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49257905 : สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน 
ค าส าคญั :  ทกัษะการท าความคุน้เคยกบัสภาพแวดลอ้มและการเคล่ือนไหว รูปแบบการฝึกอบรม

แบบผสมผสาน 
  นายสุวฒัน์ชยั  จนัทร์เฮง :  การพฒันารูปแบบการฝึกอบรมแบบผสมผสานส าหรับครูผูฝึ้ก 
นักศึกษาพิการทางสายตาเพื่อพฒันาทกัษะด้านการท าความคุน้เคยกับสภาพแวดลอ้มและการ
เคล่ือนไหว.  อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์  : ผศ. ดร.ฐาปนีย ์ ธรรมเมธา, รศ.ดร.อรจรีย ์ณ ตะกัว่ทุ่ง  
และ ผศ.(พิเศษ)ดร.เนตร หงษไ์กรเลิศ. 224หนา้. 

 
 การศึกษาวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคข์องการวจิยั1) เพื่อสร้างรูปแบบการฝึกอบรมแบบผสมผสาน ส าหรับครูผู ้
ฝึกนกัศึกษาพิการทางสายตาดา้นทกัษะดา้นการท าความคุน้เคยกบัสภาพแวดลอ้มและการเคล่ือนไหว 2) เพื่อ
ศึกษาผลการใชข้องรูปแบบการฝึกอบรมแบบผสมผสาน ส าหรับครูผูฝึ้กนกัศึกษาพิการทางสายตาดา้นทกัษะดา้น
การท าความคุน้เคยกบัสภาพแวดลอ้มและการเคล่ือนไหว กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ 1)  ผูเ้ช่ียวชาญ
ดา้นการพฒันารูปแบบการฝึกอบรมจ านวน 9 คน เพื่อประเมินรูปแบบการออกแบบการฝึกอบรมแบบผสมผสาน 
และ  2) ครูผูฝึ้กนักศึกษาพิการ จ านวน 15 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัไดแ้ก่ 1) แบบสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ          
2)  แผนการฝึกอบรมผา่นเวบ็แบบผสมผสาน ส าหรับครูผูฝึ้กนกัศึกษาพิการทางสายตา  3) แบบวดัผลสัมฤทธ์ิการ
ฝึกอบรม 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของผูข้า้รับการฝึกอบรมท่ีมีต่อบทเรียนผ่านเวบ็ และ 5) แบบประเมิน
เพื่อรับรองรูปแบบส าหรับผูท้รงคุณวฒิุ 

ผลการวิจยัพบวา่  1) รูปแบบการฝึกอบรมแบบผสมผสานส าหรับครูผูฝึ้กนกัศึกษาพิการทางสายตาเพื่อ
พฒันาทกัษะดา้นการท าความคุน้เคยกบัสภาพแวดลอ้มและการเคล่ือนไหว มีองคป์ระกอบดงัน้ี 1)การวิเคราะห์ 2)
การออกแบบ 3)การพฒันา 4)กาน าไปใช้ 5)การประเมินผล โดยการฝึกอบรมผ่านระบบคอมพิวเตอร์ควรมี
กิจกรรมเสริม เช่น กระดานสนทนา กระทู ้การสืบเสาะจากแหล่งขอ้มูลต่าง เป็นตน้ เน้ือหาควรมีทั้งขอ้ความ เสียง
บรรยาย ภาพประกอบ ภาพเคล่ือนไหว และ ไฟลว์ีดิทศัน์ เขา้มาประกอบ 2) ดา้นเน้ือหาผา่นเวบ็และรูปแบบการ
ฝึกอบรมแบบผสมผสานท่ีพฒันาข้ึนมีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์ซ่ึงมีค่าเท่ากบั 80.09/97.46 3) ผลสัมฤทธ์ิทางการ
ฝึกอบรมหลงัการฝึกอบรมแบบผสมผสานท่ีเรียนจากเน้ือหาผา่นเวบ็แบบผสมผสานหลงัฝึกอบรมสูงกวา่ก่อนการ
ฝึกอบรม อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   4) ความพึงพอใจของผูรั้บกาฝึกอบรมท่ีมีต่อรูปแบบการฝึกอบรม
แบบผสมผสาน พบวา่ ครูผูฝึ้กนกัศึกษาพิการทางตา ในศูนยเ์ขตการศึกษาพิเศษ  กระทรวงศึกษาธิการ  มีความพึง
พอใจโดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.54 

 

 

ภาควิชาหลกัสูตรและวิธีสอน       บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร              ปีการศึกษา 2553 
ลายมือช่ือนกัศึกษา........................................ 
ลายมือช่ืออาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์   1. .......................  2. .......................  3. ....................... 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 จ 

49257905 : MAJOR : CURRICULUM AND INSTRUCTION 

KEY WORD:  ETHICS / RESPONSIBILITY / INSTRUCTIONAL MODEL / E-LEARNING 

 SUWATCHAI  CHANHANG  : THE DEVELOPMENT OF  BLENDEDTRANING  MODEL 

FOR TEACHERS WHO TEACH  ORIENTATION AND MOBILITY TO  STUDENS  WITH  VISUAL 

IMPAIRMENT. THESIS ADVISORS:  ASST.PROF. THAPANEE THAMMETAR, Ph.D., ASSOC. PROF. 

ONJAREE  NA TAKUATOONG. Ph.D. AND ASST.PROF. NATE HONGKRAILERT, Ph.D.  224  pp. 
  

 

The study objectives were (1) to create the model of blended training program for 

teachers who teach Orientation and Mobility to students with visual impairment. (2)to study 

the consequence of using the pattern of blended training program for teachers who teach 

Orientation and Mobility to students with visual impairment. The samples were (1)nine 

professionals in the field of training development who evaluated the effectiveness of the 

model; and (2) The sample group of this research was the 15 trainers of students with visual 

impairment in Special Education Center Region. The research instruments were (1) the 

interview form for experts (2) the plan of training via the website for teachers who teach 

students with visual impairment (3) the Achievement test in the training(4) the satisfaction 

questionnaire for trainees toward lessons on website; and (5) the evaluation form for 

certifying the model for experts.  

The results of the research were revealed as follows:  

  1) the model of blended training program for teachers who teach 

Orientation and Mobility to students with visual impairment consisted of the following 

elements : 1.Analysis 2.Designe 3.Devlopment 4.Implementation and 5.Evaluation The 

training through computer system should include web board ,discussion and information 

search. In the content, there should be messages, sound, illustration, animation and files 

from video. 2) the content on website and the pattern of blended training program which 

was developed with standard quality. The efficiency value of the content was 80.09/91.73. 

3) the ultimate outcome after the blended training from website is higher than before the 

training with statistical significance, at  the level .05. 4) for the satisfaction of trainees 

towards the model of blended training, it was also found that the teachers who taught 

students with visual impairment in Special Education Center Region, Ministry of Education 

were highly satisfied with the model. 
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กติติกรรมประกาศ 
 

 ผูว้ิจยัปรารถนาท่ีจะกราบขอบพระคุณ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ดร.ฐาปนีย ์ ธรรมเมธา     
อาจารยท่ี์ปรึกษาและผูค้วบคุมวิทยานิพนธ์ กราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ์ ดร. อรจรีย ์         
ณ ตะกัว่ทุ่ง และ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ (พิเศษ) ดร.เนตร หงษไ์กรเลิศ ผูค้วบคุมวิทยานิพนธ์ร่วม          
กราบขอบพระคุณ ศาสตราจารย ์พนูพิศ อมาตยกลุ ท่ีใหค้วามอนุเคราะห์ผูว้ิจยัในฐานะผูท้รงคุณวฒิุ 
และกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ์ ดร. วิสาข ์ จติัวตัร์ ประธานกรรมการผูต้รวจสอบ
วิทยานิพนธ์ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ประศกัด์ิ หอมสนิท และรองศาสตราจารย ์ศิริพงศ ์พยอมแยม้ ท่ี
กรุณาช่วยเหลือใหค้  าแนะน าแก่ผูว้จิยัทั้งทางวิชาการ และใหค้วามช่วยเหลือสนบัสนุนเป็นก าลงัใจ 
ท่ีดียิง่จนวิทยานิพนธ์เสร็จสมบูรณ์ 

ขอกราบขอบพระคุณคณะผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นเน้ือหาทกัษะดา้นการท าความคุน้เคยกับ
สภาพแวดลอ้มและการเคล่ือนไหว / ดา้นเทคโนโลยทีางการศึกษา /ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและ
การฝึกอทุกท่านท่ีเอ่ยนามในภาคผนวก ท่ีกรุณาสละเวลาอนัมีค่ายิง่ในการใหข้อ้มูลมาโดยตลอด 
 ขอกราบขอบพระคุณ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.รวิน ระวิวงศ ์คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหิดลในความอนุเคราะห์สถานท่ีอบรมและระบบคอมพิวเตอร์ท่ีมีประสิทธิภาพ และ
ขอกราบขอบพระคุณ ผูอ้  านวยการ ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ เขต1 จงัหวดันครปฐม ในความอนุเคราะห์
สถานท่ีฝึกปฎิบติั และครูผูฝึ้กนักศึกษาพิการในการทดลอง และพฒันารูปแบบฝึกอบรมแบบ
ผสมผสานส าหรับครูผูฝึ้กนักศึกษาพิการทางสายตาเพื่อพฒันาทักษะดา้นการท าความคุน้เคยกบั
สภาพแวดลอ้มและการเคล่ือนไหว 

ขอขอบพระคุณ คณาจารยแ์ละบุคลากร ภาควิชาเทคโนโลยกีารศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร ท่ีใหค้วามช่วยเหลือโดยตลอด จนประสบความส าเร็จอยา่งดียิง่  

ขอขอบคุณพี่ ๆ เพื่อน ๆ ปริญญาเอก ภาควิชาหลกัสูตรและการสอน รุ่นท่ี 1 ทุกท่านท่ีมิได้
เอ่ยนาม ณ ท่ีน้ีท่ีใหก้ าลงัใจและความช่วยเหลือเสมอมา 

ประโยชน์แห่งงานวิจัยคร้ังน้ีผูว้ิจัยขอมอบเพื่อกราบบูชาพระคุณของคุณพ่อสุรินทร์       
คุณแม่สุมล จนัทร์เฮง คุณปาลิตา จนัทร์เฮง ผูเ้ป็นภรรยา บุตร และพี่ในครอบครัวจนัทร์เฮงทุกท่าน 
ผูใ้ห้ความช่วยเหลือสนับสนุนเป็นก าลงัใจอย่างดียิ่งเสมอมา ตลอดจนครู อาจารย ์ผูป้ระสิทธ์ิวิชา
ความรู้ทุกท่านทั้งในอดีตและปัจจุบนั 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 




