
Journal of Mass Communication Technology, RMUTP  Issue 2 Volume 1 January - June 201734
ความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้บกพร่องทางการมองเห็นที่มีต่อเฟซบุ๊ก 

ในฐานะสื่อสังคมออนไลน์ ในเขตกรุงเทพมหานคร 
The Expectations and Satisfaction on Facebook as a Social Network  

among Visually Impaired People in Bangkok

บัญจรัตน์ สังข์น้อย 1* และ ดร.สหภาพ พ่อค้าทอง 2 

Babjarat sangnoi1* and Sahaparp Porkatong 2

1*, 2 สาขาวิชาการสื่อสารสื่อดิจิทัล คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 
Digital Media Communication Program, Faculty of Communication Arts, Sripatum University, Chonbubi Campus  

* Corresponding author e-mail: somsoda_za@hotmail.com

บทคัดย่อ

 การวจิยัครัง้นีมี้วัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาถึงพฤตกิรรมการสือ่สารผ่านสือ่สงัคมออนไลน์เฟซบุก๊ 2) ศกึษาถึงความคาดหวงั 
การใช้ประโยชน์ และความพึงพอใจที่มีต่อสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก และ 3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความคาดหวัง การใช้
ประโยชน์ และความพึงพอใจที่มีต่อสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กกับพฤติกรรมการสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก ซึ่งเป็นการวิจัย
เชงิปริมาณ ท�าการเกบ็ข้อมูลด้วยวธีิการส�ารวจ เพือ่ท�าการวเิคราะห์และทดสอบทฤษฎ ีใช้วธีิการสุม่ตวัอย่างแบบหลายขัน้ตอนจาก
ผู้บกพร่องทางการมองเห็นที่ ใช้สื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กในเขตกรุงเทพมหานคร จ�านวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถาม 
เป็นเครื่องมือในการวิจัยและวิเคราะห์ด้วยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย การวิเคราะห์ความแปรปรวน การทดสอบ t–Test รวมทั้ง
การวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 52.00 และเพศชาย 
ร้อยละ 48.00 มีช่วงอายุระหว่าง 21-30 ปี ร้อยละ 51.80 และมีความบกพร่องทางการมองเห็นมาตั้งแต่ก�าเนิด ร้อยละ 61.00  
ผู้บกพร่องทางการมองเหน็มคีวามคาดหวงัต่อสือ่สงัคมออนไลน์เฟซบุก๊ทีต้่องการหากจิกรรมท�ายามว่าง มค่ีาเฉล่ีย 3.84 ความพงึพอใจ 
ที่มีต่อการรับความรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ได้ง่าย และสะดวกรวดเร็ว มีค่าเฉลี่ย 3.61 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผู้บกพร่อง
ทางการมองเห็นในเขตกรุงเทพมหานครที่มีเพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา และความบกพร่องทางการมองเห็นแตกต่างกัน  
จะมีพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กแตกต่างกัน โดยผู้ที่มีอายุ 21–30 ปี จะมีพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก 
มากกว่าผู้ที่มีอายุ 15–20 ปี ส่วนผู้ที่มีระดับการศึกษาต่างกันจะมีพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กแตกต่างกัน โดยผู้ที่มี
ระดับการศึกษาปริญญาตรีจะมีพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กมากกว่าผู้ที่มีระดับการศึกษาอนุปริญญา/ปวส. 

ค�าส�าคัญ: ความคาดหวัง ความพึงพอใจ ผู้บกพร่องทางการมองเห็น สื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก

Abstract

 The purposes of this research were to 1) study Facebook communication behaviors among visually impaired  
people in Bangkok, 2) study expectations, utilizations, and satisfaction on Facebook among visually impaired people in 
Bangkok, and 3) study the relationship between the expectations, utilizations and satisfaction on Facebook and Facebook 
communication behaviors among visually impaired people in Bangkok. This quantitative research was conducted by  
collecting data with a survey method to analyze and test the theory with a multi-stage sampling method. The samples of 
the research were visually impaired people in Bangkok who use Facebook in a total of 400 people. A questionnaire was 
used as a research tool. And the data obtained from the questionnaire were analyzed to find out percentage, mean,  
ANOVA, t-Test, and Pearson Product Moment. The research results showed that 52% of the samples were females and 
the remaining 48% were males. The samples consisted of the visually impaired people aged between 21-30 years (51.8%) 
and the visually impaired people with congenital visual impairment (61%). The samples expected to find leisure activities 
on Facebook with a mean of 3.84 and satisfied on receiving information and news easily and conveniently with a mean 
of 3.61. The hypothesis test results indicated that the visually impaired people in Bangkok at different genders, ages, 
occupations, education levels and visual impairments had different Facebook communication behaviors. The visually impaired 
people at the age of 21-30 years used Facebook more frequently than the visually impaired people at the age of 15-20 
years. In addition, the visually impaired people at different educational levels also had different Facebook  
communication behaviors. The visually impaired people who obtained a Bachelor’s degree used Facebook more frequently 
than those who obtained a High Vocational Certificate/Vocational Diploma.
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1. บทน�า 

 1.1 ที่มาและความส�าคัญของปัญหา

 ปัจจุบันเป็นยุคแห่งสังคมข่าวสาร ท�าให้การสื่อสารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์มีความส�าคัญมากข้ึน ซ่ึงปัจจุบันมีเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ที่สามารถเชื่อมโยงไปได้ทั่วโลก โดยเรียกการเชื่อมโยงนี้ว่า เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ถือได้ว่าเป็นเครือข่ายท่ีมีบทบาท          
ทีส่�าคัญอย่างมากในยคุของสงัคมข่าวสารเช่นนี ้ เครอืข่ายอินเทอร์เนต็สามารถท�าให้วิถชีวีติของคนในยคุปัจจุบนัเกิดความเปลีย่นแปลงไป
อย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะในเมืองใหญ่ เช่น กรุงเทพมหานคร ที่จะพบว่า ผู้คนส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการติดต่อสื่อสารระหว่างกนั
เป็นจ�านวนมาก โดยใช้สือ่ออนไลน์มากขึน้ และไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าสือ่อนิเทอร์เนต็ได้กลายเป็นสิง่ส�าคญัส่วนหนึง่ในชวีติประจ�าวนั
ของคนทั่วไป คิดเป็น 10% จากทั่วประเทศที่ ใช้อินเทอร์เน็ตทุกวัน และโดยเฉพาะคนกรุงเทพฯ คิดเป็น 25% ของคนกรุงเทพฯ และ 
20% ของคนต่างจังหวัดที่ ใช้อินเทอร์เน็ตทุกวัน (นคร ธนเสรีชัย, 2533) ทั้งนี้อาจเป็นเพราะความหลากหลายในการใช้งานที่ทุกคน
สามารถเลือกที่จะใช้ ได้ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องงาน เร่ืองเรียน และเพื่อการบันเทิง เป็นต้น ซ่ึงแสดงให้เห็นโลกก�าลังเปลี่ยนไป 
สู่ยุคข้อมูลข่าวสารผ่านเครือข่ายนั่นเอง 

 ข้อมลูข่าวสารมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของผู้คนในสงัคมเป็นอย่างมาก ท้ังในเร่ืองความสะดวกสบายลดระยะเวลาในการค้นหา
ข้อมลู ซึง่จะเหน็ได้ว่าเทคโนโลยีการส่ือสารได้เข้ามามีอทิธิพลต่อการด�าเนนิชีวิตมากข้ึน และได้รับการพฒันาขึน้ทกุวัน ซึง่แตกต่างจาก
ในอดตีท่ีผู้คนยังไม่ให้ความส�าคัญกบัการใช้อินเทอร์เนต็มากนกั แต่ในยคุปัจจบุนัอนิเทอร์เนต็อาจเป็นสิง่ทีเ่ราต้องการในชวีติกเ็ป็นได้ 
และสงัคมไทย ในปัจจบุนัยังเป็นยุคของการสือ่สารท่ีเรียกว่า “การสือ่สารไร้พรมแดน (Borderless Communications)” ซึง่เป็นยคุที่
มนษุย์สามารถทีจ่ะข้ามประตไูปพบปะพดูคยุกบัใครก็ได้ ที่ ไหนก็ได้ โดยการใช้เพยีงเคร่ืองมอืสือ่สาร เช่น คอมพวิเตอร์ โทรศพัท์มือถือ
แบบสมาร์ทโฟน (Smartphone) หรอืเครือ่งมือสือ่สารอืน่ๆ ผ่านระบบเครือข่ายความเร็วสงู และสามารถส่งข้อมลูข่าวสารในลกัษณะ
ข้อความ รูปภาพ เสียง วดีทิศัน์ ฯลฯ  ได้ปรมิาณมากตามทีต้่องการ และปัจจุบนัมอีกีหน่ึงส่ือทีเ่กดิขึน้และได้รบัความนยิมอย่าง              
แพร่หลายในหมู่นักสื่อสารผ่านเครือข่ายคือ “สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media)” เกิดเป็นชุมชนสังคมออนไลน์หรือเครือข่าย                     
สงัคมออนไลน์ (Online Social Network) (จรยิา ปันทวังกรู, 2559) ซ่ึงผูค้นส่วนใหญ่ให้ความส�าคญักบัการพฒันาเทคโนโลยีด้าน 
การสือ่สารของระบบอินเทอร์เน็ตอย่างมาก ส�าหรบัการพฒันาการใช้อนิเทอร์เน็ตของประเทศไทยในยคุ 1.0 ท่ีก�าลงัพัฒนาขึน้เรือ่ยๆ 
จนเข้าไปสูย่คุเทคโนโลยีการสือ่สารในรปูแบบของ Web 3.0 ซ่ึง Web 3.0 เป็นเทคโนโลยหีรือแนวความคดิทีส่ามารถเชือ่มโยงข้อมลู
ใน Web ทีมี่เนือ้หาเก่ียวข้องกันทัง้ภายใน Web หรอืภายในเครือข่ายของโลก ซ่ึงกจ็ะมีรูปแบบ (Format) ข้อมลูในการตดิต่อสือ่สารกนั 
ในยคุของ Web 3.0 นัน้ มีความฉลาดล�า้หน้าไปอย่างมาก ด้วยความฉลาดของ Web 3.0 จะน�าไปสูค่วามเปลีย่นแปลงคร้ังใหญ่ และ
ท้าทายเหล่าผูพั้ฒนาเว็บไซต์ และผู้จดัท�าเวบ็ไซต์ท่ีมีประสทิธภิาพต่อไปในอนาคต (อนชุติ ชาบาเหนจ็, 2555)

 จากการพัฒนาของยุคอินเทอร์เน็ตท�าให้เกิดค�าว่า Social Network ขึ้น โดย Social Network เป็นสื่อประเภทใหม่ที่ ได้ 
เข้ามามบีทบาทกบัสังคมอย่างมากในตอนนี ้ท�าให้ปัจจบุนัเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ มบีทบาทส�าคญัต่อการแลกเปลีย่นข้อมลูข่าวสาร
ของผู้คนในสังคม อาจกล่าวได้ว่าการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นกิจกรรมประจ�าวันของผู้คนทั่วโลก ซึ่งเป็นผลมาจากการพัฒนา
เทคโนโลยีเว็บในยุค 2.0 ที่ก่อให้เกิดการมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างกลุ่มคนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยเป็นแหล่งรวมกลุ่มของผู้คน
ในลักษณะเครือข่ายหรือสังคมเสมือนที่มีความสนใจในสิ่งต่างๆ เหมือนกัน และในโลกไร้พรมแดนนี้ผู้ ใช้ทั่วไปสามารถผลิตเนื้อหา
ข้อมลูเพือ่น�าเสนอผ่านเว็บได้เอง ดังนัน้ เครือข่ายสงัคมออนไลน์จงึกลายเป็นแหล่งสารสนเทศขนาดใหญ่ทีส่ามารถน�าไปใช้ประโยชน์ได้ 
โดยผู้ ใช้เครือข่ายสามารถที่จะสร้างหรือระบุรายละเอียดส่วนตัวขึ้นภายในระบบ และเผยแพร่ข้อมูลได้แบบสาธารณะหรือ 
กึ่งสาธารณะ สามารถท่องไปยังพื้นที่ผู้ ใช้รายอื่นที่ ได้ท�าการเชื่อมโยงกันไว้เพื่อเข้าเยี่ยมชมหรือติดตามรายการข้อมูลที่สมาชิกราย
นั้นมีอยู่ รวมถึงท่องไปตามรายการเชื่อมโยงที่ถูกสร้างขึ้นโดยสมาชิกรายอื่นในระบบหน่วยงานต่างๆ ดังนั้นหน่วยงานต่างๆ จึงให้
ความสนใจในการพัฒนาเครือข่ายสังคมออนไลน์ส�าหรับน�าไปใช้สนับสนุนการท�างานภายในหน่วยงาน เรียกว่า เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ภายในองค์กร (Corporate Social Network) โดยสร้างเป็นชุมชนออนไลน์ขององค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท�างาน              
ให้กับพนักงานและธุรกิจ (พิชญะภาคย์ พิพิธพัฒน์ไพสิฐ และกุลธิดา ท้วมสุข, 2559) 

 ปัจจุบันเฟซบุ๊กได้เข้ามาเป็นสิ่งที่จ�าเป็นหนึ่งในการติดต่อสื่อสาร ซึ่งเฟซบุ๊กกลายเป็น Web 2.0 ชั้นน�าอันดับต้นๆ ของโลก 
และเป็นเว็บไซต์ที่ ใหญ่ทีส่ดุ เรยีกได้ว่ามีอทิธพิลต่อผูค้นจ�านวนหลายล้านคนทัว่โลก สามารถตอบสนองความพงึพอใจแก่ผู้ ใช้บรกิาร
ได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นความต้องการการเผยแพร่ตัวตน (Identity Network) การเผยแพร่ผลงาน (Interesting Network) หรือ
เป็นการค้นหาข้อมลูท่ีมีความสนใจเฉพาะกลุม่จนกลายเป็นสือ่อนัทรงพลงัในการกระจายข้อมลูข่าวสารในรปูแบบของการปฏสัิมพันธ์
ที่มีเนื้อหาท่ีเข้าถึงได้ง่าย โดยไม่มีอุปสรรคทางด้านภาษา จึงเป็นเหตุผลว่าท�าไมเฟซบุ๊กถึงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่า          
จะเป็นการให้บริการข่าวสารต่างๆ การใช้เฟซบุ๊กในเชิงการประชาสัมพันธ์ทางการตลาด รวมไปถึงการโฆษณาที่ปัจจุบันเริ่มได้รับ
ความนยิมอย่างมาก จนเกดิกระแสการเปลีย่นแปลงครัง้ใหญ่ทีม่ต่ีอวงการโฆษณาและการประชาสมัพนัธ์ในโลกออนไลน์อย่างหลีกเลีย่ง
ไม่ได้ (ระวีวรรณ แก้ววิทย์, 2553) และปัจจัยที่ท�าให้เฟซบุ๊กไม่เหมือนเครือข่ายสังคมออนไลน์อ่ืนๆ บนอินเทอร์เน็ตท่ีมีมาก่อน              
จนท�าให้ได้รบัความนิยมอย่างแพร่หลายคือ หลกัการใช้งานของเฟซบุก๊มีพืน้ฐานมาจากตวัตนทีแ่ท้จริง เพราะเมือ่มกีารสร้างตวัตนใหม่
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ขึ้นมาในการสมัครเข้าใช้งานเครือข่ายนั้น เพื่อนในชีวิตจริงอาจจะจ�าไม่ได้ และปฏิเสธค�าร้องขอในการเป็นเพ่ือนร่วมกันในเฟซบุ๊ก   
อีกทั้งเฟซบุ๊กเป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ ให้ความส�าคัญในการรักษาความเป็นส่วนตัว โดยให้อ�านาจควบคุมจากผู้ ใช้งานเอง              
อกีท้ังผู้ ใช้งานสามารถก�าหนดได้ว่าจะให้ ใครเห็นข้อมลูอะไรได้บ้างผ่านการตัง้ค่าความเป็นส่วนตวั (ขวญัชนก กมลศภุจนิดา, 2557)

 ความครอบคลุมดังกล่าว สื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กจึงเปรียบเสมือนแหล่งข้อมูลข่าวสารที่ช่วยเปิดกว้างให้กับผู้คนปัจจุบัน
สามารถศึกษาหาความรู้ ได้อย่างรวดเร็ว และยังเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลจ�านวนมหาศาล ที่เกิดจากการติดต่อสื่อสารกับทุกคน           
ยิง่จ�านวนผู้ใช้เพิม่มากข้ึนเท่าไร ปรมิาณข้อมูลทีห่มุนเวยีนในระบบกเ็พิม่ขึน้เป็นทวคีณู ด้วยช่องทางหลกัในการติดต่อสือ่สารเพือ่การ
ส่งผ่านข้อความไปยงัผูรั้บล้วนมาจากการโพสต์ การส่งต่อ การน�าเสนอแนวคิดใหม่ๆ ซ่ึงข้อมลูเหล่านี้ ไม่เพยีงแสดงความสมัพนัธ์ของ
คนในเครอืข่าย แต่ยงับ่งชี้ ให้เหน็ถงึศกัยภาพการส่งผ่านข้อมลูทีเ่ป็นไปอย่างรวดเร็วและทัว่ถงึอกีด้วย (สวิุมล วงศ์สงิห์ทอง, 2559) 
ดังนั้น ส่ือสังคมออนไลน์จึงไม่ ใช่เพียงแต่มีความส�าคัญเฉพาะนักเรียน/นักศึกษา และบุคคลทั่วไปเท่านั้นที่ ใช้ประโยชน์จากส่ือ              
สังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก แต่ยังมีบุคคลอีกกลุ่มหนึ่งที่มีความจ�าเป็นต่อความต้องการที่จะเข้าถึงสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กดังกล่าว คือ 
“กลุม่ผูบ้กพร่องทางการมองเหน็” ทีมี่จ�านวน 87,393 คน หากเทียบผูบ้กพร่องทางการมองเหน็กับจ�านวนประชากรของประเทศแล้ว 
อาจดูเหมอืนว่าพวกเขาเป็นเพยีงคนกลุม่น้อยในสงัคม แต่ในฐานะคนไทยทีอ่ยูร่่วมสงัคมเดยีวกนั พวกเขาต่างมสีทิธเิท่าเทยีมกนักับ            
คนปกติ เพราะพวกเขาก็เป็นกลุ่มคนที่มีความสามารถในการเปิดรับนวัตกรรมใหม่ๆ และมีความรู้ความสามารถที่จะสร้างประโยชน์
ให้แก่ตนเองและสังคม แต่พวกเขาเหล่านี้ถูกมองเป็นคนกลุ่มน้อยที่ถูกสังคมลืมเลือน จึงส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างพวกเขาและ
คนอื่นๆ ในสังคมค่อยๆ ห่างหาย และเลือนรางลงไปทั้งๆ ที่สื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กนั้นสามารถเชื่อมโยงโลกของผู้บกพร่อง               
ทางการมองเห็นกับโลกของคนปกติเข้าด้วยกัน ซึ่งผู้บกพร่องทางการมองเห็นนั้นถือว่าเป็นผู้ที่มีอุปสรรคในการสื่อสารมากที่สุด                
ในบรรดาผูท้ีม่คีวามบกพร่องทางการมองเห็นด้วยกัน (ศศโสฬส จติรวานชิกลุ, 2542) จะเหน็ได้จากในการตดิต่อสือ่สารของผู้บกพร่อง
ทางการมองเห็นจะต้องใช้ความพยายามเป็นอย่างมากที่จะเข้าถึงข้อมูลข่าวสารในแต่ละคร้ัง เพราะการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร               
เป็นสิง่ส�าคญัทีจ่ะช่วยให้ผู้บกพร่องทางการมองเหน็ได้เข้าใจถงึความทนัต่อเหตกุารณ์ต่างๆ รอบตวัมากข้ึน รวดเร็ว และถ้าย่ิงสามารถ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้มากเท่าไร รวดเร็วเท่าไร ก็ยิ่งจะเป็นการเชื่อมโยงไปสู่การเรียนรู้และการสร้างความเข้าใจได้มากยิ่งขึ้น

 ดงันัน้ การพฒันาเทคโนโลยีด้านนวัตกรรมการสือ่สารจึงได้พฒันาอปุกรณ์ เคร่ืองมอื ทีม่คุีณสมบตัพิิเศษ ทีร่องรบัการเข้าถึง
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ของผู้บกพร่องทางการมองเห็น เพื่อให้ง่ายต่อการใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นการสืบค้นข้อมูล ความบันเทิง และ           
ท่ีส�าคญัคอื การสือ่สารซึง่มคีวามส�าคญัต่อชวีติประจ�าวนัของคนในปัจจบุนัมาก การใช้งานอนิเทอร์เนต็และการใช้สือ่สงัคมออนไลน์
เป็นอกีทางเลอืกหนึง่ของการสือ่สารส�าหรบัผูค้นในยคุปัจจบุนั ดงันัน้ผูท้ีเ่ข้าถงึเทคโนโลยกีารสือ่สารทีม่ข้ีอมลูข่าวสารย่อมได้เปรยีบ
มากกว่าผูอ้ืน่ ซึง่เทคโนโลยเีหล่านีส่้วนใหญ่แล้วเหมาะสมกบัผูท้ีมี่ความพร้อมทีจ่ะใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นเรือ่งของความพร้อมของร่างกาย 
การใช้อุปกรณ์ต่างๆ ความรู้ ในการใช้งาน เครือข่ายโทรคมนาคม รายได้ และการศึกษา ฯลฯ จึงท�าให้เกิด “ความเหลื่อมล�้าทาง
เทคโนโลย”ี ทีเ่กดิช่องว่างของ “ผู้มีข่าวสาร” และ “ผู้ไร้ข่าวสาร” ระหว่างประชากรกลุ่มต่างๆ ในสงัคมก่อให้เกดิความไม่เท่าเทยีมกนั
ของโอกาสในการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ส�านักงานเลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ, 2537) 
ซึ่งมีประชากรกลุ่มหนึ่งที่ ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนี้ เนื่องจากอุปสรรคในการเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารจากข้อบกพร่องทางร่างกายคือ “ผู้พิการ” นั่นเอง

 ผูบ้กพร่องทางการมองเหน็ คอื คนปกตธิรรมดาทีข่าดแค่เพยีงดวงตา แต่ไม่ได้ขาดสมอง และยงัมปีระสาทส่วนอืน่ๆ ซึง่หาก
ได้รับการพัฒนาจนมีความรู้ความสามารถช่วยเหลือตนเองได้ ไม่ต้องพึ่งพาผู้อื่นอยู่ตลอดเวลา อาจจะเป็นการลดอุปสรรคของ          
ความเจรญิก้าวหนา้ทางดา้นเทคโนโลยีได ้เพราะปจัจบุันก็มผีูบ้กพร่องทางการมองเห็นที่มงีานประจ�าท�า เช่น เปน็ครแูละเจา้หนา้ที่
ในโรงเรียนท่ีเป็นผู้บกพร่องทางการมองเห็น พนักงานรับโทรศัพท์ พนักงานพิมพ์ดีด และพนักงานคอมพิวเตอร์ เป็นต้น (วิรัช           
ตุลยานนท์, 2524) ซึ่งการที่ผู้บกพร่องทางการมองเห็นสามารถท�างานได้ก็เพราะได้รับการศึกษามากขึ้น ตราบใดที่คนปกติคิดว่า
การใช้เฟซบุ๊กให้มีความคาดหวังให้เกิดความพึงพอใจ ทั้งความสนุกสนาน เพลิดเพลิน ให้ความรู้ และทักษะต่างๆ ผู้บกพร่องทาง  
การมองเหน็กเ็ช่นเดยีวกนั พวกเขากมี็ความต้องการในการแสวงหาความรู ้และความบนัเทงิจากการใช้เฟซบุก๊ แต่เนือ่งจากข้อจ�ากดั
ท�าให้ช่องทางการแสวงหาความรู ้หรอืการรบัรูข้องผูบ้กพร่องทางการมองเหน็เปล่ียนไป ดงันัน้ เฟซบุก๊จงึเปรยีบเสมอืนสือ่แห่งใหม่
ของผู้บกพร่องทางการมองเห็น และระบบสื่อที่เปิดกว้างให้โอกาสกับผู้บกพร่องทางการมองเห็นท่ีจะมีสิทธิได้รับข่าวสารความรู้ 
เพื่อประโยชน์ ในการด�ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้

 ดังนัน้ จากความส�าคญั ศักยภาพ และคณุประโยชน์ของการใช้สือ่สงัคมออนไลน์เฟซบุก๊ จงึท�าให้ผูว้จิยัมีความสนใจทีจ่ะศกึษา
ถึงการใช้ประโยชน์ และความพึงพอใจ รวมถึงความคาดหวังของผู้บกพร่องทางการมองเห็นที่มีต่อสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กก�าลัง
เป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลายส�าหรับคนปกติในปัจจุบัน ที่ท�าให้เกิดความแตกต่างกันระหว่างผู้บกพร่องทางการมองเห็นกับคนปกติ
ท่ีมีข้อจ�ากัดทางด้านร่างกายที่ท�าให้เกิดความแตกต่างของการใช้เทคโนโลยีต่างๆ หรือการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอย่างเปิดกว้าง             
ในสังคมของผู้บกพร่องทางการมองเห็นกับคนปกติ ว่าผู้บกพร่องทางการมองเห็นนั้นมีการใช้ประโยชน์และมีความพึงพอใจ รวมถึง
มีความคาดหวังกับสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ ๊กอย่างไร อีกทั้งภาคเอกชนก็ยังสามารถน�าเอาข้อมูลไปปรับปรุงวางแผนใน                              
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เชิงการประชาสัมพันธ์ทางการตลาด และการโฆษณาบนสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก เพ่ือให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทางการตลาด               
กลุ่มใหม่ ซึ่งเป็นกลุ่มของผู้บกพร่องทางการมองเห็นได้อีกด้วย

   1.2 วัตถุประสงค์การวิจัย

  1.  เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมการสื่อสารในสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กของผู้บกพร่องทางการมองเห็นในเขตกรุงเทพมหานคร

  2. เพือ่ศกึษาถงึความคาดหวงั การใช้ประโยชน์ และความพงึพอใจของผูบ้กพร่องทางการมองเห็นในเขตกรงุเทพมหานคร
ที่มีต่อสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก

  3. เพือ่ศึกษาถึงความสมัพนัธ์ระหว่างความคาดหวงั การใช้ประโยชน์ และความพงึพอใจทีม่ต่ีอสือ่สงัคมออนไลน์เฟซบุก๊กบั
พฤติกรรมการสื่อสารในสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กของผู้บกพร่องทางการมองเห็นในเขตกรุงเทพมหานคร

   1.3 ขอบเขตของการวิจัย

 ประชากรที่ ใช้ ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บกพร่องทางการมองเห็นในแต่ละพื้นที่ ได้แก่ วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง 
วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สมาคมคนตาบอด                       
แห่งประเทศไทย มูลนิธิส่งเสริมอาชีพคนตาบอด โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา สังกัดมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย 
สมาคมศิษย์เก่าโรงเรยีนสอนคนตาบอดกรงุเทพ และมลูนธิคิอลฟิลด์เพือ่คนตาบอด ในพระราชปูถมัภ์สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ 
เป็นต้น ซึ่งเป็นพื้นที่ของผู้บกพร่องทางการมองเห็นอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร

 กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ ในการศึกษาครั้งน้ี ได้แก่ ผู้บกพร่องทางการมองเห็นในเขตกรุงเทพมหานคร จ�านวน 400 คน โดยใช้
แบบสอบถาม พร้อมทั้งแบบสอบถามที่เป็นอักษรเบลล์เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล

 ตัวแปรท่ีศึกษา ประกอบด้วย ลักษณะทางประชากร ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ลักษณะการอยู่อาศัย  
และความบกพร่องทางการมองเห็น รวมถึงพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก ความคาดหวัง การใช้ประโยชน์ และ 
ความพึงพอใจที่มีต่อสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก

   1.4 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 ตัวแปรต้น     ตัวแปรตาม

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

   1.5 สมมติฐานการวิจัย

 สมมติฐานที่ 1 ผู้บกพร่องทางการมองเห็นที่มีลักษณะทางประชากรแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการสื่อสารในสื่อสังคมออนไลน์
เฟซบุ๊กแตกต่างกัน 

 ตัวแปรต้น คือ ลักษณะทางประชากร ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ลักษณะการอยู่อาศัย และความบกพร่อง
ทางการมองเห็น

 ตัวแปรตาม คือ พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก

 สมมตฐิานที ่2 ผูบ้กพร่องทางการมองเหน็ทีม่ลีกัษณะทางประชากรแตกต่างกนั มคีวามคาดหวงัต่อสือ่สงัคมออนไลน์เฟซบุก๊
แตกต่างกัน

 ตัวแปรต้น คือ ลักษณะทางประชากร ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ลักษณะการอยู่อาศัย และความบกพร่อง
ทางการมองเห็น
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 ตัวแปรตาม คือ ความคาดหวังต่อสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก

 สมมติฐานที่ 3 ผู้บกพร่องทางการมองเห็นที่มีลักษณะทางประชากรแตกต่างกัน มีการใช้ประโยชน์จากสื่อสังคมออนไลน ์
เฟซบุ๊กแตกต่างกัน

 ตัวแปรต้น คือ ลักษณะทางประชากร ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ลักษณะการอยู่อาศัย และความบกพร่อง
ทางการมองเห็น

 ตัวแปรตาม คือ การใช้ประโยชน์จากสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก

 สมมตฐิานที ่4 ผูบ้กพร่องทางการมองเหน็ทีม่ลีกัษณะทางประชากรแตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจต่อสือ่สงัคมออนไลน์เฟซบุก๊
แตกต่างกัน

 ตัวแปรต้น คือ ลักษณะทางประชากร ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ลักษณะการอยู่อาศัย และความบกพร่อง
ทางการมองเห็น

 ตัวแปรตาม คือ ความพึงพอใจต่อสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก

 สมมติฐานท่ี 5 ความคาดหวัง การใช้ประโยชน์ และความพงึพอใจทีม่ต่ีอสือ่สงัคมออนไลน์เฟซบุก๊มคีวามสมัพันธ์กบัพฤตกิรรม
การใช้สื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก

 ตัวแปรต้น คือ ความคาดหวัง การใช้ประโยชน์ และความพึงพอใจที่มีต่อสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก 

 ตัวแปรตาม คือ พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก

2. ระเบียบวิธีวิจัย

 2.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

  ประชากรที่ศึกษา ได้แก่ ผู้บกพร่องทางการมองเห็นในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก 
เนื่องจากประชากรกลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่มพิเศษและส่วนใหญ่อาศัยอยู่กรุงเทพมหานคร ที่เป็นจังหวัดที่มีจ�านวนประชากรหนาแน่น 
และมีความหลากหลายมากที่สุด นอกจากนี้กรุงเทพมหานครยังเป็นศูนย์กลางของประเทศในทุกๆ ด้าน

 2.2  เครื่องมือที่ ใช้ ในการวิจัย

  เคร่ืองมือที่ ใช้ ในการวิจัยคร้ังนี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) พร้อมทั้งแบบสอบถามที่เป็นอักษรเบลล์ โดย
แบบสอบถามดังกล่าวประกอบด้วยค�าถามแบบปลายเปิด (Open-Ended Questions) และค�าถามแบบปลายปิด (Close-Ended 
Questions)

 2.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล

แหล่งปฐมภมิู (Primary Data) การเก็บรวบรวมข้อมลูในการศกึษาวจัิยในคร้ังนี ้ผูว้จัิยด�าเนนิการแจกแบบสอบถาม พูดคยุ 
และเก็บรวบรวมแบบสอบถามด้วยตนเอง พร้อมใช้แบบสอบถามที่เป็นอักษรเบลล์ ในการเก็บข้อมูลด้วย โดยการลงพื้นที่จัดเก็บ              
ในเขตกรงุเทพมหานคร ซึง่เป็นกลุม่ตวัอย่างทีเ่ป็นผู้บกพร่องทางการมองเหน็ทีม่ลีกัษณะทางประชากรทีต้่องการศกึษาแตกต่างกนั            
ออกไป คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ลักษณะที่อยู่อาศัย และความบกพร่องทางการมองเห็น ซึ่งการเก็บแบบสอบถาม                 
ด้วยวิธีดังกล่าวจะช่วยลดความโน้มเอียงของลักษณะทางประชากรของกลุ่มตัวอย่างได้ 

แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ผู้วิจัยได้ด�าเนินการศึกษา ค้นคว้า และรวบรวมข้อมูลจากหนังสือ บทความ และ
ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย เพื่อน�ามาใช้เป็นแนวทางในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้

2.4  การวเิคราะห์ข้อมลูและสถติทิี่ ใช้ ในการวจิยั การวเิคราะห์ข้อมลูแบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะ คอื การวเิคราะห์เชงิพรรณนา
และการวิเคราะห์เชิงอนุมาน

  การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ในการอธิบายถึงลักษณะของข้อมูลตามความแตกต่างกันในลักษณะ
ต่างๆ โดยใช้ตารางแจกแจงความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าเฉลี่ย (Mean) เพื่ออธิบายข้อมูลทางประชากร

  การวิเคราะห์เชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ในการทดสอบสมมติฐาน โดยใช้ t-Test และ One-way ANOVA  
ในการทดสอบความแตกต่างตามลักษณะทางประชากรกับความคาดหวังการใช้ประโยชน์ ความพึงพอใจ และพฤติกรรมการใช ้
สื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก และใช้สถิติสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation  
Coefficient) เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างความคาดหวัง การใช้ประโยชน์ ความพึงพอใจ และพฤติกรรมการใช้                                       
สื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก
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3. ผลการวิจัย

3.1 ข้อมูลทางประชากรของผู้บกพร่องทางการมองเห็น

  จากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นเพศหญิงที่มีอายุตั้งแต่ 15-40 ปี จ�านวนทั้งสิ้น 400 คน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 
21-30 ปี (ร้อยละ 51.80) รองลงมา คือ อายุระหว่าง 15-20 ปี (ร้อยละ 34.03) และน้อยทีส่ดุ คอื กลุม่ตัวอย่างท่ีมอีาย ุ31–35 ปี 
(ร้อยละ 4.00) โดยส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี (ร้อยละ 36.00) รองลงมา คือ อนุปริญญา/ปวส. (ร้อยละ 21.80) และ
น้อยที่สุด คือ มัธยมศึกษาตอนต้น (ร้อยละ 7.50) ส่วนใหญ่เป็นนักเรียน/นักศึกษา (ร้อยละ 32.50) รองลงมา คือ ค้าขาย  
(ร้อยละ 18.00) รับจ้างทั่วไป (ร้อยละ 14.80) และน้อยที่สุด คือ รับราชการ (ร้อยละ 5.00) โดยส่วนใหญ่อาศัยอยู่ร่วมกับคนปกติ 
(ร้อยละ 45.80) รองลงมา คือ อยู่ร่วมกับผู้บกพร่องทางการมองเห็นด้วยกัน (ร้อยละ 30.30) และน้อยที่สุด คือ อยู่คนเดียวล�าพัง 
(ร้อยละ 24.00)
   3.2 พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กของผู้บกพร่องทางการมองเห็น

  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กของผู้บกพร่องทางการมองเห็นในเขตกรุงเทพมหานคร 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กที่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 45.50 หรือคิดเป็น 182 คน  
มากทีส่ดุ มรีะยะเวลาในการใช้สือ่สงัคมออนไลน์เฟซบุก๊ทกุวนั คดิเป็นร้อยละ 41.00 หรือคดิเป็น 164 คน มพีฤตกิรรมการใช้ส่ือสังคม 
ออนไลน์เฟซบุก๊ 30 นาที ถึง 1 ชัว่โมงในแต่ละครัง้ คดิเป็นร้อยละ 48.50 หรือคดิเป็น 194 คน และมีพฤตกิรรมการใช้สือ่สงัคม 
ออนไลน์เฟซบุก๊ ด้านการหาเพื่อนและคนรู้จัก (X=3.80) ถัดไป การติดต่อสื่อสารกับเพื่อน (X=3.77) และน้อยที่สุด คือ การเขียน
ความคิดเห็นในกระดานข้อความ (Wall) (X=2.85) 
   3.3 ความคาดหวังจากสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กของผู้บกพร่องทางการมองเห็น

  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้เหตผุลถึงความคาดหวงัทีม่ต่ีอสือ่สงัคมออนไลน์เฟซบุก๊ เพือ่ต้องการทราบเหตกุารณ์ข้อมลูข่าวสาร
และความเป็นไปต่างๆ (X=3.76) มากที่สุด ความคาดหวังที่สามารถสนทนากับกลุ่มเพื่อนและผู้อื่น (X=3.74) ต้องการที่สามารถ
ถ่ายทอดเรือ่งราว และแสดงความคิดเห็นของตนเองได้ (X=3.71) ถดัไป ความคาดหวังทีต้่องการหาค�าแนะน�าความคดิเหน็ เพือ่ช่วย
ในการตัดสินใจ (X=3.61) และความคาดหวังที่มีต่อความต้องการสร้างความเป็นตัวตนของตนเอง (X=3.56) ตามล�าดับ

   3.4 การใช้ประโยชน์จากสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กของผู้บกพร่องทางการมองเห็น
 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้เหตุผลถึงการใช้ประโยชน์จากสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กเพื่อประโยชน์ด้านการน�าข้อมูลข่าวสาร             
ไปช่วยในการตัดสินใจมากที่สุด (X=3.79) เพื่อการใช้ประโยชน์เพื่อโพสต์รูป และเรื่องราวของตนเอง (X=3.76) การใช้ประโยชน์ 
ด้านความสัมพนัธ์กบัเพือ่นและสงัคม (X=3.75) การใช้ประโยชน์ในการสนทนากบัเพือ่นและคนอืน่ๆ (X=3.72) ถัดไป การใช้ประโยชน์
เพือ่การแสดงออกด้านความคิดเหน็ของตนเอง (X=3.66) และน้อยทีส่ดุคือ การใช้ประโยชน์ด้านความบนัเทงิและสนกุสนาน (X=2.95) 
ตามล�าดับ

   3.5 ความพึงพอใจที่มีต่อสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กของผู้บกพร่องทางการมองเห็น
 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้เหตผุลถึงความพึงพอใจทีมี่ต่อสือ่สังคมออนไลน์เฟซบุก๊ทีส่ามารถสือ่สารแสดงออกถงึความคดิเหน็
ต่างๆ ของตนเอง โดยมีความพึงพอใจที่สามารถสร้างสรรค์ความเป็นตัวตนได้ (X=3.75) มีความพึงพอใจที่ ได้รับความเพลิดเพลิน
สนุกสนาน (X=3.63) ถัดไป มีความพึงพอใจต่อการรับความรู้ ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ได้ง่าย และสะดวกรวดเร็ว (X=3.61) และ          
ที่น้อยที่สุดคือ มีความพึงพอใจที่สามารถสื่อสารแสดงออกถึงความคิดเห็นต่างๆ ของตนเองได้ (X=3.40)

   3.6 พฤติกรรมการสื่อสารในสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กของผู้บกพร่องทางการมองเห็น

  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้เหตุผลถึงพฤติกรรมการสื่อสารในสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กว่า เพื่อท่ีจะสามารถยกระดับตนเอง            
ให้เป็นคนท่ีทันสมยัในด้านของการ Tag รปูให้เพือ่นและคนรูจ้กั (X=4.31) รองลงมาคอื เพ่ือการสือ่สารกบับคุลทัว่ไปทีรู่จ้กั (X=4.26) 
เพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารต่างๆ กับบุคคลอื่นๆ ได้อย่างง่ายมากย่ิงข้ึน (X=4.14) เพ่ือการส่ือสารกับกลุ่มสังคมที่ชื่นชอบ 
(X=4.10) เพื่อหาข้อมูลข่าวสารในสิ่งที่ชอบหรือสนใจ เช่น กลุ่มสังคมที่ชื่นชอบ (Fan pang) และข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการ 
(X=4.10) และน้อยที่สุดคือ เพื่อสื่อสารกับเพื่อนสนิท (X=4.09)

4. การทดสอบสมมติฐาน
 สมมตฐิานท่ี 1 ผู้บกพร่องทางการมองเหน็ท่ีมีลกัษณะทางประชากร ได้แก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชพี ลกัษณะทีอ่ยูอ่าศยั 

และความบกพร่องทางการมองเห็นแตกต่างกันมีพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กแตกต่างกัน อย่างมีนัยส�าคัญที่ .05
 สมมตฐิานที ่2 ผู้บกพร่องทางการมองเห็นท่ีมีลกัษณะทางประชากร ได้แก่ เพศ อาย ุระดบัการศกึษา อาชพี ลกัษณะท่ีอยูอ่าศยั 

และความบกพร่องทางการมองเห็นแตกต่างกันมีความคาดหวังต่อสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กแตกต่างกัน อย่างมีนัยส�าคัญที่ .05
 สมมตฐิานที ่3 ผู้บกพร่องทางการมองเห็นทีมี่ลกัษณะทางประชากร ได้แก่ เพศ อาย ุระดบัการศกึษา อาชพี ลกัษณะท่ีอยูอ่าศยั 

และความบกพร่องทางการมองเห็นแตกต่างกัน มีการใช้ประโยชน์จากสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กแตกต่างกัน อย่างมีนัยส�าคัญที่ .05
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 สมมตฐิานที ่4 ผู้บกพร่องทางการมองเห็นท่ีมีลกัษณะทางประชากร ได้แก่ เพศ อาย ุระดบัการศกึษา อาชพี ลกัษณะท่ีอยูอ่าศยั 

และความบกพร่องทางการมองเห็นแตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กแตกต่างกัน อย่างมีนัยส�าคัญที่ .05

 สมมตฐิานที ่5 ความคาดหวงั การใช้ประโยชน์ และความพึงพอใจทีมี่ต่อสือ่สงัคมออนไลน์เฟซบุก๊ มีความสมัพันธ์กบัพฤติกรรม
การใช้สื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก อย่างมีนัยส�าคัญที่ .05

5. อภิปรายผลและสรุปผลการศึกษา

เครือข่ายสังคมออนไลน์ถูกพัฒนาขึ้นมาหลากหลายรูปแบบเพื่อตอบสนองกับความต้องการของผู้คนในปัจจุบันที่มี 
ความต้องการแสดงตัวตนและมีบทบาทในสังคมมากขึ้น โดยมีลักษณะการใช้งานเป็นแบบสร้างพื้นที่ส่วนตัวบนเว็บไซต์ เป็นจุดโยง
ระหว่างบคุคลแต่ละบุคคลเข้าด้วยกัน เพ่ือแบ่งปันเรือ่งราวและประสบการณ์ต่างๆ ให้แก่ผูท่ี้ตดิตาม และสามารถแสดงความคดิเหน็
โต้ตอบกันได้ยังท�าให้การสื่อสารระหว่างเพื่อนเก่าหรือเพื่อนใหม่และคนที่ ไม่รู้จักกันเกิดขึ้นได้อย่างง่าย ซึ่งในโลกของความเป็นจริง
อาจจะไม่ ได้มี โอกาสที่จะเจอกันเลยก็ตาม เช่น ไฮไฟฟ์ (Hi5) มายสเปซ (Myspace) และเฟซบุ๊ก (Facebook) เป็นต้น  
การพัฒนาเครือข่ายสังคมออนไลน์บนเว็บไซต์เหล่าน้ีถูกพัฒนาขึ้นเพื่อคนปกติ แต่เทคโนโลยีเหล่าน้ีสามารถเอ้ือประโยชน์ ในด้าน 
การสื่อสารให้แก่บุคคลอีกกลุ่มหนึ่งของสังคมที่ก�าลังเป็นผู้บริโภค และใช้ประโยชน์จากการสื่อสารผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์น้ี  
คือ “ผู้บกพร่องทางการมองเห็น”

สมมติฐานที่ 1 ผู้บกพร่องทางการมองเห็นที่มีลักษณะทางประชากรแตกต่างกันมีพฤติกรรมการสื่อสารในสื่อสังคม 
ออนไลน์เฟซบุ๊กแตกต่างกัน 

จากแนวคิดของของ Bourne (2014) ที่กล่าวว่า เพศหญิงมีแนวโน้มที่ ใช้สื่อสังคมออนไลน์มากกว่าเพศชาย โดยสื่อสังคม
ออนไลน์ที่นิยมเป็นอันดับต้นๆ คือ เฟซบุ๊ก ที่กล่าวไว้ว่า เพศหญิงจะใช้ ในการสร้างปฏิสัมพันธ์ต่างๆ ผ่านสื่อสังคมออนไลน์มากกว่า
เพศชาย ซึง่สอดคล้องกับการทดสอบสมมติฐานของงานวจัิยทีพ่บว่า การศกึษาลกัษณะทางประชากรของผูบ้กพร่องทางการมองเหน็ 
ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ ลักษณะที่อยู่อาศัย และความบกพร่องทางการมองเห็น แสดงให้เห็นถึงพฤติกรรม
การใช้สื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กที่แตกต่างกัน จึงสอดคล้องกับงานวิจัยวิภาวี จันทร์แก้ว (2559) เร่ือง พฤติกรรมการเปิดรับส่ือ 
ทัศนคติ และการใช้ประโยชน์ กรณีศึกษาเฟซบุ๊กแฟนเพจ ดังตฤณแฟนคลับ ผลการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง จ�านวน 358 คน คิดเป็นร้อยละ 89.50 มากกว่าเพศชาย จ�านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 10.50 โดยมีระดับการศึกษา
สงูสดุ คือ ปริญญาตร ี จ�านวน 213 คน คดิเป็นร้อยละ 53.30 สามารถอธบิายได้ตามแนวคดิด้านประชากรท่ีเป็นหลกัการของ                 
ความเป็นเหตุเป็นผล กล่าวคือ พฤตกิรรมต่างๆ ของมนษุย์ท่ีเกดิขึน้ตามแรงบงัคบัจากภายนอกมากระตุ้นให้เกดิเป็นความเชือ่ว่ามนษุย์
สามารถด�าเนินชีวิตตามแบบฉบับท่ีสังคมได้วางเป็นแม่บทไว้ ให้ ดังนั้นพฤติกรรมของคนที่มีอายุในวัยเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน               
จะมีพฤติกรรมเช่นเดียวกัน เนื่องจากสภาพสังคมได้ก�าหนดแบบอย่างไว้ ให้แล้วส�าหรับคนรุ่นนั้นๆ

 สมมติฐานท่ี 2 ผู้บกพร่องทางการมองเห็นท่ีมีลักษณะทางประชากรแตกต่างกันมีความคาดหวังต่อสื่อสังคม 
ออนไลน์เฟซบุ๊กแตกต่างกัน  

 จากผลการศึกษาข้างต้น พบว่า ผู้บกพร่องทางการมองเห็นในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีลักษณะทางประชากรแตกต่างกัน
ซึ่งได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ลักษณะที่อยู่อาศัย และความบกพร่องทางการมองเห็น มีความคาดหวังต่อสื่อสังคม 
ออนไลน์เฟซบุ๊กแตกต่างกัน แสดงให้เห็นถึงความคาดหวังต่อสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กที่แตกต่างกัน สามารถอธิบายได้ว่า  
ผู้บกพร่องทางการมองเห็นไม่สามารถรับรู้ด้วยการมองเห็นเหมือนกับคนปกติ ท�าให้ผู้บกพร่องทางการมองเห็นคาดหวังแค่เพียง
ต้องการหากิจกรรมยามว่างเพ่ือผ่อนคลายความเหงา และรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก ซึ่งผู้บกพร่องทาง 
การมองเหน็ไม่สามารถสร้างตวัตนของตนเองผ่านสือ่สงัคมออนไลน์เฟซบุก๊ได้ เนือ่งจากผูบ้กพร่องทางการมองเหน็มคีวามบกพร่อง
ทางการมองเห็น จึงไม่สามารถใช้คุณสมบัติของสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กได้อย่างเต็มประสิทธิภาพที่มีทั้งวีดิโอ รูปภาพ การแชร์              
เพื่อเล่าเรื่องราว ประสบการณ์ท่ีเก่ียวกับตนเอง เพื่อสร้างความเป็นตัวตนอีกหนึ่งตัวตนบนโลกของสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กได้            
แต่เนื่องจากผูบ้กพร่องทางการมองเหน็ ไม่สามารถใช้คณุสมบติัตรงนีข้องสือ่สงัคมออนไลน์เฟซบุก๊ได้ ท�าให้ไม่เป็นไปตามงานวจัิยของ
กายกาญจน์ เสนแก้ว (2558) เรื่อง พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของ Gen-X ในกรุงเทพมหานคร พบว่า กลุ่มตัวอย่าง 
มคีวามคาดหวังต่อการใช้งานเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ของประชาชน Gen-X ในเขตกรุงเทพมหานครทีต้่องการเป็นท่ีรู้จัก และมตีวัตน 
ในสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กที่มีค่าร้อยละ 3.98 ทั้งนี้ อาจจะเป็นเพราะทุกคนมีความต้องการที่จะเป็นที่รู้จัก มีตัวตนในสังคมออนไลน์
เฟซบุ๊ก เพื่อเป็นที่ยอมรับมากขึ้นในสังคม ถ้าย้อนไปในอดีตที่การสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กของคนปกติ ยังเป็นวิถีการ
ด�าเนินชีวิตในรูปแบบที่เรียบง่ายจะมีตวัตนแค่ในโลกของความเป็นจรงิเท่านัน้ ต่อมาสือ่สงัคมออนไลน์เฟซบุก๊ได้เข้ามาเป็นส่วนหน่ึง 
ในชีวิตประจ�าวันของทุกคน รวมท้ังผู้บกพร่องทางการมองเห็นด้วย ท�าให้การด�าเนินชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงจนมีความรู้สึกว่า 
มีความเปิดกว้างมากยิ่งขึ้น แต่ในปัจจุบันสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กที่มีการใช้งานที่หลากหลาย เช่น การสนทนา (Chat) การแชร์ 
(Share) การคอมเม้นท์ (Comment) ที่ปรากฏคุณสมบัติในการใช้งานของสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก จึงท�าให้เกิดความรู้สึกว่าตนเอง
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ก�าลังสร้างให้มีตัวตนเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจน สื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กจึงได้รับความนิยมอย่างรวดเร็ว เพราะสามารถช่วยให้ 
คนปกติมีคุณค่าและมีตัวตนบนโลกอีกใบหนึ่ง 

 สมมติฐานที่ 3 ผู้บกพร่องทางการมองเห็นที่มีลักษณะทางประชากรแตกต่างกัน มีการใช้ประโยชน์จากสื่อสังคม 
ออนไลน์เฟซบุ๊กแตกต่างกัน 

จากผลการศึกษาข้างต้นพบว่า ผู้บกพร่องทางการมองเห็นในเขตกรุงเทพมหานครที่มีลักษณะทางประชากรแตกต่างกัน 
ซึง่ได้แก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชพี ลกัษณะทีอ่ยูอ่าศัย และความบกพร่องทางการมองเหน็ มกีารใช้ประโยชน์จากสือ่สงัคม 
ออนไลน์เฟซบุก๊แตกต่างกัน แสดงให้เหน็ถึงการใช้ประโยชน์จากสือ่สงัคมออนไลน์เฟซบุก๊ของผูบ้กพร่องทางการมองเหน็มกีารเลอืกใช้
สือ่หรอืการเปิดรับสือ่ทีแ่ตกต่างกนัตามความต้องการของตนเองคอื การใช้ประโยชน์จากสือ่สงัคมออนไลน์เฟซบุก๊ในการน�าข้อมูลข่าวสาร
ไปช่วยในการตัดสนิใจ จากตวัเลขค่าเฉลีย่รวม 3.79 อยู่ในระดับมาก จึงสอดคล้องกบังานวจัิยของ ฉัฐมณฑน์ ตัง้กจิถาวร (2557)  
เรือ่งการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจในการเปิดรบัข้อมลูทีถ่กูแชร์ผ่านเฟซบุก๊ พบว่า การใช้ประโยชน์ส่วนมากนยิมใช้ประโยชน์จาก
ข้อมลูข่าวสารทีถ่กูแชร์ผ่านเฟซบุก๊ในด้านน�าข้อมูลข่าวสารที่ ได้จากเฟซบุก๊ไปช่วยตดัสนิใจในการเลอืกซ้ือสนิค้าหรอืบรกิาร มีค่าเฉลีย่ 
3.50 และข้อมลูข่าวสารที่ ได้จากเฟซบุ๊กท�าให้ทันต่อเหตุการณ์ ได้รับแรงบันดาลใจ ข้อคิดต่างๆ จากข้อมูลข่าวสารในเฟซบุ๊ก มีค่าเฉลีย่ 
4.24 จะเห็นได้ว่า ผูบ้กพร่องทางการมองเหน็ก็มีการใช้ประโยชน์จากการน�าข้อมูลที่ ได้ จากการค้นคว้าจากสือ่สงัคมออนไลน์เฟซบุก๊ 
มาใช้ในการช่วยตดัสนิใจในด้านต่างๆ เช่นเดยีวกับคนปกติ ซ่ึงข้อมูลทีผู่บ้กพร่องทางการมองเห็นได้รับมาน้ัน จะท�าหน้าทีเ่ป็นแรงจงูใจ 
ที่ ให้ผูบ้กพร่องทางการมองเห็นสามารถทีจ่ะเลอืกเปิดรับสือ่ในรูปแบบต่างๆ ตามความพงึพอใจ และการใช้ประโยชน์ของตนเอง

สมมติฐานที่ 4 ผู้บกพร่องทางการมองเห็นที่มีลักษณะทางประชากรแตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อสื่อสังคม 
ออนไลน์เฟซบุ๊กแตกต่างกัน 

จากผลการศึกษาข้างต้น พบว่า ผู้บกพร่องทางการมองเห็นในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีลักษณะทางประชากรแตกต่างกัน 
ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ลักษณะที่อยู่อาศัย และความบกพร่องทางการมองเห็น มีความพึงพอใจต่อส่ือสังคม 
ออนไลน์เฟซบุก๊ไม่แตกต่างกนั แสดงให้เหน็ถงึความพงึพอใจต่อสือ่สงัคมออนไลน์เฟซบุก๊ไม่แตกต่างกนั อาจกล่าวได้ว่าเม่ือผู้บกพร่อง
ทางการมองเหน็มพีฤตกิรรมการสือ่สารจากสือ่สงัคมออนไลน์เฟซบุก๊ เพือ่ตอบสนองความต้องการของตนเองจนน�าไปสูค่วามพงึพอใจ
ต่อสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก เมื่อเปรียบเทียบกันในส่วนลักษณะทางประชากรกับความพึงพอใจต่อสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก พบว่า 
ผู้บกพร่องทางการมองเห็นมีความพึงพอใจต่อสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กไม่แตกต่างกัน เนื่องมาจากสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กได้ 
ถูกคิดค้นและพัฒนาขึ้นมาส�าหรับคนปกติ เมื่อผู้บกพร่องทางการมองเห็นมีพฤติกรรมการสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก  
อาจท�าให้ยังไม่เกิดความพึงพอใจมากนัก ในด้านของการติดต่อสื่อสาร การรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ทันต่อเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น               
ในปัจจุบัน กล่าวได้ว่า ผู้บกพร่องทางการมองเห็นมีความบกพร่องทางสรีระทางร่างกายที่แตกต่างจากคนปกติท�าให้การใช้งาน                              
สือ่สงัคมออนไลน์เฟซบุ๊กไม่สะดวกและรวดเร็วอย่างที่ต้องการ

แต่อย่างไรก็ตามคนปกติและผู้บกพร่องทางการมองเห็นต่างก็มีความแตกต่างกันในเร่ืองของความบกพร่องทางร่างกาย           
ท่ีท�าให้คนปกตมิคีวามพึงพอใจทีม่ากกว่าส�าหรับพฤตกิรรมการใช้สือ่สงัคมออนไลน์เฟซบุก๊ แต่ในส่วนของผูบ้กพร่องทางการมองเห็น          
ที่ ไม่สามารถรับรู้ด้วยการมองเห็นแต่ใช้การรับรู้ด้วย “การฟัง” และ “การสัมผัส” แทน ท�าให้ผู้บกพร่องทางการมองเห็นมีอุปสรรค
ในด้านของการใช้งานส่ือสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กเม่ือเปรียบเทียบคนปกติกับผู้บกพร่องทางการมองเห็น จึงมีความพอใจในเรื่อง            
การติดต่อสื่อสารกับเพื่อนหรือคนรู้จักที่เป็นคนปกติ หรือกลุ่มผู้บกพร่องทางการมองเห็น เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับเพ่ือนและ            
บุคคลอื่นๆ ได้ สื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กจึงเป็นสื่อที่สร้างโลกอีกโลกหนึ่งของการสื่อสารที่สามารถค้นหาเพื่อนใหม่ได้อยู่ตลอดเวลา 
ผู้บกพร่องทางการมองเห็นจึงลดความเหงาในสังคมลงได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของผู้บกพร่องทางการมองเห็น คือ ผู้บกพร่อง
ทางการมองเห็นมีความพึงพอใจที่สามารถสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนและบุคคลอ่ืนๆ ที่มีค่าเฉลี่ยรวม 3.58 อยู่ในระดับที่มาก  
จึงสอดคล้องกบังานวจิยัของวมิลพรรณ อาภาเวท สาวติรี ชวีะสาธน์ และชาญ เดชอัศวนง (2554) เร่ือง พฤตกิรรมการสือ่สารในเฟซบุก๊
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คือกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจที่สามารถสร้างความสัมพันธ์กับเพ่ือนๆ 
และบุคคลอื่นๆ ได้ ที่มีค่าเฉลี่ย 4.08 สะท้อนให้เห็นว่า ผู้บกพร่องทางการมองเห็นมีความพึงพอใจกับพฤติกรรมการใช้ประโยชน์
จากส่ือสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กที่มากในระดับการรับรู้ด้วยการฟังของผู้บกพร่องทางการมองเห็นที่แตกต่างกันกับคนปกติท่ี ใช้                
การรับรู้ด้วยการมองเห็น

สมมติฐานที่ 5 ความคาดหวัง การใช้ประโยชน์ และความพึงพอใจที่มีต่อสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กมีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการสื่อสารในสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กแตกต่างกัน

ผลการศึกษาพบว่า ความคาดหวัง การใช้ประโยชน์และความพงึพอใจทีม่ต่ีอสือ่สงัคมออนไลน์เฟซบุก๊มคีวามสมัพันธ์เชงิบวก
ในระดับมากกับพฤติกรรมการสื่อสารในสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก ส�าหรับความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะทางประชากรกับ 
ความคาดหวังต่อสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก โดยความสัมพันธ์ที่พบอยู่ในระดับต�่า (r=0.256) การใช้ประโยชน์จากสื่อสังคมออนไลน์
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เฟซบุ๊ก โดยความสัมพันธ์ที่พบอยู่ในระดับสูงมาก (r=0.980) และความพึงพอใจที่มีต่อสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก โดยความสัมพันธ์
ที่พบอยู่ในระดับต�่า (r=0.109) มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสื่อสารในสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก พบว่า ความคาดหวังและ 
การใช้ประโยชน์ของผู้บกพร่องทางการมองเห็นที่มีต่อสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กมีความสัมพันธ์ระดับมาก ในขณะท่ีความคาดหวัง 
ความพงึพอใจ และการใช้ประโยชน์ของผูบ้กพร่องทางการมองเหน็ทีม่ต่ีอสือ่สงัคมออนไลน์เฟซบุก๊มคีวามแตกต่างกนัตามอาชพี และ
ระดบัการศกึษา โดยผู้บกพร่องทางการมองเห็นท่ีเป็นนกัเรียน/นกัศกึษาทีม่รีะดบัการศกึษาปริญญาตรี มคีวามคาดหวงั ความพึงพอใจ 
และการใช้ประโยชน์มากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่ ไม่ได้ประกอบอาชีพ และไม่ได้รับการศึกษา ทั้งนี้เนื่องจากระดับการศึกษาของคนย่อม
เป็นเครือ่งก�าหนดความต้องการ ตลอดจนความคดิเหน็เก่ียวกับสือ่สงัคมออนไลน์และพฤตกิรรมของคน ซ่ึงผูบ้กพร่องทางการมองเหน็ที่มี
ระดับการศึกษาสูงมกัจะใช้สือ่สงัคมออนไลน์เฟซบุก๊ เพือ่แสวงหาข้อมลูข่าวสารต่างๆ ในปรมิาณทีม่าก เพือ่น�าข้อมลูทีต้่องการศกึษา
นั้นมาเพิ่มความรู้ และน�าความรู้ที่ตนเองได้ไปใช้ ในการประกอบการศึกษา และการใช้งานของตนเองต่อไป หรือน�าไปเป็นช่องทาง 
ในการแสวงหาข้อมูลข่าวสารที่ดีกว่าและเหมาะสมกับความต้องการของตนเอง ซึ่งทางด้านของปรมะ สตะเวทิน (2541, น.108)                
ได้กล่าวไว้ว่า ส�าหรับสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กในปัจจุบันจะเน้นหนักไปในทางการติดต่อสื่อสาร และความบันเทิงเป็นส่วนใหญ่ ทัง้นี้
อาจเนือ่งจากบุคคลทีมี่การศกึษาสงูมักใช้สือ่สงัคมออนไลน์เฟซบุก๊ท่ีมากกว่า และสามารถเข้าถึงการใช้งานส่ือสงัคมออนไลน์เฟซบุก๊               
ได้เข้าใจมากกว่าผู้ที่มีระดับการศึกษาที่ต�่ากว่า และคนที่มีระดับการศึกษาสูงมักจะใช้สื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กในด้านของการติดต่อ
สื่อสาร การค้นหาข้อมูล ข่าวสารที่ทันสมัยทันต่อเหตุการณ์มากกว่าด้วย

 ข้อเสนอแนะ

     1. ข้อเสนอแนะทางสังคม

  การศึกษาเรื่อง ความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้บกพร่องทางการมองเห็นที่มีต่อเฟซบุ๊กในฐานะสื่อสังคมออนไลน์ 
ในเขตกรุงเทพมหานคร ในครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ดังน้ันเพื่อให้ ได้ผลการศึกษาเชิงลึกยิ่งขึ้น อาจจะมีแนวโน้มการศึกษา
ทางการวิจัยเชิงคุณภาพร่วมด้วย เช่น การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) เป็นต้น

2. ข้อเสนอแนะของผู้บกพร่องทางการมองเห็น

1) การพฒันาเทคโนโลยสีิง่อ�านวยความสะดวกของซอฟต์แวร์ทางด้านของ “เสยีง” เนือ่งจากเสยีงมอีทิธพิลต่อการใช้ชวิีต
ของผูบ้กพร่องทางการมองเหน็มาก เพราะสามารถช่วยให้ผูบ้กพร่องทางการมองเหน็สามารถใช้งานได้สะดวกต่อวถิกีารด�าเนนิชวิีต
ได้อย่างใกล้เคียงกับคนตาดี

2) การพัฒนาเครืองมือในด้านการสื่อสารให้ ใช้งานได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากผู้บกพร่องทางการมองเห็นไม่สามารถ         
มองเห็นท�าให้การใช้งานเป็นไปอย่างเชื่องช้า จึงควรมีการพัฒนาอักษรเบลล์บนเครื่องมือการสื่อสารที่เป็นโทรศัพท์มือถือ                      
แบบสมาร์ทโฟนโดยตรงส�าหรับผู้บกพร่องทางการมองเห็น ที่จะช่วยให้รูปแบบการด�าเนินชีวิตในด้านการสื่อสารของผู้บกพร่อง                    
ทางการมองเห็นเป็นไปในทางที่ดีขึ้น

6. กิตติกรรมประกาศ 

 วิทยานพินธ์ฉบับน้ีส�าเรจ็ลลุ่วงไปได้ด้วยด ีด้วยความกรณุาและความอนเุคราะห์ตลอดจนก�าลงัใจทีด่ยีิง่ จากบคุคลหลายฝ่าย 
ซึง่ผู้วจิยัขอขอขอบคณุท่าน ดร.สหภาพ พ่อค้าทอง ทีก่รณุารับเป็นอาจารย์ทีป่รึกษาวทิยานพินธ์ ผูซ่ึ้งคอยชีแ้นะแนวทางให้ค�าปรกึษา และ
พร้อมทีจ่ะคอยให้ความช่วยเหลือตลอดเวลาท่ีต้องการ และขอขอบคณุผูบ้กพร่องทางการมองเหน็ทีน่่ารกัทกุๆ ท่าน ในความกรณุาตอบ
แบบสอบถามอย่างตัง้ใจและเต็มใจ เพราะถ้าขาดพวกท่าน งานวจิยัฉบบันีค้งไม่สามารถส�าเรจ็ลงได้ ตลอดจนขอขอบคณุเจ้าหน้าท่ีของ
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