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บทคัดย่อ 

 
เด็กนักเรียนที่มีควำมบกพร่องทำงกำรเห็นที่เข้ำไปศึกษำในโรงเรียน จะต้องได้รับกำรฝึกให้

คุ้นเคยกับสภำพแวดล้อม และต้องสำมำรถเคลื่อนไหวหรือเดินทำงไปในสิ่งแวดล้อมต่ำงๆภำยใน
โรงเรียนได้อย่ำงถูกต้อง รวดเร็ว และปลอดภัย ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัย และคณะจึงได้น ำแผนที่ 3 มิติ มำใช้
ในกำรช่วยให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้และท ำควำมเข้ำใจก่อนที่นักเรียนจะได้ไปส ำรวจสภำพแวดล้อม
ของจริง โดยให้นักเรียนเกิดภำพในสมองก่อน แล้วจึงไปเรียนรู้สภำพแวดล้อมจริง  

กำรศึกษำในครั้งนี้เป็นกำรศึกษำเกี่ยวกับแผนที่ 3 มิติ เพ่ือสร้ำงแผนที่ส ำหรับผู้ที่มีควำม
บกพร่องทำงกำรเห็นใช้งำน และน ำไปใช้ในกำรประกอบกำรเรียนรู้ในกำรสร้ำงควำมคุ้นเคยกับ
สภำพแวดล้อมและกำรเคลื่อนไหว และท ำกำรทดลองกับเด็กนักเรียนที่มีควำมบกพร่องทำงกำรเห็น
จ ำนวน 10 คน โดยรวบรวมข้อมูลจำกกำรทดสอบใช้งำนแผนที่ 3 มิต ิ

ผลที่ได้จำกกำรท ำแบบสอบสอบถำมจำกกำรทดสอบที่คะแนนเต็ม 5 คะแนน คือ ควำม
สะดวกในกำรใช้แผนที่ 3 มิติ มีคะแนนเฉลี่ย 84% ควำมเข้ำใจในรำยละเอียดของแผนที่ 3 มิติมี
คะแนนเฉลี่ย 86% ควำมเหมำะสมของสัญลักษณ์ที่ใช้ในแผนที่ 3 มิติมีคะแนนเฉลี่ย 86% ควำม
เหมำะสมของขนำดแผนที่ 3 มิติมีคะแนนเฉลี่ย 76% ควำมเหมำะสมของวัสดุที่ใช้ในแผนที่ 3 มิติมี
คะแนนเฉลี่ย 76% ควำมพึงพอใจในกำรใช้งำนแผนที่ 3 มิติมีคะแนนเฉลี่ย 86% ประโยชน์ที่ได้รับใน
ชีวิตประจ ำวันจำกแผนที่ 3 มิติมีคะแนนเฉลี่ย 84% จะเห็นได้ว่ำผลตอบรับที่ได้โดยรวมนั้นอยู่ใน
เกณฑ์ที่ดี และแผนที่ 3 มิติที่ได้ผลิตออกมำนั้นยังน ำไปใช้ในกำรเรียนกำรสอนในวิชำกำรฟ้ืนฟู
สมรรถภำพคนตำบอดด้วยกำรท ำควำมคุ้นเคยกับสภำพแวดล้อม และกำรเคลื่อนไหว ซึ่งจะมีส่วนช่วย
ในกำรเรียนรู้ของเด็กนักเรียน 

 
ค าส าคัญ : แผนที่ 3 มิต,ิ นักเรียนที่มีควำมบกพร่องทำงกำรเห็น, โรงเรียนสอนคนตำบอดภำคเหนือ 
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Abstract 

 
Visually impaired students who going to attend school for the blind in Chiang 

Mai Province, must be trained to be familiar with the environment. They must be able 
to move or travel within the school environment quickly and safely.  For this reason 
the researchers team took the 3D map to help visually impaired students learn and 
understand before they can explore the real environment by using 3D map will help 
the students with imagination first and then go to learn the real environment. 

This study is a study of 3D maps to create maps for the visually impaired and 
used in the learning experience to create familiarity with the environment and 
movement and experiments with a number of visually impaired students by gathering 
data from a 3D map test. 

We test the 3D map with the 10 visually impaired students by questionnaire. 
The result are divide in 7 objects.  The 84%  for easy to use.  The 3D map detail 
understanding is 86%. The suitability of legend, size and material is 86%, 76% and 76% 
respectively.  The users satisfy from using the map is 86%.  The Practical utility of the 
map is 84%.  The overall response is good and the 3D maps that are produced also 
used in teaching in the Blind Rehabilitation Academic by getting familiar with the 
environment and movement, which will contribute to the learning of the students. 
 
Keywords : 3D map, Visually impaired students, The northern school for the blind 
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