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การศึกษาแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรูสาระวิชาวิทยาศาสตรสําหรับ
นักเรียนที่มีความบกพรองทางการมองเห็นในเขตภาคเหนือของประเทศไทย
A Study of Guidelines to Instruct Science Activities for Blind Students
in the Northern Part of Thailand
วีระพงษ แสง–ชูโต1

บทคัดยอ

การวิ จั ยในครั้ งนี้ มี จุ ดมุ งหมายต องการสํ ารวจ รวบรวมป ญหาและข อคิ ดเห็ นจากนั กเรี ยนที่ บกพร องทาง
การมองเห็น ครูผูสอนและผูที่เกี่ยวของในการจัดการเรียนรูในสาระวิชาวิทยาศาสตรสําหรับนักเรียนที่มีความบกพรอง
ทางการมองเห็นในเขตภาคเหนือของประเทศไทย และวิเคราะหหาแนวทางในการจัดการเรียนรูในสาระวิชาวิทยาศาสตร
สําหรับนักเรียนกลุมนี้ ประชากรเปนนักเรียนที่บกพรองทางการมองเห็น ครูที่สอนวิชาวิทยาศาสตรสําหรับนักเรียนกลุมนี้
และครูที่เกี่ยวของในเขตภาคเหนือของประเทศไทย เครื่องมือที่ใชคือแบบสัมภาษณ ผลการวิจัยพบวา
1. การเตรียมตัวผูเรียน ควรมีการเตรียมตัวเกี่ยวกับประสบการณพื้นฐานใหมากที่สุดทั้งประสบการณ ใน
ชีวิตประจําวันและประสาทสัมผัสดานอื่นที่มีอยู
2. การสอนเนื้อหาวิทยาศาสตร ควรใชการเลาเรื่องแลวใหผูเรียนจินตนาการตาม หรือ เพิ่มการใชประสาทสัมผัส
ทางหูและกายสัมผัสในการรับรูมากขึ้น ปรับเปลี่ยนคําพูดที่ใชใหงาย ชัดเจน กะทัดรัด หากผูเรียนยังไมเขาใจก็ควรอธิบายซ้ํา
จนเขาใจ สวนขอจํากัดในการเรียนรูของนักเรียนไดแก โจทยปญหาที่ซับซอน การคํานวณ สัญลักษณทางฟสิกส เคมี ชีววิทยา
3. การทดลอง อาจใชวิธีการฟงเสียง ในกรณีการทดลองที่ซับซอนอาจใหเพื่อนที่สายตาปกติเปนคนทดลอง
แลวนําผลการทดลองมาใหนักเรียนที่บกพรองทางการมองเห็นวิเคราะหตอ
4. การใชสื่อการสอน ควรมีการใหเอกสารไปศึกษาลวงหนา ตัวเอกสารตองมีมาตรฐานชัดเจน มีการใชสื่อ
ทดแทนจากวัสดุหาไดใกลตัว เพื่อใหสื่อความหมายใหนักเรียนเขาใจไดงายขึ้น
5. การประเมินผล พิจารณาจากการจดบันทึกลงในสมุดของนักเรียน ลดมาตรฐานในการประเมินผล เชน เพิ่ม
เวลาในการสอบ หรือลดจํานวนขอสอบลงใหเหมาะสมกับศักยภาพของผูเรียน
6. การสอนเสริม ครูชวยจัดลําดับเนื้อหาและอธิบายตามความยากงาย สรุปขอมูลเปนนิยามเนื้อหาที่ถูกตอง
ใหแกผูเรียน และควรมีแบบฝกหัดใหนักเรียนไดฝกฝนมากขึ้น
7. การเรียนรวม นักเรียนสามารถเรียนรวมกับเด็กปกติได แตตองอาศัยเพื่อนชวยแนะนําในการทํา
กิจกรรมตางๆ รวมทั้งการทําความเขาใจในเนื้อหาสาระดวย
8. อื่นๆ ควรมีงบประมาณ บุคลากรและสถานที่จัดการเรียนรูที่เพียงพอ เหมาะสมตอจํานวนนักเรียนที่มี
ความบกพรองทางการมองเห็น เพราะนักเรียนตองการความดูแลชวยเหลืออยางตอเนื่อง
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Abstract
The research purposes were to survey and collect the problems and opinions from blind students
and teachers who teach science for them in the northern part of Thailand and to analyze the guidelines to
instruct science for them too. Populations were blind students and science teachers in the northern part of
Thailand. Tool for this study was open interview form.
The results of this research were as follow:
1. To be prepared the students for life experience and sensory experience.
2. Teach science with tell story technique to imagination of students. Describe the science contents
simply and repeat if they misunderstand. The limitations of blind students were complex problems,
calculation and symbol of Physics, Chemistry and Biology.
3. Blind students could be listening sound from reaction of science experiments instead. Sighted
students did complex experiments instead blind students and blind students analyzed the data.
4. Texts and sheets for blind students could be standard and sent to them for study before the class.
Modify instructional tools for understanding of blind students.
5. Examined the note books of blind students for evaluation. Increase time of examination or adapted test.
6. Teachers could be remedial teaching for blind students with ascending order contents and more exercises.
7. Blind students were able to inclusive education and pair with sighted students.
8. Should be prepared the budgets, persons and places enough for blind students learning.
Keywords : Special Education, Science Education
E-mail : virapongxuto@hotmail.co.th

คํานํา

นักเรียนที่บกพรองทางการมองเห็น หมายถึง เด็กที่สูญเสียการเห็นตั้งแตระดับเล็กนอยจนถึงตาบอดสนิท
สามารถแบงไดเปน 2 ประเภท ไดแก เด็กตาบอด หมายถึง เด็กที่สูญเสียการเห็นมากจนตองใชอักษรเบรลล หรือ
ใชวิธีการฟงเทป หรือแผนเสียงในการเรียนการสอน หรือผลการตรวจวัดความชัดของสายตาขางดีเมื่อแกไขแลวอยู
ในระดับ 6/60 หรือ 20/200 ลงมาจนบอดสนิท และ เด็กเห็นเลือนราง หมายถึง เด็กที่สูญเสียการเห็นแตยังสามารถ
อานอักษรตัวพิมพที่ขยายใหญไดหรือตองใชแวนขยายอาน หากตรวจวัดความชัดของสายตาขางดีเมื่อแกไขแลวอยู
ในระดับระหวาง 6/18 หรือ 20/70 ถึง 6/60 หรือ 20/200 หรือมีลานสายตาแคบกวา 30 องศา (รัชนีกร ทองสุขดีและ
นภาลัย ชัยมหา :2550) ดังนั้นในการจัดการเรียนรูใหเด็กกลุมนี้จําเปนตองมีวิธีการตลอดจนใชเครื่องมือชวยใน
การเรียนรูที่มากและแตกตางกวาเด็กปกติทั่วไป รวมทั้งในวิชาวิทยาศาสตรซึ่งมีธรรมชาติของวิชาที่แตกตางกวาวิชา
อื่นตรงที่วามิใชสอนเพียงเนื้อหาความรู (Content) เทานั้น แตตองมีการฝกทักษะกระบวนการในการหาความรู
(Process) และสรางเจตคติที่ดีทางวิทยาศาสตร หรือ จิตวิทยาศาสตร (Scientific Attitude) ใหกับนักเรียนดวยจึง
จะเรียนวิทยาศาสตรไดอยางถูกตองและเขาใจองคความรูตางๆในสาระนี้ไดอยางแทจริง และในการฝกทักษะ
กระบวนการและการฝกทักษะปฏิบัติ ผูเรียนจําเปนตองใชการสังเกตดวยประสาทสัมผัสทั้งหา(ตา หู ลิ้น จมูก และ
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กายสัมผัส) ซึ่งเปนทักษะแรกที่สําคัญและจําเปน รวมทั้งทักษะอื่นๆ เชน การจําแนกประเภท มิติสัมพันธ การ
ทดลอง เปนตน จึงจําเปนตองหาแนวทางในการจัดการเรียนรูใหกับนักเรียนในกลุมนี้ใหเหมาะสม สามารถทําให
นักเรียน เรียนรูไดอยางเขาใจและถูกตอง ดังที่ มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ
(2550) ไดกลาวไวสรุปไดวา แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนวิทยาศาสตรของคนตาบอดนั้น มีการถกเถียงกันมากวาสิบป
แลว แตดวยพระวิสัยทัศนอันยาวไกลยิ่งของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงเล็งเห็น
ความจริงขอนี้ สงผลใหหลายหนวยงานสนองรับสั่งของพระองคทาน นําไปสูการจัดคายวิทยาศาสตรสําหรับ
นักเรียนตาบอดขึ้นสองครั้ง มีการสงนักเรียนตาบอดเขาไปเรียนสาขาวิทยาศาสตร ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๔๙ จน
ปจจุบันมีนักเรียนที่กําลังศึกษาในสาขาวิทยาศาสตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลายถึง ๖ คน ใน ๓ โรงเรียน แตเปน
การเริ่มตนเขาเรียนสายวิทยาศาสตรในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คงทุกขทั้งผูเรียนและผูสอน ดวยเหตุที่
พื้นฐานความรูความสามารถดานวิทยาศาสตรของนักเรียนตาบอดกลุมนี้ มิไดรับการเตรียมที่เพียงพอ การหา
แนวทางในการจัดการเรียนรูสาระวิชาวิทยาศาสตรสําหรับนักเรียนที่บกพรองทางการมองเห็นนั้น จึงควรทําการสํารวจ
ศึกษา ปญหา ความตองการของนักเรียนเอง ครูผูสอน และผูที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนรูใหกับนักเรียนกลุมนี้ เปน
ขอมูลเบื้องตนกอนจะดําเนินการหารูปแบบในการจัดการเรียนรูตอไป
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่ อ สํ ารวจ รวบรวมป ญ หาและข อ คิ ด เห็ นจากนั ก เรี ยนที่ บ กพร อ งทางการมองเห็ น ครู ผูส อนและผู ที่
เกี่ยวของในการจัดการเรียนรูในสาระวิชาวิทยาศาสตรสําหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการมองเห็นในเขต
ภาคเหนือของประเทศไทย
2. เพื่อวิเคราะหหาแนวทางในการจัดการเรียนรูในสาระวิชาวิทยาศาสตรสําหรับนักเรียนที่มีความบกพรอง
ทางการมองเห็นในเขตภาคเหนือของประเทศไทย

อุปกรณและวิธีการ
1. กลุมเปาหมายในการวิจัย
กลุมประชากร ไดแกนักเรียนที่บกพรองทางการมองเห็น ครูผูสอนรายวิชาวิทยาศาสตรสําหรับนักเรียนที่
บกพรองทางการเห็น และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวของในโรงเรียนสอนคนตาบอดและโรงเรียนเรียนรวมในเขต
จังหวัดภาคเหนือของประเทศไทยที่มีนักเรียนเหลานี้อยู จากการสํารวจพบวา มีอยูเพียงบางจังหวัด ดังนี้
1. จังหวัดเชียงใหม คือ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ ไดสงนักเรียนไปเรียนรวมที่
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จํานวน 1 คน สวนคุณครูที่ใหขอมูลเปนคุณครูของโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จํานวน 2 ทาน
2. จังหวัดลําปาง มีอยู 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนลําปางกัลยาณี มีนักเรียนที่บกพรองทางสายตา เรียนอยู 2 คน สวน
ครูผูสอนวิชาวิทยาศาสตร มี 2 ทาน และโรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย มีนักเรียนที่บกพรองทางสายตา เรียนอยู 1 คน สวนครูผูสอน
วิชาฟสิกส 1ทาน และคุณ ครูผูดูแลหองเรียนรวมสําหรับเด็กที่บกพรองทางสายตา 1 ทาน
3. จังหวัดแพร คือ โรงเรียนสอนคนตาบอด สันติจินตนา ครูผูใหขอมูลคือ ผูอํานวยการโรงเรียน 1 ทาน และ
คุณครูผูสอนวิชาวิทยาศาสตร 1 ทาน สําหรับนักเรียนไมไดมีการสัมภาษณเนื่องจากเปนนักเรียนระดับประถมศึกษาตองมี
การทํากิจกรรมตางๆ จึงไมสะดวกในการใหสัมภาษณ
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2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
แบบสัมภาษณ ครู และผูที่เกี่ยวขอ งกับการจัด การเรียนรูส าระวิชาวิท ยาศาสตร ถึง รูป แบบในการ
จัดการเรียนรูในปจจุบัน ปญหา และอุปสรรคที่พบในการจัดการเรียนรู
3. วิธีเก็บรวบรวมขอมูล
1. ศึกษาขอมูลเกี่ยวกับโรงเรียนสอนคนตาบอด และโรงเรียนเรียนรวมที่เปดสอนในแตละจังหวัดในเขต
จังหวัดภาคเหนือของประเทศไทย จํานวน 16 จังหวัด ไดแก เชียงราย เชียงใหม ลําพูน ลําปาง พะเยา แพร นาน
แมฮองสอน อุตรดิตถ พิษณุโลก ตาก สุโขทัย เพชรบูรณ พิจิตร กําแพงเพชร และนครสวรรค เพื่อเลือกเปนกลุม
ตัวอยาง แตจากการสํารวจมีจํานวนโรงเรียนเพียง 5 แหงที่มีลักษณะตามที่ตองการจึงใชเปนกลุมประชากรแทน
2. ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูสําหรับนักเรียนที่บกพรองการมองเห็น รวมทั้งในสาระวิชา
วิทยาศาสตรเพื่อจัดทําแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ
3. ติดตอประสานงานโรงเรียนที่เปนกลุมประชากร เพื่อขอทําการเก็บรวบรวมขอมูลและนํามาทําการวิเคราะหตอไป
4. วิธีวิเคราะหขอมูล
นําขอมูลที่เก็บรวบรวมไดจากแบบสัมภาษณมาทําการวิเคราะหและสรุปในเชิงบรรยาย

ผลการทดลองและวิจารณ

จากผลการสัมภาษณคุณครูผูสอนวิชาวิทยาศาสตรใหนักเรียนที่มีความบกพรองทางการมองเห็น คุณครูที่
เกี่ยวของสามารถสรุปแนวทางการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตรใหกับนักเรียนที่บกพรองทางการมองเห็นได ดังนี้
1. การเตรียมตัวผูเรียน นักเรียนควรมีการเตรียมตัวเกี่ยวกับประสบการณพื้นฐานใหมากที่สุดทั้งประสบการณ
ในชีวิตประจําวันที่เกี่ยวของกับคน สัตว สิ่งของ สถานที่ รวมทั้งประสบการณของประสาทสัมผัสทางหู จมูก ลิ้นและ
การสัมผัสใหมากที่สุด เพื่อนํามาใชใหเปนประโยชนในการเปรียบเทียบกับสิ่งที่ไดเรียนในหองเรียนและเพื่อนํามาตอ
ยอดการเรียนรูขั้นสูงตอไปอันเปนการทดแทนประสาทสัมผัสทางสายตาที่บกพรอง
2. การสอนเนื้อหาวิทยาศาสตร การสอนนักเรียนกลุมนี้ควรใชการเลาเรื่องแลวใหนักเรียนจินตนาการตาม หรือ เพิ่ม
การใชประสาทสัมผัสทางหูและกายสัมผัสในการรับรูมากขึ้นรวมทั้งอาศัยการเลาเรื่องจากเพื่อน สําหรับการอธิบายขยายความ
เนื้อหาตองชัดเจนและเห็นภาพมากที่สุด ปรับเปลี่ยนคําพูดที่ใชใหงาย ชัดเจน กะทัดรัด เพื่อกระตุนใหผูเรียนเกิดจินตนาการ
ตามจนเขาใจไดมากที่สุด หากผูเรียนยังไมเขาใจก็ควรอธิบายซ้ําจนเขาใจ สวนขอจํากัดในการเรียนรูของนักเรียนเองไดแก
โจทยปญหาที่ซับซอน การคํานวณ สัญลักษณทางฟสิกส เคมี ชีววิทยา ที่ผูเรียนไมสามารถทําความเขาใจไดเทาที่ควร
3. การทดลอง การทดลองทางวิชาเคมีนั้น นักเรียนอาจใชวิธีการฟงเสียงที่เกิดขึ้นกับปฏิกิริยาเคมีที่ทดลอง เชน
เสียงฟองกาซ กลิ่นฟองกาซ ในกรณีการทดลองที่ซับซอน อาจขอเพื่อนบรรยายใหฟง หรือใหเพื่อนที่สายตาปกติเปน
คนทดลอง แลวนําผลการทดลองมาใหนักเรียนที่บกพรองทางการมองเห็นวิเคราะหตอ
4. การใชสื่อการสอน ควรมีการใหเอกสารประกอบการสอนลวงหนาใหไปศึกษามากอนเขาหองเรียนจริง ตัวเอกสาร
ตองมีมาตรฐานชัดเจน ควรมีการแปลเปนรูปแบบอักษรเบรลอยางชัดเจนครบถวน หรือมีการใชสื่อทดแทนจากวัสดุที่หาได
ใกลตัว เพื่อใหสื่อความหมายใหนักเรียนเขาใจไดงายขึ้นโดยเฉพาะในการทดลองของวิชาฟสิกส ควรมีการเขียนอักษรหรือ
ขอความบนพลาสติกนูน หรือใชสีเทียนเขียนบนตะแกรงลวดเพื่อใหนักเรียนสามารถสัมผัสและอานตัวหนังสือที่นูนขึ้นมาได
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5. การประเมินผล ผูสอนอาจวัดผลโดยพิจารณาจากการจดบันทึกลงในสมุดของนักเรียนที่บกพรองทางการ
มองเห็น หรืออาจใหเพื่อนชวยเขียน เพราะนักเรียนกลุมนี้มีความสนใจใฝรู รับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมายดีมาก
หรือครูอ าจลดมาตรฐานในการประเมินผล เชน เพิ่มเวลาในการสอบของวิชานั้น หรือลดจํานวนขอสอบลงให
เหมาะสมกับศักยภาพของผูเรียน
6. การสอนเสริม ครูตองชวยผูเรียนในการจัดลําดับเนื้อหา อธิบายตามลําดับความยากงายของเนื้อหา และสรุปขอมูล
เปนนิยามเนื้อหาที่ถูกตองใหแกผูเรียนเพื่อปองกัน ความผิดพลาดของนิยามเนื้อหา และควรมีแบบฝกหัดใหนักเรียนไดฝกฝน
มากขึ้น รวมทั้งครูผูดูแลนักเรียนอาจเขาไปนั่งฟงการบรรยายของครูผูสอนรวมกับนักเรียนเพื่อชวยจดบันทึกเนื้อหาที่เรียนดวย
7. การเรียนรวม นักเรียนสามารถเรียนรวมกับเด็กปกติได แตตองอาศัยเพื่อนชวยแนะนําในการทํากิจกรรม
ตางๆ รวมทั้งการทําความเขาใจในเนื้อหาสาระดวย
8. อื่นๆ ควรมีงบประมาณ บุคลากรและสถานที่จัดการเรียนรูที่เพียงพอ เหมาะสมตอจํานวนนักเรียนที่มีความ
บกพรองทางการมองเห็น เพราะนักเรียนตองการความดูแลชวยเหลืออยางตอเนื่อง
และจากการสัมภาษณนักเรียนที่บกพรองทางการมองเห็นที่ไดเรียนวิชาวิทยาศาสตร สามารถสรุปแนวทางการ
เรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนได ดังนี้
1. นักเรียนมีทัศนคติที่ดีกับวิชาวิทยาศาสตร เพราะเปนวิชาที่นาคนหา เรียนสนุก ไดเรียนรูสิ่งที่ไมเคยรูมากอน
เปนการเปดโลกทางความคิดอยางตอเนื่อง รวมทั้งบรรยากาศในหองเรียนวิทยาศาสตรมีความแปลกใหมทําใหอยาก
เรียนรูมากขึ้น แตดวยความยากและซับซอนของเนื้อหาจึงทําใหเรียนไดไมเขาใจลึกซึ้งเทาที่ควร
2. การเรียนวิทยาศาสตรที่มีการทดลอง นักเรียนมักขอใหเพื่อนรวมชั้นเรียนชวย เชน อานโจทยหรืองานที่ไดรับมอบหมาย
จากครูผูสอน รวมทั้งมีการจัดวางตําแหนงของสารที่ใชในการทดลองในตําแหนงหรือจุดที่แนนอน เพื่อปองกันการผิดพลาด
และอันตรายจากสารเคมีประเภท กรดตางๆ
3. ครูผูสอนหากมีการประยุกตสื่อการสอนใหมีความเหมาะสมกับนักเรียนกลุมนี้อยางหลากหลายจะชวยทําให
นักเรียนเขาใจเนื้อหาไดงายขึ้น
4. ครูผูสอนควรมีการอธิบายขยายความในเนื้อหาหรือการทดลองใหชัดเจน เชน การเปรียบเทียบการรินสารเคมี
คลายกับการรินน้ําดื่ม ก็จะเพิ่มความเขาใจใหนักเรียนไดมากขึ้น
5. ดานจิตวิทยาศาสตร นักเรียนมีทัศนคติที่ดีตอวิชาวิทยาศาสตรและครูมีบทบาทสําคัญในการสรางความ
ประทับใจใหนักเรียนสนใจใฝรู
อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการศึกษา ผูวิจัยไดขอคนพบที่ขอกลาวถึง ดังนี้
1. ในสวนศักยภาพของผูเรียนที่บกพรองทางการมองเห็นนั้น ถาเปนผูที่สายตาพิการมาแตกําเนิดคอนขางจะเรียน
วิทยาศาสตรไดยาก เพราะประสบการณพื้นฐานเกี่ยวกับความแตกตางของสี ความสวาง ความมืดไมมี ทําใหจินตนาการ
ไมไดในเรื่องเหลานี้ สงผลตอความเขาใจอยางแทจริงในเนื้อหาได แตหากผูเรียนมีสายตาพิการในชวงที่โตแลว หรือมี
สายตาเลือนรางจะมีประสบการณเหลานี้ หากมีอุปกรณที่ชวยบอกความแตกตางของสีโดยใชประสาทสัมผัสอื่น เชน บอก
เปนเสียงที่แตกตางกัน ผูเรียนกลุมหลังนี้ก็ยังสามารถจินตนาการและทําความเขาใจได ฉะนั้นผูเรียนที่บกพรองทาง
การมองเห็นที่สามารถเรียนวิทยาศาสตรไดดีน าจะเปนผูเรียนที่สายตาพิการในช วงที่โตแลว หรือมีสายตาเลือนราง
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แตขณะเดียวกันก็ควรเพิ่มพูนประสบการณทางประสาทสัมผัสดานอื่นที่เหลือใหผูเรียน รวมทั้งประสบการณอื่นที่เกี่ยวของ
เชนประสบการณในชีวิตประจําวัน เพื่อใหสามารถนํามาใชในการเปรียบเทียบ หรือจินตนาการไดมากยิ่งขึ้น
2. การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตรใหผูเรียนที่บกพรองทางการมองเห็น หากใชการเลาเรื่องเนื้อหานั้นโดยใช
คําที่งาย ชัดเจน จะชวยใหผูเรียนจินตนาการ และเขาใจไดดีขึ้น สวนการทดลองควรปรับใหงายขึ้น หรือมีอุปกรณ
เครื่องมือที่ปรับประยุกตใหผูเรียนสามารถใชประสาทสัมผัสดานอื่นในการเก็บขอมูลได หากเปนการทดลองที่ซับซอนก็
อาจใหผูเรียนปกติชวยในการเก็บขอมูลแลวใหผูเรียนที่บกพรองทางการมองเห็นนําขอมูลมาทําการวิเคราะหตอไป ก็จะ
ช วยชดเชยและเพิ่ มทั กษะกระบวนการทางวิ ทยาศาสตร รวมทั้ งเจตคติ ทางวิ ทยาศาสตร ให กั บผู เรี ยน ซึ่ งก็ เป น
องคประกอบที่สําคัญของการเรียนวิทยาศาสตรดวยเชนกัน สําหรับการประเมินผล ผูสอนอาจประเมินจากชิ้นงาน หรือ
สมุดที่จดงานของผูเรียน หรือในการสอบรวมกับนักเรียนปกติ ในกรณีเรียนรวม ก็อาจลดจํานวนขอสอบที่ใชสอบลง
หรือเพิ่มเวลาในการสอบใหมากขึ้นก็ได รวมทั้งควรมีการสอนเสริมหรือเพิ่มแบบฝกหัดในเนื้อเรื่องที่ผูเรียนไมเขาใจดวย
3. สําหรับอุปกรณ หรือเครื่องมือที่ใชทดลองในวิชาวิทยาศาสตร หากมีการปรับใหผูเรียนที่บกพรองทางการมองเห็น
สามารถใชและเก็บขอมูลโดยใชประสาทสัมผัสอื่นได ก็จะเปนการดีอยางยิ่ง เชน คุณครูสินอารย ลําพูนพงษ ผูสอนวิชา
ฟสิกส ประจําโรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย ไดปรับเครื่องมือที่ใชในการทดลองฟสิกสหลายอยาง โดยการเพิ่มสิ่งที่ทําใหเกิด
เสียง หรือสามารถใชมือสัมผัสได ทําใหผูเรียนที่บกพรองทางการมองเห็น เรียนฟสิกสไดเขาใจและสนใจเรียนมากยิ่งขึ้น

สรุปผลและเสนอแนะ
แนวทางในการจัด การเรียนการสอนวิทยาศาสตรใหกับผูเรียนที่บกพรองทางการมองเห็นควรพิจารณาปรับหรือ
พัฒนาในดานตางๆ 8 ประเด็น คือ การเตรียมตัวผูเรียน การสอนเนื้อหาวิทยาศาสตร การจัดการทดลอง การใชสื่อการสอน
การประเมินผล การสอนเสริม การเรียนรวม และอื่นๆ ไดแก ควรมีงบประมาณ บุคลากรและสถานที่จัดการเรียนรูที่เพียงพอ
แตควรตองพิจารณาวาจะนําประเด็นใดไปใชกอน ไมควรนําไปใชพรอมกันหลายๆประเด็น เพราะอาจทําใหเกิด
ความสับสนได และในการปรับอุปกรณหรือเครื่องมือที่ใชในการทดลองวิทยาศาสตรควรคํานึงถึงศักยภาพของ
ผูเรียนที่บกพรองทางการมองเห็นวาสามารถใชไดดีเพียงใด รวมทั้งการหาอุปกรณที่ชวยใน การเก็บขอมูล เชน
เครื่องตรวจจับ (sensor) เปนตน
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