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สรุปผลการวิจัย 

การศึกษาเรื่องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้ของนักเรียน

ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน  มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อศึกษาการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน และ

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้ของนักเรียนที่

มีความบกพร่องทางการได้ยิน โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ได้มาโดยการสุ่ม

ตัวอย่างอย่างงา่ยจากกลุ่มนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินที่มีระดับการสูญเสียการได้

ยินตั้งแต่ระดับ 70 เดซิเบลขึ้นไป จ านวน 192 คน ก าลังศกึษาอยู่ในระดับมัธยมศกึษาปีที่ 1 – ปี

ที่ 6 ในโรงเรียนโสตศึกษา สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ 

จ านวน 5 แห่ง ได้แก่โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทรจังหวัดเชียงใหม่  โรงเรียนโสตศึกษา

จังหวัดตาก โรงเรียนโสตศกึษาจังหวัดเพชรบูรณ์ และโรงเรียนโสตศกึษาจังหวัดขอนแก่น  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียน

ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นให้เหมาะสมกับนักเรียนที่มีความบกพร่อง

ทางการได้ยินกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นกลุ่มบุคคลที่ใช้ภาษามือสื่อสารเป็นหลัก เก็บรวบรวมข้อมูล

โดยนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินเลือกตอบจากแบบสอบถามด้วยตนเอง และมีล่าม

ภาษามอืเป็นสื่อกลางในการสื่อสารระหว่างผูว้ิจัยกับนักเรียนที่มคีวามบกพร่องทางการได้ยิน 

 ผลการวิจัยในครั้งนี ้พบว่าในโรงเรียนโสตศกึษาที่ก าหนดรับนักเรียนที่มีความบกพร่อง

ทางการได้ยินเข้าศึกษาตาม พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ พ.ศ.2551 

ก าหนดไว้ แต่ยังคงให้ความช่วยเหลือทางการศึกษาและจัดการเรียนการสอนส าหรับเด็กที่มี

ความบกพร่องทางการได้ยินโดยครูประจ าช้ัน ครูผู้สอน และบุคลากรโรงเรียนด้วย นอกจากนี้

ยังพบอีกว่ามีนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินส่วนใหญ่เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง 

ส่วนใหญ่อยู่หอพักประจ าและอยู่ในช่วงอายุ 16-19 ปี นอกจากนี้ยังพบอีกว่าเป็นนักเรียน      

หูหนวกมากกว่าหูตงึ 

ในส่วนผลการศกึษาด้านการรูจ้ักเทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่าแอพพลิเคช่ันการสนทนา

ผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ (เช่น ไลน์ เฟสบุ๊ค และข้อความเฟสบุ๊ค) รองลงมาคือ แอพพลิเคช่ันการ

สนทนาแบบเห็นหน้าต่อหน้า และศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย (TTRS) 
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ตามล าดับ นอกจากนี้ยังพบว่านักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินส่วนใหญ่มี  / เป็น

เจ้าของโทรศัพท์มือถือ / สมาร์ทโฟน และรองลงมาคือ โน้ตบุ๊ก ตามล าดับ ในขณะเดียวกัน

กลุ่มนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินมี  / เป็นเจ้าของเฟสบุ๊คและข้อความเฟสบุ๊ค 

รองลงมาคือ ไลน์ และยูทูป ตามล าดับ เมื่อพิจารณาถึงการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตพบว่านักเรียน

ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินใช้โทรศัพท์มือถือ / สมาร์ทโฟนเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตมากที่สุด 

และรองลงมาคือ กลุ่มตัวอย่างใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตที่บ้าน ตามล าดับ 

นอกจากนีผ้ลการศกึษาจากปัญหาอนิเตอร์เน็ตพบว่าอินเทอร์เน็ตความเร็วช้า 

ส าหรับผลการศกึษาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารของนักเรียนที่มีความ

บกพร่องทางการได้ยิน พบว่านักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินติดต่อกับคนอื่นที่มีการ

ได้ยินด้วยวิธีการพิมพ์ส่งข้อความทาง Messenger รองลงมาคือ ไลน์, และโทรศัพท์ที่นักเรียน

ขอความช่วยเหลือจากคนที่มีการได้ยินโทรติดต่อให้ ตามล าดับ เมื่อพิจารณาการติดต่อกับคน

หูหนวกและคนหูตึงพบว่านักเรียนจ านวนมากใช้เทคโนโลยีสารสนเทศโดยส่งข้อความทางไลน์ 

รองลงมาคือ แอพพลิเคช่ันการสนทนาแบบเห็นหน้าต่อหน้า ตามล าดับ ในทางกลับกันนักเรียน

ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินมีการใช้ศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย 

(TTRS) หรอืแอพพลิช่ัน TTRS น้อยลง 

ส าหรับเหตุผลในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่านักเรียนที่มีความบกพร่องทางการ

ได้ยินทุกคนตอบว่าเพื่อนแนะน าให้นักเรียนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารติดต่อกัน 

รองลงมาคือ เทคโนโลยีสารสนเทศจ าเป็นต้องใช้ในการเรียนการสอนในช้ันเรียน และเป็นแหล่ง

เรียนรู้ ตามล าดับ เมื่อพิจารณาถึงสถานที่ที่นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินมักใช้

อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศพบว่านักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินส่วนใหญ่ใช้

อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศที่สถานศึกษา / โรงเรียน รองลงมาคือ สถานที่ท่องเที่ยว / 

ห้างสรรพสินค้าต่างๆ อย่างไรก็ตามความถี่ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศบ่อยครั้งของ

นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินพบว่านักเรียนใช้เป็นประจ า / ทุกวัน และเมื่อพิจารณา

ถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเวลานานแค่ไหน พบว่ากลุ่มนักเรียนส่วนใหญ่ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศนานมากกว่า 4 ปี อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาถึงวัตถุประสงค์ของการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศพบว่ากลุ่มตัวอย่างเหล่านี้จึงตอบว่าติดต่อเพื่อพูดคุยทั่วไป และรองลงมาคือ ความ

สะดวกในการตดิต่อกับคนอื่นๆ 

ผลการศึกษาในด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียนที่มี

ความบกพร่องทางการได้ยิน พบว่าส่วนใหญ่มีความคิดเห็นในระดับทั้งมากและปานกลาง แม้

จะมองในรายการแตล่ะข้อก็ยังพบว่า นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินส่วนมากเห็นด้วย
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กับเทคโนโลยีสารสนเทศมีส่วนที่ท าให้เกิดการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ รวมถึงการสนทนา

กับเครือญาติและเพื่อนฝูง บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ บนอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศใน

ระดับมาก รองลงมาคือ เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นสื่อการเรียนรู้ที่ท าใหเ้กิดความสะดวกในการ

ติดต่อสื่อสารระหว่างคนหูหนวก / หูตึง และสามารถน าไปใช้การเรียนการสอนเพื่อการเรียนรู้

ได้ในระดับมากเช่นกัน 

 

อภิปรายผล 

จากผลการศึกษาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้ของ

นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินในโรงเรียนโสตศึกษา พบว่าแม้นักเรียนที่อยู่ใน

สถานศึกษาเฉพาะความพิการในโรงเรียนโสตศึกษาจะได้รับสิทธิในการขอรับเทคโนโลยีสิ่ง

อ านวยความสะดวกผ่านการระบุไว้ในกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้คนพิการมี

สิทธิได้รับสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา พ.ศ.

2550 ซึ่งสิทธิดังกล่าวนี้ไม่ครอบคลุมกับความหลากหลายของปัญหานักเรียน โดยเฉพาะ

รายการเทคโนโลยีสารสนเทศที่ยังไม่ครอบคลุมถึงความต้องการจ าเป็นเฉพาะของนักเรียนได้

ทั้งหมด ท าให้ครอบครัวของนักเรียนที่มีเศรษฐานะที่สามารถรับผดิชอบค่าใช้จา่ยด้วยตนเองได้ 

มีความประสงค์จะจัดหาด้วยตนเองแทนการได้รับจัดสรรจากสถานศึกษา ซึ่งไม่ตรงกับความ

ต้องการของนักเรียนเนื่องจากเป็นเทคโนโลยีหรอือุปกรณ์ที่มคีวามเฉพาะ 

ผลการวิจัยพบว่านักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินส่วนใหญ่รู้จักและใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศรวมถึงการใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศ เชน่ สื่อสังคมเครือข่าย

ออนไลน์ แอปการสนทนาผ่านอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ (เช่น ไลน์ เฟสบุ๊ค) และแอปการสนทนา

แบบเห็นหน้าต่อหน้าผ่านมือถือ ซึ่งสอดคล้องกับรายงานผลการส ารวจของโครงการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการเรียนรู้ของคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส 

(ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม

แห่งชาติ, 2559) ได้รายงานว่าด้านการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์จากสื่อใหม่ของคนพิการ 

พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เข้าถึงและใช้ประโยชน์จากสื่อใหม่ผ่านโทรศัพท์มือถือ  / สมาร์ท

โฟน / แท็บเล็ต ร้อยละ 67.54  ในขณะเดียวกันเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินมี

โทรศัพท์มือถือ สมาร์ทโฟน และโน้ตบุ๊กเป็นของตนเอง และยังมีบัญชีการเป็นสมาชิกของแอป

เทคโนโลยีสารสนเทศประกอบด้วยสมาชิกของเฟสบุ๊ค ข้อความเฟสบุ๊ค ไลน์ และยูทูป รวมถึง

นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินส่วนใหญ่ใช้โทรศัพท์มือถือ / สมาร์ทโฟนเพื่อเชื่อมต่อ

อินเทอร์เน็ต ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ Lersilp (2016) ที่ศึกษาพบว่าร้อยละ 92.30 ของ
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นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินใช้อุปกรณ์อื่นๆ และเทคโนโลยีอ านวยความสะดวกที่

เป็นโทรศัพท์มือถือ / สมาร์ทโฟน และรองลงมาคือ โน๊ตบุ๊ค ร้อยละ 76.92% รวมทั้งยัง

สอดคล้องกับการศึกษาของ McNaughton & Light (2013); Kagohara, Meer, Ramdoss,       

O’ Reilly, Lancioni, Davis, & Sigafoos (2013) ที่กล่าวไว้ว่ามีความพยายามในการบูรณาการ

เข้าถึงการสื่อสารส าหรับบุคคลที่ต้องใช้การสื่อสารเสริมและทางเลือก (Augmentative and 

Alternative Communication: AAC) เพื่อให้สามารถใช้ฟังก์ชันต่างๆ  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ดังเช่น การใช้อินเทอร์เน็ต การชมภาพยนตร์ การโต้ตอบแบบเห็นหน้าต่อหน้า การเขียนสื่อสาร

เพื่อตอบสนองความต้องการด้านการศึกษา มัลติมีเดียเพื่อแบ่งปันประสบการณ์ การเชื่อมต่อ

อินเทอร์เน็ตในการเข้าถึงข้อมูลที่หลากหลาย การส่งข้อความเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ทาง

สังคม และสื่อสังคมออนไลน์เพื่อติดตอ่กับเพื่อนๆ เป็นต้น 

ส่วนนัก เรียนที่ มีความบกพร่องทางการได้ยินมีการใช้ ศูนย์บริการถ่ายทอด

การสื่อสารแห่งประเทศไทย (TTRS) หรือแอพพลิช่ัน TTRS น้อยลง เนื่องจากงานวิจัยและ

พัฒนาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการของประเทศไทยยังมีน้อย

มาก ยังไม่สามารถน าไปต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์เชงิพาณิชย์ หรือไม่มีผู้ประกอบการสนใจในการ

ลงทุนในเทคโนโลยีเหล่านี้เนื่องจากมองว่าไม่คุ้มค่าในการลงทุนโดยเฉพาะตู้บริการถ่ายทอด

การสื่อสารแห่งประเทศไทย (TTRS) 

จากที่กล่าวมาข้างต้นให้ผลที่ได้รับสนับสนุนโดยรายงานของส านักงานสถิติแห่งชาติ 

(2559) ซึ่งเน้นว่าอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศที่กลุ่มประชากรที่มีความพิการเข้าถึงได้มาก

ที่สุด ได้แก่ สมาร์ทโฟน คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล และโน้ตบุ๊ก นอกจากนี้ผลการวิจัยยัง

สอดคล้องกับรายงานของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ

โท รคมนาคมแห่ งชาติ  (ก สทช ., 2559 ) แล ะสถาบั น วิ จั ย และให้ ค าป รึก ษ าแห่ ง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2559) ระบุว่าการปรากฏตัวของสื่อใหม่ๆ ที่มีบทบาทในการ

ด ารงชีวิตของมนุษย์โดยไม่รู้ตัว โทรศัพท์มือถือสามารถใช้งานได้หลากหลายวิธีและมีมากกว่า

เครื่องโทรศัพท์เท่านั้น คนสามารถใช้โทรศัพท์มือถือเพื่อท่องเน็ต ถ่ายรูป และใช้สื่อสังคม

ออนไลน์ได้ ส่วนการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตพบว่านักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินส่วน

ใหญ่ใช้โทรศัพท์มือถือ/สมาร์ทโฟนเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ทั่วทุกแหง่ ซึ่งเป็นไปตามรายงานของ

ส านักงานสถิติแห่งชาติ  (2559) ที่รายงานว่าคนส่วนใหญ่ ใช้อินเทอร์เน็ตตามที่ตั้งผ่าน

โทรศัพท์มือถือ / คอมพิวเตอร์พกพา เช่น โน้ตบุ๊ก สมาร์ทโฟน และแท็บเล็ต เป็นอุปกรณ์ที่

สามารถตอบสนองสภาพความเป็นอยู่ในสังคมปัจจุบันได้เช่นกัน จะเห็นได้จากการใช้

อินเทอร์เน็ตผ่านทางสมาร์ทโฟนในกิจกรรมต่างๆ ส าหรับความเร็วของอินเทอร์เน็ตพบว่า
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อินเตอร์ช้า สอดคล้องกับการส ารวจโดยส านักงานสถิติแห่งชาติ (2559) พบว่าคนพิการ ร้อย

ละ 77.25 ตอบว่าบริการอินเทอร์เน็ตช้า เนื่องจากบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วต่ า ไม่สนับสนุน

การใชแ้อพพลิเคชันอย่างมปีระสิทธิภาพโดยเฉพาะการสื่อสารที่มีเสียงและวิดีโอหรือมัลติมีเดีย 

นอกจากนี้ผลการวิจัยพบว่านักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินติดต่อกับคนอื่นๆ

ที่มีการได้ยินปกติด้วยวิธีพิมพ์ข้อความในเฟสบุ๊คและไลน์ รวมทั้งการติดต่อกับกลุ่มคนหูหนวก

และคนหูตึงด้วยกันโดยใช้วิธีพิมพ์ส่งข้อความในเฟสบุ๊ค และการสนทนาแบบเห็นหน้าต่อหน้า 

ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของธีรธร เลอศิลป์ (2545) และ Lersilp (2016) ที่กล่าวว่าใน

ประเทศไทยคนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินไม่สามารถรับสื่อใดๆ ที่ต้องใช้องค์ประกอบ

เสียง คนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินมีปัญหาและอุปสรรคในการสื่อสารและการติดต่อ ใช้

เวลาและเงินในการเดินทางไปพบปะกับเพื่อนๆ หรือขอความช่วยเหลือจากคนที่มีการได้ยินโทร

ติดต่อให้ เทคโนโลยีมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน การสื่อสารผา่นเครือข่ายโทรศัพท์

ได้รับการพัฒนาเทคโนโลยีด้านสื่อสาร รวมถึงการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ท าให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพมากขึ้นและสามารถส่งในรูปแบบต่างๆ ได้ ดังนั้นคนที่มีความ

บกพร่องทางการได้ยินประสบความส าเร็จในการใช้ชีวิต นอกจากนี้ผลการศึกษาดังกล่าวยัง

สอดคล้องกับการศึกษาของดุลยเดช ชินวัตร (2542) ที่กล่าวว่าการสื่อสารจึงมีความจ าเป็น

อย่างยิ่ง เพราะเป็นปัจจัยจ าเป็นพื้นฐานที่ส าคัญต่อความอยู่รอดของมนุษย์ และการสื่อสารยัง

เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการด าเนินกิจกรรมใดๆ ของตน เพื่อการอยู่

ร่วมกันในสังคม ตั้งแต่อดีตมนุษย์พยายามให้ตนเองไปถึงผลส าเร็จทางการสื่อสารทั้ง 3 

ประการด้วยวิธีการต่างๆ คือ 1) ท าให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับสภาพแวดล้อม  2) 

พัฒนาระดับจติใจใหสู้งขึ้น และ 3) มีสว่นก าหนดพฤติกรรมของมนุษย์ได้ 

ในด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจ าวันของนักเรียนที่มีความบกพร่อง

ทางการได้ยิน พบว่าสอดคล้องกับผลการส ารวจโดยส านักงานสถิติแห่งชาติ  (2559) ซึ่ง

รายงานว่าผู้ใช้เกือบทุกคนมีความถี่ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศโทรศัพท์มือถือเชื่อมต่อ

อินเทอร์เน็ต 5-7 วันต่อสัปดาห์ รวมทั้งสอดคล้องกับการศึกษาของ Ari & Inan (2010) พบว่า

นักเรียนที่มีความพิการมักใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตในชีวิตประจ าวันและเพื่อการสื่อสาร

และการเรียนรู้ นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับผลวิจัยของ Wegmann, Ostendorf & Brand (2018) 

รายงานว่าการใช้สมาร์ทโฟนและแอพพลิเคชันการสื่อสารออนไลน์ในชีวิตประจ าวัน ซึ่งไม่เป็น

ปัญหาโดยทั่วไป เป็นนิสัยทั่วไปในการใชส้มาร์ทโฟนในขณะที่รอเพื่อน หรอืคนอื่นๆ 

ส าหรับเหตุผลที่เด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินต้องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการศึกษายืนยันได้ด้วยข้อมูลด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านการสื่อสารที่พบว่าส่วน
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ใหญ่ เป็นการติดต่อเพื่อพูดคุยทั่วไปและสะดวกในการติดต่อกับคนอื่น  ซึ่งสอดคล้องกับ

การศึกษาของ  Lersilp (2016) ที่ พบว่ าการสื่ อสารผ่ านอิน เทอร์ เน็ ตและเทคโน โลยี

โทรศัพท์มือถือกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจ าวันของเด็กและเยาวชน รวมทั้งสอดคล้องกับ

การศึกษาของ Williams, Krezman & McNaughton (2008) ที่ กล่ าวว่าการสื่ อสารผ่ าน

เทคโนโลยีช่วยให้บุคคลสามารถเข้าถึงการสื่อสารได้ไม่จ ากัด การเข้าถึงการติดต่อสื่อสาร 

ได้แก่ การพูดสนับสนุนการติดต่อสื่อสารแบบเห็นหน้าต่อหน้า การเขียนตอบสนองความ

ต้องการด้านการศึกษา มัลติมีเดียเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ อินเทอร์เน็ตเพื่อเข้าถึงข้อมูล

ข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว สื่อสังคมออนไลน์เพื่อติดต่อกับคนอื่นๆ และพิมพ์ส่งข้อความและ

โทรศัพท์มอืถือเพื่อติดต่อกับเพื่อนๆ 

ส าหรับสาเหตุหลักที่ท าให้นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ คือเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นสิ่งที่จ าเป็นต้องใช้ส าหรับการเรียนการสอนใน

หอ้งเรียน และจะเป็นแหล่งเรียนรู้ นอกจากนี้ระดับค่าคะแนนเฉลี่ยความคิดเห็นของนักเรียนที่มี

ความบกพร่องทางการได้ยินระดับมัธยมศึกษาเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ

สื่อสารและการเรียนรู้ พบว่าค่าคะแนนเฉลี่ยด้านการสื่อสารและด้านการเรียนรู้ไม่มีความ

แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ สามรายการในอันดับต้นๆ ของรายการทั้งหมดที่อยู่ภายใต้ทั้ง 2 

ด้านคือ "ด้านการเรียนรู้"  ส่วนผลการศึกษาที่ได้จากสาเหตุหลักและระดับความคิดเห็น

เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สอดคล้องกับงานวิจัยก่อนหน้านี้ของ Montrieux, 

Vanderlinde, Schellens & Marez (2015) ซึ่งกล่าวถึงการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีที่มีความจ าเป็น

มากกว่าการท ากิจกรรมการเรียนรู้แบบดิจิตัล นอกจากนี้ยังมีการสร้างบริบทเพื่อการเรียนรู้ที่

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศแบบบูรณาการและมีความหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต

ความรู้และการสื่อสารและเผยแพร่ความคิด รวมทั้งสอดคล้องกับการศึกษาของ Ismael &   

Al-Badi (2014) และ Cooke (2015) ที่กล่าวว่าร้อยละ 92 ของผู้เข้าร่วมตอบแบบสอบถาม

ทั้งหมดเห็นพ้องกันว่าเทคโนโลยีได้ส่งเสริมการเรียนรู้ และเป็นประโยชน์อย่างมากส าหรับการ

เรียนรู้ของกลุ่มผู้เข้าร่วม นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับผลการศกึษาของเสาวภา วิชาดี (2554) ที่

พบว่าวิวัฒนาการของเทคโนโลยีที่น ามาใช้พัฒนากระบวนการเรียนการสอน เริ่มจากการใช้

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนจนมาถึงการสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย

ในปัจจุบัน การเรียนรู้ผ่านคอมพิวเตอร์ทางอินเทอร์เน็ตเป็นการสร้างทักษะการเรียนรู้ด้วย

ตัวเองของผู้เรียน โดยผู้เรียนสามารถศึกษาเนื้อหาตามความสามารถและความสนใจของ

ตนเอง 
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จากข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่านักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินมีแนวโน้ม

เข้าถึงสื่อใหม่ รวมถึงเทคโนโลยีสารสนเทศได้มากขึ้น แต่คุณภาพของการจัดบริการ การ

กระจายบริการ การพัฒนาสื่อ อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับเด็กที่มีความบกพร่อง

ทางการได้ยิน หรือปัจจัยเอื้ออ านวยต่างๆ ที่จะช่วยให้เด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน

สามารถใช้บริการในการเข้าถึงรู้เท่าทันและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศยังจ าเป็นต้อง

ปรับปรุงและพัฒนาให้ดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการ

เรียนรู้ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน 
 

ข้อจ ากัดในการวิจัย 

 ในการศึกษาครั้งนี้ท าการศึกษาโรงเรียนโสตศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่อยู่ในภาคเหนือ

และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งข้อมูลที่ได้ถ้าจะน าไปอ้างองิยังกลุ่มประชากรในภาคอื่นๆ อาจ

มีข้อจ ากัด หรอืเงื่อนไขที่แตกต่างกันทั้งด้านปัจจัยสนับสนุน และปัจจัยอุปสรรคทางวัฒนธรรม 

ค่านิยม และความเช่ือของท้องถิ่น 

 

ข้อเสนอแนะในการวิจัย 

1. น าข้อมูลพื้นฐานการเข้าถึง การใช้ และความต้องการในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินมาเป็นแนวทางใน

การพัฒนา และดัดแปลงเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้และน ามาใช้ใน

การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามบทบาทของวิชาชีพการศกึษาพิเศษต่อไป 

2. เป็นแนวทางในการท าวิจัยเชิงพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ

สื่อสารและการเรียนรู้ที่มีความสอดคล้องกับความต้องการของนักเรียนที่มีความบกพร่อง

ทางการได้ยิน 




