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บทคัดย่อ
 กระบวนการใช้ตัวแบบในการสร้างสื่อส่งเสริมความตระหนักรู ้ในอาชีพเพื่อคนพิการทางการเห็นนี้ 
มีวัตถุประสงค์เพื่อน�าเสนอกระบวนการใช้ตัวแบบในการสร้างสื่อส่งเสริมความตระหนักรู้ในอาชีพส�าหรับคนพิการ
ทางการเห็นเป็นเรื่องที่สังคมควรให้ความสนใจและร่วมกันผลิตสื่อเพื่อช่วยกระตุ้นความตระหนักรู้ในอาชีพให้กับ 
คนพิการทางการเห็นด้วยกลยุทธ์จาก 1) ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมเชิงพุทธิปัญญาของแบนดูรา 2) กระบวนการ
เสนอตัวแบบ (Modeling Procedures) 3) กลยุทธ์ที่ใช้ส่งเสริมความตระหนักรู้ในอาชีพ 4) เครื่องมือในการพัฒนาสื่อ
สร้างความตระหนักรู้ในอาชีพด้วยการใช้ตัวแบบส�าหรับคนพิการทางการเห็น ทั้ง 4 ขั้นตอนนี้จะเป็นตัวกระตุ้นให้เกิด
กลไกท่ียังประโยชน์สู่คนพิการทางการเห็นได้มีแรงบันดาลใจที่จะเลือกอาชีพ ความเชื่อในศักยภาพนั้นจะช่วยเพิ่มแรง
อัดฉีดให้กับความฝันของคนพิการทางการเห็น โดยเริ่มที่ขั้นแรกเน้นให้คนพิการทางการเห็นรับฟังเรื่องราวของตัวแบบ
จากการตอบค�าถามประกอบการสัมภาษณ์ข้อมูลจากตัวแบบ ข้ันที่สองใช้ค�าถามสัมภาษณ์เพื่อให้เกิดค�าตอบที่สร้าง 
แรงบันดาลใจและเปลี่ยนทัศนคติจากการรับฟังประสบการณ์ของตัวแบบที่มีความพิการทางการเห็นเหมือนกัน หลัก
ของการก�าหนดบุคคลตัวแบบในการจะใช้ตัวแบบจึงเป็นเรื่องละเอียดอ่อน ข้อควรระวังคือการจัดสภาพแวดล้อม 
ให้เอื้อต่อการสร้างสมาธิระหว่างการรับสื่อด้วย ควรเป็นห้องเงียบ ไม่มีสิ่งดึงดูดการรับฟังอื่น เพ่ือประสิทธิภาพ 
ในการสร้างความตระหนักรู้ในอาชีพ 
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Abstract
 The use of Modeling Procedures to create media promoting career awareness for blinds  
is article aims to present the Modeling Procedures to produce media for enhancing with career 
awareness of people who are visually impaired that society should pay attention to media production 
and stimulate awareness in their careers, people with disabilities, to agree with the strategy from 
1) social learning theory of Bandura  2) offers a process (Modeling Procedures) 3) using the strategy 
promotes career awareness 4) development tools and media, create career awareness for those 
malfunctions suite.Liquidation, see step 4: these inducing mechanism, also to those with visually 
impaired and career’s selection. The belief in the potential it will greatly increase injection pressure, 
with the dream of people who are visually impaired. It begins with the first step for people who 
have Visual, listening to a story from the interview to answer questions from the data subject. When 
listening, Second, use interview questions to generate motivational answers and attitude from the 
listening experience of the subject to see the same. Principle of determining the subjects to be 
used is therefore a sensitive subject. The caution is to provide an environment conducive to the 
concentration between listening. The room should be quiet and no attractive alternative listening. 
To be effective in career awareness in the profession.
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บทน�า 
 จากข้อมลูของส�านกังานสถิตแิห่งชาต ิกระทรวง
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารทีมี่การส�ารวจความ
พิการไว้เมื่อปี พ.ศ. 2555 และท�าการส�ารวจทุกๆ 5 ปี
นั้นพบว่า ประชากรที่พิการยังได้รับความช่วยเหลือ หรือ
สวัสดิการจากรัฐบาลไม่ครบถ้วนเพียงพอไม่ว่าจะเป็น 
ในเรื่องการศึกษา การประกอบอาชีพ และอุปกรณ์ 
เครือ่งช่วยส�าหรบัผูพ้กิาร ส�านกังานสถิตแิห่งชาตใินฐานะ 
หน่วยงานผูเ้กบ็รวบรวมข้อมลูจงึได้ตระหนกัถงึความส�าคัญ 
ในเรือ่งดงักล่าวทัง้นีเ้พ่ือให้คนพกิารสามารถด�ารงชีวติและ 
ประกอบอาชพีได้เตม็ตามศกัยภาพของตนเอง มคีณุภาพ 
ชีวิตท่ีดีขึ้น อีกท้ังเป็นการเพ่ิมพูนคุณค่าและศักดิ์ศรี 
ของคนพิการด้วย (National Statistical Office  
thailand, 2012) จะเห็นว่าข้อมลูดังกล่าวสะท้อนให้เห็น 
ถึงความสัมพันธ์กันอย่างแน่นแฟ้นระหว่างคนพิการ  
การประกอบอาชีพ ศักยภาพตนเอง ศักดิ์ศรี และคุณค่า  
ปัจจัยหน่ึงที่มีส่วนช่วยเพิ่มศักยภาพให้คนพิการสามารถ 
พึ่ งพาตนเองได ้มีคุณภาพชี วิตท่ีดี ข้ึนคือการศึกษา  
ในปี 2555 การส�ารวจพบว่าประชากรพิการร้อยละ 20  
เท่านั้นท่ีส�าเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาหรือสูงกว่า  
นอกนั้นไม่ได้รับการศึกษาหรือส�าเร็จการศึกษาระดับ 
ที่ต�่ากว่าประถมศึกษา ส่วนเร่ืองการประกอบอาชีพและ 
การท�างานนั้น พบว่าประชากรพิการที่มีอายุตั้งแต่ 15 ป ี
ขึ้นไปจ�านวน 1.4 ล้านคนพบว่า มีประมาณสามในสี่หรือ 
ร้อยละ 74.3 ที่ไม่ได้ท�างาน ส่วนอาชีพจากผลส�ารวจ 
พบว่า ประกอบอาชีพเป็นผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือในด้าน 
การเกษตร ป่าไม้ และประมงมากที่สุด รองลงมาคือ 
อาชีพงานพื้นฐานที่ใช้แรงงานเป็นหลักด้วย (National  
Statistical Office thailand, 2012) ซึ่งข้อมูลดังกล่าว  
รวมผู้พิการทางการเห็นด้วย จะเห็นว่าเรื่องอาชีพของ 
คนพิการยังเป็นมุมมองท่ีสังคมได้รับข้อมูลซ�้าๆ เดิมๆ  
อยู ่มาก ซึ่งในความเป็นจริงแล้วคนพิการมีศักยภาพ 
มากกว่าข้อมลูท่ีรวบรวมได้ สิง่ส�าคญัอยูท่ีว่่าจะมแีนวทาง 
ส่งเสริมศักยภาพที่ซ่อนอยู่มากน้อยแค่ไหน กระบวนการ 
ใช้ตัวแบบเพื่อส่งเสริมความตระหนักรู้ในอาชีพส�าหรับ 
คนพิการทางการเห็นมีจุดมุ ่งหมายเพื่อต้องการสร้าง 
กระบวนการออกแบบสื่อเพื่อกระตุ ้นให ้เกิดความ

ตระหนักรู ้ในอาชีพให้กับคนพิการทางการเห็นโดย
ให้พวกเขาได้พัฒนาความรู ้ สึกเห็นคุณค่าในตนเอง 
และได ้รับทัศนคติที่ดี ในเรื่องอาชีพจากการรับฟ ัง 
ประสบการณ์อาชีพจากบุคคลตัวแบบที่มีความพิการ
ทางการเห็นเหมือนกัน โดยอาศัยศาสตร์ทางจิตวิทยา 
กลยุทธ ์เมตาคอกนิชันที่ เป ็นวิธีที่ เข ้าไปช่วยพัฒนา
บุคคลให้เกิดการคิดได้อย่างมีวิจารณญาณ นอกจากนี ้
ยังมีการสังเคราะห์กลยุทธ์เมตาคอกนิชันเพื่อน�ามาใช้ 
ในการตั้งค�าถามสัมภาษณ์บุคคลตัวแบบที่มีความพิการ 
ทางการเห็นเพื่อบรรจุเป็นรายการวิทยุในการใช้ตัวแบบ 
ใช้รูปแบบสัมภาษณ์พูดคุยระหว่างผู ้ด�าเนินรายการ 
กับคนพิการทางการเห็นตัวแบบทั้ง 6 กลุ ่มอาชีพ  
(Chaiyanich, 2012) ซึ่งจากข้อเสนอในการวิจัยของ 
ประภสัสร แสงศร ีและบวัทอง สว่างโสภากลุ พบว่า การใช้ 
วิธีสัมภาษณ์เจาะลึกจะช่วยให้ได้ข้อมูลที่ละเอียดมากขึ้น 
ส�าหรับคนพิการทางการเห็น เนื่องจากคนพิการทางการ
เห็นบางส่วนต้องการระบาย พูดคุยถึงป ัญหาและ 
รายละเอยีดอืน่ๆ ส่ิงท่ีเกีย่วข้องกบัการพฒันาคณุภาพชีวติ 
ของคนพิการทางการเห็น ได้แก่ การสนับสนุนทางสังคม  
ความว้าเหว่ และความภาคภมิูในตนเอง เป็นต้น (Sangsre  
& Sawangsopaku, 2015) ใน 6 กลุ่มอาชีพนี้ที่แบ่งตาม 
บุคลิกภาพของบุคคลตามทฤษฎีการเลือกอาชีพของ 
ฮอลแลนด์ (Holland’s Theory of Vocational Choice)  
ได้แก่ 1) บุคคลท่ีชอบกิจกรรมที่ต้องใช้พละก�าลัง แต ่
หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ต้องสนทนากับสังคมหรือบุคคลอ่ืน  
(The Motoric Orientation) 2) บุคคลที่ชอบกิจกรรม 
ที่ต้องใช้ความคิดแก้ปัญหา มีลักษณะเป็นนักวิชาการ 
เป ็นอาชีพที่ต ้องศึกษาค ้นคว ้าหาความรู ้อยู ่ เสมอ  
(Intellectual Orientation) 3) บุคคลที่ชอบสังคมกับ 
บุคคลอื่น ชอบการสนทนา (The Social Orientation)  
4) บคุคลทีช่อบท�าตามระเบยีบแบบแผน (The Conferming  
Orientation) 5) บคุคลทีมี่ลักษณะเป็นผู้น�า มีความเช่ือม่ัน 
ในตนเอง ชอบอาชีพที่ตนจะได้แสดงลักษณะของตน  
(The Pursuasive Orientation) 6) บุคคลที่ชอบ 
ความงาม รกัศลิปะ (The Esthetic Orientation) (Supmee,  
1978) ซึ่งกระบวนการใช้ตัวแบบส่งผลต่อการเพิ่มระดับ 
ความมั่นใจและความเชื่อมั่นในตัวเองน�าไปสู่ความกล้า 
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ที่จะตัดสินใจเลือกอาชีพที่เหมาะกับบุคลิกภาพของตน 
ได้ในท่ีสุด (Chaiyanich, 2012) ซ่ึงในช่วงประถมศึกษา 
ปีที่ 4-6 จัดเป็นช่วงวัยท่ีสามารถเข้าใจเรื่องราวต่างๆ  
ที่เป็นนามธรรมมากขึ้น เรียนรู้จากเรื่องใกล้ตัว และจาก 
สือ่ต่างๆ ได้มาก ซึง่สามารถเช่ือมโยงอาชพีต่างๆ ให้เหน็ถงึ 
ความส�าคัญของระบบสังคมได้ จึงเป็นช่วงเวลาแห่ง 
การแนะน�า และสร้างความรู้ความเข้าใจต่อการศึกษากับ 
การประกอบอาชีพได้ในทั้ง 4 ขั้นของแนวคิด อันได้แก่  
1) ความตระหนักรู ้ในอาชีพ (Career Awareness)  
2) ความเข้าใจในอาชีพ (Career Orientation) 3) การ 
ส�ารวจอาชีพ (Career Exploration) และ 4) การเตรียม
การสูอ่าชพี (Career Preparation) (Suwannamaykha, 
Usaho, &  Suwannatthachote, 2011)

เนื้อเรื่อง 
 กลยุทธ ์จากทฤษฎีการเรียนรู ้ทางสังคม 
เชิงพุทธิปัญญาของแบนดูราสู ่กระบวนการเสนอ 
ตัวแบบ (Modeling Procedures)
 ในการพัฒนาการใช้ตัวแบบที่ช่วยส่งเสริมความ
ตระหนักรู้ในอาชีพ (Chaiyanich, 2012) ได้ใช้ 2 กลยุทธ์
ได้แก่ กลยุทธ์เมตาคอกนิชันและทฤษฎีการเรียนรู้ทาง
สังคมเชิงพุทธิปัญญาของแบนดูรา 
 1. กลยุทธ์เมตาคอกนิชัน หมายถึง วิธีที่เข้าไป
ช่วยพัฒนาบุคคลให้เกิดการคิดได้อย่างมีวิจารณญาณ  
มกีารสงัเคราะห์กลยทุธ์เมตาคอกนชินัเพือ่น�ามาใช้ในการ
ตัง้ค�าถามสมัภาษณ์บคุคลตวัแบบทีม่คีวามพกิารทางการ
เห็นเพือ่บรรจุเป็นรายการวทิยใุนการใช้ตวัแบบใช้รปูแบบ
สัมภาษณ์พูดคุยระหว่างผู้ด�าเนินรายการกับคนพิการ
ทางการเหน็ตวัแบบท้ัง 6 กลุม่อาชพีทีแ่บ่งตามบคุลกิภาพ
ของบุคคลตามทฤษฎีการเลือกอาชีพของฮอลแลนด์  
(Holland’s Theory of Vocational Choice)
 กลยุทธ์เมตาคอกนิชันที่ได้สังเคราะห์มาใช้เป็น 
กรอบในการตั้งค�าถามเพื่อสัมภาษณ์ข้อมูลอาชีพจาก 
คนพิการทางการเห็นตัวแบบทั้ง 6 กลุ่มอาชีพ กลยุทธ ์
เมตาคอกนิชันมี 5 ขั้นตอนดังนี้ 
 1.1  ให้คนพิการทางการเห็นได้รับการเตรียม
อารมณ์จากการแจ้งความจ�าเป็นของการเรียนรู้ทุกคร้ัง

เพื่อช่วยจัดระบบความตั้งใจและอารมณ์ความรู้สึก
 1.2  ให้คนพกิารทางการเหน็ได้รบัการทบทวน
ข้อมลูด้วยการสรปุและจดัโครงสร้างใหม่จากการน�าเสนอ
เนื้อหาและการถ่ายทอดผ่านถ้อยค�า (สัมภาษณ์) ทันที 
เพื่อไม่ให้ข้อมูลที่อยู่ในความจ�าระยะสั้นนั้นหายไป          
 1.3  ให้คนพกิารทางการเหน็ได้รับประสบการณ์ 
ใหม่ๆ ตลอดเวลา เพื่อกระตุ้นให้เกิดความใส่ใจในการ 
เรียนรู้จากการวิเคราะห์ประเด็นส�าคัญ  
 1.4  ให้คนพิการทางการเห็นได้รับข้อมูลที่มี
การเชื่อมโยงความสัมพันธ์กันจากการบูรณาการ สร้าง
เครือข่ายความรู้ และจินตนาการเป็นระยะเพื่อช่วยให้
บุคคลเรียกคืนข้อมูลที่ได้รับไปง่ายยิ่งขึ้น    
 1.5  ให้คนพิการทางการเห็นได้รับการกระตุ้น 
ด้วยกลยุทธ์ที่หลากหลายและได้รับข้อมูลเพียงพอ 
ที่จะตัดสินความยากง่ายได้ เพื่อพิจารณาความสามารถ
ของตน (Chaiyanich, 2012) 
 2. ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมเชิงพุทธิปัญญา
ของแบนดูรา กระบวนการเสนอตัวแบบ (Modeling  
Procedures) ในทฤษฎีการเรียนรู ้ทางสังคมเชิงพุทธิ
ป ัญญาหรือการใช้เทคนิคเสนอตัวแบบนั้นหมายถึง 
กลยุทธ์ในการสร้างหรือสอนพฤติกรรมใหม่ โดยผู ้ที่
ต้องการจะเลียนแบบ อาจโดยการฟัง (ในที่นี้ผู ้พิการ
ทางการเห็นใช ้การฟัง) สังเกต หรืออ ่านเรื่องราว 
ท่ีเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคคล แล้วค�านวณเป็น
ข้อมูลเลียนแบบและแสดงออกเป็นพฤติกรรมของตนเอง
ต่อไป การเสนอตัวแบบเป็นเทคนิคที่พัฒนาจากทฤษฎี
การเรียนรู้ทางสังคมเชิงพุทธิปัญญาของ Bandura ที่มี
ความเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของมนุษย์หรือ
ความเช่ือมัน่ในความสามารถของตนเองทีม่ต่ีอพฤตกิรรม
ท่ีแสดงออก เกีย่วกบัอทิธิพลของตวัแบบท่ีมีต่อตวัผู้สังเกต 
(Bandura, 1977) มีดังนี้ 
 2.1  การสร้างพฤติกรรมใหม่ เมื่อผู ้สังเกต 
ได้เห็น สังเกต รับฟัง หรืออ่านเรื่องราวที่สะท้อนให้รู้ถึง 
การกระท�าของตัวแบบ ซึ่งผู ้ท่ีต้องการจะเลียนแบบ 
ไม่เคยรู้มาก่อน จะมีการซึมซับเก็บรวมข้อมูลนี้ในรูปของ
สัญลักษณ์และถ่ายทอดออกมาเป็นพฤติกรรมใหม่
 2.2  การสร้างกฎเกณฑ์หรือหลักการใหม่  
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จะเกิดขึ้นในสภาพการณ์ที่ผู้สังเกตเห็นหรือรับรู้การกระ
ท�าของตวัแบบในลกัษณะต่างๆ เช่น การตดัสนิใจ รปูแบบ
ทางภาษา เป็นต้น จากนั้นผู้สังเกตจะทดสอบการกระท�า 
ตามตัวแบบภายใต้สภาพการณ์ต่างๆ และถ้าการตอบ
สนองส่งผลทางบวก ผูส้งัเกตจะรวมรปูแบบ ลกัษณะของ
ตวัแบบในรูปแบบต่างๆ แล้วน�ามาสร้างเป็นกฎเกณฑ์หรอื
หลักการใหม่
 2.3  การสอนความคดิและพฤตกิรรมสร้างสรรค์ 
ตัวแบบจะช่วยสนับสนุนการพัฒนาในทางสร้างสรรค์ 
เพราะเมื่อมนุษย ์ เห็นตัวแบบกระท�าพฤติกรรมใด
พฤติกรรมหนึ่ง อาจท�าให้นึกถึงประสบการณ์ที่ผ่านมา
ผสานกับการกระท�าของตัวแบบ ประยุกต์เป็นความคิด
หรอืพฤติกรรมใหม่ได้ แต่ทัง้นีท้ัง้นัน้กย็งัมจีดุอ่อนส�าหรบั
ตัวแบบในเชิงสร้างสรรค์ หากไม่มีศักยภาพเพียงพอ  
หรือผู้สังเกต มีทักษะที่จ�ากัด พฤติกรรมเชิงสร้างสรรค์นี้  
อาจะไม่มีอิทธิพลมากพอท่ีจะให้ผู ้สังเกตกระท�าหรือ 
เลียนแบบพฤติกรรมตามได้
 2.4  การยับยั้งการกระท�า และความละอาย
ที่จะกระท�า การได้เห็นตัวแบบถูกลงโทษ ผู้สังเกตย่อม
มีความรู้สึกไม่อยากกระท�าแบบตัวแบบนั้น ในทางตรง
ข้าม หากเห็นตัวแบบท�าพฤติกรรมไม่ถูกต้องแต่ไม่ได้รับ
การลงโทษ ผู้สังเกตก็มีแนวโน้มที่จะกระท�าแบบตัวแบบ
 2.5  การส่งเสริมการกระท�า ตัวแบบจะมี
อิทธิพลต่อการส่งเสริมการกระท�าท้ังที่เป็นทางบวกและ
ทางลบ ดังน้ันการน�าเสนอตัวแบบจ�าเป็นต้องมีความ
ระมัดระวังอย่างยิ่งเพราะอาจมีผลต่อการเพิ่มพฤติกรรม
ทางลบได้
 2.6  มีผลทางด้านอารมณ์ ตัวแบบมีผลต่อ
อารมณ์ นอกจากจะส่งผลต่อการกระท�าตามตัวแบบ
แล้ว ยังมีผลท�าให้อารมณ์ของผู้สังเกตรุนแรงเพิ่มขึ้นและ
กระตุ้นให้เกิดอารมณ์คล้อยตามไปด้วยได้ 
 2.7  การชกัจงูให้เกดิความต้องการกระท�าตาม
ตัวแบบ การกระท�าใดที่คนให้คุณค่าและชื่นชมอยู่เสมอ 
การกระท�านั้นของตัวแบบ ย่อมส่งผลให้ผู้สังเกตกระท�า
ตามได้เร็ว และได้ง่าย เพราะนอกจากจะท�าให้ผู้สังเกต 
มีความเปล่ียนแปลงเกิดขึ้นภายในตัวเองแล้ว ยังท�าให้
สังคมนั้นมีการเปลี่ยนแปลงตามด้วย

 กระบวนการเสนอตัวแบบ (Modeling  
Procedures)
 กระบวนการเสนอตัวแบบควรมีการจัดรูปแบบ
ให้ชัดเจนและแยกออกจากการด้วยการจัดกลุ่มตาม 
กลุ่มอาชีพที่คนพิการทางการเห็นสนใจ บางกลุ่มอาชีพ
อาจเป็นเรือ่งใหม่ทีพ่วกเขาไม่คิดว่าเขามศีกัยภาพสามารถ
ท�าได้ แต่เมื่อรับฟังประสบการณ์จากตัวแบบกลับมี
แนวคดิทีเ่ปลีย่นไป เปรยีบเสมอืนตวัแบบมาฉดียากระตุน้
ให้ด้วยประสบการณ์ของตัวแบบเอง ยากระตุ้นนี้ คือ 
ยากระตุ้นความตระหนักรู้ในอาชีพนั่นเอง เป็นการสร้าง
ให้บุคคลเกดิความตระหนกัรูใ้นอาชพี ซึง่ความตระหนกัรู ้
ในอาชีพ เมื่อเกิดขึ้นกับบุคคลใดแล้ว ไม่ว่าจะเป็นบุคคล
ที่มีความพิการหรือปกติ บุคคลนั้นจะสามารถระบุบุคลิก
ความสนใจและความสามารถของตนเองได้ จากการ 
ที่ได้ส�ารวจและเปรียบเทียบระหว่างทักษะของตนเองกับ 
สถานการณ์ในโลกอาชีพการท�างาน ท้ายสุดบุคคล 
คนนั้นจะได้เกิดการรู ้คุณค่าของการรู ้ความแตกต่าง
ระหว่างชีวิตและสถานการณ์ในอาชีพการท�างาน ดังที่
มีคนกล่าวว่าประสบการณ์จริงมีคุณค่ายิ่งกว่าตัวอักษร
ในหนังสืออย่างแน่นอน นอกจากนี้ความตระหนักรู ้ 
ในอาชีพยังช่วยท�าให้เกิดแรงบันดาลใจที่จะกล้าเลือก 
อาชีพได ้อย ่างมั่นใจ ครั้ งหนึ่ งนิสิต เก ่ าจากคณะ 
อักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยท่ีมีความพิการ
ทางการเห็น หลังจากปี พ.ศ. 2554 ท่ีเธอได้แนะน�าให ้
รู ้จักกับอาสาสมัครคนพิการทางการเห็นตัวแบบทั้ง  
6 กลุ่มอาชีพที่แบ่งตามบุคลิกภาพของบุคคลตามทฤษฎี
การเลือกอาชีพของฮอลแลนด์ (Holland’s Theory of 
Vocational Choice) ณ ตอนนั้นเธอยังไม่ได้เป็นนิสิต
จุฬาฯ แต่มีความมุ่งมั่นอยากเป็นนักเขียน ในที่สุดเธอ 
ก็ท�าได้อย่างที่เคยได้ให้สัมภาษณ์ไว้ในงานวิจัย หลายปี 
ต ่อมาเธอเรียนจบจุฬาลงกรณ ์มหาวิทยาลัยจาก 
คณะอักษรศาสตร ์ และป ัจจุบันเป ็นนักเขียนของ
ส�านักพิมพ์แห่งหนึ่งมีผลงานออกมามากมาย ได้เล่าถึง
ประสบการณ์เมื่อครั้งยังเป็นนักเรียนของโรงเรียนสอน
คนตาบอดกรุงเทพว่า ส�าหรับเธอแล้วการเลือกอาชีพ 
ในอนาคตเป็นเรื่องที่ค ่อนข้างยากส�าหรับบุคคลที่มี
ความพิการทางการเห็นที่ยังไม่พ้นช่วงประถมศึกษาที่ 6  
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ในตอนนั้นเธอเองก็ยังสับสนและไม่สามารถคิดวางแผน
อาชีพในอนาคต เธอยอมรับว่าการที่ต้องเกิดมาแล้ว 
ไม่สามารถมองเห็นได้เหมือนคนท่ัวไป อาจท�าให้เกิด 
ข้อจ�ากัดทางด้านการเลอืกอาชพีทีเ่หมาะสมให้กับตนเอง 
จนกระทัง่ได้มโีอกาสทราบข้อมูลอาชพีและประสบการณ์
จากการบอกเล่าของคนพิการทางการเห็นรุ่นพี่ ท�าให ้
เธอมีความมั่นใจและแรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพ
ด้วยการพึ่งพาตนเองขึ้นมาก ซึ่งเมื่อเดือนกรกฎาคม 
พ.ศ. 2560 เธอเองยังได ้วาดภาพพระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชให้ผู้ได้ชม เล่นกีต้าร์ 
ร้องเพลง และสร้างแรงบันดาลใจให้นักศึกษาที่เดินทาง
ไปถ่ายท�าหนังสั้นเรื่องราวของเธอ (Kittisiripan, 2017) 
ความมั่นใจและแรงบันดาลใจท่ีว่านี้ เกิดจากการได้รับรู้ 
และรับฟังประสบการณ์จากบุคคลตัวแบบได้จริงๆ  
(รุน่พีท่ี่มคีวามพกิารทางการเหน็) ความเป็นไปได้น้ีอาจเกดิ
ขึ้นได้จริง ซึ่งการใช้ตัวแบบนี้เองจะเป็นเครื่องมือส�าคัญ 
ที่บรรจุข ้อมูลอาชีพไว ้ ท้ังหมด 6 กลุ ่มอาชีพ ซึ่ ง  
Charoensupakorn (2006) พบว่าในการเลือกอาชีพ
ของนักเรียนที่มีความพิการทางการเห็นจะเลือกจากการ
พิจารณาลักษณะบุคลิกภาพของตนเองเบื้องต้นและ
ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับอาชีพท่ีคนพิการทางการเห็น
น่าจะท�าได้เป็นส�าคญั สอดคล้องกบัทฤษฎทีางอาชพีของ 
Holland หรือ จอห์น แอล ฮอลแลนด์ (JOHN LEWIS 
HOLLAND) นกัแนะแนวอาชพี (CAREER COUNSELING) 
ชาวอเมริกันผู้ซึ่งคิดค้นทฤษฎีทางอาชีพที่เชื่อมโยงกับ
บุคลิกภาพได้เป็นคนแรกของโลก เขาได้อธิบายถึงทฤษฎี
การเลือกอาชีพของบุคคลในปีค.ศ.1959 ว่าทฤษฎีดัง
กล่าวมันคือแบบฉบับของพฤติกรรมหรือบุคลิกภาพที่
ทรงอิทธิพลยิ่งต่อการเลือกอาชีพที่เหมาะกับบุคลิกภาพ
ของตนและผลการศึกษาของแบบฉบับของพฤติกรรม
หรือบุคลิกภาพมีอิทธิพลต่อการเลือกอาชีพ โดยมีหลัก
การว่าบุคคลจะเลือกอาชีพที่เหมาะกับบุคลิกภาพของ
ตนและได้เน้นการท่ีบุคคลควรต้องรู้จักบุคลิกภาพของ
ตนเองและมีความรู้เกี่ยวกับอาชีพ โดยฮอลแลนด์ได้แบ่ง
รูปแบบบุคลิกภาพของบุคคลท่ีสอดคล้องกับอาชีพต่างๆ 
เพ่ือเป็นแนวทางในการเลือกอาชีพของบุคคลมี 6 กลุ่ม
อาชีพดังต่อไปนี้

 1. บุคคลที่ชอบกิจกรรมที่ต้องใช้พละก�าลัง 
แต่หลีกเล่ียงกจิกรรมท่ีต้องสนทนากบัสังคมหรือบคุคลอืน่ 
(The Motoric Orientation) บุคคลที่มีลักษณะบุคลิก 
เช่นนี้มักเลือกอาชีพด้านกสิกรรม เทคนิค ช่าง กีฬา                                                                                                                                
 2. บุคคลที่ชอบกิจกรรมที่ต ้องใช้ความคิด 
แก้ปัญหา มีลักษณะเป็นนักวิชาการเป็นอาชีพที่ต้อง 
ศึกษาค ้นคว ้าหาความรู ้อยู ่ เสมอ ( Intellectual  
Orientation) บุคคลท่ีมีลักษณะบุคลิกเช่นนี้มักเลือก
อาชีพนักวิทยาศาสตร์ แพทย์ นักค�านวณ นักเขียน                                                                                                                
 3.  บุคคลที่ชอบสังคมกับบุคคลอื่น ชอบการ
สนทนา (The Social Orientation) บุคคลที่มีลักษณะ
บุคลิกเช ่นนี้มักเลือกอาชีพนักสังคมสงเคราะห์ ครู  
นักแนะแนว นักจิตบ�าบัด                                      
 4.  บุคคลที่ชอบท�าตามระเบียบแบบแผน  
(The Conferming Orientation) บคุคลทีมี่ลักษณะบคุลิก 
เช่นนี้มักเลือกงานด้านสารบรรณ เอกสาร เลขานุการ  
บรรณารักษ์                                              
 5.  บุคคลที่มีลักษณะเป็นผู้น�า มีความเชื่อมั่น 
ในตนเอง ชอบอาชีพที่ตนจะได้แสดงลักษณะของตน 
(The Pursuasive Orientation) บคุคลทีม่ลีกัษณะบคุลกิ 
เช่นนี้มักเลือกอาชีพ นักประชาสัมพันธ์ นักธุรกิจโฆษณา 
นักการเมือง                                                                                                        
 6.  บุคคลที่ชอบความงาม รักศิลปะ (The 
Esthetic Orientation) บุคคลที่มีลักษณะบุคลิกเช่น
นี้มักเลือกอาชีพด้านศิลปะ เช่น นักประพันธ์ ศิลปิน  
(Supmee, 1978)
 นอกจากนีผ้ลการศกึษาของจนัทิมา เจรญิสภุกร  
ยังได้ตอกย�้าถึงค�าตอบของค�าถามที่ว่า คนพิการทาง 
การเหน็ท�าอะไรได้ ผลการศกึษาพบค�าตอบของการเลอืก
อาชีพของนักเรียนท่ีมีความพิการทางการเห็นว่าพวก
เขาจะเลือกจากลักษณะของตนเองและความรู้เกี่ยวกับ
อาชีพเป็นส�าคัญและท้ายสุดเม่ือเกิดความตระหนักใน
ตนเอง (Self-Awareness) ก็จะมีผลท�าให้บุคคลมีแรง
บันดาลใจท่ีจะสร้างฝันของตนเองให้ส�าเร็จ (Marland, 
1974) ซึ่งตรงนี้เองเป็นข้อค้นพบที่น่าสนใจและไม่มีวัน 
ล้าสมัย (Charoensupakorn, 2006) การส่งเสรมิอาชีพให้ 
คนพิการเป็นเร่ืองที่เกี่ยวเนื่องกับภาครัฐที่ควรปฏิรูป
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นโยบายและกฎหมายโดยศูนย์บริการคนพิการ ควรมี
บทบาทในการให้ข้อมูลเร่ืองดังกล่าวนี้เพื่อสนับสนุน
อาชีพคนพิการมากยิ่งขึ้น มีการก�าหนดสิทธิพิเศษ 
ทางภาษีส�าหรับสถานประกอบการที่รับคนพิการ 
ขั้นรุนแรงเข้าท�างานเก่ียวกับการปฏิบัติตามพระราช-
บญัญตัส่ิงเสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติคนพกิาร ทีส่�าคญั
รัฐควรพัฒนาหลักสตูรทีส่่งเสรมิศกัยภาพส�าหรบัคนพกิาร
ด้วย (Neelapaijit et al., 2015)
 ยิ่งเข้าสู ่ยุคของสื่อออนไลน์ยิ่งตอบสนองต่อ
พฤติกรรมการบริโภคสื่อของคนพิการทางการเห็นมาก
ขึ้น เพราะคุณสมบัติของการใช้ตัวแบบที่ไม่จ�ากัดเรื่อง
เวลาในการศึกษา สามารถดาวน์โหลดมาเก็บไว้ใช้งาน
เมื่อไรที่ต้องการก็ได้ ท้ังนี้อาจไม่จ�าเป็นต้องสวยงามก็ได้ 
และปัจจุบันทุกคนบนโลกสามารถเป็นเจ้าของสื่อได้ด้วย
ตนเอง การจะผลิตสื่อเพื่อสร้างความตระหนักรู้ในอาชีพ 
ให้กับผู ้พิการประเภทต่างๆ จึงไม่ใช่เรื่องที่ยากมาก 
อีกต่อไป เทคโนโลยีที่น่าสนใจและปรับใช้ต่อยอดได ้

เช่น เทคโนโลยี OBS หรือ OBS Studio เป็นโปรแกรม
ที่ใช้ถ่ายทอดสดผ่านทาง Youtube หรือ Facebook 
หรือ Platform ต่างๆ บนสื่อโซเชียลมีเดีย จะมีประโยชน์
มาก ถ้าหากมีการไลฟ์สดประสบการณ์อาชีพหรือชีวิต
ของตัวแบบที่มีความพิการทางการเห็น ที่ส ่วนใหญ ่
จะไม่ค่อยปรากฏตัวผ่านสื่อ น้อยคนที่จะท�าหรือได้รับ
การสนับสนุนให้ท�า 
 แอพลิ เคชั่ นบนโทรศัพท ์ เคลื่ อนที่ อย ่ า ง  
MixLR ท่ีสามารถจัดรายการสัมภาษณ์สดได้ทุกสถานท่ี
ที่มีอินเทอร์เน็ต ซ่ึงแตกต่างจาก OBS ตรงที่กระท�าจาก
โทรศัพท์เคล่ือนที่ผ่านแอพพลิเคช่ันโดยไม่จ�าเป็นต้องใช้
คอมพวิเตอร์ เพยีงโหลดแอพพลเิคชัน่ฟรมีาตดิตัง้เท่านัน้ 
ซึง่หากน�ามาผนวกกบัเน้ือหาทีส่่งเสริมความตระหนักรูใ้น
อาชพี ผูพ้กิารจะได้ประโยชน์ไปพร้อมๆ กบัการเข้าถงึสือ่
ผ่าน Platform ต่างๆ ดังตัวอย่างสื่อวีดิโอที่เผยแพร่โดย
สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยเคยท�าวีดิโอชุดนี้ออก
มาเมื่อปี พ.ศ. 2559 แบ่งเป็นกลุ่ม 10 อาชีพ ดังภาพ

ภาพที่ 1 ตัวอย่างสื่อสร้างความตระหนักรู้ในอาชีพ (Thai Blind Chanel, 2016)
Image Taken from https://www.youtube.com/watch?v=7_6_YwB9WPM)
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ส่งเสริมอาชีพให้คนพิการเป็นเรื่องท่ีเกี่ยวเนื่องกับภาครัฐท่ีควรปฏิรูปนโยบายและกฎหมายโดยศูนย์บริการคน
พิการ ควรมีบทบาทในการให้ข้อมูลเรื่องดังกล่าวนี้เพื่อสนับสนุนอาชีพคนพิการมากยิ่งขึ้น มีการก าหนดสิทธิ
พิเศษทางภาษีส าหรับสถานประกอบการท่ีรับคนพิการขั้นรุนแรงเข้าท างานเกี่ยวกับการปฏิบั ติตาม
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ท่ีส าคัญรัฐควรพัฒนาหลักสูตรท่ีส่งเสริมศักยภาพ
ส าหรับคนพิการด้วย  (Neelapaijit et al., 2015) 
 ยิ่งเข้าสู่ยุคของส่ือออนไลน์ยิ่งตอบสนองต่อพฤติกรรมการบริโภคส่ือของคนพิการทางการเห็นมากขึ้น 
เพราะคุณสมบัติของการใช้ตัวแบบท่ีไม่จ ากัดเรื่องเวลาในการศึกษา สามารถดาวน์โหลดมาเก็บไว้ใช้งานเมื่อไร
ท่ีต้องการก็ได้ ท้ังนี้อาจไม่จ าเป็นต้องสวยงามก็ได้ และปัจจุบันทุกคนบนโลกสามารถเป็นเจ้าของส่ือได้ด้วย
ตนเอง การจะผลิตส่ือเพื่อสร้างความตระหนักรู้ในอาชีพให้กับผู้พิการประเภทต่างๆ จึงไม่ใช่เรื่องท่ียากมากอีก
ต่อไป เทคโนโลยีท่ีน่าสนใจและปรับใช้ต่อยอดได้เช่น เทคโนโลยี OBS หรือ OBS Studio เป็นโปรแกรมท่ีใช้
ถ่ายทอดสดผ่านทาง Youtube หรือ Facebook หรือ Platform ต่างๆ บนส่ือโซเชียลมีเดีย จะมีประโยชน์
มาก ถ้าหากมีการไลฟ์สดประสบการณ์อาชีพหรือชีวิตของตัวแบบท่ีมีความพิการทางการเห็น ท่ีส่วนใหญ่จะไม่
ค่อยปรากฏตัวผ่านส่ือ น้อยคนท่ีจะท าหรือได้รับการสนับสนุนให้ท า  
 แอพลิเคช่ันบนโทรศัพท์เคล่ือนท่ีอย่าง MixLR ท่ีสามารถจัดรายการสัมภาษณ์สดได้ทุกสถานท่ีท่ีมี
อินเทอร์เน็ต ซึ่งแตกต่างจาก OBS ตรงท่ีกระท าจากโทรศัพท์เคล่ือนท่ีผ่านแอพพลิเคช่ันโดยไม่จ าเป็นต้องใช้
คอมพิวเตอร์ เพียงโหลดแอพพลิเคช่ันฟรีมาติดต้ังเท่านั้น ซึ่งหากน ามาผนวกกับเนื้อหาท่ีส่งเสริมความตระหนัก
รู้ในอาชีพ ผู้พิการจะได้ประโยชน์ไปพร้อมๆ กับการเข้าถึงส่ือผ่าน Platform ต่างๆ ดังตัวอย่างส่ือวีดิโอท่ี
เผยแพร่โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยเคยท าวีดิโอชุดนี้ออกมาเมื่อปี พ.ศ.2559 แบ่งเป็นกลุ่ม              
10 อาชีพ ดังภาพ 

 
ภาพที่ 1 ตัวอย่างส่ือสร้างความตระหนักรู้ในอาชีพ (Thai Blind Chanel, 2016 

Image Taken from https://www.youtube.com/watch?v=7_6_YwB9WPM) 
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 ท้ังหมดนี้ล้วนแล้วแต่เป็นเทคโนโลยีที่ผู ้สนใจ
สามารถน�ามาปรับใช้เพือ่ออกแบบและสร้างสรรค์สือ่สร้าง
ความตระหนักรู้ในอาชีพโดยใช้ตัวแบบที่มีความพิการ
ทางการเห็นได้ทั้งสิ้น เพียงแค่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต 
กเ็พียงพอต่อการเรียนรูท้ีไ่ม่หยดุนิง่แล้ว และหากผูม้คีวาม
พิการทางการเห็นได้เป็นส่วนหนึ่งของการใช้เทคโนโลย ี
ในการถ่ายทอดเรื่องราวของตัวเองหรือเป็นตัวแบบ 
เสียเอง ประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้เทคโนโลยีไลฟ์สด
ไม่ว่าจะเป็น OBS Studio เป็นโปรแกรมที่ใช้ถ่ายทอด
สดผ่านทาง Youtube หรือ Facebook หรือ Platform 
ต่างๆ บนสื่อโซเชียลมีเดีย คือความมั่นใจและความภูมิใจ
ในการบอกเล่าศักยภาพของตัวเองผ่านสื่อ ซึ่งถือเป็น
ปัจจัยหน่ึงที่มีส่วนช่วยเพิ่มศักยภาพให้คนพิการสามารถ
พึ่งพาตนเองได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
 ส่ิงส�าคัญอีกประการหนึ่งของการใช้ตัวแบบคือ
สามารถท�าให้เกิดภาพในใจของผู้ใช้ได้ ซึ่งสอดคล้องกัน
กับหัวใจของการเรียนรู้ของคนพิการทางการเห็นที่ขึ้นอยู่
กบัการจนิตนาการให้เหน็ภาพในใจ กระบวนการดงักล่าว
จงึจ�าเป็นทีจ่ะต้องอาศยัระยะเวลาในการทบทวนและแปล
ความมากกว่าคนที่มีสายตาปกติ คุณสมบัติของการใช ้

ตวัแบบเอือ้ประโยชน์นีใ้ห้กบัคนพิการทางการเหน็ เพราะ
ด้วยคุณลักษณะที่เป็นได้ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ ไม่มี
ปัจจัยด้านเวลามาเป็นตัวเร่งให้ผู้ใช้ต้องรีบเรียนรู้ จึงอาจ
จะสรุปลักษณะส�าคัญของการใช้ตัวแบบได้อีกข้อว่าเป็น
เครื่องมือที่ใช้เสียงในการสร้างวิธีการหรือกระบวนการ
หรือรูปแบบใดๆ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยภาพ
ในใจของตนเองและด้วยวิธีการนั้นๆ จะสอดคล้องกับ
ธรรมชาติของคนพิการทางการเห็นและเอื้อให้เกิดความ
ตระหนักรู้ในอาชีพได้ 
 กลยุทธ์ที่ใช้ส่งเสริมความตระหนักรู้ในอาชีพ
 ส�าหรับความตระหนักรู ้ในอาชีพ เม่ือเกิดข้ึน
กับบุคคลใดแล้ว บุคคลน้ันจะระบุบุคลิกความสนใจและ
ความสามารถของตนเองได้ จากการท่ีได้ส�ารวจและ
เปรียบเทียบระหว่างทักษะของตนเองกับสถานการณ์ 
ในอาชีพการท�างาน ท้ายสุดบุคคลนั้นจะได้รู้คุณค่าของ
การรูค้วามแตกต่างระหว่างชวีติและสถานการณ์ในอาชพี
การท�างาน นอกจากน้ีความตระหนักรู้ในอาชีพยังช่วย
สร้างแรงบันดาลใจและความม่ันใจในการเลือกอาชีพ 
ในอนาคตได้ด้วย (Marland, 1974)

ภาพที่ 2 เทคนิคในการใช้ตัวแบบส่งเสริมความตระหนักรู้ในอาชีพส�าหรับคนพิการทางการเห็น

สื่อส่งเสริมความตระหนักรู้
ในอาชีพเพื่อคนพิการ

ทางการเห็น

กระบวนการ
เสนอตัวแบบ

กระบวนการสร้างเข้าใจ
ในการประกอบอาชีพ

ความตระหนักรู้และ
เข้าใจในอาชีพ

กลยุทธ์ในการกระตุ้นให้เกิด
การเลียนแบบอาจใช้การฟัง

การส�ารวจและเตรียมการ
สู่อาชีพ

การส�ารวจและเตรียมการ
สู่อาชีพ

กระบวนการเสนอตัวแบบ
และช่วงเวลาแห่งการ

แนะน�าและสร้างความรู้
ความเข้าใจต่อการศึกษากับ

การประกอบอาชีพได้

กลยุทธ์ในการสร้างหรือ
สอนพฤติกรรมใหม่
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 เครื่ อ ง มือในการพัฒนาสื่ อสร ้ างความ 
ตระหนักรู้ในอาชีพด้วยการใช้ตัวแบบส�าหรับคนพิการ
ทางการเห็น
 การจะผลติสือ่เพือ่สร้างความตระหนกัรูใ้นอาชพี
ให้กับผู้พิการประเภทต่างๆ จึงไม่ใช่เรื่องที่ยากมากอีก 
ต่อไป รูปแบบการใช้เครื่องมืออาจไม่ใช่เรื่องยากมาก
เท่ากับการจะเลือกตัวแบบโดยมีกลยุทธ์ในการดึงความ
สนใจและสร้างความตระหนักรู ้ในอาชีพให้คนพิการ
ทางการเห็นได้อย่างไร เทคโนโลยีที่น่าสนใจและปรับใช้ 
ต่อยอดได้เช่น เทคโนโลยีจากโปรแกรม OBS หรือ 

 และอีกหนึ่งแนวทางในการพัฒนาสื่อเว็บไซต์
ที่น่าสนใจ และน่าที่จะน�ามาปรับใช้ในการสร้างสื่อด้วย
กระบวนการใช้ตัวแบบที่ช่วยส่งเสริมความตระหนักรู้ 
ในอาชีพเพื่อคนพิการทางการเห็น นั่นคือ Thai Web  
Content  Access ib i l i ty  Gu idel ines  2010  
(TWCAG 2010) (Ministry of Digital Economy and 
Society, 2018) เป็นแนวทางการพัฒนาเว็บไซต์ที่ทุก
คนเข้าถึง ซึ่งสามารถใช้งานและเข้าใจเน้ือหา โดยราย

ภาพที่ 3 ตัวอย่างแอพพลิเคชั่นช่วยผู้พิการทางการเห็น (Focus, 2017)
Image Taken from https://www.youtube.com/watch?v=pDugljnTVF8)

Platform ต่างๆ บนสื่อโซเชียลมีเดีย หรือการไลฟ์สด
ด้วยเฟซบุ๊ค ยูทูปและแอพลิเคชั่นบนโทรศัพท์เคลื่อนที่
อย่างแอพพลิเคชั่น Aipoly Vision ที่กลายเป็นดวงตา
ให้กับคนพิการทางการเห็นได้อย่างดี โดยสามารถจัด
รายการสัมภาษณ์สดได้ทุกสถานท่ีท่ีมีอนิเทอร์เนต็ เป็นต้น 
ทั้งหมดนี้ล้วนแล้วแต่เป็นเทคโนโลยีที่ผู ้สนใจสามารถ
น�ามาปรับใช้เพื่อออกแบบและสร้างสรรค์ส่ือสร้างความ
ตระหนักรู้ในอาชีพโดยใช้ตัวแบบที่มีความพิการทางการ
เห็นได้ทั้งสิ้น เพียงแค่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตก็เพียงพอ
ต่อการเรียนรู้ด้วยตัวเองได้อย่างไม่มีขีดจ�ากัด

ละเอียดภายในมาตรฐานฉบับนี้ เป็นส่วนที่มีความส�าคัญ
ส�าหรับนักการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ ซ่ึงอ้างอิง
จากมาตรฐานสากล Web Content Accessibility  
Guidelines 2.0 (WCAG 2.0) ประกอบไปด้วยข้อแนะน�า 
การพัฒนาและเงื่อนไขที่สามารถระบุได้ว่าหน้าเว็บไซต์
นั้นได้ท�าตามข้อแนะน�าอย่างถูกต้องหรือไม่ ซ่ึงแนวทาง
ที่เหมาะสมส�าหรับการพัฒนาและน�าเสนอเนื้อหาในสื่อ
ออนไลน์มี 4 หลักการดังต่อไปนี้
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เคร่ืองมือในการพัฒนาสื่อสร้างความตระหนักรู้ในอาชีพด้วยการใช้ตัวแบบส าหรับคนพิการทางการเห็น 
 การจะผลิตส่ือเพื่อสร้างความตระหนักรู้ในอาชีพให้กับผู้พิการประเภทต่างๆ จึงไม่ใช่เรื่องท่ียากมาก
อีกต่อไป รูปแบบการใช้เครื่องมืออาจไม่ใช่เรื่องยากมากเท่ากับการจะเลือกตัวแบบโดยมีกลยุทธ์ในการดึงความ
สนใจและสร้างความตระหนักรู้ในอาชีพให้คนพิการทางการเห็นได้อย่างไร เทคโนโลยีท่ีน่าสนใจและปรับใช้ต่อ
ยอดได้เช่น เทคโนโลยีจากโปรแกรม OBS หรือ Platform ต่างๆ บนส่ือโซเชียลมีเดีย หรือการไลฟ์สดด้วย
เฟซบุ๊ค ยูทูปและแอพลิเคช่ันบนโทรศัพท์เคล่ือนท่ีอย่างแอพพลิเคช่ัน Aipoly Vision ท่ีกลายเป็นดวงตาให้กับ
คนพิการทางการเห็นได้อย่างดี โดยสามารถจัดรายการสัมภาษณ์สดได้ทุกสถานท่ีท่ีมีอินเทอร์เน็ต เป็นต้น 
ท้ังหมดนี้ล้วนแล้วแต่เป็นเทคโนโลยีท่ีผู้สนใจสามารถน ามาปรับใช้เพื่อออกแบบและสร้างสรรค์ส่ือสร้างความ
ตระหนักรู้ในอาชีพโดยใช้ตัวแบบท่ีมีความพิการทางการเห็นได้ท้ังส้ิน เพียงแค่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตก็เพียงพอ
ต่อการเรียนรู้ด้วยตัวเองได้อย่างไม่มีขีดจ ากัด 
 

 
ภาพที่ 3 ตัวอย่างแอพพลิเคช่ันช่วยผู้พิการทางการเห็น 

(Focus, 2017 Image Taken from https://www.youtube.com/watch?v=pDugljnTVF8) 
 
 และอีกหนึ่งแนวทางในการพัฒนาส่ือเว็บไซต์ท่ีน่าสนใจ และน่าท่ีจะน ามาปรับใช้ในการสร้างส่ือด้วย
กระบวนการใช้ตัวแบบท่ีช่วยส่งเสริมความตระหนักรู้ในอาชีพเพื่อคนพิการทางการเห็น นั่นคือTWCAG 2010 
(Ministry of Digital Economy and Society, 2018) เป็นแนวทางการพัฒนาเว็บไซต์ท่ีทุกคนเข้าถึง ซึ่ง
สามารถใช้งานและเข้าใจเนื้อหา โดยรายละเอียดภายในมาตรฐานฉบับนี้ เป็นส่วนท่ีมีความส าคัญส าหรับ
นักการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ ซึ่งอ้างอิงจากมาตรฐานสากล WCAG 2.0 ประกอบไปด้วยข้อแนะน า การ
พัฒนาและเงื่อนไขท่ีสามารถระบุได้ว่าหน้าเว็บไซต์นั้นได้ท าตามข้อแนะน าอย่างถูกต้องหรือไม่ ซึ่งแนวทางท่ี
เหมาะสมส าหรับการพัฒนาและน าเสนอเนื้อหาในส่ือออนไลน์มี 4 หลักการดังต่อไปนี้ 
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	 หลักการที่	1	สามารถรับรู้ได้	(Perceivable)
 1. จัดให้มีข ้อความทดแทนส�าหรับเนื้อหา 
ที่ไม่ใช่ข้อความเพื่อให้สามารถเปลี่ยนไปสู่รูปแบบข้อมูล
อื่นๆ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการที่หลากหลายได้  
เช่น ตัวหนังสือขนาดใหญ่ (Large Print) ค�าพูด อักษร
เบรลล์ สัญลักษณ์หรือภาษาที่ง่ายขึ้น
 2. จดัให้มข้ีอความทดแทนส�าหรับสือ่ท่ีก�าหนด
ด้วยเวลา (Time-Based Media)
 3. สร้างเนื้อหาที่สามารถน�าเสนอได้หลาย 
รูปแบบ เช ่น การเปลี่ยนรูปแบบโครงร ่างเอกสาร  
(Layout) โดยไม่สูญเสียสารสนเทศหรือโครงสร้างของ
เอกสาร
 4. จัดท�าเนื้อหาเพื่อให้ผู ้ใช้สามารถเห็นหรือ
ได้ยินเนื้อหาได้ชัดเจน รวมทั้งการแยกความแตกต่าง 
ของสีพื้นหน้าและพื้นหลัง
	 หลักการที่	2	สามารถใช้งานได้	(Operable)
 1. ผู้ใช้สามารถเข้าถึงทุกส่วนและการใช้งาน 
ในหน้าเว็บได้ด้วยการใช้แป้นพิมพ์เพียงอย่างเดียว
 2. ก�าหนดเวลาอย่างเพียงพอเพื่อให ้ผู ้ ใช ้
สามารถอ่านและใช้งานเนื้อหาได้
 3. ไม ่สร ้างเนื้อหาที่ก ่อให ้ เกิดอาการชัก  
(Seizure)
 4. จัดหาวิธีการให้ผู ้ใช้สามารถท่องหน้าเว็บ  
ค ้นหาเนื้อหาและทราบว่าตนเองอยู ่ต�าแหน่งใดใน 
เว็บไซต์ได้
	 หลักการที่	3	สามารถเข้าใจได้	(Understand-
able)
 1. ผู้ใช้สามารถอ่านและเข้าใจเนื้อหาที่เป็น
ข้อความได้
 2. หน้าเว็บปรากฏและท�างานในลักษณะ 
ที่ผู้ใช้สามารถคาดเดาได้
 3. ช่วยให้ผู ้ใช้หลีกเลี่ยงความผิดพลาดและ
แนะน�าวิธีแก้ปัญหา
	 หลักการที่	4	คงทนต่อความเปลี่ยนแปลง	
	 (Robust)
 1. เพิ่มความสามารถในการรองรับเทคโนโลยี
เว็บต่างๆ ที่หลากหลายทั้งในปัจจุบันและอนาคตได้

 จะเห็นว่าหลักการทั้ง 4 นี้เป็นหลักการท่ีทราบ
กันมาเป็นเวลาระยะหนึ่งแล้ว แต่หากน�าทั้ง 4 หลักการ 
ดังกล่าวมาปรับใช้เพื่อพัฒนาสร้างเครื่องมือในการ
พัฒนาส่ือสร้างความตระหนักรู ้ในอาชีพด้วยการใช ้
ตัวแบบส�าหรับคนพิการทางการเห็น ส่ือจะกลายเป็น 
ส่ือที่สมบูรณ์แบบเพราะทุกคนเข้าถึงได้อย่างไร้ข ้อ
จ�ากัดแม้จะมีความพิการก็ตามแต่ก็สามารถเรียนรู้และ 
รับประสบการณ์ได้เหมือนบุคคลที่ไม่มีความพิการ 

 ประโยชน์ของการออกแบบด้วยกระบวนการ
ในการใช้ตัวแบบส่งเสริมความตระหนักรู ้ในอาชีพ
ส�าหรับคนพิการทางการเห็น
 1. ช ่ วย เพิ่ ม ระดับของการพัฒนาความ 
ตระหนักรู้ในอาชีพของนักเรียนที่มีความพิการทางการ
เห็นด้วยการใช้ตัวแบบท่ีมีความพิการทางการเห็นมาก
ระตุ้นอารมณ์และจินตนาการให้เกิดความเข้าใจในข้อมูล
อาชีพและมีแรงบันดาลใจในการเลือกและประกอบ
อาชพี เนือ่งจากช่วยท�าให้นักเรยีนทีม่คีวามพกิารทางการ
เห็นอยากเป็นอย่างรุ ่นพี่ตัวแบบ ซ่ึงจะเห็นว่าตัวแบบ 
มีอิทธิพลอย่างมากต่อผู้สังเกตหรือผู ้รับฟัง และมีผล 
ทางด้านอารมณ์ โดยนอกจากจะส่งผลต่อการกระท�า
ตามตัวแบบแล้ว ยังมีผลกระตุ้นให้เกิดอารมณ์คล้อย 
ตามไปด้วย
 2. ช่วยเพิ่มฐานข้อมูลบนโลกออนไลน์ที่จะ 
ส่งเสริมการศึกษาและส�ารวจอาชีพให้กับนักเรียนท่ีมี
ความพิการทางการเห็นและผู้เกี่ยวข้องที่สนใจ
 3. ช ่ วยน� าแนวคิด เรื่ องความตระหนักรู  ้
ในอาชีพ (Career Awareness) และการเห็นคุณค่า 
ในการส่งเสริมความตระหนักรู้ในอาชีพของนักเรียนที่มี
ความพิการทางการเห็นโดยใช้กลยุทธ์เมตาคอกนิชันไปสู่
กลุ่มเป้าหมายและเผยแพร่สู่สังคม
 4. ช่วยสร้างความมั่นใจและแรงบันดาลใจ 
ในการประกอบอาชีพให้กับคนพิการทางการเห็นด้วย
ข้อมลูอาชีพจากรุน่พีต่วัแบบในแต่ละกลุม่อาชพีทีม่คีวาม
พิการทางการเห็น 
 5. ช่วยกระตุ้นให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนา
สื่อเพื่อผู้ที่มีความพิการทางร่างกายและสติปัญญาเห็น
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คุณค่าของการน�ากระบวนการเสนอตัวแบบ (Modeling 
Procedures) ไปประยุกต์ใช้ซึ่งมีอิทธิพลอย่างมากต่อ
การสร้างความตระหนกัรูใ้นอาชพีให้กบันกัเรยีนทีม่คีวาม
พิการทางการเห็น และเป็นกระบวนการที่กระตุ้นให้เกิด
ความมัน่ใจและมกี�าลงัใจทีจ่ะกระท�าพฤตกิรรมเพือ่ให้เป็น
ผลส�าเร็จ
 6. ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการใช้ตัวแบบ 
เพ่ือคนพิการทางการเห็นโดยใช้กลยุทธ์เมตาคอกนิชัน
เข้าไปตั้งค�าถามสัมภาษณ์บุคคลตัวแบบท่ีมีความพิการ
ทางการเห็นทั้ง 6 กลุ่มอาชีพ (รุ่นพี่ตัวแบบ) เป็นกลยุทธ์
ที่ช่วยให้ผู้ฟังติดตามรุ่นพี่ตัวแบบและสะท้อนคิดกลับมา 
ที่ ตน เองท� า ให ้ เ กิ ดความตระหนั ก ในตน เอง ได ้ 
(Self-Awareness) และมีแรงบันดาลใจท่ีจะสร้างฝัน
ของตนเองให้ส�าเร็จด้วย 

สรุป 
 สิ่งส�าคัญส�าหรับการพัฒนากระบวนการใช้ 
ตัวแบบในการสร้างสื่อส่งเสริมความตระหนักรู้ในอาชีพ
เพื่อคนพิการทางการเห็นคือ ผู ้ผลิตสื่อหรือสร้างสื่อ
ควรต้องเชื่อในศักยภาพของคนพิการทางการเห็นก่อน 
ว่าพวกเขาเพียงแค่มองไม่เห็นเท่านั้น นอกนั้นเขาคือ 
คนปกติที่สามารถประกอบอาชีพด้วยตนเองได้ เมื่อเช่ือ
ในสิ่งนี้แล้วย่อมสามารถสร้างสื่อถ่ายทอดความเชื่อนี ้
ต่อไปยังคนพิการทางการเห็นหรือคนอื่นๆ ในโลกให้มี
ความเช่ือแบบเดียวกันนี้ได้ การถ่ายทอดดังกล่าวกระท�า
ได้โดยการประยุกต์ใช้กลยุทธ์และทฤษฎีต่างๆ ได้แก่ 
ทฤษฎีทางอาชีพท่ีเชื่อมโยงกับบุคลิกภาพของฮอลแลนด์ 
ทฤษฎกีารแนะแนวอาชพี ทฤษฎกีารสร้างความตระหนกัรู ้
ด้วยกลยุทธ์เมตาคอกนิชัน ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม
เชิงพุทธิปัญญาด้วยกระบวนการน�าเสนอตัวแบบ เป็นต้น 
ผลลัพธ์ของความตระหนักรู้ในอาชีพ ช่วยให้บุคคลท่ีมี

ความพิการทุกประเภทได้มีแรงบันดาลใจที่จะสร้างฝัน 
ของตนเองให้ส�าเร็จได้ ความตระหนักรู้ในอาชีพเม่ือ 
เกดิขึน้กบับคุคลใดทีไ่ม่ว่าจะมคีวามพกิารหรอืไม่ จะท�าให้ 
บุคคลนั้นรู ้จักตนเองในมุมที่เป็นจริง และเห็นคุณค่า 
ในตนเองด้วยการมีทัศนคติที่ดีในเรื่องอาชีพ ผลลัพธ์นี ้
อาจได้มาจากกระบวนการสร้างให้บุคคลรู ้คุณสมบัต ิ
ของตนเองในการท�างาน รู้ความแตกต่างและข้อก�าหนด
ในงานแต่ละชนิด และรู้ถึงคุณสมบัติที่จ�าเป็นเพื่อความ
ส�าเร็จในอาชีพ นอกจากนี้ผู้เขียนยังพบว่าประสบการณ์
ของตัวแบบที่มีความพิการทางการเห็นทั้ง 6 กลุ่มอาชีพ 
(รุ ่นพี่ตัวแบบ) เป็นกลยุทธ์ที่น่าสนใจในการสร้างส่ือ 
เพราะช่วยให้ผู้ฟังท่ีมีความพิการทางการเห็นติดตาม
รุ่นพี่ตัวแบบและสะท้อนคิดกลับมาที่ตนเองท�าให้เกิด
ความตระหนักในตนเองได้ (Self-Awareness) และ
มีแรงบันดาลใจท่ีจะสร้างฝันของตนเองให้ส�าเร็จด้วย 
กระบวนการเสนอตัวแบบ (Modeling Procedures) มี
อทิธพิลอย่างมากต่อการสร้างความตระหนกัรูใ้นอาชพีให้
กบันกัเรยีนทีม่คีวามพกิารทางการเหน็ และเป็นกระบวน
การที่กระตุ้นให้เกิดความมั่นใจและมีก�าลังใจที่จะกระท�า
พฤตกิรรมเพือ่ให้เป็นผลส�าเรจ็ และยิง่ปัจจบุนัทกุคนเป็น
ผู้ผลิตส่ือได้จาก Platform ของส่ือโซเชียลมีเดียท่ัวโลก 
ไม่ต้องลงทุนมากมายเหมือนอดีต จึงท�าให้การผลิตสื่อ
ส่งเสริมความตระหนักรู้ในอาชีพให้กับคนพิการทางการ
เห็นด้วยกระบวนการใช้ตัวแบบไม่ใช่เรื่องยากและม ี
ข้อจ�ากัดมากอีกต่อไป 
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