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ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารและโทรคมนาคมได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว

จนเข้าสู่  “ยุคหลอมรวมเทคโนโลยี (Convergence Technology Media Era)” ซึ่งได้เข้ามามี

บทบาทต่อชีวิตประจ าวันของผู้คนในสังคมหลากหลายด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบาทในด้าน

การสื่อสารส่งผลให้จ านวนผู้ใช้สื่อใหม่ (new media) ในยุคหลอมรวมเทคโนโลยีเพิ่มขึ้นอย่าง

รวดเร็ว รวมทั้งผูใ้ช้ก็มีเสรีภาพสูงในการก าหนดเนื้อหาและรูปแบบการใช้ประโยชน์จากสื่อใหม่

ดังกล่าว  ผ่านช่องทางการสื่อสาร โทรคมนาคมที่หลากหลาย อย่างไรก็ตามแม้บุคคลทั่วไปจะ

สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากสื่อใหม่ในยุคหลอมรวมเทคโนโลยีแต่ยังมบีุคคลอีกกลุ่ม คือ 

คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส ที่ยังไม่สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากสื่อเหล่านี้ได้

อย่างเต็มที่ เนื่องจากข้อจ ากัดทางด้านเศรษฐกิจและโอกาส ท าให้บุคคลเหล่านี้ขาดโอกาสใน

การพัฒนาตนเอง และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีต่าง ๆ ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของ

ตนเองให้ดีขึ้น ซึ่งถือเป็นปัญหาความเหลื่อมล้ าทางดิจิทัล (digital divide) อันเป็นปัญหาส าคัญ

ในหลายประเทศ รวมทั้งประเทศไทยด้วย (ณรงคศ์ักดิ์ ศรทีานันท์, 2553) 

ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการ

โทรคมนาคมแห่งชาติ ได้กล่าวว่าความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ  การสื่อสารและ

โทรคมนาคมที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ได้น าวิถีชีวิตของผู้คนเข้าสู่ยุคหลอมรวมเทคโนโลยีเป็น

การเกิดขึน้ของสื่อใหม่ที่เข้ามามีบทบาทต่อการใช้ชีวิตของคนเราอย่างไม่รู้ตัว ตัวอย่างที่ชัดเจน

ที่สุดก็คือ โทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ต โดยเฉพาะโทรศัพท์มือถือประเภทสมาร์ทโฟนทีส่ามารถ

ใช้งานได้หลากหลายและเป็นมากกว่าโทรศัพท์ซึ่งมีการใช้งานที่ใกล้เคียงกับเครื่องคอมพิวเตอร์

อย่างมาก จนท าให้พฤติกรรมของผู้ใช้งานไปรวมอยู่ที่สมาร์ตโฟนหรือแท็บเล็ตมากขึ้น จนมีผู้

กล่าวว่าเราได้ก้าวเข้าสู่ยุคหลังการใช้  PC (Post PC) เรียบร้อยแล้ว เพราะคนเริ่มใช้  PC 

(personal computer) น้อยลง ทุกวันนี้เราสามารถใช้โทรศัพท์มือถือในการใช้งานในระบบ

อินเตอร์เน็ต ถ่ายรูป การใช้งานสื่อสังคมออนไลน์  (Social Media) ฟังเพลง ดูละคร อ่าน

ข่าวสาร สนทนาออนไลน์ ท าธุรกรรมเกี่ยวกับการเงิน หรือท าธุรกรรมซื้อ-ขายสินค้า และ

บริการต่าง ๆ เป็นการหลอมรวมเทคโนโลยีและสื่อหรือบริการต่างๆ เข้ามาไว้ด้วยกัน ท าให้
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ชี วิ ต ขอ งคน เราง่ าย ขึ้ น ก ว่ า ใน อดี ต  (ส านั ก งานศู น ย์ วิ จั ย แล ะ ให้ ค าป รึ ก ษ าแห่ ง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559) 

พระราชบัญญั ติส่ งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ .ศ.2550  และ

พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ พ.ศ.2551 ได้ใหค้วามหมายของ “คนพิการ” 

หมายความว่า บุคคลซึ่งมีข้อจ ากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจ าวันหรือเข้าไปมีส่วนร่วม

ทางสังคม เนื่องจากมีความบกพร่องทางการเห็น การได้ยิน การเคลื่อนไหว การสื่อสาร จิตใจ 

อารมณ์ พฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้ หรือความบกพร่องอื่นใดประกอบกับมีอุปสรรคใน

ด้านต่างๆ และมีความต้องการจ าเป็นพิเศษทางการศึกษาที่จะต้องได้รับความช่วยเหลือด้าน

หนึ่งด้านใด เพื่อให้สามารถปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจ าวันหรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคมได้

อย่างบุคคลทั่วไป ทั้งนี้ ตามประเภทและหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศก าหนด ซึ่งแม้บุคคลกลุ่มนี้จะมีข้อจ ากัด แต่ก็พบว่าคนพิการหลายคนสามารถประสบ

ความส าเร็จได้เมื่อได้รับโอกาสในการพัฒนา และส่งเสริมศักยภาพ กอปรกับจากกระแสด้าน

สิทธิมนุษยชน โอกาสและความเสมอภาค ท าให้สังคมตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนา

คนพิการ รวมถึงเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ให้มีโอกาสในการเรียนรู้ และส่งเสริมเข้าสู่ระบบ

การศึกษา เพื่อให้มีโอกาสในการพัฒนาศักยภาพ ตามความสามารถ และข้อจ ากัดที่มีอยู่ ซึ่ง

แนวทางการให้ความช่วยเหลือและพัฒนาศักยภาพอย่างหนึ่ง ก็คือ การจัดสรรเทคโนโลยีสิ่ง

อ านวยความสะดวกที่จ าเป็นส าหรับคนพิการ เนื่องจากเชื่อว่าเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความ

สะดวกนี้จะช่วยลดอุปสรรคในการช่วยเหลือตนเอง และการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมของคน

พิการได้ จะเห็นได้จากในกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้คนพิการมีสิทธิได้รับสิ่ง

อ านวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา พ.ศ.2550 ที่ได้

ก าหนดแนวทางการจัดสรร และประเภทของเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการ

แตล่ะประเภท 

หลังจากประกาศใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.

2550 ซึ่ งในส่วนของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ออกประกาศ

กฎกระทรวง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูล

ข่าวสาร การสื่อสาร บริการโทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีสิ่ง

อ านวยความสะดวกเพื่อการสื่อสาร และบริการสื่อสาธารณะส าหรับคนพิการ พ.ศ.2554 ตาม

มาตรา20 (6) แห่ง พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเช่นกัน ส าหรับประโยชน์ที่

คนพิการจะได้รับจากกฎกระทรวงฯ ฉบับนี้ก็คือ การได้รับข้อมูลข่าวสาร การสื่อสาร บริการ

โทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกเพื่อการ
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สื่อสารและบริการสื่อสาธารณะ จากหน่วยงานของรัฐอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม รวมทั้งการ

ได้รับบริการจากรัฐ คือ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการขอรับรายการ

อุปกรณ์และเครื่องมอืส าหรับการใช้ยืมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมถึงเทคโนโลยี

สิ่งอ านวยความสะดวกเพื่อการสื่อสาร อาทิ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สื่อสาร เชน่ โทรศัพท์ 

เครื่องพิมพ์อักษรเบรลล์ เครื่องอ่านหนังสือส าหรับคนพิการ โปรแกรมคอมพิวเตอร์อ่าน

หน้าจอ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ขยายจอภาพ เป็นต้น (กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร, 2554) 

โลกในยุคโลกาภิวัฒน์ เป็นยุคของสังคมที่ เต็มไปด้วยข้อมูลข่าวสารและการ

ติดต่อสื่อสารที่ไร้พรมแดน เทคโนโลยีได้น าพามนุษย์ก้าวเข้าสู่สังคมยุคดิจทิัลอย่างเต็มรูปแบบ 

ความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีก่อก าเนิดนวัตกรรมมากมายเพื่ออ านวยความ

สะดวกสบายให้แก่มนุษย์ จึงปฏิเสธไม่ได้ว่าเทคโนโลยีได้กลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจ าวัน

ของมนุษย์ จะเห็นได้ว่ารอบตัวของมนุษย์ต่างถูกรายล้อมไปด้วยอุปกรณ์เทคโนโลยีหนึ่งใน

อุปกรณ์ส าคัญต่อการด าเนินชีวติประจ าวันของมนุษย์คือ อุปกรณ์เคลื่อนที่ (mobile device) อัน

ได้แก่ สมาร์ทโฟน (smartphone) และแท็บเล็ต (tablet) ซึ่งความก้าวหน้าของเทคโนโลยีท าให้

เห็นได้ชัดว่าอุปกรณ์เหล่านี้มีขนาดเล็กลง สามารถพกพาได้งา่ย พร้อมกับถูกพัฒนาคุณสมบัติ

การใช้งานให้หลากหลายและใช้งานง่ายมากขึ้น ท าให้ผู้คนสามารถท ากิจกรรมตามความ

ต้องการของตนได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ด้วยอุปกรณ์เพียงชิ้นเดียว นอกจากนี้การ

แข่งขันระดับสูงของตลาดสินค้าในประเทศส่งผลให้ราคาของอุปกรณ์มีแนวโน้มลดลงอย่าง

ต่อเนื่อง จงึเป็นการเพิ่มโอกาสเข้าถึงอุปกรณ์เคลื่อนที่ของผู้ที่มีรายได้น้อย โดยจากการส ารวจ

พบว่า ครอบครัวที่มีรายได้น้อยเป็นเจ้าของอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 2 เป็น 20 

และเด็กในครอบครัวที่มีรายได้ต่ ามีการใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 22 เป็น 65 

(Common Sense Media, 2013) ด้วยเหตุนี้จึงท าให้ในยุคปัจจุบันผู้คนส่วนใหญ่ต่างเป็นเจ้าของ

อุปกรณ์เคลื่อนที่และมักพกพาไปยังทุกที่ 

การสื่อสารเป็นวิธีการที่มนุษย์ใช้ในการติดต่อระหว่างกัน เพื่อถ่ายทอดหรอืแลกเปลี่ยน

เรื่องราว ข้อมูลข่าวสาร ความคิด ความรู้สึกซึ่งกันและกัน ช่วยให้เกิดความเข้าใจ ก่อให้เกิด

สัมพันธ์ที่ดีต่อกัน สามารถกระท ากิจการหรือท างานร่วมกันได้ และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่าง

เป็นปกติสุข (ดุลยเดช ชินวัตร, 2542) เริ่มจากที่ไม่อาศัยสื่อทางการสื่อสารใดๆ นั่นคือการ

เดินทางไปส่งสารด้วยตนเอง จนมีการพัฒนาสื่ออย่างง่ายโดยอาศัยระบบไปรษณีย์ และระบบ

โทรคมนาคม ตามล าดับ จนถึงปัจจุบันที่ยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีการใช้เทคโนโลยีขั้นสูง

มากขึ้น โดยเฉพาะการสื่อสารผ่านเครือข่ายโทรศัพท์ที่ได้พัฒนาคุณภาพของสื่อทั้งด้าน
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ความเร็วในการรับส่งสาร ความถูกต้องชัดเจนของสาร รวมทั้งการเชื่อมต่อสัญญาณกับ

อุปกรณ์เทคโนโลยีอันทันสมัย ได้แก่ วิทยุติดตามตัว เครื่องโทรสาร ระบบอินเตอร์เน็ต และ

สมาร์ทโฟนท าให้ประสิทธิภาพในการสื่อสารสูงขึ้น และสามารถส่งสารในรูปแบบต่างๆ  ได้ ทั้ง

เสียง ขอ้ความ และรูปภาพ (ธีรธร เลอศลิป์, 2545) 

ส าหรับคนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินนั้น เนื่องจากสภาพความพิการ (disability) 

ในการฟังและการพูดที่เป็นอุปสรรค (barrier) ท าให้การติดต่อสื่อสารแต่ละครั้งล่าช้า เกิดเป็น

ความเสียเปรียบ (handicap) อย่างมาก แม้ว่าปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร 

(telecommunication) ได้รุดหน้าไปอย่างรวดเร็ว แต่ส่วนใหญ่เป็นเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ

สื่อสารส าหรับคนทั่วไปที่ต้องอาศัยเสียงและการฟัง มิได้สร้างขึ้นเพื่อการติดต่อสื่อสารของคน

ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินโดยเฉพาะ หรือมิได้สร้างขึ้นเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ ท า

ให้คนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินไม่สามารถประสบความส าเร็จในการใช้ชีวิตตามปรัชญา

ของวิถีชีวติอิสระ (Independent Living) ได้ (ธีรธร เลอศลิป์, 2545) 

ด้วยสัญชาติญาณของมนุษย์ย่อมต้องพยายามหาหนทางเพื่อตอบสนองความต้องการ

ในการอยู่ร่วมกับสังคมให้ได้ คนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินหลายคนจึงได้น าเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้ที่มีอยู่ส าหรับคนทั่วไปมาปรับหรือประยุกต์ใช้ เพื่อ

ทดแทนข้อจ ากัดที่มีอยู่ของพวกเขา ได้แก่ การส่งข้อความหรือภาพด้วยเครื่องโทรสาร (FAX) 

วิทยุติดตามตัว (pager) รหัสตัวเลขวิทยุติดตามตัว (pager code) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 

(email) การสนทนาสดผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (chat) และส่งข้อความทางวิทยุติดตามตัว

ผ่านระบบเวิลด์ไวด์เว็บ (web to SMS) เป็นต้น ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่สามารถใช้ผ่านทางโทรศัพท์ 

โดยเปลี่ยนการสื่อสารจากการฟังเสียง (auditory sense) เป็นการอ่านตัวหนังสือ (visual sense) 

และส่งข้อความกลับด้วยการพิมพ์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตหรือทางโทรศัพท์ (ธีรธร เลอศิลป์ , 

2545) 

เมื่อเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินและบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องน า

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ประโยชน์ด้านการศึกษา จะช่วยลดความเหลื่อมล้ า

ของโอกาสทางการศึกษาได้ ซึ่งเป็นเงื่อนไขส าคัญในการตอบสนองนโยบายการศึกษาที่เป็น 

"การศึกษาเพื่อประชาชนทุกคน" ที่จะเป็นการสร้างความเท่าเทียมทางสังคม โดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งความเท่าเทียมทางด้านการศึกษา ตัวอย่างที่ส าคัญคือ การเรียนการสอนทางไกลที่ท าให้

ผูเ้รียนในที่ห่างไกลในชนบทที่ด้อยโอกาส ให้มีโอกาสเท่าเทียมกับผูเ้รียนที่อยู่ในสถานที่ในเมือง 

รวมทั้งการที่ผูเ้รียนมีโอกาสเข้าถึงแหล่งข้อมูลของโลก ผ่านทางเครอืข่ายอินเทอร์เน็ต หรอืการ

ที่เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้คนพิการสามารถมีโอกาสรับการศึกษาใน
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สิ่งแวดล้อมของคนปกติ และยังเปิดโอกาสให้คนพิการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้

และเพื่อการประกอบอาชีพอีกด้วย (ถนอมพร เลาหจรัสแสง, 2542) 

ด้วยเหตุผลนี้ท าให้ผู้วิจัยจึงเกิดความสนใจที่จะท าการศึกษาการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน เพื่อให้

ทราบถึงพฤติกรรมการใช้และความคิดเห็นของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินในการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการติดต่อสื่อสารและการเรียนรู้ รวมไปถึงปัญหาอุปสรรคที่พบใน

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้ส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่อง

ทางการได้ยิน ซึ่งจะเป็นแนวทางในการแก้ไขหรือขจัดอุปสรรคเหล่านี้และน าไปสู่แนวทางใน

การปรับปรุงและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้ที่มีอยู่ให้สามารถ

ตอบสนองตรงตามความต้องการของบุคคลกลุ่มนี้ ซึ่งถือเป็นความจ าเป็นพื้นฐานอย่างหนึ่งที่

ส าคัญต่อการด าเนินชีวิตภายในครอบครัวและการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการเข้าสู่สังคมต่อไป

อย่างมอีิสรภาพ (Independent living) ได้อย่างเท่าเทียมกับคนทั่วไป 

 

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

1. เพื่อศกึษาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้ของนักเรียนที่

มีความบกพร่องทางการได้ยิน 

2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการ

เรียนรู้ของนักเรียนที่มคีวามบกพร่องทางการได้ยิน 

 

ขอบเขตกำรวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน 

ระดับช้ันมัธยมศกึษาของโรงเรียนโสตศึกษา 

กลุ่มเป้ำหมำย 

เป็นนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินที่ก าลังศึกษาระดับมัธยมศึกษา ปีที่ 1 –    

ปีที่ 6 ในโรงเรียนสังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จ านวน 5 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนโสต

ศกึษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัด

เพชรบูรณ์ โรงเรียนโสตศกึษาจังหวัดอุดรธานี และโรงเรียนโสตศกึษาจังหวัดขอนแก่น 
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นิยำมศัพท์ 

1. นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน หมายถึง เด็กนักเรียนที่มีความบกพร่อง

ทางการได้ยินทั้งระดับหูตึงและหูหนวกที่ก าลังศึกษาในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่  1 ถึง

มัธยมศึกษาปีที่ 6 ของสถานศึกษาเฉพาะความพิการทางการได้ยินในสังกัดส านักบริหารงาน

การศกึษาพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ 

2. เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) หมายถึง การน าความรู้ทางด้าน

วิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้เพื่อจัดการกับสารสนเทศอย่างเป็นระบบและรวดเร็ว โดยอาศัย

เทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้เทคโนโลยีสารสนเทศยังต้องพึ่งพาเทคโนโลยีด้านการ

สื่อสารและโทรคมนาคม ซึ่งเป็นวิธีการที่จะส่งข้อมูลจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง เพื่อการ

แลกเปลี่ยนหรือเผยแพร่ข้อมูล และสารสนเทศได้อย่างรวดเร็วทันต่อการใช้ประโยชน์ ผ่าน

อุปกรณ์สื่อสาร ซึ่งในการศกึษาครั้งนี ้ท าการศกึษาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 ประเภท ได้แก่  

2.1 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร หมายถึง เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับข่าวสาร

ข้อมูลและการสื่อสารนับตั้งแต่การสร้าง การน ามาวิเคราะห์หรือประมวลผล การรับและการส่ง

ข้อมูล การจัดเก็บและการน าข้อมูลกลับไปใช้ใหม่ เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการสื่อสารระหว่าง

บุคคล 

2.2 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ หมายถึง เทคโนโลยีที่เข้ามามีส่วนช่วยใน

การเรียนรู้ ซึ่งเป็นระบบสนับสนุนการรับรู้ ข่าวสาร และการค้นหาข้อมูล ข่าวสารเพื่อการเรียนรู ้

ดังนั้น ในงานวิจัยครั้งนี้ จึงหมายรวมถึง เทคโนโลยีการสื่อสาร โทรคมนาคม 

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และเนื้อหาสื่อ (media content) เป็นการรวมกันของ “3Cs” คือ 

คอมพิวเตอร์ (computing) การสื่อสาร (communication) และเนื้อหา (content) การรวมสื่อได้

เปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรม บริการ การท างาน และการเรียนรู้ การเกิดสื่อใหม่ (new media) 

เชน่ สื่อสังคมออนไลน์ (social media) หนังสือพมิพ์/วทิยุ/โทรทัศน์ออนไลน์ สื่อการเรียนรู ้ฯลฯ  

3. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้ หมายถึง การกระท าต่างๆ 

ในการติดต่อสื่อสารและการเรียนรู้ ได้แก่ วัตถุประสงค์การใช้ ช่วงเวลาในการใช้ ระยะเวลาใน

การใช ้สถานที่ในการใช้ วิธีการตดิต่อกับคนอื่น การใชแ้อพพลิเคชั่น 
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8. กรอบแนวควำมคิดของกำรวจิัย 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ 1  กรอบแนวความคิดในการวิจัย 

 

ประโยชน์ที่ได้รับ 

1. ทราบถึงพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้ของ

นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน 

2. ทราบความคิดเห็นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้ของ

เด็กที่มคีวามบกพร่องทางการได้ยิน 

3. เป็นแนวทางในการส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการ

เรียนรู้ส าหรับนักเรียนที่มคีวามบกพร่องทางการได้ยิน 

ขอ้จ ากัดของนักเรียนท่ีมีความ

บกพร่องทางการได้ยิน 

การตดิตอ่สื่อสาร 

การเรียนรู้ 

การใช ้

เพื่อการ

ตดิตอ่สื่อสาร 

เพื่อการ

เรียนรู้ 




