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บทบรรณาธิการ 
 

ในชวงปท่ีผานมามีเหตุการณท่ีหลายคนไมคาดคิดมากอนวาจะเกิดข้ึน คือ น้ําทวม ท้ังใน
ตางจังหวัด กรุงเทพมหานครและปริมณฑล สงผลกระทบตอการดํารงชีวิตอยางมาก แมทุกอยางจะผาน
พนไปแลว แตก็ไดท้ิงบทเรียนใหเราไดเรียนรูและเขาใจธรรมชาติของนํ้า และการท่ีมนุษยจะอยูรวมกับ
ธรรมชาติไดอยางปลอดภัย ขอเปนกําลังใจใหทุกทานท่ีไดรับผลกระทบใหสามารถกลับมาสูสภาพเดิมได
โดยเร็ว 
 สําหรับวารสารวิทยาลัยราชสุดาฉบับนี้มีการเปล่ียนแปลงจํานวนฉบับท่ีออก จากปละ 2 ฉบับ 
เปน ปละ 1 ฉบับ เนื่องจากบทความทุกเร่ืองตองผานการพิจารณาจากผูทรงคุณวุฒิและบางฉบับตองมีการ
แกไข ทําใหไมสามารถออกไดทันตามกําหนด ซ่ึงจะสงผลตอการประเมินคุณภาพวารสาร ดังนั้น ต้ังแตป
ท่ี 7 เปนตนไปวารสารวิทยาลัยราชสุดาจะออกปละ 1 ฉบับ แตหากมีบทความวิจัยเขามามาก ก็จะออกเปน
ฉบับพิเศษเพิ่มข้ึน 
 วารสารวิทยาลัยราชสุดาเปนแหลงรวบรวมบทความวิชาการที่เกี่ยวกับความพิการในทุกดาน ท้ัง
สังคมศาสตร ศึกษาศาสตร เทคโนโลยี เปนตน จึงขอเชิญชวนผูอานสงบทความลงในวารสารนี้ รวมท้ัง
กรุณาประชาสัมพันธใหทราบในวงกวางดวย จะขอบคุณมาก 
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บทคัดยอ 
 ผูเขียนไดกลาวถึงการนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
สําหรับคนท่ัวไปและคนพิการ โดยกลาวถึงความหมายของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลักแนวคิดและ
เง่ือนไขพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในการ
ดําเนินชีวิตประจําวันและในการจัดหาเทคโนโลยีเคร่ืองชวยคนพิการ และไดยกตัวอยางเทคโนโลยี
เคร่ืองชวยคนพิการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงเนื้อหาเหลานี้ คนพิการหรือคนท่ัวไปสามารถ
นําไปใชเปนแนวทางในการดํารงชีวิตได 
 
คําสําคัญ : เศรษฐกิจพอเพยีง, คนพิการ 
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Abstract 
 The author has conceptually and practically applied the idea of sufficiency economy in daily 
life of general people as well as people with disabilities by discussing the meaning of sufficiency 
economy philosophy, concepts and conditions of the sufficiency economy philosophy, application of 
the sufficiency economy philosophy to daily life and for providing assistive technology. The author also 
gives example of sufficiency economy assistive technologies. This entire concept, people with 
disabilities or people in general can be used as a guide to live. 
 
Keyword : Sufficiency Economy, People with Disabilities 
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บทนํา 
ถาทานเปนคนพิการ และคิดไมออกวาจะ

นอมนําเศรษฐกิจพอเพียงมาใชกับชีวิตของทานได
อยางไร บทความน้ีจะช้ีใหเห็นวาแมทานจะเปนคน
พิการ ทานก็สามารถนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาปรับใช เพื่อใหชีวิตมีความสุขได โดยบทความนี้
จะกลาวถึง เศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร หลักแนวคิด
ของเศรษฐกิจพอเพียง   เ ง่ือนไขพื้นฐานของ
เศรษฐกิจพอเพียง และการประยุกตใชเศรษฐกิจ
พอเพียงกับคนพิการโดยยกตัวอยางเร่ืองเทคโนโลยี
เคร่ืองชวยคนพิการประกอบการนําเสนอ ซ่ึงมี
รายละเอียดดังนี้ 

 
เศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร 
 คําวาเศรษฐกิจพอเพียง หลายทานอาจยัง
ไมเขาใจวาหมายถึงอะไรกันแน บางทานอาจคิดไป
ถึงเร่ืองเงินๆ ทองๆ บางทานอาจคิดไปถึงเร่ือง
การคาขาย กําไรขาดทุน บางทานอาจคิดถึงเร่ือง
รายรับรายจาย แทจริงแลว เศรษฐกิจพอเพียงเปน
ป รั ชญ า ที่ พ ร ะ บ า ทสม เ ด็ จ พ ร ะ เ จ า อ ยู หั ว
พระราชทานแกปวงชนชาวไทยทุกระดับ เปน
ปรัชญาท่ีมีความเปนสากล เขาใจงาย สามารถ
ปฏิบัติไดผลจริง (คลังปญญาไทย, 2554) และ
สามารถประยุกตใชไดตลอดเวลา เม่ือใชเปนแลว  
ก็จะรูเทาทันกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก รูจัก
ปรับตัว พึ่งตนเองได หรือมีภูมิคุมกันในตัว ไมวา
จะเกิดการเปล่ียนแปลงใดๆ ก็ชวยใหรอดพนจาก 
ภัย และวิกฤตตางๆ (สํานักงานคณะกรรมการ 

 
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2549) 
 
หลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง 

แนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวคิด
เกี่ยวกับการปฏิบัติตนของคนทุกระดับ ไมวาจะ
เปนคนจน คนรวย คนท่ีมียศตําแหนง ชาวบาน
ท่ัวไป  คนพิก าร  หรือใครๆ  ท่ี อ าจจะอยู ใน
ครอบครัว อยูในชุมชน หรือเปนบุคคลระดับสูง 
สามารถนําไปคิดและปฏิบัติ เพื่อตองการใหมีชีวิต
อยูอยางมีความสุขในโลกท่ีมีแตความสับสนวุนวาย
และเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลาเชนนี้  

คําถามท่ีตามมาคือ เราจะทําอยางไรหรือ
ปฏิบัติอยางไรใหมีความสุข  คําตอบคือ  อาศัย
หลักการงายๆ โดยการยึดทางสายกลางหรือความ
พอเพียง ซ่ึงหมายถึงความพอประมาณ มีเหตุผล 
และมีภูมิคุมกันส่ิงตางๆ ท่ีจะมากระทบนั่นเอง 
(เกษม วัฒนชัย, 2548) 
 ความพอประมาณ หมายถึงความพอดี    
ไมมากไมนอยจนเกินไป ไมเบียดเบียนตนเองและ
ผูอ่ืน (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ, 2549) เชน เรามีเงิน 50 บาท 
แตตองการซื้ออาหารรับประทาน 20 บาท ถือวา
เปนความพอประมาณ แตหากเรามีเงิน 50 บาท   
แตตองการซ้ือเส้ือ 500 บาท นั่นคงไมเรียกวาเปน
ความพอประมาณ แตสําหรับคนท่ีมีเงินมากๆ การ
ซ้ือเส้ือ 500 บาท ถือวาเปนความพอดีของเขา หรือ
เราเปนคนพิการหมอใหออกกําลังกายวันละไมเกิน 
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20 นาที หากเราทําตามท่ีหมอบอก ไมหักโหม
เกินไป นั่นถือวาเปนความพอดี แตถาเราออกกําลัง
กายเกิน 20 นาที ถือวาเราออกกําลังกายเกินกวาท่ี
หมอ ส่ั งและอาจ เปน อันตรายได  ถื อว า เ ร า
เบียดเบียนตนเอง และอาจจะทําใหผูท่ีอยูใกลชิด
เดือดรอน ตองพาเราสงโรงพยาบาล แสดงวานั่น
เปนความไมพอดี 
 สวนความมีเหตุผล หมายถึงการตัดสินใจ
เกี่ยวกับระดับความพอเพียงนั้น จะตองเปนไปอยาง
มีเหตุผล โดยพิจารณาจากปจจัยท่ีเกี่ยวของ และผล
ท่ีจะเกิดข้ึน (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2549) เชน เรามีเงิน 
50 บาท แตเก็บไวไมยอมซ้ืออาหารมารับประทาน 
ปลอยใหตนเองหิวบอยๆ จนเปนโรคกระเพาะ
อาหาร แสดงวาเราไมมีเหตุผล ไมไดพิจารณาถึง
ระดับของความพอเพียงวาคนเราตองรับประทาน
อาหารจึงจะมีชีวิตอยูได เราไมไดคํานึงผลดีผลเสีย
ท่ีจะเกิดข้ึนวาเราอาจจะเปนโรคกระเพาะอาหาร 
หรือหากเราออกกําลังกายนอยเกินไป  ทําให
รางกายทรุดโทรม เปนผลเสียตอสุขภาพในระยะ
ยาว แสดงวาเราไมใชเหตุผลในการดํารงชีพ  
 สําหรับการมีภูมิคุมกันในตัว หมายถึงการ
เ ต รี ยม ตั ว ให พ ร อมต อ ผลกระทบและก า ร
เปล่ียนแปลงตางๆ ท่ีจะเกิดข้ึนท้ังระยะส้ันและ
ระยะยาว (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2549) เชน เรารูจัก
ออมเงินเพื่อใชจายยามแกเฒา เรารูวาน้ํามันจะแพง
ข้ึนเร่ือยๆ เราก็ฝกใหตนเองรูจักประหยัดการใช

น้ํามันและเลือกใชพาหนะอ่ืนๆ ทดแทน แมน้ํามัน
จะแพงก็จะมีผลกระทบถึงเราไมมากจนเกินไป 
หรือเรารูจักออกกําลังกายเพ่ือไมใหโรคภัยตางๆ  
มาเบียดเบียน ตัวอยางเหลานี้จัดเปนการสราง
ภูมิคุมกันผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนจากภายในและ
ภายนอก  เชน การออกกําลังกายเปนการสราง
ภูมิคุมกันภายใน  และการประหยัดการใชน้ํามัน
เปนการสรางภูมิคุมกันจากภายนอก เปนตน 
 
เงื่อนไขพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง 

เม่ือเราเขาใจคําวาพอเพียงหรือทางสาย
กลาง วาประกอบดวย ความพอประมาณ ความมี
เหตุผล และมีภูมิคุมกันแลว ส่ิงสําคัญอันดับตอไป
คือ การที่เราจะปฏิบัติตนใหมีความพอเพียงไดนั้น 
เราตองอาศัยเง่ือนไข 2 ประการเขามาชวย นั่นคือ
เราตองมีความรูและมีคุณธรรม  การปฏิบัติตนใหมี
ความพอเพียงจึงจะเกิดข้ึนได (สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ, 2549) ซ่ึงหมายความวา เราจะปฏิบัติตน
ใหเดินตามทางสายกลางหรือมีความพอเพียงไดนั้น 
เราตองมีท้ังความรูและคุณธรรมประกอบกัน 

เง่ือนไขประการแรกคือความรู ความรูใน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบดวย ความรอบ
รู ความรอบคอบ และความระมัดระวัง (สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ, 2549) นั่นก็หมายความวา การที่เราจะคิด
และปฏิบัติใหเกิดความพอเพียงนั้น เราตองมีความ
รอบรูในส่ิงตางๆ อยางรอบดาน เชน ถาเราไมรูวา
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หากเรารับประทานอาหารไมเปนเวลาแลวจะเปน
โรคกระเพาะ เราก็อาจจะเอาเงินไปซ้ือของใชท่ีไม
จําเปนอยางอ่ืน หรือถาเราไมรูวาออกกําลังมาก
เกินไปแลวจะทําใหกลามเนื้อฉีกขาด เราก็อาจจะ
ออกกําลังกายเกินความพอดี  สวนความรอบคอบ 
หมายถึงการนําความรูตางๆ มาพิจารณาเช่ือมโยง
วางแผนใหสอดรับกัน เชน เราจะรับประทาน
อาหารอะไรในวงเงินท่ีเรามีอยู 30 บาท ใหเราได
ท้ังความอรอย ไดคุณคาทางอาหาร และอ่ิม เราก็คง
ตองเลือกและคิดอยางรอบคอบวาจะรับประทาน
อะไร หรือเราจะออกกําลังกายโดยวิธีใดท่ีเราไม
ตองส้ินเปลืองเงินทอง ไมตองเสียเวลาเดินทางไป
ยังสถานท่ีออกกําลังกายท่ีอยูไกลมาก แตรางกายก็
แข็งแรงไดเชนกัน ในสวนของความระมัดระวังนั้น
เปนการเช่ือมโยงความรอบรู และความรอบคอบ
ใหเรากาวไปสูการปฏิบัติท่ีถูกตอง เชน การที่เราจะ
รับประทานอาหารในวงเงิน 30 บาท เราก็ตองระวัง
วาอาหารท่ีเราจะซ้ือมาทานนั้นเปนอาหารท่ีสด 
สะอาด  ทานแลวไม เกิดพิษภัย  แต มีคุณคาตอ
รางกาย หรือการออกกําลังกาย เราก็ตองระวังวา
วิ ธีการหรือทาทางท่ีจะออกกําลังกายนั้น  เปน
วิธีการที่เหมาะสมกับสุขภาพของเรา ไมทําใหเรา
ไดรับอันตรายหรือเจ็บปวยในภายหลัง เปนตน 

เ ง่ื อนไขประการที่ สองคื อคุณธรรม 
คุ ณ ธ ร ร ม ใ น ป รั ช ญ า เ ศ ร ษ ฐ กิ จ พ อ เ พี ย ง 
ประกอบดวยความซ่ือสัตย สุจริต ขยัน อดทน และ
แบ งป น  ( สํ านั ก ง านคณะกรรมก ารพัฒนา           
การเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ, 2549)   ซ่ึงก็

หมายความวา การท่ีเราคิดและปฏิบัติตนใหมีความ
พอเพียงนั้น เราตองมีความซ่ือสัตยสุจริตท้ังกาย 
วาจา ใจ คือ ทํา พูด คิด แตส่ิงท่ีถูกตองดีงาม การมี
ความขยันและอดทนคือการบากบ่ัน ไมยอทอ ไม
ละเลยหนาท่ี การแบงปนคือการแสดงน้ําใจตอผูอ่ืน 
หรือการเอ้ือเฟอเผ่ือแผตอผูอ่ืน 

จากตัวอยางการซ้ืออาหารมารับประทาน 
ถาเรามีเงินอยูแลว เราก็นําเงินท่ีมีอยูไปซ้ืออาหาร 
ไมไปลักขโมยอาหารมารับประทาน วิธีการเหลานี้
จัดวาเปนความซ่ือสัตยสุจริต ถาเราไมมีเงิน เราตอง
คิดวาจะหาเงินมาไดอยางไร เชน เราอาจจะไป
รับจางทํางาน โดยทํางานดวยความขยันอดทน 
รับผิดชอบในหนาท่ี เพื่อใหไดเงินมาซ้ืออาหาร 
หรือหากเราไปซ้ืออาหารที่มีผูซ้ือจํานวนมาก เราก็
ตองรูจักอดทนรอคอยใหคนท่ีมากอนไดซ้ืออาหาร
กอน แสดงวาเรามีความอดทน หรือหากเราเห็น
เพื่อนไมมีอาหารรับประทาน เราแบงอาหารของเรา
ใหเพื่อน จัดไดวาเราเปนคนมีน้ําใจรูจักแบงปน  

เม่ือเรามีความพอเพียงแลว ผลท่ีไดคือเรามี
ความสุข มีชีวิตท่ีสมดุล ไมสรางความเดือดรอนแก
กัน ความยั่งยืนก็เกิดข้ึน และเม่ือทุกคนมีความ
พอเพียง ชุมชน สังคม ประเทศชาติก็มีความสุข 
และไมวาส่ิงตางๆ ท่ีอยูภายในและอยูภายนอก
รอบๆ  ตัวจะเปล่ียนแปลงไปอยางไร  เราก็จะ
สามารถมีชีวิตอยูไดอยางพอเพียงและมีความสุข 
 ในฐานะท่ีเราเปนคนไทยคนหน่ึง หากเรา
พรอมใจกันนอมนําเศรษฐกิจพอเพียงมาเปน
แนวทางในการดําเนินชีวิต เราก็สามารถทําไดโดย
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เปล่ียนพฤติกรรมการคิดและการปฏิบัติของเราให
สอดคลองกับหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง คือ
ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการสราง
ภู มิ คุ มกัน ใน ตัว ท่ีดี  นอกจากนี้  เ ร าต อ ง เ ร ง
เสริมสรางเง่ือนไขพื้นฐานของเราคือความรูและ
คุณธรรมใหมากข้ึน เพื่อท่ีเราจะไดคิดและปฏิบัติ
ไดอยางถูกตองตอไป 
 
การประยุกตใชเศรษฐกิจพอเพียงกับคนพกิาร 

จากการสํารวจของสํานักงานสถิติแหงชาติ 
พ.ศ. 2550 (สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2550) พบวา 
ประเทศไทยมีคนพิการ 1.87 ลานคน หรือรอยละ 
2.85 ของประชากรท้ังประเทศ ซ่ึงจํานวนนี้พบวา
เปนคนพิการที่มีอายุ 15 ปข้ึนไปที่ไมไดทํางาน 
1,176,636 คน (62.92%) เปนคนพิการที่มีอายุต้ังแต 
7 ปข้ึนไปที่มีความยากลําบากหรือขอจํากัดในการ
ทํากิจกรรมในครัวเรือน 841,113 คน (44.98%) มี
ความลําบากหรือขอจํากัดในการเขารวมกิจกรรม
ในชุมชน 840,610 คน (44.95%) มีความลําบาก
หรือปญหาสุขภาพ 1,833,297 คน (98.04%) มี
ความลําบากท่ีตองมีผูดูแล 230,648 คน (12.33%) 
และตองใชอุปกรณหรืออวัยวะเทียมหรือเคร่ืองชวย 
397,448 คน (21.25%)  คนพิการกลุมนี้จึงเปนภาระ
ใหแกครอบครัว ชุมชน และสังคม ท้ังๆ ท่ีตัวคน
พิการเองตองการดํารงชีวิตอิสระ  ตองการทํา
กิจกรรมตางๆ ดวยตนเอง แตในเม่ือไมสามารถจะ
ทําได จึงสงผลตอความเครียดของคนพิการ รวมท้ัง
บุคคลใกลชิด 

ในท่ีนี้จะขอยกตัวอยางการประยุกตใช
เศรษฐกิจพอเพียงกับการทํากิจกรรมตางๆ ของคน
พิการ   ซ่ึงบางกรณีจํ า เปนตองใช เทคโนโลยี      
เคร่ืองชวยคนพิการสนับสนุนการทํากิจกรรมตางๆ 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ความตองการทํากิจกรรมของคนพิการ  
เม่ือคนพิการตองการทํากิจกรรมตางๆ แต

ไมสามารถทําไดดวยขอจํากัดตางๆ จึงจําเปนตอง
ใชเทคโนโลยีเคร่ืองชวยคนพิการเขามาเกี่ยวของ 
ซ่ึง Cook and Polgar (2010) ไดเสนอวา 
ความสามารถในการทํากิจกรรมของคนพิการนั้น 
ตองพิจารณาองคประกอบ 4 ดาน คือ คน (Human) 
บริบท (Context) กิจกรรม (Activity) และ
เทคโนโลยี เ ค ร่ื อ ง ช ว ย คนพิ ก า ร  ( Assistive 
Technology) หรือเรียกวา The Human Activity 
Assistive Technology Model หรือ HAAT Model 
หมายความวา การที่คนพิการตองการทํากิจกรรม
ใดกิจกรรมหนึ่งใหประสบความสําเร็จ ส่ิงท่ีตอง
คํานึงถึง คือ คนพิการนั้นมีปญหาอุปสรรคอยางไร 
มีทักษะความสามารถใดหลงเหลืออยู  มีความ
ตองการทํากิจกรรมในบริบทใด และกิจกรรมนั้น
เม่ือแตกออกเปนงานยอยๆ แลวงานใดท่ีคนพิการ
ทําได งานใดท่ีทําไมได งานท่ีทําไมไดจําเปนตอง
ใชเทคโนโลยีเคร่ืองชวยใด และเทคโนโลยี
เคร่ืองชวยนั้นมีความเหมาะสมกับสภาพแวดลอม
นั้นๆ หรือไม หลังจากนั้นจึงกําหนดคุณลักษณะ
รายละเอียดของเทคโนโลยีเคร่ืองชวยวาควรมี
คุณลักษณะอยางไร และคนพิการตองไดรับบริการ
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อะไร การใชเทคโนโลยีเคร่ืองชวยนั้นจึงจะประสบ
ความสําเร็จ 

ดังนั้น การนอมนําเศรษฐกิจพอเพียงมาใช
กับคนพิการที่ตองการทํากิจกรรมตางๆ ดวยตนเอง 
จําเปนตองพิจารณาท่ีตัวคนพิการ กิจกรรม บริบท 
และเทคโนโลยีเคร่ืองชวยประกอบกัน เชน ถาเรา
เปนคนพิการท่ีมีปญหาเร่ืองกลามเน้ือมือออนแรง 
แตเราตองการชวยทําความสะอาดบาน พิจารณาได
วา คนก็คือตัวเราท่ีเปนคนพิการกลามเน้ือมือออน
แรง กิจกรรมก็คือการทําความสะอาดบาน บริบท
คือบ านของ เร า ท่ีต อ ง ทํ าความสะอาด  และ
เทคโนโลยีเคร่ืองชวยก็คือไมกวาดหรืออุปกรณทํา
ความสะอาดท่ีออกแบบมาใหเราใชทําความสะอาด
ได อยางไรก็ตาม หากเราไมไดนอมนําเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช โดยท่ัวๆ ไปเราก็จะชวยทําความ
สะอาดบานเล็กๆ นอยๆ เทาท่ีจะทําได แลวก็จะทํา
แคนั้นไปตลอด  แตถาเรานําแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกตใช เราก็จะคิดถึง 3 ส่ิงท่ีสําคัญ 
คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมี
ภูมิคุมกันในตัว 

ป ร ะ ก า ร แ ร ก  เ ม่ื อ เ ร า คิ ด ถึ ง ค ว า ม
พอประมาณ เราก็ตองคิดถึง ความพอดี ไมมากไม
นอยจนเกินไป ไมเบียดเบียนตนเองและผูอ่ืน นั่นก็
หมายความวา เม่ือเราตองการทําความสะอาดบาน 
เราก็ตองคิดวาเราทําอะไรไดบาง เชน กวาดบาน ถู
บาน ดูดฝุน เราจะสามารถชวยไดท้ังหมดหรือไม 
ถาชวยไดเราก็ชวย  แตถาชวยแลวทําใหระบบ
กลามเน้ือของเราเกิดอาการปวดและเกร็งมากข้ึน 

เราก็ไมควรฝน เพราะน่ันเปนการเบียดเบียนตัวเรา
เอง และจะทําใหคนรอบขางเดือดรอนตองนําสง
โรงพยาบาล 

ประการท่ีสอง ความมีเหตุผล เปนการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความพอเพียง ซ่ึงจะตอง
เปนไปอยางมีเหตุผล โดยพิจารณาจากปจจัยท่ี
เกี่ยวของ และผลที่จะเกิดข้ึน เชน การที่จะทําความ
สะอาดบาน เรามีเหตุผลวาเราเปนลูกควรชวยพอ
แมทํางานบาน เรามีเหตุผลวาเราตองการทําตัวของ
เราใหเปนประโยชน ไมเปนภาระของครอบครัว
มากจนเกินไป แตเราก็ตองพิจารณาปจจัยอ่ืนๆ 
ประกอบดวยเชน มือเราออนแรงเกินกวาท่ีจะจับไม
กวาดหรือไม บานเราใหญเกินกวาท่ีเราจะกวาดได
หมดหรือไม ถาเรากวาดแลวทําใหมือเราแยลงเราก็
ไม ควรทํ า  การที่ เ ร า ไม ช ว ย ง านบ านไม ได
หมายความวาเราจะเปนลูกท่ีไมดี ไมไดหมายความ
วาเราจะเปนภาระของครอบครัว  เพราะเรายัง
สามารถทําส่ิงอ่ืนๆ ทดแทนได เชน เราเปนเด็กดี 
ต้ังใจเรียนหนังสือ เราเปนคนดีพูดจาไพเราะคอย
ใหกําลังใจคนรอบขางได เปนตน จึงจัดไดวาเปน
คนมีเหตุผล 

ประการท่ีสาม  การมีภู มิ คุมกันในตัว 
หมายถึงการเตรียมตัวใหพรอมตอผลกระทบและ
การเปล่ียนแปลงตางๆ ท่ีจะเกิดข้ึนท้ังระยะส้ันและ
ระยะยาว จากตัวอยางของการชวยทําความสะอาด
บาน เราก็ตองคิดตอไปวา หากพอแมแกเฒาลง
เร่ือยๆ อีกไมนานก็จากเราไป เราตองทําความ
สะอาดบานดวยตัวเอง แลวเราจะทําอยางไร หรือ
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หากเราตองยายไปเรียนหรือไปทํางานไกลบาน 
ตองอยูหอพักเอง ทําความสะอาดหองพักเอง เราจะ
ทําอยางไร เม่ือเราคิดไดเชนนี้เราก็ตองเตรียมให
พรอมหรือสรางภูมิคุมกันวาจะเตรียมพรอมกับการ
เปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนนั้นอยางไร เชน เราอาจจะ
ตองฝกกวาดบานวันละนิดเพื่อใหรางกายคุนเคยกับ
การกวาดบานโดยอาจจําเปนตองปรึกษาผูรูเพื่อชวย
ออกแบบหรือจัดหาอุปกรณทําความสะอาดบานท่ี
เหมาะสมกับศักยภาพท่ีหลงเหลือของเรา ปรึกษา
นักวิชาชีพดานการแพทยวาตองจับหรือใชอุปกรณ
นั้นอยางไรจึงไมมีผลเสียเกิดข้ึนกับมือของเรา เม่ือ
เราทําความสะอาดบานเองได อนาคตไมวาจะเกิด
อะไรข้ึน เราก็ไมเดือดรอน เพราะเรามีภูมิคุมกันท่ีดี
คือทําเองได ไมตองพึ่งใคร  

อยางไรก็ตาม เราตองไมลืมอีก 2 เง่ือนไข
ของเศรษฐกิจพอเพียงคือความรูและคุณธรรม จาก
ตัวอยางการทําความสะอาดบาน เราตองมีความรู
ในระดับหนึ่ง ความรูนี้ประกอบดวย ความรอบรู 
ความรอบคอบ และความระมัดระวัง ดังนั้นเราตอง
มีความรอบรูวาการทําความสะอาดบานมีกี่วิธี แต
ละวิธีตองทําอยางไร ถาเราไมรู เราคงจะคิดไมออก
วาเราจะชวยอะไรไดบาง สําหรับความรอบคอบซ่ึง
เปนการนําความรูตางๆ  มาพิจารณาเช่ือมโยง
วางแผนใหสอดรับกันนั้น จากตัวอยางของการทํา
ความสะอาดบาน เราก็ตองคิดเช่ือมโยงใหไดวา 
การทํ าความสะอาดบ านเราจะตองทําอะไร
กอนหลัง บานจึงจะสะอาดเรียบรอย ไมใชยิ่งทํายิ่ง
สกปรก และหากเรามีความพิการเปนขอจํากัด เรา

ตองคิดวาจะลดอุปสรรคตางๆ ลงไดอยางไร เชน 
จําเปนตองจัดบานใหโลงเพื่อใหทําความสะอาดได
งายหรือไม จําเปนตองหาอุปกรณพิเศษมาชวยเช็ด
ฝุนท่ีอยูในท่ีสูงหรือไม  เปนตน  สําหรับความ
ระมัดระวัง ซ่ึงเปนการเชื่อมโยงความรอบรู และ
ความรอบคอบใหเรากาวไปสูการปฏิบัติท่ีถูกตอง
นั้น จากตัวอยางการทําความสะอาดบาน เม่ือเรามี
ความรูวาจะกวาดบานอยางไร เรามีการวางแผน
อยางรอบคอบวาจะทําอะไรกอนหลัง เราก็ตองเพ่ิม
ความระมัดลงไปดวยวา เราจะทําอยางไรไมใหเรา
กวาดไปโดนกระจกแตก เราจะกวาดอยางไรไมให
ฝุนฟุงเขาจมูกซ่ึงอาจเปนอันตรายตอปอดของเรา
ในระยะยาว เปนตน และในสวนของคุณธรรม เรา
ตองไมลืมวา คุณธรรมในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ประกอบดวยความซ่ือสัตย สุจริต ขยัน อดทน และ
แบงปน ดังนั้น จากตัวอยางการทําความสะอาด
บาน ถาเราพยายามทําความสะอาดบานดวยความ
เรียบรอย ไมใหมีความเสียหายเกิดข้ึน แบงเบา
ภาระของคนในครอบครัวได  ก็จัดไดว า เรามี
คุณธรรมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 จากตัวอยางท่ีกลาวมานี้ จะเห็นวาการชวย
ทําความสะอาดบานแมจะเปนเร่ืองเล็กๆ นอยๆ 
หากเราใชวิธีคิดเดิมๆ เราก็แคกวาดบานไปวันๆ แต
เม่ือเรานําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใช 
จะชวยใหเราคิดไดรอบคอบมากข้ึน นอกจากน้ี
เ ง่ือนไขความรูและคุณธรรม ทําใหเราตองหา
ความรูอ่ืนๆ มาชวยประกอบการตัดสินใจในเร่ือง
ตางๆ มากข้ึน และคํานึงถึงคุณธรรมมากข้ึน เราก็
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จะกลายเปนผูรูและมีคุณธรรม สามารถตัดสินใจ
เร่ืองตางๆ ไดถูกตองและมีความสุข ผูดูแลหรือผู
ใกลชิดก็มีความสุข เม่ือทุกคนมีความสุข สังคม 
ประเทศชาติก็จะมีความสุข  

การจัดหาเทคโนโลยีเคร่ืองชวยคนพิการ
ตามแนวคดิเศรษฐกิจพอเพียง 

ดั ง ท่ีกล าวแลวว า  คนพิการที่ มีความ
ตองการทํากิจกรรมในบริบทหนึ่งๆ นั้น กิจกรรม
นั้นๆ จะประสบความสําเร็จไดอาจจําเปนตองอาศัย
เทคโนโลยีเคร่ืองชวยในการทํากิจกรรมนั้น ดังนั้น
ในการจัดหาเทคโนโลยีเคร่ืองชวยสําหรับคนพิการ 
เราสามารถนอมนําเศรษฐกิจพอเพียงมาใชได
เชนกัน ไมวาคนท่ีจะจัดหาเทคโนโลยีเคร่ืองชวยจะ
เปนคนพิการ เอง  คนใกล ชิดคนพิการ  หรือ
ผูเช่ียวชาญ ก็ขอใหคํานึงถึง 3 ส่ิงท่ีสําคัญ คือ ความ
พอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุมกันใน
ตัว  ในท่ีนี้ขอยกตัวอย างกรณี ท่ีคนพิการตอง
ตัดสินใจเลือกเทคโนโลยีเคร่ืองชวย ดังนี้ 

ประการแรก  ความพอประมาณ  เ ม่ือ
ผูเช่ียวชาญแนะนําใหจัดหาเทคโนโลยีเคร่ืองชวย
มาใช เราก็ตองพิจารณากอนวาเรามีงบประมาณ
เทาไร ถาเรามีงบประมาณเพียงพอเราก็จัดหามาใช 
แตถาเรามีงบประมาณไมเพียงพอ เราจะขอรับ
บริจาคหรือทําข้ึนมาใช เองไดหรือไม  เปนตน 
ตัวอยางนี้จัดไดวาเรามีความพอประมาณ แตถาเรา
มีความจําเปนตองใช แตเราไมจัดหาเทคโนโลยี
เคร่ืองชวยมาใชตามคําแนะนําของผูเช่ียวชาญ หรือ
จัดหามาแลวแตไมใช  ทําใหเราไมสามารถทํา

กิจกรรมท่ีสําคัญได และอาจทําใหคนใกลชิดตอง
ลําบาก แสดงวาเราเบียดเบียนตัวเองและผูอ่ืน 
 ประการท่ีสอง ความมีเหตุผล หากเรามี
งบประมาณ แตไมยอมจัดหาเทคโนโลยีเคร่ืองชวย
มาใช ทําใหเราไมสามารถทํากิจกรรมตางๆ ได 
แสดงวาเราไมมีเหตุผล และไมคํานึงผลดีผลเสียท่ี
จะเกิดข้ึน แตถาเรามีงบประมาณและเห็นวาการ
จัดหาเทคโนโลยี เค ร่ืองชวยจะชวยให เราทํ า
กิจกรรมตางๆ ได เกิดประโยชนตอตนเองและ
สวนรวม แสดงวาเรามีเหตุผล 
 ประการท่ีสาม การมีภูมิคุมกันในตัว หาก
เรารูวาเทคโนโลยีเคร่ืองชวยนั้นจะใชไมไดหากเรา
อวนข้ึน เรากต็องระมัดระวงัไมใหตัวเองอวน เราก็
จะใชเทคโนโลยีนั้นไดในระยะยาว 

อยางไรก็ตาม เราตองไมลืมอีก 2 เง่ือนไข
ของเศรษฐกิจพอเพียงคือความรูและคุณธรรม จาก
ตัวอยางการจัดหาเทคโนโลยีเคร่ืองชวย เราตองรูวา
เราจะไปซ้ือเทคโนโลยีนั้นไดท่ีไหน รานไหนมี
ราคาถูก รานไหนใหบริการหลังการขายดีกวา เปน
ตน หรือหากจะพัฒนาข้ึนมาเอง ตองมีวัสดุอุปกรณ
อะไร ประกอบข้ึนมาแลวจะถูกกวาการซ้ือหรือไม 
และมีคุณสมบัติตามมาตรฐานและตามความ
ตองการหรือไม หากเราไมรู ก็ตองแสวงหาความรู
เพิ่มเติม 

ในสวนของคุณธรรม เราตองไมลืมวา การ
จัดหาเทคโนโลยีเคร่ืองชวย เราตองจัดหามาดวย
ความซ่ือสัตย ไมไปลักขโมยจากคนอ่ืนๆ หรือ
ลอกเลียนแบบคนอ่ืนโดยไมไดขออนุญาต การ

หนา 12    วารสารวิทยาลัยราชสุดา   ปที่ 7  ฉบับที่ 10 



  
 
 

 

จัดหานั้นอาจตองใชเวลานานหรือทําเองไดยาก เรา
ก็ตองอดทนรอคอยหรืออดทนทําส่ิงยากจนกวาจะ
สําเร็จ นอกจากนี้ เราอาจแบงปนความรูเกี่ยวกับ
ขอมูลตางๆ ท่ีเราทราบ หรือชวยเพื่อนทําข้ึนมาใน
ภายหลังดวย 

ตัวอยางเทคโนโลยีเคร่ืองชวยคนพิการ
ตามแนวคดิเศรษฐกิจพอเพียง 

ในท่ีนี้จะยกตัวอยางเทคโนโลยีเคร่ืองชวย
คนพิการท่ีใชแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  โดยมี
ตัวอยางดังนี้ 

คนพิการที่ไมสามารถจับชอนรับประทาน
อาหารไดเอง หากตองพึ่งคนอ่ืนปอนอาจจะไม
สะดวก  หรือหากตอง ซ้ือ เค ร่ืองปอนอาหาร
อัตโนมัติก็จะมีราคาสูงมาก แตหากปรับใชอุปกรณ
งายๆ  ท่ีประดิษฐ ข้ึนเองกับการฝกทักษะเพียง
เล็กนอย ก็จะชวยใหคนพิการสามารถรับประทาน
อาหารไดเอง เชน ใชชอนดามงอติดกับเครื่องรัด
ศีรษะกวาดอาหารในจานไปยังตําแหนงท่ีสามารถ
กมรับประทานอาหารไดเอง หรือการใชหลอดดูด
สําหรับการรับประทานแกงจืดเปนตน  

คนพิการ ท่ีกล าม เ น้ือ มืออ อนแรงไม
สามารถจับขันน้ําแบบธรรมดาได หากตองใช
ฝกบัวสําหรับอาบน้ําก็อาจจะมีราคาสูงหรือไม
เหมาะกับสภาพหองน้ําในชนบทที่ไม มีระบบ
น้ําประปา แตหากใชขันน้ําแบบมีดามจับก็อาจชวย
แกปญหาได หรือ ใชสายยางผูกติดกับเสาไมก็
สามารถอาบน้ําไดโดยไมตองใชมือจับขันน้ํา 

คนพิการท่ีไมสามารถพูดไดชัดเจนและมี
ปญหาในการเขียน แทนท่ีจะใชอุปกรณส่ือสาร
อิเล็กทรอนิกสหรือซอฟตแวรคอมพิวเตอรชวยใน
การส่ือสารซ่ึงมีราคาสูง ก็อาจจะใชกระดานส่ือสาร
หรือสมุด ส่ือสาร ท่ีประดิษฐ ข้ึน เองง ายๆ  ซ่ึ ง
ประกอบไปดวยรูปภาพ หรือตัวอักษร หรือคํา หรือ
ประโยคท่ีตองใชบอยๆ และใชนิ้วช้ีไปท่ีรูปภาพ 
ตัวอักษร คํา หรือประโยคเหลานั้นแทนการส่ือสาร
ดวยการพูดเปนตน  

คนพิการบางคนจําเปนตองเดินทางไป
โรงพยาบาลเพ่ือฝกเดินหรือฝกพัฒนากลามเนื้อ
สวนตางๆ แตอาจมีคาใชจายในการเดินทางสูงหรือ
เดินทางไมสะดวกเพราะสภาพความพิการ ก็อาจทํา
อุปกรณข้ึนมาฝกใชเองท่ีบานงายๆ เชน ใชไมไผทํา
เปนราวจับสองขางเพ่ือการฝกเดิน นวดดินน้ํามัน
เพื่อฝกกลามเนื้อมือ เปนตน 

คนตาบอดที่ไมสามารถมองเห็นภาพ 
ผูปกครองหรือครูอาจประดิษฐภาพงายๆ โดยการ
นําเชือก เมล็ดพืช หรือวัสดุตางๆ ทากาวติดกับ
กระดาษแข็งเพื่อทําเปนส่ือภาพนูนประกอบการ
เรียนรูเปนตน  

อยางไรก็ตาม การจัดหาหรือการออกแบบ
เทคโนโลยีเคร่ืองชวย จําเปนตองใหผูเช่ียวชาญ
เฉพาะดานรับรองมาตรฐานและความปลอดภัยใน
การใชงานกอนเสมอ 

จะเห็นว า  หากการจัดหา เทคโนโลยี
เค ร่ืองชวยคนพิการ  ได มีการนอมนําปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช คนพิการก็จะไดรับหรือมี
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เทคโนโลยี เค ร่ืองชวย ท่ี เหมาะสมกับสภาพ
เศรษฐกิจและสามารถใชประกอบการทํากิจกรรม
ตางๆ ไดมากข้ึน ชวยใหคนพิการมีเทคโนโลยี
เคร่ืองชวยราคาประหยัดและเกิดประโยชนกับคน
พิการมากข้ึน 
 
สรุป 

กลาวไดวา เศรษฐกิจพอเพียงเปนปรัชญาท่ี
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวพระราชทานแกปวง
ชนชาวไทย มีเปาหมายเพื่อใหบุคคล ครอบครัว 

ชุมชน สังคม มีความสมดุล ม่ันคง และยั่งยืน โดย
ห ลั ก ก า ร ข อ ง ป รั ชญ า เ ศ ร ษ ฐ กิ จ พ อ เ พี ย ง
ประกอบดวย ความพอประมาณ ความมีเหตุผล 
การมีภูมิคุมกันท่ีดีในตัว และตองอาศัยความรู และ
คุณธรรมเปนพื้นฐานประกอบ ซ่ึงคนคนพิการ
สามารถนอมนําไปใชได  จะชวยใหคนพิการ
สามารถปฏิบัติบนทางสายกลาง มีการพัฒนาอยาง
เปน ข้ันตอนพึ่ งตน เองได และพรอม รับการ
เปล่ียนแปลงตางๆ ท่ีจะเกิดข้ึนตอไป 
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บทคัดยอ 

เนื่องจากในชวงไมกี่ปมานี้ การใชเทคโนโลยีไดรับการพิจารณาวามีประโยชนและคุณคาตอเด็ก
พิเศษมากข้ึน สงผลใหโรงเรียนตางๆ ตองการที่จะนําเทคโนโลยีสําหรับเด็กพิเศษเขามาเปนสวนหน่ึง
สําคัญในการพัฒนาเด็กเหลานี้มากข้ึน เพราะเทคโนโลยีสําหรับเด็กพิเศษนี้ไดรับการยอมรับวาชวย
สงเสริมใหเกิดการเรียนรู  ดังนั้นเม่ือนําเขาไปผนวกกับบทเรียนตางๆ ในหลักสูตรและการสอนจึงทําให
เด็กพิเศษเขาใจไดดียิ่งข้ึน อีกท้ังการท่ีเทคโนโลยีไดรับการยอมรับจากคนในสังคมท่ัวไปวา เปนสวน
สําคัญในการกําหนดกรอบและรูปแบบของสังคม ท้ังสังคมในโรงเรียนดวยเชนเดียวกัน และถึงแมวาจะมี
งานวิจัยจํานวนมากบงช้ีวา เทคโนโลยีนี้มีประสิทธิภาพในการชวยสงเสริมการเรียนรูของเด็กพิเศษก็ดี แต
คนในสังคมซ่ึงหมายรวมถึง พอแมผูปกครองและผูมีสวนเกี่ยวของในภาคสวนตางๆ กลับมีความรูในแง
ของการนําไปใชและความตระหนักในประสิทธิภาพของเทคโนโลยีเหลานี้นอยเกินไป ดังนั้นจุดประสงค
หลักของบทความนี้ก็เพื่อท่ีจะแสดงถึงขอดี ขอเสีย และการนําเทคโนโลยีสําหรับเด็กพิเศษไปใชไดอยาง
ถูกตอง 

 
คําสําคัญ : เทคโนโลยี, เด็กพิเศษ 
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Abstract 
Despite the concerns associated with the increase in using assistive technology for education in 

recent years, schools have expressed a willingness to include assistive technology for students with 
disabilities into the curriculum. Thus, technology is often described as the most important upon shaping 
the society and not only in the general society as a whole, but also expanded the possibility of inclusion 
in school setting. Although there is an excellent evidence for the efficacy of using various technologies 
to enhance emergent academic skills in children with disabilities; society, including parents and 
professionals, has been slow in acknowledging these positive and expected findings about its 
applications. The purpose of this article is to demonstrate the advantages, challenges of assistive 
technology and its application. 

 
Keywords : Assistive technology, children with disabilities 
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Introduction 
More and more students with disabilities 

are being mainstreamed each year, though most of 
these students receive special education services 
through a pull-out program. However, according 
to MacArthur (2000), “Some are promoting full 
inclusion, a policy calling for the elimination of 
special education placements and the 
strengthening of the general education classroom 
to accommodate all students with disabilities, as 
an alternative approach”. Some of the programs or 
services provided are still insufficient for these 
children in many aspects especially when assistive 
technology plays a significant part as well as be 
an important role as a medium to deliver the 
curriculum to these children.  Due to the number 
of students with special needs in the general 
classroom receiving educational service, teachers 
need to find a way to teach to all students. 

To add to the problem of increased 
diversity in the classroom, teachers must also deal 
with an increase in accountability of teachers and 
students (Wilson, Michaels, & Margolis, 2005). In 
the USA, states are raising their standards. Some 
states have even implemented a graduation exam. 
With these high stakes, it is even more important 
to reach all students. 

Technology   may   be   the   answer   that 

 
educators are looking for. The role of technology 
in education is ever-changing and one that must 
be fully utilized and understood by the teaching 
professionals.  As in Schmitt (2002), “ The term 
technology in schools can have many different 
meanings in different contexts and times… 
technology pertains to the full range of computer 
and computer-related equipment and associated 
operating systems, networking, and tool software 
that provide the infrastructure over which 
instruction and school management applications 
of various kinds operate”(p.3).  

Thus, there are many forms of technology 
which can help students with disabilities across 
the learning barriers while also pull out their 
strengths (Lewis, 2004). Several writers [e.g. 
Bryant, Smith, & Carter; Elkind; McArthur, 
Schwar, & Graham (as cited by Bryant, Bryant & 
Raskind)] have demonstrated the effectiveness of 
using assistive technology devices with students 
who have disabilities to foster academic success 
and independence. Students come in with a 
variety of disabilities, and there are several 
different technologies available, even students 
without disabilities also gain some benefit from 
assistive technology. But, before discussing the 
types of technologies, it is necessary to look at the 
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purpose of assistive technology. 
 

Defining and purpose of assistive technology 
For years, many individuals with 

disabilities were able to access education utilizing 
items they had created themselves such as in the 
1300s the first eyeglasses with optical and lens 
was introduced (Bodine, 2003). However, 
assistive technology was first stated in the Public 
Law for the last forty years in the States. The 
definition of assistive technology that is used 
nowadays primarily comes from the Individual 
with Disabilities Education Act (IDEA) which is 
the federal law in the United States (Hopkins, 
2004).  It also defined by the Technology-Related 
Assistance Act of 1988 (P.L. 100-407) as any 
technology used to increase, maintain, or improve 
the functional capabilities of individuals with 
disabilities. Although assistive technology is 
recognized in the area of rehabilitation as a means 
to improve the quality of life for persons with 
physical disabilities, it has received little attention 
as a tool for helping individuals with cognitive 
disabilities to compensate for specific cognitive 
deficits. In the field of education, reports 
addressing the benefits of using assistive 
technology to compensate for specific cognitive 
disabilities have been generated primarily by 

professionals at the postsecondary level 
attempting to meet the needs of increasing 
numbers of students with disabilities attending 
college (Raskind, 1995). 
 It can also imply that assistive technology 
is a tool that is used by persons with disabilities to 
help them perform daily living tasks such as 
eating, driving, walking, and even studying 
(Bodine, 2003). This means assistive technology 
can be either “low-tech” to “high-tech” devices 
and software, any strategies, and tools. It is also 
clear that most schools have had some 
experiences in providing devices and equipment 
to students with disabilities (Sullivan & Herman, 
2001; Parette, Hourcade & VanBiervliet, 1993).  

Lewis’ study proposed two purposes of 
assistive technology. First, it increases students’ 
strengths, so effects of any disabilities are 
balanced out by his or her abilities. Second, 
disabilities can be bypassed entirely by 
technology providing and alternative mode of 
performing task. So, not only does technology 
help an individual compensate for his or her 
disabilities, but it may also help improve his or 
her skills. For students with disabilities, the 
technologies available include word processors 
with spell checking, proofreading, abbreviation 
expanders (programs that allow students to type 
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abbreviations for frequently used words or phrases 
and press the space bar to produce the complete 
word or phrase), and outlining software programs. 
Also available are variable speech-control tape 
recorders, optical character recognition systems 
(reading machines), listening aids (systems that 
use a microphone and headset designed for 
students with auditory deficits), speech-
synthesis/screen review systems (voice output 
systems that read back text displayed on the 
computer screen), speech-recognition systems 
(systems that allow the user to operate the 
computer by speaking to it), data managers 
(technologies that store personal information for 
students with organization and memory 
difficulties), and talking calculators. (Hopkins, 
2004; Castellani & Jeffs, 2001).   
 
How to select assistive technology? 

There are two factors that teachers should 
consider before determining the type of assistive 
technology a student with disabilities should use, 
the “characteristics of the student” and the 
“characteristics of the technology” (Bausch & 
Hasselbring, 2001; Parette, Hourcade & 
VanBiervliet 1993). To determine if the student’s 
strengths and needs are compatible with specific 
devices or equipment, teachers need to have 

him/her with the comprehensive assessment first. 
The assessment will be evaluated about on the 
student’s academic skills, intellectual level, 
behavior and social skills, and physical abilities. 
For technology characteristics, they should be 
decided upon the result of the needs, desires, and 
capabilities of the student as well as the 
availability of the equipment. The simplicity of 
operation of the equipment is also an important 
area of consideration. Too often schools purchase 
technologies that are overly complex and require 
tremendous investments in instruction of teachers 
and the students. The initial and ongoing cost 
should be appropriated and the adaptability to 
meet the changing needs of students overtime 
must be considered. In addition, the reliability and 
repair record of the device is a crucial point to 
choose equipment. By meaning the appropriate, it 
also depends on each school district, school 
principle, administrators, or even state policy 
about assistive technology provided for students 
with disabilities. Nevertheless, it is the teacher 
responsibility to examine the ability of the 
technology that perfectly matches performance of 
each student with disabilities. 

 
The Benefits of assistive technology 

Assistive technologies have been shown 
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to significantly improve the success of students 
with disabilities (Bausch & Hasselbring, 2004; 
Bordine, 2003; Castellani & Jeffs, 2001). Yet, all 
students can use these technologies, and perform 
better academically and socially. Lewis’s study 
found that the software identified by special 
education teachers as being most valuable for 
students with disabilities such as Read180 were 
aimed at students in general education. Thus, it 
will be more appropriate to use this software for 
all students, since “the limitations imposed by the 
disability are also experienced by many in the 
general population, although to a less marked 
degreed” (Lewis, 2004). 

As previously stated, there are both low 
and high tech forms of technology. The forms of 
technology available range from a simple 
calculator to computer based instruction. Several 
studies have been done to illustrate the 
effectiveness of helping students compensate for 
the difficulties. For instance, one of the earliest 
studies showed how word processing could help 
students with disabilities with the writing process 
(Bodine, 2003; Raskind, Torgeson, & Herman, 
1995). Bodine (2003) and MacAuther (2000) 
showed that speech synthesis and screen review 
technology improved the proofreading efficiency  

of students with disabilities. Students were able to 
find significantly more errors in their writing 
without teacher assistance. 

Another approach that can be used in the 
general education classroom that can benefit all 
students is computer-based instruction. Computer-
based instruction is a teaching method in which 
the computer acts as the teacher by presenting 
new information and guided practice. It is 
important for teachers to select appropriate 
software for their students because some software 
will be suitable for students with higher thinking 
skill but lacking in participation skill or vice 
versa. This computer-based instruction can even 
be taken a step closer to a more constructive 
approach. According to a study by Light & 
Mevarech (1993), “Integrating computer based 
instruction into class wide peer tutoring not only 
facilitates academic responding and learning, it 
fosters self-esteem, social development, and 
problem solving skills” (p.453). Class wide peer 
tutoring allows for “(a) demonstration and 
modeling by tutors and teachers, (b) verbalization 
of processes, and (c) guided and independent 
practice” (Smith, 1997), and these are methods 
that good teachers should use in general education 
classroom already. 
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The barriers to the use of assistive technology 
 As assistive technology is relatively new, 
teachers also have misleading concepts about the 
use and the necessity of assistive technology in 
school (Hopkins, 2004). Students who have to use 
or need to have assistive technology have faced 
many barriers. The main problem is about its 
availability as each assistive technology device is 
difficult to produce, especially for individual who 
have similar disabilities may benefit from 
different devices (Bausch & Hasselbring, 2004). 
Another barrier is the perception of teachers about 
the benefits of assistive technology device itself 
and the need of students with disabilities who use 
the device (Castellani & Jeffs, 2001). The 
responsibility of accessing assistive technology in 
school is also another aspect. Another factor is 
about the method of receiving assistive 
technology because students need to have the 
assessment before referred to use assistive 
technology in order to match the students with 
appropriate device.  Some school districts do not 
have any assistive technology specialists in order 
to do the assessment for the students. Others 
barriers such as the software training program, the 
collaborating with Individualized Education Plan 
(IEP), and the after purchase plan, can become the 
obstacle of students who use the device (Bausch 

& Hasselbring, 2004). All of them need to be 
eliminated by provided the understanding of the 
device and the students by assistive technology 
professionals in order to use assistive technology 
effectively. 
 
Summary  
 There is information on trends in assistive 
technologies, including their potential to increase 
the opportunities or increase the barriers faced by 
students. Today, technology is more powerful and 
less expensive than ever before. In addition, 
technology now has unprecedented flexibility and 
ability to adapt to the needs of different users. 

Most of nowadays researches are clearly 
being established that provides insights about how 
technologies can provide enhanced learning 
opportunities for students with disabilities and 
also students without disabilities. Furthermore, 
ample evidence has been obtained supporting the 
view that there is a growing need for awareness of 
technological literacy that must accompany all 
other traditional forms of literacy (Castellani, J., 
& Jeffs, T. 2001). Thus, there are many types of 
assistive technology, all of which have a major 
role in improving people’s lives. When a student 
has a disability or impairment, it is crucial that a 
variety of forms of technology are incorporated 
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into their improved learning outcomes. 
Communication boards help students with speech 
impairments to express themselves. Prosthetic feet 
allow amputees to walk. Braille writing slates 
enable students with visual disabilities to record 
information by themselves. Computers help 
students with visual impairments to communicate 
in text format. A loop-induction system makes it 
possible for student with a hearing impairment to 
enjoy a musical lesson. For these students, 
assistive technology reduces barriers between 
them and their environments. In some cases, 
assistive technology makes it quicker and easier 
for students with disabilities to undertake 
activities that would otherwise be difficult; in 
others, it enables students to perform activities 
that would otherwise have been impossible. They 
also empower students with disabilities to live 
with dignity as equal members of society and give 

them a new freedom and independence. 
Furthermore, the resulting enhancement in the 
quality of life of these students with disabilities 
leads to the generation of new aspirations, new 
capacity to promote improvements in devices, and 
thus new innovations, in a continuous positive-
feedback loop of innovation. 

Finally, according to Bryant (1998), 
“Students with disabilities require a variety of 
adaptations to be successful at school; assistive 
technology devices serve as possible solutions in 
helping students meet the setting demands of 
classroom” (p.56). There are many technologies 
that can be extremely useful to a student with 
disabilities, but why stop at providing those 
technologies to only those with disabilities when 
all students could greatly benefit from the 
integration of technology into the curriculum?
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บทคัดยอ 
 การจัดการศึกษาควรสงเสริมใหบุคคลเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต นอกจากนี้ยังตองจัดการศึกษาให
สอดคลองกับการเรียนรูแตละบุคคล เพราะแตละบุคคลมีวิธีการเรียนรูท่ีแตกตางกัน  โดยเฉพาะอยางยิ่ง
คนหูหนวกซ่ึงมีลักษณะการจัดการศึกษาท่ีเฉพาะ   ดังนั้นการทําความเขาใจในสไตลการเรียนรูของคน   
หูหนวก จึงมีความจําเปนอยางยิ่งในการนําขอมูลสารสนเทศนั้นมาออกแบบการจัดการเรียนรูให
สอดคลองกับสไตลการเรียนรูของคนหูหนวก อันนําไปสูการเรียนรูตลอดชีวิตของคนหูหนวกอยาง
แทจริง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          วารสารวิทยาลัยราชสุดา   ปที่ 7  ฉบับที่ 10     หนา 25 



 
 
 

Abstract 
Educational management should encourage people to learn throughout lifelong learning. They 

also have to deal with the life of the individual. Because each person has different ways of learning. In 
particular, education which is provided for the deaf only. Thus, an understanding of deaf learning style 
are necessary to bring that information to a curriculum design to meet the learning style of the Deaf. 
This definitely leads to lifelong learning of experience of the deaf. 
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บทนํา 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.
2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 
มาตรา 15 ไดแบงระบบการศึกษาออกเปนสาม
รูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอก
ระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ซ่ึงการศึกษาท้ัง
สามรูปแบบนี้เปนการจัดการศึกษาเพื่อสงเสริมให
ผูเรียนเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต โดยมีแนวการจัด
การศึกษาตามมาตรา 22 กลาวคือ การจัดการศึกษา
ตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู
และพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญ
ท่ีสุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมให
ผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตาม
ศักยภาพ นอกจากนี้ตองจัดกระบวนการเรียนรูใหมี
เนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความ
สนใจและความถนัดของผูเรียน โดยคํานึงถึงความ
แตกตางระหว างบุคคลดังมาตรา  24  (1)  ซ่ึ ง
สอดคลองกับพระราชบัญญัติการจัดการศึกษา
สําหรับคนพิการ พ.ศ.2551 มาตรา 5 7 และ  8 
กําหนดใหคนพิการมีสิทธิทางการศึกษาในเร่ือง
การไดรับการศึกษาโดยไมเสียคาใชจายต้ังแตแรก
เกิดหรือพบความพิการจนตลอดชีวิตพรอมท้ัง
ได รับเทคโนโลยี  ส่ิงอํานวยความสะดวก  ส่ือ 
บริการและความชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา 
เลือกบริการทางการศึกษา สถานศึกษา ระบบและ
รูปแบบการศึกษา โดยคํานึงถึงความสามารถ ความ
สนใจ ความถนัดและความตองการจําเปนพิเศษ
ของบุคคลนั้น ไดรับการศึกษาท่ีมีมาตรฐานและ 

 
ประกันคุณภาพการศึกษา กําหนดใหสถานศึกษา
ในทุกสังกัดและศูนยการเรียนเฉพาะความพิการ
อาจจัดการศึกษาสําหรับคนพิการทั้งในระบบ นอก
ระบบ และตามอัธยาศัย ในรูปแบบท่ีหลากหลาย 
ท้ังการเรียนรวม การจัดการศึกษาเฉพาะความพิการ 
  ผูพิการทางการไดยิน หรือ “คนหูหนวก” 
เปนกลุมคนที่มีความพิการลักษณะหนึ่ง ท่ีสูญเสีย
การไดยินมากจนไมสามารถรับรูขอมูลผานทางการ
ไดยิน โดยท่ัวไปหากตรวจวัดการไดยินจะมีการ
สูญเสียการไดยินประมาณ 90 เดซิเบลข้ึนไป 
กลาวคือ เม่ือเปรียบเทียบระดับเร่ิมของการไดยิน
ของคนท่ัวไปเม่ือเสียงดังไมเกิน 25 เดซิเบล สวน
คนหูหนวกจะเร่ิมไดยินเสียงท่ีดังมากกวา 90        
เดซิเบล จากผลการศึกษาเกี่ยวกับคนหูหนวก พบวา
คนหูหนวกสวนใหญประสบปญหาในการเรียน 
โดยมีปญหาเกี่ยวกับเร่ืองการอาน การเขียน
ภาษาไทย (วารี ถิระจิตร, 2541) และมีปญหาเร่ือง
เวลาท่ีใชในการเรียนในวิชาตางๆ ซ่ึงคนหูหนวกจะ
ใชเวลาเรียนหรือใชเวลาในการทําความเขาใจ
บทเรียนมากกวาคนท่ัวไปในเนื้อหาเดียวกัน (อารี
ลักษณ คีมทอง, 2544) ดังนั้นการจัดการเรียนการ
สอนสําหรับคนหูหนวกยิ่งมีความละเอียดออน
มากกวาคนปกติท่ัวไป ซ่ึงส่ิงสําคัญอีกประการหนึ่ง
คือการทําความเขาใจในลักษณะและธรรมชาติของ
ผูเรียนและการเรียนรูของผูเรียนท่ีเปนคนหูหนวก 
ผูสอนจะตองทําความเขาใจในความแตกตาง
พื้นฐานของผูเรียนท่ีเปนคนหูหนวก เพื่อจะได
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จัดการการเรียนการสอนใหเกิดการเรียนรูแกผูเรียน
ท่ีเปนคนหูหนวกมากท่ีสุด  
 สไตลการเรียนรูของแตละบุคคลยอม
แตกตางกัน การที่ผูสอนจะใชวิธีสอนผูเรียนหรือมี
แบบการสอนแบบใดน้ัน มีความสําคัญมากพอๆ 
กับวาผูสอนจะสอนอะไรแกผูเรียน (Moore, 1984) 
การออกแบบรูปแบบการ เ รียนการสอนให
สอดคลองกับสไตลการเรียนรูจะชวยใหงายตอการ
เรียนรู (Rasmussen, 1996) การจัดการเรียนการ
สอนยอมตองใชวิธีการหลายอยางท่ีจะใหผูเรียน
เขาใจหลักเกณฑเพื่อท่ีจะไดนําความรูเหลานั้นไป
ใชในชีวิตประจําวัน ผูสอนตองรูวิธีการตางๆ ท่ีจะ
ทําใหผูเรียนบรรลุตามจุดมุงหมาย ปญหาการขาด
ความเขาใจในตัวผูเรียนเปนปญหาหนึ่งท่ีพบมาก
ในการเรียนการสอน ผูสอนสวนใหญจะไมเขาใจ
ถึงสภาพความสนใจหรือปญหาของผูเรียน ทําให
การเรียนการสอนเปนอุปสรรคเพราะชองวาง
ระหวางผูสอนกับผูเรียนมีมาก และผูสอนมักจะ
เนนและคํานึงถึงเนื้อหาสาระท่ีตนเองไดจัดไว
มากกวาความสนใจและความตองการของผูเรียน 
ซ่ึงความสําเร็จทางการเรียนรูพบวา รอยละ 50-60 
ข้ึนอยูกับสติปญญาและความสามารถ รอยละ 30-
40 ข้ึนอยูกับสไตลการเรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพ และ
รอยละ 10-15 ข้ึนอยูกับสภาพแวดลอมและโอกาส
ทางการเรียน (Maddox, 1965)  
 
ความหมายสไตลการเรียนรู 

สไตลการเรียนรู (Learning style) ตาม 

พจนานุกรมทางการศึกษาของ Shafritz (1988) ได
ใหความหมาย สไตลการเรียนรูวาเปนวิถีทางการ
เรียนของแตละบุคคล  ในการรับรูขอมูลใหม
บางค ร้ัง เ รียกว าแบบการคิด  ( cognitive style) 
สอดคลองกับ Grasha (1996) ท่ีวา สไตลการเรียนรู
เ ป น อุ ป นิ สั ย ส ว น บุ ค ค ล  ท่ี มี อิ ท ธิ พ ล ต อ
ความสามารถในการรับรูขอมูล การมีปฏิสัมพันธ
กับผูอ่ืน และตองการมีสวนรวมในประสบการณ
การเรียนรูนั้นๆ ซ่ึงใกลเคียงกับ Rowntree (1981) ท่ี
กลาววาสไตลการเรียนรูเปนลักษณะนิสัยของนิสิต
นักศึกษาในการแกไขปญหาหรือการคิดการรู 
นอกจากนี้ ยั ง มีนักการศึกษาหลายทานไดให
ความหมายสไตลการเรียนรูไวดังนี้ 
 Gregorce (1979) ไดใหความหมาย สไตล
การเรียนรูวาประกอบดวยพฤติกรรมท่ีแตกตางกัน 
ซ่ึงใชเปนตัวบงช้ีวาบุคคลเรียนอยางไร สไตลการ
เรียนรูยังเปนตัวแนะวาจิตใจของบุคคลทํางาน
อยางไร 

Hunt (1979) ไดใหความหมาย สไตลการ
เรียนรูวาเปนส่ิงท่ีอธิบายวาผูเรียน เรียนอยางไร
ไมใชผูเรียน เรียนอะไรมาบางแลว  
 Kolb (1981) ไดใหความหมาย สไตลการ
เ รี ย น รู ว า เ ป น เ ค ร่ื อ ง มื อ ท า ง พั น ธุ ก ร ร ม 
ประสบการณ เ ดิ ม  และคว ามต อ งก า รของ
ส่ิงแวดลอมในปจจุบัน ทําใหเกิดการเรียนรู คือ 
ประสบการณ เ ชิ ง รูปธรรม  การสัง เกตอย าง
ไตรตรอง การสรางมโนทัศนเชิงนามธรรม และ
การทดลองปฏิบัติ 
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Rezler & Resmovic (1981) ไดใหความ 
หมายวา สไตลการเรียนรู เปนลักษณะท่ีแตละ
บุคคลรับรู และประมวลขอมูลในสภาพตางๆ ของ
การเรียนรู 
 Keefe (1984) ไดใหความหมายวา สไตล
การเรียนรูประกอบดวยองคประกอบดานปญญา
รางกาย และอารมณ สไตลการเรียนรูคอนขางคงท่ี 
เปนตัวบง ช้ีว า ผู เ รียนรับรู  มีปฏิสัมพันธ  และ
ตอบสนองตอสภาพแวดลอมทางการเรียนอยางไร 

Schmeck (1988) ไดใหความหมายวา 
สไตลการเรียนรูเปนเร่ืองของผลผลิตท่ีเกิดจากการ
จัดกลุมของกิจกรรม การประมวลผลขาวสารขอมูล 
บุคคลแตละบุคคลจะใชก็ตอเม่ือเผชิญกับส่ิงท่ีตอง
เรียนรู 
 อ า ชั ญญ า  รั ต น อุ บ ล  ( 2538)  ไ ด ใ ห
ความหมาย สไตลการเรียนรูเปนลักษณะทางดาน
สติปญญา จิตใจและพฤติกรรมเปนการแสดงออกท่ี
ผูเรียนแตละคนเลือกชอบท่ีจะเรียนรู 
 จากความหมายท่ีกลาวมาขางตน สามารถ
สรุปไดวา สไตลการเรียนรูเปนลักษณะและวิธีการ
เรียนของแตละบุคคลทางดานสติปญญา จิตใจ และ
พฤติกรรม โดยอาศัยกระบวนการคิด ความรูสึก 
ตลอดจนประสบการณท่ีผูเรียนแตละคนประสบมา 
และเลือกท่ีจะตอบสนองตอกิจกรรมการเรียนการ
สอนน้ันในลักษณะท่ีตนชอบ 
 
ประเภทสไตลการเรียนรู 

นักการศึกษาหลายทาน ไดศึกษาสไตลการ 

เรียนรูไวอยางหลากหลายตามบริบทท่ีไดศึกษามา 
สามารถรวบรวมและนําเสนอดังตอไปนี้ 

Grasha & Reichman (1982) ไดสรางแบบ
สํารวจสไตลการเรียนรูของผูเรียน เรียกวา Grasha 
& Reichma Student Learning Style Scales 
(GRSLSS) ซ่ึงเปนการวัดความรูสึก การปฏิบัติและ
ทัศนคติท่ีมีตอพฤติกรรมและการมีปฏิสัมพันธกัน
ในช้ันเรียนของนักเรียน ครู และกลุมเพื่อนในช้ัน
เรียน ตลอดจนแบบการสอน การจัดการเรียนการ
สอนของครู และสภาพแวดลอมในช้ันเรียน โดย
แบงสไตลการเรียนรูออกเปน 6 แบบ ไดแก 

1. แบบอิสระ (independent) เปนผูท่ีชอบ
คิดดวยตนเอง ชอบทํางานดวยความคิดเห็นของ
ตนเอง ยอบรับฟงความคิดเห็นของคนอ่ืนๆ ในช้ัน
เรียน ผูเรียนกลุมนี้ ต้ังใจเรียนเนื้อหาวิชาสําคัญ  

2. แบบพึ่งพา (dependent) เปนผูท่ีมีความ
อยากรูอยากเห็นทางวิชาการนอยมากเรียนรูเฉพาะ
ส่ิงท่ีกําหนดไวใหเรียนเทานั้น ผูเรียนประเภทนี้เอง 
อาจารยและเพื่อนรวมช้ันเรียนเปนแหลงความรู 
และแหลงท่ีชวยเหลือเขาได พยายามท่ีจะแสวงหา
คนท่ีมีความสามารถท่ีจะแนะนําเขาได  และ
ตองการที่จะรับคําส่ังหรือบอกใหทํา  

3. แบบรวมมือ (collaborative) เปนผูท่ีมี
ความรูสึกวา เขาจะสามารถเรียนรูไดดีมากท่ีสุด
ดวยการรวมกันแสดงความคิดเห็น และรวมกันใช
ความสามารถท่ีทุกคนมีอยู ชอบทํางานรวมกับผูอ่ืน 
โดยมีความเห็นวาหองเรียนเปนท่ีเหมาะสมกับการ 
พบปะปฏิสัมพันธไปพรอมๆ กับการเรียนรูในวิชา 
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ตางๆ  
4. แบบหลีกเล่ียง (avoidance) ผูเรียนแบบ

นี้จะมีพฤติกรรมท่ีไมสนใจเรียนในเนื้อหาวิชาใน
ช้ันเรียน ไมมีสวนรวมกับนักศึกษาคนอ่ืนๆ และ
อาจารยในช้ันเรียน ไมสนใจส่ิงท่ีเกิดข้ึนในช้ัน
เรียนมีทัศนะตอหองเรียนไมนาสนใจ   

5. แบบแข ง ขัน  ( competitive)  ผู เ รี ยน
พยายามจะเอาชนะเพ่ือนๆ ท่ีจะทําอะไรใหดีกวา
คนอ่ืนๆ เพื่อไดรับคําชม คํายกยอง ความสนใจจาก
อาจารยเขาคิดวาหองเรียนเปนสนามแขงขันจะตอง
แพ ชนะ และผูเรียนแบบนี้จะคิดเสมอวาตัวเองตอง
เปนผูชนะดวยการไดคะแนนท่ีดี 

6. แบบสวนรวม (participant) ผูเรียนแบบ
นี้ตองการเรียนรูเนื้อหาวิชา ชอบเขาหองเรียน มี
ความรับผิดชอบในการเรียน พยายามรับรูใหมาก
ท่ีสุดจากช้ันเรียน  ใหความรวมมือและมีสวน
รวมกับผูอ่ืนในการทําในส่ิงท่ีตกลงไวรวมกัน เขามี
ความรูสึกวาควรจะมีสวนรวมในกิจกรรมของช้ัน
เรียนใหมากท่ีสุด แตจะมีสวนรวมนอยมาก ถาหาก
กิจกรรมนั้นเปนกิจกรรมนอกหลักสูตร  หรือ
กิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับสไตลการเรียนรู 
 โดยสไตลการเรียนรู ท้ัง 6 แบบขางตน 
Grasha & Reichman (1982) ไดศึกษาตัวแปรหรือ
สถานการณกับสภาพภายในตัว ผู เ รียน  และ
องคประกอบทางดานสภาพแวดลอมทางการเรียน
มาประกอบเพ่ือใชอธิบายสไตลการเรียนรูท้ัง 6
แบบ โดยแบงเปน 5 ดาน ไดแก  

1. ดานกระบวนการคิด  เกี่ยวกับวิธีการ 

เรียน การรับรู การจํา เปนตน  
2. ดานระหวางบุคคล เกี่ยวกับการปฏิบัติ

สัมพันธกันระหวางบุคคล เชน บทบาทการเปน
ผูนําหรือคนเดนในกลุม  

3. ดานประสาทสัมผัสเกี่ยวกับวิธีการรับรู
ขอมูลขาวสารตางๆ ดวยการดู การฟง การสัมผัส 
เปนตน  

4. ดานคุณลักษณะภายในตัวบุคคล เชน 
ความตองการ  แรงจู งใจ  การคาดหวั ง  การ
ต้ังเปาหมาย เปนตน 

5. ดานส่ิงแวดลอม เกี่ยวกับส่ิงแวดลอม
ทางกายภาพ เชน สภาพหองเรียน การจัดที่นั่งเวลา
เรียน อุณหภูมิหอง 

น อ ก จ า ก นี้  Kolb ( 1981)  ไ ด เ ส น อ      
ทฤษฎีการเรียนรูเชิงประสบการณ (Theory of 
Experimental Leaning) เพื่อจัดประเภทของสไตล
การเรียนรู โดยกลาวถึงกระบวนการเรียนรูและการ
ปรับตัวของแตละบุคคลรวมท้ังการระบุบรรยากาศ
ของการเรียนรู ท่ีสอดคลองกับรูปแบบของแต
บุคคล โดยสามารถอธิบายเปนวงจรการเรียนรู 4 
ข้ันตอน คือ  

1. ประสบการณเชิงรูปธรรม  (concrete 
experience)  

2. การไตรตรอง (reflective observation)  
3. สรุปเปนหลักการนามธรรม (abstract 

conceptualization) 
4.การทดลองปฏิบัติ (active experimental) 
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ภาพท่ี 1  Kolb's Cyclical model of experiential learning 
ท่ีมา : http://prapasara.blogspot.com/2011/08/david-kolb.html 

 
จากทฤษฎีดังกลาว สามารถแบงสไตลการ

เรียนรูออกเปน 4 แบบ คือ ไดแก  
1. แบบคิดอเนกนัย  (divergent) มีความ 

รูสึกความเขาใจกับประสบการณท่ีตนเองไดรับ 
ผูเรียนแบบนี้มีความสามารถในการรับรูและสราง
จินตนาการต างๆ  ข้ึน เอง  สามารถไตรตรอง
ตลอดจนมองเห็นภาพรวมจะทํางานไดดี ใน
สถานการณท่ีตองการความคิดหลากหลาย จะให
ความสนใจตอบุคคลวัฒนธรรมตางๆ  มีความ
เช่ียวชาญพิเศษในดานศิลปะเปนผูมีพื้นฐานทาง
มนุษยศาสตรและศิลปศาสตร  

2. แบบซึมซับ (assimilative type) มี
ลักษณะเดนในดานการไตรตรอง    มีความสามารถ 

 
 

 
ในการสรุปเปนแนวคิด  สนใจในทฤษฎีตางๆ มี
ความเขาใจในหลักการเชิงนามธรรมมากกวาลงมือ
ปฏิบัติ บุคคลประเภทนี้สวนมากเปนนักศึกษาใน
สาขาวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  

3. แบบเอกนัย (convergent type) มี
ความสามารถสูงดานแนวคิดนามธรรม ทดลอง
ปฏิบัติจริง สามารถสรุปหาวิธีการที่ดี ท่ีสุดท่ีจะ
นําไปใชแกปญหาตางๆ ได เปนผูท่ีใชเหตุผล ชอบ
ทํางานกับวัตถุมากกวาบุคคล มีความสนใจในส่ิง
ใดส่ิงหนึ่งโดยเฉพาะ 

4. แบบปฏิบัติ (accommodation) เปนแบบ
เนนการนําเอาความคิดไปทดลองปฏิบัติ  และ
แสวงหาประสบการณ   มั ก ทํ า ง านได ดี ใน
สถานการณท่ีตองใชการปรับตัว มีแนวโนมท่ีจะ
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แกปญหาดวยวิธีการที่ตนคิดข้ึนเอง ชอบลองผิด 
ลองถูก 

Mann (1970) ไดศึกษาพฤติกรรมการเรียน
ของนักศึกษาในหองเรียนโดยทําการศึกษาเกี่ยวกับ
อารมณ  และทัศนคติของผู เ รียน  และไดแบง
พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาออกเปน 8 แบบ 
ไดแก  

1. แบบนิยม (The complaint student) เปน
แบบยอมตามและใหเปนท่ีพอใจของครูและเพื่อน 
ผูเรียนแบบนี้จะยึดความสําคัญของงานเปนหลัก 
(Task oriented) ไมสนใจประสบการณอ่ืนท่ีไม
เกี่ยวของกับงานท่ีอาจารยไดมอบหมายใหทําเพราะ
ถือวาอาจารยเปนผูใหคะแนน ผูเรียนจะทําตาม
คําส่ังท่ีกําหนดมากกวาความรูสึกอยากจะทํา จะ
ต้ังใจทํางานเพ่ือใหถูกใจอาจารย ผูปกครองและ
เพื่อนๆ  

2. แบบวิตกกังวล (The anxious dependent 
student)  อาจารย ผูสอนควรใหความสนใจกับ
ผูเรียนแบบน้ี พวกนี้จะทําอะไรโดยอาศัยอาจารย
ท้ังดานความรู และความชวยเหลือจะมีความวิตก
กั งวลใน เรื่ อ งการวั ดผล  จะ รู สึ กว าตนไม มี
ความสามารถ และผสมผสานกับแรงกดดันจาก
ปญหาอ่ืนๆ ทางบานจะสรางใหเกิดความวิตกกังวล
อยางมาก ซ่ึงจะมีผลกระทบตอคะแนนดวย  

3. แบบทอใจ (The discouraged workers) 
ผูเรียนแบบนี้จะรูสึกไมพอใจตัวเองเม่ือทําผิดหรือ
บกพรอง ก็จะโทษตัวเอง ไมเห็นความดีของตัวเอง 
มีทัศนคติตอตนเองในทางลบ ทอแท ชอบดูถูก

ตนเอง ไมเปนท่ีช่ืนชอบของเพื่อนในกลุม เพราะ
ทัศนะของเขาจะเอาตนเองเปนหลัก มักยกปมดอย
มาพาดพิงกับผลการเรียน มากกวาจะสรางปมเดน 
เพื่อลดปมดอย  

4. แบบอิสระ (The independents) ผูเรียน
กลุมนี้มีลักษณะความเปนผูใหญสูง มีสติปญญาดี มี
ความรับผิดชอบ เช่ือม่ันในตนเอง เปนอิสระใน
ตัวเอง สามารถมองเห็นความสัมพันธของการเรียน 
วัตถุประสงคและการทํางานอยางมีความคิด
สรางสรรค  

5. แบบวีรบุรุษ (The Heroes) เปนพวก
แนวหนา สรางช่ือเสียงใหเปนท่ีรูจักทางดานการ
เรียนกับบทบาทในการประทวงตอตาน ผลงานใน
กลุมนี้จะออกมาท่ีประเภทสรางสรรค และตอตาน
กอใหเกิดความขัดแยงอยางรุนแรง พยายามทํา
เอกลักษณโดยการแสดงออก เพื่อความภาคภูมิใจ
ในสิทธิและหนาท่ีและอํานาจของคน 

6. แบบลอบยิง (The snipers) ผูเรียนแบบนี้
มักมองโลกในแงราย เกี่ยวกับความสามารถของ
ตนเอง ไมไดเห็นประโยชนของการปฏิสัมพันธ
ระหวางตนเองกับอาจารย มีความภาคภูมิใจใน
ตนเองระดับตํ่าเปนพวกหลบหลีก  สรางความ
ขัดแยงกับอาจารย  

7. แบบแสวงหาความสนใจ (The attention 
seekers) ผูเรียนแบบนี้เนนดานสังคมมากกวาดาน
สติปญญา ตองการสรางความสัมพันธกับอาจารย
และเพื่อนๆ ดวยวิธีตางๆ เชน พูดคุยแสดงตัว คุยโม 
และเร่ืองตลก เพื่อกอใหเกิดความสนใจเปนท่ี
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ยอมรับในหมูเพื่อนฝูง เพื่อบดบังความสนใจทาง
พุทธิปญญาหรือทางวิชาการ  

8. แบบสงบเงียบ (The silent student) 
ผูเรียนแบบนี้ไมคอยมีสวนรวมในการอภิปรายใน
ช้ันเรียน พูดนอยเงียบเฉย ไมแสดงออกท้ังนอก
และในช้ันเรียน มีปฏิสัมพันธกับผูสอนนอย ไม
ชอบทํากิจกรรม 
 Rezler and French (1975 อางถึงใน พรชุลี 
อาชวอํารุง 2535) ไดกําหนดทฤษฎีวาดวยสไตล
การเรียนรูโดยเปนมิติและองคประกอบตางๆ โดย
แบงสไตลการเรียนรูออกเปน 6 แบบ คือ  

1. แบบนามธรรม (abstract) แบบนี้ชอบ
เรียนเกี่ยวกับทฤษฎี สมมติฐานซ่ึงเกี่ยวกับกฎและ
มโนทัศน  

2. แบบรูปธรรม (concrete) แบบนี้ชอบ
การเรียนท่ีสามารถมองเห็น และสัมผัสไดจริง จึง
ชอบการฝกทักษะ  

3. แบบรายบุคคล (individual) แบบนี้ชอบ
ทํางานเกี่ยวกับตนเองไมสัมพันธกับผูอ่ืน ม่ันใจ
ตัวเองสูง มีความคิดอานเปนอิสระไมอยูภายใต
กฎเกณฑ  

4. แบบระหว า ง บุคคล  ( interpersonal) 
แบบนี้ชอบเรียนโดยอาศัยความสัมพันธกับผูอ่ืน
และชอบการรวมมือกับเพ่ือนนักศึกษาและอาจารย
สูง มักอาศัยกฎเกณฑเปนแนวทางในการเรียน  

5. แบบตามโครงสรางของผูสอน (teacher 
structure) แบบนี้ชอบเรียนในช้ันเรียนตามประมวล

รายวิชา วัตถุประสงค การประเมินผล และนิยาม
การกําหนดตารางทํางานโดยผูสอนอยางชัดเจน  

6. แบบตามโครงสรางของนิสิตนักศึกษา 
(student structure) ชอบการเรียนโดยสัมพนัธกับ
การกําหนดวตัถุประสงค  ตารางเวลา การประเมิน 
ผล และทํางานรวมกนัในหมูนิสิตนักศึกษาดวย
กันเองโดยมีผูสอนเปนผูเอ้ืออํานวย 
 Schmeck (1988) ศึกษาวิจัยสไตลการเรียน 
รู โดยศึกษาจากองคประกอบของการเคล่ือนไหว
ทัศนคติและมีความสัมพันธกับบุคลิกภาพของ
ผูเรียน และผูสอน แบงสไตลการเรียนรูเปน 3 มิติ 
ไดแก  

1. แบบลึก (deep) แบบนี้คนหามโนทัศน 
โดยจัดกลุมสาระวิชา เปรียบเทียบและจับกลุม
ตรงกันขามการเรียนเปนการวิเคราะห สังเคราะห 
และประเมินผลสรุป  

2. แบบขยายความ (elaborative) แบบน้ี
เปนการเรียนท่ีเหมาะกับแตละคน ใชความคิด
สวนตัว การอางอิงดวยตนเอง การยกตัวอยาง แปล
ความจากภาพลักษณ มักเปนการประยุกต พัฒนา
บุคลิกภาพและทักษะทางสังคมตลอดจนความ
เขาใจในตนเอง 

3. แบบตื้น (shallow) แบบนี้ใชการทองจํา
เปนหลักในการเรียน โดยการทองทบทวนซํ้าไปซํ้า
มา ผลการเรียนรูอยูในรูปของการบรรยายส่ิงท่ี
นักศึกษาทองจํามา และคัดลอกมาจากตําราและการ
บรรยายของผูสอน  

          วารสารวิทยาลัยราชสุดา   ปที่ 7  ฉบับที่ 10     หนา 33 



 
 
 

Canfield (1992) ไดแบงสไตลการเรียนรู
ตามองคประกอบทางดานอารมณ และความรูสึก 
(affective component) ท่ีจูงใจใหผูเรียนเลือกเรียน 
4 ดาน ไดแก  

1. ด า น สภ าพ ก า ร เ รี ย น รู  หม า ย ถึ ง 
สภาพการณการเรียน หรือบริบทของการเรียน   
การสอนท่ีผูเรียนชอบ ซ่ึงจําแนก 8 ประเภท ไดแก 
ความตองการทํางานกับกลุมเพื่อน ความตองการ
ขอมูลท่ีเปนระบบ (organization) ความตองการ
วางเปาหมายของตนเอง (goal setting) ความ
ตองการการแขงขัน (competition) การตองการ
สัมพันธภาพกับครู  ( instructor)  ความตองการ
รายละเอียดของขอมูล (detail) ความตองการอิสระ
ในการทํางาน (independence) และความตองการ
ใชอํานาจหนาท่ีของครู (authority) 
  2. ด านขอบเขตความสนใจ  เปนการ
กลาวถึงลักษณะเนื้อหาวิชาตางๆ ของหลักสูตร 
วัตถุประสงคโดยท่ัวไปของการเรียน หรือรายวิชา
หรือการทํางานตางๆ ซ่ึงแบงได 4 ประเภท ไดแก 
ดานความสนใจเกี่ยวกับตัวเลข (numeric) เกี่ยวกับ
การใชภาษา  (qualitative) เกี่ยวกับส่ิงไมมีชีวิต 
(inanimate) เกี่ยวกับผูคน (people) 

3. ดานวิธีเรียน เปนการกลาวถึงการใช
ประสาทสัมผัสและรูปแบบในการรับขอมูลเขามา
เพื่อการอาน (reading) การใชภาพหรือของจริง 
( iconic)  แ ล ะ ก า ร ล ง มื อ ป ฏิ บั ติ จ ริ ง  ( direct 
experience)   

4. ดานระดับความคาดหวังของผูเรียนแต
ละคนแสดงใหเห็นถึงอัตมโนทัศนหรือแรงจูงใจใฝ
สัมฤทธ์ิของนักเรียนแตละคน  ระดับความคาดหวัง
แบงได 4 ระดับ ไดแก ระดับดีมาก (A-expectation) 
ระดับดี  (B-expectation)  ระดับปานกลาง  ( C-
expectation)  แ ล ะ ร ะ ดั บ ค ว ร ป รั บ ป รุ ง  ( D-
expectation)  
 นอกจากนี้ Canfield ไดศึกษาลักษณะของ
ผูเรียนโดยเลือกศึกษาเพียงบางองคประกอบ และ
ไดลักษณะดังนี้  

1. กลุมสังคม (social) ผูเรียนกลุมนี้ไมชอบ
การปฏิบัติงานท่ีตองทําเพียงคนเดียว มักจะสราง
กลุมข้ึนมาเองตามความชอบ เพื่อใหมีโอกาสใน
การสรางปฏิสัมพันธกับผู เ รียนดวยกันหรือกับ
ครูผูสอน ชอบการเรียนแบบอภิปรายกลุมเล็กๆ 
และการทํางานเปนทีม 

2. กลุมอิสระ (independent) ผูเรียนกลุมนี้
ชอบการทํางานตามลําพังโดยใชจุดมุงหมายของ
ตนเองตองการใหครูใชเทคนิคการสอนแบบให
เลือกเรียนดวยตนเองและชอบการเรียนท่ีตองอาศัย
การควบคุมตนเอง 
  3. กลุมประยุกต (applied) ผูเรียนกลุมนี้
ชอบทํากิจกรรมท่ีตองลงมือปฏิบัติเอง ชอบใหมี
การสอนแบบฝกปฏิบัติ ชอบการศึกษานอกสถานท่ี 
และการทํางานในหองทดลอง 
  4. กลุมความคิดรวบยอด (conceptual) 
ผู เรียนกลุมนี้ชอบทํางานท่ีตองใชการรวบรวม
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ความคิด ชอบการอาน ไมชอบใหมีการสอนแบบ
ลงมือปฏิบัติจริงหรือเขาสังคม 

5. กลุมกลาง (neutral preference) ผูเรียน
ก ลุ ม นี้ เ ป น พ ว ก ท่ี ไ ม ใ ห ค ว า ม สํ า คั ญ กั บ
องคประกอบท่ีจูงใจใหเรียนในดานใดดานหนึ่ง
โดยเฉพาะ พวกนี้มีความสามารถโดยท่ัวๆ ไป ชอบ
การสอนท่ีใชเนื้อหาและวิธีการแบบกวางๆ หลาย
อยาง การทาํใหผูเรียนกลุมนี้เกิดความเอาใจใสหรือ
เกิดความสนใจในบทเรียนจึงทําไดคอนขางยาก  

6. กลุมสังคมและการประยุกต  (social 
applied) ผู เรียนกลุมนี้ชอบสรางปฏิสัมพันธกับ
ผูเรียนและสอนในกิจกรรมที่ตองลงมือปฏิบัติจริง 
ชอบการสอนแบบแสดงบทบาทสมมติ ชอบการ
แกปญหาเปนกลุม ไมชอบกิจกรรมท่ีตองทําคน
เดียว หรือการเรียนดวยตนเองท่ีตองใชการอาน
หรือการใชภาษา 
  7. กลุมสังคมและความคิดรวบยอด (social 
conceptual) ผูเรียนกลุมนี้ชอบการมีปฏิสัมพันธกับ
ผูเรียนดวยกันหรือกับครู ชอบกิจกรรมท่ีตองมีการ
ใชภาษาหรือการใชความคิดรวบยอดในการ
จัดระบบขอมูล ชอบใหมีการสอนแบบท่ีใชความ
สมดุลระหวางการบรรยายและการอภิปราย ไม
ชอบการทํางานคนเดียว หรือการลงมือปฏิบัติจริง  

8.  ก ลุ ม อิ ส ร ะ แ ล ะ ก า ร ป ร ะ ยุ ก ต 
(independent applied) ผูเรียนกลุมนี้ชอบทํางาน
ตามลําพัง ตามจุดมุงหมายของตน ชอบเรียนในส่ิง
ท่ีสําคัญกับการลงมือปฏิบัติจริง ชอบทํางานใน
หองทดลอง การลงมือไดปฏิบัติจริง โดยไมมีการ

ควบคุม ไมชอบการทํางานท่ีตองมีการปฏิสัมพันธ
กับผูอ่ืน ไมชอบการทํางานท่ีตองมีการใชภาษา
หรือความคิดรวบยอด ในการจัดระบบขอมูล  

9.  ก ลุ ม อิสระและความ คิดรวบยอด 
(independent conceptual) ผูเรียนกลุมนี้ชอบทํางาน
ตามลําพัง ตามจุดมุงหมายของตนเอง ชอบใช
ความคิดรวบยอดในการจัดระบบขอมูล ชอบใหมี
การสอนแบบใหอิสระในการอาน การคนควา
วรรณกรรม การวิจารณ ไมชอบกิจกรรมที่ตองมี
ปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน และการลงมือปฏิบัติจริง 
 Felder & Silverman (1988, 1993) ได
นิยามประเภทของสไตลการเรียนรูตามลักษณะ
และวิธีท่ีผูเรียนรับและจัดกระทําขอมูล สามารถ
แบงสไตลการเรียนรูออกเปน 5 มิติ ไดแก  

1. ดานการรับรู (perception) ซ่ึงเปนทฤษฎี
ท่ีพัฒนามาจากทฤษฎีของ Carl Jung ท่ีกลาวถึง  
การรับรูของมนุษยซ่ึงมี 2 ทาง ไดแก การรับรูโดย
ประสาทสัมผัส และการรับรูโดยญาณการรับรูโดย
ประสาทสัมผัส โดยลักษณะของผูเรียนตามมิติการ
รับรูแบงได 2 แบบ ไดแก  
      1.1 ผู เ รี ย น แ บ บป ร ะ ส า ท สั ม ผั ส 
(sensing learner)  
      1.2 ผู เ รียนแบบญาณหยั่งรู  (intuitive 
learner)  

2. ดานการนําเขาขอมูล (input) เปนทางเขา
ของขอมูลท่ีผูเรียนรับเขาผานทางตา หรือทางหู 
ไดแก  

     2.1 ผูเรียนแบบการมอง (visual learner)  
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      2.2 ผู เ รียนแบบถอยคําภาษา  (verbal 
learner)   

3. ดานการจัดระบบขอมูล (organization) 
ไดแก  
      3.1 ผู เ รี ย น แ บบ อุ ป นั ย  ( inductive 
learner)  
       3.2 ผู เ รี ย นแบบนิ รนั ย  ( deductive 
learner) 

4. ดานการจัดกระทําขอมูล (processing) 
เปนกระบวนการทางสมองท่ีซับซอนในการรับเอา
ขอมูลแลวนํามาจัดกระทําจนเกิดความรู ไดแก  
      4.1 ผูเรียนแบบปฏิบัติ (active learner)  
      4.2 ผู เ รียนแบบไตรตรอง  (reflective 
learner)  

5.  ด า น ก า ร ทํ า ค ว า ม เ ข า ใ จ ข อ มู ล 
(understanding) ไดแก  
      5.1 ผู เรียนแบบทําความเขาใจขอมูล
เปนสวนๆ หรือเปนข้ันตอน (sequential learner) 
      5.2 ผู เรียนแบบทําความเขาใจขอมูล
ท้ังหมดหรือองครวม (global learner)  

จากแนวคิดท้ังหมดดังกลาว พบวา สไตล
การเรียนรูของผูเรียนมีในลักษณะตางๆ กัน โดยมี
การนําแนวคิดของนักศึกษาและนักจิตวิทยาหลาย
ทานมาใช ซ่ึงข้ึนอยูกับองคประกอบทางการเรียน 
เชน  การคิด  สติปญญา  พฤติกรรมการ เ รียน 
ประสบการณทางการเรียน สภาพแวดลอมทางการ
เรียน ทัศนคติ บุคลิกภาพ ท่ีสงผลทําใหผูเรียนมี
สไตลการเรียนรูท่ีแตกตางกันออกไป นอกจากนี้ยัง

สะทอนใหผูจัดการศึกษาเห็นแนวทางที่จะนํามาใช
ในการจัดการเรียนการสอนใหกับผูเรียนท่ีเปนคนหู
หนวก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรูตลอด
ชีวิตตอไป 
 
แนวทางการสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตสําหรับ
คนหูหนวกผานสไตลการเรียนรู 
 แนวคิดการเรียนรูตลอดชีวิตในฐานะท่ี
เปนยุทธศาสตรการศึกษา เกิดข้ึนเม่ือประมาณกวา 
30 ปมาแลว ภายใตความพยายามของ OECD 
UNESCO1 และสภายุโรป (Council of Europe) 
เปนการสนองตอความบกพรองท่ีเกิดข้ึนในอดีต 
ในขณะท่ีบุคคลเรียนรูตลอดเวลาท่ียังมีชีวิตอยู 
โอกาสทางการศึกษามีขีดจํากัดในชวงเร่ิมแรกของ
ชีวิต ท่ีครอบงําโครงการศึกษาในระบบ (Formal 
Education) ดังนั้นจึงมีความจําเปนท่ีจะใหโอกาสท่ี
สองแกคนท่ีไมไดรับโอกาสทางการศึกษาหรือ
พลาดโอกาสทางการศึกษาในชวงวัยเด็ก วัยรุน 
หรือแมแตกลุมผูดอยโอกาสตางๆ  เฉกเชนคน       
หูหนวก เปนตน 
 การสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตใหกับคน
หูหนวกนั้นเปนเร่ืองท่ีทาทายอยางยิ่ง ท่ีจะบรรลุผล
ไดก็ตองสรางความกาวหนาอยางตอเนื่องและตอง
ใชเวลายาวนาน อีกท้ังยังตองไดรับความรวมมือ
สนับสนุนและดําเนินการอยางจริงจังจากทุกฝาย 
กรอบแนวคิดเพื่อสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต
สําหรับคนหูหนวกผานสไตลการเรียนรูสามารถ
นําเสนอไดดังประเด็นตอไปนี้  

1 Lifelong Learning, Policy Brief, Organization for Economic Co-operation and Development: OECD, 2004 
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 1. ปรับปรุงการเขาถึงคุณภาพและความ
เปนธรรมในการเรียนรูดวยสไตลการเรียนรู จาก
ความหลากหลายในการเรียนรูของแตละบุคคล 
การจัดการเรียนการสอนท่ีสอดคลองกับสไตลการ
เรียนรูของผูเรียนทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูได
อยางมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยเฉพาะคนหูหนวกท่ี
มีขอจํากัดทางการไดยินสงผลใหการรับรูขอมูล
ทางการเรียนรูมีขอจํากัดกวาคนปกติท่ัวไป อีกท้ัง
ส่ือการสอนหรือตําราโดยท่ัวไปเปนภาษาไทยซ่ึง
จัดวาเปนภาษาที่สองของคนหูหนวก (ภาษาแมของ
คนหูหนวก คือ ภาษามือไทย) ดังนั้นการเขาใจถึง
สไตลการเรียนรูของคนหูหนวก ทําใหสามารถ
จัดการเรียนการสอนหรือแมแตการผลิตส่ือการ
สอนจะตอบสนองตอความตองการของคนหูหนวก
ไดโดยตรง อีกท้ังยังเปนการสรางคุณภาพและ
ความเปนธรรมในการเรียนรูใหกับคนหูหนวกอีก
ดวย 
 2. การสรางรากฐานท่ีม่ันคงดานทักษะ
สําหรับคนหูหนวก สไตลการเรียนรูแตละบุคคล
เปนส่ิงสะทอนความสนใจและทักษะของแตละ
บุคคล การจัดการเรียนการสอนตามสไตลการ
เรียนรูมุงเนนใหคนหูหนวกสามารถนําความรูไป
ประกอบอาชีพได มีความจําเปนอยางยิ่ ง  หาก
ผูจัดการศึกษาคํานึงถึงทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 
21 (21st Century Skills) ดวยแลว จะสามารถทําให
การพัฒนาทักษะสําหรับคนหูหนวกมีการพัฒนา
ตนเองใหเขาสูการเปนประชาคมอาเซียน (ASEAN 
Community) และเปนการใหความสําคัญกับกลุม

คนหูหนวกในฐานะเปนประชากรกลุมหนึ่งท่ีมี
ความสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาประเทศชาติอีก
ดวย 
 3. การใหความสําคัญกับทุกรูปแบบของ
การเรียนรู  ไม เพียงเฉพาะการศึกษาในระบบ 
(Formal Education) เทานั้น หากแตตองคํานึงถึง
การศึกษานอกระบบ (Non-formal Education) และ
การศึกษาตามอัธยาศัย (Informal Education) ดวย 
โดยการจัดการศึกษาที่สอดคลองกับสไตลการ
เรียนรูของกลุมคนหูหนวก จะสามารถสงเสริมให
คนหูหนวกเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต (Lifelong 
Learning) พึ่งพาตนเองและดํารงตนอยูในสังคมได
เฉกเชนเดียวกับคนปกติ 
 4. การจัดสรรทรัพยากรและใชประโยชน
จากทรัพยากรของทุกภาคสวน  สนับสนุนการ
เรียนรูใหเกิดข้ึนทุกชวงเวลาในชีวิต เชน โรงเรียน 
สถาบันการศึกษา เครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร สถานีวิทยุโทรทัศนเพื่อการศึกษา 
วิทยุ ชุมชนศูนย วิ ทยาศาสตร เพื่ อการ ศึกษา 
หองสมุดประชาชน  พิพิธภัณฑ  ศูนยการเรียน
ชุมชน และแหลงการเรียนรูอ่ืน เพื่อสงเสริมการ
เรียนรูและการพัฒนาคุณภาพชีวิตอยางตอเนื่องของ
คนหูหนวก โดยการสนับสนุนเทคโนโลยีและส่ิง
อํานวยความสะดวกท่ีสอดคลองตอความตองการ
การเรียนรู  และสไตลการเ รียนรู    ซ่ึงจะชวย
สงเสริมใหคนหูหนวกไดเรียนรูจากแหลงเรียนรู
นั้นไดอยางมีประสิทธิภาพ  
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 5. การสรางความรวมมือของทุกภาคสวน 
โดยประสานความรวมมือในลักษณะของภาคี
เครือขาย ดวยการประสานงานใหบุคคล ครอบครัว 
ชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาน
ประกอบการ และองคกรอ่ืน รวมตัวกันเปนภาคี
เครือขาย  เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งในการ
ดําเนินงานการสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตของคน
หูหนวก  
 
สรุป 
 การสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตใหกับ 
คนหูหนวก โดยศึกษาสไตลการเรียนรูและเขาใจถึง 
 
ความตองการของคนหูหนวกอยางถองแท ทําให
ส า ม า ร ถ จั ด ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อน ไ ด อ ย า ง มี

ประสิทธิภาพ และทําใหคนหูหนวกไดเกิดการ
เ รียนรูตลอดชีวิตไดดวยการจัดการศึกษาให
ค รอบค ลุม ท้ั งก า ร ศึ กษ า ในระบบ  ( Formal 
Education) การศึกษานอกระบบ  (Non-formal 
Education) และการศึกษาตามอัธยาศัย (Informal 
Education) อยางไรก็ตามตองไดรับความรวมมือ
จ าก ทุกภ าคส วน  ไม ว า จ ะ เป นภ าค รั ฐบ าล 
ภาคเอกชน และภาคประชาชน รวมกันผนึกกําลัง
เปนภาคีเครือขายอยางเขมแข็งในการดําเนินงาน 
เพื่อใหคนหูหนวกไดเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต 
(Lifelong Learning) อยางแทจริง 
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บทคัดยอ 
 

ตลอดระยะเวลากวาทศวรรษท่ีผานมา การพัฒนาสภาพแวดลอมใหเอ้ือประโยชนแกผูพิการได
ดําเนินงานอยางตอเนื่องบนความรวมมือจากหลายภาคสวน ดังจะเห็นไดจากการปรับปรุงและพัฒนา
สภาพแวดลอม อาคาร สถานท่ี ตลอดจนพ้ืนท่ีสาธารณะเพ่ืออํานวยความสะดวกสําหรับผูพิการ แนวคิด
การออกแบบสําหรับคนทุกคน (Universal Design) เปนหัวใจสําคัญในการออกแบบและปรับปรุง
สภาพแวดลอมเชิงกายภาพ แมวาแนวคิดดังกลาวจะตอบสนองนโยบายระดับสาธารณะดานการสราง
ความเทาเทียมกันในสังคมไทย อยางไรก็ตามการขับเคล่ือนและพัฒนายังลงไปไมถึงกระบวนการศึกษา 
โดยเฉพาะในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวของกับการออกแบบสภาพแวดลอม การเรียนรูสวนใหญเนนการเผยแพร
แนวคิดการออกแบบสําหรับทุกคนซ่ึงเปนกระบวนการพัฒนาพุทธิพิสัย ขอจํากัดนี้จึงทําใหผูเขียนได
พัฒนากิจกรรมการเรียนรู เพื่อสรางจิตสํานึกในการออกแบบสภาพแวดลอมใหเอ้ือประโยชนแกผูพิการ
อยางบูรณาการ ผานกระบวนการเรียนการสอนท้ังในและนอกช้ันเรียน แกนิสิตคณะสถาปตยกรรม
ศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยศึกษาจากนิสิตกลุมเปาหมายจํานวน 20 คน ผานกระบวนการพัฒนาองค
ความรู (พุทธิพิสัย: Cognitive learning domain) เกี่ยวกับแนวคิดการออกแบบสําหรับทุกคน (Universal 
design) และผานการเรียนรูเชิงประจักษจากประสบการณตรง (ทักษะพิสัย: Psychomotor learning 
domain) เพื่อศึกษาการเปล่ียนแปลงดานจิตพิสัย (Affective learning domain) ตามแนวคิดดานการศึกษา
ของ Bloom โดยวิเคราะหขอมูลรวมกันท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ผลการเปรียบเทียบพบวาการ
เปล่ียนแปลงจิตสํานึกดานการออกแบบเพื่อผูพิการเห็นไดชัดเจนในการเรียนรูเชิงประจักษมากกวา ดังนั้น
การสรางเสริมจิตสํานึกดานการออกแบบสําหรับคนทุกคนจะประสบความสําเร็จได ตองพัฒนาองค
ความรูท่ีเกี่ยวของ ควบคูกับการเปดโอกาสใหนิสิตเรียนรูจากประสบการณจริง 
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Abstract  
Over the last decade, development in environment for supporting people with disabilities has 

been implemented by several organizations. Improvement in public buildings and making places 
accessible are obvious examples. Universal design is a crucial concept for achieving this. This concept 
has been supported by public policies in order to make societies equitable for all. Unfortunately, 
education on universal design is less developed in Thai education, particularly in environmental design 
studies. Most existing Thai curriculum has mainly concentrated on building knowledge: cognitive skill 
development, rather than practicing. The aim of this study is to enhance holistic learning for 
architecture students of Naresuan University either in or outside classrooms. There are 20 students 
involved with two main learning approaches regarding with Bloom’s Taxonomy. First is to develop 
their cognitive domain by educating them on universal design concept. Second is to provide them real 
situations to learn as a psychomotor learning development. Then changes in students’ awareness on 
design for others, affective learning, are explored by using both quantitative and qualitative approaches. 
By comparison between the two learning processes, architecture students who participated in learning 
by doing understand and more aware of other people with disabilities. Therefore, to enhance students’ 
awareness on universal design will be likely successful if their learning skills are developed in building 
relevant knowledge and in learning from their direct experiences. 
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บทนํา 
ตลอดระยะเวลากวาทศวรรษท่ีผานมา การ

พัฒนาสภาพแวดลอมใหเอ้ือประโยชนแกผูพิการ
ไดดําเนินงานอยางตอเนื่องบนความรวมมือจาก
หลายภาคสวน ดังจะเห็นไดจากการปรับปรุงและ
พัฒนาสภาพแวดลอม อาคาร สถานท่ี ตลอดจน
พื้นท่ีสาธารณะเพ่ืออํานวยความสะดวกสําหรับผู
พิการ อยางไรก็ตามการขับเคล่ือนและดําเนินงาน
สวนใหญเนนการปรับปรุงและพัฒนาพื้นท่ีเชิง
กายภาพ  ความเขาใจแนวคิดในการออกแบบ
สําหรับคนทุกคน (Design for all) ไมเพียงพอตอ
การขับเคล่ือนและเปล่ียนแปลงสังคมไทยไดอยาง
ยั่งยืน หากแตตองใหความสําคัญแกการสรางและ
พัฒนาจิตสํานึก การขับเคล่ือนนโยบายสาธารณะ
ควรวางรากฐานในทุกระบบ โดยเฉพาะในระบบ
การศึกษาซ่ึงเปนพื้นฐานของการพัฒนาในทุกดาน 
อยางไรก็ตามการพัฒนากระบวนการเรียนรู และ
การศึกษาในประเทศไทย  ยัง เนนการพัฒนา       
การเรียนรูเนื้อหา (Cognitive development) ผาน
การจดจํา (Remembering) มากกวาการเรียนรูเชิง
ประจักษ (Learning by doing) เพื่อสรางความเขาใจ 
(Understanding) ทําใหกระบวนการเรียนรูไมไดรับ
การพัฒนาหรือนําไปประยุกตปฏิบัติใชจริง 

การพัฒนากระบวนการเรียนรูของนิสิต
นักศึกษาท่ีถายทอดลงในบทความนี้ เปนความ
พยายามในการเสริมสรางกระบวนการเรียนรูดาน
การออกแบบสภาพแวดลอมสําหรับผูพิการอยาง 

 

 
บู รณ า ก า ร  บนแน ว คิ ด ข อ งบ ลู ม  (Bloom’s 
Taxonomy of Educational Objectives) เร่ิมต้ังแต
การพัฒนาองคความรู (Cognitive learning domain) 
ในแนว คิดก ารออกแบบสํ าห รับคน ทุกคน 
(Universal Design) การพัฒนาการเรียนรูเชิง
ประจักษจากประสบการณจริง (Learning by 
doing) ท่ีเช่ือมโยงกับทักษะพิสัย (Psychomotor 
learning skill) ตามแนวคิดของ Bloom (1956) และ
ทายท่ีสุดนําไปสูการเปล่ียนแปลงและพัฒนา
จิตสํานึกท่ีดีในการออกแบบเพื่อทุกคน (Affective 
learning domain) เพื่อพัฒนาจิตสํานึกของนิสิต
นักศึกษา คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย
นเรศวร โดยสอดแทรกกิจกรรมการเรียนรูผาน
กระบวนการเรียนการสอนท้ังในและนอกช้ันเรียน
แกนิสิตกลุมเปาหมาย จํานวน 20 คน (ประกอบ 
ดวยนิสิตภาควิชาสถาปตยกรรม ช้ันปท่ี 4 จํานวน  
8 คน และนิสิตปริญญาโทภาควิชาศิลปะและ    
ก า รออกแบบ  คณะสถาป ต ยกรรมศ าสตร 
มหาวิทยาลัยนเรศวร จํานวน 12 คน)   กิจกรรมการ
เรียนรูประกอบดวย 4 รูปแบบ ไดแก การบรรยาย  
การสัมมนาแลกเปล่ียนความรู การทดลองสวม
บทบาท  และการเรียนรูในภาคสนาม  ซ่ึงสอง
กิจกรรมแรกเนนการสรางเสริมและแลกเปล่ียน
ความรูเชิงพุทธิพิสัย (Cognitive skills) สําหรับสอง
กิจกรรมสุด ทายเนนกระบวนการเรียนรูเชิงทักษะ
พิสัย (Psychomotor skills) ผลการศึกษาสะทอนให
เห็นวา การเขารวมฟงบรรยายและกิจกรรมสัมมนา 
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แลกเปล่ียนความรู  ทําใหนิ สิตมีความเข าใจ
หลักการออกแบบสําหรับคนทุกคน (Universal 
Design) ดียิ่งข้ึน และการเขารวมกิจกรรมการ
ทดลองเปนผูพิการท้ังในช้ันเรียน และนอกสถานท่ี 
ทําใหนิสิตกลุมดังกลาวมีความเขาใจขอจํากัดของผู
พิการในแตละประเภท เขาใจสภาพแวดลอมท่ีเปน
อุปสรรคตอการใชสอยของผูพิการ และตระหนัก
ถึงความสําคัญของการออกแบบสภาพแวดลอมให
เ อ้ือตอพิการมากข้ึน  สําหรับกิจกรรมท่ีสราง
จิตสํานึกแกนิสิตสถาปตยกรรมใหเขาใจและเขาถึง
ขอจํากัดของผูพิการและสภาพปญหาของท่ีอยูอาศัย
และสภาพแวดลอมโดยรอบไดมากท่ีสุด  คือ 
กิจกรรมการเรียนรูนอกช้ันเรียนในภาคสนาม ซ่ึง
เปนการเปดโอกาสใหนิสิตไดสัมผัสกับผูพิการ 
และเรียนรูการดํา เนินชีวิตภายใตขอจํากัดใน
สถานการณจริง 

 
ความสําคัญของการพัฒนาระบบจิตสํานกึ 

การพัฒนาจิตสํานึก  เปนกระบวนการ
สําคัญสวนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู
พิการใหดีข้ึน (วิติยา, 2554ก) โดยเฉพาะการพัฒนา
ดานจิตพิสัย (Affective Learning Development) 
ของนิสิตนักศึกษาใหมีจิตสํานึกในการออกแบบ
สภาพแวดลอมใหเอ้ือแกผูพิการ Farrington (2001) 
เนนความสําคัญของการตระหนักรูถึงความตองการ
ของผูพิการ (Needs-based approaches) และความ
เขาใจในสถานการณของคําวา “มี” และ “ไมมี” 
เนื่องจากความตองการของผูพิการแตละบุคคลยอม

ไม เ ห มื อนกั น แต มี บ ริบท ท่ี แตกต า ง กั น ใน
รายละเอียด การเคารพในความแตกตางจึงเปนส่ิง
สําคัญ ซ่ึงจะนําไปสูการปรับสภาพแวดลอมให
รองรับกับความตองการเฉพาะของผูพิการไดอยาง
เหมาะสม อยางไรก็ตามส่ิงสําคัญท่ีควรคํานึงถึง คือ 
การไมแยกผูพิการออกจากสังคม (Isolation) การ
สรางสภาพแวดลอมสําหรับผูพิการไมไดหมายถึง
การจัดทําพื้นท่ีพิเศษแยกออกไปจากพ้ืนท่ีท่ัวไป 
แตคือความเขาใจท่ีวาธรรมชาติของผูพิการสามารถ
อยูรวมกันกับคนท่ัวไปได (Integration) นอกจากนี้
การตระหนักถึงสิทธิของผูพิการ (A rights-based 
approaches) โดยใหความสําคัญกับความเทาเทียม
กัน ศักดิ์ศรี ความยุติธรรม การเคารพซ่ึงกันและกัน 
แ ล ะ ใ ห โ อ ก า ส ผู ท่ี มี ค ว า ม บ กพ ร อ ง  เ ป น
กระบวนการเสริมสรางสังคมใหอยูรวมกันอยาง
เขาใจในความหลากหลายและความแตกตางของ
สรรพส่ิงในธรรมชาติ (Diversity of Nature) ซ่ึง
นําไปสูความเขาใจท่ีดีตอกันและกันระหวางเพื่อน
มนุษย สังคมแวดลอมจึงเปนมิตรและนาอยูสําหรับ
ทุกคน ดังนั้นกิจกรรมการเรียนรูท่ีจะนําเสนอจึง
เปนเคร่ืองมือสําคัญท่ีผูเขียนนํามาใชเพื่อสรางเสริม
ความเขาใจในประเด็นตางๆ ขางตน  
 
การสรางจิตสํานึกในการออกแบบสภาพแวดลอม
ใหเอ้ือแกผูพิการ ผานกิจกรรมการเรียนรู 

การสรางจิตสํานึกแกนิสิตนักศึกษาคณะ
สถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ในการ
ออกแบบสภาพแวดลอมใหเอ้ือประโยชนสําหรับผู
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พิการ ผานกระบวนการเรียนการสอน เปนแนวทาง
ท่ีผูเขียนไดนําไปปฏิบัติใชผานกิจกรรมการเรียนรู 
4 รูปแบบ ซ่ึงสามารถจําแนกเปน 2 กระบวนการ
เรียนรูหลัก  

1 .  การพัฒนาองค คว าม รู  (Cognitive 
learning) ประกอบดวย 1)กิจกรรมการบรรยายใน
ช้ันเรียน (Lecture) เร่ืองแนวคิดการออกแบบ
สําหรับคนทุกคน (Universal Design) หรือ ท่ีทาง
ร า ช บั ณ ฑิ ต ย ส ถ า น ไ ด บั ญ ญั ติ เ รี ย ก ว า 
“สถาปตยกรรมอยางอาทร” (ราชบัณฑิตยสถาน, 
2554) และ 2) กิจกรรมการสัมมนาแลกเปล่ียน
ความรู (Knowledge Management)  

2. การเรียนรูจากการปฏิบัติ (Psychomotor 
learning) ประกอบดวย กิจกรรมการทดลองสวม
บทบาทเปนผูพิการ (Role Plays) และกิจกรรมการ
เรียนรูภาคสนามในสถานการณจริง  (Learning 
Fieldwork) ดังจะนําเสนอรายละเอียดตามลําดับ
ดังนี้ 

 
การเรียนรูในภาคบรรยาย (Lecture) 

การเผยแพรแนวคิดการออกแบบสําหรับ
ทุกคน หรือ สถาปตยกรรมอยางอาทรนั้น เปน
พื้นฐานสําคัญในการเรียนรู อยางไรก็ตามสาระการ
เรียนรูในหัวขอดังกลาวไมไดบรรจุอยูในหลักสูตร
ท่ีไดดําเนินการเรียนสอน ของคณะสถาปตยกรรม
ศาสตร มหาวิทยานเรศวร จึงเปนเหตุผลสําคัญท่ี
ผูเขียนพยายามปรับปรุงและสอดแทรกเพ่ิมสาระ
การเรียนรูภาคบรรยาย เร่ือง “แนวคิดการออกแบบ

สําหรับคนทุกคน (Universal Design) ในรายวิชาท่ี
เ กี่ ย ว ข อ ง  ร า ย วิ ช า แ รก  คื อ  ก า รออกแบบ
สภาพแวดลอมภายในข้ันสูง (วิติยา, 2554ข) ใน
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  ซ่ึงมีผู 
เรียนเปนจํานวน 12 คน และมีการเพิ่มเนื้อหาการ
บรรยาย แนวคิดดังกลาว ในหัวขอการออกแบบ
พื้น ท่ีสาธารณะริมน้ํ าในรายวิชาหัวขอพิ เศษ
ทางการออกแบบสถาปตยกรรม (วิติยา, 2554ค) 
หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต ซ่ึงมีผูเรียน 
8 คน โดยอาศัยการปรับปรุงรายละเอียดของราย 
วิชา (มคอ.3) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
อุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 เนื้อหาในภาค
บรรยายเนนแนวคิดการออกแบบเพื่อคนทุกกลุม 
ซ่ึงประกอบดวย 7 หลักการไดแก ใชไดอยางเทา
เทียม, ใชไดอยางยืดหยุน, ใชงานงาย, รับรูและ
มองเห็นชัดเจน, มีความปลอดภัยแกการใชงาน, ใช
ความพยายามนอยไมตองออกแรงมาก, และขนาด
เหมาะสมสะดวกแกการใชงาน (Centre for 
Universal Design of North Carolina State 
University,1997) และองคความรูพื้นฐานดานการ
ออกแบบสภาพแวดลอม  และส่ิงอํานวยความ
สะดวกสําหรับคนพิการ และคนทุกวัย (สํานักงาน
สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ, 
ม.ป.ป.)  

ผลท่ีไดจากการฟงบรรยาย นิสิตท้ัง 20 คน
จากสองรายวิชา เปด เผยว า เพิ่ ง รู จักหลักการ
ออกแบบสําหรับคนทุกคน (Universal Design) 
เปนคร้ังแรก  และนิสิตสวนใหญเขาใจแนวคิดใน 
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เ บ้ืองตน  แตยังมีความสับสนและไมสามารถ
แยกแยะปญหาของสภาพแวดลอมในแตละ
ประเด็นไดอยางชัดเจน 
 
การเรียนรูจากการสัมมนาแลกเปล่ียนความรู 
(Knowledge Management) 

กิจกรรมการสัมมนาแลกเปล่ียนความรู 
เปนส วนหนึ่ งของโครงการบริการวิชาการ
สนับสนุนสภาพแวดลอมท่ีเ อ้ือประโยชนกับ      
คนพิการ และผูสูงอายุ ท่ีคณะสถาปตยกรรมศาสตร  

มหาวิทยาลัยนเรศวร ไดรวมมือกับสถาบันสราง
เสริมสุขภาพคนพิการ  (สสพ .)  ในการบริการ
วิชาการสังคม ซ่ึงกิจกรรมการสัมมนาในคร้ังนี้
ดําเนินการหลังจากกิจกรรมบรรยายขางตน เพื่อ
เปดโอกาสใหผู เขารวมกิจกรรมไดแลกเปล่ียน
ความรูดานการออกแบบสําหรับคนทุกคน โดยมี
นิสิตภาควิชาสถาปตยกรรม เขารวมกิจกรรมใน
คร้ังนี้ เปนจํานวน 35 คน และในจํานวนนี้มีนิสิต
กลุมเปาหมายเขารวมกิจกรรมดังกลาวจํานวน 8 
คน 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพชุดท่ี 1 กิจกรรมการสัมมนาแลกเปล่ียนความรู (Knowledge Management) 
 

ภาพซาย: หลังฟงการบรรยายแนวคิดการออกแบบสําหรับคนทุกคน (Universal Design) นิสิตรวมกัน 
แปะกระดาษ (Post it) เพื่อประเมินสภาพปญหาของบานกรณีศึกษาตัวอยางท่ีขัดกับหลักการดังกลาว 
ภาพขวา: ระหวางพักรับประทานอาหารนสิิตรวบรวมขอคิดเห็นและจดัหมวดหมูปญหา เพื่อเสนอแนะ
แนวทางการออกแบบปรับปรุง  
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ผลท่ีไดจากการเขารวมกิจกรรมสัมมนา
แลกเปล่ียนความรู นิสิตกวารอยละ 95 (จากจํานวน
ผูเขารวมโครงการท้ังหมด 35 คน) ระบุวาเพิ่งรูจัก
แนวคิดดังกลาวเปนคร้ังแรก  หลังจากเขารวม
กิจกรรมสามารถเขาใจแนวคิดในการออกแบบ
สําหรับคนทุกคน นิสิตรอยละ 80 เขาใจในแตละ
หลักการทั้ง 7 ไดแก ใชไดอยางเทาเทียม, ใชได
อยางยืดหยุน, ใชงานงาย, รับรูและมองเห็นชัดเจน, 
มีความปลอดภัยแกการใชงาน, ใชความพยายาม
นอยไมตองออกแรงมาก, และขนาดเหมาะสม
สะดวกแกการใชงาน (Centre for Universal Design 
of North Carolina State University,1997) ท้ังนี้
นิ สิตสวนใหญสามารถนํ าแตละหลักการมา
ประเมินปญหาของสภาพท่ีอยูอาศัยจากกรณีศึกษา
ตัวอยาง โดยสามารถเสนอแนะแนวทางปรับปรุงท่ี
อยูอาศัยและสภาพแวดลอมไดในเบ้ืองตน อยางไร
ก็ตาม  ยังมีความแตกตางของความคิดเห็นอยูบาง 
ซ่ึงเปนประเด็นท่ีนาศึกษาเพิ่มเติมในรูปแบบการ
วิจัยในช้ันเรียน 
 
การเรียนรูเชิงประจักษจากการทดลองสวมบทบาท 
(Role Play) 

เ ป น ก ร ะบวนก า ร เ รี ย น รู ท่ี เ กิ ด จ า ก
ประสบการณจริง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหนิสิต
ไดลองสวมบทบาทเปนผูพิการเอง (Role Play) ซ่ึง
กิจกรรมในลักษณะนี้ผูเขียนไดนําไปใชในกิจกรรม
ในสองรูปแบบ ไดแก ในกระบวนการเรียนการ

สอนในช้ันเรียน และในการสัมมนาแลกเปล่ียน
ความรูนอกสถานท่ี  ท้ังนี้ โดยมีวัตถุประสงค
เดียวกัน คือ เพื่อใหผูเขารวมกิจกรรมไดตระหนักรู
ขอจํากัดในการดํา เนินชีวิตของผูพิการแตละ
ประเภทจากประสบการณจริง และเขาใจความ
จํา เปนในการปรับปรุงสภาพแวดลอมให เ อ้ือ
ประโยชนแกผูพิการใหใชสอยไดอยางสะดวกและ
ปลอดภัย นิสิตกลุมเปาหมายท้ัง 20 คน มีสวนใน
กิจกรรมการสวมบทบาท ท้ังนี้นิสิต 12 คน เขารวม
ในกิจกรรมการสวมบทบาทในช้ันเรียน และอีก 8 
คน เขารวมกิจกรรมสวมบทบาทนอกสถานท่ี 

 
กิจกรรมการสวมบทบาทในกระบวนการ

เรียนการสอนในชั้นเรียน ผูเขียนไดนําเทคนิคไปใช
ในรายวิชาการออกแบบสภาพแวดลอมภายในข้ัน
สู ง  ซ่ึ ง เป นร าย วิช า ท่ี เ ป ดสอนในหลัก สูตร
ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต โดยเปดโอกาสให
นิสิตลองสวมบทบาทเปนผูพิการประเภทตางๆ 
โดยใหดําเนินชีวิตเหมือนคนปกติในช้ันเรียน 
วัตถุประสงคของกิจกรรมดังกลาว คือ ใหนิสิตได
เรียนรูขอจํากัดของผูพิการในประเภทตางๆ และ
เขาใจขอจํากัดของสภาพแวดลอมท่ีเปนอุปสรรค
ตอการสัญจร (Difficulty in mobility) และไม
สงเสริมความปลอดภัย (Lack of safety) หลังจาก
นั้นใหนิสิตแลกเปล่ียนความคิดเห็นในประเด็น
ดังกลาว 
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ภาพชุดท่ี 2 กิจกรรมการเรียนรูจากการสวมบทบาท (Role Plays) ในช้ันเรียน 
ภาพซาย และภาพกลาง: นิสิตสวมบทบาทเปนผูพิการ 
ภาพขวา: นิสิตระดมความคิดเห็นและแลกเปล่ียนประสบการณรวมกนั 
 

ผลการเรียนรูจากกิจกรรมการสวมบทบาท 
หลังจากไดฟงบรรยายและไดทดลองเปนผู

พิการ นิสิตไดแลกเปล่ียนความคิดเห็นรวมกันโดย
ระบุถึงการเปล่ียนแปลงในกระบวนการออกแบบ
ไดอยางนาสนใจ ซ่ึงรายละเอียดแสดงในตารางท่ี 1 
 

กิจกรรมการสวมบทบาทนอกสถานท่ี  
เปนกิจกรรมสวนหนึ่งในการสัมมนาแลกเปล่ียน
ความรู ในโครงการสนับสนุนสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือ
ประโยชนกับคนพิการและผู สูงอายุ  ดัง ท่ีได
นําเสนอในขางตน โดยเปดโอกาสใหนิสิตท่ีเขา
รวมโครงการไดทดลองใชอุปกรณและส่ิงอํานวย
ความสะดวกสําหรับผูพิการ เชน รถเข็น (Wheel 
chairs) ไมสําหรับพยุงเดิน (Walker) ไมคํ้ายัน 
(Walking stick) เปนตน โดยใชพื้นท่ีทดลองจริง 
ไดแก  หองน้ํ าสาธารณะ  ท่ีนั่ งในหองประชุม 
ทางเขาออกอาคาร ทางเดินเทา และทางสัญจร
ระหว า งอ าคารและภายนอกอาคาร  โดย มี

วัตถุประสงคใหนิสิตไดเขาใจความสําคัญของการ
ใชสอยสําหรับผูพิการ หรือผูท่ีมีขอจํากัดในการ
เคล่ือนท่ี โดยเฉพาะในพื้นท่ี และอาคารสาธารณะ 
 

ผลการเรียนรูจากการเขารวมกิจกรรมการ
สวมบทบาท โดยไดสัมภาษณนิสิตกลุมเปาหมายที่
ทดลองใชอุปกรณอํานวยความสะดวกในการ
เคล่ือนท่ีแตละประเภท นิสิตท้ังหมดระบุวาการ
เคล่ือนท่ีมีความลําบากมาก อีกท้ังระบบการหายใจ
ผิดปกติ เหนื่อยหอบงาย นิสิตสวนใหญเห็นพอง
กันวาหองน้ํา เกาอ้ีนั่ง รวมทั้งทางเขาออกอาคาร 
เปนอุปสรรคและไมเอ้ือประโยชนแกการสัญจร
ของผูพิการ  ซ่ึงการเ รียนรูโดยการทดลองใน
สถานการณจริงทําใหนิสิตตระหนักถึงความจําเปน
ในการออกแบบและปรับปรุงอาคาร  สถานท่ี 
รวม ท้ังบ ริ เวณโดยรอบ  สํ าห รับคนทุกกลุ ม 
โดยเฉพาะผูพิการซ่ึงมีความลําบากในการสัญจร 
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 ตารางท่ี 1 การเปล่ียนแปลงของกระบวนการออกแบบ (Design Process) กอนและหลังเขารวมกิจกรรม 

 
 

ประเด็น กอนเรียนรู Universal Design หลังเขารวมกิจกรรม การพัฒนา 

ประโยชนใชสอย -เอาความชอบและรสนิยมของ
ผูออกแบบเปนที่ต้ัง 
-เนนความงาม มากกวา
ความสําคัญของประโยชนใชสอย 

-ไมเอาความชอบของตนเปนที่ต้ัง  
แตเนนประโยชนใชสอยมากขึ้น 

กระบวนการออกแบบท่ี
คํานึงถึงประโยชนใชสอย
มากขึ้น 

กระบวนการคิด -ไมมีรูปแบบกระบวนการคิดท่ี
ชัดเจน 
-ใชจิตนาการ ไมเนนกระบวนการ
คิดเชิงวิเคราะห  

-คิดพิจารณามากขึน้  
-กระบวนการคิดซับซอนขึ้น  
-คิดเปนระบบมากขึ้น 
-คิดวิเคราะหมากขึ้น 

ใชกระบวนการคิดเชิง
วิเคราะห บนหลักการและ
เหตุผล บนพื้นฐานความจริง
มากขึ้น 

กรอบแนวคิด -ไมไดคํานึงถึงทฤษฎีในการ
ออกแบบ 

-นําแนวคิดทฤษฎีมาใชและพัฒนาการ
ออกแบบมากขึ้น 
-มีแนวทางในการออกแบบมากขึ้น  

ชวยพัฒนากระบวนการคิด
ของนิสิตใหเปนระบบมาก
ขึ้น 

การมองภาพ 
ในองครวม 
 

-กระบวนการออกแบบท่ีเนน
ปจเจกบุคคล และความ
เฉพาะเจาะจง 
 

-ชางสังเกตมากขึ้น 
-มองโลกในมุมมองท่ีกวางขึ้น 
-เชื่อมโยงความสัมพันธระหวางสรรพ
สิ่งไดดีขึ้น  
-เขาใจความหลากหลายของธรรมชาติ
ยิ่งขึ้น มองโลกแงบวก 
-ความเขาใจในผลงานการออกแบบ
มากขึ้น  

กระบวนการออกแบบท่ีมอง
ภาพในองครวม และมีระบบ
การคิดท่ีเชื่อมโยงสรรพสิ่ง
ไดมากขึ้นเขาใจความ
หลากหลายในธรรมชาติ 

ความคิดสรางสรรค -ความคิดฟุงกระจาย หลากหลาย 
ไรทิศทาง (Divergent Thinking)  
 
 
 

-ทางเลือกในการออกแบบชัดเจนขึ้น 
นําไปสูรูปแบบการคิด (Convergent 
Thinking) 
-ความคิดสรางสรรคอาจจะถูกจํากัด
กรอบมากขึ้น  

คิดเปนระบบบนพืน้ฐาน
ความเปนไปไดมากขึ้น 

-ความคิดเร่ิมซํ้าซากนาเบ่ือ -ไดแนวคิดในการออกแบบเพื่อ
แกปญหาบนขอจํากัดท่ีหลากหลายทํา
ใหทาทายการออกแบบมากขึ้น 

ผลงานที่หลากหลายบน
ขอจํากัดของบริบทที่
แตกตางและทาทาย 

-เอาจินตนาการตนเองเปนที่ต้ัง -คิดบวก มองโลกในแงมุมท่ีกวางขึ้น มองโลกกวางจาก
หลากหลายมุมมองเขาใจ
ผูอื่นและความหลากหลาย
ของธรรมชาติ 
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ภาพชุดท่ี 3 กิจกรรมการเรียนรูจากประสบการณสมมุติ (Role Plays) นอกช้ันเรียน 
 

2 ภาพซาย: การสวมบทบาทเปนผูพิการ และทดลองสัญจรในสภาพแวดลอมภายนอกอาคาร 
2 ภาพขวา: การสวมบทบาทเปนผูพิการ โดยทดลองสัญจรและใชสอยพ้ืนท่ีภายในอาคาร 

 

 
 
 

 
 

 
  

 
ภาพชุดท่ี 4 การลงสํารวจท่ีอยูอาศัยผูพิการ พื้นท่ี อ.ดอกคําใต และ อ.ภูกามยาว จังหวัดพะเยา
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การเรียนรูนอกชั้นเรียนจากประสบการณจริงภาค 
สนาม 

ความรวมมือระหวางสถาบันสรางเสริม
สุขภาพคนพิการ (สสพ.) กับ คณะสถาปตยกรรม
ศาสตร  มหาวิทยา ลัยน เรศวร  ในโครงการ
สนับสนุนสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือประโยชนกับคน
พิการและผูสูงอายุ เปนโอกาสสําคัญท่ีผูเขียนได
พัฒนากิจกรรมการเรียนรูภาคสนามในสถานท่ีจริง 
โดยพื้นท่ีกรณีศึกษา ประกอบดวย บานผูพิการใน
พื้นท่ีอําเภอดอกคําใต 8 หลัง และในพื้นท่ีอําเภอ   
ภูกามยาว 2 หลัง ในจังหวัดพะเยา   เนื่องจาก        
ขอจํากัดดานงบประมาณในการลงพ้ืนท่ี   จึงมี
ตัวแทนนิสิตเขารวม 4 คน จากกลุมเปาหมาย 20 
คน ประสบการณจากการเรียนรูในภาคสนามคร้ังนี้ 
เปดโอกาสใหนิ สิตได เ รียนรูพฤติกรรมและ
ขอจํากัดในการเคล่ือนท่ีของผูพิการ ในการดําเนิน
ชีวิตของผูพิการในสถานการณจริง 

ผลการ เข า ร วม กิจกรรมการ เ รี ยน รู
ภาคสนาม เนื่องจากนิสิตไดเขารวมฟงบรรยายและ
สัมมนาแลกเปล่ียนความรูกอนท่ีจะลงพื้นท่ี จึงมี
ความเขาใจในหลักการออกแบบเพื่อคนทุกคนใน
เบ้ืองตนแลว  ส่ิงท่ีไดเ รียนรูจากภาคสนาม  คือ 
ความเขาใจพฤติกรรมและขอจํากัดการเคล่ือนท่ี
และการดําเนินชีวิตของผูพิการในแตละประเภทซ่ึง
มีความแตกตางกันในรายละเ อียด  โดยนิสิต
สามารถเสนอแนวทางปรับปรุงสภาพแวดลอมโดย
เช่ือมโยงกับแนวคิดการออกแบบสําหรับทุกคนได
อยางเหมาะสม ส่ิงท่ีนาประทับใจหลังจากมีสวน

รวมจากการลงพ้ืนท่ี คือ นิสิตท้ังหมดยินดีท่ีเปน
อาสาสมัครในการออกแบบปรับปรุงท่ีอยูอาศัยและ
สภาพแวดลอมแกผูพิการในพื้นท่ีศึกษาดังกลาว 
และตระหนักถึงความสําคัญของการออกแบบ
สภาพแวดลอมเพ่ือคนทุกคนในสังคมมากข้ึน และ
นี้คือกระบวนการสําคัญในการสรางเสริมจิตสํานึก
และพัฒนาบทบาทของสถาปนิกไทยใหออกแบบ
เพื่อรับใชสังคมในอนาคต 

 
สรุป 

ก า ร อ อก แบบป รั บป รุ ง แ ล ะพั ฒน า
สภาพแวดลอมใหเอ้ือประโยชนแกคนทุกคนไม
สามารถเปล่ียนแปลงและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
คนไทยไดอยางยั่งยืน หากขาดการพัฒนาจิตสํานึก
ควบคูไปกับการพัฒนาองคความรู บทความนี้
สะทอนใหเห็นความสําคัญของการสรางจิตสํานึก
แกนิสิตนักศึกษาในการออกแบบสภาพแวดลอม
ใหเอ้ือประโยชนสําหรับคนทุกกลุม ทุกสมรรถนะ
รางกาย ซ่ึงกิจกรรมการเรียนรูสามารถทําไดหลาย
รูปแบบ ความรูและความเขาใจในเบ้ืองตนอาจ
เสริมสรางไดจากการเรียนรูในภาคบรรยายและ
กิจกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู ซ่ึงเปนการพัฒนา
ดานพุทธิพิสัย   อยางไรก็ตาม ความเขาใจอยาง
เข า ถึงตองสร างจากการ เ รียนรู เ ชิ งประจักษ
โดยเฉพาะการสรางจิตสํานึกใหเกิดข้ึนจากภายใน 
ตัว ผู เ รี ยนตองอาศัยกระบวนการ เ รียนรู จาก
ป ร ะสบก า รณ ใ นสถ านก า รณ จ ริ ง  ดั ง นั้ น
กระบวนการเรียนการสอนไมควรจํากัดเฉพาะการ
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บรรยายในช้ันเรียน แตควรพัฒนาความรูเช่ือมโยง
สูสถานการณจริงนอกช้ันเรียนซ่ึงสามารถเรียนรู
และสัมผัสไดจากกรณีศึกษาจริงในพื้นท่ี ผูเขียน
หวังวาบทความวิชาการนี้จะเปนแนวทางสําหรับ
พัฒนาจิตสํานึกแกสถาปนิกไทยในการออกแบบท่ี
อยูอาศัยและปรับปรุงสภาพแวดลอมเพื่อคนทุกคน

ในสังคมไดอยางเหมาะสมยิ่งข้ึน  และยังประโยชน
แกการพัฒนากระบวนการเรียนรูในสาขาวิชาอ่ืนๆ 
เพื่อขับเคล่ือนใหเกิดการเปล่ียนแปลงและพัฒนา
จิตสํานึกผานระบบการศึกษาในสังคมไทยใน  
ระยะยาว 
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การใหคําปรึกษาแบบกลุมสําหรับคนพิการทางการเห็น เปนกิจกรรมหนึ่งในกระบวนการฟนฟู
สมรรถภาพคนพิการทางการเห็นของวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อชวยเหลือทางดานจิตใจให
คนพิการสามารถยอมรับสภาพความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนโดยชวยใหผูรับบริการไดเขาใจตัวตนท่ี
สอดคลองกับสภาพความเปนจริง และพรอมเขาสูกระบวนการฟนฟูสมรรถภาพ หรือการเรียนรูทักษะ
ตางๆ ท่ีจําเปนในการดํารงชีวิตตอไป   กิจกรรมหนึ่งท่ีผูเขียนใชในการจัดบริการใหคําปรึกษาแบบกลุม 
เพื่อนําเขาสูการเรียนรูเกี่ยวกับตนเอง คือกิจกรรม “สัญลักษณของฉัน”  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหสมาชิก
กลุมไดสํารวจและแสดงความคิดความรูสึกท่ีมีตอตนเอง ผลจากกิจกรรมดังกลาวชวยทําใหสมาชิกกลุม
เปดเผยตัวเองไดงายข้ึน โดยการสะทอนตัวตนในอุดมคติและตัวตนตามจริง ซ่ึงทําใหเขาใจมุมมอง 
ความคิด ความรูสึกของตนเอง ทําใหไดเห็นและเขาใจปญหาของตนเองชัดเจนข้ึน สงผลใหสมาชิกกลุม
เร่ิมมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม โดยมีความสนใจในการฝกทักษะ  และยอมรับอุปกรณเคร่ืองชวยความ
พิการมากข้ึน 

 
คําสําคัญ : การใหคําปรึกษาแบบกลุมสําหรับคนพิการทางการเห็น    
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Abstract 
 Group counseling  for  the blind  or low vision persons  is an  activity of process to restore a 
capacity of the disabled of  Ratchasuda College, Mahidol University. It is a method of mental help for 
the people to accept their physical change that has taken place. Through helping those people is very 
important because it can help them understand themselves according to reality and be ready to get into 
the process of rehabilitation or learning basic skills in daily living. An activity that the writer uses for 
group counseling in order to provide for self – learning is the  activity of “my sign”.  The purpose is to 
help members of the group to investigate themselves and express their opinion, and feelings. The result 
of the activity can help them to express their own feeling more easily by reflecting  the ideal and reality 
which make them understand their own purposes, thoughts and feelings.  It helps the disabled to 
understand their problems clearly. As the result, it causes them to change their behavior and to be 
interested in skill-training as well as accepting helpful tools for being disabled more and more 
 
Key word : Group counseling  for the blind 
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บทนํา 
การเกิดความพิการข้ึนกับบุคคลใดบุคคล

หนึ่ง  สงผลกระทบตอชีวิตของบุคคลนั้นท้ังทาง
ร า งก า ยจิ ต ใ จ  ครอบค รั วและ สั งคม  มี ก า ร
เ ป ล่ี ย น แปล ง ใน เ ร่ื อ ง ข อ ง ก า รป รับ ตั ว กั บ
สถานการณท่ีเกิดข้ึน  กระบวนการในการปรับตัว 
เกี่ยวพันไปถึงกระบวนการทางความคิด อารมณ 
ความรูสึก ซ่ึงคนพิการบางคนอาจจะใชเวลาไม
นานในการปรับตัวตอสภาพความพิการที่เกิดข้ึนแต
บางคนก็อาจจะตองใชเวลาท้ังชีวิต ท้ังนี้ ข้ึนอยู
ปจจัยตางๆ ท่ีเกี่ยวของ สําหรับการปรับตัวของคน
พิการทางการเห็น Fitzrald etal.(1987 อางถึงใน  
อรอนงค สงเจริญ, 2548)  ไดศึกษาตัวทํานายความ 
สําเร็จในการปรับตัวตอการสูญเสียการมองเห็น 
โดยวัดความสําเร็จในการปรับตัวจากทักษะการ
ปรับตัวหรือการเผชิญปญหา (coping skills) พบวา
ตัวทํานายท่ีดีท่ีสุดในสวนการเผชิญปญหาคือการ
ยอมรับความพิการ  และการเรียนรูทักษะจําเปน
สําหรับคนตาบอดโดยเร็ว   สอดคลองกับการศึกษา
ของ Dodds et al. (1991 อางถึงใน อรอนงค         
สงเจริญ, 2548) ท่ีวัดการปรับตัวตอภาวะตาบอด
โดยใชแบบวัด The Nottingham Adjustment Scale 
พบวา ความสําเร็จในการปรับตัว คือ การมีระดับ
ความวิตกกังวลและภาวะซึมเศราตํ่ามีระดับของ
การเห็นคุณคาในตนเองสูง และการยอมรับความ
พิการไดโดยเร็ว 

ในชวงเวลาท่ีคนพิการตองเผชิญกับความ
เปล่ียนแปลง และผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากความ      

พิ                                                                            
พิการ พวกเขาตองผานระยะตางๆ ของปฏิกิริยาตอ
ความพิการ ไดแก ระยะตกใจและปฏิเสธความจริง 
(Shock and Denial) ระยะรับรูความพิการ ซ่ึงจะมี
ความวิตกกังวล สับสน และโกรธ (Anxiety, anger) 
ระยะการใชกลไกทางจิต (Defense mechanism) ใช
การปฏิเสธ ไมยอมรับความพิการ  มีการตอรอง 
(Bargaining) โดยมีความหวังวาจะมีการตรวจ
ละเอียดท่ีพบวาตนไมพิการหรือมีทางรักษาใหหาย
ได ระยะยอมรับในระดับความคิด คือเร่ิมตระหนัก
ในความเปนจริงท่ีไมสามารถหลีกหนีได ในระยะ
นี้อาจจะเกิดภาวะซึมเศราได (Depression) หรือบาง
รายอาจยอมรับมากข้ึนแตขาดแรงจูงใจ และขาด
ขอมูลในการฟนฟูสมรรถภาพ  ระยะปรับตัว / 
ยอมรับความจริง (Acceptance) ซ่ึงจะสามารถ
จัดการกับปฏิกิริยาทางอารมณท่ีเกิดข้ึนได ยอมรับ
ขอจํ ากัดของตน  และพัฒนาศักยภาพที่ มีอยู 
(Shontz,1965 อางถึงใน Athelstan, 1981) การที่คน
พิการตองเผชิญความเปลี่ยนแปลงและผลกระทบ
ตางๆ ตลอดจนการกาวผานปฏิกิริยาตอความพิการ
ท่ีกลาวมานั้น ในบางคร้ังจําเปนท่ีจะตองมีผูอ่ืนเขา
มาชวยเหลือเพื่อใหสามารถปรับตัวหรือรับกับ
สภาพปญหา (Perkins, 1996)  ซ่ึงการใหคําปรึกษา
เปนกระบวนการหน่ึงท่ีชวยเหลือใหคนพิการได
พัฒนาตนเอง แกไขปญหา เอาชนะปญหาโดยผูให
คําปรึกษาจะชวยใหคนพิการไดสํารวจความคิด 
อารมณ ความรูสึก และประสบการณท่ีผานมา 
เพื่อใหเกิดความเขาใจตนเอง ซ่ึงจะนําไปสูการ
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เขาใจ ยอมรับสภาพความพิการ และการปรับตัวตอ
ความพิการ (อรอนงค สงเจริญ, 2549) 
 จากประสบการณของผูเขียนในการให
คําปรึกษาแกคนพิการทางการเห็น ท่ีเขามารับการ
บริการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการทางการเห็น ท่ี
วิทยาลัยราชสุดา  มหาวิทยาลัยมหิดล  ในชวง         
ป 2551 - 2554  ซ่ึงมีจํานวนคนพิการทางการเห็น
จํานวน 44 คน  เปนคนตาบอด 20 คน และคน
สายตาเลือนราง 24 คน  จากการประเมินเพื่อสํารวจ
ปญหาเบ้ืองตนของผูรับบริการโดยการสัมภาษณ
และการสังเกต ผูเขียนพบวา ผูรับบริการสวนใหญ 
รอยละ 79.54 มีปฏิกิริยาตอความพิการอยูในระยะ
ใชกลไกทางจิต หรือใชการปฏิเสธไมยอมรับความ
พิการ มีความรูสึกขัดแยงระหวางการตองยอมรับ
ความสูญเสียแตยังไมอยากยอมรับ มีความหวังท่ี
เปนไปไมได สวนผูรับบริการรอยละ 20.46 อยูใน
ระยะยอมรับในระดับความคิด หรือยอมรับใน
สภาพพึ่งพา คือ ยอมรับไดบางวาตองพิการแตยังมี
ความวิตกกังวล ไมม่ันใจวาจะใชชีวิตท่ีตองพิการ
ไดอยางไร  นอกจากน้ียังพบวา ผูรับบริการเกือบ
ท้ังหมดมีทัศนคติ ท่ีไมดีตอไม เท าขาว  โดยมี
ความคิดวาไมเทาขาวเปนสัญลักษณท่ีบงบอกความ
พิการ ทําใหรูสึกวาตนเองไมมีคุณคาซ่ึงลักษณะ
ทางจิตสังคมของผูรับบริการที่ไดกลาวมานั้น เปน
อุปสรรคสําคัญในการฟนฟูสมรรถภาพหรือการฝก
ทักษะท่ีจําเปนในการพัฒนาตนเองใหเต็มศักยภาพ 
ดังนั้นหนวยใหคําปรึกษาเพื่อการฟนฟูสมรรถภาพ
คนพิการ วิทยาลัยราชสุดา จึงไดบรรจุกิจกรรมการ

บริการใหคําปรึกษารวมกับการฝกทักษะอ่ืนๆท่ี
ระบุไวในแผนบริการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ
ทางการเห็น เพื่อชวยเหลือทางดานจิตใจใหคน
พิการสามารถยอมรับสภาพความเปล่ียนแปลงท่ี
เกิ ด ข้ึน  และพร อม เข า สู ก ระบวนการฟ นฟู
สมรรถภาพ หรือการเรียนรูทักษะตางๆ ท่ีจําเปนใน
การดํารงชีวิตตอไป 
 
แนวคิดในการดําเนินกิจกรรม 
 หากจะอธิบายเพื่อทําความเขาใจเกี่ยวกับ
จิ ต ใจของ ผู รับบ ริการ เ ม่ื อประสบกับความ       
พิการ โดยใชภาพภูเขาน้ําแข็ง (Ice Berg Metaphor)    
ตามแนวคิด Satir Model  ซ่ึงพัฒนาโดย Virginia 
Satir (คณะทํางานชมรม SARTIR’S MODEL 
THERAPY, 2554) สามารถแสดงไดดังภาพท่ี 1 
 จากภาพท่ี 1 ซ่ึงแสดงภาพของจิตใจใน
แตละระดับช้ันของ Ice berg จะพบวาเม่ือเกิด
เหตุการณคือความพิการเกิดข้ึนจะสงผลกระทบตอ
จิตใจทุกระดับ เร่ิมจากเกิดความรูสึก (Feelings) 
เศราโศก เสียใจท่ีตองพบกับความพิการ เนื่องจากมี
การรับรู หรือความเช่ือ (Perceptions) วาคนตาบอด
ชวยเหลือตัวเองไมได ตองคอยพ่ึงพาคนอ่ืน และไม
เทาขาวเปนสัญลักษณท่ีตอกย้ําวาตนเองตาบอด 
สงผลกระทบตอตัวตน (Self) ทําใหรูสึกวาตัวเอง
ไมมีคุณคา หมดหวัง ไมอยากจะทําอะไร จึงมีความ
คาดหวัง (Expectations) วาจะกลับมามองเห็นได
เหมือนเดิม  เพื่อท่ีจะชวยเหลือตนเองไดโดยไมตอง
พึ่งพาใคร  ไมตองใชไมเทาขาวใหตนเองเกิดความ 
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ภาพท่ี 1 ภาพของจิตใจโดยใช Ice berg (นงพงา ล้ิมสุวรรณ และคณะ, 2550) 

 
รูสึกผิดแผกแตกตางจากบุคคลท่ัวไปนํามาสูความ
เปนอิสระมีคุณคา มีความรูสึกเปนพวกเดียวกันกับ
คนในสังคม  ซ่ึงเปนความปรารถนาลึกๆในใจ 
(Yearnings) ของผูรับบริการและเม่ือพบวาส่ิงท่ี
ตนเองคาดหวังนั้นไกลจากความเปนจริงท่ีเปนอยู 
ก็ยิ่งทําใหรู สึกหมดหวัง  และสงผลกระทบตอ
ตัวตน (Self) ทําใหรูสึกไมมีคุณคา ขาดพลังชีวิตได 

หากเช่ือมโยงในเร่ืองตัวตน (Self) ของคน
พิการทางการเห็นท่ีวิเคราะหดวย Ice berg ตาม
แนวคิด Satir Model กับทฤษฎีของ Carl Roger ท่ี
กลาวถึง เร่ือง ตน (self) วาบุคคลจะมี “ตัวตนใน
อุดมคติ หรือตัวตนที่อยากจะเปน (Ideal Self)” ซ่ึง
หมายถึงความคิดเกี่ยวกับลักษณะของบุคคลที่เรา

ปรารถนาจะเปนและมี  “ตัวตนตามจริง  (Real 
Self)” ซ่ึงหมายถึงความคิดเกี่ยวกับลักษณะบุคคลท่ี
เราเปนตามขอเท็จจริงหากบุคคลมีตัวตนในอุดมคติ
ใกลเคียงกับตัวตนตามจริง บุคคลนั้นก็จะประสบ
กับความสุขและความสมปรารถนา  แตถาชองวาง
ระหวางตัวตนท่ีอยากจะเปนและตัวตนตามจริงยิ่ง
มากก็ยิ่งมีผลทําใหบุคคลนั้นปราศจากความสุขและ
ความพึงพอใจ (George Boeree C., 2006) จะเห็น
ได ว าก ลุ ม ผู รับบ ริการข า งตนคาดหวั งห รือ
ปรารถนาใหตนมีอิสระพึ่งพาตนเองไดโดยการ
กลับมามองเห็นเหมือนเดิม ในขณะท่ีความเปนจริง
ตนไมสามารถมองเห็นไดเหมือนเดิมไมสามารถ
ชวยเหลือตนเองไดตองพึ่งพาผู อ่ืนหรือตองใช
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เคร่ืองชวยความพิการ คือ ไมเทา ผูรับบริการจึงมี
ความรูสึกขัดแยงในตนเองและไมสามารถยอมรับ
ไดซ่ึงเปนปจจัยหนึ่งท่ีสงผลใหผูรับบริการยังไม
พรอมท่ีจะรับการฝกทักษะตางๆ 

จากแนวคิดท่ีเกี่ยวกับผลกระทบตอจิตใจท่ี
เกิดจากความพิการ และความขัดแยงในตัวตนของ
ผู รับบริการท่ีกลาวมานั้น  ผู เ ขียนจึงไดบรรจุ
กิจกรรม “สัญลักษณของฉัน” เปนกิจกรรมหน่ึงใน
โปรแกรมการให คํ าป รึกษาแบบกลุมโดย มี
วัตถุประสงคเพื่อชวยใหผูรับบริการไดเขาใจตัวตน
ท่ีสอดคลองกับสภาพความเปนจริงซ่ึงจะสงผลให
ผู รั บบ ริ ก า ร เ ข า ใ จ ตน เ อ ง แ ละพร อ ม เ ข า สู
กระบวนการฟนฟูสมรรถภาพ หรือการเรียนรู
ทักษะตางๆ ท่ีจําเปนในการดํารงชีวิตตอไป 
 
วิธีดําเนินการ 

กลุมผูรับคําปรึกษา  เปนคนพิการทางการ
เห็นท่ีมารับบริการฟนฟูสมรรถภาพ ท่ีวิทยาลัยราช
สุดา ในชวงป 2551 - 2554   จํานวน 44 คน เปนคน
ตาบอด 20 คน และคนสายตาเลือนราง 24 คน  เพศ
ชาย 28 คน และเพศหญิง 16 คน  ผูรับบริการมีอายุ
เฉล่ียอยูในชวง 35 – 45 ป ระยะเวลาของความ
พิการเฉล่ียอยูในชวง 5 – 10 ป  ผูเขียนจัดกลุมให
คําปรึกษาเพื่อจัดประสบการณเรียนรู เกี่ยวกับ
ตนเองใหกับผูรับบริการจํานวน 8 กลุม มีสมาชิก
กลุมละ  5  – 6 คน  ในแตละกลุมผู เ ขียนไดใช
กิจกรรมนําเขาสูการเรียนรูจํานวน 7 กิจกรรม ใช
เวลากิจกรรมละ 1.30 - 2 ช่ัวโมง 

กิจกรรม “สัญลักษณของฉัน” ท่ีผู เขียน
นํา เสนอในบทความนี้  เปนกิจกรรมหนึ่ งใน
โปรแกรมการใหคําปรึกษาแบบกลุมสําหรับคน
พิการทางการเห็นมีวัตถุประสงคเพื่อใหสมาชิกได
สํารวจและแสดงความคิด ความรูสึกท่ีมีตอตนเอง
เพื่อชวยใหผูรับบริการไดเขาใจตัวตนท่ีสอดคลอง
กับสภาพความเปนจริงผูเขียนเร่ิมกิจกรรมดวยการ
ใหสมาชิกกลุมทําการผอนคลายกลามเน้ือ (muscle 
relaxation) และตอดวยการจินตนาการวา “ถาใช
สัตวเปนสัญลักษณแทนตัวฉัน  ฉันจะเปนสัตว
อะไร” เม่ือสมาชิกพรอม ผูนํากลุมใหสมาชิกพูดถึง
สัญลักษณของสมาชิกแตละคน  โดยผูนํากลุม
สงเสริมใหสมาชิกไดเลาวาสัญลักษณของตนมี
ลักษณะอยางไร อยูในสภาพแวดลอมอยางไร และ
กระตุนใหสมาชิกมีสวนรวมในการแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นระหวางสมาชิกดวยกัน  
 
ผลจากกิจกรรม 

สมาชิกกลุมไดพูดถึงสัญลักษณของตนเอง 
ซ่ึงมีความหลากหลายท้ังในเร่ืองตัวสัตว ท่ีเปน
สัญลักษณ และความแตกตางของสภาพแวดลอมท่ี
สัตวนั้นอยู  ผูเขียนในฐานะผูนํากลุมไดใชบทบาท
การเอ้ืออํานวย  (Facilitator)ในการซักถามและ
แลกเปล่ียนความคิดเห็น  กระตุนและเอ้ืออํานวยให
สมาชิกมีความรูสึกอบอุนเปนกันเองและกลาแสดง 
ออก รวมท้ังใชทักษะในการใหคําปรึกษาตางๆ เชน 
ทักษะการ ทํ า ใหกระจ า ง  ( Clarification)  เพื่ อ  
สํารวจวา สัตวในจินตนาการเปนสัญลักษณท่ีแสดง 
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ถึงตัวตนตามจริง (Real Self) หรือตัวตนในอุดมคติ 
(Ideal Self) ซ่ึงความหมายของสมาชิกกลุมก็มีท้ังท่ี
ใหความหมายวาเปนตัวตนในอุดมคติ และให
ความหมายวาเปนตัวตนตามจริง ผูเขียนไดช้ีชวน
ใหสมาชิกกลุมไดลองสํารวจ ตัวตนตามจริงของ

คนท่ีใหความหมายของสัญลักษณท่ีเปนตัวตนใน
อุดมคติและสํารวจตัวตนในอุดมคติของคนท่ีให
ความหมายของสัญลักษณท่ีเปนตัวตนตามจริง   ซ่ึง
ผูเขียนไดสรุปภาพรวมสัญลักษณของผูรับบริการ
สวนใหญ ดังนี้ 

 
ตารางท่ี 1 สัญลักษณของผูรับบริการและการวิเคราะหตนเองของผูรับบริการ จําแนกตามตัวตนในอุดมคต ิ
      (Ideal Self)  และตัวตนตามจริง (Real Self) 
สภาพแวดลอม สัญลักษณ การวิเคราะหตนเองของผูรับบริการ 

  ตัวตนในอุดมคติ (Ideal  Self) * ตัวตนตามจริง (Real Self) 
อยูในธรรมชาติ 
เชน แมนํ้า 
ทะเล ปาใหญ 

- ปลาโลมา ปลาฉลาม   
ที่แหวกวาย ลอเลน
กับกับคล่ืนลม ใน
ทองทะเลกวางใหญ 

มีอิสระ ไปไหนมาไหนดวย
ตนเอง  

ไมมีอิสระ  ตองรอความชวยเหลือ
จากคนอื่นในเรื่องการเดินทาง การ
ใชชีวิตประจําวันรูสึกไมมีคุณคา 

- ปลาบึก    ปลา
ตะเพียน 
ที่แหวกวายอยูใน
แมนํ้าที่ใส ไหลเย็น 

มีอิสระ เดินทางไปไหนไดดวย
ตนเอง  

ไมมีอิสระ  ตองรอความชวยเหลือ
จากคนอื่นในเรื่องการเดินทาง การ
ใชชีวิตประจําวัน 

- กระตายปา ที่
กระโดดโลดเตนอยู
ในปาใหญอยางรา
เริง 

มีอิสระ  มีความคลองแคลว ไป
ไหนมาไหนดวยตนเอง 

ไมมีอิสระ ไมสามารถชวยเหลือ
ตัวเองได ไมมีความคลองตัว 
 

- สิงโตที่ยืนตระหงาน
อยูบนหนาผา มี
สายตาแหลมคม  
เปนเจาปา 

มีอิสระ มีคนเห็นคุณคา ไดรับการ
ยอมรับ 

ไมมีอิสระ ไมสามารถชวยเหลือ
ตัวเองได ตองรอความชวยเหลือ
จากคนอื่นไมสามารถเปนที่พ่ึงให
คนอื่นได 

- นกนอยในปาใหญ 
ที่บินทองโลกกวาง
อยางอิสระเสรี 

มีอิสระ ไปไหนมาไหนดวย
ตนเอง 

ไมมีอิสระ ตองรอความชวยเหลือ
จากคนอื่น 
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สภาพแวดลอม สัญลักษณ การวิเคราะหตนเองของผูรับบริการ 
  ตัวตนในอุดมคติ (Ideal  Self) * ตัวตนตามจริง (Real Self) 
 - เหยี่ยว / นกอินทรีย 

เปนจาฝูง ที่บินอยาง
อิสระในที่สูง แลว
มองลงมาเห็นสิ่งที่
อยูเบื้องลางอยาง
ชัดเจน 

มีอิสระ ไปไหนมาไหนดวย
ตนเอง มีคนเห็นคุณคา ไดรับการ

ยอมรับ 

ไมมีอิสระ ไมสามารถชวยเหลือ
ตัวเองได ตองรอความชวยเหลือ
จากคนอื่นไมสามารถเปนที่พ่ึงให

คนอื่นได 

 - มา  ที่โลดแลนในปา
ใหญอยาง
คลองแคลว ปราด
เปรียว และสงางาม 

มีอิสระ มีความคลองแคลวไป
ไหนมาไหนดวยตนเองอยางสงา

งาม 

ไมมีอิสระ ไมสามารถชวยเหลือ
ตัวเองได ไมมีความสงางาม 

 - ลิง ที่กระโดดโลด
เตน หอยโหนไปมา
อยางอิสระ และ
วองไว 

มีอิสระ  มีความคลองแคลว ไป
ไหนมาไหนดวยตนเอง 

ไมมีอิสระ ไปไหนมา ไหน ทํา
อะไรไมสะดวก ตองรอพ่ึงคนอื่น 

อยูในที่มี
บริเวณจํากัด 
เชน ในกรง ใน
ภาชนะ ในตู 

- ปลาทอง / ปลาหาง
นกยูง / ปลาในตูที่
ตองรอใหคนมาให
อาหาร 

มีอิสระ ไปไหนมาไหนดวย
ตนเอง หาเลี้ยงชีพดวยตนเองไม

ตองพ่ึงพาผูอื่น 

ไมมีอิสระ  ตองรอความชวยเหลือ
จากคนอื่นในเรื่องการเดินทาง การ

ใชชีวิตประจําวัน 

 - นกนอยในกรงทอง
ที่บินอยูไดภายใน
กรง ไมสามารถ
ออกไปทองโลก
กวางได 

มีอิสระ ไปไหนมาไหนดวย
ตนเอง ไมตองรอพ่ึงพาผูอื่น 

 

ไมมีอิสระ ไมสามารถไปไหนมา
ไหนไดตามที่ใจตองการ 

 - กระตายในกรง ที่
เหงาหงอย ไดแตรอ
คอยใหคนนําอาหาร
มาให 

มีอิสระ ไปไหนมาไหนดวย
ตนเอง ไมตองพ่ึงพาผูอื่น 

ไมมีอิสระ  ตองรอความชวยเหลือ
จากคนอื่นในเรื่องการเดินทาง การ

ใชชีวิตประจําวัน 

* ผูรับบริการไดใหความหมายของตัวตนในอุดมคติ โดยผูรับบริการตั้งเง่ือนไขวา “สามารถกลับมา  
   มองเห็นไดเหมือนเดิม” 
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 ในภาพรวม  กิจกรรมนี้ ทํ าใหสมาชิก
เปด เผย ตัว เองมาก ข้ึน  ซ่ึ งจ ากการรวบรวม
สัญลักษณท่ีสมาชิกกลุมจินตนาการ พบวา สัตวใน
จินตนาการที่พบมากมีหลายชนิด  ดังแสดงใน
ตารางท่ี 1  และเม่ือใหสมชิกกลุมใหความหมาย  
ผูเขียนสังเกตวา คําท่ีพบมากคือคําวา “อิสระ” ใน
ทุกความหมายของสัญลักษณท่ีเปนตัวตนในอุดม
คติผู เ ขียนไดใช ทักษะการทําใหกระจาง  การ
สะทอนความรูสึก เพื่อทําความเขาใจความหมาย
ของคําวา “อิสระ” ของสมาชิกกลุม ซ่ึงสมาชิกกลุม
ไดใหความหมายวา  นอกจากจะหมายถึงการ
เดินทางไดเอง  การชวยเหลือตนเองไดแลวยัง
หมายถึง การมีอิสระในการคิด การตัดสินใจดวย
ตัวเอง การมีอิสระในการเขารวมกิจกรรมตางๆ 
เพื่อเปนสวนหนึ่งในสังคม  ผูนํากลุมไดเช่ือมโยง
ประเด็นสนทนาเกี่ยวกับ ตัวตนในอุดมคติของ
สมาชิกท่ีทุกคนอยากจะมีอิสระโดยการกลับมา
มองเห็นไดเหมือนเดิมกับตัวตนตามจริงของแตละ
คน  โดยช้ีชวนใหสมาชิกชวยกันวิเคราะหและ
อภิปรายวาจะสามารถทําใหตัวตนในอุดมคติกับ 

ตัวตนตามจริงสอดคลองกลมกลืนกัน หรือทําให
ชองวางระหวางตัวตนในอุดมคติกับตัวตนตามจริง
ใกลกันไดหรือไม อยางไร ในชวงนี้สมาชิกสวน
ใหญเขาสูกระบวนการกลุมข้ัน Working Stage – 
Cohesion and productivity  จึงทําใหมีพลังทางบวก
เกิดข้ึนในกลุม คือ มีความรูสึกรวมในปญหาหรือ
ประสบการณ  (universality) และมีการแบงปน
ประสบการณและความคิดระหว างสมา ชิก 

(Altruism) ระดับความไววางใจและความรวมแรง
รวมใจสูงข้ึน สมาชิกยินดีท่ีจะเส่ียงมากข้ึน โดยการ
เปดเผยตัวเอง กลาท่ีจะนําเอาปญหาสวนตัวข้ึนมา
สํารวจในกลุม มีการใหขอมูลยอนกลับ (feed back) 
มีการรับฟงและพิจารณารวมกัน (Corey, G., 1995)

ซ่ึงไดขอสรุปวา สมาชิกคิดวาจะสามารถทําให
ตัวตนในอุดมคติท่ีอยากมีอิสระ มีความคลองแคลว
ไปไหนมาไหนดวยตนเอง โดยไมตองพึ่งพาผูอ่ืน 
เปนจริงได โดยอาจจะตองมีการปรับเปล่ียนวิธีคิด 
ปรับเปล่ียนวิถีชีวิต จากเดิมท่ีใชตาในการดู การ
เห็น คงตองเปล่ียนมาเรียนรูทักษะใหมๆ ทดแทน
การทํากิจกรรมตางๆ ดวยการใชตามอง 
 ในชวงทายผูนํากลุมใหสมาชิกแลกเปล่ียน
ส่ิงท่ีไดเรียนรูจากกิจกรรมนี้  ซ่ึงสมาชิกมีความ
คิดเห็นวากิจกรรมสัญลักษณของฉัน เปนการคนหา
การรับรูตนเองโดยการใชสัญลักษณเปนสัตวซ่ึง
เปนเร่ืองไกลตัวนั้นทําใหชวยเปดเผยตัวเองไดงาย
ข้ึนและทําใหเขาใจมุมมอง ความคิด ความรูสึกของ
ตนเองและเพ่ือนสมาชิกมากข้ึน   สมาชิกบางคนมี
ความคิดเห็นวาการไดสะทอนตัวตนในอุดมคติและ
ตัวตนตามจริง ทําใหไดเห็นและเขาใจปญหาของ
ตนเองชัดเจนข้ึน เ ร่ิมท่ีจะยอมรับและอยากจะ
พัฒนาตนเอง รวมถึงมีความหวังวาเขาสามารถ
เปล่ียนแปลงหรือพัฒนาตนเองใหไปสูความมี
อิสระไดแตอยางไรก็ตามสมาชิกยังมีความรูสึกไม
ม่ันใจในตนเองวาจะสามารถพัฒนาตนเองไดตามท่ี
หวังไวไดหรือไม  
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 หลังจากกิจกรรมนี้ ผูเขียนไดใชกิจกรรม
นําเขาสูการเรียนรูอีกจํานวน 4 กิจกรรม เพื่อชวย
ใหผูรับบริการตระหนักถึงความมีคุณคาในตนเอง 
มีความม่ันใจในการดําเนินชีวิต ตลอดจนเตรียม
ความพรอมกอนออกสูสังคม และการเสริมสราง
กําลังใจใหกับตนเอง นอกจากนี้ผูเขียนไดติดตาม
การบริการ  โดยการสัมภาษณ  และการสังเกต
ผู รับบ ริการขณะ รับการฝก ทักษะการสร า ง
ความคุนเคยกับสภาพแวดลอมและการเคล่ือนไหว 
(Orientation and Mobility :O&M) และสอบถามครู
ฝก O&M พบวา ผูรับบริการมีทัศนคติท่ีดีตอไมเทา
ขาวมากข้ึน เห็นความสําคัญและความจําเปนของ
ไมเทาขาว เร่ิมท่ีจะรักไมเทาขาว มีผูรับบริการบาง
คนกลาววา “ไมเทาขาวจะพาไปสูความเปนอิสระ
ได”ในขณะท่ีบางคนกลาววา “ไดไมเทาขาวมา 
เหมือนไดเนื้อคู”เปนตน 
 
อภิปรายผล 

กิ จกรรม  “ สัญ ลักษณของฉัน ”  เ ป น
กิจกรรมหนึ่งท่ีชวยใหผูรับบริการเปดเผยตน และ
ชวยสะทอนใหผู รับบริการไดเห็นหรือรับรู ถึง 
“มุมมองท่ีมีตอตนเอง”  โดยการเชื่อมโยงให
ผูรับบริการไดเห็นท้ัง ตัวตนตามจริง และ ตัวตนใน
อุดมคติเม่ือผูรับบริการไดเห็นตัวตนของตนแลว 
ผูนํากลุมไดใชประโยชนจากกลุมท่ีมีความรวมแรง
รวมใจสูง มีความหลากหลายท้ังทางดานมุมมอง 
ประสบการณ วิธีคิด  โดยเอ้ืออํานวยใหกลุมมีการ
แลกเปล่ียน และรวมกันสรางทางเลือกในการปรับ

ใหตัวตนท้ังสองลักษณะมีความสมดุลกันหรือปรับ
ใหตัวตนตามจริงและตัวตนในอุดมคติใกลเคียงกัน
ตามทฤษฎีของ Carl Roger  ท่ีกลาววา “บุคคลที่มี
ตนในอุดมคติใกลกับตนจริง  บุคคลนั้นก็จะ 
ประสบกับความสุขและความสมปรารถนา….” 
(George Boeree C., 2006) ซ่ึงสมาชิกกลุมคิดวาจะ
สามารถทําใหตัวตนในอุดมคติเปนจริงได โดย
อาจจะตองมีการปรับเปล่ียนวิถีชีวิต จากเดิมท่ีใชตา
ในการดู การเห็น เปล่ียนมาเรียนรูทักษะใหมๆ 
ทดแทนการทํากิจกรรมตางๆ ดวยการใชตามองซ่ึง
สอดคลองกับวิ ธีการชวยเหลือผู รับบริการให     
เกิดการเปล่ียนแปลงภายใน Ice berg ตามแนวคิด
ของ Satir Model (นงพงา ล้ิมสุวรรณ และคณะ, 
2550)  โดยส่ิงท่ีไดจากกิจกรรมกลุมคร้ังนี้เปน   
การเปล่ียนแปลง Ice berg ในระดับการรับรู 
(Perceptions) โดยชวยใหผูรับบริการมองตน มอง
ความสัมพันธตางๆ ของตนและความเปนไปได
ตางๆ ของตน ในมุมมองท่ีแตกตางออกไปจากเดิม 
เชน สามารถชวยเหลือตัวเองไดถึงแมจะตาบอด  
ไมเทาขาวถึงแมจะเปนสัญลักษณของคนตาบอด 
แตก็เปนอุปกรณท่ีชวยใหชวยเหลือตัวเองได และ
ก า ร เ ป ล่ี ยนแปล ง ใน ร ะดั บ ค ว า มค า ดห วั ง 
(Expectations) โดยชวยใหผูรับบริการเปล่ียนแปลง
ความคาดหวัง  หรือหาทางเลือกใหม เชน คาดหวัง
ใหตนเองสามารถดํา เนินชีวิตไดอย าง อิสระ 
ชวยเหลือตนเองได ถึงแมจะตาบอด โดยเปล่ียน
จากเดิมท่ีใชตาในการดู การเห็น มาใชประสาท
สัมผัสอ่ืนท่ีเหลืออยูทดแทนการทํากิจกรรมตางๆ 
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ด ว ยต า   ซ่ึ ง ผลจ ากกิ จกรรม ดั งกล า ว ทํ า ให
ผูรับบริการเร่ิมมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม โดย
ใหมีความสนใจในการฝกทักษะ   และยอมรับ
อุปกรณเคร่ืองชวยความพิการมากข้ึน 

 
สรุปและขอเสนอแนะ 

 การนํากิจกรรม “สัญลักษณของฉัน” ซ่ึง
เปนการจินตนาการเกี่ยวกับสัตวท่ีใชเปนสัญลักษณ
แทนตนเอง  มาใชเปนสวนหนึ่งของกิจกรรมท่ีใช
เพื่อนําเขาสูการเรียนรูผานกระบวนการกลุม ดวย
บรรยากาศที่อบอุน มีสัมพันธภาพที่ดีตอกัน มี
ความไววางใจ มีความรูสึกปลอดภัยท่ีจะเปดเผย
ตนเองชวยใหผูรับบริการกลาท่ีจะเปดเผย สํารวจ 
คนหาตนเอง นําไปสูความเขาใจมุมมอง ความคิด 
ความรูสึก ของตนเองมากข้ึน   ซ่ึงการไดสะทอน
ตัวตนในอุดมคติ และตัวตนท่ีเปนจริง ชวยทําให
ผู รับบริการไดเห็นและเขาใจปญหาของตนเอง
ชัดเจนข้ึน เร่ิมท่ีจะยอมรับและอยากจะพัฒนาตน
โดยใชศักยภาพของตนในสภาวะปจจุบันใหมาก
ท่ีสุด   การเขาใจตนเองและอยากจะพัฒนาตนเอง
ของผูรับบริการ นับวาเปนสัญญาณท่ีดีสําหรับ
กระบวนการฟนฟูสมรรถภาพหรือการฝกทักษะ
ตางๆ ท่ีจําเปน ซ่ึงสะทอนออกมาจากคําพูดท่ีแสดง
ทัศนคติในทางบวกตอไมเทาขาวและพฤติกรรมใน
การใหความสนใจและต้ังใจฝกทักษะตางๆอยางไร
ก็ตาม   ถึงแมวากิจกรรมดังกลาวจะชวยทําให
ผู รั บบ ริก าร เข า ใ จตน เองมาก ข้ึน  แต ไม ได

หมายความวาผูรับบริการมีการยอมรับและสามารถ
ปรับตัวตอความพิการไดอยางสมบูรณ ดังนั้นใน
การจัดกิจกรรมเพ่ือนําผูรับบริการเขาสูการเรียนรู
คร้ังตอไป ผูใหคําปรึกษาหรือผูนํากลุมควรคํานึงถึง
กิจกรรมท่ีจะชวยใหผูรับบริการตระหนักถึงความมี
คุณคาในตนเอง มีความม่ันใจในการดําเนินชีวิต
ตลอดจนเตรียมความพรอมกอนออกสูสังคม และ
เรียนรูวิธีการเสริมสรางกําลังใจใหกับตนเองตอไป 
  
กิตติกรรมประกาศ 
 ขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารยทุกทาน
ท่ีไดใหความรู   โดยเฉพาะอาจารยอรอนงค         
สงเจริญ  ท่ีนอกจากจะประสิทธ์ิประสาทวิชาดาน
การใหคําปรึกษาในการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ
แลว ยังมอบโอกาสใหผูเขียนไดทํางานท่ีมีคุณคานี้  
ตลอดจนใหคําแนะนําในการทํางานมาโดยตลอด 
รวมท้ังใหความกรุณาอานและปรับแกบทความน้ี
ใหมีความสมบูรณยิ่งข้ึน 
 ขอกราบขอบพระคุณ  ผศ .ดร .พิมพา     
ขจรธรรม  ท่ีสร างแรงบันดาลใจและใหการ
สนับสนุนในการเ ขียนบทความทางวิชาการ  
ตลอดจนใหคําแนะนํา ใหขอคิดเห็น และชวยแกไข
ขอบกพรองตางๆ ของบทความนี้ 
 ขอขอบพระคุณผูพิการทางการเห็นท่ีมารับ
บริการฟนฟูสมรรถภาพท่ีวิทยาลัยราชสุดา  ซ่ึง
นับวาเปนครู  ท่ีใหโอกาสผูเขียนไดเรียนรูและเปน
แรงผลักดันใหผูเขียนอยากจะพัฒนาตนเองตอไป 
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การพัฒนาพจนานุกรมภาพเคล่ือนไหวการส่ือสารแบบองครวม เพื่อสนับสนุนการเรียนรูคําศัพท
ภาษาอังกฤษในนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยนิ ระดับประถมศึกษา 
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บทคัดยอ 

การวิจัยนี้เปนการพัฒนาส่ือท่ีเรียกวา พจนานุกรมภาพเคล่ือนไหวการส่ือสารแบบองครวม หรือ 
TCAD (Total Communication with Animation Dictionary) เพื่อเปนส่ือในการเรียนรูภาษาอังกฤษของเด็ก
ผูมีความบกพรองทางการไดยินระดับประถมศึกษาปท่ี 1 ถึง ประถมศึกษาปท่ี 6 พจนานุกรมท่ีใชภาพ 
เคล่ือนไหว รวมกันกับการส่ือสารแบบองครวมถือเปนนวัตกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบใหม 
สําหรับผูมีความบกพรองทางการไดยิน พจนานุกรมน้ีใชภาษามือท่ีเปนภาพเคล่ือนไหว (เชน วีดีทัศน
ภาพเคล่ือนไหวภาษามือไทย วีดีทัศนการขยับริมฝปาก) รวมกับความหมายคําศัพท ไทย – อังกฤษท่ีแสดง
เปนภาพเรียงตามหมวดหมู ผลจากการทดลองใชในโรงเรียนท่ีสอนนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการได
ยิน โดยมีการสอนเปรียบเทียบกับการเรียนการสอนแบบดั้งเดิมท่ีใชอยู เปนกรณีศึกษาพบวา พจนานุกรม
ดังกลาวเปนส่ือเสริมใหนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน สามารถจดจําคําศัพทไดดีข้ึนหลังเรียน 
และผูเรียนสามารถจดจําคําศัพทไดนาน (Long - term memory retention) ไดผลดีกวาการเรียนการสอน
แบบดั้งเดิม ส่ือดังกลาวสามารถใชในช้ันเรียนเพื่อสงเสริมการเรียนรูคําศัพทภาษาอังกฤษของนักเรียนท่ีมี
ความบกพรองทางการไดยิน และยังสามารถใชเปนส่ือเพื่อเสริมการเรียนรูนอกเวลาเรียนได  
  
คําสําคัญ : นักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน, การส่ือสารแบบองครวม, การเรียนรูและจดจํา

คําศัพท, แอนนิเมช่ันภาพเคล่ือนไหว, การเรียนการสอนบนระบบเว็บไซต 
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Abstract 

This research is on the development of a media that is holistically incorporated with a 
thesaurus, animation, communication, otherwise known as TCAD (Total Communication with 
Animation Dictionary). The purpose is so that students with a hearing impairment, at the primary level 
of one to six, will be able to use the animation-based dictionary to not only communicate in a holistic 
way but to be taught and learn the English language through an innovative form. Factors such as video, 
animated Thai Sign Language and visual lip movement are utilized to support the learning for these 
students. The words and meaning of the Thai and English language are sorted by category. A case study 
on the teaching versus traditional instruction was applied with a dictionary as a supplement. Results 
have been finalized from the tests that were given in the form of lessons to the students. The results 
show that these students can remember the words better after school and that they can memorize words 
in the long term (long - term memory retention). Learning with the TCAD provided an edge over the 
traditional teaching/learning methods, thus not only promoting English language learning in the 
classroom but also as a device for students with a hearing impairment to learn at their own leisure time.     

 
Keywords:  Hearing Impairment, Total Communication, 3D Animation, Vocabulary Language 
Acquisition, Web-based Learning 
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บทนํา 
ผูมีความบกพรองทางการไดยินมีการรับรู

ทางสายตาไดดีกวาคนท่ัวไปเนื่องจากการสูญเสีย
การรับรูทางการไดยิน (Alamargot, D. 2006) ใน
ปจจุบันการเรียนการสอนในโรงเรียนสําหรับ        
ผู มีความบกพรองทางการไดยินของไทยจะ       
เนนการเรียนการสอนแบบองครวม หรือ Total 
Communication (Lertsukprasert, K. and 
Prathanee, B. 2005) ซ่ึงไดแก การฝกฟง ฝกพูด 
การอานริมฝปาก ภาษามือ การสะกดนิ้วมือ การ
อานและการเขียน เพื่อฝกฝนและสงเสริมใหผูเรียน
สามารถส่ือสารกับผูมีความบกพรองทางการไดยิน
ดวยกันเอง และคนท่ัวไปไดดียิ่งข้ึน ท้ังนี้วิธีการ
จัดการเรียนการสอนแบบองครวมเปนการรวมเอา
หลายๆ ชองทางการส่ือสารมารวมกันโดยตอง
อาศัยความสามารถพิเศษของตัวผูสอนเปนคน
ถายทอด และยังตองอาศัยอุปกรณเพื่อเสริมการ
เรียนรูดวย วิธีดังกลาวจึงเปนการยากท่ีผูเรียนจะ
สามารถเรียนรูทักษะดังกลาวไดท้ังหมด เนื่องจาก
นักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยินนั้น ขาด
เฉพาะชองทางการรับรูทางดานการไดยินเทานั้นแต
ไม ถือว า มีความบกพรองดานการเ รียนรูดวย
โครงสรางการเรียนการสอนท่ีตางกันกับคนทั่วไป
ผูมีความบกพรองทางการไดยินจึงเรียนรูภาษา
พื้นฐานจาก ภาษาทาทาง (Sign-based skill) กอน
แลวคอยพัฒนาเช่ือมตอภาษามือเหลานั้นเขาสู 
ภาษาเขียน (Text-based skill) โดยถือวาความ
แตกตางระหวางโครงสรางของภาษาทําใหผูมีความ 

 
บกพรองทางการไดยินเช่ือมภาษาทาทางสูภาษา
เขียนไดยากตางจากคนท่ัวไปที่เร่ิมตนเรียนจาก
ภาษาพูด (Speech-based skill) กอน จากนั้นจึงเร่ิม
เรียนภาษาเขียน โดยปกติภาษาพูดกับภาษาเขียน
ของคนท่ัวไปนั้นโครงสรางไมตางกันมากนักจึง
สามารถสะกดไดตรงตัวและเรียนเปนกลุมคําได 
(Phonological-based)  ทํ าใหคน ท่ัวไปสามารถ
เรียนรูและสะกดในรูปแบบภาษาเขียนไดเร็วกวาผู
มีความบกพรองทางการไดยิน  

จากประสบการณการวิจัยโดยลงพื้นท่ี
สํารวจ และการทําโครงการรวมกับโรงเรียนแหง
หนึ่งในจังหวัดเชียงใหม ผูวิจัยพบวา นักเรียนท่ีมี
ความบกพรองทางการไดยินในโรงเรียนสําหรับผูมี
ความบกพรองทางการไดยินในจังหวัดเชียงใหม มี
ผลสอบวัดระดับความรู และคะแนนความรู
ภาษาอังกฤษคอนขางตํ่า (Wicha, S.2009 and 
2010) เนื่องจากการเรียนการสอนเปนไปดวยความ
ยากลําบากเพราะปญหาเร่ืองการขาดชองทางรับรู
ทางดานการไดยิน และความแตกตางในเร่ืองของ
โครงสรางภาษา ทางโรงเรียนจึงใชเวลาโดยสวน
ใหญไปกับการสอนทักษะและความรูตางๆใน
รูปแบบภาษาไทย จากผลการประเมิน เด็กนักเรียน
ท่ีมีความบกพรองทางการไดยินยังไมสามารถ
ส่ือสารกับคนท่ัวไปไดในเร่ืองของการส่ือสารผาน
การเขียนขอความ (Text-based) นักเรียนสวนใหญ
จะมีทักษะการส่ือสารเฉพาะภาษามือ (Sign-based) 
แสดงใหเห็นวารูปแบบของการเรียนการสอนนั้น
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เนนใหผูมีความบกพรองทางการไดยินส่ือสารกับผู
มีความบกพรองทางการไดยินดวยกันเองเทานั้น 
ท้ังนี้ในยุคปจจุบันนั้นส่ือ ขอมูล และองคความรู
ตางๆ ถูกจัดเก็บและสืบคนในระบบอินเตอรเน็ต 
และรูปแบบของขอมูลสวนใหญอยูในรูปแบบของ
ภาษาตางประเทศโดยเฉพาะภาษาอังกฤษ ดังนั้น
คณะผูวิจัยจึงไดเล็งเห็นความสําคัญในการสงเสริม
ใหเด็กนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยินได 

เรียนภาษาอังกฤษ เพราะถือวาเปนภาษากลางที่จะ
นําผูมีความบกพรองทางการไดยินเขาสูการเรียนรู
ตลอดชีวิตไดหากสามารถเรียนรูและมีทักษะ
ภาษาอังกฤษ  
 

ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
กรวยแหงการเรียนรู (Cone of Learning)  

 
 

 
 

ภาพท่ี 1 กรวยแหงการเรียนรู (Cone of Learning) 
 

     กรวยแหงการเรียนรู หรือ Cone of 
Learning (Dale, E. 1969) เปนทฤษฎีท่ีระบุถึง
วิธีการรับรูของคนเราภายหลังจากใชวิธีในการ

เรียนการสอนผานชองทางการรับรูท่ีตางๆ กัน โดย
แบงการรับรูเปนหลักๆ สองประเภท แบบแรก คือ 
Passive เปนวิธีท่ีใชการเรียนการสอนโดย เนนผาน    
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ทักษะการรับรูทางการฟง การมองเห็น กิจกรรมใน
การเรียนการสอนอาจจะเปนแบบการอาน การ
บรรยายในหองเรียน การใชรูปภาพประกอบ การดู
หนัง การสาธิตการดูงาน และแบบท่ีสองเรียกวา 
Active ประเภทนี้เนนทักษะการปฏิบัติจริง เชนการ
จัดกิจกรรม  การอภิปรายรวมกัน  การพูดคุย
แลกเปล่ียนเรียนรู การจําลองสถานการณ หรือการ
ลงมือปฏิบัติจริงในกิจกรรมนั้นๆ หลังจากการเรียน
การสอนเกิดข้ึนสองสัปดาห  การจดจําบทเรียนท่ี
ถูกสอนไปแลวตางกันดังภาพท่ี 1 โดยวิธีท่ีเปน
แบบ Active นั้นหลังจากมีการเรียนการสอนเกิดข้ึน
แลว นักเรียนสามารถจดจําบทเรียนได 70 ถึง 90 
เปอรเซ็นต สวนวิธีการแบบ Passive นั้นนักเรียนมี
โอกาสจดจําบทเรียนไดแค 10 ถึง 50 เปอรเซ็นต
เทานั้น ทฤษฎีนี้ถือเปนทฤษฎีหลักท่ีใชอางอิงใน
งานวิจัยนี้ตรงจุดท่ีนักเรียนท่ีมีความบกพรอง
ทางการไดยินมีปญหาทางการรับรูทางดานการฟง
อยูแลว  ดังนั้นโอกาสท่ีการเรียนการสอนแบบ 
Passive คือเนนการฟงการอานจะสําเร็จผลจึงมี
โอกาสนอย แตท้ังนี้หากเนนการเรียนการสอนแบบ 
Active ท่ีเนนการปฏิบัติจริงโอกาสในการจดจํา
บทเรียนจากการเรียนการสอนในหองเรียนก็จะดี
ข้ึน 

 จากงานวิจัยท่ีเกี่ยวของดังตารางท่ี 1 จะ
เห็นไดวางานวิจัยท่ีเกี่ยวของท่ีพัฒนาอยูในปจจุบัน 
มีการพัฒนาส่ือภาษามือไทยเพ่ือการเรียนการสอน
ในเนื้อหาท่ีเกี่ยวของเปนภาษามือไทย – ภาษาไทย 

สําหรับบุคคลท่ัวไปและผูมีความบกพรองทางการ
ไดยินในระดับอุดมศึกษาเปนหลักเทานั้น ยังไมมี
การพัฒนาส่ือสําหรับนักเรียนท่ีมีความบกพรอง
ทางการไดยินท่ีเร่ิมเรียนภาษาตางประเทศในระดับ
ประถมศึกษา นอกจากนี้ งานวิจัยอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ
ในตางประเทศก็มีการพัฒนาส่ือดวยภาษามืออ่ืน ท่ี
ไมใชภาษามือไทย ผูวิจัยจึงไดปรับปรุงแนวคิดของ
งานท่ีเกี่ยวของดังกลาวมาประยุกตใชกับงานวิจัย 
เพื่อสรางพจนานุกรมภาพเคล่ือนไหวการส่ือสาร
แบบองครวม หรือ TCAD ท่ีใชภาพเคล่ือนไหว
ภาษามือไทยเปนหลักสําหรับใชเปนส่ือการเรียน
การสอนคําศัพทภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนท่ีมี
ความบกพรองทางการไดยินในระดับประถมศึกษา 
ซ่ึงสรางภาพเคล่ือนไหวภาษามือไทยจากเทคนิค
การจับภาพเคล่ือนไหว (Motion Capture) รวมไป
ถึงส่ือเสริมตางๆ ใหครบตามหลักการส่ือสารแบบ
องครวมท่ีไดรวบรวมคําศัพทจากคูมือการจัดการ
เรียนรู กลุมสาระการเรียนรู ภาษาตางประเทศ 
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปพุทธศักราช 2544 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2544) จําแนกคําศัพทท่ี
เกี่ยวของในชีวิตประจําวันออกตามหมวดหมู เพื่อ
ความสะดวกในการเรียนรู จดจํา รวมท้ังออกแบบ
พจนานุกรม ใหสามารถสืบคนคําศัพท และแสดง
การเรียนรู คําศัพทตามสถานการณ  เพื่อความ
สะดวกและรวดเร็วในการเรียนรู คําศัพทของ
นักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน 
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ตารางท่ี 1 แสดงผลสรุปงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 

ชื่องานวิจัย เคร่ืองมือวิจัย ผลการวิจัย เปรียบเทียบกับงานวิจัย TCAD 

Effects of a Virtual Sign 
Animated Pedagogical 
Agent on ICT Learning, 
Thailand 

(B.Saksiri and 
P.Ruenwongsa ,2010) 

Virtual Sign 
Animated 
Pedagogical Agent 
(VSAPA) 

การใช ซอฟแวรที่ช่ือ
วา VSAPA สามารถ
ชวยสนับสนุนให
นักศึกษามีคะแนน
ทดสอบหลังเรียน ใน
รายวิชาที่เก่ียวกับ 
คอมพิวเตอรไดดีกวา
กลุมที่ไมไดใช 

งานวิจัยดังกลาวเปนการใชเครื่องมือ
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศใน
กลุมเปาหมายคือนักเรียนที่มีความ
บกพรองทางการไดยิน
ระดับอุดมศึกษา ในรายวิชาที่
เก่ียวของกับ คอมพิวเตอร สวน
งานวิจัยของคณะผูวิจัยเนน
กลุมเปาหมายคือนักเรียนที่มีความ
บกพรองทางการไดยินในระดับ
ประถมศึกษา 

e-Learning Modules of 
Tutorial Lessons for The 
Deaf Students : 

Development & 
Evaluation View Points 
of Experts in 
Consideration, Jordan 

(H.Karim Q Hussein and 
A.Al-Nisour, 2009) 

e-learning modules 
(eLMs) 

การพัฒนาบทเรียน
อิเล็กทรอนิกส
สําหรับผูมีความ
บกพรองทางการได
ยิน ทําใหผูสอน
สามารถเตรียมเน้ือหา
การสอนไดรวดเร็ว 
และผูเรียนสามารถ
เรียนรูไดงายขึ้น 

งานวิจัยดังกลาวเปนการพัฒนาสื่อ
การเรียนการสอนสําหรับผูมีความ
บกพรองทางการไดยินที่ใชสื่อเปน
ภาษามืออินเดีย สวนงานวิจัยของ
คณะผูวิจัยใชสื่อเปนภาษามือไทย 

นวัตกรรมภาษามือสาม
มิติ ,ประเทศไทย (เบญจ
พร ศักด์ิศิริ ,2009) 

ภาษามือสามมิติ โปรแกรมชวยเรียนรู
ภาษาไทยและภาษา
มือไทยแบบ
ภาพเคล่ือนไหว 

เปนการพัฒนาสื่อภาพเคล่ือนไหวเพ่ือ
เนนการเรียนการสอนคําศัพทภาษา
มือไทยและคําศัพทภาษาไทย สําหรับ
บุคคลทั่วไป สวนงานวิจัยของ
คณะผูวิจัยเนนการใชภาษามือไทย
เพ่ือสอนคําศัพทภาษาอังกฤษ สําหรับ
นักเรียนที่มีความบกพรองทางการได
ยินในระดับประถมศึกษา 
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วัตถุประสงค และความสําคญัของปญหา 
วัตถุประสงคของการวิจัยคือการพัฒนาส่ือ

เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนภาษาอังกฤษใหกับ
นักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน  การ
ศึกษาวิจัยเนนกลุมเปาหมายคือกลุมนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาโรง เ รียนโสตศึกษาในจั งหวัด 
เชียงใหม ท่ีเรียนวิชาภาษาอังกฤษ สาเหตุเพราะ
นักเรียนระดับนี้เปนกลุมอายุท่ีเหมาะสมในการ
เรียนรูภาษาท่ีสอง ซ่ึงอางอิงตามงานวิจัยหลักการ
พัฒนาทางสติปญญาของเพียเจต ( Piaget, J. 
1982) จากการสังเกต  และวิเคราะหหลักสูตรภาษา 

อังกฤษระดับประถมศึกษาปท่ี 4 ถึง 6 ของทาง
โรงเ รียนโสตศึกษาในจังหวัดเ ชียงใหม  โดย
เปรียบเทียบเนื้อหารายวิชาภาษาอังกฤษของ
นักเ รียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน  กับ
นักเรียนท่ัวไปในระดับช้ันเดียวกัน จากคูมือการ
จั ด ก า ร เ รี ยน รู  ก ลุ มส า ร ะก า ร เ รี ยน รู ภ าษ า 
ตางประเทศ  หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน ป
พุทธศักราช 2544 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2544)  
พบวา นักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน
เรียนไดในเน้ือหาท่ีจํากัดกวา เรียนไดชากวาและ
งายกวา นักเรียนท่ัวไป ดังภาพท่ี 2 

 
ภาพท่ี 2  ผลการวิเคราะหคูมือการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ ของนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน 

เทียบกับนักเรียนท่ัวไป 
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จากภาพท่ี 2  แสดงผลการวิเคราะหคูมือการสอน
ของนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยินเทียบ
กับนักเรียนท่ัวไป จะเห็นไดวานักเรียนท่ีมีความ
บกพรองทางการไดยินในระดับประถมศึกษาปท่ี 4 
ถึง 6 เรียนเร่ืองไวยากรณเฉพาะสวนของ Present 
Tense เทานั้น สวนเร่ืองโครงสรางประโยคมีการ
เรียนเฉพาะ Simple Sentence เทานั้น ในเร่ือง
คําศัพทและประโยคสนทนามีการเรียนเฉพาะการ
ทักทาย สวน Wh Question เรียนเฉพาะ What 
เทานั้น หากเปรียบเทียบกับนักเรียนท่ัวไป นักเรียน
ท่ีมีความบกพรองทางการไดยินเรียนไดจํากัดกวา
มาก ท้ังนี้เพราะหลักสูตรของนักเรียนท่ีมีความ
บกพรองทางการไดยินนั้นเนนในสวนของการ
เรียนทักษะภาษามือไทย และภาษาเขียนไทยเปน
หลัก นักเรียนจึงใชเวลาสวนใหญไปกับการเรียน
ภาษาไทย ท้ังนี้เพราะขาดส่ือการเรียนการสอนท่ี
สนับสนุนการ เ รี ยน คํ า ศัพท ภ าษา อั งกฤษที่
เหมาะสม จากงานวิจัยของ Alamargot, D. และ
คณะ สนับสนุนวา เด็กท่ีมีความบกพรองทางการ
ไดยินมีชองทางการเรียนรูท่ีเนนทักษะภาษาทาทาง
หรือภาษามือกอน (Sign-based) แลวคอยเช่ือมโยง
ไปยังทักษะการเขียนหรือการสะกดคํา (Text-
based) ซ่ึงมีรูปแบบท่ีแตกตางกัน นักเรียนท่ีมีความ
บกพรองทางการไดยินจึงเรียนไดชากวานักเรียน
ท่ัวไปที่ เ ร่ิมการเรียนภาษาจากกลุมคําตามเสียง 
(Phonological-based) ซ่ึงมีความใกลเคียงกับภาษา
เขียนหรือการสะกดคํา (Text-based) นอกจากน้ี
งานวิจัยดังกลาวยังสรุปวาเด็กนักเรียนท่ีมีความ

บกพรองทางการไดยินมีความสามารถรับรูทางการ
มองเห็น (Visual perception) ไดดีเปนพิเศษ  จึง
สรุปไดวาส่ือท่ีชวยสนับสนุนการเรียนรูของเด็กท่ีมี
ความบกพรองทางการไดยินควรเนนส่ือท่ีรองรับ
การเรียนรูดานการมองเห็นดังกลาว คณะผูวิจัยจึง
สรางเคร่ืองมือท่ีชวยสงเสริมการเรียนรูคําศัพท
ภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนท่ีมีความบกพรอง
ทางการไดยินข้ึนมาเพ่ือเปนส่ือการเรียนการสอนท่ี
ชวยริเร่ิมในการเรียนภาษาอังกฤษไดดี สะดวกและ
งายยิ่งข้ึน 
 
วิธีดําเนินการ 

ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้คือนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาโรงเรียนโสตอนุสารสุนทร 
จังหวัดเชียงใหมท่ีกําลังเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
พื้นฐาน คณะผูวิจัยไดทําการแบงนักเรียนออกเปน 
2 กลุมซ่ึงกลุมท่ี 1 สอนโดยครูผูสอนแบบเดิมเสริม
ดวยการใชส่ือแอนนิเมชัน (Total Communication 
with Animation Dictionary method) หรือเรียกวา 
TCAD และกลุมท่ี 2 สอนดวยวิธีการสอนแบบ
ดั้งเดิม (Traditional method) ซ่ึงหมายถึงการเรียน
การสอนโดยใชครูผูสอนเปนลามแปลภาษามือและ
สอนสะกดคําศัพทหนาหองเรียน เคร่ืองมือท่ีใชใน
การวิจัยคร้ังนี้แบงออกเปนสองประเภท คือ 

1. เคร่ืองมือท่ีใชในการทดลอง ไดแก 
แผนการสอนตามแนวคิดการสอนแบบดั้งเดิม และ 
แผนการสอนแบบ TCAD ระยะเวลาในการสอน 3 
เดือน สัปดาหละ 5 ชม. 
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2. เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 แบบทดสอบกอน  และหลังเรียน  เปน

แบบทดสอบท่ีผูวิจัยสรางข้ึนจากการศึกษาคูมือการ
จัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
แบบทดสอบกอน และหลังเรียน เปนปรนัยท้ังหมด 
20 ขอ ประกอบดวย 2 สวน คือ คําศัพทภาษา 
อังกฤษ  และคําแปลภาษาไทย  คะแนนเต็ม  20 
คะแนน โดยใหแบบทดสอบกอน และหลังเรียน 
เปนชุดเดียวกัน 

 
การพัฒนาเคร่ืองมือ TCAD ประกอบดวย  

การผลิตส่ือแอนนิเมชัน ภาษามือประกอบ 
การสอนศัพทภาษาอังกฤษ ในรายวิชาภาษาอังกฤษ 
ระดับช้ันประถมศึกษา   จํานวนประมาณ 500 คํา 

ข้ันตอนการทํางานคือ ออกแบบตัวละครหลักและ
ฉากท่ีสอดคลองกับเนื้อหา เพื่อใชเปนตัวละคร
แปลภาษา มือ  จ ากนั้ น จึ งพัฒนา คํ า ศัพท ให
ครอบคลุมเนื้อหาของการใชภาษาอังกฤษระดับช้ัน
ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า  แ ล ะ คํ า ศั พ ท เ บ้ื อ ง ต น ใ น
ชีวิตประจําวัน เพื่อทําการบันทึกภาพเคล่ือนไหว
ภ า ษ า มื อ เ พื่ อ นํ า ม า ใ ช อ า ง อิ ง ใ น ก า ร ผ ลิ ต
ภาพเคลื่อนไหว  จากนั้นจึงเขียนสตรอร่ีบอรด 
(Storyboard) เพื่อนําไปผลิตเปนภาพเคล่ือนไหว 
ทําการตัดตอ แกไข เพื่อใหภาพเคล่ือนไหวมีความ
สมบูรณและทําการบันทึกผลงานภาพเคล่ือนไหว
ลงเผยแพร และนําไปใชงานในรูปแบบท่ีเหมาะสม
ตอไป ซ่ึงไดผลงานหนาจอ TCAD ดังภาพท่ี 3 
 

 

 

 
ภาพท่ี 3 แสดงหนาจอ TCAD (ในรูปแบบตัวละครเดก็ผูชาย และหญิง) 

  

1 2

3 4

5

6 7
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จากภาพท่ี 3 หนาจอสามารถแบงสวนใช
งานของโปรแกรม TCAD ไดคือ สวนท่ี 1 วีดิทัศน
ภาพเคล่ือนไหวภาษามือ (Sign language), สวนท่ี 2 
การแสดงผลรูปภาพของคําศัพท (Picture 
captioning), สวนท่ี 3 แสดงผลความหมายขอความ
ภาษาอังกฤษและภาษาไทย (Meaning), สวนท่ี 4  
สัทอักษรสากล (International Phonetic Alphabets 
-IPA) ซ่ึงเปนสัญลักษณระบุลักษณะการออกเสียง, 
สวนท่ี 5 แสดงผลการสะกดนิ้วมือ (Finger 
spelling), สวนท่ี 6 เปนวีดิทัศนเพื่ออานริมฝปาก
การออกเสียงโดยเจาของภาษา (Lip reading) และ
สวนท่ี  7 เปนการตัวอยางการใช คํา ศัพทตาม
สถานการณและตามหมวดหมู (Situation learning) 

 
การทดลอง และการเก็บรวบรวมขอมูล 

การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงทดลองกับ
กลุมเปาหมาย 2 กลุม โดยเปรียบเทียบผลการสอน
แบบ TCAD กับการสอนตามแนวคิดแบบดั้งเดิม
จากการศึกษาเอกสาร และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของเพ่ือ
ศึกษาข้ันตอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ระหวางแบบดั้งเดิม และการสอนแบบ TCAD ใช
ส่ือภาพ  เคล่ือนไหวและศึกษาคู มือการจัดการ
เรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
ระดับช้ันประถมศึกษา อางอิงตาม คูมือการจัดการ
เรียนรู กลุมสาระการเรียนรู ภาษาตางประเทศ 
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปพุทธศักราช 2544 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2544) เปรียบเทียบระหวาง

หลักสูตรของนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการได
ยินกับนักเรียนท่ัวไป จากนั้นจึงสรางแผนการสอน 
แบบ TCAD เพื่อเปรียบเทียบกับแผนการสอนตาม
แนวคิดการสอนแบบดั้ ง เดิม ท่ีใชอยูป จจุ บัน   
ข้ันตอนการดําเนินการทดลอง และเก็บรวบรวม
ข อ มู ล  ซ่ึ ง ใ ช ก า ร วั ด ผ ล ด ว ย ก า ร ท ด ส อ บ
ความสามารถทางคําศัพทภาษาอังกฤษของกลุม
ทดลอง   2  กลุม   ซ่ึงใชแบบทดสอบกอนการ
ทดลอง (Pre-test) ดําเนินการทดลองตามแผนการ
สอน คือ แผนการสอนตามแนวคิดการสอนแบบ
ดั้งเดิม และแบบ TCAD จากน้ันจึงทดสอบ
ความสามารถคําศัพทภาษาอังกฤษกลุมทดลอง  2  
กลุม  โดยใชแบบทดสอบหลังเรียน (Post-test) ชุด
เดียวกับแบบทดสอบกอนเรียน การทดลองขางตน
เปนการวัดความสามารถในการจําคําศัพทแบบ
ระยะส้ัน (Short-term memory test) หลังจากนั้นอีก 
9 เดือนจึงทําการทดสอบอีกคร้ังซ่ึงเรียกวาการวัด
ความสามารถในการจําคําศัพทแบบระยะยาว 
(Long-term memory test) 
 
ผลการวิจัย 

หลังจากการทดลองใชวิธีการสอนแบบ 
TCAD เปรียบเทียบกับการสอนแบบดั้งเดิมกับ
นักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน ระดับช้ัน 
ประถมศึกษาปท่ี 5 จํานวนท้ังหมด 18 คน โดย 
แบงนักเรียนออกเปนสองกลุมๆ ละ 9 คน ตาม    
ระดับผลการเรียน  จากนั้นนํามาหาคาทางสถิติ                  
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ยืนยันอีกคร้ังวาเปนการแบงกลุมตัวอยางแบบสุม 
และ มีการกระจายของประชากรแบบปกติ               
(Normal distribution) 

จากนั้น ทําการทดสอบคําศัพทกอนเรียน 
และหลังเรียนเพื่อวัดผลความจําระยะส้ัน และอีก 9                                               

เดือนจึงทําการทดสอบซํ้าเพื่อวัดผลความคงทน
ของการจําคําศัพท (Memory retention) หรือผล
ความจําระยะยาวไดผลดังภาพท่ี 4, 5 และ 6 

 
ภาพท่ี 4 แผนภูมิแสดงผล Pre-Test, Post-Test และ Long-term Post-Test ของวิธีการสอนแบบดั้งเดิม 

 

 
ภาพท่ี 5 แผนภูมิแสดงผล Pre-Test, Post-Test และ Long-term Post-Test ของวิธีการสอนแบบ TCAD 
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จากภาพท่ี 4 และ 5 ผลการทดสอบกอน
และหลังเรียนของท้ังวิธีการสอนแบบดั้งเดิม และ
แบบ TCAD ไดผลเปนบวกท้ังคูซ่ึงนําไปวัดผลทาง
สถิติ ดวยวิธีการทดสอบความแตกตางระหวาง
คาเฉล่ียสองกลุม (Paired t-test) แลวไดผลสรุปวา

วิธีท้ังสองทําใหความสามารถในการจําคําศัพทหลัง
เรียนของนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน
เพิ่มข้ึนจากกอนเรียนไมตางกันทางสถิติ แตเม่ือ
คณะผูวิจัยไปทดสอบซ้ํ า อีกคร้ังหลังจากการ
ทดลอง 9 เดือนไดผลดังภาพท่ี 6 

 

 
ภาพท่ี 6 แผนภูมิทางสถิติ Long-term Post-Test ของวิธีการสอนแบบดัง้เดิมเปรียบเทียบกับแบบ TCAD 

 
จากภาพท่ี 6 แสดงผลทางสถิติของการ

ทดสอบความจําระยะยาวหลังเรียน หรือ Long-
term Post-Test ของวิธีการสอนแบบดั้งเดิม
เปรียบเทียบกับ แบบ TCAD ดวยวิธีการ Paired t-
test ท่ี N=18<30 ; Df=8 ; α = 0.25 (2-tailed); โดย
คา t (จากตาราง t) = 2.306 จากรูปอธิบายถึงผล
ความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ โดยวิธีการสอนท้ัง
สองวิธีหลังจาก 9 เดือนผานไป วิธีการสอนแบบ
ดั้งเดิมไดผลเปรียบเทียบเปนลบ ซ่ึงแสดงถึงเวลา
ผานไป 9 เดือน นักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการ
ไดยินท่ีเรียนในวิธีแบบด้ังเดิมมีคาความคงทนของ
คําศัพท (Memory retention) เปนลบ หรือ ลดลงคา
เทากับ – 1.739 แตเม่ือเปรียบเทียบกับวิธีการของ  

 

 
TCAD เม่ือเวลาเทากัน ความคงทนของคําศัพท 
(Memory retention) ยังเปนบวกคาเทากับ 0.512 ซ่ึง
แสดงถึงผลการทดสอบความจําระยะยาวหลังเรียน 
ใกลเคียงกับคาการทดสอบหลังเรียน (Post-test) ท่ี
ไดทํามากอนหนาอยางมีนัยสําคัญ ซ่ึงสรุปไดวา 
การเรียนการสอนวิธี TCAD นั้นสามารถชวยให
นักเรียนผูมีความบกพรองทางการไดยินจดจํา
คําศัพทไดในระยะเวลาที่นานกวาการเรียนการ
สอนแบบดั้งเดิม 

 

อภิปรายและขอเสนอแนะ 
ก า ร วิ จั ย ค ร้ั ง นี้ แ ส ด ง ถึ ง ก า ร ใ ช

ภาพเคล่ือนไหว  และเทคโนโลยีสารสนเทศมาชวย 
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เสริมการเรียนการสอนนักเรียนท่ีมีความบกพรอง
ทางการไดยิน ซ่ึงมีผลทางบวกตอการจดจําคําศัพท
ภาษาอังกฤษของนักเรียนท่ีมีความบกพรองทาง 
การไดยิน ท้ังหลังเรียนและในระยะยาว ท้ังนี้เม่ือ
อางอิงตามทฤษฎี Cone of learning (E.Dale,1969) 
แลวการใชส่ือ TCAD สามารถเปนส่ือการสอนที่
ชวยในการเรียนรูใหเปนแบบ Active Learning 
เคร่ืองมือดังกลาวเปรียบเสมือนเปนเคร่ืองมือท่ี
สงเสริมการรับรูทางสายตาสําหรับนักเรียนท่ีมี 
ความบกพรองทางการไดยินใหได เ รียนรูและ
สามารถสนับสนุนการใชสายตาผานตัวละคร
ภาพเคล่ือนไหวใหนักเรียนท่ีมีความบกพรอง
ทางการไดยินสามารถเรียนรูคําศัพทจากตัวอยาง
คําศัพทจริงในชีวิตประจําวัน ซ่ึงเปนเคร่ืองมือท่ี
ชวยใหนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน
เรียนรูคําศัพทไดงาย และรวดเร็วข้ึน เคร่ืองมือ
ดังกลาวจึงเปนส่ือทางเลือกท่ีสามารถสนับสนุน
การเรียนการสอนคําศัพทภาษาอังกฤษ ใหนักเรียน
ท่ีมีความบกพรองทางการไดยินไดใชเสริมการ
เรียนคําศัพทไดท้ังในและนอกเวลาเรียน นอกจากนี้
ยังเปนส่ือท่ีชวยสนับสนุนใหนักเรียนท่ีมีความ
บกพร อ งท า งก า ร ได ยิ น  เ ช่ื อมโย ง คํ า ศัพท

ภาษาอังกฤษกับ ภาษามือเขาสูภาษาเขียน เพื่อ
สามารถเช่ือมโยงสูทักษะการอานภาษาอังกฤษใน
ระดับสูงตอไปได แตท้ังนี้การใช TCAD เปนส่ือ
ชวยสอน  ครูผูสอนควรออกแบบรูปแบบการสอน
ในหองเรียนใหสอดคลองเพิ่มเติมจากการเรียน
คําศัพท TCAD ซ่ึงจะสามารถเพ่ิมการจดจําคําศัพท
และการใชภาษาของนักเรียนท่ีมีความบกพรอง
ทางการไดยินไดดีข้ึน 
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บทคัดยอ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสถานการณ ปญหา และความตองการ ในการบริการฟนฟู
สมรรถภาพคนพิการของสถานีอนามัย ในจังหวัดนครปฐม กลุมประชากร 2 กลุม คือ กลุมคนพิการและ
กลุมหัวหนาสถานีอนามัย ในจังหวัดนครปฐม การเก็บรวบรวมขอมูลกลุมคนพิการใชแบบสอบถามและ
กลุมหัวหนาสถานีอนามัยใชแบบสัมภาษณเจาะลึก สถิติท่ีใชวิเคราะหขอมูล คือ คาความถ่ี คารอยละ 
คาเฉล่ีย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของเพียรสัน และการวิเคราะหขอมูลแบบ
อุปนยั  
 ผลการศึกษา พบวา คนพิการไมสามารถเขาถึงบริการเยี่ยมบานและไมไดรับเคร่ืองชวยคนพิการ
มากท่ีสุด โดยพบปญหาการขาดความรูเร่ืองสวัสดิการท่ีจะไดรับจากภาครัฐและปญหาเศรษฐกิจ และมี
ความตองการดานเจาหนาท่ีผูใหบริการมากท่ีสุด สวนระบบบริการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการของสถานี
อนามัย ดานทรัพยากรคือบุคลากรขาดทักษะ ขาดงบประมาณและอุปกรณสนับสนุน ดานการจัดการคือ
ไมมีการวางแผนและการประเมินผล ดานบริการคือไมมีแนวทางการใหบริการและการประสานงานกับ
หนวยงานอ่ืน ผลลัพธของบริการท่ีคนพิการไมสามารถเขาถึงบริการ ไดแก การรักษาพยาบาล การทํา
กายภาพบําบัด การสงตอ การเยี่ยมบาน และเคร่ืองชวยคนพิการ  
 
คําสําคัญ : สถานการณ ปญหา และความตองการ การฟนฟูสมรรถภาพ 
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Abstract 
 The objectives of this research were to study of Situation, Problems and Needs for 
rehabilitation services for people with disabilities of health stations in Nakhon Pathom Province. The 
samples were divided into 2 groups including people with disabilities and heads of health stations in 
Nakhon Pathom Province. Questionnaires were used to collect data from the people with disabilities 
while in-depth interview was applied to the chairpersons of health stations. Then the data was analyzed 
by several statistics such as frequency, percentage, mean, standard deviation Pearson’s product moment 
correlation coefficient and analytic induction. 
 The results indicated that the people with disabilities did not access home visiting program nor 
received any equipment for them. Besides, they lacked knowledge in welfare which they deserved from 
government sector. They also suffered from economic problem and mostly needed health care 
providers. For the rehabilitation system of people with disabilities, there were more problems with 
unskilled personnel, insufficient budget and equipment. For the management, there was no plan and 
evaluation. For the services, there was no resolution towards the service and coordination with other 
agencies. Therefore, the people with disabilities could not access to the necessary services consisting of 
medical treatment, physical therapy, patient referral, home visiting and assistive equipment. 
 
Keywords : Situation, Problems and Needs, Rehabilitation Services  
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บทนํา 
 คนพิการนั้นนับไดวาเปนหนวยเศรษฐกิจ
หนึ่งในการพัฒนาประเทศ ประเทศตางๆ ท่ัวโลก
จึงใหความสําคัญและเล็งเห็นคุณคาของคนพิการ 
ประเทศไทยไดมีพระราชบัญญัติสงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  พ .ศ .  2550 และ
แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติฉบับท่ี 3 
พ.ศ. 2550-2554 กําหนดใหคนพิการควรไดรับการ
สงเสริมและพัฒนาศักยภาพใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดี
ข้ึน เพื่อพัฒนาศักยภาพของคนพิการและยกระดับ
คุณภาพชีวิตของคนพิการ ใหสอดคลองกับแผน 
พัฒนาสุขภาพแหงชาติฉบับท่ี 10 (2550-2554) ของ
ประเทศท่ีวา คนในสังคมไทยทุกคนมีหลักประกัน
ท่ีจะดํารงชีวิตอยางมีความสุข และเขาถึงบริการ
สุขภาพที่มีคุณภาพอยางเสมอภาค รวมทั้งอยูใน
ครอบครัว ชุมชน และสังคมท่ีมีความพอเพียงทาง
สุขภาพ มีศักยภาพ มีการเรียนรู และมีสวนรวมใน
การจัดการสุขภาพ โดยสามารถใชประโยชนท้ัง
จากภูมิปญญาสากลและภูมิปญญาไทยไดอยางรูเทา
ทัน (คณะกรรมการอํานวยการจัดทําแผนพัฒนา
สุขภาพแหงชาติ ฉบับท่ี 10, 2550: 1)  
 ปญหาความพิการในประเทศไทยมีเพียง
แนวโนมท่ีจะขยายตัวมากข้ึน โดยเฉพาะความ
พิการทางกายหรือทางการเคล่ือนไหว การสํารวจ
คนพิการคร้ังลาสุด ป 2550 จากประชากร 65.5 
ลานคน พบคนพิการประมาณ 1.9 ลานคน หรือคิด
เปนรอยละ 2.9 ของประชากรท้ังหมด (สํานักงาน
สถิติแหงชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ 

 
การส่ือสาร, 2551: 1-5) มีการจดทะเบียนคนพิการ
ท่ัวประเทศ ต้ังแตป 2537 ถึงส้ินเดือนมกราคม 
2553 มีคนพิการไดรับการจดทะเบียนไปแลว 
จํานวน 855,973 คน โดยประเภทความพิการที่จด
ทะเบียนมากท่ีสุด คือ ความพิการทางกาย รอยละ 
48.39 รองลงมาเปนความพิการทางการไดยินและ
การส่ือสาร รอยละ 13.67 ความพิการทางสติปญญา 
รอยละ 12.70 ความพิการทางการเห็น รอยละ 10.4 
ความพิการซํ้าซอน รอยละ 9.12 และความพิการ
ทางจิตใจ  รอยละ  4.96 ตามลําดับ  (สํานักงาน
สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ, 
2553) 
 ปญหาในระบบบริการดานสุขภาพในสวน
ของกระทรวงสาธารณสุข พบวา ดานการฟนฟู
สมรรถภาพทางการแพทยของคนพิการยังไมไดรับ
การพัฒนาเทาท่ีควร จากการสํารวจของสํานักงาน
สถิติแหงชาติ ป 2550 พบวา คนพิการที่เจ็บปวยเขา
รักษาท่ีโรงพยาบาลจังหวัดหรือโรงพยาบาลศูนย
สูงท่ีสุด รองลงมาท่ีโรงพยาบาลชุมชน และซ้ือยา
รับประทานเองตามลําดับ สวนที่สถานีอนามัยหรือ
ศูนยสุขภาพชุมชนนั้น  คนพิการเขารักษาเปน
อันดับส่ีตอจากการซ้ือยา (สํานักงานสถิติแหงชาติ 
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร, 
2551: 25) สถานีอนามัยเปนหนวยบริการที่อยู
ใกลชิดคนพิการที่สุด กระจายต้ังอยูทุกตําบล เปนผู
ใหบริการในดานแรกของระบบบริการสาธารณสุข 
แตยังไมมีการดําเนินงานเก่ียวกับคนพิการอยาง

          วารสารวิทยาลัยราชสุดา   ปที่ 7  ฉบับที่ 10     หนา 81 



 
 
 

จริงจัง มีเพียงการรักษาพยาบาลในสถานีอนามัย 
ซ่ึงเปนการดําเนินงานเชิงรับมากกวาเชิงรุก อีกท้ัง
สถานีอนามัยยังขาดแนวทางการดํ า เนินการ
ใหบริการที่ตอเนื่อง เนนการปฏิบัติงานใหเสร็จตา
มนโยบายมากกวาการคนหาปญหา หรือรูปแบบ
การบริการท่ีประชาชนตองการ ทําใหขาดการมี
สวนรวมจากประชาชนอยางแทจริง สําหรับการ
ฟนฟูสมรรถภาพคนพิการนั้ นก็ ไมสามารถ
ดําเนินการไดอยางตอเนื่อง ขาดการบูรณาการ
รวมกับหนวยงานอ่ืนๆ สงผลใหการจัดบริการฟนฟู
สมรรถภาพคนพิการไมตรงกับสภาพปญหา ความ
ตองการและบริบทของชุมชน ทําใหบริการนั้นไมมี
ความตอเนื่องและยั่งยืน จึงมีความจําเปนตองมีการ
พัฒนาบริการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการให
สอดคลองกับปญหา และความตองการของคน
พิการและครอบครัวคนพิการ 
 จังหวัดนครปฐมเปนจังหวัดหนึ่งท่ีมีคน
พิการมาก โดยเฉพาะคนพิการทางกายหรือทางการ
เคล่ือนไหวท่ีมีมากเปนอันดับหนึ่ง (สํานักงาน
สงเสริมและพัฒนาคุณภาพคนพิการแหงชาติ , 
2553) จึงตองการบริการฟนฟูสมรรถภาพทางการ
แพทยมาก โดยเฉพาะท่ีสถานบริการใกลบานหรือ
ท่ีสถานีอนามัย แตจากท่ีกลาวมาขางตน การฟนฟู
สมรรถภาพทางการแพทยของคนพิการท่ีสถานี
อนามัยยังไมได รับการพัฒนาเทา ท่ีควร  ขาด
บุคลากรเฉพาะทาง ขาดแนวทางการดําเนินงาน
และบทบาทท่ีชัดเจน ทําใหคนพิการไมสามารถ
เขาถึงบริการได สงผลกระทบตอสภาพปญหาของ

คนพิการมากข้ึน  จึงตองศึกษาถึงสถานการณ 
ปญหา  และความตองการ  ในการบริการฟนฟู
สมรรถภาพคนพิการของสถานีอนามัย ในจังหวัด
นครปฐมข้ึน เพื่อใหทราบถึงระบบบริการฟนฟู
สมรรถภาพคนพิการของสถานีอนามัย ซ่ึงจะสงผล
ใหคนพิการไดรับบริการฟนฟูสมรรถภาพทางการ
แพทยท่ีดีข้ึน   
 คําถามการวิจัย คือ 1) การเขาถึงบริการ 
ปญหาอุปสรรค และความตองการของคนพิการ
เปนอยางไร และ 2) สถานการณการใหบริการ
ฟนฟูสมรรถภาพคนพิการของสถานีอนามัยเปน
อยางไร 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาการ
เขาถึงบริการ ปญหาอุปสรรค และความตองการ
บริการฟนฟูสมรรถภาพของคนพิการตอสถานี
อนามัย ในจังหวัดนครปฐม และ 2) ศึกษา
สถานการณการใหบริการฟนฟูสมรรถภาพคน
พิการของสถานีอนามัย ในจังหวัดนครปฐม 
 
วิธีดําเนินการ  

ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากรท่ีใชในการวิจัย ไดแก กลุมท่ี 1  
คนพิการทางรางกายหรือทางการเคล่ือนไหวท่ี
ไดรับการจดทะเบียนคนพิการที่สํานักงานพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดนครปฐม 
ต้ังแตเดือนมกราคมจนถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2553 
 จํานวน 380 คน  โดยใชการคํานวณหาขนาดกลุม 
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ตัวอยางจากสูตรของ Yamane ไดขนาดตัวอยาง 
195 คน และกลุมท่ี 2 หัวหนาสถานีอนามัย ใน
จังหวัดนครปฐม ท่ีปฏิบัติงานในปงบประมาณ 
2553 จํานวน 131 คน กําหนดขนาดกลุมตัวอยาง 
30 คน (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม, 
2553) 
 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ 
แบบสอบถามสําหรับคนพิการและแบบสัมภาษณ
เจาะลึกสําหรับหัวหนาสถานีอนามัยในจังหวัด
นครปฐม ซ่ึงผูวิจัยไดสรางข้ึนตามวัตถุประสงค
ของการศึกษา และการรวบรวมขอมูลจากเอกสาร
วิชาการหรือผลงานการวิจัยท่ีเกี่ยวของ  
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
 การเก็บรวบรวมขอมูล ใชการสํารวจจาก
แบบสอบถามและแบบสัมภาษณเจาะลึก 
 

สถิติและวิธีท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถามใช
สถิติ คาความถ่ี คารอยละ คาเฉล่ีย คาเบ่ียงเบน
มาตรฐาน การทดสอบไคสแควร (Chi-square test) 
และคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของเพียร สัน 
(Pearson’s Product Moment Correlation 
Coefficient) สวนการวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากแบบ
สัมภาษณเจาะลึก ใชการวิเคราะหขอมูลแบบอุปนัย 

(Analytic Induction) จากนั้นนําขอมูลมาสรุปเปน
ประเด็นตางๆ 
 
ผลการวิจัย  
 1. ศึกษาการเขาถึงบริการ ปญหาอุปสรรค 
และความตองการบริการฟนฟูสมรรถภาพของคน
พิการตอสถานีอนามัย ในจังหวัดนครปฐม โดยเก็บ
ขอมูลจากกลุมคนพิการดวยแบบสอบถาม พบวา 
 1.1 ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยางคน
พิการ 

กลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถาม
สวนใหญเปนเพศชาย มีอายุระหวาง 51-60 ป  มี
สถ านภาพ คู  ส วนใหญ จบการศึ กษ าระดั บ
ประถมศึกษา ไมไดประกอบอาชีพ มีสาเหตุความ
พิการมาจากโรคหลอดเลือดสมอง มีลักษณะความ
พิการดวยอาการอัมพาตคร่ึงซีก เปนมานอยกวา 2 
ป รายไดเฉล่ียของครอบครัวตอเดือนจะมีนอยกวา 
5,000 บาท และไมมีคาใชจายในการรักษาพยาบาล
คนพิการ     

1.2 การเขาถึงบริการฟนฟูสมรรถภาพ
ของคนพิการ 
  ภาพรวมของการ เข า ถึงบริการ 
พบวา อยูในระดับปานกลาง โดยกลุมตัวอยาง
เขาถึงบริการดานการรักษาพยาบาลโดยไมเสีย
คาใชจายมากท่ีสุด รองลงมาคือการไดรับการตรวจ
วินิจฉัยและการไดรับคําแนะนํา  
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 ผลการศึกษาความสัมพันธระหวาง
ขอมูลท่ัวไป กับการเขาถึงบริการฟนฟูสมรรถภาพ 
พบวา เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา 
อ า ชี พ  แ ล ะ ส า เ ห ตุ ข อ ง ค ว า ม พิ ก า ร  ไ ม มี
ความสัมพันธกับการเขาถึงบริการฟนฟูสมรรถภาพ 
สวนลักษณะความพิการกับการเขาถึงบริการฟนฟู
สมรรถภาพ มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 (x2 = 17.002, P <.05) และ
รายไดเฉล่ียของคนพิการตอเดือน รายไดเฉล่ียของ
ครอบครัวตอเดือน คาใชจายในการรักษาพยาบาล
ของคนพิการตอเดือน และระยะเวลาท่ีมีความพิการ 
มีความสัมพันธทางบวกระดับคอนขางตํ่า ระดับ
คอนขางสูง ระดับคอนขางตํ่า และระดับตํ่ามาก 
ตามลําดับ (r = .298, .687, .399 และ.149) กับการ
เขาถึงบริการฟนฟูสมรรถภาพ 
 1.3 ปญหาอุปสรรคของคนพิการในการ
เขาถึงบริการฟนฟูสมรรถภาพ 

ผลการศึกษาปญหาอุปสรรคของคน
พิการในการเขาถึงบริการฟนฟูสมรรถภาพ พบวา 
ภาพรวมกลุมตัวอยางมีปญหาอุปสรรคในการ
เขาถึงบริการฟนฟูสมรรถภาพอยูในระดับปาน
กลาง โดยพบปญหาเร่ืองการขาดความรูความเขาใจ
เร่ืองสวัสดิการท่ีจะไดรับจากภาครัฐสําหรับตัวคน
พิการเอง และปญหาเศรษฐกิจในครอบครัว 
 ผลการศึกษาความสัมพันธระหวาง
ปญหา อุปสรรคในการ เ ข า ถึ งบ ริ ก า รฟ นฟู
สมรรถภาพ กับการเขาถึงบริการฟนฟูสมรรถภาพ 
พบวา ปญหาอุปสรรคในการเขาถึงบริการฟนฟู

สมรรถภาพโดยรวม กับการเขาถึงบริการฟนฟู
สมรรถภาพ มีความสัมพันธทางบวกระดับสูง (r = 
.905) โดยปญหาอุปสรรคจากคนพิการ และปญหา
อุปสรรคจากครอบครัว มีความสัมพันธทางบวกใน
ระดับคอนขางสูงและระดับสูง (r = .647 และ.909) 
กับการเขาถึงบริการฟนฟูสมรรถภาพ 

1.4 ค ว า ม ต อ ง ก า ร บ ริ ก า ร ฟ น ฟู
สมรรถภาพของคนพิการ  

ภาพรวมของความตองการบริการ
ฟนฟูสมรรถภาพท้ัง 4 ดาน พบวา อยูในระดับสูง 
โดยมีความตองการดานการใหบริการมากท่ีสุด 
เชน อัธยาศัยไมตรีของเจาหนาท่ี ตองการแพทย
ตรวจท่ีสถานีอนามัย และตองการบุคลากรดาน
ฟนฟูสมรรถภาพประจําท่ีสถานีอนามัย รองลงมามี
ความตองการดานบริการ และนอยท่ีสุดมีความ
ตองการดานขอมูลขาวสาร 

ผลการศึกษาความสัมพันธระหวาง
ความตองการบริการฟนฟูสมรรถภาพของคนพิการ 
กับการเขาถึงบริการฟนฟูสมรรถภาพ พบวา ความ
ตองการบริการฟนฟูสมรรถภาพของคนพิการ
โดยรวม มีความสัมพันธกับการเขาถึงบริการฟนฟู
สมรรถภาพ มีความสัมพันธทางบวกระดับปาน
กลาง (r = .406) โดยในดานการจัดส่ิงอํานวยความ
สะดวก ดานบริการ ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ และ
ดานขอมูลขาวสาร ก็มีความสัมพันธทางบวกระดับ
คอนขางตํ่า ระดับคอนขางตํ่า และระดับตํ่ามาก 
ตามลําดับ (r = .250, .379, .341และ.184) กับการ
เขาถึงบริการฟนฟูสมรรถภาพของคนพิการ 
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2. ศึกษาสถานการณในการบริการฟนฟู
สมรรถภาพคนพิการของสถานีอนามัย ในจังหวัด
นครปฐม  

2.1 ขอมูลท่ัวไปของกลุมผูใหบริการ : 
กลุมตัวอยางท่ีใหสัมภาษณ เปนหัวหนาสถานี
อนามัยในจังหวัดนครปฐม  

กลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน สวน
ใหญเปนเพศหญิง รอยละ 83.3 มีอายุเฉล่ียประมาณ 
40 ป หรือมีชวงอายุระหวาง 25-35 ป มากท่ีสุด  
รอยละ 36.7 สวนใหญมีสถานภาพโสด  รอยละ 
56.7 สวนใหญจบการศึกษาระดับปริญญาตรี     
รอยละ 80.0 สวนใหญมีระยะเวลาที่ปฏิบัติงานใน
สถานีอนามัยโดยเฉล่ีย 17 ป หรือมีชวงระยะเวลาท่ี
ปฏิบัติงานในสถานีอนามัย 5-14 ป มากท่ีสุด      
รอยละ 40.0 สวนใหญมีรายไดเฉล่ียตอเดือน 
22,849 บาท หรือมีชวงรายไดตอเดือน 10,000-
20,000 บาท รอยละ 53.4 สวนใหญมีตําแหนง
นักวิชาการสาธารณสุขและตําแหนงพยาบาล
วิชาชีพ รอยละ 73.4 และสวนใหญไมเคยเขารับ
การอบรมดานการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ     
รอยละ 53.3 

2.2 การใหบริการฟนฟูสมรรถภาพคน
พิการของสถานีอนามัย ในจังหวัดนครปฐม ศึกษา
ขอมูลดวยการสัมภาษณเจาะลึกหัวหนาสถานี
อนามัย โดยศึกษาตามองคประกอบของระบบ
บริการสาธารณสุข 5 ดาน (Roemer M, 1991) ดังนี้ 

1) ดานโครงสรางของตําแหนงและ
บทบาท บุคลากรท่ีปฏิบัติงานในสถานีอนามัยสวน

ใหญเปน นักวิชาการสาธารณสุข พยาบาลวิชาชีพ 
และเจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน มีบทบาทใน
การออกเยี่ยมบาน  สํารวจขอมูล  ประสานงาน    
ใหคําแนะนํา  และจดทะเบียนคนพิการ  โดยมี
ทีมงานจากท่ีอ่ืนมารวมทํางาน เชน โรงพยาบาล  
ดังคําสัมภาษณ ดังนี้ “แพทย และพยาบาลจาก
โรงพยาบาลอําเภอมาตรวจรับรองความพิการให
คนพิการ ซ่ึงมากันทุกป” 

2) ดานบุคลากรและทรัพยากร  
- บุคลากร มีความรูในการให

คําแนะนํา ใหสุขศึกษา ใหกําลังใจ  และการสอน
บริหารร า งกาย ท่ัวๆ  ไป  รวมถึงการใหการ
รักษาพยาบาลเบ้ืองตน ดังคําสัมภาษณ ดังนี้ “เรามี
ความรูแตการดูแลสุขภาพเบ้ืองตน การปองกัน
ภาวะแทรกซอน และการสอนโภชนาการนิดหนอย
เทานั้น เชน การบริหารกลามเน้ือ การปองกันขอ
ติด”     

- ขอมูลท่ีใชเกี่ยวกับคนพิการ 
สวนใหญจะมีทะเบียนรายช่ือคนพิการ ประวัติ
ครอบครัวของคนพิการ และขอมูลปญหาสุขภาพ
ของคนพิการรายบุคคล  ซ่ึงไดรับขอมูลมาจาก
โรงพยาบาลสงตอ อสม. เจาหนาท่ีไปพบ และจาก
ญาติคนพิการ    

- อุปกรณสําหรับคนพิการ 
ประกอบดวย ไมเทา Walker รถเข็น เตียงนอน และ
ท่ีนอนลม ไดมาจากการบริจาค และจัดซ้ือเอง  

- สถานท่ีใหบริการคนพิการ   
สวนใหญเปน 2 ช้ัน มีบันไดสูง การรักษาพยาบาล
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ปจจุบันจะอยู ท่ี ช้ันลาง  มีสวนนอยท่ีการตรวจ
รักษาพยาบาลยังคงอยูช้ันบน แตเจาหนาท่ีสถานี
อนามัยจะเปนฝายเดินลงไปตรวจขางลาง ดังคํา
สัมภาษณ ดังนี้ “ถาข้ึนช้ันบนไมได จะไปตรวจให
ถึงท่ีรถเลย” สวนสภาพของทางเดินสวนใหญมีทาง
ลาดใหคนพิการเดินหรือเข็นรถเข็นข้ึนไปได สภาพ
หองน้ําสวนใหญยังไมมีหองน้ําสําหรับคนพิการ  

3) ดานงบประมาณท่ีใชสําหรับการ
ดูแลคนพิการ จะเปนคาตอบแทนของเจาหนาท่ี กับ
เปนคาใชจายในการสงเคราะหหรือการฟนฟู
สมรรถภาพคนพิการ โดยแหลงงบประมาณคือ
อบต.ท่ีใชในการสงเคราะหคนพิการ 
 4) ดานการบริหารจัดการ 

- ดานเปาหมาย ในสถานีอนามัย
นั้นกําหนดเปาหมายเพื่อเปนแนวทางในการทํางาน
มาจากสวนกลาง หรือระดับจังหวัดหรือเครือขาย
บริการสุขภาพ       

- การวางแผน สวนใหญเปนแผน
รายบุคคล หรือเปนแผน/โครงการระดับชุมชน ซ่ึง
เปนแผนรายป โดยวางแผนรวมกับ อบต. 

- มาตรฐานหรือแนวทางการดูแล
คนพิการ สวนใหญไมไดระบุเปนแนวทางการให 
บริการที่ชัดเจนเก่ียวกับรายละเอียดของกิจกรรม
บริการ  ความถ่ีในการใหบริการ  ข้ันตอนการ
ใหบริการ การดูแลเย่ียมบาน และการประสานงาน
กับหนวยงานอ่ืนๆ ดังคําสัมภาษณ ดังนี้ “เราไมมี
แผนใดๆ เพราะสวนใหญญาติจะเปนผูดําเนินการ
เอง”  

- การประเมินผล  สวนใหญ
ประเมินตามตัวช้ีวัด ท้ังการประเมินรายบุคคลเพ่ือ
ติดตามผลการดูแล 

5) ดานการบริการคนพิการ สวนใหญ
ใหบริการท่ีสถานีอนามัย  เปนการดูแลรักษา
ท่ัวๆไป มากท่ีสุด รองลงมาเปนบริการออกเยี่ยม
บาน (Home Health Care) และบริการประสานงาน 
เชน การสงตอกับโรงพยาบาล 
 
อภิปรายผล   

1. ศึกษาการเขาถึงบริการ ปญหาอุปสรรค 
และความตองการบริการฟนฟูสมรรถภาพของคน
พิการตอสถานีอนามัย ในจังหวัดนครปฐม 

1.1 ขอมูลท่ัวไปของคนพิการ 
 กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย มี

อายุระหวาง 51-60 ป ซ่ึงก็ยังอยูในวัยทํางาน มี
สถ านภาพ คู  ส วนใหญ จบการศึ กษ าระดั บ
ประถมศึกษา ไมไดประกอบอาชีพ จึงไมมีรายได 
เพราะมีสาเหตุความพิการมาจากโรคหลอดเลือด
สมอง มีลักษณะความพิการดวยอาการอัมพาตคร่ึง
ซีก และเปนมานอยกวา 2 ป โดยคนพิการเหลานี้จะ
ไมสามารถชวยเหลือตนเองและครอบครัวไดมาก
นัก สวนรายไดเฉล่ียของครอบครัวตอเดือนจะมี
นอยกวา 5,000 บาท และไมมีคาใชจายในการ
รักษาพยาบาลคนพิการ  เพราะสวนใหญใช
สิทธิบัตร ท.74 ซ่ึงรักษาพยาบาลฟรี 
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1.2 การเขาถึงบริการฟนฟูสมรรถภาพ
ของคนพิการ 

ภาพรวมของการเขาถึงบริการ พบวา 
อยูในระดับปานกลาง  โดยกลุมตัวอยางเขาถึง
บริการดานการรักษาพยาบาลโดยไมเสียคาใชจาย
มากท่ีสุด   ซ่ึงสอดคลองกับนโยบายในระบบ
หลักประกันสุขภาพถวนหนา ท่ีมุงเนนใหคนพิการ
ไดรับบริการสาธารณสุขตามท่ีกําหนดในชุดสิทธิ
ประโยชน โดยไดรับการยกเวนคาธรรมเนียมตอ
การเขารับบริการทุกคร้ัง รองลงมาคือการไดรับการ
ตรวจวินิจฉัยและการไดรับคําแนะนํา แตถามองใน
สวนของการไมสามารถเขาถึงบริการมากท่ีสุด คือ 
การไดรับการเยี่ยมบาน และการไดรับเคร่ืองชวย
คนพิการ 

ผลการศึกษาความสัมพันธระหวาง
ขอมูลท่ัวไป กับการเขาถึงบริการฟนฟูสมรรถภาพ 
พบวา เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา 
อาชีพ  และสาเหตุของความพิการ  ไมมีความ 
สัมพันธกับการเขาถึงบริการฟนฟูสมรรถภาพ สวน
ลักษณะความพิการกับการเขาถึงบริการฟนฟู
สมรรถภาพ มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 และรายไดเฉล่ียของคนพิการ
ตอเดือน  รายได เฉล่ียของครอบครัวตอเดือน 
คาใชจายในการรักษาพยาบาลของคนพิการตอ
เดือน และระยะเวลาท่ีมีความพิการ มีความสัมพันธ
ทางบวกระดับคอนขางตํ่า ระดับคอนขางสูง และ
ระดับคอนขางตํ่า ตามลําดับ (r = .298, .687 และ.
399) กับการเขาถึงบริการฟนฟูสมรรถภาพ 

1.3 ปญหาอุปสรรคของคนพิการในการ
เขาถึงบริการฟนฟูสมรรถภาพ 

ผลการศึกษาปญหาอุปสรรคของคน
พิการในการเขาถึงบริการฟนฟูสมรรถภาพ พบวา 
ภาพรวมกลุมตัวอยางมีปญหาอุปสรรคในการ
เขาถึงบริการฟนฟูสมรรถภาพอยูในระดับปาน
กลาง โดยพบปญหาเร่ืองการขาดความรูความเขาใจ
เร่ืองสวัสดิการท่ีจะไดรับจากภาครัฐสําหรับตัวคน
พิการเอง ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ สุวิทย 
วิบูลยผลประเสริฐ และคณะ (2540: 103) พบวา 
สาเหตุท่ีคนพิการสวนใหญ รอยละ 60 ไมมีความรู
เ กี่ ย ว กั บ สิท ธิประโยชน ขอ งคนพิ ก า รต าม
พระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ และ
ปญหาเศรษฐกิจในครอบครัว ซ่ึงสอดคลองกับ
วิริยะ นามศิริพงศพันธ (2550 อางถึงใน ศิริลักษณ 
มาปง, 2551: 145) ไดกลาวถึงปญหาของคนพิการ
วา ปญหาความยากจนของครอบครัว ทําใหไมอาจ
แบกภาระเล้ียงดูคนพิการได 

ผลการศึกษาความสัมพันธระหวาง
ปญหา อุปสรรคในการ เ ข า ถึ งบ ริ ก า รฟ นฟู
สมรรถภาพ กับการเขาถึงบริการฟนฟูสมรรถภาพ 
พบวา ปญหาอุปสรรคในการเขาถึงบริการฟนฟู
สมรรถภาพโดยรวม กับการเขาถึงบริการฟนฟู
สมรรถภาพ มีความสัมพันธทางบวกระดับสูง (r = 
.905) โดยปญหาอุปสรรคจากคนพิการ และปญหา
อุปสรรคจากครอบครัว มีความสัมพันธทางบวกใน
ระดับคอนขางสูงและระดับสูง (r = .647 และ.909) 
กับการเขาถึงบริการฟนฟูสมรรถภาพ 
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1 . 4  ค ว า ม ต อ ง ก า ร บ ริ ก า ร ฟ น ฟู
สมรรถภาพของคนพิการ  

ภาพรวมของความตองการบริการ
ฟนฟูสมรรถภาพท้ัง 4 ดาน พบวา อยูในระดับสูง 
โดยมีความตองการดานการใหบริการ เชน อัธยาศัย
ไมตรีของเจาหนาท่ี ตองการแพทยตรวจท่ีสถานี
อนามัย และตองการบุคลากรดานฟนฟูสมรรถภาพ
ประจําท่ีสถานีอนามัยมากท่ีสุด ซ่ึงสอดคลองกับ
การศึกษาของวิระมล กาสีวงศ (2541: 68) พบวา 
องคประกอบท่ีสําคัญในการทําใหคนพิการไดรับ
บริการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทย  คือ  ผู
ใหบริการ รองลงมามีความตองการดานบริการ 
และนอยท่ีสุดมีความตองการดานขอมูล 
 ผลการศึกษาความสัมพันธระหวาง
ความตองการบริการฟนฟูสมรรถภาพของคนพิการ 
กับการเขาถึงบริการฟนฟูสมรรถภาพ พบวา ความ
ตองการบริการฟนฟูสมรรถภาพของคนพิการ
โดยรวม มีความสัมพันธกับการเขาถึงบริการฟนฟู
สมรรถภาพ มีความสัมพันธทางบวกระดับปาน
กลาง (r = .406) โดยในดานการจัดส่ิงอํานวยความ
สะดวก ดานบริการ ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ และ
ดานขอมูลขาวสาร ก็มีความสัมพันธทางบวกระดับ
คอนขางตํ่า ระดับคอนขางตํ่า และระดับตํ่ามาก 
ตามลําดับ (r = .250, .379, .341และ.184) กับการ
เขาถึงบริการฟนฟูสมรรถภาพของคนพิการ 

2. ศึกษาสถานการณในการใหบริการฟนฟู
สมรรถภาพคนพิการของสถานีอนามัย ในจังหวัด
นครปฐม 

2 .1  ขอ มูล ท่ัวไปของหัวหน าสถานี
อนามัย 

กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง มี
อายุเฉล่ีย 40 ป มีสถานภาพโสด จบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี  มีระยะเวลาท่ีปฏิบัติงานในสถานี
อนามัยโดยเฉล่ีย  17 ป  มีรายได เฉล่ียตอเดือน 
22,849 บาท มีตําแหนงนักวิชาการสาธารณสุข และ
ตําแหนงพยาบาลวิชาชีพ และไมเคยเขารับการ
อบรมดานการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ  

2.2 การใหบริการฟนฟูสมรรถภาพคน
พิการของสถานีอนามัย  ในจังหวัดนครปฐม
  1) ดานโครงสรางของตําแหนงและ
บทบาท บุคลากรท่ีปฏิบัติงานในสถานีอนามัยสวน
ใหญเปน นักวิชาการสาธารณสุข พยาบาลวิชาชีพ 
และเจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน ซ่ึงมีบทบาทใน
การออกเยี่ยมบาน สํารวจขอมูล ประสานงาน ให
คําแนะนํา และจดทะเบียนคนพิการ โดยมีทีมงาน
จากท่ี อ่ืนมารวมทํางาน  เชน  โรงพยาบาล  ซ่ึง
สอดคลองกับการศึกษาของ ศิวิไลซ วนรัตนวิจิตร 
(2551: 211) ศึกษาการพัฒนาตัวแบบระบบบริการ
สุขภาพผูพิการในระดับปฐมภูมิ พบวา ในศูนย
สุขภาพชุมชน /สถานีอนามัยไม มี ผู เ ช่ียวชาญ
เกี่ยวกับความพิการ หรือไมไดรับการจัดสรรจาก
สวนกลาง ผูใหบริการคือเจาหนาท่ีสาธารณสุขทุก
คนท่ีปฏิบัติงานในศูนยสุขภาพชุมชน 
  2) ดานบุคลากรและทรัพยากร  

- บุคลากร  มีความรู ในการให
คําแนะนํา ใหสุขศึกษา ใหกําลังใจ  และการสอน
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บริหารร า งกาย ท่ัวๆ  ไป  รวมถึงการใหการ
รักษาพยาบาลเบ้ืองตน แตขาดทักษะในการดูแล
ฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ  โดยมีอาสาสมัคร
สาธารณสุข (อสม.) ชวยงาน ซ่ึงสอดคลองกับ
การศึกษาของ ทวี เช้ือสุวรรณทวี ป 2547 (อางถึง
ใน  ศิวิไลซ  วนรัตนวิจิตร  2551:  211)  ศึกษา
สถานการณและการพัฒนาการฟนฟูสมรรถภาพคน
พิการโดยชุมชนในเมืองไทย (CBR) 27 จังหวัดท่ัว
ประเทศ พบวา มีจุดออนท่ีตองแกไข คือ ชุมชน
สวนใหญยังขาดทักษะ และความรูในการฟนฟู
สมรรถภาพคนพิการ 
  - ขอมูลท่ีใช เกี่ ยวกับคนพิการ 
ประกอบดวย  ทะเบียนรายช่ือคนพิการ ประวัติ
ครอบครัวของคนพิการ และขอมูลปญหาสุขภาพ
ของคนพิการรายบุคคล  ซ่ึงไดรับขอมูลมาจาก
โรงพยาบาลสงตอ อสม. เจาหนาท่ีไปพบ และจาก
ญาติคนพิการ  โดยจะนําขอมูลเหล านี้มาวาง
แผนการดํ า เนินงาน  เชน  การออกเ ย่ียมบาน        
การจัดทําโครงการ การของบประมาณสนับสนุน 
  - อุ ป ก รณ สํ า ห รั บ ค น พิ ก า ร 
ประกอบดวย ไมเทา Walker รถเข็น เตียงนอน และ
ท่ีนอนลม ไดมาจากการบริจาค และจัดซ้ือเอง ซ่ึง
ไมไดรับการจัดสรรจากกระทรวงสาธารณสุข/
สปสช. เพราะการกระจายอุปกรณชวยเหลือคน
พิการในประเทศไทย มีการจัดการอยูในสวนกลาง 
เชน ศูนยสิรินธรฯ หรือในสวนของภูมิภาค เชน 
โรงพยาบาลจังหวัดท่ีมีแพทยเวชศาสตรฟนฟูเปน 

ผูดูแล  ทําให เจ าหนา ท่ีสาธารณสุขของสถานี
อนามัยไมสามารถตรวจคัดกรองขออุปกรณได  
  - สถานท่ีใหบริการคนพิการสวน
ใหญเปน 2 ช้ัน มีบันไดสูง การรักษาพยาบาลแต
กอนอยูช้ันบน แตปจจุบันอยูท่ีช้ันลาง มีสวนนอยท่ี
การรักษาพยาบาลยังคงอยู ช้ันบน แตเจาหนาท่ี
สถานีอนามัยจะเปนฝายเดินลงไปตรวจขางลาง 
สวนสภาพของทางเดินสวนใหญมีทางลาดให    
คนพิการเดินหรือเข็นรถเข็นข้ึนไปได  สภาพ
หองน้ําสวนใหญยังไมมีหองน้ําสําหรับคนพิการ  
 3) ดานงบประมาณท่ีใชสําหรับการ
ดูแลคนพิการ จะเปนคาตอบแทนของเจาหนาท่ี กับ
เปนคาใชจายในการสงเคราะหหรือการฟนฟู
สมรรถภาพคนพิการ โดยแหลงงบประมาณ คือ
อบต.ท่ีใชในการสงเคราะหคนพิการ ซ่ึงสอดคลอง
กับบทบาทหนาท่ีของ อบต. ตามพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 ภารกิจ
หนาท่ีท่ีตองทํา คือ สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก 
เยาวชน ผูสูงอายุ และคนพิการ  
 4) ดานการบริหารจัดการ 

- ดานเปาหมาย ในสถานีอนามัย
นั้นกําหนดเปาหมายเพื่อเปนแนวทางในการทํางาน
มาจากสวนกลาง หรือระดับจังหวัดหรือเครือขาย
บริการสุขภาพ      

 - การวางแผน สวนใหญเปนแผน
รายบุคคล หรือเปนแผน/โครงการระดับชุมชน ซ่ึง
เปนแผนรายป  โดยวางแผนรวมกับ  อบต .  ซ่ึง
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สอดคลองกับการศึกษาของ อนุชา นิลประพันธ 
และคณะ ป 2550 (อางถึงใน ศิวิไลซ วนรัตนวิจิตร 
2551: 213) ศึกษาการติดตามผลการดําเนินการ
ฟนฟูสมรรถภาพผูพิการโดยชุมชน พบวา พื้นท่ีท่ีมี
ความสําเร็จเปนเพราะการบรรจุกิจกรรมตางๆ ไว
ในแผนของ  อบต .  และแผนของหนวยงาน
สาธารณสุข 
  - มาตรฐานหรือแนวทางการดูแล
คนพิการ ควรมีการกําหนดควบคูไปกับการวาง
แผนการปฏิบัติ  โดยกําหนดเปนมาตรฐานเชิง
ปฏิบัติกับมาตรฐานเชิงผลลัพธ ซ่ึงในเครือขาย
บริการของสถานีอนามัยจะกําหนดเปนแนว
ทางการปฏิบัติ สวนจากสวนกลางจะกําหนดเปน
มาตรฐานในเชิงผลลัพธ 
  - การประเมินผล จะประเมินตาม
ตัวชี้วัด ท้ังการประเมินรายบุคคลเพ่ือติดตามผล
การดูแล และประเมินผลภาพรวมคนพิการท้ังหมด
หรือประเมินระดับชุมชน ซ่ึงสอดคลองกับรูปแบบ
การดําเนินงานคนพิการของประเทศนิวซีแลนด ท่ีมี 
3 ข้ันตอนหลัก  คือ  คนพิการทุกคนกอนไดรับ
บริการจะไดรับการประเมินกอน โดยบุคลากรท่ี
ไดรับการอบรมมาเปนอยางดี ซ่ึงไมจําเปนตองเปน
แ พท ย  จ า ก นั้ น จ ะ ว า ง แ ผน ก า ร ดู แ ล  ก า ร
ประสานงาน และการใหบริการตอไป (ศิวิไลซ   
วนรัตนวิจิตร 2551: 214) 

5) ดานการบริการคนพิการ แบงเปน 
3 ประเภทบริการ คือ 1) บริการที่สถานีอนามัย เปน
การดูแลรักษาท่ัวๆ ไป 2) บริการออกเยี่ยมบาน 

(Home Health Care) และ 3) บริการประสานงาน 
เชน การสงตอกับโรงพยาบาล การประสานงานกับ
อบต. เพื่อของบประมาณ การประสานงานกับ
พัฒนาสังคมจังหวัดเพื่อการฝกอาชีพ เปนตน 

2.3 สรุปผลการวิเคราะหขอมูลท่ีจากกลุม
ผูใหบริการ และกลุมคนพิการ เพื่อสังเคราะหเปน
ข อ เ สนอ แนะ  ต อ ก า รพั ฒน าบ ริ ก า รฟ น ฟู
สมรรถภาพคนพิการของสถานีอนามัย ในจังหวัด
นครปฐม  

ส่ิงท่ีเปนลักษณะท่ีดีของระบบบริการ
ฟนฟูสมรรถภาพคนพิการในสถานีอนามัย  ท่ี
สามารถใชเปนฐานในการพัฒนาระบบบริการ
ฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ คือ ลักษณะการทํางาน
ของสถานีอนามัยท่ีมีการผสมผสานบริการ คือ 
รูปแบบการดูแลสุขภาพของประชาชน จะดูแลท้ัง
ในสถานีอนามัยและการใหบริการในชุมชน เชน 
การออกเยี่ยมบาน มีการประสานเช่ือมโยงกับ
ระดับชุมชน เชน อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) 
โรงพยาบาล องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) ซ่ึง
ขอดีเหลานี้เปนตนทุนในการพัฒนาระบบบริการ
ฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ 

สวนปญหาของระบบบริการฟนฟู
สมรรถภาพคนพิการของสถานีอนามัย ตามแนวคิด
องคประกอบของระบบบริการสาธารณสุข และ
สรุปเปนองคประกอบของระบบบริการฟนฟู
สมรรถภาพคนพิการ ได 4 ดาน ดังนี้ 
 1) ดานทรัพยากร: บุคลากรขาดความรู
และทักษะ ขาดขอมูลดานศักยภาพคนพิการ และ
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ระบบขอมูลลาชา ขาดงบประมาณและอุปกรณ 
และสถานบริการไมเอ้ืออํานวย 
 2) ดานการจัดการบริการ: ขาดแผน 
พัฒนาศักยภาพคนพิการรายบุคคลและชุมชน    
ขาดการประเมินผลการดูแล  ขาดการนําขอมูลของ
คนพิการมาวิเคราะหในภาพรวมของชุมชน และไม
มีแนวทางการใหบริการที่ชัดเจน 
 3) ดานบริการ: ไมมีแนวทางการดูแล
รักษาท่ีชัดเจน และการจัดบริการไมตรงกับความ
ตองการของคนพิการ  การออกเยี่ ยมบานไม
ครอบคลุม คนพิการไมสามารถเขาถึงบริการได
ครบ และระบบการประสานงานกับหนวยงานอ่ืนๆ
ยังไมชัดเจนและลาชามาก 
 4) ผลลัพธของบริการ: การเขาถึง
บริการฟนฟูสมรรถภาพเพื่อตอบสนองความ
ตองการของคนพิการ มีสวนท่ียังไมไดรับบริการ 
คือ บริการรักษาพยาบาล/แกไขความพิการ บริการ
กายภาพบําบัด การสงตอไปรักษาท่ีโรงพยาบาล 
บริการเยี่ยมบาน และเคร่ืองชวยความพิการ 
 
ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอในการนําผลวิจัยไปใช 
1. บุคลากรท่ีปฏิบัติงานในสถานีอนามัย 

ควรมีการรับรูถึงความตองการ (Need)  และปญหา
ของคนพิการในระดับบุคคล โดยเฉพาะศักยภาพ
ในการดํารงชีวิต เพื่อประกอบการวางแผนให
ตอบสนองปญหาในเชิงปจเจก โดยการจัดระบบ
เช่ือมโยงขอมูลกับโรงพยาบาล และชุมชน 

2. บุคลากรท่ีปฏิบัติงานในสถานีอนามัย 
ควรใหบริการเชิงรุกหรือบริการออกเยี่ยมบานให
มากข้ึน และใหบริการอยางตอเนื่อง โดยพิจารณา
ความถ่ีในการดูแลจากสภาพปญหาของความพิการ
ในแตละคน และกําหนดเปนมาตรฐานการดูแลให
ชัดเจน 

3. สถานีอนามัยควรมีการจัดบริการท่ี
เช่ือมประสานขอมูล ประสานการดูแลรวมกับ
ชุมชน เชน อาสาสมัครสาธารณสุข ญาติ/ผูดูแลคน
พิการ เพื่อใหเกิดการดูแลท่ีตอเนื่อง 

4. สถานีอนามัยควรกําหนดความชัดเจน
ในการประสานงานกับโรงพยาบาลเครือขาย ใน
การรับคนพิการดูแลตอเนื่อง และสงคนพิการเพื่อ
รักษาเม่ือพบปญหาหรือพบภาวะแทรกซอน 

5. สถานีอนามัยควรมีการประสาน
แผนการดูแลสุขภาพคนพิการในระดับตําบล ซ่ึง
บูรณาการรวมกับแผนดานสวัสดิการขององคการ
บริหารสวนตําบล (อบต.) หรือกับองคกรอ่ืนๆ ใน
ชุมชน เพื่อภาวะสุขภาพท่ีดีของคนพิการ 
 
ขอเสนอแนะในการศึกษาคร้ังตอไป  

1. ควรมีการศึกษาถึงมาตรฐานหรือการ
บริการข้ันพื้นฐานแกคนพิการที่ควรไดรับในแต  
ละคน และเฉพาะโรคหรือสาเหตุความพิการ ท่ีเปน
มาตรฐานของประเทศ 

2. ค ว ร มี ก า ร ศึ ก ษ า ถึ ง ต น ทุ น ก า ร
ดํ า เนินการจั ด ต้ั งการบ ริการของ ศูนยฟ นฟู
สมรรถภาพคนพิการในชุมชน 
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บทคัดยอ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อทราบผลการดําเนินงานดานการวิจัยพัฒนา และความคิดเห็นของ

นักศึกษาและอาจารยท่ีมีตอโครงการความรวมมือระหวางวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล กับ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบังดานการวิจัยพัฒนา ต้ังแตป พ.ศ.2548-2552   

การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ ผูใหขอมูลเลือกแบบเจาะจงจาก อาจารย และนักศึกษาระดับ
มหาบัณฑิต ท่ีมีสวนรวมในโครงการความรวมมือท่ีเกี่ยวของกับการวิจัยพัฒนาท่ีเกิดข้ึนในโครงการความ
รวมมือจํานวน 17 คน (เปนอาจารย 2 คน นักศึกษา 15 คน) เก็บรวบรวมขอมูลโดยการวิเคราะหเอกสารท่ี
เกี่ยวของและสัมภาษณผูใหขอมูลชวงเดือนกุมภาพันธ 2552 ถึงเดือนกรกฎาคม 2553 การวิเคราะหขอมูล
ใชสถิติเชิงพรรณนา โดยการหาคาความถ่ี และการวิเคราะหเนื้อหา  

ผลการวิจัยพบวา ผลการดําเนินโครงการความรวมมือดานการวิจัยและพัฒนาท่ีเกิดข้ึนในชวง
ระยะเวลา 4 ป สวนใหญเปนการออกแบบทางสถาปตยกรรมศาสตรท่ีเนนการเขาถึงสภาพแวดลอมของ
คนพิการ โดยมีผลงานวิจัยท่ีดําเนินการเสร็จส้ินและไดรับการเผยแพรในระดับชาติและนานาชาติ 11 
รายการ ไดรับงบประมาณสนับสนุนรวม 217,450 บาท และมีส่ิงประดิษฐท่ีไดรับรางวัลในระดับชาติ 
และนานาชาติ 1 รายการ ผูใหขอมูลมีความคิดเห็นวา โครงการความรวมมือประสบความสําเร็จท้ัง
ทางดานการวิจัย การศึกษา การพัฒนานวัตกรรม และการสรางจิตสํานึกดานคนพิการใหเกิดข้ึนในสังคม 
แมจะพบปญหาอุปสรรคบางแตก็สามารถแกไขได  นอกจากนี้ผูใหขอมูลยังใหขอเสนอแนะที่มีคุณคา
เกี่ยวกับโครงการความรวมมือดวย  

กลาวโดยสรุปโครงการความรวมมือดานการวิจัยและพัฒนานี้ประสบผลสําเร็จ และโครงการ
ลักษณะนี้ควรสนับสนุนใหมีการจัดอยางตอเนื่องเพ่ือใหงานดานคนพิการไดรับการพัฒนาอยางยั่งยืน 
 

คําสําคัญ : โครงการความรวมมือ, การวิจยัและพัฒนา, การประเมินโครงการ 
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Abstract  
The objectives of this research were to evaluate the results of the cooperative research and 

development project between Ratchasuda College, Mahidol University and the Faculty of Architecture, 
King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang, from 2005 to 2009, and to collect the opinions 
and comments of students and faculty members on the project. 

The population of this qualitative study consisted of lecturers and graduate students who 
participated in research and development projects under the cooperative project. The 17 informants       
(two faculty members and 15 students) of the study were selected by purposive sampling. The data 
were obtained from interviews with the informants and the analysis of the project documents between 
February 2009 to July 2010. The data were analyzed by using descriptive statistics (frequency) and 
content analysis.  

Results showed that most research projects were completed within 4 years of the overall 
cooperative project and were related to architectural accessibility of persons with disabilities. Eleven 
projects were completed and published at the national and international levels, with total budget of 
217,450 baht. A product developed under this project received awards at the national and international 
levels. According to interviews with the informants, they agreed that the project was successful in terms 
of research, education, innovation, and public awareness on disability. Even though several problems 
were encountered during the project, they were eventually resolved. The informants also gave valuable 
comments on the project. 

In conclusion, it was a successful project and this kind of project should be supported for the 
sustainable development of services for persons with disabilities. 
 

Keywords : Cooperative Project, Research and Development, Project Evaluation 
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บทนํา 

ประเทศไทยไดประกาศใชพระราชบัญญัติ
ท่ีเกี่ยวของกับคนพิการข้ึนเปนฉบับแรกในป พ.ศ. 
2534  โดยมี ช่ือว า  พระราชบัญญัติการพื้นฟู
สมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 พระราชบัญญัติ
ฉบับนี้มีเปาหมายใหคนพิการที่จดทะเบียนคน
พิการได รับการฟนฟูสมรรถภาพโดยวิ ธีทาง
การแพทย ทางการศึกษา ทางสังคม และการฝก
อาชีพ ตลอดจนแกไขปญหาอุปสรรคตางๆ ทาง
เศรษฐกิจและสังคมใหแกคนพิการ รวมท้ังให
สั ง ค มมี ส ว น ร ว ม ในก า ร เ กื้ อ กู ล แ ล ะฟ น ฟู
สมรรถภาพคนพิการ (พระราชบัญญัติการฟนฟู
สมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534, 2534)  

ตอมาไดมีการประกาศใช พระราชบัญญัติ
สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 
2550 โดยไดกําหนดบทบัญญัติท่ีเกี่ยวกับสิทธิ
ประโยชนและความคุมครองคนพิการ เพื่อมิใหมี
การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมเพราะเหตุแหง
ความพิการ (พระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ฉบับอางอิง, 
2550: 2)  นอกจากนี้ ประเทศไทยไดลงนามใน
อนุสัญญาวาดวยสิทธิคนพิการ (Convention on the 
Rights of Persons with Disabilities : CRPD) 
(United Nation, n.d.) ซ่ึงมีผลบังคับใชกับประเทศ
ไทยต้ังแตวันท่ี 28 สิงหาคม 2551 ซ่ึงสิทธิของคน
พิการตามอนุสัญญาฉบับนี้ประกอบดวย สิทธิความ 

 
 

 
เทา เทียมและไม เ ลือกปฏิบัติ   สิทธิการมีชีวิต 
เสรีภาพ และความม่ันคง    สิทธิในการอาศัยอยูใน 
ชุมชน สิทธิดานสุขภาพ การศึกษาและการทํางาน 
สิทธิการมีสวนรวมทางวัฒนธรรม นันทนาการ 
การผอนคลายยามวาง และกีฬา เปนตน (สํานัก
สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ, 
2553) 

วิทยาลัยราชสุดา  มหาวิทยาลัยมหิดล 
กอต้ังข้ึนโดยมีพันธกิจหลักเพื่อใหการศึกษา วิจัย
พัฒนา และบริการวิชาการแกคนพิการและผู ท่ี
เกี่ยวของ และมีความตระหนักในภาระกิจดังกลาว
รวมท้ังคํานึงถึงเปาหมายในการฟนฟูสมรรถภาพ
ตามกฎหมายและนโยบายของรัฐและสิทธิของคน
พิการมาโดยตลอด บุคลากรของวิยาลัยราชสุดาจึง
เปนผูมีความรูและความชํานาญในเร่ืองคนพิการ/
ความพิการเปนอยางดี แตยังขาดองคความรูและ
ความเชี่ยวชาญในเร่ืองกระบวนการออกแบบดาน
สถาปตยกรรมและส่ิงแวดลอมซ่ึงเปนส่ิงจําเปน
สําหรับคนพิการท่ีจะเขาถึงสถานท่ีตางๆ รวมท้ัง
การเขาไปมีสวนรวมในชุมชนและสังคม และโดย
ท่ีคณะสถาปตยกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง มีบุคลากรท่ี
มีความรู  ความเช่ียวชาญในการออกแบบทาง
สถาปตยกรรม ท้ังสองสถาบันจึงจัดโครงการความ
รวมมือดานวิชาการ ดานการวิจัยพัฒนา และดาน
บริการวิชาการรวมกัน ผานการทําบันทึกขอตกลง 
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ความรวมมือระยะเวลา 4 ป ต้ังแตป พ.ศ. 2548-
2552 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนา สงเสริม และ
ถ ายถอดองคความรูด านคนพิการ  และด าน
สถาปตยกรรมศาสตรซ่ึงกันและกัน และเพื่อ
ประสานความรวมมือดานวิชาการ การวิจัย และ
การบริการวิชาการของท้ังสองสถาบัน ซ่ึงในป 
2552 เปนปสุดทายของโครงการความรวมมือ 
จําเปนตองประเมินผลโครงการดังกลาวเพื่อนําผลที่
ไดไปปรับใชกับโครงการความรวมมืออ่ืนๆ ท่ีจะ
เกิดข้ึนในอนาคต งานวิจัยนี้จึงเกิดข้ึนและเปนสวน
หนึ่งของการประเมินโครงการความรวมมือขางตน 
โดยเปนการประเมินผลโครงการความรวมมือ
เฉพาะดานการวิจัยและพัฒนาเทานั้น  

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค เพื่อทราบผลการ
ดําเนินงานดานการวิจัยพัฒนา และความคิดเห็น
ของนักศึกษาและอาจารยท่ีมีตอโครงการความ
รวมมือระหวางวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัย 
มหิดลกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ
ทหารลาดกระบังดานการวิจัยพัฒนา  
 
วิธีดําเนินการ 

การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ ใชการ
วิเคราะหเอกสารท่ีเกี่ยวของกับโครงการความ
รวมมือและสัมภาษณกลุมตัวอยาง ประชากรท่ีใช
ในการวิจัยประกอบดวยอาจารย และนักศึกษา
ระดับมหาบัณฑิต  ท่ี มีสวนรวมในโครงการท่ี
เกี่ยวของกับการวิจัยพัฒนาท่ีเกิดข้ึนในโครงการ 

 

ความรวมมือระหวางวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัย 
มหิดล กับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ
ทหารลาดกระบัง ต้ังแตป พ.ศ.2548-2552 ผูให
ขอมูล (informant) เลือกแบบเจาะจง (purposive  
sampling) จํานวน 17 คน เปนอาจารย 2 คน 
นักศึกษาระดับมหาบัณฑิต 15 คน เคร่ืองมือท่ีใชใน
การวิจัยเปนตารางกรอกขอมูลจากเอกสารตางๆ 
และแบบสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง ท่ีพัฒนามา
จากการทบทวนวรรณกรรมดานการประเมิน
โครงการจํานวน  9 ขอ  เพื่อทราบรายละเอียด
เกี่ยวกับผลการดําเนินโครงการความรวมมือดาน
การวิจัยพัฒนา และเพื่อทราบขอคิดเห็นของผูให
ขอมูลในดานผลของการดําเนินโครงการความ
รวมมือดานการวิจัยพัฒนา ปญหาอุปสรรค และ
ขอเสนอแนะ  เก็บรวบรวมขอมูลในชวงเดือน
กุมภาพันธ  2552 – กรกฎาคม  2553 โดยการ
วิเคราะหเอกสารท่ีเกี่ยวของกับโครงการความ
รวมมือและสัมภาษณผูใหขอมูล การวิเคราะห
ขอมูลใชสถิติเชิงพรรณนา โดยการหาคาความถ่ี 
และการวิเคราะหเนื้อหา (content analysis) 

 
ผลการวิจัย 
ขอมูลพื้นฐานของกลุมผูใหขอมูล 
 ขอมูลพื้นฐานของกลุมผูใหขอมูล ปรากฏ
ในตารางท่ี 1 ดังนี้ 
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ตารางท่ี 1 ขอมูลพื้นฐานของกลุมผูใหขอมูล  
 

ท่ี ขอมูลพ้ืนฐาน 
เพศ 

รวม 
ชาย หญิง 

1. อายุ    
     20 - 30 ป 1 10 11 
     31 - 40 ป 2 2 4 
     41 ปขึ้นไป 1 1 2 

 รวม 4 13 17 

2. อาชีพ    
     อาจารย 1 1 2 
     นักศึกษา 3 12 15 

 รวม 4 13 17 

3. ความพิการ    
     ไมมีความพิการ - 10 10 
     พิการทางการเห็น 2 2 4 
     พิการทางกายหรือการเคล่ือนไหว 1 1 2 
     พิการทางการไดยิน 1 - 1 

 รวม 4 13 17 
 

จากตารางท่ี 1 ดานอายุ ผูใหขอมูลท่ีเปน
เพศชายจํานวน 4 คน แบงออกเปน มีอายุระหวาง 
20-30 ปจํานวน 1 คน มีอายุ 31-40 ปจํานวน 2 คน 
และมีอายุ 41 ปข้ึนไปจํานวน 1 คน สวนผูใหขอมูล
ท่ีเปนเพศหญิงจํานวน 13 คน แบงออกเปน มีอายุ
ระหวาง 20-30 ปจํานวน 10 คน มีอายุ 31-40 ป
จํานวน 2 คน และมีอายุ 41 ปข้ึนไป    จํานวน 1 คน 

 ดานอาชีพ ผูใหขอมูลท่ีเปนเพศชายจํานวน 
4 คน แบงออกเปน มีอาชีพเปนอาจารยจํานวน 1 
คน และเปนนักศึกษาจํานวน 3 คน สวนผูใหขอมูล
ท่ีเปนเพศหญิงจํานวน 13 คน แบงออกเปนอาจารย
จํานวน 1 คน และเปนนักศึกษาจํานวน 12 คน 

ดานความพิการ ผูใหขอมูลท่ีเปนเพศชาย
จํานวน 4 คน  แบงออกเปน    คนพิการทางการเห็น 
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จํานวน 2 คน พิการทางกายหรือการเคล่ือนไหว
จํานวน 1 คน และพิการทางการไดยินจํานวน 1 คน 
สวนผูใหขอมูลท่ีเปนเพศหญิงจํานวน 13 คน แบง
ออกเปนคนท่ีไมมีความพิการจํานวน 10 คน พิการ
ทางการเห็นจํานวน 2 คน และพิการทางกายหรือ
การเคล่ือนไหวจํานวน 1 คน 
  
ผลจากการวิเคราะหเอกสารและจากการสัมภาษณ 

จากการวิ เคราะหเอกสารและจากการ
สัมภาษณผูใหขอมูล สรุปผลการดําเนินโครงการ
ความรวมมือดานการวิจัยพัฒนา ปญหาอุปสรรค 
และขอเสนอแนะ ไดดังนี้ 

1. การวิเคราะหเอกสาร 
- ผลการดําเนินโครงการความรวมมือ

ดานการวิจัยและพัฒนา 
จากการวิเคราะหเอกสารพบวาในชวง

ระยะเวลา 4 ป มีงานวิจัยและส่ิงประดิษฐท่ีเกิดจาก
โครงการความรวมมือดังกลาว โดยมีรายละเอียด 
ดังปรากฏในตารางท่ี 2  

จากตารางท่ี 2 แสดงใหเห็นวางานวิจัย
ท่ีเกิดจากโครงการความรวมมือท่ีดําเนินการเสร็จ
ส้ินมีจํานวน 11 รายการ และมีส่ิงประดิษฐคิดคนท่ี
ได รับรางวัลในระดับชาติและนานาชาติอีก  1 
รายการ โดยผลงานวิจัยมีการเผยแพรในระดับชาติ
จํานวน  5 รายการ  ซ่ึงเปนการนําเสนอในการ
ประชุมวิชาการระดับชาติดวยวาจา 4 รายการ และ
ตีพิมพบทความฉบับเต็มในวารสารทางวิชาการ 2 
รายการ  สวนการเผยแพรผลงานวิจัยในระดับ

นานาชาติมี 6 รายการ เปนการนําเสนอในการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติดวยวาจา 4 รายการ 
นําเสนอดวยโปสเตอร 2 รายการ ตีพิมพบทความ
ฉบับเต็มในเอกสารประกอบการประชุมทาง
วิชาการ 3 รายการ และตีพิมพฉบับเต็มในวารสาร
ทางวิชาการ 1 รายการ  

จากการสังเคราะหงานวิจัยท่ีดําเนินการ
เสร็จส้ิน และจากการสัมภาษณผูใหขอมูลพบวา 
งานวิจัยจํานวน 3 รายการเปนงานวิจัยท่ีเกิดจาก
ความรวมมือของอาจารยและเจาหนาท่ีจากท้ังสอง
สถาบัน สวนงานวิจัยอีก 8 รายการ เปนงานวิจัยท่ี
เกิดจากความรวมมือระหวางอาจารยและนักศึกษา
ระดับมหาบัณฑิตจากท้ังสองสถาบัน ซ่ึงงานวิจัย
กลุมนี้เปนผลมาจากการจัดการเรียนการสอนท่ีมี
วิจัยเปนฐานในรายวิชา Group Study และ Interior 
Environmental Research II โดยนักศึกษาจากคณะ
สถาปตยกรรมศาสตรจะไดเรียนรูการวิจัยจากการ
ปฏิบัติจริง และนักศึกษาจากวิทยาลัยราชสุดาจะ
เปนผูใหขอมูลดานความตองการจําเปนของคน
พิการ รวมถึงขอเสนอแนะตางๆ ท่ีเกี่ยวกับคน
พิการ/ความพิการ  

งานวิจัยท่ีเกิดข้ึนเนนไปที่การออกแบบ
สภาพแวดล อมทางกายภาพ  การออกแบบ
เฟอรนิเจอร/ส่ิงประดิษฐ และการออกแบบทาง
สถาปตยกรรมภายใน โดยมีเปาหมายใหคนพิการ 
1) เขาถึง และสามารถใชงานสภาพแวดลอม และ
ส่ิงประดิษฐนั้นไดพรอมๆ กับคนท่ัวไปตามหลัก 
การของการออกแบบท่ีเขาถึงและใชประโยชนได
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(Universal Design) 2) ใชงานไดจริง 3) มีความ
แข็งแรง/ปลอดภัย 4) มีความสวยงาม 5) สามารถ
หามาใชไดหรือจัดทําข้ึนไดในราคาท่ีไมสูงมากนัก 
ท้ังนี้ เพื่อใหสามารถนําผลงานวิจัยไปใชไดจริง  
และเพ่ือสงเสริมการมีสวนรวมในสังคมของคน
พิการ  

ลักษณะของงานวิจัย 8 รายการ เปนงาน 
วิจัยเชิงคุณภาพ เก็บขอมูลโดยการสังเกต และการ
สัมภาษณคนพิการและผูท่ีเกี่ยวของ แลวทําการ
วิ เคราะหขอมูลเชิงเนื้อหา  เพื่อนําผลจากการ
วิเคราะหมาใช เปนขอมูลในการออกแบบทาง
สถาปตยกรรมศาสตรท่ีเหมาะสมกับคนพิการ โดย
มี นั ก ศึ กษ า ร ะ ดั บ มห า บัณฑิ ต ขอ งสถ า บั น
เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
เปนผูออกแบบ และนักศึกษาระดับมหาบัณฑิตจาก
วิทยาลัยราชสุดาเปนผูใหขอมูลในฐานะคนพิการ
รวมท้ังใหขอคิดเห็น  และขอเสนอแนะตางๆ 
รวมกันคนพิการจากภายนอกและผูเช่ียวชาญดาน
การฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ เพื่อการปรับปรุง
แบบใหมีความเหมาะสมมากยิ่งข้ึน งานวิจัยอีก 2 
รายการเปนงานวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บขอมูลโดยการ
สังเกต และการสัมภาษณคนพิการ แลวจึงวิเคราะห
ขอมูลเชิงเนื้อหา เพื่อนําเสนอผลจากการวิเคราะห
ดังกลาว งานวิจัย 1 รายการเปนงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ
กับกลยุทธการจัดการเรียนสอนนักศึกษาระดับ
มหาบัณฑิต เพื่อใหนักศึกษามีความสามารถในการ
วิจัย และการออกแบบทางสถาปตยกรรมศาสตรท่ี
เกี่ยวของกับคนพิการ โดยใชการวิจัยเปนฐานใน

การจัดการเรียนการสอน 
ในสวนของงบประมาณท่ีใชในการวิจัย 

พบวาไดรับงบประมาณสนับสนุนจากเงินรายได
มหาวิทยาลัยมหิดลจํานวน 3 รายการเปนเงินท้ังส้ิน 
157,450 บาท  จากโครงการความรวมมือทาง
วิชาการเพื่อพัฒนาเทคโนโลยี ส่ิงอํานวยความ
สะดวกสําห รับคนพิการป  2548  และ  2549         
(พรพรรณ สมบูรณ, 2548; 2549; 2550)  และไดรับ
งบประมาณสนับสนุนการวิจัยจากเงินรายไดคณะ
สถาปตยกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกลาเจาคุณทหารลาดกระบังจํานวน 60,000 บาท 
(เบญจมาศ กุฎอินทร, 2551) งานวิจัยท่ีเหลือไมใช
งบประมาณในการวิจัย และจากการสังเคราะห
งานวิจัยพบวา งานวิจัยท่ีมีงบประมาณสนับสนุน 
ผูวิจัยสามารถพัฒนาแบบจําลอง (model) เพื่อนําไป
ทดสอบการใชงานจริงกับคนพิการ โดยเฉพาะคน
ตาบอดท่ีไมสามารถมองเห็นภาพท่ีไดจากการ
ออกแบบเหมือนคนพิการประเภทอื่นๆ ทําให
ผลการวิจัยนาเ ช่ือถือมากข้ึน  และงานวิจัยท่ีมี
งบประมาณสนับสนุนยังชวยใหไดส่ิงประดิษฐท่ี
สามารถใชงานไดจริงและเกิดประโยชนกับคน
พิการจริง 

2. ความคิดเหน็ของผูใหขอมูล 
- ดานผลการดํา เนินโครงการความ

รวมมือดานการวิจัยและพัฒนา 
จากการสัมภาษณผูใหขอมูลท่ีเปนกลุม

นักศึกษาระดับมหาบัณฑิต พบวามีความคิดเห็น
ดังนี้ 1) โครงการความรวมมือทําใหไดผลงานวิจัย
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ท่ีเปนองคความรูและส่ิงประดิษฐท่ีสามารถนําไป 
ใชไดจริง กอใหเกิดการสรางจิตสํานึกท่ีดีตอตนเอง 
ตอผูเขารวมโครงการ และตอผูสนใจท่ัวไป 2) การ
เผยแพรผลงานวิจัยและส่ิงประดิษฐทําใหสังคม
รับรูปญหาของคนพิการและความตองการจําเปน
ของคนพิการมากข้ึน รวมทั้งยังสามารถนําผลวิจัย
ไปปรับใชได 3) นักศึกษา อาจารย และสถาบันได
ช่ือเสียงและรางวัลจากส่ิงประดิษฐท่ีไดรับรางวัล
ระดับชาติและนานาชาติ 4) นักศึกษาท่ีไมมีความ
พิการเขาใจคนพิการมากข้ึน เขาใจการใชชีวิตและ
ความยากลําบากของคนพิการมากข้ึน และม่ันใจท่ี
จะใชชีวิตในสังคมรวมกับคนพิการมากข้ึน 5) 
นักศึกษาไดหัวขอวิทยานิพนธท่ีเกี่ยวของกับคน
พิการและไดหัวขอดุษฎีนิพนธในการสมัครเขา
ศึกษาตอระดับปริญญาเอก ซ่ึงเปนการตอยอด
งานวิจัยในการออกแบบสถานท่ีตางๆ 6) การ
ออกแบบทางสถาปตยกรรมและส่ิงแวดลอมใน
อนาคต นักศึกษาจะคํานึงถึงคนพิการมากข้ึน และ
จะคํานึงถึงการใชประโยชนมากกวาความสวยงาม 
7) นักศึกษาสนุกกับการเรียนรูและเกิดความภูมิใจ
ท่ีไดชวยเหลือคนพิการผานการทําวิจัย 

จากการสัมภาษณผูใหขอมูลท่ีเปนกลุม
อาจารย พบวามีความคิดเห็นดังนี้ 1) โครงการ
ความรวมมือนี้ใหผลคุมคา นักศึกษาสามารถเรียนรู
การทําวิจัย และปฏิบัติไดจริง 2) นักศึกษาและ
อาจารยไดมีโอกาสสัมผัสคนพิการมากข้ึน ได
เรียนรูวิถีชีวิต และขอจํากัดของคนพิการมากข้ึน 
ทําใหเขาใจคนพิการไดมากข้ึน 3) ไดผลงานวิจัยท่ี

เปนรูปธรรม นําไปใชประโยชนไดจริง ชวยยก 
ระดับคุณภาพชีวิต การดํารงชีวิตอิสระของคน
พิการ และชวยใหคนพิการเกิดการประหยัดในบาง
กรณี 4) ผลงานวิจัยบางรายการ ชวยใหคนพิการ
สามารถนําไปปรับใชในการประกอบอาชีพได 5) 
เปนการสรางภาพลักษณท่ีดีใหกับท้ังสองสถาบัน
ในดานการทําประโยชนเพื่อสังคม 6) นักศึกษาท่ี
เขารวมโครงการมีจิตสํานึกในการออกแบบเพ่ือคน
พิการมากข้ึน  

   - ดานปญหาอุปสรรค 
จากการสัมภาษณผูใหขอมูลท่ีเปนกลุม

นักศึกษา พบวามีความคิดเห็นดานปญหาอุปสรรค
ดังนี้ 1) ระยะเวลาในการทํางานวิจัยในลักษณะภาค
นิพนธส้ันเกินไป ทําใหตองเรงรีบ การทบทวน
วรรณกรรมจึงทําไดไมดีพอและสงผลตอคุณภาพ
งานวิจัย 2) การท่ีนักศึกษายังไมมีประสบการณใน
การทําวิจัย ทําใหไมสามารถดําเนินการตามแผนท่ี
วางไว หรือทํางานผิดพลาด ทําใหเสียเวลาและ
คาใชจายจํานวนมาก 3) กรณีท่ีตองทํางานเปนกลุม
ซ่ึงสมาชิกภายในกลุมมีความรูความสามารถ
ตางกัน เม่ือไดผลงานออกมาแลวไมสามารถนํามา
เช่ือมตอกันไดทําใหเสียเวลาในการปรับแก 4) การ
เก็บขอมูลจากคนพิการประเภทตางๆ ท่ีมีขอจํากัด
แตกตางกัน นักศึกษาตองศึกษาวิธีการส่ือสารและ
การใชคําพูดท่ีไมใหกระทบกระเทือนจิตใจคน
พิการ 5) กรณีท่ีตองทําช้ินงานท่ีเปนแบบจําลอง 
(Model) ตองเสียคาใชจายจํานวนมาก 6) ระยะทาง
ระหวางสองสถาบันหางไกลกันมาก ทําใหเสียเวลา
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ในการเดินทาง 7) การส่ือสารกับคนพิการบาง
ประเภทดวยรูปภาพไมสามารถส่ือสารใหเขาใจกัน
ได ตองมีวัสดุ อุปกรณ หรือแบบจําลองใหดูหรือ
จับ สงผลใหคาใชจายสูงข้ึน 

จากการสัมภาษณผูใหขอมูลท่ีเปนกลุม
อาจารย พบวามีความคิดเห็นดานปญหาอุปสรรค
ดังนี้ 1) นักศึกษายังไมมีความรูประสบการณใน
การทําวิจัยมากนัก  ตองมีการฝกอบรมหรือให
ความรูเพิ่มเติมเปนระยะ รวมท้ังใหความรูเร่ืองคน
พิการ การชวยเหลือคนพิการ การส่ือสารกับคน
พิการ รวมถึงใหทดลองเปนคนพิการ เพื่อนักศึกษา
จะไดเขาใจปญหาอุปสรรคของคนพิการและความ
ต องการจํ า เปนของคนพิการไดม าก ข้ึน  2 ) 
ระยะเวลาในการทํางานวิจัยในลักษณะภาคนิพนธ
ส้ันเกินไป อาจตองหาทางขยายเวลาไดมากข้ึน 3) 
การเดินทางและการลําเลียงวัสดุ อุปกรณ หรือ
แบบจําลองท่ีมีขนาดใหญ  ทําใหตองใช เวลา      
และคาใชจายจํานวนมาก 4) การขาดงบประมาณ
สนั บสนุ น ในก า ร ทํ า วิ จั ย แ ละก า ร เ ผ ยแพร
ผลงานวิจัย ทําใหงานวิจัยบางรายการไมสามารถ
พัฒนาไปถึงข้ันสรางแบบจําลอง ทดสอบการใช
งาน รวมถึงงานวิจัยบางรายการไมไดถูกเผยแพร 5) 
นักศึกษาไมไดใหความสนใจท่ีจะทํางานวิจัยดาน
คนพิการในบางปการศึกษา 6) อาจารยท่ีทํางาน
รวมกันตองมีทัศนคติท่ีตรงกันจึงจะทํางานรวมกัน
ได  

- ดานขอเสนอแนะ 
  จากการสัมภาษณผูใหขอมูลท่ีเปนกลุม 

นักศึกษา พบวา มีความคิดเห็นดานขอเสนอแนะ
ดังนี้ 1) ผลงานวิจัยดานการออกแบบท่ียังไมได
สรางเปนช้ินงาน ควรมีการนําไปสรางเปนช้ินงาน
จริง และนําไปใชประโยชนตอไป 2) ผลงานวิจัยท่ี
เปนส่ิงประดิษฐ  ควรเสนอทางเ ลือกหลายๆ 
ทางเลือกในการใชวัสดุ อุปกรณราคาถูกทดแทน
ได 3) ควรมีการประชาสัมพันธผลงานวิจัย เพื่อการ
นําไปปรับใช และสรางจิตสํานึกใหสังคมรับรูถึง
ความตองการจําเปนของคนพิการใหมากข้ึน 4) 
ควรจัดหางบประมาณสนับสนุนการทําวิจัยใหมาก
ข้ึน และควรมีคาเสียเวลาและคาเดินทางของผูให
ขอมูลท่ีเปนคนพิการดวย 5) ควรทําวิจัยตอยอดไป
ยั ง คน พิก า รหล า ยๆ  ประ เ ภท  รวม ท้ั ง เ ด็ ก 
ผูดอยโอกาส และผูสูงอายุ 6) ควรทําโครงการนี้
ตอเนื่อง โดยเลือกหัวขอวิจัยท่ีตนทุนไมสูง ใชเวลา
ไมนาน แตเกิดประโยชน 7) ควรมีการจัดต้ังศูนย
การเรียนรูท่ีเกี่ยวของกับคนพิการใหผูสนใจเขา
ศึกษาเพ่ือนําความรูไปชวยเหลือคนพิการตอไป 8) 
ควรเปดวิชาเลือกดานคนพิการ/ความพิการ และ
การพัฒนางานวิจัยหรือนวัตกรรมสําหรับคนพิการ
เพื่อใหนักศึกษาคณะอ่ืนหรือสถาบันอ่ืนท่ีสนใจ
สามารถเขาศึกษาได  9) ควรมีการสรางความ
รวมมือกับคณะ/สถาบันตางๆ รวมท้ังองคกรคน
พิการใหมากข้ึน  เพื่อจะไดรวมกันสรางสรรค
นวัตกรรมใหกับคนพิการไดมากข้ึน 10) ควรมีการ
ใหความรู ท่ี เกี่ยวของกับคนพิการต้ังแตระดับ
ประถมศึกษา เพื่อปลูกจิตสํานึกท่ีดีตอคนพิการ 11) 
การนําผลงานวิจัยไปผลิตเชิงพาณิชยอาจไมคุมทุน
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เนื่องจากคนพิการมีจํานวนไมมากเม่ือเทียบกับ
ประชากรสวนใหญ จึงควรหาผูสนับสนุนการผลิต
เชิงพาณิชยจากภาครัฐและเอกชน เพื่อไมใหตนทุน
ในการผลิตสูงจนคนพิการไมสามารถซ้ือหามา
ใชได 

จากการสัมภาษณผูใหขอมูลท่ีเปนกลุม
อาจารย พบวามีความคิดเห็นดานขอเสนอแนะดังนี้ 
1) ควรใหนักศึกษาทบทวนวรรณกรรมใหมากข้ึน 
และเขาใจอยางถองแทวา คนพิการแตละประเภทมี
ความตองการจําเปนตางกัน 2) ควรมีการเผยแพร
ผลงานในระดับชุมชน องคกร มูลนิธิ ท่ีเกี่ยวของ
กับคนพิการ เพื่อนําผลการวิจัยไปปรับใช 3) ควรมี
การจดสิทธิบัตรสําหรับผลงานวิจัยบางรายการ 4) 
ควรสงเสริมใหนักศึกษาคํานึงถึงการนําอุปกรณท่ีมี
อยูในทองตลาดมาปรับใชเพื่อเกิดการประหยัด 5) 
ควรจัดหางบประมาณสนับสนุนการทําวิจัยใหกับ
นักศึกษาและอาจารยอยางเพียงพอ 6) ควรมีการ
ศึกษาวิจั ย เกี่ ยวกับคนพิการ รุนแรงรายกรณี 
ผลิตภัณฑหรือส่ือท่ีเกี่ยวของกับระบบเตือนภัย 
และระบบขอมูลขาวสารที่คนพิการสามารถเขาถึง
ได 7) ควรมีการจัดต้ังศูนยสาธิตอุปกรณสําหรับคน
พิการ หรือบานตัวอยางสําหรับคนพิการเพื่อเปน
แหลงเรียนรูสําหรับคนพิการ/ครอบครัวคนพิการ 
8) ผูบริหารระดับคณะควรใหความสําคัญกับการ
จัดวิชาสอนตามความถนัดของอาจารย และตาม
ความสามารถในการนํานักศึกษาทําวิจัยในลักษณะ
ภาคนิพนธ รวมท้ังตระหนักถึงการถายทอดองค
ความรู และประสบการณของอาจารย ไปยั ง

นักศึกษารุนตอๆ ไป 9) ควรสรางความรวมมือใน
ลักษณะนี้ใหกวางขวาง ท้ังระดับสาขา คณะ และ
สถาบัน 10) ควรสรางเครือขาย และสรรหาทุน
สนับสนุนการนําผลงานวิจัยไปผลิตจริง    เพื่อการ
นําไปใชหรือจําหนายใหกับคนพิการในราคาถูก 
11) สถาบัน และสภามหาวิทยาลัย ควรนําประเด็น
เร่ืองการวิจัยดานผูดอยโอกาสไปเนนเปนจุดเดน
ของสถาบัน 

 
อภิปรายผล 

ผลการดําเนินงานดานการวิจัยพัฒนาภาย 
ใตโครงการความรวมมือระหวางวิทยาลัยราชสุดา  
มหาวิทยาลัยมหิดล กับสถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ประสบความสําเร็จ
หรือไม พิจารณาไดจากผลสัมฤทธ์ิ (results) ของ
การดําเนินงาน ซ่ึงประกอบดวย ผลผลิต (outputs) 
ผลกระทบ (impacts) และผลลัพธ (outcomes)      
(ศิริชัย กาญจนวาสี, 2550) หรือพิจารณาไดจาก    
ผลการปฏิ บั ติ ง าน ท่ี สํ า คัญ ซ่ึ งประกอบด ว ย
ประสิทธิผล (effectiveness) ประสิทธิภาพ 
(efficiency) และความพึงพอใจ (satisfaction) ของ
กลุมเปาหมายและผูปฏิบัติงาน (Flynn, 1997 อางถึง
ใน ศิริชัย กาญจนวาสี, 2550) ซ่ึงหากพิจารณาผล
การดําเนิน งานดานการวิจัยของโครงการน้ีในดาน
ตางๆ ตามท่ีกลาวไวขางตน พิจารณาไดดังนี้  

ในดานผลผลิต ซ่ึงหมายถึงผลท่ีเกิดข้ึนจาก
การดําเนินงาน พบวาโครงการความรวมมือทําให
ไดผลงานวิจัยจํานวนมากถึง 12 รายการภายใน
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ระยะเวลา 4 ป ซ่ึงเปนผลงานท่ีไดรับการพิจารณา
เผยแพรในรูปแบบตางๆ  ท้ังในระดับชาติและ
นานาชาติ 11 รายการ และเปนผลงานส่ิงประดิษฐ
คิดคนท่ีไดรับรางวัลระดับชาติและนานาชาติ 1 
รายการ ในดานผลกระทบ ซ่ึงหมายถึงผลระยะ
กลางอันเปนผลท่ีเกิดตอเนื่องจากผลผลิต พบวา 
การดําเนินงานและผลการวิจัยท่ีเกิดข้ึน  สราง
ช่ือเสียงและภาพลักษณท่ีดีใหกับหนวยงาน และ
การเขารวมโครงการของนักศึกษาชวยใหนักศึกษา
ไดหัวของานวิจัยใหมๆ ท่ีเกี่ยวของกับคนพิการ 
ไดรับความรูและประสบการณในการวิจัย เขาใจ
ขอจํากัดและความตองการจําเปนของคนพิการ เกิด
ความภาคภูมิใจท่ีไดชวยเหลือคนพิการผานงานวิจัย 
ในดานผลลัพธ  ซ่ึงหมายถึงผลระยะยาวหรือ
จุดหมายปลายทางท่ีเปนผลตอเนื่องจากผลกระทบ
นั้น พบวา การดําเนินโครงการความรวมมือชวยให
คนพิการไดส่ิงประดิษฐใหมๆ ท่ีสามารถนําไปใช
ให เกิดประโยชนไดจ ริง  กอให เกิดการสราง
จิตสํานึกท่ีดีตอคนพิการท้ังกับผูวิจัยและผูคนใน
สังคม และนักศึกษาท่ีเขารวมโครงการจะคํานึงถึง
คนพิ ก า ร ใ ห ม า ก ข้ึ น ในก า ร อ อก แบบท า ง
สถาปตยกรรมศาสตรในอนาคต 

ในดานประสิทธิผล ซ่ึงหมายถึงการบรรลุ 
ผลสัมฤทธ์ิ พบวาการดําเนินงานดานการวิจัยบรรลุ 
ผลสัมฤทธ์ิ กลาวคือไดผลงานวิจัย 12 รายการและ
ไดเผยแพรผลงานวิจัยท่ีเปนประโยชนกับคนพิการ 
ในดานความประหยัด ซ่ึงหมายถึงการประหยัด
ทรัพยากร พบวา โครงการนี้ใชงบประมาณในการ

ดําเนินการเพียง 217,450 บาทสําหรับผลงานวิจัย
จํานวน  12 รายการ  ในดานประสิทธิภาพ  ซ่ึง
หมายถึง คาใชจายตอหนึ่งหนวยการผลิตหรือ
หมาย ถึงการสร างผลผลิตโดยมีการจัดสรร
ทรัพยากรใหเกิดประโยชนและความพึงพอใจ
สูงสุดนั้น พบวา โดยเฉล่ียผลงานวิจัยตอรายการใช
งบประมาณเฉล่ียเพียง 18,121 บาท นับไดวาเปน
การใชทรัพยากรอยางประหยัดและกอใหเกิด
ประโยชนกับคนพิการ รวมท้ังผูท่ีเขารวมโครงการ 

กลาวไดวาผลการดําเนินงานดานการวิจัย
พัฒนาในโครงการความรวมมือระหวางวิทยาลัย
ราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดลกับสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ประสบ
ความสําเร็จ  
 

สรุปและขอเสนอแนะ 
ผลการดําเนินโครงการความรวมมือดาน

การวิจัยและพัฒนาในชวงระยะเวลา 4 ป สวนใหญ
เปนการวจิัยพัฒนาดานออกแบบทางสถาปตยกรรม
ศาสตรท่ีเนนการเขาถึงสภาพแวดลอมของคนพิการ 
โดยมีผลงานวิจัยท่ีดําเนินการเสร็จส้ินจํานวน 11 
รายการ ใน 11 รายการมีงานวิจัยเพียง 4 รายการท่ี
ไดรับงบประมาณสนับสนุนรวม 217,450 บาท 
ผลงานวิจัยจํานวน 11 รายการไดถูกเผยแพรใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ  นอกจากนี้ ยั ง มี ส่ิ ง 
ประดิษฐท่ีไดรับรางวัลในระดับชาติและนานาชาติ
อีก  1 รายการ นักศึกษาและอาจารย ท่ีเปนผูให
ขอมูลมีความคิดเห็นวา โครงการนี้ใหผลคุมคาท้ัง
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ทางดานผลงานวิจัย  การเรียนรู  และการสราง
จิตสํานึกดานคนพิการใหเกิดข้ึนตอตนเองและ
สังคม แมจะพบปญหาอุปสรรคบางแตก็สามารถ
แกไขได และควรสนับสนุนใหมีการจัดโครงการ
ในลักษณะนี้อยางตอเนื่อง 

 
ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช 

1.  ผูบริหารหรือผูนําองคการ สามารถนํา
ผลการวิจัยไปปรับใชกับการสรางกรอบความ
รวมมือดานการวิจัยและพัฒนากับหนวยงานหรือ
สถาบันตางๆ ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 

 
 

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป 
1. ควรวิจัยติดตามผลการนําผลงานวิจัยหรือ

การนําส่ิงประดิษฐท่ีเกิดข้ึนจากโครงการความ
รวมมือไปใชประโยชน และเพื่อทราบความคิดเห็น
และความพึงพอใจของคนพิการและผูเกี่ยวของท่ีมี
ตอผลงานวิจัย 

2.  ควรจั ด ให มี โครงการวิ จั ยประ เ มิน
โครงการควบคูไปกับโครงการความรวมมือ และมี
ผูเช่ียวชาญดานการประเมินโครงการรวมอยูดวย 
เพื่อจะไดวางแผนประเมินโครงการความรวมมือ
ในระยะตางๆ อยางตอเนื่อง และนําผลการประเมิน
ไปใชประโยชนไดกวางขวางข้ึน 
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  ปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต    สาขาวิชาหูหนวกศึกษา 
  จบแลวประกอบอาชีพ 

- ครูสอนภาษามือไทย  ครูสอนเด็กหูหนวก  ครูแนะแนว 
- ลามภาษามือทางการศึกษา 
- นักเทคโนโลยีทางการศึกษา 
- ดานงานศิลปะและงานออกแบบ เชน เครื่องดินเผา ซิลสกรีน เปนตน 

- หรือประกอบอาชีพอิสระตามความถนัด 

(หมายเหตุ    มีทุนการศึกษาใหสําหรับผูที่มีผลการเรียนดีหรือยากจน) 
  ปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต    สาขาวิชาลามภาษามือไทย 

  จบแลวประกอบอาชีพ 

- ลามภาษามือในองคกรดานคนพิการ สถาบันการศึกษา สถาบันทางการแพทย 

หรือทํางานในองคกรระดับนานาชาติ เชน UN, NGO ฯลฯ  
- ลามอิสระ 

  ปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาการฟนฟูสมรรถภาพ
คนพิการ (ภาคปกติและภาคพิเศษ) 

 จบแลวสามารถทํางานดาน 

- นักใหคําปรึกษาในงานฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ 
- การบริหารงานฟนฟู 

- การพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการ 
- นักสังคมสงเคราะห หรือทํางานที่เก่ียวของกับคนพิการ 
 

  สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี งานบริการการศึกษา วิทยาลัยราชสุดา  

 0-2889-5315-9     0-2889-5308 หรือ www.mahidol.ac.th 

  มีทุนการศึกษาสําหรับผูท่ีเรียนด ี- ปานกลาง 
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คําแนะนําในการเสนอผลงานเพ่ือตีพิมพ 
 

การเตรียมผลงาน 
1. ใหพิมพผลงานโดยใชอักษร Angsana New 16 ระยะหาง 1 บรรทัด สวนช่ือเร่ืองพิมพตัวหนา

และเพิ่มขนาดตามความเหมาะสม ใชโปรแกรม Microsoft word version 97 ข้ึนไป 
2. ใชกระดาษขนาด A4 พิมพหางจากขอบกระดาษไมนอยกวา 1 นิ้ว ท้ังส่ีดาน พิมพหนาเดียว ใส

เลขหนาท่ีมุมขวาบน เนื้อหารวมตารางและรูปภาพ รวมท้ังหมดไมควรเกิน 15 หนา  
3. สําหรับบทความวิจัยใหจัดทําบทคัดยอและ Abstract แยกจากเน้ือหา โดยแตละสวนตอง

ประกอบดวย ช่ือเร่ือง ช่ือผูเขียน หนวยงานท่ีสังกัดและสถานท่ีติดตอ รวมท้ัง E-mail address 
4. บทคัดยอภาษาไทยมีความยาวประมาณ 250 คํา หรือไมเกินคร่ึงหนากระดาษ 
5. Abstract เขียนเปนภาษาอังกฤษ ความยาวประมาณ 150 คํา   หรือไมเกินคร่ึงหนากระดาษท่ีมี

เนื้อหาตรงกับบทคัดยอภาษาไทย 
6. เนื้อหาใหเขียนตามลําดับหัวขอดังนี้ 1) บทนํา (Introduction) 2) วิธีดําเนินการ (Method) 

ประกอบดวย กลุมตัวอยาง เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย สถิติและวิธีท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 3) 
ผลการวิจัย (Results)   4) อภิปรายและขอเสนอแนะ (Discussion) 

7. การเขียนอางอิงเอกสารในเน้ือหา ใหใชระบบ นาม-ป ในวงเล็บ ระบุตามหลังเนื้อหาท่ีอางถึง 
ตัวอยางเชน ขนิษฐา (2540) หรือ (ขนิษฐา, 2540)  

8. หากมีผูแตง 3 คนข้ึนไปใหเขียนช่ือผูแตงสามคนแรกและใสวา “และคณะ”   ภาษาอังกฤษใช 
“others” 

9. ในเนื้อหาใหระบุบริเวณที่จะใสตารางหรือรูปภาพ และเขียนเลขที่ตาราง ช่ือตารางหรือภาพ 
รูป กํากับไวดวย ตามตัวอยาง 

 
ตารางท่ี 1 คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของตัวแปรอิสระ 
 
10. การเขียนตารางใหแยกออกจากเนื้อหา และใหพิมพเสนตารางตามแนวนอนเทานั้น สวน

รูปภาพใหเขียนเลขที่รูปภาพและช่ือรูปภาพดานหลังรูป แผนละ 1 ตาราง หรือ 1 รูปภาพ แนบมาขางทาย
เนื้อหา 
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12. การเขียนเอกสารอางอิงท่ีมาจากการสืบคนทางอีเล็กทรอนิกส  

ช่ือผูแตง.//(ปท่ีพิมพ)//“ช่ือบทความ (ถามี),”// ชื่อเร่ือง.//(ประเภทของแหลงขอมูล)//แหลงท่ีมา/:/ช่ือแหลง
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(Online)  Available: http://www.deed.state.min.us/rehab/.  (August 14, 2004). 
  

การนําสงผลงาน 
1. ใหเรียงลําดับเอกสาร ดังนี้   

1) ใบปะหนา  เขียนช่ือ  สถานท่ีทํางาน  เบอรโทรศัพท และ E-mail address (ถามี) 
2) บทคัดยอภาษาไทย 
3) บทคัดยอภาษาอังกฤษ (Abstract) 
4) เนื้อหา 
5) เอกสารอางอิง 
6) ตาราง 
7) รูปภาพ 

2. ใหจัดทําเอกสารดังกลาวเปนตนฉบับ 1 ชุด และสําเนา 2 ชุด  
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วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล 
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หมายเหตุ 
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พิมพ  ผูเขียนจะตองมอบแผนบันทึกขอมูลของบทความวิจัยหรือบทความวิชาการนั้นใหกองบรรณาธิการ   
และจะไดรับวารสารฯ เลมท่ีลงพิมพบทความวิจัยหรือบทความวิชาการของทาน  ทานละ 1 เลม  
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