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บทคัดย่อ 
  การศึกษาการเปรียบเทียบความเร็วในการอ่านของนักเรียนพิการทางการเห็นและนักเรียนที่มีการ
เห็นปกติครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพ่ือส ารวจความเร็วในการอ่านออกเสียงของนักเรียนพิการทางการเห็น
และนักเรียนที่มีการเห็นปกติ และ (2) เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างของความเร็วในการอ่านออก
เสียงระหว่างนักเรียนพิการทางการเห็นและนักเรียนที่มีการเห็นปกติ 
  กลุ่มตัวอย่างท่ีศึกษาแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ นักเรียนพิการทางการเห็นและนักเรียนที่มีการเห็นปกติ
ที่ก าลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนที่มีการจัดการเรียนร่วมส าหรับนักเรียนพิการทางการเห็นในกรุงเทพมหานคร
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม. 1-3) จ านวน 4 แห่ง โดยกลุ่มตัวอย่างของนักเรียนที่มีการเห็นปกติใช้การสุ่ม 
และนักเรียนพิการทางการเห็นเก็บข้อมูลทั้งหมด กลุ่มละ 21 คน รวม 42 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ
บทความและแบบบันทึกข้อมูลการอ่านให้นักเรียนพิการทางการเห็นอ่านบทความอักษรเบรลล์ และนักเรียน
ที่มีการเห็นปกติอ่านบทความเดียวกันรูปแบบอักษรพิมพ์ โดยใช้บทความจากการประกวดอ่านและเขียน
อักษรเบรลล์แห่งชาติ ครั้งที่ 14 ปี พ.ศ.2552 ของวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล  
  ผลจากการศึกษาพบว่า นักเรียนพิการทางการเห็นใช้เวลาในการอ่านมากกว่านักเรียนที่มีการเห็น
ปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ข้อมูลจากการวิจัยพบว่า เวลาเฉลี่ยที่ใช้ใน
การอ่านของนักเรียนที่มีการเห็นปกติ คิดเป็น 6.26 นาที เวลาเฉลี่ยในการอ่านของนักเรียนพิการทางการ
เห็น คิดเป็น 17.13 นาที และความเร็วเฉลี่ยในการอ่านของนักเรียนที่มีการเห็นปกติ คิดเป็น 121.53 ค าต่อ
นาที ความเร็วเฉลี่ยในการอ่านของนักเรียนพิการทางการเห็น คิดเป็น 51.82 ค าต่อนาที จากข้อมูลดังกล่าว 
พบว่าการอ่านของนักเรียนที่มีการเห็นปกติสามารถอ่านได้เร็วกว่าการอ่านของนักเรียนพิการทางการเห็นถึง 
2.35 เท่า ซึ่งสามารถน าความแตกต่างไปเป็นข้อเสนอแนะส าหรับการก าหนดมาตรฐานในการเพ่ิมเวลาสอบ
ส าหรับนักเรียนที่อ่านด้วยอักษรเบรลล์ 

 
ค าส าคัญ: นักเรียนพิการทางการเห็น, นักเรียนที่มีการเห็นปกติ, อักษรเบรลล์, ความเร็วในการอ่าน  
 

 

 การเปรียบเทียบความเร็วในการอ่านของนักเรียนพิการทางการเห็นและนักเรียนที่มีการเห็นปกติ 

 



 

หน้า 86วารสารวิทยาลัยราชสุดา  ปีท่ี 8  ฉบับท่ี 11    หน้า 86   วารสารวิทยาลยัราชสดุา  ปีท่ี 11  ฉบับท่ี 14    
 

A Comparative Study of Reading Speed 
between Visually Impaired and Sighted Students 

 
Panicha Jitsodsaikul1, Wiraman Niyomphol2, Issawara Sirirungruang3 

1Graduate Student-Rehabilitation science for persons with disabilities, 2,3Thesis Advisor 
1,2,3Ratchasuda College, Mahidol University 

E-mail: 1panichabow@gmail.com 
 
Abstract  
  The purposes of this study are (1) to survey the reading speed of visually impaired 
and sighted students and (2) to compare the difference in the reading speed between 
visually impaired and sighted students. 

The sample groups in this research were divided into 2 groups including visually 
impaired students and sighted students studying in 4 mainstream secondary schools providing 
inclusive education for visually impaired students in Bangkok area. The sample group of sighted 
students were recruited at random while the sample group of visually impaired students were 
all recruited for data collection. Each sample group consisted of 21 students, totaling 42 
students. The research instruments used in this study were an article and a reading report form. 
The researcher asked the visually impaired students to read the Braille article and the sighted 
students to read the same article in print. The article used was taken from the article of the 14th 
National Braille Reading & Writing Contest (year 2009) of Ratchasuda College Mahidol University.    

The results of this study showed that the visually impaired students took significantly 
more time to read than sighted students at a statistical confidence level of 95%. The data of 
this research showed that the average reading time of sighted students was 6.26 minutes while 
the average reading time of the visually impaired students was 17.13 minutes.  The average 
reading speed of sighted students was 121.53 words per minute (wpm) while the average 
reading speed of the students with visual impairments was 51.82 wpm. From this data, it was 
found that the reading speed of sighted students was 2.35 times faster than the reading speed 
of the visually impaired students. Reading performance differences can be used as a 
recommendation for setting standards for increasing examination time for Braille reading students.     
Key words: Visually Impaired Students, Sighted Students, Braille, Reading Speed 
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บทน า 
  ปัจจุบันนี้ในการด ารงชีวิตของมนุษย์ไม่ว่า
จะเป็นคนพิการหรือไม่ พิการย่อมต้อง ได้ รั บ
การศึกษา เรียนรู้เพ่ิมเติมรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และ
อ่ืน ๆ เ พ่ือให้สามารถที่จะด ารงชีวิตอยู่ ได้ การ
เข้าถึงในการเรียนรู้ต่าง ๆ นั้นมนุษย์เราจะต้อง
ได้รับผ่าน ทางประสาทสัมผัสในการรับรู้ด้านต่างๆ
การอ่านจัดเป็นทักษะที่ส าคัญประเภทหนึ่งในการ
สื่อสารโดยใช้ภาษาเขียนรวมถึงสัญลักษณ์ต่าง ๆ 
เพ่ือสื่อให้ผู้รับสารสามารถตีความ แปลความหมาย
ได้ตรงกันในเรื่องราวหรือสิ่งที่ผู้ส่งสารต้องการจะสื่อ 
โดยผ่านกระบวนการรับรู้ทางการเห็นและการ
สัมผัส ส าหรับในการอ่านของบุคคลที่ไม่มีความ
พิการทางการเห็นนั้นจะใช้การรับรู้ทางการเห็น ซึ่ง
การรับรู้ทางการเห็นสามารถเห็นในภาพกว้างได้ 
สามารถอ่านได้เป็นจ านวนมาก แต่ในการอ่านของ
คนพิการทางการเห็นจ าเป็นต้องใช้การรับรู้ทางการ
สัมผัสด้วยปลายนิ้ วแทนการเห็น ซึ่ งการรับรู้
ทางการสัมผัสสามารถอ่านสัมผัสอักษรเบรลล์ได้ที
ละตัวไม่สามารถเห็นภาพกว้างได้ Nolan and 
Kederis (1969) การอ่านเป็นปัจจัยที่ส าคัญ
เพ่ือที่จะได้สามารถเข้าถึงสาระความรู้ต่าง ๆ ที่เป็น
ลักษณะภาษาเขียนได้อย่างเข้าใจในสิ่งที่ผู้ส่งสาร
ต้องการสื่อ ซึ่งทักษะดังกล่าวของแต่ละบุคคลจะมี
ลักษณะระดับความสามารถในการอ่านที่แตกต่าง
กันขึ้นอยู่กับประสบการณ์ในการฝึกฝน ความ
ช านาญ และจุดประสงค์ในการอ่านของแต่ละบุคคล  
  อักษรเบรลล์เป็นสื่อประเภทแรกที่ให้คน
พิการทางการเห็นได้เข้าถึงการศึกษา ข้อมูลข่าวสาร 
และอ่ืน ๆ ถึงแม้ว่าปัจจุบันนี้จะมีสื่อประเภทอ่ืนที่

ให้เข้าถึงได้มากขึ้น แต่สื่ออักษรเบรลล์ยังมีความ
จ าเป็นและมีความส าคัญต่อคนพิการทางการเห็น 
โดยเฉพาะนักเรียนที่ยังเรียนอยู่ในโรงเรียน รวมไป
ถึงนักเรียนพิการทางการเห็นที่เรียนร่วมกับนักเรียน
ที่มีการเห็นปกติ เพ่ือที่จะได้เรียนตามเพ่ือน ๆ ได้
ทัน ท าให้เข้าใจเนื้อหาเพ่ิมขึ้น สามารถทบทวนใน
สิ่งที่เรียนมาได้ ได้ทราบถึงตัวสะกดต่าง ๆ ที่ถูกต้อง 
สามารถน าไปเขียนได้ถูกต้อง และเข้าใจในเนื้อหา
มากขึ้นกว่าการฟังเพียงอย่างเดียว บทบาทหน้าที่
ของครูเสริมวิชาการท่ีเข้าไปช่วยเหลือนักเรียนพิการ
ทางการเห็นเรียนร่วมในโรงเรียนเรียนร่วม พบว่าใน
การสอบมีการจัดท าข้อสอบเป็นอักษรเบรลล์มาให้
นักเรียนพิการทางการเห็นใช้ในการอ่านสอบ 
ปัญหาที่พบคือนักเรียนพิการทางการเห็นไม่
สามารถอ่านได้ทันกับเวลาที่ได้ก าหนดไว้ในแต่ละ
โรงเรียน จึงจ าเป็นต้องให้ครูเสริมวิชาการช่วยอ่าน
ข้อสอบให้ฟัง ซึ่งบางโรงเรียนไม่มีการยืดหยุ่นเรื่อง
เวลาให้กับนักเรียนพิการทางการเห็น ท าให้เกิดผล
ต่อคะแนนการสอบของนักเรียน (สุริ ยัน มั่น
ประสงค์, 2554) ผู้วิจัยได้เห็นถึงความส าคัญในการ
อ่านของนักเรียนทั้ง 2 กลุ่ม การอ่านไม่ว่าจะเป็น
การอ่านของนักเรียนกลุ่มใดหรือบุคคลใด ซึ่ ง
ปัจจุบันนี้การอ่านได้มีความส าคัญ และมีประโยชน์
ต่อการศึกษา หาข้อมูล และรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ 
ได้รอบโลก รวมทั้งการเรียนรู้ตลอดชีวิต การท างาน 
นอกเหนือจากการด าเนินชีวิตประจ าวัน และอ่ืน ๆ 
อีกมากมาย ซึ่งมีประโยชน์มากต่อชีวิตประจ าวัน
ของบุคคลทุกกลุ่ม  

จากข้อมูลและปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยจึง
สนใจศึกษาความแตกต่างของอัตราความเร็วในการ
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อ่านของนักเรียนพิการทางการเห็น และนักเรียนที่มี
การเห็นปกติ ซึ่งรูปแบบในการอ่านของคนพิการ
ทางการเห็น และคนที่ไม่พิการทางการเห็นมีความ
แตกต่างกัน และพบว่ายังไม่มีการส ารวจเกี่ยวกับ
การเปรียบเทียบความเร็วในการอ่านของนักเรียน
พิการทางการเห็นและนักเรียนที่มีการเห็นปกติใน
ประเทศไทย ดังนั้นผู้วิจัยจึงเห็นความส าคัญของ
ระยะเวลาที่ใช้ในการอ่านของนักเรียนทั้ง 2 กลุ่มนี้
จึงจ าเป็นต้องท าการศึกษา และวิจัยเพ่ือให้ทราบถึง
ความแตกต่างของระยะเวลาที่ใช้ในการอ่านของ
นักเรียนทั้ง 2 กลุ่มนี้ เพ่ือน าผลที่ได้จากการศึกษา 
และวิจัยมาเปรียบเทียบความเร็วในการอ่านของ
นักเรียนพิการทางการเห็นและนักเรียนที่มีการเห็นปกติ 

 
วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
  1. เพ่ือส ารวจความเร็วในการอ่านออก
เสียงของนักเรียนที่มีการเห็นปกติ 
  2. เพ่ือส ารวจความเร็วในการอ่านออก
เสียงของนักเรียนพิการทางการเห็น  
  3. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่าง
ของความเร็วในการอ่านออกเสียงระหว่างนักเรียน
พิการทางการเห็นและนักเรียนที่มีการเห็นปกต ิ
 
ค าถามจากการวิจัย 
 1. นักเรียนที่มีการเห็นปกติใช้เวลาเท่าไร
ในการอ่านออกเสียงบทความทั้งหมดที่ก าหนดให้ 
  2. นักเรียนพิการทางการเห็นใช้เวลาเท่าไร
ในการอ่านออกเสียงบทความทั้งหมดที่ก าหนดให้ 
 3. นักเรียนพิการทางการเห็นและนักเรียน
ที่มีการเห็นปกติใช้ เวลาในการอ่ านออกเสียง
บทความเดียวกัน จะใช้เวลาแตกต่างกันมากน้อยเท่าไร 

สมมติฐานในการวิจัย 
  นักเรียนพิการทางการเห็นใช้เวลาในการ
อ่านมากกว่านักเรียนที่มีการเห็นปกติ 

 
วิธีด าเนินการวิจัย  

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
ประชากร แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 

   1.นักเรียนพิการทางการเห็น
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม. 1-3) ซึ่งเรียนอยู่
ในโรงเรียนเรียนร่วมในเขตกรุงเทพมหานคร ที่
โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพส่งนักเรียนพิการ
ทางการเห็นไปเรียนร่วม  

  2 . นั ก เ รี ย น ที่ มี ก า ร เ ห็ นป ก ติ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม. 1-3) ซึ่งเรียนอยู่
ในโรงเรียนที่มีการรับนักเรียนพิการทางการเห็นเข้า
เรียนร่ วมกับนักเรียนที่มีการเห็นปกติ ในเขต
กรุงเทพมหานคร  

กลุ่มตัวอย่างแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 
   1.นักเรียนพิการทางการเห็น
จ านวน 21 คน ที่เรียนร่วมอยู่ใน 4 โรงเรียนในเขต
กรุงเทพมหานคร คือ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย 
โรงเรียนศรีอยุธยา โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ 
และโรงเรียนเซนต์คาเบรียล ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น (ม.1-3) เนื่องจากนักเรียนพิการทางการ
เห็นมีจ านวนน้อย จึงเก็บข้อมูลกับนักเรียนพิการ
ทางการเห็นในกลุ่มนี้ทั้งหมด (เอกสารประกอบวิชา
ระเบียบวิธีวิจัย, 2556) โดยนักเรียนพิการทางการ
เห็นในกลุ่มนี้ทุกคนต้องเข้าเกณฑ์ในการวิจัยและ
สมัครใจเข้าร่วมการวิจัย มีจ านวนนักเรียนพิการ
ทางการเห็น ดังตารางที่ 1 
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ตารางท่ี 1 แสดงจ านวนนักเรียนพิการทางการเห็นระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) โรงเรียนเรียนร่วมใน
เขตกรุงเทพมหานคร 
 

              ระดับชั้น 

โรงเรียน 

มัธยมศึกษาปีท่ี 
1 

มัธยมศึกษาปีท่ี 
2 

มัธยมศึกษาปีท่ี 
3 

รวม 

โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย 2 3 1 6 

โรงเรียนศรีอยุธยา 3 3 2 8 

โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ - 1 1 2 

โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 2 1 2 5 

รวม 7 8 6 21 

  
   2.  นัก เรียนที่ มีการเห็นปกติ
จ านวน 21 คน วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างใช้การ
เลือกโดยการสุ่ม (เอกสารประกอบวิชาระเบียบวิธี
วิจัย, 2556) โดยให้โรงเรียนช่วยคัดเลือกจาก
นักเรียนที่มีความสมัครใจ ให้ได้จ านวนเท่ากับ
จ านวนของนักเรียนพิการทางการเห็น ซึ่งต้องอยู่
ในระดับชั้นและห้องเรียนเดียวกันกับนักเรียน
พิการทางการเห็นระดับมัธยมศึกษาตอนต้น       
(ม. 1-3) จาก 4 โรงเรียนคือ โรงเรียนสันติราษฎร์
วิทยาลัย โรงเรียนศรีอยุธยา โรงเรียนมัธยมวัดม
กุฏกษัตริย์ และโรงเรียนเซนต์คาเบรียล ที่โรงเรียน
สอนคนตาบอดกรุงเทพส่งนักเรียนพิการทางการ
เห็นเข้าเรียนร่วม ดังนั้นการกระจายจ านวน
นักเรียนที่มีการเห็นปกติจ านวน 21 คน จะเท่ากับ
การกระจายจ านวนนักเรียนพิการทางการเห็นตาม
ตารางที่ 1     

 

 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  

เครื่องมือที่ใช้ท าการวิจัย แบ่งออกได้ ดังนี้ 
   1. บทความภาษาไทยที่ใช้ในการทดสอบ
ในการอ่านออกเสียง เป็นบทความที่น ามาจาก
บทความในการประกวดการอ่าน และการเขียน
อักษรเบรลล์แห่งชาติครั้งที่ 14 ปี พ.ศ. 2552 ของ
วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล โดยเป็น
บทความในการอ่านประเภทรายบุคคลในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ผู้วิจัยจัดท าบทความเรื่อง 
“กระจุกดาวเปิด” เป็น 2 รูปแบบ ประกอบไปด้วย
บทความในรูปแบบอักษรเบรลล์และบทความใน
รูปแบบอักษรพิมพ์ มีจ านวนค าในเรื่องทั้งหมด 745 
ค า และใช้บทความที่มีอายุย้อนหลัง 5 ปีขึ้นไป 
เหตุผลที่เลือกใช้บทความในการประกวดอ่าน และ
เขียนอักษรเบรลล์นี้มาเป็นเครื่องมือในการทดสอบ
เนื่องจากได้ผ่านคณะกรรมการ และผู้เชี่ยวชาญใน
การสรรหาและคัดเลือกบทความ เพ่ือให้เหมาะสม
กับระดับที่ท าการอ่านและสาเหตุที่ต้องเลือกใช้
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บทความย้อนหลัง 5 ปี  เพราะเพ่ือให้มั่นใจว่า
นักเรียนพิการทางการเห็นในการวิจัยนี้ที่เคยมา
ประกวดอ่าน และเขียนอักษรเบรลล์จะได้ไม่เคย
ผ่านการอ่านในเรื่องดังกล่าวมาก่อน 
   1.1 บทความจัดท าเป็นอักษร
เบรลล์ระดับ 1 ใช้กระดาษ Master ขนาด 11.5 x 
11 นิ้ว จ านวน 40 ตัวอักษรต่อบรรทัด และ 25 
บรรทัดต่อหน้า ซึ่งเป็นขนาดมาตรฐานทั่วไปในการ
จัดท าเอกสารรูปแบบอักษรเบรลล์ในประเทศไทย 
(สุปราณี ศรีสวัสดิ์, 2553) 
    1.2 บทความจัดท าเป็นอักษร
พิมพ์ ใช้กระดาษขนาด A 4 รูปแบบตัวอักษรใช้
แบบอังสนา ขนาดตัวอักษรใช้ขนาด 16 เนื่องจาก
เป็นตัวอักษรที่ อ่านง่าย ขนาดพอดี และเป็น
มาตรฐานที่หลายมหาวิทยาลัย และสถาบันให้ใช้
รูปแบบและขนาดตัวอักษรดังกล่าวในการพิมพ์  
   2. แบบบันทึกการอ่านจากการทดลอง 
แบ่งข้อมูลเป็น 2 ส่วนดังนี้ 

  ข้อมูลส่วนบุคคล 

- ประเภทของความพิการ  

- ชื่อโรงเรียนที่ก าลังศึกษา 

- ระดับชั้นเรียน/ห้อง 

- เพศ  

- อายุปัจจุบัน 
   - อายุที่เริ่มมีความพิการทางการ
เห็น (เฉพาะนักเรียนพิการทางการเห็น) 

   - อายุที่ เริ่มเรียนอักษรเบรลล์ 
(เฉพาะนักเรียนพิการทางการเห็น) 

   - จ านวนปีที่เรียนอักษรเบรลล์ 
(เฉพาะนักเรียนพกิารทางการเห็น) 

  ข้อมูลการอ่าน 

   - ประเภทของเอกสาร 

   - จ านวนค าทั้งหมดที่อ่านได ้

   - จ านวนเวลาที่ใช้ในการอ่านทั้งหมด 

   - จ านวนค าที่อ่านออกเสียงผิด 
  3. นาฬิกาจับเวลา เพ่ือใช้จับเวลาในขณะที่
ผู้เข้าร่วมการวิจัยอ่านบทความ เพ่ือบอกจ านวน
เวลาในการอ่านของผู้เข้าร่วมการวิจัย 
  4 . เครื่ องบั นทึ ก เสี ยง  เ พ่ือ ใช้ ในการ
บันทึกเสียงในขณะที่ผู้เข้าร่วมการวิจัยก าลังอ่าน
บทความ 
 
 เกณฑ์การนับจ านวนค าที่อ่านได้ จ าแนกได้ 
ดังต่อไปนี้ 
  1. ให้นักเรียนที่เข้าร่วมการวิจัยอ่านออก
เสียงบทความท่ีก าหนดให้จนจบ จ านวน 1 ครั้ง 
  2. น าจ านวนค าที่อ่านได้ทั้งหมด ลบด้วย
จ านวนค าที่อ่านออกเสียงผิดเท่ากับจ านวนค าที่อ่าน
ได้ถูกต้องทั้งหมดแล้วน ามาหารกับจ านวนเวลา
ทั้งหมดท่ีใช้ในการอ่าน ซึ่งในการวิจัยนี้จะน าจ านวน
เวลาที่นักเรียนใช้ในการอ่านทั้งหมดมาค านวณใน
รูปแบบของวินาที เพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง และ
แม่นย ามากขึ้น 
   3. เมื่อได้จ านวนค าที่ อ่านได้ถูกต้องต่อ
วินาทีแล้วน ามาค านวณเพ่ือให้ได้ผลลัพธ์คิดเป็น
จ านวน ค าท่ีอ่านได้ถูกต้องต่อนาที 
  4. น าจ านวนค าที่อ่านได้ถูกต้องต่อนาทีมา
หาค่าเฉลี่ยของนักเรียนทั้งหมด โดยจะหาค่าเฉลี่ย
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แยกกันระหว่างนักเรียนพิการทางการเห็นและ
นักเรียนที่มีการเห็นปกติ และน าค่าเฉลี่ยของ
นักเรียนทั้ง 2 กลุ่ม มาเปรียบเทียบกัน 

 
การเก็บรวบรวมข้อมูล  
  1 . ยื่นขอวิจัยในคนจากคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในคนของมหาวิทยาลัยมหิดล 

2 . อบรมวิธีการเก็บข้อมูล การบันทึก
ข้อมูลให้กับผู้ช่วยวิจัย  

3 . ส่ งหนั ง สื อขอ เข้ าท า กา รทด สอบ
เครื่องมือไปยังโรงเรียนเรียนร่วม  

4 . ท าการทดสอบเครื่องมือ โดยน าไป
ทดสอบกับนักเรียนพิการทางการเห็น และนักเรียน
ที่มีการเห็นปกติระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม. 1-3) 
ในโรงเรียนเรียนร่วมที่ไม่ใช่นักเรียนในกลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 6 คน แบ่งเป็นนักเรียนพิการทางการเห็น 3 
คน นักเรียนที่มีการเห็นปกติ 3 คน   

5. น าผลจากการทดสอบเครื่องมือมาท า
การวิเคราะห์ เพ่ือปรับปรุงเครื่องมือในการวิจัยให้
เหมาะสม 

6 . ส่ งหนั งสื อขอ เข้ า เก็ บข้ อมู ล ไปยั ง
โรงเรียนเรียนร่วมในกลุ่มตัวอย่าง 

7. โรงเรียนเรียนร่วมทั้ง 4 โรงเรียนนัด
นักเรียนที่จะเข้าร่วมการวิจัย  

8. จัดเตรียมสถานที่ในการทดสอบ โดย
สถานที่ที่ใช้ในการทดสอบครั้งนี้  ใช้ห้องที่เงียบ
เพ่ือให้นักเรียนที่เข้าร่วมการวิจัยมีสมาธิในการอ่าน
บทความตามท่ีผู้วิจัยก าหนด 

9. นักเรียนที่เข้าร่วมการวิจัยอ่านเอกสาร
ชี้แจงก่อนท าการทดสอบ จากนั้นผู้วิจัยอธิบาย
กติกาในการอ่านบทความ  

10. นักเรียนที่เข้าร่วมการวิจัยแต่ละคน
อ่านออกเสียงบทความที่เตรียมไว้ จ านวน 1 ครั้ง 
โดยให้อ่านจนจบเรื่อง  

11. ระหว่างที่นักเรียนที่เข้าร่วมการวิจัย
อ่านบทความผู้วิจัยบันทึกเสียง เพ่ือน าข้อมูลไป
วิเคราะห์  

12. ผู้ช่วยวิจัยบันทึกข้อมูลของนักเรียนที่
เข้าร่วมการวิจัยลงในแบบบันทึกการอ่าน 

13. รวบรวมข้อมูลเพื่อท าการวิเคราะห์โดย
ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล  
  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive statistics) และสถิติวิเคราะห์ 
(analytic statistics) การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเวลาที่
ใช้ในการอ่านระหว่างนักเรียนพิการทางการเห็นและ
นักเรียนที่มีการเห็นปกติที่เข้าร่วมการวิจัยในครั้งนี้ 
โดยใช้สถิติ t-test  

      
ผลการวิจัย  
  ผลการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างที่ได้ศึกษาใน
ครั้งนี้ เป็นนักเรียนพิการทางการเห็นและนักเรียนที่
มีการเห็นปกติในโรงเรียนที่มีการจัดการเรียนร่วม
ส า ห รั บ นั ก เ รี ย น พิ ก า ร ท า ง ก า ร เ ห็ น ใ น
กรุงเทพมหานครระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) 
ที่มีการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษา จาก
โรงเรียนเรียนร่วมที่มีนักเรียนพิการทางการเห็น
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เรียนร่วมกับนักเรียนที่มีการเห็นปกติจ านวน 4 แห่ง 
ได้แก่ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย โรงเรียนศรี
อยุธยา โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์และโรงเรียน
เซนต์คา เบรียล โดยมีผู้เข้าร่วมการวิจัยจ านวน 42 
คน แบ่งเป็นนักเรียนพิการทางการเห็น 21 คน 
นักเรียนที่มีการเห็นปกติ 21 คน และแบ่งเป็นเพศ
ชาย 23 คน คิดเป็นร้อยละ 54.76 เพศหญิง 19 คน 
คิดเป็นร้อยละ 45.24 จากการส ารวจอายุที่ เริ่ม
พิการทางการเห็น พบว่า มีนักเรียนที่พิการทางการ
เห็นตั้งแต่ก าเนิดจ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 
61.90  พิการทางการเห็นภายหลังจ านวน 8 คน 
คิดเป็นร้อยละ 38.10 เมื่อจ าแนกตามอายุที่ เริ่ม
เรียนอักษรเบรลล์นั้นพบว่า นักเรียนพิการทางการ
เห็นส่วนใหญ่เริ่มเรียนอักษรเบรลล์เมื่ออายุ 5 ปี คิด
เป็นร้อยละ 28.57 อายุเริ่มต้นในการเรียนอักษร
เบรลล์เฉลี่ยจากการส ารวจในครั้งนี้พบว่า เริ่มต้นที่ 
7.33 ปี ระยะเวลาในการเรียนอักษรเบรลล์ของ
นักเรียนพิการทางการเห็นอยู่ระหว่าง 1-11 ปี มี
ค่าเฉลี่ย 8.14 ปี นักเรียนพิการทางการเห็นส่วน
ใหญ่เรียนอักษรเบรลล์มาเป็นเวลา 9 ปี คิดเป็นร้อย
ละ 33.33  
 
สรุปผลการวิจัย 

แบ่งเป็น 2 ส่วนได้ดังนี้  
  1. จากการศึกษาเวลาที่ใช้ในการอ่านออก
เสียงของนักเรียนพิการทางการเห็นและนักเรียนที่มี
การเห็นปกติ พบว่า เวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการอ่านของ
นักเรียนที่มีการเห็นปกติ คิดเป็น 6 นาที 26 วินาที 
และเวลาเฉลี่ยในการอ่านของนักเรียนพิการทางการ
เห็น คิดเป็น 17 นาที 13 วินาที  

2. จากการศึกษาความเร็วในการอ่านออก
เสียงของนักเรียนพิการทางการเห็นและนักเรียนที่มี
การเห็นปกติ โดยคิดจากจ านวนค าที่อ่านได้ถูกต้อง
ต่อ 1 นาที พบว่า ความเร็วเฉลี่ยในการอ่านของ
นักเรียนที่มีการเห็นปกติ คิดเป็น 121.53 ค าต่อ
นาที และความเร็วเฉลี่ยในการอ่านของนักเรียน
พิการทางการเห็น คิดเป็น 51.82 ค าต่อนาที 

จากข้อมูลดังกล่าว พบว่าการอ่านของ
นักเรียนที่มีการเห็นปกติสามารถอ่านได้เร็วกว่าการ
อ่านของนักเรียนพิการทางการเห็นถึง 2.35 เท่า คิด
เป็น 135% จากการทดสอบการเปรียบเทียบ
ค่าเฉลี่ยเวลาที่ใช้ในการอ่านอักษรเบรลล์และการ
อ่านอักษรพิมพ์ โดยใช้การวิเคราะห์ด้วยสถิติ t-test 
เพ่ือทดสอบสมมติฐานที่ตั้งไว้ พบว่านักเรียนพิการ
ทางการเห็นใช้เวลาในการอ่านมากกว่านักเรียนที่มี
การเห็นปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความ
เชื่อมั่นร้อยละ 95 (p = .009) ระหว่างการอ่านอักษรเบรลล์ 
ของนักเรียนพิการทางการเห็นและการอ่านอักษร
พิมพ์ของนักเรียนที่มีการเห็นปกต ิ
 
การอภิปรายผล 
  ผลการวิจัยจากการศึกษาในครั้งนี้พบว่า 
เวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการอ่านของนักเรียนที่มีการเห็น
ปกติ คิดเป็น 6 นาที 26 วินาที เวลาเฉลี่ยในการ
อ่านของนักเรียนพิการทางการเห็น คิดเป็น 17 
นาที 13 วินาที และความเร็วเฉลี่ยในการอ่านของ
นักเรียนที่มีการเห็นปกติ คิดเป็น 121.53 ค าต่อ
นาที ความเร็วเฉลี่ยในการอ่านของนักเรียนพิการ
ทางการเห็น คิดเป็น 51.82 ค าต่อนาที นักเรียนที่มี
การเห็นปกติสามารถอ่านได้เร็วกว่านักเรียนพิการ
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ทางการเห็นถึง 2.35 เท่า คิดเป็น135% จากการทดสอบ 
สมมติฐานพบว่า นักเรียนพิการทางการเห็นใช้เวลา
ในการอ่านมากกว่านักเรียนที่มีการเห็นปกติอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น ร้อยละ 95 
ซึ่งจากผลการวิจัยของผู้วิจัยนั้นได้สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ Wetzel & Knowlton (2000) ได้
ท าการศึกษาเปรียบเทียบอัตราความเร็วในการอ่าน
ระหว่างผู้อ่านอักษรเบรลล์และผู้อ่านอักษรพิมพ์ 
โดยทดสอบกับผู้อ่านอักษรพิมพ์จ านวน 24 คน 
และผู้อ่านอักษรเบรลล์จ านวน 23 คน ซึ่งทั้งสอง
กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยเพศและระดับการศึกษา
เฉลี่ยใกล้เคียงกัน แต่อายุแตกต่างกัน การทดสอบ
ประกอบด้วยการอ่านที่แตกต่างกัน 3 รูปแบบ คือ 
การอ่านออกเสียง (oral reading) การอ่านไม่ออก
เสียง (silent reading) และการอ่านแบบเรียน 
(studying) ส าหรับการอ่านออกเสียง ได้ท าการ
ทดสอบโดยให้ผู้อ่านอ่านข้อความครั้งเดียวอย่าง
รวดเร็ว เพ่ือเป็นการทดสอบการอ่านด้วยความเร็ว
ไม่ใช่เน้นอารมณ์หรือความรู้สึก ในขณะที่การอ่าน
ไม่ออกเสียง จะท าการทดสอบโดยให้อ่านบทความ
อย่างรวดเร็วเช่นเดียวกัน แต่จะทดสอบโดยการ
ถามค าถามให้ผู้อ่านตอบเกี่ยวกับสิ่งที่ตัวเองได้อ่าน
จ านวนสามครั้ง จากผลการศึกษาพบว่ามีความ
แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญระหว่างผู้อ่านทั้งสองกลุ่ม 
และระหว่างรูปแบบการอ่านที่แตกต่างกันทั้งการ
อ่านออกเสียง การอ่านไม่ออกเสียง และการอ่าน
แบบเรียน โดยจ านวนประมาณร้อยละ 31 ของ
ผู้อ่านอักษรเบรลล์อ่านได้ช้ากว่าผู้อ่านอักษรพิมพ์ที่
ช้าที่สุด ในกลุ่มการอ่านออกเสียง ผู้ อ่านอักษร
เบรลล์สามารถอ่านในอัตราความเร็วเฉลี่ย 136 

wpm (word per minute หรือค าต่อนาที) ใน
กลุ่มอ่านไม่ออกเสียง มีอัตราความเร็วเฉลี่ย 105 
wpm และในกลุ่มอ่านแบบเรียน มีอัตราความเร็ว
เฉลี่ยอยู่ที่ 106 wpm อย่างไรก็ดี พบว่าความแตกต่าง
ของความเร็ ว ในการ อ่านไม่มากกว่ าผลของ
การศึกษาในช่วงก่อนหน้ามากนัก โดยอัตรา
ความเร็วในการอ่านเฉลี่ยของผู้อ่านอักษรพิมพ์เร็ว
กว่าความเร็วของผู้อ่านอักษรเบรลล์อยู่ที่ประมาณ
ร้อยละ 30 (ส าหรับการอ่านออกเสียง) ถึงร้อยละ 
60 (ส าหรับการอ่านไม่ออกเสียง) จากการศึกษา
ของผู้วิจัยและการศึกษาของ Wetzel & Knowlton 
(2000) ในเรื่องของการเปรียบเทียบความเร็วในการ
อ่านออกเสียงระหว่างผู้อ่านอักษรพิมพ์และผู้อ่าน
อักษรเบรลล์พบว่า ผู้อ่านอักษรพิมพ์สามารถอ่านได้
เร็วกว่าผู้อ่านอักษรเบรลล์ จากงานวิจัยของผู้วิจัย
พบว่าการทดสอบการอ่านออกเสียงภาษาไทยของ
ผู้อ่านอักษรพิมพ์สามารถอ่านได้เร็วกว่าผู้อ่านอักษร
เบรลล์ถึง 2.35 เท่า คิดเป็น 135% ในขณะเดียวกัน
งานวิจัยของ Wetzel & Knowlton (2000) พบว่า
การทดสอบการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษของ
ผู้อ่านอักษรพิมพ์สามารถอ่านได้เร็วกว่าผู้อ่านอักษร
เบรลล์ถึง ร้อยละ 30 เป็นข้อสังเกตได้ว่าการทดสอบ
การอ่านออกเสียงเหมือนกันแต่ต่างภาษากัน ท าให้
มีความเร็วในการอ่านที่แตกต่างกันระหว่างการอ่าน
อักษรพิมพ์และการอ่านอักษรเบรลล์ของการ
ทดสอบความเร็วในการอ่านภาษาไทยช้ากว่าการ
ทดสอบการอ่านภาษาอังกฤษอยู่มาก จากการ
ทดสอบการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษนั้น ไม่พบว่า
ใช้อักษรเบรลล์ระดับใด แต่คิดว่าอาจจะเป็นระดับ 
2 เพราะระดับ 1 ไม่มีการย่อ ระดับ 2 มีการย่อ จึง
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ท าให้สามารถอ่านได้เร็วกว่าภาษาไทยมาก ทั้งนี้ 
จากความแตกต่างระหว่างความเร็วในการอ่านของ
ผู้อ่านอักษรเบรลล์และอักษรพิมพ์สะท้อนให้เห็นว่า
ผู้อ่านอักษรเบรลล์ควรจะได้รับการพิจารณาปรับ
เพ่ิมเวลาในการสอบให้มากกว่าผู้อ่านอักษรพิมพ์
อย่างเหมาะสม   
  จากผลการศึกษาพบว่า การทดสอบการ
อ่านออกเสียงระหว่างภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
นั้นมีความแตกต่างกัน อาจเป็นเพราะใช้ภาษาไทย
ในการทดสอบการอ่าน จึงท าให้การอ่านออกเสียง
ภาษาไทยช้ากว่าการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษอยู่
มาก สาเหตุที ่ท าให ้การอ่านภาษาไทยช้ากว ่า
ภาษาอังกฤษ และการอ่านภาษาไทยของผู ้อ่าน
อักษรพิมพ์สามารถอ่านได้เร็วกว่าผู ้อ่านอักษร
เบรลล์ เพราะเนื่องจากในภาษาไทยที่เป็นอักษร
พิมพ์จะมีการวางสระและวรรณยุกต์อยู่ด้านบน 
หรอืด้านล่างของพยัญชนะต้น เมื่อเปลี่ยนเป็นอักษร
เบรลล์ ท าให้สระและวรรณยุกต์ที่วางอยู่ด้านบน
และด้านล่ างนั้นต้องวางอยู่ ด้ านหลั งต่อจาก
พยัญชนะต้นในบรรทัดเดียวกัน และอักษรเบรลล์ใน
ภาษาไทยยังมีพยัญชนะที่ใช้ 2 เซลล์ ซึ่งท าให้
จ านวนเซลล์มีปริมาณมากขึ้นท าให้ในการอ่าน การ
เขียนนั้นเพิ่มมากข้ึนด้วย (สุปราณี ศรีสวัสดิ์, 2553) 
และอีกทั้งรูปแบบการเขียนของภาษาไทยมีความ
แตกต่างจากการเขียนของภาษาอังกฤษ ภาษา
ฝรั่งเศสและภาษาญี่ปุ ่น เนื่องจากรูปประโยคของ
ภาษาอ่ืนจะเขียนเป็นค าๆ แต่การวางรูปประโยค
ของภาษาไทยจะเป็นประโยคที่ยาวติดกันอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ Nolan & 
Kederis (1969) ที่กล่าวไว้ว่าระยะเวลาในการอ่าน

อักษรเบรลล์แปรผันตามความยาวและจ านวนของ
ตัว อักษรเบรลล์  นั่นหมายความว่าถ้าจ านวน
ตัวอักษรมากขึ้นก้อจะใช้เวลาในการอ่านเพ่ิมตาม
ขึ้นไป โดยเป็นจริงในทุกกรณีไม่ว่าจะเป็นค าที่
คุ้นเคยหรือไม่คุ้นเคย และไม่ว่าผู้อ่านจะสามารถ
อ่านได้ช้าหรือเร็ว นอกจากนี้ ในบางกรณี พวกเขา
ยังค้นพบว่าระยะเวลาที่ใช้ในการจดจ าและระบุทั้ง
ค าใช้เวลามากกว่าระยะเวลาในการจดจ าแต่ละ
ตัวอักษรมารวมกันเป็นค า ดังนั้น ผู้ อ่านอักษร
เบรลล์จึงต้องอาศัยการจดจ าทีละตัวอักษรเพ่ือผสม
เป็นค าในแต่ละค า ส่งผลให้ใช้เวลาในการอ่านอักษร
เบรลล์ช้ากว่าการอ่านอักษรพิมพ์มาก เนื่องจาก
ผู้อ่านที่มองเห็นสามารถอ่านอักษรจ านวนมากได้ใน
เวลาเดียวกัน และอีกสาเหตุหนึ่งที่ท าให้นักเรียน
พิการทางการเห็นอ่านอักษรเบรลล์ได้ช้าคือ ผู้อ่าน
อักษรเบรลล์บางคนเกิดความไม่แน่ใจในตัวอักษร
บางตัวต้องถอยมือกลับมาอ่านซ้ าท าให้มีความเร็ว
ในการอ่านช้าลงได้ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ 
Bertelson, Paul ; Mousty, Philippe & D’ Alimonte 
, Graziella (1985) กล่าวไว้ว่า หากมีการถอยมือ
กลับมาอ่านซ้ ามากเท่าใดย่อมส่งผลให้การอ่าน
อักษรเบรลล์มีความเร็วในการอ่านช้ากว่า การ
ถอยมือกลับน้อยในช่วงเวลาสั้นๆ นอกจากนี้ยังมี
เรื่องของวิธีในการอ่านของนักเรียนพิการทางการ
เห็นมีความแตกต่างกับวิธีในการอ่านของนักเรียนที่
มีการเห็นปกติมาก การอ่านของนักเรียนพิการ
ทางการเห็นใช้ปลายนิ้วในการอ่านสามารถอ่านได้ที
ละตัวอักษรเท่านั้น แต่การอ่านของนักเรียนที่มีการ
เห็นปกติสามารถอ่านได้เป็นจ านวนมาก การใช้
สายตาในการอ่านมีวิธีในการอ่านหลายวิธีพบว่าใน
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การอ่านแต่ละวิธีนั้นนักเรียนที่มีการเห็นปกติ
สามารถเห็นตัวอักษรได้เป็นจ านวนมาก จึงสามารถ
อ่านได้เป็นค า ประโยคหรือทั้งบรรทัด ซึ่งสอดคล้อง
กับการศึกษาของ (Burklen, 1932; Meyers, Ethington, 
& Ashcroft, 1958; Nolan & Kederis, 1969) จากผล
การศึกษาที่ผ่านมาของพวกเขาพบว่าผู้อ่านอักษร
พิมพ์สามารถสังเกตเห็นตัวอักษรได้ครั้งละหลาย
ตัวอักษรเมื่อเทียบกับอักษรเบรลล์ ดังนั้น โดยทั่วไป 
ผู้อ่านอักษรพิมพ์จึงสามารถอ่านได้เร็วกว่าผู้อ่าน
อักษรเบรลล์ และผู้อ่านอักษรเบรลล์จึงต้องอาศัย
การจดจ าทีละตัวอักษรเพ่ือผสมเป็นค าในแต่ละค า 
ส่งผลให้ใช้เวลาในการอ่านอักษรเบรลล์ช้ากว่าการ
อ่านอักษรพิมพ์มาก เนื่องจากผู้ อ่านที่มองเห็น
สามารถอ่านอักษรพิมพ์จ านวนมากได้ในเวลา
เดียวกัน  
  สาเหตุที่ท าให้ความเร็วในการอ่านและ
เวลาที่ใช้ในการอ่านของนักเรียนพิการทางการเห็น
แต่ละคนมีความแตกต่างกันนั้น เพราะเนื่องจาก
ความแตกต่างของอายุที่เริ่มพิการทางการเห็น อายุ
ที่เริ่มเรียนอักษรเบรลล์ และระยะเวลาที่เรียนอักษร
เบรลล์มาไม่เท่ากัน จากผลการศึกษาในครั้งนี้ ผู้วิจัย
ได้ท าการเปรียบเทียบระหว่างอายุที่เริ่มเรียนอักษร
เบรลล์กับความเร็วในการอ่านของนักเรียนพิการ
ทางการเห็น ในการวิจัยนี้มีนักเรียนพิการทางการ
เห็นที่เริ่มเรียนอักษรเบรลล์ตั้งแต่อายุ 4-16 ปี จ านวน 
21 คน โดยน ามาเรียงจากนักเรียนที่เริ่มเรียนอักษร
เบรลล์เมื่ออายุน้อยไปหานักเรียนที่เริ่มเรียนอักษร
เบรลล์เมื่ออายุมากขึ้น เมื่อเรียงแล้วท าการแบ่ง
นักเรียนเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มที่ 1 เป็นนักเรียนที่เริ่ม
เรียนอักษรเบรลล์เมื่ออายุ 4-6 ปี จ านวน 10 คน 

และกลุ่มที่ 2 เป็นนักเรียนที่เริ่มเรียนอักษรเบรลล์
เมื่ออายุ 7-16 ปี จ านวน 11 คน โดยหาค่าเฉลี่ย
ความเร็วในการอ่านแยกกันระหว่างนักเรียนกลุ่มที่ 
1 และนักเรียนกลุ่มที่ 2 และน าค่าเฉลี่ยความเร็วใน
การอ่านของนักเรียนทั้ง 2 กลุ่มมาเปรียบเทียบกัน 
พบว่า กลุ่มที่ 1 เริ่มเรียนอักษรเบรลล์ เมื่ออายุน้อย มี
ค่าเฉลี่ยความเร็วในการอ่าน = 58.14    ค าต่อนาที 
กลุ่มที่ 2 เริ่มเรียนอักษรเบรลล์เมื่ออายุมากขึ้น มี
ค่าเฉลี่ยความเร็วในการอ่าน = 46.08 ค าต่อนาที 
จากการเปรียบเทียบนั้นพบว่า ค่าเฉลี่ยความเร็วใน
การอ่านของนักเรียนทั้ง 2 กลุ่ม มีความแตกต่างกัน 
สังเกตได้ว่านักเรียนที่เริ่มเรียนอักษรเบรลล์เมื่ออายุ
น้อยสามารถอ่านได้เร็วกว่านักเรียนที่เริ่มเรียน
อักษรเบรลล์เมื่ออายุมากขึ้น เนื่องจากนักเรียนที่
พิการทางการเห็นตั้งแต่ก าเนิดจะเริ่มเรียนอักษร
เบรลล์เร็วกว่า แต่นักเรียนที่พิการทางการเห็น
ภายหลังจะเริ่มเรียนอักษรเบรลล์ช้ากว่า จึงส่งผล
ต่อเวลาที่ใช้ในการอ่าน และความเร็วในการอ่านได้ 
และอีกทั้งนักเรียนพิการทางการเห็นที่เริ่มเรียนเมื่อ
อายุน้อยสามารถเรียนรู้ได้เร็วและการสัมผัสของ
ปลายนิ้วสามารถสัมผัสได้ดี แต่นักเรียนพิการ
ทางการเห็นที่เริ่มเรียนเมื่ออายุมากขึ้นจะท าให้การ
เรียนรู้ช้าและการสัมผัสของปลายนิ้วจะมีความรู้สึก
ตอบสนองน้อยลง และอีกสาเหตุหนึ่งที่ท าให้ใช้เวลา
ในการอ่านอักษรเบรลล์แตกต่างกัน เนื่องจาก
ความสามารถ การฝึกฝน และประสบการณ์ในการ
อ่านอักษรเบรลล์ของนักเรียนแต่ละคนมีความ
แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ (Baker, 
Christine Peterson, 1998 อ้างถึงใน สุริยัน มั่น
ประสงค์, 2554) ที่ได้กล่าวไว้ว่าในการอ่านอักษร
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เบรลล์  นักเรียนต้องเป็นผู้ที่ อ่านหนังสืออย่าง
สม่ าเสมอจึงจะเกิดทักษะในการอ่านได้ อักษร
เบรลล์เป็นอักษรนูนที่ต้องใช้ปลายนิ้วสัมผัส หาก
ผู้ใดมีการสัมผัสด้วยปลายนิ้วช้า ท าให้การอ่านได้แต่
ละตัวอักษรหรือแต่ละค าใช้เวลานาน ประกอบกับมี
ความพิการทางการเห็นภายหลัง ท าให้มีปัญหาด้าน
ความจ าแต่ละตัวอักษร มีประสบการณ์เกี่ยวกับ
อักษรเบรลล์น้อยและการสัมผัสเป็นไปอย่างเชื่องช้า
จึงท าให้อ่านหนังสือได้ชา้    
  โดยสรุปพบว่า จากการศึกษาในครั้งนี้
นักเรียนพิการทางการเห็นใช้ เวลาในการอ่าน
มากกว่านักเรียนที่มีการเห็นปกติอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น ร้อยละ 95 จากการ
พิจารณาการศึกษาในครั้งนี้สามารถกล่าวได้ว่า
ข้อมูลจากผลการศึกษาในครั้งนี้ควรได้รับความเอา
ใจใส่ในเรื่องของเวลาที่ใช้ในการอ่านของนักเรียน
พิการทางการเห็น นับว่าเป็นข้อมูลที่ไม่ควรมองข้าม 
เพราะแสดงให้เห็นว่าแม้ในการอ่านเพียงระยะเวลา
สั้นๆ ยังมีเวลาที่ใช้ในการอ่านและความเร็วในการ
อ่านที่แตกต่างกันอยู่ ซึ่งโดยปกติในการเรียนของ
นักเรียนนั้นจ าเป็นต้องอ่านหนังสือเป็นจ านวนมาก 
และช่วงที่มีการสอบนักเรียนยังต้องอ่านข้อสอบเป็น
จ านวนมาก ดังนั้นวิธีในการอ่านของนักเรียนพิการ
ทางการเห็นและนักเรียนที่มีการเห็นปกติที่มีความ
แตกต่างกัน อาจจะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ
อ่าน การเรียน และการสอบของนักเรียนได้ จึงควร
ที่จะมีการพิจารณาในเรื่องของการปรับเวลาเพ่ิมใน
การสอบอย่างเหมาะสมให้กับนักเรียนพิการ
ทางการเห็น เพ่ือให้นักเรียนพิการทางการเห็นมี
ประสิทธิภาพในการอ่านข้อสอบได้เป็นอย่างดี และ

จะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนพิการทางการเห็นใน
การศึกษาระดับสูงต่อไปในอนาคต 

 
ข้อเสนอแนะ 
  1. ผลจากการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย
ความเร็วในการอ่านพบว่า นักเรียนที่มีการเห็นปกติ
สามารถอ่านได้เร็วกว่านักเรียนพิการทางการเห็นถึง 
2.35 เท่า คิดเป็น 135% ซึ่งอาจน าไปก าหนด
เกณฑ์ในการเพ่ิมเติมเวลาสอบให้กับนักเรียนพิการ
ทางการเห็นประมาณ 2 เท่า ในกรณีที่เวลาสอบ
ของนักเรียนที่มีการเห็นปกติก าหนดให้ใช้เวลา 1 
ชม. อาจจะขยายเวลาเพ่ิมให้กับนักเรียนพิการ
ทางการเห็นเป็น 2 ชม. ในกรณีที่เวลาสอบของ
นักเรียนที่มีการเห็นปกติก าหนดให้ใช้เวลา 2 ชม. 
อาจจะขยายเวลาเพ่ิมให้กับนักเรียนพิการทางการ
เห็นเป็น 3 ชม.  30 นาที หรือ 4 ชม. ได้ ควรถูกน าไป
เป็นข้อเสนอแนะในการก าหนดมาตรฐานการเพ่ิม
เวลาสอบให้กับนักเรียนพิการทางการเห็นที่อ่าน
อักษรเบรลล์ โดยพิจารณาความเหมาะสมจากผู้
ก าหนดนโยบายหรือผู้ บริหารที่ เ กี่ ยวข้อง ใน
ส ถ า บั น ก า ร ศึ ก ษ า ทั้ ง ร ะ ดั บ พ้ื น ฐ า น  แ ล ะ
ระดับอุดมศึกษา 
  2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบความเร็วใน
การอ่านระหว่างนักเรียนที่มีการเห็นปกติกับนักเรียน
พิการทางการเห็น โดยใช้เครื่องมือที่เป็นข้อสอบที่มี
ตัวเลือก และข้อสอบแบบเขียนที่ไม่มีตัวเลือก เพ่ือให้
ทราบว่านักเรียนทั้ง 2 กลุ่ม นั้น ใช้เวลาในการอ่าน
ข้อสอบจริงในแต่ละประเภทแตกต่างกันมาก - น้อย
เพียงใด ควรจะมีกลุ่มตัวอย่างเพ่ิมมากขึ้น เพ่ือน า
ผลที่ได้จากการส ารวจนี้ไปใช้เป็นข้อมูลพิจารณาใน
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การค านวณปรับเพ่ิมเวลาในการสอบแต่ละประเภท
ให้กับนักเรียนพิการทางการเห็นได้อย่างเหมาะสม  

3. งานวิจัยในครั้งต่อไป ควรจะมีการเก็บ
ข้อมูลเพ่ิมเติมในเรื่องของการสัมภาษณ์นักเรียน
พิการทางการเห็น เช่น เวลาที่ใช้ในการฝึกฝนการ
อ่านอักษรเบรลล์ในแต่ละวันหรือสัปดาห์ใช้เวลา
เท่าไร มีสื่ออักษรเบรลล์ให้อ่านมาก-น้อยเพียงใด 
เพราะข้อมูลเหล่านี้อาจจะส่งผลต่อความเร็วในการ
อ่านและเวลาที่ใช้ในการอ่านของนักเรียนได้  
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