
บทที่ 5 

สรุป อภิปรายผล และ ข้อเสนอแนะ 

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างและพัฒนาอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น 
เพ่ือศึกษาสมรรถนะของอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น เพ่ือศึกษา เปรียบเทียบผลการใช้
อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น กับเครื่องเครื่องอ่านฉลากยาส าหรับคนตาบอด ด้วย RFID 
ส าหรับอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้ที่มีสายตาปกติใช้
งานอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น และความพึงพอใจของผู้มีความบกพร่องทางการ
มองเห็น ที่มีต่ออุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น  

กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ผู้ใช้งานที่มีสายตาปกติ  อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่อง
ทางการมองเห็น แบบเดิมจ านวน 15 คน และ ผู้ใช้งานที่มีความบกพร่องทางสายตาทดลองอุปกรณ์ช่วยเหลือ
ผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น จ านวน 15 คน จากโรงเรียนคนตาบอด ในจังหวัดร้อยเอ็ด 

เครื่องมือที่ ใช้ในการศึกษา ได้แก่ แบบประเมินคุณภาพสิ่งประดิษฐ์แบบประเมินมาตรฐาน 
สิ่งประดิษฐ์ แบบประเมินสมรรถนะการท างานของสิ่งประดิษฐ์ แบบประเมินโครงสร้างและ การออกแบบ
สิ่งประดิษฐ์ แบบบันทึกคุณภาพของการแสดงข้อความเสียงค่าวันเดือนปี   แบบบันทึกคุณภาพของการแสดง
ข้อความเสียงอ่านเวลา   แบบบันทึกคุณภาพการแสดงข้อความเสียงอ่านค่าอุณหภูมิ  แบบบันทึกคุณภาพของ
การบันทึกเสียงกับบัตร RFID แบบบันทึกคุณภาพของการแสดงข้อความเสียงเมื่ออ่านบัตร RFID  แบบบันทึก
การท างานต่อเนื่องของแบบบันทึกการใช้งานแบตเตอรี่  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน ผู้ที่มีความ
บกพร่องทางด้านสายตา ที่มีต่ออุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น  และแบบประเมินความ
พึงพอใจของผู้ใช้งานที่มี คนที่มีสายตาปกติ ต่ออุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น   

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติ 
เปรียบเทียบ t-test ผลการวิเคราะห์ข้อมูล สรุป อภิปรายผล และมีข้อเสนอแนะดังนี้ 

 
สรุปผลการศึกษา 

1. การสร้างและพัฒนาอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น ส าหรับอุปกรณ์ช่วยเหลือ
ผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น ได้ด าเนินการ ประเมินคุณภาพสิ่งประดิษฐ์มาตรฐานสิ่งประดิษฐ์สมรรถนะ
การท างานตัวเครื่อง และโครงสร้าง และการออกแบบสิ่งประดิษฐ์ โดยผู้เชี่ยวชาญสาขาวิชาช่างอุตสาหกรรมที่
เกี่ยวข้อง ผลการศึกษา สรุปได้ดังนี้ 

1.1 การประเมินคุณภาพผลงานสิ่งประดิษฐ์ (ตามเกณฑ์การประเมินสิ่งประดิษฐ์ของ อาชีวศึกษา) 
ได้แก่ ข้อก าหนด/คุณสมบัติของสิ่งประดิษฐ์ ความเหมาะสมของสิ่งประดิษฐ์ในด้าน การออกแบบ การใช้วัสดุ
ผลิต คุณค่าของสิ่งประดิษฐ์ การน าเสนอผลงาน และเอกสารประกอบ การเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ ประเมิน
โดยผู้เชี่ยวชาญสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์จ านวน 5 คน พบว่า อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการ
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มองเห็น มีคุณภาพระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.49) 
1.2 การประเมินมาตรฐานสิ่งประดิษฐ์ (ตามเกณฑ์การประเมินมาตรฐานขั้นต้นของ นวัตกรรม

การศึกษาของอาชีวศึกษา ประเภทชุดทดลอง/ชุดอุปกรณ์) ได้แก่ มาตรฐานทั่วไป และ มาตรฐานเฉพาะ 
ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์จ านวน 5 คน พบว่า อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่อง
ทางการมองเห็น ส าหรับอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น ผ่านเกณฑ์มาตรฐานขั้นต้นทุก
รายการ 

1.3 การประเมินสมรรถนะการท างานของสิ่งประดิษฐ์ ได้แก่ ระบบโครงสร้างภายใน ระบบ
ควบคุม และการติดตั้งชิ้นส่วนวัสดุและอุปกรณ์ ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์จ านวน 5 คน 
พบว่า อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น มีสมรรถนะการท างาน ตัวเครื่องที่เหมาะสมระดับ
มาก (ค่าเฉลี่ย 4.44) 

1.4 ประเมินโครงสร้างและการออกแบบสิ่งประดิษฐ์ ได้แก่ โครงสร้างและการออกแบบตัวเครื่อง 
เทคนิคการผลิต และการติดตั้งชิ้นส่วนวัสดุและอุปกรณ์ ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 
จ านวน 3 คน พบว่า อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น มีโครงสร้างและการออกแบบที่
เหมาะสมระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.49) 
           2. สมรรถนะการท างานของอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น ผู้เชี่ยวท าการ
ทดสอบและใช้งาน  คุณภาพของการแสดงข้อความเสียงค่าวันเดือนปี จ านวน 20 ครั้ง สามารถแสดงข้อความ
เสียงค่าวันเดือนปี ได้อย่างถูกต้อง คุณภาพของการแสดงข้อความเสียงอ่านเวลา จ านวน 15 ครั้ง สามารถ
แสดงข้อความเสียงอ่านเวลาได้อย่างถูกต้อง คุณภาพการแสดงข้อความเสียงอ่านค่าอุณหภูมิ จ านวน 15 ครั้ง 
สามารถแสดงข้อความเสียงอ่านค่าอุณหภูมิได้อย่างถูกต้อง คุณภาพของการบันทึกเสียงกับบัตร RFID จ านวน 
10 ครั้ง คุณภาพของการบันทึกเสียงกับบัตร RFID สามารถบันทึกข้อความได้ครบถ้วน คุณภาพของการแสดง
ข้อความเสียงเมื่ออ่านบัตร RFID  จ านวน 10  คุณภาพของการแสดงข้อความเสียงเมื่ออ่านบัตร RFID อ่านค่า
ได้ทุกบัตร RFID คุณภาพการท างานอย่างต่อเนื่องของแบบบันทึกการใช้งานแบตเตอรี่  จ านวน 26  ครั้งแล้ว
แบตเตอรี่สามารถท างานได้สูงสุด 8 ชั่วโมง   

           3. เปรียบเทียบผลการใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็นกับเครื่องอ่านฉลากยา
ส าหรับคนตาบอด ด้วย RFID แบบเดิม 

1.1) แสดงผลเปรียบเทียบ คุณภาพของการแสดงข้อความเสียงค่าวันเดือนปี จ านวน 20 ครัง้ 
ผลการเปรียบเทียบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น กับเครื่องอ่านฉลากยา
ส าหรับคนตาบอด ด้วย RFID แบบเดิม ทั้งสองสามารถท างานได้อย่างถูกต้องเป็นมาตรฐานเดี่ยวกัน  

1.2) แสดงผลเปรียบเทียบ คุณภาพของการแสดงข้อความเสียงอ่านเวลา จ านวน 15 ครั้ง ผล
การเปรียบเทียบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น กับเครื่องอ่านฉลากยาส าหรับ
คนตาบอด ด้วย RFID แบบเดิม ทั้งสองสามารถท างานได้อย่างถูกต้องเป็นมาตรฐานเดี่ยวกัน 

1.3) แสดงผลเปรียบเทียบ คุณภาพการแสดงข้อความเสียงอ่านค่าอุณหภูมิ จ านวน 15 ครั้ง 
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ผลการเปรียบเทียบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น กับเครื่องอ่านฉลากยา
ส าหรับคนตาบอด ด้วย RFID แบบเดิม ทั้งสองสามารถท างานได้อย่างถูกต้องเป็นมาตรฐานเดี่ยวกัน 

1.4) แสดงผลเปรียบเทียบ คุณภาพของการบันทึกเสียงกับบัตร RFID จ านวน 10 ครั้ง ผล
การเปรียบเทียบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น กับเครื่องอ่านฉลากยาส าหรับ
คนตาบอด ด้วย RFID แบบเดิม ทั้งสองสามารถท างานได้อย่างถูกต้องเป็นมาตรฐานเดี่ยวกัน แต่
อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น สามารถบันทึกได้สะดวกและเร็วกว่า 

1.5) แสดงผลเปรียบเทียบ คุณภาพของการแสดงข้อความเสียงเมื่ออ่านบัตร RFID  จ านวน 
10  ผลการเปรียบเทียบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น กับเครื่องอ่านฉลากยา
ส าหรับคนตาบอด ด้วย RFID แบบเดิม ทั้งสองสามารถท างานได้อย่างถูกต้องเป็นมาตรฐานเดี่ยวกัน 

1.6) แสดงผลเปรียบเทียบ คุณภาพต่อเนื่องของแบบบันทึกการใช้งานแบตเตอรี่  จ านวน 26  
ผลการเปรียบเทียบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น กับเครื่องอ่านฉลากยา
ส าหรับคนตาบอด ด้วย RFID แบบเดิม ทั้งสองสามารถท างานได้อย่างถูกต้องเป็นมาตรฐานเดี่ยวกัน 
แบตเตอรี่สามารถท างานได้ต่อเนื่อง  

4. การศึกษาความพึงพอใจของผู้ที่มีสายตาปกติ ที่มีต่ออุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการ
มองเห็น พบว่า ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.81) 

5. การศึกษาความพึงพอใจของผู้ผู้มีความบกพร่องทางการที่มีต่ออุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่อง
ทางการมองเห็น พบว่า ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.81) 

อภิปรายผล 
ผลการศึกษาสามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 
1. การสร้างและพัฒนาอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น ได้ด าเนินการตาม 

กระบวนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ผ่านการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ ในสาขาวิชา
ช่างอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การประเมินคุณภาพผลงานสิ่งประดิษฐ์  (ตามเกณฑ์ การประเมิน
สิ่งประดิษฐ์ของอาชีวศึกษา) โดยผู้เชี่ยวชาญสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์จ านวน 5 คน การประเมินมาตรฐาน
สิ่งประดิษฐ์(ตามเกณฑ์การประเมินมาตรฐานขั้นต้นของนวัตกรรมการศึกษา ของอาชีวศึกษา ประเภทชุด
ทดลอง/ชุดอุปกรณ์) โดยผู้เชี่ยวชาญสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์จ านวน 5 คน การประเมินสมรรถนะการท างาน
ของสิ่งประดิษฐ์โดยผู้เชี่ยวชาญสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์จ านวน 5 คน และการประเมินโครงสร้างและการ
ออกแบบสิ่งประดิษฐ์ โดยผู้เชี่ยวชาญสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 3 คน ผลการศึกษา เรียงตามล าดับ ดังนี้ 

   1.1 การประเมินคุณภาพผลงานสิ่งประดิษฐ์  (ตามเกณฑ์การประเมินสิ่งประดิษฐ์ของ 
อาชีวศึกษา) ได้แก่ ข้อก าหนด/คุณสมบัติของสิ่งประดิษฐ์ ความเหมาะสมของสิ่งประดิษฐ์ในด้าน การออกแบบ 
การใช้วัสดุผลิต คุณค่าของสิ่งประดิษฐ์ การน าเสนอผลงาน และเอกสารประกอบ การเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ 
พบว่า อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น มีคุณภาพ โดยรวมระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.49) และ
เมื่อศึกษาแยกเป็นรายด้าน พบว่า อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น มีคุณภาพระดับมาก
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และมากที่สุด ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจาก การสร้างและพัฒนา อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น 
เป็นไปตามข้อก าหนด /คุณสมบัติของสิ่งประดิษฐ์ เป็นการประดิษฐ์ คิดต้น ดัดแปลง และพัฒนา รูปแบบและ
วิธีการท างานใหม่ที่ดีกว่าเดิมโดยตัวผู้ศึกษาเอง สิ่งประดิษฐ์สามารถท างานได้ตามวัตถุประสงค์ท าการสาธิต
หรือทดลองการใช้งาน ให้ดูได้ มีข้อพิสูจน์ที่น่าเชื่อถือได้ว่าท างานได้จริง ตามวัตถุประสงค์ของผลงาน
สิ่งประดิษฐ์ และ สามารถพัฒนาไปสู่อุตสาหกรรมได้ มีแนวโน้มที่จะผลิตเป็นกระบวนการทางอุตสาหกรรมใน
เชิง ธุรกิจได้ และด้านความเหมาะสมของสิ่งประดิษฐ์ในด้านการออกแบบ มีการออกแบบและตกแต่ง ที่
เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ สามารถดึงดูดความสนใจได้ ด้านเทคนิคการออกแบบและระบบ การท างาน มีการ
ออกแบบติดตั้งอุปกรณ์ เพ่ือให้เกิดการท างานอย่างมีความสัมพันธ์ สอดคล้องและ ถูกต้องตามหลักวิชาการ มี
ขนาดและน้ าหนักที่พอเหมาะในการใช้งานและเหมาะสมกับสภาพ สิ่งประดิษฐ์ การท างานของสิ่งประดิษฐ์ มี
ความปลอดภัยในการใช้งานและเหมาะสมกับสภาพ สิ่งประดิษฐ์ ด้านการใช้วัสดุผลิต ใช้วัสดุที่มีราคาเหมาะสม
กับสภาพของสิ่งประดิษฐ์ หาได้ใน ประเทศ โดยค านึงถึงความประหยัดในการออกแบบและสร้างสิ่งประดิษฐ์
ดังกล่าว การเลือกใช้วัสดุ ที่มีคุณค่าเหมาะสมกับสภาพและประโยชน์ในการใช้งานของสิ่งประดิษฐ์ คุณภาพ
ของวัสดุที่ใช้ มีความคงทน แข็งแรงและมีความปลอดภัยเพียงพอต่อการน าสิ่งประดิษฐ์ไปใช้งาน ด้านคุณค่า
ของ สิ่งประดิษฐ์ สามารถใช้ประโยชน์หรือสามารถแก้ไขปัญหาได้ตามความต้องการและความจ าเป็น ในการใช้
งาน โดยไม่มีผลกระทบต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สามารถทดลองหรือมีข้อพิสูจน์ที่ น่าเชื่อถือได้ว่ามี
ประโยชน์การใช้งานได้จริงตามประสงค์ มีประสิทธิภาพที่สามารถท างานได้อย่าง ต่อเนื่องในทุกสภาวะที่
ก าหนดไว้ในคุณลักษณะเฉพาะของสิ่งประดิษฐ์นั้นๆ มีประสิทธิผล สามารถที่ จะก่อให้เกิดผลงานที่คุ้มค่าต่อ
การลงทุน ด้านการน าเสนอผลงาน มีความสมบูรณ์ ครบถ้วนทั้งในด้านเนื้อหาและภาพประกอบ ตามหลักการ
น าเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ของ อาชีวศึกษา ข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับผลงานสิ่งประดิษฐ์ ได้ให้ค าอธิบาย
ไว้อย่างชัดเจน ถูกต้อง ตามล าดับนั้นตอนและหลักวิชาการ โดยมีเนื้อหาและภาพประกอบ การให้ค าอธิบาย
ประกอบ การสาธิตหรือการน าเสนอ การทดลองสิ่งประดิษฐ์ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจและเห็นจริง ในด้าน 
แนวคิดการประดิษฐ์ ประโยชน์ในการใช้สอย ประสิทธิภาพและวิธีการท างานของผลงาน สิ่งประดิษฐ์และด้าน
เอกสารประกอบการน าเสนอผลงาน เอกสารประกอบการใช้งานสิ่งประดิษฐ์ มีความถูกต้อง ชัดเจน เข้าใจง่าย 
มีภาพประกอบ มีความประณีต ถูกต้องในการพิมพ์ การจัดท าปก และรูปเล่มเอกสาร น าไปใช้เป็น
เอกสารอ้างอิงและใช้เป็นคู่มือประกอบการใช้งานสิ่งประดิษฐ์ได้ เอกสารประกอบการสร้างสิ่งประดิษฐ์ ถูกต้อง 
ชัดเจน เข้าใจง่าย มีภาพประกอบ มีความประณีต ถูกต้องในการพิมพ์ การจัดท าปก และรูปเล่มเอกสาร 
น าไปใช้เป็นเอกสารอ้างอิงและใช้เป็นคู่มือ ประกอบการสร้างสิ่งประดิษฐ์ได้มีหลักฐานบันทึกผลการทดลองใช้
ผลงานสิ่งประดิษฐ์สอดคล้องกับ เกณฑ์การพิจารณาคุณภาพผลงานสิ่งประดิษฐ์ของอาชีวศึกษา คู่มือการ
บริหาร การด าเนินงาน เกณฑ์การประเมิน การจัดสรรงบประมาณ สิ่งประดิษฐ์ หุ่นยนต์ โครงงานวิทยาศาสตร์
และ การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาอาชีวศึกษา (ส านักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา ส านักงาน 
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 2557 : 20 - 22) ซึ่งจากผลการสร้างและพัฒนาอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความ
บกพร่องทางการมองเห็น ส าหรับผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น  ที่ได้ด าเนินการตามกระบวนการวิจัยและ
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พัฒนา (Research and Development) อย่างเป็นระบบ ผ่านการประเมิน ตามเกณฑ์การประเมิน
สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา โดยผู้เชี่ยวชาญสาขาวิชาช่างอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ท าให้ผ่านการคัดเลือกและเป็น
ตัวแทน เข้าประกวดสิ่งประดิษฐ์ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้รับรางวัลทั้ งในระดับ 
สถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาคตะวันออกเหนือ และระดับชาติ ได้แก่ เครื่องอ่านฉลากยาส าหรับคนตา
บอดด้วย RFID แบบเดิมแบบเดิม ส่งประกวดในสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และชีวอ
นามัยได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง ระหว่างวันที่ 22-25 ธันวาคม 2558  ในประกวดระดับภาคที่จังหวัด
ชัยภูมิ เครื่องอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็นแบบใหม่     ส่งประกวดสิ่งประดิษฐ์ประเภท
ที่ 10 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง  ใน
ประกวดระดับภาคหนองคาย ระหว่างวันที่ 24-26 ธันวาคม พ.ศ.2560 พร้อมกับได้รับรางวัลชนะลฺศในระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด ระดับเหรียญทอง วันที่ วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560    

1.2 การประเมินมาตรฐานสิ่งประดิษฐ์ (ตามเกณฑ์การประเมินมาตรฐานขั้นต้นของ นวัตกรรม
การศึกษาของอาชีวศึกษา ประเภทชุดทดลอง/ชุดอุปกรณ์) ได้แก่ มาตรฐานทั่วไป และ มาตรฐานเฉพาะ พบว่า 
อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ทุกรายการ ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจาก
การสร้างและพัฒนาอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น เป็นไปตามมาตรฐานขั้นต้นของ
นวัตกรรมการศึกษาของอาชีวศึกษา ทั้งมาตรฐานทั่วไป ได้แก่ สามารถปรับใช้กับหลักสูตรการเรียนการสอน
ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ทางปัญญา มีรายละเอียดวัสดุ คู่มือทางเทคนิค 
คู่มือการใช้งานและเอกสาร ค าแนะน า ไม่ขัดต่อศีลธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม และความมั่นคง
ของชาติ และ มีความม่ันคงแข็งแรง ด้านมาตรฐานเฉพาะ (ประเภทสื่อชุดทดลอง/ชุดอุปกรณ์) ซ่ึงประกอบด้วย 
การมีลักษณะเป็นสื่อ 3 มิติ มีชิ้นส่วนโดยรวมที่บอกรายละเอียด ที่ระบุแยกออกจากกัน หรือ ประกอบเข้า
ด้วยกัน หรือเคลื่อนไหวได้หรือสร้างสรรค์เป็นชิ้นงานใหม่ๆ ได้มีขนาด น้ าหนัก เหมาะสมกับการใช้งาน ใช้วัสดุ
เหมือน หรือคล้ายของจริง มีขนาด รูปร่าง ที่สามารถปฏิบัติงานได้ อย่างคล่องตัว มีสีสัน/กระบวนการ น่าสนใจ 
สามารถตรวจปรับความเข้าใจกับของจริงได้ และ มีความคงทนถาวร สอดรับกับเกณฑ์การพิจารณามาตรฐาน
สิ่งประดิษฐ์ ตามเกณฑ์การประเมิน มาตรฐานขั้นต้นของนวัตกรรมอาชีวศึกษา ประเภทชุดทดลอง/ชุดอุปกรณ์ 
จากเอกสารสื่อการเรียน การสอนนวัตกรรมการศึกษาสู่มาตรฐานอาชีวศึกษา (ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา, 2556 :176 - 183) การสร้างและพัฒนาอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็นครั้ง
นี้ 

ได้น าไปใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอนส าหรับนักเรียนนักศึกษา ทั้งระดับ ปวช. และ ปวส. ใน
รายวิชาและหน่วยการเรียนรู้ ดังนี้ วิชาการด้านไมโครคอนโทรลอเลอร์  ระดับข้ัน ปวช. ปวส. และระดับทล.บ 
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์  ซึ่งมีหน่วยการเรียนที่ใช้ประกอบการสอนรายวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์ รหัสวิชา 
3128-2107 คือ หน่วยการเรียนที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับไมโครคอนโทรลเลอร์เบื้องต้น  หน่วยการเรียนที่ 2 การ
เขียนโปนแกรมด้วย Arduino IDE หน่วยการเรียนที ่3 โครงสร้างภาษา C/C++ ใน Arduino IDE  หน่วยการ
เรียนที่ 4 การสื่อสารระหว่างอุปกรณ์และไมโครคอนโทรลเลอร์   หน่วยการเรียนที่ 5 โปรแกรมจ าลองการ
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ท างาน Proteus  หน่วยการเรียนที่ 6 ฟังก์ชั่นพ้ืนฐานของ ARDUINO และการควบคุมหลอดไฟ LED  หน่วย
การเรียนที ่7 ไลบรารี่โปรแกรมส าหรับ ARDUINO และการอ่านค่าแอนะล็อก  หน่วยการเรียนที ่8 การใช้งาน
อินเตอร์รัพท์ Arduino   หน่วยการเรียนที ่9 การประยุกต์ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ 

การประเมินสมรรถนะการท างานของสิ่งประดิษฐ์ ได้แก่ ระบบโครงสร้างภายใน ระบบควบคุม การ
ติดตั้งชิ้นส่วนวัสดุและอุปกรณ์ พบว่า อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น มีความเหมาะสม
ด้านสมรรถนะการท างานของตัวเครื่อง โดยรวมระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.44) และเมื่อศึกษาเป็นรายด้าน พบว่า 
อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น มีความเหมาะสม ด้านสมรรถนะการท างานของตัวเครื่อง 
ระดับมากทุกด้าน ตั้งระบบโครงสร้างภายใน ระบบควบคุม และการติดตั้งชิ้นส่วนวัสดุและอุปกรณ์ที่เป็นเช่นนี้
เนื่องจากการสร้างและพัฒนาอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น ได้ค านึงถึงความถูกต้องตาม
หลักวิชาการและน าหลักการแนวคิด และทฤษฎี มาปรับใช้ในการออกแบบ สร้างและพัฒนา เพ่ือให้ไ ด้
ประสิทธิผลในการใช้งาน และ สามารถน าไปใช้เป็นต้นแบบในการจัดการเรียนการสอนส าหรับนักเรี ยน
นักศึกษาได้อีกทางหนึ่ง ดังนั้น เมื่อมีการประเมินสมรรถนะการท างานของตัวเครื่อง จึงท าให้ อุปกรณ์ช่วยเหลือ
ผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น มีความเหมาะสมด้านสมรรถนะการท างานของตัวเครื่องระดับมาก ตั้ง การ
ประเมินระบบโครงสร้างภายใน ได้แก่ วงจร Arduino ร่วมกับตัววงจรบันทึกเสียง วงจร Arduino ร่วมกับตัว
อ่านค่าอุณหภูมิ วงจร Arduino ร่วมกับตัวอ่านค่าเวลา วงจร Arduino ร่วมกับการอ่านค่า RFID วงจรขยาย
เสียง วงจรชาร์จแบตเตอร์รี่ และแบตเตอร์รี่ที่จ่ายไฟให้กับทุกวงจรภายในอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่อง
ทางการมองเห็น การประเมินระบบควบคุม ได้แก่ โปรแกรมควบคุมวงจร Arduino ร่วมกับตัวบันทึกเสียง 
โปรแกรมควบคุมวงจร Arduino ร่วมกับตัวอ่านค่าอุณหภูมิ โปรแกรมควบคุมวงจร Arduino ร่วมกับตัวอ่าน
ค่าเวลา โปรแกรมควบคุมวงจร Arduino ร่วมกับการอ่านค่า RFID โปรแกรมควบคุมวงจรขยายเสียง 
โปรแกรมควบคุมวงจรชาร์จแบตเตอร์รี่ และแบตเตอร์รี่ที่จ่ายไฟให้กับทุกวงจรภายในอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มี
ความบกพร่องทางการมองเห็น มีแบบแปลน โครงร่างและผังการออกแบบภายใน และมีคู่มือประกอบการ
สร้าง และเทคนิคการผลิต 

1.3 การประเมินโครงสร้างและการออกแบบสิ่งประดิษฐ์ ได้แก่ โครงสร้างและ การออกแบบ
ตัวเครื่อง เทคนิคการผลิต และการติดตั้งชิ้นส่วนวัสดุและอุปกรณ์ พบว่า อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่อง
ทางการมองเห็น มีความเหมาะสมด้านโครงสร้างและการออกแบบ โดยรวม ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.49) และ
เมื่อศึกษาเป็นรายด้าน พบว่า อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น มีความเหมาะสมด้าน
เทคนิคการผลิตในระดับมากที่สุด รองลงมาคือด้านโครงสร้าง และการออกแบบตัวเครื่อง และด้านการติดตั้ง
ชิ้นส่วน วัสดุและอุปกรณ์ ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจาก การสร้างและพัฒนาอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่อง
ทางการมองเห็น ได้ค านึงถึงความถูกต้อง ตามหลักวิชาการและน าหลักการแนวคิด และทฤษฎี มาปรับใช้ใน
การออกแบบ สร้างและพัฒนา เพ่ือให้มีสภาพที่เหมาะสมต่อการใช้งาน สะดวกต่อการเคลื่อนย้าย จัดเก็บและ
บ ารุงรักษา และ สามารถน าไปใช้เป็นต้นแบบในการจัดการเรียนการสอนส าหรับนักเรียนนักศึกษาอีกทางหนึ่ง 
ดังนั้น เมื่อมีการประเมินโครงสร้างและการออกแบบ จึงท าให้ อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการ
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มองเห็น มีความเหมาะสมด้านโครงสร้างและการออกแบบระดับมาก ทั้งด้านโครงสร้างและ การออกแบบ
ตัวเครื่อง มีความแข็งแรงทนทาน รับน้ าหนักได้ดี มีขนาดและน้ าหนักที่เหมาะสม สะดวกต่อการเคลื่อนย้าย
และจัดเก็บ มีความปลอดภัยต่อการใช้งาน ด้านเทคนิคการผลิต ได้แก่ การต่อไมโครคอนโทรลเลอร์กับบอร์ด 
Arduino ร่วมกับตัวบันทึกเสียง ตัวอ่านค่าอุณหภูมิ ตัวอ่านค่าเวลา การอ่านค่า RFID วงจรขยายเสียง และ
วงจรชาร์จแบตเตอร์รี่ วัสดุและอุปกรณ์ได้แก่ บอร์ด Arduino  ตัวบันทึกเสียง ตัวอ่านค่าอุณหภูมิ ตัวอ่านค่า
เวลา RFID วงจรขยายเสียง วงจรชาร์จแบตเตอร์รี่ และแบตเตอร์รี่ที่จ่ายไฟให้กับทุกวงจรภายใน อุปกรณ์
ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น  

2. การศึกษาสมรรถนะของอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น โดยคณะ 
ผู้วิจัยและพัฒนา ท าการทดสอบสมรรถนะเครื่องและบันทึกผลการทดลอง พบว่า สมรรถนะของอุปกรณ์ช่วยผู้
ที่มีความบกพร่องด้านสายตา ในส่วนด้านคุณภาพการแสดงข้อความเสียงด้วยข้อความแสดงวันเดือนปี มีมรรถ
นะความถูกต้องแม่นย าสามารถบอกวันเดือนปีได้ถูกต้อง ส่วนด้านคุณภาพการแสดงข้อความเสียงด้วยข้อความ
แสดงเวลาปัจจุบันโดยอุปกรณ์ จะเริ่มบอกเวลาชั่วโมงตามด้วยนาที ผลของอุปกรณ์สามารถบอกได้อย่าง
ถูกต้อง การแสดงค่าอุณหภูมิได้ท าการเปรียบเทียบกับเครื่องวัดอุณหภูมิที่มีความเป็นมาตรฐาน ข้อความเสียง
ที่แสดงจากอุปกรณ์สามารถแสดงข้อความได้ถูกต้อง ตามค่าอุณหภูมิจริงที่ท าการทดสอบด้านการบันทึกเสียง
ด้วยการน าการ์ด RFID  ทาบกับอุปกรณ์ตามกระบวนการขั้นตอนการใช้งาน ซึ่งตัวเครื่องเองก็จะท าการแนะน า
ทุกขั้นตอนเพ่ือสร้างความเข้าใจ ในการบันทึกเสียงด้วยการทดสอบจ านวน 15 ครั้งจากบัตร RFID คนละแผ่น
ที่ไม่ซ้ ากัน เมื่อท าการทดสอบ อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ที่มีความบกพร่องทางสายตา สามารถอ่านข้อความเสียงได้
อย่างถูกต้อง แยกข้อความในแต่ละแผ่น RFID  โดยอย่างชัดเจน ด้านคุณภาพในการอ่านบัตร โดยทดสอบอ่าน
บัตรที่1 ท าการทดสอบอ่านจ านวน 15 ครั้งทุกๆครั้งที่มีการทาบบัตรที่ตัวอุปกรณ์อุปกรณ์สามารถแสดง
ข้อความเสียงได้อย่างถูกต้อง ด้านคุณภาพของแบตเตอรี่ เพ่ือท าการชาร์จที่เวลา 1 ชั่วโมง แล้วน ามาทดลองใช้
งาน เปิดเครื่องไว้ตลอดอุปกรณ์ช่วยเหลือคนพิการด้านสายตาสามารถท างานได้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา  12 
ชั่วโมงแสดงให้เห็นว่า อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็นมีสมรรถนะการท างานที่เหมาะสม 
เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น สามารถอ านวยความสะดวก
ให้กับผู้ที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ที่เป็นเช่นนี้ เนื่องจาก การสร้างและการพัฒนาอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มี
ความบกพร่องทางการมองเห็น ได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น     
จากเครื่องแบบเดิมที่ได้สร้างขี้นในครั้งแรกพร้อมกับ ศึกษาหลักการท างาน การควบคุม และการติดตั้งชิ้นส่วน 
วัสดุ และอุปกรณ์การเลือกใช้วัสดุที่มีคุณภาพและทนต่อสภาพการท างานต่อเนื่อง และการติดต้ังระบบป้องกัน 
(Safety) ศึกษาวิธีการออกแบบตัวเครื่องและโครงสร้าง ภายนอก ศึกษาการใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีความแข็งแรง
ทนทาน สามารถรับน้ าหนักได้ดี มีขนาดและ น้ าหนักที่เหมาะสม สะดวกต่อการเคลื่อนย้ายและจัดเก็บ และมี
ความปลอดภัยต่อการใช้งาน ร่างแบบแปลนโครงสร้างของอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น 
ด าเนินการสร้างและ ทดสอบสมรรถนะอย่างเป็นขั้นตอน จนได้ อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการ
มองเห็น ที่มี ประสิทธิภาพและสมรรถนะการท างาน ตามวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ 
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3. การศึกษาเปรียบเทียบผลการใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น กับ เครื่อง

อ่านยาส าหรับคนตาบอด ด้วย RFID พบว่า ผลการทดลองใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการ
มองเห็น คุณภาพของการแสดงข้อความเสียงค่าวันเดือนปี จ านวน 20 ครั้ง ผลการเปรียบเทียบอุปกรณ์
ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น กับเครื่องอ่านฉลากยาส าหรับคนตาบอด ด้วย RFID แบบเดิม ทั้ง
สองสามารถท างานได้อย่างถูกต้องเป็นมาตรฐานเดี่ยวกัน ผลเปรียบเทียบ คุณภาพของการแสดงข้อความเสียง
อ่านเวลา จ านวน 15 ครั้ง ผลการเปรียบเทียบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น กับเครื่อง
อ่านฉลากยาส าหรับคนตาบอด ด้วย RFID แบบเดิม ทั้งสองสามารถท างานได้อย่างถูกต้องเป็นมาตรฐานเดี่ยว
กัน ผลเปรียบเทียบ คุณภาพการแสดงข้อความเสียงอ่านค่าอุณหภูมิ จ านวน 15 ครั้ง ผลการเปรียบเทียบ
อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น กับเครื่องอ่านฉลากยาส าหรับคนตาบอด ด้วย RFID 
แบบเดิม ทั้งสองสามารถท างานได้อย่างถูกต้องเป็นมาตรฐานเดี่ยวกัน ผลเปรียบเทียบ คุณภาพของการ
บันทึกเสียงกับบัตร RFID จ านวน 10 ครั้ง ผลการเปรียบเทียบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการ
มองเห็น กับเครื่องอ่านฉลากยาส าหรับคนตาบอด ด้วย RFID แบบเดิม ทั้งสองสามารถท างานได้อย่างถูกต้อง
เป็นมาตรฐานเดี่ยวกัน แต่อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น สามารถบันทึกได้สะดวกและ
เร็วกว่า  คุณภาพของการแสดงข้อความเสียงเมื่ออ่านบัตร RFID  จ านวน 10  ผลการเปรียบเทียบอุปกรณ์
ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น กับเครื่องอ่านฉลากยาส าหรับคนตาบอด ด้วย RFID แบบเดิม ทั้ง
สองสามารถท างานได้อย่างถูกต้องเป็นมาตรฐานเดี่ยวกัน ผลเปรียบเทียบ คุณภาพต่อเนื่องของแบบบันทึกการ
ใช้งานแบตเตอรี่  จ านวน 26  ผลการเปรียบเทียบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น กับ
เครื่องอ่านฉลากยาส าหรับคนตาบอด ด้วย RFID แบบเดิม ทั้งสองสามารถท างานได้อย่างถูกต้องเป็นมาตรฐาน
เดี่ยวกัน แบตเตอรี่สามารถท างานได้ต่อเนื่อง อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น ท างานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากความสอดคล้องของงานวิจัยของ นนทวัชร์  ธิติอัครศักดิ์ (2551) ได้ศึกษาเรื่อง
การศึกษาความเป็นไปได้ในการน าระบบอาร์เอฟไอดี มาใช้แทนที่ระบบบาร์โค้ดในกระบวนการบรรจุ โดย
ผู้วิจัยได้เข้าศึกษาขั้นตอนและรายละเอียดในการท างานของศูนย์โลจิสติกส์เพ่ือการส่งออกส าโรง บริษั ทโต
โยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย ซึ่งทางบริษัทได้มีการใช้เทคโนโลยีหรือระบบการบรรจุที่มีชื่อว่า ระบบ G-PAC ซ่ึง
ท างานร่วมกับระบบบาร์โค้ดในการติดตามข้อมูลชิ้นส่วนของรถยนต์ จากนั้นจึงได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลและ
ความเป็นไปได้ในด้านต่างๆ เพ่ือจะน าเทคโนโลยี RFID เข้ามาประยุกต์ใช้ทั้งในด้านสภาพปัญหาและอุปสรรค 
รวมถึงมองในด้านของผลที่คาดว่าจะได้รับหลังจากการนเอาเทคโนโลยี RFID เข้ามาใช้ ซึ่งจากการวิเคราะห์
พบว่า เห็นควรให้ใช้ระบบเดิม คือ ระบบบาร์โค้ด เนื่องจากปัจจัยด้านต้นทุนของ Tag มีราคาสูง ประกอบกับ 
Tag ที่ต้องติดกับชิ้นส่วนรถยนต์ในจ านวนมาก รวมถึงปัญหาในการจัดเรียงสินค้ามีผลกระทบต่อการอ่านข้อมูล
ที่ได้จาก Tag มานพ ธรรมสิริอนันต์, อภิศักดิ์ วรพิเชฐ และคณะ. ได้น าเสนอการออกแบบไมโครชิพ RFID ย่าน
ความถี่ 13.56 MHz ในปัจจุบัน การใช้บัตรอัจฉริยะ (Smart Card) และระบบตรวจสอบรหัสโดยใช้ความถี่
วิทยุ (RFID) เป็นที่ยอมรับอย่างสูงว่าเป็นเทคโนโลยีที่เอ้ืออ านวยต่อการใช้งานที่ต้องการการบ่งบอกความ
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แตกต่างหรือข้อมูลจ าเพาะของแต่ละบุคคล ที่สามารถท างานได้ถูกต้องแม่นย า รวดเร็ว และมีความเป็น
อัตโนมัติกว่าระบบตรวจสอบรหัสในระบบอ่ืนๆ เช่น รหัสแบบแท่ง (Barcode) การใช้งานที่ง่ายและยังเพ่ิมขีด
ความสามารถในการให้บริการเสริมในเชิงพาณิชย์ด้านต่างๆ อีกทั้งยังสอดคล้องกับเทคโนโลยีทางการเก็บ
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ยังผลให้การขยายตัวของการใช้งาน RFID/Smart Card สูงขึ้นอย่างก้าวกระโดด 
             4. การศึกษาความพึงพอใจของผู้ที่มีสายตาปกติใช้งานอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการ
มองเห็นโดยเก็บรวบรวมข้อมูลจาก ด้านสมรรถนะตัวเครื่อง  ความง่ายต่อการใช้งานเครื่อง อ่านฉลากยาฯ โดย
ภาพรวม  ความชัดเจนของเสียงที่ได้ยินจากล าโพง ความชัดเจนของเสียงที่ได้ยินจากหูฟัง ความเร็วของเสียงที่
ได้ยิน ง่ายต่อการชาร์จแบตเตอรี่ ความเหมาะสมของต าแหน่ง ปุ่มกดเพ่ิมหรือลดเสียง ความเหมาะสมของ
ต าแหน่ง ปุ่มเปิดใช้งาน ความเหมาะสมของ ปุ่มเปลี่ยนโหมดการท างาน ปุ่มกดบอกวันเดือนปีปัจจุบันได้เป็น
เสียงพูด ปุ่มกดสามารถบอกเวลาที่เป็นปัจจุบันได้เป็นเสียงพูด ปุ่มกดสามารถบอกค่าอุณหภูมิปัจจุบันได้เป็น
เสียงพูด บันทึกเสียงตามบัตร RFID ได้โดยตัวเครื่องหรืออุปกรณ์เอง ลบการบันทึกที่ตัวบัตร RFID ได้อย่าง
อิสระ เพ่ิมการบันทึกบัตร RFID ได้อย่างอิสระเมื่อต้องการ   มีความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่ออุปกรณ์
ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น ในระดับมาก  ด้านโครงสร้างและการออกแบบ  มีโครงสร้างที่
แข็งแรง โครงสร้างที่มีน้ าหนักเบา มีชิ้นส่วนวัสดุ และอุปกรณ์ ทีจ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน ครบถ้วน เช่น สวิตซ์
ปิดเปิด เป็นต้น  การออกแบบตัวเครื่องเหมาะสมกับสภาพการใช้งาน  การออกแบบโครงสร้าง (ตัวเครื่อง 
ขนาด น้ าหนัก) เหมาะสมกับการใช้งาน การใช้งาน  มีวิธีการใช้งานที่ง่ายและสะดวก  มีคู่มือประกอบการใช้
งานที่เข้าใจง่าย   มีความปลอดภัยระหว่างการท างาน  ไม่จ าเป็นต้องใช้ทีผู่้ช านาญ ไม่ต้องควบคุมการใช้เครื่อง
ตลอดเวลา   ด้านการเคลื่อนย้าย การจัดเก็บ และการบ ารุงรักษา น้ าหนักเบาเคลื่อนย้ายที่สะดวก  ใช้พ้ืนที่
น้อย ง่ายต่อการจัดเก็บ แข็งแรงทนทาน  ง่ายต่อการบ ารุงรักษา มีค าแนะน าประกอบการตรวจเช็คและ
บ ารุงรักษา  ด้านผลกระทบจากการท างาน  ลดภาระการดูผู้ที่มีความบกพร่องทางสายตา  เกิดความปลอดภัย
ในการกินยา  ผู้ที่มีความบกพร่องทางสายตาดูแลตัวเองได้ โดยผู้ใช้มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด  (ค่าเฉลี่ย
4.80) เป็นไปตามสมมติฐานที่นั่ง ไว้ที่เป็นเช่นนี้ เนื่องจากการสร้างอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการ
มองเห็นได้ศึกษาปัญหา ของผู้ใช้งานที่เกิดจากการใช้  เครื่องอ่านฉลากยาส าหรับคนตาบอด ด้วย RFID 
แบบเดิม  เพ่ือพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์มา สอดรับกับแนวนโยบาย การพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งมุ่งเน้นให้คิดต้น สร้างสรรค์ผลงาน สิ่งประดิษฐ์ สร้างทักษะ
วิชาชีพด้านความคิด วิเคราะห์และส่งเสริมให้มีความรู้ ความช านาญ สามารถประดิษฐ์ คิดค้น พัฒนา 
สร้างสรรค์ผลงานให้เกิดความก้าวหน้า มีประโยชน์ ต่อสังคมส่วนรวม สามารถน าไปประยุกต์ใช้งานได้จริง
อย่างมีคุณภาพและได้รับการเผยแพร่เป็นที่ ประจักษ์ สามารถตอบโจทย์ของสังคม ในการพัฒนาคุณภาพและ
ยกระดับการอาชีวศึกษาด้วย การส่งเสริม ให้มีการบูรณาการองค์ความรู้ที่ได้รับในหลากหลายสาขาวิชา
โดยเฉพาะ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาผ่านกระบวนการวิจัยพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ส่งเสริม ให้
มีการประดิษฐ์เครื่องมือเครื่องใช้ขึ้นเอง ทั้งในด้านสิ่งอ านวยความสะดวกในชีวิตประจ าวัน การประกอบอาชีพ 
พลังงาน สิ่งแวดล้อม และภูมิปัญญาท้องลื่น (ส านักวิจัยและพัฒนาการ อาชีวศึกษา ส านักงานคณะกรรมการ
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การอาชีวศึกษา, 2557 : 2) สอดรับกับการศึกษาผลการใช้ จากผู้ใช้งานที่เคยใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความ
บกพร่องทางการมองเห็นแบบดั้งเดิมมาก่อนแล้วมาใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น มี
ความพึงพอใจต่อการใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็นทั้งในภาพรวมและรายด้านใน
ระดับมากที่สุด แสดงให้เห็นว่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็นที่พัฒนาขึ้น สามารถตอบ
โจทย์ของผู้ใช้งานอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็นได้เป็นอย่างดี เป็นที่ ยอมรับ และ
สามารถพัฒนาไปสู่การจ าหน่ายในเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมได้ในอนาคต 
 

             5. การศึกษาความพึงพอใจของผู้ที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ที่มีต่ออุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มี
ความบกพร่องทางการมองเห็น เก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้ทดลองใช้และทดสอบสมรรถนะอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มี
ความบกพร่องทางการมองเห็น จ านวน 10 คน  จากโรงเรียนคนตาบอด จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านสมรรถนะ
ตัวเครื่อง  ความง่ายต่อการใช้งานเครื่อง อ่านฉลากยาฯ โดยภาพรวม  ความชัดเจนของเสียงที่ได้ยินจากล าโพง 
ความชัดเจนของเสียงที่ได้ยินจากหูฟัง ความเร็วของเสียงที่ได้ยิน ง่ายต่อการชาร์จแบตเตอรี่ ความเหมาะสม
ของต าแหน่ง ปุ่มกดเพ่ิมหรือลดเสียง ความเหมาะสมของต าแหน่ง ปุ่มเปิดใช้งาน ความเหมาะสมของ ปุ่ม
เปลี่ยนโหมดการท างาน ปุ่มกดบอกวันเดือนปีปัจจุบันได้เป็นเสียงพูด ปุ่มกดสามารถบอกเวลาที่เป็นปัจจุบันได้
เป็นเสียงพูด ปุ่มกดสามารถบอกค่าอุณหภูมิปัจจุบันได้เป็นเสียงพูด บันทึกเสียงตามบัตร RFID ได้โดยตัวเครื่อง
หรืออุปกรณ์เอง ลบการบันทึกที่ตัวบัตร RFID ได้อย่างอิสระ เพ่ิมการบันทึกบัตร RFID ได้อย่างอิสระเมื่อ
ต้องการ   มีความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่ออุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น ในระดับมาก  
ด้านโครงสร้างและการออกแบบ  มีโครงสร้างที่แข็งแรง โครงสร้างที่มีน้ าหนักเบา มีชิ้นส่วนวัสดุ และอุปกรณ์ 
ทีจ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน ครบถ้วน เช่น สวิตซ์ปิดเปิด เป็นต้น  การออกแบบตัวเครื่องเหมาะสมกับสภาพการ
ใช้งาน  การออกแบบโครงสร้าง (ตัวเครื่อง ขนาด น้ าหนัก) เหมาะสมกับการใช้งาน การใช้งาน  มีวิธีการใช้งาน
ที่ง่ายและสะดวก มีคู่มือประกอบการใช้งานที่เข้าใจง่าย มีความปลอดภัยระหว่างการท างาน  ไม่จ าเป็นต้องใช้
ที่ผู้ช านาญ ไม่ต้องควบคุมการใช้เครื่องตลอดเวลา ด้านการเคลื่อนย้าย การจัดเก็บ และการบ ารุงรักษา 
น้ าหนักเบาเคลื่อนย้ายที่สะดวก  ใช้พ้ืนที่น้อย ง่ายต่อการจัดเก็บ แข็งแรงทนทาน  ง่ายต่อการบ ารุงรักษา มี
ค าแนะน าประกอบการตรวจเช็คและบ ารุงรักษา  ด้านผลกระทบจากการท างาน  ลดภาระการดูผู้ที่มีความ
บกพร่องทางสายตา  เกิดความปลอดภัยในการกินยา  ผู้ที่มีความบกพร่องทางสายตาดูแลตัวเองได้ โดยผู้ใช้มี
ความพึงพอใจระดับมากที่สุด  (ค่าเฉลี่ย4.80)   ผลการสร้างและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ครั้งนี้ สอดรับกับการ
บริหารจัดการผลงานสิ่งประดิษฐ์ของ คนรุ่นใหม่อาชีวศึกษา ซึ่งเป็นนโยบายหลักของส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา โดยมุ่งเน้น จากการเรียนการสอนให้นักเรียนนักศึกษา คิดค้นสร้างสรรค์ผลงาน สิ่งประดิษฐ์ 
สร้างทักษะ วิชาชีพด้านความคิด วิเคราะห์และส่งเสริมให้มีความรู้ ความช านาญ สามารถประดิษฐ์ คิดค้น
พัฒนา สร้างสรรค์ผลงานให้เกิดความก้าวหน้า ซึ่งผลงานสิ่งประดิษฐ์จ านวนมากมีประโยชน์ต่อสังคม ส่วนรวม
และประเทศชาติ สามารถน าไปประยุกต์ใช้งานได้จริงอย่างมีคุณภาพและได้รับ การเผยแพร่เป็นที่ประจักษ์ 
สามารถตอบโจทย์ของสังคมในการพัฒนาคุณภาพและยกระดับ การอาชีวศึกษา ด้วยการส่งเสริมให้มีการบูร
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ณาการองค์ความรู้ที่ได้รับในหลากหลายสาขาวิชา โดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาผ่า น
กระบวนการวิจัยพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ของคนรุ่นใหม่อาชีวศึกษา ส่งเสริมให้มีการประดิษฐ์เครื่องมือ
เครื่องใช้ขึ้นเอง รวมไปถึงการพัฒนา ต่อยอดเทคโนโลยีที่มีอยู่เดิม ให้สามารถน าไปสู่การจ าหน่ายในเชิง
พาณิชย์และอุตสาหกรรม ทั้งนี้ เพ่ือสร้างความมั่นใจในวิชาชีพ ตลอดจนส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการอิสระ
ในอนาคต และ น าผลงานไปประกวดและจัดแสดงในระดับนานาชาติ ให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล ซึ้ง
แสดงถึงคุณภาพและประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการของ สถานศึกษาในสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (ส านักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา, 2557 : 2) ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้ประกอบการ ที่มีต่อ อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความ
บกพร่องทางการมองเห็น ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งในภาพรวม และรายด้าน แสดงให้เห็นว่า อุปกรณ์
ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็นที่พัฒนาขึ้น สามารถ ตอบโจทย์ของผู้ประกอบการกิจการทอผ้าได้
เป็นอย่างดี เป็นที่ยอมรับ และสามารถพัฒนาไปสู่ การจ าหน่ายในเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมได้ในอนาคต 
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะการน าผลการศึกษาไปใช้ 
1. การใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น ผู้ใช้ควรศึกษาคู่มือประกอบ การใช้

งานอย่างละเอียด และปฏิบัติตามค าแนะน าอย่างเคร่งครัด เมื่อพบปัญหาระหว่างการใช้งาน ที่ไม่สามารถแก้ไข
ได้ด้วยตนเอง ไม่ปรากฏข้อแนะน าในคู่มือการใช้ ควรติดต่อผู้ผลิตโดยตรง ที่ครูธิปดิ์ ภาสว่าง แผนกวิชา
อิเล็กทรอนิกส์  หวัหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ  วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 084-5151313 

เนื้อหาในคู่มือประกอบการใช้งานอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น เรียงตาม
ส าดับ ดังนี้ 

1.1 รายละเอียดคุณลักษณะของอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น 
1.2 การติดตั้งอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น  
1.3 ขั้นตอนการใช้งานของอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น 
1.4 ข้อควรระวัง 
1.5 การบ ารุงรักษา 
1.6 สถานที่ติดต่อของผู้ผลิต 

            2. ตารางการตรวจซ่อมอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็นการสร้างหรือการผลิต
อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็นด้วยตนเอง ผู้สร้างควรศึกษาคู่มือประกอบการสร้างโดย
ละเอียด และปฏิบัติตามค าแนะน าอย่างเคร่งครัด ด้วยความระมัดระวัง ละเอียด และรอบคอบ ในคู่ มือการ
สร้างเป็นการน าเสนอเนื้อหาหลักๆ ที่ส าคัญ ส่วนในรายละเอียดปลีกย่อย ไม่ได้แจงไว้ทั้งหมด เช่น ในตัวของ
วัสดุอุปกรณ์ยี่ห้อ ขนาด ราคา น้ าหนัก ลักษณะ ฯลฯ เมื่อผู้สร้างไม่มีความเข้าใจ ซึ่งอาจท าให้เกิดข้อผิดพลาด
ระหว่างปฏิบัติการ หรือเกิดปัญหาระหว่างการสร้าง ที่ไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยตนเอง ไม่ปรากฏข้อแนะน าใน
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คู่มือ ประกอบการสร้าง ควรติดต่อผู้ผลิตโดยตรง ที่ครูธิปดิ์ ภาสว่าง แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์  หัวหน้างาน
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ  วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 084-5151313 

2. เนื้อหาในคู่มือประกอบการสร้างอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็นเรียง
ตามล าดับ ดังนี้ 

2.1 แบบร่างอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น 
2.2 การจัดเตรียมวัสดุที่ใช้ในการสร้าง 
2.3 ขั้นตอนการสร้างอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น 

2.3.1 การท าวงจรต่อรวมไมโครคอนโทรลเลอร์รวมกับวงจรที่เกี่ยวข้อง 
2.3.2 การติดทั้งอุปกรณ์ภายในกล่อง 
2.3.3 การสร้างและติดทั้งส่วนประกอบต่างๆ 

2.4 เอกสารเพิ่มเติมท้ายเล่ม (ภาคผนวก) 
 

3. ผู้มีความสนใจและต้องการสั่งซื้ออุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็นไปใช้ใน
อุตสาหกรรมการผลิต สามารถติดต่อสั่งจองได้ที่ วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ดในราคาเครื่องละ 1,000.- บาท (หนึ่ง
พันบาทถ้วน) โดยใช้เวลาในการผลิตอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็นประมาณ 1 สัปดาห์ 
หลังจากผู้สั่งซื้อวางเงินมัดจ า 50% 

4. การรับประกันและบริการหลังการขาย 
การรับประกันและการบริการหลังการขายให้กับลูกค้าหรือผู้บริโภค ในส่วนของอุปกรณ์ช่วยเหลือ

ผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น ควรติดต่อผู้ผลิตโดยตรง ที่ครูธิปดิ์ ภาสว่าง แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์  
หวัหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ  วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 084-5151313 

 
ข้อเสนอแนะการศึกษาครั้งต่อไป 
ควรส่งเสริมให้มีการสร้างและพัฒนาสิ่ งประดิษฐ์ อ่ืน ทั้งในด้านสิ่ งอ านวยความสะดวก ใน

ชีวิตประจ าวัน การประกอบอาชีพ พลังงาน สิ่งแวดล้อม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป ผลิตภัณฑ์ด้าน
อาหาร เครื่องประดับ ตกแต่ง การช่วยเหลือแก้ปัญหาสาธารณะ และสมองกลฝังตัวให้สามารถ น าไป
ประยุกต์ใช้งานได้จริงอย่างมีคุณภาพ ส่งเสริมให้มีกา รประดิษฐ์เครื่องมือเครื่องใช้ขึ้นเอง โดยผ่าน
กระบวนการวิจัยพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ รวมถึงการพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีที่มีอยู่ ให้สามารถน าไปสู่
การจ าหน่ายในเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม โดยมุ่งเน้นการใช้ทักษะวิชาชีพและ การบูรณาการองค์ความรู้ใน
หลากหลายสาขาวิชา โดยเฉพาะสาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม มาใช้ใน การประดิษฐ์ คิดค้น ออกแบบ และ
สร้างสรรค์ผลงาน ให้เกิดความก้าวหน้าและเป็นประโยชน์ต่อ สังคมส่วนรวมและประเทศชาติ เพ่ือให้สามารถ
ตอบโจทย์ของสังคมในการพัฒนาคุณภาพและ ยกระดับการอาชีวศึกษา เพ่ือสร้างความมั่นใจในวิชาชีพ และ
ส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการอิสระในอนาคต 
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การสร้างและพัฒนาอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็นครั้งนี้ ได้รับความ ร่วมมือ
จากนักเรียนนักศึกษาและคณะครูผู้ควบคุมงาน ทั้งในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์    เป็นการบูรณาการองค์ความรู้
หลากหลายสาขาวิชา มาใช้ในการออกแบบและ สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ที่มีคุณภาพ นอกจากนี้แล้ว ยังได้รับ
ความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ข้อมูลและทดสอบใช้ให้ผลงานสิ่งประดิษฐ์สามารถแก้ปัญหาและ
มีประสิทธิภาพได้ตาม เป้าหมาย  

ควรมีการศึกษาวิจัยออกแบบสร้างและพัฒนาอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น 
เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น ควรเพ่ิมเติมข้อความต้องการของผู้ใช้งานให้
เพ่ิมขี้น เพ่ือให้มีประโยชน์ในการใช้งานและช่วยเหลือผู้ที่มีความบกพร่องทางการมองเห็นมากขึ้น เพ่ือเปิด
โอกาศให้ผู้ที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น อยู่ในสังคมได้เหมือนคนที่มีสายตาปกติอย่างมีคุณภาพต่อไป 

 
 
 


