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บทคัดย่อ 
งานวิจัยฉบับนี้มีความต้องการที่จะพัฒนาเสริมสร้างทักษะทางภาษาอังกฤษส าหรับเด็กผู้ที่มีความบกพร่อง

ทางการมองเห็น ก็คือ กลุ่มเด็กที่มีความบกพร่องทางการเห็น โดยวัตถุประสงค์ของการวิจัยนี้คือ 1. ศึกษา
พฤติกรรมการเรียนรู้ ลักษณะการเรียนภาษาอังกฤษส าหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเห็นเพ่ือน ามาเป็น
แนวทางในการออกแบบผลิตภัณฑ์ของงานวิจัย  2.ออกแบบและพัฒนาสื่อรูปแบบของเล่นในการเรียนรู้เพ่ือ
เสริมสร้างทักษะทางภาษาอังกฤษส าหรับเด็กผู้ที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ในระดับชั้นประถมศึกษา       
3. สร้างชุดผลิตภัณฑ์สื่อการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างทักษะทางภาษาอังกฤษส าหรับเด็กผู้ที่มีความบกพร่องทางการ
มองเห็น และน าความรู้ทางภาษาอังกฤษจากผลงานวิจัยน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีคุณภาพ  ในงานวิจัย
ฉบับนี้ได้ท าการศึกษารวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้องพฤติกรรมการเรียนรู้ และข้อมูลอุปกรณ์ท่ีช่วยเสริมสร้างพัฒนาการ
ทางภาษาอังกฤษ ส าหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเห็น ของเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษา จากข้อมูลที่ได้ศึกษา
มาดังกล่าวจึงได้รูปแบบของผลงานวิจัยและน ามาออกแบบพัฒนาสื่อการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างทักษะทาง
ภาษาอังกฤษส าหรับเด็กผู้ที่มีความบกพร่องทางการมองเห็นโดยท าการผลิตพร้อมไปท าทดสอบหาความพึงพอใจ
จากกลุ่มเด็กที่มีความบกพร่องทางการเห็น และน ามาสรุปผลโดยใช้หลักการทางสถิติเพ่ือประมวลผล ซึ่งเกณฑ์มี
ความพึงพอใจต่อผลงานในระดับดี 

ค าส าคัญ: การออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนรู้, ทักษะทางภาษาอังกฤษ, เด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเห็น 

Abstract 
This research is aimed to improve quality of lives for blind children in order to improve 

social benefits. The purposes of this research are 1. A study of English language learning for 
children to guide the product design research. 2. Design and develop a learning-oriented media 
format to enhance English language skills for children with visual impairments at the elementary 
level 3. Create a set of education tools to enhance English language skills for children with 
visual impairments. And bring the knowledge of English from the research to apply in daily life 
with quality.  
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In this research, the study involves gathering information related to learning behavior and 
device information that enhances the development of the English language. For children with 
visual impairment. Of primary school children. From the study design and development of 
learning media to enhance the English language skills for children with visual impairment by 
producing ready to do. Test for gratification from children with visual impairment. And 
summarise the results using statistical principles to process. The criterion is satisfied with good 
performance. 

Keywords : Designing and developing learning media, English language skills, visual impairments 

1. ที่มาและความส าคัญ 
ความเจริญเติบโตของวัฒนธรรมและเศรษฐกิจระหว่างภูมิภาคอาเซียนในโลกปั จจุบันมีความเจริญและ

ก้าวหน้ามาอย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้ว่าเกิดมีการร่วมกันระหว่างประเทศไม่ว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐกิจสังคมและ
วัฒนธรรมจนกลายเป็นการรวมตัวภายใต้ที่ชื่อว่าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC การรวมตัวของกลุ่มภูมิภาค
อาเซียนเป็นพลังของการขับเคลื่อนพลวัตความเจริญเติบโตก้าวหน้าของวัฒนธรรมและเศรษฐกิจภูมิภาคอาเซียนได้
เป็นอย่างดีโดยปัจจัยหลักในการเชื่อมโยงของความร่วมมือระหว่างกันของประเทศในภูมิภาคอาเซียนก็คือ “ภาษา” 

"ภาษา" เป็นเครื่องมือแห่งการสื่อการที่ดีสุดของการเข้าใจความรู้ที่ต่างกันของสังคมวัฒนธรรมและทางด้าน
การศึกษา ดังจะเห็นได้ว่าการติดต่อสื่อสารผ่านตัวแปรที่ก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจต่างๆในโลกใบนี้ให้เกิดความ
เข้าใจสูงสุดก็คือภาษา โดยภาษาหลักที่ใช้กันอยู่ทั่วโลกก็คือ ภาษาอังกฤษ ในปัจจุบันถือว่าภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาสากลได้รับความนิยมและใช้กันอย่างสื่อสารแพร่หลายกันไปทั่วโลก ซึ่งภาษาอังกฤษเป็นสิ่งที่น าพาความ
เจริญไม่ว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมมาสู่ประเทศและเป็นส่วนช่วยให้คุณภาพสังคมดีขึ้นมา
ตามความเหมาะสมที่เกิดจากความรู้ต่างๆ ดังนั้นการเข้าใจถึงความรู้ต่างๆที่แตกต่างกันระหว่างประเทศได้ดี
จ าเป็นต้องมีความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี แต่ในความเป็นจริงที่ต้องยอมรับ
พ้ืนฐานทางภาษาอังกฤษ ประชากรในประเทศไทยส่วนใหญ่ มีพ้ืนฐานและทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษค่อนข้างจะ
เป็นปัญหาเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศในภูมิภาคอาเซียนด้วยกัน และปัญหาดังกล่าวก็กลายเป็นอุปสรรคในการ
ติดต่อสื่อสารและเข้าใจถึงความรู้ทางวัฒนธรรมสังคมและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ เมื่อทักษะทางภาษามีปัญหา
ต่อการพัฒนาคุณภาพประชากรไทยก็จะท าเกิดการเสียโอกาสในขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าพร้อมกับ
ประเทศอ่ืนๆที่อยู่ในระบบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC ด้วยกัน ดังนั้นความส าคัญของการเรียนรู้และ
เสริมทักษะทางภาษาอังกฤษจึงมีความจ าเป็นอย่างมากที่จะต้องรีบเร่งและพัฒนาความรู้ความสามารถทางด้าน
ภาษาของคนไทยให้ดียิ่งขึ้น โดยทั่วไปประชากรกลุ่มคนปรกติก็ยังมีโอกาสที่ง่ายต่อการศึกษาพัฒนาภาษาอังกฤษ  
สืบเนื่องจากศักยภาพทางร่างกายเค้ามีความปรกติและมีความพร้อมในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษไม่ว่าจะผ่านสื่อการ
เรียนรู้ต่างๆที่ อยู่มากมายในปัจจุบัน  แต่ก็ยังมีประชากรอีกกลุ่มหนึ่งที่มีปัญหาทางร่างกายไม่ว่าจะเป็นการเกิด
ความบกพร่องทางด้านร่างกายในส่วนต่างๆ กลุ่มคนเหล่านี้ก็คือกลุ่มผู้ด้อยโอกาสในสังคมไทยประเภทผู้พิการ กลุ่ม
คนกลุ่มนี้ก็เป็นประชากรส่วนหนึ่งที่ส าคัญของสังคมไทย พวกเค้ามีปัญหาด้านทางร่างกาย ซึ่งล้วนแต่เป็นอุปสรรค
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หรือไม่สามารถพัฒนาความรู้และคุณภาพชีวิตเท่าเทียมกันคนปรกติได้ง่าย และยิ่งเป็นกลุ่มเด็กเยาวชนที่มีปัญหา
ความบกพร่องทางร่างกายก็ยิ่งเป็นกลุ่มประชากรที่น่าเป็นห่วงเราควรจะที่ให้ความส าคัญกับพวกเค้ามากเพราะยัง
เป็นเด็กเยาวชนที่มีสภาพร่างกายและจิตใจมาจากปัญหามาจากความบกพร่องทางร่างกาย  พวกเค้าควรที่จะได้รับ
โอกาสในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพของชีวิตพวกเค้าเป็นอย่างยิ่ง 

กลุ่มเด็กเยาวชนที่มีปัญหาความบกพร่องทางร่างกายนั้นจะมีปัญหาร่างกายในด้านต่างๆที่ไม่สามารถใช้ชีวิต
ได้อย่างกลุ่มเด็กคนอ่ืนๆเช่นมีปัญหาทางการเรียนรู้ มีปัญหาทางอารมณ์หรือเด็กที่มีปัญหาทางพฤติกรรม มีความ
บกพร่องทางการพูด และภาษา มีความบกพร่องทางการได้ยิน มีความบกพร่องทางร่างกายสุขภาพ และความ
บกพร่องทางการเห็นซึ่งปัญหาเหล่านี้ล้วนจะสร้างปัญหาให้กับการใช้ชีวิตในปัจจุบันของตัวเด็กเอง เด็กที่มีความ
บกพร่องการมองเห็นนั้นมี เป็นกลุ่มเด็กที่มีความน่าเป็นห่วงของการพัฒนาการศึกษาและท าความเข้าใจของภาษา
มากที่สุด เพราะความบกพร่องทางสายตาของการมองเห็นไม่ว่าจะเป็นบอดสนิทหรือตาบอดเลือนรางก็ล้วนแต่เป็น
อุปสรรคในการมองเห็นและท าความเข้าใจกับภาษาอังกฤษ ในเมื่อการมองกลายมาเป็นปัญหาในเรียนรู้เกี่ยวกับ
ภาษาของตัวเด็ก ก็จะท าให้ทักษะของการศึกษาเกี่ยวข้องกับภาษาก็มีคุณภาพที่แย่ลงเพราะอุปสรรคทางร่างกาย  
และอาจจะกลายเป็นปัญหาคุณภาพสังคมที่เกิดขึ้นในอนาคตได้เพราะปัจจุบันประเทศไทยได้เข้าร่วมกับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC ซึ่งจะใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือสื่อสารหลักในการพัฒนาประเทศไปข้างหน้า ดังนั้น
กลุ่มเด็กที่มีความบกพร่องทางการมองเห็นก็เป็นประชากรกลุ่มหนึ่งที่ส าคัญของประเทศไทยและควรที่จะต้องมี
ความพร้อมและโอกาสเพ่ือที่พัฒนาทางด้านภาษาได้ใกล้เคียงเท่าเทียมกับกลุ่มประชากรอ่ืนๆในประเทศเพราะ
พวกเค้าไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นกับร่างกายก็ตาม แต่พวกเค้าก็เป็นกลุ่มเยาวชนกลุ่มหนึ่งที่ส าคัญของประเทศ
ไทย 

จากปัญหาและความส าคัญดังกล่าวจึงเป็นที่มาของโครงการวิจัย การออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนรู้เพ่ือ
เสริมสร้างทักษะทางภาษาอังกฤษส าหรับเด็กผู้ที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น โดยวัตถุประสงค์ของโครงการมี
ความตั้งใจที่จะช่วยแก้ปัญหาและเสริมสร้างทักษะทางภาษาอังกฤษให้คุณภาพของเด็กผู้ที่มีความบกพร่องทางการ
มองเห็นเพ่ือให้เหมาะสมกับบทเรียน ชั้นประถมศึกษาได้มีโอกาสได้ใช้ภาษาอังกฤษได้เท่าเทียมและเหมือนคน
ปรกติ โดยชุดอุปกรณ์ดังกล่าวจะเป็นในรูปแบบของเล่นเสริมทักษะและสร้างสรรค์จินตนาการทางด้าน
ภาษาอังกฤษโดยผ่านรูปแบบตัวอักษรเบรลล์ภาษาอังกฤษและรูปภาพตัวการตูนที่เด็กสามารถรู้จักและจะให้ตัว
เด็กเองใช้มือสัมผัสบนผิวชิ้นงานเพราะมีค ากล่าวว่า “มือคือตาของคนตาบอด” เป็นประสาทสัมผัสที่ส าคัญที่สุดใน
ผู้พิการทางสายตา การรับความรู้สึกโดยการจับต้องจะท าให้ทราบถึงคุณลักษณะต่าง ๆ เช่น ขนาด รูปร่าง ความ
หยาบ ละเอียด ความแข็งหรืออ่อนนุ่ม ความยืดหยุ่น เป็นต้น (โดโรที ฟิชท์เนอร์ ,2530) จากข้อความดังกล่าวการ
ใช้มือสัมผัสชิ้นงานจึงเป็นที่จ าเป็นและควรระวังเป็นอย่างยิ่ง  ชิ้นงานวิจั ยเลือกที่จะใช้วัสดุที่มีความปลอดภัย
ส าหรับเด็ก ไม่ว่าจะเป็นไม้ ยาง และการสร้างความต่างของพ้ืนผิวมาจัดท าสื่อการสอนเพื่อที่จะให้เกิดความเข้าใจที่
ง่ายต่อการเรียนรู้อย่างสนุกสนานและเพลิดเพลินไปกับภาษาอังกฤษโดยผ่านสื่อดังกล่าว 

ความส าคัญและปัญหาที่ได้กล่าวมาจะเห็นได้ว่าภาษาอังกฤษนั้นมีความส าคัญมากต่อการศึกษาพัฒนา
ศักยภาพของเด็กที่ความบกพร่องทางสายตาเป็นอย่างยิ่งโดยงานวิจัยชิ้นนี้ก็จะเป็นส่วนช่วยเปิดโอกาสทางความรู้
ให้กับเด็กได้ศึกษาภาษาอังกฤษด้วยชุดอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับพวกเค้าโดยผ่านสื่อการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างทักษะ
ทางภาษาอังกฤษ  งานวิจัยจะท าศึกษาและออกแบบพัฒนาผลงานมาเพ่ือช่วยเหลือพวกเค้าให้สามารถใช้
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ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพและใช้ในการชีวิตประจ าวันพร้อมทั้งปรับตัวเยาวชนที่มีความบกพร่องดังกล่าว
เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่จ าเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษในอนาคตได้อย่างไม่มีปัญหา 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 ศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้ ลักษณะการเรียนภาษาอังกฤษส าหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเห็น

เพ่ือน ามาเป็นแนวทางในการออกแบบผลิตภัณฑ์ของงานวิจัย 
2.2 ออกแบบและพัฒนาสื่อรูปแบบของเล่นในการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะทางภาษาอังกฤษส าหรับเด็กผู้

ที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ในระดับชั้นประถมศึกษา 
2.3  สร้างชุดผลิตภัณฑ์สื่อการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างทักษะทางภาษาอังกฤษส าหรับเด็กผู้ที่มีความบกพร่อง

ทางการมองเห็น และน าความรู้ทางภาษาอังกฤษจากผลงานวิจัยน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีคุณภาพ 

3. วิธีด าเนินการวิจัย 
3.1 รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องพฤติกรรมการเรียนรู้และพัฒนาการทางด้านต่างๆส าหรับเด็กที่มีความ

บกพร่องทางการเห็น โดยกลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยคือ เด็กนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา โรงเรียนสอนคนตาบอด
กรุงเทพฯ ผู้วิจัยใช้วิธีการศึกษาข้อมูลจากเอกสารงานวิจัย,ทฤษฎีและข้อมูลที่เกี่ยวข้องและรวมถึงจาก แบบสอบถาม 
(questionnaire),แบบสัมภาษณ์ (interviews) ,แบบสังเกต (observation) ที่เป็นเครื่องมือวิจัยในการเก็บและน า
ข้อมูลที่ได้มาเป็นแนวทางในการศึกษาและพัฒนาสื่อในการเรียนรู้เสริมสร้างทักษะทางภาษาอังกฤษ เพ่ือให้ตรงกับ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยผลของการรวบรวมข้อมูลศึกษาพฤติกรรมและพัฒนาการของเด็กที่มีความบกพร่อง
ทางการเห็นสามารถแยกประเด็นได้ต่อไปนี้ 

พัฒนาการทางสมอง  
เด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเห็นจะเสียเปรียบเพราะขาดการรับรู้ทางสายตา เป็นเหตุให้พัฒนาการทาง

สมองช้าไปด้วย แต่ความสามารถทางสมองของพวกเขาไม่ได้ลดหรือเพ่ิม อันเนื่องมาจากการมองไม่เห็นแต่อย่างใด 
เพียงแต่สติปัญญาของเด็กไม่อาจพัฒนาได้ดีได้จนถึงท่ีสุดเท่านั้น  

พัฒนาทางการทางอารมณ์  
เด็กที่มีความบกพร่องทางการเห็นมีความต้องการเช่นเดียวกับคนปกติทุกประการ แต่จะมีช่วงที่สร้าง

ความปั่นป่วนให้เด็กมากคือ เมื่อต้องพ่ึงพาผู้อ่ืนในด้านสายตาเพราะเขาท าเอง ความวิตกกังวลในการด ารงชีวิต
ต่อไปโดยให้ได้รับความปลอดภัย และเกิดเป็นความหวาดกลัวที่จะไปไหนมาไหน กลัวอันตรายต่างๆ  

พัฒนาการทางสังคม  
การมองไม่เห็นมีอิทธิพลต่อพัฒนาการทางสังคมของเด็กที่มีความบกพร่องทางการเห็นมาก พวกเขา

ต้องการที่จะเรียนรู้ประสบการณ์ต่างๆ มากกว่าเด็กธรรมดาเพ่ือเขาจะได้ไม่ว้าเหว่ ต้องการเรียนรู้การเป็นผู้ให้และ
ผู้รับด้วยเพื่อท าให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขเช่นเดียวกับเด็กท่ัวไป 
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รูปที่ 1: การเก็บข้อมูลและสังเกตการณ์กับกลุ่มตัวอย่างจากประชากรหรือกลุ่มเด็กท่ีมีความบกพร่อง

ทางการเห็น ประเภทตาบอดสนิท โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพฯ ที่มา(ประชม  ทางทอง.2560) 
พัฒนาการทางภาษาอังกฤษ 
เด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเห็นมีความสามารถในการเข้าใจและภาษาอังกฤษไม่แตกต่างจากเด็กท่ัวไป 

แต่เด็กจะหัดพูดเองไม่ได้เร็วเท่าเด็กปรกติ เด็กจ าเป็นต้องรู้จักความสัมพันธ์กับสิ่งของที่เด็กสัมผัสหรือได้ยิน     
โดยเดก็จะเรียนรู้อักษรเบรล์ภาษาอังกฤษจากวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่จะเป็นส่วนช่วยพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ  

 
รูปที่  2: กระดานหรือแผ่นรองเขียน(Slate) และปากกา(Stylus) อุปกรณ์ ในการฝึกอักษรเบรล์

ภาษาอังกฤษของเด็กที่มีความบกพร่องทางการเห็น ประเภทตาบอดสนิท โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพฯ ที่มา
(ประชม  ทางทอง.2560) 

พฤติกรรมและพัฒนาการของเด็กที่มีความบกพร่องทางการเห็น ประเภทตาบอดสนิทก็คือ เด็กยังคงมี
ความสามารถทางสมองเป็นปกติ แต่ความสามารถในการมองจะกลายเป็นอุปสรรคปัญหาของเด็ก  การมองไม่เห็น
ของเด็กจะท าให้ไม่สามารถใช้สายตาในการเรียนหนังสือได้อย่างมีคุณภาพจ าเป็นต้องมีเครื่องมือในการช่วยพัฒนา
ทางด้านการเรียน และพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษก็เป็นสิ่งส าคัญส าหรับเด็กเป็นอย่างมาก เพราะเป็นทักษะที่
จ าเป็นเนื่องจากเด็กต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารกับผู้อ่ืนเพ่ือพัฒนาคุณภาพตัวของเด็กเองในอนาคต จาก
ข้อมูลการศึกษาดังกล่าวจึงสามารถสรุปประเด็นในน ามาพัฒนาศักยภาพของของตัวเด็ก 
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3.2 รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการรับรู้การสัมผัสของผู้ที่มีความบกพร่อง
ทางการเห็น และการปฏิสัมพันธ์ของผู้พิการทางสายตากับอาจารย์ผู้สอน โดยอุปกรณ์ที่ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการ
ของเด็กจะเป็นในลักษณะของเล่นและสื่อการสอนที่ถูกออกแบบปรับใช้กับเด็ก ชิ้นงานจะมีลักษณะมีพ้ืนผิวสัมผัส
นูนเพ่ือให้เด็กเข้าใจถึงความแตกต่างของชิ้นงานและวัสดุ ในเรื่องของวัสดุที่ใช้ส าหรับเป็นชิ้นงานสื่อการเรียนต่างๆ
ส าหรับเด็กจะมีการออกแบบที่ค านึงถึงความปลอดภัยกับตัวเด็กเพราะการมองเห็นเป็นอุปสรรคส าหรับเด็กที่ไม่
สามารถมองเห็นได้ชัด อุปกรณ์สื่อการสอนส่วนใหญ่จะมีอักษรเบรล์อธิบายรายละเอียดของชิ้นงานเพ่ือสะดวกต่อ
การเรียนรู้ของเด็ก 

 
รูปที่ 3: การเก็บข้อมูลกับผู้เชี่ยวชาญ อ.สุจิตรา ตึกวัฒนานนท์ นักวิชาการด้านการศึกษาและสื่อส าหรับ

คนตาบอดโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพฯ ที่มา(ประชม  ทางทอง.2560) 

3.3 ศึกษากระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่การออกแบบเพ่ือตอบสนองการใช้งาน ของงานวิจัยจะใช้หลัก
แนวคิด Universal Design ที่เป็นหลักการออกแบบ เพ่ือคนทุกคน พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน บริการต่างๆ และ
ผลิตภัณฑ์ ให้สามารถรองรับส าหรับคนทุกคนในสังคมได้อย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้
เจ็บป่วย หรือผู้ที่มีความสามารถในการใช้ชีวิตประจ าวันแตกต่างจากบุคคลทั่วไปด้วยข้อจ ากัดทางร่างกายหัวใจ
ส าคัญของการออกแบบคือ ความสะดวก ปลอดภัย เป็นธรรม ทั่วถึง และเท่าเทียม " สิ่งอ านวยความสะดวก " 
หมายถึง เครื่องมือ หรือ อุปกรณ์ที่ก่อสร้างหรือติดตั้งตามสถานที่ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกอาคาร รวมถึง
บ้านเรือน เพ่ือช่วยสนับสนุนให้ทุกคนในสังคมสามารถด าเนินชีวิตด้วยความสะดวกสบายทั้งยังเสริมสร้างความ
ปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้อีกด้วย โดยเฉพาะคนพิการและผู้สู งอายุจะเป็นกลุ่มบุคคลที่จ าเป็นต้องพ่ึงพาสิ่งอ านวยความ
สะดวกอย่างมาก เนื่องด้วยสภาพร่างกายที่ไม่แข็งแรงสมบูรณ์เหมือนคนทั่วไป การมีอุปกรณ์ที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับความต้องการของพวกเขาจึงเป็นเรื่องที่ควรค านึงถึงเป็นอย่างยิ่ง  ทว่าผู้ที่ต้องพ่ึงพิงสิ่งอ านวยความ
สะดวกมากที่สุดกลับใช้งานได้คุ้มค่าน้อยที่สุดเนื่องจากสาเหตุต่างๆ เช่นการออกแบบเครื่องมือหรืออุปกรณ์ไม่ได้
มาตรฐานเพียงพอ เช่นประตูที่มีขนาดเล็กจนเก้าอ้ีเข็นคนพิการเข้าไม่ได้ หรือไม่มีการติดตั้งสัญญาณเตือนภัยใน
ห้องน้ าหากเกิดอุบัติเหตุขึ้น ปัญหาดังกล่าวจึงส่งผลให้คนพิการไม่ได้รับความสะดวกสบายในการด า เนินชีวิต หรือ
ปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันได้เช่นเดียวกับผู้อ่ืน 
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รูปที่ 4: ภาพโครงสร้างแนวคิด Universal Design ที่จะน ามาเป็นกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่การ

ออกแบบเพ่ือตอบสนองการใช้งาน ส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเห็นที่มา
(https://www.fujixerox.com/eng/company/technology/design/universal.html) 

3.4 ออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างทักษะทางภาษาอังกฤษส าหรับเด็กผู้ที่มีความบกพร่อง
ทางการมองเห็น ชิ้นงานได้ถูกออกแบบมาจากแนวคิด Universal Design ที่ได้ท าการสัมภาษณ์ (interviews) ,
สังเกต(observation) และรวมไปถึงการศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กท่ีมีความบกพร่อง
ทางการเห็นและหลักการออกแบบผลิตภัณฑ์ส าหรับเด็กจนได้แนวคิดในการออกแบบสื่อการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้าง
ทักษะทางภาษาอังกฤษ โดยลักษณะของชิ้นงานจะเป็นสื่อการเรียนรู้รูปแบบ Play table  บล็อกไม้ สัญลักษณ์
ภาพสัตว์นูนต่ าเพ่ือให้เด็กสัมผัสว่าคือสัตว์อะไรและน ามาจับคู่กับบล็อกไม้ อักษรเบรล์ภาษาอังกฤษ แล้วประกอบ
ชิ้นงานให้เกิดความสมบรูณ์และถูกต้อง  
  

 

 

 

รูปที่ 5: ชุดอุปกรณส์ื่อการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างทักษะทางภาษาอังกฤษส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเห็นที่

ได้รับการพัฒนาจากการวิเคราะห์และการประเมิน (ประชม  ทางทอง,ณัฐิมา อ่องวุฒิ.2560) 
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3.5 ให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินคัดเลือกแบบและน าค่าท่ีได้มาท าการวิเคราะห์การตัดสินใจและท าการคัดเลือก

แบบที่เหมาะสม จ านวน 3 ท่านเพื่อพัฒนาชิ้นงานวิจัย 

 
รูปที่ 6: ปรึกษาและขอค าเสนอแนะกับผู้เชี่ยวชาญ ด้านการออกและพัฒนาผลิตภัณฑ์ส าหรับเด็กผ.ศ.พรเทพ เลิศ

เทวศิริ อาจารย์สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(ประชม  ทางทอง.2560) 

3.6 ท าการผลิตผลิตภัณฑ์ชุดอุปกรณ์สื่อการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างทักษะทางภาษาอังกฤษโดยคัดเลือกวัสดุ
ที่มีความปลอดภัยกับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเห็นและสามารถเพ่ิมทักษะการรับรู้ เข้าใจ ต่อประสาทสัมผัส 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
รูปที่ 7: ภาพแสดงขั้นตอนการสร้างชุดอุปกรณ์สื่อการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะทางภาษาอังกฤษ

ส าหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเห็น (ประชม  ทางทอง,ณัฐิมา อ่องวุฒิ.2560) 
3.7 ประเมินผลประสิทธิภาพชุดอุปกรณ์สื่อการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างทักษะทางภาษาอังกฤษจากกลุ่ม

ตัวอย่างเด็กที่มีความบกพร่องทางการเห็นที่ได้ท าคัดเลือกแบบเจาะจงจ านวน 10 คน โดยใช้ สถิติพรรณนา 
(Descriptive Statistics) อธิบายผลของความพึงพอใจสื่อการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างทักษะทางภาษาอังกฤษของเด็ก
ที่มีความบกพร่องทางการเห็นโดยผลการเรียนรู้ของเด็กในเรื่องดังกล่าวมีความเข้าใจในระดับที่ ดี โดยมีค่าเฉลี่ยคือ 
3.51(0.67) 
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ตารางท่ี 1 : ระดับความพึงพอใจสื่อการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างทักษะทางภาษาอังกฤษของเด็กที่มีความบกพร่อง
ทางการเห็นจ านวน 10 คน (n=10) หลังจากการทดลอง  

รายการประเมิน x ̄ S.D. แปลผล 

อักษรเบรล์ภาษาอังกฤษบนชิ้นงาน 3.67 0.56 ดี 
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดค านามของสัตว์ 3.69 0.59 ดี 
การน าภาษาอังกฤษไปใช้ในการสื่อสาร 3.80 0.76 ดี 
วิธีการเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากชุดอุปกรณ์ 3.43 0.72 ปานกลาง 
วิธีการเล่นของชุดอุปกรณ์ 3.66 0.60 ดี 
ความสะดวกในการเล่น 3.26 0.69 ปานกลาง 
ความปลอดภัยจากการใช้ชุดอุปกรณ์ 3.10 0.80 ปานกลาง 
การจัดเก็บชุดอุปกรณ์ชิ้นงาน 3.54 0.65 ดี 

รวม 3.51 0.67 ดี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 8: ภาพการเล่นและทดสอบชุดอุปกรณ์สื่อการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างทักษะทางภาษาอังกฤษส าหรับ

เด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเห็นต้นแบบที่ได้รับการพัฒนา (ประชม  ทางทอง,ณัฐิมา อ่องวุฒิ.2560) 
3.8 จัดท ารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
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4. ผลและวิจารณ์ 
ผลจากการศึกษาวิจัยค้นพบว่าแนวการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเห็น

ค้นพบว่าเด็กยังคงมีความสามารถทางสมองเป็นปกติ   เด็กมีความสามารถในการเข้าใจและภาษาอังกฤษไม่
แตกต่างจากเด็กทั่วไป แต่เด็กจะหัดพูดเองไม่ได้เร็วเท่าเด็กปรกติเด็กจ าเป็นต้องรู้จักความสัมพันธ์กับสิ่งของที่เด็ก
สัมผัสหรือได้ยินที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษ จากการศึกษาดังกล่าวผู้วิจัยได้ท าการหาความพึงพอใจชุดอุปกรณ์สื่อ
การเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างทักษะทางภาษาอังกฤษส าหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเห็นกับกลุ่มตัวอย่างจาก
โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานครจ านวน 10 คน โดยผลที่ได้จากการสรุปวิเคราะห์
ผลจากทางสถิติระดับประเมินความคิดเห็น ของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อชุดอุปกรณ์สื่อการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างทักษะ
ทางภาษาอังกฤษเด็กมีความพึงพอใจสื่อการเรียนรู้ของงานวิจัยที่ดี โดยค่าเฉลี่ยรวมในทุกด้านอยู่ในระดับเกณฑ์ดี 
ซึ่งจะส่งท าให้เด็กเกิดพัฒนาการองค์ความรู้ในเรื่องดังกล่าวมีความพร้อมเมื่อพวกเค้าเติบโตและไปด าเนินชีวิตใน
อนาคตจากความเข้าใจในเรื่องภาษาอังกฤษได้ดีอย่างมีประสิทธิภาพ 

5) สรุปผล 
จากผลการทดลองของงานวิจัยท าให้สรุปได้ว่าการเรียนรู้ทักษะทางภาษาอังกฤษของเด็กที่มีความบกพร่อง

ทางการเห็น ของเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษา โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพฯจ านวน 10 คนมีความพ่ึงพอใจที่ดี
หลังได้ท าทดลองเล่นชุดอุปกรณ์โดย ตัวเด็กมีความเข้าใจในเรื่องทักษะทางภาษาอังกฤษมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.51 ซึ่งอยู่
ในระดับที่ ดี จากการแปลผลดังกล่าวของเครื่องมือวิจัยมีสอดคล้องและตรงกับวัตถุประสงค์ของงานวิจัยที่ต้องการ
ศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้ ลักษณะการเรียนภาษาอังกฤษส าหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเห็นเพ่ือน ามาเป็น
แนวทางใน ออกแบบและพัฒนาสื่อรูปแบบของเล่นในการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างทักษะทางภาษาอังกฤษส าหรับเด็ก
ผู้ที่มีความบกพร่องทางการมองเห็นในระดับชั้นประถมศึกษา และน าความรู้ทางภาษาอังกฤษจากผลงานวิจัย
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีคุณภาพ 

6. กิตติกรรมประกาศ 
การศึกษาวิจัยเรื่องนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดีจากความช่วยเหลืออย่างดียิ่งจาก คณะอาจารย์คณะสถาปัตยกรรม

ศาสตร์และการออกแบบ, คณาจารย์สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้กรุณาตรวจสอบ ตรวจทาน และให้
ค าแนะน างานวิจัยนี้ ให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นโดยเพ่ิมเติมในเรื่องของเนื้อหาเชิงวิชาการ ผู้วิจัยขอขอบคุณเป็น
พิเศษส าหรับบุพการีผู้ให้ก าเนิดและเป็นก าลังใจที่ดีมาโดยตลอด อีกทั้งบูรพคณาจารย์ทุกท่านที่เคยประสาทวิชา
ความรู้ในทุกด้านและแขนง ตลอดจน อ.สุจิตรา ตึกวัฒนานนท์ นักวิชาการด้านการศึกษาและสื่อส าหรับคนตาบอด
โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพฯและผ.ศ.พรเทพ เลิศเทวศิริ อาจารย์สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ให้ค าปรึกษากับผู้วิจัยได้เป็นอย่างดี  โอกาสนี้ผู้วิจัยจึงใคร่ขอขอบพระคุณ สถาบันวิจัย
และพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ที่เป็นผู้สนับสนุนทุนโครงการวิจัยในครั้งนี้  เป็นอย่างสูง
ไว้ ณ ที่นี้ 
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