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1. ควำมส ำคัญของปัญหำ  

       ปัจจุบันผู้ที่มีความบกพร่องทางการมองเห็นมีจ านวนมากในที่นี้หมายถึงกลุ่มบุคคลที่มองไม่เห็นหรือ

มองเห็นได้ไม่ชัดเจนซึ่งได้แก่ผู้พิการทางสายตาและผู้สูงอายุจากข้อมูลการจดทะเบียนของคนพิการ [1]  ตั้งแต่

ปี พ.ศ. 2537 ถึง พ.ศ. 2555 ระบุว่าจ านวนผู้พิการทุกประเภทในประเทศไทย มีจ านวนรวมทั้งสิ้นประมาณกว่า 

860,000 คนโดยมีผู้พิการทางสายตาอยู่กว่า 10% ของจ านวนผู้พิการทังหมดทั่วประเทศ (ท่ีมาข้อมูล : 

ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพคนพิการแห่งชาติ รวบรวมงานรายงานผลการด าเนินงานฯ และส านัก

พัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์) ซึ่งรวมถึงผู้พิการ ทางสายตาที่ไม่สามารถอ่านหนังสือได้ เนื่องจาก 

ไม่ได้เรียนหนังสือหรือมีผู้พิการ ทางสายตาบางส่วนสามารถอ่านหนังสือได้โดยใช้การสัมผัสจาก อักษรเบรลล์  

แต่การอ่านอักษรเบรลล์ ต้องใช้ความพยายามเป็นอย่างมากในการจ า การฝึกฝนเพ่ือให้ เกิดความเคยชินและใน

บางครั้งอาจท าให้เกิดการอ่านผิดพลาดได้ในบางขณะ ในส่วนของผู้สูงอายุ จากรายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุใน

ไทย [2] ในปี พ.ศ. 2556 พบว่าจ านวน ประชากรผู้สูงอายุหรือประชากรที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป เพ่ิมขึ้นจาก 

1.5 ล้านคนในปี พ.ศ. 2503 เป็นกว่า 7.4 ล้านคนในปี พ.ศ. 2551 และคาดว่าจะเพ่ิมขึน้เรื่อยๆ ซึ่งจะเพ่ิมข้ึนถึง 

17.7 ล้านคน ในปี พ.ศ. 2573 นอกจากในรายงานนี้ ยังกล่าวสรุปอีกว่า ผู้สูงอายป่วยเป็นโรคเรื้อรังมากท่ีสุด 

ไดแ้ก่ โรคทางสมองและจิตเวช โรคมะเร็ง รองลงมาคือโรคความดันโลหิตและความผิดปกติของต่อมไร้ท่อ 

นอกจากนีย้ังพบความเพ่ิมข้ึนของภาวะสมองเสื่อม ผู้สูงอายุเกินครึง่มีปัญหากับการมองเห็น จึงไม่สามารถอ่าน

หนังสือได้ ซึ่งมีบางส่วนที่ไม่ได้สมรสและขาดการดูแลยิ่งผู้สูงอายุที่ไม่สามารถ มองเห็นได้เลยหรือมองเห็นได้

เลือนรางนั้นจ าเป็นต้องมีการดูแลอย่างใกล้ชิดจากญาติหรือผู้ดูแลถ้าบุคคลกลุ่มนี้เกิดการเจ็บป่วยขึ้นมาจะ

สามารถรับประทานยาเองได้อย่างไร ความเป็นจริง แล้วผู้สูงอายุหรือผู้พิการทางสายตาสามารถซื้อยากินเองได้ 

แตใ่นส่วนของการรับประทานยานั้นก็ยังจ าเป็นต้องให้ญาติหรือผู้ดูแลบอกถึงวิธีการรับประทานยาหรือ

รายละเอียดการรับประทานยาในแต่ละครั้ง ซ่ึงก็เป็นภาระของญาติหรือผู้ดูแลอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ในกรณี

ผู้สูงอายุหรือผู้พิการทางสายตา ที่ต้องการรับประทานยาเอง โอกาสที่จะหยิบยารับประทานผิด รับประทานยา

ทีห่มดอายุไปแล้ว หรือ รับประทานยาเกินขนาดหรือไม่รู้ว่ายาชนิดนั้นคือยาอะไร ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตราย

ร้ายแรงได้ โดยเฉพาะในกรณีของผู้พกิารทางสายตานั้นจะต่างออกไป ซึ่งจ าเป็นต้องจัดท าฉลากยาขึ้นมาเป็น 

พิเศษ  

เทคโนโลยี RFID [3] ย่อมาจากค าว่า Radio Frequency Identification เป็นเทคโนโลยีไร้สายที่        

ใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเพ่ือการระบุวัน เทคโนโลยี RFID มีข้อดีหลายประการ เช่น สามารถรับส่ง ข้อมูลแบบไร้

สาย ทนต่อความเปียกชื่น แรงสั่นสะเทือน การกระทบกระแทกและสามารถอ่านข้อมูล ด้วยความเร็วสูง จาก



2 
 

การสืบค้นข้อมูลที่เกีย่วข้องกับเครื่องอ่านฉลากยาฯ ในอดีต พบว่ามีผู้สร้างเครื่องอ่าน ฉลากยาขึ้นเพ่ือช่วยเหลือ

ผู้ที่มีความผิดปกติทางด้านการมองเห็น [4] โดยมีการผลิตและจัด จ าหน่ายในต่างประเทศ มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 

2539 โดยอาศัยการบันทึกเสียงลงเครื่องโดยตรง จากการ ส ารวจพบว่า เภสัชกรไม่ต้องการเสียเวลาในการ

บันทึกเสียงทุกครั้งทีมีการจ่ายยา ตัวเครื่อง ไม่สามารถบันทึกข้อมูลยาได้ครบถ้วนและหลากหลาย ซึ่งในการใช้

งานผู้ทีม่ีความผิดปกติ ทางด้านการมองเห็นจ าเป็นต้องจ าและแยกแยะเองว่าเสียงยาที่ได้ยินนั้นเป็นของตัวยา

ใด ต่อมา บริษัท En-Vision America [5] ได้ผลิตเครื่องอ่านฉลากยาส าหรับช่วยเหลือผู้ที่มีปัญหาทางด้านการ 

มองเห็น โดยอาศัยหลักการของเทคโนโลยี RFID ซ่ึงน ามาใช้งานกันอย่างแพร่หลายในประเทศ สหรัฐอเมริกา

และประเทศแคนาดา แต่ทว่าตัวเครื่องยังมีราคาสูงประมาณ 1-2 หมื่นบาท ซึ่งยังคงมีราคาสูงเกินไปส าหรับผู้

พิการทางสายตา และตัวเครื่องสามารถอ่านฉลากยาได้เพียง 2 ภาษา คือ ภาษาอังกฤษและภาษาสเปน จึงไม่

สามารถน ามาใช้กับผู้ที่ไม่มีความรู้ในสองภาษานี้ได ้ จากการสืบค้นข้อมูลงานวิจัยที่เกีย่วข้องกับเครื่องอ่าน

ฉลากยาฯ ในประเทศไทย พบว่ามี ผู้สร้างและพัฒนาเครื่องอ่านฉลากยาฯ ที่อาศัยหลักการของเทคโนโลยี RFID 

มาแลว้ 5 หน่วยงาน โดยเริ่มในปี พ.ศ. 2548 มหาวิทยาลัยสุรนารีได้จัดท าโครงการฉลากยาพูดได้ เพ่ือผู้พิการ

ทางสายตา [6] ได้สร้างเครื่องต้นแบบมาใช้งาน แต่ยังคงมีข้อจ ากัดในเรื่องของตัวเครื่องที่มีขนาดใหญ่ ไม่มี

แบตเตอรี่ในตัวใช้กับตัวยาได้เพียง 8 ชนิด และในแต่ละชนิดสามารถเล่นเสียงที่มีความยาว ได้เพียง 11 วินาที 

ซ่ึงในกรณีของยาบางชนิดจะท าให้บอกข้อมูลรายละเอียดยาได้ไม่ครบถ้วนต่อมาศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) [7] ได้พัฒนาให้ตัวเครื่องมีขนาดเล็กลงมีล าโพงในตัวและมีแบตเตอรี่ใน

ตัวแต่ยังคงสามารถบันทึกเสียงได้เพียง 5 วินาทีเท่านั้น ต่อมาในปี พ.ศ. 2551 ภาควิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและ

อุปกรณ์การแพทย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ [8] ได้พัฒนาเครื่องอ่านฉลากยาให้มี

ขนาดเล็กลงลดการใช้บอร์ดส าเร็จรูปท าให้ตัวเครื่องมีราคาต่ าลง แต่ยังคงไม่ได้น าไปทดสอบใช้งานจริง อีกท้ัง

ยังขาดปุ่มเพ่ิม หรือลดเสียง และยังขาดการจัดการระบบฐานข้อมูลที่ดีเกี่ยวกับรายละเอียดของยา ต่อมาในปี 

พ.ศ. 2552 ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ [9] ได้พัฒนาเครื่อง 

อ่านฉลากยาให้มีขนาดเล็กลง เวลาในการบันทึกข้อมูลไม่จ ากัด มีการเตือนเมือถึงเวลารับประทานยา มีการ

เตือนเมื่อแบตเตอรี่ใกล้จะหมดอีกทั้งสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปที่สามารถบันทึกประวัติคนไข้ได้แต่

อย่างไรก็ตามเมื่อน าไปทดสอบใช้งานจริงกับผู้พิการทางสายตาพบว่ายังมีปัญหาต่างๆ ได้แก่ ยังคงมีราคาสูง

เกินไป ตัวเครื่องใช้พลังงานสูง เมื่อเปิดใช้เป็นเวลานานท าให้ แบตเตอรี่หมดเร็ว อีกท้ังเครื่องเขียนข้อมูลและ

เครือ่งอ่านข้อมูลเป็นคนละเครื่องกันท าให้มีอุปกรณ์มากในการใช้งานแต่ละครั้ง โปรแกรมคอมพิวเตอร์

ส าเร็จรูปที่สร้างข้ึนใช้มีความยุ่งยากในการใช้งาน คือ เมื่อต้องการบันทึกข้อมูลลงเครื่องอ่านฉลากยาฯ ต้องถอด 

SD card จากเครื่องอ่านฉลากยาฯ มาบันทึก ในคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีความเสี่ยงที่ SD card จะเกิดการสูญหาย

และยังขาดระบบการจัดการฐานข้อมูลที่ดี ล่าสุดในปี พ.ศ. 2553 ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ [10] ยังคงพัฒนาเครื่องอ่านฉลากยาฯ โดยท าให้เครื่องอ่านและเครื่อง
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เขียนรวมอยู่ในเครื่องเดียวกันและสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปขึน้มาใหม่ ให้สามารถบันทึกได้ทั้งข้อมูล

รายละเอียดของผู้ป่วยและ ข้อมูลรายละเอียดของยา แต่ทว่าตัวเครือ่งยังคงมีราคาสูง และยังคงมีปัญหา

เกีย่วกับการบันทึกข้อมูลลง SD card และยังขาดระบบการจัดการฐานข้อมูลที่ดี จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น  

ผู้วิจยัจึงมีแนวคิดทีจ่ะพัฒนาเครื่องอ่านฉลากยาผู้ที่มีปัญหาทางด้านการมองเห็น  โดยอาศัย เทคโนโลยี RFID 

ให้เป็นเครื่องต้นแบบทีส่ามารถอ่านชื่อยา สรรพคุณยา ฯลฯ ออกมาเป็นเสียงพูด เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยให้กับ

ผู้ที่มีปัญหาทางด้านการมองเห็นโดยการมุ่งเน้นการพัฒนาที่ขีดความสามารถของตัวเครื่องอ่านฉลากยาฯ ให้มี

ขนาดเล็กพกพาได้ สะดวก ใช้งานง่ายและท่ีส าคัญสามารถช่วยเหลือผู้ที่มีปัญหาทางด้านการมองเห็นได้จริงอีก

ทัง้ พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปให้ง่ายต่อการใช้งานส าหรับผู้ดูแลผู้ทีม่ีปัญหาทางด้านการมองเห็น 

นอกจากนีผู้้วิจัยจะน าเครื่องต้นแบบและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปที่สร้างข้ึนไปทดลองใช้เพ่ือหาความพึง

พอใจ เพ่ือน าผลที่ได้มาปรับปรุงและพัฒนาให้สามารถใช้งานได้จริงต่อไป นี้คือคุณสมบัติของเครื่องอ่านฉลาก

ยาส าหรับคนตาบอด ด้วย RFID แบบเดิม ที่เคยสร้างและใช้งานระยะเวลาหนึ่ง ท าให้เกิดปัญหาในการใช้งานที่

ไม่สะดวกในส่วนของการบันทึกบัตร RFID จากตารางเปรียบเทียบการท างานที่จะพัฒนาเป็นอุปกรณ์ช่วยเหลือ

ผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็นกับเครื่องอ่านฉลากยาส าหรับคนตาบอด ด้วย RFID แบบเดิม  ซึ่งในการ

ออกแบบและพัฒนาสร้างอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็นนี้ ได้ศึกษาจากข้อบกพร่อมจาก

แบบเดิม ดังรายละเอียด ตามตารางที่ 1.1   

ตารางที่ 1.1 ตารางเปรียบเทียบการท างาน อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น 

 

ที ่ รำยละเอียด แบบเดิม พัฒนำใหม่ 
1. มีปุ่มกดบอกวันเดือนปีปัจจุบันได้เป็นเสียงพูด   
2. มีปุ่มกดบอกเวลาที่เป็นปัจจุบันได้เป็นเสียงพูด   
3. มีปุ่มกดบอกค่าอุณหภูมิปัจจุบันได้เป็นเสียงพูด   
4. การบันทึกเสียงบัตร RFID เชื่อมต่อผ่านคอมพิวเตอร์        
5. มีปุ่มกดระบบอธิบายการท างานด้วยเสียงจากตัวอุปกรณ์   
6. สามารถบันทึกเสียงตามการ์ด RFID ได้โดยอุปกรณ์เอง   
7 สามารถลบการบันทึกที่ตัวการ์ด RFID ได้อย่างอิสระ   
8 สามารถเพ่ิมการบันทึกการ์ดRFIDได้อย่างอิสระเมื่อต้องการ    
9 ขนาดของอุปกรณ์ สูง 5 กว้าง 5 ยาว 15 เซนติเมตร          
10 มีปุ่มกดเพ่ือควบคุมการท างานในโหมดการท างานต่างๆ 

เป็นข้อความเสียงพูด 
  

11 ท างานได้เฉพาะการ์ดท าการบันทึกไว้         
12 ต้องอาศัยคนปกติช่วยในการโปรแกรมการท างาน         
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ผู้วิจยัจึงมีแนวคิดทีจ่ะพัฒนาอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น ให้มีคุณสมบัติ คือ  

มีปุ่มกดบอกวันเดือนปีปัจจุบันได้เป็นเสียงพูด ปุ่มกดสามารถบอกเวลาที่เป็นปัจจุบันได้เป็นเสียงพูด ปุม่กด

สามารถบอกค่าอุณหภูมิปัจจุบันได้เป็นเสียงพูด  ปุ่มกดระบบอธิบายการท างานด้วยเสียงจากตัวเครื่องหรือตัว

อุปกรณ ์สามารถบันทึกเสียงตามการ์ด RFID ได้โดยตัวเครื่องหรืออุปกรณ์เอง   สามารถลบการบันทึกที่ตัวการ์ด 

RFID ได้อย่างอิสระ สามารถเพ่ิมการบันทึก การ์ด RFID ได้อย่างอิสระเมื่อต้องการ ปุ่มกดเพ่ือควบคุมการ

ท างานในโหมดการท างานต่างๆ เป็นเสียงพูด และเพ่ือให้ได้ประโยชน์มากขึ้นนอกเหนือจาก อ่านฉลากยาอย่าง

เดียว ให้สามารถบันทึกและอ่านฉลากของวัสดุอ่ืนได้มากขึ้น เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกกับผู้มีความ

บกพร่องทางการมองเห็นเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็นอยู่ในสังคมเหมือนคนสายตา

ปกตติ่อไป 

2. วัตถุประสงค์กำรศึกษำ  

1. เพ่ือสร้างพัฒนาอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น 

2. เพ่ือศึกษาสมรรถนะของอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น 

3. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบผลการใช้สร้างพัฒนาอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น

กับเครื่องอ่านฉลากยาส าหรับคนตาบอด ด้วย RFID แบบเดิม  

4. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น 

 

3. สมมติฐำน  

1. สร้างพัฒนาอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็นมีคุณภาพและ มาตรฐาน ผ่านตาม

เกณฑ์การประเมินสิ่งประดิษฐ์ของอาชีวศึกษา มีระบบโครงสร้างภายในและ โครงสร้างภายนอกที่เหมาะสมต่อ

การใช้งาน   

2. อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น มีสมรรถนะการท างานที่เหมาะสมกับการ

น าไปใช้สามารถช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็นได้เร็วสามารถท างานต่อเนื่อง  

3. อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็นสามารถท างานได้สะดวก มากกว่าการใช้ 

เครื่องอ่านฉลากยาส าหรับคนตาบอดด้วย RFID แบบเดิม 

4. ผู้ใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น มีความพึงพอใจต่อการใช้งานอุปกรณ์

ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น  ระดับมากที่สุด  
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4. ขอบเขตกำรศึกษำ  

การพัฒนาอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น  ก าหนดขอบเขตการศึกษา ตาม

วัตถุประสงค์ของการศึกษา  ดังนี้  

      1. การสร้างพัฒนาอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็นได้ด าเนินการประเมินคุณภาพ 

มาตรฐาน สมรรถนะการท างานตัวเครื่อง และโครงสร้างและการออกแบบของอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความ

บกพร่องทางการมองเห็น โดยผู้เชี่ยวชาญสาขาวิชาช่างอุตสาหกรรมที่เกีย่วข้อง ดังนี้ 

1.1 ประเมินคุณภาพผลงานสิ่งประดิษฐ์ (ตามเกณฑ์การประเมินสิ่งประดิษฐ์ของอาชีวศึกษา) ได้แก่ 

ข้อก าหนด/คุณสมบัติของสิ่งประดิษฐ์ ความเหมาะสมของสิ่งประดิษฐ์ในด้านการออกแบบ การใช้วัสดุผลิต 

คุณค่าของสิ่งประดิษฐ์ การน าเสนอผลงาน และเอกสารประกอบการเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ประเมินโดย

ผู้เชี่ยวชาญสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 5 คน  

1.2 ประเมินมาตรฐานสิ่งประดิษฐ์ (ตามเกณฑ์การประเมินมาตรฐานขั้นต้นของนวัตกรรมการศึกษา

ของอาชีวศึกษา ประเภทชุดทดลอง/ชุดอุปกรณ์) ได้แก่ มาตรฐานทั่วไป และ มาตรฐานเฉพาะ ประเมินโดย

ผู้เชี่ยวชาญสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 5 คน 

1.3 ประเมินสมรรถนะการท างานของสิ่งประดิษฐ์ ได้แก่ ระบบโครงสร้างภายใน ระบบควบคุม การ

ติดต้ังชิ้นส่วนวัสดุและอุปกรณ์ ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 5 คน  

1.4 ประเมินโครงสร้างและการออกแบบสิ่งประดิษฐ์ ได้แก่ โครงสร้างและการออกแบบตัวเครื่อง 

เทคนิคการผลิต และการติดตั้งชิ้นส่วนวัสดุและอุปกรณ์ ประเมินโดย ผู้เชี่ยวชาญสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 

จ านวน 3 คน  

      2. การศึกษาสมรรถนะการท างานของสร้างพัฒนาอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น   

ด าเนินการโดยคณะผู้วิจัยและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ ดังนี้   

2.1 ทดสอบคุณภาพการแสดงค่าวัน เดือน ปี 

2.2 ทดสอบคุณภาพการอ่านค่าเวลา 

2.3 ทดสอบคุณภาพการแสดงค่าอุณหภูมิ 

2.4 ทดสอบคุณภาพการบันทึกเสียง 

2.5 ทดสอบคุณภาพการอ่านค่าบัตร RFID 

2.6 ทดสอบคุณภาพของแบตเตอร์รี่ 

      3. การศึกษาเปรียบเทียบผลการใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น   กับ เครื่องอ่าน

ฉลากยาส าหรับคนตาบอด ด้วย RFID แบบเดิม ทดลองใช้โดย นักเรียนโรงเรียนคนตาบอด จ านวน 15 คน 

ทดลองใช้เครื่องทั้ง 2 แบบ  
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3.1 ศึกษาผลการทดลองใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็นดังนี้  

   1) ทดสอบคุณภาพของการแสดงข้อความเสียงค่าวันเดือนปี   

   2) ทดสอบคุณภาพของการแสดงข้อความเสียงอ่านเวลา    

   3) ทดสอบคุณภาพการแสดงข้อความเสียงอ่านค่าอุณหภูมิ   

   4) ทดสอบคุณภาพของการบันทึกเสียงกับบัตร RFID 

   5) ทดสอบคุณภาพของการแสดงข้อความเสียงเมื่ออ่านบัตร RFID 

   6) ทดสอบคุณภาพการท างานต่อเนื่องของแบบบันทึกการใช้งานแบตเตอรี่ 

           3.2 ศึกษาผลการทดลองใช้เครื่องอ่านฉลากยาส าหรับคนตาบอดด้วย RFID แบบเดิม 

    1) ทดสอบคุณภาพของการแสดงข้อความเสียงค่าวันเดือนปี   

   2) ทดสอบคุณภาพของการแสดงข้อความเสียงอ่านเวลา    

   3) ทดสอบคุณภาพการแสดงข้อความเสียงอ่านค่าอุณหภูมิ   

   4) ทดสอบคุณภาพของการบันทึกเสียงกับบัตร RFID 

   5) ทดสอบคุณภาพของการแสดงข้อความเสียงเมื่ออ่านบัตร RFID 

   6) ทดสอบคุณภาพการท างานต่อเนื่องของแบบบันทึกการใช้งานแบตเตอรี่ 

      4. การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น   ได้แก่ 

สมรรถนะตัวเครื่อง โครงสร้างและการออกแบบ การใช้งาน การเคลื่อนย้าย การจัดเก็บและ การบ ารุงรักษา 

และผลกระทบจากการท างาน โดยศึกษาจากนักเรียน โรงเรียนคนตาบอดใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความ

บกพร่องทางการมองเห็นจ านวน 15 คน  

5. ขอบเขตระยะเวลำ  

ผู้ศึกษาใช้เวลาในการสร้างและพัฒนาอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น   ตาม

กระบวนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ตัง้แต่ปี 2559 – 2560 รวมระยะเวลา ทั้งสิ้น 

2 ปี เริ่มตั้งแต่การวางแผน ออกแบบ สร้าง พัฒนา ทดสอบคุณภาพและสมรรถนะการท างาน น าไปทดลองใช้ 

ยืนยันผลการใช้อยู่ในระดับดี เผยแพร่ผลงานไปยังสถานศึกษาเครือข่าย และเข้าประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์

สิ่งทางการศึกษา  

 6. ขอบเขตพื้นที่  

1. สถานที่ที่ใช้สร้างอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น   คือ ห้องปฏิบัติการ แผนก

วิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด 

2. สถานที่ที่ใช้ทดสอบสมรรถนะการท างานของตัวอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการ

มองเห็น  โดยคณะผู้วิจัยและพัฒนา  สิ่งประดิษฐ์ คือ ห้องปฏิบัติการแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิค

ร้อยเอ็ด 
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3. สถานที่ที่ใช้ทดสอบสมรรถนะการท างานและก าลัง อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการ

มองเห็น    โดยผู้ส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับ  อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น ได้แก่ 

นักเรียน โรงเรียนคนตาบอด คือจ านวนนักเรียน 15 คน 

 

7. นิยำมศัพท์  

 1. สิ่งประดิษฐ์ หมายถึง อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น ที่ผู้ศึกษาสร้าง 

และพัฒนาขึ้น โดยไม่ได้ลอกเลียนแบบผลงานของผู้อ่ืนซ่ึงเครื่องอ่านฉลากยาส าหรับคนตาบอดด้วย RFID 

แบบเดิม  ไดส้่งประกวดในสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และชีวอนามัยได้รับรางวัลระดับ

เหรียญทองแดง ในประกวดระดับภาคที่จังหวัดชัยภูมิ ระหว่างวันที่ 22-25 ธันวาคม 2558  เครื่องอุปกรณ์

ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็นแบบใหม่  ส่งประกวดสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 10 สิ่งประดิษฐ์ด้าน

นวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง  ในประกวดระดับภาค

หนองคาย ระหว่างวันที่ 24-26 ธันวาคม พ.ศ.2560 พร้อมกับได้รับรางวัลชนะเลิศในระดับอาชีวศึกษาจังหวัด

ร้อยเอ็ด ระดับเหรียญทอง วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560    

      2. อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น หมายถึงเครื่องบันทึกและอ่านข้อมูล

เสียง RFID สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 10 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว ได้รับ

รางวัลชนะเลิศในระดับอาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด ระดับเหรียญทอง วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560    

สร้างขึน้เพื่อวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น   เพ่ือตรวจสอบฉลากยาส าหรับ

คนตาบอดและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้งานเป็นประจ าของผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น มีคุณสมบัติในการ

ท างานอืน่คือ การแสดงข้อความเสียงค่าวันเดือนปี  การแสดงข้อความเสียงอ่านเวลา   การแสดงข้อความเสียง

อ่านค่าอุณหภูมิ  จุดเด่นคือสามารถบันทึกและอ่านข้อมูลเสียงจากบัตร RFID ด้วยตัวอุปกรณ์เองได้ โดยไม่ต้อง

อาศัยการบันทึกข้อมูลผ่านคอมพิวเตอร์ 

     3. เครื่องอ่านฉลากยาส าหรับคนตาบอด ด้วย RFID แบบเดิม หมายถึง เครื่องตรวจฉลากสอบยา

ส าหรับคนตาบอด เป็นสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และชีวอนามัยได้รับรางวัลระดับ

เหรียญทองแดง ในปี 2558  ในประกวดระดับภาค ซึ่งการบันทึกและอ่านข้อมูลเสียง RFID จะต้องอาศัย

คอมพิวเตอร์ทุกๆ ครั้งไป 

     4. สมรรถนะ หมายถึงสมรรถนะการท างานของอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการ

มองเห็น ความสามารถในการใช้งาน การบันทึกเสียงกับตัวบัตร RFID ได้ด้วยตัวอุปกรณ์เอง ท าให้เกิดความ

รวดเร็วในการใช้งาน และเกิดความสะดวกในการใช้งานอย่างมีคุณภาพ เป็นมาตรฐานเดียวกัน ไม่ว่าจะจะ

ท างานก่ีครั้ง   ค าว่าสมรรถนะในที่นี้ ยังรวมถึงสมรรถนะของตัวเครื่อง ที่สามารถท างานได้อย่างต่อเนื่อง โดย

ไม่เกิดปัญหา ไม่จ าเป็นต้องใช้ คนตาดีค่อยดูแลควบคุมการท างาน ตลอดเวลา มีความสะดวกต่อการใช้งาน  
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5. ความพึงพอใจ หมายถึง ความพึงพอใจของผู้ใช้งานสายตาปกตแิละผู้ที่มีความบกพร่องทางการ

มองเห็น ที่มีต่ออุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น วัดประเมินผลโดยใช้แบบประเมินความพึง

พอใจ 2 ฉบับ ดังนี้ 

ฉบับที่ 1 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ที่มีสายตาปกติต่อการใช้งานอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความ

บกพร่องทางการมองเห็นและ เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) 

ก าหนด เกณฑ์การให้คะแนน 5 4 3 2 1 เพ่ือวัดระดับความพึงพอใจ ระดับมากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย  

และน้อยที่สุด ขอบเขต  

  ฉบับที่ 2 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ที่มีความบกพร่องทางสายตา ต่อการใช้งานอุปกรณ์

ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็นและ เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 

(Rating Scale) ก าหนด เกณฑ์การให้คะแนน 5 4 3 2 1 เพ่ือวัดระดับความพึงพอใจ ระดับมากที่สุด มาก 

ปานกลาง น้อย  และน้อยที่สุด ขอบเขต 

 
 


