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0บทคัดยอ  

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาแนวคิดการสรางเครือขายการใหบริการชวยเหลือสนับสนุนนักศึกษา

ท่ีมีความพิการเรียนรวมในระดับอุดมศึกษา 2) เพ่ือศึกษาระบบการใหบริการชวยเหลือสนับสนุนนักศึกษาท่ีมีความ

พิการเรียนรวมในระดับอุดมศึกษา 3) เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาการสรางเครือขายการใหบริการชวยเหลือสนับสนุน

นักศึกษาท่ีมีความพิการเรียนรวมในระดับอุดมศึกษา การศึกษาครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 

โดยการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) มีการเก็บขอมูลภาคสนามจากการสัมภาษณกลุมเปาหมาย และผูท่ี

เก่ียวของ หรือหนวยงานโยตรง โดยเก็บขอมูลจากผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants) ไดแก นักศึกษาท่ีมีความพิการ 

ผูอํานวยการ (หัวหนา) ศูนยชวยเหลือสนับสนุนนักศึกษาท่ีมีความพิการเรียนรวม ผูใหการบริการชวยเหลือสนับสนุน

นักศึกษาท่ีมีความพิการ และอาสาสมัครชวยเหลือสนับสนุนนักศึกษาท่ีมีความพิการเรียนรวม จํานวนท้ังสิ้น 64 คน 
จากมหาวิทยาลัยท่ีมีศูนยบริการชวยเหลือสนับสนุนนักศึกษาท่ีมีความพิการเรียนรวม จํานวน 16 แหง 

ผลการวิจัย พบวา 

1. แนวคิดการสรางเครือขายการใหบริการชวยเหลือสนับสนุนนักศึกษาท่ีมีความพิการเรียนรวมใน

ระดับอุดมศึกษาจะเปนแนวคิดในแนวทางการสรางเครือขายการใหบริการท่ีมีรูปแบบของการสรางเครือขายการ

ใหบริการท่ีมีลักษณะเปนการสรางเครือขายเชิงพ้ืนท่ี 

2. ระบบการใหบริการชวยเหลือสนับสนุนนักศึกษาท่ีมีความพิการเรียนรวมในระดับอุดมศึกษาจะเปนระบบท่ีมี

โครงสรางในการทํางานเปนลักษณะของการใหบริการท่ีเปนบริการผสมผสาน ท่ีประกอบดวยบริการดานตาง ๆ คือ 

ดานท่ีเปนการติดตามเยี่ยมบานในรายท่ีจําเปน และการฟนฟูสภาพท่ีเก่ียวของ ดานการสงเสริมในระดับบุคคล และ

ครอบครัวทุกกลุม ท้ังท่ีเปนบริการในศูนย และบริการในชุมชน ซึ่งเนนการบริการแบบองครวม  

3. แนวทางการพัฒนาการสรางเครือขายการใหบริการชวยเหลือสนับสนุนนักศึกษาท่ีมีความพิการเรียนรวมใน

ระดับอุดมศึกษา อันดับแรกท่ีเครือขายการใหบริการตองกระทํา และการปฏิบัติงานรวมกันของภาคีเครือขายท่ี

เก่ียวของ คือการทําบันทึกขอตกลงรวมกันของเครือขาย ในการใหบริการชวยเหลือสนับสนุนนักศึกษาท่ีมีความพิการ 

เพ่ือการเรียนรู แลกเปลี่ยนประสบการณ และพัฒนาบทบาทระหวางเจาหนาท่ีกับกลุมเครือขายในการใหบริการใน

จังหวัด หรือภูมิภาค เพ่ือเปนแนวทางในการทํางานดานการบริการรวมกัน   

 

1 รองศาสตราจารย ดร. คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม e-mail : surin_yod@ windowslive.com  โทรศัพทเคล่ือนที่ 
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คําสําคัญ : การใหบริการชวยเหลือสนับสนุน, บุคคลท่ีมีความพิการ, การศึกษาพิเศษ, การเรียนรวม, อุดมศึกษา 

 

Abstract 

The objectives of this research were : 1) to study the Creating of the Network of Disabilities 

Support Services in Higher Education, 2) to study the system of Disabilities Support Services in Higher 

Education and 3) to study the development to create a network of Disabilities Support Services in 

Higher Education. The methodology was the qualitative research method and in-depth interview with 

the key informants and collaborated the context by the content analysis technique of the Disabilities 

Support Services Center in Higher Education by collecting information from key informants is suitable 

for people with discomfort. There are 64 people from universities that have a Disabilities Support 

Services center 16 locations 

The research findings were as follows ; 

1. The concept of creating a network of Disabilities Support Services in higher 

education. Will be a concept in creating a service network. That has the form of creating 

a service network that is characterized by Create a spatial network. 

2. The Supporting system for Disabilities Support Services in higher education will be a system 

that is structured to work as a characteristic of services that are integrated services. Which consists of 

various services, namely, the aspect that is that home visit in the necessary cases and the restoration 

of related conditions promotion on a personal level and all family groups both as a service in the 

center and services in the community. Which emphasizes holistic service. 

3. Guidelines for the development of a network of Disabilities Support Services in higher 

education. First, the service network must act and joint operations of related network partners. Is to 

record the network agreement in providing services to Disabilities Support Services for learning 

exchange experiences and develop roles between staff and network groups in providing services in 

provinces or regions as a guideline for working together in service. 

 

Keywords:  Disabilities Support Services, Persons with disabilities, Special Education, Inclusive 

Education, Higher Education 
 

2ความสําคัญและท่ีมาของปญหาการวิจัย 

บุคคลท่ีมีความพิการเปนบุคคลกลุมหน่ึงในสังคมท่ีตองไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางมีคุณภาพในทุกระดับ 

ทุกรูปแบบเชนเดียวกันกับบุคคลท่ัวไป ท้ังการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตอเน่ืองตลอดชีวิต โดยไมจํากัด 

กีดกัน เลือกปฏิบัต ิหรือยกเวนใด ๆ นอกจากน้ีบุคคลท่ีมีความพิการยังตองไดรับการฟนฟูสมรรถภาพ และพัฒนาตั้งแต

แรกเกิด และแรกเริ่มท่ีพบความพิการ รวมท้ังผูปกครองและครอบครัวของบุคคลท่ีมีความพิการตองไดรับการสนับสนุน

จากรัฐในทุกดาน เพ่ือใหสามารถฟนฟูสมรรถภาพและพัฒนาบุคคลท่ีมีความพิการอยางเต็มศักยภาพตามความตองการ
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ของแตละบุคคล รวมท้ังมีสิทธิไดรับสิ่งอํานวยความสะดวก บริการ และความชวยเหลือจากรัฐ เพ่ือใหสามารถดํารงชีวิต

อยูในสังคมไดเชนเดียวกับบุคคลท่ัวไป ดังปรากฏในปฏิญญาวาดวยสิทธิคนพิการไทย (สํานักนายกรัฐมนตรี, 2541; 

หนา 1) 

ปญหาความพิการนับเปนปญหาท่ีมีความสําคัญยิ่ง และเปนท่ีสนใจของนานาประเทศท่ัวโลก โดยเฉพาะอยาง

ยิ่งเมื่อสมัชชาใหญองคการสหประชาชาติไดประกาศใหป พ.ศ. 2524 เปนปคนพิการสากล (The International Year 

of Disabled Person : IYDP) โดยเรียกรองใหประเทศสมาชิกใหความสําคัญตองานดานบุคคลท่ีมีความพิการอยาง

จริงจัง และตอเน่ืองมากข้ึน สถานการณดานบุคคลท่ีมีความพิการในประเทศไทยเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงมาตามลําดับ 

รัฐบาลไทยมีความพยายามรางกฎหมายบุคคลท่ีมีความพิการโดยเฉพาะข้ึนตั้งแต พ.ศ. 2518 ตั้งใจจะประกาศใหเปน

ของขวัญแกบุคคลท่ีมีความพิการในปคนพิการสากล พ.ศ. 2524 แตมาปรากฏเปนพระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพ

คนพิการในป พ.ศ. 2534 ซึ่งนับเปนจุดสําคัญตอการเปลี่ยนแปลง กลาวคือบุคคลท่ีมีความพิการไทยมีโอกาสไดรับ

บริการดานตาง ๆ ท่ีเปนการคุมครอง การสงเคราะห พัฒนา และฟนฟูสมรรถภาพ โดยวิธีการทางการแพทย ทาง

การศึกษา ทางสังคม และการฝกอาชีพ ตลอดจนแกไขปญหา และขจัดอุปสรรคตาง ๆ ทางเศรษฐกิจ และสังคมใหแก

บุคคลท่ีมีความพิการ รวมท้ังใหสังคมมีสวนรวมในการเก้ือกูล และฟนฟูสมรรถภาพบุคคลท่ีมีความพิการโดยให

ความสําคัญกับการฟนฟูสมรรถภาพใน 4 ดาน คือ ดานการแพทย ดานการศึกษา ดานอาชีพและการจางงาน และดาน

สังคม ซึ่งนับเปนจุดเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญท่ีสุดของบุคคลท่ีมีความพิการ และระหวาง พ.ศ. 2525-2536 เปนชวงท่ี

เรียกวา ทศวรรษของบุคคลท่ีมีความพิการแหงสหประชาชาติ (United Nations Decade of Disabled Person) โดย

มีเปาหมายสําคัญคือ การใหโอกาสบุคคลท่ีมีความพิการมีสวนรวมอยางเต็มท่ี และโดยเสมอภาค (Full Participation 

and Equality) ของบุคคลท่ีมีความพิการ ซึ่งหมายถึง การเรงรัดฟนฟูสมรรถภาพบุคคลท่ีมีความพิการ เพ่ือใหบุคคลท่ี

มีความพิการมีสิทธิเทาเทียม โดยใหไดรับการศึกษา และมีการดํารงชีวิตไดเชนคนปกติท่ัวไป (UNESCO, 1997; pp. 

16-17) โดยในชวงทศวรรษท่ีผานมา เปนชวงท่ีประชาคมโลกตื่นตัวใหความสนใจกับเรื่องสิทธิมนุษยชน และความเสมอ

ภาคในโอกาสทางการศึกษา ทางอาชีพ ทางเศรษฐกิจ และทางสังคม เกิดกระแสความนิยมเรื่องสิทธิท่ีเทาเทียมกันของ

บุคคลอยางไมเลือกเช้ือชาติ ศาสนา วัฒนธรรม และความพิการ ซึ่งไดรับการตอบรับอยางพรอมเพรียงกันในทุก

ประเทศท่ัวโลก 

การจัดการศึกษาท่ีเปดโอกาสใหบุคคลท่ีมีความพิการไดเรียนรวมในทุกระดับ และทุกระบบเปนสิ่งท่ีทาทาย

หนวยงานท่ีจัด และสนับสนุนการจัดการเรียนรวมน้ันตองเห็นวา การเรียนรวมกอใหเกิดประโยชนท้ังบุคคลปกติท่ัวไป 

และบุคคลท่ีมีความพิการ ท้ังน้ีเพราะการเรียนรวมมีเปาหมายใหผูเรียนทุกคนมีเจตคติเชิงบวกตอกัน มีโอกาสบรรลุถึง

ขีดสูงสุดของศักยภาพดานวิชาการ ทักษะดานสังคม และทักษะดานการดํารงชีวิต เปนการพัฒนามนุษยอยางเปนองค

รวม และเปนการทํางานรวมกันโดยยึดผูเรียนเปนศูนยกลางอยางแทจริง (UNESCO, 1994; p. 2) ปญหาและอุปสรรค

ของการจัดการเรียนรวมในสถาบันอุดมศึกษา เปนสิ่งท่ีผูบริหารและประชาคมของสถาบันอุดมศึกษาตองใหความสําคัญ 

สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาแบบเรียนรวมตองกลาปรับเปลี่ยน และตองเปนผูนําในการยอมรับเรื่องความเทาเทียมกัน

ของมนุษย สําหรับประเทศไทยการกําหนดแนวปฏิบัติ และจัดบริการชวยเหลือสนับสนุนนักศึกษาท่ีมีความพิการเรียน

รวมท่ีชัดเจนเปนหนทางหน่ึงท่ีจะทําใหการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพสอดคลองตามพระราชบัญญัติการศึกษา

แหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2545 และพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

บุคคลท่ีมีความพิการ พ.ศ. 2550 มาตรา 20 ท่ีระบุไววา บุคคลท่ีมีความพิการมีสิทธิเขาถึงและใชประโยชนไดจากสิ่ง

อํานวยความสะดวกอันเปนสาธารณะ ตลอดจนสวัสดิการ และความชวยเหลืออ่ืนจากรัฐ และในวรรค 2 ไดระบุวา 

การศึกษาตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ หรือแผนการศึกษาแหงชาติตามความเหมาะสมในสถานศึกษาเฉพาะ 
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หรือในสถานศึกษาท่ัวไป หรือการศึกษาทางเลือก หรือการศึกษานอกระบบ โดยใหหนวยงานท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับสิ่ง

อํานวยความสะดวกสื่อ บริการ และความชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาสําหรับบุคคลท่ีมีความพิการใหการสนับสนุน

ตามความเหมาะสม 

ประเทศไทยไดมีการขยายตัว และพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาอยางรวดเร็ว โดยรัฐบาลไดตระหนักถึง

ความสําคัญ และความสัมพันธระหวางการจัดการศึกษากับการพัฒนาประเทศ มีการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ และแผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติเปนแผนแมบทในการดําเนินงานดานการศึกษาของประเทศ 

การศึกษาระดับอุดมศึกษาจึงไดรับการกําหนดจุดมุงหมาย นโยบาย และมาตรการในการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับ

ความตองการของประเทศไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ตั้งแตฉบับท่ี 1 (พ.ศ. 2504-2509) มาจนถึง

ฉบับปจจุบัน คือฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) ซึ่งมีเปาหมายในการพัฒนาคนดีและคนเกง รวมท้ังสรางชุมชนใหมี

ความเขมแข็ง และยั่งยืน นอกจากน้ีรัฐบาลยังไดกลาวถึงกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก วาเปนท้ังโอกาสและภัย

คุกคามตอการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะเศรษฐกิจในภูมิภาค รวมท้ังแนวโนมการพัฒนาสูเศรษฐกิจยุคใหมท่ีมี

เทคโนโลยี และการใชความรูเปนฐานในการพัฒนา ทําใหตองเรงเตรียมความพรอม ท้ังการสรางระบบ กลไก และ

พัฒนาคนใหสามารถปรับตัวไดอยางรวดเร็ว และรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน ท้ังในระดับประเทศ และระหวาง

ประเทศ ท่ีสงผลตอความตองการการศึกษายุคใหม ซึ่งเปนยุคสังคมแหงความรู (Knowleage-Based Society) 

(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2544; หนา 1) 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดประกาศนโยบายการศึกษาสําหรับบุคคลท่ีมีความพิการ

ระดับอุดมศึกษาในป พ.ศ. 2546 ใหสถาบันอุดมศึกษาทุกแหงไดรับทราบ และถือปฏิบัติ โดยมีสาระสําคัญท่ีเก่ียวของ

กับการจัดบริการชวยเหลือสนับสนุนสําหรับนักศึกษาท่ีมีความพิการ คือใหสถาบันอุดมศึกษาจัดสรรโควตาสําหรับ

นักศึกษาท่ีมีความพิการ ใหจัดหาบริการชวยเหลือสนับสนุนใหกับนักศึกษาท่ีมีความพิการโดยรวมกับศูนยการศึกษา

พิเศษประจําจังหวัด จัดตั้งงบประมาณคาตอบแทนลามภาษามือ กรณีมีนักศึกษาท่ีมีความพิการทางการไดยินเรียนรวม 

ปรับปรุงอาคารสถานท่ีใหเหมาะสมตอนักศึกษาท่ีมีความพิการทางกายหรือการเคลื่อนไหว และหากสถาบันการศึกษา

ใดมีนักศึกษาท่ีมีความพิการเรียนรวมมากกวา 10 คน ใหสถาบันน้ันจัดตั้งศูนยบริการชวยเหลือสนับสนุนใหนักศึกษาท่ี

มีความพิการ การดําเนินงานทางการศึกษาสําหรับบุคคลท่ีมีความพิการของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ไดเริ่ม

ชัดเจนตั้งแตในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดจัดสรรงบประมาณจากสํานัก

งบประมาณใหแกสถาบันอุดมศึกษาในโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสําหรับบุคคลท่ีมีความพิการเรียนรวมใน

ระดับอุดมศึกษา ซึ่งรูปแบบการเรียนรวมเปนรูปแบบการจัดการศึกษาสําหรับบุคคลท่ีมีความพิการท่ีเปนกระแสหลัก

ของแนวคิดการจัดการศึกษาสําหรับบุคคลท่ีมีความพิการในปจจุบัน โดยมีแนวคิดและหลักการจัดการศึกษาท่ีใหบุคคล

ท่ีมีความพิการไดเรียนในสถานศึกษาเดียวกันกับบุคคลท่ัวไป ท้ังในดานการเรียนการสอน การรวมกิจกรรมทางสังคม 

ภายใตแนวคิดพ้ืนฐานในเรื่องการจัดการศึกษาอยางตอเน่ือง โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลเพ่ือใหไดรับ

ประโยชนสูงสุดจากการศึกษา อยางไรก็ตามการดําเนินการจัดการศึกษาสําหรับบุคคลท่ีมีความพิการในรูปแบบการ

เรียนรวมใหมีประสิทธิภาพจําเปนตองพิจารณาถึงความพิการในดานตาง ๆ ของบุคคลท่ีมีความพิการ ตลอดจนความ

พรอม และศักยภาพของสถานศึกษาดวย   

หลังจากท่ีมีการประกาศใชนโยบายการจัดการศึกษาสําหรับบุคคลท่ีมีความพิการ สถานศึกษาภายใตสังกัด

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการหลายแหงขานรับ และนํานโยบายไปปฏิบัติ แตเมื่อนํา

นโยบายไปปฏิบัติแลว พบวามีปญหา และอุปสรรคมากมาย ซึ่งนักวิชาการทางการศึกษาไดทําการศึกษาเก่ียวกับการ

ประเมินผลการนํานโยบายทางการศึกษาเพ่ือบุคคลท่ีมีความพิการไปปฏิบัติท่ีผานมาในดานความพรอม และความ
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ตองการในการจัดการเรียนรวม ประเด็นของปญหา และอุปสรรคในการนํานโยบายทางการศึกษาเพ่ือบุคคลท่ีมีความ

พิการไปปฏิบัติ ท่ีสําคัญสามารถสรุปไดวา ประการแรกไดแกปญหาความไมชัดเจนในวัตถุประสงค และเปาหมายของ

นโยบาย แผนปฏิบัติการไมมีความชัดเจน และไมทันตอการเปลี่ยนแปลง ประการท่ี 2 บุคลากรท่ีมีสวนในการนํา

นโยบายไปปฏิบัติขาดความรูความสามารถท่ีเหมาะสมกับนโยบาย และการนําไปใชไมครอบคลุมและมีความ

หลากหลายพอตอสภาพปญหาของบุคคลท่ีมีความพิการแตละประเภท ประการท่ี 3 คณะกรรมการผูทําหนาท่ีกํากับ

และควบคุมนโยบายไมมีอํานาจในการสั่งการขามหนวยงาน ประการท่ี 4  ทรัพยากรของนโยบาย เชน งบประมาณ 

บุคลากร ไมเพียงพอ ประการท่ี 5 การนํานโยบายไปปฏิบัติมีความไมเทาเทียมและเสมอภาค  และการขาดการ

สนับสนุนจากชนช้ันนําทางสังคม สื่อมวลชน  และการประชาสัมพันธ เปนหลัก ประการสุดทาย สวนของความตองการ

ของผูบริหาร และผูปฏิบัติงาน พบวา ตองการใหมีการนิเทศดานหลักสูตร และการใชหลักสูตรการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอน สื่อการสอน การวัดและประเมินผล (เอมอร ไชยบัวแดง, 2539; หนา 89-93; วิริยะ นามศิริพงศพันธุ, 2539; 

หนา 129-145; นงลักษณ วิรัชชัย, 2544; หนา27-29;  เบญจา ชลธารนนท, 2545; หนา 6; ประพาฬรัตน คชเสนา, 

2548; หนา 115-116) 

จากปญหาดังท่ีไดกลาวมา แสดงใหเห็นวาสถาบันการศึกษาไดมีการนํานโยบายไปปฏิบัติ แตยังไมประสบ

ผลสําเร็จ เน่ืองจากความสําเร็จของการนํานโยบายสูการปฏิบัติสามารถพิจารณาไดจากเง่ือนไขท่ีวา ไดมีการบรรลุผล

การปฏิบัติตามนโยบายน้ัน ตามภาระหนาท่ีขององคการท่ีรับผิดชอบดวยความราบรื่น และปราศจากปญหา (วรเดช 

จันทรศร, 2545; หนา 9) ซึ่งหนวยงานท่ีเก่ียวของจึงไดพยายามขยายการจัดการศึกษาสําหรับบุคคลท่ีมีความพิการมา

โดยตลอด เพ่ือใหการจัดการศึกษาสําหรับบุคคลท่ีมีความพิการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับนโยบาย

ทางการศึกษาสําหรับบุคคลท่ีมีความพิการของรัฐบาล และหนวยงานท่ีเก่ียวของทางการศึกษาไดมีการประกาศใช และ

สังคมไดใหความตระหนักถึงความสําคัญของนโยบายดังกลาวเพ่ิมข้ึนเรื่อยมา  

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีหนาท่ีดําเนินการดูแลการจัดการศึกษาใหเปนไปตามนโยบาย 

หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนด จึงตองเพ่ิมบทบาทหนาท่ีในมิติใหม ภายใตกรอบกฎหมายอุดมศึกษาใน

ปจจุบัน โดยจัดใหมีระบบท่ีเอ้ือใหผูบริโภคไดรับความเปนธรรมมากท่ีสุดในการตัดสินใจเลือกบริโภคบริการอุดมศึกษา

จากระบบ และฐานขอมูลท่ีสําคัญบางฐานเก่ียวกับการอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตองเพ่ิม

บทบาทในการทําหนาท่ีคุมครองผูบริโภคท่ีรับบริการจากสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งเปนสวนหน่ึงของการปฏิบัติหนาท่ีตาม

กฎหมายขอมูลขาวสาร ทําใหประชาชนมีเครื่องมือในการตัดสินใจเลือกเขาศึกษาในสถาบันตาง ๆ ไดตามศักยภาพ 

และความตองการ นับไดวาเปนการกระตุนใหสถาบันอุดมศึกษาตองพัฒนาคุณภาพ เพ่ือดึงดูดผูเรียนใหเขาเรียนมากข้ึน 

ผูเรียนจะมีโอกาสตรวจสอบวาการใหบริการทางการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาน้ันคุมคากับคาใชจายท่ีเสียไปหรือไม 

ท้ังน้ีรัฐจะใชเกณฑมาตรฐานการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนในแตละสาขาวิชาประกอบกับศักยภาพของ

สถาบันอุดมศึกษาในการผลิตบัณฑิต ดังน้ันสถาบันอุดมศึกษาจึงตองแสดงศักยภาพ ท่ีรวมถึงคุณภาพในการจัดการ

เรียนการสอนตอสาธารณะ ผานระบบการรายงานผล  และกลไกอ่ืน ๆ ท่ีอยู ในความรับผิดชอบของสภา

สถาบันอุดมศึกษา (ภาวิช ทองโรจน, ม.ป.ป.) เปนเหตุใหการจัดการศึกษาสําหรับนักศึกษาท่ีมีความพิการใน

ระดับอุดมศึกษาตองเปนไปตามคุณภาพ และมาตรฐานท่ีกําหนดไวเชนเดียวกับนักศึกษาท่ัวไป แตเน่ืองจากบุคคลท่ีมี

ความพิการ มีขอจํากัดในเรื่องของศักยภาพในการเรียนรู เพราะจากสภาพความพิการ ในการดําเนินงานจัดการศึกษา

จึงจําเปนตองทุมเทใหมากกวาการจัดการศึกษาบุคคลท่ัวไป  ท้ังในดานงบประมาณ การจัดการเรียนการสอน การ

จัดหาอุปกรณ และสิ่งสนับสนุนตาง ๆ ขณะท่ีในทางปฏิบัติการจัดการศึกษาสําหรับบุคคลท่ีมีความพิการ ซึ่งมีความ

แตกตางระหวางบุคคล เพ่ือจะใหผูเรียนมีพัฒนาการ ท้ังดานทักษะการดํารงชีวิตประจําวัน หรือพัฒนาการทางดาน

ภาคบรรยาย 

420 

 



 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที่ 6 ประจําป พ.ศ.2562   “สังคมผูสูงวัย: โอกาสและความทาทายของอุดมศึกษา” 

วิชาการตามหลักสูตรการจัดการศึกษาในแตละระดับใหอยูในบรรทัดฐานเดียวไดทุกคน จึงคอนขางยาก จากการวิจัย 

พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของบุคคลท่ีมีความพิการเมื่อเทียบกับบุคคลท่ัวไป บุคคลท่ัวไปจะมีผลการเรียนอยูใน

ระดับดี สวนบุคคลท่ีมีความพิการมีผลการเรียนระดับต่ํากวาเกณฑ (ก่ิงเพชร สงเสริม, 2552)  

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2548) ไดกําหนดยุทธศาสตรการจัดการศึกษาสําหรับบุคคลท่ีมีความ

พิการในระดับอุดมศึกษาไว 4 ประการ ดังน้ี  

ยุทธศาสตรท่ี 1 สรางโอกาสทางการศึกษา โดยมีกลยุทธท่ีสําคัญ คือ จัดสรรโอกาสทาง การศึกษาใหนักศึกษาท่ี

มีความพิการท่ีมีศักยภาพไดเขาเรียนในสถาบันอุดมศึกษา 

ยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนาการจัดการการเรียนรูของบุคคลท่ีมีความพิการโดยมีกลยุทธท่ีสําคัญ 3 ประการ คือ  

1. พัฒนาระบบบริการชวยเหลือสนับสนุนบุคคลท่ีมีความพิการ (Disability Support Services/Autistic Support 

Services --  DSS/AUSS) ในสถาบันอุดมศึกษาท่ีสงเสริมการเรียนของนักศึกษาท่ีมีความพิการ  

2. พัฒนาบุคลากรท่ีเก่ียวของกับการจัดการศึกษาพิเศษ และการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาท่ีมีความพิการ  

3. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูท่ีเหมาะสมสําหรับบุคคลท่ีมีความพิการ 

ยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาองคความรู โดยมีกลยุทธท่ีสําคัญ คือ ผลิตงานวิจัย และสรางองคความรูใหมดานบุคคล

ท่ีมีความพิการ 

ยุทธศาสตรท่ี 4 สงเสริมการมีงานทําของบัณฑิตท่ีมีความพิการโดยมีกลยุทธท่ีสําคัญ คือ สงเสริมความรวมมือ

ในการสนับสนุนการประกอบอาชีพของบัณฑิตท่ีมีความพิการ 

สถาบันอุดมศึกษาไดดําเนินการใหมีศูนยบริการชวยเหลือสนับสนุนนักศึกษาท่ีมีความพิการ เพ่ือใหศูนยบริการ

ชวยเหลือสนับสนุนนักศึกษาท่ีมีความพิการสถาบันอุดมศึกษาเปนหนวยงานท่ีใหบริการชวยเหลือสนับสนุนแกนักศึกษา

ท่ีมีความพิการ จากขอมูลปการศึกษา 2558 มีศูนยบริการชวยเหลือสนับสนุนนักศึกษาท่ีมีความพิการจํานวนท้ังสิ้น 38 

ศูนย (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2559) สําหรับในดานการพัฒนาเครือขายผูใหบริการชวยเหลือสนับสนุน

นักศึกษาท่ีมีความพิการ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไมไดกําหนดยุทธศาสตรดําเนินการใหการพัฒนาการ

สรางเครือขายตามโครงการ ทําใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตองดําเนินการพัฒนาบุคลากรศูนยบริการ

ชวยเหลือสนับสนุนนักศึกษาท่ีมีความพิการ โดยการกําหนดโครงการ งบประมาณ และประเด็นเพ่ือการประชุม

ฝกอบรมใหกับบุคลากรศูนยบริการชวยเหลือสนับสนุนนักศึกษาท่ีมีความพิการ เหตุน้ีถาตองการแกปญหาการใช

งบประมาณ และการทํางานเพ่ือใหบุคลากรมีความรูมีทักษะในการใหบริการชวยเหลือสนับสนุนนักศึกษาท่ีมีความ

พิการอยางแทจริง จึงควรมีการศึกษาหาแนวทางการสรางเครือขายการใหบริการชวยเหลือสนับสนุนนักศึกษาท่ีมีความ

พิการเรียนรวมในระดับอุดมศึกษา 
 

2วัตถุประสงคการวิจัย  

1. เพ่ือศึกษาแนวคิดการสรางเครือขายการใหบริการชวยเหลือสนับสนุนนักศึกษาท่ีมีความพิการเรียนรวมใน

ระดับอุดมศึกษา 

2. เพ่ือศึกษาระบบการใหบริการชวยเหลือสนับสนุนนักศึกษาท่ีมีความพิการเรียนรวมในระดับอุดมศึกษา 

3. เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาการสรางเครือขายการใหบริการชวยเหลือสนับสนุนนักศึกษาท่ีมีความพิการ

เรียนรวมในระดับอุดมศึกษา 
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วิธีดําเนินการวิจัย  

กลุมเปาหมาย และผูใหขอมูลสําคัญ 

โดยเก็บขอมูล จํานวนท้ังสิ้น 64 คน ประกอบดวย ผูอํานวยการ (หัวหนา) ศูนยชวยเหลือสนับสนุนนักศึกษา

ท่ีมีความพิการเรียนรวม ผูใหการบริการชวยเหลือสนับสนุนนักศึกษาท่ีมีความพิการ นักศึกษาท่ีมีความพิการ และ

อาสาสมัครชวยเหลือสนับสนุนนักศึกษาท่ีมีความพิการเรียนรวม จากมหาวิทยาลัยท่ีมีศูนยบริการชวยเหลือสนับสนุน

นักศึกษาท่ีมีความพิการเรียนรวม ซึ่งอยูในฐานขอมูลสารสนเทศของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ป

การศึกษา 2558 จํานวน 16 แหง  

2เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย  

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย เปนแบบสัมภาษณแบบมีโครงสรางท่ีผูวิจัยสรางข้ึน ซึ่งไดผานการตรวจสอบ

คุณภาพจากผูเช่ียวชาญ โดยกําหนดโครงสรางประเด็นการสัมภาษณแบงออกเปน 2 ตอนหลัก ประกอบดวย  

ตอนท่ี 1 แนวทางการสรางเครือขายการใหบริการชวยเหลือสนับสนุนนักศึกษาท่ีมีความพิการเรยีนรวมใน

ระดับอุดมศึกษา 

ตอนท่ี 2 ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะเก่ียวกับแนวทางการสรางเครือขายการใหบริการชวยเหลือ

สนับสนุนนักศึกษาท่ีมีความพิการเรียนรวมในระดับอุดมศึกษา 

2การวิเคราะหขอมูล  

การวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณ ผูวิจัยดําเนินการจัดลําดับเน้ือหาท่ีไดมาจากการสัมภาษณตาม

วัตถุประสงค จากน้ันจึงทําการวิเคราะหเชิงเน้ือหา (Content Analysis) ประกอบบริบทตามโครงสรางของแบบ

สัมภาษณ ประกอบการสังเกตของผูวิจัย 

 

2สรุปผลการวิจัย  

1. แนวคิดการสรางเครือขายการใหบริการชวยเหลือสนับสนุนนักศึกษาท่ีมีความพิการเรียนรวมใน

ระดับอุดมศึกษา สภาพปจจุบันไดเนนการใหบริการชวยเหลือสนับสนุนนักศึกษาท่ีมีความพิการระดับปฐมภูมิเปนหลัก 

เพ่ือเปนการกระจายการบริการชวยเหลือสนับสนุนนักศึกษาท่ีมีความพิการเรียนรวมไปยังสถาบันอุดมศึกษาในแตละ

แหงท่ีมีนักศึกษาท่ีมีความพิการเขารับการศึกษา โดยใหมีการจัดตั้งศูนยบริการชวยเหลือสนับสนุนนักศึกษาท่ีมีความ

พิการเรียนรวม มีแนวโนมในดานการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการดําเนินการจํานวนเพ่ิมข้ึน ทําใหแนวโนมเงินบํารุง

ของศูนยบริการชวยเหลือสนับสนุนนักศึกษาท่ีมีความพิการเรียนรวมเพ่ิมมากข้ึน แตก็ยังพบวาการจัดบริการชวยเหลือ

สนับสนุนนักศึกษาท่ีมีความพิการน้ีไมสม่ําเสมอในแตละสถาบัน และแตกตางกันในแตละสถาบัน 

2. ระบบบริการชวยเหลือสนับสนุนนักศึกษาท่ีมีความพิการในดานการศึกษา การเขารวมกิจกรรม การใหการ

ชวยเหลือสนับสนุนเฉพาะดาน และการฟนฟูสมรรถภาพอยางผสมผสานแกนักศึกษาท่ีมีความพิการ สํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษามีหนาท่ีกํากับดูแลใหระบบความเปนธรรมท่ัวถึง มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ มีความ

โปรงใส และตรวจสอบได ซึ่งระบบบริการชวยเหลือสนับสนุนนักศึกษาท่ีมีความพิการประกอบดวยระบบยอยตาง ๆ ซึ่ง

แตละระบบมีความเก่ียวเน่ืองและสัมพันธกัน การท่ีภาครัฐจัดใหมีบริการหลายระดับ ทําใหโอกาสในการเขาถึงบริการท่ี

มีความซับซอนท่ีจัดโดยบริการในระดับท่ีสูงข้ึนลดลง ซึ่งขอเท็จจริง คือ บริการชวยเหลือสนับสนุนนักศึกษาท่ีมีความ

พิการแตละระดับเช่ือมโยงกันดวยระบบสงตอ หากระบบสงตอมีประสิทธิภาพ ปญหาการเขาถึงบริการชวยเหลือ

สนับสนุนนักศึกษาท่ีมีความพิการในระดับท่ีสูงข้ึนก็จะหมดไป ระบบบริการชวยเหลือสนับสนุนนักศึกษาท่ีมีความพิการ

จึงสามารถจัดแบงไดหลายระดับ โดยในแตละระดับจะมีจํานวนบุคลากรท่ีรับผิดชอบแตกตางกัน มีบทบาทหนาท่ี
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แตกตางกัน และเช่ือมโยงกันดวยระบบสงตอ เพ่ือใหสามารถจัดบริการชวยเหลือสนับสนุนนักศึกษาท่ีมีความพิการท่ีให

เกิดการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ 

3. ปจจุบันมีความจําเปนในการพัฒนาการจัดระบบในรูปแบบเครือขาย แทนการขยายศูนยบริการชวยเหลือ

สนับสนุนนักศึกษาท่ีมีความพิการ โดยใชหลักการท่ีสามารถเช่ือมโยงบริการชวยเหลือสนับสนุนนักศึกษาท่ีมีความพิการ

ท้ัง 3 ระดับเขาดวยกัน ตั้งแตระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ ท้ังน้ีใหเปนไปตามสภาพขอเท็จจริงทางภูมิศาสตร 

และการคมนาคม โดยไมมีเสนแบงของการปกครอง หรือการแบงเขตบริการของสถาบันอุดมศึกษา เปนตัวขวางก้ัน 

ท้ังน้ีในการพัฒนาศูนยศูนยบริการชวยเหลือสนับสนุนนักศึกษาท่ีมีความพิการระดับตาง ๆ ใหเปนสวนหน่ึงของระบบ

เครือขายบริการชวยเหลือสนับสนุนนักศึกษาท่ีมีความพิการ เพ่ือใหศูนยบริการชวยเหลือสนับสนุนนักศึกษาท่ีมีความ

พิการแตละแหงเติบโตอยางมีทิศทาง มีภารกิจหนาท่ีชัดเจน มีจังหวะกาว และเก้ือหนุนซึ่งกันและกันภายในเครือขาย 

ซึ่งศูนยบริการชวยเหลือสนับสนุนนักศึกษาท่ีมีความพิการแมขาย ศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัด สถานศึกษา

เฉพาะความพิการ เจาหนาท่ี อาสาสมัคร รวมท้ังเครือขายภาคีมีภาระในการพัฒนาการใหบริการชวยเหลือสนับสนุน

นักศึกษาท่ีมีความพิการทํารวม คือ ดานการศึกษา ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต ดานการชวยเหลือสนับสนุน ดานการ

ฟนฟูสภาพ 
 

2อภิปรายผล 

1. แนวคิดการสรางเครือขายการใหบริการชวยเหลือสนับสนุนนักศึกษาท่ีมีความพิการเรียนรวมใน

ระดับอุดมศึกษา ผลจากการวิจัยพบวา ในแนวทางการสรางเครือขายการใหบริการน้ัน มีรูปแบบของการสรางเครือขาย

การใหบริการ มีลักษณะเปนการสรางเครือขายเชิงพ้ืนท่ี ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของพระสุทิตย อาภากโร (อบอุน) 

(2547) ท่ีไดศึกษาวิจัยเรื่อง เครือขาย : ธรรมชาติ ความรู และการจัดการ พบวา ในการสรางเครือขายสามารถแบง

ประเภทรูปแบบ  และลักษณะความสัมพันธของเครือขายน้ัน ท้ังก็เพ่ือสรางความเขาใจ และมองเห็นภาพความ

เคลื่อนไหวของกลุมองคกรเครือขาย ตางๆ ไดชัดเจนยิ่งข้ึน และการเกิดข้ึนไดของเครือขายการใหบริการน้ันตองอาศัย

ภารกิจ/กิจกรรม และการกอตัวของกลุมผลประโยชนในสังคม และแนวทางในการแบงเครือขาย อาจแบงเปน 

เครือขายภาครฐั ภาคประชาชน ภาคธุรกิจเอกชน และภาคองคกรพัฒนาเอกชน โดยเครือขายตาง ๆ ดังกลาว มุงเนน

การดําเนินการภายใตกรอบแนวคิดหลักการ วัตถุประสงค และเปาหมายของหนวยงาน หรือโครงสรางหลักของกลุม

ผลประโยชนน้ัน ๆ ลักษณะ และโครงสรางของเครือขายประเภทน้ี มีการกอตัวตามภารกิจของกลุมผลประโยชน โดย

กลุมผลประโยชนอาจใหการสนับสนุนในการจัดตั้งเครือขาย  หรือเขาไปเสริมสรางใหเกิดกระบวนการเรียนรู และมี

กระบวนการพัฒนาท่ีสอดคลองกับภารกิจ กิจกรรม และเปาหมายหลักของกลุม/หนวยงานน้ัน ๆ ถาแตละฝายเห็น

ความสําคัญในการรวมพลังเพ่ือการการแกปญหาในภาพรวม  

กิจกรรม และความสัมพันธของเครือขายเชิงพ้ืนท่ีน้ัน จะอาศัยพ้ืนท่ีทางกายภาพเปนฐาน กําหนดกิจกรรม และ

ประเด็นปญหา กลาวคือ จะมีการเช่ือมโยงกลุม องคกร และเครือขายยอยในพ้ืนท่ีใหเขามารวมปรึกษา และหาแนว

ทางแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีรวมกัน โดยใชกระบวนการท่ีหลากหลาย ท้ังในรูปแบบของคณะกรรมการรวม การบูร

ณาการจัดการเชิงพ้ืนท่ี  และการใชประเด็นกิจกรรมเปนภารกิจในการทํางานรวมกัน กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนของเครือขาย

ดังกลาวจะมีความสัมพันธท้ังทางดานวัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจ และการใชทรัพยากรท่ีมาจากพ้ืนท่ีเปนสําคัญ  

สวนโครงสรางความสัมพันธของเครือขายเชิงพ้ืนท่ี จะมีลักษณะกระบวนการทํางานท้ังในแนวดิ่งและแนวราบ 

โดยมีการรวมศูนยกิจกรรมเขาสูสวนกลางระดับพ้ืนท่ีขนาดใหญ และมีศูนยประสานยอยในพ้ืนท่ีขนาดเล็ก เพ่ือใหเกิด

กิจกรรมการสื่อสาร และความเคลื่อนไหว มีแกนนํา ผูประสานงาน และคณะทํางานในเครือขายมารวมผลักดันกิจกรรม
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ใหกลุมองคกร  และเครือขายยอย อ่ืน ๆ ทํางานตามหนาท่ี และภารกิจ ในขณะท่ีความสัมพันธในแนวราบจะมีการ 

ประสานเครือขายตามประเด็นท่ีมีอยูในพ้ืนท่ีแลวมากําหนดกิจกรรมรวมกัน กระบวนการทํางานของเครือขายตาง ๆ มี

ลักษณะรวมกัน 4 ประเด็น คือ 1) กระบวนการทํางานท่ีเช่ือมประสานจากจุดเล็ก และขยายไปสูหนวยใหญ 2) การ

รักษาสัมพันธภาพท่ีสรางความรู ความหมาย และโลกทัศนรวมกัน 3) การเสริมสรางกระบวนการเรียนรู และการ

ปรับตัว 4) การพัฒนากิจกรรม และความเคลื่อนไหว เพ่ือสรางขบวนการทางนวัตกรรม  

2. ระบบการใหบริการชวยเหลือสนับสนุนนักศึกษาท่ีมีความพิการเรียนรวมในระดับอุดมศึกษาผลจากการวิจัย

พบวา ระบบการบริการน้ัน มีโครงสรางในการทํางานเปนลักษณะของการใหบริการท่ีเปนบริการผสมผสาน ท่ี

ประกอบดวยการบริการดานตางๆ คือ ดานท่ีเปนการติดตามเยี่ยมบานในรายท่ีจําเปน และการฟนฟูสภาพพ้ืนฐานท่ี

เก่ียวของดานการสงเสริมในระดับบุคคล และครอบครัวทุกกลุม ท้ังท่ีเปนบริการในศูนย และบริการในชุมชน ซึ่งเนน

การบริการแบบองครวม ซึ่งสอดคลองกับบทความของ ประเวศ วะสี (2545) ท่ีไดกลาวไววา การปฏิรูประบบบริการ

สามารถสงผลตอประชากรท้ังประเทศ รวมถึงปจจัยท่ีเก่ียวของกับสุขภาพชีวิต ไดแก ปจจัยดานบุคคล สภาพแวดลอม 

เศรษฐกิจ สังคม กายภาพ และชีวะภาพ รวมท้ังปจจัยดานระบบบริการสุขภาพ ซึ่งสอดคลองกับการวิจัยของ ทัศนา 

บุญทอง (2543) ท่ีกลาววา ในการจัดระบบบริการ เพ่ือใหบรรลุ ความคาดหวังของสังคม และสามารถตอบสนองตอ

ความจําเปนดานบริการของประชาชนในชุมชน และกําหนดรูปแบบบริการ ระบบบริการน้ัน ควรมีการจัดระบบ

เครือขายบริการท่ีเปนการจัดบริการใหมีสถานบริการหลายระดับใหในแตละระดับของสถานบริการมีการประสานงาน

เปนเครือขาย โดยใชระบบสงตอเปนกลไกสําคัญ  และการเช่ือมโยงบริการตาง ๆ ในช้ันปฐมภูมิ ในช้ันทุติยภูมิ และใน

ช้ันตติยภูมิ เปนสถานบริการการสําหรับผูท่ีมีปญหาซับซอน ตองการการวินิจฉัยท่ีถูกตองแมนยํา และมีความตองการ

ดูแลโดยผูเช่ียวชาญเฉพาะสาขา เปนแหลงวิจัยพัฒนาเทคโนโลยี  

จากลักษณะดังกลาวของระบบบริการท่ีจัดข้ึนจะเปนระบบบริการท่ีมีเครือขาย ของศูนยบริการมีการ

ประสานงานในแตละระดับของศูนยบริการ มีการดูแลอยางตอเน่ือง มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ เปนองครวม และอยูบน

พ้ืนฐานคาใชจายท่ีเหมาะสม เนนการสงเสริมสุขภาพท่ีเปนเชิงรุกโดยใหประชาชนไดพัฒนาศักยภาพในการดูแลตนเอง 

การมีสวนรวมในการกําหนด นโยบาย และมีการพัฒนาองคความรูอยางตอเน่ืองดังน้ันลักษณะของการจัดบริการ และ

บทบาทของ ผูใหบริการจะตองมีการเปลี่ยนแปลง เพ่ือใหสอดคลองกับความตองการของผูรับบริการ และสถานการณ

ทางดานสุขภาพของประชาชน  

3. แนวทางการพัฒนาการสรางเครือขายการใหบริการชวยเหลือสนับสนุนนักศึกษาท่ีมีความพิการเรียนรวมใน

ระดับอุดมศึกษา ผลจากการวิจัยพบวา แนวทางการพัฒนาการสรางเครือขายการใหบริการชวยเหลือสนับสนุน

นักศึกษาท่ีมีความพิการ ซึ่งในแนวทางการพัฒนาการสรางเครือขายการใหบริการชวยเหลือสนับสนุนนักศึกษาท่ีมีความ

พิการ อันดับแรกท่ีเครือขายการใหบริการตองกระทํา และการปฏิบัติงานรวมกันของภาคีเครือขายท่ีเก่ียวของ คือ การ

ทําบันทึกขอตกลงรวมกันของเครือขายในการใหบริการชวยเหลือสนับสนุนนักศึกษาท่ีมีความพิการ เพ่ือการเรียนรู 

แลกเปลี่ยนประสบการณ และพัฒนาบทบาท ระหวางเจาหนาท่ีกับกลุมเครือขายในการใหบริการในจังหวัด หรือ

ภูมิภาค เพ่ือเปนแนวทางในการทํางานดานการบริการรวมกัน ซึ่งมีนักวิชาการบางทานไดกลาวไววา การพัฒนา คือ 

กระบวนการเพ่ือเพ่ิมความสามารถของคนสวนใหญในอันท่ีจะปรับปรุงคุณภาพชีวิตของตนโดยตอเน่ือง และการพัฒนา

ก็มีนัยสําคัญท่ีเก่ียวของกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรมของประเทศใด ประเทศหน่ึง 

ซึ่งในการเปลี่ยนแปลงน้ันจะตองอาศัยวิธีการบริหาร และปฏิบัติงานท่ีเหมาะสม จนสามารถทําใหผลท่ีเกิดข้ึนตามมา 

เกิดประโยชนตอบุคคล และมีคุณคาตอการสรางสรรคสังคมมากยิ่งข้ึน  
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ในปจจุบันมีความจําเปนในการจัดระบบในรูปแบบเครือขายแทนการขยายศูนย โดยใชหลักการท่ีสามารถ

เช่ือมโยงบริการเขาดวยกัน ท้ังน้ีใหเปนไปตามสภาพขอเท็จจริงทางภูมิศาสตร และการคมนาคม โดยไมมีเสนแบงของ

การปกครอง หรือการแบงเขตบริการเปนตัวขวางก้ัน ท้ังน้ีในการพัฒนาศูนยระดับตาง ๆ ใหเปนสวนหน่ึงของระบบ

เครือขายบริการ เพ่ือใหศูนยแตละแหงเติบโตอยางมีทิศทาง มีภารกิจหนาท่ีชัดเจน มีจังหวะกาว และเก้ือหนุนซึ่งกัน

และกันภายในเครือขาย ซึ่งศูนยแมขาย เจาหนาท่ี อาสาสมัคร รวมท้ังเครือขายภาคีมีภาระในการพัฒนาการใหบริการ

ทํารวม คือ ดานการศึกษา ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต ดานการชวยเหลือสนับสนุน ดานการฟนฟูสภาพ ซึ่งสอดคลอง

กับแนวคิดของ ไผท วงศอนุตรโรจน (2544) ท่ีกลาวไววา แนวทางการสรางพัฒนาเครือขายประกอบไปดวย

ความสัมพันธแบบเครือญาติ เพ่ือนบาน และพรรคพวกเพ่ือนฝูง ความสัมพันธผานกระบวนการประกอบอาชีพ 

ความสัมพันธผานประเพณี พิธีกรรม ความเช่ือ และวัฒนธรรม วัด โรงเรียน และโครงสราง ชองทางการติดตอสื่อสาร 

เปนรากฐานท่ีสําคัญท่ีนําไปสูความรวมมือในชุมชน และความสัมพันธในลักษณะตาง ๆ น้ีไดพัฒนาไปสูกลุมท่ีเปน

ทางการมากข้ึน ในการสรางความสัมพันธกับภายนอก พบวา เครือขายความสัมพันธของบุคคลดังกลาวท่ีจะเช่ือมโยงให

เกิดความสัมพันธระหวางบุคคล องคกร หรือหนวยงานภายนอกกับชุมชน มีการวิเคราะหเครือขายทางสังคมของชุมชน 

สามารถแยกพิจารณา ระดับความสัมพันธเปน 3 ช้ัน คือ ช้ันฐานความสัมพันธของชุมชน ช้ันกลุมตาง ๆ หรือพลเมืองท่ี

ตื่นตัว ช้ันกลาง หรือแกนนํา มีปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอเครือขายทางสังคมของชุมชน คือฐานความสัมพันธท่ีหลากหลาย 

สถานภาพของแตละกลุม และบุคคล ผูนํา ภูมิศาสตรและทรัพยากร ศูนยรวมจิตใจ และสํานึกรวมของคนในช้ันสังคม 

โครงสราง และชองทางการติดตอสื่อสาร ธรรมเนียมประเพณ ีผลประโยชนรวมกันกับความเขาใจของคนในชุมชน และ

กระแสความคิดในสังคม  

 

2ขอเสนอแนะ  

1. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย  

1.1 สรางแรงจูงใจ และพัฒนาขีดความสามารถของผูใหการบริการชวยเหลือสนับสนุนนักศึกษาท่ีมีความ

พิการ และอาสาสมัครชวยเหลือสนับสนุนนักศึกษาท่ีมีความพิการเรียนรวมโดยสนับสนุนอุปกรณพ้ืนฐานท่ีจําเปนใน

การปฏิบัติภารกิจตามท่ีไดรับมอบหมาย  

1.2 เรงรัดมาตรการการบริการชวยเหลือสนับสนุนนักศึกษาท่ีมีความพิการโดยมีเปาหมาย เพ่ือลด

งบประมาณ และผลกระทบจากการบริการชวยเหลือสนับสนุนนักศึกษาท่ีมีความพิการ 

1.3 สรางแรงจูงใจแกผูใหการบริการชวยเหลือสนับสนุนนักศึกษาท่ีมีความพิการทุกระดับ โดยปรับระบบ

คาตอบแทนให เหมาะสม และความกาวหนาในวิชาชีพท่ีเปนธรรม สรางกลไกพัฒนาความสัมพันธท่ีดีระหวางผู

ใหบริการและผูรับบริการ  

1.4 พัฒนาระบบขอมูลการบริการชวยเหลือสนับสนุนนักศึกษาท่ีมีความพิการใหมีคุณภาพ และบริการ

ขอมูลการบริการชวยเหลือสนับสนุนนักศึกษาท่ีมีความพิการสําหรับนักศึกษาท่ีมีความพิการ กลุมเปาหมายตาง ๆ 

2. ขอเสนอแนะเชิงการปฏิบัติการ  

2.1 ควรมีการจัดกระบวนการเรียนรูใหกับผูใหการบริการชวยเหลือสนับสนุนนักศึกษาท่ีมีความพิการของ

หนวยงานท่ีเก่ียวอยางตอเน่ือง โดยรวมมือกันในเครือขายศูนย โดยใชชุมชนเปนฐานการเรียนรู ประสานเช่ือมโยง 

หนวยงานตาง ๆ ในการทํางานรวมกัน ไมทํางานแบบแยกสวนตางคนตางหนวยงาน  

2.2 ควรสงเสริมใหมีการพัฒนาศักยภาพของผูใหการบริการชวยเหลือสนับสนุนนักศึกษาท่ีมีความพิการใน

หนวยเก่ียวของการใหบริการ  
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2.3 ควรมีการใหบริการชวยเหลือสนับสนุนนักศึกษาท่ีมีความพิการเชิงรุกดานการแบบตอเน่ือง และมี

ประสิทธิภาพตอเน่ืองคือ ไมเปนชวงท่ีจัดการเรียนการสอนเทาน้ัน ใหทําสม่ําเสมอในเรื่องของประสิทธิภาพ คือตอง

สรางการเรียนรู และการมีสวนรวมในชุมชน เพ่ือใหชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได เชน ใหความรู ในการดูแล มีสวนรวม

ในการคิดกิจกรรมท่ีจะสงเสริมใหสอดคลองกับวัฒนธรรม ชุมชน  

2.4 ควรมีการพัฒนาระบบสงตอขอมูล โดยเฉพาะทางดานระบบคอมพิวเตอร เทคโนโลยีท่ีใชในการ

เช่ือมโยงขอมูล ในปจจุบันยังคงพบปญหาขอมูลการบริการชวยเหลือสนับสนุนนักศึกษาท่ีมีความพิการไมเช่ือมโยง

ขอมูลกัน 

3. ขอเสนอแนะสาหรับการวิจัยคร้ังตอไป  

3.1 ควรมีการศึกษาถึงการมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินภายใตแนวคิดประชาสังคม ในการ

พัฒนาเครือขายการบริการชวยเหลือสนับสนุนนักศึกษาท่ีมีความพิการ  

3.2 ควรมีการศึกษาถึงแนวทางการพัฒนาความพรอมของศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัด เพ่ือรองรับ

การถายโอนภารกิจดาน 
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