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ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์มีการพัฒนาไปอย่างมาก การสร้างความรู้ส่วนใหญ่เป็นการนำเสนอข้อมูลสารสนเทศ
บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทำให้เกิดการเรียนรู้และใช้ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศได้รวดเร็วมาก
ย่ิงข้ึน แต่สำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการเห็นแลว้ การเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศแบบออนไลน์ยังมคีง
เป็นปัญหาอยู่ เน่ืองจากคนกลุ่มน้ีมีข้อจำกัดในการมองเห็นไม่สามารถเข้าถึงเหมือนคนทั่วไปได้ ส่งผล
ให้ไม่สามารถนำความรู้ที่มีอยู่จำนวนมหาศาลบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตมาใช้ให้เกดิประโยชน์ได้ จึงเกดิ
เป็นช่องว่างในการเรียนรู ้ 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนรูต้ลอดชวิีต
สำหรับผู ้ที ่มีความบกพร่องทางการเห็นโดยใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ กรอบแนวคิดการวิจัย
ประกอบด้วย องค์ประกอบที่ 1 การสร้างการเรียนรู้สังคมออนไลน์ องค์ประกอบที่ 2 การสร้างการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตและองค์ประกอบที่ 3 การจัดการศึกษาสำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการเห็น กลุ่ม
ตัวอย่างได้แก่ ผู้ที่มีความบกพร่องทางการเห็น จำนวน 40 คน ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการจัดการเรียน
การสอน จำนวน 10 คน ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร จำนวน 10 คน และคนทั่วไป
จำนวน 20 คน เคร ื ่องมือที ่ใช้ในการวิจ ัยได้แก ่ เว็บไซต์ โมบายแอพพลิเคชั ่นที ่สนับสนุน
ระบบปฏิบัติการ IOS ระบบ Android  แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารและผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนการสอนผู้ที่มีความบกพร่องทางการ
เห็น แบบสอบถามความพึงพอใจของผู ้ที ่มีความบกพร่องทางการเห็นและแบบรับรองผลของ
ผู้เช่ียวชาญ การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้ค่าสถิติร้อยละ เกณฑ์การประเมินเว็บไซต์ของ World Wide Web 
Consortium (W3C) การสังเกตพฤติกรรมสมาชิก การเข้าร่วมสนทนาและการมีปฏิสัมพันธ์ของ
สมาชิก  
 
ผลการวิจัย พบว่า 

1. องค์ประกอบที่สำคัญในการสร้างการเรียนรู้เครือข่ายสังคมออนไลน์สำหรับผู้ที่มีความ 
บกพร่องทางการเห็น ได้แก่ การสร้างการเรียนรู้บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ วิธีการสร้างการเรียนรู้ให้
มีความย่ังยืนตลอดไปและรูปแบบการจัดการศึกษาสำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการเห็น  

2. ด้านปัจจัยและผลการประเมินความพึงพอใจโมบายแอพพลิเคช่ันและเว็บไซต์พบว่า  
สมาชิกที่มีความบกพร่องทางการเห็น มีความพึงพอใจในทุกประเด็นในระดับมากถึงมากที่สุด ด้านผล
การประเมินความพึงพอใจต่อโมบายแอพพลิเคช่ันพบว่า มีความพึงพอใจด้านการติดต่อประสานงาน
กับนักวิจัยโดยตรงมากที่สุด ด้านผลการประเมินความพึงพอใจต่อเว็บไซต์พบว่ามีความพึงพอใจต่อ
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เว็บไซต์ที่อยู่ในระดับดีมาก ได้แก่ด้านความสะดวกสบายในการใช้ปุ่มเมนูการใช้งานต่าง ๆ  และด้าน
ข้อมูลสารสนเทศที่นำเสนอบนเว็บไซต์ นอกจากนั้นยังพบว่า ปัจจัยที่ควรพิจารณาถึงคือ ปัจจัยด้าน
การสื่อสารร่วมกันของสมาชิกกลุ่ม ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อการสร้างการเรียนรู้ และ
ปัจจัยด้านความสามารถของเทคโนโลยีที่ใช้ประสานกับการใช้งานและสมาชิกที่มีความบกพร่อง
ทางการเห็น 
 
ข้อเสนอแนะในการทำวิจัย 

ในการออกแบบโมบายแอพพลิเคช่ันและเว็บไซต์ให้กับผู้ทีม่ีความบกพรอ่งทางการเห็น ข้อมูล
สารสนเทศที่นำเสนอควรมาจากความต้องการของสมาชิกเพราะจะทำให้สมาชิกมีความต้องการที่จะ
เรียนรู ้จะส่งผลให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มสมาชิกมากข้ึนและมีการใช้งานต่อเน่ือง ประเด็นที่ควร
พัฒนาต่อไป ควรมีการพัฒนาเทคโนโลยีในรูปแบบใหม่ ๆ เพื่อใช้ในการสื่อสารกับคนพิการและมีการ
นำเสนอเนื้อหาที่คนพิการมีความสนใจเป็นพิเศษหรือเนื้อหาที่คนพิการมีความจำเป็นต้องรู้ เพื่อเป็น
การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เช่น การพัฒนาโมบายแอพพลิเคช่ันเพื่อการมีงานทำของคนพิการ, 
โมบายแอพพลิเคช่ันฐานข้อมูลโรงเรียนเรียนร่วมที่รับผู้พิการศึกษา  
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The current situation, information technology and communication are rapidly 
advancing. As a result, the media for increasing knowledge is mostly online. But for 
visually impaired persons, access to information is still a problem, resulting in learning 
gaps. 

This study is research and development. The objective is to study and develop 
a lifelong learning model for visually impaired persons by a social network. The 
conceptual framework of research includes: component 1. Creating social learning 
online component 2. Lifelong learning and component 3.  Education for visually 
impaired persons. The tools used in this research are websites (W3C) and mobile 
applications that support IOS, Android systems,  ICT professional opinions, Instructor 
inclusive education for children with special needs opinions. Satisfaction questionnaire 
visually impaired persons. Data analysis percentage statistics, the evaluation criteria of 
the world wide web consortium (W3C) and observation of membership behavior, 
participation, discussion, and interaction of the members. 
 
The research found that 

1. Key component in creating lifelong learning for visually impaired persons is 
include creating social learning, creating lifelong learning and management education 
model of  visually impaired persons. 

2. Factors and results of satisfaction assessments for mobile applications and 
websites (W3C). The results of the mobile application satisfaction assessment show 
that satisfied with direct contact with most direct researchers. The results of the 
evaluation of the satisfaction of the website found that the satisfaction of the site is 
very good. It is convenient to use the menu buttons, the most commonly used 
information on the website. It also found that. Factors to consider in the development. 
Common group communication factors environmental factors to assistive technology 
with can used in communication with task and visually impaired persons. 
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Suggestions for research 
The mobile application design and websites for visually impaired persons, the 

information presented should come from the needs of the members, because it will 
make the members interested to learn. Interact with more members and continue to 
use. The issue that should be further developed is development assistive technology 
new for communication with persons with disabilities and present content special 
attention or content to know for improve quality of life persons with disabilities, such 
as development mobile applications for the employment of people with disabilities, 
development mobile applications for database school inclusive for person with 
disabilities. 
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