิการศึกษา………………………………………………. 

 

6. สาขาวิชาที่จบ………………………………………………. 

 

7. ประสบการณในการทํางานเปนครูสอนนักเรียนตาบอดทีเ่รียนรวม 

  ต่ํากวา  2  ป                                     2 – 5  ป 

  6 – 10  ป                                         11  ปข้ึนไป 

 

8. ลักษณะการทํางานใหนกัเรียนตาบอดที่เรียนรวม 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

9. มีการบริหารจัดการการใชสื่อหนังสือเบรลลและหนังสือเสยีงสนองตอบนกัเรยีนตาบอดอยางไร 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 
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………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

10. ทัศนคตติอการใชสื่อหนังสืออักษรเบรลลและหนังสือเสยีง:  คิดวาชอบหรือไมชอบใชอยางไร  สื่อ

ทั้งสองมีขอไดเปรียบเสียเปรียบกันอยางไร 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

11. ความตองการใชหนังสืออักษรเบรลลและหนังสือเสยีงชวยประกอบการสอนนกัเรียนตาบอด 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

 



คณะผูจัดทํา 
 

ที่ปรึกษา 

 นายอุฤทธิ์     บุญมาก               ผูอํานวยการสํานักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน 

นายสุนทร     พรหมรัตนพงษ      ผูอํานวยการศนูยเทคโนโลยีทางการศึกษา 

ที่ปรึกษาดานเครื่องมือวิจยั 

 นางจารุพร            พุทธวิริยากร 

 ดร. วัชรินทร          ฮ่ํารัตนาพร 

ผูควบคุมการดําเนินงานและตรวจรายงาน 

            ดร. วัชรินทร           ฮ่ํารัตนาพร  

คณะผูดําเนินงาน 

 นางสาวพรรษชล    ศรีอิสราพร  
            นายพัลลภ             เมาลานนท 

            นายเอกชยั             เจริญชัยมงคล 

ผูวิเคราะหขอมูลและเขียนรายงาน 

 นางสาวพรรษชล    ศรีอิสราพร 

 

ออกแบบปก 

        นายสมบัติ             คิ้วฮก 
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                                                     สํานักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน 
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                                                        ถ. ศรีอยุธยา  ราชเทวี  กทม. 10400 
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