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แนวทางการสรางเครือขายการใหบริการชวยเหลือสนับสนุนนักศึกษา
ที่มีความพิการเรียนรวมในระดับอุดมศึกษา
Guidelines for Creating the Network of Disabilities Support Services in
Higher Education
สุรินทร ยอดคําแปง 1
บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาแนวคิดการสรางเครือขายการใหบริการชวยเหลือสนับสนุนนักศึกษา
ที่มีความพิการเรียนรวมในระดับอุดมศึกษา 2) เพื่อศึกษาระบบการใหบริการชวยเหลือสนับสนุนนักศึกษาที่มีความ
พิการเรียนรวมในระดับอุดมศึกษา 3) เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการสรางเครือขายการใหบริการชวยเหลือสนับสนุน
นักศึกษาที่มีความพิการเรียนรวมในระดับอุดมศึกษา การศึกษาครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
โดยการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) มีการเก็บขอมูลภาคสนามจากการสัมภาษณกลุมเปาหมาย และผูที่
เกี่ยวของ หรือหนวยงานโยตรง โดยเก็บขอมูลจากผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants) ไดแก นักศึกษาที่มีความพิการ
ผูอํานวยการ (หัวหนา) ศูนยชวยเหลือสนับสนุนนักศึกษาที่มีความพิการเรียนรวม ผูใหการบริการชวยเหลือสนับสนุน
นักศึกษาที่มีความพิการ และอาสาสมัครชวยเหลือสนับสนุนนักศึกษาที่มีความพิการเรียนรวม จํานวนทั้งสิ้น 64 คน
จากมหาวิทยาลัยที่มีศูนยบริการชวยเหลือสนับสนุนนักศึกษาที่มีความพิการเรียนรวม จํานวน 16 แหง
ผลการวิจัย พบวา
1. แนวคิ ด การสร า งเครื อ ข า ยการให บ ริ ก ารช ว ยเหลื อ สนั บ สนุ น นั ก ศึ ก ษาที่ มี ค วามพิ ก ารเรี ย นรวมใน
ระดับอุดมศึกษาจะเปนแนวคิดในแนวทางการสรางเครือขายการใหบริการที่มีรูปแบบของการสรางเครือขายการ
ใหบริการที่มีลักษณะเปนการสรางเครือขายเชิงพื้นที่
2. ระบบการใหบริการชวยเหลือสนับสนุนนักศึกษาที่มีความพิการเรียนรวมในระดับอุดมศึกษาจะเปนระบบที่มี
โครงสรางในการทํางานเปนลักษณะของการใหบริการที่เปนบริการผสมผสาน ที่ประกอบดวยบริการดานตาง ๆ คือ
ดานที่เปนการติดตามเยี่ยมบานในรายที่จําเปน และการฟนฟูสภาพที่เกี่ยวของ ดานการสงเสริมในระดับบุคคล และ
ครอบครัวทุกกลุม ทั้งที่เปนบริการในศูนย และบริการในชุมชน ซึ่งเนนการบริการแบบองครวม
3. แนวทางการพัฒนาการสรางเครือขายการใหบริการชวยเหลือสนับสนุนนักศึกษาที่มีความพิการเรียนรวมใน
ระดับอุดมศึกษา อั นดับแรกที่ เครือขา ยการใหบ ริการตอ งกระทํา และการปฏิบัติงานรวมกันของภาคีเ ครือขายที่
เกี่ยวของ คือการทําบันทึกขอตกลงรวมกันของเครือขาย ในการใหบริการชวยเหลือสนับสนุนนักศึกษาที่มีความพิการ
เพื่อการเรียนรู แลกเปลี่ยนประสบการณ และพัฒนาบทบาทระหวางเจาหนาที่กับกลุมเครือขายในการใหบริการใน
จังหวัด หรือภูมิภาค เพื่อเปนแนวทางในการทํางานดานการบริการรวมกัน
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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
ความสําคัญและที่มาของปญหาการวิจัย
บุคคลที่มีความพิการเปนบุคคลกลุมหนึ่งในสังคมที่ตองไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางมีคุณภาพในทุกระดับ
ทุกรูปแบบเชนเดียวกันกับบุคคลทั่วไป ทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตอเนื่องตลอดชีวิต โดยไมจํากัด
กีดกัน เลือกปฏิบัติ หรือยกเวนใด ๆ นอกจากนี้บุคคลที่มีความพิการยังตองไดรับการฟนฟูสมรรถภาพ และพัฒนาตั้งแต
แรกเกิด และแรกเริ่มที่พบความพิการ รวมทั้งผูปกครองและครอบครัวของบุคคลที่มีความพิการตองไดรับการสนับสนุน
จากรัฐในทุกดาน เพื่อใหสามารถฟนฟูสมรรถภาพและพัฒนาบุคคลที่มีความพิการอยางเต็มศักยภาพตามความตองการ
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ของแตละบุคคล รวมทั้งมีสิทธิไดรับสิ่งอํานวยความสะดวก บริการ และความชวยเหลือจากรัฐ เพื่อใหสามารถดํารงชีวิต
อยูในสังคมไดเชนเดียวกับบุคคลทั่วไป ดังปรากฏในปฏิญญาวาดวยสิทธิคนพิการไทย (สํานักนายกรัฐมนตรี, 2541;
หนา 1)
ปญหาความพิการนับเปนปญหาที่มีความสําคัญยิ่ง และเปนที่สนใจของนานาประเทศทั่วโลก โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งเมื่อสมัชชาใหญองคการสหประชาชาติไดประกาศใหป พ.ศ. 2524 เปนปคนพิการสากล (The International Year
of Disabled Person : IYDP) โดยเรียกรองใหประเทศสมาชิกใหความสําคัญตองานดานบุคคลที่มีความพิการอยาง
จริงจัง และตอเนื่องมากขึ้น สถานการณดานบุคคลที่มีความพิการในประเทศไทยเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงมาตามลําดับ
รัฐบาลไทยมีความพยายามรางกฎหมายบุคคลที่มีความพิการโดยเฉพาะขึ้นตั้งแต พ.ศ. 2518 ตั้งใจจะประกาศใหเปน
ของขวัญแกบุคคลที่มีความพิการในปคนพิการสากล พ.ศ. 2524 แตมาปรากฏเปนพระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพ
คนพิการในป พ.ศ. 2534 ซึ่งนับเปนจุดสําคัญตอการเปลี่ยนแปลง กลาวคือบุคคลที่มีความพิการไทยมีโอกาสไดรับ
บริการดานตาง ๆ ที่เปนการคุมครอง การสงเคราะห พัฒนา และฟนฟูสมรรถภาพ โดยวิธีการทางการแพทย ทาง
การศึกษา ทางสังคม และการฝกอาชีพ ตลอดจนแกไขปญหา และขจัดอุปสรรคตาง ๆ ทางเศรษฐกิจ และสังคมใหแก
บุคคลที่มีความพิ การ รวมทั้ งให สังคมมีสว นรวมในการเกื้ อกูล และฟ นฟูส มรรถภาพบุคคลที่มีความพิ การโดยให
ความสําคัญกับการฟนฟูสมรรถภาพใน 4 ดาน คือ ดานการแพทย ดานการศึกษา ดานอาชีพและการจางงาน และดาน
สังคม ซึ่งนับเปนจุดเปลี่ยนแปลงที่สําคัญที่สุดของบุคคลที่มีความพิการ และระหวาง พ.ศ. 2525-2536 เปนชวงที่
เรียกวา ทศวรรษของบุคคลที่มีความพิการแหงสหประชาชาติ (United Nations Decade of Disabled Person) โดย
มีเปาหมายสําคัญคือ การใหโอกาสบุคคลที่มีความพิการมีสวนรวมอยางเต็มที่ และโดยเสมอภาค (Full Participation
and Equality) ของบุคคลที่มีความพิการ ซึ่งหมายถึง การเรงรัดฟนฟูสมรรถภาพบุคคลที่มีความพิการ เพื่อใหบุคคลที่
มีความพิการมีสิทธิเทาเทียม โดยใหไดรับการศึกษา และมีการดํารงชีวิตไดเชนคนปกติท่ัวไป (UNESCO, 1997; pp.
16-17) โดยในชวงทศวรรษที่ผานมา เปนชวงที่ประชาคมโลกตื่นตัวใหความสนใจกับเรื่องสิทธิมนุษยชน และความเสมอ
ภาคในโอกาสทางการศึกษา ทางอาชีพ ทางเศรษฐกิจ และทางสังคม เกิดกระแสความนิยมเรื่องสิทธิที่เทาเทียมกันของ
บุคคลอยางไมเลือกเชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม และความพิการ ซึ่งไดรับการตอบรับอยางพรอมเพรียงกันในทุก
ประเทศทั่วโลก
การจัดการศึกษาที่เปดโอกาสใหบุคคลที่มีความพิการไดเรียนรวมในทุกระดับ และทุกระบบเปนสิ่งที่ทาทาย
หนวยงานที่จัด และสนับสนุนการจัดการเรียนรวมนั้นตองเห็นวา การเรียนรวมกอใหเกิดประโยชนทั้งบุคคลปกติทั่วไป
และบุคคลที่มีความพิการ ทั้งนี้เพราะการเรียนรวมมีเปาหมายใหผูเรียนทุกคนมีเจตคติเชิงบวกตอกัน มีโอกาสบรรลุถึง
ขีดสูงสุดของศักยภาพดานวิชาการ ทักษะดานสังคม และทักษะดานการดํารงชีวิต เปนการพัฒนามนุษยอยางเปนองค
รวม และเปนการทํางานรวมกันโดยยึดผูเรียนเปนศูนยกลางอยางแทจริง (UNESCO, 1994; p. 2) ปญหาและอุปสรรค
ของการจัดการเรียนรวมในสถาบันอุดมศึกษา เปนสิ่งที่ผูบริหารและประชาคมของสถาบันอุดมศึกษาตองใหความสําคัญ
สถานศึกษาที่จัดการศึกษาแบบเรียนรวมตองกลาปรับเปลี่ยน และตองเปนผูนําในการยอมรับเรื่องความเทาเทียมกัน
ของมนุษย สําหรับประเทศไทยการกําหนดแนวปฏิบัติ และจัดบริการชวยเหลือสนับสนุนนักศึกษาที่มีความพิการเรียน
รวมที่ชัดเจนเปนหนทางหนึ่งที่จะทําใหการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพสอดคลองตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545 และพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
บุคคลที่มีความพิการ พ.ศ. 2550 มาตรา 20 ที่ระบุไววา บุคคลที่มีความพิการมีสิทธิเขาถึงและใชประโยชนไดจากสิ่ง
อํานวยความสะดวกอันเปนสาธารณะ ตลอดจนสวัสดิการ และความชวยเหลืออื่นจากรัฐ และในวรรค 2 ไดระบุวา
การศึกษาตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ หรือแผนการศึกษาแหงชาติตามความเหมาะสมในสถานศึกษาเฉพาะ
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หรือในสถานศึกษาทั่วไป หรือการศึกษาทางเลือก หรือการศึกษานอกระบบ โดยใหหนวยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับสิ่ง
อํานวยความสะดวกสื่อ บริการ และความชวยเหลืออื่นใดทางการศึกษาสําหรับบุคคลที่มีความพิการใหการสนับสนุน
ตามความเหมาะสม
ประเทศไทยไดมีการขยายตัว และพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาอยางรวดเร็ว โดยรัฐบาลไดตระหนักถึง
ความสําคัญ และความสัมพันธระหวางการจัดการศึกษากับการพัฒนาประเทศ มีการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สัง คมแห ง ชาติ และแผนพั ฒ นาการศึ ก ษาแห งชาติ เ ป น แผนแม บ ทในการดํ า เนิน งานด า นการศึ ก ษาของประเทศ
การศึกษาระดับอุดมศึกษาจึงไดรับการกําหนดจุดมุงหมาย นโยบาย และมาตรการในการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับ
ความตองการของประเทศไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ตั้งแตฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2504-2509) มาจนถึง
ฉบับปจจุบัน คือฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ซึ่งมีเปาหมายในการพัฒนาคนดีและคนเกง รวมทั้งสรางชุมชนใหมี
ความเขมแข็ง และยั่งยืน นอกจากนี้รัฐบาลยังไดกลาวถึงกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก วาเปนทั้งโอกาสและภัย
คุก คามต อ การพั ฒนาประเทศ โดยเฉพาะเศรษฐกิ จในภูมิ ภาค รวมทั้ง แนวโน มการพั ฒนาสู เ ศรษฐกิจ ยุ คใหม ที่ มี
เทคโนโลยี และการใชความรูเปนฐานในการพัฒนา ทําใหตองเรงเตรียมความพรอม ทั้งการสรางระบบ กลไก และ
พัฒนาคนใหสามารถปรับตัวไดอยางรวดเร็ว และรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ทั้งในระดับประเทศ และระหวาง
ประเทศ ที่ ส ง ผลต อ ความต อ งการการศึ ก ษายุ ค ใหม ซึ่ ง เป น ยุ ค สั ง คมแห ง ความรู (Knowleage-Based Society)
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2544; หนา 1)
สํ า นั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา ได ป ระกาศนโยบายการศึ ก ษาสํ า หรั บ บุ ค คลที่ มี ค วามพิ ก าร
ระดับอุดมศึกษาในป พ.ศ. 2546 ใหสถาบันอุดมศึกษาทุกแหงไดรับทราบ และถือปฏิบัติ โดยมีสาระสําคัญที่เกี่ยวของ
กับการจัดบริการชวยเหลือสนับสนุนสําหรับนักศึกษาที่มีความพิการ คือใหสถาบันอุดมศึกษาจัดสรรโควตาสําหรับ
นักศึกษาที่มีความพิการ ใหจัดหาบริการชวยเหลือสนับสนุนใหกับนักศึกษาที่มีความพิการโดยรวมกับศูนยการศึกษา
พิเศษประจําจังหวัด จัดตั้งงบประมาณคาตอบแทนลามภาษามือ กรณีมีนักศึกษาที่มีความพิการทางการไดยินเรียนรวม
ปรับปรุงอาคารสถานที่ใหเหมาะสมตอนักศึกษาที่มีความพิการทางกายหรือการเคลื่อนไหว และหากสถาบันการศึกษา
ใดมีนักศึกษาที่มีความพิการเรียนรวมมากกวา 10 คน ใหสถาบันนั้นจัดตั้งศูนยบริการชวยเหลือสนับสนุนใหนักศึกษาที่
มีความพิการ การดําเนินงานทางการศึกษาสําหรับบุคคลที่มีความพิการของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ไดเริ่ม
ชัดเจนตั้งแตในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดจัดสรรงบประมาณจากสํานัก
งบประมาณใหแกสถาบันอุดมศึกษาในโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสําหรับบุคคลที่มีความพิการเรียนรวมใน
ระดับอุดมศึกษา ซึ่งรูปแบบการเรียนรวมเปนรูปแบบการจัดการศึกษาสําหรับบุคคลที่มีความพิการที่เปนกระแสหลัก
ของแนวคิดการจัดการศึกษาสําหรับบุคคลที่มีความพิการในปจจุบัน โดยมีแนวคิดและหลักการจัดการศึกษาที่ใหบุคคล
ที่มีความพิการไดเรียนในสถานศึกษาเดียวกันกับบุคคลทั่วไป ทั้งในดานการเรียนการสอน การรวมกิจกรรมทางสังคม
ภายใตแนวคิดพื้นฐานในเรื่องการจัดการศึกษาอยางตอเนื่อง โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลเพื่อใหไดรับ
ประโยชนสูงสุดจากการศึกษา อยางไรก็ตามการดําเนินการจัดการศึกษาสําหรับบุคคลที่มีความพิการในรูปแบบการ
เรียนรวมใหมีประสิทธิภาพจําเปนตองพิจารณาถึงความพิการในดานตาง ๆ ของบุคคลที่มีความพิการ ตลอดจนความ
พรอม และศักยภาพของสถานศึกษาดวย
หลังจากที่มีการประกาศใชนโยบายการจัดการศึกษาสําหรับบุคคลที่มีความพิการ สถานศึกษาภายใตสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการหลายแหงขานรับ และนํานโยบายไปปฏิบัติ แตเมื่อนํา
นโยบายไปปฏิบัติแลว พบวามีปญหา และอุปสรรคมากมาย ซึ่งนักวิชาการทางการศึกษาไดทําการศึกษาเกี่ยวกับการ
ประเมินผลการนํานโยบายทางการศึกษาเพื่อบุคคลที่มีความพิการไปปฏิบัติที่ผานมาในดานความพรอม และความ
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ตองการในการจัดการเรียนรวม ประเด็นของปญหา และอุปสรรคในการนํานโยบายทางการศึกษาเพื่อบุคคลที่มีความ
พิการไปปฏิบัติ ที่สําคัญสามารถสรุปไดวา ประการแรกไดแกปญหาความไมชัดเจนในวัตถุประสงค และเปาหมายของ
นโยบาย แผนปฏิบัติการไมมีความชัดเจน และไมทันตอการเปลี่ยนแปลง ประการที่ 2 บุคลากรที่มีสวนในการนํา
นโยบายไปปฏิ บั ติ ข าดความรู ค วามสามารถที่ เ หมาะสมกั บ นโยบาย และการนํ า ไปใช ไ ม ค รอบคลุ ม และมี ค วาม
หลากหลายพอตอสภาพปญหาของบุคคลที่มีความพิการแตละประเภท ประการที่ 3 คณะกรรมการผูทําหนาที่กํากับ
และควบคุมนโยบายไมมีอํานาจในการสั่งการขามหนวยงาน ประการที่ 4 ทรัพยากรของนโยบาย เชน งบประมาณ
บุคลากร ไมเพียงพอ ประการที่ 5 การนํานโยบายไปปฏิ บัติมีความไมเทาเทียมและเสมอภาค และการขาดการ
สนับสนุนจากชนชั้นนําทางสังคม 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)
จากปญหาดังที่ไดกลาวมา แสดงใหเห็นวาสถาบันการศึกษาไดมีการนํานโยบายไปปฏิบัติ แตยังไมประสบ
ผลสําเร็จ เนื่องจากความสําเร็จของการนํานโยบายสูการปฏิบัติสามารถพิจารณาไดจากเงื่อนไขที่วา ไดมีการบรรลุผล
การปฏิบัติตามนโยบายนั้น ตามภาระหนาที่ขององคการที่รับผิดชอบดวยความราบรื่น และปราศจากปญหา (วรเดช
จันทรศร, 2545; หนา 9) ซึ่งหนวยงานที่เกี่ยวของจึงไดพยายามขยายการจัดการศึกษาสําหรับบุคคลที่มีความพิการมา
โดยตลอด เพื่อใหการจัดการศึกษาสําหรับบุคคลที่มีความพิการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับนโยบาย
ทางการศึกษาสําหรับบุคคลที่มีความพิการของรัฐบาล และหนวยงานที่เกี่ยวของทางการศึกษาไดมีการประกาศใช และ
สังคมไดใหความตระหนักถึงความสําคัญของนโยบายดังกลาวเพิ่มขึ้นเรื่อยมา
สํานั กงานคณะกรรมการการอุด มศึ กษา มีหน าที่ ดํา เนิ นการดูแลการจั ดการศึก ษาใหเ ปน ไปตามนโยบาย
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนด จึงตองเพิ่มบทบาทหนาที่ในมิติใหม ภายใตกรอบกฎหมายอุดมศึกษาใน
ปจจุบัน โดยจัดใหมีระบบที่เอื้อใหผูบริโภคไดรับความเปนธรรมมากที่สุดในการตัดสินใจเลือกบริโภคบริการอุดมศึกษา
จากระบบ และฐานขอมูลที่สําคัญบางฐานเกี่ยวกับการอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตองเพิ่ม
บทบาทในการทําหนาที่คุมครองผูบริโภคที่รับบริการจากสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการปฏิบัติหนาที่ตาม
กฎหมายขอมูลขาวสาร ทําใหประชาชนมีเครื่องมือในการตัดสินใจเลือกเขาศึกษาในสถาบันตาง ๆ ไดตามศักยภาพ
และความตองการ นับไดวาเปนการกระตุนใหสถาบันอุดมศึกษาตองพัฒนาคุณภาพ เพื่อดึงดูดผูเรียนใหเขาเรียนมากขึ้น
ผูเรียนจะมีโอกาสตรวจสอบวาการใหบริการทางการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษานั้นคุมคากับคาใชจายที่เสียไปหรือไม
ทั้ ง นี้ รั ฐ จะใช เ กณฑ ม าตรฐานการจั ด หลั ก สู ต รการเรี ย นการสอนในแต ล ะสาขาวิ ช าประกอบกั บ ศั ก ยภาพของ
สถาบันอุดมศึกษาในการผลิตบัณฑิต ดังนั้นสถาบันอุดมศึกษาจึงตองแสดงศักยภาพ ที่รวมถึงคุณภาพในการจัดการ
เรี ย นการสอนต อ สาธารณะ ผ า นระบบการรายงานผล และกลไกอื่ น ๆ ที่ อ ยู ใ นความรั บ ผิ ด ชอบของสภา
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษา (ภาวิ ช ทองโรจน , ม.ป.ป.) เป น เหตุ ใ ห ก ารจั ด การศึ ก ษาสํ า หรั บ นั ก ศึ ก ษาที่ มี ค วามพิ ก ารใน
ระดับอุดมศึกษาตองเปนไปตามคุณภาพ และมาตรฐานที่กําหนดไวเชนเดียวกับนักศึกษาทั่วไป แตเนื่องจากบุคคลที่มี
ความพิการ มีขอจํากัดในเรื่องของศักยภาพในการเรียนรู เพราะจากสภาพความพิการ ในการดําเนินงานจัดการศึกษา
จึงจําเปนตองทุมเทใหมากกวาการจัดการศึกษาบุคคลทั่วไป ทั้งในดานงบประมาณ การจัดการเรียนการสอน การ
จัดหาอุปกรณ และสิ่งสนับสนุนตาง ๆ ขณะที่ในทางปฏิบัติการจัดการศึกษาสําหรับบุคคลที่มีความพิการ ซึ่งมีความ
แตกตางระหวางบุคคล เพื่อจะใหผูเรียนมีพัฒนาการ ทั้งดานทักษะการดํารงชีวิตประจําวัน หรือพัฒนาการทางดาน
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วิชาการตามหลักสูตรการจัดการศึกษาในแตละระดับใหอยูในบรรทัดฐานเดียวไดทุกคน จึงคอนขางยาก จากการวิจัย
พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของบุคคลที่มีความพิการเมื่อเทียบกับบุคคลทั่วไป บุคคลทั่วไปจะมีผลการเรียนอยูใน
ระดับดี สวนบุคคลที่มีความพิการมีผลการเรียนระดับต่ํากวาเกณฑ (กิ่งเพชร สงเสริม, 2552)
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2548) ไดกําหนดยุทธศาสตรการจัดการศึกษาสําหรับบุคคลที่มีความ
พิการในระดับอุดมศึกษาไว 4 ประการ ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 สรางโอกาสทางการศึกษา โดยมีกลยุทธที่สําคัญ คือ จัดสรรโอกาสทาง การศึกษาใหนักศึกษาที่
มีความพิการที่มีศักยภาพไดเขาเรียนในสถาบันอุดมศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาการจัดการการเรียนรูของบุคคลที่มีความพิการโดยมีกลยุทธที่สําคัญ 3 ประการ คือ
1. พัฒนาระบบบริการชวยเหลือสนับสนุนบุคคลที่มีความพิการ (Disability Support Services/Autistic Support
Services -- DSS/AUSS) ในสถาบันอุดมศึกษาที่สงเสริมการเรียนของนักศึกษาที่มีความพิการ
2. พัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาพิเศษ และการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาที่มีความพิการ
3. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูที่เหมาะสมสําหรับบุคคลที่มีความพิการ
ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาองคความรู โดยมีกลยุทธที่สําคัญ คือ ผลิตงานวิจัย และสรางองคความรูใหมดานบุคคล
ที่มีความพิการ
ยุทธศาสตรที่ 4 สงเสริมการมีงานทําของบัณฑิตที่มีความพิการโดยมีกลยุทธที่สําคัญ คือ สงเสริมความรวมมือ
ในการสนับสนุนการประกอบอาชีพของบัณฑิตที่มีความพิการ
สถาบันอุดมศึกษาไดดําเนินการใหมีศูนยบริการชวยเหลือสนับสนุนนักศึกษาที่มีความพิการ เพื่อใหศูนยบริการ
ชวยเหลือสนับสนุนนักศึกษาที่มีความพิการสถาบันอุดมศึกษาเปนหนวยงานที่ใหบริการชวยเหลือสนับสนุนแกนักศึกษา
ที่มีความพิการ จากขอมูลปการศึกษา 2558 มีศูนยบริการชวยเหลือสนับสนุนนักศึกษาที่มีความพิการจํานวนทั้งสิ้น 38
ศูนย (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2559) สําหรับในดานการพัฒนาเครือขายผูใหบริการชวยเหลือสนับสนุน
นักศึกษาที่มีความพิการ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไมไดกําหนดยุทธศาสตรดําเนินการใหการพัฒนาการ
สรางเครือขายตามโครงการ ทําใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตองดําเนินการพัฒนาบุคลากรศูนยบริการ
ชวยเหลื อสนับสนุ นนักศึกษาที่มีความพิการ โดยการกําหนดโครงการ งบประมาณ และประเด็ นเพื่อการประชุ ม
ฝกอบรมใหกับบุคลากรศูนยบริการชวยเหลือสนับสนุนนักศึกษาที่มีความพิการ เหตุน้ีถาตองการแกปญหาการใช
งบประมาณ และการทํางานเพื่อใหบุคลากรมีความรูมีทักษะในการใหบริการชวยเหลือสนับสนุนนักศึกษาที่มีความ
พิการอยางแทจริง จึงควรมีการศึกษาหาแนวทางการสรางเครือขายการใหบริการชวยเหลือสนับสนุนนักศึกษาที่มีความ
พิการเรียนรวมในระดับอุดมศึกษา
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อศึกษาแนวคิดการสรางเครือขายการใหบริการชวยเหลือสนับสนุนนักศึกษาที่มีความพิการเรียนรวมใน
ระดับอุดมศึกษา
2. เพื่อศึกษาระบบการใหบริการชวยเหลือสนับสนุนนักศึกษาที่มีความพิการเรียนรวมในระดับอุดมศึกษา
3. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการสรางเครือขายการใหบริการชวยเหลือสนับสนุนนักศึกษาที่มีความพิการ
เรียนรวมในระดับอุดมศึกษา
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วิธีดําเนินการวิจัย
กลุมเปาหมาย และผูใหขอมูลสําคัญ
โดยเก็บขอมูล จํานวนทั้งสิ้น 64 คน ประกอบดวย ผูอํานวยการ (หัวหนา) ศูนยชวยเหลือสนับสนุนนักศึกษา
ที่มีความพิการเรียนรวม ผูใหการบริการชวยเหลือสนับสนุนนักศึกษาที่มีความพิการ นักศึกษาที่มีความพิการ และ
อาสาสมัครชวยเหลือสนับสนุนนักศึกษาที่มีความพิการเรียนรวม จากมหาวิทยาลัยที่มีศูนยบริการชวยเหลือสนับสนุน
นัก ศึก ษาที่มี ค วามพิ การเรี ยนรวม ซึ่ งอยูใ นฐานข อมู ลสารสนเทศของสํา นัก งานคณะกรรมการการอุ ดมศึก ษา ป
การศึกษา 2558 จํานวน 16 แหง
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย เปนแบบสัมภาษณแบบมีโครงสรางที่ผูวิจัยสรางขึ้น ซึ่งไดผานการตรวจสอบ
คุณภาพจากผูเชี่ยวชาญ โดยกําหนดโครงสรางประเด็นการสัมภาษณแบงออกเปน 2 ตอนหลัก ประกอบดวย
ตอนที่ 1 แนวทางการสรางเครือขายการใหบริการชวยเหลือสนับสนุนนักศึกษาที่มีความพิการเรียนรวมใน
ระดับอุดมศึกษา
ตอนที่ 2 ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการสรางเครือขายการใหบริการชวยเหลือ
สนับสนุนนักศึกษาที่มีความพิการเรียนรวมในระดับอุดมศึกษา
การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ ผูวิจัยดําเนินการจัดลําดับเนื้อหาที่ไดมาจากการสัมภาษณตาม
วัตถุประสงค จากนั้นจึงทําการวิเคราะหเชิงเนื้อหา (Content Analysis) ประกอบบริบทตามโครงสรา งของแบบ
สัมภาษณ ประกอบการสังเกตของผูวิจัย
2

2

สรุปผลการวิจัย
1. แนวคิ ด การสร า งเครื อ ข า ยการให บ ริ ก ารช ว ยเหลื อ สนั บ สนุ น นั ก ศึ ก ษาที่ มี ค วามพิ ก ารเรี ย นรวมใน
ระดับอุดมศึกษา สภาพปจจุบันไดเนนการใหบริการชวยเหลือสนับสนุนนักศึกษาที่มีความพิการระดับปฐมภูมิเปนหลัก
เพื่อเปนการกระจายการบริการชวยเหลือสนับสนุนนักศึกษาที่มีความพิการเรียนรวมไปยังสถาบันอุดมศึกษาในแตละ
แหงที่มีนักศึกษาที่มีความพิการเขารับการศึกษา โดยใหมีการจัดตั้งศูนยบริการชวยเหลือสนับสนุนนักศึกษาที่มีความ
พิการเรียนรวม มีแนวโนมในดานการสนับสนุนงบประมาณเพื่อการดําเนินการจํานวนเพิ่มขึ้น ทําใหแนวโนมเงินบํารุง
ของศูนยบริการชวยเหลือสนับสนุนนักศึกษาที่มีความพิการเรียนรวมเพิ่มมากขึ้น แตก็ยังพบวาการจัดบริการชวยเหลือ
สนับสนุนนักศึกษาที่มีความพิการนี้ไมสม่ําเสมอในแตละสถาบัน และแตกตางกันในแตละสถาบัน
2. ระบบบริการชวยเหลือสนับสนุนนักศึกษาที่มีความพิการในดานการศึกษา การเขารวมกิจกรรม การใหการ
ชวยเหลือ สนั บสนุน เฉพาะดา น และการฟน ฟูสมรรถภาพอย างผสมผสานแก นัก ศึก ษาที่มี ความพิ การ สํา นัก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษามีหนาที่กํากับดูแลใหระบบความเปนธรรมทั่วถึง มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ มีความ
โปรงใส และตรวจสอบได ซึ่งระบบบริการชวยเหลือสนับสนุนนักศึกษาที่มีความพิการประกอบดวยระบบยอยตาง ๆ ซึ่ง
แตละระบบมีความเกี่ยวเนื่องและสัมพันธกัน การที่ภาครัฐจัดใหมีบริการหลายระดับ ทําใหโอกาสในการเขาถึงบริการที่
มีความซับซอนที่จัดโดยบริการในระดับที่สูงขึ้นลดลง ซึ่งขอเท็จจริง คือ บริการชวยเหลือสนับสนุนนักศึกษาที่มีความ
พิการแตละระดับเชื่อมโยงกันดวยระบบสงตอ หากระบบสงตอมีประสิทธิภาพ ปญหาการเขาถึงบริการชวยเหลือ
สนับสนุนนักศึกษาที่มีความพิการในระดับที่สูงขึ้นก็จะหมดไป ระบบบริการชวยเหลือสนับสนุนนักศึกษาที่มีความพิการ
จึงสามารถจัดแบงไดหลายระดับ โดยในแตละระดับจะมีจํานวนบุคลากรที่รับผิดชอบแตกตางกัน มีบทบาทหนาที่
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แตกตางกัน และเชื่อมโยงกันดวยระบบสงตอ เพื่อใหสามารถจัดบริการชวยเหลือสนับสนุนนักศึกษาที่มีความพิการที่ให
เกิดการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ
3. ปจจุบันมีความจําเปนในการพัฒนาการจัดระบบในรูปแบบเครือขาย แทนการขยายศูนยบริการชวยเหลือ
สนับสนุนนักศึกษาที่มีความพิการ โดยใชหลักการที่สามารถเชื่อมโยงบริการชวยเหลือสนับสนุนนักศึกษาที่มีความพิการ
ทั้ง 3 ระดับเขาดวยกัน ตั้งแตระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ ทั้งนี้ใหเปนไปตามสภาพขอเท็จจริงทางภูมิศาสตร
และการคมนาคม โดยไมมีเสนแบงของการปกครอง หรือการแบงเขตบริการของสถาบันอุดมศึกษา เปนตัวขวางกั้น
ทั้งนี้ในการพัฒนาศูนยศูนยบริการชวยเหลือสนับสนุนนักศึกษาที่มีความพิการระดับตาง ๆ ใหเปนสวนหนึ่งของระบบ
เครือขายบริการชวยเหลือสนับสนุนนักศึกษาที่มีความพิการ เพื่อใหศูนยบริการชวยเหลือสนับสนุนนักศึกษาที่มีความ
พิการแตละแหงเติบโตอยางมีทิศทาง มีภารกิจหนาที่ชัดเจน มีจังหวะกาว และเกื้อหนุนซึ่งกันและกันภายในเครือขาย
ซึ่งศูนยบริการชวยเหลือสนับสนุนนักศึกษาที่มีความพิการแมขาย ศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัด สถานศึกษา
เฉพาะความพิการ เจาหนาที่ อาสาสมัคร รวมทั้งเครือขายภาคีมีภาระในการพัฒนาการใหบริการชวยเหลือสนับสนุน
นักศึกษาที่มีความพิการทํารวม คือ ดานการศึกษา ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต ดานการชวยเหลือสนับสนุน ดานการ
ฟนฟูสภาพ
อภิปรายผล
1. แนวคิ ด การสร า งเครื อ ข า ยการให บ ริ ก ารช ว ยเหลื อ สนั บ สนุ น นั ก ศึ ก ษาที่ มี ค วามพิ ก ารเรี ย นรวมใน
ระดับอุดมศึกษา ผลจากการวิจัยพบวา ในแนวทางการสรางเครือขายการใหบริการนั้น มีรูปแบบของการสรางเครือขาย
การใหบริการ มีลักษณะเปนการสรางเครือขายเชิงพื้นที่ ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของพระสุทิตย อาภากโร (อบอุน)
(2547) ที่ไดศึกษาวิจัยเรื่อง เครือขาย : ธรรมชาติ ความรู และการจัดการ พบวา ในการสรางเครือขายสามารถแบง
ประเภทรูปแบบ และลั กษณะความสัมพั นธของเครือข ายนั้น ทั้ง ก็เพื่อสรางความเขาใจ และมองเห็นภาพความ
เคลื่อนไหวของกลุมองคกรเครือขาย ตางๆ ไดชดั เจนยิ่งขึ้น และการเกิดขึ้นไดของเครือขายการใหบริการนั้นตองอาศัย
ภารกิ จ/กิ จ กรรม และการก อตั ว ของกลุ ม ผลประโยชน ใ นสั ง คม และแนวทางในการแบ ง เครื อ ข า ย อาจแบ ง เป น
เครือขายภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคธุรกิจเอกชน และภาคองคกรพัฒนาเอกชน โดยเครือขายตาง ๆ ดังกลาว มุงเนน
การดําเนินการภายใตกรอบแนวคิดหลักการ วัตถุประสงค และเปาหมายของหนวยงาน หรือโครงสรางหลักของกลุม
ผลประโยชนนั้น ๆ ลักษณะ และโครงสรางของเครือขายประเภทนี้ มีการกอตัวตามภารกิจของกลุมผลประโยชน โดย
กลุมผลประโยชนอาจใหการสนับสนุนในการจัดตั้งเครือขาย หรือเขาไปเสริมสรางใหเกิดกระบวนการเรียนรู และมี
กระบวนการพัฒนาที่สอดคลองกับภารกิจ กิจกรรม และเปาหมายหลักของกลุม/หนวยงานนั้น ๆ ถาแตละฝายเห็น
ความสําคัญในการรวมพลังเพื่อการการแกปญหาในภาพรวม
กิจกรรม และความสัมพันธของเครือขายเชิงพื้นที่นั้น จะอาศัยพื้นที่ทางกายภาพเปนฐาน กําหนดกิจกรรม และ
ประเด็นปญหา กลาวคือ จะมีการเชื่อมโยงกลุม องคกร และเครือขายยอยในพื้นที่ใหเขามารวมปรึกษา และหาแนว
ทางแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่รวมกัน โดยใชกระบวนการที่หลากหลาย ทั้งในรูปแบบของคณะกรรมการรวม การบูร
ณาการจัดการเชิงพื้นที่ และการใชประเด็นกิจกรรมเปนภารกิจในการทํางานรวมกัน กิจกรรมที่เกิดขึ้นของเครือขาย
ดังกลาวจะมีความสัมพันธทั้งทางดานวัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจ และการใชทรัพยากรที่มาจากพื้นที่เปนสําคัญ
สวนโครงสรางความสัมพันธของเครือขายเชิงพื้นที่ จะมีลักษณะกระบวนการทํางานทั้งในแนวดิ่งและแนวราบ
โดยมีการรวมศูนยกิจกรรมเขาสูสวนกลางระดับพื้นที่ขนาดใหญ และมีศูนยประสานยอยในพื้นที่ขนาดเล็ก เพื่อใหเกิด
กิจกรรมการสื่อสาร และความเคลื่อนไหว มีแกนนํา ผูประสานงาน และคณะทํางานในเครือขายมารวมผลักดันกิจกรรม
2
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ใหกลุมองคกร และเครือขายยอย อื่น ๆ ทํางานตามหนาที่ และภารกิจ ในขณะที่ความสัมพันธในแนวราบจะมีการ
ประสานเครือขายตามประเด็นที่มีอยูในพื้นที่แลวมากําหนดกิจกรรมรวมกัน กระบวนการทํางานของเครือขายตาง ๆ มี
ลักษณะรวมกัน 4 ประเด็น คือ 1) กระบวนการทํางานที่เชื่อมประสานจากจุดเล็ก และขยายไปสูหนวยใหญ 2) การ
รักษาสัมพันธภาพที่สรางความรู ความหมาย และโลกทัศนรวมกัน 3) การเสริมสรางกระบวนการเรียนรู และการ
ปรับตัว 4) การพัฒนากิจกรรม และความเคลื่อนไหว เพื่อสรางขบวนการทางนวัตกรรม
2. ระบบการใหบริการชวยเหลือสนับสนุนนักศึกษาที่มีความพิการเรียนรวมในระดับอุดมศึกษาผลจากการวิจัย
พบว า ระบบการบริ ก ารนั้ น มี โ ครงสร า งในการทํ า งานเป น ลั ก ษณะของการใหบ ริ ก ารที่ เ ปน บริ ก ารผสมผสาน ที่
ประกอบดวยการบริการดานตางๆ คือ ดานที่เปนการติดตามเยี่ยมบานในรายที่จําเปน และการฟนฟูสภาพพื้นฐานที่
เกี่ยวของดานการสงเสริมในระดับบุคคล และครอบครัวทุกกลุม ทั้งที่เปนบริการในศูนย และบริการในชุมชน ซึ่งเนน
การบริการแบบองครวม ซึ่งสอดคลองกับบทความของ ประเวศ วะสี (2545) ที่ไดกลาวไววา การปฏิรูประบบบริการ
สามารถสงผลตอประชากรทั้งประเทศ รวมถึงปจจัยที่เกี่ยวของกับสุขภาพชีวิต ไดแก ปจจัยดานบุคคล สภาพแวดลอม
เศรษฐกิจ สังคม กายภาพ และชีวะภาพ รวมทั้งปจจัยดานระบบบริการสุขภาพ ซึ่งสอดคลองกับการวิจัยของ ทัศนา
บุญทอง (2543) ที่กลาววา ในการจัดระบบบริการ เพื่อใหบรรลุ ความคาดหวังของสังคม และสามารถตอบสนองตอ
ความจําเปนดานบริการของประชาชนในชุมชน และกําหนดรูปแบบบริการ ระบบบริการนั้น ควรมีการจัดระบบ
เครือขายบริการที่เปนการจัดบริการใหมีสถานบริการหลายระดับใหในแตละระดับของสถานบริการมีการประสานงาน
เปนเครือขาย โดยใชระบบสงตอเปนกลไกสําคัญ และการเชื่อมโยงบริการตาง ๆ ในชั้นปฐมภูมิ ในชั้นทุติยภูมิ และใน
ชั้นตติยภูมิ เปนสถานบริการการสําหรับผูที่มีปญหาซับซอน ตองการการวินิจฉัยที่ถูกตองแมนยํา และมีความตองการ
ดูแลโดยผูเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา เปนแหลงวิจัยพัฒนาเทคโนโลยี
จากลั ก ษณะดั ง กล า วของระบบบริ ก ารที่ จั ด ขึ้ น จะเป น ระบบบริ ก ารที่ มี เ ครื อ ข า ย ของศู น ย บ ริ ก ารมี ก าร
ประสานงานในแตละระดับของศูนยบริการ มีการดูแลอยางตอเนื่อง มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ เปนองครวม และอยูบน
พื้นฐานคาใชจายที่เหมาะสม เนนการสงเสริมสุขภาพที่เปนเชิงรุกโดยใหประชาชนไดพัฒนาศักยภาพในการดูแลตนเอง
การมีสวนรวมในการกําหนด นโยบาย และมีการพัฒนาองคความรูอยางตอเนื่องดังนั้นลักษณะของการจัดบริการ และ
บทบาทของ ผูใหบริการจะตองมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อใหสอดคลองกับความตองการของผูรับบริการ และสถานการณ
ทางดานสุขภาพของประชาชน
3. แนวทางการพัฒนาการสรางเครือขายการใหบริการชวยเหลือสนับสนุนนักศึกษาที่มีความพิการเรียนรวมใน
ระดับ อุดมศึกษา ผลจากการวิจัย พบว า แนวทางการพัฒ นาการสร างเครือ ขายการใหบริ การชวยเหลื อสนั บสนุ น
นักศึกษาที่มีความพิการ ซึ่งในแนวทางการพัฒนาการสรางเครือขายการใหบริการชวยเหลือสนับสนุนนักศึกษาที่มีความ
พิการ อันดับแรกที่เครือขายการใหบริการตองกระทํา และการปฏิบัติงานรวมกันของภาคีเครือขายที่เกี่ยวของ คือ การ
ทําบันทึกขอตกลงรวมกันของเครือขายในการใหบริการชวยเหลือสนับสนุนนักศึกษาที่มีความพิการ เพื่อการเรียนรู
แลกเปลี่ยนประสบการณ และพัฒนาบทบาท ระหวางเจาหนาที่กับกลุมเครือขายในการใหบริการในจังหวัด หรือ
ภูมิภาค เพื่อเปนแนวทางในการทํางานดานการบริการรวมกัน ซึ่งมีนักวิชาการบางทานไดกลาวไววา การพัฒนา คือ
กระบวนการเพื่อเพิ่มความสามารถของคนสวนใหญในอันที่จะปรับปรุงคุณภาพชีวิตของตนโดยตอเนื่อง และการพัฒนา
ก็มีนัยสําคัญที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรมของประเทศใด ประเทศหนึ่ง
ซึ่งในการเปลี่ยนแปลงนั้นจะตองอาศัยวิธีการบริหาร และปฏิบัติงานที่เหมาะสม จนสามารถทําใหผลที่เกิดขึ้นตามมา
เกิดประโยชนตอบุคคล และมีคุณคาตอการสรางสรรคสังคมมากยิ่งขึ้น
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ในปจจุบันมีความจําเปนในการจัดระบบในรูปแบบเครือขายแทนการขยายศูนย โดยใชหลักการที่สามารถ
เชื่อมโยงบริการเขาดวยกัน ทั้งนี้ใหเปนไปตามสภาพขอเท็จจริงทางภูมิศาสตร และการคมนาคม โดยไมมีเสนแบงของ
การปกครอง หรือการแบงเขตบริการเปนตัวขวางกั้น ทั้งนี้ในการพัฒนาศูนยระดับตาง ๆ ใหเปนสวนหนึ่งของระบบ
เครือขายบริการ เพื่อใหศูนยแตละแหงเติบโตอยางมีทิศทาง มีภารกิจหนาที่ชัดเจน มีจังหวะกาว และเกื้อหนุนซึ่งกัน
และกันภายในเครือขาย ซึ่งศูนยแมขาย เจาหนาที่ อาสาสมัคร รวมทั้งเครือขายภาคีมีภาระในการพัฒนาการใหบริการ
ทํารวม คือ ดานการศึกษา ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต ดานการชวยเหลือสนับสนุน ดานการฟนฟูสภาพ ซึ่งสอดคลอง
กั บ แนวคิ ด ของ ไผท วงศ อ นุ ต รโรจน (2544) ที่ ก ล า วไว ว า แนวทางการสร า งพั ฒ นาเครื อ ข า ยประกอบไปด ว ย
ความสั ม พัน ธ แ บบเครื อ ญาติ เพื่อ นบ าน และพรรคพวกเพื่อ นฝู ง ความสั ม พัน ธ ผา นกระบวนการประกอบอาชี พ
ความสัมพันธผานประเพณี พิธีกรรม ความเชื่อ และวัฒนธรรม วัด โรงเรียน และโครงสราง ชองทางการติดตอสื่อสาร
เปนรากฐานที่สําคัญที่นําไปสูความรวมมือในชุมชน และความสัมพันธในลักษณะตาง ๆ นี้ไดพัฒนาไปสูกลุมที่เปน
ทางการมากขึ้น ในการสรางความสัมพันธกับภายนอก พบวา เครือขายความสัมพันธของบุคคลดังกลาวที่จะเชื่อมโยงให
เกิดความสัมพันธระหวางบุคคล องคกร หรือหนวยงานภายนอกกับชุมชน มีการวิเคราะหเครือขายทางสังคมของชุมชน
สามารถแยกพิจารณา ระดับความสัมพันธเปน 3 ชั้น คือ ชั้นฐานความสัมพันธของชุมชน ชั้นกลุมตาง ๆ หรือพลเมืองที่
ตื่นตัว ชั้นกลาง หรือแกนนํา มีปจจัยที่มีอิทธิพลตอเครือขายทางสังคมของชุมชน คือฐานความสัมพันธที่หลากหลาย
สถานภาพของแตละกลุม และบุคคล ผูนํา ภูมิศาสตรและทรัพยากร ศูนยรวมจิตใจ และสํานึกรวมของคนในชั้นสังคม
โครงสราง และชองทางการติดตอสื่อสาร ธรรมเนียมประเพณี ผลประโยชนรวมกันกับความเขาใจของคนในชุมชน และ
กระแสความคิดในสังคม
ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
1.1 สรางแรงจูงใจ และพัฒนาขีดความสามารถของผูใหการบริการชวยเหลือสนับสนุนนักศึกษาที่มีความ
พิการ และอาสาสมัครชวยเหลือสนับสนุนนักศึกษาที่มีความพิการเรียนรวมโดยสนับสนุนอุปกรณพื้นฐานที่จําเปนใน
การปฏิบัติภารกิจตามที่ไดรับมอบหมาย
1.2 เร ง รั ด มาตรการการบริ ก ารช ว ยเหลื อ สนั บ สนุ น นั ก ศึ ก ษาที่ มี ค วามพิ ก ารโดยมี เ ป า หมาย เพื่ อ ลด
งบประมาณ และผลกระทบจากการบริการชวยเหลือสนับสนุนนักศึกษาที่มีความพิการ
1.3 สรางแรงจูงใจแกผูใหการบริการชวยเหลือสนับสนุนนักศึกษาที่มีความพิการทุกระดับ โดยปรับระบบ
คาตอบแทนให เหมาะสม และความกาวหนาในวิชาชีพที่เ ปนธรรม สรางกลไกพัฒนาความสัมพั นธที่ ดีระหวางผู
ใหบริการและผูรับบริการ
1.4 พัฒนาระบบขอมูลการบริการชวยเหลือสนับสนุนนักศึกษาที่มีความพิการใหมีคุณภาพ และบริการ
ขอมูลการบริการชวยเหลือสนับสนุนนักศึกษาที่มีความพิการสําหรับนักศึกษาที่มีความพิการ กลุมเปาหมายตาง ๆ
2. ขอเสนอแนะเชิงการปฏิบัติการ
2.1 ควรมีการจัดกระบวนการเรียนรูใหกับผูใหการบริการชวยเหลือสนับสนุนนักศึกษาที่มีความพิการของ
หนวยงานที่เกี่ยวอยางตอเนื่อง โดยรวมมือกันในเครือขายศูนย โดยใชชุมชนเปนฐานการเรียนรู ประสานเชื่อมโยง
หนวยงานตาง ๆ ในการทํางานรวมกัน ไมทํางานแบบแยกสวนตางคนตางหนวยงาน
2.2 ควรสงเสริมใหมีการพัฒนาศักยภาพของผูใหการบริการชวยเหลือสนับสนุนนักศึกษาที่มีความพิการใน
หนวยเกี่ยวของการใหบริการ
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2.3 ควรมีการใหบริการชวยเหลือสนับสนุนนักศึกษาที่มีความพิการเชิงรุกดานการแบบตอเนื่อง และมี
ประสิทธิภาพตอเนื่องคือ ไมเปนชวงที่จัดการเรียนการสอนเทานั้น ใหทําสม่ําเสมอในเรื่องของประสิทธิภาพ คือตอง
สรางการเรียนรู และการมีสวนรวมในชุมชน เพื่อใหชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได เชน ใหความรู ในการดูแล มีสวนรวม
ในการคิดกิจกรรมที่จะสงเสริมใหสอดคลองกับวัฒนธรรม ชุมชน
2.4 ควรมี การพั ฒนาระบบสงต อขอ มูล โดยเฉพาะทางด านระบบคอมพิ วเตอร เทคโนโลยีที่ ใชใ นการ
เชื่อมโยงขอมูล ในปจจุบันยังคงพบปญหาขอมูลการบริการชวยเหลือสนับสนุนนักศึกษาที่มีความพิการไมเชื่อมโยง
ขอมูลกัน
3. ขอเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งตอไป
3.1 ควรมีการศึกษาถึงการมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นภายใตแนวคิดประชาสังคม ในการ
พัฒนาเครือขายการบริการชวยเหลือสนับสนุนนักศึกษาที่มีความพิการ
3.2 ควรมีการศึกษาถึงแนวทางการพัฒนาความพรอมของศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัด เพื่อรองรับ
การถายโอนภารกิจดาน
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