
ศูนยเทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด: ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาดําเนินงาน 
     ผูชวยศาสตราจารยเนาวนิตย  สงคราม 1

ความเปนมาของศูนยเทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด  
การศึกษาเปนปจจัยสําคัญที่จะกอใหเกิดการพัฒนาศักยภาพของมนุษยทางความรู ความคิด สติปญญาและจริยธรรม 

เพื่อใหเกิดการเพิ่มพูนขึ้นไมวาจะเปนทางกายหรือจิตใจ  ดวยเหตุนี้การศึกษาจึงนาจะทําใหคนตาบอดสามารถพัฒนาศักยภาพ
ที่มีอยูไดเชนเดียวกับคนปกติทั่วไป  ศูนยเทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด (หองสมุดคอลฟลด) เปนหนวยงานหนึ่งของ
มูลนิธิชวยคนตาบอดแหงประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ สรางขึ้นเพื่อเปนแหลงรวบรวมความรูในดานการศึกษาและ
สาระบันเทิงตางๆ สําหรับคนตาบอด  โดยมีวิสัยทัศนของศูนยฯ คือ เพื่อเปนผูนําในการฟนฟูสงเสริมและพัฒนาศักยภาพและ
สมรรถภาพของคนตาบอดในประเทศไทยทั้งชาย หญิงและเด็ก เพื่อใหสามารถดํารงชีวิตอยูโดยพึ่งพาตนเองและชวยเหลือ
ผูอ่ืนไดอยางมีเกียรติและศักดิ์ศรี  ขอบเขตและวัตถุประสงคในการดําเนินงาน คือ การผลิตหนังสือเบรลล การผลิตหนังสือ
เสียง (Talking Book) ใหคนตาบอด โดยผลิตทั้งในรูปของหนังสือเรียน นวนิยาย และสารคดีตางๆ และการบริการดานการยืม
หนังสือใหแกสมาชิกทั่วประเทศโดยไมเสียคาใชจาย 
ความจําเปนของการมีศูนยเทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด 

การศึกษานับวาเปนสิ่งที่สําคัญอยางยิ่งที่จะทําใหคนตาบอดไดพัฒนากาวหนาในอาชีพการงานหรือการศึกษาตอไป
ในอนาคต  สามารถประกอบอาชีพเล้ียงตนเองไดโดยไมตองพึ่งพาคนอื่นและสามารถเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาสังคม
ตอไป  ดังนั้น การที่จะใหคนตาบอดมีความรู มีการศึกษาที่ดี ส่ือ วัสดุอุปกรณ อาทิ หนังสือเบรลล หนังสือเทป เปนสิ่งที่เขาถึง
คนตาบอดไดงายและเปนที่คุนเคยกับคนตาบอด  ชวยใหคนตาบอดไดเรียนรูในสิ่งตางๆ ไดเทาเทียมกับบุคคลทั่วไป  ใน
ปจจุบันเทคโนโลยีชวยใหการผลิตหนังสือเบรลลและหนังสือเทปมีพัฒนาการที่ดีขึ้น รวมถึงระบบการบริการสื่อ วัสดุเหลานี้
ก็เปนสิ่งสําคัญสําหรับการเขาถึงความรูตางๆ ของคนตาบอด  จากงานวิจัยการศึกษาปญหาและการแกไขปญหาเกี่ยวกับการ
ผลิตและการใชส่ือการเรียนการสอนในโรงเรียนสอนคนตาบอดพบวา ความชํานาญในการผลิตและเวลามักเปนอุปสรรคตอ
การผลิตสื่อเพื่อคนตาบอด (วิทิต  ทรัพยสาคร, 2538) และคนตาบอดมีความตองการการบริการหนังสือเบรลลและหนังสือ
เสียงในระดับมาก (คนันท  ศุภภัทรานนท, 2527) 

อีกประเด็นที่นาสนใจ ในการผลิตสื่อวัสดุอุปกรณสําหรับคนตาบอดในหนวยงานของภาครัฐอยูในวงจํากัดและไม
เพียงพอตอการใหบริการ โดยมีกรมการศึกษานอกโรงเรียนเปนผูดําเนินการผลิตใหแกศูนยการศึกษานอกโรงเรียนเทานั้น  
มิไดมีการผลิตหรือใหยืมแกคนตาบอดทั่วไป  ดังนั้น การผลิตและใหบริการแกบุคคลตาบอดทั่วไปยังตองอาศัยหนวยงานเอกชน
ที่จะชวยในการผลิต โดยศูนยเทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด ซ่ึงเปนศูนยที่ใหญเปนอันดับตนๆ ในประเทศไทย  ดังนั้น 
การศึกษาในเรื่องของการดําเนินงานในสวนของการบริหารและบริการศูนยเทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอดจึงเปนสิ่งที่นา
ศึกษา เพื่อทราบถึง 
สภาพในการบริหารงานและปญหาเพื่อที่จะสามารถเขาถึงขอมูลและแกไขขอจํากัดของศูนยเทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตา
บอด  เพื่อใหขอเสนอแนะในการพัฒนาและแกไขศูนยเทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอดใหมีการบริหารงานและการบริการ
ที่ดียิ่งขึ้น  เพื่อใหคนตาบอดไดพัฒนาตนใหเปนทรัพยากรบุคคลที่มีคุณคา และเปนประโยชนในการพัฒนาประเทศชาติตอไป 
 



ระบบการดําเนินงาน 
 ระบบการดําเนินงานของศูนยเทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอดมีโครงสรางการบริหารงาน ดังนี้ 
 
 
 

โครงสรางการบริหารงานศูนยเทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด 
 
 
 

ประธาน  
                 

ฝายบริหารทั่วไป 

บรรณารักษ เลขานุการ การเงิน 

 
  

ผูอํานวยการ 

ฝายผลิต  
       

หนังสือเบรลล หนังสือเสียง 

พิสูจนอักษร 

 
 
 

 
 

การบริหารงานประกอบดวย ประธานซึ่งเปนประธานมูลนิธิสมาคมคนตาบอดแหงประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถัมภ  มีทานผูอํานวยการศูนยฯ เปนผูบริหารศูนยฯ ทําหนาที่บริหารจัดการ และดําเนินงานในดานบริหารและพนักงาน  
ซ่ึงมีดวยกัน 2 ฝาย คือ ฝายบริหารทั่วไป ประกอบดวย พนักงานฝายบรรณารักษ เลขานุการ และการเงิน  อีกฝายคือ ฝายผลิต 
ไดแก ฝายผลิตหนังสือเบรลลและหนังสือเสียง  โดยมีการดําเนินงาน ดังนี้ 
 
 



1. การผลิตหนงัสือเบรลล  
 

รูปท่ี 1  ขั้นตอนการพิสูจนอักษรในโปรแกรม รูปท่ี 2  การพิสูจนอักษรดวยเครื่อง Braille Display 

คัดเลือกหนังสือ พิมพลงเครื่องคอมพิวเตอร 

พิมพเปนอักษรเบรลล เขาเลม จัดทําเลขรหัส 

พิสูจนอักษร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ในการผลิตหนังสือเบรลลขั้นตอนเริ่มตน คือ การคัดเลือกหนังสือ  ซ่ึงทางศูนยฯ ไดคัดเลือกโดยการพิจารณาของ
ทานผูอํานวยการ การสอบถามผูรับบริการ หรืออาสาสมัครที่มาชวยงาน เมื่อไดหนังสือแลว ก็จะจัดพิมพลงในเครื่อง
คอมพิวเตอร  ซ่ึงปกติก็จะใชโปรแกรม Microsoft Word จากนั้นก็จะแปลงเปนรหัสตัวอักษรเบรลลในคอมพิวเตอร  ซ่ึงเปนรหัส เชน G 
คือ ก  K คือ ข  U คือ ค  เพื่อใหพนักงานที่ตาบอดทําการพิสูจนอักษร  โดยใชนิ้วสัมผัสกับเครื่อง Braille Display เพื่อตรวจดูวาสะกด
ถูกและถูกตองตามหลักการเขียนประโยคของเบรลล  จากนั้นทําการพิมพออกจากเครื่องพิมพและนํามาเขาเลม  
 

ในการจดัทําหนังสือเบรลลที่มีจํานวนไมมาก  อาจใชการทําดวยมือมีขั้นตอน ดังนี ้
 

คัดเลือกหนังสือ จัดทําเปนตนฉบับเบรลล 

พิสูจนอักษร จัดพิมพ เขาเลม  ลงรหัส 

เพลทสังกะสี  
 
 
 
 



ในการจัดทําหนังสือเบรลลนี้เปนรูปแบบดั้งเดิม โดยมีขั้นตอนที่ตางคือ ตนฉบับที่ไดเปนตนฉบับที่เปนอักษรเบรลล
มาและตองการผลิตเพิ่มเพียงไมกี่ช้ิน  จึงใชวิธีการจัดทําเปนเพลทสังกะสีหรือเปนแผนอลูมิเนียม  ซ่ึงในขั้นนี้คนตาบอดจะ
เปนผูทํา เพราะเขาจะอานตนฉบับไดและการที่ใหคนตาบอดจัดทําและพิสูจนอักษรพบวา คนตาบอดใชการสัมผัสดวยปลาย
ประสาทนิ้ว คนตาดีแมวาจะสามารถพิมพหรืออานเบรลลได  แตเมื่อทําไประยะหนึ่งจะเกิดอาการตาพราจนไมสามารถอานรู
เร่ืองได  ในขั้นการพิสูจนอักษร  ถารูวามีการสะกดผิดตองนําคอนทุบบริเวณที่นูนใหแบนแลวใชคอนตอกจุดที่ถูกตองลงใน
เพลทอีกครั้ง  แตถาหากมีการผิดพลาดมากอาจตองมีการพิมพใหม  จากนั้นก็จะเอาเขาเครื่องพิมพและจัดทําเปนรูปเลมพรอม
ทั้งจัดเปนรหัส 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  รูปท่ี 3  เครื่องพิมพแผนสังกะสี รูปท่ี 4  เครื่องพิมพหนังสือเบรลลแบบดั้งเดิม  
2. การจัดทําหนังสือเสียง มีขั้นตอนในการจัดทํา ดังนี้ 
 

บันทึกเสียง จัดทําเปนเทปคลาสเซ็ตต/CD 

ทําสําเนา ลงรหัส 

คัดเลือกหนังสือ  
 
 
 



ขั้นตอนในการจัดทําหนังสือเสียง คือ การคัดเลือกเชนเดียวกับหนังสือเบรลล  จากนั้นอาสาสมัครจะมาทําการบันทึก
เทปในหองอัดเสียง  โดยมีลักษณะการอานที่มีแบบแผน ดังนี้ 

1) เฉพาะมวนที่ 1 บอก ช่ือหนวยงานทําการผลิต คือ ศูนยเทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด  78/2  ถ.ติวานนท  อ.
ปากเกร็ด  จ.นนทบุรี  

2) เฉพาะมวนที่ 1 บอก ช่ือหนังสือ. . .  แตงโดย / รวบรวมโดย. . .  แปลโดย. . .  พิมพโดยสํานักพิมพ. . .  คร้ังที่
พิมพ. . .  ปที่พิมพ. . .  จํานวนหนา. . .  ราคา. . .  ISBN (ตัวเลขประจําแถบรหัสหนังสือ). . .  อานโดย. . . 

3) ทุกมวนบอกเลขมวน (ที่ 1, 2, 3, …)  หนา 1/หนา 2  ช่ือหนังสือ  ช่ือผูแตง เชน อยูกับกง แตงโดย โบตั๋น  มวนที่ 
1  หนาที่ 1  

4) อานขอความยอๆ กอนเริ่มเรื่อง เชน คําอุทิศ เร่ืองยอ คํานํา คําปรารภ สารบัญ ควรอานเพื่อใหผูฟงพอจะทราบ
ไดคราวๆ วา ในเลมนั้นมี 
กลาวถึงอะไรบาง  แตไมจาํเปนตองอานวาอยูหนาไหน  

5) คํายอ ใหอานคําเต็มหรือจะอานคําเต็มเฉพาะครั้งแรก  
6) ภาษาไทยที่เขาใจยากและภาษาตางประเทศควรสะกดใหดวย 
7) การอานเครื่องหมาย ใหบอกเครื่องหมายนั้นดวย เชน วงเล็บเปดและวงเล็บปดดวย 
8) รูปภาพ หากเปนรูปที่เกี่ยวกับเรื่องหรือมีสาระก็ควรจะบรรยายใหผูฟงไดทราบ  
9) ตารางและกราฟ อานทุกคอลัมนของแตละรายการตอเนื่องกันไป 
เมื่อจบเรื่องมวนสุดทายขอใหบอกดวยวา “จบบริบูรณ”  ของแถมปลายมวน  ถาเห็นวายังเหลือเทปอยูในมวนนั้นอีก

มากพอสมควร  ก็อาจอัดเรื่องเสริมเพื่อไมใหเสียเทปเปลา เชน เร่ืองขําขันสั้น ตวยตูน พุทธภาษิต เปนตน  จากนั้นทําเปนเทป
มาสเตอรเก็บไวที่ฝายผลิตและอัดสําเนาเทป  

 
1 ชุด  ลงรหัสไวบริการแกคนตาบอดที่ตองการยืม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 5  เครื่อง Sound Record รูปท่ี 6  เครื่องตัดตอเสียง  



 
 
3. การบริการดานยืม-คืน และสืบคน 

ในดานการยืม-คืน และสืบคน ผูรับบริการตองสมัครเปนสมาชิกกอน  โดยโทรศัพทเขาไปที่ศูนยฯ แจงชื่อและที่อยู  
ทางบรรณารักษจะจัดสงรายชื่อหนังสือเบรลลและหนังสือเสียง  โดยใหเลือกระหวางเทปหรือซีดี  จากนั้นทางศูนยฯ จะ
บริการจัดสงให  ซ่ึงจะไดรับประมาณ 1 อาทิตย หรือถาตองการใหบรรณารักษบอกรายชื่อหนังสือใหก็ได  แตเนื่องจาก
หนังสือมีเปนจํานวนมากและระบบฐานขอมูลยังไมพรอมมากนัก  อาจจะยังใหขอมูลไมชัดเจน และขอมูลรายชื่อหนังสือบาง
เลมที่เพิ่งทําการผลิตเสร็จ  อาจยังไมไดเขาสูระบบการบริการ  สมาชิกสามารถยืมไดประมาณ 1 เดือน ทางศูนยฯ บริการจัดสง
โดยผูรับบริการไมเสียคาใชจาย  และศูนยฯ จะจัดสงสติกเกอรใหดวย  เมื่อผูรับบริการจัดสงหนังสือคืนก็ใหติดสติกเกอรนี้ลง
ไปบนกลองก็จะไมเสียคาสง  ผูรับบริการที่เปนสมาชิกปจจุบันมีประมาณ 2,200 กวาคน  ศูนยฯ เปดใหบริการมาตั้งแตป 
2520 สวนใหญคนตาบอดมักยืมหนังสือเบรลลและหนังสือเสียงประเภทบันเทิงคดี  เชน นวนิยาย เร่ืองสั้นถึง 80 เปอรเซ็นต  
หนังสือเสียงไดรับความนิยมมากกวาหนังสือเบรลล  เนื่องจากการอานทําไดชากวาการฟงและการผลิตทําไดงายและเร็วกวา
มาก 
 
การศึกษาการบริหารงานศูนยเทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด 
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของพบวา การบริหารและการบริการของศูนยเทคโนโลยีการศึกษาควร
ประกอบดวย  
 1. การบริหาร ไดแก 

    1.1 การวางแผน หมายถึง การกําหนดวิธีการปฏิบัติงานหรือแผนการไวเปนการลวงหนา เพื่อผลสําเร็จตามที่
ตองการ  ซ่ึงจะตองคํานึงถึงนโยบายเพื่อใหสอดคลองในการดําเนินงานตอไป 

    1.2 การจัดองคกร หมายถึง การจัดโครงสรางที่ประกอบดวย การกําหนดตําแหนงงาน การจัดกลุมงานเปนหนวย 
เปนแผนก 

    1.3 การอํานวยการ หมายถึง การกํากับดูแลใหการดําเนินงานดําเนินไปตามวิธีการที่กําหนดขึ้น  รวมทั้งการเรงรัด
งานใหเปนไปตามนโยบายและบรรลุเปาหมายขององคกร 

1.4 การประสานงาน หมายถึง การติดตอประสานงานระหวางบุคคลและหนวยงาน เพื่อใหเกิดความเขาใจอันดี  
และเกิดความประหยัดทั้งทางดานบุคคล วัสดุ ทรัพยากรอื่นๆ และเวลา 

    1.5 การรายงานผล หมายถึง วิธีการขององคกรเกี่ยวกับการใหขอเท็จจริง หรือขอมูลของการปฏิบัติงาน รวมทั้งการ
ประชาสัมพันธใหสาธารณชนทราบ  ตลอดจนการใชรายงานเปนเครื่องตรวจสอบผลงาน ติดตามผลงาน และควบคุมงาน 

2. การจัดบุคลากร หมายถึง การจัดหาบุคคลมาปฏิบัติงานใหสอดคลองกับการจัดองคกร การใชประโยชนบุคคล การ
บํารุงรักษา และการพัฒนาบุคคลใหมีความรูสูงขึ้น 

3. งานบริการ หมายถึง การจัดหาสื่อไวเพื่อบริการ การบํารุงรักษาสื่อ การประชาสัมพันธ การจัดกิจกรรมทางวิชาการ 
และการประเมินผล 



 4. สถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวก หมายถึง การจัดวัสดุอุปกรณตางๆ รวมถึงสถานที่ที่จะชวยใหการดําเนินงาน
บรรลุวัตถุประสงคตามที่ตองการ 

5. งบประมาณ หมายถึง การปฏิบัติในดานการเงิน การกําหนดรายรับ-รายจาย การควบคุมการใชจายเงินในลักษณะ
ตางๆ 

ในดานงานบริหารและการบริการของศูนยเทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด  ประกอบดวยกรอบการดําเนินงาน 
ดังนี้ 

1) การผลิตหนังสือเบรลล 
2) การผลิตหนังสือเสียง 
3) การบริการหนังสือเบรลลและหนังสือเสียงแกคนตาบอด 
เมื่อไดศึกษางานบริหารและบริการศูนยเทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด  โดยการสัมภาษณผูอํานวยการ  

พนักงานในศูนยฯ  รวมทั้งการสัมภาษณผูมารับบริการเกี่ยวกับสภาพและปญหาพบวา ควรมีขอที่ปรับปรุงในบางดานเพื่อให
ศูนยฯ มีประสิทธิภาพในการดําเนินงานมากยิ่งขึ้น 
ขอเสนอแนะในการพัฒนาศูนยเทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด  
 ขอเสนอแนะในการบริหารงานศูนยเทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด คือ ควรใหพนักงานทุกฝายไดมีสวนรวมใน
การตัดสินใจในการดําเนินโครงการสงเสริมความรู หรือคุณภาพชีวิตใหกับคนตาบอด  อาทิ การจัดอบรมความรู เชน ดาน
อาชีพ หรืออบรมบุคลิกภาพใหกับคนตาบอด โดยบุคลากรในศูนยฯ ควรรวมกันคิดและวางแผน  และควรจัดใหมีการสังสรรค
นอกเวลา เชน การเลนกีฬา หรือจัดงานวันสําคัญตางๆ  เพื่อใหบุคลากรในศูนยฯ มีความสัมพันธกันอยางแนนแฟน ศูนยฯ 
ควรที่จะพัฒนาบุคลากร  โดยการจัดอบรมพนักงานในงานที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอดที่ทันสมัยทั้ง
ภายในและภายนอกศูนยฯ  จัดระบบการตรวจสอบงานที่มีคุณภาพ  สํารวจความตองการของพนักงานในแตละฝายและให
พนักงานเสนอความคิดเห็น  เพื่อนํามาวิเคราะหวาควรจัดอัตรากําลังมากนอยเพียงใด  และพนักงานคนใดเหมาะสมกับงาน
ประเภทไหน  รวมทั้งสงเสริมใหพนักงานไดมีโอกาสศึกษาเพิ่มพูนความสามารถ เชน การศึกษาตอในสาขาที่เกี่ยวของกบังาน  
นอกจากนี้ ยังควรมีการประเมินผลการดําเนินงานของศูนยฯ โดยการทํา Benchmarks หรือการตรวจสอบคุณภาพภายในของ
ศูนยฯ 

ในสวนขั้นตอนของการผลิตทั้งหนังสือเบรลลและหนังสือเสียง  ควรเพิ่มมาตรฐานในการคัดเลือกหนังสือ  โดย
บุคลากรในศูนยฯ ควรปรึกษาหารือเพื่อตั้งเกณฑในการคัดเลือก  แตงตั้งคณะกรรมการเพื่อจัดซื้อหนังสือ  นอกจากนั้น ใน
ดานกระบวนการผลิตหนังสือควรนําเอาหลักการการผลิตสื่อดวยวิธีระบบมาใชดวย  ซ่ึงจะสามารถพัฒนาระบบการผลิตของ
ศูนยเทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอดใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และตรงตอความตองการของผู รับบริการ  โดยมี
กระบวนการ ดังนี้ 



 

แผนภาพกระบวนการการผลิตหนังสือเพือ่คนตาบอดดวยวิธีระบบ 
Control 

 
 
 ขอมูลวัตถุดิบ (Input) 

1. สํารวจความตองการ 
2. กําหนดเปาหมายการผลิต 
3. เกณฑการคัดเลือกหนังสือ
หรือเนื้อหา 

 
  
 
 
  

กระบวนการ (Process) 
4 .  วิ เ ค ร าะหหนั งสื อหรื อ
เนื้อหาที่จะจัดทํา 
5. เลือกประเภทสื่อ 
6. ผลิตหนังสือ 
7. ทดสอบเบื้องตน 

ผลผลิต (Output) 
8. ทดลองภาคสนามและแกไข 
9. นําไปใชและปรับปรุง 

              Feedback 



 
1. ขั้นตอนของขอมูลวัตถุดบิ 

1.1 สํารวจความตองการการผลิตสื่อ เพื่อใชประโยชนอยางแทจริง จะตองสํารวจความตองการของผูรับบริการ  
อาจมาจากการแสดงความตองการของผูรับบริการโดยตรง หรือมาจากแบบสํารวจความตองการก็ได 
  1.2 กําหนดเปาหมายการผลิต เมื่อทราบความตองการของผู รับบริการแลวก็นําความตองการมาประเมิน  
จัดลําดับความสําคัญและกําหนดเปาหมายการผลิต เชน ผลิตกี่ชุด ระยะเวลา 
 
 
ความคุมคาการลงทุน 

1.3 เกณฑการคัดเลือกหนังสือหรือเนื้อหา มีการกําหนดเกณฑการคัดเลือกหนังสือหรือเนื้อหาเพื่อใหไดตรงกับ
ความตองการและเปาหมายในการผลิตมากที่สุด  เนื่องจากหนังสือบางเลมอาจตองมีการผลิตนานและตองดูความเหมาะสม
ในการผลิตหลายๆ ดาน 

 
2. ขั้นตอนของกระบวนการการผลิต 

2.1 วิเคราะหหนังสือหรือเนื้อหาท่ีจะจัดทํา เพื่อดูวาควรแบงเนื้อหาอยางไร เชน ถาจะผลิตหนังสือเสียงตองแบง
เนื้อหาเพื่อใหเหมาะกับความยาวเทป 60 นาที  

2.2 เลือกประเภทสื่อ อาจตองทําควบคูกับการวิเคราะหเนื้อหาดวย เพราะบางเนื้อหาอาจเหมาะกับหนังสือเสียง  
บางเนื้อหาเหมาะกับหนังสือเบรลล  หากตองการใหผูรับบริการไดเรียนรูตัวสะกดที่ถูกตอง 

2.3 ผลิตหนังสือ ในขั้นตอนนี้เปนกระบวนการผลิตที่ไดรวมขั้นตอนของการพิสูจนอักษร การพิมพลงเพลท และ
การพิมพในหนังสือเบรลล และหนังสือเสียง หมายถึงขั้นตอนการบันทึกเสียงซึ่งมีแบบแผนที่ไดกลาวไวขางตน  
 3. ขั้นตอนของผลผลิต 

3.1 ทดสอบเบื้องตน เปนการทดลองเพื่อแกไขขอบกพรอง เชน คุณภาพเทคนิค โดยนําไปใชกับกลุมผูรับบริการ
ประมาณ 2-3 คน  เมื่อเสร็จเรียบรอยนํามาเขารหัสเพื่อใชบริการจริง 

3.2 ทดลองภาคสนามและแกไข นําหนังสือที่ไดนั้นไปใชจริงและประเมินการใชงานวามีขอดีและขอควรปรับปรุง
อยางไร  เมื่อใชในสถานการณที่แตกตางกัน เชน หนังสือเสียงควรปรับปรุงดานเทคนิคการอัดเสียงหรือเพลงประกอบหรือไม
อยางไร  อาจสอบถามไปยังผูรับบริการและนํามาแกไข 

3.3 นําหนังสือที่ผานการทดลองภาคสนามแลวไปใช อาจพบวามีขอบกพรองหรือชํารุดควรตรวจสอบดูเปน
ระยะเพื่อการใชงานที่มีประสิทธิภาพ 
 ในดานการบริการ ผูรับบริการทั้งหนังสือเบรลลและหนังสือเสียงอยากใหทางศูนยฯ มีระบบการคนหารายชื่อ
หนังสือที่ทันสมัย เชน การสืบคนในระบบฐานขอมูลหรืออินเทอรเน็ต หนังสือที่ผลิตควรมีปริมาณมากขึ้นและทําสําเนา
มากกวา 1 ชุด  ขาวสารการประชาสัมพันธศูนยฯ ควรมีมากขึ้น  และอยากใหจัดทําวารสารรายเดือนของศูนยฯ เพื่อแจง
ขาวสารของศูนยฯ และเปนสื่อกลางใหกับคนตาบอด และผูรับบริการก็จะไดทราบรายชื่อหนังสือที่ผลิตออกมาใหมๆ ดวย 
 

ทานจะชวยอะไรศูนยเทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอดไดบาง 



ความชวยเหลือเปนสิ่งจําเปนสําหรับศูนยเทคโนโลยีการศึกษาไมวาจะเปนดานการเงิน การบริจาคเงินซื้อวัสดุ
อุปกรณในการผลิตหนังสือเบรลลหรือหนังสือเทป ดานอาสาสมัคร  ศูนยฯ ตองการอาสาสมัครอานหนังสือลงเทปทั้งที่บาน
และที่หองบันทึกเสียงของศูนยฯ  และอาสาสมัครพิมพหนังสือ (โปรแกรมเวิรดทั่วไป)  ซ่ึงทางศูนยฯ จะนํามาแปลงเปน
อักษรเบรลลอีกครั้ง 
 
สรุป 
 จากการที่ไดศึกษาขอมูลการบริหารงานของศูนยเทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอดพบวา ศูนยฯ แหงนี้เปน
ประโยชนสําหรับคนตาบอดอยางยิ่ง  และหากไดมีการพัฒนาการดําเนินงานของศูนยฯ ใหมีมาตรฐานชัดเจนขึ้น  จะทําใหการ
ดําเนินงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น  และยังเปนการเพิ่มศักยภาพการผลิตและบริการใหแกศูนยฯ ที่จะสามารถรองรับความ
ตองการของผูใชบริการใหไดประโยชนสูงสุด  และเปนการสนับสนุนใหคนตาบอดมีความรูเพื่อใชในการดํารงชีวิตและการ
ทํางานตอไป 
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