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ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเขาถึงและใชประโยชนสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกสทาง
เว็บไซต www.ru.ac.th ของนักศึกษาพิการทางการเห็นมหาวิทยาลัยรามคําแหง
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค (1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใชสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส
ประเภทตาง ๆทางเว็บไซต www.ru.ac.th ของนักศึกษาพิการทางการเห็นมหาวิทยาลัยรามคําแหง (2) เพื่อ
ศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธสวนบุคคลและปจจัยตอเนื่องการ ใชสื่อการเรียนการสอนทางเว็บไซต www.
ru.ac.th กับผลการเรียนของนักศึกษาพิการทางการเห็นมหาวิทยาลัยรามคําแหง และ (3) เพื่อศึกษาปจจัยที่
สนับสนุนการเขาถึงและการใชประโยชนสอื่ การเรียนการสอนทางเว็บไซต www.ru.ac.th ของนักศึกษาพิการ
ทางการเห็น มหาวิทยาลัยรามคําแหง
คําสําคัญ : สื่อการเรียนการสอนสําหรับคนตาบอด; เว็บไซตการศึกษาเพื่อคนตาบอด
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ผลการวิจัยพบวา
1. นักศึกษาพิการทางการเห็นทีม่ พี ฤติกรรมการใชงานเว็บไซต www.ru.ac.th ทีต่ า งกันมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05
2. นักศึกษาพิการทางการเห็นมีสถานะทางสังคมที่ตางกันมีพฤติกรรมการใชสื่อการเรียนการสอน
บนเว็บไซต www.ru.ac.th แตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05
3. นักศึกษาพิการทางการเห็นทีค่ วามสามารถเกีย่ วกับการใชสอื่ อิเล็กทรอนิกสทตี่ า งกันมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05
4. นักศึกษาพิการทางการเห็นที่มีการใชสื่อการเรียนการสอนทางเว็บไซต www.ru.ac.th ที่ตางกัน
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05
Abstract
In this thesis, the researcher studies the use behaviors in regard to various types of
electronics instruction and study media, factors involving personal relationships, and factors
of continuity by Ramkhamhaeng University (RU) visually impaired students in accessing <www.
ru.ac.th>. The researcher also investigates factors supportive of access and the usability of
instruction and study media insofar as they bear relationships with the academic achievement
of these students.
Findings are as follows:
1. The students under study who differed in use behaviors vis-à-vis <www.ru.ac.th>
exhibited concomitant differences in academic achievement at the statistically significant
level of .05.
2. The students under investigation who differed in social status evinced parallel
differences in use behaviors vis-à-vis instruction and study media presented on <www.ru.ac.
th> at the statistically significant level of .05.
3. The students under study who differed in capability in the use of electronic media
displayed corresponding differences in academic achievement at the statistically significant
level of .05.
4. The students under investigation who differed in the use of instruction and
study media presented on <www.ru.ac.th> revealed associated differences in academic
achievement at the statistically significant level of .05.
Keywords: Teaching aids for the blind; Education Website for the blind
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บทนํา
ปจจุบนั เทคโนโลยีเปนสิง่ ทีม่ บี ทบาทกับการดําเนินชีวติ ของมนุษยเปนอยางมากกระทรวงศึกษาธิการ
จึงไดกําหนดความสามารถในการใชเทคโนโลยีเปนสมรรถนะที่สําคัญที่ผูเรียนพึงมีและปฏิบัติได โดยผูเรียน
จะตองมีความสามารถในการเลือกและใชเทคโนโลยีดานตาง ๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อ
พัฒนาตนเองและสังคม ในดานการเรียนรู การสือ่ สารการทํางาน การแกปญ
 หาอยางสรางสรรค ถูกตองเหมาะ
สม และมีคุณธรรม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551,หนา 7) ในปการศึกษา 2551 มหาวิทยาลัยรามคําแหงมีน
โยบายในการเปดรับสมัครนักศึกษาพิการเพือ่ ใหเกิดความเทาเทียมกันกับนักศึกษาทัว่ ไป โดยไมจาํ กัดจํานวน
และประเภทของความพิการเปนการจัดการเรียนการสอนสูทุกภาคสวนของสังคมสอดคลองกับประเด็น
ยุทธศาสตรหลักของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา คือ การสรางโอกาสทางการศึกษา การพัฒนาการ
จัดการเรียนรูของผูพิการ พัฒนาองคความรู และสงเสริมการมีงานทําของผูพิการเสริมสรางความเทาเทียม
กันทางการศึกษาสําหรับนักศึกษาพิการโดยจัดระบบสนับสนุนใหนักศึกษาพิการสามารถเขาถึงการเรียนรูได
ตามมาตรฐานการศึกษาเดียวกันกับนักศึกษาทั่วไป (มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2558) ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยสวน
ใหญมคี วามพยายามทีจ่ ะพัฒนาสือ่ การเรียนการสอนใหอยูใ นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส ทีน่ กั ศึกษาสามารถเรียน
ผานทางเว็บไซตได โดยไมตอ ง เขาชัน้ เรียน แมแตมหาวิทยาลัยรามคําแหง เปนอีกมหาวิทยาลัยหนึง่ ทีต่ อ งการ
บริหารจัดการใหเกิดการเรียนการสอนผานทางเว็บไซต www.ru.ac.th ไมวา จะเปนตําราเรียนอิเล็กทรอนิกส
หนังสือเสียงอิเล็กทรอนิกส การถายทอดการเรียนการสอนจากหองเรียนวิดีโอคําบรรยายยอนหลัง การเรียน
การสอนแบบ e-Learning การเรียนการสอนบนเว็บ (web-based learning) การเรียนออนไลน (online
learning) และ m-Learning และจากผลการเรียนของนักศึกษาพิการทางการเห็นที่ผานมา พบวา นักศึกษา
พิการทางการเห็นบางกลุมมีผลการเรียนดี และบางกลุมมีผลการเรียนไมดี ทั้งที่ใชสื่อการเรียนการสอนบน
เว็บไซตแหลงเดียวกัน
จากความเปนมาและเหตุผลดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงเล็งเห็นความสําคัญในการใหบริการทางการ
ศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่งนักศึกษาพิการทางการมองเห็นที่มีอุปสรรคในการเรียนมากกวาคนปกติหลายเทา
เนื่องจากไมสามารถมองเห็นได หรือมองเห็นไดแคเลือนรางเทานั้น คนพิการทางการมองเห็นสวนใหญใช
คอมพิวเตอร และอินเทอรเน็ตเปนสื่อกลางในการใชชีวิตประจําวัน ไมวาจะเปนดานการสื่อการ การคนควา
ขอมูล หรือแมกระทั่งดานการศึกษาเลาเรียน และยังพบวาในปจจุบันมหาวิทยาลัยทั่วประเทศไดใหความ
สําคัญกับการเรียนการสอนของนักศึกษาพิการมากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งนักศึกษาพิการทางการเห็นดังนั้น
ผูวิจัยหวังเปนอยางยิ่งวาการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเขาถึงและใชประโยชนสื่อการเรียน
การสอนทางเว็บไซต www.ru.ac.th ของนักศึกษาพิการทางการเห็น มหาวิทยาลัยรามคําแหงในครั้งนี้ จะ
เปนประโยชนตอการพัฒนา และปรับปรุงแกไขสื่อการเรียนการสอนทางเว็บไซตของมหาวิทยาลัยใหมีความ
เหมาะสม และเกิดประสิทธิภาพแกนักศึกษาผูพิการทางการเห็นตอไป
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วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพือ่ ศึกษาพฤติกรรมการใชสอื่ การเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกสประเภทตาง ๆ ทางเว็บไซต www.
ru.ac.th ของนักศึกษาพิการทางการเห็นมหาวิทยาลัยรามคําแหง
2. เพื่อศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธสวนบุคคลและปจจัยตอเนื่องการใชสื่อการเรียนการสอนทาง
เว็บไซต www.ru.ac.th กับผลการเรียนของนักศึกษาพิการทางการเห็นมหาวิทยาลัยรามคําแหง
3. เพื่อศึกษาปจจัยที่สนับสนุนการเขาถึงและการใชประโยชนสื่อการเรียนการสอน
ทางเว็บไซต www.ru.ac.th ของนักศึกษาพิการทางการเห็น มหาวิทยาลัยรามคําแหง
สมมติฐานของการวิจยั
1. นักศึกษาพิการทางการเห็นทีม่ พี ฤติกรรมการใชงานเว็บไซต www.ru.ac.th ทีต่ า งกันมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนแตกตางกัน
2. นักศึกษาพิการทางการเห็นมีสถานะทางสังคมที่ตางกันมีพฤติกรรมการใชสื่อการเรียนการสอน
บนเว็บไซต www.ru.ac.th แตกตางกัน
3. นักศึกษาพิการทางการเห็นที่ความสามารถเกี่ยวกับการใชสื่ออิเล็กทรอนิกสที่แตกตางกันมีผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนตางกัน
4. นักศึกษาพิการทางการเห็นทีม่ กี ารใชสอื่ การเรียนการสอนทางเว็บไซต www.ru.ac.th ทีแ่ ตกตาง
กันมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตางกัน
ขอบเขตของการวิจัย
การวิจยั เรือ่ ง ปจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลตอการเขาถึงและการใชประโยชนสอื่ การเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส
ทางเว็บไซต www.ru.ac.th ของนักศึกษาพิการทางการเห็น มหาวิทยาลัยรามคําแหง เปนการวิจยั เชิงปริมาณ
(quantitative research) มีขอบเขตของการวิจัย ดังนี้
ขอบเขตดานเนื้อหา
ศึกษาเกีย่ วกับลักษณะทางประชากร เชน เพศ อายุ สถานะทางสังคม รายได และระดับการศึกษา ระดับ
ความสามารถในการใชเทคโนโลยี พฤติกรรมการเขาชั้นเรียน ระดับความมุงมั่นในการเรียน การใชโปรแกรม
ชวยเหลือ สภาพแวดลอม และระดับพฤติกรรมการใชสื่อการเรียนการสอนทางเว็บไซต www.ru.ac.th รวม
ถึงผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของนักศึกษาพิการทางการเห็น มหาวิทยาลัยรามคําแหง โดยวิธแี จกแบบสอบถาม
ขอบเขตดานประชากร
ผูวิจัยศึกษาและเก็บขอมูลจากนักศึกษาพิการทางการเห็น มหาวิทยาลัยรามคําแหง ที่กําลังศึกษาใน
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2558
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ขอบเขตดานระยะเวลาการวิจัย
เก็บขอมูลตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ถึง 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. ผลการวิจัยทําใหไดขอมูลใหมเพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนาการเขาถึง และการใชประโยชน
จากเว็บไซต www.ru.ac.th ของนักศึกษาพิการทางการเห็น มหาวิทยาลัยรามคําแหง
2. ผลการวิจยั ทําใหไดขอ มูลใหมเพือ่ ใชเปนแนวทางในการเขาใจถึงพฤติกรรม ตอความสัมพันธการเขา
ถึง และการใชประโยชนจากเว็บไซต www.ru.ac.th ของนักศึกษาพิการทางการเห็น มหาวิทยาลัยรามคําแหง
3. ผลการวิจัยทําใหไดขอมูลใหมเพื่อใชเปนแนวทางในการทราบขอเสนอแนะและแนวทางใน
การพัฒนาปรับปรุงสื่อการเรียนการสอนทางเว็บไซต www.ru.ac.th เพื่อนักศึกษาผูพิการทางการเห็น
มหาวิทยาลัยรามคําแหง ในลักษณะตาง ๆ ตลอดจนแนวทางสนับสนุนสถาบันการอุดมศึกษาตอไป
การทบทวนวรรณกรรม
ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของดังนี้
แนวคิดเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับคนพิการ คนพิการทางการมองเห็นหมายรวมถึงคน
ตาบอด คนที่มีความบกพรองทางสายตา หรือคนหูหนวกตาบอด โดยปญหาของคนกลุมนี้คือการมองไมเห็น
หรือมองเห็นเลือนราง ดังนั้นพวกเขาจึงตองการเครื่องมืออุปกรณที่สามารถทดแทนสายตาของพวกเขาได
เพื่อการดํารงชีวิตอยู อุปกรณพื้นฐานที่สามารถพึ่งพาตัวเองได ไดแก นาิกาพูดไดเครื่องคิดเลขพูดได เครื่อง
รับ-จายเงินแบบอัตโนมัติ (Automated Teller Machine--ATM) พูดไดเปนตน (วันทนีย พันธชาติ, 2539,
หนา 3)ในตางประเทศเทคโนโลยีสารสนเทศที่ชวยพัฒนาคุณภาพคนสายตาพิการมีมากมายและผลิตออกมา
เปนผลิตภัณฑสําหรับคนตาบอดโดยเฉพาะ สวนคนพิการในประเทศไทยจําเปนตองพึ่งพาการใชประโยชน
จากอุปกรณบางชนิดเชนกัน ทั้งนี้ จําเปนตองพึ่งความรูความสามารถของนักวิจัยไทยที่ใหความสนใจในการ
พัฒนาเทคโนโลยีทางดานนี้เพื่อคนพิการดวย อุปกรณที่ชวยอํานวยความสะดวกตอคนสายตาพิการ มีดังนี้
(วันทนีย พันธชาติ, 2539, หนา 3)
เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับคนพิการทางการมองเห็น
1. เครื่องบันทึกอักษรเบรลล แบงออกเปน 2 ชนิดไดแก
1.1 เครื่องบันทึกอักษรเบรลลชนิดอานออกเสียงไดอยางเดียว
1.2 เครื่องบันทึกอักษรเบรลลชนิดอานออกเสียงและแสดงจุดอักษรเบรลล
2. โปรแกรมอานอักขระ (optical character recognition) สามารถอานอักขระและกราฟกของสิง่
พิมพโดยสามารถแปลงขอมูลที่ใสเขาไปแสดงผล ความกาวหนาอีกประการหนึ่งของโปรแกรมนี้คือ การเชื่อม
ตอเขากับเครือ่ งมือการอานหนังสือทีส่ ามารถบอกรูปแบบหนา และลักษณะรูปภาพของหนังสือไปแตละหนา
เหมือนกับการไดมองเห็นหนังสือจริง ๆ ได
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3. โปรแกรมอานหนาจอ (screen reading program) เปนซอฟตแวรที่สามารถแปลงแฟมขอมูล
คอมพิวเตอรใหเปนเสียงสังเคราะหเพื่อการอานขอความที่ปรากฏบนหนาจอคอมพิวเตอร
4. การบริการบรรยายภาพในการดูวดิ ที ศั น (descriptive video service) เปนบริการเสียงบรรยาย
โดยไมรบกวนเสียงภาพยนตร ซึ่งจะชวยใหคนตาบอดสามารถรับรูภาพสิ่งแวดลอมในภาพยนตรดวยการ
บรรยายประกอบทําใหไดอรรถรสเชนเดียวกับการมองเห็นดวยตา
5. อุปกรณสอื่ สารทางโทรศัพท (Telephone Communication Device--TCD) อุปกรณการสือ่ สาร
ทางโทรศัพท สามารถตอเขากับแปนพิมพคอมพิวเตอรทั้งธรรมดาและแปนอักษรเบรลล และสามารถแสดง
ขอมูลไดทั้งอักษรเบรลลและภาษามือ อุปกรณนี้ยังสามารถชวยใหคนหูหนวกและตาบอดติดตอสื่อสารกัน
ไดอีกดวย
6. เครื่องขยายภาพและอักษร (Closed Circuit Television--CCTV) เปนอุปกรณที่ชวยใหคนที่มี
ความบกพรองทางการมองเห็นสามารถมองเห็นภาพหรือตัวอักษร โดยการขยายสิ่งพิมพใหใหญขึ้น ปจจุบัน
เครื่องนี้ไดเพิ่มคุณสมบัติใหม คือการใชระบบแปนเลือกการทํางาน (optional keypads) ที่สามารถแสดง
เวลา วันที่ และรายการโทรศัพทได
7. เครื่องคอมพิวเตอร มีลักษณะไมแตกตางจากคนปกติโดยทั่วไป ทั้งระบบปฏิบัติการที่
เปนวินโดวสแมคอินทอช และยูนิกส หรืออื่น ๆ รวมทั้งคอมพิวเตอรที่ไดรับการออกแบบมาเปนพิเศษสําหรับ
ผูที่เคยชินกับการใชแปนพิเศษที่เปนอักษรเบรลล ซึ่งมีลักษณะแตกตางไปจากระบบแปนพิมพทั่วไป
8. อุปกรณทที่ าํ งานรวมกับคอมพิวเตอร (ใชแทนการมองเห็นหนาจอของคนทัว่ ไป) แบงได 2 ประเภท
ไดแก
8.1 การแสดงผลเปนเสียง (speech output) อาศัยเสียงเปนสื่อกลาง ในการทํางานกับ
คอมพิวเตอร
8.2 การแสดงผลเปนอักษรเบรลล (braille output) เปนการใชอกั ษรเบรลลเปนสือ่ กลางในการ
ใชคอมพิวเตอร สามารถพิมพลงกระดาษตอเนื่องและกระดาษไมตอเนื่องได
9. โปรแกรมคอมพิวเตอร (software) ไดแก
9.1 โปรแกรมอานหนาจอ (screen reader) ทําหนาที่แปลงขอมูลบนจอภาพใหเปนเสียง
9.2 โปรแกรมขยายหนาจอ (screen enlargement) ทําหนาทีข่ ยายขนาดตัวอักษรหรือรูปภาพ
บนจอคอมพิวเตอรใหมีขนาดใหญขึ้น เพื่ออํานวยความสะดวกใหบุคคลสายตาเลือนรางสามารถอานหนาจอ
คอมพิวเตอรได
9.3 โปรแกรมแปลอักษรเบรลล (braille translation) ทําหนาทีแ่ ปลงขอมูลบนจอคอมพิวเตอร
ทั้งที่เปนตัวอักษรสิ่งตีพิมพหรือรูปภาพใหออกมาเปนเอกสารโดยผานเครื่องพิมพ
9.4 โปรแกรมสั่งงานดวยเสียง (voice recognition) คือการพูดกับไมโครโฟนผานระบบขอมูล
ไปยังคอมพิวเตอร
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10. เครื่องกวาดตรวจเอกสารดวยแสง (braille scanner) ตาง ๆ จะทํางานรวมกับโปรแกรมอาน
อักขระ (optical character recognitions) ทําใหสามารถแปลงขอมูลออกมาเปนขอมูลภาษาไทย ภาษา
อังกฤษ อักษรเบรลล และอานภาพกราฟกได
11. เครื่องทําแผนที่ (map making thermoform) และเครื่องทํารูปดวยระบบคอมพิวเตอร เปน
เครือ่ งทําแผนทีด่ ว ยความรอนใหนกั เรียนตาบอดใชในการเรียนวิชาภูมศิ าสตรและรูจ กั เสนทางการเดินทางและ
การสรางภาพดวยระบบคอมพิวเตอรและพิมพภาพที่เราตองการออกมา (มณเฑียร บุญตัน, 2539, หนา 47)
แนวคิดเกี่ยวกับการเขาถึงสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา
การใชสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษาที่เรียกวา e-Learning และ CAI ตางสามารถนําเสนอเนื้อหา
บทเรี ย นในรู ป แบบของสื่ อ มั ล ติ มี เ ดี ย ทางคอมพิ ว เตอร นอกจากนี้ รู ป แบบการเรี ย นการสอนทั้ ง สอง
ยังถือเปนสื่อรายบุคคล ซึ่งมุงเนนใหผูเรียนมีโอกาสอานและทําความเขาใจเนื้อหาตามความสามารถ
ของตน สามารถที่จะทบทวนเนื้อหาตามความพอใจหรือจนกวาจะเขาใจ สําหรับในดานของการตอบโต
กั บ บทเรี ย นและการให ผ ลป อ นกลั บ ของการใช e-Learning นั้ น ขึ้ น อยู กั บ ระดั บ ของการนํ า เสนอ
และการนําไปใช หากมีการพัฒนา e-Learning อยางเต็มรูปแบบ ในระดับ interactive online หรือ high
quality online และนํ า ไปใช ใ นลั ก ษณะสื่ อ เติ ม หรื อ สื่ อ หลั ก ผู เรี ย นไม เ พี ย งจะสามารถโต ต อบกั บ
บทเรียนไดอยางมีความหมาย แตยังจะสามารถโตตอบกับผูสอนและกับผูเรียนอื่น ๆ ไดอยางสะดวก
ผานทางระบบของ e-Learning (ถนอมพร เลาหจรัสแสง, 2542, หนา 7)
งานวิจัยที่เกี่ยวของ
กชนันท อินสมพันธุ (2550) ศึกษาเรือ่ งการศึกษาความตองการรูปแบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเพื่อการเขาถึงขอมูลขาวสารของคนพิการทางการมองเห็นผลการวิจัยพบวาคนพิการทางการมอง
เห็นใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเขาถึงขอมูลขาวสารในปจจุบัน ไดแก วิทยุกระจายเสียง
โทรทัศน เครือ่ งคอมพิวเตอรทใี่ ชโปรแกรมอานจอภาพ โปรแกรมสังเคราะหเสียงภาษาไทย หรือโปรแกรมตา
ทิพย หนังสือเสียง ทีบ่ นั ทึกในรูปแบบเทปคคาสเซ็ต ซีดี (MP3) และระบบเดซี่ หนังสืออักษรเบรลล ภาพยนตร
ในรูปแบบซีดแี ละวีซดี ี โทรศัพทเคลือ่ นที่ โทรศัพทพนื้ ฐานและอินเทอรเน็ตปญหาอุปสรรคในการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
เนตรนภา อนุประเสริฐ (2545) ศึกษาเรื่อง สภาพ ปญหา และความตองการใชเทคโนโลยีสิ่ง
อํานวยความสะดวก สําหรับนักศึกษาพิการทางการเห็น ในสถาบันระดับอุดมศึกษาเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล งานวิจยั ดังกลาว สะทอนใหเห็นถึงความสําคัญของตัวแปรดานการใชโปรแกรมชวยเหลือ และ
พฤติกรรมการใชสอื่ การเรียนการสอนทางเว็บไซตของนักศึกษาพิการทางการเห็น ในสถาบันระดับอุดมศึกษา
ที่มีความตองการใชเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อชวยเหลือในการศึกษา ทั้งดานสื่อวัสดุอุปกรณและ
สื่อบุคคล อยางไรก็ตาม ยังคงมีปญหาดานการเขาถึงเทคโนโลยีอยู
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วาสนา เปลงสมบัติ (2542) ศึกษาเรือ่ ง ความตองการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียนตาบอดใน
ประเทศไทย ชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 1 - 6ในโรงเรียนสอนคนตาบอด ผลการวิจยั พบวา มีปญ
 หาดานการใช ปญหา
เกี่ยวกับผูใช ปญหาเกี่ยวกับครูผูสอน และปญหาดานผูบริหารในระดับปานกลางทุกดาน นักเรียนที่มีระดับ
ชั้นเรียนแตกตางกันมีปญหาเกี่ยวกับการใช ผูใช และครูผูสอนแตกตางกัน นักเรียนที่มีอายุและประสบการณ
แตกตางกัน มีปญ
 หาในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศไมแตกตางกัน สวนความตองการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
พบวา นักเรียนตาบอดที่มีความแตกตางกันในดานเพศ อายุ และประสบการณ มีความตองการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศไมแตกตางกัน
วิธีดําเนินการวิจัย
ผู วิ จั ย แบ ง การวิ จั ย ออกเป น 2 ส ว น คื อ การวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ และการวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณ ใน
การวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพผู วิ จั ย ดํ า เนิ น การเก็ บ ข อ มู ล จากนั ก ศึ ก ษาพิ ก ารทางการเห็ น ของมหาวิ ท ยาลั ย
รามคําแหง จํานวน 10 คน และการวิจัยเชิงปริมาณดําเนินการเก็บขอมูลจากนักศึกษาพิการทางการ
เห็นของมหาวิทยาลัยรามคําแหง จํานวน 100 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ (1) แบบสัมภาษณ
มีการกําหนดแนวทางของคําถามที่ตองสัมภาษณ (interview guide) ไวลวงหนา ซึ่งเปนคําถามแบบ
ปลายเปด (open-ended question) และ (2) แบบสอบถาม (questionnaire) ในการเก็บรวบรวมขอมูลจาก
นักศึกษาพิการทางการเห็น มหาวิทยาลัยรามคําแหง ซึง่ ประกอบไปดวย คําถามแบบปลายเปด (open-ended
questions) และคําถามแบบปลายปด (close-ended questions) โดยแบงออกเปน 9 ตอน ดังนี้ (1) ขอมูล
สวนตัว (2) พฤติกรรมการใชสอื่ การเรียนการสอนทางเว็บไซต (3) ระดับความสามารถในการใชเทคโนโลยี (4)
พฤติกรรมการเขาชั้นเรียน (5) ระดับความมุงมั่นในการเรียน (6) ทักษะความสามารถในการใชงานโปรแกรม
ชวยเหลือ (7) สภาพแวดลอม (8) การใชสื่อการเรียนการสอนทางเว็บไซต และ (9) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักศึกษาพิการทางการเห็น
วิธีการเก็บขอมูล
1. การเก็บขอมูลเชิงคุณภาพผูว จิ ยั ใชวธิ เี ลือกกลุม ตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง (purposive sampling)
คือ เลือกเฉพาะนักศึกษาพิการทางการเห็นที่มีความมุงมั่นในการศึกษาเลาเรียนในมหาวิทยาลัยรามคําแหง
จากนั้นเลือกเก็บขอมูลผูวิจัยโดยใชวิธีแบบบังเอิญ (accidental sampling) โดยการสัมภาษณกลุมตัวอยาง
ตามที่อยูอาศัยหรือภายในมหาวิทยาลัยรามคําแหง เพื่อใหไดกลุมตัวอยางครบตามจํานวนที่ตองการ
2. ผูวิจัยทําการแจกแบบสอบถามใหกับกลุมตัวอยางนักศึกษาพิการทางการเห็น มหาวิทยาลัย
รามคําแหง ซึ่งผูวิจัยเก็บเฉพาะแบบสอบถามที่มีการตอบแบบสมบูรณเทานั้น โดยกําหนดเก็บแบบสอบถาม
คืนตัง้ แตวนั ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ถึง 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558หลังจากนัน้ ผูว จิ ยั ทําการรวบรวมขอมูล
ทั้งหมดเพื่อนําไปวิเคราะหขอมูลและอธิบายผลการศึกษาตอไป
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วิธีการวิเคราะหขอมูล
1. ผลการวิจยั เชิงคุณภาพ ผูว จิ ยั ไดทาํ การสังเคราะหขอ ความโดยการแจกแจงความถีแ่ ละเขียนออก
มาในรูปความเรียง
2. ผลการวิจัยเชิงปริมาณ ไดแก การแจกแจงความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
การวิเคราะหการผันแปรทางเดียว (One-way Analysis of Variance--ANOVA) และการทดสอบ
ความแตกตางเปนรายคู โดยวิธีการ Least Significant Difference--LSD ในกรณีที่พบความแตกตางอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05
ผลการวิจัย
ผูวิจัยทําการวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป และจัดเรียงลําดับผลการวิจัยดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลทางประชากรศาสตรของนักศึกษาพิการทางการเห็น มหาวิทยาลัยรามคําแหง ผู
ตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย มีอายุ 31-40 ป จํานวน 34 คน สวนใหญศึกษาอยูระดับชั้นปที่ 3
จํานวน 75 คน คิดเปนรอยละ 75.0 ศึกษาอยูคณะมนุษยศาสตร 44 คน คิดเปนรอยละ 44.0 มีสถานภาพ
โสด จํานวน 75 คน คิดเปนรอยละ 75.0 มีรายไดของครอบครัว 10,001-20,000 บาท จํานวน 55 คน คิด
เปนรอยละ 55.0 และสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนสอนคนตาบอด จํานวน 43 คน คิดเปนรอยละ 43.0
ตอนที่ 2 พฤติกรรมการใชสื่อการเรียนการสอนทางเว็บไซต www.ru.ac.th ผูตอบแบบสอบถาม
สวนใหญใชสื่อการเรียนการสอนทางเว็บไซต www.ru.ac.th เพื่อใชในการตรวจผลการสอบ จํานวน 48 คน
คิดเปนรอยละ 48.0 ใชสื่อการเรียนการสอนทางเว็บไซต www.ru.ac.th ในชวงเวลาตั้งแต 11.01-13.00 น.
จํานวน 48 คน คิดเปนรอยละ 48.0 และใชบริการเว็บไชตwww.ru.ac.th ประมาณ 3-5 ครั้ง จํานวน 55 คน
คิดเปนรอยละ 55.0
ตอนที่ 3 ระดับความสามารถในการใชเทคโนโลยี ผูตอบแบบสอบถามมีระดับความสามารถในการ
ใชเทคโนโลยี ในภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 2.71) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีคะแนนสูงสุด
ไดแก สามารถใชงาน Smart phone ได อยูในระดับมาก ( X = 2.99)
ตอนที่ 4 พฤติกรรมการเขาชัน้ เรียน ผูต อบแบบสอบถามมีพฤติกรรมการเขาชัน้ เรียนโดยภาพรวมอยู
ในระดับนอย ( X = 2.52) มีเจาหนาที่ประจําศูนยบริการนักศึกษาพิการคอยใหความชวยเหลืออยูในระดับ
มากที่สุด ( X = 4.81) และเรียนผานเว็บไซต www.ru.ac.th อยูในระดับมากที่สุด ( X = 3.66)
ตอนที่ 5 ระดับความมุง มัน่ ในการเรียน ผูต อบแบบสอบถามมีระดับความมุง มัน่ ในการเรียนโดยภาพ
รวมอยูใ นระดับมาก ( X = 2.65)โดยมีความถีใ่ นการเขาใชงานสือ่ การเรียนการสอนทางเว็บไซต www.ru.ac.
th อยูในระดับมากที่สุด( X = 3.60)
ตอนที่ 6 ความรูค วามสามารถในการใชโปรแกรมชวยเหลือ ผูต อบแบบสอบถามมีระดับความรูค วาม
สามารถในการใชโปรแกรมชวยเหลือ โดยภาพรวมอยูใ นระดับนอย ( X = 1.99) เมือ่ พิจารณาเปนรายดาน พบ
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วา นักศึกษาพิการทางการเห็นมีระดับความรูค วามสามารถในการใชโปรแกรมระบบสังเคราะหเสียงภาษาไทย
(PPA Tatip) มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด อยูในระดับนอย ( X = 2.49)
ตอนที่ 7 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับสภาพแวดลอม ปจจัยดานสภาพแวดลอมของนักศึกษาพิการทางการ
เห็นมหาวิทยาลัยรามคําแหง โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.19) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา
ขอที่มีคะแนนสูงสุด ไดแกมีเพื่อนชวยเรียน อยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.37)
ตอนที่ 8 ระดับการใชสื่อการเรียนการสอนทางเว็บไซต ผูตอบแบบสอบถามมีระดับการใชสื่อการ
เรียนการสอนทางเว็บไซตโดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X =2.97) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มี
คะแนนสูงสุด ไดแก วีดีโอคําบรรยายยอนหลังอยูในระดับมากที่สุด ( X =4.34)
ตอนที่ 9 ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของนักศึกษาพิการทางการเห็น ผูต อบแบบสอบถามสวนใหญมผี ล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยมีเกรดเฉลี่ยอยูระหวาง 2.01-3.00 จํานวน 65 คน คิดเปนรอยละ 65.0
สวนผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา
1. นักศึกษาพิการทางการเห็นทีม่ พี ฤติกรรมการใชงานเว็บไซต www.ru.ac.th ทีต่ า งกันมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05
2. นักศึกษาพิการทางการเห็นมีสถานะทางสังคมที่ตางกันมีพฤติกรรมการใชสื่อการเรียนการสอน
บนเว็บไซต www.ru.ac.th แตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05
3. นักศึกษาพิการทางการเห็นทีค่ วามสามารถเกีย่ วกับการใชสอื่ อิเล็กทรอนิกสทตี่ า งกันมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05
4. นักศึกษาพิการทางการเห็นที่มีการใชสื่อการเรียนการสอนทางเว็บไซต www.ru.ac.th ที่ตางกัน
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05
อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจัยแสดงใหเห็นวานักศึกษาพิการทางการเห็นที่ศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยรามคําแหง
สวนใหญมีพฤติกรรมการใชสื่อการเรียนการสอนทางเว็บไซต www.ru.ac.th ในดานใชในการตรวจผลการ
สอบ ใชสื่อการเรียนการสอนทางเว็บไซต www.ru.ac.th ในชวงเวลาตั้งแต 11.01-13.00 น. และใชบริการ
เว็บไชตwww.ru.ac.th ประมาณ 3-5 ครั้ง นักศึกษาพิการทางการเห็นมีพฤติกรรมการเขาชั้นเรียนนอย แต
มีระดับความมุงมั่นในการเรียนโดยการใชเทคโนโลยี และอาศัยทักษะในการใชโปรแกรมชวยเหลือและใชสื่อ
การเรียนการสอนทางเว็บไซต โดยนักศึกษาพิการทางการเห็นมีผลสัมฤทธิท์ างการเรียนเกรดเฉลีย่ อยูร ะหวาง
2.01-3.00 ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษาของ ถนอมพร เลาหจรัสแสง (2542,
หนา 7) กลาวถึง การใชสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษาที่เรียกวา e-Learning และ CAI ตางก็สามารถนําเสนอ
เนื้อหาบทเรียนในรูปของสื่อมัลติมีเดียทางคอมพิวเตอรได นอกจากนี้ รูปแบบการเรียนการสอนทั้งสองยังถือ
เปนสือ่ รายบุคคล ซึง่ มุง เนนใหผเู รียนมีโอกาสอานและทําความเขาใจเนือ้ หาตามความสามารถของตน สามารถ
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ทีจ่ ะทบทวนเนือ้ หาตามความพอใจหรือจนกวาจะเขาใจ สําหรับในดานของการโตตอบกับบทเรียนและการให
ผลปอนกลับนัน้ e-Learning จะขึน้ อยูก บั ระดับของการนําเสนอและการนําไปใช หากมีการพัฒนา e-Learning
อยางเต็มรูปแบบ ในระดับ Interactive Online หรือ High Quality Online และนําไปใชในลักษณะสื่อเติม
หรือสื่อหลัก ผูเรียนไมเพียงจะสามารถโตตอบกับบทเรียนไดอยางมีความหมาย แตยังจะสามารถโตตอบกับผู
สอนและกับผูเรียนอื่น ๆ ไดอยางสะดวกผานทางระบบของ e-Learning
สวนผลการเปรียบเทียบความแตกตางของปจจัยตาง ๆ กับผลสัมฤทธิ์ในการเรียนของนักศึกษา
พิการทางการเห็น แสดงใหเห็นวาระดับความสามารถในการใชเทคโนโลยีแตกตางกันสงผลใหนกั ศึกษาพิการ
ทางการเห็นที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในทุกๆปจจัย ซึ่ง
สอดคลองกับแนวคิดเรือ่ งเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับคนพิการ ของมณเฑียร บุญตัน (2539, หนา 47-49) ที่
วาโปรแกรมอานหนาจอ (screen reading program) เปนซอฟตแวรทสี่ ามารถแปลงแฟมขอมูลคอมพิวเตอร
ใหเปนเสียงสังเคราะหเพือ่ การอานขอความทีป่ รากฏบนหนาจอคอมพิวเตอร ซึง่ สามารถชวยใหคนตาบอดใช
เครื่องคอมพิวเตอรไดเหมือนคนปกติทุกอยาง เพราะจะสามารถรูการทํางานที่โปรแกรมและเลือกหนาที่การ
ทํางานไดตามเสียงสังเคราะหที่ไดยิน แสดงใหเห็นวาระดับความสามารถในการใชเทคโนโลยีมีความสัมพันธ
กับผลสัมฤทธิท์ างการเรียน ทัง้ นี้ ผูว จิ ยั เล็งเห็นวาการพัฒนาเทคโนโลยี และสือ่ การเรียนการสอนมีจดุ มุง หมาย
หลักคือ ตองพัฒนาใหตรงตรงตอความตองการเฉพาะและความชํานาญของผูพ กิ ารแตละประเภท รวมทัง้ ชวย
ผูพิการใหทํางานในชีวิตประจําวันได และอุปกรณเทคโนโลยีที่ชวยใหคนพิการสามารถที่จะเขาถึงสารสนเทศ
ไดซึ่งอาจจะอยูในรูปของฮารดแวร หรือซอฟตแวร ซึ่งสรางจากเทคโนโลยีหลักหลาย ๆเรื่อง เชน เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร เทคโนโลยีโทรคมนาคม และเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสตาง
ขอเสนอแนะ
1. ควรพั ฒ นาสื่ อ การเรี ย นการสอนบนเว็ บ ไชต ใ ห มี ม าตรฐานชั ด เจน และเป น ที่ ย อมรั บ จาก
นักศึกษาผูพิการทางการเห็นไดแลว ยอมที่จะทําใหนักศึกษาพิการทางการเห็นสามารถศึกษาภายใน
รั้วของมหาวิทยาลัยรามคําแหงไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และยังเปนการเพิ่มศักยภาพการผลิต
และการให บ ริ ก ารของมหาวิ ท ยาลั ย ที่ จ ะสามารถรองรั บ ความต อ งการของผู ใช บ ริ ก ารให ไ ด ป ระโยชน
สูงสุด นอกจากนั้นยังเปนการสนับสนุนใหนักศึกษาพิการทางการเห็นสามารถมีความรู เพื่อใชในการ
ดํารงชีวิตและการทํางานได
2. การจัดอบรมบุคลากรในงานทีเ่ กีย่ วของกับเทคโนโลยีการศึกษาเพือ่ ผูพ กิ ารทางการเห็นทีท่ นั สมัย
ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย นอกจากนั้นควรจะจัดระบบการตรวจสอบงานเกี่ยวกับ
ผูพ กิ ารทางการเห็นใหเกิดเปนรูปธรรมอยางชัดเจน พรอมทัง้ การสํารวจความคิดเห็นเกีย่ วกับขอเสนอแนะและ
ปญหาตาง ๆ ดานสือ่ การเรียนการสอนสําหรับผูพ กิ ารทางการเห็นอยางสมาํ เสมอและตอเนือ่ ง เพือ่ นําขอเสนอ
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แนะหรือปญหาที่คนพบ มาทําการวิเคราะห หาสาเหตุ และแนวทางในการแกไขปญหาไดตอไป
3. ควรมีการปรับปรุงสภาพแวดลอมที่เอื้ออํานวยตอนักศึกษาผูพิการทางการเห็นใหมากยิ่งขึ้น
4. การพัฒนาหลักสูตร รูปแบบกิจกรรม การผลิตสื่อการเรียนการสอน และการประเมินผลโดยให
นักศึกษาผูพ กิ ารทางการเห็นไดพฒ
ั นาความรู ทักษะ และความสามารถในการปฏิบตั งิ านตามสภาพความพิการ
ความถนัด ความสามารถเฉพาะบุคคลของผูพิการทางการเห็น
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