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บทคัดย่อ 
 

 งานวจิยัน้ีถือก าเนิดจากความสนใจส่วนตวัของผูว้จิยัเองท่ีวา่  ผูบ้กพร่องทางการไดย้ินมี
พฤติกรรมการใชเ้ทคโนโลยกีารส่ือสารอยา่งไรเม่ือส่ือออนไลน์ไดเ้ขา้มามีบทบาทในชีวิตประจ าวนั
ของคนเรา  โดยด าเนินการเก็บข้อมูลด้วยระเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์แบบก่ึงมี
โครงสร้างกบัผูบ้กพร่องทางการไดย้ิน 4 ช่วงวยั  รวมทั้งส้ิน 9 คน  และมีล่ามภาษามือช่วยถอดความ
เป็นภาษาพูดเพื่อคน้หาค าตอบให้กบัปัญหาน าวิจยั 3 ขอ้ ซ่ึงครอบคลุมประเด็นเร่ือง วตัถุประสงค์ 
วธีิการใช ้และความตอ้งการพื้นฐานในการใชส่ื้อออนไลน์ ของผูบ้กพร่องทางการไดย้นิ 
 ผลการวิจยัพบวา่ ผูบ้กพร่องทางการไดย้ินทั้ง 4 กลุ่มช่วงวยั  มีวตัถุประสงคใ์นการใช้
ส่ือออนไลน์ เพื่อการติดต่อส่ือสารในชีวิตประจ าวนั โดยเนน้ไปทางดา้นการมีปฏิสัมพนัธ์กบัเพื่อน
ใหม่  ไม่วา่จะเป็นผูบ้กพร่องทางการไดย้ินเหมือนกนั หรือแมแ้ต่เพื่อนท่ีเป็นคนปกติ รวมไปถึงการ
มีปฏิสัมพนัธ์กบัเพื่อนชาวต่างชาติอีกดว้ย นอกจากน้ียงัพบประเด็นท่ีน่าสนใจอีกวา่ยงัมีการใช้ส่ือ
ออนไลน์ในเชิงธุรกิจ  เพื่อประโยชน์ในการหารายไดเ้สริมใหก้บัตนเอง  
 ขอ้คน้พบในประเด็นดา้นวิธีการใชส่ื้อออนไลน์พบวา่  ผูบ้กพร่องทางการไดย้ิน มีการ
ใชส่ื้อออนไลน์เป็นประจ า  แมก้ระทัง่ในช่วงเวลาเรียนและช่วงวนัหยุด ส่วนความตอ้งการพื้นฐาน
ของผูบ้กพร่องทางการไดย้ิน ท่ีมีต่อส่ือออนไลน์  พบวา่ยงัคงมีความตอ้งการล่ามภาษามือเพื่อแปล
ขอ้ความท่ีพบเห็นในส่ือออนไลน์ อนัเน่ืองมาจากภาษามือคือภาษาแรกของผูบ้กพร่องทางการไดย้ิน 
และพบอีกประเด็นท่ีน่าสนใจคือต้องการให้มีสติกเกอร์ในรูปแบบภาษามือ  เพื่อง่ายต่อแสดง
ความรู้สึกและแทนขอ้ความในการติดต่อส่ือสารอีกดว้ย 
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บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.  ทีม่ำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 มนุษย์ท่ีเกิดมาพร้อมกับอาการครบ 32 ประการ ไม่ต้องพบกับความพิการทางด้าน
ร่างกายใดๆ นบัวา่เป็นความสมบูรณ์ท่ีพร้อมจะสามารถด าเนินชีวิตไดอ้ย่างปกติสุขในสังคม   แต่
เม่ือมีมนุษยก์ลุ่มหน่ึงท่ีตอ้งเกิดมาพร้อมกบัความผิดปกติทางดา้นร่างกายและจิตใจ  พวกเขาตอ้งมี
สภาพเป็นมนุษยท่ี์แตกต่างจากมนุษยท์ัว่ไปในสังคม  กลายเป็นผูพ้ิการไปโดยปริยาย   
 พระราชบญัญัติส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ได้บัญญัติถึงผู ้
พิการไวด้งัน้ี มาตรา ๔ ในพระราชบญัญติัน้ี “คนพิการ” หมายความว่า บุคคลซ่ึงมีขอ้จ ากดัในการ
ปฏิบติักิจกรรมในชีวติประจ าวนัหรือเขา้ไปมีส่วนร่วมทางสังคม เน่ืองจากมีความบกพร่องทางการ
เห็น การไดย้ิน การเคล่ือนไหว การส่ือสาร จิตใจและอารมณ์ พฤติกรรม สติปัญญาและการเรียนรู้ 
หรือความบกพร่องอ่ืนใด ประกอบกับมีอุปสรรคในด้านต่าง ๆ และมีความจ าเป็นเป็นพิเศษท่ี
จะตอ้งไดรั้บความช่วยเหลือดา้นหน่ึงดา้นใดเพื่อให้สามารถปฏิบติักิจกรรมในชีวิตประจ าวนัหรือ
เขา้ไปมีส่วนร่วมทางสังคมไดอ้ยา่งบุคคลทัว่ไปทั้งน้ี ตามประเภทและหลกัเกณฑ์ท่ีรัฐมนตรีวา่การ
กระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษยป์ระกาศก าหนด ในปัจจุบนัประเทศไทยมี
จ านวนผูพ้ิการเหล่าน้ีใชชี้วติในสังคมอยูเ่ป็นจ านวนมิใช่นอ้ยเลยทีเดียว 
 จากข้อมูลสถิติสถานการณ์ด้านคนพิการในประเทศไทย ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2559 
พบว่า  มีผูพ้ิการรวมทั้งส้ิน  1,568,847 คน เป็นชาย 839,160 คน และเป็นหญิง 729,687 คน โดย
แบ่งเป็นประเภทของความพิการ  ดงัน้ี  อนัดบัหน่ึงคือ ความพิการทางร่างกายหรือการเคล่ือนไหว 
จ านวน 752,910 คน อนัดบัสองรองลงมาคือ ความพิการทางการไดย้นิหรือส่ือความหมาย  มีจ านวน 
278,550 คน  อนัดบัสามคือ  ความพิการทางการมองเห็น  มีจ านวน  168,422  คน  และอ่ืนๆ ตาม
แผนภูมิท่ีแสดงในภาพท่ี 1.1 (กรมส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพฒันา
สังคมและความมัน่คงของมนุษย,์ 2559) 
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ภำพที ่1.1  ประเภทความพิการ 
 
ทีม่ำ :  ศูนยข์อ้มูลคนพิการและเทคโนโลยสีารสนเทศ, 2559 
 
 ผูบ้กพร่องทางการไดย้ิน  ก็เป็นอีกกลุ่มบุคคลหน่ึงท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้ิน  ซ่ึง
เป็นอุปสรรคต่อการด ารงชีวิตประจ าวนัในดา้นการส่ือสาร  เน่ืองจากพวกเขาไม่สามารถไดย้นิเสียง 
คือการสูญเสียการได้ยิน โดยมีการสูญเสียการได้ยินตั้ งแต่ระดับหู ตึงน้อยจนถึงหูหนวก 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2552, น. 56) เป็นผูท่ี้สูญเสียสมรรถภาพทางการไดย้ิน โดยอวยัวะการไดย้ิน  
เช่น ประสาทหูเส่ือมหรือพิการท าให้ไม่ได้ยินเสียงต่างๆ หรือได้ยินไม่ชัดและสูญเสียการได้ยิน  
แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ คนหูหนวก หมายถึง คนท่ีสูญเสียการได้ยินมากจนไม่สามารถรับ
ขอ้มูลผา่นทางการไดย้ินไม่วา่จะใส่หรือไม่ใส่เคร่ืองช่วยฟังก็ตามโดยทัว่ไป หากตรวจการไดย้ินจะ
สูญเสียการไดย้ินประมาณ 90 เดซิเบลข้ึนไป (เดซิเบลเป็นหน่วยวดัความดงัของเสียง หมายถึง เม่ือ
เปรียบเทียบระดบัเร่ิมไดย้นิเสียงของเด็กปกติเม่ือเสียงดงัไม่เกิน 25 เดซิเบล คนหูหนวกจะเร่ิมไดย้ิน
เสียงดงัมากกวา่ 90 เดซิเบล) และคนหูตึง หมายถึง คนท่ีมีการไดย้ินเหลืออยูพ่อเพียงท่ีจะรับขอ้มูล
ผา่นทางการไดย้ินโดยทัว่ไปจะใส่เคร่ืองช่วยฟังและหากตรวจการไดย้ินจะพบวา่มีการสูญเสียการ
ไดย้ินน้อยกว่า 90 เดซิเบลลงมาจนถึง26 เดซิเบล คือ เม่ือเปรียบเทียบระดบัเร่ิมไดย้ินเสียงของเด็ก
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ปกติเม่ือเสียงดงัไม่เกิน 25 เดซิเบล เด็กหูตึงจะเร่ิมไดย้ินเสียงท่ีดงัมากกวา่ 26 เดซิเบลข้ึนไปจนถึง 
90 เดซิเบล  (ปิยะฉตัร มีหนุน, 2555)   
 เม่ือพิจารณาในเร่ืองการส่ือสารนั้น  ผูบ้กพร่องทางการได้ยินเป็นผูท่ี้เกิดมาพร้อมกบั
ความดอ้ยโอกาสทางดา้นการส่ือสารอนัเป็นพื้นฐานส าคญัของการใชชี้วติประจ าวนัในสังคม  เป็นผู ้
ท่ีสูญเสียทางการได้ยิน  เพราะอวยัวะท่ีใช้ส าหรับฟังเสียงเสียไปบางส่วน  หรือเสียไปจนหมด 
ประสาทหูไม่ท างานตามปกติ  จึงไม่สามารถได้ยินค าพูดและเสียงต่างๆ ได้  ท าให้โลกของการ
ส่ือสารของผูบ้กพร่องทางการได้ยินน้ี  ถูกจ ากดัอยู่เพียงแค่การส่ือสารด้วยภาษาใบห้รือภาษามือ  
(สหภาพ  พ่อคา้ทอง, 2547)  รวมไปถึงภาษาท่าทาง  และการแสดงออกทางสีหน้า ท่ีผูบ้กพร่อง
ทางการไดย้ินจะใชใ้นการส่ือสาร ไม่วา่จะเป็นการส่ือสารกบัผูบ้กพร่องทางการไดย้นิดว้ยกนั หรือ
ใชส้ าหรับการส่ือสารกบัคนปกติทัว่ไป  รวมไปถึงสถาบนัครอบครัว ท่ีตอ้งมีการติดต่อส่ือสารกนั
แต่ก็มีคนปกตินอ้ยคนนกัท่ีจะรู้และเขา้ใจความหมายในภาษามือ คือ  จะตอ้งมีการฝึกฝนและเรียนรู้
ในภาษามือนั้นๆ จึงจะสามารถส่ือสารภาษามือกบัผูบ้กพร่องทางการไดย้ินไดเ้ขา้ใจกนั โดยเฉพาะ
สถาบนัครอบครัว ซ่ึงเป็นสถาบันหลักท่ีมีความจ าเป็นในการส่ือสารกับผูพ้ร้องทางการได้ยิน
โดยตรง  
 การเรียนรู้และใช้ภาษามือต้องอาศยัความจ าเป็นหลัก  ยิ่งจ  าได้มากก็ยิ่งส่ือสารได้มี
ประสิทธิภาพ  แต่ภาษามือก็มีขอ้จ ากดัเพราะไม่มีศพัทเ์ทียบเท่ากบัภาษาพูด แมจ้ะมีการบญัญติัศพัท์
ข้ึนมามากๆ ก็เป็นเร่ืองยาก ท่ีผูบ้กพร่องทางการไดย้ินจะจดจ าไดท้ั้งหมด ดว้ยช่องทางการรับรู้ส่วน
หน่ึง คือ การฟัง และพูดขาดหายไป พวกเขาจึงจ าอะไรไดค้่อนขา้งยากและไม่ไดน้าน เม่ือเป็นเช่นน้ี 
คลงัค า ของผูบ้กพร่องทางการไดย้ินจึงมีไม่มากเท่ากนัคนปกติ โดยเฉพาะค าท่ีเป็นนามธรรมมากๆ 
ซ่ึงไม่อาจจบัตอ้งหรือมีตวัอยา่งใหม้องเห็น เรียกวา่ความสามารถในการใชแ้ละเขา้ใจภาษาของพวก
เขามีไดไ้ม่เท่ากบัคนปกติในวยัไล่เล่ียกนั เม่ือคนหน่ึงเกิดมาหูหนวก ไม่สามารถไดย้ินเสียง เม่ือถึง
วยัควรพูดก็พูดไม่ได ้ดว้ยความตอ้งการท่ีจะส่ือสาร ท าให้เขาเรียนรู้ท่ีจะใช้ท่าทางง่ายๆ เช่น ช้ีน้ิว 
เลียนแบบส่ิงนั้นๆ เรียกไดว้า่ เป็นภาษามือท่ีเกิดข้ึนโดยธรรมชาติ ภาษามือลกัษณะน้ีส่ือสารไดเ้พียง
ในกลุ่มแคบๆ ท่ีคุน้เคยคนหูหนวกจึงตอ้งเรียนรู้ภาษามือท่ีเป็นบรรทดัฐานเดียวกนั (มาโนช  ชุ่ม
เมืองปัก,  2543)  
 ภาษามือแบ่งไดเ้ป็น 2 แบบ คือ ภาษามือท่ีเป็นท่าเฉพาะของค าค านั้น ซ่ึงมีองคป์ระกอบ 
คือ รูปแบบของท่าทาง การเคล่ือนไหว ทิศทาง และต าแหน่งของมือ องค์ประกอบทุกส่วนลว้นมี
ความหมายต่อการแปลความทั้งส้ิน  อีกแบบคือ การสะกดน้ิวมือ เป็นการใชน้ิ้วมือท าท่าสัญลกัษณ์
ของแต่ละพยญัชนะ สระ วรรณยุกต์ และตัวเลข เพื่อสะกดเป็นค าท่ีมีความหมายต่างๆ คิดค้น
ดดัแปลงมาจากภาษามืออเมริกนั (มาโนช  ชุ่มเมืองปัก,  2543) 
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 นอกจากความสามารถในการอ่านภาษามือ  การอ่านภาษาพูด  และการอ่านภาษาเขียน
ของผู ้บกพร่องทางการได้ยินแล้วนั้ น แต่ละคนก็จะมีความช านาญแตกต่างกันไปข้ึนอยู่กับ
ความสามารถในการฝึกฝนและการใช้ภาษาเหล่านั้นในชีวิตประจ าวนั ผูบ้กพร่องทางการไดย้ินท่ี
สามารถอ่านภาษาพูดไดอ้ยา่งคล่องแคล่วก็จะไม่มีปัญหาในการส่ือสารความหมายกบัคนปกติ  แต่
ในความเป็นจริงนอ้ยคนนกัท่ีจะสามารถอ่านภาษาพูดเช่นน้ีได ้ ดงันั้นการอ่านภาษาเขียนจึงเป็นวิธี
ท่ีง่ายกวา่การฝึกฝนเพื่อติดต่อส่ือสารกบัคนปกติ แมว้า่จะมีปัญหาในการวางรูปประโยค หรือการใช้
ค  าศพัท์ยาก แต่ผูมี้ความบกพร่องทางการไดย้ินท่ีสามารถอ่านภาษาเขียนได ้จะส่ือความหมายและ
เขา้ใจภาษาท่ีติดต่อกบัคนปกติทัว่ไปไดดี้กวา่ผูท่ี้มีความบกพร่องทางการไดย้นิท่ีไม่เขา้ใจภาษาเขียน 
(เธียรทิพย ์ ด ารงดุลทศัน์, 2555) 
 ถึ งแม้ว่าความพิการทางการได้ยิน   จะเป็น อุปสรรคส าคัญต่อการส่ือสารใน
ชีวิตประจ าวนั ทว่าผูบ้กพร่องทางการได้ยินดงักล่าว ก็ยงัสามารถใช้ ภาษามือ ในการส่ือสารกนั
ระหวา่งกลุ่มผูพ้ิการของพวกเขาได ้  แต่ในขณะเดียวกนัโลกแห่งความเป็นจริงในสังคมท่ีประกอบ
ไปดว้ยครอบครัวและคนทุกประเภทตอ้งมีการติดต่อส่ือสาร  เพราะอยู่ร่วมในสังคมเดียวกนั การ
ส่ือสารจึงไม่ไดเ้กิดข้ึนเฉพาะในกลุ่มผูบ้กพร่องทางการไดย้นิเท่านั้น   ดงันั้นการส่ือสารของผูพ้ิการ
ทางการไดย้ิน   จึงจ าเป็นตอ้งมีส่ือท่ีสามารถเป็นส่ือกลางในการเช่ือมโยงระหว่างพวกเขากบัคน
ทัว่ไปในสังคมดว้ย 
 ส่ือกบัคนหูหนวก 
 ส่ือก็เป็นช่องทางหน่ึงท่ีผูบ้กพร่องทางการไดย้ินใชใ้นชีวิตประจ าวนั  รูปแบบใหม่ของ
ส่ือสังคมออนไลน์อาจท าใหช่้องวา่งระหวา่งคนหูหนวกและคนปกติทัว่ไปลดลงได ้ไม่วา่จะเป็นส่ือ
สังคมแบบออนไลน์หรือแบบออฟไลน์ก็ตาม  พฤติกรรมการเสพส่ือของผูบ้กพร่องทางการไดย้ิน
นั้น  เน่ืองจากไวยากรณ์ภาษามือท่ีคนหูหนวกใช้แตกต่างจากภาษาท่ีคนปกติใช้ส่ือสารกนั  ท าให้
คนหูหนวกไม่สะดวกเขา้ถึงส่ือท่ีเป็นตวัอกัษร เช่น ส่ือส่ิงพิมพ ์ส่ืออินเทอร์เน็ต  รวมทั้งการเขา้ถึง
ส่ือท่ีมีค าบรรยายในรายการโทรทศัน์ (Subtitle)  ผูบ้กพร่องทางการไดย้ินในประเทศไทยจ านวน
มากจึงหันไปสนใจเปิดรับขอ้มูลข่าวสาร และความบนัเทิงจากส่ือโทรทศัน์ แต่ก็ยงัมีอุปสรรคใน
การเขา้ถึง เพราะจอล่ามในรายการโทรทศัน์มีขนาดเล็กเกินไป และยงัมีรายการท่ีมีจอล่ามนอ้ยและ
ไม่หลากหลาย ปัจจุบนัคนหูหนวกจึงเปิดรับข่าวโทรทศัน์นอ้ยมาก ชมข่าวโทรทศัน์แต่เพียงภาพซ่ึง
ท าให้เกิดความเขา้ใจคลาดเคล่ือน และอาจจะตอ้งมีคนท่ีมีการได้ยินร่วมชมและอธิบายเพิ่มเติม 
(ศิวนารถ หงส์ประยรู, 2558) 
 แต่ในปัจจุบนัเทคโนโลยมีีความเจริญกา้วหนา้ไปอยา่งรวดเร็วโดยเฉพาะเทคโนโลยกีาร
ส่ือสาร และเทคโนโลยีส่ือดิจิทลัจึงส่งผลให้ส่ือมีรูปแบบท่ีหลากหลาย ท าให้ปฏิเสธไม่ได้ว่าส่ือ
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ดิจิทลัเขา้มามีบทบาทในชีวิตประจ าวนั เน่ืองจากสามารถประยุกต์ใช้ร่วมกบัระบบคอมพิวเตอร์ 
หรือโทรทศัน์ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพระหว่างผูใ้ช้ ซ่ึงส่ือปฏิสัมพนัธ์สามารถสร้างให้เกิดการ
โตต้อบทางการสัมผสั การรับรู้และการมองเห็นไดแ้ละเป็นอีกรูปแบบท่ีสามารถกระตุน้ให้เกิดการ
เรียนรู้ไดเ้ป็นอย่างดีส่ือปฏิสัมพนัธ์เกิดจากการผสมผสานเทคโนโลยีการส่ือสาร และเทคโนโลยี
มลัติมีเดียเขา้มาอยู่ในส่ือเดียวกนั แล้วน ามาสร้างความสัมพนัธ์กนัโดยใช้เคร่ืองมือ (ศิริพร และ
ปรีชา น้อยอ าคา, 2558)  เทคโนโลยีส่ือดิจิทลัจึงเป็นช่องทางหน่ึงท่ีมีความเหมาะสมกบัศกัยภาพ
ของผูบ้กพร่องทางการไดย้นิท่ีจะสามารถใชง้านส่ือประเภทน้ีในชีวติประจ าวนัไดดี้อีกทางหน่ึง 
 นอกจากน้ี  การศึกษาของ Margaret A. Bodemann (2012)  พบว่า ความสัมพนัธ์ทาง
สังคมของผูบ้กพร่องทางการไดย้นิ ยากท่ีพวกเขาจะเขา้ถึงทนัต่อเหตุการณ์ข่าวสารประจ าวนัไดโ้ดย
การอ่าน  ท าให้พวกเขามีอคติและไม่เปิดรับขอ้มูลข่าวสารจากคนปกติทัว่ไป ท่ีมีการส่ือสารผ่าน
ตวัอกัษร  แต่ส่ือออนไลน์เป็นช่องทางหน่ึงท่ีสามารถท าให้ผูบ้กพร่องทางการไดย้ินมีการเปิดรับ
ขอ้มูลข่าวสารเหตุการณ์บา้นเมืองช่วยให้ทนัต่อโลกปัจจุบนั อีกทั้งส่ือออนไลน์ยงัท าให้พวกเขามี
โอกาสสร้างความสัมพนัธ์กบัเพื่อนท่ีมีการได้ยินปกติ  อนัเน่ืองจากส่ืออินเทอร์เน็ตมีส่ือต่างๆใน
การติดต่อส่ือสารท่ีให้ผูใ้ชมี้การส่งขอ้ความโตต้อบแบบทนัทีทนัใด โดยการผา่นทางขอ้ความ หรือ
รูปภาพ โดยผูพ้ิการทางการไดย้นิสามารถติดต่อส่ือสารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพดว้ย  ลดความเครียด
หรือการแปลจากบุคคลท่ีสาม อีกทั้ งบริการเครือข่ายทางสังคมบนอินเทอร์เน็ตยงัสามารถให้ผู ้
บกพร่องทางการไดย้ินสามารถส่ือสารหรือติดต่อกบัคนทัว่ไปซ่ึงเขาเหล่านั้นอาจจะไม่เคยติดต่อ
หรือไม่เคยเก่ียวข้องกันไม่ว่าจะเป็นเร่ืองธุรกิจหรือความสนใจส่วนตัว นอกจากน้ีโครงสร้าง
ลกัษณะทัว่ไปของอินเทอร์เน็ตมีพื้นฐานท่ีจะช่วยท าให้เกิดความเขา้ใจในหมู่คนท่ีมีขนาดใหญ่ข้ึน  
เน่ืองจากมีลกัษณะของภาพท่ีเรียบง่าย  จึงท าให้อินเทอร์เน็ตเป็นแนวทางท่ีสามารถเขา้ถึงได้มาก
ส าหรับพวกเขา 
 อน่ึงผลการวิจยัเร่ือง “การพฒันารายการข่าวทางส่ืออินเทอร์เน็ตทีวี (IPTV)  ส าหรับคน
หูหนวก” ของ ศิวนารถ หงส์ประยูร (2558) ระบุวา่ คนหูหนวกนิยมส่ือสารทางอินเทอร์เน็ต เพราะ
เป็นการส่ือสาร 2 ทาง เน่ืองจากคนหูหนวกชอบการมี Feedback หลงัจากท่ีส่ือสารออกไป คนหู
หนวกส่วนใหญ่นิยมการ พูดคุยผ่าน MSN และอ่ืนๆ รวมทั้งการส่ือสารผ่านภาพเคล่ือนไหว เช่น 
Skype Face time และ MMS คนหูหนวกนิยมชมคลิปใน YouTube มากเพราะเป็นภาพ คนหูหนวก
นิยมส่ือสารผา่น Social network เพราะไปตอบสนองความตอ้งการของพวกเขา  คือตอ้งการพูดคุย
ในชุมชน ใชภ้าษาไม่มาก ใชค้  าสั้นๆ และเป็นความรู้สึกวา่ไม่แตกต่างจากคนปกติ 
 ดงันั้น ส่ือออนไลน์จึงเป็นช่องทางการส่ือสารท่ีดีอีกประเภทหน่ึงส าหรับผูบ้กพร่อง
ทางการไดย้นิ ท่ีจะสามารถติดต่อส่ือสารทั้งระหวา่งผูบ้กพร่องทางการไดย้นิดว้ยกนัเอง และส่ือสาร
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กบัคนปกติไดง่้ายกว่าการใช้ภาษามือท่ีคนปกติทัว่ไปน้อยคนอาจเขา้ใจ เน่ืองจากส่ือออนไลน์จะ
เนน้ภาษาเขียนในการบอกเล่า บรรยายเน้ือหาต่างๆ ยอ่มท าให้ผูบ้กพร่องทางการไดย้นิเขา้ใจในส่ิงท่ี
เห็นมากกวา่ผูบ้กพร่องทางการไดย้ินท่ีไม่สามารถอ่านภาษาเขียนได ้เพราะความบกพร่องทางการ
ไดย้ินส่งผลใหก้ารรับรู้ การตีความ และการส่ือความหมายของเสียงผดิเพี้ยนไปตามระดบัการไดย้ิน
ท่ีสูญเสีย ดงัน้ีผูบ้กพร่องทางการไดแ้ต่ละคนท่ีมีระดบัการไดย้ินแตกต่างกนัก็ยอ่มท่ีจะตีความและ
เขา้ใจสารท่ีไดรั้บแตกต่างกนัออกไปดว้ย ส่วนคนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิในระดบัหูตึงยอ่ม
พอท่ีจะเข้าใจและรับรู้ความหมายของสารท่ีส่งผ่านเสียงได้ดีกว่าคนท่ีหูหนวกสนิท ซ่ึงจ าเป็น
ตอ้งการรับรู้ทางสายตา และส่ือความหมายดา้นภาพควบคู่กนัไปดว้ย (ศรียา นิยมธรรม, 2544) 
 จากการสังเกตพฤติกรรมเบ้ืองต้นของผู ้ท่ี มีความบกพร่องทางการได้ยินผ่านส่ือ
ออนไลน์อย่าง  Facebook  ของผูว้ิจยัเองนั้นพบว่า หน่ึงในสมาชิก Facebook ของผูว้ิจยั เป็นผูท่ี้มี
ความบกพร่องทางการไดย้นิ  มีพฤติกรรมในการใชส่ื้อ Facebook ในรูปแบบการตั้งกระทูท้ ัว่ไป แต่
ภาษาท่ีใชน้ั้นมีลกัษณะการเรียงค าท่ีต่างจากคนปกติทัว่ไป ท าใหผู้ว้จิยัอ่านแลว้เกิดความไม่เขา้ใจใน
ภาษา ทั้งน้ีผูว้ิจยัยงัพบอีกว่า พฤติกรรมการใช้งานผ่านส่ือ Facebook นั้น มีการใช้งานในรูปแบบ
ใหม่ท่ีเรียกว่า  "การถ่ายทอดสด"  ซ่ึงเป็นลูกเล่นใหม่ท่ีท าให้สมาชิกสามารถถ่ายทอดสดผ่าน
อุปกรณ์ท่ีเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อการสนทนา พูดคุย โดยสมาชิกท่ีเข้ามารับชม ได้มีการพิมพ์
ขอ้ความถามผูบ้กพร่องทางการไดย้ิน และผูบ้กพร่องทางการไดย้นิจะท าการโตต้อบกลบัดว้ยภาษา
มือ หรือภาษาท่าทาง สีหนา้ท่ีสนุกสนาน ดงัภาพประกอบท่ี 1.2 และ 1.3 
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ภำพที ่1.2 การตั้งกระทูผ้า่นส่ือ Facebook ของผูท่ี้มีความบกพร่องทางการไดย้นิ 
 
ทีม่ำ : Facebook.com (ออนไลน์) 
 
 

 
 
ภำพที ่1.3 การถ่ายทอดสดผา่นส่ือ Facebook ของผูท่ี้มีความบกพร่องทางการไดย้นิ 
 
ทีม่ำ : Facebook.com (ออนไลน์) 
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 จะเห็นไดว้า่พฤติกรรมของสมาชิกท่ีเป็นผูบ้กพร่องทางการไดย้ินของผูว้ิจยั มีลกัษณะ
การใช้ส่ือ Facebook เพื่อความบนัเทิงทั้งรูปแบบการตั้งกระทู้และการถ่ายทอดสด และจากการ
สังเกตพบวา่  ทั้งสองรูปแบบนั้นผูบ้กพร่องทางการไดย้ินมีการใชถ้อ้ยค าท่ีมีหลกัไวยกรณ์ผิดเพี้ยน
ไปจากคนปกติ  ท าให้คนปกติทัว่ไปท่ีไดอ่้านเกิดความสับสน ท าใหก้ารส่ือสารอาจมีความผดิพลาด
ได ้ อนัเน่ืองมาจากภาษาแรกของผูบ้กพร่องทางการไดย้ินนั้นคือภาษามือ  ไม่ใช่ภาษาพูดอยา่งคน
ปกติทั่วไป  ส่ือออนไลน์ท่ีมีคุณลักษณะจ าเพาะในการน าเสนอโดยผ่านรูปภาพ  ข้อความ
เคล่ือนไหว  จึงเป็น  ส่ือท่ีผูบ้กพร่องทางการไดย้นิมีความตอ้งการท่ีจะเสพส่ือนั้นๆ   
  แต่นัน่ก็เป็นเพียงแค่หน่ึงในกลุ่มผูท่ี้มีความบกพร่องทางการไดย้ินเท่านั้น ผูว้ิจยัจึงเกิด
ขอ้สงสัย  โดยหมายรวมถึงผูท่ี้มีความบกพร่องทางการไดย้ินว่ามีพฤติกรรมการใชเ้ทคโนโลยีการ
ส่ือสารอย่างไร และมีวิธีการใช้เช่นใด  จึงเป็นท่ีมาท่ีท าให้ผูว้ิจยัมีความสนใจท่ีจดัท าวิจยัเร่ือง    " 
การศึกษาพฤติกรรมการใช้ส่ือออนไลน์ของผูบ้กพร่องทางการไดย้ิน"  เพื่อศึกษาถึงวตัถุประสงค์
และวิธีการใช้ส่ือออนไลน์ รวมไปถึงความตอ้งการพื้นฐานของผูบ้กพร่องทางการไดย้ินท่ีมีต่อส่ือ
ออนไลน์  ทั้งน้ีผูว้ิจยัมีความคิดอีกว่า วิจยัเล่มน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้จะน าไปใช้ในการพฒันา
เทคโนโลยกีารส่ือสารในอนาคตเพื่อใหเ้อ้ือประโยชน์ต่อผูท่ี้มีความบกพร่องทางการไดย้นิต่อไป 
 
1.2  วตัถุประสงค์ของกำรวจัิย 
 1)  เพื่อศึกษาวตัถุประสงคก์ารใชส่ื้อออนไลน์ของผูบ้กพร่องทางการไดย้นิ 
 2)  เพื่อศึกษาวธีิการใชส่ื้อออนไลน์ของผูบ้กพร่องทางการไดย้นิ 
 3)  เพื่อทราบถึงความตอ้งการพื้นฐานในการใชส่ื้อออนไลน์ของผูบ้กพร่องทางการไดย้นิ 
 
1.3  ปัญหำน ำวจัิย 
 1)  ผูบ้กพร่องทางการไดย้นิมีวตัถุประสงคก์ารใชส่ื้อออนไลน์อยา่งไร 
 2)  ผูบ้กพร่องทางการไดย้นิมีวธีิการใชส่ื้อออนไลน์อยา่งไร 

3)  ผูบ้กพร่องทางการไดย้นิมีความตอ้งการพื้นฐานต่อส่ือออนไลน์อยา่งไร 
 
1.4 ขอบเขตในกำรวจัิย 
 การศึกษาในเร่ือง “การศึกษาพฤติกรรมการใช้ส่ือออนไลน์ของผูบ้กพร่องทางการได้
ยนิ” ไดก้  าหนดขอบเขตในการวจิยัคร้ังน้ี คือ 
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  งานวิจยัน้ีผูศึ้กษาจะใช้วิธีการสัมภาษณ์เพื่อท าการเก็บขอ้มูลกบัผูบ้กพร่องทางการได้
ยินในเขตกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล โดยแบ่งกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลในการศึกษาเป็น 4 ช่วงวยั 
ดงัน้ี 
 1) ผูบ้กพร่องทางการได้ยิน ช่วงอายุระหว่าง 13 - 18 ปี คืออยู่ในช่วงการศึกษาในระดับชั้น
มธัยมศึกษา 
 2) ผู ้บกพ ร่องทางการได้ยิน  ช่วงอายุระหว่าง 19 - 25 ปี  คืออยู่ใน ช่วงการศึกษาใน
ระดบัอุดมศึกษา 
 3) ผูบ้กพร่องทางการได้ยิน ช่วงอายุระหว่าง 26 - 49 ปี ซ่ึงอยู่ในช่วงวยัท างานและหรือวยั
กลางคน 
 4) ผูบ้กพร่องทางการไดย้นิ ช่วงอาย ุ50 ปี ข้ึนไป ซ่ึงอยูใ่นช่วงผูสู้งวยั 
  ในส่วนของพฤติกรรมการใช้ส่ือออนไลน์ ผูว้ิจยัจะท าการศึกษาผูบ้กพร่องทางการได้
ยนิ ทั้งในฐานะเป็นผูรั้บและผูส่้งสาร โดยไม่จ  ากดัประเภทของส่ือออนไลน์ 
  
1.5 ข้อตกลงเบื้องต้น หรือนิยำมศัพท์ 
 พฤติกรรมกำรใช้ส่ือออนไลน์ หมายถึง การกระท าท่ีเกิดจากการเห็น ไดย้ิน หรือสัมผสั 
ต่อส่ือออนไลน์ ท าใหผู้ใ้ชเ้กิดการเรียนรู้จนเกิดการแสดงออกมา 
 วตัถุประสงค์กำรใช้ส่ือออนไลน์ หมายถึง   เป้าหมายและเหตุผลของการใชส่ื้อออนไลน์
ของผูบ้กพร่องทางการไดย้นิ เช่น เพื่อศึกษาหาความรู้ เพื่อความบนัเทิง เป็นตน้ 
 วธีิกำรใช้ส่ือออนไลน์  หมายถึง  ความถ่ี ระยะเวลาในการใชส่ื้อออนไลน์ ตลอดจนการ
ใชง้านโดยภาพ ขอ้ความ เสียง และสัญลกัษณ์ ผา่นช่องทางและเคร่ืองมือในการส่ือสารออนไลน์ 
 ส่ือออนไลน์  หมายถึง  ส่ือรูปแบบใหม่ท่ีเป็นเคร่ืองมือในการใช้เพื่อการติดต่อส่ือสาร
ระหวา่งกนับนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยให้บุคคลมีส่วนร่วมในการปฏิสัมพนัธ์โตต้อบกนัไดอ้ยา่ง
รวดเร็ว ทั้งในรูปแบบของขอ้มูล ภาพ และเสียง ได้แก่ คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 
ตลอดจนเคร่ืองมือการส่ือสารไร้สาย เช่น โทรศพัทมื์อถือ แทบ็เล็ต  รวมไปถึงแอฟพลิเคชัน่ต่างๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง เช่น Facebook, YouTube, LINE, Instargram เป็นตน้                                                                                                               
 ผู้บกพร่องทำงกำรได้ยิน  หมายถึง  ผูท่ี้สูญเสียสมรรถภาพทางการได้ยิน เน่ืองจาก
อวยัวะการได้ยินเช่น ประสาทหูเส่ือมหรือพิการท าให้ไม่ไดย้ินเสียงต่างๆ หรือได้ยินไม่ชดั และ
สูญเสียการไดย้ินระหวา่ง 26 - 90 เดซิเบล ท าให้มีผลกระทบต่อบุคคลอ่ืนๆ โดยทกัษะการส่ือสาร
ของผูบ้กพร่องทางการไดย้นินั้น จะใชมื้อเป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารหลกั 
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1.6  ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
 1) ไดท้ราบถึงวตัถุประสงคก์ารใชส่ื้อออนไลน์ของกลุ่มผูบ้กพร่องทางการไดย้นิ 
 2)  ไดท้ราบถึงวธีิการใชส่ื้อออนไลน์ของกลุ่มผูบ้กพร่องทางการไดย้นิ 

3)  เพื่อทราบเป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้ในการน าไปใชพ้ฒันาส่ือออนไลน์ในอนาคต 
 
1.7 ข้อจ ำกดัในกำรวจัิย 
  การเก็บขอ้มูลกบัผูใ้ห้ขอ้มูลในการศึกษาคร้ังน้ี  เป็นผูบ้กพร่องทางการไดย้ิน ผูว้ิจยัจึง
ไม่สามารถด าเนินการเก็บขอ้มูลไดด้ว้ยตนเอง เน่ืองจากผูศึ้กษายงัไม่มีความสามารถในการส่ือสาร
ดว้ยภาษามือ  จึงจ าเป็นตอ้งใชล่้ามภาษามือมาเป็นผูช่้วยในการส่ือความของกระบวนการสัมภาษณ์
คร้ังน้ี 
 
 
 



   
บทที ่2 

แนวคดิ ทฤษฎแีละผลงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 
 
 งานวิจยัเร่ือง  “การศึกษาพฤติกรรมการใช้ส่ือออนไลน์ของผูบ้กพร่องทางการไดย้ิน” 
ผูว้จิยัไดก้  าหนดแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งอนัเป็นประโยชน์ในงานวิจยัในคร้ังน้ี  ดงัน้ี 
 2.1 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรม 
 2.2 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมการส่ือสาร 
 2.3 แนวคิดเก่ียวกบัส่ือออนไลน์ 
 2.4 แนวคิดเก่ียวกบัผูบ้กพร่องทางการไดย้นิ 
 2.5 วจิยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
2.1 แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัพฤติกรรม 
 พฤติกรรม (Behavior) คือ กริยาอาการท่ีแสดงออกหรือปฏิกิริยาโตต้อบเม่ือเผชิญกบัส่ิง
เร้า (Stimulus) หรือสถานการณ์ต่าง ๆ อาการแสดงออกต่าง ๆ เหล่านั้น อาจเป็นการเคล่ือนไหวท่ี
สังเกตไดห้รือวดัได ้เช่น การเดิน การพูด การเขียน การคิด การเตน้ของหัวใจ เป็นตน้ ส่วนส่ิงเร้า
ท่ีมากระทบแลว้ก่อให้เกิดพฤติกรรมก็อาจจะเป็นส่ิงเร้าภายใน (Internal Stimulus) ไดแ้ก่ ส่ิงเร้าท่ี
เกิดจากความต้องการทางกายภาพ เช่น ความหิว ความกระหาย และส่ิงเร้าภายนอก (External 
Stimulus) ไดแ้ก่ ส่ิงกระตุน้ต่าง ๆ ส่ิงแวดลอ้มทางสังคมท่ีสามารถสัมผสัไดด้ว้ยประสาททั้ง 5 คือ หู 
ตา คอ จมูก การสัมผสั (ยบุล เบญ็จรงคกิ์จ, 2534) 
 ส่ิงเร้าท่ีมีอิทธิพลท่ีจะจูงใจให้บุคคลแสดงพฤติกรรม ได้แก่ ส่ิงเร้าท่ีท าให้บุคคล เกิด
ความพึงพอใจท่ีเรียกวา่ การเสริมแรง (Reinforcement) ซ่ึงแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ชนิด คือ การเสริมแรง
ทางบวก (Positive Reinforcement) คือ ส่ิงเร้าท่ีพอใจท าให้บุคคลมีการแสดงพฤติกรรมเพิ่มข้ึน เช่น 
ค าชมเชย การยอมรับของเพื่อน ส่วนการเสริมแรงทางลบ (Negative Reinforcement) คือ ส่ิงเร้าท่ีไม่
พอใจหรือไม่พึงปรารถนาน ามาใช้เพื่อลดพฤติกรรมท่ีไม่พึงปรารถนาให้น้อยลง เช่น การลงโทษ
เด็กเม่ือลักขโมย การปรับเงินเม่ือผู ้ข ับข่ียานพาหนะไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร เป็นต้น มนุษย์
โดยทั่วไปจะพึงพอใจกับการได้รับการเสริมแรงทางบวกมากกว่าการเสริมแรงทางลบวิธีการ
เสริมแรงทางบวก กระท าไดด้งัน้ี 
 



12 

 1. การใหอ้าหาร น ้า เคร่ืองยงัชีพ เป็นตน้ 
 2. การใหแ้รงเสริมทางสังคม เช่น การยอมรับ การยกยอ่ง การชมเชย ฯลฯ 
 3. การใหร้างวลั คะแนน แตม้ ดาว เป็นตน้ 
 4. การให้ข้อมูลย้อนกลับ (Information Feedback) เช่น การรับแจ้งว่าพฤติกรรมท่ี
กระท านั้น ๆ เหมาะสม 
 5. การใช้พฤติกรรมท่ีชอบกระท ามากท่ีสุดมาเสริมแรงพฤติกรรมท่ีชอบกระท าน้อย
ท่ีสุดเป็นการวางเง่ือนไข เช่น เม่ือท าการบา้นเสร็จแลว้จึงอนุญาตให้ดูทีว ีเป็นตน้  
 พฤติกรรมเป็นกิจกรรมต่างๆ ซ่ึงบุคคลแสดงออกโดยผูอ่ื้นอาจเห็นได ้เช่น การยิม้ การ
เดิน หรือผูอ่ื้นอาจเห็นได้ยากต้องใช้เคร่ืองมือช่วย เช่น การเต้นของหัวใจ พฤติกรรมทุกอย่างท่ี
บุคคลแสดงออกมานั้ น มีผลมาจากการเลือกปฏิกิริยาตอบสนองท่ีเห็นว่าเหมาะสมท่ีสุดตาม
สถานการณ์นั้นๆ พฤติกรรมหรือการกระท าใดๆ จะมีพื้นฐานมาจากความรู้ และทศันคติท่ีคอย
ผลกัดนัให้เกิดพฤติกรรม ซ่ึงแต่ละคนจะมีพฤติกรรมแตกต่างกนัออกไป เน่ืองจากไดรั้บความรู้จาก
แหล่งต่างๆไม่เท่ากนั มีการตีความสารท่ีรับมาไปคนละทิศคนละทางท าให้เกิดการเรียนรู้ และการ
สั่งสมประสบการณ์ในเร่ืองความรู้ ท่ีไม่เท่ากนั นกัจิตวิทยามกัสนใจศึกษาเก่ียวกบัความรู้สึกภายใน
จิตใจของมนุษย ์เช่น ทศันคติ น าไปสู่พฤติกรรมของมนุษยอ์ยา่งไร ซ่ึงเม่ือศึกษาถึงความสัมพนัธ์
ระหว่างตวัแปรต่างๆ ภายในจิตใจของมนุษย์แล้ว ส่ิงท่ีเข้ามาเก่ียวข้องอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้คือ 
พฤติกรรมของมนุษยท่ี์แสดงออกต่อผูอ่ื้น (ยบุล เบญ็จรงคกิ์จ, 2534) 
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ภาพที ่2.1 แผนภาพกลไกการเกิดพฤติกรรม 
 
ทีม่า : นนัทนา ส าเภา (2558) 
 
 สมโภชน์ เอ่ียมสุภาษิต ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการปรับพฤติกรรมไดใ้ห้ความหมายของค าว่า 
พฤติกรรม ไวด้งัน้ี พฤติกรรม หมายถึง  ส่ิงท่ีบุคคลกระท า แสดงออกมา ตอบสนอง หรือโตต้อบต่อ
ส่ิงใดส่ิงหน่ึงสภาพการณ์ใด สภาพการณ์หน่ึงโดยท่ีผูอ่ื้นสามารถสังเกตได ้พฤติกรรมของมนุษยมี์
องคป์ระกอบท่ีส าคญั ดงัน้ี 
 การรับรู้ เป็นการแปลความหมายจากการสัมผสั โดยเร่ิมตั้งแต่การมีส่ิงเร้ามากระทบกบั
อวยัวะรับสัมผสัทั้งหา้และส่งกระแสประสาทไปยงัสมองเพื่อการแปลความ 
 การเรียนรู้ เป็นการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของบุคคลค่อนขา้งถาวร อนัเป็นผลมาจาก 
ประสบการณ์หรือการฝึกฝน มิใช่ผลจากการตอบสนองของสัญชาติญาณ อุบัติเหตุ หรือความ
บงัเอิญ 
 การคิด เป็นกระบวนการของสมองในการสร้างสัญลักษณ์หรือภาพให้ปรากฏในสมอง 
เพื่อ เป็นตวัแทนของวตัถุ ส่ิงของ เหตุการณ์หรือสถานการณ์ต่างๆ 
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 ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัพฤติกรรมช่วยให้เกิดความเขา้ใจตนเอง ไดแ้นวทางในการ
ปรับตน พฒันาตน ช่วยใหเ้ขา้ใจผูอ่ื้นและเลือกเส้นทางชีวติท่ีเหมาะสมแก่ตนเอง 
 ประเภทของพฤติกรรมแบ่งตามการแสดงออก มี 2 ประเภท คือพฤติกรรมภายนอกและ
พฤติกรรมภายใน  
 พฤติกรรมภายนอก (Overt Behavior) ได้แก่ พฤติกรรมท่ีผูอ่ื้นสามารถจะสังเกตได้
โดยตรงเป็นการสังเกตโดยผา่นประสาทสัมผสัแบ่งยอ่ยออกเป็น พฤติกรรมท่ีสังเกตไดโ้ดยตรง โดย
ไม่ตอ้งใชเ้คร่ืองมือช่วยหรือท่ีบางคนเรียกวา่ พฤติกรรมโมล่าห์ (Molar Behavior) และพฤติกรรมท่ี
สังเกตไม่ไดโ้ดยตรง ตอ้งใชเ้คร่ืองมือช่วยหรือท่ีเรียกวา่ พฤติกรรมโมเลกุล (Molecular Behavior) 
 พฤติกรรมภายใน (Covert Behavior) ไดแ้ก่พฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนภายในตวับุคคลจะรู้สึก
หรือไม่รู้สึกตวัก็ตาม เป็นพฤติกรรมท่ีผูอ่ื้นไม่สามารถท่ีจะสังเกตไดโ้ดยตรงถา้หากผูเ้ป็นเจา้ของ
พฤติกรรมนั้นไม่บอก หรือไม่แสดงออกมา แบ่งยอ่ยออกเป็น พฤติกรรมภายในท่ีเกิดข้ึนโดยรู้สึกตวั 
เกิดข้ึนโดยเจา้ของพฤติกรรมรู้ว่ามนัเกิด แต่สามารถควบคุมความรู้สึกต่างๆท่ีเกิดข้ึนได้ซ่ึงจะไม่
บอกหรือแสดงออกมาก็ได้ กบัพฤติกรรมภายในท่ีเกิดข้ึนโดยไม่รู้สึกตวั แต่มีผลต่อพฤติกรรม
ภายนอกของบุคคลนั้น (โยธิน ศนัสนยทุธ และจุมพล พูลภทัรชีวติ, 2540) 
 ประเภทของพฤติกรรมแบ่งตามลกัษณะท่ีเกิดอีก 2 ลกัษณะ คือ พฤติกรรมเกิดเองตาม
ธรรมชาติ และพฤติกรรมท่ีเกิดจากการเรียนรู้ 
  1) พฤติกรรมท่ีเกิดเองตามธรรมชาติ หมายถึง การกระท าท่ีเกิดข้ึนเองตั้งแต่เกิด
โดยไม่ไดรั้บการฝึกหรือสั่งสอน เช่น การร้องไห ้การหวัเราะ การดูด การกลืนหรือการไขวค่วา้ เป็น
ตน้ อนัเป็นพฤติกรรมของมนุษยท่ี์อยูใ่นวยัแรกเกิด 
  2) พฤติกรรมท่ีเกิดจากการเรียนรู้ หมายถึง การกระท าท่ีเกิดข้ึนจากการฝึกหรือ
ได้รับการเรียนรู้ เช่น การพูด การอ่าน การเขียน การยกัคิ้วหล่ิวตา การเล่นดนตรี กีฬา เป็นต้น 
ส าหรับพฤติกรรมชนิดน้ีจะเกิดเม่ือมนุษยเ์ร่ิมเลียนแบบ รับรู้ และเรียนรู้พฤติกรรมดงักล่าวไม่วา่จะ
เป็นพฤติกรรมชนิดใดก็ตามจะเห็นวา่มีความส าคญัต่อมนุษยม์าก เพราะสามารถท าให้มนุษยไ์ดรั้บ
ส่ิงท่ีตอ้งการ ท าให้มนุษยเ์กิดความพึงพอใจและสามารถด ารงชีพอยู่ในสังคมไดอ้ยา่งเป็นสุข และ
ในทางตรงกนัขา้มพฤติกรรมของมนุษยก์็สามารถท าให้เขาประสบความทุกข ์หรือไม่สมหวงัดงัท่ี
ปรารถนาได ้จึงเกิดเป็นพฤติกรรมของแต่ละบุคคล  
 นกัจิตวิทยาเช่ือว่า พฤติกรรมนั้นเป็นผลท่ีเกิดจากการกระท าปฏิกิริยาของมนุษยห์รือ
อินทรียก์บัส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงพฤติกรรมต่างๆ ในชีวิตประจ าวนั ส่วนใหญ่มกัจะเป็นพฤติกรรมท่ีเกิด
จากการกระตุน้ท่ีเรียกวา่ “พฤติกรรมท่ีถูกจูงใจ” ซ่ึงล าดบัชั้นของพฤติกรรมมีดงัน้ี (ประสาท อิศร
ปรีชา, 2538, น.13) 
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 1. เม่ือมีส่ิงเร้าเกิดข้ึน ก็จะท าใหเ้กิดความตอ้งการ 
 2. เม่ือเกิดความตอ้งการ ก็จะพยายามแสวงหาทางตอบสนองความตอ้งการ 
 3. เม่ือได้รับการตอบสนองหรือไม่ได้รับการตอบสนอง ก็จะแสดงอาการออกมา คือ
พอใจหรือไม่พอใจ ถา้หากพอใจ ความตอ้งการก็จะลดลง หากไม่ไดรั้บการตอบสนองก็จะเกิดความ
ตอ้งการนั้นอยู ่แรงขบัก็จะไม่ลดลง 
 ส่ิงท่ีก าหนดพฤติกรรมของมนุษยมี์ 2 ประเภท คือ  
 1. ลกัษณะนิสัยส่วนตวัของมนุษยแ์ต่ละคน ประกอบดว้ย  
 ความเช่ือ หมายถึง การท่ีบุคคลคิดว่าการกระท าบางอย่างหรือปรากฏการณ์บางอย่าง 
หรือส่ิงของบางอยา่ง หรือคุณสมบติัของส่ิงของ หรือของบุคคลบางอยา่งมีอยูจ่ริง หรือเกิดข้ึนจริงๆ 
กล่าวโดยสรุปคือ การท่ีบุคคลหน่ึงคิดถึงอาจจะดีในแง่ขอ้เท็จจริงได ้แต่ถา้เขาคิดว่าความจริงเป็น
เช่นนั้นแลว้ นัน่คือความเช่ือของเขา 
 ค่านิยม หมายถึง แนวความคิดทั้งท่ีเห็นไดอ้ย่างชัดเจน และไม่เด่นชดัซ่ึงเป็นลกัษณะ
พิเศษของบุคคลหน่ึง หรือกลุ่มหน่ึงเก่ียวกบัวา่อะไรเป็นส่ิงดี ซ่ึงเป็นความคิดท่ีมีอิทธิพลให้บุคคล
เลือกกระท าการอนัใดอนัหน่ึงท่ีมีอยูห่ลายวธีิ หรือเลือกเป้าหมายอนัใดอนัหน่ึงจากหลายๆอนัท่ีมีอยู ่ 
 ทัศนคติหรือเจตนคติ ทัศนคติเป็นแนวโน้มหรือขั้นเตรียมพร้อมของพฤติกรรม 
นกัจิตวิทยาบางท่านเรียกวา่ ทศันคติเป็นการตอบสนองส่ิงเร้าทางจิตใจ ซ่ึงคลา้ยกบัการตอบสนอง
ทางร่างกาย ต่างกนัแต่วา่ยงัไม่ไดอ้อกก าลงักายเท่านั้น (ฑิตยา สุวรรณชา, 2517,น.223) ทศันคติแม้
จะเป็นผูก้  าหนดทิศทางของพฤติกรรม แต่ทศันคติมิไดก้ าหนดเวลาท่ีควรแสดงพฤติกรรม ทั้งยงัมิได้
ก าหนดว่าควรแสดงพฤติกรรมมากน้อยเพียงใด ส่ิงท่ีก าหนดเวลาและปริมาณของพฤติกรรมนั้น 
เรียกวา่แรงจูงใจ ดงันั้นทศันคติจึงเป็นผูว้างแนวหรือทิศทางให้แรงจูงใจ และแรงจูงใจเป็นผูก้  าหนด
พฤติกรรมอีกทอดหน่ึง  
 บุคลิกภาพ เป็นส่ิงท่ีบอกวา่บุคคลจะปฏิบติัอยา่งไรในสถานการณ์หน่ึงๆ การอธิบายวา่
บุคลิกภาพไดม้าอยา่งไรนั้น จะตอ้งอาศยัทฤษฎีทางจิตวิทยา หรือทฤษฏีการเรียนรู้ มาอธิบาย หลกั
ของทฤษฎีน้ีบ่งวา่คนหรือสัตวก์็ตามถา้พฤติกรรมใดน ามาซ่ึงรางวลั สัตวห์รือคนสถานการณ์หน่ึงๆ 
การอธิบายวา่บุคลิกภาพไดม้าไดอ้ยา่งไรนั้น จะมีแนวโนม้ท่ีจะมีพฤติกรรมแบบนั้นเม่ือมีโอกาส แต่
ถา้พฤติกรรมใดน ามาซ่ึงการลงโทษ สัตวห์รือคนนั้นจะมีแนวโนม้ท่ีจะไม่ท าเช่นนั้นอีก  
 2. กระบวนการอ่ืนๆ ทางสังคมซ่ึงไม่เก่ียวกบัลกัษณะนิสัยส่วนตวัของมนุษย ์สามารถ
แบ่งเป็นประเด็นได ้ดงัน้ี  
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 ส่ิงกระตุ้นพฤติกรรม (Stimulus Object) และความเข้มข้นของส่ิงกระตุ้นพฤติกรรม 
(Strength of Stimulus Object) พฤติกรรมจะเกิดข้ึนไม่ได้ถ้าไม่มีส่ิงกระตุ้นพฤติกรรม ส่ิงกระตุ้น
พฤติกรรมนั้นเป็นอะไรก็ได ้เช่น อาหาร เสียงปืน ค าสบประมาท ฯลฯ  
 สถานการณ์ (Situation) หมายถึง ส่ิงแวดลอ้มทั้งท่ีเป็นบุคคล และไม่ใช่บุคคล ซ่ึงอยูใ่น
สภาวะท่ีบุคคลก าลงัจะมีพฤติกรรม (ชุดา จิตพิทกัษ,์ 2525,น.59-66)   
 พฤติกรรมของมนุษยเ์กิดข้ึนเพราะองคป์ระกอบ ดงัต่อไปน้ี  
 1. มีเป้าประสงค ์คือ มีความตอ้งการจะเกิดพฤติกรรม 
 2. มีความพร้อม คือ มีความสามารถท่ีจ าเป็นในการท ากิจกรรมนั้นเพื่อสนองความ
ตอ้งการของตน 
 3. สถานการณ์ คือ มีโอกาสท่ีจะเลือกกิจกรมเพื่อสนองความตอ้งการของตน 
 4. การแปลความหมาย คือ มีการพิจารณาถึงสภาพการณ์ ท่ี เปิดโอกาสให้ เลือก 
ส่ิงแวดลอ้ม และความสามารถของตน แลว้ตดัสินใจเลือกวธีิท่ีคิดวา่ดีท่ีสุด 
 5. การตอบสนอง คือ การท ากิจกรรมท่ีคิดวา่ดีท่ีสุดนั้น 
 6. ผลท่ีได ้กิจกรรมท่ีท านั้นอาจจะไดรั้บผลท่ีตรง หรือไม่ตรงกบัความคาดหมายก็ได ้
 7. ปฏิกิริยาต่อความไม่สมหวงั ถา้ผลท่ีไดรั้บไม่สมท่ีหวงัไว ้ก็อาจจะแปลความหมาย
ใหม่ และเลือกวิธีตอบสนองใหม่ หรืออาจจะลดระดบัความคาดหมายให้ต ่าลงมาหรืออาจลม้เลิก
ความคิดก็ได ้
 ประเทือง ภูมิภทัราคม (2535) ไดก้ล่าวถึงตวัก าหนดพฤติกรรมของมนุษยไ์ว ้2 ประการ 
ไดแ้ก่ 
 1. ตัวก าหนดพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนก่อนพฤติกรรม (Antecedent Determinants) ถ้ามี
เหตุการณ์ต่างๆ เกิดข้ึนในส่ิงแวดล้อมเช่นนั้ นเป็นประจ าสม ่ าเสมอ จะท าให้บุคคลสามารถ
คาดการณ์ได้ว่าถ้ามีส่ิงหน่ึงเกิดข้ึนแล้วจะมีอีกส่ิงหน่ึงตามมา การรู้ความสัมพนัธ์เง่ือนไขต่างๆ 
เหล่าน้ี จะท าให้บุคคลสามารถท านายเหตุการณ์ไดว้า่ อะไรจะเกิดข้ึนอยา่งไรภายใตภ้าวการณ์ต่างๆ 
ท่ีเกิดข้ึนก่อนถ้าบุคคลนั้นมีความสามารถทางสติปัญญาสูงก็จะสามารถคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ท่ี
เกิดข้ึนได ้และจะเลือกกระท าหรือแสดงพฤติกรรมของเขาใหส้อดคลอ้งกบัการคาดการณ์ของเขาซ่ึง
เป็นการเรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงเร้าหน่ึงกับอีกส่ิงเร้าหน่ึงนั่นเอง ดังนั้ นการเรียนรู้
ความสัมพนัธ์ระหว่างส่ิงเร้าหน่ึงกบัอีกส่ิงเร้าหน่ึงน้ี จะมีผลต่อการเกิดหรือไม่เกิดของพฤติกรรม 
จะมีผลต่อการคงอยูห่รือการหดหายของพฤติกรรมของบุคคล เพราะบุคคลจะยดึเอาส่ิงเร้าหน่ึงหน่ึง
มาท านายการเกิดของอีกส่ิงเร้าหน่ึง เช่น เห็นทอ้งฟ้ามืดคร้ืม บุคคลจะรีบเดินทางกลบับา้น ทั้งน้ี
เพราะคาดการณ์วา่ฝนจะตอ้งตกลงมาแน่นอน ฉะนั้นตวัก าหนดพฤติกรรมท่ีเป็นส่ิงเร้าจึงไดแ้ก่ ส่ิง
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เร้าต่างๆ ท่ีมากระตุน้ให้เกิดพฤติกรรมและเป็นส่ิงเร้าท่ีปรากฏในสภาพแวดลอ้มของบุคคล ซ่ึงเกิด
ก่อนพฤติกรรม จึงเรียกตวัก าหนดพฤติกรรมน้ีอีกอย่างหน่ึงว่า ตวัก าหนดพฤติกรรมท่ีเกิดก่อน
พฤติกรรม ซ่ึงก็คือส่ิงเร้านัน่เอง 
 2. ตวัก าหนดท่ีเป็นผลกรรม (Consequent Determinants) ตวัก าหนดพฤติกรรมอีกตวั
หน่ึงได้แก่ ผลกรรม การเรียนรู้ส่ิงต่างๆ ในสังคมของมนุษยเ์ป็นการเรียนรู้เง่ือนไขผลกรรมว่า
พฤติกรรมใดกระท าแล้วจะได้รับรางวลัหรือผลกรรมทางบวก และพฤติกรรมใดกระท าแล้วจะ
ได้ผลกรรมทางลบ การเรียนรู้เง่ือนไขผลกรรมดงักล่าวจะท าให้มนุษยเ์ลือกกระท าพฤติกรรมท่ี
ไดรั้บผลกรรมทางบวกเสริมแรง และจะหลีกเล่ียงการกระท าพฤติกรรมท่ีจะไดรั้บผลกรรมทางลบ
หรือการลงโทษ ดงันั้นการเกิดพฤติกรรมจึงข้ึนอยู่กบัผลกรรมอีกดว้ย ถา้กระท าพฤติกรรมใดแลว้
ไดรั้บผลกรรมทางบวก พฤติกรรมนั้นก็จะเกิดข้ึนและถา้กระท าพฤติกรรมใดแลว้ไดรั้บผลกรรมทาง
ลบ พฤติกรรมนั้นก็จะลดลงหรือหายไป อยา่งไรก็ตามการเรียนรู้เง่ือนไขผลกรรมน้ีสามารถเรียนรู้
ได ้ทั้งจากประสบการณ์และจากการสังเกตจากตวัแบบหรือการกระท าของผูอ่ื้นท่ีสังเกตเห็น ซ่ึงเป็น
การเรียนรู้จากประสบการณ์ทางออ้ม 
 Hunt and Ruben (1993 9) (อ้างถึงใน เอมิกา เหมมินทร์, 2556) ได้กล่าวถึงปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกการส่ือสารดงัน้ี 
 1. ความตอ้งการ (Need) ความตอ้งการทุกอยา่งของมนุษยท์ั้งความตอ้งการทางร่างกาย
และทางจิตใจทั้งความตอ้งการระดบัสูงและความตอ้งการระดบัต ่า ยอ่มเป็นตวัก าหนดการเลือกของ
มนุษย ์
 2. ทศันคติและค่านิยม (Attitude and Value) ทศันคติ คือความชอบและความมีใจโน้ม
เอียง (Preference and Predisposition) ต่อเร่ืองต่างๆ ค่านิยม คือ หลักพื้นฐานท่ี เรายึดถือเป็น
ความรู้สึกท่ีเราควรจะกระท าหรือไม่ควรกระท าอะไร ในการท่ีเราจะมีความสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้ม
และคนทั้งสองประการมีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อการเลือกใช้ส่ือมวลชน การเลือกข่าวสาร การเลือก
ตีความหมาย และการเลือกจดจ า 
 3. เป้าหมาย (Goals) มนุษยทุ์กคนลว้นมีเป้าหมายและก าหนดเป้าหมายไวส้ าหรับการ
ด าเนินชีวิต ซ่ึงจะมีอิทธิพลต่อการเลือกใชส่ื้อมวลชน การเลือกข่าวสาร การเลือกตีความหมาย และ
การเลือกจดจ า เพื่อตอบสนองเป้าหมายของตน 
 4. ความสามารถ (Capability) ความสามารถของบุคคลเก่ียวกบัเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงจะมี
อิทธิพลต่อบุคคลในการเลือกรับสาร 
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 5. การใชป้ระโยชน์ (Utility) บุคคลท่ีจะใหค้วามสนใจและความพยายามท่ีจะเขา้ใจและ
จดจ าข่าวสารท่ีสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ได ้เป็นการกระท าจากการเลือกโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ
น าเอาไปใชป้ระโยชน์ดา้นต่างๆ  
 6. ลีลาในการส่ือสาร (Communication Style) การเป็นผูรั้บสารของเรานั้ นส่วนหน่ึง
ข้ึนอยูก่บัลีลาในการส่ือสารของเรา คือ ความชอบหรือไม่ชอบส่ือบางประเภท ดงันั้นบางคนจึงชอบ
ฟังวทิย ุบางคนชอบดูโทรทศัน์บางคนชอบอ่านหนงัสือพิมพ ์ฯลฯ 
 7. สภาวะ (Context) คือ บุคคล สถานท่ี และเวลาท่ีมีอยูใ่นสถานการณ์ของการส่ือสาร
ส่ิงต่างๆ เหล่าน้ีมีอิทธิพลต่อการเลือกรับสารของบุคคล 
 8. ประสบการณ์และนิสัย (Experience and Habit) ในฐานะผูรั้บสาร บุคคลจะพฒันา
นิสัยการรับสารอนัเป็นผลมาจากประสบการณ์ในการรับข่าวสาร 
 นักพฤติกรรมศาสตร์ ได้สรุปแนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรมไวเ้ป็น 3 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ 
(จีรศกัด์ิ เจริญพนัธ์ และเฉลิมพล ตนัสกุล, 2549, น.5) 
 แนวคิดท่ี 1 เช่ือว่าสาเหตุของพฤติกรรมเกิดจากการตดัสินใจของตนเอง(ปัจจยัภายใน
ตวับุคคล) รากฐานของแนวคิดน้ีตั้งอยูบ่นสมมติฐานท่ีวา่ “สาเหตุของการเกิดพฤติกรรมหรือปัจจยั
ท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมนั้นมาจากองคป์ระกอบภายในตวับุคคลอนัไดแ้ก่ ความรู้ เจตคติ ความเช่ือ 
ค่านิยม แรงจูงใจ และความตั้งใจใฝ่พฤติกรรม เป็นตน้” ดงันั้นนกัพฤติกรรมศาสตร์ท่ีสนใจแนวคิด
น้ีจึงมุ่งศึกษาและสร้างทฤษฏีเก่ียวกบั ทฤษฎีการเรียนรู้ ทฤษฎีเก่ียวกบัเจตคติ และการเปล่ียนแปลง
เจตคติ ทฤษฎีแรงจูงใจ เป็นตน้ 
 แนวคิดท่ี 2 เช่ือว่าสาเหตุของพฤติกรรมเกิดจากปัจจยัภายนอกตวับุคคลรากฐานของ
แนวคิดน้ีตั้งอยู่บนสมมติฐานท่ีวา่ “สาเหตุของการเกิดพฤติกรรมเกิดจากปัจจยัภายนอกตวับุคคล” 
ดงันั้น นักพฤติกรรมศาสตร์กลุ่มน้ีจึงสนใจศึกษาถึงปัจจยัต่างทางด้านส่ิงแวดล้อมระบบสังคม 
การเมืองเศรษฐกิจ การศึกษา ศาสนา องค์ประกอบด้านประชากร ลักษณะทางภูมิศาสตร์ และ
วฒันธรรม เป็นตน้ 
 แนวคิดท่ี 3 เช่ือวา่สาเหตุของพฤติกรรมมาจากปัจจยัหลายๆ ปัจจยั รากฐานของแนวคิด
น้ีตั้งอยูบ่นสมมติฐานท่ีวา่ “สาเหตุของการเกิดพฤติกรรมมาจากปัจจยัหลายๆ ปัจจยัดว้ยกนัทั้งปัจจยั
ภายในตวับุคคล และปัจจยัภายนอกตวับุคคล” 
 จะเห็นไดว้่าทั้ง 3 แนวคิดน้ีได้พฒันามาจาก หลกัการวิเคราะห์การเกิดของพฤติกรรม
ท่ีว่า “การแสดงออกของพฤติกรรมหน่ึงๆ อาจมาจากหลายสาเหตุก็ได”้ ดงันั้นในการแกไ้ขปัญหา
พฤติกรรมจึงตอ้งอาศยัผูท่ี้มีความรู้ ความช านาญมาจากหลากหลายวิชาชีพ เพื่อร่วมกนัด าเนินงาน
การแกไ้ขปัญหาพฤติกรรม  
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 โดยธรรมชาติพฤติกรรมของมนุษยจ์ะมีอยูด่ว้ยกนั 6 ประการคือ 
 1. การไวว้างใจไดก้บัไวว้างใจไม่ได ้ธรรมชาติของมนุษยส่์วนใหญ่ไวว้างใจได ้มีความ
รับผิดชอบและความซ่ือสัตย ์ท าให้สังคมสงบสุข แต่มีบางคนไม่สามารถไวว้างใจได ้ขาดความ
รับผดิชอบและขาดความซ่ือสัตย ์
 2. มนุษยมี์ความเสียสละกบัความเห็นแก่ตวั โดยธรรมชาติส่วนใหญ่มนุษยมี์ความเห็น
แก่ตวั เช่น มนุษยจ์ะแข่งขนั ชิงดีชิงเด่นใชก้ลยุทธ์เล่ห์เหล่ียม เอารัดเอาเปรียบเพื่อนมนุษยด์ว้ยกนั 
ในทางตรงกันข้าม มนุษย์บางคนมีความเสียสละประพฤติปฏิบัติช่วยเหลือสังคมโดยไม่หวงั
ผลตอบแทน ธรรมชาติของมนุษยข์อ้น้ีสอดคลอ้งกบัทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของฟรอยด์ ว่าดว้ยความ
ปรารถนาตามสัญชาตญาณของมนุษย์ (ID) ความ เห็นแก่ตัว  (EGO) ความไม่ เห็นแก่ตัว 
(SUPPEREGO) ส าหรับ ID และ EGO จะเป็นแรงขบัให้มนุษยแ์สดงพฤติกรรมท่ีเห็นแก่ตวัในการ
ด าเนินชีวิต และการท างาน ส่วน SUPPEREGO จะเป็นแรงขบัให้มนุษยมี์วฒันธรรมมีจริยธรรม มี
น ้าใจและความเสียสละต่อเพื่อนมนุษยแ์ละสังคม 
 3. มนุษย์คล้อยตามอิทธิพลของกลุ่มกับเป็นตวัของตัวเอง โดยธรรมชาติส่วนใหญ่
มนุษย์จะคล้อยตามอิทธิพลของกลุ่ม ในทางตรงกันข้าม มนุษย์บางคนมิทิฐิเป็นของตนเอง 
ธรรมชาติของมนุษยใ์นเร่ืองการคล้อยตามอิทธิพลของกลุ่มสอดคลอ้งกบัแนวคิดของอริสโตเติล
ท่ีวา่ “มนุษยเ์ป็นสัตวส์ังคม” 
 4. ความเขม้ของพลงัจิต และความมีเหตุผลกบัการควบคุมจากภายนอก และความไม่มี
เหตุผล โดยธรรมชาติของมนุษยส่์วนใหญ่มีพลงัจิตท่ีเขม้ขน้ และมีเหตุผลในการควบคุมพฤติกรรม
ของตนเองได ้ในทางตรงขา้มมีมนุษยบ์างคนขาดพลงัจิตท่ีเขม้ขน้และขาดเหตุผล จึงตอ้งถูกควบคุม
พฤติกรรมของตนจากภายนอก  
 5. ความคลา้ยคลึงกบัความแตกต่างในความสามารถ โดยธรรมชาติมนุษยส่์วนใหญ่จะมี
ความคลา้ยคลึงกนัในความตอ้งการซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของฟลิปโป (Flippo) ไดจ้  าแนกความ
ตอ้งการมนุษยไ์ว ้3 ประการ คือ ความตอ้งการทางกาย ความตอ้งการทางสังคม และความตอ้งการ
เห็นตนเองส าคญั 
 6. ความสลับซับซ้อนกับความง่ายในการเข้าใจ โดยธรรมชาติของมนุษยส่์วนใหญ่
แสดงพฤติกรรมท่ีง่ายต่อการเขา้ใจ ว่าอะไรและท าไมจึงเป็นเช่นนั้น เพราะว่าเป็นมนุษยป์กติท า
อะไรยอ่มมีเหตุผลเสมอ ในทางตรงกนัขา้ม มนุษยบ์างคนแสดงพฤติกรรมท่ีมีความสลบัซับซ้อน
หลายชั้นหลายเชิง ท าให้ยากท่ีจะเขา้ใจว่ามีสาเหตุมาจากอะไรและมีเบ้ืองหน้าเบ้ืองหลงัอย่างไร
มนุษยบ์างคนแสดงพฤติกรรมโดยขาดเหตุผลท าใหย้ากแก่การเขา้ใจ 
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 การวดัพฤติกรรมมีอยู ่2 วธีิ คือ (สมจิตต ์สุพรรณทศัน์, 2542, น.131-136) 
 1. การศึกษาพฤติกรรมโดยทางตรง ท าไดโ้ดย 
  1.1 การสังเกตแบบผูถู้กสังเกตรู้ตวั เช่น ครูสังเกตพฤติกรรมนกัเรียน 
  1.2 การสังเกตแบบธรรมชาติ คือ การท่ีผูถู้กสังเกตพฤติกรรมไม่ไดก้ระท าตนเป็น
ท่ีรบกวนบุคคลท่ีถูกสังเกต ไม่ทราบวา่ตนถูกสังเกต การศึกษาพฤติกรรมแบบน้ีจะท าให้สามารถ
น าผลท่ีไดไ้ปอธิบายพฤติกรรม ในสภาพท่ีใกลเ้คียงได้ แต่ก็มีขอ้เสีย คือ ใชเ้วลามากในห้องเรียน
โดยบอกใหท้ราบล่วงหนา้ เป็นตน้ 
 2. การศึกษาพฤติกรรมโดยทางออ้ม ไดแ้ก่ 
  2.1 วิธีการสัมภาษณ์ เป็นวิธีท่ีต้องซักถามข้อมูลจากผูห้น่ึงหรือกลุ่มหน่ึง การ
สัมภาษณ์แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์โดยตรง และการสัมภาษณ์ทางออ้ม 
  2.2 วิธีการใช้แบบสอบถาม เหมาะส าหรับตอ้งการทราบพฤติกรรมจ านวนมาก 
และไม่สามารถสัมภาษณ์หรือสังเกตได ้เพราะบุคคลเหล่านั้นอาจอยู่ห่างไกลกระจดักระจาย หรือ
พฤติกรรมท่ีตอ้งการทราบเป็นเร่ืองท่ีผา่นมาแลว้ 
  2.3 วิธีการทดลอง เป็นวิธีท่ีใช้ผูศึ้กษา อยูใ่นภาพการณ์ท่ีตอ้งควบคุมแต่ในชุมชน
การศึกษาพฤติกรรมควบคุมตัวแปรต่างๆ ได้ยาก และเป็นไปได้น้อยมาก เพราะวิธีน้ีจะใช้ใน
หอ้งทดลองหรือหอ้งปฏิบติัการเป็นส่วนใหญ่ 
  2.4 วิธีการบนัทึก วิธีน้ีท  าให้ทราบพฤติกรรมของบุคคลโดยใช้บุคคลแต่ละคน
บนัทึกพฤติกรรมของตนเอง ซ่ึงอาจเป็นการบนัทึกพฤติกรรม 
 วธีิการศึกษาพฤติกรรมท่ีส าคญักระท าได ้4 วิธี ตามลกัษณะของพฤติกรรมท่ีศึกษา ดงัน้ี 
(จรรยา สุวรรณทตั, 2538 อา้งถึงใน ประสิทธ์ิ ทองอุ่นและคนอ่ืนๆ, 2542) 
 1. จิตวิทยาท่ีมีความเป็นวิทยาศาสตร์สูงมาก มุ่งศึกษาความสัมพนัธ์เชิงเหตุผลและผล
ระหว่างเหตุการณ์ (Event) สองเหตุการณ์ เหตุการณ์ท่ีเป็นเหตุเรียกว่าตวัแปรอิสระ (Independent 
Variable) ส่วนเหตุการณ์ท่ีเป็นผลเรียกวา่ตวัแปรตาม (Dependent Variable)การปฏิบติัต่อตวัทดลอง
ต่อตวัแปรอิสระเรียกว่า การจดัประท า (Treatment) การทดลองคร้ังหน่ึงๆ จะตอ้งมีตวัแปรตั้งแต่
สองตวัแปรข้ึนไป แต่การทดลองก็มีขอ้จ ากดัอยู่มาก เพราะการควบคุมตวัแปรใดตวัแปรหน่ึงนั้น 
อาจจะมีปัจจยัอ่ืนๆท่ีเข้ามาแทรกแซงจนเกิดความล้มเหลวได้ ในการทดลองส่วนใหญ่มกัมีการ
เปรียบเทียบระหวา่งกลุ่มทดลอง คือกลุ่มท่ีผูท้ดลองจดักระท ากบัตวัแปรกลุ่มควบคุม คือกลุ่มท่ีผู ้
ทดลองมิไดจ้ดักระท ากบัตวัแปร 
 2. ส ารวจ (Survey Method) เป็นการศึกษาในเชิงวิทยาศาสตร์เช่นกนัแมว้า่จะไม่เขม้ขน้
นกัก็ตาม วิธีการน้ีศึกษาตวัแปรเหมือนการทดลอง แต่ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัเป็นจะเป็นเหตุเป็น
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ผลกนัไม่ได ้และผูศึ้กษาไม่มีการจดักระท าต่อตวัแปร กระท าเพียงแค่ศึกษาตวัแปรอยา่งมีระบบใน
สถานการณ์ ท่ีพบ การส ารวจจ าเป็นต้องอาศัย เค ร่ืองมือ ( Instrument) ท่ี มีความเช่ือถือได ้
(Reliability) และความตรง (Validity) รวมทั้งกลุ่มตวัอยา่งท่ีไดม้าจากกลุ่มตวัอยา่ง (Sampling) ดว้ย
วธีิการท่ีเหมาะสมเพื่อเป็นตวัแทนท่ีดีของประชากร (Population) 
 3.  คลินิก (Clinical Method) เป็นการศึกษาพฤติกรรมแบบลึก (In-depth study) รายใด
รายหน่ึงใชเ้คร่ืองมือ (Instrument) หลายๆอยา่งๆ เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลหลายๆดา้นและใชเ้วลานาน ท าให้
ทราบสาเหตุของพฤติกรรมบุคคลนั้นๆ ตลอดจนไดข้อ้ความรู้ใหม่ๆท่ีจะน าไปใช้กบักรณีอ่ืนๆได ้
ท านองเดียวกบัแพทยรั์กษาคนไขร้ายใดรายหน่ึงนั้นเอง การศึกษาบุคคลเป็นรายกรณี (Case Study) 
ก็คือวธีิการทางคลินิกวธีิหน่ึง 
 4. สังเกตอย่างมีระบบ (Systematic Observation) พฤติกรรมจ านวนมากจ าเป็นต้อง
ศึกษาในสถานการณ์ปรกติท่ีพฤติกรรมเหล่านั้นเกิดข้ึน โดยการเฝ้าสังเกตและบนัทึกพฤติกรรม
กลุ่มตวัอย่างซ่ึงเรียกวา่ การสังเกตอยา่งมีระบบ วิธีการน้ีตอ้งนิยามพฤติกรรมท่ีจะสังเกตไดช้ดัเจน
และวดัได้เรียกว่า นิยามปฏิบติัการ (Operational definition) รวมทั้งจะตอ้งท าการสังเกตโดยมิให้
กลุ่มตวัอยา่งรู้ตวัดว้ย 
 กล่าวโดยสรุป พฤติกรรม หมายถึง การกระท าส่ิงต่างๆ ท่ีถูกแสดงออกมาของมนุษย ์
เม่ือเผชิญกบัส่ิงเร้าทั้งภายในและภายนอกรับรู้โดยประสาทสัมผสัทั้ง 5  และมีองคป์ระกอบท่ีส าคญั
คือการรับรู้ การเรียนรู้ และการคิด ท าใหเ้กิดพฤติกรรม 
 จากแนวคิดดา้นพฤติกรรมขา้งตน้ ผูว้ิจยัไดน้ าแนวคิดดงักล่าวมาเป็นกรอบแนวทางใน
การศึกษา เพื่อน ามาใชใ้นการออกแบบเคร่ืองมือวิจยั นัน่คือแนวค าถามท่ีใชส้ัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่ง 
โดยผูว้ิจยัจะได้น าหลักในด้านปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกการส่ือสาร เช่น ปัจจยั
ทางด้านความตอ้งการ ทศันคติและค่านิยม ฯลฯ มาก าหนดเป็นแนวค าถามเพื่อใช้สัมภาษณ์กลุ่ม
ตวัอยา่ง ต่อไป 
 
2.2 แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัพฤติกรรมการส่ือสาร 
 สุรพงษ์ โสธนเสถียร, 2544 (อา้งถึงใน วิมลพรรณ อาภาเวท และคณะ, 2554)  กล่าวว่า 
พฤติกรรมการส่ือสารเป็นส่ิงส าคญัท่ีสุดส าหรับการเป็นสังคมข่าวสาร ท่ีอาศยักระบวนการของ
โลกาภิวฒัน์ ทั้งน้ีเน่ืองจากสภาพของสังคมจะเปล่ียนแปลงไปค่อนขา้งมาก เพราะในสังคมยุคใหม่
ทรัพยากรท่ีส าคัญ ไม่ใช่เป็นเร่ืองของแรงงานหรือการลงทุนเช่นแต่ก่อน  แต่กลับกลายเป็น
สารสนเทศ  
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 ความตอ้งการสารสนเทศท่ีควบคู่ไปกบัการพฒันาเทคโนโลยีท่ีเน้นการแพร่กระจาย
ของสารสนเทศ เน่ืองมาจากวถีิชีวติของผูค้นท่ีเปล่ียนแปลงไป ไม่ใช่เป็นสังคมมวลชนแต่เป็นสังคม
ท่ีเน้นปัจเจกภาพ ซ่ึงตอ้งอาศยักระบวนการส่ือสารในการสร้างสรรค์พฤติกรรม  สารสนเทศ ท่ีมา
จากช่องทางการส่ือสารต่างๆ ไม่ว่าด้วยการตรึกตรองภายในบุคคล การรับสารจากส่ือมวลชน 
รวมทั้งการใชบ้ริการส่ือสาธารณะ และความรู้โดยตรงท่ีไดจ้ากตวัสินคา้ และการบริการ ทั้งน้ีไม่วา่
ในเชิงปริมาณหรือคุณภาพของสารสนเทศ ในปัจจุบนัการส่ือสารท่ีไปสู่มือประชาชนมกัอยูใ่นรูป
ของเครือข่ายต่างๆ ท่ีส าคญัได้แก่ เครือข่ายข่าว เครือข่ายบนัเทิง และเครือข่ายฐานขอ้มูล (Data 
Bases) เป็นตน้ 
 พฤติกรรมการส่ือสาร มาจากค าว่า พฤติกรรม และการส่ือสาร ซ่ึงเป็นศาสตร์ท่ีมีความ
เก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กนัเป็นอย่างมาก ในแนวทางพฤติกรรมศาสตร์ ค าว่า พฤติกรรม หมายถึง การ
กระท าหรือปฏิกิริยาออกมาทางร่างกาย กลา้มเน้ือสมอง อารมณ์และความรู้สึกนึกคิด ซ่ึงเป็นเร่ือง
ปกติท่ีมนุษยย์อ่มแสดงออกมาใหเ้ห็นไดช้ดั (วมิลพรรณ อาภาเวท สาวติรี ชี และคณะ, 2554) 
       การส่ือสารมีลักษณะเป็นกระบวนการท่ีต่อเน่ืองตลอดเวลา ไม่มีจุดเร่ิมต้นหรือ
จุดส้ินสุด ไม่มีการหยุดน่ิง จะต้องมีบางส่ิงบางอย่างท่ีเกิดข้ึนก่อนกระบวนการ และมีบางส่ิง
บางอย่างท่ีเกิดหลงักระบวนการต่อเน่ืองกนัไปอยู่เสมอ นั่นคือการส่ือสารเป็นการกระท าโตต้อบ
กลบัไปกลบัมาระหวา่งผูส่้งสารและผูรั้บสารตลอดเวลา ผูส่้งสารอาจกลายเป็นผูรั้บสาร และผูรั้บ
สารอาจกลายเป็นผูส่้งสารในเวลาเดียวกนัก็ได ้การส่ือสารไม่จ  าเป็นตอ้งมีสองคนหรือหลายคน การ
คิดอยูใ่นใจตวัเองก็นบัวา่เป็นการส่ือสารเช่นกนั 
 ดงันั้น  เม่ือเราตอ้งนิยามค าว่า พฤติกรรมการส่ือสาร จึงจ าเป็นตอ้งผนวกแนวคิดของ
การส่ือสารเขา้กบัแนวคิดของพฤติกรรม ซ่ึงไดค้  านิยาม ดงัน้ี (วมิลพรรณ อาภาเวท และคณะ, 2554) 
 พฤติกรรมการส่ือสาร หมายถึง การกระท าหรือปฏิกิริยาการแสดงออกท่ีเป็นผลงานมา
จากการท างานของร่างกายและจิตใจ ท่ีมีลกัษณะบ่งบอกถึงการส่ือความหมายแฝงทางกระบวนการ
ส่ือสารท่ีเป็นระบบ  
 พฤติกรรมการส่ือสารเป็นกระบวนการท่ีมีลกัษณะส าคญั ซ่ึงสามารถอธิบายได้ดงัน้ี 
(วมิลพรรณ อาภาเวท และคณะ, 2554) 
 พฤติกรรมการส่ือสาร  เป็นกระบวนการท่ีมีความเคล่ือนไหวและเปล่ียนแปลงอย่าง
ต่อเน่ืองตลอดเวลา แมแ้ต่ในขณะท่ีเราไม่ไดก้ระท าการส่ือสารอย่างเป็นรูปธรรม สมองของเราก็
ยงัคงมีกระบวนการการท างานท่ีส่งผลต่อกระบวนการคิดและอารมณ์  ความรู้สึก นอกจากนั้นการท่ี
เราตอ้งท าหนา้ท่ีเป็นทั้งผูส่้งสารและผูรั้บสาร สลบักนัไปมาในกระบวนการส่ือสารยงัแสดงให้เห็น
วา่การส่ือสารมีกระบวนการท่ีเป็นวงจรต่อเน่ือง 
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 พฤติกรรมการส่ือสาร  เป็นกระบวนการท่ีเกิดจากความคิดความรู้สึกและการกระท า
ของบุคคล ในขณะท่ีเราท าการส่ือสารเขา้ไปเก่ียวข้องกบักระบวนการท างานของสมองซ่ึงเป็น
กระบวนการท่ีก่อใหเ้กิดความคิด อารมณ์ ความรู้สึกและการกระท าตลอดเวลา 
 พฤติกรรมการส่ือสาร  เป็นกระบวนการท่ีมีความสัมพนัธ์กบักระบวนการทางจิตวิทยา 
สังคม และวฒันธรรม พฤติกรรมการส่ือสารเป็นส่ิงท่ีไม่ได้เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ แต่เกิดจาก
สัญชาตญาณการเรียนรู้ทางสังคม จึงตอ้งเก่ียวขอ้งกบักระบวนการทางจิตวิทยา กระบวนการทาง
สังคม และกระบวนการทางวฒันธรรม เน่ืองจากพฤติกรรมการส่ือสารของมนุษย ์เป็นผลมาจากการ
กระท าซ่ึงเป็นการแสดงออกจากความรู้สึกนึกคิด ความตอ้งการของจิตใจ ท่ีตอบสนองต่อส่ิงเร้า ซ่ึง
สามารถอธิบายได้ด้วยหลักการทางจิตวิทยา พฤติกรรมการส่ือสารของมนุษย์ส่วนใหญ่เป็น
พฤติกรรมทางสังคมท่ีตอ้งเก่ียวขอ้งกบัผูอ่ื้นเสมอ และวฒันธรรมเป็นส่ิงก าหนดวิถีชีวิตซ่ึงรวมถึง
พฤติกรรมการส่ือสารของมนุษยใ์นสังคม 
 พฤติกรรมการส่ือสาร  เป็นส่ิงท่ีหลีกเล่ียงไม่ได ้เป็นกระบวนการท่ียอ้นกลบัไม่ไดแ้ละ
กระท าซ ้ าไม่ได้ กล่าวคือ มนุษย์ต้องมีพฤติกรรมการส่ือสารในรูปแบบใดรูปแบบหน่ึงอย่าง
หลีกเล่ียงไม่ได ้เน่ืองจากมนุษยทุ์กคนตอ้งมีการส่ือสารกบัตนเอง และเม่ือไดรั้บการส่ือสารแลว้การ
ส่ือสารนั้นจะไม่สามารถกลบัคืนมาหาผูส่้งสารในรูปแบบเดิมได ้เน่ืองจากการส่ือสารในแต่ละคร้ัง
ยอ่มก่อใหเ้กิดผลอยา่งใดอยา่งหน่ึงเสมอ ผูส่้งสารสามารถท าไดเ้พียงลดระดบัความรุนแรงของผลท่ี
เกิดข้ึนเท่านั้ น การส่ือสารเป็นกระบวนการท่ีกระท าซ ้ าไม่ได้ เน่ืองจากการส่ือสารมีความ
เปล่ียนแปลงตลอดเวลาผูส่้งสารไม่สามารถกระท าการส่ือสารในสถานการณ์เดิมดว้ยกรอบความคิด 
ความรู้สึกเดิมกบัผูรั้บสารเดิมไดไ้ม่วา่กรณีใดก็ตาม  
  พฤติกรรมการส่ือสาร  มีลกัษณะเป็นกระบวนการปฏิสัมพนัธ์ไม่ว่าจะเป็นการส่ือสาร
กับตนเองกับบุคลอ่ืนหรือกลุ่มบุคคลก่อให้เกิดระบบปฏิสัมพนัธ์ ซ่ึงเป็นเสมือนการเช่ือมโยง
ระหวา่งผูร่้วมกระท าการส่ือสารเสมอ 
 ค าว่าการส่ือสาร (Communication) มีรากศพัท์มาจากภาษาลาตินว่า Communis ซ่ึงตรง
กบัภาษาองักฤษว่า Commonness มีความหมายว่า ความเหมือนกนัหรือความร่วมกนั เพราะฉะนั้น
ทุกคร้ังท่ีเราท าการส่ือสาร ยอ่มหมายความวา่เราก าลงัสร้างความร่วมมือหรือเหมือนกบัคนอ่ืน นัน่
คือ พยายามท่ีจะมีส่วนร่วมรู้ข่าวสาร ความคิดเห็น และท่าทีอย่างเดียวกนันัน่เอง โดยพจนานุกรม
ภาษาองักฤษไดอ้ธิบายความหมายของค าวา่การ ส่ือสาร ไวว้า่ มีลกัษณะ 2 ประการ คือ (อา้งถึงใน
เจนอกัษร ดวนใหญ่, 2553) 
 1. เป็นเร่ืองเก่ียวกบัค าพูด ตวัหนงัสือ หรือข่าวสาร 
 2. เป็นการแลกเปล่ียนความคิดเห็นหรือมติร่วมกนั 
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     การส่ือสารเป็นส่ิงจ าเป็นในการด าเนินชีวิต มนุษย์เป็นสัตว์สังคมท่ีต้องอาศัยการ
แลกเปล่ียนความรู้ ข่าวสาร และประสบการณ์ซ่ึงกันและกัน ทั้ งน้ีเพื่อท่ีจะเข้าใจ จูงใจหรือ
ความสัมพนัธ์ต่อเพื่อนมนุษยด์ว้ยกนั ซ่ึงตอ้งอาศยัการส่ือสาร ดงัท่ี E.EMERY,P.M. ASULY AND 
W.K. AGEE (อา้งถึงใน เจนอกัษร ดวนใหญ่, 2553) ไดก้ล่าวไวว้า่ “มนุษยเ์รายงัมีความตอ้งการขั้น
พื้นฐานอีกอยา่งหน่ึงนอกเหนือไปจากความตอ้งการทางร่างกายในเร่ือง อาหาร และท่ีอยูอ่าศยั ก็คือ 
ความตอ้งการท่ีจะส่ือสารกบัเพื่อนมนุษยด์ว้ยกนั ความจ าเป็นในดา้นการส่ือสารเป็นความจ าเป็น
พื้นฐานทางอารยะธรรมยคุปัจจุบนัของมนุษยเ์ป็นส่ิงจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีเพื่อใหชี้วติอยูร่อด” 
 วตัถุประสงคข์องการส่ือสาร 
 1. เพื่ อให้ข่าวสารและความรู้ (Inform) เช่นการเรียนการสอน การเสนอข่าวใน
หนงัสือพิมพ ์
 2. เพื่อชกัจูงใจ (Persuade) เพื่อแลกเปล่ียนทศันคติและพฤติกรรมของผูรั้บสารให้คลอ้ย
ตามเร่ืองท่ีเราตอ้งการจะส่ือสาร เช่น การโฆษณาเพื่อจูงใจใหลู้กคา้ซ้ือสินคา้ 
        3. เพื่อความบนัเทิง (Entertain) เช่น การจดัรายการเพลง หรือเกมต่างๆ ทั้งทางวิทยุและ
โทรทศัน์ 
        ในการส่ือสารท่ีดีควรรวบวตัถุประสงคเ์หล่าน้ีเขา้ดว้ยกนั  เพราะในกิจกรรมการส่ือสาร
แต่ละอยา่งนั้นมกัจะมีหลายวตัถุประสงคแ์ฝงอยู ่เช่น การเรียนการสอนโดยแทรกอารมณ์ขนัเป็นตน้ 
 การส่ือสารเป็นกระบวนการท่ีเกิดข้ึนและด าเนินไปในสังคม โดยอาศยัองคป์ระกอบท่ี
ส าคญั 7 ประการ คือ  (เจนอกัษร  ดวนใหญ่, 2553) 
 1. ผูส่้งสาร (Transmitter, Source, Sender, Originator) หมายถึง แหล่งก าเนิดของสาร
หรือผูท่ี้เลือกสรรข่าวสารท่ีเก่ียวกบัความคิด หรือเหตุการณ์ต่างๆท่ีเกิดข้ึนแลว้ส่งต่อไปยงัผูรั้บสาร 
อาจเป็นคนเดียว  คณะ หรือสถาบนัก็ได ้
        David K Berlo ไดเ้สนอแนวความคิดไวว้่า การส่ือสารจะบรรลุผล ถ้าหากว่าผูส่้งสาร
และผูรั้บสารมีทกัษะในการส่ือสาร (Communication Skills) ทศันคติ (Attitude) และระดบัความรู้ 
(Level of Knowledge) ในระดบัเดียวกนั หรือใกล้เคียงกนัและอยู่ในระบบสังคม (Social System) 
และวฒันธรรม (Culture) เดียวกนั 
 2. สาร (Message) หมายถึง สาระหรือเร่ืองราวท่ีผูส่้งสารส่งไปยงัผูรั้บสาร ซ่ึงอาจจะ
เป็นความคิดหรือเร่ืองราว ทั้งวจันะภาษา และอวจันะภาษา องค์ประกอบของสารมี 3 ประการ คือ 
สัญลักษณ์ของสาร (Message Code) เน้ือหาของสาร(Message Content) การเลือกหรือจดัล าดับ
ข่าวสาร(Message Treatment) 
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        ค าวา่ “สาร” ในความหมายท่ีใชโ้ดยทัว่ไปมกัหมายถึง เน้ือหาสาระของสารมากกวา่ ซ่ึง
ก็คือข้อความท่ีผูส่้งสารเลือกใช้เพื่อส่ือความหมายตามท่ีต้องการ ทั้ งน้ีอาจจะรวมถึงข้อเสนอ 
บทสรุป และความคิดเห็นต่างๆท่ีผูส่้งสารแสดงออกมาในข่าวสารนั้นๆ 
 3. ผูรั้บสารหรือผูฟั้ง (Receiver or Audience , Destination) หมายถึง ผูท่ี้ไดรั้บข่าวสาร
จากผูส่้งสารแลว้ถอดรหสัข่าวสารนั้นออกเป็นความหมายซ่ึงเป็นจุดหมายปลายทาง และเป้าหมาย
ของการส่ือสาร ผูรั้บสารอาจจะเป็นบุคคลคนเดียว กลุ่มคน หรือหลายคนก็ได ้ซ่ึงแบ่งผูรั้บสารได้
เป็น 2 ประเภท คือ ผูรั้บสารตามเจตนาของผูส่้งสาร และผูรั้บสารท่ีมิใช่เป้าหมายในการส่ือสารของ
ผูส่้งสาร  
 4. ส่ือหรือช่องทางการส่ือสาร (Channel, Media) หมายถึง ช่องทางท่ีสารจากผูส่้งสาร
ผา่นออกไปยงัผูรั้บสาร แบ่งออกไดเ้ป็น 3 ประเภท คือ 
         4.1 ท่าทาง (Gestures) การใชท้่าทางในการแสดงออกนั้นจะตอ้งเป็นสากลและเป็น
ท่ียอมรับมากท่ีสุด หรือสามารถท าใหผู้อ่ื้นเขา้ใจได ้
   4.2 ภาษาพูด (Language Spoken) มนุษยทุ์กชนชาติต่างมีภาษาพูดเป็นของตนเอง
มาแต่โบราณกาล ภาษาพูดมีขอ้จ ากดัอยู ่2 ประการ คือ ระยะทาง (Space) กบั เวลา (Time) 
  4.3 ภาษาเขียน (Language Written) ภาษาเขียนไม่ไดห้มายถึงตวัอกัษรเท่านั้น แต่
รวมไปถึงรูปภาพ สี เส้น ขนาดของตวัอกัษร หรือสัญลกัษณ์ต่างๆท่ีแสดงออกดว้ยการเขียน ก็นบัวา่
เป็นการส่ือสารโดยทางภาษาเขียนทั้งส้ิน 
 ดงันั้นในการส่ือสารผูส่้งสารจะตอ้งเลือกส่ือให้เหมาะสมกบัลกัษณะของผูรั้บสารและ
วตัถุประสงคใ์นการส่ือสารดว้ย 
 5. เสียงหรือส่ิงรบกวน (Noise) หมายถึง ปัญหาเก่ียวกับเสียง หรือส่ิงรบกวนใดๆก็
ตามท่ีแทรกเขา้มาในช่องทางส่ือสารซ่ึงผูส่้งสารไม่ปรารถนาให้สอดแทรกเขา้มา ท าให้การส่ือสาร
ด าเนินไปอยา่งไม่ราบร่ืน ไม่บรรลุเป้าหมาย หรือไม่มีประสิทธิผลเท่าท่ีควร ส่ิงรบกวนเหล่าน้ีแบ่ง
ไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ 
  5.1 ส่ิงรบกวนภายนอก (Physical Noise) ซ่ึงอยูเ่หนือการควบคุมของผูรั้บสาร เช่น 
เสียงเคร่ืองจกัรท างาน เสียงเพลงท่ีดงัเกินไป 
  5.2 ส่ิงรบกวนภายใน (Psychological Noise) ซ่ึงเกิดภายในตวัผูรั้บสารเอง เช่น หิว
ขา้ว การเหม่อลอย 
 6. ปฏิกิริยาตอบกลบั (Feedback) หมายถึง วธีิการท่ีผูรั้บสารแสดงออกมาให้ผูส่้งสารได้
ทราบผลของการส่ือสารวา่ส าเร็จแค่ไหน บรรลุเป้าหมายและสร้างความพอใจให้ผูรั้บสารมากน้อย
เพียงใด เพื่อผูส่้งสารจะไดน้ ามาปรับปรุง แกไ้ข เปล่ียนแปลง หรือคงสภาพ วธีิการ เน้ือหาสาระของ
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สารและการเลือกส่ือ ซ่ึงจะท าให้การส่ือสารมีประสิทธิผลดียิ่งข้ึน หรือพิจารณาว่าควรจะส่ือสาร
ต่อไปหรือไม่เพียงใด ปฏิกิริยาตอบกลบัน้ีอาจจะแสดงออกทางสีหนา้ การตั้งค  าถาม การพูดโตต้อบ 
หรือแสดงความคิดเห็นก็ได ้แบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ 
 ปฏิกิริยาตอบกลบัแบบทนัทีทนัใด (Immediate Feedback) จะเกิดข้ึนในการส่ือสารแบบ
ท่ีผู ้ส่ งส ารห รือผู ้รับสารสามารถเห็นหน้ ากันได้  (Face to Face Communication) ห รือการ
ติดต่อส่ือสารระหวา่งบุคคล (Interpersonal Communication) 
 ปฏิกิริยาตอบกลบัแบบชา้ๆ (Delayed Feedback) ซ่ึงเป็นลกัษณะของการส่ือสารมวลชน 
 ปฏิกิริยาตอบกลบัมีดว้ยกนั 2 ลกัษณะ คือ ปฏิกิริยาตอบกลบัเชิงบวก (Positive) และ
ปฏิกิริยาตอบกลบัเชิงลบ (Negative) ในการส่ือสารนั้นปฏิกิริยาตอบกลบัเชิงบวกมกัจะก่อให้เกิด
ผลดี เพราะท าให้ผูส่้งสารสามารถประเมินผลความส าเร็จของการส่ือสารได ้ส่วนปฏิกิริยาตอบกลบั
เชิงลบจะแจง้ให้ทราบว่าการส่ือสารนั้นผิดพลาด ลม้เหลว หรือบกพร่องอย่างไร ฉะนั้นปฏิกิริยา
ตอบกลบัจึงเป็นกลไกควบคุมกระบวนการส่ือสารดว้ย แต่บางคร้ังท่ีผูรั้บสารไม่แสดงปฏิกิริยาตอบ
กลบัใหผู้ส่้งสารทราบ เช่น การส่ือสารมวลชน จะท าใหเ้กิดปัญหาในการส่ือสารได ้
 7. ประสบการณ์ (Frame of Reference/Field of Experience) หมายถึง ประสบการณ์ของ
ผูส่้งสารหรือผูรั้บสาร รวมทั้งความรู้และความรู้สึกนึกคิด อารมณ์และทศันคติ ซ่ึงท าให้ความเขา้ใจ
สารของผูรั้บสารเหมือนหรือคลา้ยคลึงกบัผูส่้งสาร ท าให้ผูรั้บสารเขา้ใจสารไดต้ามวตัถุประสงค์
ของผูส่้งสาร โดยการใช้ประสบการณ์ท่ีมีอยู่ตีความหมายของสัญลกัษณ์ หรือสารท่ีรับหรือส่งมา 
Wilbur Schramm กล่าวว่า มนุษยเ์ราจะรับรู้และเขา้ใจความหมายของส่ิงต่างๆไดไ้ม่หมด เราจะรับ
สารไดแ้ต่เพียงเฉพาะส่ิงท่ีเรามีประสบการณ์ร่วมกบัผูส่้งสารเท่านั้น ในท านองเดียวกนั ผูส่้งสารก็มี
ความสามารถจ ากดัท่ีจะส่งสารไดภ้ายในขอบเขตของประสบการณ์ของตนเองเท่านั้น ดงันั้นการ
ส่ือสารจะส าเร็จหรือไม่ มากนอ้ยเพียงใดก็ข้ึนอยูก่บัวา่ผูส่้งสารและผูรั้บสารมีประสบการณ์ร่วมกนั
หรือไม่นัน่เอง 
 ประเภทของการส่ือสาร 
        การจ าแนกประเภทของการส่ือสาร สามารถจ าแนกได้หลายลกัษณะตามเกณฑ์ และ
วตัถุประสงคท่ี์จะน ามาพิจารณา โดยทัว่ไปสามารถจ าแนกประเภทของ การส่ือสารตามเกณฑต์่าง ๆ 
ดงัน้ี  
 1. จ าแนกตามจ านวนผูส่ื้อสาร ซ่ึงจ าแนกไดด้งัน้ี 
               การส่ือสารภายในตวับุคคล หมายถึง การส่ือสารท่ีบุคคลเดียวเป็นทั้งผูส่้งสาร และผูรั้บ
สาร เช่น การคิดอยูค่นเดียว การอ่านหนงัสืออยูค่นเดียว การพูดกบัตวัเอง 
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               การส่ือสารระหวา่งบุคคล หมายถึง การส่ือสารท่ีมีบุคคลตั้งแต่ 2 คนข้ึนไป ส่ือสารกนั
โดยเป็นทั้งผูส่้งและผูรั้บสลับกันไป มองเห็นหน้าตากัน และพูดกันได้อย่างทัว่ถึง การส่ือสาร
ประเภทน้ีถือได้ว่าเป็นการส่ือสารในลกัษณะกลุ่มย่อย ท่ีทุกคนสามารถไดแ้ลกเปล่ียนสารกนัได้
โดยตรง เช่น การพูดคุยกนั การสอนหนังสือในกลุ่มย่อย การประชุมกลุ่มย่อย การเขียนจดหมาย
โตต้อบกนั เป็นตน้ 
               การส่ือสารกลุ่มใหญ่ หมายถึง การส่ือสารระหว่างคนจ านวนมาก ไม่อาจมองเห็น
หนา้ตาไดอ้ยา่งทัว่ถึง สมาชิกในกลุ่มไม่สามารถท าหนา้ท่ีเป็นทั้งผูส่้งสาร และผูรั้บสารกนัไดทุ้กคน 
เพราะมีระเบียบวินยัเขา้มาเก่ียวขอ้ง และจ านวนสมาชิกก็มากเกินไป เช่น การบรรยายในท่ีประชุม 
การสอนหนงัสือในหอ้งเรียน การกล่าวค าปราศรัย การพูดหาเสียงเลือกตั้ง เป็นตน้ 
               การส่ือสารองคก์าร เป็นการส่ือสารระหวา่งหน่วยงานกบัหน่วยงาน หรือหน่วยงานกบั
บุคคล โดยเน้ือหาของสาร และวตัถุประสงคใ์นการส่ือสารเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัภารกิจ และงานของ
องคก์าร หรือหน่วยงานเท่านั้น เช่น การส่ือสารในบริษทั การส่ือสารในหน่วยราชการ การส่ือสาร
ในโรงงานอุตสาหกรรม เป็น ตน้ 
               การส่ือสารมวลชน หมายถึงการส่ือสารท่ีมีไปยงัประชาชนจ านวนมากในเวลาเดียวกนั
หรือใกลเ้คียงกนั ซ่ึงประชาชนจะอยูก่ระจดักระจายทัว่ไป เพื่อใหก้ารส่ือสารเป็นไปอยา่งรวดเร็ว จึง
ตอ้งอาศยัส่ือเป็นส่ือมวลชนซ่ึงมีอยู ่4 ชนิด ไดแ้ก่ หนงัสือพิมพ ์วิทยุ โทรทศัน์ และภาพยนตร์ เป็น
เคร่ืองมือในการส่ือสาร 
        2. จ าแนกตามลกัษณะการใชภ้าษา จ าแนกได ้2 ประเภท คือ 
 การส่ือสารท่ีใชภ้าษาถอ้ยค า หรือการส่ือสารเชิงวจันภาษา เป็นการส่ือสารท่ีอยูใ่นภาษา
พูดหรือภาษาเขียน ไดแ้ก่ การส่ือสารท่ีใช ้ภาษาพูดและภาษาเขียน เช่น การพูดบรรยาย การอภิปราย 
การเขียนหนงัสือ เป็นตน้ 
 การส่ือสารท่ีไม่ใชภ้าษาถอ้ยค า หรือการส่ือสารเชิงอวจันภาษา เป็นการส่ือสารท่ีไม่ได้
อยูใ่นภาษาพูดหรือภาษาเขียน ไดแ้ก่ การส่ือสาร ท่ีใช้อากปักริยาท่าทาง หรือสัญลกัษณ์ต่าง ๆ เช่น 
กริยาอาการ ส่ิงของ เวลา ร่างกาย สถานท่ี น ้าเสียง เป็นตน้ 
 3. จ าแนกโดยถือเกณฑ์เห็นหนา้ค่าตากนั คือ ยึดเอาต าแหน่งท่ีอยูข่องผูส่้งสาร และผูรั้บ
สารเป็นหลกัพิจารณา จ าแนกไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ 
 การส่ือสารแบบเผชิญหน้าหรือการส่ือสารทางตรง เป็นการส่ือสารท่ีผูส่้งสาร และผูรั้บ
สารอยูใ่นต าแหน่งท่ีสามารถมองเห็นกนั โตต้อบซกัถามกนัไดท้นัทีทนัใด และมองเห็นอากปักริยา
ซ่ึง กนัและกนัไดต้ลอดเวลาท่ีท าการส่ือสาร เช่น การสนทนากนั การเรียนการสอนในห้องเรียน 
การประชุมสัมมนา เป็นตน้ 
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 การส่ือสารแบบไม่เห็นหนา้หรือการส่ือสารทางออ้ม เป็นการส่ือสารท่ีผูส่้งสารและผูรั้บ
สารอยู่ในต าแหน่งท่ีต่างกนัทั้งสถานท่ีและเวลา ไม่สามารถซักถามหรือตอบโตไ้ดใ้นทนัทีทนัใด
และไม่สามารถสังเกตกริยาท่าทางซ่ึงกนัและกนัได ้โดยจะอาศยัส่ือกลางเขา้มาช่วย เช่น โทรเลข 
หนงัสือพิมพ ์จดหมาย เป็นตน้ 
 4. จ  าแนกโดยถือเกณฑค์วามสามารถในการโตต้อบกนั 
 การส่ือสารทางเดียว เป็นการส่ือสารท่ีผูส่้งสารและผูรั้บสารไม่มีโอกาสไดโ้ตต้อบกนั 
อาจะเห็นหนา้หรือไม่เห็นก็ได ้โดยผูส่้งสารไม่เปิดโอกาสใหผู้รั้บสารไดพู้ด หรือโตต้อบกนั เช่น ครู
ก าลงัสอนนกัเรียน โดยไม่เปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดซ้กัถาม หรือแสดงความคิดเห็นเลย 
 การส่ือสารสองทาง เป็นการส่ือสารท่ีผูส่้งสารและผูรั้บสารสามารถตอบโตไ้ดข้ณะท า
การส่ือสาร เช่น การคุยตอบโต้กันทางโทรศพัท์ การเรียนการสอนท่ีเปิดโอกาสให้นักเรียนได้
ซกัถาม หรือแสดงความคิดเห็น 
 5. จ  าแนกประเภทตามเกณฑ์ความแตกต่างระหว่างผูรั้บสารกบัผูส่้งสาร มี 3 ประเภท 
คือ 
 การส่ือสารระหวา่งเช้ือชาติ เป็นการส่ือสารท่ีผูส่้งสารและผูรั้บสารต่างเช้ือชาติ เป็นคน
ละภาษา ดงันั้นการส่ือสารประเภทน้ีผูส่้งสารและผูรั้บสารตอ้งศึกษาภาษา วฒันธรรม ประเพณี 
ค่านิยม ของผูท่ี้ตน เองส่ือสารด้วย เช่น ชาวไทยส่ือสารกับชาวองักฤษ เป็นต้น ไม่เช่นนั้นการ
ส่ือสารอาจจะลม้เหลวได ้
 การส่ือสารระหว่างวฒันธรรม เป็นการส่ือสารของคนต่างวฒันธรรมกนั ซ่ึงผู ้ส่งสาร
และผูรั้บสารอาจเป็นคนในประเทศเดียวกนั พูดภาษาเดียวกนั เช่น การส่ือสารระหวา่งคนไทยภาค
กลาง กบัภาคเหนือ คนไทยพื้นราบกบัคนไทยภูเขา เป็นตน้ 
 การส่ือสารระหวา่งประเทศ เป็นการส่ือสารในระดบัชาติ ผูส่้งสารและผูรั้บสาร จะตอ้ง
ปฏิบติัหนา้ท่ีในฐานะเป็นตวัแทนของชาติ การส่ือสารประเภทน้ีมกัเป็นการส่ือสารท่ีเป็นทางการ 
 6. จ าแนกโดยถือลกัษณะเน้ือหาวชิา จ าแนกไดด้งัน้ี 
 ประเภทข่าวสาร เป็นการส่ือสารท่ีเนน้เอาสาขาวิชาท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบข่าวสาร น า ไป
ประยุกตใ์ชก้บังานดา้นการกระจายข่าว การส่งข่าว การน าขอ้มูลท่ีเก็บไวม้าใช ้ตลอดจนการพฒันา
วธีิ วเิคราะห์ระบบข่าวสาร 
 การส่ือสารระหวา่งบุคคล เป็นการส่ือสารท่ีมุ่งถึงทฤษฎีการส่ือสารใน สถานการณ์ต่าง 
ๆ ตั้งแต่การส่ือสารแบบตวัต่อตวั การส่ือสารกลุ่มยอ่ย ตลอดจนการส่ือสารกลุ่มใหญ่ 
 การส่ือสารมวลชน เป็นการส่ือสารท่ีมุ่งส่งสารไปสู่คนจ านวนมากซ่ึงกระจดักระจายอยู่
ในท่ีต่างๆ ใหไ้ดรั้บสารเดียวกนัในเวลาเดียวกนั หรือใกลเ้คียงกนั 
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 การส่ือสารการเมือง เป็นการส่ือสารท่ีมีเน้ือหาไปในทางการเผยแพร่ข่าวสารการ เมือง 
การประชาสัมพนัธ์หาเสียง การเผยแพร่ความรู้เก่ียวกบัระบบการเมือง การเลือกตั้งตลอดจนระบอบ 
การปกครอง 
 การส่ือสารในองค์การ เป็นการส่ือสารท่ีมีเน้ือหาให้ทราบถึงประสิทธิผลของ การ
ด าเนินงานในองคก์าร หรือหน่วยงานทั้งในการบริหารและการจดัการ 
 การส่ือสารระหว่างบุคคลหรือกลุ่มบุคคล หมายถึง บุคคลในประเทศเดียวกนั ส่ือสาร
ต่างๆวฒันธรรมกนั หรือการส่ือสารกบับุคคลต่างประเทศ ต่างเช้ือชาติกนั เน้ือหาของสารก็ย่อม
เก่ียวขอ้งกบัทฤษฎี และพฤติกรรมทางวฒันธรรมดว้ย 
 การส่ือสารการสอน เป็นการส่ือสารท่ีมีเน้ือหามุ่งเน้นถึงหลักวิชาการ การวิจยั การ
ถ่ายทอดความรู้ ซ่ึงอาจจะอยูใ่นระบบการสอน หรือเทคโนโลยกีารสอน เช่น การสอนในหอ้งเรียน 
การสอนระบบทางไกล เป็นตน้ 
 การส่ือสารสาธารณสุข เป็นการส่ือสารท่ีมุ่งเน้นเน้ือหาในการพฒันาสุขภาพ พฒันา
คุณภาพของชีวิตของประชาชน ตลอดจนการแกไ้ขปัญหาระบบการสาธารณสุข การเผยแพร่ โน้ม
นา้ว ใจใหป้ระชาชนตระหนกัในการพฒันาสุขภาพพลานามยั 
 การส่ือความหมายเป็นพฤติกรรมส าคญัท่ีสัตวส์ังคมทุกชนิดใช้เป็นเคร่ืองมือในการ
ติดต่อซ่ึงกนัและกนั แสดงถึงความเป็นหมู่เหล่าเผ่าพนัธ์ุเดียวกนั การส่ือความหมายมีรากศพัท์มา
จากภาษาลาตินวา่ Communis หรือ Commus แปลวา่คลา้ยคลึง หรือ ร่วมกนั ซ่ึงตรงกบัภาษาองักฤษ
ว่า Communication การส่ือความหมายจึงเป็นกระบวนการส่งหรือถ่ายทอดความรู้ เน้ือหา สาระ 
ความรู้สึก นึกคิด ทศันคติ ค่านิยม ทกัษะ ตลอดจนประสบการณ์จากบุคคลฝ่ายหน่ึงซ่ึงเรียกวา่ "ผู ้
ส่ง" ไปยงับุคคลอีกฝ่ายหน่ึงซ่ึงเรียกวา่ "ผูรั้บ" (เจนอกัษร ดวนใหญ่, 2553) 
 โครงสร้างและองคป์ระกอบของกระบวนการส่ือความหมาย 
    กระบวนการส่ือความหมายจะเกิดข้ึนไดอ้ยา่งสมบูรณ์ตอ้งประกอบดว้ยโครงสร้างและ
องคป์ระกอบดงัน้ี 
        1. ผูส่้ง (Source or Sender) คือ แหล่งก าเนิดสารหรือบุคคลท่ีมีเจตนาจะส่งสารไปยงั
ผูรั้บ อาจเป็นคน สัตว ์องคก์าร หรือหน่วยงาน 
        2. สาร (Message) คือ เน้ือหา สาระ ความรู้สึก ทศันคติ ทกัษะ ประสบการณ์ ท่ีมีอยูใ่น
ตวัผูส่้ง หรือแหล่งก าเนิด  
        3. ช่องทาง (Channel) คือ ช่องทางต่าง ๆ ท่ีใชใ้นการรับรู้สาร ไดแ้ก่ ตา หู จมูก ล้ิน กาย 
โดยอาศยัส่ือต่าง ๆ เป็นพาหะ เช่น รูป เสียง ความรู้สึกสัมผสั กล่ิน รส เป็นตน้ 
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        4. ผูรั้บ (Receiver) คือ บุคคล องค์การ หรือหน่วยงาน ท่ีรับรู้สารจากผูส่้ง เขา้สู่ตนเอง
โดยผา่นช่องทางและส่ือต่าง ๆ ในขอ้ 3  
 การส่ือความหมายจ าแนกไดห้ลายรูปแบบ ดงัน้ี 
          1. จ  าแนกตามลกัษณะในการส่ือความหมาย แบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ ภาษาพูดหรือ
ภาษาเขียน (Verbal Communication)  
              2. จ  าแนกตามต าแหน่งของผูส่้งหรือผูรั้บ แบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ การส่ือความหมาย
ทางตรง (Direct Communication) และการส่ือความหมายทางออ้ม (Indirect Communication) 
          3. จ  าแนกตามพฤติกรรมในการโตต้อบ แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ การส่ือความหมายทาง
เดียว (One-way Communication) และการส่ือความหมายสองทาง (Two- way Communication) 
 การส่ือความหมายอาจล้มเหลวได้เน่ืองจากอุปสรรคด้านต่าง ๆ ต่อไปน้ี (เจนอกัษร 
ดวนใหญ่, 2553) 
         1. ผูส่้งขาดความสามารถในการเขา้รหัส (Encode) หรือแปลความตอ้งการของตนเป็น
สัญลกัษณ์หรือสัญญาณต่าง ๆ ได ้ 
         2. ความบกพร่องของส่ือหรือช่องทาง การเลือกใชส่ื้อและช่องทางท่ีไม่เหมาะสม จะท า
ใหป้ระสิทธิภาพของการส่ือความหมายลดลงได ้ 
         3. อุปสรรคจากส่ิงรบกวน (Noise) มี 2 ประเภท คือ ส่ิงรบกวนภายนอก เช่น เสียงดงั
รบกวน อากาศร้อน กล่ินไม่พึงประสงค ์แสงแดด ฝนสาด และส่ิงรบกวนภายใน เช่น ความเครียด 
อารมณ์ขุ่นมวั อาการเจบ็ป่วย ความวติกกงัวล 
         4. ผูรั้บ ขาดความสามารถในการถอดรหสัสาร อนัเน่ืองมาจากสาเหตุต่อไปน้ี  
  4.1 อุปสรรคดา้นภาษา (Verbalism) 
  4.2 ความขดัแยง้กบัประสบการณ์เดิม (Referent Confusion) 
  4.3 ขีดจ ากดัของประสาทสัมผสั (Limited Perception) 
  4.4 สภาพร่างกายไม่พร้อม (Physical Discomfort) 
  4.5 การไม่ยอมรับ (Reject) 
  4.6 จินตนาการ (Image) ไม่ตอ้งกนักบัผูส่้งสาร 
         5. อุปสรรคด้านสาร ซ่ึงมีอุปสรรคหลายอย่างท่ีจะช่วยเสริมให้การส่ือความหมาย
ประสบผลส าเร็จไดง่้ายข้ึน เช่น  
  5.1 สารท่ีมีความเด่น แปลกใหม่ 
  5.2 ไม่สร้างความล าบากใหก้บัผูรั้บ 
  5.3 ใหแ้รงจูงใจ เช่น การใหร้างวลั 
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  5.4 เป็นแกนรวมประสบการณ์ของทั้งผูส่้งและผูรั้บ 
  5.5 ตรงกบัความตอ้งการของผูรั้บ 
 กล่าวโดยสรุป พฤติกรรมการส่ือสาร เป็นกระบวนการท่ีมีความเคล่ือนไหว เกิดจาก
ความคิดความรู้สึกและการกระท าของบุคคล โดยไม่ได้เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติแต่เกิดจาก
สัญชาตญาณการเรียนรู้ทางสังคม ก่อใหเ้กิดการปฏิสัมพนัธ์เช่ือมโยงกบับุคคลอ่ืนหรือกลุ่มบุคคลก็ได ้
 จากการทบทวนแนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรมการส่ือสารแลว้นั้น ผูว้ิจยัจะไดน้ ามาเป็น
กรอบในการศึกษาถึง พฤติกรรมในการส่ือสารของผูบ้กพร่องทางการไดย้ินวา่มีวตัถุประสงค์ของ
การใช้ส่ือออนไลน์อย่างไร เช่น เพื่อให้ข่าวสารและความรู้  เพื่อเป็นการแลกเปล่ียนทศันคติ หรือ
เพื่อความบนัเทิง เป็นตน้  
  
2.3 แนวคิดเกีย่วกบัส่ือออนไลน์ 
 ส่ือออนไลน์ (Online Media) หมายถึง ส่ือท่ีเป็นส่ือทางเลือก ส่ือเสริมหรือส่ือใหม่ 
เขา้ถึงไดต้ลอดเวลา โตต้อบกบัผูรั้บสารไดใ้นทนัที จดัเก็บสารสนเทศไวไ้ดโ้ดยง่าย เช่น เครือข่าย
อินทราเน็ต (Intranet)  เอ็กทราเน็ต (Extranet) บริการส่งข้อความสั้ น (SMS) บริการส่งข้อความ
ส่ือผสม (MMS) เน้นความสดใหม่ของข่าว, เน้นข่าวเชิงลึก (ข่าวเชิงสืบสวน), เน้นส่วนร่วมผูอ่้าน
ผา่นกระดานข่าว (web board), เนน้ส่วนร่วมโดยสร้างพื้นท่ีส่วนตวัหรือ Blog, เปิดโอกาสให้บุคคล
ทัว่ไปเขา้มามีส่วนร่วมในการรายงานข่าวเผยแพร่ผา่นทางเวบ็ไซต ์(สุรสิทธ์ิ วทิยารัฐ, 2552) 
 ส่ือออนไลน์ (Online Media) มีบทบาทกบัสังคมปัจจุบนัอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ ขอ้มูล
ข่าวสารบนส่ือออนไลน์ซ่ึงมีอยู่มากมายน้ี มีทั้ งข้อมูลจริง ข่าวลือ  และ ข่าวลวง เน่ืองจากผูใ้ช้
อินเทอร์เน็ตสามารถท าหนา้ท่ีไดท้ั้งผูส่้งสารและผูรั้บสาร โดยมีส่ือใหม่ (New Media) อาทิ เฟซบุ๊ก 
ทวิตเตอร์ ไลน์ ยูทูป เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ าวนั ซ่ึงนอกจากจะเพิ่มความสะดวกในการ
ติดต่อส่ือสารแลว้ ยงัมีบทบาทในการก าหนดประเด็นต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในสังคม ดงันั้น ส่ือออนไลน์ 
จึงมีบทบาทส าคญัในการเปล่ียนพฤติกรรมการเสพขอ้มูลข่าวสารของผูค้นในยคุปัจจุบนั ขณะท่ี ส่ือ
ส่ิงพิมพ์ดั้ งเดิม หรือ ส่ือกระแสหลกั ก็ให้ความส าคญักบัการผลิตข่าวออนไลน์มากข้ึน และลด
ปริมาณการผลิตส่ิงพิมพต์ามความตอ้งการท่ีลดลงเช่นกนั นอกจากน้ี ส่ือประเภททีว ีก็มีการปรับตวั
ให้เขา้กบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนไปดว้ยการผลิตขอ้มูลเพื่อเผยแพร่ผา่นช่องทางออนไลน์ ซ่ึงเป็นการ
เพิ่มทางเลือกในการชมขอ้มูลยอ้นหลงัในรูปแบบคลิปวิดีโอ รวมถึงการพฒันาไปสู่ระบบทีวีดิจิทลั 
(สุดทีวลั สุกใส, 2558) 
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 ส่ือออนไลน์กับบทบาทในการก าหนดประเด็นทางสังคมว่า  ส่ือออนไลน์สามารถ
แบ่งปันข่าวสารกนัไดง่้าย โดยมี 8 ช. เขา้มามีบทบาทส าคญัในการขบัเคล่ือน ดงัน้ี(ธาม เช้ือสถา
ปนศิริ, 2558) 
 1. ชม ติดตามขอ้มูลผา่นส่ือออนไลน์มากข้ึน ทั้ง ดู ฟัง อ่าน และ เขียน  
 2. เช่ือม มีการเช่ือมโยงกบัสังคมมากข้ึน ทั้ง บุคคลท่ีเรารู้จกั ดารา นักการเมือง หรือ 
บุคคลท่ีเป็นท่ีรู้จกัของสังคม 
 3. แชร์ แบ่งปันขอ้มูล ความรู้ ประสบการณ์ ไปสู่เพื่อนและสังคมมากข้ึน 
 4. ใช ้มีการใชส่ื้อและอุปกรณ์การส่ือสาร เป็นกิจวตัรประจ าวนัจนแทบจะขาดไม่ได ้ทั้ง 
สมาร์ทโฟน คอมพิวเตอร์ แทบ็เล็ต โน๊ตบุค๊ กลอ้งดิจิตอล  
 5. ชอบ สามารถแสดงอารมณ์ความรู้สึกผา่นส่ือออนไลน์มากข้ึน ไม่วา่จะเป็นการแสดง
ความรัก ชอบ โกรธ อคติ 
 6. ช่วย เป็นช่องทางในการใหค้วามช่วยเหลือ และส่งต่อส่ิงดีๆ ใหก้นัไดม้ากข้ึน  
 7. เช่ือม เป็นการเช่ือมต่อกลุ่มลทัธิของผูค้นต่างๆ ไดม้ากข้ึน 
 8. ชีพ มีการใชส่ื้อออนไลน์เป็นประจ า จนมีอิทธิพลต่อการใชชี้วติประจ าวนั 
 ส่ือสังคมออนไลน์(Social Media) คือ ช่องทางในการติดต่อส่ือสาร แลกเปล่ียนความรู้ 
ความคิดส าหรับคนยุคใหม่ โดยการรวมตวักันเป็นกลุ่มหรือสังคมผ่านทางเว็บไซต์ โดยในยุค
ปัจจุบนัคงไม่มีใครปฏิเสธได้แล้วว่า เคร่ืองมือชนิดน้ีมีประโยชน์อย่างมากท่ีช่วยให้คนเรานั้น
ติดต่อส่ือสารกนัไดอ้ยา่งรวมเร็วมากยิง่ข้ึน การไดรั้บข่าวสารไดท้นัถ่วงที 
 ส่ือสังคมออนไลน์(Social Media) ยงัเป็นแหล่งรวมพลงัในการต่อตา้นหรือก่อให้เกิด
การเปล่ียนแปลงของสังคม การรวมตวักันของกลุ่มคน หรือ มวลชน ท่ีตอ้งการบรรลุเป้าหมาย
เดียวกนั ประกอบดว้ย 7 ประเด็นหลกัๆ ท่ีก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลง ประกอบดว้ย (สุดทีวลั สุกใส, 
2558) 
 1. ผูใ้ชง้านอินเทอร์เน็ตสามารถสร้างสรรค ์“สาร” ดว้ยตนเองเพื่อแบ่งปันผูอ่ื้น 
 2. ผูใ้ช้งานอินเทอร์เน็ตเป็นผูค้วบคุมความคิดเห็นสาธารณะผ่านอินเทอร์เน็ตหรือส่ือ
ออนไลน์ 
 3. ผูบ้ริโภคมีบทบาทในการสร้างผลิตภณัฑ์ เพื่อสนองความตอ้งการของตนเองมากข้ึน 
ผา่นการแสดงความคิดเห็นบนส่ือออนไลน์ 
 4. สังคมท่ีผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตมีความเท่าเทียมกนั โดยวดักนัท่ีความสามารถและคุณภาพ 
 5. ผูพ้ฒันาซอฟท์แวร์ สามารถพฒันาต่อเติมโปรแกรมปฏิบติัการร่วมกนัไดใ้นระบบ
เปิด 
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 6. ผูใ้ชง้านอินเทอร์เน็ตมีแรงจูงใจสร้างสรรคส่ิ์งท่ีเป็นประโยชน์ 
 7. ผูใ้ชง้านอินเทอร์เน็ตสร้างสังคมชุมชนเสมือน เพื่อแบ่งปันขอ้มูลกนัอยา่งเสรี 
 ถา้พูดถึงจุดเด่นของ Social media ท่ีท าใหไ้ดรั้บความนิยมอยา่งมากคือ การท่ีทุกคน 
สามารถเป็นไดท้ั้งผูรั้บสารและผูส่้งสาร ทุกคนสามารถบอกถึงความคิด ความตอ้งการ จุดประสงค์
ของตวัเองได้อย่างอิสระ ไม่ถูกจ ากดัไวเ้หมือนในอดีตท่ีสามารถรับฟังได้เพียงอย่างเดียว ท าให้
หลายๆหน่วยงานมกัน าเอา Social media มาปรับใช ้เพื่อสร้างช่องทางส่ือสารให้กบัตวัธุรกิจและยงั
สามารถสร้างความสัมพนัธ์อนัดีแก่ลูกคา้ 
 ส่ือออนไลน์เป็นรูปแบบเวบ็ไซต์ในการสร้างเครือข่ายส าหรับผูใ้ช้งานในอินเทอร์เน็ต 
เขียนและอธิบายความสนใจ และกิจการท่ีไดท้  า และเช่ือมโยงกบัความสนใจและกิจกรรมของผูอ่ื้น
ในบริการเครือข่ายสังคมมกัจะประกอบไปดว้ยการแชท ส่งขอ้ความ ส่งอีเมล วดีีโอ เพลง อพัโหลด
รูป บล็อก ซ่ึงสามารถจ าแนกไดเ้ป็น 7 กลุ่ม ดงัน้ี (ณัฐพล บวัอุไร, 2554 อา้งถึงใน กนัตพล บนัทดั
ทอง, 2557) 
 1) Publish การเผยแพร่ขอ้มูล เอกสาร หรือบทความ 
 2) Share การแบ่งปันขอ้มูล รูปภาพ หรือความรู้ 
 3) Discuss สังคมในการระดมความคิด 
 4) Commerce เครือข่ายสังคมท่ีเก่ียวกบัธุรกิจ 
 5) Location การแบ่งปันสถานท่ีท่ีน่าสนใจ 
 6) Network เครือข่ายเพื่อน ธุรกิจ งาน 
 7) Game เครือข่ายเกมส์ 
 ส่ือสังคมออนไลน์ เป็นส่ือท่ีผูส่้งสารแบ่งปันสาร ในรูปแบบต่างๆ ไปยงัผูรั้บสารผา่น
เครือข่ายออนไลน์โดยสามารถโตต้อบกนัระหวา่งผูส่้งสารและผูรั้บสาร หรือผูรั้บสารดว้ยกนัเอง ซ่ึง
สามารถแบ่งส่ือสังคมออนไลน์ออกเป็นประเภทต่างๆ ท่ีใช้กนับ่อยๆ คือ บล็อก (Blogging) ทวิต
เตอร์และไมโครบล็อก (Twitter and Microblogging) เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Networking) 
และการแบ่งปันส่ือทางออนไลน์ (Media Sharing) 
 1. บล็อก (Blogging) บล็อกมาจาก Web+Log แลว้ยอ่เหลือBlog คือ ประเภทของระบบ
การจดัการเน้ือหา ท่ีอ านวยความสะดวกให้ผูเ้ขียนบล็อกเผยแพร่และแบ่งปันบทความของตนเอง 
โดยบทความท่ีโพสตล์งบล็อก เป็นการแสดงความคิดเห็นส่วนตวัของผูเ้ขียนบล็อก ซ่ึงจุดเด่นของ
บล็อก คือ การส่ือสารถึงกนัอย่างเป็นกนัเองระหว่างผูเ้ขียนและผูอ่้านบล็อกผ่าน การแสดงความ
คิดเห็น (Comment) (อา้งถึงใน นายวสิฐพชัร์ วาฤทธ์ิและคณะ, 2557) 
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  1.1 ขอ้ดีของการท าบล็อก 
  1.1.1 สร้างง่ายไม่เสียเงิน ไม่จ  าเป็นตอ้งมีความรู้เก่ียวกบัภาษาคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ 
ท่ีใชใ้นการสร้างเวบ็ไซต ์ไม่ตอ้งซ้ือหนงัสือเก่ียวกบัการสร้างเวบ็ไซตเ์ล่มใดซ่ึงช่วยลดเวลาท่ีใชใ้น
การสร้างเว็บไซต์ส่วนตัวของเราได้เป็นอย่างดี อีกทั้ งยงัไม่มี ค่าใช้จ่ายในการเช่าพื้น ท่ีบน
อินเทอร์เน็ตอีกดว้ย 
  1.1.2. เป็นส่ือท่ีใชใ้นการแสดงความคิดเห็น ความรู้สึกของผูเ้ขียนเก่ียวกบัเร่ืองต่าง 
ๆ เพื่อเสนอใหส้าธารณชนไดรั้บรู้ 
  1.1.3. เป็นเคร่ืองมือช่วยในการโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ การเสนอข่าวสารความ
เคล่ือนไหวขององคก์ร เป็นตน้ 
  1.1.4. เป็นแหล่งความรู้ใหม่ ๆ ท่ีถูกต้องและชัดเจน จากผูน้ั้ นเน่ืองจากผูเ้ขียน
บล็อกมกัจะเขียนถึงเร่ืองท่ีตวัเองถนัด ชอบ และมีความรู้เฉพาะดา้น ความรู้ลึกในเ ร่ืองนั้น ๆ การ
คน้หาขอ้มูลเฉพาะดา้นในบล็อกต่าง ๆ จึงท าให้เราคน้พบความรู้และผูมี้ความรู้ ความช านาญใน
ดา้นต่าง ๆ ไดร้วดเร็วข้ึน 
  1.1.5. ทนัต่อเหตุการณ์ในโลกปัจจุบนั เพราะข่าวสารความรู้ มาจากผูค้นมากมาย
ทัว่โลกและมกัจะเปล่ียนแปลงไดท้นักบัเหตุการณ์ปัจจุบนัเสมอ 
  1.1.6. เจา้ของบล็อกมีอิสระท่ีจะเสนอ อะไรก็ได ้ท่ีไม่ไปกา้วล่วงบุคคลอ่ืนท่ีไม่ผิด
กติกาของผูใ้หบ้ริการบล็อกท่ีเราท าอยู ่ท่ีไม่ผดิกฎหมายและศีลธรรม ประเพณีท่ีดีงาม 
  1.1.7. เปิดโอกาสให้บล็อกเกอร์ไดรั้บฟัง แลกเปล่ียนความคิดเห็นกนัไดโ้ดยอิสระ 
จะรับไว ้จะไม่อ่านจะตอบ จะลบก็ข้ึนอยูก่บัวจิารณญาณของเจา้ของบล็อก 
  1.1.8. ผูท่ี้สร้างบล็อกสามารถ ปรับแต่งบล็อกให้เป็นรูปแบบท่ีตนตอ้งการไดโ้ดย
ไม่ตอ้งมีความรู้ในเร่ืองภาษาค าสั่งของโปรแกรมมากมาย 
  1.1.9. พอเจอเพื่อนใหม่ สามารถสร้างเครือข่าย ชุมชนสัมพนัธ์ระหวา่งบล็อกเกอร์
ท่ีมีความคิดความสนใจ ความรู้สึก ร่วมกนัได ้
  1.1.10. เป็นเหมือนบนัทึกประจ าวนัเป็นท่ีเก็บขอ้มูลขององคก์ร 
  ขอ้เสียของการท าบล็อก 
  1.2.1. เจา้ของบล็อกมีอิสระในการน าเสนอบทความ โดยไม่ตอ้งมีการตรวจสอบ
จากใครก่อนอาจโพสต์เร่ืองท่ีไม่เหมาะสมได้ ซ่ึงเจ้าของบล็อกต้องมีกติกาให้ตัวเองหรือใช้
จริยธรรมของแต่ละบุคคล ความมีเหตุมีผล ความระมดัระวงั รอบคอบในการโพสตข์อ้ความต่าง ๆ 
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  1.2.2. เน้ือหาท่ีอยูใ่นบล็อก หากไม่ใช่ผลงานวิจยั หรือวิทยานิพนธ์ ท่ีท าตามหลกั
วชิาการหรือตวับทกฎหมายก็อาจมีความน่าเช่ือถือนอ้ย หากเกิดความผิดพลาดใดๆ ผูท่ี้น าขอ้มูลไป
ใชอ้า้งอิงอาจประสบปัญหาได ้
  1.2.3. เปิดโอกาสให้พวกท่ีไม่หวงัดี เข้ามาเปิดบล็อก ก่อกวน หรือผูท่ี้มีความ
คิดเห็นแตกต่างกนัมาอยูร่่วมในชุมชนเดียวกนั เพิ่มโอกาสใหมี้การแสดงออกถึงการขดัแยง้อยา่งไม่
มีเหตุผล สร้างความไม่สามคัคีทะเลาะกนัได ้
 2. ทวติเตอร์และไมโครบล็อก (Twitter and Micro blogging)  
 ไมโครบล็อก คือ รูปแบบหน่ึงของบล็อกท่ีมีการจ ากดัขนาดของการโพสตใ์นแต่ละ
คร้ังซ่ึงทวิตเตอร์เป็นไมโครบล็อกท่ีจ ากัดการโพสต์แต่ละคร้ังพิมพ์ได้ไม่เกิน140 ตวัอกัษร ใน
ปัจจุบนัทวิตเตอร์เป็นท่ีนิยมใช้งานของผูค้นเพราะใช้งานง่าย และใชเ้วลาไม่มากนกั รวมทั้งเป็นท่ี
นิยมขององคก์รต่างๆ ท่ีใชท้วิตเตอร์ในการแจง้กิจกรรมต่างๆ และความเคล่ือนไหวของธุรกิจ เพื่อ
ไม่ให้ขาดการติดต่อกบัสังคม ซ่ึงหากตอ้งการมีเลขท่ีบญัชี(Account) ส าหรับทวิตเตอร์สามารถเขา้
ไปสมคัรได้ท่ีเวบ็ไซต์ของ Twitter (http://twitter.com) (อา้งถึงใน พิชิต วิจิตรบุญยรักษ์, 2553) ใน
ส่วนของขอ้ดีและขอ้ดอ้ยของ Twitter จะกล่าวไดด้งัน้ี  
  2.1 ขอ้ดี ของTwitter (ทวติเตอร์) 
            2.1.1. ทวิตเตอร์สามารถแชร์ขอ้มูลข่าวสาร รูปภาพได้รวดเร็ว เพียงแค่ทวิตข้อ
ความ Follower ของคุณก็จะทราบทนัที 
            2.1.2. ผูใ้ชส้ามารถอพัเดตเหตุการณ์ท่ีก าลงัเป็นประเด็นท่ีชาวทวติเตอร์ก าลงัพูดถึง
ได้โดยดูจาก Trending เช่น การติดแท็กไวอ้าลยัให้เนลสัน แมนเดลล่า โดยใช้แท็ก  #RIPNelson 
Mandela และยงัมีอีกแทก็ศิลปินเกาหลีสุดฮอทของวนัน้ีคือ  #SuperJuniorTheLastManStanding 
           2.1.3. สามารถแบ่งปันทวิตท่ีเราชอบและขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ได้โดย
การรีทวติ 
            2.1.4. ทวติเตอร์เป็นพื้นท่ีท่ีแสดงความเป็นตวัเอง โดยจะทวิตบ่นหรือแชร์เร่ืองราว
อะไรก็ได ้ 
            2.1.5. การอ่านข่าวในทวิตเตอร์จะสามารถแสดงความคิดเห็นได ้ไม่วา่จะเห็นดว้ย
หรือไม่และยงัไดรั้บรู้้ความคิดเห็นของผูท่ี้ใชท้วติเตอร์คนอ่ืนๆ 
 2.2 ขอ้จ ากดั           
  2.2.1. การรีทวิต (Retweet) ข่าวสารท่ีไม่มีท่ีมาหรือไม่ไดต้รวจสอบวา่เป็นเร่ืองจริง
หรือไม่ ส่งผลใหเ้กิดความเขา้ใจผดิข้ึนได ้
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            2.2.2. หากทวิตข้อความหรือรีทวิต (Retweet) มากเกินไป อาจท าให้ผูติ้ดตาม
ร าคาญได ้
            2.2.3. ทวิตเตอร์นั้ นเป็นไมโครบล็อก ซ่ึงสามารถทวิตข้อความได้ไม่เกิน140 
ตวัอกัษร หากผูใ้ชต้อ้งการทวติขอ้ความมากกวา่140 ตวัอกัษรจะตอ้งใช ้tweet longer หรือ twiffo 
            2.2.4. ถ้าผูใ้ช้ทวิตข้อความหลายข้อความและรีทวิตอีกจ านวนมากจะประสบ
ปัญหาติดลิมิต ซ่ึงก็จะทวติและรีทวติไม่ไดไ้ปชัว่คราว 
 3. เค รือ ข่ ายสั งคมออนไลน์  (Social Networking) คือ  เว็บ ไซต์ ท่ี ผู ้คนสามารถ
ติดต่อส่ือสารกบัเพื่อนทั้งท่ีรู้จกัมาก่อนหรือรู้จกัภายหลงัทางออนไลน์ซ่ึงเว็บไซต์เครือข่ายสังคม
ออนไลน์แต่ละแห่ง มีคุณลกัษณะแตกต่างกนัออกไป แต่ส่วนประกอบหลกัท่ีมีเหมือนกนั คือ โปร
ไฟล์ (Profiles - เพื่อแสดงขอ้มูลส่วนตวัของเจา้ของบญัชี) การเช่ือมต่อ (Connecting - เพื่อสร้าง
เพื่อนกบัคนท่ีรู้จกัและไม่รู้จกัทางออนไลน์) และการส่งขอ้ความ (Messaging - อาจเป็นขอ้ความ
ส่วนตวั หรือขอ้ความสาธารณะ) เป็นตน้ โดยมี Facebook (http://www.facebook.com) เป็นเวบ็ไซต์
เครือข่ายสังคมออนไลน์ท่ีไดรั้บความนิยมสูงสุดในปัจจุบนั (อา้งถึงใน พิชิต วจิิตรบุญยรักษ,์ 2553) 
  3.1 ขอ้ดีของเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
  3.1.1. สามารถแลกเปล่ียนขอ้มูลความรู้ในส่ิงท่ีสนใจร่วมกนัได ้
  3.1.2. เป็นส่ือในการน าเสนอผลงานของตวัเอง เช่น งานเขียน รูปภาพ วิดีโอต่าง ๆ 
เพื่อใหผู้อ่ื้นไดเ้ขา้มารับชมและแสดงความคิดเห็น 
  3.1.3. ใช้เป็นส่ือในการโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ หรือบริการลูกคา้ส าหรับบริษทั
และองคก์รต่างๆ ช่วยสร้างความเช่ือมัน่ใหลู้กคา้ 
  3.1.4. ช่วยสร้างผลงานและรายไดใ้หแ้ก่ผูใ้ชง้าน เกิดการจา้งงานแบบใหม่ๆ ข้ึน 
  3.1.5. คลายเครียดไดส้ าหรับผูใ้ชท่ี้ตอ้งการหาเพื่อนคุยเล่นสนุกๆ 
  3.1.6. สร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีจากเพื่อนสู่เพื่อนได ้
  3.2 ขอ้เสียของเครือข่ายสังคมออนไลน์ ไดแ้ก่ 
  3.2.1. เว็บไซต์ให้บริการบางแห่งอาจจะเปิดเผยข้อมูลส่วนตวัมากเกินไป หาก
ผูใ้ช้บริการไม่ระมดัระวงัในการกรอกขอ้มูล อาจถูกผูไ้ม่หวงัดีน ามาใช้ในทางเสียหาย หรือละเมิด
สิทธิส่วนบุคคลได ้
  3.2.2. Social Network เป็นสังคมออนไลน์ท่ีกวา้ง หากผูใ้ช้รู้เท่าไม่ถึงการณ์หรือ
ขาดวิจารณญาณ อาจโดนหลอกลวงผา่นอินเทอร์เน็ต หรือการนดัเจอกนัเพื่อจุดประสงคร้์าย ตามท่ี
เป็นข่าวตามหนา้หนงัสือพิมพ ์
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  3.2.3. เป็นช่องทางในการถูกละเมิดลิขสิทธ์ิ ขโมยผลงาน หรือถูกแอบอา้ง เพราะ 
Social Network Service เป็นส่ือในการเผยแพร่ผลงาน รูปภาพต่างๆ ของเราให้บุคคลอ่ืนไดดู้และ
แสดงความคิดเห็น 
  3.2.4. ขอ้มูลท่ีตอ้งกรอกเพื่อสมคัรสมาชิกและแสดงบนเวบ็ไซตใ์นรูปแบบ Social 
Networkยากแก่การตรวจสอบวา่จริงหรือไม่ ดงันั้นอาจเกิดปัญหาเก่ียวกบัเวบ็ไซตท่ี์ก าหนดอายกุาร
สมคัรสมาชิก หรือการถูกหลอกโดยบุคคลท่ีไม่มีตวัตนได ้
  3.2.5. ผูใ้ช้ท่ีเล่น social network และอยู่กบัหน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานอาจ
สายตาเสียไดห้รือบางคนอาจตาบอดได ้
  3.2.6. ถา้ผูใ้ชห้มกมุ่นอยูก่บั social network มากเกินไปอาจท าใหเ้สียการเรียนหรือ
ผลการเรียนตกต ่าลงได ้
  3.2.7. จะท าใหเ้สียเวลาถา้ผูใ้ชใ้ชอ้ยา่งไร้ประโยชน์ 
 4. การแบ่งปันส่ือทางออนไลน์ (Media Sharing) 
  เวป็ไซดท่ี์เก่ียวกบัการแบ่งปันส่ือทางออนไลน์ เป็นเวป็ไซด์ท่ีให้ผูใ้ชส้ามารถท าการ
อพัโหลด (Upload) ไฟล์ส่ือผสม (Multimedia) ข้ึนสู่เวป็ไซด์เพื่อแบ่งปันขอ้มูลแกผู้ใ้ชท้ ัว่ไป ซ่ึงใน
ปัจจุบนัไดรั้บความนิยมมากเพราะดว้ยความท่ีเป็นส่ือผสมเอง ไม่ว่าจะเป็น รูป สไลด์หรือวิดีโอ 
รวมทั้งการใช้งานก็ง่ายข้ึนเม่ือมีกลอ้งดิจิตอลและกลอ้งวิดีโอ ท่ีเป็นเคร่ืองมือท่ีน ามาสู่การไดไ้ฟล์
ส่ือผสมแบบต่างๆ ออกมา เวป็ไซด์ประเภทน้ีท่ีไดรั้บความนิยมมากคือ YouTube (อา้งถึงใน พิชิต 
วจิิตรบุญยรักษ,์ 2553) 
  4.1 ขอ้ควรระวงัและอนัตรายท่ีเกิดข้ึนในการใช ้Social Media  
  4.1.1. ระมดัระวงัในการเปิดเผยขอ้มูลส่วนตวัท่ีคุณแบ่งปันใน Facebook, twitter 
เพราะการท่ีคุณเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับตวัคุณมากไป อย่างเช่น วนัเดือนปีเกิด อาชีพ นั้ นจะเป็น
ช่องทางใหมิ้จฉาชีพ หรือผูป้ระสงคร้์ายน าขอ้มูลของคุณไปใช ้ในการยนืยนัขอ้มูลทางการเงิน เบอร์
โทรศพัทมื์อถือ หรือรายละเอียดของท่ีอยูอ่าศยั  
         4.1.2 การโพสต์แจ้งสถานะต่างๆ ผ่าน โฟร์สแควร์, Check in ใน Facebook ว่า
ก าลงัจะไปไหน ไปนานเท่าไหร่ การแชร์ขอ้มูลเหล่าน้ีเป็นช่องทางท่ีท าให้ มิจฉาชีพมาเยี่ยมบา้น
เวลาท่ีคุณไม่อยูก่็ได ้หรือผูไ้ม่ประสงคดี์มาดกัท าร้าย หรือลกัพาตวัก็ไดจ้ากการเชิญชวนของเราเอง  
         4.1.3 การล่อลวง หรือหลอกลวง ผา่นโซเชียลมีเดียจากเพื่อนท่ีเราไม่รู้จกัท่ีอาจจะ
มาตีสนิทดว้ยจุดประสงค์ ใดๆ ก็ตาม เราไม่ควรรับแอดคนท่ีไม่รู้จกั คุณตอ้งพิจารณาให้ดีก่อนรับ
ใครเป็นเพื่อน และไม่ควรไปพบเพื่อนท่ีรู้จกักนัในโซเชียลมีเดีย โดยท่ีคุณไม่รู้จกัภูมิหลงั  
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         4.1.4 การใช้โซเชียลมีเดียเป็นท่ีปล่อยไวรัส สแปม์ โทรจนั หรือ สคริปส์ต่างๆ 
ผา่นลิงคท่ี์แนบมาในขอ้ความท่ีส่งมาใหคุ้ณ ถา้คุณไม่แน่ใจอยา่คลิกลิงคน์ั้น แมว้า่ลิงคน์ั้นจะมาจาก
เพื่อนของคุณก็ตาม อยา่คลิกลิงค ์ควรลบขอ้ความนั้นทิ้งเพื่อความปลอดภยั  
         4.1.5 การโพสรูปส่ิงของท่ีมีค่า หรือส่ิงท่ีแสดงถึงทรัพย์สมบัติ ซ่ึงท าให้คุณ
กลายเป็นเป้าหมายในการชิงทรัพย ์หรือการโพสรูปวาบหวิวท่ีล่อตาล่อใจมิจฉาชีพ หรือนกัถ ้ามอง 
(Stalker) ให้ติดตาม หรือพยายามท าร้ายเราเพราะความช่ืนชมในเครือข่ายสังคมออนไลน์ก็เป็นการ
น าภยั มาสู่ตวัเองได ้ 
        4.1.6 ระมัดระวงัในการแสดงความคิดเห็นท่ีน ามาสู่ความแตกแยก การโพสต์
ขอ้ความซ่ึงพาดพิงถึงบุคคลท่ี 3 ในทางเสียหาย อย่าปักใจเช่ือส่ิงท่ีไดย้ิน ไดอ่้านจากโซเซียลมีเดีย 
โดยเฉพาะขอ้ความท่ีแชร์กนัมาเร่ือยๆ หรือข่าวลือ อ่ืนๆในเครือข่ายสังคมออนไลน์    
  4.1.7 ระมัดระว ังในการเช่ือม ต่อแอคเคาท์  Facebook, Twitter ของคุณกับ
แอพพลิเคชั่นต่างๆ ท่ีเพื่อนส่งมาให้ เพราะอาจจะมีไวรัส หรือมีแอพพลิเคชัน่ แปลกปลอมท่ีเขา้
ขโมยขอ้มูลของคุณไดจ้ากในเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
 การเจริญเติบโตของเทคโนโลยีการส่ือสารผ่านสังคมออนไลน์ (Social Media) นั้นท า
ให้เกิดปรากฏการณ์ การแบ่งปันขอ้มูลและการกระจายข่าวสารอย่างรวดเร็วในโลกออนไลน์ซ่ึงมี
ทั้ง ข่าวสารในดา้นท่ีดี และในดา้นลบ ซ่ึงเราตอ้งใชว้จิารณญาณ ในการรับข่าวสาร การแสดงความ
คิดเห็น และแพร่กระจายข่าวสารใด ท่ีเป็นเร่ืองละเอียดอ่อน หรือเร่ืองท่ีจะน าความเดือดร้อนมาสู่
ตนเอง และผูอ่ื้นนั้นเอง 
 จากการทบทวนแนวคิดส่ือออนไลน์ข้างต้นน้ี ผูว้ิจยัจะได้น ามาวิเคราะห์การใช้ส่ือ
ออนไลน์ของผูบ้กพร่องทางการไดย้ิน วา่มีรูปแบบพฤติกรรมท่ีแสดงออกของผูบ้กพร่องทางการได้
ยนิต่อวิธีการใชส่ื้อออนไลน์ และขอ้มูลพื้นฐานในการใชส่ื้อออนไลน์ของผูบ้กพร่องทางการไดย้ิน
วา่เป็นเช่นใด โดยเฉพาะการใชส่ื้อออนไลน์ในปัจจุบนัท่ีมีทั้งคุณและโทษต่อผูใ้ชแ้ลว้นั้น  พวกเขา
สามารถหลีกหนีต่อภยัท่ีคุกคามไดห้รือไม่ อยา่งไร 
 
2.4  แนวคิดผู้บกพร่องทางการได้ยนิ 
 บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางการ ไดย้ิน หมายถึง ผูท่ี้สูญเสียสมรรถภาพทางการไดย้ิน 
เน่ืองจากอวยัวะการไดย้นิเช่น ประสาทหูเส่ือมหรือพิการท าใหไ้ม่ไดย้นิเสียงต่างๆ หรือไดย้นิไม่ชดั
และสูญเสียการไดย้ินระหวา่ง 26 - 90 เดซิเบล ท าให้มีผลกระทบต่อบุคคลนั้นๆ ลกัษณะของความ
บกพร่องทางการไดย้นิสามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท ซ่ึงนกัวชิาการไดใ้หค้วามหมายไว ้ดงัน้ี 
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 1. หูตึง (Hard of Hearing) หมายถึง การท่ีบุคคลมีข้อจ ากัดในการปฏิบัติกิจกรรมใน
ชีวิตประจ าวนัหรือ การเขา้ไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม เป็นผลมาจากการมีความบกพร่อง
ในการไดย้ินจนไม่สามารถรับขอ้มูลผ่านทางการไดย้ินเม่ือท าการวดัการไดย้ินท่ีความถ่ี 500 1000 
และ 2000 เฮิรตซ์ ในหูขา้งท่ีไดย้ินดีกวา่จะสูญเสียการไดย้ินท่ีความดงัของเสียงตั้งแต่ 40 จนถึง 90 
เดซิเบล (ส านกังานส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวติคนพิการแห่งชาติ, 2553,น.34) คนหูตึง หมายถึง
บุคคลท่ีมีการไดย้นิเหลืออยูเ่พียงพอท่ีจะไดย้ินการพูดผา่นทางการไดย้ินโดยทัว่ ไปจะใส่เคร่ืองช่วย
ฟัง ซ่ึงหากตรวจวดัการไดย้นิจะมีการสูญเสียการไดย้นินอ้ยกวา่ 90 เดซิเบลลงมาถึง 26 เดซิเบล  
 2. หูหนวก (Deafness) หมายถึง การท่ีบุคคลมีข้อจ ากัดในการปฏิบัติกิจกรรมใน
ชีวิตประจ าวนัหรือการเขา้ไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม เป็นผลมาจากความบกพร่องในการ
ได้ยินจนไม่สามารถรับขอ้มูลผ่านทางการได้ยินเม่ือท าการวดัการได้ยินท่ีความถ่ี 500 1000 และ 
2000 เฮิรตซ์ ในหูขา้งท่ีไดย้ินกวา่จะสูญเสียการไดย้ินท่ีความดงัของเสียง ตั้งแต่ 90 เดซิเบล ข้ึนไป 
(ส านกัส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ,2553,น.34) คนหูหนวก หมายถึง บุคคลท่ี
สูญเสียการไดย้นิมากจนไม่สามารถเขา้ใจการพูดผา่นทางการไดย้นิไม่วา่จะใส่หรือไม่ใส่เคร่ืองช่วย
ฟัง ซ่ึงหากตรวจวดัการได้ยินจะมีการสูญเสียการได้ยินน้อยกว่า 90 เดซิเบล ลงมาถึง 26 เดซิเบล 
(ส านกัเลขาธิการนายกรัฐมนตรี,2547) 
  
ตารางที ่2.1  แสดงระดบัการไดย้นิของหู 
 

ระดับการได้ยนิ วดัการได้ยนิ ลกัษณะอาการ 
ระดบัท่ี 1 หูปกติ 0 – 25 เดซิเบล ไดย้นิเสียงพูดกระซิบเบาๆ 
ระดบัท่ี 2 หูตึงเล็กนอ้ย 26 – 40 เดซิเบล ไม่ไดย้นิเสียงพูดเบาๆ แต่ไดย้นิเสียงพูดปกติ อาจ

ใชเ้คร่ืองช่วยฟังบางโอกาส เช่น เรียนหนงัสือ 
ระดบัท่ี 3 หูตึงปานกลาง 41 – 55 เดซิเบล ไม่ไดย้นิเสียงปกติ ตอ้งพูดดงักวา่ปกติจึงจะไดย้ิน 

จ าเป็นตอ้งใชเ้คร่ืองช่วยฟังขณะพูดคุย 
ระดบัท่ี 4 หูตึงมาก 56 – 70 เดซิเบล พู ด เสี ยงดังแล้วย ังไม่ ได้ยิน  จ า เป็ นต้องใช้

เคร่ืองช่วยฟังตลอดเวลา 
ระดบัท่ี 5 หูตึงรุนแรง 71 – 90 เดซิเบล ตอ้งตะโกนหรือใชเ้คร่ืองขยายเสียงจึงจะไดย้ินแต่

ไดย้นิไม่ชดั 
ระดบัท่ี 6 หูหนวก 91 เดซิเบลข้ึนไป ตะโกนหรือใช้เคร่ืองขยายเสียงแล้วยงัไม่ได้ยิน

และไม่เขา้ใจความหมาย 
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 ลกัษณะของบุคคลท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน โดยทัว่ไปสามารถสังเกตได้ใน
ลกัษณะต่างๆ ดงัน้ี (เกยรู วงศก์อ้ม, 2548, น.8) 
 1. บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้ินอาจจะมีปัญหาในการพูดคือ พูดไดน้อ้ย หรือ
พูดไม่ชดั ตอ้งใชภ้าษาท่าทางหรือภามือ ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัระยะเวลาท่ีสูญเสียการไดย้ิน เช่น หากบุคคล
สูญเสียการไดย้นิตั้งแต่ก าเนิดอาจจะมีปัญหาในการพูดมากกวา่บุคคลท่ีสูญเสีย การไดย้ินหลงัจากมี
ภาษาพูดแลว้ และการท่ีไดรั้บบุคคลไดรั้บการสอนพูดตั้งแต่เด็กหรือไม่ 
 2. บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยินอาจจะมีปัญหาในการใช้ภาษา กล่าวคือใช้
ภาษาค่อนขา้งจ ากดัและไม่ถูกหลกัไวยากรณ์ รู้ค  าศพัทต่์างๆในวงจ ากดั ไม่สามารถน าค าศพัทไ์ปใช้
ในประโยคท่ีหลากหลายหรือต่างสถานการณ์ อาจจะมีค าสลบัท่ีค า หรือขอ้ความในประโยคท่ีส่งผล
ใหก้ารเขียนบกพร่องดว้ย เช่น “เหตุหมาย” หรือ “กระเพาะ” เป็น “กระเฉพาะ” 
 3. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยินส่วนใหญ่จะมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต ่า ทั้งน้ีเน่ืองจากความบกพร่องในการฟังท าใหมี้ทกัษะทางภาษาจ ากดั และ
วธีิการสอนและการวดัผลของครูท่ีไม่เหมาะสม 
 4. การปรับตวั บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้ินมีปัญหาในการปรับตวั เน่ืองจาก
ไม่สามารถส่ือสารกบัผูอ่ื้นใหเ้ขา้ใจ เกิดความคบัขอ้งใจและส่งผลต่อพฤติกรรมท่ีแสดงออกมา 
 5. ลกัษณะอ่ืนๆ ไดแ้ก่ 
  เวลาฟังมกัจะจอ้งมองปาก หรือจอ้งหนา้ผูพู้ด 
  เสียงพูดแปลก อาจเป็นเสียงต ่า หรือแหบผดิปกติ 
  ไม่สามารถปฏิบติัตามค าสั่งได ้
  ไม่มีปฏิกิริยาต่อเสียงท่ีดงัๆ เช่น เสียงดนตรี เสียงแตรรถยนต ์เป็นตน้ 
 ส าหรับคนหูหนวกซ่ึงเป็นกลุ่มบุคคลท่ีมีความบกพร่องทางการส่ือสารนั้น ค าวา่ “ส่ือ”
หมายรวมถึงทั้งส่ือและส่ิงอ านวยความสะดวก (ศรียา นิยมธรรม, 2541) ดงันั้น ส่ือทางการศึกษาท่ี
ส าคญัและสอดคลอ้งกบัวธีิการรับรู้ของคนหูหนวก อาจแบ่งได ้3 ประเภท ดงัน้ี 
 1. ส่ือท่ีรับรู้ไดด้ว้ยการเห็น คนหูหนวกสามารถรับรู้หรือเรียนรู้ดว้ยการเห็น การดูและ
การอ่าน เช่น ตวัหนงัสือ ภาษาเขียน รูปภาพ วตัถุ อุปกรณ์และภาษาท่าทางเช่นเดียวกบัคนทัว่ไป แต่
ส าหรับคนหูหนวกภาษาท่าทางเป็นส่ือท่ีส าคญัโดยเฉพาะการท ามือในลักษณะต่างๆ ท่ีเรียกว่า 
“ภาษามือ” 
 ภาษามือ คือ ภาษาและเคร่ืองมือในการส่ือสารของคนหูหนวก โดยใช้มือเป็นการส่ือ
ความหมายและถ่ายทอดอารมณ์แทนการพูด รวมทั้งมีการแสดงสีหนา้และกิริยาท่าทางประกอบเพื่อ
ช่วยใหเ้กิดความเขา้ใจท่ามือ ซ่ึงส่วนประกอบของภาษามือมีอยู ่5 อยา่ง คือ 
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 1. ท่ามือ (Hand shape) คือ การท ามือเป็นท่าต่างๆ ได้แก่ ก ามือ แบมือ กางน้ิว รวมน้ิว 
จีบน้ิว 
 2. ระดบัของมือ (Position) ระดบัของมือจะให้ความหมายท่ีต่างกนัถึงแมว้่าใช้ท่ามือ
เหมือนกนั เช่น ใชน้ิ้วช้ีท่ีหนา้อก หมายถึง ฉนั ถา้ช้ีท่ีขมบั หมายถึง รู้ 
 3. ทิศทางการหนัของมือ (Location) เช่น การใชน้ิ้วช้ีเขา้มาท่ีตวัผูพู้ด หมายถึง ฉนั แต่ถา้
ช้ีออกไปท่ีคนท่ีพูดดว้ย หมายถึง คุณ 
 4. การเคล่ือนไหวของมือ (Movement) 
 5. การแสดงสีหน้า (Facial Expression) เพื่อช่วยส่ือความหมายหรือถ่ายทอดอารมณ์
ความรู้สึก 
 ภาษามือท่ีใช้ในประเทศไทยมี 2 แบบ คือ ภาษามือไทย (Thai Sign Language) และท่า
มือตามภาษาไทย (Signed Thai) ภาษามือไทยเป็นภาษาท่ีมีโครงสร้างทางภาษาและไวยากรณ์เป็น
ของตนเอง ซ่ึงมีโครงสร้างและไวยากรณ์แตกต่างจากภาษาไทยอยา่งส้ินเชิงและถือวา่ภาษามือไทย
เป็นภาษาแรกและภาษาพูดของคนหูหนวกไทย และเป็นภาษาประจ าชาติของคนหูหนวกไทยอีก
ดว้ย ส าหรับท่ามือตามภาษาไทยเป็นการใชท้่ามือตามค าศพัทข์องภาษามือไทยหรือการสะกดค าที
ละตวัอกัษรตามภาษามือไทย โดยใชโ้ครงสร้างและไวยากรณ์แบบภาษาไทยหรือภาษาพูด ซ่ึงคนหู
หนวกจะมีปัญหาอยา่งมากกบัการท าความเขา้ใจความหมายของท่ามือตามภาษาไทย ดงันั้นจึงกล่าว
ไดว้่า ส่ือท่ีดีท่ีสุดส าหรับคนหูหนวกตอ้งเป็นส่ือท่ีเป็นภาษาของคนหูหนวกเอง ซ่ึงคือ “ภาษามือ
ไทย” 
 2. ส่ือท่ีมีทั้งเสียง และภาพ คนหูหนวกสามารถมองเห็นภาพไดเ้ช่นเดียวกบัคนทัว่ไป 
แต่มีขอ้จ ากดัในการรับรู้จากเสียง ดงันั้น ในการใชส่ื้อท่ีมีทั้งเสียงและภาพส าหรับคนหูหนวก เช่น 
โทรทศัน์ วิดีทศัน์ วซีีดี ภาพยนตร์ เป็นตน้ ตอ้งจดัให้มีอกัษรบรรยายค าพูดและเสียงท่ีมีอยูใ่นส่ือไว้
ใตภ้าพนั้น (Caption) นอกจากน้ี ส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีส าคญัส าหรับคนหูหนวกท่ีจะช่วยส่ือ
ความหมาย แปลส่ือเสียงท่ีตอ้งใชก้ารไดย้นิใหอ้ยูใ่นรูปส่ือท่ีรับรู้ดว้ยตา นัน่คือ “ล่ามภาษามือ”  
 ดงันั้น ในกรณีท่ีเป็นส่ือท่ีมีทั้งเสียงและภาพอาจจดัใหมี้การบนัทึกภาพล่ามภาษามือไวท่ี้
มุมของภาพเพื่อให้คนหูหนวกดูภาพของส่ือและดูล่ามภาษามือไปพร้อมๆ กนั โดยล่ามภาษามือท า
หน้าท่ีฟังเสียงพูดและเสียงต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในส่ือพร้อมกบัท าท่าภาษามือถ่ายทอดให้คนหูหนวก
เขา้ใจ 
 3. ส่ือเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ส่ือเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ส าหรับคนหูหนวก ได้แก่ 
โปรแกรมชุดการเรียนหรือคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในวชิาต่างๆ เพื่อให้คนหูหนวกสามารถศึกษาหรือ
ทบทวนบทเรียนดว้ยตนเอง คอมพิวเตอร์ช่วยสอนนบัวา่เป็นส่ือท่ีมีบทบาทส าคญัในการเรียนการ
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สอน โดยคอมพิวเตอร์ช่วยสอนระบบมลัติมีเดียจะช่วยเสริมพฒันาการทางการรับรู้ของคนหูหนวก
ท่ีอาศยัประสาทสัมผสัทางตาไดเ้ป็นอยา่งดี กล่าวคือรูปแบบของส่ือแบบมลัติมีเดียท่ีมีทั้งตวัหนงัสือ 
รูปภาพทั้งภาพน่ิงและภาพเคล่ือนไหว รวมถึงภาพจากวิดีทศัน์ ซ่ึงเป็นภาพการแสดงท่าภาษามือใน
เน้ือหาต่างๆ จะมีส่วนช่วยใหค้นหูหนวกเขา้ใจเร่ืองราวในเน้ือหาวชิาท่ีสอนไดดี้กวา่แบบตวัหนงัสือ
เพียงอยา่งเดียวหรือตวัหนงัสือกบัภาษามือ นอกจากน้ีการน าเอาระบบโตต้อบกบัผูใ้ช ้(Interactive) 
มาผสมผสานเข้าด้วยกันอย่างลงตวัจะช่วยให้ผูเ้รียนเกิดความเขา้ใจและสามารถน าไปทบทวน
บทเรียนไดด้ว้ยตนเอง 
 ความตอ้งการพิเศษของบุคคลท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ 
 บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยินอาจจะมีความจ าเป็นพิเศษทางการศึกษาดงัน้ี 
(เกยรู วงศก์อ้ม,2548) 
 1. เคร่ืองช่วยฟัง (Hearing aid) สาหรับคนหูตึงเพื่อช่วยขยายเสียงให้ดังข้ึน ปัจจุบนัมี
การพฒันาเคร่ืองช่วยฟังและอุปกรณ์เสริมหลากหลายรูปแบบ 
 2. ฝึกการฟัง 
 3. ฝึกการพูดและการใชป้ระสาทสัมผสัอ่ืนๆ 
 4. ฝึกการอ่านริมฝีปาก (Lip reading) ฝึกการสังเกตสีหน้า ท่าทางและการเคล่ือนไหว
ของคู่สนทนาเพื่อช่วยใหเ้ขา้ใจความหมายในการส่ือสารไดดี้ข้ึน 
 5. ฝึกภาษามือไทย (Thai sign language) และการสะกดน้ิวมือ (Finger spelling) 
 จากแนวคิดผูบ้กพร่องทางการไดย้ินน้ี  ผูว้ิจยัจะไดน้ าไปศึกษาถึงพฤติกรรมการใช้ส่ือ
ออนไลน์ว่ามีวตัถุประสงค์และวิธีการใช้ส่ือออนไลน์รวมทั้งขอมูลพื้นฐานต่อการใช้ส่ือออนไลน์
ของผูบ้กพร่องทางการไดย้นิเป็นเช่นใด 
   
2.5 วจัิยอ่ืนๆ ทีเ่กีย่วข้อง 
 งานวิจยัท่ีเก่ียวกบัผูบ้กพร่องทางการได้ยิน ได้มีการศึกษาไว ้ ดงัท่ีผูว้ิจยัจะขอน ามา
จดัเป็นหมวดหมู่ในการวจิยั ดงัน้ี 
 กรณีการศึกษาในดา้นพฤติกรรมนั้น  จิตประภา ศรีอ่อน และ เจนจิรา เทศทิม, 2548 ท า
การวิจยัเร่ือง การศึกษาพฤติกรรมการใช้เวลาวนัหยุดของคนหูหนวกในกรุงเทพมหานคร  ผลวิจยั
พบว่า  คนหูหนวกในกรุงเทพมหานครมีวนัหยุด 1-2 วนั ในหน่ึงสัปดาห์ กิจกรรมยามว่างใน
วนัหยุดท่ีคนหูหนวกส่วนใหญ่ท า คืองานส่วนตวั กิจกรรมยามวา่ง และงานบา้น พบวา่คนหูหนวก
ถึง 2 ใน 3 ท ากิจกรรมยามวา่งในวนัหยุด และท ากิจกรรมยามวา่งทั้งใน และนอกบา้น กิจกรรมยาม
วา่งในบา้น ไดแ้ก่ ดูโทรทศัน์ นัง่คุยกนั อ่านหนงัสือประเภทต่างๆ งานอดิเรก นัง่และนอนพกัผอ่น 
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ดูวีดิทศัน์ เล่นเกม สังสรรค ์ออกก าลงักาย และดูกีฬา ส่วนกิจกรรมยามวา่งท่ีท านอกบา้นเรียงล าดบั
มากไปหานอ้ยไดแ้ก่ การเท่ียวห้างสรรพสินคา้ พบเพื่อน รองลงมาไดแ้ก่ เล่นกีฬา ดูภาพยนตร์ พบ
ญาติ รับประทานอาหาร และเตน้ร า คนหูหนวกท ากิจกรรมยามวา่งนอกบา้นมากกวา่คนทัว่ไป และ
ประเภทของกิจกรรมท่ีท าก็แตกต่างกัน  คนหูหนวกท ากิจกรรมยามว่างนอกบ้านโดยการเท่ียว
หา้งสรรพสินคา้มากท่ีสุด ในขณะท่ีคนทัว่ไปท ากิจกรรมยามวา่งนอกบา้นประเภทเล่นกีฬามากท่ีสุด 
รวมทั้งพบวา่คนหูหนวกมีกิจกรรมการพบเพื่อนในวนัหยุดถึงร้อยละ 77.8 โดยไม่มีความแตกต่าง
ระหวา่งเพศ อายแุละสถานภาพสมรส คนทัว่ไปท ากิจกรรมพบเพื่อนนอ้ยกวา่ 
 ในด้านของ วลัยลักษณ์  คงนิล (2542)  ได้ท าการศึกษาเร่ือง  การรับรู้ การแปล
ความหมาย การจดจ าและอารมณ์จากการเปิดรับส่ือโทรทศัน์ของคนหูหนวก  ผลการศึกษาพบว่า  
คนหูหนวกมีความสามารถในการรับรู้ การแปลความหมายและการจดจ าสารจากส่ือโทรทศัน์ได ้
รวมทั้งมีการแสดงออกทางอารมณ์ท่ีสังเกตไดจ้ากพฤติกรรมท่ีแสดงออก แต่ไม่ชดัเจนนกั โดยจะ
แสดงออกตามความเขา้ใจเท่านั้น เม่ือเปรียบเทียบกับคนหูปกติทั้งในระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น 
มัธยมศึกษาตอนปลาย และอุดมศึกษา พบว่า คนหูปกติมีความสามารถในการรับรู้ การแปล
ความหมาย และการจดจ าดีกวา่คนหูหนวก อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ยกเวน้ในระดบัอุดมศึกษา ท่ี
ความสามารถด้านการจดจ าของคนสองก ลุ่ม  ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิ ติ  
ลกัษณะเฉพาะของคนหูหนวก มีผลท าให้คนหูหนวกมีการรับรู้ การแปลความหมาย และการจดจ า
สารจากส่ือโทรทศัน์ดอ้ยกวา่คนหูปกติ ในขณะท่ีการแสดงออกทางอารมณ์มีความคลา้ยคลึงกนั 
 พนิต เงางาม (2541)  ท าการวิจยัเร่ือง การพึ่งพาข่าวสารทางส่ือส่ิงพิมพข์องคนหูหนวก
พบวา่ คนหูหนวกมีการพึ่งพาส่ือต่างๆ เพื่อตอบสนองความตอ้งการและความพึงพอใจของตนเอง 
ขอ้จ ากดัดา้นการส่ือสาร ไม่มีส่วนท าให้การเลือกพึ่งพาส่ือของคนหูหนวกถูกจ ากดัแต่อยา่งใด การ
น าเสนอเน้ือหาของส่ือท่ีมีทั้ งภาพและค าบรรยายจะท าให้คนหูหนวกสามารถท าความเขา้ใจต่อ
เน้ือหาท่ีส่ือน าเสนอได้ง่ายข้ึน โดยกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เปิดรับส่ือหนังสือพิมพ์ค่อนข้างบ่อย
ประมาณ 4-6 คร้ังต่อสัปดาห์ แต่นอ้ยกวา่การเปิดรับส่ือโทรทศัน์ ส่วนนิตยสารภาพยนตร์ และวดีิโอ 
มีการเปิดรับนานๆ คร้ัง กลุ่มตวัอย่างใช้ประโยชน์จากการเปิดรับส่ือส่ิงพิมพ์เพื่อท าให้รู้ข่าวสาร
บา้นเมืองมากท่ีสุด ในขณะเดียวกนัสนใจอ่านเน้ือหาประเภทกีฬาและบนัเทิงมากท่ีสุด และพบว่า 
กลุ่มตวัอยา่งมีความตอ้งการให้ส่ือส่ิงพิมพน์ าเสนอเน้ือหาเก่ียวกบัคนหูหนวกมากข้ึน และตอ้งการ
ให้ส่ือส่ิงพิมพมี์การน าเสนอเน้ือหาโดยใชภ้าษาง่ายๆ ใช้ประโยคสั้น มีภาพประกอบท่ีสามารถส่ือ
ความหมายไดช้ดัเจน จดัหนา้ใหอ้่านง่ายและจบภายในหนา้เดียว 
 ศิริพร น้อยอ าคาและปรีชา น้อยอ าคา (2557) ท าการศึกษาเร่ือง  การพฒันารูปแบบส่ือ
ปฏิสัมพนัธ์เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดส าหรับผูท่ี้มีความพิการทางการไดย้ินโดยยึดหลกั



44 

องค์ประกอบการคิดวิเคราะห์ พบว่า รูปแบบส่ือปฏิสัมพนัธ์เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิด
ส าหรับผู ้ท่ี มีความพิการทางการได้ยินโดยยึดหลักองค์ประกอบการคิดวิเคราะห์แบ่งเป็น 3 
องคป์ระกอบท่ีตอ้งท างานประสานกนัคือ 1) ส่ิงเร้า 2) ส่วนเช่ือมโยงความรู้ และ 3)กระบวนการ ผล
การวิเคราะห์ความสามารถในการคิดของผูพ้ิการทางการได้ยินเม่ือใช้ส่ือปฏิสัมพนัธ์พบว่าส่ือ
ปฏิสัมพนัธ์สามารถส่งเสริมความสามารถในการคิดให้กบัผูพ้ิการทางการไดย้นิได ้เน่ืองจากผูพ้ิการ
มีคะแนนจากการทดสอบดว้ยแบบทดสอบแต่ละชุดแตกต่างกนั โดยคะแนนจากการทดสอบดว้ย
แบบทดสอบชุดท่ีสอง มีคะแนนเฉล่ียสูงกวา่แบบทดสอบชุดแรก คะแนนในการทดสอบคร้ังท่ีสาม 
สูงกวา่การทดสอบคร้ังท่ีสองและคร้ังท่ีหน่ึง  แสดงใหเ้ห็นวา่ส่ือปฏิสัมพนัธ์ท่ีพฒันาข้ึนตามรูปแบบ
ท่ีออกแบบสามารถท าให้ผูพ้ิการทางการไดย้นิเรียนรู้ในแต่ละคร้ัง มีผลกบัคะแนนท่ีทดสอบในแต่
ละคร้ัง ดา้นการปฏิสัมพนัธ์นั้นส่ือปฏิสัมพนัธ์มีความเหมาะสมกบัผูพ้ิการ มีวิธีการน าเสนอดึงดูด
ความสนใจ สามารถช่วยให้ผูพ้ิการน าไปคิดต่อได ้และส่ือสามารถเร้าความสนใจให้กบัผูพ้ิการได้
โดยการใช้ประสาทสัมผ ัส   ส่วนด้านการคิดวิ เคราะห์ มีความคิดเห็นว่าส่ือท่ีพัฒนาข้ึนมี
ความสามารถสร้างสถานการณ์ท่ีเป็นปัญหาได ้ช่วยให้ผูพ้ิการใชต้ดัสินใจ และท านายสถานการณ์
ได ้พร้อมทั้งสามารถระบุความส าคญัของเร่ืองไดว้า่คืออะไร เพื่อใหผู้พ้ิการใชน้ าไปจ าแนกแยกแยะ
ความสัมพนัธ์ และสามารถเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ของเน้ือหาหรือขอ้มูลไดน่้าสนใจ 
 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูบ้กพร่องทางการไดย้ิน  ยงัพบวา่มีการศึกษาทางดา้นการเขา้ถึง  
การใชป้ระโยชน์ รวมไปถึงการพฒันาส่ืออินเทอร์เน็ต เพื่อประโยชน์ในการเขา้ใชส่ื้อต่างๆ ดงัน้ี    
 เธียรทิพย ์ ด ารงดุลทศัน์ (2555) จดัท าวจิยัเร่ือง ส่ืออินเทอร์เน็ตกบัผูพ้ิการทางการไดย้ิน 
พบวา่การเขา้ถึงส่ืออินเตอร์เน็ตของผูพ้ิการทางการได้ยิน  ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารท่ีได้รับ
ความนิยมในขณะน้ี เน่ืองจากสามารถลดระยะเวลาระยะทางในการส่ือสาร  และยิ่งไปกว่านั้นส่ือ
อินเตอร์เน็ตไดก้ลายเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัของผูพ้ิการทางการไดย้ินอยา่งยิ่ง  เพราะเป็นส่ือกลางท่ี
ท าให้ผูพ้ิการทางการไดย้นิรู้สึกเท่าเทียมกบัคนปกติเวลาส่ือสารการจดัการศึกษาความสัมพนัธ์ของ
การเปิดรับ ความคาดหวงั และประโยชน์จากการใชส่ื้ออินเตอร์เน็ต ก็ยงัคงพบปัญหาบางประการท่ี
ท าให้เกิดความเหล่ือมล ้าของการเขา้ถึงการส่ือสารผา่นอินเตอร์เน็ตของผูพ้ิการทางการไดย้ิน ขอ้มูล
น้ีจึงอาจเป็นแนวทางในการสร้างความเท่าเทียมกนั ในการเขา้ถึงการส่ือสารผา่นอินเตอร์เน็ต  ของผู ้
พิการทางการไดย้นิอีกดว้ย 
 ปริญญา สิริอัตตะกุล  (2555) ท าการศึกษาเร่ือง ความสามารถในการเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารเพื่อการพึ่งตนเองของผูพ้ิการทางการไดย้ิน: กรณีศึกษา จงัหวดัชลบุรี พบวา่  สภาพปัจจุบนั
ของความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของผูพ้ิการทางการได้ยิน จะผ่านทางสมาชิกใน
ครอบครัว เพื่อนผูพ้ิการทางการได้ยิน ล่ามภาษามือ โทรทศัน์ โทรศพัท์ และอินเทอร์เน็ต ปัญหา
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และอุปสรรคในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของผูพ้ิการทางการได้ยิน คือ การส่ือสาร ซ่ึงผูพ้ิการ
ทางการได้ยินเล็งเห็นว่าเป็นปัญหาท่ีส าคญัท่ีสุด ผูพ้ิการทางการได้ยินไม่สามารถส่ือสารให้คน
ทัว่ไปเขา้ใจความตอ้งการของตนเองได ้จึงท าให้สังคมไม่เปิดโอกาสให้กบัผูพ้ิการทางการได้ยิน 
และมองวา่ผูพ้ิการทางการไดย้นิไร้ความสามารถ ความตอ้งการ และวธีิการเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารของ
ผูพ้ิการทางการไดย้ิน คือ ล่ามภาษามือ ส าหรับผูพ้ิการทางการไดย้ินใชเ้ป็นส่ือกลางในการส่ือสาร
ให้ตรงกบัความตอ้งการของผูพ้ิการทางการไดย้ิน รองลงมา คือ ตอ้งการให้สังคมเขา้ใจวฒันธรรม
การส่ือสารของผูพ้ิการทางการไดย้นิ ท่ีแสดงออกทางสีหนา้ และท่าทาง รวมไปถึงโอกาสจากสังคม
เพื่อจะได้แสดงว่าผูพ้ิการ ทางการได้ยินมีความสามารถ มีศกัยภาพ ไม่เป็นภาระของสังคม และ
สามารถพึ่งตนเองได ้
 ศิวนารถ  หงส์ประยูร (2558) จดัท าวิจยัเร่ือง การพฒันารายการข่าวทางส่ืออินเทอร์เน็ต
ทีว ี(IPTV) ส าหรับคนหูหนวก พบวา่ เน่ืองจากไวยากรณ์ภาษามือท่ีคนหูหนวกใชแ้ตกต่างจากภาษา
ท่ีคนท่ีมีการได้ยินใช้ส่ือสารกัน ท าให้คนหูหนวกไม่สะดวกเข้าถึงส่ือท่ีเป็นตัวอักษร เช่น ส่ือ
ส่ิงพิมพ ์ส่ืออินเทอร์เน็ต รวมทั้งการเขา้ถึงมีค าบรรยายในรายการโทรทศัน์ (Subtitle) คนหูหนวก
ไทยจ านวนมากจึงสนใจเปิดรับขอ้มูลข่าวสาร และความบนัเทิงจากส่ือโทรทศัน์ แต่ก็ยงัมีอุปสรรค
ในการเขา้ถึง เพราะจอล่ามในรายการโทรทศัน์มีขนาดเล็กเกินไป และยงัมีรายการท่ีมีจอล่ามน้อย
และไม่หลากหลาย ปัจจุบนั คนหูหนวกจึงเปิดรับข่าวโทรทศัน์น้อยมาก ชมข่าวโทรทศัน์แต่เพียง
ภาพซ่ึงท าให้เกิดความเข้าใจคลาดเคล่ือน และอาจจะต้องคนท่ีมีการได้ยินร่วมชมและอธิบาย
เพิ่มเติม 
 ผูว้ิจยัยงัคน้พบอีกวา่ งานวิจยัท่ีเก่ียวกบัผูบ้กพร่องทางการไดย้ิน ไม่เพียงแต่ในประเทศ
ไทยเท่านั้น  ท่ีให้ความส าคญัต่อผูบ้กพร่องทางการไดย้ิน  ในต่างประเทศก็ให้ความสนใจเช่นกนั 
โดยเฉพาะเร่ืองส่ือสังคมออนไลน์ดงัจะเห็นได้จากงานวิจยัของ  Margaret A. Bodemann, 2012 ท่ี
ไดท้  าการศึกษาถึงการสร้างปฏิสัมพนัธ์โดยผา่นส่ือสังคมออนไลน์:   กรณีศึกษาผูบ้กพร่องทางการ
ไดย้ิน พบว่า การใช้ส่ือออนไลน์ของผูบ้กพร่องทางการไดย้ินนั้นข้ึนอยู่กบัระดบัการบกพร่องการ
สูญเสียการได้ยิน และมักใช้ส่ือสังคมออนไลน์เป็นตัวบ่งช้ีถึงความส าคัญของข้อมูลในการ
แสดงออกและการถ่ายทอดความคิด ไม่วา่จะเป็นการส่งขอ้ความสั้น หรือการส่งขอ้ความผา่นอีเมล ์
และบริการจากแอฟพลิเคชัน่อ่ืนๆ เพื่อใชใ้นการส่ือสารในสังคม 
 J. Asuncion, M.A., และคณะ (2012) ท าการศึกษาถึงการเขา้ถึงส่ือสังคมออนไลน์ของ
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีมีความพิการ พบว่า YouTube เป็นท่ีนิยมมากท่ีสุดของ Social 
Media ท่ีนักเรียนเหล่าน้ีใช้ ในส่วน MSN และ Windows Live Messenger ไดรั้บการจดัอนัดบัเป็น
ส่ือทางสังคมท่ีสามารถเขา้ถึงไดม้ากท่ีสุด ขอ้เสนอแนะยอดนิยมส าหรับนกัพฒันาซอฟต์แวร์และ
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ผูผ้ลิตส่ือสังคมออนไลน์คือรูปแบบจะตอ้งมีความเรียบง่ายต่อการใช้งานและควรพฒันาให้ดีข้ึน
กวา่เดิมไปเร่ือยๆ  
  จากการทบทวนวิจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งพบว่า การศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรมการใช้ส่ือ
ออนไลน์ของผูบ้กพร่องทางการได้ยิน เล่มน้ี จะเป็นวิจยัท่ีได้ท าการศึกษาถึงวตัถุประสงค์และ
วิธีการใชง้านของส่ือออนไลน์ ซ่ึงจะมีประโยชน์และคุณค่าต่อการเขา้ถึงโลกของการส่ือสารของผู ้
บกพร่องทางการได้ยิน รวมไปถึงผลของงานวิจยัในคร้ังน้ีจะสามารถน าไปต่อยอดในการศึกษา  
เพื่อน าใชใ้นการพฒันาทางดา้นส่ือออนไลน์ใหมี้ความเหมาะส าหรับผูบ้กพร่องทางการไดย้นิ ต่อไป 
 
 
 
 
 
 



 
บทที ่3 

ระเบียบวธีิวจิยั 
 
 การศึกษาเร่ือง “การศึกษาพฤติกรรมการใชส่ื้อออนไลน์ของผูบ้กพร่องทางการไดย้ิน” 
เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และใช้การสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง (semi-
structured interview) เป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล และเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ท่ี
ไดต้ั้งไว ้ผูว้จิยัไดก้  าหนดแนวทางการศึกษาระเบียบวธีิวจิยัไวด้งัน้ี 
  
3.1  ผู้ให้ข้อมูลหลกัในการศึกษา 
 ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัในงานวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูบ้กพร่องทางการไดย้ินท่ีมีพฤติกรรมในการใช้
ส่ือออนไลน์ ซ่ึงอยูใ่นเขตกรุงเทพและปริมณฑล โดยผูว้ิจยัไดท้  าการคดัเลือกผูท่ี้จะท าการศึกษาใน
คร้ังน้ี เป็นจ านวน 10  คน ดงัน้ี 
 กลุ่มท่ี 1 ผูบ้กพร่องทางการไดย้ิน ท่ีมีอายุระหว่าง 13-18 ปี คืออยู่ในช่วงการศึกษาใน
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาและมีพฤติกรรมการใช้ส่ือออนไลน์   จ านวน  3  คน  ซ่ึงผูศึ้กษาได้ท าการ
ส ารวจโรงเรียนมธัยมศึกษาส าหรับผูบ้กพร่องทางการไดย้นิ ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล พบวา่ 
โรงเรียนส าหรับผูบ้กพร่องทางการไดย้ิน มีดว้ยกนั 4 โรงเรียน  คือ (1)  โรงเรียนเศรษฐเสถียร  (2)  
โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ  (3)  โรงเรียนโสตศึกษาจงัหวดันนทบุรี  (4)  โรงเรียนโสตศึกษา
จงัหวดันครปฐม  เน่ืองจากโรงเรียนเศรษฐเสถียร และโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ  มีพื้นท่ีอยูใ่น
เขตกรุงเทพมหานครดว้ยกนัทั้งสองแห่ง  ผูศึ้กษาจึงไดท้  าการเลือกเพียงแห่งเดียวเพื่อเป็นตวัแทนใน
เขตกรุงเทพมหานคร  เม่ือได้โรงเรียนในการขอความอนุเคราะห์ไปยงัสถานศึกษาทั้ง 3 แห่งเพื่อ
ขอให้ทางสถานศึกษาท าการคดัเลือกนกัเรียนท่ีมีพฤติกรรมการใช้ส่ือออนไลน์ แห่งละ 1 คน  เป็น
ผูใ้หข้อ้มูลหลกัในคร้ังน้ี 
 กลุ่มท่ี 2 ผูบ้กพร่องทางการไดย้ิน ท่ีมีอายุระหว่าง 19-25 ปี  คืออยู่ในช่วงการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา และมีพฤติกรรมการใช้ส่ือออนไลน์ จ  านวน 3 คน  โดยผูศึ้กษาพบว่า  ในเขต
กรุงเทพฯ และปริมณฑลมีสถาบนัระดบัอุดมศึกษาท่ีรับผูบ้กพร่องทางการไดย้นิ เขา้ศึกษาในระดบั
ปริญญาตรี ปริญญาโท  และปริญญาเอก  คือ (1)  วิทยาลัยราชสุดา  มหาวิทยาลัยมหิดล  (2)  
มหาวิทยาลยัสวนดุสิต  (3)  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี  ผูศึ้กษาจึงไดท้  าการคดัเลือก
ผูใ้หข้อ้มูลหลกั แห่งละ 1 คน รวมผูใ้หข้อ้มูลหลกัเป็นจ านวน 3 คน 
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 กลุ่มท่ี 3 ผูบ้กพร่องทางการไดย้ิน ท่ีมีอายุระหวา่ง 26-49 ปี คืออยูใ่นช่วงวยัท างานและ
หรือวยักลางคน ท่ีมีพฤติกรรมการใชส่ื้อออนไลน์ จ  านวน  2  คน 
 กลุ่มท่ี 4 ผู ้บกพร่องทางการได้ยิน ท่ีมีอายุ 50 ปี ข้ึนไป คืออยู่ในช่วงผู ้สูงวยั ท่ี มี
พฤติกรรมการใชส่ื้อออนไลน์ จ  านวน 2 คน  
 โดยในก ลุ่ม ท่ี  3  และก ลุ่ม ท่ี  4  ผู ้วิจ ัยได้ ติด ต่อไปยังสมาคมคน หูหนวกแห่ ง
กรุงเทพมหานคร ซ่ึงตั้งอยู่ท่ีซอยอรุณอมรินทร์ 39 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขต
บางกอกนอ้ย กรุงเทพมหานคร  เพื่อขอความช่วยเหลือจากสมาคมคนหูหนวกแห่งกรุงเทพมหานคร 
เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการคดัเลือกสมาชิกท่ีมีพฤติกรรมการใช้ส่ือออนไลน์  เป็นตวัแทนของ
กลุ่มผูใ้หข้อ้มูลหลกัท่ี 3 และกลุ่มท่ี 4 เพื่อเก็บขอ้มูลในการศึกษาคร้ังน้ี 
  การคดัเลือกผูใ้ห้ข้อมูลกลุ่มท่ี 3 และกลุ่มท่ี 4 น้ี  ได้ท าการคดัเลือกจากสมาคมคนหู
หนวกแห่งกรุงเทพมหานคร  อนัเน่ืองมาจาก  สมาคมฯ แห่งน้ี  เป็นศูนยร์วมของสมาชิกผูบ้กพร่อง
ทางการไดย้นิท่ีใหญ่แห่งหน่ึงในเขตกรุงเทพมหานคร  รองจากสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย 
การเขา้ถึงผูใ้ห้ขอ้มูล  ทั้งสองกลุ่มน้ีจึงมีความสะดวกและง่ายต่อการเขา้สัมภาษณ์ของผูว้จิยั  รวมไป
ถึงการได้รับความอนุเคราะห์จากทางสมาคมในการจดัหาล่ามภาษามือ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ 
ทั้งส้ิน 
 
3.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการรวบรวมข้อมูล 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมขอ้มูลเพื่อการศึกษาคร้ังน้ี  คือ  แบบสัมภาษณ์ท่ีก าหนด
ขอ้ค าถามไวใ้นลกัษณะ “ก่ึงมีโครงสร้าง”   เป็นการสัมภาษณ์ท่ีไดรั้บการจดัระเบียบแบบแผนข้ึน
บา้งแลว้โดยใชค้  าถามเป็นแนวทางด าเนินการ แต่ค าถาม และล าดบัการถามสามารถยืดหยุน่ได ้ ซ่ึง 
Prapaporn, (2553) ได้อธิบายการสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง (semi-structure interview) ว่า เป็น
การเตรียมประเด็นการสัมภาษณ์ไวล่้วงหน้าแค่ใช้ค  าถามช้ีน า เพื่อจะได้ไม่ปิดกั้นความคิดของ
ผูเ้ช่ียวชาญในการสัมภาษณ์แบบปฏิสัมพนัธ์ (interactive interview) เปิดโอกาสให้ผูถู้กสัมภาษณ์
แสดงความคิดเห็นไดอ้ยา่งอิสระในทุกประเด็นค าถาม   
 มานพ คณะโต (2550) กล่าวว่า  การสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง(Semi-Structured 
Interview) เป็นการสัมภาษณ์ท่ีมีการวางแผนการสัมภาษณ์ไวก่้อนล่วงหน้าอย่างเป็นขั้นตอน แบบ
เขม้งวดพอประมาณ และขอ้ค าถามในการสัมภาษณ์มีโครงสร้างแบบหลวม  (Loosely structure) 
 กิติพฒัน์ นนทปัทมะดุล (2554)  อธิบายวา่  การสัมภาษณ์แบบก่ึงมีโครงสร้างจะก าหนด
ร่างค าถามปลายเปิดท่ีไม่แน่นอนตายตวั แต่เป็นค าถามท่ีมีค าส าคญัเก่ียวกบัสภาพของผูมี้ส่วนร่วม
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ในการวิจยั มีความยืดหยุ่น พร้อมจะปรับเปล่ียนถอ้ยค าให้สอดคลอ้งกบัผูมี้ส่วนร่วมในการวิจยัแต่
ละคนและสถานการณ์การสัมภาษณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป 
 ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงเลือกใช้การสัมภาษณ์แบบก่ึงมีโครงสร้าง (semi-structured interview) 
เน่ืองจาก   ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัในคร้ังน้ีเป็นผูบ้กพร่องทางการได้ยิน  ซ่ึงจะพบอุปสรรคในด้านการ
ส่ือสาร  เน่ืองจากผูศึ้กษาไม่มีความรู้ทางดา้นภาษามือจึงมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งใชล่้ามภาษามือใน
การส่ือสารกบักลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั และเพื่อมิให้การสัมภาษณ์เยิ่นเยอ้ไร้ทิศทาง  ผูศึ้กษาจึงตอ้ง
ก าหนดแนวค าถามในการสัมภาษณ์ไว ้ เพื่อเป็นกรอบการสัมภาษณ์ แต่สามารถยืดหยุ่นได้ตาม
สถานการณ์ท่ีจะเกิดข้ึนในขณะท่ีท าการณ์สัมภาษณ์ได ้ โดยมีกรอบแนวค าถามสัมภาษณ์ท่ีก าหนด
ไว ้มีดงัน้ี 

1. ท่านรู้จกัส่ือออนไลน์หรือไม่ 
2. ส่ือออนไลน์ท่ีท่านรู้จกัมีอะไรบา้ง 
3. ท่านใชส่ื้อออนไลน์อะไรบา้ง 
4. ท่านใชส่ื้อออนไลน์เพื่ออะไร 
5. เวลาท่ีใชส่ื้อออนไลน์เป็นช่วงเวลาใด 
6. เวลาท่ีใชส่ื้อออนไลน์ใชน้านแค่ไหน 
7. ท่านใชส่ื้อออนไลน์ตลอดทั้งวนัหรือไม่  
8. ท าไมท่านจึงเลือกใชส่ื้อออนไลน์ประเภทนั้น 
9. ท่านใชส่ื้อออนไลน์ผา่นเคร่ืองมืออะไร 
10. ท่านเคยใชส่ื้อออนไลน์ในการเรียกร้องสิทธ์ิของตวัท่านเองหรือไม่ 
11. ส่ือออนไลน์ส าคญักบัท่านมากนอ้ยเพียงใด  
12. ท่านตอ้งการใหส่ื้อออนไลน์เพิ่มเติมอะไรบา้ง 

 โดยค าถามในการสัมภาษณ์นั้นสามารถเพิ่มเติมไดใ้นระหว่างการสัมภาษณ์  แต่เน่ือง
ดว้ยการสัมภาษณ์เป็นการส่ือสารผ่านล่ามภาษามือ  ค  าถามจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีความสั้นกระชบัและ
ชดัเจนในการสัมภาษณ์ ดว้ย  ทั้งน้ีผูว้ิจยัจึงไดต้ั้งค  าถามคร่าวๆ เพื่อเป็นกรอปในการสัมภาษณ์มิให้
เกิดการหลงประเด็นในการสัมภาษณ์ 
 
3.3 วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ผูศึ้กษาไดท้  าการแบ่งวธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูลไวเ้ป็น 3  ขั้นตอน ดงัน้ี 
 3.3.1. ขั้นตอนก่อนการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
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 ผูศึ้กษาไดท้  าการก าหนดแนวค าถามเพื่อใช้ในการสัมภาษณ์ โดยรวบรวมจากเอกสาร
ทางวิชาการท่ีไดศึ้กษา พร้อมทั้งค  าช้ีแนะจากอาจารยท่ี์ปรึกษา เพื่อให้แบบสัมภาษณ์ออกมาอย่าง
ถูกตอ้งและตรงตามวตัถุประสงคท่ี์ไดต้ั้งไว ้
 ผูศึ้กษาไดย้ื่นแบบฟอร์มขออนุมติัจากทางมหาวทิยาลยั เพื่อขออนุญาตเขา้สถานท่ีศึกษา
และสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศ ในการเขา้สัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั เพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลใน
งานวจิยัคร้ังน้ี 
 ผูศึ้กษาได้ท าการติดต่อไปยงัสถานศึกษาของผูใ้ห้ข้อมูลหลกักลุ่มท่ี 1 และกลุ่มท่ี  2  
ไดแ้ก่  (1)  โรงเรียนเศรษฐเสถียร  (2)  โรงเรียนโสตศึกษาจงัหวดันนทบุรี  (3)  โรงเรียนโสตศึกษา
จงัหวดันครปฐม  (4)  วิทยาลัยราชสุดา  มหาวิทยาลัยมหิดล  (5)  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  (6)  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี  เพื่อขออนุญาตเขา้ท าการสัมภาษณ์ โดยผูศึ้กษาจะไดข้อ
ความช่วยเหลือจากสถานศึกษาทั้ง 6 แห่ง ในการคดัเลือกผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัในการศึกษาพร้อมทั้งล่าม
ภาษามือ เพื่อท าการส่ือสารกนัระหว่างผูใ้ห้ขอ้มูลหลกักบัผูศึ้กษา เม่ือทางสถานศึกษาทั้ง 6 แห่ง 
อนุญาตให้ผูศึ้กษาเขา้ท าการสัมภาษณ์และคดัเลือกผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัท่ีมีคุณสมบติัตรงตามท่ีไดมี้การ
ก าหนดขอบเขตไวใ้นงานวจิยั  ผูศึ้กษาจึงไดท้  าการก าหนดวนัเขา้สัมภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลหลกัต่อไป 
 เน่ืองจากผู ้ให้ข้อมูลหลักในงานวิจัยทั้ งสองกลุ่มน้ียงัเป็นเยาวชน ผู ้ศึกษาจึงต้อง
ด าเนินการขออนุญาตผูป้กครองของผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัในการขอสัมภาษณ์ผูใ้ห้ข้อมูลและยินยอม
เปิดเผยขอ้มูลการสัมภาษณ์คร้ังน้ีในงานศึกษาของผูศึ้กษาดว้ย 
 ผูศึ้กษาไดท้  าการติดต่อไปยงัสมาคมคนหูหนวกแห่งกรุงเทพมหานคร เพื่อขออนุญาต
เขา้ท าการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลกลุ่มท่ี 3 และกลุ่มท่ี 4  โดยผูว้ิจยัจะไดข้อความช่วยเหลือจากสมาคม
คนหูหนวกแห่งกรุงเทพมหานคร  ในการคดัเลือกผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัในการศึกษาพร้อมทั้งล่ามภาษา
มือ เพื่อท าการส่ือสารกันระหว่างผูใ้ห้ข้อมูลหลักกับผูศึ้กษา เม่ือทางสมาคมคนหูหนวกแห่ง
กรุงเทพมหานครไดอ้นุญาต และคดัเลือกผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัท่ีมีคุณสมบติัตรงตามท่ีไดมี้การก าหนด
ขอบเขตไวใ้นงานวจิยั ผูศึ้กษาจึงไดท้  าการก าหนดวนัเขา้สัมภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลหลกัต่อไป 
 เน่ืองจากผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัท่ีผูศึ้กษาท าการศึกษาในคร้ังน้ีเป็นผูบ้กพร่องทางการไดย้ิน ใน
การศึกษาคร้ังน้ี ผูศึ้กษาจึงจ าเป็นตอ้งจดัท าแบบฟอร์มยินยอมอนุญาตในการเปิดเผยขอ้มูลส่วนตวั 
จากผูใ้ห้ข้อมูลหลักข้ึนมาอีกหน่ึงฉบับ  โดยผูใ้ห้ข้อมูลหลักกลุ่มท่ี 1 (อายุระหว่าง 13-18  ปี ) 
ผูป้กครองจะเป็นผูก้รอกขอ้มูลและลงนามยินยอมในการอนุญาตให้ผูศึ้กษาท าการเปิดเผยขอ้มูล
ส่วนตวัได้ในงานวิจยั   เน่ืองจากถือว่าผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัน้ี ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ ส าหรับผูใ้ห้ขอ้มูล
หลกักลุ่มท่ี 2 กลุ่มท่ี 3 และกลุ่มท่ี 4  ผูใ้ห้ขอ้มูลจะเป็นผูล้งนามยนิยอมการเปิดเผยขอ้มูลดว้ยตนเอง
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ได้  เน่ืองจากเป็นผูท่ี้บรรลุนิติภาวะ  โดยจดหมายแสดงความยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลของผูใ้ห้
สัมภาษณ์ในงานวจิยั  ผูว้จิยัจะแสดงไวใ้นภาคผนวกต่อไป 
 ทั้งน้ี เน่ืองจากผูศึ้กษาไม่มีความรู้ทางดา้นภาษามือ จึงจ าเป็นตอ้งขอความช่วยเหลือจาก
ล่ามภาษามือในการส่ือสารผา่นภาษามือกบัผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัทั้ง  10  ท่าน และท าการแปลความจาก
ภาษามือมาเป็นภาษาพูดเพื่อให้ผูว้ิจยัท าการบนัทึกเทป ดังนั้นผูศึ้กษาจึงได้ท าการจดัเตรียมเทป
บนัทึกเสียง เพื่อไวส้ าหรับบนัทึกเสียงจากล่ามท่ีไดท้  าการส่ือสารภาษามือกบักลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั 
เพื่อไวใ้ชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล และไดจ้ดัเตรียมกระดาษบนัทึกขอ้มูล พร้อมปากกา เพื่อใช้ใน
การจดบนัทึกขอ้ความท่ีไดรั้บจากล่ามดว้ยเช่นกนั 
  3.3.2. ขั้นตอนระหวา่งการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 ผูว้ิจ ัยได้ท าการก าหนดวนัเข้าสัมภาษณ์เชิงลึกของกลุ่มตัวอย่างตามวนั เวลา และ
สถานท่ีท่ีไดก้ าหนดไวด้งัน้ี 
 
ตารางที ่3.1 ตารางนดัสัมภาษณ์เชิงลึกของกลุ่มผูใ้หข้อ้มูลหลกั  
 
ล าดับ กลุ่มตัวอย่าง วนัเวลาสถานทีใ่นการสัมภาษณ์ 
1. ผูบ้กพร่องทางการไดย้นิ ช่วงอายรุะหวา่ง 

13-18 ปี  ท่ี ศึ ก ษ า อ ยู่ ใ น ร ะ ดั บ ชั้ น
มัธยมศึกษา ซ่ึงมีพฤติกรรมการใช้ส่ือ
ออนไลน์ จ  านวน 3 คน 

- วนัพุธท่ี 22 มีนาคม 2560 เวลา 9.00-12.00 
น. ณ โรงเรียนโสตศึกษาจงัหวดันนทบุรี 
- ว ันเสาร์ท่ี  25 มีนาคม 2560 เวลา 9.00-
12.00 น . ณ  โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัด
นครปฐม 
- วนัจันทร์ท่ี 27 มีนาคม 2560 เวลา 9.00-
12.00 น. ณ โรงเรียนเศรษฐเสถียร 

2 ผูบ้กพร่องทางการไดย้นิ ช่วงอายรุะหวา่ง 
19 -25  ปี   ท่ี อ ยู่ ใน ช่ วงการ ศึกษ าใน
ระดบัอุดมศึกษา ซ่ึงมีพฤติกรรมการใช้
ส่ือออนไลน์ จ านวน 3 คน 

- วนัพุธท่ี  22  มีนาคม 2560 เวลา 13.00 -
16.00 น. ณ มหาวทิยาลยัสวนดุสิต 
- วนัเสาร์ท่ี 25 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 -
15 .00  น . ณ  วิท ย าลัยราช สุ ด า จังห วัด
นครปฐม 
- วนัอาทิตย์ท่ี 26 มีนาคม 2560 เวลา 9.00-
12.00 น. ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธญับุรี 
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ตารางที ่3.1 (ต่อ)  
 
ล าดับ กลุ่มตัวอย่าง วนัเวลาสถานทีใ่นการสัมภาษณ์ 

3. ผูบ้กพร่องทางการไดย้นิ ช่วงอายรุะหวา่ง 
26-49 ปี ท่ีอยู่ในช่วงวยัท างานและหรือ
วัยกลางคน ท่ี มีพฤติกรรมการใช้ ส่ือ
ออนไลน์ จ  านวน 2 คน 

วนัเสาร์ท่ี 1 เมษายน  2560 เวลา 13.00-15.00 
น. ณ สมาคมคนหูหนวกแห่งกรุงเทพฯ 

4. ผูบ้กพร่องทางการได้ยิน ช่วงอายุ 50 ปี 
ข้ึนไป อยู่ในช่วงผูสู้งวยั ท่ีมีพฤติกรรม
การใชส่ื้อออนไลน์ จ  านวน 2 คน 

วนัเสาร์ท่ี 1 เมษายน 2560 เวลา 9.00 – 12.00  
น. ณ สมาคมคนหูหนวกแห่ง กรุงเทพฯ 

 
 เม่ือถึงก าหนดวนัท่ีจะเขา้ท าการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั  ตามท่ีไดติ้ดต่อประสานงาน
ไวเ้ป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว  ผูว้ิจยัจะได้ท าการเดินทางไปยงัสถานศึกษาและสมาคมคนหูหนวกแห่ง
กรุงเทพมหานคร โดยน าจดหมายการขออนุญาตเข้าท าการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ข้อมูลหลัก จากทาง
มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ไปติดต่อกบัผูป้ระสานงานในสถานท่ีท่ีไดร้ะบุไวใ้นคร้ังน้ี  
 เน่ืองจากกลุ่มตัวอย่างในคร้ังน้ีเป็นผู ้บกพร่องทางการได้ยิน ผู ้วิจ ัยจึงได้ขอความ
อนุเคราะห์ทางผูป้ระสานงานทุกแห่ง  เพื่อช่วยเหลือในการจดัหาล่ามภาษามือในการส่ือสารกบัผูใ้ห้
ขอ้มูลหลกัดว้ย  
 แต่เน่ืองจากในวนัเขา้สัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัช่วงอายุ 13 – 18 ปี ณ โรงเรียนเศรษฐ
เสถียร  เป็นช่วงปิดภาคการเรียน  ท าให้ผูว้ิจยัไม่สามารถเขา้สัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัในคร้ังน้ีได ้ 
ดงันั้น  ในกลุ่มผูใ้หข้อ้มูลช่วงอาย ุ13 – 18 ปี จึงเหลือผูใ้หข้อ้มูลเพียง 2 ราย เท่านั้น 
 เม่ือไดพ้บผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั ผูป้กครอง และล่ามภาษามือแลว้ ผูว้ิจยัไดน้ าแบบขออนุญาต
ในการเปิดเผยขอ้มูลของกลุ่มตวัอย่างท่ีไดจ้ดัเตรียมมาเพื่อให้ผูป้กครองของผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั และ
ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัเอง ไดอ้นุญาตให้ผูว้ิจยัท าการเปิดเผยขอ้มูลของกลุ่มตวัอย่างท่ีจะท าการสัมภาษณ์ 
ไปเปิดเผยในงานวิจยัคร้ังน้ี เม่ือทางผูป้กครองและผูใ้หข้อ้มูลหลกั ไดล้งนามอนุญาตเป็นท่ีเรียบร้อย
แล้ว ผูว้ิจยัจึงไดเ้ร่ิมถามประเด็นค าถามท่ีไดจ้ดัเตรียมมากบัล่ามโดยให้ล่ามแปลเป็นภาษามือและ
ส่ือสารกบัผูใ้หข้อ้มูลหลกั  จากนั้นเม่ือไดค้  าตอบจากผูใ้หข้อ้มูลหลกัแลว้ ล่ามจึงไดแ้ปลภาษามือท่ีมี
การส่ือสารกบัผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัมาเป็นภาษาพูดและส่ือสารกบัผูว้ิจยั โดยผูว้ิจยัไดบ้นัทึกเสียง พร้อม
ทั้งบนัทึกขอ้ความลงในกระดาษบนัทึกขอ้มูล เพื่อไวใ้ชใ้นการถอดเทปขอ้มูลและน าผลมาวเิคราะห์
ต่อไป  
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 เม่ือผูว้ิจยัไดค้  าตอบจากการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอย่างเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ ผูว้ิจยัจึงจบการ
สัมภาษณ์ พร้อมทั้งกล่าวค าขอบคุณและมอบของท่ีระลึกท่ีไดจ้ดัเตรียมมามอบให้แก่กลุ่มตวัอยา่ง 
ผูป้กครอง และล่ามภาษามือ เพื่อเป็นการตอบแทน พร้อมทั้งลากลบัเพื่อไปท าการวเิคราะห์ผลต่อไป 
  3. ขั้นตอนหลงัการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 ผูว้ิจยัด าเนินการน าเคร่ืองบนัทึกเสียงมาฟังอีกคร้ังและไดด้ าเนินการถอดเทปให้เป็น
ตวัอกัษร พร้อมทั้งน ากระดาษบนัทึกขอ้ความท่ีไดมี้การจดบนัทึกระหวา่งสัมภาษณ์มาประกอบใน
การสรุปและวเิคราะห์ผล 
 
3.4 วธีิการวเิคราะห์ข้อมูล  
 ในการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัน าขอ้มูลท่ีไดม้าจากการไปสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่งทั้ง 9 คน 
มาท าการวเิคราะห์ขอ้มูล ซ่ึงผูว้จิยัไดแ้บ่งขั้นตอนในการวเิคราะห์ขอ้มูลออกเป็น 3 ขั้นตอน ดงัน้ี 
 1.  การจดัระเบียบขอ้มูล โดยน าขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ผ่านภาษามือจากล่ามและท า
การแปลความหมายเป็นภาษาเขียน มาด าเนินการจดัระเบียบเน้ือหาโดยรวบรวมกบัขอ้ความท่ีไดท้  า
การบนัทึกไวใ้นกระดาษบนัทึกขอ้มูลท่ีไดท้  าการบนัทึกไวใ้นระหวา่งการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่ง 
 2.  การจดัล าดบัขอ้มูล โดยการน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากกการจดัระเบียบเน้ือหาจากการถอด
เทปบนัทึกและการจดบนัทึกขอ้มูลท่ีไดจ้ากล่ามภาษามือ น ามาจดัเรียงล าดบัตามท่ีผูว้ิจยัไดก้ าหนด
ประเด็นค าถามไว ้
 3.  การสรุปขอ้มูล น าเน้ือหาท่ีจดัล าดบัขอ้มูลไวม้าด าเนินการอ่านอยา่งละเอียดเพื่อให้
เกิดความเข้าใจ จากนั้นน ามารวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อให้เช่ือมโยงกบัวตัถุประสงค์และ
ปัญหาน าวจิยัท่ีตั้งเอาไวใ้นการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี  
 เม่ือผูว้ิจยัไดท้  าการวิเคราะห์ขอ้มูลพร้อมทั้งจดักลุ่มขอ้มูลท่ีไดศึ้กษาตามแนวทางการ
เก็บรวบรวมขอ้มูลแลว้ ผูว้ิจยัจะไดใ้ช้วิธีการน าเสนอขอ้มูลโดยการเขียนพรรณนาขอ้มูลเพื่อสรุป
เป็นผลการศึกษา ซ่ึงจะแสดงรายละเอียดในบทถดัไป 
 
 
 



 
บทที ่4 

ผลการศึกษา 
  
  ผลการวิจยัเร่ือง “การศึกษาพฤติกรรมการใช้ส่ือออนไลน์ของผูบ้กพร่องทางการได้
ยิน” ผูว้ิจยัใชว้ิธีการเก็บขอ้มูลเชิงคุณภาพ ไดแ้ก่ การสัมภาษณ์เชิงลึก (Indept Interview) โดยมีการ
ตั้งค  าถามแบบก่ึงมีโครงสร้าง ทั้งน้ีผูว้ิจยัไดท้  าการสัมภาษณ์ผ่านล่ามภาษามือ ซ่ึงค าถามจะตอ้งมี
ความสั้นกระชบั และค าตอบท่ีไดก้็จะมีใจความสั้นๆ เน่ืองจากมีขอ้จ ากดัจากการสัมภาษณ์ผา่นล่าม
ภาษามือ โดยผลท่ีได้จากการสัมภาษณ์น้ี ผูว้ิจยัจะขอน าเสนอโดยการเรียงล าดบัจากจากช่วงอายุ
นอ้ยไปมาก พร้อมทั้งเรียงล าดบัตามวตัถุประสงคข์องการวจิยั ท่ีไดต้ั้งเอาไว ้ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
 
4.1  ผลของการศึกษาวตัถุประสงค์การใช้ส่ือออนไลน์ของผู้บกพร่องทางการได้ยนิ 
  ก่อนท่ีจะเขา้สู่ค  าถามหลกัของผูว้ิจยัตามวตัถุประสงค์ท่ีได้ตั้งไวน้ั้น  ผูว้ิจยัไดท้  าการ
สร้างความคุน้เคยกบัผูใ้ห้ขอ้มูลโดยการถามค าถามพื้นฐาน เพื่อสร้างความคุน้เคย โดยเฉพาะกลุ่ม
ช่วงอายุระหว่าง 13-18 ปี ซ่ึงก าลงัศึกษาอยู่ในระดบัชั้นมธัยมศึกษา  เน่ืองจากทางโรงเรียนได้มี
กฎระเบียบห้ามใช้และพกพาโทรศพัท์มือถือระหวา่งเวลาเรียน ซ่ึงการไปสัมภาษณ์ในคร้ังน้ี ผูใ้ห้
ขอ้มูลจึงกลวัวา่ทางผูว้จิยัจะเป็นสายใหก้บัทางโรงเรียน เพื่อมาหลอกสอบถามขอ้มูล  ผูว้ิจยัจึงไดท้  า
การช้ีแจงความเขา้ใจท่ีผิดน้ีก่อน และเร่ิมการสัมภาษณ์ เม่ือผูใ้ห้ขอ้มูลผ่อนคลายความกงัวล  และ
เร่ิมการใชค้  าถามเช่นเดียวกนักบัผูใ้หข้อ้มูลหลกัทุกช่วงอาย ุดงัน้ี 
 ส าหรับค าถามเร่ืองการรู้จกัและใช้ส่ือออนไลน์พบว่า ทุกช่วงอายุรู้จกัส่ือออนไลน์ 
โดยเฉพาะ Facebook, LINE, YouTube, Instagram, Website, IMO, Messenger, SMS, MMS และมี
การใชส่ื้อออนไลน์ทั้งหมดท่ีไดก้ล่าวมา ถึงแมว้า่ในช่วงอายุระหวา่ง 50 ปี ข้ึนไป จะยงัไม่เขา้ใจใน
ค าว่าส่ือออนไลน์ แต่พอผูว้ิจยัไดท้  าการยกตวัอย่างถึงส่ือออนไลน์ให้ทราบ ผูใ้ห้ขอ้มูลก็รู้ในทนัที  
เม่ือท าความเขา้ใจถึงความหมายของส่ือออนไลน์แลว้ผูว้ิจยัถึงได้ท าการสัมภาษณ์ในค าถามหลกั
ต่อไป  
 จากการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัในช่วงอายุ 13 – 18 ปีน้ี ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกันั้นมีการใช ้
Facebook เพื่อการหาเพื่อนใหม่ รวมถึงเพื่อนชาวต่างชาติ และในกลุ่มช่วงอายุน้ีการเพิ่มเพื่อนจะ
เพิ่มเพื่อนโดยเน้นจ านวนของเพื่อนมากกว่าคดัเลือกเพื่อนท่ีรู้จกัหรือเพื่อนของเพื่อนเท่านั้น ทั้งน้ี
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จ านวนเพื่อนของผูใ้หข้อ้มูลหลกัในช่วงน้ีจึงมีจ านวนมาก  และในขณะเดียวกนัจะมีทั้งเพื่อนท่ีเป็นผู ้
บกพร่องทางการไดย้นิ และเพื่อนท่ีเป็นคนปกติอีกดว้ย  
 ส าหรับในกลุ่มช่วงวยัคนท างานและช่วงผู ้สูงอายุน้ี   การรับเพิ่มเพื่อนจะมีความ
ระมดัระวงัในการรับ  ส่วนมากจะรับเพิ่มเพื่อนโดยการรู้จกั หรือรับจากเพื่อนท่ีเป็นเพื่อนของเพื่อน
เท่านั้น จะไม่ท าการรับเพิ่มเพื่อนโดยบุคคลท่ีไม่รู้จกัซ่ึงต่างจากช่วงวยัเรียนทั้งระดบัมธัยมศึกษา
และระดบัอุดมศึกษา 
 ผูว้ิจยัยงัพบว่าในการใช้ Facebook ของผูใ้ห้ขอ้มูลในช่วงอายุ 13 – 18 ปีน้ี เป็นการใช้
เพื่อท่ีจะท าการถ่ายทอดสด ให้ผูอ่ื้นไดท้ราบดว้ยว่า ณ ขณะน้ีตนก าลงัท ากิจกรรมอะไร เน่ืองจาก
การถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live นั้น มีการแบ่งปันขอ้มูลท่ีเป็นปัจจุบนั สามารถโตต้อบกนัได้
ทนัทีทนัใด และยงัทราบวา่ผูใ้ดท่ีติดตามขอ้มูลข่าวสารของผูใ้ชอ้ยูใ่นขณะน้ีดว้ยอีกทั้งผูใ้ห้ขอ้มูลยงั
มีความตอ้งการท่ีจะให้เพื่อนใน Facebook เขา้มาดูการถ่ายทอดสดเป็นจ านวนท่ีมาก ทั้งยงัตอ้งการ
ให้คนท่ีเขา้มาชมรู้สึกสนุกสนานไปกบัตนเองอีกดว้ย  ส าหรับการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook นั้น 
ผูว้จิยัพบวา่จะมีเพียง ผูบ้กพร่องทางการไดย้นิ ในช่วงอาย ุ13 - 18 ปี เท่านั้น ท่ีมีการใชแ้อปพลิเคชัน่ 
น้ี 
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่4.1 :  ภาพแสดงการเขา้ใชง้านถ่ายทอดสดของผูบ้กพร่องทางการไดย้นิช่วงอาย ุ13-18 ปี 
 
ทีม่า : https://www.facebook.com/profile.php?id=100008756924172&fref=ts  /24 เมษายน 2560 
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ในขณะเดียวกนั ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัในกลุ่มช่วงอายุ 26 – 49 ปี และช่วงอาย ุ50 ปี ข้ึนไป มี
การใช้ Facebook ในการดูขอ้มูลข่าวสารจากสมาคมคนหูหนวก ซ่ึงเป็นช่องทางหน่ึงท่ีใช้ในการ
โพสต์ความเคล่ือนไหวของข้อมูลข่าวสารประจ าวนั  อาทิ สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย 
สมาคมคนหูหนวกแห่งกรุงเทพมหานคร โดยทั้งสองสมาคมน้ี  มีการสร้าง Facebook เพื่อใช้เป็น
ช่องทางในการอพัเดทขอ้มูลข่าวสารให้ผูบ้กพร่องทางการไดย้ินไดท้ราบขอ้มูลต่างๆ ผา่นรูปภาพ 
คลิปวีดีโอต่างๆ ท่ีใชล่้ามภาษามือเป็นผูถ่้ายทอดขอ้มูล อีกทั้งยงัมีขอ้ความท่ีส่ือความหมายอยา่งง่าย 
ให้ผูบ้กพร่องทางการได้ยิน ได้รับชมและรับข้อมูลข่าวสารท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบัน พร้อมทั้ งสิทธิ
ประโยชน์ท่ีมีต่อกลุ่มผูบ้กพร่องทางการไดย้ิน อีกดว้ย ดงัภาพตวัอย่างขา้งล่างน้ี  โดยภาพ 4.2 คือ 
ภาพของ Facebook ของสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทยท่ีมีการโพสต์เชิญชวนสมาชิกคนหู
หนวกเขา้ร่วมงาน การแข่งขนัฝีมือคนพิการแห่งชาติคร้ังท่ี 8 และภาพท่ี 4.3 คือภาพของ Facebook 
สมาคมคนหูหนวกแห่งกรุงเทพมหานคร ท่ีแสดงขอ้มูลเชิญให้คนหูหนวงทราบถึงรายละเอียดการ
ลงทะเบียนของผูมี้รายไดน้อ้ย 

 
ภาพที ่4.2 :  Facebook สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย 
 
ทีม่า : https://www.facebook.com/nadthailand/?fref=ts เขา้ถึงวนัท่ี 24 เมษายน 2560 
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ภาพที ่4.3 : Facebook สมาคมคนหูหนวกแห่งกรุงเทพมหานคร 
 
ทีม่า : https://www.facebook.com/bangkokdeafassociation/?fref=ts   24 เมษายน 2560 
 
 จากภาพแสดงขา้งตน้จะพบว่า  Facebook ของทั้งสองสมาคม จะมีการน าเสนอขอ้มูล
ข่าวสารท่ีมีประโยชน์และทนัต่อเหตุการณ์ในปัจจุบนั เพื่อน าเสนอต่อสมาชิกผูบ้กพร่องทางการได้
ยนิ  และดว้ยเหตุน้ีเอง Facebook จึงเป็นส่ือท่ีผูบ้กพร่องทางการไดย้นิทั้งสองกลุ่มช่วงวยัน้ีให้ความ
สนใจและเขา้ถึงอยูเ่สมอ 
 นอกจากน้ีในการใชง้าน Facebook ยงัมีการแบ่งปันในเร่ืองของคลิปวิดีโอท่ีน่าสนใจ ท่ี
เช่ือมต่อมาจาก YouTube อีกด้วย ส่งผลให้ให้ผูบ้กพร่องทางการได้ยินนอกจากจะได้รับข้อมูล
ข่าวสารแลว้ยงัไดรั้บ ชมคลิปวดีิโอจากการแบ่งปันกนัใน Facebook อีกดว้ย  
 ส าหรับส่ือออนไลน์ท่ีผูบ้กพร่องทางการไดย้ินน ามาใชเ้พื่อการพูดคุยติดต่อส่ือสารเป็น
การเฉพาะทั้งกบัครอบครัวและเพื่อนๆ คือ LINE และ IMO1 

                                                        
1IMO (In my opinion) เป็นแอปพลิเคชัน่ท่ีใชใ้นการโทรดว้ยเสียงและการสนทนาทางวดีิโอท่ีมีคุณภาพสูง สามารถรวม
เครือข่ายการส่งขอ้ความสนทนาทั้งหมดมารวมกนัไวใ้นท่ีเดียวบนบราวเซอร์ของผูใ้ช ้การใชง้านมีความคลา้ยคลึงกบั 
LINE, Messenger Facebook, Viber Messenger, WhatsApp Messenger เป็นตน้  (รวบรวมขอ้มูลโดยผูว้จิยัจาก Google, 
App Store, Play Store) 
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 ทั้ งสองแอปพลิเคชั่นน้ี ผูใ้ห้ข้อมูลทุกช่วงวยัมีการใช้งานเพื่อการติดต่อส่ือสารกับ
ครอบครัวและเพื่อนสนิทเป็นส่วนใหญ่ แต่ก็ยงัพบวา่ ในผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัช่วงอายุ 19 – 25 ปี มีการ
น าเอา แอปพลิเคชัน่ LINE มาใชใ้นการโพสต์ขายสินคา้เพื่อเป็นการหารายไดเ้สริมในระหวา่งท่ียงั
ศึกษาอยู ่ทั้งน้ี การโพสตข์ายสินคา้นั้น จะเป็นการแชร์ขอ้มูลมาจากเจา้ของผลิตภณัฑ์ มากกวา่การ
น าเสนอความคิดเห็นท่ีมีต่อการใชสิ้นคา้ (Review) โดยตนเอง 
 แอปพลิเคชัน่ LINE  และ IMO นั้น มีการใชง้านไม่แตกต่างกนั ข้ึนอยูก่บัสัญญาณของ
โทรศพัท์มือถือ  และแพ็คเก็จของเครือข่ายผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัใชบ้ริการอยู ่ หากความแตกต่างในการ
ใชอี้กประเด็นหน่ึงคือ การใช ้LINE จะใชใ้นการส่งขอ้ความ รูปภาพ และสต๊ิกเกอร์  แต่การใช ้IMO 
จะเป็นการใช้แบบการสนทนาแบบเห็นภาพ (Video Cell ) มากกว่า  เน่ืองจากผูใ้ห้ขอ้มูลกล่าวว่า
การสนทนาแบบเห็นภาพ (Video Cell ) ผ่าน  IMO  นั้นสัญญาณภาพจะมีความเสถียรมากกว่า 
LINE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่4.4 :  ภาพแอปพลิเคชัน่ IMO 
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ภาพที ่4.5 :  ภาพแสดงการใชง้าน IMO ของผูบ้กพร่องทางการไดย้นิ ช่วงอาย ุ26 – 49 ปี 
 
ทีม่า :  ผูว้จิยัในวนัสัมภาษณ์  1 เมษายน 2560  ณ สมาคมคนหูหนวกแห่งกรุงเทพมหานคร 
 
 ในกลุ่มของผูสู้งอายุ พบวา่ มีการใช ้แอปพลิเคชัน่ LINE มากกวา่ IMO อนัเน่ืองมาจาก
การสอนให้ใช้งานของลูกท่ีเป็นคนปกติ  ซ่ึงจะพบว่าในคนปกติทัว่ไปจะมีการใช้ แอปพลิเคชั่น 
LINE มากกวา่การใช ้IMO จึงท าให้ผูบ้กพร่องทางการไดย้ินในกลุ่มน้ีมีการใชง้าน LINE  เป็นหลกั
อนัมีผลมาจากการแนะน าใหรู้้จกัและสอนใหใ้ชง้านโดยคนปกติ 
  การใช้แอปพลิเคชั่น LINE ของผูใ้ห้ขอ้มูลในกลุ่มของผูสู้งวยั จะเป็นการใช้เพื่อการ
ส่ือสารกบัในครอบครัว  และในกลุ่มเพื่อนฝงู การส่ือสารจึงเป็นไปในรูปแบบการสนทนาแบบเห็น
ภาพ (Video Cell ) ผ่านภาษามือมากกว่าอนัเน่ืองมาจาก ในกลุ่มน้ีจะมีการได้รับการศึกษาน้อย
หรือไม่ไดรั้บการศึกษาเลย  จึงไม่สามารถอ่านและเขา้ใจภาษาได ้ จึงมีความตอ้งการท่ีจะส่ือสารกบั
คนในครอบครัวและเพื่อนฝูงในกลุ่มผูบ้กพร่องทางการไดย้ิน ดว้ยวิธีการใชก้ารสนทนาแบบเห็น
ภาพ (Video Cell )  และส่ือสารดว้ยภาษามือ 
 “ผมมเีพ่ือนใน LINE เยอะ เวลาคุยกันกจ็ะใช้วิดีโอคอลคุยกันทีละคน บางคนโทรเข้ามา
กจ็ะชนกันบ้างต้องรีบคุยและรีบวางเพ่ือไปคุยกับอีกคน” (คุณวันชะนะ เกียรติวรีะศักด์ิ, การส่ือสาร
ระหว่างบุคคล, 1 เมษายน 2560 ถอดความเป็นค าพูดโดยล่ามแปลภาษามือ) 
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 จากค ากล่าวน้ี  ผูว้ิจยัไดท้  าการสอบถามผูใ้ห้ขอ้มูลว่า ทราบหรือไม่ว่า แอปพลิเคชั่น 
LINE มีการการสนทนาแบบเห็นภาพวิดีโอ (Video Cell ) ได้หลายๆคน  ซ่ึงผูใ้ห้ขอ้มูลทราบว่า
แอปพลิเคชัน่ LINE มีการใช้งานการสนทนาแบบเห็นภาพ (Video Cell ) ไดเ้ป็นกลุ่มหลายคนใน
เวลาเดียวกนั  แต่ผูใ้ห้ขอ้มูลเลือกท่ีจะไม่ใช้และให้เหตุผลว่า คุยทีละคนก็ตอบไม่ทนัแล้ว ถ้าคุย
หลายๆ คนในเวลาเดียวกนัคงสับสน 
 ส่ือออนไลน์ท่ีมีการใช้เพื่อการสนทนาอีกชนิดหน่ึงนั่นคือ Messenger ของ Facebook  
ท่ีผูบ้กพร่องทางการได้ยินจะมีการน ามาใช้ในการส่ือสารผ่านขอ้ความ ซ่ึงจากการศึกษาในคร้ังน้ี
พบว่า  กลุ่มอายุ 13 – 18 ปี มีการใช้งาน Messenger มากกว่ากลุ่มช่วงอายุอ่ืนๆ อนัเน่ืองมาจากการ
ใช ้Messenger น้ีมีวตัถุประสงคใ์นการสนทนากบัเพื่อนท่ีไม่ไดจ้  ากดัประเทศในการให้บริการ  โดย
จะพบวา่ การเพิ่มเพื่อนใน Facebook ของผูใ้หข้อ้มูลในช่วงอาย ุ13 – 18 ปีน้ี จะเป็นการรับเพิ่มเพื่อน
ท่ี เป็นชาวต่างชาติด้วย  ดังนั้ นในการสนทนาด้วย Messenger น้ี  จึงเป็นช่องทางท่ีสามารถ
ติดต่อส่ือสารกนัไดดี้ท่ีสุด  
 ส่ือออนไลน์อีกประเภทท่ีพบในกลุ่มผูบ้กพร่องทางการไดย้ินนั่นคือ YouTube ท่ีผูใ้ห้
ขอ้มูลทั้งส่ีกลุ่มมีการเขา้ใช้งานเพื่อความบนัเทิงและเพื่อความรู้  ผ่อนคลายจากการเรียน และการ
ท างาน โดยการใชง้านจะพบวา่ทุกกลุ่มอายุมีการใช้งาน YouTube เพื่อการดูคลิปวิดีโอและรายการ
ท่ีมีการอพัโหลด  เช่น ละคร เพลง การสอนท าอาหารและขนมหวาน การประกวดต่างๆ เป็นตน้   
 ผูว้จิยัยงัพบวา่ ในกลุ่มผูใ้หข้อ้มูลหลกั ในผูสู้งอายุ มีการเปิดเขา้ใชบ้ริการของ YouTube 
เพื่อรับฟังเพลงท่ีเขาช่ืนชอบ แต่เป็นท่ีทราบกนัวา่ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัไม่สามารถไดย้ินเสียงรอบขา้งได ้ 
ผูว้จิยัจึงเกิดความสงสัยวา่หากเป็นเช่นนั้น ผูใ้หข้อ้มูลมีวธีิการรับฟังเพลงนั้นไดเ้ช่นใด   
 ผู ้ให้ข้อมูลในผู ้สูงอายุ  แจ้งว่าเวลาท่ี เขาเครียดหรือเหงา มักจะเปิดเพลงฟังจาก 
YouTube โดยใช้วิธีการในการรับรู้เสียงเพลงด้วยการมองท่ีล าโพงและนับจงัหวะต๊ึบๆ จากการ
สั่นสะเทือนของล าโพง  ซ่ึงท าให้เขาเกิดจินตนาการในการรับฟังได ้ โดยผูใ้ห้ขอ้มูลระบุว่า  เขา
ชอบฟังเพลงของวงไมโคร  เพราะเป็นเพลงท่ีไพเราะมาก และมีการเลือกรับฟังบ่อยคร้ัง ท าให้เขา
รู้สึกผอ่นคลายเม่ือไดรั้บฟังเพลงดงักล่าว 
 จากการสัมภาษณ์ผูว้ิจยัพบวา่ การใชส่ื้อออนไลน์ของผูบ้กพร่องทางการไดย้ิน ทุกช่วง
อายุมีการใชส่ื้อออนไลน์ท่ีคลา้ยคลึงกนั โดยในทุกช่วงอายุมีการใช ้Facebook เป็นอนัดบัแรก เพื่อ
โพสต์ขอ้ความท่ีผูใ้ชต้อ้งการจะส่ือสารให้ผูอ่ื้นไดท้ราบวา่ขณะน้ีผูใ้ชมี้การท ากิจกรรมอะไร อยู ่ณ 
สถานท่ีใด เช่น โรงเรียน วดั หา้งสรรพสินคา้ หรือแมแ้ต่สถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ ท่ีมีความประทบัใจ
และน่าสนใจ อีกทั้ งยงัมีการดูข้อมูลข่าวสารท่ีมีประโยชน์และมีความเคล่ือนไหว เช่น ข้อมูล
ข่าวสารประจ าวนั  เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนั ดูคลิปวีดีโอต่างๆ อีกดว้ย ในขณะเดียวกนัทุกช่วง
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อายุก็ยงัมีการแบ่งปัน (Share) และกดช่ืนชอบ (like) ขอ้มูลข่าวสารท่ีไดจ้าก Facebook เพื่อแบ่งปัน
ไปยงัผูอ่ื้นให้ไดท้ราบดว้ยเช่นกนั อีกทั้ง Facebook  ยงัเป็นส่ือออนไลน์ท่ีมีไวเ้พื่อคลายความเหงา
ของผูใ้ห้ขอ้มูล โดยเฉพาะช่วงอายุวยัท างานและผูสู้งวยั ซ่ึงทั้งสองวยัน้ี จะมีการใช ้Facebook  เพื่อ
การดูข่าวหรือคลิปวีดีโอต่างๆ  ในยามท่ีวา่งเวน้จากการท างานและไม่อยูก่บัครอบครัว ส าหรับการ
โพสต์ขอ้ความต่างๆ ใน Facebook นั้น จะพบเฉพาะในกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลท่ียงัอยู่ในวยัเรียน ท่ีจะท า
การโพสตข์อ้ความหรือโพสต์เร่ืองราวต่างๆ ไดเ้อง ซ่ึงจะสังเกตวา่โพสต์ท่ีเผยแพร่นั้นจะเป็นเพียง
รูปภาพ หรือขอ้ความสั้นๆ เท่านั้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่ 4.6 : ภาพแสดงการโพสตค์ลิปวดีิโอของผูบ้กพร่องทางการไดย้นิช่วงอาย ุ19 – 25 ปี  
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ภาพที ่ 4.7 : ภาพแสดงการแบ่งปันสถานท่ีของผูบ้กพร่องทางการไดย้นิช่วงอาย ุ19 – 25 ปี  
 
4.2  ผลของการศึกษาวธีิการใช้ส่ือออนไลน์ของผู้บกพร่องทางการได้ยิน 
 การศึกษาวิธีการใชส่ื้อออนไลน์ของผูบ้กพร่องทางการไดย้ิน พบวา่ ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัทุก
กลุ่มช่วงอายุ มีการเข้าใช้ส่ือออนไลน์ เป็นประจ า  โดยผูใ้ห้ข้อมูลในช่วงอายุ 13 – 18 ปี ได้ให้
สัมภาษณ์วา่ เขาจะใชส่ื้อออนไลน์ในช่วงเวลาพกักลางวนั และหลงัเลิกเรียน เม่ือกลบัถึงบา้นก็จะใช้
ส่ือออนไลน์ในการแบ่งปันข้อมูลและสนทนากับเพื่อนทั้ งในเร่ืองการท าการบ้านท่ีคุณครูได้
มอบหมายมาและสนทนากบัเพื่อนต่างสถาบนัและต่างเช้ือชาติอีกดว้ย 
 หากเป็นวนัหยุดเขาจะใช้ส่ือออนไลน์ในการปรับปรุง (update) สถานะให้ทนัสมยัทนั
ต่อเหตุการณ์ของตวัเองให้เพื่อนๆไดท้ราบ ซ่ึงมีความถ่ีในการใชง้านเป็นประจ า เพราะเขาจะใชช่้วง
วนัหยดุในการท่องเท่ียวไปยงัสถานท่ีต่างๆ ซ่ึงมีขอ้มูลท่ีตอ้งการแสดงให้เพื่อนๆ ทราบมากมาย ท า
ใหค้วามถ่ีในการใชส่ื้อออนไลน์ ในช่วงวนัหยุดจะมีความถ่ีสูง พร้อมกนัน้ีเคร่ืองมือและช่องทางใน
การเขา้ใชส่ื้อออนไลน์ท่ีเหมาะส าหรับเขาก็จะเป็น มือถือสมาร์ทโฟน และแท็บเล็ต ท่ีสามารถพกพา
ไปยงัสถานท่ีต่างๆ ได ้โดยจะน าเสนอขอ้มูลข่าวสารผา่นขอ้ความสั้น รูปภาพ และการสนทนาแบบ
เห็นภาพ (Video Cell ) ผา่นแอปพลิเคชัน่ต่างๆ 
 ในผูบ้กพร่องทางการได้ยินช่วงอายุ 19 – 25 ปี มีการเข้าใช้ส่ือออนไลน์เป็นประจ า
เช่นกนั   เพราะไม่มีขอ้จ ากดัในการหา้มพกพาโทรศพัทมื์อถือไปยงัสถานศึกษาเขาจึงสามารถเขา้ถึง
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ส่ือออนไลน์ไดต้ลอดเวลาโดยเฉพาะการใชส่ื้อออนไลน์ในเชิงธุรกิจของกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลในช่วงวยั
ดงักล่าว ท่ีมีการใช้โตต้อบสอบถามขอ้มูลของผลิตภณัฑ์ โดยผ่านเคร่ืองมือและช่องทางในการ
เขา้ถึงคือ โทรศพัทส์มาร์ทโฟน และแทป็เล็ต   
 “เวลาเรียนหากมีข้อความเข้ามากจ็ะหยิบขึน้มาดู บางทีตั้งค่าให้แจ้งเตือนว่า Facebook 
มีข้อมูลใหม่ๆ เข้ามา ก็จะรู้และเข้าใช้งานทันที จึงระบุได้ ว่า วันหน่ึงวันหน่ึงมีการใช้งานส่ือ
ออนไลน์แทบทุกช่ัวโมงเลยก็ว่าได้” (คุณเบ็ญจวรรณ  แก้วเขียว, การส่ือสารระหว่างบุคคล, วันท่ี 
25  มนีาคม  2560 ถอดความเป็นค าพูดโดยล่ามแปลภาษามือ) 
 ส าหรับระยะเวลาและความถ่ีในการเขา้ใช้ส่ือออนไลน์ของผูบ้กพร่องทางการได้ยิน
ในช่วงอายุ 26-49 ปี จะพบว่า ส่วนใหญ่การเขา้ใช้ส่ือออนไลน์ จะเป็นช่วงหลงัเลิกจากการท างาน
แลว้ แต่ในระหวา่งวนัจะมีการสนทนาแบบเห็นภาพ (Video Cell )  กบัครอบครัวประมาณ 2-3 คร้ัง 
ต่อวนั เป็นประจ า 
 ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัช่วงอายุ 50 ปี ข้ึนไป พบว่า การเขา้ถึงส่ือออนไลน์เป็นหลกั จากการ
สัมภาษณ์พบวา่ ความถ่ีในการเขา้ใชส่ื้อออนไลน์ มีการเขา้ถึงทุกชัว่โมง  โดยผา่นโทรศพัท์สมาร์ท
โฟน และคอมพิวเตอร์ เน้ือหาและขอ้มูลท่ีเขา้ถึงในช่วงอายุน้ีจะเป็นการอดัคลิปวิดีโอเพื่อส่งไปยงั
ครอบครัว และเพื่อนสนิท และการดูคลิปวดีิโอท่ีเป็นขอ้มูลข่าวสารจากการแบ่งปัน  
 ผูว้ิจยัพบวา่ในช่วงอายุ 50 ปีข้ึนไปน้ี โทรศพัทส์มาร์ทโฟนท่ีผูใ้ห้ขอ้มูลใชใ้นการเขา้ถึง
ส่ือออนไลน์ จะเป็นสมาร์ทโฟนท่ีมีขนาดใหญ่ ง่ายต่อการสนทนาผ่านการสนทนาแบบเห็นภาพ
วดีิโอ (Video Cell )  แต่ไม่นิยมใชเ้ป็นแทบ็เล็ต เน่ืองจากมีราคาสูงและมีขนาดท่ียากต่อการพกพา  
 การใชบ้ริการส่ือออนไลน์ในผูบ้กพร่องทางการไดย้นิ จะพบวา่มีการเขา้ถึงส่ือออนไลน์
โดยผา่นเคร่ืองมือส่ือสาร คือโทรศพัทส์มาร์ทโฟน และแท็ปเล็ต เป็นส่วนใหญ่ ซ่ึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งมี
สัญญาณอินเตอร์เน็ต เพื่อใชใ้นการเขา้ถึง ทั้งน้ี ผูว้ิจยัพบวา่ มีผูใ้หบ้ริการเครือข่ายสัญญาณโทรศพัท์
โดยเฉพาะกบักลุ่มผูบ้กพร่องทางการไดย้ิน ดว้ยเป็นท่ีเขา้ใจกนัอยู่แลว้ว่าผูบ้กพร่องทางการไดย้ิน
ไม่สามารถส่ือสารโดยการฟังและเปล่งเสียงเพื่อการส่ือสารได ้ผูใ้หบ้ริการเครือข่ายสัญญาณ จึงไดมี้
บริการและการส่งเสริมการขายพิเศษท่ีเหมาะส าหรับผูบ้กพร่องทางการไดย้นิ เรียกวา่ Deaf Sim  ซ่ึง
จะเนน้การให้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ตท่ีไม่จ  ากดั (Unlimited), การส่งขอ้ความ (SMS) และ การ
ส่งขอ้ความแบบรูปภาพ (MMS) ฟรีในลกัษณะก าหนดจ านวนการส่งขอ้ความแบบต่างๆ สูง ต่อ
เดือน  ซ่ึงตอบสนองต่อการใชง้านของผูบ้กพร่องทางการไดย้นิ 
 จากการสัมภาษณ์ในเร่ืองวิธีการใช้ส่ือออนไลน์ของผูบ้กพร่องทางการไดย้ินน้ี พบว่า
ทุกช่วงอายุมีความถ่ีในการเขา้ใช้ส่ือออนไลน์เป็นประจ า โดยระยะเวลาท่ีใช้งานส่วนใหญ่จะเป็น
ช่วงท่ีเวน้วา่งจากการเรียนและการท างาน โดยเฉพาะช่วงเยน็และค ่า โดยจะท าการเขา้ใชใ้นลกัษณะ
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เขา้ดูขอ้มูลข่าวสารและแบ่งปันคลิปวิดีโอ พร้อมทั้งใชง้านการสนทนาแบบเห็นภาพ (Video Cell )  
เพื่อการสนทนากบัครอบครัวและเพื่อนสนิท อีกทั้งมีผูใ้ห้บริการท่ีใหบ้ริการท่ีตอบสนองผูบ้กพร่อง
ทางการไดย้นิใหส้ามารถเขา้ใชบ้ริการจากส่ือออนไลน์ไดเ้ป็นอยา่งดี 
 
4.3  ผลของการศึกษาความต้องการพื้นฐานในการใช้ส่ือออนไลน์เพ่ือน าไปใช้พัฒนาให้ตอบสนอง
กบัพฤติกรรมและความต้องการของผู้บกพร่องทางการได้ยนิ 
 ความต้องการพื้นฐานในการใช้ส่ือออนไลน์ของผูบ้กพร่องทางการได้ยินนั้น เร่ิมจาก 
ตอ้งการให้ส่ือออนไลน์มีการเพิ่มล่ามภาษามือในส่ือออนไลน์ดว้ย  เน่ืองจากในบางคร้ังพบว่าการ
เขา้ถึงส่ือออนไลน์ท่ีมีขอ้ความยาวและเป็นขอ้ความท่ีเขา้ถึงยากก็จะไม่ค่อยเขา้ใจในขอ้ความท่ีส่ือมา  
อาจท าใหก้ารตีความหมายผดิเพี้ยนไป แต่ถา้มีล่ามภาษามืออธิบายก็จะท าใหเ้ขา้ใจไดถู้กตอ้งดว้ย 
 ในผูใ้ห้ข้อมูลหลักช่วงอายุ 19 – 25 ปี ได้มีข้อเสนอแนะผูใ้ห้บริการส่ือออนไลน์เพิ่ม
รูปแบบของสต๊ิกเกอร์ท่ีแสดงความรู้สึกของผูส่้งเป็นภาษามือเพิ่มเติม เพื่อท่ีผูรั้บจะสามารถรับรู้ถึง
ความรู้สึกท่ีแสดงออกผา่นสต๊ิกเกอร์ท่ีเป็นภาษามือ อนัเน่ืองจากภาษามือเป็นภาษาหลกัท่ีผูบ้กพร่อง
ทางการไดย้นิเขา้ใจไดเ้ป็นอยา่งดี    
 จากการสัมภาษณ์ผูบ้กพร่องทางการไดย้ินในดา้นความตอ้งการพื้นฐานต่อการใชบ้ริการ
ส่ือออนไลน์นั้น พบวา่ ผูใ้ห้ขอ้มูลมีความพึงพอใจต่อส่ือออนไลน์ท่ีใช้อยู่ในปัจจุบนั เพราะมีการ
เลือกใช้บริการส่ือออนไลน์ตามความต้องการ  ซ่ึงจะพบว่าผู ้ให้ข้อมูลหลักมีการเลือกใช้ส่ือ
ออนไลน์เพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการของเขา เช่นเดียวกบัการเลือกใช้บริการส่ือออนไลน์ของ
คนปกติเช่นกนั 
 ในขณะท่ีผูบ้กพร่องทางการไดย้ินมีการส่ือสารกบัผูบ้กพร่องทางการไดย้ินเหมือนกนั
โดยผ่านส่ือออนไลน์ท่ีสามารถการสนทนาแบบเห็นภาพ (Video Cell ) กนัได ้ ในมุมท่ีผูบ้กพร่อง
ทางการไดย้ินจะท าการส่ือสารกบัคนปกติไดน้ั้น  ผูว้ิจยัไดพ้บวา่  ผูบ้กพร่องทางการไดย้ินมีการใช้
ส่ือออนไลน์อีกประเภทหน่ึงท่ีเรียกว่า TTRS ซ่ึงเป็นบริการออนไลน์ท่ีสามารถช่วยในการ
ติดต่อส่ือสารกบัคนปกติได้ เป็นช่องทางหน่ึงท่ีลดช่องว่างในการส่ือสารกันระหว่างผูบ้กพร่อง
ทางการไดย้นิกบัคนปกติ   
 ข้ อ มู ล จ าก  www.ttrs.or.th โ ด ย บ ริ ก า ร อ อ น ไ ล น์  TTRS ท่ี ย่ อ ม า จ า ก  Thai 
Telecommunication Relay Service  คือ โครงการศูนยบ์ริการถ่ายทอดการส่ือสารแห่งประเทศไทย 
เกิดข้ึนจากการร่วมมือกนัระหวา่ง  คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กับมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ  ได้จัดตั้ งศูนย์บริการถ่ายทอด
การส่ือสารแห่งประเทศไทย (Thai Telecommunication Relay Service : TTRS)  เพื่อท าหน้าท่ี
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ถ่ายทอดการส่ือสารระหว่างผูส่้งและผูรั้บปลายทาง ในการให้บริการถ่ายทอดการส่ือสารให้แก่ผู ้
บกพร่องทางการพูด โดยให้บริการกบัผูบ้กพร่องทางการไดย้ินท่ีจะท าการติดต่อส่ือสารกบัคนปกติ 
หรือคนปกติจะท าการติดต่อส่ือสารกบัผูบ้กพร่องทางการไดย้นิ โดยผา่นบริการออนไลน์ดงัน้ี 

1. การบริการถ่ายทอดการส่ือสารแบบ SMS/MMS   
2. การบริการถ่ายทอดการส่ือสารแบบขอ้ความออนไลน์บนอินเตอร์เน็ต 
3. การบริการถ่ายทอดการส่ือสารแบบภาพเคล่ือนไหวบนอินเตอร์เน็ต 
4. การบริการถ่ายทอดการส่ือสารแบบภาพเคล่ือนไหวบนโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 
5. การบริการถ่ายทอดการส่ือสารแบบภาพเคล่ือนไหวบนเคร่ืองบริการสาธารณะ 

6. การบริการถ่ายทอดการส่ือสารเพื่อแจง้เหตุฉุกเฉิน 
 ซ่ึงทั้ง 6 บริการน้ี เป็นการใหบ้ริการสดผา่นล่ามภาษามือ ท่ีท าหนา้ท่ีเป็นส่ือกลางในการ
ติดต่อส่ือสารระหว่างผูบ้กพร่องทางการได้ยินกบัคนปกติ ดงัวิธีการให้บริการในแต่ละรูปแบบ  
ผู ้วิจ ัยขอน าเสนอผ่านรูปภาพซ่ึงน ามาจาก www.ttrs.or.th   เข้าถึงเม่ือ 20 พฤษภาคม 2560 
ดงัต่อไปน้ี 

 
ภาพที ่4.8 :  ภาพแสดงวธีิการบริการถ่ายทอดการส่ือสารแบบ SMS/MMS ของ TTRS 
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ภาพที ่4.9 :  ภาพแสดงวธีิการบริการถ่ายทอดการส่ือสารแบบขอ้ความออนไลน์บนอินเตอร์เน็ต 
 ของ TTRS 
 
 
 
                                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่4.10 :  ภาพแสดงวธีิการบริการถ่ายทอดการส่ือสารแบบภาพเคล่ือนไหวบนอินเตอร์เน็ต 
 ของ TTRS 
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ภาพที ่4.11 :  ภาพแสดงวธีิการบริการถ่ายทอดการส่ือสารแบบภาพเคล่ือนไหวบน 
 โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีของ TTRS 
           

     
   
ภาพที ่4.12 : ภาพแสดงวธีิการบริการถ่ายทอดการส่ือสาร แบบภาพเคล่ือนไหวบนเคร่ืองบริการ 
   สาธารณะของ TTRS 
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ภาพที ่4.13 : ภาพแสดงวธีิการบริการถ่ายทอดการส่ือสารเพื่อแจง้เหตุฉุกเฉินของ TTRS             
 

 บริการ TTRS สามารถเป็นส่ือกลางระหว่างผูบ้กพร่องทางการไดย้ินกบัผูท่ี้ไดย้ินปกติ  
ในการส่ือสารระหวา่งกนั  ทั้งน้ีบริการจาก TTRS  ยงัสามารถช่วยเหลือผูบ้กพร่องทางการไดย้ิน ใน
กรณีท่ีมีความจ าเป็นตอ้งติดต่อส่ือสารกบัหน่วยงานราชการต่างๆ เช่น การเดินทางไปพบแพทย ์ณ 
โรงพยาบาล  ผูบ้กพร่องทางการไดย้ิน จะมีการเปิดใชง้านแอบพลิเคชัน่ของ TTRS เพื่อสนทนากบั
แพทยห์รือพยาบาล ในการรักษาพยาบาลอีกดว้ย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่4.14 :  แสดงแอบพลิเคชัน่ของ TTRS ท่ีผูใ้หข้อ้มูลมีการโหลดเพื่อใชใ้นการติดต่อส่ือสาร 
 กบัคนปกติ 
 

ทีม่า :  จากการถ่ายหนา้จอโทรศพัทมื์อถือของผูใ้หข้อ้มูลช่วงอาย ุ19-25 ปี  
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 TTRS ยงัมีส่ือออนไลน์ท่ีคอยให้บริการกบัผูบ้กพร่องทางการไดย้ิน เพื่อเผยแพร่ขอ้มูล
ข่าวสารท่ีทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบันผ่านทาง Facebook โดยเน้ือหาท่ีน าเสนอส่วนใหญ่เป็นการ
น าเสนอเป็นคลิปวดีิโอผา่นล่ามภาษามือท่ีจะด าเนินการอธิบายขอ้มูลข่าวสารนั้นๆ 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่4.15 : ภาพแสดงส่ือออนไลน์ Facebook ของ TTRS 
 
ทีม่า : https://www.facebook.com/TTRSThailand/?fref=ts   23 พฤษภาคม 2560         
 
 กรณี Facebook ของ TTRS  พบวา่ไม่มีผูใ้ห้ขอ้มูลไดก้ล่าวถึง เป็นการคน้พบของผูว้ิจยั
เอง  ท่ีได้เข้าไปหาข้อมูลเพิ่มเติม  ซ่ึงผูใ้ห้ข้อมูลอาจมีการเข้าใช้บริการหรือมิได้เขา้ใช้บริการก็
เป็นได ้   
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 จากขอ้มูลท่ีไดก้ล่าวมาโดยการสัมภาษณ์กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลทั้งหมดรวม 9 คน  ผ่านล่าม
ภาษามือนั้น พฤติกรรมการใชส่ื้อออนไลน์ของผูใ้หข้อ้มูลดงักล่าว  มีการเขา้ถึงท่ีคลา้ยคลึงกนัและมี
วตัถุประสงค์ท่ีเหมือนกันคือ เพื่อการติดต่อส่ือสาร  โดยมีการติดต่อส่ือสารทั้ งกับผูบ้กพร่อง
ทางการไดย้นิเหมือนกนั หรือแมแ้ต่มีการติดต่อส่ือสารกบัคนท่ีมีการไดย้นิปกติ 
 ดงันั้น เพื่อให้การสรุปผลงานวจิยัเป็นไปอยา่งสมบูรณ์และตอบโจทยข์องวตัถุประสงค์
ปัญหาน าวิจยั ดงัท่ีผูว้ิจยัไดต้ั้งไวน้ั้น ขอน าไปสู่การสรุปผล การอภิปรายผล และขอ้เสนอแนะใน
บทท่ี 5 ต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บทที ่5 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 
 จากการศึกษาเร่ือง “การศึกษาพฤติกรรมการใช้ส่ือออนไลน์ของผูบ้กพร่องทางการได้
ยิน”  ซ่ึงมีท่ีมาส่วนหน่ึงจากข้อสงสัยส่วนตวัท่ีว่า ผูบ้กพร่องทางการได้ยินมีพฤติกรรมการใช้
เทคโนโลยีการส่ือสารอย่างไรเม่ือส่ือออนไลน์ได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ าวนัของคนเรา 
รวมถึงวิธีการใชส่ื้อออนไลน์ของพวกเขา  จะเป็นเช่นไร ผูว้ิจยัจึงไดต้ั้งค  าถามโดยมีผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั
เป็นผูบ้กพร่องทางการไดย้ินจ านวน 4 กลุ่ม โดยแบ่งออกเป็น กลุ่มท่ี 1 ผูบ้กพร่องทางการไดย้ินท่ีมี
ช่วงอาย ุ13-18 ปี จ  านวน 2 คน กลุ่มท่ี 2 ผูบ้กพร่องทางการไดย้นิท่ีมีช่วงอายุ 19-25 ปี จ  านวน 3 คน 
กลุ่มท่ี 3 ผูบ้กพร่องทางการไดท่ี้มีช่วงอายุ 26-49 ปี จ  านวน 2 คน และกลุ่มท่ี 4 ผูบ้กพร่องทางการ
ไดย้นิท่ีมีอายุ 50 ปีข้ึนไป จ านวน 2 คน รวมผูใ้หข้อ้มูลทั้งส้ิน 9 คน เป็นตวัแทนในการใหข้อ้มูลโดย
ใชว้ธีิการสัมภาษณ์แบบก่ึงมีโครงสร้าง และเน่ืองจากผูใ้หข้อ้มูลเป็นผูบ้กพร่องทางการไดย้นิในการ
สัมภาษณ์คร้ังน้ีผูว้ิจยัจึงมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งด าเนินการสัมภาษณ์โดยผ่านล่ามภาษามือ จากนั้น
ผูว้ิจยัไดน้ าขอ้มูลท่ีได้มาวิเคราะห์และจดัระเบียบ เรียงล าดบั  รวมทั้งสรุปผลงานวิจยั โดยจะขอ
น าไปสู่การสรุปผลการวจิยัตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 
5.1  วตัถุประสงค์การใช้ส่ือออนไลน์ของผู้บกพร่องทางการได้ยนิ 
 จากการสัมภาษณ์ผูบ้กพร่องทางการไดย้ินทั้ง 4 ช่วงวยัพบวา่ ในช่วงอายุ 13-18 ปี และ 
19-25 ปี  ซ่ึงเป็นช่วงวยัท่ีก าลงัศึกษาอยู่ พฤติกรรมการใช้ส่ือออนไลน์จึงมีวตัถุประสงค์ เพื่อการ
ติดต่อส่ือสารในชีวิตประจ าวนั โดยเน้นไปทางดา้นการมีปฏิสัมพนัธ์กบัเพื่อนใหม่ ไม่วา่จะเป็นผู ้
บกพร่องทางการได้ยินเหมือนกัน หรือแม้แต่เพื่อนท่ีเป็นผูท่ี้มีการได้ยินปกติ รวมไปถึงการมี
ปฏิสัมพนัธ์กบัเพื่อนชาวต่างชาติอีกดว้ย  โดยจะพบวา่ผูบ้กพร่องทางการไดย้ินในช่วงอายุน้ี มีการ
เพิ่มเพื่อนในส่ือออนไลน์ท่ีเป็นวงกวา้งอยา่งไม่มีขอ้จ ากดั  ซ่ึงจากเดิมท่ีสังคมของผูบ้กพร่องทางการ
ไดย้ินจะมีกนัเฉพาะกลุ่มเท่านั้น  แต่เม่ือมีส่ือออนไลน์เขา้มาท าให้พวกเขามีสังคมท่ีกวา้งข้ึนโดย
ขยายไปตามเครือข่ายของส่ือออนไลน์นั้นๆ 
  อีกทั้ งยงัพบว่า ในกลุ่มช่วงอายุ 13-18 ปี มีพฤติกรรมช่ืนชอบการถ่ายทอดสดผ่าน 
Facebook Live เพื่อตอ้งการให้มีผูเ้ขา้ชมตนเองเป็นจ านวนมาก จากการแบ่งปันขอ้มูลในขณะท่ี
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ตนเองไปพบหรือก าลงัด าเนินกิจวตัรประจ าวนัอยู ่ และมีความตอ้งการให้ผูรั้บชมรู้สึกสนุกสนาน
ไปกบัตนเองอีกดว้ย  
 ในกลุ่มช่วงอายุ 19-25 ปี ยงัมีการใชส่ื้อออนไลน์ในเชิงธุรกิจ  เพื่อประโยชน์ในการหา
รายได้เสริมให้กบัตนเองโดยมีการใช้ส่ือออนไลน์โพสต์เสนอขายสินคา้ไม่ว่าจะเป็น Facebook, 
หรือ LINE ท าให้ส่ือออนไลน์เป็นช่องทางในการด าเนินธุรกิจเช่นเดียวกบัพฤติกรรมการใช้ส่ือ
ออนไลน์ของคนปกติทัว่ไป  ท่ีน าส่ือออนไลน์มาเป็นช่องทางในการเสนอขายสินคา้เช่นกนั 
 ในขณะท่ีผูบ้กพร่องทางการไดย้ินในช่วงอายุ 26-49 ปี มีการใชส่ื้อออนไลน์ เพื่อการดู
ขอ้มูลข่าวสารท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนั โดยให้ความสนใจในส่ิงท่ีเป็นประโยชน์กับครอบครัวและ
ตนเองรวมไปถึงติดต่อส่ือสารกบัเพื่อนสนิทในแวดวงของกลุ่มผูบ้กพร่องทางการไดย้ินด้วยกนั  
และยงัมีการใชส่ื้อออนไลน์เพื่อแสวงหาความบนัเทิงอีกดว้ย   
 ส าหรับผูบ้กพร่องทางการไดย้ินในช่วงอายุ 50 ปีข้ึน  มีการใชส่ื้อออนไลน์เพื่อดูขอ้มูล
ข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ในชีวิตประจ าวนั และยงัมีการใช้ส่ือออนไลน์เพื่อความบนัเทิงโดยเฉพาะ
การรับฟังเพลงจาก YouTube ท่ีมีวิธีการรับฟังโดยการมองการสั่นสะเทือนจากล าโพง และใช้การ
นบัจงัหวะตาม   
  
5.2.  วธีิการใช้ส่ือออนไลน์ของผู้บกพร่องทางการได้ยนิน้ัน 
  ผูว้จิยัพบวา่ ผูใ้หข้อ้มูลทั้ง 4 ช่วงวยั มีวธีิการใชส่ื้อออนไลน์ท่ีเป็นประจ า โดยเฉพาะใน
ยามวา่งจากการเรียนและการท างาน  จากการสัมภาษณ์ผูบ้กพร่องทางการไดย้ิน ท่ียงัอยูใ่นวยัเรียน 
จะพบว่ามีการใช้ส่ือออนไลน์เป็นประจ าโดยเฉพาะในช่วงวนัหยุด ในช่วงวยัน้ี  จะมีการใช้ส่ือ
ออนไลน์ในขณะท่ีมีการท่องเท่ียวไปยงัสถานท่ีต่างๆ เช่น ห้างสรรพสินคา้ สถานท่ีพกัผอ่นหยอ่น
ใจ  จากนั้นจะท าการเช่ือมต่อขอ้มูลข่าวสารพร้อมทั้งแบ่งปันขอ้มูลสถานท่ีท่ีไดไ้ปเยือนให้เพื่อนใน
สังคมส่ือออนไลน์ได้รับรู้  ซ่ึงจะพบว่าช่วงเวลาวนัหยุดน้ีจะเป็นช่วงเวลาท่ีพวกเขาเข้าถึงส่ือ
ออนไลน์บ่อยคร้ังท่ีสุด  
 ส าหรับกลุ่มท่ีอยูใ่นวยัท างานและผูสู้งอายุ จะพบวา่จะใชช่้วงวนัหยุดในการเดินทางไป
ท่องเท่ียวเช่นกนั แต่เป็นการท่องเท่ียวตามขอ้มูลท่ีไดจ้ากการเขา้ใชส่ื้อออนไลน์ในช่วงวนัธรรมดา
หลงัจากวา่งเวน้จากการท างาน ใชส่ื้อออนไลน์เพื่อดูขอ้มูลสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีตนเองและครอบครัว
สนใจ เพื่อจะไดมี้การเดินทางตามรอยสถานท่ีต่างๆ ในส่ือออนไลน์ช่วงวนัหยดุพกัผอ่น 
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5.3.  ความต้องการพืน้ฐานของผู้บกพร่องทางการได้ยนิทีม่ีต่อส่ือออนไลน์   
 ประเด็นน้ีพบว่า  ผูบ้กพร่องทางการไดย้ินยงัคงมีความตอ้งการท่ีจะให้มีล่ามภาษามือ
เพื่อช่วยในการเขา้ใช้ส่ือออนไลน์  ให้ครอบคลุมทุกส่ือ  และอีกประการคือ  ความตอ้งการท่ีให้มี
การเพิ่มสต๊ิกเกอร์แสดงความรู้สึกท่ีเป็นภาษามือในส่ือออนไลน์ท่ีมากข้ึน   
 ส าหรับการสรุปผลการวจิยัในคร้ังน้ีสามารถสรุปใหเ้ขา้ใจไดด้งัตารางต่อไปน้ี 
 

ตารางที ่5.1  ตารางสรุปผลการวจิยั 
 

ช่วงอายุ พฤตกิรรมการใช้ส่ือออนไลน์ 

13-18 ปี 

1. วตัถุประสงคก์ารใชส่ื้อออนไลน์ 
    -  เพ่ือการติดต่อส่ือสาร 
    -  เนน้ไปทางดา้นการมีปฏิสมัพนัธ์กบัเพ่ือนใหม่ 
2. วิธีการใชส่ื้อออนไลน ์
    -  มีวิธีการใชส่ื้อออนไลนท่ี์เป็นประจ า 
    -  ใชส่ื้อออนไลนเ์ป็นประจ าโดยเฉพาะในช่วงวนัหยดุ 
    -  มีการใชส่ื้อออนไลนใ์นขณะท่ีมีการท่องเท่ียวไปยงัสถานท่ีต่าง ๆ 
3.  ความตอ้งการพ้ืนฐานท่ีมีต่อส่ือออนไลน ์
    -  ตอ้งการท่ีจะใหมี้ล่ามภาษามือเพ่ือช่วยในการเขา้ใชส่ื้อออนไลน ์
    -  ความตอ้งการท่ีใหมี้การเพ่ิมสต๊ิกเกอร์แสดงความรู้สึกท่ีเป็นภาษามือในส่ือออนไลน ์

19-25 ปี 

1. วตัถุประสงคก์ารใชส่ื้อออนไลน์ 
    -  เพ่ือการติดต่อส่ือสาร 
    -  ใชส่ื้อออนไลนใ์นเชิงธุรกิจ   
2. วิธีการใชส่ื้อออนไลน ์
    -  มีวิธีการใชส่ื้อออนไลนท่ี์เป็นประจ า 
    -  ใชส่ื้อออนไลนเ์ป็นประจ าโดยเฉพาะในช่วงวนัหยดุ 
    -  มีการใชส่ื้อออนไลนใ์นขณะท่ีมีการท่องเท่ียวไปยงัสถานท่ีต่าง ๆ 
3.  ความตอ้งการพ้ืนฐานท่ีมีต่อส่ือออนไลน ์
    -  ตอ้งการท่ีจะใหมี้ล่ามภาษามือเพ่ือช่วยในการเขา้ใชส่ื้อออนไลน ์
    -  ความตอ้งการท่ีใหมี้การเพ่ิมสต๊ิกเกอร์แสดงความรู้สึกท่ีเป็นภาษามือในส่ือออนไลน ์     
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ตารางที ่5.1  (ต่อ) 
 
ช่วงอายุ พฤตกิรรมการใช้ส่ือออนไลน์ 

26-49 ปี 

1. วตัถุประสงคก์ารใชส่ื้อออนไลน์ 
    -  เพ่ือการติดต่อส่ือสารกบัเพ่ือนสนิท 
    -  เพ่ือการดูขอ้มูลข่าวสารท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนั 
    -  เพ่ือความบนัเทิง 
2. วิธีการใชส่ื้อออนไลน ์
    -  มีวิธีการใชส่ื้อออนไลนท่ี์เป็นประจ า 
    -  เขา้ใชส่ื้อออนไลนใ์นช่วงวนัธรรมดาหลงัจากวา่งเวน้จากการท างาน 
    -  มีการใชส่ื้อออนไลนใ์นขณะท่ีมีการท่องเท่ียวไปยงัสถานท่ีต่าง ๆ 
3.  ความตอ้งการพ้ืนฐานท่ีมีต่อส่ือออนไลน ์
    -  ตอ้งการท่ีจะใหมี้ล่ามภาษามือเพ่ือช่วยในการเขา้ใชส่ื้อออนไลน ์
    -  ความตอ้งการท่ีใหมี้การเพ่ิมสต๊ิกเกอร์แสดงความรู้สึกท่ีเป็นภาษามือในส่ือออนไลน ์    

50 ปีขึน้ไป 

1. วตัถุประสงคก์ารใชส่ื้อออนไลน์ 
    -  เพ่ือการติดต่อส่ือสาร 
    -  เพ่ือการดูขอ้มูลข่าวสารท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนั 
    -  เพ่ือความบนัเทิง 
2. วิธีการใชส่ื้อออนไลน ์
    -  มีวิธีการใชส่ื้อออนไลนท่ี์เป็นประจ า 
    -  เขา้ใชส่ื้อออนไลนใ์นช่วงวนัธรรมดาหลงัจากวา่งเวน้จากการท างาน 
    -  มีการใชส่ื้อออนไลนใ์นขณะท่ีมีการท่องเท่ียวไปยงัสถานท่ีต่าง ๆ 
3.  ความตอ้งการพ้ืนฐานท่ีมีต่อส่ือออนไลน ์
    -  ตอ้งการท่ีจะใหมี้ล่ามภาษามือเพ่ือช่วยในการเขา้ใชส่ื้อออนไลน ์
    -  ความตอ้งการท่ีใหมี้การเพ่ิมสต๊ิกเกอร์แสดงความรู้สึกท่ีเป็นภาษามือในส่ือออนไลน ์    

 
5.4  การอภิปรายผล 
 ส าหรับการอภิปรายผลในคร้ังน้ี  ผูว้ิจยัจะอภิปรายผลโดยการเรียงล าดบัเน้ือหาตาม
ปัญหาน าวิจยัท่ีตั้งไว ้ เพื่อให้เห็นถึงวตัถุประสงค์ในการใช้ส่ือออนไลน์  รวมไปถึงวิธีการใช้ส่ือ
ออนไลน์  จนกระทัง่ความตอ้งการพื้นฐานท่ีมีต่อส่ือออนไลน์ของผูบ้กพร่องทางการไดย้ิน  โดยมี
รายละเอียดดงัน้ี 
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 ปัญหาน าวิจัยในข้อแรกท่ีผู ้วิจ ัยได้ท าการตั้ งไว้ว่า  ผู ้บกพร่องทางการได้ยินมี
วตัถุประสงคใ์นการใชส่ื้อออนไลน์อยา่งไร   
 ประการแรกพบวา่  ผูบ้กพร่องทางการไดย้ินมีวตัถุประสงค์ในการใช้ส่ือออนไลน์นั้น  
เพื่ อการติดต่อส่ือสารกันทั้ งในผู ้ท่ี มีความบกพร่องทางการได้ยินเหมือนกัน  หรือแม้แต่
ติดต่อส่ือสารกบัผูท่ี้มีการไดย้ินปกติ  ซ่ึงพบวา่พวกเขามีวตัถุประสงคใ์นการใชส่ื้อออนไลน์เพื่อการ
ติดต่อส่ือสารไม่แตกต่างจากคนปกติทัว่ไป เช่นกนั   ถึงแมว้า่ผูบ้กพร่องทางการไดย้นิจะมีอุปสรรค
ในการดา้นการส่ือสารก็ตาม  แต่เม่ืออยูร่วมกนัในสังคมใหญ่แลว้   การส่ือสารจึงเป็นส่ิงจ าเป็นท่ีท า
ให้พวกเขาตอ้งพึ่งพาส่ือออนไลน์เพื่อให้เกิดการมีปฏิสัมพนัธ์กบัสังคมทัว่ไป  โดยสอดคลอ้งกบั 
E.EMERY และคณะ (อ้างถึงในเจนอกัษร  ดวนใหญ่, 2553) ท่ีได้กล่าวไวว้่า “มนุษยย์งัมีความ
ตอ้งการขั้นพื้นฐานอีกอยา่งหน่ึงนอกเหนือจากความตอ้งการทางร่างกาย นัน่คือความตอ้งการท่ีจะ
ส่ือสารกบัเพื่อนมนุษยด์ว้ยกนั ความจ าเป็นในดา้นการส่ือสารเป็นความจ าเป็นขั้นพื้นฐานทางอารยะ
ธรรมยคุปัจจุบนัของมนุษยท่ี์จ าเป็นตอ้งมีเพื่อใหชี้วิตอยูร่อด”   
 แมว้า่ผูบ้กพร่องทางการไดย้ิน จะไม่สามารถส่ือสารดว้ยค าพูดหรือวาจาออกไปได ้แต่
อย่างไรก็ตาม ผูบ้กพร่องทางการได้ยินยงัคงจ าเป็นท่ีจะต้องมีการส่ือสารไม่ต่างไปจากคนปกติ
ทัว่ไป  และส่ือออนไลน์ยงัเป็นช่องทางส าคญัท่ีท าใหพ้วกเขาสามารถส่ือสารกบัผูอ่ื้นได ้ ดว้ยเหตุน้ี
ส่ือออนไลน์จึงอ านวยให้สังคมของผูบ้กพร่องทางการไดย้นิกวา้งข้ึน  และเขา้สังคมร่วมกบัคนปกติ
ไดอ้ยา่งไม่มีอุปสรรคใดๆ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทฤษฎีพฤติกรรมการส่ือสาร ท่ีเขียนไวใ้นงานศึกษาของ 
Hunt and Ruben (1993: 9) (อ้างถึงใน เอมิกา เหมมินทร์ 2556) ซ่ึงกล่าวว่า ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการเลือกการส่ือสาร โดยประเด็นของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกการส่ือสาร
นั่นคือ เป้าหมาย (Goals) โดยมนุษยทุ์กคนล้วนมีเป้าหมายและก าหนดเป้าหมายไวส้ าหรับการ
ด าเนินชีวิต ซ่ึงจะมีอิทธิพลต่อการเลือกใชส่ื้อมวลชน การเลือกข่าวสาร การเลือกตีความหมาย และ
การเลือกจดจ า เพื่อตอบสนองเป้าหมายของตน และยงัสอดคล้องกบัอีกประการหน่ึงในเร่ืองของ
การใช้ประโยชน์ (Utility) โดยบุคคลท่ีจะให้ความสนใจและความพยายามท่ีจะเข้าใจและจดจ า
ข่าวสารท่ีสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ได ้เป็นการกระท าจากการเลือกโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อน าเอา
ไปใชป้ระโยชน์ดา้นต่างๆ   
 ประการท่ีสองผูบ้กพร่องทางการไดย้ินมีวตัถุประสงคใ์นการใช้ส่ือออนไลน์เพื่อการดู
ขอ้มูลข่าวสารประจ าวนัและการแบ่งปันขอ้มูล  โดยเฉพาะการใช้ Facebook ในการดูข่าวสารจาก
สมาคมคนหูหนวกฯ เพื่อประโยชน์ของตนเองและยงัมีการแบ่งปันขอ้มูลไปยงัเพื่อนในเครือข่าย
สังคม  ท าใหไ้ดท้ราบขอ้มูลข่าวสาร หรือเหตุการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิตประจ าวนั อีก
ทั้งยงัก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางสังคมไดอี้กดว้ย  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดเก่ียวกบัส่ือออนไลน์
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ท่ีเขียนไวใ้นงานศึกษาของ สุดทีวลั  สุกใส (2558) ท่ีไดอ้ธิบายไวว้า่ ส่ือออนไลน์เป็นเคร่ืองมือท่ีมี
ประโยชน์อย่างมากท่ีช่วยท าให้คนเรานั้นสามารถติดต่อส่ือสารกนัไดอ้ยา่งรวดเร็วมากยิ่งข้ึน  และ
ยงัไดรั้บขอ้มูลข่าวสารไดท้นัถ่วงที  อีกทั้งส่ือออนไลน์ยงัเป็นแหล่วงรวมพลงัในการก่อให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงทางสังคมไดอี้กดว้ย   
 ปัญหาน าวจิยัขอ้ต่อมาท่ีผูว้จิยัไดต้ั้งค  าถามไวว้า่  ผูบ้กพร่องทางการไดย้นิมีวธีิการใชส่ื้อ
ออนไลน์อยา่งไรนั้น  ประการแรกพบวา่ผูใ้ห้ขอ้มูลมีวิธีการใชส่ื้อออนไลน์ท่ีเป็นประจ า โดยเฉพาะ
ในยามวา่งจากการเรียนและการท างาน  อีกทั้งพวกเขายงัมีการใชส่ื้อออนไลน์ในขณะท่ีไดท้่องเท่ียว
ไปยงัสถานท่ีต่างๆ เช่น ห้างสรรพสินคา้ สถานท่ีพกัผ่อนหย่อนใจ  ซ่ึงจะท าการเช่ือมต่อข้อมูล
ข่าวสารพร้อมทั้งแบ่งปันขอ้มูลสถานท่ีท่ีไดไ้ปเยือนให้เพื่อนในสังคมส่ือออนไลน์ไดรั้บรู้  ซ่ึงจะ
พบวา่ช่วงเวลาวนัหยุดน้ีจะเป็นช่วงเวลาท่ีพวกเขาเขา้ถึงส่ือออนไลน์บ่อยคร้ังท่ีสุด ในประเด็นการ
ใช้เวลาว่างของผูบ้กพร่องทางการได้ยินในปัจจุบนันั้น มีความขดัแยง้กับผลจากการศึกษาเร่ือง 
“การศึกษาพฤติกรรมการใช้เวลาวนัหยุดของคนหูหนวกในกรุงเทพมหานคร” ของจิตประภา ศรี
อ่อน และเจนจิรา เทศทิม (2548) ท่ีพบว่า  พฤติกรรมการใช้ว ันหยุดของคนหูหนวกใน
กรุงเทพมหานครนั้น  จะใชว้นัหยดุในการท ากิจกรรมส่วนตวัทั้งในและนอกบา้น แต่ไม่พบผลของ
การศึกษาว่ากลุ่มคนหูหนวกจะใช้การเขา้ถึงส่ือออนไลน์เลย  ทั้งน้ีผูว้ิจยัมองวา่เม่ือเวลาเปล่ียนไป
เทคโนโลยีไดเ้ขา้มามีบทบาทช่วยให้การติดต่อส่ือสารกนัได้ง่ายข้ึนแล้ว โดยเฉพาะส่ือออนไลน์  
พฤติกรรมการใชเ้วลาวา่งในวนัหยุดของผูบ้กพร่องทางการไดย้ิน ก็จะสามารถเปล่ียนแปลงไปตาม
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการส่ือสาร  เม่ือพวกเขาเกิดการเปิดรับและยอมรับท่ีจะเลือกใช้ส่ือ
ออนไลน์ในชีวติประจ าวนั 
 ประการต่อมา  ผูบ้กพร่องทางการไดย้ินมีวิธีการใช้ส่ือออนไลน์โดยผ่านการเช่ือมต่อ
ผ่านทางอุปกรณ์เคร่ืองมือส่ือสารเช่น โทรศพัท์มือถือ  แท็ปเล็ต  ซ่ึงสะดวกและรวดเร็วในการใช้
งาน  โดยเฉพาะเม่ือตอ้งการให้สังคมรับรู้ว่าในขณะน้ีตนเองอยู่สถานท่ีใด และก าลงัท าอะไรอยู ่ 
หรือแมก้ระทั้งตอ้งการให้ผูอ่ื้นทราบขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์เหมือนเหมือนกบัท่ีตนเองไดท้ราบ  ซ่ึง
ส่ือออนไลน์ก็สามารถตอบสนองความตอ้งการของพวกเขาไดดี้ เช่นกนั  การคน้พบขอ้น้ีมีความ
สอดคลอ้งกบัแนวคิดเก่ียวกบัส่ือออนไลน์ท่ีเขียนไวใ้นงานศึกษาของธาม  เช้ือสถาปนศิริ (2558)  ท่ี
อธิบายไวว้า่ ส่ือออนไลน์มีบทบาทในการก าหนดประเด็นทางสังคม สามารถแบ่งปันข่าวสารกนัได้
ง่ายโดยมี 8 ช. ท่ีมีบทบาทส าคญัในการขบัเคล่ือนทางสังคม ทั้งในเร่ืองของการติดตาม การดู ฟัง 
อ่าน เขียน และน าไปแบ่งปันประสบการณ์ผา่นส่ือออนไลน์ต่างๆ รวมถึงเป็นการแนะน า ช่วยเหลือ
ในส่ิงท่ีดีต่อกนับนส่ือออนไลน์อีกดว้ย 
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 ปัญหาน าวจิยัสุดทา้ยท่ีผูว้จิยัไดถ้ามความตอ้งการพื้นฐานของผูบ้กพร่องทางการไดย้นิมี
ต่อส่ือออนไลน์ นั้นก็ยงัพบวา่ผูบ้กพร่องทางการไดย้ินยงัคงมีความตอ้งการท่ีจะให้มีล่ามภาษามือ
เพื่อช่วยในการเขา้ใช้ส่ือออนไลน์  ให้ครอบคลุมทุกส่ือ ยกตวัอย่างเช่น  ใน Facebook หากมีการ
โพสตข์อ้ความท่ีมีความยาวและเป็นเร่ืองท่ียากต่อการเขา้ใจอาจมีบริการล่ามภาษามือแปลขอ้ความ
ท่ีปรากฏข้ึนมาเพื่อให้ผูบ้กพร่องทางการไดย้ินเขา้ใจในรายละเอียด โดยทั้งน้ีเป็นภาษาแรกท่ีพวก
เขาคุ้นเคยไม่ใช่ภาษาพูดแบบคนปกติทั่วไป  แต่เป็นภาษามือท่ีเป็นภาษาแรกของผูท่ี้มีความ
บกพร่องทางการไดย้ิน ฉะนั้นพวกเขาจึงมีความเขา้ใจในภาษามือมากกว่า  อีกประการคือ  ความ
ตอ้งการท่ีให้มีการเพิ่มสต๊ิกเกอร์แสดงความรู้สึกท่ีเป็นภาษามือในส่ือออนไลน์ท่ีมากข้ึน  ทั้ งน้ี
สต๊ิกเกอร์เป็นสัญลกัษณ์แทนการแสดงความรู้สึกและแทนค าพูดท่ีผูส่้งตอ้งการส่งไปยงัผูรั้บ  เม่ือผู ้
บกพร่องทางการไดย้ินมีความตอ้งการท่ีจะส่ือความรู้สึกหรือค าพูดออกไป  แต่ในบางคร้ังการส่ง
ขอ้ความไปยงัเพื่อนผูบ้กพร่องทางการไดย้ินเหมือนกนั มีการพิมพข์อ้ความผิดๆถูกๆ ผูรั้บเกิดความ
ไม่เขา้ใจ หรืออาจเกิดความสับสนได ้ แต่ถา้มีสต๊ิกเกอร์แทนค าพูดหรือความรู้สึกท่ีเป็นภาษามือ  ก็
จะตอบสนองต่อความตอ้งการของผูบ้กพร่องทางการไดย้นิในส่ือสังคมออนไลน์ต่างๆ ไดเ้ช่นกนั   
 งานวิจยัช้ินน้ีสรุปไดว้า่  พฤติกรรมการใชส่ื้อออนไลน์ของผูบ้กพร่องทางการไดย้ิน นั้น 
ไม่ได้มีความแตกต่างไปจากพฤติกรรมการใช้ ส่ือออนไลน์ของคนปกติเลย ไม่ว่าจะเป็น
วตัถุประสงคใ์นการใช้ส่ือออนไลน์ท่ีใชเ้พื่อการติดต่อส่ือสารระหวา่งกนั เพื่อการคน้ควา้หาขอ้มูล
และการแบ่งปันขอ้มูลข่าวสาร  เพื่อความบนัเทิงผอ่นคลาย  หรือแมแ้ต่วิธีการใช้ส่ือออนไลน์ ท่ีมี
ความถ่ีและการเข้าถึงส่ือ เฉกเช่นเดียวกันกับคนปกติ  แต่เป็นท่ีทราบกันดีอยู่แล้วว่าผูบ้กพร่อง
ทางการไดย้นินั้น  เกิดมาพร้อมกบัความบกพร่องทางการเปล่งเสียงและการไดย้นิ  ท าใหก้ารส่ือสาร
ของพวกเขาจึงถูกจ ากัดในการติดต่อส่ือสารกับคนปกติทั่วไป  การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารใน
ชีวิตประจ าวนัจึงถูกจ ากดัสิทธ์ิในการรับรู้ตามไปดว้ย แต่เม่ือสังคมเปล่ียนไปเทคโนโลยีไดเ้ขา้มามี
บทบาทในชีวติประจ าวนัของคนในสังคมเป็นอยา่งมากแลว้นั้น  การติดต่อส่ือสารระหวา่งคนปกติ
กบัผูบ้กพร่องทางการไดย้ินและการเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารโดยผา่นส่ือออนไลน์จึงเป็นช่องทางหน่ึงท่ี
สามารถเอ้ือประโยชน์ต่อกลุ่มผูบ้กพร่องทางการไดย้นิไดเ้ป็นอยา่งดี   
 
5.5 ข้อเสนอแนะ 

5.5.1 ข้อเสนอแนะส าหรับภาครัฐ 
จากการศึกษาในคร้ังน้ี ผู ้วิจ ัยพบว่า ผู ้บกพร่องทางการได้ยินมีการเข้าถึงส่ือ

ออนไลน์เป็นประจ า โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อใช้ในการติดต่อส่ือสารและรับขอ้มูลข่าวสารจากผู ้
บกพร่องทางการไดย้ินดว้ยกนัเองและกบัผูท่ี้มีการไดย้นิปกติ  แต่ปัญหาท่ียงัเป็นอุปสรรคต่อการเขา้
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ใช้ส่ือออนไลน์คือการอ่านขอ้ความท่ีผูบ้กพร่องทางการไดย้ินบางกลุ่มไม่ไดรั้บการศึกษา ก็จะไม่
สามารถอ่านขอ้ความท่ีเป็นประโยชน์ต่อพวกเขาไดดี้เท่าท่ีควร  อีกทั้งการส่ือสารกบัคนปกติก็ยงั
เป็นอุปสรรคในการส่ือสารของพวกเขา การท่ีรัฐบาลมีการสนบัสนุนให้มีส่ือออนไลน์และบริการ
สาธารณะท่ีสามารถเอ้ือประโยชน์ในการเขา้ใช้ส่ือออนไลน์และการส่ือสารของพวกเขานบัวา่เป็น
การส่งเสริมและเห็นคุณค่าของพวกเขาเป็นอย่างยิ่งตามหลักสิทธิมนุษยชน  ท่ีรัฐไม่อาจปฏิเสธ
ความเท่าเทียม หรือความเป็นธรรมดว้ยการละเลยเพิกเฉยไม่ยื่นมือเขา้ไปช่วย หรือ หยิบยื่นโอกาส
อนัพึงมีพึงไดใ้ห้กบัประชาชนไดรั้บอยา่งเสมอภาคกนั โดยท่ีไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบ เพราะ
ความแตกต่าง เช่น การให้บริการส่ือออนไลน์และบริการสาธารณะส าหรับผูบ้กพร่องทางการไดย้ิน  
หรือการใหบ้ริการล่ามภาษามือ  ตามสถานท่ีส าคญัต่างๆ เป็นตน้   

ส าหรับกรณีบริการ TTRS ก็เป็นอีกทางเลือกหน่ึงท่ีท าให้ผูบ้กพร่องทางการไดย้ิน
ไดส้ามารถน ามาใชเ้พื่อเป็นส่ือกลางในการติดต่อส่ือสารกบัผูท่ี้มีการไดย้ินปกติทัว่ไปอีกช่องทาง
หน่ึง  ภาครัฐควรเพิ่มบริการดงักล่าวให้มีความครอบคลุมทุกสถานท่ีท่ีเอ้ืออ านวยความสะดวกกบั
พวกเขาไม่วา่จะเป็น สถานท่ีราชการต่างๆ โรงเรียน โรงพยาบาล สถานีต ารวจ สถานีรถขนส่ง และ
อ่ืนๆ เพื่อท่ีผูบ้กพร่องทางการไดย้นิสามารถใชบ้ริการไดอ้ยา่งสะดวก 

  แต่กระนั้น ส่ือออนไลน์หรือบริการสาธารณะในปัจจุบนัก็ยงัไม่เพียงพอต่อการเขา้
ใช้  หากภาครัฐควรเพิ่มบริการล่ามภาษามือให้มากข้ึน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการ
ส่ือสารของพวกเขาได้และท าให้ผูบ้กพร่องทางการได้ยินสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากส่ือ
ออนไลน์ไดดี้ข้ึนดว้ย 

ในทางกลบักนับริการ TTRS ก็มิไดเ้อ้ือประโยชน์แก่ผูบ้กพร่องทางการไดย้ินเพียง
ฝ่ายเดียว แต่บริการดงักล่าวยงัสามารถเอ้ือประโยชน์กบัผูท่ี้มีการไดย้ินปกติ  ท่ีจะท าให้สามารถ
ติดต่อส่ือสารกับผูบ้กพร่องทางการได้ยินได้  ภาครัฐควรมีการกระจายข่าวให้คนปกติทัว่ไปได้
รับทราบถึงการมีบริการดงักล่าวน้ีดว้ย 
 5.5.2 ข้อเสนอแนะส าหรับผู้ให้บริการส่ือออนไลน์ 

ในส่วนของผูใ้ห้บริการส่ือออนไลน์นั้น  อยา่งท่ีทราบจากผลการวิจยัในคร้ังน้ีแลว้
วา่  ผูบ้กพร่องทางการไดย้นิมีความตอ้งการท่ีใหเ้พิ่มสต๊ิกเกอร์ท่ีแสดงความรู้สึกในลกัษณะภาษามือ
มากกวา่สต๊ิกเกอร์ท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั  ซ่ึงจะท าให้มีการตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชเ้พิ่มตามข้ึน
ดว้ย  ดงันั้น หากผูใ้ห้บริการจะพฒันาสร้างสรรค์สต๊ิกเกอร์ท่ีมีลกัษณะในการตอบสนองต่อความ
ตอ้งการของผูบ้กพร่องทางการไดย้ินเพิ่มข้ึน  ส่ือออนไลน์น้ีจะเป็นช่องทางท่ีผูบ้กพร่องทางการได้
ยินมีความพึงพอใจในการใช้งานเน่ืองจากสต๊ิกเกอร์ในรูปแบบภาษามือจะสามารถใช้แทนการ
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ส่ือสารผา่นขอ้ความท่ีบางคร้ังการส่ือความหมายอาจมีความผิดเพี้ยนเกิดข้ึนไดอ้นัเน่ืองมาจากหลกั
ไวยกรณ์ท่ีต่างกนัระหวา่งคนปกติกบัผูบ้กพร่องทางการไดย้นินัน่เอง 
 5.5.3 ข้อเสนอแนะส าหรับงานวจัิยคร้ังต่อไป  
  งานวิจยัฉบบัน้ีจดัท าข้ึนเฉพาะผูท่ี้มีความบกพร่องทางการไดย้ินในเขตกรุงเทพฯ
และปริมณฑลเท่านั้น ซ่ึงเป็นท่ีทราบกนัโดยทัว่ไปวา่ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล มีความเจริญ
ในดา้นเทคโนโลยต่ีางๆ อยูแ่ลว้ ซ่ึงผลท่ีไดจ้ากการศึกษานั้นจึงพบวา่ผูบ้กพร่องทางการไดย้ินมีการ
เขา้ถึงส่ือออนไลน์กนัอยา่งทัว่ถึง ในคราวต่อไปหากมีการศึกษาในกลุ่มผูบ้กพร่องทางการไดท้ัว่ทุก 
จงัหวดั  จะท าใหผู้ว้จิยัไดรั้บผลวจิยัท่ีกวา้งข้ึนและอาจจะไดข้อ้คน้พบข้ึนใหม่ๆ ก็เป็นได ้
  อีกประการหน่ึง  งานวิจยัช้ินน้ีใช้วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยวิธีการสัมภาษณ์  
ส าหรับงานวิจยัในคร้ังต่อไปอาจเพิ่มวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบการสังเกต ซ่ึงการสังเกต
สามารถท าไดท้ั้งแบบการสังเกตมีส่วนร่วม  คือการเขา้ไปศึกษาพฤติกรรมดว้ยการเขา้ไปคลุกคลีใน
การใชส่ื้อออนไลน์ของผูบ้กพร่องทางกานไดย้ิน เพื่อดูวา่ในแต่ละวนัมีพฤติกรรมการใชเ้ป็นเช่นไร  
ซ่ึงผูว้ิจยัคิดวา่  จะได้ทราบถึงขอ้มูลท่ีหลากหลายมากข้ึน  และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม โดย
ผูว้ิจยัเขา้ไปสังเกตอยู่ห่างๆ โดยไม่ตอ้งน าตนเองเขา้ไปคลุกคลี อาทิ การเขา้ไปตามสถานท่ีของผู ้
บกพร่องทางการไดย้ินและคอยสังเกตแบบห่างๆ  เป็นตน้ ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัการศึกษาของผูว้ิจยั  อาจ
ท าให้การไดม้าซ่ึงผลของงานวิจยัมีประโยชน์ต่อการพฒันาส่ือออนไลน์ส าหรับผูบ้กพร่องทางการ
ไดย้นิเพิ่มข้ึนได ้  
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