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การประเมินและพัฒนาคุณภาพของหนังสือเสียงที่ได้รับบริจาคในห้องสมุด
โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
นฤมล แสงดวงแข1 , เจริญเนตร แสงดวงแข2 ,
บทคัดย่อ
งานวิ จั ย นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ (1) ประเมิน คุ ณ ภาพของหนั ง สื อเสี ย งในห้ อ งสมุ ด ของ
โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากล หาดใหญ่ (2) เพื่อสารวจคุณลักษณะของหนังสือเสียงที่
สอดคล้องกับความต้องการของผู้พิการทางสายตาในแต่ละช่วงชั้นการศึกษา โดยใช้ทฤษฎีการวัด
(Measurement theory) ของ Likert Scale และทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ
เครื่องมือในการวิจัย ประกอบด้วย แบบสอบถามและการทา Focus group Interview กลุ่มตัวอย่าง
การวิจัย ได้แก่ ผู้อานวยการโรงเรียน อาจารย์ผู้สอน นักเรียนผู้พิการทางสายตาระดับชั้นอนุบาล
ระดับช่วงชั้นที่ 1 ประถมศึกษาตอนต้น (ป.1-ป.3) และระดับช่วงชั้นที่ 2 ประถมศึกษาตอนปลาย
(ป.4-ป.6) ผลการวิจัยพบว่า คุณภาพของหนังสือเสียงส่วนใหญ่อยู่ในระดับดี ทั้งนี้ กลุ่มเป้าหมายได้
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของหนังสือเสียงที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้พิการ
ทางสายตา ในแต่ละด้าน ดังนี้ 1) ด้านประโยชน์ของหนังสือเสียง เหมาะสาหรับรายวิชาที่เป็น
ลักษณะบรรยาย และไม่เหมาะสมสาหรับวิชาคณิตศาสตร์ 2) ด้านคุณภาพเสียงของหนังสือเสียง
ควรเพิ่มการบรรยายรายละเอียดในหนังสือ และควรมีเสียงประกอบเสริมเพื่อสร้างความน่าสนใจ
รวมทั้งปรับปรุงน้าหนักเสียงหนัก -เบาที่ไม่สม่าเสมอ 3) ด้านเนื้อหา ควรมีความหลากหลาย และ
ควรมีการจัดทาคาถามท้ายเล่ม 4) ด้านรูปแบบ ควรมีการอ่านเลขหน้า เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเลือก
หน้าที่ตนเองต้องการฟังหรือฟังต่อจากเรื่องเดิมได้ รวมทั้งควรบรรยายรูปภาพประกอบ และควร
อ่านเลขภาพประกอบทุกภาพ
คาสาคัญ: หนังสือเสียง, ผู้พิการทางสายตา, การประเมินและสารวจคุณภาพ
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Evaluation and Development the Quality of Digital Talking Books Donated to the Library
of International Dhamma’s Educational
School for Blind, Hat Yai, Songkhla Province
Naruemon Saengduangkhae11Jarernnate Saengdoungkhae2
Abstract
The objective of the researcch (1) Evaluating the quality of audio books that have been
donated to library for International Dhamma’s Educational School for Blind, Hatyai, Songkhla
province. (2) Exploring the audio books features that requirement for the students with blindness
during the academic year. By using measurement theory of Likert Scale. And theory of utilization
and satisfaction the research. The research tools are questionnaire and doing focus group.
Example focus group research involves instructors of kindergarten students with blindness,
students with blindness in elementary school and students with blindness in primary school. The
results showed that the quality of most audio books are in a good level. The audiences’ attitudes
and feedback about the audio book features that requirement for the students with blindness in
each way are; the usefulness of the audio books has found that they are useful and helpful to their
learning development with students with limited visibility thus the audio books are appropriate
only for the content subjects not for Mathematics subjects. The overall sound quality of audio
books that have been donated is rather good. They should add descriptive detail in the book and
add the sound effects to create visual interest. The improvement of the sound qualities are the
weight of sound : uneven tone, the content: a little content, and each audio book should have the
exam preparation like the other learning books. Besides every audio book should have the
pagination so that the learners can choose the page that they would like to listen or they can also
Faculty of Science and Technology, Rajamangala University of Technology Srivijaya, Thungyai, Nakhonsrithammaraj.
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continue the same story whenever they need. Moreover, the illustrations should have description
and numbers.

Keyword: Digital Talking Book (DTB), Audio Book, Blind, Quality’s Evaluation and Survey
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บทนา
สื่อ ถือเป็นช่องทางการเข้าถึงข้อมูล ที่ช่วยขยายโอกาสในการเปิด รับสาร และลดข้อจากัด
ด้านความแตกต่างของผู้รับสาร อาทิ การอ่านออกเขียนได้ การมองเห็น เพื่อให้ผู้รับสารเปิดรับ
ข้อมูล ข่าวสารได้อย่างเท่าเทียม สื่อการเรียนการสอนสาหรับผู้พิการทางสายตาไม่ว่าจะเป็นสื่อ วัสดุ
อุปกรณ์ อาทิ หนังสือเบรลล์ หนังสือเทป นับเป็นสิ่งที่เข้ าถึงผู้พิการทางสายตาได้ง่ายและเป็นที่
คุ้นเคยกับผู้พิการทางสายตา ช่วยให้ผู้พิการทางสายตาได้เรียนรู้ในสิ่งต่างๆ ได้เท่าเทียมกับบุคคล
ทั่วไป ทาให้ผู้พิการทางสายตาสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้โดยไม่ต้องพึ่งพาคนอื่นและ
สามารถเป็นกาลังสาคัญในการพัฒนาสังคมต่อไป ในปัจจุบันเทคโนโลยีที่ช่วยให้การผลิตหนังสือ
เบรลล์และหนังสือเทปมีพัฒนาการที่ดีขึ้น รวมถึงระบบการบริการสื่อ วัสดุเหล่านี้ก็เป็นสิ่งสาคัญ
สาหรับการเข้าถึงความรู้ต่างๆ ของผู้พิการทางสายตา จากงานวิจัยการศึกษาปัญหาและการแก้ไข
ปัญหาเกี่ยวกับการผลิตและการใช้สื่อการเรียนการสอนในโรงเรียนสอนคนตาบอด พบว่า ความ
ชานาญในการผลิตและเวลามักเป็นอุปสรรคต่อการผลิตสื่อเพื่อผู้พิการทางสายตา(วิทิต ทรัพย์สาคร,
2538) และผู้พิการทางสายตามีความต้องการการบริการหนังสือเบรลล์และหนังสือเสียงในระดับ
มาก (คนันท์ ศุภภัทรานนท์, 2527) ทาให้จานวนสื่อและหนังสือเสียงในประเทศไทยมีจานวนน้อย
มากเมื่อเทียบกับจานวนผู้พิการทางสายตา (สมาคมคนตาบอดแหงประเทศไทย, 2546)
หนังสือเสียง นับเป็นสื่อที่เปิดโอกาสและเป็นอีกทางเลือกสาหรับผู้พิการทางสายตาในการ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆ ได้ง่าย (George Kerscher and Kjell Hansson, 1998) โดยมาตรฐาน
ของหนังสือเสียงดิจิตัล จะถูกกาหนดและควบคุมคุณภาพโดยหน่วยงาน คือ DAISY Consortium ร
วมกับ National Information Standards Organization (NISO) เพื่อให้หนังสือเสียงที่ผลิต มี
มาตรฐานเดีย วกั น และมี คุ ณภาพทัดเทีย มกั น ส าหรับขั้นตอนในการผลิตหนั งสือเสีย งมีความ
สะดวกในกระบวนการผลิต อาสาสมัครที่ต้องการอ่านหนังสือเสียงสามารถเข้าไปศึกษาขั้นตอน
การผลิตได้จากเว็บไซต์ข องมูลนิธิคนตาบอดไทย ปัจจุบัน จึง มีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
รวมทั้ งผู้มี ใ จกุศ ลที่ ต้องการช่ วยเหลือผู้พิก ารทางสายตาได้ผลิตหนังสือเสีย งและบริจ าคให้กั บ
โรงเรียนสอนคนตาบอดเป็นจานวนมาก โดยเป็นการผลิตภายใต้ขอบข่ายความรู้ ความสามารถ และ
ความพร้อมของอุปกรณ์ ส่งผลให้หนังสือเสียงที่ได้รับบริจาคจากองค์กร/หน่วยงานต่างๆ มีคุณภาพ
แตกต่างกัน
โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากล หาดใหญ่ โรงเรียนสอนคนตาบอดแห่งเดียวใน
ภาคใต้ นับเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ได้รับบริจาคหนังสือเสียงเป็นจานวนมากและมีคุณภาพหนังสือ
เสี ย งที่ แ ตกต่ า งกั น เนื่ อ งจากเป็ น หนั ง สื อ เสี ย งที่ ผ ลิ ต จากหลายองค์ ก ร/หน่ ว ยงาน ด้ ว ยเหตุ นี้
.
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คณะผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาการประเมินคุณภาพของหนังสือเสียงที่ได้รับบริจาคในห้องสมุด เพื่อหา
แนวทางในการพัฒนา การปรับปรุง แก้ไขคุณภาพของหนังสือเสียงให้ตรงตามความต้องการของผู้
พิการทางสายตา เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
วัตถุประสงค์
1) เพื่อประเมินคุณภาพของหนังสือเสียงในห้องสมุดของโรงเรียนการศึกษาคนตาบอด
ธรรมสากล หาดใหญ่
2) เพื่อสารวจคุณลักษณะของหนังสือเสียงที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้พิการทาง
สายตาในแต่ละช่วงชั้นการศึกษา
แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเพื่อประเมินผลและพัฒนา คณะผู้วิจัยจึงเลือกใช้แนวคิด ทฤษฎี
ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
1. ทฤษฎีการวัด (Measurement theory) ในการจัดทาแบบสอบถาม คณะผู้วิจัยเลือกใช้
การดาเนินการวัดข้อมูลโดยใช้ Likert Scale โดยใช้คาตอบเป็น Scale 5 ระดับสาหรับอาจารย์
ผู้สอนนักเรียนผู้พิการทางสายตา และใช้ Scale 3 ระดับสาหรับนักเรียนผู้พิการทางสายตาระดับ
ช่ ว งชั้ น ที่ 1 ประถมศึ ก ษาตอนต้ น (ป.1-3) และนั ก เรี ย นผู้ พิ ก ารทางสายตาระดั บ ช่ ว งชั้ น ที่ 2
ประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-6)
2. แนวคิดหลักของการวิเคราะห์การใช้ความพึงพอใจของผู้รับสารที่มีต่อสื่อ ใช้ทฤษฎีการ
ใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ โดยใช้กระบวนการ Focus group กลุ่มอาจารย์ผู้สอนนักเรียนผู้
พิการทางสายตา กลุ่มนักเรียนผู้พิการทางสายตาระดับช่วงชั้นที่ 1 ประถมศึกษาตอนต้น (ป.1-3)และ
กลุ่มนักเรียนผู้พิการทางสายตาระดับช่วงชั้นที่ 2 ประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-6)
กรอบแนวคิดการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเพื่อประเมินผลและพัฒนา คณะผู้วิจัยมีกรอบแนวคิดในการ
วิเคราะห์คุณลักษณะของหนังสือเสียงที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้พิการทางสายตาในแต่ละ
ช่วงชั้นการศึกษา อันจะนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพของหนังสือเสียงให้ได้มาตรฐาน และสอดคล้อง
ความต้องการของผู้พิการทางสายตา โดยกรอบแนวความคิดของโครงการวิจัยมีดังนี้
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การพัฒนาคุณภาพ/

การประเมินผล

คุณลักษณะของหนังสือ

- ด้านคุณภาพเสียง

หนังสือ

- ด้านเนื้อหา

เสียง

เสียง
- ความต้องการของ
นักเรียนระดับชั้นอนุบาล

- ด้านการนาไปใช้
ประโยชน์

- ความต้องการของ
นักเรียนระดับช่วงชั้นที่ 1
ประถมศึกษาตอนต้น
หนังสือเสียงที่มี
คุณภาพ

(ป.1-3)
- ความต้องการของ
นักเรียนระดับช่วงชั้นที่ 2
ระดับประถมศึกษาตอน
ปลาย (ป.4-6)
- ความต้องการของ
อาจารย์ผู้สอนนักเรียนผู้

วิธีดาเนินการวิจัย
พิการทางสายตา
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากร ประกอบด้วย ผู้อานวยการโรงเรียนและอาจารย์ผู้สอนโรงเรียนการศึกษาคน
ตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่ จานวน 11 คน นักเรียนระดับชั้นอนุบาล จานวน 6 คน นักเรียนระดับ
ช่วงชั้นที่ 1 ประถมศึกษาตอนต้น (ป.1-3) จานวน 22 คน นักเรียนระดับ ช่วงชั้นที่ 2 ระดับ
ประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-6) จานวน 36 คน
1.2 กลุ่มตัวอย่าง คณะผู้วิจัยใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบจาเพาะเจาะจง (Purposive
Sampling) โดยเลือกเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างทุกคนที่สามารถให้ข้อมูลได้ ทั้งนี้ พบว่า มีกลุ่ม
ตัวอย่างบางคนที่ไม่สะดวกในการให้ข้อมูล เนื่องจากเป็นนักเรียนที่มีความพิการซ้าซ้อน ผู้วิจัยจึง
ได้คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างจากประชากรทั้งหมด ดังนี้
1) ผู้อานวยการโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่ และอาจารย์
ผู้สอน จานวน 7 คน
.

7

2) นักเรียนระดับชั้นอนุบาล จานวน 6 คน
3) นักเรียนระดับช่วงชั้นที่ 1 ประถมศึกษาตอนต้น (ป.1-3) จานวน 14 คน
4) นักเรียนระดับช่วงชั้นที่ 2 ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-6) จานวน 20 คน
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย
1. แบบสอบถาม (Questionnaire) ใช้ Scale 5 ระดับสาหรับกลุ่มอาจารย์ ผู้สอนนักเรียน
ผู้พิการทางสายตา และใช้ Scale 3 ระดับ สาหรับกลุ่มนักเรียนผู้พิการทางสายตา โดยมีประเด็น
คาถามในแต่ละตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นคาถามปลายปิดชนิดตรวจสอบรายการ
(Check-List) ประกอบด้วย เพศ และสถานภาพ
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นต่อคุณภาพของหนังสือเสียง เป็นคาถามปลายปิด ชนิดมาตราส่วน
ประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ สาหรับกลุ่มอาจารย์ผู้สอนนัก เรียนผู้พิก ารทางสายตา คือ
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด และมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 3 ระดับ
สาหรับกลุ่ม นักเรีย นผู้ พิการทางสายตา คือ ระดับมาก ปานกลาง และน้อย ประกอบด้วยประเด็น
ด้านคุณภาพเสียง ด้านเนื้อหา ด้านรูปแบบการนาเสนอ และด้านการนาไปใช้ประโยชน์
นอกจากนี้ ยังมีคาถามปลายเปิด ซึ่งเป็นข้อเสนอแนะอื่นๆ จากกลุ่มตัวอย่างการวิจัย
2. การสัมภาษณ์แบบกลุ่มเน้น (Focus Group Discussion) สัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย ซึ่ง
ประกอบด้วย ผู้อานวยการโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่ และอาจารย์ผู้สอน
จานวน 7 คน นักเรียนระดับชั้นอนุบาล จานวน 6 คน นักเรียนระดับ ช่วงชั้นที่ 1 ประถมศึกษา
ตอนต้น (ป.1-3) จานวน 14 คน และนักเรียนระดับช่วงชั้นที่ 2 ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.46) จานวน 20 คน
3. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย
ใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ

.
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ผลการวิจัย
จากการรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) และการสัมภาษณ์แบบกลุ่ม
เน้น (Focus Group Discussion) ผลการวิจัย พบว่า
1. คุณภาพของหนังสือเสียงในห้องสมุดของโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากล
หาดใหญ่ มีประเด็นความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างต่อคุณภาพหนังสือเสียง ดังนี้
- ด้ า นคุ ณ ภาพเสี ย ง ผู ้อ านวยการโรงเรีย นการศึก ษาคนตาบอดธรรมสากล
หาดใหญ่และกลุ่มอาจารย์ผู้สอนนักเรียนผู้พิ การทางสายตา ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในด้านการ
ออกเสียง อักขระถูกต้อง ชัดเจน การใช้เสียงดนตรีประกอบเพื่อเพิ่มความน่าสนใจ และคุณภาพ
เสียงโดยรวม
กลุ ่ม นัก เรีย นผู ้พ ิก ารทางสายตา ส่ ว นใหญ่ มี ค วามพึ ง พอใจในด้ า นน้ าเสี ย ง
ท่วงทานอง จังหวะในการอ่าน การใช้เสียงดนตรีประกอบเพื่อเพิ่มความน่าสนใจ ภาษาเหมาะสมกับ
วัยของผู้เรียน และคุณภาพเสียงโดยรวม
- ด้านเนื้อหา ผู้อานวยการโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่
และกลุ่มอาจารย์ผู้สอนนักเรียนผู้พิการทางสายตา ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในด้านความยากง่าย
เหมาะกับระดับช่วงชั้น เนื้อหามีความทันสมั ย ความยาวของเนื้อหามีความเหมาะสม และเนื้อหา
สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน
กลุ่มนัก เรียนผู้พิการทางสายตา ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในด้านมีความยากง่าย
เหมาะกับระดับช่วงชั้น เนื้อหามีความครบถ้วน สมบูรณ์ และความยาวของเนื้อหามีความเหมาะสม
- ด้านรูปแบบการนาเสนอ ผู้อานวยการโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากล
หาดใหญ่และกลุ่ม อาจารย์ผู้ส อนนัก เรีย นผู้พิก ารทางสายตา ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในด้าน
ความน่าสนใจของรูปแบบการนาเสนอ และความสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน
กลุ่ม นัก เรียนผู้พิการทางสายตา ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในด้านความน่ าสนใจ
ของรูปแบบการนาเสนอ
- ด้านการนาไปใช้ประโยชน์ ผู้อานวยการโรงเรีย นการศึกษาคนตาบอดธรรม
สากลหาดใหญ่และกลุ่ม อาจารย์ผู้สอนนัก เรียนผู้พิก ารทางสายตา ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจใน
ด้านส่งเสริมความรู้ความเข้า ใจในบทเรียนให้ดียิ่งขึ้น และสามารถนาความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ใ น
ชีวิตประจาวัน
กลุ่ม นัก เรีย นผู้พ ิก ารทางสายตา ส่วนใหญ่มีความพึ งพอใจในด้านมีข้อคิด คติ
สอนใจที่นาไปใช้ได้ และสามารถนาความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจาวัน
.
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2. หนัง สือเสีย งที่ส อดคล้องกับความต้องการของผู้พิ ก ารทางสายตา ควรมีคุณลักษณะ
สาคัญ ได้แก่ มีคุณภาพเสียงที่คมชัด มีการใช้เสียงดนตรีประกอบ ใช้การเลียนเสียงธรรมชาติที่
สอดคล้องกับเนื้อเรื่อง มีการจัดทาหนังสือเสียงโดยใช้เสียงของศิลปินหรือดาราที่นักเรียนชื่นชอบ
เพื่อกระตุ้นความน่าสนใจในสื่อหนังสือเสียง และควรเพิ่มประเด็นเนื้อหาเกี่ยวกับธรรมะ ความรู้
เรื่องสิ่งแวดล้อมรอบตัว นิทานภาษาอังกฤษนิยาย/นวนิยาย ประวัติบุคคลสาคัญ ความรู้เกี่ยวกับ
ชุมชนต่างๆ เพลงพื้นบ้านในแต่ละภาค ทั้งนี้ หนังสือเสียงที่ได้รับบริจาคส่วนใหญ่จะเป็นนิทาน
หรือเรื่องราวที่อ่านประกอบ กลุ่มเป้าหมายต้องการให้เพิ่มเติมเนื้อหาที่เป็นการติวบทเรียน และควร
จัดทาสื่อภาษาอังกฤษประกอบ เช่น นิทานอีสปภาคภาษาอังกฤษ โดยมีการสอนคาศัพท์ และตั้ง
คาถามให้ตอบ และอาจมีเนื้อหาที่เป็นเรื่องราว บทสนทนา คาศัพท์ ทักษะการฟัง ทักษะการพูด
คุณธรรมจริยธรรม และควรเพิ่มหนังสือเสียงที่สอนเรื่องหลักภาษา คาประสม การออกเสียงใน
ภาษาไทย ในส่ ว นของจ านวนหนั ง สื อ เสี ย งที่ ไ ด้ รั บ บริ จ าคในห้ อ งสมุ ด นั้ น ยั ง มี น้ อ ยและไม่
หลากหลาย จึงไม่เพียงพอและไม่ตรงตามความต้องการของนักเรียนผู้พิการทางสายตา
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
ผลการวิจัย สรุปได้ดังนี้
1. หนัง สือเสียงที่ได้รับ บริจาคในห้องสมุดโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากล
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยส่วนใหญ่มีคุณภาพเป็นที่พึงพอใจของทั้งนักเรียนและอาจารย์ผู้สอน
นัก เรีย นผู้พิ ก ารทางสายตา สื่อดัง กล่าวสามารถเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ ผู้เรีย นได้ ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาอุปกรณ์แผนที่การเรียนรู้ประเทศไทย สาหรับเด็กที่มีความ
บกพร่องทางการเห็น ของประชา พิจักขณา และคณะ ที่พบว่า วิธีการเรียนโดยใช้อุปกรณ์การเรียนรู้
แผนที่ประเทศไทยต้นแบบที่พัฒนาเพื่อช่วยในการเรียนตามการทดสอบทุกรายข้อ โดยเฉพาะการ
กระตุ้นความสนใจของผู้เรียน การทบทวนบทเรียน มีความเหมาะสมของวิธีโต้ต อบกับเครื่องมือ
และส่งเสริมการเรียนรู้กับผู้เรียนในระดับมากที่สุด อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ให้กับ
ผู้เรียน ช่วยเพิ่มทักษะการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้อย่างรวดเร็ว มีความเหมาะสมกับระดับของผู้เรียน
และช่วยเสริมความเข้าใจในการเรียนรู้ของผู้เรียน
2. คุณลัก ษณะของหนังสือเสียงที่ส อดคล้องกับความต้องการของผู้พิ การทางสายตา
ประกอบด้วย 1) ด้านประโยชน์ของหนังสือเสียง เหมาะสาหรับรายวิชาที่เป็นลักษณะบรรยาย และ
ไม่เหมาะสมสาหรับวิชาคณิตศาสตร์ 2) ด้านคุณภาพเสียงของหนังสือเสียง ควรเพิ่มการบรรยาย
รายละเอีย ดในหนัง สือ และควรมีเสียงประกอบเสริมเพื่อสร้างความน่าสนใจ รวมทั้งปรับปรุง
.
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น้าหนักเสียงหนัก-เบาที่ไม่สม่าเสมอ 3) ด้านเนื้อหา ควรมีความหลากหลาย และควรมีการจัดทา
คาถามท้ายเล่ม 4) ด้านรูปแบบ ควรมีการอ่านเลขหน้า เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเลือกหน้าที่ตนเอง
ต้อ งการฟั ง หรือ ฟั ง ต่อ จากเรื่ อ งเดิ ม ได้ รวมทั้ งควรบรรยายรูป ภาพประกอบ และควรอ่ านเลข
ภาพประกอบทุกภาพ
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