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49257905 : สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน 
ค าส าคญั :  ทกัษะการท าความคุน้เคยกบัสภาพแวดลอ้มและการเคล่ือนไหว รูปแบบการฝึกอบรม

แบบผสมผสาน 
  นายสุวฒัน์ชยั  จนัทร์เฮง :  การพฒันารูปแบบการฝึกอบรมแบบผสมผสานส าหรับครูผูฝึ้ก 
นักศึกษาพิการทางสายตาเพื่อพฒันาทกัษะด้านการท าความคุน้เคยกับสภาพแวดลอ้มและการ
เคล่ือนไหว.  อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์  : ผศ. ดร.ฐาปนีย ์ ธรรมเมธา, รศ.ดร.อรจรีย ์ณ ตะกัว่ทุ่ง  
และ ผศ.(พิเศษ)ดร.เนตร หงษไ์กรเลิศ. 224หนา้. 

 
 การศึกษาวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคข์องการวจิยั1) เพื่อสร้างรูปแบบการฝึกอบรมแบบผสมผสาน ส าหรับครูผู ้
ฝึกนกัศึกษาพิการทางสายตาดา้นทกัษะดา้นการท าความคุน้เคยกบัสภาพแวดลอ้มและการเคล่ือนไหว 2) เพื่อ
ศึกษาผลการใชข้องรูปแบบการฝึกอบรมแบบผสมผสาน ส าหรับครูผูฝึ้กนกัศึกษาพิการทางสายตาดา้นทกัษะดา้น
การท าความคุน้เคยกบัสภาพแวดลอ้มและการเคล่ือนไหว กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ 1)  ผูเ้ช่ียวชาญ
ดา้นการพฒันารูปแบบการฝึกอบรมจ านวน 9 คน เพื่อประเมินรูปแบบการออกแบบการฝึกอบรมแบบผสมผสาน 
และ  2) ครูผูฝึ้กนักศึกษาพิการ จ านวน 15 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัไดแ้ก่ 1) แบบสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ          
2)  แผนการฝึกอบรมผา่นเวบ็แบบผสมผสาน ส าหรับครูผูฝึ้กนกัศึกษาพิการทางสายตา  3) แบบวดัผลสัมฤทธ์ิการ
ฝึกอบรม 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของผูข้า้รับการฝึกอบรมท่ีมีต่อบทเรียนผ่านเวบ็ และ 5) แบบประเมิน
เพื่อรับรองรูปแบบส าหรับผูท้รงคุณวฒิุ 

ผลการวิจยัพบวา่  1) รูปแบบการฝึกอบรมแบบผสมผสานส าหรับครูผูฝึ้กนกัศึกษาพิการทางสายตาเพื่อ
พฒันาทกัษะดา้นการท าความคุน้เคยกบัสภาพแวดลอ้มและการเคล่ือนไหว มีองคป์ระกอบดงัน้ี 1)การวิเคราะห์ 2)
การออกแบบ 3)การพฒันา 4)กาน าไปใช้ 5)การประเมินผล โดยการฝึกอบรมผ่านระบบคอมพิวเตอร์ควรมี
กิจกรรมเสริม เช่น กระดานสนทนา กระทู ้การสืบเสาะจากแหล่งขอ้มูลต่าง เป็นตน้ เน้ือหาควรมีทั้งขอ้ความ เสียง
บรรยาย ภาพประกอบ ภาพเคล่ือนไหว และ ไฟลว์ีดิทศัน์ เขา้มาประกอบ 2) ดา้นเน้ือหาผา่นเวบ็และรูปแบบการ
ฝึกอบรมแบบผสมผสานท่ีพฒันาข้ึนมีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์ซ่ึงมีค่าเท่ากบั 80.09/97.46 3) ผลสัมฤทธ์ิทางการ
ฝึกอบรมหลงัการฝึกอบรมแบบผสมผสานท่ีเรียนจากเน้ือหาผา่นเวบ็แบบผสมผสานหลงัฝึกอบรมสูงกวา่ก่อนการ
ฝึกอบรม อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   4) ความพึงพอใจของผูรั้บกาฝึกอบรมท่ีมีต่อรูปแบบการฝึกอบรม
แบบผสมผสาน พบวา่ ครูผูฝึ้กนกัศึกษาพิการทางตา ในศูนยเ์ขตการศึกษาพิเศษ  กระทรวงศึกษาธิการ  มีความพึง
พอใจโดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.54 
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49257905 : MAJOR : CURRICULUM AND INSTRUCTION 

KEY WORD:  ETHICS / RESPONSIBILITY / INSTRUCTIONAL MODEL / E-LEARNING 

 SUWATCHAI  CHANHANG  : THE DEVELOPMENT OF  BLENDEDTRANING  MODEL 

FOR TEACHERS WHO TEACH  ORIENTATION AND MOBILITY TO  STUDENS  WITH  VISUAL 

IMPAIRMENT. THESIS ADVISORS:  ASST.PROF. THAPANEE THAMMETAR, Ph.D., ASSOC. PROF. 

ONJAREE  NA TAKUATOONG. Ph.D. AND ASST.PROF. NATE HONGKRAILERT, Ph.D.  224  pp. 
  

 

The study objectives were (1) to create the model of blended training program for 

teachers who teach Orientation and Mobility to students with visual impairment. (2)to study 

the consequence of using the pattern of blended training program for teachers who teach 

Orientation and Mobility to students with visual impairment. The samples were (1)nine 

professionals in the field of training development who evaluated the effectiveness of the 

model; and (2) The sample group of this research was the 15 trainers of students with visual 

impairment in Special Education Center Region. The research instruments were (1) the 

interview form for experts (2) the plan of training via the website for teachers who teach 

students with visual impairment (3) the Achievement test in the training(4) the satisfaction 

questionnaire for trainees toward lessons on website; and (5) the evaluation form for 

certifying the model for experts.  

The results of the research were revealed as follows:  

  1) the model of blended training program for teachers who teach 

Orientation and Mobility to students with visual impairment consisted of the following 

elements : 1.Analysis 2.Designe 3.Devlopment 4.Implementation and 5.Evaluation The 

training through computer system should include web board ,discussion and information 

search. In the content, there should be messages, sound, illustration, animation and files 

from video. 2) the content on website and the pattern of blended training program which 

was developed with standard quality. The efficiency value of the content was 80.09/91.73. 

3) the ultimate outcome after the blended training from website is higher than before the 

training with statistical significance, at  the level .05. 4) for the satisfaction of trainees 

towards the model of blended training, it was also found that the teachers who taught 

students with visual impairment in Special Education Center Region, Ministry of Education 

were highly satisfied with the model. 
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กติติกรรมประกาศ 
 

 ผูว้ิจยัปรารถนาท่ีจะกราบขอบพระคุณ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ดร.ฐาปนีย ์ ธรรมเมธา     
อาจารยท่ี์ปรึกษาและผูค้วบคุมวิทยานิพนธ์ กราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ์ ดร. อรจรีย ์         
ณ ตะกัว่ทุ่ง และ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ (พิเศษ) ดร.เนตร หงษไ์กรเลิศ ผูค้วบคุมวิทยานิพนธ์ร่วม          
กราบขอบพระคุณ ศาสตราจารย ์พนูพิศ อมาตยกลุ ท่ีใหค้วามอนุเคราะห์ผูว้ิจยัในฐานะผูท้รงคุณวฒิุ 
และกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ์ ดร. วิสาข ์ จติัวตัร์ ประธานกรรมการผูต้รวจสอบ
วิทยานิพนธ์ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ประศกัด์ิ หอมสนิท และรองศาสตราจารย ์ศิริพงศ ์พยอมแยม้ ท่ี
กรุณาช่วยเหลือใหค้  าแนะน าแก่ผูว้จิยัทั้งทางวิชาการ และใหค้วามช่วยเหลือสนบัสนุนเป็นก าลงัใจ 
ท่ีดียิง่จนวิทยานิพนธ์เสร็จสมบูรณ์ 

ขอกราบขอบพระคุณคณะผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นเน้ือหาทกัษะดา้นการท าความคุน้เคยกับ
สภาพแวดลอ้มและการเคล่ือนไหว / ดา้นเทคโนโลยทีางการศึกษา /ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและ
การฝึกอทุกท่านท่ีเอ่ยนามในภาคผนวก ท่ีกรุณาสละเวลาอนัมีค่ายิง่ในการใหข้อ้มูลมาโดยตลอด 
 ขอกราบขอบพระคุณ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.รวิน ระวิวงศ ์คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหิดลในความอนุเคราะห์สถานท่ีอบรมและระบบคอมพิวเตอร์ท่ีมีประสิทธิภาพ และ
ขอกราบขอบพระคุณ ผูอ้  านวยการ ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ เขต1 จงัหวดันครปฐม ในความอนุเคราะห์
สถานท่ีฝึกปฎิบติั และครูผูฝึ้กนักศึกษาพิการในการทดลอง และพฒันารูปแบบฝึกอบรมแบบ
ผสมผสานส าหรับครูผูฝึ้กนักศึกษาพิการทางสายตาเพื่อพฒันาทักษะดา้นการท าความคุน้เคยกบั
สภาพแวดลอ้มและการเคล่ือนไหว 

ขอขอบพระคุณ คณาจารยแ์ละบุคลากร ภาควิชาเทคโนโลยกีารศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร ท่ีใหค้วามช่วยเหลือโดยตลอด จนประสบความส าเร็จอยา่งดียิง่  

ขอขอบคุณพี่ ๆ เพื่อน ๆ ปริญญาเอก ภาควิชาหลกัสูตรและการสอน รุ่นท่ี 1 ทุกท่านท่ีมิได้
เอ่ยนาม ณ ท่ีน้ีท่ีใหก้ าลงัใจและความช่วยเหลือเสมอมา 

ประโยชน์แห่งงานวิจัยคร้ังน้ีผูว้ิจัยขอมอบเพื่อกราบบูชาพระคุณของคุณพ่อสุรินทร์       
คุณแม่สุมล จนัทร์เฮง คุณปาลิตา จนัทร์เฮง ผูเ้ป็นภรรยา บุตร และพี่ในครอบครัวจนัทร์เฮงทุกท่าน 
ผูใ้ห้ความช่วยเหลือสนับสนุนเป็นก าลงัใจอย่างดียิ่งเสมอมา ตลอดจนครู อาจารย ์ผูป้ระสิทธ์ิวิชา
ความรู้ทุกท่านทั้งในอดีตและปัจจุบนั 
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หลกักำรและเหตุผล 
 
 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวดท่ี 2 สิทธิ และหนา้ท่ีทางการศึกษา 
มาตรา 10 การจดัการศึกษา ไดร้ะบุว่าตอ้งจดัให้บุคคลมีสิทธิ และโอกาสเสมอกนั และระบุไว้
อยา่งชดัเจนถึงการจดัการศึกษาในวรรค 2 และวรรค 3 ของมาตรา 10 ว่า การจดัการศึกษา ส าหรับ
บุคคลซ่ึงมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม การส่ือสารและการเรียนรู้ 
หรือมีร่างการพิการ หรือทุพพลภาพ หรือบุคคล ซ่ึงไม่สามารถพึ่งตนเองได ้หรือไม่มีผูดู้แล หรือ
ด้อยโอกาส ตอ้งจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษา ผูเ้รียนทุกคนมี
ความสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองไดแ้ละถือว่าผูเ้รียนมีความส าคญัท่ีสุด กระบวนการจดัการ
ศึกษาจะตอ้งส่งเสริมใหผู้เ้รียนสามารถพฒันาตามธรรมชาติและเตม็ศกัยภาพ (หมวด 4 มาตรา 22) 
ทั้งน้ีจะตอ้งเนน้ 
ความส าคญัทั้งความรู้ คุณธรรม จริยธรรม กระบวนการเรียนรู้ และบูรณการตามความเหมาะสม
ของแต่ละระดบัการศึกษา (หมวด4 มาตรา 23) ดงัท่ี  
 พนูพิศ อมาตยกุล (2551) กล่าวว่า การศึกษาและการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนท่ี
เหมาะสมส าหรับครูผูฝึ้กนกัศึกษาพิการทางตาในศูนยก์ารศึกษาพิเศษประเทศไทย เป็นการเรียน
การสอนท่ีใช้เทคโนโลยีหลากหลายสาขามาใช้ร่วมกัน โดยน าเทคโนโลยีทางการศึกษา
เทคโนโลยีส าหรับคนพิการทางตา เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์  และเทคโนโลยีการส่ือสาร
โทรคมนาคมเขา้มาช่วยใหเ้กิดการเรียนรู้ส าหรับคนพิการทางตาเป็นการสร้างโอกาส  สร้างความ
เท่าเทียม และเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาส าหรับผูพ้ิการทางสายตา อีกทั้งยงัสามารถลด
ตน้ทุนในการจดัการศึกษา โดยสนบัสนุนการเรียนรู้อย่างไม่จ ากดัในเร่ืองของเวลา สถานท่ี และ    
ตวับุคคลเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนท่ีพิการทางสายตาสามารถพฒันาการเรียนรู้ของตนเองได้เต็ม
ศกัยภาพ 

ฟาสซี  และคนอ่ืนๆ  (Fazzi and others 1996)  กล่าวว่า คุณสมบติัของผูท่ี้จะสอนทกัษะ
ความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคล่ือนไหวท่ีพิการทางสายตานั้ นต้องเป็นผูเ้ข้าใจ
กระบวนการเรียนรู้ของบุคคลท่ีบกพร่องทางการเห็น  
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ฮิกกินส์  (Higgins 1999)  กล่าวว่า ทุกคนเช่ือว่าทกัษะความคุน้เคยกบัสภาพแวดลอ้มและ
การเคล่ือนไหวเป็นส่ิงจ าเป็นต่อการเจริญเติบโตและพฒันาการของเดก็พิการทางการเห็น    

นอกจากน้ี พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ ก าหนดใหก้ารศึกษาในยคุปัจจุบนัน้ีไม่ไดถู้ก
จ ากดัอยู่เพียงแต่ในห้องเรียนเท่านั้นเน่ืองจากความเจริญ กา้วหนา้ทางเทคโนโลยี ท่ีเขา้มีบทบาทใน
ชีวิตประจ าวนั จึงไดมี้การน าเทคโนโลยีมาใชเ้พื่อพฒันาระบบการศึกษา ให้มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เช่นการศึกษาเน้ือหาในลกัษณะที่มีการเช่ือมต่อกบัระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ โดยใชเ้น้ือหาหรือสารสนเทศ ท่ีน าเสนอดว้ย ตวัอกัษร ภาพน่ิง การใชภ้าพเคล่ือนไหว 
วีดิทศัน์และเสียง รวมไปถึงจดัให้มีการติดต่อส่ือสาร การตอบโตร้ะหว่างผูเ้รียนด้วยกนัหรือ
ระหวา่งผูเ้รียนกบัผูส้อน โดยอาศยัเทคโนโลยขีองเวบ็ (Web-based technology) ในการถ่ายทอดสู่
ผูเ้รียน รวมทั้งใชเ้ทคโนโลยกีารบริหารจดัการ เพื่อบริหารงานการสอนดา้นต่างๆ เทคโนโลยท่ีีเคย
ไดรั้บความสนใจในช่วงแรก ของการพฒันาการศึกษานั้น เป็นการใชเ้ทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
เบ้ืองตน้ในการน าเสนอ เช่น คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ( CAI : Computer-Assisted Instruction) หรือ
การเรียนการสอนบนเวบ็ (WBI : Web Based Instruction) เป็นตน้  
 ถนอมพร เลาหจรัสแสง (2545) กล่าวว่าจะเห็นไดช้ดัจากการสอนทางไกล ส่ิงท่ีตอ้งให้
ความสนใจเป็นพิเศษ นอกจากเร่ืองของส่ือแล้วคือ การออกแบบการเรียนการสอนทาง
คอมพิวเตอร์ โดยการออกแบบบทเรียนในปัจจุบนั ไม่ว่าจะเป็นการสอนในระบบ On line หรือ 
Off line นั้น ผูส้อนจะเป็นผูอ้อกแบบและสร้างบทเรียนเอง เน่ืองจากเป็นผูท่ี้ทราบขอ้เทจ็จริงใน
ลกัษณะของผูเ้รียนและบทเรียนท่ีจะน าเสนอ หากเป็นการสอนในห้องเรียนท่ีเป็นลกัษณะ Off  
line นั้น ในแต่ละบทเรียนผูส้อนน าเสนอตามรูปแบบท่ีไดอ้อกแบบไวแ้ละผูเ้รียนสามารถซกัถาม
ขอ้สงสัยไดใ้น ทนัทีเม่ือเกิดขอ้สงสัยแต่ในการเรียนท่ีมีลกัษณะเป็นแบบ Online นั้นจะตอ้งมีการ
ออกแบบบทเรียนอยา่งรัดกมุเน่ืองจากเป็นการเรียนดว้ยตนเองซ่ึงผูเ้รียนจะตอ้งควบคุมและมีความ
รับผิดชอบต่อการเรียนและการท่ีจะให้ส่งผลเช่นน้ีได้นั้ นต้องอาศัยบทเรียนท่ีค่อนข้างมี
ประสิทธิภาพโดยประสิทธิภาพในท่ีน้ีหมายถึงการมีเน้ือหาท่ีครบถว้นมีรูปแบบการน าเสนอท่ี
ดึงดูดน่าสนใจให้ผูเ้รียนเกิดมโนภาพในการเรียนรู้ไดโ้ดยง่ายและสามารถตอบขอ้สงสัยหรือไข
ปัญหาท่ีมกัเป็นปัญหาใหก้บัผูเ้รียนได ้โดยมีเน้ือหาท่ีจดัเตรียมไวใ้หผู้เ้รียนเรียบร้อยแลว้ 
                  จากการส ารวจคุณค่าทางการศึกษาของกิจกรรมบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ของนีล   
(Neil. 2001) พบวา่ ในปัจจุบนัการเรียนการสอนออนไลน์ผา่นอินเทอร์เน็ตไดแ้พร่กระจายเขา้ไปมี
บทบาทในวิทยาลยัและมหาวิทยาลยัเป็นจ านวนมาก ซ่ึงลกัษณะการเรียนการสอนแบบน้ีจะ
สนองตอบต่อความแตกต่างระหวา่งบุคคล อีกทั้งไดมี้การออกแบบและพฒันาบทเรียนใหส้ามารถ
มีปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูเ้รียนกบัผูส้อนไดเ้ป็นอยา่งดี ผูเ้รียนสามารถติดต่อส่ือสารกบัผูค้นทัว่โลก
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ได้อย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นในลกัษณะการปฏิสัมพนัธ์โตต้อบทนัทีทนัใด เช่น การสนทนา
ออนไลน์ หรือการใชบ้ริการอ่ืนๆ เช่น e-mail   WWW   FTP และอ่ืนๆ ผูเ้รียนสามารถสืบคน้
ขอ้มูลสารสนเทศไดท้ัว่โลกโดยไม่จ าเป็นว่าขอ้มูลนั้นจะมาจากส่วนใด เครือข่ายคอมพิวเตอร์เป็น
แหล่งรวบรวมขมุทรัพยท์างปัญญาอยา่งมากมาย ในลกัษณะท่ีส่ือประเภทอ่ืนไม่สามารถกระท าได ้
ผูเ้รียนจะมีความสะดวกต่อการคน้หาขอ้มูลในลกัษณะใดก็ได ้เช่น การคน้หาหนังสือหรืออ่าน
บทคดัยอ่จากหอ้งสมุดออนไลน์  การเขา้ไปอ่านหนงัสือนิตยสารต่างๆ วรรณกรรม  ต ารา วารสาร 
หรือเอกสารทางวิชาการบนเครือข่าย ไม่ว่าจะอยู่ในสถานท่ีใดก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนใน
ต่างจงัหวดั โรงเรียนในเมือง หรือโรงเรียนในต่างประเทศ กส็ามารถเขา้ไปใชเ้ครือข่ายไดอ้ยา่งเท่า
เทียมกนั เกิดทกัษะการคิดอย่างมีระบบ (High-order thinking skills) โดยเฉพาะทกัษะการ
วิเคราะห์แบบสืบคน้ (Inquiry-based analytical skills) การคิดเชิงวิเคราะห์ (Critical thinking) การ
วิเคราะห์ขอ้มูล  การแกปั้ญหาและการคิดอยา่งอิสระ 
            ส าหรับการศึกษาของผูพ้ิการทางสายตายงัสามารถเรียนร่วมในชั้นเรียนปกติไดโ้ดยใช้
เทคโนโลยีส่ิงอ านวยความสะดวกเขา้ช่วยในการเรียนแต่ผุพ้ิการทางสายตามีปัญหาในเร่ืองการ
เดินทางและการใชชี้วิต การฝึกทกัษะการเดินทางส าหรับผูพ้ิการทางสายตา เป็นทกัษะท่ีส าคญั
ทักษะหน่ึงท่ีท าให้คนตบอดเดินทางด้วยตัวเองและมีชีวิตท่ีเป็นอิสระ  ทักษะด้านการท า
ความคุน้เคยกบัสภาพแวดลอ้มและการเคล่ือนไหวท่ีคนพิการทางสายตาจ าเป็นตอ้งไดรั้บการ
อบรมและฝึกฝนเพื่อการเดินทางตามสภาพแวดลอ้มต่างๆอยา่งปลอดภยั การถ่ายทอดความรู้และ
ทักษะการเดินทางส าหรับผู ้พิการทางสายตา ส่ิงท่ีส าคัญอย่างยิ่งครูผู ้สอนต้องมีความรู้
ความสามารถและมีประสบการณ์สอนเป็นอย่างดี ในปัจจุบนัมีผูส้อนการฝึกทกัษะดา้นการท า
ความคุน้เคยกบัสภาพแวดลอ้มและการเคล่ือนไหวมีนอ้ยมากท่ีจะท าการสอนให้กบัผูพ้ิการทาง
สายตาทีมีคุณภาพดงันั้น ครูผูส้อนเป็นกลไกส าคญัท่ีจะพฒันาความรู้และทกัษะให้กบัคนพิการ
ทางสายตา จึงจ าเป็นตอ้งไดรั้บการฝึกอบรมให้มีความรู้ เทคนิค วิธีการ ในการฝึกทกัษะดา้นการ
ท าความคุน้เคยกบัสภาพแวดลอ้มและการเคล่ือนไหวไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามหลกัปฏิบติั 
 การศึกษาวิจยัน้ีเป็นการวิจยัพฒันาในรูปแบบการวิจยัเชิงทดลองและเชิงคุณภาพท่ีมุ่งหา
รูปแบบการฝึกอบรมแบบผสมผสานท่ีเหมาะสมส าหรับครูผูฝึ้กนกัศึกษาพิการทางตาในประเทศ
ไทย โดยศึกษาถึงรูปแบบท่ีส าคญัและเหมาะสมกบัการเรียนรู้ผา่นระบบคอมพิวเตอร์ท่ีเหมาะสม
ส าหรับครูผูฝึ้กนกัศึกษาพิการทางตา ซ่ึงจะศึกษาถึงรูปแบบและวิธีการด าเนินการเรียนรู้โดยผูว้ิจยั
ศึกษาองคป์ระกอบของรูปแบบการฝึกอบรมแบบผสมผสานผ่านระบบคอมพิวเตอร์ท่ีเหมาะสม
ส าหรับครูผูฝึ้กนกัศึกษาพิการทางตาเพื่อพฒันาทกัษะดา้นการท าความคุน้เคยกบัสภาพแวดลอ้ม
และการเคล่ือนไหว  
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วตัถุประสงค์ของกำรวจัิย 
 วตัถุประสงคท์ัว่ไป 
 เพื่อสร้างรูปแบบการฝึกอบรมแบบผสมผสาน ส าหรับครูผูฝึ้กนกัศึกษาพิการทางสายตา
ดา้นทกัษะดา้นการท าความคุน้เคยกบัสภาพแวดลอ้มและการเคล่ือนไหว  
 
 วตัถุประสงคเ์ฉพาะ 
           1. เพื่อสร้างรูปแบบการฝึกอบรมแบบผสมผสาน ส าหรับครูผูฝึ้กนกัศึกษาพิการทาง
สายตาดา้นทกัษะดา้นการท าความคุน้เคยกบัสภาพแวดลอ้มและการเคล่ือนไหว ศูนยก์ารศึกษา
พิเศษ   กระทรวงศึกษาธิการ  
           2.  เพื่อศึกษาผลการใช้ของรูปแบบการฝึกอบรมแบบผสมผสาน ส าหรับครูผูฝึ้ก
นกัศึกษาพิการทางสายตาดา้นทกัษะดา้นการท าความคุน้เคยกบัสภาพแวดลอ้มและการเคล่ือนไหว
ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ  กระทรวงศึกษาธิการ  
 
ค ำถำมกำรวิจัย 

1. ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญต่อรูปแบบการฝึกอบรมแบบผสมผสานส าหรับครูผูฝึ้ก
นกัศึกษาพิการทางสายตาดา้นทกัษะดา้นการท าความคุน้เคยกบัสภาพแวดลอ้มและการเคล่ือนไหว 
เป็นอยา่งไร 

2. รูปแบบการฝึกอบรมแบบผสมผสานส าหรับครูผูฝึ้กนักศึกษาพิการทางสายตาดา้น
ทกัษะดา้นการท าความคุน้เคยกบัสภาพแวดลอ้มและการเคล่ือนไหวมีองคป์ระกอบและขั้นตอน 
เป็นอยา่งไร 

3. ผลการทดลองและผลการใช้รูปแบบการฝึกอบรมแบบผสมผสาน ส าหรับครูผูฝึ้ก
นักศึกษาพิการทางสายตาด้านทักษะด้านการท าความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อม และการ
เคล่ือนไหว เป็นอยา่งไร 

4. ความพึงพอใจของผูฝึ้กอบรมท่ีมีต่อรูปแบบการฝึกอบรมแบบผสมผสาน ส าหรับครู
ผูฝึ้กนักศึกษาพิการทางสายตาด้านทกัษะดา้นการท าความคุน้เคยกบัสภาพแวดลอ้ม และการ
เคล่ือนไหว เป็นอยา่งไร                                        
 
สมมติฐำนกำรวจิัย 
 ครูผูฝึ้กนักศึกษาพิการทางสายตาท่ีฝึกอบรมจากรูปแบบการฝึกอบรมแบบผสมผสาน 
ส าหรับครูผูฝึ้กนกัศึกษาพิการทางตาดา้นทกัษะดา้นการท าความคุน้เคยกบัสภาพแวดลอ้มและการ
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เคล่ือนไหวมีคะแนนทกัษะการท าความคุน้เคยกบัสภาพแวดลอ้มและการเคล่ือนไหวหลงัการ
ฝึกอบรมสูงกวา่ก่อนการฝึกอบรม อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 
ขอบเขตของกำรวจิัย 
          การวิจยัคร้ังน้ีมีขอบเขตการวิจยั ดงัน้ี 
           1.  การศึกษาและพฒันารูปแบบการฝึกอบรมในคร้ังน้ี  ผูว้ิจยัศึกษาองคป์ระกอบของ
รูปแบบการฝึกอบรมแบบผสมผสาน โดยใชค้วามรู้พื้นฐานส าหรับการ ออกแบบและพฒันาระบบ
การสอน การเขา้สู่ระบบ  ตามทฤษฏีระบบทัว่ไป ประกอบดว้ยองคป์ระกอบหลักท่ีส าคญั 4 
ประการดงัน้ี   
  1.1. ปัจจยัน าเขา้ (Input)   
  1.2 . กระบวนการ (Process) รูปแบบการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ แบบผสมผสาน  
  1.3. ปัจจยัน าออก (Output)                       
  1.4. ขอ้มูลป้อนกลบั (Feedback)                    
          2. ตวัแปรท่ีศึกษา   
  ตวัแปรอิสระ คือ รูปแบบการฝึกอบรมแบบผสมผสาน ส าหรับครูผูฝึ้กนกัศึกษา
พิการทางสายตาดา้นทกัษะดา้นการท าความคุน้เคยกบัสภาพแวดลอ้ม และการเคล่ือนไหว                 
  ตัวแปรตาม คือ ทักษะด้านการท าความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อม และการ
เคล่ือนไหว     
นิยำมศัพท์เฉพำะ 
           1.  ครูผูฝึ้กนกัศึกษาพิการทางสายตา หมายถึง ครูหรือบุคลากรผูฝึ้กนกัศึกษาพิการทาง
สายตา ในศูนยก์ารศึกษาพิเศษ สงักดัส านกังานการศึกษาขั้นพื้นฐาน   กระทรวงศึกษาธิการ 
            2.  รูปแบบการฝึกอบรมแบบผสมผสาน หมายถึง ลกัษณะวิธีการจดัการฝึกอบรมและ
การจัดองค์ประกอบของการฝึกอบรมตามหลกัการและทฤษฎี โดยอาศัยวิธีการ เทคนิคการ
ฝึกอบรมและการจดัรูปแบบการฝึกอบรมส าหรับผูพ้ิการทางตา การผลิตและการใชส่ื้อเทคโนโลยี
การศึกษา การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อถ่ายทอดความรู้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตาม
จุดมุ่งหมายของการฝึกอบรมตามท่ีไดก้ าหนดไว ้
            3. ทกัษะ หมายถึง เทคนิคหรือวิธีการเดินทางส าหรับผูพ้ิการทางสายตา 
 4. ทกัษะดา้นการท าความคุน้เคยกบัสภาพแวดลอ้มและการเคล่ือนไหว หมายถึง
กระบวนการท่ีสอนใหผู้ส้อนใหผู้พ้ิการทางสายตาสามารถใชป้ระสาทสัมผสัดา้นต่าง ๆ ท าใหรู้้ว่า
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ก าลงัอยู่ท่ีไหน ส่ิงแวดลอ้มท่ีนั้นเป็นอย่างไร และสามารถเคล่ือนไหวไปยงัท่ีท่ีตอ้งการไดอ้ย่าง
สะดวกและปลอดภยั 
            5. ระบบคอมพิวเตอร์ หมายถึงการท างานร่วมกนัของส่วนประกอบแต่ละส่วนของกลุ่ม
คอมพิวเตอร์ท่ีมีการเช่ือมต่อเขา้ดว้ยกนั สามารถแลกเปล่ียนขอ้มูลและใชอุ้ปกรณ์ต่างๆ ร่วมกนัได ้
            6.  การฝึกอบรมแบบผสมผสาน หมายถึง การฝึกอบรมผา่นระบบคอมพิวเตอร์ท่ีมีการ 
เช่ือมต่อเครือข่ายออกสู่ภายนอก   การเรียนรู้ดว้ยตนเองแบบสืบเสาะ และการฝึกปฏิบติัแบบ
เผชิญหนา้ในการฝึกอบรมดา้นทกัษะการท าความคุน้เคยกบัสภาพแวดลอ้ม และการเคล่ือนไหว   
             7.  ประสิทธิภาพของรูปแบบการฝึกอบรมแบบผสมผสาน หมายถึง คุณภาพของ
รูปแบบการฝึกอบรมแบบผสมผสานในเน้ือหาท่ีก าหนดโดยมีเกณฑ์การหาประสิทธิภาพตาม
เกณฑท่ี์ก าหนดคือ 80/80 
               80 ตวัแรก หมายถึง ค่าคะแนนเฉล่ียของจ านวนค าตอบท่ีครูผูฝึ้กนักศึกษาพิการทาง
สายตาทดสอบทฤษฏีและทกัษะการปฎิบติัระหวา่งทดลองใชรู้ปแบบการฝึกอบรมแบบผสมผสาน
แต่ละเน้ือหาโดยคิดเป็นร้อยละ 80 ข้ึนไป 
                80 ตวัหลงั หมายถึง ค่าคะแนนเฉล่ียของจ านวนค าตอบท่ีครูผูฝึ้กนักศึกษาพิการทาง
สายตาทดสอบทฤษฏีและทกัษะการปฎิบติัทดสอบหลงัจากจบการทดลองใชรู้ปแบบการฝึกอบรม
แบบผสมผสานแต่ละเน้ือหาโดยคิดเป็นร้อยละ 80 ข้ึนไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 
 

7 

การออกแบบรูปแบบการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายคอมพวิเตอร์ 
 โจนาเซน (Jonassen. 1992) ไดแ้บ่งบทเรียนท่ีมีการเช่ือมโยงโดยลกัษณะของขอ้ความหลายมิติ (Hypertext) ออก
ไดเ้ป็น 3 รูปแบบ คือ  
  1.แบบไม่มีโครงสร้าง (Unstructured Hypertext) เป็นบทเรียนท่ีมีการเช่ือมโยงจุดร่วมในลกัษณะสุ่ม 
(Random) โดยจะมีการเขา้ถึงข้อมูลโดยตรง จากจุดร่วมหน่ึงไปยงัจุดร่วมอ่ืนๆ  
 2. แบบมีโครงสร้าง จะมีการจดัรูปแบบของจุดร่วมและการเช่ือมโยงสัมพนัธ์ท่ีชัดเจน ในการออกแบบ
บทเรียนชนิดน้ี ผูอ้อกแบบจะตอ้งรู้วา่มีเน้ือหาใดท่ีควรจะน ามาเช่ือมโยงกนัเป็นจุดร่วม                        3. แบบเน้ือหาสัมพนัธ์กนั 
เป็นการออกแบบโครงสร้างระดบัสูง การจดัเน้ือหาภายในบทเรียนจะเป็นแบบข้ึนตรงต่อกนัตามล าดบัชั้น (Hierarchy) ในการ
ประยุกต์สร้างการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายมีขอ้พึงพิจารณาในการออกแบบในประเด็นต่อไปน้ี  คือ การวิเคราะห์กลุ่มผูเ้รียน 
การก าหนดเป้าหมายในการสอน  เน้ือหาบทเรียน การเสริมแรงจูงใจ  บทบาทผูส้อน การประเมินผล  

 

ข้ันตอนกำรจัดกำรเรียนรู้แบบสืบเสำะหำควำมรู้  (SSED, 2000) 
ขั้นที ่ 1 นิยามค าถาม และท าความเขา้ใจใหช้ดัเจนกบัค าถาม 

ประเด็น หรือปัญหา  
ขั้นที ่ 2  ตั้งสมมติฐานแนะน าแนวทางการแกปั้ญหาท่ีเป็นไปได ้ 
ขั้นที ่3  เก็บรวบรวมขอ้มูลและจดัการด าเนินการเก็บขอ้มูล การระบุ

แหล่งขอ้มูล 
ขั้นที ่  4   การประเมินผลขอ้มูล  การวเิคราะห์  และตีความหมาย

ขอ้มูล  
ขั้นที ่ 5    การสรุปผล  โดยพิจารณาวา่สมมติฐานท่ีตั้งไวย้อมรับ

หรือไม่ยอมรับ  
 

การสร้างหรือพฒันาหลกัสูตร ( เตม็ดวง  รัตนทศันีย ์ (ม.ป.ป. : 14 -15)  Nadler,  (1982 : 11-13) ( นักรบ ))  
ใหแ้นวคิดในวา่ตอ้งเร่ิมจากองคป์ระกอบของหลกัสูตรทั้ง  4 ประการ คือ 
 1.วตัถุประสงคข์องการฝึกอบรมเป็นการระบุเป้าหมายหรือจุดหมายปลายทางของพฤติกรรม  
 2.เน้ือหาวชิา  การก าหนดเน้ือหาความรู้ใหแ้ก่ผูเ้ขา้รับการอบรมท่ีเนน้การฝึกฝนทกัษะความช านาญใ 
 3.การน าหลกัสูตรไปใช ้   จะรวมถึงวธีิการสอนของวทิยากร  และการจดัประสบการณ์การสอน  เทคนิค
ฝึกอบรม  จิตวทิยาการสอน  ส่ือและโสตทศันูปกรณ์ท่ีเอ้ืออ านวยใหก้ารถ่ายทอดความรู้  ทกัษะ  ทศันคติของวทิยากร  เป็นไปได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ   
 4.  การประเมินผล   เป็นการศึกษาพิจารณาถึงพฤติกรรมของผูเ้ขา้รับการอบรมท่ีเปล่ียนแปลงไปตามเง่ือนไข
และเกณฑท่ี์ระบุไวใ้นวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม การประเมินผลการอบรมอาจด าเนินการประเมินเป็น 3 ระยะ  คือ  ก่อนการ
อบรม  ระหวา่งการอบรม  และหลงัการอบรม   

การออกแบบและสร้างรูปแบบการฝึกอบรม
ผา่นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ส าหรับครูผู ้

ฝึกนกัศึกษาพิการทางสายตา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สังเครำะห์กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 

รูปแบบกำรเรียนกำรสอนบนเวบ็แบบผสมผสำน (Blended Learning Models)  Valiathan (2002), Singh และ Reed (2001) 
รูปแบบการจดัการเรียนการสอนบนเวบ็แบบผสมผสาน โดยพฒันาจากรูปแบบการออกแบบระบบการเรียนการสอน ADDIE ประกอบดว้ย 5 ขั้นตอนดงัน้ี 
 1.ขั้นวเิคราะห์และวางแผน (Analysis and Planning) ประกอบดว้ย 
  1.1 การวเิคราะห์ผูเ้รียน การปฏิบติัการ องคก์ร รูปแบบการเรียน และความตอ้งการของระบบ เพื่อใชใ้นการพฒันาหลกัสูตร 
  1.2 วเิคราะห์ทรัพยากรท่ีสนบัสนุนต่อการจดักิจกรรมการเรียน 
  1.3 วเิคราะห์ความตอ้งการของผูเ้รียน การวางแผน การน าไปใช ้การทดสอบ และการประเมินผล 
  1.4 การวเิคราะห์แผนงาน กระบวนการท างาน การน าไปใชใ้นภาพรวม เพื่อน าไปสู่การสร้างวงจรในการพฒันาและปรับปรุงรูปแบบกระบวนการท างานท่ีวางไว ้
  1.5 การวเิคราะห์ความตอ้งการขององคก์ร 
 2. ขั้นการออกแบบ (Design Solutions) ประกอบดว้ย 
  2.1 ก าหนดจุดประสงคก์ารเรียนรู้ (Objectives) 
  2.2 การออกแบบใหต้อบสนองต่อความแตกต่างระหวา่งบุคคลของผูเ้รียน (personalization) 
  2.3 การออกแบบประเภทของการเรียนรู้ (taxonomy) 
  2.4 การออกแบบบริบทท่ีเก่ียวขอ้ง (Local Context) ไดแ้ก่ บา้น การท างาน (On-The-Job) การปฏิบติั (Practicum) หอ้งเรียน/ห้องปฏิบติัการ และการเรียนแบบร่วมมือ (Collaboration) 
  2.5 การออกแบบผูเ้รียน (Audience) ไดแ้ก่ การเรียนดว้ยการท าตนเอง (Self-Directed) การเรียนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน (Peer-to-Peer) การเรียนแบบผูฝึ้กสอนและผูเ้รียน (Trainer-Learner) 
การเรียนแบบผูแ้นะน ากบัผูเ้รียน (Mentor-Learner) และ Mgr-Learner 
 3. ขั้นการพฒันา (Development) แบ่งเป็น 3 องคป์ระกอบ ดงัน้ี 

แบบไม่ผสมผสำนเวลำ 
 (Asynchronous) 

แบบผสมผสำนเวลำ 
(Synchronous) 

แบบเผชิญหน้ำ 
(Face-to-Face) 

- ไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ 
- Message Boards, Forums, & Interactive chats 
- Knowledge bases Performance tools 
- EPSS 
- Learning content management system 
- Learning management system 
- Web authoring tools 
- Browsers 
- Performance tracking system 
- บทความ 
- หนงัสือ 
- FAQs 
- สถานการณ์จ าลอง 
- CBT 
- CD-ROM 
- Video 
- Video disc 
- Video Streaming 

- การประชุมผา่นเสียง (Audio conferencing) 
- การประชุมผา่นวดีิโอ (Video conferencing) 
- การประชุมผา่นดาวเทียม (Satellite conferencing) 
- Online breakout rooms and labs  
- หอ้งเรียนเสมือน (Virtual classrooms) 
- การประชุมผา่นระบบออนไลน์ (Online 
conferencing) 
- การอภิปรายออนไลน์ (Online discussions) 

- หอ้งเรียนแบบดั้งเดิม (Classroom) 
- หอ้งปฏิบติัการ (Labs) 
- การพบปะ (Meetings) 
- การประชุม (Conferences) 
- มหาวทิยาลยั 
- ท่ีปรึกษา (Mentors) 
- การเรียนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน (Peer-to-Peer lunch bag session) 
- กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ (Subject Matter Experts) 
- ทีมสนบัสนุน (Support teams) 
- การแนะน าการเรียน (Orientation programs) 
- เครือข่ายการท างานและกลุ่มอภิปราย (Networking & discussion 
groups) 

 
 4. ขั้นการน าไปใช ้ (Implementation) ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการท าระบบการเรียนการสอนบนเวบ็แบบผสมผสาน ไดแ้ก่ ผูเ้รียน เพื่อนร่วมเรียน ผูส้อน และองคก์ร โดยในขั้นการน าไปใชต้อ้งก าหนด
ประเด็นการน าไปใช ้การวางแผนการน าไปใช ้การวางแผนการใชเ้ทคโนโลย ีและการวางแผนในประเด็นอ่ืนท่ีอาจเก่ียวขอ้งใหช้ดัเจน 
 5. ขั้นประเมินผล (Evaluation) การวดัและการประเมินผลการเรียนการสอนบนเวบ็แบบผสมผสานประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (achieve objectives) โดยเทียบเท่าเกณฑม์าตรฐาน รวมถึงการ
ประเมินงบประมาณค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบการเรียนการสอน 
 

สังเครำะห์กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 
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ความต้องการของผู้พกิารทางการมองเห็น 
สมเจตร์  มีนาภินนัท ์  (2525:16-19) ไดศึ้กษาถึงลกัษณะพิเศษและความตอ้งการพิเศษ

ของคนท่ีมีความบกพร่องทางการเห็นวา่ การสังเกตอยา่งง่ายๆ จะเห็นวา่ คนท่ีมีความบกพร่องทางการ
มองเห็นจะชอบสวมแวน่ด าอยูเ่สมอ ตอ้งถือไมเ้ทา้ขาวเพื่อเป็นการน าทางเกาะแขนเดินกลบัไปมาอยูใ่น
บริเวณอนัจ ากดั    การพิจารณาส ารวจตามหลกัวชิาการจะพบขอ้สังเกตเก่ียวกบัลกัษณะและความ
ตอ้งการพิเศษดงัน้ี 

1.  มีความรู้สึกต่อส่ิงท่ีอยูใ่นระยะใกลต้วั (Sense perception ) ความรู้สึกน้ี สามารถท า
ใหค้นท่ีมีความบกพร่องทางการเห็น เคล่ือนไหวดว้ยตนเองโดยสัญชาติญาณ และเป็นไปตามส่ิงแวดลอ้ม
ความรู้สึกเช่นน้ีจะมีมากข้ึนหากไดรั้บการศึกษาและท าการฝึกฝน ท าใหเ้กิดความตอ้งการพิเศษ     ใน
เร่ืองของการสัมผสั  ในส่วนท่ีเรียกวา่ ทกัษะทางการเคล่ือนไหว  (Perceptual motor skills) และเทคนิค
การฝึกอบรบความรู้สึกขอ้น้ีอยูใ่นรายละเอียดวชิาการท าความคุน้เคยกบัสภาพแวดลอ้มและการ
เคล่ือนไหว (Orientation and Mobility) 

2.  คนท่ีมีความบกพร่องทางการเห็นท่ีไดรั้บการฝึกฝนมาจากบา้น จากโรงเรียน จาก
สถานฝึกอบรมต่าง ๆ จะมีการเคล่ือนไหวไดอ้ยา่งอิสระมากกวา่ผูท่ี้ไม่ไดผ้า่นการฝึกอบรม 

3.  คนท่ีมีความบกพร่องทางการเห็นตอ้งการสังคม เพื่อน ชอบสนทนาแต่มีความเกอ้
เขิน   ท่ีจะปรากฏตวัในท่ีสาธารณะต่างๆ ซ่ึงลกัษณะทั้งสองขดัแยง้กนั ส่ิงท่ีผูพ้ิการทางการมองเห็น
ตอ้งการเป็นพิเศษในเร่ืองน้ีคือ  ความสามารถในการติดต่อส่ือสารกบัสังคม (Communication  skills) ใน
โอกาสต่าง ๆ เช่น งานศพ งานมงคลสมรส ฯลฯ 

4.  คนท่ีมีความบกพร่องทางการเห็นตอ้งการเป็นอิสระ  และช่วยตนเองได ้ ตั้งแต่การ
กินอยู ่ เศรษฐกิจ การดูแลบา้น การด ารงชีวติประจ าวนั ดั้งนั้นจึงตอ้งมีทกัษะในการด ารงชีวติประจ าวนั  
(Daily living skills) อยา่งอิสระและมีประสิทธิภาพเหมือนคนทัว่ไป 

วธีิกำร เมื่อผู้น ำทำงจะน ำทำงคนตำบอด ( โรงเรียนสอนคนตำบอดภำคเหนือ 2550) 
1.  การใหส้ัญญาณการช่วยเหลือ (Making Contarct)   
2.  ลกัษณะ และต าแหน่งของการจบัแขน (Crip)  
3.   ต าแหน่งของผูน้ าทาง และคนตาบอด (Stance)  
4.  ลกัษณะของการเดินไปดว้ยกนั (Walking)  
5.  การเปล่ียนขา้ง (Transfering side, Changing sides)  
6.  การเดินทางผา่นทางแคบ (Narrow Places หรือ Narrow Spaces) 
 7. การข้ึน – ลงบนัได (Stairways) 
 8.  การเปิด และปิดประตู (Doorways with a Guide)  
9.  การนัง่เกา้อ้ี (Seating)  
10. การใชย้านพาหนะ  
11.  การลง – ข้ึนเรือโดยสารขา้ม  

 

หลกัทฤษฎกีำรเรียนรู้ 
 

 แอนเดอร์สัน รีเดอร์; และซีมอน (Anderson, Reder; & Simon. 1998) กล่าวถึง
ทฤษฎีสร้างความรู้ใหม่โดยผูเ้รียนเอง (Constructivism) ว่าลกัษณะของการเรียนการสอนแบบน้ีเน้นท่ี
ผูเ้รียนมากกวา่ท่ีจะเนน้ท่ีหลกัสูตรการเรียน โดยมีเป้าหมายและหลกัการท่ีวา่ (1) องคค์วามรู้ไม่สามารถ
สอนได้โดยครู แต่จะสามารถสร้างข้ึนได้โดยผูเ้รียนเอง (2) องค์ความรู้จะไม่แสดงในรูปแบบของ
ตวัแทนหรือสัญลกัษณ์ (3) ความรู้สามารถเกิดข้ึนไดจ้ากสถานการณ์การเรียนท่ีมีการส่ือสารท่ีสมบูรณ์ 
(4) เป็นส่ิงท่ีเป็นไปไดย้ากท่ีจะสร้างแบบประเมินท่ีให้ไดม้าตรฐาน เพื่อท่ีจะประเมินผลการเรียนรู้ของ
ผูเ้รียนให้ไดอ้ยา่งสมบูรณ์ และส าหรับการเรียนการสอนโดยวิธีน้ีจะมีการน าเอาเทคโนโลยีเขา้มาใชใ้น
ห้องเรียน เพื่อช่วยพฒันาระบบการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพดีข้ึน การออกแบบการสอนผ่าน
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ท่ีไดรั้บอิทธิพลจากทฤษฎีสร้างความรู้ใหม่โดยผูเ้รียนเอง มีแนวทางดงัน้ี 
 1.  ผูส้อนต้องให้บริบทการเรียนรู้ท่ีมีความหมาย  เพื่อสนับสนุนแรงจูงใจ
ภายในของผูเ้รียน และการควบคุมการเรียนรู้ดว้ยตนเองของผูเ้รียน   
 2.  สร้างรูปแบบการเรียนรู้ ให้ผู ้เรียนได้เรียนรู้จากส่ิงท่ีรู้แล้วไปสู่ส่ิงท่ีไม่รู้  
รูปแบบน้ีจะคลา้ยกบัทฤษฎีการเรียนรู้อยา่งมีความหมายของออสซูเบล 
 3.  ให้เกิดความสมดุลระหว่างการเรียนรู้แบบอนุมาน (Deductive) และ
อุปมาน (Inductive) คือเรียนจากเร่ืองทัว่ไป ไปสู่เร่ืองเฉพาะเจาะจง และเรียนจากเร่ืองเฉพาะเจาะจง 
 4.  เนน้ประโยชน์ของความผดิพลาด 
 5.  ใหผู้เ้รียนคาดการณ์ล่วงหนา้  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบท่ี 1  สังเคราะห์กรอบแนวคิดในการวิจยัการพฒันารูปแบบการฝึกอบรม 

    แบบผสมผสานส าหรับครูผูฝึ้กนกัศึกษาพิการทางสายตาดา้นทกัษะ 
    ดา้นการท าความคุน้เคยกบัสภาพแวดลอ้มและการเคล่ือนไหว 
 

วธีิกำรเดินทำงของคนตำบอด ( วทิยำลยัรำชสุดำ) 
  
คนตาบอดมีวธีิเดินทางไปในสถานท่ีต่าง ๆ ท่ีตนตอ้งการ 4 วธีิ คือ  
1.   การเดินทางกบัผูน้ าทาง (Sighted Guide)  
2.   การเดินทางโดยใชไ้มเ้ทา้ขาว (White Cane)  
3.   การเดินทางกบัสุนขัน าทาง (Dog Guide Dog) 
4.   การเดินทางโดยใชเ้คร่ืองมืออีเลคโทรนิค (Electronic Aids) 

 

วิเคราะห์และพฒันารูปแบบเน้ือหาทกัษะ
การฝึกอบรม 

ส าหรับครูผูฝึ้กนกัศึกษาพิการทางสายตา 

สังเครำะห์กรอบแนวคิดในกำรวิจัย (ต่อ) 
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ขั้นตอนกำร ฝึกทกัษะครูผู้ฝึกนักศึกษำพกิำรทำงสำยตำ 
 

1.  การใหส้ัญญาณการช่วยเหลือ (Making Contarct)   
2.  ลกัษณะ และต าแหน่งของการจบัแขน (Crip)  
3.   ต าแหน่งของผูน้ าทาง และคนตาบอด (Stance)  
4.  ลกัษณะของการเดินไปดว้ยกนั (Walking)  
5.  การเปล่ียนขา้ง (Transfering side, Changing sides)  
6.  การเดินทางผา่นทางแคบ (Narrow Places หรือ Narrow Spaces) 
 7. การข้ึน – ลงบนัได (Stairways) 
 8.  การเปิด และปิดประตู (Doorways with a Guide)  
9.  การนัง่เกา้อ้ี (Seating)  
10. การใชย้านพาหนะ  
11.  การลง – ข้ึนเรือโดยสารขา้ม  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบท่ี 2 กรอบแนวคิดในการวิจยัการพฒันารูปแบบการฝึกอบรมแบบผสมผสาน 

   ส าหรับครูผูฝึ้กนกัศึกษาพกิารทางสายตาดา้นทกัษะดา้นการท าความคุน้เคยกบั
   สภาพแวดลอ้มและการเคล่ือนไหว 

กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 

การฝึกอบรมแบบผสมผสานส าหรับครูผูฝึ้กนกัศึกษาพิการทางสายตาดา้นทกัษะดา้นการท า
ความคุน้เคยกบัสภาพแวดลอ้มและการเคล่ือนไหว 

 
 

ทกัษะกำรฝึกอบรมส ำหรับครูผู้ฝึกนักศึกษำพกิำรทำง
สำยตำ 

 

คนตาบอดมีวิธีเดินทางไปในสถานท่ีต่าง ๆ ท่ีตนตอ้งการ 4 วิธี คือ  
1.   การเดินทางกบัผูน้ าทาง   (Sighted Guide)  
2.   การเดินทางโดยใชไ้มเ้ทา้ขาว (White Cane)  
3.   การเดินทางกบัสุนขัน าทาง (Dog Guide Dog) 
4.   การเดินทางโดยใชเ้คร่ืองมืออีเลคโทรนิค (Electronic Aids) 

 

 

กำรฝึกอบรมผ่ำนระบบเครือข่ำยคอมพวิเตอร์ 

  

1. วิเคราะห์ปัญหาและความตอ้งการของผูข้า้รับการอบรม 
2. วิเคราะห์เน้ือหาและออกแบบบทเรียน 
3. ก าหนดจุดประสงคข์องการฝึกอบรม 
4. ก าหนดบทบาทผูส้อน 
5. ก าหนดพฤติกรรมของผูเ้ขา้รับการอบรม 
6. วิเคราะห์และก าหนดกิจกรรมการฝึกอบรม 
7. วิเคราะห์รูปแบบการจดัสภาพแวดลอ้ม 
8. เตรียมความพร้อมการฝึกอบรมและด าเนินการอบรม 
9. ก าหนดการตรวจสอบและควบคุมการฝึกอบรม 
10. ประเมินผลการฝึกอบรม 
11. วิเคราะห์ขอ้มูลยอ้นกลบัและแกไ้ขปรับปรุง 

กำรจัดกำรเรียนรู้แบบสืบเสำะหำควำมรู้  (SSED, 2000) 
 
 ขั้นท่ี  1    นิยามค าถาม และท าความเขา้ใจให้
ชดัเจนกบัค าถาม ประเดน็ หรือปัญหา  
 ขั้นท่ี  2    ตั้งสมมติฐานแนะน าแนวทางการ
แกปั้ญหาท่ีเป็นไปได ้ 
 ขั้นท่ี  3   เกบ็รวบรวมขอ้มูลและจดัการ
ด าเนินการเกบ็ขอ้มูล การระบุแหล่งขอ้มูล 
 ขั้นท่ี  4   การประเมินผลขอ้มูล  การวิเคราะห์  
และตีความหมายขอ้มูล  
 ขั้นท่ี  5    การสรุปผล  โดยพิจารณาวา่
สมมติฐานท่ีตั้งไวย้อมรับหรือไม่ยอมรับ  
 

ทกัษะด้ำนกำรท ำควำมคุ้นเคยกบัสภำพแวดล้อม ทักษะด้ำนกำรเคลือ่นไหว 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

บทท่ี 2 
เอกสาร และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
 ในการศึกษาการพฒันารูปแบบการฝึกอบรมแบบผสมผสานส าหรับครูผูฝึ้กนักศึกษา
พิการทางสายตาเพื่อพฒันาทกัษะการท าความคุน้เคยกบัสภาพแวดลอ้มและการเคล่ือนไหว มี
แนวคิด   ทฤษฎี   และผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งดงัต่อไปน้ี 
 1. ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัคนพิการทางสายตา 
  1.1 ความหมายของผูพ้ิการทางสายตา 
  1.2 ประเภทและระดบัของปัญหาทางายตา 
  1.3 ลกัษณะพิเศษและความตอ้งการของผูพ้ิการทางสายตา 
  1.4 ทฤษฎีเก่ียวกบัคนพิการทางสายตา 
  1.5 ทกัษะดา้นการท าความคุน้เคยกบัสภาพแวดลอ้มและการเคล่ือนไหว 

2. รูปแบบการเรียนการสอน 

 2.1 องคป์ระกอบในการจดัรูปแบบการเรียนการสอน 

 2.2 ความสมัพนัธ์ระหวา่งรูปแบบการเรียนการสอนและการออกแบบการสอน 

 2.3 ขั้นตอนในการพฒันารูปแบบการเรียนการสอน 

 3. หลกัการและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียนการสอน  
  3.1 ทฤษฎีการวางเง่ือนไข 
  3.2 ทฤษฎีการสร้างความรู้ใหม่โดยผูเ้รียนเอง 
  3.3 การเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
  3.4  การจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ 
 4. การจดัการเรียนการสอนผา่นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์   

  4.1 โครงสร้างของบทเรียนบนเวบ็ไซตก์ารศึกษา 
  4.2 บริการต่างๆ บนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
  4.3 การออกแบบรูปแบบการเรียนการสอนผา่นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์     
 5. การสร้างหลกัสูตรฝึกอบรม 

  5.1   ความหมายของหลกัสูตร 
  5.2  การฝึกอบรม 
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6. การเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended Learning) 
6.1 ความหมายของการเรียนการสอนแบบผสมผสาน 

   6.2 องคป์ระกอบของการเรียนการสอนแบบผสมผสาน 
   6.3 ลกัษณะการจดัการเรียนการสอนแบบผสมผสาน 
   6.4 รูปแบบการเรียนการสอนบนเวบ็แบบผสมผสาน(Blended Learning Models)  
   6.5 ระดบัการผสมผสาน 
   6.6 องคป์ระกอบท่ีท าใหก้ารเรียนการสอนแบบผสมผสานประสบผลส าเร็จ  
   6.7 การออกแบบการเรียนการสอนบนเวบ็แบบผสมผสาน   

7. เอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
  

1. ความรู้ทัว่ไปเกีย่วกบัคนพกิารทางสายตา 
 1.1 ความหมายของผู้พกิารทางสายตา 

  สมาคมจกัษุแพทยแ์ห่งประเทศไทยไดใ้หค้  านิยามสายตาพิการและตาบอด ไวด้งัต่อไปน้ี 
 (อา้งถึงใน  สุกญัญา  ศรีปรัชญาอนนัต ์2542:13) 

สายตาพิการ หมายความวา่ การมีสายตาขา้งท่ีดีท่ีสุดเม่ือใชแ้วน่ตาธรรมดาโดยไม่รวม
เคร่ืองช่วยสายตาพิเศษ (visual aids) แลว้เห็นอยา่งนอ้ย 6/18 ลงไปจนถึง 3/60 หรือมีลานสายตา
โดยเฉล่ียแคบกวา่ 30 องศาไปจนถึง 10 องศา 

ตาบอด  หมายความวา่  การมีสายตาขา้งท่ีดีท่ีสุด เม่ือใชแ้วน่ตาธรรมดาแลว้เห็นนอ้ยกวา่ 
3/60 ลงมาจนถึงบอดสนิท หรือมีลานสายตาโดยเฉล่ียแคบกวา่ 10 องศา  
  แพทยห์ญิงสกาวรัตน์ คุณวิศรุต  (2541 : 1)  กล่าวไวว้า่ “สภาพตาบอดเป็นการบกพร่อง
ของการเห็นจนไม่สามารถใชส้ายตาประกอบภารกิจประจ าวนั การศึกษา การประกอบอาชีพ
เช่นเดียวกบัคนสายตามองเห็นปกติทัว่ไป” 
 กอบชยั  พรหมมินทะโรจน์  (2541 : 78) ใหค้  าจ ากดัความวา่   “การสูญเสียสายตาในการ
ประกอบอาชีพ ท าใหบุ้คคลนั้นตอ้งพึ่งพาอาศยัคนอ่ืนๆ องคก์ร  หรือส่ิงช่วยเหลือบางอยา่งในการ  
ท่ีจะด ารงชีพ” 

เรืองชยั แสงเจริญ (2530:24) ในสงัคมมาตรฐานส าหรับสายตาคนพิการและพิการ
ทางการมองเห็นนั้น ยอ่มแตกต่างกนัออกไปตามเง่ือนไขทางเศรษฐกิจและสงัคม เช่น ประเทศท่ี
พฒันาถึงขั้นสุดยอดมีอุตสาหกรรมท่ีเจริญกา้วหนา้และระบบสงัคมสงเคราะห์ถึงระดบัท่ีสมบูรณ์
อยูแ่ลว้ กฎหมายบญัญติัไวอ้ยา่งชดัเจนวา่การมองเห็นระดบัไหน จึงยอมรับวา่เป็นระดบัท่ีจ าเป็น 
ส าหรับการด ารงชีพเป็นบุคคลท่ีมีความสามารถประกอบอาชีพในสงัคม ถา้มีระดบัการมองเห็นท่ี
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ต ่ากวา่ก าหนดจึงจดัวา่เป็นบุคคลสายตาพิการ ซ่ึงมีความยากล าบากในการประกอบอาชีพ เช่น ใน
ประเทศญ่ีปุ่นรับตรวจผูป่้วยโรคตา เม่ือเห็นวา่ไม่สามารถรักษาใหดี้ข้ึนแลว้ และจกัษุแพทยอ่ื์น ๆ 
ลงความเห็นเช่นเดียวกนั รัฐบาลจะพิจารณาและท ารายงานเป็นคนสายตาพิการข้ึนใหม่ ตาม
กฎหมายบญัญติัไวโ้ดยผูป่้วยไดรั้บสิทธิบางอยา่ง ซ่ึงกฎหมายก าหนดไว ้ ส าหรับในบางประเทศท่ี
ก าลงัพฒันา ระดบัการมองเห็นส าหรับใชแ้ยกสายตาพิการยอ่มแตกต่างกนั เช่น ประเทศไทย
ประชากรท่ีเป็นเกษตรกร เม่ือเป็นโรคตาก็ยงัสามารถท างานไดท้ั้ง ๆ ท่ีการมองเห็นเหลือประมาณ 
6/60 เมตร  (สายตาระดบัน้ีเห็นหนา้คนท่ีอยูห่่าง 6 เมตรไม่ชดั) ซ่ึงในระดบัน้ีคนท างานนัง่โตะ๊ใน
กรุงเทพฯไม่สามารถปฏิบติังานไดแ้ลว้ จึงเห็นวา่ระดบัสายตาพิการในสงัคมเกษตรกร และคนใน
กรุงเทพฯ ท่ีประกอบอาชีพไม่เหมือนกนัจะแตกต่างกนั   (เรืองชยั แสงเจริญ :25) คนท่ีมีสายตา
พิการเป็นอุปสรรคอยา่งส าคญัต่อการประกอบอาชีพอยา่งใดอยา่งหน่ึง และอาจส่งผลกระทบถึง
โอกาสในการท่ีจะท างานอ่ืน ๆ อีกดว้ย  
 
 1.2 ประเภทและระดับของปัญหาในการมองเห็น 
              คนท่ีมีความบกพร่องทางสายตา  หมายถึง  คนตาบอดหรือคนตาบอดบางส่วนซ่ึงมีความ
แตกต่างกนัดงัน้ี 
               คนตาบอด (Blind) หมายถึง คนท่ีมีสายตาเหลืออยูน่อ้ยมากหรือไม่มีเลยแมจ้ะไดรั้บการ
แกไ้ขแลว้กไ็ม่สามารถท่ีจะใชส้ายตาในการเรียนหนงัสือได ้ เป็นผูท่ี้มีสายตาภายหลงัการแกไ้ขไม่
มากกวา่ 20/200 ฟุต หรือ 6/60 เมตร ในดวงตาขา้งท่ีดีกวา่ หรือมุมในการมองเห็นไม่เกิน  20  
องศา 

     คนตาบอดบางส่วนหรือคนสายตาเลือนลาง (Partially sighted หรือ Partially blind) 
หมายถึง  บุคคลท่ีมีสายตาบกพร่องแต่ไม่ใช่คนตาบอดสนิท  สามารถมองเห็นได้บา้งลางๆ 
ภายหลงัได้รับการแก้ไขแลว้  (สวมแว่นตาหรือแว่นขยาย)จึงสามารถใช้สายตาในการเรียน
หนังสือไดบ้า้ง  มีสายตา  20/70  ฟุตหรือน้อยกว่าในสายตาขา้งท่ีดี  กล่าวคือ  สามารถมองเห็น
วตัถุหรือส่ิงของในระยะไม่เกิน   70  ฟุต   (พระราชบญัญติัการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 
2534:13-18) 
 กล่าวโดยสรุปคนพิการทางสายตา สามารถแบ่งระดบัของการมองเห็นไดห้ลายระดบั
แตกต่างกนัไป บางคนสามารถมองเห็นไดบ้า้ง และบางคนไม่สามารถมองเห็นไดเ้ลย ซ่ึงประเภท
ของคนพิการทางสายตาส่วนใหญ่ จะข้ึนอยูก่บัลกัษณะการใชป้ระโยชน์ตามวตัถุประสงคข์องการ
ใชง้าน ซ่ึงจะแตกต่างกนัทั้งทางดา้นกฎหมาย การศึกษา และการแพทย ์ ดั้งนั้นผูท่ี้จะใชจ้ะตอ้ง
ค านึงถึงลกัษณะการใชง้านดว้ย 
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 1.3 ลกัษณะพเิศษและความต้องการของคนพกิารทางสายตา 
สมเจตร์  มีนาภินนัท ์ (2525:16-19) ไดศึ้กษาถึงลกัษณะพิเศษและความตอ้งการพิเศษของ

คนท่ีมีความบกพร่องทางสายตาวา่ การสงัเกตอยา่งง่ายๆ จะเห็นวา่ คนท่ีมีความบกพร่องทางการ
มองเห็นจะชอบสวมแวน่ด าอยูเ่สมอ ตอ้งถือไมเ้ทา้ขาวเพื่อเป็นการน าทางเกาะแขนเดินกลบัไปมา
อยูใ่นบริเวณอนัจ ากดั    การพิจารณาส ารวจตามหลกัวิชาการจะพบขอ้สงัเกตเก่ียวกบัลกัษณะและ
ความตอ้งการพิเศษดงัน้ี 

1.  มีความรู้สึกต่อส่ิงท่ีอยูใ่นระยะใกลต้วั (Sense perception ) ความรู้สึกน้ี สามารถท าให้
คนท่ีมีความบกพร่องทางสายตา เคล่ือนไหวดว้ยตนเองโดยสัญชาติญาณ   และเป็นไปตาม
ส่ิงแวดลอ้มความรู้สึกเช่นน้ีจะมีมากข้ึนหากไดรั้บการศึกษาและท าการฝึกฝนท าใหเ้กิดความ
ตอ้งการพิเศษ ในเร่ืองของการสมัผสั  ในส่วนท่ีเรียกวา่ ทกัษะทางการเคล่ือนไหว  (Perceptual 
motor skills) และเทคนิคการฝึกอบรบความรู้สึกขอ้น้ีอยูใ่นรายละเอียดวิชาการท าความคุน้เคยกบั
สภาพแวดลอ้มและการเคล่ือนไหว (Orientation and Mobility) 

2.  คนท่ีมีความบกพร่องทางสายตาท่ีไดรั้บการฝึกฝนมาจากบา้น จากโรงเรียน จากสถาน
ฝึกอบรมต่าง ๆ จะมีการเคล่ือนไหวไดอ้ยา่งอิสระมากกวา่ผูท่ี้ไม่ไดผ้า่นการฝึกอบรม 

3.  คนท่ีมีความบกพร่องทางสายตาตอ้งการสงัคม เพื่อน ชอบสนทนาแต่มีความเกอ้เขิน   
ท่ีจะปรากฏตวัในท่ีสาธารณะต่างๆ ซ่ึงลกัษณะทั้งสองขดัแยง้กนั ส่ิงท่ีคนพิการทางสายตาตอ้งการ
เป็นพิเศษในเร่ืองน้ีคือ  ความสามารถในการติดต่อส่ือสารกบัสงัคม (Communication  skills) ใน
โอกาสต่าง ๆ เช่น งานศพ งานมงคลสมรส ฯลฯ 

4.  คนท่ีมีความบกพร่องทางสายตาตอ้งการเป็นอิสระ  และช่วยตนเองได ้ตั้งแต่การกินอยู ่
เศรษฐกิจ การดูแลบา้น การด ารงชีวิตประจ าวนั ดั้งนั้นจึงตอ้งมีทกัษะในการด ารงชีวิตประจ าวนั  
(Daily living skills) อยา่งอิสระและมีประสิทธิภาพเหมือนคนทัว่ไป 

กล่าวโดยสรุปคนท่ีบกพร่องทางสายตา ควรจะไดรั้บการฝึกการสร้างความคุน้เคยกบั
สภาพ แวดลอ้มและการเคล่ือนไหว    เพื่อการเขา้สู่สงัคม มีความตอ้งการในการติดต่อส่ือสารกบั
สังคม    ซ่ึงจะท าใหค้นพิการทางสายตาสามารถพึ่งตนเองไดก้ารด ารงชีวิตประจ าวนั และการ
พึ่งตนเองในทางเศรษฐกิจ  ท าใหค้นพกิารทางสายตาสามารถด ารงชีวิตเช่นเดียวกบัคนทัว่ไปได ้ 
ซ่ึงผูท่ี้มีโอกาสไดรั้บการฝึก จะมีโอกาสมากข้ึนในการติดต่อส่ือสาร ท าใหค้นพกิารทางสายตาได้
มีโอกาสในการประกอบอาชีพมากข้ึน 
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 1.4 ทฤษฎีเกีย่วกบัคนพกิารทางสายตา 
 ซิลเตอร์ (Schider ,อา้งถึงใน สวา่ง โรจน์รัตนเกียรติ:21) ไดศึ้กษาถึงการเปล่ียนแปลงใน
มโนภาพของรูปร่างของคน เม่ือร่างกายส่วนหน่ึงส่วนใดไดสู้ญเสียไป  อาจเป็นการสูญเสียใน
หนา้ท่ีของอวยัวะนั้น ๆ หรือสูญเสียไปเลย เช่น การพิการทางการมองเห็น ส่ิงเหล่าน้ียอ่มท าให้
จิตใจแปรปรวนไปดว้ยรูปลกัษณะ หรือภาพของตวัเองน้ีเกิดข้ึนในใจ หรือในความคิดของตนเอง 
ซ่ึงเป็นมโนภาพท่ีเกิดข้ึนเองทุกตวับุคคล 
 การมีมโนภาพในร่างกายเปล่ียนแปลง ในร่างกายเปล่ียนแปลงไปเพราะการพิการทางการ
มองเห็นน้ี มีผลกระทบกระเทือนต่อคนพิการทางสายตาเป็นอยา่งมาก โดยเฉพาะคนพิการทาง
สายตาภายหลงั เพราะเป็นการยากท่ีจะใหเ้กิดความสมบูรณ์ในทางจิตใจใหเ้หมือนเดิม  และจะ
เป็นปัญหาทางประสบการณ์ ทางชีวติ และปัญหาทางอารมณ์มาเก่ียวขอ้งดว้ย ซิลเตอร์ จึงพบวา่
คนพิการทางสายตามกัยอ้นกลบัไปมี Body – image ในสมยัท่ียงัเคยมองเห็นอยูอี่กเสมอ 

อลัเฟรด   แอดเลอร์  (Adler, อา้งถึงใน สวา่ง โรจน์รัตนเกียรติ) เป็นผูส้ร้างทฤษฎีน้ีข้ึน
จากประสบการณ์ของตนเอง เน่ืองจากเขาเป็นคนไม่แขง็แรงเน่ืองมาจากโรคกระดูกอ่อนในวยัเดก็
เขาพบวา่มีความผดิปกติในอวยัวะในร่างกาย ท าใหเ้กิดความแปรปรวนในจิตใจได ้ โดยท่ีท าให้
เกิดปมดอ้ยข้ึนมาภายในใจ เม่ือเปรียบเทียบกนักบัผูอ่ื้น จึงตอ้งหาทางแกไ้ขโดยอตัโนมติัเพื่อ
ชดเชยหรือข่มปมดอ้ยนั้น 

ความส าคญัของปมดอ้ยวา่ มีอิทธิพลต่อบุคลิกภาพของคนเรามาก ปมดอ้ยจะช่วยหล่อ
หลอมบุคลิกภาพใหเ้ด่นชดัข้ึนปมดอ้ยเกิดข้ึนเม่ือบุคคลไม่อาจแกไ้ขปัญหาต่างๆได ้ จนเกิดความ
ตึงเครียดข้ึนถา้คนพิการทางสายตา เห็นวา่การพกิารทางการมองเห็นเป็นปมดอ้ยอยา่งหน่ึงของ
ตนเอง แลว้กจ็ะเกิดความกงัวลข้ึนมีความละอาย จึงตอ้งพยายามหาความรู้สึกเด่นข้ึนมาแทน
วิธีการท่ีจะไปสู่ความเด่นมีต่างกนั จึงก่อใหเ้กิดบุคลิกภาพประจ าตวัข้ึน คนท่ีมีสุขภาพจิตดีจะต่อสู้
อยา่งกลา้หาญ และมีสามญัส านึกยอมรับสภาพความเป็นจริงได ้ คนท่ีรู้สึกมีปมดอ้ยทางกายภาพ
เป็นความรู้สึกพื้นฐานท่ี มนุษยจ์ะตอ้งพยายามปรับตวั เพื่อใหส้ามารถด ารงชีวิตอยูไ่ดใ้นการท าส่ิง
ทดแทน  เพือ่แกป้มดอ้ยนั้นอาจน ามนุษยไ์ปสู่ความส าเร็จในทางสร้างสรรค ์ หรือไปสู่แรงผลกั
ของโรคประสาทกไ็ด ้

แม็กแดเนล  (Mcdaniel ,อา้งถึงใน สมพร แซ่เฮง้ 2540:30) เป็นการศึกษาผูท่ี้มีความ
เจ็บป่วยหรือมีความพิการ  สาระส าคญัของทฤษฎีน้ีคือ   สภาวะทางกายและจิตมีความเก่ียวเน่ือง
กนัและไม่เป็นอิสระแก่กนั  สภาวะกายสามารถส่งผลกระทบต่อสภาวะจิตใจตลอดจนพฤติกรรม
ของบุคคลนั้ น เพราะสภาวะทางกายเป็นตัวก าหนดประสิทธิภาพต่างๆ ของร่างกายอันเป็น
เคร่ืองมือในการแสดงพฤติกรรมและสภาวะทางกายของบุคคล ยงัเป็นส่ิงเร้าใหบุ้คคลนั้นและผูอ่ื้น
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รอบขา้งเขาแสดง       พฤติกรรมต่างๆ  ต่อเขา กล่าวคือ สภาพความบกพร่องทางกายท าให้ตวัคน
พิการเองและบุคคลอ่ืน ๆ ประเมินคุณค่าของเขาต ่าลง   นอกจากน้ีสภาพความพิการยงัท าใหบุ้คคล
รอบขา้งมองคนพิการอย่างมีอคติ ท าให้แสดงพฤติกรรมท่ีเป็นการปฏิเสธ หรือการให้ความ
ปกป้องคุม้ครองคนพิการจนเกินความจ าเป็น ท าให้คนพิการยิ่งเห็นคุณค่าของตนเองนอ้ยลง และ
พลอยท าให้เขารู้สึกว่าเขาไร้ความสามารถในเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัความพิการของเขาอีก
ดว้ย 

จากทฤษฎีทั้ง 3 น้ีสรุปขา้งตน้ไดว้่า   สภาพความพิการมีผลกระทบทางดา้นจิตใจ  และ
บุคลิกภาพของคนพิการทางสายตาเอง  ซ่ึงอาจส่งผลถึงการปรับตวัของคนพิการทางสายตา  
รวมถึงการอยู่ร่วมกบัคนในสังคมและการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น   นอกจากน้ีสภาวะทางกายของ
บุคคลยงัเป็นส่ิงเร้าให้บุคคลนั้นและผูอ่ื้นรอบขา้งเขาแสดงพฤติกรรมต่าง ๆ ต่อเขา  อนัประเมิน
คุณค่าของเขาต ่าลง  และท าใหค้นพิการยิง่เห็นคุณค่าของตนนอ้ยลง  ถา้ผูพ้ิการยอมรับสภาพไดใ้น
ความพิการของตนเองอาจส่งผลต่อความส าเร็จในชีวิตแต่ถา้ผูพ้ิการ ไม่ยอมรับสภาพความเป็นจริง
อาจเป็นแรงผลกั  ดนัของโรคประสาทได ้

 
1.5 ทักษะด้านการท าความคุ้นเคยกบัสภาพแวดล้อมและการเคลือ่นไหว 
จากการท่ีเป็นคนปกติทัว่ไปไม่เขา้ใจในเร่ืองของคนพิการทางสายตา  มีผลให้เกิดความ

เขา้ใจคลาดเคล่ือนไปจากความเป็นจริง   เช่น  การไดย้ินเสียงยานยนต์  หรือเสียงสุนัข   ซ่ึงใน
ความรู้สึกของคนทัว่ไปอาจจะคิดว่าไม่ใช่เร่ืองจ าเป็น   ท่ีจะตอ้งเรียนรู้   แต่ส าหรับคนพิการทาง
สายตาแลว้  ส่ิงเหล่าน้ีลว้นจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งเขา้ใจอยา่งถูกตอ้งว่า เสียงยานยนตน์ั้นเป็นเสียง
รถโดยสารประจ าทาง   เสียงสุนขัเห่านั้นเป็นเสียงของสุนขัท่ีก าลงัจะเขา้มาท าร้ายหรือเห่าเฉยๆ  
การท่ีจะปล่อยให้คนพิการทางสายตาเรียนรู้ดว้ยประสบการณ์ของตนเองย่อมเป็นเร่ืองยากท่ีจะ
เขา้ใจ  หรือตอ้งใช้เวลานาน  เพราะส่ิงต่างๆเหล่าน้ีอาจจะไม่ผ่านเขา้มาสัมผสักบัชีวิตของคน
พิการทางสายตาเลยกไ็ด ้ซ่ึงความเขา้ใจพื้นฐานทัว่ๆ ไปท่ีคนพิการทางสายตาควรรับรู้และเรียนรู้มี
ดงัน้ี   

1. ความรู้เก่ียวกบัส่วนต่างๆ ของร่างกาย (Body Image)ส่วนต่างๆ ของร่างกายเป็นส่ิง
ส าคญัท่ีเด็กทัว่ไปจ าเป็นจะตอ้งเรียนรู้โดยเฉพาะคนพิการทางสายตานั้นจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้ง
สอนให้เรียนรู้อยา่งละเอียด  ทั้งช่ือ  ต  าแหน่ง  หนา้ท่ี  ตลอดจนการท างานของอวยัวะส่วนต่างๆ 
เหล่านั้น 

2. ความรู้เก่ียวกบัทิศทาง (Direction)ทิศและทิศทางต่างๆ  ไดแ้ก่  ทิศเหนือ  ทิศใต ้ ทิศ
ตะวนัออก  ทิศตะวนัตก  และขา้งซา้ย  ขา้งขวา  ขา้งหนา้  ขา้งหลงั  ขา้งบน  ขา้งล่าง เป็นตน้  ซ่ึงมี
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ประโยชน์และจ าเป็นมากในชีวิตประจ าวนัของคนพิการทางสายตา  เพราะในการเคล่ือนไหวหรือ
การเดินทางจากท่ีหน่ึงไปยงัอีกท่ีหน่ึงจ าเป็นท่ีเขาจะตอ้งรู้ทิศและทิศทางอยูต่ลอดเวลา  ดงันั้นคน
พิการทางสายตาจะต้องได้รับการฝึกให้มีความเข้าใจอย่างแท้จริงรู้จัก ช่ือ ต าแหน่งและ
ความสัมพนัธ์  โดยสังเกตจากส่ิงแวดลอ้ม เช่น  รู้ว่าดวงอาทิตยข้ึ์นทางทิศตะวนัออกในตอนเชา้  
เม่ือแสงแดดกระทบหลงัคนพิการทางสายตาจะตอ้งรู้ไดท้นัทีว่าดา้นหลงันั้นเป็นทิศตะวนัออก  
ดา้นหนา้เป็นทิศตะวนัตก   ดา้นขวาเป็นทิศเหนือ  และดา้นซา้ยเป็นทิศใต ้ เป็นตน้ 

3. ความรู้เก่ียวกบัเวลา (Time) คนพิการทางสายตาควรรับทราบ และไดรั้บการฝึกฝน
เก่ียวกบัเวลา หน่วยของเวลา ความสัมพนัธ์ของเวลาตลอดจนสามารถกะระยะช่วงของเวลาได ้  
(ประมาณการเวลา)     เช่น 1  นาที  5  นาที    คร่ึงชัว่โมง และ  1  ชัว่โมง   ควรประมาณเวลาได้
ใกลเ้คียงกบัคนทัว่ไปจึงจะเกิดประโยชน์  ทั้งน้ีเพื่อใหค้นพิการทางสายตาน าความรู้ไปใชใ้นการ
ติดต่อส่ือสาร  หรือสนทนา ซ่ึงเป็นประโยชน์ในชีวิตประจ าวนั  เช่น  กะเวลาในการท าการบา้น  
การแต่งตวั  และการรับประทานอาหาร  นอกจากน้ียงัสามารถท าให้เขา้ใจถึงความสัมพนัธ์ของ
เวลากบัเวลา เช่น  60  นาที  เท่ากบั   1 ชัว่โมง  หรือ    365 วนั    เท่ากบั    1 ปี    มีความสัมพนัธ์
ของเวลากบัความเร็ว  เช่น  80  กิโลเมตร / ชัว่โมง เป็นตน้    รวมทั้งรู้ความหมายของค าต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัเวลา  เช่น  ขา้งข้ึน  สาย  ดึก  เป็นตน้    

4. ความรู้เก่ียวกบัอุณหภูมิ (Temperature) คนพิการทางสายตาควรเรียนรู้เร่ืองอุณหภูมิ
และความสัมพนัธ์ของหน่วยวดั   อุณหภูมิบอกความแตกต่างของอุณหภูมิรอบขา้ง  โดยใช้
ความรู้สึกของร่างกาย  เช่น  อยู่กลางแดดกับอยู่ในท่ีร่ม  มีความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัอุณหภูมิของ
ร่างกายและของอากาศ  เช่น  ปกติมนุษยมี์อุณหภูมิเท่าไร  สภาพภูมิอากาศในขณะท่ีรู้สึกหนาวนั้น
มีอุณหภูมิเท่าไร  เป็นตน้ 

5. ความรู้เก่ียวกบัเสียง (Sound)  คนทัว่ไปเรียนรู้ส่ิงต่างๆ  โดยอาศยัสายตาเป็นส่วนใหญ่  
แต่ส าหรับคนพิการทางสายตานั้นเรียนรู้ส่ิงต่างๆ  ไดด้ว้ยการฟังเสียงเป็นส าคญั  ดงันั้น  คนพิการ
ทางสายตาจึงตอ้งได้รับการฝึกทกัษะเก่ียวกับเสียงให้มีความสามารถแยกประเภทของเสียง  
ทิศทางท่ีมาของเสียง  ระยะทางของตน้ก าเนิดเสียง  ตลอดจนระดบัเสียง  เช่น  รู้ว่าเป็นเสียงสัตว์
ประเภทต่างๆ  ท่ีเป็นอนัตรายหรือไม่  สัตวน์ั้นขนาดใหญ่หรือเล็ก  เสียงผูห้ญิงหรือเสียงผูช้าย  
เป็นเดก็ ผูใ้หญ่  หรือคนแก่  เสียงพุ  เสียงน ้ าตก  เสียงอุบติัเหตุรถยนต ์ เป็นตน้  รู้ว่าเสียงนั้นดงัมา
จากทิศไหน  และอยูห่่างจากเขาประมาณเท่าไหร่  และท่ีส าคญัความรู้เก่ียวกบัเสียงน้ีคนพิการทาง
สายตาสามารถน าไปใชใ้นการปรับตวัใหเ้ขา้กบัสถานการณ์ต่างๆ ได ้เช่น  สามารถเดินเขา้หาส่ิงท่ี
ตอ้งการ  หรือหลีกหนีส่ิงท่ีจะเป็นอนัตรายได ้
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6. ความรู้เก่ียวกบักล่ิน (Smell) คนพิการทางสายตาสามารถใชก้ล่ินช่วยจ าส่ิงของต่างๆได้
ง่ายข้ึน  รู้ว่าส่ิงใดเป็นอนัตรายควรหลีกเล่ียง  ดงันั้นคนพิการทางสายตาจึงควรฝึกการเรียนรู้
เก่ียวกบัท่ีมาของกล่ินและดมกล่ินส่ิงต่างๆให้มากท่ีสุด  เช่น  กล่ินดอกไม ้ ใบไม ้ เคร่ืองหอม 
(เคร่ืองส าอาง)  กล่ินอาหารของใชช้นิดต่างๆ กล่ินท่ีมีความหอม  กล่ินท่ีคนทัว่ไปไม่ตอ้งการ  เช่น  
กล่ินสาบของคนและสัตว ์ ตลอดจนกล่ินท่ีเป็นอนัตราย  เช่น  กล่ินการไหม ้ แก๊ส  สารเคมี  เป็น
ตน้ 

7. ความรู้เก่ียวกบัมาตราส่วน (Scale) คนพิการทางสายตาควรเรียนรู้มาตราส่วน  รวมทั้ง
มาตราชัง่  ตวง  วดั  เช่น  กรัม กิโลกรัม  ลิตร  น้ิว  ฟุต  เมตร  ตารางเมตร  ตารางวา  ไร่  เป็นตน้  
ควรสอนให้ประมาณน ้ าหนักขนาด  ระยะทางและความสัมพนัธ์ของส่ิงของต่างๆ  ได้อย่าง
ใกลเ้คียงท่ีสุด  เพื่อให้คนพิการทางสายตาเกิดความเขา้ใจอย่างถูกตอ้ง   เม่ือไดย้ินหรือร่วมวง
สนทนาและไดพ้บจากการอ่านหนงัสือ  หรือส่ือมวลชนต่าง ๆ 

8. ความรู้เก่ียวกบัรูปทรงและน ้ าหนกั (Shape and Weight) รูปทรงต่างๆ เช่น สามเหล่ียม    
ส่ีเหล่ียม วงกลม   ทรงกลม   ฯลฯ    เพื่อประโยชน์ต่อการเรียน  และน าไปใชใ้นการเปรียบเทียบ
กบัลกัษณะของส่ิงของต่างๆท่ียงัไม่เคยสมัผสัมาก่อนท าใหค้นพิการทางสายตาสามารถเขา้ใจ รู้จกั  
และจ าส่ิงใหม่นั้นไดง่้ายยิง่ข้ึน 

9. ความรู้เก่ียวกบัสี  (Color)ตามความเห็นของคนทัว่ไป  สีกบัคนพิการทางสายตาไม่
น่าจะมีอะไรเก่ียวขอ้งกนั  เพราะคนพิการทางสายตานั้นไม่สามารถมองเห็นสี  และไม่มีความ
ซาบซ้ึงในสี  ซ่ึงเป็นความเขา้ใจผดิ  อนัท่ีจริงมีคนสายตาเลือนรางหรือสายตาท่ีแคบท่ีเห็นสี  หรือ
เห็นจุดกลางจุดเดียว  ก็ยงัสามารถมองเห็น และคนพิการทางสายตาภายหลงัยงัช่ืนชมกบัสีได้
เหมือนกนั  แต่อยา่งไรกต็ามการท่ีจะมีชีวิตอยูใ่นสังคมทุกวนัน้ีไดน้ั้น  ทุกคนจะตอ้งมีความรอบรู้
ในเร่ืองต่างๆ  เพื่อให้ทนัต่อเหตุการณ์และสามารถปรับตวัเขา้กบัเหตุการณ์นั้นๆ ได ้ เร่ืองสีก็
เช่นกนั  ถึงแมว้่าคนพิการทางสายตาจะมองไม่เห็น  และไม่มีความซาบซ้ึงก็ตาม  แต่คนพิการทาง
สายตากจ็  าเป็นท่ีจะตอ้งรู้สีของส่ิงต่างๆ ตามธรรมชาติ  เช่น  ใบไมมี้สีเขียว  เม่ือใกลฤ้ดูผลดัใบจะ
เปล่ียนเป็นสีเหลือง  ถา้ล่วงจากตน้ใบไมจ้ะเป็นสีน ้ าตาล  ทะเลมีสีฟ้าหรือน ้ าเงิน  ดวงอาทิตยมี์สี
แดง  เป็นตน้ 

 
ทักษะก่อนการใช้ไม้เท้าขาว (Pre – cane skills) 
ก่อนท่ีคนพกิารทางสายตาจะไดรั้บการฝึกฝนใหใ้ชไ้มเ้ทา้ขาวส าหรับเดินทาง  คนพิการ

ทางสายตาตอ้งไดรั้บการฝึกทกัษะในดา้นต่าง ๆ  ก่อน  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมใหส้ามารถ
รับการฝึกใชไ้มเ้ทา้ขาวไดอ้ยา่งสะดวกและปลอดภยั 
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1. การเดินเลาะแนว (Trailing)การเดินบางแห่งท่ีมีผนงัหรือส่ิงอ่ืนๆ  ท่ีคลา้ยผนงั  เช่น  ร้ัว  
ขอบโตะ๊  เป็นตน้  จึงควรเดินชิดผนงัและส่ิงต่าง ๆ เหล่านั้น  เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว   

2. การเดินตรงโดยอาศยัแนวฉาก (Squaring off) ใชอ้วยัวะดา้นหลงัมือสมัผสัวิธีน้ีเราตอ้ง
เดินเป็นแนวตรงไปขา้งหนา้  โดยใชห้ลงัมือหรือมือทั้งสองขา้ง  ขาทั้งสองขา้ง  หรือสน้เทา้สอง
ขา้งแตะกบัส่ิงท่ีเราตอ้งการยดึเป็นหลกั  เช่น  ก าแพงหรือผนงั  ใหส่้วนท่ีแตะแนวก าแพงหรือผนงั
ทั้งสองขา้งเท่ากนั  ไม่เอียงขา้งใดขา้งหน่ึง  เม่ือพร้อมแลว้จึงเร่ิมออกเดินไปตรง ๆ  ในท่ีบางแห่ง
อาจไม่มีส่ิงใดท่ีคลา้ยมุมตึก  หรือมุมผนงั  แต่อาจจะมีแนวตรงอยูใ่นระดบัท่ีสูงกวา่พื้นถนน  เช่น  
ขอบฟุตบาธ   หรือขอบไม ้  เป็นตน้  คนพิการทางสายตาสามารถใชเ้ป็นแนวในการเดินได้
เช่นเดียวกนั  โดยใชเ้ทา้ดา้นขา้ง  ขา้งท่ีชิดฟุตบาธปรับทิศทางแทนหลงัน้ิวมือ 

3.   การป้องกนัตนเอง (Self  Protection) 
3.1. การป้องกนัส่วนบน  (Upper hand and forearm) การเดินไปในสถานท่ีต่างๆ

อาจจะมีส่ิงกีดขวางท่ีคนพิการทางสายตาเดินไปชนและท าให้ไดรั้บบาดเจ็บได ้ เช่น  ขอบประตู
หนา้ต่างท่ีเปิดคา้งอยูอ่ยา่งคร่ึง ๆ กลาง ๆ และเสา เป็น 

3.2. การป้องกนัส่วนล่าง  (Lower hand and forearm) วิธีการน้ีเหมาะท่ีคนพิการ
ทางสายตาจะใชเ้ม่ือเดินในห้องท่ีมี โต๊ะ  เกา้อ้ี  หรือส่ิงของต่างๆ ท่ีสูงขนาดโต๊ะเกา้อ้ีอยู่เกะกะ  
เขาจะมีวิธีป้องกนัเพื่อไม่ใหเ้ดินชน   

3.3. การป้องกนัส่วนศีรษะ (Over head and forearm) การเดินภายนอกสถานท่ี   ตาม
ทางเดินอาจมีส่ิงกีดขวางอยูใ่นระดบัศีรษะ  เช่น  มู่ล่ี  ก่ิงไม ้  ลวดสลิงยดืเสาไฟฟ้า  ป้ายโฆษณา
ต่างๆ เป็นตน้  ซ่ึงอาจก่อใหเ้กิดอนัตรายกบัคนพิการทางสายตาได ้  

4. การหาของตก เป็นธรรมดาของคนเราท่ีบางคร้ังจะท าของตกถา้เป็นคนปกติก็ไม่มี
ปัญหาในการหาและเกบ็แต่ประการใดแต่ส าหรับคนพิการทางสายตาแลว้  การหาของตกเป็นเร่ือง
ท่ียุ่งยากพอสมควรเพราะถา้หาไม่ถูกวิธีและขาดขั้นตอน นอกจากจะไม่พบแลว้ยงัอาจจะเกิด
อนัตรายแก่ตนได ้เช่น เม่ือของตกแลว้กลม้ลงเก็บทนัทีหนา้ผากอาจจะกระทบกบัแง่โต๊ะหรือแง่
พนกัเกา้อ้ีซ่ึงอยูข่า้ง ๆ ได ้  

5.   การเลือกและหยบิของใชด้ว้ยตนเอง 
มีอยูบ่่อยคร้ังท่ีคนพิการทางสายตาจ าเป็นจะตอ้งหยิบของใชต่้างๆดว้ยตนเองและถา้ของ

นั้นวางอยูบ่นโต๊ะหรือหลงัตูเ้วลาจะหยบิควรเอาหลงัมือไปแตะขอบโต๊ะหรือขอบบนตูแ้ลว้ค่อยๆ
เล่ือนมือเขา้ไปหาส่ิงของเม่ือหลงัมือไปกระทบกบัส่ิงของแลว้จึงค่อยๆ หนัเอาฝ่ามือเขา้ส ารวจของ
ทีละช้ิน  เม่ือพบส่ิงของท่ีตอ้งการแลว้ถา้วางปนอยู่กบัส่ิงอ่ืนๆควรค่อยๆยกของส่ิงนั้นข้ึนตรงๆ 
ก่อนแล้วจึงดึงเขา้หาตวัเพื่อกันไม่ให้ไปกระทบของส่ิงอ่ืนๆ  เพราะอาจจะท าให้ลม้หรือตก
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เสียหายของบางอย่างท่ีเป็นอนัตรายหรือเลือกไดย้าก    เช่น   ยาชนิดต่างๆ  ขวดน ้ าปลา  ซีอ้ิว  
เกลือป่น  พริกไทยและพริกป่น  เป็นตน้  ส่ิงของเหล่าน้ีควรจะติดอกัษรเบรลลไ์วด้ว้ย  เพื่อช่วยให้
เราเลือกไดอ้ยา่งรวดเร็ว  และถูกตอ้งตามความตอ้งการ 

 ประเภทและชนิดของไมเ้ทา้ขาว 
ไมเ้ทา้ขาวมี 2 แบบ  และท าจากวสัดุท่ีแตกต่างกนัไมเ้ทา้ท่ีดีควรมีน ้ าหนกัเบา  แขง็แรง  

และมีความยืดหยุน่ (เม่ือโคง้หรืองอขณะใชแ้ลว้คืนรูปเอง) ความยาวของไมเ้ทา้จะไม่เท่ากนั  จะ
ยาวเท่าไรข้ึนอยู่กับผูใ้ช้ว่าสูงเท่าไหร่ก้าวยาวหรือสั้ นและช่วงไหล่กวา้งหรือแคบแต่ขนาด
มาตรฐานท่ีใชท้ัว่ไป  คือ  ควรสูงจากพื้นถึงล้ินป่ีของผูใ้ช ้ไมเ้ทา้ท่ีนิยมใชใ้นปัจจุบนัมี  2 แบบคือ 

1.   ไมเ้ทา้แบบพบัได ้(Collapsible Cane)  เป็นไมเ้ทา้ท่ีท าจากอลูมิเนียม  มีตั้งแต่  3 ท่อน
ถึง 7 ท่อน  แต่ท่ีนิยมมากท่ีสุดคือ  4 ท่อน  ไมเ้ท่าชนิดน้ีราคาค่อนขา้งแพง   คงทนนอ้ยกว่าไมเ้ทา้
ยาว   แต่คนพิการทางสายตาชอบใชเ้พราะสวยและสะดวกมาก 

2.   ไมเ้ทา้แบบพบัไม่ได ้(Rigd Cane)   เป็นไมเ้ทา้ยาว  ท าจากอลูมิเนียม  มีราคาถูกและ
ทนทาน   แต่คนพิการทางสายตาไม่ชอบใชเ้พราะไม่สะดวก 

 
 ประสาทสัมผสัส าหรับการเดินทาง 
เน่ืองจากคนพิการทางสายตาขาดประสาททางตาแมจ้ะสามารถใช้ไมเ้ท้าช่วยในการ

เดินทางไดแ้ลว้ก็ตามจ าเป็นมากส าหรับการฝึกให้ใช้ประสาทสัมผสัส่วนท่ีเหลือดว้ยก็จะเป็น
ประโยชน์ต่อคนพิการทางสายตาเองมากยิง่ข้ึนซ่ึงประสาทสมัผสัส่วนท่ีเหลือดงักล่าวมีดงัน้ี 

1. การใช้สายตาบางส่วนเป็นท่ียอมรับทั้งในวงการแพทยแ์ละนักการศึกษาว่าสายตา
คนเราจะดีข้ึนหรือเลวลงไม่ได้อยู่ท่ีการใช้ เพราะถา้สายตาจะเส่ือมลงแลว้แมเ้ราจะใช้สายตา
หรือไม่ใชส้ายตากจ็ะเส่ือมลงดงันั้นขณะท่ีคนเรายงัพอมีสายตาอยู ่จะตอ้งส่งเสริมใหเ้ขาใชเ้พื่อให้
เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิตประจ าวนัให้มากท่ีสุด เช่น ฝึกและกระตุน้ให้ใชส้ายตาในการ
อ่านหรือเขียนหนังสือ  การมองทางในขณะท่ีก าลงัเดินอยู่   แต่ถา้มีอาการแทรกซ้อนข้ึน  เช่น  
เคืองตา  หรือปวดตา  ควรแนะน าให้หยุดพกั  หลงัจากนั้นอาจกลบัมาใชส้ายตาใหม่ ท าเช่นน้ี
จนกวา่จะชิน 

2.   การฟังเสียง คนทัว่ไปเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ โดยผ่านทางการเห็นประมาณร้อยละ 75  แต่
ส าหรับคนท่ีมีความบกพร่องทางสายตา จะเรียนรู้จากการฟังเป็นส่วนใหญ่การท่ีคนพิการทาง
สายตาจะสามารถฟังไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพเพียงใดนั้นครูจะตอ้งเตรียมความพร้อมในการฟัง 

3.   การสัมผสั หมายถึง  การท่ีร่างกายทุกส่วนไปกระทบหรือสัมผสั  และส่ิงอ่ืนท่ีมา
กระทบหรือสัมผสั  เช่น  การจบัดินสอ  การลูบพื้นโต๊ะ  แรงลม  แสงแดด  ไอร้อนจากเตาไฟ  
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เป็นตน้  การสัมผสัเป็นส่ิงจ าเป็นอย่างยิ่ง เพราะว่าคนพิการทางสายตาใช้มือแทนสายตาแต่
รายละเอียดท่ีไดจ้ากการสัมผสัจะไม่ดีเท่า การใชส้ายตาดงันั้นครูควรเตรียมความพร้อมเพื่อใหเ้ขา
เขา้ใจความหมาย และลกัษณะท่ีจ าเป็น 

4.  การดมกล่ิน ทกัษะอย่างหน่ึงท่ีครูจะตอ้งฝึกคนพิการทางสายตา  คือ  การดมกล่ิน  
เพราะจะมีประโยชน์ต่อเขามากท่ีจะท าใหเ้ขาเขา้ใจสภาพแวดลอ้มไดดี้ข้ึน  ทั้งน้ีเพราะรอบๆ  ตวั
คนเราจะมีกล่ินต่างๆ ทั้งกล่ินท่ีน่าร่ืนรมย ์ และกล่ินท่ีรบกวนอยู่ตลอดเวลา  ซ่ึงสามารถบอกให้
เขาทราบไดว้่าขณะนั้นตนเองอยู่ท่ีไหน  เช่น  ถา้ไดก้ล่ินยาก็จะทราบว่าอยู่ใกลร้้านขายยา  หรือ
คลินิก  ถา้ไดก้ล่ินอาหารก็แสดงว่าอยูใ่กลร้้านขายอาหารหรือภตัตาคาร  และถา้ไดก้ล่ินดอกไมก้็
แสดงวา่อยูใ่กลส้วนดอกไมห้รือร้านขายดอกไม ้ เป็นตน้ 

5. การรับรู้การเคล่ือนไหวของร่างกาย การท่ีคนพิการทางสายตาตอ้งมีการเคล่ือนไหวใน
ส่วนต่าง ๆ  ของร่างกายและตอ้งมีการสมัผสัดว้ยผวิหนงั  เช่น  อุณหภูมิ  ร้อน  เยน็  แสบ  น ้ าหนกั
กดหนกัหรือเบา  รวมทั้งความรู้สึกลึกๆ ในร่างกาย  เช่น  น ้ าหนกัของตนเอง  การแบกของ  หรือ
การกดแขน ซ่ึงคนพิการทางสายตาสามารถใชก้ารสัมผสัส่วนต่างๆ ของร่างกายให้เป็นประโยชน์
ได ้ เช่น  รู้ทิศทางจากแสดงแดดในเวลาท่ีแตกต่างกนั  รู้พื้นผิวของส่ิงต่างๆ  หรือสถานท่ีต่าง ๆ 
จากการสมัผสัดว้ยมือหรือเทา้ และรู้สภาพของพื้นท่ีท่ีเดินอยูว่า่เรียบ  ขรุขระ   เป็นหญา้  ดิน  หรือ
ซีเมนต ์เป็นตน้ 

  
2. รูปแบบการเรียนการสอน 
 แนวคิดในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสถาบนัการศึกษาได้รับการพฒันาอย่าง
ต่อเน่ือง  เพื่อแก้ปัญหาการเรียนการสอน มีรูปแบบการสอนหลายรูปแบบและหลายทฤษฎี              
ท่ีนักการศึกษาน ามาใช้และสามารถประยุกต์ใช้โดยตรงกับเน้ือหาการเรียนการสอนร่วมกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศได้ตามความต้องการของผูใ้ช้ แต่ด้วยการพฒันาการของเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีไม่มีขอ้จ ากดั ท าให้มีผูส้อนและนักการศึกษาพยายามท่ีจะทดลองหารูปแบบการ
เรียนการสอนท่ีใชส้มรรถนะและศกัยภาพของเทคโนโลยีสารสนเทศในยุคสมยัของส่ือดิจิทลั
ร่วมกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ท่ีจะประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเหล่านั้ นหรือน ามาปรับปรุง
ขั้นตอนต่างๆ ในรูปแบบการเรียนการสอนในบางขั้นตอนให้สามารถใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ
เป็นพื้นฐานส าหรับการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนในอนาคตท่ีอาศยัดิจิทลัมีเดียร่วมกบัการ
ส่ือสารในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อถ่ายทอดองคค์วามรู้ดา้นต่างๆ ต่อไป เป็นการขยาย
โอกาสและเพิ่มช่องทางในการเรียนรู้แก่สังคมโดยรวมท่ีนบัวนับุคคลในสังคมมีความจ าเป็นใน
การศึกษาหาความรู้ตลอดเวลาเพื่อน าความรู้ไปใชใ้นการด าเนินชีวิตประจ าวนัในยุคสังคมแห่ง
การเรียนรู้  จึงส่งผลให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งในแวดวงการศึกษาเร่ิมหาวิธีการและช่องทางใหม่หรือหา
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นวตักรรมใหม่เพื่อใชป้ระโยชน์ในการเรียนรู้ในวงกวา้งและสามารถให้ประโยชน์ทางการเรียนรู้
แก่ผูเ้รียนในทุกระดบัทุกกลุ่ม จึงมีแนวคิดการใชเ้ทคโนโลยเีพื่อกระจายโอกาสทางการศึกษาเพื่อ
สังคม โดยเน้นการพฒันาทดลองหารูปแบบการเรียนการสอนใหม่ๆ และศึกษาแนวทางเพื่อ
พฒันาให้เหมาะสมต่อไป โดยในปัจจุบนัมีนักการศึกษาไดเ้สนอว่าทฤษฎีสร้างความรู้ใหม่โดย
ผูเ้รียนเองเป็นส่ิงท่ีนกัการศึกษาควรให้ความส าคญัและน ามาใชเ้ป็นแนวทางในการจดัการศึกษา
ร่วมกนักบัเทคโนโลยสีารสนเทศสมยัใหม่เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมาย  
 
 ยนื ภู่วรวรรณ (2542 : 17)  ไดอ้ธิบายเก่ียวกบัลกัษณะของทฤษฎีสร้างความรู้ใหม่ 
 1.  ผูเ้รียนจะมีปฎิสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้ม บุคคล เหตุการณ์ และส่ิงอ่ืนๆ และผูเ้รียนจะ
ปรับตนเองโดยวิธีดูดซึม (Assimilation) สร้างโครงสร้างทางปัญญาใหม่ (Accommodation) และ
กระบวนการของความสมดุล (Equilibrium) เพื่อให้รับส่ิงแวดล้อม หรือความจริงใหม่เขา้สู่
ความคิดของตนเองได ้
 2.  ในการน าเสนอหรืออธิบายความจริงท่ีผูเ้รียนสร้างข้ึนนั้น ผูเ้รียนจะสร้างรูปแบบ
หรือตวัแทนของส่ิงของ ปรากฎการณ์ และเหตุการณ์ข้ึนในสมองของผูเ้รียนเอง ซ่ึงอาจแตกต่าง
กนัไปในแต่ละบุคคล 
 3.  ผูเ้รียนอาจมีผูใ้หค้  าปรึกษา (Mentor)  เช่น ครูผูส้อนหรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อช่วย
ให้สร้างความหมายต่อความจริง หรือความรู้ท่ีผูเ้รียนไดรั้บเอาไว ้แต่อย่างไรก็ตามความหมาย
เหล่านั้นจะเกิดข้ึนไดก้ต่็อเม่ือผูเ้รียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ 
 4.  ผูเ้รียนจะควบคุมการเรียนรู้ดว้ยตนเอง (Self-Regulated Learning) 
              แอนเดอร์สัน รีเดอร์ และซีมอน (Anderson, Reder and Simon 1998) กล่าวถึงทฤษฎี
สร้างความรู้ใหม่โดยผูเ้รียนเอง (Constructivism) ว่าลกัษณะของการเรียนการสอนแบบน้ีเน้นท่ี
ผูเ้รียนมากกวา่ท่ีจะเนน้ท่ีหลกัสูตรการเรียน โดยมีเป้าหมายและหลกัการท่ีวา่  
  4.1. องคค์วามรู้ไม่สามารถสอนไดโ้ดยครู แต่จะสามารถสร้างข้ึนไดโ้ดยผูเ้รียนเอง 
  4.2. องคค์วามรู้จะไม่แสดงในรูปแบบของตวัแทนหรือสัญลกัษณ์  
  4.3. ความรู้สามารถเกิดข้ึนไดจ้ากสถานการณ์การเรียนท่ีมีการส่ือสารท่ีสมบูรณ์  
  4.4. เป็นส่ิงท่ีเป็นไปได้ยากท่ีจะสร้างแบบประเมินท่ีให้ได้มาตรฐาน เพื่อท่ีจะ
ประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนให้ไดอ้ย่างสมบูรณ์ และส าหรับการเรียนการสอนโดยวิธีน้ีจะมี
การน าเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในห้องเรียน เพื่อช่วยพัฒนาระบบการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพดีข้ึน การออกแบบการสอนผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ท่ีไดรั้บอิทธิพลจาก
ทฤษฎีสร้างความรู้ใหม่โดยผูเ้รียนเอง มีแนวทางดงัน้ี 
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    4.4.1. ผูส้อนตอ้งให้บริบทการเรียนรู้ท่ีมีความหมาย  เพื่อสนับสนุน
แรงจูงใจภายในของผูเ้รียน และการควบคุมการเรียนรู้ดว้ยตนเองของผูเ้รียน  เช่น การทา้ทาย 
ความกระหายอยากรู้     เป็นตน้ 
    4.4.2. สร้างรูปแบบการเรียนรู้ ให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้จากส่ิงท่ีรู้แลว้ไปสู่ส่ิง
ท่ีไม่รู้  รูปแบบน้ีจะคลา้ยกบัทฤษฎีการเรียนรู้อยา่งมีความหมายของออสซูเบล คือ ให้เรียนรู้จาก
ส่ิงท่ีมีประสบการณ์มาก่อนไปสู่ส่ิงท่ีเป็นเร่ืองใหม่ 
    4.4.3.ให้เกิดความสมดุลระหว่างการเรียนรู้แบบอนุมาน (Deductive) 
และอุปมาน (Inductive) คือเรียนจากเร่ืองทั่วไป ไปสู่เร่ืองเฉพาะเจาะจง และเรียนจากเร่ือง
เฉพาะเจาะจง หรือตัวอย่างต่าง ๆ ไปสู่หลักการเพื่อให้รู้วิธีการเรียนรู้ในการแก้ปัญหาทั้ ง 2 
แนวทาง 
    4.4.4. เนน้ประโยชน์ของความผดิพลาด แต่ทั้งน้ีการผดิพลาดนั้นจะเกิด
ประโยชน์ก็ต่อเม่ือเป้าประสงค์ของกิจกรรมนั้ นชัดเจน เพื่อผู ้เ รียนจะได้หาวิธีการแก้ไข
ขอ้ผดิพลาดไปสู่เป้าประสงคไ์ดถู้กตอ้ง 
    4.4.5.ให้ผูเ้รียนคาดการณ์ล่วงหน้า และรักษาไวซ่ึ้งการเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึน
ตามโอกาสอ านวยเน่ืองจากทฤษฎีการเรียนรู้น้ีไม่ไดมี้การก าหนดแนวทางความคิดอยา่งแน่นอน
ตายตวั ดงันั้น ผูเ้รียนอาจแสวงหาประสบการณ์การเรียนรู้ไดต้ามสภาพแวดลอ้ม หรือเหตุการณ์ท่ี
อ านวยให ้หลกัการน้ีจะเหมาะสมกบัการออกแบบการสอนใหผู้เ้รียน เรียนรู้ผา่นคอมพิวเตอร์ 
 

 2.1 องค์ประกอบในการจัดรูปแบบการเรียนการสอน 

 รูปแบบของการออกแบบและพัฒนาระบบการสอนมีอยู่หลายรูปแบบข้ึนอยู่กับ
ขอบข่ายของโครงการท่ีผูอ้อกแบบและพฒันาได้ด าเนินการข้ึนเพื่อสนองจุดมุ่งหมายของ
โครงการนั้น และไดน้ ามาใชแ้พร่หลายในโครงการอ่ืนๆ ท่ีคลา้ยคลึงกนั รูปแบบท่ีง่ายท่ีสุดก็คือ 
รูปแบบในการเลือกใชส่ื้อ (Media Selection Model) ซ่ึงอธิบายถึงวิธีเลือกส่ือการสอนและใชส่ื้อ
การสอนนั้นอยา่งเป็นระบบ ซ่ึงการเลือกและใชส่ื้อการสอนนั้น ตอ้งให้สอดคลอ้งกบัระบบการ
เรียนการสอนจึงจะเป็นการออกแบบและพฒันาระบบการสอนไปดว้ยนั้นเอง รูปแบบอาจแตกต่าง
กนัออกไปตามโครงการท่ีผูอ้อกแบบและพฒันาระบบการสอนเขา้ไปเก่ียวขอ้งและแตกต่างตาม
ระยะเวลา และส่ือการสอนท่ีเขา้มาเก่ียวขอ้งดว้ย รูปแบบการสอนโดยทัว่ไปมีองคป์ระกอบร่วมท่ี
ส าคญัซ่ึงผูพ้ฒันารูปแบบการสอนควรค านึงถึงดงัต่อไปน้ี (วารินทร์  รัศมีพรหม 2541:1) 
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  1. หลกัการของรูปแบบการสอน เป็นส่วนท่ีกล่าวถึงความเช่ือและแนวคิด ทฤษฎี
ท่ีเป็นพื้นฐานของรูปแบบการสอน หลกัการของรูปแบบการสอนจะเป็นตวัช้ีน าการก าหนด
จุดประสงคเ์น้ือหา กิจกรรม และขั้นตอนการด าเนินงานในรูปแบบการสอน 
  2.  จุดประสงคข์องรูปแบบการสอน เป็นส่วนท่ีระบุถึงความคาดหวงัท่ีตอ้งการให้
เกิดข้ึนจากการใชรู้ปแบบการสอน 
  3.  เน้ือหา  เป็นส่วนท่ีระบุถึงเน้ือหาและกิจกรรมต่างๆ ท่ีจะใชใ้นการจดัการเรียน
การสอน เพื่อใหบ้รรลุจุดประสงคข์องรูปแบบการสอน 
  4.  กิจกรรมและขั้นตอนการด าเนินงาน เป็นส่วนท่ีระบุถึงวิธีการปฏิบัติใน
ขั้นตอนต่างๆ เม่ือน ารูปแบบการสอนไปใช ้
  5. การวดัและการประเมินผลเป็นส่วนท่ีประเมินถึงประสิทธิผลของรูปแบบการ
สอน 
               องค์ประกอบในการจัดการเรียนการสอนมีความเก่ียวข้องกับสภาพแวดล้อม 
เก่ียวขอ้งกบัองคป์ระกอบของระบบทางการศึกษา เก่ียวขอ้งกบัองคป์ระกอบของวิธีการจดัระบบ 
และบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัระบบ ดงัน้ี  (ไพฑูรย ์ ศรีฟ้า 2544) 

       1.  สภาพแวดล้อม เป็นองค์ประกอบพื้นฐานท่ีจะต้องน ามาพิจารณาในการ
จดัระบบ เพราะระบบจะตอ้งสอดคลอ้งกบัสภาพต่างๆ ทั้งดา้นแวดลอ้มทางกายภาพ อนัไดแ้ก่ 
ทรัพยากรและขอ้จ ากดัต่างๆ สภาพแวดลอ้มทางสังคม ทางการเมือง ทางการปกครอง  ประชาชน 
ฯลฯ และสภาพแวดลอ้มทางจิตภาพ อนัไดแ้ก่ ขนบธรรมเนียมประเพณี วฒันธรรม ความเช่ือ 
ค่านิยม และความตอ้งการของสมาชิกในสงัคม 

        2.  องคป์ระกอบท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบการเรียนการสอน ระบบการเรียนการสอนมี
องคป์ระกอบท่ีอาจจ าแนกไดห้ลายแนว เช่น องคป์ระกอบดา้นวิชาการ ไดแ้ก่ หลกัสูตร เน้ือหา
สาระ การเรียนการสอนและการประเมิน องคป์ระกอบดา้นบริหาร ไดแ้ก่ การจดัการบุคลากร 
การเงิน และการบริการ องค์ประกอบด้านการเรียนรู้ ได้แก่ ระดับปฐมวยัศึกษา ปฐมศึกษา 
มัธยมศึกษา อุดมศึกษา องค์ประกอบด้านประเภทของการศึกษา ได้แก่ การศึกษาในระบบ
โรงเรียน การศึกษานอกระบบโรงเรียน การศึกษาทางไกล เป็นตน้ 

        3.  องคป์ระกอบของวิธีการจดัระบบการเรียนการสอน ครอบคลุมขั้นตอนหลกั
ของการจดัระบบไดแ้ก่ การวิเคราะห์ระบบ การสังเคราะห์ระบบ การสร้างแบบจ าลองระบบ และ
การทดสอบระบบ หรืออาจจะใชอ้งคป์ระกอบของระบบ คือ ปัจจยัน าเขา้ กระบวนการ ผลลพัธ์
และผลยอ้นกลบั 
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       4.  บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัระบบการเรียนการสอน บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การ จดัระบบเป็นองคป์ระกอบท่ีมีความส าคญัมาก เพราะบุคลากรเป็นทั้งผูจ้ดัระบบ ตรวจสอบ
ระบบ ให้ความเห็นชอบน าระบบไปใช ้ประเมินและปรับปรุง บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดั
ระเบียบการเรียนการสอนไดแ้ก่ นกัจดัระบบ  นกับริหาร  ครู อาจารย ์และบุคลากรการศึกษาอ่ืนๆ 
เช่น พอ่แม่ ผูป้กครองและผูใ้ชผ้ลผลิตทางการศึกษา (ไพฑูรย ์ ศรีฟ้า 2544) 
              จอยส์; และคนอ่ืนๆ (Joyce and others 1992 : 197) ไดเ้สนอรูปแบบการจดัการ
เรียนการสอน โดยเร่ิมจากเสนอภาพเหตุการณ์ในห้องเรียน (Scenario)  เพื่อน าไปสู่การจดัการ
เรียนการสอนแต่ละแบบ ซ่ึงแต่ละแบบมีองคป์ระกอบ 4 ส่วน ดงัน้ี 
  ส่วนท่ี 1  กล่าวถึงท่ีมาของรูปแบบการจดัการเรียนการสอน (Orientation to the 
Model) ประกอบด้วยเป้าหมายของรูปแบบ ขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ หลกัการมโนทศัน์ท่ีส าคญัท่ีเป็น
พื้นฐานของรูปแบบการสอน 
  ส่วนท่ี  2  รูปแบบการจดัการเรียนการสอน (The Model of Teaching) มี 4 ส่วน คือ 

2.1 ขั้นตอนของรูปแบบ (Syntax หรือ Phases) เป็นการจดัเรียงตามล าดบักิจกรรม
ท่ีจะสอนเป็นขั้นๆ ซ่ึงแต่ละรูปแบบมีจ านวนขั้นตอนการสอนแตกต่างกนัไป 

2.2 รูปแบบสังคม (Social System)  เป็นการอธิบายบทบาทของครูและนกัเรียน ซ่ึง     
แต่ละรูปแบบจะต่างกนัไป 

2.3 หลกัการแสดงการโตต้อบ  (Principle of Reaction) เป็นการบอกวิธีการท่ีครู         
จะตอบสนองต่อส่ิงท่ีนกัเรียนกระท า อาจเป็นการให้รางวลั การสร้างบรรยากาศอิสระ ไม่มีการ
ประเมินวา่ถูกหรือผดิ เป็นตน้ 

2.4 ส่ิงสนบัสนุนการเรียนการสอน (Support System) เป็นการบอกเง่ือนไขหรือ
ส่ิงจ าเป็นในการท่ีจะใชรู้ปแบบการจดัการเรียนการสอนใหเ้กิดผล เช่น การสอนฝึกทกัษะนกัเรียน
จะตอ้งไดฝึ้กการท างานในสถานท่ีและดว้ยอุปกรณ์ท่ีใกลเ้คียงกบัสภาพการท างานจริงๆ 
  ส่วนท่ี  3  การน ารูปแบบการจดัการเรียนการสอนไปใช ้(Application) เป็นการ
แนะน าและให้ขอ้สังเกตการใชรู้ปแบบการจดัการเรียนการสอนนั้น เช่น จะใชก้บัเน้ือหาประเภท
ใด ใชก้บัเดก็ระดบัใดจึงจะเหมาะ  เป็นตน้ 
  ส่วนท่ี 4  ผลท่ีเกิดข้ึนกบันักเรียนทั้งทางตรงและทางออ้ม  (Instructional and 
Nurturant Effects) เป็นการบอกให้รู้ว่าแต่ละรูปแบบจะเกิดผลอะไรบา้งกบันักเรียน โดยท่ีผล
ทางตรงมาจากการสอนของครูท่ีจดัข้ึนตามขั้นตอน ส่วนผลทางออ้มมาจากสภาพแวดลอ้ม  ซ่ึงถือเป็น
ผลกระทบท่ีเกิดแฝงไปกบัผลการสอนซ่ึงสามารถใชเ้ป็นขอ้พิจารณาในการเลือกรูปแบบการสอน
ไปใช ้
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องคป์ระกอบการสอน 
ไดแ้ก่ จุดมุ่งหมาย เน้ือหา 
กระบวนการสอน วธีิการสอน 
ส่ือการสอน ผูเ้รียน 
สภาพแวดลอ้ม ครู 
 และทฤษฎีการสอน 

ไดแ้ก่ ส ารวจผูเ้รียน เน้ือหา  
ขอ้จ ากดั ศึกษาทฤษฎีการ
สอน แนวคิดท่ีเก่ียวขอ้ง 
ก าหนดองคป์ระกอบท่ี
ส าคญั ตรวจสอบ
ประสิทธิภาพปรับปรุงแกไ้ข 

การออกแบบการสอน 

 
ไดแ้ก่ แนวคิดพื้นฐาน  
องคป์ระกอบต่างๆและ แนว
ทางการน าไปใช ้

รูปแบบการสอน 

  2.2  ความสัมพนัธ์ระหว่างรูปแบบการเรียนการสอนและการออกแบบการสอน 
 ทิศนา แขมมณี (2534) ไดก้ล่าวถึงความสัมพนัธ์ระหว่างรูปแบบการเรียนการสอนและ
การออกแบบการสอนเป็นความสัมพนัธ์ท่ีต่อเน่ืองกนั กล่าวคือ รูปแบบการสอนเป็นผลของการ
ออกแบบการสอน ในการออกแบบการสอนเป็นความพยายามจดัองคป์ระกอบของการสอนให้
เป็นระบบระเบียบสอดคลอ้งกับแนวคิดท่ีก าหนดข้ึน เพื่อความสะดวกในการน าไปใช้และมี
ประสิทธิภาพต่อการเรียนการสอน ดังนั้นก่อนท่ีจะน ารูปแบบการสอนไปใช้ตอ้งมีการน าไป
ทดลองใชเ้พื่อตรวจสอบความเป็นไปได ้และประสิทธิภาพในการปฏิบติั รวมทั้งการปรับปรุง
แกไ้ขใหมี้ความสมบูรณ์ยิง่ข้ึนโดยไดแ้สนอแผนภูมิแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างองคป์ระกอบการ
สอน  รูปแบบการสอนและการออกแบบการสอน ดงัภาพประกอบ 3   ดงัน้ี 
 
 
 
 
 
           
              
ภาพประกอบท่ี 3 ความสมัพนัธ์ระหวา่งรูปแบบการเรียนการสอนและการออกแบบการสอน 
          

2.3 ขั้นตอนในการพฒันารูปแบบการเรียนการสอน 
  การพัฒนารูปแบบการสอน สามารถสรุปขั้นตอนในการพัฒนารูปแบบการสอน
ออกเป็น 4 ขั้นตอน ดงัน้ี (ทิศนา แขมมณี 2534) 
  1. ศึกษาแนวคิดและองคป์ระกอบส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสอนส่ิงท่ีตอ้งการเป็น
การศึกษา วิเคราะห์ประเดน็ส าคญัส าหรับน ามาใชใ้นการก าหนดองคป์ระกอบของรูปแบบการ
สอนท่ีจะพฒันา 
  2.  ก าหนดองค์ประกอบและความสัมพนัธ์ ขององค์ประกอบของรูปแบบการสอน เช่น 
จุดมุ่งหมาย เน้ือหา กระบวนการสอน ขั้นตอนและกิจกรรมการสอน การวดัและประเมินผล เป็น
ตน้ และเป็นการก าหนดความสัมพนัธ์แต่ละองค์ประกอบให้สอดคล้องกันตามแนวคิดและ
หลกัการพื้นฐานท่ีใช ้
  3.   ตรวจสอบประสิทธิภาพของรูปแบบการสอน เป็นการหาขอ้มูลเชิงประจกัษ์
เพื่อยืนยนัว่า แผนการจัดองค์ประกอบต่างๆ ท่ีได้พัฒนาข้ึนอย่างมีระบบน้ีมีคุณภาพ และ
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ประสิทธิภาพจริง กล่าวคือ สามารถน าไปใชป้ฏิบติัไดแ้ละเกิดผลต่อผูเ้รียนตามท่ีตอ้งการหรือท่ีได้
ก าหนดจุดมุ่งหมายไว ้การหาขอ้มูลเชิงประจกัษ์ท าไดโ้ดยการน าแผนการจดัองค์ประกอบไป
ทดลองใชใ้นห้องเรียนตามระเบียบวิธีวิจยัท่ีเป็นวิธีการทางวิทยาศาสตร์ท่ียอมรับกนัโดยทัว่ไป 
และสามารถยืนย ันด้วยตัวเลข นอกจากน้ี ย ังสามารถใช้การตรวจสอบเชิงประเมินจาก
ผูท้รงคุณวุฒิในสาขาท่ีเก่ียวขอ้งได ้ในทางปฏิบติั การตรวจสอบประสิทธิภาพของรูปแบบการ
สอน จะเร่ิมจากการตรวจสอบเชิงประเมินของผูท้รงคุณวุฒิ น าผลการประเมินมาปรับปรุงแกไ้ข
แผนการจดัองคป์ระกอบใหเ้หมาะสมมากข้ึน ก่อนท่ีจะน าไปทดลองใชใ้นหอ้งเรียน 
     4.   การปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอน เป็นการปรับปรุงแกไ้ขรูปแบบการ
สอนท่ีไดพ้ฒันาใหดี้ยิง่ข้ึนมีขอ้บกพร่องนอ้ยลง โดยการน าส่ิงท่ีไดจ้ากการทดลองใชรู้ปแบบการ
สอนมาปรับปรุงแกไ้ข ส่ิงท่ีปรับปรุงแกไ้ขน้ีอาจเป็นองค์ประกอบ ลกัษณะความสัมพนัธ์ของ
องคป์ระกอบตลอดจนแนวการใชรู้ปแบบการสอน   
                  วารินทร์  รัศมีพรหม (2541:30-32) กล่าวถึงขั้นตอนการพฒันารูปแบบการเรียน
การสอน  เป็นการสร้างระบบการสอนข้ึนใหม่ หรือเป็นการปรับปรุงการเรียนการสอนเดิมท่ีมีอยู่
ใหเ้ป็นระบบ การจดัระบบเป็นการก าหนดแนวทางการด าเนินงานท่ีมีคุณภาพ การพฒันารูปแบบ
การเรียนการสอนจะประกอบไปดว้ยกระบวนการวิเคราะห์ระบบ  การสังเคราะห์ระบบ การสร้าง
แบบจ าลองระบบ และการทดสอบระบบ โดยมีหลกัการพื้นฐานของการออกแบบและพฒันา
ระบบการสอนวา่มี 3 ประการ คือ 
  1.  การออกแบบและพฒันาระบบการสอนจะบอกวิธีการจดัท าให้เป็นรูปแบบ 
(Model) 
  2.  การออกแบบอย่างเป็นระบบจะเป็นห่วงโซ่วงจร (Loop) ท่ีมีขอ้มูลยอ้นกลบั
เพื่อการประเมินทุกขั้นตอน (Cybernetic) 
  3.  มีลกัษณะเป็นการวางแนวทางหรือสัง่การไวก่้อน (Prescriptive Procedure) 
  และรูปแบบ (Model) ของการออกและพฒันาระบบการสอนจะเป็นรูปแบบท่ีมี
วิธีการบนจุดประสงคเ์ดียวกนั 4 อยา่งคือ  
  1.  ปรับปรุงการเรียนการสอนโดยวิธีการแกปั้ญหาและมีขอ้มูลยอ้นกลบัอยา่งเป็น
ระบบ 
  2.  ปรับปรุงการจดัการดา้นการออกแบบและพฒันาโดยใชก้ารตรวจตราควบคุม
อยา่งเป็นระบบ 
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  3.    ปรับปรุงกระบวนการประเมินผลโดยประเมินการออกแบบ ส่วนประกอบและ
ล าดบัขั้นตอนต่างๆ รวมทั้งขอ้มูลยอ้นกลบัและท าการปรับปรุงให้เป็นไปตามการออกแบบอยา่ง
เป็นระบบ 
  4.   สร้างหรือทดสอบทฤษฎีการสอนและทฤษฎีการเรียนรู้ท่ีน ามาใชใ้นรูปแบบ
การออกแบบและพฒันาระบบการสอนนั้น 
  รูปแบบท่ีเป็นพื้นฐานทัว่ไปของระบบน ามาใชใ้นการออกแบบและพฒันาระบบ
การสอน  
 
 

             ส่ิงเร้า (Input)       กระบวนการ (Process)                ผลผลิต (Output) 
 

ผลยอ้นกลบั (Feedback)  
 
ภาพประกอบท่ี 4   รูปแบบระบบการเรียนรู้ 
 
การน าเอารรูปแบบระบบการเรียนรู้มาใชก้บัการออกแบบและพฒันาระบบการสอนอาจแสดงให้
เขา้ใจไดง่้ายจากแผนภูมิดงัน้ี 
 
 
  วตัถุประสงค ์( Objectives)            ทดสอบก่อนเรียน (Pre-test)             พฒันาระบบการสอน  
  
 

           ทดสอบหลงัเรียน (Post-test)   
 

ประเมินผล (Evaluation) 
                
ภาพประกอบท่ี 5 การออกแบบและพฒันาระบบการสอน 
 
โดยขั้นตอนในการพฒันารูปแบบการสอนน ามาใชร่้วมกบั การสั่งการ (Prescriptive) ท่ีเป็นการ
วางแนวทางหรือช้ีแนวทางให้ด าเนินการซ่ึงเป็นการเช่ือมโยงความรู้กบัทฤษฎีของกลยุทธ์การ
สอนเขา้ดว้ยกนั การน ามาเช่ือมโยงกนัเรียกวา่เป็น ทฤษฎีเชิงสัง่การ (Prescriptive Theory) 
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  ทฤษฎีเชิงสั่งการ (Prescriptive Theory) เป็นการบอกว่าถา้น าเอาทฤษฎีของความรู้
อนัใดมาใชค้วรใชท้ฤษฎีของกลยทุธ์การสอนอะไร ดงัเช่น กาเย ่(Gagne 1985 : 261) ไดน้ าเสนอ
ทฤษฏีการสอนท่ีเรียกว่า รูปแบบเชิงสั่งการของการสอน (Prescriptive Model of Instruction) โดย
มุ่งไปท่ีผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes) ซ่ึงประกอบดว้ยทฤษฎีเชิงอธิบายความรู้ (Descriptive 
Theory of Knowledge) 5 ประเภท คือ ทกัษะทางสติปัญญา (Intellectual Skill) ทกัษะทางการ
เคล่ือนไหว (Motor Skill) สารสนเทศทางภาษา (Verbal Information) กลยทุธ์ของปัญญาหรือ
ความรู้ความเขา้ใจ (Cognitive Strategies) และเจตคติ (Attitude) โดยกาเยไ่ดเ้สนอกลยทุธ์การสอน
ใหส้อดคลอ้งกนัดงัน้ี คือ เร้าความสนใจ (Gaining Attention) ใหว้ตัถุประสงคแ์ละเสริมแรงจูงใจ 
(Informing the Learner of the Objective and Activating Motivation) เร้าใหร้ะลึกถึงเน้ือหาเดิม 
(Stimulating Recall of Prior Knowledge) เสนอส่ิงเร้าใหม่ (Presenting the Stimulus Material) ให้
แนวทางการเรียน (Providing Learning Guidance) แสดงพฤติกรรม (Eliciting Performance) ให้
ขอ้มูลยอ้นกลบั (Providing Feedback) ประเมินพฤติกรรม (Assessing Performance) และใหข้ยาย
ความคงทนของความรู้ และถ่ายทอด (Enhancing Retention and Transfer) 
  จอยส์ และเวลล ์(Joyce and Weill 1972: 132-150) ใหข้อ้เสนอแนะส าหรับการ
พฒันารูปแบบการสอน มีสาระส าคญัสรุปไดด้งัน้ี 
  1.  รูปแบบการสอนตอ้งมีทฤษฎีรองรับ เช่น ทฤษฎีจิตวิทยาการเรียนรู้ เป็นตน้ 
  2.  เม่ือพฒันารูปแบบการสอนแลว้ ก่อนน าไปใชอ้ย่างแพร่หลายตอ้งมีการวิจยั
เพื่อทดสอบทฤษฎี และตรวจสอบคุณภาพในการใชง้านในสถานการณ์จริง และน าขอ้คน้พบมา
ปรับปรุงแกไ้ขอยูเ่ร่ือยๆ 
  3.  การก าหนดแนวทางในการน า รูปแบบการสอนไปใช้ ประกอบด้วย 
รายละเอียดเก่ียวกบัวิธีการและเง่ือนไขต่างๆ เช่น ใชก้บัผูเ้รียนกลุ่มใหญ่ หรือกลุ่มย่อย ผูส้อน
จะตอ้งเตรียมงานหรือจดัสภาพการเรียนการสอนอย่างไร เพื่อให้การใชรู้ปแบบการสอนเป็นไป
อยา่งมีประสิทธิภาพ 
   4.  การประเมินรูปแบบการสอน เป็นการทดสอบความมีประสิทธิภาพของรูปแบบท่ี
สร้างข้ึน โดยทัว่ไปจะใชว้ิธีการต่อไปน้ี 
   4.1 ประเมินความเป็นไปไดใ้นเชิงทฤษฎีโดยคณะผูเ้ช่ียวชาญ ซ่ึงจะประเมิน
ความสอดคลอ้งภายในระหวา่งองคป์ระกอบต่างๆ 
   4.2  ประเมินความเป็นไปไดใ้นทางปฏิบติัการ โดยการน ารูปแบบการสอนท่ี
พฒันาข้ึนไปทดลองใชใ้นสถานการณ์จริงๆ ในลกัษณะของการวิจยัเชิงทดลองหรือก่ึงทดลอง 
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     5.  การปรับปรุงรูปแบบการสอนมี 2 ระยะคือ 
          5.1  ระยะก่อนน ารูปแบบการสอนไปทดลองใช ้ การปรับปรุงรูปแบบการ
สอนในระยะน้ี ใชผ้ลจากการประเมินความเป็นไปไดเ้ชิงทฤษฎีเป็นขอ้มูลในการปรับปรุง 
          5.2  ระยะหลงัการน ารูปแบบการสอนไปทดลองใช้ การปรับปรุงรูปแบบ
การสอนในระยะน้ี อาศยัขอ้มูลจากการทดลองเป็นตวัช้ีน าในการปรับปรุง และอาจมีการน า
รูปแบบการสอนไปทดลองใชแ้ละปรับปรุงซ ้า จนกวา่จะไดผ้ลเป็นท่ีน่าพอใจ        
   
3. หลกัการและทฤษฎทีี่เกีย่วข้องกบัการเรียนการสอน  
 3.1 ทฤษฎีการวางเงื่อนไข (Operant Conditional Theory)  
 ทฤษฎีการวางเง่ือนไข (Operant Conditional Theory)  สกินเนอร์ (B.F. Skinner) เป็นผูน้ าของ
ทฤษฎีการวางเง่ือนไขอาการกระท า ทฤษฎีน้ีเป็นการรวมเอาทฤษฎีความสัมพนัธ์เช่ือมโยงกบั
ทฤษฎีพฤติกรรมของวตัสัน (Watson) เขา้ดว้ยกนัโดยถือว่ามนุษยเ์รานั้นจะมีสภาวะเป็นกลาง ไม่
แสดงพฤติกรรมใดๆ ออกมา จะแสดงออกมาเม่ือส่ิงหน่ึงส่ิงใดมากระตุน้ใหเ้กิดการกระท า วิธีการ
ตามทฤษฎีน้ีจึงตั้งอยูบ่นพื้นฐานของการเสริมแรงการกระท า (Operant Reinforcement) ซ่ึงการ
เสริมแรงอาจมีทั้งทางบวกและทางลบ การน าความรู้จากทฤษฎีน้ีมาใชใ้นการจดัการเรียนการสอน
และผลิตบทเรียน จะเป็นการเสริมแรงท่ีจะท าใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพ (สุรชยั 
สิกขาบณัฑิต 2528)   
 3.2  ทฤษฎสีร้างความรู้ใหม่โดยผู้เรียนเอง (Constructivism) 
 ทฤษฎีการสร้างความรู้ใหม่โดยผูเ้รียนเอง (Constructivism) เป็นทฤษฎีการเรียนรู้ท่ีมี
พื้นฐานทางจิตวิทยา ปรัชญา และมานุษยวิทยา โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากจิตวิทยาด้านปัญญา 
(Cognitive Psychology) เป็นทฤษฎีท่ีอธิบายถึงการไดม้าซ่ึงความรู้ และน าความรู้นั้นเป็นของตน 
ดงัท่ีเพอร์กิน (Perkin) ไดอ้ธิบายว่า Constructivism คือ การท่ีผูเ้รียนไม่รับเอาหรือเก็บเอาไวแ้ต่
เฉพาะข้อมูลท่ีได้รับ แต่ต้องแปลขอ้มูลเหล่านั้ นด้วยประสบการณ์และเสริมขยายตลอดจน
ทดสอบการแปลความนั้นดว้ย 
 กระบวนการเรียนรู้ตามทฤษฎีน้ีมี 2  กระบวนการคือ 1. การซึมทราบหรือดูดซึม เอา
ประสบการณ์ใหม่เข้าสู่ประสบการณ์เดิมเหมือนหรือคล้ายคลึงกันโดยสมองจะได้รับเอา
ประสบการณ์ใหม่ให้เขา้กบัความคิด ความรู้ในโครงสร้างท่ีเกิดจากการเรียนรู้เดิมท่ีมีอยู่ และ 2. 
การปรับโครงสร้างทางปัญญา (Accommodation) เป็นกระบวนการท่ีต่อเน่ืองมาจากกระบวนการ
ซึมซาบหรือดูดซึม หลงัจากน าเอาประสบการณ์ใหม่เขา้ไปในโครงสร้างเดิมแลว้ ก็จะท าการปรับ
ประสบการณ์ใหม่ให้เขา้กบัโครงสร้างของความรู้เดิมท่ีมีอยูใ่นสมองก่อนแลว้แต่ถา้เขา้กนัไม่ได ้  
กจ็ะท าใหเ้กิดโครงสร้างใหม่ข้ึนมาเพื่อรับประสบการณ์ใหม่นั้น 
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               ในทฤษฎีการสร้างความรู้ใหม่โดยผู ้เ รียนเองน้ี   การเรียนรู้จะเกิดข้ึนโดยผ่าน
ประสบการณ์และวฒันธรรมของแต่ละคน ศกัยภาพการเรียนรู้ตามระดบัต่างๆ ท่ีกา้วหนา้ข้ึนนั้นก็
จะเป็นไปตามท่ีผูเ้รียนไดเ้ขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัวฒันธรรม หรือส่ิงแวดลอ้มท่ีมีมากข้ึนเป็นล าดบั
นั้นเอง การเรียนรู้ตามทฤษฎีน้ีจะเป็นไปตามหลกัการพฒันาทางปัญญาของ พีอาเจต ์(Piaget) ท่ีว่า
ระยะเวลาตั้งแต่วยัทารกถึงวยัรุ่น คนเราค่อยๆ สามารถปรับตวัเขา้กบัสภาพแวดลอ้มมากข้ึน เรียก
ไดว้า่ พฒันาทางปัญญานัน่เอง 
 หลกัการของทฤษฎีสร้างความรู้ใหม่โดยผูเ้รียนเอง ซ่ึงมีหลกัการว่า การเรียนรู้คือการ
แกปั้ญหา ซ่ึงข้ึนอยูก่บัการคน้พบของแต่ละบุคคล และผูเ้รียนจะมีแรงจูงใจภายใน ผูเ้รียนจะเป็นผู ้
กระตือรือร้น(Active) มีการควบคุมตวัเอง (Self-regulating) และเป็นผูท่ี้มีการตอบสนองดว้ย 
(Reflective learner) จุดมุ่งหมายของการสอนมีความยดืหยุน่ โดยยดึหลกัธรรมชาติว่า ไม่มีวิธีการ
สอนใดดีท่ีสุด ดงันั้น เป้าหมายของการออกแบบการสอนก็ควรจะพิจารณาเก่ียวกบัการสร้าง
ความคิดหรือปัญญา (Mental construction) ใหเ้ป็นเคร่ืองมือส าหรับเอาส่ิงแวดลอ้มของการเรียนท่ี
มีประโยชน์มาช่วยให้เกิดการสร้างความรู้ให้แก่ผูเ้รียน อยา่งไรก็ตาม การน าเอาทฤษฎีการเรียนรู้
การสร้างความรู้ใหม่โดยผูเ้รียนเองมาใช ้ จะตอ้งค านึงถึงเคร่ืองมืออุปกรณ์การสอน (Physical 
Technology) ดว้ย เน่ืองจากทฤษฎีน้ีเหมาะส าหรับเคร่ืองมืออุปกรณ์ท่ีผูเ้รียนสามารถน ามาใชเ้ป็น
เคร่ืองมือในการหาความรู้ดว้ยตนเอง เช่น คอมพิวเตอร์ ดงันั้น เคร่ืองมือทั้ง ฮาร์ดแวร์ (Hardware) 
และซอฟต์แวร์ (Software) จะตอ้งเหมาะสมเพื่อสนับสนุนทฤษฎีน้ี (วารินทร์ รัศมีพรหม 
2541:184-189 ) 
                3.3 การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self – directed learning) 

     โนลส์ (Knowles 1975) ไดก้ล่าวว่า การเรียนรู้ดว้ยตนเอง (Self – directed learning) 
เป็นการกระบวนการซ่ึงผูเ้รียนแต่ละคน มีความคิดริเร่ิมดว้ยตนเอง โดยอาศยัความช่วยเหลือจาก
ผูอ่ื้น หรือไม่ตอ้งการก็ได ้ ผูเ้รียนจะท าการวิเคราะห์ความตอ้งการท่ีจะเรียนรู้ของตน ก าหนด
เป้าหมายในการเรียนรู้ แยกแยะ แจกแจง แหล่งขอ้มูลในการเรียนรู้ ทั้ งท่ีเป็นคนและอุปกรณ์
คดัเลือกวิธีการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม และประเมินผลการเรียนรู้นั้นๆ การเรียนรู้ดว้ยตนเอง เป็นการ
เรียนท่ีเกิดจากการสมคัรใจของเด็ก มิใช่การบงัคบั คุณลกัษณะของคนซ่ึงเรียนรู้ดว้ยตนเองมี
ลกัษณะอยา่งไร 

         กกูลิเอลมิโน (Guglielmino 1977) ไดอ้ธิบายลกัษณะของคนซ่ึงมีความพร้อมท่ีจะ
เรียนรู้ไดด้ว้ยตนเองดงัน้ี 
 1.  เปิดโอกาสต่อการเรียนรู้ ไดแ้ก่ ความสนใจในการเรียน ชอบศึกษาคน้ควา้จาก
หอ้งสมุดมีความพยายามท าความเขา้ใจในเร่ืองท่ียาก 
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             2.  มองตนเองว่าเป็นผูเ้รียนท่ีมีประสิทธิภาพ ไดแ้ก่ ความสามารถท่ีจะเรียนเม่ือ
ตอ้งการเรียน รู้วา่เม่ือไรจะเรียน สามารถหาวิธีการเรียน และจะรู้วา่ไปหาขอ้มูลท่ีตอ้งการได ้
             3.  มีความคิดริเร่ิม และสามารถเรียนรู้ไดโ้ดยอิสระ เป็นตน้ว่า สมาชิกบางคนอาจ
ท างานของกลุ่มในช่วงเชา้ บางคนอาจศึกษางานท่ีเพื่อในกลุ่มท าไปแลว้และเพิ่มเติมในช่วงบ่าย 
และบางคนอาจเพิ่มเติมส่ิงท่ีตอ้งการในเวลากลางคืน หรือหากสมาชิกของกลุ่มบางคนจ าเป็นตอ้ง
ไปต่างจงัหวดัหรือต่างประเทศ ก็ยงัสามารถมีส่วนร่วมในการท างานของกลุ่มได ้แต่ทั้งน้ี สถานท่ี
นั้นตอ้งมีระบบอินเทอร์เน็ตใหผู้เ้รียนใช ้
            4.  เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดแ้ลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์กบัผูเ้รียนคนอ่ืน
และผูส้อนจากสถานศึกษาต่างๆ ทัว่โลก การติดต่อในลกัษณะน้ี อาจติดต่อโดยใช ้ (e-Mail) ซ่ึง
สะดวกมากในปัจจุบนั และผลพลอยไดจ้ากการติดต่อส่ือสารกบับุคคลอ่ืนยงัช่วยเปิดโลกทศัน์ 
และช่วยสร้างวิสยัทศัน์ (Vision) ของผูเ้รียนใหก้วา้งและเหมาะสมยิง่ข้ึนดว้ย 
 
4. การจัดการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายคอมพวิเตอร์  
 4.1 โครงสร้างของระบบเครือข่ายคอมพวิเตอร์ 
 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์มีหลายรูปแบบ คือ (ไพฑูรย ์ ศรีฟ้า. 2544) 
                 เครือข่ายเฉพาะท่ี  (Local Area Network : LAN)  เป็นเครือข่ายท่ีมกัพบเห็นกนัใน
องคก์รโดยส่วนใหญ่  ลกัษณะของการเช่ือมต่อคอมพิวเตอร์เป็นวง LAN จะอยูใ่นพื้นท่ีใกล้ๆ  กนั 
เช่น อยูภ่ายในตึกเดียวกนัเป็นตน้ 
 เครือข่ายเมือง  (Metropolitan Area Network : MAN)  เป็นกลุ่มของเครือข่าย LAN ท่ี
น ามาเช่ือมต่อกนัเป็นวงท่ีใหญ่ข้ึนภายในบริเวณพื้นท่ีใกลเ้คียง  เช่น  ในหวัเมืองเดียวกนั  เป็นตน้ 
 เครือข่ายบริเวณกวา้ง  (Wide Area Network : WAN)  เป็นเครือข่ายท่ีใหญ่ข้ึนไปอีก
ระดบั  โดยเป็นการรวมเครือข่ายทั้ง  LAN และ MAN  มาเช่ือมต่อกนัเป็นเครือข่ายเดียว  ดงันั้น
เครือข่ายน้ีจึงครอบคลุมพื้นท่ีกวา้ง  บางคร้ังครอบคลุมไปทัว่ประเทศ  หรือทัว่โลก อย่างเช่น 
อินเทอร์เน็ต  กจ็ดัวา่เป็นเครือข่าย  WAN  ประเภทหน่ึง  แต่เป็นเครือข่ายสาธารณะท่ีไม่มีใครเป็น
เจา้ของ 
 โครงสร้างของเครือข่าย  (Network Topology) หมายถึง  รูปแบบการจดัวาง
คอมพิวเตอร์  และการเดินสายสัญญานคอมพิวเตอร์ในเครือข่าย รวมถึงหลกัการไหลเวียนขอ้มูล
ในเครือข่ายดว้ย  โดยแบ่งโครงสร้างเครือข่ายหลกั 4 แบบ คือ 
 1.  เครือข่ายแบบบสั (Bus Network) เป็นเครือข่ายท่ีเช่ือมต่อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ต่างๆ ดว้ยสายเคเบิลยาวต่อเน่ืองไปเร่ือยๆ โดยจะมีคอนเน็กเตอร์เป็นตวัเช่ือมต่อคอมพิวเตอร์และ
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อุปกรณ์เขา้กับสายเคเบิล  ในการส่งขอ้มูลจะมีคอมพิวเตอร์เพียงตวัเดียวเท่านั้นท่ีสามารถส่ง
ขอ้มูลไดใ้นช่วงเวลาหน่ึง ๆ   การจดัส่งขอ้มูลวิธีน้ีจะตอ้งก าหนดวิธีการท่ีจะไม่ให้ทุกสถานีส่ง
ขอ้มูลพร้อมกัน  เพราะจะท าให้ขอ้มูลชนกัน วิธีการท่ีใช้อาจแบ่งเวลาหรือให้แต่ละสถานีใช้
ความถ่ีสัญญาณท่ีแตกต่างกัน  การติดตั้ ง (Setup) เครือข่ายแบบบัสน้ีท าได้ไม่ยากเพราะ
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์แต่ละชนิดถูกเช่ือมต่อดว้ยสายเคเบิลเพียงเส้นเดียว  ส่วนใหญ่ เครือข่าย
แบบบสัมกัจะใชใ้นเครือข่ายขนาดเลก็ซ่ึงอยูใ่นองคก์รท่ีมีคอมพิวเตอร์ใชไ้ม่มากนกั 
  2.  เครือข่ายแบบดาว (Star Network) เป็นเครือข่ายท่ีเช่ือมต่อคอมพิวเตอร์เขา้กบั
อุปกรณ์ท่ีเป็นจุดศูนยก์ลางของเครือข่าย โดยการน าเอาสถานีต่างๆ มาต่อร่วมกนักบัหน่วยสลบั
สายกลางการติดต่อส่ือสารระหว่างสถานีจะกระท าไดด้ว้ยการติดต่อผา่นทางวงจรของหน่วยสลบั
สายกลางการท างานของหน่วยสลบัสายกลางจึงเป็นศูนยก์ลางของการติดต่อวงจรเช่ือมโยง
ระหวา่งสถานีต่างๆ ท่ีตอ้งการติดต่อกนั 
 3.  เครือข่ายแบบวงแหวน  (Ring Network)  เป็นเครือข่ายท่ีเช่ือมต่อคอมพิวเตอร์ดว้ย
สายเคเบิลยาวเส้นเดียวในลกัษณะวงแหวน  การรับส่งขอ้มูลในเครือข่ายวงแหวนจะใชทิ้ศทาง
เดียวเท่านั้น  เม่ือคอมพิวเตอร์เคร่ืองหน่ึงส่งขอ้มูลมนัก็จะส่งไปยงัคอมพิวเตอร์เคร่ืองถดัไป  ถา้
ขอ้มูลท่ีรับมาไม่ตรงตามท่ีคอมพิวเตอร์เคร่ืองตน้ทางระบุ  ก็จะส่งผ่านไปยงัคอมพิวเตอร์เคร่ือง
ถดัไปซ่ึงจะเป็นขั้นตอนอย่างน้ีไปเร่ือยๆ จนกว่าจะถึงคอมพิวเตอร์ปลายทางท่ีถูกระบุตามท่ีอยู่
จากเคร่ืองตน้ทาง 
 4.  เครือข่ายแบบผสม (Hybrid Network) เป็นเครือข่ายท่ีผสมผสานโครงสร้าง
เครือข่ายแบบต่างๆ เขา้ดว้ยกนัเป็นเครือข่ายขนาดใหญ่เพียงเครือข่ายเดียว  เช่น การเช่ือมต่อ
เครือข่ายแบบวงแหวนแบบดาว  และแบบบสัเขา้เป็นเครือข่ายเดียว 
 
 4.2  บริการต่างๆ บนระบบเครือข่ายคอมพวิเตอร์ 
                  งามนิจ  อาจอินทร์ (2542)  กล่าวว่าการท างานของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์มี
บริการต่างๆ ส าหรับผูใ้ชไ้ดแ้ก่  
                       4.2.1 เครือข่ายใยแมงมุม หรือ  WWW (World Wide Web) หรือเรียกสั้นๆ ว่า 
“เวบ็” เป็นบริการหน่ึงท่ีอยู่บนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การพฒันาของเครือข่ายใยแมงมุมได้
ด าเนินไปอย่างรวดเร็วและก้าวหน้าไปอย่างไม่หยุดย ั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีด้าน
มลัติมีเดีย ท าใหเ้ครือข่ายคอมพิวเตอร์ทวีความมหศัจรรยใ์หก้บัการศึกษาในโลกไร้พรมแดน และ
กลายเป็นแหล่งทรัพยากรของกระบวนการเรียนการสอนท่ีสนองต่อกระบวนการเรียนรู้ไดเ้ป็น
อยา่งดียิง่ 
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   ส่วนประกอบของเครือข่ายใยแมงมุม หรือ  WWW (World Wide Web) จ  าเป็นตอ้ง
มีส่วนประกอบสองส่วน ท่ีส าคญัดงัน้ี            
        1. แหล่งขอ้มูลหรือเวบ็ไซด ์(Web Site) คือ ระบบคอมพิวเตอร์ท่ีเป็นแหล่งเก็บเวบ็
เพจท่ีผูใ้ช้บริการสามารถเรียกดูเว็บเพจท่ีเก็บอยู่ในเว็บไซต์นั้นได ้ซ่ึงเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีท า
หนา้ท่ีเป็นเวบ็ไซตอ์าจจะใชร้ะบบปฏิบติัการยนิูกซ์ (UNIX) หรือวินโดวส์เอ็น็ที (Windows NT)  
กไ็ด ้ผูเ้ป็นเจา้ของเวบ็ไซตจ์ะจดัสร้างเวบ็เพจของตนเก็บไวท่ี้เวบ็ไซต ์เพื่อใหผู้ใ้ชเ้คร่ืองอ่ืนทัว่โลก 
สามารถเขา้มาดูเว็บเพจท่ีเก็บไวใ้นเวบ็ไซตน์ั้นได ้เช่น เว็บไซตข์องมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิ
โรฒ จะเกบ็อยูท่ี่เวบ็ไซด ์http://www.swu.ac.th เป็นตน้ 
        2. โปรแกรมเวบ็บราวเซอร์ (Web Browser) หรือท่ีใชง้านเรียกว่า เวบ็เพจ เป็น
เอกสารแบบไฮเปอร์เท็ก (Hypertext document) เก็บอยู่ท่ีเวบ็ไซตต่์างๆ ในรูปของแฟ้มขอ้มูลท่ี
มกัจะสร้างข้ึนดว้ยภาษา HTML (Hypertext Markup Language) โดยมีนามสกุลเป็น htm หรือ 
html ความยาวของเวบ็เพจนั้นไม่แน่นอน อาจจะมีความยาวหลายหนา้กระดาษก็ได ้ถา้เวบ็เพจนั้น
เป็นหนา้แรกของเวบ็ไซตน์ั้นๆ ซ่ึงมกัมีสารบญัของเน้ือหาของเวบ็ไซตนิ์ยมเรียกกนัว่า “โฮมเพจ” 
(Home Page) การเขา้ถึงเวบ็เพจใดๆ นั้น ผูใ้ชจ้ะตอ้งทราบต าแหน่งท่ีอยู่ของเพจนั้นๆ บนเวบ็
เสียก่อน ต าแหน่งท่ีอยูเ่หล่าน้ี เรียกว่า URL (Uniform Resource Locators) โดยทัว่ไปเวบ็เพจท่ี
ปรากฏจะแสดงองคป์ระกอบต่างๆ ดงัน้ี 
  1. Title เป็นช่ือหวัเร่ืองของเพจนั้นๆ โดยจะปรากฏอยูท่ี่ title bar ของ browser 
  2.  URL เป็นต าแหน่งท่ีอยูข่องเพจนั้นๆ บนเวบ็ 
  3.  Text  ซ่ึงเป็นตวัหนงัสือท่ีเป็นเน้ือหาหลกัของเอกสาร อาจจะเป็นภาษาต่างๆ 
แลว้แต่ผูเ้ขียนเพจจะก าหนดไว ้
  4.  Image  เป็นองคป์ระกอบท่ีนอกจากจะใชเ้สริมความเขา้ใจใหแ้ก่เน้ือหาแลว้ 
บางคร้ังกช่็วยเพิ่มสีสนัความน่าสนใจใหแ้ก่เอกสารได ้ภาพประกอบท่ีแสดงอาจเป็นภาพจาก
แหล่งท่ีมาจากการสแกน (Scan) ภาพถ่ายจากกลอ้งดิจิทลั (Digital Camera) หรือภาพจาก Clip Art  
ต่างๆ แลว้เกบ็เป็นแฟ้มภาพไว ้หรืออาจจะเป็นภาพกราฟิกท่ีสร้างข้ึนจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
ซ่ึงมีทั้งภาพน่ิงและภาพเคล่ือนไหว 
  5.  Link  เป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัของเอกสารท่ีเป็นไฮเปอร์เทก็ซ์ นัน่คือ เป็น
ส่วนท่ีจดัไวเ้พือ่ช่วยใหผู้ใ้ชส้ามารถคลิกเพื่อเช่ือมโยงไปยงัท่ีต่างๆ ได ้ไม่วา่จะเป็นภายในเอกสาร
เดียวกนั ต่างเอกสารแต่อยูใ่นไซตเ์ดียวกนั  หรือจะเป็นเอกสารท่ีอยูต่่างไซตก์นักไ็ด ้หรือบางคร้ังก็
เป็น Link เพื่อใหผู้ใ้ชส้ามารถส่ง  e-Mail ไปยงัผูท่ี้อา้งถึงในเพจนั้น ๆ  
                       4.2.2 ไปรษณียอิ์เลก็ทรอนิกส์ (e-Mail) เป็นบริการในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ท่ีส าคญัท่ีมีผูนิ้ยมใชบ้ริการกนัมากท่ีสุด สามารถส่งตวัอกัษร ขอ้ความ แฟ้มขอ้มูล ภาพ เสียง ผา่น
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ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไปยงัผูรั้บ ซ่ึงอาจจะเป็นคนเดียวหรือกลุ่มคน โดยทั้งท่ีผูส่้งและผูรั้บ
เป็นผูใ้ชท่ี้อยู่ในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เดียวกนั ช่วยให้สามารถติดต่อส่ือสารระหว่างกนัได้
ทัว่โลก มีความสะดวก รวดเร็ว และสามารถส่ือสารถึงกนัไดต้ลอดเวลา โดยไม่ตอ้งค านึงถึงว่า 
ผูรั้บจะอยู่ท่ีไหน จะใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์อยู่หรือไม่ เพราะไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์จะเก็บ
ขอ้ความเหล่านั้นไว ้เม่ือผูรั้บเขา้สู่ระบบเครือข่ายเขาก็จะเห็นขอ้ความนั้นรออยูแ่ลว้ ความสะดวก
เหล่าน้ีท าใหน้กัวิชาการสามารถแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารถึงกนัและกนั นกัศึกษาสามารถปรึกษา
หรือฝึกฝนทักษะกับอาจารย์ หรือเพื่อนนักศึกษาด้วยกันเอง โดยไม่ต้องค านึงถึงเวลา และ
ระยะทาง โดยผูใ้ชส้ามารถติดต่อส่ือสารกนัไดไ้ม่วา่จะอยูต่รงส่วนใดของมุมโลก 
                  ไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (e-Mail) เป็นส่ือประเภทหน่ึงท่ีเหมาะสมในการเรียนรู้ 
และช่วยขจัดปัญหาให้เร่ืองของเวลา และระยะทาง ผูเ้รียนจะรู้สึกอิสระและกล้าแสดงออก
มากกวา่ปกติ ตลอดจนสามารถเขา้ถึงผูเ้รียนเป็นรายบุคคลไดเ้ป็นอยา่งดี (D’ souza. 1991) 
                  ลอร่ี และคณะ ( Lowry others 1994) ไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะในการใชไ้ปรษณีย ์    
อิเลก็ทรอนิกส์ (e-Mail) ในการเรียนการสอนท่ีมีผลต่อการเรียนรู้เอาไวด้งัน้ี 
                      1.  การใชไ้ปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์เป็นการควบคุมตนเอง จึงเปิดโอกาสให้ผูเ้รียน
สะทอ้นความคิดของตนเองในการอภิปรายได ้
                       2.  ผูท่ี้ร่วมอภิปรายสามารถมีส่วนร่วมในเวลาและสถานท่ีใดกไ็ดแ้ลว้แต่สะดวก 
                       3.  การใชไ้ปรษณียอิ์เลก็ทรอนิกส์จะช่วยจดบนัทึกขอ้ความให้โดยอตัโนมติัและ
สามารถน ามาอา้งอิงในการอภิปรายได ้
                       4.  การใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์มีความเหมาะสมกับคนท่ีอาย ไม่อยาก
แสดงออกในท่ีสาธารณะ 
                        5.  การอภิปรายร่วมกนัทางไปรษณียอิ์เลก็ทรอนิกส์อาจไม่เช่ือมโยงกนัไดใ้นทนัที 
เน่ืองจากการใช้เทคโนโลยีไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ผูอ้ภิปรายอาจส่งค าตอบมาล่าช้า จนการ
อภิปรายตอ้งยกเลิกไปก่อนท่ีผูอ้ภิปรายจะมีโอกาสแสดงความคิดเห็น 
                        6.  การอภิปรายร่วมกนัทางไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์อาจจะสับสน เพราะสมาชิก
ส่งค าตอบมาในเวลาท่ีแตกต่างกนั 
                      7.  การติดต่อดว้ยวิธีน้ีเป็นการติดต่อแบบไม่เผชิญหนา้ จึงท าให้การใชไ้ปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์อาจมีผลกระทบในทางสังคมต่อการเรียนรู้ ท าให้ผูเ้รียนมีพฤต็ิกรรมท่ีไม่พึง
ประสงคไ์ด ้อาจใชภ้าษาท่ีหยาบคาย ท าใหส่ื้อสารจากคนหน่ึงไปสู่คนอ่ืนๆ ได ้ 
                  4.2.3 การถ่ายโอนแฟ้มขอ้มูล (File Transfer Protocol : FTP) ในระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต การถ่ายโอนขอ้มูลระหว่างเคร่ืองคอมพิวเตอร์กับเคร่ืองคอมพิวเตอร์กระท าได้
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โดยง่าย   ไม่วา่เคร่ืองคอมพิวเตอร์ทั้งสองน้ีจะอยูห่่างกนัเพียงใดกต็าม เพียงแต่ผูใ้ชใ้ชค้  าสั่งในการ
ถ่ายโอนขอ้มูลในเครือข่าย (FTP) ก็สามารถคดัลอกแฟ้มท่ีตอ้งการได ้การโอนยา้ยแฟ้มขอ้มูลท่ี
มักจะพบบ่อยๆ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การโอนยา้ยจากเครือข่ายคอมพิวเตอร์มายงั
คอมพิวเตอร์ส่วนตวั (Download) และการโอนยา้ยแฟ้มขอ้มูลจากคอมพิวเตอร์ของเราไปยงั
คอมพิวเตอร์หลกัในระบบเครือข่าย (Upload) ไดท้ัว่โลก 
                   4.2.4  การสนทนาผา่นเครือข่าย (Chat room) เป็นการประชุมหรือสนทนาผา่น
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ เป็นการคุยกนัเป็นกลุ่ม นิยมเรียกยอ่ๆ ว่า  IRC (Internet Relay Chat) มี
ลกัษณะคลา้ยกบัการทอลค์ (Talk) ซ่ึงสามารถคุยเป็นการส่วนตวั หรือเป็นกลุ่มก็ได ้โดยใชก้าร
พิมพ์ข้อความโต้ตอบกันแบบทันทีทันใด ข้อความนั้ นจะไปปรากฏบนจอภาพของเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ของผูท่ี้ติดต่อดว้ยในเวลาอนัรวดเร็ว เม่ือผูรั้บอ่านขอ้ความนั้นแลว้ ก็สามารถพิมพ์
ขอ้ความตอบกลบัได้ในทันที ซ่ึงในวงการการศึกษาสามารถน ามาใช้เพื่อการเรียนการสอน
ทางไกลได ้(Maran. 1996) 
                  4.2.5  หอ้งสมุดเสมือน (Virtual Library) เป็นแหล่งเกบ็รวบรวมขอ้มูลข่าวสารและ
ส่ือต่างๆ บนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ทั้ งในรูปแบบเอกสารภาพ เสียง วีดิทัศน์ ส่ือมัลติมีเดีย 
ตลอดจนส่ืออ่ืนๆ ท่ีสามารถเปล่ียนให้อยู่ในรูปอิเล็กทรอนิกส์ และเก็บไวใ้นเครือข่าย ซ่ึงใน
ปัจจุบนั ส านักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ก าลงัพฒันาห้องสมุดดิจิตอล 
(Digital Library) ส าหรับเครือข่ายสคูลเน็ต (School-net) เพื่อสร้างตน้แบบหอ้งสมุดเสมือน และ
ศึกษาพฒันาระบบการจดัท าดชันีและระบบการคน้หา 
  บริการต่างๆ ตามท่ีไดก้ล่าวมาแลว้น้ี นับไดว้่าเป็นแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ใน
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ท่ีมีค่ายิ่ง ซ่ึงจ าเป็นจะตอ้งมีการจดัการอย่างมีขั้นตอนและเป็นระบบ 
จึงจะเกิดประโยชน์ต่อการจดัการศึกษาอยา่งแทจ้ริง      
        
 4.3 การออกแบบรูปแบบการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายคอมพวิเตอร์ 
    โจนาเซน (Jonassen 1992) ไดแ้บ่งบทเรียนท่ีมีการเช่ือมโยงโดยลกัษณะของขอ้ความ
หลายมิติ (Hypertext) ออกไดเ้ป็น 3 รูปแบบ คือ  
  1.  แบบไม่มีโครงสร้าง (Unstructured Hypertext) เป็นบทเรียนท่ีมีการเช่ือมโยง
จุดร่วมในลกัษณะสุ่ม (Random) โดยจะมีการเขา้ถึงขอ้มูลโดยตรง จากจุดร่วมหน่ึงไปยงัจุด
ร่วมอ่ืนๆ ท่ีไดเ้ช่ือมโยงเอาไวใ้นรูปแบบของการเขา้ถึงแบบสุ่ม จุดร่วม 2 จุดจะถูกเช่ือมโยงถึงกนั 
เพราะจุดร่วมหน่ึงจะใชอ้า้งอิงเน้ือหาสาระของอีกจุดร่วมหน่ึง ผูอ่้านสามารถจะกระโดดไปหวัขอ้
ใดๆ ไดท้นัที โดยการกดแป้น หรือการกดเมาส์ในขอ้ความท่ีปรากฏเป็นดชันี โปรแกรมจะจ าไวว้า่ 
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ผูอ่้านกระโดดมาจากจุดใดเม่ือมีการกดแป้นอ่ืนใด ผูอ่้านก็จะสามารถกลบัสู่จุดเดิมไดโ้ดยทนัที 
ลกัษณะเช่นน้ีจะเป็นรูปแบบท่ีช่วยในเร่ืองการเปรียบเทียบแนวความคิดต่างๆ หรือเปรียบเทียบ
เน้ือหาต่างๆ ไดอ้ยา่งดี ตวัเช่ือมโยง อาจจะท าใหป้รากฏในต าแหน่งต่างๆ บนหนา้จอ ซ่ึงอาจท า
ให้เป็นท่ีสังเกตไดโ้ดยท าเป็นตวัทึบ ขีดเส้นใต้ หรือท าให้สีแตกต่างกนัออกไป  การออกแบบ
ลกัษณะเช่นน้ี ส่ิงส าคญัคือการจ าแนกมโนทศัน์ต่างๆ หรือการแตกกระจายเน้ือหาออกเป็นเน้ือหา
ยอ่ยว่าจะประกอบดว้ยแต่ละจุดร่วมอะไรบา้ง การจะท าเช่นน้ีไดก้็โดยการวิเคราะห์ว่าในเอกสาร
ตน้ฉบบัมีขอ้ความหรือมโนทศัน์ท่ีส าคญัอะไรบา้ง จากนั้นจึงน าจุดร่วมท่ีมีมโนทศัน์ร่วมกนัหรือ
มีส่วนท่ีเก่ียวโยงมาสมัพนัธ์กนั เม่ือใดกต็ามท่ีเกิดการเก่ียวพนัแนวความคิดเกิดข้ึน กจ็ะมีการสร้าง
ความเช่ือมโยงสัมพนัธ์ข้ึนมาเพื่อเช่ือมโยงมโนทศัน์เหล่านั้น ไฮเปอร์เท็กซ์รูปแบบน้ีไม่
จ าเป็นตอ้งมีการสร้างโครงสร้างของแนวความคิดทั้งหมดเอาไวล่้วงหนา้ 
   2.  แบบมีโครงสร้าง จะมีการจดัรูปแบบของจุดร่วมและการเช่ือมโยงสัมพนัธ์ท่ี
ชดัเจน ในการออกแบบบทเรียนชนิดน้ี ผูอ้อกแบบจะตอ้งรู้ว่ามีเน้ือหาใดท่ีควรจะน ามาเช่ือมโยง
กนัเป็นจุดร่วม เน่ืองจากบทเรียนแบบน้ี จะประกอบดว้ยชุดของจุดร่วม โดยท่ีจุดร่วมแต่ละชุด
สามารถท่ีจะเขา้ถึงกนัได ้แต่ละชุดจะมีรูปแบบของตวัเองเพื่อให้เห็นถึงโครงสร้างเน้ือหาสาระไว้
อยา่งเด่นชดั โครงสร้างของบทเรียนจะเป็นตวัช้ีใหเ้ห็นถึงโครงสร้างทางความคิดในรูปแบบต่างๆ  
                        3.  แบบเน้ือหาสัมพนัธ์กนั เป็นการออกแบบโครงสร้างระดบัสูง การจดัเน้ือหา
ภายในบทเรียนจะเป็นแบบข้ึนตรงต่อกนัตามล าดบัชั้น (Hierarchy) จากการท่ีมีเน้ือหากระจดั
กระจายอยูม่ากมาย จึงตอ้งมีการจดัหมวดหมู่ให้เป็นมโนทศัน์กวา้งๆ จากมโนทศัน์กว็้างน้ีจะ
แตกออกไปเป็นรายละเอียดปลีกย่อย เน้ือหาท่ีมีความคงท่ีแน่นอนสามารถท่ีจะให้เห็นถึงความ
เก่ียวพนัธ์กนัของเน้ือหาท่ีข้ึนต่อกนัเป็นล าดบัชั้น ไดห้ลกัเกณฑใ์นการออกแบบกิจกรรมการเรียน
การสอนดว้ยอินเทอร์เน็ต ในการประยกุตส์ร้างการเรียนการสอนผา่นเครือข่ายมีขอ้พึงพิจารณาใน
การออกแบบในประเดน็ต่อไปน้ี  คือ 
                3.1 การวิเคราะห์กลุ่มผูเ้รียน  แมว้่าการน าเน้ือหาข้ึนสู่เครือข่ายจะเปิดกวา้งต่อ
ผูเ้ขา้มาศึกษาซ่ึงจะเป็นใครก็ไดท่ี้สนใจ  แต่ทว่าผูส้อนจะตอ้งค านึงถึงกลุ่มเป้าหมายหลกัดว้ย  
ทั้งน้ี นอกจากเพื่อวตัถุประสงคใ์นการน าเสนอให้เน้ือหาใหไ้ดเ้หมาะสมกบักลุ่มผูเ้รียนแลว้ ยงัมี
เหตุผลส าคญัทางด้านเทคนิคคือ  เม่ือผูส้อนก าหนดว่าเป้าหมายหลกัคือใคร  ก็พอจะคาดเดา
อุปกรณ์การรับขอ้มูลของผูเ้รียนไดว้า่  จะเป็นชนิดใด  และควรน าเสนอรูปแบบไหน  เช่น  ผูเ้รียน
บางกลุ่มอาจมีคอมพิวเตอร์ท่ีไม่มีประสิทธิภาพสูงนกั การท่ีผูส้อนใชเ้ทคนิคมากมายท่ีไม่จ าเป็น
ต่อการเรียน แต่เคร่ืองคอมพิวเตอร์ของผูเ้รียนไม่สามารถรับบทเรียนได ้กอ็าจเป็นการสูญเปล่า 
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                              3.2 การก าหนดเป้าหมายในการสอน ผูส้อนจะก าหนดเป้าหมายหลกั (Goal) 
และวตัถุประสงคย์่อยในการเรียน และน าเสนอเน้ือหาบทเรียนและกิจกรรมให้สอดคลอ้งกบั
วตัถุประสงคเ์หล่านั้น ในการสอนผา่นเครือข่าย ผูส้อนควรก าหนดเพียงเป้าหมายหลกัไว ้ และ
สอดแทรกเน้ือหาท่ีเป็นความรู้พื้นฐานท่ีจ าเป็นหรือเสริมเร่ืองหลกันั้นๆ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้
ผูเ้รียนสามารถควบคุมและเลือกเรียนเน้ือหาตามท่ีตนเองควบคุม และเลือกเรียนเน้ือหาตามท่ี
ตนเองตอ้งการ ซ่ึงในทา้ยท่ีสุด นอกจากผูเ้รียนจะไดบ้รรลุเป้าหมายหลกัท่ีผูส้อนตั้งไว ้ ผูเ้รียนยงั
ไดเ้รียนรู้ในส่ิงต่างๆ เพิ่มเติมดว้ย ในการออกแบบเช่นน้ี ความส าคญัจะอยูท่ี่การเตรียมขอ้มูลหลกั
และขอ้มูลเสริม ผูส้อนจะตอ้งล าดบัการเช่ือมโยงอยา่งมีเหตุผลรอบคอบ และไม่ควรมากเกินไป
จนท าใหผู้เ้รียนเกิดความสับสน ทั้งน้ีผูส้อนอาจจะน าเสนอดว้ยขอ้ความธรรมดาหรือส่ือหลายมิติ
ท่ีท าให้ผูเ้รียนเขา้ใจในเน้ือหาไดดี้ข้ึน ในส่วนของขอ้มูลเสริม ผูส้อนอาจสร้างข้ึนเอง (Internal 
link) หรือใหผู้เ้รียนเช่ือมต่อเขา้กบัแหล่งขอ้มูลท่ีผูอ่ื้นสร้างไวแ้ลว้บนเครือข่าย (External link) ซ่ึง
ผูส้อนจะตอ้งท าการตรวจสอบก่อนแลว้วา่ เป็นประโยชน์ในการสนบัสนุนเน้ือหาหลกั 
                               3.3 เน้ือหาบทเรียน ในการน าเสนอเน้ือหานั้นวิธีง่ายท่ีสุดคือ หากผูส้อนมี
เน้ือหาอยู่แลว้ก็สามารถน าข้ึนสู่เครือข่ายไดท้นัที อย่างไรก็ตาม การน าเสนอเน้ือหาควรท่ีจะ
ค านึงถึงการใชป้ระโยชน์ในรูปไฮเปอร์มีเดียดว้ย นัน่ก็คือ การเช่ือมต่อ (Link) เน้ือหาท่ีสัมพนัธ์
กนัเขา้ดว้ยกนั ซ่ึงบางคร้ังอาจปรากฏเป็นลกัษณะท่ีไม่เป็นล าดบั (Non-linear) ผูส้อนจึงควร
ออกแบบอยา่งรอบคอบ เน่ืองจากอาจท าใหผู้เ้รียนสับสนเม่ือเขา้สู่ขอ้มูลท่ีผา่นการโยงใยในหลาย
ล าดบัชั้น ผูส้อนจะตอ้งวิเคราะห์เน้ือหา สร้างความยืดหยุน่ให้กบัผูเ้รียนในการเขา้สู่เน้ือหาตาม
ความสะดวกของผูเ้รียน แต่ผูส้อนก็ตอ้งก าหนดล าดบัของเน้ือหาท่ีตอบรับวตัถุประสงคห์ลกั และ
เอ้ือใหผู้เ้รียนติดตามไดง่้ายดว้ย นอกจากน้ีผูส้อนควรสร้างแผนผงัน าทางการเช่ือมโยงใหผู้เ้รียน
เห็นท่ีคลา้ยกบัเน้ือหาในสารบญั ซ่ึงจะช่วยใหผู้เ้รียนสามารถเห็นการเช่ือมโยงและความสัมพนัธ์
ของเน้ือหา วิธีการน้ีจะช่วยใหผู้เ้รียนเขา้ใจล าดบัโครงสร้างการเช่ือมโยงของผูส้อน โดยไม่สับสน 
ขณะเดียวกนักย็งัคงมีอิสระในการเขา้สู่เน้ือหาและจะเช่ือมต่อไปจุดใดกไ็ด ้
                              3.4 แรงจูงใจต่อการเรียน แรงจูงใจภายในมีผลสัมฤทธ์ิต่อการเรียนสูงกว่า
แรงจูงใจจากภายนอก เช่นเดียวกบัการเรียนการสอนปกติ แรงจูงใจอยา่งหน่ึงคือ การออกแบบ
และใชเ้ทคนิคท่ีให้ผูเ้รียนเขา้ถึงเน้ือหาอยา่งรวดเร็ว ง่ายต่อการติดตาม ทั้งในแง่ของเน้ือหาและ
องคป์ระกอบ และ       ทา้ทายต่อความอยากรู้อยากเห็นของผูเ้รียน นอกจากนั้นความรู้สึกต่ืนเตน้ท่ี
ไดรั้บจากการโตต้อบกบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์หรือกบัผูเ้รียนอ่ืนก็เป็นส่ิงท่ีพึงปรารถนาผูส้อนท่ี
สามารถออกแบบให้ผูเ้รียนไดรั้บการโตต้อบกบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ไดอ้ย่างเหมาะสมถูกจงัหวะ 
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ไม่ว่าดว้ยจากโปรแกรมท่ีสร้างข้ึนไวห้รือผูส้อนเองตอบโตก้ลบั และกระตุน้ให้เกิดปฏิสัมพนัธ์
กลุ่มอยา่งทัว่ถึง จะท าใหก้ารเรียนผา่นเครือข่ายเป็นไปอยา่งมีชีวิตชีวาได ้
                              3.5 บทบาทผูส้อน การสอนผ่านเครือข่ายเป็นการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็น
ศูนยก์ลางแมว้่าจะมีการน าเสนอเน้ือหาของบทเรียน แต่ก็จะตอ้งเป็นไปในลกัษณะท่ีกระตุน้ให้
ผูเ้รียนสามารถเลือกรับไดว้่า จะเรียนอยา่งไร หรือใชเ้วลานานเท่าใด ผูส้อนผา่นเครือข่ายจะตอ้ง
เป็นผูท่ี้กระตุน้ใหเ้กิดกิจกรรมการเรียนฝึกฝนใหผู้เ้รียนรู้วิธีเรียน มีเหตุผล สามารถวิเคราะห์และ
แสวงหาค าตอบไดด้ว้ยตนเอง ทั้งยงัตอ้งท าตวัเสมือนเป็นพี่เล้ียงคอยให้ค  าปรึกษาส่งเสริมให้
ผูเ้รียนสร้างทกัษะในการเรียนรู้ดว้ยตนเอง และตรวจสอบตนเองได ้
                               3.6 การประเมินผลการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายนั้นเน้นท่ีการเรียนรู้ดว้ย
ตนเองเป็นหลกัผูเ้รียนจึงมีบทบาทส าคญัในการประเมินตนเองดว้ย  ในการประเมินผลจากเน้ือหา
สามารถท าไดง่้าย โดยคอมพิวเตอร์จะค านวณและสร้างผลต่อผูเ้รียน อยา่งไรก็ดี การประเมิน
ดงักล่าวเป็นเพียงการให้แนวทางแก่ผูเ้รียนในการตรวจสอบประเมินตนเองกบัเป้าประสงคก์าร
เรียนเท่านั้น ซ่ึงในท่ีสุดแลว้ ผูเ้รียนจะเป็นผูส้ ารวจและปรับปรุงตนเองต่อไป แต่ในขณะท่ีผูเ้รียน
ยงัไม่สามารถรับผดิชอบและเขา้ใจกลไกการประเมินได ้ ผูส้อนจึงควรมีบทบาทแนะน าใหผู้เ้รียน
เห็นจุดบกพร่องท่ีตอ้งการแกไ้ขต่อไป    
  นีลเซน (Nielsen 1996) ไดร้วบรวม 10 อนัดบัของลกัษณะของเวบ็ท่ีเกิดจากความ
ผดิพลาดในการออกแบบ ซ่ึงไม่ควรจะละเลย เรียงล าดบัตามหวัขอ้ต่อไปน้ี 
                       1.  การใชก้รอบ (Frame) เน่ืองจากการใชเ้ฟรมมกัจะมีปัญหาในการท่ีจะสร้างบุ๊ค
มาร์ก (Bookmark) จึงไม่ควรน ามาใช ้แต่ในปัจจุบนัขีดความสามารถของโปรแกรมท่ีใชส้ร้างเวบ็
เพจ มากข้ึนท าใหปั้ญหาในขอ้น้ีหมดไป 
                      2.  การใชเ้ทคนิคต่างๆ มากเกินความจ าเป็น เช่น ภาพเคล่ือนไหวหรือตวัอกัษรวิ่ง    
(Marquees) นอกจากมีความจ าเป็นตอ้งใชป้ระกอบเน้ือหา เน่ืองจากเทคนิคเหล่าน้ีจะรบกวนการ
อ่านได ้
                      3.  เน้ือหาท่ีเหมือนเขียนบนกระดาษ ไม่มีความน่าสนใจ 
                      4.  การใช ้ URL ท่ีซบัซอ้นหรือยาวเกินไป ซ่ึงจะไม่สะดวกต่อการพิมพล์งในช่อง          
เเอดเดรส (Address) ของโปรแกรมคน้ผา่นเวบ็ไซตต่์างๆ  
                      5.  การมีหนา้ ท่ีไม่มีการเช่ือมโยง (Orphan Page) ท าให้ผูใ้ชไ้ม่รู้จะท าอยา่งไร
ต่อไป อยา่งนอ้ยในแต่ละหนา้ควรจะท าตวัเช่ือมโยงท่ีกลบัไปยงัโฮมเพจได ้
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                      6.  หนา้จอท่ีเป็นลกัษณะการเล่ือนข้ึนลง (Scrolling) เน่ืองจากมีเน้ือหายาวเกินไป 
ท าให้ผูใ้ชส่้วนใหญ่ไม่ดูเน้ือหาท่ีอยูด่า้นล่าง เพราะฉะนั้นจึงควรเสนอเน้ือหาท่ีมีความส าคญัไว้
ดา้นบนสุด ในแต่ละหนา้ 
                     7.  การขาดตวัสนบัสนุนในการเขา้สู่เน้ือหา (Navigation Support) เช่น แผนผงั
ของเวบ็ไซต ์หรือปุ่มควบคุมเสน้ทางไม่วา่จะเป็นเดินหนา้ ถอยหลงั รวมทั้งการใชเ้คร่ืองมือสืบคน้ 
(Search Engine) ช่วยในการคน้หาหนา้ท่ีตอ้งการ 
                     8.  สีของตวัเช่ือมโยงท่ีไม่เป็นมาตรฐาน ท าใหเ้กิดความสบัสนได ้
                     9.  ขอ้มูลท่ีเก่าลา้สมยั ไม่มีการปรับปรุง (Updated)  
                     10.  ใชเ้วลาดาวน์โหลดนาน ผูใ้ชจ้ะเกิดอาการเบ่ือหน่ายและเลิกใหค้วามสนใจกบั
เวบ็ท่ีใชเ้วลาในการแสดงผลนาน 
                  ริชชี และฮอฟฟ์แมน (Ritchie and Hoffman 1997) ไดเ้สนอแนะว่า ในการ
ออกแบบโปรแกรมการเรียนการสอนผ่านเว็บเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ท่ีดีท่ีสุดควรอาศัยหลัก
กระบวนการเรียนการสอนดงัน้ี 
                      1.  การสร้างแรงจูงใจใหก้บัผูเ้รียน (Motivating the learner) การออกแบบควรเร้า
ความสนใจโดยการใชภ้าพกราฟิก ภาพเคล่ือนไหว สีและเสียงประกอบเพื่อกระตุน้ผูเ้รียนใหอ้ยาก
เรียนรู้ควรใชก้ราฟิกขนาดใหญ่ไม่ซบัซอ้น     การเช่ือมโยงไปยงัเวบ็อ่ืนตอ้งน่าสนใจเก่ียวขอ้งกบั
เน้ือหา 
                      2.  บอกวตัถุประสงคข์องการเรียน (Identifying what is to be learned) เพื่อเป็น
การบอกใหผู้เ้รียนรู้ล่วงหนา้ถึงประเด็นส าคญัของเน้ือหาและเป็นการบอกถึงเคา้โครงของเน้ือหา 
ซ่ึงจะเป็นผลให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพข้ึนอาจบอกเป็นวตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรมหรือ
วตัถุประสงค์ทัว่ไปโดยใชค้  าสั้น  ๆ หลีกเล่ียงค าท่ีไม่เป็นท่ีรู้จกั ใชก้ราฟิกง่าย  ๆเช่น กรอบ หรือลูกศร 
เพื่อให้การแสดง วตัถุประสงค ์น่าสนใจยิ่งข้ึนการเช่ือมโยงไปยงัเวบ็ภายนอกอาจท าให้ผูเ้รียนลืม
วตัถุประสงคข์องบทเรียนการแกไ้ขปัญหาน้ีคือผูอ้อกแบบควรเลือกท่ีจะเช่ือมโยงลิงคภ์ายนอกท่ี
เก่ียวขอ้งกบับทเรียนเท่านั้น 
                     3.  ทบทวนความรู้เดิม (Reminding learners of past knowledge) เพื่อเป็นการ
เตรียม พื้นฐานผูเ้รียนส าหรับรับความรู้ใหม่ การทบทวนไม่จ าเป็นตอ้งเป็นการทดสอบเสมอไป 
อาจใชก้ารกระตุน้ใหผู้เ้รียนนึกถึงความรู้ท่ีไดรั้บมาก่อนเร่ืองน้ี โดยใชเ้สียงพดู ขอ้ความ ภาพ หรือ
ใชห้ลายๆ อยา่งผสมผสานกนั ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัความเหมาะสมของเน้ือหา มีการแสดงความเหมือน 
ความแตกต่างของโครงสร้างบทเรียน เพื่อท่ีผูเ้รียนจะไดรั้บความรู้ใหม่ไดเ้ร็ว นอกจากนั้น
ผูอ้อกแบบควรตอ้งทราบภูมิหลงัของผูเ้รียนและทศันคติของผูเ้รียน 
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  4.  ผูเ้รียนมีความกระตือรือร้นท่ีจะเรียนรู้ (Requiring active involvement) นกั
การศึกษาต่างเห็นพอ้งตอ้งกนัว่า การเรียนรู้จะเกิดข้ึนเม่ือผูเ้รียนมีความตั้งใจท่ีจะรับความรู้ใหม่ 
ผูเ้รียนท่ีมีลกัษณะกระตือรือร้นจะรับความรู้ไดดี้กว่าผูเ้รียนท่ีมีลกัษณะเฉ่ือย ผูเ้รียนจะจดจ าไดดี้ 
ถา้มีการน า เสนอเน้ือหาดีและสัมพนัธ์กบัประสบการณ์เดิมของผูเ้รียน ผูอ้อกแบบบทเรียนควรหา
เทคนิคต่างๆ เพื่อใชก้ระตุน้ผูเ้รียนให้น าความรู้เดิมมาใชใ้นการศึกษาความรู้ใหม่ รวมทั้งตอ้ง
พยายามหาทางท าให้การศึกษาความรู้ใหม่ของผูเ้รียนกระจ่างชดัมากข้ึน พยายามให้ผูเ้รียนรู้จกั
เปรียบเทียบ แบ่งกลุ่มหาเหตุผล คน้ควา้วิเคราะห์หาค าตอบดว้ยตนเอง โดยผูอ้อกแบบบทเรียน
ตอ้งค่อยๆ ช้ีแนวทางจากมุมกวา้งแลว้รวบรัดให้แคบลงรวมทั้งใชข้อ้ความกระตุน้ให้ผูเ้รียนคิด
เป็นตน้ 
                       5.  ใหค้  าแนะน าและใหข้อ้มูลยอ้นกลบั (Providing guidance and feedback) การ
ให้ค  า แนะน าและให้ขอ้มูลยอ้นกลบัในระหว่างท่ีผูเ้รียนศึกษาอยูใ่นเวบ็ เป็นการกระตุน้ความ
สนใจของ ผูเ้รียนไดดี้ ผูเ้รียนจะทราบความกา้วหนา้ในการเรียนของตนเอง การเปิดโอกาสให้
ผูเ้รียนร่วมคิดร่วมกิจกรรมในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัเน้ือหา การถาม การตอบ จะท าให้ผูเ้รียนจดจ าได้
มากกว่าการอ่านหรือลอกขอ้ความเพียงอยา่งเดียว ควรใหผู้เ้รียนตอบสนองวิธีใดวิธีหน่ึงเป็นคร้ัง
คราวหรือตอบค าถามไดห้ลายๆ แบบเช่นเติมค าลงในช่องว่าง จบัคู่ แบบฝึกหดัแบบปรนยั โดยใช้
ความสามารถของโปรแกรม CGI (Common Gateway Interface) ซ่ึงเป็นโปรแกรมการ
ปฏิสมัพนัธ์กบัคอมพิวเตอร์มาช่วยในการออกแบบ 
                       6.  ทดสอบความรู้ (Testing) เพื่อให้แน่ใจว่านกัเรียนไดรั้บความรู้ ผูอ้อกแบบ
สามารถ ออกแบบแบบทดสอบแบบออนไลน์หรือออฟไลน์ก็ไดเ้ป็นการเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนสามารถ
ประเมินผลการเรียนของตนเองได ้อาจจดัให้มีการทดสอบระหว่างเรียน หรือทดสอบทา้ยบทเรียน 
ทั้งน้ีควรสร้างขอ้สอบใหต้รงกบัจุดประสงคข์องบทเรียน ขอ้สอบ ค าตอบและขอ้มูลยอ้นกลบัควร
อยู่ในกรอบเดียวกนัและแสดงต่อเน่ืองกนัอย่างรวดเร็วไม่ควรให้ผูเ้รียนพิมพค์  าตอบยาวเกินไป 
ควรบอกผูเ้รียนถึงวิธีตอบใหช้ดัเจนค านึงถึงความแม่นย  าและความเช่ือถือไดข้องแบบทดสอบ 
                       7.  การน าความรู้ไปใช ้ (Providing enrichment and remediation) เป็นการสรุป
แนวคิด ส าคญั ควรให้ผูเ้รียนทราบว่าความรู้ใหม่มีส่วนสัมพนัธ์กบัความรู้เดิมอย่างไร ควร
เสนอแนะสถาน การณ์ท่ีจะน าความรู้ใหม่ไปใช ้และบอกผูเ้รียนถึงแหล่งขอ้มูลท่ีจะใชอ้า้งอิงหรือ
คน้ควา้ต่อไป 
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5. การสร้างหลกัสูตรฝึกอบรม 
 5.1   ความหมายของหลกัสูตร 
 จินตนา  พงศถ่ิ์นทองงาม (2543 : 14) ไดใ้หค้วามหมายของหลกัสูตรคือ กลุ่มรายวิชาแผน
หรือประสบการณ์ท่ีจดัข้ึนประกอบดว้ยจุดประสงค ์ เน้ือหา การจดัการเรียนการสอนและการ
ประเมินผลเพือ่ใหผู้เ้รียนเกิดการเปล่ียนแปลงและบรรลุเป้าหมายท่ีวางไว ้
 วิจยั  ดิสสระ  (2535 : 12)  ไดใ้หค้วามหมายของหลกัสูตรคือ  แม่บทเอกสารและวสัดุ 
อุปกรณ์การเรียน  กิจกรรมการเรียน  และการประเมินผล 
 ทาบา (Taba,1962 : 10)  ไดใ้หค้วามหมายไวว้า่ หลกัสูตรคือแผนการเรียนรู้ท่ี
ประกอบดว้ยจุดประสงคแ์ละจุดหมายเฉพาะ การเลือกและการจดัเน้ือหาวิธีการจดัการเรียนการ
สอน  และการประเมินผล 
 ธ ารง  บวัศรี (2531: 6) ไดใ้หค้วามหมายของหลกัสูตรดงัน้ี  หลกัสูตรคือ  แผนซ่ึงได้
ออกแบบจดัท าข้ึนเพื่อแสดงถึงจุดหมาย  การจดัเน้ือหาสาระ  กิจกรรม  และมวลประสบการณ์ใน 
แต่ละโปรแกรมการศึกษา เพือ่ใหผู้เ้รียนมีพฒันาการในดา้นต่าง ๆ ตามจุดหมายท่ีไดก้ าหนดไว ้
 บอ๊บบิท (Bobbit 1918: 42) ไดใ้หค้  านิยามของหลกัสูตรคือ  รายการของส่ิงต่าง ๆ ซ่ึงเดก็
และเยาวชนจะตอ้งท าและจะตอ้งประสบโดยการพฒันาความสามารถเพื่อจะท าส่ิงต่าง ๆ  ใหดี้
และเหมาะสมส าหรับการด ารงชีวิตวยัผูใ้หญ่ 
 ตามความหมายของหลกัสูตรท่ีมีผูนิ้ยามไวข้า้งตน้ ผูว้ิจยัสรุปไดว้า่หลกัสูตร  หมายถึง ส่ิง
ท่ีสร้างข้ึนในลกัษณะแผนการเรียนรู้ซ่ึงประกอบดว้ยจุดมุ่งหมาย เน้ือหาสาระ กิจกรรมการเรียนรู้
และการประเมินผลเพื่อใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาความรู้ความสามารถใหดี้และเหมาะส าหรับการด ารงชีวิต 
 
 5.2  การฝึกอบรม 
        การฝึกอบรม (Training)  เป็นกิจกรรมหน่ึงท่ีสามารถพฒันาบุคลากรใหเ้กิดความรู้ 
ความช านาญ  ตลอดจนเกิดทศันคติ และพฤติกรรมท่ีช่วยเก้ือกลูต่อการท างานใหอ้งคก์รมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลท่ีดียิง่ข้ึน 

5.2.1  ความหมายของการฝึกอบรม 
                     นกัวิชาการหลายท่านไดใ้หค้วามหมายของการฝึกอบรมไวต่้าง ๆ กนัดงัน้ี 
        กู๊ด (Good,1973:63) ให้ความหมายว่า  การฝึกอบรมเป็นกระบวนการช่วยให้บุคคล
อ่ืนมีทกัษะและความรู้ โดยจัดข้ึนภายใตส้ภาวะเง่ือนไขบางประการ และไม่ใหญ่โตแบบท่ี
นกัเรียนเรียนทกัษะความรู้กนัในสถาบนัการศึกษาทัว่ไป 
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 นกัรบ ระวงัการณ์ (2540:5) การฝึกอบรมเป็นกิจกรรมท่ีจดัข้ึนโดยค านึงถึงเหตุผลส าคญั 
หรือความตอ้งการของบุคคลและองคก์ารมีการก าหนดจุดมุ่งหมาย เน้ือหาสาระ วิธีด าเนินการและ
การประเมินผลอยา่งชดัเจนเพื่อให้ผูเ้ขา้ร่วมการอบรมไดเ้กิดการเรียนรู้เกิดการพฒันาตนเองและ
ส่งผลต่อการพฒันาองคก์ารในท่ีสุด 
 พอนท ์(Pont1990:1) ไดใ้ห้ความหมายว่าการฝึกอบรมเป็นกระบวนการหลกัซ่ึงสามารถ
เปล่ียนแปลงการท างานใหดี้ยิง่ข้ึน 
 มอร์รีส  (Moris1993:6)  ไดใ้ห้ความหมายว่า  การฝึกอบรมเป็นกระบวนการหลกัซ่ึงสา
มารถะปล่ียนแปลงการท างานใหดี้ยิง่ข้ึน 
 วิจิตร  อาวะกุล  (2537 : 30) การฝึกอบรม  หมายถึง  การพฒันาหรือฝึกฝนอบรมบุคคล
ใหเ้หมาะหรือเขา้กบังานหรือการท างานและเกิดการเปล่ียนพฤติกรรมไปตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้
 กล่าวโดยสรุปไดว้า่  การฝึกอบรมเป็นกิจกรรมท่ีจดัข้ึนภายใตส้ภาวะการณ์หน่ึง ๆเพื่อ
พฒันาและเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูเ้ขา้รับการอบรมในดา้นความรู้ ทกัษะ และทศันคติ ให้
เป็นไปตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไวอ้นัก่อใหเ้กิดการพฒันาตนเองและองคก์ร 

5.2.2   วตัถุประสงคข์องการฝึกอบรม 
 การฝึกอบรมถือเป็นกิจกรรมส าคญัในการพฒันาบุคคล วตัถุประสงคข์องการฝึกอบรมจึง
เป็นส่ิงส าคญั เพื่อใหก้ารฝึกอบรมบรรลุวตัถุประสงคด์งักล่าวผูว้ิจยัจึงไดท้ าการศึกษาคน้ควา้
วตัถุประสงคข์องการฝึกอบรมจากเอกสารต่างๆโดยสมารถจ าแนกวตัถุประสงคไ์ด ้3 ดา้น คือ 
 1.  ดา้นความรู้  (cognitive domain)   ไดแ้ก่ความรู้  ความเขา้ใจ  สามารถน าไป
ประยกุตใ์ช ้ วิเคราะห์และสงัเคราะห์   เพือ่พฒันาใหส้ามารถน าไปใชใ้นการปฏิบติังานได ้
 2.  ดา้นความรู้สึก  (affective  domain)     ทศันคติ  ค่านิยม  การปรับเปล่ียนพฤติกรรม
เพื่อใหเ้กิดความรู้สึกท่ีดีข้ึน 
 3.   ดา้นทกัษะ  (psychomotor)   ไดแ้ก่  ความช านาญในงานท่ีปฏิบติั  ความเช่ียวชาญใน
อาชีพท่ีท า  เพือ่ใหส้ามารถปฏิบติังานไดดี้ยิง่ข้ึน 
 เม่ือทราบถึงความหมายและวตัถุประสงคข์องการฝึกอบรมแลว้  ส่ิงท่ีควรศึกษาต่อไปก็
คือ  การสร้างหลกัสูตรฝึกอบรม 

5.2.3    การสร้างหลกัสูตรฝึกอบรม 
               ส าหรับการสร้างหลกัสูตรฝึกอบรม  มีผูใ้หแ้นวคิดท่ีส าคญั  ๆ  ไวด้งัน้ี 
                เตม็ดวง  รัตนทศันีย ์  (ม.ป.ป.:14 -15) ใหแ้นวคิดในการสร้างหรือพฒันาหลกัสูตรวา่
ตอ้งเร่ิมจากองคป์ระกอบของหลกัสูตรทั้ง  4 ประการ คือ 
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 1.วตัถุประสงค์ของการฝึกอบรมเป็นการระบุเป้าหมายหรือจุดหมายปลายทางของ
พฤติกรรมท่ีปรารถนา ลกัษณะวตัถุประสงคท่ี์ดีตอ้งก าหนดออกมาในลกัษณะวตัถุประสงคเ์ชิง
พฤติกรรม หรือตอ้งมุ่งไปท่ีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมท่ีวดัไดส้ังเกตไดเ้ป็นพฤติกรรมท่ีคาดหวงั
ใหเ้กิดข้ึนในตวัผูเ้ขา้รับการอบรมหลงัจากท่ีไดอ้บรมไปแลว้ การระบุวตัถุประสงคก์ารอบรมตอ้ง
ประกอบดว้ยส่วนส าคญั 4  ส่วนคือ (1) ผูเ้ขา้รับการอบรม  (2) พฤติกรรมท่ีเปล่ียนแปลงไป (3) 
สถานการณ์เง่ือนไขของพฤติกรรมท่ีต้องการ และ(4) เกณฑ์มาตรฐานท่ีบ่งบอกถึงระดับ
ความส าเร็จ 
 2.   เน้ือหาวิชา  การก าหนดเน้ือหาความรู้ใหแ้ก่ผูเ้ขา้รับการอบรมท่ีเนน้การฝึกฝนทกัษะ 
ความช านาญในการปฏิบติังาน  จะตอ้งจดัประสบการณ์ในการเรียนรู้และใหผู้เ้ขา้ รับการอบรมได้
มีการปฏิบติัจริง  การเรียนรู้และทกัษะในการปฏิบติัจริงจึงจะเกิดได ้ เน้ือหาวิชาท่ีน ามาบรรจุไว้
ในหลกัสูตรฝึกอบรมนั้นไดจ้ากศาสตร์ต่างๆ ซ่ึงหมายถึง  กลุ่มของความรู้ท่ีถูกจดัไวอ้ย่างเป็น
ระเบียบพร้อมท่ีจะน าไปถ่ายทอดได้  รวมถึงวิธีการแสวงหาความรู้ในศาสตร์นั้ นๆ  ด้วย
หลกัเกณฑ์ในการเลือกเน้ือหาวิชานั้นตอ้งค านึงถึงความเป็นแก่นสารสาระ  ความน่าเช่ือถือ  
ทนัสมยัและความถูกตอ้งของความคิดรวบยอด  เน้ือหาสาระตอ้งสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคใ์น
การอบรมสามารถน าไปปรับใชก้บัหน่วยงานและองคก์ร ไดส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการและความ
สนใจวฒิุภาวะประสบการณ์ของผูเ้ขา้รับการอบรม จะท าใหผู้เ้ขา้รับการอบรมเกิดแรงดลใจในการ
เรียนเน้ือหาในการอบรมควรมีความสมดุลระหว่างความกวา้งและความลึกซ้ึง ให้ครอบคลุมถึง
กระบวนการ และความคิดต่างๆ  อย่างเพียงพอท่ีจะท าให้ผูเ้รียนเกิดความเขา้ใจถึงหลกัการ           
และความคิดรวบยอดไดอ้ยา่งลึกซ้ึง 
 3.   การน าหลกัสูตรไปใช ้  จะรวมถึงวิธีการสอนของวิทยากร  และการจดัประสบการณ์
การสอน  เทคนิคฝึกอบรม  จิตวิทยาการสอน  ส่ือและโสตทัศนูปกรณ์ท่ีเอ้ืออ านวยให้การ
ถ่ายทอดความรู้  ทกัษะ  ทศันคติของวิทยากร  เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ  การอสนของ
วิทยากรเป็นการจัดประสบการณ์ในการเรียนรู้ให้แก่ผุเ้ข้ารับการอบรมเกิดการเรียนรู้ตาม
วตัถุประสงคท่ี์ตั้งไวว้ิทยากรตอ้งศึกษาท าความเขา้ใจกบัวตัถุประสงคข์องหวัขอ้วิชาในการอบรม
ให้ดีก่อน  ค  านึงถึงจิตวิทยาในการสอนส าหรับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย  ซ่ีงโดยทัว่ไปมกัเป็น
ผูใ้หญ่  จึงตอ้งเขา้ใจถึงลกัษณะการเรียนรู้ของผูใ้หญ่ว่าผูใ้หญ่จะเรียนไดดี้  ปรารถนาในส่ิงท่ีตน
สนใจ  เป็นประโยชน์น าไปใชไ้ดจ้ริงๆ  วิธีท่ีเขาชอบและตอ้งการให้การชมเชยก าลงัใจ  ไม่ชอบ
การประเมินผล  ผูส้อนตอ้งอดทน  ใจเยน็  หลีกเล่ียงการท าให้เกิดความรู้สึกท่ีไม่ดี  ประเมินผล
ดว้ยการสงัเกต  ซ่ึงกระบวนการในการสอนแบ่งเป็น  3  ส่วนคือ  (1)  วิธีการสอน  (2)  เทคนิคการ
สอน  และ (3)  ส่ือการสอน 
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 4. การประเมินผล เป็นการศึกษาพิจารณาถึงพฤติกรรมของผู ้เข้ารับการอบรมท่ี
เปล่ียนแปลงไปตามเง่ือนไขและเกณฑท่ี์ระบุไวใ้นวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม การประเมินผลการ
อบรมอาจด าเนินการประเมินเป็น 3 ระยะ  คือ  ก่อนการอบรม  ระหว่างการอบรม  และหลงัการ
อบรม  โดยประเมินดา้นต่าง ๆ  ดงัน้ี  คือความพร้อมในดา้นสถานท่ีและส่ิงอ านวยความสะดวก
วิทยากรอบรม  ผูเ้ขา้รับการอบรม  หลกัสูตร  อุปกรณ์  เคร่ืองมือ  ส่ือ -โสตฯ  การประเมินดา้น
หลกัสูตรพิจารณาจากวตัถุประสงคข์องวิชา  วตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม รายละเอียดของวิชา
ความยากง่าย  ความเหมาะสม  แนวทางการสร้างหลกัสูตร 
 แนดเลอร์  (Nadler 1982 : 11-13)  ก าหนดแนวทางในการสร้างหลกัสูตรฝึกอบรมไว ้ 
ดงัน้ี 
 1.  ก าหนดความจ าเป็นของการฝึกอบรม 
 2.  ก าหนดงานเฉพาะท่ีตอ้งปฏิบติั 
 3.  ก าหนดความจ าเป็นของผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม 
 4.  ก าหนดวตัถุประสงคข์องการฝึกอบรม 
 5.  ก าหนดเน้ือหาของหลกัสูตรฝึกอบรม 
              6.  ก าหนดวิธีการฝึกอบรม 
 7.  ก าหนดวิธีการฝึกอบรม 
 8.  ด าเนินการฝึกอบรม 
 9.  ประเมินผลและติดตามผลการฝึกอบรม 
 
 นกัรบ  ระวงัการณ์  (2540: 15)   ไดก้ าหนดแนวทางการสร้างหลกัสูตรฝึกอบรมไวด้งัน้ี 
 1.  ส ารวจขอ้มูลพื้นฐาน 
 2.  การสร้างหลกัสูตร 
 3.  การใชห้ลกัสูตร 
 4.  การประเมินผลหลกัสูตร 
โดยมีกระบวนการสร้างและพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมดงัน้ี 
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ข้อมูลพืน้ฐาน      การสร้างหลกัสูตร 

- สภาพปัญหาท่ีเป็นความจ าเป็นของ   -  ศึกษาวเิคราะห์ขอ้มูลพื้นฐาน 
  การอบรม     -  ก าหนดจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร 
- นโยบาย/แผนงานขององคก์าร   -  ก าหนดเน้ือหาและรายลเอียดของเน้ือหา 
- กลุ่มเป้าหมายเชิงปริมาณและ    -  ใหผู้เ้ช่ียวชาญพิจารณาหรือทดลองใช ้
 เชิงพฤติกรรม          หลกัสูตร  
- องคค์วามรู้     -   ก าหนดเกณฑแ์ละวธีการประเมินผล 
- จิตวทิยาการเรียนรู้ 
- สภาพแวดลอ้มทางสังคม เศรษฐกิจ 

การเมือง 
 
 
 
 
 

การประเมนิผลหลกัสูตร     การใช้หลกัสูตร 
- ประเมินผลสัมฤทธ์ิของหลกัสูตร   -  จดัท า/จดัหา/คน้ควา้เอกสารเก่ียวขอ้ง 
- ประเมินระบบของหลกัสูตร         ประกอบหลกัสูตร 

       -   ด าเนินการคดัเลือกและเตรียมวิทยากร 
       -   บริหารและบริการหลกัสูตร 
       -  ด าเนินการสอนตามหลกัสูตร 
       -  นิเทศการใชห้ลกัสูตร 

 

ภาพประกอบท่ี 6 แสดงกระบวนการสร้างหลกัสูตรฝึกอบรม (ตามแนวคิดของนกัรบ ระวงัการณ์) 
 

เม่ือพิจารณากระบวนการสร้างหลกัสูตรฝึกอบรมขา้งตน้แลว้     ผูว้ิจยัไดก้ าหนดขั้นตอน
ในการสร้างหลกัสูตรฝึกอบรมเป็น 6 ขั้นตอนเร่ือง  การสร้างความคุน้เคยกบัสภาพแวดลอ้มและ
การเคล่ือนไหวดว้ยไมเ้ทา้ขาว ดงัน้ี 
 1.   วิเคราะห์ความตอ้งการของผูเ้ขา้อบรม  เพื่อให้ทราบว่าผูเ้ขา้รับการอบรมมีความ
ตอ้งการหลกัสูตรเช่นไร  มีปัญหาและอุปสรรคในการเขา้รับการอบรมอยา่งไร  เม่ือส ารวจความ
ตอ้งการและความจ าเป็นต่างๆของผูเ้รียนและสังคมแลว้ ตอ้งน ามาวินิจฉัยและวิเคราะห์เพื่อให้
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ทราบความตอ้งการจ าเป็นท่ีแทจ้ริง  และจดัท าหลกัสูตรให้ตรงและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ
ของผูเ้รียนและสังคม 
 2.   ก าหนดวตัถุประสงคข์องหลกัสูตรฝึกอบรม  หลงัจากท าการวิเคราะห์ความตอ้งการ
ของผูข้ารับการอบรมแลว้  ตอ้งด าเนินการก าหนดวตัถุประสงคข์องหลกัสูตรฝึกอบรมให้ชดัเจน  
เพื่อใหก้ารจดัท าหลกัสูตรไม่กวา้งจนเกิดนความจ าเป็น 
 3.   การสร้างหลกัสูตรฝึกอบรม  เม่ือท าการก าหนดวตัถุประสงคข์องหลกัสูตรฝึกอบรม
แลว้  ตอ้งก าหนดเน้ือหาสาระให้เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องหลกัสูตรความ
ตอ้งการของผูเ้ขา้รับการอบรม ลกัษณะของผูเ้ขา้รับการอบรม  เน้ือหาสาระตอ้งมีความเช่ือถือได้
และส าคญัต่อการเรียนรู้ดว้ย  ก าหนดวิธีการสอนและส่ือ / อุปกรณ์ในการเรียนการสอนท่ีจะช่วย
ใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ตามท่ีไดก้ าหนดไว ้
 4.   การน าหลกัสูตรไปใช ้ หลงัจากท่ีไดก้ าหนดเน้ือหาสาระแลว้กจ็ะเป็นขั้นตอนของการ
น าหลกัสูตรไปใช ้ โดยวิทยากรควรวางแผนและจดัท าแผนการฝึกอบรมในรูปแบบต่าง ๆ  ให้
เหมาะสมกบัหลกัสูตรและลกัษณะของผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม 
 5.   ประเมินผลการใชห้ลกัสูตร  ตอ้งตดัสินใจว่าจะตอ้งประเมินอะไร  เพื่อตรวจสอบผล
วา่บรรลุตามเป้าหมายและจุดมุ่งหมายท่ีก าหนดไวห้รือไม่  และก าหนดดว้ยวา่จะใชว้ิธี 
ประเมินผลอยา่งไร ใชเ้คร่ืองมืออะไร 

6. การปรับปรุงหลักสูตร  เม่ือท าการประเมินผลแล้ว ต้องน าข้อมูลท่ีได้จากการ
ประเมินผลมาวิเคราะห์หาขอ้สรุปวา่หลกัสูตรท่ีจดัท าดีหรือไม่ดีอยา่งไร มีขอ้บกพร่องท่ีตอ้งแกไ้ข
อะไรบา้ง  แลว้น ามาปรับปรุงหรือเปล่ียนแปลงหลกัสูตรใหดี้ข้ึน 
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วเิคราะห์ความต้องการของ 
      ผู้เข้ารับการอบรม      
1.ความตอ้งการและความ      
จ าเป็น 
2.ปัญหาและอุปสรรค     การสร้างหลกัสูตรฝึกอบรม 
       1.วตัถุประสงคท์ัว่ไป 

2.ก าหนดเน้ือหาสาระ 
       3.วตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม 
     หลกัสูตร      4.ระยะเวลาในการฝึกอบรม  
     ฝึกอบรม       5.วิธีด าเนินการสอน 
        6.ส่ือ / อุปกรณ์การสอน 
       7.การวดัผลและประเมินผล 
       8.เกณฑผ์า่นการอบรม 
 
 
       ปรับปรุง          ประเมินผล                การน าหลกัสูตร 
หลกัสูตรฝึกอบรม                            หลกัสูตรฝึกอบรม   ฝึกอบรมไปใช้ 

 
 

ภาพประกอบทท่ี 7 แนวทางการสร้างหลกัสูตรฝึกอบรมเร่ือง การสร้างความคุน้เคยกบั 
                            สภาพแวดลอ้มและการเคล่ือนไหวดว้ยไมเ้ทา้ขาว 

 
5.2.4  เทคนิคการฝึกอบรม 

มีนกัวิชาการหลายท่านไดก้ าหนดเทคนิคการฝึกอบรมหลายรูปแบบดว้ย ดงัน้ี 
นกัรบ  ระวงัการณ์  (2540:11 – 12 )  กล่าววา่  เทคนิคการฝึกอบรม นบัวา่มี

ความส าคญัอยา่งมาก ทั้งน้ีเพราะวิธีการฝึกเป็นส่ือท่ีจะท าใหก้ารอบรมบรรลุจุดมุ่งหมาย  ส าหรับ
วิธีการฝึกอบรมท่ีใชก้นัมาก  มีดงัน้ี 
 1.  การบรรยาย (Lecture)   เป็นวิธีการท่ีนิยมใช้ทัว่ไป  เหมาะส าหรับการฝึกอบรมท่ี
ตอ้งการน าเสนอแนวความคิดใหม่ ๆ ท่ีไม่มีรายละเอียดซับซ้อน  สามารถจดัส าหรับกลุ่มผูเ้ขา้

ก าหนดวตัถุประสงค์ 
ของหลกัสูตรกอบรม 
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อบรมจ านวนมากได้  การจัดแบบบรรยายน้ีจะตอ้งสรรหาวิทยากรท่ีมีความสามารถในการ
ถ่ายทอด  เพื่อใหผู้ฟั้งเกิดการต่ืนตวัและติดตามตลอดเวลา 
 2.   การอภิปราย  (Group  Discussion)  เป็นรูปแบบการน าเสนอความคิดเห็นในประเด็น
ท่ีอยูใ่นความสนใจของผูเ้ขา้รับการอบรมและบุคคลทัว่ไป  โดยผูอ้ภิปรายและผูฟั้งมีส่วนร่วมใน
การแสดงความคิดเห็นและวิพากษว์ิจารณ์  ดงันั้น  ผูอ้ภิปรายตอ้งเป็นผูท่ี้มีความรู้และเก่ียวขอ้ง
หลายลกัษณะ  เช่น  นกัวิชาการ นกัธุรกิจ  นกัการเมือง  เป็นตน้  และประการส าคญัท่ีตอ้งเนน้คือ  
การเลือกผูด้  าเนินการอภิปรายตอ้งได้บุคคลท่ีมีความสามารถในการสรุปและเช่ือมโยงความ
คิดเห็น  ตลอดจนสามารถควบคุมเวลาใหเ้ป็นไปตามท่ีก าหนด 
 3.  การสาธิต  (Demonstration)  เป็นการน าเสนอกระบวนการ  ขั้นตอน และรายละเอียด
ของสาระความรู้  โดยวิทยากรตอ้งเป็นผูท่ี้มีความสามารถในการปฏิบติัและอธิบายไดอ้ยา่งชดัเจน 
 4.   การระดมสมอง (Brain  Stroming)  เป็นวิธีการท่ีเหมาะส าหรับกลุ่มผูเ้ขา้รับการอบรม
ท่ีมีความรู้ในระดบัเดียวกนั มีความสนใจหรือปฏิบติังานในลกัษณะคลา้ยคลึงกนัมาร่วมกนัแสดง
ความคิดเห็นต่อเร่ืองเดียวกนั  วิทยากรท่ีจะน าเสนอการระดมสมองตอ้งมีความเขา้ใจและถนดัใน
การใชว้ิธีการน้ี เพราะตอ้งมีการสร้างแรงจูงใจใหผู้เ้ขา้อบรมกลา้พดู กลา้แสดงออก อยา่งเปิดเผย 
 5.   การฝึกปฏิบติั  (Practise)  เป็นอีกรูปแบบหน่ึงท่ีตอ้งการใหผู้เ้ขา้อบรมเกิด 
ทักษะและสามารถน าไปใช้ได้ซ่ึงพบว่าการฝึกปฏิบัตินั้ นเป็นท่ีต้องการของผูเ้ขา้อบรมมาก 
นอกจาก 
จะท าใหไ้ม่เกิดความเบ่ือหน่ายแลว้ ยงัท าใหทุ้กคนไดแ้สดงออกอยา่งเตม็ท่ี 
 6.  เกม (Game)   เป็นกิจกรรมท่ีสอดแทรกในระหว่างการอบรมเพื่อลดการเบ่ือหน่าย 
และยงัก่อให้เกิดแง่คิด  เพราะเกมท่ีน ามาใชส้ าหรับการอบรมนั้น  ส่วนใหญ่จะเป็นเกมท่ีเนน้ใน
เร่ืองของกลุ่มสัมพนัธ์หรือกระบวนการกลุ่ม  เพื่อให้เกิดความสัมพนัธ์ท่ีดีและสามารถท างาน
ร่วมกนัเป็นทีมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 น้อย  ศิริโชติ  (อ้างถึงใน  นงลักษณ์ สืนสืบผล  2532)  ให้ความหมายเทคนิคการ
ฝึกอบรมว่า  หมายถึงวิธีการท่ีใชใ้นการส่ือสาร  หรือถ่ายทอดความรู้  ความคิดเห็น ขอ้เท็จจริง  
ประสบการณ์  หรือขอ้มูลต่าง ๆ  ระหว่างวผูใ้ห้การอบรมและผูเ้ขา้รับการอบรม เพื่อให้เกิดการ
เรียนรู้  การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมตามท่ีไดก้ าหนดไว ้ โดยอาจจ าแนกไดเ้ป็น 4 ประเภท คือ 
 1.  ประเภทการบรรยายและอภิปรายโดยผุท้รงคุณวุฒิ  เทคนิคการฝึกอบรมประเภทน้ี
ไดแ้ก่  การบรรยายหรือปาฐกถา  (Lecture  or  Speech)  การบรรยายเป็นชุด  (Symposium)กาด
รอภิปรายเป็นคณะ (Panel  Discussion)  เป็นตน้ 
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 2.    ประเภทให้ผุ ้เข้า รับการฝึกอบรมมีบทบาทร่วม  เ ช่น   การอภิปรายก ลุ่ม                            
(Group  Discussion)  การสัมมนา ( Seminar)  การประชุม (Syndicate  Method)  การระดม
ความคิด  ( Brainstorming)  การแสดงบทบาทสมมติ (Role Playing)  การประชุมถกเถียง ( Buzz  
Session)การศึกษาเฉพาะกรณี  (Case  Study)  การให้เวลาซกัถาม (Question  Period)การ
สัมภาษณ์( Interview) การสาธิต (Demonstration)  การประชุมเชิงปฏิบติัการ ( Workshop)การ
ทศันศึกษา( Field  Trip)  เป็นตน้ 
 3.   ประเภทพฒันาเฉพาะตวับุคคล  ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม สามารถปรับให้เขา้กบัระดบั
ความสามารถในการเรียนรู้  และความสะดวกของตนได้  เช่น  การสอนแบบส าเร็จรูป
(Programmed  Instruction)  การสอนแนะ (Coaching) 
 4.  ประเภทใชส่ื้อในการฝึกอบรม  เช่น  การใชส้ไลด์ประกอบเสียง  (Slide / Tape  
Presentation)  การใชภ้าพยนตร์ประกอบ ( Instructional  Film)  เป็นตน้ 
  จะเห็นได้เทคนิคการฝึกอบรมมีหลายวิธีด้วยกัน  การจะเลือกใช้วิธีใดต้อง
ค านึงถึงกลุ่มเป้าหมายท่ีเขา้รับการฝึกอบรม  ถา้ผูเ้ขา้รับการอบรมเป็นผูใ้หญ่ควรเลือกใชห้ลาย ๆ 
วิธีเพื่อเป็นการกระตุน้ความสนใจ  ช้ีให้เห็นถึงประโยชน์  สร้างก าลงัใจ  ให้เกียรติเคารพนบัถือ  
และท่ีส าคญัควรให้ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมทุกคนมีส่วนร่วม และส่ิงท่ีควรหลีกเล่ียงคือ  การบงัคบั  
การท าให้เกิดความรู้สึกท่ีไม่ดี  ในการฝึกอบรมคร้ังน้ีผูว้ิจยัเลือกวิธีฝึกอบรมแบบผสมผสาน
ระหว่างวิธีการฝึกอบรมท่ีเนน้บทบาทผูส้อนและเนน้บทบาทผุเ้รียน  โดยใชว้ิธีการบรรยาย  การ
สาธิต  การฝึกปฏิบติั  และการระดมความคิด  ส าหรับการวดัประสิทธิผลของการฝึกอบรมนั้นตอ้ง
อาศัยการประเมินเป็นเคร่ืองช้ีวดั  เพื่อให้รู้ว่าควรจะด าเนินการฝึกอบรมเช่นไร  ต้องมีการ
ปรับเปล่ียนหรือปรับปรุงกระบวนการฝึกอบรมอยา่งไรจึงจะไดผ้ลตามท่ีตั้งเป้าหมายไว ้
 5.2.5  การประเมินผล 

5.2.5.1  ความหมายของการประเมินผล 
                                 นกัวิชาการหลายท่านไดใ้หค้  านิยามของการประเมินผลไวด้งัน้ี 
    กรอนันต์  (1971: 6)  ให้ความหมายการประเมินผลว่า  เป็นกระบวนการ
พิจารณาผลสัมฤทธ์ิในการเรียนของนักเรียนกบัจุดประสงคข์องการเรียนการสอนอย่างมีระบบ  
เป็นการประเมินในเชิงปริมาณท่ีสามารถบอกไดเ้ป็นจ านวนหรือตวัเลขและเชิงคุณภาพท่ีบอกได้
ถึงคุณค่าของส่ิงท่ีประเมินนั้น 
    สมประสงค์  ป่ินจินดา  (2527: 6)  กล่าวว่า  การประเมินก็คือขั้นตดัสินใจ
(Judgement)  นัน่เองว่าผลท่ีไดน้ั้นเม่ือน ามาเปรียบเทียบกบัเกณฑท่ี์ก าหนดไวส้ามารถสรุปไดว้่า 
ดีหรือไม่ดี  เก่งหรือไม่เก่งเพียงใด 
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  สมหวงั  พิธิยานุวฒัน์ (2520 : 176)  กล่าวว่า  การประเมินผลหมายถึง
กระบวนการตดัสินคุณค่าของส่ิงของหรือการกระท าใด ๆ โดยเปรียบเทียบกบัเกณฑ์มาตรฐาน
จากความหมายการประเมินผลดังกล่าว  สรุปได้ว่าการประเมินผลเป็นกระบวนการพิจารณา
ตดัสินคุณค่าของส่ิงใดส่ิงหน่ึงอย่างมีระบบ  โดยเปรียบเทียบกบัเกณฑท่ี์ก าหนดไวแ้ละสามารถ
บอกไดว้า่ส่ิงนั้นดีหรือไม่ดีอยา่งไร 
  5.2.5.2  รูปแบบการประเมิน 
   รูปแบบการประเมิน  เป็นกรอบหรือแนวคิดท่ีส าคญัท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงการะบวน
การหรือรายการประเมินซ่ึงมีความแตกต่างกนัข้ึนอยูก่บัขอ้ตกลงเบ้ืองตน้  ซ่ึงนกัวิชาการทางดา้น
การประเมินไดเ้สนอกรอบความคิดให้นักประเมินไดเ้ลือกใช้มีอยู่หลายรูปแบบ  รูปแบบการ
ประเมินโดยทัว่ไปนิยมแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม  คือ   
 1.  รูปแบบการประเมินท่ีเนจุดมุ่งหมาย  ( Objective Based Model)  เป็นรูปแบบท่ีเนน้
การตรวจสอบผลท่ีคาดหวังได้เกิดข้ึนรือไม่  หรือประเมินโดยตรวจสอบผลท่ีระบุไว้ใน
จุดมุ่งหมายเป็นหลกัโดยดูว่าผลท่ีเกิดจากการปฏิบติังานบรรลุจุดมุ่งหมายท่ีก าหนดไวห้รือไม่
ไดแ้ก่รูปแบบการประเมินของไทเลอร์ (Ralph W. Tyler)  ครอนบาค (Cronbach)  และเคริกแพตม
นิต ( Kirkpatirck) 
 2.  รูปแบบการประเมินท่ีเนน้การตดัสินคุณค่า (Judgement Evaluation Modeo) เป็น
รูปแบบการประเมินท่ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ไดม้าซ่ึงขอ้มูลสารสนเทศส าหรับก าหนดและวินิจฉัย
คุณค่าและโครงการนั้น  ไดแ้ก่  รูปแบบการประเมินของ  สเตค  (Stake)  สครฟเว่น  (Scriven)   
และโพรวสั  (Provus) 
 3.  รูปแบบการประเมินท่ีเนน้การตดัสินใจ  ( Decision-Oriented Evaluation Model) เป็น
รูปแบบการประเมินท่ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงขอ้มูล  และข่าวสารต่าง ๆ  เพื่อช่วยผูบ้ริหารใน
การตดัสินใจเลือกทางเลือกต่าง ๆ ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  ไดแ้ก่   รูปแบบการประเมินของเวลซ์  (Welch) 
สตฟัเฟิลบิม  (Stuffoeam)  อลัคิน  (Alkin) 
 รูปแบบของการประเมินมีหลายแบบ  การท่ีจะประเมินส่ิงใดส่ิงหน่ึงนั้น  ผูป้ระเมิน
จะตอ้งทราบวา่  จะประเมินส่ิงใดแลว้จะตอ้งทราบถึงขอบข่ายของการประเมินอีกดว้ย ทั้งน้ีเพราะ
การประเมินงานหรือโครงการนั้น  รูปแบบของการประเมินท่ีแตกต่างกนัจะมีการประเมินต่างกนั
ดว้ย  ในการประเมินหลกัสูตรฝึกอบรม  เร่ือง  การสร้างความคุน้เคยกบัสภาพแวดลอ้มและการ
เคล่ือนไหวดว้ยไมเ้ทา้ขาวน้ี  ผูว้ิจยัไดใ้ชก้ารประเมินแบบทดลอง  One  Group   Pre-test   Post-
test 
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(บุญธรรม  กิจปรีดาบริสุทธ์ิ  2540: 156)  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัรูปแบบการประเมินของไทเลอร์    ท่ี
มุ่งเนน้ท่ีผลส าเร็จเป็นส าคญั  ในการประเมินจะดุท่ีผลส าเร็จในขั้นสุดทา้ยเท่านั้นว่าผลท่ีไดใ้นการ
ประเมินคร้ังหลงัมากกวา่คร้ังแรกหรือไม่ 
 
6. การเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended Learning) 

6.1 ความหมายของการเรียนการสอนแบบผสมผสาน 
 ความหมายของการเรียนการสอนแบบผสมผสาน มีนกัการศึกษาหลายท่านให้
ความหมายของการเรียนการสอนแบบผสมผสานไวห้ลายแนวคิด ดงัน้ี 
 Driscoll (2002) ไดแ้บ่งแนวคิดของการเรียนการสอนแบบผสมผสานไว ้4 แนวคิดดว้ยกนั 
ไดแ้ก่ 
 1. แนวคิดผสมผสานเทคโนโลยกีารเรียนการสอนบนเวบ็ (web – based technology) 
กบัการเรียนในชั้นเรียนแบบดั้งเดิม เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายของการจดัการศึกษาการเรียนการสอน
แบบผสมผสาน เป็นการรวมหรือผสมเทคโนโลยขีองเวบ็ (web – based technology) กบัการเรียน
ในชั้นเรียนแบบดั้งเดิม (เช่น live virtual classroom self-paced instruction การเรียนรู้ร่วมกบั 
(collaborative learning) วิดีโอสตรีมม่ิง (streaming video) เสียง และขอ้ความ) เพื่อใหบ้รรลุตาม
เป้าหมาของการจดัการศึกษา ใหผู้เ้รียนเกิดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูงสุด 
 ซ่ึงผูว้ิจยัความหมายของการเรียนการสอนแบบผสมผสาน ในมุมมองน้ีวา่เป็นการรวม
วิธีการสอนหลากหลายวิธีและรูปแบบการส่งสารท่ีแตกต่างกนัโดยไม่ค านึงถึงการใชเ้ทคโนโลยี
เพื่อตอบสนองความแตกต่างระหวา่งบุคคลของผูเ้รียน ใหผู้เ้รียนท่ีมีความสามารถแตกต่างกนั 
สามารถเรียนรู้ไดอ้ยา่งเท่าเทียมกนั และเตม็ตามศกัยภาพของผูเ้รียนแต่ละคน 
 2. แนวคิดการผสมผสานวิธีสอนท่ีหลากหลายเขา้ดว้ยกนั เพื่อใหไ้ดผ้ลลพัธ์ท่ีดีท่ีสุดจาก
การจดักิจกรรมการเยนการสอน ซ่ึงอาจจะใชห้รือไม่ใชเ้ทคโนโลยกีารเรียนการสอนกไ็ด ้ 
 Driscoll (2002) ใหนิ้ยามของการเรียนการสอนแบบผสมผสาน วา่เป็นการผสมผสานวี
การสอนท่ีหลากหลายเขา้ดว้ยกนั เช่น แนวคิดคอนสตรัคติวิซ่ึม(constructivism)แนวคิดพฤติกรรม
นิยม (behaviorism) และแนวคิดพทุธิปัญญานิยม (cognitivism) เพื่อใหไ้ดผ้ลลพัธ์จากการเยนท่ีดี
ท่ีสุด ซ่ึงอาจใชห้รือไม่ใชเ้ทคโนโลยกีารสอน (instructional technology) กไ็ด ้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
แนวคิดของ Bonk และ Graham(2004) การเรียนการสอนแบบผสมผสานเป็นการผสมผสานระบบ
การเรียน(learning systems)ท่ีหลากหลายเขา้ดว้ยกนัเพื่อเป็นการแกปั้ญหาท่ีหลากหลายในการ
เรียนรู้ 
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 ซ่ึงผูว้ิจยัสรุปความหมายของการเรียนการสอนแบบผสมผสาน ในมุมมองน้ีวา่ การเรียน
การสอนแบบผสมผสาน เป็นการรวมทฤษฏีการสอน (Mixing Theories of Learning) เขา้ดว้ยกนั 
รวมเอาหลกัการแนวคิด วิธีการของทฤษฏีพฤติกรรมนิยม (Behaviorism) ทฤษฏีพทุธิปัญญานิยม 
(Cognitivism) และทฤษฏี constructionism โดยการใชท้ฤษฏีการสอนท่ีหลากหลายเพือ่ตอบสนอง
ความแตกต่างระหวา่งบุคคลของผูเ้รียน ใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนท่ีไดอ้ยา่งเท่าเทียมกนัตามศกัยภาพ
ท่ีตนเองมีอยู ่
 3. การผสมผสานเทคโนโลยีการเรียนการสอนทุกรูปแบบกบัการเรียนการสอนในชั้น
เรียนแบบดั้งเดิมท่ีมีการเผชิญหน้าระหว่างผูเ้รียนกบัผูส้อน ซ่ึงเป็นมุมมองท่ีมีผูย้อมรับกนัอย่าง
แพร่หลายมากท่ีสุด ซ่ึงในการวิจยัในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัใชก้ารเรียนการสอนแบบผสมผสานในแนวคิดน้ี
มาเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย ซ่ึงการเรียนการสอนแบบผสมผสานแนวคิดการผสมผสาน
เทคโนโลยีการเรียนการสอนทุกแบบกับการเรียนการสอนในชั้นเรียนแบบดั้ งเดิมน้ี มีผูใ้ห้
ความหมายไวม้ากมายดงัต่อไปน้ี 
 สมิทส์ (Smith : 2001) ใหนิ้ยามของการเรียนการสอนแบบผสมผสานเป็นการผสมผสาน
ว่า เป็นการจดัการเรียนการสอนทางไกลโดยใชเ้ทคโนโลยท่ีีทนัสมยั (เช่น โทรทศัน์ อินเทอร์เน็ต 
ขอ้ความเสียง (voice mail) และการประชุมทางโทรศพัท)์ ผสมผสานกบัการจดัการศึกษาแบบ
ดั้งเดิม (traditional education) ซ่ึงสอดคลอ้งกบั Coil และ Moonen (2001) ท่ีกล่าวว่าการเรียนการ
สอนแบบผสมผสานเป็นการผสมผสานระหว่างการเรียนแบบเผชิญหน้ากับการเรียนแบบ
ออนไลน์เขา้ดว้ยกนั ซ่ึงมีทั้งส่วนประกอบท่ีเป็นการเรียนในหอ้งเรียน และการเรียนแบบออนไลน์ 
โดยใช้องค์ประกอบการเรียนแบบออนไลน์เติมเต็มช่องว่างของการเรียนในห้องเรียน และ
สอดคลอ้งกบั Driscoll (2002) ให้นิยามของการเรียนการสอนแบบผสมผสานว่าเป็นการ
ผสมผสานเทคโนโลยีการสอนในทุกรูปแบบ     (เช่น วิดีโอเทป ซีดี-รอม การเรียนการสอนผา่น
เวบ็ภาพยนตร์) เขา้กบัการเรียนแบบเผชิญหนา้ (face-to-face) ระหวา่งผูเ้รียนกบัผูส้อน 
 เกรยแ์ฮม (Garnham:2002) กล่าวว่าการเรียนการสอนแบบผสมผสานเป็นการเรียนท่ีดี
ท่ีสุดเน่ืองจากเป็นผสมผสานการจดัการเรียนการสอนโดยการเลือกใชคุ้ณลกัษณะท่ีดีท่ีสุดของการ
สอนในห้องเรียน และคุณลักษณะท่ีดีท่ีสุดของการสอนออนไลน์เขา้ด้วยกัน เพื่อให้ผูเ้รียน
สามารถเรียนรู้ไดอ้ยา่งอิสระ ท าใหเ้กิดการเรียนท่ีกระฉบักระเฉง (active learning)  และสามารถ
ลดเวลาในการชั้นเรียนได ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Rovai และ Jordan (2004) ท่ีพบว่าการ
เรียนการสอนแบบผสมผสาน ท าให้ผูเ้รียนมีความรู้สึกเป็นส่วนร่วมในชุมชน (sense of 
community) มากกว่าการเรียนในสภาพแวดลอ้มของห้องเรียนปกติ และการเรียนแบบออนไลน์ 
(fully online) 
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 วูด๊ (Voos:2003) ใหนิ้ยามของการเรียนการสอนแบบผสมผสานเป็นการผสมผสานว่าเป็น
การการผสมการเรียนแบบเผชิญหนา้กบัการเรียนโดยใชส่ื้อออนไลน์เขา้ดว้ยกนั ซ่ึงเป็นรูปแบบ
การเรียนการสอนท่ีช่วยใหป้ระหยดัเวลาและลดการใชท้รัพยากรได ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบั 
 โทน่ี (Thorne:2003) ใหค้วามหมายการเรียนการสอนแบบผสมผสานว่าเป็นขอ้แนะน าใน
การปรับปรุงการเรียนท่ีท้าทายและพฒันาความต้องการส่วนบุคคลการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสานน้ีเป็นการรวมนวตักรรม และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเขา้ด้วยกัน ด้วยการมี
ปฏิสัมพนัธ์บนการเรียนแบบออนไลน์ และการมีส่วนร่วมในการเรียนแบบดั้งเดิม การเรียนการ
สอนแบบผสมผสานน้ีมีส่วนสนบัสนุน และช่วยใหก้ารเรียนรู้ดีข้ึน โดยการติดต่อแบบส่วนตวักบั
ผูส้อน 
 เฮอร์ริแมน (Harriman 2004) ให้นิยามของการเรียนการสอนแบบผสมผสานเป็นการ
ผสมผสานว่าเป็นการผสมระหว่างการเรียนการสอนออนไลน์ (online learning) กบัการเรียนแบบ
เผชิญหน้าเขา้ด้วยกัน โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ผูเ้รียนเรียนได้อย่างเต็มตามศกัยภาพ และบรรลุ
เป้าหมายของการเรียน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั 
 ศูนย ์e-Learning Center (e-Learning Center:2005) ใหนิ้ยมของการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสานเป็นการผสมผสานว่า เป็นการผสมผสานการเรียนแบบเผชิญหน้า การเรียนสดผ่าน
ระบบอิเลก็ทรอนิกส์ (live e-learning) และ self-paced learning เขา้ดว้ยกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
แนวคิดของ Australian National Training Authority’s (2003) ท่ีกล่าวว่า การเรียนการสอนแบบ
ผสมผสานถือวา่เป็นการเรียนท่ียดืหยุน่ส าหรับผูเ้รียนทุกคน เน่ืองจากเป็นการผสมผสานการเรียน
ผา่นระบบอิเลก็ทรอนิกส์ (e-learning) เขา้กบัการเรียนในชั้นเรียนแบบดงัเดิม และการจดัการเรียน
การสอนแบบยดืหยุน่ส าหรับการเรียนในแบบท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบั 
 โดยสรุปตามแนวคิดน้ี พบว่า การเรียนการสอนแบบผสมผสานเป็นการบูรณาการเรียน
ออนไลน์ผา่นระบบเครือข่าย (online learning) และการเรียนในหอ้งเรียนแบบดั้งเดิม (traditional 
classroom) ท่ีมีการเรียนแบบเผชิญหนา้ (face-to-face meetings) เขา้ดว้ยกนั โดยใชส่ิ้งอ านวยใน
อินเทอร์เน็ตเป็นส่ือ และเคร่ืองมือในสภาพแวดล้อมการเรียนการสอน อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อ
สนบัสนุนการจดัการเรียนการสอน โดยเนน้การมีปฏิสัมพนัธ์จากการเรียนแบบออนไลน์ และการ
มีส่วนร่วมในการเรียนแบบดั้งเดิม เพื่อพฒันาให้เกิดการเรียนรู้ท่ีทา้ทายและตอบสนองต่อความ
ตอ้งการส่วนบุคคลของผูเ้รียน ท าใหผู้เ้รียนพฒันาความสามารถในการเรียนรู้ของตนเองไดดี้ข้ึน 

4. แนวคิดการผสมผสานเทคโนโลยกีารเรียนการสอนกบัการท างานจริง(Driscoll  2002)  
 ไดส์ครอ (Driscoll 2002) ใหนิ้ยามของการเรียนการสอนแบบผสมผสานวา่ เป็นการ
ผสมผสานเทคโนโลยกีารเรียนการสอนกบัการท างานจริง ซ่ึงสอดคลอ้งกบั 
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 เบอร์สัน (Bersin 2003) ท่ีกล่าวว่า การเรียนการสอนแบบผสมผสานเป็นส่วนหน่ึงของ
การฝึกอบรมในองคก์ร เป็นการผสมผสานการเรียนผา่นระบบอิเลก้ทรอนิกส์และส่ืออ่ืน ๆ ในการ
ส่งผา่นความรู้ในการฝึกอบรม 
 นอกจากน้ี The Royer Center for learning and Academic Technologies (2004) ได้
กล่าวถึงการเรียนการสอนแบบผสมผสาน เป็นการจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นความ
ยดืหยุน่ มีการผสมผสานยทุธวิธีในการเรียนการสอนท่ีหลากหลายเขา้ดว้ยกนั โดยใชส่ื้อการเรียน
การสอน กิจกรรมการเรียนการสอน และรูแบบการเรียนการสอนท่ีหลากหลายทั้งการเรียนการ
สอนแบบออนไลน์ และการเรียนการสอนแบบเผชิญหน้า เพื่อตอบสนองต่อความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลของผูเ้รียน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผูเ้รียนทุกคนสามารถบรรลุเป้าหมายของการ
จดัการเรียนการสอน 
 เม่ือมองการเรียนการอสนแบบผสมผสานในภาพรวมจะพบว่า การเรียนการสอนแบบ
ผสมผสาน เป็นรูปแบบการเรียนท่ีมุ่งเน้นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการสร้าง
ส่ิงแวดลอ้ม และบรรยากาศในการเรียนรู้ วิธีการสอนของผูส้อน รูปแบบการเรียนรู้ผูเ้รียน ส่ือการ
เรียนการสอน ช่องทางการส่ือสาร และรูปแบบปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูเ้รียนกบัผูส้อน ผูเ้รียนกบั
ผูส้อน ผูเ้รียนกับผูเ้รียน ผูเ้รียนกับเน้ือหา ผูเ้รียนกับบริบทในการเรียนรู้ ท่ีหลากหลาย เพื่อ
ตอบสนองต่อความแตกต่างระหว่างบุคคลของผูเ้รียนเพื่อให้ผูเ้รียนแต่ละคนไดผ้ลลพัธ์ท่ีดีท่ีสุด
จากการเรียนการสอน 
 ตามท่ีกล่าวในข้างต้น ในการศึกษาคร้ังน้ีผู ้วิจัยจะมุ่งเน้นการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสานในความหมายของการบูรณาการ การเรียนแบบออนไลน์ผ่านระบบเครือข่าย (Online 
Learning) และการเรียนแบบเผชิญหน้า (Face-to-Face) ในชั้นเรียนแบบดั้งเดิม (Traditional 
Classroom) เขา้ด้วยกันโดยการจดัส่ิงแวดลอ้มในการเรียนรู้ท่ีสนับสนุนให้ผูเ้รียนเกิดการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนัในบริบทของการเรียนแบบออนไลน์ 
 จากแนวคิดการจดัการเรียนการสอนแบบผสมผสานท่ีผูว้ิจยัได้ศึกษามาขา้งตน้ ผูว้ิจยั
พบวา่มีผูใ้ชค้  าท่ีมีความหมายถึงการจดัการเรียนการสอนแบบผสมผสานไวห้ลายค า ไดแ้ก่ 
 Blended Learning 
 Hybrid Learning 
 Integrated Learning 
 Multi-method Learning or Mixed Mode Learning 
 Flexible Learning 
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 ค าท่ีหมายถึงการจดัการเรียนการสอนแบบผสมผสานไดมี้ผูใ้หก้ารยอมรับมากท่ีสุดคือ 
“Blended Learning” ในการศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจยัจึงใชค้  าวา่ “การจดัการเรียนการสอนบนเวบ็แบบ
ผสมผสาน” ท่ีมาจากค าภาษาองักฤษ “Blended Learning” 
 
 6.2 องค์ประกอบของการเรียนการสอนแบบผสมผสาน 
 เม่ือกล่าวถึงองคป์ระกอบของการจดัการเรียนการสอนบนเวบ็แบบผสมผสานมีผูใ้ห้
แนวคิดเก่ียวกบัองคป์ระกอบของการจดัการเรียนการสอนแบบผสมผสานไวห้ลายท่าน ดงัน้ี 
 จอร์แดน และ รอย ์(Jordan & Rovai 2004) กล่าวถึงองคป์ระกอบของการจดัการเรียนการ
สอนบนเวบ็แบบผสมผสานวา่ประกอบดว้ย 4 องคป์ระกอบ ดงัน้ี 
 1. การผสมผสานส่ือผสมและทรัพยากรเสมือนในระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (blended 
multimedia and virtual internet resources) ประกอบดว้ย 
 Video/DVD 
 Virtual Field Trips 
 Interactive Websites 
 Software Packages 
 Broadcasting 
 2. การผสมผสานโดยใช ้Classroom Websites ในการสร้างส่ิงแวดลอ้มในการจดัการ
เรียนการสอนบนเว็บแบบผสมผสาน ส าหรับประกาศงานท่ีมอบหมาย รับ -ส่ง การบา้น การ
ทดสอบ การประกาศผลการเรียน และนโยบายของชั้นเรียน เป็นตน้ โดยผูส้อนอาจจะสร้าง
เวบ็ไซตเ์พื่อการเรียนการสอนดว้ยตนเอง หรืออาจจะท าการเช่ือมโยง (link) ไปยงัเว็บไซต์ท่ี
เก่ียวขอ้งก็ได ้นอกจากน้ี เวบ็ไซตส์ าหรับการเรียนการสอน (Web-Enhanced Classroom) เพื่อให้
การเรียนประสบผลส าเร็จนั้น จ าเป็นตอ้งประกอบดว้ย 4 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 
 ส่วนบริการจดัการ (Administration) 
 ส่วนประเมินผล (Assessment) 
 ส่วนเน้ือหา (Content) 
 ส่วนชุมนุมชน (Community) 
 3. การผสมผสานโดยใชร้ะบบบริหารจดัการหลกัสูตร(Course Management Systems) 
ในการจัดการเรียนการสอนบนเว็บแบบผสมผสานผูส้อนใช้ระบบบริหารจัดการหลักสูตร 
(Course Management Systems : CMS) เพื่อช่วยในการติดต่อส่ือสารและการบริหารจดัการ
กิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียน เช่น การแจกเอกสารประกอบการสอน การก าหนดวนั
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สุดทา้ยของการส่งงานท่ีมอบหมาย การรวบรวมงานท่ีมอบหมาย (Schmidt  2002) การแจง้งานท่ี
มอบหมายล่วงหนา้ การแจง้ประกาศต่าง ๆ การส่งจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ถึงผูเ้รียนเป็นรายบุคคล 
การแจง้ขอ้มูลเก่ียวกบัรายละเอียดการสอน และนโยบายในการใหร้ะดบัผลการเรียน เป็นตน้  
 4. การผสมผสานโดยใชก้ารสนทนาแบบประสานเวลาและต่างเวลา (Synchronous and 
Asynchronous Discussions) จากรูปแบบของการจดัการเรียนการสอนบนเวบ็แบบผสมผสานท่ี
เป็นการผสมผสานการจดักิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียนแบบดั้งเดิมกบัการเรียนแบบ
ออนไลน์เขา้ด้วยกนั การใช้เทคโนโลยีของการเรียนแบบออนไลน์เพื่อเขา้มาเติมในส่วนของ
ส่ิงแวดลอ้มในการเรียนแบบเผชิญหนา้คือการประยกุตใ์ชก้ารติดต่อส่ือสารผา่นการสนทนาแบบ
ประสานเวลาและต่างเวลา (Synchronous and Asynchronous Discussions) โดยผูส้อนเป็นคน
ก าหนดหัวขอ้ในการสนทนาคอยอ านวยความสะดวกในระหว่างการสนทนา โดยพยายามจดั
บรรยากาศในการเรียนใหเ้หมือนกบัการสนทนาระหวา่งผูเ้รียนในหอ้งเรียน 
 ในการเลือกการจดัการสนทนาแบบประสานเวลาและต่างเวลา (Synchronous and 
Asynchronous Discussions) ควรค านึงถึงจุดเด่นและจุดดอ้ยของการสนทนาแต่ละแบบ กล่าวคือ 
การสนทนาแบบต่างเวลา (Asynchronous Discussions) เหมาะส าหรับการส่ือสารเป็นรายบุคคล 
โดยรูปแบบการสนทนาท่ีเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนมีช่วงเวลาในการสะทอ้นความคิดของตนเองใน
แบบท่ียืดหยุ่นเพื่อตอบสนองต่อความแตกต่างระหว่างบุคคลของผูเ้รียน ในขณะท่ีการสนทนา
แบบประสานเวลา (Synchronous Discussions) เหมาะส าหรับการท ากิจกรรมกลุ่มท่ีผูเ้รียนทุกคน
ตอ้งการไดข้อ้สรุปหรือการตอบสนองจากสมาชิกภายในกลุ่ม เช่น การประชุมกลุ่ม การระดม
สมอง เป็นตน้ การจดัการสนทนาแบบประสานเวลาให้ประสบความผลส าเร็จ  ควรจดัส าหรับ
ผูเ้รียนท่ีมีกลุ่มขนาดเลก็การเลือกใชก้ารจดัการสนทนาแบบประสานเวลาและต่างเวลา ผูส้อนควร
ค านึงถึงรูปแบบของกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นส าคญัเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการจดัชุมชนในการ
เรียนออนไลน์ เช่น Yahoo Groups Tappedln Blogs และ Eluminate เป็นตน้ 
 องค์ประกอบของการจัดการเรียนการสอนบนเว็บแบบผสมผสาน ตามแนวคิดของ 
Thorne (2003) แบ่งองค์ประกอบ คือ องค์ประกอบดา้นออนไลน์ (online) 6 กลุ่ม และ
องคป์ระกอบดา้นออฟไลน์ (offline) 6 กลุ่ม ดงัน้ี 
 1. ดา้นออฟไลน์ (Offline) มี 6 กลุ่ม ไดแ้ก่ 
  การเรียนในท่ีท างาน (Workplace Learning)  
  ผูส้อน ผูช้ี้แนะ หรือท่ีปรึกษาในชั้นเรียน (Face-to-Face tutoring, coaching or 
mentoring) 
  หอ้งเรียนแบบดั้งเดิม (Classroom) 
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  ส่ือส่ิงพิมพ ์(Distributable print media) 
  ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (Distributable electronic media) 
  ส่ือส าหรับเผยแพร่ (Broadcast media) 
 2. ดา้นออนไลน์ (Online) มี 6 กลุ่ม ไดแ้ก่ 
  เน้ือหาการเรียนบนเครือข่าย (Online learning content) 
  ผูส้อนอิเลก็ทรอนิกส์, ผูช้ี้แนะอิเลก็ทรอนิกส์ หรือท่ีปรึกษาอิเลก็ทรอนิกส์     
(e-tutoring , e-coaching or e-mentoring) 
  การเรียนรู้ร่วมกบัแบบออนไลน์ (Online Collaborative learning) 
  การจดัการเรียนรู้แบบออนไลน์ (Online Knowledge management) 
  เวบ็ (The Web) 
  การเรียนแบบเคล่ือนท่ี (Mobile learning) 
 องคป์ระกอบดา้นออฟไลน ์ (offline) ดา้นการเรียนในท่ีท างาน (Workplace Learning) 
ประกอบดว้ย 
  ผูจ้ดัการเรียนการสอนตอ้งเป็นผูพ้ฒันาการสอน (manager as developer) 
  การเรียนรู้ในขณะปฏิบติังาน (learning on the job) 
  การเรียนแบบโครงการ (projects) 
  การฝึกงาน (apprenticeships) 
  การติดตามผล (shadowing) 
  การมอบหมายงาน (placements) 
  การตรวจงานท่ีมอบหมาย (site visits) 
 องคป์ระกอบดา้นออฟไลน ์ (offline) ดา้นผูส้อน ผูช้ี้แนะหรือท่ีปรึกษาในการเรียนแบบ
เผชิญหนา้ (Face-to-Face tutoring, coaching or mentoring) ประกอบดว้ย 
  ผูส้อน (tutoring) 
  ผูช้ี้แนะ (coaching) 
  ท่ีปรึกษา (mentoring) 
  การประเมินผลแบบ 360 องศา (360 degree feedback) 
 องคป์ระกอบดา้นออฟไลน์ (offline) ดา้นหอ้งเรียน (Classroom) ประกอบดว้ย  
  การสอนแบบบรรยาย หรือการน าเสนองาน (lectures / presentations) 
  การสอน (tutorials) 
  การฝึกปฏิบติั (workshops) 
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  การสัมมนา (seminars) 
  บทบาทสมมติ (role play) 
  สถานการณ์จ าลอง (simulations) 
  การประชุม (conferences) 
 องคป์ระกอบดา้นออฟไลน ์ (offline) ดา้นส่ือส่ิงพิมพ ์ (Distributable print media) 
ประกอบดว้ย 
  หนงัสือ (books) 
  นิตยสาร (magazines) 
  หนงัสือพิมพ ์(newspapers) 
  สมุดฝึกหดั (workbooks) 
  วารสาร (keeping a journal) 
  Review / learning logs 
 องคป์ระกอบดา้นออฟไลน ์ (off line) ดา้นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (Distributable electronic 
media) ประกอบดว้ย  
  เทปคาสเซทท ์(audio cassettes) 
  ซีดี (audio CD) 
  วีดีโอเทป (videotape) 
  ซีดีรอม (CD-ROM)  
  ดีวีดี (DVD) 
 องคป์ระกอบดา้นออฟไลน ์ (offline) ดา้นส่ือส าหรับเผยแพร่ (Broadcast media) ส่ือท่ีใช้
เผยแพร่ไดมี้ดงัน้ี 
  โทรทศัน์ (TV) 
  วิทย ุ(radio) 
  โทรทศัน์ท่ีมีการปฏิสัมพนัธ์ (Interactive TV) 
 องคป์ระกอบดา้นออนไลน์ (online) ดา้นเน้ือหาการเรียนแบบออนไลน์ (Online learning 
content) ประกอบดว้ย 
  แหล่งทรัพยากรการเรียนพื้นฐาน (simple learning resources) 
  การปฏิสมัพนัธ์ดา้นเน้ือหาทัว่ไป (interactive generic content) 
  การปฏิสมัพนัธ์ดา้นเน้ือหาเฉพาะดา้น (interactive customized content) 
  การสนบัสนุนดา้นการปฏิบติัการ (performance support) 
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  สถานการณ์จ าลอง (simulations) 
 องคป์ระกอบดา้นออนไลน ์ (online) ดา้นผูส้อนอิเลก็ทรอนิกส์, ผูช้ี้แนะอิเลก็ทรอนิกส์ 
หรือท่ีปรึกษาอิเลก็ทรอนิกส์ (e-tutoring, e-coaching or e-mentoring) ประกอบดว้ย 
  ผูส้อนอิเลก็ทรอนิกส์ (e-tutoring) 
  ผูช้ี้แนะอิเลก็ทรอนิกส์ (e-coaching) 
  ผูต้รวจสอบอิเลก็ทรอนิกส์ (e-mentoring) 
  การใหผ้ลป้อนกลบัแบบ 360 องศา (360 degree feedback) 
 องคป์ระกอบดา้นออนไลน ์ (online) ดา้นการเรียนรู้ร่วมกนัแบบออนไลน์ (Online 
Collaborative learning) ประกอบดว้ย 
  การร่วมมือแบบไม่ประสานเวลา (Asynchronous) ไดแ้ก่ อีเมล ์(e-mail) กระดานข่าว 
(bulletin boards) 
  การร่วมมือแบบประสานเวลา (Synchronous) ไดแ้ก่ การพดูคุยแบบพิมพ ์ (text chat) 
การใชข้อ้มูลร่วม (application sharing) การประชุมโดยใชเ้สียง (audio conferencing) การประชุม
ผา่นวีดีทศัน์ (video conferencing) และหอ้งเรียนเสมือน (virtual classrooms) 
 องคป์ระกอบดา้นออนไลน ์ (online) ดา้นการจดัการความรู้แบบออนไลน์ (Online 
Knowledge management) ประกอบดว้ย  
  การสืบคน้ฐานความรู้ (searching knowledge bases) 
  แหล่งขอ้มูล (data mining) 
  เอกสารและการเรียกคน้ขอ้มลู (document and file retrieval) 
  การซกัถามผูเ้ช่ียวชาญ (ask an expert) 
 องคป์ระกอบดา้นออนไลน์ (online) ดา้นเวบ็ (The Web) ประกอบดว้ย 
  เคร่ืองมือการสืบคน้ (search engines) 
  เวบ็ไซต ์(websites) 
  กลุ่มผูใ้ชง้าน (user groups) 
  เวบ็ไซตด์า้นธุรกิจ (e-commerce sites) 
 องคป์ระกอบดา้นออนไลน ์ (online) ดา้นการเรียนแบบเคล่ือนท่ี (Mobile learning) 
ประกอบดว้ย 
  เคร่ืองมือคอมพิวเตอร์แบบเลปทอป (laptops) 
  เคร่ืองมือคอมพิวเตอร์ขนาดพกพา (PDAs) 
  โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี (mobile phones) 
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 โดยสรุปองคป์ระกอบของการเรียนบนเวบ็แบบผสมผสานสามารถแบ่งตามตามแนวคิด
ของ Thome (2003) องคป์ระกอบดา้นออนไลน์ (online) และดา้นออฟไลน์ (offline) ดงัตารางท่ี 1 
 
ตารางท่ี 1 แสดงรายการส่วนประกอบของการเรียนบนเวบ็แบบผสมผสานตามแนวคิดของ  
    Thome (2003) 

องค์ประกอบด้าน offline องค์ประกอบด้าน online 
การเรียนรู้ในท่ี
ท างาน 

- ผูจ้ดัการตอ้งผูพ้ฒันา 
- การเรียนรู้ในงาน 
- โครงการ 
- การฝึกงาน 
- การติดตามผล 
- การมอบหมายงาน 
- การตรวจงานท่ีมอบหมาย 

เน้ือหาการเรียน
บนเครือข่าย 

- แหล่งทรัพยากรการเรียน
พื้นฐาน 
- การปฏิสัมพนัธ์ดา้น
เน้ือหาทัว่ไป 
- การปฏิสัมพนัธ์ดา้น
เน้ือหาเฉพาะดา้น 
- การสนบัสนุนดา้นการ
ปฏิบติัการ 
- สถานการณ์จ าลอง 

ผูส้อน ผูช้ี้แนะ 
หรือท่ีปรึกษา
ในชั้นเรียน 

- ผูส้อน 
- ผูช้ี้แนะ 
- ท่ีปรึกษา 
- ประเมินผลแบบ 360 องศา 

ผูส้อน ผูช้ี้แนะ 
หรือท่ีปรึกษา
อิเลก็ทรอนิกส์ 

- e-tutoring 
- e-coaching 
- e-mentoring 
- 360 degree feedback 

หอ้งเรียน - การสอนแบบบรรยาย 
หรือการน าเสนองาน 
- การสอน 
- การฝึกปฏิบติั 
- การสัมมนา 
- บทบาทสมมติ 
- สถานการณ์จ าลอง 
- การอภิปราย 

การเรียนแบบ
ร่วมมือบน
เครือข่าย 

- การร่วมมือแบบไม่
ประสานเวลา 
  - อีเมล ์
  - กระดานข่าว 
- การร่วมมือแบบประสาน
เวลา 
  - การพดูคุยแบบพิมพ ์
  - การใชข้อ้มูลร่วม 
  - การประชุมโดยใชเ้สียง 
  - การประชุมผา่นวีดิทศัน ์
  - หอ้งเรียนเสมือน 
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) 
องค์ประกอบด้าน offline องค์ประกอบด้าน online 

ดา้นส่ือส่ิงพิมพ ์ - หนงัสือ 
- นิตยสาร 
- หนงัสือพิมพ ์
- สมุดฝึกหดั 
- วารสาร 
- Review / learning logs 

การจดัการ
ความรู้บน
เครือข่าย 

- การคน้หาความรู้ 
- ฐานความรู้ 
- data mining 
- เอกสารและแฟ้ม 
- Retrieval (การยอ้นคืน) 
- ถามผูเ้ช่ียวชาญ 

ดา้นส่ืออิเลก็
ทรอนิกสื 

- เทปคลาสเซ็ต 
- ซีดี 
- วีดิโอ 
- ซีดีรอม 
- ดีวีดี 

เวบ็ - search engines 
- websites 
- user groups 
- e-commerce sites 

ดา้นส่ือส าหรับ
เผยแพร่ 

- โทรทศัน์ 
- วิทย ุ
- โทรทศัน์ท่ีมีการ
ปฏิสัมพนัธ์ 

การเรียนแบบ
เคล่ือนท่ี 

- laptops 
- PDAs 
- โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 

 
6.3 ลกัษณะการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน 

 การเรียนการสอนแบบผสมผสานจะประสบความส าเร็จไดน้ั้นตอ้งเลือกส่ือ และลกัษณะ
ในการจดัการเรียนการสอนใหถู้กตอ้งเหมาะสม โดย Nick Van Dam (2003) ไดก้ล่าวถึงลกัษณะ
การเรียนการสอนแบบผสมผสานไว ้3 ลกัษณะ ไดแ้ก่ 
 1. การเรียนการสอนแบบเผชิญหนา้ หรือ face-to-face เป็นการเรียนการสอนท่ีผูส้อน
และผูเ้รียนอยูใ่นสถานท่ีเดียวกนั ในเวลาเดียวกนั 
 2. การเรียนดว้ยตนเองบนเวบ็ (Self-paced e-learning) การเรียนการสอนชนิดน้ีเป็นการ
เรียนการสอนแบบไม่ประสานเวลา หรือการเรียนแบบร่วมมือ โดยท่ีผูเ้รียนใชเ้ทคโนโลยใีนการ
เรียนการสอนแต่ไม่ไดเ้ช่ือมต่อกบัผูเ้รียนคนอ่ืน หรือผูส้อนในเวลาเดียวกนั 
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 3. การเรียนบนเวบ็แบบสด (Live e-learning) เป็นการใชเ้ทคโนโลยใีนการจดัการเรียน
การสอน โดยท่ีผูเ้รียนและผูส้อนร่วมกนัในเวลาเดียวกนั แต่แตกต่างสถานท่ี การเรียนการสอนใน
ลกัษณะน้ีเป็นการเรียนการสอนแบบประสานเวลา 
 
 6.4 รูปแบบการเรียนการสอนบนเวบ็แบบผสมผสาน (Blended Learning Models) 
 รูปแบบการจดัการเรียนการสอนบนเวบ็แบบผสมผสาน โดยพฒันาจากรูปแบบการ
ออกแบบระบบการเรียนการสอน ADDIE ประกอบดว้ย 5 ขั้นตอนดงัน้ี 
 1. ขั้นวิเคราะห์และวางแผน (Analysis and Planning) 
 2. ขั้นการออกแบบ (Design Solutions) 
 3. ขั้นการพฒันา (Development) 
 4. ขั้นการน าไปใช ้(Implementation) 
 5. ขั้นประเมินผล (Evaluation) 
 
 1. ขั้นวิเคราะห์และวางแผน (Analysis and Planning) ประกอบดว้ย 
  1.1 การวิเคราะห์ผูเ้รียน การปฏิบติัการ องคก์ร รูปแบบการเรียน และความตอ้งการ
ของระบบ เพื่อใชใ้นการพฒันาหลกัสูตร 
  1.2 วิเคราะห์ทรัพยากรท่ีสนบัสนุนต่อการจดักิจกรรมการเรียน 
  1.3 วิเคราะห์ความตอ้งการของผูเ้รียน การวางแผน การน าไปใช ้ การทดสอบ และ
การประเมินผล 
  1.4 การวิเคราะห์แผนงาน กระบวนการท างาน การน าไปใชใ้นภาพรวม เพื่อน าไปสู่
การสร้างวงจรในการพฒันาและปรับปรุงรูปแบบกระบวนการท างานท่ีวางไว ้
  1.5 การวิเคราะห์ความตอ้งการขององคก์ร 
 2. ขั้นการออกแบบ (Design Solutions) ประกอบดว้ย 
  2.1 ก าหนดจุดประสงคก์ารเรียนรู้ (Objectives) 
  2.2 การออกแบบใหต้อบสนองต่อความแตกต่างระหวา่งบุคคลของผูเ้รียน
(personalization) 
  2.3 การออกแบบประเภทของการเรียนรู้ (taxonomy) 
  2.4 การออกแบบบริบทท่ีเก่ียวขอ้ง (Local Context) ไดแ้ก่ บา้น การท างาน              
(On-The-Job) การปฏิบติั (Practicum) หอ้งเรียน/หอ้งปฏิบติัการ และการเรียนแบบร่วมมือ (Collaboration) 
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  2.5 การออกแบบผูเ้รียน (Audience) ไดแ้ก่ การเรียนดว้ยการท าตนเอง (Self-
Directed) การเรียนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน (Peer-to-Peer) การเรียนแบบผูฝึ้กสอนและผูเ้รียน 
(Trainer-Learner) การเรียนแบบผูแ้นะน ากบัผูเ้รียน (Mentor-Learner) และ Mgr-Learner 
 3. ขั้นการพฒันา (Development) แบ่งเป็น 3 องคป์ระกอบ ดงัน้ี 
 
ตารางท่ี 2  แสดงองคป์ระกอบของการออกแบบการเรียนการสอนบนเวบ็แบบผสมผสาน 
                ขั้นการพฒันา (The Training place  2004) 

แบบไม่ผสมผสานเวลา 
 (Asynchronous) 

แบบผสมผสานเวลา 
(Synchronous) 

แบบเผชิญหน้า 
(Face-to-Face) 

- ไปรษณียอิ์เลก็ทรอนิกส์ 
- Message Boards, Forums, 
& Interactive chats 
- Knowledge bases 
Performance tools 
- EPSS 
- Learning content 
management system 
- Learning management system 
- Web authoring tools 
- Browsers 
- Performance tracking system 
- บทความ 
- หนงัสือ 
- FAQs 
- สถานการณ์จ าลอง 
- CBT 
- CD-ROM 
- Video 
- Video disc 
- Video Streaming 

- การประชุมผา่นเสียง (Audio 
conferencing) 
- การประชุมผา่นวิดีโอ 
(Video conferencing) 
- การประชุมผา่นดาวเทียม 
(Satellite conferencing) 
- Online breakout rooms and 
labs  
- หอ้งเรียนเสมือน (Virtual 
classrooms) 
- การประชุมผา่นระบบ
ออนไลน์ (Online 
conferencing) 
- การอภิปรายออนไลน์ 
(Online discussions) 

- หอ้งเรียนแบบดั้งเดิม 
(Classroom) 
- หอ้งปฏิบติัการ (Labs) 
- การพบปะ (Meetings) 
- การประชุม (Conferences) 
- มหาวิทยาลยั 
- ท่ีปรึกษา (Mentors) 
- การเรียนแบบเพื่อนช่วย
เพื่อน (Peer-to-Peer lunch 
bag session) 
- กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ (Subject 
Matter Experts) 
- ทีมสนบัสนุน (Support 
teams) 
- การแนะน าการเรียน 
(Orientation programs) 
- เครือข่ายการท างานและกลุ่ม
อภิปราย (Networking & 
discussion groups) 
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ตารางท่ี 2 (ต่อ) 
แบบไม่ผสมผสานเวลา 
 (Asynchronous) 

แบบผสมผสานเวลา 
(Synchronous) 

แบบเผชิญหน้า 
(Face-to-Face) 

- การฝึกอบรมผา่นเวบ็ (Web 
training) 
- Follow-up assignments 

  

 
 
 4. ขั้นการน าไปใช ้(Implementation) 
 ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการท าระบบการเรียนการสอนบนเวบ็แบบผสมผสาน ไดแ้ก่ ผูเ้รียน 
เพื่อนร่วมเรียน ผูส้อน และองคก์ร โดยในขั้นการน าไปใชต้อ้งก าหนดประเดน็การน าไปใช ้ การ
วางแผนการน าไปใช ้ การวางแผนการใชเ้ทคโนโลย ี และการวางแผนในประเด็นอ่ืนท่ีอาจ
เก่ียวขอ้งใหช้ดัเจน 
 5. ขั้นประเมินผล (Evaluation) 
 การวดัและการประเมินผลการเรียนการสอนบนเวบ็แบบผสมผสานประเมินผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียน (achieve objectives) โดยเทียบเท่าเกณฑม์าตรฐาน รวมถึงการประเมินงบประมาณ
ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบการเรียนการสอน 
 Valiathan (2002) เสนอรูปแบบการจดัการเรียนสอนบนเวบ็แบบผสมผสาน โดย
พฒันาการจากรูปแบบการเรียนแบบออนไลน์ และการเรียนในชั้นเรียนแบบดั้งเดิม โดยใช้
ซอฟตแ์วร์แบบร่วมมือ (collaboration software) หลกัสูตรการเรียนการสอนบนเวบ็ (Web-based 
courses) EPSS และการจดัการองคค์วามรู้ (knowledge management) ประกอบดว้ยการเรียนแบบ
เผชิญหนา้ในหอ้งเรียน (face-to-face classrooms) การเรียนสดผา่นระบบอิเลก็ทรอนิกส์ (live e-
learning) การเรียนตามอตัราเร็วในการเรียนของผูเ้รียนแต่ละคน (self-paced learning) 
 NITT อา้งถึงใน (Purnima Valiathan, 2002) จดัรูปแบบการจดัการเรียนการสอนบนเวบ็
แบบผสมผสาน เป็น 3 รูปแบบ ดงัน้ี 
 1. การพฒันาการเรียนดา้นทกัษะ (skill-driven learning) 
 เป็นการผสมผสานระหวา่งการเรียนตามอตัราเร็วในการเรียนของผูเ้รียนแต่ละคน (self-
paced learning) กบัการสอนโดยผูส้อนเป็นผูอ้  านวยความสะดวกและใหการสนบัสนุนในการ
เรียนเพื่อพฒันาความรู้และทกัษะในการเรียน 
 2. การพฒันาการเรียนดา้นเจตคติ (attitude-driven learning) 
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 โดยใชก้ารผสมผสานส่ือท่ีหลากหลายส าหรับแต่ละเหตุการณ์ เพื่อใชเ้ป็นส่ือกลางในการ
ส่งผา่นความรู้เพื่อพฒันาพฤติกรรมเฉพาะดา้นของผูเ้รียน (specific behaviors) 
 3. การพฒันาการเรียนดา้นความสามารถ (competency-driven learning) 
 เป็นการผสมผสานเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการสนบัสนุนการสร้าง การจดัการองคค์วามรู้ โดยมี
ผูส้อนเป็นผูใ้หค้  าแนะน าในการพฒันาความสามารถของผูเ้รียน 
 การจดัรูปแบบการจดัการเรียนการสอนบนเวบ็แบบผสมผสาน โดยเนน้การพฒันาการ
เรียนดา้นทกัษะ (skill-driven learning) การพฒันาการเรียนดา้นเจตคติ (attitude-driven learning) 
และการพฒันาการเรียนดา้นความสามารถ (competency-driven learning) ตามแนวคิดของ 
valiathan (2002) สามารถแสดงไดด้งัตาราง 
 
ตารางท่ี 3 แสดงองคป์ระกอบของรูปแบบการจดัการเรียนการสอนบนเวบ็แบบผสมผสานโดยเนน้   
                   การพฒันาการเรียนดา้นทกัษะ (skill-driven learning) ตามแนวคิดของ Valiathan (2002) 

รายการ ยดึเทคนิคเทคโนโลย ี
(Technology-based 

techniques) 

ไม่ยดึเทคโนโลย ี(Non-
technology based 

techniques) 
- การประกาศ 
(Announcement) 

- LMS 
- e-mail push 

- จดหมาย 
- โทรศพัท ์

- ส่วนประกอบในภาพรวม 
(Overview session) 

- ไปรษณียอิ์เลก็ทรอนิกส์ 
- Webinar 

- การเรียนในหอ้งเรียนแบบ
ดั้งเดิม (traditional classroom) 

 - การเรียนตามอตัราเร็วใน
การเรียนของผูเ้รียนแต่ละคน 
(Self-paced learning) 

- เวบ็เพื่อการสอน (Web-
based tutorial) 
- หนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ (e-
books) 
- EPSS 
- สถานการณ์จ าลอง 
(Simulations) 

-บทความ 
- หนงัสือ 
- การสอนงาน (job-aids) 
- การฝึกอบรมระหวา่ง
ปฏิบติังาน (on-the-job-
training) 

- การตอบขอ้ซกัถาม (Query 
resolution) 

- ไปรษณียอิ์เลก็ทรอนิกส์ 
- ค  าถามท่ีถามบ่อย (FAQ) 
- Instant messenger 

- การประชุมแบบเผชิญหนา้ 
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ตารางท่ี 3 (ต่อ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการ ยดึเทคนิคเทคโนโลย ี
(Technology-based 

techniques) 

ไม่ยดึเทคโนโลย ี(Non-
technology based 

techniques) 
- การสาธิต (Demonstration) - การประชุมผา่นเวบ็ (Web 

meeting) 
- สถานการณ์จ าลอง 

- การเรียนในหอ้งเรียนแบบ
ดั้งเดิม 

- การปฏิบติั (Practice) - สถานการณ์จ าลอง - การมอบหมายงานในสมุด
ฝึกหดั (workbook 
assignment) 

- การแจง้ผลป้อนกลบั 
(Feedback) 

- ไปรษณียอิ์เลก็ทรอนิกส์ - การประชุมแบบเผชิญหนา้ 
- ใบรายงานผลการเรียน 
(print report) 

- ความใกลชิ้ดระหวา่งเรียน 
(closing session) 

- ไปรษณียอิ์เลก็ทรอนิกส์ 
- Webinar 

- การเรียนในหอ้งเรียนแบบ
ดั้งเดิม 

- การทดสอบ (Certification) - การทดสอบผา่นเวบ็ 
(Web-based test) 

- การทดสอบในหอ้งเรียน 
(print test) 
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ตารางท่ี 4  แสดงองคป์ระกอบของรูปแบบการจดัการเรียนการสอนบนเวบ็แบบผสมผสาน โดย    
                 เนน้การพฒันาการเรียนดา้นเจตคติ (attitude-driven learning) ตามแนวคิดของ  
                 Valiathan (2002) 
 

รายการ ยดึเทคนิคเทคโนโลย ี
(Technology-based 

techniques) 

ไม่ยดึเทคโนโลย ี(Non-
technology based 

techniques) 
- การประกาศ 
(Announcement) 

- LMS / e-mail push - จดหมาย 

- ส่วนประกอบในภาพรวม 
(Overview session) 

- ไปรษณียอิ์เลก็ทรอนิกส์ 
- Webinar 

- การเรียนในหอ้งเรียนแบบ
ดั้งเดิม (traditional classroom) 

 - การเรียนตามอตัราเร็วใน
การเรียนของผูเ้รียนแต่ละคน 
(Self-paced learning) 

- เวบ็เพื่อการสอน (Web-
based tutorial) 
- หนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ (e-
books) 
- สถานการณ์จ าลอง 
(Simulations) 
 

-บทความ 
- หนงัสือ 
- สมุดฝึกหดั (workbooks) 

- การตอบขอ้ซกัถาม (Query 
resolution) 

- ไปรษณียอิ์เลก็ทรอนิกส์ 
- FAQ 
- Instant messenger 

- การประชุมแบบเผชิญหนา้
ร่วมกบัผูเ้ช่ียวชาญ (face-to-
face meeting with expert) 

- การประเมินผล 
(Assessment) 

- สถานการณ์จ าลอง - การทดสอบ (print test) 

- การเรียนรู้ร่วมกนั 
(Collaborative session) 

- Webinar 
- การสนทนา (chat) 

- บทบาทสมมติกบัเพื่อน 
(role-playing with peers) 

- การปฏิบติั (Practice) - สถานการณ์จ าลอง - บทบาทสมมติกบัเพื่อน 
- ผลป้อนกลบัและความ
ใกลชิ้ดระหวา่งเรียน 

- ไปรษณียอิ์เลก็ทรอนิกส์ 
- Webinar 

- การเรียนในหอ้งเรียนแบบ
ดั้งเดิม 

- feedback and closing 
session 
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ตารางท่ี 5 แสดงองคป์ระกอบของรูปแบบการจดัการเรียนการสอนบนเวบ็แบบผสมผสาน            
โดยเนน้การพฒันาการเรียนดา้นความสามารถ (competency-driven learning)  

 ตามแนวคิดของ Valiathan (2002) 

 
 
 
 
 
 
 

รายการ ยดึเทคนิคเทคโนโลย ี
(Technology-based 

techniques) 

ไม่ยดึเทคโนโลย ี(Non-
technology based 

techniques) 
- การช้ีแนวทางในการเรียน 
(Assign guides or mentors) 

- ไปรษณียอิ์เลก็ทรอนิกส์ 
 

- โทรศพัท ์

- การสร้างชุมชนการเรียนรู้ 
(Create a community) 

- พื้นท่ีบนอินเทอร์เน็ต หรือ
อินทราเน็ต 

- การเรียนเป็นกลุ่ม 

- การปฏิบติั (Practice) - ไปรษณียอิ์เลก็ทรอนิกส์ 
- เวทีอภิปราย (discussion 
forums) 
- simulations 
 

- การประชุมแบบเผชิญหนา้ 
(face-to-face meetings) 
- การฝึกปฏิบติัการ 
(workshops) 
- โทรศพัท ์

- การอภิปราย (Hold 
discussion) 

- เวทีอภิปราย 
- การสนทนา (chat) 

- การประชุมแบบเผชิญหนา้ 
- ฝึกปฏิบติัการ 
- โทรศพัท ์

- การลงขอ้สรุปเก่ียวกบั
ปัญหา (Resolve queries) 

- ไปรษณียอิ์เลก็ทรอนิกส์ 
- instant messenger 

- การประชุมแบบเผชิญหนา้ 

- รูปแบบการเรียน (Capture 
learning) 

- เกบ็รวบรวมขอ้มูลในการ
เรียนโดยใช ้LMS/LCMS 

- เอกสารทางราชการ (white 
papers) 
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 แนวคิดจดัรูปแบบการจดัการเรียนการสอนบนเวบ็แบบผสมผสานของ NITT (2002) ท่ี
แบ่งรูปแบบของการจดัการเรียนการสอนบนเวบ็แบบผสมผสานออกแบบ 3 ดา้น คือ การ
จดัรูปแบบการจดัการเรียนการสอนบนเวบ็แบบผสมผสานโดยเนน้การพฒันา การเรียนดา้นทกัษะ 
(skill-driven learning) การพฒันาการเรียนดา้นเจตคติ (attitude-driven learning) และการ
พฒันาการเรียนดา้นความสามารถ (competency-driven learning) สอดคลอ้งกบัรูปแบบการจดัการ
เรียนการสอนเวบ็แบบผสมผสานของ Allen (2001)  
 เชอร์แมน (Carman:2002) เสนอแนวคิดเก่ียวกบัรูปแบบการจดัการเรียนการสอนบนเวบ็
แบบผสมผสาน วา่ประกอบดว้ยองคป์ระกอบท่ีมีการผสมผสานระหวา่งการเรียนแบบออนไลน์
และการเรียนแบบดั้งเดิม ซ่ึงประกอบดว้ย 5 องคป์ระกอบดงัน้ี 
 1. เหตุการณ์สด (Live events) 
 ประกอบดว้ย instructor-led events การบรรยายในชั้นเรียนแบบดั้งเดิม (traditional 
lectures) การประชุมผา่นระบบวีดีโอ (video conferences) และการสนทนาแบบประสานเวลา 
(synchronous chat sessions) 
 2. การเรียนตามอตัราการเรียนรู้ของผูเ้รียน (Self-Paced Learning)  
 การจดัการเรียนการสอนท่ีสอดคลอ้งกบัประสบการณ์การเรียนรู้ของผูเ้รียน เพื่อใหผู้เ้รียน
ไดเ้รียนดว้ยตนเองตามความสามารถส่วนบุคคล เคร่ืองมือท่ีใช ้ ไดแ้ก่ อินเทอร์เน็ต และซีดีรอม 
แบบการสอน (CD-ROM based tutorial)  
 3. การเรียนแบบร่วมมือ (Collaboration) 
 การติดต่อส่ือสารระหวา่งผูเ้รียน ประกอบดว้ย จดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ (e-mail) การ
สนทนา (threaded discussions)และการคิดร่วมกนั (come to think of it)  
 4. การประเมินผล (Assessment) 
 การวดัและการประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนตามวตัถุประสงคข์องการเรียน 
ประกอบดว้ย การทดสอบ การสอบโดยไม่แจง้ล่วงหนา้ (quizzes) การตดัสินผลการเรียนการ
ใหผ้ลป้อนกลบัในเชิงลึก (Narrative feedback) การประเมินผลโดยใชแ้ฟ้มสะสมงาน (portfolio 
evaluations) 
 5. อุปกรณ์สนบัสนุน (Support Materials) 
 อุปกรณ์ท่ีใชส้นบัสนุนบทเรียนบนเวบ็แบบผสมผสานประกอบดว้ย แหล่งอา้งอิง 
(reference material) ทั้งทางกายภาพ (physical) และแหล่งอา้งอิงเสมือน (virtual) ค าถามท่ีถูกถาม
ซ ้าบ่อยๆ  (FAQ forums) ซ่ึงอุปกรณ์เหล่าน้ีเป็นส่วนส าคญัในการส่งผา่นความรู้ และการเกบ็จดจ า
ความรู้ของผูเ้รียน (retention and transfer) 
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 6.5 ระดับการผสมผสาน 
 ในการเรียนการสอนบนเวบ็แบบผสมผสานนั้น มีระดบัการใชส่ื้อออนไลน์ เป็นตวัจดั
ระดบัการเรียนการสอนบนเวบ็แบบผสมผสาน กล่าวคือ มีระดบัการใชส่ื้อการเรียนการสอน
ออนไลน์มากเพียงใด กจ็ะเรียกการเรียนการสอนบนเวบ็แบบผสมผสานตามลกัษณะนั้น ๆ ดงัน้ี  
 1. Informational: ออนไลน์ 5-10% ใชช้ั้นเรียนมากวา่ e-learning โดยใชใ้นส่วนของ
ประมวลผลการสอน ตารางเวลา ประกาศข่าว 
 2. Supplemental: ออนไลน์ 20-30% 
  เกบ็สารสนเทศ เช่น เอกสารอ่านประกอบ เอกสารประกอบการสอน 
  การเช่ือมโยงไปยงัเวบ็ไซต ์
  การติดต่อทางอีเมล ์
 3. Blended: ออนไลน์ 50-60% เป็นการเรียนในชั้นเรียน 50% และออนไลน์อีก 50% 
  ใชแ้ทนการเรียนในชั้นเรียน (บรรยาย/สัมมนา/ปฏิบติั) 
  ศึกษาส่ือออนไลน์แทนฟังบรรยาย อภิปราย ท าแบบทดสอบ แบบฝึกหดัออนไลน์ 
 4. Distance: ออนไลน์ 90-100% มีการเรียนในชั้นเรียนนอ้ยมาก หรือไม่มีเลย  
  เป็นโปรแกรมเรียนออนไลน์เตม็รูปแบบ 
  มหาวิทยาลยัไซเบอร์ของไทย 
  ยงัมีอยูน่อ้ยมาก 
 
 6.6 องค์ประกอบที่ท าให้การเรียนการสอนแบบผสมผสานประสบผลส าเร็จ 
 รูปแบบของการผสมผสานการเรียนรู้ท่ีประสบผลส าเร็จนั้น จะตอ้งมีความสมดุลระหวา่ง
การเรียนรู้แบบออนไลน์ และการเรียนรู้แบบดั้งเดิม โดยส่ีปัจจยัเฉพาะ ซ่ึงความสมดุลน้ีข้ึนอยูก่บั
เอกลกัษณ์เฉพาะของตวัมนัเอง รวมถึงส่วนประกอบต่อไปน้ี (Khakija Roethlisberger, Emmanuel 
Fernandes, Maia Wentland Forte) 
 1. การประกอบระหวา่งสองรูปแบบการเรียนรู้ 
 การประกอบระหวา่งสองรูปแบบการเรียนรู้ตรงกบัท่ีความสมดุลระหวา่งการเรียน
ออนไลน์และการเรียนรู้แบบเผชิญหนา้ (face-to-face) การใช ้ICT เป็นส่วนประกอบหน่ึงของการ
เรียนรู้ การเรียนออนไลน์ ถูกจดัใหเ้ป็นองคป์ระกอบในการส่งเสริมในการเรียนแบบเผชิญหนา้ 
(face-to-face) เป็นส่ิงหน่ึงของจุดประสงค ์ ความเหมาะสมผูเ้รียนจะตอ้งเรียนรู้ผา่นกิจกรรมหรือ
การใหแ้นะน าการอภิปรายในการเผชิญประจนัหนา้กนัระหวา่งการเรียนออนไลน์ผูเ้รียนเป็น
กรอบใหค้รูสอน โดยเกิดข้ึนในเวลาเดียวกนั หรือต่างเวลากนั 
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 2. แหล่งทรัพยากร 
 แหล่งทรัพยากรควรจดัระเบียบในกรอบ วางแผนกิจกรรมตามล าดบั เพื่อสร้าง
สถานการณ์ในส่ิงซ่ึงผูเ้รียนรู้ท่ีสามารถเขา้ถึงวิชาในทางออนไลน์ ซ่ึงตน้ก าเนิดขอ้มูลข่าวสารอ่ืน 
ๆ และกิจกรรมเรียนรู้โดยการทดลองท าจริง การรวมความรู้เขา้ดว้ยกนั การเรียนรู้ท่ีมีปัญหาเป็น
พื้นฐานหรือกิจกรรมอ่ืนๆ เทคโนโลยตีอ้งเป็นเคร่ืองมือง่ายๆ เหมาะส าหรับจุดมุ่งหมายการสอน 
การเรียนรู้คือความพยายามส่วนแบ่งระหวา่งผูเ้รียนรู้ และครู ผูเ้รียนจะสร้างความกา้วหนา้ความรู้
ดว้ยตวัเอง 
 3. ความอิสระของผูเ้รียนรู้ 
 ผูส้อนจ านวนมากคิดว่า ความอิสระของผูเ้รียนรู้เป็นความสามารถของเขาท่ีจะจดัการกบั
ตวัเองในขอ้มูลข่าวสารวิจยั และการรักษาความเป็นจริง การเช่ือมสัญญาณการสอนถูกใชเ้ป็น
ระบบในลกัษณะเน้ือหา โดยปราศจากการตรวจสอบขอ้มูลข่าวสาร การสนบัสนุนนั้น เคร่ืองมือ
จ าเป็นท่ีจะเปล่ียนพวกเขาในความรู้  หรือในความช านาญความอิสระของผูเ้รียนรู้ ความตั้งใจ
ความสามารถของเขาทั้งหลายจะมีส่วนอยูใ่นกระบวนการเรียนรู้ของเขา กบัจุดมุ่งหมาย รวมถึงผู ้
เรียนรู้ในการเขา้ร่วมท างาน ความอิสระมีความส าคญัเพราะวา่มีผลกระทบ formative ในตวัเอง 
 4. การมีปฏิกิริยาต่อกนั 
 แบบตวัอยา่งน้ีแนะน าววิฒันาการของการเช่ือมต่อระหวา่งครู และผูเ้รียน ท่ีระดบัของวิธี
ของงานภายใน ตามความเป็นจริงงานภายในตอ้งแต่งตั้งพื้นฐานของท่ีสอนท่ีเรียนรู้กฎหมายมนั 
ขอ้มูลข่าวสารความกรุณาแลกเปล่ียนการส่งผา่นความรู้ follow up สม ่าเสมอของผูเ้รียนรู้ และการ
ปรับตวัในการก่อสร้างความรู้ของเขาทั้งหลายผูส้อนตอ้งเขา้ท าร่วมกบัผูเ้รียน ในความสมัพนัธ์
ภายในมากกวา่การใชว้ิธีการส่ือสาร และแบบเผชิญหนา้องคป์ระกอบในการจดัการเรียนแบบ
ผสมผสานใหป้ระสบความส าเร็จ 
 1. เขา้ใจธรรมชาติของผูเ้รียน 
 2. ธรรมชาติของการเรียนรู้ ปัจจุบนัมีการเนน้จิตวิทยาเรียนรู้ หรือทฤษฏีการเรียนรู้มาก
ข้ึน 
 3. วตัถุประสงค ์ เน้ือหา กิจกรรม การประเมิน ซ่ึงก าหนดมาจากธรรมชาติของผูเ้รียน 
และธรรมชาติของการเรียนรู้ 
 4. โครงสร้างพื้นฐาน เป็นส่ิงท่ีส าคญัเช่นกนั 
 5. การสนบัสนุนขององคก์ร 
 6. บริบทเฉพาะ 
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 6.7  การออกแบบการเรียนการสอนบนเว็บแบบผสมผสาน 
 ในการออกแบบการเรียนการสอนบนเวบ็แบบผสมผสานท่ีประสบผลส าเร็จนกัออกแบบ
การเรียนการสอนตอ้งค านึงถึงจุดประสงคข์องการเรียนท่ีก าหนดไว ้ระยะเวลาในการเรียน รวมถึง
ความแตกต่างของรูปแบบการเรียนรู้ของผูเ้รียน เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลพื้นฐานในการออกแบบกิจกรรม
การเรียนการสอน การออกแบบบทเรียน และการประเมินผลการเรียน         จากจุดเด่นของการ
เรียนการสอนบนเว็บแบบผสมผสานท่ีท าให้ความสัมพนัธ์ระหว่างผูเ้รียนกบัผูส้อน และเพื่อน
ผูเ้รียนคนอ่ืน ๆ ใกลชิ้ดกนัมากข้ึน ท าให้ผูเ้รียนสามารถแลกเปล่ียนประสบการณ์ระหว่างกนัได้
โดยสะดวก สามารถเขา้ใจเพื่อร่วมชั้นเรียน และเคารพเพื่อนร่วมชั้นเรียนมากข้ึน ส่งผลใหผู้เ้รียนมี
ความมัน่ใจในตนเองมากข้ึน นอกจากน้ีผูเ้รียนยงัไดรั้บผลป้อนกลบัจากการเรียนไดโ้ดยทนัที ซ่ึง
เป็นการส่งเสริมพฒันาการในการเรียนของผูเ้รียนแต่ละคนใหเ้ตม็ตามศกัยภาพท่ีผูเ้รียนแต่ละคนมี 
มีผูเ้สนอแนวทางในการออกแบบบทเรียนบนเวบ็แบบผสมผสานดงัน้ี 
 Nick Van Dam (2003) ไดใ้ห้กรอบแนวคิดในการออกแบบการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสาน โดยลกัษณะการจดัการเรียนการสอนนั้น สามารถเลือกใช้ตามจุดประสงคข์องการ
เรียนรู้ไดด้งัน้ี 
ตารางท่ี 6 กรอบแนวคิดในการออกแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน 
จุดประสงค์ของ
การเรียนรู้ 

ลกัษณะของการเรียนการสอน 

การเรียนการสอนแบบ
เผชิญหน้า 

การเรียนด้วยตนเองบน
เวบ็ 

การเรียนบนเวบ็แบบสด 

รับความรู้ - น าเสนอในชั้นเรียน - แนะน าดว้ยตนเอง 
- เรียนดว้ยตนเองตามโมดูล 
- เขียนรายงาน หรือเอกสาร 
- เรียนผา่นขอ้มูลท่ีเกบ็ไว้
จากการเรียนแบบสด 

- หอ้งเรียนแบบสด 

ฝึกทกัษะ - ฝึกดว้ยแบบฝึก 
- ฝึกอบรมขณะปฏิบติังาน 
- การใหค้  าแนะน า 

- simulation 
- เกม 
- กรณีศึกษาออนไลน์ 
- ปฏิสัมพนัธ์ใน e-learning 

- แบบฝึกหดัในหอ้งเรียน
แบบสด 
- การใหค้  าแนะน าออนไลน์ 

การประเมินความรู้ 
และทกัษะท่ีไดรั้บ 

- การสังเกตพฤติกรรม 
- การใหผ้ลป้อนกลบัจาก
กิจกรรมหรือแบบฝึกหดั 
- การทดสอบโดยขอ้สอบ 
(paper based) 

- การทดสอบออนไลน์ - การประเมินและการ
ใหผ้ลป้อนกลบัออนไลน์ 
ในขณะท่ีอยูใ่นหอ้งเรียน
แบบสด 
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ตารางท่ี 6 (ต่อ) 
จุดประสงค์ของ
การเรียนรู้ 

ลกัษณะของการเรียนการสอน 

การเรียนการสอนแบบ
เผชิญหน้า 

การเรียนด้วยตนเองบน
เวบ็ 

การเรียนบนเวบ็แบบสด 

การร่วมมือ - เหตุการณ์ในหอ้งเรียนการ
อภิปราย 

- จดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ 
(e-mail) 
- กระดานสนนา 

หอ้งสนทนา 

การสนบัสนุน - การใหค้  าแนะน า - การช่วยเหลือออนไลน์ 
- ระบบการจดัการความรู้
ออนไลน์ 

- การใหค้  าแนะน าออนไลน์ 

 

 Alvarez (2005) เสนอแนวคิดเก่ียวกบัข้ึนตอนการออกแบบบทเรียนบนเว็บแบบ
ผสมผสานวา่ประกอบดว้ย 7 องคป์ระกอบ ดงัน้ี 
    1. ก าหนดจุดมุ่งหมายในการเรียน (Purpose Statement) และพิจารณาล าดบัขั้นตอนใน
การเรียน 
    2. ระหวา่งการจดัการเรียนการสอน (Duration) 
    3. ส่ิงท่ีตอ้งรู้ก่อนเรียน (Prerequisites) (ถา้มี) 
    4. จุดมุ่งหมายของการเรียน (Learning Objectives) 
    5. เน้ือหา และกิจกรรมการเรียน (Content/Learning) 
    6. การประยกุตใ์ชย้ทุธวิธีการเรียน (Application of Learning Strategy) 
    7. ยทุธวิธีในการประเมินผล (Evaluation Strategy) 
 Singh และ Reed (2001) เสนอแนวคิดเก่ียวกบัขั้นตอนการออกแบบบทเรียนบนเวบ็แบบ
ผสมผสานวา่ ส่ิงท่ีควรค านึงถึงไดแ้ก่ 
 1. ผูเ้รียน (Audience) เน่ืองจากความแตกต่างระหวา่งบุคคลของผูเ้รียน นกัออกแบบการ
เรียนการสอนควรออกแบบบทเรียนให้มีรูปแบบท่ีหลากหลาย โดยให้สอดคลอ้งกบัรูปแบบการ
เรียนรู้และบุคลิกภาพของผูเ้รียนแต่ละคน 
 2. เน้ือหา (Content) เน่ืองจากเน้ือหาท่ีใชใ้นการเรียนการสอนมีความแตกต่างกนั ดงันั้น
นักออกแบบการเรียนการสอนควรออกแบบกิจกรรมการเรียนให้สอดคลอ้งกบัลกัษณะเน้ือหา 
เพื่อใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ไดดี้ท่ีสุด 
 3. ระบบโครงข่ายพื้นฐาน (Infrastructure)เน่ืองจากความสามารถในการเขา้ถึงระบบ
การออกแบบบทเรียนบนเวบ็ท่ีแตกต่างกนันกัออกแบบการเรียนการสอนควรออกแบบบทเรียน 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

74 

โดยค านึงถึงระบบโครงข่ายพื้นฐาน อนัประกอบดว้ย การเช่ือมต่อกบัระบบเครือข่าย ความเร็วใน
การส่งผา่น รับและส่งขอ้มูล รูปแบบของส่ือส าหรับบทเรียนบนเวบ็ เป็นตน้ 
 
7. เอกสารงานวจิัยที่เกีย่วข้อง 
 จากการศึกษาคน้ควา้งานวิจัยทั้ งในประเทศและต่างประเทศผูว้ิจัยได้พบงานวิจัยท่ี
เก่ียวขอ้งมีดงัน้ี 
 ทางด้านผู้พกิารทางสายตา 
 ฟาสซี  และคนอ่ืนๆ  (Fazzi and others 1996)  ไดศึ้กษาเก่ียวกบัคุณสมบติัของผูท่ี้จะสอน
ทกัษะความคุน้เคยกบัสภาพแวดลอ้มและการเคล่ือนไหวท่ีพิการทางสายตาหรือมีความพิการอ่ืน  
พบว่าผูส้อนท่ีพิการทางสายตาเขา้ใจกระบวนการเรียนรู้ของบุคคลท่ีบกพร่องทางสายตาไดดี้ แต่
ในเร่ืองความปลอดภยัยงัไม่ไดรั้บการพิสูจน์   อีกทั้งผูท่ี้ถูกฝึกส่วนใหญ่ไม่มัน่ใจในเร่ืองความ
ปลอดภยัจากครูฝึกท่ีบกพร่องทางสายตาดว้ยกนั 
 มอทล่ี  (Motley 1996)  ศึกษาบทบาทของครูในการใหบ้ริการการสอนทกัษะความคุน้เคย
กบัสภาพแวดลอ้มและการเคล่ือนไหว  โดยสร้างแบบสอบถามเพื่อวิเคราะห์บุคคลท่ีท างานและ
เรียนในสาขาทกัษะความคุน้เคยกบัสภาพแวดลอ้มและการเคล่ือนไหว  โดยมุ่งไปท่ีความคิดเห็น
ของบุคลากรในโรงเรียน   บุคลากรในหน่วยงาน  บุคลากรท่ีบกพร่องทางสายตาและตาบอด
จ านวน 100 คน  ผูต้อบส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ  32 – 38 ปี  พบว่าเห็นดว้ยอย่างยิ่งว่าการท า
ความคุน้เคยกบัไมเ้ทา้  และทกัษะการมีวิถีชีวิตอิสระ  เป็นสมรรถภาพท่ีจ าเป็นตอ้งมีสูงสุด   และ
พบอีกว่าผูต้อบแบบสอบถามมีความกังวลเร่ืองการบริการเก่ียวกับทักษะความคุ้นเคยกับ
สภาพแวดลอ้มและการเคล่ือนไหวท่ีจดัให้แก่คนตาบอด  แต่ให้ความสนใจในเน้ือหาของบริการ
นอ้ย 
 แนนซ่ี  ฮิกกินส์  (Higgins 1999:561-577)  ท าการส ารวจผลกระทบของทักษะ
ความคุน้เคยกบัสภาพแวดลอ้มและการเคล่ือนไหว  ท่ีมีต่อชีวิตของคนพิการทางสายตาจากเด็ก
และผูใ้หญ่ 15 คน  พ่อแม่ของคนพิการ  5  คน  โดยการสัมภาษณ์  พบว่า ทุกคนเช่ือว่าทกัษะ
ความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคล่ือนไหวเป็นส่ิงจ าเป็นต่อการเจริญเติบโตและ
พฒันาการของเด็กพิการทางสายตา   ส่วนมากคนพิการทางสายตามีความรู้สึกในเชิงบวกต่อครู
สอนของพวกเขา  เม่ือครูสอนมีความพร้อม  สามารถทา้ทายและกระตุน้ให้เด็กเคล่ือนไหวอย่าง
อิสระ  เพราะหลกัสูตรทกัษะความคุน้เคยกบัสภาพแวดลอ้มและการเคล่ือนไหวมีความส าคญัต่อ
การช่วยเหลือเดก็ใหมี้พฒันาการ  และปฏิสัมพนัธ์อยา่งปลอดภยัในส่ิงแวดลอ้ม  และจดัการแกไ้ข
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ความจ ากดัอนัเกิดจากความพิการใหดี้ข้ึน   นอกจากน้ีฮิกกินส์ยงัไดเ้สนอแนะใหมี้การส ารวจเร่ือง
เพศของคนพกิารวา่มีความสมัพนัธ์ต่อประสบการณ์การใชไ้มเ้ทา้และการพึ่งพาผูอ่ื้นหรือไม่ 
 วิฑิตา  ประชานุกูล (2546)   ไดท้  าการส ารวจความคิดเห็นของคนพิการทางสายตาและ  
ผูส้อนทกัษะความคุน้เคยกบัสภาพแวดลอ้มและการเคล่ือนไหว  ณ  ศูนยพ์ฒันาสมรรถภาพคนตา
บอด  และศูนยฝึ์กอาชีพหญิงตาบอดสามพราน  เก่ียวกบัปัญหาและความตอ้งการจ าเป็นของคน
พิการทางสายตา  พบว่าคนพิการทางสายตาจากศูนยท์ั้ งสองแห่งร้อยละ 51.8  ไม่รู้จกัทกัษะ
ความคุน้เคยฯ มาก่อน  ผูท่ี้รู้จกัและเคยไดรั้บการอบรมทกัษะดงักล่าวมาก่อนแลว้ก่อนเขา้รับการ
ฝึกอบรมท่ีศูนยร้์อยละ 44.7  โดยร้อยละ 54.1  ตั้งวตัถุประสงคเ์ก่ียวกบัการฝึกทกัษะความคุน้เคยฯ 
ก่อนเขา้รับการฝึกท่ีศูนย ์ ในขณะฝึกทกัษะเพศหญิงมีปัญหาดา้นการเดินทางมากกว่าเพศชาย  แต่
มีปัญหาในการด ารงชีวิตประจ าวนันอ้ยกว่า  ทั้งเพศชายและเพศหญิงส่วนใหญ่ตอ้งเดินทางดว้ย
ตนเองโดยจ าเป็นตอ้งพึ่งพาผูอ่ื้นช่วยเหลือในบางสถานการณ์  รายวิชาการป้องกนัตนเองเป็น
ประโยชน์แก่คนพิการทางสายตามากท่ีสุด  ภายหลงัการฝึกทกัษะรู้สึกเป็นอิสระมากข้ึนในการท า
กิจวตัรประจ าวนั  ส่วนเทคนิคท่ีใชใ้นชีวิตประจ าวนัส่วนมาก  คือการส ารวจพื้นผิวถนนดว้ยไม้
เทา้  ผลการส ารวจผูส้อนพบวา่ทุกคนสนบัสนุนคนพิการทางสายตาจ าเป็นตอ้งไดรั้บการฝึกทกัษะ
ความคุน้เคยฯ  เพื่อให้เดินทางไดอ้ย่างถูกวิธี  ปลอดภยั  ดว้ยท่าทางท่ีเป็นปกติ  ซ่ึงจะช่วยเพิ่ม
ความมัน่ใจในตนเอง และมีวิถีชีวิตอิสระในสงัคม 
 สามารถ  รัตนสาคร  (2545)   ไดท้  าการศึกษาทกัษะการมีวิถีชีวิตอิสระในกลุ่มผูใ้หญ่ท่ี
พิการทางการมองเห็นในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล   พบว่ากลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่  72 %   มี
ทกัษะการท าความคุน้เคยกบัสภาพแวดลอ้มและการเคล่ือนไหวไดม้ากท่ีสุด   รองลงมาคือทกัษะ
ทางสงัคม  66%  ทกัษะการด ารงชีวิตประจ าวนั  59.6%  และทกัษะการส่ือสาร  49.7%   ตามล าดบั   
ในดา้นปัจจยัพบวา่ ทกัษะท่ีกลุ่มตวัอยา่งเห็นว่าส าคญัท่ีสุดคือ   ทกัษะการใชภ้าษาองักฤษไดอ้ยา่ง
ถูกต้อง  ทักษะการท าความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคล่ือนไหว  ทักษะการใช้
คอมพิวเตอร์ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเตม็ศกัยภาพของเคร่ือง  ปัญหาและอุปสรรคในการด ารงชีวิตของ
คนพิการทางสายตา  คือ  การประกอบอาชีพ  การใชร้ะบบขนส่งมวลชนและสาธารณะไม่สะดวก   
และทศันคติของบุคคลอ่ืนท่ีมีต่อคนพิการทางสายตา  นอกจากน้ี  สามารถยงัไดเ้สนอแนะว่า  1)  
ควรจดัโปรแกรมการฝึกทกัษะการมีวิถีชีวิตอิสระ  เพื่อให้บริการแก่ผูท่ี้พิการทางสายตาในทุก
ระดบัอายุ  2)  เตรียมผูพ้ิการให้มีทกัษะทางการหางานท าหรือทกัษะการสร้างงาน    3)  ส่งเสริม
ใหค้นตาบอดมีส่วนร่วมในชุมชนเพื่อช่วยลดทศันคติท่ีเป็นอุปสรรค  และ  4)  สมาคมคนตาบอด
ฯ  ร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  เพื่อพฒันาอุปกรณ์และจัดเตรียมส่ิงอ านวยความ
สะดวกในสภาพแวดลอ้มท่ีช่วยใหผู้ท่ี้พิการทางสายตาสามารถเขา้ถึงบริการได ้
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 อานนท์  ตั้ งพิทักษ์ไกร (2544)    ศึกษาในเร่ืองความเสมอภาคของโอกาสการฟ้ืนฟ ู
สมรรถภาพทางการศึกษาและสังคมของคนพิการ :  ศึกษากรณีคนพิการตาบอด  พบว่า  ส าหรับ  
คนพิการ  การจดัการเรียนร่วมยงัขาดการท างานเป็นหมู่คณะ  มีการประสานงานในเร่ืองเฉพาะ
หน้า  ไม่มีการก าหนดเป้าหมายและวางแผนร่วมกัน  นักเรียนท่ีบกพร่องทางสายตามี
ความสัมพนัธ์อนัดี กบัครูผูส้อนและตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษจากครูในเร่ืองการเรียน   
ดา้นความสัมพนัธ์กบันกัเรียนปกติ  มีการยอมรับและช่วยเหลือในการเรียนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน  
และครูสอนเสริมมีความส าคญัในการสนบัสนุนการเรียนของนกัเรียนท่ีบกพร่องทางสายตา  การ
สอนเสริม  การผลิตส่ืออกัษรเบรลล ์ เป็นตน้   แต่ยงัขาดบุคลากรทางการศึกษาพิเศษท่ีพอเพียง
และไม่มีการอบรมครูผู ้สอนท าให้ขาดทักษะในการสอนนักเรียนท่ีบกพร่องทางสายตา  
งบประมาณก็เป็นปัจจยัส าคญั ท าให้มีปัญหาดา้นส่ือวสัดุอุปกรณ์การเรียนการสอน  นกัเรียนท่ีมี
ความบกพร่องทางสายตาจึงตามบทเรียนไม่ทนั แมจ้ะมีอุปสรรคในการเรียนร่วม แต่ส่วนใหญ่ก็มี
ทศันคติในทางบวก  มีความสุขในการเรียนตอ้งการเรียนร่วมต่อไป  รู้สึกว่าตวัเองมีคุณค่าเป็น
ส่วนหน่ึงในการเรียนและคิดว่าตนเอง  มีความสามารถท่ีจะเรียนร่วมได ้ และพยายามปรับตวัมี
ส่วนร่วมในการท ากิจกรรมการเรียนเหมือนเพื่อนนกัเรียนปกติ 
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  จะเห็นไดว้่า  หลกัสูตรฝึกอบรมท่ี
เก่ียวกับความคุน้เคยกับสภาพแวดลอ้มและการเคล่ือนไหวท่ีเคยจัดในประเทศไทยนั้น  เป็น
หลกัสูตรท่ีเรียนรู้และฝึกทกัษะให้กับผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมในทุกเร่ืองท่ีคนพิการทางสายตา
จ าเป็นตอ้งเรียนรู้ทั้งในดา้นความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัคนพิการทางสายตา  และการเตรียมความพร้อม
ทางการสอน  การสร้างความคุน้เคยกบัสภาพแวดลอ้มและการเคล่ือนไหว  ซ่ึงเป็นหลกัสูตรท่ี
อบรมเฉพาะครูผูส้อนคนตาบอดและตอ้งใชเ้วลาในการฝึกอบรมระยะยาว  ผูว้ิจยัจึงตอ้งการสร้าง
หลกัสูตรฝึกอบรมเฉพาะดา้นในเร่ืองการสร้างความคุน้เคยกบัสภาพแวดลอ้มและการเคล่ือนไหว
ดว้ยไมเ้ทา้ขาวให้กับบุคลากรซ่ึงเป็นคนตาดีท่ีท างานเก่ียวขอ้งกบัคนพิการทางสายตาเพื่อให้
จ  านวนของครูผูส้อนคนพิการทางสายตาในเร่ืองทกัษะการเดินทางดว้ยไมเ้ทา้ขาวมีจ านวนมากข้ึน  
และผูเ้ขา้รับการอบรมสามารถน าความรู้และทกัษะท่ีไดรั้บจากการฝึกอบรมไปประยุกตใ์ชส้อน
ให้กบัคนพิการทางสายตาท่ีตนสัมผสัและคลุกคลีอยู่  โดยหลกัสูตรท่ีสร้างข้ึนจะใชเ้วลาในการ
ฝึกอบรมนอ้ยกว่าหลกัสูตรเก่าท่ีเคยมีการอบรมแลว้คือใชเ้วลาฝึกอบรม 5 วนั จ านวน 30 ชัว่โมง  
และเน้ือหาของหลกัสูตรจะเนน้ทางดา้นทกัษะการใชไ้มเ้ทา้ขาวในการเดินทางของคนพิการทาง
สายตา 
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ทางด้านเทคโนโลย ี
             เสกสรร  สายสีสด (2544) ไดท้  าการวิจยัเร่ือง การพฒันารูปแบบระบบการเรียนการสอน
โดยใชอิ้นเทอร์เน็ตส าหรับสถาบนัราชภฏั 
    ผลการวิจยัปรากฏดงัน้ี 
    1.การพฒันารูปแบบระบบการเรียนการสอนโดยใชอิ้นเทอร์เน็ตส าหรับสถาบนั
ราชภฏัท่ีท าการวิเคราะห์เน้ือหา ไดข้ั้นตอนรูปแบบและระบบ จ านวน 11 ขั้นตอน ประกอบดว้ย
การก าหนด เป้าหมายการเรียนการสอน วิเคราะห์ผูเ้รียนออกแบบเน้ือหาบทเรียน ก าหนดกิจกรรม
การเรียนการสอน การเตรียมความพร้อมส่ิงแวดลอ้มการเรียน เตรียมผูส้อน การสร้างแรงจูงใจใน
การเรียน การด าเนินการเรียนการสอน กิจกรรมเสริมทกัษะ ประเมินผลการเรียนการสอน และ 
ขอ้มูลป้อนกลบัเพื่อปรับปรุงซ่ึงผา่นการประเมินจากผูเ้ช่ียวชาญอยูใ่นเกณฑเ์หมาะสมมาก 
    2. ผลการหาประสิทธิภาพเว็บเพจบทเรียนผ่านอินเทอร์เน็ตรายวิชาระบบ
สารสนเทศเพื่อการจดัการ ท่ีพฒันาข้ึนมีประสิทธิภาพ (E1/E2) มีค่าเท่ากบั 84.44/82 ซ่ึงสูงกว่า
เกณฑม์าตรฐานท่ีก าหนดไวท่ี้ระดบั 80/80 
                        สรวงสุดา ปานสกุล (2545) ได้ศึกษาวิจัย การน าเสนอรูปแบบการเรียนรู้
กระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์แบบร่วมมือในองค์กรบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษารูปแบบการเรียนรู้ท่ีใชก้ารเรียนแบบร่วมมือส่งเสริมให้บุคลากรมีทกัษะ
กระบวนการแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรค ์สร้างรูปแบบการเรียนรู้ท่ีใชก้ารเรียนแบบร่วมมือส่งเสริม
ให้บุคลากรมีทกัษะกระบวนการแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรค ์สร้างรูปแบบการเรียนรู้กระบวนการ
แก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์แบบร่วมมือในองค์กรบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตน าเสนอรูปแบบการ
เรียนรู้กระบวนการแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรคแ์บบร่วมมือในองคก์ระบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดย
กลุ่มตวัอย่างในการวิจยั คือ เจา้หน้าท่ีช านาญการดา้นประชาสัมพนัธ์ของกรมประชาสัมพนัธ์ 
จ านวน 20 คน แบ่งเป็น 5 กลุ่มๆ  ละ 4  คน ทดลองเรียนตามรูปแบบท่ีพฒันาข้ึนระยะเวลา 30 วนั 
ผลการวิจยัพบว่า การศึกษารูปแบบการเรียนรู้ การแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรคมี์  5  ขั้นตอนไดแ้ก่ 
การคน้หาความจริง การคน้หาปัญหา การคน้หาความคิด การคน้หาค าตอบ และการคน้หาค าตอบ
ท่ีเป็นท่ียอมรับ ผลการทดลองใชรู้ปแบบพบว่า กลุ่มตวัอย่างมีทกัษะกระบวนการแกปั้ญหาเชิง
สร้างสรรคห์ลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
                    ปทีป เมธาคุณวฒิุ (2545) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง การพฒันาตน้แบบการเรียนการสอน
แบบเวบ็เบสเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้แบบน าตนเอง โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาต้นแบบการ
เรียนการสอนแบบเวบ็เบสเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้แบบน าตนเองและการใฝ่รู้ของผูเ้รียน และ
ศึกษาความเป็นไปไดใ้นการน าการเรียนการสอนแบบเวบ็เบส มาด าเนินการในคณะครุศาสตร์ 
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จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ผลการวิจยัพบว่า ในการเรียนการสอนแบบเว็บเบส ผูส้อนตอ้งมีการ
เตรียมพร้อมมากกว่าปกติ ผูเ้รียนประเมินตนเองว่า ชอบสถานการณ์การเรียนรู้แบบอิสระ 
การศึกษาความเป็นไปไดใ้นการน าการเรียนการสอนแบบเวบ็เบสมาด าเนินการในคณะครุศาสตร์
พบวา่ ยงัไม่มีนโยบายท่ีชดัเจน บุคลากรท่ีรับผดิชอบและอุปกรณ์สนบัสนุนการเรียนแบบเวบ็เบส
ยงัไม่พร้อม แต่อาจารย ์ ร้อยละ 60 มีความสนใจในการจดัการเรียนการสอนแบบเวบ็เบสในระดบั
มาก 
                    พิมพรั์ฐ  วงดนตรี (2545) ไดท้  าการศึกษา เร่ือง การน าเสนอองคป์ระกอบของ
เน้ือหาท่ีเหมาะสมในเว็บไซด์เครือข่ายการศึกษา โดยมีวตัถุประสงค์การวิจัยเพื่อศึกษาการ
น าเสนอองคป์ระกอบของเน้ือหาท่ีเหมาะสมในเวบ็ไซตเ์ครือข่ายการศึกษา โดยไดศึ้กษาจากความ
คิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญด้านการจัดเรียนการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต จ านวน 17 คน 
ด าเนินการวิจัยด้วยการเก็บขอ้มูลโดยใช้เทคนิคเดลฟาย ซ่ึงใช้แบบสอบถามจ านวน 3 รอบ 
เก่ียวกบัการน าเสนอองคป์ระกอบของเน้ือหาท่ีเหมาะสมในเวบ็ไซตเ์ครือข่ายการศึกษา ผลการ
ศึกษาวิจัยพบว่า องค์ประกอบย่อย  องค์ประกอบหลกั ได้แก่ เว็บเพจแนะน า  เว็บเพจแสดง
ภาพรวมรายวิชา  เว็บเพจกิจกรรมและการบ้านท่ีมอบหมาย  เว็บเพจแสดงแหล่งทรัพยากร
สนบัสนุนการเรียน  เวบ็เพจการประเมิน  เวบ็เพจการอภิปราย  เว็บเพจประกาศข่าว การตอบ
ค าถาม เป็นองคป์ระกอบท่ีเหมาะสมในเวบ็ไซตเ์ครือข่ายการศึกษาในระดบัมาก 
                    เกษมรัสม์ิ  วิจิตรกุลเกษม (2546) ไดท้  าการศึกษาวิจยัเร่ือง ผลของการเรียนแบบ
ร่วมมือบนเวบ็ท่ีมีต่อการพฒันาการความคิดสร้างสรรคข์องนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนปลาย แนว
การเรียนโปรแกรมศิลปศึกษา โดยมีวตัถุประสงคใ์นการวิจยัเพื่อน าเสนอและศึกษารูปแบบการ
เรียนแบบร่วมมือบนเวบ็ท่ีมีต่อการพฒันาการความคิดสร้างสรรคข์องนักเรียนมธัยมศึกษาตอน
ปลาย แนวการเรียนโปรแกรมศิลปศึกษา โดยกลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย 
จ านวน 42 คนโดยแบ่งเป็นกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง กลุ่มละ 21 คน และจดัเขา้กลุ่มเรียนแบบ
ร่วมมือกลุ่มละ 3 คน ผลการวิจยัพบว่า รูปแบบการเรียนแบบร่วมมือท่ีพฒันาข้ึนประกอบดว้ย 2 
ส่วน คือ 1.  องคป์ระกอบของการเรียน ไดแ้ก่ บทบาทผูส้อน บทบาทผูเ้รียน เน้ือหาวิชา วิธีเรียน 
และ  2 .  กระบวนการเรียนการสอน ไดแ้ก่ ขั้นตอนก่อนเรียน ขั้นตอนผูเ้รียนร่วมกิจกรรมการ
เรียนแบบร่วมมือ และขั้นตอนการประเมินผล ผลของการทดลองใชรู้ปแบบพบว่า สามารถพฒันา
ความคิดสร้างสรรคไ์ดสู้งกว่าก่อนเรียน และพฒันาความคิดประเภทละเอียดลอออยา่งมีนยัส าคญั 
ไม่มีความแตกต่างของค่าความคิดคล่อง คิดยดืหยุน่และความคิดริเร่ิม ผูเ้รียนท่ีเรียนในโปรแกรมมี
ความพึงพอใจในระดบัสูง   
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จารุณี  มณีกุล  (2547) ไดศึ้กษาวิจยั เร่ือง การใชก้ารเรียนการสอนออนไลน์เพื่อส่งเสริม
ความสามารถดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา สาขา
การสอนภาษาองักฤษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ โดยมีวตัถุประสงคก์ารวิจยัเพื่อ
ส่งเสริมความสามารถดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารของผูเ้รียนหลงัการเรียนการสอน
แบบออนไลน์ กลุ่มประชากร นักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา สาขาการสอนภาษาองักฤษ คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ท่ีศึกษาในรายวิชา คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน
ภาษาองักฤษ จ านวน 14 คน โดยใชเ้คร่ืองมือในการวิจยั ไดแ้ก่ แผนการสอนท่ีใชใ้นการเรียนการ
สอนแบบออนไลน์ จ  านวน 3 แผน แบบวดัความคิดเห็นของผูเ้รียนจากการใชบ้ทเรียนออนไลน์ 
และแบบทดสอบวดัความสามารถดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ผลการวิจยัพบว่า 
ความสามารถดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของผูเ้รียนจากการประเมินช้ินงานโดย
รวมอยู่ในระดบัดี และผ่านเกณฑ์ขั้นต ่าทุกคน (คะแนนเฉล่ียร้อยละ 92.39) ความสามารถดา้น
เทคโนโลยสีารสนเทศการส่ือสารของผูเ้รียนจากการท าแบบทดสอบอยูใ่นระดบัดี และผา่นเกณฑ์
ขั้นต ่าทุกคน (คะแนนเฉล่ียร้อยละ 82.04) ความคิดเห็นของผูเ้รียนท่ีมีต่อการสอนแบบออนไลน์อยู่
ในระดบัมาก 

รีแลน และกิลลานี (Relan and Gillani 1997)  ไดเ้ปรียบเทียบการเรียนการสอนบนเวบ็
และการเรียนการสอนแบบปกติ  ในชั้นเรียนไดข้อ้สรุป ดงัน้ี 
 1.การจดัการเรียนการสอนแบบปกติในชั้นเรียน ถูกจ ากดัอยู่ในห้องเรียนท่ีมีพื้นท่ีจ ากดั
ตามสภาพแวดล้อม เช่น ห้องเรียน อาคารเรียน  โรงเรียน  ซ่ึงผูเ้รียนจะต้องเดินทางไปยงั
สถานศึกษาตามเวลาท่ีก าหนด ซ่ึงการเรียนจากเว็บช่วยลดขอ้จ ากดัดงักล่าวโดยการรวมขอ้มูล
ต่างๆ ไวใ้นเวบ็เดียว 

2.การเรียนการสอนบนเวบ็ ส่งเสริมแนววิธีเพื่อการส่ือสารในสังคม เพื่อให้มีการศึกษา
และคน้ควา้ท่ีกวา้งขวางข้ึน มีการติดต่อส่ือสารเสาะแสวงหา และแลกเปล่ียนความคิดเห็น ซ่ึงท า
ไดย้ากและจ ากดัในการจดัการเรียนการสอนแบบดั้งเดิมในชั้นเรียน 

3.ผู ้ท่ี เ รียนบนเว็บศึกษาค้นคว้าข้อมูลท่ีใหญ่ท่ีสุด และยังมีความทันสมัย ซ่ึงเ ม่ือ
เปรียบเทียบกับการเรียนการสอนแบบดั้ งเดิมยงันิยมใช้หนังสือ ต ารา เป็นแหล่งขอ้มูลศึกษา
คน้ควา้ และอาจไม่ทนัสมยัเท่ากบัขอ้มูลท่ีปรากฏบนอินเทอร์เน็ต 

4.การจดัการเรียนการสอนบนเวบ็ส่งเสริมการศึกษาทางไกล ลดค่าใชจ่้ายดา้นเวลาและ
ปริมาณของขอ้มูล 
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5.การเรียนการสอนบนเวบ็ส่งเสริมความแตกต่างระหว่างบุคคล ผูเ้รียนมีอิสระท่ีจะได้
เลือกเรียนดว้ยตนเอง สามารถศึกษาคน้ควา้ขอ้มูล ก าหนดเวลาในการศึกษา การส่ือสารหรือการ
แสดงความคิดเห็นดว้ยตนเอง 

ดริสคอล (Driscoll 2002) กล่าวถึงความส าคญัของการมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีเกิดข้ึนในการเรียน
ผา่นเครือข่าย ดงัน้ี 

1.ช่วยให้ผูเ้รียนสามารถควบคุมบทเรียนของตนเองได ้เช่น ผูเ้รียนสามารถท่ีจะควบคุม
เน้ือหาท่ีจะเรียน ควบคุมระยะเวลาในการเรียน ความคุมระดบัความลึกซ้ึงของเน้ือหาท่ีตอ้งการ
ศึกษาและการแลกเปล่ียนความคิดเห็น 
 2.ช่วยท าใหผู้เ้รียนแสดงความคิดเห็นไดอ้ยา่งเท่าเทียมกนั 
 3.การท่ีผูเ้รียนมีปฏิสัมพนัธ์กบัผูส้อน หรือกบักลุ่มเรียนดว้ยกนัเอง ช่วยท าให้เกิดการ
จดัการเรียนการสอน ท่ีผูเ้รียนสามารถเรียนรู้จากกิจกรรมการเรียนท่ีผูเ้รียนสนใจมากท่ีสุด โดยเวบ็
นั้นตอ้งมีกิจกรรมการเรียนท่ีมีการปฏิสัมพนัธ์โตต้อบกนัในกิจกรรมท่ีจดัข้ึน  และในการศึกษาน้ี
ผลจากแบบสอบถามของนกัศึกษา สรุปไดว้่า การเรียนจากเวบ็มีประโยชน์ เกิดความสะดวกใน
การท ากิจกรรมการเรียน 
 เคร่ืองมือท่ีใช ้ให้นักศึกษาในโครงการใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์ในโครงการฯ ในลกัษณะ 
แบบผสมผสานกนัทั้งอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  เช่น Internet, six-line ISDN, 
Video-conferencing, Digital cameras, Computer-based video cameras, Scanner software ส าหรับ
ท ากราฟิกและภาพถ่าย  File Transfer Protocol หรือ FTP ในการผลิต Webpages เพื่อใชใ้นการคน้
และรวบรวมขอ้มูลร่วมกัน วิธีการในการประเมินโครงการดังกล่าวทั้ งด้านปริมาณและด้าน
คุณภาพนั้น ผูว้ิจยัและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งตอ้งตอบค าถาม 4 ค  าถาม คือ 1. นกัศึกษาโครงการ SOAR- 
High  กลายเป็นผูท่ี้ใชท้กัษะขบวนการวิทยาศาสตร์ไดค้ล่องแคล่วหรือไม่  2. อุปกรณ์และ
เคร่ืองมือต่างๆ ในหลกัสูตร SOAR-High นั้นเป็นอุปกรณ์ และเคร่ืองมือท่ีใช้เรียนรู้ทกัษะ
ขบวนการวิทยาศาสตร์จริงหรือไม่  3. นกัศึกษาในโครงการ  SOAR- High  สามารถพฒันาทกัษะ
ในการท างานอยา่งอิสระไดจ้ริงหรือไม่ 4.โครงการ SOAR-High  สามารถโนม้นา้วนกัศึกษาให้
สนใจเรียนรู้ไดจ้ริงหรือไม่ นอกจากการตอบค าถาม 4 ขอ้น้ีแลว้ยงัรวมไปถึงการสัมภาษณ์ผูส้อน
และนกัศึกษา  การสงัเกตในหอ้งเรียน การท างาน และการตรวจงานผา่นทางเวบ็ไซตข์องนกัศึกษา
ดว้ย 
         จากการศึกษาทฤษฎีและงานวิจยัต่างๆ ทั้งจากต่างประเทศและภายในประเทศ ท าให้
ผูว้ิจยัไดท้ราบแนวโนม้กระแสความนิยมทัว่โลก ท่ีเช่ือว่าการเรียนการสอนในรูปแบบผา่นระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์หรือการเรียนการสอนผ่านเว็บนั้นจะช่วยยกระดบัและขยายโอกาสทาง
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การศึกษาแก่ผูเ้รียน โดยขจดัปัญหาทางดา้นความแตกต่างระหว่างบุคคล ศกัยภาพในการเรียนรู้
ของบุคคล ความดอ้ยโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา รวมทั้งขจดัปัญหาดา้นเวลาและ
สถานท่ีในการเรียนรู้  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

บทที่ 3 
วธีิด ำเนินกำรวจิัย 

 
การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัและพฒันา (Research and Development) มีวตัถุประสงค ์เพื่อ

พฒันารูปแบบการฝึกอบรมแบบผสมผสานส าหรับครูผูฝึ้กนักศึกษาพิการทางสายตาเพื่อพฒันา
ทกัษะดา้นการท าความคุน้เคยกบัสภาพแวดลอ้มและการเคล่ือนไหว การด าเนินการวิจยัมีขั้นตอน
หลกั 5 ขั้นตอน คือ 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบท่ี 8 รูปแบบการด าเนินการวิจยัหลกั 5 ขั้นตอน 

ขั้นตอนที่ 1   การศึกษา วเิคราะห์ และ
สังเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานและศึกษาความ
คิดเห็นผูเ้ช่ียวชาญ 

1. ศึกษาเอกสาร แนวคิดของการศึกษา
ท่ีเก่ียวกบัการพฒันาทกัษะดา้นการท า
ความคุน้เคยกบัสภาพแวดลอ้มและการ
เคล่ือนไหว , ระบบคอมพิวเตอร์ และการ
ฝึกอบรมแบบผสมผสาน 

2. ศึกษาความคิดเห็นผูเ้ช่ียวชาญ
ทางดา้นการศึกษาท่ีเก่ียวกบัขั้นตอนการ
ฝึกอบรมเพื่อพฒันาทกัษะดา้นการท า
ความคุน้เคยกบัสภาพแวดลอ้มและการ
เคล่ือนไหว 

ขั้นตอนที่ 2 สร้างรูปแบบฝึกอบรมแบบ
ผสมผสานส าหรับครูผูฝึ้กนักศึกษาพิการ
ทางสายตาเพื่อพฒันาทกัษะดา้นการท าความคุน้เคย
กบัสภาพแวดลอ้มและการเคล่ือนไหว 
ขั้นท่ี 1  ก าหนดรูปแบบ  
ขั้นท่ี 2 ร่างรูปแบบ 
ขั้นท่ี 3 สร้างรูปแบบการฝึกอบรมแบบ
ผสมผสาน 
ขั้นท่ี 4 เขียนคู่มือการใช ้
ขั้นท่ี 5 การสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 

 

 

ขั้นตอนที่ 3   การศึกษาความคิดเห็นของ
ผู ้ เ ช่ี ย วชาญ เ ก่ี ยวกับ รูป ร่ า ง รูปแบบ
ฝึกอบรมแบบผสมผสานส าหรับครูผูฝึ้ก
นักศึกษาพิการทางสายตาเพื่อพัฒนา
ทักษะด้านก ารท า ค ว าม คุ้น เ ค ยกับ
สภาพแวดลอ้มและการเคล่ือนไหว 

1.ตรวจสอบร่างรูปแบบ 
2. ปรับปรุงรูปแบบ 

 

ขั้นตอนที่ 4   การทดลองใชรู้ปแบบฝึกอบรมแบบผสมผสานส าหรับครูผูฝึ้กนกัศึกษาพิการทางสายตา
เพื่อพฒันาทกัษะดา้นการท าความคุน้เคยกบัสภาพแวดลอ้มและการเคล่ือนไหว 

ขั้นท่ี 1 ก าหนดกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการทดลองใชรู้ปแบบ 

 ขั้นท่ี 2 เตรียมเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการทดลอง  
ขั้นท่ี 3 ด าเนินการทดลองใชรู้ปแบบ 
 ขั้นท่ี 4 รวบรวมและวเิคราะห์ขอ้มูล 

ขั้นตอนที่ 5   การน าเสนอผลการใชรู้ปแบบฝึกอบรมแบบผสมผสานส าหรับครูผูฝึ้กนกัศึกษาพิการทาง
สายตาเพื่อพฒันาทกัษะดา้นการท าความคุน้เคยกบัสภาพแวดลอ้มและการเคล่ือนไหว 

ปรับปรุงแกไ้ข  
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ขั้นตอนที่ 1 กำรศึกษำ วิเครำะห์และสังเครำะห์ข้อมูลพื้นฐำน และศึกษำควำมคิดเห็น
ผู้เช่ียวชำญ 

วตัถุประสงค์ 
1. เพื่อศึกษาแนวคิดดา้นการฝึกอบรมแบบผสมผสานส าหรับครูผูฝึ้กนกัศึกษาพิการทาง

สายตาเพื่อพฒันาทกัษะดา้นการท าความคุน้เคยกบัสภาพแวดลอ้มและการเคล่ือนไหว 
2. เพื่อวิเคราะห์ สร้างแบบสัมภาษณ์ และสร้างแบบสอบถามประเมินความคิดเห็นใน

การฝึกอบรมแบบผสมผสานส าหรับครูผูฝึ้กนกัศึกษาพิการทางสายตาเพื่อพฒันาทกัษะด้านการท า
ความคุน้เคยกบัสภาพแวดลอ้มและการเคล่ือนไหว  
               ประชากร คือ ผูเ้ช่ียวชาญทางด้านเน้ือหา ผูเ้ช่ียวชาญทางด้านเทคโนโลยีการศึกษา
ผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการฝึกอบรม ท่ีมีความรู้ความช านาญในดา้นการ
ฝึกอบรมมีประสบการณ์ไม่นอ้ยก่วา 5 ปี 

กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยั คือ  
 1.  ผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นดา้นต่างๆ ดงัต่อไปน้ี  

      1.1 ผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นเน้ือหาทกัษะดา้นการท าความคุน้เคยกบัสภาพแวดลอ้ม และ

การเคล่ือนไหว จ านวน 3 ท่าน  (รายช่ือตามภาคผนวก ก.) 

     1.2 ผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นเทคโนโลยกีารศึกษา จ านวน 3 ท่าน(รายช่ือตามภาคผนวก ก.) 

     1.3 ผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการฝึกอบรม จ านวน 3 ท่าน 

(รายช่ือตามภาคผนวก ก.) 

               เคร่ืองมือและวธีิการสร้างเคร่ืองมือ 

1. สร้างแบบสัมภาษณ์อย่างมีโครงสร้างส าหรับสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญทุกด้าน โดยมี

ประเดน็ค าถาม 2  ประเดน็คือ กรอบแนวคิด เน้ือหาโดยศึกษาถึงความตอ้งการ ความรู้ท่ีตอ้งใชใ้น

การฝึกทักษะส าหรับท่ีครูผู ้ฝึกนักศึกษาพิการทางสายตา ในการฝึกอบรม และ รูปแบบ 

องคป์ระกอบ ขั้นตอนเก่ียวกบัการฝึกอบรมระยะเวลาในการฝึกอบรม สัดส่วนทางทฤษฎีและกา

ฝึกปฎิบติั  ผูว้ิจยัสร้างแบบสัมภาษณ์ตามขั้นตอนต่อไปน้ี 

1.1 ศึกษาเอกสาร แนวคิดทฤษฎี หลกัการท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฒันาทกัษะดา้นการท า
ความคุน้เคยกบัสภาพแวดลอ้มและการเคล่ือนไหว  รูปแบบ องคป์ระกอบ ขั้นตอนเก่ียวกบัการ
ฝึกอบรมระยะเวลาในการฝึกอบรม สดัส่วนทางทฤษฎีและกาฝึกปฎิบติั 

1.2  ร่างแบบสัมภาษณ์โดยประมวลขอ้มูล ความรู้ท่ีไดจ้ากการศึกษา ก าหนด
ประเดน็ค าถามตามประเดน็ท่ีก าหนดไว ้
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1.3  น าประเด็นการสัมภาษณ์ ไปปรึกษาอาจารยท่ี์ปรึกษา เพื่อขอค าแนะน าก่อน
เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลครอบคลุมกบัเน้ือหาและรูปแบบการฝึกอบรม 

1.4 ปรับแกไ้ขแบบสัมภาษณ์ให้ครอบคลุมตามวตัถุประสงคข์องรูปแบบการวิจยั
ตามท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษาแนะน า ก่อนน าไปใชจ้ริง 

1.5 น าแบบสัมภาษณ์ไปสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญเพื่อน าขอ้มูลมาวิเคราะห์และออกแบบ
ขั้นตอนการฝึกอบรมแบบผสมผสาน 

 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบท่ี 9 ขั้นตอนการสร้างแบบสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ 

 

                 กำรด ำเนินกำรวิจัย 

1. ผูว้ิจัยท าการรวบรวมขอ้มูล ศึกษาเอกสาร แนวคิดเก่ียวกับทักษะด้านการท า
ความคุน้เคยกบัสภาพแวดลอ้มและการเคล่ือนไหว 
                     1.1 ผูว้ิจยัท าการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากรูปแบบต่างๆ โดยสร้างตารางการวิเคราะห์

เน้ือหา และน ามาสงัเคราะห์ โดยจ าแนกตามประเดน็ท่ีน ามาท าหน่วยการฝึกอบรม เพื่อน ามาสร้าง

เป็นกรอบการออกแบบการฝึกอบรม 

                    1.2 ผูว้ิจยัน าขอ้มูลท่ีวิเคราะห์มาใชใ้นการร่างขั้นตอนรูปแบบการฝึกอบรมแบบ

ผสมผสานเบ้ืองตน้เพื่อเป็นแนวทางการสมัภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ 

ศึกษาเอกสาร แนวคิดทฤษฎี หลกัการท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฒันาทกัษะดา้นการ
ท าความคุน้เคยกบัสภาพแวดลอ้มและการเคล่ือนไหว 

 

ร่างแบบสมัภาษณ์โดยประมวลขอ้มูล ความรู้ท่ีไดจ้ากการศึกษา  
ก าหนดประเดน็ค าถาม 

น าประเดน็การสัมภาษณ์ ไปปรึกษาอาจารยท่ี์ปรึกษา 

แกไ้ขแบบสมัภาษณ์ 

น าแบบสัมภาษณ์ไปสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ 
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2. ผูว้ิจยัด าเนินการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นเน้ือหาทกัษะดา้นการท าความคุน้เคย

กบัสภาพแวดลอ้มและการเคล่ือนไหว / ดา้นเทคโนโลยีการศึกษา /ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการฝึกอบรมโดยมีขั้นตอนการสมัภาษณ์ดงัน้ี 

 2.1 ผูว้ิจยัด าเนินการติดต่อประสานงานผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นเน้ือหาทกัษะดา้นการท า

ความคุน้เคยกบัสภาพแวดลอ้มและการเคล่ือนไหว / ดา้นเทคโนโลยีการศึกษา /ดา้นเทคโนโลยี

สารสนเทศและการฝึกอบรม 

 2.2 ผูว้ิจยัด าเนินการติดต่อประสานงานขอเอกสารเชิญผูเ้ช่ียวชาญกบับณัฑิตวิทยาลยั 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 

                       2.3 ผูว้ิจยัด าเนินการส่งหนงัสือขอความอนุเคราะห์เพื่อสัมภาษณ์ไปยงัผูเ้ช่ียวชาญ 
พร้อมแบบสมัภาษณ์อยา่งมีโครงสร้างเพื่อใหผู้เ้ช่ียวชาญไดศึ้กษาค าถามก่อนการสมัภาษณ์  
                      2.4 ผูว้ิจยัด าเนินการติดต่อประสานงานผูเ้ช่ียวชาญเพื่อนัดวนัสัมภาษณ์ผ่าน
โทรศพัท ์โทรสารและจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ 
                     2.3 ผูว้ิจยัด าเนินการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญตามวนัเวลาท่ีนดัหมาย พร้อมบนัทึกเสียง
ระหวา่งการสมัภาษณ์ 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
1. วิเคราะห์เน้ือหาจากเอกสาร ทฤษฎีแนวคิดโดยใช้ตารางวิเคราะห์เน้ือหาเพื่อน ามา

ออกแบบการฝึกอบรม และแบ่งเน้ือหาหน่วยการฝึกอบรมส าหรับครูผูฝึ้กนักศึกษาพิการทาง
สายตา  

2. วิเคราะห์ผลการสัมภาษณ์จากแบบบนัทึกการสัมภาษณ์และเทปบนัทึกเสียงโดยสร้าง
เป็นตารางวิเคราะห์เน้ือหา  โดยน าแบบบนัทึกการสัมภาษณ์พร้อมเทปบนัทึกเสียงมาวิเคราะห์
ขอ้มูล โดยการสร้างตารางวิเคราะห์เน้ือหา จากนั้นผลการวิเคราะห์เน้ือหามาสรุปประเด็นจากการ
สัมภาษณ์ 
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ขั้นตอนที่ 2   สร้ำงรูปแบบกำรฝึกอบรมแบบผสมผสำนส ำหรับครูผู้ฝึกนักศึกษำพิกำรทำง
สำยตำ เพือ่พฒันำทกัษะด้ำนกำรท ำควำมคุ้นเคยกบัสภำพแวดล้อมและกำรเคลือ่นไหว  

วตัถุประสงค์ 
เพื่อสร้างและพฒันารูปแบบการฝึกอบรมแบบผสมผสานส าหรับครูผูฝึ้กนักศึกษาพิการ

ทางสายตาเพื่อพฒันาทกัษะดา้นการท าความคุน้เคยกบัสภาพแวดลอ้มและการเคล่ือนไหว 

 เคร่ืองมือและวธีิการด าเนินการวิจัย 

 สร้างและพฒันารูปแบบการฝึกอบรมแบบผสมผสานส าหรับครูผูฝึ้กนกัศึกษาพิการทาง

สายตาเพื่อพฒันาทกัษะดา้นการท าความคุน้เคยกบัสภาพแวดลอ้มและการเคล่ือนไหว ผูว้ิจยัได้

ด าเนินการ 5 ขั้นตอนยอ่ยๆ ดงัน้ี  

ขั้นที่ 1  ผูว้ิจยัด าเนินการก าหนดรูปแบบการฝึกอบรม โดยน าขอ้มูลจากขั้นตอนท่ี 1 มา
ก าหนดกรอบแนวคิด สร้างองคป์ระกอบและขั้นตอน และกิจกรรมของรูปแบบการฝึกอบรมแบบ
ผสมผสานส าหรับครูผูฝึ้กนกัศึกษาพิการทางสายตาเพื่อพฒันาทกัษะดา้นการท าความคุน้เคยกบั
สภาพแวดลอ้มและการเคล่ือนไหว 

 ขั้นที่ 2 ผูว้ิจัยด าเนินการพฒันารูปแบบการฝึกอบรมแบบผสมผสานส าหรับครูผูฝึ้ก
นักศึกษาพิการทางสายตาเพื่อพฒันาทกัษะดา้นการท าความคุน้เคยกบัสภาพแวดลอ้มและการ
เคล่ือนไหว  

1. ผูว้ิจยัด าเนินการน ากรอบแนวคิดจากขั้นท่ี 1 มาสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของ
ครูผูฝึ้กนกัศึกษาพิการทางสายตาเก่ียวกบัรูปแบบการฝึกอบรมแบบผสมผสานตามขั้นตอนดงัน้ี 

1.1 ผูว้ิจยัด าเนินการศึกษาหลกัการ ทฤษฎี และงานวิจยัในการสร้างแบบสอบถาม

ความพึงพอใจของครูผูฝึ้กนกัศึกษาพิการทางสายตา เพื่อก าหนดขอ้ค าถาม ขอบเขต และความพึง

พอใจในขั้นตอนการฝึกอบรมแบบผสมผสานส าหรับครูผูฝึ้กนกัศึกษาพิการทางสายตาเพื่อพฒันา

ทกัษะดา้นการท าความคุน้เคยกบัสภาพแวดลอ้มและการเคล่ือนไหว 

1.2 ผูว้ิจยัด าเนินการก าหนดขอบข่าย และออกแบบขอ้ค าถาม ให้ครอบคลุมสภาพ

ปัจจุบนั ปัญหา ความตอ้งการของครู โดยน าผลประเมินครูผูฝึ้กนักศึกษาพิการทางสายตาเพื่อ

พฒันาทกัษะดา้นการท าความคุน้เคยกบัสภาพแวดลอ้มและการเคล่ือนไหวมาเป็นแนวทางในการ

วิเคราะห์ผล 

                2. ผูว้ิจยัด าเนินการร่างรูปแบบการฝึกอบรมแบบผสมผสานส าหรับครูผูฝึ้กนกัศึกษา
พิการทางสายตาเพื่อพฒันาทกัษะดา้นการท าความคุน้เคยกบัสภาพแวดลอ้มและการเคล่ือนไหว 
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ตามกรอบแนวคิดและข้อคิดเห็นเก่ียวกับขั้นตอน และการจัดกิจกรรมการฝึกอบรมดัง
ภาพประกอบ 

 
 
ภาพประกอบท่ี 10 รูปแบบการฝึกอบรมแบบผสมผสานส าหรับครูผูฝึ้กนกัศึกษาพิการทางสายตา 
      เพื่อพฒันาทกัษะดา้นการท าความคุน้เคยกบัสภาพแวดลอ้มและการเคล่ือนไหว 
 

ขั้นที ่3 ผูว้ิจยัด าเนินการสร้างรูปแบบขั้นตอนท่ีใชใ้นการฝึกอบรมแบบผสมผสานส าหรับ
ครูผูฝึ้กนกัศึกษาพิการทางสายตาเพื่อพฒันาทกัษะดา้นการท าความคุน้เคยกบัสภาพแวดลอ้มและ
การเคล่ือนไหว   ดงัรูปแบบและขั้นตอนต่อไปน้ี 
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ภาพประกอบท่ี 11 ขั้นตอนการฝึกอบรมแบบผสมผสานส าหรับครูผูฝึ้กนกัศึกษาพิการทางสายตา 
      เพื่อพฒันาทกัษะดา้นการท าความคุน้เคยกบัสภาพแวดลอ้มและการเคล่ือนไหว 
 

ขั้นที่ 4 ผูว้ิจยัด าเนินการเขียนคู่มือการฝึกอบรมแบบผสมผสานส าหรับครูผูฝึ้กนกัศึกษา
พิการทางสายตาเพื่อพฒันาทกัษะดา้นการท าความคุน้เคยกบัสภาพแวดลอ้มและการเคล่ือนไหว
เพื่อเป็นแนวทางในการฝึกอบรม 

ขั้นที ่5 ผูว้ิจยัด าเนินการสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั จ  านวน 4 ชุด คือ 
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 1. ผูว้ิจยัด าเนินการสร้างแบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการฝึกอบรมแบบ
ผสมผสานส าหรับครูผูฝึ้กนกัศึกษาพิการทางสายตาเพื่อพฒันาทกัษะดา้นการท าความคุน้เคยกบั
สภาพแวดลอ้มและการเคล่ือนไหว ส าหรับผูเ้ช่ียวชาญโดยมีขั้นตอนดงัน้ี 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบท่ี12 ขั้นตอนการสร้างแบบประเมินรูปแบบการฝึกอบรมแบบผสมผสานส าหรับครู 
                             ผูฝึ้กนกัศึกษาพิการทางสายตาเพื่อพฒันาทกัษะดา้นการท าความคุน้เคยกบั 
                             สภาพแวดลอ้มและการเคล่ือนไหว 
 

 2. ผูว้ิจยัด าเนินการสร้างแบบประเมินทกัษะรูปแบบการฝึกอบรมแบบผสมผสาน
ส าหรับครูผู ้ฝึกนักศึกษาพิการทางสายตาเพื่อพัฒนาทักษะด้านการท าความคุ้นเคยกับ
สภาพแวดลอ้มและการเคล่ือนไหวโดยมีขั้นตอนดงัน้ี  

 
 
 
 
 
 
 
 

ร่างแบบประเมินรูปแบบการฝึกอบรมแบบผสมผสาน 

น าประเดน็ค าถามในแบบประเมินรูปแบบฝึกอบรม 
ไปหาค่าความสอดคลอ้ง 

น ามาวิเคราะห์และปรับปรุงแบบประเมิน 

น าไปใชใ้นการประเมินจริง 

ศึกษาเอกสาร แนวคิดทฤษฎี หลกัการรูปแบบการประเมินฝึกอบรม 
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ภาพประกอบท่ี 13 ขั้นตอนการสร้างแบบประเมินทกัษะดา้นการท าความคุน้เคยกบั 

สภาพแวดลอ้ม และการเคล่ือนไหว 
 3. ผูว้ิจยัด าเนินการสร้างแบบทดสอบทั้งทฤษฎีและปฏิบติัในการฝึกอบรมแบบ

ผสมผสานส าหรับครูผูฝึ้กนกัศึกษาพิการทางสายตาเพื่อพฒันาทกัษะดา้นการท าความคุน้เคยกบั
สภาพแวดลอ้มและการเคล่ือนไหว ซ่ึงผูเ้ช่ียวชาญ 3 ท่านตรวจสอบความตามเน้ือหา (Content 
Validity) และทดสอบหาความสอดคลอ้งโดยมีขั้นตอนดงัน้ี (ผลการวิเคราะห์อยูใ่นภาคผนวก ข) 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

ภาพประกอบท่ี14 ขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบการฝึกอบรมแบบผสมผสานส าหรับครูผูฝึ้ก 
                             นกัศึกษาพกิารทางสายตาเพื่อพฒันาทกัษะดา้นการท าความคุน้เคยกบั                      
                             สภาพแวดลอ้มและการเคล่ือนไหว 
 

ศึกษาเอกสารหลกัการรูปแบบการประเมินทกัษะการฝึกอบรม 
 

ออกแบบทดสอบในการฝึกอบรม 

น าแบบทดสอบไปหาค่าความสอดคลอ้ง 

น ามาวิเคราะห์และปรับปรุงแบบประเมิน 

น าไปใชใ้นการประเมินจริง 

วิเคราะห์เน้ือหาและวตัถุประสงคใ์นการฝึกอบรม 

สร้างแบบประเมินทกัษะดา้นการท าความคุน้เคยกบัสภาพแวดลอ้มและการ
เคล่ือนไหว 

น าประเดน็ทกัษะท่ีประเมินไปหาค่าความสอดคลอ้ง 

ปรับปรุงแบบประเมิน 

น าไปใชใ้นการประเมินจริง 
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 4. ผูว้ิจยัด าเนินการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นความพึงพอใจของครูผูฝึ้กนกัศึกษา
พิการทางสายตาเพื่อพฒันาทกัษะดา้นการท าความคุน้เคยกบัสภาพแวดลอ้มและการเคล่ือนไหว
โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

ภาพประกอบท่ี15 ขั้นตอนการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นในรูปแบบการฝึกอบรมแบบ 
                             ผสมผสานส าหรับครูผูฝึ้กนกัศึกษาพิการทางสายตาเพื่อพฒันาทกัษะดา้น 

การท าความคุน้เคยกบัสภาพแวดลอ้มและการเคล่ือนไหว 
 

ขั้นตอนที่ 3   การศึกษาความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญเกีย่วกบัรูปแบบการฝึกอบรมแบบผสมผสาน
ส าหรับครูผู้ฝึกนักศึกษาพิการทางสายตาเพื่อพัฒนาทักษะด้านการท าความคุ้นเคยกับ
สภาพแวดล้อมและการเคลือ่นไหว 

วตัถุประสงค์ 
เพื่อประเมินขั้นตอนและรูปแบบการฝึกอบรมแบบผสมผสานส าหรับครูผูฝึ้กนักศึกษา

พิการทางสายตาเพื่อพฒันาทกัษะดา้นการท าความคุน้เคยกบัสภาพแวดลอ้มและการเคล่ือนไหว  
ประชากร คือ ผูเ้ช่ียวชาญ ซ่ึงเป็นผูท่ี้มีคุณสมบติัเป็นผูท่ี้มีความรู้และความเช่ียวชาญ ใน

การฝึกอบรมแบบผสมผสาน ไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี 

 กลุ่มตัวอย่าง คือ ผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 9 ท่านไดม้าโดยการคดัเลือกแบบเจาะจง  

 

 

 

ออกแบบสอบถามความคิดเห็นความพึงพอใจในการฝึกอบรม 

น าแบบแบบสอบถามไปหาค่าความสอดคลอ้ง 

น ามาวิเคราะห์และปรับปรุงแบบประเมิน 

น าไปใชใ้นการประเมินจริง 

วิเคราะห์วตัถุประสงคใ์นการฝึกอบรม 
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เคร่ืองมือและวธีิการสร้างเคร่ืองมือ 
 1. ผูว้ิจยัด าเนินการสร้างรูปแบบการฝึกอบรมแบบผสมผสานส าหรับครูผูฝึ้กนกัศึกษา

พิการทางสายตาเพื่อพฒันาทกัษะดา้นการท าความคุน้เคยกบัสภาพแวดลอ้มและการเคล่ือนไหว 

การด าเนินการวิจยั 

      1.1ผูว้ิจยัด าเนินการส่งร่างรูปแบบการฝึกอบรมแบบผสมผสานส าหรับครูผูฝึ้ก

นักศึกษาพิการทางสายตาเพื่อพฒันาทกัษะดา้นการท าความคุน้เคยกบัสภาพแวดลอ้มและการ

เคล่ือนไหวตรวจสอบโดยผู ้เ ช่ียวชาญทางด้านเน้ือหาทักษะด้านการท าความคุ้นเคยกับ

สภาพแวดลอ้มและการเคล่ือนไหว / ดา้นเทคโนโลยีการศึกษา /ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การฝึกอบรม จ านวน 9 ท่าน ตรวจสอบคุณภาพความตรงตามเน้ือหาองคป์ระกอบและขั้นตอนการ

ฝึกอบรม   

    1.2 ผูว้ิจยัด าเนินการปรับปรุงรูปแบบการฝึกอบรมแบบผสมผสานส าหรับครูผูฝึ้ก

นักศึกษาพิการทางสายตาเพื่อพฒันาทกัษะดา้นการท าความคุน้เคยกบัสภาพแวดลอ้มและการ

เคล่ือนไหว ภายหลงัปรึกษาผูเ้ช่ียวชาญ ผูว้ิจยัน าผลการประเมิน ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะ มา

พิจารณาและปรับปรุงแกไ้ขรูปแบบ 

    1.3 ผูว้ิจยัด าเนินการทดลองใชค้ร้ังท่ี1 รูปแบบการฝึกอบรมแบบผสมผสานส าหรับ

ครูผูฝึ้กนกัศึกษาพิการทางสายตากบัตวัอยา่งครูผูฝึ้กนกัศึกษาพิการทางสายตาจ านวน 1 คนโดยมี

เกณฑท่ี์ก าหนด 80/80 โดยไดผ้ลการทดลองใชด้งัตาราง 

ตารางท่ี 7  ผลการทดสอบความแตกต่างระหวา่งคะแนนฝึกอบรมและหลงัฝึกอบรมการฝึกอบรม 
                 ทกัษะดา้นการท าความคุน้เคยกบัสภาพแวดลอ้มและการเคล่ือนไหวแบบผสมผสาน 
                 ส าหรับครูผูฝึ้กนกัศึกษาพิการทางสายตาโดยใชเ้กณฑ ์80/80 คร้ังท่ี 1 
 

การฝึกอบรม 
(ดา้นทฤษฎี/ปฎิบติั) 

n ร้อยละ ผลต่างของค่าเฉล่ีย 
(ระหวา่ง-หลงัการฝึกอบรม) 

Sig. 

ระหวา่งการฝึกอบรม 1 70.83 2.67 0.000 
หลงัการฝึกอบรม 1 73.50 
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 จากตารางท่ี 7 พบว่าค่าเฉล่ีย ( x ) ของคะแนนหลงัการฝึกอบรม (73.50) สูงกว่า
ระหว่างการฝึกอบรม(70.83) โดยผลต่างเท่ากบั (2.67) หรือร้อยละ ของคะแนนเตม็ (30 คะแนน) 
หมายความว่าครูผูฝึ้กนักศึกษาพิการทางสายตาศึกษาผ่านรูปแบบการฝึกอบรมแบบผสมผสาน
ส าหรับครูผู ้ฝึกนักศึกษาพิการทางสายตาเพื่อพัฒนาทักษะด้านการท าความคุ้นเคยกับ
สภาพแวดลอ้มและการเคล่ือนไหว มีผลสัมฤทธ์ิทางการฝึกอบรมสูงกว่าระหว่างฝึกอยรมแต่
รูปแบบและขั้นตอนการฝึกยงัไม่ถึงเกณฑ ์80/80 ท่ีผูว้ิจยัตั้งไวต้อ้งน ามาปรับปรุงในส่วนเวลาการ
ฝึกทกัษะใหมี้เวลามากข้ึนและรูปแบบการฝึกอบรมผา่นระบบคอมพิงเตอร์ใหมี้ช่องทางในการสืบ
เสาะหาความรู้เพิ่มเติมจากเน้ืหาลส่ืัอท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน 
       1.4 ผูว้ิจยัด าเนินการปรับปรุงรูปแบบการฝึกอบรมแบบผสมผสานส าหรับครูผูฝึ้ก

นักศึกษาพิการทางสายตาเพื่อพฒันาทกัษะดา้นการท าความคุน้เคยกบัสภาพแวดลอ้มและการ

เคล่ือนไหวตามท่ีเป็นจุดอ่ออนตามผลท่ีไดจ้ากการทดลอง 

       1.5 ผูว้ิจยัด าเนินการทดลองใช้คร้ังท่ี 2 ทดลองใชรู้ปแบบการฝึกอบรมแบบ

ผสมผสานส าหรับครูผูฝึ้กนกัศึกษาพิการทางสายตากบัตวัอย่างครูผูฝึ้กนกัศึกษาพิการทางสายตา

จ านวน 3 คนโดยมีเกณฑท่ี์ก าหนดคือ 80/80 ดงัตาราง 

ตารางท่ี 8  ผลการทดสอบความแตกต่างระหวา่งคะแนนฝึกอบรมและหลงัฝึกอบรมการฝึกอบรม 
                  ทกัษะดา้นการท าความคุน้เคยกบัสภาพแวดลอ้มและการเคล่ือนไหวแบบผสมผสาน 
                  ส าหรับครูผูฝึ้กนกัศึกษาพิการทางสายตาโดยใชเ้กณฑ ์80/80 คร้ังท่ี 2 
 

การฝึกอบรม 
(ดา้นทฤษฎี/ปฎิบติั) 

n ร้อยละ ผลต่างของค่าเฉล่ีย 
(ระหวา่ง-หลงัการฝึกอบรม) 

Sig. 

ระหวา่งการฝึกอบรม 3 80.55 2.78 0.000 
หลงัการฝึกอบรม 3 83.33 
 
 จากตารางท่ี 8 พบว่าค่าเฉล่ีย ( x ) ของคะแนนหลงัการฝึกอบรม (83.33) สูงกว่าระหว่าง
การฝึกอบรม(80.55) โดยผลต่างเท่ากบั (2.78) หรือร้อยละ ของคะแนนเต็ม (30 คะแนน) 
หมายความว่าครูผูฝึ้กนักศึกษาพิการทางสายตาศึกษาผ่านรูปแบบการฝึกอบรมแบบผสมผสาน
ส าหรับครูผู ้ฝึกนักศึกษาพิการทางสายตาเพื่อพัฒนาทักษะด้านการท าความคุ้นเคยกับ
สภาพแวดลอ้มและการเคล่ือนไหว มีผลสัมฤทธ์ิทางการฝึกอยรมสูงกว่าระหว่างฝึกอบรมเป็นไป
เกณฑ ์80/80 ท่ีผูว้ิจยัตั้งไวแ้ละผูว้ิจยัไดด้ าเนินการปรับการเช่ือมต่อของระบบการฝึกอบรม 
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    1.4 ผูว้ิจยัด าเนินการปรับปรุงรูปแบบการฝึกอบรมแบบผสมผสานส าหรับครูผูฝึ้ก

นักศึกษาพิการทางสายตาเพื่อพฒันาทกัษะดา้นการท าความคุน้เคยกบัสภาพแวดลอ้มและการ

เคล่ือนไหวใหส้มบูรณ์ก่อนน ารูปแบบไปใชจ้ริง 

    1.5 ผูว้ิจยัด าเนินการน ารูปแบบการฝึกอบรมแบบผสมผสานส าหรับครูผูฝึ้กนกัศึกษา

พิการทางสายตาเพื่อพฒันาทกัษะดา้นการท าความคุน้เคยกบัสภาพแวดลอ้มและการเคล่ือนไหว

ไปทดลองใช ้

การวเิคราะห์ข้อมูล 
 1.วิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ และการประเมินรูปแบบการฝึกอบรม
เพื่อน าข้อมูลท่ีได้มาพิจารณาจัดองค์ประกอบ และขั้นตอนของรูปแบบการฝึกอบรมแบบ
ผสมผสานส าหรับครูผูฝึ้กนกัศึกษาพิการทางสายตาเพื่อพฒันาทกัษะดา้นการท าความคุน้เคยกบั
สภาพแวดลอ้มและการเคล่ือนไหว ซ่ึงประเมินคุณภาพเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
scale) โดยก าหนดค่าคะแนนเป็น 5 ระดบัตามวิธีของ Likert ดงัน้ี 
 

5 หมายถึง ระดบัการประเมินคุณภาพรูปแบบส่ือ มากท่ีสุด 
4 หมายถึง ระดบัการประเมินคุณภาพรูปแบบส่ือ มาก 
3 หมายถึง ระดบัการประเมินคุณภาพรูปแบบส่ือ ปานกลาง 
2 หมายถึง ระดบัการประเมินคุณภาพรูปแบบส่ือ นอ้ย 
1 หมายถึง ระดบัการประเมินคุณภาพรูปแบบส่ือ นอ้ยท่ีสุด 

 เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมิน 
  คะแนนเฉล่ีย   4.50-5.00  หมายถึง   มากท่ีสุด 

คะแนนเฉล่ีย   3.50-4.49  หมายถึง   มาก 
คะแนนเฉล่ีย   2.50-3.49  หมายถึง  ปานกลาง 
คะแนนเฉล่ีย   1.50-2.49  หมายถึง   นอ้ย 
คะแนนเฉล่ีย   1.00-1.49  หมายถึง   นอ้ยท่ีสุด     
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ขั้นตอนที่ 4  การทดลองใช้รูปแบบการฝึกอบรมแบบผสมผสานส าหรับครูผู้ฝึกนักศึกษาพกิาร
ทางสายตาเพือ่พฒันาทกัษะด้านการท าความคุ้นเคยกบัสภาพแวดล้อมและการเคลือ่นไหว 

วตัถุประสงค์ 
1. เพื่อทดลองใชรู้ปแบบการฝึกอบรมแบบผสมผสานส าหรับครูผูฝึ้กนกัศึกษาพิการทาง

สายตาเพื่อพฒันาทกัษะดา้นการท าความคุน้เคยกบัสภาพแวดลอ้มและการเคล่ือนไหว  
2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผูเ้ขา้ฝึกอบรมท่ีมีต่อการใชรู้ปแบบการฝึกอบรมแบบ

ผสมผสานส าหรับครูผูฝึ้กนักศึกษาพิการทางสายตาเพื่อพฒันาทกัษะด้านการท าความคุน้เคยกับ
สภาพแวดลอ้มและการเคล่ือนไหว  

ประชำกร  
ครูผูฝึ้กนกัศึกษาพิการทางตาในศูนยเ์ขตการศึกษาพิเศษ สังกดัส านกังานคณะกรรมการ

การศึกษา ขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ   
 กลุ่มตัวอย่ำง  

กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการทดลองใชรู้ปแบบการฝึกอบรมแบบผสมผสานส าหรับครูผูฝึ้ก
นักศึกษาพิการทางสายตาเพื่อพฒันาทกัษะดา้นการท าความคุน้เคยกบัสภาพแวดลอ้มและการ
เคล่ือนไหว ได้แก่ ครูผูฝึ้กนักศึกษาพิการทางตาในศูนยเ์ขตการศึกษาพิเศษ สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  จ  านวน 15 คน ซ่ึงไดม้าโดยการแบบ
เลือกเจาะจง 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

 รูปแบบการฝึกอบรมแบบผสมผสานส าหรับครูผูฝึ้กนกัศึกษาพิการทางสายตาเพื่อพฒันา
ทกัษะดา้นการท าความคุน้เคยกบัสภาพแวดลอ้มและการเคล่ือนไหว  
 การด าเนินการวิจัย 

1. ผูว้ิจัยด าเนินการทดลองใช้รูปแบบการฝึกอบรมแบบผสมผสานส าหรับครูผูฝึ้ก
นักศึกษาพิการทางสายตาเพื่อพฒันาทกัษะดา้นการท าความคุน้เคยกบัสภาพแวดลอ้มและการ
เคล่ือนไหวตามขั้นตอนดงัน้ี  
                 ขั้นที ่1 ก าหนดกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการทดลองใชรู้ปแบบการฝึกอบรมแบบผสมผสาน
ส าหรับครูผู ้ฝึกนักศึกษาพิการทางสายตาเพื่อพัฒนาทักษะด้านการท าความคุ้นเคยกับ
สภาพแวดลอ้มและการเคล่ือนไหว จ านวน 15 คน 
                 ขั้นที่ 2 เตรียมเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการทดลอง ไดแ้ก่รูปแบบการฝึกอบรมแบบผสมผสาน
ส าหรับครูผู ้ฝึกนักศึกษาพิการทางสายตาเพื่อพัฒนาทักษะด้านการท าความคุ้นเคยกับ
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สภาพแวดลอ้มและการเคล่ือนไหว พร้อมคู่มือแนวทางการปฏิบติัส าหรับครูผูส้อน ผูเ้ช่ียวชาญ 
และผูด้  าเนินการฝึกอบรม 
               ขั้นที่ 3 ด าเนินการทดลองใช้รูปแบบการฝึกอบรมแบบผสมผสานส าหรับครูผูฝึ้ก
นักศึกษาพิการทางสายตาเพื่อพฒันาทกัษะดา้นการท าความคุน้เคยกบัสภาพแวดลอ้มและการ
เคล่ือนไหว  
               ขั้นที่ 4 รวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มูล เก็บคะแนนการประเมินเน้ือหาวิชาและทกัษะมา
วิเคราะห์ด้วยการหาค่าสถิติ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบความแตกต่างของ
คะแนนดว้ยการทดสอบค่า t-test dependent 
               ขั้นที่ 5 สรุปผลการทดลองการฝึกอบรมแบบผสมผสานส าหรับครูผูฝึ้กนกัศึกษาพิการ

ทางสายตาเพื่อพฒันาทกัษะดา้นการท าความคุน้เคยกบัสภาพแวดลอ้มและการเคล่ือนไหว 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
  
 
 
ภาพประกอบท่ี16ขั้นตอนการทดลองใชรู้ปแบบการฝึกอบรมแบบผสมผสานส าหรับครูผูฝึ้ก 
                             นกัศึกษาพกิารทางสายตาเพื่อพฒันาทกัษะดา้นการท าความคุน้เคยกบั 
                             สภาพแวดลอ้มและการเคล่ือนไหว 

ขั้นที ่2 

เตรียมเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการทดลอง 

ขั้นที ่3  

ด าเนินการทดลอง 

ขั้นที ่4 

 รวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มูล 

ขั้นที ่5  

สรุปผลการทดลอง 

ขั้นที ่1 

 ก าหนดกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการทดลองใชรู้ปแบบการฝึกอบรมฯ 
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 2.   ศึกษาความพึงพอใจของครูผูฝึ้กนกัศึกษาพิการทางสายตาดา้นรูปแบบการฝึกอบรม
แบบผสมผสาน ซ่ึงประเมินคุณภาพเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale)โดยก าหนดค่า
คะแนนเป็น     5 ระดบัตามวิธีของ Likert ดงัน้ี 

 
5 หมายถึง ระดบัความพึงพอใจ  มากท่ีสุด 
4 หมายถึง ระดบัความพึงพอใจ  มาก 
3 หมายถึง ระดบัความพึงพอใจ ปานกลาง 
2 หมายถึง ระดบัความพึงพอใจ นอ้ย 
1 หมายถึง ระดบัความพึงพอใจ  นอ้ยท่ีสุด 

 เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมิน 
  คะแนนเฉล่ีย  4.50-5.00  หมายถึง   มากท่ีสุด 

คะแนนเฉล่ีย  3.50-4.49  หมายถึง   มาก 
คะแนนเฉล่ีย  2.50-3.49  หมายถึง  ปานกลาง 
คะแนนเฉล่ีย  1.50-2.49  หมายถึง   นอ้ย 
คะแนนเฉล่ีย  1.00-1.49  หมายถึง   นอ้ยท่ีสุด        

การวเิคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ขอ้มูล เกบ็คะแนนการทดสอบและการฝึกาทกัษะดา้นการท าความคุน้เคยกบั

สภาพแวดลอ้มและการเคล่ือนไหว มาวิเคราะห์ดว้ยการหาค่าสถิ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
และทดสอบความแตกต่างของคะแนนดว้ยการทดสอบค่า t - test dependent 

 
ขั้นตอนที่ 5   การน าเสนอรูปแบบการฝึกอบรมแบบผสมผสานส าหรับครูผู้ฝึกนักศึกษาพกิารทาง
สายตาเพือ่พฒันาทกัษะด้านการท าความคุ้นเคยกบัสภาพแวดล้อมและการเคลือ่นไหว  

วตัถุประสงค์ 
1. เพื่อน าเสนอรูปแบบการฝึกอบรมแบบผสมผสานส าหรับครูผูฝึ้กนักศึกษาพิการทางสายตาเพื่อ

พฒันาทกัษะดา้นการท าความคุน้เคยกบัสภาพแวดลอ้มและการเคล่ือนไหว 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิัย 
1.รูปแบบและผลการประเมินการฝึกอบรมแบบผสมผสานส าหรับครูผูฝึ้กนกัศึกษาพิการ

ทางสายตาเพื่อพฒันาทกัษะดา้นการท าความคุน้เคยกบัสภาพแวดลอ้มและการเคล่ือนไหว  
2. แบบประเมินคุณภาพรูปแบบการฝึกอบรมฯส าหรับผูท้รงคุณวฒิุ 
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การด าเนินการวิจัย 
 น าเสนอรูปแบบการฝึกอบรมแบบผสมผสานส าหรับครูผูฝึ้กนักศึกษาพิการทางสายตา
เพื่อพฒันาทกัษะด้านการท าความคุน้เคยกบัสภาพแวดลอ้มและการเคล่ือนไหว โดยน าเสนอ
รูปแบบการฝึกอบรมบนเวบ็เพื่อสร้างองคค์วามรู้ ประกอบการอธิบายดว้ยความเรียง เพื่ออธิบาย 
วิธีการ ล าดบัขั้นตอนการท ากิจกรรม และการประเมินคุณภาพเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating scale)โดยก าหนดค่าคะแนนเป็น 5 ระดบัตามวิธีของ Likert ดงัน้ี 

5 หมายถึง ระดบัการประเมินคุณภาพรูปแบบการฝึกอบรม มากท่ีสุด 
4 หมายถึง ระดบัการประเมินคุณภาพรูปแบบการฝึกอบรม มาก 
3 หมายถึง ระดบัการประเมินคุณภาพรูปแบบการฝึกอบรม ปานกลาง 
2 หมายถึง ระดบัการประเมินคุณภาพรูปแบบการฝึกอบรม นอ้ย 
1 หมายถึง ระดบัการประเมินคุณภาพรูปแบบการฝึกอบรม นอ้ยท่ีสุด 

 เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมิน 
  คะแนนเฉล่ีย  4.50-5.00  หมายถึง   มากท่ีสุด 

คะแนนเฉล่ีย  3.50-4.49  หมายถึง   มาก 
คะแนนเฉล่ีย  2.50-3.49  หมายถึง  ปานกลาง 
คะแนนเฉล่ีย  1.50-2.49  หมายถึง   นอ้ย 
คะแนนเฉล่ีย  1.00-1.49  หมายถึง   นอ้ยท่ีสุด        

การวเิคราะห์ข้อมูล 
วิเคราะห์ผลการรับรองการน าไปใชข้องรูปแบบการฝึกอบรมแบบผสมผสานส าหรับครูผู ้

ฝึกนกัศึกษาพิการทางสายตาเพื่อพฒันาทกัษะดา้นการท าความคุน้เคยกบัสภาพแวดลอ้มและการ
เคล่ือนไหว และจากผลการสมัภาษณ์ผูท้รงคุณวฒิุ 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

บทที ่4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
 การวิเคราะห์ผลขอ้มูลงานวิจยัพฒันารูปแบบการฝึกอบรมแบบผสมผสาน ส าหรับครูผู ้
ฝึกนักศึกษาพิการทางสายตาด้านทักษะด้านการท าความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการ
เคล่ือนไหว ผูว้ิจยัไดน้ าเสนอผลการวิจยัตามล าดบัดงัน้ี 
ตอนที1่ ผลการสร้างรูปแบบการฝึกอบรมแบบผสมผสาน ส าหรับครูผู้ฝึกนักศึกษาพกิารทาง
สายตาด้านทกัษะด้านการท าความคุ้นเคยกบัสภาพแวดล้อมและการเคลือ่นไหวมีดังนี ้
  1 การศึกษา วิเคราะห์และสงัเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐาน 
  2 สร้างรูปแบบการฝึกอบรมแบบผสมผสานส าหรับครูผูฝึ้กนกัศึกษาพิการทาง 
สายตาเพื่อพฒันาทกัษะดา้นการท าความคุน้เคยกบัสภาพแวดลอ้ม และการเคล่ือนไหว 
  3 ผลการศึกษาความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบัรูปแบบการฝึกอบรมแบบ 
ผสมผสานส าหรับครูผูฝึ้กนกัศึกษาพิการทางสายตาเพื่อพฒันาทกัษะดา้นการท าความคุน้เคยกบั
สภาพแวดลอ้มและการเคล่ือนไหว 
ตอนที่  2   ผลการทดลองใช้รูปแบบการฝึกอบรมแบบผสมผสานส าหรับครูผู้ฝึกนักศึกษาพกิาร
ทางสายตาเพือ่พฒันาทกัษะด้านการท าความคุ้นเคยกบัสภาพแวดล้อมและการเคลือ่นไหว 
 
 ดงัมีรายละเอียดผลการวิเคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 
 
ตอนที1่ ผลการสร้างรูปแบบการฝึกอบรมแบบผสมผสาน ส าหรับครูผู้ฝึกนักศึกษาพกิารทาง
สายตาด้านทกัษะด้านการท าความคุ้นเคยกบัสภาพแวดล้อมและการเคลือ่นไหว 
 
 1 การศึกษา วเิคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลพืน้ฐาน 
 ผลการศึกษาแนวทางการพฒันารูปแบบฝึกอบรมแบบผสมผสานส าหรับครูผูฝึ้กนกัศึกษา
พิการทางสายตาเพื่อพฒันาทกัษะดา้นการท าความคุน้เคยกบัสภาพแวดลอ้มและการเคล่ือนไหว
สรุปไดด้งัน้ี 
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 ดา้นเทคโนโลยีการศึกษา ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการฝึกอบรมแบบผสมผสาน
ส าหรับครูผู ้ฝึกนักศึกษาพิการทางสายตาเพื่อพัฒนาทักษะด้านการท าความคุ้นเคยกับ
สภาพแวดลอ้มและการเคล่ือนไหว 
                 1. ก าหนดเน้ือหาใหช้ดัเจนและจึงจดัท าส่ือ 

2. การท าส่ือควรท าเป็น Story Board ประกอบ 
3. การท าส่ือควรเนน้ส่ิงท่ีมองไม่เห็นใหม้องเห็น เพื่อความเขา้ใจในเน้ือหาไดง่้ายข้ึน 
4.  ส่ือบนเวบ็ควรมีกิจกรรมเสริม เช่น กระดานสนทนา , กระทู ้เป็นตน้ เป็นการ

ปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งผูฝึ้กอบรมและผูส้อน เพื่อใหเ้กิดความสมบูรณ์มากข้ึน และสามารถประเมิน
พฤติกรรมการใชบ้ทเรียนของผูเ้รียนไดอี้กทางหน่ึง 

5. การฝึกอบรมควรแบ่งเวลาและสดัส่วนระหวา่งการฝึกอบรมบนเวบ็กบัการฝึกอบรม
ในการปฏิบติัใหเ้หมาะสมกนั โดยใชอ้ตัราส่วนร้อยละ 30:70 คือการฝึกอบอบรมบนเวบ็ร้อยละ 
30และในการฝึกอบรมในการปฏิบติัร้อยละ 70 

6. ส่ือบนเวบ็ควรมีทั้ง ขอ้ความ ภาพประกอบ Animation และ Clip VDO ประกอบกบั
เน้ือหา 

7. การท า Animation ท าจากโปรแกรม Flash เพราะมีขนาดเลก็และขอ้มูลไม่ชา้ 
8. ระบบบริหารการจดัการฝึกอบรม   Learning Management System ใหใ้ชต้ามความ

ถนดัของผูว้ิจยั เช่น Model เป็นตน้ 
 

   ดา้นการฝึกอบรมแบบผสมผสานส าหรับครูผูฝึ้กนกัศึกษาพิการทางสายตาเพื่อพฒันา
ทกัษะดา้นการท าความคุน้เคยกบัสภาพแวดลอ้มและการเคล่ือนไหว 
                1. เพิ่มเน้ือหาใหม้ากข้ึนโดยยดึหลกัตาม กฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวิธีการให้
คนพิการมีสิทธิไดรั้บส่ิงอ านวยความสะดวก ส่ือ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา 
พ.ศ. 2550 อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 5 แห่งพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒
ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 และมาตรา 10 วรรค
สาม แห่งพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  

2. เน้ือหาควรจดัท าส่ือท่ีแสดงการฝึกอบรมเป็นขั้นตอน เช่น ทกัษะดา้นการท า
ความคุน้เคยกบัสภาพแวดลอ้มและการเคล่ือนไหว การป้องกนัอนัตราย การจบัไมเ้ทา้ เป็นตน้ 

3. การฝึกอบรมแบบเผชิญหนา้หรือการฝึกปฏิบติัใชส่ื้อของจริงหรือของจ าลองเขา้มา
ประกอบในการฝึกอบรม 

4. ส่ือหรือแหล่งเรียนรู้ควรใชท่ี้มีอยูใ่นประเทศท่ีสามารถจดัหาได ้
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5. การฝึกอบรมควรแบ่งเวลาและสัดส่วนระหว่างการฝึกอบรมบนเวบ็กบัการฝึกอบรม
ในการปฏิบติัใหเ้หมาะสมกนั โดยใชอ้ตัราส่วนร้อยละ 30:70 คือการฝึกอบอบรมบนเวบ็ร้อยละ 
30และในการฝึกอบรมในการปฏิบติัร้อยละ 70 

6. ส่ือบนเวบ็ควรมีกิจกรรมเสริม เช่น กระดานสนทนา , กระทู ้ เป็นตน้ เป็นการ
ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูเ้รียนและผูส้อน เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์มากข้ึน และสามารถประเมิน
พฤติกรรมการใชบ้ทเรียนของผูเ้รียนไดอี้กทางหน่ึง 

7. เน้ือหาในการฝึกอบรมตอ้งค่อย ๆ เสนอเน้ือหาและกิจกรรมไปตามล าดบั 
8. เม่ือมีการทดลองกบักลุ่มตวัอยา่งควรยกเคร่ือง Severไปทดลองโดยใชร้ะบบ Intranet  

สามารถใชร้ะบบ Internet ไดถ้า้ตรวจสอบวา่ไม่มีปัญหาเร่ืองระบบ 
9. รูปแบบของเน้ือหาตอ้งน่าสนใจ , น่าติดตาม 
โดยภาพรวมของกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญดา้นเน้ือหา/ ดา้นเทคโนโลยกีารศึกษา /ดา้นเทคโนโลยี

สารสนเทศและการฝึกอบรมเพื่อการฝึกอบรมผูว้ิจยัไดน้ าขอ้มูลมาวิเคราะห์และสรุปไดว้่า ดา้น
การฝึกอบรมแบบผสมผสานส าหรับครูผูฝึ้กนกัศึกษาพิการทางสายตาเพื่อพฒันาทกัษะดา้นการท า
ความคุน้เคยกบัสภาพแวดลอ้มและการเคล่ือนไหว ควรก าหนดเน้ือหาใหช้ดัเจน แสดงเป็นล าดบั
ขั้นตอน การฝึกอบรมตอ้งผสมผสานระหว่างเน้ือหาทฤษฏีในการฝึกอบรมบนเวบ็ ซ่ึงตอ้งแบ่ง
อตัราส่วนใหเ้หมาะสม กบัการฝึกปฏิบติัผูส้อนและใชส่ื้อของจริง หรือของจ าลอง ส่วนบนเวบ็
ควรมีกิจกรรมเสริม เช่น กระดานสนทนา กระทู ้ เป็นตน้ เน้ือหาควรมีทั้งขอ้ความ ภาพประกอบ 
ภาพเคล่ือนไหว และ ไฟลว์ิดีทศัน์ เขา้มาประกอบ และการทดลองกบักลุ่มตวัอยา่งควรค านึงถึง
ระบบเครือข่ายเป็นส าคญัโดยสามารถทดลองไดท้ั้งระบบ Intranet และระบบ Internet และควรใช้
ระบบ Learning Management System เขา้มาช่วยในการบริการจดัการฝึกอบรม  
 
 2 สร้างรูปแบบการฝึกอบรมแบบผสมผสานส าหรับครูผู้ฝึกนักศึกษาพกิารทางสายตาเพือ่
พฒันาทกัษะด้านการท าความคุ้นเคยกบัสภาพแวดล้อม และการเคลือ่นไหว 
 จากผลการวิเคราะห์ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการสร้างรูปแบบเคร่ืองมือและวิธีการด าเนินการวิจยั

โดยก าหนดกรอบแนวคิดและรูปแบบการฝึกอบรมแบบผสมผสานส าหรับครูผูฝึ้กนกัศึกษาพิการ

ทางสายตาเพื่อพฒันาทกัษะดา้นการท าความคุน้เคยกบัสภาพแวดลอ้มและการเคล่ือนไหว ผูว้ิจยั

ไดด้ าเนินการดงัน้ี 

 1. การก าหนดรูปแบบการฝึกอบรม โดยน าขอ้มูลจากขั้นตอนท่ี 1 มาก าหนดกรอบ

แนวคิด สร้างองคป์ระกอบและขั้นตอน และกิจกรรมของรูปแบบการฝึกอบรมแบบผสมผสาน
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ส าหรับครูผู ้ฝึกนักศึกษาพิการทางสายตาเพื่อพัฒนาทักษะด้านการท าความคุ้นเคยกับ

สภาพแวดลอ้มและการเคล่ือนไหวโดยผูว้ิจยัพบว่ารูปแบบการฝึกอบรมนั้นควรแบ่งเวลาและ

สัดส่วนระหว่างการฝึกอบรมบนเว็บกบัการฝึกอบรมในการปฏิบติัให้เหมาะสมกนั โดยใช้

อตัราส่วนร้อยละ 30:70 คือการฝึกอบอบรมบนเวบ็ร้อยละ 30 และในการฝึกอบรมในการปฏิบติั

ร้อยละ 70 

2. การพฒันารูปแบบการฝึกอบรมแบบผสมผสานส าหรับครูผูฝึ้กนักศึกษาพิการทาง
สายตาเพื่อพฒันาทกัษะดา้นการท าความคุน้เคยกบัสภาพแวดลอ้มและการเคล่ือนไหวโดยผูว้ิจยัได้
น าขอ้มูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นมาวิเคราะห์พบว่า  ความคิดเห็นของครูผูฝึ้กนักศึกษา
พิการทางสายตาเก่ียวกบัรูปแบบการฝึกอบรมแบบผสมผสานผูว้ิจยัพบว่าครูผูส้อนส่วนมากไม่มี
พื้นความรู้ทางดา้นทกัษะดา้นการท าความคุน้เคยกบัสภาพแวดลอ้มและการเคล่ือนไหวส าหรับคน
พิการทางสายตามาก่อน อีกทั้งครูผูส้อนยงัปฏิบติัหนา้การให้บริการผูพ้ิการไม่มีเวลาในการท่ีจะ
มารับการฝึกอบรมเป็นเวลานานๆและยงัพบว่า           ครูส่วนมากใช้คอมพิวเตอร์ไม่ช านาญ 
ครูผูส้อนส่วนมากอยากให้มีรูปแบบการฝึกอบรมท่ีสั้นและใชเ้วลานอ้ยแต่ไดป้ระสิทธิภาพและ
คุณภาพตามตอ้งการ 

 
3   ผลการศึกษาความคดิเห็นของผู้เช่ียวชาญเกีย่วกบัรูปแบบการฝึกอบรมแบบผสมผสาน

ส าหรับครูผู้ฝึกนักศึกษาพกิารทางสายตาเพือ่พฒันาทกัษะด้านการท าความคุ้นเคยกบั
สภาพแวดล้อมและการเคลือ่นไหว 

 ผลการวิเคราะห์จากการสัมภาษาณ์ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นทกัษะดา้นการ
ท าความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคล่ือนไหวเก่ียวกับรูปแบบการฝึกอบรมแบบ
ผสมผสานส าหรับครูผูฝึ้กนักศึกษาพิการทางสายตาพบว่า การสอนผูพ้ิการทางสายตาในการ
เดินทางครูผูฝึ้กนั้นมีการสอนสองลกัษณะคือ  

1. สอนทกัษะการเดินทางดว้ยครูทีมีความพิการทางสายตา ส่วนใหญ่เด็กท่ีเขา้รับ
การฝึกจากครูท่ีพิการทางสายตาจะไม่มีความมั่นใจในการสอนด้านทักษะ และการป้องกัน
อนัตรายในการเดินไดไ้ม่ดีเท่าท่ีควรทางการสอนส่วนใหญ่ใชว้ิธีการเดินทางไปดว้ยกนัซ่ึงเป็น
ขอ้จ ากดัในการสอน 

2. สอนทกัษะการเดินทางดว้ยครูทีไม่มีความพิการทางสายตาส่วนใหญ่เด็กท่ีเขา้รับ
การฝึกจากครูท่ีพิการทางสายตาจะมีความมัน่ใจในการสอนดา้นทกัษะ และสาสมารถป้องกนั
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อนัตรายในการเดินทางไดอ้ยา่งทนัทีการสอนส่วนใหญ่ใชว้ิธีการเดินทางไปดว้ยกนั และการฝึก
การทกัษะเดินทางดว้ยตวัเอง 

3. ส่วนในการออกแบบเน้ือหาควรครอบคลุมเทคนิคและทกัษะเบ้ืองตน้ของการฝึก
การเดินทางส าหรับผูพ้ิการทางสายตาขั้นตอนการฝึกควรฝึกความรู้ความเขา้ใจทางทฤษฎีและการ
ฝึกปฏิบติัโดยแบ่งการฝึกอบรมออกเป็น 2 ส่วนคือ 
  3.1 ส่วนหลกัทฤษฎีในการฝึกอบรมแบบผสมผสานส าหรับครูผูฝึ้กนักศึกษา
พิการทางสายตาเพื่อพฒันาทกัษะดา้นการท าความคุน้เคยกบัสภาพแวดลอ้มและการเคล่ือนไหว
เพื่อวดัความรู้ความเขา้ใจของผูรั้บการฝึกอบรมก่อนและหลงัการฝึกอบรม 
  3.2 ส่วนหลักการฝึกปฎิบติัจากรูปแบบกิจกรรมของการฝึกอบรมแบบ
ผสมผสานส าหรับครูผูฝึ้กนกัศึกษาพิการทางสายตาเพื่อพฒันาทกัษะดา้นการท าความคุน้เคยกบั
สภาพแวดลอ้มและการเคล่ือนไหวจากการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญโดยผูว้ิจัยพบว่ารูปแบบการ
ฝึกอบรมนั้นควรแบ่งเวลาและสัดส่วนระหว่างการฝึกอบรมบนเวบ็กบัการฝึกอบรมในการปฏิบติั
ใหเ้หมาะสมกนั โดยใชอ้ตัราส่วนร้อยละ 30:70 คือการฝึกอบอบรมบนเวบ็ร้อยละ 30 และในการ
ฝึกอบรมในการปฏิบติัร้อยละ 70 

ผลการวิเคราะห์จากแบบประเมินส่ือการในฝึกอบรมท่ีใช้ในการวิจัยหารูปแบบการ
ฝึกอบรมแบบผสมผสานส าหรับครูผูฝึ้กนักศึกษาพิการทางสายตาเพื่อพฒันาทกัษะดา้นการท า
ความคุน้เคยกบัสภาพแวดลอ้มและการเคล่ือนไหวผูว้ิจยัพบว่า ความเหมาะสมของรูปแบบการ
ฝึกอบรมแบบผสมผสานส าหรับครูผูฝึ้กนักศึกษาพิการทางสายตาเพื่อพฒันาทกัษะดา้นการท า
ความคุน้เคยกบัสภาพแวดลอ้มและการเคล่ือนไหว ส าหรับผูเ้ช่ียวชาญดา้นเน้ือหา/ ดา้นเทคโนโลยี
การศึกษา /ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการฝึกอบรมดงัน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 104 

ตารางท่ี 9   ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของส่ือการฝึกอบรมแบบผสมผสานส าหรับครูผูฝึ้ก   
                    นกัศึกษาพิการทางสายตาเพื่อพฒันาทกัษะดา้นการท าความคุน้เคยกบัสภาพแวดลอ้ม 
                    และการเคล่ือนไหว ส าหรับผูเ้ช่ียวชาญดา้นเทคโนโลยกีารศึกษา ดา้น 
                    เทคโนโลยสีารสนเทศ และการฝึกอบรม 

 

รายการประเมนิ 
ระดบัการประเมินความเหมาะสม 

X SD. แปลผล 

1. ส่วนน าของการฝึกอบรม 

    การใหใ้หข้อ้มูลพื้นฐานท่ีจ าเป็นในการฝึกอบรม 

    (วตัถุประสงค ์เมนูหลกั ส่วนช่วยเหลือ ฯลฯ) 

4.00 0.000 ดี 

2. เนือ้หาของการฝึกอบรม 

    2.1 โครงสร้างของเน้ือหาชดัเจน มีความกวา้ง ความลึก เช่ือมโยง

ความรู้เดิมกบัความรู้ใหม่ 

4.22 0.440 ดี 

    2.2  มีความถูกตอ้งตามหลกัวิชา 4.44 0.527 ดี 

    2.3  สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการจะน าเสนอ 4.22 0.440 ดี 

    2.4  สอดคลอ้งกบัการประยกุตใ์ชใ้นการฝึกอบรม มีความสัมพนัธ์

ต่อเน่ือง 
4.22 0.440 ดี 

    2.5  ความยากง่ายเหมาะสมต่อผูฝึ้กอบรม 4.77 0.440 ดีมาก 

    2.6ไม่ขดัต่อความมัน่คงของชาติและคุณธรรมจริยธรรม 

 

 

 

5.00 0.000 ดีมาก 
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ตารางท่ี 9 (ต่อ) 

รายการประเมนิ 
ระดบัการประเมินความเหมาะสม 

X SD. แปลผล 

3. การใช้ภาษา 
    ใชภ้าษาถกูตอ้งเหมาะสมกบัวยัของผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมส่ือ

ความหมายไดช้ดัเจน และเหมาะสม  

 

4.22 

 

0.440 

 
ดี 

4. การออกแบบระบบการฝึกอบรม 
    4.1   ออกแบบดว้ยระบบตรรกะท่ีดี เน้ือหามีความสัมพนัธ์ต่อเน่ือง 

4.00 0.000 ดี 

    4.2   ส่งเสริมการพฒันาความคิดสร้างสรรค ์ 4.00 0.707 ดี 

    4.3 มีความยดืหยุน่สูง สนองความแตกต่างระหวา่งบุคคล 

ครอบคลุมล าดบัเน้ือหา ล าดบัการฝึกอบรมได ้
4.22 0.440 ดี 

    4.4  ความยาวของการน าเสนอแต่ละหน่วย/ตอนเหมาะสม 4.22 0.440 ดี 

    4.5 กลยทุธ์ในการถ่ายทอดเน้ือหาน่าสนใจ 5.00 0.000 ดีมาก 

    4.6 มีกลยทุธ์การประเมินผลใหผู้ฝึ้กอบรมเกิดการเรียนรู้ให้

เหมาะสมมีความหลากหลายและปริมาณเพียงพอท่ีจะสามารถ

ตรวจสอบความเขา้ใจบทเรียนดว้ยตนเองได ้     

4.22 0.440 ดี 

5. ส่วนประกอบด้าน Multimedia 

     5.1ออกแบบหนา้จอเหมาะสม ง่ายต่อการใช ้ สัดส่วนเหมาะสมสวยงาม 

 

5.00 

 
 
0.000 

 
ดีมาก 

     5.2  ลกัษณะของขนาด สี ตวัอกัษร ชดัเจน สวยงาม   อ่านง่าย 

เหมาะสมกบัระดบัผูเ้รียน 

4.22 0.440 ดี 

      5.3  ภาพกราฟิกเหมาะสม ชดัเจน สอดคลอ้งกบัเน้ือหามีความ

สวยงาม มีความคิดสร้างสรรคใ์นการ ออกแบบและสร้างภาพ 

 

 

4.22 0.440 ดี 
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ตารางท่ี 9 (ต่อ) 

รายการประเมนิ 
ระดบัการประเมินความเหมาะสม 

X SD. แปลผล 

    5.4 คุณภาพการใชเ้สียงดนตรีประกอบบทเรียน เหมาะสม ชดัเจน 

น่าสนใจ ชวนคิด น่าติดตาม 
4.22 0.440 ดี 

     5.5 คุณภาพของส่ือท่ีใชป้ระกอบการฝึกอบรม 5.00 0.000 ดีมาก 

6. การออกแบบปฎสัิมพนัธ์ 

    6.1 ออกแบบปฎิสัมพนัธ์ใหโ้ปรแกรมใหใ้ชง่้าย สะดวก   โตต้อบ

กบันกัเรียนอยา่งสม ่าเสมอ การควบคุมทางการเดินบทเรียน 

(Navigation) ชดัเจนถูกตอ้งตามหลกัเกณฑต่์างๆ ไดง่้าย รูปแบบปฎิ
สัมพนัธ์เหมาะสม เช่น การพิมพ ์ การใชเ้มาส์เหมาะสม มีการควบคุม

ทิศทาง   ความชา้เร็วของบทเรียน 

 

4.00 

 
 

0.000 
 

 

 

ดี 

   6.2 การใชผ้ลยอ้นกลบัเสริมแรงหรือให้ความช่วยเหลือ เหมาะสม

ตามความจ าเป็นมีขอ้มูลป้อนกลบัท่ีเอ้ือใหผู้ฝึ้กอบรมไดว้ิเคราะห์และ

แกปั้ญหา  

4.22 0.440 ดี 

  

                 สรุปไดว้่าผลการประเมินค่าเฉล่ีย ( x )จากผูเ้ช่ียวชาญในส่วนน าของการฝึกอบรมการ

ใหใ้หข้อ้มูลพื้นฐานท่ีจ าเป็นในการฝึกอบรม (วตัถุประสงค ์เมนูหลกั ส่วนช่วยเหลือ ฯลฯ) มีความ

เหมาะสม (4.00) อยูใ่นระดบัดี,ดา้นเน้ือหาของการฝึกอบรมมีความเหมาะสม (4.22) อยูใ่นระดบัดี

,โครงสร้างของเน้ือหาชดัเจนมีความกวา้ง ความลึก เช่ือมโยงความรู้เดิมกบัความรู้ใหม่มีความ

เหมาะสม (4.44) อยูใ่นระดบัดี,มีความถูกตอ้งตามหลกัวิชามีความเหมาะสม (4.22) อยูใ่นระดบัดี,

สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการจะน าเสนอ มีความเหมาะสม (4.22) อยูใ่นระดบัดี,สอดคลอ้ง

กบัการประยกุตใ์ชใ้นการฝึกอบรม มีความสัมพนัธ์ต่อเน่ืองมีความเหมาะสม (4.22) อยูใ่นระดบัดี

,ความยากง่ายเหมาะสมต่อผูฝึ้กอบรมมีความเหมาะสม (4.77) อยูใ่นระดบัดีมาก,ไม่ขดัต่อความ

มัน่คงของชาติและคุณธรรมจริยธรรมมีความเหมาะสม (5.00 )อยูใ่นระดบัดีมาก,ดา้นการใชภ้าษา

ใชภ้าษาถูกตอ้งเหมาะสมกบัวยัของผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมส่ือความหมายไดช้ดัเจนและเหมาะสมมี
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ความเหมาะสม (4.22) อยูใ่นระดบัดี,ดา้นการออกแบบระบบการฝึกอบรมมีความเหมาะสม (4.00) 

อยู่ในระดบัดี, ออกแบบดว้ยระบบตรรกะท่ีดีเน้ือหามีความสัมพนัธ์ต่อเน่ืองมีความเหมาะสม 

(4.00) อยูใ่นระดบัดี,ส่งเสริมการพฒันาความคิดสร้างสรรค ์มีความเหมาะสม (4.22) อยูใ่นระดบัดี

,มีความยืดหยุน่สูง สนองความแตกต่างระหว่างบุคคล ครอบคุมล าดบัเน้ือหา ล าดบัการฝึกอบรม

ไดมี้ความเหมาะสม(4.22) อยู่ในระดบัดี  ความยาวของการน าเสนอแต่ละหน่วย/ตอนมีความ

เหมาะสม (4.22) อยูใ่นระดบัดี,กลยทุธ์ในการถ่ายทอดเน้ือหาน่าสนใจมีความเหมาะสม (5.00) อยู่

ในระดับดีมาก, มีกลยุทธ์การประเมินผลให้ผูฝึ้กอบรมเกิดการเรียนรู้ให้เหมาะสม มีความ

หลากหลายและปริมาณเพียงพอท่ีจะสามารถตรวจสอบความเขา้ใจบทเรียนดว้ยตนเองได้มีความ

เหมาะสม (4.22) อยู่ในระดบัดี,ส่วนประกอบดา้น Multimedia  มีความเหมาะสม(5.00)อยู่ใน

ระดบัดีมาก, ออกแบบหน้าจอเหมาะสม ง่ายต่อการใช้สัดส่วนเหมาะสม สวยงาม มีความ

เหมาะสม (4.22) อยูใ่นระดบัดี,    ลกัษณะของขนาด สี ตวัอกัษร ชดัเจน สวยงาม   อ่านง่าย 

เหมาะสมกบัระดบัผูเ้รียนมีความเหมาะสม (4.22) อยู่ในระดบัดี,ภาพกราฟิกเหมาะสม ชดัเจน 

สอดคลอ้งกบัเน้ือหามีความสวยงาม มีความคิดสร้างสรรคใ์นการ ออกแบบและสร้างภาพ มีความ

เหมาะสม (4.22) อยู่ในระดบัดี,คุณภาพการใชเ้สียงดนตรีประกอบบทเรียน เหมาะสม ชดัเจน 

น่าสนใจ ชวนคิด น่าติดตามมีความเหมาะสม (4.22) อยู่ในระดับดี,คุณภาพของส่ือท่ีใช้

ประกอบการฝึกอบรมมีความเหมาะสม (5.00) อยู่ในระดบัดีมาก,ดา้นการออกแบบปฎิสัมพนัธ

ออกแบบปฎิสัมพนัธ์ให้โปรแกรมให้ใชง่้าย สะดวก   โตต้อบกบันักเรียนอย่างสม ่าเสมอ การ

ควบคุมทางการเดินบทเรียน (Navigation) ชดัเจนถูกตอ้งตามหลกัเกณฑต่์างๆ ไดง่้าย รูปแบบปฎิ

สัมพนัธ์เหมาะสม เช่น การพิมพ ์การใชเ้มาส์เหมาะสม มีการควบคุมทิศทาง   ความชา้เร็วของ

บทเรียนมีความเหมาะสม (4.00) อยู่ในระดบัดี, การใชผ้ลยอ้นกลบัเสริมแรงหรือให้ความ

ช่วยเหลือ เหมาะสมตามความจ าเป็นมีขอ้มูลป้อนกลับท่ีเอ้ือให้ผูฝึ้กอบรมได้วิเคราะห์และ

แกปั้ญหามีความเหมาะสม (4.22) อยูใ่นระดบัดี 
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ตารางท่ี 10  ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการออกแบบการฝึกอบรมผา่นเวบ็ส าหรับครูผูฝึ้ก 

                    นกัศึกษาพิการทางสายตาเพื่อพฒันาทกัษะดา้นการท าความคุน้เคยกบัสภาพแวดลอ้ม 

                    และการเคล่ือนไหวส าหรับผูเ้ช่ียวชาญดา้นเน้ือหา ดา้นเทคโนโลยกีารศึกษา ดา้น 

                    เทคโนโลยสีารสนเทศ และการฝึกอบรม 
  

รายการประเมนิ 

ระดบัการประเมินความเหมาะสม 

X SD. แปลผล 

1. ค  าแนะน าการใชรู้ปแบบการฝึกอบรมมีความชดัเจน 4.00 0.866 ดี 

2. การวางรูปแบบหนา้จอมีความเหมาะสมกบัเน้ือหาและผูฝึ้กอบรม 4.00 0.000 ดี 

3. ความเหมาะสมในการน าเสนอในการฝึกอบรม 4.00 0.000 ดี 

4. ใชภ้าษาถกูตอ้งเหมาะสม 4.00 1.000 ดี 

5. การเช่ือมโยงไปยงัรายละเอียดของหนา้ท่ีเก่ียวขอ้ง 4.00 0.866 ดี 

6. ขนาดตวัอกัษรและสีท่ีใชเ้หมาะสมกบัวยัผูฝึ้กอบรม 4.33 0.500 ดี 

7. ภาพประกอบสอดคลอ้งกบัเน้ือหา 5.00 0.000 ดีมาก 

8. เสียงบรรยายมีความเหมาะสม  ชดัเจน 5.00 0.000 ดีมาก 

9. ความเหมาะสมของสีพื้นหลงั 4.33 0.500 ดี 

10. ปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งผูฝึ้กอบรมกบัรูปแบบเน้ือหา 4.33 0.500 ดี 

11. การรายงานผลคะแนนต่อผูฝึ้กอบรมมีความเหมาะสม 4.33 0.500 ดี 

 
สรุปไดว้่าผลการประเมินค่าเฉล่ีย ( x ) จากผูเ้ช่ียวชาญดา้นค าแนะน าการใชรู้ปแบบการ

ฝึกอบรมมีความชดัเจนมีความเหมาะสม (4.00) อยู่ในระดบัดี,การวางรูปแบบหน้าจอมีความ
เหมาะสมกบัเน้ือหาและผูฝึ้กอบรมมีความเหมาะสม (4.00) อยูใ่นระดบัดี,ความเหมาะสมในการ
น าเสนอในการฝึกอบรมมีความเหมาะสม (4.00) อยู่ในระดบัดี,การใชภ้าษาถูกตอ้งเหมาะสมมี
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ความเหมาะสม (4.00) อยูใ่นระดบัดี, การเช่ือมโยงไปยงัรายละเอียดของหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งมีความ
เหมาะสม (4.00) อยู่ในระดบัดี,ขนาดตวัอกัษรและสีท่ีใช้เหมาะสมกบัวยัผูฝึ้กอบรมมีความ
เหมาะสม (4.33) อยูใ่นระดบัดี,ภาพประกอบสอดคลอ้งกบัเน้ือหามีความเหมาะสม (5.00) อยูใ่น
ระดบัดีมาก เสียงบรรยายมีความเหมาะสมชดัเจนมีความเหมาะสม (5.00) อยูใ่นระดบัดีมาก,ความ
เหมาะสมของสีพื้นหลงัมีความเหมาะสม (4.33) อยูใ่นระดบัดี,ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูฝึ้กอบรมกบั
รูปแบบเน้ือหามีความเหมาะสม (4.33) อยูใ่นระดบัดี,การรายงานผลคะแนนต่อผูฝึ้กอบรมมีความ
เหมาะสมมีความเหมาะสม (4.33) อยูใ่นระดบัดี 

 
ตอนที่  2   ผลการทดลองใช้รูปแบบการฝึกอบรมแบบผสมผสานส าหรับครูผู้ฝึกนักศึกษาพกิาร
ทางสายตา เพือ่พฒันาทกัษะด้านการท าความคุ้นเคยกบัสภาพแวดล้อมและการเคลือ่นไหว 
 
 การวิเคราะห์ผลการทดลองใช้รูปแบบการฝึกอบรมแบบผสมผสานส าหรับครูผูฝึ้ก
นักศึกษาพิการทางสายตาเพื่อพฒันาทกัษะดา้นการท าความคุน้เคยกบัสภาพแวดลอ้มและการ
เคล่ือนไหว เพื่อหาความแตกต่างของผลสัมฤทธ์ิก่อนการฝึกอบรมและหลงัการฝึกอบรมจากการ
วิเคราะห์ข้อมูล เก็บคะแนนการทดสอบและการฝึกการทักษะด้านการท าความคุ้นเคยกับ
สภาพแวดล้อมและการเคล่ือนไหว มาวิเคราะห์ด้วยการหาค่าสถิต ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน และทดสอบความแตกต่างของคะแนนดว้ยการทดสอบค่า    t - test dependent พบว่า
ไดผ้ลทดลองดงัตาราง 
 
ตารางท่ี 11 ผลการทดสอบความแตกต่างระหวา่งคะแนนก่อนฝึกอบรมและหลงัฝึกอบรมดา้น 
                   หลกัทฤษฎีทกัษะดา้นการท าความคุน้เคยกบัสภาพแวดลอ้มและการเคล่ือนไหว 
 

การฝึกอบรม 
 

n X S.D. t-test ผลต่างของค่าเฉล่ีย 
(ก่อน-หลงั การฝึกอบรม) 

Sig. 

ก่อนการฝึกอบรม 15 16.53 3.06 20.87 9.27 0.000 
หลงัการฝึกอบรม 15 25.80 3.64 27.38 
   
 จากตารางท่ี11  พบวา่ค่าเฉล่ีย ( x ) ของคะแนนหลงัเรียน (25.80) สูงกวา่ก่อนเรียน(16.53) 
โดยผลต่างเท่ากบั (9.27) โดยคะแนนก่อนเรียนมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (3.06) มากกว่าหลงัเรียน 
(3.64) และค่า t-test หลงัเรียน (27.38) สูงกว่าก่อนเรียน(20.87)โดยผลต่างเท่ากบั (6.51) หรือร้อย
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ละของคะแนนเต็ม(30 คะแนน) หมายความว่าผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมท่ีอบรมผ่านเว็บแบบ
ผสมผสานส าหรับครูผูฝึ้กนกัศึกษาพิการทางสายตาเพื่อพฒันาทกัษะดา้นการท าความคุน้เคยกบั
สภาพแวดลอ้มและการเคล่ือนไหว มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
ตารางท่ี 12  ผลการทดสอบความแตกต่างระหวา่งคะแนนฝึกอบรมและหลงัฝึกอบรมการฝึกอบรม 
                   ทกัษะดา้นการท าความคุน้เคยกบัสภาพแวดลอ้มและการเคล่ือนไหวแบบ    
                   ผสมผสานส าหรับครูผูฝึ้กนกัศึกษาพิการทางสายตาโดยใชเ้กณฑ ์80/80 
  

การฝึกอบรม 
(ดา้นทฤษฎี/ปฎิบติั) 

n ร้อยละ ผลต่างของค่าเฉล่ีย 
(ก่อน-หลงั การฝึกอบรม) 

Sig. 

ระหวา่งการฝึกอบรม 15 80.09 17.37 0.000 
หลงัการฝึกอบรม 15 97.46 
 
 จากตารางท่ี 12 พบวา่ค่าเฉล่ีย ( x ) ของคะแนนหลงัการฝึกอบรม (97.46) สูงกว่าก่อนการ
ฝึกอบรม(80.09) โดยผลต่างเท่ากบั (17. 37) หรือร้อยละ ของคะแนนเตม็ (30 คะแนน) หมายความ
วา่ครูผูฝึ้กนกัศึกษาพิการทางสายตาศึกษาผา่นรูปแบบการฝึกอบรมแบบผสมผสานส าหรับครูผูฝึ้ก
นักศึกษาพิการทางสายตาเพื่อพฒันาทกัษะดา้นการท าความคุน้เคยกบัสภาพแวดลอ้มและการ
เคล่ือนไหว มีผลสมัฤทธ์ิทางการฝึกอบรมสูงกวา่ระหวา่งการฝึกอบรมตามเกณฑ ์80/80 
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ตารางท่ี  13  ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจในรูปแบบการฝึกอบรมแบบผสมผสานส าหรับครู 
                    ผูฝึ้กนกัศึกษา พกิารทางสายตาเพื่อพฒันาทกัษะดา้นการท าความคุน้เคยกบั 
                    สภาพแวดลอ้มและการเคล่ือนไหวของครูผูฝึ้กนกัศึกษาพิการทางสายตาดา้น 
                    รูปแบบการฝึกอบรมแบบผสมผสาน 
 

รายการประเมิน ระดบัการประเมินความพึงพอใจ 

X แปลผล  

1. เน้ือหาของการฝึกอบรมดา้นรูปแบบการฝึกอบรมแบบ

ผสมผสานส าหรับครูผูฝึ้กนกัศึกษาพิการทางสายตาเพื่อพฒันา

ทกัษะดา้นการท าความคุน้เคยกบัสภาพแวดลอ้มและการ

เคล่ือนไหวน้ีมีความน่าสนใจ 

4.86 ดีมาก 

2. การล าดบัเน้ือหาของการฝึกอบรมดา้นรูปแบบการฝึกอบรม

แบบผสมผสานส าหรับครูผูฝึ้กนกัศึกษาพิการทางสายตาเพื่อ

พฒันาทกัษะดา้นการท าความคุน้เคยกบัสภาพแวดลอ้มและการ

เคล่ือนไหวน้ีมีความน่าสนใจ 

4.86 ดีมาก 

 

3. การเช่ือมโยง (link) เน้ือหาของการฝึกอบรมดา้นรูปแบบการ
ฝึกอบรมแบบผสมผสานส าหรับครูผูฝึ้กนกัศึกษาพิการทาง
สายตาเพื่อพฒันาทกัษะดา้นการท าความคุน้เคยกบั
สภาพแวดลอ้มและการเคล่ือนไหวน้ีมีความน่าสนใจ 

4.66 ดีมาก 

 

 

4. รูปแบบของการฝึกอบรมแบบผสมผสานน้ีท าใหผู้เ้รียน
สามารถโตต้อบกบัผูส้อนไดท้นัทีเม่ือมีขอ้สงสัย 4.33 ดีมาก 

5. รูปแบบของการฝึกอบรมแบบผสมผสานน้ีผูฝึ้กอบรบ
สามารถเขา้จากท่ีใดกไ็ดแ้ละสามารถทบทวนบทเรียนเวลาใดก็
ได ้

4.40 ดีมาก 

6. รูปแบบของการฝึกอบรมแบบผสมผสานน้ีผูฝึ้กอบรม

สามารถอ านวยความสะดวกต่อการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลจาก

เวบ็ไซตอ่ื์น 

4.06 ดีมาก 
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   ตารางท่ี  13 (ต่อ) 

รายการประเมิน ระดบัการประเมินความพึงพอใจ 

X แปลผล 

7. รูปภาพท่ีน ามาประกอบเน้ือหาในการฝึกอบรมแบบ

ผสมผสานผูฝึ้กอบรมคิดวา่มีความเหมาะสมเพียงใด 

4.53 ดีมาก  

8. ตวัอกัษรและสี พื้นหลงัท่ีใชใ้นการออกแบบส่ือฝึกอบรม

แบบผสมผสานน้ีผูฝึ้กอบรมคิดวา่มีความเหมาะสมเพียงใด 

4.20 ดีมาก 

9. ส่ือการฝึกอบรมแบบผสมผสานท่ีใชป้ระกอบกบับทเรียน 

เช่น หนงัสือเสียง,วีดิทศัน์,Power Point ,text  ผูฝึ้กอบรมคิดวา่มี

ความเหมาะสมเพียงใด 

4.53 ดีมาก 

10. โครงสร้างและรูปแบบการฝึกปฎิบติัทกัษะดา้นการท า
ความคุน้เคยกบัสภาพแวดลอ้มและการเคล่ือนไหวโดยผา่นครูผู ้
ฝึกมีน้ีมีความน่าสนใจ 

4.80 ดีมาก 

11. ระยะเวลาของการฝึกอบรมแบบผสมผสานส าหรับครูผูฝึ้ก

นกัศึกษาพิการทางสายตาเพื่อพฒันาทกัษะดา้นการท า

ความคุน้เคยกบัภาพแวดลอ้มและการเคล่ือนไหวน้ีมีความ

เหมาะสมเพียงใด 

4.53 ดีมาก  

12..  ภาพรวมของการฝึกอบรมแบบผสมผสานส าหรับครูผูฝึ้ก

นกัศึกษาพิการทางสายตาเพื่อพฒันาทกัษะดา้นการท า

ความคุน้เคยกบัภาพแวดลอ้มและการเคล่ือนไหวน้ีมีความ

เหมาะสมเพียงใด 

4.80 ดีมาก 

 
 จากผลการศึกษาวิเคราะห์ความพึงพอใจในรูปแบบการฝึกอบรมแบบผสมผสานส าหรับ
ครูผูฝึ้กนกัศึกษาพิการทางสายตาเพื่อพฒันาทกัษะดา้นการท าความคุน้เคยกบัสภาพแวดลอ้มและ
การเคล่ือนไหวของครูผูฝึ้กนกัศึกษาพิการทางสายตาดา้นรูปแบบการฝึกอบรมแบบผสมผสาน
ค่าเฉล่ีย ( x ) พบว่า เน้ือหาของการฝึกอบรมส าหรับครูผูฝึ้กนกัศึกษาพิการทางสายตาเพื่อพฒันา
ทกัษะดา้นการท าความคุน้เคยกบัภาพแวดลอ้มและการเคล่ือนไหวมีความน่าสนใจ ความพึง
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พอใจในระดบั( 4.86) มากท่ีสุด  การล าดบัเน้ือหาของการฝึกอบรมมีความน่าสนใจ มีความพึง
พอใจในระดบั (4.86 )มากท่ีสุด  การเช่ือมโยง (link) มีความน่าสนใจ มีความพึงพอใจในระดบั 
(4.66) มากท่ีสุด  รูปแบบของการโตต้อบกบัผูส้อนไดท้นัทีเม่ือมีขอ้สงสัย มีความพึงพอใจใน
ระดบั (4.33) มาก   ทบทวนบทเรียนเวลาใดก็ไดมี้ความพึงพอใจในระดบั (4.40) มาก  รูปแบบ
ของการฝึกอบรมแบบผสมผสานน้ีผูฝึ้กอบรมสามารถอ านวยความสะดวกต่อการศึกษาคน้ควา้
ขอ้มูลจากเวบ็ไซตอ่ื์นมีความพึงพอใจในระดบั (4.06) มาก  รูปภาพท่ีน ามาประกอบเน้ือหาในการ
ฝึกอบรมแบบผสมผสานผูฝึ้กอบรมคิดว่ามีความเหมาะสมเมีความพึงพอใจในระดบั (4.53) มาก
ท่ีสุด  ตวัอกัษรและสี พื้นหลงัท่ีใชใ้นการออกแบบส่ือฝึกอบรมแบบผสมผสานน้ีผูฝึ้กอบรมคิดว่า
มีความเหมาะสมมีความพึงพอใจในระดบั (4.20) มาก ส่ือการฝึกอบรมแบบผสมผสานท่ีใช้
ประกอบกบับทเรียน เช่น หนงัสือเสียง,วีดิทศัน์,Power Point ,text  มีความพึงพอใจในระดบั 
(4.53) มากท่ีสุด โครงสร้างและรูปแบบการฝึกปฎิบติัทกัษะด้านการท าความคุน้เคยกับ
สภาพแวดลอ้มและการเคล่ือนไหวโดยผ่านครูผูฝึ้กมีน้ีมีความน่าสนใจ มีความพึงพอใจในระดบั 
(4.80) มากท่ีสุด ระยะเวลาของการฝึกอบรมแบบผสมผสานส าหรับครูผูฝึ้กนกัศึกษาพิการทาง
สายตาเพื่อพฒันาทกัษะดา้นการท าความคุน้เคยกบัภาพแวดลอ้มและการเคล่ือนไหวน้ีมีความ
เหมาะสมเพียงใดมีความพึงพอใจในระดบั(4.53) มากท่ีสุด  ภาพรวมของการฝึกอบรมแบบ
ผสมผสานส าหรับครูผูฝึ้กนกัศึกษาพิการทางสายตาเพื่อพฒันาทกัษะดา้นการท าความคุน้เคยกบั
ภาพแวดลอ้มและการเคล่ือนไหวน้ีมีความเหมาะสมเพียงใดมีความพึงพอใจในระดบั(4.80) มาก
ท่ีสุด 

 
การน าเสนอรูปแบบการฝึกอบรมแบบผสมผสานส าหรับครูผู้ฝึกนักศึกษาพิการทางสายตาเพื่อ
พฒันาทกัษะด้านการท าความคุ้นเคยกบัสภาพแวดล้อมและการเคลือ่นไหว  

ผลวิเคราะห์จากการรับรองของผูท้รงคุณวุฒิการต่อขั้นตอตอนและวิธีการอบรมและผล
การฝึกอบรมท่ีมีต่อรูปแบบการฝึกอบรมแบบผสมผสานส าหรับครูผูฝึ้กนกัศึกษาพิการทางสายตา
เพื่อพฒันาทกัษะดา้นการท าความคุน้เคยกบัสภาพแวดลอ้มและการเคล่ือนไหวพบวา่  
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ตารางท่ี 14   ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของรูปแบบการฝึกอบรมแบบผสมผสานส าหรับครูผู ้
                      ฝึกนกัศึกษาพิการทางสายตาเพื่อพฒันาทกัษะดา้นการท าความคุน้เคยกบั                      
                      สภาพแวดลอ้มและการเคล่ือนไหวส าหรับผูท้รงคุณวฒิุ 

 

รายการประเมนิ 
ระดบัการประเมินความเหมาะสม 

X แปลผล 

1.การวเิคราะห์กรอบแนวคิดการสร้างรูปแบบการฝึกอบรมแบบ

ผสมผสานส าหรับครูผูฝึ้กนกัศึกษาพิการทางสายตา 
4.6 มากท่ีสุด 

2. วตัถุประสงคข์องการฝึกอบรมแบบผสมผสานส าหรับครูผูฝึ้กนกัศึกษา

พิการทางสายตา 
4.4 มาก 

3. รูปแบบการช้ีแจงรายละเอียดการขั้นตอนและวธีิการฝึกอบรมแบบ

ผสมผสานส าหรับครูผูฝึ้กนกัศึกษาพิการทางสายตา 
4.6 มากท่ีสุด 

4. ลกัษณะรูปแบบของการประเมินแบบทดสอบก่อนการฝึกอบรม 4.6 มากท่ีสุด 

5. ลกัษณะของรูปแบบการฝึกปฎิบติัดว้ยตนเองดว้ยเทคนิคการสืบเสาะ 4.8 มากท่ีสุด 

6. ลกัษณะของรูปแบบการฝึกปฎิบติัดว้ยตนเองดว้ยเทคนิคการเผชิญหนา้

กบัครูผูส้อน 

5 มากท่ีสุด 

7. รูปแบบส่ือเสริมบนเวบ็ควรมีกิจกรรมเสริม เช่น กระดานสนทนา , 

กระทู ้ฯลฯ 

4.6 มากท่ีสุด 

8. รูปแบบการเขา้ถึงและเช่ือมต่อแหล่งขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งWWW 4.4 มาก 

9. ลกัษณะเน้ือหาและกิจกรรมการฝึกอบรมในหน่วยท่ี1 ,หน่วยท่ี2 และ 

หน่วยท่ี3 
5 มากท่ีสุด 

10.ระยะเวลาการฝึกอบรมในสัดส่วนอบรมทางทฤษฎี30 และปฎิบติั 70 5 มากท่ีสุด 

11. ลกัษณะรูปแบบของการประเมินแบบทดสอบหลงัการฝึกอบรม 4.8 มากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 14 (ต่อ) 

รายการประเมนิ 
ระดบัการประเมินความเหมาะสม 

X แปลผล 

12. ลกัษณะขั้นตอนรูปแบบการประเมินผลดา้นทฤษฎีและปฎิบติัโดยรวม 5 มากท่ีสุด 

13. ภาพโดยรวมของรูปแบบการฝึกอบรมแบบผสมผสานส าหรับครูผูฝึ้ก

นกัศึกษาพิการทางสายตา 
5 มากท่ีสุด 

 
 สรุปได้ว่าผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมผูว้ิจัยน าเสนอรูปแบบการฝึกอบรมแบบ
ผสมผสานส าหรับครูผูฝึ้กนกัศึกษาพิการทางสายตาเพื่อพฒันาทกัษะดา้นการท าความคุน้เคยกบั
สภาพแวดลอ้มและการเคล่ือนไหวของครูผูฝึ้กนักศึกษาพิการทางสายตาในด้านรูปแบบการ
ฝึกอบรมแบบผสมผสานต่อผูท้รงคุณวุฒิ ค่าเฉล่ีย ( x ) พบว่า การวิเคราะห์กรอบแนวคิดการสร้าง
รูปแบบการฝึกอบรมแบบผสมผสานส าหรับครูผูฝึ้กนกัศึกษาพิการทางสายตามีความเหมาะสมใน
ระดบั (4.60)  มากท่ีสุด  วตัถุประสงคข์องการฝึกอบรมแบบผสมผสานส าหรับครูผูฝึ้กนกัศึกษา
พิการทางสายตามีความเหมาะสมในระดบั(4.40) มาก  รูปแบบการช้ีแจงรายละเอียดการขั้นตอน
และวิธีการฝึกอบรมแบบผสมผสานส าหรับครูผูฝึ้กนกัศึกษาพิการทางสายตา มีความเหมาะสมใน
ระดบั  (4.60) มากท่ีสุด  ลกัษณะรูปแบบของการประเมินแบบทดสอบก่อนการฝึกอบรมมีความ
เหมาะสมในระดบั (4.60) มากท่ีสุด ลกัษณะของรูปแบบการฝึกปฎิบติัดว้ยตนเองดว้ยเทคนิคการ
สืบเสาะ มีความเหมาะสมในระดบั (4.80) มากท่ีสุด ลกัษณะของรูปแบบการฝึกปฎิบติัดว้ยตนเอง
ดว้ยเทคนิคการเผชิญหนา้กบัครูผูส้อนมีความเหมาะสมในระดบั (5.00) มากท่ีสุด รูปแบบส่ือ
เสริมบนเวบ็ควรมีกิจกรรมเสริม เช่น กระดานสนทนา , กระทู ้ฯลฯมีความเหมาะสมในระดบั 
(4.60) มากท่ีสุด รูปแบบการเขา้ถึงและเช่ือมต่อแหล่งขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง WWW มีความเหมาะสม
ในระดบั (4.40) มาก ลกัษณะเน้ือหาและกิจกรรมการฝึกอบรมในหน่วยท่ี1 ,หน่วยท่ี2 และหน่วยท่ี
3 มีความเหมาะสมในระดบั (5.00) มากท่ีสุด ระยะเวลาการฝึกอบรมในสัดส่วนอบรมทางทฤษฎี
30และปฎิบติั 70มีความเหมาะสมในระดบั (5.00) มากท่ีสุด ลกัษณะรูปแบบของการประเมิน
แบบทดสอบหลงัการฝึกอบรมมีความเหมาะสมในระดบั (4.80) มากท่ีสุดลกัษณะขั้นตอนรูปแบบ
การประเมินผลดา้นทฤษฎีและปฎิบติัโดยรวมมีความเหมาะสมในระดบั(5.00) มากท่ีสุด ภาพ
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โดยรวมของรูปแบบการฝึกอบรมแบบผสมผสานส าหรับครูผูฝึ้กนกัศึกษาพิการทางสายตามีความ
เหมาะสมในระดบั (5.00) มากท่ีสุด 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
บทที่ 5 

รูปแบบการฝึกอบรมแบบผสมผสานส าหรับครูผู้ฝึกนักศึกษาพกิารทางสายตาเพือ่ 
พฒันาทกัษะด้านการท าความคุ้นเคยกบัสภาพแวดล้อมและการเคลือ่นไหว 

 

ในชีวิตประจ ำวนัของคนเรำจ ำเป็นจะตอ้งเดินทำงไปตำมสถำนท่ีต่ำง ๆ รวมทั้งคนพิกำร
ทำงสำยตำ แมจ้ะสำมำรถใชไ้มเ้ทำ้ช่วยในกำรเดินทำง แต่ถำ้ไดฝึ้กให้ใชป้ระสำทสัมผสัส่วนท่ี
เหลือ  และเทคนิคต่ำงๆท่ีครูผูฝึ้กนักศึกษำพิกำรทำงสำยตำก็จะเป็นประโยชน์ต่อกำรเดินทำง  
โดยเฉพำะควำมรู้ควำมเขำ้ใจพื้นฐำน ทกัษะก่อนกำรใชไ้มเ้ทำ้ขำว ประเภท  ชนิด  ควำมส ำคญั
และประโยชน์ของไมเ้ทำ้ขำว กำรฝึกทกัษะกำรปฎิบติัวิธีกำรเดินทำงของคนพิกำรทำงสำยตำ โดย
จะมีรูปแบบกำรฝึกอบรมแบบผสมผสำนส ำหรับครูผูฝึ้กนักศึกษำพิกำรทำงสำยตำเพื่อพฒันำ
ทักษะด้ำนกำรท ำควำมคุ้นเคยกับสภำพแวดล้อมและกำรเคล่ือนไหว และขั้นตอนในกำร
ด ำเนินกำรฝึกอบรมดงัน้ี 

ขั้นตอนที่ 1 กำรสมคัรฝึกอบรมแบบผสมผสำนส ำหรับครูผูฝึ้กนกัศึกษำพิกำรทำงสำยตำ
เพื่อพฒันำทกัษะดำ้นกำรท ำควำมคุน้เคยกบัสภำพแวดลอ้มและกำรเคล่ือนไหว 

  1.1 ผูรั้บผดิชอบโครงกำรเร่ิมกำรช้ีแจงรำยละเอียดของกำรฝึกอบรมส ำหรับครูผู ้
ฝึกนกัศึกษำพิกำรทำงสำยตำเพื่อพฒันำทกัษะดำ้นกำรท ำควำมคุน้เคยกบัสภำพแวดลอ้มและกำร
เคล่ือนไหวทั้งทำงทฤษฎีและปฏิบติัให้กบักลุ่มผูส้มคัรเขำ้รับกำรฝึกอบรมท่ีใช้ท ำกำรทดลอง
ระบบรูปแบบกำรฝึกอบรมท่ีพฒันำข้ึน 

 1.2 ใหก้ลุ่มผูส้มคัรเขำ้รับกำรอบรมสมคัรเขำ้อบรมผำ่นระบบคอมพิวเตอร์ท่ีทำง
ผูรั้บผิดชอบโครงกำรจดัเตรียมคอมพิวเตอร์ไวใ้นกำรฝึกอบรมโดยกรอกช่ือ-นำมสกุล,ประวติั
ส่วนตวั,    และรหสักำรเขำ้รับกำรอบรมท่ีทุกครังจะเขำ้ท ำกำรอบรมผำ่รระบบคอมพิวเตอร์ 

 1.3 ระบบจะท ำกำรตอบรับกำรสมคัรเขำ้รับกำรอบรมผำ่นระบบคอมพิวเตอร์ 
1.4 ใส่ระหัสสมำชิกทุกคร้ังท่ีผูรั้บกำรฝึกอบรมจะท ำกำรเรียนรู้ดำ้นเน้ือหำท่ีใช้

ในกำรฝึกอบรมในแต่ละคร้ัง หลงัจำกออกจำกโปรแกรมกำรฝึกอบรมแลว้ถำ้จะเขำ้ในโปรแกรม
กำรฝึกอบรมใหม่ตอ้งใส่ระหสักำรเขำ้ใชทุ้กคร้ังระบบจะท ำกำรบนัทึกขอ้มูลกำรเขำ้อบรมทุกคร้ัง 

 1.5 ผูส้อนและผูดู้แลระบบกำรฝึกอบรมช้ีแจงรำยละเอียดวตัถุประสงคข์องกำรฝึ
อบรมแบบผสมผสำนส ำหรับครูผูฝึ้กนักศึกษำพิกำรทำงสำยตำเพื่อพฒันำทกัษะด้ำนกำรท ำ
ควำมคุน้เคยกบัสภำพแวดลอ้มและกำรเคล่ือนไหว 
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ขั้นตอนที่ 2 ด ำเนินกำรตำมรูปแบบฝึกอบรมแบบผสมผสำนส ำหรับครูผูฝึ้กนักศึกษำ
พิกำรทำงสำยตำเพื่อพฒันำทกัษะดำ้นกำรท ำควำมคุน้เคยกบัสภำพแวดลอ้มและกำรเคล่ือนไหวใน
ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรฝึกอบรมดงัน้ี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภำพประกอบท่ี 17  รูปแบบกำรฝึกอบรมแบบผสมผสำนส ำหรับครูผูฝึ้กนกัศึกษำพิกำรทำงสำยตำ 
                               เพื่อพฒันำทกัษะดำ้นกำรท ำควำมคุน้เคยกบัสภำพแวดลอ้มและกำรเคล่ือนไหว 
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ภาพประกอบที ่17  รูปแบบการฝึกอบรมแบบผสมผสานส าหรับครูผู้ฝึกนักศึกษาพกิารทางสายตาเพือ่พฒันาทกัษะด้านการท าความคุ้นเคยกบัสภาพแวดล้อมและการเคลือ่นไหว 

 

ช้ีแจงรายละเอียดการฝึกอบรม 

สมคัรเขา้ระบบการฝึกอบรม 

ช้ีแจงวตัถุประสงคก์ารฝึกอบรม 

น าเขา้สู่เน้ือหา/กิจกรรม 

ทดสอบก่อนการฝึกอบรม 

ไม่ผ่าน 

 เร่ิม 

แบบทดสอบหลงัการฝึกอบรม 
 ทางดา้นทฤษฎีการท าแบบทดสอบหลงัการฝึกอบรม 
 ทดสอบทางดา้นทกัษะการฝึกปฎิบติั 

ประเมินผลการฝึกอบรม 
 ทางดา้นทฤษฎี 
 ทางดา้นทกัษะการฝึกปฎิบติั 

วตัถุประสงค ์

เน้ือหา 
 หลกัการและทฤษฎีทกัษะดา้นการท า

ความคุน้เคยกบัสภาพแวดลอ้มและการ
เคล่ือนไหว 

 ทกัษะก่อนการใชไ้มเ้ทา้ขาว  
 ประเภทและชนิดของไมเ้ทา้ขาว 
 ประสาทสัมผสัส าหรับการเดินทาง 

 

ฝึกปฎบิัติด้วยตนเอง 

ขั้นที ่ 1    ท าความเขา้ใจใหช้ดัเจนกบัค าถาม ประเด็น หรือปัญหา  

ขั้นที ่ 2    ตั้งสมมติฐานและหาแนวทางการแกปั้ญหาท่ีเป็นไปได ้ 

ขั้นที ่3 จดัการด าเนินการเก็บขอ้มูลการระบุแหล่ง ขอ้มูล 

ขั้นที ่ 4   การประเมินผลขอ้มูล  การวเิคราะห์  และตีความหมายขอ้มูล  

ขั้นที ่ 5    การสรุปผล   

 

 

ส่ือการฝึกอบรม e- Traning 
 Text 
 เสียงบรรยาย 
 ภาพประกอบ 
 วดีิทศัน์ 
 Power Point 
 E – mail/Chat 

 

ผ่าน  

 

ทดสอบระหวา่ง

อบรม 

ฝึกปฎบิัตกิบัครูผู้ฝึก 

ขั้นที ่ 1    เตรียมความพร้อมผูเ้รียน 

ขั้นที ่ 2    ครูผูฝึ้กช้ีแจงราละเอียดในการฝึกทกัษะ 

ขั้นที ่3 ครูผูฝึ้กก าหนดสถานการณ์จ าลองการอบรมฝึกปฎิบติัตามขั้นตอนท่ี

เรียนมา 

ขั้นที ่ 4   ผูฝึ้กด าเนินการฝึกปฎิบติัดว้ยตนเอง 

ขั้นที ่ 5    ประเมินผลการฝึกปฎิบติั 

  

 

 

ไม่ผ่าน 

หน่วยที่ 1 

วตัถุประสงค ์

เน้ือหา 

 ทกัษะการเดินทางโดยใชไ้มเ้ทา้ขาว 
 การข้ึน – ลงบนัไดโดยใชไ้มเ้ทา้ขาว 
 การเดินบนทางเดิน 

ฝึกปฎบิัติด้วยตนเอง 

ขั้นที ่ 1    ท าความเขา้ใจใหช้ดัเจนกบัค าถาม ประเด็น หรือปัญหา  

ขั้นที ่ 2    ตั้งสมมติฐานและหาแนวทางการแกปั้ญหาท่ีเป็นไปได ้ 

ขั้นที ่3 จดัการด าเนินการเก็บขอ้มูลการระบุแหล่ง ขอ้มูล 

ขั้นที ่ 4   การประเมินผลขอ้มูล  การวเิคราะห์  และตีความหมายขอ้มูล  

ขั้นที ่ 5    การสรุปผล   

 

 

ส่ือการฝึกอบรม e- Traning 
 Text 
 เสียงบรรยาย 
 ภาพประกอบ 
 วดีิทศัน์ 
 Power Point 
 E – mail/Chat 
 

ผ่าน  

 

ทดสอบระหวา่ง

อบรม 

ฝึกปฎบิัตกิบัครูผู้ฝึก 

ขั้นที ่ 1    เตรียมความพร้อมผูเ้รียน 

ขั้นที ่ 2    ครูผูฝึ้กช้ีแจงราละเอียดในการฝึกทกัษะ 

ขั้นที ่3 ครูผูฝึ้กก าหนดสถานการณ์จ าลองการอบรมฝึกปฎิบติัตามขั้นตอนท่ี

เรียนมา 

ขั้นที ่ 4   ผูฝึ้กด าเนินการฝึกปฎิบติัดว้ยตนเอง 

ขั้นที ่ 5    ประเมินผลการฝึกปฎิบติั 

  

 

 

หน่วยที่ 3 

ไม่ผ่าน 

วตัถุประสงค ์

เน้ือหา 
ทกัษะการเดินทางส าหรับผูพ้ิการทางสายตกบั
ผูน้ าทาง 

 การข้ึน – ลงบนัได 
 การเดินผา่นท่ีแคบ 
 การเขา้ – ออกประตู 
 การนัง่เกา้อ้ี 

 
 

ฝึกปฎบิัติด้วยตนเอง 

ขั้นที ่ 1    ท าความเขา้ใจใหช้ดัเจนกบัค าถาม ประเด็น หรือปัญหา  

ขั้นที ่ 2    ตั้งสมมติฐานและหาแนวทางการแกปั้ญหาท่ีเป็นไปได ้ 

ขั้นที ่3 จดัการด าเนินการเก็บขอ้มลูการระบุแหล่ง ขอ้มูล 

ขั้นที ่ 4   การประเมินผลขอ้มูล  การวเิคราะห์  และตีความหมายขอ้มูล  

ขั้นที ่ 5    การสรุปผล   

 

 

ส่ือการฝึกอบรม e- Traning 
 Text 
 เสียงบรรยาย 
 ภาพประกอบ 
 วดีิทศัน์ 
 Power Point 
 E – mail/Chat 
 

ผ่าน  

 

ทดสอบระหวา่ง

อบรม 

ฝึกปฎบิัตกิบัครูผู้ฝึก 

ขั้นที ่ 1    เตรียมความพร้อมผูเ้รียน 

ขั้นที ่ 2    ครูผูฝึ้กช้ีแจงราละเอียดในการฝึกทกัษะ 

ขั้นที ่3 ครูผูฝึ้กก าหนดสถานการณ์จ าลองการอบรมฝึกปฎิบติัตามขั้นตอนท่ี

เรียนมา 

ขั้นที ่ 4   ผูฝึ้กด าเนินการฝึกปฎิบติัดว้ยตนเอง 

ขั้นที ่ 5    ประเมินผลการฝึกปฎิบติั 

  

 

 

หน่วยที่ 2 
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 1 เม่ือผูเ้ขำ้รับกำรฝึกอบรมแบบผสมผสำนส ำหรับครูผูฝึ้กนกัศึกษำพิกำรทำง
สำยตำเพื่อพฒันำทกัษะดำ้นกำรท ำควำมคุน้เคยกบัสภำพแวดลอ้มและกำรเคล่ือนไหวไดรั้บทรำบ
ค ำช้ีแจงต่ำงๆและสมคัรขำ้รับกำรฝึกอบรมแลว้ใหท้ ำกำรทดสอบวดัควำมรู้ก่อนกำรฝึกอบรมดำ้น
ทฤษฎีกำรท ำควำมคุน้เคยกบัสภำพแวดลอ้มและกำรเคล่ือนไหวท่ีทำงผูฝึ้กอบรมจดัเตรียมไว ้(ใช้
เวลำกำรท ำแบบทดสอบ 30 นำที) 

 2 เม่ือผูเ้ขำ้รับกำรฝึกอบรมแบบผสมผสำนส ำหรับครูผูฝึ้กนกัศึกษำพิกำรทำง
สำยตำเพื่อพัฒนำทักษะด้ำนกำรท ำควำมคุ้นเคยกับสภำพแวดล้อมและกำรเคล่ือนไหวท ำ
แบบทดสอบเสร็จแลว้ผูใ้ห้กำรอบรมจะท ำกำรทดสอบกำรปฎิบติัทกัษะดำ้นกำรท ำควำมคุน้เคย
กบัสภำพแวดลอ้มและกำรเคล่ือนไหวดงัน้ี 
                   2.1 หลกักำรและทฤษฎีทกัษะดำ้นกำรท ำควำมคุน้เคยกบัสภำพแวดลอ้มและ
กำรเคล่ือนไหว 
                                    2.2 ทกัษะกำรปฎิบติักำรน ำทำงคนพิกำรทำงสำยตำในกำรเดินทำง 
                                    2.3 ทกัษะกำรใชไ้มเ้ทำ้ในกำรเดินทำง 
  3 เม่ือผูเ้ขำ้รับกำรฝึกอบรมแบบผสมผสำนส ำหรับครูผูฝึ้กนักศึกษำพิกำรทำง
สำยตำเพื่อพฒันำทกัษะดำ้นกำรท ำควำมคุน้เคยกบัสภำพแวดลอ้มและกำรเคล่ือนไหว ท ำกำร
ทดสอบกำรปฎิบติัเสร็จแลว้ให้ผูรั้บกำรอบรมเขำ้ระบบรูปแบบกำรฝึกอบรมแบบผสมผสำนท่ีผู ้
ฝึกอบรมไดจ้ดัเตรียมไวด้งัน้ี 
      3.1 ผูเ้ขำ้รับกำรฝึกอบรมแบบผสมผสำนส ำหรับครูผูฝึ้กนกัศึกษำพิกำรทำง
สำยตำเพื่อพฒันำทกัษะดำ้นกำรท ำควำมคุน้เคยกบัสภำพแวดลอ้มและกำรเคล่ือนไหวเขำ้เรียนรู้
ผำ่นโปรแกรมรูปแบบตำมเน้ือหำท่ีจดัไว ้
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หน่วยที่ 1 หลกัการและทฤษฎทีักษะด้านการท าความคุ้นเคยกบัสภาพแวดล้อมและการเคลือ่นไหว 
 รูปแบบกำรฝึกอบรมกำรฝึกอบรมแบบผสมผสำนส ำหรับครูผูฝึ้กนกัศึกษำพิกำรทำง
สำยตำเพื่อพฒันำทกัษะดำ้นกำรท ำควำมคุน้เคยกบัสภำพแวดลอ้มและกำรเคล่ือนไหวมีรูปแบบ
ดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภำพประกอบท่ี 18 หน่วยท่ี 1 รูปแบบกำรฝึกอบรมกำรฝึกอบรมแบบผสมผสำนส ำหรับครู 
                ผูฝึ้กนกัศึกษำพิกำรทำงสำยตำเพื่อพฒันำทกัษะดำ้นกำรท ำควำมคุน้เคยกบั   
                สภำพแวดลอ้มและกำรเคล่ือนไหว 

 
วตัถุประสงค์ 
1. เพื่อให้ครูผูฝึ้กนักศึกษำพิกำรทำงสำยตำมีควำมรู้ควำมเขำ้ใจควำมหมำย   หลกักำร

เดินทำง และทกัษะดำ้นกำรท ำควำมคุน้เคยกบัสภำพแวดลอ้มและกำรเคล่ือนไหว ส ำหรับผูพ้ิกำร
ทำงสำยตำ 

          2. เพื่อให้ครูผูฝึ้กนกัศึกษำพิกำรทำงสำยตำรู้วิธีเดินทำงอย่ำงถูกตอ้งสะดวกรวดเร็วและ 
ปลอดภยัในทกัษะดำ้นกำรท ำควำมคุน้เคยกบัสภำพแวดลอ้มและกำรเคล่ือนไหวส ำหรับผูพ้ิกำร
ทำงสำยตำ 

วตัถุประสงค ์

เน้ือหำ 
 หลกักำรและทฤษฎีทกัษะดำ้นกำร

ท ำควำมคุน้เคยกบัสภำพแวดลอ้ม
และกำรเคล่ือนไหว 

 ทกัษะก่อนกำรใชไ้มเ้ทำ้ขำว  
 ประเภทและชนิดของไมเ้ทำ้ขำว 
 ประสำทสัมผสัส ำหรับกำรเดินทำง 

 

ฝึกปฎบิัติด้วยตนเอง 
ขั้นที ่ 1    ท ำควำมเขำ้ใจใหช้ดัเจนกบัค ำถำม ประเด็น หรือปัญหำ  
ขั้นที ่ 2    ตั้งสมมติฐำนและหำแนวทำงกำรแกปั้ญหำท่ีเป็นไปได ้ 
ขั้นที ่3 จดักำรด ำเนินกำรเก็บขอ้มูลกำรระบุแหล่ง ขอ้มูล 
ขั้นที ่  4   กำรประเมินผลขอ้มูล  กำรวเิครำะห์  และตีควำมหมำย
ขอ้มูล  
ขั้นที ่ 5    กำรสรุปผล   

 
 

ส่ือการฝึกอบรม e- Traning 
 Text 
 เสียงบรรยำย 
 ภำพประกอบ 
 วดีิทศัน์ 
 Power Point 
 E – mail/Chat 

 

ผ่าน  

 

ทดสอบ
ระหวำ่งอบรม 

ฝึกปฎบิัตกิบัครูผู้ฝึก 
ขั้นที ่ 1    เตรียมควำมพร้อมผูเ้รียน 
ขั้นที ่ 2    ครูผูฝึ้กช้ีแจงรำละเอียดในกำรฝึกทกัษะ 
ขั้นที่ 3 ครูผูฝึ้กก ำหนดสถำนกำรณ์จ ำลองกำรอบรมฝึกปฎิบติัตำม
ขั้นตอนท่ีเรียนมำ 
ขั้นที ่ 4   ผูฝึ้กด ำเนินกำรฝึกปฎิบติัดว้ยตนเอง 
ขั้นที ่ 5    ประเมินผลกำรฝึกปฎิบติั 

  

 

 

ไม่ผ่าน 

หน่วยที่ 1 

ต่อ 
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เนือ้หาการฝึกอบรม 
1.การเปลีย่นแปลงแนวคดิเป็นการใช้ไม้เท้าขาว 
ในปี  พ.ศ.   2488  เ ป็นปี ท่ีส ำคัญเ น่ืองจำกมีกำรเปิดสอนวิชำควำมคุ้นเคยกับ

สภำพแวดลอ้มและกำรเคล่ือนไหว  (O&M ) ให้กบัคนพิกำรทำงกำรเห็น  ท่ีโรงพยำบำลวลัเลย ์
ฟอร์ก (Valley  Force Army Hospital )  ซ่ึงดร. ริชำร์ด  อี ฮูเวอร์ (Dr. Richard E Hoover) ผู ้
อ  ำนวยกำรศูนยก์ำยภำพบ ำบดัในโรงพยำบำลแห่งน้ีไดส้ังเกตเห็นคนพิกำรทำงกำรเห็นใชไ้มเ้ทำ้  
สั้น ๆ ท่ีมีน ้ ำหนกัมำกแกว่งไปมำอยำ่งสะเปะสะปะ   เวลำเดินไปตำมทำงเดินบริเวณโรงพยำบำล  
เขำและคณะจึงคิดดดัแปลงไมเ้ทำ้ใหย้ำวข้ึน  มีน ้ ำหนกันอ้ยลง  แต่แขง็แรงและไดเ้ปล่ียนต ำแหน่ง  
กำรจดัไมเ้ทำ้เวลำแกว่งจำกขำ้ง ๆ ล ำตวั ไปเป็นขำ้งหนำ้และอยู่กลำงล ำตวัท่ีระดบัเขม็ขดั  ซ่ึงวิธี
ดงักล่ำวน้ีเป็นพื้นฐำนท่ีส ำคญัในกำรสอนวิธีกำรใช้ไมเ้ทำ้ขำวให้กบัคนพิกำรทำงกำรเห็นใน  
ปัจจุบนั  จนไดรั้บกำรขนำนนำมว่ำ “บิดำแห่งไมเ้ทำ้ขำว” (The Father of White Cane)  และถือว่ำ  
วนัท่ี  15  ตุลำคม  ของทุกปีเป็นวนัไมเ้ทำ้ขำวโลก 

ปี พ.ศ.  2503  จำกกำรไดท้ดลองน ำวิธีกำรฝึกทกัษะ  O&M  มำใชใ้นกำรสอนคนพิกำร  
ทำงกำรเห็นแลว้เกิดปัญหำในกำรฝึก  จึงไดมี้กำรท ำวิจยัและน ำผลท่ีไดม้ำจดัท ำเป็นหลกัสูตรกำร
สอนวิชำน้ีข้ึน  โดยมีกำรเปิดสอนวิชำ  O&M    ท่ีวิทยำลยับอสตสั (Boston College)  O&M  ได้
เจริญก้ำวหน้ำและเผยแพร่ในสถำบนักำรศึกษำของประเทศต่ำง ๆ ทัว่โลก  เพื่อผลิตครูหรือ
ผูเ้ช่ียวชำญท่ีจะสอนวิชำน้ีต่อไป  เช่น  สหรัฐอเมริกำ  ออสเตรเลีย  องักฤษ  อินโดนีเซีย และ
อินเดีย   

กำรฝึก  O&M   ในประเทศไทย 
ในประเทศไทย เคยส่งครูไปฝึกและศึกษำวิชำน้ีท่ีต่ำงประเทศ เช่น  สหรัฐอเมริกำ  

มำเลเซีย  และอินเดีย    แต่ท่ีส ำคญัคือ  ในปี  พ.ศ.  2527  องคก์ำรช่วยเหลือคนพิกำรทำงกำรเห็น
ของ  ประเทศเยอรมนั  คือ  Christoffel Blindenmission (C.B.M) ไดใ้ห้ทุนสนบัสนุนและส่ง  
Mr.Thomas James Blair  ผูเ้ช่ียวชำญชำวออสเตรเลียมำใหก้ำรอบรมเป็นคร้ังแรกในประเทศไทย  
โดย  กองกำรศึกษำพิเศษ  กรมสำมญัศึกษำเป็นผูจ้ดัอบรมวิชำ  O&M    

จำกกำรฝึกอบรมในคร้ังแรกนั้น  ต่อมำไดมี้กำรฝึกอบรมภำยในประเทศอีกหลำยคร้ัง  
โดยครูผูท้  ำงำนเก่ียวขอ้งไดย้ดึแบบอยำ่งของ  Mr. Blair   ในกำรฝึกอบรมวิชำ  O&M  จึงกล่ำวได้
วำ่  Mr. Blair  เป็น  “ บิดำแห่งวิชำควำมคุน้เคยกบัสภำพแวดลอ้มและกำรเคล่ือนไหวของประเทศ
ไทย ” 
                 ควำมหมำยของวิชำควำมคุน้เคยกบัสภำพแวดลอ้มและกำรเคล่ือนไหว  (O&M)  
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ควำมคุน้เคยกบัสภำพแวดลอ้มและกำรเคล่ือนไหว   (Orientation and  Mobility)  หรือ 
เรียกยอ่ๆ วำ่  O&M  ไดมี้ผูใ้หค้วำมหมำยไวด้งัน้ี 

แฉลอ้ม  แยม้เอ่ียม   (อำ้งถึงในณุชนำฎ  โต๊ะดีและคนอ่ืนๆ  2544 : 7-8)  กล่ำวว่ำ  
ควำมคุน้เคยกบัสภำพแวดลอ้มและกำรเคล่ือนไหว  หมำยถึง  กระบวนกำรหรือวิธีกำรท่ีสอนให้
คนพิกำรทำงกำรเห็นรู้จกัใชป้ระสำทสัมผสัท่ีเหลืออยู ่ ไดแ้ก่  สำยตำบำงส่วนท่ีเหลืออยู ่ กำรฟัง
เสียง   กำรสมัผสั  กำรดมกล่ิน  รวมทั้งประสบกำรณ์เดิม  เพื่อใหค้นพิกำรทำงกำรเห็นตระหนกัว่ำ  
ตนเองอยู่ท่ีไหน  ส่ิงแวดลอ้มรอบ ๆ  ตวัเป็นอย่ำงไร  มีควำมสัมพนัธ์กนัอย่ำงไรบำ้ง และตวัเขำ
กบัส่ิงแวดลอ้มมีควำมสัมพนัธ์กนัอยำ่งไร  เพื่อท่ีเขำจะสำมำรถเดินทำงไปยงัสถำนท่ีท่ีตอ้งกำรได้
อย่ำงสะดวก  รวดเร็ว  สง่ำงำม  ปลอดภยั  มัน่ใจ   และเดินทำงไดด้ว้ยตนเองอย่ำงอิสระ ซ่ึงรวม
เรียกวำ่  กำรเดินทำงอยำ่งมีประสิทธิภำพ 

สุวิมล  อุดมพิริยะศักด์ิ (2537 :4)  กล่ำวถึงควำมคุน้เคยกับสภำพแวดล้อมและกำร
เคล่ือนไหวว่ำ  หมำยถึง  ควำมสำมำรถท่ีเด็กจะรู้ว่ำตนเองอยู ่ ณ  ท่ีใดในส่ิงแวดลอ้มและสำมำรถ
เคล่ือนท่ีจำกท่ีหน่ึงไปยงัอีกท่ีหน่ึง  หรือไปยงัสถำนท่ีต่ำง ๆ ไดอ้ยำ่งอิสระและปลอดภยั 

ฮิลลแ์ละพอนเดอร์ (Hill &  Ponder : 1976)   ไดใ้หค้วำมหมำยของทกัษะน้ีว่ำ  หมำยถึง  
กระบวนกำรท่ีคนพิกำรทำงกำรเห็นใช้ประสำทสัมผสัด้ำนต่ำง ๆ เพื่อท ำให้ตนเองคุน้เคยกับ
ส่ิงแวดลอ้มรอบ ๆ ตวั  และสำมำรถท่ีจะเคล่ือนไหวไปในส่ิงแวดลอ้มนั้น ๆ ในทุกสถำนภำพ 

โลเวนเฟลด์  (Lowenfild : 1981)  ให้ทศันะว่ำ  ควำมสำมำรถในกำรเคล่ือนไหว 
(Mobility)  หมำยถึง  ควำมสำมำรถท่ีบุคคลนั้นเคล่ือนท่ีไปไดด้ว้ยองคป์ระกอบส ำคญั  2 ประกำร  
คือ 

1. บุคคลผูน้ั้นคุน้เคยกบัสภำพแวดลอ้มนั้นดีแลว้ 
2. บุคคลนั้นมีควำมสำมำรถท่ีจะจดจ ำ 
สถำนท่ีต่ำง ๆ รอบตวั  และสำมำรถเคล่ือนไหวไปจำกสถำนท่ีหน่ึงสู่อีกสถำนท่ีหน่ึงดว้ย

กลไกลกำรท ำงำนของร่ำงกำยตนเองไดอ้ยำ่งอิสระ  ตำมควำมมุ่งหมำย 
และยงักล่ำวเพิ่มเติมว่ำ  ทกัษะควำมำสำมำรถในกำรเดินทำงของคนพิกำรทำงกำรเห็น

ตอ้งอำศยัทกัษะทั้ง O&M (Orientation and Mobility)  ไม่แยกจำกกนั 
เวลซ์ และแบลซ์  (Welsh and Blasch : 1987)  ไดก้ล่ำวว่ำ  ทกัษะควำมคุน้เคยกบั

สภำพแวดลอ้มและกำรเคล่ือนไหวท่ีเรียกว่ำ ทกัษะ O&M นั้นคือ  ทกัษะเบ้ืองตน้ท่ีส ำคญัส ำหรับ
คนพิกำรทำงกำรเห็นจะตอ้งพฒันำให้มีควำมสำมำรถเคล่ือนไหวไปในท่ีต่ำง ๆ ไดอ้ยำ่งปลอดภยั 
อิสระและเป็นไปตำมวตัถุประสงคข์องแต่ละคน 
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จำคอบสัน (W.H. Jacobson : 1993)  กล่ำวว่ำ กำรฝึกทกัษะ  O&M เป็นศำสตร์อยำ่งหน่ึง
ซ่ึงเป็นกระบวนกำรสอนระหวำ่งทกัษะควำมคุน้เคยกบัสภำพแวดลอ้ม  และทกัษะกำรเคล่ือนไหว
เป็นกำรเรียนรู้วำ่เม่ือไหร่จะใหก้ำรช่วยเหลือผูเ้รียนในสถำนท่ีไม่คุน้เคย  และเม่ือไหร่จะปล่อยให้
ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้วำ่วิธีกำรแกปั้ญหำดว้ยตนเอง เช่น เม่ือหลงทำง  โดยกำรฝึกจะเร่ิมจำกขั้นตอนกำร
เดินทำงกบัผูน้ ำทำงก่อน 

อำจกล่ำวไดว้่ำ  ควำมคุน้เคยกบัสภำพแวดลอ้มและกำรเคล่ือนไหว  เป็นกระบวนกำรท่ี
สอนใหผู้ส้อนใหผู้พ้ิกำรทำงกำรเห็นสำมำรถใชป้ระสำทสัมผสัดำ้นต่ำง ๆ ท ำใหต้นรู้ว่ำก ำลงัอยูท่ี่
ไหน  ส่ิงแวดลอ้มท่ีนั้นเป็นอยำ่งไร  และสำมำรถเคล่ือนไหวไปยงัท่ีท่ีตอ้งกำรไดอ้ยำ่งสะดวกและ
ปลอดภยั 

 
การฝึกทกัษะความคุ้นเคยกบัสภาพแวดล้อมและการเคลือ่นไหว (O&M) 
ก่อนท่ีจะฝึกทกัษะ  O&M ไดน้ั้น ทุกคนจะตอ้งไดรั้บกำรฝึกหัดให้มีควำมคิดรวบยอด

เก่ียวกบัตนเอง (Self Concept) เสียก่อน  คือ  ควำมคิดรวบยอดเก่ียวกบัภำพพจน์ของตนเอง  ซ่ึง 
หมำยถึง  ควำมรู้ควำมเขำ้ใจในเร่ืองส่วนต่ำง ๆ ของร่ำงกำยของตนเอง  รวมทั้งกำรเคล่ือนไหว 
และ  หน้ำท่ีของร่ำงกำยทุกส่วน  ผูฝึ้กจะตอ้งเรียนรู้ถึงสภำพแวดลอ้มรอบ ๆ ตวัดว้ย  และตอ้ง
สำมำรถใชป้ระสบกำรณ์ท่ีคุน้เคยกบัสภำพแวดลอ้มนั้นให้เป็นประโยชน์  โดยเคล่ือนไหวไปใน
ส่ิงแวดลอ้ม นั้น ๆ  ดว้ยตนเอง  พฒันำกำรดงักล่ำวจะตอ้งเป็นไปตำมระบบและข้ึนตอน  ผูฝึ้กท่ีไดรั้บ
กำรพฒันำจะมีควำมรู้ควำมเขำ้ในและน ำทกัษะไปใชต่้อไปได ้(สุวิมล  อุดมพิริยะศกัด์ิ 2537 : 3) 

 
ความรู้ความเข้าใจพืน้ฐานทีเ่กีย่วข้องกบัการฝึกทกัษะ O&M 
จำกกำรท่ีเป็นคนปกติทัว่ไปไม่เขำ้ใจในเร่ืองของคนพิกำรทำงกำรเห็น  มีผลใหเ้กิดควำม

เขำ้ใจคลำดเคล่ือนไปจำกควำมเป็นจริง   เช่น  กำรไดย้ินเสียงยำนยนต์  หรือเสียงสุนัข   ซ่ึงใน
ควำมรู้สึกของคนทัว่ไปอำจจะคิดว่ำไม่ใช่เร่ืองจ ำเป็น   ท่ีจะตอ้งเรียนรู้   แต่ส ำหรับคนพิกำร
ทำงกำรเห็นแลว้  ส่ิงเหล่ำน้ีลว้นจ ำเป็นอยำ่งยิง่ท่ีจะตอ้งเขำ้ใจอยำ่งถูกตอ้งวำ่ เสียงยำนยนตน์ั้นเป็น
เสียงรถโดยสำรประจ ำทำง   เสียงสุนัขเห่ำนั้นเป็นเสียงของสุนขัท่ีก ำลงัจะเขำ้มำท ำร้ำยหรือเห่ำ
เฉยๆ  กำรท่ีจะปล่อยใหค้นพิกำรทำงกำรเห็นเรียนรู้ดว้ยประสบกำรณ์ของตนเองยอ่มเป็นเร่ืองยำก
ท่ีจะเขำ้ใจ  หรือตอ้งใชเ้วลำนำน  เพรำะส่ิงต่ำง ๆ เหล่ำน้ีอำจจะไม่ผ่ำนเขำ้มำสัมผสักบัชีวิตของ
คนพิกำรทำงกำรเห็นเลยกไ็ด ้  ซ่ึงควำมเขำ้ใจพื้นฐำนทัว่ ๆ ไปท่ีคนพิกำรทำงกำรเห็นควรรับรู้และ
เรียนรู้มีดงัน้ี  (แฉลม้  แยม้เอ่ียม) 
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1.ควำมรู้เก่ียวกบัส่วนต่ำง ๆ ของร่ำงกำย (Body  Image)ส่วนต่ำง ๆ ของร่ำงกำยเป็นส่ิง
ส ำคญัท่ีเด็กทัว่ไปจ ำเป็นจะตอ้งเรียนรู้   โดยเฉพำะคนพิกำรทำงกำรเห็นนั้นจ ำเป็นอย่ำงยิ่งท่ี
จะตอ้งสอนใหเ้รียนรู้อยำ่งละเอียด  ทั้งช่ือ  ต  ำแหน่ง  หนำ้ท่ี  ตลอดจนกำรท ำงำนของอวยัวะส่วน
ต่ำง ๆ เหล่ำนั้น 

2.ควำมรู้เก่ียวกบัทิศทำง (Direction)ทิศและทิศทำงต่ำง ๆ  ไดแ้ก่  ทิศเหนือ  ทิศใต ้ ทิศ
ตะวนัออก  ทิศตะวนัตก  และขำ้งซำ้ย   

ขำ้งขวำ  ขำ้งหนำ้  ขำ้งหลงั  ขำ้งบน  ขำ้งล่ำง เป็นตน้  ซ่ึงมีประโยชน์และจ ำเป็นมำกใน
ชีวิตประจ ำวนัของคนพิกำรทำงกำรเห็น  เพรำะในกำรเคล่ือนไหวหรือกำรเดินทำงจำกท่ีหน่ึงไป
ยงัอีกท่ีหน่ึงจ ำเป็นท่ีเขำจะตอ้งรู้ทิศและทิศทำงอยูต่ลอดเวลำ  ดงันั้น  คนพิกำรทำงกำรเห็นจะตอ้ง
ไดรั้บกำรฝึกให้มีควำมเขำ้ใจอยำ่งแทจ้ริง  รู้จกัช่ือ  ต  ำแหน่ง  และควำมสัมพนัธ์  โดยสังเกตจำก
ส่ิงแวดลอ้ม เช่น  รู้ว่ำดวงอำทิตยข้ึ์นทำงทิศตะวนัออกในตอนเชำ้  เม่ือแสงแดดกระทบหลงัคน
พิกำรทำงกำรเห็นจะตอ้งรู้ไดท้นัทีว่ำดำ้นหลงันั้นเป็นทิศตะวนัออก  ดำ้นหน้ำเป็นทิศตะวนัตก   
ดำ้นขวำเป็นทิศเหนือ  และดำ้นซำ้ยเป็นทิศใต ้ เป็นตน้ 

3.ควำมรู้เก่ียวกบัเวลำ  (Time) คนพิกำรทำงกำรเห็นควรรับทรำบ      และไดรั้บกำรฝึกฝน
เก่ียวกบัเวลำ   หน่วยของเวลำ ควำมสัมพนัธ์ของเวลำ        ตลอดจนสำมำรถกะระยะช่วงของเวลำ
ได ้  (ประมำณกำรเวลำ)     เช่น 1  นำที  5  นำที    คร่ึงชัว่โมง และ  1  ชัว่โมง   ควรประมำณเวลำ
ไดใ้กลเ้คียงกบัคนทัว่ไปจึงจะเกิดประโยชน์  ทั้งน้ีเพื่อให้คนพิกำรทำงกำรเห็นน ำควำมรู้ไปใชใ้น
กำรติดต่อส่ือสำร  หรือสนทนำ ซ่ึงเป็นประโยชน์ในชีวิตประจ ำวนั  เช่น  กะเวลำในกำรท ำ
กำรบ้ำน  กำรแต่งตัว  และกำรรับประทำนอำหำร  นอกจำกน้ีย ังสำมำรถท ำให้เข้ำใจถึง
ควำมสัมพนัธ์ของเวลำกบัเวลำ เช่น  60  นำที  เท่ำกบั   1 ชัว่โมง  หรือ    365 วนั    เท่ำกบั    1 ปี    
มีควำมสัมพนัธ์ของเวลำกบัควำมเร็ว  เช่น  80  กิโลเมตร / ชัว่โมง เป็นตน้    รวมทั้งรู้ควำมหมำย
ของค ำต่ำง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเวลำ  เช่น  ขำ้งข้ึน  สำย  ดึก  เป็นตน้ 

4. ควำมรู้เก่ียวกบัอุณหภูมิ (Temperature) คนพิกำรทำงกำรเห็นควรเรียนรู้เร่ืองอุณหภูมิ
และควำมสัมพนัธ์ของหน่วยวดั   อุณหภูมิ  บอกควำมแตกต่ำงของอุณหภูมิรอบขำ้ง  โดยใช้
ควำมรู้สึกของร่ำงกำย  เช่น  อยู่กลำงแดดกับอยู่ในท่ีร่ม  มีควำมรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัอุณหภูมิของ
ร่ำงกำยและของอำกำศ  เช่น  ปกติมนุษยมี์อุณหภูมิเท่ำไร  สภำพภูมิอำกำศในขณะท่ีรู้สึกหนำวนั้น
มีอุณหภูมิเท่ำไร  เป็นตน้ 

5.ควำมรู้เก่ียวกบัเสียง (Sound)  คนทัว่ไปเรียนรู้ส่ิงต่ำง ๆ  โดยอำศยัสำยตำเป็นส่วนใหญ่  
แต่ส ำหรับคนพิกำรทำงกำรเห็นนั้นเรียนรู้ส่ิงต่ำง ๆ  ไดด้ว้ยกำรฟังเสียงเป็นส ำคญั  ดงันั้น  คน
พิกำรทำงกำรเห็นจึงตอ้งไดรั้บกำรฝึกทกัษะเก่ียวกบัเสียงใหมี้ควำมสำมำรถแยกประเภทของเสียง  
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ทิศทำงท่ีมำของเสียง  ระยะทำงของตน้ก ำเนิดเสียง  ตลอดจนระดบัเสียง  เช่น  รู้ว่ำเป็นเสียงสัตว์
ประเภทต่ำง ๆ  ท่ีเป็นอนัตรำยหรือไม่  สัตวน์ั้นขนำดใหญ่หรือเล็ก  เสียงผูห้ญิงหรือเสียงผูช้ำย  
เป็นเดก็ ผูใ้หญ่  หรือคนแก่  เสียงพุ  เสียงน ้ ำตก  เสียงอุบติัเหตุรถยนต ์ เป็นตน้  รู้ว่ำเสียงนั้นดงัมำ
จำกทิศไหน  และอยู่ห่ำงจำกเขำประมำณเท่ำไหร่  และท่ีส ำคญัควำมรู้เก่ียวกบัเสียงน้ีคนพิกำร
ทำงกำรเห็นสำมำรถน ำไปใชใ้นกำรปรับตวัให้เขำ้กบัสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ได ้เช่น  สำมำรถเดินเขำ้
หำส่ิงท่ีตอ้งกำร  หรือหลีกหนีส่ิงท่ีจะเป็นอนัตรำยได ้

6.ควำมรู้เก่ียวกบักล่ิน (Smell) คนพิกำรทำงกำรเห็นสำมำรถใชก้ล่ินช่วยจ ำส่ิงของต่ำง ๆ 
ไดง่้ำยข้ึน  รู้วำ่ส่ิงใดเป็นอนัตรำย 

ควรหลีกเล่ียง  ดงันั้น  คนพิกำรทำงกำรเห็นจึงควรฝึกกำรเรียนรู้เก่ียวกบัท่ีมำของกล่ิน
และดมกล่ินส่ิงต่ำง ๆ  ให้มำกท่ีสุด  เช่น  กล่ินดอกไม ้ ใบไม ้ เคร่ืองหอม (เคร่ืองส ำอำง)  กล่ิน
อำหำรของใชช้นิดต่ำง ๆ กล่ินท่ีมีควำมหอม  กล่ินท่ีคนทัว่ไปไม่ตอ้งกำร  เช่น  กล่ินสำบของคน
และสตัว ์ ตลอดจนกล่ินท่ีเป็นอนัตรำย  เช่น  กล่ินกำรไหม ้ แก๊ส  สำรเคมี  เป็นตน้ 

7.ควำมรู้เก่ียวกบัมำตรำส่วน (Scale)คนพิกำรทำงกำรเห็นควรเรียนรู้มำตรำส่วน  รวมทั้ง
มำตรำชัง่  ตวง  วดั  เช่น  กรัม   

กิโลกรัม  ลิตร  น้ิว  ฟุต  เมตร  ตำรำงเมตร  ตำรำงวำ  ไร่  เป็นตน้  ควรสอนใหป้ระมำณ
น ้ ำหนกัขนำด  ระยะทำง  และควำมสัมพนัธ์ของส่ิงของต่ำง ๆ  ไดอ้ยำ่งใกลเ้คียงท่ีสุด  เพื่อให้คน
พิกำรทำงกำรเห็นเกิดควำมเขำ้ใจอย่ำงถูกตอ้ง   เม่ือไดย้ินหรือร่วมวงสนทนำและไดพ้บจำกกำร
อ่ำนหนงัสือ  หรือส่ือมวลชนต่ำง ๆ 

8.ควำมรู้เก่ียวกบัรูปทรงและน ้ ำหนัก (Shape and Weight) รูปทรงต่ำงๆ     เช่น     
สำมเหล่ียม    ส่ีเหล่ียม  วงกลม  ทรงกลม  ฯลฯ     เพื่อประโยชน์ต่อ    

กำรเรียน  และน ำไปใช้ในกำรเปรียบเทียบกับลกัษณะของส่ิงของต่ำง ๆ  ท่ียงัไม่เคย
สมัผสัมำก่อน  ท ำใหค้นพิกำรทำงกำรเห็นสำมำรถเขำ้ใจ  รู้จกั  และจ ำส่ิงใหม่นั้นไดง่้ำยยิง่ข้ึน 

9.ควำมรู้เก่ียวกบัสี  (Color)ตำมควำมเห็นของคนทัว่ไป  สีกบัคนพิกำรทำงกำรเห็นไม่
น่ำจะมีอะไรเก่ียวขอ้งกนั  เพรำะคนพิกำรทำงกำรเห็นนั้นไม่สำมำรถมองเห็นสี  และไม่มีควำม
ซำบซ้ึงในสี  ซ่ึงเป็นควำมเขำ้ใจผดิ  อนัท่ีจริงมีคนสำยตำเลือนรำงหรือสำยตำท่ีแคบท่ีเห็นสี  หรือ
เห็นจุดกลำงจุดเดียว  ก็ยงัสำมำรถมองเห็น  และคนพิกำรทำงกำรเห็นภำยหลงัยงัช่ืนชมกบัสีได้
เหมือนกนั  แต่อยำ่งไรกต็ำมกำรท่ีจะมีชีวิตอยูใ่นสังคมทุกวนัน้ีไดน้ั้น  ทุกคนจะตอ้งมีควำมรอบรู้
ในเร่ืองต่ำง ๆ  เพื่อให้ทนัต่อเหตุกำรณ์และสำมำรถปรับตวัเขำ้กบัเหตุกำรณ์นั้น ๆ ได ้ เร่ืองสีก็
เช่นกนั  ถึงแมว้่ำคนพิกำรทำงกำรเห็นจะมองไม่เห็น  และไม่มีควำมซำบซ้ึงก็ตำม  แต่คนพิกำร
ทำงกำรเห็นกจ็  ำเป็นท่ีจะตอ้งรู้สีของส่ิงต่ำง ๆ ตำมธรรมชำติ  เช่น  ใบไมมี้สีเขียว  เม่ือใกลฤ้ดูผลดั
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ใบจะเปล่ียนเป็นสีเหลือง  ถำ้ล่วงจำกตน้ใบไมจ้ะเป็นสีน ้ ำตำล  ทะเลมีสีฟ้ำหรือน ้ ำเงิน  ดวง
อำทิตยมี์สีแดง  เป็นตน้ 
                2. ทักษะก่อนการใช้ไม้เท้าขาว (Pre – cane skills) 

ก่อนท่ีคนพิกำรทำงกำรเห็นจะไดรั้บกำรฝึกฝนใหใ้ชไ้มเ้ทำ้ขำวส ำหรับเดินทำง  คนพิกำร
ทำงกำรเห็นตอ้งไดรั้บกำรฝึกทกัษะในดำ้นต่ำง ๆ  ก่อน  เพื่อเป็นกำรเตรียมควำมพร้อมใหส้ำมำรถ
รับกำรฝึกใชไ้มเ้ทำ้ขำวไดอ้ยำ่งสะดวกและปลอดภยั 

1. กำรเดินเลำะแนว (Trailing)กำรเดินบำงแห่งท่ีมีผนงัหรือส่ิงอ่ืนๆ  ท่ีคลำ้ยผนงั  เช่น  ร้ัว  
ขอบโต๊ะ  เป็นตน้  จึงควรเดินชิดผนงัและส่ิงต่ำง ๆ เหล่ำนั้น  เพื่อควำมสะดวกและรวดเร็ว  โดย
ปฏิบติัดงัน้ี 

1.1 ยนืห่ำงผนงั หรือแนวเลำะประมำณ 4 -6  น้ิว 
1.2 เหยยีดแขนออกไปทำงดำ้นหนำ้ตำมสบำย  ใหป้ลำยหลงัน้ิวกอ้ยและน้ิวนำงแตะ

กบัหนงัเบำ ๆ  มืออยูใ่นลกัษณะเฉียงไปขำ้งหนำ้  ปลำยน้ิวมือดำ้นหลงัอยูร่ะดบัท่ีต ่ำกวำ่ไหล่  โดย
ใหแ้ขนท ำมุมกบัไหล่ประมำณ  40 องศำ – 45 องศำ แลว้ออกเดิน   กำรเดินลกัษณะน้ีช่วยใหเ้ดิน
เป็นแนวตรงขนำนไปกบัผนงัตลอดเวลำ  เพรำะผูเ้ดินจะทรำบไดว้ำ่ตนเองเดินไดต้รงหรือไม่  โดย
สังเกตจำกปลำยน้ิวท่ีสัมผสัอยู่กบัผนัง  ถำ้รู้สึกว่ำปลำยน้ิวสัมผสัหรือท่ิมผนงัแรงกว่ำเดิม  หรือ
รู้สึกวำ่แขนและศอกสมัผสักบัผนงั  แสดงวำ่ก ำลงัเดินชิดผนงัมำกเกินไป  จึงตอ้งแกไ้ขตวัเองขณะ
เดินพยำยำมใหอ้ยูใ่นลกัษณะท่ีเหมือนกบัเร่ิมออกเดินแต่แรกอยูต่ลอดเวลำ 

2. กำรเดินตรงโดยอำศยัแนวฉำก (Squaring off)  
     2.1ใชอ้วยัวะดำ้นหลงัมือสัมผสัวิธีน้ีเรำตอ้งเดินเป็นแนวตรงไปขำ้งหนำ้  โดยใชห้ลงั
มือหรือมือทั้งสองขำ้ง  ขำทั้งสองขำ้ง  หรือส้นเทำ้สองขำ้งแตะกบัส่ิงท่ีเรำตอ้งกำรยึดเป็นหลกั  
เช่น  ก ำแพงหรือผนงั  ให้ส่วนท่ีแตะแนวก ำแพงหรือผนงัทั้งสองขำ้งเท่ำกนั  ไม่เอียงขำ้งใดขำ้ง
หน่ึง  เม่ือพร้อมแลว้จึงเร่ิมออกเดินไปตรง ๆ  ในท่ีบำงแห่งอำจไม่มีส่ิงใดท่ีคลำ้ยมุมตึก  หรือมุม
ผนงั  แต่อำจจะมีแนวตรงอยูใ่นระดบัท่ีสูงกว่ำพื้นถนน  เช่น  ขอบฟุตบำธ   หรือขอบไม ้ เป็นตน้  
คนพิกำรทำงกำรเห็นสำมำรถใชเ้ป็นแนวในกำรเดินไดเ้ช่นเดียวกนั  โดยใชเ้ทำ้ดำ้นขำ้ง  ขำ้งท่ีชิด
ฟุตบำธปรับทิศทำงแทนหลงัน้ิวมือ 
  2.2ใชแ้ขนท ำระนำมในสถำนท่ีบำงแห่งไม่มีแนวร้ัวหรือผนังให้คนพิกำรทำงกำรเห็น
เดินเลำะไดต้ลอด  แต่คนพิกำรทำงกำรเห็นจ ำเป็นจะตอ้งเดินต่อไปจึงตอ้งอำศยัมุมตึก  มุมก ำแพง  
และขอบถนน ฯลฯเป็นแนวในกำรเดินต่อไป  โดยหนัหนำ้ไปตำมทิศทำงท่ีตอ้งกำรยนืห่ำงจำกส่ิง
เหล่ำนั้น  ประมำณ  1  คืบ  ใชห้ลงัน้ิวมือขำ้งท่ีชิดผนงัแตะกบัผนงัตึกแกว่งแขนไปขำ้งหนำ้และ
ขำ้งหลงัสลบักนัเบำ ๆ พยำยำมปรับทิศทำง (หันไปทำงดำ้นซำ้ยหรือขวำ)   จนให้หลงัมือสัมผสั

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 128 

กบัผนังตึกอย่ำงเท่ำกันโดยสม ่ำเสมอ  ไม่รู้สึกว่ำอยู่ไกลกันเวลำแก่งไปขำ้งหน้ำและขำ้งหลงั  
แสดงว่ำเรำหันไปในทิศทำงท่ีตรงแลว้  จึงเร่ิมออกเดินไปยงัจุดหมำยท่ีเรำตอ้งกำร  จะท ำให้คน
พิกำรทำงกำรเห็นสำมำรถเดินไดต้รงและเร็วกวำ่ท่ีจะเดินไปเฉยๆ  โดยไม่อำศยัส่ิงใดเลย  
 2.3 กำรเดินเป็นแนวตรงทั้งสองวิธีท่ีกล่ำวมำมีขอ้ควรสงัเกตคือส่ิงท่ีใชเ้ป็นแนวยดึตอ้ง
เรียบเสมอ  ไม่ขรุขระ  โคง้หรือกลมเวลำเร่ิมออกเดิน  ควรจะโนม้ตวัส่วนบนออกก่อนกำ้วเทำ้  
เพรำะขอ้พิสูจน์จำกกำรปฏิบติัปรำกฏวำ่กำรโนม้ตวัออกก่อนกำ้วเทำ้จะช่วยใหค้นพกิำรทำงกำร
เห็นเดินไดต้รงมำกกวำ่กำรกำ้วเทำ้ออกก่อนกำรเดินเป็นแนวตรงน้ีเป็นประโยชน์ต่อคนพิกำร
ทำงกำรเห็นมำก  ในกำรเดินจำกท่ีแห่งหน่ึงไปยงัท่ีอีกแห่งหน่ึงท่ีอยูใ่กล้ๆ   กนั  เช่น  จำกตึกแห่ง
หน่ึงไปยงัตึกดำ้นท่ีอยูต่รงขำ้ม  หรือกำรเดินขำ้มถนน  เป็นตน้ 

3.   กำรป้องกนัตนเอง (Self  Protection) 
                   3.1 กำรป้องกนัส่วนบน  (Upper hand and forearm)กำรเดินไปในสถำนท่ีต่ำง ๆ 
อำจจะมีส่ิงกีดขวำงท่ีคนพิกำรทำงกำรเห็นเดินไปชนและท ำใหไ้ดรั้บบำดเจบ็ได ้  เช่น  ขอบประตู
หนำ้ต่ำงท่ีเปิดคำ้งอยูอ่ยำ่งคร่ึง ๆ กลำง ๆ และเสำ เป็นตน้  แต่เรำมีวิธีป้องกนัไดโ้ดยยกมือขำ้งใด
ขำ้งหน่ึงข้ึนมำอยูใ่นระดบัไหล่  ใหข้อ้ศอกเป็นมุมในลกัษณะฉำก  โดยใหท่้อนแขนช่วงล่ำงและ
ฝ่ำมือขวำงล ำตวั  หนัฝ่ำมือออกดำ้นนอก  หวัแม่มืออยูด่ำ้นล่ำง  ปลำยน้ิวมืออยูเ่ลยไหล่อีกดำ้น
หน่ึงเลก็นอ้ย  วิธีกำรน้ีจะท ำใหท่้อนแขนส่วนล่ำงสำมำรถป้องกนัร่ำงกำยตั้งแต่เอวถึงศีรษะได ้ 
วิธีกำรน้ีใชเ้ฉพำะในกรณีท่ีรู้แน่วำ่มีส่ิงกีดขวำงหรือเกิดควำมไม่แน่ใจวำ่จะมีหรือไม่  เช่น  ก่อน
จะนัง่เกำ้อ้ีท่ีโตะ๊  เพรำะบนโตะ๊อำจมีส่ิงของต่ำง ๆ วำงอยู ่ เช่น  ขวดน ้ำหรือโคมไฟ  เป็นตน้  ถำ้
เรำใชว้ิธีกำรป้องกนัร่ำงกำยส่วนบน  แขนหรือฝ่ำมือจะสมัผสักบัส่ิงต่ำง ๆ เหล่ำนั้นก่อนท่ีใบหนำ้
เรำจะถูก 
    3.2 กำรป้องกนัส่วนล่ำง  (Lower hand and forearm)วธีิกำรน้ีเหมำะท่ีคนพิกำรทำงกำร
เห็นจะใชเ้ม่ือเดินในหอ้งท่ีมีโตะ๊  เกำ้อ้ี  หรือส่ิงของต่ำง ๆ ท่ีสูงขนำดโตะ๊เกำ้อ้ีอยูเ่กะกะ  เขำจะมี
วิธีป้องกนัเพื่อไม่ใหเ้ดินชน  โดยปล่อยแขนขำ้งใดขำ้งหน่ึงไปขำ้งหนำ้  หนัฝ่ำมือเขำ้ใหอ้ยูก่ลำง
ระดบัล ำตวั  ห่ำงจำกเป้ำกำงเกงประมำณ 4 – 6 น้ิว  โดยใหน้ิ้วทั้งส่ีกำงเลก็นอ้ย  ทั้งแขนและน้ิวไม่
เกร็ง วิธีน้ีจะช่วยป้องกนัอวยัวะส่วนท่ีบอบบำงท่ีสุดของคนเรำ และบริเวณทอ้งนอ้ยไม่ใหก้ระทบ
กบัส่ิงต่ำงๆ เวลำเดินได ้
                 3.3 กำรป้องกนัส่วนศีรษะ (Over head and forearm) กำรเดินภำยนอกสถำนท่ี   ตำม
ทำงเดินอำจมีส่ิงกีดขวำงอยู่ในระดบัศีรษะ  เช่น  มู่ล่ี  ก่ิงไม ้ ลวดสลิงยืดเสำไฟฟ้ำ  ป้ำยโฆษณำ
ต่ำงๆ เป็นต้น  ซ่ึงอำจก่อให้เกิดอนัตรำยกับคนพิกำรทำงกำรเห็นได้  วิธีกำรป้องกันอวยัวะ
ส่วนบนท่ีกล่ำวมำแลว้ไม่สำมำรถน ำมำใชป้้องกนัในส่วนศีรษะน้ีได ้ ดงันั้นคนพิกำรทำงกำรเห็น
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จึงตอ้งใชว้ิธียกฝ่ำมือข้ึนใหแ้ขนช่วงล่ำงอยูใ่นรูปทแยง  ฝ่ำมือหนัออกและอยูใ่นระดบัหนำ้ผำกให้
ปลำยน้ิวอยูเ่ลยศีรษะและกำงออกเลก็นอ้ย  จึงจะสำมำรถป้องกนัได ้

4.กำรหำของตก 
เป็นธรรมดำของคนเรำท่ีบำงคร้ังจะท ำของตก  ถำ้เป็นคนปกติก็ไม่มีปัญหำในกำรหำและ

เก็บแต่ประกำรใด  แต่ส ำหรับคนพิกำรทำงกำรเห็นแล้ว  กำรหำของตกเป็นเร่ืองท่ียุ่งยำก
พอสมควร  เพรำะถำ้หำไม่ถูกวิธีและขำดขั้นตอน  นอกจำกจะไม่พบแลว้ยงัอำจจะเกิดอนัตรำยแก่
ตนได ้ เช่น  เม่ือของตกแลว้กลม้ลงเก็บทนัที  หนำ้ผำกอำจจะกระทบกบัแง่โต๊ะหรือแง่พนกัเกำ้อ้ี  
ซ่ึงอยูข่ำ้ง ๆ ได ้ ดงันั้นกำรหำของตกควรท ำตำมวิธีดงัต่อไปน้ี 

4.1 พยำยำมฟังวำ่ของนั้นตกลงในบริเวณใดและห่ำงจำกตนเองเป็นระยะทำงเท่ำใด 
4.2 หนัไปในทิศทำงของท่ีตก แลว้เดินตรงไปหยดุท่ีท่ีคิดวำ่ของตก 
4.3 ยกมือข้ึนระดบัอก  ฝ่ำมือคว  ่ำห่ำงจำกตวัประมำณ 4 – 5 น้ิว (ถำ้มือว่ำงทั้ง 2 ขำ้ง

ควรใชมื้อทั้ง 2 มือ)   แลว้นัง่ลงในลกัษณะตรงไม่กม้ 
4.4      เม่ือนัง่ถึงพื้นแลว้เห็นวำ่ไม่มีอะไรเกะกะจึงเร่ิมหำของโดย 

 4.4.1   วิธีหำของเป็นวงกลม (Fanning motion)   โดยกำรกวำดเป็นวงเขำ้หำตวั  
เร่ิมตั้งแต่ใกลต้วัก่อน  แลว้ ค่อยๆ ขยำยกวำ้งออกไปจนสุดแขน  ถำ้ยงัไม่พบของก็เล่ือนตวัไป
เร่ือยๆ จนกวำ่จะพบ 
                                4.4.2   วิธีหำของเป็นตำรำง (Grid motion)   ถำ้เป็นภำยในบำ้นหรือหอ้งของ
เรำอำจจะดดัแปลงโดยใชว้ิธีนัง่แลว้เหยยีดเทำ้ขำ้งใดขำ้งหน่ึงออกไปพร้อมกบัหมุนตวัไปรอบ ๆ 
หรือำจจะนอนแลว้กล้ิงหรือเล่ือนตวัไปตำมพื้นจนกวำ่จะพบกไ็ด ้

5.   กำรเลือกและหยบิของใชด้ว้ยตนเอง 
มีอยูบ่่อยคร้ังท่ีคนพิกำรทำงกำรเห็นจ ำเป็นจะตอ้งหยิบของใชต้่ำง ๆ ดว้ยตนเอง  ถำ้ของ

นั้นวำงอยู่บนโต๊ะหรือหลงัตูเ้วลำจะหยิบ  ควรเอำหลงัมือไปแตะขอบโต๊ะหรือขอบบนตูแ้ลว้
ค่อยๆ เล่ือนมือเขำ้ไปหำส่ิงของ  เม่ือหลงัมือไปกระทบกบัส่ิงของแลว้  จึงค่อย ๆ หนัเอำฝ่ำมือเขำ้
ส ำรวจของทีละช้ิน  เม่ือพบส่ิงของท่ีตอ้งกำรแลว้  ถำ้วำงปนอยูก่บัส่ิงอ่ืน ๆ ควรค่อยๆ ยกของส่ิง
นั้นข้ึนตรง ๆ ก่อนแลว้จึงดึงเขำ้หำตวัเพื่อกนัไม่ใหไ้ปกระทบของส่ิงอ่ืน ๆ  เพรำะอำจจะท ำใหล้ม้
หรือตกเสียหำย 

ของบำงอย่ำงท่ีเป็นอนัตรำยหรือเลือกไดย้ำก    เช่น   ยำชนิดต่ำง ๆ  ขวดน ้ ำปลำ  ซีอ้ิว  
เกลือป่น  พริกไทยและพริกป่น  เป็นตน้  ส่ิงของเหล่ำน้ีควรจะติดอกัษรเบรลลไ์วด้ว้ย  เพื่อช่วยให้
เรำเลือกไดอ้ยำ่งรวดเร็ว  และถูกตอ้งตำมควำมตอ้งกำร 
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3. ประเภทและชนิดของไม้เท้าขาว 
ไมเ้ทำ้ขำวมี 2 แบบ  และท ำจำกวสัดุท่ีแตกต่ำงกนั  ไมเ้ทำ้ท่ีดีควรมีน ้ ำหนกัเบำ  แขง็แรง  

และมีควำมยืดหยุน่ (เม่ือโคง้หรืองอขณะใชแ้ลว้คืนรูปเอง) ควำมยำวของไมเ้ทำ้จะไม่เท่ำกนั  จะ
ยำวเท่ำไรข้ึนอยู่กบัผูใ้ชว้่ำสูงเท่ำไหร่  กำ้วยำวหรือสั้น  และช่วงไหล่กวำ้งหรือแคบ  แต่ขนำด
มำตรฐำนท่ีใชท้ัว่ไป  คือ  ควรสูงจำกพื้นถึงล้ินป่ีของผูใ้ช ้ไมเ้ทำ้ท่ีนิยมใชใ้นปัจจุบนัมี  2 แบบคือ 

1.   ไมเ้ทำ้แบบพบัได ้(Collapsible Cane)  เป็นไมเ้ทำ้ท่ีท ำจำกอลูมิเนียม  มีตั้งแต่  3 ท่อน
ถึง 7 ท่อน  แต่ท่ีนิยมมำกท่ีสุดคือ  4 ท่อน  ไมเ้ท่ำชนิดน้ีรำคำค่อนขำ้งแพง   คงทนนอ้ยกว่ำไมเ้ทำ้
ยำว   แต่คนพิกำรทำงกำรเห็นชอบใชเ้พรำะสวยและสะดวกมำก 

2.   ไมเ้ทำ้แบบพบัไม่ได ้(Rigd Cane)   เป็นไมเ้ทำ้ยำว  ท ำจำกอลูมิเนียม  มีรำคำถูกและ
ทนทำน   แต่คนพิกำรทำงกำรเห็นไม่ชอบใชเ้พรำะไม่สะดวก 

กำรเลือกใชไ้มเ้ท่ำชนิดใดไม่ส ำคญั  แต่ส่ิงท่ีส ำคญัท่ีสุดคือ   จะตอ้งใชไ้มเ้ทำ้ดว้ยวิธีท่ี
ถูกตอ้ง  ซ่ึงผูใ้ชต้อ้งไดรั้บกำรเรียนรู้จำกครูท่ีไดรั้บกำรฝึกฝนวิธีกำรสอนกำรใชไ้มเ้ทำ้มำโดยตรง  
มิฉะนั้นแลว้นอกจำกไมเ้ทำ้จะไม่เกิดประโยชน์เตม็ท่ีแลว้ยงัก่อใหเ้กิดอนัตรำยต่อตนเองดว้ย 

ควำมส ำคญัและประโยชน์ของไมเ้ทำ้ขำว 
ในช่วงสงครำมโลกคร้ังท่ี 1    ไดเ้กิดมีเหยื่อสงครำมเป็นจ ำนวนมำกท่ีรอดพน้จำกกำร

เสียชีวิต  แต่ตอ้งกลำยเป็นคนพิกำรซ่ึงรวมถึงผูท่ี้กลำยเป็นคนตำบอด  ดว้ยสถำนกำรณ์เหล่ำน้ีได้
เพิ่มแรงกดดนัใหค้นตำบอดตอ้งพยำยำมเอำชนะต่อปัญหำอุปสรรคต่ำง ๆ มำกยิง่ข้ึน  ในท่ีสุดก็มี
คนตำบอดคน้พบวิธีใชส่ื้อแทนตำโดยกำรน ำไมม้ำถือขณะเดินเพื่อเข่ีย  เคำะ  และแกว่งน ำทำงไป
ดำ้นหนำ้  ซ่ึงไมน้ี้จะสัมผสักบัส่ิง  กีดขวำงต่ำงๆ ขณะท่ีปลำยของไมท่ี้จะสัมผสัถึงควำมแตกต่ำง  
ของระดบัพื้นทำงเดิน  ทั้งหมดน้ีจะช่วยป้องกนัอนัตรำยจำกกำรท่ีคนตำบอดมกัตอ้งชนกบัส่ิงกีด
ขวำงหรือสะดุดหกลม้  เน่ืองจำกควำมต่ำงระดบัของพื้นทำงเดิน  ในปี พ.ศ. 2464  เจมส์  บิคส์  
ชำวเมืองบริสทอล ในประเทศองักฤษ  ซ่ึงตำบอดเน่ืองจำกประสบอุบติัเหตุพบว่ำ เขำและคนตำ
บอดอ่ืน ๆ ในเมืองบริสทอลตอ้งเส่ียงอนัตรำยมำกข้ึนในกำรเดินทำง  เน่ืองจำกสภำพกำรจรำจรท่ี
แออดัคบัคัง่เพิ่มมำกข้ึน  เขำจึงไดน้ ำสีขำวมำทำท่ีไมเ้ทำ้เพื่อให้ผูอ่ื้นสำมำรถสังเกตเห็นไดง่้ำย  
โดยเฉพำะผูท่ี้ก ำลงัขบัข่ียำนพำหนะต่ำง ๆ  ซ่ึงจะท ำใหเ้พิ่มควำมระมดัระวงัมำกข้ึน   เหตุกำรณ์น้ี
ถือไดว้่ำเป็นจุดก ำเนิดของไมเ้ทำ้ขำวส ำหรับคนตำบอด  แต่ควำมคิดน้ีก็ยงัไม่เป็นท่ีแพร่หลำย  
จนกระทัง่ในปี พ.ศ. 2473 เม่ือองคก์รไลออนส์สำกล  ในรัฐอีลีนอยส์  ประเทศสหรัฐอเมริกำ  ได้
ออกแบบไมเ้ทำ้ส ำหรับคนตำบอดให้เป็นสีขำวทั้งอนั  ยกเวน้ส่วนปลำยท่ีคำดดว้ยสีแดง  โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อให้ผูข้บัข่ียำนพำหนะไดห้ยุดรถเม่ือเห็นคนตำบอดท่ีถือไมน้ี้ก ำลงัจะขำ้มถนน  
ในเดือนกุมภำพนัธ์ พ.ศ. 2474  กิลล่ีเดอเบอมอนต์  สุภำพสตรีชำวฝร่ังเศส  ได้จดักำรณรงค์
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ระดบัชำติว่ำดว้ยเร่ืองไมเ้ทำ้ขำวเพื่อคนตำบอดในฝร่ังเศส  ข่ำวกำรรณรงค์ดังกล่ำวไดรั้บกำร
น ำเสนอตำมหนำ้หนงัสือพิมพห์ลำยฉบบัในประเทศองักฤษเป็นเหตุให้เกิดกำรณรงคใ์นลกัษณะ
เดียวกันในประเทศอังกฤษ  ภำยใต้กำรสนับสนุนของสโมสรโรตำร่ีทั่วประเทศ  ในเดือน
พฤษภำคมปีเดียวกนับีบีซีแห่งประเทศองักฤษ  ไดเ้ผยแพร่ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบักำรจดัให้คนตำ
บอดทุกคนไดรั้บไมเ้ทำ้ขำว  ซ่ึงอุปกรณ์ช้ินน้ีจะไดรั้บกำรยอมรับอยำ่งเป็นสำกลว่ำเป็นสัญลกัษณ์
ของคนตำบอด 

ดว้ยคุณประโยชน์อนัมหำศำลของไมเ้ทำ้ขำว  จึงท ำให้คนตำบอดสนใจน ำไปใชก้นัอยำ่ง
แพร่หลำยจำกระดบัประเทศไปสู่ระดบัทวีปและกระจำยไปทัว่โลกในท่ีสุด  ในขณะท่ีวิธีกำรใช้
ไมเ้ทำ้ขำวก็ไดรั้บกำรพฒันำมำเป็นล ำดบั  ประมำณ พ.ศ. 2488  ริชำร์ด ฮูเวอร์ และเพื่อนร่วมงำน
ของเขำ ท่ีศูนยฟ้ื์นฟูสมรรถภำพคนพิกำร  แวล่ีฟอร์จ ในรัฐแพนซิลวำเนียประเทศสหรัฐอเมริกำ 
ได้ร่วมกันพฒันำเทคนิควิธีกำรในกำรเคล่ือนไหวกำรสร้ำงควำมคุน้เคยกับสภำพแวดล้อม
ตลอดจนรูปแบบของกำรใชไ้มเ้ทำ้ขำวเพื่อฝึกอบรมให้บรรดำทหำรผ่ำนศึกษำจำกสงครำมโลก
คร้ังท่ี 2  ใหส้ำมำรถช่วยเหลือตนเองในกำรท ำกิจวตัรประจ ำวนัและสำมำรถเดินทำงไปในท่ีต่ำง ๆ 
ไดต้ำมล ำพงัอยำ่งสะดวกปลอดภยัและเป็นอิสระต่อตนเอง  องคค์วำมรู้ท่ี ริชำร์ด  ฮูเวอร์ และคณะ
ไดช่้วยกนัพฒันำข้ึนมำน้ี ถือเป็นศำสตร์แขนงหน่ึง ซ่ึงเรียกว่ำวิชำ Orientation and Mobility 
(O&M)  โดยไดรั้บกำรเผยแพร่ไปทัว่โลกควบคู่กนัไปกบักำรใชไ้มเ้ทำ้ขำว 

ประโยชน์ของกำรใชไ้มเ้ทำ้ขำว 
1.   เป็นสัญลกัษณ์สำกลของคนตำบอด  เน่ืองจำกในกำรเดินทำงของคนตำบอดทัว่โลก

ในปัจจุบนัจะใชไ้มเ้ทำ้ขำวเป็นอุปกรณ์น ำทำง ซ่ึงผูค้นรอบขำ้งเห็นจนเกิดควำมชินตำและเขำ้ใจ
ได้ว่ำ  เม่ือพบเห็นคนท่ีใช้ไม้เทำ้ขำวในกำรเดินทำง  นั่นแสดงว่ำ  คนผูน้ั้ นมีควำมบกพร่อง
ทำงกำรเห็น 
 2.   ใชป้้องกนัส่ิงกีดขวำงท่ีอยูข่ำ้งหนำ้ เพรำะคนพิกำรทำงกำรเห็นไม่สำมำรถรู้ไดว้่ำมีส่ิง
ใดกีดขวำงอยู่ขำ้งหน้ำบำ้ง  ไมเ้ทำ้ขำวจึงเป็นอุปกรณ์ส่ิงแรกท่ีช่วยป้องกนัไม่ให้ชนหรือไดรั้บ
อนัตรำยจำกส่ิงกีดขวำงเหล่ำนั้น 

3.   ใชส้ ำหรับตรวจพื้นผวิ  ในสภำพถนนของแต่ละพื้นท่ีจะมีควำมแตกต่ำงกนั  ดงันั้นไม้
เทำ้ขำวจึงจ ำเป็นส่ิงท่ีช่วยตรวจสอบว่ำพื้นผิวถนนท่ีคนพิกำรทำงกำรเห็นจะเดินต่อไปนั้นเป็น
อยำ่งไร  เช่น  เป็นพื้นผวิเรียบ  ขรุขระ  หรือมีหลุมบ่อหรือไม่ 

4.    สร้ำงควำมกลำ้และควำมมัน่ใจในกำรเขำ้ร่วมกิจกรรมต่ำง ๆ และมีบุคลิกภำพท่ีดีใน
กำรเดินทำง  กำรเดินทำงไปในสถำนท่ีต่ำง ๆ นั้น  คนพิกำรทำงกำรเห็นมีโอกำสท่ีจะพบกบัส่ิงกีด
ขวำงมำกมำย  ซ่ึงอำจก่อให้เกิดอนัตรำยกบัตวัเขำได ้ ไมเ้ทำ้ขำวน้ีจะช่วยลดอุบติัเหตุเหล่ำนั้นได ้ 
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จึงเป็นกำรสร้ำงควำมกลำ้และควำมมัน่ใจให้กบัคนพิกำรทำงกำรเห็นว่ำตนสำมำรถเดินทำงไป
สถำนท่ีต่ำง ๆ  ไดโ้ดยไม่เกิดอนัตรำย  รวมทั้งยงัเสริมสร้ำงบุคลิกภำพท่ีดีในกำรเดินทำงใหก้บัคน
พิกำรทำงกำรเห็นมำกกวำ่กำรเดินทำงดว้ยวิธีอ่ืนๆ  

4. ประสาทสัมผสัส าหรับการเดินทาง 
เน่ืองจำกคนพิกำรทำงกำรเห็นขำดประสำททำงตำ  แมจ้ะสำมำรถใชไ้มเ้ทำ้ช่วยในกำร

เดินทำงไดแ้ลว้ก็ตำม  จ ำเป็นมำกส ำหรับกำรฝึกให้ใชป้ระสำทสัมผสัส่วนท่ีเหลือดว้ยก็จะเป็น
ประโยชน์ต่อคนพิกำรทำงกำรเห็นเองมำกยิง่ข้ึน  ซ่ึงประสำทสมัผสัส่วนท่ีเหลือดงักล่ำวมีดงัน้ี 

1.   กำรใชส้ำยตำบำงส่วนเป็นท่ียอมรับทั้งในวงกำรแพทยแ์ละนักกำรศึกษำว่ำสำยตำ
คนเรำจะดีข้ึนหรือเลวลงไม่ไดอ้ยู่ท่ีกำรใช ้ เพรำะถำ้สำยตำจะเส่ือมลงแลว้ แมเ้รำจะใชส้ำยตำ
หรือไม่ใช้สำยตำก็จะเส่ือมลง  ดังนั้นขณะท่ีคนเรำยงัพอมีสำยตำอยู่จะตอ้งส่งเสริมให้เขำใช ้ 
เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนินชีวิตประจ ำวนัให้มำกท่ีสุด  เช่น  ฝึกและกระตุน้ให้ใชส้ำยตำ
ในกำรอ่ำนหรือเขียนหนังสือ  กำรมองทำงในขณะท่ีก ำลงัเดินอยู่   แต่ถำ้มีอำกำรแทรกซ้อนข้ึน  
เช่น  เคืองตำ  หรือปวดตำ  ควรแนะน ำใหห้ยดุพกั  หลงัจำกนั้นอำจกลบัมำใชส้ำยตำใหม่ ท ำเช่นน้ี
จนกวำ่จะชิน 

2.   กำรฟังเสียง คนทัว่ไปเรียนรู้ส่ิงต่ำง ๆ โดยผ่ำนทำงกำรเห็นประมำณร้อยละ 75  แต่
ส ำหรับคนท่ีมีควำมบกพร่องทำงกำรเห็นจะเรียนรู้จำกกำรฟังเป็นส่วนใหญ่  กำรท่ีคนพิกำร
ทำงกำรเห็นจะสำมำรถฟังไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพเพียงใดนั้น  ครูจะตอ้งเตรียมควำมพร้อมในกำร
ฟังดงัน้ี 

       2.1   ฟังให้รู้ว่ำเป็นเสียงของใครและเสียงอะไร  โดยฝึกให้คนพิกำรทำงกำรเห็นฟัง
เสียงท่ีอยู่ใกลต้วั  เช่น  เสียงครู  เพื่อนๆ  เสียงชอ้นท่ีกระทบจำน  เสียงคนเดิน  เสียงเคำะวตัถุ
ต่ำงๆ  แลว้ค่อยๆ  เพิ่มส่ิงท่ีอยู่ไกลตวัออกไปและยำกข้ึน  เช่น  เสียงนก  เสียงลม  เสียงรถ  และ
เสียงเคร่ืองบิน  เป็นตน้ 

       2.2   ฟังเพื่อหำทิศทำงของเสียง  นอกจำกคนพิกำรทำงกำรเห็นจะทรำบว่ำเป็นเสียง
ของอะไรแลว้  เขำควรจะทรำบว่ำเสียงมำจำกไหน  หรือทิศทำงใด  เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อเขำ
ในกำรเขำ้หำหรือหลีกเล่ียงส่ิงเหล่ำนั้นได ้

        2.3   คำดคะเนระยะทำงของเสียงได ้ จนเป็นประโยชน์ต่อคนพิกำรทำงกำรเห็นมำก
ถ้ำเขำได้รับกำรฝึกให้ทรำบว่ำเสียงท่ีเขำได้ยินอยู่นั้ นอยู่ใกล้หรือไกลจำกตัวเขำเพียงใด  
โดยเฉพำะในกำรเดินทำงและกำรหำส่ิงของท่ีท ำตก 
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         2.4   เลือกฟังเสียงท่ีตอ้งกำรได ้ บำงสถำนกำรณ์จะมีเสียงต่ำงๆ เกิดข้ึนพร้อมๆ กนั 
เขำจะตอ้งรู้จกัแยกเสียงท่ีไดย้ินได ้ เพื่อไม่ให้เสียสมำธิหรือขำดขั้นตอนในกำรฟัง  เช่น  ขณะฟัง
ข่ำวอำจมีผูอ่ื้นคุยกนัและมีเสียงสุนขัเห่ำ  เป็นตน้ 

3.   กำรสัมผสั หมำยถึง  กำรท่ีร่ำงกำยทุกส่วนไปกระทบหรือสัมผสั  และส่ิงอ่ืนท่ีมำ
กระทบหรือสัมผสั  เช่น  กำรจบัดินสอ  กำรลูบพื้นโต๊ะ  แรงลม  แสงแดด  ไอร้อนจำกเตำไฟ  
เป็นตน้  กำรสัมผสัเป็นส่ิงจ ำเป็นอย่ำงยิ่ง  เพรำะว่ำคนพิกำรทำงกำรเห็นใชมื้อแทนสำยตำ  แต่
รำยละเอียดท่ีไดจ้ำกกำรสมัผสัจะไม่ดีเท่ำกำรใชส้ำยตำ  ดงันั้นครูควรเตรียมควำมพร้อมเพื่อใหเ้ขำ
เขำ้ใจควำมหมำยและลกัษณะท่ีจ ำเป็นดงัน้ี 

       1.   ใหส้มัผสัรูปทรง  เช่น  สำมเหล่ียม  ส่ีเหล่ียม  วงกลม  ทรงกลม  และสมัผสัขนำด
ของส่ิงต่ำงๆ เช่น ใหญ่ – เลก็   กวำ้ง – แคบ   สูง – ต ่ำ   ยำว – สั้น  อว้น – ผอม  เป็นตน้ 

       2.   ใหส้มัผสัลกัษณะพื้นผวิ  เช่น  เรียบ – ขรุขระ   แขง็ – น่ิม  อ่อน – แขง็ 
       3.   บอกควำมรู้สึกร้อน  เยน็  อุ่น และหนำวได ้
4.   กำรดมกล่ิน ทกัษะอย่ำงหน่ึงท่ีครูจะตอ้งฝึกคนพิกำรทำงกำรเห็น  คือ  กำรดมกล่ิน  

เพรำะจะมีประโยชน์ต่อเขำมำกท่ีจะท ำใหเ้ขำเขำ้ใจสภำพแวดลอ้มไดดี้ข้ึน  ทั้งน้ีเพรำะรอบๆ  ตวั
คนเรำจะมีกล่ินต่ำง ๆ ทั้งกล่ินท่ีน่ำร่ืนรมย ์ และกล่ินท่ีรบกวนอยูต่ลอดเวลำ  ซ่ึงสำมำรถบอกให้
เขำทรำบไดว้่ำขณะนั้นตนเองอยู่ท่ีไหน  เช่น  ถำ้ไดก้ล่ินยำก็จะทรำบว่ำอยู่ใกลร้้ำนขำยยำ  หรือ
คลินิก  ถำ้ไดก้ล่ินอำหำรก็แสดงว่ำอยูใ่กลร้้ำนขำยอำหำรหรือภตัตำคำร  และถำ้ไดก้ล่ินดอกไมก้็
แสดงวำ่อยูใ่กลส้วนดอกไมห้รือร้ำนขำยดอกไม ้ เป็นตน้ 

ในขณะฝึกทกัษะกำรดมกล่ินก ็
เช่นเดียวกบัทกัษะอยำ่งอ่ืน   คือ   แนะน ำใหค้นพิกำรทำงกำรเห็นรู้จกัและคุน้เคยกบักล่ิน

ท่ีง่ำย ๆ   และอยูใ่กลต้วัก่อน  เช่น  กล่ินขำ้วหุงใหม่  กล่ินกบัขำ้ว กล่ินอำหำรบูด  และกล่ินท่ียำก
และไกลตวัออกไป  เช่น  กล่ินดอกไม ้ กล่ินน ้ำมนั  กล่ินไหม ้ เป็นตน้ 

ส่ิงท่ีส ำคญัอีกอยำ่งหน่ึงท่ีจ ำเป็นจะตอ้งให้คนพิกำรทำงกำรเห็นทรำบแต่ตน้  คือ  กล่ินท่ี
น่ำรังเกียจท่ีเกิดจำกคนเองและวิธีก ำจดัหรือหลีกเล่ียง  เช่น  กล่ินผำยลม  กล่ินตวั  กล่ินเส้ือผำ้ท่ี
สกปรก  เป็นตน้ 

หลงัจำกท่ีคนพิกำรทำงกำรเห็นมีควำมพร้อมทำงด้ำนควำมคุน้เคยกบัสภำพแวดลอ้ม  
แลว้เขำจะสำมำรถเคล่ือนไหวไดด้ว้ยควำมมัน่ใจ  มีจุดมุ่งหมำยและเพื่อใหเ้ขำสำมำรถเคล่ือนไหว
หรือเดินทำงไปไหนมำไหนไดอ้ยำ่งถูกตอ้งรวดเร็ว  ปลอดภยัและอิสระตำมจุดหมำยท่ีวำงไว ้

5.   กำรรับรู้กำรเคล่ือนไหวของร่ำงกำยกำรท่ีคนพิกำรทำงกำรเห็นตอ้งมีกำรเคล่ือนไหว
ในส่วนต่ำง ๆ  ของร่ำงกำยและตอ้งมีกำรสัมผสัด้วยผิวหนัง  เช่น  อุณหภูมิ  ร้อน  เยน็  แสบ  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 134 

น ้ ำหนักกดหนักหรือเบำ  รวมทั้งควำมรู้สึกลึกๆ ในร่ำงกำย  เช่น  น ้ ำหนักของตนเอง  กำรแบก
ของ  หรือกำรกดแขน  ซ่ึงคนพิกำรทำงกำรเห็นสำมำรถใชก้ำรสัมผสัส่วนต่ำง ๆ ของร่ำงกำยให้
เป็นประโยชน์ได ้ เช่น  รู้ทิศทำงจำกแสดงแดดในเวลำท่ีแตกต่ำงกนั  รู้พื้นผิวของส่ิงต่ำง ๆ  หรือ
สถำนท่ีต่ำง ๆ จำกกำรสัมผสัดว้ยมือหรือเทำ้ และรู้สภำพของพื้นท่ีท่ีเดินอยูว่่ำเรียบ  ขรุขระ   เป็น
หญำ้  ดิน  หรือซีเมนต ์เป็นตน้ 

ด้านกจิกรรมการฝึกอบรม 
1.ใหผู้เ้ขำ้รับกำรฝึกอบรมเขำ้ท ำกิจกรรมกำรฝึกอบรมทำงทฤษฎีผำ่นระบบคอมพิวเตอร์ 

โดยกำรเลือกหน่วยกำรฝึกอบรมตำมขั้นตอนในหน่วยนั้นๆ 
 2.ให้ผูเ้ขำ้รับกำรฝึกอบรมศึกษำขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกับทกัษะกำรท ำควำมคุน้เคยกับ

สภำพแวดลอ้มและกำรเคล่ือนไหวส ำหรับคนพิกำรทำงสำยตำโดยผำ่นส่ือดงัต่อไปน้ี 
- Text 
- เสียงบรรยำย 
- ภำพประกอบ 
- วดีีทศัน ์
- Power Point 
- E– mail/Chat 

 3. ให้ผูเ้ขำ้รับกำรฝึกอบรมศึกษำขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบัทกัษะกำรท ำควำมคุน้เคยกบั
สภำพแวดลอ้มและกำรเคล่ือนไหวส ำหรับคนพิกำรทำงสำยตำ และผูเ้ขำ้รับกำรอบรมสำมำรถ
สืบคน้ ควำ้หำขอ้มูลเพิ่มเต่ิมจำกกิจกรรมนอกเหนือท่ีจดัไวโ้ดยท่ำนสำมรถศึกษำผ่ำนระบบ
อินเตอร์เน็ตได ้

4. ให้ผูเ้ขำ้รับกำรฝึกอบรมท ำแบบทดสอบระหว่ำงกำรฝึกอบรมเพื่อประเมินควำมเขำ้ใจ
ในหน่วยท่ีอบรม 

 5. ผูเ้ขำ้รับกำรฝึกอบรมเขำ้ฝึกปฎิบติักำรฝึกดำ้นกำรท ำควำมคุน้เคยกบัสภำพแวดลอ้ม
และกำรเคล่ือนไหวเพื่อทบทวนควำมเขำ้ใจเม่ือศึกษำจำกกิจกรรมบทบำทสมมุติท่ีจดัไวโ้ดยอยูใ่น
กำรดูแลของวิทยำกรกำรฝึกภำคปฎิบติัดงัต่อไปน้ี 

กำรเดินเลำะแนวโดยผูรั้บกำรฝึกอบรมน ำผำ้ปิดตำมำปิดตำไวเ้พื่อกำรฝึกกำรเดินทำงโดย
ไม่ใชไ้มเ้ทำ้ขำวและผูน้ ำทำง 

กำรป้องกนัอนัตรำยโดยผูรั้บกำรฝึกอบรมน ำผำ้ปิดตำมำปิดตำไวเ้พื่อกำรฝึกกำรโดยฝึก
ตำมแบบตวัอยำ่งจำกตวัอยำ่งวิดีทศัน์ในกำรป้องกนัส่วนบน,ส่วนล่ำงและส่วนศีรษะ 

ผูเ้ขำ้รับกำรฝึกอบรมทบทวนขั้นตอนกำรปฎิบติัอีกคร้ัง 
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                 5. เม่ือผูเ้ขำ้รับกำรฝึกอบรมศึกษำเสร็จใหท้ ำกำรศึกษำในหน่วยท่ี 2 ต่อไป 
  
หน่วยที่ 2 ทกัษะการเดินทางส าหรับผู้พกิารทางสายตากบัผู้น าทาง 
  รูปแบบกำรฝึกอบรมกำรฝึกอบรมแบบผสมผสำนส ำหรับครูผูฝึ้กนกัศึกษำพิกำรทำง
สำยตำเพื่อพฒันำทกัษะดำ้นทกัษะกำรเดินทำงส ำหรับผูพ้ิกำรทำงสำยตำกบัผูน้ ำทำงมีรูปแบบดงัน้ี 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพประกอบท่ี 19 หน่วยท่ี 2 รูปแบบกำรฝึกอบรมแบบผสมผสำนส ำหรับครูผูฝึ้กนกัศึกษำ 
     พิกำรทำงสำยตำเพื่อพฒันำทกัษะดำ้นกำรท ำควำมคุน้เคยกบั สภำพแวดลอ้ม 
                           และกำรเคล่ือนไหว 

 
 
 
 
 
 

ไม่ผ่าน 

ต่อ 

วตัถุประสงค ์

เน้ือหำ 
ทกัษะกำรเดินทำงส ำหรับผูพ้ิกำรทำง
สำยตกบัผูน้ ำทำง 

 กำรข้ึน – ลงบนัได 
 กำรเดินผำ่นท่ีแคบ 
 กำรเขำ้ – ออกประตู 
 กำรนัง่เกำ้อ้ี 

 
 ทกัษะก่อนกำรใชไ้มเ้ทำ้ขำว  
 ประเภทและชนิดของไมเ้ทำ้

ขำว 
 ประสำทสัมผสัส ำหรับกำร

เดินทำง 
 

ฝึกปฎบิัติด้วยตนเอง 
ขั้นที ่ 1    ท ำควำมเขำ้ใจใหช้ดัเจนกบัค ำถำม ประเด็น หรือ
ปัญหำ  
ขั้นที ่ 2    ตั้งสมมติฐำนและหำแนวทำงกำรแกปั้ญหำท่ีเป็นไป
ได ้ 
ขั้นที ่3 จดักำรด ำเนินกำรเก็บขอ้มูลกำรระบุแหล่ง ขอ้มูล 
ขั้นที ่  4   กำรประเมินผลขอ้มูล  กำรวเิครำะห์  และ
ตีควำมหมำยขอ้มูล  
ขั้นที ่ 5    กำรสรุปผล   

 
 

ส่ือการฝึกอบรม e- Traning 
 Text 
 เสียงบรรยำย 
 ภำพประกอบ 
 วดีิทศัน์ 
 Power Point 
 E – mail/Chat 

 

ผ่าน  

 

ทดสอบ
ระหวำ่ง
อบรม 

ฝึกปฎบิัตกิบัครูผู้ฝึก 
ขั้นที ่ 1    เตรียมควำมพร้อมผูเ้รียน 
ขั้นที ่ 2    ครูผูฝึ้กช้ีแจงรำละเอียดในกำรฝึกทกัษะ 
ขั้นที ่ 3 ครูผูฝึ้กก ำหนดสถำนกำรณ์จ ำลองกำรอบรมฝึกปฎิบติั
ตำมขั้นตอนท่ีเรียนมำ 
ขั้นที ่ 4   ผูฝึ้กด ำเนินกำรฝึกปฎิบติัดว้ยตนเอง 
ขั้นที ่ 5    ประเมินผลกำรฝึกปฎิบติั 
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วตัถุประสงค์ 
      1. เพื่อให้ครูผูฝึ้กนกัศึกษำพิกำรทำงสำยตำมีควำมรู้ควำมเขำ้ใจ หลกักำรเดินทำงส ำหรับ
ผูพ้ิกำรทำงสำยตำกับผูน้ ำทำง และทกัษะด้ำนกำรท ำควำมคุน้เคยกับสภำพแวดลอ้มและกำร
เคล่ือนไหว ส ำหรับผูพ้ิกำรทำงสำยตำ 

2.เพื่อให้ครูผูฝึ้กนักศึกษำพิกำรทำงสำยตำรู้วิธีเดินทำงอย่ำงถูกตอ้งสะดวกรวดเร็วและ 
ปลอดภยัในทกัษะดำ้นกำรท ำควำมคุน้เคยกบัสภำพแวดลอ้มและกำรเคล่ือนไหวส ำหรับผูพ้ิกำร
ทำงสำยตำ 

เนือ้หาการฝึกอบรม 
 วิธีกำรเดินทำงของคนพิกำรทำงกำรเห็นมี 4 วิธี  คือ 

1. กำรเดินทำงกบัผูน้ ำทำง  (Sighted Guide) 
2. กำรเดินทำงกบัสุนขัน ำทำง (Guide Dog / Dog Guide) 
3. กำรเดินทำงโดยใชไ้มเ้ทำ้ขำว (White Cane) 
4. กำรเดินทำงโดยใชเ้คร่ืองมืออิเลคทรอนิค (Electronic Aids) 
 ปัจจุบนักำรฝึก  O&M ในประเทศไทยส ำหรับผูท้  ำงำนเก่ียวขอ้งกบัคนพิกำรทำงกำรเห็น

จะเนน้เร่ืองกำรเดินทำงกบัผูน้ ำทำงอยำ่งละเอียดและกำรเดินทำงโดยใชไ้มเ้ทำ้ ส ำหรับครูผูส้อน 
O&M จะเนน้เร่ืองกำรเดินทำงกบัผูน้ ำทำง และกำรเดินทำงโดยใชไ้มเ้ทำ้อยำ่งละเอียด  เน่ืองจำก
วิธีกำรดงักล่ำวเหมำะสมกบัสภำพเศรษฐกิจ  สภำพสังคมและสภำพทำงภูมิศำสตร์ของประเทศ
ไทยมำกท่ีสุด  ส่วนกำรเดินทำงกบัสุนขัน ำทำงและกำรเดินทำงโดยใชเ้คร่ืองมืออิเลคทรอนิคยงัไม่
มีกำรสอน  เน่ืองจำกยงัไม่เหมำะสมและไม่พร้อมส ำหรับประเทศไทยในขณะน้ี 

การเดินทางกบัผู้น าทาง (Sighted Guide) 
 คนพิกำรทำงกำรเห็นมีภำระและควำมจ ำเป็นในกำรเดินทำงไปไหนมำไหนเช่นเดียวกบั
คนปกติ   กำรเดินทำงท่ีสะดวกรวดเร็วและปลอดภยัจะได้ผลสมบูรณ์  ตอ้งมีกำรฝึกฝน และ
ปฏิบติัตนดว้ยวิธีกำรท่ีถูกตอ้ง  จึงจะท ำให้คนพิกำรทำงกำรเห็นสำมำรถเดินทำงไดอ้ย่ำงอิสระ
และปลอดภยั  กำรเดินทำงไปกบัผูน้ ำทำงเป็นกำรเดินทำงท่ีปลอดภยั 
                1.วธีิการจับแขนผู้ทีเ่ราจะเดินด้วย 
  คนพิกำรทำงกำรเห็นใช้มือขวำจบัแขนซ้ำย  หรือใช้มือซ้ำยจบัแขนขวำของผูน้ ำทำง
บริเวณเหนือขอ้ศอกเล็กนอ้ย  ให้หัวแม่มืออยูด่ำ้นนอก  ส่วนอีก 4  น้ิวท่ีเหลืออยูด่ำ้นใน  กำรจบั
ตอ้งไม่ใหแ้น่นจนเกินไป  เพรำะจะท ำใหผู้น้ ำทำงเจบ็  และตอ้งไม่หลวมจนเกินไป  เพรำะขณะท่ี
เดินอำจจะหลุดมือได้  จึงควรจับพอดีๆ ให้มั่นคงขณะท่ีจับแขน  แขนช่วงบนของคนพิกำร
ทำงกำรเห็นอยูแ่นบล ำตวัตำมปกติ (ไม่หนีบไม่กำงออก  ไม่โยห้นำ้และโยห้ลงัไปจำกล ำตวั)   แต่

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 137 

ถำ้เม่ือจบัเหนือขอ้ศอกของผูน้ ำทำงแลว้ปรำกฏว่ำ  แขนท่ีจบักบัผูน้ ำทำงไม่ท ำมุมในลกัษณะตั้ง
ฉำกกัน  คนพิกำรทำงกำรเห็นควรจะเล่ือนมือข้ึนหรือลง  เพื่อให้แขนอยู่ในลกัษณะตั้ งฉำก
ดงักล่ำว เม่ือจบัเหนือขอ้ศอกผูน้ ำทำงแลว้  คนพิกำรทำงกำรเห็นจะยืนเยื้องไปขำ้งหลงัผูน้ ำทำง
ประมำณคร่ึงกำ้วและตอ้งหันหนำ้ไปในทิศทำงเดียวกนั  ถำ้ไม่แน่ใจคนพิกำรทำงกำรเห็นอำจจะ
เช็คดูไดโ้ดยใชมื้อขำ้งท่ีจบัขอ้ศอก  จบัดูว่ำไหล่ขำ้งท่ีใชมื้อจบัของตนเองอยูต่รงกบัไหล่ของผูน้ ำ
ทำงขำ้งท่ีจบัขอ้ศอกหรือไม่  ถำ้ไม่ตรงควรขยบัใหต้รงเสียก่อน  เพื่อเตรียมพร้อมท่ีจะเดินต่อไป 
  2. การเดินไปกบัผู้น าทาง 

 ในขณะท่ีเดินไปกบัผูน้ ำทำง  ทั้งผูน้ ำทำงและคนพิกำรทำงกำรเห็นควรจะเดินไปตำม
สบำยอยำ่งปกติ  คือตวัคนพิกำรทำงกำรเห็นจะตอ้งไม่เกร็ง  ไม่เดินชำ้หรือเร็วเกินไป โดยสังเกต
จำกผูน้ ำทำงและพยำยำมรักษำต ำแหน่งของมือท่ีจบัขอ้ศอกใหอ้ยูใ่นต ำแหน่งเดิมตลอดเวลำ  ส่วน
ผูน้ ำทำงเองก็ไม่ตอ้งห่วงหรือกงัวลมำกจนตนเองไม่มีควำมสุข  เดินน ำคนพิกำรทำงกำรเห็นไป
เร่ือยๆ  ทั้งน้ีเพรำะควำมเคล่ือนไหวของผูน้ ำทำงจะส่งไปยงัมือของคนพิกำรทำงกำรเห็นท่ีจบัอยู ่ 
แต่เพื่อใหส้ะดวกยิง่ข้ึนเม่ือถึงท่ีลง เช่น  ฟุตบำธ  ผูน้ ำทำงควรบอกว่ำ “ลง”  พร้อมกบักำ้วลงไป
ก่อน  คนพิกำรทำงกำรเห็นจะรู้ระยะของฟุตบำธจำกขอ้ศอกท่ีก ำลงัจบัอยู ่ และจะกำ้วตำมลงไป
ไดจ้งัหวะพอดี   ในท ำนองเดียวกนัเม่ือจะกำ้วข้ึนฟุตบำธ  ผูน้ ำทำงจะบอกว่ำ “ข้ึน”  และกำ้วไป
ก่อนคนพิกำรทำงกำรเห็นจะรู้ระยะของฟตุบำธ  และกำ้วข้ึนตำมไดอ้ยำ่งถูกจงัหวะในขณะท่ีเดิน
ไปดว้ยกนั  ผูน้ ำทำงควรพูดคุยกบัคนพิกำรทำงกำรเห็นไปดว้ย  เพื่อให้เพลิดเพลินและทรำบถึง
สภำพแวดลอ้มในขณะนั้น  เช่น  สภำพของถนนท่ีก ำลงัเดิน  ร้ำนคำ้  ทิวทศัน์  ตลอดจนฝงูชนท่ี
เดินไปมำ  หรือท่ีอยูบ่ริเวณนั้น  เป็นตน้ 
  3. การขึน้ – ลงบันได 

 ตำมธรรมดำไม่ว่ำจะเป็นเด็กตำดีหรือเด็กตำบอด  จะรู้สึกว่ำกำรข้ึนบนัไดง่ำยกว่ำกำรลง
บนัได  เดก็จึงควรไดรั้บกำรฝึกใหข้ึ้นบนัไดเสียก่อน  เพื่อใหเ้ขำไม่กลวัและเกิดควำมมัน่ใจในกำร
ท่ีจะฝึกลงบนัไดต่อไปน่ืองจำกบนัไดท่ีจะใชข้ึ้น – ลง  มีหลำยชนิดแตกต่ำงกนัออกไป  แลว้แต่
ลกัษณะของอำคำรบำ้นเรือน  คนพิกำรทำงกำรเห็นจึงควรไดท้รำบถึงลกัษณะท่ีแตกต่ำงกนัของ
บนัไดเหล่ำนั้น  เช่น บนัไดท่ีไม่มีรำวบนัได   กำรข้ึนและลงบนัไดชนิดน้ีมีวิธีกำรดงัน้ี  คือ 
 กำรข้ึนบนัได เม่ือผูน้ ำทำงเดินน ำมำถึงบนัได  ตอ้งบอกวำ่ “ จะข้ึนบนัไดท่ีไม่มีรำว”  แลว้
ผูน้ ำทำงก็กำ้วข้ึน  คนพิกำรทำงกำรเห็นจะกำ้วตำมโดยอยู่ต  ่ำกว่ำผูน้ ำ 1 ขั้น  เมือผูน้ ำกำ้วถึงขั้น
สุดทำ้ยไปแลว้  ตอ้งบอกว่ำ “หมดแลว้”  แลว้กำ้วเดินต่อไป  ทั้งน้ีเพื่อกนัไม่ใหค้นพิกำรทำงกำร
เห็นคิดวำ่ขั้นบนัไดยงัมีอยูแ่ละหลงยกเทำ้กำ้วข้ึนอีก 
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 กำรลงบนัได เม่ือผูน้ ำทำงเดินน ำมำถึงบนัได  ควรหยดุและบอกว่ำ “ จะลงบนัได ”   แลว้
จึงกำ้วลง  คนพิกำรทำงกำรเห็นจะกำ้วตำมลงไป  โดยอยูเ่หนือผูน้ ำทำง  1 ขั้น   และเม่ือผูน้ ำทำง
กำ้วลงถึงพื้น  แลว้ตอ้งบอกว่ำ  “หมดแลว้”  พร้อมกบัเดินต่อไป  คนพิกำรทำงกำรเห็นก็จะเดินได้
อยำ่งปกติบนัไดท่ีมีรำวบนัได  กำรข้ึน – ลง  บนัไดชนิดท่ีมีรำวบนัได  เม่ือผูน้ ำทำงน ำไปถึงบนัได
ควรบอกลกัษณะทำงกำยภำพให้ทรำบแลว้จบัมือคนพิกำรทำงกำรเห็นไปสัมผสัท่ีรำวบนัได (ถำ้
มี)  พร้อมกบัเดินข้ึนหรือเดินลงคู่กนัไปกบัคนพิกำรทำงกำรเห็น  เพรำะคนพิกำรทำงกำรเห็นจะรู้
ไดว้่ำกำรเดินลงบนัไดขั้นบนัไดหมดแลว้หรือเดินข้ึนหมดแลว้ไดจ้ำกรำวบนัได  เน่ืองจำกปลำย
รำวบนัไดทั้ง  2  ขำ้ง  จะมีลกัษณะงอข้ึนหรืองุม้ลง  และเวลำจบัรำวบนัไดคนพิกำรทำงกำรเห็น
จะเหยียดแขนไปขำ้งหน้ำเล็กน้อย  จึงสำมำรถทรำบและกะระยะได ้ ก่อนท่ีจะกำ้วเทำ้ไป  ถำ้
ตอ้งกำรจะเดินข้ึนหรือลงขั้นหน่ึง  ผูน้ ำทำงจะตอ้งบอกให้คนพิกำรทำงกำรเห็นทรำบ  เพื่อให้เขำ
จบัเลำะรำวบนัไดต่อไปส่วนบนัไดชนิดอ่ืน ๆ  เช่น  บนัไดเวียน  หรือบนัไดพำดท่ีมี  2 ขำ  ถำ้มี
โอกำสควรสอนดว้ยหรืออย่ำงน้อยควรอธิบำยถึงลกัษณะทัว่ ๆ ไปให้เขำรับทรำบให้มำกท่ีสุด
เท่ำท่ีจะท ำได ้เพื่อใหเ้ขำสำมำรถน ำวิธีไปปรับใชไ้ดด้ว้ยตนเองต่อไป 

5. การเดินผ่านทีแ่คบ 
  บำงคร้ังจ ำเป็นจะตอ้งเดินผ่ำนเขำ้ไปสนสถำนท่ีท่ีพลุกพล่ำน  หรือทำงเดินแคบ ๆ เช่น  
บนฟุตบำธท่ีมีของวำงขำยอยู่เกะกะ  บนสะพำนไมเ้ล็ก ๆ  และช่องทำงเดินเฉพำะ  ทั้งผูน้ ำทำง
และคนพิกำรทำงกำรเห็นไม่สำมำรถเดินตำมปกติได ้ จะตอ้งเดินเรียงหน่ึง  โดยเม่ือเดินไปถึงทำง
แคบผูน้ ำทำงควรบอกคนพิกำรทำงกำรเห็นก่อน  พร้อมกบัผูน้ ำทำงเอำมือขำ้งท่ีคนพิกำรทำงกำร
เห็นจบัไพล่ไปขำ้งหลงั  โดยให้มืออยูก่ลำงหลงัมำกท่ีสุด  คนพิกำรทำงกำรเห็นจะเปล่ียนกำรจบั
เหนือศอกเล่ือนมำอยูต่  ำแหน่งเหนือขอ้มือของผูน้ ำทำงพร้อมกบัหลบเขำ้ไปเดินตำมหลงัผูน้ ำทำง
ในลกัษณะเรียงหน่ึง  คนพิกำรทำงกำรเห็นควรกำ้วเทำ้ให้สั้นลงกว่ำปกติเล็กนอ้ย  เพื่อกนัไม่ให้
เหยียบเทำ้ผูน้ ำทำง  เม่ือเดินพน้ท่ีแคบแลว้  ผูน้ ำทำงน ำแขนกลบัมำไวต้  ำแหน่งเดิม  คนพิกำร
ทำงกำรเห็นจะรู้ไดว้่ำนั่นเป็นสัญญำณบอกให้ทรำบว่ำเดินพน้ทำงแคบแลว้   จึงกลบัมำเดินใน
ต ำแหน่งเดิมตำมปกติ  
  6. การเข้า – ออกประตู 
   เม่ือประตูเปิดอยู่  ถำ้ผูน้ ำทำงจะพำคนพิกำรทำงกำรเห็นเขำ้หรืออกจำกประตู  ผูน้ ำทำง
จะตอ้งบอกก่อนแลว้จึงเปิดประตูให้คนพิกำรทำงกำรเห็นเอำมืออีกขำ้งหน่ึงจบัขอบประตู  และ
เลำะไปหำลูกบิดหรือมือท่ีจบั (ถำ้มี)   เพื่อดึงหรือดนัประตูใหก้วำ้งออก  และเม่ือกำ้วพน้ประตูไป
แลว้ให้ดนัหรือดึงมำปิดประตูให้เรียบร้อยก่อนเดินต่อไปและเพื่อควำมสะดวกของผูน้ ำทำงและ
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คนพิกำรทำงกำรเห็นเอง  ก่อนจะเขำ้หรือออกประตู  ควรใหค้นพิกำรทำงกำรเห็นยนืทำงดำ้นบำน
พบัของประตู  เพรำะถำ้ยนืทำงดำ้นตรงกนัขำ้มแลว้จะเปิดประตูและเดินไม่สะดวก 
  6. กำรนัง่ในท่ีท่ีจดัไวใ้หค้นพิกำรทำงกำรเห็นจ ำเป็นตอ้งไปยงัสถำนท่ีต่ำง ๆ เช่นเดียวกบั
คนทัว่ ๆ ไป  จึงจ ำเป็นตอ้งท ำส่ิงต่ำง ๆ เช่นเดียวกบัคนอ่ืน ๆ  หรือร่วมกิจกรรมกบัคนอ่ืน ๆ  เขำ
ควรท ำไดเ้หมือนหรือใกลเ้คียงกบัคนตำดี  เช่น  กำรนัง่ในสถำนท่ีต่ำง ๆ ดงัน้ี 
กำรนั่งในหอประชุม กำรนั่งในหอประชุหรือสถำนท่ีท่ีมีลักษณะคล้ำยคลึงกัน  เช่น  โรง
ภำพยนตร์ เม่ือเดินเขำ้ไปผูน้ ำทำงจะตอ้งอธิบำยถึงลกัษณะของท่ีนัง่ในห้องประชุมให้คนพิกำร
ทำงกำรเห็นฟังก่อนว่ำอยู่ในลกัษณะใด   เช่น  เกำ้อ้ีมีพนักเรียงติดกนัเป็นแถว  ระหว่ำงแถวมี
ทำงเดินแคบเรียงหน่ึง  ท่ีนัง่อำจจะเป็นเบำหรือไมพ้บัข้ึนก่อนนัง่ตอ้งเอำมือจบัเหน่ียวลงใหอ้ยูใ่น
ลกัษณะรำบแลว้จึงนัง่ บำงคร้ังถำ้ท่ีท่ีเรำจะนัง่อยูท่ำงดำ้นใน  ซ่ึงดำ้นนอกมีผูอ่ื้นนัง่อยูแ่ลว้  จ  ำเป็น
ท่ีจะตอ้งเดินผ่ำนเขำ้ไป  ซ่ึงกำรเดินผ่ำนเขำ้ไปจะไม่สำมำรถเดินเรียงหน่ึงตำมปกติเขำ้ไปได้
จะตอ้งเอียงตวัแลว้ค่อยๆ เดินเขำ้ไป  พยำยำมให้ชิดพนกัพิงของเกำ้อ้ีแถวหนำ้ให้มำกท่ีสุด  และ
ตอ้งกล่ำวค ำขอโทษต่อผูท่ี้นัง่อยู่ไปตลอดทำงดว้ย  เวลำเดินเขำ้ผูน้ ำทำงควรจะเขำ้ไปก่อน  โดย
อำจจะให้คนพิกำรทำงกำรเห็นจบัแขนตำมปกติ   หรือให้เดินดว้ยตนเองโดยใชห้ลงัมือเลำะไป
ตำมพนกัเกำ้อ้ีจนถึงท่ีนัง่กำรนัง่บนพื้นในบำงสถำนท่ีจ ำเป็นจะตอ้งนัง่บนพื้นร่วมกบัผูอ่ื้น  ผูน้ ำ
ทำงจะตอ้งอธิบำยให้คนพิกำรทำงกำรเห็นรู้ว่ำมีใครบำ้ง  นัง่กนัในลกัษณะอยำ่งไร  แลว้จึงน ำเขำ้
ไปยงัท่ีนัง่  จะนัง่พบัเพียบหรือขดัสมำธิ  แลว้แต่ผูน้ ำทำงจะแนะน ำ 
  7. การโดยสารรถประจ าทาง 

 ในชีวิตประจ ำวนัของคนเรำจ ำเป็นจะตอ้งเดินทำงไปตำมสถำนท่ีต่ำงๆ  เพื่อท ำงำน หรือ
กำรท ำธุรกิจ ทั้งน้ีรวมทั้งคนพิกำรทำงกำรเห็นดว้ย  พำหนะท่ีส ำคญัซ่ึงใชก้นัเป็นส่วนใหญ่คือ รถ
โดยสำรประจ ำทำง   ส ำหรับบุคคลปกตินั้นกำรข้ึนรถประจ ำทำงเป็นเร่ืองปกติธรรมดำแต่ส ำหรับ
คนพิกำรทำงกำรเห็นจ ำเป็นจะตอ้งมีวิธีกำรของตนเอง  ซ่ึงจะตอ้งไดรั้บกำรฝึกฝนมำโดยเฉพำะ   
เพื่อใหมี้ควำมสำมำรถในกำรข้ึน – ลงรถไดอ้ยำ่งคล่องตวัปลอดภยั  และไม่เกะกะหรือสร้ำงควำม
ร ำคำญใหแ้ก่ผูโ้ดยสำรคนอ่ืน ๆ  จึงควรยดึหลงัดงัต่อไปน้ี 
 เม่ือรถหยุดสนิท   ผูน้ ำทำงรีบน ำไปท่ีประตู  ถำ้มีผูโ้ดยสำรข้ึนนอ้ยใหผู้น้ ำทำงเดินน ำข้ึน
บนัไดรถไดเ้ลย  แต่ถำ้ผูโ้ดยสำรข้ึนมำกผูน้ ำทำงควรจบัมือคนพิกำรทำงกำรเห็นไปจบัท่ีรำวขอบ
ประตูแลว้ยนืคอย  หลงัจำกผูโ้ดยสำรคนอ่ืนลงจำกรถแลว้ จึงบอกใหข้ึ้นรถ 
 เม่ืออยู่บนรถแล้ว  ผูน้ ำทำงน ำไปนัง่หรือจบัรำวโหนในท่ีท่ีสะดวกท่ีสุด  ถำ้จบัรำวโหน
ไม่ถึงใหจ้บัท่ีรำวหลงัพนกัท่ีนัง่อยูใ่กลป้ระตูรถ  เม่ือรถจอดสนิทแลว้ผูน้ ำทำงเดินลงก่อนแลว้ให้
คนพิกำรทำงกำรเห็นลงตำม 
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  8. การโดยสารรถยนต์ส่วนตัวหรือรถแทก็ซ่ี 
                 การขึน้รถ 
  1.เม่ือรถหยุดสนิทแลว้  ผูน้ ำทำงน ำคนพิกำรทำงกำรเห็นไปท่ีประตูรถแลว้ให้จบัท่ีเปิด
ประตู 
  2.คนพิกำรทำงกำรเห็นจะเปิดประตูรถ  ผูน้ ำทำงจบัมือคนพิกำรทำงกำรเห็นไปจบัท่ีขอบ
หลงัคำรถ 
  3.คนพิกำรทำงกำรเห็นหันขำ้งเขำ้ไปชิดรถหย่อนก้นลงนั่ง  ปล่อยมือท่ีจบัหลงัคำรถ  
กระเถิบเขำ้ดำ้นในแลว้ยกเทำ้เขำ้วำงให้พน้ขอบประตูรถ  เอ้ือมมือไปจบัท่ีท่ีปิดประตูรถแลว้  ดึง
ประตูใหเ้รียบร้อย 
  การลงรถ 
  เม่ือรถหยุดสนิทแล้ว  ถำ้คนพิกำรทำงกำรเห็นนั่งอยู่ชิดประตูด้ำนซ้ำย  ให้คนพิกำร
ทำงกำรเห็นเปิดประตูเอง  โดยเม่ือเปิดประตูแลว้หยอ่นเทำ้ลงท่ีพื้นก่อน   เอ้ือมเมือจบัขอบหลงัคำ
แลว้ลุกข้ึนขยบัถอยออกจำกประตูไปทำงดำ้นหลงัของรถเล็กนอ้ย  แลว้เปิดประตูรถ  แต่ถำ้ผูน้ ำ
ทำงนั่งทำงด้ำนซ้ำย  ผูน้ ำทำงจะเปิดประตูเองและลงไปก่อน   แลว้ให้คนพิกำรทำงกำรเห็น
กระเถิบมำชิดประตูดำ้นซำ้ยแลว้ลงตำมวิธีกำรเดิมท่ีกล่ำวไวแ้ลว้ 
 9.การลง – ขึน้  เรือโดยสารข้ามฟาก 
                กำรลงเรือ เม่ือเรือจอดเทียบเท่ำสนิทแลว้ 
  1.ผูน้ ำทำงน ำคนพิกำรทำงกำรเห็นไปใกลเ้รือ  จบัมือคนพิกำรทำงกำรเห็นไปจบัท่ีขอบ
หลงัคำหรือเสำเรือตำมโอกำสและสภำพของเรือ 
  2.ผูน้ ำทำงบอกให้คนพิกำรทำงกำรเห็นยื่นเทำ้ไปแตะท่ีขอบของกำบเรือให้ไดเ้สียก่อน  
เพื่อใหรู้้ต ำแหน่งท่ีจะวำงเทำ้ 
  3.แลว้จึงกำ้วเทำ้ไปยนืเพื่อกำ้วเทำ้ลงเรือตำมผูน้ ำทำง 
  กำรข้ึนจำกเรือเม่ือเรือจอดเทียบเท่ำสนิทแลว้ 
  1.ผูน้ ำทำงน ำคนพิกำรทำงกำรเห็นมืนชิดกำบเรือหรือดำ้นท่ีเทียบกบัท่ำ 
  2.จบัมือผูพ้ิกำรทำงกำรเห็นไปจบัท่ีขอบหลงัคำหรือเสำเรือแลว้แต่โอกำส  แลว้ให้คน
พิกำรทำงกำรเห็นกำ้วออกมำยนืบนขอบบนของกำบเรือขำ้ง ๆ ผูน้ ำทำง 
  3.แลว้กำ้วข้ึนจำกเรือตำมผูน้ ำทำง 
  10. การขึน้ลงบันได 
  ในกำรข้ึนหรือลงบนัไดให้ใชว้ิธีข้ึนหรือลงกบัผูน้ ำทำง  แต่ควรจบัรำวบนัไดเป็นแนว
ดว้ยทุกคร้ัง 
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ด้านกจิกรรมการฝึกอบรม 
 1.ใหผู้เ้ขำ้รับกำรฝึกอบรมเขำ้ท ำกิจกรรมกำรฝึกอบรมทำงทฤษฎีผำ่นระบบคอมพิวเตอร์

ในเร่ือง หลกักำรเดินทำงส ำหรับผูพ้ิกำรทำงสำยตำกบัผูน้ ำทำงโดยกำรเลือกหน่วยกำรฝึกอบรม
ตำมขั้นตอนในหน่วยนั้นๆ 

 2.ให้ผูเ้ขำ้รับกำรฝึกอบรมศึกษำขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกับทกัษะกำรท ำควำมคุน้เคยกับ
สภำพแวดลอ้มและกำรเคล่ือนไหวส ำหรับคนพิกำรทำงสำยตำเร่ือง หลกักำรเดินทำงส ำหรับผู ้
พิกำรทำงสำยตำกบัผูน้ ำทำงโดยผำ่นส่ือดงัต่อไปน้ี 

- Text 
- เสียงบรรยำย 
- ภำพประกอบ 
- วีดีทศัน ์
- Power Point 
- E– mail/Chat 

 3. ให้ผูเ้ขำ้รับกำรฝึกอบรมศึกษำขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบัทกัษะกำรท ำควำมคุน้เคยกบั
สภำพแวดลอ้มและกำรเคล่ือนไหวส ำหรับคนพิกำรทำงสำยตำ และผูเ้ขำ้รับกำรอบรมสำมำรถ
สืบคน้ ควำ้หำขอ้มูลเพิ่มเต่ิมจำกกิจกรรมนอกเหนือท่ีจดัไวโ้ดยท่ำนสำมรถศึกษำผ่ำนระบบ
อินเตอร์เน็ตได ้

4. ให้ผูเ้ขำ้รับกำรฝึกอบรมท ำแบบทดสอบระหว่ำงกำรฝึกอบรมเพื่อประเมินควำมเขำ้ใจ
ในหน่วยท่ีอบรม 

 5. ผูเ้ขำ้รับกำรฝึกอบรมเขำ้ฝึกปฎิบติักำรฝึกดำ้นกำรท ำควำมคุน้เคยกบัสภำพแวดลอ้ม
และกำรเคล่ือนไหวเพื่อทบทวนควำมเขำ้ใจเม่ือศึกษำจำกกิจกรรมบทบำทสมมุติท่ีจดัไวโ้ดยอยูใ่น
กำรดูแลของวิทยำกรกำรฝึกภำคปฎิบติัดงัต่อไปน้ี 

กำรเดินทำงส ำหรับผูพ้ิกำรทำงสำยตำกบัผูน้ ำทำงโดยผูรั้บกำรฝึกอบรมน ำผำ้ปิดตำมำปิด
ตำไวเ้พื่อกำรฝึกกำรเดินทำงกบัผูน้ ำทำงโดยกำรจบัคู่กนัและเปล่ียนกนัเป็นคนตำบอดหรือคนน ำ
ทำง 

ผูรั้บกำรฝึกอบรมน ำผำ้ปิดตำมำปิดตำไวเ้พื่อกำรฝึกกำรน ำทำงผูพ้ิกำรทำงสำยตำโดยฝึก
ตำมแบบตวัอยำ่งจำกตวัอยำ่งวิดีทศัน์ และส่ือต่ำงท่ีจดัไวส้ ำหรับกำรอบรม เช่น ทกัษะกำรน ำทำง
ผูพ้ิกำรทำงสำยตำ,ทกัษะกำรน ำทำงผูพ้ิกำรทำงสำยตำกำรเดินผ่ำนทำงแคบ,ทกัษะกำรน ำทำงผู ้
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พิกำรทำงสำยตำกำรข้ึน-ลงบนัได,ทกัษะกำรน ำทำงผูพ้ิกำรทำงสำยตำกำรนั่ง และทกัษะกำรน ำ
ทำงผูพ้ิกำรทำงสำยตำกำรเปิด-ปิดประตู 

ผูเ้ขำ้รับกำรฝึกอบรมทบทวนขั้นตอนทกัษะกำรน ำทำงผูพ้ิกำรทำงสำยตำ 
อีกคร้ังกบัวิทยำกรผูอ้บรม 

5. เม่ือผูเ้ขำ้รับกำรฝึกอบรมศึกษำเสร็จใหท้ ำกำรศึกษำในหน่วยท่ี 3 ต่อไป 
 
หน่วยที่ 3 ทักษะการเดินทางโดยใช้ไม้เท้าขาว (White Cane) 
  รูปแบบกำรฝึกอบรมกำรฝึกอบรมแบบผสมผสำนส ำหรับครูผูฝึ้กนกัศึกษำพิกำรทำง
สำยตำเพื่อพฒันำทกัษะดำ้นทกัษะกำรเดินทำงโดยใชไ้มเ้ทำ้ขำวมีรูปแบบดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภำพประกอบท่ี 20 หน่วยท่ี 3 รูปแบบกำรฝึกอบรมกำรฝึกอบรมแบบผสมผสำนส ำหรับครู 
                ผูฝึ้กนกัศึกษำพิกำรทำงสำยตำเพื่อพฒันำทกัษะดำ้นกำรท ำควำมคุน้เคยกบั   
                สภำพแวดลอ้มและกำรเคล่ือนไหว 
 
 
 

 

ไม่ผ่าน 

ต่อ 

วตัถุประสงค ์

เน้ือหำ 
 

 ทกัษะกำรเดินทำงโดยใชไ้ม้
เทำ้ขำว 

 กำรข้ึน – ลงบนัไดโดยใชไ้ม้
เทำ้ขำว 

 กำรเดินบนทำงเดิน  

ฝึกปฎบิัติด้วยตนเอง 
ขั้นที ่ 1    ท ำควำมเขำ้ใจใหช้ดัเจนกบัค ำถำม ประเด็น หรือ
ปัญหำ  
ขั้นที ่ 2    ตั้งสมมติฐำนและหำแนวทำงกำรแกปั้ญหำท่ี
เป็นไปได ้ 
ขั้นที ่3 จดักำรด ำเนินกำรเก็บขอ้มูลกำรระบุแหล่ง ขอ้มูล 
ขั้นที ่  4   กำรประเมินผลขอ้มูล  กำรวเิครำะห์  และ
ตีควำมหมำยขอ้มูล  
ขั้นที ่ 5    กำรสรุปผล   

 
 ส่ือการฝึกอบรม e- Traning 

 Text 
 เสียงบรรยำย 
 ภำพประกอบ 
 วดีิทศัน์ 
 Power Point 
 E – mail/Chat 

 

ผ่าน  

 

ทดสอบ
ระหวำ่ง
อบรม 

ฝึกปฎบิัตกิบัครูผู้ฝึก 
ขั้นที ่ 1    เตรียมควำมพร้อมผูเ้รียน 
ขั้นที ่ 2    ครูผูฝึ้กช้ีแจงรำละเอียดในกำรฝึกทกัษะ 
ขั้นที่ 3 ครูผูฝึ้กก ำหนดสถำนกำรณ์จ ำลองกำรอบรมฝึก
ปฎิบติัตำมขั้นตอนท่ีเรียนมำ 
ขั้นที ่ 4   ผูฝึ้กด ำเนินกำรฝึกปฎิบติัดว้ยตนเอง 
ขั้นที ่ 5    ประเมินผลกำรฝึกปฎิบติั 

  

 

 

หน่วยที่ 3 
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วตัถุประสงค์ 
     1. เพื่อให้ครูผูฝึ้กนกัศึกษำพิกำรทำงสำยตำมีควำมรู้ควำมเขำ้ใจ ทกัษะกำรเดินทำงโดยใช้
ไม้เท้ำขำว ส ำหรับผู ้พิกำรทำงสำยตำกับผู ้น ำทำง และทักษะด้ำนกำรท ำควำมคุ้นเคยกับ
สภำพแวดลอ้มและกำรเคล่ือนไหว ส ำหรับผูพ้ิกำรทำงสำยตำ 

2.เพื่อให้ครูผูฝึ้กนักศึกษำพิกำรทำงสำยตำรู้วทกัษะกำรเดินทำงโดยใชไ้มเ้ทำ้ขำว อย่ำง
ถูกตอ้งสะดวกรวดเร็วและ ปลอดภยัในทกัษะดำ้นกำรท ำควำมคุน้เคยกบัสภำพแวดลอ้มและกำร
เคล่ือนไหวส ำหรับผูพ้ิกำรทำงสำยตำ 

เนือ้หาการฝึกอบรม 
1.ทักษะการเดินทางโดยใช้ไม้เท้าขาว (White Cane) 

  กำรเดินทำงของคนพิกำรทำงกำรเห็นท่ีสะดวก  ปลอดภยั และรวดเร็วท่ีสุด  คือ
กำรเดินทำงไปกบัผูน้ ำทำง  เพรำะผูน้ ำทำงจะเป็นผูน้ ำทำงหรือคอยใหค้วำมช่วยเหลือ   คือเป็นตำ
แทนอยู่ตลอดเวลำ  แต่ในชีวิตจริงคนพิกำรทำงกำรเห็นไม่สำมำรถท่ีจะหำผูน้ ำทำงหรือคน
ช่วยเหลือไดต้ลอดเวลำ   จึงตอ้งเดินทำงไปในสถำนท่ีต่ำง ๆ ดว้ยตนเอง  จึงจ ำเป็นอย่ำงยิ่งท่ีคน
พิกำรทำงกำรเห็นตอ้งเรียนรู้และได้รับกำรฝึกกำรเดินทำงด้วยตนเอง  และส่ิงท่ีเขำน ำมำใช้
ทดแทนผูน้ ำทำงคือ  ไมเ้ทำ้ขำว   กำรท่ีคนพิกำรทำงกำรเห็นจะใชไ้มเ้ทำ้ขำวให้เกิดประโยชน์ต่อ
ตนเองอย่ำงมีประสิทธิภำพไดน้ั้นจะตอ้งได้รับกำรฝึกฝนจำกครูผูส้อนท่ีได้ศึกษำหรือรับกำร
ฝึกอบรมดำ้นควำมคุน้เคยกบัสภำพแวดลอ้มและกำรเคล่ือนไหว (Orientation and Mobility)วิธี
ต่ำง ๆ ในกำรใชไ้มเ้ทำ้ขำวก่อนท่ีคนพิกำรทำงกำรเห็นจะสำมำรถใชไ้มเ้ทำ้ขำวไดต้อ้งรู้จกัวิธี
ต่ำงๆ ในกำรใชไ้มเ้ทำ้ขำว 
 การจับไม้เท้าขาว 
 ใชมื้อท่ีถนัดจบัไมเ้ทำ้ขำวอย่ำให้แน่นหรือหลวมเกินไป  ให้น้ิวช้ีแนบไปตำมส่วนยำว
ของไมเ้ทำ้ขำว  ส่วนอีกสำมน้ิวประครองเขำ้จบัไมเ้ทำ้บรรจบกบัน้ิวหวัแม่มือ 
     ลกัษณะการยนืถือไม้เท้าขาว 
 ก่อนอ่ืนจะตอ้งใหมื้อท่ีจบัไมเ้ทำ้มำอยูข่ำ้งหนำ้กลำงล ำตวัระดบัเขม็ขดั  แขนยดืตรงแต่ไม่
เกร็ง ถือไมเ้ทำ้อยูต่รงกลำง  โดยไม่เฉียงไปดำ้นใดดำ้นหน่ึง 
 การยนืแกว่งไม้เท้า 
 เม่ือแน่ใจว่ำถือไมเ้ทำ้อยู่กลำงล ำตวัแลว้  ให้เร่ิมแกว่งไมเ้ทำ้โดยใชแ้ต่เพียงขอ้มือแกว่ง
เท่ำนั้น  ช่วงแขนอยูน่ิ่ง  กำรแกวง่ใหแ้กวง่ไปทำงขวำทีซำ้ยที  โดยยกปลำยไมเ้ทำ้ใหสู้งจำกพื้นไม่
เกิน 1 น้ิว  และช่วงกวำ้งของปลำยไมเ้ทำ้กระทบพื้นทั้งซำ้ยและขวำ  และส่วนปลำยของไมเ้ทำ้
จะตอ้งกระทบพื้นกวำ้งกว่ำล ำตวัทั้ง 2 ขำ้งประมำณ  2-3 น้ิว   โดยในขณะแกว่งไมเ้ทำ้พยำยำม
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รักษำต ำแหน่งของมือให้อยู่ตรงกลำงล ำตวัเสมอ   ควำมสูงของปลำยไมเ้ทำ้คงท่ี  และช่วงกวำ้ง
ของปลำยไมเ้ทำ้ท่ีกระทบพื้นทั้งซำ้ยและขวำจะตอ้งเท่ำกนั  กำรเดินโดยใชไ้มเ้ทำ้ขำวหลงัจำกท่ี
ยนืฝึกแกว่งไมเ้ทำ้อยูก่บัท่ีไดค้ล่องแลว้จึงเร่ิมหัดเดิน   โดยเร่ิมตน้แกว่งไมเ้ทำ้ส ำรวจทำงขำ้งหนำ้ 
แลว้จึงวำงปลำยไมเ้ทำ้แตะพื้นไวท้ำงดำ้นซำ้ย  เม่ือเร่ิมกำ้วเทำ้ซำ้ยออกเดินใหย้กและแกว่งไมเ้ทำ้
ไปแตะพื้นทำงดำ้นขวำ  พร้อมกบัเทำ้ซำ้ยลงตรงพื้นและเม่ือกำ้วเทำ้ขวำออกเดิน  ขณะเดียวกนัก็
แกว่งไมเ้ทำ้ไปแตะพื้นทำงดำ้นซำ้ย  จะเห็นไดว้่ำทุกคร้ังท่ีกำ้วเดินปลำยไมแ้ละเทำ้จะกระทบพื้น
พร้อมกนั กำรฝึกระยะแรกๆ   ควรจะฝึกในบริเวณใกล้ๆ   ท่ีเรียบ ๆ ก่อน  เม่ือคล่องแลว้จึงขยำย
กำรฝึกออกไปในท่ีซ่ึงมีส่ิงกีดขวำงและไกลออกไป ในขณะท่ีเดินถำปลำยไมเ้ทำ้ไปกระทบส่ิงใด
ส่ิงหน่ึงใหห้ยดุทนัที  แลว้ใชป้ลำยไมเ้ทำ้แตะเบำ ๆ  ส ำรวจดูวำ่เป็นอะไร  ถำ้ไม่เป็นอนัตรำยก็เดิน
ต่อไป   แต่ถำ้เป็นส่ิงกีดขวำงก็อำจจะเป็นอนัตรำยได ้ เช่น  สุนขั  กองขยะ  ก็ควรหลีกเล่ียง  โดย
เดินออ้มไปทำงดำ้นซำ้ยหรือขวำ  โดยใชไ้มเ้ทำ้ส ำรวจทำงท่ีจะเดินก่อนเสมอ  และตอ้งพยำยำม
รักษำทิศทำงเดินให้ได้ขณะท่ีเรำก ำลงัเดินไป ถำ้ปลำยไมเ้ทำ้ตกต ่ำลงกว่ำระดับพื้นท่ีเดินอยู ่ 
หรือไม่แตะอะไรเลยจะตอ้งหยดุทนัที  เพรำะขำ้งหนำ้อำจจะเป็นทำงเดินท่ีต่ำงระดบัของฟุตบำธ
หรือท่อท่ีเปิดฝำท้ิงไว ้ แลว้ใชไ้มเ้ทำ้ส ำรวจดูให้แน่ใจเสียก่อนว่ำเป็นอะไร  แลว้จึงหำทำงเดิน
ต่อไป 
 2. การขึน้ - ลงบันไดโดยใช้ไม้เท้าขาว 
 การขึน้บันได 
 กำรข้ึนบนัไดในกรณีท่ีไม่มีรำวบนัไดใหจ้บั  คนพิกำรทำงกำรเห็นจ ำเป็นจะตอ้งใชไ้มเ้ทำ้
ขำวช่วยเพื่อให้ข้ึนได้อย่ำงปลอดภัยและไม่กังวลใจ  เพรำะไมเ้ทำ้ขำวจะช่วยส ำรวจพื้นของ
ขั้นบนัไดให้ก่อนท่ีกำ้วข้ึนไป  มีวิธีดงัน้ี  คือ  เม่ือไมเ้ทำ้แตะขั้นบนัใดควรหยุด  แลว้เดินตรงเขำ้
ไปจนปลำยเทำ้ชิดบนัไดขั้นแรก  ก่อนกำ้วข้ึนควรใชป้ลำยไมเ้ทำ้ส ำรวจควำมสูงและควำมกวำ้ง
ของขั้นบนัไดตลอดจนควำมยำวของบนัไดก่อน  แลว้จึงเตรียมกำ้วข้ึนโดยจบัไมเ้ทำ้ใหต้ั้งฉำกกบั
พื้น  ยื่นแขนไปขำ้งหน้ำกลำงล ำตวัให้ปลำยไมเ้ทำ้อยู่ท่ีขอบบนัไดขั้นถดัไป  ขณะท่ีคนพิกำร
ทำงกำรเห็นกำ้วข้ึนไปปลำยไมเ้ทำ้จะเล่ือนไปแตะขอบขั้นถดัไปทุกคร้ัง  เม่ือใดท่ีกำ้วข้ึนไปแลว้  
ปลำยไมเ้ทำ้ไม่ไปแตะขอบขั้นบนัไดถดัไป แสดงว่ำขั้นบนัไดหมดแลว้ควรหยดุและส ำรวจก่อนท่ี
จะออกเดินต่อไป 
  การลงบันได 
 กำรลงบนัไดท่ีไม่มีรำวบนัไดใหจ้บั  คนพิกำรทำงกำรเห็นจะตอ้งใชไ้มเ้ทำ้ดว้ย เพื่อควำม
สะดวกรวดเร็วและปลอดภยัเช่นเดียวกนัมีวิธีกำรคือ  เม่ือปลำยไมเ้ทำ้ตกต ่ำกว่ำระดบัพื้นให้หยดุ
ทนัทีแลว้ใชป้ลำยไมเ้ทำ้ใหแ้ตะขอบไว ้ ค่อยๆ   เดินไปจนปลำยเทำ้ไปแตะไมเ้ทำ้  ใชป้ลำยไมเ้ทำ้
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ส ำรวจควำมลึกและควำมกวำ้งของขั้นบนัได   ตลอดจนควำมยำวของบนัได  จบัไมเ้ทำ้ใหต้ั้งฉำก
กบัพื้นก่อนกำ้วลงตอ้งแกว่งปลำยไมเ้ทำ้ให้ตีขอบขั้นบนัไดขั้นถดัไปเบำๆ  ทุกคร้ังก่อนกำ้วลง  
เม่ือใดท่ีปลำยไมเ้ทำ้กระทบพื้นแสดงว่ำไม่มีขั้นบนัไดแลว้  ให้หยดุส ำรวจก่อนแลว้จึงเดินต่อไป
ตำมวิธีธรรมดำ กรณีในกำรข้ึน – ลงบนัได ท่ีมีผูอ่ื้นร่วมเดินอยูด่ว้ยควรใชก้ำรฟังเสียงกำรข้ึน – ลง
บนัไดของคนเหล่ำนั้นดว้ย   เพื่อใหเ้ป็นประโยชน์ในกำรกะระยะและตอ้งระวงัไม่ใหป้ลำยไมเ้ทำ้
ไปถูกผูอ่ื้นดว้ย 
 3. การเดินบนทางเดิน 
 ควรฝึกใหค้นพิกำรทำงกำรเห็นเดินชิดดำ้นใดดำ้นหน่ึงของทำงเดิน  เพรำะนอกจำกจะท ำ
ใหไ้ม่เกะกะกีดขวำงผูอ่ื้นแลว้ยงัท ำใหส้ังเกตแนวทำงกำรเดินจำกหญำ้หรือขอบทำงและท ำใหพ้บ
จุดสังเกตต่ำงๆ ไดง่้ำย จะท ำให้คนพิกำรทำงกำรเห็นรู้อยูต่ลอดเวลำว่ำเดินอยูบ่ริเวณใด  เกิดมโน
ภำพถึงควำมสมัพนัธ์ระหวำ่งสถำนท่ีอ่ืน ๆ ท่ีห่ำงออกไป  ซ่ึงจะท ำใหค้นพิกำรทำงกำรเห็นเดินได้
อยำ่งมัน่ใจดว้ยท่ำทำงท่ีเป็นธรรมชำติ 
 กำรใชไ้มเ้ทำ้ขำวเดินหลบหลีกส่ิงกีดขวำงในกำรเดินทำงไปในท่ีต่ำง ๆ  คนพิกำรทำงกำร
เห็นมีโอกำสท่ีจะพบกบัส่ิงกีดขวำงมำกมำยซ่ึงอำจะก่อให้เกิดอนัตรำยกบัเขำได ้ ไมเ้ทำ้ขำวจะ
เป็นเคร่ืองช่วยป้องกนัและลดอุบติัเหตุเหล่ำนั้นได ้ ถำ้คนพิกำรทำงกำรเห็นไดรั้บกำรฝึกฝนทกัษะ
กำรเดินทำงโดยใชไ้มเ้ทำ้ขำวมำเป็นอย่ำงดี  แต่กำรเดินโดยใชไ้มเ้ทำ้ขำวนั้นยงัมีขอ้จ ำกดัในกำร
ป้องกนัส่ิงกีดขวำงในระดบัท่ีต ่ำกวำ่เอวลงไปเท่ำนั้น  ถำ้เป็นส่ิงกีดขวำงท่ีอยูเ่หนือระดบัเอวข้ึนไป 
เช่น  ก่ิงไม ้ ป้ำยต่ำง ๆ  ท่ีอยูใ่นระดบัศีรษะพอดี  ไมเ้ทำ้ขำวกไ็ม่อำจช่วยป้องกนัได ้
 กำรใชไ้มเ้ทำ้ขำวเดินเลำะแนวส่ิงต่ำง ๆ กำรเดินเลำแนวส่ิงต่ำง ๆ มีควำมจ ำเป็นอยำ่งยิง่ท่ี
ช่วยใหค้นพิกำรทำงกำรเห็นเดินทำงไปในสถำนท่ีต่ำง ๆ ไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง  ตรงตำมทิศท่ีตอ้งกำรจะ
ไป  รวมทั้งยงัเป็นกำรสร้ำงควำมมัน่ใจ  รวดเร็ว  และควำมสบำยใจใหแ้ก่คนพิกำรทำงกำรเห็นอีก
ด้วย  แต่กำรเดินในลักษณะน้ีจะต้องได้รับกำรฝึกฝนอย่ำงถูกวิธี   จึงจะท ำให้กำรเดินมี
ประสิทธิภำพดงักล่ำวไว ้ โดยมีขั้นตอนกำรฝึกดงัน้ี 
 4. การเดินเลาะแนว 
 กำรเดินเลำะแนวก ำแพง  ร้ัว และส่ิงอ่ืนๆ  ท่ีคลำ้ยคลึงกนัมีวิธีกำรเดิน 2 วิธี  คือ วิธีกำรจบั
ไมเ้ทำ้ขวำงล ำตวัเป็นเส้นทแยง  และวิธีเดินตำมปกติท่ีกล่ำวมำแลว้  ส ำหรับวิธีกำรจบัไมข้วำง
ล ำตวัเป็นเส้นทแยง  มือท่ีจบัจะตอ้งอยูด่ำ้นนอกของก ำแพง  ยืดแขนตรงไปขำ้งหนำ้ น้ิวทั้ง 4  ก ำ
ไมเ้ทำ้ให้หัวแม่มือแนบไปตำมไมเ้ทำ้  ให้ปลำยไมเ้ทำ้แตะระหว่ำงพื้นกบัขอบก ำแพงเบำ ๆ  กำร
ยืนเตรียมในลกัษณะน้ีไมเ้ทำ้จะอยู่ขวำงล ำตวัเป็นเส้นทแยง  อยู่ห่ำงไปทำงดำ้นหนำ้ประมำณ 1 
ช่วงแขน (หรือประมำณ 1 กำ้ว )   เม่ือเร่ิมออกเดินพยำยำมรักษำต ำแหน่งของกำรจบัไมเ้ทำ้ไว ้ 
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ไม่ให้ปลำยไมลู่้เขำ้หำตวัหรือช้ีไปดำ้นหน้ำ  ขยบัให้ปลำยไมเ้ทำ้ติดหรือสะดุดพื้นหรือก ำแพง
ส่วนกำรเดินแบบธรรมดำนั้นมีขั้นตอนคือ  ยนืหนัขำ้งใหก้ ำแพง  ห่ำงจำกก ำแพงประมำณ 4-6 น้ิว  
ก่อนออกเดินทุกคร้ัง ตอ้งใชไ้มเ้ทำ้ส ำรวจขำ้งหนำ้ดูก่อนแลว้จึงออกเดิน ปลำยไมเ้ทำ้จะแตะท่ีพื้น
ถนนด้ำนนอกคร้ังหน่ึง  และกลับไปแตะท่ีพื้นชิดขอบก ำแพงอีกคร้ังหน่ึงสลับกันไป  ใน
ระยะแรกท่ีฝึกจ ำเป็นจะตอ้งให้ปลำยไมเ้ทำ้กระทบพื้นและก ำแพงทุกคร้ัง  แต่เม่ือฝึกจนช ำนำญ
แลว้อำจจะเดินไปประมำณ 3-4 กำ้ว แลว้จึงให้ปลำยไมเ้ทำ้กระทบขอบก ำแพงสักคร้ังหน่ึงเพื่อ
เป็นกำรตรวจสอบวำ่กำรเดินอยูใ่นแนวก ำแพงตลอดหรือไม่ 
 กำรเดินเลำะขอบถนนท่ียกระดบั  ฟุตบำธ และท่อระบำยน ้ ำท่ีไม่มีฝำปิดใชว้ิธีกำรจบัไม้
เทำ้เช่นเดียวกบักำรเดินเลำะแนวก ำแพง  เพียงแต่ให้ปลำยไมเ้ทำ้แตะอยูท่ี่ขอบถนนฟุตบำธ  หรือ
ท่อระบำยน ้ ำอยูต่ลอดเวลำ  และขณะเดินตอ้งระวงัไม่ให้ปลำยไมเ้ทำ้หยดุออกจำกขอบ  มิฉะนั้น
จะท ำใหเ้ฉออกห่ำงจำกแนวเดิมได ้ หรือตอ้งไม่เล่ือนลึกลงไปในขอบเพรำะอำจจะท ำใหเ้ดินเฉเขำ้
หำและตกขอบเป็นอนัตรำยไดส่้วนกำรใชไ้มเ้ทำ้เดินแบบธรรมดำเพื่อเลำะแนวส่ิงต่ำงๆ เหล่ำน้ี
นั้น สำมำรถท ำไดเ้ช่นเดียวกนัแต่จะตอ้งให้ปลำยไมเ้ทำ้แกว่งมำแตะขอบทุกคร้ัง  และยกข้ึน
เลก็นอ้ยก่อนแกวง่กลบัไปอีกดำ้นหน่ึง  มิฉะนั้นอำจจะเดินไม่ตรงทำง  และพลำดตกเป็นอนัตรำย
ได ้
 กำรเดินไปตำมถนนหรือทำงเดินกำรเดินประเภทน้ีจะตอ้งใชว้ิธีกำรเดินแบบธรรมดำ  
โดยยึดแนวถนนท่ีติดกบัหญำ้ขำ้งใดขำ้งหน่ึงเป็นท่ีสังเกต   ไม่ควรเดินไปกลำงทำงหรือเดินถนน
เพรำะอำจจะกีดขวำงผูอ่ื้นหรือกำรจรำจร  ขณะท่ีพยำยำมยดึแนวหญำ้กบัถนนไว ้ โดยปลำยไมเ้ทำ้
ควรแตะถนนสลบักบัหญำ้ไปตลอด 

ด้านกจิกรรมการฝึกอบรม 
 1.ใหผู้เ้ขำ้รับกำรฝึกอบรมเขำ้ท ำกิจกรรมกำรฝึกอบรมทำงทฤษฎีผำ่นระบบคอมพิวเตอร์

ในเร่ือง ทกัษะเดินทำงดว้ยไมเ้ทำ้ขำวส ำหรับผูพ้ิกำรทำงสำยตำโดยกำรเลือกหน่วยกำรฝึกอบรม
ตำมขั้นตอนในหน่วยนั้นๆ 

 2.ให้ผูเ้ขำ้รับกำรฝึกอบรมศึกษำขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกับทกัษะกำรท ำควำมคุน้เคยกับ
สภำพแวดลอ้มและกำรเคล่ือนไหวส ำหรับคนพิกำรทำงสำยตำเร่ือง หลกักำรเดินทำงดว้ยไมเ้ทำ้
ขำวส ำหรับผูพ้ิกำรทำงสำยตำโดยผำ่นส่ือดงัต่อไปน้ี 

 
- Text 
- เสียงบรรยำย 
- ภำพประกอบ 
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- วีดีทศัน ์
- Power Point 
- E– mail/Chat 

  3. ใหผู้เ้ขำ้รับกำรฝึกอบรมศึกษำขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบัทกัษะกำรท ำควำมคุน้เคย
กบัสภำพแวดลอ้มและกำรเคล่ือนไหวส ำหรับคนพิกำรทำงสำยตำ และผูเ้ขำ้รับกำรอบรมสำมำรถ
สืบคน้ ควำ้หำขอ้มูลเพิ่มเต่ิมจำกกิจกรรมนอกเหนือท่ีจดัไวโ้ดยท่ำนสำมรถศึกษำผ่ำนระบบ
อินเตอร์เน็ตได ้

 4. ให้ผูเ้ขำ้รับกำรฝึกอบรมท ำแบบทดสอบระหว่ำงกำรฝึกอบรมเพื่อประเมิน
ควำมเขำ้ใจในหน่วยท่ีอบรม 

  5.  ผู ้เข้ำรับกำรฝึกอบรมเข้ำ ฝึกปฎิบัติกำรฝึกด้ำนกำรท ำควำมคุ้นเคยกับ
สภำพแวดลอ้มและกำรเคล่ือนไหวเพื่อทบทวนควำมเขำ้ใจเม่ือศึกษำจำกกิจกรรมบทบำทสมมุติท่ี
จดัไวโ้ดยอยูใ่นกำรดูแลของวิทยำกรกำรฝึกภำคปฎิบติัดงัต่อไปน้ี 

 กำรเดินทำงดว้ยไมเ้ทำ้ขำวส ำหรับผูพ้ิกำรทำงสำยตำโดยผูรั้บกำรฝึกอบรมน ำผำ้
ปิดตำมำปิดตำไวเ้พื่อกำรฝึกทกัษะกำรเดินทำงดว้ยไมเ้ทำ้ขำว 

 ผูรั้บกำรฝึกอบรมน ำผำ้ปิดตำมำปิดตำไวเ้พื่อกำรฝึกทกัษะกำรเดินทำงดว้ยไมเ้ทำ้
ขำวส ำหรับผูพ้ิกำรทำงสำยตำโดยฝึกตำมแบบตวัอย่ำงจำกตวัอย่ำงวิดีทศัน์ และส่ือต่ำงท่ีจดัไว้
ส ำหรับกำรอบรม เช่น ทกัษะกำรจบัไมเ้ทำ้ขำว,ทกัษะกำรแก่วไมเ้ทำ้ขำว,ทกัษะกำรใชไ้มเ้ทำ้ข้ึน-
ลงบนัได 

 ผูเ้ขำ้รับกำรฝึกอบรมทบทวนขั้นตอนทกัษะกำรใชไ้มเ้ทำ้ขำวส ำหรับผูพ้ิกำรทำง
สำยตำอีกคร้ังกบัวิทยำกรผูอ้บรม 
 
 ขั้นตอนที ่5 เมื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมศึกษาเสร็จให้ท าแบบทดสอบหลงัการฝึกอบรม 
                 ท ำแบบทดสอบหลงักำรฝึกอบรมทำงดำ้นทฤษฎี 
                 ทดสอบทำงด้ำนทกัษะกำรฝึกปฎิบติัเม่ือฝึกอบรมเสร็จส้ินโดยกำรทดสอบกำรใช้

ทกัษะกำรเดินดว้ยตนเองในสภำพแวดลอ้มและสถำนกำรณ์จริง 
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ภำพประกอบท่ี 21  รูปแบบกำรประเมินกำรฝึกอบรมแบบผสมผสำนส ำหรับครูผูฝึ้ก 

      นกัศึกษำพิกำรทำงสำยตำเพื่อพฒันำทกัษะดำ้นกำรท ำควำมคุน้เคยกบั   
      สภำพแวดลอ้มและกำรเคล่ือนไหว 
 
ขั้นตอนที ่6 ประเมินผลการฝึกอบรม 
                ผูรั้บผดิชอบโครงกำรประเมินผลกำรฝึกอบรมทำงดำ้นทฤษฎีจำกแบบทดสอบก่อนและ
หลงักำรฝึกอบรม 
                ผูรั้บผิดชอบโครงกำรประเมินผลกำรฝึกอบรมทำงดำ้นทกัษะกำรฝึกปฎิบติัก่อนและ

หลงัปฏิบติั 

 

 

 

 

 

 

เร่ิม 
ทดสอบหลงักำรฝึกอบรม

ทำงดำ้นทฤษฎี 

ทดสอบหลงักำรฝึกอบรม
ทำงดำ้นทกัษะกำรปฎิบติั 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

บทที ่6 

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัและพฒันา (Research and Development) มีวตัถุประสงค ์เพื่อ
พฒันารูปแบบการฝึกอบรมแบบผสมผสานส าหรับครูผูฝึ้กนักศึกษาพิการทางสายตาเพื่อพฒันา
ทกัษะดา้นการท าความคุน้เคยกบัสภาพแวดลอ้มและการเคล่ือนไหวสรุปผลการวิจยัตามล าดบั
ดงัน้ี 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 วตัถุประสงคท์ัว่ไป 

 1. เพื่อพฒันารูปแบบการฝึกอบรมแบบผสมผสาน ส าหรับครูผูฝึ้กนกัศึกษาพิการทาง

สายตาดา้นทกัษะดา้นการท าความคุน้เคยกบัสภาพแวดลอ้มและการเคล่ือนไหว  

 วตัถุประสงคเ์ฉพาะ 

           1. เพื่อสร้างรูปแบบการฝึกอบรมแบบผสมผสาน ส าหรับครูผูฝึ้กนกัศึกษาพิการทาง

สายตาดา้นทกัษะดา้นการท าความคุน้เคยกบัสภาพแวดลอ้มและการเคล่ือนไหว ศูนยก์ารศึกษา

พิเศษ   กระทรวงศึกษาธิการ  

              2. เพื่อศึกษาผลการใช้ของรูปแบบการฝึกอบรมแบบผสมผสาน ส าหรับครูผูฝึ้ก
นกัศึกษาพิการทางสายตาดา้นทกัษะดา้นการท าความคุน้เคยกบัสภาพแวดลอ้มและการเคล่ือนไหว
ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ  กระทรวงศึกษาธิการ  
สมมติฐานการวจิัย 

ครูผูฝึ้กนักศึกษาพิการทางสายตาท่ีฝึกอบรมจากรูปแบบการฝึกอบรมแบบผสมผสาน

ส าหรับครูผูฝึ้กนกัศึกษาพิการทางตาดา้นทกัษะดา้นการท าความคุน้เคยกบัสภาพแวดลอ้มและการ

เคล่ือนไหวมีคะแนนทกัษะการท าความคุน้เคยกบัสภาพแวดลอ้มและการเคล่ือนไหวหลงัการ

ฝึกอบรมสูงกวา่ก่อนการฝึกอบรม อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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กลุ่มตัวอย่าง  

 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการทดลองใชรู้ปแบบ คือ ครูผูฝึ้กนกัศึกษาพิการทางตาในศูนยเ์ขต

การศึกษาพิเศษ สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  จ านวน 

15 คน ซ่ึงไดม้าโดยการแบบเลือกเจาะจงจากครูผูฝึ้กนักศึกษาพิการท่ีปฏิบติัการในปลายปี

การศึกษา 2553  

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิัย 
 1. แบบสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบัรูปแบบการฝึกอบรมแบบผสมผสานส าหรับครูผูฝึ้ก
นกัศึกษาพิการทางตาดา้นทกัษะดา้นการท าความคุน้เคยกบัสภาพแวดลอ้มและการเคล่ือนไหว 
 2. แผนการฝึกอบรมแบบผสมผสานส าหรับครูผูฝึ้กนกัศึกษาพิการทางตาดา้นทกัษะดา้น
การท าความคุน้เคยกบัสภาพแวดลอ้มและการเคล่ือนไหวบทเรียนผา่นเวบ็แบบผสมผสาน  
 3. แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทกัษะดา้นการท าความคุน้เคยกบัสภาพแวดลอ้มและการ
เคล่ือนไหว  
 4. แบบวดัความพึงพอใจของครูผูฝึ้กนักศึกษาพิการทางสายตาท่ีมีต่อรูปแบบการ
ฝึกอบรมแบบผสมผสานส าหรับครูผูฝึ้กนกัศึกษาพิการทางตาดา้นทกัษะดา้นการท าความคุน้เคย
กบัสภาพแวดลอ้มและการเคล่ือนไหว 
วธีิการด าเนินการทดลองใช้รูปแบบ 
 1. ขั้นเตรียมการ 
      1.1 เตรียมสถานท่ีและเคร่ืองมือในการทดลอง คือ หอ้งคอมพิวเตอร์และสถานท่ีฝึก
ปฏิบัติ  โดยประสานงานกับหัวหน้าภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิศวะกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อขออนุญาตใช้สถานท่ีในการทดลองและศูนย์การศึกษาพิเศษเขต 1 
นครปฐมในการฝึกปฎิบติั ผูส้อนรายวิชา เพื่อเสนอเน้ือหา วางแผนการสอนและวิธีการทดลอง 
     1.2 เตรียมครูผูฝึ้กอบรม ประสานงานกบัผูอ้  านวยการศูนยก์ารศึกษาพิเศษเขต 1 
นครปฐม เพื่อขอความร่วมมือในระหว่างการทดลองคร้ังน้ี แจง้ใหท้ราบถึงวตัถุประสงค ์วิธีการ
ฝึกอบรมและสถานท่ีในการฝึกอบรม 
     1.3 เตรียมหอ้งฝึกอยรมโดยประสานงานกบัเจา้หนา้ท่ีรับผดิชอบดูแลหอ้งคอมพิวเตอร์
และสถานท่ีฝึกปฏิบติั โดยประสานงานกบัหวัหนา้ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิศวะกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหิดล เพื่ออ านวยความสะดวก ควบคุมหอ้งคอมพิวเตอร์ให้ครูผูฝึ้กอบรมมาใชห้อ้ง
โดยใหค้รูผูฝึ้กอบรมใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์ 1 เคร่ือง ต่อ 1 คน 
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 2. ขั้นด าเนินการ 
       2.1 ผูว้ิจยัแนะน าวิธีการใชบ้ทเรียนใหแ้ก่กลุ่มทดลอง 
       2.2 ด าเนินการวดัผลก่อนการฝึกอบรมโดยใชแ้บบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการฝึกอบรม 
       2.3 กลุ่มทดลองศึกษาเน้ือหาจากบทเรียนผา่นเวบ็ ใหค้รูผูฝึ้กอบรมไดศึ้กษาเวลา 
เดียวกนัและใชเ้วลาเท่ากนั โดยมีการศึกษาบนเวบ็ 2 ชัว่โมงและฝึกปฎิบติั4 ชัว่โมง 
       2.4 ด าเนินการวดัผลระหวา่งการฝึกอบรม หลงัการฝึกอบรมทนัทีโดยใชแ้บบทดสอบ
วดัผลสมัฤทธ์ิทางการฝึกอบรม 
       2.5 ผูว้ิจยัเก็บรวบรวมขอ้มูลทั้งหมดแลว้น าผลการทดลองก่อนฝึกอบรม ระหว่าง
ฝึกอบรมและหลงัฝึกอบรม รวมทั้งสอบถามความถึงพอใจของกลุ่มทดลองน าไปวิเคราะห์ขอ้มูล
ตามวิธีการทางสถิติต่อไป 
 
สรุปผลการวจัิย  

จากการวิเคราะห์ขอ้มูลผลการทดลองสรุปไดด้งัน้ี 
 1. รูปแบบการฝึกอบรมแบบผสมผสานส าหรับครูผูฝึ้กนกัศึกษาพิการทางสายตาเพื่อ
พฒันาทกัษะดา้นการท าความคุน้เคยกบัสภาพแวดลอ้มและการเคล่ือนไหวมีองคป์ระกอบดงัน้ี   

1.1 การวิเคราะห์ (Analysis)  การก าหนดหัวเร่ือง และวตัถุประสงคท์ัว่ไป   การ
วิเคราะห์ผูส้อน การวิเคราะห์ผูเ้รียน การวิเคราะห์ผูค้วบคุมระบบ  การวิเคราะห์วตัถุประสงคเ์ชิง
พฤติกรรม  การวิเคราะห์เน้ือหา 

1.2 การออกแบบ (Design) การออกแบบดา้น Courseware ซ่ึงประกอบดว้ย
วตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม   เน้ือหา   แบบทดสอบก่อนฝึกอบรม (Pre-test) ส่ือ กิจกรรม วิธีการ
น าเสนอ  และแบบทดสอบหลงัการฝึกอบรม (Post-test)   

1.3 การพฒันา (Develop) การเตรียมการ การสร้างบทเรียนในการฝึกอบรม หลงัจาก
ไดเ้ตรียมขอ้ความ ภาพ เสียง และส่วนอ่ืน เรียบร้อยแลว้ 

1.4 การน าไปใช้ (Implement) การฝึกอบรมโดยอาจจะเป็นรูปแบบท่ีผสมผสาน
ระหวา่ง ON-LINE หรือ OFF-LINE การฝึกอบรมอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จะตอ้งให้
การส่งเสริมความเขา้ใจของผูรั้บการฝึกอบรมตามวตัถุประสงคต่์างๆท่ีตั้งไว ้

1.5 การประเมินผล (Evaluate) การประเมินผลรูปแบบ (Formative) และการ
ประเมินผลในภาพรวม (Summative)  
 รูปแบบการฝึกอบรมควรค านึงถึงการแบ่งอตัราส่วนให้เหมาะสมโดยในสถานท่ีฝึก
ปฎิบติัเป็นการเรียนกบัผูส้อน และใชส่ื้อของจริง หรือของจ าลอง ส่วนบนเวบ็ควรมีกิจกรรมเสริม
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เช่น กระดานสนทนา กระทู ้เป็นตน้ เน้ือหาควรมีทั้งขอ้ความ ภาพประกอบ ภาพเคล่ือนไหว และ
ไฟลว์ิดีทศัน์ เขา้มาประกอบ และการทดลองกบักลุ่มตวัอย่างควรค านึงถึงระบบเครือข่ายเป็น
ส าคญัโดยสามารถทดลองไดท้ั้งระบบ Intranet และระบบ  Internet  และควรใชร้ะบบบริการ
จดัการฝึกอบรม( LMS )  ช่วยในการจดัการฝึกอบรม 
 2 ผลการทดลองใชรู้ปแบบการฝึกอบรมแบบผสมผสาน ส าหรับครูผูฝึ้กนักศึกษาพิการ
ทางสายตา    ด้านทกัษะด้านการท าความคุน้เคยกับสภาพแวดลอ้มและการเคล่ือนไหว ศูนย์
การศึกษาพิเศษกระทรวงศึกษาธิการ พบวา่มีประสิทธิภาพ มีค่าเท่ากบั 80.09/97.46 
 3. ครูผูฝึ้กนกัศึกษาพิการทางสายตามีทกัษะดา้นการท าความคุน้เคยกบัสภาพแวดลอ้ม
และการเคล่ือนไหวหลงัการฝึกอบรมสูงกวา่ก่อนการฝึกอบรมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 
.05 โดยผลสมัฤทธ์ิ (รายงานไวใ้นบทท่ี 4) 
 4. ความพึงพอใจของครูผูฝึ้กนกัศึกษาพิการทางสายตาพึงพอใจต่อรูปแบบการฝึกอบรม
แบบผสมผสาน ส าหรับครูผูฝึ้กนกัศึกษาพิการทางสายตาดา้นทกัษะดา้นการท าความคุน้เคยกบั
สภาพแวดลอ้มและการเคล่ือนไหว โดยรวมซ่ึงอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (X = 4.54)  ซ่ึงถือว่า ครูผูฝึ้ก
นักศึกษาพิการทางสายตา มีความพึงพอใจจากการฝึกอบรมแบบผสมผสานในรูปแบบการ
ฝึกอบรมดงักล่าวอยูใ่นเกณฑ ์“ พึงพอใจมาก ”  
 
อภิปรายผลการวิจัย 
จากผลการวิจยั สามารถอภิปรายผลไดด้งัต่อไปน้ี 
 1. ผลจากรูปแบบการฝึกอบรมแบบผสมผสานส าหรับครูผูฝึ้กนกัศึกษาพิการทางสายตา
ดา้นทกัษะดา้นการท าความคุน้เคยกบัสภาพแวดลอ้มและการเคล่ือนไหว พบว่า ผูเ้ช่ียวชาญดา้น
เน้ือหา/ดา้นเทคโนโลยีทางการศึกษา/ดา้นสารสนเทศและฝึกอบรม มีความคิดเห็น คือ ควร
ก าหนดเน้ือหาให้ชดัเจน แสดงเป็นล าดบัขั้นตอน การฝึกอบรมตอ้งผสมผสานระหว่างเน้ือหา 
กิจกรรมการฝึกปฎิบติั ซ่ึงตอ้งแบ่งอตัราส่วนให้เหมาะสมและใชส่ื้อของจริง หรือของจ าลอง 
ส่วนบนเวบ็ควรมีกิจกรรมเสริม เช่น กระดานสนทนา กระทู ้ เป็นตน้ เน้ือหาควรมีทั้งขอ้ความ 
ภาพประกอบ Animation และ Clip VDO เขา้มาประกอบ และการทดลองกบักลุ่มตวัอยา่งควร
ค านึงถึงระบบเครือข่ายเป็นส าคญัโดยสามารถทดลองไดท้ั้งระบบ Intranet และระบบ Internet 
และควรใชร้ะบบบริการจดัการเรียนการสอน Learning Management System เขา้มาช่วยในการ
จดัการเรียนการสอนขอ้มูลดงักล่าว มีความเหมาะสมท่ีน าไปเป็นแนวทางในการพฒันารูปแบบ
การฝึกอบรมแบบผสมผสาน ส าหรับครูผูฝึ้กนักศึกษาพิการทางสายตาด้านทกัษะดา้นการท า
ความคุน้เคยกบัสภาพแวดลอ้มและการเคล่ือนไหว ไดอ้ย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ซ่ึง
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สอดคลอ้งกบัปรัชญานนัท ์  นิลสุข (2543:53-56) กล่าวว่าการจดัการเรียนการสอนโดยการใชเ้วบ็
ช่วยสอนจะมีวิธีการจดัท่ีแตกต่างไปจากการจดัการเรียนการสอนตามปกติ เพราะคุณลกัษณะและ
รูปแบบของเวบ็เป็นส่ือท่ีมีลกัษณะเฉพาะของตนเอง ซ่ึงแตกต่างไปจากการจดัการเรียนการสอน
ดว้ยส่ือแบบอ่ืนๆ จึงตอ้งค านึงถึงการออกแบบระบบการสอนท่ีสอดคลอ้งกบัคุณลกัษณะของเวบ็ 
เช่น การส่ือสารระหวา่งผูเ้รียนกบัผูส้อน การส่ือสารระหว่างผูเ้รียนกบัผูเ้รียน ท่ีกระท าไดแ้ตกต่าง
ไปจากการเรียนการสอนแบบเดิม เช่น การใชเ้วบ็ช่วยสอนสามารถส่ือสารกนัไดโ้ดยผ่านเวบ็
โดยตรงในรูปคุยกนัในหอ้งสนทนา (Chat Room) การฝากขอ้ความบนกระดานอิเลก็ทรอนิกส์
หรือกระดานข่าวสาร (Bulletin Board) หรือจะส่ือสารกนัโดยผา่นไปรษณียอิ์เลก็ทรอนิกส์   (e-
mail) ก็สามารถกระท าไดใ้นระบบน้ี ความเป็นเวบ็ช่วยสอนจึงไม่ใช่แค่การสร้างเวบ็ไซต์
เน้ือหาวิชาหน่ึงหรือรวบรวมขอ้มูลซักเร่ืองหน่ึงแลว้บอกว่าเป็นเวบ็ช่วยสอน เวบ็ช่วยสอนมี
ความหมายกวา้งขวางอนัเกิดจากการรวมเอาคุณลกัษณะของเวบ็โปรแกรมและเคร่ืองมือส่ือสาร
ในระบบอินเทอร์เน็ตและการออกแบบระบบการเรียนการสอนเขา้ดว้ยกนั ท าใหเ้กิดการเรียนรู้ข้ึน
อยา่งมีความหมายไม่เป็นเพียงแค่แหล่งขอ้มูลเท่านั้น และสอดคลอ้งกบั เองเจลโล (Angelo 1993, 
อา้งถึงใน วิชุดา รัตนเพียร:2542) ไดส้รุปหลกัการพื้นฐานของการจดัการเรียนการสอนกบัการ
เรียนการสอนบนเวบ็ 5 ประการดงัน้ีคือ 
 1.ในการจดัการเรียนการสอนการติดต่อระหว่างผูเ้รียนและผูส้อน โดยผูส้อนสามารถให้
ความช่วยเหลือผูเ้รียนไดต้ลอดเวลาในขณะก าลงัศึกษา ทั้งยงัช่วยเสริมสร้างความคิดและความ
เขา้ใจ ผูเ้รียนท่ีเรียนบนเวบ็สามารถสนทนาแลกเปล่ียนความคิดเห็นรวมทั้งซกัถามขอ้ขอ้งใจกบั
ผูส้อนไดโ้ดยทนัทีทนัใด เช่น การมอบหมายงานส่งผา่นอินเทอร์เน็ตจากผูส้อน ผูเ้รียนเม่ือไดรั้บ
มอบหมายกจ็ะสามารถท างานท่ีไดรั้บมอบหมายและส่งผา่นอินเทอร์เน็ต กลบัไปยงัอาจารยผ์ูส้อน 
หลงัจากนั้นอาจารยผ์ูส้อนสามารถตรวจและใหค้ะแนนพร้อมทั้งส่งผลยอ้ยกลบัไปยงัผูเ้รียนไดใ้น
เวลาอนัรวดเร็วหรือในทนัทีทนัใดซ่ึงตรงกบัรูปแบบขั้นตอนการฝึกอบรมแบบผสมผสานท่ีผูว้ิจยั
สร้างข้ึน 
 2. การจดัการเรียนการสอนควรสนบัสนุนให้มีการพฒันาความร่วมมือระหว่างผูเ้รียน
ความร่วมมือระหว่างกลุ่มผูเ้รียนจะช่วยพฒันาความคิดความเขา้ใจไดดี้กว่าการท างานคนเดียวทั้ง
ยงัสร้างความสัมพนัธ์เป็นทีมเป็นการพฒันาการแกไ้ขปัญหาการเรียนรู้และการยอมรับความ
คิดเห็นของคนอ่ืนมาประกอบเพื่อหาแนวทางท่ีดีท่ีสุด  ผูเ้รียนท่ีเรียนบนเวบ็แมว้่าจะเรียนจาก
คอมพิวเตอร์ท่ีอยูก่นัคนละท่ี แต่ดว้ยความสามารถของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตท่ีเช่ือมโยงเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ทัว่โลกไวด้ว้ยกนัท าให้ผูเ้รียนสามารถติดต่อส่ือสารกนัไดท้นัทีทนัใด เช่น การใช้
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บริการสนทนาแบบออนไลน์ท่ีสนบัสนุนให้ผูเ้รียนติดต่อส่ือสารกนัไดต้ั้งแต่ 2 คนข้ึนไปจนถึง
ผูเ้รียนท่ีเป็นกลุ่มใหญ่ซ่ึงตรงกบัรูปแบบขั้นตอนการฝึกอบรมแบบผสมผสานท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน 
 3. ควรสนบัสนุนใหผู้เ้รียนรู้จกัแสวงหาความรู้ดว้นตนเอง (Active Learners) หลีกเล่ียง
การก ากบัใหผู้ส้อนเป็นผูป้้อนขอ้มูลหรือค าตอบ ผูเ้รียนควรเป็นผูข้วนขวายใฝ่หาขอ้มูลองคค์วามรู้
ต่าง ๆ เองโดยการแนะน าของผูส้อน เป็นท่ีทราบดีอยูแ่ลว้ว่าอินเทอร์เน็ตเป็นแหล่งขอ้มูลท่ีใหญ่
ท่ีสุดในโลก ดงันั้นการจดัการเรียนการสอนบนเวบ็น้ี จะช่วยให้ผูเ้รียนสามารถหาขอ้มูลไดด้ว้ย
ความสะดวกและรวดเร็ว  ทั้งยงัหาขอ้มูลได้จากแหล่งขอ้มูลทั่วโลกเป็นการสร้างความ
กระตือรือร้นในการใฝ่หาความรู้ซ่ึงตรงกบัรูปแบบขั้นตอนการฝึกอบรมท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนโดยท่ีผู ้
อบรมสามารถเช่ือมต่อระบบฐานขอ้มูลภายนอกและขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการอบรมซ่ึงระบบท่ี
ผูว้ิจยัสร้างข้ึนผูรั้บการฝึกอบรมสามารถเรียนรู้จากแหล่งขอ้มูลต่างๆไดโ้ดยผา่นช่องทาง WWW 
 4. การให้ผลยอ้นกลบัแก่ผูเ้รียนโดยทนัทีทนัใดช่วยให้ผูเ้รียนไดท้ราบถึงความสามารถ
ของตน อีกทั้งยงัช่วยใหผู้เ้รียนสามารถปรับแนวทางวิธีการหรือพฤติกรรมใหถู้กตอ้งได ้ผูเ้รียนท่ี
เรียนบนเวบ็ สามารถไดรั้บผลยอ้นกลบัจากทั้งผูส้อนเองหรือแมก้ระทัง่จากผูเ้รียนคนอ่ืน ๆ ได้
ทนัทีทนัใดแมว้่าผูเ้รียนแต่ละคนไม่ไดน้ั่งเรียนในชั้นเรียนแบบเผชิญหน้ากนัก็ตามซ่ึงตรงกับ
รูปแบบขั้นตอนการฝึกอบรมท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนในทกัษะการฝึกปฎิบติัส าหรับครูผูฝึ้กนกัศึกษาพิการ
ทางสายตา 
 5. ควรสนบัสนุนการจดัการเรียนการสอนท่ีไม่มีขีดจ ากดั ส าหรับบุคคลท่ีใฝ่หาความรู้
การเรียนการสอนบนเวบ็เป็นการขยายโอกาสใหก้บัทุก ๆ คนท่ีสนใจศึกษา เน่ืองจากผูเ้รียนไม่
จ าเป็นจะตอ้งเดินทางไปเรียน ณ ท่ีใดท่ีหน่ึง ผูท่ี้สนใจสามารถเรียนไดด้ว้ยตนเองในเวลาท่ีสะดวก
จะเห็นไดว้่าขอ้มูลการแสดงความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 2 ดา้น มีคุณลกัษณะท่ีช่วยสนบัสนุน
หลกัพื้นฐานการจดัการเรียนการสอนทั้ง 5 ประการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และสามารถน าไปใช้
กบัรูปแบบการฝึกอบรมแบบผสมผสาน การฝึกอบรมแบบผสมผสาน ส าหรับครูผูฝึ้กนกัศึกษา
พิการทางสายตาดา้นทกัษะดา้นการท าความคุน้เคยกบัสภาพแวดลอ้มและการเคล่ือนไหว ไดอ้ยา่ง
ลงตวั เพราะ การเรียนผา่นเวบ็แบบผสมผสานนั้น เป็นการเรียนท่ีตอ้งมีการผสมผสานระหว่างการ
เรียนบนเวบ็และการเรียนแบบเผชิญหนา้เขา้ดว้ยกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบั กนกพร ฉนัทนารุ่งภกัด์ิ 
(2548:75-76)กล่าวว่าการเรียนการสอนแบบผสมผสานเป็นการบูรณาการเรียนออนไลน์ผ่าน
ระบบเครือข่าย (online learning) และการเรียนในหอ้งเรียนแบบดั้งเดิม (traditional classroom) ท่ี
มีการเรียนแบบเผชิญหนา้(face-to-face meetings) เขา้ดว้ยกนั โดยใชส่ิ้งอ านวยในอินเทอร์เน็ตเป็น
ส่ือ และเคร่ืองมือ ในสภาพแวดลอ้มการเรียนการสอนอิเลก็ทรอนิกส์ เพื่อสนบัสนุนการจดัการ
เรียนการสอน โดยเนน้การมีปฏิสัมพนัธ์จากการเรียนแบบออนไลน์ และการมีส่วนร่วมในการ
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เรียนแบบดั้งเดิม เพื่อพฒันาให้เกิดการเรียนรู้ทา้ทายและตอบสนองต่อความตอ้งการส่วนบุคคล
ของผูเ้รียน ท าใหผู้เ้รียนพฒันาความสามารถในการเรียนรู้ของตนเองไดดี้ข้ึน 
 2. ผลการใชข้องรูปแบบการฝึกอบรมแบบผสมผสาน ส าหรับครูผูฝึ้กนกัศึกษาพิการทาง
สายตา    ดา้นทกัษะดา้นการท าความคุน้เคยกบัสภาพแวดลอ้มและการเคล่ือนไหว  ศูนยก์ารศึกษา
พิเศษกระทรวงศึกษาธิการ ท่ีพฒันาข้ึนมีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 ซ่ึงผลการทดลองกบักลุ่ม
ทดลองจ านวน 15 คนคร้ังน้ีพบว่า ประสิทธิภาพของรูปแบบการฝึกอบรมแบบผสมผสาน มีค่า
เท่ากบั80.09/97.46 ซ่ึงหมายความว่าฝึกอบรมแบบผสมผสาน มีกระบวนการท่ีท าให้ผูเ้รียนเกิด
การเรียนรู้ก่อนการฝึกอบรมเฉล่ียร้อยละ 80.09 และมีประสิทธิภาพในการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม
ของผูฝึ้กอบรมเฉล่ียร้อยละ 97.46 แสดงว่ารูปแบบการฝึกอบรมแบบผสมผสาน ส าหรับครูผูฝึ้ก
นกัศึกษาพิการทางสายตาดา้นทกัษะดา้นการท าความคุน้เคยกบัสภาพแวดลอ้มและการเคล่ือนไหว  
มีประสิทธิภาพสูงตามเกณฑม์าตรฐาน 80/80 และน าไปฝึกอบรมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึง
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สังคม ไชยสงเมือง (2547:บทคดัยอ่)ไดศึ้กษาการพฒันาบทเรียนบน
เครือข่าย วิชาระบบส่ือสารขอ้มูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เร่ือง เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ส าหรับ
นักเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ตามหลกัสูตรปริญญาการศึกษา สาขาเทคโนโลยีการศึกษา 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม ผลการศึกษาพบว่า บทเรียนมีประสิทธิภาพ 89.90/85.83 ซ่ึงสูงกว่า
เกณฑท่ี์ก าหนดไว ้  และ เอ้ือมพร รอดอ่ิม (2546:บทคดัยอ่) การพฒันาบทเรียนบนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต เร่ืองเทคนิคการจดัอาร์ตเวิร์ก ตามหลกัสูตรปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาบณัฑิต สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอนอาชีวศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั สถาบนัเทคโนโลยพีระ
จอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั ผลการศึกษาพบว่า บทเรียนมีประสิทธิภาพ 87.48/82.52 ซ่ึงสูง
กว่าเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้ และ ธงชยั ทองอยู ่   (2543: บทคดัยอ่)ไดศึ้กษา การพฒันาบทเรียน
ออนไลน์ วิชาหลกัการเบ้ืองตน้ของระบบรับส่งดว้ยเส้นใยแกว้น าแสงตามหลกัสูตรปริญญาครุ
ศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบณัฑิต สาขาวิชาไฟฟ้า ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้าบณัฑิตวิทยาลยั สถาบนั
เทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั ผลการศึกษาพบว่าบทเรียนมีประสิทธิภาพ 
85.60/81.10 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑท่ี์ก าหนดไว ้ 
 สาเหตุท่ีท าให้รูปแบบการฝึกอบรมแบบผสมผสาน ส าหรับครูผูฝึ้กนักศึกษาพิการทาง
สายตาดา้นทกัษะดา้นการท าความคุน้เคยกบัสภาพแวดลอ้มและการเคล่ือนไหว  มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ ์ 80/80 เป็นไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้ และสามารถน าไปสอนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ
อาจมาจาก 
 1. รูปแบบการฝึกอบรมแบบผสมผสาน ส าหรับครูผูฝึ้กนกัศึกษาพิการทางสายตา    ดา้น
ทักษะด้านการท าความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคล่ือนไหว  ท่ีพัฒนาข้ึนเป็นการ
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ผสมผสานระหว่างการฝึกอบรมบนเครือข่ายกบัการฝึกอบรมแบบเผชิญหนา้หรือการฝึกอบรมใน
สถานการณ์จริง สภาพแวดลอ้มจริงท่ีจริง ท าให้ผูรั้บการฝึกอบรมไดมี้เวลาศึกษาดว้ยตนเองบน
เครือข่าย โดยไม่จ ากดัเวลาและสถานท่ี และสามารถศึกษาในสภาพแวดลอ้มจริงโดยมีผูส้อนคอย
ใหค้  าแนะน า พร้อมสนทนา ซกัถามปัญหาต่างๆ รวมทั้งมีส่ือประกอบต่างๆ เช่น ส่ือของจริง ของ
จ าลอง และการทดลองต่างๆ เป็นตน้ 
 2. รูปแบบการฝึกอบรมแบบผสมผสาน ส าหรับครูผูฝึ้กนกัศึกษาพิการทางสายตาดา้น
ทกัษะดา้นการท าความคุน้เคยกบัสภาพแวดลอ้มและการเคล่ือนไหว  ท่ีพฒันาข้ึนเป็นส่ือการสอน
ท่ีน านกัเรียนสามารถศึกษาไดด้ว้ยตนเองอยา่งอิสระ สะดวก รวดเร็ว ตามความสามารถ ท าใหรู้้สึก
สนุกสนาน ต้ืนเตน้ เกิดแรงจูงใจในการเรียน เน้ือหา แทรกเสียงดนตรีบรรเลง มีภาพเคล่ือนไหว 
ท าให้ผูเ้รียนเกิด ความกระตือรือร้นไม่เบ่ือหน่าย เกิดการเรียนรู้ เม่ือไม่เขา้ใจเน้ือหาส่วนใดก็
สามารถยอ้นกลับไปทบทวนศึกษาเพิ่มเติมในเน้ือหาสาระส่วนนั้ นได้และสามารถบรรลุ
จุดประสงคก์ารเรียนรู้ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพในแต่ละเร่ือง ท าให้มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้
สูงข้ึน 
 สาเหตุท่ีท าให้ผลการฝึกอบรมแบบผสมผสานส าหรับครูผูฝึ้กนกัศึกษาพิการทางสายตา
ดา้นทกัษะดา้นการท าความคุน้เคยกบัสภาพแวดลอ้มและการเคล่ือนไหว  มีประสิทธิภาพของ
กระบวนการเท่ากบั80.09 และประสิทธิภาพของผลลพัทเ์ท่ากบั 97.46 อาจเน่ืองจากผูศึ้กษาคน้ควา้
ไดน้ าแบบทดสอบก่อนการฝึกอบรมและหลงัการฝึกอบรมท่ีเป็นชุดเดียวกนัซ่ึงสอดคลอ้งกับ
เน้ือหาท่ีน าเสนอในบทเรียนผา่นเวบ็แบบผสมผสาน อยา่งกระชดั อ่านแลว้เขา้ใจง่าย และมีการ
ปฎิบติัจากสถานะการจริง เพิ่มเติมดว้ยท าให้ผูฝึ้กอบรมเกิดมโนทศัน์ท่ีถูกตอ้งในเน้ือหาท่ีเรียน 
ดงันั้น จึงท าให้ร้อยละของคะแนนเฉล่ียของนกัเรียนทุกคน ท่ีไดจ้ากการท าแบบทดสอบวดัผล
สัมฤทธ์ิและการฝึกปฎิบติัหลงัการฝึกอบรม สูงกว่าร้อยละของคะแนนของผูฝึ้กอบรมทุกคน ท่ีได้
จากการท าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิและการฝึกปฎิบติัระก่อนการฝึกอบรม 
 3. การทดสอบสมมติฐาน จากการศึกษาผลสัมฤทธ์ิก่อนการฝึกอบรมท่ีอบรมตามรูปแบบ
ละขั้นตอนท่ีจดัรูปแบบการฝึกอบรมแบบผสมผสานส าหรับครูผูฝึ้กนักศึกษาพิการทางสายตา    
ดา้นทกัษะดา้นการท าความคุน้เคยกบัสภาพแวดลอ้มและการเคล่ือนไหว ของครูผูฝึ้กนกัศึกษา
พิการทางสายตา แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05 โดยผลสัมฤทธ์ิหลงัการฝึกอบรมสูงกว่า
ก่อนการฝึกอบรมซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้แสดงว่า รูปแบบการฝึกอบรมแบบผสมผสาน
ส าหรับครูผูฝึ้กนกัศึกษาพิการทางสายตา    ดา้นทกัษะดา้นการท าความคุน้เคยกบัสภาพแวดลอ้ม
และการเคล่ือนไหวท่ีพฒันาข้ึนเป็นรูปแบบการฝึกอบรมท่ีครูผูฝึ้กนักศึกษาพิการทางสายตา
สามารถเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง ช่วยใหผู้เ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน สอดคลอ้งกบังานวิจยั
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ของ น ้ามนตเ์รืองฤทธ์ิ (2546:บทคดัยอ่)ไดศึ้กษาการพฒันาบทเรียนผา่นเวบ็ วิชาเทคโนโลยกีาร
ถ่ายภาพ เร่ืองกลอ้งถ่ายภาพและอุปกรณ์ในการถ่ายภาพ ส าหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 
ภาควิชาเทคโนโลยกีารศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา จ านวน 30 คน ปรากฏว่า 
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนหลงัเรียนเฉล่ียสูงกว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน และ
งานวิจยัของ อรุณี ผดุงศิลป์ (2546 :บทคดัยอ่) ไดศึ้กษา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความคงทน
ในการจ าโดยการเรียนผา่นเวบ็ท่ีสรุปโดยการ์ตูนเคล่ือนไหว กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั คือ 
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนวดัศีลขนัธาราม จ านวน 50 คน ปรากฏว่า ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และวิชุดา ค ามะสิงห์ (2548 : บทคดัยอ่) ไดศึ้กษา การ
พฒันาบทเรียนผ่านระบบเครือข่าอินเทอร์เน็ตเพื่อการทบทวน วิชาการเขียนเวบ็เพจดว้ยภาษา 
HTML กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั คือ นกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้น
ปีท่ี 2 ปีการศึกษา 2547 สาขางานเทคโนโลยีส านกังานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิชา
บริหารธุรกิจ วิทยาลยั อาชีวศึกษาฉะเชิงเทราคดัเลือกโดยการสุ่มตวัอยา่งแบบเป็นกลุ่ม (Cluster 
Sampling) จ านวน 1 หอ้ง ไดน้กัศึกษาจ านวน 38 คน ปรากฏว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียน
สูงกวา่ก่อนเรียน และกนกพร ฉนัทนารุ่งภกัด์ิ (2548 : บทคดัยอ่) ไดท้ าการวิจยัเก่ียวกบัการพฒันา
รูปแบบการเรียนการสอนบนเวบ็แบบผสมผสานดว้ยการเรียนการสอนแบบร่วมมือในกลุ่มการ
เรียนรคู ้ณิตศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัในคร้ังน้ี 
ประกอบดว้ย 3 กลุ่มประกอบดว้ย กลุ่มท่ี 1 กลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นผูเ้ช่ียวชาญไดแ้ก่ ผูเ้ช่ียวชาญดา้น
การเรียนการสอนคณิตศาสตร์ และผูเ้ช่ียวชาญดา้นการเรียนการสอนบนเวบ็ รวม 10 ท่าน กลุ่มท่ี 2 
กลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นผูท้รงคุณวุฒิดา้นการเรียนการสอนแบบผสมผสาน จ านวน 3 ท่าน และกลุ่ม
สุดทา้ยคือ กลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นผูเ้รียน ไดแ้ก่ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ของโรงเรียนสาธิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถม จ านวน 20 คน พบว่าหลงัการเรียนการสอนดว้ยรูปแบบท่ี
พฒันาข้ึน ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สูงกว่าก่อนการเรียนการสอนอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 
.05 
 4. ความพึงพอใจของครูผูฝึ้กนกัศึกษาพิการทางสายตาท่ีมีต่อรูปแบบการฝึกอบรมแบบ
ผสมผสาน ส าหรับครูผูฝึ้กนักศึกษาพิการทางสายตาด้านทักษะด้านการท าความคุน้เคยกับ
สภาพแวดลอ้มและการเคล่ือนไหว จากการทดลองกบักลุ่มตวัอยา่งจ านวน 15 คน ท่ีเป็นครูผูฝึ้ก
นกัศึกษาพิการทางสายตา มีความพึงพอใจโดยรวม 4.54 ซ่ึงอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ซ่ึงถือว่าครูผูฝึ้ก
นักศึกษาพิการทางสายตา มีความพึงพอใจจากการฝึกอบรมแบบผสมผสานในรูปแบบการ
ฝึกอบรมดงักล่าวอยูใ่นเกณฑ ์“พึงพอใจมาก” เม่ือวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย ของครูผูฝึ้กนักศึกษาพิการ
กลุ่มทดลองหลงัเรียนดว้ยบทเรียนผา่นเวบ็แบบผสมผสาน พบวา่  เน้ือหาของการฝึกอบรมส าหรับ
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ครูผูฝึ้กนกัศึกษาพิการทางสายตาเพื่อพฒันาทกัษะดา้นการท าความคุน้เคยกบัสภาพแวดลอ้มและ
การเคล่ือนไหวมีความน่าสนใจ ความพึงพอใจในระดบั 4.86 มากท่ีสุด การล าดบัเน้ือหาของการ
ฝึกอบรมมีความน่าสนใจ มีความพึงพอใจในระดบั 4.86 มากท่ีสุด การเช่ือมโยง (link) มีความ
น่าสนใจ มีความพึงพอใจในระดบั 4.66 มากท่ีสุด รูปแบบของการโตต้อบกบัผูส้อนไดท้นัทีเม่ือมี
ขอ้สงสัย มีความพึงพอใจในระดบั 4.33 มาก  ทบทวนบทเรียนเวลาใดก็ไดมี้ความพึงพอใจใน
ระดบั 4.40 มาก รูปแบบของการฝึกอบรมแบบผสมผสานน้ีผูฝึ้กอบรมสามารถอ านวยความ
สะดวกต่อการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลจากเวบ็ไซตอ่ื์นมีความพึงพอใจในระดบั 4.06 มาก  รูปภาพท่ี
น ามาประกอบเน้ือหาในการฝึกอบรมแบบผสมผสานผูฝึ้กอบรมคิดว่ามีความเหมาะสมเมีความพึง
พอใจในระดบั 4.53 มากท่ีสุด ตวัอกัษรและสี พื้นหลงัท่ีใชใ้นการออกแบบส่ือฝึกอบรมแบบ
ผสมผสานน้ีผูฝึ้กอบรมคิดวา่มีความเหมาะสมมีความพึงพอใจในระดบั 4.20 มาก ส่ือการฝึกอบรม
แบบผสมผสานท่ีใชป้ระกอบกบับทเรียน เช่น หนงัสือเสียง,วีดิทศัน์,Power Point ,text  มีความพึง
พอใจในระดบั 4.53 มากท่ีสุด โครงสร้างและรูปแบบการฝึกปฎิบติัทกัษะดา้นการท าความคุน้เคย
กบัสภาพแวดลอ้มและการเคล่ือนไหวโดยผ่านครูผูฝึ้กมีน้ีมีความน่าสนใจ มีความพึงพอใจใน
ระดบั 4.80 มากท่ีสุด ระยะเวลาของการฝึกอบรมแบบผสมผสานส าหรับครูผูฝึ้กนกัศึกษาพิการ
ทางสายตาเพื่อพฒันาทกัษะดา้นการท าความคุน้เคยกบัภาพแวดลอ้มและการเคล่ือนไหวน้ีมีความ
เหมาะสมเพียงใดมีความพึงพอใจในระดบั 4.53 มากท่ีสุด  ภาพรวมของการฝึกอบรมแบบ
ผสมผสานส าหรับครูผูฝึ้กนกัศึกษาพิการทางสายตาเพื่อพฒันาทกัษะดา้นการท าความคุน้เคยกบั
ภาพแวดลอ้มและการเคล่ือนไหวน้ีมีความเหมาะสมเพียงใดมีความพึงพอใจในระดบั 4.80 มาก
ท่ีสุด  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ เอกภพ อินทรภู่ (2547: 64) ไดศึ้กษาการพฒันาบทเรียนผา่น
เวบ็ เร่ือง “การผลิตสไลด์” ส าหรับนกัศึกษา คณะครุศาสตร์ สถาบนัราชภฏัสวนสุนนัทา ตาม
หลกัสูตรครุศาสตรบณัฑิตวิทยาลยั สาขาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์กลุ่ม 
ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั คือ นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ของสถาบนัราชภฏัสวนสุนนัทา ท่ีเรียนวิชา 
การผลิตสไลด์ ในปีการศึกษา 2546 จ านวน 1 ภาคเรียน ไดจ้ากการสุ่มแบบเจาะจง ใหน้กัศึกษา
โปรแกรมเทคโนโลยีและนวตักรรมการศึกษา จ านวน 17 คน เป็นกลุ่มทดลองและนกัศึกษา
โปรแกรมนิเทศศาสตร์จ านวน 32 เป็นกลุ่มควบคุมรวมนกัศึกษาทั้งหมด49 คน ให้เรียนดว้น
บทเรียน เร่ือง    “ การผลิตสไลด์ ” โดยวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนน าผลท่ีไดม้าวิเคราะห์โดยใช้
สถิติค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย        ค่า F – test และค่า Separated variance t-test ผลปรากฏว่า นกัศึกษามี
ความพึงพอใจมาก ต่อลกัษณะของบทเรียน ดา้นการออกแบบดา้นเน้ือหา และดา้นวดัผล อยูใ่น
ระดบัมากส่วนดา้นการใชง้านทัว่ไปอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ รุ่งทิพย ์
สิงห์พร(2547: บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาการพฒันาบทเรียนบนเครือข่ายวิชาระบบส่ือการเรียนแบบ
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เอกตับุคคลสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลยัมหาสารคาม” กลุ่มตวัอยา่ง ท่ีใชใ้น
การศึกษา คือ นิสิตหลกัสูตร ปริญญาการศึกษามหาบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยกีารศึกษา ระบบ
ปกติ (ปท.24)จ านวน 8 คน นิสิตระบบพิเศษ (พ.16) ศูนยพ์ฒันาการศึกษาอุดรธานี จ านวน 15 คน 
รวมจ านวน 23คน เรียนดว้ยบทเรียนโปรแกรมการเรียนการสอนผา่นเวบ็ ระยะเวลาในการทดลอง 
คือ ภาคเรียนท่ี2 ปีการศึกษา 2546 ผลการทดลองปรากฏวา่นิสิตมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก 
 
ข้อเสนอแนะทั่วไป 
 1. ในการใชรู้ปแบบฝึกอบรมแบบผสมผสานส าหรับครูผูฝึ้กนกัศึกษาพิการทางสายตา
ดา้นทกัษะดา้นการท าความคุน้เคยกบัสภาพแวดลอ้มและการเคล่ือนไหว ผูรั้บผิดชอบหลกัสูตร
ควรมีการช้ีแจงแนะน า การใชรู้ปแบบการฝึกอบรมก่อนน าไปใชจ้ริง เพื่อใหผู้ฝึ้กอบรมไดคุ้ยเคย
กบัรูปแบบการฝึกอบรมแบบผสมผสานส าหรับครูผูฝึ้กนกัศึกษาพิการทางสายตาดา้นทกัษะดา้น
การท าความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคล่ือนไหว และควรมีผูช่้วยเพื่อช่วยเหลือผู ้
ฝึกอบรมขณะประสบปัญหาในการใชง้านเบ้ืองตน้ 
 2. ผูรั้บผิดชอบโครงการในการฝึกอบรมควรมีการจดัเตรียมสถานท่ีและอุปกรณ์ในการ
ฝึกอบรม ของจริง หรือ ของจ าลอง ใหพ้ร้อมก่อนการฝึกอบรมทุกคร้ังเพื่อจะไดไ้ม่ประสบปัญหา
ในการฝึกอบรมทกัษะดา้นการท าความคุน้เคยกบัสภาพแวดลอ้มและการเคล่ือนไหวเบ้ืองตน้ 
 3. เจา้ของโครงการฝึกอบรมโดยเฉพาะเน้ือหาบนเครือข่ายควรใช้ความเร็วในการ
เช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตสูงซ่ึงจะท าให้การเปิดบทเรียนไม่ช้ามาก แต่ถา้น าไปใช้กับระบบ
อินเทอร์เน็ตปกติ จะท าให้การเปิดบทเรียนชา้พอสมควร ซ่ึงถา้มีผูพ้ฒันาบทเรียนต่ออาจจะน า
เทคนิคการพฒันาบทเรียนในรูปแบบอ่ืนๆ ให้ไฟล์มีขนาดเล็กกว่าเดิม และใช้กับระบบ
อินเทอร์เน็ตทัว่ๆไปได ้
 4. รูปแบบการฝึกอบรมแบบผสมผสานส าหรับครูผูฝึ้กนักศึกษาพิการทางสายตาดา้น
ทกัษะดา้นการท าความคุน้เคยกบัสภาพแวดลอ้มและการเคล่ือนไหวตอ้งจดัสร้างบทเรียนโดย
ค านึงถึงกิจกรรมใหเ้หมาะสม และใหผู้ฝึ้กอบรมมีปฏิสัมพนัธ์กนัระหวา่งผูฝึ้กอบรมกบัผูส้อนและ
ผูฝึ้กอบรมกบัผูอ้บรม เช่นหอ้งสนทนา กระดานข่าว ไปรษณียอิ์เลก็ทรอนิกส์ ฯลฯ 
 5. รูปแบบการฝึกอบรมแบบผสมผสานส าหรับครูผูฝึ้กนักศึกษาพิการทางสายตาดา้น
ทกัษะดา้นการท าความคุน้เคยกบัสภาพแวดลอ้มและการเคล่ือนไหว เป็นการเรียนบนเครือข่าย 
และในสถานท่ีจริง เขา้ดว้ยกนั ดงันั้นส่ือควรเลือกหาส่ือท่ีเหมาะสมกบัการฝึกทกัษะ และในกรณี
ทีวดัผลสัมฤทธ์ิการฝึกอบรมโดยใชร้ะบบเครือข่ายผูส้อนควรท าการควบคุมการสอบดว้ยตวัเอง 
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ไม่ควรใหผู้ฝึ้กอบรมท าการสอบผา่นระบบดว้ยตนเอง เน่ืองจากระบบยงัไม่สามารถตรวจสอบได้
วา่ผูฝึ้กอบรมกบัผูใ้ชร้ะบบขณะนั้นเป็นคนเดียวกนัหรือไม่ 
 6. รูปแบบการฝึกอบรมแบบผสมผสานส าหรับครูผูฝึ้กนักศึกษาพิการทางสายตาดา้น
ทกัษะด้านการท าความคุน้เคยกับสภาพแวดลอ้มและการเคล่ือนไหวสามารถส่งเสริมและลด
ช่องวา่งในการปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูฝึ้กอบรมและผูส้อนได ้ซ่ึงควรน าไปพฒันาหรือสร้างรูปแบบ
ท่ีเหมาะสมในการฝึกอบรมในอนาคต 
 
ข้อเสนอแนะเพือ่การวิจัย 
 1. ควรมีการพฒันารูปแบบการฝึกอบรมแบบผสมผสานส าหรับครูผูฝึ้กนกัศึกษาพิการ
ทางสายตาด้านทกัษะด้านการท าความคุน้เคยกับสภาพแวดลอ้มและการเคล่ือนไหว โดยน า
รูปแบบการฝึกไปปรับใชก้บัครูผูฝึ้กนักศึกษาท่ีมีความพิการท่ีแตกต่างกนั เช่น พิการทางการได้
ยนิ ทางสติปัญญา เป็นตน้ 
 2. ควรมีการศึกษาส่ือท่ีใชส้ าหรับคนพิการผา่นเวบ็ในการฝึกอบรมท่ีเหมาะสม ผสมกบั
ส่ือของจริงและ ของจ าลอง เป็นตน้ 
 3. การพฒันารูปแบบการฝึกอบรมแบบผสมผสานส าหรับครูผูฝึ้กนักศึกษาพิการทาง
สายตาดา้นทกัษะด้านการท าความคุน้เคยกบัสภาพแวดลอ้มและการเคล่ือนไหว ควรวิจยัโดย
ก าหนดตวัแปรดา้นสดัส่วนของเวลาในการศึกษาใหเ้หมาะสม 
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญ 

เร่ือง “การพฒันารูปแบบการฝึกอบรมแบบผสมผสานส าหรับครูผูฝึ้กนกัศึกษาพิการทางสายตา 

เพื่อพฒันาทกัษะดา้นการท าความคุน้เคยกบัสภาพแวดลอ้มและการเคล่ือนไหว”ของ นายสุวฒัน์ชยั  จนัทร์เฮง  

นกัศึกษาปริญญาเอก  สาขาหลกัสูตรและการสอน กลุ่มวชิาเทคโนโลยทีางการศึกษา  มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ล าดบัท่ี ช่ือ-สกลุ ความเช่ียวชาญ หน่วยงาน 

๑. ดร.ปรัชญนนทั ์ นิลสุข -การออกแบบบการฝึกอบรม 

ONLINE 

-ส่ือการฝึกอบรมฯ 

ภาควชิาครุศาสตร์เทดโนโลย ี  

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม                                                 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระ

นครเหนือ 

๒. ดร.สุรพล  บุญลือ -การออกแบบบการฝึกอบรม 

ONLINE 

-ส่ือการฝึกอบรมฯ 

ภาควชิาเทดโนโลยแีละส่ือสารการศึกษา  

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ี                                                

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 

๓. ดร.ปรเมศวร์  บุญยนื -การออกแบบบการฝึกอบรม,

กิจกรรมผา่น ONLINE 

-ส่ือการฝึกอบรมฯ 

วทิยาลยัราชสุดา   

มหาวทิยาลยัมหิดล ศาลายา จ.นครปฐม 

๔. ดร.วรัิตน์  ค  าศรีจนัทร์ -การออกแบบบการฝึกอบรม ฯ 

-ส่ือการฝึกอบรมเพื่อการวจิยั 

ภาควชิาศึกษาศาสตร์  

คณะมนุษยศ์าสสตร์และสงัคมศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัมหิดล ศาลายา  จ.นครปฐม 

๕. ดร.นิรันทร์  สาโรวาส -การออกแบบบการฝึกอบรม  

F2F 

-ส่ือการฝึกอบรมฯ 

ผูอ้  านวยการฝ่ายส านกังานการพฒันา

บุคลากรครบวงจร 

ส านกังานปราบปรามยาเสพติด กรุงเทพฯ 

๖. ผศ.ดร.นพพน  เผา่สวสัด์ิ -การออกแบบบการฝึกอบรม 

ONLINE 

-ส่ือการฝึกอบรมทางการแพทย ์

ผูอ้  านวยการสถานเทคโนโลย ี

คณะแพทยศ์าสตร์ศิริราชพยาบาล 

มหาวทิยาลยัมหิดล 

๗. ผศ.กมลวรรณ อินอร่าม 

(อาจารยพ์ิการทางสายตา) 

 

-ผูเ้ช่ียวชาญและผูส้อนดา้นทกัษะ
ดา้นการท าความคุน้เคยกบัภาพ
แวดลอ้มและการเคล่ือนไหว 

ภาควชิาการศึกษาพิเศษ 

คณครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฎัสวนดุสิต 

๘. อาจารยแ์ฉลม้ แยม้เอ่ียม 

(ขา้ราชการบ านาญ) 

 

-ผูเ้ช่ียวชาญพิเศษและผูส้อนดา้น

ทกัษะดา้นการท าความคุน้เคยกบั

ภาพแวดลอ้มและการเคล่ือนไหว 

วทิยาลยัราชสุดา  มหาวทิยาลยัมหิดล ศาลายา 

จ.นครปฐม 

 

๙. อาจารยธ์รรม  จาตุนาม 

(อาจารยพ์ิการทางสายตา) 

 

-ผูเ้ช่ียวชาญและผูส้อนดา้นทกัษะ

ดา้นการท าความคุน้เคยกบัภาพ

แวดลอ้มและการเคล่ือนไหว 

วทิยาลยัราชสุดา   

มหาวทิยาลยัมหิดล ศาลายา จ.นครปฐม 
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รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิรับรองรูปแบบการอบรม 

เร่ือง “การพฒันารูปแบบการฝึกอบรมแบบผสมผสานส าหรับครูผูฝึ้กนกัศึกษาพิการทางสายตา 

เพื่อพฒันาทกัษะดา้นการท าความคุน้เคยกบัสภาพแวดลอ้มและการเคล่ือนไหว” 

ของ นายสุวฒัน์ชยั  จนัทร์เฮง  นกัศึกษาปริญญาเอก   

สาขาหลกัสูตรและการสอน กลุ่มวิชาเทคโนโลยทีางการศึกษา  มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 

ล าดบัท่ี ช่ือ-สกลุ ความเช่ียวชาญ หน่วยงาน 

๑. ดร.สุรพล  บุญลือ -การออกแบบบการฝึกอบรม 

ONLINE 

-ส่ือการฝึกอบรมฯ 

ภาควชิาเทดโนโลยแีละส่ือสาร

การศึกษา  

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและ

เทคโนโลย ี                                                

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้

ธนบุรี 

๒. ดร.นิรันทร์  สาโรวาส -การออกแบบบการฝึกอบรม 

ONLINE 

-ส่ือการฝึกอบรมฯ 

ผูอ้  านวยการฝ่ายส านกังานการพฒันา

บุคลากรครบวงจร 

ส านกังานปราบปรามยาเสพติด 

กรุงเทพฯ 

๓. ผศ.ดร.นพพน  เผา่สวสัด์ิ -การออกแบบบการฝึกอบรม 

ONLINE 

-ส่ือการฝึกอบรมทางการแพทย ์

ผูอ้  านวยการสถานเทคโนโลย ี

คณะแพทยศ์าสตร์ศิริราชพยาบาล 

มหาวทิยาลยัมหิดล 

๔. ดร. สราวธุ เวชกิจ -การเรียนรู้ ONLINE 

-ส่ือการฝึกอบรม 

รองคณบดีฝ่ายส่ือสารองคก์ร 

คณะวศิวะกรรมศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัมหิดล 

๕. ดร.สิรินทร พิบูลภานุวธัน์ -ส่ือการฝึกอบรมส าหรับคนพิการ 

- รูปแบบการส่ือสาร 

รองคณบดี 

สถาบนัวจิยัภาษาและวฒันธรรม

เอเชีย 

มหาวทิยาลยัมหิดล 
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ผลการประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง(IOC) แบบสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญเพือ่ประกอบการท าวจัิย  

เร่ือง “การพฒันารูปแบบการฝึกอบรมแบบผสมผสานส าหรับครูผูฝึ้กนกัศึกษาพิการ 

ทางสายตาเพื่อพฒันาทกัษะดา้นการท าความคุน้เคยกบัสภาพแวดลอ้มและการเคล่ือนไหว” 

ของนิสิตปริญญาเอก  สาขาหลกัสูตรและการสอน กลุ่มวิชาเทคโนโลยทีางการศึกษา 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ค าช้ีแจง    โปรดเติมขอ้ความในช่องวา่งของแบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นมีทั้งหมด 2 ตอนดงัน้ี 

ตอนที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 

                    ความคดิเห็นด้านเนือ้หา 

 

รายการประเมิน ผลการประเมินของผู้เช่ียวชาญ 

ผู้เช่ียวชาญคนที ่ รวม IOC แปล

ผล 
1 2 3 

1. ท่านคิดวา่เน้ือหาท่ีใชใ้นการฝึกอบรมแบบ
ผสมผสานส าหรับครูผูฝึ้กนกัศึกษาพิการทางสายตา
เพื่อพฒันาทกัษะดา้นการท าความคุน้เคยกบั
สภาพแวดลอ้มและการเคล่ือนไหว มีอะไรบา้ง
(เน้ือหาดา้นประวติัความเป็นมา,รูปแบบการ
เดินทาง,ดา้นการใชไ้มเ้ทา้ฯ 

+1 +1 +1 3 1.00 ผา่น 

2. ท่านคิดวา่การจดัล าดบัความส าคญัของเน้ือหาควร
จะเป็นในรูปแบบใดจึงจะเหมาะสมและสอดคลอ้ง
กบัผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม 

+1 +1 +1 3 1.00 ผา่น 

3. ท่านคิดวา่แบบฝึกหดัในการฝึกอบรมควรมีลกัษณะ
อยา่งไร 

+1 +1 +1 3 1.00 ผา่น 

4. ท่านคิดวา่รูปแบบการฝึกอบรมแบบผสมผสานควร
มีลกัษณะอยา่งไร 

+1 +1 +1 3 1.00 ผา่น 

5. ท่านคิดวา่หลกัสูตรระยะเวลาการฝึกอบรมทกัษะ
ดา้นการท าความคุน้เคยกบัสภาพแวดลอ้มและการ
เคล่ือนไหวควรมีระยะเวลาเท่าใด 

+1 +1 +1 3 1.00 ผา่น 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 


	Title_page
	Abstract
	Content
	Chapter1
	Chapter2
	Chapter3
	Chapter4
	Chapter5
	Chapter6
	Bibliography
	Appendix



