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แนวทางการส่งเสริมงานวิชาการ
ของโรงเรียนเอกชนสอนคนตาบอด

บทคัดย่อ

GUIDELINES ON PROMOTING THE ACADEMIC AFFAIRS 
OF THE PRIVATE BLIND SCHOOL

ทวีทรัพย์นามเกียรติ*

 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือสร้างแนวทาง

การสง่เสรมิงานวชิาการของโรงเรยีนเอกชนสอนคนตาบอด 

และเพื่อตรวจสอบความเป็นไปได้ของแนวทางการส่งเสริม

งานวิชาการของโรงเรียนเอกชนสอนคนตาบอด มีวิธี

การดําเนินการ 4 ขัน้ตอนคอื ขัน้ตอนที ่1 การกาํหนดกรอบ

แนวทางการส่งเสริมงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนสอน

คนตาบอด จากแนวคดิ ทฤษฎ ีเอกสารและงานวิจยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

ขั้นตอน ที่ 2 การร่างแนวทางการส่งเสริมงานวิชาการของ

โรงเรยีนเอกชนสอนคนตาบอด โดยการสมัภาษณ์ผูเ้ชีย่วชาญ

ดา้นการศกึษาและการศกึษาพิเศษ ข้ันตอนที ่3 การพิจารณา

ความเหมาะสมของแนวทางการส่งเสริมงานวิชาการของ

โรงเรยีนเอกชนสอนคนตาบอด โดยการจดัประชมุกลุม่สนทนา

ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการศึกษา และขั้นตอนที่ 4 การตรวจ

สอบความเป็นไปไดข้องแนวทางการส่งเสริมงานวชิาการของ

โรงเรยีนเอกชนสอนคนตาบอด ดําเนนิการโดยสอบถามกลุม่

ตัวอยา่ง คอืบคุลากรทางการศกึษาของโรงเรยีนเอกชนสอน

คนตาบอดจํานวน 223 คน และทําการวิเคราะห์ข้อมูลโดย

ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสําเร็จรูป

ผลการวิจัยพบว่า

 1. การสง่เสรมิงานวิชาการของโรงเรยีนเอกชนสอนคน

ตาบอดประกอบด้วยลักษณะดําเนินงาน 3 ด้าน แต่ละด้าน

มีแนวทางดําเนินการ ดังนี้คือ ด้านการจัดทําแผนการศึกษา

เฉพาะบุคคล มีแนวทางดําเนินการ 30 วิธี ด้านการจัด

บรกิารเทคโนโลยแีละสิง่อาํนวยความสะดวกทางการศกึษา

และสารสนเทศ มีการดําเนินการ 30 วิธี และด้านการจัด

สภาพแวดล้อมและระบบสนับสนุนการเรียนรู้ มีแนวทาง

ดําเนินการ 10 วิธี 

 2. แนวทางการสง่เสรมิงานวชิาการของโรงเรยีนเอกชน

สอนคนตาบอดที่สร้างขึ้นมีความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก 

ทั้งโดยภาพรวมและรายด้าน

 คำาสำาคัญ: แนวทางการส่งเสริมงานวิชาการ, โรงเรียนเอกชนสอนคนตาบอด

* ครูชํานาญการ ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 11 อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
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 การศึกษาเป็นปัจจัยสําคัญต่อการพัฒนาคนและเป็น
รากฐานของการพัฒนาประเทศจําเปน็ตอ้งอาศยัองคป์ระกอบ
หลายปจัจยั (เสรมิศกัดิ ์วศิาลาภรณ,์ 2552 : ง) โดยเฉพาะงาน
ส่งเสริมวิชาการถือเป็นองค์ประกอบสําคัญอีกประการหน่ึง
ของการบริหารสถานศึกษา จะพิจารณาได้จากผลงานด้าน
วชิาการ ซ่ึงเปน็หวัใจของสถานศกึษา งานวิชาการทีจ่ะประสบ
ผลสําเรจ็ไดด้นีัน้ จําเปน็ต้องอาศัยงานสง่เสรมิวิชาการควบคู่
กนัจงึจะสําเร็จไดด้ว้ยดี (ปรยีาพร วงศ์อนตุรโรจน,์ 2553 : 1)
จากนโยบายปฏิรูปการศึกษาสําหรับคนพิการในทศวรรษ
ท่ีสอง (พ.ศ. 2552-2561) มีนโยบายท่ีส่งผลให้ผู้พิการ
ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่สําคัญคือ ประการที่หนึ่ง
คนพิการได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและเสมอภาค ประการ

 This research aimed to create guidelines on 

promoting the academic affaires of the private 

Blind schools and to examine the possibility of 

those guidelines. The research procedures were 

divided into 4 steps. They were Studying and setting

the frame of the academic affaires, Drafting the 

guidelines on promoting the academic affaires, 

Considering the appropriateness of the guidelines 

by providing the group discussions, and Examining 

the possibility of the guidelines by using The 5 

rating scale questionnaire.

 The research samples were 223 educational 

personnel of the private blind school. The data 

were analyzed by the computer programto find 

mean and standard deviation.

ABSTRACT

บทนำา

Theresultswere 

 1. The promotion of the academic affaires of 

the private blind schools consisted of 3 aspects.

They were : Making the personal education plan 

was composed of 30 guidelines, services on 

technological and educational and information 

facility with 30 guidelines, Providing the educational 

technology and facilities were composed of 30 

guidelines, and supporting the improvement and 

system of learning consisted of 10 ones.

 2. The possibility of the created guidelines on 

promoting the academic affaires of the private blind 

schools as perceived by the educational personnel 

were in the high level both as the whole and by 

each aspect.

ทีส่องคนพิการไดร้บัการศกึษาอยา่งมคีณุภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของแต่ละประเภทความพิการในทุกระบบ
และรปูแบบการศกึษา ประการท่ีสามการมสีว่นรว่มในการจดั
การศกึษาสําหรบัคนพกิาร และประการท่ีสีม่รีะบบการพฒันา
คณุภาพ การบรหิารจดัการศกึษาสาํหรบัคนพกิาร (กระทรวง
ศกึษาธกิาร, 2555 : 7) การจดัการศกึษาไมไ่ดแ้ยกสว่นวา่จะ
จดัใหน้กัเรยีนสายตาปกตหิรอืนกัเรยีนตาบอด นกัเรยีนทกุคน
มีโอกาสได้รับการศึกษาเสมอเท่าเทียมกัน ตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ว่าด้วยสิทธิและ
เสรภีาพในการศกึษา (ราชกจิจานเุบกษา, 2550 : 15) ดังนัน้
จึงมีพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของคนพิการ
ขึน้มาอกีฉบบั เพือ่เป็นการรบัรองวา่การจัดการศกึษาใหก้บั

 Keyword: Guidelines on Promoting the academic, Affairs of the Private Blind School
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นักเรียนตาบอด จะได้รับการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ คือ พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสําหรับ
คนพิการ พ.ศ. 2551 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553 : 8 - 9) 
โดยมสีาระสําคญัดงันีค้อื ประการทีห่น่ึงใหส้ถานศึกษาในทกุ
สงักัดจัดทาํแผนการจดัการศกึษาเฉพาะบคุคลใหส้อดคลอ้ง
กบัความตอ้งการจําเปน็พิเศษของคนพกิาร ประการท่ีสองให้
สถานศึกษาในทุกสังกัดจัดการบริการเทคโนโลยี สิ่งอํานวย
ความสะดวกทางการศึกษาและสารสนเทศ และประการ
ที่สามให้สถานศึกษาในทุกสังกัดจัดสภาพแวดล้อมและ
ระบบสนับสนุนการเรียนรู้ที่คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้
ประโยชน์ได้
 นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2482 ถึงปัจจุบัน ประเทศไทยมี
โรงเรยีนสอนคนตาบอด จาํนวน 13 แหง่ ซึง่เปน็โรงเรยีนของ
รัฐบาลจํานวน 2 แห่ง และโรงเรียนสอนคนตาบอดที่ดําเนิน
กจิการโดยเอกชน จาํนวน 11 แหง่จากขอ้มูลดังกลา่วจะเหน็
ได้ว่าโรงเรียนสอนคนตาบอดในประเทศไทยมีจํานวนน้อย
เนือ่งจากการบริหารจัดการศึกษาสําหรบัคนตาบอด เปน็การ
บรหิารจดัการศกึษาทีใ่ชง้บประมาณมากกวา่คนปกตถิงึ 5 เทา่
(สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ, 2550 : 36)
 จากผลการรายงานการประเมินคุณภาพภายนอก 
สถานศึกษาโรงเรียนเฉพาะความพิการทางการเห็นรอบ 2 
(พ.ศ. 2549 -2553) ของโรงเรียนเอกชนสอนคนตาบอด
โดยภาพรวม โรงเรียนมีมาตรฐานคุณภาพในเกณฑ์ดี
เป็นส่วนมาก แต่เม่ือทําการประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลทางการศึกษาโรงเรียนเอกชนสอนคนตาบอด 
ได้รับข้อเสนอแนะในเรื่องของการจัดการเรียนการสอน
ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสําหรับ
คนพิการ พ.ศ. 2551 
 ปัญหาที่เกิดขึ้นกับโรงเรียนเอกชนสอนคนตาบอด 
ที่ควรนํามาศึกษาอย่างยิ่งคือ การหาแนวทางการส่งเสริม
งานวิชาการของโรงเรยีนเอกชนสอนคนตาบอดตามพระราช
บัญญัติการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 ซึ่งมี
ส่วนสําคัญๆ 3 ด้าน ได้แก่ 
 1. ด้านการจัดทําแผนการสอนเฉพาะบุคคล ให้
ครอบคลุมตอ่การสง่เสรมิงานวชิาการทกุกลุ่มสาระการเรยีนรู้
เนือ่งจากขาดการพฒันาครใูหม้คีวามรูก้ารเขียนแผนการสอน
เฉพาะบุคคล ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

 2. ด้านการจัดบริการเทคโนโลยีและสิ่งอํานวยความ
สะดวกทางการศึกษาและสารสนเทศ เนื่องจากการจัดการ
ศึกษาสําหรับนักเรียนตาบอด ต้องใช้งบประมาณมากกว่า
การจัดการศึกษาของนักเรียนปกติ และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้
ในการจัดการศึกษาให้กับนักเรียนตาบอด มีราคาแพงและ
วสัดอุปุกรณบ์างชนดิตอ้งส่ังซือ้จากตา่งประเทศ เชน่ เครือ่ง
เบรลลเ์ลอร ์(เครือ่งพิมพด์ดีสําหรบัคน ตาบอด) คอมพวิเตอร์
เบรลล์ไร้ (เครื่องบันทึกสําหรับการอ่านของคนตาบอด) 
เครือ่งเบรลลป์ริน๊เตอร ์(เครือ่งปริน๊อกัษรเบรลล)์ เปน็ตน้ ทาํให้
ไมเ่พยีงพอตอ่การจดัการศกึษาและไมเ่ปน็ไปตามกฎกระทรวง
กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้คนพิการมีสิทธิได้รับ
สิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออ่ืน
ใดทางการศึกษา พ.ศ. 2545 เนื่องจากไม่มีหน่วยงานใดตั้ง
งบประมาณสําหรับบัญชี ก. ซึ่งเป็นรายการอุปกรณ์อํานวย
ความสะดวกขนาดใหญ่และมรีาคาคอ่นข้างแพงและเป็นระบบ
ใหน้กัเรยีนตาบอด ขอยมืใชต้ามกฎกระทรวง จงึทาํใหน้กัเรยีน
ตาบอดไม่สามารถเข้าถึงบริการสิ่งอํานวยความสะดวก
ทางการศึกษาและสารสนเทศ จากสถานศึกษา
 3. ด้านการจัดสภาพแวดล้อมและระบบสนับสนุน
การเรยีนรู ้เนือ่งจากสภาพแวดลอ้มทางกายภาพในสถานศกึษา
ไม่เอื้อต่อการจัดการศึกษาของนักเรียนตาบอด
 จากสภาพปัญหาดังกล่าว ทําให้ผู้วิจัยมีความสนใจท่ี
จะศกึษา แนวทางการสง่เสรมิงานวชิาการของโรงเรียนเอกชน
สอนคนตาบอด เพื่อให้บุคลาการที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียน
สอนคนตาบอด สามารถนาํแนวทางการส่งเสรมิงานวชิาการ
ดา้นการจดัทาํแผนการสอนเฉพาะบคุคล ไปเปน็แนวทางใน
การวางแผนการจัดทําแผนการสอนนักเรียนเป็นรายบุคคล 
เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครูที่ปฏิบัติหน้าที่สอนและ
บุคลากรสนับสนุน สามารถนําแนวทางการส่งเสริมงาน
วิชาการด้านบริการเทคโนโลยี สิ่งอํานวยความสะดวก 
สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา 
เพื่อช่วยจัดระบบส่งเสริมการเรียนรู้ ให้นักเรียนตาบอดให้มี
ทกัษะในการใชเ้ทคโนโลย ีสิง่อาํนวยความสะดวก เพือ่ใช้ใน
การสือ่สารกบับคุคลทัว่ไปได ้และเพ่ือใหผู้บ้รหิารสถานศกึษา 
ครูที่ปฏิบัติหน้าที่สอนและบุคลากรสนับสนุน สามารถนํา
แนวทางการสง่เสรมิงานวชิาการดา้นการจดัสภาพแวดลอ้ม
และระบบสนบัสนนุการเรยีนการสอน ไปปรบัอาคารสถานที่
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และบริเวณรอบๆ อาคารเรียนให้มีความเหมาะสมและ
เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนตาบอด

คำาถามการวิจัย
 การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ตั้งคําถามการวิจัยไว้ดังนี้
 1. การส่งเสริมงานวิชาการของโรงเรียนเอกชน
สอนคนตาบอด มีแนวทางดําเนินการอย่างไร
 2. แนวทางการสง่เสรมิงานวชิาการของโรงเรยีนเอกชน
สอนคนตาบอด มีแนวทางปฏิบัติที่ความเป็นไปได้เพียงใด

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์การวิจัยดังนี้
 1. เพื่อสร้างแนวทางการส่งเสริมงานวิชาการของ
โรงเรียนเอกชนสอนคนตาบอด
 2. เพือ่ตรวจสอบความเปน็ไปไดข้องแนวทางการสง่เสรมิ
งานวิชาการของโรงเรียนเอกชนสอน คนตาบอด

เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การกําหนดกรอบ
แนวทางงาน
ส่งเสริมวิชาการ

การสร้างแนวทาง
ทางการส่งเสริม
งานวิชาการของ
โรงเรียนเอกชน
สอนคนตาบอด

การสร้างแนวทาง
การส่งเสริมงาน
วิชาการของ
โรงเรียนเอกชน
สอนคนตาบอด

การตรวจสอบ
ความเป็นไปได้ของ
แนวทางการส่งเสริม
วิชาการของเอกชน
โรงเรียนสอน
คนตาบอด

1. นําแบบสอบถาม
ไปเก็บข้อมูลจาก
กลุ่มตัวอย่าง
2. นําข้อมูลที่ได้
จากกลุ่มตัวอย่างไป
วิเคราะห์ข้อมูล

แนวทางการส่งเสริม
งานวิชาการของ
โรงเรียนเอกชนสอน
คนตาบอด

การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
แก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2545
1. รัฐธรรมนูญแห่งราอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2550
2. พระราชบัญญัติการจัดการ
ศึกษาหรับคนพิการ พ.ศ. 2551
3. พระราชบัญญัติ 
4. นโยบายปฏิ รูปการศึกษา 
สาํหรบัคนพกิารในทศวรรษทีส่อง 
(พ.ศ. 2552-2561)
5. แผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
สําหรับคนพิการ ระยะ 5 ปี 
พ.ศ.  (2555 -2559)
6. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

1. สังเคราะห์และ
วิ เ ค ร าะห์ ผลการ
ศึกษาแนวทางการ
ส่งเสริมงานวิชาการ
ของโรงเรียนเอกชน
สอนคนตาบอด
2. กําหนดกรอบร่าง
แนวทางทางการส่ง
เสรมิงานวชิาการของ
โรงเรียนเอกชนสอน
คนตาบอด                                                                        

1. สัมภาษณ์บุคคล
ที่เกี่ยวข้อง
2. การจัดทําร่าง
แนวทางการส่งเสรมิ
งานวิชาการของ
โรงเรยีนเอกชนสอน
คนตาบอด
3. การพิจารณา
แนวทางการส่งเสรมิ
งานวิชาการของ
โรงเรยีนเอกชนสอน
คนตาบอด โดยจัด
ประชมุกลุม่สนทนา

1. สัมภาษณ์บุคคล
ที่เกี่ยวข้อง
2. การจัดทําร่าง
แนวทางการส่งเสรมิ
งานวิชาการของ
โรงเรยีนเอกชนสอน
คนตาบอด
3. การพิจารณา
แนวทางการส่งเสรมิ
งานวิชาการของ
โรงเรยีนเอกชนสอน
คนตาบอด โดยจัด
ประชมุกลุม่สนทนา

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
 ประชาการ
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ ผู้อํานวยการ
โรงเรยีน รองผูอํ้านวยการโรงเรยีน คร ูและบุคลากรสนบัสนนุ 
ของโรงเรียนเอกชนสอนคนตาบอด สังกัดสํานักงานคณะ
กรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ
ปีการศึกษา 2555 จํานวน 550 คน
 กลุ่มตัวอย่าง
 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ ได้แก่ บุคลากร
ทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนคนตาบอด จํานวน 
230 คน กําหนดตามตารางสําเร็จรปูของเครซ ีและมอรแ์กน 
(Krejcie and Morgan) 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย

เครื่องมือในการวิจัย

 เครือ่งมอืท่ีใชใ้นการวจัิยคร้ังน้ี เปน็แบบสอบถามความ

เป็นไปได้ของแนวทางการส่งเสริมงานวิชาการของโรงเรียน

เอกชนสอนคนตาบอด ทีผู่ว้จิยัสร้างขึน้แบง่ออกเป็น 2 ตอนคือ

 ตอนที่ 1 แบบสอบถามสถานภาพของบุคลากร

ทางการศึกษา มีลักษณะประกอบด้วยตําแหน่งหน้าที่ 

และประสบการณ์ด้านการทํางาน

 ตอนที่ 2 แบบสอบถามความเป็นไปได้ของแนวทาง

การสง่เสรมิงานวชิาการของโรงเรยีนเอกชนสอนคนตาบอด 

มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 

ซึ่งประกอบไปด้วยแนวทางการส่งเสริมงานวิชาการ 3 ด้าน 

มีข้อคําถามจํานวน 70 ข้อ จําแนกตามรายการดังนี้

 1. การจดัทาํแผนการศกึษาเฉพาะบคุคล จาํนวน 30 ขอ้

 2. ด้าน การจัดบริการเทคโนโลยีและสิ่งอํานวยความ

สะดวกทางการศึกษาและสาระสนเทศ จํานวน 30 ข้อ

 3. การจดัสภาพแวดลอ้มและระบบสนบัสนนุการเรยีนรู้

จํานวน 10 ข้อ

การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ

 การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือผู้วิจัยดําเนินการ

ดังนี้

 1. นํารา่งแนวทางการสง่เสริมงานวชิาการของโรงเรียน

เอกชนสอนคนตาบอด มาเป็นเน้ือหาและข้อคําถามของ

แบบสอบถาม

 2. นํารา่งแบบสอบถามแนวทางการสง่เสรมิงานวชิาการ

ของโรงเรียนเอกชนสอนคน ตาบอดไปให้อาจารย์ผู้ควบคุม

วทิยานพินธ ์เพือ่ตรวจสอบความถกูต้องของขอ้ความ สํานวน

ภาษาและเนื้อหา

 3. นําแบบสอบถามแนวทางการส่งเสริมงานวิชาการ

ของโรงเรียนเอกชนสอนคนตาบอดเสนอผูเ้ชีย่วชาญ จาํนวน 

5 คน ท่ีมีความรู้ทางด้านการศึกษาพิเศษ และการบริหาร

การศึกษาได้แก่

  (1) ผู้บริหารโรงเรียนที่มีนักเรียนตาบอดเข้าไป

เรียนรวม

  (2) อาจารย์จากมหาวิทยาลัยที่สอนคนตาบอด

  (3) ศึกษานิเทศก์ที่ทําหน้าที่ดูแลคนตาบอด

  (4) ผู้บริหารศูนย์การศึกษาพิเศษ

  (5) ครูที่ทําหน้าที่สอนนักเรียนพิเศษ

 4. นําแบบสอบถามแนวทางการส่งเสริมงานวิชาการ

ของโรงเรยีนเอกชนสอนคนตาบอดไปทดลองใช ้(Try – Out) 

กับผู้อํานวยการโรงเรียน รองผู้อํานวยการโรงเรียน ครู และ

บุคลากรสนับสนุน ของโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ 

ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 30 คน แล้วหาค่าความเชื่อมั่น 

(Reliability) ด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha 

Coefficient) ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach) ได้

ค่า  = 0.97

การเก็บรวบรวมข้อมูล

 การเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ ผู้วิจัยดําเนินการ

โดยทําหนงัสอืนําสง่ขอความอนเุคราะหเ์ก็บข้อมูลเพือ่การวจัิย 

จากมหาวิทยาลยัวงษช์วลติกลุ เพือ่ขอความอนเุคราะหต์อบ

แบบสอบถามจากผูอ้าํนวยการโรงเรยีนเอกชนสอนคนตาบอด

จํานวน 11 โรงเรียน โดยการส่งไปและกลับทางไปรษณีย์ 

ไดร้บัแบบสอบถามท่ีมคีวามสมบูรณก์ลบัคนืจาํนวน 223 ฉบับ

คิดเป็นร้อยละ 96.95

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

 สถิติท่ีใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ สถิติพื้นฐาน ได้แก่ 

ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

สรุปผลการวิจัย

 จากการวิเคราะห์ข้อมูลสรุปผลการวิจัยได้ ดังนี้

 1. แนวทางการสง่เสรมิงานวชิาการของโรงเรยีนเอกชน

สอนคนตาบอด มี 3 ด้าน แต่ละด้านมีแนวทางส่งเสริม

ดังนี้ ด้านการจัดทําแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล มีแนวทาง

ส่งเสริมงานวิชาการ 30 วิธี ด้านการจัดบริการเทคโนโลยี

และสิ่งอํานวยความสะดวกทางการศึกษาและสาระสนเทศ 

มีแนวทางส่งเสริมงานวิชาการ 30 วิธี และด้านการจัด

สภาพแวดล้อมและระบบสนับสนุนการเรียนรู้ มีแนวทาง

ส่งเสริม 10 วิธี

 2. แนวทางการสง่เสรมิงานวชิาการของโรงเรยีนเอกชน

สอนคนตาบอด โดยรวมตามความเหน็ของครบุูคลากรทางการ

ศึกษา มีความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณา

เปน็รายดา้นพบวา่ มคีวามเปน็ไปไดอ้ยูใ่นระดบัมากทกุดา้น
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อภิปรายผล

 ผลการวจิยัครัง้นี ้มกีารคน้พบท่ีนา่สนใจนํามาอภปิราย

ดังต่อไปนี้

 1. ด้านการจัดทําแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล ตาม

ความเหน็ของผูอํ้านวยการโรงเรียน รองผูอํ้านวยการโรงเรียน 

ครู และบุคลากรสนับสนุน โดยรวม อยู่ในระดับมาก 

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้อํานวยการโรงเรียน 

รองผูอ้าํนวยการโรงเรียน คร ูและบคุลากรสนบัสนนุ มคีวาม

เห็นตรงกันในระดบัมากทีส่ดุคอืขอ้ 1.2.1 แสดงขอ้มลูเบือ้งตน้

ของนักเรียน เช่น ชื่อ นามสกุล อายุ วัน เดือน ปีเกิด ที่อยู่ 

พักอาศัยอยู่กับใคร เพราะการจัดทําแผนการศึกษาเฉพาะ

บุคคลสําหรับนักเรียนตาบอด ครูหรือผู้สอนจะต้องทราบ

ขอ้มลูเบือ้งตน้ของนกัเรยีน เพือ่ใชเ้ปน็ขอ้มลูเปรยีบเทยีบกบั

นกัเรยีนซ่ึงมอีายใุกล้เคยีงกนัเพือ่ใชเ้ปรยีบเทยีบความพรอ้ม

และพฒันาการของนกัเรยีน เชน่ ทกัษะการดาํรงชวีติประจาํวัน

ในเรือ่งของการใชห้อ้งนํา้หอ้งสว้ม หรอืเรือ่งของการแต่งกาย 

การรับประทานอาหาร เป็นต้น ฉะน้ันข้อมูลพ้ืนฐานของ

นกัเรยีนจะทําใหผู้ส้อนเขา้ใจถงึสภาพแวดลอ้มต่างๆ เกีย่วกบั

ตัวนักเรียนรวมไปถึงภูมิลําเนาและสภาพที่อยู่อาศัยของ

นักเรียน จะทําให้ง่ายต่อการจัดทําแผนพัฒนานักเรียนและ

ตรงตามความตอ้งการของผูเ้รียน ซึง่มคีวามสอดคลอ้งกบัการ

วิจัยของของสิทธิชัย พุฒกลาง (2553 : 108) ได้ทําการวิจัย

เร่ืองภาพอนาคตการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการของ

ประเทศไทยในทศวรรษหนา้ (พ.ศ. 2550 – 2559) ไดก้ลา่วถงึ

การจดัการเรยีนการสอนสําหรบัคนพกิารวา่ การจัดการเรียน

การสอนของคนพิการจะให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ต้องมีการจัดทําแผนการสอนเฉพาะบุคคล โดยเฉพาะการรู้

ภูมิหลังของนักเรียน เพื่อครูจะได้เลือกวิธีการสอน การจัด

โปรแกรมการสอนให้แก่นักเรียนได้ถูกต้องตามความพิการ

และตามศักยภาพของนักเรียน ดังนั้นแผนการจัดการศึกษา

เฉพาะบคุคลจงึเป็นเปา้หมายทีจ่ะพานกัเรยีนไปสูค่วามสําเรจ็

ของแต่ละบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 2. ด้านการจัดบริการเทคโนโลยีและสิ่งอํานวยความ

สะดวกทางการศึกษาและสารสนเทศ ตามความเห็นของ

ผู้อํานวยการโรงเรียน รองผู้อํานวยการโรงเรียน ครู และ

บุคลากรสนับสนุน โดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา

เป็นรายข้อ พบว่าผู้อํานวยการโรงเรียน รองผู้อํานวยการ

โรงเรียน ครู และบุคลากรสนับสนุน มีความเห็นตรงกันใน

ระดับมากที่สุดคือข้อ 2.1.2 การจัดซื้อเครื่องพิมพ์อักษร

เบรลล ์ดว้ยระบบคอมพวิเตอร ์(Braille Printer) เพือ่ใช้ปริน๊

ใบงานหรือหนังสืออ่านประกอบของครู เพราะการจัดซื้อ

เครื่องพิมพ์อักษรเบรลล์ ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (Braille 

Printer) จะเป็นเครือ่งอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่คร ูเนือ่งจาก

ครสูามารถพมิพอ์กัษรปกตลิงในขอ้มลูของคอมพิวเตอร ์เมือ่

เวลาสั่งปริ๊นงานครูสามารถปรับโปรมแกรมสั่งปริ๊นงานเป็น

อักษรเบรลล์ได้ ทําให้การจัดทําใบงานหรืองานอื่นๆ ที่ครู

ต้องการให้นักเรียนมีความรู้เพิ่มเติมได้รวดเร็ว จึงมีความ

สอดคล้องกับ พรพิมล แก้วฟุ้งรังสี (2555 : 20) เห็นความ

สําคัญของครูท่ีจะนําเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดกิจกรรมการ

เรยีนการสอน จงึไดทํ้าการทดลองการใช้โปรแกรมไทยเบรลล์

ทรานส์เลเทอร์ (Thai Braille Translator : TBT) เพื่อช่วย

อํานวยความสะดวกในการผลิตสื่ออักษรเบรลล์สําหรับผู้

พิการทางสายตา และจากการประเมินความพึงพอใจของ

กลุม่ทดลองปรากฏวา่กลุม่ทดลองมคีวามพึงพอใจเนือ่งจาก

ลกัษณะการใชง้านระบบโปรแกรมไทยเบรลลท์รานสเ์ลเทอร ์

มีความถูกต้องของการแสดงผลอักษรเบรลล์ และมีความ

สะดวกในการใช้งานสามารถทํางานได้บนระบบปฏิบัติการ 

Windows ต่างๆ เช่น Windows 95, 98, 2000, Me, Xp 

และไม่จํากัด Version ของวินโดว์ และข้อ 2.2.1 การจัดหา

เครื่องเขียนอักษรเบรลล์ด้วยมือชนิดพกพา (Slate and 

Stylus) เพื่อใช้ในการเขียนสําหรับนักเรียนตาบอด เพราะ

เครื่องเขียนอักษรเบรลล์ด้วยมือชนิดพกพา (Slate and 

Stylus) เพื่อใช้ในการเขียนสําหรับนักเรียนตาบอดเปรียบ

เสมอืนกบัสมดุ ดินสอ ปากกา ของคนปกต ินกัเรียน ตาบอด

จาํเปน็ตอ้งมเีครือ่งเขยีนอกัษรเบรลลด์ว้ยมอืชนดิพกพาเปน็

ของสว่นตวัทกุคน เพราะเวลาเรียนนกัเรยีนตอ้งนําออกมาใช้

ในการเขียนหรอืจดบันทึกในการเรยีนทุกครัง้ ดังนัน้โรงเรยีน

สอนคนตาบอดทุกแหง่จงึเหน็ความสาํคญัของการจดัซือ้จดัหา

เครื่องพิมพ์อักษรเบรลล์ ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (Braille 

Printer) ใหแ้กค่ร ูและเครือ่งเขยีนอกัษรเบรลลด์ว้ยมอืชนิด

พกพาให้แก่นักเรียนทุกคน

 3. ดา้นการจดัสภาพแวดลอ้มและระบบสนบัสนนุการ
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เรยีนรู ้ตามความเหน็ของผูอํ้านวยการโรงเรยีน รองผู้อํานวย

การโรงเรียน ครู และบคุลากรสนบัสนนุ โดยรวมอยูใ่นระดับ

มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้อํานวยการโรงเรียน 

รองผู้อํานวยการโรงเรียน ครู และบุคลากรสนับสนุน 

มคีวามเหน็ตรงกนัในระดบัมากทีส่ดุคอื ขอ้ 3.2.2 จดักจิกรรม

วันสําคัญที่เกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ เพื่อให้นักเรียนได้

แสดงออกถงึความจงรกัภกัดี และวนัสําคัญทางประเพณีไทย 

เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้ประเพณีที่สําคัญของประเทศไทย 

สาํหรบันกัเรียนตาบอดและนกัเรยีนสายตาเลอืนราง เนือ่งจาก

นักเรียนตาบอดจะเรียนรู้สิ่งใดก็ตามจะเกิดจากการได้ฝึก

หรือปฏิบัติจะทําให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าอย่างแท้จริง 

ดังนัน้กจิกรรมทีโ่รงเรยีนจะสง่เสรมิใหนั้กเรยีนตาบอดเรยีนรู้

เรือ่งของความจงรกัภกัดต่ีอชาติ ศาสนา พระมหากษัตรยิน้ั์น

โรงเรียนจะให้ความสําคัญต่อความจงรักภักดีต่อชาติว่า

นักเรียนควรปฏิบัติตนอย่างไร เช่น การทําตัวเป็นพลเมือง

ที่ดีของประเทศชาติ ควรปฏิบัติตนอย่างไร ครูผู้สอนจะต้อง

ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมพื้นฐานให้แก่นักเรียน เนื่องจาก

นักเรียนมองไม่เห็นจึงไม่สามารถเรียนรู้จากการสังเกตได้ 

แต่นกัเรียนสามารถเรียนรู้จากการบอกเลา่และการปฏบิตั ิเชน่ 

การมาเข้าแถวหน้าเสาธงเพื่อเคารพธงชาติ หรือการยืนตรง

เคารพธงชาติเมื่อได้ยินเสียงเพลงชาติไทยบรรเลงในเวลา 

08.00 นาฬกิา และเวลา 18.00 นาฬกิา การทิง้ขยะในถงัขยะ

ทุกครั้ง หรือการรอคอยโดยไม่เอาความตาบอดของตนเอง

มาเป็นข้อต่อรองจากคนทั่วไป เช่น การเข้าคิวซื้อของ 

การเข้าควิซ้ือตัว๋รถโดยสารเปน็ต้น การแสดงความจงรักภกัดี

ต่อพระมหากษัตริย์ คือการได้พานักเรียนปฏิบัติกิจกรรม

จริงๆ เช่นกิจกรรมเกี่ยวกับวันสําคัญของพระมหากษัตริย์

รวมถึงราชวงศ์ทุกพระองค์ โดยการจัดป้ายนิเทศ การจัด

กิจกรรมถวายพระพร เป็นต้น ส่วนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ

ศาสนา เช่นวนัสําคญั ทางโรงเรียนจะนํานักเรียนไปวดั เพือ่ไป

ทําบุญตักบาตร หรือไปร่วมพิธีเวียนเทียน เป็นต้น และวัน

สําคัญทางประเพณี เช่นวันลอยกระทง ทางโรงเรียนจะมี

การสอนนักเรียนเรื่องการรณรงค์การลดภาวะโลกร้อน โดย

การพานักเรียนทํากระทางจากธรรมชาติ หรือวัสดุที่ไปเกิด

มลภาวะ เชน่กระทงขนมปงั กระทงจากใบตองกลว้ย เปน็ต้น 

ฉะนัน้การจดักจิกรรมทกุๆ กจิกรรม ครูผูส้อนต้องสอดแทรก

คุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรม ให้แก่นักเรียนตาบอด 

เพื่อเป็นการปลูกฝังให้เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ 

หากนกัเรยีนไมไ่ดร้บัการกระตุน้บ่อยๆ อาจทําใหน้กัเรยีนลมื

ไม่รู้และไม่เข้าใจ เนื่องจากการเรียนรู้ของนักเรียนเกิดจาก

การฟงั การคดิตาม และการปฏบิตั ิซึง่มคีวามเหน็สอดคลอ้งกบั

พรพรรณ ชนิพงษ ์(2550 : 152) ทาํการวจิยัเรือ่งทศันคติของ

คนตาบอดตอ่การเขา้ถงึสภาพแวดลอ้ม พบวา่ การจดัสภาพ

แวดลอ้ม จะชว่ยจดัประสบการณก์ารเรยีนรูท่ี้พงึประสงคใ์ห้

แก่นกัเรยีน ตามปกตแิลว้การรบัรูแ้ละการเรยีนรูข้องนกัเรยีน

ตาบอด จะเกดิข้ึนหลงัจากทีไ่ดป้ะทะสมัพันธ์กับสิง่แวดลอ้ม

ตา่งๆ ท้ังทางบวกและทางลบ ท่ีมากระตุน้ประสาทสมัผสัของ

นกัเรยีน และการปะทะสมัพนัธก์บัสิง่ตา่งๆ ถอืเปน็การสรา้ง

ประสบการณ์ตรงสําหรับนักเรียนตาบอด

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้

  1.1 บุคลากรของโรงเรียนสอนคนตาบอด ที่สังกัด

หนว่ยงานของรฐับาล และบคุลากรของโรงเรียนสอนคนตาบอด 

ทีส่งักดัหนว่ยงานของเอกชน สามารถนาํแนวทางการสง่เสรมิ

งานวิชาการของโรงเรียนเอกชนสอนคนตาบอด ดังกล่าวไป

จัดทําการจัดทําแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล การจัดบริการ

เทคโนโลยีและสิ่งอํานวยความสะดวกทางการศึกษาและ

สารสนเทศ และการจัดสภาพแวดล้อมและระบบสนับสนุน

การเรียนรู้ ให้แก่นักเรียนในโรงเรียนได้

   1.2 บุคลากรในโรงเรียนปกติ ที่มีนักเรียนตาบอด

เขา้ไปเรยีนรวม สามารถนําแนวทางการสง่เสรมิงานวชิาการ

ของโรงเรียนเอกชนสอนคนตาบอด ไปใช้ได้

  1.3 ศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลางและศูนย์

การศึกษาพิเศษเขตการศึกษาท้ัง 12 เขตการศึกษา ท่ีมี

นกัเรยีนตาบอดเข้าไปเรยีนในศูนยก์ารศกึษาพเิศษสว่นกลาง

และศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษาทั้ง 12 เขต สามารถ

นาํแนวทางการสง่เสรมิงานวชิาการของโรงเรยีนเอกชนสอน

คนตาบอด ไปใช้ได้

  1.4 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดทุกจังหวัด 

ท่ีมนีกัเรยีนตาบอดเข้าไปเรยีนในศนูยก์ารศกึษาพเิศษประจํา

จังหวดัทุกจังหวัด สามารถนาํแนวทางการสง่เสรมิงานวชิาการ
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ของโรงเรียนเอกชนสอนคนตาบอด ไปใช้ได้

 2. ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไป

  2.1 ควรมกีารวจิยัเชงิลกึของนกัเรยีนตาบอด ทีเ่ขา้ไป

เรยีนรวมกบันักเรียนปกติ ในการปฏบิติัตามพระราชบญัญตัิ

การจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 ตามมาตรา 8 

ซึ่งมีส่วนสําคัญๆ 3 ด้าน ได้แก่ 1.การจัดทําแผนการศึกษา

เฉพาะบุคคล (Individualized Educational Program : 

IEP) 2.การจัดบริการเทคโนโลยีและสิ่งอํานวยความสะดวก

ทางการศกึษาและสารสนเทศ และ 3.การจดัสภาพแวดล้อม

และระบบสนับสนุนการเรียนรู้
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  2.2 ควรมีการวิจัยเชิงลึกของนักเรียนตาบอด 

ท่ีเข้าไปเรียนในศูนย์การศึกษาพิเศษในการปฏิบัติตาม

พระราชบญัญตักิารจัดการศกึษาสาํหรบัคนพกิาร พ.ศ. 2551 

ตามมาตรา 8 ซึ่งมีส่วนสําคัญๆ 3 ด้าน ได้แก่ (1) การจัดทํา

แผนการศกึษาเฉพาะบุคคล (Individualized Educational 

Program : IEP) (2) การจัดบริการเทคโนโลยีและสิ่งอํานวย

ความสะดวกทางการศึกษาและสารสนเทศ และ (3) การจัด

สภาพแวดล้อมและระบบสนับสนุนการเรียนรู้


