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บทคัดยอ

การวิจัยคร้ังน้ีมี จุดมุ งหมายเพื่ อศึกษาสภาพ  ปญหาและความตองการในการ             
จัดการศึกษาสํ าหรับคนพิการทางการมองเห็น  ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณ ฑ ล
กลุมตัวอยางเปนผูบริหาร ผูสอน  และผูเรียนในสถานศึกษาในระบบโรงเรียนรูปแบบการเรียนรวม  
และสถานศึกษาในระบบ รูปแบบสถานศึกษาพิเศษเฉพาะทาง  รวมถึงสถานศึกษา  นอกระบบโรง
เรียน โดยการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง  ไดแก  ผูบริหารจํานวน  8 คน  ผูสอนจํานวน  12
คน  ผู เรียนจํานวน  21 คน  และผูเชี่ยวชาญจํานวน  7 คน  เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชวิธีการ
สัมภาษณเชิงลึก  การสนทนากลุม  และการประชุมผูเชี่ยวชาญ

        ผลการวิจัย  พบวา  การจัดการการศึกษาสําหรับคนพิการทางการมองเห็นมีสภาพ 
ปญหาและความตองการ  ดังตอไปน้ี

1. การจัดการศึกษาในระบบโรงเรียนแบบเรียนรวม  สถานศึกษาสวนใหญมีการจัด
การดานสถานที่และหลักสูตรในรูปแบบปกติทั่วไป  โดยไมไดมีการสรางสิ่งอํานวยความสะดวก
เพิ่มเติมใหกับผูเรียนพิการทางการมองเห็น  แตมีการจัดหองประสานงานเรียนรวมสําหรับใหครู
เสริมวิชาการที่ทางตนสังกัด คือมูลนิธิชวยคนตาบอดแหงประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ 
สงมาประจําเพื่ออํานวยความสะดวกดานตางๆ แกผูเรียนพิการทางการมองเห็น

        สถานศึกษาสวนใหญประสบปญหาการขาดแคลนงบประมาณและบุคลากรดานการ
ศึกษาพิเศษ  สวนผูสอนที่มีอยูเดิมสวนหน่ึงขาดประสบการณในการสอนคนพิการทางการมองเห็น
สงผลใหเกิดอุปสรรคในดานวิธีการสอนบางเน้ือหาวิชา  ผูเรียนสวนใหญประสบปญหาดาน  สื่อ
การสอนที่ไมเหมาะสมและสถานศึกษาไมเปดโอกาสใหเขารวมกิจกรรมเสริมทักษะตางๆ  และผู
บริหารสถานศึกษาของรัฐบางแหงซึ่งเปนสวนนอยไมมีนโยบายรับคนพิการทางการมองเห็น    เขา
ศึกษา
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2. การจัดการศึกษาในระบบโรงเรียนแบบสถานศึกษาพิเศษเฉพาะทาง การจัดการดาน
หลักสูตรของสถานศึกษาน้ันจะอิงหลักสูตรแกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการเปนหลัก  แตจะ     
มีการนํามาประยุกตใชใหเหมาะสมกับผูเรียนระดับประถมศึกษา   ซึ่งจะมีความแตกตางดานอายุ
และระดับของความพิการดานการมองเห็น  ดานผูสอนจะมาจาก  3 สังกัด  คือ สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษากรุงเทพมหานคร  เขต  1 สํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน  และ
สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   สวนการปรับปรุงดานอาคารสถานที่และอ่ืนๆ  จะขึ้นอยูกับงบ
ประมาณที่ไดรับการจัดสรรจากตนสังกัดและจากรัฐบาล

       สถานศึกษาประสบปญหาในดานการจัดหลักสูตร  ทั้งการขาดแคลนวัสดุอุปกรณที่จํา
เปนและสื่อที่ทันสมัยสําหรับจัดการเรียนการสอน  ซึ่งเกี่ยวเน่ืองกับการจัดการดานบุคลากรที่ผูสอน
สวนใหญสอนไมตรงตามสายที่จบการศึกษามาและอัตราสวนผูสอนกับผูเรียนไมสัมพันธกัน 
สถานศึกษาขาดการปรับปรุงสภาพแวดลอมทั่วไป  เชน  ระบบความปลอดภัย  แสง  สัญลักษณ
ตางๆ เปนตน รวมถึงปญหาดานคาใชจายตอเดือนสูง  เพราะไดรับความชวยเหลือดานงบประมาณ
จากภาครัฐนอยมาก

3. การจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน  สถานศึกษามีการจัดการดานสถานที่อยางเปน
สัดสวน รวมทั้งจัดสภาพแวดลอมและการใหบริการดานตางๆ อยางเปนระบบ  การจัดการดานหลัก
สูตรเนนที่ความตองการของสังคมและศักยภาพของผูเรียนเปนสําคัญ  โดยบูรณาการเน้ือหาวิชาตาม
หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเขากับหลักสูตรการอาชีพของสถานศึกษา  มีการเพิ่มจุดเนนการ
ปฏิบัติจริงพรอมกับสงเสริมทั้งดานรางกายและจิตใจ  ผูบริหาร ผูสอน และผูเรียนมีปฏิสัมพันธตอ
กันเปนอยางดี

        สถานศึกษาตองการงบประมาณอุดหนุนจากภายนอกสําหรับจัดสรางสถานที่ฝกซอม
กีฬา  ซึ่งถือวาสําคัญและมีความจําเปนสําหรับผูเรียนพิการทางการมองเห็น  และงบประมาณในการ
จัดหาวัสดุอุปกรณประกอบการเรียนการสอนเพิ่มเติม
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ABSTRACT

The purpose of this research was to study the states, the problems and the needs of
the educational management for the blind in the Bangkok Metropolis and Vicinities. The samples
were among the administrators, the instructors and the learners in the educational institutions with
participating-learning system and the educational institutions with specific-education system
together with the Non-formal education system. The specific-selected samples included 8
administrators, 12 instructors, 21 learners and 7 specialists. The data were collected through depth
interview, group discussion and specialist meeting. It was found that the states, the problems and
the needs in the management of the education for the blind were:

1. The educational institutions with participating-learning system generally
managed the places and curricula without any additional facilities for the blind, but they provided
the coordinating rooms for the academic-supporting teachers from Foundation for the Blind in
Thailand under the patronage of Her Majesty the Queen to facilitate the invisible learners.

Most of the institutions had problems; the lack of fiscal budget, special education
staff and some of the present staff lacking the experiences of teaching the blind learners. This
caused the obstacles to use the method of teaching for some subjects. Most of the learners had
problems of unsuitable teaching materials, and they could not participate in various skill-added
activities.

Moreover, some of the administrators of the government institutions, minor parts,
had no policies to admit any the blind learners to study in their schools.
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2. For the educational management of the institutions with specific-education
system, the curricula were managed under the major core curricula of the Education Ministry, but
they were appropriately applied for the primary school learners different in ages and levels of the
invisible disabled. The instructors were from 3 departments : Bangkok Educational Service Area
Office 1, Office of the Private Education Commission and Bureau of Special Education
Administration. For the construction of the buildings and other facilities, it depended on the
budget supported by their department and the government.

The institutions have faced such problems as curricula management, lack of essential
materials and modern media for teaching and learning relating to the management of the staff not
teaching their major subjects, inappropriate student-teacher ratio. Moreover, the institutions have
not improved physical environments such as safety systems, lights, symbols and etc. In addition,
they had not enough aided-budget from the government.

3. For the non-formal education management, the institutions managed the places
properly together with good systematic environments and services. The curricular management
based mainly on the social needs and the learners’ potentiality by integrating the contents of each
subject according to the curricula of the Education Ministry with the career curricula of the
institutions. It was formed mainly emphasized on practices and supports both physically and
mentally. The administrators, the instructors and the learners were best interactive.

It is recommended that more external patronage budget for constructing sport
complex that is very important and essential for the blind should be granted as will as the budget
for providing sufficient teaching-learning materials.
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บทที่  1
บทนํา

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
การศึกษา  คือ กระบวนการเรียนรูเพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคมโดยการ

ถายทอดความรู การฝก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสรางสรรคจรรโลงความกาวหนา
ทางวิชาการ การสรางองคความรูอันเกิดจากการจัดสภาพแวดลอม สังคม การเรียนรูและปจจัย
เกื้อหนุนใหบุคคลเรียนรูอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต (พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ, 2542) สรุป
ไดวา การศึกษา หมายถึง การเรียนรูของบุคคลอยางเปนระบบและกระบวนการที่มุงพัฒนาตนเอง 
สังคมและประเทศชาติอยางยั่งยืน   ปจจัยในการพัฒนามนุษยใหมีคุณภาพน้ันก็คือ การใหการศึกษา 
ซึ่งการใหการศึกษาน้ันเปนกระบวนการที่จะชวยใหคนพัฒนาตนเองในดานตางๆ ตลอดชวงชีวิตที่
จะสามารถดํารงชีพและประกอบอาชีพไดอยางมีความสุข อัจฉรา  โพธิยานนท (2539) ใหความ
เห็นวา  การศึกษาหรือการเรียนรูในลักษณะน้ีจะเปนกระบวนการหน่ึงที่ครอบคลุมการใหการศึกษา
ในทุกรูปแบบ และทุกระบบจําเปนตองอาศัยเปนพื้นฐานในการดําเนินงาน โดยทั้งประเทศดอย
พัฒนา กําลังพัฒนา และพัฒนาแลวไดพยายามกําหนดนโยบายการศึกษาเพื่อดําเนินงานภายใตหลัก
การการศึกษาเพื่อชีวิต ที่จะสอดคลองกับชีวิตพื้นฐานของคนและสภาพสังคม ซึ่งเปนแนวทางเดียว
กันกับหลักการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 15 (สํานัก
งานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2542) ที่ไดกําหนดการศึกษาในรูปแบบการเรียนรูตลอดชีวิต
ใน 3 รูปแบบ คือ การศึกษาในระบบโรงเรียน การศึกษานอกระบบโรงเรียน และการศึกษาตาม
อัธยาศัย 

การพัฒนาประเทศที่จะนําไปสูความเจริญและมั่นคง จะตองเนนการพัฒนาประชากร
ใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี  (สํานักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน, 2549) โดยผูดอยโอกาสอันไดแก 
เด็กที่อยูในภาวะยากลําบาก เชน เด็กเรรอน แรงงานเด็ก สตรีกลุมเสี่ยง คนพิการ ผูสูงอายุที่ไมมีผูดู
แล กลุมผูถูกคุมประพฤติหรือผูตองขัง กลุมคนไทย ตางวัฒนธรรม (ชาวเขา ชาวเล) ถือไดวาเปน
ทรัพยากรบุคคลที่มีคุณคา คนพิการคือบุคคลซึ่งความสามารถถูกจํากัดในกิจกรรมในชีวิตประจําวัน 
และการมีสวนรวมทางสังคมไดโดยวิธีการทั่วไป  เน่ืองจากมีความบกพรองทางการเห็น การไดยิน 
การเคลื่อนไหว  การสื่อสาร จิตใจ อารมณ พฤติกรรม สติปญญา หรือการเรียนรู มีความจําเปน
พิ เศ ษ ด าน ต างๆ  เพื่ อ ให ส าม ารถ ดํ า เนิ น ชี วิ ต แ ล ะ มี ส วน ร วม ใน สั งค ม ไ ด อ ย างบุ ค ค ล   
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ทั่วไป (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย, 2549) ดังน้ัน ประเทศไทยในฐานะ
ที่เปนประเทศสมาชิกองคการสหประชาชาติไดดําเนินกิจกรรมที่แสดงใหเห็นถึงความเอาใจใส
ตอคนกลุมน้ี  โดยเนนการเสริมสรางความเขาใจของคนในสังคมกับคนพิการ  สนับสนุนให
คนพิการไดแสดงความสามารถและเขารวมกิจกรรมของสังคมอยางเสมอภาค  ตามวัตถุประสงค
ขององคการสหประชาชาติในเร่ืองการมีสวนรวมและความเสมอภาคของคนพิการในสังคม  รัฐบาล
ปจจุบันไดตระหนักถึงคุณคาของคนพิการ  และใหความสําคัญตอการพัฒนาศักยภาพ  สิทธิ  
โอกาสของคนพิการเพื่อใหสามารถพึ่งตนเองได  รวมทั้งเปนผูมีสวนรวมขับเคลื่อนการพัฒนา
สังคมที่เสมอภาค และเทาเทียมกับบุคคลอ่ืนทั่วไป  โดยรัฐบาลจะเรงดําเนินการเพื่อสงเสริมให
สังคมไดมีความเขาใจ    มีเจตคติเชิงสรางสรรคตอคนพิการ  ตลอดจนเปดโอกาสและกระตุนให
คนพิการพัฒนาศักยภาพของตน  โดยมีครอบครัวใหการสนับสนุน  และความรวมแรงรวมใจจาก
ทุกภาคสวนของสังคม   ปจจุบันคาดวาประเทศไทยมีผูพิการทุกประเภทอยูประมาณ 6 ลานคน 
(องคการอนามัยโลก อางถึงใน สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ, 2549) ซึ่ง
กระทรวงสาธารณสุขไดแบงคนพิการออกเปน  5 ประเภท ไดแก  1) คนพิการทางการมองเห็น  
2) คนพิการทางการไดยิน หรือสื่อความหมาย  3) คนพิการทางกาย หรือการเคลื่อนไหว  
4) คนพิการทางจิตใจ และพฤติกรรม และ 5) คนพิการทางสติปญญา หรือการเรียนรู   

คนพิการทางการมองเห็นนับไดวาเปนบุคคลที่ดอยโอกาสกวาคนพิการทางการไดยิน
หรือคนพิการทางการเคลื่อนไหวในดานการบริโภคขอมูลขาวสารจากสื่อตางๆ ที่ตองอาศัยประสาท
สัมผัสในการมองเห็น เพราะคนพิการทางการมองเห็นน้ันขาดประสาทสัมผัสในการมองเห็น 
ดังน้ันจึงทําใหการเขาถึงและการใชประโยชนจากสื่อบางประเภท ทั้งสื่อสิ่งพิมพตางๆ เชน 
หนังสือพิมพ นิตยสาร ตลอดจนสื่อประเภทวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน ฯลฯ จึงเปนสิ่งที่เปนไป
ไดยาก สงผลใหการรับรูขาวสาร เร่ืองราว ความรูของพวกเขาแตกตางไปจากคนปกติหรือพิการทาง
ดานอ่ืนๆ ของรางกาย โดยเฉพาะการรับรูขอมูลขาวสารและความรูจากสื่อสิ่งพิมพ ซึ่งถือเปนสื่อ
สําคัญสื่อหน่ึงที่มีบทบาทมากในการเปนตําราเพื่อการศึกษาหาความรูของประชาชนทั่วไปทั้งใน
และนอกโรงเรียน จากคุณลักษณะของสื่อสิ่งพิมพที่คนพิการทางการมองเห็นไมสามารถใช
ประโยชนจากสื่อน้ีไดเลย ทําใหมีการผลิตสื่อขึ้นมาใหมเพื่อทดแทนการทําหนาที่ของสื่อสิ่งพิมพ
ในการใหขอมูล ขาวสาร ความรู และความบันเทิงแกคนพิการทางการมองเห็น โดยมีการผลิต      
ตัวหนังสือสําหรับ คนพิการทางการมองเห็นที่เรียกกันวา อักษรเบรลล นอกจากน้ียังมีสื่อเพื่อการ
เรียนรู อ่ืนๆ อีกเชน (ดุจฤดี  บูรณกาญจน , 2544) นิตยสาร รายการวิทยุ สื่อบุคคล โปรแกรม
คอมพิวเตอรสําหรับคนพิการทางการมองเห็น และหนังสือแถบเสียง ซึ่งแสดงใหเห็นวาคนปกติ  
ทั่วไปตางก็ไดรับประโยชนมากมายจากการอานหนังสือและใชบริการจากสื่อประเภทตางๆ ที่ใหทั้ง
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ความสนุกสนาน เพลิดเพลิน ความรูและทักษะตางๆ คนพิการทางการมองเห็นก็เชนเดียวกัน
ยอมจะมีความตองการในการแสวงหาความรูและความบันเทิงจากการอานหนังสือเพื่อประโยชน
ในการพัฒนาตนเองดวยเหมือนกัน

ปจจุบันประเทศไทยมีคนพิการทางการมองเห็นมากกวา 2 ลานคน  แตพบวาสถิติการ
เขารับบริการการศึกษาของคนกลุมน้ีศึกษาอยูในระบบโรงเรียนเพียง 11,396 คน โดยศึกษาอยูโรง
เรียนแบบเรียนรวม 10,319 คน และโรงเรียนเฉพาะจํานวน 1,006 คน หรือคิดเปนรอยละ  0.5
เปอรเซ็นต เทาน้ัน  (สมาคมคนตาบอดแหงประเทศไทย, 2549) ซึ่งนับวาเปนสัดสวนที่นอยมากใน
การไดรับโอกาสทางการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ เน่ืองจากมีปจจัยที่สําคัญหลายอยางที่
ทําให คนพิการทางการมองเห็นขาดโอกาสเชนน้ัน เชน สถานศึกษาอยูหางไกลจากที่อาศัยอยู
ซึ่งไมสะดวกตอการเดินทาง จึงไมสามารถเขามารับบริการทางการศึกษาได ตลอดจนฐานะความ
เปนอยูคอนขางยากจน ซึ่งการเขาไปรับการศึกษาจะตองเสียคาใชจายคอนขางสูง และปจจัยที่สําคัญ
ก็คือ  ผูปกครอง ผูดูแลหรือผูใกลชิด ไมอนุญาตใหออกจากบานไปเรียนหรือไปฝกอาชีพใดๆ ทั้ง
สิ้นเพราะชวยเหลือตัวเองไมได เหลาน้ีคือสภาพปญหาที่เกิดขึ้นกับคนพิการทางการมองเห็นจนทํา
ใหขาดโอกาสทางการศึกษา ทั้งที่กรอบของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 มาตรา  
43 ไดกําหนดวา (รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย, 2540) บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวา สิบสองปที่รัฐจะตองจัดใหอยางทั่วถึง และมีคุณภาพโดยไมเก็บ       
คาใชจาย และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 มาตรา  10 ก็ไดกําหนดแนวทางในการ
จัดการศึกษาของประเทศตรงกันวา  (พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ, 2542 ที่แกไขเพิ่มเติม พ.ศ.
2545) การจัดการศึกษาตองจัดใหบุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ไมนอยกวาสิบสองปที่ รัฐตองจัดใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ   ดังน้ัน  หากคนพิการไดรับ
การพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพ และครอบครัวของคนพิการไดรับการชวยเหลืออยางเหมาะสม 
เขาเหลาน้ันจะเปนตนทุนทางสังคมที่สามารถพึ่งตนเอง ดํารงชีวิตอยางเปนอิสระ และมีศักด์ิศรี รวม
ทั้งเปนทรัพยากรมนุษยที่สรางคุณประโยชนใหสังคมและประเทศชาติไดอยางเอนกอนันต  (พวง
แกว กิจธรรม, 2549)

ดังน้ัน เพื่อเปนการสงเสริมใหคนพิการทางการมองเห็นไดเขาถึงและรับรูขอมูลขาว
สารเพื่อประโยชนในการรับบริการการศึกษาตามรูปแบบและความตองการของตน  ผูวิจัยจึงมี
ความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับสภาพและปญหาในการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการทางการ       
มองเห็นในปจจุบัน เพื่อใหทราบถึงความตองการดานการศึกษาของคนพิการทางการมองเห็น และ
นําขอมูลที่ไดจากการศึกษาคนควาคร้ังน้ีมาเปนแนวทางในการจัดการศึกษาแกคนพิการทางการมอง
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เห็นใหมีความชัดเจนและเปนปจจุบัน ใหสามารถตอบสนองตอความตองการ และ มี
ความสอดคลองกับวิถีชีวิตของคนพิการทางการมองเห็นดังกลาวไดอยางแทจริง 

1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย
การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ

1.2.1 ศึกษาสภาพการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการทางการมองเห็น  ในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล

1.2.2  ศึกษาปญหาและความตองการในการไดรับการศึกษาของคนพิการทางการมองเห็น ใน
เขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล

1.2.3 ศึกษาขอเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการทางการมองเห็น

1.3 กรอบแนวคิดในการวิจัย
การจัดการศึกษาสําหรับคนพิการทางการมองเห็นในประเทศไทย  มี  2 ระบบ คือ 

1. การศึกษาในระบบโรงเรียน ซึ่งแยกเปนการศึกษาในรูปแบบการเรียนรวม และการศึกษาในรูป
แบบสถานศึกษาพิเศษเฉพาะทาง  2. การศึกษานอกระบบโรงเรียน  

โดยสภาพดังกลาวมีปจจัยที่สงผลตอการบรรลุวัตถุประสงคของการจัดการศึกษาอยู
หลายประการ  แตเน่ืองจากผูเรียนพิการทางการมองเห็นน้ันมีขอจํากัดในการมองเห็น  ปจจัยสําคัญ
ดังกลาวน้ันจึงมีองคประกอบ  ดังน้ี 1. การจัดการดานสถานที่สําหรับจัดการศึกษาแกคนพิการทาง
การมองเห็น 2. การจัดการดานหลักสูตรสําหรับคนพิการทางการมองเห็น  3. การจัดการดาน
บุคลากรที่ทําหนาที่ใหความรูแกคนพิการทางการมองเห็น   4. การจัดการดานงบประมาณสําหรับ
จัดการศึกษาแกคนพิการทางการมองเห็น  

และในปจจุบันปจจัยทั้ง 4 ดานน้ี ยังมีปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานหลาย
ประการ ดังน้ัน หากสามารถแกไขปญหาและเสนอแนะแนวทางอันเปนประโยชนตอการพัฒนา
ปจจัยทั้ง  4 ดานดังกลาวได ยอมจะทําใหการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการทางการมองเห็นใน
ประเทศไทยประสบความสําเร็จตามจุดมุงหมาย
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1.4 ขอบเขตของการวิจัย
การวิจัยคร้ังน้ีเปนการศึกษาในขอบเขต ดังน้ี

1.4.1 ขอบเขตดานเน้ือหา 
เน้ือหาที่จะศึกษาเปนการศึกษาเน้ือหาที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ

ทางการมองเห็น ซึ่งแบงไดดังน้ี
1.4.1.1 เน้ือหาดานการใหบริการการศึกษาแกคนพิการทางการมองเห็นของสถานศึกษา  

ในระบบโรงเรียนรูปแบบเรียนรวมและรูปแบบสถานศึกษาพิเศษเฉพาะทาง  และสถานศึกษานอก
ระบบโรงเรียนในปจจุบัน ประกอบดวย 1. การจัดการดานสถานที่สําหรับจัดการศึกษาแกคน
พิการทางการมองเห็น  2. การจัดการดานหลักสูตรสําหรับคนพิการทางการมองเห็น 3. การจัด
การดานบุคลากรที่ทําหนาที่ใหความรูแกคนพิการทางการมองเห็น และ 4. การจัดการดานงบ
ประมาณสําหรับจัดการศึกษาแกคนพิการทางการมองเห็น อันจะแสดงใหเห็นถึงสภาพและปญหา
ของการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการทางการมองเห็นในปจจุบัน 

1.4.1.2 เน้ือหาดานการรับบริการการศึกษาของคนพิการทางการมองเห็น ประกอบดวย
1. การจัดการดานสถานที่สําหรับจัดการศึกษาแก คนพิการทางการมองเห็น  2. การจัดการดาน
หลักสูตรสําหรับคนพิการทางการมองเห็น 3. การจัดการดานบุคลากรที่ทําหนาที่ใหความรูแก
คนพิการทางการมองเห็น และ 4. การจัดการดานงบประมาณสําหรับจัดการศึกษาแกคนพิการ
ทางการมองเห็น อันจะแสดงใหเห็นถึงความคิดเห็นและความตองการรับบริการการศึกษาของ
คนพิการทางการมองเห็นในปจจุบัน

1.4.2 ประชากรและกลุมตัวอยาง  
1.4.2.1  ผูบริหารสถานศึกษาที่เปดรับผูเรียนพิการทางการมองเห็นเขาเรียน  ในระดับ

มัธยมศึกษา ประถมศึกษา และการศึกษานอกระบบโรงเรียน ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
1.4.2.2 ผูสอนในสถานศึกษาที่เปดรับผูเรียนพิการทางการมองเห็นเขาเรียน  ในระดับ

มัธยมศึกษา ประถมศึกษา และการศึกษานอกระบบโรงเรียน ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
1.4.2.3 ผูเรียน ซึ่งเปนคนพิการทางการมองเห็น  ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ทั้งผูที่กําลังศึกษาอยูในระบบโรงเรียนรูปแบบการเรียนรวม รวมถึงรูปแบบสถานศึกษาพิเศษ  
เฉพาะทาง  และในรูปแบบการศึกษานอกระบบโรงเรียน ไมรวมการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย

1.4.2.4 ผูเชี่ยวชาญ  ซึ่งเปนผูมีประสบการณในดานการบริหาร หรือจัดการการศึกษา
ตลอดจนเปนผูที่มีผลงานทางวิชาการดานคนพิการทางการมองเห็นที่ไดรับการยอมรับในวงกวาง
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1.5 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ
ผลการวิจัยสําเร็จแลวคาดวาจะไดประโยชน คือ  

1.5.1 ทราบถึงสภาพ ปญหาและความตองการไดรับการศึกษาของคนพิการทางการมองเห็น
อันจะนําไปใชเปนแนวทางในการจัดการศึกษาในระบบโรงเรียน และนอกระบบโรงเรียนให      
คนพิการทางการมองเห็นในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล

1.5.2 ทราบขอเสนอแนะเชิงนโยบายจากผูเชี่ยวชาญ  และสามารถนําไปปรับใชไดในอนาคต
1.5.3 ผลการวิจัยใชเปนแนวทางในการศึกษาวิจัยในเน้ือหาที่เกี่ยวของตอไป

1.6 นิยามศัพท
การจัดการศึกษาสําหรับคนพิการทางการมองเห็น หมายถึง การจัดการเรียนการสอน

ตามความสัมพันธของปจจัยที่เปนองคประกอบในดานตางๆ ที่มีบทบาทตอการจัดการการศึกษา ทั้ง
การศึกษาในระบบโรงเรียนรูปแบบการเรียนรวม รวมถึงรูปแบบการเรียนในสถานศึกษาพิเศษ
เฉพาะทาง  และการศึกษานอกระบบโรงเรียน สํ าหรับคนพิการทางการมองเห็น ในเขต
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล  ซึ่งประกอบดวย  การจัดการดานสถานที่สําหรับจัดการศึกษาแก
คนพิการทางการมองเห็น การจัดการดานหลักสูตรการสอนสําหรับคนพิการทางการมองเห็น  
การจัดการดานบุคลากรที่ทําหนาที่ใหความรูแกคนพิการทางการมองเห็น  และการจัดการดานงบ
ประมาณสําหรับจัดการศึกษาแกคนพิการทางการมองเห็น   

การจัดการดานสถานท่ีสําหรับจัดการศึกษาแกคนพิการทางการมองเห็น หมายถึง  การ
จัดเตรียมความพรอมดานอาคาร สถานที่ ตลอดจนอุปกรณชวยอํานวยความสะดวกตางๆ  เพื่อให
คนพิการทางการมองเห็นไดรับความสะดวกสบายในการรับบริการดานการศึกษาจากสถานศึกษาที่
ใหบริการการศึกษาในระบบโรงเรียนแบบเรียนรวม  แบบสถานศึกษาพิเศษเฉพาะทาง และ สถาน
ศึกษาที่ใหบริการการศึกษานอกระบบโรงเรียน  ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล

การจัดการดานหลักสูตรสําหรับคนพิการทางการมองเห็น หมายถึง การเตรียมเน้ือหา
สาระความรูวิชาตางๆ ตลอดจนกิจกรรม  และสื่อการเรียนรูที่ใชประกอบการเรียนการสอนแก    
คนพิการทางการมองเห็น ทั้งการศึกษาในระบบโรงเรียนแบบเรียนรวม แบบสถานศึกษาพิเศษ
เฉพาะทาง และสถานศึกษานอกระบบโรงเรียน 

การจัดการดานบุคลากรท่ีทําหนาท่ีใหความรูแกคนพิการทางการมองเห็น หมายถึง  
การจัดเตรียมบุคคลที่มีความรูความสามารถ เพื่อทําหนาที่ใหความรูดานตางๆ แกคนพิการทางการ
มองเห็นที่กําลังศึกษาอยูในสถานศึกษาในระบบโรงเรียนแบบเรียนรวม และสถานศึกษาพิเศษ
เฉพาะทาง  รวมถึงสถานศึกษานอกระบบโรงเรียน 
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การจัดการดานงบประมาณสําหรับจัดการศึกษาแกคนพิการทางการมองเห็น หมายถึง
การจัดสรรเงินงบประมาณที่สถานศึกษาไดรับจากแหลงทุนตางๆ เพื่อนํามาใชในการจัดการ
การศึกษาแกคนพิการทางการมองเห็นในสถานศึกษาในระบบโรงเรียนแบบเรียนรวม และสถาน
ศึกษาพิเศษเฉพาะทาง  รวมถึงสถานศึกษานอกระบบโรงเรียน 

คนพิการทางการมองเห็น หมายถึง  ผูที่มีสายตาผิดปกติหรือมีความบกพรองทางการ    
มองเห็น แมจะใชแวนตาก็ไมสามารถมองเห็นได การอานหนังสือขนาดตัวปกติเปนไปไมไดเลย 
และเปนบุคคลที่ไมมีความพิการซ้ําซอนในเร่ืองของการพูด และการฟง 

การศึกษาในระบบโรงเรียน  หมายถึง การศึกษาในระดับประถมศึกษาของคนพิการ      
ทางการมองเห็นในสถานศึกษาพิเศษเฉพาะทาง คือโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ และการศึกษา
ในระดับมัธยมศึกษารูปแบบเรียนรวมในโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐและเอกชน  รวมทั้งหมด  6
โรงเรียน   ประกอบดวย  โรงเรียนศรีอยุธยา  โรงเรียนสันติราษฎรวิทยาลัย  โรงเรียนสามเสน
วิทยาลัย  โรงเรียนเซนตฟรังซิสซาเวียร คอนแวนต  โรงเรียนเซนตคาเบรียล   และ  โรงเรียนมัธยม 
วัดมกุฏกษัตริยาราม

การศึกษานอกระบบโรงเรียน หมายถึง การศึกษาในหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียน
สายอาชีพของคนพิการทางการมองเห็นในศูนยพัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

ผูบริหาร หมายถึง บุคคลที่ทําหนาที่บริหารงานสถานศึกษาสําหรับคนพิการทางการ
มองเห็นในระบบโรงเรียนแบบเรียนรวม  แบบสถานศึกษาพิเศษเฉพาะทาง และสถานศึกษา
นอกระบบโรงเรียน ในที่น้ีหมายถึง  

1) ผูบริหารสถานศึกษาแบบเรียนรวม    ซึ่งเปดสอนผูเรียนพิการทางการมองเห็น  ใน
ระดับมัธยมศึกษาเทาน้ัน ประกอบดวย  ผูบริหารโรงเรียนศรีอยุธยา  ผูบริหารโรงเรียนสันติราษฎร
วิทยาลัย ผูบริหารโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย    ผูบริหารโรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริยาราม  ผู
บริหารโรงเรียนเซนตคาเบรียล   และผูบริหารโรงเรียนเซนตฟรังซิสซาเวียร คอนแวนต           2)
ผูบริหารสถานศึกษาพิเศษเฉพาะทางสําหรับคนพิการทางการมองเห็น ซึ่งเปดสอน    ในระดับ
ประถมศึกษาเทาน้ัน  คือ  ผูบริหารโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ  

3) ผูบริหารสถานศึกษานอกระบบโรงเรียน ซึ่งเปดสอนหลักสูตรการศึกษานอกระบบ
โรงเรียนสายอาชีพแกคนพิการทางการมองเห็น  คือ  ผูบริหารศูนยพัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด  

ผูสอน หมายถึง บุคคลที่มีความรูความสามารถดานการจัดการเรียนการสอน  ซึ่งทํา
หนาที่ใหความรู และทักษะวิชาดานตางๆ แกคนพิการทางการมองเห็นที่กําลังศึกษาอยูในสถาน
ศึกษาในระบบโรงเรียนแบบเรียนรวมระดับมัธยมศึกษา  สถานศึกษาพิเศษเฉพาะทางในระดับ
ประถมศึกษา   สถานศึกษานอกระบบโรงเรียนในหลักสูตรการศึกษานอกระบบโรงเรียนสายอาชีพ
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ผูเรียน หมายถึง  ผูที่กําลังศึกษาอยูในการศึกษาระดับประถมศึกษาในสถานศึกษาพิเศษ
เฉพาะทาง รวมถึงผูเรียนที่กําลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาในสถานศึกษาแบบเรียนรวม  และผูเรียนที่
กําลังศึกษาอยูในหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนสายอาชีพของสถานศึกษานอกระบบโรงเรียน  
ทั้งน้ีไมรวมผูเรียนที่กําลังศึกษาอยูในรูปแบบการศึกษาตามอัธยาศัย

ผูเชี่ยวชาญ หมายถึง  บุคคลที่มีคุณวุฒิหรือมีประสบการณทางดานคนพิการทางการ
มองเห็น  หรือเปนบุคคลที่มีผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวของกับการจัดการการศึกษาสําหรับคนพิการ
ทางการมองเห็นที่ไดรับการยอมรับและมีการเผยแพรในวงกวางDPU



บทที่  2
แนวคิด  ทฤษฎี  และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ

ผูวิจัยไดศึกษาคนควา เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ดังตอไปน้ี
2.1 แนวคิดการจัดการศึกษาของไทย
2.2 สถานภาพของคนพิการในประเทศไทย
2.3 นโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการทางการ

มองเห็น
2.4 การจัดการการศึกษาสําหรับคนพิการทางการมองเห็น
2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวของ

2.1 แนวคิดการจัดการศึกษาของไทย
ความเจริญรุงเรืองของประเทศชาติทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและวัฒนธรรม

จะตองมีปจจัยที่สําคัญอยางหน่ึง น่ันก็คือ การมีประชากรที่มีคุณภาพหรือมีความรู ความสามารถ    
การที่ประชากรจะมีความรูความสามารถหรือมีคุณภาพจะตองผานกระบวนการพัฒนาทรัพยากร
มนุษยที่เรียกวา การศึกษา ดังน้ันการศึกษาจึงเปนรากฐานที่สําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม  
การเมืองและวัฒนธรรม การศึกษาจะเปนเคร่ืองมือสําหรับใชในการดําเนินชีวิต สรางสันติสุขใหแก
มนุษยและสรางสันติภาพใหแกสังคม ซึ่งความสําคัญของการศึกษาสามารถสรุปไดดังน้ี 

การศึกษามีบทบาทสําคัญตอการสรางความเปนอันหน่ึงอันเดียวกันของพลเมืองในชาติ 
ชวยวางรากฐานของชาติ ชวยดํารงคานิยม เจตคติ และความเชื่อในศาสนา วัฒนธรรม และประเพณี 
รวมทั้งเปนสวนหน่ึงของการปรับตัว ซึ่งจะชี้นําใหสมาชิกของสังคมที่มารับการศึกษา รูจักปรับตัว
ใหกับสังคมหรืออยูในสังคมไดโดยสันติและมีความสุข (ภิญโญ  สาธร, 2523 : 21-22) และที่สําคัญ
การศึกษาจะชวยใหบุคคลมีสุขภาพที่ดี ทั้งรางกายและจิตใจ มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีความคิด
ริเร่ิมและใชความสามารถในเกิดผลดีตอสังคมสวนรวม โดยลดความเห็นแกตัวและความคิดที่จะ
เอาตัวรอดตามลําพัง ตลอดจนเสริมสรางความรู ความสามารถ และคานิยมในการประกอบอาชีพที่
เหมาะสมกับสภาพความเปนจริง (สิน  ทวีกุล, 2533 : 25-26)
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สิปปนนท เกตุทัต (อางถึงใน  สุธาทิพย  ตรีศร, 2542 : 12) ไดกลาวถึงบทบาทของ
การศึกษาในสังคมยุคโลกที่ไรพรมแดนวา

ตองเปนการศึกษาที่มุงพัฒนาตัวบุคคลเปนสําคัญ โดยเนนใหระบบการศึกษา
ไทยในอนาคตเปนระบบที่สามารถเพิ่มศักยภาพการเรียนรูของบุคคล  เพื่อสง
เสริมใหบุคคลมีการศึกษา และพัฒนาตนเองอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต ซึ่งสอด
คลองกับภาวะโลกปจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงกาวหนาไปอยางรวดเร็ว คนที่
จะดํารงตนอยูไดอยางเปนสุขในสังคมจึงตองมีความสามารถในการเรียนรู การ
รับขาวสารใหมๆ การคิด และการตัดสินใจ ตลอดจนการปรับตัวกับสภาพการณ
ที่เปลี่ยนไป  
ซึ่งแตเดิมมาน้ันหลายคนมักจะเขาใจกันวา การเรียนในโรงเรียนคือวิธีการที่จะทําใหคน

ไดรับการศึกษาที่เพียบพรอมสมบูรณ ทําใหทุกประเทศทั่วโลกตางก็ทําการสงเสริมการศึกษาใน
โรงเรียนกันเปนการใหญ (สุนทร  สุนันทชัย, 2532 : 280) ซึ่งจะเห็นไดชัดวามีการจูงใจใหผูคน
เขาเรียนในโรงเรียนดวยการเนนมอบใบปริญญาบัตรเพื่อรับรองวุฒิซึ่งเสมือนเปนใบเบิกทางในการ
ประกอบอาชีพ จนเกิดคานิยมที่ผิดๆ ในดานการศึกษาในระบบโรงเรียน ทางดานรัฐบาลก็ไมไดให
ความสําคัญกับการศึกษาในระบบอ่ืนๆ นอกจากระบบโรงเรียน ทําใหเกิดความเขาใจวา         การ
ศึกษาในโรงเรียนคือการศึกษา ใครมีโอกาสไดเรียนสูงๆ ก็จะไดชื่อวาเปนผูมีการศึกษาดี         มี
ความรู มีโอกาสกาวหนาในชีวิตมากกวาผูเรียนนอย หรือผูที่ขาดโอกาสทางการศึกษา  สงผลให
เกิดการแบงระดับชั้นในสังคม มีความเหลื่อมล้ําทางดานคุณวุฒิ ขณะที่การลงทุนทางการศึกษาใน
ระบบโรงเรียนน้ันก็เปนไปอยางกวางขวาง

ถึงแมวาประเทศไทยจะมีระบบโรงเรียนเปนสถาบันหลักในการจัดการศึกษาเพื่อเปน
พื้นฐานในการดํารงชีวิต และมีระบบการศึกษานอกระบบโรงเรียนเปนสถาบันที่จัดการศึกษาให
ประชาชนที่ดอยโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งจัดการศึกษาเพื่อคุณภาพชีวิตอยูแลวก็ตาม 
กอปรกับบริบทของสังคมยุคโลกาภิวัตนที่กอใหเกิดความเปลี่ยนแปลงทางสังคม ความกาวหนาทาง
เทคโนโลยี ระบบขอมูลขาวสาร รวมทั้งวิกฤตการณทางการศึกษาในปจจุบันและพัฒนาการของ
ระบบการศึกษาตลอดชีวิต ดังน้ันระบบการศึกษาโดยเฉพาะอยางยิ่งการศึกษาตามอัธยาศัยจะเขามา
มีบทบาทสําคัญในการพัฒนาคุณภาพตัวบุคคล และเปนระบบการศึกษาที่เชื่อมโยงกับการศึกษาใน
โรงเรียนและการศึกษานอกโรงเรียน เพื่อใหประชาชนมีความรูเทาทันกับสภาพของสังคมที่มีการ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

แนวคิดเร่ืองการเรียนรูตลอดชีวิตน้ันถือเปนแนวคิดของการศึกษาที่มีความจําเปน
สําหรับบุคคลในทุกชวงชีวิตต้ังแตเกิดจนตาย น่ันคือบุคคลมีความสามารถที่จะเรียนรูไดตลอดชีวิต
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เพราะการศึกษามิไดสิ้นสุดเมื่อบุคคลจบจากโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา แตการศึกษาตลอดชีวิต
จะเนนความเสมอภาค ความเทาเทียมกันในโอกาสทางการศึกษา การศึกษาตลอดชีวิตควรมีความ
ยืดหยุนหลากหลายรูปแบบ และวิธีการเพื่อเปดโอกาสใหทุกคนเรียนรู สามารถเลือกวิธีเรียนที่
เหมาะสมกับความสามารถของตน การศึกษาตลอดชีวิตมุงใหบุคคลไดพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและพึ่งตนเองได สิ่งที่ใหบุคคลเรียนรูควรสัมพันธเกี่ยวของกับวิถีชีวิต ซึ่งบุคคล
ควรไดรับความรูและทักษะที่จําเปนในการดําเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ รวมทั้งทักษะในการ
แสวงหาความรู หรือมีเคร่ืองมือในการแสวงหาความรูตอไป การศึกษาตลอดชีวิตเปนภาพรวมของ
การศึกษาทั้งหมด ครอบคลุมการศึกษาทุกประเภท ทุกระดับที่เกิดจากการผสมผสานระหวางระบบ
การศึกษาที่จัดสัดสวนของการศึกษาไว 3 ประเภท ซึ่งสามารถสรุปไดวา การศึกษาในระบบ
เปนการศึกษาที่กําหนดจุดมุงหมาย วิธีการศึกษา หลักสูตร ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและการ
ประเมินผล ซึ่งเปนเงื่อนไขสําคัญของการสําเร็จการศึกษาที่แนนอน  สวนการศึกษานอกระบบ เปน
การศึกษาที่มีความยืดหยุนในการกําหนดจุดมุงหมาย รูปแบบ วิธีการจัดการศึกษา ระยะเวลาของ
การศึกษา การวัดและการประเมินผล ซึ่งเปนเงื่อนไขสําคัญของการสําเร็จการศึกษา โดยเน้ือหาและ
หลักสูตรจะตองมีความเหมาะสม สอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการของบุคคลแตละ
กลุมตัวอยางเชน การจัดกลุมเรียนตามความสนใจของผูเรียน เปนตน และการศึกษาตามอัธยาศัย 
เปนการศึกษาที่ใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเองตามความสนใจ ศักยภาพ ความพรอม และโอกาส
โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ สังคม สภาพแวดลอม สื่อ หรือ แหลงความรูอ่ืนๆ (พระราช
บัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542)

ทั้งน้ีสถานศึกษาอาจจะจัดการศึกษาในรูปแบบใดรูปแบบหน่ึงหรือทั้ง 3 รูปแบบก็ได  
โรงเรียนประถมศึกษา มัธยมศึกษา มหาวิทยาลัย ทั้งของรัฐ เอกชน และองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น จึงควรระดมสรรพกําลังในการจัดการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ควบคู
ไปกับการศึกษาในระบบตามความพรอมและความตองการของชุมชน โดยเปดใหมีการเทียบโอน
ผลการเรียนที่ผูเรียนสะสมไวระหวางการศึกษารูปแบบเดียวกันหรือตางรูปแบบกันได ไมวาจะเปน
ผลการเรียนจากระบบเดียวกันหรือตางระบบ จากสถานศึกษาเดียวกันหรือตางสถานศึกษา น่ันคือ
ผูเรียนสามารถนําผลการเรียนนอกระบบ หรือตามอัธยาศัยมาเทียบโอนกับการศึกษาในระบบได

2.2 สถานภาพของคนพิการในประเทศไทย
ในประเทศไทยน้ันคนพิการสวนใหญยังไมไดรับการสนับสนุน สงเสริม และอุดหนุน

จากรัฐบาลในฐานะที่เปนบุคคลดอยโอกาสในสังคมเทาที่ควร ดังจะเห็นไดจากการที่เรายังพบเห็น
คนพิการจํานวนไมนอย โดยเฉพาะอยางยิ่งคนพิการทางการมองเห็นตองยึดอาชีพขายสลากกินแบง
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รัฐบาล หรือขอทานตามทองถนนและตามแหลงชุมชน มีเพียงสวนนอยเทาน้ันที่จะมีโอกาสไดรับ
การศึกษาในระดับที่จะสามารถประกอบอาชีพเหมือนคนปกติทั่วไปได ซึ่งการขาดโอกาสทางการ
ศึกษาน้ีถือเปนสาเหตุหลักที่สงผลใหคนพิการไมไดรับความสะดวกตอการดํารงชีวิต ตลอดจนการ
ประกอบอาชีพ และการรับบริการการศึกษา แมวาพระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพ คน
พิการ ฉบับปรับปรุงแกไข  พ.ศ.2543 จะกําหนดใหคนพิการไดรับบริการฟนฟูสมรรถภาพทางการ
แพทยโดยไมเสียคาใชจาย แตในทางปฏิบัติแลวคนพิการยังไมไดรับการฟนฟูสมรรถภาพอยางทั่ว
ถึง เมื่อมีการปฏิรูประบบสุขภาพแหงชาติ คนพิการก็ไดรับสิทธิใหใชบัตรทอง 30 บาท เพื่อรับ
บริการทางการแพทยโดยไมเสียคาใชจายตามโครงการสรางหลักประกันสุขภาพถวนหนา แตก็ยัง
ไมมีความ ชัดเจนในการใหบริการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทยอยางมีประสิทธิภาพ เน่ืองจาก
การคิดคาใชจายตอหัวของประชากรยังไมไดรวมคาจัดบริการฟนฟูสมรรถภาพ คนพิการ 

สถานภาพของคนพิการในประเทศไทยเมื่อเปรียบเทียบกับมาตรการของรัฐบาลที่     
ดําเนินการเพื่อคนพิการในประเทศที่เจริญแลวอยางเชน ประเทศสหรัฐอเมริกา จะเห็นวามีความ
แตกตางกันมาก คนพิการในประเทศสหรัฐอเมริกา สามารถเขาเรียนในสถานศึกษาไดเหมือน      
คนปกติจนสามารถประกอบอาชีพไดเปนจํานวนมาก ถึงแมแตละคนจะมีความพิการแตกตางกันไป 
แตรัฐก็ใหการสนับสนุนดานอุปกรณตามความจําเปนของแตละคนไดอยางทั่วถึง โดยการออก  
พระราชบัญญัติเพื่อคนพิการ เชน (วันทนีย พันธชาติ, 2549) The Enactment of the American
with Disabilities Act ใหมีการบริการทางดานสาธารณูปโภค เชน ทางเดินเทาสําหรับคนพิการ    
ทางการมองเห็น เคร่ืองหมายสัญญาณบอกทาง ทางลาดสําหรับรถเข็น พาหนะในการเดินทาง 
อาคารที่คนพิการอาศัย ใหติดต้ังลิฟตที่ควบคุมดวยแสงอินฟราเรด รวมถึงอุปกรณพื้นฐานและ    
ขั้นสูงที่เปนอุปกรณไฟฟาสําหรับใชในการดําเนินชีวิตประจําวัน และการติดตอสื่อสาร สวนใน
ประเทศสิงคโปรน้ันไมมีกฎหมายวาดวยเร่ืองคนพิการโดยเฉพาะ และไมมีการจัดทําสถิติจํานวน
คนพิการ การใหบริการจึงอยูบนฐานของขอเท็จจริงที่คนพิการขอใชบริการโดยตรงทั้งจากภาครัฐ
และเอกชนเหมือนคนทั่วไป ซึ่งคนพิการที่มีความพิการไมมากสามารถเรียนหนังสือและฝกอาชีพ
ไดเชนเดียวกับคนทั่วไป โดยมีการจัดฝกอาชีพพรอมทั้งการทํางานและจัดหางานไปในเวลาเดียว
กัน หนวยงานแตละแหงจะจัดใหมี Shelter Workshop อยูภายในหนวยงาน เปนลักษณะของ              
อุตสาหกรรมหรือธุรกิจยอยๆ เชน การพัฒนาเว็ปไซต เปนตน ที่สําคัญประเทศสิงคโปรมีการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีและสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการอยางหลากหลาย

การจัดการศึกษาสําหรับคนพิการของประเทศไทยน้ันเร่ิมโดยองคกรเอกชนในป 
พ.ศ.2482 ซึ่งไดจัดต้ังโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ  ตอมารัฐบาลเร่ิมดําเนินงานจัดการศึกษา
เพื่อคนพิการโดยเฉพาะเปนคร้ังแรก เมื่อป พ.ศ.2494 โดยกระทรวงศึกษาธิการไดจัดทําหนวย
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ทดลองสอนคนหูหนวกที่โรงเรียนเทศบาลวัดโสมนัสวรวิหาร กรุงเทพมหานคร   ปตอมาจึงกอต้ัง
โรงเรียนสอนคนหูหนวก ซึ่งภายหลังไดเปลี่ยนชื่อเปนโรงเรียนเศรษฐเสถียร หลังจากน้ันกระทรวง
ศึกษาธิการไดจัดต้ังกองการศึกษาพิเศษขึ้นมาพรอมกับโรงเรียนศึกษาสงเคราะหพนมทวน จังหวัด
กาญจนบุรี เพื่อจัดการศึกษาใหแกคนพิการซึ่งเปนผูดอยโอกาสทางการศึกษา มีการจัดการเรียน
รวมสําหรับคนพิการเปนคร้ังแรกในป พ.ศ.2498 โดยโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพไดสงนัก
เรียนไปเรียนรวมในโรงเรียนเซนตคาเบรียลในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งประสบความสําเร็จ
เปนอยางสูงและมีการขยายการเรียนรวมออกไปในโรงเรียนอ่ืนๆ ทั้งของรัฐและเอกชน

ในป  พ.ศ.2542 ไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ซึ่ง
ไดกําหนดสิทธิทางการศึกษาของคนพิการไวหลายมาตรา  โดยเนนใหมีการจัดบริการชวยเหลือ
ระยะแรกเร่ิม  จัดสื่อ สิ่งอํานวยความสะดวก บริการ และความชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาแกคน
พิการ  พรอมทั้งเปดโอกาสใหคนพิการไดเขารับบริการการศึกษาในทุกระบบ ทั้งการเรียนรวมกับ
คนปกติในรูปแบบการศึกษาในระบบโรงเรียน และการศึกษาในสถานศึกษาเฉพาะทาง รวมถึงการ
ศึกษาในรูปแบบนอกระบบโรงเรียน  และการใหบริการการศึกษาตามอัธยาศัยตามความตองการ
สรุปไดวา  การจัดการศึกษาสําหรับเด็กพิการของไทยเร่ิมตนเปนการจัดการศึกษาเฉพาะทางกอน 
และมีการขยายการศึกษาสําหรับเด็กพิการแตละประเภทแยกขาดจากกันในระยะแรก จากน้ันจึงมี
การสงเสริมใหมีการจัดการศึกษาพิเศษแบบเรียนรวมในระยะหลัง  (นงลักษณ วิรัชชัย, 2542)

2.3 นโยบายและกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการทางการมองเห็น
ระบบกฎหมายและระบบการปกครองประเทศที่ดีตองสามารถตอบสนองหลักการที่จะ

ใหคนทุกคนในประเทศของตน  มีศักด์ิศรี  มีสิทธิและโอกาสที่เทาเทียมกัน  และเปดโอกาสใหทุก
คนที่จะฝกฝนและพัฒนาตนเองไปสูความสุขที่ถาวร  (วิริยะ นามศิริพงศพันธุ, 2541 : 60)

2.3.1 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540
ปจจุบันการศึกษาของประเทศไทยดําเนินการในกรอบของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณา

จักรไทย พ.ศ.2540 และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ซึ่งกําหนดแนวทางในการจัด    
การศึกษาของประเทศไทยเพื่อเตรียมคนเขาสูสังคมเศรษฐกิจฐานความรู ซึ่งตามรัฐธรรมนูญ
กําหนดเปนคร้ังแรกในมาตรา 43 วา  บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม
นอยกวาสิบสองปที่รัฐจะตองจัดใหอยางทั่วถึง และมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย  มาตรา 30 และ 
69 รัฐธรรมนูญยังสรางหลักประกันวาคนไทยทุกคนจะมีสิทธิและหนาที่ที่จะไดรับการศึกษาและ 
ฝกอบรม และมาตรา 42 มีเสรีภาพในทางวิชาการ การศึกษาอบรม การเรียน การสอน รวมถึง
มาตรา 53, 55 และ 80 วาดวยสิทธิที่จะไดรับการคุมครองดูแลการศึกษาสําหรับเด็ก  เยาวชน  
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สตรี ผูสูงอายุ และผูพิการ นับวาเปนคร้ังแรกที่ผูพิการประเภทตางๆ จะไดรับการเหลียวแลเอาใจ
ใสในดานการศึกษาเทียบเทากับคนปกติทุกประการอยางที่ไมเคยมีมากอนในประวัติศาสตร ซึ่ง
มาตราตางๆ ดังกลาวชวยใหคนไทยทุกคนมีสิทธิ์ในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเตรียมความ
พรอมสูสังคมเศรษฐกิจฐานความรู

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 กับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ.2542 มีประเด็นที่เกี่ยวของกันในดานการจัดการการศึกษาสําหรับคนพิการที่สอดคลองกัน 
กลาวคือ มีจุดมุงหมายที่จะมุงสงเสริมและสนับสนุนใหทุกฝายรวมรับผิดชอบการจัดการศึกษาและ
ฝกอบรม โดยรัฐเปนผูวางระบบ นโยบาย กํากับคุณภาพ มาตรฐาน สนับสนุนและระดมทรัพยากร 
เตรียมความพรอมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น เอกชน เครือขายครอบครัว และอ่ืนๆ รวมทั้งการ
จัดการศึกษาเพื่อคนพิการหรือทุพพลภาพ และผูดอยโอกาส ใหไดรับการศึกษาอยางเทาเทียมกัน 
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2544)

2.3.2 นโยบายรัฐบาลดานการพัฒนาสังคม จากคําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี
พันตํารวจโททักษิณ  ชินวัตร นายกรัฐมนตรี แถลงตอรัฐสภาเมื่อวันจันทรที่  26

กุมภาพันธ พ.ศ.2544 (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย, 2549) มีเน้ือหาที่
สําคัญ กลาวคือ นโยบายเสริมสรางสังคมเขมแข็ง รัฐบาลจะพัฒนาคนใหสมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ 
และสติปญญา รวมทั้งเสริมสรางสังคมใหเขมแข็งและยั่งยืน เพื่อใหประเทศไทย เปนสังคมคุณภาพ 
สังคมคุณธรรม และสังคมที่สมดุล สวนในดานการสงเสริมผูดอยโอกาสน้ัน จัดใหมีการสงเคราะห
และสนับสนุนการพัฒนาอยางมีสวนรวมแกผูยากไร ผูพิการหรือทุพพลภาพ และผูดอยโอกาสใหมี
คุณภาพชีวิตที่ดีและสามารถพึ่งพาตนเองได รวมถึงการจัดระบบการศึกษาและการฝกอาชีพที่
สอดคลองกับระดับและลักษณะของความพิการหรือทุพพลภาพ ตลอดจนพัฒนาสื่อการเรียน
การสอน การเสริมทักษะพิเศษเฉพาะดาน และการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเปนสําหรับ
ผูพิการหรือทุพพลภาพ 

2.3.3 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
สํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส คนพิการ และผูสูง

อายุ  ไดกําหนดภารกิจดานการพัฒนามนุษยไวดังน้ี เด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส คนพิการ และ ผูสูง
อายุ เปนทรัพยากรมนุษยที่มีความสําคัญตอการพัฒนาประเทศ จึงทําใหสํานักงานสงเสริมสวัสดิ
ภาพและพิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส คนพิการ และ ผูสูงอายุ มีภารกิจเกี่ยวกับการสงเสริมศักย
ภาพ การคุมครอง พิทักษสิทธิประชาชน ในแตละกลุมเปาหมาย โดยการกําหนดแนวนโยบาย มาตร
การ กลไก สงเสริม สนับสนุน ภาครัฐ และเอกชน ในการดําเนินการตามนโยบาย และมาตรการที่
กําหนด เพื่อใหเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส คนพิการ และผูสูงอายุ มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความมั่นคง
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ในการดํารงชีวิต โดยการเสนอแนะแนวทางการสงเสริมศักยภาพ การคุมครอง และพิทักษสิทธิดาน
เด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส และ ผูสูงอายุ รวมถึงการเสริมสรางมาตรการและกลไกในการสงเสริม
ศักยภาพ การคุมครองและพิทักษสิทธิ เด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส คนพิการ และผูสูงอายุ  นอกจาก
น้ันยังมุงสงเสริม สนับสนุนทางวิชาการ และทรัพยากร ในการดําเนินการของเครือขายเพื่อการ
พัฒนา ศักยภาพ การคุมครอง และพิทักษสิทธิตามกฎหมาย มีการกําหนด มาตรฐานการพัฒนาและ
สงเสริมศักยภาพ การคุมครองและพิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส คนพิการ และผูสูงอายุ ให  
สอดคลองกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก พันธกรณี หรือขอตกลงระหวางประเทศและ
กํากับดูแลใหเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด สงเสริมกิจกรรมและบทบาททางสังคม เนนการพัฒนา
องคความรูเกี่ยวกับการสงเสริมศักยภาพ ประสานและสนับสนุนขอมูลดานการสงเสริมศักยภาพ 
การคุมครองและพิทักษสิทธิ เด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส คนพิการและผูสูงอายุ และปฏิบัติการอ่ืนใด
ตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของสํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชน 
ผูดอยโอกาส คนพิการและผูสูงอายุ หรือตามที่รัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย  

2.3.4 สํานักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน
แนวคิดและหลักการการศึกษานอกโรงเรียน (เดิม) การศึกษานอกโรงเรียนเปนการ

จัดการศึกษาที่มีบทบาทสําคัญในการสงเสริมการศึกษาตลอดชีวิตใหมีความสมบูรณยิ่งขึ้น  ทั้งน้ี
เพราะการจัดการศึกษาในระบบโรงเรียนแตเพียงอยางเดียวไมเพียงพอที่จะสนองตอบความตองการ
ในการเรียนรูของประชาชนไดอยางทั่วถึง จําเปนตองมีการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนซึ่งมี
ลักษณะยืดหยุนมากกวา สามารถสนองตอบความตองการของประชาชนไดอยางหลากหลายและ 
ทั่วถึง โดยเฉพาะในปจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงทางดานสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง รวมทั้งมี
ความเจริญกาวหนาทางดานเทคโนโลยีอยางรวดเร็ว จึงมีความจําเปนที่จะตองสรางวิธีการใหมๆ 
ในการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน โดยทําใหการเรียนรูเปนสิ่งที่อยูใกลตัวและแสวงหา
ไดโดยงายสําหรับคนทั่วไป

ภารกิจหลักของกรมการศึกษานอกโรงเรียน คือ  เนนการจัดการศึกษานอกโรงเรียน 
โดยมุงจัดการศึกษาใหกับประชาชนและผูดอยโอกาสที่อยูนอกระบบโรงเรียน ใหไดรับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน อานออก เขียนได รวมทั้งการจัดการศึกษาสายสามัญและสายอาชีพในรูปแบบตางๆ 
เพื่อยกระดับการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตใหกับกลุมเปาหมาย  รวมถึงการสงเสริมการศึกษา
ในระบบโรงเรียน โดยจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมการเรียนการสอนในระบบโรงเรียน ในรูปแบบของ
การใชสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา สื่อรายการวิทยุโทรทัศนเพื่อการศึกษา สื่อการศึกษาทางไกล
ผานดาวเทียม และการจัดนิทรรศการวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษา เปนตน และการสงเสริมการศึกษา
ตามอัธยาศัย โดยจัดกิจกรรมการเรียนรูใหสอดคลองกับวิถีชีวิตอยางตอเน่ือง เพื่อใหประชาชนได
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รับขอมูลขาวสารที่จําเปนและทันสมัยรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกที่เปนไปอยางรวดเร็ว
ในยุคโลกาภิวัตน สามารถแสวงหาความรูไดดวยตนเองอยางตอเน่ืองตลอดชีวิตจากแหลงตางๆ เชน 
หองสมุดประชาชน ที่อานหนังสือประจําหมูบาน ศูนยการเรียนชุมชน ศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการ
ศึกษา และรายการวิทยุหรือโทรทัศน เปนตน

2.3.5 พระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534
มาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติน้ีไดกําหนดวา   คนพิการ หมายความวา คนที่มีความผิด

ปกติหรือบกพรองทางรางกาย ทางสติปญญาหรือทางจิตใจ ตามประเภทและหลักเกณฑที่กําหนด
ในกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2537) ซึ่งแบงประเภทของความพิการออกเปน  5 ประเภท ดังน้ี 
1) คนพิการทางการมองเห็น  2) คนพิการทางการไดยินหรือการสื่อความหมาย  3) คนพิการ
ทางกายหรือการเคลื่อนไหว  4) คนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม  และ  5) คนพิการทางสติ
ปญญาหรือการเรียนรู

มาตรา 15 คนพิการที่ไดจดทะเบียนตามมาตรา 14 ใหไดรับการสงเคราะห การพัฒนา
และการฟนฟูสมรรถภาพดังตอไปน้ี บริการฟนฟูสมรรถภาพโดยวิธีการทางการแพทย และคาใช
จายในการรักษาพยาบาล คาอุปกรณ เพื่อปรับสภาพทางรางกาย ทางสติปญญา หรือทางจิตใจ หรือ     
เสริมสรางสมรรถภาพใหดีขึ้นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง การศึกษาตามกฎหมายวาดวย         
การศึกษาภาคบังคับหรือการศึกษาสายอาชีพ หรืออุดมศึกษา ตามแผนการศึกษาแหงชาติตามความ
เหมาะสมซึ่งใหไดรับโดยการจัดเปนสถานศึกษาเฉพาะหรือจัดรวมในสถานศึกษาธรรมดาก็ได โดย
ใหศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการใหการสนับสนุนตามความเหมาะสม         
คําแนะนําชี้แจงและปรึกษาเกี่ยวกับการประกอบอาชีพและการฝกอาชีพที่เหมาะสมกับสภาพของ
รางกายและสมรรถภาพที่มีอยู เพื่อใหสามารถประกอบอาชีพได การยอมรับและมีสวนรวมใน     
กิจกรรมทางสังคมและสิ่งอํานวยความสะดวกและบริการตางๆ ที่จําเปนสําหรับคนพิการ บริการ
จากรัฐในการเปนคดีความและในการติดตอกับทางราชการ

2.3.6 แผนการศึกษาชาติ พ.ศ.2545 - 2549
แผนการศึกษาชาติน้ีมีจุดประสงคเพื่อใหการจัดการศึกษาเปนไปตามรัฐธรรมนูญ และ  

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 2542 และตามนโยบายรัฐบาลที่มุงสังคมเศรษฐกิจฐานความรู 
ซึ่งแผนน้ีจะทําใหคนไทยมีความเสมอภาคในการไดรับการเรียนรูตลอดชีวิต และการฝกอบรม เพื่อ
ใหมีความรูความสามารถ มีรายไดจากการประกอบอาชีพ และชวยใหประเทศชาติพนวิกฤติ แผนน้ี
จะนําไปสู สังคมเศรษฐกิจฐานความรู พรอมทั้งสงเสริมการเรียนรูตอเน่ือง  และมุงใหทุกภาคสวน
ในสังคม เขามามีสวนรวมในกิจกรรมสาธารณะ เปนที่คาดหวังวาแผนการศึกษาชาติน้ีจะชวยเพิ่ม
ศักยภาพของคนไทย ใหสามารถปรับตัวใหเขากับแนวโนมของโลกที่เปลี่ยนไป ดวยเอกลักษณแหง
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ความเปนไทย รวมทั้งเปนบุคคลที่มีความสามารถ ดํารงตนดวยความสุขและพึ่งพาตนเอง และ   
ตาม พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 น้ันมุงใหคนไทยไดเรียนรูตลอดชีวิตดวยการศึกษาใน 3
รูปแบบ คือ การศึกษาในระบบโรงเรียน  การศึกษานอกระบบโรงเรียน  และการศึกษาตามอัธยาศัย

2.3.7 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 (แกไขเพิ่มเติม  พ.ศ.2545)
      พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติมีบทบัญญัติหลายหมวด หลายมาตราที่มีความเกี่ยว

ของกับการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการทั้งโดยตรงและโดยออม  ดังน้ี 
2.3.7.1 หมวดสิทธิและหนาท่ีทางการศึกษา มาตรา 10 การจัดการศึกษาตองจัดให

บุคคล มีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวาสิบสองปที่รัฐตองจัด
ใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย การจัดการศึกษาสําหรับบุคคลซึ่งมีความบกพรอง       
ทางรางกาย จิตใจ สติปญญา อารมณ สังคมการสื่อสารและการเรียนรู หรือมีรางกายพิการ หรือ
ทุพพลภาพ หรือบุคคลซึ่งไมสามารถพึ่งตนเองได หรือไมมีผูดูแล หรือดอยโอกาส ตองจัดใหบุคคล
ดังกลาวมีสิทธิและโอกาสไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานเปนพิเศษ

การศึกษาสําหรับคนพิการในวรรคสอง ใหจัดต้ังแตแรกเกิดหรือพบความพิการโดย
ไมเสียคาใชจาย และใหบุคคลดังกลาวมีสิทธิไดรับสิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการ และความ
ชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง การจัดการศึกษา
สําหรับบุคคลซึ่งมีความสามารถพิเศษ จัดรูปแบบที่เหมาะสมโดยคํานึงถึงความสามารถของบุคคล
น้ัน

2.3.7.2 หมวดระบบการศึกษา มาตรา 15 การจัดการศึกษามี 3 รูปแบบ คือ การศึกษา
ในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย

การศึกษาในระบบ เปนการศึกษาที่กําหนดจุดมุงหมาย วิธีการศึกษา หลักสูตร ระยะ
เวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ่งเปนเงื่อนไขของการสําเร็จการศึกษาที่แนนอน

การศึกษานอกระบบ เปนการศึกษาที่มีความยืดหยุนในการกําหนดจุดมุงหมาย รูปแบบ
วิธีการจัดการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา 

การศึกษาตามอัธยาศัย เปนการศึกษาที่ใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเองตามความสนใจ 
ศักยภาพ ความพรอม และโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ สังคม สภาพแวดลอม สื่อ 
หรือแหลงความรู

2.3.7.3 หมวดแนวทางการจัดการศึกษา มาตรา 22 การจัดการศึกษาตองยึดหลักวา ผู
เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวน
การจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 
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มาตรา  23 การจัดการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษา
ตามอัธยาศัย ตองเนนความสําคัญทั้ง ความรู คุณธรรม กระบวนการเรียนรู และบูรณาการตามความ
เหมาะสมของแตละระดับการศึกษา

2.3.7.4 กฎกระทรวง พ.ศ. 2542
ออกตามความในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542 อาศัยอํานาจตามความ

ในมาตรา 10 วรรค  2 วรรค 3 และมาตรา 60 (3) แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  
พ.ศ. 2542 รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวง ไวดังตอไปน้ี

ขอ 1 บทนิยามในกฎกระทรวงน้ี
สิ่งอํานวยความสะดวก หมายความวา อุปกรณ เคร่ืองมือ โครงสรางทาง

สถาปตยกรรม สิ่งแวดลอม เพื่อชวยใหคนพิการแตละประเภทไดรับการศึกษาโดย
สะดวก และสอดคลองตามความจําเปนของแตละบุคคล

สื่อ หมายความวา สื่อทางการศึกษา ไดแก วัสดุ อุปกรณ เทคโนโลยีเพื่อการ
ศึกษา

บริการ หมายความวา บริการตางๆ ที่ชวยสนับสนุนการศึกษาของคนพิการ
แตละประเภท เชน บริการฝกอบรม บริการเตรียมความพรอมทางการเรียนรู

ความชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา หมายความวา มาตรการอ่ืนที่นอกเหนือ
จากสิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการ ที่ชวยสงเสริมและสนับสนุนการเรียนรูของ
คนพิการ

สถานศึกษา หมายความวา สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย โรงเรียน ศูนยการเรียน
วิทยาลัย สถาบัน มหาวิทยาลัย หนวยงานการศึกษา หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐหรือ
ของเอกชน

โปรแกรมการศึกษาเฉพาะบุคคล หมายความวา โปรแกรมซึ่งกําหนด
แนวทางการจัดการศึกษาที่สอดคลองกับความตองการจําเปนพิเศษของบุคคลพิการ

ขอ  2 คนพิการซึ่งมีสิทธิไดรับสิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการและ
ความชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา ไดแก คนพิการที่ไดจดทะเบียน ตามมาตรา 14
แหงพระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 หรือบุคคลที่สถาน
ศึกษารับรองวาเปนคนพิการที่มีความตองการจําเปนทางการศึกษา ตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการ
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ขอ 3 คนพิการในขอ 2 มีสิทธิได รับการจัดสรรงบประมาณ และ
ทรัพยากรทางการศึกษาที่ เหมาะสม และสอดคลองกับความจําเปนในการ
จัดการศึกษา

ขอ 4 คนพิการในขอ 2 จะไดรับสิทธิตามขอ 3 ดวยวิธีการดังตอไปน้ี
1) คนพิการในขอ  2 หรือผูปกครอง ตองยื่นความจํานงตอสถานศึกษาที่

ไดลงทะเบียนเรียน
2) ใหสถานศึกษาดําเนินการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการ พรอมทั้ง

พิจารณาใหผูที่ยื่นความจํานงขอรับสิทธิตามขอ 3 ตามที่กําหนดในโปรแกรม การ
ศึกษาเฉพาะบุคคล

3) ใหมีการจัดต้ังกองทุนการศึกษา เพื่อเปนเงินอุดหนุนสําหรับ ความ
ชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาแกคนพิการในขอ 2 ที่ไดลงทะเบียนเรียนในสถาน
ศึกษาตางๆ ตามรายละเอียดที่กําหนดในระเบียบกระทรวงศึกษาธิการใหยืมและให
กูยืมเงินเพื่อสนับสนุนสิ่งอํานวยความสะดวกสื่อ และบริการทางการศึกษาที่จําเปน
และสอดคลองกับความพิการตามที่กําหนดในโปรแกรมการศึกษาบุคคลพิการ

ขอ  5 ใหกระทรวงศึกษาธิการจัดสรรงบประมาณแกหนวยงานที่
จัดการศึกษาตามอัธยาศัย มีสิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการ และความชวยเหลือ
อ่ืนใดทางการศึกษาสําหรับคนพิการอยางเหมาะสมและเพียงพอ

ขอ 6 กฎกระทรวงน้ีใหใชบังคับ ทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ 
และการศึกษาตามอัธยาศัย

2.4 การจัดการการศึกษาสําหรับคนพิการทางการมองเห็น
ถาเราอยูในสังคมคนตาบอดดวยกันเอง ขอดีไดเรียนรูวาตัวเราตองการอะไร รวมกัน
คิดรวมกันทํา แตในขณะเดียวกันชีวิตของเราไมไดอยูในวงแคบเฉพาะกลุมคนตาบอด
ยังมีกลุมคนตาดีซึ่งเปนสังคมสวนใหญที่ตองออกไปเรียนรู นิสัย ชีวิตของคนปกติเปน
อยางไร ควรจะปรับตัวอยางไรจึงจะอยูในสังคมคนสวนใหญซึ่งเราตองอยูจนตาย การ
ออกไปเรียนรวมเทากับรีบออกไปเรียนรู ยิ่งออกไปไดเร็วเทาไหรเทากับไดปรับตัว
เร็วเทาน้ัน   คอลฟลด สตรีตาบอดชาวอเมริกันเคยกลาวไว (วิรัช ศรีตุลานนท, 2547)

จากอดีตจนถึงปจจุบันคนพิการทางการมองเห็นมีโอกาสไดรับบริการการศึกษาทั้ง
การศึกษาในระบบโรงเรียน และนอกระบบโรงเรียนนอยมาก ซึ่งปญหาในการรับบริการการศึกษา
ของคนพิการทางการมองเห็นน้ันมีมาจากหลายสาเหตุ เชน ครอบครัวของคนพิการ ตลอดจน
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ผูบริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษาตางๆ มีเจตคติไปในทางลบ เขาใจวาคนพิการเรียนหนังสือไมได 
หรือเรียนไปก็ไมมีประโยชนจึงไมสงเสียใหเลาเรียน จึงทําใหคนพิการทางการมองเห็น ขาดสื่อ  
การเรียนการสอนทําใหไมอาจเรียนหนังสือไดดีเหมือนบุคคลปกติทั่วไป เปนตน การศึกษา
ตามอัธยาศัยจึงเปนการศึกษาเพียงรูปแบบเดียวที่พอจะเขาถึงไดจากสื่อประเภทวิทยุกระจายเสียง
และวิทยุโทรทัศน แตสื่อดังกลาวก็จะมีขอจํากัดทางดานเน้ือหาสาระอยูมาก  เพราะสวนใหญผูผลิต
สื่อมักจะมองกลุมเปาหมายในการรับขาวสารไปที่คนสายตาปกติซึ่งเปนคนสวนใหญของประเทศ

2.4.1 ความเปนมาและรูปแบบการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการทางการมองเห็น
2.4.1.1 การจัดการศึกษาในระบบโรงเรียน

1) การจัดการศึกษาในรูปแบบสถานศึกษาพิเศษเฉพาะทาง
การจัดการศึกษาสําหรับคนพิการทางการมองเห็นเปนการจัดการศึกษาใหแกคนพิการ

เปนแหงแรกในประเทศไทย เร่ิมตนในป พ.ศ.2481 โดยมีสตรีตาบอดชาวอเมริกัน ชื่อ มิสเจเนวีฟ  
คอลฟลด  (นงลักษณ  วิรัชชัย, 2542) จัดขึ้นภายในโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ถนนราชวิถี 
ซึ่งไดนําคนพิการทางสายตามาฟนฟูสมรรถภาพ ทั้งรางกาย จิตใจ สภาพความเปนอยู ทําการสอน
หลักสูตรสายสามัญในแตละระดับชั้น รวมถึงการใหขอมูลและสรางความเขาใจเกี่ยวกับการ      
ชวยเหลือคนพิการทางสายตาอยางถูกวิธีแกผูปกครองและผูที่ใกลชิด จากน้ันไดขยายสถานศึกษา
ไปสูตางจังหวัด โดยไดกอต้ังโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือที่ จังหวัดเชียงใหมขึ้นในป 
พ.ศ.2503 ใหบริการการศึกษาแกคนพิการทางการมองเห็นในจังหวัดเชียงใหมและจังหวัดใกลเคียง

ตอมาอาจารยประหยัด ภูหนองโองไดกอต้ังมูลนิธิธรรมมิกชน และกอต้ังโรงเรียน
สอนคนตาบอดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจํานวน  3 แหง ประกอบดวยโรงเรียนสอนคนตาบอด
จังหวัดขอนแกน โรงเรียนสอนคนตาบอดจังหวัดนครราชสีมา และโรงเรียนสอนคนตาบอด
จังหวัดรอยเอ็ด และในป พ.ศ.2527 รัฐบาลไดกอต้ังโรงเรียนสอนคนตาบอดเพิ่มเติมขึ้นที่จังหวัด
สุราษฎรธานี และโรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถพัทยา จังหวัดชลบุรี โดยการจัดต้ังของ
อาจารยออรอลา ศรีบัวพันธ ในป พ.ศ.2530 ซึ่งเปนผูเร่ิมกอต้ังมูลนิธิคอลฟลดเพื่อคนตาบอด
โดยใหบริการการศึกษาแกคนพิการทางสายตาในจังหวัดชลบุรีและใกลเคียง 

      สวนความเปนมาของมูลนิธิชวยคนตาบอดแหงประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ
น้ันเร่ิมตนขึ้นเมื่อ  มิสเจเนวีฟ คอลฟลด เปนผูริเร่ิมใหมีการศึกษาแกคนตาบอดในประเทศไทยเปน
คนแรกเมื่อกวา  70 ปมาแลว  กระทั่งปจจุบันมูลนิธิชวยคนตาบอดแหงประเทศไทยในพระบรม
ราชินูปถัมภ ไดขยายการดําเนินงานในแขนงตางๆ เพื่อใหสอดคลองกับความจําเปน และตอบ
สนองความตองการของผูพิการทางสายตาใหมากที่สุด โดยจัดต้ังหนวยงานสําหรับใหบริการดาน
การศึกษาและวิชาชีพแกคนพิการทางการมองเห็นรวมทั้งหมด 5 แหง  ประกอบดวย 1.
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โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ 2. ศูนยพัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด 3. ศูนยเทคโนโลยีการ
ศึกษาเพื่อคนตาบอด 4. ศูนยฝกอาชีพหญิงตาบอดสามพราน และ 5. ศูนยพัฒนาอาชีพ คนตา
บอด

2) การจัดการศึกษาในรูปแบบเรียนรวม
แนวคิดพื้นฐานของการจัดการเรียนการสอนแบบเรียนรวมน้ัน  นักการศึกษาพิเศษได

กลาวสรุปแนวคิดสําคัญไววา  เปนการนําเด็กเขาสูสภาวะปกติมากที่สุด  เปนวิธีการที่เปนปกติวิสัย
ของสังคม  เพื่อคงทักษะและพฤติกรรมตางๆ ของเด็กไวใหมากที่สุด โดยใหโอกาสในการรับสิทธิ
ตางๆ  เทาเทียมกับคนปกติ  และไดรับการยอมรับโดยไมมีกรณีพิเศษใดๆ ทั้งจากเพื่อนและบุคคล
อ่ืนในวัฒนธรรมเดียวกัน (Smith et al, 1983 : 22) เชนเดียวกับแนวคิดของจอหนสัน และ   
จอหนสัน  (1980 อางถึงใน  บังอร  ตนปาน, 2537) ที่ไดใหความหมายของการเรียนรวมวา  เปน
การจัดการศึกษาที่ใหเด็กพิเศษทุกคนมีโอกาสเขารับการศึกษาที่เหมาะสม  โดยมีขีดจํากัดนอยที่สุด  
ซึ่งประโยชนจากการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมน้ันฮอทชคีส (1984 อางถึงในพิมพอําไพ พุกพิบูลย,
2535 : 11) กลาววา   เมื่อเด็กพิเศษสามารถเรียนรวมในโรงเรียนปกติได  รัฐยอมไมมีความจําเปน
ในการสรางโรงเรียนพิเศษเฉพาะ  ทําใหลดคาใชจายและงบประมาณไดมาก  อาจจะเพิ่มเพียง
บุคลากรพิเศษตามความจําเปนเทาน้ัน  ซึ่งไดแก  ครูสอนเสริม  ครูเวียนสอน  และครูการศึกษา
พิเศษ  พรอมดวยอุปกรณพิเศษเฉพาะเพียงบางอยาง  สวนผูบริหารและโครงสรางของระบบการ
ศึกษายังคงเดิม  

การเรียนรวมกับคนปกติของคนพิการทางการมองเห็นเร่ิมเมื่อป  พ.ศ. 2498 โดยโรง
เรียนเซนตคาเบรียลเปนแหงแรกที่รับนักเรียนเขาเรียนรวมจํานวน  4 คน ซึ่งตอมาโรงเรียนอ่ืนๆ 
หลายแหงไดรับคนตาบอดเขาเรียนรวม สวนการศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาน้ัน จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัยเปนมหาวิทยาลัยแหงแรกที่ รับคนพิการทางการมองเห็นเขาไปศึกษาในคณะ
อักษรศาสตร คือนายวิรัช ศรีตุลานนท ถือเปนบัณฑิตที่เปนคนพิการทางการมองเห็นคนแรกของ
ประเทศไทย

สรุปลําดับขั้นของการพัฒนาการจัดการการศึกษาสําหรับคนพิการทางการมองเห็นใน
ประเทศไทยไดดังน้ี (นงลักษณ  วิรัชชัย, 2542)

พ.ศ. 2481 เกิดการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการทางการมองเห็นขึ้นเปนคร้ังแรก
โดยมิสเจเนวีฟ คอลฟลด  

พ.ศ. 2482 จัดต้ังมูลนิธิชวยและใหการศึกษาแกคนพิการทางการมองเห็น         
ในประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อจัดการศึกษาแกคนตาบอดโดยไมจํากัดเพศ 
เชื้อชาติ และศาสนา
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พ.ศ. 2486 รัฐบาลไดจัดสรรเงินงบประมาณอุดหนุนการศึกษาของเด็กที่บก
พรองทางการมองเห็นเปนคร้ังแรก

พ.ศ. 2494 ต้ังโรงเรียนสอนคนตาบอดแหงแรก ณ บริเวณแยกตึกชัย ถนน
ราชวิถี

พ.ศ. 2502 ต้ังโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ โดยมูลนิธิสอนคนตาบอด    
ภาคเหนือ

พ.ศ. 2505 มูลนิธิอเมริกันเพื่อคนตาบอด (The American Foundation for the
Blind) ไดรวมกับกระทรวงศึกษาธิการ นําโครงการเด็กบกพรองทางการเห็น
เขาเรียนในโรงเรียนปกติเปนคร้ังแรก โดยมีครูการศึกษาพิเศษเดินสอนไปชวยสอน
ในโรงเรียนที่มีเด็กบกพรองทางการมองเห็นเรียนรวม

พ.ศ. 2506 ต้ังศูนยฝกอาชีพคนตาบอด ที่อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
พ.ศ. 2509 กองการศึกษา กรมสามัญศึกษาเร่ิมโครงการทดลองใหเด็กตาบอด

เรียนรวมกับเด็กปกติในโรงเรียนของรัฐในสวนกลาง
พ.ศ. 2525 สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ จัดการศึกษา

สําหรับเด็กที่มีความบกพรองทางการเห็น เขาเรียนรวมในโรงเรียนเด็กปกติ
พ.ศ. 2533 กองวิชาการไดรวมกับกองการศึกษาพิเศษ กรมสามัญศึกษา มูล

นิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดแหงประเทศไทย และองคการเฮเลน เคลเลอร อินเตอร
แนชชั่นแนล  (HKI) จัดโครงการนํารองตามรูปแบบการพัฒนาการสอนเด็กที่มี
ความตองการพิเศษรวมกับเด็กปกติ โดยจัดใหมีเด็กที่มีความบกพรองทางการเห็น
ไดเรียนรวมในโครงการ
     ปจจุบันสถานศึกษาที่รับคนพิการทางการมองเห็นเขามาเรียนรวมกับคนปกติในระดับ

มัธยมศึกษาสายสามัญ   ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณ ฑ ลน้ัน  มีทั้ งสิ้น   6 โรงเรียน
ประกอบดวย  1. โรงเรียนศรีอยุธยา  โดยแตเดิมเปนโรงเรียนสําหรับผูเรียนหญิงเทาน้ัน  ตอมาได
ขยายขอบเขตการรับผูเรียนชายเขามาเรียนในลักษณะสหศึกษา  และปจจุบันไดเปดรับผูเรียนซึ่งเปน
คนพิการทางการมองเห็นเขามาเรียนรวมกับผูเรียนสายตาปกติ   2. โรงเรียนสันติราษฎรวิทยาลัย  
เปนโรงเรียนมัธยมที่จัดการเรียนการสอนแบบสหศึกษาซึ่งมีการเปดรับผูเรียนพิการทางการมอง
เห็นมานานกวา  20 ป   3. โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย   ระยะแรกเร่ิมไดเปดรับผูเรียนชายลวนตอมา
จึงรับผูเรียนหญิงเขามาเรียนรวมในลักษณะสหศึกษา  และปจจุบันไดเปดโอกาสใหแกผูเรียนพิการ
ทางการมองเห็นเขามาเรียนรวมกับผูเรียนสายตาปกติ 4. โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริยาราม  จัด
การเรียนการสอนในลักษณะสหศึกษาจากเดิมที่รับเฉพาะผูเรียนชาย  พรอมกับเปดรับผูเรียนพิการ
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ทางการมองเห็นเขามาเรียนรวมดวย  5. โรงเรียนเซนตคาเบรียล เปนโรงเรียนเอกชนแหงแรกของ
ประเทศไทยที่เปดโอกาสใหผูเรียนพิการทางการมองเห็นไดเขาเรียนรวม  และ  6. โรงเรียนเซนตฟ
รังซิสซาเวียร  คอนแวนต  จัดการเรียนการสอนโดยรับเฉพาะผูเรียนหญิงเทาน้ัน  ซึ่งสถานศึกษาอยู
ในระยะแรกเร่ิมในการรับผูเรียนซึ่งเปนคนพิการทางการมองเห็นเขามาเรียนรวมกับผูเรียนสายตา
ปกติ

3) การจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนสําหรับคนพิการทางการมองเห็น
นอกจากคนพิการทางการมองเห็นจะไดมีโอกาสไดรับการศึกษาในระบบโรงเรียนใน

สถานศึกษาพิเศษเฉพาะทางสําหรับคนพิการทางการมองเห็น เชน โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ 
และการศึกษาในสถานศึกษารวมกับคนปกติในแบบเรียนรวมแลว  คนพิการทางการมองเห็น       
ยังสามารถที่จะเขารับบริการการศึกษาในรูปแบบการศึกษานอกระบบโรงเรียนไดอีกดวย             
ซึ่งปจจุบันสํานักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียนไดมีบทบาทอยางสูงในการอํานวยความสะดวก
แกคนกลุมน้ี  ตามภารกิจหลัก คือเนนการจัดการศึกษานอกโรงเรียนโดยมุงจัดการศึกษาใหกับ
ประชาชนและผูดอยโอกาสที่อยูนอกระบบโรงเรียนใหไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน อานออก 
เขียนได ทั้งสายสามัญและสายอาชีพในรูปแบบตางๆ เพื่อยกระดับการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

ศูนยพัฒนาสมรรถภาพคนตาบอดปากเกร็ดไดดําเนินการจัดการเรียนการสอนดานวิชา
ชีพการนวดแผนไทยใหกับผูเรียนชายจากทั่วประเทศ  โดยมีเน้ือหาวิชาที่หลากหลาย มุงเนนที่ความ
ตองการของผูเรียนเปนสําคัญ และมีความสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาของรัฐในปจจุบัน  

2.4.2 องคประกอบในการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการทางการมองเห็น
การจัดการศึกษาของไทยดําเนินการตามจุดมุงหมายของพระราชบัญญัติการศึกษาแหง

ชาติ พ.ศ.2542 โดยมีสาระสําคัญทั้งในดานความเสมอภาคของโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดาน
คุณภาพการศึกษา ดานระบบบริหารและสนับสนุนทางการศึกษา ดานครู อาจารยและบุคลากร
ทางการศึกษา ดานทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา ดานหลักสูตร กระบวนการเรียนรู และ
ดานเทคโนโลยีทางการศึกษา ซึ่งแตละดานมีความเกี่ยวเน่ืองเชื่อมโยงกัน เปนเหตุและปจจัยตอกัน

สาระสําคัญดานตางๆ ใน พรบ.การศึกษา 2542 น้ันมีความสอดคลองกับแนวคิดของ      
นักการศึกษาไทยที่ไดระบุไววาองคประกอบสําคัญของการจัดการศึกษามี  8 องคประกอบ ไดแก  
(ปรัชญา  เวสารัชช , 2546) 1. สาระเน้ือหาในการศึกษา  2. ครู ผูสอน หรือผูใหการเรียนรู             
ผูถายทอดเน้ือหาสาระ  3. สื่อและอุปกรณสําหรับการศึกษา  4. รูปแบบวิธีการเรียนการสอน          
5. ผูบริหารและบุคลากรที่ทําหนาที่สนับสนุนการศึกษา  6. เงินทุนสนับสนุน  7. สถานที่ศึกษา
และบรรยากาศแวดลอม 8. ผูเรียนหรือผูศึกษา
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การจัดการศึกษาสําหรับคนพิการทางการมองเห็นในเขตกรุงเทพมหานคร และ
ปริมณฑล  ก็ไดดําเนินการภายใตกรอบของ พรบ.การศึกษา 2542 และองคประกอบการจัดการ
ศึกษาดังกลาวขางตนน้ีเชนเดียวกัน  แตเน่ืองจากสถานศึกษาทั้งในรูปแบบการศึกษาในระบบโรง
เรียนแบบ    เรียนรวม  รวมทั้งสถานศึกษาพิเศษเฉพาะทาง และสถานศึกษาที่จัดการศึกษานอก
ระบบโรงเรียน  มีขอจํากัดในดานผูเรียนซึ่งเปนคนพิการทางการมองเห็น  และจากการสัมภาษณผู
บริหารสถานศึกษาทั้ง  3 รูปแบบดังกลาวขางตนสามารถสรุปไดวา  มีการจัดองคประกอบของการ
เรียนการสอนเพื่อใหเอ้ือตอการเรียนรูของผูเรียนกลุมดังกลาว  รวมทั้งหมด  4 องคประกอบหลัก  
ดังตอไปน้ี

2.4.2.1 การจัดการดานสถานท่ี 
สถานที่ศึกษาอันประกอบดวยอาคารสถานที่ หองเรียน และบรรยากาศแวดลอมที่ใชใน

การจัดการศึกษาเปนสวนที่จําเปนมาก ซึ่งสิ่งที่ผูบริหารและผูจัดการศึกษาตองใหความสนใจก็คือ
ความเพียงพอ เหมาะสม ปลอดภัย และการมีบรรยากาศแวดลอมที่เอ้ือตอการเรียนรูของผูเรียน สวน
ผูสอนมีหนาที่ตองรับผิดชอบในการจัดบรรยากาศในชั้นเรียนใหมีความเหมาะสม และนําเสนอ
แนวทางแกไขเพิ่มเติมสวนที่ขาดตอผูบริหารสถานศึกษา

2.4.2.2 การจัดการดานหลักสูตร
หลักสูตรกระบวนการเรียนรูไดถูกกําหนดไวใน พรบ.การศึกษา  2542 หมวด 4 แนว

การจัดการศึกษา มาตรา 24 ซึ่งสามารถสรุปไดวา  ใหสถานศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนิน
การจัดเน้ือหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจ และความถนัดของผูเรียน โดยคํานึง
ถึงความแตกตางระหวางบุคคล  พรอมทั้งฝกทักษะกระบวนการคิด การจัดการการเผชิญสถาน
การณ และการประยุกตความรูมาใชเพื่อปองกันและแกไขปญหา  นอกจากน้ียังกําหนดใหมีการจัด
กิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติใหทําได คิดเปน ทําเปน รักการอาน
และเกิดการใฝรูอยางตอเน่ือง  โดยจัดการเรียนการสอนที่มีการผสมผสานสาระความรูดานตางๆ
อยางไดสัดสวนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝงคุณธรรม คานิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงคไว
ในทุกวิชา เชนเดียวกับฟลลิส  (1983 อางถึงใน  บังอร  ตนปาน, 2537) ที่กลาวไววา  ผูสอนตอง
พยายามใชเคร่ืองมือการสอนหลายๆ อยาง  เพื่อชวยใหผูเรียนเขาใจบทเรียน  อยาใชวิธีการใดวิธี
การเดียวในการสอน  และพัฒน  ภาสบุตร (2531 : 583) กลาวไววา  ควรใชวิธีสอนและอุปกรณใน
การเรียนการสอนใหเหมาะสม  สอดคลองกับความตองการพิเศษ  และสภาพของผูเรียนที่มีความ
บกพรอง  

2.4.2.3 การจัดการดานบุคลากร

DPU



25

อรอนงค  เย็นอุทก  (2537 : ก) ไดกลาวเอาไววา  จากบันไดขั้นแรกคือการยอมรับและ
การสนับสนุนสงเสริม  นําสูการเปนผูให  เปนเสาหลักของบาน  เปนความมั่นคง  และเปนกําลังใจ  
ผูบริหารโรงเรียนจึงเปนบุคคลสําคัญที่สุดของการจัดการศึกษาใหเด็กพิเศษไดรับการพัฒนา

ผูบริหารและบุคลากรที่ทําหนาที่สนับสนุนการศึกษา คือผูที่รับผิดชอบที่อาจไมไดเปน
ผูถายทอดความรูแกผูเรียนโดยตรง ซึ่งไดแก ผูบริหารซึ่งมีหนาที่จัดการศึกษาที่ตนรับผิดชอบให
เปนไปโดยเรียบรอย นําไปสูเปาหมายที่ตองการ และมีบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนดวย เชน เจาหนา
ที่ธุรการ งานทะเบียน  งานโภชนาการและสุขอนามัย  รวมทั้งฝายสนับสนุนอ่ืนๆ  

ดานผูสอนหรือบุคลากรที่ทําหนาที่ใหความรูน้ันจะตองมุงสงเสริมสนับสนุนใหผูสอน
สามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม  สื่อการเรียนและอํานวยความสะดวก  เพื่อใหผูเรียนเกิดการ
เรียนรู และมีความรอบรู รวมทั้งสามารถใชการวิจัยเปนสวนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู ทั้งน้ีผู
สอนและผูเรียนอาจเรียนรูไปพรอมกันจากสื่อการเรียน การสอนและแหลงวิทยาการประเภทตางๆ 
และจัดการเรียนรูใหเกิดขึ้นไดทุกเวลา ทุกสถานที่ มีการประสานความรวมมือกับบิดา มารดา         
ผูปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝาย เพื่อรวมกันพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ

2.4.2.4 การจัดการดานงบประมาณ
งบประมาณหรือเงินทุนสนับสนุนการจัดการศึกษาเปนเร่ืองสําคัญอีกประการหน่ึง ซึ่ง

แหลงที่มาของงบประมาณอาจจะเปนการจัดสรรโดยรัฐบาลในฐานะผูรับผิดชอบการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย ตลอดจนผูปกครอง ผูเรียน และชุมชน ในรูปของเงินบริจาคหรือวัสดุอุปกรณที่
เกี่ยวเน่ืองทางการศึกษา  ซึ่งงบประมาณเหลาน้ีเปนองคประกอบสําคัญที่ชวยใหการจัดการศึกษา
เกิดผลตามเปาหมาย (ปรัชญา  เวสารัชช, 2546)

2.5 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ
2.5.1 งานวิจัยภายในประเทศ

ดนันท  ศุภภัทรานนท (2527) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง การวิเคราะหความตองการของคนตา
บอดที่มีตอบริการของหองสมุดคอลฟลดเพื่อคนตาบอดแหงประเทศไทย พบวาคนตาบอดตองการ
วัสดุที่ใหบริการทุกประเภทอยูในระดับมาก รายการที่ตองการมากที่สุดคือ ใหหองสมุดถายทอด
เร่ืองราวที่นาสนใจจากหนังสือพิมพหรือวารสารจัดทําใหอยูในรูปอักษรเบรลลหรือหนังสือเทป 
(หนังสือแถบเสียง) ตองการใหหนังสือมีเพิ่มมากขึ้น ใหมีบริการถายสําเนาหนังสือเทปในระดับ
มาก และตองการใหหนังสือเทปบันทึกดวยผูหญิงและผูชายใหตรงตามทองเร่ือง ใหบันทึกเสียง
ดนตรีประกอบการอานหนังสือลงเทปในระดับปานกลาง คนตาบอดมีความตองการอานและฟง
เร่ืองราวเกี่ยวกับความกาวหนาและวิทยาการใหม ๆ เกี่ยวกับคนตาบอดมากที่สุด จากการทดสอบ
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ความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของความตองการบริการหองสมุด พบวาคนตาบอดมีความตองการ
หองสมุดหมวดตาง ๆ ทุกหมวดไมแตกตางกัน

นพพร  เพียรพิกุล  (2529) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง  ปจจัยที่มีผลตอความสนใจในการอาน
ของเด็กในโรงเรียนสอนคนตาบอด  ผลการวิจัยพบวา  วิธีการอานที่กลุมตัวอยางชอบมากที่สุดคือ    
การอานเองดวยอักษรเบรลล รองลงไปคือใหผูอ่ืนอานใหฟง สวนวิธีที่ชอบนอยที่สุดคือการฟงจาก
หนังสือแถบเสียง โดยหนังสือที่กลุมตัวอยางชอบอานเองคือหนังสือแบบเรียน หนังสืออาน
ประกอบ และหนังสือเกี่ยวกับดนตรี สําหรับหนังสือประเภทอ่ืนๆ เชน สารคดี งานอดิเรก กีฬา 
กลุมตัวอยางจะมีวิธีการอานที่แตกตางกันไปตามแตระดับชั้นเรียน แตสําหรับหนังสือนิยาย นิทาน 
กลุมตัวอยางจะนิยมอานดวยการฟงจากหนังสือแถบเสียง ทั้งน้ีปจจัยที่มีผลตอความสนใจใน      
การอานของกลุมตัวอยางมากที่สุด คือการสงเสริมการอานของครู

สราณีย   ดุลยกนิษฐ  (2531) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนตาบอดชั้นประถมศึกษาปที่  3 จากเทปเสียงสารคดีที่มีและไมมีเสียงประกอบ 
โดยเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยเปนเทปเสียงสารคดี  2 แบบ คือ แบบไมมีเสียงประกอบ และแบบที่มี 
เสียงประกอบ สารคดีที่เสนอทั้ง  2 แบบมีทั้งหมด  4 เร่ือง กอนการทดลองแตละเร่ืองผูวิจัยให 
กลุมตัวอยางทําแบบทดสอบกอนการทดลอง จากน้ันจัดกลุม  1 เขาฟงเทปเสียงสารคดีที่มี        
เสียงประกอบ และกลุม  2 เขาฟงเทปเสียงสารคดีที่ไมมีเสียงประกอบ ผูวิจัยใหกลุมตัวอยางทั้ง 
สองกลุมทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการฟงเทปทันที นําคะแนนที่เพิ่ม (Gain
Score) ของนักเรียนมาวิเคราะห  พบวา กลุมตัวอยางที่ เรียนดวยการฟงเสียงเทปสารคดีที่มี          
เสียงประกอบ และนักเรียนที่เรียนดวยการฟงเทปเสียงที่ไมมีเสียงประกอบ มีผลสัมฤทธิ์ทาง       
การเรียนที่ไมแตกตางกัน

สุพจน   เครือหงส  (2531) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
รูและความคงทนในการจําโดยใชภาพนูนประกอบการฟงเสียงจากเทปบันทึกเสียงและการฟงเสียง
จากเทปบันทึกเสียงของนักเรียนตาบอดชั้นประถมศึกษาปที่  5 พบวา  การสอนโดยใชภาพนูน
ประกอบการฟงเสียงจากเทปบันทึกเสียงและการสอนโดยการฟงเสียงจากเทปบันทึกเสียงอยางเดียว 
ทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุมเปาหมายแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ ซึ่งแสดงวาการเรียน
ดวยการฟงเสียงยังคงมีความสําคัญอยูมาก เพราะการคลําภาพของกลุมเปาหมายน้ันสวนหน่ึงขึ้นอยู
กับประสบการณเดิม บางคร้ังก็ไมเขาใจภาพ เพราะลักษณะบางอยางไมเคยเรียนรูและไมมีความ  
คุนเคยมากอน และสําหรับในเร่ืองของความคงทนในการจําของการเรียนทั้งสองวิธีก็มีความ     
แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ  แสดงวาภาพนูนชวยทําใหความคงทนในการจําเร่ืองราวตางๆ จาก
การที่ไดสัมผัสไดใกลเคียงและตรงกันมากกวาการฟงเสียงเพียงอยางเดียวที่ทําใหจดจําเร่ืองราว
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ตางๆ ไดแตกตางกันมากกวา จากการวิจัยจะเห็นไดวา การเรียนโดยการฟงเสียงมีความสําคัญและมี
ความจําเปนที่จะใหเกิดการรับรูและการเรียนรูในเร่ืองราวตางๆ กลุมเปาหมายมีความสนใจและมี
ทัศนคติที่ดีตอวิธีเรียนโดยใชภาพนูนประกอบการฟงเสียง เพราะทําใหเขาใจเร่ืองราวตางๆ และมี
มโนทัศนไดใกลเคียงกัน เมื่อถึงเวลาทําขอสอบก็จะนึกถึงภาพนูนที่เคยสัมผัสมากอนดวย

พาสินี  สําราญเวทย  (2533) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง  สภาพการเรียนการสอนวิชาภาษา
อังกฤษในระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนสอนคนตาบอดและโรงเรียนในโครงการเรียนรวมนักเรียน
ตาบอด พบวา ผูบริหารและครูมีความเห็นสอดคลองกันวา หลักสูตรที่ใชสําหรับนักเรียนตาบอด
น้ันจะยึดตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการเปนหลัก โดยมีการปรับปรุงจุดประสงคการเรียนรู
ใหมีความแตกตางไปจากนักเรียนปกติเล็กนอย ผูบริหาร ครู และนักเรียนมีความเห็นสอดคลองกัน
วา มีการใชหนังสือเบรลลและสื่อการสอนสําหรับคนตาบอดนอยหรือนอยที่สุดเกือบทุกประเภท 
ในดานการวัดและประเมินผลใชการสอบขอเขียนโดยใชขอสอบเบรลลมาก แตก็มีการตอเวลาให
ในการสอบในจํานวนนอยคร้ัง ในดานของการสอนซอมเสริมและกิจกรรมเสริมหลักสูตรมีการจัด
นอยหรือนอยที่สุด สวนดานการจัดการเรียนการสอนมีการเนนทักษะฟง-พูดมาก และใชวิธีการ
สอนแบบไวยากรณ-แปลเปนสวนใหญ สวนโรงเรียนในโครงการเรียนรวมมีการเนนทักษะการ
อาน-เขียนมาก และครูมีความเห็นวาใชวิธีการสอนแบบสื่อสารมาก ในขณะที่นักเรียนเห็นวาใชวิธี
สอนดังกลาวนอย  ครูผูสอนมีความเห็นวาตนเองมีสมรรถภาพในการสอนระดับปานกลาง  นัก
เรียนตาบอดมีทัศนคติตอการเรียนการสอนโดยรวม และทัศนคติยอยดานความคิดเห็นทั่วไปเกี่ยว
กับ การเรียนภาษาอังกฤษ การเห็นประโยชนและการตองการเปนเหมือนสมาชิกของเจาของภาษา
เชิงนิมานในระดับตํ่า

โสภณ  สาทรสัมฤทธิ์ผล  (2533) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง  ความคิดเห็นของครูภาษาไทยและ  
นักเรียนตาบอดเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนสอน
คนตาบอดและโรงเรียนในโครงการเรียนรวมสอนนักเรียนตาบอด พบวา  ดานการใชหลักสูตรและ
หนังสือเรียน ครูมีความเห็นวาโรงเรียนจัดบริการดานหลักสูตรนอย ทั้งครูและนักเรียนเห็น       
สอดคลองกันวามีการจัดบริการดานหนังสือเรียนนอย และหนังสือที่พิมพเปนเบรลลมีความ   
เหมาะสมมาก สําหรับดานวิธีการสอนและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนครูเห็นวามีการ  
วางแผนการจัดการเรียนการสอนมาก แตนักเรียนเห็นวานอย ครูและนักเรียนเห็นวาครูใชวิธีการ
สอนแบบตางๆ นอย สําหรับดานการใชสื่อการเรียนการสอนทั้งครูและนักเรียนเห็นวามีการใชสื่อ
และการจัดดานการใชสื่อการสอนนอย และสําหรับดานการวัดผลและประเมินผลครูเห็นวามีการใช
หลายวิธีมาก และมีการปฏิบัติดานการวัดผลและประเมินผลมาก แตนักเรียนเห็นวายังมีนอย
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วิทิต ทรัพยสาคร (2538) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง ปญหาและการแกไขปญหาเกี่ยวกับการ
ผลิต และการใชสื่อการเรียน การสอนในโรงเรียนสอนคนตาบอด พบวา ปญหาเกี่ยวกับการผลิตสื่อ
การเรียนการสอนของอาจารย คือขาดความชํานาญและไมมีเวลาพอในการผลิต แผนที่ แผนภาพนูน
ปญหาเกี่ยวกับการใชสื่อการเรียนการสอน คือโรงเรียนขาดการสนับสนุนดานการฝกอบรมเทคนิค 
วิธีการใหมๆ ในการใชสื่อการเรียนการสอน และสาเหตุของปญหาเกี่ยวกับการผลิตและการใชสื่อ
การเรียนการสอน คือ อาจารยขาดความรู ความเชี่ยวชาญ และประสบการณในการผลิตสื่อ รวมทั้ง
ขาดเคร่ืองมือ วัสดุ และอุปกรณ สําหรับแนวทางในการแกไขปญหาน้ัน ควรจะตองจัดฝกอบรม
หัวขอความรูในการผลิตสื่อการเรียนการสอนเฉพาะ เชน หนังสือเบรลล แผนที่ ฯลฯ พรอมทั้งควร
จัดซื้อหรือจัดหาเคร่ืองมือ วัสดุ อุปกรณเพิ่มเติมใหพอเพียงกับความตองการ จัดต้ังหนวยผลิต และ
ใหบริการสื่อการเรียนการสอนขึ้นในโรงเรียน   และควรเรงรัดเผยแพรขอมูลขาวสารในดานตาง ๆ 
ของโรงเรียนใหแกหนวยงานภายนอกรับทราบ เพื่อใหความชวยเหลือแกโรงเรียนอยางถูกตอง  

กมลชัย โชคชัยชุติสกุล  (2538) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง ระบบคอมพิวเตอรอานออกเสียง
ภาษาไทยจากเอกสาร โดยมีวัตถุประสงค เพื่อพัฒนาระบบคอมพิวเตอรอานออกเสียงภาษาไทยจาก
เอกสารเพื่อใหคนตาบอดสามารถอานสิ่งพิมพตางๆ ไดดวยตนเอง โดยการใชเคร่ืองกวาดตรวจดวย
แสง (SCANNER) อานภาพเอกสารเขาไปเก็บไวในเคร่ืองคอมพิวเตอร จากน้ันระบบจะทําการ
วิเคราะหภาพเอกสารน้ันวาประกอบดวยตัวอักษรอะไรบาง แลวทําการอานออกเสียงออกมาเปนคํา
ตามขอความในเอกสารน้ัน จากผลการทดสอบพบวา ระบบสามารถอานออกเสียงจากแฟมขอความ
ไดถูกตองเกือบ 100 เปอรเซ็นต คุณภาพของเสียงที่ไดก็มีความคมชัด เน่ืองจากเปนเสียงที่บันทึก
จากเสียงคนจริงๆ สวนการอานออกเสียงจากภาพเอกสาร ความถูกตองในการอานออกเสียงจะ
ขึ้นอยูกับคุณภาพของภาพเอกสารที่นํามาอานวามีสัญญาณรบกวนมากนอยเพียงใด ซึ่งจากการ
ทดสอบอานจากภาพเอกสารที่พิมพดวยเคร่ืองพิมพเลเซอร พบวามีความถูกตองประมาณ 85
เปอรเซ็นต โดยในการวิเคราะหภาพเอกสารขนาดหน่ึงหนากระดาษพิมพ A4 ใชเวลาประมาณ 1
นาที 24 วินาที และใชเวลาอานประมาณ 7 นาที 12 วินาที

พีระ จูนอยสุวรรณ (2539) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง แนวความคิดในการออกแบบองค
ประกอบของโรงเรียนสอนคนตาบอด สังกัดกองการศึกษาพิเศษ กรมสามัญศึกษา ซึ่งการวิจัยน้ีเปน
การศึกษาแนวความคิดในการออกแบบ องคประกอบของโรงเรียนสอนคนตาบอด สังกัดกองการ
ศึกษาพิเศษ กรมสามัญศึกษา เกี่ยวกับแนวทางการจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพ และอาคารสถาน
ที่ จากกลุมผูใชอาคาร คือกลุมครู-อาจารยและ กลุมนักเรียน โดยผูวิจัยใชประชากร กลุมตัวอยางทั้ง
หมดจาก โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม และโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต 
จังหวัดสุราษฎรธานี เปน กรณีศึกษา งานวิจัยจะเปนประโยชนตอการจัดทําโครงการและ การออก
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แบบองคประกอบตาง ๆ ภายในโรงเรียนสอนคนตาบอด เพื่อใหสภาพแวดลอมและอาคารสถานที่
สนองตอพฤติกรรมและความตองการของกลุมผูใช และมีสวนชวยสนับสนุน สงเสริม การจัดการ
ศึกษาพิเศษเพื่อคนตาบอด ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสม เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย
คร้ังน้ีคือ แบบสอบถาม ซึ่งแบงออกเปน แบบสอบถามสําหรับครู-อาจารย และแบบสอบถาม
สําหรับนักเรียน แบบสอบถามที่ใชในการวิจัยแบงออก เปน 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 เปนขอมูลสถาน
ภาพสวนตัวของผูตอบ แบบสอบถาม ตอนที่ 2 เปนขอมูลดานความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบ
ถามเกี่ยวกับการจัดสภาพแวดลอมและประโยชน ใชสอยดาน อาคารสถานที่ของโรงเรียนสอนคน
ตาบอด สถิติที่ใชในการ วิเคราะหขอมูล ใชอัตราสวนรอยละ โดยใชคาคะแนนที่อยู ในระดับสูงที่
สุด และใชการสัมภาษณบุคคลตางๆ ที่มีสวนเกี่ยวของเพื่อนํามาใชประกอบขอมูลที่ไดจากแบบ
สอบถาม และทําการสํารวจสภาพที่เปนอยูของโรงเรียนที่เปนกรณีศึกษาทั้ง 2 แหง เพื่อประกอบ
การวิเคราะหขอมูลดวย ปจจุบันโรงเรียนที่เปนกรณีศึกษาทั้ง 2 แหงจัดการศึกษาระบบโรงเรียน
ประจํา (Residential School) และมีระบบการเรียนรวมดวย (Integrated System) และ จัดการศึกษา
ต้ังแตระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนตน จากการศึกษาพบวาการออกแบบองค
ประกอบตางๆ ของโรงเรียนสอนคนตาบอดควรประกอบไปดวย 4 สวน โดยสรุปรายละเอียด
ตางๆ ไดดังน้ี 1. บริเวณเรียน (Study Area) 1.1 หองเรียนทั่วไป (General Classroom) หองเรียนใน
ระดับอนุบาลควรจัดใหมีหองนํ้า-หองสวมเฉพาะ และอยูควรอยูภายนอกหองเรียน โดยใชพื้นที่
เฉลี่ย 2.45 ตารางเมตรตอนักเรียน 1 คน หองเรียนระดับประถมใชพื้นที่เฉลี่ย 2 ตารางเมตรตอ  
นักเรียน 1 คน 1.2 หองเรียนเฉพาะ (Specialized Classroom) หองเรียนวิทยาศาสตรควรจัดใหมีโตะ
ใหญสําหรับวางสื่อการสอน และควรจัดใหมีอางลางมือรวมอยูในบริเวณหองเรียน หองเรียนวิชา
ดนตรีควรอยูติดกับบริเวณโถงเอนกประสงค 2. บริเวณบริการและสนับสนุนการเรียน (Auxilialy
Space) โถงพักคอยควรมีทุกชั้นของอาคาร ระเบียงทางเดินควรมีอยูดานเดียวของหองและมีมาน่ังที่
ไมยื่นเขามาในระเบียงทางเดิน หองฟนฟูสมรรถภาพทางกายควรอยูชั้นลางสุดของอาคาร และ    
จัดใหมีหองนํ้า-หองสวมสําหรับแพทยหรือเจาหนาที่รวมอยู ภายในหองดวย สวนหองธุรการ 
ทะเบียน สถิติ สามารถใชพื้นที่หองรวมกันได และควรอยูชั้นลางสุดของอาคาร หองพักครูควรมีอยู
ทุกชั้นของอาคาร หองประชุมครูควรมีบรรยากาศที่โปรงสบาย โรงอาหารอาจปรับเปนหองประชุม
ของนักเรียนได แตจะตองไมมีกลิ่นรบกวน และสามารถปองกันยุงหรือแมลงได โรงประกอบ
อาหารควรจัดใหมีบริเวณเตรียมอาหารและประกอบอาหารใหถูกสุขลักษณะ และสามารถปองกัน
แมลงวันรบกวนไดดี หองนํ้า-หองสวมของนักเรียนควรมีทุกชั้นของอาคาร โถสวม ควรเปนแบบ
น่ังราบ หองสมุดควรออกแบบวางผังของชั้นวางหนังสือไมสับซอน โตะอานหนังสือควรใชโตะ
ใหญรวมกัน ทางเขา-ทางออกของโรงเรียนควรจัดทางเขา-ทางออกแบบทางเดียว และทางเดินเทา
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ไมควรตัดกันกับถนน บันไดหนีไฟของอาคารควร เปนแบบทางลาด ประตู หนาตาง ของอาคาร
เรียนควรเปนแบบบานเลื่อน ทางเดินภายในบริเวณโรงเรียนควรออกแบบใหมีหลังคาคลุมกันแดด
ฝน จัดเปลี่ยนระดับหรือบริเวณอันตราย จะตองออกแบบระบบเตือนทางสัมผัส โดยจะตองใชให
เหมือนกันทั้งหมดเพื่อมิใหนักเรียนเกิดความสับสน 3. บริเวณพักผอนหยอนใจ (Recreation Area)
หอพักนักเรียนชายและหอพักนักเรียนหญิง ควรจัดหองนอนของเด็กเล็กออกจาก เด็กโต เตียงนอน
ควรเปนแบบเตียงเด่ียว และควรออกแบบใหสวนหอพักมีบริเวณสําหรับทําการบาน อานหนังสือ 
หรือฟงเพลง หองนํ้า-หองสวม และบริเวณซักผา ตากผา ควรจัดใหอยูใน บริเวณเดียวกัน บริเวณ
สนามเด็กเลนควรแยกเคร่ืองเลนสําหรับเด็กเล็กออกจากเด็กโต สนามฟุตบอล และสระวายนํ้าจะ
ตองมีร้ัวสําหรับปองกันอันตราย สีที่ใชกับอาคารควรใชสีโทนเขมในสวนลางเพื่อเปนที่สังเกตของ
นักเรียนที่มองเห็นเลือนลาง (Low Vision) และใชโทนสีออนในสวนบนเพื่อใหสะทอนแสงไดมาก
ขึ้น แสงประดิษฐที่ใชภายในอาคาร ควรใชลักษณะการสองสวางแบบออม (Indirect light) การจัด
กลุมอาคารตางๆ ควรวางผังไมซับซอน เพื่องายตอการจดจําตําแหนงตางๆ ของอาคารภายในบริเวณ
โรงเรียน การปลูกไมหอมในบริเวณตางๆ ภายในโรงเรียน สามารถใชเปนเคร่ืองหมายชั่วคราวของ
นักเรียนได ตําแหนงของสิ่งของตางๆ ภายในบริเวณโรงเรียนจะตองไมเคลื่อนยายบอยๆ การระบาย
อากาศภายในอาคารควรเปนแบบธรรมชาติ ใชเคร่ืองปรับอากาศเฉพาะหองที่มีความจําเปนเทาน้ัน 
เชน หองคอมพิวเตอร หรือหองเรียนดนตรี จากการศึกษา ผูวิจัยพบวาการออกแบบองคประกอบ
ตาง ๆ ภายในโรงเรียนสอนคนตาบอด ควรออกแบบใหนักเรียนพยายามใชประสาทสัมผัสที่เหลือ
อยูใหมากที่สุด และการออกแบบอุปกรณพิ เศษตางๆ มากมายเกินความจําเปนจะไมไดเกิด
ประโยชนใดๆ เลย เพราะในการดําเนินชีวิตประจําวันที่แทจริงน้ันมิไดมีอุปกรณ อํานวยความ
สะดวกมากนัก 

นิสิต จงบุญประชา (2540) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง  การออกแบบสภาพแวดลอมทางกาย
ภาพภายในหองเรียนสําหรับคนตาบอด ชั้นประถมปที่ 1- 6 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อนําเสนอขอมูล
เบื้องตน และผลการวิเคราะหในการทดลองสําหรับกําหนดแนวทางในการออกแบบสภาพแวดลอม
ทางกายภาพ ภายในหองเรียนสอนคนตาบอดชั้นประถมศึกษาปที่ 1-6 เพื่อเปนพื้นฐานแกผูเกี่ยวของ
ในการนําขอมูลจากการวิจัยน้ีไปประยุกตใชหรือปรับปรุงพัฒนาสภาพแวดลอมทางกายภาพที่
เหมาะสมกับคนตาบอด การทดลองไดจากการศึกษาตามกรอบแนวความคิดทางทฤษฎีที่เกี่ยวของ
กับการรับรู และเรียนรูทางดานสภาพแวดลอมทางกายภาพซึ่งจะเปนตัวชี้นําชี้แนะใหคนตาบอดใช
การเห็นไดดีขึ้น ตามทฤษฎีของ Com ซึ่งมีอยู 5 ปจจัยคือ สี, ความตาง, เวลา, Space และแสง ดังน้ัน
การทดลองจึงแบงออกไดเปน 5 การทดลองตามทฤษฎี โดยพื้นฐานแนวทางการทดลองจะเนน 
ความเรียบงายไมซับซอนเพื่อใหประชากรที่ศึกษาที่มีระดับการเรียนชั้นประถมปที่ 1-6 สามารถ  
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รับรูการทดลองไดในระดับเดียวกัน ซึ่งผลการทดลองพบวา การทดลองสีนักเรียนมีแนวโนมที่จะ
เลือกสีโทนสีรอนและมีระดับคุณคาของสีเปนระดับออนจนขาวเปนสวนใหญ การทดลองความตาง
ระดับของคุณคาสีที่มีความตางกันมากจะมีผลตอการเห็นไดชัดมากกวาจะเปนสีคูตรงขาม          
การทดลองเวลาเมื่อเวลาที่ใหมากขึ้นนักเรียนจะมีการเรียนรูที่ดีขึ้น การทดลอง Space ประเภทของ
การจัดเฟอรนิเจอร แบบจัดรวมกลุมจะใหผลตอประสิทธิภาพการเห็นที่ดีกวาการจัดแบบเปนแถว
และแนว การทดลองแสงตําแหนงแสงภายในหองใหผลที่ดีกวา ในดานประสิทธิภาพการเห็นเมื่อ
เปรียบเทียบกับแสงธรรมชาติ ภายนอกที่สาดเขามาภายในหอง สรุปไดวา จากผลการศึกษาและการ
ทดลองพบวานักเรียน สามารถใชการเห็นไดในหลายสถานการณ และสิ่งแนะทางสภาพแวดลอม
ทางกายภาพทั้ง 5 ปจจัยจะสงผลใหนักเรียนมีแนวโนมที่จะรับรูและเรียนรูสภาพ แวดลอมทาง    
กายภาพงายขึ้น การศึกษาน้ีคาดวาจะเปนแนวทางในการวิจัยและพัฒนา การออกแบบสภาพ      
แวดลอมทางกายภาพที่จะเปนประโยชนแกบุคคล พิการทางตา และสถาปตยกรรมภายในที่สนอง
ตอบตอประโยชนใชสอย  

วาสนา เปลงสมบัติ  (2542) ไดศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความตองการใชเทคโนโลยีสาร
สนเทศของนักเรียนตาบอดในประเทศไทย  การวิจัยเร่ืองน้ีเปนการสํารวจสภาพความตองการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียนตาบอด และศึกษาปญหาและความตองการสารสนเทศของ
นักเรียนตาบอด ผลการวิจัยพบวา 1. นักเรียนตาบอดสวนใหญมีความรูและความเขาใจใน
เทคโนโลยีสารสนเทศ จากการสอนของครูและจากรายการวิทยุหรือโทรทัศน และนักเรียนตาบอด
ตองการ ใชเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทอุปกรณสื่อสารทางโทรศัพท เคร่ืองคอมพิวเตอร เคร่ือง
ประกอบเสียงคอมพิวเตอร หรือเคร่ืองสังเคราะหเสียง เคร่ืองแสดงผล อักษรเบรลล และโปรแกรม
แปลงขอมูลใหเปนอักษรเบรลล โดยมีวัตถุประสงคเพื่อติดตอสื่อสารกับผูอ่ืน เพื่อสรางเอกสาร
งานพิมพ และเพื่อความบันเทิงของตนเอง นอกจากน้ีนักเรียนตาบอดมีความตองการสารสนเทศ
ประเภทตางๆ เพื่อเปนความรูรอบตัวประกอบการศึกษาคนควา ทําการบาน ทํารายงาน เสริม
การเรียนและตองการสารสนเทศที่ทันสมัย  2. โรงเรียนสอนคนตาบอดสวนใหญนําเทคโนโลยี
สารสนเทศประเภทเคร่ืองคอมพิวเตอร เคร่ืองประกอบเสียงคอมพิวเตอร หรือเคร่ืองสังเคราะหเสียง 
เคร่ืองพิมพเอกสาร และโปรแกรมแปลงขอมูลใหแสดงเปนอักษรเบรลล มาใช เพื่อผลิตสื่อการสอน 
ประกอบการสอน และใหนักเรียนตาบอดไดใชนอกเวลาเรียน  3. ปญหาการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศของนักเรียนตาบอด ซึ่งจําแนกตามประเภทของปญหา ไดแก ปญหาดานการใช ปญหา
เกี่ยวกับผูใช ปญหาเกี่ยวกับ ครูผูสอน และปญหาดานผูบริหาร พบวามีสภาพปญหาในทุกดานใน
ระดับปานกลาง แตเมื่อจําแนกตามเพศพบวา เพศชายมีปญหาเกี่ยวกับครูผูสอนและปญหาเกี่ยวกับ
ผูใชในดาน การอาน การฟง และความเขาใจมากกวาเพศหญิง นักเรียนตาบอดที่มีระดับการศึกษา
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แตกตางกันมีปญหาเกี่ยวกับการใช ผูใช และครูผูสอนแตกตางกัน สวนนักเรียนตาบอดที่มีอายุและ
ประสบการณแตกตางกัน มีปญหาในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศไมแตกตางกัน สวนความ
ตองการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ พบวา นักเรียนตาบอดที่มีความแตกตางกันในดานเพศ อายุ และ
ประสบการณ มีความตองการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและสารสนเทศ ไมแตกตางกัน  

ศศโสฬส จิตรวานิชกุล  (2542) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง  การศึกษาพฤติกรรม ความสนใจ 
และความตองการในการเปดรับสื่อของคนตาบอด ในเขตกรุงเทพมหานคร  การวิจัยน้ีมีวัตถุ
ประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรม ความสนใจ และความตองการในการเปดรับสื่อมวลชน และสื่อ
เฉพาะกิจของคนตาบอด รวมถึงปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการเปดรับสื่อแตละประเภท โดยใช
ระเบียบวิธีวิจัย เชิงคุณภาพ ซึ่งผลของการวิจัยมีดังน้ี สื่อที่คนตาบอดในเขตกรุงเทพมหานครมีพฤติ
กรรมการเปดรับในระดับสูง ไดแก สื่อมวลชน ประเภทวิทยุ โทรทัศน และเทปทั่วไป ตามลําดับ 
และสื่อที่มีการ เปดรับในระดับปานกลาง ไดแก สื่อเฉพาะกิจ ประเภท หนังสือเทป และนิตยสาร
มิตรสนิทตามลําดับ คนตาบอดในเขตกรุงเทพมหานครมีความสนใจในการเปดรับสื่อมวลชนที่มี
เน้ือหาประเภทขาวสาร มากที่สุด รองลงมาไดแก เน้ือหาประเภทความรูและบันเทิงในสัดสวนที่
ใกลเคียงกัน      คนตาบอดในเขตกรุงเทพมหานครมีความสนใจในการเปดรับสื่อเฉพาะกิจที่มีเน้ือ
หาประเภทบันเทิง และความรูในสัดสวนที่ใกลเคียงกัน รองลงมาไดแก เน้ือหาประเภทขาวสาร 
ความตองการในการเปดรับสื่อมวลชนของคนตาบอด 1. ตองการใหสื่อมวลชนผลิตสารหรือให
บริการสื่อโดยคํานึงถึงการเขาถึงของผูรับที่เปนคนตาบอดดวย   2. ตองการใหสื่อมวลชนใหขอมูล 
ขาวสารแก คนตาบอดเพิ่มขึ้น เพื่อนําไปใชเปนประโยชนในการดําเนินชีวิตและการพัฒนาตนเอง 
3. ตองการใหสื่อมวลชนนําเสนอเร่ืองราวเกี่ยวกับคนตาบอดเพิ่มขึ้นเพื่อสรางความเขาใจที่ถูกตอง
เกี่ยวกับ คนตาบอดในสังคม  4. ตองการใหมีการพัฒนาเทคโนโลยีสื่อมวลชนทุกประเภทใหคนตา
บอดสามารถเขาถึงได  สวนความตองการในการเปดรับสื่อเฉพาะกิจของคนตาบอด 1. ตองการให
มีการปรับปรุงเน้ือหาใหกวางขึ้นและสอดคลองกับความตองการของผูรับ  2. ตองการใหมีการ
ประชาสัมพันธเกี่ยวกับสื่อเฉพาะกิจมากขึ้น เพื่อใหคนตาบอดทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาคได
ทราบและใชบริการ 3. ตองการใหมีความตอเน่ืองและสม่ําเสมอในการผลิตสื่อเฉพาะกิจทุก
ประเภท 4. ตองการใหมีการปรับปรุงคุณภาพของสื่อวัสดุ   5. ตองการใหมีการผลิตสื่อเฉพาะกิจ
สําหรับคนตาบอดเพิ่มขึ้น  

ศุภสิทธิ์ จิตนภากาญจน  (2543) ไดศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ  แนวความคิดในการออกแบบ
หองสมุดของโรงเรียนสอนคนตาบอด  สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  การวิจัยคร้ังน้ีเปนการศึกษา       
แนวความคิดในการออกแบบหองสมุดของ โรงเรียนสอนคนตาบอด สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
จากการวิจัย  พบวา สภาพแวดลอมภายนอกหองสมุด ดานสถานที่ต้ังของ หองสมุด ควรมีการ
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กําหนดสถานที่ต้ังของหองสมุดใหมีความเหมาะสมกับสภาพ แวดลอมของโรงเรียน ควรอยูบริเวณ
สวนหนาของโรงเรียนและอยูชั้นลางของอาคาร ซึ่งเปนศูนยกลางของผูใชอาคารสะดวกในการเขา
ถึง ควรอยูในบริเวณที่ไมจํากัดสามารถขยายหองสมุดไดในอนาคต ดานองคประกอบและขนาดพื้น
ที่สวนตางๆ ของหองสมุด พบวาการเลือกพื้นที่น่ังอานหนังสือเปนบริเวณมุมหองสมุด จํานวนโตะ 
- เกาอ้ี ชั้นวางหนังสือ และบริเวณอุปกรณเสริมทักษะยังไมเพียงพอตอความตองการ และ อุปกรณ
ครุภัณฑยังมีขนาดที่ไมเหมาะสมกับสรีระของนักเรียนตาบอดที่เปนผูใช ควรมีการจัดทําอุปกรณ
เหลาน้ันใหมีขนาดเหมาะสมเพื่อประโยชนของผูใชมากที่สุด ดานสภาพแสงสวางภายในหองสมุด 
พบวาแสงสวางภายในหองสมุดเพียงพอตอความตองการ และแสงสวางที่เหมาะสมกับหองสมุด
ควรเปนแสงสวางจากธรรมชาติซึ่งเปนแสงสวางที่ผูใชรูสึกสบายตอการมองเห็นและเปนการ
ประหยัดพลังงานไฟฟา ถามีการติดต้ังดวงไฟภายในหองสมุดควรติดต้ังอยูในระดับเพดาน การ
เลือกใชสีในสวนตางๆ พบวาอุปกรณครุภัณฑภายในหองสมุดควรมีการใชสีที่กลมกลืนกับสีของ
อุปกรณครุภัณฑหรือพื้นที่รอบขาง 

สําหรับอุปกรณครุภัณฑที่ตองการเปนจุดสังเกตเพื่อประโยชนในการรับรูควรมี การใช
สีที่ตัดกันกับอุปกรณครุภัณฑหรือพื้นที่รอบขาง โดยสีที่นักเรียนตาบอดประเภทเห็นเลือนลางมอง
เห็นชัดที่สุดคือ สีแดง สีเหลือง และสีขาว ควรนําสีดังกลาวมาใชรวมในการออกแบบ ดานลักษณะ
พื้นผิววัสดุ พบวาลักษณะผิววัสดุแบบขรุขระมีผลชวยในการรับรูจากการสัมผัส บริเวณที่ครู  
อาจารยและบรรณารักษตองการใหมีผิววัสดุที่ใชในการสัมผัสคือบริเวณพื้นทางเดิน สําหรับ
นักเรียนตาบอดตองการใหบริเวณชั้นวางหนังสือเปนวัสดุที่มีผิวสัมผัสมากที่สุด ดานการควบคุม
เสียง พบวาเสียงรบกวนสวนใหญ เกิดจากคนที่เดินผานหนาหองสมุดรวมถึงเด็ก นักเรียนที่สงเสียง
ดังบริเวณทางเขาหองสมุด เสียงรบกวนที่เกิดขึ้นภายในหองสมุดเสียงรบกวนสวนใหญเกิดจาก
นักเรียน คุยกันสงเสียงดัง และบริเวณที่เกิดเสียงรบกวนเกิดขึ้นบริเวณภายในสวนอานหนังสือ
เน่ืองจากนักเรียนน่ังรวมกันเปนกลุมๆ ควรมีการแบงพื้นที่ในการอานหนังสือแบบน่ังอานเปนกลุม
และแบบน่ังอานคนเดียว ลักษณะเสียงที่รูสึกวามีประโยชนในการใชหองสมุดมีลักษณะเสียงที่
สะทอน เพื่อที่จะรูถึงสภาพแวดลอมรอบๆ ตัว จากผลการวิจัยดังกลาวสามารถนําไปกําหนด
แนวความคิดและองคประกอบทางสถาปตยกรรมเพื่อการออกแบบอาคารหองสมุดของโรงเรียน
สอนคนตาบอดที่สามารถตอบสนองผูใชและสอดคลองกับสภาพแวดลอมอยางเหมาะสม  

สุภรธรรม  มงคลสวัสด์ิ (2543) ไดศึกษาเร่ือง แนวทางการสงเสริมอาชีพคนพิการ โดย
มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรคในการประกอบอาชีพของคนพิการ พบวา ปญหาและ
อุปสรรคในการประกอบอาชีพของคนพิการ คือ เจตคติของครอบครัว ชุมชน และสังคมสวนมาก
เปนไปในทางที่ไมถูกตองทําใหคนพิการขาดโอกาสทางการศึกษา ไมไดรับการพัฒนาและขาด
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โอกาสในการออกสูสังคม ถึงแมวาจะมีพระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ.2534
กฎกระทรวง มติคณะรัฐมนตรี รวมทั้งแนวทางและแผนตางๆ ที่เปนกลไกหลักในการสงเสริมและ
พัฒนาคนพิการ แตในทางปฏิบัติน้ันขาดการเอาใจใสอยางจริงจังและตอเน่ืองจากรัฐบาลและหนวย
ราชการที่เกี่ยวของ ทําใหการบริการดานสงเสริมอาชีพคนพิการขาดทั้งคุณภาพและปริมาณ ในขณะ
ที่ทัศนคติของสถานประกอบการสวนใหญเปดรับคนพิการที่มีความรูความสามารถมากยิ่งขึ้น 
แตทั้งคนพิการและสถานประกอบการยังไมสามารถตอบสนองความตองการของแตละฝายได      
เน่ืองจากขาดขอมูลขาวสารและขาดความรูความเขาใจในเร่ืองของการจางงานคนพิการ

สมคิด จรัสกิจวิกัยกุล (2543) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง  ชุดฝกพิมพสําหรับคนตาบอด  วิทยา
นิพนธน้ีนําเสนอชุดฝกพิมพสําหรับคนตาบอด โดยจะประกอบดวย 2 สวนที่สําคัญคือ ชุดของการด
บันทึกเสียงโดยเชื่อมตอกับคอมพิวเตอรทางสลอตขยายระบบพรอมทั้งโปรแกรมที่ใชในการบันทึก
เสียงที่สามารถปรับปรุง คุณภาพของเสียงที่ตองการบันทึก ตัดตอ และยังสามารถบันทึกใหอยูในรูป 
ของไฟลได และสวนของชุดฝกพิมพที่ใชเชื่อมตอกับคียบอรดทั่วไปที่ใชกับเคร่ืองคอมพิวเตอร 
โดยการใชงานไมจําเปนที่จะตองเชื่อมตอกับคอมพิวเตอร ซึ่งในสวนของชุดฝกพิมพน้ีจะประกอบ
ดวยชุดฝกพิมพทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และยังมีแบบฝกหัดที่ใชฝกฝนการพิมพใหชํานาญยิ่ง
ขึ้นดวย พรอมทั้งสามารถประเมินผลการฝกพิมพและบอกผลการประเมินในรูปของเสียงไดอีกดวย 
อีกทั้งผูใชยังสามารถทําการแกไขแบบฝกหัดในแตละสวนไดดวยตนเองโดยโปรแกรมบน
คอมพิวเตอร  

ดุจฤดี  บูรณกาญจน (2544) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง ความคาดหวังและความพึงพอใจของผู
พิการทางสายตาที่มีตอหนังสือแถบเสียงในเขตกรุงเทพมหานคร  พบวา กลุมตัวอยางผูพิการทาง
สายตาไมคอยเปดรับหนังสือแถบเสียงมากนัก คือบางสัปดาหไมไดฟงเลย มีการใชเวลาในการฟง
หนังสือแถบเสียงประมาณ 1-3 ชั่วโมงตอวัน ในเวลา  18.01- 22.00 น. โดยมีวัตถุประสงคในการฟง
เพื่อ เพิ่มพูนความรูทั่วไป สวนประเภทหนังสือแถบเสียงที่นิยมฟงคือหนังสือประเภทนวนิยายและ
เร่ืองสั้น ปญหาและอุปสรรคที่กลุมตัวอยางตองการใหแกไขปรับปรุงคือ ในเร่ืองของปริมาณ
หนังสือแถบเสียงที่มีไมเพียงพอตอความตองการ ไมมีความหลากหลาย รวมถึงคุณภาพและปริมาณ
ของอาสาสมัครที่เปนผูอานหนังสือแถบเสียง เปนตน 

สุรียพร ทวมทอง (2544) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง  การนําเสนอรูปแบบศูนยสื่อการศึกษาใน
โรงเรียนสอนคนตาบอด โดยมีวัตถุประสงคเพื่อนําเสนอรูปแบบศูนยสื่อการศึกษาในโรงเรียน 
สอนคนตาบอด กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยไดแก อาจารยผูสอนในโรงเรียนสอนคนตาบอด 69 คน 
และผูเชี่ยวชาญดานสื่อการศึกษาสําหรับคนตาบอด จํานวน 20 คน รูปแบบศูนยสื่อ การศึกษาที่ได
ศึกษาแบงออกเปน 5 ดาน คือ 1) ดานรูปแบบการจัดต้ังศูนยสื่อการศึกษา 2) ดานการจัดบริการ 3)
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ดานการจัดบุคลากร 4) ดานการจัดสื่ออุปกรณ 5) ดานสถานที่ต้ังและการจัดพื้นที่ภายใน วิธีดําเนิน
การวิจัย ใชวิธีสอบถามความคิดเห็น และเทคนิควิธีวิจัยแบบเดลฟาย จํานวน 3 รอบ ผลการวิจัยพบ
วา  1. อาจารยผูสอนในโรงเรียนสอนคนตาบอดมีความตองการใหจัดศูนยสื่อการศึกษาขึ้น ในโรง
เรียน โดยมีจุดมุงหมายในการบริการสื่ออุปกรณการสอนกับครูและนักเรียนเปนหลัก ตองการใหมี
บุคลากรเฉพาะทางปฏิบัติหนาที่ประจําภายในศูนยสื่อ ที่ต้ังของศูนยสื่อควร อยูในบริเวณที่เปนศูนย
กลางของอาคารเรียน ความตองการดานการบริการ : บริการผลิต สื่อ บริการการยืม-คืน ใหคําแนะ
นําภายในศูนย บริการพื้นที่ปฏิบัติการสื่อและจัดนิทรรศการ ประชาสัมพันธ ความตองการดาน
บุคลากร : ตองการใหมีฝายบริหาร ฝายบริการและฝายผลิต ความตองการดานสื่ออุปกรณ : ตองการ
อุปกรณประเภทที่ชวยในการผลิตสื่อ และประเภทที่ เปนสื่อการเรียนการสอน ความตองการดาน
การจัดพื้นที่ภายใน : ตองการใหมีพื้นที่สําหรับ การบริการยืม-คืน ปรึกษาใหคําแนะนํา จัดเก็บสื่อ
อุปกรณ การผลิตหนังสือเสียง หนังสือเบรลล หองคอมพิวเตอร หองประชุม บริเวณจัดแสดง
นิทรรศการ ประชาสัมพันธ 2. ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคลองกับขอความในระดับมากที่สุด
และมาก จํานวน 137 ขอ จากจํานวน 170 ขอ ทําใหไดรูปแบบศูนยสื่อการศึกษาดังน้ี 2.1) ดานรูป
แบบการจัดต้ัง : ควรจัดต้ังเปนเอกเทศ หรือหนวยงานกลางที่ให บริการแบบสื่อการสอนสมบูรณ 
คือจัดบริการสื่ออุปกรณ และสื่อสิ่งพิมพ 2.2) ดานการจัดบริการ : มุงเนนในการใหบริการที่     
เกี่ยวของดานสื่อการสอน กับบุคลากรในโรงเรียนเปนสําคัญ ขอบขายหนาที่ของศูนยฯสื่อเนนการ
อํานวยความสะดวกแก ผูขอรับบริการ ต้ังแตการใหคําแนะนํา การจัดผลิต ประชาสัมพันธ ตลอดจน
บํารุง รักษา สื่อ อุปกรณ 2.3) ดานการจัดบุคลากร : มีการกําหนดแผนผังบุคลากร และหนาที่ความ
รับผิดชอบ โดยเรียงลําดับตามความรับผิดชอบ 2.4) ดานการจัดสื่ออุปกรณ : มีความตองการใหจัด
สื่ออุปกรณที่จําเปน ประเภท อุปกรณที่ชวยในการผลิตและประเภทที่เปนสื่อการเรียนการสอน ให
เพียงพอตอความตองการ ของผูใชบริการอยูเสมอ 2.5) ดานสถานที่ต้ังและการจัดพื้นที่ภายในศูนย
สื่อ : จัดต้ังในบริเวณที่เปน ศูนยกลางของอาคารเรียน มีการจัดพื้นที่ภายในศูนยสื่อ โดยแบงออก
เปน 3 สวน คือ พื้นที่สําหรับใหบริการ พื้นที่สําหรับการจัดผลิตและปฏิบัติงานของเจาหนาที่ พื้นที่
สําหรับการเรียนรูและฝกปฏิบัติเสริมนอกเวลาเรียน   

ธรรม จตุนาม (2545) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง  การประยุกตใชโปรแกรมผลิตและอาน
หนังสือเสียงระบบเดซีกับภาษาไทยสําหรับคนตาบอด  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ปรับแกและเขียน
สคริปตใหกับ โปรแกรมอานจอภาพจอส (JAWS) เพื่อใหอานปุมคําสั่งในโปรแกรมซิกทูนา 2)
ทดลองผลิต หนังสือเสียงระบบเดซีภาษาไทยโดยคนตาบอด 3) ทดลองเปลี่ยนพจนานุกรมเสียง
ภาษาอังกฤษใหเปนเสียงภาษาไทยในโปรแกรมอานหนังสือเสียงเพลยแบ็ค 2000 4) สํารวจความ
ตองการในการใชหนังสือเสียงระบบเดซี 5) สํารวจความพึงพอใจในการใชคําสั่งในโปรแกรม และ
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เคร่ืองอานหนังสือเสียงระบบเดซี ขั้นตอนการศึกษาวิจัยประกอบดวย 1) ปรับแกและเขียนสคริปต
ใหกับโปรแกรมอานจอภาพจอส (JAWS) 2) ผลิตหนังสือเสียงระบบเดซีภาษาไทย โดยใชหนังสือ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 บันทึกดวยโปรแกรมซิกทูนารุนที่ 3 3)
ทดลองเปลี่ยนพจนานุกรมเสียงภาษาอังกฤษใหเปนเสียงภาษาไทยในโปรแกรมอานหนังสือเสียง
เพลยแบ็ค 2000 4) นําหนังสือเสียงที่ผลิตไดไปสํารวจความตองการใชหนังสือเสียงระบบเดซี และ
สํารวจความพึงพอใจในการใชคําสั่งในโปรแกรมและเคร่ืองอานหนังสือเสียงระบบเดซีกับนักเรียน
ตาบอดที่เรียนรวมระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจํานวน 40 คน ไดฝกใช และนําขอมูลมาวิเคราะห
โดยใชคารอยละ ผลการศึกษาพบวา 1) การปรับแกและเขียนสคริปตจะชวยใหคนตาบอดใช
โปรแกรมซิกทูนารุนที่ 3 ผลิตหนังสือเสียงระบบเดซีได  2) การเชื่อมตัวอักษรและเสียงสําหรับ
ภาษาไทยโดยการพิมพไมสามารถทําไดเพราะไมมีแปนคําสั่งที่ชวยสลับการพิมพ 3) การเปลี่ยน
พจนานุกรมเสียงในโปรแกรมเพลแบ็ค 2000 ไมสามารถที่จะทําได สาเหตุเพราะบริษัทผูผลิตไม
อนุญาตใหแกไขโปรแกรม 4) นักเรียนตองการใชหนังสือเสียงระบบเดซีที่เชื่อมตัวอักษรและเสียง
ในหนังสือเพื่อคนความากที่สุด 5) มีความพึงพอใจการใชเคร่ืองอานหนังสือเสียงเพล็กซทอลก
มากกวาโปรแกรมเอลพีเพลเยอรและโปรแกรมเพลยแบ็ค 2000 สาเหตุเพราะเคร่ืองอานหนังสือ
เสียงเพล็กซทอลคใชงายสะดวกและนําไปใชไดทุกที่

2.5.2 งานวิจัยตางประเทศ
โนลาน  (Nolan, 1963 อางถึงใน ดุจฤดี  บูรณกาญจน, 2544 : 32) ไดศึกษาวิจัยเพื่อทํา

การเปรียบเทียบการเรียนรูของเด็กตาบอดที่ไดจากการฟงและจากการอานดวยอักษรเบรลล โดยทํา
การศึกษากับเด็กนักเรียนตาบอดที่สามารถอานอักษรเบรลลได จํานวน  70 คน และแบงเด็กออก
เปน  3 กลุม คือ กลุมที่เรียนดวยการฟง กลุมที่เรียนดวยการอานอักษรเบรลล และกลุมควบคุม ผล
จากการทดสอบพบวา มีปจจัยหลายอยางเขามาเกี่ยวของและมีตัวแปรสําคัญๆ หลายตัวที่มีอิทธิพล
ตอประสิทธิภาพการเรียนรูของเด็กตาบอดที่เรียนรูดวยวิธีการทั้ง  2 แบบ  ผูวิจัยสรุปวาไมมีวิธีใดที่
ดีกวากัน การที่ผูสอนจะสอนเด็กโดยเนนหนักเฉพาะการอานอยางเดียวไมเหมาะสม เพราะจะเปน
การจํากัดขอบเขตการเรียนรูของเด็กใหแคบลง ดังน้ันผูสอนจะตองอาศัยวิธีการหลายๆ แบบ เพื่อ
เปดโอกาสใหเด็กตาบอดไดเกิดการเรียนรูมากที่สุด

โคนิก  (Koenig, 1988 อางถึงใน ดุจฤดี  บูรณกาญจน, 2544 : 32) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง 
ทักษะการเขียนของนักเรียนตาบอด ศึกษาสภาพเกี่ยวกับทักษะการเขียนเพื่อแสดงความรูสึกของนัก
เรียนตาบอด โดยเปรียบเทียบกับนักเรียนปกติ รวมทั้งศึกษาขอผิดพลาดในการเขียนสัญลักษณ
เบรลลภาษาอังกฤษ  พบวา  ความสามารถดานการเขียนมีความคลายคลึงกัน แตนักเรียนตาบอดจะมี
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ทัศนคติตอการเขียนดีกวา นอกจากน้ียังพบวา ความผิดพลาดที่พบเสมอคือความผิดพลาดในการใช
สัญลักษณยอในอักษรเบรลลภาษาอังกฤษ

จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวของกับแนวทางการจัดการการศึกษาสําหรับคนพิการ
ทางการมองเห็นทั้งงานวิจัยภายในประเทศและงานวิจัยในตางประเทศ สามารถสรุปไดวาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษามีหลายองคประกอบที่จะตองเกื้อหนุนตอกันเพื่อใหการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษามุงสูความสําเร็จตามเปาประสงค  

การออกแบบองคประกอบตางๆ ดานการจัดสถานที่ของสถานศึกษาสําหรับสอนคน
พิการทางการมองเห็น  ควรออกแบบใหนักเรียนพยายามใชประสาทสัมผัสที่เหลืออยูใหมากที่สุด  
และการออกแบบอุปกรณพิเศษตางๆ มากมายเกินความจําเปนจะไมไดเกิดประโยชนใดๆ เลย 
เพราะในการดําเนินชีวิตประจําวันที่แทจริงน้ันมิไดมีอุปกรณ อํานวยความสะดวกมากนัก สําหรับ
การจัดสภาพแวดลอมน้ันในสวนของหองสมุดควรจัดต้ังอยูบนทําเลที่มีความสะดวกสบาย สามารถ
เดินทางเขา-ออกเพื่อใชบริการ ไดอยางสะดวกและรวดเร็ว มีสถานที่สําหรับขยายขนาดออกไป
ไดอีกในอนาคต ภายในหองสมุดจะตองมีการใชวัสดุอุปกรณที่เปนผิวสัมผัสซึ่งสามารถชวยให
คนตาบอดรับรูไดดี

ดานสื่อการเรียนรูน้ัน คนพิการทางการมองเห็นมีการใชสื่อเพื่อติดตอสื่อสารกับบุคคล
อ่ืนและเพื่อความบันเทิงเปนหลัก นอกจากน้ียังตองการสารสนเทศประเภทตางๆ เพื่อใชคนควาหา
ความรูรอบตัวประกอบการศึกษาคนควา ทํารายงาน ทําการบาน และเพื่อเสริมการเรียนรู คนตาบอด
ตองการใหมีการถายทอดเร่ืองราวที่นาสนใจจากหนังสือพิมพหรือวารสารจัดทําเปนหนังสือแถบ
เสียงหรือหนังสือเบรลล ตองการใหหนังสือมีเพิ่มมากขึ้น พรอมกับมีความตองการอานและฟง
เร่ืองราวเกี่ยวกับความกาวหนาและวิทยาการใหมๆ เกี่ยวกับคนตาบอดมากที่สุด และนิยมเปดรับ
เน้ือหาดานความบันเทิงดวยการฟงนิยายและนิทานจากหนังสือแถบเสียงมากที่สุด สวนหนังสือ
เรียนในรูปแบบอักษรเบรลลมีความเหมาะสมมาก ความตองการในการเปดรับสื่อเฉพาะกิจน้ัน
คนตาบอดตองการใหมีการปรับปรุงเน้ือหาใหกวางขึ้นและมีความสอดคลองกับความตองการ
การเรียนรู  พรอมทั้งตองการใหปรับปรุงสื่อที่มีอยูเดิมใหมีคุณภาพรวมถึงการผลิตสื่อใหมๆ เพิ่มขึ้น
อีกดวย
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บทที่  3
ระเบียบวิธีวิจัย

การวิจัยคร้ังน้ีเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ ศึกษาสภาพและปญหาอันเกิดจากการจัดการ
ศึกษาสําหรับคนพิการทางการมองเห็น โดยศึกษาทั้งผูใหบริการคือสถานศึกษาของรัฐและเอกชน 
และ   ผูรับบริการคือผูเรียนซึ่งเปนคนพิการทางการมองเห็น เพื่อนําขอมูลที่ไดไปเปนแนวทางใน
การปรับปรุงกระบวนการจัดการศึกษา เพื่อใหสอดคลองกับความตองการและมีประสิทธิภาพตรง
กับจุดมุงหมายแหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.2542 ศึกษาโดย    ทําการสัมภาษณเชิง
ลึกและการสนทนากลุม  

3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง
3.1.1 ประชากร ประกอบดวย ผูบริหาร  ผูสอน  และผูเรียนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษา

สําหรับคนพิการทางการมองเห็น ทั้งในรูปแบบการศึกษาในระบบโรงเรียน และการศึกษา
นอกระบบโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมถึงผูเชี่ยวชาญดานการจัดการการ
ศึกษาสําหรับคนพิการทางการมองเห็น  

โดยการจัดการศึกษาในระบบโรงเรียนแบงออกเปนลักษณะการจัดการศึกษาแบบ   
เรียนรวมในระดับมัธยมศึกษา  จํานวนทั้งสิ้น  6 โรงเรียน    ประกอบดวย

1) โรงเรียนศรีอยุธยา   
2) โรงเรียนสันติราษฎรวิทยาลัย    
3) โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย    
4) โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริยาราม
5) โรงเรียนเซนตคาเบรียล  
6) โรงเรียนเซนตฟรังซิสซาเวียร  คอนแวนต     
การจัดการศึกษาในระบบ  แบบสถานศึกษาพิเศษเฉพาะทางระดับประถมศึกษา  คือ             

โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ  
      และการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนสายอาชีพ  คือ ศูนยพัฒนาสมรรถภาพ        

คนตาบอด
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3.1.2 ก ลุ ม ตัวอ ย างใน ก ารศึ ก ษ าไ ด ม าจาก ก ารเลื อก แบ บ เฉ พ าะ เจาะ จง  (Purposive
Sampling)โดยไดกําหนดคุณลักษณะของผูที่จะใหขอมูลในการสัมภาษณเชิงลึก  และการสนทนา
กลุมเพื่อใชเปนเกณฑในการคัดเลือก ดังน้ี

3.1.2.1 กลุมผูบริหาร จะตองเปนบุคคลที่ทําหนาที่ในการบริหารงานของสถานศึกษา
น้ันๆ มาแลวไมนอยกวา 1 ป จึงจะสามารถอธิบายใหทราบไดวาสถานศึกษามีสภาพ ปญหาและ        
ความตองการในการจัดการการศึกษาสําหรับคนพิการทางการมองเห็นอยางไร

3.1.2.2 กลุมผูสอน จะตองเปนผูที่ทําหนาที่จัดการเรียนการสอนมาเปนเวลาไมนอยกวา 
1 ป เพราะสามารถจะอธิบายใหทราบไดวาสถานศึกษามีสภาพ ปญหาและความตองการในดาน
การจัดการเรียนการสอนอยางไร  ประกอบดวยผูสอนในโรงเรียนมัธยมศึกษาแบบเรียนรวม  6 โรง
เรียน  เลือกมาโรงเรียนละ  1 คน  รวม  6 คน  สวนผูสอนในโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ  แยก
เปนผูสอนเกา  1 คน  ผูสอนใหม  1 คน  และผูสอนพิการทางการมองเห็น  1 คน  รวม  3 คนเชน
เดียวกับผูสอนในสถานศึกษานอกระบบโรงเรียนที่ใชเกณฑการคัดเลือกเหมือนกลุมดังกลาวขางตน

3.1.2.3 กลุมผูเรียน แยกออกเปน  2 กลุม  ประกอบดวย  ผูเรียนในระบบโรงเรียน และผู
เรียนนอกระบบโรงเรียน

1) ผูเรียนในระบบโรงเรียน
(1) ผูเรียนในสถานศึกษาแบบเรียนรวม จะตองเปนผูเรียนพิการทางการ

มองเห็นที่เรียนรวมกับผูเรียนปกติในระดับมัธยมศึกษา มีความสมัครใจและยินดีในการเขารวม
สนทนากลุม   ประกอบดวยผูเรียนในโรงเรียนศรีอยุธยา  โรงเรียนสันติราษฎรวิทยาลัย  โรงเรียน
สามเสนวิทยาลัย   โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริยาราม  โรงเรียนเซนตคาเบรียล   และโรงเรียน
เซนตฟรังซิสซาเวียร  คอนแวนต  

(2) ผูเรียนในสถานศึกษาพิเศษเฉพาะทาง  จะตองเปนผูเรียนที่กําลังศึกษาอยู
ในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ของโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ เพราะผูเรียนกลุมน้ีจะมี 
ประสบการณจากการเรียนในสถานศึกษาแหงน้ีมาเปนเวลานาน มีความสมัครใจและยินดีในการ 
เขารวมสนทนากลุม  ซึ่งจะทําใหไดขอมูลที่ตรงตามความเปนจริง

2) ผู เรียนนอกระบบโรงเรียน จะตองเปนผู เรียนที่กําลังศึกษาในหลักสูตร         
การศึกษานอกโรงเรียนสายอาชีพในศูนยพัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด  โดยมีความสมัครใจและ
ยินดีในการเขารวมสนทนากลุม  

3.1.2.4 กลุมผูเชี่ยวชาญ จะตองเปนผูที่มีความเชี่ยวชาญ หรือมีประสบการณในการ
กําหนดนโยบายดานการจัดการการศึกษาสําหรับคนพิการทางการมองเห็น  ตลอดจนมีบทบาท
สําคัญในการบริหารงานองคกรภาครัฐและเอกชนที่มีความเกี่ยวของดานการใหบริการการศึกษา
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สําหรับคนพิการทางการมองเห็น หรือมีผลงานทางวิชาการในบริบทที่เกี่ยวของกับการศึกษาของ
คนพิการทางการมองเห็น โดยมีการเผยแพรและไดรับการยอมรับในวงกวาง

 สรุปจํานวนของกลุมตัวอยางในการวิจัยไดดังตารางตอไปน้ี

ตารางที่  3.1 ประชากรและกลุมตัวอยางในการวิจัย

ประเภทประชากร ประชากร จํานวนตัวอยาง รวม
1. ผูบริหาร

1) ผูบริหารแบบเรียนรวม
2) ผูบริหารสถานศึกษาพิเศษเฉพาะทาง
3) ผูบริหารนอกระบบโรงเรียน

6
1
1

6
1
1

8

2. ผูสอน
1) ผูสอนแบบเรียนรวม
2) ผูสอนสถานศึกษาพิเศษเฉพาะทาง
3) ผูสอนนอกระบบโรงเรียน

54
9
12

6
3
3

12

3. ผูเรียน
1) ผูเรียนแบบเรียนรวม
2) ผูเรียนสถานศึกษาพิเศษเฉพาะทาง
3) ผูเรียนนอกระบบโรงเรียน

57
28
40

7
7
7

21

4. ผูเชี่ยวชาญ 5 5 5
รวม 213 46 46

3.2 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย
3.2.1 ผูวิจัย การวิจัยเชิงคุณภาพถือวาผูวิจัยคือเคร่ืองมือหลักที่สําคัญที่สุดในการเก็บรวบรวม

ขอมูล ซึ่งผูวิจัยมีการเตรียมความพรอมในการดําเนินการวิจัย ดังน้ี
3.2.1.1 ดานระเบียบวิธีวิจัย  ผูวิจัยไดศึกษาทําความเขาใจถึงหลักการเชิงทฤษฎีของการ

วิจัยเชิงคุณภาพ โดยไดศึกษาจากการอานเอกสาร ตํารา โดยไดรับคําแนะนําจากอาจารยที่ปรึกษา 
และผูทรงคุณวุฒิดานงานวิจัยเชิงคุณภาพ

3.2.1.2 ดานเทคนิคการเก็บรวบรวมขอมูล  ไดศึกษาวิธีการสนทนากลุมจากตํารา 
เอกสารตางๆ โดยไดรับคําแนะนําจากอาจารยที่ปรึกษา
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3.2.1.3 ดานเน้ือหาเกี่ยวกับการจัดการการศึกษาสําหรับคนพิการทางการมองเห็น ผูวิจัย
ไดทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับการจัดการการศึกษา และที่เกี่ยวของกับคนพิการทางการมอง
เห็น เพื่อใหเขาใจถึงการรับรูและการแสดงออกของกลุมตัวอยาง และสามารถใหความหมายไดถูก
ตอง

3.2.2 แบบสัมภาษณการสนทนาแบบเปด การสรางแนวคําถามในการสนทนากลุม  ซึ่งผูวิจัย
ไดกําหนดขั้นตอนในการสรางแนวคําถาม ดังน้ี

3.2.2.1 ศึกษาขอมูลจากเอกสาร ตํารา หนังสือที่เกี่ยวของกับการสรางคําถามในการ
สนทนากลุม  และกรอบความคิดในการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาทั้งในระบบโรงเรียน 
และนอกระบบโรงเรียน

3.2.2.2 สรางคําถามโดยการศึกษาวัตถุประสงคของการวิจัย
3.2.2.3 จัดลําดับหัวขอในการสนทนา
ขอคําถามที่ใชในการสนทนากับกลุมตัวอยาง ประกอบดวยคําถามที่เกี่ยวกับการจัดการ

การศึกษาสําหรับคนพิการทางการมองเห็น ซึ่งจะถามในเร่ืองตอไปน้ี  1) การจัดการดานสถานที่
2) การจัดการดานหลักสูตร   3) การจัดการดานบุคลากร   4) การจัดการดานงบประมาณ

3.2.3 แนวคําถามในการสัมภาษณเชิงลึก  เปนแนวคําถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น ซึ่งจะถามในเร่ือง
ตอไปน้ี  1) การจัดการดานสถานที่ 2) การจัดการดานหลักสูตร   3) การจัดการดานบุคลากร   
4) การจัดการดานงบประมาณ

3.3 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยไดเก็บรวบรวบขอมูลดวยตนเอง โดยเก็บขอมูลตามสถานศึกษาที่จัดการศึกษา

สําหรับคนพิการทางการมองเห็น ทั้งการศึกษาในระบบโรงเรียนแบบเรียนรวม  แบบสถานศึกษา
พิเศษเฉพาะทาง และการศึกษานอกระบบโรงเรียน โดยกลุมผูเรียนซึ่งเปนคนพิการทางการมองเห็น
ใชวิธีการสนทนากลุม (Focus Group Discussion) สวนในกลุมผูบริหารและกลุมผูสอน  และ   
กลุมผูเชี่ยวชาญใชการสัมภาษณเชิงลึก (In-Dept Interview)

การไดมาซึ่งขอมูลผูวิจัยไดใชแนวคําถามซึ่งมีลักษณะเปนคําถามปลายเปด เปนแนว
ทางในการสัมภาษณ แนวคําถามน้ีอยูบนพื้นฐานของกรอบความคิดของการวิจัย โดยมีการต้ังคํา
ถามในประเด็นตางๆ ใหครอบคลุมเน้ือหาเกี่ยวกับ การจัดการการศึกษาสําหรับคนพิการทางการ
มองเห็น ไดแก การจัดสถานที่สําหรับจัดการศึกษาแกคนพิการทางการมองเห็น การจัดหลักสูตร
การสอนสําหรับคนพิการทางการมองเห็น  การจัดบุคลากรที่ทําหนาที่ใหความรูแกคนพิการทางการ
มองเห็น  และการจัดงบประมาณสําหรับจัดการศึกษาแกคนพิการทางการมองเห็น  
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สวนวิธีการบันทึกขอมูลน้ัน  ผูวิจัยใชเคร่ืองบันทึกเสียงแบบพกพา จํานวน  2 เคร่ือง
พรอมถานและเทปเปลา และสมุด ปากกาสําหรับจดบันทึก

3.4 การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยทําการวิเคราะหขอมูลโดยวิธีวิเคราะหสาระ (Content Analysis) วิเคราะหขอมูล     

แตละบรรทัดโดยละเอียดเปนคําตอคํา วลีตอวลี ประโยคตอประโยค แยกและจัดหมวดหมูขอมูล 
(Sorting and Coding the Data) จากน้ันใหรหัส (Coding) และนํารหัสเหลาน้ีมาจัดเปนหมวดหมู 
แบงแยกประเภท (Category) จัดกลุมตามประเภทหรือลักษณะที่มีความหมาย  มีความสัมพันธ  
ไปในทางเดียวกัน ซึ่งไดจัดเปนกลุมใหญและกลุมยอยตามหัวขอที่ตองการศึกษา ตามประเด็น
เน้ือหาที่ไดกําหนดกรอบแนวคิดเอาไวทั้งหมด  4 ดาน  จากน้ันคัดเลือกหมวดหมูหลักหรือรหัส
สําคัญ (Core Category) เปนกระบวนการเลือกหมวดหมูที่เปนแกนสําคัญของปรากฏการณทั้งหมด
ที่รวบรวมได ซึ่งมีความสัมพันธกับหมวดหมูอ่ืนอยางเปนระบบ และนําสาระที่ไดจากขอมูลหรือ
หมวดหมูน้ีมาพัฒนาใหชัดเจนยิ่งขึ้น  แลวนําสาระที่วิเคราะหไดจากการสัมภาษณเชิงลึกและ      
จากการสนทนากลุมยอย มารวมกันและหาขอสรุปตามผลที่ไดรับจากการศึกษาจริงใหครอบคลุม
ตามวัตถุประสงคของงานวิจัย

หลังจากน้ันจะนําผลที่ไดจากการวิเคราะหขอมูลในทุกสถานศึกษาเขาสูที่ประชุมกลุมผู
เชี่ยวชาญทางดานการจัดการการศึกษา เพื่อใหเกิดการแสดงความคิดเห็นอยางกวางขวาง ตอ
ประเด็นปญหาที่ไดจากการวิจัยดังกลาว พรอมกับขอทราบแนวทางและขอเสนอแนะในดานตางๆ 
อันจะเปนประโยชนในการจัดการการศึกษาเพื่อคนพิการทางการมองเห็นตอไปในอนาคต

นําขอสรุปที่ไดนําเสนอในเชิงพรรณนา ใหเห็นถึงสภาพและปญหาในการจัดการศึกษา 
ตลอดจนความตองการในการรับบริการการศึกษาของคนพิการทางการมองเห็น โดยจะทําการ
วิเคราะหขอมูลแยกเปนกลุมตามรูปแบบการจัดการศึกษา คือ กลุมที่จัดการศึกษาในระบบโรงเรียน
แบบเรียนรวม  กลุมที่จัดการศึกษาในระบบโรงเรียนแบบสถานศึกษาพิเศษเฉพาะทาง  และกลุมที่
จัดการศึกษาแบบนอกระบบโรงเรียน  เพื่อความชัดเจนในประเด็นปญหาและความตองการดานการ
จัดการการศึกษาในสถานศึกษาแตละรูปแบบดังกลาว

วิธีการศึกษาสามารถสรุปไดตามตารางตอไปน้ี
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ตารางที่  3.2 เคร่ืองมือ  การเก็บรวบรวมขอมูล  และการวิเคราะหขอมูล  การจัดการการศึกษา
        สําหรับคนพิการทางการมองเห็น  ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล

ป ร ะ เภ ท
ประชากร

สถานศึกษา องคประกอบ
ในการใหขอมูล

เคร่ืองมือ
และวิธีการ
รวบรวมขอมูล

การวิเคราะหขอมูล

1. ผู
บริหาร

1. โรงเรียนศรีอยุธยา
2. โ ร ง เ รี ย น สั น ติ
ราษฎรวิทยาลัย
3. โรงเรียนส าม เส น
วิทยาลัย
4. โรงเรียนเซนตฟรัง
ซิสซาเวียร คอนแวนต
5. โ ร ง เ รี ย น เซ น ต
คาเบรียล
6. โ ร ง เ รี ย น มั ธ ย ม
วัดมกุฏกษัตริยาราม
7. โ ร ง เ รี ย น ส อ น
คนตาบอดกรุงเทพ
8. ศู น ย พั ฒ น า
สมรรถภาพคนตาบอด

1. ก าร จัด ก ารด าน
สถานที่ 
2. การจัดการดาน

หลักสูตร
3. การจัดการด าน

บุคลากร
4. การจัดการดาน

งบประมาณ

แนวคําถามในการ
สัมภาษณแบบเจาะ
ลึก เปนแนวคําถามที่
ผู วิ จั ย ส ร า ง ขึ้ น  มี
ค ว า ม ยื ด ห ยุ น สู ง 
ลักษณะเปนคําถาม
ปลายเปด

ร ว บ ร ว ม ข อ มู ล
โ ด ย ใ ช วิ ธี ก า ร
สัมภาษณเชิงลึก

วิเคราะหขอมูล
โดยวิธีการวิเคราะห
สาระตามประเด็น
เน้ือหาที่ไดกําหนด
กรอบแนวคิดเอาไว

นํ าขอส รุปที่ ได
นํ า เส น อ ใ น เชิ ง
พรรณนา
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ตารางที่  3.2 (ตอ)

ป ร ะ เภ ท
ประชากร

สถานศึกษา องคประกอบ
ในการใหขอมูล

เคร่ืองมือ
และวิธีการ
รวบรวมขอมูล

การวิเคราะหขอมูล

2. ผูสอน 1. โรงเรียนศรีอยุธยา
2. โ ร ง เ รี ย น สั น ติ
ราษฎรวิทยาลัย
3. โรงเรียนส าม เส น
วิทยาลัย
4. โรงเรียนเซนตฟรัง
ซิสซาเวียร คอนแวนต
5. โ ร ง เ รี ย น เซ น ต
คาเบรียล
6. โ ร ง เ รี ย น มั ธ ย ม
วัดมกุฏกษัตริยาราม
7. โ ร ง เ รี ย น ส อ น
คนตาบอดกรุงเทพ
8. ศู น ย พั ฒ น า
สมรรถภาพคนตบอด

1. ก ารจัดก ารด าน
สถานที่ 
2. การจัดการดาน

หลักสูตร
3. ก ารจัดก ารด าน

บุคลากร
4. ก ารจัดก ารด าน
งบประมาณ

แนวคําถามในการ
สัมภาษณแบบเจาะ
ลึก เปนแนวคําถามที่
ผู วิ จั ย ส ร า ง ขึ้ น มี
ค ว า ม ยื ด ห ยุ น สู ง 
ลักษณะเปนคําถาม
ปลายเปด

รวบ รวม ข อ มู ล
โ ด ย ใ ช วิ ธี ก า ร
สัมภาษณเชิงลึก

วิเคราะหขอมูล
โดยวิธีการวิเคราะห
สาระตามประเด็น
เน้ือหาที่ไดกําหนด
กรอบแนวคิดเอาไว   
     นํ าขอส รุปที่ ได
นํ า เส น อ ใ น เชิ ง
พรรณนา
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ตารางที่  3.2 (ตอ)

ป ร ะ เภ ท
ประชากร

สถานศึกษา องคประกอบ
ในการใหขอมูล

เคร่ืองมือ
และวิธีการ
รวบรวมขอมูล

การวิเคราะหขอมูล

3. ผูเรียน 1. โรงเรียนศรีอยุธยา
2. โ ร ง เ รี ย น สั น ติ
ราษฎรวิทยาลัย
3. โรงเรียนสามเสน
วิทยาลัย
4. โรงเรียนเซนตฟรัง
ซิสซาเวียร คอนแวนต
5. โ ร ง เรี ย น เซ น ต
คาเบรียล
6. โ ร ง เรี ย น มั ธ ย ม
วัดมกุฏกษัตริยาราม
7. โ ร ง เ รี ย น ส อ น
คนตาบอดกรุงเทพ
8. ศู น ย พั ฒ น า
สมรรถภาพคนตาบอด

1. ก าร จั ด ก าร ด าน
สถานที่ 
2. การจัดการดาน

หลักสูตร
3. ก ารจัดก ารด าน

บุคลากร
4. การจัดการดาน

งบประมาณ

แ น ว ท า ง ก า ร
ส น ท น า แ บ บ เป ด
โดยมีขอคําถามที่ใช
ใน การส น ท นากับ
ก ลุ ม ตั ว อ ย า ง ต า ม
วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค ที่
ตองการ

รวบ รวม ข อ มู ล
โ ด ย ใ ช วิ ธี ก า ร
สนทนากลุม

วิ เค ราะ ห ข อ
มู ล โ ด ย วิ ธี ก า ร
วิเคราะหสาระตาม
ประเด็นเน้ือหาที่ได
กําหนดกรอบแนว
คิดเอาไว

นํ าขอส รุปที่ ได
นํ า เส น อ ใ น เชิ ง
พรรณนา
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ตารางที่  3.2 (ตอ)

ป ร ะ เภ ท
ประชากร

กลุมตัวอยาง องคประกอบ
ในการใหขอมูล

เคร่ืองมือ
และวิธีการ
รวบรวมขอมูล

การวิเคราะหขอมูล

4. ผู
เชี่ยวชาญ

1. อาจารยป ระห ยัด   
ภูหนองโอง
2. ผูชวยศาสตราจารย 
สุวิมล อุดมพิริยะศักย 
3. บาทหลวงชารลส  
เจ. เวลารโด
4. นายกิตติพงศ  สุทธิ
5. อ า จ า ร ย ธ ร ร ม  
จตุนาม

ขอเสนอแนะเชิง
นโยบาย  รวม 4 ดาน  
ดังน้ี
1. ก าร จั ด ก าร ด าน
สถานที่ 
2. ก ารจัดก ารด าน
หลักสูตร
3. ก ารจัดก ารด าน

บุคลากร
4. ก ารจัดก ารด าน
งบประมาณ

แนวคําถามในการ
สัมภาษณแบบเจาะ
ลึก เปนแนวคําถามที่
ผู วิ จั ย ส ร าง ขึ้ น มี
ค ว า ม ยื ด ห ยุ น สู ง 
ลักษณะเปนคําถาม
ปลายเปด

รวบ รวม ข อ มู ล
โ ด ย ใ ช วิ ธี ก า ร
สัมภาษณเชิงลึก

วิ เค ราะห ข อมู ล
โดยวิธีการวิเคราะห
ส าระตาม ป ระเด็น
เน้ือหาที่ไดกําหนด
กรอบแนวคิดเอาไว   
     นํ าข อส รุป ที่ ได
นํ า เส น อ ใ น เชิ ง
พรรณนา
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บทที่  4
ผลการศึกษา

การนําเสนอผลการวิจัยในคร้ังน้ี  เปนการศึกษาการจัดการการศึกษาสําหรับคนพิการ     
ทางการมองเห็นในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบโรงเรียนรูปแบบเรียนรวม 
รวมทั้งการศึกษาในสถานศึกษาพิเศษเฉพาะทาง และการศึกษานอกระบบโรงเรียน  ในเขต
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล  

ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณเชิงลึกผูบริหาร และผูสอนในสถานศึกษา
ที่จัดการเรียนการสอนสําหรับคนพิการทางการมองเห็นทั้ง  8  สถานศึกษา  รวมทั้งการสนทนากลุม
ในกลุมของผูเรียนคือคนพิการทางการมองเห็นของสถานศึกษาดังกลาว และการประชุมผูเชี่ยวชาญ
ดานการจัดการศึกษา

โดยแบงนําเสนอผลการวิจัยตามรูปแบบของการจัดการศึกษาออกเปน  3 สวน  ดังน้ี
สวนที่  1 การจัดการศึกษาในระบบโรงเรียน  รูปแบบการเรียนรวม
สวนที่  2 การจัดการศึกษาในระบบโรงเรียน  รูปแบบสถานศึกษาพิเศษเฉพาะทาง
สวนที่ 3 การจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน
ซึ่งแตละสวนจะแยกการนําเสนอตามขอบเขตของเน้ือหาในการจัดการศึกษาทั้ง  4

ดาน  ประกอบดวย
1. การจัดการดานสถานที่
2.  การจัดการดานหลักสูตร
3. การจัดการดานบุคลากร
4. การจัดการดานงบประมาณ

และแตละดานจะแบงการนําเสนอออกเปน  2 หัวขอ ประกอบดวย 
1. สภาพการจัดการศึกษา
2. ปญหาและความตองการในการจัดการศึกษา
โดยจะมีการนําเสนอบทสรุปความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากการสัมภาษณเชิงลึกผู

เชี่ยวชาญไวในสวนทายของผลการศึกษาในแตละรูปแบบของการจัดการศึกษา
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สวนท่ี  1 การจัดการศึกษาในระบบโรงเรียน  รูปแบบการเรียนรวม

การจัดการศึกษาในระบบโรงเรียนในรูปแบบการเรียนรวมระหวางผู เรียนซึ่งเปน      
คนพิการทางการมองเห็นกับผูเรียนสายตาปกติระดับมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  
ปจจุบันมีทั้งหมด  6 โรงเรียน  โดยแยกเปนโรงเรียนของรัฐจํานวน  4 โรงเรียน  ประกอบดวย                  
1. โรงเรียนศรีอยุธยา   2. โรงเรียนสันติราษฎรวิทยาลัย  3. โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย   4. โรงเรียน
มัธยมวัดมกุฏกษัตริยาราม  และโรงเรียนเอกชนจํานวน  2 โรงเรียน  ประกอบดวย  1. โรงเรียน
เซนตคาเบรียล  2. โรงเรียนเซนตฟรังซิสซาเวียร คอนแวนต

1. โรงเรียนศรีอยุธยา แตเดิมเปนโรงเรียนสําหรับผูเรียนหญิงเทาน้ัน  ตอมาไดขยาย
ขอบเขตการรับผูเรียนชายเขามาเรียนในลักษณะสหศึกษา  และไดเปดรับผูเรียนซึ่งเปนคนพิการทาง
การมองเห็นเขามาเรียนรวมกับผูเรียนสายตาปกติในป พ.ศ. 2545 ปจจุบันมีผูเรียนพิการทางการ
มองเห็นเรียนอยูในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวน  4 คน  ชั้นมัธยมศึกษาปที่  2 จํานวน  2 คน  
ชั้นมัธยมศึกษาปที่  3 จํานวน  3 คน  ชั้นมัธยมศึกษาปที่  4 จํานวน  3 คน  และ ชั้นมัธยมศึกษาป
ที่  5 จํานวน  4 คน รวมทั้งสิ้น  16 คน  ซึ่งผูวิจัยเลือกผูเรียนในชั้นมัธยมศึกษา   ปที่  2 จํานวน  1
คนเพื่อมารวมการสนทนากลุม  

2. โรงเรียนสันติราษฎรวิทยาลัย   เปนโรงเรียนมัธยมที่จัดการเรียนการสอน
แบบสหศึกษาซึ่งมีการเปดรับผูเรียนพิการทางการมองเห็นมานานกวา  20 ป  ผูบริหารและ
บุคลากรจึงมี ประสบการณในการบริหารจัดการดานตางๆ เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับผูเรียน
กลุมน้ี  ปจจุบันมีผูเรียนพิการทางการมองเห็นเรียนอยูในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวน  5 คน  
ชั้นมัธยมศึกษา ปที่  2 จํานวน  4 คน  ชั้นมัธยมศึกษาปที่  3 จํานวน  3 คน  ชั้นมัธยมศึกษาปที่  4
จํานวน  2 คน  ชั้นมัธยมศึกษาปที่  5 จํานวน  3 คน และชั้นมัธยมศึกษาปที่  6 จํานวน  2 คน
รวมทั้งสิ้น  19  คน  ซึ่งผูวิจัยเลือกผูเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปที่  2 จํานวน  2 คนมารวมการสนทนา
กลุม  

3. โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย   ในระยะแรกเร่ิมไดเปดรับผูเรียนชายลวนเทาน้ัน  ตอมา
จึงรับผูเรียนหญิงเขามาเรียนรวมในลักษณะสหศึกษา  และปจจุบันไดเปดโอกาสใหแกผูเรียนซึ่ง
เปนคนพิการประเภทตางๆ รวมถึงผูเรียนพิการทางการมองเห็นเขามาเรียนรวมกับผูเรียนสายตา
ปกติ  โดยมีการจัดชั้นเรียนและใชหลักสูตรปกติในการจัดการเรียนการสอน  ปจจุบันมีผูเรียนพิการ
ทางการมองเห็นเรียนอยูในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่   3 จํานวน  2 คน  ชั้นมัธยมศึกษาปที่   4
จํานวน  1 คน และชั้นมัธยมศึกษาปที่  6 จํานวน  3 คน รวมทั้งสิ้น  6 คน  ซึ่งผูวิจัยเลือกผูเรียน
ในชั้นมัธยมศึกษาปที่  3 จํานวน  1 คนมารวมการสนทนากลุม  
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4. โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริยาราม  ปจจุบันจัดการเรียนการสอนในแบบสหศึกษา
จากเดิมที่รับเฉพาะผูเรียนชายเทาน้ัน  ปจจุบันมีผูเรียนพิการทางการมองเห็นเรียนอยูในระดับ      
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวน  4 คน  ชั้นมัธยมศึกษาปที่  3 จํานวน  2 คน  ชั้นมัธยมศึกษาปที่  4
จํานวน  1 คน  และชั้นมัธยมศึกษาปที่  5 จํานวน  1 คน รวมทั้งสิ้น  8 คน  ซึ่งผูวิจัยเลือกผูเรียน
ในชั้นมัธยมศึกษาปที่  3 จํานวน  1 คนมารวมการสนทนากลุม  

5. โรงเรียนเซนตคาเบรียล  เปนโรงเรียนมัธยมแหงแรกของประเทศไทยที่รับผูเรียนซึ่ง
เปนคนพิการทางการมองเห็นเขาเรียนรวมกับผูเรียนสายตาปกติ  ปจจุบันจัดการเรียนการสอนใน
หลักสูตร  2 ภาษา คือ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  ซึ่งผูเรียนทุกคนจะตองเรียนควบทั้งสองภาษา
โดยรับเฉพาะผูเรียนชายเทาน้ันเขามาศึกษา  ปจจุบันมีผูเรียนพิการทางการมองเห็นเรียนอยูในระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวน  2 คน  ชั้นมัธยมศึกษาปที่  2 จํานวน  1 คน  ชั้นมัธยมศึกษา    ปที่  3
จํานวน  1 คน  และชั้นมัธยมศึกษาปที่  4 จํานวน  2 คน  รวมทั้งสิ้น  6 คน  ซึ่งผูวิจัยเลือกผูเรียน
ในชั้นมัธยมศึกษาปที่  2 จํานวน  1 คนมารวมการสนทนากลุม  

6. โรงเรียนเซนตฟรังซิสซาเวียร คอนแวนต  มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร
ปกติ  โดยรับเฉพาะผูเรียนหญิงเทาน้ัน  สถานศึกษาอยูในระยะแรกเร่ิมในการรับผูเรียนซึ่งเปน
คนพิการทางการมองเห็นเขามาเรียนรวมกับผูเรียนสายตาปกติ  ปจจุบันมีผูเรียนพิการทางการมอง
เห็นเรียนอยูในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 จํานวน  2 คน  ซึ่งผูวิจัยเลือกผูเรียนในชั้นมัธยมศึกษาป
ที่  2 จํานวน  1 คนมารวมการสนทนากลุม  

1. การจัดการดานสถานท่ี
1.1 สภาพการจัดสถานท่ี

จากการศึกษา  พบวา  ผูบริหารสถานศึกษาทั้ง  6 แหง  มีการจัดอาคารสถานที่ในการ
เรียนการสอนแบบปกติทั่วไป  กลาวคือ  ไมไดมีการจัดใหเปนพิเศษเฉพาะสําหรับคนพิการทางการ
มองเห็น ซึ่งสอดคลองกับความคิดเห็นของผูสอนที่ระบุวาสถานศึกษาสวนใหญไมไดมีการจัดการ
ดานอาคารสถานที่ใหแกผูเรียนพิการทางการมองเห็นเปนการเฉพาะแตอยางใด เชนเดียวกับความ
เห็นของผูเรียนสวนใหญระบุวาสถานศึกษามีการจัดการดานสถานที่ในแบบปกติทั่วไป

ดานหองเรียนน้ันสถานศึกษามีการจัดในรูปแบบปกติทั่วไป  โดยสถานศึกษาสวนใหญ
มีการจัดผูเรียนตอหองโดยเฉลี่ยที่ประมาณ  50 คนตอ  1 หองเรียน  และจะมีการกระจายผูเรียน
พิการทางการมองเห็นออกไปในหองเรียนตางๆ ไมใหอยูรวมกันใน  1  หองเรียน  เพราะจะทําให
ผูเรียนกลุมน้ีมีปฏิสัมพันธที่ดีกับผูเรียนสายตาปกติอ่ืนๆ
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ทุกสถานศึกษาจะมีการจัดหองประสานงานเรียนรวมเพื่อใชเปนศูนยกลางของผูเรียน
เปดใหบริการแกผูเรียนกลุมน้ีในดานตางๆ ที่มีความเกี่ยวเน่ืองกับการเรียน  ซึ่งทางตนสังกัดคือมูล
นิธิชวยคนตาบอดแหงประเทศไทย  ในพระบรมราชินูปถัมภจะจัดสงครูพี่เลี้ยง หรือครูเสริมวิชา
การเขามาประจําในหองประสานงานเรียนรวมของทั้ง  6 สถานศึกษา  เพื่อทําหนาที่ในการให
บริการแกผูเรียนพิการทางการมองเห็น เชน การจัดพิมพตําราเรียนปกติวิชาตางๆ ใหเปนตําราเรียน
อักษรเบรลลเพื่อความสะดวกในการอาน ทบทวน และใชในการสอบ  รวมถึงเปนที่ปรึกษาเมื่อผู
เรียนพิการทางการมองเห็นประสบปญหาในเร่ืองการเรียน

สวนสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ น้ัน  สถานศึกษาสวนใหญมีการจัดใหตามปกติทั่วไป 
ทั้งหองนํ้า  ลิฟตโดยสาร  หรือทางเดินเทาสําหรับคนพิการทางการมองเห็นภายในบริเวณสถาน
ศึกษาจะไมมีการจัดให  โดยใหเหตุผลวาเพื่อตองการใหผูเรียนเกิดทักษะในการเผชิญกับสภาพ
ความเปนจริงในสังคมซึ่งสวนใหญรัฐไมไดมีการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกอะไรให   ดังน้ันการฝก
ทักษะจนเกิดความเคยชินจะทําใหผูเรียนสามารถเอาตัวรอดไดเมื่อออกไปสูสังคม  ซึ่งมีสถานศึกษา
เพียงแหงเดียวจัดการดานสถานที่เพิ่มเติมเพื่ออํานวยความสะดวกใหกับผูเรียนพิการทางการมอง
เห็น เชน หองนํ้าสําหรับคนพิการ และทางเดินที่มีการปรับใหมีความลาดเสมอกัน

1.2 ปญหาและความตองการในการจัดสถานท่ี
จากการศึกษา  พบวา  ผูบริหารสถานศึกษาของรัฐและเอกชนรวม  5 แหงที่ไมมีปญหา

ในการบริหารจัดการดานการจัดสถานที่สําหรับผูเรียนพิการทางการมองเห็นแตอยางใด  มีเพียง
สถานศึกษาของรัฐ  1 แหงที่มีขอจํากัดดานการรับผูเรียนพิการทางการมองเห็นเขาเรียน  เพราะตอง
รับผิดชอบคนพิการประเภทอ่ืนๆ ที่เขามาเรียนรวมดวย เชน คนพิการดานรางกาย  คนพิการทางการ
ไดยิน  หรือบุคคลออทิสติค เปนตน   สอดคลองกับความเห็นของกลุมผูสอน ที่มีความเห็นวาสถาน
ศึกษาสวนใหญไมมีปญหาในการจัดการดานสถานที่  มีเพียงสถานศึกษาของรัฐสวนนอยเทาน้ันที่มี
ปญหาในเร่ืองการรับผูเรียนพิการทางการมองเห็นเขาเรียนรวม  ซึ่งระบุวาสาเหตุที่ไมไดรับผูเรียน
พิการทางการมองเห็น กลุมน้ีเพิ่มเติมในระยะที่ผานมาเพราะสถานศึกษาขาดบุคลากรที่จะมารองรับ  
รวมถึงนโยบายของผูบริหารน้ันจะมุงเนนที่ผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนปกติเปนสวนใหญ  จึงทําใหผู
เรียนพิการทางการมองเห็นไดรับความสําคัญนอยลงจากเดิม  และไมไดรับบริการการศึกษาที่เทา
เทียมกับผูเรียนปกติ

ดานหองเรียนและวัสดุอุปกรณประกอบการเรียนการสอนบางชนิดไมมีความเหมาะสม 
เชน โตะกับเกาอ้ีจะมีขนาดสูง-ตํ่าไมเทากันทําใหเปนปญหาสําหรับผูเรียนพิการทางการมองเห็น  
รวมถึงปญหาขาดแคลนวัสดุอุปกรณประกอบการสอนในวิชาที่สําคัญและจําเปน เชน วิชาวิทยา
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ศาสตร ซึ่งจําเปนตองมีเคร่ืองมือทดลองที่เหมาะสมสําหรับใชสอนผูเรียนพิการทางการมองเห็น  
เน่ืองจากมีขอจํากัดในดานการมองเห็น

ผูเรียนในสถานศึกษาทั้ง  6 แหงระบุวา  ประสบปญหาในการดําเนินชีวิตจากการจัด
การดานสถานที่แบบปกติของสถานศึกษา  เชน มีสิ่งกีดขวางทางเดินเทาเน่ืองจากสถานศึกษาจัด
สภาพแวดลอมตามสภาพปกติทั่วไป  บางแหงมียวดยานพาหนะว่ิงเขามาภายในบริเวณโรงเรียน
เพราะมีถนนและที่จอดรถภายในสถานศึกษา  รวมถึงบางแหงโรงอาหารมีที่น่ังไมเพียงพอ  ตลอด
จนบริการหองนํ้า หองสวมที่ไมถูกสุขลักษณะ  และหองสมุดที่ไมเอ้ือตอการใชบริการของคนพิการ
ทางการมองเห็น กลาวคือ บริเวณทางเขาจะมีเคร่ืองกั้นสําหรับนับจํานวนผูเขามาใชบริการ ซึ่งเปน
ปญหาสําหรับผูเรียนพิการทางการมองเห็น 

ความตองการในการจัดการศึกษาจากการศึกษา  พบวา  ผูบริหารและผูสอนไมมีความ
ตองการในดานการจัดสถานที่สําหรับผูเรียนพิการทางการมองเห็น  ซึ่งไมสอดรับกับความตองการ
ของผูเรียนสวนใหญที่ตองการใหปรับปรุงการใหบริการตางๆ เชน อุปกรณประกอบการเรียนใน
หองปฏิบัติการ  หองนํ้าหองสวม  โรงอาหาร  และบริเวณทางเดินเทาใหเหมาะสมกับผูเรียนพิการ
ทางการมองเห็น

2. การจัดการดานหลักสูตร 
2.1 สภาพการจัดหลักสูตร

จากการศึกษา  พบวา  การจัดการดานหลักสูตรการสอนของทุกสถานศึกษาเปนไปตาม
ปกติ คือสอนตามเน้ือหาวิชาของกระทรวงศึกษาธิการ อันประกอบดวย  8 กลุมสาระการเรียนรู
โดยการนําหลักสูตรมาประยุกตใชใหเหมาะสมกับตัวผูเรียน  แตในบางวิชา เชน พลศึกษา  ผูสอน
จะใชวิธีการใหไปศึกษาคนควาเกี่ยวกับ กฎ กติกา ในการเลนแลวรวบรวมเปนเลมรายงานมาสง
แทนการลงสนามจริง  หรือในวิชาดานเกษตรกรรมสถานศึกษาบางแหงก็ไดนําเอาไปประยุกตไวใน
โปรแกรมคอมพิวเตอร  เพราะผูเรียนอยูในชุมชนเมืองจึงไมมีความจําเปนใดๆ ที่จะตองเรียนภาค
ปฏิบัติ  สวนในวิชาดานคุณธรรมก็จะมีการสอนในเชิงวิเคราะห  เชน  เลานิทานใหฟง  หรือสอน
วิชาที่เปนทักษะภาษาผานทางการรองเพลงซึ่งจะทําใหผูเรียนเกิดความเขาใจไดงายกวาการทองจํา  
แตในวิชาปกติอ่ืนๆ ก็จะสอนตามปกติทั่วไป  และไมไดมีการลดเกณฑการใหคะแนนตํ่าลงกวาผู
เรียนสายตาปกติแตอยางใด  สวนในเวลาสอบก็จะมีการแยกออกมาสอบเฉพาะผูเรียนพิการทางการ
มองเห็น  เพราะขอสอบจะมีการจัดใหแบบอักษรเบรลล  โดยผูสอนจะเปนคนอานคําถามและกาคํา
ตอบลงในกระดาษคําตอบแทนผูเรียนพิการทางการมองเห็น  ซึ่งสวนใหญในเวลาเรียนเพื่อนสนิท 
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หรือที่นิยมเรียกวา “บัดด้ี” จะมีบทบาทมากในการใหความชวยเหลืออํานวยความสะดวก เชน การ
อานหนังสือใหฟง หรืออธิบายความหมายในเน้ือหาวิชาตางๆ ใหฟง

สวนดานสื่อประกอบการเรียนรูน้ันก็มีการจัดใหเทาที่จะจัดหามาได  เชน  ภาพนูน  
หรือสื่อวิทยุ  โทรทัศนก็จะเปดใหรับฟงตามปกติทั่วไปเหมือนผูเรียนในชั้นเรียนปกติ    โดยสถาน
ศึกษา  5 แหงจะมุงสงเสริมผูเรียนดวยกิจกรรมที่หลากหลายและสม่ําเสมอ  ทั้งกิจกรรมภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา  โดยเปดโอกาสใหผูเรียนพิการทางการมองเห็นไดเขารวมอยางเทาเทียมกัน
กับผูเรียนปกติ  เชน  การเขาคายลูกเสือ  กิจกรรมชุมชนสัมพันธตางๆ  ตลอดจนการออกไปทัศน
ศึกษานอกสถานที่  ไปสวนสนุก  ทะเล  และการเขารวมแขงขันทักษะในกลุมคนพิการประเภท
เดียวกัน  เชน  การแขงไมเทา  การแขงอานอักษรเบรลล  รอยแกว รอยกรอง  รวมทั้ง      เขารวมกิจ
กรรมดานกีฬาซึ่งมีผูเรียนหลายคนที่ไดมีโอกาสไปแขงขันกีฬาระดับประเทศและระดับนานาชาติ
แลวประสบความสําเร็จกลับมา 

2.2 ปญหาและความตองการในการจัดหลักสูตร
จากการศึกษา  พบวา  สถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนทั้ง  6 แหง  ไมมีปญหาในดาน  

การจัดหลักสูตรการสอนสําหรับผูเรียนพิการทางการมองเห็น   ขณะที่สถานศึกษาของรัฐ  1 แหง  
ตองการเพิ่มเติมในสวนของโปรแกรมคอมพิวเตอร  เชน  โปรแกรมจอวส  (JAWS) เพื่อใหผูเรียน
ไดใชงานดานการศึกษาคนควาหาขอมูลตางๆ ผานเวปไซตในเครือขายอินเตอรเนตสําหรับคนพิการ
ทางการมองเห็น    

โดยมีเพียงสถานศึกษาของรัฐ  1 แหงเทาน้ันที่ไมอํานวยความสะดวกในดานสื่อเสริม   
การเรียนรูสําหรับผูเรียนพิการทางการมองเห็น  เชน  ไมมีการจัดสื่อวิทยุ  โทรทัศนเพื่อใหรับรูขาว
สารอันเปนประโยชนรวมทั้งไมเปดโอกาสใหผูเรียนพิการทางการมองเห็นเขารวมกิจกรรม ภายใน
และภายนอกสถานศึกษา  ทั้งการเขาคาย  ทัศนศึกษา  หรือการแขงขันทักษะวิชาการและ การแขง
ขันกีฬา  โดยมีเหตุผลดานความไมสะดวกของตัวผูเรียนในการทํากิจกรรมภายนอก เชนเดียวกับ
สถานศึกษาของเอกชนบางแหงที่ยังไมไดนําเอาเน้ือหาวิชาตางๆ มาประยุกตใช และยังไมเปด
โอกาสใหผูเรียนพิการทางการมองเห็นเขารวมกิจกรรมกีฬาเน่ืองจากอยูในชวงแรกเร่ิมรับ ผู
เรียนพิการทางการมองเห็นเขาเรียน  จึงยังไมมีประสบการณในการสอนวิชาดังกลาว

ขณะที่ผูเรียนในสถานศึกษาทั้ง  6 แหง  ประสบปญหาดานสื่อประกอบการสอนที่ไม
เหมาะสม  เชน  อุปกรณเรขาคณิตที่มีขนาดใหญทําใหไมสะดวกในการพกพาเดินทางไปกลับ
ระหวางบานกับโรงเรียน  และใบงานทั้งหมดผูสอนจะใหมาเปนแผนกระดาษธรรมดาซึ่งผูเรียนจะ
ตองนํามาใหครูเสริมวิชาการในหองประสานงานเรียนรวมแปลเปนอักษรเบรลล  ทําใหเสียเวลา
มาก  และยังไมมีผูสอนในสถานศึกษาใดจัดทําใบงานออกมาในรูปแบบแผนซีดีซึ่งสามารถนํามา 

DPU



53

พร้ินตเปนอักษรเบรลลไดเลย  รวมทั้งไมไดฝกปฏิบัติจริงในบางเน้ือหาวิชา  เชน  วิชาลูกเสือ 
เพราะเพื่อนๆ สายตาปกติจะไมคอยใหความชวยเหลือทําใหผูเรียนไมอยากเขารวมกิจกรรมดังกลาว

3. การจัดการดานบุคลากร
3.1 สภาพการจัดการบุคลากร

จากการศึกษา  พบวา  ทุกสถานศึกษาผูสอนจะทําหนาที่สอนตามปกติทั่วไปโดยไมได
มองวาเปนผูพิการเพื่อไมใหเกิดปมดอยแกตัวผูเรียนพิการทางการมองเห็น  ผูสอนทุกสถานศึกษาจะ
ทําหนาที่สอนตรงตามวุฒิการศึกษาที่จบการศึกษามา  และสถานศึกษาเปดโอกาสใหผูสอนมีสวน
รวมในการจัดทําแผนการสอน  และมีการจัดสอนเสริมใหแกผูเรียนพิการทางการมองเห็น ในชวง
กอนการสอบแตละคร้ังเพื่อทบทวนความเขาใจในเน้ือหา  นอกจากน้ันสถานศึกษาไดใหการ
สนับสนุนผูสอนไดเขารับการฝกอบรมเพิ่มเติมในดานการจัดการศึกษาสําหรับผูเรียนพิการทางการ
มองเห็นครบทุกกลุมสาระการเรียนรู  สวนผูสอนที่เขามาใหมน้ันสถานศึกษาจะมีครูพี่เลี้ยงคอยให
คําแนะนําในวิธีการสอนผูเรียนพิการทางการมองเห็นดังกลาว

มีสถานศึกษาของรัฐสวนนอยเทาน้ันที่มีผูสอนซึ่งจบการศึกษาทางดานการศึกษาพิเศษ
มาโดยตรงเพื่อมาดูแลผูเรียนพิการทางการมองเห็น

3.2 ปญหาและความตองการบุคลากร
จากการศึกษา  พบวา  สถานศึกษาทั้ง  6 แหง  ประสบปญหาที่ตัวผูสอนหลายประการ  

สงผลใหการจัดการเรียนการสอนไมสมบูรณ  เชน ขาดบุคลากรที่จบการศึกษาทางดานการศึกษา
พิเศษเพื่อมาดูแลกลุมผูเรียนพิการทางการมองเห็น  และในบางสถานศึกษาผูสอนยังไมเขาใจบท
บาทหนาที่ของตนเองอยางชัดเจนวาควรจะสอนผูเรียนพิการทางการมองเห็นอยางไร  เชนในวิชา
คอมพิวเตอรผูสอนบางคนก็ไมสามารถที่จะประยุกตวิธีการสอนไดเพราะไมเคยมีประสบการณ   
มากอน  และในกรณีที่ผูเรียนตองการเรียนดานภาษาเพิ่มเติม  เชน  ภาษาจีน  แตทางสถานศึกษาไม
มีบุคลากรที่จะมารองรับความตองการดังกลาว  ขณะที่ภาครัฐก็ไมไดใหความชวยเหลือแตอยางใด

มีสถานศึกษาของรัฐแหงเดียวที่ผูบริหารเนนความสําคัญไปที่ผูเรียนสายตาปกติมากกวา
ผูเรียนพิการทางการมองเห็น  โดยใหเหตุผลวาอัตราสวนของครูตอจํานวนผูเรียนพิการทางการมอง
เห็นไมสมดุลกันจึงรับผูเรียนจํานวนมากไมได  เพราะตามกฎหมายระบุไววาจํานวนผูสอน  1 คน
จะดูแลผูเรียนพิการทางการมองเห็นไมเกิน  5 คนเทาน้ัน
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4. การจัดการดานงบประมาณ 
4.1 สภาพการจัดงบประมาณ

จากการศึกษา  พบวา  งบประมาณสวนใหญจะเปนของทางสถานศึกษาซึ่งเปนงบ
ประมาณปกติที่สถานศึกษาไดรับการจัดสรรจากรัฐบาล  อีกทั้งผูเรียนในสถานศึกษาของรัฐจะได
รับเงินอุดหนุนรายหัวจากรัฐตามกฎหมายผานทางสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร  
เขต  1

ดานสถานศึกษาของเอกชนน้ันจะยกเวนคาเลาเรียนและคาใชจายอ่ืนๆ ใหแกผูเรียนโดย
จัดสรรใหในรูปของทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร  สวนตนสังกัดของผูเรียนพิการทางการมองเห็น  
คือ  มูลนิธิชวยคนตาบอดแหงประเทศไทย  ในพระบรมราชินูปถัมภ  จะมีคาใชจายรายวันใหกับผู
เรียนทุกคนวันละ  40 บาท

4.2 ปญหาและความตองการงบประมาณ
จากการศึกษา  พบวา  สถานศึกษาของรัฐและเอกชนทั้ง  6 แหง  ตองการงบประมาณ

เพิ่มเติมสําหรับจัดการศึกษาแกผูเรียนพิการทางการมองเห็น  นอกเหนือจากเงินอุดหนุนรายหัวที่
สถานศึกษาของรัฐไดรับ  และเงินอุดหนุนที่จัดสรรใหกับสถานศึกษาเอกชน  ทั้งในรูปของเงิน
อุดหนุนและเงินบริจาค  รวมทั้งวัสดุอุปกรณตางๆ ที่จําเปนตอการจัดการเรียนการสอน  ซึ่งปจจุบัน
สถานศึกษาของรัฐและเอกชนจะทําเร่ืองขอจากทางสวนกลางสําหรับอุปกรณที่จําเปนในการเรียน 
แตก็แกปญหาไดระดับหน่ึงเทาน้ัน  เพราะอุปกรณบางอยางไดรับไมตรงตามความตองการที่แทจริง
ของผูเรียนพิการทางการมองเห็น

สรุปความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากการสัมภาษณเชิงลึกผูเชี่ยวชาญ
จากการศึกษา  พบวา  สถานศึกษาควรจะคงสภาพการจัดการดานสถานที่ใหอยูในรูป

แบบปกติใหมากที่สุด  เพราะจะเปนการฝกใหผูเรียนไดเรียนรูและสัมผัสกับประสบการณจริงใน
สังคมแตจะตองมีการเตรียมความพรอมใหกับผูเรียนกอนที่จะมาเรียนรวมในสถานศึกษาในดาน
ตางๆ เชน  ทักษะพื้นฐานในการดําเนินชีวิต  การใชอักษรเบรลล  บุคลิกภาพ  การปรับตัว และอ่ืนๆ

ดานกิจกรรมและสื่อตางๆ เพื่อเสริมการเรียนรูน้ัน  สถานศึกษาควรจะหาวิธีการ
ประยุกตหลักสูตรมาใชใหเหมาะสมกับตัวผูเรียนใหไดมากที่สุด  แทนที่จะไดเรียนแคในหลักการ
หรือทฤษฎีเพียงอยางเดียว  โดยตองไมมองวาผูเรียนมีขอจํากัดในดานรางกาย  เพราะผูเรียนทุกคน
สามารถที่จะเรียนและพัฒนาตนเองไดหากมีวิธีการที่เหมาะสมและเปดโอกาสใหไดแสดงศักยภาพ
ออกมา
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สวนปญหาที่เกิดขึ้นกับสถานศึกษาของรัฐบางแหงน้ันเกิดจากเจตคติของผูบริหาร
สถานศึกษาที่มองกลุมคนบกพรองหรือผูเรียนพิการประเภทตางๆ วาเปนปญหาในการจัดการเรียน
การสอน  เพราะตองอํานวยความสะดวกในดานตางๆ ให  และผูเรียนพิการทางการมองเห็น
ดังกลาวอาจจะทําใหผลสัมฤทธิ์โดยรวมของสถานศึกษาลดตํ่าลงน้ัน  จะตองเรงแกไขในเร่ือง     
เจตคติตอคนพิการทางการมองเห็น  วาคนเหลาน้ีสามารถใชชีวิตและเรียนรวมในสถานศึกษาไป
พรอมๆ กับผูเรียนสายตาปกติได  

การจัดสรรงบประมาณใหกับสถานศึกษา จะตองมีการกระจายงบประมาณให ครอบ
คลุมทุกองคประกอบของการจัดการศึกษา  โดยตองไมมุงเนนในดานการสรางอาคารสถานที่แต
เพียงอยางเดียว

สวนท่ี  2 การจัดการศึกษาในระบบโรงเรียน  รูปแบบสถานศึกษาพิเศษเฉพาะทาง

การจัดการศึกษาในระบบโรงเรียนรูปแบบสถานศึกษาพิเศษเฉพาะทางสําหรับคนพิการ
ทางการมองเห็น  ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลน้ันมีเพียงแหงเดียว  คือ โรงเรียน         
สอนคนตาบอดกรุงเทพ  ต้ังอยูบริเวณแยกตึกชัย  ถนนราชวิถี  เขตราชเทวี  กรุงเทพมหานคร  ซึ่ง
เปดดําเนินการจัดการเรียนการสอนมาต้ังแตป พ.ศ.2481 ปจจุบันเปดสอนตามหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการในระดับอนุบาลจนถึงระดับประถมศึกษา  โดยสถานศึกษาอยู
ภายใตการดูแลของมูลนิธิชวยคนตาบอดแหงประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ  สังกัดสํานัก
งานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน  

แบงโครงสรางการบริหารงานออกเปนลําดับชั้นตามลําดับ  ดังน้ี  ประธานมูลนิธิ  ดูแล
โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ  โดยมีผูจัดการโรงเรียนทําหนาที่แบงอํานาจการบริหารจัดการ
แยกไปที่อาจารยใหญ  และผูอํานวยการฝายปกครอง  มีผูเรียนรวมทั้งสิ้น  161 คน  เปดทําการสอน
ในวันจันทร - วันศุกร  

สําหรับผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  6 ซึ่งผูวิจัยใชเปนกลุมประชากรในการวิจัยน้ันมี
จํานวนทั้งหมด  28 คน  แยกเปนชาย  15 คน  หญิง  13 คน  โดยเปนผูเรียนแบบอยูประจํา  19 คน   
และเปนผูเรียนแบบไป - กลับ  9 คน  แบงออกเปน  3 หองเรียน  ดังน้ี  ชั้น ป.6/1 จํานวน  10 คน  
ชั้น ป.6/2 จํานวน    9 คน  และชั้น ป.6/3 จํานวน  9 คน ผูวิจัยเลือกผูเรียนจํานวน  7  คนมาเปน
ตัวแทนเพื่อทําการสนทนากลุมตามประเด็นที่ไดกําหนดไว
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1. การจัดการดานสถานท่ี
1.1 สภาพการจัดการสถานท่ี 

จากการศึกษา  พบวา  ทําเลที่ต้ังของสถานศึกษาอยูในบริเวณใจกลางเมือง  และเปนที่
ทําการของสถานที่ราชการสําคัญหลายแหง  เชน โรงพยาบาลราชวิถี  โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา  
โรงพยาบาลรามาธิบดี  องคการเภสัชกรรม  และบริเวณอนุสาวรียชัยสมรภูมิ  เปนตน  ทําใหการ
คมนาคมมีความสะดวกสบายเพราะสามารถเดินทางไดหลายรูปแบบ  

ดานอาคารสถานที่ภายในสถานศึกษามีอายุการใชงานมานาน  จึงไมสามารถปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงไดมากนัก  สวนหองเรียนก็ไดมีการปรับปรุงใหเหมาะสมกับสภาพของผูเรียนพิการ
ทางการมองเห็นมาเปนระยะๆ หองนํ้า หองสวม และอุปกรณอํานวยความสะดวกที่จําเปน  เชน  
ไมเทา มีเพียงพอกับจํานวนผูเรียน

สวนการใหบริการหองสมุดน้ันขณะน้ีสถานศึกษากําลังเร่ิมดําเนินการหองสมุดดิจิตอล
สําหรับใหผูเรียนไดศึกษาคนควาจากสื่อและเคร่ืองมือที่ทันสมัย  แตหองสมุดเดิมยังคงเปดให
บริการโดยมีบรรณารักษคอยชวยเหลือผู เรียนในการคนหาหนังสือที่ตนสนใจ  เชนเดียวกับ
โรงอาหารที่มีการปรับปรุงใหมีความสะอาด ถูกสุขลักษณะอนามัย  ซึ่งจะมีพนักงานคอยบริการ
เสิรฟอาหารใหกับผูเรียนที่โตะโดยไมตองเขาแถวรอเหมือนกับสถานศึกษาปกติทั่วไป  โดยปกติ
แลวจะมีบุคคลภายนอกเขามาจองวัน เวลา สําหรับเลี้ยงอาหารแกผูเรียนพิการทางการมองเห็นที่อยู
ประจําในสถานศึกษา

1.2 ปญหาและความตองการในการจัดสถานท่ี
จากการศึกษา  พบวา  สถานศึกษาประสบปญหาดานสถานที่ไมเอ้ืออํานวยกับผูเรียน

พิการทางการมองเห็นอยูหลายประการ ดังตอไปน้ี
หองเรียนมีขนาดเล็กจึงคอนขางแออัดเพราะมีผูเรียน 12 คนตอ 1 หอง  ซึ่งโดยสภาพ

ของหองที่มีอายุการใชงานมานานกวา  70 ปน้ันจะมีชั้นวางของที่ยื่นออกมาทําใหผูเรียนเดินไม
สะดวกและเปลืองเน้ือที่สําหรับทําการเรียนการสอน  อีกทั้งหองเรียนสวนใหญจะมีลักษณะที่เปน
ซอกเปนหลืบจึงนาเปนหวงในเร่ืองเกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงของผูเรียนที่มีอายุแตกตางกันในแตละ
ชั้นป

สวนวัสดุอุปกรณประเภทโตะ เกาอ้ีบางสวนไมเหมาะสมกับลักษณะการเคลื่อนไหว
และผูเรียนซึ่งมีอายุแตกตางกัน เชน บางหองเรียนจะมีมาน่ังแบบยาวซึ่งอาจจะทําใหผูเรียนคนที่น่ัง
ทีหลังหกลมไดหากผูเรียนคนแรกไมระมัดระวังในการจัดวาง

หองนํ้า หองสวมบางหองใชการไดไมดีเทาที่ควร เพราะเกิดการอุดตัน บางคร้ังนํ้า
ประปาจะไหลเบาหรือไมไหลเลย  รวมทั้งประสบปญหาหลังคาร่ัวในเวลาฝนตกดวย
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ตอมาคือเร่ืองที่เกี่ยวกับความปลอดภัยของผูเรียนซึ่งสถานศึกษายังมีปญหาในดานของ
ระบบการเตือนภัยหรือสัญลักษณบอกทางในบริเวณตางๆ รอบสถานศึกษา  เชน  ขาดการจัดทํา
เคร่ืองหมายหรือสัญลักษณบอกใหผูเรียนรูวาตรงน้ีหรือขางหนาจะมีตนเสาต้ังอยู  เปนตน

เชนเดียวกับเร่ืองของแสงที่ผูเรียนไมไดรับความสะดวกเทาที่ควรในบริเวณทางเดินขึ้น
บันไดที่คอนขางจะมืด  จึงเกิดปญหากับผูที่มีสายตาเลือนราง (Low Vision) ประกอบกับสีของผนัง
ที่มีอยูเดิมน้ันมีระดับที่สูงเกินไปไมเหมาะสมกับผูเรียนในระดับประถมศึกษาที่ยังเปนเด็กเล็ก จึงไม
สามารถใชประโยชนในการใชมือคลําทางไปตามผนังของอาคารได

สวนประตูและหนาตางบริเวณหองพักผูบริหารและผูสอนจะเปนกระจกใสและอยูใน
ลักษณะการใชงานแบบผลักเขา-ออก จึงเปนปญหาอยางยิ่งในดานความปลอดภัยสําหรับผูเรียน 
และผูสอนพิการทางการมองเห็นที่ตองเดินผานบริเวณดังกลาวเพื่อไปสอนตามอาคารตางๆ 

นอกจากน้ีสถานศึกษาประสบปญหาดานมลพิษทางอากาศและมลภาวะทางเสียง เพราะ
สถานศึกษาต้ังอยูบริเวณ 4 แยกตึกชัย  ถนนราชวิถีที่มีสภาพการจราจรที่คับคั่งตลอดเวลา  
ประกอบกับขณะน้ี (พ.ศ.2549) กําลังมีงานกอสรางสะพานขามทางแยกตึกชัย  จึงทําใหเกิดมล
ภาวะทั้งอากาศ เสียง และฝุนละอองจากงานกอสรางดังกลาว

สวนความตองการของผูเรียนน้ันอยากใหสถานศึกษาปรับปรุงในเร่ืองของหองเรียนที่
จากเดิมเปนหองพัดลมมาเปนหองเรียนปรับอากาศ  เพราะสภาพอากาศและมลภาวะภายนอกไม       
เอ้ืออํานวยตอการเรียน

2. การจัดการดานหลักสูตร
2.1 สภาพการจัดการหลักสูตร 

จากการศึกษา  พบวา  สถานศึกษาใชหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการเปนหลัก  โดย
จะมุงเนนการจัดการเรียนการสอนใหสนองตอบตอความสามารถพิเศษของผูเรียนพิการทางการ
มองเห็น  ซึ่งมีคุณลักษณะเดน  3 ดาน  ประกอบดวย  ดนตรี  กีฬา  และภาษา มีการนําเอาหลักสูตร
แกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการมาประยุกตใชใหเหมาะสมกับผูเรียน  มีเน้ือหาดานวิชาชีพ  เชน  
งานบาน  งานฝมือตางๆ อยางการรอยลูกปด  ตุกตา  โมบาย  เปนตน  รวมถึงเน้ือหาดานคุณธรรม 
จริยธรรม  และดานสุขศึกษาเขามาเสริมทักษะใหกับผูเรียน  

ตําราเรียนอักษรเบรลลสวนใหญจะมอบใหศูนยเทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอดที่
อําเภอปากเกร็ด  นนทบุรี เปนผูผลิตให  เพราะอยูภายใตการดูแลของมูลนิธิชวยคนตาบอดแหง
ประเทศไทย  ในพระบรมราชินูปถัมภ  เชนเดียวกัน  สวนสื่อประกอบการเรียนน้ันสถานศึกษามี
การจัดใหบริการในหองมัลติมีเดีย  ซึ่งเปนเน้ือหาเกี่ยวกับวิชาเรียน  สื่อโทรทัศนก็จะเปดใหฟงใน
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วันหยุด  สวนผูเรียนบางคนก็จะมีสื่อประเภททีวีซาวด  วิทยุ  เปนของสวนตัวสําหรับไวฟงขาว และ
ละครในเวลาหลังเลิกเรียน  

ในดานกิจกรรมเสริมการเรียนที่สถานศึกษาจัดให  มีความหลากหลายและเนนการมี
สวนรวมของผูเรียนเปนหลัก  ทั้งการทัศนศึกษานอกสถานที่โดยความอนุเคราะหของชมรม หรือ
สมาคมตางๆ  หรือบุคคลภายนอกบริจาคต๋ัวชมภาพยนตรเร่ืองดังมาให  ตลอดจนการไปแขงทักษะ
ดานวิชาชีพ เชน รอยลูกปด  แขงอานอักษรเบรลลภาษาจีน  การไปแสดงความสามารถในรายการ
โทรทัศน  รวมถึงการแขงขันกีฬาทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  และกิจกรรมดานการศาสนา
เชน การทําบุญตักบาตรในวันพระหรือวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา  มีการนิมนตพระมาสอนวิชา
พระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาจิตใจผูเรียนและผูสอนเปนประจําเน่ืองจากสถานศึกษาไดเขารวม
โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ

2.2 ปญหาและความตองการในการจัดหลักสูตร
จากการศึกษา  พบวา  สถานศึกษาประสบปญหาขาดแคลนวัสดุอุปกรณสําหรับจัด    

การเรียนการสอน  เชน  ตําราเรียนอักษรเบรลลซึ่งมีตนทุนการผลิตสูง โดยสถานศึกษาสามารถผลิต
สื่ออักษรเบรลลไดเองบางสวนเทาน้ัน  

      บางรายวิชาในหลักสูตรไมเหมาะสมกับผูสอนและผูเรียน  อันเกิดจากขอจํากัดดาน
บุคลากรและลักษณะเฉพาะของผูเรียนซึ่งเปนคนพิการทางการมองเห็น  เชน  วิชาพลศึกษา  ผูสอน
มีเพียงคนเดียวแตตองรับผิดชอบผูเรียนพิการทางการมองเห็นมากกวา  10 คน  ซึ่งบางคร้ังผูสอน
วิชาอ่ืนก็จะนําผูเรียนมาฝากสอนดวยในเวลาเดียวกัน ประกอบกับวัยของผูสอนที่ไมเอ้ืออํานวยตอ
การสอนที่จะตองมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลา  เชนเดียวกับวิชาดานการเกษตรที่มีการสอนแคเพียง
ทฤษฎีหรือหลักปฏิบัติเทาน้ัน  แตไมไดใหผูเรียนไดเรียนรูจากการปฏิบัติจริง จึงทําใหผูเรียนได
ประสบการณไมครบถวนตามจุดมุงหมาย  

ในดานวัสดุอุปกรณประกอบการเรียนน้ัน  พบวา เคร่ืองคอมพิวเตอรสําหรับผูเรียนมี
สภาพเกาและทรุดโทรมทําใหประสิทธิภาพในการทํางานไมมีความทันสมัยเทาที่ควร รวมถึงปญหา    
ขาดแคลนอุปกรณประกอบการสอนที่จําเปนในการเสริมสรางจินตนาการของผูเรียนพิการทางการ
มองเห็น เชน  ภาพนูน  หรือสัญลักษณที่ใชสื่อความหมายตางๆ ตลอดจนขาดแคลนอุปกรณกีฬา  
เชน  ลูกฟุตบอลสําหรับการเลนโกลบอล  เปนตน

สําหรับผูเรียนบางสวนมีความตองการเพิ่มเติมในสวนของสื่อประกอบการเรียนอ่ืนๆ  
เชน  เคร่ืองเลนซีดีแบบพกพาสําหรับฟงขอมูลขาวสารอันเปนประโยชนตามอัธยาศัยในเวลาวาง 
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3. การจัดการดานบุคลากร
3.1 สภาพการจัดการบุคลากร

จากการศึกษา  พบวา  สถานศึกษาแบงไดแบงการบริหารออกเปน 3  ฝาย  ประกอบดวย  
ฝายปกครองซึ่งจะทําหนาที่ดูแลผูเรียนทั้งกอนเขาเรียนและหลังเลิกเรียน  รวมถึงดูแลการเปนอยูให
กับผูเรียนที่พักในสถานศึกษา  สําหรับฝายการศึกษาจะทําหนาที่จัดการเรียนการสอนในภาคกลาง
วัน  และฝายอาสาสมัครจะทําหนาที่ดูแลผูเรียนนอกเวลาเรียน  เชน  ชวยอธิบายหรือเปนที่ปรึกษา
เวลาผูเรียนทําการบาน เปนตน  

สวนผูสอนจะมาจาก  3 สังกัด  ประกอบดวย  ผูสอนที่เปนขาราชการในสังกัดสํานัก
งานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร  เขต  1 จํานวน  3 คน  ผูสอนที่สังกัดสํานักงานการศึกษา
พิเศษมีจํานวน  3 คน  และผูสอนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน หรือ ครูมูลนิธิ  
ซึ่งมีผูสอนที่เปน คนพิการทางการมองเห็นจํานวน  9 คน  ทุกคนมีคุณวุฒิขั้นตํ่าระดับปริญญาตรี  
และรับคาจางจากตนสังกัด  ทางสถานศึกษามีการสงผูสอนไปอบรมเพิ่มเติมเพื่อเสริมทักษะดาน
การสอนสม่ําเสมอ  และวิธีการสอนจะใหความเปนอิสระแกผูเรียนมากกวามุงเนนวิชาการหรือเน้ือ
หาที่หนักเกินไป

3.2 ปญหาและความตองการในการจัดบุคลากร
จากการศึกษา  พบวา  สถานศึกษาประสบปญหาในดานการบริหารจัดการบุคลากร  ซึ่ง 

เกิดจากการบริหารงานแบบหลายชั้นของมูลนิธิชวยคนตาบอดแหงประเทศไทย  ในพระบรม
ราชินูปถัมภซึ่งเปนตนสังกัด    สงผลใหเกิดปญหาในการประสานงานในแตละฝายในสถานศึกษา  
ซึ่งจะเห็นไดชัดเจนจากสถิติการลาออกของผูสอนนับจากเดือนมีนาคม ถึงเดือนมิถุนายน  2549
มีจํานวนมากถึง  7 คน  รวมถึงการลาออกของบรรณารักษประจําหองสมุดอีกดวย  สงผลใหอัตรา 
ผูสอนที่มีอยูกับจํานวนผูเรียนทั้งหมดไมสมดุลกัน  ทั้งที่ตามกฎหมายกําหนดไวน้ันจะตองมีผูสอน  
1 คนตอจํานวนผูเรียน  5 คน  

สวนปญหาที่เกิดจากตัวผูสอนน้ันมีหลายประการ  เชน  ผูสอนตองทําหนาที่หลายอยาง
ในเวลาเดียวกัน ทั้งรับผิดชอบการสอนและจัดทําเอกสารการสอนตางๆ อีกทั้งตองรับผิดชอบใน
เร่ืองของเวลาในการจัดการเรียนการสอนซึ่งแบงเปนคาบเหมือนผูเรียนสายตาปกติทั่วไป  ซึ่งอาจจะ
ไมเหมาะสมกับการสอนผูเรียนซึ่งเปนคนพิการทางการมองเห็นเพราะมีขอจํากัดหลายประการ  
และปญหาสําคัญอีกประการในดานบุคลากรที่ทําหนาที่จัดการสอนก็คือ สถานศึกษาขาดแคลน      
ผูสอนที่จบทางดานการศึกษาพิเศษมาโดยตรง  จึงเปนอุปสรรคอยางยิ่งในการจัดการศึกษาสําหรับ 
ผูเรียนกลุมน้ี  เพราะผูเรียนบางคนมีความพิการซ้ําซอนดวย  ซึ่งจําเปนจะตองไดรับการดูแลเอาใจ
ใสเปนพิเศษ  แตกตางจากกลุมผูเรียนพิการทางการมองเห็นสวนใหญในสถานศึกษา
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4. การจัดการดานงบประมาณ 
4.1 สภาพการจัดการงบประมาณ 

จากการศึกษา  พบวา  งบประมาณที่ใชในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาจะแยกออก
เปนฝายตางๆ  ซึ่งฝายการศึกษาใชงบประมาณสําหรับจัดการศึกษาปละ  9 ลานบาท  ไมรวมคาจาง
บุคลากรและคาใชจายอ่ืนๆ  

สวนงบพิเศษอ่ืนๆ จะไดมาจากการรับบริจาคในรูปเงินสดหรือวัสดุอุปกรณตามความ
ตองการซึ่งจะตองมีการรองขอในนามมูลนิธิชวยคนตาบอดแหงประเทศไทย  ในพระบรม
ราชินูปถัมภ เชน  มีความตองการแผนซีดีจํานวนมากเพื่อมาผลิตสื่อหนังสือแถบเสียง  ก็จะประชา
สัมพันธเพื่อขอบริจาคในสวนน้ีใหตามความประสงค  ซึ่งกรณีเชนน้ีผูบริจาคจะตองระบุใหชัดเจน
วาเปนการมอบงบประมาณ หรือวัสดุอุปกรณใหสําหรับทําอะไร  ทางสถานศึกษาก็จะออกใบเสร็จ
ใหเพื่อยืนยันความโปรงใสในการดําเนินงาน  

4.2 ปญหาและความตองการในการจัดงบประมาณ
จากการศึกษา พบวา สถานศึกษาตองรับผิดชอบผูเรียนจํานวนมากทําใหมีคาใชจาย

ตอเดือนสูง  เพราะผูเรียนที่มาอยูประจําน้ันไมตองเสียคาใชจาย ดังน้ันคาใชจายตางๆ รวมถึง        
คาอาหาร คาเสื้อผาเคร่ืองนุงหมสําหรับผูเรียนจํานวน  261 คน  คิดเปนจํานวนเงินมากกวา  1 ลาน
บาทตอเดือน  ซึ่งทางรัฐบาลไดจัดสรรมาใหเพียงแคประมาณ  3 แสน  5 หมื่นบาทตอเดือนเทาน้ัน  

จากความคิดเห็นของผูสอนในดานการจัดการดานงบประมาณ พบวา การบริหาร      จัด
การดานน้ียังมีความลาชาอยูมาก ซึ่งคลายกับระบบราชการที่ตองมีการเขียนเอกสารของบ          ที่
เปนขั้นเปนตอน สงผลใหโครงการเกิดความลาชาในกรณีที่เปนเร่ืองฉุกเฉินเรงดวน เพราะตองรอ
การพิจารณาจากมูลนิธิฯ ตนสังกัด  การใหบริการอ่ืนๆ นอกเหนือจากคาใชจายดานปจจัยหลักจึง 
ไมไดรับการจัดสรรอยางเหมาะสม  เชน  บริการรถรับ-สงผูเรียนแบบไป-กลับ ซึ่งนับวาเปนสิ่งที่      
จําเปนอยางมากสําหรับผูเรียนพิการทางการมองเห็น

สรุปความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากการสัมภาษณเชิงลึกผูเชี่ยวชาญ
จากการศึกษา  พบวา  หนวยงานรัฐควรจะใหสถานศึกษามีอิสระในการจัดทําหลักสูตร

เฉพาะทางสําหรับคนพิการทางการมองเห็นโดยเฉพาะ  พรอมกับขยายขอบเขตของกิจกรรมเสริม
การเรียนรูตางๆ โดยเพิ่มเติมวัสดุอุปกรณใหมๆ  เพื่อใหมีความเหมาะสมกับวัยและสภาพที่เปนจริง
ของผูเรียน  

สวนปญหาที่เกิดขึ้นในดานบุคลากรน้ัน  สถานศึกษาควรจะเรงพัฒนาบุคลากรที่มีอยู
ใหมีทักษะความรูเพิ่มขึ้นเพื่อใหเปนผูสอนที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน  ขณะเดียวกันภาครัฐจะ
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ตอง ทุมเทงบประมาณเพื่อสนับสนุนใหสถานศึกษาดําเนินการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรใหมี
ความพรอมสําหรับการพัฒนาการเรียนการสอนดังกลาว และควรจะพิจารณาเพิ่มเติมในสวนของ
เงินงบประมาณสําหรับใชในการปรับปรุงสถานที่ใหมีความเหมาะสมและสอดคลองกับความสภาพ
ที่เปนจริงของผูเรียนพิการทางการมองเห็น

สวนท่ี  3 การจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน

การจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนสําหรับคนพิการทางการมองเห็น ในเขต
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑลมีเพียงแหงเดียว  คือ  ศูนยพัฒนาสมรรถภาพคนตาบอดปากเกร็ด  
ต้ังอยูถนนติวานนท  อําเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี  ซึ่งสถานศึกษาอยูภายใตการดูแลของมูลนิธิ
ชวยคนตาบอดแหงประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ จัดการเรียนการสอนในหลักสูตร
การศึกษานอกโรงเรียนสายอาชีพ  โดยมุงเนนวิชาชีพการนวดแผนไทยเปนหลัก  และมีการจัด
หลักสูตรการเรียนการสอนตามความตองการและความสนใจของผูเรียน  ภายใตหลักสูตรกลางของ
กระทรวงศึกษาธิการ  

ปจจุบันมีผูเรียนรวมทั้งหมด  80 คน  แบงเปนชั้นปที่ 1 และ 2 ชั้นปละ  40 คน  สวนผู
สอนมีทั้งหมด  12 คน  สถานศึกษาเปดรับเฉพาะผูเรียนชายจากทั่วประเทศ ซึ่งผูเรียนทุกคนจะอยู
ประจําภายในสถานศึกษาจนกวาจะจบการศึกษา

1. การจัดการดานสถานท่ี
1.1 สภาพการจัดการศึกษา 

จากการศึกษา  พบวา  สถานศึกษามีการจัดการดานอาคารสถานที่อยางเปนสัดสวน 
กลาวคือ มีการแบงสวนของอาคารใหเปนที่พักอาศัยสําหรับผูเรียนที่ตองอยูประจําตลอดหลักสูตร  
และสวนที่เปนพื้นที่สําหรับจัดการเรียนการสอนในวิชาพื้นฐานทั่วไปตามหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ  และมีการจัดสถานที่ฝกปฏิบัติสําหรับวิชาอาชีพดาน
การเกษตร  การทอเสื่อ และมีลานสําหรับฝกทักษะการใชไมเทา รวมถึงสถานที่สําหรับใหผูเรียน
ชั้นปที่  2 ไดฝกอาชีพมีรายไดจากการใหบริการนวดแผนไทยแกลูกคาทั่วไปที่เขามาใชบริการใน
บริเวณที่เรียกวา  ศาลาสุขสัมผัส  

การจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาจะเนนการแบงผู เรียนออกเปนกลุมยอย 
ประมาณ กลุมละ  3-4 คนตอผูสอน  1  คน  เพื่อใหการถายทอดความรูเปนไปอยางทั่วถึง  แตจะมี
บางวิชาที่จะตองเรียนรวมกันเปนกลุมใหญ เชน วิชาดานคุณธรรม จริยธรรม  ผูเรียนแตละรุนจะมี 
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40 คน แบงออกเปน 4 กลุม ใชวิธีการเรียนแบบเวียนกลุมใน 1 วัน  คือกลุมที่  1 เรียนอักษรเบรลล 
กลุมที่ 2 เรียนนวดแผนไทย กลุมที่  3 เรียนวิชาเกษตร และกลุมที่  4 เรียนวิชาการทอเสื่อ แตถา
เปนการเรียนวิชาการดานตางๆ ก็จะแยกกลุมยอยออกมาเปนกลุมละ  3 คนตอผูสอน  1 คนตอ  1
วิชา  เชน กลุมแรกเรียนวิชาภาษาไทย  กลุมที่  2 เรียนวิชาคอมพิวเตอร  และกลุมที่  3 เรียนวิชา
ภูมิศาสตร ซึ่งการแบงกลุมจะดูจากความพรอมที่จะศึกษาของผูเรียนแตละคนวาเรียนรูไดมาก-นอย 
หรือเร็ว-ชาอยางไร  

ในสวนของหองสมุดผูเรียนสามารถไปใชบริการคนควาเน้ือหาที่ตนสนใจไดที่หอง
สมุดคอลฟลดที่ต้ังอยูบริเวณใกลเคียงกัน และอยูภายใตการดูแลของมูลนิธิชวยคนตาบอดแหง
ประเทศไทย  ในพระบรมราชินูปถัมภเชนเดียวกัน  ดานโรงอาหารจะใหบริการอาหาร  3 มื้อ
แกผูเรียนโดยไมเสียคาใชจายใดๆ

สวนเรือนนอน  และหองนํ้า หองสวมน้ันอยูในสภาพที่สะดวก สะอาด ถูกสุขลักษณะ       
มีจํานวนเพียงพอกับจํานวนผูเรียนและมีความเหมาะสมกับผูเรียนซึ่งเปนคนพิการทางการมองเห็น

นอกจากน้ันสถานศึกษามีการจัดหองปฏิบั ติการตางๆ อันประกอบดวย หอง
คอมพิวเตอรซึ่งสามารถที่จะเปดใหบริการแกผูเรียนในการเขามาศึกษา คนควา ขอมูลที่ตนสนใจ
เพื่อประกอบการเรียน  โดยเคร่ืองคอมพิวเตอรเหลาน้ีทางสถานศึกษาไดรับบริจาคจากบุคคลหรือ
จากหนวยงานภายนอก เชนเดียวกับหองสมุดดิจิตอลที่ใหเอ้ืออํานวยประโยชนแกผูเรียนในดานการ
ศึกษาคนควาขอมูลที่ตนสนใจผานทางสื่อประเภทตางๆ เชน หนังสือแถบเสียงที่จัดทําในรูปแบบ
แผนซีดี  ซึ่งหองสมุดดิจิตอลน้ีสามารถใชประโยชนในการจัดทําสื่อการสอนสําหรับผูสอนใน
สถานศึกษา     อีกดวย

ดานอุปกรณอํานวยความสะดวกพื้นฐานที่จําเปนสําหรับผูเรียน เชน ไมเทา  สถาน
ศึกษามีการจัดไวใหผูเรียนยืมเรียนในขณะศึกษา  และเมื่อจบการศึกษาแลวก็สงคืนไวใชสําหรับผู
เรียนรุนตอไป  ซึ่งอุปกรณเหลาน้ีจะไดรับการบริจาคจากหนวยงานภายนอกเปนสวนใหญ

การจัดการดานสภาพแวดลอมของสถานศึกษาจะเนนองคประกอบที่เปนธรรมชาติ
เหมือนอยูในชนบทเพราะผูเรียนสวนใหญจะมาจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ  ประกอบกับสถานที่ต้ัง
อยูใกลกับชุมชนเมือง คือ เทศบาลนครปากเกร็ด จึงทําใหผูเรียนสามารถที่จะเรียนรูความเปลี่ยน
แปลงของสังคมไปพรอมๆ กับการเรียนในสถานศึกษา

1.2 ปญหาและความตองการในการจัดการศึกษา
จากการศึกษา  พบวา  สถานศึกษาประสบปญหาดานอุปกรณประกอบการเรียนการ

สอน บางสวนมีสภาพเกาจนใชการไมได  เน่ืองจากวาอุปกรณเหลาน้ีไดรับการบริจาคโดยหนวย
งาน  ภายนอกซึ่งสวนใหญจะอยูในสภาพที่ชํารุด  ทางสถานศึกษาจึงตองเสียงบประมาณในการ
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ซอมแซมจนสามารถใชงานไดในระดับหน่ึง และตองการรับบริจาคเพิ่มเติมเพื่อใหมีความทันสมัย
พรอมสําหรับใหผูเรียนใชบริการคนควาขอมูลอันเปนประโยชน

ในดานสถานที่สถานศึกษาประสบปญหาในเร่ืองสถานที่สําหรับใชทําการเรียน
การสอนในวิชาสุขศึกษา  พลศึกษา  เชน  ขาดสนามโกลบอลที่เปนมาตรฐาน  และสนามกีฬา
ประเภทอ่ืนๆ รวมทั้งสถานที่สําหรับออกกําลังกาย ซึ่งปจจุบันสถานศึกษาจะใชสถานที่ในอาคารที่
วางอยูอันมีพื้นที่จํากัดเปนการชั่วคราวเทาน้ัน โดยความตองการเรงดวนในขณะน้ีประกอบดวย  
โรงยิมเนเซียมสําหรับกีฬาในรม  และสระวายนํ้า  

นอกจากน้ันสถานศึกษายังประสบปญหาในเร่ืองมลพิษทางอากาศบริเวณรอบๆ สถาน
ศึกษา  อันเกิดจากการเผาขยะที่ปนสารเคมีอันตรายจากโรงพยาบาลซึ่งต้ังอยูติดกัน โดยมีกลิ่นเหม็น
โชยมาเปนระยะๆ ทําใหผูเรียนขาดสมาธิในการเรียน

2. การจัดการดานหลักสูตร 
2.1 สภาพการจัดการศึกษา 

จากการศึกษา  พบวา  การจัดการดานหลักสูตรของสถานศึกษาน้ันจะมองที่ความ
ตองการของตลาดแรงงานและศักยภาพของคนพิการทางการมองเห็นกอน  แลวจึงจัดการสอนโดย
ใชตําราเรียนอักษรเบรลลเปนหลัก และใชสื่ออ่ืนๆ เสริม โดยขั้นแรกเร่ิมน้ันผูบริหารจะมองภาพ
รวมของงานวิชาชีพตางๆ กอน  แลวคอยคัดเลือกใหเหลือเพียงวิชาชีพที่เหมาะสมและสามารถพัฒ
นาศักยภาพของผูเรียนพิการทางการมองเห็นกลุมน้ี ซึ่งเน้ือหาหลักของหลักสูตรจะเนนการพัฒนา
ความเปนองครวมของมนุษย ทั้งดานสติปญญา จิตใจ ศีลธรรม  และดานงานฝมือ 

ในสวนของเน้ือหาวิชาที่สอนน้ันจะมีความหลากหลายเพื่อมุงเนนการพัฒนาผูเรียน 
ประกอบดวย หมวดวิชาการบานการเรือน วิชางานเกษตรจะเร่ิมจากการเตรียมดิน พรวนดิน ปลูก 
รดนํ้า ดูแลรักษาจนเห็นดอกผลจริงเพื่อเปนการฝกผูเรียนใหอยูกับธรรมชาติ ใหจิตใจมีสมาธิและ
เปนการฝกวินัย ความเขมแข็งอดทน วิชาสุขศึกษาจะรวมการฝกใชไมเทาเขาไปดวย  วิชาพลานามัย
จะเนนการดูแลรักษาตนเองในดานความสะอาดเรียบรอย ซึ่งจะมีการจัดสัมมนาในเร่ืองการ      
เสริมสรางบุคลิกภาพบอยคร้ัง โดยมีการเชิญวิทยากรจากหนวยงานภายนอกเขามาใหความรูแก      
ผูเรียน  และมีหมวดวิชาจริยธรรมเขามาเสริมในดานการพัฒนาจิตใจ

ดานการใชสื่อการเรียนรูน้ัน  สื่อตําราเรียนอักษรเบรลลทางสถานศึกษาจัดใหอยางเพียง
พอและเหมาะสม  ซึ่งสื่อดังกลาวสถานศึกษาสามารถผลิตไดเองสวนหน่ึง  แตถาเปนการผลิตใน
ปริมาณมากก็จะรองขอไปที่ศูนยเทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอดซึ่งอยูภายใตการดูแลของ 
หนวยงานเดียวกัน คือ มูลนิธิชวยคนตาบอดแหงประเทศไทย  ในพระบรมราชินูปถัมภ ชวยผลิต
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ให สวนสื่อเสริมการเรียนรูอ่ืนๆ เชน ทีวีซาวด วิทยุ สถานศึกษาเปดโอกาสใหผูเรียนมีใชสวนตัว
ได  ซึ่งถาหากผูเรียนคนใดมีปญหาเร่ืองคาใชจายในสวนน้ีก็สามารถที่จะขอกูยืมเงินของสถาน
ศึกษาเพื่อซื้อหามาใชงานได  โดยจะตองทํางานฝกอาชีพนวดแผนไทยเพื่อใหมีรายไดในชั้นปที่  2
แลวจึงผอนชําระคืนแกสถานศึกษาในภายหลัง

สําหรับกิจกรรมเสริมทักษะตางๆ ทางสถานศึกษาเปดโอกาสและเนนการมีสวนรวม
ของ ผูเรียนทุกคนใหไดเขารวมอยางเทาเทียมกัน  ซึ่งกิจกรรมดังกลาวจะมีความหลากหลายมาก
เพราะสถานศึกษาเห็นวาการที่ผูเรียนพิการฯ ไดออกไปฝกทักษะกับสังคมภายนอกจะทําใหไดเรียน
รูประสบการณในชีวิตจริงซึ่งหาไมไดในบทเรียนหรือในตําราเพียงอยางเดียว  กิจกรรมตางๆ ก็มี
ดังเชน  กิจกรรมการเขาคายนอกสถานที่ทั้งการเขาคายพักแรมริมทะเล  การรวมงานพิธีตางๆ ทั้ง
ดานศาสนา วัฒนธรรม การทองเที่ยวพักผอนหยอนใจ ตลอดจนการแขงขันกีฬาทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา  รวมถึงมีโอกาสไดไปรวมการแขงขันกีฬาระดับนานาชาติหลายรายการ  และ
มีผูเรียนที่เปนนักกีฬาระดับชาติมากกวา  10 คน  

สวนกิจกรรมอ่ืนๆ ผูเรียนก็มีโอกาสไดเขารวมอยางสม่ําเสมอเชนกัน ทั้งการเปนตัว
แทนสถานศึกษาไปแขงทักษะเฉพาะของคนพิการทางการมองเห็น เชน การแขงไมเทา  หรือการ
แขงขันอานอักษรเบรลล  เปนตน รวมถึงการบําเพ็ญประโยชนตอสาธารณะในโอกาสสําคัญ เชน 
การบริจาคเลือดใหกับสภากาชาดไทยเน่ืองในวันแมแหงชาติ และอ่ืนๆ 

2.2 ปญหาและความตองการในการจัดการศึกษา
จากการศึกษา  พบวา  การผลิตสื่อการเรียนการสอนภายในสถานศึกษาจะมีตนทุนสูง

โดยเฉพาะการผลิตตําราเรียนอักษรเบรลล เพราะราคากระดาษที่นํามาใชพิมพมีแนวโนมสูงขึ้น
เร่ือยๆ ซึ่งระยะที่ผานมาสถานศึกษาไดแกไขปญหาเบื้องตนดวยการนําเอาวัสดุที่สามารถใชทดแทน
กันได เชน  กระดาษแข็งมาใชผลิตตําราเรียน  แตก็ยังไมใชวิธีการแกไขปญหาที่ดีนักเพราะวาทั้ง
กระดาษเบรลลโดยตรงและกระดาษแข็งจะมีขอเสียตรงที่มีอายุการใชงานประมาณ  1 ปเทาน้ันตัว
อักษรที่นูนขึ้นจะยุบลงมาจนผูเรียนคนอ่ืนๆ ใชงานตอไปไมได  และตองผลิตใหมทําใหตองเสียคา
ใชจายซ้ําในสวนน้ีอีก  ความตองการเรงดวนของสถานศึกษาในขณะน้ีก็คือ  กระดาษแข็งหรือวัสดุ
ประเภทพลาสติค หรือแผนโลหะเพราะจะมีความคงทนถาวรมากกวา

สวนอุปกรณประกอบการเรียนอ่ืนๆ เชน  สเลทสําหรับใหผูเรียนเขียนอักษรเบรลลลง
บนกระดาษน้ันมีความขาดแคลนและดอยคุณภาพ  เน่ืองจากอุปกรณที่มีอยูเดิมน้ันใชการไดไมดี ซึ่ง
สวนใหญจะไดรับการบริจาคหรือผลิตใหโดยหนวยงานภาครัฐ  โดยเปนการผลิตเองในประเทศ  
ซึ่งจะเปนปญหากับผูเรียน  กลาวคือ  รองตัวอักษรระหวางสเลท  2 ชั้นเหลื่อมไมตรงกันทําใหไม
สามารถเขียนตัวอักษรไดตามปกติ  สงผลใหการเรียนการสอนเปนไปดวยความลาชา  สวนสเลทที่
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ใชการไดน้ันเปนอุปกรณที่นําเขามาจากตางประเทศซึ่งจะมีราคาสูงกวาที่ผลิตภายในประเทศ  ซึ่ง
เปนเพราะผูผลิตในประเทศขาดประสบการณดานน้ีมาตรฐานของชิ้นงานจึงลดตํ่าลง

นอกจากน้ันผูเรียนยังมีความตองการสื่อเสริมการเรียนชนิดอ่ืนๆ เพิ่มเติมดวย  เชน    
เคร่ืองเลนแผนซีดีสําหรับฟงหนังสือแถบเสียงเน่ืองจากที่มีอยูน้ันมีจํานวนนอยไมเพียงพอกับผูเรียน  
เพราะที่มีอยูน้ันไดมาจากการบริจาคของสํานักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน  และผูเรียน  
สวนหน่ึงมีความตองการเคร่ืองเลนซีดีแบบพกพาในการรับฟงหนังสือแถบเสียงหรือความรูอ่ืนๆ 
จากแผนซีดี  เพราะไมถนัดอานสาระความรูจากหนังสืออักษรเบรลล

สําหรับกิจกรรมเสริมทักษะตางๆ ทางสถานศึกษาเปดโอกาสและเนนการมีสวนรวม
ของผูเรียนทุกคนใหไดเขารวมอยางเทาเทียมกัน  ซึ่งกิจกรรมดังกลาวจะมีความหลากหลายมาก
เพราะสถานศึกษาเห็นวาการที่ผูเรียนพิการทางการมองเห็นไดออกไปฝกทักษะกับสังคมภายนอก  
จะทําใหไดเรียนรูประสบการณในชีวิตจริงซึ่งหาไมไดในบทเรียนหรือในตําราเพียงอยางเดียว  กิจ
กรรมตางๆ ก็มีดังเชน  กิจกรรมการเขาคายนอกสถานที่ทั้งการเขาคายพักแรมริมทะเล  การรวมงาน
พิธีตางๆ ทั้งดานศาสนา วัฒนธรรม การทองเที่ยวพักผอนหยอนใจ ตลอดจนการแขงขันกีฬาทั้งภาย
ในและภายนอกสถานศึกษา  รวมถึงมีโอกาสไดไปรวมการแขงขันกีฬาระดับนานาชาติหลายราย
การ  และมีผูเรียนที่เปนนักกีฬาระดับชาติมากกวา  10 คน  

3. การจัดการดานบุคลากร
3.1 สภาพการจัดการบุคลากร

จากการศึกษา  พบวา  ผูบริหารมีความใกลชิดกับผูเรียนและผูสอนเปนอยางดี กลาวคือ 
ผูบริหารจะลงมาดูแลทุกขสุขของผูเรียนดวยตนเองอยางสม่ําเสมอ  ซึ่งจากการสัมภาษณผูสอน  
พบวา  ผูบริหารจะเขาถึงผูสอนและผูเรียนโดยตรง  แตกตางจากสถานศึกษาในรูปแบบอ่ืนซึ่ง
โอกาสที่ผูเรียนกับผูบริหารจะไดใกลชิดกันน้ันมักจะเปนไปไดยาก  โดยทุกเชาและกอนนอน
ผูบริหารซึ่งเปนบาทหลวงจะมาอบรมในเร่ืองมารยาท และคุณธรรม จริยธรรมอันดีงามใหกับผู
เรียน  

ดานผูสอนมีความสมดุลกับผูเรียน คือ ผูเรียนรุนละ  40 คน  โดยจะเปดรับผูพิการทาง
การมองเห็นเขาเรียนทุกตนเทอม (เดือนเมษายน – มิถุนายน) มีผูสอน  12 คนซึ่งสวนใหญผูสอน
จบการศึกษามาตรงตามสาขาวิชาที่ทําหนาที่สอน  ขณะเดียวกันสถานศึกษาก็มุงเนนที่จะรับ ผูสอน
ที่มีประสบการณทางวิชาชีพโดยตรง  เชน  ดานการเกษตร   หรือวิชาอาชีพอ่ืนๆ  เชน  การทอเสื่อ     
เปนตน  เพื่อที่จะสามารถถายทอดความรูใหแกผูเรียนไดเขาใจอยางถองแทและตรงตามจุดประสงค  
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การนําหลักสูตรมาใชน้ันจะเนนการบูรณาการเน้ือหาวิชาใหเหมาะสมกับผูเรียนเปนสําคัญ  และผู
บริหารเปดโอกาสใหผูสอนทุกคนมีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

3.2 ปญหาและความตองการบุคลากร
จากการศึกษา  พบวา  สถานศึกษายังไมมีผูสอนที่จบดานการศึกษาพิเศษโดยตรง  แตจะ

เปนผูสอนที่มีประสบการณทางดานการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการทางการมองเห็น  โดยมีการ 
อบรมเพื่อเพิ่มพูนความรูเพิ่มเติมจากผูเชี่ยวชาญหรือหนวยงานที่เกี่ยวของทดแทน  ซึ่งสถานศึกษามี
ความตองการบุคลากรที่มีความรูและประสบการณในสายวิชาชีพโดยตรง เชน งานเกษตร เพราะ
เปนผูที่ผานการปฏิบัติจริงและประสบผลสําเร็จในสายอาชีพมาแลว  ซึ่งสามารถที่จะถายทอด
ประสบการณเหลาน้ันใหแกผูเรียนไดดีกวาผูสอนที่จบการศึกษามาแคในหลักสูตรเพียงอยางเดียว  

ในสวนของผูเรียนน้ันมีความตองการผูสอนที่เปนชาวตางประเทศเพื่อมาใหความรูใน
วิชาที่เปนภาษาตางประเทศ  อันจะเปนเพิ่มพูนทักษะดานภาษาใหมีความหลากหลายเพื่อเปนทาง
เลือกในการประกอบอาชีพเมื่อจบการศึกษาออกไป

4. การจัดการดานงบประมาณ 
4.1 สภาพการจัดการศึกษา 

จากการศึกษา  พบวา  งบประมาณของสถานศึกษามาจากตนสังกัด คือ มูลนิธิชวย
คนตาบอดแหงประเทศไทย  ในพระบรมราชินูปถัมภเปนหลัก  ซึ่งเงินงบประมาณดังกลาวมาจาก
การบริจาคของประชาชนทั่วไป ซึ่งทางสถานศึกษาจะตองทําเร่ืองเสนอตอมูลนิธิวาจะมีการใช
งบประมาณสําหรับเร่ืองไหน อยางไร จํานวนเทาไหร  แลวก็เบิกเงินงบประมาณสวนน้ีออกมาใช
จายตามความตองการในดานตางๆ  เชน  คาไฟฟา  ประปา  เสื้อผา  หรืออาหาร  ขั้นตอนทุกอยางจะ
ตองมีการจัดทําบัญชีเพื่อให เกิดความโปรงใสตรวจสอบได  ทั้ งงบประมาณลวงหนา และ
งบประมาณที่ใชจริง  งบประมาณอีกสวนหน่ึงสถานศึกษาจะไดมาจากการสนับสนุนของรัฐบาล
โดยจะจัดสรรผานทางมูลนิธิตนสังกัด  และมีเงินงบประมาณบางสวนที่จะไดมาจากฝมือแรงงาน
ของผูเรียนในชั้นปที่  2 ซึ่งทําการฝกอาชีพนวดแผนไทยในศาลาสุขสัมผัส  เปนรายไดจากการ
เขามาใชบริการของบุคคลภายนอกทั่วไป

4.2 ปญหาและความตองการในการจัดการศึกษา
จากการศึกษา  พบวา  งบประมาณที่สถานศึกษาไดรับการจัดสรรจากหนวยงานตน

สังกัดเปนไปตามที่ทางสถานศึกษารองขอเทาน้ัน  ซึ่งถาหากวาสถานศึกษามีโครงการที่ตองใชเงิน
ลงทุนสูงทางมูลนิธิตนสังกัดก็ไมสามารถที่จะชวยเหลือในสวนน้ีไดเต็มที่เพราะมีเงินสนับสนุน
นอย  ขณะที่ในสวนของภาครัฐน้ันมีการจัดสรรเงินงบประมาณมาสนับสนุนการจัดการศึกษาของ
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สถานศึกษานอยมาก  จึงไมเพียงพอตอความตองการในกรณีที่สถานศึกษาตองการงบประมาณเพิ่ม
เติมสําหรับปรับปรุงแกไขในดานตางๆ  เชน  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่จําเปนตอการเรียน
การสอนในยุคปจจุบัน  ซึ่งที่ผานมาสถานศึกษาจะใชวิธีขอรับบริจาคจากภายนอก 

สรุปความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากการสัมภาษณเชิงลึกผูเชี่ยวชาญ
จากการศึกษา  พบวา  การใชหลักสูตรแบบผสมผสานระหวางหลักสูตรภายในของ

สถานศึกษากับหลักสูตรการศึกษานอกระบบโรงเรียนน้ันมีความเหมาะสมกับผูเรียน ซึ่งเปน      
คนพิการทางการมองเห็น เพราะสามารถที่จะการเรียนการสอนทุกเน้ือหาวิชาใหมีความสอดคลอง
กันไดอยางลงตัว  เชนเดียวกับการจัดกลุมผูเรียนที่เล็กลงทําใหผูสอนดูแลเอาใจใสไดทั่วถึงและ
สามารถมองปญหาพรอมหาทางแกไขใหกับผูเรียนไดทันทวงที  

ปญหาหลักที่เกิดขึ้นกับการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนคือ  งบประมาณสนับสนุน
จากหนวยงานรัฐมีจํานวนนอยมาก  ถาหากจะมีการเปดหรือขยายศูนยการเรียนในลักษณะน้ีใหมี
มากขึ้นจะเปนไดอยางยากลําบาก  เพราะตองลงทุนใหมหมด  ดังน้ันการใหความรวมมือกันระหวาง
รัฐบาลกลางและองคการบริหารสวนทองถิ่นทั่วประเทศ  โดยศึกษาความรูและประสบการณจาก
ศูนยการเรียนที่ประสบความสําเร็จ  นาจะเปนหนทางแกไขปญหาที่ลงทุนนอยแตเกิดผลดีใน
ระยะยาวได

ความรูและประสบการณท่ีผูวิจัยไดรับจากการศึกษา
จากการศึกษาวิจัยเร่ือง  การจัดการศึกษาสําหรับคนพิการทางการมองเห็น  ในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลในคร้ังน้ี  ผูวิจัยไดรับความรูอันเปนประโยชนดานระบบการจัด
การศึกษาที่ใชในสถานศึกษาสําหรับคนพิการทางการมองเห็น  ทั้ง  3 รูปแบบ  อันประกอบดวย  
สถานศึกษาในระบบโรงเรียนแบบเรียนรวม  สถานศึกษาในระบบโรงเรียนแบบสถานศึกษาพิเศษ
เฉพาะทาง  และสถานศึกษานอกระบบโรงเรียน  ซึ่งการจัดการศึกษาในแตละสถานศึกษาดังกลาว
น้ัน  ตางก็มี รูปแบบในการจัดการเรียนการสอนที่ เปนลักษณะเฉพาะ  แตสิ่ งที่คลายกันคือ             
ทุกสถานศึกษาตางก็มุงจัดการศึกษาโดยยึดเอาความตองการและศักยภาพของผูเรียนเปนสําคัญ

นอกจากน้ันผูวิจัยยังไดทราบถึงคุณลักษณะเดนของผูเรียนพิการทางการมองเห็นใน   
การเรียนการสอน  ซึ่งคนปกติทั่วไปมักจะมองวาคนพิการทางการมองเห็นเหลาน้ีมีขอจํากัดในการ
ศึกษา  แตในความเปนจริงน้ันผูเรียนกลุมดังกลาวกลับมีความสุขกับการเรียนรู  และสามารถใชชีวิต
รวมกับผูเรียนปกติไดอยางกลมกลืน  ทําใหผูวิจัยไดขอคิดวาการส งเสริมใหเกิดการเรียนรูในกลุม
คนพิการทุกประเภทอยางกวางขวางน้ันเปนสิ่งที่จําเปนและสําคัญอยางยิ่งยวดในเวลาน้ี
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บทที่  5
สรุปผลการศึกษา

5.1 สรุปผลการศึกษา

การวิจัยคร้ังน้ีเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ  (Qualitative Research) มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา
สภาพ  ปญหา  และความตองการในการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการทางการมองเห็น  ในเขต
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล  ในเร่ืององคประกอบของการจัดการศึกษา  รวมทั้งหมด  4 ดาน  
อันประกอบดวย  1. การจัดการดานสถานที่  2. การจัดการดานหลักสูตร  3. การจัดการดาน
บุคลากร  และ  4. การจัดการดานงบประมาณ  ที่จะนําไปสูการกําหนดวัตถุประสงค  เน้ือหา  
วิธีการ  และการประเมินผล

ประชากรที่ใชในการศึกษาประกอบไปดวย  กลุมผูบริหาร  กลุมผูสอน  และกลุมผูเรียน  
ในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาสําหรับคนพิการทางการมองเห็น  ในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล  ทั้งสถานศึกษาในระบบโรงเรียนรูปแบบการเรียนรวม  สถานศึกษาในระบบโรงเรียน
รูปแบบสถานศึกษาพิเศษเฉพาะทาง  รวมถึงสถานศึกษานอกระบบโรงเรียน  และกลุมผูเชี่ยวชาญ
ดานการจัดการศึกษา  คัดเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง  (Purposive Sampling)

โดยกลุมผูบริหาร  จํานวน  8 คน  และผูสอน  จํานวน  12 คน  จะตองปฏิบัติหนาที่
ภายในสถานศึกษามาแลวไมตํ่ากวา  1 ป  สวนผูเรียนจะแบงเกณฑการคัดเลือกไดดังน้ี  ผูเรียนใน
สถานศึกษาแบบเรียนรวม  จํานวน  7 คน จะตองเปนผูเรียนในระดับมัธยมศึกษาระดับชั้นใดก็ได  
เพราะผูเรียนจะมีไมครบทุกระดับชั้นในบางสถานศึกษา  สวนผูเรียนในสถานศึกษาพิเศษเฉพาะทาง  
จํานวน  7 คนซึ่งเปนผูเรียนที่กําลังศึกษาอยูในระดับชั้นประถมศึกษาปที่  6 ของโรงเรียนสอน   
คนตาบอดกรุงเทพ  และผูเรียนในสถานศึกษานอกระบบโรงเรียน  จํานวน  7 คน  ซึ่งเปนผูเรียนที่
กําลังศึกษาอยูในหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนสายอาชีพของศูนยพัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด
เทาน้ัน  ทุกกลุมตัวอยางจะใหขอมูลโดยความสมัครใจและยินดีในการเขารวมสนทนากลุม และใน
กลุมของผูเชี่ยวชาญจํานวน  7 คนน้ัน  จะตองเปนบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญ หรือมีประสบการณใน
การบริหารงานองคกรภาครัฐหรือเอกชนที่มีความเกี่ยวของดานการใหบริการการศึกษาแกคนพิการ
ทางการมองเห็น  หรือมีผลงานทางวิชาการที่มีบริบทเกี่ยวเน่ืองกับการจัดการการศึกษา  โดยมีผล
งานที่ไดรับการยอมรับและออกเผยแพรในวงกวาง  
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5.1.1 การจัดการศึกษาในระบบโรงเรียน  รูปแบบการเรียนรวม
5.1.1.1 สภาพการจัดการศึกษา
ทุกสถานศึกษามีการจัดการดานสถานที่แบบปกติทั่วไป แตจะมีการจัดหองประสาน

งานเรียนรวมเพื่ออํานวยความสะดวกในดานตางๆ แกผูเรียนกลุมน้ี   ซึ่งมีบางสถานศึกษาสราง
สถานที่อํานวยความสะดวกใหกับผูเรียนพิการทางการมองเห็นเพิ่มเติมให เชน หองนํ้า ทางลาด

การจัดการดานหลักสูตรการสอนของทุกสถานศึกษาเปนไปตามปกติ คือสอนตามเน้ือ
หาวิชาของกระทรวงศึกษาธิการ  โดยการนําหลักสูตรมาประยุกตใชใหเหมาะสมกับตัวผูเรียน  มี
การสงเสริมผูเรียนดวยกิจกรรมที่หลากหลายสม่ําเสมอทั้งกิจกรรมภายในและภายนอกสถานศึกษา  
พรอมกับการใชสื่อประเภทตางๆ ประกอบการเรียนรู

ผูสอนของทุกสถานศึกษาทําหนาที่สอนตามปกติทั่วไป  สอนตรงตามวุฒิการศึกษาที่
จบการศึกษามา โดยมีสวนรวมในการจัดทําแผนการสอน  และไดรับการสนับสนุนใหเขารับการฝก
อบรมเพิ่มเติม  สวนผูสอนใหมจะมีครูพี่เลี้ยงคอยใหคําแนะนําในวิธีการสอนผูเรียนกลุมน้ี

งบประมาณสวนใหญเปนของทางสถานศึกษา   สวนตนสังกัด คือ มูลนิธิชวยคนตา
บอดแหงประเทศไทย  ในพระบรมราชินูปถัมภจะมีคาใชจายรายวันใหผูเรียนทุกคน สถานศึกษา
ของรัฐผูเรียนจะไดรับเงินอุดหนุนรายหัวจากรัฐบาล  สวนสถานศึกษาของเอกชนจะยกเวนคาเลา
เรียนและคาใชจายอ่ืนๆ ใหแกผูเรียน

5.1.1.2 ปญหาและความตองการในการจัดการศึกษา
สถานศึกษาสวนใหญไมมีปญหาในการบริหารจัดการดานการจัดสถานที่สําหรับผูเรียน

พิการทางการมองเห็น เพราะมีการจัดในรูปแบบปกติทั่วไป  
ผูเรียนพิการทางการมองเห็นที่สวนใหญประสบปญหาในการเรียนหลายประการ  เชน  

โรงเรียนมีลิฟตโดยสารแตไมเปดใหใช  ไมมีทางเดินลาดเชื่อมตอกัน  สภาพแวดลอมไมเอ้ือตอ
การดําเนินชีวิต ฯลฯ  และมีสถานศึกษาของรัฐสวนนอยที่มีขอจํากัดดานการรับผูเรียนพิการทางการ
มองเห็นเขาเรียน  เพราะตองรับผิดชอบคนพิการประเภทอ่ืนๆ ที่เขามาเรียนรวมดวย

สถานศึกษาสวนใหญทั้งของรัฐและเอกชนไมมีปญหาในดานการจัดหลักสูตรการสอน
สําหรับผูเรียนพิการทางการมองเห็น  มีเพียงสถานศึกษาสวนนอยเทาน้ันที่ไมอํานวยความสะดวก
ในดานสื่อเสริมการเรียน  รวมทั้งไมเปดโอกาสใหผูเรียนพิการทางการมองเห็นเขารวมกิจกรรม
ภายในและภายนอกสถานศึกษา และบางแหงยังไมไดนําเอาบางเน้ือหาวิชามาประยุกตใชเน่ืองจาก
อยูในชวงเร่ิมจัดการเรียนการสอนคนพิการทางการมองเห็น 
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ผูเรียนสวนใหญประสบปญหาดานสื่อประกอบการสอนที่ไมเหมาะสมและไมไดฝก
ปฏิบัติจริงในบางวิชา รวมทั้งไมเปดโอกาสใหเขารวมกิจกรรมเสริมความรูตางๆ

      สถานศึกษาสวนใหญประสบปญหาที่ตัวผูสอนหลายประการ  สงผลใหการจัดการเรียน
การสอนไมสมบูรณ  เชน ขาดบุคลากรที่จบการศึกษาทางดานการศึกษาพิเศษ  ผูสอนยังไมเขาใจ
บทบาทหนาที่ของตนเองอยางชัดเจนวาควรจะทําการสอนอยางไร  และบางสถานศึกษามองวา
อัตราสวนของครูตอจํานวนผูเรียนพิการทางการมองเห็นไมสมดุลกัน จึงรับผูเรียนจํานวนมากไมได

      สถานศึกษาสวนใหญทั้งของรัฐและเอกชนตองการงบประมาณเพิ่มเติม  ทั้งในรูปของ
เงินอุดหนุน  เงินบริจาค และวัสดุอุปกรณตางๆ ที่จําเปนตอการจัดการเรียนการสอน

5.1.2 การจัดการศึกษาในระบบโรงเรียน  รูปแบบสถานศึกษาพิเศษเฉพาะทาง
5.1.2.1 สภาพการจัดการศึกษา
      อาคารสถานที่มีอายุการใชงานมานานป  จึงไมสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไดมากนัก  

หองเรียนและอุปกรณอํานวยความสะดวกมีความเหมาะสมและพอเพียงกับความตองการของผูเรียน
      สถานศึกษาใชหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการเปนหลัก  แตจะมีการนํามาประยุกต

ใชใหเหมาะสมกับผูเรียน  พรอมกับมีการนําสื่อตางๆ เขามาสนับสนุนการสอนดวย  และมีกิจกรรม
เสริมการเรียนที่มีความหลากหลายและเนนการมีสวนรวมของผูเรียนเปนหลัก

      สถานศึกษาแบงการบริหารออกเปนฝายปกครอง  ฝายการศึกษา และฝายอาสาสมัคร  
สวนผูสอนจะมาจาก  3 สังกัด  คือสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร  เขต  1  สํานัก
บริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน  และสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ทุกคนมี
คุณวุฒิขั้นตํ่าระดับปริญญาตรีและรับคาจางจากตนสังกัดของตน  ทางสถานศึกษามีการสงไปอบรม
เพื่อเสริมทักษะ  และวิธีการสอนจะใหความเปนอิสระมากกวามุงเนนวิชาการ

       งบประมาณที่ใชในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาจะแยกออกเปนฝายตางๆ สวน
งบพิเศษอ่ืนๆ มาจากการรับบริจาคในรูปเงินสดหรือวัสดุอุปกรณตามความตองการ

5.1.2.2 ปญหาและความตองการในการจัดการศึกษา
       สถานศึกษาประสบปญหาดานสถานที่ไมเอ้ืออํานวยกับผูเรียนพิการทางการมองเห็น

อยูหลายประการ เชน ขนาดของหองเรียนเล็กคอนขางแออัดเพราะมีผูเรียน 12 คนตอ 1 หอง โตะ 
เกาอ้ีไมเหมาะสมกับลักษณะการเคลื่อนไหวและผูเรียนซึ่งมีอายุแตกตางกัน ขาดแคลนบุคลากร
สําหรับทําหนาที่ใหบริการ เชน หองสมุด  และบริเวณรอบสถานศึกษาประสบปญหาดานมลพิษ
ทางอากาศและมลภาวะทางเสียง   รวมถึงการไมมีบริการรถรับ-สงสําหรับผูเรียนแบบไป-กลับ
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        สถานศึกษาประสบปญหาขาดแคลนวัสดุอุปกรณสําหรับจัดการเรียนการสอน  เชน  
ตําราเรียนอักษรเบรลลซึ่งมีตนทุนการผลิตสูง  และบางรายวิชาในหลักสูตรไมเหมาะสมกับผูสอน
และ ผูเรียน  อันเกิดจากขอจํากัดดานบุคลากรและลักษณะเฉพาะของผูเรียน เชน พลศึกษา

        สถานศึกษาประสบปญหาในดานการบริหารจัดการบุคลากร ซึ่งมีการบริหารแบบ
หลายชั้นทําใหเกิดปญหาในการประสานงานตางๆ     อีกทั้งอัตราผูสอนกับจํานวนผูเรียนไมสมดุล
กัน และ ผูสอนทําหนาที่สอนในรายวิชาที่ตนไมไดจบการศึกษามา

        สถานศึกษาตองรับผิดชอบผูเรียนจํานวนมากทําใหมีคาใชจายตอเดือนสูง การบริหาร
จัดการดานงบประมาณยังมีความลาชา ไมคลองตัวภาครัฐใหความชวยเหลือนอยมาก ซึ่งสวนใหญ
ไดมาจากการบริจาค

5.1.3 การจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน
5.1.3.1 สภาพการจัดการศึกษา
        สถานศึกษามีการจัดการดานอาคารสถานที่อยางเปนสัดสวน คือสวนของที่พักผูเรียน 

และสวนสําหรับทําการเรียนการสอน มีการจัด หองปฏิบัติการตางๆ โรงอาหาร หองนํ้าหองสวม
เพียงพอตอความตองการของผูเรียน  ตลอดจนอุปกรณอํานวยความสะดวกที่จําเปนพื้นฐาน  และ
การจัดสภาพแวดลอมมีความเหมาะสม

        การจัดการดานหลักสูตรเปนไปตามจุดมุงหมายของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. 2542 กลาวคือมีการมุงเนนที่ตัวผูเรียนเปนสําคัญ แตจะตองมีการนํามาประยุกตใชใหเหมาะสม
กอนและมีการเพิ่มจุดเนนการปฏิบัติจริงในดานคุณธรรมจริยธรรม งานวิชาชีพ และสุขศึกษา  สวน
ผูเรียนจะเปดรับสื่อตามความสนใจของตนเองในเวลาวาง  พรอมกับไดรับการสงเสริมทั้งทางดาน
รางกายและจิตใจ

        ผูบริหารมีความใกลชิดกับผูเรียนและผูสอนเปนอยางดี  จํานวนของผูสอนมีความสม
ดุลกับผูเรียน สถานศึกษาเนนผูสอนที่มีประสบการณทางวิชาชีพโดยตรงเพื่อที่จะสามารถถายทอด
ความรูใหแกผูเรียนตรงตามจุดประสงค  และเนนการบูรณาการเน้ือหาวิชาใหเหมาะสมกับผูเรียน

        งบประมาณของสถานศึกษามาจากมูลนิธิชวยคนตาบอดแหงประเทศไทย ใน
พระบรมราชินูปถัมภ เปนหลัก อีกสวนหน่ึงไดมาจากการสนับสนุนของรัฐบาล

5.1.3.2 ปญหาและความตองการในการจัดการศึกษา
        สถานศึกษาประสบปญหาดานอุปกรณประกอบการเรียนการสอน บางสวนมีสภาพ

เกาจนใชการไมได และสถานที่สําหรับเลนกีฬามีจํากัด รวมถึงปญหามลพิษทางอากาศบริเวณรอบๆ 
สถานศึกษา
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        การผลิตสื่อการเรียนการสอนภายในสถานศึกษามีตนทุนสูง  สวนอุปกรณประกอบ
การเรียนดอยคุณภาพและมีความขาดแคลน  รวมถึงมีความตองการสื่อการเรียนอ่ืนๆ เพิ่มเติมดวย

        สถานศึกษายังไมมีผูสอนที่จบดานการศึกษาพิเศษ  และมีความตองการบุคลากรที่มี
ความรูและประสบการณในสายวิชาชีพโดยตรง เชน งานเกษตร  สวนผูเรียนตองการผูสอนที่เปน
ชาวตางประเทศเพื่อเพิ่มพูนทักษะดานภาษาเปนทางเลือกในการประกอบอาชีพ

        งบประมาณที่สถานศึกษาไดรับการจัดสรรจากหนวยงานตนสังกัดเปนไปตามที่ทาง
สถานศึกษารองขอ  สวนภาครัฐน้ันมีงบประมาณสนับสนุนนอยมาก  จึงไมเพียงพอตอความ
ตองการในกรณีที่สถานศึกษาตองการงบประมาณเพิ่มเติมสําหรับปรับปรุงแกไขในดานตางๆ ซึ่งที่
ผานมา สถานศึกษาจะใชวิธีขอรับบริจาคจากภายนอก

5.2 อภิปรายผลการศึกษา
        จากผลการศึกษาสามารถนํามาอภิปรายผลไดดังน้ี

การจัดการดานสถานที่ของสถานศึกษาในแบบเรียนรวม  จากการศึกษา พบวา  สวน
ใหญสถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน  มีการจัดการดานสถานที่หรือสภาพแวดลอมในสถานศึกษา
แบบปกติทั่วไป โดยไมไดมีการจัดสรางสิ่งใดเพิ่มเติมใหแกผูเรียนพิการทางการมองเห็น ซึ่งมี             
จุดประสงคหลักคือตองการใหผูเรียนพิการทางการมองเห็นกลุมน้ีเกิดการเรียนรูจากประสบการณ
จริงในสังคมวามีสภาพอยางไร  รวมทั้งเปนการฝกใหรูจักการแกปญหาเฉพาะหนาในสถานการณ
ตางๆ โดยมีผูสอนและเพื่อนสนิทคอยดูแลใหความชวยเหลืออยูหางๆ  ซึ่งสอดคลองกับแนวคิด
ของสมิธและคณะ (1983) ที่ไดกลาววา  การนําเด็กพิเศษเขาสูสภาวะปกติมากที่สุดเปนวิธีการที่เปน
ปกติวิสัยของสังคม  เพื่อคงทักษะและพฤติกรรมตางๆ ของเด็กไวใหมากที่สุด โดยใหโอกาสในการ
รับสิทธิตางๆ  เทาเทียมกับคนปกติ  และไดรับการยอมรับโดยไมมีกรณีพิเศษใดๆ ทั้งจากเพื่อนและ
บุคคลอ่ืนในวัฒนธรรมเดียวกัน  เชนเดียวกับจอหนสัน  และจอหนสัน  (1980) ที่กลาววา  การเรียน
รวมเปนการจัดการศึกษาใหเด็กพิเศษ  ทุกคนมีโอกาสเขารับการศึกษาที่เหมาะสม  โดยมีขีดจํากัด
นอยที่สุด  ซึ่งชารลส  เจ. เวลารโด (2549) กลาวไววา  การจัดสภาพแวดลอมปกติทั่วไปเปนสิ่งที่
ถูกตองเพื่อฝกใหเรียนรูสภาพจริง   ดังน้ัน  การออกแบบอุปกรณพิเศษตางๆ มากมายเกินความ     
จําเปนจะไมไดประโยชนใดๆ เลย  เพราะในการดําเนินชีวิตประจําวันที่แทจริงน้ันมิไดมีอุปกรณ
อํานวยความสะดวกมากมายนัก  (พีระ  จูนอยสุวรรณ, 2539)

สวนขอมูลที่ไดรับจากความคิดเห็นของผูบริหารและผูสอนสถานศึกษาพิเศษเฉพาะ
ทางในดานการจัดการสถานที่สําหรับจัดการเรียนการสอนน้ัน  จากผลการวิจัย  พบวา  อาคารสถาน
ที่สวนใหญมีอายุการใชงานมายาวนานจึงทําใหการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสวนตางๆ ไดยาก  สงผล
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ใหสภาพแวดลอมทั่วไปของสถานศึกษาไมเอ้ืออํานวยตอการเรียนของผูเรียนพิการทางการมองเห็น
หลายประการ  เชน  ไมมีระบบเตือนความปลอดภัย หรือสัญลักษณบอกใหรูวาตรงไหนควรจะ
ระวังอันตราย  และประตู หนาตางไมเหมาะสมกับสภาพและลักษณะการเคลื่อนไหวของผูเรียนและ
ผูสอนที่เปนคนพิการทางการมองเห็น  ซึ่งไมสอดคลองกับขอเสนอในผลการวิจัยของ พีระ  
จูนอยสุวรรณ (2539) ที่เสนอวา ประตู หนาตางของอาคารเรียนควรเปนแบบบานเลื่อน เชนเดียว
กับจุดเปลี่ยนระดับหรือบริเวณอันตราย จะตองออกแบบระบบเตือนทางสัมผัส โดยจะตองใชให
เหมือนกันทั้งหมดเพื่อมิใหผูใชเกิดความสับสน  สวนเร่ืองแสงและสีสันเพื่อเพิ่มความสวางน้ันจํา
เปนจะตองใหความสําคัญไมแตกตางจากผูเรียนปกติ  แมจะเปนผูเรียนพิการทางการมองเห็นก็ตาม  
(สุวิมล อุดมพิริยะศักย, 2549)

การจัดการดานหลักสูตร  พบวา  สถานศึกษาทั้ง  3 รูปแบบยึดเอาหลักสูตรแกนกลาง
ของกระทรวงศึกษาธิการเปนหลักในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งสถานศึกษานอกระบบโรงเรียน
ไดมีการนําเอาหลักสูตรแกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการมาปรับใชกับหลักสูตรภายในสถาน
ศึกษาซึ่งเนนทางการพัฒนาอาชีพและศักยภาพของผูเรียนเปนหลัก  โดยนําเอาวิชาพื้นฐานทั่วไปมา
ประยุกตใชรวมกับวิชาอาชีพในลักษณะการบูรณาการเพื่อใหเกิดองคความรูแกผูเรียน สอดคลอง
กับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542   หมวด  4 แนวการจัดการศึกษา  มาตรา  24 ที่
ระบุ  ไววา การจัดกระบวนการเรียนรูของสถานศึกษาจะตองจัดเน้ือหาสาระและกิจกรรมใหสอด
คลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียน โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล  ฝกทักษะ  
กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ  และการประยุกตความรูมาใชเพื่อปองกันและ
แกไขปญหา  รวมทั้งจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดความรูจากประสบการณจริง  ฝกการปฏิบัติใหทําได  
ทําจริง  ทําเปน  รักการอานและเกิดการใฝรูอยางตอเน่ือง  และจัดการเรียนการสอนโดยผสมผสาน
สาระความรูดานตางๆ อยางไดสัดสวนสมดุลกัน  รวมทั้งปลูกฝงคุณธรรม  คานิยมที่ดีงาม และคุณ
ลักษณะอันพึงประสงคไวในทุกวิชา

สวนการจัดการดานหลักสูตรของสถานศึกษาในระบบโรงเรียน ทั้งรูปแบบการเรียน
รวมและสถานศึกษาพิเศษเฉพาะทาง  จากการศึกษา พบวา  ผูสอนสวนใหญจะใชวิธีการสอนผาน
หนังสืออักษรเบรลลเปนหลักมากกวาจะใชวิธีการอยางอ่ืนเขารวมดวย  น่ันแสดงวาผูสอนขาดความ
รูในวิธีการสอนที่ถูกตอง (กิติพงศ  สุทธิ, 2549) ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของโนลาน (1963) ที่
กลาววา  การที่ผูสอนจะสอนเด็กโดยเนนหนักเฉพาะการอานอยางเดียวไมเหมาะสม  เพราะจะเปน
การจํากัดขอบเขตการเรียนรูของเด็กใหแคบลง  ดังน้ันผูสอนจะตองอาศัยวิธีการหลายๆ แบบ  เพื่อ
เปดโอกาสใหผูเรียนพิการทางการมองเห็นไดเกิดการเรียนรูมากที่สุด  เชนเดียวกับฟลลิส  (1983) ที่
กลาวไววา  ผูสอนตองพยายามใชเคร่ืองมือการสอนหลายๆ อยาง  เพื่อชวยใหผูเรียนเขาใจบทเรียน  
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อยาใชวิธีการใดวิธีการเดียวในการสอน  และพัฒน  ภาสบุตร (2531) กลาววา  ควรใชวิธีสอนและ
อุปกรณในการเรียนการสอนใหเหมาะสม  สอดคลองกับความตองการพิเศษ  และสภาพของผูเรียน
ที่มีความบกพรอง  โดยจากการศึกษา  พบวา  สาเหตุหลักน้ันเปนเพราะบุคลากรในสถานศึกษาทั้ง  
2 รูปแบบดังกลาวขาดความรูและประสบการณในการใชและผลิตสื่อประกอบการเรียนการสอน  
ซึ่งมีความสอดคลองกันกับผลการวิจัยเร่ือง  ปญหาและการแกไขปญหาเกี่ยวกับการผลิตสื่อ  และ
การใชสื่อการเรียนการสอนในโรงเรียนสอนคนตาบอดของวิทิต  ทรัพยสาคร  (2538) ที่พบวา  
ปญหาเกี่ยวกับการผลิตและการใชสื่อการเรียนการสอนของผูสอน คือขาดความชํานาญและไมมี
เวลาพอในการผลิตสื่อตางๆ  สถานศึกษาขาดการสนับสนุนดานการฝกอบรมเทคนิค วิธีการใหมๆ 
ในการใชสื่อการเรียนการสอน  ทั้งที่พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.2542 หมวด  9
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  มาตรา  65 ไดระบุไวชัดเจนวา  ใหมีการพัฒนาบุคลากรทั้งดานผูผลิต
และผูใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  เพื่อใหมีความรู  ความสามารถ  และทักษะในการผลิต  รวมทั้ง
การใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม  มีคุณภาพและประสิทธิภาพ

        ขณะที่ผูเรียนในสถานศึกษาทั้ง  3 รูปแบบนิยมเปดรับสื่อประเภทตางๆ เชน วิทยุ ทีวี
ซาวด   เคร่ืองเลนซีดีแบบพกพา  เปนตน  ตามความสนใจของตนเองทั้งในและนอกเวลาเรียน  โดย
มีจุดประสงคเพื่อที่จะเพิ่มพูนความรูในดานตางๆ ตลอดจนรับทราบขาวสารและความทันสมัย
ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของศศโสฬส  จิตรวานิชกุล  (2542) ซึ่งระบุผลการศึกษาวา  สื่อที่       
คนพิการทางการมองเห็นในเขตกรุงเทพมหานครมีพฤติกรรมการเปดรับในระดับสูง  ไดแก  
สื่อมวลชนประเภท  วิทยุ  โทรทัศน  และเทปทั่วไป  ซึ่งพฤติกรรมดังกลาวสอดคลองกับแนวคิด
เร่ืองบทบาทของการศึกษาในสังคมยุคโลกที่ไรพรมแดนที่  สิปปนนท  เกตุทัต  (2538) ไดกลาววา  
ภาวะโลกปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงกาวหนาไปอยางรวดเร็ว  คนที่จะดํารงตนอยูไดอยางเปนสุขใน
สังคมจึงตองมีความสามารถในการเรียนรู  การรับขาวสารใหมๆ  การคิด  และการตัดสินใจ  ตลอด
จนการปรับตัวกับสภาพการณที่เปลี่ยนไป  

        นอกจากผูเรียนจะสนใจสื่อเสริมการเรียนพื้นฐานเพื่อรับรูขอมูลขาวสารอันเปน
ประโยชนแลว  ยังมีความตองการสื่อสารสนเทศที่มีความทันสมัยและจําเปนเพิ่มเติม  เชน  
โปรแกรมอานจอภาพจอวส  (JAWS) เพื่อคนควาหาความรูผานเครือขายอินเตอรเนต  รวมถึงการ
สรางเอกสารงานพิมพ  และเพื่อความบันเทิง  สอดคลองกับงานวิจัยของวาสนา  เปลงสมบัติ  
(2542) ที่ระบุวา  ผูเรียนพิการทางการมองเห็นมีความตองการสารสนเทศประเภทตางๆ เพื่อเปน
ความรูรอบตัวประกอบการศึกษาคนควา  ทําการบาน  ทํารายงาน  เสริมการเรียน  และตองการสาร
สนเทศที่ทันสมัย อันเปนแนวทางเดียวกันกับจุดมุงหมายของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  
พ.ศ.2542 หมวด  9 เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  มาตราที่  66 ที่ระบุวา  ผูเรียนมีสิทธิไดรับการ
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พัฒนาขีดความสามารถในการใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในโอกาสแรกที่ทําได  เพื่อใหมีความรู
และทักษะเพียงพอที่จะใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  ในการแสวงหาความรูดวยตนเองไดอยางตอ
เน่ืองตลอดชีวิต

        การจัดการดานบุคลากรของสถานศึกษาน้ัน  จากผลการศึกษา  พบวา  ผูบริหารสถาน
ศึกษาของรัฐบางแหงซึ่งเปนสวนนอย  ไมมีนโยบายที่จะรับผูเรียนพิการทางการมองเห็นเขาเรียน
รวมในสถานศึกษา  สงผลใหไมมีผูเรียนพิการทางการมองเห็นเรียนรวมในชั้นมัธยมศึกษาตอนตน  
ซึ่งไมสอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.2540 ที่ไดกําหนดแนวทางในการจัด
การศึกษาของประเทศไทยเพื่อเตรียมคนเขาสูสังคมเศรษฐกิจฐานความรู  ในมาตรา 43 วา  บุคคล
ยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวาสิบสองปที่รัฐจะตองจัดใหอยางทั่ว
ถึง และมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย  เชนเดียวกับพระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพ         คน
พิการ  พ.ศ.2534 มาตรา  15 ระบุไววา  คนพิการที่ไดรับการจดทะเบียนตามมาตร  14 ใหไดรับ
การศึกษาตามกฎหมายวาดวยการศึกษาภาคบังคับหรือการศึกษาสายอาชีพ หรืออุดมศึกษา ตามแผน
การศึกษาแหงชาติตามความเหมาะสม  ซึ่งใหไดรับโดยการจัดเปนสถานศึกษาเฉพาะ หรือ    จัดรวม
ในสถานศึกษาธรรมดาก็ได  ซึ่งธรรม  จตุนาม  (2549) กลาววา  นโยบายตางๆ มีการเขียนไวดีแลว  
หากแตวาผูนํามาปฏิบัติน้ันยังไมพรอมและไมเขาใจในหลักการปฏิบัติที่ถูกตอง

        และขอมูลที่ไดจากการศึกษา  พบวา  ผูบริหารสถานศึกษาของรัฐสวนนอยดังกลาว
ขางตน  มีการกําหนดนโยบายที่จะมุงผลสัมฤทธิ์หรือผลเลิศในผูเรียนสายตาปกติเปนหลัก  ดังน้ัน
การรับผูเรียนพิการประเภทตางๆ เขามาเรียนรวมอาจจะทําใหผลสัมฤทธิ์โดยรวมลดตํ่าลงเน่ืองจาก
ผูเรียนกลุมน้ีมีขอจํากัดในดานตางๆ  เชน  การเรียนวิชาพลศึกษา  หรือ  วิทยาศาสตร  ซึ่งไมสอด
คลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.2542 หมวดแนวทางการจัดการศึกษา  มาตรา  22
ที่ระบุไววา  การจัดการศึกษาตองยึดหลักวา  ผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเอง
ได  และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด  กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถ
พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ   ชารลส  เจ. เวลารโด  (2549) กลาววา  ในทรรศนะของ
ผูบริหารสถานศึกษาของรัฐจะมองวาผูเรียนบกพรองหรือพิการน้ัน  จะไมสะดวกตอการเรียนรวม
กับผูเรียนปกติ  และอาจจะทําใหผลสัมฤทธิ์ดานการเรียนโดยรวมของสถานศึกษาตํ่าลง  ทั้งที่ใน
ความเปนจริงการเปดรับเด็กพิการทางการมองเห็นเขาเรียนรวมในสถานศึกษาปกติน้ันจะเปนการ
ชวยแบงเบาภาระหนาที่ในการจัดการการศึกษาของรัฐ  ในการรับผิดชอบหรือจัดสรางสถานศึกษา
เฉพาะขึ้นมาใหม  ดังคํากลาวถึงประโยชนจากการเรียนรวมของเด็กพิเศษของฮอทชคีส  (1984) ที่
กลาวไววา  เมื่อเด็กพิเศษสามารถเรียนรวมในโรงเรียนปกติได  รัฐยอมไมมีความจําเปนในการสราง
โรงเรียนพิเศษเฉพาะ  ทําใหลดคาใชจายและงบประมาณไดมาก  อาจจะเพิ่มเพียงบุคลากรพิเศษตาม
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ความ จําเปนเทาน้ัน  ซึ่งไดแก  ครูสอนเสริม  ครูเวียนสอน  และครูการศึกษาพิเศษ  พรอมดวย
อุปกรณพิเศษเฉพาะเพียงบางอยาง  สวนผูบริหารและโครงสรางของระบบการศึกษายังคงเดิม  ดัง
น้ันการปรับเปลี่ยนเจตคติตอผูเรียนพิการทางการมองเห็นมาเปนการยอมรับและสนับสนุนสงเสริม
จึงเปนสิ่งจําเปนสําหรับผูบริหารสถานศึกษา  ดังที่อรอนงค  เย็นอุทก  (2537) ไดกลาวไววา  จาก
บันไดขั้นแรกคือการยอมรับและการสนับสนุนสงเสริม  นําสูการเปนผูให  เปนเสาหลักของบาน  
เปนความมั่นคง  และเปนกําลังใจ  ผูบริหารโรงเรียนจึงเปนบุคคลสําคัญที่สุดของการจัดการศึกษา
ใหเด็กพิเศษไดรับการพัฒนาดวยกระบวนการที่ดีที่สุดซึ่งก็คือการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมน่ันเอง

        ผลการศึกษาการจัดการดานบุคลากร  พบวา  บุคลากรพิเศษตามความจําเปนดังกลาว
ในสถานศึกษาทั้ง  3 รูปแบบยังมีไมเพียงพอ  กลาวคือ  สถานศึกษาในระบบแบบเรียนรวมมีผูสอน
จากการศึกษาพิเศษโดยตรงอยูประจําเพียง  1 คนเทาน้ัน  จากจํานวนสถานศึกษาแบบเรียนรวมทั้ง
หมด  6 แหง  สวนครูสอนเสริมที่มาประจําในหองประสานงานเรียนรวมเปนไปตามนโยบายของ
รัฐ  แตกลับไมไดมีการจัดสงบุคลากรทางดานน้ีมาใหเลย  (กิติพงศ  สุทธิ, 2549) สภาพปจจุบันที่
เปนอยูภาระหนาที่และคาใชจายจะมาจากตนสังกัด คือมูลนิธิชวยคนตาบอดแหงประเทศไทย  ใน
พระบรมราชินูปถัมภ  แทนที่จะเปนการจัดการโดยรัฐบาล  (ชารลส  เจ. เวลารโด, 2549) ซึ่งสภาพ
ดังกลาวนับวาไมสอดคลองกับนโยบายของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542 หมวด  7
ครู  คณาจารย  และบุคลากรทางการศึกษา  มาตรา  52 ที่กําหนดใหกระทรวงศึกษาธิการ  สงเสริม
ใหมีระบบ  กระบวนการผลิต  การพัฒนาครู  คณาจารย  และบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพ
และมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเปนวิชาชีพชั้นสูง  รัฐพึงจัดสรรงบประมาณและจัดต้ังกองทุน
พัฒนาครู  คณาจารย  และบุคลากรทางการศึกษาอยางเพียงพอ

 ดานการจัดการบุคลากรในสถานศึกษานอกระบบโรงเรียน  ผลจากการศึกษา  พบวา ผู
สอนสวนใหญเปนบุคคลที่มีประสบการณตรงจากการประกอบอาชีพของตนในชุมชน  เชน  อาชีพ
ดานเกษตรกรรม  งานฝมือ  จึงสามารถที่จะถายทอดทักษะ  ความรู  และประสบการณใหกับผูเรียน
พิการทางการมองเห็นไดดี  สอดคลองกับจุดมุงหมายของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.
2542 หมวด  7 ครู  คณาจารย  และบุคลากรทางการศึกษา  มาตรา 57 ที่กําหนดใหหนวยงานทาง
การศึกษาระดมทรัพยากรในชุมชนใหมีสวนรวมในการจัดการศึกษา  โดยนําประสบการณ  ความ
รอบรู  ความชํานาญ  และภูมิปญญาทองถิ่นของบุคคลดังกลาวมาใช  เพื่อใหเกิดประโยชนทางการ
ศึกษา  ซึ่งปรัชญา  เวสารัชช  (2546) กลาวไววา  ผูสอนและผูเรียนอาจเรียนรูไปพรอมกันจากสื่อ
การเรียนการสอน และแหลงวิทยาการประเภทตางๆ และจัดการเรียนรูใหเกิดขึ้นไดทุกเวลา ทุก
สถานที่  มีการประสานความรวมมือกับบิดา มารดา ผูปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝาย  เพื่อ
รวมกันพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ
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จากการศึกษาการจัดการดานงบประมาณของสถานศึกษา  พบวา  สถานศึกษาสวน
ใหญทั้ง  3 รูปแบบตางก็ประสบปญหาในเร่ืองเงินงบประมาณสําหรับจัดการเรียนการสอนแกคน
พิการทางการมองเห็นทั้งสิ้น  เน่ืองมาจากเหตุผลหลักคืองบประมาณที่ไดรับการจัดสรรจากรัฐบาล
น้ันมีจํานวนนอยมากเมื่อเทียบกับคาใชจายจริงในการดูแลผูเรียนกลุมน้ี  โดยงบประมาณสวนใหญ
จะตกไปอยูที่การกอสรางอาคารสถานที่และการจัดการอบรมบุคลากรทางดานน้ี  คิดเปนสัดสวน
ประมาณ  60-70  เปอรเซ็นต  (กิติพงศ  สุทธิ, 2549) จึงไม สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ  พ.ศ.2542 หมวด  8 ทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา  มาตรา  60 วงเล็บ  3 ที่ระบุ
ไววา  จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาอ่ืนเปนพิเศษ ใหเหมาะสมและสอดคลองกับ
ความจําเปนในการจัดการศึกษาสําหรับผูเรียนที่มีความตองการเปนพิเศษแตละกลุม  ตามมาตรา  10
วรรคสอง  วรรคสาม  และวรรคสี่  โดยคํานึงถึงความเสมอภาคและโอกาสทางการศึกษา และความ
เปนธรรม  ซึ่งปรัชญา  เวสารัชช  (2546) กลาวไววา  งบประมาณหรือเงินสนับสนุนการจัดการ
ศึกษาเปนองคประกอบสําคัญที่ชวยใหการจัดการศึกษาเกิดผลตามเปาหมาย  ดังน้ันการกระจายงบ
ประมาณสําหรับจัดการศึกษาจะตองยึดเอาหลักความเสมอภาคและเทาเทียมเปนสําคัญ  เพราะผู
เรียนปกติน้ันรัฐไดลงทุนดานตางๆ ใหมาเปนระยะเวลานานแลว  แตผูเรียนพิการทางการมองเห็น
น้ันกลับไมไดรับการจัดสรรในดานตางๆ ให  คนสวนใหญจึงมองวางบประมาณโดยเฉลี่ยของผู
เรียนกลุมน้ีสูงกวาของผูเรียนสายตาปกติ  (ประหยัด  ภูหนองโอง, 2549)

5.3 ขอเสนอแนะ
        จากการศึกษาการจัดการการศึกษาสําหรับคนพิการทางการมองเห็น  ในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ  ดังน้ี

5.3.1 ขอเสนอแนะท่ัวไป
5.3.1.1 รัฐบาลหรือหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของควรสงเสริมการจัดสรางศูนยการเรียน

ที่มีการเปดสอนทั้งเน้ือหาทางวิชาการที่จําเปนและเน้ือหาดานวิชาชีพที่หลากหลาย  ในรูปแบบการ
ศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อเปนทางเลือกใหกับผูเรียนพิการทางการมองเห็นนอกเหนือจากการเขา
รับบริการการศึกษาในระบบโรงเรียน โดยใชรูปแบบและวิธีการของศูนยการเรียนภาคเอกชนที่มี
ประสบการณ และประสบความสําเร็จในการดําเนินการจัดการเรียนการสอนมาแลวเปนแนวทาง  
ซึ่งรัฐบาลจะตองเปนผูสนับสนุนทั้งดานงบประมาณและวัสดุอุปกรณในการดําเนินงาน  

5.3.1.2 รัฐบาลและองคกรปกครองสวนทองถิ่นควรเขามามีบทบาทในการจัดการการ
ศึกษาสําหรับคนพิการทางการมองเห็นและคนพิการประเภทอ่ืนๆ ในรูปแบบการเรียนรวม หรือ
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ศูนยการศึกษาวิชาอาชีพ  แทนการทุมเทงบประมาณไปที่การกอสรางอาคารสถานที่ขึ้นมาใหม  ซึ่ง
เปนการเปดโอกาสใหทุกภาคสวนของสังคมและชุมชนทองถิ่นเขามารวมกันจัดการศึกษา  ตามจุด
มุงหมายของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.2542

5.3.1.3 ภาครัฐจําเปนตองใหความสําคัญกับผูสอนที่มีความรู  และประสบการณทาง
ดานการศึกษาพิเศษโดยตรง  ซึ่งในแตละปจะมีผูจบการศึกษาทางดานน้ีเปนจํานวนไมนอย  แตพบ
ผูสอนจากการศึกษาพิเศษเพียง  1 คนในสถานศึกษาทั้ง  8 แหงในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล  โดยนอกจากจะเพิ่มเติมงบประมาณในการจางบุคลากรดังกลาวเพิ่มแลว  ภาครัฐตองมี
การเพิ่มแรงจูงใจในการทํางาน ดวยการจัดสวัสดิการดานตางๆ ให นอกเหนือจากคาจางหรือเงิน
เดือนที่ ไดรับตามปกติ   

        นอกจากน้ันผูสอนที่เปนบุคลากรในชุมชนที่สถานศึกษาต้ังอยูควรจะไดรับการเปด
โอกาสใหไดเขามาถายทอดความรู และประสบการณทางดานวิชาชีพใหกับผูเรียนในสถานศึกษา
อยางกวางขวางในฐานะผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน  ซึ่งจะทําใหสังคมและชุมชนมีสวนรวมในการ              
จัดการศึกษาตามจุดมุงหมายของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.2542

5.3.1.4 การประเมินคุณภาพภายนอกของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณ
ภาพการศึกษา (องคการมหาชน) หรือ สมศ. ควรมีการกําหนดตัวบงชี้และเกณฑการพิจารณาใน
มาตรฐานดานผูบริหาร  และมาตรฐานดานผูสอน  เพิ่มเติมดวยวา  สถานศึกษาไดวางแนวนโยบาย  
และวิธีปฏิบัติ  ตลอดจนวิธีการวัดผลประเมินผล  ในดานการจัดการการศึกษาสําหรับผูเรียนพิการ
ประเภทตางๆ ที่เขามาเรียนรวมอยางไร  เพราะตัวบงชี้และเกณฑการพิจารณาของ สมศ. ในปจจุบัน
ครอบคลุมเพียงแคผูเรียนปกติเทาน้ัน  

5.3.1.5 การนําหลักสูตรแกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการมาประยุกตใชใหเหมาะ
สมกับผูเรียนเปนรายบุคคล คือแนวทางการแกไขปญหาที่เหมาะสมที่สุดในการจัดการศึกษาสําหรับ
คนพิการทางการมองเห็นทุกรูปแบบการจัดการศึกษา  โดยตองเนนบูรณาการสิ่งตางๆ รอบตัวเขา
ดวยกัน  ผานทางสื่อประกอบการเรียนรูและกิจกรรมเสริมทักษะอันหลากหลาย  ซึ่งตองมองที่ความ
สนใจที่จะเรียนรูและศักยภาพของผูเรียนเปนสําคัญ  พรอมกันน้ันสถานศึกษาจะตองไดรับการ
สนับสนุนในดานสื่อและวัสดุอุปกรณที่จําเปนสําหรับกิจกรรมดังกลาวอยางเปนรูปธรรม ไมใชเปน
เพียงนโยบายที่กระทรวงเขียนไวดีแตนํามาปฏิบัติใหเปนจริงไดยาก  เพราะไมมีกฎหมายลูกออกมา
รองรับวาจะใหทําอะไร  ใหใครเปนคนทํา  แลวทําอยางไรจึงจะไปถึงจุดหมายที่ต้ังเอาไว

5.3.1.6 สถานศึกษาพิเศษเฉพาะทางควรเรงปรับปรุงระบบเตือนภัย หรือเคร่ืองหมาย 
สัญลักษณตางๆ ภายในสถานศึกษา  รวมถึงการปรับปรุงบางสวนของอาคารเรียนที่เปนอุปสรรคใน
การดําเนินชีวิตของผูเรียนพิการทางการมองเห็น  และเพิ่มพูนทักษะ  ความรู  วิธีการสอน  ใหแกผู
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สอน  ซึ่งอาจจะตองเร่ิมตนโดยการขอความรวมมือจากทุกภาคสวนของสังคม โดยมีกิจกรรม หรือ
โครงการตางๆ ที่เกี่ยวเน่ืองกับสถานศึกษาเพื่อเปนการเปดโอกาสใหบุคคลในชุมชนไดเขามามีสวน
รวมในการจัดการศึกษา  แทนการรอรับบริจาคหรือรองบประมาณที่จัดสรรใหโดยภาครัฐเหมือนที่
ผานมา

5.3.1.7 สถานศึกษาควรมีการพัฒนาผูสอนใหมีความรูดานการจัดการศึกษาพิเศษเพื่อ
ทดแทนใหเพียงพอกับความตองการของผูเรียนพิการทางการมองเห็น  โดยภาครัฐตองสนับสนุน
เงินงบประมาณสําหรับการฝกอบรมและพัฒนาผูสอนอยางตอเน่ือง  พรอมทั้งควรเปดโอกาสให
ภาคเอกชนที่มีประสบการณดานการจัดการศึกษาพิเศษเขามาถายทอดความรูและประสบการณเพื่อ
ใหผูสอนเกิดความเขาใจจนสามารถนําไปปฏิบัติการสอนไดจริง

5.3.1.8 ปญหาที่เกิดกับผูเรียนพิการทางการมองเห็นประการสําคัญคือ  ตําราเรียนแบบ
หนังสือเรียนปกติที่จะตองเสียเวลาในการนํามาแปลเปนอักษรเบรลลน้ัน  สถานศึกษาควรจัดทํา
ตําราเรียน  หรือใบงาน  แบบฝกหัดตางๆ ในรูปแบบซีดีรอม  เพื่อใหผูเรียนพิการทางการมองเห็น
สามารถที่จะนําซีดีรอมดังกลาวไปใชงานไดตามความตองการ  เชน  เปดอานในคอมพิวเตอรผาน
โปรแกรมอานจอภาพ  (JAWS)  หรือนําไปพร้ินตออกมาอานในรูปแบบอักษรเบรลล  เปนตน

5.3.2 ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป
5.3.2.1 ควรทําการวิจัยในกลุมตัวอยางที่เปนกลุมคนพิการประเภทอ่ืนๆ เชน คนพิการ

ทางการไดยินหรือสื่อความหมาย  คนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม  เปนตน
5.3.2.2 ควรทําการวิจัยในกลุมตัวอยางที่แตกตางกันออกไป  เชน  กลุมคนพิการทาง

การมองเห็นในสวนภูมิภาคที่มีการจัดการการศึกษาทั้ง  3 รูปแบบ  เพื่อใหทราบถึงความแตกตาง
ของลักษณะภูมิประเทศและความเจริญ  วามีผลตอการศึกษาของผูเรียนพิการทางการมองเห็นหรือ
ไม

5.3.2.3 ศึกษาวิจัยในกลุมคนพิการทางการมองเห็นที่ใชรูปแบบการศึกษาตามอัธยาศัย
ในการเพิ่มพูนความรูและทักษะวิชาชีพตางๆ วามีสภาพ  ปญหาและความตองการในการรับบริการ
การศึกษาอยางไรบาง
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ภาคผนวก  ก
สรุปเน้ือหาจากการสัมภาษณเชิงลึก  และการสนทนากลุม
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แนวคําถามในการสัมภาษณเชิงลึก
สําหรับผูบริหาร  และ   ผูสอน

สถานศึกษาแบบเรียนรวม, สถานศึกษาพิเศษเฉพาะทาง  และ  สถานศึกษานอกระบบโรงเรียน

ดานสถานท่ี
 ดานอาคารสถานที่มีการจัดอยางไร?
 หองเรียน วัสดุอุปกรณประกอบการเรียนการสอนจัดอยางไร?
 การใหบริหารหองสมุด โรงอาหาร หองปฏิบัติการตางๆ เปนอยางไร?
 หองนํ้า หองสวม จัดอยางไร?
 เคร่ืองมืออุปกรณอํานวยความสะดวกพื้นฐานที่จําเปนมีการจัดอยางไร?
 สภาพแวดลอมของสถานศึกษาเปนอยางไร?

ดานหลักสูตร
 การจัดการดานหลักสูตรเปนอยางไร?
 ตําราเรียน สื่อการเรียนรู มีการจัดอยางไร?
 เน้ือหาวิชาเปนอยางไร?
 กิจกรรมเสริมการเรียนการสอนมีการจัดอยางไร?

ดานบุคลากร
 ดานบุคลากรจัดอยางไร?

ดานงบประมาณ
 ดานงบประมาณมีการจัดสรรอยางไร?
 ความคิดเห็นเพิ่มเติมอ่ืนๆ
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แนวคําถามในการสนทนากลุม
สําหรับผูเรียน

สถานศึกษาแบบเรียนรวม, สถานศึกษาพิเศษเฉพาะทาง  และ  สถานศึกษานอกระบบโรงเรียน

ดานสถานท่ี
 มีความรูสึกอยางไรกับการจัดหองเรียน และวัสดุอุปกรณประกอบการเรียนการสอน?
 การใหบริหารหองสมุด โรงอาหาร หองปฏิบัติการตางๆ เปนอยางไร?
 หองนํ้า หองสวม มีสภาพเปนอยางไร?
 สถานศึกษาจัดเคร่ืองมืออุปกรณอํานวยความสะดวกพื้นฐานที่จําเปนใหหรือไม?
 การจัดสภาพแวดลอมของสถานศึกษาเปนอยางไร?

ดานหลักสูตร
 ตําราเรียน สื่อการเรียนรูตางๆ  สถานศึกษาจัดใหอยางไร?
 เน้ือหาวิชาที่เรียนเปนอยางไรบาง?
 สถานศึกษาจัดกิจกรรมเสริมการเรียนการสอนใหอยางไร?

ดานบุคลากร
 ผูบริหาร และผูสอน  ดูแล เอาใจใสผูเรียนอยางไรบาง?

ดานงบประมาณ
 คาใชจายในแตละวันไดมาจากไหน  และใชจายอยางไร?
 ความคิดเห็นเพิ่มเติมอ่ืนๆ
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บทสรุปจากการสัมภาษณเชิงลึกผูเชี่ยวชาญ
เร่ือง  การจัดการการศึกษาสําหรับคนพิการทางการมองเห็น  ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

รูปแบบและ
องคประกอบ

ความคิดเห็น ขอเสนอแนะ

เรียนรวม
1. สถานที่

- การจัดสภาพแวดลอมปกติทั่วไปเปน
สิ่งที่ถูกตองเพื่อฝกใหเรียนรูสภาพจริง 
- ประโยชนที่จะไดรับจากการเรียนรวม
ของผูเรียนพิการฯ คือ การได1.อยูรวม
กับสังคมทั่วไป  2.การไดเรียนในสถาน
ที่ใกลบานไมใชตองไปเรียนในสถาน
ศึกษาพิ เศษเฉพาะทาง  3.เปนการใช
ท รั พ ย า ก ร ฐ า น ที่ มี อ ยู แ ล ว ใ ห เป น
ประโยชน แลวคอยหาอุปกรณอ่ืนๆ เขา
มาเสริม แตในประเทศไทยกลับตรงกัน
ขามเพราะการใหเด็กพิการฯ ไปเรียน
รวมเปนการผลักภาระไปสู ตัวผู เรียน 
สถานศึกษา และผูสอน เพราะรัฐยังไม
ไดเขามาโอบอุมหรือชวยเหลืออยางจริง
จัง  ดังน้ันเด็กที่จะออกไปเรียนรวมได
จะตองไดรับการเตรียมความพรอมใน
ระดับหน่ึงกอน  ทั้ งในเร่ืองการชวย
เหลือตนเอง  ทักษะพื้นฐานดานตางๆ 
และการใชอักษรเบรลล  การปรับตัว 
บุคลิกภาพ และอ่ืนฯ เพื่อใหเกิดความ
มั่นใจ

- หนวยงาน องคกร ของรัฐและเอกชน
ที่เกี่ยวของจะตองเรงดําเนินการในการ
จัดเตรียมความพรอมใหกับผูเรียน  ดวย
การระดมความชวยเหลือจากทุกฝายที่
เกี่ ยวของ  ทั้ งผู เชี่ ยวช าญ  เค ร่ืองมื อ
อุปกรณตางๆ
- ควรจัดเตรียมศูนยเตรียมความพรอม 
หรือบุคลากรเฉพาะทางไวรองรับผู
เรียนพิการฯ 
- องคการบริหารสวนทองถิ่นสามารถที่
จะมีสวนรวมในการจัดการศึกษาใหกับ
ผูเรียนพิการฯ ไดทันที  เพราะมีสถาน
ศึกษาอยูในทองถิ่นเปนจํานวนมาก  ไม
ตองสิ้นเปลืองงบประมาณในการจัด
การดานสถานที่  ซึ่งสอดคลองกับแนว
ปฏิบัติตาม พรบ.การศึกษา 2542 ที่เนน
ใหทุกภาคสวนของสังคม หรือชุมชน
ใหเขามามีสวนรวมกับสถานศึกษาใน
การจัดการศึกษา

2. หลักสูตร - ดานกิจกรรมคนพิการทางการมอง -  วิธีการสอนจะตองมีการประยุกตใช
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เห็นมีพรสวรรคและความสามารถมาก  
ไมมีขอจํากัดมากนักสามารถมีสวนรวม
ไดเกือบทุกกิจกรรมรวมทั้งการเลนกีฬา
ดวย  ตองพัฒนาศักยภาพในสวนน้ีให
เดนชัดขึ้นมา
- การจัดเงินรายหัวใหกับผูเรียนรายละ 2
พันบาทสําหรับขออุปกรณประกอบการ
เรียนนับวาไม เพียงพอ  และมี วิธีการ
หรือขั้นตอนที่คอนขางยุงยากในเร่ือง
เอกสาร

ใหเหมาะสม  เชน การเลนกีฬาประเภท
ชกมวยก็สามารถที่จะใสกระด่ิงเพื่อใหมี
เสียงดังเปนสัญญาณได

3. บุคลากร -  ในทรรศนะของผูบริหารสถานศึกษา
ของรัฐจะมองวาผู เรียนบกพรองหรือ
พิการน้ันจะไมสะดวกตอการเรียนรวม
กับผู เรียนปกติ  และอาจจะทําใหผล
สัมฤทธิ์ดานการเรียนโดยรวมของสถาน
ศึกษาตํ่าลง
-  ค รูส อ น เส ริม ที่ ม าป ระ จําใน ห อ ง
ป ระส าน งาน เรียน รวม เป น ไป ตาม
นโยบายของรัฐ  แตสภาพปจจุบันที่เปน
อยูภาระหนาที่และคาใชจายจะมาจาก
ตนสังกัด คือมูลนิธิชวยคนตาบอดฯ
- ผูสอนขาดความรูในวิธีการสอนที่ถูก
ตอง
- ขาดผูสอนที่ จบ ทางดานการศึกษ า
พิเศษเพราะไมมีคาจางบุคลากรในสวน
น้ี
- การสงบุคลากรไปอบรมน้ันสวนใหญ
ผูสอนจะไมไดอะไรกลับมาเทาที่ควร

-  ภาครัฐควรกําหนดนโยบายและตอง
เรงปรับเปลี่ยนทัศนคติของผูบริหาร
และผูสอนที่มีตอผู เรียนกลุมน้ีวา  ผู
เรียนพิการฯ น้ันสามารถเรียนไดเทียบ
เท ากับ ผู เรียนส ายตาป กติทั่ วไป ทุ ก
ประการ

4. งบ
ประมาณ

- นโยบายของรัฐไมครอบคลุมในราย
ละเอียด กลาวคือไมมีกฎหมายลูกออก

- การกําหนดนโยบายจะตองมีความ
ครอบคลุม  มีรายละเอียดในการปฏิบัติ
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มารองรับการดําเนินงาน
- การบริหารจัดการสถานศึกษาน้ันมีตน
ทุนที่สูงขึ้น  ดังน้ันการจัดการศึกษาให
กับผู เรียนพิการฯ จะไม เต็มที่  เพราะ
นโยบายของรัฐไมไดระบุใหชัดเจนวา
จะนํางบประมาณจากสวนใหญมาจัดทํา
กิจกรรมหรือโครงการเพื่อคนพิการฯ ดัง
กลาว
-  งบประมาณที่รัฐจัดสรรผานทางกอง
การศึกษาพิ เศษเปนรายป น้ันมีมูลคา
เกือบ พั นล านบ าท   แตห ากดูในราย
ละเอียดแลวจะพบวางบประมาณสวน
ใหญจะตกไปอยูที่การกอสรางอาคาร
สถานที่และการจัดการอบรมบุคลากร
ทางดานน้ี คิดเปนสัดสวนประมาณ 60-
70 เปอรเซ็นต
- เมื่อเทียบสัดสวนเงินอุดหนุนรายหัว
ของเด็กพิการฯ กับเด็กปกติจะพบวาเด็ก
พิการฯ จะไดรับมากกวา  แตความเปน
จริงแลวเงินงบประมาณในสวนน้ีเปน
การคิดรวมกับคาบริหารจัดการดาน
ตางๆ เขาไปดวย  แต เด็กปกติจะเปน
งบฯ รายหัวจริงๆ เพราะสถานศึกษาใน
ระบบไดลงทุนสรางสิ่งตางๆ ไวใหเปน
ระยะเวลาน านแลว   ซึ่ งต างจาก เด็ก
พิการฯ ที่จะตองเร่ิมตนดําเนินการใหม
เกือบทั้งหมดจึงดูเหมือนวางบอุดหนุน
สูงกวาเด็กปกติ

ที่ชัดเจน  ที่สํ าคัญ คือการจัดสรรงบ
ประมาณจะตองเปนไปอยางตอเน่ือง 
สถานศึกษาสามารถที่จะจัดการเรียน
การสอนสําหรับผูเรียนพิการฯ ไดเต็ม
ตามความตองการ
- งบประมาณที่ไมเปนประโยชนหรือจํา
เปนเรงดวนเชนงบประมาณในการซื้อ
อาวุธสงครามตางๆ ควรจะปรับมาเปน
งบสําหรับการจัดการศึกษามากกวา 
เพราะจะเกิดประโยชนในระยะยาว

เฉพาะทาง
1. สถานที่

- การปรับปรุงหองเรียนน้ันมีมาอยางตอ
เน่ืองเพื่อใหมีเพียงพอสําหรับรองรับผู
เรียนที่เพิ่มมากขึ้นในแตละป  แตสถาน

- การจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมโดย
หนวยงานภาครัฐเปนสิ่งจําเปนเรงดวน
ทั้งการลงทุนปรับปรุงสถานที่และเพิ่ม

DPU



95

เรียนที่เพิ่มมากขึ้นในแตละป  แตสถาน
ศึกษามีขีดจํากัดในดานงบประมาณใน
การดําเนินการ
-  องคประกอบเร่ืองแสงและสีสันภาย
ในบริเวณสถานศึกษามีความสําคัญและ
จําเปนตอการดําเนินชีวิตของผูเรียนใน
สถานศึกษา  แมจะเปนผูเรียนพิการทาง
การมองเห็นก็ตาม

ทั้งการลงทุนปรับปรุงสถานที่และเพิ่ม
เติมในสวนของวัสดุอุปกรณประกอบ
การเรียนการสอน

2. หลักสูตร - หลักสูตรที่ จัดเปนไปตามขอกําหนด
ของกระทรวงศึกษาธิการ
- หองเรียนและสื่อประกอบการเรียนมี
ความพรอมและเพียงพอกับผูเรียน
- กิจกรรมที่มีอยูในสถานศึกษาไมคอย
หลากหลายเทาที่ควร  สวนใหญเปนการ
เรียนการสอนในหองเรียนปกติ

- ควรจะมีอิสระในการจัดทําหลักสูตร
เฉพาะทางสําหรับผูเรียนพิการฯ โดย
ตรง  และใหกระทรวงศึกษาฯ รับรอง
- ควรจะมีการขยายขอบเขตของการจัด
กิจกรรมใหมีความหลากหลาย และตอง
สนับสนุนในดานวัสดุอุปกรณเสริมการ
เรียน เพื่อใหการจัดกิจกรรมประสบ
ความสําเร็จ

3. บุคลากร
4. งบ
ประมาณ

- อัตราการเขา-ออกของบุคลากรเปน
เร่ืองที่ควบคุมไดยาก เน่ืองดวยมีขอ
จํากัดหลายดานที่สําคัญคือ งบประมาณ
ที่ใชเปนคาจางไมเพียงพอ สงผลใหองค
กรไมไดทุมเทในเร่ืองการสรางแรงจูงใจ
บุคลากรเทาที่ควร

- ควรมีการเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการ
จัดการเรียนการสอนใหแกผูสอน  มาก
กวาจะทุมเทเงินงบประมาณในการจาง
บุคลากรใหมๆ เข ามาแลวก็ออกไป  
เพราะจะเปนการสิ้นเปลืองงบประมาณ
และเวลาโดยเปลาประโยชน
- บุคลากรที่ทํางานมานานถือเปนผูเชี่ยว
ชาญเฉพาะดานควรเปดโอกาสใหไดเขา
บริหารสถานศึกษาดวย

นอกระบบ
1. สถานที่
2. หลักสูตร
3. บุคลากร
4. งบ

- ผูเรียนมีความหลากหลายทั้งอายุและ
พื้นฐานการศึกษา  การศึกษานอกระบบ
โรงเรียนจึงมีความเหมาะสมกับผูเรียน
กลุมน้ี  
- ใชหลักสูตร 2 แบบผสมผสานกัน คือ 
1.หลักสูตรภายในสถานศึกษา  2.หลัก

- ภาครัฐควรจะตองมีการพัฒนาศูนย
การเรียนในลักษณะน้ีใหเพิ่มมากขึ้นทั่ว
ประเทศ โดยการเปดหลักสูตรวิชาชีพที่
นาสนใจและเหมาะสมกับผูเรียนพิการ
ทางการมองเห็น  ซึ่งอาจจะเร่ิมจากการ
เขามาศึกษาลักษณะของการจัดการกอน 
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ประมาณ 1.หลักสูตรภายในสถานศึกษา  2.หลัก
สู ต รก ารศึ ก ษ าน อ ก โรง เรีย น   โด ย
กําหนดการเรียนการสอนไวที่ 2 ปการ
ศึกษา ซึ่งทุกวิชาจะมีความสอดคลองกัน
หมด และมีจุดประสงคในการจัด  เชน 
วิชาการเกษตรจะสอนดานจิตใจ  
- การจัดกลุม เรียนที่ เล็กและมีความ
หลากหลายเปนความเหมาะสมกับผู
เรียนพิการทางการมองเห็น
- ในประเทศไทยยังไมมีศูนยฯ ลักษณะ
น้ี อ ยู เล ย  อี ก ทั้ ง ยั ง ไ ม มี ก าร ป ร ะ ช า
สัมพันธใหไดรับทราบวามีสถานศึกษา
หรือศูนยการเรียนรูสําหรับคนพิการฯ 
เปดใหบริการแกคนทั่วไป จึงเปนการ
เสียโอกาสในการรับบริการการศึกษา
ของคนกลุมน้ี

เขามาศึกษาลักษณะของการจัดการกอน 
แลวจึงคอยขยายความเชี่ยวชาญของ
ศูนยฯ น้ีที่ถือเปนตนแบบ  ออกไปสู
ศูนยฯ ลักษณะน้ีในสวนภูมิภาค
- การชวยเหลือของภาครัฐอาจจะใหเงิน
อุดหนุน โดยแบงออกเปน  2 ทาง  คือ 
1.รัฐบาลกลาง 2.องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นที่ผูพิการอาศัยอยูชวยกันออก
ทุนใหแกผู เรียนเพื่อมารับบริการการ
ศึกษาจากศูนยฯ ของเอกชนซึ่งมีความ
เชี่ยวชาญดานการบริหารจัดการ  แลว
นําเอาความรูและประสบการณที่ได
กลับไปพัฒนาทองถิ่นหรือนําไปถาย
ทอดตอไปยังผูพิการฯ อ่ืนๆ แทนที่จะ
ให รัฐล งทุ น ให ม ทั้ งห ม ดซึ่ งจะสิ้ น
เปลืองงบประมาณเปนจํานวนมาก
- หนวยงานดานการอาชีวศึกษาจะตอง
เขามามีบทบาทในการจัดการศึกษาให
แกทองถิ่น  รวมถึงการใหบริการการ
ศึกษาแกคนพิการทางการมองเห็นดวย
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ขอมูลที่ไดรับจากการวิจัย

สวนท่ี  1 การจัดการศึกษาในระบบโรงเรียน  รูปแบบการเรียนรวม

1. สภาพการจัดการศึกษา
การนําเสนอในสวนน้ีเปนการแสดงใหเห็นถึงสภาพการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ

ทางการมองเห็น  ผูวิจัยไดจัดแบงออกเปน  4  หัวขอ  ดังน้ี
1.1  การจัดการดานสถานท่ี จากการศึกษาไดผลดังน้ี

1)  จากการสัมภาษณเชิงลึกกลุมผูบริหาร  พบวา  ทุกสถานศึกษามีการจัดแบบปกติทั่ว
ไปสําหรับดานอาคารสถานที่ในการเรียนการสอน  กลาวคือ  ไมไดมีการจัดใหเปนพิเศษเฉพาะคน
พิการทางการมองเห็น  แตจะมีการจัดหองสําหรับประสานงานเรียนรวมเพื่ออํานวยความสะดวกใน
ดานตางๆ  ดังคําใหสัมภาษณตอไปน้ี

“เราจัดปกติใหเรียนรวมกันกับคนปกติ  แตจะจัดหองประสานงานเรียนรวมใหสําหรับ
ดูแลเด็กพิการทางสายตา”  ผูบริหารโรงเรียนรัฐ

“จุดแรกที่เคาจะนําเด็กมาเรียนเราไมไดอยากจัดอะไรใหเปนพิเศษ ดังน้ันเราจะไมไป
เนนการจัดใหแปลกจากผูเรียนปกติสถานที่ก็เปนตามปกติที่มีอยูสวนการเรียนการสอนปกติเราจัด
เหมือนคนธรรมดา” ผูบริหารโรงเรียนเอกชน 

“เปนปแรกที่จัด ไมไดมีการจัดพิเศษ เปนการสอนตามปกติ”  ผูบริหารโรงเรียนเอกชน
“หองเรียนพิเศษไมไดจัดใหแตอยางใด มีเพียงหองประสานงานเรียนรวมเทาน้ันที่จัด

ให”  ผูบริหารโรงเรียนรัฐ
“แตก็จัดหองเรียนรวมไวใหพูดคุยกันในเวลาวาง เวลาสอบก็จะสอบในหองน้ัน เราเอ้ือ

เคาพอสมควร”  ผูบริหารโรงเรียนรัฐ
“เราไมไดจัดอะไรใหเปนพิเศษ เพราะอยากใหเคาเหมือนกับผูเรียนปกติทั่วๆ ไป 

เพราะวาเราจะใชความผูกพันระหวางเพื่อนดวยกัน หองเรียนเคาก็เขาหองไปตามปกติเหมือนคน
อ่ืนๆ ไมไดมีอะไรพิเศษ เรามีหองที่จัดใหเปนพิเศษเรียกวาหองประสานงานเรียนรวม ซึ่งตรงน้ันจะ
มีครูพี่เลี้ยงจากตนสังกัดมาเปนคนดําเนินการให”  ผูบริหารโรงเรียนรัฐ

ในดานหองเรียน  วัสดุอุปกรณ  และสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ น้ัน  พบวา  โรงเรียน
สวนใหญมีการจัดใหตามปกติทั่วไป โดยไมไดจัดอะไรเปนพิเศษใหเชนเดียวกัน  ดังคําบอกเลาตอ
ไปน้ี

“ไมไดจัดอะไรใหเปนพิเศษเพราะเคาทําตัวปกติธรรมดา”  ผูบริหารโรงเรียนรัฐ
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“ไมไดมีการจัดพิเศษแตอยางใดเลย”  ผูบริหารโรงเรียนเอกชน
“โรงอาหารก็จะจัดตามปกติ เคาก็จะซื้อทานเหมือนคนทั่วไป เราไมไดแยกสัดสวนให

แตอยางใด เพราะเคาทําตัวไดปกติกลมกลืนกับคนอ่ืนไดดี”  ผูบริหารโรงเรียนรัฐ
“โรงอาหารเคาใชบริการไดตามปกติทั่วไป เพราะกอนเปดเรียนเราไดพาเดินแนะนํา

สถานที่ใหเคาคุนเคยเรียบรอยแลว”  ผูบริหารโรงเรียนเอกชน
“ไมไดจัดใหเปนพิเศษแตอยางใด ใชรวมกันกับคนปกติทั่วไป”  ผูบริหารโรงเรียนรัฐ
“ไมไดจัดอะไรใหเปนพิเศษ เคาทําดวยตัวเองไดหมดเหมือนคนปกติทั่วไป ไมมี

ปญหา”  ผูบริหารโรงเรียนรัฐ
“คอมพิวเตอรจะมีใชงานในหองประสานงานเรียนรวม”  ผูบริหารโรงเรียนรัฐ
“เคามีมาประจําตัวอยูแลว ไมไดจัดอะไรเพิ่มให”  ผูบริหารโรงเรียนเอกชน
“หองนํ้าไมเปนปญหา เคาเขาไดเองคนเดียวเลย”  ผูบริหารโรงเรียนรัฐ
“ไมไดจัดอุปกรณพิเศษอะไรให เพราะเคาจะเดินเหินไดตามปกติ”  ผูบริหารโรงเรียน

รัฐ
มีบางสถานศึกษาที่เอาใจใสเปนพิเศษตอการสรางสถานที่อํานวยความสะดวกเพิ่มเติม    

ใหกับผูเรียนพิการทางการมองเห็น  และไดรับการสนับสนุนดานอุปกรณจากกองการศึกษาพิเศษ  
ดังคํากลาวตอไปน้ี

“เราบริการใหอยางดีในเร่ืองทางลาดสําหรับคนตาบอด หองนํ้าสําหรับคนพิการ โดย
สวนใหญเคาจะรูวาอะไรอยูตรงไหน”  ผูบริหารโรงเรียนรัฐ

“วัสดุอุปกรณสวนใหญจะมาจากกองการศึกษาพิเศษจัดใหมา”  ผูบริหารโรงเรียนรัฐ
2)  จากการสัมภาษณเชิงลึกกลุมผูสอน พบวา  ทุกสถานศึกษาไมไดมีการจัดการดาน

อาคารสถานที่ใหกับผูเรียนพิการทางการมองเห็นเปนการเฉพาะแตอยางใด  ดังคําใหสัมภาษณตอ
ไปน้ี

“มีการจัดใหตามปกติ ไมไดพิเศษกวาคนอ่ืน มันจะเปนจุดสายตาวาทําไมคนน้ีจึงไดรับ
การจัดใหพิเศษ ซึ่งมันจะเปนจุดดอยมากกวาสําหรับเคา” ผูสอนโรงเรียนเอกชน

“หองเรียนก็ใชหองปกติไมมีการจัดใหเพิ่มเติมแตอยางใด ใหทําตัวปกติที่สุด” ผูสอน
โรงเรียนรัฐ

“หองเรียนมาตรฐานตามปกติทั่วไปไมมีการจัดพิเศษแตอยางใด”  ผูสอนโรงเรียนรัฐ
“บอกตรงๆ วาทางโรงเรียนเราไมไดจัดอะไรใหเลย หองเรียนก็จัดปกติทั่วไป”  ผูสอน

โรงเรียนรัฐ
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สวนการใหบริการดานอ่ืนๆ สถานศึกษาสวนใหญจัดใหตามปกติ  นอกจากหอง
ประสานงานเรียนรวมที่ทุกสถานศึกษาจัดใหเพื่ออํานวยความสะดวกในการใหบริการการศึกษาแก
ผูเรียนพิการทางการมองเห็น  ดังคําใหสัมภาษณตอไปน้ี

“การบริการพวกโรงอาหารเด็กก็จะรูจักของเคาเอง เรียนรูเอง ไมไดมีการจัดอะไรเพิ่ม
ใหแตอยางใด จะมีการแนะนําใหเด็กไดสํารวจในชวงแรกเทาน้ัน”  ผูสอนโรงเรียนรัฐ

“เคาจะกินไดตามปกติ นํ้าจะพกมาเอง”  ผูสอนโรงเรียนเอกชน
“หองสมุดก็ใชในหองเรียนรวมเปนหลัก ในการหาขอมูลจากหนังสือ นิตยสาร อินเตอร

เนต”  ผูสอนโรงเรียนรัฐ
“หองสมุดก็จะจัดใหตามปกติ เชน ทีวี ดีวีดี แตในศูนยจัดการเรียนรวมจะมีพวกหนังสือ

เสียงที่เปนตําราวิชาการมากกวา”  ผูสอนโรงเรียนรัฐ
“จัดใหตามปกติทั่วไป”  ผูสอนโรงเรียนรัฐ
“อุปกรณพวกน้ีก็จะมีมาจากตนสังกัด สวนความตองการเพิ่มเติมก็จะทําเร่ืองขอทาง

สวนกลางให”  ผูสอนโรงเรียนรัฐ
“ไมไดจัดอะไรใหนอกจากมูลนิธิฯ ตนสังกัดจัดใหมา”  ผูสอนโรงเรียนรัฐ
“จะมีหองเสริมวิชาการสําหรับคนตาบอดโดยเฉพาะ เพราะจะมีอาจารยพิเศษจากตน

สังกัดสงมาชวยสอนตรงน้ีดวย”  ผูสอนโรงเรียนรัฐ
“มีหองเสริมวิชาการ 1 หองสําหรับใหติวหนังสือ คนควา วิชาการตางๆ พิมพอักษร

เบรลลที่เปนตําราเรียนโดยอาจารยเสริมวิชาการที่มาจากตนสังกัด”  ผูสอนโรงเรียนรัฐ
มีเพียงสถานศึกษาสวนนอยเทาน้ันที่จัดการดานสถานที่ เพิ่มเติมเพื่ออํานวยความ

สะดวกใหกับผูเรียนพิการทางการมองเห็น ดังคํากลาวตอไปน้ี
“ทางเดินก็มีการปรับใหมีความเสมอกันหมด เอ้ืออํานวยความสะดวกใหแกเด็กตาบอด”

ผูสอนโรงเรียนรัฐ
“หองนํ้าพิเศษก็มีแตเคาไมนิยมใช” ผูสอนโรงเรียนรัฐ
3)  จากการสนทนากลุมผูเรียน  พบวา  ผูเรียนสวนใหญเห็นวาสถานศึกษามีการจัดการ

ดานสถานที่แบบปกติทั่วไป  ดังคําบอกเลาตอไปน้ี
“เคาจัดใหเหมือนคนปกติทั่วไป” ผูเรียนโรงเรียนเอกชน
“หองสมุดก็มีแตไมคอยไดใชเทาไหรครับ”  ผูเรียนโรงเรียนรัฐ
“เหมือนคนทั่วไปครับ ไมมีสําหรับคนตาบอด” ผูเรียนโรงเรียนรัฐ
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1.2  การจัดการดานหลักสูตร จากการศึกษาไดผลดังน้ี
1)  จากการสัมภาษณเชิงลึกกลุมผูบริหาร  พบวา  เน้ือหาวิชาที่สอนทั้งหมดจะตรงตาม

หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการซึ่งเปนหลักสูตรของผูเรียนปกติ  โดยจะนํามาแปลเปนอักษร
เบรลลเพื่อใหผูเรียนใชเรียน  และใชในการสอบ  ดังคําใหสัมภาษณตอไปน้ี  

“เน้ือหาที่สอนจะเปนหลักสูตรปกติทั่วไป”  ผูบริหารโรงเรียนรัฐ
“มีการจัดใหตามปกติทั่วไปไมไดดัดแปลงหลักสูตรอะไรมากนัก ตางแควิธีการสอน”

ผูบริหารโรงเรียนรัฐ
“ใชหลักสูตรการสอนตามปกติทั่วไป ไมมีอะไรพิเศษ แตบางเน้ือหาวิชาอยางพละก็จะ

ใหเคาทําอะไรเทาที่จะทําได เรียนบาสก็ไดแครับรู แตสวนอ่ืนอาจจะใหไปศึกษาคนควา ทํารายงาน
มาสงแทน”  ผูบริหารโรงเรียนรัฐ

“ทุกวิชาสอนปกติไมมีขอยกเวน ไมไดมีการกําหนดเกณฑใหตํ่าลงมาแตอยางใด เคา
เรียนดีดวยซ้ําไป  แตเวลาสอบก็คอยแยกออกไปตามความสะดวกอยูแลว”  ผูบริหารโรงเรียนเอก
ชน

“ขอสอบจะจัดใหแบบอักษรเบรลลเพราะตาบอดอานหนังสือปกติไมได”  ผูบริหารโรง
เรียนเอกชน

นอกจากน้ัน  ทุกสถานศึกษาจะใชวิธีการประยุกตเน้ือหาวิชาเพื่อความเหมาะสม  โดย
การใชสื่อตางๆ เพื่อเสริมการเรียนรูใหผูเรียนเกิดความเขาใจยิ่งขึ้น  และอาศัยเพื่อนนักเรียนที่สนิท
กันหรือนิยมเรียกวา “บัดด้ี” คอยชวยเหลือใหคําแนะนํา  ดังคํากลาวตอไปน้ี

“รายวิชาน้ันจะมีการจัดกันมานานแลว เลยไมมีปญหาในเร่ืองการปรับปรุงเน้ือหาตาม
นโยบายของกระทรวง เชน การวาดรูปก็จะมีการใหทําอยางอ่ืนแทน เชน การใชมือแปะเปนรูปแทน 
บางวิชาก็จะใหทําเปนรูปรายงานมากกวา เชน วิชาพลศึกษา”  ผูบริหารโรงเรียนรัฐ

“สื่อประกอบการสอนก็มีใหเทาที่จะทําได เชน ภาพนูน วิทยุโทรทัศนจัดใหตามปกติ”
ผูบริหารโรงเรียนรัฐ 

“เน้ือหาบางวิชาเราตัดออกไป ไมใชวาจะไมไดใหความสําคัญ เชน วิชาเกษตรกรรม
ถามวานักเรียนของเราจะเอาไปทําอะไรได เพราะชุมชนของเรามันไมไดเปนแบบน้ัน จึงไมมีความ
จําเปนอะไร มีวิชาการงานแตเราประยุกตไปใวในโปรแกรมคอมพิวเตอร”  ผูบริหารโรงเรียนรัฐ 

“หลักสูตรพวกวิทยาศาสตรก็จะไมไดทดลองจริงๆ แตวาจะแนะนําใหรูวาน่ีคืออุปกรณ
อะไร”  ผูบริหารโรงเรียนเอกชน

“ถาเปนวิชาชีพอยางงานบานก็จะมีการประยุกตใหบางตามความเหมาะสม”  ผูบริหาร
โรงเรียนเอกชน
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“เพื่อนที่เปนบัดด้ีก็จะมีบทบาทมากในการชวยติวการเรียนการสอน”  ผูบริหารโรง
เรียนรัฐ

“คนตาบอดจะตองถูกกระจายออกไปไมเรียนรวมกัน นักเรียนในหองก็จะชวยกันดู
แล”  ผูบริหารโรงเรียนรัฐ

“เด็กที่น่ีจะคอนขางออนบางและออนไหวไมไดคอยแกลงอะไร มีแตคอยชวยเหลือคน
ตาบอดเทาน้ัน ไมไดถูกกลั่นแกลงใดๆ เลย”  ผูบริหารโรงเรียนเอกชน

ดานกิจกรรมเสริมการเรียนรูน้ันทุกสถานศึกษาใหความสําคัญกับผูเรียนพิการทางการ
มองเห็นเปนอยางมาก  โดยมีการเปดโอกาสใหเขามีสวนรวมในทุกๆ กิจกรรมที่จัดขึ้นอยางหลาก
หลาย  ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  ดังคําใหสัมภาษณตอไปน้ี

“มีการสนับสนุนใหผูเรียนไดออกไปรวมกิจกรรมตามปกติทั่วไป” ผูบริหารโรงเรียนรัฐ
“เหมือนกันหมด เขาคาย ปนหนาผาตองทําไดหมด เด็กพวกน้ีนารัก”ผูบริหารโรงเรียนรัฐ
“กิจกรรมภายนอกเรามีสงเสริมใหหมด ไปเขาคายลูกเสือ ไปกิจกรรมภายนอกก็ได

หมด”  ผูบริหารโรงเรียนรัฐ
“กิจกรรมตางๆ ก็สามารถมีสวนรวมเขาคายไดหมด ไมมียกเวน ไมเนนใหเกิดปมดอย”

ผูบริหารโรงเรียนเอกชน
“กิจกรรมทุกอยางไดมีโอกาสเขารวมหมด กิจกรรมชุมชนสัมพันธเขารวมทั้งหมด คนก็

เมตตาใหความสําคัญ”  ผูบริหารโรงเรียนรัฐ
“มีการจัดกิจกรรมไปทัศนะศึกษาบางบางโอกาส เชน ไปสวนสนุนดรีมเวิรลด”  ผู

บริหารโรงเรียนเอกชน
“กีฬาก็มีลงแขงขันไดเหรียญทองมาก็มี”  ผูบริหารโรงเรียนรัฐ
“การแขงกีฬาภายในภายนอกเราสนับสนุนเต็มที่”  ผูบริหารโรงเรียนรัฐ
“ดานกีฬาเด็กของเราไปงานพาราลิมปคที่ตางประเทศ แขงกีฬาระดับนานาชาติ มีการ

เก็บตัวที่โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี”  ผูบริหารโรงเรียนรัฐ
“แขงทักษะตามแตที่เคาจัด เราก็สงไปรวมเปนปกติ เชน แขงการอานอักษรเบรลล”  ผู

บริหารโรงเรียนรัฐ
2)  จากการสัมภาษณเชิงลึกกลุมผูสอน พบวา  การจัดการดานหลักสูตรการสอนของ

ทุกสถานศึกษาเปนไปตามปกติ คือสอนตามเน้ือหาวิชาของกระทรวงศึกษาธิการ  จากคํากลาวดังน้ี
“การเรียนการสอนก็เปนไปตามปกติ เหมือนกับคนตาดีเรียน”  ผูสอนโรงเรียนเอกชน
“จัดใหตามหลักสูตรปกติทุกประการ ไมไดเพิ่มเติมอะไรเปนพิเศษ”  ผูสอนโรงเรียนรัฐ
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“เด็กพิการจะเรียนเหมือนเด็กปกติทุกประการ แตมีการสรางเสริมศักยภาพดวย เชน 
ดนตรี คอรัส ใชเพลงชวยในวิชาภาษาอังกฤษ” ผูสอนโรงเรียนรัฐ

“หลักสูตรเหมือนปกติทั่วไป ตาม พรบ.การศึกษา 2542 ไมไดจัดเพิ่มเติม ซึ่งจะแปล
เปนภาษาเบรลลใหโดยอาจารยเสริมวิชาการเปนคนจัดการในสวนน้ี”  ผูสอนโรงเรียนเอกชน

ดานตําราเรียนและสื่อการเรียนรูอ่ืนๆ ก็มีจัดใหตามปกติเหมือนกันทุกสถานศึกษา  ซึ่ง
ตําราเรียนจะตองนํามาแปลเปนอักษรเบรลลใหแกผูเรียนพิการทางการมองเห็น  ดังคํากลาวตอไปน้ี

“ปกติทั่วไป เราไมไดหาอะไรใหเลย ชีทเหมือนคนตาดีทั่วไป เอกสารประกอบการ
สอนก็เอาไปใหแผนกเรียนรวมแปลเปนอักษรเบรลลให”  ผูสอนโรงเรียนเอกชน

“ตําราเรียนก็จัดปกติเหมือนคนทั่วไป แตครูเสริมวิชาการจะชวยนํามาพิมพเปนตํารา
อักษรเบรลลใหอีกที”  ผูสอนโรงเรียนรัฐ

“สื่อการเรียนเราก็จัดใหตามปกติ มีเพิ่มเติมเคร่ืองคอมพิวเตอรและเคร่ืองพิมพอักษร
เบรลลมาชวยตรงน้ี”  ผูสอนโรงเรียนรัฐ

“สื่อวิทยุโทรทัศนก็ใชเหมือนเด็กทั่วๆ ไป ใชการฟงเปนหลัก”  ผูสอนโรงเรียนรัฐ
“ที่น่ีมีเคร่ืองพิมพและพร้ินเตอรอักษรเบรลลไวใชงานดวย”  ผูสอนโรงเรียนรัฐ
สวนเน้ือหาบางวิชาน้ันสถานศึกษาสวนใหญมีการนําหลักสูตรมาประยุกตใชใหเหมาะ

สมกับตัวผูเรียน  ดังคํากลาวตอไปน้ี
“สอนตามปกติเหมือนกับคนอ่ืนทั่วไป แตมีความยืดหยุนสูง ตองใชอุปกรณการเรียน

เสริม เชน รูปสัตวสตาฟ  เน้ือหาวิชาที่ยากแลวตามไมทันก็จะมาคุยกัน ปรับความเขาใจกัน”  ผูสอน
โรงเรียนเอกชน

“วิชาดานการเกษตรก็ไดปฏิบัติจริงทุกอยาง มีการไปดูสถานประกอบการดานน้ีโดย
ตรงดวย เชน เกษตรพอเพียง มีเพื่อนๆ คอยอธิบายใหฟง พอกลับมาแลวก็ใหเขียนรายงาน”  ผูสอน
โรงเรียนรัฐ

“วิชาอยางพุทธศาสนาก็จะมีการนิมนตพระเขามาสอนอยูแลว หลายคนก็สอบนักธรรม
ไดดวย”  ผูสอนโรงเรียนรัฐ

“บางเน้ือหาเชนวิทยาศาสตร นองก็ตองทองจําดวยและก็จดดวย”  ผูสอนโรงเรียนรัฐ
“วิชาพลศึกษาก็จะตองปรับตามสภาพของผูเรียน ตอนน้ีก็ตองการอุปกรณพวกกีฬา

โกลบอลพวกน้ี ปน้ีก็พยายามปรับใหดีขึ้น”  ผูสอนโรงเรียนรัฐ
“วิชาพละเปลี่ยนเปนเรียนรูทฤษฎีแทน ศิลปะก็ใหทํารูปปนแทนการวาด”  ผูสอนโรง

เรียนรัฐ 
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ดานกิจกรรมเสริมการเรียนน้ัน  พบวา  สถานศึกษาสวนใหญมีการสงเสริมผูเรียนดวย
กิจกรรมที่หลากหลายสม่ําเสมอ  ทั้งกิจกรรมภายใน และกิจกรรมภายนอกสถานศึกษา  ดังคําให
สัมภาษณตอไปน้ี

“กิจกรรมทุกอยางทําเหมือนคนปกติทั่วไป เขาคาย กระโดดหอ รองเพลงประสานเสียง 
สงไปรองเพลงตามรายการโทรทัศน”  ผูสอนโรงเรียนรัฐ

“งานพิธีวันสําคัญตางๆ ก็รวมทุกอยาง บางทีก็เปนตัวนํารองเพลงสําคัญๆ ดวย”  ผูสอน
โรงเรียนรัฐ

“การแขงทักษะก็ไปรวมสม่ําเสมอ เชน อานอักษรเบรลล รอยแกว รอยกรอง”  ผูสอน
โรงเรียนรัฐ 

“กีฬาก็มีสวนรวมกันทุกคนเวลามีการแขงขัน”  ผูสอนโรงเรียนรัฐ
“เวลาแขงกีฬาก็ตองมีการขึ้นไปรองเพลงเชียรดวย”  ผูสอนโรงเรียนเอกชน
“แขงกีฬาก็มีไดเหรียญมาเยอะในประเภทคนพิการ ทั้งระดับชาติ และนานาชาติ”  ผู

สอนโรงเรียนรัฐ 
3)  จากการสนทนากลุมผูเรียน  พบวา ทุกสถานศึกษาจะจัดหลักสูตรเปนแบบปกติทั่ว

ไป ไมเนนเฉพาะสําหรับผู เรียนพิการทางการมองเห็น  และผู เรียนนิยมใชสื่อประเภทตางๆ 
ประกอบการเรียนรู  ดังคําบอกเลาตอไปน้ี

“หลักสูตรก็จัดใหตามปกติครับ”  ผูเรียนโรงเรียนเอกชน
“สวนใหญผมจะใชสื่อบุคคลมากกวาในการสอน ติวตางๆ แลวก็ทําการบาน” ผูเรียน

โรงเรียนรัฐ 
“โทรทัศนก็ไดดูบางแลวแตเคาจะจัดใหดูเพราะหนูอยูประจํา” ผูเรียนโรงเรียนรัฐ 
“แตพวกผมมีทีวีซาวดรับเสียงทีวีไดครับ” ผูเรียนโรงเรียนเอกชน
“หนูพักที่บานก็ไดดูเปนประจําปกติครับ ดูตามที่อยากดูคะ” ผูเรียนโรงเรียนรัฐ 
สวนเน้ือหาวิชาที่ เรียนน้ัน  ผู เรียนสวนใหญเห็นวาผูสอนมีการนําเอาหลักสูตรมา

ประยุกตใชโดยเนนการปฏิบัติจริงทําใหเกิดความเขาใจยิ่งขึ้น  ดังคํากลาวตอไปน้ี
“วิชาพวกคุณธรรมก็จะสอนในเชิงวิเคราะห เชน เลาตัวอยางใหฟงนะครับ อยางอะไรที่

เปนบาปพวกน้ีนะครับ อยางประวัติพระพุทธเจาน่ีก็จะทําใหสนุกครับ ไมทําใหเบื่อหรืองวงนอน
เลย”  ผูเรียนโรงเรียนรัฐ

“อาจารยจะสอนทักษะภาษาผานดานการรองเพลงนะครับ เชน ผานเพลงวอท อะ วัน
เดอรฟูล เวิรลด หรือเยสเตอรเดย พวกน้ีนะครับ”  ผูเรียนโรงเรียนรัฐ

DPU



104

“พวกสุขศึกษาอาจารยสอนดีมากเลยครับ ทําสื่อใหคนตาบอดดีมากเลยครับ เชน ทํา
ตระกรอที่มีเสียงใหเราเตะครับ”  ผูเรียนโรงเรียนรัฐ

“ของผมมีนักกีฬาทีมชาติมาสอนครับ ที่เปนคนพิการเหมือนกันครับ”  ผูเรียนโรงเรียน
เอกชน

“แตของผมใหทําจริงเลยครับ เชนพวกหมักปุยชีวภาพนะครับ” ผูเรียนโรงเรียนรัฐ
“สวนวิชาพวกเกษตร งานบานก็จะสอนใหรูจริง”  ผูเรียนโรงเรียนรัฐ 
ดานกิจกรรมเสริมการเรียนรู  สถานศึกษาสวนใหญจะเปดโอกาสใหผูเรียนพิการทาง

การมองเห็นเขารวมกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาอยางกวางขวางสม่ําเสมอ  ดังคําให
สัมภาษณตอไปน้ี

“เวลาไปกิจกรรมเขาคายที่โรงเรียนผมจะมีคายของตัวเองครับ”  ผูเรียนโรงเรียนเอกชน
“ของผมไดไปเที่ยวกาญจนบุรีครับ”  ผูเรียนโรงเรียนรัฐ
“ของผมถาไปแลวทําไมไดก็มียกเวนใหได”  ผูเรียนโรงเรียนรัฐ
“พวกประกวดแตงกลอนก็ไดไปคะ”  ผูเรียนโรงเรียนรัฐ
“ของผมไดเลนดนตรีครับ”  ผูเรียนโรงเรียนรัฐ
“สวนพวกแขงกีฬาพวกผมก็ไดมีสวนรวมครับ”  ผูเรียนโรงเรียนรัฐ 

1.3 การจัดการดานบุคลากร จากการศึกษาไดผลดังน้ี
1)  จากการสัมภาษณเชิงลึกกลุมผูบริหาร  พบวา ผูสอนทุกคนทําหนาที่สอนตรงตาม

วุฒิการศึกษาที่จบการศึกษามา  และมีการสงผูสอนไปอบรมเพื่อเพิ่มเติมทักษะการสอน  สวนผูสอน
ที่มาใหมจะมีครูพี่เลี้ยงคอยใหคําแนะนํา  ดังคํากลาวตอไปน้ี

“ผูสอนที่น่ีสอนตรงเอกทุกคน สอนตามปกติ”  ผูบริหารโรงเรียนรัฐ
“ผูสอนที่น่ีตรงวุฒิหมด ไมมีจบเอกอ่ืนไปสอนวิชาอ่ืน”  ผูบริหารโรงเรียนรัฐ 
“ครูสอนตรงตามวุฒิที่จบการศึกษามาทุกคน”  ผูบริหารโรงเรียนเอกชน
“ผูสอนทําหนาที่ตรงตามวุฒิทุกคน และมีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตรทุกคน”  ผู

บริหารโรงเรียนรัฐ
“มีสงครูไปอบรมดานการจัดการศึกษาพิเศษกับหนวยงานภายนอก” ผูบริหารโรงเรียนรัฐ
“จะมีครูตามรายวิชาไปอบรมเพิ่มเติมบาง”  ผูบริหารโรงเรียนรัฐ 
“ครูใหมถามีเขามาก็จะไมมีปญหา เพราะจะมีครูพี่เลี้ยงคอยชวยแนะนําวาคนตาบอดจะ

สอนยังไง”  ผูบริหารโรงเรียนรัฐ 
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2)  จากการสัมภาษณเชิงลึกกลุมผูสอน พบวา ทุกสถานศึกษาผูสอนจะทําหนาที่สอน
ตามปกติทั่วไปซึ่งตรงตามวุฒิการศึกษาที่ตนจบการศึกษามา  โดยมีสวนรวมในการจัดทําแผนการ
สอน  และไดรับการสนับสนุนใหเขารับการฝกอบรมเพิ่มเติม  ดังคําบอกเลาตอไปน้ี

“ผูสอนทุกคนสอนตรงตามวุฒิการศึกษาของตน” ผูสอนโรงเรียนรัฐ 
“ครูผูสอนตรงตามเอก ตามวุฒิหมดเลย รอยเปอรเซนต” ผูสอนโรงเรียนรัฐ 
“ทําการสอนปกติทั่วไป มีการถาม-ตอบเปนเร่ืองปกติ เด็กสวนใหญจะอานมาลวงหนา”

ผูสอนโรงเรียนรัฐ 
“การสอนน้ันก็สอนตามปกติเพราะเราใชหลักสูตรปกติ เรียนตามธรรมชาติ แตตอน

สอบก็จะสอนเสริมใหเวลาวาง” ผูสอนโรงเรียนรัฐ 
“ครูทุกคนมีสวนรวมในการเขียนแผนการสอน ซึ่งจะเอ้ือตอสภาพของผูเรียนเปนสําคัญ 

เนนสนองตอบตอชุมชน”  ผูสอนโรงเรียนรัฐ 
“มีการสงบุคลากรเขาอบรมเปนประจําอยางตอเน่ืองในดานการจัดการเรียนการสอน

สําหรับเด็กพิเศษ ครบทุกกลุมสาระ” ผูสอนโรงเรียนรัฐ 
มีสถานศึกษาเพียงสวนนอยเทาน้ันที่มีผูสอนจบการศึกษาทางดานการศึกษาพิเศษโดย

ตรง  มาดูแลผูเรียนพิการทางการมองเห็น  ดังคําบอกเลาตอไปน้ี
“บุคลากรที่มาดูแลจะมีอาจารยซึ่งจบทางดานการศึกษาพิเศษมาชวยงาน ดูแลเด็กตา

บอดโดยตรงประมาณ 20 คน” ผูสอนโรงเรียนรัฐ
3)  จากการสนทนากลุมผูเรียน  พบวา  ผูสอนสวนนอยเทาน้ันที่ดูแลเอาใจใสในการ

สอนผูเรียนพิการทางการมองเห็น  ดังคํากลาวตอไปน้ี
“จํานวนหองเรียนตอคนของผม 46 ครับมีครูสอนทีละ 2 คน”  ผูเรียนโรงเรียนเอกชน
“วิชาพวกพระพุทธศาสนาก็จะเปนปญหาเพราะเปนเร่ืองแบบเรามองไมเห็นภาพ เปน

นามธรรมสวนใหญอาจารยก็จะพยายามใชวิธีการสอนใหเราเขาใจ เชน เร่ืองอิทธิบาท 4”  ผูเรียน
โรงเรียนรัฐ

1.4 การจัดการดานงบประมาณ จากการศึกษาไดผลดังน้ี
1)  จากการสัมภาษณเชิงลึกกลุมผูบริหาร  พบวา  งบประมาณในการจัดการเรียนการ

สอนสําหรับผูเรียนพิการทางการมองเห็นในสถานศึกษาของรัฐจะไดรับเงินอุดหนุนเปนรายหัวปกติ
จากรัฐบาล  ดังคํากลาวตอไปน้ี

“งบประมาณที่เกี่ยวกับผูเรียนกลุมน้ีเคาใหเปนรายหัว”  ผูบริหารโรงเรียนรัฐ 
“เงินอุดหนุนรายหัวทาง สพฐ.สงมาใหก็ตามปกติ”  ผูบริหารโรงเรียนรัฐ 
“ปกติก็มีแตเงินรายหัวทั่วไปเทากับคนปกติอ่ืนๆ ก็เทาน้ี”  ผูบริหารโรงเรียนรัฐ 
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สําหรับสถานศึกษาเอกชนน้ันจะใชงบประมาณของสถานศึกษาเปนคาใชจายสวนน้ี  
ดังคําใหสัมภาษณตอไปน้ี

“ใชงบปกติของทางโรงเรียน ไมไดมีเพิ่มเติมจากหนวยงานภายนอกอ่ืนๆ แตอยางใด”
ผูบริหารโรงเรียนเอกชน

2)  จากการสัมภาษณเชิงลึกกลุมผูสอน พบวา  งบประมาณสวนใหญจะเปนของทาง
สถานศึกษาเอง  โดยผูสอนจะตองทําเร่ืองเสนอขอตามขั้นตอน  ดังคําบอกเลาตอไปน้ี

“งบประมาณจะตองทําเร่ืองเสนอไป ทางโรงเรียนจะจัดใหตามที่ขอ” ผูสอนโรงเรียน
รัฐ

“เร่ืองงบประมาณพี่จะมีแผน มีโครงการที่เขียนในแผนใหทางโรงเรียนจัดสรรมาให 
สําหรับมาจัดกิจกรรมใหแกเด็ก ทั้งการทําอุปกรณ การทําหนังสือเรียนตางๆ” ผูสอนโรงเรียนรัฐ

3)  จากการสนทนากลุมผูเรียน  พบวา  สถานศึกษาสวนใหญมีการจัดสรรงบประมาณ
ใหแกผูเรียนพิการทางสายตาในหลายรูปแบบ  สวนตนสังกัด (มูลนิธิชวยคนตาบอดแหงประเทศ
ไทยฯ) จะมีคาใชจายรายวันใหผูเรียนทุกคน  ดังคําใหสัมภาษณตอไปน้ี

“ตอนกลางวันมีอาหารใหกินฟรีครับของผม” ผูเรียนโรงเรียนเอกชน
“บางทีก็จะเปนทุนการศึกษาแตก็แตละคนไมไดเหมือนกัน” ผูเรียนโรงเรียนรัฐ
“บางทีคาเทอม 2-3 หมื่นก็ไมไดเสียเพราะโรงเรียนยกให” ผูเรียนโรงเรียนเอกชน
“เคาจะมีงบไปโรงเรียนใหคนละ 40 บาทครับ” ผูเรียนโรงเรียนรัฐ

2. ปญหาและความตองการในการจัดการศึกษา
การนําเสนอในสวนน้ีเปนการแสดงใหเห็นถึงปญหาและความตองการในการจัดการ

ศึกษาสําหรับคนพิการทางการมองเห็น  ผูวิจัยไดจัดแบงออกเปน  4  หัวขอ  ดังน้ี
2.1  การจัดการดานสถานท่ี จากการศึกษาไดผลดังน้ี

1)  จากการสัมภาษณเชิงลึกกลุมผูบริหาร  พบวา  สถานศึกษาสวนใหญไมมีปญหาใน
การบริหารจัดการดานการจัดสถานที่สําหรับผูเรียนพิการทางการมองเห็นแตอยางใด  มีเพียงสวน
นอยในบางสถานศึกษาที่มีขอจํากัดดานการรับผูเรียนพิการทางการมองเห็นเขาเรียน  เพราะตองรับ
ผิดชอบคนพิการประเภทอ่ืนๆ ที่เขามาเรียนรวมดวย  ดังคํากลาวตอไปน้ี

“โรงเรียนเรารับเด็กพิการประเภทอ่ืนดวยไมใชแคพิการทางสายตา” ผูบริหารโรงเรียนรัฐ
2)  จากการสัมภาษณเชิงลึกกลุมผูสอน พบวา  มีสถานศึกษาสวนนอยเทาน้ันที่มีปญหา 

และความตองการดานการจัดสถานที่สําหรับผูเรียนพิการทางการมองเห็น  ดังคําบอกเลาตอไปน้ี
“เคาเปนคนสวนนอย”  ผูสอนโรงเรียนรัฐ
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“หองเรียนบางหองโตะ เกาอ้ีไมคอยสมดุลกัน โตะสูง เกาอ้ีเต้ีย ก็ถือวาเปนปญหา”  ผู
สอนโรงเรียนรัฐ

3) จากการสนทนากลุมผูเรียน  พบวา  การจัดการดานสถานที่สําหรับผูเรียนพิการ
ทางการมองเห็นของสถานศึกษาสวนใหญ  ยังมีปญหาหลายประการ  ดังคําบอกเลาตอ

ไปน้ี
“โรงเรียนผมมีลิฟตแตไมยอมเปดใหใชเลย”  ผูเรียนโรงเรียนรัฐ
“ในโรงเรียนมันจะมีรถเขามาว่ิงวนภายในไดทําใหไมคอยสะดวกในการเดินเทาไหร

ครับ” ผูเรียนโรงเรียนรัฐ
“บางทีผมก็หลบมอเตอรไซคไมทัน บางทีลอมันมาเกยเทาผมเลย ทั้งที่ผมจับแขนและ

ถือไมเทาอยู” ผูเรียนโรงเรียนเอกชน
“เดินภายในโรงเรียนก็จะชนพวกตนไม หรือรถยนต บางทีก็เดินชนมอเตอรไซคลม

เลย” ผูเรียนโรงเรียนรัฐ
“ทางเดินเขาหองสมุดจะมีเคร่ืองนับจํานวนคนเขาเลยทําใหไมสะดวกเวลาเดินเขาไป

ใช” ผูเรียนโรงเรียนรัฐ
“โรงอาหารของผมที่น่ังไมเพียงพอทั้งโรงเล็กโรงใหญ”  ผูเรียนโรงเรียนรัฐ
“พื้นมันมีระดับไมเทากันครับ มีปญหาเวลาเดินถือถาดอาหารครับ”  ผูเรียนโรงเรียนรัฐ
“บางทีมีหมอรอนๆ ต้ังไวไมเอ้ือกับคนตาบอด มือผมจะโดนหมอลวกชอนเปนประจํา”

ผูเรียนโรงเรียนรัฐ
“ที่โรงเรียนผมโถ ชักโครกกดไมลงครับพี่”  ผูเรียนโรงเรียนรัฐ
“เด็กสูบบุหร่ีกันเยอะแยะเลยครับ ควันบุหร่ีกระจายเลย”  ผูเรียนโรงเรียนรัฐ
“คอมพิวเตอรที่โรงเรียนผมมีโปรแกรมที่ผมใชไมไดครับ เปนของคนตาดี”  ผูเรียนโรง

เรียนรัฐ
“จริงๆ แลวผมอยากไดทอลคกิ้งดิคมากเลย”  ผูเรียนโรงเรียนรัฐ

2.2  การจัดการดานหลักสูตร จากการศึกษาไดผลดังน้ี
1)  จากการสัมภาษณเชิงลึกกลุมผูบริหาร  พบวา  สถานศึกษาสวนใหญทั้งของรัฐและ

เอกชนไมมีปญหาในดานการจัดหลักสูตรการสอนสําหรับผูเรียนพิการทางการมองเห็น  มีเพียงสวน
นอยที่มีความตองการสื่อประกอบการเรียนการสอนเพิ่มเติม  ดังคํากลาวตอไปน้ี

“ตอนน้ีตองการโปรแกรมจอวส เพื่อใหผูเรียนไดใชงาน”  ผูบริหารโรงเรียนของรัฐ
2)  จากการสัมภาษณเชิงลึกกลุมผูสอน พบวา  มีเพียงสถานศึกษาสวนนอยเทาน้ันที่ไม

อํานวยความสะดวกในดานสื่อเสริมการเรียน  รวมทั้งไมเปดโอกาสใหผูเรียนพิการทางการมองเห็น
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เขารวมกิจกรรมภายในและภายนอกสถานศึกษา และบางแหงยังไมไดนําเอาบางเน้ือหาวิชามา
ประยุกตใชเน่ืองจากเพิ่งจะเร่ิมจัดการเรียนการสอนสําหรับคนพิการทางการมองเห็น  ดังคํากลาวตอ
ไปน้ี

“สิ่งที่มีอยูก็เปนของบริจาค โรงเรียนไมไดจัดให” ผูสอนโรงเรียนรัฐ
“โทรทัศนเคาก็อยากจะฟงแตไมไดจัดใหเลย ทั้งที่เคาตองรับรูขาวสารเหมือนคนปกติ”

ผูสอนโรงเรียนรัฐ
“จะไมเปดโอกาสใหรวมกิจกรรมเทาที่ควร สวนใหญมักจะถามเด็กวาจะไปหรือเปลา 

บางคร้ังอาจารยที่ปรึกษาบอกเด็กวาอยาไปเลยเปนการปดกั้นโอกาสของเด็กในการเขารวมกิจ
กรรม”  ผูสอนโรงเรียนรัฐ

“ยังไมไดเปดโอกาสใหไปแขงขันทักษะภายนอกแตอยางใด”  ผูสอนโรงเรียนเอกชน
“กีฬาสีเด็กก็ไมไดมา ใหอยูบาน ไมใหมีโอกาสไดเขารวม เหมือนมาคอยเกะกะเคา”  ผู

สอนโรงเรียนรัฐ 
“ครูก็ไมคอยสนับสนุนใหเขารวมแตอยางใด เพราะเคาเล็งผลเลิศมากกวา”  ผูสอนโรง

เรียนรัฐ 
“พละศึกษาก็เปนแคการสังเกตเฉยๆ ยังไมไดเปดสอนเน่ืองจากเพิ่งจะจัดเปนปแรก”  ผู

สอนโรงเรียนเอกชน
3)  จากการสนทนากลุมผูเรียน  พบวา  ผูเรียนสวนใหญประสบปญหาดานสื่อประกอบ

การเรียนที่ไมเหมาะสมทําใหเกิดความไมสะดวกในการเรียน  และตองการตําราเรียนบางเน้ือหาวิชา
ที่จําเปนแตมีราคาแพง  ดังคําบอกเลาตอไปน้ี

“สื่อที่มีปญหาของคือพวกอุปกรณเรขาคณิตครับ” ผูเรียนโรงเรียนเอกชน
“อุปกรณบางอยางมันชิ้นใหญแบกยาก”  ผูเรียนโรงเรียนรัฐ
“ผมตองการสื่อการเรียนมากกวาน้ีครับ เชน การใหชีทของอาจารยนาจะเปนในรูปของ

แผนซีดีมากกวาเพราะจะไดนํามา พร้ินทอักษรเบรลลออกมาอานไดเลย แตตอนน้ีไดชีทมาแลวก็
ตองมาใหครูชวยพิมพเขาในคอมฯ แลวพร้ินทออกมาเปนเบรลลอีกทีทําใหเสียเวลามากครับ”  ผู
เรียนโรงเรียนรัฐ

“การทําการบานบางทีก็ยุงยากนะครับ เชน พวกการทํามายแมปปงนะครับ คือเราจะ
อธิบายใหคนอ่ืนทําใหนะยากมาก พวกแผนภูมิดวย คนตาดีทําตามที่เราบอกยากมาก”  ผูเรียนโรง
เรียนรัฐ
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“บางคร้ังพวกผมก็จะขาดหนังสือสําคัญ เชน วิทยฯ ตองรอเก็บเงินจนกวาจะไดครบ
คอยมาซื้อ ทําใหเรียนไมทันเพื่อนนะครับ บางทีก็ตองมาทําการบานยอนหลังไป 2-3 อาทิตยนะ
ครับ”  ผูเรียนโรงเรียนรัฐ

สถานศึกษาสวนนอยเทาน้ันที่ผูเรียนไมไดปฏิบัติจริงในบางเน้ือหาวิชา  และไมเปด
โอกาสใหผูเรียนพิการทางการมองเห็นไดเขารวมกิจกรรมเสริมความรูดานตางๆ ดังคํากลาวตอไปน้ี

“โรงเรียนผมใหปลูกตนไมมาสงครับ นักเรียนก็ไปซื้อมาสงอะครับสวนใหญ”  ผูเรียน
โรงเรียนรัฐ

“ของพวกผมก็ไมคอยดีครับ เพราะแคเรียนวิชาลูกเสือเพื่อนๆ ตาดีในหองก็ยังไมคอย
สนใจเวลาเราเขากลุมเลย ก็ไมรูจะไปทําไม” ผูเรียนโรงเรียนรัฐ

“สวนใหญโรงเรียนเรียนรวมจะไมคอยไดมีโอกาสแขงหรอกครับ ไมเปดโอกาสเลย”
ผูเรียนโรงเรียนรัฐ

“ที่โรงเรียนผมเปดโอกาสครับ แตก็ไมอยากไปเทาไหรเพราะคนดูแลไมคอยมี” ผูเรียน
โรงเรียนรัฐ

2.3 การจัดการดานบุคลากร จากการศึกษาไดผลดังน้ี
1)  จากการสัมภาษณเชิงลึกกลุมผูบริหาร  พบวา  สถานศึกษาสวนใหญขาดบุคลากรที่

จบการศึกษาทางดานการศึกษาพิเศษสําหรับคนพิการทางการมองเห็นโดยตรง  อีกทั้งสถานศึกษา
บางแหงผูสอนยังไมเขาใจบทบาทหนาที่ของตนเองอยางชัดเจนวาควรจะทําอยางไร  และบางสถาน
ศึกษามองวาอัตราสวนของครูตอจํานวนผูเรียนพิการทางการมองเห็นไมสมดุลกัน  จึงรับผูเรียน
จํานวนมากไมได  ดังคําใหสัมภาษณตอไปน้ี

“โรงเรียนขาดครูดานการศึกษาพิเศษ ทําใหครูเสริมวิชาการทํางานหนักมากเวลาสอบ
ตองรับผิดชอบทําหนังสือเบรลลหลายเลม”  ผูบริหารโรงเรียนรัฐ

“ตองการบุคลากรเฉพาะทางมาชวยการทํางานตรงน้ี ถาไดคนมาชวยตรงน้ีเราจะหมด
หวง”  ผูบริหารโรงเรียนรัฐ 

“ครูบางคนไมเขาใจวาตองทําหนาที่จัดการสอนใหกับผูคนอยางเทาเทียม ก็จะเปน
ปญหาบาง แตเราก็จําตองสงครูจากกลุมสาระไปอบรมใหเขาใจวาการจัดการศึกษาไมใชหนาที่ของ
ใครคนใดคนหน่ึง ตองรับผิดชอบรวมกันทุกคน”  ผูบริหารโรงเรียนรัฐ

“ความที่ยังไมเคยจัดมากอนทําใหผูสอนสับสนพอสมควร อยางในวิชาคอมพิวเตอรครู
ก็จะถามวาควรจะจัดการเรียนการสอนอยางไร เปนตน”  ผูบริหารโรงเรียนเอกชน

“เด็กบางคนสนใจเรียนภาษาจีนแตก็ไมมีบุคลากรหรืออุปกรณที่จะชวยตรงน้ี ภาครัฐก็
ไมไดสนใจชวยเหลือ” ผูบริหารโรงเรียนรัฐ
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“ครูพี่เลี้ยงมีนอยเลยรับเด็กตาบอดเขามาเรียนไดนอยกวาที่อ่ืนๆ ตามกฎหมายน่ีกําหนด
ไววาครู 1 คนกับผูเรียน 5 คน เราก็เลยมีเหตุมีผลตรงน้ี” ผูบริหารโรงเรียนรัฐ

2)  จากการสัมภาษณเชิงลึกกลุมผูสอน พบวา  มีสถานศึกษาสวนนอยที่ผูบริหารเนน
ความสําคัญไปที่ผูเรียนปกติมากกวาผูเรียนพิการทางการมองเห็น  ขณะที่สถานศึกษาบางแหงให
ความสําคัญแตขาดแคลนบุคลากรดานการศึกษาพิเศษ  ดังคํากลาวตอไปน้ี

“ผูบริหารที่น่ีจะไมคอยใหความสําคัญกับผูเรียน ผูสอน แตแบงอํานาจการบริหารไปที่
รองทั้ง 4  ฝายมากกวา” ผูสอนโรงเรียนรัฐ

“อยากใหเคามองคนพิการเปนเหมือนคนปกติเหมือนกับเคา แมแตคนเดียวก็อยากให
ชวยกันใหความสําคัญ”  ผูสอนโรงเรียนรัฐ 

“บุคลากรน่ียังไมพรอม แตตระหนักที่จะรับเด็กมาเรียนรวม บุคลากรจากการศึกษา
พิเศษโดยตรงไมมี” ผูสอนโรงเรียนรัฐ

3)  จากการสนทนากลุมผูเรียน  พบวา  สถานศึกษาสวนใหญประสบปญหาที่ตัวผูสอน
หลายประการ  สงผลใหการจัดการเรียนการสอนไมสมบูรณ  ดังคําบอกเลาตอไปน้ี

“บางวิชาก็มีบางที่ครูสอนไมตรงเทาไหร เชน เปนครูภาษาไทยแตมาสอนวิชาลูกเสือ
นะครับ” ผูเรียนโรงเรียนรัฐ

“อาจารยเคาไมเสียเวลามาสอนคนตาบอดหรอกเพราะทําใหเคาเสียเวลา” ผูเรียนโรง
เรียนรัฐ

“อาจารยบางคนก็จะยังวัยรุนอยูก็ไมคอยจะสนใจ ใสใจสักเทาไหรครับ ไมคอยดูแลเต็ม
ที่เทาไหร เชน ถาจะใหผมทําหนาน้ี ขอน้ีก็นาจะเอาปากกาวงไวใหหนอย แตน่ีจะบอกปากเปลาแลว
ก็หายไปเลย” ผูเรียนโรงเรียนรัฐ

“บางวิชาบางปอาจารยก็จะมาสรุปให แตปน้ีไมมี” ผูเรียนโรงเรียนรัฐ
“ในหองสื่อตางๆ เราก็เขาไปใชได แตปญหาคือเราหาคนสอนเราไมไดครับ” ผูเรียน

โรงเรียนรัฐ
2.4 การจัดการดานงบประมาณ จากการศึกษาไดผลดังน้ี

1)  จากการสัมภาษณเชิงลึกกลุมผูบริหาร  พบวา  สถานศึกษาสวนใหญทั้งของรัฐและ
เอกชนตองการงบประมาณเพิ่มเติม  นอกเหนือจากเงินรายหัวที่ผูเรียนไดรับปกติอยูแลว  ทั้งในรูป
ของเงินอุดหนุน  เงินบริจาค และวัสดุอุปกรณตางๆ ที่จําเปนตอการจัดการเรียนการสอน  ดังคําให
สัมภาษณตอไปน้ี

“งบประมาณตองการเพิ่ม”  ผูบริหารโรงเรียนรัฐ
“ไมเคยไดรับเงินอุดหนุนจุนเจือกับเด็กกลุมน้ีโดยเฉพาะเลย”  ผูบริหารโรงเรียนรัฐ
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“ไมเคยไดรับเงินอุดหนุนเลยแมแตบาทเดียว ไมมีคนเขามาดูแลตรงน้ี”  ผูบริหารโรง
เรียนรัฐ

“เงินบริจาคอะไรก็ไมมีเขามา นอกจากใหเราเขาไปชวยเหลืออีกตางหาก”  ผูบริหารโรง
เรียนรัฐ

2)  จากการสัมภาษณเชิงลึกกลุมผูสอน พบวา  สถานศึกษาสวนใหญมีความตองการงบ
ประมาณอ่ืนๆ เพิ่มเติมจากหนวยงานภาครัฐและเอกชนในรูปของวัสดุอุปกรณ และทุนการศึกษา
ดังคําใหสัมภาษณตอไปน้ี

“งบอ่ืนๆ สําหรับวัสดุอุปกรณก็ไมมี เชน พิมพอักษรเบรลล”  ผูสอนโรงเรียนเอกชน
“สวนหน่ึงจะทําเร่ืองขอจากทางสวนกลางสําหรับอุปกรณที่จําเปนในการเรียน” ผู

สอนโรงเรียนรัฐ
“ไมไดมีเพิ่มเติมจากหนวยงานภายนอกอ่ืนๆ แตอยางใด”  ผูสอนโรงเรียนเอกชน
“งบจากสวนอ่ืนๆ ก็มีจากการบริจาคของหนวยงานภายนอก หางราน บริษัท เชน กอง

สลากก็ใหทุนการศึกษามา” ผูสอนโรงเรียนรัฐ
“คนใจบุญมาบริจาคใหแบบเจาะจงก็มีบาง เนนระบุมาเลยวาใหใคร ยังไง”  ผูสอนโรง

เรียนรัฐ
3)  จากการสนทนากลุมผู เรียน  พบวา  มีผู เรียนพิการทางการมองเห็นสวนนอยที่

ประสบปญหาและมีความตองการดานงบประมาณดานการเรียนเพิ่มเติม  ดังคําบอกเลาตอไปน้ี
“ของผมไมไดพักประจําที่น่ีก็เลยมีคาใชจายเยอะหนอย ก็ทางบานใหมาเพิ่มครับ”  ผู

เรียนโรงเรียนเอกชน
“คาใชจายของผมไมพอเพราะวาคาขาวมันขึ้นครับ”  ผูเรียนโรงเรียนรัฐ
“บางทีรถมินิบัสก็จะเก็บเงินทั้งที่ผมเปนคนตาบอด”  ผูเรียนโรงเรียนเอกชน

สวนท่ี  2 การจัดการศึกษาในระบบโรงเรียน  รูปแบบสถานศึกษาพิเศษเฉพาะทาง

1. สภาพการจัดการศึกษา
การนําเสนอในสวนน้ีเปนการแสดงใหเห็นถึงสภาพการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ

ทางการมองเห็น  ผูวิจัยไดจัดแบงออกเปน  4  หัวขอ  ดังน้ี
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1.1  การจัดการดานสถานท่ี จากการศึกษาไดผลดังน้ี
1)  จากการสัมภาษณเชิงลึกผูบริหาร  พบวา  อาคารสถานที่ไมสามารถปรับปรุงหรือ

เปลี่ยนแปลงไดมากนักเน่ืองจากเปนอาคารที่มีอายุการใชงานมานานป  หองเรียนและอุปกรณ
อํานวยความสะดวกมีความพอเพียงกับความตองการของผูเรียน  จากการใหสัมภาษณดังตอไปน้ี

“อาคารเรียนที่น่ีเปนอาคารยุคเกาที่เปลี่ยนแปลงโครงสรางไมได”
“หองเรียนเปนหองแบบเดิมที่กอสรางมาหลายสิบปแลว”
“หองเรียนที่น่ีจํานวนครูตอนักเรียนจะประมาณ 1 ตอ 12”
“อุปกรณการเรียนสวนใหญจะเพียงพอตอความตองการของผูเรียน”
“โรงอาหารก็มีความสะดวกสบายดี บริการอาหารแบบจัดรอที่โตะทานอาหารเลย”

“การเดินทางของผูเรียนก็มีทั้งแบบไป-กลับ และอยูประจําที่น่ี ผูปกครองจะมารับเปน
สวนใหญถาเปนแบบไป-กลับ เพราะการคมนาคมสะดวกดี”

2)  จากการสัมภาษณเชิงลึกกลุมผูสอน พบวา  การจัดการดานอาคารสถานที่สําหรับ  
จัดการศึกษาเพื่อคนพิการทางการมองเห็น  ทั้งหองเรียน หองปฏิบัติการ บริการโรงอาหาร หองนํ้า
หองสวม รวมถึงอุปกรณที่จําเปนพื้นฐานและทางเดินเทา  มีความสะดวกและเหมาะสม  ดังคํากลาว
ตอไปน้ี  

“ก็สะดวกสําหรับผูมาสอน และผูเรียนก็เดินทางสะดวกดีเพราะอยูใจกลางเมือง” ผู
สอนเกา

“สถานที่ก็ถือวาดี เหมาะสม เพราะใกลสถานที่สําคัญหลายที่ เชน โรงพยาบาล ก็เรียก
ไดวาเหมาะสมแลว” ผูสอนตาบอด

“ถือวาโอเคระดับหน่ึง ความที่โรงเรียนต้ังอยูใจกลางเมือง”  ผูสอนใหม
“หองเรียนสําหรับบรรจุนักเรียนไดก็ถือวาเพียงพอนะ” ผูสอนตาบอด
“หองคอมพิวเตอรแยกเปนเด็กเล็กและเด็กโตโดยมีผูดูแลอยางใกลชิด”  ผูสอนใหม
“โรงอาหารพรอมทุกอยาง มีเคานเตอรสะดวกสบาย บริการเข็นอาหารเสิรฟตามโตะ”

ผูสอนใหม
“หองนํ้าหองสวมสะอาดเรียบรอยดี”  ผูสอนใหม 

“อุปกรณมีใชกันทุกคนสําหรับที่จําเปน พวกไมเทา” ผูสอนตาบอด
“ทุกคนมีไมเทาประจําตัว แตเดินในน้ีไมจําเปนตองใชเพราะเด็กมีความคลองตัว เคย

ชินกับสถานที่แลว”  ผูสอนใหม 
“ทางเดินเฉพาะสําหรับคนตาบอดภายในโรงเรียนก็ไมตองมีเพราะเด็กเดินสะดวกกันดี

แลว” ผูสอนตาบอด
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3)  จากการสนทนากลุมผูเรียน  พบวา  ผูเรียนมีความพอใจกับสภาพการจัดการดาน
อาคารสถานที่ หองเรียน อุปกรณการเรียน  และการใหบริการดานตางๆ  ดังคําบอกเลาตอไปน้ี

“สถานที่ก็โอเคคะ”  ผูเรียนหญิง
“ทางเดินสะดวกดีครับ กวางขวางดี”  ผูเรียนชาย

“โตะ เกาอ้ีก็เกามากคะ แตก็โอเคคะ พวกหนูไมเร่ืองมากคะ”  ผูเรียนหญิง
“โรงอาหารก็สะอาดดี อาหารอรอยครับ”  ผูเรียนชาย
“มีคนมาเลี้ยงอาหารบอยคะ เวลางานวันเกิดเคาก็จะเขามาบริจาคใหคะ”  ผูเรียนหญิง
“หองคอมพิวเตอรหนูไมคอยไดใชเพราะยังเด็กอยู”  ผูเรียนหญิง
“ทุกคนมีใชครับพวกไมเทา แตแวนตาไมมีใหเพราะไมมีความจําเปนอะไร เรามองไม

เห็นอยูแลวบางคนที่เห็นใสเคาก็ใสใหดูเทเทเฉยๆ”  ผูเรียนชาย
“ครูก็สอนใหหัดเดินไมเทาต้ังแตตอนเด็กๆ แลวคะ”  ผูเรียนหญิง
“ก็สงบรมร่ืนดีคะ อากาศดี”  ผูเรียนหญิง
“ภายในโรงเรียนก็มีตนไมเยอะคะ”  ผูเรียนหญิง
“หองนํ้าก็มีเยอะ ไมตองแยงกันคะ”  ผูเรียนหญิง
“มีแบงเปนชายหญิงสะดวกดีคะ ไมคอยสกปรกเทาไหร”  ผูเรียนหญิง
“ที่ตึกใหมก็มีหองนํ้าสะอาดดีครับ ไมมีปญหาอะไรหรอก”  ผูเรียนหญิง

1.2  การจัดการดานหลักสูตร จากการศึกษาไดผลดังน้ี
1)  จากการสัมภาษณเชิงลึกผูบริหาร  พบวา  หลักสูตรที่ใชในการจัดการเรียนการสอน

ไมคอยปรับเปลี่ยนมากนัก  ซึ่งมีการแลกเปลี่ยนหลักสูตรกับสถานศึกษาประเภทเดียวกัน  โดยหลัก
สูตรจะเนนใหสนองตอบตอความสามารถของผูเรียนเปนหลัก  และมีเน้ือหาดานวิชาชีพคุณธรรม 
จริยธรรม  รวมถึงดานสุขศึกษาเพิ่มเติมเขามา  ดังคําสัมภาษณตอไปน้ี

“ในเร่ืองเกี่ยวกับหลักสูตรของคนตาบอดไมคอยมีการปรับมากเทาไหร เน่ืองจากวาเรา
คาดหวังวาเด็กตาบอดสวนใหญเรียนได  ฉะน้ันก็จะใชหลักสูตรปกติเปนสวนใหญ”

“เราก็พยายามสนองความสามารถพิเศษของเด็กตาบอดซึ่งมีคุณลักษณะเดน 3 ประการ
เทาที่สังคมยอมรับก็คือ ดนตรี กีฬา ภาษา ตรงน้ีเราก็พยายามสงเสริมทั้ง 3 ดาน”

“เรามีการรวมกับสถานศึกษาพิเศษแหงอ่ืน เชน โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือใน
การแลกเปลี่ยนหลักสูตรเพื่อใหมีความหลากหลาย”

“วิชางานบานก็จะเปนการฝกทักษะในการดําเนินชีวิต เชน ใหเด็กหัดรอยลูกปดเพื่อเปน
การฝกสมาธิ เราจะเนนวิชาชีพเปนพิเศษเพื่อใหเด็กไดเรียนรูการประกอบอาชีพตอไป”
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“โรงเรียนของเราไดเขาโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โดยทุกวันพุธจะนิมนตพระอาจารย
มาสอนวิชาพระพุทธศาสนา และวันสําคัญทางศาสนาก็จะนิมนตพระมาทํากิจกรรม เชน ทําบุญตัก
บาตร ถวายสังฆทาน อบรมเร่ืองการพัฒนาจิต และอบรมครูดวยในเวลาเดียวกัน”

“นักเรียนก็สามารถนําเอาหลักการอะไรตางๆ ไปใชในชีวิตประจําวันไดดวย เราจึง
พยายามปรับใหเด็กมีความทัดเทียมกับเด็กปกติใหมากที่สุด”

“ดานกีฬาเราก็สงเสริมใหเรียน แตกอนเรียนเราจะตองฝกใหรูทักษะที่จําเปนกอน เชน 
ดานการเคลื่อนไหว การจับทิศทาง จนมาถึงการเลนกีฬาจริง เชน โกลบอล ซึ่งจะมีเสียงอยูขางใน
ลูกฟุตบอล  เราจะสอนใหเด็กไดฝกออกกําลังกาย”

สวนตําราเรียนอักษรเบรลลถามีจํานวนมากจะมีศูนยการผลิตเฉพาะของมูลนิธิฯ และ
ใหบริการสื่ออ่ืนๆ ที่จําเปนแกผูเรียน  ดังคํากลาวตอไปน้ี

“ตําราเรียนผลิตมาจากศูนยเทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด ที่ปากเกร็ดซึ่งเปนเครือ
ขายของมูลนิธิฯ แตบางสวนเราผลิตเองได เชน ถาจะผลิตชีทการสอนสักชิ้นก็จะทําเองไดที่โรง
เรียน”

“สื่อประเภทวิทยุโทรทัศนนักเรียนก็จะมีของเคาเอง เชน พวกทีวีซาวด วิทยุ บางคนก็
จะน่ังฟงขาว ฟงละครหลังเลิกเรียน ซึ่งเราก็มีวอลคแมนใหยืมฟงดวย”

“สวนผูอยูประจําก็จะมีการเปดใหชมใหฟงตามอัธยาศัยในวันหยุดเสารอาทิตย”
และในดานกิจกรรมเสริมการเรียนแกผูเรียนน้ัน  สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมตางๆ ทั้ง

การทัศนะศึกษานอกสถานที่ การแขงขันกีฬา และการแขงทักษะดานตางๆ อยางสม่ําเสมอให
เหมือนกับคนปกติทั่วไป  ซึ่งไดจากคําบอกเลา  ดังน้ี

“เราพยายามทํากิจกรรมใหเหมือนกับเด็กปกติ เคาจะไดทราบวาชีวิตเมื่อเขาจะออกไปสู
โลกภายนอกเน่ียจะตองเตรียมตัวอยางไร”

“บางคร้ังเราก็เชิญศิษยเกาที่ประสบความสําเร็จเขามาพูดใหนองๆ ฟงเร่ืองลีลาการใช
ภาษาไทย ซึ่งเราก็พยายามหาแหลงเรียนรูเขามาใหความรู เชน การพูดเร่ืองวรรณกรรมสุนทรภู 
เพราะคนตาบอดจะพูดเร่ืองอะไรที่เปนนามธรรมไดดีกวาคนตาดี”

“มีชมรม สมาคมตางๆ เชิญใหเด็กเขาไปรวมชมกิจกรรมภายนอก เชน เขาชมวังพญาไท
โดยไมเสียคาใชจายเปนตน”

“ตอนเชาก็จะมีกิจกรรมใหเด็กๆ ไดแสดงความสามารถ เชน ภาษาไทยวันละคํา ภาษา
อังกฤษวันละคํา หรือวันพระก็จะมีขอคิดอะไรตางๆ นํามาเสนอ ซึ่งครูผูสอนจะเปนคนคิดเร่ืองกิจ
กรรมเหลาน้ีให ทําใหเด็กเกิดความมั่นใจในตัวเอง กลาแสดงออก”
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“การแขงขันกีฬาภายในเด็กจะสนุกสนานเปนอยางมาก เพราะเด็กจะไดมีโอกาสเต็มที่ 
เพราะจะมีนักศึกษาที่มาชวยทํากิจกรรมในวันหยุด สวนกีฬาภายนอกก็จะเปนการแขงประเภทเดียว
กัน”

“สวนการแขงทักษะตางๆ ก็มีอยูเปนประจํา เชน อานเบรลล”
“นองๆ ที่น่ีจะไดไปออกรายการทีวีบอย เชน รายการสะบัดชอก็ไปรองเพลงประสาน

เสียง ก็ไดคาใชจายมา 5 พันบาท หรือแสดงความสามารถในรายการสูเพื่อแม”
2)  จากการสัมภาษณเชิงลึกกลุมผูสอน พบวา  ดานหลักสูตรการสอนสถานศึกษาจะใช

หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการเปนหลัก  แตจะมีการนํามาประยุกตใชใหเหมาะสมกับผูเรียน  
พรอมกับมีการนําสื่อตางๆ เขามาสนับสนุนการสอนดวย  ดังคํากลาวตอไปน้ี

“หลักสูตรที่น่ีอิงของกระทรวง ถาหากวาอันไหนไมสามารถทําไดก็จะประยุกตเอา 
เปลี่ยนเอาทํายังไงก็ไดใหเหมาะสมกับเด็ก”  ผูสอนเกา

“ก็ปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัย แตความที่เด็กสวนใหญอยูประจําเลยไมคอยเห็นความ
แตกตางดานพฤติกรรมใหเห็นมากนัก”  ผูสอนตาบอด

“ตําราเรียน สื่อการเรียนรูพวกภาษาไทยก็จะใชสื่อตัวอักษรคือหนังสือเบรลลเปนหลัก
อยูแลว”  ผูสอนใหม

“หนังสือแถบเสียงก็มีใชเหมือนกันในหองเรียนดานภาษา”  ผูสอนใหม
“ตําราเรียนเพียงพอ”  ผูสอนเกา
“ถือวาดีกวาสมัยกอน พอใชได”  ผูสอนตาบอด
“มีหองมัลติมีเดียสําหรับเปดทีวีใหเด็กดูที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับวิชาเรียน สวนทีวีปกติจะเปด

ใหดูวันศุกรเสารที่เปนวันหยุด”  ผูสอนเกา
“สื่อตางๆ ก็มีเปดใหผูเรียนฟง เชน หนังสือเทปเสียง เวลาพักก็เปดโทรทัศนใหเด็กๆ ฟง

กัน”  ผูสอนตาบอด
สวนเน้ือหาวิชาที่นํามาประยุกตใชน้ันจะมีทั้งเร่ืองวิชาชีพที่เหมาะสมกับผูเรียน  และ

เน้ือหาทางดานคุณธรรมจริยธรรม  ไดจากคําบอกเลา  ดังน้ี
“เร่ืองวิชาชีพก็จะเนนงานประดิษฐพวกโมบาย ตุกตามากกวา”  ผูสอนใหม
“เน้ือหาเราจะสอนใหเด็กมีคุณธรรมเหมือนเปนบานที่ 2  ของเด็ก บางคร้ังเด็กมีความ

เห็นแกตัวเยอะติดตัวมา เราตองมา”  ผูสอนเกา
“เร่ืองคุณธรรมจริยธรรมก็จะผานกิจกรรมเพราะเปนโรงเรียนวิถีพุทธ เด็กก็จะอยูใน

กรอบที่ดี”  ผูสอนใหม
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ดานกิจกรรมเสริมการเรียนน้ันทางสถานศึกษาไดใหความสําคัญเปนอยางมาก ซึ่งจะมี
ความหลากหลายและเนนการมีสวนรวมของผูเรียนเปนหลัก  ดังจะเห็นไดจากคําสัมภาษณตอไปน้ี

“กิจกรรมก็จะมีตลอด งานกีฬา วันสําคัญตางๆ เด็กไดมีสวนรวมทุกคน กีฬาก็มีวายนํ้า 
โกลบอล”  ผูสอนใหม

“กิจกรรมเราจะจัดใหตลอดป พยายามปรับใหเด็กไดรูสึกเหมือนเด็กทั่วไป รวมทั้งกีฬา
ภายนอกภายใน ก็มีสวนรวมตลอด”  ผูสอนเกา

“มีออกไปรวมกิจกรรมตามปกติ เชน ไปดูกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ”  ผูสอนตาบอด 
“การแขงขันทักษะภายนอกก็มี เชน รอยลูกปด แขงอานอักษรเบรลลภาษาจีนบาง แต

เปนในกลุมคนพิการ”  ผูสอนใหม 
“กิจกรรมแขงทักษะตางๆ ก็มีประจํา รวมทั้งกิจกรรมทัศนะศึกษาดวย จะมีผูมาพาไป

ทะเลบาง มีอาสาสมัครพาไปบาง บางทีก็ไดไปดูหนังฟรีบางมีคนบริจาคบัตรมาให”  ผูสอนเกา 
“การแขงกีฬาและแขงทักษะ เชน เดินไมเทา อานเบรลลก็มีบอย เวลาองคกรอ่ืนจัดเราก็

สงไปรวม”  ผูสอนตาบอด 
3)  จากการสนทนากลุมผูเรียน  พบวา  การเรียนการสอนเหมือนกับหลักสูตรปกติทั่ว

ไป แตมีการเพิ่มเติมในสวนของวิชาชีพที่เหมาะสมกับผูเรียน  มีการใชสื่อประกอบการสอน  และมี
กิจกรรมเสริมการเรียนรูตางๆ  ดังคําบอกเลาตอไปน้ี

“พวกหนูก็เรียนทุกวิชาคะ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ เลขคณิตศาสตรก็เรียนคะ” ผูเรียน
หญิง

“วิชางานบานก็มี” ผูเรียนชาย
“หนูไดรอยลูกปดคะ” ผูเรียนหญิง
“เรียนไมยากคะ ครูใจดี” ผูเรียนหญิง
“สวนใหญเรียนอักษรเบรลลครับ พวกภาษาไทยอะไรพวกน้ีครับ” ผูเรียนชาย
“บางคร้ังครูก็จะเปดเทปเสียงใหฟงคะ ในวิชาภาษาอังกฤษ หนูก็เรียนเขาใจดีเพราะไม

ตองอาน” ผูเรียนหญิง
“ก็ไดไปทัศนะศึกษาขางนอกบอยคะ” ผูเรียนหญิง
“สวนใหญก็ไปเที่ยวสวนสนุก” ผูเรียนชาย
“ออกรายการโทรทัศนดวยคะ รายการโอโนโชวก็ไดไป” ผูเรียนหญิง
“ไปดูวังโบราณดวยครับ อาสาสมัครเคาพาไปดู” ผูเรียนหญิง
“แขงกีฬาก็มีจัดใหคะ พวกโกลบอล ว่ิงไมเทาคะ” ผูเรียนหญิง
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1.3 การจัดการดานบุคลากร จากการศึกษาไดผลดังน้ี
1)  จากการสัมภาษณเชิงลึกผูบริหาร  พบวา  สถานศึกษามีการแบงการบริหารออกเปน

ฝายตางๆ สวนผูสอนจะมาจาก  3  สังกัด  ทุกคนมีคุณวุฒิขั้นตํ่าระดับปริญญาตรี  และรับคาจางจาก
ตนสังกัดของตน  จากคําสัมภาษณตอไปน้ี

“ที่น่ีแบงการบริหารออกเปน 3 ฝาย คือ ฝายการศึกษาจะทํางานภาคกลางวันทําหนาที่
จัดการเรียนการสอน  ฝายปกครองดูแลความเปนอยูของนักเรียนกอนเขาเรียนและหลังเลิกเรียน การ
เปนอยูพักที่น่ี  แลวก็ฝายอาสาสมัครทําหนาที่ดูแลนักเรียนนอกเวลาเรียน”

“ครูที่ ม าอยูที่ น่ีส วน ห น่ึงเป น ข าราชการสั งกัดสํ านั กงานเขตพื้ น ที่ การศึกษ า
กรุงเทพมหานคร เขต 1 จํานวน  3 คน แลวก็สังกัดสํานักงานการศึกษาพิเศษ 3 คน นอกจากน้ัน
จะเปนครูที่สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนหรือครูมูลนิธิฯ”

“ที่น่ีมีครูตาบอดประมาณ 9 คน ก็มีคุณวุฒิขั้นตํ่าปริญญาตรี บางคนก็จบปริญญาโท 2
ใบ”

“แตละคนก็รับเงินเดือน คาจางจากตนสังกัด สวนความดีความชอบเรารับผิดชอบจัด
การให สวนเจาหนาที่ก็ เชน ฝายธุรการ หองสมุด ประสานงานเรียนรวม ก็รับสวัสดิการจากมูลนิธิ
ตาม พรบ.ลูกจาง”

นอกจากน้ัน  สถานศึกษามีการฝกอบรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะและประสบการณแกผู
บริหารและผูสอนสม่ําเสมอ  ดังคํากลาวตอไปน้ี

“ผูบริหารตองเรียนรูเทคโนโลยีอะไรก็แลวแต เราตองมาน่ังศึกษาเลยโปรแกรมอะไร
ตางๆ ถาคนไมพัฒนามันก็คงจะไมรู ขณะน้ีเราก็พัฒนาครูบางทีเดือนหน่ึง 2-3 คร้ัง โดยใหผูที่มี
ประสบการณใหการอบรม สวนเร่ืองภาษาก็จะมีครูตาบอดที่จบจากตางประเทศเขามาอบรมใหแก
ครูดวยกันสัปดาหละ 2 คร้ัง ครูที่น่ีตองเขาชั้นเรียนดวยหลังเลิกเรียน เชน เรียนอักษรเบรลลภาษา
อังกฤษ”

สวนการบริหารงานจะมุงเนนการมีสวนรวมของทุกคนและสงเสริมประชาธิปไตย  
รวมถึงมีการเตรียมโครงการในดานการพัฒนาบุคลากร  ดังคําสัมภาษณตอไปน้ี

“ที่น่ีเราฝกบุคลากรใหคิดเปน ทําเปน แกปญหาได ไมเนนการสั่งการใหทําอยางน้ัน
อยางน้ี แตเปดโอกาสใหนําเสนอแนวความคิดได แตตองฟงความคิดในสวนใหญซึ่งถือเปนขอตก
ลง มีการสงเสริมความเปนประชาธิปไตย”

“ผูสอนทุกคนมีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตร โดยทุกคนจะตองเขียนแผนการสอน 
กําหนดเน้ือหาสาระในกลุมวิชารวมกัน แลวเราก็มาประเมินการใชวามันตองปรับปรุงอยางไร”
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“ขณะน้ีเราก็มีโครงการตางๆ เพิ่มขึ้นหลายโครงการ เชน โครงการพัฒนาการเรียนการ
สอน โครงการอบรมบุคลากร ซึ่งจะเปนในลักษณะของการพัฒนาองคกร ไมแตกตางจากโรงเรียน
อ่ืนๆ โดยจะใหแตละฝายไปคิดมาแลวนํามาเสนอ”

2)  จากการสัมภาษณเชิงลึกกลุมผูสอน พบวา ผูสอนตองจบการศึกษาระดับปริญญาตรี
ดานการศึกษา  และทางสถานศึกษามีการสงไปอบรมเพื่อเสริมประสบการณ  ดังคํากลาวตอไปน้ี

“คุณวุฒิของผูสอนอยางนอยก็ตองปริญญาตรีดานการศึกษา”  ผูสอนใหม
“มีการสงบุคลากรไปอบรมภายนอกเพื่อเสริมประสบการณบาง”  ผูสอนเกา
3)  จากการสนทนากลุมผูเรียน  พบวา วิธีการสอนของผูสอนจะเนนความเปนอิสระ

มากกวามุงเนนวิชาการ  ดังคําบอกเลาตอไปน้ี
“อาจารยก็สอนดีคะ” ผูเรียนหญิง
“บางคนก็ดุบางครับ” ผูเรียนชาย
“อาจารยใหญก็ไดเจอบางคะ” ผูเรียนหญิง
“อาจารยใจดีครับไมคอยบังคับอะไรมาก ปลอยเปนอิสระดี” ผูเรียนชาย

1.4 การจัดการดานงบประมาณ จากการศึกษาไดผลดังน้ี
1)  จากการสัมภาษณเชิงลึกผูบริหาร  พบวา  งบประมาณที่ใชในดานการจัดการศึกษา

ของสถานศึกษาจะแยกออกเปนฝายตางๆ สวนงบพิเศษอ่ืนๆ จะมาจากการรับบริจาคในรูปเงินสด
หรือวัสดุอุปกรณ  ดังคําใหสัมภาษณตอไปน้ี

“งบสําหรับฝายการศึกษาเราจะไดมาปละ 9 ลานบาทสําหรับจัดการศึกษา ไมรวมคาใช
จายอยางอ่ืนๆ แตจะใชจายจริงประมาณ 7-8 ลานบาทตอป สิ้นปเราถึงจะคิดไดวานักเรียน 1 คนมีคา
ใชจายเฉลี่ยประมาณเทาไหร แตก็ยังไมไดคิดคาจางบุคลากร”

“บางคนก็จะมอบงบเขามาสําหรับการจัดกิจกรรมตางๆ เชน วันคริสตมาสเราก็จะจัด
ใหเลย หรือวาพวกเลี้ยงอาหารแกเด็กในวันสําคัญตางๆ แบบน้ีก็ถือเปนกรณีพิเศษ”

“ถาเราตองการอะไรเปนพิเศษก็อาจจะรองขอ เชน แผนซีดีจํานวนมากๆ คิดเปนเงินก็
เทาไหรแลว ก็จะตองมีการขอบริจาค ดังน้ันถามีคนเขามาบริจาคก็จะมีการระบุวางบที่ใหน้ีมอบให
สําหรับทําอะไร ซึ่งจะตองผานทางมูลนิธิฯ โดยจะมีใบเสร็จรับเงินใหเลย”

2)  จากการสัมภาษณเชิงลึกกลุมผูสอน  พบวา  งบประมาณที่สถานศึกษาจัดสรรให
กับผูเรียนถือวาเพียงพอในระดับหน่ึง  ดังคํากลาวตอไปน้ี

“เด็กที่อยูประจําไมคอยจะมีปญหานะ เพราะอาหารการกินอยูตางๆ ก็ดีในระดับหน่ึง 
ไมถึงกับขาดแคลน”
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3)  จากการสนทนากลุมผูเรียน  พบวา  การจัดการดานงบประมาณสําหรับผูเรียนมี
ความทั่วถึงตามความตองการ  ดังคําบอกเลาตอไปน้ี

“อาหารก็เพียงพอคะ อ่ิมทุกมื้อ” ผูเรียนหญิง
“ถาคนพักที่น่ีก็มีเสื้อผาแจกดวยคะ” ผูเรียนหญิง

2. ปญหาและความตองการในการจัดการศึกษา
การนําเสนอในสวนน้ีเปนการแสดงใหเห็นถึงปญหาและความตองการในการจัดการ

ศึกษาสําหรับคนพิการทางการมองเห็น  ผูวิจัยไดจัดแบงออกเปน  4  หัวขอ  ดังน้ี
2.1  การจัดการดานสถานท่ี จากการศึกษาไดผลดังน้ี

1)  จากการสัมภาษณเชิงลึกผูบริหาร  พบวา  สถานศึกษามีปญหาเกี่ยวกับองคประกอบ
ของอาคารสถานที่ที่ไมเอ้ืออํานวยกับผูเรียนซึ่งเปนคนพิการทางการมองเห็นอยูหลายประการ      
ดังคํากลาวตอไปน้ี

“มีปญหาเร่ืองเกี่ยวกับความปลอดภัยเหมือนกันเชนในเร่ืองระบบการเตือนภัย หรือวา
สัญลักษณบอกทางหรืออะไรตางๆ พวกน้ี เชนหากมีเสาต้ังขึ้นมาตนหน่ึงน่ีก็จะตองมีการเตือนวา
ตรงน้ีจะมีเสา”

“อาจจะไมคอยสะดวกในเร่ืองที่เกี่ยวกับแสง ระยะทางบาง”
“ทางขึ้นบันไดบางที่จะคอนขางมืดมากคนตาบอดที่สายตาเลือนรางแทบจะมองไมเห็น

อะไรเลยเมื่อมาตรงน้ีทําใหเกิดความไมสะดวก”
“กอนน้ีแสงไฟในหองเรียนจะไมคอยสวางนัก เราก็ติดไฟเพิ่มใหสําหรับคนตาบอด

เลือนรางจะไดมองเห็นชัดขึ้น”
“บางอยางก็จะตองปรับเปลี่ยนไป เชน ประตูหองเรียนที่เปนกระจกใสในลักษณะผลัก

เขาออก ซึ่งเปนอันตรายกับผูเรียน ผูสอนตาบอดมาก เราก็จะพยายามทําใหเปนประตู หนาตางบาน
เลื่อนแทน”

“การทาสีผนังเพื่อบอกระดับก็เปนปญหาพอสมควรเพราะสวนใหญจะทาสีไวสูงเกิน
ไปแตเด็กที่น่ีเปนเด็กเล็กไมสามารถจะคลําทางไปไดโดยสะดวก”

สวนหองเรียนมีขนาดเล็กคอนขางแออัด  และโตะ เกาอ้ีไมเหมาะสมกับลักษณะการ
เคลื่อนไหวและผูเรียนซึ่งมีอายุแตกตางกัน รวมถึงปญหาที่เกิดกับหองสมุดดิจิตอลที่กําลังจะเปด
ดําเนินการ ไดจากการใหสัมภาษณดังน้ี
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“หองเรียนที่น่ีจํานวนครูตอนักเรียนจะประมาณ 1 ตอ 12 ซึ่งถือวาคอนขางแออัดพอสม
ควร ซึ่งที่เคาทําสถานที่ไวเดิมน้ันจะมีชั้นวางหนังสืออะไรยื่นออกมาทําใหเปลืองเน้ือที่ทําการเรียน
การสอน ตอไปก็อาจจะปรับปรุงเพื่อใหหองเรียนกวางขึ้น”

“ควรที่จะเปนหองเรียนที่มีขนาดใหญพอสมควรเพื่อการเคลื่อนไหวของเด็ก แตที่น่ี
คอนขางที่จะเล็กหนอยแลวก็ไมเหมาะสมนัก”

“โตะสําหรับเด็กอนุบาลก็ตัวเล็กเกินไปอาจจะมีปญหากับผูเรียนที่อายุมากเพราะเด็กแต
ละคนอายุไมเทากัน”

“บางหองเรียนจะมีมาน่ังแบบยาวซึ่งควรจะเปนเกาอ้ีน่ังเด่ียวๆ เพราะจะทําใหนักเรียน
หกลมไดหากวาเพื่อนไมระวังจะเปนปญหา”

“ปญหาที่เกิดกับหองสมุดดิจิตอลก็คือ พวกวัสดุอุปกรณ ตูใสหนังสือไมไดมาตรฐาน
เพราะมันลึกมากทําใหใสหนังสือไดมากแตผูเรียนจะเอ้ือมมือเขาไปหยิบไมถึง ชองใสแผนซีดีก็จะ
ลึกมาก”

นอกจากน้ันกรณีที่เปนผูเรียนแบบไป-กลับ  สถานศึกษายังประสบปญหาเร่ืองการขาด
บริการรถรับ-สงนักเรียน  สวนทางเดินเทาหนาสถานศึกษาก็เกิดปญหากับผูเรียนเชนเดียวกัน  ดังที่
ไดจากการบอกเลาตอไปน้ี

“ที่น่ีจะไมมีบริการรถรับ-สงนักเรียน”
“ทางเดินทางดานหนาโรงเรียนแคบมาก พื้นไมสม่ําเสมอและมีงานกอสรางสะพานขาม

แยกดวยทําใหผิวจราจรไมราบเรียบสม่ําเสมอ”
2)  จากการสัมภาษณเชิงลึกกลุมผูสอน พบวา อาคารเรียนหลังใหมยังติดขัดปญหา

บางประการทําใหยังไมสามารถเปดใชสําหรับทําการเรียนการสอนได  สวนหองเรียนในอาคารหลัง
เกาก็อยูในสภาพที่คับแคบและไมเหมาะสมกับผูเรียนในดานพฤติกรรมเสี่ยงตางๆ โตะ เกาอ้ี ใน
หองเรียนก็ไมเพียงพอ ดังคํากลาวตอไปน้ี

“อาคารเรียนหลังใหมก็ปน้ีเปดไมทัน เลื่อนไปเปนปหนา” ผูสอนเกา
“อาคารสถานที่ก็ติดขัดนิดหนอยตรงที่สรางตึกใหมเสร็จแลวแตยังเปดใชไมได ทําให

ขาดหองสําหรับทําการเรียนการสอน” ผูสอนใหม
“หองเรียนดูมันเปนหลืบ เปนซอก เปนมุม เขาไปแลวรูสึกอึดอัด แตไมเหมาะสําหรับผู

เรียนที่เปนชายหญิง นาเปนหวงเร่ืองพฤติกรรมเสี่ยง เพราะอายุเกินเด็กแลวก็มี อยากใหปรับใหเปน
แบบโปรงโลงเหมือนอาคารเรียนของเด็กมัธยมทั่วไปหนอย ดูแลวมันทึบไป จะตองปรับปรุงใหดี
กวาน้ีหนอย” ผูสอนเกา
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“หองเรียนคับแคบ โตะ เกาอ้ีไมเพียงพอ ไมเหมาะสมกับผูเรียน เวลาสอนหองใกลๆ 
กันก็จะทําใหเสียงดังรบกวนกันมาก” ผูสอนใหม

ดานการใหบริการหองสมุดยังมีปญหาหลายประการ  หองนํ้าบางสวนใชการไดไมดี
เทาที่ควร  และสภาพแวดลอมภายนอกสถานศึกษาสงผลเสียตอการดําเนินชีวิตของผูเรียน  ดังคําให
สัมภาษณตอไปน้ี

“หองสมุดขาดบุคลากร บรรณารักษคนเกาออกไปต้ังแตเทอมที่แลวทําใหขาดชวงใน
การศึกษาคนควา จํานวนหนังสือก็พอเพียงระดับหน่ึง ไมมีการบันทึกสถิติคนเขาใชบริการ” ผูสอน
ใหม

“อยากใหแบงเปน 2 สวน หองสมุดใหมเหมาะสมสําหรับการคนควาทั้งผูเรียนและ
บุคลากร  สวนหองสมุดเดิมที่อยูขางลางน้ีก็เหมาะสําหรับผูเรียนที่เปนเด็กเล็ก” ผูสอนเกา

“หองนํ้าบางอาคารเรียนจะอุดตัน หลังคาร่ัวดวย อันเกิดจากงานกอสรางซึ่งดูแลวไม
ละเอียด ไมเหมาะสมกับผูเรียนตาบอด” ผูสอนเกา

“อาคารเกาๆ บางทีนํ้าก็ไมคอยไหลก็มี” ผูสอนใหม
“สภาพแวดลอมมีงานกอสรางทําใหเกิดฝุนฟุงกระจายไปทั่ว เกิดมลภาวะทางอากาศ 

การหายใจ” ผูสอนเกา
“ตอนน้ีมีงานกอสราง และปายรถเมลยกเลิกก็เลยทําใหเด็กเดินไกลไปอีกเกือบ 1

กิโลเมตร” ผูสอนใหม
“ทางเดินเฉพาะคนตาบอดก็มีขางหนาโรงเรียน แตมีการขุดแลวถมบอยคร้ังมาก ขาด

การดูแลรักษาทําใหสภาพไมดีเทาที่ควร สวนขางในจะไมมีทางเดินสําหรับคนตาบอด” ผูสอน
ใหม

3)  จากการสนทนากลุมผูเรียน  พบวา  มีปญหาดานสภาพหองเรียนที่รอนอบอาวเน่ือง
จากไมมีหองเรียนปรับอากาศ  การใหบริการบางประเภทขาดแคลนบุคลากร  และบริเวณรอบสถาน
ศึกษาประสบปญหาดานมลพิษทางอากาศและมลภาวะทางเสียง  ดังคําบอกเลาตอไปน้ี

“หองเรียนรอนเกินไปคะ ไมมีหองแอรเลย” ผูเรียนหญิง
“หองสมุดไมคอยไดใชเทาไหร แลวแตอาจารยจะสั่งใหมาเอาหนังสือไปเรียน” ผูเรียน

ชาย
“บรรณารักษไมคอยอยู หนูหาหนังสือเองคะสวนใหญ” ผูเรียนหญิง
“ทางเขาหนาโรงเรียนอากาศเสียเยอะคะ เพราะมีงานกอสรางถนน รถก็ติดมากคะ” ผู

เรียนหญิง
“เสียงดังครับ พวกรถตอกเสาเข็ม เสียงดังมาก” ผูเรียนชาย
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2.2  การจัดการดานหลักสูตร จากการศึกษาไดผลดังน้ี
1)  จากการสัมภาษณเชิงลึกผูบริหาร  พบวา  นอกจากสถานศึกษาจะรับผิดชอบจัดการ

เรียนการสอนผูเรียนซึ่งเปนคนพิการทางการมองเห็นแลว  ยังตองดูแลผูเรียนที่มีความพิการซ้ําซอน
อีกดวย  ดังคํากลาวตอไปน้ี

“มีนักเรียนอยูประมาณ 10 คนซึ่งมีความพิการซ้ําซอนซึ่งเราจะตองจัดใหอยูในชั้นเรียน
พิเศษในลักษณะที่เปนเด็กพิเศษที่จะตองมีการรายงานพัฒนาการของเขาเหลาน้ันเปนระยะๆ ซึ่งจะ
ตองมีการจัดแผนการศึกษาพิเศษเฉพาะบุคคล เพื่อหาจุดเดนและจุดที่ควรพัฒนาของนักเรียน และ
รวมกันพัฒนาระหวางผูปกครองและครู”

ดานสื่อการเรียนรูน้ัน  พบวา  ตําราเรียนอักษรเบรลลสถานศึกษาสามารถผลิตเองได
บางสวน  แตมีขอจํากัดเร่ืองวัสดุในการพิมพเพราะมีราคาแพงจึงตองหาวิธีแกปญหาเบื้องตน และมี
ความตองการปรับปรุงอุปกรณคอมพิวเตอรที่มีสภาพทรุดโทรม  จากคําใหสัมภาษณ  ดังน้ี

“เคร่ืองผลิตที่มีอยูที่น่ีมันเกาแกกวา 6 ปแลว ศูนยฯ ที่ปากเกร็ดก็จะผลิตมาเปนเร่ืองๆ 
ตามที่สั่งไป แตอาจจะชาหนอยแตถาหนังสือไมเปลี่ยนก็ใชของเดิมได”

“กระดาษที่ใชพิมพอักษรเบรลลจะมีราคาแพง แตถาใหเด็กใชเขียนในหองเรียนก็จะใช
กระดาษ เอ 4 ธรรมดาประกบกัน 2 แผน หรือใชกระดาษแข็งปกหนังสือ สําหรับใชเขียนกับสเลท”

“เคร่ืองคอมพิวเตอรอาจจะไมทันสมัย ตอนน้ีมีปญหาเยอะ เราจะตองปรับปรุงประ
สิทธิภาพใหดีขึ้น”

นอกจากน้ันสถานศึกษากําลังเตรียมโครงการพัฒนาสื่อการสอนรูปแบบใหมเพื่อ
สนับสนุนงานดานการพัฒนาหลักสูตรการสอน  ดังคําใหสําภาษณตอไปน้ี

“มีโครงการใหมๆ 2 โครงการ คือการใชคอมพิวเตอรชวยสอน กับดนตรีคอมพิวเตอร 
ตอนน้ีไดเคร่ืองมือแลว มูลคา 2 ลานกวาๆ”

“เรากําลังเตรียมหาอุปกรณสําหรับการทําหองสมุดดิจิตอล เชน หองสมุดเสียง หนังสือ
เสียง มีสิ่งตางๆ ที่เปนไฮ-เทคโนโลยีใหดีขึ้นมาอีก”

2)  จากการสัมภาษณเชิงลึกกลุมผูสอน พบวา  บางรายวิชาในหลักสูตรไมเหมาะสมกับ
ผูสอนและผูเรียน  อันเกิดจากขอจํากัดดานบุคลากรและลักษณะเฉพาะของผูเรียน รวมถึงขาดแคลน
วัสดุอุปกรณประกอบการเรียน  ดังคํากลาวตอไปน้ี

“จํานวนผูเรียนกับผูสอนประมาณ 10 คนตอ 1 หอง รูสึกวามันมากเกินไป นาจะสัก 6-
8 เพราะถาเปนวิชาปฏิบัติ อยางพละศึกษามันไมเหมาะสําหรับเด็กที่มากเกินไป บางคร้ังตองเอาเด็ก
มารวมกัน 2-3 หองทําใหการสอนมันไมไหวหนักเกินไป  เพราะวิชาแบบน้ีจะตองสอนใหถูกตอง
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ตามหลักจริงๆ ไมใชเปานกหวีดไปเร่ือยเปอย แลวก็พวกวิชาที่ยากเกินไปอยางยิมนาสติกเราก็มีขีด
จํากัดสอนไมไดเพราะไมมีความรูพื้นฐานดานสมรรถภาพรางกาย” ผูสอนเกา

“หลักสูตรใหมๆ ไปไกลแลวบางคร้ังตองมาเคาะสนิมกันใหมอาจจะไมทันโลกไมทัน
เด็กที่เปลี่ยนแปลงไปรวดเร็วมาก”  ผูสอนเกา

“วิชาเกษตรกรรมก็ไมไดปฏิบัติจริงเพราะผูสอนไมไดจบดานน้ีมา บุคลากรขาดแคลน 
ถาจะหาไดครบนะหายาก” ผูสอนใหม

“เน้ือหาวิชาประเภทงานเกษตรก็ไมคอยไดปฏิบัติจริงตางจากแตกอนซึ่งผูเรียนไดหัดรด
นํ้า พรวนดินจริงๆ”  ผูสอนเกา

“ขอจํากัดหลายอยาง วิชาตัดผมก็ทําไมได” ผูสอนใหม
“อินเตอรเนตจะไมคอยไดใชสักเทาไหรเพราะเน้ือหาหนักๆ เด็กจะไมคอยสนใจ” ผู

สอนใหม
“อุปกรณกีฬาจะขาดแคลนมาก บางทีลูกฟุตบอลจะไมเหลือสักลูกเลย เพราะเด็กจะลวง

แคะแกะเกามาก”  ผูสอนเกา
“พวกภาพนูนอะไรพวกน้ีก็มีนอย” ผูสอนใหม
“ติดขัดเร่ืองงบประมาณ  เพราะขาดคนที่จะทําสื่อตรงน้ีดวย เชน สัตวที่ไมเคยเห็นเรา

จะอธิบายไดยากมาก จําเปนตองมีเปนสื่อตัวอยางนะ ภาพนูนอะไรก็ไดที่มันคงทนถาวรหนอย
เพราะเด็กจะสงสัยแลวจับแคะจนพังไมเหลือใชก็มี” ผูสอนใหม

3)  จากการสนทนากลุมผูเรียน  พบวา ผูเรียนมีความตองการเพิ่มเติมในสวนของสื่อ
ประกอบการเรียน  สําหรับรับฟงขอมูลขาวสารตามอัธยาศัย  ดังคํากลาวตอไปน้ี

“ผมอยากไดเคร่ืองเลนซีดีแบบวอลคแมนครับ จะไดเอาไวฟงเปนสวนตัว”  ผูเรียนชาย
2.3 การจัดการดานบุคลากร จากการศึกษาไดผลดังน้ี

1)  จากการสัมภาษณเชิงลึกผูบริหาร  พบวา  สถานศึกษาประสบปญหาเร่ืองบุคลากร
ขาดแคลนเน่ืองจากระยะที่ผานมามีการลาออกจํานวนหน่ึง  ซึ่งทําใหสัดสวนระหวางผูสอนกับผู
เรียนไมสมดุลกัน  รวมถึงผูสอนที่มีอยูน้ันทําการสอนไมตรงกับสาขาวิชาที่จบการศึกษามาจึงตองมี
การปรับตัวเพื่อพัฒนาตนเอง  ดังคํากลาวตอไปน้ี

“ขณะน้ีเรารับครูแทนครูที่ลาออกไป ต้ังแตวันที่ 1 มีนาคม ถึงวันที่ 30 มิถุนายน มีครูเจา
หนาที่ลาออกถึง 7 คน เรากําลังตองการรับครูเขามาเพิ่มเติมแทนสวนที่ลาออกไป”

“หองสมุดมีปญหาคือบรรณารักษลาออกไปหลายเดือนแลวแตยังหาคนมาทํางานแทน
ไมไดเลย ครูผูสอนก็ตองชวยกันไปกอน หาคนยากมากเลย”
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“สัดสวนระหวางผูเรียนกับผูสอนยังไมพอ เราก็แกปญหาไปเน่ืองจากวามีขอจํากัดเร่ือง
งบประมาณดวย ถาจะจัดใหไดตามที่กฎหมายของรัฐกําหนดน้ันจะตองเปนครูสอนนักเรียน 1 ตอ 5
ขณะน้ีนักเรียน 261 คน ครูก็คงตองมีมากกวา ทั้งเจาหนาที่ดวยนาจะมีมากกวาน้ี”

“ครูอาจจะมาสอนวิชาที่ไมตรงกับสาขาของตนเองก็มีบาง เพราะวาแมแตโรงเรียนของ
รัฐก็ไมสามารถที่จะจัดสรรใหตรงสาขาได”

“ที่ลงมาบริหารจัดการตรงน้ีจริงๆ แลวไมเคยสอนเด็กตาบอดมากอนเลย แตเคยสัมผัส
กับเด็กมากอนในลักษณะที่เปน ผอ.ศูนยฯ ดูแลเด็กแรกพบแรกเกิดเกี่ยวกับเร่ืองการพัฒนา”

“บางคนพอสัมภาษณผานไดงานที่น่ีแลวน่ีสละสิทธิ์เลย เพราะดูงานแลวก็เร่ืองผลตอบ
แทนอาจจะนอยดวย ก็อาจจะทอเพราะเด็กตองเรียนเบรลลเรียนอะไร ถาเคยผานงานเกี่ยวกับเด็ก
พิเศษไมวาประเภทไหนก็คงทําได”

“ครูที่เขามาใหมอาจจะตองปรับตัวเร่ืองการใชภาษาอักษรเบรลล ซึ่งอาจจะไมยากมาก
นัก สวนการถายทอดเร่ืองมันก็ไมแตกตางกันนักถาครูใหมมีความต้ังใจ และครูเกามีความใฝรูใฝ
เรียน”

“เราก็พยายามที่จะใหครูไดเพิ่มชั่วโมงสอนมากขึ้นซึ่งก็พอเพียง ขณะที่ครูก็ตองมีสวน
รวมในการจัดทําแผนการสอนมากขึ้นดวย ตองขยันมากขึ้น”

2)  จากการสัมภาษณเชิงลึกกลุมผูสอน พบวา สถานศึกษาประสบปญหาในดานการ
บริหารจัดการบุคลากรหลายประการ  กลาวคือ  มีการบริหารแบบหลายชั้นทําใหเกิดปญหาในการ
ประสานงานดานตางๆ  อีกทั้งอัตราผูสอนกับจํานวนผูเรียนไมสัมพันธกัน และตองทําหนาที่หลาย
อยางในเวลาเดียวกัน  ทําหนาที่สอนไมตรงกับสาขาวิชาที่ตนเองจบการศึกษามา  รวมถึงขาดผูสอน
ที่จบทางดานการศึกษาพิเศษ  ดังคําใหสัมภาษณตอไปน้ี

“การบริหารเปนขั้นตอนหลายชั้นจะทําใหเกิดความไมคลองตัวในการทํางาน ขางบนก็
จะดูแตเอกสารแตไมลงมาดูดวยตนเอง มาดูมาสัมผัสถึงจะรูต้ังแตรากฐานของทุกสิ่งทุกอยาง งาน
เล็กงานนอยก็ตองดูทุกอยาง”  ผูสอนใหม

“บุคลากรยังจัดไมเปนหมวดหมูเทาที่ควร โครงสรางเร่ืองบุคลากรตองปรับปรุง เชน 
เวลาในการเรียนการสอนบางทีแคอธิบายใหเด็กฟงก็หมดเวลาแลว ถาจะใหดีตองเปนอัตราครู 1 คน
ตอเด็ก 5 คน จะเหมาะสมกวา”  ผูสอนใหม

“ครูที่น่ีจะเหน่ือยกันเพราะตองทําทั้งเอกสารตางๆ และการสอนดวย”  ผูสอนเกา
“บุคลากรสําหรับทําหนาที่สอนยังมีปญหา เพราะเด็กที่น่ีไมใชพิการตาบอดเพียงอยาง

เดียว มีเร่ืองของการพิการซ้ําซอนเขามาดวย มันก็นาจะตองมีคนมาดูแลเฉพาะทางตรงน้ีมากหนอย”
ผูสอนเกา 
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“มันก็มีในบางเร่ืองนะสําหรับปญหาเกี่ยวกับการสอนไมตรงกับความถนัด”  ผูสอนเกา
“ตรงสายมาเลยไมคอยมี”  ผูสอนใหม
“ครูบางคนจบพละมาตองมาดูแลเด็กอนุบาลอยางน้ีไมถูกตอง  ผูสอนไมเหมาะสมกับ

วิชาเรียน เชน พละศึกษาเพราะมันเกินวัยไป ไมเหมาะสมกับวิชาน้ันๆ ครูตองว่ิงทั้งวันอยางน้ีไม
ไหว” ผูสอนเกา 

สถานศึกษาสนับสนุนใหบุคลากรไดรับการอบรมพัฒนาเพิ่มเติมแตยังไมทั่วถึง  และไม
เปดโอกาสใหผูสอนที่มีประสบการณมานานไดทําหนาที่บริหารงานในสถานศึกษา   จากคํากลาว  
ดังน้ี

“มีการสงบุคลากรไปอบรมภายนอกเพื่อเสริมประสบการณบาง แตก็เปนแคในระดับ
หัวหนาไป นอกจากจะเปนรูปแบบหมูคณะถึงจะไดมีสวนรวม” ผูสอนเกา

“ครูที่มีประสบการณการสอนมานานนาจะมีบทบาทในการบริหารจัดการมากกวาเปน
แคผูสอนธรรมดาๆ” ผูสอนเกา

3)  จากการสนทนากลุมผูเรียน  พบวา สถานศึกษาประสบปญหาขาดแคลนบุคลากรผู
สอนมาเปนเวลานาน  ดังคําบอกเลาตอไปน้ี

“ครูลาออกไปหลายคนเลยครับต้ังแตเทอมกอน ไมรูเคาไปไหนกัน”  ผูเรียนชาย
2.4 การจัดการดานงบประมาณ จากการศึกษาไดผลดังน้ี
1)  จากการสัมภาษณเชิงลึกผูบริหาร  พบวา  สถานศึกษาตองรับผิดชอบผูเรียนจํานวน

มากทําใหมีคาใชจายตอเดือนสูง  แตไดรับการสนับสนุนดานงบประมาณจากรัฐบางสวนเทาน้ัน  
จากคําสัมภาษณดังน้ี

“เด็กที่มาอยูที่น่ีทุกอยางเรียนฟรี คาใชจายตอเดือนจะสูง อยางคาใชจาย คาอาหาร คา
เสื้อผาเคร่ืองนุงหม เบ็ดเสร็จสําหรับเด็ก261 คนเปนเงินเดือนละลานกวาบาท แตเราไดจาก
กระทรวงศึกษาธิการเดือนละ 3 แสน 5 หมื่นบาท เปนเงินสวนหน่ึง นอกน้ันก็เปนเงินที่ไดจากการ
บริจาค”

2)  จากการสัมภาษณเชิงลึกกลุมผูสอน พบวา การบริหารจัดการดานงบประมาณยังมี
ความลาชา ไมคลองตัว ซึ่งทางภาครัฐใหความชวยเหลือนอยมาก  สวนใหญมาจากการบริจาคของ
ประชาชน  ดังคําใหสัมภาษณตอไปน้ี

“งบประมาณถาจะพูดโดยรวมแลวก็ยังเปนระบบราชการอยู คือยังชาอยูมาก คือถาคนน้ี
ตองการใชงบอะไรน่ีตองเขียนเปนขั้นเปนตอนที่ลาชามาก ถาหากวาฉุกเฉินก็คงจะไมทันทวงที 
เขียนไปแลวก็ตองรอพิจารณา จากน้ันก็ตองรองบตอไปอีก”  ผูสอนใหม

“ทางรัฐบาลไมไดชวยอะไรมากนักสําหรับเร่ืองน้ี”  ผูสอนตาบอด
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“งบโดยตรงจากรัฐจะลงไปที่เร่ืองเสื้อผา อาหาร แตดูแลวก็ไมเทาเทียมเทาไหรเพราะ
เด็กไปกลับจะไมไดรับเหมือนกับเด็กที่อยูประจํา รูสึกวามีการเลือกปฏิบัติดูแลวไมเปนกลาง”  ผู
สอนเกา

“และตองการคนบริจาคอยูเร่ือยๆ”  ผูสอนตาบอด

สวนท่ี  3 การจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน

1. สภาพการจัดการศึกษา
การนําเสนอในสวนน้ีเปนการแสดงใหเห็นถึงสภาพการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ

ทางการมองเห็น  ผูวิจัยไดจัดแบงออกเปน  4  หัวขอ  ดังน้ี
1.1  การจัดการดานสถานท่ี จากการศึกษาไดผลดังน้ี

1)  จากการสัมภาษณเชิงลึกผูบริหาร  พบวา  มีการจัดการดานอาคารสถานที่อยางเปน
สัดสวน คือสวนของที่พักผูเรียน และสวนสําหรับทําการเรียนการสอน มีการจัดหองปฏิบัติการ
สําหรับใหผูเรียนไดศึกษาคนควาเพิ่มเติม มีการใหบริการอุปกรณอํานวยความสะดวกพื้นฐาน และ
การจัดสภาพแวดลอมภายในสถาบัน  โดยมีการกลาวถึงดังน้ี

“อาคารสถานที่โดยรวมเราจัดทําเพื่อใหมันตอบสนองตอความตองการของบุคคลและ
สถานที่ ก็เลยสรางหอพักใหญที่อยูดานใน จัดใหเปนระบบ ชั้น 3 เปนหอนอน ชั้น 2 เปนที่เรียน 
และเปนหองตางๆ สําหรับกิจกรรมการเรียน ชั้นบนสุดเปนที่ตากผา ซึ่งก็โอเคมีความสอดคลอง
กัน”

มีการสรางสถานที่สําหรับฝกทักษะวิชาชีพดานการนวดแผนไทย
“เราก็เลยสรางสถานที่สําหรับฝกการนวด เมื่อเรียนชั้นปที่  1 จบแลว เคาจะไดมีที่

สําหรับฝกนวดในปที่ 2 แลวเราก็เปดฝกสอนการนวดในปที่ 2 ใหแกคนที่จบป 1 มา”
สวนการใหบริการหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร และหองสมุดดิจิตอลน้ันอยูสถานะที่

พรอมสําหรับผูเรียน
“หองสมุด หองคอมฯ อะไรตางๆ เราก็คอยๆ ปรับแตงทีละเล็กละนอย อุปกรณก็มา

เสริมทักษะ ดังน้ันเราจึงมี 2 หอง และอุปกรณการศึกษาก็คอนขางใชการไดดี”
ในสวนของหองสมุดดิจิตอลก็มีการจัดเพื่ออํานวยประโยชนแกผูเรียนในดานการ

ศึกษาคนควาขอมูลที่ตนเองสนใจ
“หองสมุดดิจิตอลที่อยูขางๆ น้ันก็มีเคร่ืองเลนอะไรตางๆ เวลานักศึกษาตองการขอมูล

อะไรตางๆ ก็จะเขาไปฟง โดยการยืมแผนแลวเขาไปฟงที่น่ันได เปนหองติดแอร”
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และเปนหองสําหรับผลิตสื่อหนังสือแถบเสียงในรูปแบบแผนซีดีอีกดวย
“โดยเราใชหองน้ีเพื่อผลิตสื่อการเรียนการสอนดวย ในการอัดเสียง”
ในสวนของเคร่ืองมือ อุปกรณอํานวยความสะดวกพื้นฐานที่จําเปนก็มีการจัดใหผูเรียน

ไดยืมเรียน ซึ่งสวนใหญจะเปนการจัดหามาจากภายนอก  ดังคํากลาว
“ไมเทาเราจะใหยืมเรียนในปที่ 1 แลวเก็บคืนไวใชในรุนตอไป”
“อุปกรณพวกน้ีเราก็พยายามที่จะจัดหามาจากภายนอกเปนสวนใหญ เราจะมีงบ

ประมาณสวนหน่ึงที่จะชวยตรงน้ี”
ในดานสภาพแวดลอมของสถานศึกษาน้ันถือวาอยูสภาพแวดลอมที่ดี   สําหรับหองนํ้า  

หองสวม และเรือนนอนก็มีการจัดใหอยางสะดวกและเพียงพอ
“โดยรวมแลวที่น่ีจะมีสภาพแวดลอมที่ดีมาก ซึ่งนักศึกษาทุกคนก็พอใจ เพราะวาคอน

ขางที่จะเหมือนชนบท”
“ที่น่ีคอนขางสะดวกสบายมากเพราะที่น่ีมีเพียงพอสําหรับนักศึกษารุนละไมเกิน 40

คน และที่น่ีทุกๆ คนก็จะมีหนาที่ชวยกันรักษาความสะอาด แตกอนน้ีใชเสื่อสําหรับนอนแตตอนน้ี
เปลี่ยนมาเปนใชเบาะสําหรับนอน ฉะน้ันที่น่ีคอนขางที่จะเอ้ืออํานวยตอผูเรียนที่เปนคนพิการพอสม
ควร”

2)  จากการสัมภาษณเชิงลึกกลุมผูสอน พบวา  การจัดการดานสถานที่ถือวาอยูในระดับ
ดี  มีความสะดวกเหมาะสมกับผูเรียนซึ่งเปนคนพิการทางการมองเห็น สวนหองเรียน หองปฏิบัติ
การและอุปกรณตางๆ รวมถึงสภาพแวดลอมมีความเพียงพอและเหมาะสมดี  ดังคํากลาวตอไปน้ี

“ที่มีอยูก็ดีแลว” ผูสอนหญิง
“หองเรียนที่เปนชั้นๆ ก็ดี เพราะจะไดไมกระจายกันไปมาก คือชั้นเดียวก็มีหองเรียน

หลากหลายรูปแบบ ไมตองเดินทางไปตึกอ่ืนๆ ซึ่งถากระจายกันไปมากๆ ก็จะไมสะดวกสําหรับคน
ตาบอด” ผูสอนชาย

“เคร่ืองมืออุปกรณมีเตรียมไวใหแลว ก็เพียงพอดี”  ผูสอนตาบอด
“เคร่ืองคอมพิวเตอรคิดวาความเพียงพอนาจะพอดีสําหรับจํานวนผูเรียนที่มีอยู เพราะที่

น่ีใชวิธีการเวียนกันเรียนทีละกลุมยอย 3-4 คน” ผูสอนชาย
“ก็เพียงพอดีสําหรับไมเทา”  ผูสอนตาบอด
“รวมๆ ก็สะอาดรมร่ืนดีอยูแลว”  ผูสอนหญิง
“มีความเพียงพอดีแลว แตเร่ืองความสะอาดคงไมคอยดีเทาไหร เพราะความที่เปนคนตา

บอด แตทุกคนก็ชวยกันทํา”  ผูสอนตาบอด
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3)  จากการสนทนากลุมผูเรียน  พบวา  การจัดการดานอาคาร สถานที่ หองปฏิบัติการ
ตางๆ โรงอาหาร หองนํ้าหองสวม ตลอดจนเคร่ืองมืออุปกรณที่จําเปน และสภาพแวดลอมมีความ
เหมาะสมและเพียงพอตอความตองการของผูเรียน  ดังคําบอกเลาตอไปน้ี

“รูสึกวาดีมาก สะดวกสบายดี”  ผูเรียนอายุ  19 ป
“ทางเดินภายนอกสถานศึกษาก็มีความสะดวกดีเพราะมีทางเดินเฉพาะสําหรับคนตา

บอด”  ผูเรียนอายุ  23 ป
“อาคารสถานที่เหมาะสม”  ผูเรียนอายุ 29 ป

“หองเรียนไมกวางไมแคบเกินไป จัดไดวาเปนมาตรฐานที่ดี เพราะผูเรียนมีนอย”  ผู
เรียนอายุ  19 ป

“หองคอมพิวเตอรก็มีเพียงพอ เพราะจะเวียนกันเรียนเปนกลุมยอย กลุมละประมาณ 3-4
คน ซึ่งจะสะดวกกวากลุมใหญ”  ผูเรียนอายุ  33 ป

“หองสมุดจะใชบริการที่หองสมุดคอลฟลดเพื่อคนตาบอดที่อยูติดกันกับสถานศึกษา มี
ความสะดวกดี”  ผูเรียนอายุ  25 ป

“โรงอาหารก็ใชไดถาทานไมเลือกก็โอเค มีใหทาน 3 เวลา”  ผูเรียนอายุ  19 ป
“หองนํ้าสะอาดสะดวกดี มีเพียงพอทุกอาคารทุกชั้น มีการจัดเวรกันทําความสะอาด” ผู

เรียนอายุ  29 ป
“ไมเทาก็จะมีทุกคน สวนแวนตาไมมีความจําเปนตองใช”  ผูเรียนอายุ 40 ป
“บรรยากาศรมร่ืนดี” ผูเรียนอายุ  25 ป

1.2  การจัดการดานหลักสูตร จากการศึกษาไดผลดังน้ี
1)  จากการสัมภาษณเชิงลึกผูบริหาร  พบวา  การจัดการดานหลักสูตรน้ันจะมองที่ความ

ตองการของตลาดแรงงานและศักยภาพของคนพิการทางการมองเห็นกอน แลวเก็บเกี่ยวประสบ
การณจากการปฏิบัติจนกลายมาเปนวิชาเรียน โดยใชตําราเรียนอักษรเบรลลเปนหลักและใชสื่ออ่ืนๆ 
เสริม มีเน้ือหาวิชาและกิจกรรมที่มีความหลากหลายเพื่อเพิ่มศักยภาพในตัวบุคคล  ดังคําให
สัมภาษณตอไปน้ี

“เราเร่ิมตนจากการศึกษาความตองการของตลาดแรงงานวา คนตาบอดสามารถทํา
อะไรไดบาง โดยเร่ิมจากมองไปที่วิชาชีพตางๆ ที่มีอยูทั้งหมดกอน แลวก็คอยๆ ตัดออกใหเหลือวิชา
ที่สามารถจะเพิ่มศักยภาพ สมรรถภาพแกเคา”

“วิชาชีพหลักของเราคือวิชาชีพการนวด ซึ่งตองใชเวลาเรียน 2 ป ปที่ 1 เรียนพื้นฐาน
และการแกปญหาตางๆ สวนปที่ 2 จะเปนการสรางความชํานาญการในวิชาชีพน้ันจนเกิดความมั่น
ใจ”
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“วิชาการของที่น่ีเกิดจากการคอยๆ เก็บเกี่ยวเอาประสบการณจากการปฏิบัติ การลอง
ผิดลองถูกกอน จนกระทั่งกลายเปนวิชาที่สามารถพัฒนาความเปนองครวมของมนุษย ต้ังแตดานสติ
ปญญา ดานจิตใจ และศีลธรรม แลวก็ดานฝมือ”

สําหรับสื่อการเรียนรูน้ันถือวามีปริมาณเพียงพอตอความตองการของผูเรียน
“ตําราเรียนอักษรเบรลลมีเพียงพอ เพราะที่น่ีเราผลิตเองดวย แลวก็มีหองสมุดคอลฟลด

ที่อยูใกลๆ น้ีทําหนาที่ในการผลิตสื่อใหกับเราดวย เรามีเพียงพอในทุกรายวิชา หรือถาหากวา
ตองการเพิ่มเติมเราก็สามารถผลิตเองได”

สวนสื่ออ่ืนๆ ก็มีการจัดใหตามความตองการของผูเรียน
“สื่อพวกวิทยุโทรทัศนเราเปดโอกาสใหมีสวนตัวได เชน ซาวดทีวีอะไรตางๆ ซึ่งราคา

ไมแพง ในปที่ 1 เราอาจจะจัดหาให แตพอปที่ 2 นักศึกษามีรายไดจากการนวดแลวก็สามารถจัดหา
เองได”

ดานเน้ือหาวิชาจะมีความหลากหลายเพื่อพัฒนาผูเรียน
“หมวดวิชาการบานการเรือน สุขศึกษาจะรวมอยูในการฝกไมเทา รวมถึงการวางตัวใน

สังคม มีวิชาพลานามัยเขาไปเสริม และมีวิชาจริยธรรมเขามาเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ ความสะอาดของ
รางกาย หนา ผม เล็บอะไรตางๆ และมีการจัดสัมมนาการเสริมสรางบุคลิกภาพ โดยการเชิญ
วิทยากรผูทรงคุณวุฒิจากหนวยงานภายนอกเขามาใหความรู เพิ่มศักยภาพใหแกผูเรียน”

และกิจกรรมเสริมการเรียนน้ันจะมีความหลากหลายมาก
“กิจกรรมถือเปนสวนหน่ึงของการเรียนการสอนที่น่ี เพราะผูเรียนจะไดออกไปฝก

ทักษะในสังคมภายนอก”
“การรวมงานตางๆ ทั้งดานศาสนา วัฒนธรรม การทองเที่ยว พักผอนหยอนใจ เราทํา

กันเต็มที่อยูแลว”
“ตลอดจนการเขาคายนอกสถานที่ เชน การไปทะเล มีกิจกรรมกลุมเสริมสรางความ

สามัคคี เปนหมูคณะ ทุกคนมีสวนรวม”
“การแขงขันกีฬาภายใน ภายนอกประเทศก็มีการสงเสริม ซึ่งที่น่ีมีศิษยเกาที่เปนนักกีฬา

ระดับชาติมากกวา 10 คน”
“เรากําลังจะสรางโรงยิมฯ สําหรับการเลนกีฬาในเวลาอันใกล เพราะเราสนับสนุนการ

เลนกีฬา”
“สวนกิจกรรมอ่ืนๆ เชน แขงขันทักษะก็จะมีสม่ําเสมอ เชน แขงไมเทา อักษรเบรลล

เพื่อใหผูเรียนไดเปดตัวกับสังคมภายนอก”
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“รวมถึงกิจกรรมในวันสําคัญและประเพณีตางๆ มีการทําบุญเพื่อการกุศล เชน การ
บริจาคเลือด”

2)  จากการสัมภาษณเชิงลึกกลุมผูสอน พบวา  การจัดการดานหลักสูตรเปนไปตามจุด
มุงหมายของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 กลาวคือมีการมุงเนนที่ตัวผูเรียนเปน
สําคัญ แตจะตองมีการนํามาประยุกตใชใหเหมาะสมกอน  ดังคํากลาวตอไปน้ี

“จัดไดครอบคลุมตามเน้ือหาวิชาตามกฎหมาย”  ผูสอนตาบอด
“หลักสูตรก็เปนไปตาม พรบ.การศึกษา2542 แตก็ตองเอามาปรับใชใหเหมาะสมกับผู

เรียน เพราะจะมีขอจํากัดในดานตางๆ เกี่ยวกับตัวผูเรียน เชน ไมถนัดกับการเรียนสายวิทย ก็ตองมา
เรียนสายอาชีพสายศิลปแทน”  ผูสอนหญิง

“ตัวหลักสูตรเองถาเราเอาจากของรัฐบาลมาจัดสอนเลยมันจะยาก เพราะไมเอ้ือตอการ
เรียนรูของคนตาบอด เพราะบางคนเรียนรูชา เรียนรูเร็วไมเทากัน”  ผูสอนหญิง

“การเรียนบางวิชาจะตองมีการจุดประกายความคิดกอน เชน คอมพิวเตอรจะสอน
ตรงๆ เลยไมไดจะตองมีการประยุกตวิธีการเพื่อทําใหเคาเขาใจ พอเคาเร่ิมเขาใจแลวก็จะนําไปตอ
ยอดกันเอาเอง เพราะแตละบุคคลพื้นฐานไมเทากัน”  ผูสอนชาย

“ผูเรียนแตละรุนจะมี 40 คน แบงออกเปน 4 กลุม ใชวิธีการเรียนแบบเวียนกลุมใน 1 วัน  
คือกลุมที่ 1 เรียนอักษรเบรลล กลุมที่ 2 เรียนนวดแผนไทย กลุมที่ 3 เรียนวิชาเกษตร และกลุมที่ 4
เรียนวิชาการทอเสื่อ น่ันคือการเรียนวิชาชีพ  แตพอมาเปนการเรียนวิชาการดานตางๆ ก็จะแยกกลุม
ยอยออกมาเปนกลุมละ 3 คนตออาจารย 1 คนและ 1 วิชา  เชน กลุมแรกเรียนภาษาไทย กลุมที่ 2
เรียนคอมพิวเตอร และกลุมที่ 3 เรียนภูมิศาสตร ซึ่งการแบงกลุมจะดูจากความพรอมที่จะศึกษาของ
แตละคนวาเรียนรูไดมากนอย เร็วชายังไง เราจะดูผูเรียนเปนรายบุคคลวามีศักยภาพแคไหนอยางไร 
จริงๆ แลวเราทํามากอนที่ พรบ.การศึกษา 2542 จะออกมาเสียอีก”  ผูสอนหญิง

สวนเน้ือหาวิชาจะเหมือนกับหลักสูตรปกติทั่วไป แตจะมีการเสริมวิชาชีพเขามาดวย  
จากคําบอกเลา  ดังน้ี

“เราใชหลักสูตรเดียวกันกับปกติ สวนการนวดก็จะเปนวิชาชีพที่จะใหเคาสามารถเลี้ยง
ตัวเองได วิชาสุขศึกษาก็จะมีการเลนพละในตอนเย็นทุกวัน เชน เลนโกลบอล เลนฟุตบอล ไดออก
กําลังกายรวมกันวันละ 1 ชั่วโมง” ผูสอนหญิง

“สวนเร่ืองคุณธรรม จริยธรรมก็จะมีการอบรมโดยบาทหลวงทุกๆ วัน และในวันหยุด
ดวย ซึ่งจะสอนเร่ืองมารยาทและการเขาสังคม”

ดานกิจกรรมเสริมการเรียนมีการจัดสม่ําเสมอ  ดังคํากลาวตอไปน้ี
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“มีการจัดสม่ําเสมอตลอดป เชน ไปเที่ยวทะเล ไปเที่ยวสวนสนุกดรีมเวิรลด เขาพรรษา
พาไปวัด และไปบริจาคเลือดในวันสําคัญ”  ผูสอนชาย

“จัดสงไปแขงขันกีฬา และเขารวมการแขงขันทักษะหลายคร้ัง”  ผูสอนตาบอด
“กิจกรรมจะมีเปนประจําทุกเทศกาลและงานพิธีสําคัญๆ ของประเทศ เชน แหเทียนเขา

พรรษา ลอยกระทง และในเดือนกุมภาพันธก็จะมีไปทัศนะศึกษาที่ทะเลหัวหิน มีกิจกรรมตางๆ ลง
ทะเล เลนฟุตบอล เลนรอบกองไฟ ไปดูไปสัมผัสกับของจริง เพื่อเนนประสบการณจริง ที่สําคัญได
ไปรวมงานนิทรรศการเพื่อแสดงการนวดแผนไทยดวย”  ผูสอนหญิง

3)  จากการสนทนากลุมผูเรียน  พบวา  หลักสูตรการเรียนการสอนมีการจัดเหมือนกับ
การเรียนปกติทั่วไป  มีการเพิ่มจุดเนนการปฏิบัติจริงในดานคุณธรรมจริยธรรม งานวิชาชีพ และสุข
ศึกษา  สวนผูเรียนจะเปดรับสื่อตามความสนใจของตนเองในเวลาวาง  พรอมกับไดรับการสงเสริม
ทั้งทางดานรางกายและจิตใจ  ไดรับคําบอกเลาจากการสนทนา  ดังน้ี

“ที่น่ีจะสอนหัดเขียนภาษาไทยกอน แลวก็เรียนทุกวิชาเหมือนหลักสูตรปกติ”  ผูเรียน
อายุ  29 ป

“สวนเร่ืองคุณธรรมจริยธรรมก็จะมีทานบาทหลวงเขามาอบรมประจําวันเชาและเย็น”
ผูเรียนอายุ  33 ป

“งานเกษตรก็จะเร่ิมจากเตรียมดิน พรวนดิน ปลูกจริงๆ รดนํ้า เห็นดอกผลจริงๆ เปน
การฝกสมาธิ ฝกวินัย”  ผูเรียนอายุ  19 ป

“ไดเลนกีฬากันทุกคน กอนน้ีอยูกับบานคนตาบอดจะไมไดมีโอกาสทําอะไรเลย ทุก
คนมีความสุขเพราะสมัครใจมา”  ผูเรียนอายุ  40 ป

“สื่อวิทยุสวนใหญจะมีเคร่ืองรับเปนของตนเอง เพราะจะมีเวลาสวนตัวสําหรับรับฟง
ตามอัธยาศัยในตอนวางๆ เย็นๆ”  ผูเรียนอายุ  25 ป

“หนังสือเบรลลจะไดรับการบริจาคมาพรอมกับเจาหนาที่มาสอนดวย มีรุนพี่เอามาแจก
ดวย”  ผูเรียนอายุ  33 ป

“มีโอกาสไดไปบริจาคเลือกที่สภากาชาดไทยเพื่อฝกการใหแกคนที่ดอยโอกาสกวาเรา
ดวย”  ผูเรียนอายุ  19 ป

“การแขงขันกีฬาก็สนับสนุนเต็มที่ มีผูเรียนติดทีมชาติทุกป ทั้งวายนํ้า โกลบอล ว่ิง 
ยูโด”  ผูเรียนอายุ  23 ป

1.3 การจัดการดานบุคลากร จากการศึกษาไดผลดังน้ี
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1)  จากการสัมภาษณเชิงลึกผูบริหาร  พบวา  จํานวนของผูสอนมีความเพียงพอกับ
จํานวนผูเรียน โดยเนนผูสอนที่มีประสบการณดานน้ีโดยตรงเพื่อที่จะสามารถถายทอดความรูใหแก
ผูเรียนไดอยางชัดเจน  ดังคําใหสัมภาษณตอไปน้ี

“จํานวนผูสอนมีเพียงพอกับผูเรียน คือ ผูเรียน 40 คน ผูสอน 12 คน ผูสอนทุกคนมี
สวนรวมในการพัฒนาหลักสูตร จัดการเรียนการสอน ติดตามผล ประเมินผล”

“ที่น่ีเปนการจัดการศึกษาพิเศษซึ่งบางอยางก็ไมจําเปนตองใชวุฒิการศึกษา เชน วิชาไม
เทา ไมจําเปนตองจบการศึกษามา หากแตตองผานการอบรมการใชอยางถูกวิธีและเคยมีประสบ
การณในการอยูกับคนตาบอดมากอน ตอมาก็จะตองเปนผูที่มีใจรักในการกุศล”

2)  จากการสัมภาษณเชิงลึกกลุมผูสอน พบวา  ผูบริหารมีความใกลชิดกับผูเรียนและผู
สอนเปนอยางดี  ไดจากการสัมภาษณ  ดังน้ี

“ทุกเชาและกอนนอนบาทหลวง (ผูบริหาร) จะมาอบรมในเร่ืองมารยาท คุณธรรม จริย
ธรรมอันดีงาม”  ผูสอนหญิง

“ผูบริหารเขาถึงทุกคนไดโดยตรง ลงมาสัมผัสดวยตนเอง”  ผูสอนตาบอด
ดานผูสอนจะเนนการประยุกตเน้ือหาวิชาใหเหมาะสมกับผูเรียน  ดังคํากลาวตอไปน้ี
“ผูสอนจะอาศัยประสบการณในการสอนมานานประยุกตเขากับวิชาเรียนโดยการบูรณา

การหลายวิชาเขาดวยกัน เชน เปนทั้งครูแนะแนว จิตวิทยา คือถาจะใหเราหาผูเชี่ยวชาญมาสอนก็คง
จะไดไมดีเทากับเราผูมีประสบการณผูไดสัมผัสมาต้ังแตตนมาสอน เพราะเราไมไดเอาหลักทฤษฎี
อะไรมาจากไหนเลยเราเอาจากประสบการณที่ลองผิดลองถูกของเรามาใชใหเกิดผลดีกับผูเรียน”  ผู
สอนหญิง

“ผูสอนสวนใหญจะจบตามวุฒิมาอยูแลว แตตองแทรกประสบการณที่ผานมาเขาไปใน
วิชาเรียน”  ผูสอนชาย

3)  จากการสนทนากลุมผูเรียน  พบวา  ผูบริหารและผูสอนมีความใกลชิดกับผูเรียนเปน
อยางดี  ดังคําบอกเลาตอไปน้ี

“บาทหลวงทานดูแลเทคแครดีมากเลยครับ”  ผูเรียนอายุ  25 ป
“เวลาไมสบายดูแลทุกอยาง เจ็บปวยไมสบายทานดูแลหยูกยาทุกอยางเปนอยางดี”  ผู

เรียนอายุ  33 ป
“กีฬาโกลบอลมีผูสอนกีฬาเปนโคชทีมชาติดวย”  ผูเรียนอายุ  19 ป
“ผูสอนเพียงพอ เหมาะสม”  ผูเรียนอายุ  23 ป

DPU



133

1.4 การจัดการดานงบประมาณ จากการศึกษาไดผลดังน้ี
1)  จากการสัมภาษณเชิงลึกผูบริหาร  พบวา  แหลงที่มาของงบประมาณน้ันจะมาจาก

มูลนิธิชวยคนตาบอดแหงประเทศไทยฯ เปนหลัก อีกสวนหน่ึงไดมาจากการสนับสนุนของรัฐ และ
บางสวนมาจากฝมือแรงงานของคนพิการทางการมองเห็น  ซึ่งการของบจะตองทําเร่ืองเสนอพรอม
กับรายละเอียดการใชจายตอมูลนิธิฯ  ดังคํากลาวตอไปน้ี

“แหลงที่มาของรายได มาจากทางมูลนิธิชวยคนตาบอดฯ ซึ่งมูลนิธิฯ ไดงบมาจากการ
บริจาคของประชาชนทั่วไป สวนการบริจาคที่มาจากหนวยงานภาครัฐจะมีนอยมากๆ ซึ่งจะเปนงบ
ที่ผานมาทางองคกรแมคือมูลนิธิฯ”

“สวนรายไดอ่ืนจะมาจากฝมือแรงงานของคนตาบอด ซึ่งเงินสวนน้ีเราไมใชแตจะสง
คืนมูลนิธิฯ เพื่อแปรกลับมาเปนงบฯ ตอไป”

“วิธีการของเราก็คือการทําเร่ืองเสนอเขาไปวาจะมีการใชงบประมาณในเร่ืองไหน 
อยางไร เทาไหร ก็ทําสงไปแลวก็เบิกเงินงบประมาณออกมาใชจายตามความตองการในดานตางๆ 
เชน เสื้อผา อาหาร ไฟฟา ประปา ซึ่งแตละปสามารถที่จะแจงออกมาใหเห็นไดอยางโปรงใส วาใช
ไปเทาไหร มีงบประมาณลวงหนา งบประมาณใชจริง เพราะฉะน้ันระบบการบัญชีจะมีความชัดเจน
มาก”

2)  จากการสัมภาษณเชิงลึกกลุมผูสอน พบวา  งบประมาณหลักไดมาจากมูลนิธิฯ ตน
สังกัดเทาน้ัน  ดังคําใหสัมภาษณตอไปน้ี

“งบประมาณสวนใหญมาจากทางมูลนิธิฯ”  ผูสอนหญิง
“งบประมาณจากมูลนิธิฯ เปนหลัก ซึ่งมาจากการหารายได” ผูสอนตาบอด

2. ปญหาและความตองการในการจัดการศึกษา
การนําเสนอในสวนน้ีเปนการแสดงใหเห็นถึงปญหาและความตองการในการจัดการ

ศึกษาสําหรับคนพิการทางการมองเห็น  ผูวิจัยไดจัดแบงออกเปน  4  หัวขอ  ดังน้ี
2.1  การจัดการดานสถานท่ี จากการศึกษาไดผลดังน้ี

1)  จากการสัมภาษณเชิงลึกผูบริหาร  พบวา  อุปกรณประกอบการเรียนการสอน เชน 
เคร่ืองคอมพิวเตอรมีสภาพเกามากจนใชการไมได สวนสถานที่สําหรับการเลนกีฬาก็มีจํากัดมาก 
และอุปกรณพื้นฐานที่จําเปนมีราคาสูง รวมถึงปญหามลพิษทางอากาศบริเวณรอบๆ สถานศึกษา   
ดังคําใหสัมภาษณตอไปน้ี
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“มีคนบริจาคบาง เร่ิมแรกก็บริจาคมา แตเคร่ืองเคาน่ีสวนใหญจะใชงานไมไดเลย 
คลายๆ กับวาโละทิ้งแลวก็เอามาใสไวที่เราแทนที่จะเอาไปทิ้งกลับเอามาบริจาค มันดีกวา มันสวย
กวา แตที่ไหนไดพอเราเอามาแลวมันใชการอะไรไมไดเลย”

“เน่ืองจากตอนน้ีสถานที่สําหรับการฝกซอมกีฬามีขอจํากัดมากๆ ดังน้ันจึงจําเปนจะ
ตองมีสถานที่สําหรับฝกซอม”

“บริเวณรอบๆ จะมีการเผาขยะ ซึ่งจะมีกลิ่นของเสีย สารเคมี นํ้ายา จากโรงพยาบาล
กรมชลประทานซึ่งจะแอบมาเผาอยูใกลๆ สถานที่ของเรา ซึ่งลมจะพัดเขามา”

“สวนพวกเสียงจะมีไมมาก จะมีบางก็เกิดจากงานกอสรางบริเวณดานหนาศูนยฯ ใน
ระยะน้ีคงจะมีปญหาทางดานเสียงบาง”

2)  จากการสัมภาษณเชิงลึกกลุมผูสอน พบวา  ยังไมมีสถานที่สําหรับการเลนกีฬาที่เปน
กิจลักษณะ  และอุปกรณดานคอมพิวเตอรไมมีความทันสมัยพรอมใชงาน  ดังคํากลาวตอไปน้ี

“อยากไดโรงยิมสําหรับเลนกิจกรรมกีฬาตางๆ เชน โกลบอล หรือสระวายนํ้าเราก็อยาก
ไดสําหรับผูเรียน”  ผูสอนหญิง

“ตอนน้ีมีโรงยิมชั่วคราวอยู ไมคอยเปนกิจจะลักษณะสักเทาไหร”  ผูสอนตาบอด
“อยากใหปรับปรุงเคร่ืองที่มีอยูใหมีความทันสมัยและพรอมใชงาน เพราะมีบางเคร่ืองที่

ใชงานไมได”  ผูสอนตาบอด
3)  จากการสนทนากลุมผูเรียน  พบวา  ผูเรียนมักประสบปญหามลพิษทางอากาศเปน

ประจําจากบริเวณโดยรอบสถานศึกษา  ดังคําบอกเลาตอไปน้ี
“อากาศตอนเชาไมคอยจะดีคือจะมีกลิ่นเหม็นจากการเผาขยะหรือสารเคมีอะไรพวกน้ี 

อยากใหแกไข”  ผูเรียนอายุ  23  ป
2.2  การจัดการดานหลักสูตร จากการศึกษาไดผลดังน้ี

1)  จากการสัมภาษณเชิงลึกผูบริหาร  พบวา  สถานศึกษายังขาดสถานที่สําหรับการฝก
ซอมกีฬาทั่วไป และสถานที่ประกอบการเรียนในวิชาสุขศึกษา พละศึกษา ดังคํากลาวตอไปน้ี

สนามฝกซอมโกลบอลที่เปนมาตรฐานเราไมมี สนามอ่ืนๆ ที่จําเปนในการฝกซอมเรา
ไมมี ที่สําหรับออกกําลังกายเราไมมี ดังน้ันเรากําลังวางโครงการโดยการหาทุนจากตางประเทศมา
ชวยสรางให ก็คงตองใชเวลาสักนิดหน่ึง”

2)  จากการสัมภาษณเชิงลึกกลุมผูสอน พบวา  การผลิตสื่อการเรียนการสอนเองภายใน
สถานศึกษาจะมีตนทุนสูง  สวนอุปกรณประกอบการเรียนดอยคุณภาพและมีความขาดแคลน  ดังคํา
ใหสัมภาษณตอไปน้ี
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“ตําราเรียนอักษรเบรลลมีราคาแพงมากเพราะราคากระดาษสูงขึ้นเร่ือยๆ จนตองแก
ปญหากันโดยนํากระดาษแข็งมาใชแทนในบางคร้ัง ตัวอักษรที่นูนขึ้นมาน้ันพอใชไปนานๆ จะ
ยุบลงมาจนผูเรียนคนอ่ืนใชงานตอไปไมได ตองผลิตใหมเสียคาใชจายใหมอีก เราอยากไดวัสดุที่
เปนพวกกระดาษแข็งๆ หรือพลาสติก มากกวาเพราะจะคงทนถาวรดีกวากระดาษเบรลลธรรมดา
มาก”  ผูสอนหญิง

“เรามีเคร่ืองที่สามารถพิมพบนแผนโลหะที่คงทนไดแตก็มีขอจํากัดคือทําจํานวนมากไม
ได และไมสามารถผลิตหนังสือเรียนจํานวนมากๆ ในเวลาอันสั้นได” ผูสอนตาบอด

“สวนใหญเราจะผลิตเองเฉพาะหนังสือเรียน กศน. ตอนน้ีก็มีกําลังทําไดเทาน้ี แตถามี
เพิ่มมากกวาน้ีก็คงจะดีไมนอย”  ผูสอนชาย

“สเลทที่ใชเขียนมีราคาแพง ที่ผลิตภายในประเทศจะมีปญหามากเวลาใชเขียน เพราะ
ล็อคมันไมตรงกันทําใหเกิดความไมสะดวก และจํานวนที่มีน้ันไมเพียงพอกับผูเรียน รัฐบาลผลิตมา
ใหจํานวนหน่ึงแตใชการไมไดเพราะรองตัวอักษรเหลื่อมไมตรงกันทําใหผูเรียนไมสามารถเขียนตัว
อักษรไดตามปกติ”  ผูสอนหญิง

“เคร่ืองเลนซีดีสําหรับเลนหนังสือแถบเสียงน้ันมีไมเพียงพอตอจํานวนผูเรียนเพราะที่มี
อยูไดมาจากการศึกษานอกโรงเรียนบริจาคมา ทําใหการเรียนการสอนเปนไปดวยความลาชากรณีที่
ตองการใชอุปกรณชนิดน้ีประกอบ”  ผูสอนชาย

3)  จากการสนทนากลุมผูเรียน  พบวา  อุปกรณการเรียนที่จําเปนพื้นฐานสําหรับการ
เรียนวิชาอักษรเบรลลมีราคาแพง  สวนที่มีอยูมีปริมาณนอยและดอยคุณภาพ  และมีความตองการ
สื่ออ่ืนๆ ดวย  ดังคําบอกเลาตอไปน้ี

“สเลทสําหรับฝกเขียนอักษรเบรลลจะมีราคาแพงมากเพราะนําเขาจากตางประเทศ สวน
ของที่ผลิตในประเทศจะใชงานไดไมดี”  ผูเรียนอายุ  19 ป

“มีปญหาเวลาเขียนตัวอักษรจะไมตรงกับที่ตองการจะเขียน”  ผูเรียนอายุ  33 ป
“ถามีซีดีวอลคแมนสําหรับนําติดตัวไปไหนมาไหนไดทุกคนคงจะดีเพราะวาบางคนไม

ถนัดการใชอักษรเบรลล ก็ควรจะไดมาฟงหนังสือแถบเสียงที่เปนแผนซีดีตามวิชาที่ตนสนใจนอก
เวลาเรียน”  ผูเรียนอายุ  23 ป

2.3 การจัดการดานบุคลากร จากการศึกษาไดผลดังน้ี
1)  จากการสัมภาษณเชิงลึกผูบริหาร  พบวา  สถานศึกษามีความตองการบุคลากรที่มี

ประสบการณตรงจากงานอาชีพ เพราะจะมีสวนทําใหผูเรียนเกิดความเขาใจและมีความสุขใน     
การเรียน จากคํากลาว ดังน้ี
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“บางวิชา เชน การเกษตร เราเคยใชผูที่จบการศึกษามาทางน้ีโดยตรงแลวไมประสบ
ความสําเร็จ เพราะวาผูสอนรูแคในหนังสือแตไมสามารถถายทอดใหแกผูเรียนอยางชัดเจนเปน
รูปธรรมได แตพอเราใชผูสอนที่มีประสบการณจากการทําการเกษตรโดยตรงมาสอน กลับทําใหผู
เรียนมีความเขาใจและมีความสุขกับการเรียนได พรอมกับมีเกณฑการประเมินที่เปนผลผลิตที่นา
ภาคภูมิใจ”

2) จากการสัมภาษณเชิงลึกกลุมผูสอน พบวา  ยังไมมีผูสอนที่จบดานการศึกษาพิเศษ
เขามาทําการสอน ในคํากลาว  ดังน้ี
“ครูผูสอนที่จบมาทางดานการศึกษาพิเศษยังไมมี แตเราอาศัยการอบรมจากผูเชี่ยวชาญ

หรือหนวยงานดานน้ีเอา”  ผูสอนหญิง
3)  จากการสนทนากลุมผูเรียน  พบวา  ตองการครูภาษาตางประเทศที่จบมาตรงสายเขา

มาใหความรูดานน้ีเพื่อเพิ่มพูนประสบการณชีวิตใหมากขึ้น  จากคําบอกเลา  ดังน้ี
“ถามีครูดานภาษาตางประเทศมาสอนตรงๆ ก็คงจะดี เพราะบางคนก็อยากจะเรียนภาษา

อ่ืนๆ ดวย เพราะมันจะไดมีกิจกรรมใหทํามากขึ้น เพราะเราต้ังใจและสมัครใจเขามาศึกษาเราก็อยาก
จะไดอันน้ันอันน้ีเพื่อใหเกิดความรอบรู  ทุกคนมีโอกาสเขามาคร้ังน้ีคร้ังเดียวก็อยากจะไดอะไรกลับ
ออกไปเยอะๆ”  ผูเรียนอายุ  25  ป

2.4 การจัดการดานงบประมาณ จากการศึกษาไดผลดังน้ี
1)  จากการสัมภาษณเชิงลึกผูบริหาร  พบวา  งบประมาณที่ไดรับมาน้ันจะกระจายไปใน

หลายสวนของสถานศึกษา ซึ่งบางคร้ังอาจจะไมเพียงพอตอสิ่งที่จําเปนเรงดวน เชน ไมเทาที่ถือเปน
อุปกรณพื้นฐานที่จําเปนตอการเดินทาง จากคํากลาว  ดังน้ี

“งบประมาณตรงน้ีมันนอยนิด เพราะทางมูลนิธิฯ ก็มีบัดเจทหรือเงินทุนสนับสนุน
ตรงน้ีนอยมาก จนหลายคร้ังเราพยายามติดตอกับหนวยงานตางๆ เพื่อใหเคาเขามารวมบริจาค”

“ถาเปนไมเทาพับน้ันจะมีราคาแพง 300 กวาบาท แตไมเทายืดไดราคา 100 กวาบาท ซึ่ง
ถาคูณ 40 คนเขาไปมันก็เปนจํานวนเงินพอสมควร ฉะน้ันเราตองหาองคกรตางๆ ที่เคาเอ้ืออํานวย
ให”

2)  จากการสัมภาษณเชิงลึกกลุมผูสอน พบวา  ภาครัฐใหการชวยเหลือดานงบประมาณ
นอยมาก  ดังคํากลาวตอไปน้ี

“รัฐบาลก็ชวยแตสวนนอยมากเราก็เอาเขาผานทางมูลนิธิฯ ใหจัดสรรลงมาใหอีกที ซึ่ง
ถาจะพูดตามสภาพจริงแลวถาเราจะจัดใหมีความพรอมดานเทคโนโลยีแลวนับวาไมเพียงพอ”  ผู
สอนหญิง
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