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การพฒันาหนังสือเสียงระบบเดซี เร่ือง อาเซียนศึกษา 
ส าหรบันักเรียนผูมี้ความบกพร่องทางสายตา โรงเรียนสอนคนตาบอดกรงุเทพ 

 
สภุมาส  บุญสม1*  ณรงค ์ สมพงษ์2  และ  ณฐัพล  ร าไพ3 

 
บทคดัยอ่ 

การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงค ์1) เพื่อพฒันาหนงัสอืเสยีงระบบเดซ ีเรื่อง อาเซยีนศกึษา ส าหรบันกัเรยีนผูม้คีวาม
บกพร่องทางสายตา ทีม่คีุณภาพและประสทิธภิาพตามเกณฑ ์70/70 2) เพื่อเปรยีบเทยีบคะแนนผลสมัฤทธิท์างการเรยีน
กบัคะแนนทดสอบก่อนเรยีนทีเ่รยีนดว้ยหนังสอืเสยีงระบบเดซ ี3) เพื่อศกึษาดชันีประสทิธผิลของหนังสอืเสยีงระบบเดซ ี
และ 4) เพื่อศกึษาความพงึพอใจของนกัเรยีนผูม้คีวามบกพร่องทางสายตาทีม่ต่ีอหนงัสอืเสยีงระบบเดซ ีกลุ่มตวัอย่างทีใ่ช้
ในการวจิยั คอื นักเรยีนผูม้คีวามบกพร่องทางสายตา โรงเรยีนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 ภาค
เรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2557 ซึง่ไดจ้ากการเลอืกแบบเจาะจงมาจ านวน 8 คน เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ หนงัสอืเสยีง
ระบบเดซี เรื่อง อาเซียนศึกษา แบบประเมินคุณภาพส าหรบัผู้เชี่ยวชาญ แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน และ
แบบสอบถามความพงึพอใจส าหรบันักเรยีนผูม้คีวามบกพร่องทางสายตา สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ ค่าเฉลีย่ 
รอ้ยละ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน ค่าดชันีประสทิธผิล และ Z-Test 

ผลการวจิยัพบว่า 1) หนงัสอืเสยีงระบบเดซ ีเรื่อง อาเซยีนศกึษา ส าหรบันกัเรยีนผูม้คีวามบกพร่องทางสายตา
มคีุณภาพโดยรวมอยู่ในระดบัด ีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.52 เมื่อพจิารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านเนื้อหาอยู่ในระดบัด ีด้าน
เทคนิคอยู่ในระดบัดมีาก พรอ้มทัง้มปีระสทิธภิาพตามเกณฑ ์70/70 2) ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนทีเ่รยีนดว้ยหนงัสอืเสยีง
ระบบเดซ ีสงูกว่าคะแนนก่อนเรยีนอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 3) ค่าดชันีประสทิธผิลของหนังสอืเสยีงระบบ  
เดซ ีเรื่อง อาเซยีนศกึษา ซึง่หมายความว่า นักเรยีนผูม้คีวามบกพร่องทางสายตามคีวามกา้วหน้าทางการเรยีนเพิม่ขึน้
ร้อยละ 0.58 และ 4) ความพึงพอใจของนักเรียนผู้มีความบกพร่องทางสายตา ระดบัชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อ
หนงัสอืเสยีงระบบเดซ ีอยู่ในระดบัมากทีส่ดุ ค่าเฉลีย่เท่ากบั 4.74 

 
ค าส าคญั: การพฒันา, หนงัสอืเสยีงระบบเดซ,ี นกัเรยีนผูม้คีวามบกพร่องทางสายตา 
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Development of DAISY Audio Books on ASEAN Studies  
for Visual Impair Students of The Bangkok School for the Blind 

 
Supamas  Boonsom1*  Narong Sompong2  and Nattaphon  Rampai3 

 
Abstract 

The objectives of this research were: 1)  to develop DAISY audio books on ASEAN studies for visual 
impair students based on quality and criterion of 70/70 standard, 2)  to compare leaning achievement pre-test 
and after study by DAISY audio books, 3) to study Effectiveness Index of DAISY audio books, and 4) to study 
the visual impair students’ satisfaction on the developed DAISY audio books. The research sample were 8 
Prathomsuksa 6 visual impair students at the Bangkok School for the Blind that study in 2014 academic year. 
The research tools utilized in this study were DAISY audio books on ASEAN studies, quality evaluation form, 
pretest and posttest, and the questionnaire. Data were analyzed by percentage, mean, standard deviation, 
Effectiveness Index, and Z-Test. 

The research result showed that: 1)  the quality of DAISY audio books on ASEAN studies for visual 
impair students overall at “good” level ( x̄ = 4.52) , content quality at “good” level and technical quality at “very 
good”, the efficiency at 75.50/70.00, 2) the leaning achievement after studying through DAISY audio books on 
ASEAN studies were significantly higher than the students pre-test scores at .05 level, 3)  Effectiveness Index 
of DAISY audio books on ASEAN studies for visual impair students showed at 0.58 that mean students’ learning 
progressively increased 58 percentage, and 4) the students’ satisfaction on the DAISY audio books on ASEAN 
showed at highest level (x̄ = 4.74). 
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1. บทน าและความส าคญัของปัญหา 
   ปจัจุบนัการศกึษาก้าวเขา้สู่โลกแห่งเทคโนโลย ีการ
จดัการเรยีนการสอนกเ็ปลี่ยนไปสามารถเรยีนรู้ไดด้ว้ย
ตนเองโดยไม่จ ากดัเวลาและสถานที่ เพราะฉะนัน้ การ
บริหารจดัการจ าเป็นต้องส่งเสริมและพฒันาให้ทนักบั
สถานการณ์ การส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนใชป้ระโยชน์จาก ICT 
เพื่อการเรยีนรู้โดยทัว่โลกให้ความส าคญักบัการลงทุน
ทางเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร (Information 
and Communication Technology หรือ  ICT) เพื่ อ ใ ช้
เป็นเครื่องมือในการพฒันาประเทศทัง้ด้านเศรษฐกิจ 
สงัคม และการศึกษา ในขณะเดียวกนัประเทศทัว่โลก
ต่างมุ่งสร้างสงัคมใหม่ใหเ้ป็นสงัคมที่ใชค้วามรูเ้ป็นฐาน
จนเกดิความแตกต่างระหว่างสงัคมทีส่มบรูณ์ดว้ยความรู้
กบัสงัคมทีด่อ้ยความรูท้ีเ่รยีกว่า Knowledge Divide ใน
ยุคของการปฏริูปการศกึษาต่างเร่งพฒันาการศกึษาให้
ไปพัฒนาคุณภาพของคน เพื่อให้คนไปช่วยพัฒนา
ประเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร จงึเป็น
เครื่องมือที่มีคุณภาพสูงในการช่วยเพิ่มประสทิธิภาพ
ของการจัดการศึกษา โดยเฉพาะผู้สูงอายุ คนพิการ 
ผูเ้กีย่วขอ้งกบัคนพกิาร และผูด้อ้ยโอกาส ใหไ้ดม้โีอกาส
ในการใชป้ระโยชน์จากคอมพวิเตอรเ์พื่อการเรยีนรู ้การ
สร้างความรู้ พัฒนาทักษะต่างๆ เพื่อสามารถด าเนิน
ชวีติประจ าวนัได้ดขีึน้ ช่วยเหลอืตนเองได้มากขึน้ เป็น
การสร้างความเชื่อมัน่ในตนเองของผู้พิการ รวมทัง้ยงั
เป็นการสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพในอนาคต
ต่อไป [1] 
   ตามพระราชบญัญตักิารจดัการศกึษาส าหรบัคนพกิาร 
พ .ศ . 2551 หมวด  1 มาตรา  5 คนพิการมีสิทธิทาง
การศกึษาว่าได้รบัการศกึษาโดยไม่เสยีค่าใชจ้่ายตัง้แต่
แรกเกดิหรอืพบความพกิารจนตลอดชวีติพรอ้มทัง้ได้รบั
เทคโนโลย ีสิง่อ านวยความสะดวก สือ่ บรกิาร และความ
ช่วยเหลอือื่นใดทางการศกึษา สามารถเลอืกบรกิารทาง
การศกึษา สถานศกึษา ระบบและรปูแบบการศกึษา โดย
ค านึงถงึความสามารถ ความสนใจ ความถนดัและความ
ต้องการจ าเป็นพเิศษของบุคคลนัน้ และไดร้บัการศกึษา
ทีม่มีาตรฐานและประกนัคุณภาพการศกึษา รวมทัง้การ
จัดหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้  การทดสอบทาง
การศกึษา ทีเ่หมาะสมสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ 

จ าเป็นพเิศษของคนพกิารแต่ละประเภทและบุคคล [2] 
   หลักสูตรอาเซียนศึกษา มุ่งเน้นให้นักเรียนมีความ
พร้อมและศักยภาพในการเตรียมเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ ความคิดรวบยอด    
มคีวามรู้เขา้ใจก าเนิดอาเซยีน พฒันาการอาเซยีน กฎ
บตัรอาเซียน (เปรียบเสมือนรฐัธรรมนูญอาเซียนของ
เรา) ภาพรวมความเหมือนและความแตกต่างของ
ประชาคมอาเซยีน แนวคดิ วสิยัทศัน์ วตัถุประสงค ์เกดิ
เป็นสามเสาหลกัของอาเซยีน การเมอืงการปกครอง วถิี
ชวีติสงัคม วฒันธรรมประเพณีสามารถใช้กระบวนการ
สบืค้นข้อมูล โดยใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ การเรยีนรู้ 
การสื่อสาร มีกระบวนการคิดวิเคราะห์และแก้ปญัหา 
ตลอดจนเห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ในชีวิต  
ประจ าวัน มีจริยธรรม คุณธรรม ค่านิยมที่เหมาะสม 
สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขเป็น
ประโยชน์ในการพฒันาเยาวชนไทยที่มคีวามพร้อมใน
การเป็นพลเมอืงดขีองประชาคมอาเซยีนต่อไป [3] 
    ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจ ัยจึงเล็งเห็นถึง
ความส าคญัของรูปแบบการจดัการเรยีนการสอนโดยใช้
หนังสือเสียงระบบเดซี เรื่อง อาเซียนศึกษา ส าหรับ
นักเรียนผู้มีความบกพร่องทางสายตา เพื่อเน้นการ
สง่เสรมิและสนบัสนุนใหผู้ม้คีวามบกพร่องทางสายตาได้
เข้าถึงโอกาสด้านการศึกษา และเพิ่มศักยภาพการ
เรยีนรู้ของนักเรยีนผูม้คีวามบกพร่องทางสายตาทีม่อียู่
ได้เช่นเดียวกบัคนปกติทัว่ไป การที่จะให้นักเรียนผู้มี
ความบกพร่องทางสายตามคีวามรู้ มกีารศกึษาที่ด ีสื่อ 
วสัดุอุปกรณ์ อาท ิหนังสอืเบรลล ์หนังสอืเสยีง เป็นสิง่ที่
เข้าถึงนักเรียนผู้มีความบกพร่องทางสายตาได้ง่าย      
ในปจัจุบันเทคโนโลยีช่วยให้การจัดท าหนังสือเสียง
ระบบเดซมีพีฒันาการทีด่ขี ึน้ รวมถงึระบบการบรกิารสื่อ 
วัสดุเหล่านี้ก็เป็นสิ่งส าคัญส าหรับการเข้าถึงความรู้
ต่างๆ ของผูม้คีวามบกพร่องทางสายตา จากทีผู่ว้จิยัได้
ไปศึกษางานวิจยั การศึกษาปญัหา การแก้ไขปญัหา
เกี่ยวกับการผลิตและการใช้สื่อการเรียนการสอนใน
โรงเรยีนสอนคนตาบอด พบว่า ความช านาญในการผลติ
และเวลามกัเป็นอุปสรรคต่อการผลติสื่อเพื่อคนตาบอด 
และคนตาบอดมคีวามต้องการการบรกิารหนังสอืเสยีง
ระบบเดซใีนระดบัมาก การจดัท าหนงัสอืเสยีงระบบเดซ ี
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เรื่อง อาเซียนศึกษา ยงัมีประโยชน์ในการเผยแพร่ให้
นกัเรยีนผูม้คีวามบกพร่องทางสายตาทีส่นใจดว้ย 
 
2. วตัถปุระสงค ์
    2.1 เพื่อพฒันาหนังสอืเสยีงระบบเดซ ีเรื่อง อาเซยีน
ศกึษา ส าหรบันักเรยีนผูม้คีวามบกพร่องทางสายตา ให้
มคีุณภาพพรอ้มทัง้มปีระสทิธภิาพตามเกณฑ ์70/70  
    2.2 เพื่อเปรยีบเทยีบคะแนนผลสมัฤทธิท์างการเรยีน
กบัคะแนนทดสอบก่อนเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วย
หนังสือเสียงระบบเดซี เรื่อง อาเซียนศึกษา ส าหรับ
นกัเรยีนผูม้คีวามบกพร่องทางสายตา  
    2.3 เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของหนังสือเสียง
ระบบเดซ ีเรื่อง อาเซยีนศกึษา ส าหรบันกัเรยีนผูม้คีวาม
บกพร่องทางสายตา 
    2.4 เพื่อศึกษาความพงึพอใจของนักเรียนผู้มคีวาม
บกพร่องทางสายตาทีม่ต่ีอหนังสอืเสยีงระบบเดซ ีเรื่อง 
อาเซยีนศกึษา 
 
3. การทบทวนวรรณกรรม 
   3.1 ความหมายของหนงัสอืเสยีงระบบเดซ ีเป็นระบบ
มาตรฐานที่ใช้ก าหนดรูปแบบของแฟ้มข้อมูล ใน
โครงสร้างของภาษา XHTML (Extensible Hyper Text 
Markup Language) และภาษา  SMIL (Synchronized 
Multimedia Integration Language) ก าหนดโดย World 
Wide Web Consortium (W3C) ส าหรบัใชจ้ดัท าหนงัสอื
เสยีงทีม่ขีอ้ความและเสยีงปรากฏอย่างสมัพนัธก์นั เพื่อ
ช่วยเหลือผู้บกพร่องทางการมองเห็น และผู้มีความ
บกพร่องทางการเรยีนรูท้ีไ่ม่สามารถศกึษาคน้ควา้ขอ้มูล
จากหนงัสอืทัว่ไปได ้[4] 
    DAISY (Digital Accessible InformationSyste) หรอื
ทีเ่ราเรยีกกนัง่ายๆ เป็นภาษาไทยว่า หนงัสอืเสยีงระบบ
เดซ ีเป็นมิติใหม่ของการจดัท าหนังสอืเสยีง (ที่เป็นได้
มากกว่าหนงัสอืเสยีง) แทนเทคโนโลยกีารจดัท าหนงัสอื
เสยีงระบบเดิมซึ่งเป็นระบบ Analog และจดัเก็บไว้บน
ม้วนเทปคาสเซท็ ซึ่งมคีวามคงทนต ่า จงึไม่เหมาะทีจ่ะ
เก็บไว้ใช้ในระยะเวลายาวนาน ในขณะที่หนังสอืเสยีง
ระบบเดซีสามารถจัดเก็บไว้ในวัสดุหลายประเภท
เช่น ฮารด์ดสิกบ์นเครื่องคอมพวิเตอร ์แผ่นซดี ีดวีดี ีหรอื 

อื่นๆ ทีส่ามารถจดัเกบ็ขอ้มลูระบบ Digital ได ้[5] 
    หนังสอืเสยีงระบบเดซี เป็นนวตักรรมใหม่ของการ
ผลติหนังสอืที่มกีารน าเสนอด้วยเสยีง จงึมกัจะเรยีกว่า 
หนังสือเสียง โดยมีจุดเด่นคือ ผู้อ่าน ผู้ฟงั สามารถ
เขา้ถงึส่วนต่างๆ ของหนังสอืไดโ้ดยตรง สามารถคน้หา
ข้อมูลได้ บนคุณภาพเสยีงที่ดีและใช้พื้นที่จดัเกบ็แฟ้ม
ดจิทิลัน้อย หนังสอืเสยีงระบบ DAISY ไม่ใช่มปีระโยชน์
เฉพาะผู้พกิารทางสายตาแต่ยงัเหมาะต่อเดก็ เยาวชน
เพื่อพัฒนาการฟงั การอ่าน ผู้สูงอายุที่มีปญัหาทาง
สายตา รวมทัง้ผูส้นใจทัว่ไป [6] 
    ดงันัน้ หนังสอืเสยีงระบบเดซี หมายถึง หนังสอืสื่อ
มลัตมิเีดยีทีแ่สดงผลในรูปของขอ้มูล เช่น แผ่นซดี ีหรอื 
หน่วยความจ า ที่สามารถน ามาเล่นด้วยเครื่องเล่นหรอื
คอมพวิเตอรแ์ลว้ไดเ้ป็นเสยีงอ่านทีเ่คยบนัทกึเอาไวก้อ่น 
เป็นนวตักรรมใหม่ของการผลติหนังสอืทีม่กีารน าเสนอ
ด้วยเสียงมีคุณสมบัติของ DAISY สามารถค้นหา 
(Searching)  ควบคุมการอ่ าน (Navigable) และใช้
ประโยชน์ในดา้นอื่นๆ เช่น ท าส าเนา และคัน่หน้าทีอ่่าน 
(Bookmark) 
    3.2 งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
         ธรรม  จตุนาม [7] ไดท้ าวจิยัเรื่อง การประยุกตใ์ช้
โปรแกรมผลิตและอ่านหนังสือเสียงระบบเดซีกับ
ภาษาไทยส าหรับคนตาบอด ใช้วิธีการ ส ารวจความ
ต้องการในการใช้หนังสือเสียงระบบเดซี และส ารวจ
ความพงึพอใจในการใชค้ าสัง่ในโปรแกรมและเครื่องอ่าน
หนังสือเสียงระบบเดซี กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนตา
บอดทีเ่รยีนร่วมระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายจ านวน 40 
คน ได้ฝึกใช ้และน าขอ้มูลมาวเิคราะหโ์ดยใชค้่ารอ้ยละ 
ผลการวจิยัพบว่า นักเรยีนตอ้งการใชห้นังสอืเสยีงระบบ
เดซทีีเ่ชื่อมตวัอกัษร และเสยีงในหนงัสอืเพื่อการคน้ควา้
มากทีสุ่ดมคีวามพงึพอใจการใชเ้ครื่องอ่านหนังสอืเสยีง
เพล็กซ์ทอล์กมากกว่าโปรแกรมเอลพีเพลเยอร์และ
โปรแกรมเพลย์แบ็ค 2000  สาเหตุเพราะเครื่องอ่าน
หนงัสอืเสยีงเพลก็ทอลก์ใชง้่ายสะดวก 
      ศิริวรรณ ฉัตรหิรัญมงคล [8] ได้ศึกษาเรื่อง การ
สร้างหนังสือเสียง เรื่อง นกในประเทศไทย ส าหรับ
นักเรียนพิการทางสายตา ชัน้ประถมศึกษาปีที่  4 
โรงเรยีนสอนคนตาบอดกรุงเทพ เครื่องมอืทีใ่ชป้ระกอบ
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ด้วย 1) หนังสอืเสยีง เรื่อง นกในประเทศไทย 2) แบบ
ประเมินคุณภาพ และ 3) แบบประเมินความพึงพอใจ 
โดยประชากรเป้าหมายเป็นนักเรียนพิการทางสายตา 
ชัน้ประถมศกึษาปีที ่4 โรงเรยีนสอนคนตาบอดกรุงเทพ 
จ านวน 30 คน ผลการวจิยัพบว่า หนงัสอืเสยีง เรื่อง นก
ในประเทศไทย ทีส่รา้งขึน้มผีลการประเมนิคุณภาพดา้น
เนื้อหา ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.15 อยู่ในระดบัการประเมิน
คุณภาพด ีและผลการประเมนิคุณภาพสื่อ และรปูเล่ม มี
ค่าเฉลีย่เท่ากบั 4.42 ซึง่อยู่ในระดบัการประเมนิคุณภาพ
ที่ดีเช่นกนั และความพึงพอใจของนักเรียนพิการทาง
สายตา ชัน้ประถมศกึษาปีที ่4 โรงเรยีนสอนคนตาบอด
กรุงเทพ มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.28 อยู่ในระดับความพึง
พอใจมาก 
     นฤมล แสงดวงแขและเจรญิเนตร แสงดวงแข [9] ได้
ท างานวิจยัเรื่อง การประเมินและพฒันาคุณภาพของ
หนังสือเสียงที่ได้รับบริจาคในห้องสมุด  โรงเรียน
การศกึษาคนตาบอดธรรมสากล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
ใช้วธิกีารประเมนิคุณภาพของหนังสอืเสยีงในหอ้งสมุด
ของโรงเรยีนการศกึษาคนตาบอดธรรมสากล หาดใหญ่ 
กลุ่มตวัอย่างคอื ผู้อ านวยการโรงเรยีนการศกึษาคนตา
บอดธรรมสากลหาดใหญ่และอาจารย์ จ านวน 7 คน 
นักเรยีนระดบัชัน้อนุบาล จ านวน 6 คน นักเรยีนระดบั
ช่วงชัน้ที่ 1 ประถมศึกษาตอนต้น (ป.1-3) จ านวน 14 
คน และนักเรียนระดบัช่วงชัน้ที่ 2 ระดบัประถมศกึษา
ตอนปลาย (ป.4-6) จ านวน 20 คน ผลการวิจัยพบว่า  
คุณภาพของหนังสอืเสยีงส่วนใหญ่อยู่ในระดบัดี ทัง้นี้ 
กลุ่มเป้าหมายไดแ้สดงความคดิเหน็เกีย่วกบัคุณลกัษณะ
ของหนังสือเสียงที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้
พกิารทางสายตา  
     Napoca [10] ได้ศึกษาเรื่อง ลักษณะรูปแบบการ
เรยีนรูท้างเทคโนโลย ีส าหรบันกัเรยีนผูม้คีวามบกพร่อง
ทางสายตา การวิจัยครัง้นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
ลกัษณะรูปแบบการเรยีนของนักเรยีนผูม้คีวามบกพร่อง
ทางสายตา ซึ่งมวีธิกีารในการเรยีนรูเ้ป็นแบบแรงจูงใจ
และวดัผลจากความกา้วหน้าทางการเรยีนจะมุ่งเน้นไปที่
เรื่องของด้านเทคโนโลยีที่เป็นการสร้างรูปแบบการ
เรยีนรูท้ีด่ทีีสุ่ด โดยผลการวจิยัพบว่า การใชเ้ทคโนโลยี
ของนักเรียนผู้มคีวามบกพร่องทางสายในรูปแบบการ

เรียนรู้เป็นเรื่องที่ความส าคญัมาก ส าหรบันักเรยีนผู้มี
ความบกพร่องทางสายตา 
     Thooft and Nancy [11] ได้ศึกษาเรื่อง ผลการใช้
หนังสอืเสยีงด้านความเขา้ใจในการอ่านและการสร้าง
แรงจงูใจ เป็นการวจิยัแบบเชงิปฏบิตักิาร มวีตัถุประสงค์
การวจิยั คอื 1) การเปรยีบเทยีบระหว่างหนงัสอืเสยีงกบั
หนังสอืเรยีนปกตวิ่าประเภทไหนมคีวามเขา้ใจและเกดิ
แรงจูงใจมากกว่ากัน 2) การเปรียบเทียบผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีนของนักเรยีนปกติกบันักเรยีนพเิศษ ซึ่งมี
วิธีการเรียนการสอน โดยใช้หนังสือเสียงและหนังสอื
เรียนปกติที่มปีระสทิธภิาพ ผลการวิจยัพบว่า หนังสอื
เสยีงเป็นเครื่องมอืทางการศกึษาทีช่่วยส่งเสรมิการอ่าน
เพื่อเกิดความเข้าใจและสร้างแรงจูงใจให้กบันักเรียน 
และยงัพบอกีว่าหนังสอืเสยีงช่วยกระตุน้ในการอ่านของ
นักเรยีน โดยมคีะแนนทีไ่ดจ้ากผลสมัฤทธิท์างการเรยีน
ของนกัเรยีนกเ็พิม่ขึน้อกีดว้ย 
      จากเอกสารและงานวิจยัที่เกี่ยวข้องดังกล่าว จะ
เหน็ได้ว่า เทคโนโลยเีป็นสื่อการเรยีนรู้ทีส่ าคญัมากกบั
นักเรียนผู้มีความบกพร่องทางสายตา เพราะมีความ
สะดวก และมีความยืดหยุ่นในการเรียน ท าให้ผู้เรียน
พัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วยการฟงัได้ดี โดยหนังสือ
เสยีงระบบเดซีสามารถน ามาใช้กบัผู้มีความบกพร่อง
ทางสายตาส่งผลให้คะแนนผลสมัฤทธิท์างการเรยีนสูง
กว่าคะแนนทดสอบก่อนเรยีน จงึถือได้ว่า หนังสอืเสยีง
ระบบเดซมีปีระสทิธภิาพทีส่ามารถน ามาใช้ส าหรบัการ
เรยีนการสอน   
 
4. วสัดอุปุกรณ์และวิธีการวิจยั 
    การวิจัยครั ้งนี้ เ ป็นการวิจัยกึ่ งทดลอง (Quasi 
Experimental Research) ด าเนินการทดลองตามแบบ
แผนการวจิยั One Group Pretest – Posttest Design 
    4.1 ประชากร  
          ประชากรที่ใช้ในการวจิยัครัง้นี้ เป็นนักเรยีนผู้มี
ความบกพร่องทางสายตา โรงเรียนสอนคนตาบอด
กรุงเทพ ระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6 ภาคเรยีนที่ 2 ปี
การศกึษา 2557 จ านวน 16 คน 
    4.2 กลุ่มตวัอย่าง 
        กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ เป็นนกัเรยีนผู้
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มีความบกพร่องทางสายตา โรงเรียนสอนคนตาบอด
กรุงเทพ ระดับชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งได้จากการ
เลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) ทัง้นี้ เ ป็น
เพราะ นักเรยีนที่มคีวามบกพร่องทางสายตา (ตาบอด
สนิท) มีจ านวนน้อยจึงเลือกมาเฉพาะนักเรียนที่มี
คุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ก าหนด เป็นกลุ่มตัวอย่างการ
วจิยั 8 คน 
   4.3 เครือ่งมือ 
        4.3.1 หนงัสอืเสยีงระบบเดซ ีเรื่อง อาเซยีนศกึษา 
ส าหรบันกัเรยีนผูม้คีวามบกพร่องทางสายตา 
        4.3.2 แบบสอบถามความคดิเหน็ผูเ้ชีย่วชาญดา้น
เน้ือหาและผูเ้ชีย่วชาญดา้นเทคนิค 
        4.3.3 แบบทดสอบแบบปรนัย 4 ตวัเลอืก จ านวน 
20 ข้อ เป็นแบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบ
วดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 
        4.3.4 แบบสอบถามความพงึพอใจของนักเรยีนผู้
มคีวามบกพร่องทางสายตาทีม่ต่ีอหนงัสอืเสยีงระบบเดซ ี
เรื่อง อาเซยีนศกึษา 
   4.4 การด าเนินการวิจยั 
       ผู้วิจ ัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมี
ขัน้ตอนการด าเนินการ ดงันี้  
        4.4.1 น าหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการท า
วจิยัจากคณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
วทิยาเขตบางเขน ถึงผู้อ านวยการโรงเรยีนสอนคนตา
บอดกรุงเทพ เพื่อขอความอนุเคราะหใ์นการท าวจิยั          
        4.4.2 เตรยีมสถานทีแ่ละเครื่องมอืเพื่อเตรยีมการ
ทดลอง คอื หอ้งคอมพวิเตอร ์โดยใชเ้ครื่องคอมพวิเตอร ์
1 เครื่อง พร้อมหูฟงัต่อนักเรยีนผู้มีความบกพร่องทาง
สายตา 1 คน  
        4.4.3 เตรียมความพร้อมทางการเรียนการสอน
โดยชี้แจงวตัถุประสงค์ของการวิจยั ระยะเวลาในการ
วจิยัขอบเขตเนื้อหาทีใ่ชใ้นการวจิยั 
        4.4.4 ท าแบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง อาเซียน
ศกึษา ในกระดาษค าถามและกระดาษค าตอบ โดยผูว้จิยั
เป็นผูอ้่านแบบทดสอบปรนัย 4 ตวัเลอืก ใหน้ักเรยีนผูม้ี
ความบกพร่องทางสายตาฟงั ทลีะคน จ านวน 2 ครัง้  
        4.4.5 จัดการเรียนการสอนโดยใช้หนังสือเสียง
ระบบเดซ ีเรื่อง อาเซยีนศกึษา ตามระยะเวลาทีก่ าหนด 

        4.4.6 ท าแบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง อาเซียน
ศกึษา ในกระดาษค าถามและกระดาษค าตอบ โดยผูว้จิยั
เป็นผูอ้่านแบบทดสอบปรนัย 4 ตวัเลอืก ใหน้ักเรยีนผูม้ี
ความบกพร่องทางสายตาฟงั ทลีะคน จ านวน 2 ครัง้  
        4.4.7 ใหน้กัเรยีนผูม้คีวามบกพร่องทางสายตาท า
แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อหนังสอืเสยีงระบบ   
เดซ ีเรื่อง อาเซยีนศกึษา โดยผูว้จิยัเป็นผูอ้่านแบบสอบ 
ถามใหน้กัเรยีนผูม้คีวามบกพร่องทางสายตาฟงัทลีะคน 
      4.5 การวิเคราะหข์้อมูล 

   การวิจัยครัง้นี้ ผู้วิจ ัยได้รวบรวมข้อมูลและน า
ขอ้มลูมาวเิคราะหห์าค่าทางสถติ ิดงันี้ 

   4.5.1 สถติพิืน้ฐาน คอื ค่าเฉลีย่ ค่ารอ้ยละ ส่วน
เบีย่งเบนมาตรฐาน เพื่อใชใ้นการการสรุปแบบประเมนิ
คุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา ด้านเทคนิคและ
แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนผู้มีความ
บกพร่องทางสายตา 

   4.5.2 สถติทิีใ่ชห้าคุณภาพเครื่องมอื 
           4.5.2.1 การหาค่าความเที่ยงตรง โดย

ความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อหาค่าดัชนีความ
สอดคล้องระหว่างขอ้สอบกบัจุดประสงค์เชงิพฤตกิรรม 
(IOC) 
                 4.5.2.2 การหาค่ าความยากง่ ายของ
ขอ้สอบ การวเิคราะหข์อ้สอบแบบรายขอ้ 
                 4.5.2.3 การหาค่าอ านาจจ าแนก (r) ของ
แบบทดสอบแต่ละขอ้ 
                 4.5.2.4 ค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) ของ
แบบทดสอบ โดยใชส้ตูร KR-20 
          4.5.3 การวเิคราะหห์าประสทิธภิาพของหนงัสอื
เสยีงระบบเดซ ีเรื่อง อาเซยีนศกึษา ส าหรบันกัเรยีนผูม้ ี
ความบกพร่องทางสายตา ตามเกณฑ ์70/70 
          4.5.4 เปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลัง
เรยีน ที่เรยีนจากหนังสอืเสยีงระบบเดซ ีเรื่อง อาเซยีน
ศึกษา ส าหรับนักเรียนผู้มีความบกพร่องทางสายตา 
โดยใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รปู 
          4.5.5 การหาค่าดชันีประสทิธผิล (Effectiveness 
Index: E.I.)  
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5. ผลการวิจยั  
   การพฒันาหนงัสอืเสยีงระบบเดซ ีเรื่อง อาเซยีนศกึษา 
ส าหรบันักเรยีนผู้มคีวามบกพร่องทางสายตา โรงเรยีน
สอนคนตาบอดกรุงเทพ ผู้วิจ ัยเสนอผลการวิจัยแบ่ง
ออกเป็น 4 ตอน ดงันี้ 
 
ตอนท่ี 1 ผลการหาคุณภาพและประสิทธิภาพของ
หนังสือเสียงระบบเดซี เรื่อง อาเซียนศึกษา ส าหรับ
นกัเรยีนผูม้คีวามบกพร่องทางสายตา 
ตารางท่ี 1 แสดงผลการหาคุณภาพหนงัสอืเสยีงระบบ   
                 เดซ ีเรื่อง อาเซยีนศกึษา ส าหรบันกัเรยีนผูม้ี

ความบกพร่องทางสายตา โรงเรยีนสอนคน
ตาบอดกรุงเทพ โดยผูเ้ชีย่วชาญดา้นเนื้อหา 
จ านวน 3 ท่าน 

               

              จากตารางที ่1 แสดงใหเ้หน็ว่าผูเ้ชีย่วชาญมี
ความคดิเหน็เกี่ยวกบัเนื้อหาในหนังสอืเสยีงระบบเดซี 
เรื่อง อาเซยีนศกึษา ส าหรบันักเรยีนผูม้คีวามบกพร่อง
ทางสายตา โรงเรยีนสอนคนตาบอดกรุงเทพ อยู่ในระดบั
คุณภาพด ีมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.41  
ตารางท่ี 2 แสดงผลการหาคุณภาพหนังสอืเสยีงระบบ 

เดซ ีเรื่อง อาเซยีนศกึษา ส าหรบันกัเรยีนผูม้ี
ความบกพร่องทางสายตา โรงเรยีนสอนคน
ตาบอดกรุงเทพ โดยผูเ้ชีย่วชาญดา้นเนื้อหา 
จ านวน 3 ท่าน 

จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่าผู้เชี่ยวชาญมี
ความคดิเหน็เกีย่วกบัเทคนิคของหนงัสอืเสยีงระบบเดซ ี
เรื่อง อาเซยีนศกึษา ส าหรบันักเรยีนผูม้คีวามบกพร่อง
ทางสายตา โรงเรยีนสอนคนตาบอดกรุงเทพ อยู่ในระดบั
คุณภาพดมีาก มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.63  
ตารางท่ี 3 แสดงผลการหาประสทิธภิาพ (70 ตวัแรก)  

ของหนังสือเสียงระบบเดซี เรื่อง อาเซียน
ศกึษา ส าหรบันกัเรยีนผูม้คีวามบกพร่องทาง
สายตา ของกลุ่มทดลองใช ้(Try out) จ านวน 
10 คน   

 คะแนนเตม็     คะแนนท่ีได้  ร้อยละ  
ผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีน 

     200        151                    75.50  

              

               จากตารางที่ 3 การทดลองกบักลุ่มทดลอง
ใช้(Try out) พบว่า ค่าเฉลี่ยของการหาประสิทธิภาพ 
ร้อยละ 75.50 ซึ่งแสดงว่าหนังสอืเสยีงระบบเดซี เรื่อง 
อาเซียนศึกษา ส าหรบันักเรียนผู้มีความบกพร่องทาง
สายตาได้มปีระสทิธภิาพเป็นไปตามเกณฑ์ 70 ตวัแรก 
ทีผู่ว้จิยัไดก้ าหนดไว ้
ตารางท่ี 4 แสดงผลการหาประสทิธภิาพ (70 ตวัหลงั)

ของหนังสือเสียงระบบเดซี เรื่อง อาเซียน
ศกึษา ส าหรบันกัเรยีนผูม้คีวามบกพร่องทาง 
สายตา ของกลุ่มทดลองใช ้(Try out) จ านวน  
10 คน 

ข้อท่ี      ผูท่ี้ตอบถกู ร้อยละ  
   1                             8                               80.00 
   2                             7                           70.00                        
   3                                   7                                 70.00 
    4                             7                           70.00 
   5                             8                           80.00       
   6                             8                           80.00           
   7                             7                           70.00 
   8                             8                           80.00 
   9                             8                           80.00 
  10                            8                           80.00 
  11                            8                           80.00 
  12                            7                           70.00 
  13                            7                           70.00 
  14                            8                           80.00 
  15                            8                           80.00 

รายการประเมิน x          S.D. 
 ระดบั
คณุภาพ 

1. ดา้นการใชภ้าษา 4.67     0.58 ดมีาก 
2. ดา้นเนื้อหา 4.62     0.41    ดมีาก 
3. ดา้นรปูภาพและตวัอกัษร  4.25     0.83    ด ี
4. ดา้นแบบทดสอบ  4.13     0.23    ด ี
ค่าเฉล่ียรวม  4.41      0.51     ดี 

รายการประเมิน x          S.D. 
 ระดบั
คณุภาพ 

1. ดา้นเนื้อหาและการด าเนิน
เรือ่ง  

 
4.89     0.19 

 
ดมีาก 

2. ดา้นการจดัการบทเรยีน 4.80     0.23    ดมีาก 
3. ดา้นตวัอกัษรและส ี 4.50     0.58 ดมีาก 
4. ดา้นภาพ ภาษา และเสยีง 4.33     0.44    ด ี
ค่าเฉล่ียรวม  4.63      0.36  ดีมาก 
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ตารางท่ี 4 แสดงผลการหาประสทิธภิาพ (70 ตวัหลงั)
ของหนังสือเสียงระบบเดซี เรื่อง อาเซียน
ศกึษา ส าหรบันกัเรยีนผูม้คีวามบกพร่องทาง 
สายตา ของกลุ่มทดลองใช ้(Try out) จ านวน  
10 คน (ต่อ)  

ข้อท่ี      ผูท่ี้ตอบถกู ร้อยละ  
 16                             8                           80.00 
 17                             7                           70.00 
 18                             7                           70.00 
 19                             8                           80.00 
 20                             7                           70.00                                                                              

หมายเหตุ: คะแนนเตม็ 20 คะแนน 
 

              จากตารางที่ 4 แสดงการหาค่าร้อยละของ
จ านวนนักเรยีนผู้มคีวามบกพร่องทางสายตาของกลุ่ม
ทดลองใช ้(Try out) ทัง้หมดทีต่อบถูกในแต่ละขอ้ ทีท่ า
แบบทดสอบหลงัเรยีน เรื่อง อาเซยีนศกึษา จ านวน 10 
คน พบว่า รอ้ยละของจ านวนนกัเรยีนผูม้คีวามบกพร่อง
ทางสายตาทัง้หมดทีต่อบถูกในแต่ละขอ้ ผ่านเกณฑร์อ้ย
ละ 70 ทีผู่ว้จิยัก าหนดไวไ้วทุ้กขอ้ 
 
ตอนท่ี 2  ผลการเปรยีบเทยีบคะแนนก่อนเรยีนและหลงั
เรยีนของนักเรยีนผูม้คีวามบกพร่องทางสายตา ทีเ่รยีน
ดว้ยหนงัสอืเสยีงระบบเดซ ีเรื่อง อาเซยีนศกึษา 
ตารางท่ี 5 แสดงการเปรยีบเทยีบคะแนนก่อนเรยีนและ

หลงัเรยีนของนักเรยีนผูม้คีวามบกพร่องทาง
สายตาที่เรียนด้วยหนังสือเสียงระบบเดซี 
เรื่อง อาเซยีนศกึษา จ านวน 8 คน 

คะแนนทดสอบ x  S.D. t P 
ก่อนเรยีน 10.50 2.88 

-2.54 .01* 
หลงัเรยีน 17.50 1.60 

*มนียัส าคญัทางสถติทิี ่.05 
 

              จากตารางที ่5 แสดงการเปรยีบเทยีบคะแนน
ก่อนเรียนและหลังเรียนของกลุ่มตัวอย่างที่เรียนด้วย
หนังสอืเสยีงระบบเดซ ีเรื่อง อาเซยีนศกึษา  จ านวน 8
คน  พบว่า นักเรียนผู้มีความบกพร่องทางสายตา           
มีค่าเฉลี่ยคะแนนก่อนเรียนเท่ากับ  10.50 คะแนน
ค่าเฉลี่ยของคะแนนหลังเรียนเท่ากับ 17.50 คะแนน   
แสดงว่า คะแนนหลงัเรยีนสงูกว่าคะแนนก่อนเรยีนอย่าง 

มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  
 
ตอนท่ี 3 ผลการหาดชันีประสทิธิผลของหนังสอืเสยีง
ระบบเดซี เรื่อง อาเซียน ส าหรับนักเรียนผู้มีความ
บกพร่องทางสายตา 
ตารางท่ี 6 แสดงค่าดชันีประสทิธิผลของหนังสอืเสียง

ระบบเดซี เรื่อง อาเซียนศึกษา ส าหรับ
นัก เรียนผู้มีความบกพร่องทางสายตา 
จ านวน 8 คน 

                           ผลรวมของ             ผลรวมของ      
                      คะแนนก่อนเรียน   คะแนนหลงัเรียน  
     
   

 

               จากตารางที่ 6 แสดงค่าดัชนีประสิทธิผล
ของหนังสอืเสยีงระบบเดซ ีเรื่อง อาเซยีนศกึษาส าหรบั
นักเรยีนผูม้คีวามบกพร่องทางสายตา จากกลุ่มตวัอย่าง 
จ านวน 8 คน พบว่า ค่าดชันีประสทิธผิลเท่ากบั 0.58 ซึง่
เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน แสดงใหเ้หน็ว่านักเรยีนผูม้ี
ความบกพร่องทางสายตามคีวามกา้วหน้าทางการเรยีน
เพิม่ขึน้รอ้ยละ 58  
 
ตอนท่ี 4 ผลการวเิคราะหค์วามพงึพอใจของนกัเรยีนผูม้ ี
ความบกพร่องทางสายตาทีม่ต่ีอหนังสอืเสยีงระบบเดซี
เรื่อง อาเซยีนศกึษา  
ตารางท่ี 7 แสดงความพงึพอใจของนักเรยีนผู้มีความ

บกพร่องทางสายตาที่มีต่อหนังสือเสียง
ระบบเดซ ีเรื่อง อาเซยีนศกึษา จ านวน 8 
คน 

 

               จากตารางที ่7 แสดงใหเ้หน็ว่า นักเรยีนผูม้ี
ความบกพร่องทางสายตามีความพึงพอใจต่อหนังสอื
เสยีงระบบเดซ ีเรื่อง อาเซยีนศกึษา โดยมคี่าเฉลีย่รวม 

รายการประเมิน x          S.D. 
 ระดบัความ
พึงพอใจ 

1. ดา้นเนื้อหา 4.85     0.31     มากทีสุ่ด 
2. ดา้นเสยีง 4.73     0.44     มากทีสุ่ด 
3. ดา้นการใชง้าน  4.65     0.50     มากทีสุ่ด 
ค่าเฉล่ียรวม  4.74      0.42      มากท่ีสดุ 

คะแนนเตม็ ค่า E.I. 

20   84  140 0.58 
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เท่ากบั 4.74 อยู่ในระดบัความพงึพอใจมากทีส่ดุ 
 
6. การอภิปรายผลการวิจยั 
   6.1 ผลการศึกษาคุณภาพและประสิทธิภาพของ
หนังสือเสียงระบบเดซี เรื่อง อาเซียนศึกษา ส าหรับ
นักเรียนผู้มคีวามบกพร่องทางสายตา มีประสทิธภิาพ
เป็นไปตามเกณฑ์ 70/70 ที่ได้ก าหนดไว้ คือคะแนน
เฉลีย่ทีน่ักเรยีนผูม้คีวามบกพร่องทางสายตาทัง้หมดท า
แบบทดสอบหลงัเรยีนไดถู้กเป็นรอ้ยละ 75.50 และรอ้ย
ละของจ านวนนักเรียนผู้มีความบกพร่องทางสายตา
ทัง้หมดทีต่อบถูกในแต่ละขอ้ไม่ต ่ากว่า 70 ทัง้นี้อาจเป็น
เพราะการก าหนดเนื้อหา วตัถุประสงค์ การออกแบบ
หนังสอืเสยีงระบบเดซใีหม้คีวามน่าสนใจ ซึ่งสอดคลอ้ง
กบังานวจิยัของ [9] ทีส่รุปผลการวจิยัในแนวเดยีวกนัว่า 
การสร้างหนังสอืเสยีงดจิทิลัเป็นที่น่าพอใจ ได้ตรงตาม
มาตรฐานทีก่ าหนดไวแ้ต่บางครัง้ในการสรา้งหนงัสอือาจ
ใช้เวลานานในการสร้างไฟล์เสยีง แต่กย็งัถอืว่าใชเ้วลา
น้อยกว่าการสรา้งหนงัสอืเสยีงดจิทิลัในรปูแบบดัง้เดมิ 
   6.2 ผลการเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลัง
เรยีนที่เรยีนด้วยหนังสอืเสยีงระบบเดซ ีเรื่อง อาเซยีน
ศึกษา ส าหรับนักเรียนผู้มีความบกพร่องทางสายตา 
พบว่า มีผลสมัฤทธิท์างการเรียนสูงกว่าคะแนนก่อน
เรียนอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ซึ่งเป็นไป
ตามสมมติฐานที่ตัง้ไว้ แสดงให้เห็นว่าการเรียนด้วย
หนังสือเสียงระบบเดซี เรื่อง อาเซียนศึกษา มีการ
น าเสนอเนื้อหาทีก่ระชบั ผูเ้รยีนสามารถเขา้ใจง่าย การ
บรรยายภาพ เสยีงบรรยายเนื้อหา เพลงประกอบแต่ละ
หน่วยการเรียนรู้เพื่อช่วยให้ผู้เรียนเกิดความสนใจใน
การเรยีน นอกจากนัน้การบรหิารเวลาในการเรยีนในแต่
ละครัง้ยงัมคีวามเหมาะสม ไม่นานและน่าเบื่อจนเกนิไป 
ซึ่งสอดคล้องกับ [11] ที่สรุปผลการวิจัยในแนวทาง
เดยีวกนัว่า หนังสอืเสยีงเป็นเครื่องมอืทางการศกึษาที่
ช่วยส่งเสริมการอ่านเพื่อเกิดความเข้าใจและสร้าง
แรงจงูใจใหก้บันกัเรยีน  
   6.3 ผลการหาดชันีประสทิธผิล (Effectiveness Index: 
E.I.) ของหนังสอืเสยีงระบบเดซี เรื่อง อาเซียนศึกษา 
ส าหรับนักเรียนผู้มีความบกพร่องทางสายตา พบว่า 
นักเรยีนผู้มคีวามบกพร่องทางสายตา มคีวามกา้วหน้า

ทางการเรยีนดว้ยหนังสอืเสยีงระบบเดซ ีเรื่อง อาเซยีน
ศกึษา เท่ากบั 0.58 ซึง่ถอืว่าใชไ้ด ้ทัง้นี้อาจเป็นเพราะวา่ 
หนังสอืเสยีงระบบเดซนีี้สามารถทบทวนความรู้ ความ
เขา้ใจเกีย่วกบัเรื่องอาเซยีนได ้มปีระโยชน์ต่อการเรยีน 
และยังกระตุ้นเร้าให้ผู้เรียนเกิดความสนใจเรียนใน
บทเรียนมากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ  [12] และ [13]        
ที่กล่าวว่า ผู้เรยีนมคีวามก้าวหน้าทางการเรยีนเพิม่ขึน้
คดิเป็นรอ้ยละ 65 เป็นไปตามค่ามาตรฐาน แสดงใหเ้หน็
ว่ากลุ่มเป้าหมายที่เรยีนด้วยบทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วย
สอนมลัตมิเีดยี เรื่อง ประชาคมอาเซยีน มคีวามรูค้วาม
เขา้ใจในเนื้อหาทีเ่รยีนมากยิง่ขึน้ 
    6.4 ผลความพงึพอใจของนักเรยีนผูม้คีวามบกพร่อง
ทางสายตาทีม่ต่ีอหนังสอืเสยีงระบบเดซ ีเรื่อง อาเซยีน
ศึกษา พบว่า นักเรียนผู้มีความบกพร่องทางสายตา 
โรงเรยีนสอนคนตาบอดกรุงเทพ มคีวามพงึพอใจในดา้น
เนื้อหา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.85 อยู่ในเกณฑ์พึงพอใจ
ระดบัมากทีสุ่ด ด้านเสยีง มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.72 อยู่ใน
เกณฑพ์งึพอใจระดบัมากทีส่ดุ ดา้นการใชง้าน มคี่าเฉลีย่ 
เท่ากบั 4.65 อยู่ในเกณฑ์พงึพอใจระดบัมากทีสุ่ด ทัง้นี้
อาจเป็นเพราะว่า หนังสือเสียงระบบเดซีนัน้สามารถ
กระตุ้นให้นักเรียนผู้มีความบกพร่องทางสายตาเกิด
ความสนใจ เพราะรบัรู้ได้ทัง้การบรรยายภาพและการ
บรรยายเนื้อหาในบทเรียน ส าหรบัการพฒันาหนังสอื
เสยีงระบบเดซ ีเรื่อง อาเซยีนศกึษา ซึง่ท าใหน้ักเรยีนผู้
มคีวามบกพร่องทางสายตาสามารถทบทวนเนื้อหาได้
ตลอดเวลา สามารถตอบสนองต่อความต้องการของ
นักเรียนผู้มีความบกพร่องทางสายตาได้โดยมีการ
สอดแทรกเพลงเกีย่วกบัอาเซยีนในแต่ละบทเรยีนเพื่อให้
นักเรียนผู้มีความบกพร่องทางสายตามีความสนใจ
หนังสอืเสยีงระบบเดซี ซึ่งสอดคล้องกบั [8] ที่กล่าวว่า 
นักเรียนต้องการใช้หนังสือเสียงระบบเดซีที่เชื่อม
ตวัอกัษร และเสยีงในหนังสอืเพื่อการค้นคว้ามากที่สุด 
และหนังสอืเสยีงระบบเดซยีงัตอบสนองความต้องการ
ของผูเ้รยีนไดด้จีงึมคีวามพงึพอใจในระดบัมากทีส่ดุ 
    จากเหตุผลดงักล่าวสรุปไดว้่า หนงัสอืเสยีงระบบเดซ ี
เรื่อง อาเซยีนศกึษา ส าหรบันักเรยีนผูม้คีวามบกพร่อง
ทางสายตา เป็นสื่อที่มปีระสทิธภิาพ ผู้เรยีนมคีวามพงึ
พอใจอยู่ในระดบัมากทีส่ดุ และหนงัสอืเสยีงระบบเดซนีี้
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สามารถทบทวนความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่อง
อาเซยีนได ้มปีระโยชน์ต่อการเรยีน และยงักระตุน้เรา้ให้
ผูเ้รยีนเกดิความสนใจเรยีนในบทเรยีนมากยิง่ขึน้ 
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