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บทคัดยอ  

 สํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยบูรพาจัดโครงการ หนังสือเสียง และหนังสืออักษรเบรลล: สงตอ

ความรูสูผูพิการทางสายตา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมใหผูพิการทางสายตามีโอกาสมากข้ึนในการเขาถึง

สารสนเทศท่ีเปนประโยชน มีคุณคาตอจิตใจ เสริมสรางนิสัยรักการอาน และการเรียนรูตลอดชีวิต เสริมสรางทัศนคติ

ที่ดีตอตนเอง รวมถึงยังสงเสริมนิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัยบูรพาใหมีจิตอาสาในการชวยเหลือสังคม 

สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพาจัดเตรียมหนังสือเสียง จํานวน 77 ชื่อเรื่อง และหนังสืออักษรเบรลลจํานวน 54  

ชื่อเรื่อง และมอบใหแกหองสมุดโชติพิทยเมธา โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถพัทยาซึ่งเปนกลุมเปาหมาย  โดย

สงมอบจากการจัดโครงการครั้งแรกเปนหนังสือเสียงจํานวน 50 ช่ือเรื่อง และครั้งที่ 2 เปนหนังสือเสียงจํานวน 27 

ชื่อเรื่อง และหนังสืออักษรเบรลลจํานวน 54 ช่ือเรื่อง โดยมีการประเมินการจัดกิจกรรมจากการสัมภาษณ

บรรณารักษและเจาหนาที่หองสมุดโชติพิทยาเมธา โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถพัทยา ไดรับผลการประเมิน

การจัดกิจกรรมจากผูพิการทางสายตาโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด และผลการประเมินจากอาสาสมัครที่เขารวม

กิจกรรมโดยรวมอยูในระดับมากที่สุดเชนกัน 

 

คําสําคัญ: หนังสือเสียง, หนังสืออักษรเบรลล, ผูพิการทางสายตา  

 

ABSTRACT  

Burapha University Library held a project called Audiobooks and Braille Books: 

Passing on Knowledge to Visually Impaired People. The objectives were to promote the visually 

impaired people to have more opportunities to access useful and valuable information, strengthen 

reading habits and lifelong learning, and strengthen a positive attitude towards yourself. It also 

promoted students and staff of Burapha University to have volunteer spirit in order to help society. 

Burapha University Library prepared 77 titles of audiobooks and 54 titles of Braille books and 

donated to Chotpittayametha library, Pattaya Redemptorist School for the Blind which is the target 



group by delivering 50 titles of audiobooks for the first project, and 27 titles of audiobooks and 54 

titles of Braille for the second project. The project was assessed by interviewing librarians and 

library staff of Chotpittayametha library, Pattaya Redemptorist School for the Blind. The overall 

result of the assessment from this project is at the highest level and the overall result of the 

assessment from the volunteers who participated in this project is at the highest level as well. 
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บทนํา  
 การอานเปรียบไดกับการติดอาวุธใหปญญา เพราะยิ่งอานมากก็ยิ่งชวยเปดโลกทัศนใหกวาง 

มากขึ้นการอานจะชวยใหมีความรูมากขึ้น มีความเขาใจผูอื่น มีทักษะการคิดวิเคราะห และความคิดสรางสรรค

เพิ่มขึ้น ปจจุบันความเสมอภาคทางการศึกษาอยางเทาเทียมกัน การเขาถึงความรูนับเปนเรื่องท่ีมีความสําคัญและมี

ความจําเปนตอคนทุกคน ผูที่เขาถึงความรูไดมากกวาก็ยอมไดรับโอกาสที่มากกวาเชนกัน ซึ่งบุคคลที่มีการมองเห็น

เปนปกตินั้นสามารถเรียนรูและเขาถึงการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ แตสําหรับผูพิการทางการมองเห็นเปนผูที่มี

ความบกพรองทางกายที่สูญเสียอวัยวะท่ีชวยในการเรียนรูท่ีสําคัญคือดวงตาทําใหการเรียนรูแตกตางไปจากผูที่มี 

การมองเห็นปกติ ผูพิการทางสายตาไมสามารถเขียนและอานหนังสือไดเหมือนคนท่ัวไป ดังนั้นโอกาสในการที่จะ

เขาถึงการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพจึงลดลง (ธนากร อินตา, ยุทธนา เพิ่มอุตสาห, อนุสรณ เราเทา, และ ดิเรก 

มณีวรรณ, 2562) ผูพิการทางสายตาเปนกลุมผูรับสารที่มีลักษณะเฉพาะในการรับสื่อ เนื่องจากการรับรู ดาน 

การมองเห็นไดถูกจํากัดลงสื่อเฉพาะที่ชวยใหผูพิการทางการมองเห็นสามารถรับรูเน้ือหาสาระและความบันเทิงตาง ๆ 

ไดเชนเดียวกับผูไมมีปญหาดานการเห็น ไดแก หนังสือเสียง และอักษรเบรลล (อารดา ครุจิต, 2559) 

 ในประเทศไทยมีผูพิการทางสายตาจํานวนทั้งสิ้น 227,594 คน (สํานักบริหารงานทะเบียน, 

2564) และคาดวาจะมแีนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเน่ือง ดังน้ันผูพิการทางสายตาควรไดรับโอกาสในการแสวงหาความรู

จากการอาน ควรมีสื่อสารสนเทศและเครื่องมือในการเขาถึงการอานของผูพิการทางสายตาอยางทั่วถึง สําหรับสื่อที่

เปนชองทางการเขาถึงขอมูลและลดขอจํากัดดานความแตกตางของผูรับสารในการมองเห็นเพื่อใหผูรับสารเปดรับ

ขอมูล ขาวสารไดอยางเทาเทียม สื่อการเรียนการสอนสําหรับผูพิการทางสายตาไมวาจะเปนสื่อ วัสดุอุปกรณ อาทิ 

หนังสือเบรลล หนังสือเสียงจึงนับเปนสื่อที่เปดโอกาสและเปนอีกทางเลือกสําหรับผูพิการทางสายตาในการเขาถึง

ขอมูลขาวสารตาง ๆ ไดงาย (Kerscher & Kjell, 1998) และเปนท่ีคุนเคยกับผูพิการทางสายตา ชวยใหผูพิการทาง

สายตาไดเรียนรูในสิ่งตาง ๆ ไดเทาเทียมกับบุคคลทั่วไป ทําใหผูพิการทางสายตาสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเอง

ไดโดยไมตองพ่ึงพาคนอ่ืน และสามารถเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาสังคม (นฤมล แสงดวงแข และ เจริญเนตร  

แสงดวงแข, 2554) และผูพิการทางสายตา มีความตองการบริการหนังสือเบรลลและหนังสือเสียงในระดับมาก 

แตจํานวนสื่อและหนังสือเสียงในประเทศไทยมีจํานวนนอยมากเมื่อเทียบกับจํานวนผูพิการทางสายตา (สมาคม 

คนตาบอดแหงประเทศไทย, 2546)  

 สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา เล็งเห็นความสําคัญของการเปดโอกาสใหผูพิการทางสายตา    

ซึ่งเปนประชากรที่สามารถเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาสังคม จึงดําเนินการจัดโครงการหนังสือเสียงและหนังสือ

อักษรเบรลล: สงตอความรูสูผูพิการทางสายตาขึ้น เพ่ือสรางโอกาสทางการเรียนรูของผูพิการทางสายตาใหมีสื่อสาร



สนเทศที่ชวยในการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อการเรียนรูที่ยั่งยืนตลอดชีวิตอันจะสงผลตอคุณภาพชีวิตของ 

ผูพิการทางสายตาและสงผลตอการพัฒนาประเทศชาติตอไป 

 

วัตถุประสงค  

1.  เพ่ือจัดทําไฟลหนังสือเสียง และหนังสืออักษรเบรลลใหกับโรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ

พัทยา 

 2.  เพ่ือสงเสริมใหผูพิการทางสายตามีโอกาสเขาถึงสารสนเทศที่เปนประโยชน เสริมสรางนิสัย

รักการอาน สงเสริมการเรียนรูดวยตนเองตลอดชีวิตใหแกผูพิการทางสายตา  

 3.  เพ่ือสงเสริมนิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัยบูรพาใหมีจิตอาสาในการชวยเหลือสังคม 

 

ขั้นตอนและวิธีดําเนินการ  

1.  ติดตอ ประสานงาน สํารวจความตองการของหองสมุดโรงเรียนสอนคนตาบอดในจังหวัด

ชลบุรีไดแก หองสมุดโชติพิทยเมธา โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถพัทยา เกี่ยวกับความตองการสารสนเทศท้ัง

ในดานรูปแบบ เนื้อหา เครื่องมือและอุปกรณท่ีใชในการผลิตหนังสือเพ่ือคนตาบอด รวมถึงข้ันตอนการผลิตหนังสือ

เสียงและหนังสืออักษรเบรลล 

2.  จัดทําคูมือการพิมพหนังสืออักษรเบรลลและการอานหนังสือเสียงสําหรับอาสาสมัคร 

3.  คัดเลือกหนังสือในหองสมุดที่เหมาะกับความตองการของโรงเรียนตามการสํารวจ จัดทํา

รายชื่อไวสําหรับอาสาสมัครในการอานและพิมพหนังสือเสียงและหนังสืออักษรเบรลล 

4.  จัดเตรียมสถานท่ีและอุปกรณในการอัดเสียงเพื่อสรางหนังสือเสียงและสถานที่พิมพหนังสือ

อักษรเบลลเพ่ือสรางหนังสืออักษรเบลล 

5.  ประชาสัมพันธใหนิสิต และบุคลากรของมหาวิทยาลัยบูรพารวมกิจกรรมเปนจิตอาสาใน                

การอานหนังสือเสียงและพิมพหนังสืออักษรเบรลล 

6.  สงมอบหนังสือที่จัดเตรียมไวใหกับอาสาสมัคร และกําหนดวันสงมอบไฟลหนังสือเสียงและ

หนังสืออักษรเบรลลเพ่ือนําไปอานบันทึกเสียงและพิมพเปนไฟล .doc 

7.  ดําเนินการรวบรวมหนังสือเสียง พิมพหนังสืออักษรเบรลลจากอาสาสมัคร 

8.  นําไฟลหนังสือเสียงและหนังสืออักษรเบรลลมาใหคณะกรรมการตรวจสอบความถูกตอง 

9.  สงมอบไฟลหนังสือเสียง และหนังสืออักษรเบรลลใหกับโรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ

พัทยา 
 

 

  

 
 

ภาพที่ 1. การพิมพหนังสือเสียงและอานหนังสือเสียง การตรวจสอบความถูกตอง 

ของการพิมพและการฟงหนังสือเสยีง 

 



 

10.  มอบเกียรติบัตรแกอาสาสมัครที่รวมกิจกรรมอานหนังสือเสียงและพิมพหนังสืออักษรเบรลล 

11.  สรุปและประเมินผลการใชหนังสือเสียงและหนังสืออักษรเบรลลโดยการสัมภาษณเชิงลึกกับ

บรรณารักษและเจาหนาที่หองสมุดผูใหบริการหนังสือเสียงและหนังสืออักษรเบรลล   

 

 
 

 

 
 

ภาพที่ 2. การสัมภาษณเชิงลึกบรรณารักษ เจาหนาทีห่องสมุดโชติพิทยเมธา  

และอาจารยท่ีปรึกษาของนิสติอาสาสมัคร 

 

12.  สรุปและประเมินผลการทํากิจกรรมของอาสาสมัครหนังสือเสียงโดยการสอบถามนิสิต 

อาสาสมัครดวยแบบสอบถามและสัมภาษณอาจารยที่ปรึกษาของนิสิตอาสาสมัคร 

13.  นําผลการประเมินมาพัฒนาการดําเนินงานในปตอไป 

 

ผลการดําเนินการ อภิปรายผล  

 สํานักหอสมุดดําเนินการจัดเตรียมหนังสือเสียง จํานวน 77 ชื่อเรื่อง และหนังสืออักษรเบรลล

จํานวน 54 ชื่อเรื่อง และมอบใหแกหองสมุดโชติพิทยเมธา โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถพัทยาซึ่งเปน

กลุมเปาหมาย โดยสงมอบจากการจัดโครงการครั้งแรกเปนหนังสือเสียงจํานวน 50 ชื่อเรื่อง โดยมีระยะเวลาใน                

การดําเนินโครงการเริ่มตั้งแตเดือนตุลาคม 2562 - สิงหาคม 2563 และครั้งที่ 2 เริ่มตั้งแตเดือนตุลาคม 2563 - 

กรกฎาคม 2564) เปนหนังสือเสียงจํานวน 27 ช่ือเรื่อง และหนังสืออักษรเบรลลจํานวน 54 ชื่อเรื่อง โดยมี                    

การประเมินความพึงพอใจจากการสัมภาษณบรรณารักษและเจาหนาที่หองสมุดโชติพิทยาเมธา โรงเรียนสอน                     

คนตาบอดพระมหาไถพัทยา ไดรับผลการประเมินดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางที่ 1  ผลการประเมินความพึงพอใจจากการสัมภาษณบรรณารักษและเจาหนาที่หองสมุดโชติพิทยาเมธา 

โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถพัทยา 
 

หัวขอในการประเมิน ผลการประเมิน 

คร้ังที่ 1 คร้ังท่ี 2 

ประเภทของหนังสือเสียงและหนังสืออักษรเบรลล มาก มากที่สุด 

ความถูกตองครบถวนในการบันทกึเสียง มาก มากที่สุด 

ความชัดเจนของไฟลหนังสือเสียง และหนังสือ มากที่สุด มากที่สุด 

ความถูกตองครบถวนในการพิมพหนังสืออักษรเบรลล - มากที่สุด 

รูปแบบในการพิมพ การเวนระยะบรรทัด วรรคตอน เปนระเบยีบ อานงาย - มากที่สุด 

ความพึงพอใจโดยรวม มากที่สุด มากที่สุด 
 

  

นอกจากนี้ไดทําการประเมินความพึงพอใจของนิสิตอาสาสมัครจํานวน 50 คน ในครั้งที่ 1 และ

ครั้งที่ 2 ไดรับผลการประเมินดังน้ี 

 

ตารางที่ 2  ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตอาสาสมัคร 
 

หัวขอในการประเมิน ผลการประเมิน 

คร้ังที่ 1 คร้ังท่ี 2 

การอํานวยความสะดวกในการเขารวมกิจกรรม มากที่สุด มากที่สุด 

การประชาสัมพันธกิจกรรม มากที่สุด มากที่สุด 

ประโยชนท่ีไดรับจากการทํากิจกรรม มากที่สุด มากที่สุด 

ความตองการใหจัดกิจกรรมในครั้งตอไป มากที่สุด มากที่สุด 

ความพึงพอใจโดยรวม มากที่สุด มากที่สุด 

 

 

 

 
 
 

ภาพที่ 3. การสงมอบหนังสือเสียงและหูฟง 

 

สรุปผล ขอเสนอแนะ และการนําไปใชประโยชน  

 โครงการหนังสือเสียงและหนังสืออักษรเบรลล: สงตอความรูสูผูพิการทางสายตา จัดขึ้น 2 ครั้ง 

โดยมีความพึงพอใจโดยรวมของผูพิการทางสายตาที่ไดรับหนังสือเสียงและหนังสืออักษรเบรลลอยูในระดับมากที่สุด

ทั้งสองครั้ง เชนเดียวกับอาสาสมัครท่ีเขารวมโครงการสรางหนังสือเสียงและหนังสืออักษรเบรลลที่มีความพึงพอใจใน



การรวมกิจกรรมอยูในระดับมากที่สุดเชนเดียวกัน โดยมีการนําขอเสนอแนะในการจัดโครงการครั้งนี้ 1 มาพัฒนา 

ในการจัดโครงการครั้งที่ 2 คือ การเพ่ิมการจัดทําหนังสืออักษรเบรลลที่ผูพิการทางสายตามีความตองการขึ้นมาจาก 

ครั้งแรกที่จัดทําเพียงหนังสือเสียง  และมีการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบไฟลเสียง และไฟลพิมพหนังสือเพ่ิมขึ้น

เพื่อตรวจสอบคุณภาพของหนังสือเสียงและหนังสืออักษรเบรลลใหทั่วถึงกอนสงมอบใหกับโรงเรียนสอนคนตาบอด

พระมหาไถพัทยา สําหรับขอเสนอแนะ แนวทางและกิจกรรมที่จะดําเนินการตอไปมี ดังน้ี 

1.  จัดคอลเลคช่ันทรัพยากรสารสนเทศสําหรับผูพิการทางสายตาภายในสํานักหอสมุด 

มหาวิทยาลัยบูรพา 

2.  จัดทําเว็บไซตและแอพพลิเคชั่นสําหรับผูพิการทางสายตาเขามาฟงหนังสือเสียงที่โครงการ

จัดทําขึ้นไดทางออนไลน 

3.  จัดทําหนังสืออักษรเบรลลจากหนังสือเรียนตามหลักสูตรการศึกษาของโรงเรียนสอน                   

คนตาบอดพระมหาไถพัทยา ซึ่งยงัมีไมเพียงพอในการใหบริการแกนักเรียน 

4.  จัดทําหนังสือเสียงและหนังสืออักษรเบรลลตามช่ือเรื่องท่ีผูพิการทางสายตารองขอโดยตรง

โดยมีการสํารวจและรับฟงความตองการกอนเริ่มดําเนินโครงการ 

5.  สรางเครือขายความรวมมือเพิ่มเติมกับคณะและภาควิชาตางๆ ในมหาวิทยาลัยบูรพาเพ่ือ

ผลิตหนังสือเสียงและหนังสืออักษรเบรลล รวมถึงจัดกิจกรรมสงเสริมการอานและการเรียนรูตลอดชีวิตแกผูพิการ

ทางสายตา 
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