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การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคหลักในการศึกษาพัฒนาการนโยบาย กฎหมาย และระเบียบ
เกี่ยวกับการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ เพ่ือนําไปสูการพัฒนาแนวทางการจัดการศึกษาสําหรับ
คนพิการท่ีเหมาะสมและสามารถนําไปปฏิบัติไดในสถาบันอุดมศึกษาไทย  วิธีการวิจัยในสวนแรก
เปนการศึกษาเชิงเอกสาร (Documentary Research) ท่ีครอบคลุมสาระของกฎหมายหลักไดแก 
รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และพระราชบัญญัติการจัด
การศึกษาสําหรับคนพิการ พ.ศ.2551  ลําดับถัดมาเปนการวิจัยในภาคสนามโดยใชเทคนิคการเก็บ
ขอมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Data)ในกรณีศึกษาที่เปนสถาบันการศึกษาที่มีการจัดการศึกษา
สําหรับคนพิการ 3 แหง ไดแก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล และ
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต มหาวิทยาลัยท้ัง 3 แหง สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จัดการศึกษาพิเศษท่ีมีลักษณะเปนรูปแบบการเรียนรวม ซ่ึงเปน
กระแสหลัก (Mainstreaming) ของแนวคิดการจัดการศึกษาพิเศษในปจจุบัน โดยผูวิจัยใชวิธีการ
สังเกตสภาพแวดลอมและพฤติกรรมของผูท่ีเกี่ยวของรวมกับการสัมภาษณเชิงลึก (In- Depth 
Interview: IDI) บุคคลท่ีเปนกุญแจสําคัญ (Key Informants) 3 กลุมหลัก ไดแก 1) ผูกําหนดนโยบาย 
ไดแก ผูบริหารสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 4 คนและกรรมาธิการดานการศึกษา 2 คน                
2) ผูนํานโยบายไปปฏิบัติ ไดแก ผูบริหารระดับสูงของสถาบันอุดมศึกษา 6 คนและเจาหนาท่ีระดับ
ปฏิบัติการ 3 คน และ 3) ผูไดรับผลกระทบจากนโยบายและผูท่ีเกี่ยวของ ไดแก นักศึกษาพิการ 6 
คนและผูทรงคุณวุฒิ 4 คน โดยเก็บขอมูลครอบคลุมประเด็นหลักคือ คุณภาพชีวิตนักศึกษาพิการใน
มิติเศรษฐกิจและมิติสังคม การเสริมอํานาจ (Empowerment)  ท้ังภายในและภายนอก ลักษณะ
นโยบายการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ และการนํานโยบายการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการไป
ปฏิบัติ  วิธีการวิเคราะหขอมูลใชการวิเคราะหเชิงเนื้อหา (Content Analysis) ท่ีเนนการตีความดวย
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หลักสามเสา (Triangulation) และการจําแนกขอมูล (Categories) และลงสรุปขอมูลดวยวิธีเชิง
อนุมาน (Inductive Method) ตามกรอบประเด็นท่ีศึกษา ผลการศึกษา พบวา 

1. กระบวนทัศนใหมในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาใหแกคนพิการในสังคมไทย 
นับเปนผลพวงจากการมีกฎหมาย พระราชบัญญัติ กฎกระทรวงและนโยบาย ทําให สถาบันอุดมศึกษา
ที่จัดการศึกษาสําหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา มีการนํานโยบายไปปฏิบัติสงผลใหคนพิการทุก
ประเภทไดมีโอกาสเขารับการศึกษาในรูปแบบท่ีหลากหลายตามความตองการจําเปนของแตละ
บุคคลมากข้ึน โดยมีการจัดทําโปรแกรมการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualize Education Program: 
IEP) และแผนการสอนเฉพาะบุคคล (Individualize Implementation Program: IIP) มีการพัฒนา
ระบบฐานขอมูลทําใหคนพิการไดรับการศึกษาหรือส่ิงอํานวยความสะดวก ส่ือ บริการและความ
ชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาไดอยางท่ัวถึงและถูกตองเพ่ิมข้ึน รวมถึงมีการจัดสรรงบประมาณใน
การสนับสนุนการจัดการศึกษาแกคนพิการมากข้ึน รวมท้ังโอกาสคนพิการจะแสดงความสามารถ 
ใหสังคมประจักษ ส่ือมวลชนจึงใหความสําคัญในการเผยแพรขอมูลขาวสารดานความสามารถและ
ผลงานของคนพิการมากข้ึนจนทําใหสังคมยอมรับความสามารถคนพิการ  

2. ในการนํานโยบายการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการสูการปฏิบัติของสถาบันการศึกษา
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พบปญหาและอุปสรรคท่ีนําไปสู
การแกไข ปรับปรุงและพัฒนา ไดแก ยังมีคนพิการในวัยเรียนท่ีไมสามารถเขาถึงบริการการศึกษาอีก
จํานวนมาก การขาดแคลนบุคลากรที่มีความเช่ียวชาญเฉพาะ  การขาดอาคารสถานท่ี ความไมเพียงพอ
และความไมสามารถเขาถึงส่ิงอํานวยความสะดวก ส่ือ บริการและความชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา 
ขาดการบูรณาการและเจาภาพหลักในการเช่ือมโยง ประสานงาน นโยบายการจัดการศึกษาสําหรับคน
พิการในภาพรวมของกระทรวงศึกษาธิการจึงไมตอเนื่อง  

3. แนวทางการจัดการศึกษา หรือ กลยุทธท่ีเหมาะสมในการนํานโยบายการจัดการศึกษา
สําหรับคนพิการสูการปฏิบัติของสถาบันการศึกษาท่ีผูวิจัยไดสรางกรอบ SASA Framework ข้ึนมา 
พิจารณากําหนดเปน 4 กลยุทธหลักในการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการในสถาบันอุดมศึกษาไทย คือ 
1) กลยุทธดานการบริการ ท่ีมุงเนนการอํานวยความสะดวกแกนักศึกษาพิการอยางท่ัวถึงและเทาเทียม 
ตลอดจนบริการทางการแพทยจากผูเช่ียวชาญเฉพาะทาง 2) กลยุทธดานวิชาการ ท่ีมุงเนนการวิจัย  
พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน เพื่อการเรียนรูเต็มตามศักยภาพของนักศึกษาพิการ ตลอดจน
การพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรทางการศึกษาพิเศษ 3) กลยุทธดานการสงเสริมและสนับสนุน ท่ี
มุงเนนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในสังคมในกิจกรรม/โครงการที่เกี่ยวกับคนพิการ เพ่ือสราง          
เจตคติเชิงบวกใหแกสาธารณชน และ 4) กลยุทธดานการบริหาร ท่ีมุงเนนการพัฒนาและจัดระบบการ
บริหารทางการศึกษาสําหรับคนพิการอยางมีคุณภาพ 
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The main objective of the research was to study the development of policies, laws, and regulations 

related to the provision of education for the handicapped to serve as an input to improve the method of education 

provision for the handicapped which can be operational in Thai higher education institutions. The primary 

methodology used was documentary research covering the essence of the main laws, i.e. the Constitution B.E. 

2550, the National Education Act B.E. 2542, and the Education Provision for the Handicapped Act B.E. 2551. 

The secondary methodology used was the field research, using the qualitative data collection technique whereby 

three higher education institutions providing education for the handicapped, namely Thammasat University; 

Ratchasuda College, Mahidol University; and Faculty of Education, Suan Dusit Rajabhat University were used as 

case studies. Those three universities under the jurisdiction of the Office of the Higher Education Commission 

(OHEC), Ministry of Education deliver special education in the form of joint teaching and learning which is the 

mainstreaming of the present special education provision concept. Observation of the environment and behaviors 

of relevant stakeholders together with the in-depth interview (IDI) were used by the researcher. The three key 

informants being interviewed comprise 1) policy makers – 4 OHEC administrators and 2 members of the 

education committee 2) those who translate policies into practice – 6 senior university administrators and 3 

university operational staff; and 3) those who were affected by the policies and relevant stakeholders – 6 

handicapped students and 4 experts. The data collected comprises the following core issues, i.e. quality of life of 

people with disabilities in economic and social dimensions, internal and external empowerment, and policy on 

education provision for the handicapped and translation of such policy into practice. Content analysis focusing on 

interpretation by means of triangulation and categories was used to analyse the data and the inductive method was 

used to finalize the findings according to the research framework.  
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The research findings can be concluded as follows: 
1.  New concept for higher education management for handicapped students in the Thai society was 

the result of the formulation of laws, acts, Ministerial regulations, and policies supporting Thai higher education 
institutions to implement the policies into practices. The implementation had provide opportunities for all kind of 
handicapped students to be able to study in different programmes with better appropriate support for handicapped 
students according to their individual needs, as well as providing individualized education programme, and 
individualized implementation programme. These policies were also encouraged universities to develop 
handicapped students database that allowed handicapped students to have opportunity to study and provided with 
appropriate infrastructure and facilities for handicapped. Other services for handicapped students included 
teaching and learning media, appropriate and sufficient support for special education. Policies for handicapped 
students had also required additional budget allocation to support the delivery of special education, as well as 
providing opportunities for handicapped students to express their potential so that the society and the media will 
be informed of their potential and accepted them.  

2. The implementing process of policies into practices at institutional level at universities under the 
supervision of the Office of the Higher Education Commission, Ministry of Education, encountered problems and 
obstacles that should be solved and developed. It was found that there were still a large number of handicapped 
people who do not have access to educational services; shortage of personnel in the field of special education; 
inadequate facilities and infrastructure to support handicapped students; handicapped students do not have sufficient 
access to infrastructure, learning media, student and educational support services. There was no focal point that helps 
integrating all linkages or coordination with all concerned in education management for handicapped students. The 
overall policy for special education formulated by the Ministry of Education is not sustainable.  

3.  Direction for education management or appropriate strategy for translating policies into practices to 
provide better services for handicapped students in education institution, the research team had made use of SASA 
Framework in formulating four strategies for handicapped students as follows: 1) strategy on services emphasizing 
thorough and equal facilitation for the handicapped students including medical services from specialized experts; 2) 
strategy on academic aspect focusing on research and development of curriculum and the teaching and learning to 
enable the handicapped students to learn at their full potential including the capacity building of personnel specialized 
in special education; 3) strategy on promotion and support with emphasis on participation of all sectors in the society 
in activities/projects concerning the handicapped so as to build the public’s positive attitude; and 4) strategy on 
management focusing on development and set-up of quality educational management system for the handicapped. 
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ประศาสนศาสตรทุกทาน ท่ีไดชวยผลักดัน ใหกําลังใจแกผูเขียนในการจัดทําวิทยานิพนธฉบับนี้  

ทายสุดนี้ ขอกราบบูชาคุณยายทองคํา โพธิแพทยและคุณยาละมูล เพงแพ ผูลวงลับ และขอ
กราบขอบพระคุณ  คุณพอประภาส เพงแพ  คุณแมศรินทิพย เพงแพ  ผูใหกําเนิดและชุบเลี้ยงผูเขียนให 
เติบใหญและใหการศึกษาแกลูก รวมทั้งสมาชิกในครอบครัวทุกคน ไดแกนองตุลย นองปุม ท่ีไดสงผาน
ความหวงใยและความปรารถนาดีมาโดยตลอด จนทําใหการทําวิทยานิพนธเลมนี้ สําเร็จลุลวงในที่สุด 

ประโยชนจากการวิจัยครั้งนี้ ผูเขียนขอมอบบูชาแก บุพการี ครู อาจารยและผูประสิทธิ
ประสาทวิชาทุกทาน 

 

 ศาศวัต  เพงแพ 
กุมภาพันธ  2554 
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บทท่ี 1 

 

บทนํา 

 
1.1  สภาพและความสําคัญของปญหา 
  

มนุษยไดรับการยกยองวาเปนทรัพยากรในการบริหารที่มีคาท่ีสุด และมีบทบาทโดยตรงตอ
การพัฒนาสังคมและประเทศชาติ สังคมท่ีมีมนุษยท่ีมีคุณภาพและสมรรถภาพทางรางกายและจิตใจ 
ก็จะนําสังคมไปสูความเจริญกาวหนา แตโดยความจริงแลวสังคมประกอบไปดวยประชากร
ประเภทตางๆ ท้ังท่ีมีคุณภาพและดอยคุณภาพ ท้ังท่ีมีรางกายปกติสมบูรณและผูท่ีมีความบกรองทาง
รางกาย จิตใจ หรือสติปญญา ท่ีถูกเรียกวาคนพิการรวมอยูในสังคมดวย (สุภาพร รูปขําดี, 2542: 1) 
การศึกษาจึงเปนเคร่ืองมือสําคัญในการนําไปสูการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย ท่ีเสริมสราง
ความรู ความคิด ทักษะและทัศนคติ รวมถึง การทําใหเกิดความยุติธรรมในสังคมมากข้ึน 
 ในอดีตท่ีผานมาการจัดการศึกษาของไทยท่ีคนท่ัวไปรับรูเปนแตเพียงการดําเนินการของ
ภาครัฐท่ีทําไดอยางมากท่ีสุดคือการริเร่ิมใชมาตรการ และดําเนินการตามโครงการพัฒนาการศึกษา
ตามแนวนโยบายเดิมท่ีไมเคยสัมฤทธ์ิผลไดเต็มท่ี เพราะรัฐใชการดําเนินงานแบบส่ังการ และช้ีนํา 
การดําเนินงานลงไปยังสถานศึกษาและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ (นงลักษณ วิรัชชัย, 2543: 1-2) 
นอกจากน้ี ความไมชัดเจนของวิธีการดําเนินงาน ปญหาความขัดแยงและความไมมีเอกภาพของ
โครงการ การขาดความรวมมือของผูท่ีนํานโยบายไปสูการปฏิบัติ การขาดความเขาใจและจากผู
ปฏิบัติในระดับลาง (Ripley and Franklin, 1982: 199-200) รวมท้ังปญหาตาง ๆ ในระบบราชการท่ีมี
ผลทําใหการดําเนินงานตามนโยบายของรัฐตาง ๆ ไมเกิดผลสําเร็จของการนําแผนไปปฏิบัติตามท่ี
คาดหวัง เชน สมรรถนะขององคการในการนําแผนไปปฏิบัติ โดยเฉพาะคุณภาพของบุคลากร 
เทคโนโลยี และงบประมาณ (สมบัติ ธํารงธัญวงศ, 2540: 45-46) ในสวนของการจัดการศึกษา
สําหรับคนพิการนั้น วิจิตร ระวิวงศ (2529) ไดกลาววา การจัดการศึกษาสําหรับคนพิการของไทยได
ประสบปญหาตางๆมากมาย ไดแก ขาดขอมูลสถิติคนพิการท่ีแนนอน งบประมาณ บุคลากร ความ
รวมมือจากผูท่ีเกี่ยวของ ปญหาเกี่ยวกับหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนพิเศษเฉพาะ ส่ิงแวดลอม 
อาคารสถานท่ีและอุปกรณท่ีไมเหมาะสม 
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คนพิการถูกจัดอยูในกลุมของผูดอยโอกาส ท้ังทางดานสังคมและโอกาสทางการศึกษา ขาด
ทางเลือกในการประกอบอาชีพ คนพิการบางคนถูกครอบครัวซํ้าเติมเนื่องจากอับอาย ทําใหบาง
ครอบครัวเล้ียงดูเด็กพิการแบบซอนเรน ปดบัง หลายครอบครัวไมสนใจท่ีจะนําเด็กพิการออกสู
สังคม ในขณะท่ีสังคมมักจะมองคนพิการวาเปนคนนากลัว นาสงสาร คนท่ีมีความเช่ือในเร่ืองของ
บาปกรรม จะมองคนพิการไปในทางท่ีไมดี อนาคตคนพิการมักจะตกอยูภายใตการตัดสินใจของคน
ในสังคมซ่ึงขาดความรู ความเขาใจหรือมีอคติกับคนพิการ ดังนั้น คนพิการบางสวนจึงตอง
กลายเปนภาระแกสังคม ทําใหคนบางคนมองคนพิการอยางไมเทาเทียมกับคนปกติ กระบวนการ
สําคัญท่ีจะสรางโอกาสและความเทาเทียมในการดํารงชีวิตอยูในสังคมคือการศึกษา แตเนื่องจากคน
พิการมีขอจํากัดในเร่ืองของศักยภาพในการเรียนรูเพราะจากสภาพความพิการ ในการดําเนินงานจัด
การศึกษาจึงจําเปนตองทุมเทใหมากกวาการสอนเด็กปกติท้ังในดานงบประมาณ การจัดการเรียน
การสอน การจัดหาอุปกรณและส่ิงสนับสนุนตางๆ รัฐบาลไทยจึงเห็นความสําคัญและเอาใจใสใน
การจัดการศึกษาสําหรับคนพิการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตท่ีดีของคนพิการมาอยางตอเนื่องและ
ปรากฏในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มีการกําหนดนโยบายไวคอนขางชัดเจน ดัง
จะเห็นไดจากขอความท่ีระบุในมาตรา 30 วา “…การจัดการศึกษาโดยเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม
ตอบุคคลเพราะเหตุแหงความแตกตางในเร่ือง…สภาพทางกาย หรือสุขภาพ…จะกระทํา มิได…” 
และในมาตรา 43 วา “บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวาสิบสองป    
ท่ีรัฐตองจัดข้ึนดวยวิธีท่ีเหมาะสม อยางท่ัวถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย” เชนเดียวกับ
บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ระบุไวในมาตรา 30 วา “...การเลือก
ปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคลเพราะเหตุแหงความแตกตางในเร่ืองถ่ินกําเนิด เช้ือชาติ ภาษา เพศ 
อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ...อันไมขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ จะกระทํา
มิได”  และมาตรา 49 บัญญัติไววา “...รัฐจะตองจัดใหอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพ โดยไมเก็บคาใชจาย
...ผูยากไร ผูพิการหรือทุพพลภาพ หรือผูอยูในสภาวะยากลําบากตองไดรับสิทธิและการสนับสนุน
จากรัฐเพื่อใหไดรับการศึกษาโดยทัดเทียมกับบุคคลอ่ืน…การจัดการศึกษาอบรมขององคกรวิชาชีพ
หรือเอกชน การศึกษาทางเลือกของประชาชนการเรียนรูดวยตนเอง และการเรียนรูตลอดชีวิต ยอม
ไดรับความคุมครองและสงเสริมท่ีเหมาะสมจากรัฐ” มาตรา 80 “รัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบาย
ดานสังคม การสาธารณสุข การศึกษาและวัฒนธรรม... คุมครองและพัฒนาเด็กและเยาวชน 
สนับสนุนการอบรมเล้ียงดูและใหการศึกษาปฐมวัย สงเสริมความเสมอภาคของหญิงและชาย 
เสริมสรางและพัฒนาความเปนปกแผนของสถาบันครอบครัวและชุมชน รวมท้ังตองสงเคราะหและ
จัดสวัสดิการใหแกผูสูงอายุ ผูยากไร  ผูพิการหรือทุพพลภาพ และผูอยูในสภาวะยากลําบาก ใหมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนและพึ่งพาตนเองได...” และสาระสําคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 4 (พ.ศ.2520-2524)  ถือเปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับแรกท่ีเนน
ความสําคัญของความเสมอภาคและเปนพื้นฐานสําคัญในการไดรับบริการทางการศึกษาของคน



 
 

3 

พิการมาจนถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับปจจุบัน โดยรัฐไดมีนโยบายเนนการกระจาย
บริการสังคมใหถึงมือประชากรอยางกวางขวาง ในสวนของการศึกษาโดยกําหนดใหมีแผนพัฒนา
การศึกษาและการจัดและสงเสริมการศึกษาสงเคราะหและการศึกษาพิเศษอื่นๆ เฉพาะสําหรับเด็ก         
บางประเภท นอกจากนั้น ใหมีการฝกอาชีพ โดยต้ังสถานีฝกอาชีพพิเศษเฉพาะคนพิการข้ึน การฟนฟู
สมรรถภาพคนพิการดานอาชีพ เพ่ือฝกคนพิการใหสามารถประกอบอาชีพเล้ียงตนได นอกเหนือจาก
การมีสถานบริการสงเคราะห จากแนวนโยบายดังกลาวท่ีใหคนพิการมีโอกาสเขามาสูการศึกษามากข้ึน 
สถาบันการศึกษาจึงจําเปนตองปรับและพัฒนาตนเองเพื่อใหสามารถปฏิบัติตามนโยบายอยางมี
ประสิทธิภาพ รวมถึงการสนับสนุนภาคสังคมใหเขามามีสวนรวมในกระบวนการดังกลาวดวย  

กระแสสําคัญในการปฏิรูปการศึกษาในปจจุบันเปนผลจากพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ.2542 ซ่ึงถือไดวาเปนกฎหมายแมบททางการศึกษาฉบับแรก ปลุกจิตสํานึกของ
ประชาชนและผูปฏิบัติงานระดับลาง ในการเขามามีสวนรวมรับฟงความคิดเห็นและประชาพิจารณ 
กําหนดยุทธศาสตร และมาตรการการปฏิบัติ การปฏิรูปการศึกษาในมิติใหมปรากฏเปนเจตนารมณ
อยูในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 วา “การจัดการศึกษาสําหรับบุคคลซ่ึงมีความ
บกพรองทางรางกาย จิตใจ สติปญญา อารมณ สังคม การส่ือสารและการเรียนรู หรือมีรางกายพิการ
หรือทุพพลภาพหรือบุคคลซ่ึงไมสามารถพ่ึงตนเองไดหรือไมมีผูดูแลหรือผูดอยโอกาส ตองจัดให
บุคคลดังกลาวมีสิทธิและโอกาสไดรับการศึกษา” โดยท้ังนี้ตองจัดใหอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพ 
เนื้อหาของกฎหมายฉบับดังกลาวมีสาระสําคัญสรุปไดวาเนนการกําหนดสิทธิและโอกาสท่ีเทาเทียม
กันทางการศึกษาของผูเรียนกลุมเปาหมายทุกกลุม โดยเฉพาะกลุมเปาหมายท่ีเปนเด็กพิการ เด็กดอย
โอกาส และเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ การเปดโอกาสใหบุคคล ครอบครัว ชุมชน เอกชน สถาบัน 
หนวยงานทุกสวนของสังคม มีสิทธิเสรีภาพในการจัดการศึกษาของตน และมีสวนรวมในการจัด
การศึกษาของรัฐเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรูของตน รวมท้ังมีการระดมทรัพยากรทั้งจากรัฐ 
ครอบครัว ชุมชน เอกชน และองคกรตาง ๆ มาใชในการจัดการศึกษา สําหรับประเด็นดานการ
บริหารและการจัดการศึกษา ดานการจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาดานการผลิตและพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา ดานทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา และดานเทคโนโลยี
การศึกษานั้น เปนปจจัยสนับสนุนใหการปฏิรูปการศึกษาไดสัมฤทธ์ิผลอยางสมบูรณ  
 คนพิการจึงเปนหนึ่งในกลุมเปาหมายท่ีมีความสําคัญของการปฏิรูปการศึกษาในมิติใหม 
นอกเหนือจาก กลุมผูเรียนในวัยเรียนการศึกษาข้ันพื้นฐาน กลุมผูพนวัยเรียนการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
ท่ีซ่ึง คนพิการหรือความหมายท่ัวไปคือคนที่มีขอจํากัดทางรางกาย สติปญญา หรือ จิตใจ ท่ีไม
สามารถท่ีจะดําเนินกิจกรรมตางๆในการดํารงชีวิตไดเหมือนกับบุคคลปกติท่ัวไป ซ่ึง Wang, 
Reynolds และ Walberg (1990) รายงานวา สหรัฐอเมริกาประกาศใชกฎหมายการศึกษาสําหรับเด็ก
พิการเปนคร้ังแรก เม่ือ ค.ศ. 1975 โดยไดกําหนดนิยามของเด็กพิการเปน 11 กลุม คือ หูหนวก ตาบอด 
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บกพรองทางการฟง ปญญาออน พิการซ้ําซอน บกพรองเกี่ยวกับกระดูก บกพรองทางสุขภาพอ่ืน ๆ 
อารมณแปรปรวน ดอยสมรรถภาพทางการเรียน บกพรองทางการพูด และพิการทางการเห็น ใน
กลุมเด็กพิการยังมีการกําหนดรายละเอียดตามลักษณะพฤติกรรมออกเปน 4 มิติ ไดแก มิติดานเชาว
ปญญา ดานผลสัมฤทธ์ิ ดานการปรับพฤติกรรมทางสังคมและทางอารมณ และดานการส่ือสาร และ
ในกลุมเด็กพิการทางกายยังมีการกําหนดรายละเอียดลักษณะกายภาพอีก 3 มิติ ไดแก มิติดาน
ประสาทสัมผัส ดานการเคล่ือนไหวและดานสุขภาพ ในกรณีของประเทศไทย จากการสํารวจของ
สํานักงานสถิติแหงชาติ เม่ือ พ.ศ.2550 ดังท่ีเสนอในตาราง 1.1 พบวา ประชากรท่ีพิการ อายุ 5-30 ป 
จํานวน 2.26 แสนคน มีถึงรอยละ 81.7 ท่ีไมไดกําลังเรียนหรือไมเคยเรียน และมีเพียงรอยละ 18.3 ท่ี
กําลังเรียน ซ่ึงสวนใหญรอยละ 51.9 กําลังเรียนในระดับประถมศึกษา รองลงมาเรียนระดับ
มัธยมศึกษา (รอยละ 19.2 ) และมัธยมศึกษาตอนปลาย (รอยละ 13.5)   สวนระดับปริญญาตรี มีเพียง
รอยละ 2.9 หรือคิดเปนรอยละ 0.5 เม่ือเทียบกับจํานวนประชากรที่พิการทั้งหมดของประเทศ ซ่ึง
หมายความวาประเทศไทยยังจัดการศึกษาสําหรับเด็กพิการไดนอยมาก 
 
ตารางท่ี 1.1  จาํนวนประชากร และจํานวนประชากรท่ีพกิารอายุ 5 - 30 ป จําแนกตามระดับ 
                     การศึกษาทีก่ําลังเรียนและเพศ ท่ัวราชอาณาจักร พ.ศ. 2550 

 
    % (ประชากร)      % (ประชากรที่พิการ)     

ระดับการศึกษาที่กําลังเรียน Population   Persons with disabilities 

 รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง 

   Total Male Female Total Male Female 

รวม 
100 

(27,239,679) 
50.81 

(13,838,646) 
19.19 

(13,401,034) 
0.83 

(226,121) 
60.92 

(137,763) 
39.08 

(88,357) 

ไมเรียน หรือ ไมเคยเรียน 
46.20  

(12,585,343) 
51.12  

(6,433,676) 
48.88  

(6,151,667) 
81.7  

(184,795) 
  62.01   

(114,576) 
37.99  

(70,218) 

ระดับการศึกษาที่กําลังเรียน 
53.76  

(14,643,618) 
50.49  

(7,394,491) 
49.51  

(7,249,126) 
18.3  

(41,326) 
56.11  

(23,187) 
43.89  

(18,139) 

    กอนประถมศึกษา 11.67 (1,708,873) 51.53 (880,602) 48.47  (828,272) 10.49 (4,335) 56.49 (2,449) 43.51 (1,886) 

    ประถมศึกษา 41.08 (6,015,956) 
51.24 

(3,082,738) 
48.76 (2,933,219) 51.97 (21,474) 57.74 (12,399) 42.26 (9,075) 

    มัธยมศึกษาตอนตน 21.03 (3,079,597) 
50.24 

(1,547,250) 
49.76 (1,532,346) 19.24 (7,953) 53.88 (4,285) 46.12 (3,668) 

    มัธยมศึกษาตอนปลาย 17.09 (2,502,211) 
48.30 

(1,208,635) 
51.10 (1,293,576) 13.54 (5,597) 53.01 (2,967) 46.99 (2,630) 

     - สายสามัญ/การศึกษา
ทางศาสนา 

74.26 (1,857,966) 44.65 (829,615) 55.35 (1,028,351) 84.55 (4,732) 55.05 (2,605) 44.95 (2,127) 

     - สายอาชีวศึกษา 25.74 (644,245) 58.83 (379,020) 41.17 (265,225) 15.45 (865) 41.85 (362) 58.15 (503) 
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 ตารางท่ี 1.1  (ตอ) 
  

          

    % (ประชากร)      % (ประชากรที่พิการ)     

ระดับการศึกษาที่กําลังเรียน Population   Persons with disabilities 

 รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง 

   Total Male Female Total Male Female 

    อนุปริญญา 2.56 (374,680) 60.75 (227,607) 39.25 (147,072) 0.80 (330) 69.70 (230) 30.30 (101) 

    ปริญญาตรี 6.13 (898,135) 46.73 (419,712) 53.27 (478,423) 2.93 (1,208) 42.48 (512) 57.52 (695) 

    สูงกวาปริญญาตรี 0.35 (51,332) 38.69 (19,863) 61.31 (31,468) 0.11 (47) 6.38 (3) 93.62 (44) 

    การศึกษาอ่ืน ๆ 0.04 (6,209) 78.48 (4,873) 21.52 (1,336) 0.11 (48) 85.42 (41) 14.58 (7) 

    ไมทราบระดับการศึกษา 0.05 (6,627) 48.47 (3,212) 51.53 (3,414) 0.81 (334) 90.12 (301) 10.18 (34) 

ไมทราบ 
0.04  

(10,718) 
97.77  

(10,479) 
2.23 

(240) 
- - - 

 
แหลงท่ีมา:  สํานักงานสถิติแหงชาติ,  2551.  
 

ความตองการในการรับบริการทางการศึกษาของคนพิการที่เพิ่มขึ้นในปจจุบัน จากการ
ประมาณการของกระทรวงศึกษาธิการพบวา จํานวนคนพิการวัยเรียน (0-24 ป) คํานวณจากการ
ประมาณการจํานวนประชากรไทยในป 2550-2554 ของสํานักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ โดยใชเทคนิคประมาณคาจํานวนคนพิการ รอยละ 1.8 คนพิการป 2549 จํานวน 407,182 คน 
เพิ่มข้ึนเปน 441,234 คน ในป 2554 การบริการการศึกษาสําหรับคนพิการทุกประเภทเพิ่มมากข้ึนทุกป 
ตั้งแตป 2546-2549 จาก 228,807 คน เปน 281,370 คน ขณะท่ีจํานวนคนพิการท่ีเพ่ิมข้ึนแตยังไมไดรับ
บริการทางการศึกษาท่ีท่ัวถึง โดยเฉล่ียยังไมไดรับการศึกษาประมาณ 131,035 คน (ป 2549) สวนในป
การศึกษา 2550  มีนักเรียนนักศึกษาพิการจํานวน 1,928 คน (ป 2547 จํานวน 1,048 คน,  ป 2548 
จํานวน 1,289 คน, ป 2549 จํานวน 1,452 คน) จํานวนสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีนักเรียนนักศึกษาพิการ
จํานวน 74 แหง จําแนกตามกลุมสถาบันการศึกษา สังกัดสถาบันศึกษาของรัฐ 22 แหง จํานวน 1,266 คน  
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 21  แหง จํานวน  572 คนสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 15 แหง จํานวน 42 คน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 11 แหง  จํานวน  37 คน และ วิทยาลัยชุมชน  (อ่ืนๆ) 5 แหง จํานวน 
11 คน ซ่ึงพบวาสวนใหญมีความบกพรองทางกายหรือสุขภาพ บกพรองทางการมองเห็น บกพรอง
ทางการไดยินหรือส่ือความหมาย บกพรองทางพฤติกรรมอารมณและสมาธิส้ัน บุคคลออทิสติก และ
อ่ืนๆ คิดเปนรอยละ 28.3, 16.9, 15.1, 10.7, 10.3 และ 18.7 ตามลําดับ อยางไรก็ตามจากการสํารวจ
ขอมูลเกี่ยวกับนักศึกษาพิการที่กําลังศึกษาอยูในสถาบันอุดมศึกษาปการศึกษา 2550 ของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา พบวาสถาบันอุดมศึกษารอยละ 56.4 มีนโยบายท่ีจะใหความเสมอภาค
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และเปดโอกาสทางการศึกษาแกผูพิการ แตท้ังนี้สถาบันอุดมศึกษาสวนใหญยังไมไดมีการกาํหนดแผน
และแนวทางจัดบริการสนับสนุนเพื่อรองรับนักศึกษาพิการ โดยเฉพาะอยางยิ่ง งบประมาณและ
บุคลากร  

สภาพการณท่ีเกิดข้ึนสะทอนใหเห็นวาคนพิการยังมีสิทธิในความเปนพลเมืองไมเทาเทียม
กับคนปกติ โดยเฉพาะโอกาสทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษาและการใหบริการสนับสนุนทาง
การศึกษาที่ชวยให นักศึกษาท่ีมีความพิการสามารถเขาถึงระบบการเรียนการสอนของ
สถาบันการศึกษาไดอยางเทาเทียมกับนักศึกษาทั่วไป โดยลดอุปสรรคท่ีจํากัดโอกาสของนักศึกษา
พิการและจัดหาบริการสนับสนุนเพ่ือใหนักศึกษาบรรลุเปาหมายทางการศึกษาได ซ่ึงถือเปน
กระบวนการสําคัญท่ีจะสรางโอกาสและความเทาเทียมกันในการดํารงชีวิต หากหนวยงานท่ี
รับผิดชอบในการจัดการศึกษาสามารถทําหนาท่ีนี้ใหเหมาะสมกับความสามารถและศักยภาพของผู
พิการแตละบุคคล ก็จะทําใหผูพิการเหลานี้มีโอกาสและความเทาเทียมกันกับคนปกติ สามารถ
ดํารงชีวิตอยูในสังคมและทําประโยชนใหแกสังคมไดเชนเดียวกับคนปกติ  

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดประกาศนโยบายการศึกษาพิเศษระดับอุดมศึกษา
ในป พ.ศ. 2546 ใหสถาบันอุดมศึกษาทุกแหงไดรับทราบและถือปฏิบัติ ตามขอเสนอของรศ.วิริยะ 
นามศิริพงษพันธ โดยมีสาระสําคัญท่ีเกี่ยวของกับการจัดบริการสนับสนุนสําหรับนักศึกษาพิการ คือ 
ใหสถาบันอุดมศึกษาจัดสรรโควตาสําหรับนักศึกษาพิการ ใหจัดหาบริการสนับสนุนใหกับนักศึกษา
พิการโดยรวมกับศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัด จัดต้ังงบประมาณคาตอบแทนลามภาษามือ กรณี
มีนักศึกษาพิการทางการไดยินเรียนรวม ปรับปรุงอาคารสถานท่ีใหเหมาะสมตอนักศึกษาพิการทาง
กายหรือการเคล่ือนไหว และหากสถาบันการศึกษาใดมีนักศึกษาพิการเรียนรวมมากกวา 10 คนให
สถาบันนั้นจัดต้ังศูนยสนับสนุนบริการใหนักศึกษาพิการเหลานั้น อยางไรก็ตาม จากการสํารวจ
ขอมูลของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  (2547) เกี่ยวกับการสงเสริมและพัฒนาระบบ
บริการเพื่อรองรับนักเรียนนักศึกษาพิการในสถาบันอุดมศึกษาปการศึกษา 2547 มีสถาบันท่ีตอบแบบ
สํารวจจํานวน 94 แหง (คิดเปนรอยละ 58.8 ของสถาบันอุดมศึกษาท่ัวประเทศ) ขอมูลท่ีไดรับพบวา
สถาบันการศึกษาท่ีมีนักศึกษาพิการกําลังศึกษาอยู มีจํานวน 52 แหง มีจํานวนนักศึกษาพิการรวม 
1,048 คน และสถาบันสวนใหญ (รอยละ 42.6) ไมไดกําหนดมาตรการในการรับนักศึกษาพิการท่ี
ชัดเจน และรอยละ 18.1 ไมมีมาตรการรับนักศึกษาพิการ นอกจากนี้ สถาบันการศึกษาสวนใหญยัง
ไมไดจัดบริการเพื่อรองรับนักศึกษาพิการ ไมวาจะเปนส่ิงอํานวยความสะดวก ส่ือ การบริการและ
ความชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา ดังนั้น จึงเห็นไดวาถึงแมจะมีนโยบายท่ีใหความเสมอภาคและ
เปดโอกาสทางการศึกษาแกคนพิการ แตสถาบันอุดมศึกษาดังกลาวสวนใหญยังไมไดมีมาตรการท่ี
ชัดเจนในการรับและจัดระบบและบริการสนับสนุนเพื่อรองรับนักศึกษาพิการ 
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การดําเนินงานสงเสริมและสนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษาคนพิการของสถาบันอุดมศึกษา
ในประเทศไทย ไดเร่ิมชัดเจนต้ังแตในปงบประมาณ พ.ศ.2551 สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาไดจัดสรรงบประมาณจากสํานักงบประมาณ จํานวน 12.5 ลานบาท คิดเปนรอยละ 0.01 
ของงบประมาณท่ีไดรับการจัดสรรทั้งหมด จํานวน 74,562 ลานบาท ใหแกสถาบันอุดมศึกษาใน
โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษสําหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา ในการดําเนินการจัดให
มีระบบ DSS Center (Disability Support Service Center) ตามกรอบของยุทธศาสตรการจัดการศึกษา
สําหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษาของ สกอ. รวมทั้งส้ินจํานวน  16  แหง  เชน ศูนยบริการ
นักศึกษาพิการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยบริการสนับสนุนสําหรับนักศึกษาพิการ วิทยาลัยราช
สุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ศูนยวิจัยการศึกษาเพื่อเด็กท่ีตองการความชวยเหลือพิเศษ โรงเรียนสาธิต
แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และศูนยบริการนักศึกษาพิการ มหาวิทยาลัยรามคําแหง เปนตน 
และศูนยบริการนักศึกษาพิการในมหาวิทยาลัยราชภัฏ 7 แหง คือ มรภ.สวนดุสิต, มรภ.สงขลา, มรภ.
พิบูลสงคราม, มรภ.นครราชสีมา, มรภ.มหาสารคาม, มรภ.เชียงใหม, มรภ.สุราษฎรธานี เพ่ือทํา
หนาท่ีเปนศูนยขอมูลและสนับสนุนดานคนพิการของสถาบัน การบริการใหคําปรึกษา การจัดทํา 
IEP (Individualized Education Program) การทําฐานขอมูล การใหบริการดานเทคโนโลยี ส่ิงอํานวย
ความสะดวก และการประสานงานกับคณะท่ีมีนักศึกษาพิการเรียนรวมและเปนเครือขายใหบริการ
ในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ๆ และจัดจางบุคลากรทําหนาท่ีบริการและใหความชวยเหลือในดานตางๆ 
ใหแกนักศึกษาพิการ เชน เจาหนาท่ีประจําศูนย DSS,  เจาหนาท่ีลามภาษามือ Buddy System  เปนตน  

การจัดการศึกษาพิเศษสําหรับคนพิการในปจจุบันมีการดําเนินการโดยจัดเปน 2 รูปแบบ 
คือ การจัดการศึกษาพิเศษรูปแบบเฉพาะความพิการ และการจัดการศึกษาพิเศษรูปแบบการเรียนรวม ใน
การจัดการศึกษาพิเศษรูปแบบเฉพาะความพิการ สถาบันการศึกษาในรูปแบบดังกลาวทําหนาท่ีให
การศึกษาแกเด็กท่ีมีความพิการในระดับรุนแรง ไมสามารถเรียนรวมกับคนปกติได สวนรูปแบบ
การจัดการศึกษาพิเศษอีกรูปแบบหนึ่งคือ รูปแบบการเรียนรวม เปนรูปแบบการจัดการศึกษาพิเศษท่ี
เปนกระแสหลักของแนวคิดการจัดการศึกษาพิเศษในปจจุบัน โดยมีแนวคิดและหลักการจัด
การศึกษาท่ีใหผูท่ีมีความตองการพิเศษหรือคนพิการไดเรียนในสถานศึกษาเดียวกันกับเด็กปกติ ท้ัง
ในดานการเรียนการสอน การรวมกิจกรรมทางสังคม ภายใตแนวคิดพื้นฐานในเร่ืองการจัด
การศึกษาอยางตอเนื่อง โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล เพื่อใหไดรับประโยชนสูงสุดจาก
การศึกษา การดําเนินการในรูปแบบนี้ในปจจุบันมีอยูในทุกระดับการศึกษา อยางไรก็ตามการ
ดําเนินการจัดการศึกษาพิเศษในรูปแบบนี้ใหมีประสิทธิภาพจําเปนตองพิจารณาถึงความพิการหรือ
ความบกพรองในดานตางๆของผูพิการ ตลอดจนความพรอมและศักยภาพของสถานศึกษาดวย  

หลังจากที่มีการประกาศใชนโยบายการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ  สถานศึกษาภายใต
สังกัด สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการหลายแหงขานรับและนํา
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นโยบายไปปฏิบัติ  แตเม่ือนํานโยบายไปปฏิบัติแลวพบวามีปญหาและอุปสรรคมากมาย  ซ่ึง
นักวิชาการทางการศึกษาไดทําการศึกษาเกี่ยวกับการประเมินผลการนํานโยบายทางการศึกษาเพื่อคน
พิการไปปฏิบัติท่ีผานมา ในดานความพรอมและความตองการในการจัดการเรียนรวม ในชวงระหวาง
พ.ศ. 2530-2550 ไดผลสรุปอยางหลากหลาย ซ่ึงประเด็นของปญหาและอุปสรรคในการนํานโยบาย
ทางการศึกษาเพ่ือคนพิการไปปฏิบัติท่ีสําคัญสามารถสรุปไดวา ประการแรกไดแก ปญหาความไม
ชัดเจนในวัตถุประสงคและเปาหมายของนโยบาย แผนปฏิบัติการไมมีความชัดเจนและไมทันตอการ
เปล่ียนแปลง ประการท่ี 2 บุคลากรท่ีมีสวนในการนํานโยบายไปปฏิบัติขาดความรูความสามารถท่ี
เหมาะสมกับนโยบายและการนําไปใชไมครอบคลุมและมีความหลากหลายพอตอสภาพปญหาของ
คนพิการแตละประเภท ประการท่ี 3 คณะกรรมการผูทําหนาท่ีกํากับและควบคุมนโยบายไมมีอํานาจ
ในการสั่งการขามหนวยงาน ประการท่ี 4 ทรัพยากรของนโยบาย เชน งบประมาณ บุคลากร ไม
เพียงพอ ประการท่ี 5 การนํานโยบายไปปฏิบัติมีความไมเทาเทียมและเสมอภาค และการขาดการ
สนับสนุนจากชนช้ันนําทางสังคม ส่ือมวลชน และการประชาสัมพันธ เปนหลัก ประการสุดทาย 
สวนของความตองการของผูบริหารและผูปฏิบัติงาน พบวา ตองการใหมีการนิเทศดานหลักสูตรและ
การใชหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือการสอน การวัดและประเมินผล  (กรม
ประชาสงเคราะห, 2534: 73-78; เอมอร ไชยบัวแดง, 2539: 89-93; วิริยะ นามศิริพงศพันธุ, 2539: 129-
145, นงลักษณ วิรัชชัย, 2543: 27-29;  เบญจา ชลธารนนท, 2545: 6;  ประพาฬรัตน  คชเสนา, 2548: 
115-116)    

จากปญหาดังท่ีไดกลาวมา แสดงใหเห็นวาสถาบันการศึกษาไดมีการนํานโยบายไปปฏิบัติ
แตยังไมประสบผลสําเร็จ เนื่องจากความสําเร็จของการนํานโยบายสูการปฏิบัติสามารถพิจารณาได
จากเง่ือนไขท่ีวาไดมีการบรรลุผลการปฏิบัติตามนโยบายนั้น  ตามภาระหนาท่ีขององคการที่
รับผิดชอบดวยความราบร่ืนและปราศจากปญหา (วรเดช จันทรศร, 2545: 9) หนวยงานท่ีเกี่ยวของ
จึงไดพยายามขยายการจัดการศึกษาพิเศษมาโดยตลอดเพ่ือใหการจัดการศึกษาเพ่ือคนพิการเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับนโยบายทางการศึกษาเพ่ือคนพิการของรัฐบาลและหนวยงานท่ี
เกี่ยวของทางการศึกษาไดมีการประกาศใชและสังคมไดใหความตระหนักถึงความสําคัญของนโยบาย
ดังกลาวเพิ่มข้ึนเร่ือยมา แตในขณะท่ีในทางปฏิบัติ การจัดการศึกษาเพ่ือคนพิการไปปฏิบัติใน
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐแตละแหงมีความแตกตางกันตามแตละบริบทและ แรงกดดันท่ีมี รวมถึงความ
แตกตางกันในระบบของการจัดการการนํานโยบายการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการไปปฏิบัติใน
สถาบันอุดมศึกษา ซ่ึงไดแก งบประมาณ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และการพัฒนาประเภทของการ
ใหบริการทางการศึกษาแกคนพิการ  ท่ีแตกตางกัน ประกอบกับการท่ีผูวิจัยในอดีตเคยรับราชการสังกดั
สํานักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในฐานะหนวยงาน
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สําคัญท่ีดูแลในระดับนโยบายทางการศึกษาของชาติ ซ่ึงปจจุบันเปนอาจารยประจําสาขาวิชา              
รัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และเขารวมในคณะทํางาน (Task Force) เพื่อ
รวมจัดทําแผนพัฒนาอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2550-2564) ของมหาวิทยาลัยและสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  

ในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษา เพื่อทราบถึงนโยบายของรัฐท่ีเกี่ยวกับ
การจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ รูปแบบการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการเปนอยางไร สภาพ
ปญหาและอุปสรรคตางๆท่ีอาจสงผลตอการนํานโยบายการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการใน
สถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติใหบรรลุเปาหมาย ซ่ึงจะเปนประโยชนในการประเมินแนวโนม
ความสําเร็จของนโยบายตอไป และนําไปสูการปองกันปญหาและอุปสรรคตางๆท่ีอันอาจจะเกิดข้ึน
จากการนํานโยบายไปปฏิบัติในอนาคต นอกจากนี้ งานวิจัยจะไดศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการจัด
การศึกษาสําหรับคนพิการของประเทศไทย กับตางประเทศ ซ่ึงผลการวิจัยในคร้ังนี้จะสามารถนําใช
เปนฐานความคิด ตลอดจนกําหนดเปนแนวทางการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการท่ีเหมาะสม ท่ี
สามารถนําไปปฏิบัติไดในสถาบันอุดมศึกษาของไทยท่ีตอไป 

 

1.2  วัตถุประสงคในการวิจัย 
  

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงรูปแบบและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษา
สําหรับคนพิการในสถาบันอุดมศึกษาไทย ท่ีครอบคลุมในประเด็นตางๆ ดังนี้ 

1) ศึกษาพัฒนาการของนโยบาย กฎหมาย และระเบียบตางๆ ของไทยท่ีมีอยูเกี่ยวกับการ
จัดการศึกษาเพื่อคนพิการ โดยเฉพาะสาระสําคัญของกฎหมายหลัก ไดแกรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ 
พ.ศ. 2551 

2) พัฒนาแนวทางการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการที่เหมาะสม สามารถนําไปปฏิบัติได
ในสถาบันอุดมศึกษาของไทย 

 

1.3  ขอบเขตของการวิจัย 
 
ในการศึกษาวิจัยเรื่องรูปแบบและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการใน

สถาบันอุดมศึกษาในคร้ังนี้ กําหนดขอบเขตของการศึกษาไวดังนี้  
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ขอบเขตดานเนื้อหา ศึกษาพัฒนาการของนโยบาย กฎหมายตางๆ และระเบียบของรัฐท่ีมีอยู
เกี่ยวกับการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการ โดยใหความสําคัญกับสาระสําคัญของกฎหมายหลัก ไดแก
รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติการจัด
การศึกษาสําหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 รวมถึงสภาพปญหาและอุปสรรค รวมท้ังวิเคราะหเปรียบเทียบ
รูปแบบการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการแบบตางๆของประเทศไทยไดแก ศูนยบริการนักศึกษา
พิการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยบริการสนับสนุนสําหรับนักศึกษาพิการ วิทยาลัยราชสุดา 
มหาวิทยาลัยมหิดลและศูนยบริการนักศึกษาพิการในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  และ
ตางประเทศ ไดแก สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลียและญ่ีปุน  เพื่อนําไปพัฒนาและเสนอแนะและพัฒนา
แนวทางและกลยุทธตอการสรางประสิทธิผลของการนํานโยบายการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ
ในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติใหเกิดข้ึนในอนาคต 

ขอบเขตดานกลุมเปาหมาย นักศึกษาผูพิการ นักวิชาการ ผูบริหารมหาวิทยาลัยและผูบริหาร
หนวยงานราชการทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ รวมท้ังนักการเมืองหรือ
กรรมาธิการท่ีเกี่ยวของกับการกําหนดนโยบาย การนํานโยบายการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการใน
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐไปปฏิบัติ 

โดยการวิจัยคร้ังนี้ศึกษาเฉพาะมหาวิทยาลัยของรัฐ  3 แหง ไดแก มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต มหาวิทยาลัยท้ัง 3 แหง สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จัดการศึกษาพิเศษที่มีลักษณะเปนรูปแบบการ
เรียนรวม ซ่ึงเปนกระแสหลัก (Mainstreaming) ของแนวคิดการจัดการศึกษาพิเศษในปจจุบัน ซ่ึง
มหาวิทยาลัยแตละแหงมีความหลากหลายในการเปดรับนักศึกษาท่ีมีความพิการเขาเรียนต้ังแตระดบั
ปริญญาตรี ถึงปริญญาเอก และการฝกอบรมวิชาชีพใหแกผูพิการ ตลอดจนมีการทําวิจัยเพื่อนําผลมา
ประยุกตในการพัฒนาชวยเหลือคนพิการ  และเปนตนแบบของการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการใน
รูปแบบของการจัดการศึกษาพิเศษเฉพาะทาง และการจัดการศึกษาเพ่ือคนพิการแบบเรียนรวม 
รายละเอียดจะไดกลาวในบทที่ 4 ตอไป  

ขอบเขตดานระยะเวลา  ในกรณีของประเทศไทย ศึกษาพัฒนาการของนโยบาย กฎหมาย
ตางๆ และระเบียบของรัฐ ครอบคลุมต้ังแต พ.ศ.2475 นับแตการเปล่ียนแปลงการปกครอง ถึงพ.ศ.2552 
โดยการศึกษาพิเศษสําหรับคนพิการไทยเร่ิมตนเปนการจัดการศึกษาเฉพาะทางกอนในป พ.ศ.2481 
และไดมีการขยายการศึกษาสําหรับคนพิการในแตละประเภท จากนั้นไดมีการสงเสริมใหมีการจัด
การศึกษาพิเศษแบบเรียนรวมในระยะตอมา 
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1.4  คําถามการวิจัย 
 
ในการศึกษาวิจัยเร่ืองรูปแบบและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการไป

ปฏิบัติในสถาบันอุดมศึกษาไทย  ผูวิจัยไดมีคําถามของการวิจัยท่ีมุงหาคําตอบ ดังนี้ 
1) พัฒนาการของนโยบาย กฎหมาย และระเบียบตางๆของไทยท่ีเกี่ยวของกับการจัด

การศึกษาเพื่อคนพิการ และสาระสําคัญของกฎหมายหลักท่ีเกี่ยวของ เปนอยางไร  
2) แนวทางการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการท่ีเหมาะสมท่ีสามารถนําไปปฏิบัติไดใน

สถาบันอุดมศึกษาของไทยควรเปนอยางไร 
 

1.5  นิยามศัพท 
  

ผูวิจัยไดกําหนดนิยามศัพทท่ีเกี่ยวของโดยใชคําอธิบายความหมายของคําท่ีเกี่ยวของกับคน
พิการจาก พระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 มาตรา 4 พระราชบัญญัติ
การจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 มาตรา 3 และจากงานวิจัยของ นงลักษณ วิรัชชัย (2543) 
เร่ือง รูปแบบการจัดการเรียนรวมแบบรวมพลัง: การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาสําหรับเด็ก
พิการ โดยครอบครัวและชุมชนมีสวนรวมเปนหลัก ดังนี้ 

คนพิการ หมายถึง บุคคลซ่ึงมีขอจํากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวันหรือเขาไปมี
สวนรวมทางสังคม เนื่องจากมีความบกพรองทางการเห็น การไดยิน การเคล่ือนไหว การส่ือสาร
จิตใจ อารมณ พฤติกรรม สติปญญา การเรียนรู หรือความบกพรองอ่ืนใดประกอบกับมีอุปสรรคใน
ดานตาง ๆ และมีความตองการจําเปนพิเศษทางการศึกษาท่ีจะตองไดรับความชวยเหลือดานหน่ึง
ดานใดเพ่ือใหสามารถปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวันหรือเขาไปมีสวนรวมทางสังคมไดอยาง
บุคคลท่ัวไป (พระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 มาตรา 4) 

การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต หมายถึง การฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ การจัด
สวัสดิการ 

การสงเสริมและพิทักษสิทธิ การสนับสนุนใหคนพิการสามารถดํารงชีวิตอิสระ มีศักดิ์ศรี
แหงความเปนมนุษยและเสมอภาคกับบุคคลท่ัวไป มีสวนรวมทางสังคมอยางเต็มท่ีและมี
ประสิทธิภาพ ภายใตสภาพแวดลอมท่ีคนพิการสามารถเขาถึงและใชประโยชนได (พระราชบัญญัติ
สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 มาตรา 4) 

หนวยงานของรัฐ หมายถึง กระทรวง ทบวง กรม สวนราชการท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนและมี
ฐานะเปนกรม ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจท่ีตั้งข้ึนโดยพระราชบัญญัติ
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หรือพระราชกฤษฎีกา หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ (พระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ พ.ศ. 2550 มาตรา 4) 
 การศึกษาสําหรับคนพิการ หมายถึง การศึกษาพิเศษ (Special Education) รูปแบบหนึ่ง ท่ี
เปนกระบวนการพัฒนานักศึกษาท่ีมีความตองการพิเศษ เฉพาะกลุมเด็กนักศึกษาที่มีความผิดปกติ 
หรือความบกพรองทางกาย ทางสติปญญา หรือทางจิตใจ ซ่ึงรวมเรียกวา นักศึกษาพิการ ไมรวม
นักศึกษาท่ีมีความตองการพิเศษกลุมท่ีเปนคนดอยโอกาสและท่ีมีความสามารถพิเศษ โดยท่ีใน
กระบวนการพัฒนานักศึกษานั้นตองใชครูหรือบุคลากรท่ีไดรับศึกษา หรือไดรับการอบรมมาเปน
พิเศษ และมีความสามารถท่ีจะใชยุทธวิธีการสอน และอุปกรณการสอนแบบพิเศษ เพื่อชวยกระตุน
ใหนักเรียนมีพัฒนาการทางปญญา อารมณ สังคม และจิตใจ สามารถประกอบอาชีพและพึ่งตนเอง
ไดตามศักยภาพ เปนสมาชิกท่ีทําประโยชนตอสังคมไดดี กิจกรรมสําคัญในการจัดการศึกษาสําหรับ
คนพิการ ไดแก การปองกันความพิการ การคนหาเด็ก/คนพิการ การประเมินลักษณะความพิการ 
การเตรียมเด็กพิการและบุคลากรในโรงเรียนใหพรอมสําหรับการเรียน การจัดการเรียนการสอน 
การฟนฟูสมรรถภาพเด็กพิการ การฝกหรือสงเสริมใหมีอาชีพ และ/หรือการหางานใหทํา (นงลักษณ 
วิรัชชัย, 2543: 29) 

สถานศึกษาเฉพาะความพิการ หมายถึง สถานศึกษาของรัฐท่ีจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ
โดยเฉพาะ ท้ังในลักษณะอยูประจํา ไป กลับ และรับบริการท่ีบาน (พระราชบัญญัติการจัดการศึกษา
สําหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 มาตรา 3) 

ศูนยการศึกษาพิเศษ หมายถึง สถานศึกษาของรัฐท่ีจัดการศึกษานอกระบบ หรือตาม
อัธยาศัยแกคนพิการ ตั้งแตแรกเกิดหรือแรกพบความพิการจนตลอดชีวิต และจัดการศึกษาอบรมแก
ผูดูแลคนพิการ ครู บุคลากรและชุมชน รวมท้ังการจัดส่ือ เทคโนโลยี ส่ิงอํานวยความสะดวก บริการ
และความชวยเหลือ(พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 มาตรา 3) 

แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล หมายถึง แผนซ่ึงกําหนดแนวทางการจัดการศึกษาท่ี
สอดคลองกับความตองการจําเปนพิเศษของคนพิการ ตลอดจนกําหนดเทคโนโลยี ส่ิงอํานวยความ
สะดวก ส่ือ บริการ และความชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาเฉพาะบุคคล (พระราชบัญญัติการจัด
การศึกษาสําหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 มาตรา 3) 

เทคโนโลยีส่ิงอํานวยความสะดวก หมายถึง เคร่ืองมือ อุปกรณ ฮารดแวร ซอฟตแวรหรือ
บริการท่ีใชสําหรับคนพิการโดยเฉพาะ หรือท่ีมีการดัดแปลงหรือปรับใชใหตรงกับความตองการ
จําเปนพิเศษของคนพิการแตละบุคคล เพื่อเพ่ิม รักษา คงไว หรือพัฒนาความสามารถและศักยภาพที่
จะเขาถึงขอมูล ขาวสาร การส่ือสาร รวมถึงกิจกรรมอ่ืนใดในชีวิตประจําวันเพื่อการดํารงชีวิตอิสระ
(พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 มาตรา 3) 
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รูปแบบการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ หมายถึง การจัดการศึกษาพิเศษสําหรับคนพิการ 
โดยแยกหนาท่ีการจัดการศึกษาตามระดับความพิการในแตละประเภท มีการแบงเปนสองรูปแบบ 
คือ การจัดการศึกษาเฉพาะความพิการ และรูปแบบการเรียนรวม 

การจัดการศึกษาเฉพาะความพิการ เปนการจัดการศึกษาใหกับผูท่ีมีความพิการในระดับที่
รุนแรงจนไมสามารถเรียนรวมกับคนปกติได  

การจัดการศึกษารูปแบบการเรียนรวม หมายถึง การจัดใหกับคนพิการในระดับท่ีไมรุนแรง
หรือไมเปนปญหาตอการเรียนในสถาบันการศึกษาปกติไดเขาศึกษาในระบบการศึกษาท่ัวไปทุก
ระดับและหลากหลายรูปแบบ รวมถึงการจัดการศึกษาใหสามารถรองรับการเรียนการสอนสําหรับ
คนทุกกลุมรวมท้ังคนพิการ (พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 มาตรา 3)  
 

1.6  ประโยชนที่ไดจากงานวิจัย 
  

ประโยชนทางวิชาการ การวิจัยคร้ังนี้มีผลผลิตท่ีเปนรูปธรรมส่ีประการ ไดแก  
ประการแรก  เอกสารการวิจัยเร่ืองรูปแบบและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาสําหรับ

คนพิการไปปฏิบัติในสถาบันอุดมศึกษาไทย อันเปนผลจากการใชองคความรูท่ีเปนผลจากการศึกษา
เปรียบเทียบ หลักการ รูปแบบ นโยบาย วิธีการและสภาพการจัดการศึกษาท้ังในประเทศและตางประเทศ 
เพื่อพัฒนาแนวทางสําหรับการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการที่เหมาะสมในประเทศไทย  

ประการท่ีสอง เอกสารรายงานวิจัยฉบับดังกลาวไดแสดงถึงวิธีวิทยาในการวิจัย อันจะเปน
ประโยชนตอนักวิชาการจากการใชผลการวิจัยการนํานโยบายการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการใน
สถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติ  เปนประโยชนตอครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวของกับคนพิการ 
จากการใชประโยชนจากเอกสารรายงานวิจัยเพื่อพัฒนางานของตนในสาขาและขอบเขตท่ีเกี่ยวของกับ
คนพิการตอไป ตลอดจนเปนประโยชนตอผูสอน นักวิจัยและนิสิตนักศึกษาในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวของ อาทิ 
บริหารการพัฒนา นโยบายสาธารณะ สังคมสงเคราะห บริหารการศึกษา และการศึกษาพิเศษ เปนตน 
จากการใชรายงานการวิจัยนี้ในการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา  การอางอิงทางวิชาการ และการสรางเสริม
องคความรูในสาขาวิชาของตน 

ประการท่ีสาม ประโยชนในเชิงนโยบาย การนําเสนอผลงานวิจัยเชิงประจักษเพื่อเปน
ขอมูลและขอเสนอแนะเชิงนโยบายในการกําหนดนโยบายท่ีเกี่ยวของกับการศึกษาของคนพิการใน
การกําหนดนโยบายท่ีมีประสิทธิผลในการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ โดยท่ีการวิจัยคร้ังนี้เปน
การวิจัยเร่ืองรูปแบบและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการไปปฏิบัติใน
สถาบันอุดมศึกษาไทย ซ่ึงมีสาระสําคัญวาดวยเร่ืองของการวิเคราะหนโยบาย การนํานโยบายการจัด
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การศึกษาสําหรับคนพิการในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติ อันเปนประเด็นสําคัญตามรัฐธรรมนูญ 
พ.ศ. 2550 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติฉบับ พ.ศ.2542 และพระราชบัญญัติการจัดการศึกษา
สําหรับคนพิการ พ.ศ.2551 ผลการวิจัยจึงมีประเด็นท่ีใชเปนแนวทางในการกําหนดนโยบายเกี่ยวกับ
การจัดการศึกษาสําหรับคนพิการของประเทศไทยไดหลายดาน ไดแก ดานการจัดการเรียนรวม                
ดานการดําเนินงานรวมกันระหวางหนวยงาน ดานการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษาสําหรับ
คนพิการ ดานการจัดสรรงบประมาณการศึกษาอุดมศึกษาสําหรับคนพิการ ดานการประเมินผลการ
จัดการศึกษาสําหรับคนพิการ และดานการเผยแพรนวัตกรรมการศึกษาสําหรับคนพิการ รวมท้ัง
เสนอแนะเพื่อพัฒนาแนวทางและกลยุทธตอการสรางประสิทธิผลของการนํานโยบายการจัด
การศึกษาสําหรับคนพิการในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติใหเกิดข้ึนในอนาคต โดยวางพื้นฐานอยู
บนขอคนพบที่ไดจากการวิจัย 

ประการท่ีส่ี ประโยชนในระดับปฏิบัติ เอกสารรายงานการวิจัยฉบับนี้ มีรายละเอียดในสวน
สาระหลักท่ีสําคัญตอการวิเคราะหและประเมินนโยบายทางการศึกษา ในสวนของการจัดการศึกษา
สําหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษามากเพียงพอ โดยเฉพาะในสวนของรูปแบบและกิจกรรมท่ี
เกี่ยวของในการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ  ซ่ึงผูปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาคนพิการ 
สามารถนําไปใชปฏิบัติไดจริง หรือนําไปดัดแปลงใชเฉพาะบางสวนเพื่อใหการปฏิบัติงานไดผลดี
มากยิ่งข้ึนได นอกจากนี้ในกระบวนการวิจัยซ่ึงมีการเสนอผลการวิจัยและการศึกษารูปแบบนํา
นโยบายไปปฏิบัติท่ีพัฒนาข้ึน ตอนักการศึกษา ผูบริหาร ครู เจาหนาท่ี และบุคลากรจากองคกร
เอกชน มูลนิธิ ซ่ึงปฏิบัติงานเกี่ยวของกับการพัฒนาเด็กพิการนั้น ยอมยังประโยชนในระดับปฏิบัติ 
ทําใหทุกฝายรวมทั้งผูวิจัยมีความชัดเจนมากข้ึนในหลักการและวิธีการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ 
ทําใหทุกฝายไดมีโอกาสทราบถึงปญหา อุปสรรคและวิธีการการปฏิบัติงาน อันจะไดนําไปสูการ
ปรับปรุงการปฏิบัติงานของตนใหดียิ่งข้ึนไดตอไป 
 

1.7  ขั้นตอนการวิจัย 
 
การวิจัยครั้งนี้ใชระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพในลักษณะของการบูรณาการรูปแบบ

การวิจัยเอกสาร และการวิจัยภาคสนาม ซ่ึงผลการศึกษาจะนําไปสูการจัดทําขอเสนอแนะในการ
กําหนดนโยบายหรือวิธีการในการพัฒนาหรือเสริมสรางแนวทางและกลยุทธตอการสราง
ประสิทธิผลของการนํานโยบายการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติให
เกิดข้ึนในอนาคต โดยวางพื้นฐานอยูบนขอคนพบที่ไดจากการวิจัยตอไป โดยผูวิจัยไมไดเขาไป
ทดลองทําแผนงานหรือโครงการใดๆ แทรกแซงเลย และผูวิจัยจะดําเนินการจัดเก็บขอมูลเพียงคร้ังเดียว  
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การศึกษาโดยใชวิธีการเชิงคุณภาพ ผูวิจัยจะทําการศึกษาคนควาจากเอกสาร (Documentary 
Research) โดยทําการรวบรวมขอมูลจากงานวิจัย วิทยานิพนธ ดุษฎีนิพนธ หนังสือ บทความ วารสาร 
รวมถึงขอมูลทางสถิติตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ  การสัมภาษณเชิงลึก 
(In-Depth Interview) บุคคลท่ีเปนกุญแจสําคัญ (Key Informants) ในการกําหนดนโยบายและนํา
นโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการไปปฏิบัติ บุคคลท่ีเปนระดับผูกําหนดนโยบาย           
ผูปฏิบัติและคนพิการผูรับบริการ ขอมูลท่ีไดผูวิจัยจะนํามาวิเคราะหและใชกําหนดแนวทางการ
พัฒนาและเสนอแนะที่เปนประโยชนตอการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการตอไป โดยผูวิจัยไดแบง
ข้ันตอนของการวิจัยออกเปน 4 ข้ันตอน ดังนี้    

ข้ันท่ี 1  ศึกษาเชิงวรรณกรรม  
ผูวิจัยทําการศึกษาวรรณกรรมที่เปนแนวคิด ทฤษฎี และเอกสารตางๆ ท่ีเกี่ยวของ

กับงานวิจัยท่ีจะทําการศึกษา อันไดแก นโยบาย รูปแบบการจัดการศึกษาเพ่ือคนพิการในประเทศ
และตางประเทศ  โดยเลือกมหาวิทยาลัยท่ีมีช่ือเสียง ท้ังนี้เพื่อท่ีจะประมวลองคความรูท่ีเกี่ยวของกับ
นโยบายการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการ เพื่อนํามาพัฒนาเปนกรอบความคิดเบ้ืองตนสําหรับการวิจัย 

ข้ันท่ี 2  การวจิัยภาคสนาม  
ผูวิจัยจะไดดําเนินการสังเกตและสัมภาษณเชิงลึก นักศึกษาผูพิการ นักวิชาการ 

ผูบริหารมหาวิทยาลัยและผูบริหารหนวยงานราชการทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ รวมท้ังนักการเมืองหรือกรรมาธิการท่ีเกี่ยวของกับการกําหนดนโยบาย การนํา
นโยบายการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐไปปฏิบัติ ขอมูลท่ีไดผูวิจัยจะ
นํามาวิเคราะหประกอบกับการสัมภาษณเชิงลึก  เพื่อเสริมขอมูลดานเอกสารใหสมบูรณยิ่งข้ึน 

ข้ันท่ี 3  การวิเคราะห  
การศึกษาในขั้นตอนนี้เปนการศึกษาเพื่อใหไดขอมูลเชิงคุณภาพในระดับพื้นท่ีมา

ประกอบการศึกษากับขอมูลเชิงวรรณกรรมและผลของการวิจัยเชิงคุณภาพ จากนั้นนําผลท่ีไดมา
วิเคราะหปรับปรุง และพัฒนากรอบแนวคิดใหมีความกระชับและเฉพาะเจาะจงลงไปอีกถึงการ
กําหนดในระดับนโยบายและขอเสนอแนะเชิงนโยบายท่ีเกี่ยวของกับการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ  

ข้ันท่ี 4  การรายงานผลการศกึษา 
  หลังจากท่ีเก็บรวบรวมขอมูลมาแลว ผูวิจัยทําการตรวจสอบความสมบูรณของขอมูล

ตามเกณฑและวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว  จากนั้นทําการตีความผลการวิเคราะห บนพื้นฐานของทฤษฎี
ท่ีนํามาใชในการวิจัย และจัดทําเปนรายงานผลการศึกษา 
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1.8  การเรียบเรียงบท 

 

บทที่ 1 (บทนํา) เปนบทที่ผูวิจัยไดเสนอประเด็นปญหาและความสําคัญของการนํานโยบาย

การจัดการศึกษาเพื่อคนพิการในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติวามีความสําคัญเพียงใด ผูวิจัยจึงได

กําหนดวัตถุประสงคในการศึกษา คําถาม ขอบเขตการวิจัย และประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

บทที่ 2  (ทบทวนวรรณกรรม) ผูวิจัยไดทําการสํารวจวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับเรื่องที่จะ

ทําการศึกษา ประกอบดวย กระบวนทัศนคนพิการ ความคิดเบื้องตนเกี่ยวกับคนพิการ นอกจากนี้ 

ผูวิจัยจะไดศึกษาและนําเสนอรูปแบบการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการของตางประเทศ ไดแก 

สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลียและญี่ปุน ท้ังในดาน แนวคิด  รูปแบบ  และการดําเนินงานการจัด

การศึกษาสําหรับคนพิการ และงานวิจัยที่เกี่ยวของ โดยนําเอาผลการสํารวจวรรณกรรมทั้งหมดมา

สังเคราะหรวมกัน และพัฒนาขึ้นเปนกรอบการวิเคราะหเพื่อใชเปนแนวทางในการศึกษาวิจัยตอไป 

บทที่ 3 (นําเสนอระเบียบวิธีวิจัย) หนวยในการวิเคราะห นิยามปฏิบัติการ ประชากรและการ

สุมตัวอยาง การเก็บรวบรวมขอมูล การประมวลผลขอมูล 

บทที่ 4  (ระบบการศึกษาพิเศษและนโยบายรัฐระดับอุดมศึกษา) ผูวิจัยไดทําการศึกษา

แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการศึกษาพิเศษ รูปแบบการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ โครงสรางและ

หนาที่ของหนวยงานในระบบการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ นโยบายการสงเสริมและพัฒนา

ระบบการศึกษาพิเศษภายในสถาบันอุดมศึกษา  รวมถึงหลักสูตรและการเรียนการสอนสําหรับ

นักศึกษาพิการในสถาบันอุดมศึกษา 

บทที่ 5 (การประมวลผลการศึกษา) เปนการประมวลผลการศึกษาที่ไดจากการเก็บรวบรวม

ขอมูลดวยวิธีการสัมภาษณเชิงลึก โดยวิธีการวิเคราะหเนื้อหา (Content  Analysis) โดยเริ่มจากการ

กําหนดประเด็นการวิเคราะหขอมูล การจัดแยกเนื้อหาสาระตามประเด็นที่ไดกําหนดไว การ

สังเคราะหขอมูลในแตละประเด็น และการนําเสนอผล เพื่อตอบตอคําถามการวิจัย อีกทั้งนําผล

การศึกษาดังกลาวและประเด็นที่นาสนใจมาอภิปรายใหมีความละเอียดลึกซึ้งยิ่งขึ้น 

บทที่ 6  (บทสรุปและขอเสนอแนะ) ในบทนี้ ผูวิจัยจะทําการเสนอแนะทั้งในดานการ

ประยุกตใชผลการศึกษาเพื่อนําไปพัฒนาเชิงนโยบายและเชิงวิชาการ อนึ่ง การเสนอแนะดังกลาวจะ

ต้ังอยูบนพื้นฐานของผลการวิจัยที่ไดคนพบ สุดทายผูวิจัยจะทําการสรุปผลการศึกษาทั้งหมด  



 
บทท่ี 2 

 
การศึกษาเชิงวรรณกรรม งานวิจัยที่เกี่ยวของและการพัฒนากรอบความคิด 

 
การนําเสนอของบทนี้เปนการสํารวจและทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของกับเร่ืองท่ีศึกษา

เพื่อพัฒนาข้ึนเปนกรอบความคิดในการวิจัย  แนวทางในการศึกษาสาระโดยสังเขปประกอบดวย              
ส่ีสวน ไดแก กระบวนทัศนเกี่ยวกับคนพิการ นิยามความหมายคนพิการ การทบทวนวรรณกรรมท่ี
เกี่ยวกับนโยบายสาธารณะและการนํานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ การจัดการศึกษาสําหรับคน
พิการในตางประเทศและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับคนพิการ โดยนําเอาผลการสํารวจวรรณกรรม
ท้ังหมดมาสังเคราะหรวมกัน พัฒนาเปนกรอบการศึกษาเพื่อใชเปนแนวทางในการศึกษาวิจัยตอไป 
 

2.1  กระบวนทัศนเกี่ยวกับคนพิการ 
 
เพื่อท่ีทําใหเกิดความเขาใจเกี่ยวกับคนพิการในสวนท่ีหนึ่งนี้จะทําการศึกษาเกี่ยวกับ             

วาทกรรมและกระบวนทัศนเกี่ยวกับการบริการคนพิการตามฐานคิด “การสงเคราะหและการ
พัฒนา” นอกเหนือจากฐานคิด “เหตุแหงปญหา” ของคนพิการ  ซ่ึงแบงเปนสองประเภทคือ  แบบ
แผนทางการแพทย (Medical Model)  และแบบแผนทางสังคม (Social Model)   ตัวแบบทาง
การแพทย (Medical Model) ซ่ึงถือเปนกระบวนทัศนแบบดั้งเดิมนั้นมองวา ปญหาของคนพิการนั้น
เกิดจากความบกพรองทางรางกาย ดังนั้นวิธีการในการแกไขปญหาของคนพิการตามมุมมอง
กระบวนทัศนดังกลาวจึงไดแกการรักษาเยียวยาใหคนพิการหรือผูท่ีมีความบกพรองทางรางกาย
สามารถฟนสภาพรางกายกลับคืนมาเปนปกติใหมากท่ีสุดและจะทําใหปญหาของคนพิการลดและ
หมดไปได ขณะท่ีกระบวนทัศนใหมไดแกแบบแผนทางสังคม (Social Model) มองวาความรุนแรง
และปญหาของคนพิการเกิดจากปฏิสัมพันธระหวางความบกพรองในรางกายกับบริบททางสังคม
และสภาพแวดลอม ไดแก การปดกั้นทางโอกาส การเลือกปฏิบัติ ความไมเทาเทียมและการกดข่ีใน
สิทธิและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย ดังนั้น วิธีการในการแกไขปญหาคนพิการจึงไดแก การทําลาย
โครงสรางอํานาจท่ีมีอยูเดิม กระบวนการในการปลุกจิตสํานึก การเสริมอํานาจแกคนพิการ 
(Empowerment) รวมท้ังการขับเคล่ือนทางสังคมในรูปแบบตางๆ อาทิ การฟนฟูสมรรถภาพคน
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พิการในชุมชน (Community Based Rehabilitation: CBR) การมีวิถีชีวิตอิสระ (Independent Living: 
IL) (ทวี เช้ือสุวรรณทวี, 2551: 75-77) 

การแบงประเภทความชวยเหลือและบริการคนพิการตามฐานคิด “การใหบริการและพัฒนา
คนพิการ” แบงเปน 3 ประเภท คือ  

1) การสงเคราะห  หรือการประชาสงเคราะห (Public Assistance)  หมายถึง  การ
บริการชวยเหลือคนพิการแบบชั่วคราว  เปนการแกไขเฉพาะหนา  คนพิการมีฐานะเปนผูขอรับ
บริการการชวยเหลือหรือฐานะตํ่ากวาผูให มีการดําเนินงานบนฐานคิดปรัชญาการทําบุญกุศล          
เปนการแบงปนของผูมีจิตเมตตา  สงสาร  การทําบุญกุศลตอคนพิการ (Philanthropy and Charity 
Basis) เปนหลัก  เชน  การใหเงิน  หรือการบริจาคอาหาร และสิ่งของ  รวมทั้งการให                      
เบี้ยยังชีพคนพิการ  แมจะดูเหมือนเปนสวัสดิการ  แตก็เปนการสงเคราะหของรัฐตอคนพิการ             
เปนตน  แมวาจะมีการใหเหตุผลวาเปนเพราะในสภาพความเปนจริงคนพิการสวนใหญมีฐานะ
ยากจน มีความพิการรุนแรง  ชวยเหลือตัวเองไมได  แตแทจริงการชวยเหลือบริการประเภทนี้มักมี
รากเหงาเกิดจากฐานคิด  ความเช่ือ  คานิยมของสังคมมีตอคนพิการวามีความแตกตางจากคนปกติ
ทั่วไป  กึ่งมนุษย  หรือมิใชมนุษย (Cheausuwantavee, 2002)  การบริการชวยเหลือเชนนี้มัก          
ไมเปนที่ยอมรับในเชิงวิชาการ  หรือคานิยมสากลในปจจุบัน  เนื่องจากมองวาเปนการกดทับ            
กดข่ีคนพิการ  ตอกย้ําความไมเทาเทียม  และดูหม่ินศักดิ์ศรีความเปนมนุษย 

2) การฟนฟูสมรรถภาพ (Rehabilitation Services) หมายถึง  แบบแผนการบริการ
คนพิการที่บูรณาการทางดานการแพทย  กายภาพ  จิตสังคม  และอาชีพ  ที่ชวยเสริมพลังอํานาจ
แกคนพิการใหมีคุณคาทางสังคม  และสามารถดํารงอยู  มีปฏิสัมพันธอยางเต็มศักยภาพในสังคม
โลก (Benja, 1990 quoted in Parker and Symanski, 1992)  ซึ่งการบริการแบบนี้  มีฐานคิด  
ปรัชญามาจากแบบแผนทางการแพทย (Medical Model)  กลาวคือ  การใหบริการโดย
ผูเชี่ยวชาญหรือ นักวิชาชีพ (Professional or Specialist)  โดยคนพิการอยูในฐานะผูรับบริการ  
หรือคนไข แมจะมีแนวคิดและยกฐานะผูใหบริการกับคนพิการใหมีความเทาเทียมกัน  แตก็เปน
แนวคิดในกลุมนักทฤษฎีบางกลุมเทานั้น  โดยเฉพาะกลุมมนุษยนิยม เชน  Carl R. Rogers  ซึ่ง
เปนนักจิตวิทยาการปรึกษาผูเปนเจาของทฤษฎีการใชบุคคลเปนศูนยกลาง (Person Centered 
Therapy)  แตนักทฤษฎีสวนใหญยังยึดปรัชญาแบบแผนทางการแพทยแบบดั้งเดิมและยังใชญาณ
วิทยา  หรือวิธีการแสวงหาความรูความจริงแบบปฏิฐานนิยม (Positivism)  ซึ่งเนนการวัดและ
ประเมินแบบปรนัย (Objectivism) เนนความเปนวิทยาศาสตร  มีเครื่องมือและวิธีการที่เปน
รูปธรรมชัดเจน 

ความหมายดังกลาว “การฟนฟูสมรรถภาพ” จึงมีความเปน “การบริการแบบองครวม”         
ซ่ึงมิไดมีความหมายถึงการทํากายภาพบําบัด  อาชีวะบําบัดเพ่ือการฟนคืนของผูปวยเร้ือรังเหมือน
ดังท่ีเคยเขาใจโดยทั่วไป  แตยังคงเปนแบบแผนทางการแพทย (Medical Model) เนนบทบาท      
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อํานาจของผูใหบริการ  นักวิชาชีพ  นักวิชาการ  เชน  แพทย  พยาบาล  นักสังคมสงเคราะห  
นักจิตวิทยา  เปนตน  เปนผูที่มีอํานาจการตัดสินใจและกําหนดแบบแผนการดําเนินชีวิตของคน
พิการ  ทําใหบทบาท  นักวิชาชีพจึงเหนือกวา “คนพิการ” ที่อยูในฐานะ “คนไข”  “ผูรับบริการ” 
เทานั้น  โดยใหความสําคัญกับการบําบัด  รักษา  เยียวยา  การหายหรือลดความพิการหรือเปนการ
ขจัดความพิการออกจากตัวบุคคล  และอาศัยความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีช้ันสูง 

การใหบริการฟนฟูสมรรถภาพโดยสถาบันเปนฐาน (Institution – Based Rehabilitation or 
IBR)  เปนตัวอยางหนึ่งของรูปแบบการบริการแบบนี้  เชน  การใหบริการของโรงพยาบาล  
สถานศึกษาการศึกษาพิเศษท่ัวไป  ศูนยฝกอาชีพคนพิการ  ศูนยบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One 
Stop Service)  รวมถึงการจัดฝกอบรมใหความรูตาง ๆ แกคนพิการของนักวิชาชีพ  นอกจากนี้ 
รวมถึงการใหบริการโดยนักวิชาชีพ  นักวิชาการท่ีออกไปใหบริการคนพิการท่ีอยูตามบานหรือ
ชุมชน  หรือ Outreach Services  เชน  การออกหนวยแพทย-พยาบาลเคล่ือนท่ี  การจัดหนวยทําขา
เทียมเคล่ือนท่ี การบริการเยี่ยมบานและสอนหนังสือคนพิการตามบานของศูนยการศึกษาพิเศษ  
เปนตน  รวมถึงกิจกรรมบางสวนของการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน (Community Based 
Rehabilitation or CBR) ท่ีเนนกระบวนการการมีสวนรวมของคนทุกระดับในชุมชนในการ
ชวยเหลือคนพิการ  โดยเฉพาะใน “ระยะเร่ิมตน” ท่ีตองใชนักวิชาชีพ  นักวิชาการ  ในกระกระตุน  
สอนการทํางาน  ใหความรูแกคนพิการและชุมชนในการชวยเหลือ  ฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ 

จากท่ีกลาวมาขางตนจะเห็นไดวา  แมการบริการแบบการสงเคราะหและการฟนฟู
สมรรถภาพอาจจะแตกตางกันในดานผูใหบริการชวยเหลือมีฐานเปนผูใจบุญหรืออาสาสมัคร  และ
นักวิชาชีพ  ตลอดจนความลึกซ้ึงของการใหบริการก็ตาม  แตท้ังการสงเคราะหและการฟนฟู
สมรรถภาพมีส่ิงท่ีเหมือนกันคือ  สวนใหญฐานะของผูใหบริการจะเหนือกวาคนพิการหรือ
ผูรับบริการ  ความสัมพันธของท้ังสองจึงมีลักษณะท่ีเปนแนวดิ่ง 

3) การเสริมอํานาจ (Empowerment)  หมายถึง  การมีสวนรวม  การควบคุม  การ
มีอํานาจในการตัดสินใจ  การกําหนดทางเลือกและทรัพยากรใหแกตนเองของคนพิการ (Nosek, 
1992; Gutierrez, Parsons and Cox, 1998; Wils, 2001)  โดยมีฐานคิดปรัชญาเปนแบบแผนทางสังคม 
(Social Model) เนนความเทาเทียมในศักดิ์ศรี  สิทธิมนุษยชน  สิทธิพลเมือง โดยมีเปาหมาย  เพ่ือ
การจัดสรรอํานาจและการเปล่ียนความสัมพันธเชิงอํานาจเสียใหม  เปนกระบวนการเปล่ียนผาน 
(Transformation) ของบุคคลและสังคม  การเปล่ียนแปลงสํานึกสาธารณะและการบรรลุความ
ตองการของมนุษย  และการนําไปสูการปลดปลอย (Emancipatory)  ปราศจากการกดทับกดข่ี   

การ เส ริม อํ านาจ  (Empowerment)  และ  การบ ริการแบบการฟ นฟูสมรรถภาพ 
(Rehabilitation Services)  มีความแตกตางจากแบบการสงเคราะห  กลาวคือ  การเสริมอํานาจและ 
การบริการแบบการฟนฟูสมรรถภาพเปนการชวยเหลือ  ใหบริการที่มุงการแกไขปญหาอยางจริงจัง  
อยางถาวรแกคนพิการและมีเปาหมายสูงสุดอยางเดียวกัน  คือการทําใหคนพิการดํารงอยูไดดวย
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ตนเอง  มีอิสรภาพ    ซ่ึงแมวิธีการและฐานของผูใหบริการกับคนพิการอาจแตกตางกันก็ตาม แตอาจ

เรียกรวมวา “การบริการเชิงพัฒนา” ซ่ึงหมายถึง  “การบริการชวยเหลือ  พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ท่ีมีเปาหมายการแกไขปญหาระยะยาว  หรือการแกไขปญหาที่ตนเหตุรากเหงาของปญหา  และ

นําไปสูการมีคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมอยางถาวรดวยตัวของคนพิการเอง”  ซึ่งผูวิจัยไดเปรียบเทียบ

ความเหมือน  และความแตกตางของการบริการคนพิการ 3 ประเภท  ดังในตารางที่ 2.1 

 

ตารางที่ 2.1  การพิจารณาเปรียบเทียบกระบวนทัศนการใหบริการคนพิการ 

 

การพัฒนา 
ประเด็น 

การสงเคราะห การฟนฟูสมรรถภาพ การเสริมอํานาจ 

1. ฐานคติ ความเมตตา สงสาร  ความเชี่ยวชาญ 

ความเปนวิชาชีพ 

ศักด์ิศรี  สิทธิความเปน

มนุษย   

2. วิธีการแสวงหา

ความรู 

คําสอนของศาสนา  กระบวนการวิทยาศาสตร   การตีความ 

 

3. บทบาท 

ผูใหบริการ 

ผูใจบุญ สงเคราะห   ผูเช่ียวชาญ    

นักวิชาชีพ 

มีความเทาเทียมกัน 

4. บทบาท 

คนพิการ 

ผูรับการสงเคราะห 

ผูท่ีดอยกวา   

ผูรับบริการ 

ผูปวย 

ผูท่ีมีสวนรวม  

ผูมีสวนไดเสีย   

5. ทิศทาง

ความสัมพันธ 

แนวดิ่ง แนวดิ่งและแนวราบ   แนวราบ 

6. การแกไขปญหา คนพิการไมพรอมและ

ไมสามารถที่จะชวย

ตนเอง 

เปนลักษณะเฉพาะ

รายบุคคล  มีความเปน

รูปธรรมชัดเจน   

แกไขปญหาเชิง

โครงสรางอํานาจ  เพ่ือ

ลดการกดขี่ และสงเสริม

โอกาสการดํารงชีวิตของ

คนพิการในระยะยาว 

7. การใชทรัพยากร เรียบงาย  ไมซับซอน   

 

มีความซับซอน  เนนการ

วัดประสิทธิภาพ   

ไมซับซอน  เนนอิสระ  

คลองตัว   
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จากตารางขางตน แมวา  การบริการแบบการฟนฟูสมรรถภาพ  และ การเสริมอํานาจแกคน
พิการ  จะมีความเหมือนกันในแงท่ีเรียกวาเปน “การบริการเชิงพัฒนา”  แตมีส่ิงท่ีแตกตางกันก็คือ  การ
ฟนฟูสมรรถภาพ  เปนกระบวนทัศนท่ีมีลักษณะแบบแผนทางการแพทย  ในขณะท่ี การเสริมอํานาจ  
เปนกระบวนทัศน ท่ี มี ลักษณะแบบแผนทางสังคม   ซ่ึงปจจุ บันนี้ ได ถูกหยิบยกมาใชกับ
กระบวนการพัฒนากลุมชายขอบ  กลุมผูดอยโอกาสตาง ๆ ในสังคมในทุกกลุม โดยเฉพาะอยางยิ่งการ
เสริมอํานาจใหกับคนพิการที่มีเปาหมายเพื่อแกปญหาระยะยาว หรือตนเหตุรากเหงาของปญหา  
 

2.2  นิยามความหมายคนพิการ 
 
การนิยามคําท่ีมีความหมายเกี่ยวของกับคําศัพทคนพิการ หรือ คนทุพลภาพ หรือ คนท่ีมี

ความตองการพิเศษ ตรงกับคํา ศัพทภาษาอังกฤษหลายคํา ขนิษฐา เทวินทรภักติ (2540) ผดุง อารยะ
วิญู (2541) ศรียา นิยมธรรม (2541) นงลักษณ วิรัชชัย (2543) Lewis and  Doorlag (1995) Dettmer, 
Dyck and Thurston (1996) ไดอธิบายความหมายไวสรุปไดดังนี้ 

Cripple หมายถึง ลักษณะความพิการท่ีเปนความไมสมบูรณทางกาย มีอวัยวะหรือสวนของ
รางกายผิดปกติ ทําใหไมสามารถเคล่ือนไหว เดิน ยืน วิ่งไดเหมือนคนปกติ  

Handicap หมายถึง ลักษณะความพิการท่ีเปนความเสียเปรียบ เปนจุดออน มีผลทําให             
ไมสามารถปฏิบัติงานไดเหมือนคนปกติ  

Disability หมายถึง ลักษณะความพิการท่ีเปนความไรความสามารถ หรือดอยความสามารถ 
หรือสูญเสียความสามารถท่ีมีอยู หรือไรสมรรถภาพ ใชกับอวัยวะท่ีตองใชในการทํากิจกรรม เชน 
การพูด การฟง การเห็น การเรียน ลักษณะความพิการทําใหอวัยวะสวนนั้นทํางานไดไมเต็มท่ีตามท่ี
ควรจะเปน 

Retardation เปนศัพทท่ีใชกับความพิการทางสติปญญา หมายถึง ลักษณะความพิการที่เปน
ความชาหรือความหนวง ความเส่ือมหรือสูญเสีย  

Impairment หมายถึง ลักษณะสภาพความพิการท่ีเปนความบกพรองความไมสมบูรณทาง
กาย และสติปญญา เนื้อเยื่อหรือระบบประสาท เชน แขนดวน หรือ เปนโรคหัวใจ เปนตน 

Deficiency  หมายถึง ลักษณะความพิการเนื่องจากมีคุณสมบัติขาดหายไป  
คําศัพทเหลานี้ เปนศัพทท่ีใชแพรหลายกันในระยะแรก แตในชวงระยะทศวรรษที่ผานมา

นิยมอธิบายลักษณะความพิการในรูปของลักษณะผูท่ีมีความตองการพิเศษ หมายถึง คนท่ีมีความ
ตองการท่ีแตกตางไปจากคนปกติ ภาษาไทยใชคําวา “ผูท่ีมีความตองการพิเศษ” ซ่ึงถือเปนศัพทใหม
นํามาใชแทนศัพทคําวา “คนพิการ” 
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เพื่อใหเกิดความชัดเจน องคการอนามัยโลก (World Health Organization: WHO) ในชวง
ทศวรรษ 1970-1980 ไดนิยามศัพทท่ีเกี่ยวกับคนพิการ เพื่อใหเห็นความแตกตางของคําศัพท 
ระหวางคําวา Impairment, Handicap และ Disability ไวดังนี้ (Wilson, 1983) 

Impairment หมายถึง ความบกพรองของโครงสรางทางรางกาย หรือ กระบวนการดําเนิน
ชีวิต ท่ีปรากฏมาแตกําเนิดหรือเปนผลมาจากอุบัติเหตุในภายหลัง WHO ไดเนนคําวา Impairment 
นั้น ไดรวมถึง การสูญเสีย หรือผิดปกติของรางกาย จิตใจ หรือ โครงสรางกายวิภาค หรือการทํางาน
ท่ีผิดปกติ อาทิ การสูญเสียสวนของสมองหรือถูกทําลาย รวมถึง การท่ีระดับฮอรโมนในรางกายไม
สมดุลย  

 Handicap หมายถึง สภาวะของการเสียเปรียบทางสังคมของปจเจกบุคคล อันเนื่องมาจาก
การสูญเสียอวัยวะหรือไรความสามารถ อันเปนเหตุใหไมสามารถบรรลุการทําหนาท่ีไดตามท่ีสังคม
คาดหวัง นัยของคํานิยามดังกลาวแสดงถึงการท่ีคนพิการหรือผูท่ีมีความบกพรองถูกแยกหรือเกิด
ความเสียเปรียบทางสังคม 

Disability หมายถึง สภาวะของการมีขอจํากัดอันไมสามารถดําเนินกิจกรรมตามหนาท่ี       
ท่ีคาดหวังได อันเนื่องมาจากการสูญเสียอวัยวะ นัยของคํานิยามดังกลาวแสดงถึงการมีขอจํากัด       
จากการขาดอวัยวะสวนนั้นซ่ึงจําเปนสําหรับการดําเนินกิจกรรมดังกลาว อันทําใหไมสามารถ
ดําเนินชีวิตหรือกิจกรรมไดเต็มท่ีเหมือนอยางคนปกติ  
 การวิเคราะหความสัมพันธของคําศัพทจากที่กลาวมา พบวาคําวา  Disability จึงเปนผลลัพธ
หรือความไมสามารถในการดําเนินกิจกรรม อันเนื่องมาจากการมีความบกพรองหรือความไมสมบูรณ
ของอวัยวะของรางกาย (Impairment) สวนคําวา Handicap นั้น แสดงผลลัพธอันเปนผลเนื่องจากการ
สูญเสียหรือความบกพรองของอวัยวะดังกลาวโดยเปรียบเทียบกับความเสียเปรียบทางสังคมจากการ
ขาดสภาวะท่ีสมบูรณของอวัยวะ  
 สารานุกรมวาดวยความพิการและการฟนฟู (Encyclopedia of Disability and Rehabilitation) 
ไดนิยามคําวา Disability หรือ ความพิการนั้นเปนเง่ือนไขท่ีมีขอจํากัดสงผลตอความเสียเปรียบหรือ
ความสามารถของบุคคลในการทํางานปกติหรือระดับท่ีคาดหวังของกิจกรรมทางจิตหรือทาง
กายภาพ (Nagler and Wilson, 1995: 257) สอดคลองกับ Ploy Suebvises (2006 : 29)  นิยามคนพิการ 
คือ ทรัพยากรมนุษยท่ีประสบอุปสรรคในการดํารงชีวิต การประกอบอาชีพ และการมีสวนรวมใน
การดําเนินกิจกรรมทางสังคม จึงสมควรท่ีจะสนับสนุน สงเสริมใหบุคคลเหลานี้ในการมีโอกาสใน
การดํารงชีวิต การประกอบอาชีพ และมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมทางสังคมใหมีความสามารถ
และโอกาสเทาเทียมกับบุคคลท่ัวไป และบุคคลพิการเหลานี้สมควรท่ีจะไดรับการปกปอง ชวยเหลือ 
พัฒนาและฟนฟูความสามารถ โดยผานทางการรักษาทางการแพทย การศึกษา และกิจกรรมทาง
สังคมและการฝกอบรมในการประกอบอาชีพ เพื่อขจัดอุปสรรคทางเศรษฐกิจและสังคมใหหมดส้ินไป 
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จากการนิยามคําศัพท ท่ีไดกลาวมาขางตน คําวา Disability ถูกนํามาใชในการพิจารณามิติท่ี
เกี่ยวของกับความพิการ ไดแก มิติทางการแพทย กฎหมาย และสังคม ดังนี้ (Munsumrit, 2002: 8) 

มิติทางดานการแพทย (Medical Perspective) มีเปาหมายหลักเพื่อรักษาเยียวยาขอจํากัดอัน
เปนผลมาจากสภาพรางกาย ประสาทสัมผัส การสูญเสียอวัยวะ สติปญญา หรือ ความบกพรองของ
อวัยวะ เพื่อใหคนพิการหรือผูท่ีมีความบกพรองทางรางกายสามารถฟนสภาพรางกายกลับคืนมาเปน
ปกติใหมากท่ีสุดและจะทําใหปญหาของคนพิการลดและหมดไปได  

มิติทางกฎหมาย (Legal Perspective) มีเปาหมายเพื่อแสวงหาการสนับสนุนความชวยเหลือ
ทางการเงินและความม่ันคงทางสังคม มิติดังกลาวใชอธิบายภายใตบริบทของประเด็นเร่ืองสิทธิ
มนุษยชนของปจเจกบุคคล ความยุติธรรม ท่ีซ่ึงกฎหมายไดถูกบัญญัติออกมาสําหรับพลเมือง มิติ
ทางกฎหมายไดเนนไปที่การบังคับใชกฎหมายและการพยายามทําลายขอจํากัดท่ีเปนอุปสรรคตอ
คนพิการในการไดรับความเทาเทียมกันในสินคาและบริการสาธารณะ 

มิติทางสังคม (Social Perspective) ความพิการถูกมองวาเปนสภาวะท่ีเปนขอจํากัดในการ
บรรลุเปาหมายสวนบุคคลท่ีซ่ึงแยกคนพิการออกจากการมีปฏิสัมพันธทางสังคม และนํามาซ่ึงการ
กําหนดความตองการทางกายภาพและพฤติกรรมพื้นฐานท่ีเกื้อหนุนในการเขารวมกิจกรรมหรือดําเนิน
วิถีชีวิตรวมกับชุมชน  

Mcbride and Darl (1963:1) นิยามคําวาคนพิการไววา บุคคลผูซ่ึงไรความสามารถอันเกิด
จากความบกพรองของรางกายจากการบาดเจ็บ อุบัติเหตุ หรือโรค อันเปนผลใหเกิดความพิการ
ช่ัวคราวหรือถาวร 

คํานิยาม "คนพิการ" ตามประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย 
เม่ือวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2546 ไดกําหนดไวดังนี้ คนพิการ คือ บุคคลซ่ึงความสามารถถูกจํากัดใน
การปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวัน และการมีสวนรวมทางสังคมไดโดยวิธีการทั่วไป เนื่องจากมี
ความบกพรองทางการเห็น การไดยิน การเคล่ือนไหว การส่ือสาร จิตใจ อารมณ พฤติกรรม 
สติปญญา หรือการเรียนรู และมีความตองการจําเปนพิเศษดานตาง ๆ เพื่อใหสามารถดําเนินชีวิต 
และมีสวนรวมในสังคมไดอยางบุคคลท่ัวไป  

นิยามคนพิการตามกฎหมายของไทยที่มีการบังคับใชอยูในปจจุบัน ไดมีการกําหนดนิยาม
ความหมายของคนพิการไวอยางครอบคลุมและชัดเจน ท้ังความพิการทางรางกาย จิตใจ อารมณ 
และสติปญญา ดังนี้ 

พระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 มาตรา 4 ไดกําหนด
ความหมายของคนพิการ หมายถึง บุคคลซ่ึงมีขอจํากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวันหรือ
เขาไปมีสวนรวมทางสังคม เนื่องจากมีความบกพรองทางการเห็น การไดยิน การเคล่ือนไหว การ
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ส่ือสาร จิตใจ อารมณ พฤติกรรม สติปญญา การเรียนรู หรือความบกพรองอ่ืนใดประกอบกับมี
อุปสรรคในดานตาง ๆ และมีความตองการจําเปนพิเศษทางการศึกษาท่ีจะตองไดรับความชวยเหลือ
ดานหนึ่งดานใดเพื่อใหสามารถปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวันหรือเขาไปมีสวนรวมทางสังคมได
อยางบุคคลท่ัวไป  

ในสวนของการจําแนกประเภทความพิการของคนพิการในประเทศไทย กระทรวง
สาธารณสุข ไดออกกฎกระทรวงฉบับท่ี 2 พ.ศ.2537 กําหนดประเภทความพิการและเกณฑในการ
จําแนกประเภทตามขอกําหนดในพระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ.2534 แบง
ออกเปน 5 ประเภท ไดแก คนพิการทางการมองเห็น คนพิการทางการไดยินหรือส่ือความหมาย                
คนพิการทางการเคล่ือนไหว คนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม และคนพิการทางสติปญญาหรือการ
เรียนรู โดยกําหนดเกณฑในการจําแนกไวดังนี้ 

1.  พิการทางการมองเห็น คือ  
1) คนท่ีมีสายตาขางท่ีดีกวาเม่ือใชแวนสายตาธรรมดา แลวมองเห็นนอยกวา 6/18 หรือ 

20/70 จนมองไมเห็นแมแตแสงสวาง 
2)  มีเลนสสายตาแคบกวา 30 องศา 

2.  พิการทางการไดยินและส่ือความหมาย 
1)  การไดยิน 

(1)  เด็กอายุนอยกวา 7 ป ลักษณะความพิการ คือ หูตึงปานกลาง หูตึงมาก หูตึง
รุนแรง หูหนวก ความดังเฉล่ียเกิน 40 เดซิเบล จนไมไดยิน  

(2)  เด็กอายุเกิน 7 ป ถึงผูใหญ ลักษณะความพิการ คือ ความผิดปกติ หูตึงมาก หูตึง
รุนแรง หูหนวก ความดัง 55 เดซิเบลข้ึนไป จนไมไดยินเสียง  

2)  การส่ือความหมาย ลักษณะความพิการ คือ คนท่ีมีความผิดปกติ พูดไมได พูดไมชัด
หรือการใชภาษาพูดจนไมสามารถส่ือความหมายกับคนอ่ืนได 

3.  พิการทางกาย หรือการเคล่ือนไหว ลักษณะความพิการ ไดแก  
1) คนท่ีมีความผิดปกติหรือความบกพรองของรางกายเห็นชัดเจน และไมสามารถ

ประกอบกิจวัตรประจําวันหลักในชีวิตประจําวันไดและคนท่ีสูญเสียความสามารถในการ
เคล่ือนไหว ทําใหไมสามารถประกอบกิจวัตรในชีวิตประจําวันได  

2) คนท่ีสูญเสียความสามารถในการเคล่ือนไหวมือ แขน ขา หรือลําตัว อาจเนื่องมาจาก
แขนหรือขาขาด อัมพาตหรือออนแรง โรคขอหรืออาการปวดเร้ือรัง รวมท้ังโรคเร้ือรังของระบบการ
ทํางานของรางกายอ่ืนๆท่ีทําใหไมสามารถประกอบกิจวัตรหลักในชีวิตประจําวันหรือดํารงชีวิตใน
สังคมเยี่ยงคนปกติได 
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4.  พิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม ลักษณะความพิการ คนท่ีมีความผิดปกติ ความบกพรอง
ทางจิตใจ หรือสมองในสวนรับรู อารมณ ความคิด จนไมสามารถควบคุมพฤติกรรมท่ีจําเปนในการ
ดูแลตนเองหรืออยูรวมกับผูอ่ืน  

5.  พิการทางสติปญญาหรือการเรียนรู ลักษณะพิการ คือ คนท่ีมีความผิดปกติ หรือความ
บกพรองทางสติปญญาหรือสมอง จนไมสามารถเรียนรูดวยวิธีการศึกษาปกติได 

ท้ังนี้การวินิจฉัยวาเด็กหรือบุคคลใดเขาขายประเภทคนพิการใด ตองใหผูประกอบวิชาชีพ
เวชกรรม คือแพทยสังกัดโรงพยาบาลของกระทรวง ทบวง กรม โรงพยาบาลรัฐวิสาหกิจ และ
โรงพยาบาลท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนด เปนผูวินิจฉัยความพิการ พรอมท้ังออกเอกสารรับรอง
ความพิการดวย การจัดประเภทคนพิการตามท่ีกําหนดไวในกฎกระทรวงนี้ จัดไวเพียง 5 ประเภท
เทานั้น ไมครอบคลุมลักษณะความพิการตามหลักวิชาท่ีเปนมาตรฐานสากลการจัดประเภทความ
พิการของบุคคลหรือของเด็กตามหลักวิชาการศึกษาพิเศษ มีการจัดจําแนกประเภทแตกตางกัน
ออกไป อาทิ 

กระทรวงศึกษาธิการไดจําแนกความพิการเปน 9 ประเภท (คณะกรรมการประเมินผลการ
จัดการศึกษาเพื่อคนพิการ, 2543: 3-4) เพื่อวัตถุประสงคในการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับความ
ตองการและศักยภาพคนพิการ ดังนี้ 

1.  บุคคลท่ีมีความบกพรองทางการมองเห็น หมายถึง บุคคลท่ีสูญเสียการเห็นต้ังแตระดับ
เล็กนอยจนถึงตาบอดสนิท อาจแบงได 2 ประเภท คือ  

1) คนตาบอด หมายถึง คนท่ีสูญเสียการมองเห็นมากจนตองใชอักษรเบรลล หรือใช
วิธีการฟงเทปหรือแผนเสียงในการเรียนการสอน หรือผลการตรวจวัดความชัดของสายตาขางดีเม่ือ
แกไขแลวอยูในระดับ 6/60 หรือ 20/200 ลงมาจนบอดสนิท 

2) คนเห็นเลือนราง หมายถึง คนท่ีสูญเสียการเห็นแตยังสามารถอานอักษรตัวพิมพท่ี
ขยายใหญไดหรือตองใชแวนขยายอาน การตรวจวัดความชัดอยูในระดับ 6/18 หรือ 20/70 ถึง 6/60 
หรือ 20/200 หรือมีลานสายตาแคบกวา 30 องศา 

2. บุคคลท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน หมายถึงผูท่ีสูญเสียการไดยินต้ังแตระดับหูตึง
นอยจนถึงระดับหูหนวก อาจแบงไดเปน 2 ประเภท คือ 

1) คนหูหนวก  หมายถึง ผูท่ีสูญเสียการไดยินมากจนไมสามารถรับขอมูลผานทางการ
ไดยิน โดยมาตรฐานสากล คนหูหนวกคือผูท่ีมีการไดยินท่ี 90 เดซิเบลข้ึนไป 

2) คนหูตึง หมายถึง ผูท่ีมีการไดยินเหลืออยูเพียงท่ีจะรับรูขอมูลผานทางการไดยิน ไมวา 
จะใชเคร่ืองชวยฟงหรือไมก็ตาม โดยท่ัวไปจะใชเคร่ืองชวยฟง เม่ือมีระดับการไดยินอยูระหวาง 60-90 
เดซิเบล 
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3. บุคคลที่มีความบกพรองทางสติปญญา หมายถึง ผูท่ีมีพัฒนาการชากวาคนปกติท่ัวไป 

เมื่อวัดระดับสติปญญาโดยใชแบบทดสอบมาตรฐานแลวมีสติปญญาต่ํากวาบุคคลปกติและ

ความสามารถในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต่ํากวาเกณฑปกติอยางนอย 2 ทักษะหรือมากกวา อาทิ 

ทักษะในการสื่อความหมาย ทักษะทางสังคม การดูแลตนเองในชีวิตประจําวัน การเรียนวิชาการ 

เปนตน 

4. บุคคลที่มีความบกพรองทางรางกายหรือสุขภาพ หมายถึง คนที่มีอวัยวะไมสมสวน 

อวัยวะสวนใดสวนหนึ่งหรือหลายสวนที่ขาดหายไป มีความยากลําบากในการเคลื่อนไหวซึ่งเปน

อุปสรรคตอการศึกษา อาจแบงเปนประเภท ดังนี้ 

1)  โรคของระบบประสาท อัมพาตเนื่องจากสมองพิการ โรคลมชัก 

2)  โรคทางระบบกลามเนื้อและกระดูก  เชน ขออักเสบ โรคกระดูกออน กลามเนื้อลีบ 

3)   การไมสมประกอบมาแตกําเนิด เชน โรคศีรษะโต แขนขาดวน เตี้ยแคระ 

4)   สภาพความพิการและความบกพรองทางสุขภาพอื่นๆ เชน  

(1) ความพิการเนื่องจากอุบัติเหตุและโรคติดตอ เชน ไฟไหม แขนขาขาด โปลิโอ 

โรคเยื่อบุสมองอักเสบจากเชื้อไวรัส 

(2) ความบกพรองทางสุขภาพ เชน หอบ หืด โรคหัวใจ วัณโรคปอด ปอดอักเสบ 

5. บุคคลที่มีปญหาทางการเรียนรู หมายถึงผูท่ีมีความบกพรองอยางใดอยางหนึ่ง หรือ

หลายอยางในกระบวนการพื้นฐานทางจิตวิทยาที่เกี่ยวกับความเขาใจ หรือการใชภาษา ซ่ึงมีผลตอ

การฟง พูด อาน เขียน สะกดหรือคิดคํานวณ รวมทั้งสภาพความบกพรองในการรับรู สมองไดรับ

บาดเจ็บหรือสูญเสียไป 

6. บุคคลที่มีความบกพรองทางการพูดและภาษา หมายถึง  ผูท่ีมีความบกพรองในการออก

เสียงพูดที่ไมใชสาเหตุจากการสูญเสียการไดยิน เชน เสียงผิดปกติ หรือ ผูท่ีมีความบกพรองในการ

เขาใจ การใชภาษาพูด การเขียน หรือระบบสัญลักษณอ่ืนที่ใชในการติดตอสื่อสาร 

7. บุคคลที่มีปญหาทางพฤติกรรม หรืออารมณ หมายถึง ผูท่ีแสดงพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนไป

จากคนปกติท่ัวไปและพฤติกรรมนั้นกระทบตอการเรียนรู อันเปนผลที่เกิดขึ้นจากความขัดแยงกับ

สภาพแวดลอม หรือความขัดแยงที่เกิดขึ้นในตน มีความเก็บกดทางอารมณโดยแสดงออกทาง

รางกาย ซ่ึงบางคนมีความบกพรองที่เปนปญหาอยางมากและปญหาในพฤติกรรมนั้นเปนไปอยาง

ตอเนื่อง ไมเปนที่ยอมรับในสังคม 

8. บุคคลออทิสติก หมายถึง ผูท่ีมีความบกพรองทางพัฒนาการดานสังคม ภาษาและการ

ส่ือความหมาย พฤติกรรม อารมณและจินตนาการ ซ่ึงมีสาเหตุมาจากการทํางานของสมองบางสวน

ผิดปกติไป โดยลักษณะของบุคคลออทิสติก มีดังนี้ 
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1) มีความบกพรองทางปฏิสัมพันธทางสังคม เชน ไมมองสบตาผู อ่ืน ไมมีการ
แสดงออกทางสีหนา กิริยาทาทาง ไมสนใจท่ีจะทํางานรวมกับใคร ไมเขาใจพฤติกรรมของคนอ่ืน 

2) มีความบกพรองทางการส่ือสาร การใชภาษาพูด ความเขาใจภาษา ตั้งแตระดับ ไม
สามารถพูดจาส่ือความหมายไดเลย หรือพูดไดแตไมสามารถตอบโตกับผูอ่ืนไดอยางเขาใจ บางคน
พูดเลียนแบบ ทวนคําพูด ไปจนถึงระดับน้ําเสียงพูดท่ีผิดปกติ 

3) มีความบกพรองทางดานพฤติกรรมและอารมณ การแสดงพฤติกรรมซํ้าๆผิดปกติ 
การแสดงออกทางอารมณไมเหมาะสมกับวัย บางคนมีอารมณท่ีกาวราวรุนแรงเม่ือเปล่ียน
ส่ิงแวดลอม 

4) มีความบกพรองทางดานการรับรูทางประสาทสัมผัสและการใชประสาทสัมผัส คือ 
การรับรูทางการเห็น การตอบสนองตอการฟง การสัมผัสรับกล่ินและรสมีความแตกตางกัน  

5) มีความบกพรองทางดานการใชอวัยวะตางๆท่ีมีการประสานสัมพันธกัน การใช
สวนตางๆของรางกาย รวมท้ังการประสานสัมพันธของกลไกกลามเน้ือใหญและกลามเนื้อเล็กมี
ความบกพรอง การเคล่ือนไหวผิดปกติ หยิบจับไมประสานสัมพันธกัน  

6) มีความบกพรองทางดานจินตนาการ เขาใจส่ิงท่ีเปนนามธรรมไดยาก หรือไม
สามารถจัดระบบความคิดทําใหเปนอุปสรรคตอการเรียน 

7) มีความบกพรองทางดานสมาธิ ความสนใจส้ัน วอกแวกงาย 
9. บุคคลท่ีพิการซอน หมายถึง ผูท่ีมีสภาพบกพรองหรือความพิการมากกวาหนึ่งประเภท

ในบุคคลเดียวกัน เชน คนปญญาออนท่ีสูญเสียการไดยิน เปนตน 
ป ค.ศ. 1989 องคการอนามัยโลก (WHO) จัดแยกลักษณะความพิการออกเปน 3 กลุม 

(Ashman and Elkins, 1990) กลุมแรก คือ กลุมความพิการเนื่องจากความบกพรอง (Impairment) 
ทางดานตาง ๆ เชน สติปญญา จิตใจ การพูด การฟง การเห็น กลุมท่ีสอง คือ กลุมความพิการ
เนื่องจากไรความสามารถ (Disability) ในดานตาง ๆ เชน พฤติกรรม การส่ือสาร การเคล่ือนไหว 
อาชีพ และกลุมสุดทาย คือ กลุมความพิการเนื่องจากความเสียเปรียบ (Handicap) ในดานตาง ๆ เชน 
ดานสังคม ดานสภาพเศรษฐกิจ ดานกายภาพ เปนตน 
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ตารางที่ 2.2  คนพิการในมุมมองของสถาบันและนักวิชาการตางๆ 
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1.1 การมีขอจํากัด

จากความบกพรอง

ของอวัยวะ จิตใจ 

สติปญญา 

                  9 

1.2 การมีขอจํากัด

ในการสื่อสาร 

เคลื่อนไหว 

                  8 

1.3 ขอจํากัดเปน

สภาวะชั่วคราว
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1.4 ผูประกอบ

วิชาชีพเวชกรรม

เปนผูวินิจฉัย 

ชวยเหลือ 

                  2 

2.1 ถูกจํากัดสิทธิ
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2.2 เสียเปรียบใน

การเขาถึงบริการ

สาธารณะ 

                  4 
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ตารางที่ 2.2   (ตอ) 
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3.1 ความไม

สามารถประกอบ

กิจกรรมใน

ชีวิตประจําวัน ท่ี

จําเปน 

                  8 

3.2 ความไม

สามารถเขารวม

กิจกรรมหรือ

ดําเนินชีวิตรวมกับ

คนอื่นๆในสังคม 

                  8 

3.3 ความไม

สามารถบรรลุ

หนาที่ทางสังคม ใน

การประกอบอาชีพ

ทางเศรษฐกิจ 

                  8 
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3.4 มีความจําเปน

พิเศษที่จะตอง

ไดรับความ

ชวยเหลือเพื่อ

ดําเนินกิจกรรม

เยี่ยงคนปกติ 

                  4 
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จากตารางท่ี 2.2  ไดสรุปทัศนะคนพิการในมุมมองของสถาบันและนักวิชาการตางๆใน            
3 มิติ ไดแก มิติทางดานการแพทย ซ่ึงประกอบดวยประเด็นการมีขอจํากัดจากความบกพรองของ
อวัยวะ จิตใจ สติปญญา การมีขอจํากัดในการส่ือสาร เคล่ือนไหว ขอจํากัดเปนสภาวะช่ัวคราวหรือ
ถาวร ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมเปนผูวินิจฉัย ชวยเหลือ มิติทางดานกฎหมาย ไดแก การถูกจํากัด
สิทธิบุคคล เสียเปรียบในการเขาถึงเขาถึงบริการสาธารณะ และมิติทางดานสังคม ไดแก ความไม
สามารถประกอบกิจกรรมในชีวิตประจําวันท่ีจําเปน ความไมสามารถเขารวมกิจกรรมหรือดําเนิน
ชีวิตรวมกับคนอ่ืนๆในสังคม ความไมสามารถบรรลุหนาท่ีทางสังคม ในการประกอบอาชีพทาง
เศรษฐกิจ ท่ีซ่ึงมีความจําเปนพิเศษท่ีจะตองไดรับความชวยเหลือเพ่ือดําเนินกิจกรรมเยี่ยงคนปกติ 

เม่ือพิจารณาความเห็นของนักวิชาการและสถาบันท่ีมีตอคนพิการพบวาทุกคนเห็นวาความ
พิการนั้นเปนขอจํากัดจากความบกพรองของอวัยวะ จิตใจ สติปญญา เปนสําคัญ (9) และสวนใหญ
เห็นวาการมีขอจํากัดในการส่ือสาร เคล่ือนไหว (8) อันเปนผลทําใหเกิดความไมสามารถประกอบ
กิจกรรมในชีวิตประจําวันท่ีจําเปน (8) รวมถึงความไมสามารถเขารวมกิจกรรมหรือดําเนินชีวิต
รวมกับคนอ่ืนๆในสังคม (8) ความไมสามารถบรรลุหนาท่ีทางสังคมในการประกอบอาชีพทาง
เศรษฐกิจได (8) จากเหตุผลดังกลาวกอใหเกิดความเสียเปรียบในการเขาถึงเขาถึงบริการสาธารณะ (4) 
สวนทัศนะของนักวิชาการและสถาบันบางสวน ไดแก Mcbride and Darl (1963) กระทรวง
สาธารณสุข (2537) และกระทรวงศึกษาธิการ (2543) มีความเห็นในรายละเอียดเพิ่มเติมวาความพิการ
นั้นเปนขอจํากัดอันเปนสภาวะช่ัวคราวหรือถาวรก็ได (3) ซ่ึงมีความจําเปนท่ีผูประกอบวิชาชีพ             
เวชกรรม อาทิ แพทย จะเปนผูทําหนาท่ีวินิจฉัย ฟนฟู ใหความชวยเหลือ สวนในทางกฎหมายนั้น 
WHO (1989) และ Munsumrit (1995) มองคนพิการวาเปนบุคคลท่ีถูกจํากัดสิทธิมนุษยชนของปจเจก
บุคคล ความยุติธรรม สิทธิและเสรีภาพ ซ่ึงไดบัญญัติรับรองไวสําหรับความเปนพลเมืองเปนหลัก 

จากความพิการท่ีไดกลาวมามีลักษณะท่ีแตกตางกัน สถาบันการศึกษาจําเปนท่ีจะตองมีการ
จัดใหการเรียนการสอนใหเหมาะสมสอดคลองกับลักษณะของความพิการนั้นๆ เพ่ือใหความพิการ
ไมเปนอุปสรรคตอการศึกษา อันจะทําใหผูเรียนสามารถเรียนไดเต็มตามศักยภาพของตนและจะ
สงผลตอความสามารถในการเรียนรูท่ีแตกตางกันในการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการตอไป 
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2.3  นโยบายและการนํานโยบายไปปฏิบัติ 
 
คําวา “นโยบาย”  ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. 2542 (2546: 563) มาจากคํา

วา นย + อุปาย ซ่ึงแปลวา หลักและวิธีการปฏิบัติซ่ึงถือเปนแนวดําเนินการ สวนคําวา “Policy” ตาม
ความหมายทั่วไป หมายถึง แผนหรือกิจกรรมที่กําหนดข้ึนโดยรัฐบาลหรือกลุมการเมืององคกร
ธุรกิจเอกชนหรืออ่ืนๆ เพื่อใหมีผลตอการตัดสินใจ หรืออาจหมายถึงกลุมของกิจกรรมท่ีเปน
แนวทาง ในการนําไปปฏิบัติเพื่อใหบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไว  

ในสวนของนักวิชาการไดมีผูใหความหมายดังน้ี  
ประชุม รอดประเสริฐ (2543: 16) กลาววานโยบายมักเปนขอความหรือ คํากลาวกวางๆ ท่ี

เปนแนวคิดหรือแนวทางที่กําหนดข้ึน เพ่ือใหการดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงคขององคการ ซ่ึง
สอดคลองกับ 

อุทัย บุญประเสริฐ (2528: 4) ท่ีใหความหมายวา นโยบาย คือ ขอความหรือส่ิงท่ีไดกําหนด
ไวเปนแนวทางการดําเนินงานดานตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับนโยบายน้ัน ซ่ึงผูบริหารหรือผูปฏิบัติจะตอง
นําไปใชเปนกรอบแนวคิดในการพิจารณาตัดสินใจ จัดทําแผน จัดทําโครงการและกําหนด
วิธีดําเนินการ  

สวน ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2545: 152) ใหคําจํากัดความของนโยบาย วาเปน
แนวทางท่ีกําหนดข้ึนมาซ่ึงอาศัยพื้นฐานจากเปาหมายและแผนกลยุทธท้ังหมดขององคการ เพื่อใช
ไปในทิศทางสําหรับบุคคลในองคการ เชนเดียวกับ ศิริอร ขันธหัตถ (2539 : 56) ท่ีกลาววา นโยบาย
เปนหลักการท่ีดีท่ีไปกําหนดไวเพื่อเปนแนวทางของผูบริหาร  

สําหรับอมร รักษาสัตย (2532: 1) ไดใหคําจํากัดความวา นโยบาย หมายถึง อุบายท่ีผูมี
อํานาจหนาท่ีไดพิจารณาเห็นวาในดานการบริหารนโยบายเปนกรอบสําหรับการตัดสินใจของ
ผูบริหารในลักษณะแสดงใหเห็นถึงวิถีทางและผลแหงการดําเนินงาน ทําใหการบริหารงานเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้น รุงเรือง สุขาภิรมย (2543: 13) ไดกลาววานโยบายโดยทั่วไปเปน
แนวทางการดําเนินงานท่ีกําหนดไวลวงหนาเพื่อใหผูบริหารใชในการตัดสินใจหรือใหผูท่ีเกี่ยวของ
ใหเปนกรอบกํากับทิศทางการดําเนินการขององคกรใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว  

จากความหมายหรือคําจํากัดความดังกลาว อาจกลาวไดวา นโยบายเปนขอความหรือความ
เขาใจรวมกันอยางกวางๆ ท่ีใชเปนแนวทางในการตัดสินใจ เพื่อการปฏิบัติภารกิจตางๆของผูบริหาร
และองคการ สวนความสําคัญของนโยบายนั้น เนื่องจากโยบายเปนส่ิงท่ีมีความสัมพันธใกลชิดกับ
การบริหาร นโยบายจึงเปนเคร่ืองบงช้ีทิศทางการบริหารงานและเปนขอมูลท่ีผูบริหารพิจารณาใช
เพื่อการตัดสินใจส่ังการ ซ่ึงสมบัติ ธํารงธัญวงศ (2546: 25) กลาววา นโยบายมีความสําคัญท้ังตอผู
กําหนดนโยบายและตอประชาชน โดยท่ีนโยบายท่ีดีตองสอดความคลองกับคานิยมและความ
ตองการของประชาชน เม่ือถูกนําไปปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพประสิทธิผล อันจะทําใหประชาชน 
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มีคุณภาพชีวิตท่ีดีอยางเสมอภาคท่ัวหนาและหากนโยบายมีลักษณะตรงกันขามจะสงผลให
ประชาชนไดรับความเดือดรอน ดอยการศึกษา ยากจน รวมถึงเปนเคร่ืองมือในการบริหารประเทศ
ของรัฐบาลอีกดวย  

ทศพร ศิริสัมพันธ (2539: 13) กลาววานโยบายสาธารณะท่ีดีควรจะตองมีองคประกอบสอง
สวน คือในสวนแรกจะตองมีความชัดเจนในวัตถุประสงคของนโยบาย วาจะทําอะไร เม่ือไหร 
เทาใด และอยางไร เพื่อใหนโยบายดังกลาวสามารถถูกนําไปปฏิบัติใหบรรลุผลตอไป ในสวนท่ีสอง
จะตองสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนและสังคมสวนรวม และสอดคลองกับ
แนวโนมการเปล่ียนแปลงในสภาพแวดลอมตางๆ อันมีผลกระทบ  

ศุภชัย ยาวะประภาษ (2538: 33-35) กลาววา กระบวนการนโยบายท่ีดําเนินการตอเนื่อง
ตั้งแตข้ันตอนแรกจนถึงข้ันตอนสุดทาย จากน้ันเร่ิมตนข้ันตอนแรกใหมอีกเปนเชนนี้เร่ือยไป ซ่ึง
เรียกวาวงจรนโยบาย มีข้ันตอนท่ีสําคัญ 3 ข้ันตอน คือ 1) การกําหนดนโยบายประกอบดวย การ
ระบุประเด็นปญหา การเสนอทางเลือก การวิเคราะหทางเลือก การตัดสินใจเลือกทางเลือกและ การ
ประกาศใชนโยบาย 2) ข้ันการนํานโยบายไปปฏิบัติ เปนการเปล่ียนแปลงขอความนโยบาย ใหเห็น
เปนรูปธรรมตอการนําไปปฏิบัติการเตรียมการ การวางแผน การจัดเตรียมทรัพยากร อันรวมถึง
ทรัพยากรบุคคล เงิน วัสดุอุปกรณ การจัดองคกรเพื่อรองรับการปฏิบัติตามนโยบาย การดําเนินงาน
และการกระตุนสงเสริมใหมีการปฏิบัติตามแผนท่ีวางไว 3) ข้ันการประเมินผลนโยบาย อันรวมถึง
การควบคุมกํากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินการดําเนินงานตามนโยบาย ซ่ึงอาจนําไปสูการ
ยกเลิกหรือปรับปรุงแนวทางการดําเนินงาน และผลจากการประเมินนี้จะนําไปเปนขอมูลยอนกลับ
ไปสูข้ันตอนของการกําหนดนโยบายดวย 

  

 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี 2.1  วงจรนโยบาย 

แหลงท่ีมา:  กุลธน ธนาพงศธร, 2520: 35.  

การกําหนดนโยบาย 

การประเมินผลนโยบาย 

การวิเคราะหผลยอนกลับ การนํานโยบายไปปฏิบตั ิ
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จากภาพที่ 2.1 จะเห็นไดวาวงจรนโยบายประกอบดวย  
1.  การกําหนดนโยบาย (Policy Formulation) เปนการพิจารณาสภาพปญหาและความ

ตองการ กําหนดเปาหมายหรือวัตถุประสงคของนโยบาย เพ่ือกําหนดเลือกทางเลือกท่ีเหมาะสม
ท่ีสุด 

2.  การนํานโยบายไปปฏิบัติ (Policy Implementation) เปนการผลักดันใหการทํางานของ
กลไกท่ีสําคัญท้ังหมดสามารถบรรลุผลตามนโยบายท่ีไดตั้งเปาหมายไว  

3.  การประเมินผลนโยบาย (Policy Evaluation) เปนการศึกษาการบรรลุผลเปาหมายของ
นโยบาย 

4.  การวิเคราะหผลยอนกลับของนโยบาย (Policy Feedback Analysis) เปนการสนองตอบ
ของผูท่ีไดรับผลกระทบของนโยบาย  

อาจกลาวไดวาวงจรนโยบายจะเร่ิมตั้งแตการกําหนดนโยบายจนถึงการวิเคราะหผล
ยอนกลับของนโยบาย แตหากจะมองท่ีข้ันตอนการพัฒนานโยบายแลว ในสวนของนโยบายของรัฐ
ท่ีเกี่ยวกับการศึกษาดานอาชีพนั้นสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2538: 52) พบวา
ปญหาสําคัญเกี่ยวกับนโยบาย คือ การนํานโยบายไปปฏิบัติ ซ่ึงพบหลายดาน เชน ดานผูบริหาร ดาน
ทรัพยากร การขาดความรวมมือจากชุมชน และการขาดระบบการติดตามงานท่ีดี เปนตน  

ความหมายและความสําคัญของการนํานโยบายสูการปฏิบัติ  
นโยบายเม่ือถูกกําหนดข้ึนมาส่ิงท่ีมีความจําเปนอยางยิ่งตอมา คือ การนํานโยบายน้ันไปสู

การปฏิบัติซ่ึงถือเปนสวนสําคัญตอการพัฒนาการความกาวหนาของนโยบาย ตอการปรับปรุงการ
ปฏิบัติงาน ในโครงการใหดีข้ึนและการเพิ่มสมรรถนะของรัฐ ในการตอบสนองความตองการของ
สวนรวม ใหมากยิ่งข้ึน  

กลา ทองขาว (2534: 18) กลาววา การนํานโยบายไปปฏิบัติเปนการดําเนินงานของบุคคล 
กลุมบุคคล หรือองคการทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมุงท่ีจะใหวัตถุประสงคและเปาหมายตามอาณัติ
ของนโยบายบรรลุผลสําเร็จโดยตรง ซ่ึงส่ิงแรกและตรวจสอบไดจากปรากฏการณท่ีเปนจริง  

วรเดช จันทรศร (2545: 3) กลาววา การนํานโยบายไปปฏิบัติเปนเร่ืองของการท่ีวาองคการ
ท่ีรับผิดชอบสามารถนําและกระตุนใหทรัพยากรทางการบริหาร ตลอดจนกลไก ท่ีสําคัญท้ังมวล
ปฏิบัติงานใหบรรลุตามนโยบายท่ีระบุไวหรือไม  ในอดีตนั้น การนํานโยบายไปปฏิบัติถูกละเลยมา
โดยตลอด จนกระท่ัง คริสตศักราช 1970 เปนตนมา จึงไดมีนักวิชาการจากนักทฤษฎีองคการให
ความสนใจศึกษาการนํานโยบายไปปฏิบัติ ไดใหความสนใจศึกษาเกี่ยวกับปญหาการนํานโยบาย 
ไปปฏิบัติขององคการราชการ แตยังไมเปนทางการ จนกระท่ัง ค.ศ.1973 Prssman และ Wildavsky 
ไดทําการศึกษาการนํานโยบายไปปฏิบัติ จึงไดปรากฎอยางเปนทางการ โดยศึกษาสาเหตุท่ีสงผลให
นโยบายประสบความสําเร็จหรือจะลมเหลว  
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ซ่ึงในท่ีนี้ผูวิจัยขอเสนอตัวแบบตาง ๆ ดังนี้ 
1. ตัวแบบกระบวนการนํานโยบายไปปฏิบัต ิ ของ Van Meter และ Van Horn 

(1975: 445-448) เสนอตัวแบบกระบวนการนํานโยบายไปปฏิบัติ ประกอบดวยตัวแปรท่ีเช่ือมโยง
ระหวางนโยบายและผลการปฏิบัติตามนโยบาย 6 ตัวแปรดวยกัน ซ่ึงสามารถจัดแบงออกเปน 2 กลุม คือ 
ตัวแปรภายนอก 2 ตัวแปร และตัวแปรภายในอีก 4 ตัวแปร สรุปไดดังภาพท่ี 2.2 
 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.2   ตัวแบบกระบวนการนํานโยบายไปปฏิบัติของ Van Meter และ Van Horn 
 

2.  ตัวแบบการนํานโยบายระหวางรัฐไปปฏิบัติของ Van Horn 
Van Horn (1978: 11-18) ไดเสนอตัวแบบของการนํานโยบายระหวางรัฐไปสูการ

ปฏิบัติโดยเสนอกลุมของตัวแปรตางๆท่ีมีผลตอการปฏิบัติตามแผนซ่ึงแบงออกไดเปน 3 กลุม
ใหญๆ คือ กลุมแรก มาตรฐานของนโยบายและทรัพยากร กลุมท่ีสองสภาพแวดลอมของนโยบาย 
ไดแก การส่ือสารท่ีมีความแมนยํา ชัดเจน ถูกตอง รวดเร็ว ทันเวลา การจูงใจ การแทรกแซงการ
ดําเนินงาน ตลอดจนการติดตามตรวจสอบและประเมินผล และกลุมสุดทายสภาพแวดลอมของ
นโยบายในระดับทองถ่ิน ไดแก ทัศนคติ ลักษณะของหนวยงานท่ีนํานโยบายไปปฏิบัติ ตลอดจน
ความเพียงพอของทรัพยากร เปนสําคัญ สรุปไดดังภาพท่ี 2.3 

 
 

วัตถุประสงค

และมาตรฐาน 

ทรัพยากร 

การสื่อสารและกิจกรรม

ผลักดันนโยบาย 

คุณลักษณะของ

หนวยงานปฏิบัติ 

เง่ือนไขทางเศรษฐกิจ สังคม

และการเมือง 

คุณสมบัติของบุคลากร

ที่รับผิดชอบ 

 

 

 

 

ผลการ

ปฏิบัติ 
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ภาพที่ 2.3  ตัวแบบกระบวนการนํานโยบายไปปฏิบัติของ Van Horn 

 

3. ตัวแบบโครงสรางของตัวแปรที่เกี่ยวของกับกระบวนการนํานโยบายไปปฏิบัติ

ของ Sabatier และ Mazmanian 

Sabatier และ Mazmanian, (1980: 538-567) เสนอกรอบการนํานโยบายไปปฏิบัติ

โดยเนนตัวแปรในขั้นตอนของการนํานโยบายไปปฏิบัติ โดยมีตัวแปรอิสระ ไดแก ความยากงายของ

ปญหาที่สามารถแกไขไดโดยตัวนโยบาย ความสามารถของนโยบายในการกําหนดโครงสรางของการ

ปฏิบัติ และตัวแปรอื่นๆที่ไมใชสาระของนโยบาย ซ่ึงตัวแปรดังกลาวสงผลตอผลิตผลของนโยบาย สงผล

ไปยังการปรับปรุงกฎหมาย ซ่ึงอาจสงผลตอการเปลี่ยนแปลงนโยบาย สรุปไดดังภาพที่  2.4  

(1)  มาตรฐานนโยบายสาธารณะและทรัพยากร

• ความเพียงพอของเงินทุนและปจจัยเสริมตางๆ 

• ระดับความชัดเจนของมาตรฐานนโยบายและวัตถุประสงค 

• ระดับความขัดแยงของมาตรฐานนโยบายและวัตถุประสงค 

• ระดับความเปลี่ยนแปลงที่ยอมใหเกิดขึ้นของมาตรฐาน

นโยบายและวัตถุประสงค 

(3) สภาพแวดลอมของนโยบายสาธารณะระดับทองถิ่น

• ทัศนคติของนักการเมือง ผูบริหาร 

• ทัศนคติของกลุมสนใจ ประชาชน 

• ลักษณะของหนวยงานที่นํานโยบายไปปฏิบัติ  

• เงื่อนไขทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีผลตอระดับความ

ตองการของนโยบาบและความพอเพียงของ

ทรัพยากรที่ตองใช 

(2) สภาพแวดลอมของนโยบายสาธารณะในระดับชาติ

• การสื่อสารที่แมนยํา ถูกตอง ทันเวลา 

• การเสริมแรงตางๆจากรัฐบาลกลาง 

• การเปลี่ยนแปลงนโยบาย ในสวนของนักการเมือง กลุม

ผลประโยชน ในการที่จะประบปรุง ประยุกตใชนโยบาย 

(4)การปฏิบัติงานตามแผน 

• ใครคือผูปกครอง 

• ใครคือผูใชงบประมาณ 

• ใครคือผูรับผลประโยชน 
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ภาพท่ี 2.4  โครงสรางของตัวแปรท่ีเกี่ยวของกับกระบวนการนํานโยบายไปปฏิบัติของ Sabatier  
                    และ Mazmanian 

 

4.  ตัวแบบการบริหารที่สมบูรณของ Hood 
Hood (1976 : 6-8) เสนอตัวแบบการบริหารท่ีสมบูรณแบบบนลงลางและแบบลาง

ข้ึนบน ท่ีมีระบบการบริหารท่ีมีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันประกอบดวย การมีสายบังคับบัญชา

ความยากงายของปญหา 

1.ทางเทคนิค 

2.ทางปริมาณคนในกลุมเปาหมาย 

3. ทางความหลากหลายของตัวพฤติกรรม 

ความสามารถกําหนดโครงสรางการนํา

นโยบายไปปฏิบัติของกฎหมาย 

1.ความถูกตองชัดเจนของเปาหมาย 

2. ความเที่ยงตรงของทฤษฎีเหตุผล 

3. การอนุมัติงบประมาณที่เพียงพอ 

4. การประสานงานภายใน/ระหวางหนวยงาน 

5. ระเบียบวิธีการตัดสินใจ 

6. การยอมรับตอเปาหมายท่ีกําหนดไว 

7. การเขามีสวนรวมของคนภายนอก 

ตัวแปรท่ีไมใชขอกฎหมายท่ีมีผลตอการนํา

นโยบายไปปฏิบัติ 

1.สภาพการณทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี 

2. การสนับสนุนจากสาธารณะ 

3. ทัศนคติและทรัพยากรของกลุมที่มีสิทธิมีเสียง 

4. การสนับสนุนจากผูดํารงตําแหนงตางๆ 

5. การยินยอมพรอมใจและสภาวะผูนํา 

ความยากงายของปญหา 

1. ผลผลิตของนโยบาย 

2. การยอมรับปฏิบัติตามของคนในกลุมเปาหมาย 

3. ผลกระทบของนโยบายท่ีเกิดขึ้นจริง 

4. การรับรูของผลกระทบ 

5. การเปล่ียนแปลงในตัวนโยบาย 
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สายเดี่ยว มีการบังคับใหเปนไปตามเกณฑหรือวัตถุประสงค มีวัตถุประสงคหรือเปาหมายท่ีมีอํานาจ
บังคับ มีการประสานงานและมีขาวสารขอมูลภายในและระหวางหนวยทางการบริการ การไมมี
ความกดดันทางเวลา รวมท้ังทรัพยากรที่จะใชในการจัดการกับปญหา และวัตถุประสงคหรือ
เปาหมายโดยรวมท่ีไมคลุมเครือและมีการยอมรับทางการเมืองในการติดตามนโยบาย  สรุปได        
ดังภาพท่ี 2.5 ตัวแบบดังกลาวมีจุดเนนอยูท่ีอํานาจหนาท่ี สายการบังคับบัญชา การปฏิบัติตามคําส่ัง 
ซ่ึงถือเปนกลไกท่ีจะทําใหการนํานโยบายไปปฏิบัติบรรลุตามวัตถุประสงค 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.5  ตัวแบบการบริหารท่ีสมบูรณของ Hood 
 

5.  ตัวแบบทางดานการจดัการการนํานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติของ Walter William  
William (1975) ไดอธิบายความสําเร็จของการนํานโยบายไปปฏิบัติ โดยมีจุดเนน

อยูท่ีสมรรถนะขององคการ ในการที่จะปฏิบัติงานใหสอดคลองกับความคาดหวังตัวแปรท่ีเกี่ยวของ
ไดแก โครงสรางขององคการท่ีเหมาะสม ความรูความสามารถในการบริหารและเทคนิคอยาง
เพียงพอของผูท่ีอยูในองคการ ดานทรัพยากร ไดแก วัสดุอุปกรณ สถานท่ี เคร่ืองมือ เคร่ืองใช และ
งบประมาณ สรุปไดดังภาพท่ี 2.6 

ลักษณะระบบบริหารท่ีมี

ความเปนหน่ึงเดียวที่

ประกอบดวย 

การมีสายการบังคับบัญชาสายเด่ียว 

การบังคับใหเปนไปตามกฎเกณฑ 
วัตถุประสงค 

การมีวัตถุประสงคที่มีอํานาจบังคับที่

สามารถปฏิบัติได 

การมีการประสานงานและมีขาวสาร

ขอมูลภายในระหวางหนวยงานที่

สมบูรณ 

การไมมีความกดดันทางดานเวลาและ

การมีทรัพยากรที่จะจัดการกับปญหาที่

ไมจํากัด 

การมีวัตถุประสงคโดยรวมที่ไมมีความ

คลุมเครือและการท่ีมีการยอมรับกันทาง

การเมืองในการติดตามนโยบาย 

การนํานโยบาย

สาธารณะไปสูการ

ปฏิบัติที่สัมฤทธิ์ผล 
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ภาพท่ี 2.6  ตัวแบบทางดานการจัดการการนํานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติของ Walter William 
 

6.  ตัวแบบดานการพัฒนาองคการ 
ตัวแบบดานการพัฒนาองคการเนนการมีสวนรวมขององคการเปนสําคัญ ภายใต

ฐานคติเบ้ืองตนวาการมีสวนรวมจะทําใหเกิดการทํางานเปนทีมท่ีมีประสิทธิภาพ ดังนั้น การจูงใจ 
การใชภาวะผูนําท่ีเหมาะสม จะนําไปสูความสําเร็จขององคการ สรุปไดดังภาพท่ี 2.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี 2.7  ตัวแบบทางดานการพัฒนาองคการ 

ภาวะผูนํา 

การมีสวนรวม 

ผลของการนํานโยบาย

ไปปฏิบัติ 

ความผูกพันและการเปน

ที่ยอมรับ 
การทํางานเปนทีม 

การจูงใจ 

 

สมรรถนะของ

องคการ 

โครงสราง 

 

ผลของการ

นํานโยบาย

ไปปฏิบัติ 

บุคลากร

งบประมาณ

วัสดุอุปกรณและเครื่องมือ

สถานท่ี
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จากท่ีไดกลาวมาในสวนนี้ พบวาตัวแบบการนํานโยบายไปสูการปฏิบัติ การเลือกใชตัว
แบบใดในการอธิบายจึงข้ึนอยูกับความเหมาะสมขององคการ รวมถึงการประยุกตใชอยางเหมาะสม
กับองคกรท่ีศึกษา ซ่ึงในงานวิจัยของ เบญจา ชลธารนนทไดบูรณาการเขากับกรอบความคิดการ
บริหารจัดการเรียนรวมโดยซีท (SEAT Framework) (เบญจา ชลธารนนท, 2546: 5-6) ซ่ึงให
ความสําคัญตอสมรรถนะของสถานศึกษา โดยความสําเร็จของการนํานโยบายการจัดการศึกษา
สําหรับคนพิการไปปฏิบัติยอมข้ึนอยูกับสถานศึกษา  ความสําเร็จอยูในระดับใดข้ึนอยูกับ
สถานศึกษาท่ีรับผิดชอบวามีขีดความสามารถท่ีจะปฏิบัติงานใหสอดคลองกับความคาดหวังเพียงใด 
การกําหนดนโยบายเปนเร่ืองของระดับสูง สวนการปฏิบัติตามนโยบายน้ันเปนหนาท่ีของระดับลาง 
ซ่ึงไดแกสถานศึกษา โดยเฉพาะผูท่ีมีสวนเกี่ยวของสําคัญ ไดแก ผูปฏิบัติงานในสถานศึกษา  

ดังนั้น จึงเปนหนาท่ีของผูบริหารท่ีจะทําใหผูปฏิบัติเกิดความตระหนักรูในความสําคัญ 
รวมถึงการช้ีใหเห็นถึงความสําเร็จของการปฏิบัติงาน คือ ความสําเร็จของผูปฏิบัติและผูมีสวน
เกี่ยวของทุกคน ซ่ึงมีตัวแปรท่ีเกี่ยวของไดแก  

1)  นักศึกษา (Students: S)  
2)  สภาพแวดลอม (Environment: E)  
3)  กิจกรรมการเรียนการสอน (Activities: A)   
4)  เคร่ืองมือ (Tools: T)  
ซ่ึง เบญจา ชลธารนนท (2546: 5-6) เห็นวาตัวแบบดังกลาวเปนตัวแบบท่ีเหมาะสม

และสงผลตอความสําเร็จของการนํานโยบายการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการไปปฏิบัติไดมากกวา
โครงสรางรูปแบบอ่ืนๆ สําหรับรายละเอียดของตัวแปรท่ีเกี่ยวของปรากฎตามภาพท่ี 2.8 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.8  ตัวแบบการบริหารจัดการองคการนํานโยบายการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการไปสูการปฏิบัต ิ
  

 

 

สมรรถนะของ

สถาบันอุดมศึกษา 

 

นักศึกษา (Students: S) 

 

ผลของการ

นํานโยบาย

ไปปฏิบัติ 

สภาพแวดลอม (Environment: E) 

กิจกรรมการเรียนการสอน (Activities: A)

เคร่ืองมือ (Tools: T) 
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ภาพท่ี 2.9  กรอบความคิดการบริหารจัดการเรียนรวมโดยซีท (SEAT Framework) 

แหลงท่ีมา:  เบญจา ชลธารนนท, 2546: 18. 
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2.4  การจัดการศึกษาสําหรับคนพิการในตางประเทศ 
 
ผูวิจัยไดทบทวนวรรณกรรมท่ีศึกษาถึงรูปแบบการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการของประเทศ

ตางๆ ไดแก ประเทศสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และญ่ีปุน จากเอกสารอีเล็กโทรนิกส  และสังเคราะห
งานวิจัยจากผลการศึกษาของนงลักษณ วิรัชชัย (2543) อรอนงค  สงเจริญ และธิดารัตน  นงคทอง 
(2548) เกยูร วงศกอม (2549) สรวงสุดา พูลเจริญ (2551) จรรยา ช่ืนเกษม (2552) และสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (2552) ท่ีไดศึกษาในประเด็นท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใชเปนแนวทางสําหรับการ
วิเคราะหการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการในประเทศไทยตอไป กลาวโดยสรุปไดดังนี้  

 
2.4.1  ประเทศสหรัฐอเมริกา 
สหรัฐอเมริกาเปนสหพันธรัฐประชาธิปไตย ปกครองภายใตรัฐธรรมนูญ ประกอบไปดวย 

50 มลรัฐ  มีพื้นท่ีขนาด 9.63 ลานตารางกิโลเมตร มีประชากรประมาณ 310 ลานคน  ระบบการศึกษาใน
สหรัฐอเมริกาควบคุมโดยแตละรัฐแยกจากกัน เด็กทุกคนจะถูกใหเรียนจบในระดับไฮสคูล และจบ
ในระดับช้ันเกรด 12 หรือเทียบเทา โดยผูปกครองสามารถเลือกใหลูกเรียนท่ีโรงเรียนรัฐบาล หรือ
โรงเรียนเอกชน นอกจากน้ียังมีผูปกครองบางกลุม ท่ีสอนใหลูกเรียนดวยตนเองที่บานหรือใน
ชุมชนซ่ึงเรียกลักษณะนี้วาโฮมสกูล ภายหลังจากจบการศึกษา นักเรียนสามารถเลือกเรียนตอใน
ระดับมหาวิทยาลัยท้ังในมหาวิทยาลัยรัฐหรือมหาวิทยาลัยเอกชน โดยนักเรียนสามารถกูเงินจากทาง
ธนาคารหรือหนวยงานราชการสําหรับจายเปนคาเลาเรียนในระดับนี้ และจายคืนภายหลังจบ
การศึกษา มหาวิทยาลัยเอกชนสวนใหญคาเรียนจะแพงกวามหาวิทยาลัยรัฐ ในขณะที่คุณภาพของ
มหาวิทยาลัยบางแหงเทียบเทา ดีกวา หรือดอยกวามหาวิทยาลัยรัฐ นอกจากนี้นักเรียนสามารถเลือก
เรียนในวิทยาลัยชุมชนท่ีคาเรียนถูกกวาท้ังมหาวิทยาลัยรัฐและเอกชนในชวง 2 ปแรก และโอน
หนวยกิตไปเขาเรียนในมหาวิทยาลัยอ่ืนในชวงตอมาได  ท้ังนี้การจัดการศึกษาในสหรัฐอเมริกา
มุงเนนความสนใจของแตละบุคคล  รูปแบบการจัดการศึกษาจึงมีความหลากหลายและยืดหยุน โดย
ท่ีรัฐบาลกลางเปนผูควบคุมคุณภาพการจัดการศึกษา  สงเสริมและสนับสนุน แตการควบคุมการ
กําหนดหลักสูตรและรูปแบบการจัดการศึกษาไดมาจากความคิดเห็นของประชาชนผานทางตัวแทน
จากทุกกลุมและทุกสาขาอาชีพ   

ระบบของการศึกษาสําหรับคนพิการในสหรัฐอเมริกาเปนหนาท่ีของรัฐแตละรัฐ  โดย
สวนมากจะใหทองถ่ินเปนผูจัดการศึกษา  ดังนั้นแตละเขตการศึกษาจึงจัดการศึกษาไมเหมือนกัน  
ท้ังในดานหลักสูตร  ตําราเรียน  ตลอดจนกระบวนการเรียนการสอน  แตสวนใหญจะมีระบบ
การศึกษาคลายกัน  คือ 
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1)  ระดับประถมศึกษา 6 ป   
2)  ระดับมัธยมศึกษา  ตอนตน 3 ป   
3)  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 6 ป   
4)  ระดับอุดมศึกษา  

สหรัฐอเมริกาไดประกาศกฎหมายการศึกษาพิเศษ ช่ือ Education for Handicapped 
Children Act of 1975 เม่ือป  ค.ศ. 1975  ทําใหเด็กท่ีความบกพรองดานตางๆ ไดเรียนหนังสือใน
ลักษณะการศึกษาแบบใหเปลา  กอนประกาศใชกฎหมายนี้  เด็กพิการกวา 1 ลานคน  ใน
สหรัฐอเมริกาไมมีท่ีเรียนหนังสือ  เนื่องจากสถานศึกษาของรัฐปฏิเสธท่ีจะรับเด็กเขาเรียน  สวนท่ี
เขาเรียนแลว  ซ่ึงสวนมากอยูในสถานศึกษาพิเศษหรือสถานสงเคราะหตางๆ  ซ่ึงสวนมากเปน
สถานศึกษาประจํา  เด็กไมไดรับบริการที่ดีเทาท่ีควร  ตามสิทธิท่ีเขาพึงไดรับจากกฎหมายมหาชนท่ี
ช่ือวา  Public Law 94-142 – Education of All Handicapped Children Act (PL 94 – 142)  ท้ังนี้
กฎหมายดังกลาวไดรับการตอบรับอยางกวางขวางหลังประกาศใช  ขณะน้ีสถานภาพของเด็กเหลานี้
เปล่ียนไป  เด็กไมไดอยูในสถานสงเคราะหหรืออยูในสถานศึกษาศึกษาพิเศษอีกตอไป  แตจะเขา
เรียนในสถานศึกษารวมกับเด็กปกติ  ตั้งแตระดับอนุบาลจนถึงระดับอุดมศึกษา 

ในป  ค.ศ. 1986  สภานิติบัญญัติไดผานกฎหมายฉบับใหม  คือ  PL 99 – 457  โดยปรับจาก
กฎหมายฉบับ PL 94 – 142  และมุงใหเด็กพิการทุกคนไดรับประโยชนจากการศึกษาอยางเทาเทียมกับ
ผูอ่ืน (Education for All Handicapped Children Act)  กฎหมายฉบับนี้มุงขยายโอกาสทางการศึกษาของ
เด็กพิการ  และใหความคุมครองเร่ืองสิทธิมนุษยชนมากข้ึน  เพิ่มการชวยเหลือในชวง 3 – 5 ป  และให
งบประมาณโดยตรงกับทุกรัฐท่ีจัดโครงการพัฒนาเด็กในระยะแรกเร่ิม (Early Intervention) 

ค.ศ. 1990  สภานิติบัญญัติไดผานกฎหมายฉบับใหมอีกฉบับหนึ่งคือ  PL 101 – 476  ซ่ึงไดมี
การเปล่ียนแปลงส่ิงสําคัญเปนอยางมาก กลาวคือเปล่ียนช่ือกฎหมายเปน The Individuals with 
Disabilities Education Act (IDEA)  และใชคําวา  Disability  แทนคําวา  Handicap  ในป ค.ศ. 1997  ได
มีการปรับปรุงและเปล่ียนแปลงหลายประการ  นับเปนจุดเปล่ียนท่ีสําคัญมาก  คือ  มีการประกาศใช
กฎหมาย PL 105 – 17  ซ่ึงกําหนดใหจัดทําแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized Education 
Program : IEP)  และใหพอแมมีสวนรวมในการจัดทํา IEP  และรวมกิจกรรมตางๆ มีการเปล่ียนคํา
จํากัดความของประเภทความพิการตลอดจนเร่ืองระเบียบตางๆ ซ่ึงกฎหมายฉบับนี้ใชช่ือวา IDEA’97 

ท้ังนี้กฎหมาย IDEA’97  ไดเพิ่มบทบังคับเฉพาะกาลเพื่อใหแนใจวาเด็กพิการทุกคนจะไดรับ
การศึกษาท่ีเหมาะสม  กฎเกณฑเฉพาะกําหนดในเร่ืองการประเมินกอนการเขารับบริการอยาง
ปราศจากการลําเอียง  และทุกเขตการศึกษาจะตองกําหนดรายละเอียด  สิทธิตางๆ ท่ีพอแมพึงจะไดรับ
และมีสวนรวมในการจัดบริการทางการศึกษา 
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ในประเด็นท่ีเกี่ยวของกับความพิการของกฎหมาย IDEA’97  คือ  มีสวนกระตุนใหทุกรัฐ
จัดโปรแกรมบริการชวยเหลือระยะแรกเริ่ม  โดยใหเร่ิมต้ังแตแรกเกิด – 2 ขวบ  สําหรับเด็กพิการ
หรือมีความเส่ียงต้ังแตแรกเกิด  ซ่ึงระบุไวในกฎหมายนี้ (IDEA Part C)  วาเด็กทารกทุกคนท่ีมารับ
บริการ  ตองไดรับการประเมินและตรวจสอบเชนกัน  และตองจัดใหมีแผนบริการเฉพาะครอบครัว 
(Individualized Family Service Plan : IFSP)  ซ่ึงมีรายละเอียดเก่ียวกับเด็กพิการเหมือนกับใน
แผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)  แตมุงเนนมากกวาในเร่ืองการใหบริการแกพอแมและครอบครัว 

ในสวนของการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการของกฎหมายฉบับนี้ ไดกําหนดรายละเอียดท่ี
สําคัญในเร่ืองตางๆ ไดแก 

1)  มีการจัดสภาพแวดลอมอยางเหมาะสม  ตามศักยภาพและความตองการของผู
เขาศึกษา  ท้ังนี้เพื่อใหปจจัยทางสภาพแวดลอมสงผลตอการใชชีวิตในสถานศึกษาใหนอยท่ีสุด  
และมีการพัฒนาควบคูกันไปกับเพื่อนปกติในวัยเดียวกันไดอยางเทาเทียมกัน   

2) มีการกําหนดมาตรการและการคุมครองท่ีเปนธรรม เพื่อใหเด็กพิการทุกคน
ตองไดรับการประเมินและตรวจสอบอยางปราศจากอคติใดๆ  และเด็กจะไดรับการคุมครองดวย
สิทธิข้ันพื้นฐานอยางเทาเทียมกับผูอ่ืนตามหลักสิทธิมนุษยชน 

3) มีการจัดทําแผนการจัดการศึกษารายบุคคล (Individualized Education 
Program: IEP) เพื่อใหเด็กพิการทุกคนตองไดรับการจัด IEP  ตลอดปการศึกษาใหสอดคลองกับ
ความตองการที่จําเปนอยางเหมาะสม 

4) มีนโยบายใหทุกสถานศึกษาและสถานท่ีจัดการศึกษาพิเศษจะตองเชิญใหพอ
แมและผูปกครงของเด็กพิการเขามามีสวนรวมกับครูการศึกษาพิเศษ  ครูปกติและทุกคนท่ีมีสวน
รวมในการจัดการศึกษาและบริการ   

5) พอแมและผูปกครองตองไดรับสิทธิในการเขาไปชวยตัดสินใจในการเลือกรับ
บริการ  ตลอดจนการเขารวมในกิจกรรมการจัดการศึกษาใหกับเด็กพิการ  เพื่อใหเด็กเกิดการเรียนรู
ท่ีเหมาะสมอยางตอเนื่อง 

6) มีนโยบายในการเช่ือมโยงของแตละระดับการศึกษา โดยเนนการใหบริการ
ทางการศึกษากับเด็กพิการอยางเปนระบบ  ทุกระดับตองไดรับการวางแผนลวงหนา   

7) มีนโยบายกําหนดใหทุกรัฐของสหรัฐอเมริกาตองมีระบบการจัดใหบริการ
ชวยเหลือระยะแรกเร่ิมแกเด็กพิการและครอบครัว (Early Intervention : EI)  ดวยระบบการจัดการท่ี
ถูกตองเหมาะสม 

8) มีระบบการฝกอบรมที่ไดมาตรฐาน  โดยมีขอกําหนดสําหรับครูการศึกษา
พิเศษ  การฝกอบรมครู  พอแม  และผูท่ีทํางานเกี่ยวของกับเด็กพิการทุกคน  ตองไดรับการอบรม
และมีความรูท่ีจะทํางานกับเด็กพิการอยางเหมาะสม 
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รูปแบบการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ 
การจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ  เปนการจัดควบคูไปกับการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ  

โดยมีสํานักงานการศึกษาพิเศษและบริการฟนฟู (Office of Special Education and Rehabilitative 
Services: OSERS)  ซ่ึงเปนสํานักงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการรับผิดชอบการดําเนินงาน  ท้ังนี้
หนวยงานดังกลาวมีภารกิจเพื่อใหเกิดการบูรณาการเต็มรูปแบบและการมีสวนรวมในสังคมของคน
พิการอยางเทาเทียมกัน ตลอดจนการเขาถึงและความเปนเลิศทางการศึกษา การจางงานและคุณภาพชีวิต
ท่ีดี  สําหรับโครงสรางของ OSERS  ประกอบดวยหนวยงานหลัก 3 หนวยงาน  คือ   

1) สํานักงานโครงการการศึกษาพิเศษ หรือ Office of Special Education Program 
(OSEP)  รับผิดชอบการบริหารการจัดการศึกษาท่ีเหมาะสมสําหรับคนพิการตั้งแตแรกเกิดจนถึงอายุ 
21 ป  และสนับสนุนการดําเนินงานกวา 1,200 โครงการ  

2) ศูนยฟนฟูการบริหารบริการหรือ Rehabilitation Services Administration 
(RSA) รับผิดชอบโครงการฟนฟูสมรรถภาพทางอาชีพ  จิตวิทยา  การแพทย  และอ่ืน ๆ เพ่ือใหคน
พิการไดมีงานท่ีเหมาะสม   

3) สถาบันวิจัยเพื่อการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการแหงชาติหรือ National Institute on 
Disability and Rehabilitation Research (NIDRR) รับผิดชอบการศึกษาวิจัยเพ่ือแสวงหาและพัฒนา
วิธีการจัดการศึกษาและฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ  นอกจากนี้ยังทําหนาท่ีประสานงานระหวาง
หนวยงานเกี่ยวกับการวิจัยความพิการ และพัฒนาโปรแกรมสําหรับคนพิการ 

รูปแบบการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการแบบเรียนรวมนั้นได รับการตอบรับจาก                  
นักการศึกษาและประชาชนท่ัวไปเปนอยางดี  ในชวงตนทศวรรษ 1990 ไดมีการเสนอแนวความคิด
ในการจัดการเรียนรวมช้ันแบบเต็มรูปแบบ (Full Inclusion)  ในการจัดการศึกษาทุกระดับ ดังนั้น
จากแนวความคิดนี้นักเรียนนักศึกษาทุกคนท้ังเด็กปกติและเด็กพิการ  จะตองไดรับบริการการศึกษา
ในหองเรียนปกติ  โดยเด็กท่ีมีความตองการเปนพิเศษจะไดรับความชวยเหลือตามความตองการ
พิเศษของแตละคนอยางเหมาะสม  คนพิการทุกคนจะตองไดรับการสนับสนุนและความชวยเหลือ
ในการเรียนการสอน  ท้ังนี้เปนท่ีนาสังเกตวาแนวปฏิบัติเร่ืองการเรียนรวมช้ันแบบเต็มรูปแบบนั้น  
เปนการปฏิบัติตามขอกฎหมายมหาชนดานการศึกษาท่ีช่ือวา PL 94-142  และ IDEA’97  ซ่ึงกําหนด
แนวทางการเรียนรวมโดยมีระดับการเรียนรวมแตกตางกันหลายระดับ  แตแนวปฏิบัติเร่ืองการเรียน
รวมช้ันแบบเต็มรูปแบบนั้นเปนแนวการปฏิบัติแบบสุดโตงตามท่ีกฎหมายกําหนดไว   

สําหรับรูปแบบการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการที่ดําเนินการเปนผลมาจากการปรับปรุง
พระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ ป 1973 (Amendments to the Vocational 
Rehabilitation Act of 1973) วาการฟนฟูสมรรถภาพทางวิชาชีพ (Vocational  Rehabilitation = VR)  
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เปนโครงการรวมระหวางรัฐบาลกลางและรัฐบาลมลรัฐ  มีจุดมุงหมายท่ีจะเสริมสรางพลัง 
(Empowerment) ใหคนพิการไดมีวิชาชีพท่ีเหมาะสม  สอดคลองกับกําลังความสามารถ  ศักยภาพ  
ความสนใจและความตองการของแตละคน  การดําเนินงานโครงการไดรับการสนับสนุนจาก
งบประมาณของรัฐบาลกลางสวนหนึ่ง  และงบประมาณอีกสวนประมาณรอยละ 70 นั้นมาจากมลรัฐ 

ในแตละมลรัฐจะมีหนวยงานการฟนฟูสมรรถภาพวิชาชีพใหบริการ  โดยคนพิการจะตอง
ติดตอหนวยงานการฟนฟูสมรรถภาพวิชาชีพกอน  หลังจากนั้นผูพิการจะไดรับการสัมภาษณเก็บ
ขอมูลเบ้ืองตน   เพื่อประเมินศักยภาพและความตองการจําเปน ข้ันตอนตอไป คือ  การรวมจัดทํา  
โครงการฟนฟูสมรรถภาพเฉพาะบุคคลเปนลายลักษณอักษร (Individualized Written Rehabilitation 
Program = IWRP) ใน IWRP ของคนพิการแตละคนตองระบุเปาหมายสุดทาย  การดําเนินงานของ
หนวยงานการฟนฟูสมรรถภาพวิชาชีพ จะไดผลดีจึงตองอาศัยความรวมมือและการทํางานรวมกัน
ระหวางท่ีปรึกษาการฟนฟูสมรรถภาพวิชาชีพและครูสอนคนพิการ  สําหรับคนพิการในชวงชีวิต
หลังจากจบการศึกษาแลว  การฝกฟนฟูสมรรถภาพทางวิชาชีพ (VR) ของคนพิการจะเขาหางานทํา
ไดและทํางานไดมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

สําหรับบุคลากรที่ใหบริการทางการศึกษา และบริการที่เกี่ยวของกับเด็กดอยความสามารถ 
มีดังน้ี 

1) ครูการศึกษาพเิศษ (Special Teachers) 
2) นักแกไขการพูด (Speech Pathologists) 
3) นักโสตสัมผัสวิทยา (Audiologists) 
4) นักกจิกรรมบําบัด (Occupational Therapists) 
5) นักกายภาพบําบัด (Physical Therapists) 
6) นักจิตวิทยา (Psychologists) 
7) นักสังคมสงเคราะห (Social Workers) 
8) พยาบาล (Nurses) 
9) นักโภชนาการ (Nutritionists) 
10)  นักบําบัดทางครอบครัว (Family Therapists) 
11)  ครูสอนการเคล่ือนไหวและการสรางความคุนเคยกบัสภาพแวดลอม 

(Orientation and Mobility Specialists) 
12)   แพทยและจิตแพทย (Physicians and Psychiatrists) 

 



  47 

กลาวโดยสรุป การศึกษาพิเศษของสหรัฐอเมริกาในยุคตนเร่ิมตนท่ีครอบครัว โดยพอแม
สอนเด็กท่ีบานหรือบางครอบครัวก็ไมสอนเพราะอายท่ีมีบุตรพิการ ตอมาพอแมมีความจําเปนตอง
ออกไปทํางานนอกบาน จึงนําเด็กไปฝากเล้ียงท่ีศูนยเล้ียงเด็กเฉพาะกลางวัน (Day Care Center) ใน
ยุคตอมามีการจัดสรางโรงเรียนโดยเฉพาะข้ึน (Special Schools) เชน โรงเรียนสอนคนตาบอด 
โรงเรียนสอนคนหูหนวก เปนตน  เพราะเช่ือวาโรงเรียนเฉพาะเปนโรงเรียนท่ีเหมาะสมและดีท่ีสุด
สําหรับเด็กพิการแตละประเภท  ตอมาไดพบวาโรงเรียนพิเศษ (Special School) ไมใชแนวทางท่ี
ถูกตอง เพราะเปนการแยกเด็กออกจากสังคม (Segregation) เปนการกระทําท่ีขัดรัฐธรรมนูญอเมริกา 
จึงมีการสงเด็กเขาเรียนรวมกับเด็กปกติ (Integration/Mainstreaming Programs) ทําใหเด็กปกติและ
เด็กพิการมีความเขาใจในขอจํากัดและความสามารถของกันและกัน และพบวาการใหการศึกษาใน
ลักษณะนี้เปนแนวทางที่ถูกตองเหมาะสม รัฐจึงขยายการศึกษาพิเศษในลักษณะการเรียนรวมใหมากข้ึน 
ในขณะเดียวกันก็ตัดงบประมาณสําหรับโรงเรียนพิเศษหรือโรงเรียนเฉพาะลง ทําใหโรงเรียน
ประเภทนี้ลดขนาดและจํานวนลงมาจนเหลือนอยท่ีสุด 

ในประเด็นการมีสวนรวมของผูปกครอง พบวาผูปกครองจะมีบทบาทมากยิ่งข้ึนใน
การศึกษาพิเศษ โดยผูปกครองมีบทบาทในการวินิจฉัยเบ้ืองตน ในฐานะท่ีเปนผูใหขอมูลแก
นักจิตวิทยาเกี่ยวกับบุตรของตน มีบทบาทในการสงเด็กเขาเรียนวาจะใหเด็กเรียน ณ โรงเรียนใด 
เปนโรงเรียนพิเศษหรือโรงเรียนเรียนรวม มีสวนรวมในการจัดทําแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล มี
สวนรวมในการจัดและประเมินผลเด็กตลอดจนในกิจกรรมนอกหลักสูตรตาง ๆ  การศึกษาพิเศษ
เปนสวนหนึ่งของระบบการศึกษาปกติ กลาวคือเด็กท่ีมีความตองการพิเศษมีโอกาสไดศึกษาเลา
เรียนเฉกเชนกับเด็กปกติ ดังนั้นครูท่ีสอนเด็กปกติจะตองเขาใจความตองการ ความสามารถ 
ขอจํากัดของเด็กท่ีมีความตองการพิเศษดวย จึงจําเปนตองมีการอบรมครูปกติอยางกวางขวาง 
เพื่อใหรูเร่ืองเด็กที่มีความตองการพิเศษเปนอยางดี 

สําหรับการใหความชวยเหลือทางการเงินแกทองถ่ินนั้น พบวาในประเทศสหรัฐอเมริกา 
การจัดการศึกษาเปนหนาท่ีของคณะกรรมการการศึกษาสวนทองถ่ิน หรือ School Board เม่ือ
กฎหมายกําหนดให School Board รับเด็กท่ีมีความตองการพิเศษเพิ่มข้ึน และรัฐบาลของรัฐก็ปฏิบัติ
เชนเดียวกัน ดังนั้นเม่ือโรงเรียนรับเด็กประเภทนี้มากข้ึน ก็จะไดรับการจัดสรรงบประมาณทางการ
ศึกษาเพิ่มข้ึนเชนกัน 

ท้ังนี้นักการศึกษาพิเศษเช่ือวาการใหการชวยเหลือเด็ก เม่ือเด็กอายุยังนอยจะสามารถขจัด
ความบกพรองของเด็กไดมากกวาการใหความชวยเหลือเม่ืออายุมากข้ึน ดังนั้นแนวโนมทางการ
ศึกษาพิเศษของสหรัฐอเมริกานอกจากเปนการใหการศึกษาแบบเรียนรวมแกเด็กอายุ 3-21 ปแลว 
ขยายไปถึงเด็กอายุ 0-3 ขวบเชนเดียวกัน 
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นอกจากนี้ในยุคสังคมขอมูลเทคโนโลยีมีบทบาทสําคัญตอการศึกษาพิเศษมาก เนื่องจากมี

การนําคอมพิวเตอรตลอดจนโปรแกรมการเรียนการสอน และเครื่องมือทางการสื่อสารที่มีความ

ทันสมัยเขามาชวยในการสอนเด็กที่ดอยความสามารถในปริมาณที่มากขึ้นทําใหการศึกษาพิเศษ

กาวหนาไปมาก ท้ังนี้ในการพัฒนาการศึกษาพิเศษในอนาคตเปาหมายสําคัญคือ การอยูรวมกันของ

บุคคลในสังคมที่ไมมีการแบงแยกอยางเปนสุข 

 

2.4.2  ประเทศออสเตรเลีย 

ประเทศออสเตรเลีย มีการจัดการศึกษาที่มีจุดมุงหมายใหประชากรมีคุณภาพที่ดี  มีงานทํา 

และมีสวนรวมในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ รัฐบาลกลางโดยกระทรวงการจางงาน 

การศึกษา การฝกอบรม และกิจการเยาวชน มีบทบาทสําคัญในการกําหนดโครงสรางหนวยงานที่

เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาพิเศษ หลักสูตรและระบบการศึกษา โดยใหอํานาจสถานศึกษาและ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นในการมีสวนรวมพัฒนาหลักสูตรและระบบงานใหยืดหยุนตอบสนอง

ความตองการของทองถิ่นไดมีแนวทางในการจัดการศึกษาพิเศษ  ดังนี้ 

1) นโยบายการศึกษาพิเศษของออสเตรเลียตั้งอยูบนพื้นฐานที่วา  “โอกาสใน

การศึกษาอยางเทาเทียมเพื่อที่จะรับประกันวานักเรียนทุกคนไดเขาถึง  มีสวนรวมและไดรับ

ผลตอบแทนที่ดีจากการเขาชั้นเรียน”  ดังนั้น  ลักษณะของการจัดการศึกษาพิเศษจึงเนนบูรณาการ

หรือการทําใหเปนไปตามกระแสหลัก จุดมุงเนนอยูท่ีการยอมรับในหลักการที่วานักเรียนทุกคน

สามารถเรียนไดในทุกวัยและทุกระดับการศึกษา  และวิธีในการจัดการศึกษาจําเปนตองมีความ

ยืดหยุนของแผนการศึกษา  ท้ังนี้เพื่อใหสามารถเขาถึงความจําเปนในลักษณะและความตองการ

เฉพาะของคนพิการดวย  ความยืดหยุนจะอยูท่ีการมองหาวิธีการในการเลือกใชหลักสูตรที่ใหท้ังเด็ก

ปกติและเด็กที่มีความตองการพิเศษที่สามารถเรียนรวมกันได  การกําหนดกฎหมาย  ระเบียบที่

เกี่ยวกับการศึกษาทั่วไป  ต้ังแตระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนถึงอุดมศึกษาจะถือวาใหใชกับเด็กทุก

คนอยางเทาเทียมกัน จะไมมีเด็กถูกกีดกันออกจากระบบการศึกษาทุกระดับดวยอาศัยเหตุแหงความ

พิการเปนขออาง 

2) ประเทศออสเตรเลียไดจัดตั้งโครงการที่เกี่ยวของกับเด็กที่มีความตองการพิเศษ

ดังนี้ 

(1) โครงการสนับสนุนทางการเงินเพื่อการศึกษา สําหรับเด็กดอยโอกาสที่ 

ครอบครัวยากจน  อยูหางไกลสถานศึกษาหรือมีความพิการ  เพื่อที่จะประกันความเทาเทียมในโอกาส

ทางการศึกษาเด็กพิการที่พึงไดรับตามสิทธิ 

(2) โครงการใหเงินอุดหนุนแกนักเรียน นักศึกษา ท่ีอยูในเขตหางไกลและมี

ปญหาทางดานสุขภาพอนามัย  หรือมีความตองการจัดการศึกษาพิเศษ   
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(3) โครงการใหเด็กพิการไดรับการศึกษาในระบบสถานศึกษาแบบเรียนรวม  
โดยการใหการสนับสนุนทางการเงินแกหนวยงานทางการศึกษา  หนวยงานเอกชน  หนวยงาน
ชุมชนทองถ่ินเพื่อการจัดการศึกษา  ใหเอ้ือตอการเขาเรียนรวมของเด็ก มีวัตถุประสงคเพื่อปรับปรุง
คุณภาพ  ความครอบคลุม  และความกวางไกลของบริการการศึกษา  และการสงเสริมใหสามารถ
บูรณาการเด็กพิการเขาสูระบบสถานศึกษา 

 (4) โครงการใหเงินเพิ่มสําหรับสถานศึกษาภาครัฐท่ีรับเด็กพิการเขาศึกษา
เพิ่มข้ึนอีกรอยละ 20 ตอหัว เพื่อเปนคาใชจายประเภทส้ินเปลือง  และโครงการนี้จะใหแก
สถานศึกษาเอกชนดวยเชนกัน   

3)  การใหบริการการศึกษาขององคกรเอกชนท่ีทํางานดานเด็กและเยาวชนในการ
สงเสริมและขยายผลใหการบริการการศึกษา  การใหโอกาสทางอาชีพ ตลอดจนการพัฒนา
ครอบครัวและชุมชน  แกเด็กชนกลุมนอยเปนสวนใหญ  รองลงมา  คือ  เด็กพิการ  เด็กท่ีมีปญหา
ดานพฤติกรรม  

รูปแบบการจัดการศึกษาสําหรับเด็กพิการ 
ในการจัดการศึกษารัฐบาลออสเตรเลียไดกําหนดเปาหมายการจัดการศึกษา 10 ประการ ใน

ดานตาง ๆ มีการออกกฎหมายใชบังคับหลายฉบับท่ีสําคัญ คือ พระราชบัญญัติการจางงาน การศึกษา
และการฝกอบรมป 1988 (Employment, Education and Training Act 1988)โดยกําหนดใหมี 
คณะกรรมการแหงชาติวาดวยการมีงานทําการศึกษาและการฝกอบรม  

ปจจุบันออสเตรเลียมีนวัตกรรมการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการในรูปของโครงการบูรณา
การโรงเรียนเรียนรวมช้ัน (ISI Programs) ซ่ึงเนนการสงเสริมใหมีหลักสูตรรวมท่ีทําใหนักเรียนทุก
คนเรียนรวมช้ันกันได โดยสถานศึกษาท่ีมีคนพิการเรียนในทุกระดับช้ันมีความรับผิดชอบในการจัด
โปรแกรมการเรียนเฉพาะสําหรับนักเรียน นักศึกษาท่ีมีความตองการพิเศษเฉพาะ โดยเนนใหความ
ชวยเหลือเปนพิเศษ เชน เพ่ือนสอนเพื่อน การสอนเปนทีม การเรียนแบบรวมมือ และการให
คําปรึกษา  ลักษณะการดําเนินการจัดการศึกษาผานเครือขาย การศึกษาในแตละเขตพื้นท่ี  โรงเรียน
ในออสเตรเลียสวนใหญจึงใหความรวมมือในการรับเด็กพิการเขาเรียนรวม เพราะจะไดรับบริการ
เพิ่มเติมจากรัฐ เปนตน 

ท้ังนี้ตัวอยางของหนวยงานที่เกี่ยวของกับการจัดหรือการสนับสนุนการศึกษาสําหรับเด็ก
พิการ ไดแก ศูนยพิทักษการศึกษาคนพิการ (Disability Education Advocacy Australia) ทําหนาท่ี
ใหบริการคําบอกเลาเกี่ยวกับชีวิตความเปนอยูและความหวังของคนพิการที่ประสบความสําเร็จ
จัดทําในรูปของส่ืออิเลกทรอนิกส ความยาวชุดละ 20 นาที เพื่อเผยแพรโดยมีวัตถุประสงคชวยให
คนท่ัวไปมีความรูและความเขาใจคนพิการดีข้ึน 
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กลาวโดยสรุป  รัฐบาลออสเตรเลียมีนโยบายในการสงเสริมระบบการเรียนรวม 
(Mainstream) ของเด็กท่ีมีความตองการพิเศษในโรงเรียนปกติ โดยที่ครูการศึกษาพิเศษและผูท่ี
ทํางานในสถาบันการศึกษาพิเศษมีความเห็นวา หนวยงานการศึกษาพิเศษสําหรับเด็กท่ีมีความ
ตองการพิเศษบางระดับยังจําเปนตองมีอยู ในขณะท่ีสถาบันอุดมศึกษาหลายแหงในออสเตรเลีย ได
คนควาวิจัยเกี่ยวกับเร่ืองดังกลาว ผลการวิจัยสนับสนุนแนวนโยบายของรัฐบาล เพราะไดจัดทํา
โปรแกรมการเรียนรวมของเด็กโดยใชเทคนิคในการฝกบุคคลท่ีมีความรูความสามารถและใช
เคร่ืองมือท่ีเหมาะสม โดยมีการพัฒนา Soft Ware และ Hard Ware มาใชในการเรียนการสอน ซ่ึง
สามารถชวยใหเด็กท่ีมีความตองการพิเศษท้ังประเภทมีอาการนอยจนถึงอาการหนัก ใหสามารถ
เรียนรูและอยูในโครงการเรียนรวมในโรงเรียนปกติไดเปนอยางดี นอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการ
ไดจัดต้ังศูนยคอมพิวเตอรข้ึนพรอมท้ังรวมมือกับโรงเรียนและสถาบันอุดมศึกษาในทองถ่ิน เพื่อ
พัฒนาโปรแกรมทางการศึกษาท่ีมีความเหมาะสมสําหรับเด็กพิการ ท้ังนี้จะเห็นไดวาการจัด
การศึกษาพิเศษในประเทศออสเตรเลียนั้น มีความพรอมท้ังทางดานบุคลากร ส่ือการเรียนการสอน
และนโยบายที่เปนประโยชนของรัฐบาล สงผลใหการจัดการศึกษาพิเศษยของประเทศออสเตรเลีย
เปนตนแบบใหประเทศตางๆ ดําเนินงานตามไดเปนอยางดี 
 

2.4.3  ประเทศญ่ีปุน 
ญ่ีปุนมีภูมิประเทศเปนเกาะในคาบสมุทรแปซิฟก  มีประชากรประมาณ 130 ลานคน 

ปกครองดวยระบอบประชาธิปไตยแบบเสรีภายใตรัฐธรรมนูญ โดยมีสมเด็จพระจักรพรรดิทรงเปน
ประมุข สําหรับการจัดการศึกษาสมัยใหมนั้นเร่ิมตนภายหลังจากท่ีไดมีการประกาศใชกฎหมาย
พื้นฐานการศึกษา  ค.ศ. 1948  กําหนดใหประชากรทุกคนมีโอกาสเทาเทียมกันในการรับบริการ
การศึกษา  สวนการปฏิรูปการศึกษาคร้ังลาสุด  ค.ศ. 1998 ใหความสําคัญกับการจัดการศึกษาเนนท่ี
ตัวผูเรียน  การศึกษาตลอดชีวิต  และการสงเสริมบทบาทของครอบครัว  ชุมชน  และสถานศึกษาให
มีสวนรวมในการจัดการศึกษา  นอกจากนี้ยังใหความสําคัญกับการกระจายอํานาจการศึกษา  และ
การบริหารการศึกษาแบบมีสวนรวมจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ระบบการศึกษา  ในญ่ีปุนเปนระบบ 
6 – 6 – 4  คือ  ประถมศึกษา 6 ป  มัธยมศึกษา 6 ป  และอุดมศึกษา 4 ป  โดยจัดเปนการศึกษาภาค
บังคับ 9 ป   

ญ่ีปุนไดตั้ง  Monbusho หรือกระทรวงศึกษาธิการ (Ministry of  Education = MOE)  มา
ตั้งแต  ค.ศ. 1871  และไดมีการปรับเปล่ียนการดําเนินงานใหมีความทันสมัยตลอดมา  Monbusho มี
ภารกิจหลักในการปฏิรูปการศึกษาใหมีคุณภาพ  อันจะมีผลทําใหประเทศมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
และสังคมดีข้ึน โดยมีนโยบายหลักท่ีจะทําใหญ่ีปุนเปนสังคมการเรียนรูตลอดชีวิต  ประชากรทุกคน
มีโอกาสที่จะเรียน  และกลับมาเรียนใหมได  ยุทธศาสตรท่ีใชในการจัดการเรียนการสอน  ไดแก  



  51 

การสงเสริมกิจกรรมกีฬา  วัฒนธรรม  การขยายการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยให
เปนระบบเปดเพื่อเพิ่มโอกาสในการศึกษาตอ  และการจัดกิจกรรมนอกสถานศึกษาโดยความ
รวมมือจากบิดามารดา  จากครอบครัว  และจากหนวยงาน/องคกรท่ีเกี่ยวของในชุมชนเปนสําคัญ 

รูปแบบการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ 
การจัดการศึกษาพิเศษในญี่ปุนอยูในความรับผิดชอบของหนวยงานการศึกษาพิเศษ ซ่ึง

ดําเนินงานภายใตกระทรวงการศึกษา วัฒนธรรม การกีฬา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (MEXT) 
การจัดการศึกษาสําหรับคนพิการนอกจากจะเนนท่ีการเรียนการสอนแลว  ยังใหความสําคัญกับการ
ฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทยดวย ดังจะเห็นไดจากการฝกหัดครูท่ีจะตองไปเปนครูการศึกษา
พเิศษยังใหความสําคัญกับความรูทางการแพทยดวย  

การจัดการศึกษาพิเศษสําหรับคนพิการในญ่ีปุน  เร่ิมตนจากการฝกอาชีพใหกับคนพิการ  
ตั้งแตหลังจากมีกฎหมายการศึกษา 1872 (Education Ordinance 1872)  ซ่ึงมีการจัดต้ังสถานศึกษา
พิเศษเฉพาะคนตาบอดและหูหนวก ค.ศ. 1878  มีประกาศกฤษฎีกาใหจัดการศึกษาสําหรับเด็กตา
บอดและหูหนวกเปนคร้ังแรกเม่ือ  ค.ศ. 1923  มีการออกกฎหมายบังคับใหเด็กตาบอดและหูหนวก
ตองเขารับการศึกษาพื้นฐาน 6 ป  เม่ือ  ค.ศ. 1948  และขยายเปน 9 ป  เม่ือ  ค.ศ. 1956  มีกฎหมาย
การศึกษาพิเศษ 1979 (Special Education Act 1979)  กําหนดใหมีสถานศึกษาพิเศษอยางนอยหนึ่ง
สถานศึกษาในแตละเขตการศึกษา  และการสนับสนุนเนนการพัฒนาคุณภาพการสอน  การพัฒนา
ผูสอน  วิธีการสอนท่ีเนนความแตกตางระหวางบุคคล  และการพัฒนาอาคารสถานท่ี เปนตน 

การจัดการศึกษาพิเศษสําหรับคนพิการสวนใหญเปนการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมใน
สถานศึกษาปกติ  ซ่ึงเร่ิมดําเนินการในรูปการจัดช้ันเรียนพิเศษ (Special Classes)  ตั้งแต  ค.ศ. 1890  
ตอมาในป  ค.ศ. 1959  รัฐออกระเบียบกําหนดขนาดช้ันเรียนวาขนาดช้ันเรียนตองมีนักเรียนไมเกิน 
50 คนสําหรับช้ันเรียนปกติ 15 คนสําหรับช้ันเรียนพิเศษ  และ 10 คนสําหรับช้ันเรียนในสถานศึกษา
พิเศษ ท้ังน้ีเพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการจัดการศึกษา 

ในป  ค.ศ. 1956  กฎหมายการศึกษาของญ่ีปุนไดประกาศใชครอบคลุมการศึกษาของเด็ก
พิการดวย  โดยไมมีการยกเวนการเขาสถานศึกษาสําหรับเด็กพิการ  เด็กพิการสวนมากจึงเขาเรียน
ในสถานศึกษาพิเศษท่ีจัดต้ังข้ึนสําหรับเด็กพิการแตละประเภท  โดยเฉพาะอยางยิ่งในป ค.ศ. 1987  
มีการจัดต้ังสถานศึกษารวมตัวอยางข้ึน  เพื่อทดลองจัดการเรียนรวมและเปนตัวอยางแกสถานศึกษา
อ่ืน  ตอมาสถานศึกษาประเภทนี้ไดขยายตัวออกไปหลายแหงท่ัวประเทศ 

ระบบการศึกษาพิเศษ  สถานศึกษาการศึกษาพิเศษในญ่ีปุนมีท้ังสถานศึกษาพิเศษและ
สถานศึกษาเรียนรวม  สถานศึกษาพิเศษมี 3 ประเภท 
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1)  สถานศึกษาสอนคนหูหนวก 
2)  สถานศึกษาสอนคนตาบอด 
3)  สถานศึกษาสอนคนพิการ 

สถานศึกษาประเภทท่ี 3  ยังจําแนกยอยออกเปน 3 ประเภท  คือ  สถานศึกษาสําหรับเด็กท่ีมี
ความบกพรองทางรางกาย  สถานศึกษาสําหรับเด็กปญญาออน  และสถานศึกษาสําหรับเด็กท่ีมี
ความบกพรองข้ันรุนแรง 

เด็กพิการโดยท่ัวไป ปกติแลวจะไดรับการจัดเขาเรียนรวมกับเด็กปกติ  ซ่ึงมีท้ังเรียนรวม
เต็มเวลา  เรียนรวมบางเวลาและชั้นพิเศษ  สวนอีก 2 ประเภท  ไดแก  เด็กท่ีมีความบกพรองทางการ
พูดและเด็กท่ีมีความบกพรองทางอารมณ  เด็กท่ีจะถูกสงเขาเรียนในสถานศึกษาพิเศษจะตองไดรับ
การคัดเลือกซ่ึงมีข้ันตอนและวิธีการที่กฎหมายกําหนด  อนึ่งกฎหมายการศึกษาของญ่ีปุนได
กําหนดใหทุกจังหวัดจัดต้ังสถานศึกษาพิเศษข้ึน 1 แหง  และรับเด็กในบริเวณใกลเคียงเขาเรียน   
อาจกลาวไดวา  เด็กท่ีมีความตองการพิเศษไดรับบริการทางการศึกษา  ไดแก 

1)  เด็กท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา  ข้ันเล็กนอย – ปานกลาง 
2)  เด็กท่ีมีความบกรองทางสติปญญา  ข้ันรุนแรง 
3)  เด็กท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน  ข้ันเล็กนอย – ปานกลาง 
4)  เด็กท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน  ข้ันรุนแรง (หูหนวก) 
5)  เด็กท่ีมีความบกพรองทางการพูด 
6)  เด็กท่ีมีความบกพรองทางสายตา  ข้ันเล็กนอย – ปานกลาง 
7)  เด็กท่ีมีความบกพรองทางสายตา  ข้ันรุนแรง (ตาบอด) 
8)  เด็กท่ีมีความบกพรองทางอารมณ 
9)  เด็กท่ีมีความบกพรองทางรางกาย 
10)  เด็กท่ีมีความบกพรองทางสุขภาพ (เจ็บปวยเร้ือรัง) 

หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการญ่ีปุน  ไดกําหนดหลักสูตรสําหรับเด็กปกติ  ขณะเดียวกันก็มี
คูมือการใชหลักสูตรสําหรับเด็กพิการท่ีเรียนอยูในสถานศึกษาเฉพาะดวย  เพื่อใหคําแนะนําและ
แนวทางในการสอนเด็กพิการ  ตลอดจนเนื้อหาวิชาในหลักสูตรท่ีจะนํามาสอนเด็กพิการ 

การสงเด็กเขาเรียนในสถานศึกษาเจาหนาท่ีทองถ่ินจะใหคําแนะนําท่ีเหมาะสมสอดคลอง
กับลักษณะความพิการของเด็กนักเรียนและความตองการของผูปกครอง  ซ่ึงกระทรวงศึกษาธิการ
ญ่ีปุนไดกําหนดระเบียบเกี่ยวกับเร่ืองนี้ไวโดยเด็กพิการสวนใหญจะเรียนในสถานศึกษาพิเศษ  หรือ
ช้ันพิเศษในสถานศึกษาปกติ   
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นอกจากนี้มีการจัดต้ังศูนยการศึกษาพิเศษข้ึนหลายแหงในญ่ีปุน  ศูนยนี้มีหนาท่ีศึกษาวิจัย  
อบรมครู  จัดทําคูมือสําหรับครูในดานการเรียนการสอนเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ  ตลอดจน
ประสานงานกับหนวยงานอ่ืนๆ เพื่อใหการจัดการศึกษาสําหรับเด็กท่ีมีความตองการพิเศษดําเนินไป
อยางมีประสิทธิภาพ 

ท้ังนี้แนวโนมท่ีสําคัญอีกประการหนึ่งของการศึกษาพิเศษในญ่ีปุน   คือ   การเห็น
ความสําคัญของการอยูรวมกันของผูพิการกับสังคม  เม่ือเด็กจบการศึกษาจากสถานศึกษาแลว  เด็ก
ตองออกไปประกอบอาชีพ  และดํารงชีวิตอยูในสังคมรวมกับคนปกติท่ัวไป  สถานศึกษาการศึกษา
จะตองเตรียมเด็กพิการเหลานี้เพ่ือใหสามารถทํางานได  การจัดการศึกษาพิเศษจึงจําเปนตองไดรับ
ความรวมมือของฝายภาครัฐบาลและเอกชนในอันท่ีจะทําใหผูพิการเปนสวนหนึ่งของสังคม  

ในสวนกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการศึกษาพิเศษน้ัน พบวามีความคลายคลึงกับการศึกษา
พิเศษในประเทศอ่ืนๆ  กลาวคือ  เร่ิมจากการกําหนดความจําเปนและเปนหนาท่ีในการสงเด็กพิการ
เขาไปอยูในสถานศึกษาพิเศษ  ซ่ึงสวนมากเปนสถานศึกษาประจํา  ตอมาจึงมีการสงเด็กพิการเขา
เรียนรวมมากข้ึน  โดยเฉพาะเด็กพิการท่ีมีความบกพรองไมมากนัก  อัตราสวนระหวางเด็กพิการท่ี
อยูในสถานศึกษาพิเศษกับสถานศึกษาเรียนรวมใกลเคียงกัน  ตอมามีนวัตกรรมใหมๆ เพิ่มข้ึนใน
ดานรูปแบบของการจัดการศึกษาพิเศษ  เชน  ศูนยการศึกษาพิเศษ  ไมวาจะเปนเคร่ืองมืออุปกรณ
ตางๆ คอมพิวเตอร  ท้ังฮารดแวรและซอฟแวร เปนตน  

กลาวโดยสรุป ระบบการจัดการศึกษาของประเทศญ่ีปุนจัดไดวาเปนระบบการศึกษาแบบ
รวมศูนย ซ่ึงมีท้ังจุดแข็งและจุดออน กลาวคือ จุดแข็ง ไดแก มีมาตรฐานทางการศึกษาท่ีใกลเคียงกัน 
แมวาจะเปนพื้นท่ีเขตเมืองกับพื้นท่ีชนบทก็จะไดรับโอกาสท่ีเทาเทียมกัน ในขณะท่ีจุดออน คือ 
ระบบการบริหารท่ีเปนระบบส่ังการจากเบ้ืองบนลงสูเบ้ืองลางท่ีขาดการกระจายอํานาจนั่นเอง 
นอกจากน้ีวัฒนธรรมอันดีงามของญ่ีปุนก็มีกระบวนการกลอมเกลาสําคัญท่ีทําใหคนญ่ีปุนประสบ
ความสําเร็จในชีวิต กลาวคือ วัฒนธรรมญ่ีปุนสอนใหคนเคารพตอสังคมและมีการสรางแรงจูงใจให
มีการอยูรวมกันเปนกลุม โดยใหรางวัลเปนกลุมมากกวาการใหรางวัลเปนรายบุคคล และการศึกษา
ของญ่ีปุนเนนหนักในเร่ืองความขยัน การตําหนิตนเองและอุปนิสัยการเรียนรูท่ีดี ดังนั้นจะเห็นไดวา
ระบบการจัดการศึกษาทั้งการศึกษาปกติและการศึกษาพิเศษ จึงเปนระบบท่ีมีการบริหารจัดการท่ีมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเปนอยางมาก สามารถเปนตนแบบใหประเทศอ่ืนๆไดเปนอยางดี 
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การเปรียบเทียบการศึกษาพิเศษใน 4 ประเทศ 
 
ตารางท่ี 2.3  การเปรียบเทียบระบบการศึกษาพิเศษระหวางสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย ญ่ีปุนและไทย 
 
ประเด็นศึกษา สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย ญี่ปุน ไทย 

1. กฎหมาย
การศึกษาพิเศษ 

มีกฎหมาย
การศึกษาพิเศษ
โดยเฉพาะ 

กฎหมายการศึกษามี
บทบัญญัติเก่ียวกับ
การศึกษาพิเศษ 

กฎหมายการศึกษา 
มีบทบัญญัติ
เก่ียวกับการศึกษา
พิเศษ 

มีกฎหมายการศึกษา
พิเศษ ที่มีบทบัญญัติ
เก่ียวกับการจัด
การศึกษาเฉพาะ 

2. ปที่กฎหมายเร่ิม
บังคับใช 

1975 ปรับปรุง 
1997 

1988 1956 1980 

3. กฎหมาย
การศึกษาพิเศษ 

จําแนกประเภทเด็ก ไมจําแนกประเภท
เด็ก 

ไมจําแนกประเภท
เด็ก 

จําแนกประเภทเด็ก 

4. อายุเด็ก ตามที่
ระบุในกฎหมาย 

0 - 21 ป 0 - 21 ป 3 - 18 8 - 16 ป 

5. หลักสูตรสําหรับ
เด็กที่มีความ
ตองการพิเศษ 

ไมมี National 
Curriculum 

ไมมี National 
Curriculum 

ปรับปรุงจาก 
National 
Curriculum 

ปรับปรุงจาก 
National Curriculum 

6. การกระจาย
อํานาจ 

ทองถ่ินจัดการ
ศึกษา รัฐบาลกลาง
สนับสนุน 

ทองถ่ินดําเนินการ
ศึกษา รัฐบาล
สนับสนุน 

ทองถ่ินจัดการ
ศึกษา รัฐบาลกลาง
สนับสนุน 

รัฐจัดการศึกษาเอง
ทองถ่ินดําเนินการ
เปนสวนนอย 

7. การเรียนการ
สอน 

ใชแผนการศึกษา
เฉพาะบุคคล 
(Individualized 
Education Plan - 
IEP) 

ใช IEP สวนใหญใช IEP ไมเนน IEP 

8. การใช IEP กฎหมายระบุใหครู
ทํา IEP 

กฎหมายไมมี
ขอกําหนดเก่ียวกับ 
IEP แตนโยบาย
กําหนด 

NA ไมเนน IEP 

9. การศึกษาพิเศษ เด็กสวนใหญ           
เรียนรวม 

เด็กสวนใหญ             
เรียนรวม 

เด็กอยูในทั้ง
โรงเรียนพิเศษและ
เรียนรวม 

เด็กอยูในทั้งโรงเรียน
พิเศษและเรียนรวม 
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ตารางท่ี 2.3  (ตอ) 
  

ประเด็นศึกษา สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย ญี่ปุน ไทย 
10. การขยาย
การศึกษา 

เนนจัดเรียนรวม เนนจัดเรียนรวม เนนจัดเรียนรวม ขยายโรงเรียนพิเศษ 
และเรียนรวม 

11. การจัดการ
ศึกษาพิเศษ 

แยกประเภทเด็ก
(Categorical) 

ไมแยกประเภทเด็ก 
(Noncategorical) 

แยกประเภทเด็ก 
(Categorical) 

แยกประเภทเด็ก 
(Categorical) 

 
จากการศึกษาเปรียบเทียบการจัดการศึกษาพิเศษในสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย ญ่ีปุน และ

ประเทศไทย พบวาท้ังส่ีประเทศมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการศึกษาพิเศษอยางละเอียด สหรัฐอเมริกา
และไทยมีกฎหมายการศึกษาพิเศษแยกออกมาตางหาก กฎหมายการศึกษาออสเตรเลียและญ่ีปุนมี
บทบัญญัติเกี่ยวกับการศึกษาพิเศษรวมอยูในกฎหมายการศึกษา  

ในดานหลักสูตร สหรัฐอเมริกาไมมีหลักสูตรสําหรับเด็กท่ีมีความตองการพิเศษโดยเฉพาะ 
โรงเรียนเปนผูกําหนดหลักสูตรใหเด็กเรียน ซ่ึงคลายกับออสเตรเลีย แตญ่ีปุนกับไทยมี National 
Curriculum ทางโรงเรียนปรับปรุงหลักสูตรกลางนี้ใหเหมาะสมกับเด็กท่ีมีความตองการพิเศษแตละ
คน  ในดานการกระจายอํานาจทางการศึกษา ซ่ึงรวมถึงการศึกษาพิเศษดวยนั้นท้ังสหรัฐอเมริกาและ
ออสเตรเลียกระจายอํานาจไปยังทองถ่ินโดยใหทองถ่ินเปนผูจัดการศึกษา สวนญ่ีปุนกับไทยมี
ลักษณะคลายกัน กลาวคือ มีการแบงอํานาจอยางชัดเจนระหวางสวนกลางและสวนทองถ่ิน เม่ือ
พิจารณาโดยละเอียดแลวพบวา ญ่ีปุนมีการกระจายอํานาจทางการศึกษามากกวาไทย 

ในดานการเรียนการสอนนั้นทุกประเทศใชแผนการศึกษาเฉพาะบุคคลเปนหลัก ยกเวน
ประเทศไทย ในสหรัฐอเมริกา กฎหมายระบุไวใหครูผูสอนจัดทําแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล ดังนั้น
หากครูไดสอนโดยไมมีแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล เปนการฝาฝนบทบัญญัติการศึกษาพิเศษ สวน
ในออสเตรเลียนั้น แผนการศึกษาเฉพาะบุคคลไมไดรับการบัญญัติไวในกฎหมาย แตเปนนโยบาย
ของรัฐบาลท่ีใหเด็กทุกคนมีแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล สวนในประเทศไทยยังไมเนนเกี่ยวกับ         
เร่ืองนี้ และยังไมเปนท่ีรูจักอยางแพรหลาย 

ในดานการขยายการศึกษาพิเศษนั้น สหรัฐอเมริกา และออสเตรเลียเนนการเรียนรวม
ระหวางเด็กปกติกับเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ โรงเรียนพิเศษลดขนาดลงใหเล็กท่ีสุดเทาท่ีจะเล็กได 
โดยนําเด็กจากโรงเรียนพิเศษเขาไปเรียนในโรงเรียนปกติ ในญ่ีปุนการเรียนรวมไดรับความนิยม
เพิ่มข้ึน จํานวนเด็กในโรงเรียนเรียนรวมและโรงเรียนพิเศษใกลเคียงกัน สวนของไทยกําลังมี
นโยบายขยายโรงเรียนพิเศษใหมากข้ึน จะใหครบทุกจังหวัดในอนาคต ซ่ึงเปนการขยายการศึกษา
พิเศษท่ีสวนทางกับแนวโนมในตางประเทศ 
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2.4.4  สรุปสาระการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการในตางประเทศ 
จากการศึกษาวิเคราะหเปรียบเทียบ การจัดการศึกษาสําหรับคนพิการของประเทศตางๆ 

ไดแก  สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลียและญ่ีปุน  ท่ีไดนําเสนอนั้น ผูวิจัยสรุปสาระสําคัญไดรวม 7 
ประเด็นดังตอไปนี้ 

ประเด็นท่ีหนึ่ง  การจัดการศึกษาพิเศษ  และการปฏิรูปการศึกษา 
ผูวิจัยพบวาการจัดการศึกษาพิเศษของประเทศสหรัฐอเมริการและประเทศญ่ีปุน เปนผลมา

จากการปฏิรูปการศึกษา  โดยที่การปฏิรูปการศึกษาน้ันมีการสํารวจ  การจัดประชาพิจารณ  หรือ
การระดมความคิดจากไปรษณียอีเล็กโทรนิกส  เพื่อรวบรวมความคิดเห็นจากประชาชน  แนว
ทางการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการท่ีใชอยูในปจจุบันจึงเปนแนวทางที่สอดคลองกับความ
ตองการของคนสวนใหญ  และท่ีสําคัญคือเปนแนวทางที่สอดคลองกับแนวการปฏิรูปการศึกษาของ
ประเทศ  จึงทําใหผลการดําเนินงานมีความกาวหนารวดเร็ว 

ประเด็นท่ีสอง  การมีกฎหมายและหนวยงานรองรับการดําเนินงาน 
การจัดการศึกษาสําหรับคนพิการในประเทศสหรัฐอเมริกา มีรูปแบบการจัดการศึกษาที่มี

กฎหมายการศึกษาพิเศษ  และ/หรือ  กฎหมายการฟนฟูสมรรถภาพของคนพิการชัดเจน ท้ังนี้
ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศญ่ีปุนมีหนวยงานของรัฐต้ังข้ึนเพื่อรับผิดชอบดูแลจัดการศึกษา
สําหรับคนพิการโดยตรง  นับเปนปจจัยสําคัญอยางหนึ่งท่ีทําใหผลการดําเนินงานจัดการศึกษา
สําหรับคนพิการมีความสําเร็จ  ขยายตัวอยางรวดเร็ว 

ประเด็นท่ีสาม  การรวมพลังจากภาครัฐและเอกชน 
จากการศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการของตางประเทศ ผูวิจัย

พบวาในการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการของทุกประเทศมีหนวยงานเอกชน องคกรอิสระและ
องคกรเครือขายนานาชาติทําหนาท่ีเกี่ยวของกับการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการเปนจํานวนมาก  
โดยเฉพาะในประเทศสหรัฐอเมริกามีจํานวนมากและมีความหลากหลาย  หนวยงานและองคกร
ดังกลาวสวนหน่ึงอยูในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา สวนหนึ่งเปนสถาบันทางวิชาการอิสระ 
สวนหนึ่งเปนองคกรกุศลและสวนหน่ึงเปนองคกรธุรกิจท่ีไมแสวงหากําไรเกินควร ทุกหนวยงาน
เนนความสําคัญของการวิจัย การพัฒนา การประดิษฐเพ่ือคนพิการ การเผยแพรขาวสารขอมูล การ
ฝกอบรม แสดงถึงการรวมพลังจากทุกหนวยงานท่ีเกี่ยวของอยางเขมแข็ง 

ประเด็นท่ีส่ี  รูปแบบการจัดการศึกษาพิเศษสําหรับคนพิการ 
แมวาในภาพรวม  ท้ังสองประเทศจัดการศึกษาพิเศษสําหรับคนพิการแบบ การจัดการเรียน

รวมช้ัน (Inclusion)  และแบบการจัดการเรียนรวม (Mainstream) ในสถานศึกษาปกติ  รวมท้ังการ
ฟนฟูสมรรถภาพ (Rehabilitation) เปนหลัก  แตในการดําเนินงานมีรายละเอียดแตกตางกัน  และมี
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การเรียกช่ือรูปแบบแตกตางกัน  รูปแบบท่ีสําคัญ  ซ่ึงมีการพัฒนาตอเนื่อง  และใชปฏิบัติกันมาก
ท่ีสุด  คือ  การจัดการเรียนรวมช้ันแบบบูรณาการ (Integrative Inclusion)  แนวคิดใหมในการจัดช้ัน
เรียนปกติ (Regular Education Initiative = REI)  การจัดการศึกษาแบบชักนํา (Conductive 
Education)  การฟนฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน (Community Based Rehabilitation = CBR)  
แผนการตั้งหุนสวนกับบิดามารดาคนพิการ (Parent Partnership Scheme)  และการฟนฟูสมรรถภาพ
ทางวิชาชีพ (Vocational Rehabilitation) ทุกรูปแบบเนนความสําคัญของการศึกษา  การทํางาน
อาชีพ  และการดํารงชีวิตของคนพิการรวมกับคนปกติ  เนนการมีสวนรวมของชุมชน 

ประเด็นท่ีหา  งบประมาณการศึกษาสําหรับคนพิการ 
จากการศึกษาเก่ียวกับงบประมาณการศึกษาสําหรับคนพิการของตางประเทศ สรุปไดวา  

งบประมาณท่ีจัดสรรเพ่ิมใหกับคนพิการมีปริมาณไมมากนัก  เม่ือพิจารณาจากตัวเลขการกําหนด
น้ําหนักความสําคัญของความพิการแตละประเภทในแตละมลรัฐ ในสหรัฐอเมริกา แมวาน้ําหนักใน
การจัดสรรงบประมาณจะมีพิสัยต้ังแต 1.1  ถึง 9.527  แตจํานวนคนพิการที่เรียนรวมในสถานศึกษา
มีจํานวนนอยมาก  ยอดรวมงบประมาณการศึกษาสําหรับคนพิการจึงนับวานอยมาก 

ประเด็นท่ีหก  วิธีการจัดสรรงบประมาณการศึกษาสําหรับคนพิการ 
แนวโนมของการจัดสรรงบประมาณการศึกษาขั้นพื้นฐานในปจจุบัน จะเปนการจัดสรร

งบประมาณแบบรายบุคคล ซ่ึงมีการคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล  ระหวางสถานท่ีตั้ง
สถานศึกษาและประเภทสถานศึกษา สําหรับความแตกตางเน่ืองจากลักษณะความพิการไดรับการ
พิจารณาใหเปนปจจัยหนึ่งในการจัดสรรงบประมาณ วิธีการจัดสรรงบประมาณการศึกษาสําหรับ
คนพิการมีใชอยู 4 รูปแบบ คือ รูปแบบแรก  รูปแบบการจัดสรรงบประมาณโดยสูตรท่ีกําหนด
น้ําหนักตามจํานวนนักเรียน มีการกําหนดน้ําหนักความสําคัญสําหรับความพิการแตละประเภท 
และจัดสรรงบประมาณเพ่ิมจากงบประมาณการศึกษาสําหรับเด็กปกติเปนจํานวนมากนอยตาม
จํานวนคนพิการ โดยท่ีคนพิการท่ีมีลักษณะความพิการตางกันจะไดรับเงินงบประมาณเพิ่มตางกัน 
รูปแบบท่ีสอง รูปแบบการจัดสรรงบประมาณเปนจํานวนเทากัน มีการจัดสรรงบประมาณตาม
จํานวนคนพิการเพิ่มจากงบประมาณการศึกษาสําหรับเด็กปกติ โดยท่ีคนพิการทุกคนจะไดรับการ
จัดสรรงบประมาณใหในอัตราเดียวกัน รูปแบบที่สาม รูปแบบการจัดสรรงบประมาณอิงทรัพยากร  
เปนการจัดสรรงบประมาณอิงสถานศึกษาตามจํานวนโครงการ จํานวนทรัพยากรบุคคลท่ี
สถานศึกษาตองการใช โดยอาจจะไมตองนําจํานวนคนพิการมาพิจารณา และรูปแบบสุดทาย 
รูปแบบการจัดสรรงบประมาณใชคืนตามสัดสวนท่ีจายจริงตามรูปแบบนี้ตองมีการขออนุมัติ
ดําเนินการโครงการ และรัฐบาลมลรัฐจัดสรรงบประมาณคืนใหเปนสัดสวนของคาใชจายตามที่เปนจริง 
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รูปแบบในการจัดสรรงบประมาณสําหรับคนพิการแตละรูปแบบบท่ีใชอยูมีสวนดีสวนเสีย
ตางกัน  รูปแบบการจัดสรรงบประมาณโดยสูตรท่ีกําหนดน้ําหนักตามจํานวนนักเรียน และการ
จัดสรรงบประมาณเปนจํานวนเทากัน เปนรูปแบบท่ีมีความเปนธรรมและเหมาะกับหลักการ
กระจายอํานาจใหสถานศึกษา แตตองมีมาตรการกํากับตรวจสอบ เพราะอาจมีปญหาจากการท่ี
สถานศึกษามิไดนํางบประมาณไปใชเพื่อการศึกษาสําหรับคนพิการและมีปญหาประสิทธิภาพ สวน
รูปแบบการจัดสรรงบประมาณอิงทรัพยากรและการจัดสรรงบประมาณใชคืนตามสัดสวนท่ีจายจริง 
มีสวนดีในดานความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได ดานประสิทธิภาพและดานความเปนธรรม แตยังมี
การกระจายอํานาจนอยกวารูปแบบสองรูปแบบแรก 
 

2.5  ระบบบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศไทย 
 
ประเทศสหรัฐอเมริกาเปนประเทศท่ีใหความสําคัญกับคนพิการบนพ้ืนฐานความคิดท่ีวาคน

พิการคือ ประชาชนของประเทศเชนเดียวกับคนไมพิการ ดังนั้นจึงควรมีสิทธิและหนาท่ีเชนเดียวกับ
คนท่ัวไปดังท่ีกลาวไวในหัวขอท่ี 2.4  สําหรับความเปนมาของระบบบริการสนับสนุนนักศึกษา
พิการในประเทศสหรัฐอเมริกานั้น พบวา เกิดจาการรวมกลุมในการจัดต้ังศูนยการดําเนินชีวิตอิสระ 
(The Center for Independent Living) ของนักศึกษาท่ีใกลจบการศึกษาของมหาวิทยาลัย
แคลิฟอรเนีย ท่ีเมืองเบิรกเลย (Berkeley) รัฐแคลิฟอรเนีย ในป ค.ศ. 1972 ท้ังนี้มูลเหตุสําคัญของการ
จัดต้ังศูนยดังกลาวนั้น เนื่องจากกลุมคนพิการเหลานี้เกิดอุปสรรคขึ้นระหวางศึกษาเลาเรียนใน
ระดับอุดมศึกษา เพราะไมมีระบบในการใหความชวยเหลืออํานวยความสะดวกใหแกนักศึกษา
พิการ ดังนั้นจึงเกิดการรวมตัวของนักศึกษาเพ่ือเคล่ือนไหวในการเรียกรองสิทธิท่ีเทาเทียมกับ
นักศึกษาปกติ ท้ังนี้จากการเคล่ือนไหวดังกลาวสงผลใหรัฐบาลกลางยอมรับและออกกฎหมาย
รับรองรวมถึงใหงบประมาณสนับสนุนการจัดต้ังศูนยการดําเนินชีวิตอิสระ (The Center for 
Independent Living) เปนผลสําเร็จ  นอกจากนี้กลุมนักศึกษาพิการเหลานี้ไดเรียกรองให
มหาวิทยาลัยแคลิฟอรเนียจัดต้ังโครงการการใหบริการนักศึกษาพิเศษ (Disabled-Student Services 
Program) ข้ึนอยางเปนทางการ  โดยใหมีการบริการชวยเหลือท่ีครอบคลุมสําหรับคนพิการข้ึน 
สําหรับนักศึกษาท่ีมีความพิการระดับรุนแรงสามารถดําเนินชีวิตการเปนนักศึกษาในหอพัก
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยไดอยางสมบูรณ ท้ังนี้จากการจัดต้ังศูนยใหบริการชวยเหลือสําหรับ
นักศึกษาพิการของมหาวิทยาลัยแคลิฟอรเนียนั้น สงผลใหสถาบันระดับอุดมศึกษาในประเทศ
สหรัฐอเมริกาจัดต้ังหนวยงานหรือบุคลากรเฉพาะเพื่อรับผิดชอบการบริการชวยเหลือนักศึกษา
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พิการ แตหนวยงานท่ีใหบริการนักศึกษาพิการนี้มีช่ือเรียกท่ีอาจแตกตางกันในแตละแหง เชน  
Disabled  Students  Program  (DSP), Disabled  Programs  and  Resource  Center  (DPRC)  ใน
มหาวิทยาลัยซานฟรานซิสโก  สเตท  Disability  Resources  for  Students  Office  (DRS)  ใน
มหาวิทยาลัยวอชิงตัน  รัฐซีแอตเติล  Disability  Support  Services  (DSS)  ในมหาวิทยาลัยนอรทเทิรน
โคโรลาโด  หรือ  Disability  Services  ในมหาวิทยาลัยมินนิโซตา  แตสวนใหญมักใชช่ือวา  
Disabled  Student  Services  เชน ในมหาวิทยาลัยซานดิเอโก  สเตท  มหาวิทยาลัยอัลบานี  
มหาวิทยาลัยเซ็นต โทมัส มหาวิทยาลัยชิคาโกสเตท เปนตน ซ่ึงนอกจากจะมีหนาท่ีรับผิดชอบ
ใหบริการแกนักศึกษาพิการของสถาบันแลว  หนวยงานนี้ยังมีหนาท่ีบริการแกบุคลากรที่พิการของ
หนวยงานอีกดวย สําหรับการศึกษาศูนยบริการนักศึกษาพิการของมหาวิทยาลัยในประเทศ
สหรัฐอเมริกานั้น จําแนกตามภูมิภาคจํานวน  8  มหาวิทยาลัย  ดังนี้ 

 

2.5.1  ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  (Northeast) 
2.5.1.1 มหาวิทยาลัยคอรแนล (Cornell University)  เรียกศูนยบริการนักศึกษาพิการ

วา Student Disability Services (SDS) มีการแบงสายงาน  Student Disability Services อยูในสวน
งานของศูนยการเรียนการสอนและการเรียนรู (Center for Learning and Teaching) ซ่ึงมีพันธกิจ
สําคัญ คือ การใหนักศึกษาพิกาสามารถเขาถึงโปรแกรม  โอกาส  และกิจกรรมท้ังหมดของ
มหาวิทยาลัยอยางเทาเทียมกันกับนักศึกษาท่ัวไป  การจัดการจะรวมกันเปนหนึ่งเดียว  และ
ผสมผสานรูปแบบเพื่อท่ีจะใหบริการตามความตองการของนักศึกษาพิการ  และมีภาระหนาท่ีพิเศษ  
3  ประการคือ 

1) มีสวนชวยเหลือใหนักศึกษาพิการสามารถเขาศึกษาในระดับอุดมศึกษา
ไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยปราศจากขอจํากัดทางดานสภาพแวดลอมทางกายภาพและทัศนคติจาก
คนท่ัวไป ท้ังนี้ SDS มีหนาท่ีสําคัญในการจัดหาบริการสนับสนุนทางการศึกษาและส่ิงอํานวยความ
สะดวกตางๆ เพื่อใหนักศึกษาพิการสามารถเขาถึงบริการตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยเชนเดียวกับ
นักศึกษาท่ัวไป 

2) มีสวนสนับสนุนใหเกิดการรับรูถึงความตองการที่ความจําเปนของ
นักศึกษาพิการ ตลอดจนความสามารถท่ีนักศึกษาพิการพึงมี 

3) เปนแหลงขอมูลสําคัญทางดานคนพิการของมหาวิทยาลัยท่ีจะใหบริการ
แกนักเรียนท่ีสนใจจะสมัครเขาเปนนักศึกษา  ผูปกครอง  ตลอดจนหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 



  60 

นอกจากนี้ ศูนยบริการนักศึกษาพิการมีการเตรียมการชวยเหลือเพิ่มเติม ดาน
เทคโนโลยีและส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีเหมาะสม  ไดแก แหลงเรียนรูทางวิชาการสําหรับคนพิการ 
(Academic Accommodations)  ท่ีพักสําหรับนักศึกษาพิการ (Accessible Housing) และการบริการ
รับ-สงตลอดจนท่ีจอดรถที่มีความเหมาะสม  (Transportation and Parking) เปนตน 

สําหรับประเภทของนักศึกษาพิการในมหาวิทยาลัยคอรแนล มีดังน้ี 
1) โรคสมาธิส้ัน (Attention Deficit Disorder /Hyperactivity Disorder)  

สมาธิของเด็กจะไขวเขวไดงายโดยอาจจะเกิดจากส่ิงท่ีมากระทบเพียงเล็กนอย และเด็กจะไมอยูนิ่ง 
เคล่ือนไหวอยูตลอดเวลา เปนคนอยูไมสุข มือและเทาหยุกหยิกอยูตลอดเวลา เปนตน 

2) โรคบกพรองทางการเรียนรู (Learning Disability) ความบกพรอง
ทางการเรียนแตกตางจากความพิการอยางอ่ืน เชน การพิการแขนขา หรือ ตาบอด ความบกพรอง
ทางการเรียนเปนความพิการที่ซอนเรนอยู ซ่ึงเปนความผิดปกติท่ีสงผลตอความสามารถของบุคคล
ในการแปลความหมายส่ิงท่ีเห็น หรือ ส่ิงท่ีไดยิน หรือ เช่ือมโยงขอมูลจากหลายสวนของสมองเขา
ดวยกัน ขอจํากัดในความสามารถดังกลาวนี้สามารถกอใหเกิดปญหาในหลายรูปแบบ เชน มีความ
ยากลําบากในการพูด และ การเขียน สหสัมพันธดานการเคล่ือนไหว การควบคุมตนเอง หรือ สมาธิ 
ความยากลําบากเหลานี้สงผลตอความสามารถในการเรียนและเปนอุปสรรคในการเรียน รูท่ีจะอาน 
หรือ เขียน หรือ คิดคํานวณ เปนตน 

3)   การบกพรองทางรางกายหรือการรับรู (Physical, Medical and Sensory 
Disabilities)  ไดแก  บกพรองทางการเคล่ือนไหว  บกพรองทางการเห็น  บกพรองทางการไดยิน 

4)  การบกพรองทางจิต (Psychological Disabilities) ไดแก  บกพรองทาง
อารมณ  พฤติกรรม  หรือ กลุมอาการทางจิต 

ศูนยบริการนักศึกษาพิการ (Student Disability Services: SDS) ของมหาวิทยาลัย
คอรแนลมีหนาท่ีความรับผิดชอบ ดังนี้ 

1)  แหลงเรียนรูทางวิชาการสําหรับคนพิการ (Academic Accommodations) เปน
การใหบริการตาง ๆ ตามเอกสารท่ีนักศึกษาพิการระบุไว  ซ่ึงทางศูนยฯจะจัดส่ิงอํานวยความสะดวก
ทางการศึกษาใหเหมาะสมกับนักศึกษาแตละคนเพื่อจะชวยลดอุปสรรคในการศึกษาวิชาการ ท้ังนี้
ในเบ้ืองตนอาจารยผูสอนวิชาจะเปนผูท่ีจัดเตรียมส่ิงอํานวยความสะดวกในการเรียน  เพราะเปน         
ผูทราบดีวาวิชานั้น ๆ จําเปนตองใชเคร่ืองมืออะไรบาง  หากอาจารยผูสอนไมสามารถจัดหา
เคร่ืองมือและส่ิงอํานวยความสะดวกได  นักศึกษาพิการสามารถติดตอศูนยบริการนักศึกษาพิการ 
(SDS) เพื่อท่ีจะใหความชวยเหลือตอไป 
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2)  ปจจัยพื้นฐานในการทดสอบของนักศึกษาพิการ (Using Test Accommodations)  
ในกรณีหากคณะไมสามารถจัดหาเคร่ืองมือหรือส่ิงอํานวยความสะดวกในการสอบใหแกนักศึกษา
พิการไดนั้น ทางศูนย SDS จะทําการจัดเตรียมให เชน  คนอานขอสอบ  ขอสอบเบรลล  เปนตน 

3)   ปจจัยทางดานเทคโนโลยี (Technology)  เชน คอมพิวเตอรท้ังในรูปแบบต้ังโตะ
และเคล่ือนท่ี  เคร่ืองขยายจอภาพ หรืออุปกรณตางๆท่ีจะสามารถใหการชวยเหลือนักศึกษาพิการได
เปนอยางดี  

4)  หองทดสอบสําหรับนักศึกษาพิการ (Classroom or Exam Room) ซ่ึงทางศูนยฯ
จัดบริการใหนักศึกษาพิการเขาถึงหองเรียนไดสะดวก  หรือถานักศึกษาพิการไมสะดวกในการไป
ถึงหองสอบ  ทาง SDS จะจัดหาหองสอบท่ีสะดวกให  หรือถานักศึกษาพิการลําบากในการเดินทาง
ไปหองสอบสามารถสอบท่ี SDS ได 

นอกจากทางศูนยบริการนักศึกษาพิการจะมีหนาท่ีความรับผิดชอบตามท่ีกลาวมา
ขางตนแลวนั้น ในสวนของมหาวิทยาลัยก็มีหนาท่ีความรับผิดชอบตอนักศึกษาพิการ ดังนี้ 

1)   จัดหาขอมูลใหแกนักศึกษาพิการในรูปแบบท่ีนักศึกษาพิการสามารถเขาถึงได 
2)  จัดทําหลักสูตร โปรแกรม บริการและกิจกรรมท้ังหมด  ท่ีสามารถผสมผสาน

และมีความเหมาะสม 
3)  จัดทําการประเมินผลนักศึกษาจากความสามารถไมใชจากความบกพรอง (พิการ) 
4)  จัดหาและจัดการส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีเหมาะสมกับนักศึกษาพิการ  และ

ปรับใหเหมาะสมกับการศึกษาวิชาการ  และจัดหาเคร่ืองมือชวยเหลือและบริการนักศึกษาพิการตาม
หลักสูตร โปรแกรม บริการและกิจกรรม 

5) จัดทําระบบฐานขอมูลของนักศึกษาพิการ ซ่ึงจะถูกรักษาเปนความลับยกเวนจะ
เปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนด  หรือนักศึกษาขอใหขอมูลนั้นเผยแพรได 

นอกจากนี้ในสวนของมหาวิทยาลัยคอรแนลมีการกําหนดการใหบริการทั่วไปตาง ๆ 
ท่ีจัดใหแกนักศึกษาพิการ ดังนี้ 

1)  ระบบการคัดกรองการศึกษาสําหระบนักศึกษาพิการ (Educational Screening)  
ระบบดังกลาวหากนักศึกษาพิการพบวาประสบปญหาเกี่ยวกับการเรียน  สามารถปรึกษา SDS ใน
การรับการชวยเหลือจากบุคคลตางๆท่ีเกี่ยวของ เชน อาจารย (Professor) ผูใหคําปรึกษา 
(Counseling)  และ ศูนยบริการสุขภาพจิต (Psychological Services) เปนตน  ปญหาที่นักศึกษา
พิการพบ  เชน  การอานการเขียน (ปญหาการสะกดตัวอักษร  ไวยกรณ  สวนมากจะเปนปญหา
สําหรับนักศึกษาพิการท่ีบกพรองดานการเรียนรู (Learning Disabilities)  หรือทํางานไมทันตาม
กําหนดเวลาท่ีอาจารยส่ัง เปนตน 
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ท้ังนี้ทางศูนย SDS จะวินิจฉัยนักศึกษาพิการโดยแบงออกเปนสองข้ันตอนคือ  การ
ทําแบบทดสอบความสําเร็จทางการศึกษา (the Scholastic Achievement Test for Adults หรือ
SATA) และการศึกษากลยุทธและการเรียนรูทักษะของนักศึกษาพิการ (Learning and Study 
Strategies Inventory หรือ LASSI)  เพื่อศึกษาความเปนไปไดในเร่ืองของความสําเร็จทางวิชาการ  
ทักษะการหาเหตุผล  ทัศนคติเกี่ยวกับการเรียน  และพฤติกรรมทางการเรียน  ข้ันตอนสุดทายคือการ
วินิจฉัยโดยการพูดคุยกับผูเช่ียวชาญ หลังจากขบวนการขางตนแลว SDS จะใหการชวยเหลือท่ี
เหมาะสมตอไป  เชน  จัดสอนเสริม  หรือ ขอขยายเวลาในการทํางานกับอาจารยผูสอนตอไป  

2) ส่ิงอํานายความสะดวกสําหรับนักศึกษาพิการ (Providing Reasonable 
Accommodations)  ท้ังนี้เปนไปตามบทบัญญัติท่ี 504 ของพระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพ  ค.ศ. 
1973  และ พระราชบัญญัติคนพิการ  ค.ศ. 1990 (Section 504 of the Rehabilitation Act of 1973 and 
the American with Disabilities Act of 1990)  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

(1)  ใหขอมูลเกี่ยวกับวิธีการท่ีจะไดรับส่ิงอํานวยความสะดวกในหองเรียน  เชน  
คนบันทึกคําบรรยาย (Note taker)  และอ่ืน ๆ 

(2)  ทบทวนการใชถอยคําในการใชส่ิงอํานวยความสะดวก 
(3)  ใหตัวอยางของคํารองขอส่ิงอํานวยความสะดวก 

3) การอํานวยความสะดวกในการทดสอบ (Testing Accommodations)  คณะจะจัด
ใหนักศึกษาพิการซ่ึงสวนมากจะขอขยายเวลา  หรือยอคําส่ังของขอสอบใหส้ันลง  หรือขอแยกหอง
สอบตางหาก  บริการส่ิงอํานวยความสะดวกอ่ืน ๆ  เชน  Note Taker  หรือผูชวยในการทํา Lab (ทาง 
SDS จะเปนผูรับผิดชอบ  และออกคาใชจายให)  หรือการยายหองเรียนเพื่อใหนักศึกษาพิการเขาถึง
หองเรียนไดสะดวก 

4) การพัฒนาและปรับปรุงเคร่ืองมือในการเรียนการสอน (Adaptive technology)  
เพื่อชวยเหลืออํานวยความสะดวกใหม ๆ สําหรับนักศึกษาพิการ 

5) สิทธิพิเศษสําหรับนักศึกษาพิการ (Special Treatment)  ในบางกรณีนักศึกษาพิการ
จะตองไดรับการพิจารณาเปนกรณีพิเศษสําหรับการศึกษาท่ีไมไดเปนไปตามมาตรฐานทางวิชาการ
เหมือนนักศึกษาอ่ืน ๆ  เชน  ไมกําหนดเวลาในการสอบ หรือทําการสอบท่ีศูนย SDS เปนตน 

6) ระบบแปลสําหรับนักศึกษาพิการ (Interpreter)  เชน บริการลามภาษามือสําหรับผู
บกพรองทางการไดยิน  หรือไดรับคําบรรยาย  และบริการเคร่ือง FM  หรือคนอานสําหรับผูพิการ
ทางการมองเห็น เปนตน 

7) บริการที่พัก (Housing) ท่ีเหมาะสมกับผูพิการแตละคน  
8) บริการรับ-สง (Transportation)  สําหรับนักศึกษาพิการ  
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2.5.1.2 The State University of New Jersey (New Jersey) เรียกศูนยบริการ

นักศึกษาพิการวา Rutgers Disability Services มีการแบงสวนงานศูนยใหบริการนักศึกษาพิการอยู

ในความรับผิดชอบตามสายงานของรองอธิการบดีฝายการนักศึกษา Office of Compliance and 

Student Policy Concerns, Division of the Office of the Vice President for Student for Affairs  โดย

มีพันธกิจ คือใหมหาวิทยาลัยมีความเทาเทียมกันทางการศึกษา ไมมีการแบงแยกความแตกตางตาม

กฎหมาย  ซ่ึงหมายความวาผูพิการจะไดรับการยอมรับใหเขาถึงโปรแกรม บริการ กิจกรรมเหมือน

นักศึกษาอ่ืน ๆ  และมีความจําเปนท่ีมหาวิทยาลัยจะจัดหาโอกาสแหงความเทาเทียมกันดวยการ

จัดต้ังทางเลือกในการรับบริการ โปรแกรม กิจกรรมหรือการบริหารงาน  รวมท้ังความชวยเหลือทาง

การเงิน 

ศูนยบริการนักศึกษาพิการ (Rutgers Disability Services) มีบทบาทความรับผิดชอบ

ประสานงานการใหบริการแกนักศึกษาพิการ ดังนี้ 

1) เปนแหลงขอมูลเบ้ืองตนเกี่ยวกับนักศึกษา  และเอกสารของมหาวิทยาลัย

โดยเฉพาะอยางยิ่งการเขาถึงบริการดานตาง ๆ ของนักศึกษาพิการ 

2) เปนแหลงรวบรวมเอกสารท่ีจําเปนท่ีนักศึกษาพิการจะตองใชและรายงาน

โดยตรงไปยังผูอํานวยการศูนยบริการนักศึกษาพิการ 

3) ประสานงานในการรับสมัครเขาเปนนักศึกษา ครอบครัว ผูเช่ียวชาญ และ

หนวยงานในมหาวิทยาลัย  เพื่อท่ีจะจัดหาส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีเหมาะสมใหแกนักศึกษาพิการ 

4) มีการจัดทําการสงตอท่ีเหมาะสมไปยังคณะกรรมการของมหาวิทยาลัยและ

หนวยงานอ่ืน ๆ ในมหาวิทยาลัยรวมถึงหนวยงานภายนอก 

5) มีการจัดเตรียมและสงเร่ืองตาง ๆ ท่ีศูนยบริการนักศึกษาจะตองแจงใหทราบ

เกี่ยวกับผูพิการไปยังคณะเพ่ือแจงเกี่ยวกับการใชส่ิงอํานวยความสะดวกและการเขาถึงการเรียนใน

หองเรียน 

6) ใหนักศึกษาพิการเขาถึงส่ิงอํานวยความสะดวกของนักศึกษา  โปรแกรม  

กิจกรรม  เชน  หองสมุด  หองพัก  การใชชีวิตในมหาวิทยาลัย  หองอาหาร  ตารางตามท่ี

มหาวิทยาลัยกําหนด  ท่ีจอดรถ  บริการฉุกเฉินตาง ๆ  บริการดานอาชีพ  บริการขนสง  กิจกรรม

นักศึกษา  บริการทางจิตวิทยา  การชวยเหลือทางการเงิน  กิจกรรมทางวิชาการ  บริการใหมท่ีมีการ

สรางสรรคข้ึน  บริการสุขภาพ  และบริการขอมูลขาวสาร 

7) ปฏิสัมพันธกับหนวยงาน  สํานักงาน  กลุม  องคกรท่ีทําหนาท่ีเกี่ยวกับคนพิการ  

รวมถึงหนวยงานฟนฟูสมรรถภาพของรัฐอ่ืน ๆ  เชน  องคกรคนพิการทางการมองเห็น  สมาคมคน
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หูหนวก  หรือสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหว  เพื่อการชวยเหลืออํานวยความสะดวกใหแก

นักศึกษาพิการ  เชน  การซอมแซม  Wheelchair  หรือการสนับสนุนดานขอมูล เปนตน 

8) สนับสนุนและชวยเหลือใหนักศึกษาสามารถพัฒนาทักษะท่ีจะชวยเหลือตนเองได 
9) ใหบริการในฐานะผูชวยเหลือระหวางนักศึกษาและหนวยงานของคณะ  ฝาย

บริหารงาน  และอ่ืน ๆ  เพื่อใหเปนไปตามกฎหมาย 
10) เปนผูแทนในการติดตอกับหนวยงานตาง ๆ ในมหาวิทยาลัยเพื่อลดอุปสรรค

ดานกายภาพและทัศนคติท่ีเปนส่ิงขัดขวางตอตานผูพิการ 
11) ปฏิบัติงาน  เพื่อใหแนใจวานักศึกษาพิการจะไดรับบริการและองคประกอบอ่ืน ๆ  

จากมหาวิทยาลัยรัฐ  และหนวยงานกลางของประเทศ 
ศูนยบริการนักศึกษาพิการ (Rutgers Disability Services) มีการใหบริการสําหรับ

นักศึกษาพิการ ดังนี้ 
1) การใหคําแนะนําสําหรับการบริการนักศึกษาพิการ (Academic  Advising  

Responsive  to  Specific  Needs)  เปนหนวยกลางในการแนะนําหนวยงานตาง ๆ ของคณะ  ศูนย
ทรัพยากรการเรียนรู  ผูใหคําปรึกษาและ/หรือ  ผูเช่ียวชาญเฉพาะดานของความบกพรอง  และ              
ส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีเหมาะสมสําหรับนักศึกษาพิการ 

2) ระบบการสอนที่สามารถเขาถึงได (Accessible  Classroom)  เปนระบบสําหรับ
นักศึกษาพิการทางการเคลื่อนไหวหรือพิการอ่ืน ๆ  ซ่ึงไมสามารถเดินไปถึงหองเรียนได  ศูนยจะ
ติดตอกับหนวยงานการจัดการหองเรียนใหจัดหาส่ิงเหลานี้ให  เชน  เปล่ียนสถานท่ีเรียนใหใหม 
ตารางหองเรียนในอาคารเรียนเดียวกันท่ีสามารถเปล่ียนกันได อาคารท่ีใกลเคียงท่ีสะดวกในการ
จอดรถ การลดเสียงสะทอน  หรือการลดแสง จัดหาสถานที่สําหรับหองแลป  เคร่ืองมือ  และ             
ส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีปลอดภัยตามความจําเปนของนักศึกษา เปนตน 

3) ระบบใหความชวยเหลือ (Course Aids)  สําหรับนักศึกษาท่ีตองการความ
ชวยเหลือในการอานบทเรียน  จดคําบรรยายหรือทําขอสอบ  ศูนยจะจัดหานักศึกษาชวยเหลือใน
เร่ืองตาง ๆ ดังตอไปนี้ 

(1) การรับรายละเอียดเบ้ืองตนเกี่ยวกับวิชาและเคร่ืองมือตาง ๆ ท่ีตองใชใน
วิชาจากผูสอน 

(2) การจัดรูปแบบทางเลือกในบทเรียน  ขยายตัวอักษรของบทเรียน  หรือ
จัดทําบทเรียนเปนอักษรเบรลล 

(3) การจดคําบรรยาย  อาน  ตรวจการอาน  และจดบันทึกรายการเกี่ยวกับการ
สอบ 
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(4) ในกรณีท่ีนักศึกษาตองการลามแปล  เจาหนาท่ีแปลงภาษา  (Captionist)  
คนอาน  คนจดคําบรรยาย  และส่ิงอํานวยความสะดวกอ่ืน ๆ  จะตองแจงลงในแบบฟอรมใหศูนย
ทราบกอน 

4) ขอยกเวนทางวิชาการสําหรับนักศึกษาพิการ (Exceptions to Academic  
Requirements) ศูนยจะแจงความตองการของนักศึกษาไปยังคณะเพื่อใหความตองการไดรับการ
สนองตอบ  เชน  การลดวิชา  เปล่ียนแปลงนโยบาย  การขยายเวลา  การเปล่ียนสถานท่ี  หรือการ
ขยายเวลาการสงงาน  เปนตน 

5) ท่ีพักสําหรับนักศึกษาพิการ (Housing  Accommodations)  คณะกรรมการหอพัก  
จะจัดการส่ิงอํานวยความสะดวกในการพักอาศัยใหแกนักศึกษาพิการ 

6) การฝกการเคล่ือนไหว (Mobility  Training)  เปนบริการใหแกนักศึกษาท่ี
ตองการเรียนรูการเดินทางรอบ ๆ วิทยาเขต  ทางไปหองเรียน  และการใชเสนทางขนสง  การใช
สัญญาณแนะนําทาง  และ/หรือความชวยเหลืออ่ืน ๆ 

7) ระบบการจัดเตรียมการทดสอบ (Test  Arrangement)  เปนจัดบริการใหแก
นักศึกษาท่ีตองการทางเลือกในการทําขอสอบ  เชน  การขยายเวลา  การลดคําส่ังของขอสอบใหส้ันลง  
การอานขอสอบ  หรือรายการคําตอบ 

8) ระบบการรับ-สง (Transportation)  มหาวิทยาลัยจะจัดบริการรถตูไวใหบริการ
แกนักศึกษาพิการทางการเคล่ือนไหว  เชน  จากหองเรียนไปยังสถานท่ีตาง ๆ ในมหาวิทยาลัย  หรือ
การไปรวมกิจกรรมตาง ๆ ในมหาวิทยาลัย 

ในสวนของเอกสารท่ีจํา เปนสําหรับนักศึกษาพิการในการเขาศึกษาตอใน
ระดับอุดมศึกษา มีดังน้ี 

1) แผนการศึกษารายบุคคล (Individual  Education  Plan: IEP) นักศึกษาทุกคนจะ
จัดเตรียม  (IEP)  ของตนเองเรียบรอยแลว  ซ่ึงมหาวิทยาลัยอาจจะไมไดใหบริการส่ิงอํานวยความ
สะดวกเทาท่ีเคยไดรับจากโรงเรียน  นักศึกษาตองแจงความตองการสิ่งอํานวยความสะดวกใหแก
ศูนยทราบต้ังแตตนกอนการเร่ิมเรียนในช้ันเรียน 

2) การเตรียมเอกสารท่ียังไมสมบูรณ (Incomplete Documentation) นักศึกษาจะตอง
กรอกเอกสารแจงความตองการใชเคร่ืองมือตาง ๆ  ในหลักเกณฑท่ัวไป (The  Documentation  
Guidelines)  ซ่ึงรายละเอียดเจาหนาท่ีของศูนยจะแนะนําวาจะตองกรอกอยางไรบาง  แตถาตองการ
เคร่ืองมือพิเศษนอกเหนือจากท่ีศูนยจัดใหนักศึกษาจะตองจายคาใชจายเอง 

3) เอกสารจะแจงรายละเอียดและอธิบายอยางชัดแจงเกี่ยวกับส่ิงอํานวยความ
สะดวกท่ีเหมาะสมกับนักศึกษาแตละคน  ถาคณะกรรมการของมหาวิทยาพิจารณาวาคํารองขอส่ิง
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อํานวยความสะดวกไมมีความจําเปน  ทางศูนยจะไมสงจดหมายขอส่ิงอํานวยความสะดวกไปยัง
คณะ  แตถานักศึกษายังยืนยันสามารถอุทธรณไดหากเกิดความคับของใจ (Grievance  Procedure) 

4)  ศูนยบริการนักศึกษาพิการจะพิจารณาเอกสารของผูพิการอยางเช่ือม่ันวาศูนยจะ
รับผิดชอบตามเอกสารคํารองของผูพิการไดอยางสมบูรณ  ซ่ึงจะบันทึกขอมูลเกี่ยวกับนักศึกษาไว
เพื่อลงในฐานขอมูลของศูนย 
 

2.5.2  ภูมิภาคตะวันตกตอนกลาง  (Midwest) 
2.5.2.1 มหาวิทยาลัยมิชิแกน (The  University  of  Michigan)  เรียกศูนยบริการ

นักศึกษาพิการวา Services  for  Students  with  Disabilities  (SSD) มีการแบงสายงานอยูในสวน
งานรับผิดชอบของฝายการนักศึกษา (Division  of  Student  Affair) ซ่ึงมีบทบาทความรับผิดชอบ 
ดังนี้ 

1)  รับผิดชอบเกี่ยวกับการรับเขานักศึกษาใหม (Admission) การจัดปฐมนิเทศ 
2)  รับผิดชอบใหคําแนะนําทางวิชาการ (Academic)  ชวยเหลือการลงทะเบียนเรียน  

จัดหาและใหบริการดานส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีใชในการเรียน 
3)  รับผิดชอบในการจัดการส่ิงอํานวยความสะดวกที่เหมาะสมกับนักศึกษาพิการ

ตามหลักสูตร  ไดแก  การจดคําบรรยาย  (รวมท้ังการบาน  งานท่ีอาจารยมอบหมาย)  เทคโนโลยี
การใชงานดานคอมพิวเตอร  วางแผนอาชีพและจัดหางาน  การฝกงาน  กิจกรรมนักศึกษา  และการ
มีสวนรวมในชุมชน  ตลอดจนประสานงานกับหนวยงานของรัฐ โดยมีพันธกิจเชนเดียวกันกับ
มหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ ท่ีกลาวมาแลว  และมีวัตถุประสงคท่ีจะใหบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการให
สามารถประสบความสําเร็จในการศึกษา  โดยเนนการใหบริการท่ีเหมาะสมกับนักศึกษาพิการแตละ
คน ซ่ึงมีนโยบายเพ่ือชวยเหลือในการขจัดอุปสรรคดานการศึกษา  พยายามพัฒนาในการใหบริการ
ใหนักศึกษาพิการสามารถเขาถึงโปรแกรมตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย  กิจกรรมและส่ิงอํานวยความ
สะดวกดานตาง ๆ และเรงเราใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับเร่ืองความพิการในวิทยาเขตของ
มหาวิทยาลัย 

ศูนยบริการนักศึกษาพิการ (SSD) มีการจัดใหบริการนักศึกษาพิการ ดังนี้ 
1)   บริการดานท่ีพักอาศัย (Housing) ท่ีเหมาะสมกับนักศึกษาพิการแตละคน 
2)   บริการดูแล (Attendants) หรือผูดูแลชวยเหลือนักศึกษาพิการดานตาง ๆ 
3)   บริการลาม (Interpreters) ประเภทตางๆ เชน  ลามภาษามือ เปนตน 
4) บริการระบบโดยสารนักศึกษาพิการ (Transportation) เปนการเดินทางโดย

พาหนะของมหาวิทยาลัยท่ีมีส่ิงอํานวยความสะดวกใหแกนักศึกษาพิการ  หรือจัดเสนทางรถใหผาน
ท่ีพักของนักศึกษาพิการ 
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5)  บริการจัดส่ิงอํานวยความสะดวกในหองเรียน (Classroom  Accommodations)    
เชน  ลามภาษามือ  จอภาพแสดงคําบรรยายในขณะท่ีผูสอนกําลังบรรยาย  (ชวยนักศึกษาหูตึงหรือหู
หนวกใหเขาถึงการเรียน) 

6)  บริการจัดผูสอนเสริม (Tutors) สําหรับนักศึกษาพิการท่ีตองการ 
7)  บริการจัดหาคนจดคําบรรยาย (Note Taker) ในกรณีท่ีนักศึกษาไมสามารถจดทํา

บรรยายไดดวยตนเอง  เชน  นักศึกษาพิการท่ีไมสามารถเคล่ือนไหวหรือใชมือท้ังสองขางได 
8)  บริการปรับปรุงเคร่ืองมือเคร่ืองใชสําหรับคนพิการใหดียิ่งข้ึน 
9)  บริการสนับสนุนใหนักศึกษาพิการที่ศึกษาในช้ันปหนึ่งมาพบเจาหนาท่ีของศูนย

อาทิตยละคร้ัง  เพื่อท่ีจะชวยกันแกปญหาและรวมกันพัฒนาการเรียนรูทางวิชาการ 
มหาวิทยาลัยมิชิแกนมีนักศึกษาพิการประเภทตาง ๆ ท่ีอยูในความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
1)  นักศึกษาท่ีบกพรองทางการเรียนรู, พฤติกรรมและบาดเจ็บทางสมอง 
2)  นักศึกษาพิการทางการเห็น 
3)  หูหนวก  หรือ  หูตึง 
4)  บกพรองทางการเคล่ือนไหว 
5)  บกพรองทางจิต 
6)  บกพรองทางสุขภาพ  (เง่ือนไขทางสุขภาพเปนการช่ัวคราว) 
นอกจากนี้ในสวนของมหาวิทยาลัยมิชิแกน (ท่ีนอกเหนือจากศูนยบริการนักศึกษา

พิการ) มีการกําหนดการใหบริการท่ัวไปตาง ๆ ท่ีจัดใหแกนักศึกษาพิการ ดังนี้ 
1)  บริการทางสภาพแวดลอมทางกายภาพและส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆท่ี

เหมาะสม 
2)  บริการระหวางการรับเขาศึกษาและการลงทะเบียน 
3)  การใหความชวยเหลือทางการเงิน (Financial  Aids) 
4)  การใหคําปรึกษาในเร่ืองตางๆ ตลอดจนการจัดหางานภายหลังสําเร็จการศึกษา 
5)  บริการทางสุขภาพ 
6)  การจางงานนักศึกษาระหวางศึกษาในมหาวิทยาลัย 
7)  บริการท่ัวไปตาง ๆ เชน  การเดินทาง  ซอมอุปกรณ  เชน  รถ Wheelchair เปนตน 
8)  เปนแหลงรวบรวมขอมูลนักศึกษาพิการสําหรับบุคคลและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ

ตองการ 
9)  เปนศูนยเสริมสรางความรูความเขาใจดานคนพิการของชุมชนในวิทยาเขต 
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ท้ังนี้สําหรับนักศึกษาท่ีบกพรองดานการเรียนรู  จะตองผานการตรวจสอบความ
ผิดปกติและมีคณะกรรมการวินิจฉัย  หากผลการเรียนไมไดตามเกณฑของคณะนักศึกษาพิการ
อาจจะเปนขอยกเวน  (ผลการเรียนไมเปนไปตามมาตรฐานของคณะหรือมหาวิทยาลัย) 

2.5.2.2 มหาวิทยาลัยนอรทดาโกตา (University of North  Dakota)  เรียกศูนยบริการ
นักศึกษาพิการวา Disability Support Services (DSS) มีการแบงสายงานอยูในสวนงานของฝายการ
นักศึกษา โดยมีพันธกิจคือ มหาวิทยาลัยไมมีการจําแนกแยกความแตกตางของบุคคล  และปฏิบัติ
ตามกฎหมายฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ (Section 504 of the Rehabilitation Act)  และกฎหมาย
เกี่ยวกับคนพิการของสหรัฐอเมริกา (The American with Disabilities Act) มหาวิทยาลัยมีการปรับ
หลักสูตร  โปรแกรม  บริการ  กิจกรรม  หรือส่ิงอํานวยความสะดวกเพ่ือคนพิการ  โดยจะดําเนนิการ
เปนแบบ Case – by – Case เพื่อชดเชยขอจํากัดของความพิการ (การทําหนาท่ีของสวนตาง ๆ ของ
รางกาย)  โดยพิจารณาอยางมีเหตุผลระหวางความจํากัดของการทําหนาท่ีท่ีบกพรอง (ความพิการ)  
กับการอํานวยความสะดวก  โดยคนพิการจะไดรับโอกาสท่ีจะมีสวนรวมในการไดรับการอํานวย
ความสะดวกเชนเดียวกับนักศึกษาท่ัวไป 

ศูนยบริการนักศึกษาพิการ (DSS) มีหนาท่ีความรับผิดชอบ ดังนี้ 
1.   การอํานวยความสะดวกในการสอบ (Adaptive Testing)  เชน  การจัดหา

ขอสอบท่ีนักศึกษาพิการสามารถทําไดดวยตนเอง  ทางศูนย DSS พยายามที่จะใหนักศึกษาทํา
ขอสอบไดดวยตนเองเหมือนนักศึกษาท่ัวไป  แตถาความบกพรองเปนขอจํากัดทําใหไมสามารถทํา
ขอสอบไดเหมือนนักศึกษาอ่ืน ๆ  ทางศูนย DSS จะจัดหาขอสอบและจัดการสอบท่ีเหมาะสมเพื่อ
แกปญหาดังกลาว  โดยนักศึกษาพิการจะตองแจงปญหาและอุปสรรคเก่ียวกับการสอบให
ผูเช่ียวชาญของ DSS ทราบกอน  เพื่อจะไดจัดการไดถูกตอง  สําหรับผูท่ีตองรับผิดชอบในการสอบ  
มี  3  ฝาย  คือ  นักศึกษา DSS  และ คณะสาขาวิชาท่ีนักศึกษาพิการเรียน  โดย DSS จะมีหนาท่ี
ดังตอไปนี้ 

 1) มีจัดหาขอสอบท่ีอํานวยความสะดวกใหแกนักศึกษาพิการ 
 2) มีจัดหาผูอานขอสอบ และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการชวยเหลือถา

ภาควิชานั้น ๆ ไมมีบริการไวให 
 3) มีจัดจาง  หรือ ฝกอบรม  ผูอานขอสอบสําหรับนักศึกษาพิการ 
 4) ใหคําปรึกษาหรือแกปญหากับผูสอนเพ่ือความเหมาะสม 

2.   การจัดหาเคร่ืองมือ และส่ิงอํานวยความสะดวกใหแกนักศึกษาพิการ เพื่อท่ีจะให
สามารถใชความสามารถไดใกลเคียงปกติ เชนอักษรพิมพขนาดใหญ เคร่ืองพิมพอักษรเบรลล  เทป
คาสเซ็ทและขอความที่เปนอิเล็คทรอนิค การจัดหาอุปกรณเหลานี้จะเปนรูปแบบทางเลือกท่ีไดมี
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การพิจารณารวมกันระหวางผูเช่ียวชาญ โดยนักศึกษาจะตองแจงความตองการเคร่ืองมือตาง ๆ ให
ผูเช่ียวชาญดานคนพิการของทางศูนย DSS ทราบกอน สําหรับผูรับผิดชอบมี 3 ฝาย คือนักศึกษา
พิการ  ศูนยบริการนักศึกษาพิการ (DSS)  และ คณะ/สาขาวิชาท่ีนักศึกษาพิการเรียน 

3. การจัดหาหองเรียนสําหรับนักศึกษาพิการ (Class Note) เพื่ออํานวยความสะดวก
ใหนักศึกษาพิการที่ความพิการหรือความบกพรองนั้นทําใหเกิดผลกระทบท่ีเปนอุปสรรคตอ
ความสามารถท่ีจะทําไดดวยตนเอง (เชน  ไมสามารถจดคําบรรยายดวยตนเอง  ทาง DSS จะจัดหา 
Note Taker มาให)  ท้ังนี้นักศึกษาพิการตองแจงแกผูเช่ียวชาญของ DSS กอนเพื่อปองกันปญหาและ
ความเขาใจผิด  สําหรับผูรับผิดชอบในสวนนี้  คือ  นักศึกษาพิการ คนจดบันทึก (Note Taker)  และ
คณะ/สาขาวิชาท่ีนักศึกษาพิการเรียนโดยทางศูนยบริการนักศึกษาพิการ (DSS) จะเปนเจาภาพหลัก
ในการรับผิดชอบ  

4. การใหบริการสําหรับนักศึกษาที่มีปญหาการฟงหรือการไดยิน ทาง DSS จะ
เปล่ียนคําพูดใหกลายเปนขอความที่แสดงผานจอภาพ  ซ่ึงจะติดตั้งไวใหในหองบรรยายหรือ
หองสัมมนา  และการติดต้ังจอภาพหรือวิดิโอรวมท้ังเจาหนาท่ีท่ีทําหนาท่ีเปล่ียนคําบรรยายท่ีเปน
คําพูดใหกลายเปนขอความ (Captionist) นี้ไมไดมีทุกหองเรียน  ทางนักศึกษาพิการจะตองแจงท่ี
ผูเช่ียวชาญของ DSS ทราบกอน  เพื่อท่ีจะไดแกปญหาและเตรียมการไดถูกตองเหมาะสมตามแตละ
กรณี   

5. การจัดหาลาม  ภาษามือท่ีมีความสามารถตามมาตรฐานของสมาคมคนหูหนวก
แหงชาติ  (National Association of the Deaf)  เพื่อชวยนักศึกษาพิการทางการไดยินสามารถเรียนใน
หองเรียนได 

นอกจากนี้ศูนยบริการนักศึกษาพิการมีการกําหนดการใหบริการท่ัวไปตาง ๆ ท่ีจัด
ใหแกนักศึกษาพิการ ดังนี้ 

1) บริการเขาถึงท่ีจอดรถ  คือการจัดหาพื้นท่ีวางสําหรับจอดรถ  ซ่ึงจะทําเปน
สัญลักษณไวให  หรือจัดสถานท่ีจอดรถที่ใกลกับตัวอาคารเพ่ือสะดวกตอการเขาถึงอาคาร 

2) บริการเขาถึงการเดินทางตาง ๆ  จัดสายการเดินรถรับสงท่ีสะดวกสําหรับคน
พิการในการใชงาน  หรือนักศึกษาพิการทางการเคล่ือนไหวท่ีตองการใชรถบริการสําหรับคนพิการ
ตองแจงความตองการใหทราบลวงหนา 

3) การจัดหาเครื่องมือหรือเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมใหกับนักศึกษาพิการ  ไดแก  
โปรแกรมขยายจอภาพ  การจัดหองแลบคอมพิวเตอรเพื่อการใชงานไดสะดวก  การใชบริการ
หองสมุด 
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4) บริการเขาถึงหองเรียน  นักศึกษาพิการนั่ง Wheelchair อาจไมสามารถเขาถึง
หองเรียนไดเพราะหองเรียนอยูไกลที่พัก  หรือหองเรียนเปนข้ันบันได  หรือบางหองเรียนมีท่ีนั่ง
กวางใหญเกินไป  หรือบางหองเรียนท่ีไมมีโตะ  เกาอ้ี  นักศึกษาพิการควรตรวจดูหองเรียนกอนแลว
แจงใหเจาหนาท่ีของคณะทราบ  หรือแจงท่ี DSS เพื่อแกปญหาให 

5) บริการจัดหาที่พักท่ีมีความเหมาะสมใหแกนักศึกษาพิการ 
6) บริการแจงปญหา  24  ช่ัวโมง  ทุกวันไมมีวันหยุด  สามารถแจงปญหาตาง ๆ ได

ท่ีคณะ 
7) บริการอพยพหรือขนยายฉุกเฉิน ในกรณีท่ีเกิดอุบัติภัย เชน ไฟไหมใหแจงท่ี

อาคารพักอาศัย (นักศึกษาพิการบางคนไมสามารถใชบันไดในกรณีไฟไหมลิฟทจะใชไมได)  
เจาหนาท่ีจะไดเตรียมการอพยพฉุกเฉินเพื่อความปลอดภัย 

8) บริการจัดหางาน  หรือการฟนฟูสมรรถภาพเพื่อการประกอบอาชีพ  บริการให
คําปรึกษาดานอาชีพ  การฝกงาน  การจัดหางานและติดตามผล  เปนตน 
 

2.5.3  ภูมิภาคทางใต (South) 
2.5.3.1 North Carolina State University (North Carolina) เรียกศูนยบริการ

นักศึกษาพิการวา Disability Services Office (DSO) มีการแบงสวนงานของ Disability Services 
Office  สวนงานของ DSO อยูในการบริหารงานของฝายการนักศึกษา ซ่ึงมีบทบาทหนาท่ีความ
รับผิดชอบ ดังนี้ 

1. การใหขอมูลตาง ๆ แกนักศึกษาพิการ (General Information) เชน  อุปกรณ
ชวยเหลือคนพิการตาง ๆ  ขาวการจางงานคนพิการ  การเปล่ียนแปลงการจัดองคกรของศูนย DSO 
เปนตน 

2.   การใหบริการทางการแพทย (Medical) และอุปกรณทางการแพทยตรวจสุขภาพ
หรือรับรองสุขภาพในกรณท่ีีขอหยุดพกัการเรียนเพราะปญหาสุขภาพ 

3.   ศูนยใหคําปรึกษา (Counseling)  ทําหนาท่ีใหคําปรึกษาท่ัวไป  และปญหาดาน
สุขภาพ  และชวยจัดการดานจัดหาขอมูลเกี่ยวกับการขอถอดถอนวิชา (Course Drop)  หรือขอเพิกถอน 
(Withdrawals) 

4.   การจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพ (Physical Access) ท่ีเหมาะสมใหแกผูพิการ  
ไดแก  ถนนทางเดินสําหรับคนพิการเชนทางเดินสําหรับคนตาบอด  ทางลาดสําหรับคนพิการ
ทางการเคล่ือนไหว เปนตน 
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5. การใหบริการแกนัก ศึกษาพิการเ ก่ียวกับความสะดวกในการเ ดินทาง 
(Transportation) การยายท่ีพัก  การขนยาย  พรอมบริการรถประจําทางท่ีมีลิฟทยกสําหรับผูพิการท่ี
ใชรถ Wheelchair, Scooters, Walkers หรือผูท่ีเดินข้ึนบันไดรถไมสะดวก และท่ีจอดรถสําหรับ           
คนพิการ 

6. การใหโอกาสสําหรับคนพิการท่ีมีปญหาสุขภาพระหวางศึกษา (Medically 
Related Absence)  โดยมีการตรวจสุขภาพและมีหนังสือรับรองจากแพทยผูเช่ียวชาญ  ทําให
สามารถมีสิทธ์ิขอหยุดเรียนในเทอมนั้นได  โดยการประสานงานของ DSO  กับคณะสาขาวิชา  หรือ
กับอาจารยผูสอน  โดยหากผูพิการไมมีแพทยตรวจสุขภาพเพ่ือยืนยัน  ทาง DSO จะใหบริการตรวจ
สุขภาพรวมทั้งออกหนังสือรับรองตลอดจนประสานงานกับภาควิชา  ผูสอนในการหยุดเรียนใน
ภาคที่ตองการ 

7. บริการท่ีพักสําหรับนักศึกษาพิการ (Housing) เปนการจัดหาท่ีพักท่ีเหมาะสมกับ
ลักษณะความพิการท้ังนี้นักศึกษาพิการจะตองติดตอกับท่ีปรึกษาดานท่ีพัก (Resident Adviser)  เพ่ือ
แจงปญหาเกี่ยวกับความพิการ  ปญหาสุขภาพท่ีอาจเกิดข้ึนเปนคร้ังคราว (ช่ัวคราว)  หรือปรึกษา
เกี่ยวกับความปลอดภัยในการพักอาศัยสําหรับผูพิการ  

8.  จัดบริการอาสาสมัคร (Volunteers) ซ่ึงนักศึกษาพิการสามารถรองขอความ
ชวยเหลือท่ีจําเปนจากอาสาสมัครท่ีทางศูนย DSS จัดหามาให เชน เพื่อน เพื่อนรวมหอง 
(Roommates)  เปนตน ท้ังน้ีเปนการใหความชวยเหลือนักศึกษาพิการในทุกๆดาน 

9.   บริการจัดหางาน (Employees) ประกาศรับสมัครงาน  ติดตอกับหนวยงานของ
รัฐเกี่ยวกับการจางงานคนพิการ  และสถานประกอบการเอกชนท่ีรับคนพิการเขาทํางาน โดยมีพันธ
กิจ คือมหาวิทยาลัยยอมรับในความแตกตาง  หลากหลายของนักศึกษา  พรอมท่ีจะสนับสนนุ พฒันา 
ชวยเหลือและใหบริการแกนักศึกษาพิการ มหาวิทยาลัยมีปรัชญาท่ียืนยันความเทาเทียมกันของ
นักศึกษาไมวาจะเปนเช้ือชาติ เพศ  ศาสนา สีผิว หรือผูพิการและยอมรับในความหลากหลาย รวมถึง
ความแตกตางทางวัฒนธรรม ตลอดจนจะเกื้อหนุนใหนักศึกษาพิการสามารถเขาถึงโอกาสทางการ
ศึกษา  และส่ิงอํานวยความสะดวกไดอยางเทาเทียมและมีประสิทธิภาพ 

ท้ังนี้ทางศูนย DSO (Disability Services Office)  มีหลักการอํานวยความสะดวก
ใหแกนักศึกษาพิการอยางมีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ (Office of Equal Opportunity and 
Equity)  โดยท่ีมหาวิทยาลัยเปนสมาชิกของสมาคมนักศึกษาพิการระดับอุดมศึกษา  หรือ 
Association on Higher Education and Disability (AHEAD) 
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ในสวนของนักศึกษาพิการประเภทตาง ๆ ท่ีอยูในความรับผิดชอบของศูนยบริการ
นักศึกษาพิการ (DSO) มีดังน้ี 

1) บกพรองทางพฤติกรรม สมาธิ Attention Deficit Hyperactivity Disorder 
(ADHD) Attention Deficit Disorder (ADD) ไดแก  สมาธิส้ัน 

2) ความผิดปกติของพัฒนาการ (Autism Spectrum Disorders)  ไดแก  ออทิสติกส 
3) บกพรองทางการมองเห็น (Blindness/Low Vision)  ไดแก  ตาบอด  สายตาเลือนราง 
4) บกพรองทางสมอง (Brain Injury)  ไดแก  ผูมีความบกพรองเพราะบาดเจ็บทาง

สมอง  ซ่ึงอาจเปนสาเหตุใหพิการทางรางกาย    หรือบกพรองทางจิต 
5) บกพรองทางการรับรู (Deaf and Hard of Hearing)  ไดแก หูหนวก, หูตึง 
6) บกพรองทางการเรียนรู (Learning Disabilities) 
7) บกพรองทางการเคล่ือนไหว (Orthopedic/Mobility Disabilities)   
8) บกพรองทางจิต (Psychological Disabilities)   
นอกจากนี้ทางศูนยบริการนักศึกษาพิการยังใหการสนับสนุนทางการศึกษา ดังนี้ 
1) บริการลงทะเบียนเรียนแบบ Online 
2)  อํานวยความสะดวกในการสอบ (Testing Accommodation)  เชน  การจัดหา

ขอสอบที่นักศึกษาพิการสามารถทําไดดวยตนเอง  ทาง DSO พยายามท่ีจะใหนักศึกษาทําขอสอบได
ดวยตนเองเหมือนนักศึกษาท่ัวไป  แตถาความบกพรองเปนขอจํากัดทําใหไมสามารถทําขอสอบได
เหมือนนักศึกษาอ่ืน ๆ  DSO จะประสานงานกับอาจารยผูสอน  จัดหาขอสอบและจัดการสอบท่ี
เหมาะสมเพื่อแกปญหาดังกลาว  และระหวางการสอบจะมีอาจารยจากคณะมาดูแลระหวางการสอบ  
พรอมท้ังลงนามกํากับเมื่อการสอบเสร็จเรียบรอยแลว 

3) บริการใหยืมหนังสือหรือการใชหองสมุด  เพ่ือใหนักศึกษาพิการสามารถเขาถึง
บริการตาง ๆ ของหองสมุด  เชน  Screen Reading Software, Magnification Software, Scanning 
Equipment, Braille Technology, Other Equipment 

4) การใหความชวยเหลือทางการเงิน  ไดแก  เงินทุนการศึกษา  และเงินกูยืมทางการ
ศึกษา  เงินทุนจางนักศึกษาทํางาน เปนตน 

ในสวนของบุคลากร (Staff ) ของศูนยบริการนักศึกษาพิการ หรือ  DSO มีหนาท่ี
ความรับผิดชอบดังตอไปนี้ 

1) ผูอํานวยการ (Director) 
2) รองผูอํานวยการ (Associate Director) รับผิดชอบใหบริการจัดหาส่ิงอํานวยความ

สะดวกทางกายภาพ  ใหบริการทางจิตวิทยาและการพัฒนา 
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3) ผูชวยผูอํานวยการ (Assistant Director) รับผิดชอบใหบริการจัดหาและชวยเหลือ
นักศึกษาท่ีบกพรองทางการเรียนรูและบกพรองทางพฤติกรรม 

4) ผูชวยผูอํานวยการและผูประสานงานดานเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม (Assistant 
Director and Coordinator of Assertive Technology) รับผิดชอบใหบริการดานเทคโนโลยี 

5) ผูชวยโครงการ (Program Assistant)  รับผิดชอบจัดโปรแกรมใหความชวยเหลือ 
6) ผูชวยทางการบริหาร (Administrative Assistant)  รับผิดชอบจัดการดานการ

ชวยเหลือครอบคลุมในทุกๆดาน สําหรับนักศึกษาพิการ 
7) ผูเช่ียวชาญดานการจัดรูปแบบ (Alternate Format Specialist) รับผิดชอบ

จัดรูปแบบทางเลือกสําหรับนักศึกษาพิการ 
2.5.3.2 มหาวิทยาลัยแวนเดอรบิลท (Vanderbilt University) เรียกศูนยบริการ

นักศึกษาพิการวา Disability Services มีการแบงสายงานของ Disability Services  อยูในสวนงาน
ของศูนยพัฒนาทางโอกาส หรือ Opportunity Development Center (ODC) โดยมีพันธกิจ คือ
หลักการของการไมแยกความแตกตาง  และเปนไปตามพระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพ  และ
พระราชบัญญัติคนพิการ 

ศูนยบริการนักศึกษาพิการ (DS) มีหนาท่ีและความรับผิดชอบดังนี้ 
1. ปรัชญาการใหบริการแกผูพิการ (Disability Services Philosophy)  ท่ีจะ

สรางสรรคสภาพแวดลอมท่ีดี  โดยท่ีบุคลากรของศูนยปฏิบัติตามปรัชญาในความเปนปจเจกชน
ของผูพิการเพื่อท่ีผูพิการจะไดรับการมีสวนรวมกับชุมชนแวนเดอรบิลท (Vanderbilt) ซ่ึงอยูใกล
มหาวิทยาลัยไดอยางเต็มท่ี 

2.  การจัดหาทรัพยากรสําหรับนักศึกษาพิการ (Resources for Student with 
Disabilities)  เปนการตัดสินใจเกี่ยวกับส่ิงอํานวยความสะดวกของนักศึกษาพิการ  จะต้ังอยูบน
พื้นฐานของปจเจกชน  แตอยางไรก็ตามทางศูนยบริการนักศึกษาพิการมีจัดรูปแบบของส่ิงอํานวย
ความสะดวกไวดังนี้ 

1)  Mobility Impairment 
(1)  มีการจัดหาแผนที่ท่ีใหรายละเอียดการเขาถึงอาคารตาง ๆ ในแวนเดอรบิลท 
(2)  มีการยายหองเรียนถาหองเรียนนั้นนักศึกษาพิการไมสามารถเขาถึงได 
(3)  มีการจัดหากุญแจลิฟทเฉพาะให 
(4)  มีการจัดหาพื้นท่ีจอดรถให 
(5)  มีการจัดหาส่ิงอํานวยความสะดวกให 
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2)  Visual Impairment 
(1)  มีการจัดทําเทปเสียง  หรือเคร่ืองพิมพบทเรียนขนาดใหญ 
(2)  มีการจัดการเร่ืองการยืมระยะส้ันสําหรับเคร่ืองฟงเทปหรือเคร่ืองบันทึกเสียง 
(3)  มีการจัดหาคนอานหรือคนจดบันทึกให 
(4)  มีการจัดปฐมนิเทศเกี่ยวกับการเดินทางไปยังวิทยาเขต 
(5)  มีการขยายแผนภาพ  แผนผัง  และเคร่ืองมืออ่ืน ๆ เกี่ยวกับการศึกษา 
(6)  มีการเปล่ียนขอสอบ  และอ่ืน ๆ เปนอักษรเบรลล 
(7)  มีการจัดหาโปรแกรมการอานในคอมพิวเตอรใหไวในหองสมุด 
(8)  มีการจัดหาส่ิงอํานวยความสะดวกอ่ืน ๆ เทาท่ีจําเปน 

3)  Deaf/Hard of Hearing 
(1)  มีการจัดหาลามภาษามือ 
(2)  มีการจัดหาคนบันทึกโนต Note taker 
(3)  มีการจัดหาส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีจําเปน 

4)  Learning Disabilities  ไดแก 
(1)  ขยายเวลาในการสอบ 
(2)  มีการจัดหาเคร่ืองชวยอํานวยความสะดวกสําหรับสภาพแวดลอมในการสอบ 
(3)  มีการจัดทําเทปเสียงและบทเรียนท่ีมีตัวพิมพขนาดใหญ 
(4)  มีการจัดบริการใหยืมเคร่ืองเทป/เคร่ืองเลนเทป 
(5)  มีการเปล่ียนภาษาตางประเทศท่ีตองการ 

3. ขอมูลในการเขาถึงคนพิการ (Commencement Accommodations)  มหาวิทยาลัย
จะจัดส่ิงอํานวยความสะดวกใหแกนักศึกษาพิการ  ไดแก  การจัดหาที่จอดรถใหแกคนพิการทางการ
เคล่ือนไหว  จัดหาสถานที่พิเศษท่ีผูพิการทางการไดยินจะสามารถใชเคร่ืองมือชวยเหลือหรือส่ิง
อํานวยความสะดวก เปนตน 

4. ทีมงานในการใหบริการ (Resources for Staff with Disabilities)  การทํางานท่ี
ชวยเหลือใหบริการแกนักศึกษาพิการ  และใหบริการเกี่ยวกับเคร่ืองมือและส่ิงอํานวยความสะดวก
สําหรับคนพิการตาง ๆ  และใหบริการตามนโยบายและปรัชญาของ Opportunity Development 
Center  การตัดสินใจและการจัดบริการและส่ิงอํานวยความสะดวกข้ึนอยูกับความตองการและความ
จําเปนของผูพิการแตละคน 

5. การจัดฝกอบรม(Training)  เชน  อบรมกฎหมายเกี่ยวกับการฟนฟูสมรรถภาพคน
พิการ  กฎหมายคนพิการ  หรืออบรมเกี่ยวกับอาชีพ  เปนตน 
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2.5.4  ภูมิภาคตะวันตก (West) 
2.5.4.1  มหาวิทยาลัยแสตนฟอรด (Stanford University)  เรียกศูนยบริการนักศึกษา

พิการวา Student Disability Resource Center (SDRC) และเปนสวนหนึ่งของฝายกิจการนักศึกษา 
(Office of Accessible Education: OAE)  โดยมีขอมูลของนักศึกษา ดังนี้ 

1.  เปนศูนยกลางในการแจงแหลงขอมูลการใหบริการแกนักศึกษาพิการ  เพื่อชวย
ใหนักศึกษาพิการมีความสะดวกในการติดตอขอรับส่ิงอํานวยความสะดวก  แบงออกเปน 

1.1  ใหบริการดานวิชาการ (Academics)  
1.2  บริการดานสนามกีฬา  เคร่ืองเลนกีฬาตาง ๆ (Sports and Recreation) 
1.3  บริการดานการขนสง (Transportation)  เปนบริการเกี่ยวกับรถประจําทางวิ่งใน

วิทยาเขตใหบริการแกนักศึกษาพิการดานการเคล่ือนไหว  เชน  Wheelchair  เรียกวา Disco Cart 
Service  นอกจากนี้มีบริการท่ีจอดรถและรถรับสงท่ัวไปที่วิ่งรอบอาวซานฟรานซิสโกดวยเชนกัน 

1.4  บริการดานอุปกรณเคร่ืองมือ (Equipment)  เปนการใหบริการเคร่ืองมืออํานวย
ความสะดวกตาง ๆ ใหแกนักศึกษาพิการ 

1.5  บริการหองพัก (Housing and Student Life) 
1.6  บริการทั่วไป (Community Services and Business) เชน การจัดโปรแกรมพิเศษ 

การจัดกิจกรรมของนักศึกษา จัดอบรม สัมมนาหรือบริการขอมูลขาวสารภายในมหาวิทยาลัย โดย
พันธกิจเปนไปตามพระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพและพระราชบัญญัติคนพิการและความเทา
เทียมทางโอกาสในการไดรับบริการ การศึกษาและกิจกรรม เปนตน 

นอกจากนี้ทางศูนยบริการนักศึกษาพิการ (SDRC) ของมหาวิทยาลัยสแตนฟอรด          
ยังมีบริการสําหรับนักศึกษาพิการ ดังนี้ 

1.  บริการดานการเดินทางของนักศึกษาพิการ (Disco Cart Service)  โดยเฉพาะ
พิการทางการเคล่ือนไหวท่ีไมสามารถข้ึนรถไดสะดวก  เชน  นักศึกษาท่ีนั่งรถเข็น  นักศึกษาท่ีใชไม
คํ้ายัน  เปนตน  รวมถึงนักศึกษาพิการประเภทอ่ืน ๆ 

2.  บริการหองพักพิเศษสําหรับนักศึกษาพิการ (Housing Accommodations)  โดยท่ี
มีส่ิงอํานวยความสะดวกเปนพิเศษท่ีเหมาะสมกับนักศึกษาพิการแตละคน 

3. บริการจดคําบรรยาย (Note taker Services)  รวมถึงจดบันทึกงานท่ีอาจารย
มอบหมายจดรายการเกี่ยวกับการสอบ  รายการทําแลป  และอ่ืน ๆ  ใหบริการแกนักศึกษาพิการที่ไม
สามารถจดคําบรรยายไดดวยตนเอง  เชน  นักศึกษาพิการที่ไมมีแขน  หรือ ประสาทสมองสวนการ
ส่ังการเคล่ือนไหวไมทํางานจึงไมสามารถเคล่ือนไหวรางกายไดถึงแมวาจะมีรางกายครบถวน           
เปนตน 
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4.  บริการพิมพงาน (Typist/Script) หรือ จัดทําบทคําบรรยายวิชาตาง ๆ ท่ีนักศึกษา
ไมสามารถทําไดดวยตนเอง  เชน  นักศึกษาพิการทางการไดยิน  การไดรับ Script จะสะดวกในการ
เรียน  เพราะบางคร้ังฟงการบรรยายไมชัด 

5.  บริการการอาน (Reader Service) หรือจัดคนอานบทเรียนใหนักศึกษาพิการ เชน 
พิการทางการมองเห็น  หรือใชในการอานขอสอบในการสอบใหแกนักศึกษาพิการ 

6.  บริการใชลาม (Interpreter and Steno Captionist Services) เชน ลามภาษามือ 
สําหรับนักศึกษาพิการทางการไดยิน  หรือการใช Steno Captionist  คือ  จะเปนการแปลงคําบรรยาย
ขณะท่ีอาจารยสอนในหองเรียนใหกลายเปนตัวหนังสือข้ึนท่ีหนาจอภาพใหนักศึกษาพิการทางการ
ไดยินสามารถอานไดในหองเรียน 

7. บริการการใชเคร่ืองมืออํานวยความสะดวกตาง ๆ ใหแกนักศึกษาพิการ 
(Equipment Accommodations) เชน  เคร่ืองพิมพดีดอักษรเบรลล  เคร่ืองขยายตัวหนังสือ  บทเรียน
อิเล็คโทรนิกส เปนตน 

8.  บริการใหความชวยเหลือในการสอบ (Exam Accommodation) เชน มีคนอาน
ขอสอบให  มีคนทําคํายอขอสอบให  การขยายเวลาสอบ  หรือมีคนพิมพขอสอบให (นักศึกษาพิการ
ใชมือไมได) เปนตน 

9.  บริการจัดอํานวยความสะดวกในหองเรียน (Classroom Accommodation) ไดแก 
ลามภาษามือ ตัววิ่งคําบรรยายหนาจอในหองเรียน คนอาน หรือคนบันทึกคําบรรยายให  เปนตน 

นอกจากนี้ศูนยบริการนักศึกษาพิการยังมีหนวยงานที่อยูภายใตกํากับดูแล คือ ศูนย
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Assistive learning Technology Center หรือ AL TEC)  ซ่ึงเปนหนวยงาน
ใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology)  และการศึกษา  เพื่อใหนักศึกษา
พิการสามารถเขาถึงการศึกษา  โดยใหบริการ Computer Lab with Both High – End Macs and PCS 
(เปนเครื่องมือท่ีมีซอฟแวรและฮารดแวรพิเศษท่ีจะชวยใหนักศึกษาพิการสามารถเขาถึงการใช
ประโยชนได  เชน  การอาน  การแปลงสแกนใหกลายเปนขอความ Text โปรแกรมขยายจอภาพ)  
ดังนี้ 

1)  เคร่ืองมือพิเศษ  แปนพิมพพิเศษสําหรับคนพิการ  และเมาทพิเศษท่ีสามารถคลิก
ส่ังการใหคอมพิวเตอรอานขอความ Text  หรือเร่ืองราวหนาจอคอมพิวเตอรได 

2)  CCTV  เปน วิดิโอขยายจอภาพสําหรับนักศึกษาสายตาเลือนราง 
3)  เทปบันทึกเสียงพิเศษท่ีสามารถอานหนังสือได “Book – on – Tape” 
4) โปรแกรม JAW for Window  โปรแกรมการอาน Text เปนคําพูด 
5)  FM  เคร่ืองชวยในการฟง 
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ศูนยบริการนักศึกษาพิการ(SDRC) ของมหาวิทยาลัยสแตนฟอรด  มีการจัด
โครงสรางหนาท่ีความรับผิดชอบของสายงานตาง ๆ ดังนี้ 

1) มีการจัดการชวยเหลือดานการพิมพ  คือการเปล่ียนงานพิมพใหเปน Text ท่ี
นักศึกษาพิการจะสามารถเขาถึงได  เชน  เปล่ียนเปนอักษรเบรลล  หรือเปล่ียนรูปเปนตัวนูนเพื่อให
นักศึกษาพิการทางการมองเห็นสามารถเขาถึงได (การสัมผัสตัวนูนรูปภาพตาง ๆ ทําใหสามารถ
เรียนรูไดจากภาพ) 

2) มีการใหนักศึกษาพิการ  คณะ  และเจาหนาท่ีของศูนยบริการนักศึกษาพิการ
สามารถยืมเคร่ืองชวยทางเทคโนโลยีหรือขยายเวลากําหนดการยืม 

3) มีการประเมินความตองการใชเคร่ืองมือเทคโนโลยีของนักศึกษาพิการแตละคน  
เพื่อใหการชวยเหลือท่ีเหมาะสม 

4) มีการจัดอบรมแบบตัวตอตัวในการใชเคร่ืองมือในซอฟทแวรตาง ๆ  โดยอบรม
จากการใชเคร่ืองมือจริง 

5) มีการจัดทีมใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยี 
2.5.4.2 มหาวิทยาลัยวอชิงตัน (University of Washington) เรียกศูนยบริการ

นักศึกษาวา Disability Student Services (DSS) มีการแบงสายงานอยูในสวนงานของศูนยขอมูล
สําหรับนักศึกษาพิการ (Disability Resources for Student) โดยมีพันธกิจ คือ ใหศูนยบริการ
นักศึกษาพิการ (Disability Student Services)  จัดทําคูมือการเขาถึงสําหรับผูพิการ  โดยประกาศ
หลักการวาผูพิการทุกคนมีสิทธิเขาถึงส่ิงอํานวยความสะดวกทุกอยางเทาเทียมกับบุคคลท่ัวไป  โดย
มหาวิทยาลัยไดจัดต้ังคณะกรรมการแหงการเขาถึง (Committee on Accessibility) ซ่ึงคณะกรรมการ
ชุดนี้จะใหคําแนะนําในการจัดส่ิงอํานวยความสะดวกใหแกคนพิการและโครงการใหญคือการสราง
สภาพแวดลอมทางกายภาพ (การสรางส่ิงกอสรางทางกายภาพ  ไดแก  อาคารท่ีมีทางลาดหรือลิฟท
สําหรับคนพิการ) 

ท้ังนี้ศูนยขอมูลสําหรับนักศึกษาพิการ (Disability Resources for Student) มีข้ันตอน
ในการใหบริการ  คือการกรอกแบบฟอรมของการวินิจฉัยเพื่อพิจารณาการขอรับบริการและพบกับ
ผูอํานวยการหรือผูใหคําปรึกษาเพื่อกําหนดส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีจําเปนสําหรับนักศึกษาพิการ
แตละคนโดยมีบริการตอไปนี้ 

1. การใหขอมูลชวงการรับสมัคร (Pre – Admission Inquiries)  เปนการใหขอมูล
เกี่ยวกับบริการตาง ๆ  และสิทธิตาง ๆ ท่ีจะไดรับบริการระหวางศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา 

2. การประเมินนักศึกษาพิการ (Intake Interview/Assessment)  โดยท่ีผูอํานวยการของ
ศูนย (Director of Disabilities Resources for Students)  หรือผูใหคําปรึกษา (Counselor) จะสัมภาษณ
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นักศึกษาท่ีกรอกขอมูลเกี่ยวกับความพิการเสร็จเรียบรอยแลว  เพื่อพิจารณารวมกันวาความพิการมี
ผลกระทบอยางไรตอชีวิตในมหาวิทยาลัยและการเรียน  เพื่อเตรียมการจัดบริการท่ีถูกตองเหมาะสม 

3.  การอํานวยความสะดวกดานวิชาการ (Academic Accommodations and Auxiliary 
Aids)  นักศึกษาจะไดรับความชวยเหลือส่ิงอํานวยความสะดวกทางการศึกษา  ซ่ึงจะตองเปนตาม
รายละเอียดในเอกสารขอมูลผลกระทบจากความพิการท่ีมีการประเมินตามท่ีกลาวมาขางตน 

4.  สิทธ์ิพิเศษในการไดลงทะเบียนกอนนักศึกษาท่ัวไป (Priority Registrations) 
5. การเปล่ียนหองเรียนเพื่อความสะดวกในการเขาถึงหองเรียน (Classroom 

Relocations) เชน  หองเรียนท่ีอยูในอาคารที่ไมมีลิฟท  นักศึกษาพิการนั่งรถเข็นเขาเรียนไมไดก็จะ
เปล่ียนเปนหองเรียนในอาคารที่นักศึกษาพิการนั่งรถเข็นสามารถนํารถเขาไปนั่งเรียนดวยได 

6.  บริการจดคําบรรยาย (Note Taking Services) 
7.  ลาม  หรือลามภาษามือ (Sign Language Interpreters)  
8.  บทเรียนท่ีเปนตัวพิมพขนาดใหญสําหรับนักศึกษาสายตาเลือนราง (Large – Print 

Versions of Texts) 
9.  เทปหนังสือเรียน (Taping of Textbooks) เพื่อความสะดวกในการเรียน 
10.  อุปกรณในหองเรียนท่ีมีความเหมาะสม (Accessible Furniture in Classroom)  

เชน  เกาอ้ีขนาดพิเศษสําหรับนักศึกษาพิการทางการเคล่ือนไหว เปนตน 
11.  การจัดการสอบพิเศษใหกับนักศึกษาพิการ (Special Examination Arrangements) 

เชน  การขยายเวลาสอบ  การใชเคร่ืองมือพิเศษในการสอบ  เชน  เคร่ืองขยายภาพขอสอบ 
12.  เคร่ืองพิมพอักษรเบรลล (Braille) สําหรับนักศึกษาพิการทางตา 
13.  บริการทางการขนสง (Disability Parking/ Campus Shuttle) อาทิ  ท่ีจอดรถ  

หรือรถรับสงวิ่งในบริเวณมหาวิทยาลัยท่ีมีส่ิงอํานวยความสะดวกใหแกนักศึกษาพิการ   
14. บริการใหคําปรึกษาหารือ (Consultation) ซ่ึงทางศูนยบริการนักศึกษาพิการจะมี

ขอมูลและคําแนะนําใหแกคณะ  หรือเจาหนาท่ีท่ีจะตองจัดส่ิงอํานวยความสะดวก  กฎหมาย
เกี่ยวกับคนพิการ  และเร่ืองราวอ่ืนท่ีเกี่ยวของกับคนพิการท้ังในและนอกมหาวิทยาลัย 

15.  ศูนยบริการนักศึกษาพิการใหบริการขอมูลท่ีสามารถอางอิงหรือติดตอเกี่ยวกับ
คนพิการท้ังในและนอกมหาวิทยาลัย 

16.  ศูนยบริการนักศึกษาพิการใหบริการในการจัดหาอาสาสมัครท่ีจะใหบริการตาง ๆ  
ไดแก  คนอานหนังสือเรียนลงเทป  จดคําบรรยายและอ่ืน ๆ ในหองเรียน  ดูแลหรือชวยเขียนในการ
สอบ  ชวยดานการยืมคืนและการใชบริการในหองสมุด  แนะนําเกี่ยวกับการเดินทาง  เปนผูชวยเหลือ
ในการหาหรือซ้ือหนังสือในรานหนังสือ เปนตน 
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นอกจากทางศูนยบริการนักศึกษาพิการจะใหการอํานวยความสะดวกแกนักศึกษา
พิการแลว ทางมหาวิทยาลัยวอชิงตันยังใหบริการนักศึกษาพิการ ดังนี้ 

1) บริการจัดทําเอกสาร / คูมือการแนะนําการบริการและความชวยเหลือตาง ๆ 
ใหแกนักศึกษาพิการ 

2) บริการพัฒนาคอมพิวเตอรท้ังซอฟทแวรและฮารดแวร  เพื่อใหบริการที่ดีและ
ทันสมัยแกนักศึกษาพิการ 

3) ในการรับนักศึกษาพิการเขาเรียนไมแตกตางกับนักศึกษาท่ัวไป  แตอาจจะมีการ
พิจารณารับเขาเปนพิเศษสําหรับนักศึกษาพิการ 

4) บริการการจัดส่ิงอํานวยความสะดวกใหแกคนพิการในการพักอาศัย  เชน  อาคาร
ตองมีทางลาด  หรือหองน้ําพิเศษสําหรับคนพิการ เปนตน 

5) บริการจัดหาที่จอดรถพิเศษสําหรับนักศึกษาพิการ 
6) บริการจัดรถบริการภายในมหาวิทยาลัยสําหรับนักศึกษาพิการ  เชน  พิการ

ทางการเคล่ือนไหว  ซ่ึงตองมีส่ิงอํานวยความสะดวก 
7) บริการจัดหาทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษาพิการ 
8) บริการการขนยายนักศึกษาพิการในกรณีพิเศษตาง ๆ 
9) บริการจัดทําแผนท่ีการเดินทางในมหาวิทยาลัยสําหรับนักศึกษาพิการ 

กลาวโดยสรุป จากท่ีกลาวมาขางตนนั้นทําใหเห็นถึงการทําหนาท่ีของศูนยบริการนักศึกษา
พิการในมหาวิทยาลัยช้ันนําของสหรัฐอเมริกา ทําใหทราบระบบการทํางานของศูนยบริการ
นักศึกษาพิการท่ีดีมีประสิทธิภาพเปนอยางไร  ท้ังนี้ศูนยบริการนักศึกษาพิการในประเทศไทยจะมี
ระบบการทํางานท่ีใกล เ คียงหรือดีกวานั้น   ยอมข้ึนอยูกับบริบทสภาพแวดลอมในแตละ
สถาบันอุดมศึกษา  ซ่ึงในประเทศไทยไดมีการจัดต้ังหนวยงานศูนยบริการนักศึกษาพิการใน
สถาบันอุดมศึกษามากอนท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะมีนโยบายใหรับคนพิการเขา
ศึกษาในมหาวิทยาลัย  รวมท้ังพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ  พ.ศ. 2551  ซ่ึง
นโยบายและกฎหมายดังกลาวยอมสงผลตอการเปล่ียนแปลงคุณภาพชีวิตทางการศึกษาของ
นักศึกษาพิการเปนอยางมาก 
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ตารางที่ 2.4  เปรียบเทียบศูนยบริการนักศึกษาพิการของมหาวิทยาลัยชั้นนํา จํานวน 8 แหง  

                    ของประเทศสหรัฐอเมริกา 

 
                                                  มหาวิทยาลัย 
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1. ช่ือศูนยบริการนักศึกษาพิการ  SDS RDS SSD DSS DSO  DS SDRC DSS 

2. สิทธิพิเศษในการเขาศึกษา 

(Admission) 
               

3.บริการอํานวยความสะดวกในการศึกษา

(Academic Accommodations) 
               

4.บริการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกใน

หองเรียน(Classroom Accommodations) 
               

5.บริการอํานวยความสะดวกในการสอบ  

(Testing Accommodations) 
               

6.การใหบริการทางการแพทย 

(Medical) 
               

7. ศูนยใหคําปรึกษา (Consultation)                

8.การจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพ 

(Physical Access) 
               

9. การจัดระบบการเดินทาง 

(Transportation) 
               

10. บริการจัดอาสาสมัคร (Volunteers)                

11. บริการดานที่พักที่มีความเหมาะสม 

(Housing) 
               

12. บริการชวยเหลือทางการเงิน                

13. บริการจัดหางาน (Employees)                
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จากการศึกษาเปรียบเทียบศูนยบริการนักศึกษาพิการของมหาวิทยาลัยช้ันนํา จํานวน 8 แหง 
ในประเทศสหรัฐอเมริกา พบวา ศูนยบริการนักศึกษาพิการมีช่ือเรียกท่ีแตกตางกันออกไป แต
บทบาทความรับผิดชอบยังใหการมุงเนนการใหบริการและอํานวยความสะดวกแกนักศึกษาพิการ
ในการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเชนเดียวกัน ในสวนของสิทธิพิเศษในการเขาศึกษาตอนั้น มีเพียง
มหาวิทยาลัยวอชิงตันเพียงแหงเดียวท่ีมีการพิจารณาการรับนักศึกษาพิการเขาศึกษาตอเปนกรณี
พิเศษ โดยใหสิทธิพิเศษท่ีแตกตางกับนักศึกษาท่ัวไป ท้ังนี้ผูวิจัยมองวาเปนนโยบายท่ีดีและเอ้ือ
ประโยชนเปนอยางมากกับนักศึกษาพิการ ซ่ึงอาจทําใหนักศึกษาพิการเกิดแรงบันดาลใจท่ีจะเขา
ศึกษาตอในระดับอุดมศึกษามากยิ่งข้ึน ในขณะท่ีประเด็นการบริการอํานวยความสะดวกใน
การศึกษาน้ัน มหาวิทยาลัยท้ัง 8 แหงมีการจัดส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีเหมาะสมกับนักศึกษาพิการ
แตละคนเพื่อชวยลดอุปสรรคในการศึกษา เชน การลงทะเบียนออนไลน การไดสิทธ์ิในการ
ลงทะเบียนกอน หรือการจัดโปรแกรมท่ีมีความหลากหลายท่ีเหมาะสมกับการพิการแตละประเภท 
เปนตน ท้ังน้ียอมสงผลใหการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของคนพิการสามารถกาวขามอุปสรรคตางๆ
ไดเปนอยางดี 

ในประเด็นเร่ืองการบริการจัดส่ิงอํานวยความสะดวกในหองเรียนและการบริการอํานวย
ความสะดวกในการสอบน้ัน มหาวิทยาลัยท้ัง 8 แหง มีการใหบริการอํานวยความสะดวก
เชนเดียวกัน กลาวคือ มีการจัดบริการจดคําบรรยายโดย Note Taker และเครื่องพิมพอักษรเบรลล
สําหรับนักศึกษาพิการทางสายตา มีการจัดบริการลามภาษามือสําหรับนักศึกษาพิการทางการไดยิน 
ตลอดนการเปล่ียนหองเรียนเพื่อความสะดวกในการเขาถึงหองเรียน เปนตน ท้ังนี้ยอมสงผลให
นักศึกษาพิการเกิดความสะดวกในการเรียนในหองเรียนมากยิ่งข้ึน และเปนการเพิ่มขีดมสรรถนะ
ทางศึกษาของนักศึกษาพิการใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเชนเดียวกัน นอกจากน้ีการบริการ
อํานวยความสะดวกในการสอบ เชน การอานขอสอบในการสอบใหนักศึกษาพิการทางสายตา การ
ขยายเวลาหรือการลดคําส่ังของขอสอบใหส้ันลง ตลอดจนการจัดหาขอสอบท่ีนักศึกษาพิการ
สามารถทําไดดวยตนเอง ก็ยอมสงผลทางจิตใจแกนักศึกษาพิการวาสามารถทําขอสอบไดดวย
ตนเองและมีความเทาเทียมเชนเดียวกับนักศึกษาปกติท่ัวไป 

สําหรับการใหบริการทางการแพทยนั้น มีเพียงมหาวิทยาลัยมิชิแกนและมหาวิทยาลัยนอรท 
คาโรไลนา สเตท ท่ีมีการจัดบริการสําหรับนักศึกษาพิการ ซ่ึงเปนบริการทางสุขภาพท่ีมีความจําเปน
ตอนักศึกษาพิการในระหวางศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ท้ังน้ีการใหบริการดังกลาวจําเปนตองอาศัย
ผูท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะทาง ในขณะท่ีศูนยใหคําปรึกษาสําหรับนักศึกษาพิการนั้น พบวามีถึง 6 
มหาวิทยาลัยท่ีเล็งเห็นความสําคัญของเร่ืองนี้ กลาวคือหากมหาวิทยาลัยมีศูนยใหคําปรึกษาสําหรับ
นักศึกษาพิการ เชน การใหคําปรึกษาท่ัวไป การใหคําปรึกษาปญหาดานสุขภาพ หรือการให
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คําปรึกษาในเร่ืองสวนตัว ก็ยอมทําใหนักศึกษาพิการมีผูท่ีคอยใหคําปรึกษา หากเกิดปญหาก็
สามารถแกไขปญหาดังกลาวรวมกันไดเปนอยางดี 

ในประเด็นการจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและการจัดระบบการเดินทางนั้น เปน
ปจจัยพื้นฐานท่ีแตละมหาวิทยาลัยจําเปนตองจัดใหบริการอํานวยความสะดวกแกนักศึกษาพิการ 
เพื่อใหนักศึกษาพิการสามารถเขาถึงบริการตางๆที่มหาวิทยาลัยดําเนินการเฉกเชนนักศึกษาปกติ
ท่ัวไป และสามารถเรียนรวมกับนักศึกษาปกติท่ัวไปโดยปราศจากอุปสรรคใดๆ เชนเดียวกับ
ประเด็นบริการดานท่ีพักท่ีมีความเหมาะสมสําหรับนักศึกษาพิการ ก็เปนปจจัยสําคัญในการดําเนิน
ชีวิตในมหาวิทยาลัย หากมหาวิทยาลัยจัดท่ีปรึกษาดานท่ีพัก (Resident Advisor) เพื่อชวยเหลือ
นักศึกษาพิการในดานตางๆ ก็ยอมสรางความเช่ือม่ันถึงความปลอดภัยใหกับผูปกครองไดเปนอยางดี 
และหากมหาวิทยาลัยจัดอาสาสมัคร ท่ีนักศึกษาพิการสามารถรองขอความชวยเหลือตางๆ ก็ยอม
สรางความเช่ือม่ันใหกับผูปกครองไดดวยเชนกัน ท้ังนี้พบวามีเพียง 3 มหาวิทยาลัยท่ีมีการจัดบริการ
อาสาสมัครสําหรับนักศึกษาพิการเทานั้น 

สําหรับการบริการชวยเหลือทางการเงินนั้น พบวามีมหาวิทยาลัยวอชิงตันเพียงแหงเดียวท่ี
เล็งเห็นถึงความสําคัญในสวนนี้ สําหรับการใหความชวยเหลือทางการเงิน เชน การจัดหา
ทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษาพิการ  เงินกูยืมทางการศึกษาและเงินทุนจางนักศึกษาทํางาน ท้ังนี้
ปจจัยดังกลาวมีสวนสําคัญตอการตัดสินใจตอในระดับอุดมศึกษา เพราะคาใชจายในการศึกษา
ระดับนี้คอนขางสูง ในขณะท่ีคนพิการสวนใหญมีขอจํากัดทางการเงิน หากหาวิทยาลัยมีการบริการ
ชวยเหลือทางการเงินแกนักศึกษาพิการ ก็ยอมสงใหนักศึกษามีสัดสวนในการศึกษาตอใน
ระดับอุดมศึกษามากยิ่งข้ึน และเปนการลดปญหานักศึกษาออกระหวางภาคเรียนการศึกษา 
เนื่องจากประสบปญหาทางการเงินไดเปนอยางดี ในสวนของการบริการจัดหางานภายหลัง
นักศึกษาพิการสําเร็จการศึกษานั้น มีเพียง 2 มหาวิทยาลัยท่ีมีการบริการจัดหางาน ประกาศรับสมัคร
งาน ติดตอกับหนวยงานของรัฐท่ีเกี่ยวกับการจางงานคนพิการ และสถานประกอบการเอกชนท่ีรับ
นักศึกษาพิการเขาทํางาน ท้ังนี้เพื่อสรางโอกาสในการประกอบอาชีพของคนพิการ ตลอดจนการ
เปนตนแบบที่ดีสําหรับคนพิการในรุนตอๆมา ท่ีไดเห็นวาคนพิการท่ีไดศึกษากอนหนานั้น ประสบ
ความสําเร็จในชีวิต จบการศึกษาระดับอุดมศึกษาและสามารถมีงานทําเล้ียงตนเองและครอบครัวได
อยางสมบูรณแบบมากยิ่งข้ึน 

 
2.5.5  ศูนยบริการนักศึกษาพิการในสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทย 
พัฒนาการของระบบสนับสนุนนักศึกษาในประเทศไทย พบวาสถาบันการศึกษาสวนใหญ

ท่ีมีการเรียนการสอนเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาพิเศษไดมีการเรียนการสอนเก่ียวกับการสนับสนุน
ชวยเหลือคนพิการอยูกอนแลว จึงมีหนวยงานยอยในสาขาการศึกษาพิเศษท่ีทําหนาท่ีชวยเหลือ
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สนับสนุนการเรียนการสอนของคนพิการ ภายหลังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเล็งเห็น
ถึงความสําคัญของสิทธิของนักศึกษาพิการจึงจัดทํายุทธศาสตรการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการใน
ระดับอุดมศึกษาขึ้นและประกาศใชในป พ.ศ. 2549  โดยมีวิสัยทัศนคือ  จัดการศึกษาสําหรับคน
พิการโดยคํานึงถึงความเทาเทียมและคุณภาพในการรับเขาศึกษา  โดยใหการชวยเหลือใหนักศึกษา
พิการไดศึกษาอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  เต็มตามศักยภาพและมีงานทํา  ยุทธศาสตรการจัด
การศึกษาสําหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษานั้นประกอบดวยยุทธศาสตรหลัก  4  ยุทธศาสตรคือ  
(1) สรางโอกาสทางการศึกษา  (2) พัฒนาการจัดการเรียนรูของผูพิการ  โดยมีกลยุทธ  3  กลยุทธ  3  
กลยุทธคือ  2.1 พัฒนาระบบบริการสนับสนุนคนพิการ (DSS) ในสถาบันอุดมศึกษาที่สงเสริมการ
เรียนของนักศึกษาพิการ  2.2 พัฒนาบุคลากรท่ีเกี่ยวของกับการจัดการศึกษาพิเศษและการพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาพิการ  2.3 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูท่ีเหมาะสมสําหรับผูพิการ  (3) 
พัฒนาองคความรู  และ (4) สงเสริมการมีงานทํา 

ท้ังนี้เม่ือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดเร่ิมใหความสําคัญเร่ืองการชวยเหลือ
นักศึกษาพิการ  และมีการจัดสรรงบประมาณจํานวนหนึ่งใหกับสถาบันท่ีมีนักศึกษาพิการเรียนอยู
เกิน  10  คนข้ึนไป  จึงทําใหสถาบันอุดมศึกษาหลายแหงเร่ิมเห็นความสําคัญเร่ืองการจัดใหมีระบบ
เพื่อชวยเหลือนักศึกษาพิการข้ึนภายในสถาบัน  จึงไดจัดต้ังศูนยหรือหนวยบริการสนับสนุน
นักศึกษาพิการ (Disability Support Services Center) ข้ึนอยางเปนทางการ  โดยเปนการจัดตั้งข้ึน
จากหนวยงานเดิมท่ีมีการดําเนินงานเก่ียวกับนักศึกษาพิการอยูแลวเพียงแตยังไมไดเรียกช่ือวา  
หนวยบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ  สถาบันอุดมศึกษาแหงแรกท่ีไดจัดตั้งหนวยบริการ
สนับสนุนนักศึกษาพิการอยาง เปนทางการคือ   วิทยาลัยราชสุดา   ซ่ึง เปนคณะหนึ่ งใน
มหาวิทยาลัยมหิดล  เนื่องจากเปนสถาบันท่ีจัดการเรียนการสอนใหกับคนพิการและคนท่ัวไปท่ี
ทํางานหรือสนใจดานคนพิการ  และมีนักศึกษาพิการทางการไดยินเรียนอยูเปนจํานวนมากในระดับ
ปริญญาตรีสาขาหูหนวกศึกษา  จากนั้นจึงมีการจัดต้ังศูนยบริการนักศึกษาพิการข้ึนอีกใน
สถาบันอุดมศึกษาหลายแหง กระท่ังในป  พ.ศ. 2550  มีสถาบันอุดมศึกษาท่ีไดจัดต้ังศูนยบริการ
สนับสนุนนักศึกษาพิการท้ังหมด  12  แหง  ไดแก  มหาวิทยาลัยมหิดล  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
ดุสิต  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
มหาวิทยาลัยรามคําแหง  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  มหาวิทยาลัย           
ราชภัฏพิบูลสงคราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

สําหรับปจจัยสําคัญท่ีกอใหเกิดการจัดตั้งศูนยบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ  คือ  กระแส
การเคลื่อนไหวดานคนพิการและการเคลื่อนไหวดานสิทธิมนุษยชนท่ีเกิดข้ึนในระดับนานาชาติ  ท่ี
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กอใหเกิดการเปล่ียนแปลงของแนวคิดการทํางานดานคนพิการจาก “ฐานดานสังคมสงเคราะห”  
เปน  “ฐานดานสิทธิ” (From Welfare – Based Approach to Right-Based Approach)  ซ่ึงเปนกระแส
ท่ีเคล่ือนไหวอยางตอเนื่องในประเทศพัฒนาแลวท้ังในยุโรป  สหรัฐอเมริกา  และประเทศในเอเชีย
บางประเทศ  เชน  ญ่ีปุน  สิงคโปร  สําหรับประเทศสหรัฐมีการออกกฎหมายดานการศึกษาคือ  The 
Education for All Handicapped Children Act of 1975  มีผลบังคับสําหรับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ซ่ึง
ตอมาในป  ค.ศ. 1990  ไดมีการปรับปรุงและเปล่ียนช่ือเปน  The  Individuals  with  Disabilities  
Education  Act (IDEA)  กฎหมายนี้เปนกฎหมายท่ีถูกนํามาใชเปนแนวทางในการดําเนินการดาน
กฎหมายการศึกษาสําหรับคนพิการในประเทศไทย  คือ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.
2542  นอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการประกาศใหป  พ.ศ. 2542  เปน  “ปการศึกษาของคนพิการ”  
นับเปนจุดเปล่ียนท่ีสําคัญของการศึกษาสําหรับคนพิการ  ทําใหจํานวนของเด็กพิการในโรงเรียน
สังกัดสํานักงานการศึกษาข้ันพื้นฐานท้ังโรงเรียนเฉพาะทางและโรงเรียนเรียนรวมเพิ่มจํานวนข้ึน
อยางรวดเร็ว  นอกจากนี้สถาบันอุดมศึกษาท่ีมีนโยบายชัดเจนเร่ืองการรับนักศึกษาพิการ  คือ  
สถาบันท่ีมีการเรียนการสอนคนพิการ  เชน  วิทยาลัยราชสุดา  มหาวิทยาลัยมหิดล  หรือมีโปรแกรม
การศึกษาพิเศษ  เชน  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  เปนตน  สถาบันท่ีมีนโยบายเร่ืองการใหโควตา
สําหรับนักศึกษาพิการ เชน  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  ซ่ึงเร่ิมมีนโยบายใหโควตานักศึกษาพิการ
เขาเรียนในคณะตาง ๆ ท่ีมีความพรอมจํานวน  50  คน  ตั้งแตปการศึกษา  2548  เปนตนมา  และใน 
พ.ศ. 2551  มีสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีระบบโควตาสําหรับนักศึกษาพิการท้ังหมด  8  แหง  ซ่ึงทําให
จํานวนของนักศึกษาพิการเพิ่มข้ึนเปนลําดับ  โดยสวนใหญเปนนักศึกษาพิการทางรางกายหรือการ
เคล่ือนไหว  รองลงมาคือ  นักศึกษาพิการทางการไดยิน  และนักศึกษาพิการทางการมองเห็น
ตามลําดับ   

ท้ังนี้ศูนยบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการท่ีจัดต้ังข้ึนในสถาบันอุดมศึกษามีการจัดต้ัง  2  
ลักษณะ  คือ  ในสถาบันท่ีมีโปรแกรมการศึกษาพิเศษ  เชน  มหาวิทยาลัยราชภัฏตาง ๆ  และ
มหาวิทยาลัยท่ีมีการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ  เชน  วิทยาลัยราชสุดา  มหาวิทยาลัยมหิดล  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  มีการจัดต้ังศูนยบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการอยูในคณะที่จัด
การศึกษาใหกับนักศึกษาพิการ  บุคลากรท่ีรับผิดชอบหลักหรือเปนหัวหนาศูนยคือ  อาจารย
ผูรับผิดชอบโปรแกรมการศึกษาพิเศษ  และมีคนทํางานซ่ึงเกือบท้ังหมดเปนลูกจางช่ัวคราว  สวน
มหาวิทยาลัยท่ีไมมีการจัดการศึกษาเฉพาะสําหรับนักศึกษาพิการหรือมีโปรแกรมการศึกษาพิเศษ  
เชน  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  มี
การจัดต้ังศูนยบริการสนับสุนนนักศึกษาพิการอยูในสวนกลางท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับ
สวัสดิการนักศึกษา  เชน  เปนสวนหนึ่งของงานกิจการนักศึกษา  ฝายแนะแนว  หรือ  กองบริการ
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การศึกษา  โดยมีบุคลากรท่ีรับผิดชอบงาน  คือ  นักแนะแนวหรือนักกิจการนักศึกษา  และมีการจาง
ลูกจางช่ัวคราวมาชวยทํางานจํานวนหนึ่ง 

สําหรับพันธกิจของศูนยบริการนักศึกษาพิการในมหาวิทยาลัยของไทยและมหาวิทยาลัยใน
สหรัฐอเมริกานั้นจะมีอุดมการณเดียวกัน คือยึดม่ันในความเสมอภาคทางการศึกษา  เปดโอกาสให
ประชาชนทุกฐานะ ทุกพื้นท่ีภูมิภาค ไมวามีโอกาสหรือดอยโอกาส  ไดศึกษาเรียนรูในมหาวิทยาลัย
ไดอยางเต็มท่ีและท่ัวถึง และเปนไปตามแนวทางการทางกฎหมายรัฐธรรมนูญ และกฎหมายเฉพาะ
สําหรับคนพิการ ในการขยายโอกาสทางการศึกษาใหกับผูพิการ 

วัตถุประสงคของศูนยบริการนักศึกษาพิการ 
1) เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาไปยังกลุมผูพิการท่ีมีศักยภาพใน

การศึกษาตามความสนใจและความถนัด 
2) เพื่อใหผูพิการไดรับโอกาสทางการศึกษาข้ันอุดมศึกษา  และพัฒนาทักษะในการ

ดํารงชีวิตอยางอิสระ 
3) เพื่อใหผูพิการไดมีโอกาสศึกษารวมกันกับนักศึกษาปกติในช้ันเรียนเดียวกันบน

พื้นฐานของศักดิ์ศรีความเปนมนุษยมนุษยท่ีเทาเทียมกัน 
บทบาทและหนาท่ีของศูนยบริการนักศึกษาพิการในประเทศไทย 
1) เปนแหลงขอมูลเกี่ยวกับนักศึกษาพิการของมหาวิทยาลัยท้ังหมด 
2) จัดทําฐานขอมูลของโครงการนักศึกษาพิการท้ังหมด 
3) เปนแหลงรวมเอกสารที่จําเปนท่ีนักศึกษาพิการจะตองใชระหวางการศึกษาใน

มหาวิทยาลัย 
4) รวบรวมความตองการรับนักศึกษาพิการของท้ังมหาวิทยาลัย 
5) Pre – Admission  สงขอมูลเกี่ยวกับการรับนักศึกษาพิการไปยังโรงเรียนเฉพาะ

ทาง (พิการ)  และโรงเรียนเครือขายเรียนรวม  และตอบปญหาเกี่ยวกับการรับเขาตาง ๆ 
6) Admission  ออกประกาศรับสมัครผูพิการเขาเปนนักศึกษาโครงการนักศึกษา

พิการ  ตรวจสอบคุณสมบัติผูสมัคร  ประสานงานกับผูแทนคณะตรวจสอบความพิการใหเปนไป
ตามประกาศรับสมัคร  ประสานงานรวมกับสํานักทะเบียนและประมวลผลในการจัดสอบคัดเลือก  
ประสานงานกับคณะในการจัดต้ังคณะกรรมการสอบสัมภาษณ  และประกาศผลการคัดเลือก 

7) Academic  ประสานงานกับคณะในการใหบริการดานตาง ๆ แกนักศึกษาพิการ
ในการศึกษา 

8) Rehabilitation  ฟนฟูสุขภาพใหแกนักศึกษาพิการ  จัดสงนักศึกษาพิการไปฟนฟู
สุขภาพ  เชน  จัดสงนักศึกษาพิการนั่ง Wheelchair ไปทํากายภาพบําบัดและธาราบําบัด 
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9) ประสานงานกับทุกหนวยงานในมหาวิทยาลัยท่ีเกี่ยวของกับการใหบริการแก
นักศึกษาพิการ 

10) ใหนักศึกษาพิการเขาถึงส่ิงอํานวยความสะดวกในการศึกษา  กิจกรรมนักศึกษา  
และบริการทุกดานของมหาวิทยาลัย 

11) รวมเปนเครือขายกับหนวยรายการ  องคกรภาคเอกชน  มูลนิธิ  และสมาคม          
คนพิการตาง ๆ ภายนอกมหาวิทยาลัยในการพัฒนา  ชวยเหลือ  และใหบริการแกนักศึกษาพิการ 

12) สนับสนุนและชวยเหลือใหนักศึกษาพิการสามารถพัฒนาทักษะท่ีจะชวยเหลือ
ตนเอง 

13) จัดสภาพแวดลอมและการกอสรางทางกายภาพให เหมาะสมกับการใช
ชีวิตประจําวันและการศึกษา 

14) ดําเนินการใหนักศึกษาพิการสามารถเขาถึงสถานท่ีเรียน 
15) ดําเนินการใหนักศึกษาพิการสามารถเขาถึงการเรียน  ไดแก  การจัดทําบทเรียน

อักษรเบรลล 
16) Test Accommodation  ดําเนินการใหนักศึกษาพิการสามารถเขาถึงการสอบ  

โดยไดรับส่ิงอํานวยความสะดวก  เชน  หองสอบสําหรับนักศึกษาพิการ  เคร่ืองมือส่ิงอํานวยความ
สะดวกในการสอบ  เชน  เคร่ืองอานหนาจอ  ขอสอบเบรลล  การขยายเวลาสอบ  หรือการจัดสอบ
เปนชวง ๆ สําหรับนักศึกษาสมาธิส้ัน  หรือพิการทางการเรียนรู 

17) อํานวยความสะดวกในการเขาถึงการเดินทาง  และท่ีพักอาศัย 
18) ชวยลดปญหาและอุปสรรคท่ีขัดขวางการศึกษา  เชน  การขาดเงินทุนในการเลา

เรียน 
19) ดูแลสุขภาพจิต   และเปนท่ีปรึกษาทางการศึกษา   การปรับตัว   การใช

ชีวิตประจําวัน 
20) จัดหาและจัดเตรียมส่ิงอํานวยความสะดวกใหแกนักศึกษาพิการ  เชนเคร่ืองมือ

เคร่ืองใชสําหรับนักศึกษาพิการ  เชน  เคร่ือง FM สําหรับนักศึกษาพิการทางการไดยิน  เคร่ืองพิมพ
อักษรเบรลลสําหรับนักศึกษาพิการทางการเห็น  เปนตน 

21) อํานวยความสะดวกในการเขาถึงสถานท่ีตาง ๆ ในมหาวิทยาลัย 
22) เสริมสรางองคความรูเกี่ยวกับการพัฒนางานดานตาง ๆ เกี่ยวกับนักศึกษาพิการ 
23) พัฒนานักศึกษาพิการใหเปนผูมีความรูความสามารถ  เปนท่ีตองการของตลาดงาน 
24) Job Placement  จัดหางาน  และประสานงานกับสถานประกอบการในการสง

นักศึกษาพิการ  ฝกงาน  และติดตามผลการทํางานของบัณฑิตพิการ 
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ความรับผิดชอบและการอํานวยความสะดวก 
General Information  ประกาศและใหขอมูลตาง ๆ แกนักศึกษาพิการ  รวมท้ังบุคคล

ท่ัวไปในชุมชนธรรมศาสตร  และหนวยงานภายนอก  ไดแก  ทุนการศึกษา  การจางนักศึกษาทํางาน  
สงขอมูลตามท่ีหนวยงานภายในและภายนอกรองขอ 

Admission Application  การประกาศรับสมัครนักศึกษาพิการ  การอํานวยความ
สะดวกและใหขอมูลเกี่ยวกับการรับสมัคร  รวมมือกับหนวยงานรับเขาจัดสอบขอเขียน  จัดสอบ
สัมภาษณ  และประกาศผลสอบ  และตอบขอซักถามทางโทรศัพทเกี่ยวกับการรายงานตัวเขาเปน
นักศึกษา  รับการรายงานตัว  และจัดปฐมนิเทศนักศึกษาและผูปกครอง  ใหทราบกระบวนการเปน
สมาชิกในความดูแลของศูนยบริการนักศึกษาพิการ  และบริการตาง ๆ ท่ีจะไดรับ 

Individual Planning  เม่ือนักศึกษาเขาเปนนักศึกษาคร้ังแรก  ทางศูนยบริการ
นักศึกษาพิการจะนัดนักศึกษาพิการทุกคนมาพบผูเช่ียวชาญเพื่อตรวจสอบความบกพรองแลวระบุ
ส่ิงอํานวยความสะดวกของนักศึกษาพิการแตละคน Case – by – Case เพื่อจัดทําแผนดานส่ือและส่ิง
อํานวยความสะดวก  พรอมท้ังจัดผูแนะนําการจัดตารางวิชาเพื่อลงทะเบียนในภาคเรียนท่ีหนึ่ง  ท่ี
สอบและภาคฤดูรอนของปการศึกษาที่หนึ่ง  สําหรับตารางเรียนของปท่ีสองเปนตนไปจะอยูใน
ความดูแลของอาจารยท่ีปรึกษาของคณะสวนส่ิงอํานวยความสะดวกตาม Individual Planning  ทาง
ศูนยบริการนักศึกษาพิการจะจัดใหจนจบหลักสูตรการศึกษา 

Academic accommodation  ส่ิงอํานวยความสะดวกในการเรียนและการสอบ  ทาง
ศูนยบริการนักศึกษาพิการจะจัดให  หรือถาทางคณะตองการไปติดต้ังประจําท่ีคณะ DSS จะจัดให  
เชน  โปรแกรมการอาน  ท้ังท่ีเปนภาษาอังกฤษ (JAW)  หรือโปรแกรมอานภาษาไทย (ตาทิพย)  
หรือใหจัดสงขอสอบอักษรเบรลล  ทางศูนยบริการนักศึกษาพิการจะจัดใหตามท่ีขอมา 

Test Accommodations  ทางศูนยบริการนักศึกษาพิการจะจัดสอบใหสําหรับ
นักศึกษาพิการเม่ือมีการสอบท้ังกลางภาคและปลายภาค  ศูนยบริการนักศึกษาพิการจะจัดสอบให
โดยจัดทําขอสอบอักษรเบรลล  ขอสอบท่ีมีตัวพิมพขยายพิเศษ  สําหรับนักศึกษาสายตาเลือนราง  
และในกรณีท่ีนักศึกษาพิการทางการเคล่ือนไหวไมสามารถเขาถึงหองสอบได  ศูนยบริการนักศึกษา
พิการจะติดตอกับคณะเพื่อเปล่ียนสถานท่ีสอบใหนักศึกษาพิการสามารถเขาถึงหองสอบได  หรือจัด
สอบใหในสํานักงานศูนยบริการนักศึกษาพิการ 

Accessible Classroom  สําหรับนักศึกษาพิการทางการเคล่ือนไหวท่ีไมสามารถ
เขาถึงหองเรียนเชนนักศึกษานั่งเกาอ้ีเข็น  ศูนยบริการนักศึกษาพิการจะประสานงานไปยังหนวยงาน
ท่ีจัดหองเรียนแจงขอเปล่ียนหองเรียนให 
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Registration Priority  นักศึกษาพิการจะไดรับพิจารณาใหไดเรียนในวชิาท่ีกาํหนดไว
ใน Individual Planning  โดยศูนยบริการนักศึกษาพิการจะประสานงานขอลงทะเบียนเพิ่มถอนให
เปนกรณีพิเศษ 

Accessible Library  ทางศูนยบริการนักศึกษาพิการจัดต้ังหองสมุดอักษรเบรลล  
และหองสมุดหนังสือเสียง  ซ่ึงมีท้ังหนังสือเรียน  หนังสือคําบรรยายประกอบวิชา  และหนังสือ
นิยายและปกิณกะตาง ๆ  ซ่ึงหองสมุดนี้อยูในสํานักงานศูนยบริการนักศึกษาพิการ  เปนการ
ใหบริการแบบใหนักศึกษาไปใชสวนตัวไดเลยไมตองมีการยืมแลวตองนํามาคืนเหมือนหองสมุด
ปกติ  แตในกรณีท่ีนักศึกษาพิการตองการยืมหนังสือจากหองสมุดของมหาวิทยาลัย  ทาง DSS มี
บริการใหยืมทางอินเตอรเน็ต  และจัดสงอาสาสมัครไปรับหนังสือและคืนหนังสือใหสําหรับ
นักศึกษาพิการท่ีไมสะดวกท่ีจะยืมหรือคืนดวยตนเอง 

Accommodation Borrow  คือการใหยืมเคร่ืองมือหรืออุปกรณส่ิงอํานวยความ
สะดวกไปใชท้ังในหองเรียนและชีวิตประจําวัน  เชน  การใหยืมเทปบันทึกเสียง  หรือเคร่ือง FM 

Scholarship  ทางศูนยบริการนักศึกษาพิการจะจัดทุนการศึกษาใหแกนักศึกษาพิการ  
แบงออกเปน  2  ประเภท  คือ 

1) ทุนการศึกษาโครงการนักศึกษาพิการ  เปนทุนการศึกษารายป ๆ ละ  
25,000.-  บาท/คน  จํานวนปละ  40-50  ทุน/ป  นักศึกษาท่ีรับทุนในป 1 ทุกคนตองมารายงานตัวท่ี 
DSS สัปดาหละ  1  คร้ังในเดือนแรก  และตอไปเดือนละ  2  คร้ัง  สวนนักศึกษาป 2 จะตองมา
รายงานตัวเดือนละอยางนอย  1  คร้ัง  เพื่อติดตามผลการเรียน  การปรับตัว  และรับการใหคําปรึกษา
ตามท่ีหัวหนาศูนยบริการนักศึกษาพิการเห็นสมควร 

2) ทุนจ างนัก ศึกษาทํางาน   ทางศูนยบ ริการนัก ศึกษาพิการจัด
ทุนการศึกษาจางนักศึกษาทํางานปละ  50,000.-  บาท  เพื่อจางนักศึกษาทํางานตามท่ีนักศึกษาพิการ
สามารถทําได  เพื่อสนับสนุนเปนคาใชจายท่ีจําเปนและฝกใหนักศึกษาพิการมีทักษะในการทํางาน 

Counseling  ใหคําปรึกษาในดานตาง ๆ  การปรับตัว  การศึกษา  อารมณ  สังคม  
เพื่อชวยนักศึกษาพิการในการจัดการกับปญหาตาง ๆ ไดดวยตนเอง 

Career Development and Employment  จัดหางานช่ัวคราว  เม่ือเปนนักศึกษา  ซ่ึง
ปจจุบันไดจัดหางานชั่วคราวใหแกนักศึกษาพิการท่ีตองการทํางานท้ังภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย  จัดสงนักศึกษาฝกงานและจัดหางานประจําเม่ือจบการศึกษา 

Research  ศึกษาเพื่อพัฒนาองคความรูเกี่ยวกับการใหบริการ  พัฒนานักศึกษาพิการ  
และงานศูนยบริการนักศึกษาพิการใหกาวหนายิ่งข้ึน 
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Health Care and Rehabilitation  จัดบริการฟนฟูสุขภาพใหแกนักศึกษาพิการท่ี
จําเปนตองไดรับการฟนฟู  และดูแลสุขภาพทั่วไปโดยจัดสงไปยังโรงพยาบาลและหนวยงานท่ี
เกี่ยวของ 

Development for Ability  พัฒนาความสามารถดานตาง ๆ ดวยการจัดอบรมหรือจัด
สัมมนาตาง ๆ ใหแกนักศึกษาพิการ  หรือบุคลากรท่ีเกี่ยวของ 

Community Awareness  ทําหนาท่ีกระตุนการรับรูของชุมชนในมหาวิทยาลัยเพื่อ
เสริมสรางความเขาใจท่ีจะอยูรวมกันระหวางนักศึกษา  บุคลากร  และอาจารยกับนักศึกษาพิการ  
โดยใหความรูและขจัดความเขาใจผิดและสรางสรรคทัศนคติท่ีเหมาะสมกับการอยูรวมกัน  โดยจัด
บอรดนิทรรศการ  ใหความรูเกี่ยวกับคนพิการประเภทตาง ๆ  การใหความชวยเหลือ  การสราง
ความเขาใจในการอยูรวมกัน  และการบรรยายในวิชาพัฒนาบุคลิกภาพเปนประจําทุกภาคการศึกษา 

Developmental Accommodation Devices  ปรับปรุงพัฒนาเคร่ืองมือส่ิงอํานวยความ
สะดวกตาง ๆ ใหทันสมัยอยูเสมอ 

Volunteer  จัดต้ังอาสาสมัคร  เพ่ือชวยใหการดูแล  และชวยดานอานหนังสือ  เพื่อ
จัดทําหนังสือเสียง  และพิมพ Files ตาง ๆ  เพื่อจัดทําหนังสือเบรลล  และศูนยบริการนักศึกษาพิการ
จะตองดูแลอาสาสมัครในการจัดทํากิจกรรมตาง ๆ ดวย 

บริการ 
Housing  บริการจัดหองพักในหอพักของมหาวิทยาลัยใหแกนักศึกษา  โดยมี

หลักการวา  นักศึกษาพิการท่ีตองการหองพักทุกคนตองไดรับหองพัก  โดยหองพักจะตองมีความ
เหมาะสมกับนักศึกษาพิการแตละคน  และในหองพักตองมีอาสาสมัครอยูดวย 

Attendants  การดูแลโดยเจาหนาท่ีของศูนยบริการนักศึกษาพิการ  และจากนักศึกษา
ท่ีเปนอาสาสมัคร 

Mobility Training  บริการแผนท่ีการเดินทางในมหาวิทยาลัย  และบริการนักศึกษา
พิการทางการเห็นเรียนรูการเดินทางไปท่ีพัก  โรงอาหาร  และหองเรียน  เพื่อใหสามารถเดินทางได
ดวยตนเอง 

Transportation  แจงบริการการเดินรถในมหาวิทยาลัย  และจัดรถตูบริการแก
นักศึกษาพิการทางการเคล่ือนไหวในการเดินทางไปเรียน  และไปสอบ 

Classroom Accommodation  บริการส่ิงท่ีจําเปนท่ีตองใชในหองเรียน  เชน  อุปกรณ 
Note Taker  ไดแก  IC Recorder บันทึกคําบรรยาย  หรือลามภาษามือ 
Tutors  จัดหาผูสอนเสริม  ท้ังท่ีเปนอาจารย  และนักศึกษา 
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Meeting  สนับสนุนใหนักศึกษาพิการมาพบเจาหนาท่ีศูนยเปนประจําและจัดประชุม
รวมระหวางนักศึกษาพิการและอาสาสมัครเพ่ือสนับสนุนการใหบริการดูแล  การใหความชวยเหลือ  
การใหคําปรึกษา  และการจัดกิจกรรมรวมกัน 

Test Interpreter  แปลงขอสอบใหเปนอักษรเบรลล  จัดทําขอสอบท่ีมีตัวหนังสือ
ขนาดใหญ 

 
ประเภทของนักศึกษาพิการที่อยูในความดูแลของศูนยบริการนักศึกษาพิการสวน

ใหญในประเทศไทย 
1)  นักศึกษาพิการทางการเคล่ือนไหว 
2)  นักศึกษาพิการทางการไดยิน 
3)  นักศึกษาพิการทางการเห็น (ตาบอดและสายตาเลือนราง) 
4)  พิการทางการเรียนรู 
5)  ออทิสติก 
ส่ิงอํานวยความสะดวกสําหรับนักศึกษาพิการแตละประเภท 
1)  นักศึกษาพิการทางการเคล่ือนไหว 

(1)  ทางลาด  หองน้ํา  ลิฟท 
(2)  ท่ีจอดรถ 
(3)  บริการรถรับ – สง  ในการสอบ  การเรียน 
(4)  การเปล่ียนหองเรียนและหองสอบ 
(5)  กายภาพบําบัด  และธาราบําบัด 

2)  นักศึกษาพิการทางการไดยิน 
(1)  File บทเรียน  คําบรรยาย 
(2)  เคร่ือง FM 
(3)  ผูจดคําบรรยาย 
(4)  ลามภาษามือ 

3)  นักศึกษาพิการทางการเห็น 
(1)  ตาบอด 

-  หนังสือเบรลล 
-  หนังสือเสียง 
-  เคร่ืองบันทึกเสียง IC Recorder 
-  โปรแกรมอานจอคอมพิวเตอร  เปนภาษาไทย/อังกฤษ (จอว/ตาทิพย) 
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(2)  สายตาเลือนราง 
-  CCTV เคร่ืองขยายภาพท่ีเปนเอกสาร 
-  โปรแกรมขยายตัวหนังสือและภาพ Zoomtech 
-  หนังสือเสียง 

4)  พิการทางการเรียนรู 
(1)  ผูจดคําบรรยาย 

 
บริการทางการศึกษาท่ีจัดใหแกนักศึกษาพิการทุกประเภท 
1) การสอนเสริมใหแกนักศึกษาพิการ  เนื่องจากความบกพรองของนักศึกษาพิการ

เปนอุปสรรคในการเรียน  โดยเฉพาะอยางยิ่งนักศึกษาพิการทางการเรียนรูและออทิสติก 
2) การจัดหองสอบเฉพาะใหแกนักศึกษาพิการ  เนื่องจากความบกพรองไมสามารถ

สอบรวมกับนักศึกษาท่ัวไป  และจําเปนตองใชเคร่ืองมือหรือเทคโนโลยีพิเศษ 
3) การขยายเวลาในการสอบสําหรับนักศึกษาพิการทางการเห็น  หรือการแบงเวลา

สอบเปนชวง ๆ สําหรับนักศึกษาพิการทางการเรียนรูและออทิสติก 
4) การจัดทําบทเรียนเพื่อการเรียนลวงหนา 
 
Staff  หรือบุคลากร 
1)  ผูอํานวยการศูนยบริการนักศึกษาพิการ 
2)  เจาหนาท่ีสนับสนุนส่ือการศึกษาสําหรับนักศึกษาพิการทางการเห็น 
3)  ลามภาษามือ 
4)  เจาหนาท่ีจดคําบรรยาย 
5)  นักจิตวิทยา  หรือ ผูใหคําปรึกษา 
6)  เจาหนาท่ีประสานงานกับคณะ/อาจารย  และหนวยงานในสถาบันอุดมศึกษา 

 
หนวยงานท่ีประสานงาน 
1)  สํานักทะเบียนและประมวลผล 

(1)  ประสานงานการประกาศรับสมัครลงในอินเตอรเน็ต 
(2)  ประสานงานการจัดสอบคัดเลือกเขาเปนนักศึกษาโครงการนักศึกษาพิการ 
(3)  ประสานงานการยายหองเรียนใหแกนักศึกษาพิการทางการเคล่ือนไหว 
(4)  ประสานงานการลงทะเบียนเพิ่มถอน 
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2) คณะตาง ๆ  ไดแก  การจัดสอบใหนักศึกษาตาบอด/เลือนราง  และอ่ืน ๆ 
3) สํานักหอสมุด  ประสานงานการยืม – คืน  หนังสือ 
4) งานยานยนต  ไดแก  การจัดรถ  รับ – สง  ตาง ๆ ใหแกนักศึกษาพิการทางการ

เคล่ือนไหว 
กลาวโดยสรุป จากท่ีไดกลาวมาขางตนเปนเพียงการระบุคุณลักษณะของศูนยบริการ

นักศึกษาพิการในสถาบันอุดมศึกษาในภาพรวม  ซ่ึงบางสถาบันอุดมศึกษาสามารถดําเนินการได
อยางครอบคลุมและมีความสมบูรณ  ในขณะท่ีบางสถาบันอุดมศึกษาอยูระหวางการจัดตั้ง
ศูนยบริการนักศึกษาพิการ  แตอยางไรก็ตาม  เม่ือไดมีการขยายโอกาสทางการศึกษาใหแกคนพิการ
ตามท่ีไดมีการตรากฎหมายดังท่ีกลาวมาแลว  จึงจําเปนท่ีสถาบันอุดมศึกษาของไทยจะตอง
เตรียมพรอมในการรับคนพิการเขาศึกษาตอและจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพท่ีเอ้ือประโยชนตอ
นักศึกษาพิการในการเขาถึงการเรียนตามสิทธิทางรัฐธรรมนูญท่ีพึงจะไดรับอยางเทาเทียมและเปน
ธรรม  ท้ังนี้เปนหนาท่ีของศูนยบริการนักศึกษาพิการ หรือ DSS ตลอดจนรัฐบาลและหนวยงานท่ี
เกี่ยวของในการท่ีจะใหความสนับสนุนชวยเหลือตอไป 

 
การเปรียบเทียบศูนยบริการนักศึกษาพิการ (DSS) ระหวางประเทศสหรัฐอเมริกา

และ 3 สถาบันอุดมศึกษาช้ันนําทางดานการศึกษาพิเศษ 
 

ตารางท่ี 2.5  การเปรียบเทียบศูนยบริการนกัศึกษาพิการ (DSS) ระหวางประเทศสหรัฐอเมริกา     
                     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหดิลและมหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 

DSS มหาวิทยาลัยใน
สหรัฐอเมริกา 

DSS มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร DSS มหาวิทยาลัยมหิดล DSS มหาวิทยาลัยราชภัฏ       
สวนดุสิต 

1. การแบงสายงานของ DSS 
สวนใหญจะอยูในสายการ
บังคับบัญชาของรอง
อธิการบดีฝายการนักศึกษา 

DSS อยูในสายงานบังคับบัญชา
ของรองอธิการบดีฝายการ
นักศึกษา 

DSS อยูในสายงานบังคับ
บัญชาของคณบดี วทิยาลัยราช
สุดา 

DSS อยูในสายงานบังคับ
บัญชาของคณบดีคณะ             
ครุศาสตร 

2. หลักการคือเพื่อไมใหมีการ
แยกความแตกตาง มีความเทา
เทียมกันระหวางนกัศึกษา
ทั่วไปและนักศึกษาพิการ 

เชื่อมั่นในความเทาเทียมกัน          
ไมแบงแยกฐานะ ภมูิภาค 

วิทยาลัยราชสุดาจัดต้ังขึ้นมา
เพื่อจัดการเรียนรวมโดยเห็น
ถึงความเสมอภาค เทาเทียม
ระหวางนักศึกษาปกติและ
นักศึกษาพิการ 

โปรแกรมการศึกษาพิเศษ
จัดการเรียนรวมโดยเห็นถึง
ความเสมอภาค เทาเทียม
ระหวางนักศึกษาปกติและ
นักศึกษาพิการ 
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ตารางท่ี 2.5  (ตอ) 
  

DSS มหาวิทยาลัยใน
สหรัฐอเมริกา 

DSS มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร DSS มหาวิทยาลัยมหิดล DSS มหาวิทยาลัยราชภัฏ       
สวนดุสิต 

3. ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
ฟนฟูสมรรถภาพ Section 
504 of Rehabilitation Act 
และ พรบ. The American 
with Disabilities Act 

ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติฟนฟู
สมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ. 2540 พระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 
และพระราชบัญญัติการจัด
การศึกษาสําหรับคนพิการ พ.ศ. 
2551 

ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
ฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ 
พ.ศ. 2534 รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 
พระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 และ
พระราชบัญญัติการจัด
การศึกษาสําหรับคนพิการ 
พ.ศ. 2551 

ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
ฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ 
พ.ศ. 2534 รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 
พระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 และ
พระราชบัญญัติการจัด
การศึกษาสําหรับคนพิการ 
พ.ศ. 2551 

4. ใหโอกาสเขาถึงการศึกษา 
บริการและกิจกรรมตางๆ 

ดําเนินการใหนักศึกษาพิการ
สามารถเขาถึงการศึกษา บริการ 
กิจกรรมและสามารถใชชีวิตใน
มหาวิทยาลัยไดโดยสะดวก
พอสมควร 

ดําเนินการใหนักศึกษาพิการ
สามารถเขาถึงการศึกษา 
บริการ กิจกรรมและสามารถ
ใชชีวิตในมหาวิทยาลัยได
โดยสะดวกพอสมควร 

ใหโอกาสเขาถึงการศึกษา 
บริการและกิจกรรมตางๆ 

5. Pre-Admission สงขอมูล
เก่ียวกับกําหนดการรับสมัคร
ไปยังสถานศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย โดย
ไมมีการใหโควตา เปนการ
รับเขาปกติเหมือนนักศึกษา
ทั่วไป 

สงประกาศรับสมัครไปยัง
โรงเรียนเฉพาะทาง สมาคมคน
พิการและโรงเรียนรวม โดย
จัดสรรโควตาจํานวนจํากัด 

สงประกาศรับสมัครไปยัง
โรงเรียนเฉพาะทาง สมาคม
คนพิการและโรงเรียนรวม 
โดยจัดสรรโควตาจํานวน
จํากัด 

สงประกาศรับสมัครไปยัง
โรงเรียนเฉพาะทาง สมาคม
คนพิการและโรงเรียนรวม 
โดยเปดกวางไมจํากัดจํานวน
หรือประเภทของผูพิการ 

6. เปนแหลงขอมูลเบื้องตน
เก่ียวกับนักศึกษาพิการและ
แหลงรวบรวมเอกสารท่ี
จําเปนที่นักศึกษาพิการ
จะตองใช 

เปนแหลงขอมูลของนักศึกษา
พิการทั้งหมด รวมท้ังแหลง
เอกสารดานกฎหมายเก่ียวของ
กับคนพิการ และแหลงขอมูล
มูลนิธิองคกรคนพกิารภายนอก
มหาวิทยาลัย 

เปนแหลงขอมูลของนักศึกษา
พิการทั้งหมด รวมท้ังแหลง
เอกสารดานกฎหมายเก่ียวของ
กับคนพิการ และแหลงขอมูล
มูลนิธิองคกรคนพกิาร
ภายนอกมหาวิทยาลัย 

เปนแหลงขอมูลของนักศึกษา
พิการทั้งหมด รวมท้ังแหลง
เอกสารดานกฎหมาย
เก่ียวของกับคนพิการ และ
แหลงขอมูลมูลนิธิองคกรคน
พิการภายนอกมหาวิทยาลัย 

7. ใหบริการท่ีพัก การ
เดินทาง สอนเสริม เคร่ืองมือ
อํานวยความสะดวก แตไมมี
หองสมุดสําหรับนักศึกษา
พิการใน DSS 

ใหบริการหอพัก การเดินทาง 
บริการทางการแพทย การฟนฟู
สุขภาพและมีหองสมุดสําหรับ
นักศึกษาพิการใน DSS 

ใหบริการหอพัก การเดินทาง 
บริการทางการแพทย การ
ฟนฟูสุขภาพและมีหองสมุด
สําหรับนักศึกษาพิการใน DSS 

มีบริการอํานวยความสะดวก
ดานการเดินทางไปสูอาคาร
เรียนใหแกนักศึกษาพิการเพิ่ม
มากขึ้น 

8. Accessible Classroom 
บริการเขาถึงหองเรียนดวย
การจัดสภาพแวดลอมและ
เคร่ืองมืออํานวยความสะดวก   

Accessible Classroom บริการ
เขาถึงหองเรียนดวยการจัด
สภาพแวดลอมและเคร่ืองมือ
อํานวยความสะดวกใน  

Accessible Classroom บริการ
เขาถึงหองเรียนดวยการจัด
สภาพแวดลอมและเคร่ืองมือ
อํานวยความสะดวกใน  

Accessible Classroom 
บริการเขาถึงหองเรียนดวย
การจัดสภาพแวดลอมและ
เคร่ืองมืออํานวยความสะดวก  
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DSS มหาวิทยาลัยใน
สหรัฐอเมริกา 

DSS มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร DSS มหาวิทยาลัยมหิดล DSS มหาวิทยาลัยราชภัฏ       
สวนดุสิต 

ในหองเรียน เชน เคร่ือง
บันทึกเทป 

หองเรียน เชน เคร่ืองบันทึกเทป หองเรียน เชน เคร่ืองบันทึก
เทป 

ในหองเรียน เชน เคร่ือง
บันทึกเทป 

9.  Financial Lone และ 
Sholarship จัดเงินกูยืมและ
เงินทุนการศึกษา 

มีเงินกูยืมเพื่อการศึกษาและ
ทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษา
พิการ 

มีเงินกูยืมเพื่อการศึกษาและ
ทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษา
พิการ 

มีเงินกูยืมเพื่อการศึกษาและ
ทุนการศึกษาสําหรับ
นักศึกษาพิการ 

10.  Test Accommodation จัด
สิ่งอํานวยความสะดวกในการ
สอบและการจัดสอบใหแก
นักศึกษาพิการ 

จัดสิ่งอํานวยความสะดวกใน
การสอบ จัดสอบและเปน
สถานท่ีสอบใหแกนักศึกษา
พิการ 

จัดสิ่งอํานวยความสะดวกใน
การสอบ จัดสอบและเปน
สถานท่ีสอบใหแกนักศึกษา
พิการ 

จัดสิ่งอํานวยความสะดวกใน
การสอบ จัดสอบและเปน
สถานท่ีสอบใหแกนักศึกษา
พิการ 

11. Community Awareness  
กระตุนใหชุมชนรับรูเก่ียวกับ
คนพิการและขจัดความไม
เขาใจท่ีไมถูกตองเกี่ยวกับคน
พิการ 

มีการกระตุนใหนักศึกษา 
อาจารยและบุคลากรใน
มหาวิทยาลัยมีความรูความ
เขาใจเก่ียวกับนักศกึษาพิการได
อยางถูกตองและอยูรวมกัน
อยางสมานฉันท 

มีการกระตุนใหนักศึกษา 
อาจารยและบุคลากรใน
มหาวิทยาลัยมีความรูความ
เขาใจเก่ียวกับนักศกึษาพิการ
ไดอยางถูกตองและอยูรวมกัน
อยางสมานฉันท 

มีการกระตุนใหนักศึกษา 
อาจารยและบุคลากรใน
มหาวิทยาลัยมีความรูความ
เขาใจเก่ียวกับนักศกึษาพิการ
ไดอยางถูกตองและอยู
รวมกันอยางสมานฉันท 

12. อบรมและสนับสนุน
ชวยเหลือใหนักศึกษาพิการ
สามารถชวยเหลือตนเองได 

จัดอบรมและสนับสนุน
ชวยเหลือใหนักศึกษาพิการ
สามารถชวยเหลือตนเองและ
พัฒนาตนเอง 

จัดอบรมและสนับสนุน
ชวยเหลือใหนักศึกษาพิการ
สามารถชวยเหลือตนเองและ
พัฒนาตนเอง 

จัดอบรมและสนับสนุน
ชวยเหลือใหนักศึกษาพิการ
สามารถชวยเหลือตนเองและ
พัฒนาตนเอง 

13.  Counseling ใหคําปรึกษา
และคําแนะนําตางๆแก
นักศึกษาพิการ 

ใหคําปรึกษาเก่ียวกับการศึกษา 
การใชชีวิตในมหาวิทยาลัย การ
ปรับตัว อื่นๆ 

ใหคําปรึกษาเก่ียวกับ
การศึกษา การใชชีวิตใน
มหาวิทยาลัย การปรับตัว อื่นๆ 

ใหคําปรึกษาเก่ียวกับ
การศึกษา การใชชีวิตใน
มหาวิทยาลัย การปรับตัว 
อื่นๆ 

14.  Job Placement จัดหางาน
ใหแกนักศึกษาพิการ 

จัดหางานช่ัวคราวระหวางเปน
นักศึกษา จางนักศึกษาพิการ
ทํางานระหวางเรียน และจัดหา
งานใหแกบัณฑิต 

จัดหางานช่ัวคราวระหวางเปน
นักศึกษา จางนักศึกษาพิการ
ทํางานระหวางเรียน และ
จัดหางานใหแกบัณฑิต 

จัดหางานรองรับเมื่อจบ
การศึกษา และจางงานพิเศษ
รายช่ัวโมง 

15.  ปรับสภาพแวดลอมและ
จัดหาส่ิงอํานวยความสะดวก 
รวมท้ังพัฒนาเทคโนโลยีและ
ใหบริการประเภทตางๆ 

ปรับสภาพทางกายภาพในให
เหมาะสม จัดหาและพัฒนาส่ิง
อํานวยความสะดวกและ
ประเภทของการใหบริการไม
ตางกัน 

ปรับสภาพทางกายภาพในให
เหมาะสม จัดหาและพัฒนาส่ิง
อํานวยความสะดวกและ
ประเภทของการใหบริการไม
ตางกัน 

ปรับสภาพทางกายภาพในให
เหมาะสม จัดหาและพัฒนา
สิ่งอํานวยความสะดวกและ
ประเภทของการใหบริการไม
ตางกัน 
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จากการศึกษาเปรียบเทียบการดําเนินงานของศูนยบริการนักศึกษาพิการ หรือ DSS พบวา 
การแบงสายงานของศูนยบริการนักศึกษาพิการของมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาและของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรมีความเหมือนกัน กลาวคือ อยูในสายงานบังคับบัญชาของรองอธิการบดี
ฝายกิจการนักศึกษา ท้ังนี้การดําเนินงานดานบริการสนับสนุนการศึกษาแกนักศึกษาพิการของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรสามารถทําไดอยางเต็มท่ีเนื่องจากไดรับการสนับสนุนจากอธิการบดี 
ตลอดจนเปนหนวยงานท่ีสังกัดสวนกลางของมหาวิทยาลัยทําใหมีความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน 
ในขณะท่ีศูนยบริการนักศึกษาพิการของมหาวิทยาลัยมหิดลและมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต              
อยูภายใตสายการบังคับบัญชาของคณบดีวิทยาลัยราชสุดาและคณบดีคณะครุศาสตรตามลําดับ 

นอกจากนี้นโยบายการรับนักศึกษาพิการเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา  พบวา 
มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาเปนการรับเขาศึกษาปกติเฉกเชนนักศึกษาปกติท่ัวไป ไมมีการให
โควตาคนพิการเปนกรณีพิเศษ ท้ังนี้มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาไมมีการจํากัดประเภทของคน
พิการ ในขณะท่ีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรมีนโยบายการรับเขาศึกษาในระบบรับตรง ประเภท
โครงการนักศึกษาพิการ ท้ังนี้เปดโอกาสใหคนพิการไดเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาท่ีสัดสวนท่ี
สูงข้ึน แตมีการจํากัดรับผูพิการเฉพาะท่ีชวยเหลือตัวเองในชีวิตประจําวัน 3 ประเภท ดังนี้                      
1) บกพรองทางการมองเห็น 2) บกพรองทางการไดยิน 3) บกพรองทางการเคล่ือนไหว ในขณะท่ี
มหาวิทยาลัยมหิดลและมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตมีนโยบายเปดกวางในการรับผูพิการหรือ
ประเภทของผูพิการไดเขาศึกษาตออยางเปนธรรม ท้ังนี้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรไดคํานึงถึงความ
เปนไปไดและความสามารถในการรองรับนักศึกษา ในทางกลับกันมหาวิทยาลัยมหิดลและ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตกลับดูแลนักศึกษาไดอยางครอบคลุมมากกวามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
เนื่ องจากสองสถาบันเนนการใช ชีวิตอยู ร วมกันไดอย าง เปนปกติในสังคมในขณะท่ี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรจะใหความสําคัญกับเร่ืองของการศึกษามากกวาประเด็นอื่น 

ในประเด็นเร่ืองส่ิงอํานวยความสะดวก เชน ทางลาด หองน้ําหรือหองสมุดสําหรับ
นักศึกษาพิการนั้น ท้ังสามสถาบันของประเทศไทยมีความพรอมท่ีใกลเคียงกัน กลาวคือมี
ศูนยบริการนักศึกษาพิการที่มีความสมบูรณแบบ อุปกรณท่ีทันสมัยและบุคลากรที่มีความเช่ียวชาญ
ในการใหความชวยเหลือและคําปรึกษาแกนักศึกษาพิการ แตเนื่องจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
ศูนยรังสิตและมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา มีอาณาบริเวณท่ีกวางใหญ ดังนั้นศูนยบริการนักศึกษา
พิการของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรและมหาวิทยาลัยมหิดลจึงตองมีบริการอํานวยความสะดวกดาน
การเดินทางไปสูอาคารเรียนใหแกนักศึกษาพิการเพิ่มมากข้ึน ดังนั้นศูนยบริการนักศึกษาพิการ หรือ 
DSS ในฐานะท่ีเปนหนวยงานท่ีจัดการศึกษาและบริการวิชาการแกนักศึกษาพิการ จึงตองตระหนัก
และเห็นถึงความสําคัญขององคความรูเกี่ยวกับคนพิการและการใหบริการสนับสนุนและเปนไป
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ตามยุทธศาสตรการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือ 
สกอ. เพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการใหบริการแกนักศึกษาพิการในอนาคตสืบไป 
 

2.6  งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับคนพิการ 
 
จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของกับคนพิการ พบวามีการเสนอรายงานวิจัยท่ี

เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ  ผูวิจัยไดศึกษาทิศทางการวิจัยทางดานการศึกษา
พิเศษในประเทศไทยท่ีผานมา  ซ่ึงพบวางานวิจัยสวนใหญท่ีมีเปนวิทยานิพนธของนักศึกษา ที่เรียน
ในสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ  การเสนอรายงานในขั้นตอนนี้  ไดสรุปทิศทางการวิจัยเกี่ยวกับ
การศึกษาพิเศษ  ดังนี้ 

วาสนา  เปลงสมบัติ (2542)  ศึกษาเร่ือง สภาพความตองการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของ
นักเรียนตาบอดและศึกษาปญหาและความตองการสารสนเทศของนักเรียนตาบอดท่ีศึกษาใน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตนและช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายจากสถานศึกษาสอนคนตาบอดใน
ประเทศไทย  จํานวน 4 แหง  ผลการวิจัยพบวา  1)  นักเรียนตาบอดสวนใหญมีความรู  และความ
เขาใจในเทคโนโลยีสารสนเทศจากการสอนของครูและจากวิทยุหรือโทรทัศน  และนักเรียนตาบอด
ตองการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  ประเภทอุปกรณส่ือสารทางโทรศัพท  เคร่ืองคอมพิวเตอร  
เคร่ืองประกอบเสียงคอมพิวเตอรหรือเคร่ืองสังเคราะหเสียง  เคร่ืองแสดงผลอักษรเบรลล  และ
โปรแกรมแปลงขอมูลใหเปนอักษรเบรลล  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือติดตอส่ือสารกับผูอ่ืน  เพื่อสราง
เอกสารงานพิมพและความบันเทิงของตนเอง  นอกจากนี้นักเรียนตาบอดยังตองการสารสนเทศ
ประเภทตางๆ  เพื่อเปนความรูรอบตัวประกอบการศึกษาคนควาทําการบาน  ทํารายงานเสริมการ
เรียนและตองการสารสนเทศที่ทันสมัย   2)  สถานศึกษาสอนคนตาบอดสวนใหญนําเทคโนโลยี
สารสนเทศ  ประเภทเคร่ืองคอมพิวเตอร  เคร่ืองประกอบเสียงคอมพิวเตอร  หรือเคร่ืองสังเคราะห
เสียง  เคร่ืองพิมพเอกสาร  และโปรแกรมแปลงขอมูลใหแสดงเปนอักษรเบรลล  มาใชเพ่ือผลิตส่ือ
การสอนประกอบการสอนและใหนักเรียนตาบอดไดใชนอกเวลาเรียน  3)  ปญหาการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศของนักเรียนตาบอด  ไดแก  ปญหาดานการใช  ปญหาเกี่ยวกับผูใช  ปญหาเกี่ยวกับ
ครูผูสอน  และปญหาดานผูบริหาร  พบวา  มีสภาพปญหาในทุกดานในระดับปานกลาง 

บุญสม  นาวานุเคราะห (2543)  ศึกษาเร่ือง แนวทางการจัดการศึกษานอกสถานศึกษาโดย
การมีสวนรวมของชุมชน  วัตถุประสงคของการวิจัยคร้ังนี้เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรูของคน
พิการในการฟนฟูตนเอง  ผลการวิจัยพบวา  การจัดการเรียนรูของคนพิการจําแนกได 3 ลักษณะคือ  
1)  การเรียนเปนรายบุคคลโดยครูอาสาเดินทางเขาไปสอนท่ีบานสัปดาหละ 1 วันๆ ละ 3 ช่ัวโมง  2)  
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การเรียนรวมโดยคนพิการจะมาเรียนรวมกับนักศึกษาปกติตามหลักสูตรของกรมการศึกษานอก
สถานศึกษาตามสถานท่ีท่ีกําหนด   3)  การเรียนเฉพาะกลุมคนพิการ  โดยคนพิการลักษณะเดียวกัน
จะรวมกลุมและจัดการศึกษาภายในกลุม  ลักษณะการเรียนรูของกลุมคนพิการท่ีเปนกรณีศึกษาใช
หลักสูตร  กิจกรรมการเรียนการสอนเปนไปตามท่ีกรมการศึกษานอกสถานศึกษากําหนดเหมือนคน
ปกติ  แตมีการปรับใหสอดคลองและเหมาะสมกับสภาพความพิการ  มีการใชส่ือการสอนพิเศษ  
เชน  อักษรเบรลล  ในกรณีท่ีพิการทางสายตา  การวัดและประเมินผลใชวิธีและหลักเกณฑ
เชนเดียวกับคนปกติแตมีการปรับวิธีดําเนินการสอบใหเหมาะสมกับสภาพความพิการของผูเรียน  
การใหความรวมมือของชุมชนในการจัดการศึกษานอกสถานศึกษาและการฟนฟูสมรรถภาพคน
พิการ  พบวา  ชุมชนท่ีหนวยงานตัวอยางท่ีเปนกรณีศึกษาอาศัยอยู  มีเจตคติท่ีดีตอคนพิการใน
ชุมชน  ใหโอกาสและใหความรวมมือสนับสนุนการจัดการศึกษานอกสถานศึกษา  และการฟนฟู
สมรรถภาพคนพิการในดานตางๆ ชวยประชาสัมพันธการดําเนินงานจัดการศึกษานอกสถานศึกษา  
สําหรับคนพิการในพื้นท่ียอมรับในศักยภาพการเรียนรูและใหโอกาสคนพิการมีสวนรวมใน
กิจกรรมทางสังคมมากข้ึน 

เนตรนภา  อนุประเสริฐ (2544)  ศึกษาเร่ือง สภาพปญหาและความตองการใชเทคโนโลยี
ส่ิงอํานวยความสะดวกของนักศึกษาพิการทางการเห็นในสถาบันอุดมศึกษาเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล  วัตถุประสงคของการวิจัยคร้ังนี้เพื่อศึกษาสภาพการใชเทคโนโลยีปญหาการใช
เทคโนโลยีและความตองการใชเทคโนโลยีของนักศึกษาพิการทางการเห็น  ผลการวิจัยพบวา  1)  
ดานสภาพการใชเทคโนโลยี  พบวา  ส่ือวัสดุอุปกรณข้ันพื้นฐานท่ีนักศึกษาตาบอดทุกคนใชและใช
ในระดับมาก  คือ  สเลทและสไตลัส  และเทปบันทึกเสียง  สวนนักศึกษาสายตาเลือนรางทุกคนใช
และใชในระดับมาก  คือ  เทปบันทึกเสียง  และหนังสือแถบเสียง  ส่ือวัสดุอุปกรณข้ันสูง  และ
ระบบโปรแกรมท่ีนักศึกษาพิการทางการเห็นสวนใหญใชและใชในระดับมาก  ไดแก  คอมพิวเตอร
และโปรแกรมอานจดภาพ  คนอํานวยความสะดวกท่ีนักศึกษาตาบอดทุกคนใชและใชในระดับมาก  
คือ  คนอานหนังสือ  สวนนักศึกษาสายตาเลือนรางสวนใหญใชคนอํานวยความสะดวกในการสอบ
และใชในระดับมาก  2)  ดานปญหาการใชเทคโนโลยี  พบวา  นักศึกษามีปญหาดานผูใชในระดับ
มาก  คือ  ขาดความคลองตัวในการยืมเทคโนโลยีมาใช  ดานผูใหบริการมีปญหาในระดับมากทุกขอ  
สวนดานเทคโนโลยีปญหาในระดับมากทุกขอ  ยกเวนปญหาเทคโนโลยีท่ีมีอยูในสภาพชํารุด
เสียหาย  มีปญหาในระดับปานกลาง  3)  ดานความตองการใชเทคโนโลยี  พบวา  นักศึกษามีความ
ตองการดานผูใชในระดับมากทุกขอ  ดานผูใหบริการตองการในระดับมากท่ีสุดคือ  ตองการใหมี
การสงเสริมการวิจัย/ประดิษฐคิดคน/ประยุกต  ใชเพื่อพัฒนาเทคโนโลยี  สวนดานเทคโนโลยี  
พบวา  ส่ือวัสดุอุปกรณข้ันพื้นฐานท่ีนักศึกษาตาบอดทุกคนตองการใชในระดับมากท่ีสุด  คือ  สเลท
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และสไตลัส  ไมเทาขาว  เทปบันทึกเสียง  หนังสือแถบเสียง  สวนนักศึกษาสายตาเลือนรางทุกคน
ตองการใชในระดับมากท่ีสุดคือ  หนังสือแถบเสียงและเทปบันทึกเสียง  ส่ือวัสดุอุปกรณข้ันสูงท่ี
นักศึกษาตาบอดทุกคนตองการใชในระดับมากคือ  คอมพิวเตอร  สวนนักศึกษาสายตาเลือนราง
ตองการใชคอมพิวเตอรในระดับมากท่ีสุด  ระบบโปรแกรมท่ีนักศึกษาพิการทางการเห็นตองการใช
ในระดับมาก  คือ  โปรแกรมอานจอภาพ  คนอํานวยความสะดวกท่ีนักศึกษาพิการทางการเห็น  ทุก
คนตองการใชและใชในระดับมาก  คือ  คนอานหนังสือ 

อลิสา  สุวรรณรัตน (2543)  ศึกษาเร่ือง การนําโปรแกรมแสดงแปนพิมพบนจอภาพมา
ทดแทนการเขียนสําหรับเด็กสมองพิการในสถานศึกษาศรีสังวาล  วัตถุประสงคของการวิจัยคร้ังนี้
เพื่อศึกษาวิธีการแกปญหาความยากลําบากในการเขียนหนังสือดวยมือของเด็กสมองพิการ  โดยใช
โปรแกรมแสดงแปนพิมพบนจอภาพ  เปนเครื่องมือชวยในการเขียน  ผลการศึกษาพบวา  รอยละ 
90.91 ของกลุมประชากรสามารถพิมพโดยใชโปรแกรมแสดงแปนพิมพบนจอภาพ  ดวยความเร็ว
และถูกตองแมนยํามากกวาการเขียนหนังสือดวยมือ  ซ่ึงแสดงใหเห็นวาโปรแกรมแสดงแปนพิมพ
บนจอภาพเปนเทคโนโลยีส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีสามารถนํามาทดแทนการเขียนหนังสือดวยมือ
สําหรับเด็กสมองพิการไดเปนอยางดี  นอกจากน้ี  ยังพบวาระดับความสามารถในการใชแขนและ
มือของเด็กสมองพิการท่ีไดจากการตรวจประเมิน  มีความสัมพันธกับการเลือกวิธีการปอนขอมูล
ของโปรแกรมแสดงแปนพิมพบนจอภาพรวมกับอุปกรณช้ีตําแหนงตางๆ  หรือสวิตซสําหรับปอน
ขอมูลเขาเคร่ืองคอมพิวเตอร 

นงลักษณ  วิรัชชัย (2543)  ศึกษาเร่ือง รูปแบบการจัดการเรียนแบบรวมพลัง  การพัฒนา
รูปแบบการจัดการศึกษาสําหรับเด็กพิการโดยครอบครัวและชุมชนมีสวนรวมวัตถุประสงคของการ
วิจัยคร้ังนี้เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาสําหรับเด็กพิการ  โดยครอบครัวและชุมชนมีสวนรวม
ใหไดรูปแบบท่ีสอดคลองกับสาระสําคัญในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  โดย
การศึกษาสภาพและแนวโนมการจัดการศึกษาสําหรับเด็กพิการของประเทศไทย  และตางประเทศ  
จากการศึกษาเอกสาร  และงานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการศึกษาสําหรับเด็กพิการ  และจากการวิจัยราย
กรณีโครงการฟนฟูเด็กพิการโดยชุมชน  มูลนิธิเพื่อเด็กพิการจังหวัดนครศรีธรรมราช  ผลการวิจัย
สรุปได 4 ประการ  ประการแรก  การจัดการศึกษาสําหรับเด็กพิการในตางประเทศมีแนวโนมเปน
รูปแบบการเรียนรวมช้ัน  และรูปแบบการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน  โดยใหความสําคัญ
กับการฝกอาชีพ  ประการท่ีสอง  กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการของไทย
กําหนดใหรัฐสนับสนุนทุกคนใหไดรับสิทธิทางการศึกษาทุกรูปแบบ  ปริมาณคนพิการท่ีตอง
จัดบริการการศึกษามีจํานวนเพิ่มข้ึนมาก  และรัฐจําเปนตองจัดการศึกษาแบบเรียนรวม  ประการท่ีสาม  
การวิจัยรายกรณีโครงการฟนฟูเด็กพิการโดยชุมชน  พบวา  โครงการฯ  มีวัตถุประสงคใหความรู
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ดานการปองกัน  การบําบัดรักษา  และการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ  โดยรวมมือกับหนวยงานท่ี
เกี่ยวของ  การดําเนินงานประกอบดวยโครงการยอยรวม 12โครงการ  แตละโครงการประสบ
ผลสําเร็จตามเปาหมายท่ีกําหนดไว  บุคลิกภาพและความสามารถของหัวหนาฝายฟนฟูเด็กพิการ  
เปนปจจัยสําคัญทําใหโครงการประสบความสําเร็จทํางานไดตามเปาหมาย  ใชงบประมาณไมมากนัก  
และไดรับความชวยเหลือจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของเปนอยางดี  ประการท่ีส่ี  รูปแบบการสอนท่ีเปน
ประโยชนตอการเรียนรวม  ไดแก  รูปแบบการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการแบบอิงครอบครัวและชุมชน  
รูปแบบการสอนแบบบทบาทหนาท่ีรูปแบบการสอนเปนรายบุคคล  รูปแบบการทํางานเปนทีม  
การรวมมือรวมใจ  และการใหคําปรึกษา 

ธีรธร  เลอศิลป (2544)  ศึกษาเร่ือง พฤติกรรมและความพึงพอใจของคนพิการทางการได
ยินในการใชเทคโนโลยีการติดตอส่ือสาร  เปนการวิจัยเชิงสํารวจ  วัตถุประสงคของการวิจัยคร้ังนี้
เพ่ือศึกษาถึงพฤติกรรมในการใชเทคโนโลยีดานการติดตอส่ือสารของคนพิการทางการไดยินและ
ระดับความพึงพอใจในการใชเทคโนโลยีดานการติดตอส่ือสารของคนพิการทางการไดยิน  แยก
เปน 4 ประเภท  ไดแก  เคร่ืองโทรสาร (FAX)  วิทยุติดตามตัว (Pager)  จดหมายอิเล็กทรอนิกส           
(E-mail)  และการสนทนาผานระบบเครือขาย (Chat/IRC)  ผลการวิจัยพบวา  สวนใหญใชวิทยุ
ติดตามตัวมากท่ีสุด (รอยละ 50.3)  รองลงมาคือ  จดหมายอิเล็กทรอนิกส (รอยละ 35.3)  การ
สนทนาสดผานเครือขาย (รอยละ 21.6)  และเคร่ืองโทรสาร (รอยละ 4.8)  ตามลําดับโดยใหเหตุผลท่ี
ทําใหตัดสินใจใชคือ  เพื่อนแนะนํา  และวัตถุประสงคหลักของการใชเทคโนโลยีเหลานี้คือ  เพื่อนัด
หมายธุระ/นัดพบ  และเพื่อติดตามพูดเร่ืองสวนตัว/ความลับตามลําดับ  เหตุผลสําคัญ  ในการเลือก
พิจารณาใชเทคโนโลยีดานการติดตอส่ือสารของคนพิการทางการไดยินคือเทคโนโลยีนี้จะตอง
สามารถทําไดดวยตนเองอยางอิสระโดยไมตองพึ่งผูอ่ืน  ซ่ึงสะทอนใหเห็นวาการพัฒนาเทคโนโลยี
ใดๆ ข้ึนก็ตาม  ส่ิงท่ีตองตระหนักเปนส่ิงสําคัญ  คือ  การนําไปสูเปาหมายของการพึ่งพาตนเองอยาง
อิสระ  และสามารถทําประโยชนใหสังคมได  นั้นเอง  ซ่ึงถือวาเปนเปาหมายที่ทําใหคนพิการรูสึก
ถึงความเทาเทียมกันอยางมีเกียรติและศักดิ์ศรีรวมกับคนท่ัวไปในสังคมได  สําหรับความพึงพอใจ
ในการใชเทคโนโลยีดานการติดตอส่ือสาร  พบวา  มีความพึงพอใจในการใชการสนทนาสดผาน
เครือขายในระดับมาก  จดหมายอิเล็กทรอนิกสมีความพึงพอใจในระดับมากทุกดาน  ยกเวนการสง
ขอความไปแลวไดรับการตอบกลับอยางรวดเร็วมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง  วิทยุติดตามตัว
ความพึงพอใจในระดับปานกลางถึงมาก  ยกเวนดานการกดรหัสตัวเลข (Pager Code) มีความพึง
พอใจในระดับนอย  สวนเคร่ืองโทรสารมีความพึงพอใจในระดับนอยถึงปานกลาง 

ดุษณี  ดีหนอ (2545)  ศึกษาเร่ือง สภาพปจจุบันของการใชเทคโนโลยีส่ิงอํานวยความ
สะดวกสําหรับคนพิการทางการไดยินในสถานศึกษาโสตศึกษา  วัตถุประสงคของการวิจัยคร้ังนีเ้พือ่
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สํารวจชนิดของเทคโนโลยีส่ิงอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการทางการไดยินในสถานศึกษา
โสตศึกษา  ศึกษาสภาพการใชงานและปญหาจากการใชเทคโนโลยี  รวมถึงศึกษาความตองการ
ความคิดเห็น  และขอเสนอแนะในการใชเทคโนโลยีการศึกษา  ผลการศึกษาพบวา  อุปกรณ
เคร่ืองชวยและส่ิงอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการทางการไดยินท่ีมีการจัดบริการในทุก
สถานศึกษา  ไดแก  เคร่ืองชวยฟงแบบกลอง  เคร่ืองชวงฟงแบบทัดหลังหู  เคร่ืองขยายเสียงระบบ
เอฟเอ็ม (F.M)  หองเรียนระบบสนามแมเหล็ก  กระจกเงา  คอมพิวเตอรสอนพูด  โทรทัศน  เคร่ือง
เลน   วิดีโอเทป   โดยอุปกรณสวนใหญอยูในสภาพดี   และไดรับจัดสรรดวยงบประมาณ  
ผูรับผิดชอบดูแลสวนใหญ  คือ  ครูประจําช้ัน  ผลการใชเทคโนโลยีของครู  พบวา  มีการนํา
โทรทัศน  กระจกเงา  เคร่ืองชวยฟงชนิดทัดหลังหู  และเคร่ืองเลนวิดีโอเทปมาใชในระดับมาก  และ
มีความตองการโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยสอนมากท่ีสุด  เทคโนโลยีท่ีท้ังนักเรียนหูตึง  และ
นักเรียนหูหนวกใชระดับมาก  ไดแก  ไฟสัญญาณ  และโทรทัศน  เทคโนโลยีท่ีนักเรียนหูตึงมีความ
ตองการมากท่ีสุด  คือ  อินเทอรเน็ต  รองลงมาไดแก  เคร่ืองชวยฟงชนิดทัดหลังหู  และคอมพิวเตอร
สวนบุคคล  เทคโนโลยีท่ีนักเรียนหูหนวกมีความตองการมากท่ีสุดคือ  ไฟสัญญาณ  รองลงมาไดแก  
คอมพิวเตอรสวนบุคคล  วีดิทัศนท่ีมีลามภาษามือ  อินเตอรเน็ตและโทรศัพทสําหรับคนหูหนวก  
สวนปญหาและอุปสรรคท่ีครูและนักเรียนสวนใหญประสบคือ  ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรูความ
ชํานาญเก่ียวกับการใชเทคโนโลยี  ขาดแคลนงบประมาณในการจัดซ้ือและบํารุงรักษาเทคโนโลยี  
และจํานวนเทคโนโลยีไมเพียงพอกับจํานวนและความตองการของนักเรียน 

จิตประภา  ศรีออน (2545)  ศึกษาเร่ือง สภาพปจจุบันและแนวทางการจัดการศึกษาสําหรับ
ผู เ รียนท่ีมีความตองการพิ เศษในระดับอุดมศึกษา   ผลการศึกษาพบวา   1)  การศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาสําหรับผูเรียนท่ีมีความตองการพิเศษ  สถาบันอุดมศึกษาที่เกี่ยวของกับผูเรียนท่ีมี
ความตองการพิเศษ 3 ลักษณะ  คือ  1)  สถาบันท่ีเกี่ยวของกับการผลิตบุคลากรท่ีมีความชํานาญ
เฉพาะทางท่ีจะทํางานกับผูท่ีมีความตองการพิเศษเปดสอนในระดับวิชาเอกระดับปริญญาตรี  และ
เปดสอนและวิจัยในระดับปริญญาโท   มีจํานวน  12 แหง   ภาควิชาการศึกษาพิเศษ   คณะ
ศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร  ผลิตมหาบัณฑิตสาขาการศึกษาพิเศษ  
คณะแพทยศาสตรรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล  เปดสอนในระดับปริญญาโทสาขาความผิดปกติ
ในการส่ือความหมายคณะวิทยาศาสตรการแพทย  มหาวิทยาลัยเชียงใหมผลิตบัณฑิตสาขาอาชีวบําบัด  
คณะครุศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยรามคําแหง  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  และ
สถาบันราชภัฏ 6 แหง  เปดสอนระดับปริญญาตรี  วิชาเอกการศึกษาพิเศษ  2)  สถาบันท่ีเกี่ยวของ
กับการจัดการศึกษากลุมผูมีความตองการพิเศษโดยตรงมีเพียงสถาบันเดียว  คือ  วิทยาลัยราชสุดา  
มหาวิทยาลัยมหิดล  จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  และตํ่ากวาปริญญาตรี  สําหรับผูมีความตองการ
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พิเศษท่ีพิการทางการไดยินและผลิตบุคลากรท่ีเกี่ยวของ (ท้ังบุคลากรผูพิการและคนท่ัวไป) ท่ีมี
ความชํานาญเฉพาะทางท่ีจะทํางานกับผู ท่ีมีความตองการพิเศษในระดับสูงกวาปริญญาตรี                      
3)  สถาบันอุดมศึกษาท่ีรับผูเรียนท่ีมีความตองการพิเศษเรียนรวมกับนักศึกษาท่ัวไปอยางเปน
ทางการมีสถาบันราชภัฏสวนดุสิตเพียงแหงเดียว  สําหรับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐอ่ืนๆ มีนักศึกษา
ผู มีความตองการพิเศษเรียนรวมโดยการสอบผานทบวงมหาวิทยาลัยจํานวนหนึ่งเทานั้น                          
จัดหลักสูตรสําหรับผู มีความตองการพิ เศษและผู เกี่ ยวของ   2 )   การจัดการหลักสูตร  
สถาบันอุดมศึกษามีความสนใจในการจัดหลักสูตรเพ่ือฝกบุคลากรใหมีความรูความชํานาญท่ี
เกี่ยวกับคนพิการทางการไดยินเปนอันดับแรก  อันดับรองคือความพิการทางปญญา  สวนความ
พิการทางสายตามีเพียงสถาบันราชภัฏสวนดุสิตเพียงแหงเดียว  ซ่ึงเพิ่มข้ึนจากากรศึกษาของ
ทบวงมหาวิทยาลัยในป 2529 ท่ีพบวามีหลักสูตรสําหรับฝกผูพิการทางการไดยินและปญญาออน
เทานั้น  สวนในวิทยาลัยราชสุดา  มหาวิทยาลัยมหิดล  มีหลักสูตรระดับปริญญาโทดานการบริการ
ฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ  สาขาการใหคําปรึกษาและแนะแนวผูพิการ  และสาขาเทคโนโลยี                
ส่ิงอํานวยความสะดวกสําหรับผูพิการ  3)  การรับนักศึกษาผูมีความตองการพิเศษสถาบันอุดมศึกษา
ท่ีมีการจัดบริการการศึกษาใหกับผูมีความตองการพิเศษมีเพียง 2 สถาบันเทานั้น  คือ  สถาบันราชภัฏ
สวนดุสิต  และวิทยาลัยราชสุดา  มหาวิทยาลัยมหิดล  สวนสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนๆ รับนักศึกษาจาก
การสอบของทบวงมหาวิทยาลัย  4)  การจัดบริการการศึกษาสําหรับนักศึกษาผูมีความตองการพิเศษ  
สถาบันอุดมศึกษาที่มีการจัดการศึกษาใหกับผูมีความตองการพิเศษอยูในระดับท่ีจะเปนแบบอยาง
และมีขีดความสามารถในการใหการบริการทางวิชาการกับเครือขายไดมี 1 สถาบัน  คือ  วิทยาลัย
ราชสุดา  มหาวิทยาลัยมหิดล  ซ่ึงเปนสถาบันท่ีสรางข้ึนเพื่อจัดการศึกษาสําหรับผูพิการโดยเฉพาะ  
สําหรับปญหาท่ีเกิดกับกลุมผูเรียนท่ีมีความตองการพิเศษมากท่ีสุด  จากการเขาศึกษาในสถาบัน
ระดับอุดมศึกษาคือ  ปญหาดานส่ิงอํานวยความสะดวกดานสถาปตยกรรมและส่ิงแวดลอม  และการ
ขาดผูประสานงานดูแลในเร่ืองการบริการการศึกษาสําหรับผูท่ีมีความตองการพิเศษ  5)  การขาด
แคลนบุคลากรท่ีมีความรูและความเช่ียวชาญในการจัดการศึกษา  สําหรับผูท่ีมีความตองการพิเศษ
ตองใชบุคลากรท่ีมีความรู  และความเช่ียวชาญเฉพาะในทุกระดับ  ตั้งแตระดับอาจารยผูสอนและ
ผูสนับสนุนใหการบริการทางการศึกษา  สถาบันอุดมศึกษาท่ีจัดการศึกษาสําหรับผูมีความตองการ
พิเศษ  มีปญหาขาดแคลนบุคลากรตั้งแตระดับอาจารยผูมีความรูความเช่ียวชาญในวิชาตางๆ ท้ังผูท่ี
เปนคนพิการเองและผูท่ีไมพิการ  สถาบันราชภัฏไดมีการเตรียมการในเร่ืองนี้มาต้ังแตป 2536  โดย
ให ทุนพัฒนาอาจารย   ในสาขาการศึกษาพิ เศษทุกสาขาไปศึกษาในต างประเทศ   แต
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐสังกัดทบวงมหาวิทยาลัยไดมีการเตรียมการในเร่ืองการพัฒนาอาจารย
ทางดานนี้  การขาดแคลนผูเช่ียวชาญเฉพาะทางดานลามภาษามือ  ผูเช่ียวชาญเร่ืองการผลิตส่ือ
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สําหรับคนตาบอดและคนหูหนวก  เปนปญหาสําหรับสถาบันท่ีมีนักศึกษาผูมีความตองการพิเศษ  
สถาบันอุดมศึกษาบางแหงไดเคยปฏิเสธที่จะรับนักศึกษาที่มีความตองการพิเศษ  เพราะไมมี
บุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญแลว  รวมท้ังสถาบันอุดมศึกษาหลายแหงท่ีตองการใหโอกาสท่ีเทาเทียม
กับกลุมผูเรียนท่ีมีความตองการพิเศษ  ไดเขาเรียนในสถาบันหรือคณะตางๆ  แตขาดแคลนบุคลากร
ท่ีมีความรูและความเช่ียวชาญดานนี้  6)  แนวโนมจํานวนผูพิการท่ีจบการศึกษาพ้ืนฐาน 12 ป  
เพิ่มข้ึนจากการวิเคราะหขอมูลการขยายบริการการศึกษาพิเศษระยะ 5 ป (2540-2544) ของ
กระทรวงศึกษาธิการ  และขอมูลนักเรียนระดับมัธยมศึกษา  สถานศึกษาศึกษาพิเศษสังกัด  กรม
สามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  ปการศึกษา 2543  พบวา  แนวโนมของอัตราการเรียนตอของ
นักเรียนผูพิการทางการไดยินและการมองเห็นในระดับมัธยมศึกษาเพิ่มข้ึน  ท้ังระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน  และมัธยมศึกษาตอนปลาย  ในปการศึกษา 2543  จํานวนนักเรียน ม.6 ของผูพิการทางการ
ไดยินจะจบการศึกษาถึง 146 คน  จํานวนผูพิการทางการมองเห็น 16 คน  นักเรียนเหลานี้สวนหนึ่งคง
มุงจะศึกษาตอในสถาบันระดับอุดมศึกษา 

วรรณพร  รัตนพันธ (2545)  ศึกษาเร่ือง  ระดับการใชและความตองการจําเปนของ
เทคโนโลยีส่ิงอํานวยความสะดวก  วัตถุประสงคของการวิจัยคร้ังนี้เพ่ือศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับ
คุณภาพชีวิต  รวมถึงปญหาอุปสรรคในการเรียนโดยนักศึกษาพิเศษทางรางกายหรือความเคล่ือนไหว
ท่ีศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร  8  สถาบัน   ผลการวิจัยพบว า   1)  
สถาบันการศึกษาสวนใหญไมมีส่ิงอํานวยความสะดวก  แตเปนส่ิงท่ีนักศึกษาจําเปนตองใช  เชน  
ทางลาด  ราวจับคูทางลาด  หองน้ํามีท่ีนั่งพรอมราวจับดานขาง  เปนตน  สวนในท่ีพักอาศัยนักศึกษา
สวนมากมีการปรับสภาพที่อยูอาศัยเพื่ออํานวยความสะดวกตอตนเองใหมากท่ีสุด  นอกจากนี้ใน
สถานท่ีสาธารณะพบวามีส่ิงอํานวยความสะดวกบาง  เชน  ทางเขาตึกอยูระดับเดียวกับทางเทา  ทาง
ลาดกวางกวา 90 เซนติเมตร  หองน้ํามีท่ีนั่งและพนัก  เปนตน  สําหรับบริการสาธารณะท่ีไมมีแต
จําเปน  ไดแก  รถประจําทางท่ีสะดวกใช  และพบวา  สถาบันสวนใหญไมไดจัดเตรียมบริการหรือส่ิง
อํานวยความสะดวกสําหรับนักศึกษาพิการ  2)  นักศึกษามีความเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของตนเอง
แตกตางกัน  ไดแก  นักศึกษาเห็นดวยมากท่ีสุดในดานรางกายและการมีอิสระระดับบุคคล  เห็นดวย
มากในดานความเชื่อสวนบุคคลและดานจิตใจ  เห็นดวยระดับปานกลางในดานส่ิงแวดลอม  สวน
ดานสังคมเห็นดวยนอย  เห็นดวยมากท่ีสุด  ไดแก  การรวมกิจกรรมกับสถาบัน  การรวมกลุมกับ
เพื่อน  หรืออาจารยท่ีปรึกษาและการเขารวมกิจกรรมสาธารณประโยชนตางๆ  รวมถึงการออกกําลัง
กายนอกบานปญหาและอุปสรรคท่ีนักศึกษามีคือ  การใชรถประจําทางสาธารณะ  การไดรับขอมูล
ขาวสารชา  และการใชหองน้ําในสถาบันการศึกษา 
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พิณทิพย  วิจิตรจามรี (2545)  ศึกษาเร่ือง สภาพของการจัดกิจกรรมสําหรับนักเรียนหูหนวก: 
กรณีศึกษา  วิทยาลัยราชสุดา  มหาวิทยาลัยมหิดล  วัตถุประสงคของการวิจัยคร้ังนี้เพ่ือศึกษาสภาพ
การจัดกิจกรรมนักศึกษาทัศนคติของนักศึกษาที่มีตอกิจกรรมนักศึกษาและปญหาตางๆ ในการจัด
กิจกรรมนักศึกษา  ผลการศึกษาวิจัย  พบวา  1)  สภาพการจัดกิจกรรมนักศึกษาจัดโดยนักศึกษาและ
มีอาจารยเปนท่ีปรึกษา  ซ่ึงอาจารยอาจจะเปนผูคิดริเร่ิมจุดประกายกับนักศึกษาใหเขารวมทํา
กิจกรรม  งบประมาณไดจากผูสนับสนุนและคาบํารุงกิจกรรมนักศึกษาซ่ึงนักศึกษาเปนผูหาเงิน
บริจาค  การรับขาวสารรานกิจกรรมนักศึกษาทางจดหมายของมหาวิทยาลัย  และทางหนังสือพิมพ
ของมหาวิทยาลัย  2)  ทัศนคติของนักศึกษาเห็นดวยเกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษาโดยรวม  ไดแก  
กิจกรรมเสริมหลักสูตร  กิจกรรมดานการเมือง  กีฬา  ศิลปวัฒนธรรม  และบําเพ็ญประโยชน วาเปน
ส่ิงท่ีควรทําและมีประโยชนตอนักศึกษา  และควรมีอาจารยเปนท่ีปรึกษาในการทํากิจกรรม
นักศึกษา  และนักศึกษาเห็นดวยถึงประโยชนของการเขารวมกิจกรรมท่ีทําใหมีการพัฒนาตนเองให
เขากับสังคมภายนอก  และชวยใหนักศึกษาเรียนรูและมีประสบการณตรงในความเปนจริงของ
สังคม  3)  ปญหาท่ีพบในการดําเนินกิจกรรม  คือ  ขาดเงินทุนในการดําเนนิกจิกรรมตางๆ ไมมีสถานท่ี
และอุปกรณท่ีเพียงพอในการจัดกิจกรรม  ขาดความรูความชํานาญในการทํากิจกรรม  เปนตน                
แตอยางไรก็ตาม  นักศึกษาบางคนเห็นวา  กิจกรรมนักศึกษามีผลกระทบทําใหนักศึกษามีเวลาวาง
นอยลง  และขาดเรียนในบางเวลา  4)  ขอเสนอแนะในการจัดกิจกรรมนักศึกษาสําหรับนักศึกษา          
หูหนวก  ควรจะมีลามแปลภาษามือ  และนักศึกษาหูหนวกที่ตั้งใจมาชวยทํางาน  ซ่ึงควรจะไดเงิน
คาตอบแทน  และมีการเช่ือมโยงการทํากิจกรรมรวมกันระหวางคณะตางๆ เปนการทําใหนักศึกษาหู
หนวกไดมีปฏิสัมพันธกับคนท่ัวไปเพื่อชวยพัฒนาตนเอง  มีการเรียนรูกติกาทางสังคมซ่ึงจะนําไปสู
การดํารงชีวิตในสภาพปกติ  และเปนการสรางทัศนคติท่ีดีตอนักศึกษาท่ีเปนคนหูหนวก  ทําใหคน
ท่ัวไปเขาใจถึงธรรมชาติและวัฒนธรรมคนหูหนวกมากข้ึน 

เบญจา  ชลธารนนท (2548)  ศึกษาเร่ืองการประเมินระดับปฏิบัติงานตามโครงการสรางซีท
ของสถานศึกษาแกนนําจัดการเรียนรวม 390 สถานศึกษา  ในการสังเคราะหงานดานการจัดการ
เรียนรวมสูภาคปฏิบัติ  เพื่อนําสูนโยบายการจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพ  สําหรับเด็กและเยาวชน
พิการ  พบวา  ดานนักเรียน  (S)  สวนใหญมีการจัดเตรียมความพรอมสําหรับนักเรียนพิการและ
นักเรียนปกติ  เชน  การประสานงานทางการแพทย  การฝกทักษะทําความคุนเคยกับสภาพแวดลอม
และการเคล่ือนไหว  การส่ือสาร  การสังคม  และการชวยเหลือตนเอง  สําหรับนักเรียนปกติมีการ
ประชุมทําความเขาใจ  จัดกิจกรรมการสอนรวมกัน  จัดปายนิเทศ  และสอดแทรกในขณะทําการ
สอน  เปนตน  ดานสภาพแวดลอม  (E)  สวนใหญดําเนินการปรับสภาพแวดลอมทางกายภาพท้ังใน
และนอกอาคาร  เชน  ปูกระเบ้ือง  ทาสี  ปูเส่ือ  บริการน้ําเย็น  ปรับแสงสวาง  ทางข้ึนลง  มุงลวด  
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สนามเด็กเลน  หองน้ํา  แหลงเรียนรู  ส่ือ  อุปกรณ  ของเลน  หองเสริมวิชาการ  หองเรียนการศึกษา
พิเศษ  เพื่อเอ้ืออํานวยความสะดวกและเพ่ือความสวยงาม  ดานกิจกรรมการเรียนการสอน  (A)  
สวนใหญยังไมมีการทําหลักสูตรเฉพาะ  แตมีการปรับวิธีการสอนใหสอดคลองกับนักเรียนพิการท่ี
เรียนรวมแตละบุคคลปรับยืดหยุนหลักสูตรความยากงายใหเหมาะสมกับนักเรียน  มีการจัดทํา
หลักสูตรเพ่ิมเติม  เนนทักษะการชวยเหลือตนเอง  เชน  การแตงกาย  การขับถาย  การรับประทาน
อาหาร  การใชอุปกรณของเลน  การพัฒนากลามเน้ือ  การทําความคุนเคยกับสภาพแวดลอม  การ
เคล่ือนไหว  และการอานเขียนอักษรเบรลล  เปนตน  มีการจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
(IEP)  และแผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) เก็บขอมูลนักเรียนใชเทคนิควิธีสอนท่ีเหมาะสมจัด
กิจกรรมนอกหองและในชุมชน  รายงานความกาวหนาการประกันคุณภาพ  และการจัดตาราง
บริการเสริมใหสถานศึกษาสวนใหญปฏิบัติ  ดานเคร่ืองมือ  (T)  มีการจัดทํานโยบาย  แผน  
โครงการ  ระบบบริการชัดเจน  จัดสรรงบประมาณเฉพาะบุคคลในสถานศึกษามีสวนรวม  จัด
สภาพแวดลอมใหมีขีดจํากัดนอยท่ีสุดจัดส่ือสําหรับนักเรียนพิการ  เทคโนโลยีส่ิงอํานวยความ
สะดวก  สามารถดําเนินการไดระดับมากรวมท้ังการพัฒนาบุคลากรโดยการอบรม  ศึกษาดูงาน  ฝก
ทักษะเฉพาะดานฝกกิจกรรมบําบัดและจัดหาบุคลากรชวยเหลือ  เปนตน 

อันธิการ   สวัสดิ์ศรี  (2546)  ศึกษาเ ร่ือง  แนวทางในการดัดแปลงที่พักอาศัยตาม
แนวความคิดยูนิเวอรซัลดีไซนท่ีสอดคลองกับบริบทไทย  วัตถุประสงคของการวิจัยคร้ังนี้เพื่อศึกษา
สภาพแวดลอมทางกายภาพท่ีตอบสนองพฤติกรรมและความตองการของคนพิการใชรถเข็น  
ผลการวิจัยพบวา  ลักษณะพฤติกรรมในสภาพแวดลอมและลักษณะสภาพแวดลอมมีผลกระทบซ่ึง
กันและกัน  โดยท่ีลักษณะพฤติกรรมเชิงพื้นท่ีท่ีแตกตางกันจะสงผลตอขนาดและรูปรางของพ้ืนท่ี  
ลักษณะพฤติกรรมท่ีมีผลตอสภาพแวดลอม  มี 3 กลุม  ไดแก  พฤติกรรมการเข็นรถเข็นไปยังบริเวณ
ตางๆ  กลุมพฤติกรรมการยายตัวข้ึนลงจากรถเข็น  และกลุมพฤติกรรมการใชเคร่ืองเรือน  เคร่ืองใช
ขณะนั่งรถเข็นการวิเคราะหขนาดพื้นท่ีท่ีเหมาะสมกับคนพิการ  พบวา  ขนาดและรูปรางของพ้ืนท่ีมี
ความแตกตางกันข้ึนอยูกับขนาดรางกายและระดับความพิการ  รวมท้ังลักษณะทาทางในการทํา
กิจกรรมและทิศทางในการถึงและความชํานาญในการทํากิจกรรม  โดยสรุปการนําแนวทางการ
ดัดแปลงท่ีพักอาศัยตามแนวคิดยูนิเวอรซัลดีไซนไปใชนั้น  เสนอใหพิจารณาถึงบริบทท่ีแตกตางกัน
ของคนพิการ  เชน  จิตวิทยาทางสังคม  พื้นฐานครอบครัวระดับความพิการ  และความตองการของ
ปจเจกบุคคล 

ศิริวิมล  ใจงาม (2547)  ศึกษาเร่ือง การนําเสนอนโยบายและแนวปฏิบัติการจัดการศึกษา
พิเศษในสถาบันอุดมศึกษา  ผลการวิจัยพบวา  1)  ปจจัยท่ีมีผลตอสัมฤทธิผลในการเรียนของ
นักศึกษาพิการ  ประกอบดวย 8 ปจจัย  คือ  ความรวมมือรวมใจของบุคคลและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ  
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อาจารยและบุคลากร  คุณลักษณะของนักศึกษาพิการ  การบริหารสถาบัน  การบริหารวิชาการ  
งบประมาณเพ่ือการพัฒนา  การบริหารกิจการนักศึกษา  และการใหโอกาสและความเปนอิสระแก
นักศึกษา  2)  สภาพปจจุบันในการจัดการศึกษาพิเศษของสถาบันอุดมศึกษา  มีการปฏิบัติในระดับ
ปานกลาง 5 ดาน  เรียงลําดับคาเฉล่ียจากนอยไปหามาก  คือ  ดานการบริหารกิจการนักศึกษา  ดาน
งบประมาณ  ดานสภาพแวดลอมภายในสถาบัน  ดานการบริหารวิชาการ  และดานการบริหาร
สถาบัน  สวนท่ีเหลือ 3 ดาน  มีการปฏิบัติในระดับมาก  ในดานนักศึกษา  ดานบุคลากร  และดาน
สภาพแวดลอมภายนอกสถาบัน   สําหรับสภาพที่คาดหวังในการจัดการศึกษาพิเศษของ
สถาบันอุดมศึกษา  คาดหวังใหมีการปฏิบัติระดับมากทุกดาน  โดยคาดหวังการปฏิบัติระดับมาก
ท่ีสุดคือดานบุคลากร  รองลงมาคือดานสภาพแวดลอมภายในสถาบันและดานการบริหารสถาบัน  
3)  นโยบายท่ีนําเสนอเพ่ือการจัดการศึกษาพิเศษในสถาบันอุดมศึกษาประกอบดวย 4 นโยบาย  
ไดแก  1)  นโยบายตระหนักรูเขาใจ  ใหสถาบันเรงสรางความเขาใจ  ปรับทัศนคติ  กลุมบุคคลที่มี
ความสําคัญตอการพัฒนานักศึกษา  2)  นโยบายเอ้ืออาทร  ใหจัดสภาพแวดลอม  จัดหนวยใหบริการ
นักศึกษาพิการ  3)  นโยบายใสใจผูเรียน  ใหพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน  เพื่อการเรียนรูเต็ม
ศักยภาพ  และ 4)  นโยบายพ่ึงตนเอง  สนับสนุนใหนักศึกษาไดคนพบตนเอง  ยอมรับและ
ภาคภูมิใจในตนเองเพ่ือความสําเร็จและพึ่งพาตนเองในท่ีสุด 

อรอนงค  สงเจริญ  และธิดารัตน  นงคทอง (2548)  ศึกษาเร่ือง การพัฒนารูปแบบ
ระบบงานบริการสนับสนุนสําหรับนักศึกษาพิการ  วิทยาลัยราชสุดา  วัตถุประสงคของการวิจัยคร้ัง
นี้เพื่อพัฒนารูปแบบระบบงานบริการสนับสนุนสําหรับนักศึกษาพิการ (Disability Support Services 
: DSS) ของวิทยาลัยราชสุดาใหมีรูปแบบระบบการจัดบริการ DSS ท่ีชัดเจนสามารถเปนตนแบบ
ใหกับมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ ในการจัดต้ังงานบริการ DSS ได  ผลการศึกษาพบวา  รูปแบบระบบการ
จัดบริการท่ีพัฒนาข้ึนมีองคประกอบท่ีจําเปน  ไดแก  การกําหนดพันธกิจ (Mission) ของวิทยาลัย
ราชสุดาในการจัดบริการ DSS  มีการแตงต้ังคณะกรรมการ DSS  และกําหนดบทบาทหนาท่ีอยาง
ชัดเจน  มีการตั้งหนวยบริการ DSS กลาง  และผูประสานงานกลาง  รวมท้ังมีผูประสานงานประจํา
งานบริการตางๆ ตามโครงสรางของหนวยงาน  และมีการจัดบริการที่สอดคลองกับความตองการ
จําเปนของนักศึกษาพิการซ่ึงทําใหการดําเนินงาน DSS ของวิทยาลัยราชสุดามีความชัดเจนและ
สะดวกมากยิ่งข้ึน  เนื่องจากมีการกําหนดขั้นตอนการรับบริการและบทบาทหนาท่ีของนักศึกษา
ผูรับบริการอยางชัดเจน  นักศึกษาพิการมีความพึงพอใจตอระบบการจัดบริการ DSS  และการ
ใหบริการของเจาหนาท่ีทุกดาน 

เกยูร วงศกอม (2549) ศึกษากลยุทธการนํานโยบายการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการสูการ
ปฏิบัติของสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ มีวัตถุประสงคเพื่อกําหนดกลยุทธการนํา
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นโยบายการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการสูการปฏิบัติของสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  
โดยใชเคร่ืองมือในการวิจัย  ไดแก การสัมภาษณเชิงลึก (In - Depth Interview) การวิเคราะห
สภาพแวดลอมภายในและภายนอก(SWOT Analysis) สถานศึกษาและการสนทนากลุมแบบมีสวน
รวม(Focus Group Discussion)  

ผลการวิจัยพบวา สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาสําหรับคนพิการมีการนํานโยบาย ไปปฏิบัติ
ประสบความสําเร็จในระดับหนึ่ง อันเนื่องจากปญหาและอุปสรรคที่สงผลตอการนํานโยบายการจัด
การศึกษาสูการปฏิบัติมี 4 ดานคือ ดานโคงสรางและนโยบาย ดานปริมาณคนพิการ ดานคุณภาพการ
จัดการศึกษาและดานการบริหารจัดการ  ผูวิจัยไดกําหนดกลยุทธท่ีเหมาะสมในการนํานโยบายการ
จัดการศึกษาสําหรับคนพิการสูการปฏิบัติมี 4 กลยุทธคือ กลยุทธท่ี 1 การขยายโอกาสและบริการ
การศึกษาสําหรับคนพิการอยางท่ัวถึง กลยุทธท่ี 2 การสรางความเขมแข็งดานการบริหารจัดการแก
สถานศึกษาที่จัดการศึกษาสําหรับคนพิการอยางมีคุณภาพ กลยุทธท่ี 3 การสงเสริมการศึกษาวิจัย
เพื่อสรางองคความรูดานคนพิการ และกลยุทธท่ี 4 การสงเสริมใหคนพิการ ครอบครัว ชุมชนและ
องคกรตางๆ เขามามีสวนรวมในการสรางองคความรูเพื่อพัฒนาคนพิการ 

ปริชญา  สุภินนพงศ (2549)  ศึกษาเร่ือง กระบวนการใหบริการ  ความพึงพอใจและความ
ตองการของผูรับบริการที่มาขอรับบริการสิ่งอํานวยความสะดวก  ส่ือ  บริการ  และความชวยเหลือ
อ่ืนใดทางการศึกษาสําหรับคนพิการ  ในปการศึกษา 2547 ของการศูนยการศึกษาพิเศษสวนกลาง  
ผลการศึกษา  1)  ดานกระบวนการใหบริการส่ิงอํานวยความสะดวก  ส่ือ  บริการและความ
ชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา  พบวา  ผูใหบริการและผูรับบริการยังขาดความรู  ความเขาใจเร่ือง
การให  และการรับบริการทําใหไมเห็นความสําคัญของสิทธิท่ีควรจะไดรับ  2)  ดานความพึงพอใจ
ของผูรับบริการอยูระดับปานกลาง  โดยความพึงพอใจระดับปานกลางในเร่ืองส่ิงอํานวยความ
สะดวก  ส่ือ  บริการ  และความชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาที่ไดรับสวนใหญเปนนักเรียนพิการ
ทางการไดยิน  บกพรองทางสติปญญา  บกพรองทางการพูดและภาษา  มีปญหาทางพฤติกรรมและ
อารมณ  รวมถึงระบบและกระบวนการในการใหบริการ  ยกเวนนักเรียนออทิสติกอยูระดับมาก  มี
ความพึงพอใจระดับมากในเร่ืองเจาหนาท่ีผูใหบริการ  ยกเวนนักเรียนบกพรองทางการไดยินท่ีอยู
ระดับปานกลาง  3)  ดานผูรับบริการ  สวนใหญรอยละ 80 เปนนักเรียนพิการทางการเห็นและ
นักเรียนพิการซอน  เห็นวา  การใหบริการส่ิงอํานวยความสะดวก  ส่ือ  บริการ  และความชวยเหลือ
อ่ืนใดทางการศึกษาตรงตามความตองการ  อีกรอยละ 20 ไมตรงตามความตองการเนื่องจากการขาด
ความรูความเขาใจของผูรับบริการและการประเมินติดตามผลของการใหบริการ 

กัญญารัตน  วองศิริกุล (2550)  ศึกษาเร่ือง แนวทางสงเสริมการจัดการเรียนรวมของ
นักเรียนท่ีมีความตองการพิเศษในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  วัตถุประสงคของการวิจัยคร้ังนี้เพื่อศึกษา
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สภาพการจัดการเรียนรวมของนักเรียนท่ีมีความตองการพิเศษในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานศึกษา
อุปสรรคในการสงเสริมการเรียนของนักเรียนท่ีมีความตองการพิเศษ  และศึกษาแนวทางในการ
เรียนรวม  ผลการวิจัยพบวา  ดานการจัดสภาพการจัดการเรียนรวม  พบวา  มีการจัดการเรียนรวมใน
ช้ันปกติมากท่ีสุด  ดานส่ิงแวดลอม  พบวา  มีการจัดสภาพแวดลอมตอบสนองความตองการของ
นักเรียนท่ีมีความตองการพิเศษ  ดานบุคลากรในสถานศึกษา  พบวา  มีการสรางความเขาใจในเร่ือง
การจัดการเรียนรวมแกบุคลากรมากท่ีสุด  สงเสริมสนับสนุนเขตพ้ืนท่ีสถานศึกษา  มีการกระตุนให
เกิดการสรางเครือขายของครอบครัว  นักเรียนท่ีมีความตองการพิเศษเพ่ือเกิดพลังความรวมมือกัน
ระหวางสถานศึกษาและผูปกครองมากที่สุด  เม่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของกลุมตัวอยางโดย
ประสบการณในการสอน  ไมเคยสอนมีความแตกตางกัน  ในประเด็น  บุคลากรควรมีความพรอม
ในการสอนนักเรียนท่ีมีความตองการพิเศษ  และตองมีการเตรียมความพรอมใหครูผูสอนมีความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับการเรียนรวม  สําหรับแนวทางสงเสริมการจัดการเรียนรวม  พบวา  กลุมตัวอยาง
มีความเห็นวาควรเชิญวิทยากรที่เช่ียวชาญมาบรรยายใหความรูเกี่ยวกับการเรียนรวมเพ่ิมเติมแก
บุคลากรมากท่ีสุด  เม่ือเปรียบเทียบความเห็นของกลุมตัวอยางโดยระยะเวลาปฏิบัติงาน 0-20 ป  
และ 21 ปข้ึนไป  เกี่ยวกับแนวทางสงเสริมการจัดการเรียนรวมของนักเรียนท่ีมีความตองการพิเศษ  
พบวาไมมีความแตกตางในแงทางสถิติ 

สถาพร  สาธุการ (2550)  ศึกษาเร่ือง การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนผานระบบ
เครือขายคอมพิวเตอรท่ีเหมาะสมสําหรับนักศึกษาหูหนวกในระดับอุดมศึกษา  วัตถุประสงคของ
การวิจัยคร้ังนี้ เพื่อ  1)  ออกแบบและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนผานระบบเครือขาย
คอมพิวเตอรท่ีเหมาะสมสําหรับนักศึกษาหูหนวกในระดับอุดมศึกษา  2)  ศึกษาประสิทธิภาพของ
รูปแบบการเรียนการสอนผานระบบเครือขายคอมพิวเตอรท่ีเหมาะสมสําหรับนักศึกษาหูหนวกใน
ระดับอุดมศึกษา  3)  ศึกษาประสิทธิผลในดานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของ
นักศึกษาหูหนวกในระดับอุดมศึกษาที่เรียนจากรูปแบบการเรียนการสอนผานระบบเครือขาย
คอมพิวเตอร   และเพ่ือศึกษาประสิทธิผลในดานความพึงพอใจของนักศึกษาหูหนวกใน
ระดับอุดมศึกษาท่ีเรียนจากรูปแบบการเรียนการสอนผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร  ผลการศึกษา
พบวา  1)  รูปแบบการเรียนการสอนผานระบบเครือขายคอมพิวเตอรท่ีเหมาะสมสําหรับนักศึกษาหู
หนวกในระดับอุดมศึกษามีองคประกอบหลัก 4 ประการ  ไดแก  (1)  ปจจัยนําเขา (Input)                      
(2)  ขบวนการ (Process) รูปแบบการเรียนการสอนผานระบบเครือขาย  (3)  ปจจัยนําออก (Output)  
และ (4)  ขอมูลปอนกลับ (Feedback) โดยมีองคประกอบยอย 15 ข้ันตอน  รูปแบบการเรียนการ
สอนผานระบบเครือขายคอมพิวเตอรท่ีเหมาะสมสําหรับนักศึกษาหูหนวกในระดับอุดมศึกษา  มี
ประสิทธิภาพ 91.5/90.4  เปนตามเกณฑ  2)  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  หลังการเรียนจากรูปแบบการ
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เ รียนการสอนผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร ท่ี เหมาะสมสําหรับนักศึกษาหูหนวกใน
ระดับอุดมศึกษา  สูงกวากอนการเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  3)  นักศึกษาหหูนวกใน
ระดับอุดมศึกษามีความพึงพอใจในระดับมากตอการเรียนดวยรูปแบบการเรียนการสอนผานระบบ
เครือขายคอมพิวเตอรท่ีเหมาะสมสําหรับนักศึกษาหูหนวกในระดับอุดมศึกษา 

ฐิติยา  เนตรวงษ (2551)  ศึกษาเร่ือง กลยุทธการจัดการเรียนการสอนเพื่อการเรียนรวม
ระหวางนักศึกษาปกติและนักศึกษาออทิสติก  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตวัตถุประสงคของการ
วิจัยคร้ังนี้เพื่อติดตามและประเมินผลกระบวนการจัดการเรียนการสอน  รวมถึงการศึกษากลยุทธ
การจัดการเรียนการสอนสําหรับการเรียนรวมระหวางนักศึกษาปกติและนักศึกษาออทิสติก  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  ผลการศึกษาพบวา  การเรียนรวมสามารถดําเนินการไดโดยไมมีการ
แบงแยกระหวางนักศึกษาปกติและนักศึกษาออทิสติก  สภาพการจัดการเรียนการสอน  ส่ือการสอน  
วิธีการสอน  โดยรวมเปดโอกาสใหทุกคนมีสวนรวม  นักศึกษาปกติมีสวนรวมในการชวยเหลือ
นักศึกษาออทิสติกในการเตรียมตัวเกี่ยวกับการเรียนและการปรับตัวกับเพื่อนๆ  และสังคมและ
นักศึกษาออทิสติกก็มีความพอใจแตอาจจะมีปญหาบางเร่ืองการทํางานชาและการส่ือสารกับเพื่อนๆ  
สวนในความคิดเห็นของอาจารยผูสอนคิดวาสามารถจัดการเรียนรวมไดโดยไมถือวาเปนภาระหนัก
แตอยางใด  สวนกลยุทธการจัดการเรียนการสอนเพื่อการเรียนรวมระหวางนักศึกษาปกติและ
นักศึกษาออทิสติก  ประกอบดวย  1)  ดานบุคลากร  ควรสรางความตระหนักรูและการมีสวนรวม
ของผูท่ีเกี่ยวของโดยมีมาตรการตางๆ  อาทิ  สรางระบบ  กลไกและวิธีการตางๆ ในการใหความรู
ผูปกครองรวมถึงผูใกลชิด  โดยสนับสนุนใหมีชมรม/สมาคมผูปกครองเด็กออทิสติกเพื่อ
แลกเปล่ียนเรียนรู  ขอมูลขาวสารแหลงแสวงหาความรู  ประสบการณตางๆ  และสงเสริมการจัด
กิจกรรมสําหรับเด็กออทิสติกเพื่อพัฒนาศักยภาพของเด็กออทิสติก  นอกจากน้ีควรมีการรวมกัน
รณรงค  เผยแพรและประชาสัมพันธดวยวิธีการและรูปแบบตางๆ เพื่อใหบุคคลออทิสติก  นักศึกษา
ปกติ  เพ่ือนรวมช้ันเรียนเด็กออทิสติก  อาจารยผูสอน  สถาบันการศึกษา  รวมถึงองคกรท่ีเกี่ยวของ
ท้ังภาครัฐและเอกชนได เขาใจเด็กออทิสติก   ระดมความรวมมือชวยเหลือในการพัฒนา
ความสามารถของเด็กออทิสติกใหความชวยเหลือใหสามารถอยูรวมกันในสังคมได  2)  ดาน
หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนแบบเรียนรวม  ควรดําเนินการปรับระบบการศึกษาใหมีรูปแบบท่ี
หลากหลาย  ยืดหยุน  เพื่อตอบสนองการเรียนรูของผูเรียนท้ังนักศึกษาปกติและนักศึกษาออทิสติก
ไดอยางถูกตองเหมาะสม  นอกจากนี้ยังตองใหความสําคัญตอการพัฒนานักศึกษาทุกดานอยาง
ชัดเจน  ท้ังดานอารมณ  คุณธรรมจริยธรรม  สังคมและรางกาย  จัดใหทําโครงการ  และกิจกรรม
รวมกันอยางเหมาะสม  3)  แนวทางการเพิ่มศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนแบบเรียนรวม  
ควรเปนไปในลักษณะของการดําเนินงานรวมกันของบุคลากรและหนวยงานในทุกระดับนับต้ังแต
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สถาบันการศึกษา  ชุมชน  และหนวยงานตางๆ ท่ีมีบทบาทตอการพัฒนาเด็กออทิสติกรวมกันชวย
พัฒนาเด็กออทิสติกใหผลตามศักยภาพของเด็กแตละคน  โดยมีวิธีการจัดการศึกษาดังนี้  1)  การ
จัดการเรียนรวมตองจัดใหเด็กออทิสติกไดเรียนในสภาพการเรียนท่ีเปนปกติมากท่ีสุดเทาท่ีจะทําได  
2)  การจัดการศึกษาตองครบทุกรูปแบบท้ังในดานการศึกษา  สังคม  จิตใจ  และอาชีพ  นอกจากนี้  
การใหการศึกษาแกนักศึกษาปกติ  อาจารยผูสอน  และคนท่ัวไปใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับเด็ก
ออทิสติกมากยิ่งข้ึน  3)  จัดหาบุคคลท่ีเปนตัวจักรสําคัญของการจัดการเรียนการสอนแบบเรียนรวม
ตองเปนบุคคลท่ีมีทักษะในการทํางานเปนทีม  ทักษะในการประสานงาน  ทักษะในการประสานงาน  
ทักษะในการแสวงหาความรูและแหลงความรู  รวมถึงมีคุณธรรมจริยธรรมมีความเมตตาและ
เอ้ือเฟอตอผูอ่ืนเสมอ  4)  การจัดการเรียนรวมไมมีรูปแบบตายตัว  ผูใชสามารถนําไปประยุกต
ดัดแปลงใหเหมาะสมกับศักยภาพของผูเรียน  รวมถึงสภาพแวดลอมและสถานการณ 

สุภาพร  ชินชัย (2551)  ศึกษาเร่ือง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรวมสําหรับเด็กท่ีมี
ความตองการพิเศษ : กรณีศึกษาสถานศึกษาเรียนรวมในจังหวัดเชียงใหม  วัตถุประสงคของการวิจัย
คร้ังนี้เพื่อ  1)  ศึกษาปญหาของสถานศึกษาในการจัดการเรียนรวมสําหรับเด็กท่ีมีความตองการ
พิเศษ  2)  สงเสริมใหฝายตางๆ ท่ีเกี่ยวของท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา  ไดเขามามีสวนรวม
ในการดําเนินงานการจัดการศึกษาแกเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ  และ 3)  พัฒนารูปแบบการจัดการ
เรียนรวมสําหรับเด็กท่ีมีความตองการพิเศษใหประสบความสําเร็จไดตามสภาพการณท่ีเปนอยูใน
สถานศึกษาและชุมชน  ผลการวิจัย  พบวา  1)  สถานศึกษายังมีปญหาในการจัดการเรียนรวมใน
สวนของการขาดความรูของครูในเร่ืองการคัดกรองเด็กท่ีมีความตองการพิเศษประเภทมีความ
บกพรองทางดานการเรียนรูและสมาธิส้ันซนผิดปกติ  ความรูในเร่ืองเทคนิคการสอนเด็กท่ีมีความ
ตองการพิเศษ  ความรูเร่ืองของการกระตุนพัฒนาการเบื้องตน  เด็กนักเรียนปกติมีเจตคติท่ีไมดีตอ
เพื่อนท่ีเปนเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ  เด็กท่ีมีความตองการพิเศษเองยังปฏิเสธความบกพรองของ
ตัวเองอยูทําใหไมไดรับความชวยเหลือ  และผูปกครองท่ียังขาดการเอาใจใสชวยเหลือบุตรหลาน
ของตนเองอยางเต็มท่ี  2)  การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรวมในการวิจัยคร้ังนี้เปนการพัฒนา
วิธีการท่ีเหมาะสมสามารถแกไขปญหาไดจริงตรงตามสภาพการณท่ีเปนจริง  สนับสนุนสงเสริมให
ทุกฝายท่ีมีสวนเกี่ยวของกับการจัดการเรียนรวมเขามามีสวนรวมในกระบวนการวิจัย  ตั้งแตการคิด
คนหาปญหาการหาแนวทางในการแกปญหาท่ีเกิดจากปจจัยภายในและภายนอกสถานศกึษาเกดิเปน
โครงการในการแกปญหา 7 โครงการ  ไดแก  โครงการคัดกรองเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ  
โครงการเทคนิคการสอนเด็กท่ีมีความตองการพิเศษแตละประเภท  โครงการเพื่อนชวยเพื่อน  
โครงการสรางเจตคติท่ีดีตอเด็กท่ีมีความตองการพิเศษใหแกเด็กปกติ  โครงการใหความรูเด็กท่ีมี
ความตองการพิเศษในเร่ืองการพัฒนาการควบคุมตนเอง  โครงการสงเสริมพัฒนาการดานการรับ
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ความรูสึกและการใชกลามเน้ือ  ซ่ึงเปนโครงการพัฒนาปจจัยภายในสถานศึกษา  และโครงการ
ผูปกครองสอนลูก  ซ่ึงเปนโครงการพัฒนาปจจัยภายนอกสถานศึกษา  ในการดําเนินโครงการทุก
โครงการมีการประเมินผลรวมกันระหวางผูวิจัยและผูรับผิดชอบโครงการในระหวางการดําเนินงาน 
3 รอบ  เพื่อนําปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึนมาปรับปรุงแกไขและนําไปปฏิบัติใหม  จนบรรลุวัตถุประสงค
ของโครงการ  3)  การใชกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม  และเทคนิค F.S.C. 
สามารถสนับสนุนสงเสริมใหฝายตางๆ ท่ีเกี่ยวของเขามามีสวนรวมในการดําเนินงาน  ตั้งแตการ
คนหาปญหาและความตองการ  การกําหนดแนวทางและวางแผนในการแกปญหา  การลงมือปฏิบัติ
และการประเมินผล  ทําใหฝายตางๆ เกิดการเรียนรูจากการกระทําดวยตนเอง  ซ่ึงนําไปสูการ
พัฒนาการจัดการเรียนรวมในชุมชนของตนเองอยางยั่งยืน  4)  ไดรูปแบบการจัดการเรียนรวม
สําหรับเด็กท่ีมีความตองการพิเศษในสถานศึกษากรณีศึกษาคือ APACP Model 

สรวงสุดา  พูลเจริญ (2551)  ไดทําการวิจัยเร่ืองการปรับกระบวนทัศนเพื่อศึกษาวิเคราะห
ปญหา  อุปสรรคและสภาพกระบวนทัศนในปจจุบันท่ีมีผลตอการบริหารจัดการในองคกรภาครัฐท่ี
ทํางานดานคนพิการ  และเสนอแนวทางการปรับกระบวนทัศนเพื่อปรับปรุงการจัดการโดยใช
วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ  โดยการสัมภาษณเชิงลึก  และการสนทนากลุม  ขาราชการในองคกรภาครัฐ
ท่ีทํางานดานคนพิการ  คือ  กระทรวงสาธารณสุข  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย  กระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงแรงงาน  และผูท่ีมีสวนเกี่ยวของคือ  นักวิชาการดาน
สวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห  เอ็นจีโอ  และผูแทนคนพิการ 

จากการศึกษา  พบวา  กระบวนทัศนในปจจุบันของขาราชการในองคกรภาครัฐท่ีทํางาน
ดานคนพิการ  อยูภายใตอิทธิพลของทัศนะท่ีมีความเชื่อแบบ  แยกยอย  ลดสวน  พิจารณาแยกทีละ
สวน (ไมไดมองในภาพรวม) ตามแนวคิดเชิงวิทยาศาสตรของเดสคาตสและนิวตัน  ทําใหไม
สามารถบูรณาการและใชจุดแข็งท่ีมีใหเกิดประโยชนตอการปฏิบัติงานไดอยางเต็มท่ี  ขาราชการยัง
มีความเช่ือแบบยึดถือการจัดการท่ีรวมศูนย  มุงเนนเชิงปริมาณ  ตางคนตางทํา  ตอบสนองภารกิจ
เฉพาะของกระทรวงตนเองเปนหลัก  ตระหนักถึงเปาหมายของแตละสวนมากกวาเปาหมาย
โดยรวม  ขาดการบูรณาการซ่ึงองคกรภาครัฐท่ีทํางานดานคนพิการจะตองปรับเปล่ียนกระบวน
ทัศนใหม  ใหมีโลกทัศนใหม  แบบองครวมท่ีเนนการประสานความรวมมือ  ท้ังภายในองคกรและ
ระหวางองคกร  มองภาพรวมทั้งระบบ  ดําเนินการเพ่ือคนพิการอยางถองแท  ปรับกระบวนทัศน
ดานความเช่ือ  ทัศนคติ  ปรับพื้นฐานความเช่ือจากเร่ืองเมตตาสงสารไปสูเร่ืองสิทธิมนุษยชน  
รณรงคแบบองครวม  สูครอบครัวคนพิการ  ชุมชน  และสังคม  และปรับวิสัยทัศนใหเปนวิสัยทัศน
รวมในภาพรวมเพื่อการบูรณาการท่ีปฏิบัติไดจริง 

ผูวิจัยไดนําเสนอแนวทางการปลูกฝงกระบวนทัศนใหมในขาราชการองคกรภาครัฐท่ี
ทํางานดานคนพิการในรูปแบบ SPECS Paradigm โดยมีละเอียดดังนี้  1) Solid Concept คือ การ
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สรางแนวคิดท่ีดีมีหลักการ  2) Positive Attitude คือ การสรางทัศนคติเชิงบวก  3) Empathic 
Ideology คือ การมีอุดมการณท่ีใสใจ  4) Comprehensive Vision คือ การมีวิสัยทัศนรวมในภาพรวม  
5) Shared Value คือ การสรางคานิยมรวม  และสรุปวา  ภาครัฐควรใหความสําคัญกําหนดเปน
นโยบายแบบบูรณาการงานดานคนพิการ  โดยกําหนดโครงสราง  หนาท่ีผูรับผิดชอบ  สราง
เครือขายการทํางานในลักษณะของการทํางานเปนทีม  กําหนดตัวผูนํา  ซีอีโอ (CEO) ท่ีจะเขามา
บริหารจัดการ  กํากับดูแลการทํางานของ 4 กระทรวงและสงเสริม  ดึงภาคเอกชน  ประชาชน              
คนพิการ  เขามามีสวนรวมในการดําเนินงาน  ใหความรู  พัฒนาศักยภาพคนพิการ 

สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  (2551)  ไดทําวิจัยเร่ืองการประเมินผลการดําเนินการจัด
การศึกษาพิเศษของสถานศึกษาการศึกษาพิเศษ  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
มีวัตถุประสงค เพื่อประเมินผลการจัดการศึกษาพิเศษของสถานศึกษาการศึกษาพิเศษ  ดานบริบท
ดานปจจัย  ดานกระบวนการ  และดานผลผลิตของการดําเนินงาน  รวมทั้งขอจํากัดและขอเสนอแนะ
ในการดําเนินงานจัดการศึกษาพิเศษ  โดยเก็บรวบรวมขอมูล  ไดแก  แบบสํารวจขอมูลเชิงประจักษ
ของสถานศึกษากับแบบสอบถามความคิดเห็นจากกลุมตัวอยาง ใน  4  ดาน ไดแก บริบท ปจจัย  
กระบวนการและผลผลิต  ผลการวิจัยสรุปไดวาสภาพการดําเนินงานการจัดการศึกษาพิเศษของ
สถานศึกษาการศึกษาพิเศษเฉพาะความพิการสถานศึกษามีคาเฉล่ียรวมอยูในระดับมาก ผลการศึกษา
พบขอจํากัดและปญหาอุปสรรคตอการจัดการศึกษาของสถานศึกษาการศึกษาพิเศษ  ใน 3  ดาน  1)  
ดานบุคลากร พบวาอัตราสวนของครูตอเด็กในแตละประเภทความพิการยังไมเหมาะสมตอระดับและ
ประเภทความพิการของนักเรียน  ชุมชน / คณะกรรมการสถานศึกษายังขาดการการมีสวนรวมในการ
จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของสถานศึกษา  2)  ดานอาคารสถานที่  พบวา  ยังขาดส่ือ  ส่ิงอํานวยความ
สะดวกและการปรับปรุงอาคาร  สถานท่ีใหเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอนแกนักเรียนพิการแต
ละประเภท  สถานศึกษายังขาดความพรอมในการจัดสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรูของนักเรียนท่ี
มีความบกพรองแตละประเภท  3)  ดานผูเรียน พบวานักเรียนสวนใหญฐานะยากจนมีสภาพความขาด
โอกาสสูง  พัฒนาทักษะตางๆ  ไดยากนักเรียนมีขอจํากัดในการพัฒนาดานศักยภาพงานอาชีพ  
นักเรียนมีความพิการซอน  และมีสุขภาพไมดี  สําหรับขอเสนอแนะตอการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาการศึกษาพิเศษ  พบวาควรมีหลักสูตรสถานศึกษา  ท่ีสอดคลองกับประเภทความพิการ  
โดยใหสถานศึกษาจัดการเรียนการสอนโดยมีสวนรวมในการสงเสริมการจัดทํา  IEP  การนําภูมิ
ปญญาทองถ่ิน  ส่ือเทคโนโลยี  การพัฒนางานอาชีพ  คุณธรรม  ศิลปะ  ดนตรี  และสุขภาพอนามัย  
นอกจากนี้ เสนอใหสถานศึกษามีหลักสูตรเฉพาะความพิการ  และจัดการเรียนการสอนที่ มี
ประสิทธิภาพ  โดยสงเสริมในดานทักษะดานการส่ือสาร  ทักษะการดํารงชีวิต  สุขภาพอนามัย  
คุณธรรม  จริยธรรม  และทักษะดานวิชาชีพ  เพื่อใหนักเรียนสามารถเล้ียงดูตนเองหลังจบการศึกษา 
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จรรยา ช่ืนเกษม (2552) ไดพัฒนารูปแบบผูบริหารสถานศึกษาเฉพาะความพิการ มี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพความตองการการพัฒนาของผูบริหารสถานศึกษาเฉพาะความพิการ
และเพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบการพัฒนาผูบริหารสถานศึกษาเฉพาะความพิการ 
วิเคราะหขอมูลโดยวิธีการวิเคราะหเนื้อหา และสถิติพรรณนา ผลการวิจัยพบวา สภาพระดับการ
ปฏิบัติในปจจุบันของผูบริหารศึกษาเฉพาะความพิการท่ีมีมากท่ีสุดไดแกดานคุณธรรม จริยธรรม 
สําหรับวิธีการพัฒนาท่ีเหมาะสมกับคุณลักษณะในแตละดาน ไดแก ดานความรูและทักษะ ใช
วิธีการประชุมเชิงปฏิบัติการ ดานทัศนคติและบุคลิกภาพ ใชวิธีการสัมมนา ดานคุณธรรมจริยธรรม 
ใชวิธีการกิจกรรมพัฒนาจิต ดานการบริหารวิชาการ ใชวิธีการประชุมทางวิชาการ ดานบริหาร
งบประมาณ ใชวิธีการสอน ดานบริหารงานบุคคล ใชวิธีการบรรยายเปนคณะ และดานบริหารงาน
ท่ัวไป ใชวิธีการระดมสมอง   

สุวิมล อุดมพิริยะศักย (2552) ไดพัฒนารูปแบบการบริหารศูนยบริการสนับสนุนนักศึกษา
พิการเรียนรวมระดับอุดมศึกษา วัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) สภาพปจจุบันของการบริหารศูนยบริการ
สนับสนุนนักศึกษาพิการเรียนรวม 2) แบบอยางท่ีดีในการบริหาร 3) รางรูปแบบการบริหาร
ศูนยบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการเรียนรวม  และ4) ประเมินความเหมาะสมและความเปนไปได 
โดยใชวิธีวิเคราะหเอกสาร การสัมภาษณ การสนทนากลุม การวิเคราะหเนื้อหาและสถิติพรรณนา 
จากการศึกษาพบวาสภาพปจจุบันของการบริหารศูนยบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการเรียนรวมอยู
ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายดานพบวาดานท่ีมีการปฏิบัติมากท่ีสุดคือดานการบริหาร
บุคลากร สวนดานท่ีปฏิบัติไดนอยท่ีสุดคือดานการบริการ ส่ือ เทคโนโลยีและส่ิงอํานวยความ
สะดวก  แบบอยางท่ีดีในการบริหารศูนยบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการเรียนรวมพบวาผูบริหาร
และผูปฏิบัติตองคํานึงถึงมาตรฐาน 6 ดาน ไดแก 1) ดานการบริหารท่ัวไป 2) ดานบริหารวิชาการ  
3) ดานบริหารกิจการนักศึกษา 4) ดานบริหารบุคลากร 5) ดานบริหารสภาพแวดลอม 6) ดานการ
บริการส่ือ เทคโนโลยีส่ิงอํานวยความสะดวก  โดยไดเสนอรูปแบบการบริหารศูนยบริการ
สนับสนุนนักศึกษาพิการเรียนรวมเสนอใหอยูภายใตการดําเนินงานของคณะวิชาหรือรองอธิการบดี
ท่ีไดรับมอบหมายเปนหลัก 

Ploy Suebvises (2006) ไดทําการวิจัยเร่ือง การเสริมอํานาจคนพิการเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต: 
การวิจัยเชิงคุณภาพกรณีศึกษาของศูนยฟนฟูอาชีพคนพิการสองแหง ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิดเร่ืองการ
เสริมอํานาจใหคนพิการ ท่ีมีความสัมพันธโดยตรงกับการสงเสริมคุณภาพชีวิต โดยศึกษาเช่ือมโยง
เร่ืองการเสริมอํานาจและคุณภาพชีวิตเขากับการฝกอาชีพของคนพิการในเชิงคุณภาพ งานวิจัยช้ินนี้ 
ศึกษาความสัมพันธระหวางการใหบริการฝกอาชีพ กับการเสริมอํานาจ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
โดยใชกรณีศึกษาสองกรณีคือ ศึกษาการดําเนินงานของศูนยฟนฟูอาชีพของรัฐและของเอกชน โดย
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ใชกรอบความคิดการใหผูใชบริการเปนผูกําหนดทิศทางของการบริการ และการเปนสวนหนึ่งของ
ชุมชน มาประเมินการดําเนินงานของศูนยฯ ท้ังสองแหง วาชวยสงเสริมการเสริมอํานาจและพัฒนา
คุณภาพชีวิตใหคนพิการหรือไม ผลจากการวิจัย พบวา ท้ังสองศูนยฯ ดําเนินการฝกอาชีพท่ีไมมีการ
ดําเนินการเสริมอํานาจตามมาตรฐานตะวันตก มากเทาใด และการฝกอาชีพดวยวิถีทางแบบไทยนั้น
แตกตางจากการใหบริการของมาตรฐานตะวันตก ในลักษณะท่ีเปนการฝกอาชีพเชิงการกุศล ซ่ึงแต
เม่ือวัดทัศนคติภายหลังจากจบการฝกอาชีพแลว คนพิการรูสึกวาไดรับการเสริมอํานาจ และมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน ผูวิจัยจึงสรุปวาการดําเนินการฝกอาชีพตามบริบทของไทย ก็ชวยเพิ่มคุณภาพ
ชีวิตและเสริมอํานาจไดเชนเดียวกันโดยตองมีการปรับปรุงการดําเนินงาน ใหเกิดกลไกในการเสริม
อํานาจคนพิการใหมากกวาท่ีเปนอยูในปจจุบัน 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางท่ี 2.6  การเปรียบเทียบประเด็นการศึกษาของงานวจิัยท่ีเกี่ยวของ 
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ตารางท่ี 2.6  (ตอ) 
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 จากตารางท่ี 2.6 ขางตน ผูวิจัยไดศึกษาเปรียบเทียบประเด็นขอคนพบของงานวิจัยท่ี
เกี่ยวของพบวาผูวิจัยแตละคนมีจุดมุงหมายในการวิจัยท่ีแตกตางกันออกไป  ซ่ึงผูวิจัยสวนใหญเลือก
ท่ีจะศึกษา การจัดการศึกษาแบบการจัดการเรียนรวม จากการที่ประเทศไทยมีการจัดการศึกษา           
สําหรับเด็กพิการมานานแลว โดยเร่ิมตนจัดในรูปการทดลองเปนคร้ังแรกในป พ.ศ. 2500 และมี
โครงการจัดการเรียนรวมเปนทางการของสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติเม่ือป 
พ.ศ. 2529 จึงมีงานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนรวมของไทยหลายฉบับ งานวิจัยท่ีไดนํามาศึกษาท่ี
เกี่ยวของกับการจัดการเรียนรวม มีจํานวนท้ังส้ิน 16 เร่ือง  ไดแก บุญสม นาวานุเคราะห (2543)           
นงลักษณ วิรัชชัย (2543) จิตประภา ศรีออน (2545) เบญจา ชลธารนนท (2548) ศิริวิมล ใจงาม 
(2547) อรอนงค สงเจริญและธิดารัตน นงคทอง (2548) เกยูร วงศกอม (2549) ปริญญา สุภินนพงศ 
(2549) กัญญารัตน วองศิริกุล (2550) ฐิติยา เนตรวงษ (2551) สุภาพร ชินชัย (2551) สรวงสุดา              
พูลเจริญ (2551) สํานักบริหารการศึกษาพิเศษ (2551) จรรยา ช่ืนเกษม (2552) สุวิมล อุดมพิริยะศักย 
(2552) และ Ploy Suebvises (2006) 
 งานวิจัยสวนใหญเปนปริญญานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

ประสานมิตร ปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดลและปริญญาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สวนดุสิต และมีขอสังเกตวางานวิจัยจํานวนมากเปนการวิจัยท่ีศึกษาในระดับจุลภาค กลาวคือเปน
การศึกษาทดลอง หรือการศึกษาเปรียบเทียบเทคนิคการสอน ตลอดจนกิจกรรมการสอน การพัฒนา 
ส่ือการสอน หรือการประเมินติดตามผล รวมท้ัง การศึกษาความสามารถในการแสดงออก/
พฤติกรรม มีสวนนอยท่ีศึกษาถึงรูปแบบการจัดการศึกษาในระดับมหภาคในสวนท่ีเกี่ยวของกับ
นโยบายสาธารณะหรือกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับคนพิการ ซ่ึงสวนใหญไดเนนศึกษาเฉพาะในสวน
ของการศึกษาข้ันพื้นฐาน และขาดการเช่ือมโยงกับสถาบันอุดมศึกษา 

ในสวนของการนําเสนอเนื้อหาของผลงานวิจัย ผูวิจัยสรุปแยกเปน 4 กลุมดังนี้ 

 กลุมแรก งานวิจัยท่ีเกี่ยวกับ การศึกษาและประเมินความเห็นและความพึงพอใจของคน
พิการ และบุคลากรท่ีเกี่ยวของในการจัดการศึกษาสําหรับนักศึกษาพิการ พบวาบุคลากรในโรงเรียน
ท่ีมีการจัดการเรียนรวม ซ่ึงไดผานการอบรมแลวมีความพอใจในการทํางานแตยังขาดความพรอม
ในการทํางาน สถาบันสวนใหญยังขาดความพรอมในการจัดการเรียนรวม ขณะท่ีงานวิจัยสวนใหญ
รายงานวาการจัดการเรียนรวมมีประโยชนมาก อาทิ พิณทิพย วิจิตรจามรี (2545) ศึกษาทัศนคติของ
นักศึกษาพิการท่ีมีตอสภาพการจัดกิจกรรม มีลักษณะท่ีอาจารยเปนผูจุดประกาย โดยเห็นควรเปน
กิจกรรมเสริมหลักสูตร ส่ิงท่ีควรทําและเปนประโยชนตอตัวนักศึกษาในลักษณะท่ีเช่ือมโยงให
นักศึกษาพิการมีปฏิสัมพันธกับคนท่ัวไปเพื่อชวยในการพัฒนาตนเองมากข้ึน ธีรธร เลอศิลป (2544) 
ไดประเมินพฤติกรรมและความพึงพอใจของคนพิการทางการไดยินตอการใชเทคโนโลยีการ
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ติดตอส่ือสาร และปริชญา สุภินนพงศ (2549) ศึกษาความพึงพอใจและความตองการของ
ผูรับบริการส่ิงอํานวยความสะดวก ส่ือ บริการและความชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา ผลการศึกษา
โดยภาพรวมกลาวไดวาการพัฒนาใดๆส่ิงท่ีจําเปนตองตระหนักคือ การนําไปสูเปาหมายแหงการ
พัฒนาตนเองของคนพิการ ทําใหคนพิการรูสึกถึงความเทาเทียมและทําประโยชนใหกับสังคมได 
เปนสําคัญ 
 กลุมท่ีสอง เปนการศึกษาสภาพความพรอม และความตองการในการจัดการศึกษา พบวา
นักศึกษาพิการมีความตองการในอุปกรณและเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทตางๆในระดับท่ีมาก 
เพื่อเปนความรูรอบตัว คนควาทํารายงาน และประกอบการสอน รวมถึงการสงเสริมการวิจัยและ
ประดิษฐนวัตกรรมท่ีตรงกับความตองการเปนหลัก ซ่ึงสถาบันการศึกษาสวนใหญไมมีส่ิงอํานวย
ความสะดวก แตมีแคส่ิงจําเปนท่ีนักศึกษาจําเปนตองใช อาทิ ทางลาด ราวจับ และหองน้ํา เปนตน 
อาทิ งานวิจัยของ วรรณพร รัตนพันธ (2545) และวาสนา เปลงสมบัติ (2542) ศึกษาสภาพความ
ตองการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียนตาบอด พบวานักเรียนสวนใหญมีความรู ความเขาใจ
ในการใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ แตพบวาปญหาสําคัญคือ การขาดแคลนอุปกรณ การขาด
บุคลากร ความเขาใจของผูสอน และการบริหารทรัพยากรที่ไมเพียงพอกับจํานวนและความตองการ
ของนักเรียน สอดคลองกับงานของเนตรนภา อนุประเสริฐ (2544) ไดประเมินสภาพปญหาและ
ความตองการใชเทคโนโลยีอํานวยความสะดวก และดุษณี ดีหนอ (2545) ท่ีพบวาปญหาสวนใหญ
อยูท่ีการขาดความคลองตัวในการยืมอุปกรณ และเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช หรือการขาด
งบประมาณในการจัดซ้ือและบํารุงรักษาบางสวนอยูในสภาพชํารุดเสียหาย การขาดแคลนบุคลากร
ท่ีมีความรูความเช่ียวชาญเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยี  ในสวนของการประเมินการจัดหลักสูตร
การศึกษาสําหรับนักศึกษาพิการ นั้น จิตรประภา ศรีออน (2545) ศึกษาสภาพและแนวทางการจัด
การศึกษา พบวาสถาบันอุดมศึกษามีแนวโนมใหความสนใจเปดหลักสูตรเพ่ือการฝกอบรมบุคลากร
ใหมีความรูความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับคนพิการ การใหคําปรึกษาแนะแนว และการพัฒนาเทคโนโลยี
ส่ิงอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการ เปนหลัก 

กลุมท่ีสาม การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ การศึกษาพัฒนารูปแบบ
การจัดการเรียนรวมมีนอยมาก และศึกษาในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน อาทิ ศิริวิมล ใจงาม (2547) 
ท่ีไดนําเสนอรูปแบบการจัดการศึกษาพิเศษ เบญจา ชลธารนนท (2548) ประเมินการปฏิบัติงานตาม
โครงสรางซีท รวมถึงอรอนงค สงเจริญและธิดารัตน นงคทอง (2548) และสุภาพร ชินชัย (2551) ได
พัฒนารูปแบบระบบงานบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ ถึงแมวางานวิจัยเหลานี้ใชช่ือแตกตางกัน 
แตมีหลักการเปนแบบเดียวกัน คือ การสงเสริมใหมีการจัดการเรียนรวมในสถาบันการศึกษา ท่ีเนน
ใหมีการเตรียมความพรอมสําหรับนักเรียน นักศึกษาพิการทางดานสภาพแวดลอมทางกายภาพท้ัง
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ภายในและภายนอก การสงเสริมใหนักศึกษาพิการไดชวยเหลือตนเอง และฝกทักษะท่ีคุนเคยกับ
สภาพแวดลอม การปรับกิจกรรมและหลักสูตรการสอนใหสอดคลองและยืดหยุนกับนักศึกษาแตละ
คน ในขณะเดียวกันกับท่ีรัฐตองมีการจัดทํานโยบายและแผน ระบบบริการรวมตลอดถึงจัด
งบประมาณและมีการกําหนดข้ันตอนการใหบริการใหชัดเจน  

กลุมท่ีส่ี การศึกษาและพัฒนารูปแบบการเสริมอํานาจคนพิการ และการมีสวนรวมของ
ครอบครัวและชุมชน สรุปไดวา การมีสวนรวมของครอบครัวและชุมชนพบวาไดใหผลดีตอการจัด
การศึกษาของเด็กพิการ แตจะไดผลดีมากข้ึนถาบิดามารดาและสมาชิกชุมชนเปนผูริเร่ิมโครงการ 
และมีสวนรวมในการดําเนินงานของสถาบันการศึกษามีการพัฒนาความเปนหุนสวนท่ีเทาเทียมกัน 
การมีสวนรวมของบิดามารดาเปนการเสริมพลังอํานาจใหบิดามารดาไดเรียนรูระบบและหนาท่ีของ
สถาบัน รวมท้ังเรียนรูวิธีการที่จะชวยเหลือลูกของตนใหมีความกาวหนาในการเรียนดวย อาทิ            
นงลักษณ วิรัชชัย (2543) ศึกษารูปแบบการจัดการเรียนแบบรวมพลังในลักษณะการฟนฟูเด็กพิการ
โดยอิงครอบครัวและชุมชน และPloy Suebvises (2006) ไดศึกษาการเสริมอํานาจคนพิการเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีศูนยฝกอาชีพ ซ่ึงพบวาการดําเนินการฝกอาชีพตามบริบทไทยไดชวยเพิ่ม
คุณภาพชีวิตและเสริมอํานาจไดเชนเดียวกับการดําเนินการตามมาตรฐานตะวันตก   
 จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของ พบวาการพัฒนารูปแบบการจัด
การศึกษาสําหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษายังไมมีผูใดศึกษา โดยเฉพาะผลงานวิจัยท่ีเปนการ
พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรวม และสวนใหญศึกษาในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน จึงสมควรให
ความสนใจและเห็นวาเปนประโยชนท่ีจะไดมีการศึกษา ในประเด็นท่ีวาคนพิการนั้นก็มีปญหาและ
ความตองการที่ไมแตกตางจากคนกลุมอ่ืนๆ กลาวคือ ความตองการที่จะมีสวัสดิภาพและสวัสดิการ
ท่ีดี การมีโอกาสในการเขาถึงบริการสาธารณะตาง ๆ ในสังคม แตดวยสภาพของความพิการนั้น 
อาจมีผลใหความตองการบางอยางนั้นมีความแตกตางและสิทธิพิเศษเหนือกวาคนท่ัวไปอยูบาง ซ่ึง
เปนบทบาทและหนาท่ีของรัฐท่ีจําเปนตองมีความตระหนัก และดําเนินการกําหนดนโยบายการจัด
ส่ิงอํานวยความสะดวก บริการ และโอกาสในการเขาถึงบริการสาธารณะในดานตางๆ เปนสําคัญ 
อาทิเชน กฎหมาย ส่ิงอํานวยความสะดวก  รวมถึงการไดรับบริการตางๆ เพื่อใหคนพิการสามารถ
ดํารงชีวิตไดอยางอิสระเหมือนท่ีพวกเขาเหลานั้นตองการ ความมุงม่ันของผูวิจัยตาง ๆ ท่ีสรุปมาน้ี
ยอมเปนสวนสําคัญในการชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนของคนพิการตอไป 
 โดยสรุป จากท่ีไดนําเสนอสาระในบทน้ี เพื่อตอบตอคําถามการวิจัย ผูวิจัยไดประมวล
หลักการ และลักษณะวิธีการดําเนินการศึกษา จากวรรณกรรมและแนวคิดท่ีเกี่ยวของ นํามา
สังเคราะหบูรณาการความรู หลักวิชา เพื่อนํามาพัฒนาใหไดรูปแบบการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ
ในสถาบันอุดมศึกษาไทย โดยสรุปกรอบในการวิเคราะหสําหรับการวิจัยไดดังแผนภาพท่ี 2.10 
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ภาพท่ี 2.10  กรอบแนวคิดการวิจัย 
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จากกรอบแนวคิดการวิจยัอธิบายไดดังนี ้
 ข้ันท่ี 1 กระบวนทัศนใหมไดแกแบบแผนทางสังคม (Social Model) มองวาความรุนแรง
และปญหาของคนพิการเกิดจากปฏิสัมพันธระหวางความบกพรองในรางกายกับบริบททางสังคม
และสภาพแวดลอม ไดแก การปดกั้นทางโอกาส การเลือกปฏิบัติ ความไมเทาเทียมและการกดข่ีใน
สิทธิและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย ดังนั้น วิธีการในการแกไขปญหาคนพิการจึงไดแก การทําลาย
โครงสรางอํานาจท่ีมีอยูเดิม กระบวนการในการปลุกจิตสํานึก การเสริมพลังอํานาจแกคนพิการ 
(Empowerment) รวมทั้งการขับเคล่ือนทางสังคมในรูปแบบตางๆ ซ่ึงการเสริมพลังอํานาจนั้นอาจ
พิจารณาไดอยางนอย 2 มิติ โดยปรับปรุงจาก Stein (1997) และ Kosciulek Merz (2001) และ Ploy 
Suebvises  (2006) กลาวคือ มิติภายในหรือสภาพทางจิตวิทยา (Internal/Psychological) กับมิติ
สถานการณภายนอกหรือสภาพทางสังคม (Situational /Social) การวัดมิติแรกจากภายในหรือสภาพ
ทางจิตวิทยา วัดการควบคุมความสามารถ ความรับผิดชอบ การมีสวนรวม และการมองไปสูอนาคต 
การวัดสถานการณภายนอกหรือสภาพทางสังคมวัดจากทักษะในดานความสัมพันธระหวางบุคคล
และการทํางาน อํานาจในการตัดสินใจ ความรูสึกพอเพียงในสภาพชีวิตท่ีเปนอยู ความสามารถใน
การเดินทางไปในท่ีใดๆ และการเปล่ียนสถานภาพทางสังคมใหสูงข้ึน 
 ข้ันท่ี 2 นโยบายในการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการที่เกิดข้ึนจากการมีกฎหมายท่ีเกี่ยวของ
หลายฉบับซ่ึงสอดคลองกัน เพ่ือสรางหลักประกัน สิทธิ ความเสมอภาค การเปดโอกาสโดยเฉพาะ
อยางยิ่งโอกาสทางการศึกษาใหคนพิการ อาทิ รัฐธรรมนูญ แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ พรบ.การศึกษา
แหงชาติ พรบ.การศึกษาคนพิการฯ  กฎกระทรวงท่ีกําหนดหลักเกณฑฯ คําแถลงนโยบายครม.  เปน
ตน ซ่ึงสงผลตอการกําหนดสิทธิและโอกาสทางการศึกษา ส่ิงอํานวยความสะดวก ส่ือ บริการ และ
ความชวยเหลือตางๆ โดยใหบริการในรูปแบบเรียนรวมกับนักศึกษาท่ัวไป ซ่ึง AHEAD Program 
Standards and Performance Indicators (2006) กําหนดมาตรฐานการใหบริการนักศึกษาพิการใน
ระดับอุดมศึกษา ในดานตางๆ รวม 8 ดาน ไดแก การใหคําปรึกษา/ความรวมมือ (Consultation/ 
Collaboration) การเผยแพรสารสนเทศ (Information Dissemination) ความตระหนักของอาจารย
และบุคลากร (Faculty/Staff Awareness) การปรับทางวิชาการ (Academic Adjustments) การใหคําปรึกษา
แนะนําและการตัดสินใจดวยตนเอง (Counseling and Self-Determination) นโยบายและกระบวนการ 
(Policies and Procedures) การบริหารจัดการและการประเมิน (Program Administration and Evaluation) 
การฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรผูปฏิบัติงาน (Training and Professional Development) ท้ังนี้ผูวิจัย
ไดทําการเปรียบเทียบนโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการของรัฐไทยกับประเทศ
สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลียและประเทศญ่ีปุนวามีความเหมือนหรือแตกตางกันอยางไร และบริบท
แวดลอมท่ีตางกันจะสงผลตอการนํานโยบายไปสูการปฏิบัติในสถาบันการศึกษามากนอยเพียงใด 

ข้ันท่ี 3 การนํานโยบายการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการไปปฏิบัติ ตัวแบบการนํานโยบาย
ไปสูการปฏิบัติแตละตัวมีลักษณะของความแตกตางและคลายคลึงกัน การใชตัวแบบใดในการ
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อธิบายจึงข้ึนอยูกับความเหมาะสมขององคการ รวมถึงการประยุกตใช ซ่ึงในการวิจัยนี้ผูวิจัยให
ความสําคัญตอสมรรถนะของสถานศึกษา โดยเห็นวาความสําเร็จของการนํานโยบายการจัด
การศึกษาสําหรับคนพิการไปปฏิบัติยอมข้ึนอยูกับสถานศึกษา โดยความสําเร็จอยูในระดับใดข้ึนอยู
กับสถานศึกษาที่รับผิดชอบวามีขีดความสามารถท่ีจะปฏิบัติงานใหสอดคลองกับความคาดหวัง
เพียงใด โดยการกําหนดนโยบายเปนเร่ืองของระดับสูง สวนการปฏิบัติตามนโยบายน้ันเปนหนาท่ี
ของระดับลาง ซ่ึงไดแกสถานศึกษา โดยเฉพาะผูท่ีมีสวนเกี่ยวของสําคัญ ไดแก ผูปฏิบัติงานใน
สถานศึกษา ดังนั้น จึงเปนหนาท่ีของผูบริหารท่ีจะทําใหผูปฏิบัติเกิดความตระหนักรูในความสําคัญ 
รวมถึงการช้ีใหเห็นถึงความสําเร็จของการปฏิบัติงาน คือ ความสําเร็จของผูปฏิบัติและผูมีสวน
เกี่ยวของทุกคน ซ่ึงมีตัวแปรท่ีเกี่ยวของท้ังหมด 4 ประการ ประกอบดวย 1) งานดานการบริการของ
สถาบันอุดมศึกษา  ประกอบดวยตัวช้ีวัด 4 อยางคือ การใหคําปรึกษาและการชวยเหลือ  
สภาพแวดลอมทางกายภาพ  เคร่ืองมือท่ีทันสมัยและมีความเหมาะสม  และการใหการแนะแนว
อาชีพภายหลังจบการศึกษา   2) งานดานวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา ประกอบดวยตัวช้ีวัด 4 
อยางคือ การวิจัยและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนใหมีความทันสมัย   การพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตรอยางตอเนื่อง   การทําเกณฑมาตรฐานการสอน  และการฝกอบรมครูการศึกษาพิเศษใหมี
ความเช่ียวชาญ  3) งานดานการบริหารของสถาบันอุดมศึกษา  ประกอบดวยตัวช้ีวัด 4 อยางคือ  การ
พัฒนาและจัดระบบการบริหาร  การพัฒนาระบบขอมูลและการประเมินผล  การจัดทํากลไกการ
ประสานระหวางหนวยงาน  และการปรับอัตรากําลังและการจัดสรรงบประมาณ  4) งานดานการ
สงเสริมของสถาบันอุดมศึกษา ประกอบดวยตัวช้ีวัด 4 อยาง คือ การสงเสริมใหชุมชนและ
ครอบครัวเขามีสวนรวมในการดําเนินการของสถาบันอุดมศึกษา  การสนับสนุนใหเอกชนมีสวนใน
การจัดการศึกษา  การรณรงคปลูกฝงเจตคติท่ีดีท่ีมีตอคนพิการ  และการประชาสัมพันธและเผยแพร
ท้ังนี้ผูวิจัยเห็นวารูปแบบท้ัง 4 ดานมีความเหมาะสมและสงผลตอความสําเร็จของการนํานโยบาย
การจัดการศึกษาสําหรับคนพิการไปปฏิบัติในสถาบันอุดมศึกษาไทย   

ข้ันท่ี 4 ผลของการนํานโยบายการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการไปปฏิบัติ ความสําเร็จของการ
นํานโยบายการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการไปปฏิบัติในสถาบันอุดมศึกษาไทย คือ คุณภาพชีวิต
คนพิการ การเสริมอํานาจมีสวนสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ การศึกษาของ Shalock ท่ี
นําเสนอใน ป ค.ศ. 1996 ศึกษาคุณภาพชีวิตของคนพิการในสองมิติ คือในเชิงวัตถุและในเชิงของ
จิตใจ คุณภาพชีวิตในเชิงวัตถุ (Objective Quality of Life) ประกอบดวยตัวช้ีวัดเจ็ดอยาง คือ สภาพ
รางกายท่ีดี สภาพทางอารมณท่ีดีความสัมพันธระหวางบุคคล สภาพความเปนอยูท่ีดีการพัฒนาของ
บุคคล ความสามารถในการกําหนดชีวิตดวยตัวเอง และการเปนสวนหนึ่งของสังคมคุณภาพชีวิตใน
เชิงจิตใจ (Subjective Quality of Life) วัดไดจากความพึงพอใจของบุคคลท่ีมีตอสภาพในเชิงวัตถุ 
ท้ังเจ็ดอยาง 



 
บทท่ี 3 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
การวิจัยเร่ือง การศึกษารูปแบบและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการใน

สถาบันอุดมศึกษาไทยในคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ ท่ีมุงท่ีจะศึกษาและรวบรวมขอมูลโดย
การศึกษาคนควาจากเอกสาร (Documentary Research) เปนหลัก โดยทําการรวบรวมขอมูลจาก
กฎหมายและระเบียบทางราชการ งานวิจัย ดุษฎีนิพนธ วิทยานิพนธ หนังสือ บทความ วารสาร 
รวมถึงขอมูลทางสถิติตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ เสริมดวย การ
สัมภาษณเชิงลึก (In- Depth Interview: IDI) การสังเกต (Observe) บุคคลท่ีเปนกุญแจสําคัญ (Key 
Informants) ในการกําหนดนโยบายและนํานโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการไปปฏิบัติ 
บุคคลท่ีเปนระดับผูกําหนดนโยบาย ผูปฏิบัติและคนพิการ  ผูซ่ึงเปนผูรับบริการ แลวจึงนําขอมูลท่ี
ไดมาวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) เพื่อใหไดขอมูลท่ีเกี่ยวของกับนโยบาย รูปแบบ ปญหา
และอุปสรรค ตลอดจนแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการใหเกิดข้ึนในอนาคต 

 
3.1  หนวยในการวิเคราะหและประชากรเปาหมาย 

 
การวิจัยครั้งนี้ใชวิธีการศึกษาในเชิงคุณภาพโดยเปนการศึกษาขอมูลในภาคสนาม ตาม

วัตถุประสงคในการวิจัย ผูวิจัยไดเขาสังเกตการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการในระดับอุดมศึกษา
แบบตางๆของไทย ณ สถาบันอุดมศึกษาที่ไดดําเนินการขึ้นในพื้นที่ตางๆ ซึ่งการดําเนินการขั้นนี้
ผูวิจัยใชการสังเกตแบบไมมีสวนรวม ของมหาวิทยาลัยทั้ง 3 แหง ดังนี้ การจัดการศึกษาเพื่อคน
พิการ ณ ศูนยบริการนักศึกษาพิการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยบริการสนับสนุนสําหรับ
นักศึกษาพิการ  วิทยาลัยราชสุดา  มหาวิทยาลัยมหิดล และการศึกษาเพื ่อคนพิการ ณ  ศูนย
การศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 
3.2  การนิยามเชิงทฤษฎี (Conceptual Definition) 
  

การนิยามกรอบความคิดไดพัฒนาเพ่ือเปนแนวทางในการสังเกตและสัมภาษณสําหรับการ
วิจัยตอไป ดังท่ีไดแสดงในตารางท่ี 3.1 
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ตารางที่ 3.1  การนิยามเชิงทฤษฎี 

 

ตัวแปร การนิยามเชิงทฤษฎี (Conceptual Definition) 

DV : คุณภาพชีวิตคนพิการ  

(Quality of Life People with Disabilities: 

QOD) 

         คุณภาพชีวิตคนพิการถูกวัดไดโดยประเมินได

ในสองมิติหลัก (Ploy Suebvises, 2006; กระทรวง

แรงงานและสวัสดิการสังคม,2540 ; ขนิษฐา เทวิ

นทรภักติ, 2540; ประพาฬรัตน คชเสนา, 2548) คือ  

• มิติทางเศรษฐกิจนั้น ประกอบดวย 2 ตัวชี้วัด 

ไดแก 1) มีการจัดแบงงบประมาณ รายไดและ

ทรัพยากรอื่นๆอยางเปนธรรม 2) การมีโอกาส

ในการประกอบอาชีพและมีงานทํา  

• มิติทางสังคมแบงเปนสองสวนยอยไดแก  

- มิติทางสังคมที่เปนวัตถุวิสัย ประกอบดวย 4 

ตัวชี้วัด ไดแก 1) มีการจัดสภาพแวดลอม

ทางกายภาพที่ดี 2) มีความปลอดภัยสวน

บุคคล 3) มีการสงเสริมสิทธิ เสรีภาพและ

การมีสวนรวม และ4) มีสภาพรางกาย 

สุขอนามัยที่ดี  

- มิติทางสังคมที่เปนอัตตวิสัย ประกอบดวย 4 

ตัวชี้วัด ไดแก 5) มีสุขภาพจิตที่ดี 6) มี

สติปญญาและความสามารถในการคิด

สรางสรรค 7) มีความภาคภูมิใจและมี

ศักดิ์ศรี และ8) มีความสัมพันธกับสังคม 

IV : การเสริมอํานาจ (Empowerment)   การเสริมพลังอํานาจหมายถึงการเปลี่ยนฐานะทาง

อํานาจในการควบคุมคุณคา การตัดสินใจ ทิศ

ทางการเลือกรับบริการของคนพิการ จากคนไขหรือ

ผูรับบริการ (Client/Counselee) เปนผูใชบริการหรือ 
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 ตารางที่ 3.1  (ตอ) 

 

  

ตัวแปร การนิยามเชิงทฤษฎี (Conceptual Definition) 

 ผูบริโภค (Consumer) นักวิชาการ ผูชวยเหลือ 

เปลี่ยนฐานะจากผูนํา (Leadership) เปนผูเอื้ออํานวย

หรือ เพื่อนรวมงาน (Partnership) ซ่ึงการเสริมพลัง

อํานาจนั้นอาจพิจารณาไดอยางนอย 2 มิติ โดย

ปรับปรุงจาก Kosciulek และ Merz (2001); Ploy 

Suebvises (2006) กลาวคือ  

• มิติภายในหรือสภาพทางจิตวิทยา 

(Internal/Psychological) วัดจากการควบคุม

ความสามารถ ความรับผิดชอบ การมีสวนรวม 

และการมองไปสูอนาคต 

• มิติสถานการณภายนอกหรือสภาพทางสังคม 

(Situational /Social) วัดจากทักษะในดาน

ความสัมพันธระหวางบุคคลและการทํางาน 

อํานาจในการตัดสินใจ ความรูสึกพอเพียงใน

สภาพชีวิตที่เปนอยู ความสามารถในการ

เดินทางไปในที่ใดๆ และการเปลี่ยนสถานภาพ

ทางสังคมใหสูงขึ้น 

นโยบายในการจัดการศึกษา 

สําหรับคนพิการ 

 

• การใหคําปรึกษาแนะนําและการตัดสินใจดวย

ตนเอง (Counseling and Self-Determination)  

• นโยบายและกระบวนการ (Policies and 

Procedures)  

• การบริหารจัดการและการประเมิน (Program 

Administration and Evaluation)  

• การฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรผูปฏิบัติงาน 

(Training and Professional Development) 
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 ตารางที่ 3.1  (ตอ) 

 

  

ตัวแปร การนิยามเชิงทฤษฎี (Conceptual Definition) 

การนํานโยบายการจัดการศึกษาสําหรับคน

พิการไปปฏิบัติ 

ผูวิจัยจะไดประยุกตใชตัวแบบการนํานโยบายไป

ปฏิบัติใหเหมาะสมโดยใหความสําคัญตอสมรรถนะ

ของสถานศึกษา เนื่องจากเห็นวาความสําเร็จของ

การนํานโยบายการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการไป

ปฏิบัติยอมขึ้นอยูกับสถานศึกษา โดยความสําเร็จอยู

ในระดับใดขึ้นอยูกับสถานศึกษาที่รับผิดชอบวามี

ขีดความสามารถที่จะปฏิบัติงานใหสอดคลองกับ

ความคาดหวังเพียงใดซึ่งมีตัวแปรที่เกี่ยวของไดแก  

• นักศึกษา (Student)  

o เตรียมความพรอมนักศึกษาพิการ

หรือมีความบกพรอง 

- เตรียมความพรอมในดานรางกาย 

วิชาการ อารมณและสังคมและการ

ชวยเหลือตนเอง 

- หากพิการแตกําเนิดจําเปนตองไดรับ

การชวยเหลือในระยะแรกเริ่ม 

- หากพิการภายหลังตองคํานึงถึงจิตใจ

และการยอมรับความพิการหรือความ

บกพรองที่เกิดขึ้นภายหลัง 

o เตรียมความพรอมนักศึกษาทั่วไป 

- จัดสถานการณจําลองใหนักศึกษาเปน

คนพิการ 

- พาไปเยี่ยมสถานดูแลคนพิการหรือผูท่ี

มีความบกพรอง 

o จัดนิทรรศการ หนังสือหรือ

เรื่องราว 
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ตารางที่ 3.1  (ตอ) 

 

  

ตัวแปร การนิยามเชิงทฤษฎี (Conceptual Definition) 

 - คนพิการหรือผูท่ีมีความบกพรอง 

- สอนทักษะการชวยเหลือเพื่อนพิการ 

• สภาพแวดลอม (Environment)  

o กายภาพ 

- จัดสภาพแวดลอมใหจํากัดนอยที่สุด 

o บุคคลที่เกี่ยวของ 

- แตงตั้งคณะกรรมการจัดการเรียนรวม 

- ประชุมชี้แจงนโยบายของสถาบัน 

- ประชาสัมพันธใหผูมีสวนเกี่ยวของ 

• กิจกรรมการเรียนการสอน (Activities)   

o การบริหารจัดการหลักสูตร 

- ปรับปรุงหลักสูตรทั่วไป 

- จัดทําหลักสูตรเฉพาะ 

- การจัดหลักสูตรเพ่ิมเติมสอนทักษะ 

o การจัดทําแผนการศึกษาเฉพาะ

บุคคล (IEP) 

o การจัดทําแผนการสอนเฉพาะ

บุคคล (IIP) 

o การตรวจสอบ 

o เทคนิคการสอน 

- การวิเคราะหงาน การสอนโดยเพื่อน

ชวยสอน ฯลฯ 

o การรายงานความกาวหนาของ

นักศึกษา 
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 ตารางที่ 3.1  (ตอ) 

 

  

ตัวแปร การนิยามเชิงทฤษฎี (Conceptual Definition) 

 o การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

นอกหองเรียนและชุมชน 

o การประกันคุณภาพ 

o การรับนักเรียนที่มีความพิการ 

o  การจัดตารางเรียน 

o การประสานความรวมมือ 

o การนิเทศ ติดตาม ประเมินผล  

• เครื่องมือ (Tool) 

o กฎหมาย  

o ส่ือและเทคโนโลยี 

o ส่ิงอํานวยความสะดวก 

o ตํารา 

o ศูนยการศึกษาพิเศษ 

 

 

3.3  กระบวนการวิจัย (Research Process) 
 

3.3.1  การเก็บขอมูลและการวิเคราะห 

สถานที่เก็บขอมูลของงานวิจัยมี 3 แหงคือ การศึกษาเพื่อคนพิการ ณ ศูนยบริการนักศึกษา

พิการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยบริการสนับสนุนสําหรับนักศึกษาพิการ วิทยาลัยราชสุดา 

มหาวิทยาลัยมหิดล และศูนยการศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต การเก็บ

ขอมูลภาคสนามเริ่มตั้งแตเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2553 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2553 โดยเก็บขอมูล

จากบุคคลที่เกี่ยวของกับการกําหนดนโยบาย ผูนํานโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการไป

ปฏิบัติ และผูไดรับผลกระทบหรือรับบริการจากการนํานโยบายดังกลาวไปปฏิบัติ 

เทคนิคในการเก็บขอมูลที่ใช วิธีแรกคือการใชเอกสารที่เกี่ยวของ (Documentary Research) 

เพื่อเสริมกับการเก็บขอมูลภาคสนาม   วิธีท่ีสองคือการสัมภาษณ  (Interview) อันเปนการเก็บขอมูล

หลักของงานวิจัยในเชิงกรณีศึกษาการสัมภาษณนี้ใชท้ังแบบที่เปนทางการ (Formal Interview)ท่ี

กําหนดขอคําถามเอาไวลวงหนา มีการนัดหมายกําหนดเวลาสัมภาษณ และการสัมภาษณแบบไม
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เปนทางการ (Informal Interview) เพื่อใหไดขอมูลในเชิงลึก การสัมภาษณแบบไมเปนทางการน้ี 
อาจมีกรอบความสนใจในเร่ืองท่ีจะถาม แตไมมีการกําหนดคําถามไวลวงหนา ไมจําเปนวาจะตองมี
ลําดับคําถามในการถาม และปลอยใหบรรยากาศการสนทนาเปนตัวนําไปสูเร่ืองราวท่ีผูวิจัยสนใจ 
แตการสัมภาษณแบบนี้มีขอเสียคือ บางคร้ังผูตอบจะตอบโดยใชอารมณความรูสึกตางๆ ผูวิจัย
จะตองพิจารณาแยกแยะวาจะนําขอมูลจากแตละสถานการณหรือสภาพอารมณของผูตอบไป
วิเคราะหอยางไร 

วิธีท่ีสาม คือการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-Depth Interview) ซ่ึงเปนการเก็บขอมูลโดยการ
สัมภาษณอยางละเอียด มีท้ัง การถามแบบปลายเปด (Open-Ended Interview) หรือการสัมภาษณ
โดยมีการเตรียมขอคําถามไวแลว (Structured Interview) และวิธีท่ีส่ี ไดแก การสังเกตอยางมีสวน
รวม (Participant Observation) เปนอีกวิธีหนึ่งท่ีใชตลอดเวลาในการเก็บขอมูล การวิจัยแบบนี้ ผูวิจยั
มีสวนรวมในการกระทํากิจกรรมตางๆ และพยายามทําตัวใหเปนเหมือนสมาชิกของกลุมคนพิการ 
การสังเกตมีท้ังแบบเปนทางการ (Formal Observation) เชน เขาไปสังเกตการณเรียนการสอน โดย
นั่งอยูหางๆแตไมเขาไปเปนสวนหนึ่งของการเรียนการสอน กับการสังเกตแบบไมเปนทางการ 
(Informal Observation) โดยผูวิจัยเขาไปนั่งในหองเรียนและทํากิจกรรมตางๆเสมือนวาเปนคน
พิการที่มารับบริการการศึกษา การทําเชนนี้ทําใหสามารถสังเกตและวิเคราะหพฤติกรรมและความ
คิดเห็นของคนพิการและบุคลากรไดอยางลึกซ้ึงมากข้ึน 

 
3.3.2  แหลงขอมูล 

3.3.2.1   การศึกษาขอมูลเกี่ยวกับนโยบายและรูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการ  
เปนการศึกษาเพื่อใหไดขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับนโยบายและนํานโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเพื่อ
คนพิการไปปฏิบัติ รวมทั้งรูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการ เพื่อเปรียบเทียบรูปแบบการจัด
การศึกษาสําหรับคนพิการแบบตางๆของประเทศไทยและตางประเทศโดยเลือกมหาวิทยาลัยท่ีมี
ช่ือเสียง ผูวิจัยทําการศึกษาจากเอกสารเอกสารอิเลคทรอนิกส หนังสือ และการสัมภาษณผูท่ี
เกี่ยวของ โดยทําการเก็บขอมูลจากแหลงขอมูล 3 ประเภท ดวยกัน 

1) ประเภทเอกสาร ไดแก กฎหมายและระเบียบทางราชการ งานวิจัยท่ี
เกี่ยวของ ดุษฎีนิพนธ วิทยานิพนธ หนังสือ บทความทางวิชาการ ขาวและบทความในหนังสือพิมพ
รายวัน รวมถึงรูปแบบเอกสารอิเลคทรอนิกสในเวปไซตท่ีเกี่ยวของกับนโยบายและนํานโยบาย
เกี่ยวกับการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการไปปฏิบัติ รวมท้ังรูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการ เพื่อ
เปรียบเทียบรูปแบบการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการแบบตางๆของประเทศไทยและตางประเทศ  

2) ประเภทวีดิทัศน ท่ีนําเสนอรายการประเภทขาวและรายการสนทนาทาง
โทรทัศนท่ีไดมีการนําเสนอในประเด็นท่ีเกี่ยวของกับนโยบายและนํานโยบายเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาเพื่อคนพิการ 
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3) ประเภทบุคคล อันหมายถึงผูท่ีใหการสัมภาษณ ซ่ึงในการวิจัยครั้งนี้จะ

เลือกบุคคลที่เกี่ยวของกับการกําหนดนโยบาย ผูนํานโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการ

ไปปฏิบัติ และผูไดรับผลกระทบหรือรับบริการจากการนํานโยบายดังกลาวไปปฏิบัติ โดยการเลือก

แบบเจาะจง ดังตารางที่ 3.2  

 

ตารางที่ 3.2  ผูใหขอมูลสําคัญ 

 

ผูกําหนดนโยบาย 

การจัดการศึกษาเพื่อคนพิการ 

ผูนํานโยบายเกี่ยวกับการจัด

การศึกษาเพื่อคนพิการไปปฏิบัติ 

ผูมีสวนเกี่ยวของ/ผูรับบริการ 

1. ประธานกรรมาธิการการศึกษา 

สภาผูแทนราษฎร  

(นายอภิชาต การิกาญจน ) 

2.  สมาชิกวุฒิสภา และประธาน

คณะอนุกรรมาธิการดานคน

พิการ วุฒิสภา 

(นายมณเฑียร บุญตัน)  

3. เลขาธิการคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา 

(นายสุเมธ แยมนุน) 

4. ผูอํานวยการสํานักนโยบาย

และแผนการอุดมศึกษา 

สํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา 

(นางสาวพรสวรรค วงษไกร) 

 

1. อธิการบดี และ/หรือรอง

อธิการบดีฝายการนักศึกษาของ

มหาวิทยาลัย จํานวนอยางนอย 3 

ทาน ไดแก 

   1.1  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

(รองอธิการบดีฝายกิจการ

นักศึกษา ผศ.ดร.ปริญญา เทวา

นฤมิตรกุล) 

   1.2  มหาวิทยาลัยมหิดล 

(รองอธิการบดีฝายการนักศึกษา

ผศ.สุนันทา วิบูลยจันทร) 

  1.3  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

(รองอธิการบดีฝายวิชาการ           

รศ.ดร.ณัฎฐารมณ จุฑาภัทร) 

2.  ผูอํานวยการกองหรือสํานัก 

และ/หรือรองผูอํานวยการ จํานวน

อยางนอย 3 ทาน 

1. นักศึกษาผูพิการที่เปนประธาน

หรือผูนํานักศึกษาพิการของ

มหาวิทยาลัย จํานวนอยางนอย

มหาวิทยาลัยละ 2 ทาน ไดแก 

   1.1  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

นายเอกภาพ ลําดวนและนายจารุ

ศักด์ิ  ปรัชญพฤทธิ์ 

   1.2   มหาวิทยาลัยมหิดล 

นายเจน  ชัยเดชและนางสาวสุ

ปราณี  ศรีสวัสดิ์ 

   1.3  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

นางสาวชนัฎฐา  ตอสกุลและ

นางสาวเดือนเพ็ญ  มะเซ็ง 

2. ผูแทนหนวยงาน/สมาคมคน

พิการ จํานวนอยางนอย 4 ทาน 

ไดแก 

   2 .1 รศ.ดร. วิริยะ นามศิริพงศพันธุ 
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ตารางที่ 3.2  (ตอ) 

 

ผูกําหนดนโยบาย 

การจัดการศึกษาเพื่อคนพิการ 

ผูนํานโยบายเกี่ยวกับการจัด

การศึกษาเพื่อคนพิการไปปฏิบัติ 

ผูมีสวนเกี่ยวของ/ผูรับบริการ 

5. ผูอํานวยการสํานักสงเสริม

และพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 

สํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา 

(นายสุริยา เสถียรกิจอําไพ) 

6. นักวิชาการศึกษาชํานาญการ 

(นายบรรลือ วิศิษฎอนุพงษ) 

     2.1  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

(ผูอํานวยการศูนยบริการสนับสนุน

นักศึกษาพิการ  อาจารยวิไลวรรณ 

ซ้ึงปรีดา) 

   2.2  มหาวิทยาลัยมหิดล 

(ผูอํานวยการวิทยาลัยราชสุดา           

ผศ.ดร.พิมพา ขจรธรรม) 

    2.3  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

(ผูอํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษ 

ผศ.ดร.เกยูร วงษกอม) 

3.  เจาหนาระดับปฏิบัติการ                

ของมหาวิทยาลัยจํานวน 3 ทาน 

ไดแก 

   3.1  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

บุคลากรศูนยสนับสนุนนักศึกษา

พิการเรียนรวม 

(นส.จินตนา หงษมณี) 

    3.2  มหาวิทยาลัยมหิดล 

อาจารยประจําศูนย DSS วิทยาลัย

ราชสุดา 

(นส.นุชนารถ โตะทอง) 

   3.3  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

ผูปฏิบัติงาน ลามภาษามือ 

(นส.คมคิด  ศันสนะเกียรติ) 

    2.2  ผศ.ดร.เบญจา ชลธารนนท 

(ผูตรวจราชการประจํา 

กระทรวงศึกษาธิการ) 

   2.3 อาจารยขวัญชัย เกิดแดน 

(อาจารยประจําคณะรัฐศาสตร 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) 

 2.4  รศ.ดร.สุวิมล อุดมพิริยะศักย

(ประธานโครงการวิจัยและพัฒนา

งาน การศึกษาพิเศษ คณะ             

ครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนดุสิต) 
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การเลือกผูใหขอมูลสําคัญในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยใชการเลือกผูใหขอมูลแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) โดยไดเลือกผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants) ตามแนวทางการวิจัยเชิง
คุณภาพ จํานวน 3 กลุมคือ ผูท่ีเกี่ยวของกับการกําหนดนโยบายและนํานโยบายการจัดการศึกษา
สําหรับคนพิการสูการปฏิบัติ ผูบริหารสถานศึกษา รวมถึง ผูทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ และผูแทนจาก
หนวยงานท่ีเกี่ยวของกับคนพิการ และบุคคลท่ีเปนนักศึกษาพิการผูรับบริการ   

3.3.2.2 การศึกษาแนวคิดท่ีเกี่ยวของและเสนอแนะแนวทางกลยุทธท่ีเปนประโยชน
กับการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการในระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย 

ผูวิจัยทําการศึกษาแนวคิดท่ีเกี่ยวของกับการจัดการศึกษาเ พ่ือคนพิการใน
ตางประเทศโดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหไดแนวคิด ขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับนโยบายและนํานโยบาย
เกี่ยวกับการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการไปปฏิบัติ รวมท้ังรูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการ เพื่อ
เปรียบเทียบรูปแบบการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการแบบตางๆของประเทศไทยและตางประเทศ 
โดยเปนการศึกษาขอมูลในภาคสนาม ตามวัตถุประสงคในการวิจัย โดยผูวิจัยไดเขาสังเกตการจัด
การศึกษาเพ่ือคนพิการในระดับอุดมศึกษาแบบตางๆของไทย ณ สถาบันอุดมศึกษาท่ีไดดําเนินการ
ข้ึนในพื้นท่ีตางๆ ซ่ึงการดําเนินการข้ันนี้ผูวิจัยใชการสังเกตแบบมีสวนรวมและไมมีสวนรวม ของ
มหาวิทยาลัยท้ัง 3 แหงตามลําดับ ดังนี้ 

1) สังเกตรูปแบบการจัดการศึกษาเพ่ือคนพิการ ณ ศูนยบริการนักศึกษา
พิการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยบริการนักศึกษาพิการ อยูในงานบริการและสวัสดิการ
นักศึกษา กองกิจการนักศึกษา ในสายการบังคับบัญชาของรองอธิการบดีฝายการนักศึกษา เปน
โครงการท่ีจัดต้ังข้ึนในรูปแบบศูนยบริการคนพิการเปนแหงแรกของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย 
เพื่อใหผูพิการมีโอกาสเขาศึกษาในระดับอุดมศึกษา  จัดต้ังข้ึนในปการศึกษา 2548  โดยเปดโอกาส
ในผูพิการดวยการใหโควตาคนพิการท่ีจบการศึกษาระดับมัธยมปลาย  สอบคัดเลือกเขามาเปน
นักศึกษา ประมาณปละ 50 คน จํานวน 12 คณะ มีหลักการในการรับผูพิการที่สามารถชวยเหลือ
ตนเองไดในชีวิตประจําวัน  

2) สังเกตรูปแบบการจัดการศึกษาเพ่ือคนพิการ ณ ศูนยบริการสนับสนุน
สําหรับนักศึกษาพิการ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล 

วิทยาลัยราชสุดาเกิดข้ึนในป พ.ศ. 2534 จากพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ดวยพระวิสัยทัศนอันยาวไกลในความจําเปนท่ีคนพิการ
ไทยจะตองมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน ทรงเช่ือในศักยภาพของคนพิการในอันท่ีจะศึกษาเลาเรียนพัฒนา
ดานอาชีพและดานอ่ืนๆ จนมีความพรอมท่ีจะอยูในสังคมไดอยางเปนปกติสุข สามารถพ่ึงตนเอง
และเปนประโยชนตอสังคมได แตส่ิงท่ีคนพิการสวนใหญยังขาดก็คือ โอกาส และที่สําคัญ ท่ีสุดก็
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คือ โอกาสทางการศึกษา จึงทรงพระราชทานแนวพระราชดําริแกมหาวิทยาลัยมหิดลเกี่ยวกับการ
จัดต้ังสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ท่ีจะใหการสนับสนุนท้ัง โดยทางตรงและทางออมในการ
พัฒนาศักยภาพความพรอมทางการศึกษา โอกาสในดานการประกอบอาชีพ ตลอดจนคุณภาพชีวิต
ของคนพิการ ปจจุบัน วิทยาลัยไดดําเนินการจัดเตรียมอาคาร สถานท่ี บุคลากร หลักสูตร การวิจัย
และการจัดบริการวิชาการตางๆเพื่อใหบริการแกผูพิการ พรอมดําเนินการเปดหลักสูตรและขยาย
บริการวิชาการอยางกวางขวางขึ้น ในระดับการเครือขายความรวมมือทางดานคนพิการกับนานา
ประเทศ 

3) สังเกตรูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการ ณ ศูนยการศึกษาพิเศษ 
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

ศูนย DSS หรือเรียกวา ศูนยบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการเรียนรวม 
Disability Support Services นับเปนศูนยแรกในกลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ ไดเปดอยางเปนทางการเม่ือ
วันท่ี 9 สิงหาคม 2549 ดวยงบประมาณสนับสนุนจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเร่ิม
จัดการเรียนรวมของนักศึกษาท่ีมีความบกพรองทางการไดยินภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตมี
มาต้ังแตยังเปนวิทยาลัยครูสวนดุสิตท่ีเปดโอกาสใหเขาเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพดานการ
เรือนแตยังไมมีระบบสนับสนุนทางการศึกษาท่ีชัดเจน โดยสวนใหญนักศึกษาท่ีมีความบกพรองจะ
ใชความสามารถและการชวยเหลือตนเองในการเรียนตอมาหลักสูตรการศึกษาพิเศษไดเปดสอน
หลักสูตรระดับปริญญาตรีในพุทธศักราช 2521 และไดรับนักศึกษาท่ีมีความบกพรองเขาเรียนรวมใน
สาขาการศึกษาพิเศษต้ังแตป 2538 มีปรัชญาสําคัญในการจัดการศึกษาและบริการสนับสนุนท่ี
เหมาะสมต้ังแตระยะแรกเร่ิม สามารถพัฒนาเด็กพิการในระดับอุดมศึกษาไดอยางเต็มศักยภาพ 

การสัมภาษณกลุมตัวอยางไดพิจารณาคําถามเหมาะสมกับสถานภาพ บทบาท
ทางวิชาชีพ/วิชาการของแตละกลุม ไดแกบุคคลท่ีเกี่ยวของกับกระบวนการนโยบายการจัดการศึกษาเพื่อ
คนพิการ ท้ังท่ีเปนระดับ ผูกําหนดนโยบาย ผูปฏิบัติตามนโยบายและบุคคลท่ีเปนนักศึกษาพิการ
ผูรับบริการ นักศึกษาผูพิการที่ รวมท้ังผูนําทางสังคม ตัวอยางคําสัมภาษณ อาทิ 

 
ประเภทผูใหขอมูล    ตัวอยางคําถาม 

1)  ผูบริหารอุดมศึกษา ในสวนของสกอ. -  นโยบายหรือโครงการ งบประมาณท่ีดาํเนินใน
ปจจุบัน รวมท้ังแผนกจิกรรมและงบประมาณ
ตลอดจนทิศทางในอนาคต 

 -  ประเภทของหนวยงานท่ีเกีย่วของและรับผิดชอบ 

 -  การประเมินผลการดําเนินงาน มิติในการพิจารณา



  133 

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
2)  ผูบริหารสถาบันอุดมศึกษา -  การจัดโครงสราง บุคลากร งบประมาณ รวมท้ัง 

วัสดุและสถานท่ีท่ีสนับสนุนการศึกษาคนพิการ 
 - ผลของการนํานโยบายไปปฏิบัติ รวมทั้ง ปญหา

และอุปสรรคจากการดําเนินตามนโยบาย 
 - ความตองการในการรับบริการ/พัฒนา/วิธีการใน

การแกไขปญหาแกไขปญหา 
3)  กรรมาธิการดานการศึกษา 
(วุฒิสภาและสภาผูแทนราษฎร) 
 

-  นโยบายหรือโครงการ งบประมาณท่ีสนับสนุน
การดําเนินงานในปจจุบัน รวมท้ังแผนกิจกรรม
และงบประมาณตลอดจนทิศทางในอนาคต 

 - ทิศทางในการพัฒนา/วิธีการตัดสินใจแกไขตอ
ปญหา 

4) นักศึกษาผูพิการ - ระดับ/หลักสูตร/สาขาวิชาท่ีเรียน 
 - ประเภทของความพิการ และประสบการณชีวิต 
 -  ปญหา อุปสรรคในการเรียนมีหรือไม ลักษณะใด 
 - ความตองการในการรับบริการ/พัฒนา/วิธีการใน

การแกไขปญหาแกไขปญหา 
5) ผูทรงคุณวุฒิ  
 

- ทัศนคติตอสภาพการจัดการศึกษาสําหรับคน
พิการปจจุบัน 

 - รูปแบบและแนวทางการจัดการศึกษาสําหรับคน
พิการที่เหมาะสม 

6) อาจารยผูสอนในช้ันเรียนรวม  -  ประเภทของการใหบริการและประสบการณการ
เรียนการสอน 

 - ปญหา อุปสรรคในการจัดการเรียนการสอนมี
หรือไม ลักษณะใด 

 - ความตองการในการแกไขปญหา ตลอดจน
ขอเสนอการพัฒนา/วิธีการในการแกไขปญหา
แกไขปญหา 

 



  134 

ประเด็นในการประเมินรูปแบบการจัดการศึกษาเพ่ือคนพิการในสถาบันอุดมศึกษา
ของไทย โดยมีเปาหมายเพื่อใหไดมาซ่ึงแนวคิด หลักการตางๆ ดังกลาว เพ่ือนําขอมูลท่ีไดมา
วิเคราะห สังเคราะห และประมวลผลออกมาเปนขอสรุป ดังนี้ 

1) กฎระเบียบ ข้ันตอน ระบบการใหบริการ 
2)  ปรัชญา/นโยบาย/แผน/โครงการของหนวยงาน 
3)  จํานวนบุคลากร 
4)  จํานวนนักศึกษา 
5)  จํานวนหลักสูตร/ระดับการศึกษา 
6)  งบประมาณสนับสนุน 
7)  โครงการและการจัดกจิกรรมสงเสริมการเรียนรู 
8)  บริการสงเสริมสนับสนุน (ส่ือ ส่ิงอํานวยความสะดวก หอพัก อุปกรณ เงินทุน 

สําหรับคนพิการ) 
9)  การมีสวนรวม 
10)  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา 
11)  เครือขายความรวมมือ 
12)  ผลงานวิจยั 

 

ตารางท่ี 3.3  สรุปข้ันตอนในการศึกษา  

 

จุดมุงหมาย ขอมูลที่มุงศึกษา วิธีการศึกษา 
การเก็บรวบรวม

และวิเคราะหขอมูล 
เปาหมายที่ตองการ 

1. เพ่ือศึกษานโยบาย
และปญหา อุปสรรค
จากการนํานโยบาย
เก่ียวกับการจัด
การศึกษาเพ่ือคน
พิการไปปฏิบัติ  

1.1 เหตุผลและความ
จําเปนในการกําหนด
นโยบาย 
1.2 ลักษณะสําคัญของ
นโยบาย 
1.3 ปญหาและ
อุปสรรค 
1.4 ปจจัยทีส่งเสริมตอ
การพัฒนาเชิงนโยบาย 

1.1 การสัมภาษณ
บุคคลผูเก่ียวของ 
จํานวน 24 คน 

บันทึกขอมูลลงใน
แบบสัมภาษณ 
แลวนําขอมูลไป
จัดระบบแลว
ประมวลเปน
ขอสรุป 

เพื่อใหไดขอมูล
ประสบการณ
นโยบายเก่ียวกับ 
เหตุผลและความ
จําเปน ลักษณะ
สําคัญของนโยบาย 
ปญหาและอปุสรรค 
และ ปจจัยสงเสริม
ตอการพัฒนาเชิง
นโยบาย 
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ตารางที่ 3.3  (ตอ) 

 

    

จุดมุงหมาย ขอมูลที่มุงศึกษา วิธีการศึกษา 
การเก็บรวบรวม

และวิเคราะหขอมูล 
เปาหมายที่ตองการ 

2. เพื่อศึกษารูปแบบ

การจัดการศึกษาเพื่อ

คนพิการ แบบตางๆ

ของประเทศไทย  

2.1 รูปแบบในการจัด

การศึกษาของประเทศ

ไทยและตางประเทศ 

2.2 ปญหาและ  

2.1 ศึกษาเอกสาร 

2.2 สัมภาษณผูให

ขอมูลสําคัญ 

2.3  การสังเกต 

บันทึกขอมูล 

และจัดระบบ 

ขอมูลแลวนํามา 

ประมวลเปน 

เพื่อใหไดขอมูลที่

เกี่ยวของกับ

รูปแบบ การนํามา

เปรียบเทียบ รวมทั้ง  

และตางประเทศ อุปสรรค 

2.3 ขอเสนอแนะ

แนวทางการพัฒนา

รูปแบบที่เหมาะสม 

 ขอสรุป ปญหาและอุปสรรค 

ตลอดจน

ขอเสนอแนะในการ

จัดการศึกษาของ

ประเทศไทยและ

ตางประเทศ 

3. เพื่อพัฒนาและ

เสนอแนะแนวทาง

กลยุทธที่เปน

ประโยชนตอการ

สรางประสิทธิผล

การจัดการศึกษา  

3.1 กลยุทธและแนว 

ทางการพัฒนา 

 

3.1 การสังเกต 

3.2 การสัมภาษณ 

 

ใชการสังเกตและ

บันทึกขอมูล 

จากการสังเกต 

เพื่อนําขอมูลไป

จัดระบบเพื่อการ 

วิเคราะหสังเคราะห

และตีความ 

เพื่อใหไดขอมูล

เกี่ยวกับ

ประสบการณของผู

มีสวนเกี่ยวของหรือ

ผูรับบริการเพื่อ

นําไปกําหนดเปน

กลยุทธและแนว

ทางการพัฒนาที่ไม

บิดเบือนไปจาก

ประสบการณจริง 

 

3.3.3  ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ผูวิจัยจะทําการสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) บุคคลที่เปนกุญแจสําคัญ (Key 

Informants) ในการกําหนดนโยบายและนํานโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการไปปฏิบัติ 

พิจารณาจากนักศึกษาผูพิการ นักวิชาการ ผูบริหารมหาวิทยาลัยและผูบริหารหนวยงานราชการทาง

การศึกษาในระดับอุดมศึกษา รวมทั้งนักการเมืองหรือกรรมาธิการที่เกี่ยวของกับการกําหนด

นโยบาย ที่มีสวนเกี่ยวของกับการนํานโยบายการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการในสถาบันอุดมศึกษา

ไปปฏิบัติ รวมถึง ผูทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ และผูแทนจากหนวยงานที่เกี่ยวของกับคนพิการ และ

บุคคลที่เปนนักศึกษาพิการผูรับบริการ 
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ประชากรและกลุมตัวอยางในการศึกษาคร้ังนี้จําแนกตามวิธีการเก็บขอมูลดังนี้ 

1) ผูบริหารอุดมศึกษา ในสวนของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จํานวน 4 

ทาน และอธิการบดี หรือรองอธิการบดีของมหาวิทยาลัย จํานวน 3 ทาน เพื่อสัมภาษณแบบเจาะลึก  

2) ประธานกรรมาธิการการศึกษา หรือรองประธาน ของสภาผูแทนราษฎรและ

วุฒิสภา จํานวน 2 ทาน เพื่อสัมภาษณแบบเจาะลึก  

3) ผูอํานวยการกองหรือสํานัก หรือรองผูอํานวยการ จํานวน 3 ทาน และเจาหนาที่

ระดับปฏิบัติการที่รับผิดชอบดานกิจการนักศึกษาที่เกี่ยวของกับคนพิการของมหาวิทยาลัยที่มีการ

ดําเนินงานของศูนยบริการนักศึกษาพิการ ไดแก ศูนยบริการนักศึกษาพิการ มหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร ศูนยบริการสนับสนุนสําหรับนักศึกษาพิการ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล 

และศูนยบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการเรียนรวม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จํานวน 3 ทาน 

4) นักศึกษาผูพิการที่เปนประธานหรือผูนํานักศึกษาพิการที่รับผิดชอบดานกิจการ

นักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่มีการดําเนินงานทางดานการบริการการศึกษาเพื่อคนพิการในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ท่ีไดเปดรับนักศึกษาที่มีความพิการเขาเรียนตั้งแตระดับปริญญาตรี ถึง

ปริญญาเอกจํานวน 3 แหง แหงละ 2 คน รวมจํานวน 6 คน 

5) ผูทรงคุณวุฒิ หรือนักวิชาการที่ศึกษา หรือผูแทนจากหนวยงานที่เกี่ยวของกับคน

พิการ หรือสนใจทางดานการบริการการศึกษาเพื่อคนพิการ จํานวน 4 ทาน  

 

3.3.4  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ มี 3 ประเภท ไดแก แบบบันทึกการวิเคราะหสภาพแวดลอม 

แบบบันทึกสาระที่ไดจากการศึกษาเอกสารและการวิเคราะหงาน แบบสัมภาษณ ซ่ึงรายละเอียดของ

เครื่องมือแตละประเภทมีดังนี้  

1)   แบบบันทึกการวิเคราะหสภาพแวดลอมของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อนําไปใชใน

การกําหนดกลยุทธ มีลักษณะดังนี้ 
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ตารางท่ี 3.4  แบบบันทึกการวิเคราะหสภาพแวดลอมของสถานศึกษา 
  

 

2) แบบบันทึกสาระจากการศึกษาเอกสารและการวิเคราะหการดําเนินงานของ
สถาบันอุดมศึกษา มีลักษณะเปนขอรายการท่ีเปดประเด็นกวางสําหรับใชบันทึกสาระท่ีไดจาก
การศึกษาเอกสารและการวิเคราะหการดําเนินงาน ตัวอยางของแบบบันทึกมีลักษณะ ดังนี้ 

 
ตารางท่ี 3.5  แบบบันทึกสาระจากการศึกษาเอกสารและการวิเคราะหการดําเนินงาน 
 

รายการเอกสาร รายละเอียดเกี่ยวกับเอกสาร สาระท่ีไดจากการศึกษา 

 
 

 ประเด็นที่ 1 
...................................................... 
..................................................... 
ประเด็นที่ 2 
...................................................... 
..................................................... 

 
3)  แบบสัมภาษณมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับสภาพการนํานโยบายการจัดการศึกษา

สําหรับคนพิการสูการปฏิบัติ การบริหารจัดการ การปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงาน อุปสรรคและ
ปญหาในการปฏิบัติงาน สาเหตุท่ีทําใหการนํานโยบายการจัดศึกษาสําหรับคนพิการสูการปฏิบัติ 
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การบริหารจัดการและการปฏิบัติงานไมเกิดประสิทธิผล ตลอดจนแนวทางในการนํานโยบายการจัด
การศึกษาสําหรับคนพิการสูการปฏิบัติ การบริหารจัดการและการปฏิบัติท่ีมีประสิทธิภาพและมุง
ประสิทธิผล ลักษะของเคร่ืองมือจะเปนประเด็นท่ีนําไปใชในการสัมภาษณ (Interview) กําหนด
ประเด็นการถามเปนขอรายการ ข้ันตอนในการพัฒนาเคร่ืองมือดังกลาว มีดังน้ี  

(1) ผูวิจัยศึกษาเอกสาร และงานวิจัยเกี่ยวของการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ 
นโยบายการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา การนํานโยบายการจัดการจัด
การศึกษาสําหรับคนพิการสูการปฏิบัติ การจัดการเชิงกลยุทธ ปญหาและอุปสรรคในการนํา
นโยบายการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการสูการปฏิบัติ  

(2)  กําหนดองคประกอบของแบบสัมภาษณ  
(3)  ตรวจสอบความถูกตองและความเหมาะสมขององคประกอบ  
(4)  กําหนดขอคําถามของแบบสัมภาษณ  
(5) นําแบบสัมภาษณไปตรวจสอบคุณภาพเบ้ืองตน โดยการนําไปถามหรือ

สัมภาษณกลุมเปาหมายหรือบุคคลอ่ืน ๆ แบบไมเปนทางการ เพื่อตรวจสอบความชัดเจน ความตรง

ประเด็นในการถาม ความเหมาะสมของการใชภาษา ตลอดจนความครอบคลุมประเด็นหลัก และ

ขอมูลท่ีตองการ ทําการปรับปรุงประเด็นการสัมภาษณกอนนําไปใหผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบคุณภาพ

ตอไป  

(6) นําแบบสัมภาษณท่ีไดไปใหผูทรงคุณวุฒินโยบาย การศึกษาสําหรับคน

พิการและดานการวัดและประเมินผลตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) พรอมท้ัง

พิจารณาความครอบคลุมสาระท่ีตองการ ความตรงประเด็นในการถาม ความเหมาะสมดานปริมาณ

ของประเด็น การเรียงลําดับประเด็น ภาษาท่ีใช พรอมทั้งใหขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแกไข

ประเด็นดังกลาวใหมีความสมบูรณกอนการนําไปใชกับกลุมเปาหมาย  จากแบบบันทึกการวเิคราะห

สภาพแวดลอมของสถานศึกษาและการสัมภาษณ ผูวิจัยไดสรุปประเด็นปญหาที่สําคัญแลวราง

นโยบายและแนวปฏิบัติเพ่ือนําไปใชพัฒนาการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการในสถาบันอุดมศึกษา

โดยพิจารณาจากขอคนพบและการกําหนดวิสัยทัศน ยุทธศาสตร การจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ

ในระดับอุดมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามากําหนดเปนกลยุทธในการ

ดําเนินการ  4  กลยุทธ  

โดยผูทรงคุณวุฒิรวมกันแสดงความคิดเห็นเชิงพิพากษ  เพื่อใหไดขอมูลท่ีถูกตอง  

เปนจริงและเหมาะสมที่สุด  ระหวางประชุม  ผูวิจัยไดจดบันทึกประเด็นท่ีควรปรับปรุงเพิ่มเติม  
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จากการเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ  แลวนําขอเสนอแนะมาพิจารณาปรับปรุงแกไขใหสมบูรณกอน

นําเสนอและเผยแพร 

 

ตารางที่ 3.6  การตรวจสอบความตรงของแบบสัมภาษณ 

 

ดาน รายชื่อผูทรงคุณวุฒิ ตําแหนง 

1. นโยบายสาธารณะดาน

การศึกษาระดับอุดมศึกษา 

นางสาวพรสวรรค วงษไกร ผูอํานวยการสํานักนโยบายและ

แผนการอุดมศึกษา สกอ. 

2. การจัดการศึกษาสําหรับคน

พิการ 

รศ.ดร. สุวิมล อุดมพิริยะศักย ประธานโครงการวิจัยและ

พัฒนางานการศึกษาพิเศษ 

คณะครุศาสตร  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

3. การวัดและประเมินผล ดร.ทิพยสุดา  จันทรแจมหลา อาจารยผูเชี่ยวชาญดานวิธี

วิทยาการวิจัยทางการศึกษา 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 

(7)  ปรับปรุงแบบสัมภาษณตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ และนําไป

พิจารณารวมกับอาจารยท่ีปรึกษาอีกครั้งหนึ่ง เพื่อใหไดเครื่องมือวิจัยฉบับสมบูรณสําหรับนําไปเก็บ

รวบรวมขอมูลตอไป 

 

3.3.5  การตรวจสอบ และการวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหและตีความขอมูลทําอยางระมัดระวัง การวิเคราะหเอกสารที่เกี่ยวของเปน

ส่ิงจําเปนในการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลที่ไดรับจากการสัมภาษณ ผูวิจัยไดเขาไปเก็บ

ขอมูลในศูนยบริการนักศึกษาพิการติดตอกันเปนระยะเพื่อสรางความคุนเคยและความไววางใจกับผู

ถูกศึกษา และเพื่อใหเกิดความคุนเคยกับสถานที่ ขอมูลที่ไดในครั้งหลังๆจะมีความลึกมากขึ้น ซ่ึงมี

ประโยชนในการเปรียบเทียบเพื่อความเท่ียงตรงในการนําเสนอ 

3.3.5.1  การตรวจสอบขอมูล 

การตรวจสอบความถูกตองของขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหการดําเนินงาน การ

สัมภาษณ การสนทนากลุมแบบมีสวนรวมดวยการตรวจสอบสามเสา (Triangulation) ดานวิธีการ

เก็บรวบรวมขอมูล ขอมูลที่จะนําไปใชในการวิเคราะหเพื่อสรุปผลและนําไปใชในการกําหนด            
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กลยุทธจะตองมีความสอดคลองกันต้ังแตสองวิธีข้ึนไป ถาขอมูลไมเปนไปตามเกณฑ ท่ีกําหนด 
ผูวิจัยจะตรวจสอบความสมบูรณขอมูลนั้นท่ีไดจากแตละวิธีอีกคร้ัง  

3.5.5.2  การวิเคราะหเพื่อตอบคําถามการวิจัย  
การวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากการศึกษาเอกสาร การวิเคราะหการดําเนินงาน การ

สัมภาษณ ในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยใชการวิเคราะหเนื้อหา และลงสรุปขอมูลดวยวิธีเชิงอนุมาน 
(Inductive Method)  

วิเคราะหผลการตรวจสอบคุณภาพของกลยุทธโดยพิจารณาความคิดเห็นของ
ผูทรงคุณวุฒิเปนฉันทามติในทุกประเด็น 

การวิเคราะหขอมูลและการนําเสนอ 
สําหรับการวิจัยในคร้ังนี้ ผูวิจัยมีแนวทางในการวิเคราะหขอมูลดังนี้ 
ข้ันตอนท่ี 1 ถอดขอความสัมภาษณ 
ข้ันตอนท่ี2 จําแนกขอมูล (Typological Analysis) เปนหมวดหมู จนครบ 3 ประเด็น

หลักท่ีตองการศึกษา โดยอาศัยการจัดหมวดหมูของขอมูลดวยมือ และจดบันทึกจัดเปนหมวดหมู
โดยการทํารหัสลงในแตละชวงของประเด็นขอมูล ท้ังนี้ผูวิจัยอาศัยแนวคิดทฤษฎีเปนแนวทางใน
การจําแนก สําหรับการวิเคราะห โดยใชประสบการณของนักวิจัยเองในฐานะท่ีนักวิจัยทํางานอยูใน
สถาบันอุดมศึกษามาเปนระยะเวลา 12 ป 

ข้ันตอนท่ี 3 นําขอความจากการหาความสอดคลองของขอมูลเพิ่มเติม (คร้ังท่ี 2) ท้ัง 
3 ประเด็น นํา มาจัดหมวดหมูขอมูลดวยมือ และจดบันทึก จัดเปนหมวดหมูโดยการทํารหัสลงใน 
แตละขอของประเด็นขอมูล 

ข้ันตอนท่ี 4 นําขอมูลมาวิเคราะหเพ่ือหาความสอดคลองของขอมูลในประเด็นท่ี
ตองการศึกษาตามกรอบหัวขอของเคาโครงที่กําหนดไว ในสวนของการวิเคราะหกลยุทธผูวิจัยนํา
รางกลยุทธท่ีจัดทําข้ึนใหผูใหขอมูลสําคัญตรวจสอบใหครอบคลุม 4 มิติ คือ ความเปนประโยชน 
ความเปนไปไดในทางปฏิบัติ ความถูกตองและความเหมาะสม หลังจากนั้นผูวิจัยนํารางกลยุทธไป
ปรับปรุงและนําเสนอกลยุทธการนํานโยบายการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา 

 ข้ันตอนท่ี 5 การตีความตามกรอบแนวคิดทฤษฎีและประเด็นตางๆ ตามหัวขอ           
เคาโครงท่ีวางไว แลวสรางขอสรุปจากขอมูลตางๆ ท่ีรวบรวมมาได  

 
3.3.7  การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล และการเขียนรายงาน 
การนําเสนอขอคนพบท่ีไดจากการศึกษาคร้ังนี้ผูวิจัยจะนํา เสนอในลักษณะของการบรรยาย

เปนวิธีการหลัก โดยมีการยกคําพูด (Quotation) ข้ึนอางอิงพรอมท้ังคํากลาวท่ีสําคัญๆ เปนการส่ือ
ความหมายถึงขอวิเคราะหท่ีไดจากการศึกษาเพ่ือใหเกิดความชัดเจนมากยิ่งข้ึนผูวิจัย จะนําเสนอขอมูล
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ท่ีไดจากขอคนพบ สรุป และเขียนรายงานผลท่ีไดจากการศึกษาถึงนโยบายการจัดการศึกษาสําหรับคน
พิการ ในแตละประเด็นๆ ไป 

จากท่ีกลาวมาในขางตนสามารถสรุปข้ันตอนของวิธีการดําเนินการวิจยัไดดังภาพท่ี 3.1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี 3.1  ข้ันตอนการดําเนนิการวจิัย 
 

กําหนดปญหา  
วัตถุประสงคและขอบเขตของการวิจัย 

ศึกษาวรรณกรรมและงานวิจัยที่เก่ียวของ

กับ นโยบายการจัดการศึกษาสําหรับ        

คนพิการในประเทศ 

ศึกษาวรรณกรรมและงานวิจัยที่เก่ียวของ

กับ รูปแบบการจัดการศึกษาสําหรับ           

คนพิการในตางประเทศ 

การวิจัยภาคสนาม ดวยวิธีสังเกต สัมภาษณ เชิงลกึ 

บูรณาการความรู การตรวจสอบคณุภาพของกลยุทธ 

และพัฒนารูปแบบ 

กลยุทธการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการท่ีพัฒนาแลว 



 
บทท่ี 4 

 
พัฒนาการและแนวนโยบายการจัดการศึกษาเพ่ือคนพิการ 

ในระดับอุดมศึกษาของไทย 
 

การนําเสนอของบทนี้เปนการศึกษาพัฒนาการของการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการของ
ไทย โครงสรางและหนาท่ีของหนวยงานในระบบการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ นโยบายรัฐกับ
การจัดการศึกษาสําหรับคนพิการของไทยในปจจุบัน นโยบายการสงเสริมและพัฒนาระบบ
การศึกษาพิเศษภายในสถาบันอุดมศึกษา และ หลักสูตรและการเรียนการสอนสําหรับนักศึกษา
พิการในสถาบันอุดมศึกษา  ซ่ึงจะไดอธิบายตามลําดับ ดังนี้ 
 

4.1  พัฒนาการของนโยบายท่ีเกี่ยวของกับการจัดการศึกษาเพ่ือคนพิการของไทย 
 
เนื้อหาสาระในสวนนี้ เปนการนําเสนอแนวความคิดเบ้ืองตนเกี่ยวกับการศึกษาพิเศษ 

ประวัติความเปนมารวมถึงสาระของนโยบายท่ีเกี่ยวของกับการจัดการศึกษาพิเศษของไทย และ
โครงสราง ตลอดจนวิธีการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการของไทยในปจจุบัน  

ประเทศไทยน้ันการจัดการศึกษาสําหรับเด็กและเยาวชนพิการหรือท่ีมีความบกพรองใน
ปจจุบันมีความคลายคลึงกับประเทศอ่ืน (เบญจา ชลธารนนท, 2548 :16) กลาวคือ ไดมีการ
ปรับเปล่ียนนโยบายจากเดิมท่ีจัดใหเด็กและเยาวชนพิการเรียนในโรงเรียนเฉพาะความพิการ เปน
นโยบายท่ีใหเด็กเรียนรวมกับเด็กและเยาวชนท่ัวไป นอกจากนี้ประเทศไทย ไดดําเนินงานดานคน
พิการโดยยึดถือกฎหมายเปนหลัก ซ่ึงอาจกลาวไดวาต้ังแตพุทธศักราช 2540 เปนตนมา ประเทศไทย
โดยกระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดนโยบายเปนแนวทางสูการปฏิบัติการจัดการศึกษาสําหรับเด็ก
และเยาวชนพิการ ซ่ึงพันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ไดกลาวในตอนหนึ่งของคํานํา
ในหนังสือเกียรติคุณของประเทศไทยในการดําเนินงานดานคนพิการ รางวัลนานาชาติ ดาน          
คนพิการ แฟรงคลิน เดลาโน โรสเวลท พุทธศักราช 2546 วา  

“...การท่ีคนพิการจะชวยเหลือตนเองไดจําเปนตองไดรับการพัฒนาและฟนฟูทุกดาน เชน 
การแพทย การศึกษา การสังคม และการอาชีพ ตลอดจนไดรับการบริการส่ิงอํานวยความสะดวก
และความชวยเหลืออ่ืนๆ ซ่ึงรัฐบาลหลายสมัยท่ีผานมาไดดําเนินการสนองพระราชดําริ ในเร่ือง
ดังกลาวอยางตอเนื่อง และไดออกกฎหมายหลายฉบับเพื่อรับรองสิทธิและใหโอกาสที่เทาเทียมแก
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คนพิการ โดยเฉพาะพระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 ซ่ึงถือไดวาเปน
จุดสําคัญท่ีเสริมสรางใหคนพิการมีสวนรวมและมีความเสมอภาคกับคนท่ัวไปและรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 อันเปนกฎหมายสูงสุดฉบับแรกของประเทศไทยท่ีมี
บทบัญญัติคุมครองสิทธิของคนพิการไวชัดเจน รวมท้ังพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 
2542 ท่ีคุมครองสิทธิทางการศึกษาของคนพิการและกฎระเบียบอ่ืนๆอีกมากรวมท้ัง ไดดําเนินงาน
ดานคนพิการอยางหลากหลาย...”  

คํากลาวของนายกรัฐมนตรีดังกลาวขางตนเปนท่ีประจักษชัดวา การดําเนินงานดานคน
พิการของประเทศไทยมีพื้นฐานมาจากความเขาใจในศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ และความเสมอ
ภาคของบุคคลท่ีตองไดรับการพัฒนาทําใหคนพิการไทยไดรับการพัฒนา และฟนฟูสมรรถภาพโดย
วิธีท่ีหลากหลายมีโอกาสทํางานหรือดํารงชีวิตอิสระในสังคมทัดเทียมคนท่ัวไป ตลอดจนแกไข
ปญหาและอุปสรรคตางๆ ท้ังทางเศรษฐกิจ ทางสังคมใหกับคนพิการ ใหสังคมมีสวนรวมในการ
เกื้อกูลและฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ ซ่ึงการท่ีจะเปนเชนนั้นไดสวนหนึ่งคือคนพิการตองไดรับ
การศึกษา โดยมีรูปแบบท่ีเหมาะสมและหลากหลาย รวมถึงมีหนวยงานท่ีรับผิดชอบการจัดโดยตรง
และรวมมือกับหนวยงานอ่ืนๆ จัดการศึกษาเพื่อคนพิการ 

เพ่ือใหเห็นภาพรวมของการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการในประเทศไทย แบงไดเปน 3 
ระยะ สรุปไดดังตารางท่ี 4.1  กลาวคือ 

 
4.1.1  ระยะท่ี 1 การสังคมสงเคราะหคนพิการ (พ.ศ.2475-2516) 
การดําเนินงานจัดการศึกษาพิเศษ โดยมีการจัดต้ังเปนสถานศึกษาพิเศษในลักษณะท่ีเฉพาะ

ความพิการอยางเปนทางการ เร่ิมตนเปนคร้ังแรกในประเทศฝรั่งเศส โดยในชวงกลางศตวรรษท่ี 16 
มีการจัดต้ังโรงเรียนสําหรับสอนคนหูหนวกและตอมาในป ค.ศ.1785 มีการจัดต้ังโรงเรียนสอนคน
ตาบอดข้ึนเปนคร้ังแรก หลังจากนั้นจึงไดมีการขยายการจัดการศึกษาพิเศษข้ึนในประเทศตางๆ โดย
ในชวงตนทศวรรษท่ี 1960 กระแสการปฏิรูปการศึกษาไดใหความสําคัญกับนโยบายความเสมอภาค
ในโอกาสทางการศึกษา เปนตัวกระตุนใหเกิดการปฏิรูปการศึกษาพิเศษเฉพาะทาง เปนการศึกษา
พิเศษแบบมีการเรียนรวม (Mainstreaming) ในโรงเรียนปกติ (นงลักษณ วิรัชชัย: 2544) เชนเดียวกัน 
ฐานคติในการบริการ ชวยเหลือคนพิการในระยะแรก อยูบนฐานของการสงเคราะหหรือการ
ประชาสงเคราะห (Public Assistance) ซ่ึงหมายถึงการบริการ การชวยเหลือคนพิการแบบชั่วคราว 
เพื่อแกไขปญหาเฉพาะหนา ในลักษณะสวัสดิการสังคมสงเคราะหโดยรัฐตอคนพิการ คนพิการมี
ฐานะเปนผูขอรับบริการความชวยเหลือหรือมีฐานะต่ํากวาผูใหความชวยเหลือ ซ่ึงอยูบนพื้นฐาน
ความคิดท่ีวาคนพิการนั้นมีความแตกตางไปจากคนปกติท่ัวไป สงสารตอคนพิการ 
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ตารางที่ 4.1  การพิจารณาเปรียบเทียบพัฒนาการการกําหนดนโยบายการจัดการศึกษา 

                     สําหรับคนพิการ 

 

การกําหนดนโยบายการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ 

ประเด็น

พิจารณา 

ระยะที่ 1 

การสังคมสงเคราะห 

(พ.ศ.2475-2519) 

ระยะที่ 2 

การฟนฟูสมรรถภาพ 

(พ.ศ. 2520-2539) 

ระยะที่ 3 

การเสริมพลังอํานาจ 

(พ.ศ.2540-2552) 

1. ฐานความคิด การสงเคราะหหรือการ

ประชาสงเคราะห คน

พิการแตกตางหรือมิใช

มนุษย 

แบบแผนทางการแพทย 

(Medical Model) 

แบบแผนทางสังคม(Social 

Model)  คํานึงถึงศักด์ิศรี

ความเปนมนุษย 

2. วิธีการ การดําเนินการตามหลักคํา

สอนของศาสนา  

แผนการบริการแบบ

บูรณาการทางการแพทย 

กายภาพ จิตสังคมและ

อาชีพ 

การสงเสริมการมีสวนรวม 

ควบคุม ตัดสินใจดวย

ตนเองของคนพิการ 

3. บทบาทรัฐ ผูใจบุญ ผูท่ีเหนือกวา ผูเช่ียวชาญ ชํานาญ เปนผู

ตัดสินใจและกําหนด

แบบแผนดําเนินชีวิต 

ผูเอื้ออํานวย เพื่อนรวมงาน 

(Partnership) หรือความ

เปนหุนสวน 

4.บริการ การบริจาค การใหเงิน 

อาหาร ส่ิงของ รวมทั้งเบี้ย

ยังชีพ 

บําบัด รักษา เยียวยาหรือ

ลดความพิการ โดยใช

เทคโนโลยี 

การรักษาเยียวยาโครงสราง

ทางสังคม การควบคุมทาง

การเมือง การสราง

ทางเลือก 

5. บทบาทคนพิการ ผูขอรับการสงเคราะห ผูท่ี

ดอยกวา 

ผูรับบริการ คนไข ผูดอย

กวา 

ผูใชบริการ ผูมีสถานะเทา

เทียม 

6. ทิศทาง

ความสัมพันธ 

แนวดิ่ง แนวดิ่งและแนวราบ 

สวนมากเปนแนวดิ่ง 

แนวราบ 

7. รูปแบบการจัด

การศึกษา 

การจัดการศึกษาพิเศษ

แบบเฉพาะความพิการ 

รูปแบบ หรือโปรแกรม

พิเศษเฉพาะทาง (Special 

Program) 

รูปแบบการเรียนรวม 

(Mainstreaming) 

8. นโยบาย

สาธารณะที่

เก่ียวของ 

• รธน. พ.ศ.2511 

 

• รธน. พ.ศ.2517,  

2520,2534 

• รธน. พ.ศ.2540,  

2550 
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ตารางที่ 4.1  (ตอ) 

 

  

การกําหนดนโยบายการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ 

ประเด็น

พิจารณา 

ระยะที่ 1 

การสังคมสงเคราะห 

(พ.ศ.2475-2519) 

ระยะที่ 2 

การฟนฟูสมรรถภาพ 

(พ.ศ. 2520-2539) 

ระยะที่ 3 

การเสริมพลังอํานาจ 

(พ.ศ.2540-2552) 

8. นโยบาย

สาธารณะที่

เก่ียวของ (ตอ) 

• แผนพัฒนา 

เศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 3 

• พรบ.การฟนฟู 

สมรรถภาพฯ พ.ศ.2534 

• แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 

ฉบับที่ 4,5,6,7 

• แผนพัฒนาการศึกษา 

ป 2520 – 2524 

• พรบ.สงเสริมและ 

พัฒนาคุณภาพชีวิตคน

พิการ พุทธศักราช 2550 

• พรบ.การจัด 

การศึกษาสําหรับคนพิการ 

พ.ศ. 2551 

    • กฎกระทรวง 

กําหนดสิทธิไดรับสิ่ง

อํานวยความสะดวกฯ พ.ศ.

2545 

• กฎกระทรวง 

กําหนด หลักเกณฑฯ

สงเสริมการศึกษาพิเศษ 

พ.ศ. 2548 

• กฎกระทรวง 

กําหนดสิ่งอํานวยความ

สะดวกในอาคารสําหรับ

ผูพิการ พ.ศ.2548 

• ระเบียบการ 

วาดวยมาตรฐาน

อุปกรณหรือสิ่งอํานวย

ความสะดวกโดยตรงแก

คนพิการ  พ.ศ. 2544 

9. สาระสําคัญ รัฐเนนใหความอนุเคราะห

ในดานสังคมสงเคราะห 

รัฐเนนการฟนฟู

สมรรถภาพโดยสถาบัน 

รัฐเนนสงเสริมสิทธิและ

การสนับสนุนเพื่อใหคน 
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ตารางท่ี 4.1  (ตอ) 
 

  

การกําหนดนโยบายการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ 
ประเด็น
พิจารณา 

ระยะท่ี 1 
การสังคมสงเคราะห 

(พ.ศ.2475-2519) 

ระยะท่ี 2 
การฟนฟูสมรรถภาพ 

(พ.ศ. 2520-2539) 

ระยะท่ี 3 
การเสริมพลังอํานาจ 

(พ.ศ.2540-2552) 
  การอุปการะเลี้ยงดูและ

รักษาแกบุคคลซ่ึงไม
สามารถชวยตนเองได
เต็มท่ีและเปนภาระแก
สังคม รวมถึงคนพิการตาม
ความเหมาะสม 
 

เปนฐาน (IBR) การฟนฟู
โดยชุมชน (CBR) ศูนยฝก
อาชีพ 

พิการไดรับการศึกษาโดย
ทัดเทียมกับบุคคลอื่น 
รวมท้ังมีสิทธิเขาถึงและใช
ประโยชนจากสวัสดิการ
สิ่งอํานวยความสะดวกอัน
เปนสาธารณะ (DSS) 
โปรแกรมการศึกษาใหเปน
รายบุคคล (IEP) และความ
ชวยเหลือท่ีเหมาะสมจาก
รัฐ เพื่อใหมีคุณภาพชีวิต 
ท่ีดี 

 
หากพิจารณาโดยใชเหตุผลท่ีประเทศไทยไดมีการประกาศใช รัฐธรรมนูญ อันเปนกฎหมาย

แมบทสูงสุดนับตั้งแตไดมีการเปล่ียนแปลงการปกครองมาเปนระบอบประชาธิปไตยนั้น นโยบาย
ในสวนท่ีเกี่ยวท่ีเกี่ยวของกับคนพิการในระยะแรก นับแตรัฐธรรมนูญฉบับแรก คือ พระราชบัญญัติ
ธรรมนูญการปกครองแผนดินสยามชั่วคราว พุทธศักราช 2475 จนถึง รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2489 นอกจากน้ียังรวมถึงธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร 
พุทธศักราช 2502, 2519, 2520 ท่ีไมไดมีสวนใดท่ีกลาวถึงคนพิการโดยเฉพาะอยางยิ่งการดําเนินการ
จัดการศึกษาสําหรับคนพิการไว  เนื่องจากการที่ประเทศเร่ิมมีการจัดต้ังระบอบรัฐสภาเปนคร้ังแรก 
สาระสําคัญของรัฐธรรมนูญท้ังสามฉบับจึงเนนใหความสําคัญกับการกําหนดสถาบันและวิธีการใช
อํานาจอธิปไตยท้ังสามเปนหลัก พรอมท้ังกําหนดสิทธิเสรีภาพของบุคคลตามกฎหมาย 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2489 ถือไดวาเปนรัฐธรรมนูญฉบับแรกท่ี
กลาวถึงหนาท่ีของประชาชนท่ีจะตองมีการศึกษาและอาชีพ แตกฎหมายไมไดระบุในรายละเอียดวา
เปนการศึกษาในระดับใด และรัฐควรแสดงบทบาทอยางไร  สวนรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2492 ไดบัญญัติไวในหมวด 3 เร่ืองสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย มาตรา 36 วา
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บุคคลยอมมีเสรีภาพบริบูรณในการศึกษาและในวรรคสองกําหนดสถานศึกษาของรัฐและของ
เทศบาล ตองใหความเสมอภาคแกบุคคลในการเขารับการศึกษาอบรมตามความสามารถของบุคคล
นั้นๆ ประกอบกับหมวดท่ี 5 วาดวยแนวนโยบายแหงรัฐ มาตรา 62-65 กําหนดใหรัฐมีอํานาจ
ควบคุมและมีหนาท่ีจัดการศึกษาอบรมมีจุดประสงคท่ีจะใหชนชาวไทยเปนพลเมืองดี มีรางกาย
แข็งแรงและอนามัยสมบูรณ มีความรูความสามารถท่ีจะประกอบการอาชีพ และมีจิตใจเปน                
นักประชาธิปไตย เชนเดียวกับท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2489 
หมวดท่ี 3 วาดวยแนวนโยบายแหงรัฐ มาตรา 42 ท่ีไมไดระบุในรายละเอียดวารัฐควรแสดงบทบาท
เพื่อใหเกิดความเสมอภาคแกประชาชนอยางไร  รวมท้ังไมไดมีการพิจารณาบทบาทรัฐท่ีมีเฉพาะตอ
คนพิการอยางไร  

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2511 ถือไดวาเปนรัฐธรรมนูญฉบับแรกท่ี
นอกเหนือจากการบัญญัติในสวนของสิทธิเสรีภาพของประชาชนท่ีถือเปนสิทธิท่ีประชาชนพึง
ไดรับความคุมครองตามกฎหมายแลว ในหมวดท่ี 5 วาดวยแนวนโยบายแหงรัฐ ไดกําหนดบทบาท
รัฐในการสงเสริมและบํารุงการจัดการศึกษา (มาตรา 59) รวมท้ัง รัฐพึงสนับสนุนอุปกรณการศึกษา
อบรมตามควร (มาตรา 60) และถือไดวาเปนฉบับแรกท่ีบัญญัติเกี่ยวกับการสังคมสงเคราะหวารัฐมี
หนาท่ีสงเสริมและสนับสนุนการสังคมสงเคราะห เพื่อสวัสดิภาพ ความผาสุกของประชาชน 
(มาตรา 67) แตรัฐธรรมนูญไมไดมีการพิจารณาบทบาทรัฐท่ีมีตอคนพิการเปนการเฉพาะแตอยางไร 

ในสวนของแนวนโยบายบริหารประเทศ รัฐบาลไดมีการจัดต้ังสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
แหงชาติข้ึน  ตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2502 มีการประกาศใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจ ฉบับท่ี 1 (พ.ศ.
2501-2509) ถึง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2515-2519) สาระสําคัญ
สรุปไดวาการจัดการศึกษาถือเปนเคร่ืองมือสําคัญของแผนพัฒนาฯมาต้ังแตฉบับแรก โดยเฉพาะ
อยางยิ่งระดับอุดมศึกษาโดยเนนการจัดการศึกษาที่สอดคลองกับความตองการของสังคม เนนการ
พัฒนากําลังคน การพัฒนาคุณภาพทรัพยากรกําลังคนเปนเร่ืองเกี่ยวของกับการพัฒนาการศึกษาท้ัง
ในและนอกระบบ ตลอดจนการฝกอบรมและการฝกอาชีพ มีเปาหมายท่ีจะลดปริมาณการวางงาน
และการทํางานตํ่าระดับใหนอยลง พัฒนากําลังคน โดยวางแผนกําลังคนใหสอดคลองกับ
แผนพัฒนาการเศรษฐกิจ สงเสริมสมรรถภาพของการทํางานและมาตรฐานของงาน เพื่อท่ีจะยก
มาตรฐานการครองชีพและรายไดของประชากรเพิ่มข้ึน ในขณะท่ีในสวนของคนพิการ คนทุพพล
ภาพน้ัน รัฐเนนใหความอนุเคราะหในดานสังคมสงเคราะห การอุปการะเล้ียงดูและรักษาแกบุคคล
ซ่ึงไมสามารถชวยตนเองไดเต็มท่ีและเปนภาระแกสังคม รวมถึงคนพิการตามความเหมาะสมเทานัน้
ไมไดขยายบทบาทไปถึงการสงเสริมสิทธิ ความเสมอภาค และโอกาสในการไดรับบริการทาง
การศึกษาของคนพิการแตอยางใด 
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สําหรับการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการของประเทศไทยในชวงระยะแรก ไดรับอิทธิพล
จากปรัชญา แนวคิด และวิธีการจัดการศึกษาพิเศษของตางประเทศคอนขางมาก โดยแรกเริ่มจาก
การจัดการศึกษาพิเศษแบบเฉพาะความพิการ โดยมีการจัดต้ังโรงเรียนสอนคนตาบอดเปนคร้ังแรก
โดยภาคเอกชน เม่ือปพ.ศ. 2481 หลังจากน้ันไดมีการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการเฉพาะในแตละ
ประเภทเพ่ิมข้ึนอีก โดยจัดการศึกษาใหแกเด็กท่ีมีความบกพรองในดานตางๆ 4 ประเภท ไดแก 
ความบกพรองทางการมองเห็น ความบกพรองทางการไดยิน บุคคลท่ีมีความบกพรองทางรางกาย
หรือสุขภาพ และความบกพรองทางสติปญญา โดยเม่ือศึกษาเอกสารเกี่ยวกับประวัติความเปนมา
ของการจัดการศึกษาพิเศษสําหรับคนพิการของประเทศไทยจากเอกสารของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2541) และผดุง อารยะวิญู (2541) พบวาการจัดการศึกษา
สําหรับคนพิการของไทย เร่ิมตนเปนการจัดการศึกษาเฉพาะทางกอน และมีการขยายการศึกษา
สําหรับคนพิการแตละประเภทแยกขาดจากกันเดนชัดในระยะแรก จากน้ันจึงมีการสงเสริมใหมีการ
จัดการศึกษาพิเศษแบบเรียนรวมในระยะหลัง ดังประวัติการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการแตละ
ประเภทตอไปนี้ 

1) การจัดการศึกษาสําหรับเด็กตาบอด หรือผูท่ีมีความบกพรองทางการเห็นตาม
ประวัติการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการในประเทศไทย นับวาการจัดการศึกษาสําหรับคนตาบอด
เปนการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการแหงแรก ซ่ึงเร่ิมตนเม่ือ พ.ศ. 2481 โดยสตรีตาบอดชาว
อเมริกัน ช่ือ เจเนวีฟ คลอฟลด ไดรับนักเรียนตาบอดหนึ่งคนเขามาเรียนและฝกการอานโดยใช
อักษรเบรลล ในกรุงเทพมหานคร ซ่ึงนับเปนการจัดการศึกษาพิเศษสําหรับเด็กพิการแหงแรกใน
ประเทศไทย จากน้ันก็มีการจัดต้ังมูลนิธิ และสถาบันการศึกษาพิเศษสําหรับคนตาบอดเพ่ิมข้ึน และ
ขยายตัวอยางรวดเร็ว  

2) การจัดการศึกษาสําหรับคนหูหนวก หรือผูท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน
ประวัติการจัดการศึกษาพิเศษสําหรับคนหูหนวก/หูตึง เร่ิมจากการดําเนินการของกองการศึกษา
พิเศษ กรมสามัญศึกษา จัดโครงการทดลองใหมีการสอนเด็กหูหนวกในหองเรียนหนึ่งของโรงเรียน
เทศบาล 17 (วัดโสมนัสวรวิหาร) เม่ือวันท่ี 10 ธันวาคม 2495 อันเปนวันฉลองครบรอบปแหงการ
ประกาศปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ ในการดําเนินการคร้ังนั้นม.ร.ว.
เสริมศรี เกษมศรี ซ่ึงเปนครูใหญโรงเรียนเทศบาลเปนผูริเร่ิมและดําเนินการสอนดวย 

3) การจัดการศึกษาสําหรับคนพิการทางรางกาย หรือเด็กท่ีมีความบกพรอง
ทางการเคล่ือนไหวชวงป พ.ศ. 2494-2495 ประเทศไทยมีเด็กท่ีเจ็บปวยโดยโรคไขสันหลังอักเสบ 
หรือโรคโปลิโอเปนจํานวนมาก สถานสงเคราะหแมและเด็กสาธร โดยความรวมมือจากองคกร
ชวยเหลือเด็กแหงสหประชาชาติ จัดอาสาสมัครรับดูแลคนพิการจากโรคโปลิโอ โดยสงเขารับการ
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บําบัดรักษาท่ีโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา นับเปนการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการอยางเปนทางการ
คร้ังแรก จากนั้นการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการทางกาย ก็มีการขยายตัวอยางรวดเร็ว  

4) การจัดการศึกษาสําหรับเด็กปญญาออน หรือเด็กท่ีมีความบกพรองทางปญญา
การจัดการศึกษาสําหรับเด็กปญญาออนของไทย เร่ิมดําเนินงานโดยการดูแลเด็กปญญาออนใน
โรงพยาบาลปญญาออน กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข สวนการจัดการสอนเปนช้ันเรียน
พิเศษ เร่ิมจัดเปนโครงการทดลองในสถาบันการศึกษา 5 แหง เม่ือ พ.ศ. 2497 โดยกองการศึกษา
พิเศษกรมสามัญศึกษา ตอมาไดริเร่ิมทดลองจัดช้ันเรียนภายในโรงพยาบาลปญญาออน ซ่ึงในระยะ
หลังเปล่ียนชื่อเปนโรงพยาบาลราชานุกูล และมีการแบงสวนงานการสอนเด็กปญญาออนเปน
โรงเรียนราชานุกูล ซ่ึงเปดทําการสอนใน พ.ศ. 2507 การดําเนินงานการจัดการศึกษาพิเศษสําหรับ
เด็กปญญาออนไดรับการสนับสนุนจากมูลนิธิชวยคนปญญาออนแหงประเทศไทยในพระบรม
ราชินูปถัมภ ซ่ึงกอต้ังโดยหมอมงามจิตต บุรฉัตร  

การจัดศึกษาในระดับอุดมศึกษาถือเปนกระบวนการสําคัญท่ีจะสรางโอกาสและความเทา
เทียมกันในการดํารงชีวิต หากหนวยงานที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษาสามารถทําหนาท่ีนี้ให
เหมาะสมกับความสามารถและศักยภาพของผูพิการแตละบุคคล ก็จะทําใหผูพิการเหลานี้มีโอกาส
และความเทาเทียมกันกับคนปกติ และสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมและทําประโยชนใหแกสังคม
ไดเชนเดียวกับคนปกติ  การมีคนพิการเรียนรวมในสถานศึกษาทั่วไป จึงเปนรูปแบบหนึ่งของการ
จัดบริการการศึกษาของรัฐเพื่อปวงชน  สําหรับประเทศไทยมีการจัดบริการการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษามานานแลวนับต้ังแต พ.ศ. 2503  จนถึงปจจุบัน สรุปเหตุการณสําคัญไดดังนี้ 

พ.ศ. 2503 มีนักศึกษาพิการเรียนรวมท่ีจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเปนแหงแรก แตไมไดมี
บริการสนับสนุนใดเพื่อชวยเหลือใหคนพิการที่เรียนรวมสามารถเรียนรวมไดโดยสะดวก 

พ.ศ. 2517 คณะคุรุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จัดต้ังหนวยงานทดลอง โครงการ
การศึกษาพิเศษ เพื่อบริการชวยเหลือระยะแรกเร่ิมเด็กพิการในลักษณะสาธิตอนุบาลศึกษาพิเศษเปน
แหงแรก  และตอมาในป พ.ศ. 2517   เปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาช้ันสูง สาขา
การศึกษาพิเศษและเปดสอนวิชาโทการศึกษาพิเศษในปพ.ศ. 2518 

 
4.1.2  ระยะท่ี 2 การฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ (พ.ศ. 2517-2539) 
แนวความคิดในการใหบริการแกคนพิการในลักษณะองครวมเร่ิมเกิดข้ึน มีการบูรณาการ

ทางดานการแพทย กายภาพ จิต สังคมและอาชีพท่ีชวยเสริมสรางอํานาจหรือพลังแกคนพิการใหมี
ความเปนบุคคล มีความรูสึกมีคุณคาทางสังคมและสามารถดํารงอยูไดอยางมีศักยภาพในสังคมโลก 
แนวคิดดังกลาวอยูบนฐานคติของตัวแบบแผนทางการแพทย (Medical Model) ท่ีเนนบทบาทของ
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นักวิชาชีพในการตัดสินใจกําหนดแบบแผนการดําเนินชีวิตของคนพิการ  ดังปรากฎในรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2517 ในหมวดท่ี 5 วาดวยแนวนโยบายแหงรัฐ ไดกําหนดไววา
รัฐพึงสงเสริมและบํารุงการศึกษาอบรมโดยใหความเสมอภาคแกบุคคลในการเขารับการศึกษา
อบรมตามความสามารถของบุคคลนั้นๆ และ บทบาทในการชวยเหลือผูยากไร (มาตรา 72-73) รัฐ
ตองพยายามจํากัดความเหล่ือมลํ้าในฐานะของบุคคลในทางเศรษฐกิจและสังคม (มาตรา 75) และ
สงเสริมและสนับสนุนการสังคมสงเคราะหของรัฐและเอกชนเพื่อสวัสดิภาพและความผาสุกของ
ประชาชน (มาตรา 88) และถือเปนรัฐธรรมนูญฉบับแรกท่ีบัญญัติวาเปนหนาท่ีของรัฐท่ีพึงจัดให
บุคคลทุพพลภาพมีงานทําตามความสามารถและความเหมาะสม (มาตรา 90)  เชนเดียวกับ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2520 กําหนดไวในหมวด 5 วาดวยแนวนโยบาย
แหงรัฐวารัฐพึงสงเสริมและบํารุงการศึกษาอบรมและการฝกอาชีพตามความเหมาะสมและความ
ตองการของประเทศ และรัฐพึงชวยเหลือผูยากไรใหไดรับทุนและปจจัยตางๆในการศึกษาอบรม
และการฝกอาชีพ (มาตรา 60) ตลอดจนรัฐพึงดําเนินการเพื่อยกฐานะของบุคคลในทางเศรษฐกิจและ
ทางสังคมใหสูงข้ึนถึงระดับท่ีจะดํารงชีพไดโดยปกติสุข (มาตรา 66) รวมท้ัง รัฐพึงสงเสริมและ
สนับสนุนการสังคมสงเคราะหของรัฐและเอกชนเพ่ือสวัสดิภาพและความผาสุกของประชาชน 
(มาตรา 71) แตอยางไรก็ตามรัฐธรรมนูญท้ังสองฉบับไมไดมีการกลาวถึงบทบาทรัฐในการจัด
การศึกษาแกคนพิการเฉพาะแตอยางไร 

ในชวงระยะเวลาดังกลาว รัฐไดประกาศใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 
4 (พ.ศ.2520-2524)  ถือเปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับแรกท่ีเนนความสําคัญของ
ความเสมอภาคของคนพิการในการไดรับบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพเทาเทียมกันโดยรัฐไดมี
นโยบายเนนการกระจายบริการสังคมใหถึงมือประชากรในชนบทอยางกวางขวาง ในสวนท่ีสาม 
การกระจายบริการสังคม ในสวนของการศึกษาโดยกําหนดใหมีแผนพัฒนาการศึกษาในชวงป 2520 – 
2524 เพื่อพัฒนาโครงสรางระบบบริหารและการกระจายอํานาจบริหารการศึกษา โดยจะจัดระบบ
และกระบวนการศึกษาใหเหมาะสม ปรับปรุงหลักสูตร เนื้อหาสาระสําคัญ และกระบวนการเรียนรู
ใหสอดคลองกับนโยบาย โครงการ และเอกลักษณในการจัดการศึกษาของชาติ สงเสริมใหเอกชนมี
สวนรวมในการจัดการศึกษา รวมถึงการจัดการศึกษานอกโรงเรียน การจัดและสงเสริมการศึกษา
สงเคราะหและการศึกษาพิเศษอื่นๆ เฉพาะสําหรับเด็กบางประเภท เชน ตาบอด  หูหนวก ปญญา
ออน พิการ และตลอดจนการศึกษาของประชาชนท่ัวไปในถ่ินทุรกันดารและหางไกล เปนตน ซ่ึงรัฐ
จะตองใหการสงเคราะหใหกวางขวางยิ่งข้ึน นอกเหนือจากการจัดหาอุปกรณท่ีจะทําใหสามารถเขา
รวมอยูในสังคมได เชน แขนเทียม ขาเทียม ไมเทาคนตาบอด เกาอ้ีเข็น เคร่ืองชวยคนหูตึง เปนตน 
นอกจากนั้น ใหมีการฝกอาชีพ โดยต้ังสถานีฝกอาชีพพิเศษเฉพาะคนพิการขึ้นอีก เพื่อฝกคนพิการ
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ใหสามารถประกอบอาชีพเล้ียงตนได ในกรณีท่ีไมสามารถชวยตนเองไดจริงๆ ก็จะมีสถานบริการ
สงเคราะห โดยมีท้ังประเภทสงเคราะหแบบใหเปลา สําหรับคนพิการที่ไรญาติขาดมิตร และแบบ
เก็บคาบริการ สนับสนุนการดําเนินงานของมูลนิธิหรือองคการเอกชนโดยใหเงินอุดหนุน และ
ประกาศเกียรติคุณ สําหรับคนไรท่ีพึ่งนั้นรัฐจะใหความชวยเหลือตามสมควร 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 5 (พ.ศ.2525-2529)   มีเจตนารมณเพื่อชวย
ปรับสภาพใหสามารถชวยเหลือตนเองไดมากท่ีสุด ปรับปรุงความเปนธรรมของสังคม ลดปญหา
ความเหล่ือมลํ้าในสังคม การคํานึงถึงจัดสรรการใชทรัพยากรและการบริหารการศึกษา เพื่อสงเสริม
ใหประชากรไทยมีคุณภาพอยางเดียวกัน โดยไดกําหนดการจัดบริการทางการศึกษาเพ่ือพัฒนา
คุณภาพคนพิการไวในสวนท่ีหา การพัฒนาโครงสรางและการกระจายบริการทางสังคม ดาน
สวัสดิการสังคม แนวนโยบายยังคงเนนในดานการสงเคราะหแกประชาชนท่ีประสบความทุกขยาก
เดือดรอนชวยตนเองไมได โดยรับเขาอยูในสถานสงเคราะห เปนหลัก และตองการใหความ
ชวยเหลือโดยเฉพาะการฝกอบรมอาชีพเพื่อใหคนพิการสามารถชวยตนเองได มีการสงเสริมการ
จัดต้ังศูนยฝกอาชีพคนพิการในเมืองและในชนบทในจังหวัดตางๆ รวมกับการฟนฟูปรับสภาพ
ทางดานรางกาย จิตใจและสังคมพรอมท้ังฝกอาชีพแกคนไขโรคจิตท่ีมีอาการทุเลาแลวใหมีการ
ปรับปรุงระเบียบขอบังคับท่ีเปนการจํากัดสิทธิของคนพิการ เพื่อใหไดรับสวัสดิการอยางเพียงพอ 
เปนสําคัญ ในสวนของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 6 (พ.ศ.2530-2534)   มี
จุดมุงหมายหลักจะยกระดับการพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนาตอไปในอนาคต ควบคูไปกับการ
แกไขปญหาทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีสะสมมาต้ังแตอดีต ทางดานสังคม แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 6 จะ
มุงพัฒนาคุณภาพคนเพื่อใหสามารถพัฒนาสังคมใหกาวหนา โดยพัฒนาสังคมในระดับพื้นฐาน คือ 
ตั้งแตระดับคน ครอบครัว และชุมชน อันเปนสวนยอยของสังคมใหมีสวนรวมและพ่ึงตนเองไดมาก
ข้ึน แตไมเนนดานการขยายบริการการศึกษาสําหรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการท่ีชัดเจน โดย
รัฐมุงทบทวนและกําหนดภาระหนาท่ีโดยจะลดบทบาทในการจัดบริการสังคมใหลดนอยลง แตจะ
เนนการใหบริการ เนนปรับบทบาทของรัฐจากท่ีเนนการจัดบริการใหหรือดําเนินการเองฝายเดียว 
เปนการสนับสนุนใหเอกชน ชุมชนและประชาชนเปนผูดําเนินการ โดยรัฐจะเขาไปดําเนินการเทาท่ี
จําเปนเทานั้น 

นโยบายการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการที่เปนรูปธรรม ในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
ปรากฏชัดเจนมาต้ังแตรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2534 โดยเปนรัฐธรรมนูญ
ฉบับแรกที่กลาวถึงบทบาทรัฐในการใหความชวยเหลือแกคนพิการที่ยืนยันและยอมรับ สิทธิและ
เสรีภาพของคนพิการในฐานะผูดอยโอกาสในสังคมเปนฉบับแรก โดยกําหนดใหรัฐมีหนาท่ี
สงเสริมและบํารุงการศึกษาอบรมและการฝกอาชีพตามความเหมาะสมและความตองการ และ
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พึงสงเสริมใหเอกชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา โดยชวยเหลือผูยากไรและดอยโอกาสให
ไดรับทุนและปจจัยตางๆ ในการศึกษาอบรมและฝกอาชีพ (มาตรา 66) โดยเฉพาะอยางยิ่งเด็ก
และเยาวชนใหเปนผูมีความสมบูรณทั้งทางรางกาย จิตใจ สติปญญา คุณธรรม และจริยธรรม 
(มาตรา 69) และยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการดํารงชีวิตของบุคคลใหสูงขึ้น (มาตรา 75) 
และดําเนินการสงเคราะหผูพิการใหมีสุขภาพกําลังใจ และความหวังในชีวิตเพื่อสามารถดํารงตน
อยูไดตามสมควร (มาตรา 81)  

ผลจากการประกาศใชรัฐธรรมนูญฉบับดังกลาว ไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติการ
ฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ.2534  ซ่ึงพบวามีปญหาและอุปสรรคเก่ียวกับความลมเหลวในการ
นํากฎหมายไปใช อาทิ การไมมีบทลงโทษแกผูไมปฎิบัติตามกฎหมาย ความฝงแนนในการมีความ
เช่ือดานลบท่ีมีตอคนพิการวาเปนผูไมมีความสามารถ เปนตน และกฎหมายฉบับดังกลาวถูกยกเลิก
โดยพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พุทธศักราช 2550 ตอมา โดย
พระราชบัญญัติฉบับดังกลาวเปดโอกาสใหคนพิการซ่ึงประสงคจะไดรับสิทธิในการสงเคราะห การ
พัฒนาและการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ ยื่นขอจดทะเบียนตอนายทะเบียนกลาง ณ จังหวัดท่ีตนมี
ภูมิลําเนาอยู (มาตรา 14) เพื่อสงเสริมใหคนพิการไดรับโอกาส สิทธิ  การสงเคราะห การพัฒนา และ
การฟนฟูสมรรถภาพ ในดานตางๆ สามารถดํารงชีวิต ประกอบอาชีพและมีสวนรวมในกิจกรรม
ของสังคมเทาเทียมกับคนปกติท่ัวไป (มาตรา 15)  ท้ังนี้ โดยวิธีการทางการแพทย การศึกษา สังคม
และการฝกอาชีพตลอดจนแกไขปญหาและขจัดอุปสรรคตางๆ ทางเศรษฐกิจและสังคมใหแกคน
พิการเปนสําคัญ แตอยางไรก็ตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไมไดมีการกลาวถึงบทบาทรัฐในการจัด
การศึกษาแกคนพิการเฉพาะแตอยางใด 

  สวนสาระสําคัญของนโยบายบริหาร รัฐบาลกําหนดไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับท่ี 7 (พ.ศ.2535-2539) เปาหมายของการพัฒนาเนนการพัฒนาคนใหเปนคนดีมี
ความสามารถ และมีสุขภาพอนามัยท่ีดีอยางเหมาะสม พรอมท้ังสรางโอกาสใหแกกลุมผูดอยโอกาส
ทางเศรษฐกิจและสังคมไดรับการพัฒนาความรู ฝมือและทักษะ เพื่อเสริมสรางขีดความสามารถใน
การประกอบอาชีพใหสูงข้ึน ในสวนของการพัฒนาคุณภาพชีวิตสําหรับคนพิการโดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในดานการศึกษานั้น กําหนดไวในสวนท่ี  4 แนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย คุณภาพชีวิตและ
ส่ิงแวดลอม โดยไดเร่ิมพิจารณาจัดระบบการศึกษาใหความสําคัญโดยเฉพาะกลุมผูดอยโอกาสซ่ึง
พึ่งตนเองไมไดอยางทั่วถึงมากข้ึน โดยดําเนินงานในลักษณะขยายและพัฒนารูปแบบวิธีการจัดการ
เรียนการสอนและกระบวนการเรียนการสอน ตลอดจนกฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวของใหท่ีเหมาะสม
แกเด็กผูดอยโอกาสในชนบทท่ีหางไกลในชุมชนแออัด เด็กท่ีมีความผิดปกติทางรางกาย จิตใจ 
รวมท้ังเด็กและเยาวชนท่ีมีปญญาเลิศหรือมีความสามารถพิเศษ ควบคูไปกับปรับปรุงหลักสูตร
ทางดานการฝกทักษะและเพิ่มพูนความรูดานอาชีพท่ีเหมาะสมกับทองถ่ิน ปรับแนวความคิดในการ
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จัดระบบสวัสดิการสังคมนั้นท้ังในหนวยงานของรัฐและองคกรของเอกชนจากลักษณะของการ
สงเคราะหไปเปนการพัฒนา ท้ังนี้เพ่ือเสริมสรางศักยภาพของผูดอยโอกาสใหสามารถพึ่งตนเองได
ในระยะตอไป และสนับสนุนบทบาทสถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา ส่ือมวลชน สถาบัน
ครอบครัว และองคกรชุมชน โดยเฉพาะ คณะกรรมการหมูบาน คณะกรรมการชุมชน กลุมอาสาสมัคร
ตางๆ ใหเขามามีสวนรวมในการปองกันแกไขปญหาสังคมเพ่ิมข้ึน 

 แนวทางของรัฐสําหรับการจัดการศึกษาเพ่ือคนพิการน้ัน  รัฐบาลไดเร่ิมกําหนดไวในแผนการ
ศึกษาของชาติเปนคร้ังแรกตั้งแตปพุทธศักราช 2520 กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศนโยบายการศึกษา
ของรัฐท่ีเกี่ยวของกับการศึกษาพิเศษไววารัฐพึงจัดและสนับสนุนผูยากไรท่ีมีความผิดปกติทางรางกาย 
จิตใจ หรือสังคม และผูดอยโอกาสทางการศึกษาใหไดรับการศึกษาโดยท่ัวถึงกัน (ขอ 15)  และเปนการ
จัดการศึกษาท่ีจัดใหแกบุคคลท่ีมีลักษณะพิเศษหรือผิดปกติทางรางกาย สติปญญาหรือจิตใจ  อาจ
จัดเปนการศึกษาเฉพาะหรือจัดในสถาบันการศึกษาธรรมดาก็ไดตามความเหมาะสม (ขอ 38)  
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ,  2520: 4)  

ภายหลังจากมีการประกาศใชแผนการศึกษาแหงชาติฉบับ พ.ศ. 2520 ซ่ึงมีการเปล่ียนแปลง
สาระสําคัญในการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการใหมีความชัดเจนข้ึน วาเปน “การศึกษาท่ีจัดใหแก
บุคคลที่มีลักษณะพิเศษ หรือผิดปกติทางรางกาย สติปญญา จิตใจ อาจจัดเปนสถานศึกษาเฉพาะ 
หรือจัดในสถาบันการศึกษาปกติไดตามความเหมาะสม” และการประกาศใชพระราชบัญญัติการ
ฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 ซ่ึง กําหนดไววาคนพิการท่ีไดจดทะเบียนตามมาตรา 14 ตอง
ไดรับการสงเคราะหการพัฒนาและฟนฟูสมรรถภาพตามมาตรา 15 ขอ (2) วา“การศึกษาตามกฎหมาย
วาดวยการศึกษาภาคบังคับหรือการศึกษาสายอาชีพ หรืออุดมศึกษา ตามแผนการศึกษาแหงชาติตาม
ความเหมาะสม ซ่ึงใหไดรับโดยการจัดเปนสถานศึกษาเฉพาะ หรือจัดรวมในสถานศึกษาธรรมดาก็ได 
โดยใหศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการใหการสนับสนุนตามความ
เหมาะสม” แลวนั้น การจัดการศึกษาสําหรับคนพิการมีการขยายตัวเพิ่มมากข้ึนท้ังในดานปริมาณ และ
ประเภทของความพิการ การจัดการศึกษาสําหรับคนพิการดานอ่ืน ๆ ไดแก 

4.1.2.1 การจัดการศึกษาสําหรับเด็กท่ีมีปญหาทางการเรียนรู หรือไรสมรรถภาพ
ทางการเรียนรู (Learning Disabilities = LD) เด็กท่ีมีปญหาทางการเรียนรู หมายถึง เด็กท่ีมีความ
บกพรองเกี่ยวเนื่องกับกระบวนการทางจิตวิทยา ทําใหเด็กมีปญหาในการใชภาษา การฟงการคิด 
การพูด การอาน การเขียน หรือการคํานวณ โดยท่ีปญหานั้นมิไดมีสาเหตุจากความบกพรองทาง
รางกาย สายตา การไดยิน ระดับสติปญญา อารมณ แตปญหาเกิดจากสมองไรความสามารถ บุบ
สลายบางสวน หรือทําหนาท่ีไมไดสมบูรณ คนพิการกลุมนี้บางคร้ังเรียกช่ือวา เด็กสมองบาดเจ็บ 
(Brain Injured Children) หรือเด็กท่ีสมองทําหนาท่ีไมสมบูรณ  (Minimal Braindysfunction = MBD) 

4.1.2.2 การจัดการศึกษาสําหรับเด็กสมาธิส้ัน/บกพรอง (Attention Deficit and 
Hyperactivity Disorder = ADHD or Attention Deficit Disorder = ADD) เด็กสมาธิส้ัน หมายถึง 
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เด็กท่ีมีสมาธิบกพรอง และมีพฤติกรรมอยูไมสุข เด็กมักแสดงพฤติกรรมซ้ํา ๆ เปนลักษณะเฉพาะตัว 
ขาดสมาธิ หุนหัน ยับยั้งตัวเองไมได ซน ไมอยูนิ่ง อารมณแปรปรวนงาย ขาดความอดทน 

4.1.2.3 การจัดการศึกษาสําหรับเด็กออทิสติก (Autistic or Autism) เด็กออทิสติก 
หมายถึง เด็กท่ีมีปญหาทางจิตเวช มีพัฒนาการผิดปกติเกี่ยวกับอารมณ สังคม การส่ือความหมาย
และปฏิสัมพันธกับส่ิงแวดลอม เด็กออทิสติกมีพัฒนาการชามากกวาเด็กปกติ โดยเฉพาะทางดาน
ภาษา การพูด การส่ือความหมายกับบุคคลอ่ืน และมีพัฒนาการทางสังคมชา ไมมีปฏิสัมพันธทาง
สังคมกับผูอ่ืน ชอบทําพฤติกรรมซ้ํา ๆ และสนใจส่ิงใดส่ิงหนึ่งมากผิดปกติ เชน กระดิกนิ้วมือ หมุน
ตัวไปรอบ ๆ มองใบพัดของพัดลมท่ีกําลังหมุนไดท้ังวัน 

4.1.2.4 การจัดการศึกษาสําหรับเด็กท่ีมีปญหาหรือความบกพรองทางพฤติกรรม 
เด็กท่ีมีปญหาทางพฤติกรรม หมายถึง เด็กท่ีแสดงพฤติกรรมเบี่ยงเบนไปจากเด็กท่ัวไปและความ
เบ่ียงเบนสงผลกระทบตอการเรียนรูของเด็กและเพื่อนรวมช้ันเรียน เด็กกลุมนี้มักเปนเด็กมีปญหา
ความขัดแยงกับสภาพแวดลอม หรือความขัดแยงในตนเอง ไมมีสัมพันธภาพกับเพื่อนหรือคนรอบ
ขาง มีพฤติกรรมไมเหมาะสม เก็บกด กาวราว ชอบทะเลาะทํารายผูอ่ืน มีบุคลิกภาพเก็บตัวแยกตัว
จากสังคม วิตกกังวล สมาธิส้ัน และชอบทําผิดกฎเกณฑและระเบียบของสังคม การจัดการศึกษา
สําหรับเด็กกลุมนี้เนนการปรับพฤติกรรม 

4.1.2.5 การจัดการศึกษาสําหรับคนพิการหรือเด็กท่ีมีความบกพรองซ้ําซอน 
(Multiple Handicapped Children) คนพิการซ้ําซอน หมายถึงเด็กท่ีมีความพิการหรือความบกพรอง
ตั้งแตสองอยางข้ึนไปในตัวเด็ก ทําใหเปนอุปสรรคตอการเรียน ความพิการซ้ําซอนเปนอุปสรรค
สําคัญทําใหเด็กไมไดรับประโยชนอยางเต็มท่ีในการเขาเรียนในสถาบันการศึกษาพิเศษเฉพาะทาง
เพราะตองการความชวยเหลือเปนพิเศษเพิ่มจากคนพิการอื่น ๆ เชน เด็กท่ีมีความบกพรองทาง
สติปญญาและการเห็น เม่ือเขาเรียนในสถาบันการศึกษาคนตาบอด หรือสถาบันการศึกษาสอนคน
ปญญาออน ก็ไมสามารถเรียนรูไดเต็มท่ี ตองมีการใหความชวยเหลือเปนพิเศษ 

การจัดการศึกษาสําหรับคนพิการในสถาบันอุดมศึกษา ในปพ.ศ. 2534 สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงพระราชทานแนวพระราชดําริแกมหาวิทยาลัยมหิดลเกี่ยวกับ
การจัดต้ังหนวยงานระดับสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ไดแก วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล  
โดยจัดต้ังในปพ.ศ. 2536 เพื่อเปนศูนยพัฒนาและวิจัยผูพิการทางกายภาพ มีหนาท่ีใหการสนับสนุน
คนพิการท้ังโดยทางตรงและทางออมในการพัฒนาศักยภาพความพรอมทางการศึกษา โอกาสใน
ดานการประกอบอาชีพ ตลอดจนคุณภาพชีวิตของคนพิการ โดยการจัดการศึกษาในระดับปริญญา
และฝกอบรมวิชาชีพใหแกผูพิการทางกายภาพ ตลอดจนทําวิจัยเพื่อนําผลมาประยุกตในการพัฒนา
ชวยเหลือคนพิการ โดยในปพ.ศ. 2540 วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล  เร่ิมดําเนินการเรียน
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การสอนและบริการวิชาการโดยมุงจัดการศึกษาและบริการวิชาการแกคนพิการและ โดยเปดการ
เรียนการสอนคร้ังแรกในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ
เปนหลักสูตรแรก และไดเปดหลักสูตรเพ่ิมตอมาถึงปจจุบันอีก 4 หลักสูตร ไดแก ศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาหูหนวกศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรการสอนภาษามือไทย หลักสูตร
ประกาศนียบัตรลามภาษามือไทย และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาลามภาษามือไทย 
ซ่ึงเปนการเรียนรวมกันระหวางนักศึกษาพิการกับนักศึกษาปกติ  

 
4.1.3  ระยะท่ี 3 การเสริมอํานาจคนพิการ (พ.ศ.2540-2552) 
การเสริมอํานาจ (Empowerment) และการมีวิถีชีวิตอิสระของคนพิการ (Independent 

Living: IL) เปนฐานคติในการชวยเหลือคนพิการในชวงทศวรรษท่ีผานมา  โดยเปดโอกาสใหคน
พิการไดมีสวนรวม การควบคุม และมีอํานาจในการตัดสินใจกําหนดทางเลือกและทรัพยากรใหแก
ตนเองของคนพิการ โดยมีเปาหมายเพื่อจัดสรรอํานาจและเปล่ียนระเบียบความสัมพันธเชิงอํานาจ
ใหม ในลักษณะของการเปล่ียนแปลงสํานึกสาธารณะ เพื่อนําไปสูการบรรลุความตองการของ
มนุษย และนําไปสูการปลดปลอย (Emancipatory) ท่ีปราศจากการกดข่ี โดยมีฐานคิด ปรัชญาแบบ
แผนสังคม (Social Model) ในลักษณะของการแกไขปญหาเชิงโครงสรางอํานาจ 

แนวนโยบายแหงรัฐท่ีเปนรูปธรรม ไดแก รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2540 มีเจตนารมณเพื่อคุมครองสิทธิ เสรีภาพและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย  และสิทธิของคน
พิการ  (มาตรา 4) โดยเห็นวาการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลท่ีรัฐธรรมนูญรับรองไวจะกระทํา
มิได (มาตรา 29) รัฐธรรมนูญไดกําหนดนโยบายท่ีใหความสําคัญตอคุณภาพชีวิตท่ีดีของคนพิการ
ไวคอนขางชัดเจน โดยระบุใหการศึกษาที่เลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคลเพราะเหตุแหง
ความแตกตางในเร่ืองสภาพทางกาย หรือสุขภาพจะกระทํามิได และไดเนนหลักแหงความเสมอภาค 
ยุติธรรมในสังคมและมีมาตรการทางบวกโดยถือเปนหนาท่ีของรัฐท่ีจะตองขจัดอุปสรรคหรือ
สงเสริมใหบุคคลสามารถใชสิทธิและเสรีภาพไดเชนเดียวกับบุคคลอ่ืน  (มาตรา 30) โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาที่รัฐตองจัดข้ึนดวยวิธีท่ีเหมาะสม อยางท่ัวถึงและมีคุณภาพ 
(มาตรา 43) สิทธิในการไดรับส่ิงอํานวยความสะดวกอันเปนสาธารณะและความชวยเหลืออ่ืนจาก
รัฐ (มาตรา 55) เพื่อพัฒนาใหผูพิการหรือทุพพลภาพ และผูดอยโอกาส มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและ
พึ่งตนเองได (มาตรา 80) 

ภายหลังจากการประกาศใชรัฐธรรมนูญฉบับดังกลาว ไดมีการตรากฎหมายท่ีสําคัญท่ี
เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ อีกจํานวน 5 ฉบับ ไดแก พระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการจัดสรรงบประมาณทางการศึกษา
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สําหรับคนพิการ พ.ศ. 2545 กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการใหคนพิการมีสิทธิไดรับส่ิง
อํานวยความสะดวก ส่ือ  บริการ  และความชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา พ.ศ.2545 กฎกระทรวง
กําหนดส่ิงอํานวยความสะดวกในอาคารสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 2548 และ
กฎกระทรวงกําหนดจํานวน  หลักเกณฑ  และวิธีการไดมาของคณะกรรมการสงเสริมการศึกษา
พเิศษ  พ.ศ.2548  

ในชวงเวลาเดียวกัน สอดคลองกับแนวนโยบายบริหารประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 8 (พ.ศ.2540-2544) เนนการพัฒนาแบบองครวมท่ียึด “คนเปนศูนยกลาง
ของการพัฒนา” ในระดับจิตใจ สติปญญา ทักษะ ฝมือแรงงาน กําหนดเปนแนวทางในการพัฒนา
อยางชัดเจนในสวนท่ี  2 การพัฒนาศักยภาพของคนไทย โดยคํานึงถึงคุณคาของความเปนมนุษย
และการพัฒนาศักยภาพของคนใหมีความรูความสามารถ มีทักษะในการประกอบอาชีพ และ
สามารถปรับตัวใหอยูในสังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว การพัฒนาประชากรกลุม
ผูดอยโอกาส โดยเฉพาะคนพิการท่ียากจนไมมีญาติหรือผูเล้ียงดูใหสามารถดํารงชีวิตไดอยาง
สมศักดิ์ศรี และมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศมากข้ึน การสงเสริมการจัดการศึกษาท่ีใหทางเลือก
หลากหลายตามความเหมาะสมสําหรับกลุมเปาหมายตางๆ ท้ังในระบบและนอกระบบโรงเรียน 
โดยเนนกลุมเปาหมายท่ีดอยโอกาส การเสริมสรางโอกาสใหประชาชนกลุมผูดอยโอกาสกลุม
ใหญๆ ไดแก กลุมคนพิการ ใหไดรับการชวยเหลือคุมครองและไดรับบริการทุกดานอยางท่ัวถึงและ
เปนธรรม โดยสงเสริมใหคนพิการไดรับบริการการศึกษาในทุกระดับ โดยเนนการเรียนรวมใน
โรงเรียนปกติ สวนการศึกษาพิเศษน้ันใหมีเฉพาะเทาท่ีจําเปน และบริการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ
ดานอาชีพโดยเนนการเตรียมความพรอมกอนเขาสูตลาดแรงงานหรือประกอบอาชีพอิสระ 
โดยเฉพาะเด็กพิการดอยโอกาสในชนบท สงเสริมการรวมตัวของคนพิการในทุกระดับเพื่อ
ชวยเหลือกันเองและสนับสนุนองคกรท่ีทําหนาท่ีพัฒนาคนพิการทั้งภาครัฐและเอกชน รวมท้ังเสริม
งานบริการของหนวยงานตางๆ เพื่อใหสามารถพัฒนาคนพิการไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
ตลอดจนจัดสวัสดิการสังคม โดยใหเบ้ียยังชีพแกคนพิการท่ีมีสภาพความพิการรุนแรงจนไม
สามารถฟนฟูสมรรถภาพตามกระบวนการท่ีมีอยูได แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับ
ท่ี 9 (พ.ศ.2540-2544) ยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เปนปรัชญานําทางในการพัฒนา
ประเทศ ไปสูการพัฒนาท่ียั่งยืนและความอยูดีมีสุขของคนไทย และหลักการพื้นฐานของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ท่ีไดวางพื้นฐานและเปนปจจัยเรงใหเกิดการปฏิรูปภาคการเมือง
และภาคสังคมท่ีสําคัญ อาทิ การกระจายอํานาจ ขอผูกพันในการปฏิรูปการศึกษาบริการที่ดี มี
คุณภาพไดมาตรฐานอยางท่ัวถึงและเปนธรรม  การเรียนรูตลอดชีวิต โดยใชส่ือเพื่อการศึกษาทุก
รูปแบบใหกระจายสูประชาชนทุกกลุมเปาหมาย โดยเฉพาะกลุมผูดอยโอกาส  เชน คนพิการ คนท่ี
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อยูในพื้นที่หางไกล เปนตน รวมทั้งพัฒนาระบบการจัดสวัสดิการสังคมที่เนนการเสริมสราง

ศักยภาพใหกับคนยากจนและผูดอยโอกาสใหสามารถพึ่งตนเองไดในระยะยาว ขณะที่ประชาสังคม

มีความตื่นตัวเรื่องความเปนประชาธิปไตยและกระบวนการมีสวนรวมในการพัฒนา เปนสําคัญ 

ขณะที่รัฐบาลไดมีการประกาศใชกฎหมายแมบทปฏิรูปการศึกษาเปนครั้งแรกใน

พุทธศักราช 2542 สาระสําคัญของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ฉบับแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 

พุทธศักราช 2545 พระราชบัญญัติฉบับดังกลาวไดแสดงถึงการปฏิรูปการศึกษาในมิติใหมคือการ

กําหนดสิทธิและโอกาสที่เทาเทียมกันในการรับบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานของผูเรียนทุก

กลุมเปาหมายและการเปดโอกาสใหบุคคลครอบครัว และชุมชน มีสิทธิเสรีภาพ และมีสวนรวมใน

การจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ  

เจตนารมณหลักของพระราชบัญญัติฉบับดังกลาว เพื่อการจัดการศึกษาตองจัดใหบุคคลมี

สิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวาสิบสองปที่รัฐตองจัดใหอยาง

ท่ัวถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจายการจัดการศึกษาสําหรับบุคคลซึ่งมีความบกพรองทาง

รางกาย  จิตใจ  สติปญญา  อารมณ  สังคม  การสื่อสารและการเรียนรูหรือมีรางกายพิการหรือ

ทุพพลภาพหรือบุคคลซึ่งไมสามารถพึ่งตนเองไดหรือไมมีผูดูแลหรือดอยโอกาสตองจัดใหบุคคล

ดังกลาวมีสิทธิและโอกาสไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานเปนพิเศษการศึกษาสําหรับคนพิการในวรรค

สองใหจัดตั้งแตแรกเกิดหรือพบความพิการ  โดยไมเสียคาใชจายและใหบุคคลดังกลาวมีสิทธิ

ไดรับสิ่งอํานวยความสะดวกสื่อบริการและความชวยเหลืออื่นใดทางการศึกษาตามหลักเกณฑและ

วิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวงการจัดการศึกษาสําหรับบุคคลซึ่งมีความสามารถพิเศษตองจัดดวย

รูปแบบที่เหมาะสมโดยคํานึงถึงความสามารถของบุคคล 

ในสวนของมาตราที่วาดวยคนพิการหรือการคํานึงถึงการศึกษาเพื่อคนพิการ สรุปไดดังนี้ 

มาตรา 6 กําหนดใหการจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณ 

ท้ังรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต 

สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข  

มาตรา 10 ระบุวา “ การจัดการศึกษา ตองจัดใหบุคคลมีสิทธิ และโอกาสเสมอกัน ในการ

รับการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวาสิบสองปที่รัฐตองจัดใหอยางทั่วถึง และมีคุณภาพโดยไมเก็บ

คาใชจายการจัดการศึกษาสําหรับบุคคลซึ่งมีความบกพรองทางรางกาย จิตใจ สติปญญา อารมณ 

สังคม การสื่อสาร และการเรียนรู หรือมีรางกายพิการ หรือทุพพลภาพหรือบุคคลซึ่งไมสามารถ

พ่ึงตนเองได หรือไมมีผูดูแลหรือดอยโอกาส ตองจัดใหบุคคลดังกลาวมีสิทธิ และโอกาสไดรับ

การศึกษาขั้นพื้นฐานเปนพิเศษ 
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การศึกษาสําหรับคนพิการในวรรคสอง ใหจัดตั้งแตแรกเกิดหรือพบความพิการโดยไมเสีย
คาใชจาย  และใหบุคคลดังกลาวมีสิทธิไดรับส่ิงอํานวยความสะดวก ส่ือ บริการ และความชวยเหลือ    
อ่ืนใดทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ และวธีิการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา 60 ใหรัฐจัดสรรงบประมาณแผนดินใหกับการศึกษาในฐานะท่ีมีความสําคัญสูงสุด
ตอการพัฒนาที่ยั่งยืนของประทศไทย โดยจัดสรรงบประมาณเพื่อการศึกษา ดังนี้ (3) จัดสรร
งบประมาณ และทรัพยากรทางการศึกษาอ่ืนเปนพิเศษใหเหมาะสม และสอดคลองกับความตองการ
จําเปนในการจัดการศึกษา สําหรับผูเรียนท่ีมีความตองการเปนพิเศษแตละกลุมตามมาตรา 10 วรรค
สอง วรรคสาม และวรรคส่ี โดยคํานึงถึงความเสมอภาค ในโอกาสทางการศึกษา และความเปน
ธรรม ท้ังน้ี ใหเปนไปตามหลักเกณฑ และวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

แนวคิดจากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มีสวนสําคัญตอการจัดการศึกษา
สําหรับคนพิการ โดยหนวยงานท่ีเกี่ยวของไดนําแนวคิดดังกลาวมาเปนแนวทางในการจัดการศึกษา 
เชน แนวคิดท่ีใหผูเรียนมีความสําคัญ การจัดการศึกษาตองสนองตอบตอความตองการและเปนไป
ตามศักยภาพของผูเรียน ซ่ึงสะทอนจากรูปแบบ การจัดโปรแกรมการศึกษาเปนรายบุคคล เปนตน 
และนอกจากน้ี การจัดกระบวนการเรียนรู สถานศึกษาไดจัดใหผูเรียนเกิดประสบการณโดยให
เรียนรูจากแหลงชุมชน หรือมีวิทยากรจากแหลงชุมชนมาชวยในการเรียนการสอน เพื่อให
กระบวนการเรียนรูไมแปลกแยกจากชุมชน แผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ (พุทธศักราช 2545-2559) มี
การกําหนดเปาหมาย แนวทางและมาตรการในการจัดการศึกษาสําหรับผูดอยโอกาสโดยภาพรวม
สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ระยะท่ี 10  (พุทธศักราช 2550-2554) ดังท่ีได
กําหนดไวในยุทธศาสตรดานการพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสูสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู  
การเสริมสรางคนไทยใหอยูรวมกันในสังคมไดอยางสันติสุข (4) เรงขยายโอกาสการเขาถึงบริการสังคม
สําหรับผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาสใหท่ัวถึง โดยสนับสนุนใหสามารถเขาถึงบริการตางๆ ท้ังการ
พัฒนาศักยภาพในการประกอบอาชีพ การเสริมสรางสุขภาพ และการเรียนรูตลอดชีวิตไดหลากหลายวิธี
อยางเทาเทียมกัน  (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ,  2550: 59) 

กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ และวิธีการใหคนพิการมีสิทธิไดรับส่ิงอํานวยความสะดวก 
ส่ือ บริการ และความชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา พ.ศ. 2545 กฎกระทรวงน้ี ออกตามความใน
มาตรา 10 วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542   สาระท่ีสําคัญคือการให
สิทธิประโยชนแกคนพิการ หรือผูปกครอง ดังน้ี 

1) ขอยืมส่ิงอํานวยความสะดวก และส่ือทางการศึกษา ตามรายการใน บัญชี ก. 
โดยตองทําสัญญายืม และสัญญาคํ้าประกัน 

2)  ขอรับส่ิงอํานวยความสะดวก ส่ือ และความชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาตาม
บัญชี ข. และขอรับ “ บริการ ” ตาม บัญชี ค.  
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3) ขอรับเงินอุดหนุนเปนคูปอง เพื่อนําไปรับบริการตามบัญชี ค  

4) ขอยืมเงิน  เพื่อจัดซื้อสิ่งอํานวยความสะดวก ส่ือ บริการ และความชวยเหลือ

อ่ืนใดทางการศึกษา ตามบัญชี ก. และบัญชี ค. และสงหลักฐานการจายเงินใหหัวหนาสถานศึกษา 

กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ และวิธีการจัดสรรงบประมาณทางการศึกษาสําหรับคน

พิการ พ.ศ. 2545 กฎกระทรวงนี้ ออกตามความในมาตรา 10 วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542   สาระที่สําคัญคือ “ ใหจัดสรรงบประมาณแตละปเปนเงินอุดหนุน

สําหรับคนพิการตามกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ และวิธีการใหคนพิการมีสิทธิไดรับสิ่งอํานวย

ความสะดวก ส่ือ บริการ และความชวยเหลืออื่นใดทางการศึกษา พ.ศ. 2545 ในอัตราที่มากกวาแต

ไมเกินหาเทาของเงินอุดหนุนดานสื่อ และวัสดุการศึกษาที่จัดสรรใหแกนักเรียนทั่วไปตอคน”  

ต้ังแตปงบประมาณ 2546 คนพิการไดรับเงินอุดหนุนตามกฎกระทรวงนี้ คนละ 2,000 บาท 

ครั้นมีการรัฐประหารในวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2549 โดยคณะปฏิรูปการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับ

ช่ัวคราว) พ.ศ.2549 มาตรา 19 กําหนดใหมีสภารางรัฐธรรมนูญ เพื่อจัดทํารางรัฐธรรมนูญ

ประกอบดวยสมาชิก มีจํานวน 100 คน และสภารางรัฐธรรมนูญนี้ จะตองยกรางรัฐธรรมนูญให

เสร็จภายใน 6 เดือน พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้ง

สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ ในวันที่ 1 มกราคม 2550 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2550 มีเจตนารมณเพื่อคุมครองสิทธิ เสรีภาพและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย  และ

สิทธิของคนพิการ  เชนเดียวกันกับรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ.2540 โดยไดกําหนดไวอยางชัดเจนตั้งแต

ในสวนของบททั่วไปถึงคนพิการยอมไดรับความคุมครองจากรัฐทั้งในประเด็นศักดิ์ศรีและความ

เทาเทียมกันของความเปนมนุษย และใหความคุมครองผูดอยโอกาสและคนพิการในสังคมภายใต

ความรับผิดชอบของรัฐ โดยระบุใหสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคล (มาตรา 4) การ

เลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคลเพราะเหตุแหงความแตกตางในเรื่องของความพิการสภาพ

ทางกายหรือสุขภาพจะกระทํามิได 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ฉบับพ.ศ.2550  

เจตนารมณหลัก สภารางรัฐธรรมนูญ ไดวางแนวทางการรางรัฐธรรมนูญฉบับนี้ โดยยึด

ตามแนวทางและแกไขจุดออนของ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 เพื่อให

ประชาชนไดรับประโยชนจากรัฐธรรมนูญนี้ 4 ประการ คือ 

1)  คุมครอง สงเสริม ขยายสิทธิและเสรีภาพ ของประชาชนอยางเต็มที่  

2)  ลดการผูกขาดอํานาจรัฐ และเพิ่มอํานาจประชาชน  

3)  การเมืองมีความโปรงใส มีคุณธรรม และจริยธรรม  

4)  ทําใหองคกรตรวจสอบมีความอิสระ เขมแข็ง และทํางานอยางมีประสิทธิภาพ  



 160

ในสวนของมาตราท่ีวาดวยคนพิการหรือการคํานึงถึงการศึกษาเพื่อคนพิการ สรุปไดดังนี ้
มาตรา 30 วรรค 3 มาตรา 55 มาตรา 80 นอกจากนี้ยังมีการยกเลิกการจํากัดสิทธิคนหูหนวก

ท่ีอานไมออกเขียนไมได ไมใหมีสิทธิสมัครรับเลือกต้ังเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา
ออกไปดวย เพราะคนหูหนวกสามารถส่ือสารไดโดยผานลามภาษามือ 
 สาระสําคัญของ มาตรา 30 วรรค 3 เกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคล
เพราะเหตุแหงความแตกตางในเร่ืองถ่ินกําเนิด เช้ือชาติ  ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกายหรือสุขภาพ 
สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเช่ือทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความ
คิดเห็นทางการเมืองอันไมขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ จะกระทํามิได 
 มาตรา 55 บุคคลซ่ึงพิการหรือทุพพลภาพ มีสิทธิไดรับส่ิงอํานวยความสะดวกอันเปน
สาธารณะและความชวยเหลือจากรัฐ ท้ังนี้ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
 ในเร่ืองของมาตรา 55 นี้ คนพิการเรียกรองในการเขาถึงและใชประโยชนไดจาก
สภาพแวดลอม ขอมูลขาวสาร เทคโนโลยีสารสนเทศ โทรคมนาคม บริการอันเปนสาธารณะ แต
สภารางรัฐธรรมนูญตีความรวมกันวาเปนส่ิงอํานวยความสะดวกอันเปนสาธารณะ คนพิการยังกลัว
มีความเขาใจผิดวาคนพิการตองการไดรับความสะดวก (Convenience) อันท่ีจริงแลวคนพิการ
ตองการการเขาถึงและใชประโยชนได (Access)  
 อีกท้ังในหมวด 5 บัญญัติวาดวยแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ ยังไดกําหนดแนวนโยบาย
พื้นฐานแหงรัฐท่ีเกี่ยวกับคนพิการเอาไวในมาตรา 80 วรรค 2 
 มาตรา 80 วรรค 2 รัฐตองสงเคราะหคนชรา ผูยากไร ผูพิการหรือทุพพลภาพและ
ผูดอยโอกาสใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและพ่ึงตนเองได 
 ในมาตรา 80 วรรค 2 นี้คนพิการไมไดตองการใหใชคําวา สงเคราะห ซ่ึงมีความหมายไป
ในทางท่ีผูใหใหญกวาผูรับ หรือยังเปนระบบทําบุญทําทาน (Charity) นั่นหมายความวาจะทําก็ไดไม
ทําก็ได แตคนพิการตองการใหใชคําวา จัดสวัสดิการ ซ่ึงเปนการตั้งอยูบนสิทธิของคนพิการ นั่น
หมายความวา เร่ืองท่ีกลาวมาในมาตรา 80 วรรค 2 รัฐจะตองทําใหบนพื้นฐานแหงสิทธิของคน
พิการ ซ่ึงไมใชเปนเร่ืองท่ีจะทําก็ไดไมทําก็ได แตเปนเร่ืองท่ีตองทําถาไมทําคนพิการยอมมีสิทธิท่ีจะ
ขอความเปนธรรมจากศาล เพื่อใหคนพิการไดรับประโยชนตามสิทธิของคนพิการ ตามท่ี
รัฐธรรมนูญกําหนดไว 
 ถึงแมคนพิการจะรูสึกผิดหวังอยูบางท่ีสภารางรัฐธรรมนูญไมยอมใสคําวา “ความพิการ” 
เขาไปในมาตรา 30 วรรค 3 โดยใหเหตุผลวาคําวา “สภาพรางกายหรือสุขภาพ” ไดกินความรวมถึง
ความพิการอยูแลว  อีกท้ังยังใชคําวา “สงเคราะห”  แทนคําวา “จัดสวัสดิการ”  แตอยางใดก็ตามคน
พิการก็ยังพอใจในภาพรวม  เพราะรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 ตองถือวาเปนฉบับแรกท่ีไดมีการประกนั
สิทธิข้ันพื้นฐานไมใหมีการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอคนพิการ  อีกท้ังใหคนพิการมีสิทธิ
ไดรับส่ิงอํานวยความสะดวกและความชวยเหลืออ่ืนใดจากรัฐ  รวมท้ังแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐ
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ยังกําหนดใหรัฐตองพัฒนาหรือสงเคราะหคนพิการใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีและพึ่งตนเองได  ซ่ึงสิ่ง

เหลานี้ไมเคยมีมากอนในรัฐธรรมนูญฉบับกอนหนานี้ 

จากสาระสําคัญที่ไดกําหนดไวใน รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได

ใชเปนแนวทางของรัฐสําหรับการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการนั้น พระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนา

คุณภาพชีวิตคนพิการ พุทธศักราช 2550 ซ่ึงบัญญัติใหมีการนํามาใชแทนพระราชบัญญัติการฟนฟู

สมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 ใชบังคับมาเปนเวลานาน  

เจตนารมณหลักแหงพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พุทธศักราช 

2550 คือ การฟนฟูสมรรถภาพคนพิการมีการสงเสริมสมรรถภาพหรือความสามารถของคนพิการ

ใหมีสภาพท่ีดีข้ึนหรือดํารงสมรรถภาพหรือความสามารถที่มีอยูเดิมไว  โดยอาศัยกระบวนการทาง

การแพทย  การศาสนา  สังคม  อาชีพหรือกระบวนการอื่นใดเพื่อใหคนพิการไดมีโอกาสทํางาน

หรือดํารงชีวิตในสังคมอยางเต็มศักยภาพ 

โดยพระราชบัญญัติฉบับดังกลาวไดกําหนดสาระสําคัญและรายละเอียดเกี่ยวกับการ

สงเคราะหและการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการไมเหมาะสมกับสภาพสังคมปจจุบัน แนวทางและ

ปรับปรุงวิธีการในการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการใหมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น อาทิ  

1) การจัดตั้งคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ 

สํานักงานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ และกองทุนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตคนพิการและอนุกรรมการบริหารกองทุนฯและระเบียบปฏิบัติในการสนับสนุนชวยเหลือคน

พิการขึ้น (มาตรา 5, 12, 23 และ 25 ตามลําดับ)  

2) กําหนดบทบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิประโยชนและความคุมครองคนพิการเพื่อมิให

มีการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมเพราะเหตุสภาพทางกายหรือสุขภาพ รวมทั้งใหคนพิการมีสิทธิ

ไดรับสิ่งอํานวยความสะดวกอันเปนสาธารณะและความชวยเหลืออื่นจากรัฐ (มาตรา 20) โดยเฉพาะ

ในดานการจัดการศึกษานั้น ถือเปนหนาที่ของรัฐตองสงเคราะหคนพิการใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีและ

พ่ึงตนเองไดตามความเหมาะสมในสถานศึกษาเฉพาะหรือในสถานศึกษาทั่วไป หรือการศึกษา

ทางเลือก หรือการศึกษานอกระบบโดยใหหนวยงานที่รับผิดชอบเก่ียวกับสิ่งอํานวยความสะดวกสื่อ 

บริการ และความชวยเหลืออื่นใดทางการศึกษาสําหรับคนพิการใหการสนับสนุนตามความ

เหมาะสม  

พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ พุทธศักราช 2551  

เจตนารมณหลักแหงกฎหมายฉบับดังกลาวมีวัตถุประสงคสําคัญในการประกาศใช

พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ การจัดการศึกษาสําหรับคนพิการมีลักษณะเฉพาะแตกตางจากการจัด

การศึกษาสําหรับบุคคลทั่วไป จึงจําเปนตองจัดใหคนพิการมีสิทธิและโอกาสไดรับการบริการและ
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ความชวยเหลือทางการศึกษาเปนพิเศษต้ังแตแรกเกิดหรือพบความพิการ ดังนั้น เพื่อใหการบริการ
และการใหความชวยเหลือแกคนพิการในดานการศึกษาเปนไปอยางท่ัวถึงทุกระบบและทุกระดับ
การศึกษา โดยสรุปสาระสําคัญไดวา 

1) จัดต้ังคณะกรรมการสงเสริมการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ ทําหนาท่ีเสนอ
นโยบาย แผน และยุทธศาสตรการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ (มาตรา 11และ 12)  

2) คนพิการมีสิทธิทางการศึกษาและเลือกระบบและรูปแบบการศึกษา โดยไมเสีย
คาใชจายตั้งแตแรกเกิดหรือพบความพิการจนตลอดชีวิต พรอมท้ังไดรับบริการและความชวยเหลือ
อ่ืนใดทางการศึกษา โดยคํานึงถึงความสามารถ ความสนใจ ความถนัดและความตองการจําเปน
พิเศษของบุคคลนั้น ท่ีมีมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา รวมท้ังการจัดหลักสูตร
กระบวนการเรียนรู การทดสอบทางการศึกษา ท่ีเหมาะสมสอดคลองกับความตองการจําเปนพิเศษ
ของคนพิการแตละประเภทและบุคคล (มาตรา 5)  

3) บุคลากรทางการศึกษา ไดแก ครูการศึกษาพิเศษ ครู และคณาจารยไดรับการ
สงเสริมและพัฒนาศักยภาพ องคความรูการศึกษาตอเน่ือง (มาตรา 6)  

4)  สถานศึกษาของรัฐและเอกชนท่ีจัดการเรียนรวมเฉพาะ และศูนยการเรียน
เฉพาะความพิการ ไดรับเงินอุดหนุนและความชวยเหลือเปนพิเศษ (มาตรา 8)  

5) รัฐเปนผูจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาอ่ืนเปนพิเศษให
เหมาะสม และสอดคลองกับความตองการจําเปนพิเศษของคนพิการและสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษา
สําหรับคนพิการ (มาตรา 9)   

6) จัดต้ังกองทุนสงเสริมและพัฒนาการศึกษาสําหรับคนพิการและคณะ
กรรมการบริหารกองทุน เพื่อใชจายในการสงเสริมสนับสนุน และพัฒนาการศึกษาสําหรับคนพิการ
อยางเปนธรรมและท่ัวถึง (มาตรา 21) 

สําหรับในสวนของการดําเนินงานกําหนดกฎหมายของฝายบริหารน้ัน รัฐบาลไดกําหนด
กฎกระทรวงและระเบียบกําหนดหลักเกณฑท่ีสําคัญจํานวน 5 ฉบับ ไดแก 

กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการจัดสรรงบประมาณทางการศึกษาสําหรับคน
พิการ พุทธศักราช 2545 โดยกระทรวงศึกษาธิการ กฎกระทรวงนี้ ออกตามความในมาตรา 10 วรรค
สาม แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542   สาระท่ีสําคัญคือ ใหจัดสรรงบประมาณ        
แตละปเปนเงินอุดหนุนสําหรับคนพิการตามกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ และวิธีการใหคน
พิการมีสิทธิไดรับส่ิงอํานวยความสะดวก ส่ือ บริการ และความชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา พ.ศ. 
2545 ในอัตราท่ีมากกวาแตไมเกินหาเทาของเงินอุดหนุนดานส่ือ และวัสดุการศึกษาท่ีจัดสรรใหแก
นักเรียนท่ัวไปตอคน 
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กฎกระทรวงกําหนดจํานวน หลักเกณฑและวิธีการในการไดมาของคณะกรรมการสงเสริม
การศึกษาพิเศษ พุทธศักราช 2548 โดยกระทรวงศึกษาธิการ ไดใหนิยามคําวา การศึกษาพิเศษ 
หมายถึงการศึกษาท่ีจัดใหแกคนพิการและผูดอยโอกาส โดยท่ีมาของคณะกรรมการฯ กําหนดไวใน
ขอ 2 ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ  เปนประธานกรรมการ กรรมการโดยตําแหนง  
จํานวนเจ็ดคน  ไดแก  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  อธิบดีกรม
สุขภาพจิต  อธิบดีกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน  ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพ
และพิทักษเด็ก  เยาวชน  ผูดอยโอกาส  คนพิการ  และผูสูงอายุ กรรมการท่ีเปนผูแทนองคกรเอกชน  
จํานวนเจ็ดคน  ซ่ึงแตงต้ังจากองคกรเอกชนดานคนพิการตางประเภทกันจํานวนหาคน  และจาก
องคกรเอกชนดานผูดอยโอกาสจํานวนสองคน กรรมการผูทรงคุณวุฒิ  จํานวนหาคน  ซ่ึงแตงต้ังจาก
ผูท่ีมีความรู  ความสามารถ  ความเช่ียวชาญและประสบการณสูงในดานการบริหารการศึกษา  ดาน
การศึกษาสําหรับคนพิการ  ดานการศึกษาสําหรับผูดอยโอกาส  ดานกฎหมาย  ดานการแพทยและ
สาธารณสุข  ดานส่ือเทคโนโลยีสําหรับคนพิการ  และดานสังคมสงเคราะห  ดานใดดานหนึ่งหรือ
หลายดานรวมกันและผูอํานวยการสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  เปนกรรมการและเลขานุการ มี
วาระการดํารงตําแหนงคราวละส่ีป  และอาจไดรับแตงต้ังอีกได  แตจะดํารงตําแหนงเกินสองวาระ
ติดตอกันไมได 

กฎกระทรวงกําหนดส่ิงอํานวยความสะดวกในอาคารสําหรับผูพิการหรือผูทุพพลภาพและ
คนชรา พุทธศักราช 2548 โดยกระทรวงมหาดไทย เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้  
คือ  โดยท่ีเปนการสมควรกําหนดใหอาคารบางประเภทตองมีส่ิงอํานวยความสะดวกสําหรับผูพิการ
หรือทุพพลภาพ  และคนชรา  เพื่อใหบุคคลดังกลาวมีโอกาสเขารวมกิจกรรมตางๆ  ในสังคมได  
ประกอบกับมาตรา  55  และมาตรา  80  วรรคสอง  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  ได
บัญญัติวาบุคคลดังกลาวมีสิทธิไดรับส่ิงอํานวยความสะดวกอันเปนสาธารณะ  ท่ีซ่ึงเปนสวนของ
อาคารท่ีสรางข้ึนและอุปกรณอันเปนสวนประกอบของอาคารท่ีติดหรือต้ังอยูภายในและภายนอก
อาคาร  เพ่ืออํานวยความสะดวกในการใชอาคารสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ  และคนชรา ใน
บริเวณท่ีเปดใหบริการแกบุคคลท่ัวไป ไดแก 

1) โรงพยาบาล  สถานพยาบาล  ศูนยบริการสาธารณสุข  สถานีอนามัย  อาคารท่ี
ทําการของราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องคการของรัฐท่ีจัดต้ังข้ึนตามกฎหมาย  สถานศึกษา  หอสมุดและ
พิพิธภัณฑสถานของรัฐ  สถานีขนสงมวลชน  เชน  ทาอากาศยาน  สถานีรถไฟ  สถานีรถ  ทาเทียบ
เรือท่ีมีพื้นที่สวนใดของอาคารท่ีเปดใหบริการแกบุคคลท่ัวไปเกิน  300  ตารางเมตร  

2) สํานักงาน  โรงมหรสพ  โรงแรม  หอประชุม  สนามกีฬา  ศูนยการคา  
หางสรรพสินคาประเภทตางๆ  ท่ีมีพื้นท่ีสวนใดของอาคารท่ีเปดใหบริการแกบุคคลท่ัวไปเกิน  
2,000  ตารางเมตร  
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รายละเอียดท่ีกําหนดไวสําหรับส่ิงอํานวยความสะดวกในอาคาร อันไดแก ปายแสดงส่ิง
อํานวยความสะดวก ทางลาดและลิฟต บันได ท่ีจอดรถ ทางเขาอาคาร  ทางเดินระหวางอาคาร  และ
ทางเชื่อมระหวางอาคาร ประตู หองสวม พื้นผิวตางสัมผัส และพ้ืนท่ีเฉพาะสําหรับเกาอ้ีลอภายใน
โรงมหรสพ  หอประชุม  และโรงแรม 

ระเบียบคณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ  วาดวยมาตรฐานอุปกรณหรือส่ิงอํานวย
ความสะดวกโดยตรงแกคนพิการ  พ.ศ. 2544  ออกโดยกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม โดย
ไดกําหนดอุปกรณหรือส่ิงอํานวยความสะดวกโดยตรงแกคนพิการในอาคาร  สถานท่ี  ยานพาหนะ  
หรือบริการสาธารณะอ่ืน ๆ ท่ีไดมาตรฐานและมีความเหมาะสม  

ในสวนของ อาคาร ตองมีอุปกรณหรือส่ิงอํานวยความสะดวกโดยตรงแกคนพิการ  ไดแก 
บริเวณทางเขาสูอาคาร ทางลาด ทางเช่ือมระหวางอาคารและระเบียง ประตู บันได ลิฟต หองน้ํา         
ท่ีอาบน้ํา  หองสวม  อางลางมือ  

สถานท่ีท่ีตองมีอุปกรณหรือส่ิงอํานวยความสะดวกโดยตรงแกคนพิการ  ในสถานท่ี
สถานท่ีจอดรถสําหรับคนพิการ ท่ีนั่งสําหรับคนพิการ สถานีขนสง  สถานีรถไฟ  และทาอากาศยาน 
ทางสัญจร ทางเขาออกท่ีมีเคร่ืองกั้น  หรือชองรับบริการ 

ยานพาหนะ ตองมีอุปกรณหรือส่ิงอํานวยความสะดวกโดยตรงแกคนพิการ  ท้ังในรถ
โดยสารประเภทขนสงประจําทางและไมประจําทาง  รถไฟ  รถใตดิน  รถลอยฟา 

บริการสาธารณะ ตองมีอุปกรณหรือส่ิงอํานวยความสะดวกโดยตรงแกคนพิการ  ไดแก 
ทางเทา ปายหรือผนัง หองสมุดสาธารณะ ตูไปรษณีย สถานท่ีติดตอสอบถาม โทรศัพทสาธารณะ 

ใหมีสัญลักษณคนพิการ อุปกรณหรือส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีจัดไวสําหรับคนพิการ   
  รายละเอียดมาตรฐานอุปกรณหรือส่ิงอํานวยความสะดวก  ตามกฎกระทรวง  ฉบับท่ี 4 (พ.ศ. 
2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ  พ.ศ. 2534  และระเบียบ
คณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ  วาดวยมาตรฐานอุปกรณหรือส่ิงอํานวยความสะดวก
โดยตรงแกคนพิการ  พ.ศ. 2544   

ในสวนของแนวนโยบายของรัฐบาลปจจุบัน คณะรัฐมนตรีไดกําหนดนโยบายการบริหาร
ราชการแผนดินโดยไดแถลงตอรัฐสภา เม่ือวันท่ี 30 ธันวาคม 2551 โดยมีเนื้อหาสาระครอบคลุมถึง
แนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐตามบทบัญญัติในหมวด 5 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ใน
สวนของนโยบายการบริหารประเทศท่ีเกี่ยวกับการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการนั้น กําหนดในขอท่ี 
3. นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต ดาน 3.1 นโยบายการศึกษา มุงปฏิรูปการศึกษาท้ังระบบ โดย
ปฏิรูปโครงสรางและการบริหารจัดการ ปรับปรุงกฎหมายใหสอดคลองกับรัฐธรรมนูญ  และระดม
ทรัพยากรเพื่อการปรับปรุงการบริหารจัดการศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่ง ขอ 3.1.4 การจัดใหทุกคนมี
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โอกาสไดรับการศึกษาฟรี 15 ป ต้ังแตระดับอนุบาลไปจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย พรอมทั้งเพิ่ม

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการใหเกิดความเสมอภาคและความเปนธรรมในโอกาสทางการศึกษา

แกประชากรในกลุมผูดอยโอกาสทั้งผูยากไร ผูพิการหรือทุพพลภาพ ผูอยูในสภาวะ

ยากลําบาก       ผูบกพรองทางรางกายและสติปญญา ประกอบนโยบาย 3.2 ดานแรงงาน เนนปฏิรูป

ดานสิทธิและคุมครองใหเปนไปตามมาตรฐานสากล  สงเสริมการมีงานทําของคนพิการ โดยการ

กําหนดใหมีการพัฒนาและฝกอบรมในรูปแบบที่หลากหลาย  เหมาะสมตามความสามารถของคน

พิการ อาทิ การทํางานแบบบางเวลา การทํางานชั่วคราว การทํางานแบบสัญญาระยะสั้น  รวมทั้ง

การขยายโอกาสการทํางานของผูสูงอายุท่ีมีความชํานาญเฉพาะดาน (ขอ 3.2.7)      

การจัดการศึกษาสําหรับคนพิการในสถาบันอุดมศึกษา ปพ.ศ.2546 สํานักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษาไดประกาศนโยบายการศึกษาพิเศษระดับอุดมศึกษาใหสถาบันอุดมศึกษาทุกแหงได

รับทราบและถือปฏิบัติ (หนังสือลงวันที่ 10 ตุลาคม 2546) ตามขอเสนอของ รศ.วิริยะ นามศิริพงษพันธ 

โดยมีสาระสําคัญที่เกี่ยวของกับการจัดบริการสนับสนุนสําหรับนักศึกษาพิการ คือ ให

สถาบันอุดมศึกษาจัดสรรโควตาสําหรับนักศึกษาพิการ ใหจัดหาบริการสนับสนุนใหกับนักศึกษา

พิการโดยรวมกับศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัด จัดตั้งงบประมาณคาตอบแทนลามภาษามือ 

กรณีมีนักศึกษาพิการทางการไดยินเรียนรวม ปรับปรุงอาคารสถานที่ใหเหมาะสมตอนักศึกษาพิการ

ทางกายหรือการเคลื่อนไหว และหากสถาบันการศึกษาใดมีนักศึกษาพิการเรียนรวมมากกวา 10 คน

ใหสถาบันนั้นจัดตั้งศูนยสนับสนุนบริการใหนักศึกษาเหลานั้น 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรไดเปดรับนักศึกษาที่มีความพิการเขาเรียนรวมกับนักศึกษาปกติ

ในระดับปริญญาตรีในปพ.ศ.2546 ซึ่งเปนมหาวิทยาลัยแรกในประเทศไทย ในประเภทของความ

พิการ ไดแก ผูพิการทางการไดยินที่ใชเครื่องชวยฟงได ผูพิการทางกายหรือการเคลื่อนไหวที่

สามารถชวยเหลือตนเองไดในชีวิตประจําวัน และผูพิการทางการมองเห็น และในป พ.ศ.2548 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรไดเปด "ศูนยบริการนักศึกษาพิการ" ข้ึน ท่ีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนย

รังสิต หลังจากพบวานักศึกษาพิการสวนใหญไมประสบความสําเร็จในการเรียน เพราะขาดปจจัย 

อุปกรณ และระบบตางๆ ท่ีเกื้อหนุนตอการเรียนรูของนักศึกษา  

คนพิการไดรับสิทธิทางการศึกษามากขึ้น ภายหลังจากที่รัฐบาล พลเอก สุรยุทธ จุลานนท 

นายกรัฐมนตรี ไดประกาศใชพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 

กําหนดใหคนพิการมีสิทธิทางการศึกษาโดยไมเสียคาใชจายตั้งแตแรกเกิดหรือพบความพิการจน

ตลอดชีวิต ต้ังแตระดับการศึกษาปฐมวัย การศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา อุดมศึกษาและหลักสูตร

ระยะสั้นทั้งในรูปแบบการเรียนรวมและสถานศึกษาเฉพาะความพิการ พรอมทั้งไดรับเทคโนโลยี 

ส่ิงอํานวยความสะดวก ส่ือ บริการและความชวยเหลืออื่นใดทางการศึกษา โดยคํานึงถึง
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ความสามารถ ความสนใจ ความถนัดและความตองการจําเปนพิเศษของบุคคลนั้น และใหไดรับ
การศึกษาท่ีมีมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา รวมท้ังการจัดหลักสูตรกระบวนการเรียนรู 
การทดสอบทางการศึกษา ท่ีเหมาะสมสอดคลองกับความตองการจําเปนพิเศษของคนพิการแตละ
ประเภทและบุคคล 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดจัดสรรงบประมาณในโครงการพัฒนาการจัด
การศึกษาพิเศษสําหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษาในลักษณะโครงการนํารองในการดําเนินการจัด
ใหมีระบบ DSS Center (Disability Support Service Center) รวมท้ังส้ินจํานวน  16  แหง  เชน 
ศูนยบริการนักศึกษาพิการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยบริการสนับสนุนสําหรับนักศึกษาพิการ 
วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ศูนยวิจัยการศึกษาเพื่อเด็กท่ีตองการความชวยเหลือพิเศษ 
โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และศูนยบริการนักศึกษาพิการ มหาวิทยาลัย
รามคําแหง เปนตน และศูนยบริการนักศึกษาพิการในมหาวิทยาลัยราชภัฏ 7 แหง คือ มรภ.สวนดุสิต, 
มรภ.สงขลา, มรภ.พิบูลสงคราม, มรภ.นครราชสีมา, มรภ.มหาสารคาม, มรภ.เชียงใหม, มรภ.                  
สุราษฎรธานี เพื่อทําหนาท่ีเปนศูนยขอมูลและสนับสนุนดานคนพิการของสถาบัน การบริการให
คําปรึกษา การจัดทํา IEP (Individualized Education Program) การทําฐานขอมูล การใหบริการดาน
เทคโนโลยี ส่ิงอํานวยความสะดวกและการประสานงานกับคณะท่ีมีนักศึกษาพิการเรียนรวมและเปน
เครือขายใหบริการในสถาบันอุดมศึกษาอื่น ๆ และจัดจางบุคลากรทําหนาท่ีบริการและใหความ
ชวยเหลือในดานตางๆ ใหแกนักศึกษาพิการ เชน เจาหนาท่ีประจําศูนย DSS, เจาหนาท่ีลามภาษามือ 
Buddy System  เปนตน  

การจัดการศึกษาสําหรับคนพิการที่กลาวมาขางตน จะเห็นวาในระยะเร่ิมตนมีการ
ดําเนินงานในรูปแบบเฉพาะความพิการ และเร่ิมมีการจัดการศึกษาในรูปแบบการเรียนรวม ในป 
พ.ศ.2505 สําหรับในระยะแรก อาจารยผูสอนการศึกษาพิเศษเปนผูไปชวยสอนในสถานศึกษาท่ีมี
การเรียนรวม และตอมาไดเร่ิมจัดการศึกษาพิเศษแบบเรียนรวมจนถึงปจจุบัน จากท่ีกลาวมาท้ังหมด
ในสวนนี้ สามารถสรุปรายละเอียดและวิเคราะหความเช่ือมโยงระดับนโยบายและการปฏิบัติของ
หนวยงานรัฐดานการศึกษาสําหรับคนพิการ  สรุปสาระสําคัญแสดงความเช่ือมโยงและสอดคลอง
ระหวางนโยบายและการปฏิบัติของหนวยงานรัฐดานการศึกษาสําหรับคนพิการดังตารางผนวก 1 
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ตารางที่ 4.2  พัฒนาการของนโยบายที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการของไทย 

 
กฎหมายที่มีความเกี่ยวของ  

ประเด็นที่ทําการศึกษา ระยะที่ 1 
การสังคมสงเคราะห 

(พ.ศ. 2475-2519) 

ระยะที่ 2 
การฟนฟูสมรรถภาพ 

(พ.ศ. 2520-2539) 

ระยะที่ 3 
การเสริมพลังอํานาจ 

(พ.ศ. 2540-2552) 
1. การจัดแบงงบประมาณและทรัพยากร 

    อยางเปนธรรม 
   

มิติ
ทา
งเ
ศร
ษฐ
กิ
จ 

2.  การมีโอกาสในการประกอบอาชีพและมีงานทํา 

 
   

1.  การจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพที่ดี      

2.  การมีความปลอดภัยสวนบุคคล      

3.  การมีการสงเสริมสิทธิ เสรีภาพและ                      

     การมีสวนรวม 
    

4.  การมีสภาพรางกายสุขอนามัยที่ดี     

5.  การมีสุขภาพจิตที่ดี     

6.  การมีสติปญญาและความสามารถในการคิด 

     ท่ีสรางสรรค 
    

7.  การมีความภาคภูมิใจและมีศักดิ์ศรี    

คุณ
ภา
พชี
วิตค
นพิ
กา
ร 
 (
Qu
ali
ty 
of 
lif
e 
Pe
op
le 
wit
h 
Dis
ab
ili
tie
s) 

มิติ
ทา
งสั
งค
ม 

8.  การมีความสัมพันธกับสังคม    
 

 

จากตารางที่ 4.2  พบวาพัฒนาการของนโยบายที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการ

ของไทยนั้น มีกฎหมายหลายฉบับเขามาเกี่ยวของ ซ่ึงกฎหมายเหลานั้นสะทอนใหเห็นถึงคุณภาพ

ชีวิตคนพิการในประเทศไทยไดเปนอยางดี ท้ังนี้มีการแบงพัฒนาการของการกําหนดนโยบายการ

จัดการศึกษาเพื่อคนพิการออกเปน 3 ระยะดวยกัน คือ ระยะที่หนึ่ง ยุคของการสังคมสงเคราะห ใน

ระหวางป พ.ศ. 2475-2519 ระยะที่สอง ยุคของการฟนฟูสมรรถภาพ ในระหวางป พ.ศ. 2520-2539

และระยะที่สาม ยุคของการเสริมพลังอํานาจ ในระหวางป พ.ศ. 2540-ปจจุบัน สําหรับคุณภาพชีวิต

คนพิการนั้น มีการแบงออกเปน 2 มิติหลัก คือ มิติทางเศรษฐกิจและมิติทางสังคม 

ในสวนของมิติทางเศรษฐกิจนั้น ประกอบดวย 2 ตัวชี้วัด คือ 1) การมีการจัดงบประมาณ 

รายไดและทรัพยากรอื่นๆ อยางเปนธรรม และ 2) การมีโอกาสในการประกอบอาชีพและมีงานทํา 

สําหรับประเด็นแรกนั้น พบวามีการกําหนดนโยบายที่มีความเกี่ยวของตั้งแตระยะที่ 1 ซ่ึงเปนยุค
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ของการสังคมสงเคราะห ประเด็นสาระสําคัญจึงตองเก่ียวของกับการสงเสริมและสนับสนุนการ
สังคมสงเคราะห ตลอดจนการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรตางๆ เพื่อใชในการทํากิจกรรม/
โครงการท่ีเกี่ยวของกับคนพิการอยางเปนธรรม การดําเนินงานท่ีเกี่ยวของกับยุคของการสังคม
สงเคราะห คือ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2515-2519) ท่ีรัฐมีนโยบาย
เนนใหความอนุเคราะหทางสังคมสงเคราะห การอุปการะเล้ียงดูและรักษาแกบุคคลซ่ึงไมสามารถ
ชวยตนเองได ซ่ึงกิจกรรม/โครงการดังกลาวยอมใชงบประมาณในการดําเนินการเปนจํานวนมาก
ดังนั้นรัฐจึงมีหนาท่ีในการสงเสริมและสนับสนุนการสังเคราะหอยางจริงจัง เพื่อความผาสุกของคน
พิการ ในขณะท่ีระยะท่ี 2 ยุคของการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ ประเด็นสาระสําคัญจึงตองเกี่ยวของ
กับการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรตางๆ เพื่อการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการเปนสําคัญ 
กฎหมายสําคัญ คือ พระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534  ท่ีรัฐมีนโยบายในการ
จัดการศึกษาอบรมทุกระดับ โดยชวยเหลือผูยากไรและผูดอยโอกาสใหไดรับทุนและปจจัยตางๆใน
การศึกษา อบรมและฝกอาชีพ ซ่ึงกิจกรรม/โครงการดังกลาวยอมใชงบประมาณในการดําเนินการ
เปนจํานวนมาก ดังนั้นรัฐจึงมีหนาท่ีในการสงเสริมและสนับสนุนการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ
อยางจริงจัง  เพ่ือใหคนพิการมีสุขภาพทางกายและสุขภาพทางใจที่ดีขึ้น ในขณะที่ยุคท่ี 3 ยุคการ
เสริมพลังอํานาจ ประเด็นสาระสําคัญจึงตองเก่ียวของกับการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากร
ตางๆ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถคนพิการเปนสําคัญ กฎหมายสําคัญ คือ กฎกระทรวงกําหนดวิธีการ
จัดสรรงบประมาณทางการศึกษาสําหรับคนพิการฯ พ.ศ. 2545 ท่ีรัฐมีนโยบายในการดําเนินการเพื่อ
ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการดํารงชีวิตของของคนพิการใหสูงข้ึน และพระราชบัญญัติการจัด
การศึกษาสําหรับคนพิการ พุทธศักราช 2551 มาตรา 9 ท่ีใหรัฐจัดสรรงบประมาณและทรัพยากร
ทางการศึกษาอื่นเปนพิเศษใหเหมาะสมและสอดคลองกับความตองการจําเปน ซ่ึงกิจกรรม/
โครงการดังกลาวยอมใชงบประมาณในการดําเนินการเปนจํานวนมาก ดังนั้นรัฐจึงมีหนาท่ีในการ
สงเสริมและสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถคนพิการอยางจริงจัง  เพื่อเปนการเสริมพลังอํานาจ
ใหคนพิการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน  สําหรับประเด็นการมีโอกาสในการประกอบอาชีพและมีงานทํา
นั้น พบวา ในระยะท่ี 1 ยุคของการสังคมสงเคราะห ไมปรากฏวามีนโยบายท่ีเอ้ือตอการประกอบ
อาชีพและการมีงานทําของคนพิการแตอยางใด แตในขณะท่ีระยะท่ี 2 ยุคของการฟนฟูสมรรถภาพ 
กลับมีความชัดเจนในนโยบายดังกลาวมากยิ่งข้ึน กลาวคือ ยุคนี้นอกจากการใหความสําคัญกับ
การบูรณาการทางการแพทย การภาพและจิตสังคม เพื่อบําบัด รักษา เยียวยาหรือลดความพิการแลว
นั้น รัฐยังมีนโยบายในการใหความชวยเหลือคนพิการภายหลังจากการฟนฟูสมรรถภาพ คือ การให
คนพิการไดมีโอกาสในการประกอบอาชีพและมีงานทําในสังคมมากยิ่งข้ึน กฎหมายสําคัญ คือ 
พระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534  ท่ีรัฐมีนโยบายในการจัดการศึกษาอบรม
ทุกระดับ โดยชวยเหลือผูยากไรและผูดอยโอกาสใหไดรับทุนและปจจัยตางๆในการศึกษา อบรม
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และฝกอาชีพ ท้ังนี้กฎหมายดังกลาวทําใหคนพิการมีทักษะทางอาชีพมากยิ่งข้ึน ซ่ึงยอมมีสวนสําคัญ
ท่ีทําใหคนพิการมีโอกาสในการประกอบอาชีพและไดรับการยอมรับจากสังคมไดเปนอยางดี   

ในขณะท่ียุคท่ี 3 ยุคของการเสริมพลังอํานาจ กฎหมายสําคัญ คือ พระราชบัญญัติสงเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พุทธศักราช 2550 ที่ใชยกเลิกพระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพ
คนพิการ พ.ศ. 2534 ซ่ึงประเด็นสาระสําคัญยังคงเสริมสรางทักษะทางอาชีพเพื่อโอกาสในการ
ประกอบอาชีพและมีงานทําในสังคมเชนเดียวกัน นอกจากนี้ยังมีคําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี 
นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะตอรัฐสภา ในวันท่ี 30 ธันวาคม 2551 หัวขอท่ี 3 นโยบายสังคมและคุณภาพ
ชีวิต มาตรา 3.1 การศึกษา ท่ีรัฐตองสงเสริมความเปนธรรมในโอกาสทางการศึกษาแกคนพิการ และ
มาตรา 3.2 แรงงาน ท่ีรัฐตองสงเสริมการมีงานทําของคนพิการ ซ่ึงจากแถลงนโยบายดังกลาวนี้ 
พอจะอนุมานไดวา รัฐบาลมีนโยบายในการเสริมสรางพลังอํานาจใหแกคนพิการในการประกอบ
อาชีพและการมีงานทํา ผานกระบวนการการพัฒนาและฝกอบรมในรูปแบบท่ีหลากหลาย เหมาะสม
ตามความสามารถของคนพิการ ท้ังนี้เพื่อใหคนพิการมีงานทําและสรางรายไดใหกับตนเองและ
ครอบครัวไดเปนอยางดี 

ในสวนของมิติทางสังคม พิจารณาโดยแบงออกเปน 2 สวนยอย ไดแกมิติทางสังคมท่ีเปน
วัตถุวิสัยและมิติทางสังคมท่ีเปนอัตตวิสัย สําหรับมิติทางสังคมที่เปนวัตถุวิสัย ประกอบดวย 4 
ตัวช้ีวัด ไดแก 1) การมีการจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพท่ีดี 2) การมีความปลอดภัยสวนบุคคล          
3) การมีการสงเสริมสิทธิ เสรีภาพและการมีสวนรวม และ 4) การมีสภาพรางกายสุขภาพอนามัยท่ีดี 
สําหรับประเด็นแรกนั้น ในระยะท่ี 1 ยุคการสังคมสงเคราะห และในระยะท่ี 2 ยุคการฟนฟู
สมรรถภาพ  ไมปรากฏวามีนโยบายท่ีเอ้ือตอการจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพที่ดีแกคนพิการแต
อยางใด แตในขณะท่ีระยะท่ี 3 ยุคของการเสริมพลังอํานาจ กลับมีความชัดเจนในนโยบายดังกลาว
มากยิ่งข้ึน กลาวคือ เปนยุคท่ีรัฐเนนสงเสริมสิทธิในการเขาถึงและใชประโยชนจากส่ิงอํานวยความ
สะดวกอันเปนสาธารณะ มีการออกกฎหมายท่ีจําเพาะในเร่ืองสภาพแวดลอมทางกายภาพและส่ิง
อํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการโดยเดนชัด กฎหมายท่ีสําคัญ คือ กฎกระทรวงกําหนด
หลักเกณฑและวิธีการใหคนพิการมีสิทธิไดรับส่ิงอํานวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2545 และ
กฎกระทรวงกําหนดส่ิงอํานวยความสะดวกในอาคารสําหรับผูพิการฯ พ.ศ. 2548 ซ่ึงกฎหมาย
ดังกลาวยอมลดขอจํากัดและเสริมสรางพลังอํานาจใหคนพิการในการดําเนินชีวิตประจําวันไดเปน
อยางดี สําหรับประเด็นการมีความปลอดภัยสวนบุคคลนั้น ในระยะท่ี 1 ยุคการสังคมสงเคราะห 
และในระยะท่ี 2 ยุคการฟนฟูสรรถภาพ ไมปรากฏวามีนโยบายท่ีเอ้ือตอการมีความปลอดภัยสวน
บุคคลแกคนพิการแตอยางใด แตในขณะท่ีระยะท่ี 3 ยุคของการเสริมพลังอํานาจ กลับมีความชัดเจน
ในนโยบายดังกลาวมากยิ่งข้ึน กลาวคือ ประเด็นเร่ืองความปลอดภัยสวนบุคคลแกคนพิการกับ
ประเด็นเร่ืองการจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและส่ิงอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการมีความ
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เกี่ยวเนื่องและสัมพันธกัน หากคนพิการไดรับบริการสาธาณะทางดานการจัดสภาพแวดลอมทาง
กายภาพท่ีดีและส่ิงอํานวยความสะดวกที่มีความเหมาะสมแลว คนพิการจะมีความปลอยภัยในชีวิต
และทรัพยสินในลักษณะแปรผันตามดวยเชนกัน ท้ังนี้กฎหมายและเน้ือหาสาระของกฎหมายจึงมี
ลักษณะท่ีใกลเคียงกัน  

สําหรับประเด็นการมีการสงเสริมสิทธิ เสรีภาพและการมีสวนรวมนั้น ในระยะท่ี 1 ยุคการ
สังคมสงเคราะห ไมปรากฏวามีนโยบายท่ีเอ้ือตอการมีการสงเสริมสิทธิ เสรีภาพและการมีสวนรวม
ของคนพิการแตอยางใด แตในขณะท่ีระยะท่ี 2 ยุคของการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ กลับมีความ
ชัดเจนในนโยบายดังกลาวมากยิ่งข้ึน กลาวคือ รัฐมีการสงเสริมสิทธิ เสรีภาพของคนพิการ ตลอดจน
สนับสนุนบทบาทใหภาคประชาสังคมเขามามีสวนรวมในการปองกันแกไขปญหาสังคมมากยิ่งข้ึน 
กฎหมายสําคัญ คือ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 7 (พ.ศ. 2535-2539) สวนท่ี 4 
แนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย คุณภาพชีวิตและส่ิงแวดลอม ท่ีรัฐเนนบทบาทภาคประชาสงัคม
ในการเขามามีสวนรวมในกิจกรรม/โครงการที่เกี่ยวของกับคนพิการ ตลอดจนเปดโอกาสใหคน
พิการไดมีสวนรวมในทุกกระบวนการดวยเชนกัน ท้ังน้ีกระบวนการการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน
ในสังคมจะนําไปสูการบริหารจัดการเร่ืองคนพิการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนเปน
การแกไขปญหาทางสังคมไดอยางเสถียรและยั่งยืน ในขณะท่ีระยะที่ 3 ยุคของการเสริมพลังอํานาจ 
กระบวนการตางๆ มีผลสืบเนื่องมาจากยุคท่ี 2 กลาวคือ สาระสําคัญของยุคนี้ยังเกี่ยวของกับการ
สงเสริมและสนับสนุนสิทธิ เสรีภาพ และการมีสวนรวมของคนพิการ ตลอดจนการเปดโอกาสให
ภาคประชาสังคมไดเขามามีสวนรวมในการดําเนินการดานคนพิการ นอกจากนี้กฎหมายท่ีเกี่ยวของ
ยังมีความตอเนื่องกัน กฎหมายท่ีสําคัญ คือ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 8 (พ.ศ. 
2540-2544) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 9 (พ.ศ. 2545-2549) ท่ีรัฐมุงเนน
การพัฒนาศักยภาพคนไทย ซ่ึงรวมถึงคนพิการ โดยเฉพาะอยางยิ่งสิทธิในการเขาศึกษาตอ ท้ังนี้รัฐมี
การสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาที่ใหทางเลือกหลากหลายและเหมาะสมกับคนพิการแตละ
ประเภท รวมถึงการพัฒนาระบบการจัดการสวัสดิการสังคมท่ีเนนประชาสังคมและคนพิการ เพือ่ให
คนพิการสามารถเรียกรองสิทธิอันพึงมีไดในการเสนอสวัสดิการทางสังคมที่เหมาะสมแกคนพิการ 
ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงพลังอํานาจในการตอรองมากย่ิงข้ึน สําหรับประเด็นการมีสภาพรางกายและ
สุขอนามัยท่ีดีนั้น ในระยะท่ี 1 ยุคการสังคมสงเคราะห ไมปรากฏวามีนโยบายท่ีเอ้ือตอการมีสภาพ
รางกายและสุขอนามัยท่ีดีของคนพิการแตอยางใด เนื่องจากไมมีกฎหมายใดกําหนดประเด็นการมี
สภาพรางกายและสุขอนามัยท่ีดีโดยตรง หากแตการดําเนินการทั้ง 3 ระยะนั้น แฝงไปดวยประเด็น
ดังกลาว ท้ังนี้เนื่องจากการดําเนินการดานคนพิการในประเทศไทย ยอมมีเปาประสงคท่ีตองการให
คนพิการมีสภาพรางกายและสุขภาพอนามัยท่ีดี ตลอดจนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและกาวขามปญหา
อุปสรรคในการดํารงชีวิตประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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ในสวนของมิติทางสังคมท่ีเปนอัตตวิสัย ประกอบดวย 4 ตัวช้ีวัด ไดแก 1) การมีสุขภาพจิต
ท่ีดี 2) การมีสติปญญาและความสามารถในการคิดสรางสรรค 3) การมีความภาคภูมิใจและมีศักดิ์ศรี
และ 4) การมีความสัมพันธกับสังคม สําหรับประเด็นแรกนั้น ในระยะท่ี 1 ยุคการสังคมสงเคราะห
ไมปรากฏวามีนโยบายท่ีเอ้ือตอการมีสุขภาพจิตท่ีดีของคนพิการแตอยางใด แตในขณะท่ีระยะท่ี 2 
ยุคของการฟนฟูสมรรถภาพ กลับมีความชัดเจนในนโยบายดังกลาวมากยิ่งข้ึน กลาวคือ ยุคนี้เปนยุค
ท่ีเนนแบบแผนการบูรณาการทางการแพทย กายภาพ จิตสังคมและอาชีพ ซ่ึงอยูภายใตการควบคุม
โดยผูเช่ียวชาญที่เปนผูตัดสินใจและกําหนดแบบแผนการดําเนินชีวิจของคนพิการ ดังนั้นคนพิการ
จึงไดรับการบําบัด รักษาหรือเยียวยาทางจิต เพื่อใหคนพิการมีสุขภาพทางจิตท่ีดีข้ึน กฎหมายสําคัญ 
คือ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2534 มาตรา 81 ท่ีรัฐมีนโยบายใหมีการสงเคราะห         
ผูพิการใหมีสุขภาพกําลังใจ และความหวังในชีวิตเพื่อสามารถดํารงตนอยูไดตามสมควร ในขณะท่ี
ระยะท่ี 3 ยุคของการเสริมพลังอํานาจ เปนยุคท่ีเนนแบบแผนทางสังคม โดยคํานึงถึงศักดิ์ศรีความ
เปนมนุษย มากกวาแบบแผนทางการแพทยเหมือนยุคท่ี 2 การดําเนินการจึงเปนลักษณะของการ
สงเสริมการมีสวนรวม ควบคุม ตัดสินใจดวยตนเองของคนพิการ ซ่ึงการดําเนินการดังกลาวยอม
สงผลตอสภาพจิตใจของคนพิการไดเปนอยางดี กฎหมายสําคัญ คือ พระราชบัญญัติสงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พุทธศักราช 2550  

สําหรับประเด็นการมีสติปญญาและความสามารถในการคิดท่ีสรางสรรค ในระยะท่ี 1 ยุค
การสังคมสงเคราะห ไมปรากฏวามีนโยบายท่ีเอ้ือตอการมีสติปญญาและความสามารถในการคิดท่ี
สรางสรรคของคนพิการแตอยางใด แตในขณะท่ีระยะท่ี 2 ยุคของการฟนฟูสมรรถภาพ กลับมีความ
ชัดเจนในนโยบายดังกลาวมากยิ่งข้ึน กลาวคือ มีการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนและ
ปรับปรุงหลักสูตรทางดานการฝกทักษะท่ีเหมาะสมกับคนพิการแตละประเภท เพื่อใหคนพิการมี
ความรูและทักษะจนสามารถมีความคิดท่ีสรางสรรคได กฎหมายสําคัญ คือ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 7 (พ.ศ. 2535-2539) สวนท่ี 4 แนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
คุณภาพชีวิตและส่ิงแวดลอม ท่ีรัฐเนนการจัดระบบการศึกษาใหความสําคัญโดยเฉพาะกลุม
ผูดอยโอกาส ซ่ึงพึ่งตนเองไมไดอยางท่ัวถึงมากข้ึน ตลอดจนการขยายและพัฒนาหลักสูตร รูปแบบ
การเรียนการสอนใหมีความเหมาะสม ท้ังนี้เพ่ือปรับสภาพคนพิการใหสามารถชวยเหลือตนเองได
มากยิ่งข้ึน ในขณะท่ีระยะท่ี 3 ยุคของการเสริมพลังอํานาจ มุงเนน เพื่อใหคนพิการมีความรูและ
ทักษะจนสามารถมีความคิดท่ีสรางสรรคไดเชนกัน กฎหมายสําคัญ คือ กฎกระทรวงกําหนด
หลักเกณฑและวิธีการใหคนพิการมีสิทธิไดรับส่ิงอํานวยความสะดวก ส่ือ บริการและความ
ชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา พุทธศักราช 2545 ขอ 8 สถานศึกษาจะตองจัดทําแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized Education Plan: IEP) เพื่อใหมีการพัฒนาศักยภาพเด็กพิการ
ตามกระบวนการของแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ท้ังนี้หากคนพิการไดศึกษาในรูปแบบท่ีมี
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ความเหมาะสม ก็ยอมสงผลใหการพัฒนาทางสติปญญา และเสริมสรางนวัตกรรมทางความคิดได
เปนอยางดี   

ประเด็นการมีความภาคภูมิใจและมีศักดิ์ศรีนั้น  พบวามีการกําหนดนโยบายท่ีมีความ
เกี่ยวของต้ังแตระยะท่ี 1 ซ่ึงเปนยุคของการสังคมสงเคราะห ประเด็นสาระสําคัญจึงตองเกี่ยวของกับ
การสงเสริมและสนับสนุนการสังคมสงเคราะห เพื่อสวัสดิภาพและคุณภาพชีวิตท่ีดีแกคนพิการ ทํา
ใหคนพิการเกิดความรูสึกวารัฐเห็นคุณคาของคนพิการและไมไดถูกทอดท้ิงใหเปนปญหาสังคมแต
อยางใด กฎหมายสําคัญ คือ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2515-2519) ท่ี
รัฐเนนใหความอนุเคราะหในดานสังคม การอุปการะเล้ียงดูและรักษาแกบุคคลซ่ึงไมสามารถชวย
ตนเองได ท้ังนี้สงผลใหคนพิการเกิดความภาคภูมิใจวาชีวิตยังมีคุณคาและมีศักดิ์ศรีความเปนมนุษย
เทียบเทาคนปกติท่ัวไป ในขณะท่ีระยะท่ี 2 ยุคของการฟนฟูสมรรถภาพ ประเด็นสาระสําคัญจึงตอง
เกี่ยวของกับการบําบัด รักษา เยียวยาหรือลดความพิการ เพื่อใหคนพิการสามารถใชชีวิตไดใกลเคียง
กับคนปกติไดมากท่ีสุด กฎหมายสําคัญ คือ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2534 
มาตรา 75 รัฐจําเปนตองมีการดําเนินการเพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการดํารงชีวิตของคน
พิการใหสูงข้ึน ในขณะท่ีระยะท่ี 3 ยุคของการเสริมพลังอํานาจ ประเด็นสาระสําคัญจึงตองเกี่ยวของ
กับการเพิ่มขีดความสามารถใหคนพิการท้ังเร่ืองการดํารงชีวิต หรือรวมไปถึงความสามารถในการ
ประกอบอาชีพหรือมีงานทํา ซ่ึงในยุคนี้รัฐเล็งเห็นถึงทรัพยากรมนุษยของคนพิการ โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งการศึกษาและการฝกอบรม เพื่อใหคนพิการไดรับสิทธิ ความเทาเทียมตางๆ เสมือนคนปกติท่ัวไป 
กฎหมายสําคัญ คือ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2550-2554) ซ่ึงมี
ยุทธศาสตรในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคน รวมถึงคนพิการ และสังคมไทยสูสังคมแหงภูมิปญญาและ
การเรียนรู สาระสําคัญคือการเรงขยายโอกาสเขาถึงบริการสังคมสําหรับผูพิการและผูดอยโอกาสให
ท่ัวถึง ตลอดจนการสรางหลักประกันชีวิต สวัสดิการสังคม และความมั่นคงในสิทธิมนุษยชน ท้ังนี้
สงผลใหคนพิการเกิดความภาคภูมิใจวาชีวิตยังมีคุณคาและมีศักดิ์ศรีความเปนมนุษยเทียบเทาคน
ปกติท่ัวไป สําหรับประเด็นการมีความสัมพันธกับสังคมนั้น พบวา ในระยะท่ี 1 ยุคของการสังคม
สงเคราะห ไมปรากฏวามีนโยบายท่ีเอ้ือตอการมีความสัมพันธกับสังคมของคนพิการแตอยางใด แต
ในขณะที่ระยะท่ี 2 ยุคของการฟนฟูสมรรถภาพ กลับมีความชัดเจนในนโยบายดังกลาวมากยิ่งข้ึน 
กลาวคือ เปนยุคที่เปดโอกาสใหภาคประชาสังคมไดเขามามีบทบาทในการดําเนินการท่ีเกี่ยวกับคน
พิการมากยิ่งข้ึน กฎหมายสําคัญ คือ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 7 (พ.ศ. 2535-
2539) สวนท่ี 4 แนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย คุณภาพชีวิตและส่ิงแวดลอม ท่ีรัฐเนนบทบาท
ภาคประชาสังคมในการเขามามีสวนรวมในกิจกรรม/โครงการที่เกี่ยวของกับคนพิการ ตลอดจนเปด
โอกาสใหคนพิการไดมีสวนรวมในทุกกระบวนการดวยเชนกัน สงผลใหเกิดปฏิสัมพันธท่ีดรีะหวาง
คนพิการกับภาคประชาสังคม ซ่ึงยอมสงผลตอเจตคติท่ีดีท่ีมีตอคนพิการของคนท่ัวไป ในขณะท่ี
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ระยะท่ี 3 ยุคของการเสริมพลังอํานาจ ยุคของการเสริมพลังอํานาจ กระบวนการตางๆ มีผลสืบ
เนื่องมาจากยุคท่ี 2 กลาวคือ สาระสําคัญของยุคนี้ยังเกี่ยวของกับการสงเสริมและสนับสนุนการ
สรางปฏิสัมพันธและเครือขายท่ีดีของทุกภาคสวนในสังคม นอกจากนี้กฎหมายท่ีเกี่ยวของยังมี
ความตอเนื่องกัน กฎหมายท่ีสําคัญ คือ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 8 (พ.ศ. 
2540-2544) ท่ีรัฐมุงเนนพัฒนาระบบการจัดการสวัสดิการสังคมท่ีเนนประชาสังคมและคนพิการ 
รวมถึงการเปดโอกาสใหประชาสังคมเขามามีบทบาทในการดําเนินการท่ีเกี่ยวกับคนพิการมาก
ยิ่งข้ึน ท้ังนี้ยอมสงผลใหกิจกรรม/โครงการของคนพิการท่ีผานกระบวนการการมีสวนรวมของ          
ทุกภาคสวนในสังคมเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
 

4.2  รูปแบบการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการในประเทศไทย 
 
ในการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการในประเทศไทยนั้นมีรูปแบบการจัดหลายรูปแบบ ดังนี้  

1) การเรียนรวม การเรียนรวมเปนการจัดใหเด็กพิการเขาไปในระบบการศึกษา
ปกติ เปดโอกาสใหเด็กไดเรียนรูรวมกับเด็กท่ัวไปโดยมีครูในช้ันเรียนปกติและ ครูการศึกษาพิเศษ
รวมมือและรับผิดชอบรวมกัน (Collaboration) ซ่ึงสามารถจัดได 6 รูปแบบ (เบญจา ชลธารนนท, 
2545: 8-9) ดังนี้  

(1) ช้ันเรียนปกติเต็มวัน เด็กจะเรียนในช้ันเรียนปกติเต็มเวลาและอยูในความ
รับผิดชอบของครูประจําช้ันโดยไมไดรับบริการทางการศึกษาพิเศษ  

(2) ช้ันเรียนปกติเต็มวันและบริการปรึกษาหารือ เด็กจะเรียนในช้ันเรียนปกติ 
เต็มเวลาและอยูในความรับผิดชอบของครูประจําช้ัน และครูประจําช้ันจะไดรับคําแนะนําหรือ การ
บริการส่ือ ส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆ จากผูเช่ียวชาญ เชน ครูการศึกษาพิเศษ นักจิตวิทยา เปนตน  

(3) ช้ันเรียนปกติเต็มวันและบริการครูเดินสอน เด็กจะเรียนในช้ันเรียนปกติ 
เต็มเวลาและอยูในความรับผิดชอบของครูประจําช้ัน แตจะไดรับความชวยเหลือสนับสนุนจากครู
เดินสอนตามตารางท่ีกําหนดหรือมีความจําเปน ซ่ึงครูเดินสอนจะเดินทางไปใหบริการตามโรงเรียน
ตางๆรวมท้ังใหคําแนะนําแกครูปกติท้ังดานการสอนและการปรับพฤติกรรม  

(4) ช้ันเรียนปกติเต็มวันและบริการสอนเสริม เด็กจะเรียนในช้ันเรียนเต็มเวลา
และอยูในความรับผิดชอบของครูประจําช้ันแตไดรับการสอนเสริมจากครูการศึกษาพิเศษท่ีประจํา
อยูในหองสอนเสริมท้ังบางเวลาและบางวิชา หรือไดรับการฝกทักษะท่ีเด็กมีความตองการจําเปน
พิเศษ เชน ทักษะการทําความคุนเคยกับสภาพแวดลอมและการเคล่ือนไหว (Orientation & 
Mobility: O&M) สําหรับเด็กท่ีมีความบกพรองทางการเห็น หรือการฝกภาษามือสําหรับเด็กท่ีมี
ความบกพรองทางการไดยิน  
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(5) ช้ันเรียนพิเศษและช้ันเรียนปกติ เด็กจะเรียนในช้ันเรียนพิเศษดานกลุม
สาระการเรียนรูตางๆ ยกเวนกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี สุขศึกษาและ              
พลศึกษาและศิลปะท่ีตองเขาไปเรียนรวมในช้ันเรียนปกติ  

(6) ช้ันเรียนพิเศษในโรงเรียนปกติ เด็กจะเรียนในช้ันเรียนพิเศษกับครูประจํา
ช้ันทุกวิชาและจะเขารวมกิจกรรมกับเด็กท่ัวไปและครูในโรงเรียน เชน การเขาแถวเคารพธงชาติ 
กีฬาสี วันไหวครู การรับประทานอาหาร เปนตน 

2) การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม เปนการจัดการศึกษาสําหรับเด็กทุกคน โดย
รับเขามาเรียนรวมกันต้ังแตเร่ิมเขารับการศึกษาและจัดใหมีบริการตามความตองการของ แตละ
บุคคล ทางโรงเรียนจะตองมีการปรับสภาพแวดลอม การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน หลักสูตร
และการประเมินผล ฯลฯ เพ่ือใหครูจัดการเรียนการสอนไดตอบสนองความตองการ ของเด็กทุกคน
เปนเฉพาะบุคคล อันจะทําใหเด็กแตละคนพัฒนาตนเองไดเต็มศักยภาพ  

3) โรงเรียนศึกษาพิเศษเฉพาะความพิการ เปนการจัดการศึกษาสําหรับ เด็กพิการ
แตละประเภทโดยจัดในทุกระดับตั้งแตการเตรียมความพรอมกอนวัยเรียนจนถึงระดับมัธยมศึกษา 
มีท้ังสายสามัญและสายอาชีพ มีการปรับหลักสูตรเฉพาะแตละประเภทความพิการใหสอดคลองกับ
ความตองการจําเปนของแตละกลุม มีการจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล มีสหวิทยาการ 
รวมท้ังมีส่ิงอํานวยความสะดวก ส่ือเทคโนโลยีและบริการตางๆ ท่ีเพียงพอและมีคุณภาพ  

4) การจัดโดยครอบครัว เปนการใหสิทธิแกบุคคลและครอบครัวท่ีมีเด็กพิการใน
การจัดการศึกษาซ่ึงเปนทางเลือกสําหรับครอบครัวท่ีตองการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับความ
ตองการจําเปนในดาน คานิยม ทัศนคติ สภาพเศรษฐกิจและสังคมของแตละครอบครัว โดย 1) เด็ก
ลงทะเบียนกับโรงเรียนเพื่อรับสิทธิและการอุดหนุนตางๆ 2) จัดกลุมแบงช้ันเรียนหรือเรียนทางไกล 
หรือเรียนดวยตนเองที่เหมาะสมตามสภาพความพิการ  

5) การจัดในสถานพยาบาล เปนการจัดใหเด็กท่ีมีความบกพรองทางสุขภาพและ
เจ็บปวยเร้ือรัง ซ่ึงตองไดรับการดูแลรักษาในสถานพยาบาลระยะหนึ่ง อาจจัดการศึกษา ใน
สถานพยาบาลไปพรอมๆกับการฟนฟูทางการแพทยโดย 1) สอนเปนรายบุคคลตามเตียงผูปวย 2) สอน
เปนกลุมเล็ก ๆ 2-3 คน 3) จัดเปนช้ันเรียนพิเศษในสถานพยาบาล 4) แนะแนวผูปกครอง ในการ
ชวยเหลือเด็กอยางถูกตองเม่ือเด็กกลับไปพักฟนท่ีบาน  

6) การจัดโดยชุมชน เปนการเปดโอกาสใหชุมชน องคกรเอกชนหรือสถาบันทาง
สังคมมีสิทธิในการจัดการศึกษา โดยใหชุมชนมีสวนรวมในการวางแผน รวมปฏิบัติและ รวม
ประเมินผล รวมท้ังประสานงานกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ  

7) การจัดในศูนยการศึกษาพิเศษ เปนการจัดใหบริการชวยเหลือระยะแรกเร่ิมแก
เด็กพิการและครอบครัว เตรียมความพรอมเด็กพิการกอนวัยเรียนและผูพิการภายหลัง กอนสงไป
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เรียนรวม รวมถึงการใหบริการส่ิงอํานวยความสะดวก ส่ือ บริการและความชวยเหลือ อ่ืนใดทาง
การศึกษา  

8) การจัดการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย การจัดการศึกษานอกระบบเปน
การจัดการศึกษาท่ีมีความยืดหยุนในการกําหนดจุดมุงหมาย รูปแบบวิธีการ ระยะเวลา การวัดและ
ประเมินผล ซ่ึงเปนเง่ือนไขการสําเร็จการศึกษาของเด็กพิการที่แตกตางจากเด็กท่ัวไป โดยคํานึงถึง
ความสามารถของแตละบุคคล เนื้อหาหรือหลักสูตรจะตองมีความสอดคลอง กับความตองการ
จําเปนและสภาพความพิการ สวนการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยเปนการจัดใหเด็กพิการไดเรียนรูดวย
ตนเองตามความสนใจ ตามศักยภาพและโอกาส รวมทั้งสําหรับผูท่ีไมอาจเรียนรูหรือไดรับ
ประโยชนจากการเรียนดวยวิธีการเรียนดวยระบบอื่น 

 

4.3  โครงสรางและหนาท่ีของหนวยงานในระบบการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ 
 
ในการดําเนินงานในดานการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการของประเทศไทย ปรากฏวามี

หนวยงานท้ังภาครัฐและภาคเอกชนเขามามีสวนรับผิดชอบการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ
หนวยงานภาครัฐประกอบดวยหนวยงานระดับกรมรวม 10 หนวยงาน ซ่ึงเปนหนวยงานในสังกัด
กระทรวงรวม 4 กระทรวง ไดแก 

 1) หนวยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ไดแก สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ท่ีซ่ึงมีหนวยงานในสังกัดคือมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนทุกแหง  

2) หนวยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทย คือ กรุงเทพมหานคร และเทศบาลทุกจังหวัด  
3) หนวยงานสังกัดกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม คือ กรมประชาสงเคราะห  
4) หนวยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข คือ โรงพยาบาลทุกจังหวัดซ่ึงสังกัด

กรมการแพทย และกรมสุขภาพจิต สําหรับหนวยงานภาคเอกชนมีจํานวนไมตํ่ากวา 10 หนวยงาน ท่ี
สําคัญไดแก มูลนิธิเพ่ือคนพิการ มูลนิธิอนุเคราะหคนพิการ มูลนิธิชวยคนปญญาออนฯ มูลนิธิ
สถาบันแสงสวาง มูลนิธิธรรมมิกชน มูลนิธิชวยคนตาบอดแหงประเทศไทยฯ มูลนิธิชวยคนพิการ 
มูลนิธิชวยการศึกษาเด็กพิเศษและเด็กดอยโอกาส มูลนิธิดวงประทีป สถาบันการศึกษาพระมหาไถ 
และสถาบันการศึกษาอนุบาลจันทยานนท ลักษณะการจัดการศึกษาพิเศษมีท้ังแบบท่ีเรียนใน
โรงเรียนพิเศษ และแบบท่ีเรียนในสถาบันการศึกษาเรียนรวม มีจํานวนสถาบัน/ศูนย/
สถาบันการศึกษา ในความรับผิดชอบของหนวยงาน  
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เม่ือพิจารณาถึงวิธีการจัดการศึกษาพิเศษสําหรับคนพิการที่ดําเนินงานอยูในปจจุบัน พบวา
กระบวนการจัดการศึกษาของหนวยงานภาครัฐ และภาคเอกชนมีความแตกตางกัน แมวาการ
ดําเนินงานการจัดการศึกษาพิเศษของภาคเอกชนจะอยูในความดูแลของหนวยงานภาครัฐก็ตาม
ลักษณะท่ีแตกตางกันอาจเปนผลเนื่องมาจากธรรมชาติท่ีแตกตางกันของหนวยงาน กลาวคือ 
หนวยงานภาครัฐทุกหนวยมีหนาท่ีจัดการศึกษาสําหรับเด็กปกติโดยตรง การจัดการศึกษาพิเศษ
สําหรับคนพิการสวนใหญจึงเนนท่ีรูปแบบการจัดการศึกษาพิเศษแบบการเรียนรวม ซ่ึงมีรูปแบบ
คอนขางตายตัว ในขณะท่ีหนวยงานภาคเอกชนมุงจัดการศึกษาพิเศษสําหรับคนพิการโดยตรง และ
มีอิสระ มีความคลองตัวในการดําเนินงานมากกวา จึงสามารถเลือกใชรูปแบบการจัดการศึกษาพิเศษ
ไดหลากหลายโดยเฉพาะท่ีเปนการศึกษาพิเศษท่ีอาศัยความรวมมือจากชุมชน  

วิธีการจัดการศึกษาพิเศษสําหรับคนพิการของแตละหนวยงานจึงมีลักษณะแตกตางกัน 
การศึกษาพื้นฐาน การอุดมศึกษา และการอาชีวศึกษาพบวา  กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดแนว
ทางการพัฒนาคนพิการ เพื่อใหสามารถพึ่งตนเอง ดํารงชีวิตอยูในสังคม และทําประโยชนใหกับ
สังคม ประเทศชาติไดเต็มศักยภาพนั้น ตองพิจารณาถึงความแตกตางของคนพิการแตละวัย แตละ
ประเภท และแตละบุคคล โดยจะตองพัฒนาใหครบท้ัง 4 ดานหลักแบบองครวม คือ  

1)  การบําบัดฟนฟูดานการแพทย  
2)  การศึกษา  
3)  การฝกอาชีพ  
4)  สวัสดิการและสังคม  

กระทรวงศึกษาธิการ เปนหนวยงานของรัฐท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบโดยตรงในการจัด
การศึกษาเพื่อคนพิการในการดําเนินงานเพ่ือพัฒนาแบบองครวมดังกลาว จึงมีหลายหนวยงานท่ี
รับผิดชอบท้ังภาครัฐและเอกชน ซ่ึงจะตองบริหารจัดการในลักษณะเครือขายเช่ือมโยงกันอยาง
ตอเน่ืองสัมพันธกัน โดยไดกําหนดนโยบายและมอบหมายใหหนวยงานในสังกัดท้ังสวนกลาง และ
ภูมิภาครวมกันรับผิดชอบ จัดการศึกษาใหสอดคลองกับภารกิจของแตละกรม ดังน้ี  

1) ทุกกรมที่มีสถานศึกษารับผิดชอบจัดการเรียนรวม ตามระดับการศึกษาท่ีแตละ
กรมรับผิดชอบ  

2) ใหจัดการศึกษาพิเศษเฉพาะความพิการในโรงเรียนการศึกษาเฉพาะความพิการ
เทาท่ีจําเปน และสงเสริมใหภาคเอกชนรวมจัดการศึกษาพิเศษเฉพาะความพิการ  

3) กรมการศึกษานอกโรงเรียน ทําหนาท่ีจัดการศึกษาใหคนพิการนอกระบบ
โรงเรียน ในหลักสูตรท่ีหลากหลายท้ังสายสามัญ และสายอาชีพตามความตองการจําเปนของคน
พิการแตละบุคคล  
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4) กรมท่ีไมมีสถานศึกษา ทําหนาท่ีสงเสริมสนับสนุนใหการจัดการศึกษาเพื่อคน
พิการสามารถจัดไดอยางดี มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ ตามนโยบายและภารกิจท่ีกระทรวงศึกษาธิการ
มอบหมาย  

5) ใหศูนยการศึกษาพิเศษเขตและจังหวัด ประสานงานท้ังกับครอบครัว ชุมชน 
สถานศึกษาหรือสถานพยาบาล เพื่อใหคนพิการไดรับการพัฒนาแบบองคกรวมต้ังแตแรกเกิดหรือ
แรกพบความพิการ 

เม่ือศึกษาถึงความเช่ือมโยงในการจัดการศึกษาพิเศษสําหรับคนพิการของหนวยงานภาครัฐ
อยูในความรับผิดชอบของกระทรวงหลัก ซ่ึงมีหนาท่ีความรับผิดชอบหลักตางกัน หนวยงานท่ี
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการมีบทบาทมากในการจัดการศึกษาพิเศษท้ังท่ีเปนแบบโรงเรียนการศึกษา
พิเศษเฉพาะทาง และแบบการเรียนรวมในโรงเรียนปกติ สวนหนวยงานในสังกัดกระทรวงอ่ืน ๆ มี
บทบาททางการจัดการศึกษาพิเศษนอยกวาบทบาทการฟนฟูสมรรถภาพความพิการดานอ่ืน ๆ 

จากบทบาทในการสงเสริมการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการมีวัตถุประสงคเพื่อให
กําลังคนของชาติมีความรู  ความสามารถและคุณธรรมอยางท่ัวถึง  และมีคุณภาพทัดเทียมกับ
อารยประเทศ  

ในการดําเนินงานดานคนพิการเกี่ยวเนื่องกับหนวยงานหลักในกระทรวงศึกษาธิการ  คือ  
สํานักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐาน  สํานักงานการอาชีวศึกษาและสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษามีบทบาทและภารกิจดังนี้ 

 
4.3.1  สํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  (Office  of  The  Basic  Education   
           Commission) 

4.3.1.1  วิสัยทัศน 
ประชากรในวัยเรียนไดรับการศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีมีคุณภาพอยางท่ัวถึง  เปนคนดี  มี

คุณธรรม  จริยธรรม  มีจิตสํานึกในความเปนไทย  และมีศักยภาพในระดับสากล  เพ่ือเปนพื้นฐาน
ในการศึกษาตอ  ประกอบอาชีพ  และดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 

4.3.1.2  พันธกิจ 
จัดการสงเสริม  และสนับสนุนการจดัการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาข้ันพื้นฐาน

ใหแกประชากรในวยัเรียนอยางท่ัวถึง  เสมอภาคและมีคุณภาพตามมาตรฐาน 
4.3.1.3  อํานาจหนาท่ี 
ตามกฎกระทรวง  แบงสวนราชการสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  

พ.ศ.  2546  ใหสํานักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพืน้ฐานมีอํานาจหนาท่ี  ดังนี ้
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1) จัดทําขอเสนอนโยบาย   แผนพัฒนาการศึกษามาตรฐานการจัด
การศึกษาและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

2) กําหนดหลักเกณฑ  แนวทาง  และดําเนินการเกี่ยวกับการสนับสนุน
ทรัพยากรการจัดต้ัง  จัดสรรทรัพยากร  และบริหารงบประมาณอุดหนุนการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

3) พัฒนาระบบการบริการ  และสงเสริมประสานงานเครือขายขอมูล
สารสนเทศนําเทคโนโลยีสารสนเทศไปใชในการเรียนการสอน  รวมท้ังสงเสริมการนิเทศการ
บริการ  และการจัดการศึกษา 

4) ติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานของ
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

5) พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา  ประสานสงเสริม  สนับสนุน  และ
กํากับดูแลการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน  การศึกษาเพื่อคนพิการ  ผูดอยโอกาส  และผูมีความสามารถ
พิเศษและประสาน  สงเสริมการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานของเอกชน  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
บุคคล  ครอบครัว   องคกรชุมชน   องคกรเอกชน  องคกรวิชาชีพ   สถาบันศาสนา  สถาน
ประกอบการ  และสถาบันสังคมอ่ืนของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

6) ดําเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน 

7) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  หรือตามท่ีกระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

วิธีการจัดการศึกษาพิเศษสําหรับคนพิการของหนวยงานภาครัฐใชหลักสูตรสายการศึกษา                    
ข้ันพื้นฐานหรือสายสามัญสําหรับเด็กพิการนั้นรูปแบบการจัดการศึกษาเชนเดียวกับท่ีใชอยูใน
โรงเรียนปกติ โดยมีการจัดตั้งหนวยงานพิเศษเพื่อทําหนาท่ีเฉพาะสําหรับการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐานสําหรับคนพิการ คือ สํานักบริหารการศึกษาพิเศษ  มีอํานาจหนาท่ี ในการจัดทําขอเสนอ
นโยบายและแผนการจัดการศึกษาพิเศษเพ่ือคนพิการและผูดอยโอกาส รวมท้ังประเมินและรายงานผล   
ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการและผูดอยโอกาส จัดระบบส่ือและส่ิงอํานวยความ
สะดวก รวมท้ังดําเนินการเกี่ยวกับกองทุนการศึกษาสําหรับคนพิการและผูดอยโอกาส วิจัยและ
พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและการเรียนรูของคนพิการและผูดอยโอกาส และดําเนินการ
เกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาพิเศษ 

การศึกษาข้ันพื้นฐานไดมีการปรับปรุงใหสอดคลองและเหมาะสมกับสภาพของผูมีความ
บกพรอง/ความพิการ และหนวยงานฝกสอนอาชีพไดพัฒนาหลักสูตรการฝกวิชาอาชีพระยะส้ันดวย 
ในดานการรับนักเรียนผูมีความบกพรองเขาเรียน หนวยงานหรือสถานศึกษาเปนผูกําหนดคุณสมบัต ิ
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และเกณฑในการคัดเลือกนักเรียนเขาเรียน ซ่ึงแตกตางกันในรายละเอียด โดยท่ัวไปตองมีการ
คัดเลือก และมีการเตรียมความพรอมกอนเขาเรียนดวย การจัดการเรียนการสอนสวนใหญอยูใน
ความรับผิดชอบของสถานศึกษา สวนผูปกครอง และชุมชนมีสวนรวมนอยมาก สําหรับดาน
คาใชจายในการจัดการศึกษา 

นอกจากนี้ การจัดการศึกษานอกระบบคอนขางมีอิสระ และอาศัยความรวมมือจากชุมชน
คอนขางมาก กรมการศึกษานอกโรงเรียนจึงเปนหนวยงานหนึ่งท่ีมีบทบาทสําคัญตอการจัด
การศึกษาพิเศษสําหรับคนพิการ วิธีการจัดการศึกษาพิเศษของกรมการศึกษานอกโรงเรียนใช
เครือขายการมีสวนรวมท้ังจากภาครัฐและเอกชน โดยขอใชสถานท่ี บุคลากร และอุปกรณ โดยท่ี
ขอบขายการจัดการศึกษามีกวางขวางต้ังแตการจัดการศึกษาตามท่ีกําหนดในหลักสูตร ไปจนถึงการ
จัดการศึกษาตามหลักสูตรระยะส้ัน และการฝกอบรมประกอบอาชีพดวย 

  
4.3.2  สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  (Office  of  the  Vocational  Education   
          Commission) 

4.3.2.1  วิสัยทัศน 
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เปนองคกรท่ีมุงม่ันในการบริการจัดการ

อาชีวศึกษาสูความเปนองคกรแหงการเรียนรู  โดยรวมสถานศึกษาข้ึนเปนสถาบันการอาชีวศึกษาให
เปนศูนยแหงความสมานฉันท  ท่ีจะเกื้อกูลทรัพยากรตอกัน  ใหเกิดความแข็งแกรงในทุกสาขาวิชา  
เพื่อสรางคุณภาพในการผลิตกําลังคนต้ังแตระดับกึ่งฝมือ  เทคนิค  และเทคโนโลยีใหมีคุณภาพ
มาตรฐานสากล  สอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจ    สังคม  วัฒนธรรม  ส่ิงแวดลอม  ความตองการของ
ตลาดแรงงาน  และความกาวหนาของเทคโนโลยี 

4.3.2.2  พันธกิจ 
การจัดและสงเสริมการอาชีพศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพใหมีคุณภาพและมีความ

เปนเลิศทางวิชาชีพ 
4.3.2.3  อํานาจหนาท่ี 
ตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  พ.ศ.  

2546  ใหสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  มีอํานาจหนาท่ี  ดังน้ี 
1) จัดทําขอเสนอแนวนโยบาย  แผนพัฒนา  มาตรฐานและหลักสูตร

การศึกษาอาชีวศึกษาทุกระดับ 
2) ดําเนินการและประสานงานเกี่ยวกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา  และ

วิชาชีพ 
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3) กําหนดหลักเกณฑและวิธีการจัดงบประมาณและสนับสนุนทรัพยากร 

4) พัฒนาครูและบุคลากรการอาชีวศึกษา 

5) สงเสริมประสานงานการจัดการอาชีวศึกษาของรัฐและเอกชน  รวมทั้ง

กําหนดหลักเกณฑและรูปแบบความรวมมือกับหนวยงานอื่นและสถานประกอบการ 

6) ติดตาม  ประเมินผล  และรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาทั้งภาครัฐ

และเอกชน 

7) จัดระบบ  สงเสริม  และประสานงานเครือขายขอมูลสารสนเทศ  และ

การนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใชในการอาชีวศึกษาและฝกอบรมวิชาชีพ 

8) ดําเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและ

ดําเนินการตามที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษามอบหมาย 

9) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่และความ

รับผิดชอบของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  หรือตามที่รัฐมนตรี  หรือคณะรัฐมนตรี

มอบหมาย 

ในสวนของวิธีการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการระดับอาชีวศึกษานั้น ไดกําหนดระเบียบ

คณะกรรมการสงเสริมการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการวาดวยการจัดการอาชีวศึกษาสําหรับคน

พิการ พ.ศ.2552 สถานศึกษาของรัฐและเอกชนที่จัดการอาชีวศึกษา หลักสูตร ปวช. มีหนาที่จัด

การศึกษาสําหรับคนพิการตามภารกิจของสถานศึกษานั้น โดยไมเก็บคาใชจาย ในกรณีท่ี

สถานศึกษาใดปฏิเสธไมรับคนพิการเขาศึกษาโดยไมมีเหตุผลและความจําเปนตามหลักเกณฑและ

วิธีการที่กําหนด ใหถือวาเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม ตามมาตรา 8 แหงพระราชบัญญัติ

การจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ พ.ศ.2552 

ดังนั้นสถานศึกษาระดับ ปวช. ตองมีหนาที่รับคนพิการเขาศึกษาตามความสามารถ ความ

สนใจ ความถนัด และความตองการจําเปนพิเศษตามประเภทความพิการสถานศึกษาของรัฐและ

เอกชนที่จัดการอาชีวศึกษา หลักสูตร ปวส. หรือหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีและปฏิบัติการ 

มีหนาที่รับคนพิการเขาศึกษาในสัดสวนหรือจํานวนที่เหมาะสม โดยใหคํานึงถึงประเภทความพิการ 

และใหสถานศึกษานั้นแจงตอคณะกรรมการฯ ทราบไมนอยกวา 120 วันกอนเริ่มปการศึกษา โดย

เริ่มตั้งแตปการศึกษา 2553 เปนตนไป  

สถานศึกษาของรัฐและเอกชนที่จัดการอาชีวศึกษา หลักสูตร ปวส. หรือหลักสูตรปริญญาตรี

สายเทคโนโลยีและปฏิบัติการ มีสิทธิไดรับคาเลาเรียน คาบํารุง คาธรรมเนียม และคาใชจายอื่นจาก

สวนราชการตามจํานวนเงินที่ตองเรียกเก็บจากนักศึกษาพิการ หากสวนราชการไมสามารถ

ดําเนินการได ใหสงเรื่องขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสงเสริมและพัฒนาการศึกษาสําหรับคนพิการ
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ตอไป ซ่ึงสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) รับผิดชอบกองทุนนี้ หรืออาจทํา

ขอตกลงขอรับการสนับสนุนคาใชจายจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นก็ได ท้ังนี้ สถานศึกษาที่รับ

คนพิการเขาศึกษาจะตองจัดระบบหรือรูปแบบที่สนับสนุนการเรียนการสอน โดยคํานึงถึง

ความสามารถ ความสนใจ ความถนัด และความตองการจําเปนพิเศษตามประเภทคนพิการ รวมทั้ง

จัดสภาพแวดลอม ระบบสนับสนุนการเรียนการสอน ส่ิงอํานวยความสะดวก เทคโนโลยี ส่ือ 

บริการ และความชวยเหลือใหคนพิการเขาถึงและใชประโยชนได รวมทั้งมีหนาที่รายงานผลการ

ดําเนินการตอสวนราชการตนสังกัดดวย นอกจากนั้น สวนราชการตองจัดใหมีหนวยงานภายใน

เปนการเฉพาะ เพื่อทําหนาที่สงเสริมและสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษาสําหรับคนพิการ พรอม

ท้ังกําหนดใหเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษารักษาการตามระเบียบนี้ และมีอํานาจกําหนด

แบบและวิธีปฏิบัติเพื่อใหเปนไปตามระเบียบนี้ 

 

4.3.3  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  (Office  of  The  Higher  Education   

          Commission) 

4.3.3.1  วิสัยทัศน 

สงเสริม  สนับสนุน  ประสาน  และกํากับ  มหาวิทยาลัย / สถาบันของรัฐและเอกชน

ใหสามารถผลิตบัณฑิต  สรางผลงานวิจัย  ใหบริการวิชาการ  และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่มี

คุณภาพเพื่อลดปญหาความยากจนและความดอยโอกาส  เพิ่มขีดความสามารถของการแขงขันใน

เวทีโลกและสรางสังคมไทยท่ีมีคุณภาพ 

4.3.3.2  พันธกิจ 

1) กําหนดนโยบาย  แผนการจัดการศึกษาและมาตรฐานการศึกษาใน

ระดับอุดมศึกษา 

2) รับรองวิทยฐานะและมาตรฐานการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

3) กําหนดมาตรฐานการบริการงานบุคคล  ของขาราชการพลเรือน  ใน

มหาวิทยาลัยของรัฐในสังกัด 

4) เสนอแนะการจัดสรรงบประมาณและติดตามประเมินผลการจัด

การศึกษา 

5) เสนอการจัดตั้ง  ยุบรวม  ปรับปรุงและยกเลิกสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ

และเอกชน 

6) จัดการศึกษา  สงเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง  โดยทําการสอนวิจัย  

บริการวิชาการแกสังคม  ปรับปรุงถายทอดเทคโนโลยี  ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  ผลิตและพัฒนา

ครู 
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4.3.3.3  อํานาจหนาที่ 

ตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  พ.ศ.  

2546  ใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  มีอํานาจหนาที่  ดังนี้ 

1) จัดทําขอเสนอนโยบายและมาตรฐานการอุดมศึกษา  และแผนพัฒนา

การอุดมศึกษารวมทั้งดําเนินดานความสัมพันธระดับอุดมศึกษากับตางประเทศ 

2) จัดทําหลักเกณฑ  และแนวทางสนับสนุนทรัพยากรมนุษยและการจัดตั้ง

จัดสรรงบประมาณอุดหนุนสถาบันอุดมศึกษาและวิทยาลัยชุมชน 

3) ประสานและสงเสริมการดําเนินงานพัฒนาทรัพยากรและศักยภาพ

นักศึกษารวมทั้งผูพิการ  ผูดอยโอกาส  และผูมีความสามารถพิเศษ  ในระบบอุดมศึกษา  และ

ประสานสงเสริมสนับสนุนการวิจัยเพื่อสรางองคความรูใหมและสนับสนุนการพัฒนาประเทศ 

4) เสนอแนะเกี่ยวกับการจัดตั้ง  ยุบ  รวม  ปรับปรุง  และยกเลิก  สถาบัน 

อุดมศึกษาและวิทยาลัยชุมชน 

5) ดําเนินการเกี่ยวกับการติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลการจัดการ

อุดมศึกษาตามที่คณะกรรมการการอุดมศึกษามอบหมาย  รวมทั้งการรวบรวมขอมูลและจัดทํา

สารสนเทศดานการอุดมศึกษา 

6) ดําเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

7) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่  และความ

รับผิดชอบของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  หรือตามที่รัฐมนตรี  หรือคณะรัฐมนตรี

มอบหมาย 

ในสวนของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษานั้น มีสํานักสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ

นักศึกษาเปนหนวยงานหลักในการดูแล และไดกําหนดระเบียบคณะกรรมการสงเสริมการจัด

การศึกษาสําหรับคนพิการวาดวยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสําหรับคนพิการ พ.ศ.2552 

สถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนทุกสังกัด มีหนาที่รับคนพิการเขาศึกษาในสัดสวนหรือจํานวน

ท่ีเหมาะสม โดยใหคํานึงถึงประเภทของความพิการดวย และแจงตอคณะกรรมการฯ เพื่อทราบไม

นอยกวา 120 วันกอนเริ่มปการศึกษา โดยเริ่มตั้งแตปการศึกษา 2553 เปนตนไป โดยจะตองจัดสิ่ง

อํานวยความสะดวก เทคโนโลยีส่ิงอํานวยความสะดวก ส่ือ บริการและความชวยเหลืออื่นใดทาง

การศึกษาสําหรับคนพิการ การจัดทําหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลให

สอดคลองกับความตองการจําเปนพิเศษของนิสิตนักศึกษาแตละบุคคล รวมถึงการเขารวมกิจกรรม

ตางๆ โดยใหนิสิตนักศึกษาพิการสามารถเขาถึงและใชประโยชนไดตามความเหมาะสม นอกจากนี้ 

เพื่อประโยชนในการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ ใหสถาบันอุดมศึกษาที่รับคนพิการเขาศึกษามี
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สิทธิไดรับคาเลาเรียน คาบํารุง คาธรรมเนียม และคาใชจายอื่นจากสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา (สกอ.) ตามจํานวนเงินที่ตองเรียกเก็บจากนิสิตนักศึกษาคนพิการ หาก สกอ.ไมสามารถ

ดําเนินการได ใหสงเรื่องขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสงเสริมและพัฒนาการศึกษาสําหรับคน

พิการตอไป หรืออาจทําขอตกลงขอรับการสนับสนุนคาใชจายจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นก็ได 

ระเบียบนี้ยังไดกําหนดให สกอ. ตองรายงานผลการดําเนินงานในการปฏิบัติตามระเบียบนี้

ตอคณะกรรมการฯ อยางนอยปละ 1 ครั้ง พรอมทั้งกําหนดใหเลขาธิการคณะกรรมการการ

อุดมศึกษารักษาการตามระเบียบนี้ และมีอํานาจกําหนดแบบและวิธีปฏิบัติเพื่อใหเปนไปตาม

ระเบียบนี้ 

 

4.4  นโยบายการสงเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาพิเศษภายในสถาบันอุดมศึกษา 

        สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 

นับจากที่ประเทศไทยไดประกาศใชกฎหมายเกี่ยวกับคนพิการโดยตรงครั้งแรก  คือ  

พระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ  พ.ศ. 2534 ซ่ึงทําใหมิติในการบริการคนพิการ

เปลี่ยนจากแบบแผนทางการแพทย (Medical Model) ไปสูแบบแผนทางสังคม (Social Model) มาก

ข้ึน โดยหลังจากนั้นปลายป  พ.ศ. 2550 ในสมัยรัฐบาลชั่วคราว ของนายกรัฐมนตรี  พลเอกสุรยุทธ  

จุลานนท  โดยสภานิติบัญญัติแหงชาติ  ไดผานและประกาศใชกฎหมายดานคนพิการฉบับที่สอง  

คือ  พระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  พ.ศ. 2550  แทนพระราชบัญญัติการ

ฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ  พ.ศ. 2534 ท่ีมีอยูเดิม  โดยไดประกาศไวในราชกิจจานุเบกษา  เลม 124  

ตอนที่ 61 ก  เมื่อวันที่ 27 กันยายน  พ.ศ. 2550  และมีผลใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศ  คือ

วันที่ 28 กันยายน  พ.ศ. 2550   

แตถึงแมวาประเทศไทยไดประกาศใชกฎหมายที่มีการระบุเรื่องสิทธิและหนาที่ของรัฐ  

เรื่องคนพิการไวหลายฉบับ  นับตั้งแตพระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ  พ.ศ. 2534  ตามมา

ดวยพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  และฉบับปรับปรุง  พ.ศ. 2545  พระราชบัญญัติ

สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  พ.ศ. 2550  ซ่ึงกฎหมายทุกฉบับระบุไวชัดเจนถึงสิทธิของ

คนพิการในการที่จะไดรับการศึกษาและความชวยเหลือตาง ๆ ทางการศึกษาที่เหมาะสมก็ตาม  การ

ดําเนินงานสวนใหญยังคงอยูในสถาบันการศึกษาขั้นพื้นฐานคือโรงเรียนเทานั้น  สถาบันอุดมศึกษา

สวนใหญยังไมตระหนักหรือรับรูกฎหมายตาง ๆ เหลานี้  ดังที่ปรากฏในผลการสํารวจขอมูล

เกี่ยวกับการสงเสริมและพัฒนาระบบบริการเพื่อรองรับนักเรียน  นิสิต  นักศึกษาพิการใน

สถาบันอุดมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ซ่ึงไดดําเนินการสํารวจขอมูลตั้งแต  
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พ.ศ. 2546  เปนตนมา  ซ่ึงพบวาแมสถาบันอุดมศึกษามีนโยบายท่ีจะใหความเสมอภาคและเปด
โอกาสทางการศึกษาแกผูพิการ  โดยมีเง่ือนไขวา  ความพิการน้ันจะตองไมเปนอุปสรรคตอ
การศึกษา  แตไมไดมีการกําหนดแนวปฏิบัติท่ีชัดเจนเกี่ยวกับการรับและการใหบริการนักศึกษา
พิการ 

แนวทางการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาสําหรับคนพิการที่เกี่ยวของท่ีกําหนดข้ึนใน
สมัยของรัฐบาล นายอภิสิทธ์ิ  เวชชาชีวะ  นายกรัฐมนตรี ท่ีแถลงไวตอรัฐสภาเม่ือวันอังคารท่ี 30 
ธันวาคม 2551  และการปาฐกถาพิเศษ เร่ือง  ประเทศไทยกับการสนับสนุนการศึกษาของคนพิการ
ในระดับอุดมศึกษา เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี  16  กรกฎาคม  2552  นั้น สรุปไดดังนี้  

1) สงเสริมความเปนธรรมในโอกาสทางการศึกษาแก ผูพิการเนนการขยาย
โอกาสทางการศึกษาในลักษณะท่ัวไป  สําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพในฐานะท่ีเปนประชาชน ท่ี
สมควรจะไดรับสิทธิและโอกาสเชนเดียวกับบุคคลท่ัวไป  ซ่ึงมีความพยายามท่ีจะจัดระบบปรับปรุง
โครงสรางและขยายโอกาสมาอยางตอเนื่อง  เม่ือมีการปฏิรูปการศึกษานํามาสูการมีพระราชบัญญัติ
การศึกษา  พ.ศ. 2542  หลักการสําคัญประการแรกคือ  เร่ืองของการท่ีจะตองจัดการศึกษาใหกับ           
ทุก ๆ คนอยางเทาเทียม 

2) การกําหนดเปนนโยบายทางดานการศึกษาใหทุกคนมีโอกาสไดรับการศึกษา
ฟรี 15 ป  ตั้งแตระดับอนุบาลไปจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย  พรอมท้ังเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารการจัดการใหเกิดความเสมอภาคและความเปนธรรมในโอกาสทางการศึกษาแกประชากรใน
กลุมผูดอยโอกาส  ท้ังผูยากไร  ผูพิการ  หรือทุพพลภาพ  ผูบกพรองทางรางกายและสติปญญา  โดย
มุงสงเสริมในคนพิการไดรับการพัฒนาดานการศึกษาในทุกระดับ  ตั้งแตการชวยเหลือระยะแรกเร่ิม
แกคนพิการและครอบครัว  การศึกษาข้ันพื้นฐานไปจนถึงการศึกษาในระดับอุดมศึกษา  เพื่อพัฒนา
คนพิการใหมีการศึกษาและทักษะการดํารงชีวิตไดอยางสมบูรณ  มีคุณธรรม  จริยธรรมอยูในสังคม
ไดอยางมีความสุข  และสามารถประกอบอาชีพพึ่งพาตนเอง  และเปนกําลังสําคัญในการพัฒนา
สังคมและเศรษฐกจิของประเทศชาติไดตอไป 

3) การสงเสริมและคุมครองสิทธิทางการศึกษาของคนพิการ  โดยไดนํา
พระราชบัญญัติการศึกษา  พ.ศ. 2542  และฉบับปรับปรุงป  พ.ศ. 2545  มาปรับปรุงและออกเปน
พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ  พ.ศ. 2551  ซ่ึงเปนกฎหมายที่เนนเร่ืองการศึกษา
สําหรับคนพิการ  และพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 
พระราชบัญญัติฉบับนี้เปนกฎหมายท่ีสงเสริมใหคนพิการสามารถเขาถึงการศึกษาไดทุกระดับ  
รวมท้ังระดับอุดมศึกษา  และยังมีบทบัญญัติท่ีไดมีขอกําหนดไวท่ีสําคัญ ๆ  เชน  ใหสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษาในทุกสังกัด  มีหนาท่ีรับคนพิการเขาศึกษาในสัดสวนหรือจํานวนท่ีเหมาะสม  ท้ังนี้
ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด  สถานศึกษาใดปฏิเสธไมรับคนพิการ
เขาศึกษาใหถือเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตามกฎหมาย 
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นอกจากนี้ รวมถึงการสงเสริมสิทธิทางการศึกษาใหกับคนพิการดวย  โดย
พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ  พ.ศ. 2551  ไดกําหนดในหมวดท่ี 1 มาตรา 5 ให
คนพิการมีสิทธิไดรับการศึกษาโดยไมเสียคาใชจาย  ตั้งแตแรกเกิดหรือพบความพิการจนตลอดชีวิต  
พรอมท้ังไดรับเทคโนโลยี  ส่ิงอํานวยความสะดวก  ส่ือ  บริการ  และความชวยเหลืออ่ืนใดทาง
การศึกษาและมีสิทธิในการเลือกบริการทางการศึกษา  สถานศึกษา  ระบบ  และรูปแบบการศึกษา  
โดยคํานึงถึงความสามารถ  ความสนใจ  ความถนัด  และความตองการจําเปนพิเศษของบุคคลนั้น  
เปนตนนอกจากนั้นยังมีขอกําหนดไวในมาตรา 8  วรรค 3  วา  ใหสถานศึกษาในทุกสังกัดจัด
สภาพแวดลอมระบบสนับสนุนการเรียนการสอน  ตลอดจนบริการเทคโนโลยีส่ิงอํานวยความ
สะดวกส่ือ  บริการและความชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาท่ีคนพิการสามารถเขาถึงและใช
ประโยชนได 

4) กระทรวงศึกษาธิการ ในชวงปพ.ศ.2552-2553 มีนโยบายใหสถาบันอุดมศึกษา
ทุกแหงท่ีรับนิสิต  นักศึกษาพิการเขาเรียนไดพัฒนาระบบการบริการนักศึกษาพิการในสถาบัน  
รวมท้ังใหสถาบันอุดมศึกษาตระหนักถึงหนาท่ีของสถานศึกษาในการจัดใหมีส่ิงอํานวยความ
สะดวก   การปรับหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน  การจัดและการประเมินผลใหสอดคลองกับ
ความตองการและความจําเปนของนิสิต  นักศึกษาพิการแตละบุคคล  รวมถึงโอกาสการเขารวม
กิจกรรมตาง ๆ  โดยจัดใหเขาถึงหรือใชประโยชนไดอยางเหมาะสม  ซ่ึงจะชวยใหสามารถศึกษาเลา
เรียนไดอยางมีความสุข 

5) การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือจัดต้ังกองทุนสําหรับคนพิการ  คือ  กองทุน
สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการภายใตการดูแลของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
ม่ันคงของมนุษย  และกองทุนสงเสริมและพัฒนาการศึกษาสําหรับคนพิการของกระทรวงศึกษาธิการ  
เพื่อเปนคาใชจายในการสงเสริมสนับสนุนและพัฒนาคนพิการอยางเปนธรรมและท่ัวถึง  ชวยลด
ความเหล่ือมลํ้าในการเขาถึงและไดรับบริการทางการศึกษา  ซ่ึงขณะนี้มีงบประมาณอยูจํานวน 57 
ลานบาท  และในปงบประมาณ 2553  ไดตั้งงบประมาณสนับสนุนกองทุนดังกลาวไวอีก 100 ลาน
บาท  เพื่อสงเสริมและพัฒนาการศึกษาคนพิการในทุกมิติและในทุกระทรวง 

6) การจัดต้ังคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  โดยท่ีผาน
มาไดมีบทบาทพิจารณาประเด็นหลัก  ท้ังในเร่ืองการสงเสริมการเรียนรู  โดยการจัดต้ังศูนยการ
เรียนรูเฉพาะคนพิการ  การพัฒนาส่ือการเรียนการสอนโดยเฉพาะของคนพิการ  การจัดสรรเร่ือง
ของทรัพยากรที่เกี่ยวของกับคล่ืนความถ่ีหรือคล่ืนวิทยุ  การจัดทําส่ืออิเล็กทรอนิกส  มาตรฐาน  การ
แกปญหาเร่ืองลิขสิทธ์ิ  การแกปญหาการเขาถึงยา  การรักษาพยาบาลตาง ๆ  ตลอดจนเร่ืองของการ
ฝกอาชีพในโครงการตาง ๆ  เชน  โครงการตนกลาอาชีพ  เร่ืองการออกสลากพิเศษ  เร่ืองการนําเขา  
เร่ืองอุปกรณทางการศึกษาตาง ๆ  รวมไปถึงเร่ืองของกองทุนดวย 
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7) รัฐบาลกําลังมีการปรับปรุงนโยบายท่ีเกี่ยวของกับเร่ืองของคนพิการใน
ภาพรวม  เชน  ความท่ัวถึงในเร่ืองการสนับสนุนชวยเหลือหรือสวัสดิการของคนพิการ  ซ่ึง
ตั้งเปาหมายวา  ในเร่ืองของเบ้ียยังชีพคนพิการ  จะตองดําเนินการใหท่ัวถึงครบถวนตามจํานวนคน
พิการที่ไดมาข้ึนทะเบียน  ซ่ึงปจจุบันสํารวจแลววามีคนพิการที่มาข้ึนทะเบียนอยูประมาณ  3  แสน
คน  ท่ียังไมไดรับการสนับสนุนชวยเหลือ 

ในสวนของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จะตองมีการสรางโอกาสใหแกผูพิการ
หรือผูท่ีมีความบกพรองทางดานการเรียนรูในทุก ๆ ดานไดอยางครอบคลุมท่ัวถึงมากยิ่งข้ึน  ซ่ึง
ปญหาขอจํากัดในเร่ืองของทรัพยากร  บุคลากร  โดยเฉพาะอยางยิ่งในภูมิภาค  ยังมีคอนขางมาก  มี
ความจําเปนท่ีทางสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  (สกอ.)  ตองประสานกับทางหนวยงานท่ี
รับผิดชอบทางดานการศึกษาข้ันพื้นฐาน  แมกระท่ังลงไปถึงในสวนของเด็กเล็ก  หรือศูนยพัฒนา
เด็กเล็กในชุมชน  หรือเด็กกอนวันเรียน  เพื่อท่ีจะไดมีการเตรียมความพรอมในเร่ืองนี้ดวย โดยการ
พัฒนาบุคลากรจึงเปนหัวใจ  และ สกอ. จะตองเขาไปดูในเร่ืองของการผลิตบุคลากรทางดานนี้เปน
พิเศษ  รวมท้ังหาแนวทางท่ีจะทําใหสามารถมีการขยายผลในลักษณะที่เปนเครือขาย  และชวยเหลือ
สนับสนุนในพื้นท่ีตาง ๆ ใหครอบคลุมไดตอไป 

8) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  (สกอ.)  ไดกําหนดแนวทางการ
สงเสริมจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ  หรือผูท่ีมีความจําเปนพิเศษในระดับอุดมศึกษาข้ึน ประกาศ 
ณ วันท่ี 13 มกราคม 2553  วัตถุประสงคหลักเพื่อใหสอดคลองกับสาระของระเบียบคณะกรรมการ
สงเสริมการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการวาดวยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสําหรับคนพิการ 
พ.ศ.2552 ซ่ึงกําหนดข้ึนเพื่อสงเสริมสนับสนุนการกระจายโอกาสทางการศึกษาและสรางความเทา
เทียมกันทางการศึกษาสําหรับคนพิการใหเขาถึงการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 

แนวทางดังกลาวไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา เม่ือวันท่ี 
7 มกราคม 2553 แลว สรุปไดดังนี้ 

(1) สถาบันอุดมศึกษามีหนาท่ีรับคนพิการเขาศึกษาตอในสถาบันในสัดสวน

หรือจํานวนท่ีเหมาะสมโดยใหคํานึงถึงประเภทของความพิการดวย ท้ังน้ี ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีสภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐาน
คุณภาพของการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา  

(2) สถาบันอุดมศึกษาท่ีรับคนพิการเขาศึกษา มีสิทธิไดรับคาเลาเรียน คาบํารุง 
คาธรรมเนียมและคาใชจายอ่ืนจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามจํานวนเงินท่ีตองเรียก
เก็บจากนิสิต นักศึกษาพิการ หากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไมสามารถดําเนินการได
ใหสงเร่ืองขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสงเสริมและพัฒนาการศึกษาสําหรับคนพิการตอไป  
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(3) สภาสถาบันอุดมศึกษามีหนาท่ีออกขอกําหนดนโยบายของสถาบัน
เกี่ยวกับการรับคนพิการเขาศึกษาตอในสถาบันใหสอดคลองกับแนวทางการสงเสริมการจัด
การศึกษาระดับอุดมศึกษาสําหรับคนพิการของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพ่ือใชเปน
แผนแมบทในการดําเนินการตามระเบียบคณะกรรมการสงเสริมการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการวา
ดวยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสําหรับคนพิการ พ.ศ.2552 

(4) สภาสถาบันอุดมศึกษามีหนาท่ีกําหนดหลักเกณฑและวิธีการรับนิสิต
นักศึกษาพิการเขาเรียนของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อประกาศใชในแตละปการศึกษา ซ่ึงประกอบดวย 
เปาหมาย จํานวนรับ หลักเกณฑ เง่ือนไขและวิธีการรับคนพิการเขาศึกษาในสถาบัน ประเภทความ
พิการที่จะรับเขาศึกษา คณะ/สาขาวิชาท่ีจะเปดรับ วิธีการคัดเลือก หลักเกณฑเง่ือนไขและรายการ
คาใชจายตางๆเปนตน โดยใหสถาบันอุดมศึกษาแจงคณะกรรมการเพื่อทราบไมนอยกวาหนึ่งรอย
ยี่สิบวันกอนเร่ิมปการศึกษา โดยเร่ิมต้ังแตปการศึกษา 2553  

(5) ใหสถาบันอุดมศึกษาทําแผนการรับนิสิตนักศึกษาพิการ พรอมท้ังแผน
งบประมาณเงินอุดหนุนการศึกษาสําหรับนิสิตนักศึกษาพิการในระดับอนุปริญญาและระดับ
ปริญญาตรีของสถาบัน สงไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาภายในเดือนมกราคมของ
ทุกป 

(6) สถาบันอุดมศึกษาท่ีรับคนพิการเขาศึกษามีหนาท่ีจัดใหมีสิ่งอํานวย
ความสะดวก เทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการและความชวยเหลืออื่นใดทาง
การศึกษาสําหรับคนพิการ การจัดทําหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน การวัดและการ
ประเมินผล ใหสอดคลองกับความตองการจําเปนพิเศษของนิสิตนักศึกษาพิการแตละบุคคล 
รวมถึงการเขารวมกิจกรรมตาง ๆ โดยใหนิสิตนักศึกษาพิการสามารถเขาถึง และใชประโยชน
ไดตามความเหมาะสม โดยสถาบันอุดมศึกษาอาจจัดต้ังหนวยงานเฉพาะข้ึนอยางเปนทางการเพื่อ
เปนศูนยกลางในการใหบริการทางการศึกษาสําหรับนิสิตนักศึกษาพิการ พรอมท้ังจัดสรรบุคลากร
ปฏิบัติงานท่ีมีทักษะพื้นฐานในการปฏิบัติงานใหบริการสนับสนุนคนพิการในสัดสวนท่ีเหมาะสม
กับจํานวนนิสิตนักศึกษาพิการของสถาบัน ท้ังนี้ ใหสถาบันอุดมศึกษาขอรับการสนับสนุน
งบประมาณในการดําเนินการดังกลาวจากสํานักงบประมาณโดยตรงหรือจากองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 

(7) ใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงาน
เสนอตอคณะกรรมการสงเสริมการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการอยางนอยปละหนึ่งคร้ัง 

9)  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดดําเนินการสํารวจขอมูลเกี่ยวกับการ
สงเสริมและพัฒนาระบบบริการเพื่อรองรับนักเรียน นิสิต นักศึกษาพิการในสถาบันอุดมศึกษา 
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สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต้ังแตป 2546-2552 พบวา นิสิต นักศึกษาพิการที่กําลัง
ศึกษาอยูในสถาบันอุดมศึกษามีจํานวนเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง จากจํานวน 272 คน ในป 2546 เปน 
1,613 คน ในป 2552 (ระดับปริญญาตรี 1,534 คน ประกาศนียบัตรบัณฑิต 20 คน ปริญญาโท 57 คน 
และปริญญาเอก 2 คน) และเนื่องจากงบประมาณของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาท่ี
ไดรับจากสํานักงบประมาณเพ่ือดําเนินการโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการใน
ระดับอุดมศึกษา ป 2553 มีจํานวน 20,000,000 บาท (ยี่สิบลานบาท) โดยจัดสรรงบประมาณไปยัง
สถาบันอุดมศึกษาท่ีมีนิสิต นักศึกษาพิการ 3 คนข้ึนไป ซ่ึงมีจํานวน 47 แหง สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาจัดสรรงบประมาณโดยพิจารณาตามหลักเกณฑท่ีคํานึงถึงผูพิการ
โดยตรงและสอดคลองกับยุทธศาสตรการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา ไดแก 

การจัดต้ังศูนยบริการนักศึกษาพิการ (DSS Center) การจัดจางบุคลากรประจํา
ศูนยฯ การจัดจางลามภาษามือ การจัดซ้ือวัสดุ-อุปกรณสําหรับคนพิการเปนตน ทําใหงบประมาณท่ี
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดรับมีไมเพียงพอเพื่อสนับสนุนเปนทุนการศึกษาเพื่อ
พัฒนาคนพิการในระดับอุดมศึกษา  

สอดคลองกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการระยะ 5 ป (พ.ศ.2550-
2555) ของกระทรวงศึกษาธิการในยุทธศาสตรท่ี 1 “การขยายโอกาสและบริการทางการศึกษาใหแก
คนพิการอยางท่ัวถึงโดยการพัฒนาระบบการเตรียมความพรอมและสงตอนักเรียน นิสิต นักศึกษา
พิการอยางมีประสิทธิภาพ” และเปนไปตามระเบียบของคณะกรรมการสงเสริมการจัดการศึกษา
สําหรับคนพิการวาดวยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสําหรับคนพิการดังกลาว 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดกําหนดและประกาศใชหลักเกณฑและ
แนวทางปฏิบัติในการขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสําหรับคนพิการใน
ระดับอุดมศึกษา  

 (1)  คุณสมบัติของนิสิตนักศึกษาพกิารท่ีจะไดรับเงินอุดหนุนทางการศึกษา 
 เปนคนพิการที่มีบัตรประจําตัวคนพิการตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมและ

พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
ศึกษาอยูในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและสถาบันอุดมศึกษาเอกชนใน

หลักสูตรไมสูงกวาระดับปริญญาตรี 
ไมเคยไดรับการอุดหนุนทางการศึกษาตามประกาศคณะกรรมการสงเสริมการ

จัดการศึกษาสําหรับคนพิการ ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีมากอน 
(2)  อัตราคาใชจายท่ีใหการอุดหนุน 
ขอบเขตของอัตราคาใชจายท่ีไดรับการอุดหนุน ไดแก คาเลาเรียน คาบํารุง 

คาธรรมเนียม และคาใชจายอ่ืนในทํานองเดียวกันกับคาเลาเรียน คาบํารุง คาธรรมเนียม ตามรายการ
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ท่ีปรากฏในระเบียบ ขอบังคับ หรือประกาศของสถาบันอุดมศึกษาแตละแหงในทุกหลักสูตร ท้ังนี้ 
ตามอัตราท่ีจายจริง โดยไมเกินขอบเขตท่ีกําหนดไวดังนี้ 

 

ตารางท่ี 4.3  อัตราคาใชจายท่ีใหการอุดหนุนทางการศึกษาสําหรับคนพิการ 
 

กลุมสาขา อัตราคาใชจาย (บาท/รายป) 
1. สังคมศาสตร ศิลปศาสตร มนุษยศาสตร ศึกษาศาสตร  60,000 
2. ศิลปกรรมศาสตร สถาปตยกรรมศาสตร  60,000 
3. วิศวกรรมศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  70,000 
4. เกษตรศาสตร  70,000 
5. สาธารณสุขศาสตร พยาบาลศาสตร เภสัชศาสตร  80,000 
6. แพทยศาสตร สัตวแพทยศาสตร ทันตแพทยศาสตร  150,000 
 
แหลงท่ีมา:  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา,  2553: 14. 
 

(3)  หลักการใหการสนับสนนุเงินอุดหนุนทางการศึกษา 
 การสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสําหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา

จะยึดวงเงินอัตราคาใชจายท่ีนิสิตนักศึกษาพิการแตละคนไดรับการอุดหนุนตามกลุมสาขาตอป
การศึกษาเปนหลักเกณฑในการพิจารณา โดยใหนิสิตนักศึกษาพิการสามารถเลือกหลักสูตรและ
ลงทะเบียนเรียนไดโดยอิสระ เชน การลงทะเบียนสอบซอม การเพ่ิม/ถอนวิชา การเรียนภาคฤดูรอน 
ภาคพิเศษ เปนตน ท้ังนี้ ตองไมเกินภายในขอบเขตอัตราคาใชจายท่ีกําหนดไวตามกลุมสาขาตอป
การศึกษา และหากนิสิตนักศึกษาพิการมีคาใชจายทางการศึกษาเกินขอบเขตของอัตราคาใชจายท่ี
ไดรับการอุดหนุน นิสิตนักศึกษาพิการจะตองรับผิดชอบคาใชจายท่ีเกินกวาขอบเขตท่ีกําหนดไว
ดังกลาวเอง 

(4)  การเบิกจาย/โอนเงินอุดหนุนทางการศึกษา 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะดําเนินการเบิกจายและโอนเงิน

อุดหนุนทางการศึกษาสําหรับนิสิตนักศึกษาพิการโดยตรงไปยังสถาบันอุดมศึกษา โดยขอความ
รวมมือใหนิสิตนักศึกษาพิการที่ไดรับอนุมัติใหไดรับเงินอุดหนุนการศึกษาลงทะเบียนเรียนโดย
ผอนผันคาลงทะเบียนไวกอน 
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(5)  ระยะเวลาในการไดรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนการศึกษา 
 นิสิตนักศึกษาพิการท่ีมีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไวจะไดรับการ

สนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทุกภาคการศึกษาจบ
การศึกษาภายในระยะเวลาปกติตามท่ีหลักสูตรกําหนด ในกรณีท่ีนิสิตนักศึกษาพิการไมจบ
การศึกษาภายในระยะเวลาปกติตามท่ีหลักสูตรกําหนด ใหรายงานช้ีแจงเหตุผลและความจําเปนผาน
ทางสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือเสนอเร่ืองมายังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาซ่ึงสํานักงานจะ
พิจารณาตามเกณฑมาตรฐานการจัดการศึกษาท่ีกําหนดไว 

(6)  กลุมเปาหมายและขอบเขตการดําเนินงาน 
เปาหมายเชิงปริมาณนิสิตนักศึกษาพิการระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี

ในสถาบันอุดมศึกษา 147 แหง จํานวน 2,031 คน จําแนกเปน นิสิตนักศึกษาพิการในสถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ 78 แหง จํานวน 1,964 คน (รวมมหาวิทยาลัยรามคําแหงและมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช) 
และนิสิตนักศึกษาพิการในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 69 แหงจํานวน 67 คน 

เปาหมายเชิงคุณภาพนิสิต นักศึกษาพิการไดเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 
และไดรับการพัฒนาเต็มศักยภาพ 

(7)  ขอบเขตการดําเนินงาน 
จัดสรรเปนเงินอุดหนุนคาใชจายทางการศึกษา ซ่ึงไดแก คาเลาเรียน คาบํารุง 

คาธรรมเนียม และคาใชจายอ่ืนในทํานองเดียวกับคาเลาเรียน คาบํารุง คาธรรมเนียม ตามรายการท่ี
ปรากฏในระเบียบ ขอบังคับหรือประกาศของสถาบันอุดมศึกษาแตละแหงในทุกหลักสูตร ท้ังนี้ ไม
เกินอัตราและรายการท่ีคณะกรรมการสงเสริมการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการกําหนดไว ให
สําหรับนิสิตนักศึกษาพิการทุกคนท่ีศึกษาอยูในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรีใน
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน โดยจะจัดสรรโดยตรงไปยังสถาบันอุดมศึกษาท่ีรับนักศึกษา
พิการเขาศึกษาตอในสถาบัน เร่ิมต้ังแตภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2553 เปนตนไป 

สําหรับกลุมเปาหมายของโครงการนั้น สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ไดสํารวจขอมูลเกี่ยวกับการสงเสริมและพัฒนาระบบบริการเพ่ือรองรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา
พิการในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตั้งแตป 2546-2552 พบวา 
นิสิตนักศึกษาพิการท่ีกําลังศึกษาอยูในสถาบันอุดมศึกษามีจํานวนเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่องจากจํานวน 
272 คน ในป 2546 เปน 1,613 คน ในป 2552 (ระดับปริญญาตรี 1,534 คน ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
20 คน ปริญญาโท 57 คนและปริญญาเอก 2 คน) ซ่ึงคาดวาจะมีจํานวนคนพิการในระดับอุดมศึกษา
เพิ่มข้ึนรอยละ 30 ทําใหป 2553 จะมีนิสิตนักศึกษาพิการระดับปริญญาตรีจํานวน 2,031 คน 
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ภาพท่ี 4.1  ระบบการดําเนนิงานสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสําหรับนักศึกษาพิการใน 

     สถาบันอุดมศึกษา 
แหลงท่ีมา:  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา,  2553: 9. 
 

4.5  หลักสูตรและการเรียนการสอน  สําหรับนักศึกษาพิการในสถาบันอุดมศึกษา 
   

สําหรับประเทศไทย  การจดัการศึกษา  สําหรับผูมีความตองการพิเศษเปนลักษณะของการ
จัดการเรียนรวม  2 รูปแบบ  คือ 

1) การเรียนรวมในช้ันเรียนปกติรวมกับนักศึกษาทั่วไป  แตไมไดอนุญาตใหเรียน
รวมไดทุกหลักสูตร  เชน การเรียนรวมของนักศึกษาผูพิการทางสายตา  นักศึกษาผูพิการทางรางกาย
และการเคล่ือนไหว  และนักศึกษาผูพิการทางการไดยิน  ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตและ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
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2) การจัดภาควิชา  สถาบัน  หรือคณะท่ีจัดหลักสูตรเฉพาะทาง  ซ่ึงมีการจัด
การศึกษาท้ัง  2  รูปแบบ  คือ 

(1) จัดช้ันพิเศษ  และหลักสูตรพิเศษเฉพาะทาง  เชน  หลักสูตรการสอนภาษา
มือ  สําหรับนักศึกษาผูพิการทางการไดยินท่ีวิทยาลัยราชสุดา  มหาวิทยาลัยมหิดล 

(2) การเรียนรวมของนักศึกษาที่มีความตองการพิเศษกับนักศึกษาทั่วไปใน
หลักสูตรเฉพาะทาง  เชน  หลักสูตรการศึกษาพิเศษในมหาวิทยาลัยราชภัฏตาง ๆ  หลักสูตรหูหนวก
ศึกษา (Deaf Studies) ท่ีวิทยาลัยราชสุดา  มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
4.5.1  หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน  สําหรับนักศึกษาพิการ  ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ  เปนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการเรียนรวมของนักศึกษาที่มีความ

ตองการพิเศษกับนักศึกษาท่ัวไปอยูเปนจํานวนมาก  ท้ังนักศึกษาท่ีมีความพิการทางการไดยนิ  พกิาร
ทางการมองเห็นและพิการทางกายและความเคล่ือนไหว 

การจัดหลักสูตรและการเรียนการสอน  สําหรับนักศึกษาพิเศษในมหาวิทยาลัยราชภัฏเปน
ลักษณะเรียนรวมซ่ึงจัดใน  2  รูปแบบ  คือ 

4.5.1.1 เรียนรวมกับนักศึกษาทั่วไปในทุกหลักสูตร  สําหรับนักศึกษาพิการทางการ
มองเห็น 

4.5.1.2 เรียนรวมกับนักศึกษาท่ัวไปเฉพาะหลักสูตรการศึกษาพิเศษ  ซ่ึงเปดเปน
ภาควิชาการศึกษาพิเศษในมหาวิทยาลัยราชภัฏ  จํานวน  6  แหง  คือ 

1) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  เปดหลักสูตรการศึกษาพิเศษ  วิชาเอก
การศึกษาพิเศษสําหรับผูบกพรองทางสายตาและผูบกพรองทางการไดยิน 

2) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  เปดหลักสูตรการศึกษาพิเศษ  วิชาเอก
การศึกษา  สําหรับผูบกพรองทางปญญา 

3) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิษณุโลก  เปดหลักสูตรการศึกษาพิเศษ  สําหรับ           
ผูบกพรองทางการไดยิน 

4) มหาวิทยาลัยราชภัฏขอนแกน  เปดหลักสูตรการศึกษาพิเศษ  สําหรับ          
ผูบกพรองทางการมองเห็น 

5) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  เปดหลักสูตรการศึกษาพิเศษสําหรับ 
ผูบกพรองทางการมองเห็น 

6) มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  เปดหลักสูตรการศึกษาพิเศษ  วิชาเอก
การศึกษา  สําหรับผูบกพรองทางปญญา 
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4.5.2  หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน  สําหรับนักศึกษาพิการในมหาวิทยาลัย             

           ธรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรไดเปดโอกาสใหนักศึกษาพิเศษเขาเรียนรวมกับนักศึกษาทั่วไป

ในบางหลักสูตรมาต้ังแตป  พ.ศ. 2546 ในช่ือโครงการนักศึกษาพิการ  โดยเปนมหาวิทยาลัยแหง
แรกท่ีเปดโอกาสใหแกนักศึกษาผูพิการเขาศึกษาโดยใหระบบโควตา และจัดต้ังศูนยบริการ
นักศึกษาพิการ เม่ือวันท่ี 20 พฤษภาคม 2548  โดยมอบหมายใหรับผิดชอบในการดําเนินการ
สนับสนุนการจัดการศึกษาสําหรับนักศึกษาพิการ โดยมีโครงสรางงานบริการและสวัสดิการ
นักศึกษา กองกิจการนักศึกษา ในสายการบังคับบัญชาของรองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา 
ปจจุบันมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรมีนักศึกษาพิการเรียนรวมอยูในมหาวิทยาลัยในปการศึกษา 2552 
จํานวน 72 คนใน 11 คณะวิชา คณะท่ีมีนักศึกษาพิการเรียนรวมกับนักศึกษาปกติมากท่ีสุด 3 คณะ
แรก เปนสาขาทางดานสังคมศาสตร ไดแก คณะสังคมสงเคราะหศาสตร คณะนิติศาสตร และคณะ
รัฐศาสตร  จํานวน 12 , 11 และ 10 คน ตามลําดับ 

ลักษณะของการจัดใหนักศึกษาพิการเขาเรียนรวมกับนักศึกษาท่ัวไป  ท้ังนักศึกษาท่ีมีความ
พิการทางการมองเห็น  ความพิการทางการไดยินและความพิการทางกายและความเคล่ือนไหว  โดย
จัดบริการทางการศึกษา (Academic Support Services)  เพื่อชวยเหลือนักศึกษาเหลานั้นสําหรับการ
เรียนรวมกันกับนักศึกษาท่ัวไปในบางหลักสูตร 

 

4.5.3  หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน  สําหรับนักศึกษาพิเศษ  ในมหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยมหิดลไดจัดต้ังวิทยาลัยราชสุดาในป  พ.ศ. 2536  เพื่อเปนสถาบันอุดมศึกษา  

สําหรับคนพิการ  ในระยะเริ่มกอต้ัง  มีเปาหมายจะเปดหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  สําหรับคน              
ตาบอดและคนหูหนวก  ตอมาการจัดการศึกษาสําหรับคนตาบอดไดเปล่ียนเปนการใหบริการ
วิชาการ  สําหรับนักศึกษาตาบอดท่ีเรียนรวมในหลักสูตรท่ัวไปของมหาวิทยาลัยมหิดลและ
มหาวิทยาลัยอ่ืนและเปดโอกาสใหนักศึกษาตาบอดไดเรียนรวมกับนักศึกษาท่ัวไปในหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษาเชนเดียวกับนักศึกษาที่มีความพิการทางกายและความเคล่ือนไหว  สวน
การศึกษาสําหรับคนหูหนวกยังคงจัดข้ึนท่ีวิทยาลัยราชสุดา  ท้ังนี้เพราะคนหูหนวกมีความลําบาก
ดานการส่ือสาร  และวิทยาลัยราชสุดายังไมสามารถใหบริการลามในจํานวนท่ีพอเพียง  สําหรับ
นักศึกษาท่ีจะไปเรียนรวมในหลักสูตรอ่ืน ๆ ได 

4.5.3.1 การจัดการศึกษา  สําหรับนักศึกษาผูมีความตองการพิเศษ  ในวิทยาลัยราชสุดา  
จัดใน  2  รูปแบบ 
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1)  การเรียนรวม  จัดในลักษณะ  2  รูปแบบ 
(1) เรียนรวมกับนักศึกษาท่ัวไปในหลักสูตรท่ัวไประดับบัณฑิตศึกษา  

ปจจุบันวิทยาลัยราชสุดา  เปดหลักสูตรปริญญาโทศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขางานบริการฟนฟู
สมรรถภาพคนพิการ  รับนักศึกษาผูพิการทางการมองเห็น  พิการทางกายและการเคล่ือนไหว  พกิาร
ทางการไดยิน  เขาเรียนรวมกับนักศึกษาท่ัวไป 

(2) เรียนรวมกับนักศึกษาทั่วไปในหลักสูตรเฉพาะระดับปริญญาตรี  
ซ่ึงวิทยาลัยราชสุดาเปดหลักสูตรปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาหูหนวกศึกษา (Deaf Studies)  
รับนักศึกษาเรียนรวม  ท้ังนักศึกษาพิเศษผูพิการทางการไดยิน (หูหนวกและหูตึง)  และนักศึกษา
ทั่วไป 

2)  การเรียนเฉพาะกลุม  จัดท้ังหลักสูตรเฉพาะสําหรับนักศึกษาผูพิการ
ทางการไดยิน และหลักสูตรเฉพาะสําหรับคนท่ัวไป  คือ 

(1) หลักสูตรประกาศนียบัตรการสอนภาษามือไทย  จัดเฉพาะกลุมผู
พิการทางการไดยิน 

(2) หลักสูตรประกาศนียบัตรลามภาษามือไทยเรียนเฉพาะกลุม
นักศึกษาท่ัวไปที่มีการไดยินปกติ 

4.5.3.2  หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน  ของวิทยาลัยราชสุดา 
1) หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  คือ  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขางานบริการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ  มี  2  แขนง  คือ  แขนงแนะแนวและใหคําปรึกษาและ
แขนงเทคโนโลยีส่ิงอํานวยความสะดวก  สําหรับคนพิการ  เปดสอนต้ังแตปการศึกษา 2540  โดยมี
วัตถุประสงคของหลักสูตร  ดังนี้  คือ 

(1) เพื่ อผลิตบุคลากรที่สามารถทํางานกับคนพิการไดอย าง มี
ประสิทธิภาพ  โดยสอดคลองกับปญหาและความตองการของคนพิการแตละประเภท  ตลอดจนมี
จิตสํานึกในการเปนผูใหบริการ  พรอมดวยคุณธรรมและจริยธรรมอันดี 

(2) เพื่อผลิตบุคลากรที่สามารถศึกษาและพัฒนาตนเองใหทันตอ
ความกาวหนาทางวิชาการ  และงานบริการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการในอนาคต  โดยประสาน
สัมพันธความรูระหวางในและตางประเทศอยางเหมาะสม 

(3) เพื่อผลิตบุคลากรท่ีสามารถศึกษา  วิเคราะห  วิจัย  และนําผลไป
ประยุกตใช  เพื่อการพัฒนางานบริการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการไดอยางมีประสิทธิภาพ 

(4) เพื่อผลิตบุคลากรที่สามารถปฏิบัติงานบริการฟนฟูสมรรถภาพคน
พิการไดอยางมีประสิทธิภาพ  ในดานใหบริการปรึกษา  และแนะแนว  หรือดานการบริหาร  หรือ
ดานเทคโนโลยีส่ิงอํานวยความสะดวก  สําหรับคนพิการ 
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การรับนักศึกษา  รับนักศึกษาท่ัวไป  ปจจุบันมีนักศึกษาผูมีความตองการ
พิเศษ  ท้ังผูพิการทางการมองเห็น  ผูพิการทางการไดยินและผูพิการทางกายและการเคล่ือนไหว
เรียนรวมกับนักศึกษาท่ัวไป  จํานวน  8  คน 

2) หลักสูตรระดับปริญญาตรี  คือ  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา 
หูหนวกศึกษา (Deaf Studies) เปนหลักสูตรเฉพาะท่ีเกี่ยวของกับคนหูหนวก  จัดข้ึนในลักษณะของ  
2  วิชาเอก (Double Major)  มีจํานวน  7  แขนงวิชา  คือ  แขนงวิชาประวัติศาสตรและวัฒนธรรมคน
หูหนวก (Deaf History and Culture) 

(1)  แขนงวิชาภาษาศาสตรภาษามือ (Sign Language Linguistics) 
(2)  แขนงวิชาการสอนภาษามือไทย (Teaching of Thai Sign Language) 
(3)  แขนงวิชาลามภาษามือ (Sign Language Interpreter) 
(4)  แขนงวิชาการศึกษาของคนหูหนวก (Deaf Education) 
(5)  แขนงวิชาการจัดการท่ัวไป (General Management) 
(6)  แขนงวิชาศิลปกรรมประยุกตดานเคร่ืองดินเผา (Applied Arts in 

Ceramic) 
หลักสูตรนี้มีวัตถุประสงคของหลักสูตร  คือ  เพื่อใหผูเรียนท่ีเรียนสําเร็จจาก

หลักสูตรนี้ไปทําหนาท่ีดังตอไปนี้ 
(1)  เปนนักวิชาชีพในสาขาวิชา  สําหรับผูพิการทางการไดยิน  เชน  

นักภาษาศาสตรภาษามือ  ครูสอนภาษามือ  ครูสอนเด็กหูหนวกลามภาษามือ  นักบริหารหรือเปน          
ผูประกอบอาชีพศิลปกรรมประยุกตดานเคร่ืองดินเผา 

(2)  เปนผูทํางานรวมกับนักวิชาชีพอ่ืน  เพื่อใหสาธารณชนตระหนักถึง
ความสําคัญของภาษามือและวัฒนธรรมคนหูหนวก  ท้ังในระดับประเทศ  และระดับภูมิภาคเอเชีย
แปซิฟก 

การรับนักศึกษา  รับนักศึกษาหูหนวก  หูตึง  และรับนักศึกษาท่ีมีการไดยิน
เขาเรียนรวมในแขนงวิชาลามภาษามือ 

การจัดการเรียนการสอน  ใชภาษามือไทยเปนเคร่ืองมือในการเรียนการสอน 
3)  หลักสูตรระดับตํ่ากวาปริญญาตรี  มี  2  หลักสูตร  คือ 

(1) หลักสูตรประกาศนียบัตรการสอนภาษามือไทย  เปดรับนักศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2541  รับนักศึกษาเฉพาะคนหูหนวก  หรือหูตึงเขาเรียนเปนเวลา  1  ปคร่ึง  โดยมี
วัตถุประสงคของหลักสูตร 1) สอนภาษามือไทย  ท้ังใหแกคนหูหนวกและบุคคลท่ัวไปไดเปนอยางดี  
2) เปนผูสงเสริมความเขาใจในวัฒนธรรมและคานิยมในการใชภาษามือของคนหูหนวกใหเปนท่ี
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ยอมรับในประเทศไทย  และมีสวนรวมในการทํางานดานสิทธิมนุษยชน 3) ทํางานรวมกับ                  
นักวิชาชีพอ่ืน  เพื่อใหสาธารณชนตระหนักถึงความสําคัญของภาษามือไทย  และคนหูหนวกใน
ประเทศไทยได  ท้ังในระดับบุคคล  ครอบครัว  และชุมชน 4) เปนผูเช่ียวชาญ  หรือวิทยากรภาษา
มือใหแกโรงเรียน  หนวยงาน  และองคกรการจัดการเรียนการสอน  ใชภาษามือไทยเปนเคร่ืองมือ
ในการเรียนการสอน 

(2) หลักสูตรประกาศนียบัตรลามภาษามือไทย   เ ร่ิมเปดสอนป
การศึกษา 2543  รับนักศึกษาเฉพาะผูท่ีมีการไดยินท่ีมีความรูดานภาษามือ  เขาศึกษาในระยะเวลา  1  
ปคร่ึง  โดยมีวัตถุประสงคของหลักสูตร  เพื่อใหผูเรียนจบหลักสูตรสามารถไปปฏิบัติหนาท่ี  ดังนี้ 
1) เปนนักวิชาชีพลามภาษามือ 2) เปนผูทํางานรวมกับนักวิชาชีพอ่ืน  เพื่อใหสาธารณชนตระหนัก
ถึงความสําคัญของภาษามือและวิถีชีวิตของคนหูหนวก 

4.5.3.3 บริการวิชาการ (Academic Support Services)  เปนบริการที่วิทยาลัยราชสุดาจัด
ข้ึนเพื่อใหบริการแกผูพิการทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัยราชสุดา  โดยมีวัตถุประสงคดังนี้ 

1) ใหบริการวิชาการแกผูพิการและผูท่ีเกี่ยวของท้ังภายในและภายนอก
วิทยาลัย 

2) ฝกอบรมเร่ืองการใหบริการวิชาการผูพิการแกผูทํางานเก่ียวของกับคน
พิการ 

3) ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนางานบริการวิชาการท่ีเหมาะสม  สามารถตอบสนอง
ความตองการที่จําเปนและสอดคลองกับวิถีชีวิตของคนพิการ 

4) ประสานงานรวมมือกับองคกรคนพิการ  หนวยงานท่ีทํางานเกี่ยวกับคน
พิการ  เพื่อความรวมมือในการใหบริการวิชาการแกคนพิการ 

บริการวิชาการท่ีจัดข้ึนในวิทยาลัยราชสุดา  มีดังนี้ 
1)  บริการวิชาการ  สําหรับคนตาบอด  มีบริการตาง ๆ  คือ 

(1)  การฝกทักษะเพื่อการใชชีวิตท่ีมีอิสระ (Independent Living Skills) 
ฝกทักษะการเดินทางและการเคล่ือนไหว  และฝกการใชอักษรเบรลล 

(2)  บริการผลิตส่ือ  ดังนี้ ส่ือเบรลล  ส่ือเสียง  และส่ืออิเล็กทรอนิกส 
2)  บริการวิชาการ  สําหรับคนหูหนวก  มีบริการตาง ๆ  คือ 

(1)  บริการลามภาษามือ 
(2)  บริการดานทักษะการใชภาษา  ภาษาไทย  และภาษามือไทย 
(3)   บริการการไดยิน บริการการตรวจวดัการไดยิน และการใชเคร่ืองชวยฟง 
(4)  บริการชวยจดคําบรรยาย (Note Taker) 
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(5)  บริการสอนเสริม (Tutor) 
(6)  บริการผลิตส่ือ  สําหรับคนหูหนวก 

3)  บริการเทคโนโลยีและส่ิงอํานวยความสะดวก  สําหรับคนพิการ 
4)  บริการส่ือและเทคโนโลยีดานการศึกษา 
5)  บริการแนะแนวและใหคําปรึกษา 
6)  บริการดานสารสนเทศและหองสมุด 
 

กลาวโดยสรุปการนําเสนอเนื้อหาของบทนี้ไดทําการศึกษาพัฒนาการของการจัดการศึกษา
สําหรับคนพิการของไทยโดยภาพรวมของการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการในประเทศไทย แบงได
เปน 3 ระยะ โดยกําหนดโครงสรางและหนาท่ีของหนวยงานในระบบการจัดการศึกษาสําหรับคน
พิการ มีการกําหนดและเนื้อหาสาระของนโยบายรัฐกับการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการของไทย
ในปจจุบันในแตละหนวยงานภาครัฐ โดยเฉพาะอยางยิ่งหนวยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการไดแก 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ท่ีซ่ึงมีหนวยงานในสังกัดคือมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน
ทุกแหง  และมีการดําเนินการเปดหลักสูตรและการเรียนการสอนสําหรับนักศึกษาพิการใน
สถาบันอุดมศึกษา  ท้ังนี้ การดําเนินงานตามนโยบายปจจุบันเปนไปตามเจตนารมณ รัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย ฉบับพ.ศ.2550 ท่ีเนนคุมครอง สงเสริม ขยายสิทธิและเสรีภาพ ของคนพิการ 
ในฐานะประชาชนท่ีมีความเทาเทียม เสมอภาค เปนสําคัญ อาทิ การขยายโอกาสทางการศึกษาแก
คนพิการ การไดรับการศึกษาฟรี 15 ป การกําหนดกฎระเบียบเพื่อสงเสริมและคุมครองสิทธิทางการ
ศึกษาของคนพิการ รวมถึงการดําเนินนโยบายพัฒนาระบบการใหบริการนักศึกษาพิการใน
สถาบันอุดมศึกษา และจัดสรรงบประมาณเพ่ือจัดต้ังกองทุนการศึกษาสําหรับคนพิการอีกดวย 

 



 
บทท่ี 5 

 
การนํานโยบายการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการสูการปฏิบัติของ

สถาบันอุดมศึกษา 
 

การศึกษาในบทน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาบริบทเชิงนโยบายท่ีมีสวนสําคัญตอวาการนํา
นโยบายการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการไปปฏิบัติ ปญหาหรืออุปสรรคอยางไร และพัฒนาแนว
ทางการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการท่ีเหมาะสม สามารถนําไปปฏิบัติไดในสถาบันอุดมศึกษา ท่ี
เหมาะสมควรเปนอยางไร  ในการจะตอบคําถามดังกลาว ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลจากการศึกษา
เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ รวมกับการสัมภาษณแบบเชิงลึก (In – Depth interview) โดยไดมี
การสังเคราะหขอมูล ซ่ึงไดผลการศึกษาดังนี้ 

  

5.1  สวนท่ีหน่ึง  บริบทเชิงนโยบายในการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ  
 
ถึงแมวาประเทศไทยไดประกาศใชกฎหมายท่ีมีการระบุเร่ืองสิทธิและหนาท่ีของรัฐ  เร่ืองคน

พิการไวหลายฉบับ  นับต้ังแตพระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ  พ.ศ. 2534  ตามมาดวย
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  และฉบับปรับปรุง  พ.ศ. 2545  โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ฉบับพ.ศ.2550 เจตนารมณหลัก สภารางรัฐธรรมนูญ ไดวางแนว
ทางการรางรัฐธรรมนูญฉบับนี้ คือ คุมครอง สงเสริม ขยายสิทธิและเสรีภาพ ของประชาชนอยาง
เต็มท่ี  ลดการผูกขาดอํานาจรัฐ และเพิ่มอํานาจประชาชน การเมืองมีความโปรงใส มีคุณธรรม และ
จริยธรรม ทําใหองคกรตรวจสอบมีความอิสระ เขมแข็ง และทํางานอยางมีประสิทธิภาพ ประกอบกับ
พระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  พ.ศ. 2550  ซ่ึงกฎหมายทุกฉบับระบุไว
ชัดเจนถึงสิทธิของคนพิการในการท่ีจะไดรับการศึกษาและความชวยเหลือตาง ๆ ทางการศึกษาที่
เหมาะสมก็ตาม การดําเนินงานสวนใหญยังคงอยูในสถาบันการศึกษาข้ันพื้นฐานคือโรงเรียนเทานั้น  
สถาบันอุดมศึกษาสวนใหญยังไมตระหนักหรือรับรูกฎหมายตาง ๆ เหลานี้  ดังท่ีปรากฏในผลการ
สํารวจขอมูลเกี่ยวกับการสงเสริมและพัฒนาระบบบริการเพื่อรองรับนักเรียน  นิสิต  นักศึกษาพิการ
ในสถาบันอุดมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ซ่ึงไดดําเนินการสํารวจขอมูล
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ตั้งแต  พ.ศ. 2546  เปนตนมา  ซ่ึงพบวาแมสถาบันอุดมศึกษามีนโยบายท่ีจะใหความเสมอภาคและ
เปดโอกาสทางการศึกษาแกผูพิการ  โดยมีเง่ือนไขวา  ความพิการนั้นจะตองไมเปนอุปสรรคตอ
การศึกษา  แตไมไดมีการกําหนดแนวปฏิบัติท่ีชัดเจนเกี่ยวกับการรับและการใหบริการนักศึกษาพิการ 

แนวทางการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาสําหรับคนพิการที่เกี่ยวของท่ีกําหนดข้ึนใน
สมัยของรัฐบาล นายอภิสิทธ์ิ  เวชชาชีวะ  นายกรัฐมนตรี ท่ีแถลงไวตอรัฐสภาเม่ือวันอังคารท่ี 30 
ธันวาคม 2551  และการปาฐกถาพิเศษ เร่ือง  ประเทศไทยกับการสนับสนุนการศึกษาของคนพิการ
ในระดับอุดมศึกษา เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี  16  กรกฎาคม  2552  นั้น สรุปไดวา  

1)  รัฐมุงสงเสริมความเปนธรรมในโอกาสทางการศึกษาแกผูพิการเนนการขยาย
โอกาสทางการศึกษาในลักษณะท่ัวไป  สําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพในฐานะท่ีเปนประชาชน ท่ี
สมควรจะไดรับสิทธิและโอกาสเชนเดียวกับบุคคลท่ัวไป   

2)   การกําหนดเปนนโยบายทางดานการศึกษาใหทุกคนมีโอกาสไดรับการศึกษา
ฟรี 15 ป  ตั้งแตระดับอนุบาลไปจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย  พรอมท้ังเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารการจัดการใหเกิดความเสมอภาคและความเปนธรรมในโอกาสทางการศึกษาแกประชากรใน
กลุมผูดอยโอกาส  ท้ังผูยากไร  ผูพิการ  หรือทุพพลภาพ  ผูบกพรองทางรางกายและสติปญญา  โดย
มุงสงเสริมในคนพิการไดรับการพัฒนาดานการศึกษาในทุกระดับ  ตั้งแตการชวยเหลือระยะแรกเร่ิม
แกคนพิการและครอบครัว  การศึกษาข้ันพื้นฐานไปจนถึงการศึกษาในระดับอุดมศึกษา  เพื่อพัฒนา
คนพิการใหมีการศึกษาและทักษะการดํารงชีวิตไดอยางสมบูรณ  มีคุณธรรม  จริยธรรมอยูในสังคม
ไดอยางมีความสุข  และสามารถประกอบอาชีพพึ่งพาตนเอง  และเปนกําลังสําคัญในการพัฒนา
สังคมและเศรษฐกจิของประเทศชาติไดตอไป 

ท้ังนี้ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดกําหนดยุทธศาสตรการจัดการศึกษาสําหรับ
คนพิการในระดับอุดมศึกษา ข้ึน เพื่อใหการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการมีประสิทธิภาพ และคนพิการ
สามารถเขาถึงบริการได โดยเสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการใหความ
เห็นชอบแลว  

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  (สกอ.)  ไดกําหนดแนวทางการสงเสริมจัด
การศึกษาสําหรับคนพิการ  หรือผูท่ีมีความจําเปนพิเศษในระดับอุดมศึกษาข้ึน ประกาศ ณ วันท่ี 13 
มกราคม 2553  วัตถุประสงคหลักเพื่อใหสอดคลองกับสาระของระเบียบคณะกรรมการสงเสริมการ
จัดการศึกษาสําหรับคนพิการวาดวยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสําหรับคนพิการ พ.ศ.2552 
สรุปไดวา 

1) สถาบันอุดมศึกษามีหนาท่ีรับคนพิการเขาศึกษาตอในสถาบันในสัดสวนหรือ
จํานวนท่ี 
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เหมาะสมโดยใหคํานึงถึงประเภทของความพิการดวย ท้ังนี้ เปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และ
เง่ือนไขท่ีสภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด ศึกษา โดยนิสิต นักศึกษาพิการมีสิทธิไดรับคาเลาเรียน คา
บํารุง คาธรรมเนียมและคาใชจายอื่นจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามจํานวนเงินท่ี
ตองเรียกเก็บจากนิสิต นักศึกษาพิการ 

2)  สถาบันอุดมศึกษาท่ีรับคนพิการเขาศึกษามีหนาท่ีจัดใหมีส่ิงอํานวยความ
สะดวก เทคโนโลยีส่ิงอํานวยความสะดวก ส่ือ บริการและความชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา
สําหรับคนพิการ การจัดทําหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล ให
สอดคลองกับความตองการจําเปนพิเศษของนิสิตนักศึกษาพิการแตละบุคคล รวมถึงการเขารวม
กิจกรรมตาง ๆ โดยใหนิสิตนักศึกษาพิการสามารถเขาถึง และใชประโยชนไดตามความเหมาะสม 
โดยสถาบันอุดมศึกษาอาจจัดต้ังหนวยงานเฉพาะข้ึนอยางเปนทางการเพื่อเปนศูนยกลางในการ
ใหบริการทางการศึกษาสําหรับนิสิตนักศึกษาพิการ พรอมท้ังจัดสรรบุคลากรปฏิบัติงานท่ีมีทักษะ
พื้นฐานในการปฏิบัติงาน 

จากการสํารวจขอมูลเกี่ยวกับการสงเสริมและพัฒนาระบบบริการเพ่ือรองรับนักเรียน นิสิต 
นักศึกษาพิการในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต้ังแตป 2546-
2552 พบวา นิสิต นักศึกษาพิการท่ีกําลังศึกษาอยูในสถาบันอุดมศึกษามีจํานวนเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง 
จากจํานวน 272 คน ในป 2546 เปน 1,613 คน ในป 2552 (ระดับปริญญาตรี 1,534 คน 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต 20 คน ปริญญาโท 57 คน และปริญญาเอก 2 คน) และเนื่องจากงบประมาณ
ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาท่ีไดรับจากสํานักงบประมาณเพ่ือดําเนินการโครงการ
พัฒนาการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา ป 2553 มีจํานวน 20,000,000 บาท 
(ยี่สิบลานบาท) โดยจัดสรรงบประมาณไปยังสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีนิสิต นักศึกษาพิการ 3 คนข้ึนไป 
ซ่ึงมีจํานวน 47 แหง สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจัดสรรงบประมาณโดยพิจารณาตาม
หลักเกณฑท่ีคํานึงถึงผูพิการโดยตรงและสอดคลองกับยุทธศาสตรการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ 

ในป พ.ศ.2553 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงไดกําหนดและประกาศใช
หลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติในการขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสําหรับคน
พิการในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2553 ข้ึน โดยจัดสรรเงินอุดหนุนทางการศึกษานิสิตนักศึกษาพิการที่
กําลังศึกษาอยูในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในหลักสูตรไมสูงกวา
ระดับปริญญาตรี ขอบเขตของอัตราคาใชจายท่ีไดรับการอุดหนุน ไดแก คาเลาเรียน คาบํารุง 
คาธรรมเนียม และคาใชจายอ่ืนในทํานองเดียวกันกับคาเลาเรียน คาบํารุง คาธรรมเนียม ตามรายการ
ท่ีปรากฏในระเบียบ ขอบังคับ หรือประกาศของสถาบันอุดมศึกษาแตละแหงในทุกหลักสูตร ท้ังนี้ 
ตามอัตราท่ีจายจริงโดยไมเกินขอบเขตท่ีกําหนดไว 
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สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดรายงานผลการรับนิสิตนักศึกษาพิการเขาเรียน

ระดับอุดมศึกษา ปการศึกษา 2553   วามีนิสิตนักศึกษาพิการที่ขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษา

จํานวน 845 คน เพื่อเขาศึกษาตอระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษา 91 แหง 

ไดแก สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 20 แหง จํานวน 378 คน สถาบันอุดมศึกษาเอกชน 19 แหง จํานวน 

46 คน มหาวิทยาลัยราชภัฏ 31 แหง จํานวน 338 คน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แหง 

จํานวน 38  คน วิทยาลัยชุมชน 4 แหง จํานวน 4 คน และกลุมสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ 8 แหง จํานวน 

31 คน 

ในดานการสนับสนุนการจัดตั้งหนวยงานพิเศษเพื่อใหบริการแกนิสิต นักศึกษาพิการนั้น 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดสนับสนุนใหมีหนวยงานการบริการนักศึกษาพิการใน

ระบบ DSS / AuSS Center (Disability Support Service คนพิการของสถาบัน การบริการให

คําปรึกษา การจัดทํา IEP (Individualized Education Program) ในสถาบันอุดมศึกษาเพื่อทําหนาที่

เปนศูนยขอมูลดานคนทําฐานขอมูล การใหบริการดานเทคโนโลยี  ส่ิงอํานวยความสะดวก และการ

ประสานงานกับคณะที่มีนักศึกษาพิการเรียนรวมและเปนเครือขายใหบริการในสถาบันอุดมศึกษา

อ่ืน ๆ มีการจัดจางบุคลากรทําหนาที่บริการและใหความชวยเหลือในดานตางๆ ใหแกนักศึกษา

พิการ เชน เจาหนาที่ประจําศูนย DSS เจาหนาที่ลามภาษามือ Buddy System ใหมีการจัดซื้อครุภัณฑ

และปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวกเชิงสถาปตยสําหรับ  นักศึกษาพิการของสถาบันอุดมศึกษา 

ไดแก ทางลาด หองน้ํา และสิ่งจําเปนอื่น ๆ จัดอบรมบุคลากรประจําศูนย DSS / AuSS  สงเสริมการ

วิจัย การเขียนตํารา คูมือองคความรูดานคนพิการ จัดประชุม / สัมมนา เพื่อพัฒนาระบบบริการ

สวัสดิการสําหรับนักศึกษาพิการในระดับอุดมศึกษา รวมทั้งติดตามประเมินผลการดําเนินงานการ

พัฒนาระบบบริการสวัสดิการนักศึกษาพิการในระดับอุดมศึกษา 

 

5.2  สวนที่สอง  การดําเนินการการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการ 

 

5.2.1  ขอมูลเกี่ยวกับจํานวนนักศึกษา และการดําเนินงานปจจุบันของสถาบันอุดมศึกษา

ไทย 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2552;  71-82) ไดสํารวจขอมูลเกี่ยวกับการจัด

การศึกษาสําหรับคนพิการ ซ่ึงจากผลสํารวจสรุปไดดังนี้ 

 5.2.1.1  นิสิต นักศึกษาพิการที่กําลังศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาประจําปการศึกษา 2552 

จํานวนรวม 2,017 คน จากสถาบันอุดมศึกษาทั้งรัฐและเอกชน จํานวน 100 สถาบัน จําแนกเปนกลุม

สถาบันการศึกษาของรัฐ 22 สถาบัน จํานวน 1,126 คน มหาวิทยาลัยราชภัฏ 29 สถาบัน จํานวน 785 คน 
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จํานวน 16 สถาบัน จํานวน 107 คน และสังกัดสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน จํานวน 25 สถาบัน จํานวน 60 คน และอ่ืนๆ จํานวน 8 สถาบัน จํานวน 29 คน จําแนกตามเพศ
พบวาเปนเพศชาย จํานวน 1,184 คน เพศหญิง 923 คน  
 เม่ือจําแนกตามระดับการศึกษา พบวา นิสิต นักศึกษาพิการกําลังศึกษาระดับตํ่ากวา
ปริญญา จํานวน 494 คน ระดับปริญญาตรี จํานวน 1,534 คน ระดับประกาศนียบัตร จํานวน 20 คน และ
บัณฑิตศึกษา จํานวน 59 คน 

เม่ือจําแนกตามประเภทของความพิการ พบวา นิสิต นักศึกษาพิการมีความบกพรอง
ทางรางกายหรือสุขภาพ จํานวน 658 คน รอยละ 31.23 มีความบกพรองทางการไดยิน จํานวน 448 
คน รอยละ 21.26  มีความบกพรองทางการมองเห็น จํานวน 363 คนรอยละ17.23  ออทิสติก จํานวน 
226 คน รอยละ 10.72  บกพรองทางการเรียนรู จํานวน 117 คน รอยละ 5.58 บกพรองทางสติปญญา 
จํานวน 105 คน รอยละ 4.98 บกพรองทางการพูดและภาษา จํานวน 99 คน รอยละ 4.69 บกพรอง
ทางพฤติกรรม อารมณหรือสมาธิส้ัน จํานวน 51 คน รอยละ 2.42 และพิการซํ้าซอน จํานวน 40 คน 
รอยละ 1.89 

 
ตารางท่ี 5.1  จาํนวนนักศึกษาพิการท่ีกําลังศึกษาอยูในสถาบันอุดมศึกษา ปการศึกษา 2552 
 

เพศ  (คน) 
   ประเภทความพิการ 

ชาย หญิง 
รวม (รอยละ) 

1.บุคคลท่ีมีความบกพรองทางรางกายหรือสุขภาพ 357 301 658 (31.23) 
2.บุคคลท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน 221 227 448 (21.26) 
3.บุคคลท่ีมีความบกพรองทางการเห็น 152 211 363 (17.23) 
4.บุคคลออทิสติก 187 39 226 (10.72) 
5. บุคคลท่ีมีความบกพรองทางการเรียนรู 80 37 117 (5.58) 
6. บุคคลท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา 70 35 105 (4.98) 
7. บุคคลท่ีมีความบกพรองทางการพูดและภาษา 59 40 99 (4.69) 
8. บุคคลท่ีมีความบกพรองทางพฤติกรรมหรืออารมณ สมาธิสั้น 33 18 51 (2.42) 
9.บุคคลพิการซํ้าซอน 25 15 40 (1.89) 

รวมผูพิการทุกประเภท 1,184 923 2,107 (100%) 

 
แหลงท่ีมา:  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2552. 
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สถาบันอุดมศึกษาที่มีนักศึกษาพิการมากท่ีสุด 3 อันดับแรก คือ มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร จํานวน 277 คน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จํานวน 231 คน และมหาวิทยาลัย
รามคําแหง จํานวน 142 คน ตามลําดับ ดังแสดงในภาคผนวก ค.  ในสวนของสถาบันท่ีมีนโยบาย
ชัดเจนเรื่องการรับนักศึกษาพิการ  คือ  สถาบันท่ีมีการเรียนการสอนคนพิการ  เชน  วิทยาลัยราช
สุดา  มหาวิทยาลัยมหิดล  หรือมีโปรแกรมการศึกษาพิเศษ  เชน  มหาวิทยาลัยราชภัฏ  สถาบันท่ีมี
นโยบายเร่ืองการใหโควตาสําหรับนักศึกษาพิการคือ  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  ซ่ึงเร่ิมมีนโยบาย
ใหโควตานักศึกษาพิการเขาเรียนในคณะตาง ๆ     ท่ีมีความพรอมจํานวน  50  คน  ตั้งแตปการศึกษา  
2548  เปนตนมา  และใน พ.ศ. 2551  มีสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีระบบโควตาสําหรับนักศึกษาพิการ
ท้ังหมด  8  แหง  ซ่ึงทําใหจํานวนของนักศึกษาพิการเพิ่มข้ึนเปนลําดับ  โดยสวนใหญเปนนักศึกษา
พิการทางรางกายหรือการเคลื่อนไหว  รองลงมาคือ  นักศึกษาพิการทางการไดยิน  และนักศึกษา
พิการทางการมองเห็นตามลําดับ   

5.2.1.2  การกําหนดนโยบาย แนวทางและมาตรการท่ีเกี่ยวกับการจัดการศึกษา
สําหรับนักศึกษาพิการของสถาบันอุดมศึกษา พบวา สถาบันอุดมศึกษาใน 100 แหง มีจํานวนถึงรอย
ละ 31 ท่ีไมไดกําหนดเปนนโยบายท่ีชัดเจน แตก็ไมไดปดกั้นหากนิสิต นักศึกษาพิการสามารถสอบ
ผานเขาไปได สวนรอยละ 69 ตอบวา สถาบันอุดมศึกษามีแนวทางในการรับนิสิตนักศึกษาพิการเขา
ศึกษาตอในสถาบันเหมือนนักศึกษาปกติท่ัวไป  ท้ังนี้สถาบันอุดมศึกษาสวนใหญถึงรอยละ 67 ยัง
ไมไดกําหนดมาตรการในการรับนิสิต นักศึกษาพิการเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาท่ีชัดเจน  
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ตารางท่ี 5.2  นโยบายในการรับนิสิต  นักศึกษาพกิารเขาศึกษาตอระดบัอุดมศึกษาสถาบันอุดมศึกษา 

 
แหลงท่ีมา:  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2552. 

 
5.2.1.3  มาตรการการรับ นิสิต  นักศึกษาพิการ 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2552; 71-82) ไดสํารวจขอมูล

สถาบันอุดมศึกษาพบวาสวนใหญยังไมไดระบุมาตรการการรับนักเรียน  นิสิต  นักศึกษาพิการที่ชัดเจน  
โดยจะรับ นิสิต  นักศึกษาพิการเชนเดียวกับคนปกติท่ัวไป  จํานวน  111  สถาบัน  คิดเปนรอยละ  67  
รองลงมา  คือ  รับนักเรียน  นิสิต  นักศึกษาพิการโดยพิจารณาเปนกรณีพิเศษเปนรายๆ  หรือตั้ง
คณะกรรมการพิจารณา  จํานวน  26  สถาบัน  คิดเปนรอยละ  16  และมีการจัดสรรคโควตาพิเศษ   

สถาบันอุดมศึกษาท่ีตอบขอมูล (ตอบซํ้าได) นโยบายการรับนักศึกษาพิการ 

 
รัฐ  

(39) 
มรภ. 
 (55) 

มทร. 
(31) 

เอกชน 
(68) 

อ่ืนๆ 
(20) 

รวม 
(รอยละ)

1.  มีนโยบายเพิ่มจํานวนรับ/สงเสริมให  
นิสิต  นักศึกษาพิการสามารถไดมากข้ึน 

3 6 1 3 - 13 (6%) 

2.  เปดโอกาสทางการศึกษาแกผูพิการทุก
คนสามารถสมัครเขาศึกษาไดตาม
ความสามารถอยางเทาเทียมกัน 

11 17 12 18 7 65 (30%) 

3.  ไมไดกําหนดเปนนโยบายท่ีชัดเจนแต
ไมสามารถสอบผานได 

12 18 9 21 7 67 (31%) 

4.  สามารถรับนักเรียน  นิสิต  นักศึกษา
พิการไดบางประเภทเทาน้ัน  เนื่องจาก
สถาบันยังไมมีความพรอมเพียงพอ 

8 9 6 16 5 44 (21%) 

5.  ยังไมมีนโยบายรับนักเรียน  นิสิต  
นักศึกษาพิการ 

1 3 2 6 - 12 (6%) 

6.  อื่นๆ  ไดแก  พิจารณาเปนกรณี,  
สาขาวิชาเปนผูกําหนด,  ไมมีนโยบาย 

4 2 1 4 1 12 (6%) 

รวม 
213 

(100%) 
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คิดเปนรอยละ  9  สวนมาตรการอ่ืนๆท่ีระบุ  ไดแก  ไมระบุมาตรการท่ีชัดเจน จํานวน 5 สถาบัน คิด
เปนรอยละ 3  ตามลําดับ 

   
ตารางท่ี 5.3  มาตรการการรบั นิสิต  นกัศึกษาพิการเขาศึกษาตอระดับอุดมศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา 
 

 
แหลงท่ีมา:  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2552. 
 

5.2.1.4 การอํานวยความสะดวก การจัดบริการรองรับนิสิต นักศึกษาพิการ 
สถาบันอุดมศึกษา สวนใหญเปนการดําเนินการสําหรับคนพิการทางการเห็น  รองลงมาคือคนพิการ
ทางกายหรือการเคล่ือนไหว  และคนพิการทางการไดยิน  ผลการสํารวจขอมูลของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาพบวาส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีสถาบันอุดมศึกษาจัดใหมากท่ีสุดคือ  
การจัดสถานท่ีใหเหมาะสมกับคนพิการ  เชน  ลิฟท  ทางลาด  ราวจับ  และหองน้ํา  เปนตน  โดย

สถาบันอุดมศึกษาท่ีตอบขอมูล 
มาตรการการรับนักศึกษาพกิาร รัฐ 

(25) 
มรภ. 
(42) 

มทร. 
(28) 

เอกชน 
(54) 

อ่ืนๆ 
(17) 

รวม 
(รอยละ) 

1.  รับ  นิสิต  นักศึกษาพิการโดยพิจารณา
เปนกรณีพิเศษเปนรายๆ  หรือต้ัง
คณะกรรมการพิจารณา 

3 5 6 11 1 26 
(16%) 

2.  มีการจัดสรรคโควตาพิเศษสําหรับ  นิสิต  
นักศึกษาพิการ  หรือจัดเขาเรียนโปรแกรม
วิชาที่เหมาะสม 

3 8 1 3 - 15 
(9%) 

3.  ไมระบุมาตรการการรับสมัคร นิสิต  
นักศึกษาพิการที่ชัดเจน  โดยจะรับนักเรียน  
นิสิต  นักศึกษาพิการเชนเดียวกับคนปกติ
ทั่วไป 

18 26 18 35 14 111 
(67%) 

4.  ไมมีมาตรการรับ นิสิต  นักศึกษาพิการ - 2 3 4 - 9 
(5%) 

5.  อื่นๆ  ไดแก  ไมระบุมาตรการท่ีชัดเจน 1 1 - 1 2 5 
(3%) 

รวม 
166 

(100%) 
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สถาบันอุดมศึกษา  26 แหง  รอยละ 18  ตอบวาไดใหการอํานวยความสะดวกดานสภาพแวดลอม  
รองลงมาคือ  โปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับคนพิการ/Internet  โดยพบวามีสถาบันอุดมศึกษา  22 
แหง   รอยละ  16  ท่ีจัดใหมี ส่ิงอํานวยความสะดวกดานนี้   เคร่ืองพิมพอักษรเบรลลระบบ
คอมพิวเตอร  พบใน  12 สถาบัน  รอยละ 9  เคร่ืองชวยอานสําหรับคนพิการทางสายตา  เคร่ืองขยาย
ตัวอักษรแบบพกพา   ซ่ึงพบใน  10 สถาบัน   รอยละ  7  เปนตน   นอกจากนั้นยังพบวา   มี
สถาบันอุดมศึกษาบางแหงตอบวาไดมีอุปกรณส่ิงอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการทางกายหรือ
การเคล่ือนไหว  เชน  เกาอ้ีลอเข็น  (Wheel  Chair)  ไมเทา  และเคร่ืองชวยเดิน  เปนตน  สําหรับการ
จัดบริการดานส่ือพบวา  ในป 2551  ส่ือสวนใหญท่ีจัดเปนส่ือสําหรับคนพิการทางการเห็น  เชน  
หนังสืออักษรเบรลล   เอกสารขยายใหญ   หนังสือเสียง   เค ร่ืองทําภาพนูน   ซ่ึงพบวา มี
สถาบันอุดมศึกษาเพียง  15 แหงเทานั้นท่ีจัดใหมีบริการดานนี้  และมีสถาบันอุดมศึกษา  5 แหง  ท่ี
ตอบวาไดจัดส่ือการสอนสําหรับนักศึกษาท่ีเปนออทิสติก 

ในดานการบริการหรือความชวยเหลืออ่ืนใดสําหรับนักศึกษาพิการพบวา  มีการจัด
ดานอาจารยท่ีปรึกษา/แนะแนว  มากท่ีสุด  คือ  พบใน  20  สถาบันคือ  คิดเปนรอยละ 19  รองลงมา
คือ  บริการสอนเสริม  ซ่ึงพบวามีสถาบันอุดมศึกษา  19 แหง  รอยละ 18  มีสถาบันอุดมศึกษา  17 
แหงท่ีจัดใหมีอาสาสมัครชวยเหลือนักศึกษาพิการ  10 แหง  จัดฝกอบรมทักษะตาง ๆ  เชน  การใช
อักษรเบรลล  การใชคอมพิวเตอร  การใชชีวิตประจําวัน  และการแนะแนวดานอาชีพ  เปนท่ีนา
สังเกตวามีสถาบันอุดมศึกษาเพียง  10 แหงเทานั้นท่ีตอบวาไดจัดใหมีลามภาษามือเพื่อบริการ
นักศึกษาพิการทางการไดยิน  ในขณะน้ีมี  27 สถาบันท่ีตอบวามีนักศึกษาพิการทางการไดยิน 

 
ตารางท่ี  5.4  ส่ิงอํานวยความสะดวกเพื่อรองรับนักเรียน  นิสิต  นักศึกษาพิการเขาศึกษาตอ   
                      ระดับอุดมศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา  
 

สถาบันอุดมศึกษาที่ตอบขอมูล 
สิ่งอํานวยความสะดวก 

รัฐ  มรภ.  มทร.  เอกชน  อ่ืนๆ 
รวม 

(รอยละ) 
1.  โปรแกรมคอมพิวเตอรชวนคนพิการ/    
        Internet 

9 10 - 2 - 21(12%) 

2.  เครื่องเขาเลนหนังสืออักษรเบรลล 5 6 - - - 11(6%) 
3.  การจัดอาคารสถานที่ใหเหมาะสมกับคน   
      พิการ  เชน  ลิฟท  ทางลาด  รววจับ     
      หองนํ้า  ฯลฯ   
 

14 9 - 6 4 33(18%) 
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แหลงท่ีมา:  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2552. 
 
ตารางท่ี  5.5  ความชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาเพื่อรองรับ นิสิต  นักศึกษาพิการเขาศึกษาตอ   
                     ระดับอุดมศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา 

 

แหลงท่ีมา:  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2552. 

ตารางท่ี  5.4  (ตอ) 
 

สถาบันอุดมศึกษาที่ตอบขอมูล 
สิ่งอํานวยความสะดวก 

รัฐ  มรภ.  มทร.  เอกชน  อ่ืนๆ 
รวม 

(รอยละ) 
4.  เครื่องพิมพอักษรเบรลลระบบ   
      คอมพิวเตอร 

5 7 - - - 12(7%) 

5.  Braille Printer/เครื่องถายเอกสารเบรลล 6 7 - - - 13(7%) 
6.  เครื่องชวยอานและฟง/เครื่องชวยสอน 
       ภาษา   

5 10 - 2 - 17(10%) 

7.  เครื่องบันทึกเสียง/เทปบันทึกเสียง/ชุด   
      FM/MP3/MP4 

6 7 - 1 - 14(8%) 

8.  เครื่องขยายตัวอักษร/จอภาพ  CCTV/  
       พกพา 

8 7 - - - 15(8%) 

9. เครื่องพิมพดีดอักษรเบรลล/พกพา 
     (Braille Note) 

6 8 - - - 14(8%) 

10.  เครื่องเลนหนังสือเดซี 5 6 - - - 11(6%) 
11.  อื่นๆ  ไดแก  ไมเทา,  Wheel Chair,   
          เครื่องชวยเดิน  ฯลฯ 

10 7 - - - 17(10%) 

รวม  178 (100%) 

สถาบันอุดมศึกษาที่ตอบขอมูล 
ความชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา 

รัฐ  มรภ.  มทร.  เอกชน  อ่ืนๆ 
รวม 

(รอยละ) 
1.  จัดหาอาสาสมัครชวยเหลือ 8 11 2 3 - 24 (53%) 
2.  ฝกอบรมทักษะตางๆ  เชน  การใชอักษร
เบรลล,  การใชคอมพิวเตอร, กิจกรรมบําบัด 

4 5 - 1 - 10 (22%) 

3.  ต้ังกองทุน/หาทุนสนับสนุนการศึกษา 2 1 - 1 - 4 (9%) 
4.  จัดฝกอบรมแนะแนวการศึกษา-อาชีพ 2 2 1 1 1 7 (16%) 

รวม 45  (100%) 
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ในสวนของส่ือ สวนใหญจัดบริการดานส่ือหนังสืออักษรเบรลล มากท่ีสุด  จํานวน  19  
สถาบัน รอยละ  20  รองลงมา หนังสือเสียง และอุปกรณ CD ROM/MP4    จํานวน  16  สถาบัน  
รอยละ 17  และจัดบริการคอมพิวเตอรชวยสอนและอุปกรณ  โสตทัศศึกษา  จํานวน  14  สถาบัน  
รอยละ  15  

  
ตารางท่ี 5.6  ส่ือท่ีจัดบริการเพื่อรองรับ นิสิต  นักศึกษาพิการเขาศึกษาตอระดับอุดมศึกษา 
 

 

แหลงท่ีมา:  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2552. 

 
การจัดสรรงบประมาณ สถาบันอุดมศึกษาสวนใหญไดรับการจัดสรรงบประมาณจาก

รายไดของสถาบัน  จํานวน  43  สถาบัน  รอยละ  22  และสถาบันไมไดจัดสรรงบประมาณรองรับนิสิต  
นักศึกษาพิการ  จํานวน  39  สถาบัน  รอยละ  20  สถาบันท่ีไดรับงบเงินอุดหนุนจากสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  จํานวน  26  สถาบัน  รอยละ  113   

 
 
 
 
 

สถาบันอุดมศึกษาที่ตอบขอมูล 
สื่อ 

รัฐ มรภ. มทร. เอกชน อ่ืนๆ 

รวม 

(รอยละ) 

1.  หนังสืออักษรเบรลล/หองสมุดเบรลล   9 10 - - - 19 (20%) 

2.  สื่อการสอน/E-learning 5 4 - - - 9 (9%) 

3.  เอกสารอักษรขยายใหญ 5 6 - - - 11 (11%) 

4.  หนังสือเสียง/หองสมุดเสียง/MP3   6 9 - 1 - 16 (17%) 

5.  คอมพิวเตอรชวยสอนและอุปกรณ โสตฯ 6 8 - - - 14 (15%) 

6.   CD ROM/VDO/MP4 7 8 1 - - 16 (17%) 

7.  อื่นๆ  ไดแก  แวนขยาย,  เครื่องวัด

สายตา-ความไดยิน,  เครื่องทําภาพนูน 

3 8 - - - 11 (11%) 

รวม 96  (100%) 
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ตารางท่ี 5.7  การจัดสรรงบประมาณ สถาบันอุดมศึกษา 

 
แหลงท่ีมา:  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2552. 
   

5.2.1.5 ความเช่ือมโยงในการจัดการศึกษาในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานและการ
อาชีวศึกษา พบวา การจัดการศึกษาสําหรับคนพิการสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานแบงเปน 2 ประเภท คือ การจัดการศึกษาในโรงเรียนท่ีเฉพาะความพิการ รวมท้ังหมด 43 
โรงเรียน และการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมกับนักเรียนปกติท่ัวไปในสถานศึกษา ท่ีสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานท่ัวประเทศ ซ่ึงขอมูลนักเรียนพิการในระดับ ม.4-6 
ประจําปการศึกษา 2552 มีนักเรียนพิการรวม 10,570 คน  

ในสวนของการจัดการศึกษาสําหรับนักศึกษาพิการในระดับอาชีวศึกษา ของ
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษานั้น สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาไดดําเนินการจัดการเรียนการสอนสําหรับผูพิการเพื่อสนองนโยบายของรัฐบาล  โดย
เปดโอกาสใหคนพิการเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาซ่ึงผูท่ีจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปท่ี  3  สามารถเขา
เรียนตอหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  ผู ท่ีจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปท่ี  6  
สามารถเขาศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  (ปวส.)  สอดคลองกับความตองการ
ของตลาดแรงงาน  โดยแบงความรับผิดชอบใหสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษารับผิดชอบคนพิการแตละประเภท  สรางเครือขายสถานประกอบการชุมชน  ทองถ่ิน  
องคกรสมาคมของคนพิการ  เขามามีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการ  สําหรับการ
จัดการศึกษาสําหรับนักศึกษาพิการในระดับอาชีวศึกษา  ประจําปการศึกษา  2552  ปรากฏวา  มี
จํานวนนักเรียนนักศึกษาพิการท้ังหมดรวม  2,169  คน   

สถาบันอุดมศึกษาที่ตอบขอมูล 
แหลงท่ีมาของงบประมาณ 

รัฐ มรภ. มทร. เอกชน อ่ืนๆ 

รวม 

(รอยละ) 

1.  ไดรับการจัดสรรปกติ 8 9 2 - 2 21 (11%) 

2.  รายไดสถาบัน 11 8 3 17 4 43 (22%) 

3.  งบเงินอุดหนุนจาก สกอ. 12 112 1 - 1 26 (13%) 

4.  อื่นๆ  ไดแก  เงินทุน,  มูลนิธิ  ฯลฯ   2 2 - - - 4 (2%) 

5.  ไมไดจัดสรรงบประมาณ 4 5 6 17 7 39 (20%) 

6.  ไมตอบขอมูล 6 11 21 19 5 62 (32%) 

รวม 195  (100%) 
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5.2.1.6 หนวยงานกลางท่ีรับผิดชอบการจัดสวัสดิการแกนิสิต นักศึกษาพิการ จาก
การสํารวจขอมูลโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2552: 2) พบวา สถาบันอุดมศึกษายงัไม
มีการจัดต้ังหรือมอบหมายหนวยงานท่ีรับผิดชอบโดยตรงเก่ียวกับงานใหบริการการศึกษาสําหรับ
นิสิต นักศึกษาพิการ จํานวน 105 สถาบัน คิดเปนรอยละ 61 รองลงมาคือ การที่สถาบันอุดมศึกษา
ไดมอบหมายใหสํานัก/กอง/ฝายกิจการนิสิต นักศึกษารับผิดชอบ จํานวน 25 สถาบัน (รอยละ 14) มี
หนวยงานเฉพาะไดแก ศูนยบริการนักศึกษาพิการ (DSS) หรือ ศูนยการศึกษาพิเศษ จํานวน 20 
สถาบัน รอยละ 12  รายละเอียดปรากฏตามตาราง 5.2  
 
ตารางท่ี 5.8  หนวยงานกลางท่ีรับผิดชอบการจัดบริการสวัสดิการแกนิสิต นักศึกษาพิการ จําแนก 

        ตามกลุมสถาบันอุดมศึกษา 
 

สถาบันอุดมศึกษา 
หนวยงานกลางท่ีรับผิดชอบ รัฐ 

(26) 
มรภ.    
(36) 

มทร. 
(36) 

เอกชน 
(55) 

อ่ืนๆ 
(19) 

รวม 
(รอยละ) 

1.ไมมีหนวยงานรับผิดชอบตรง 11 20 27 36 11 105 (61%) 
2. สํานัก/กอง/ฝายกิจการนิสิต นักศึกษา 2 3 2 11 7 25(14%) 
3. มีหนวยงานเฉพาะไดแก  DSS 10 10 - - - 20 (12%) 
4. หนวยงานอื่น ไดแก สํานักสงเสริม 
สํานักงานอธิการบดี 

2 2 5 7 1 17 (10%) 

5. คณะตางๆและบัณฑิตวิทยาลัย 1 1 2 1 - 5 (3%) 
รวม (รอยละ) 172 (100%) 

 
แหลงท่ีมา:  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2552. 

 
5.2.1.7 ในการดําเนินการจัดใหมีระบบ DSS Center (Disability Support Service 

Center) ตามกรอบของยุทธศาสตรการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษาของ สกอ. 
ปจจุบันมีรวมท้ังส้ิน 16  แหง  เชน ศูนยบริการนักศึกษาพิการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยบริการ
สนับสนุนสําหรับนักศึกษาพิการ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ศูนยวิจัยการศึกษาเพื่อเด็กท่ี
ตองการความชวยเหลือพิเศษ โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และศูนยบริการนักศึกษา
พิการ มหาวิทยาลัยเรามคําแหง เปนตน และศูนยบริการนักศึกษาพิการในมหาวิทยาลัยราชภัฏ 7 แหง 
คือ มรภ.สวนดุสิต, มรภ.สงขลา, มรภ.พิบูลสงคราม, มรภ.นครราชสีมา, มรภ.มหาสารคาม, มรภ.
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เชียงใหม, มรภ.สุราษฎรธานี เพื่อทําหนาท่ีเปนศูนยขอมูลและสนับสนุนดานคนพกิารของสถาบัน การ
บริการใหคําปรึกษา การจัดทํา IEP (Individualized Education Program) การทําฐานขอมูล การ
ใหบริการดานเทคโนโลยี ส่ิงอํานวยความสะดวก และการประสานงานกบัคณะท่ีมีนกัศึกษาพกิารเรียน
รวมและเปนเครือขายใหบริการในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ๆ และจัดจางบุคลากรทําหนาท่ีบริการและให
ความชวยเหลือในดานตางๆ ใหแกนักศึกษาพิการ เชน เจาหนาท่ีประจําศูนย DSS, เจาหนาท่ีลามภาษา
มือ Buddy System  เปนตน  

การดําเนินงานของศูนยบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการในสถาบันอุดมศึกษา 
ศูนยบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการที่จัดต้ังข้ึนในสถาบันอุดมศึกษามีการจัดต้ัง  2  ลักษณะ  คือ  ใน
สถาบันท่ีมีโปรแกรมการศึกษาพิเศษ  เชน  มหาวิทยาลัยราชภัฏตาง ๆ  และมหาวิทยาลัยท่ีมีการจัด
การศึกษาสําหรับคนพิการ  เชน  วิทยาลัยราชสุดา  มหาวิทยาลัยมหิดล  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  มี
การจัดตั้งศูนยบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการอยูในคณะท่ีจัดการศึกษาใหกับนักศึกษาพิการ  
บุคลากรที่รับผิดชอบหลักหรือเปนหัวหนาศูนยคือ  อาจารยผูรับผิดชอบโปรแกรมการศึกษาพิเศษ  
และมีคนทํางานซ่ึงเกือบท้ังหมดเปนลูกจางช่ัวคราว  สวนมหาวิทยาลัยท่ีไมมีการจัดการศึกษาเฉพาะ
สําหรับนักศึกษาพิการหรือมีโปรแกรมการศึกษาพิ เศษ   เชน   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  มีการจัดต้ังศูนยบริการสนับสนุน
นักศึกษาพิการอยูในสวนกลางที่มีหนาท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับสวัสดิการนักศึกษา  เชน  เปนสวนหนึ่ง
ของงานกิจการนักศึกษา  ฝายแนะแนว  หรือ  กองบริการการศึกษา  โดยมีบุคลากรท่ีรับผิดชอบงาน  
คือ  นักแนะแนวหรือนักกิจการนักศึกษา  และมีการจางลูกจางช่ัวคราวมาชวยทํางานจํานวนหนึ่ง 

5.2.1.8   การจัดสรรงบประมาณ ป พ.ศ. 2551 ของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดรับการจัดสรรงบประมาณจากสํานัก
งบประมาณ จํานวน 12.5 ลานบาทในโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการใน
ระดับอุดมศึกษา โดยจัดสรรงบประมาณใหสถาบันอุดมศึกษา ตามกรอบของยุทธศาสตรการจัด
การศึกษาสําหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษาของ สกอ. จํานวน 18 แหง ประกอบดวย  ม.ธรรมศาสตร, 
มสธ.,  ม.มหาสารคาม,  ม.รามคําแหง, ม.นเรศวร,  ม.เกษตรศาสตร, ม.เชียงใหม, ม.บูรพา, ม.มหิดล 
(วิทยาลัยราชสุดา), มรภ.เชียงใหม, มรภ.กําแพงเพชร,  มรภ.สงขลา, มรภ.นครราชสีมา, มรภ.
มหาสารคาม, มรภ.ลําปาง, มรภ.พิบูลสงคราม,  มรภ.สุราษฎรธานี,มรภ.สวนดุสิต 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดเสนอต้ังคําของบประมาณประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2552 จํานวน 100 ลานบาท เพ่ือพัฒนาระบบการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการใน
ระดับอุดมศึกษา การพัฒนาระบบ DSS /AuSS  ในสถาบันอุดมศึกษา การพัฒนาบุคลากรประจํา
ศูนย DSS การปรับปรุง ส่ิงอํานวยความสะดวกเชิงสถาปตยตางๆ  การจัดใหมีส่ิงอํานวยความ
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สะดวก  ส่ือ  บริการและความชวยเหลืออื่นใดทางการศึกษา  การจัดอบรมบุคลากร การสงเสริมการ

วิจัย การเขียนตํารา คูมือองคความรูดานคนพิการ 

 

5.3  สวนที่สาม  ผลของการนํานโยบายการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการสูการปฏิบัติ 

 

จากการศึกษาเอกสารและการสัมภาษณเชิงลึกกลุมผูใหขอมูลสําคัญทําใหทราบสภาพการนํา

นโยบายการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการไปสูการปฏิบัติของสถาบันอุดมศึกษาใน 5 ดานไดแก ดาน

นโยบาย การบริหารงาน การประสานงาน สรางเครือขาย ระดมทรัพยากรบุคคลและการจัดการเรียน

การสอน ดังนี้  

 

5.3.1  นโยบายและการนํานโยบายการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการไปปฏิบัติ 

ทัศนะของกลุมผูกําหนดนโยบายการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการ ผูบริหารสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการและผูท่ีมีสวนเกี่ยวของกับนโยบายการจัด

การศึกษาสําหรับคนพิการไดแสดงความคิดเห็นสอดคลอง สรุปไดวา จากการที่ประเทศไทยไดมี

กฎหมายที่เกี่ยวของกับคนพิการ อาทิ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 นโยบายและ

กฎกระทรวง ท่ีเกี่ยวของทําใหคนพิการสงเสริมความเปนธรรมในโอกาสทางการศึกษาแกผูพิการ

ไดรับการศึกษาไดท่ัวถึงเพิ่มมากขึ้น คนพิการไดรับสิทธิและโอกาสเชนเดียวกับบุคคลทั่วไป   

ในขณะที่สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาในทุกสังกัด  มีบทบาทและหนาที่เพิ่มขึ้นในการรับ

คนพิการเขาศึกษาในสัดสวนหรือจํานวนที่เหมาะสม  รวมถึงการสงเสริมสิทธิทางการศึกษาใหกับ

คนพิการ พรอมทั้งไดรับเทคโนโลยี  ส่ิงอํานวยความสะดวก  ส่ือ  บริการ  และความชวยเหลืออื่น

ใดทางการศึกษาและมีสิทธิในการเลือกบริการทางการศึกษา  สถานศึกษา  ระบบ  และรูปแบบ

การศึกษา  โดยคํานึงถึงความสามารถ  ความสนใจ  ความถนัด  และความตองการจําเปนพิเศษของ

บุคคลนั้นเพิ่มขึ้นดวย   

“คนพิการทราบดีวารัฐธรรมนูญนั้นนอกจากการบัญญัติเกี่ยวกับระบบและวิธีการปกครอง

ประเทศ ยังมีการบัญญัติเกี่ยวกับหลักประกันสิทธิข้ันพื้นฐานของปวงชนชาวไทย  คนพิการรูสึกมา

โดยตลอดวารัฐธรรมนูญนั้นยังมิไดใหหลักประกันสิทธิข้ันพื้นฐานของคนพิการอยางดีพอ  ทําให

คนพิการตองการทําตนไมใหเปนภาระของครอบครัวและสังคมเปนบุคคลที่นาสงสารอีกตอไป  

สังคมปจจุบันมีความเขาใจ และเปดโอกาสในการมีพ้ืนที่ใหแกคนพิการมากขึ้น ตัวอยาง การยกเลิก

การจํากัดสิทธิคนหูหนวกที่อานไมออกเขียนไมได ไมใหมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปน
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สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาออกไปดวย เพราะคนหูหนวกสามารถส่ือสารไดโดยผานลาม
ภาษามือ หรือแมกระท่ังนโยบายการศึกษา ไมวาจะการศึกษาข้ึนพื้นฐานไปจนถึงอุดมศึกษา ใน
ความรูสึกของผม ผมพอใจและเห็นวาเหมาะสมดีแลว เพียงแตจะสําเร็จบรรลุตามเจตนารมณ
หรือไมมันข้ึนกับพวกเราจะเขาใจและนํามาใชไดดีมากนอยเพียงไรตางหาก” 

(สัมภาษณ รศ.ดร. วิริยะ นามศิริพงศพันธุ, 3 พฤศจิกายน 2553) 
 “นโยบายและแนวทางท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดกําหนดสอดคลองกับ

เจตนารมณกฎหมายรัฐธรรมนูญ และกระทรวงศึกษาธิการในอันท่ีจะใหสถาบันอุดมศึกษาทุกแหง
ท่ีรับนิสิต  นักศึกษาพิการเขาเรียนไดพัฒนาระบบการบริการนักศึกษาพิการในสถาบัน  รวมทั้งให
สถาบันอุดมศึกษาตระหนักถึงหนาท่ีของสถานศึกษาในการจัดใหมีส่ิงอํานวยความสะดวก   มีการ
จัดการและดําเนินการประเมินผลใหสอดคลองกับความตองการและความจําเปนของนักศึกษาพิการ
แตละบุคคล  รวมถึงโอกาสการเขารวมกิจกรรมตาง ๆ  โดยจัดใหเขาถึงหรือใชประโยชนไดอยาง
เหมาะสม  ซ่ึงจะชวยใหสามารถศึกษาเลาเรียนไดอยางมีความสุขเปนหัวใจสําคัญ” 

(สัมภาษณ ดร.สุเมธ แยมนุน เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 11 พฤศจิกายน 2553) 
“นโยบายการจัดการศึกษาเพ่ือคนพิการทําใหคนพิการสงเสริมความเปนธรรมในโอกาส

ทางการศึกษาเพ่ิมมากข้ึนกวาเดิมจากในอดีต จะเห็นไดวาจากขอมูลสถิติของกระทรวงศึกษาธิการ
ตั้งแตป 2542 ซ่ึงเปนปท่ีประกาศวาเปนปการศึกษาของคนพิการจนถึงปจจุบัน โดยมีการจัด
การศึกษาในรูปแบบท่ีหลากหลายเพื่อรองรับการใหบริการแกคนพิการ เชน สถาบันการศึกษาพิเศษ
เฉพาะความพิการและเรียนรวมท้ังของรัฐบาลและเอกชน การใหบริการชวยเหลือระยะแรกเร่ิม
นักศึกษาพิการและครอบครัวในศูนยการศึกษาพิเศษ ซ่ึงมีครอบคลุมทุกจังหวัด ทําใหคนพิการสวน
หนึ่งไดเขามารับบริการท่ีศูนยการศึกษาพิเศษ และสวนหนึ่งท่ีมีระดับความพิการรุนแรงและ คน
พิการซํ้าซอนท่ีไมสามารถเขารับการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษารูปแบบใดไดทางศูนยการศึกษา
พิเศษก็จะออกไปใหบริการท่ีบาน” 

(สัมภาษณ นายสุริยา เสถียรกิจอําไพ ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 11 พฤศจิกายน 2553) 

“หนวยงานท่ีรับผิดชอบการจัดการศึกษามีชัดเจน ไมวาจะเปน สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา  เปนตน และเห็นวาหลังจากท่ีคนพิการสําเร็จการศึกษาในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน
แลวยังไดรับโอกาสในการเขารับการศึกษาในระดับท่ีสูงข้ึนในระดับอุดมศึกษาดวย” 

(สัมภาษณ นายบรรลือ วิศิษฎอนุพงษ นักวิชาการศึกษาชํานาญการ สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา, 11 พฤศจิกายน 2553) 
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“รัฐบาลชุดปจจุบันไดทุมเทในการผลักดันนโยบาย กฎหมาย รวมท้ังจัดสรรงบประมาณใน
การจัดการศึกษาสําหรับคนพิการอยางชัดเจนและคอนขางมาก โดยเฉพาะสถาบันการศึกษา
อุดมศึกษาตางๆ และหนวยงานพิเศษท่ีใหบริการเฉพาะความพิการ รวมท้ังการจัดหาส่ิงอํานวยความ
สะดวก ส่ือ บริการและความชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาตามความตองการจําเปนพิเศษของคน
พิการแตละประเภท ทําใหคนพิการไดรับการพัฒนาสามารถดํารงชีวิตดวยตนเอง สงผลใหรัฐมีการ
ปรับเปล่ียนบทบาทเปนผูสงเสริมโอกาส เพื่อรองรับสิทธิและโอกาสตามหลักสิทธิมนุษยชนและทํา
ใหหนวยงานบริการภาครัฐใหความสําคัญกับคนพิการมากข้ึน”  

(สัมภาษณ นายอภิชาต การิกาญจน ประธานกรรมาธิการการศึกษา สภาผูแทนราษฎร, 8 
พฤศจิกายน 2553) 

 สิ่งท่ีคนพบจากการสัมภาษณเชิงลึกผูทรงคุณวุฒิท่ีเกี่ยวของกับคนพิการในประเด็นการ
กําหนดนโยบายและการนํานโยบายจัดการศึกษาสําหรับคนพิการไปปฏิบัติ พบวาสภาพปจจุบันใน
การนํานโยบายการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการสูการปฏิบัติของสถาบันอุดมศึกษา สังกัด
กระทรวงศึกษาธิการนั้น ผูบริหารสถาบันอุดมศึกษามีสวนในการขานรับและนํานโยบายไปปฏิบัติ
ในระดับมาก โดยเฉพาะสถาบันศึกษาพิเศษเฉพาะความพิการ ท้ังนี้มีการปรับเปล่ียนกระบวนทัศน
ใหมในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาใหแกคนพิการในสังคมไทย โดยมีการจัดในรูปแบบทาง
การศึกษาท่ีมีหลากหลายตามความตองการจําเปนพิเศษเฉพาะของแตละบุคคล (Individualize 
Education Program: IEP) โดยเปนการพัฒนาระบบฐานขอมูลทําใหนักศึกษาพิการไดรับการศึกษา
และความสะดวกจากส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆมากยิ่งข้ึน  ท้ังนี้นโยบายดังกลาวเปนแนวทางท่ี
สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาไดกําหนดใหสอดคลองกับเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ โดยท่ี
รัฐบาลปจจุบันเล็งเห็นถึงความสําคัญของนโยบายดังกลาว จึงไดมีการผลักดันกฎหมายและจัดสรร
งบประมาณในการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการในสถาบันอุดมศึกษาชัดเจนมากยิ่งข้ึน  สงผลใหใน
ปจจุบันคนพิการมีโอกาสทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษามากข้ึนกวาในอดีต 
 

5.3.2  การดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา  
โดยเฉพาะศูนยบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการของแตละสถาบันอุดมศึกษานั้น พบวา ให

ความสําคัญและกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมายการจัดการศึกษาเพ่ือคนพิการท่ีสอดคลองกัน
กับนโยบายของรัฐ โดยเนนใหบุคลากรทุกคนในองคกรมีการรับรูและนําไปปฏิบัติเพื่อใหบรรลุ
เปาหมายท่ีไดกําหนดไว 

“ถือวาเปนภารกิจหลักท่ีตองปฏิบัติ ภายใตการดูแลและความรับผิดชอบของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  สวนดุสิตมีนโยบายเปดโอกาสใหเด็กพิการเขามามีโอกาสเรียนรวม 
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ใชชีวิตกับคนปกติใหมากท่ีสุด สวนดุสิตใหบริการตั้งแตเร่ิมแรกเรียกวา Early Intervention ท่ี
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ เราไมเคยมีนโยบายกีดกัน แตจะเปนไปตามความเหมาะสมของนักศึกษา 
ครอบครัวของแตละคน แมกระท่ังการทํางานก็ยังมีบุคลากรท่ีเปนคนพิการเลยก็มี” 

(สัมภาษณ รศ.ดร.ณัฎฐารมณ จุฑาภัทร รองอธิการบดีฝายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
ดุสิต, 12 พฤศจิกายน 2553) 
 “เม่ือตอนที่วิทยาลัยราชสุดาเร่ิมดําเนินงานในชวงแรกๆนั้น ท้ังอาจารยและบุคลากรของเรา
ยังไมทราบวิสัยทัศน หรือแมแตพันธกิจของสถาบัน แตปจจุบันนี้เร่ิมรู เขาใจกันมากข้ึน วาสถาบันเรา
มีบทบาท หนาท่ีอะไร ซ่ึงถือเปนเร่ืองท่ีสําคัญสูงสุดในการนํานโยบายไปปฏิบัติใหสําเร็จ” 

(สัมภาษณ ผศ.ดร.พิมพา ขจรธรรมผูอํานวยการวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล, 11 
พฤศจิกายน 2553) 
 “มหาวิทยาลัยเราถือวามีความชัดเจนมากในการท่ีจะเปดโอกาสใหคนพิการไดเขามาเรียน
ตามความประสงค โดยไดเนนและใหทุกคณะถือเปนหลักสําคัญท่ีจะตองตระหนักในภารกิจ
ดังกลาว คณาจารยและบุคลากรของเราสวนใหญก็มีสํานึกท่ีดีในการดูแลนักศึกษาอยางท่ัวถึงและ
เทาเทียมกัน ตามหลักสิทธิมนุษยชนพื้นฐาน” 

( สัมภาษณ  ผศ .ดร .ปริญญา  เทวานฤมิตรกุล  รองอธิการบดีฝ ายกิจการนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 9 พฤศจิกายน 2553) 

ส่ิงท่ีคนพบจากการสัมภาษณเชิงลึกผูบริหารสถาบันอุดมศึกษาในประเด็นการดําเนินงาน
ของสถาบันอุดมศึกษา พบวา ภายหลังจากท่ีสถาบันอุดมศึกษานํานโยบายการจัดการศึกษาสําหรับ
คนพิการของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามาปฏิบัตินั้น ทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงเปน
อยางมาก อาทิเชน มีการจัดต้ังศูนยบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ หรือ DSS ข้ึน ตลอดจนมีความ
ชัดเจนในการกําหนดสัดสวนคนพิการเพ่ือเขาศึกษาตอระดับอุดมศึกษาในลักษณะการเรียนรวมกับ
นักศึกษาปกติท่ัวไปอยางท่ัวถึงและเทาเทียมกันตามหลักสิทธิมนุษยชน เปนตน นอกจากนี้ยังพบวา
สถาบันการศึกษาบางแหง เชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตมีการดําเนินการใหการสนับสนุนและ
ชวยเหลือคนพิการท่ีศึกษาในสถาบันกอนท่ีจะมีนโยบายการจัดการศึกษาสําหรับนักศึกษาพิการของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ท้ังนี้เนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตมีโปรแกรม
การศึกษาพิเศษ สังกัดคณะศึกษาศาสตร ท่ีมีนักศึกษาพิการเขารับการศึกษาอยางตอเนื่อง  ดังนั้น
มหาวิทยาลัยจึงจําเปนตองใหความสําคัญกับการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการไปโดยปริยายนั่นเอง 

 
5.3.3 สถาบันอุดมศึกษามีการประสานงาน  
สรางเครือขาย ความรู ความเขาใจและระดมทรัพยากรจากทุกภาคสวนท้ังครอบครัว ชุมชน 

องคกรภาครัฐและเอกชนในการรวมมือกันพัฒนาและการสงตอคนพิการในการรับการศึกษามาก
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ข้ึน รวมถึงการใชทรัพยากรที่มีอยูในชุมชนใหเกิดประโยชนสูงสุดตอคนพิการ และมีการจัด
สภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับสภาพความพิการและเอ้ือตอการเรียนรูของนักศึกษาพิการ  

 “ทางมหาวิทยาลัยของเรา โดยเฉพาะศูนยบริการสนับสนุนท่ีเรียก DSS นั้น มีหนาท่ีหลัก
ในการใหการประสานงานท้ังกับนักศึกษาพิการ สรางความเขาใจและรวมมือกับนักศึกษาปกติ 
ครอบครัวนักศึกษาพิการ ชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย หนวยงานท้ังภายในภายนอก  โดยเฉพาะกับ
คณะวิชาและอาจารยผูสอน โดยทางคณะจะตองใหการสนับสนุนการใหบริการใหเปนไปตาม
ระบบงาน Service Mind เปนอีกเร่ืองท่ีสําคัญท่ีเราปลูกฝงบุคลากรของเรา” 

(สัมภาษณ รศ.ดร.ณัฎฐารมณ จุฑาภัทร รองอธิการบดีฝายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
ดุสิต, 12 พฤศจิกายน 2553) 

 “ตองใหศูนย DSS Support นักศึกษาพิการ โดยตองสรางความเขาใจและทัศนคติท่ีดีใหเกิด
ข้ึนกับบุคลากรกอน รวมท้ังคนในสังคมทุกภาคสวน ตองใหพวกเขาเหลานั้นเขาใจวานักศึกษา
พิการก็เหมือนนักศึกษาทั่วไป มีความรูสึกนึกคิด มีความตองการเชนเดียวกับคนอ่ืนๆในสังคม การ
จัด DSS ใหสําเร็จ ไมใชแคระดมส่ือ ปรับถนน เสนทางลาด หรือ ส่ิงอํานวยความสะดวกทาง
กายภาพแตเพียงเทานั้น แตความสําเร็จมันเปนเร่ืองของความรู ความเขาใจของคนในหนวยงาน 
ทํางานประสานกันดวยความรู ความเขาใจ และเปาหมายเดียวกัน” 

(สัมภาษณ ผศ.ดร.พิมพา ขจรธรรมผูอํานวยการวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล, 11 
พฤศจิกายน 2553) 

“หนาท่ีของ DSS คือการเปนศูนยกลางประสานงานกับคณะวิชาตางๆที่คอยใหบริการ ทํา 
หนาท่ีเชิงรุกดําเนินการใหบริการแกนักศึกษาพิการอยางท่ัวถึง เพราะลําพังคณะทําเองไมไดหรอก 
เขาไมมีความชํานาญและเวลาพอที่จะทํา เพราะง้ัน เราจึงตองเปนตัวประสานคอยใหความรู ความ
เขาใจแกนักศึกษาพิการ และคณะกอน ท่ีผานมา แมแตเด็กออทิสติกก็ยังชวยใหจบกันไปได เรา
อยากเห็นการทํางานอยางนี้แหละ” 

(สัมภาษณ อาจารยวิไลวรรณ ซ้ึงปรีดา ผูอํานวยการศูนยบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ           
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 9 พฤศจิกายน 2553) 

ส่ิงท่ีคนพบจากการสัมภาษณเชิงลึกผูบริหารสถาบันอุดมศึกษาในประเด็นการประสานงาน 
สรางเครือขาย ความรู ความเขาใจและการระดมทรัพยากรจากภาคสวนตางๆ  พบวา สถาน
การศึกษาแตละแหงมีการสรางความรวมมือ การประสานงาน  สรางเครือขายและระดมทรัพยากร
จากทุกภาคสวนท้ังครอบครัว ชุมชน องคกรภาครัฐและเอกชนในการรวมมือกันพัฒนาและการสง
ตอคนพิการในการรับการศึกษามากข้ึน  รวมถึงการใชทรัพยากรที่มีอยูในชุมชนใหเกิดประโยชน
สูงสุดตอคนพิการ  ท้ังนี้การสรางเครือขายและการระดมทรัพยากรกับภาคสวนตางๆ เปนการลด
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ขอจํากัดของสถาบันการศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่งสถาบันการศึกษาขนาดเล็กและท่ีเพิ่งเร่ิม
ดําเนินการใหบริการสนับสนุนคนพิการ ท่ีมีปญหาในดานขนาด จํานวนบุคลากร ศักยภาพของ
บุคลากร อุปกรณเคร่ืองมือรวมถึงงบประมาณไดเปนอยางดี เพราะการอาศัยความรวมมือกับ
สถาบันการศึกษาและภาคสวนตางๆท่ีมีศักยภาพและมีความพรอมมากกวานั้น สงผลใหเกิดความ
คุมคาในเชิงภารกิจและความประหยัดงบประมาณในการดําเนินการเพราะความรวมมือระหวางภาค
สวนตางๆ ทําใหมีการนําทรัพยากรบางสวนมารวมกัน (Resources Sharing) ดวยเหตุนี้การสราง
ความรวมมือระหวางสถาบันอุดมศึกษาและภาคสวนตางๆในสังคม จึงชวยเสริมสรางศักยภาพดาน
การบริหารจัดการศูนยบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการของสถาบันอุดมศึกษาใหมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน นอกจากนี้ยังมีสวนทําใหสังคมเปล่ียนแนวคิดเกี่ยวกับคนพิการจาก
ความสงสารมาเปนการใหโอกาสและเกิดการยอมรับความสามารถจากคนพิการมากยิ่งข้ึน  

 
5.3.4  บุคลากรทางการศึกษา  
หากเปนสถาบันการศึกษาพิเศษเฉพาะความพิการและศูนยการศึกษาพิเศษจําเปนตองมี

บุคลากรท่ีมีความรูดานการศึกษาพิเศษและมีจํานวนท่ีเพียงพอตอการจัดการศึกษาแตหากเปนผูท่ีไม
จบการศึกษาพิเศษก็จะไดรับการพัฒนาความรูท้ังในดานการอบรม สัมมนาและการศึกษาตอ 
รวมท้ังการพัฒนาทักษะท้ังดานวิชาการและดานวิชาชีพ เพื่อท่ีไดนําความรูมาพัฒนาคนพิการใน
หนวยงานตอไป  

 “มหาวิทยาลัยคือผูท่ีมีสวนสําคัญในการจัดใหมีบุคลากรทางการศึกษาสําหรับนักศึกษา
พิการ ท่ีมีความรู ความเช่ียวชาญเฉพาะทาง ในขณะที่ศูนย DSS หรือ หนวยงานใดๆท่ีใหบริการ
สนับสนุนแกนักศึกษาพิการ นี้ก็จะตองมีแผนในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาสําหรับนักศึกษา
พิการใหสอดคลองกับแผนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย ตองมีการบริหารท่ีสรางระบบท่ีจะทํา
ใหบุคลากรเกิดความม่ันใจ สรางขวัญ กําลังใจ เพื่อท่ีจะทําใหเกิดความทุมเทในการทํางานให
เกิดข้ึนใหได) 

(สัมภาษณ อาจารยนุชนารถ โตะทอง อาจารยประจําศูนยบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ
เรียนรวม วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล, 11 พฤศจิกายน 2553) 

 “ท่ีผานมาทางศูนยก็จัดอบรม ท้ังนักศึกษาพิการ นักศึกษาปกติ อบรมคณาจารยและ
บุคลากรของมหาวิทยาลัย เพราะมีความรู ความเขาใจ เทคนิคใหมๆตลอดเวลา ถาบุคลากรของเรา
ไดคนจบการศึกษาพิเศษก็ดี เพราะสามารถชวยงานบริการไดทันที มีความเขาใจในลักษณะและ
ความตองการเฉพาะของนักศึกษาพิการ แตบุคลากรของเราสวนใหญเรายังคงตองอบรมใหตอไป 
จําเปนตองอบรมอยางเขมในเร่ืองการศึกษาพิเศษ การใชส่ือ อุปกรณ “ 
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(สัมภาษณ นส.จินตนา หงษมณี บุคลากรประจําศูนยบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ           
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 9 พฤศจิกายน 2553) 

หากเปนสถาบันการศึกษาพิเศษเฉพาะความพิการและศูนยการศึกษาพิเศษจะมีบุคลากรที่มี
ความรูดานการศึกษาพิเศษและมีจํานวนเพียงพอตอการจัดการศึกษาแตหากเปนผูท่ีไมจบการศึกษา
พิเศษก็จะไดรับการพัฒนาความรูท้ังในดานการอบรม สัมมนาและการศึกษาตอ รวมท้ังการพัฒนา
ทักษะท้ังดานวิชาการและดานวิชาชีพ เพื่อท่ีไดนําความรูมาพัฒนาคนพิการในหนวยงานตอไป  

“จริงๆ ตองบอกกอนวาท่ีของสวนดุสิต ท่ีใหบริการนักศึกษาคนพิการจะมีมากอนท่ีจะมี
การออกนโยบาย คือจะมีบริการการเรียนรวมต้ังแตป 2538 ก็จะมีนักศึกษาตาบอด แตกอนหนานั้น
ไมไดมีการจัดบริการให จะมีอาจารยท่ีจบท่ีนี่ดวยและก็สอนอยูท่ีนี่ อาจารย ธมนวรรณ อาจารยจะ
เปนคนตาบอดเรียนท่ีนี่ เรียนดวยตนเองจนจบ กอนหนานั้นจะมีคนหูหนวกมาเรียน เรียนอยูคน 
สองคนก็จบ แลวก็มาถึงป 2538 มีคนหูหนวกเขามาเรียน 4 คน กอนหนานั้นยังไมมีลาม ยังไมมี
บริการให ก็จะเปนเพื่อนชวย ซ่ึงตอมาไดพัฒนาเปนระบบ Buddy System หลังจากตรงน้ันจาก 4 
คนป38 ป 39 เขามา 7 คน ป 40 เปน 20 พอป 40 ก็เอานักศึกษารหัส 36 ท่ีเรียนจบเขามาทํางาน ก็
เร่ิมทําต้ังแตตรงนั้น เพราะฉะนั้นสวนดุสิตก็ใหบริการนัดศึกษาคนพิการกอนนโยบาย แตพอมี
นโยบายเราก็ปรับตัว ก็คือ ผูบริหารหลายทานใหการสนับสนุน ก็คือ ตอนแรกก็เปน Part Time คน
ท่ีมาเปนลามเนี่ย ตอนแรกก็เปนอาจารยจากโรงเรียนท่ีเขาตองตามนักเรียนเขามาจาก ม.6 หลังจาก
นั้นก็สวนดุสิตจาง  ตอนแรกดวยเงินของผูปกครองของกลุมเด็กท่ีมาเรียน ตอมาก็เปนลามท่ีเขามา
คนนึง เปนเงินของมหาวิทยาลัยจาย” 

(สัมภาษณ นส.คมคิด  ศันสนะเกียรติ ผูปฏิบัติงาน ลามภาษามือ ประจําศูนย DSS 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 12 พฤศจิกายน 2553) 

ในสวนของอาจารยผูสอนนักศึกษาพิการไดใหทัศนะเกี่ยวกับสภาพการนํานโยบายการจัด
การศึกษาสําหรับคนพิการสูการปฏิบัติวา สรุปไดวา สถาบันอุดมศึกษาท่ีจัดการเรียนรวมมีการนํา
นโยบายการจัดการ ศึกษา สําห รับคนพิการ สู ก ารปฏิ บัติ เพื่ อสนองตอบนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการที่ตองการใหนักศึกษาพิการเขาเรียนรวมกับเด็กปกติ และเปนการสงเสริมให
เด็กพิการเหลานี้ไดมีโอกาสเรียนรู ดํารงชีวิตและสามารถอยูรวมกันไดในสังคมอยางปกติสุข ซ่ึง
การดําเนินการการจัดการศึกษาจะบริหารจัดการเรียนรวมโดยใชโครงสรางซีท (SEAT) และการ
บริหารจัดการโดยใชสถาบันการศึกษาเปนฐานหรือ SBM นอกจากนั้น สถาบันอุดมศึกษายังมีการ
ประชุมวางแผนในการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปใหสอดคลองกับนโยบายหรือยุทธศาสตรของ
กระทรวงศึกษาธิการ รวมท้ังบางแหงไดเร่ิมจัดระบบการประกันคุณภาพ โดยเร่ิมจากการประกัน
คุณภาพภายในเพื่อรองรับคุณภาพภายนอก  
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“อาจารยผูสอนสวนใหญของเรามีเจตคติเชิงบวกตอนักศึกษาพิการในการใหความรักความ

อบอุนแกเด็ก การใหความรูความเขาใจแกผูปกครองในการนําความรูไปฝกหรือพัฒนานักศึกษาพิการ

ท่ีบาน รวมถึงการลงพื้นที่ในการสรางเครือขายกับครอบครัวหรือชุมชน เพื่อรวมมือกันพัฒนา

ศักยภาพนักศึกษาพิการ และจากการจําแนกความพิการอยางชัดเจนมีผลตอการพัฒนานักศึกษาพิการ”  

(สัมภาษณ รศ.ดร.สุวิมล อุดมพิริยะ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 15 พฤศจิกายน 2553) 

“ในดานการจัดการเรียนการสอนนั้นอาจารยผูสอนในชั้นเรียนพิเศษจะรับผิดชอบเกือบทุก

สาระการเรียนรูและมีความตั้งใจในการสอน โดยพยายามจัดหาสื่อที่เหมาะสมกับเนื้อหาของ

บทเรียนและสภาพความพิการ จัดกิจกรรมที่เหมาะสมและหลากหลาย นอกจากนั้นครูการศึกษา

พิเศษยังรับผิดชอบการสอนเสริมและใหคําปรึกษาแกเด็กนักศึกษาพิการที่เรียนในชั้นเรียนรวม 

รวมถึงการรวมมือในการพัฒนาคนพิการมากขึ้นเชนเดียวกัน อาทิ การใหผูมีความรูในชุมชน (ภูมิ

ปญญาชาวบาน) ชวยผลิตสื่อเพื่อพัฒนาคนพิการ หรือมาใหความรูแกครูและนักศึกษาพิการ ในการ

ฝกอาชีพ ในสวนของรัฐพบวา รัฐมีนโยบายแผนงานและงบประมาณ ท่ีใหการสนับสนุน ท้ังคน

พิการและองคกรคนพิการในการพัฒนาคุณภาพชีวิต คนพิการอันรวมถึงการจัดการศึกษา โดยมีการ

จัดการพัฒนาในรูปแบบที่หลากหลายในระดับดี”  

(สัมภาษณ อาจารยนุชนารถ โตะทอง อาจารยประจําศูนยบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ

เรียนรวม วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล, 11 พฤศจิกายน 2553) 

นักวิชาการการศึกษาพิเศษไดใหทัศนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับสภาพการนํานโยบายการจัด

การศึกษาสําหรับคนพิการสูการปฏิบัติท่ีสอดคลองกัน  สรุปไดวา  

“สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการเรียนรวมมีการนํานโยบายการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการสู

การปฏิบัติเพื่อสนองตอบนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ท่ีตองการใหนักศึกษาพิการเขาเรียนรวมกับเด็กปกติ และเปนการสงเสริมใหเด็กเหลานี้ไดมีโอกาส

เรียนรู ดํารงชีวิตและสามารถอยูรวมกันไดในสังคมอยางปกติสุข มหาวิทยาลัยตองมีการกําหนด

วิสัยทัศน พันธกิจและเปาหมายการบริหารจัดการการศึกษาเพื่อคนพิการใหชัดเจน โดยใหบุคลากร

ทุกคนในหนวยงานถือปฏิบัติตาม การเปนอดีตผูอํานวยการศูนย DSS มากอน ทําใหตระหนักดีวา

ผูบริหารทุกระดับที่เกี่ยวของจําเปนที่จะตองประสานงานกับหนวยงานทั้งภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัยเพื่อจัดการใหบริการการศึกษาเกิดประสิทธิภาพสูงสุดดวยกันทุกสวน ทุกฝาย” 

(สัมภาษณ รศ.ดร.สุวิมล อุดมพิริยะ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 15 พฤศจิกายน 2553) 

“ในการดําเนินการการจัดการศึกษาจะบริหารจัดการเรียนรวมโดยใชโครงสรางซีท (SEAT) 

และการบริหารจัดการโดยใชสถาบันการศึกษาเปนฐานหรือ SBM นอกจากนั้น สถาบันอุดมศึกษา

ยังมีการประชุมวางแผนในการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปใหสอดคลองกับนโยบายหรือ
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ยุทธศาสตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ รวมท้ังบางแหงไดเร่ิม
จัดระบบการประกันคุณภาพ โดยเร่ิมจากการประกันคุณภาพภายในเพ่ือรองรับคุณภาพภายนอก 
อาจารยผูสอนสวนใหญมีเจตคติเชิงบวกตอนักศึกษาพิการในการใหความรักความอบอุนแกเดก็ การ
ใหความรูความเขาใจแกผูปกครองในการนําความรูไปฝกหรือพัฒนานักศึกษาพิการที่บาน รวมถึง
การลงพื้นที่ในการสรางเครือขายกับครอบครัวหรือชุมชน เพ่ือรวมมือกันพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
พิการ และจากการจําแนกความพิการอยางชัดเจนมีผลตอการพัฒนานักศึกษาพิการ” 

(สัมภาษณ ผศ.ดร.เบญจา ชลธารนนท, 16 พฤศจิกายน 2553) 
ส่ิงท่ีคนพบจากการสัมภาษณเชิงลึกอาจารยและเจาหนาระดับปฏิบัตกิารที่รับผิดชอบดาน 

กิจการนักศึกษาพิการในประเด็นบุคลากรทางการศึกษาพิเศษ พบวา บุคลากรที่มีสวนเกี่ยวของกับ
การจัดการศึกษาสําหรับคนพิการไมเพียงพอและไมมีความเช่ียวชาญเทาท่ีควร เนื่องจากสําเร็จใน
วุฒิการศึกษาท่ีไมตรงสายการลักษณะงานในดานนี้  เชน  คณาจารยของวิทยาลัยราชสุดา
มหาวิทยาลัยมหิดลสวนใหญไมไดจบการศึกษาทางดานการศึกษาพิเศษ ทําใหรายละเอียดบางอยาง
เกี่ยวกับคนพิการไมลึกซ้ึงเทาท่ีควร นอกจากนี้จากการท่ีแตละสถาบันการศึกษามีการจัดเรียนรวม
ระหวางนักศึกษาพิการกับนักศึกษาปกติทั่วไปในหลายหลักสูตรนั้น ทําใหลามภาษามือและ Note 
Taker มีภาระงานมากจนเกินไป ในขณะที่คาตอบแทนไมไดสะทอนกับส่ิงท่ีควรจะเปนเทาท่ีควร 
ตลอดจนการยอมรับจากสังคมในวิชาชีพลามภาษามืออยูในเกณฑคอนขางนอย สงผลใหบุคคล
เหลานี้เม่ือปฏิบัติงานไดระยะเวลาหน่ึงก็ทําการเปล่ียนสายงาน ผลท่ีตามมาคือสายงานดังกลาวเกิด
การขาดแคลน ทําใหมีความจําเปนท่ีจะรับบุคคลท่ีไมไดจบการศึกษาพิเศษเขามาปฏิบัติงาน เพื่อ
ไมใหเกิดสูญญากาศในการทํางาน ท้ังนี้ปญหาทางดานบุคลากรทางการศึกษาดานศึกษาพิเศษจึง
ตองเปนวาระแหงชาติเพื่อใหไดรับการแกไขโดยเรงดวน 
 

5.3.5  การจัดการเรียนการสอน  
อาจารยผูสอนในช้ันเรียนพิเศษจะรับผิดชอบเกือบทุกสาระการเรียนรูและมีความต้ังใจใน

การสอน โดยพยายามจัดหาส่ือท่ีเหมาะสมกับเนื้อหาของบทเรียนและสภาพความพิการ จัดกิจกรรม
ท่ีเหมาะสมและหลากหลาย  

“ไมเพียงแคเกิดศูนยประสาน DSS จําเปนท่ีจะตองมีการประสานกับทุกหลักสูตร มีการ
ช้ีแจง เกณฑ ประเมินผล รวมท้ังเชิญผูทรงคุณวุฒิ มาใหความรูแกอาจารยผูสอนประจําวิชาและ
บุคลากรก็เปนเร่ืองสําคัญมาก โดยสวนตัวผมเห็นวาเปนเร่ืองใหญมาก ทํายาก แตตองทําใหได การ
จัดกิจกรรม การพิจารณาคะแนนเราไมมีวิธี อะไรตายตัว ตองมีการปรับ แตไมไดลดมาตรฐาน 
คุณภาพเปนเร่ืองของนักศึกษาแตละคน” 

(สัมภาษณ อาจารยขวัญชัย เกิดแดน, 3 พฤศจิกายน 2553) 
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“มหาวิทยาลัยเรามีนโยบายท่ีชัดเจนในการกําหนดวิธีการรับนักศึกษาใหม  โดยมี
คณะกรรมการจากคณะวิชาตางๆรวมกับผูเช่ียวชาญ รวมท้ังศูนยบริการสนับสนุนนักศึกษา ทุกคณะ
ตองมีความพรอม รวมท้ังตัวนักศึกษาผูนั้นดวย เพราะหากเรียนไมได ตองออกกลางคัน มันสูญเสีย
มาก ทางมหาวิทยาลัยตองดํารงไวดวยเรื่องคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา...สวนการจัดการเรียน
การสอนนั้นตองเกิดจากจิตใจรวมกันของท้ัง อาจารย บุลากรสนับสนุน ตองทําดวยจิตสํานึกการ
ใหบริการดวยความรู ความเขาใจท่ีถูกตอง ท่ีตองการใหเกิดความเทาเทียม เสมอภาค” 

(สัมภาษณ รศ.ดร.ณัฎฐารมณ จุฑาภัทร รองอธิการบดีฝายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
ดุสิต, 12 พฤศจิกายน 2553) 

“มหาวิทยาลัยควรมีการประเมินความตองการในการพัฒนาของบุคลากร ไมเฉพาะ
เจาหนาท่ีประจําศูนยสนับสนุนนักศึกษาพิการเทานั้น แตรวมถึงอาจารยดวย สําคัญมากๆตอ
ความสําเร็จของการผลิตบัณฑิตของเรา อาจารยและคณะตองมีความพรอมกอน ตั้งแตความรูในการ
อยูรวมและมีวิธีการเรียนการสอนและประเมินท่ีเหมาะสม  และจําเปนตองมีการประสานกับศูนย
สนับสนุนนักศึกษาพิการอยางใกลชิด” 

(สัมภาษณ อาจารยนุชนารถ โตะทอง อาจารยประจําศูนยบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ
เรียนรวม วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล, 11 พฤศจิกายน 2553) 

 “นอกจากปฐมนิเทศนักศึกษาพิการและผูปกครองแลว ส่ิงสําคัญยังตองปฐมนิเทศใหกับ
อาจารยและบุคลากรของเราดวย มหาวิทยาลัยนอกจากจะตองบอกถึงสิทธิประโยชน ใหมีความรู
ความเขาใจ ตลอดจนส่ือการสอน เทคโนโลยี ความรูใหมๆท่ีเหมาะสมกับการส่ือสารและชวยเหลือ
นักศึกษาพิการ ส่ิงสําคัญคือจิตวิญญษณตองสรางใหเกิดข้ึนกอนใหได” 

(สัมภาษณ อาจารยวิไลวรรณ ซ้ึงปรีดา ผูอํานวยการศูนยบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ           
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 9 พฤศจิกายน 2553) 

ส่ิงท่ีคนพบจากการสัมภาษณเชิงลึก ในสวนของอาจารยและเจาหนาระดับปฏิบัติการท่ี
รับผิดชอบดาน 

กิจการนักศึกษาพิการในการจัดการจัดการเรียนการสอน พบวา สถาบันการศึกษาแตละแหงให
ความสําคัญกับการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ โดยมีวิธีการเรียนการสอนและการประเมินผลที่มี
ความเหมาะสม ตลอดจนมีการจัดทําส่ือการเรียนการสอนท่ีสอดคลองกับสภาพความพิการของ
นักศึกษาในแตละประเภท ท้ังนี้กระบวนการเรียนการสอนของคนพิการนั้นสถาบันอุดมศึกษาทุกแหง
คํานึงถึงเร่ืองคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเชนเดียวกับนักศึกษาปกติท่ัวไป  
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ตารางที่ 5.9  เปรียบเทียบผลของการนํานโยบายการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการสูการปฏิบัติ 

 

สถาบันอุดมศึกษาไทย  

ประเด็นที่ใชในการศึกษา 

(กรอบตัวแบบ SASA) 
มหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏสวนดุสิต 

การใหคําปรึกษาและความชวยเหลือ    
การจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพที่ดี    
การมีอุปกรณ/เครื่องมือที่มีความเหมาะสม    

ดา
นก
าร
บริ
กา
ร 

(S
er
vic
e) 

การใหบริการทางการแพทย (Medical)     

การวิจัยและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน     

การบริหารจัดการหลักสูตร     

การทําเกณฑมาตรฐานการสอน     

ดา
นวิ
ชา
กา
ร 
(A
ca
de
mic
) 

การฝกอบรมครูการศึกษาพิเศษและบุคคลที่เกี่ยวของ    
การสงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวม    
การสนับสนุนใหเอกชนมีสวนในการจัดการศึกษา    
การรณรงคปลูกฝงเจตคติท่ีดี    

ดา
นก
าร
สงเ
สริ
มแ
ละ

สนั
บส
นุ
น (
Su
pp
or
t) 

การประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลหนวยงาน    
การพัฒนาและการจัดระบบการบริหาร    
การพัฒนาระบบขอมูลและการประเมินผล    
มีกลไกในการประสานงานระหวางหนวยงาน    

ดา
นก
าร
บริ
หา
ร 

(A
d
mi
nis
tr
ati
on
) 

มีการปรับอัตรากําลังและงบประมาณที่เหมาะสม    

  

 จากการสัมภาษณเชิงลึกอาจารย  เจาหนาระดับปฏิบัติการและบุคคลที่เกี่ยวของ ตลอดจนการ

สังเกตแบบไมมีสวนรวม โดยการเปรียบเทียบผลของการนํานโยบายการจัดการศึกษาสําหรับคน

พิการสูการปฏิบัติระหวางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนดุสิต ท่ีมีความโดดเดนในเรื่องคนพิการ ตามกรอบแนวคิด SASA ซ่ึงประกอบดวย  4 หลักการ

สําคัญ คือ ดานการบริการ (Service) ดานวิชาการ (Academic) ดานการสงเสริมและสนับสนุน 

(Support) และดานการบริหาร (Administration) พบวา ท้ัง 3 มหาวิทยาลัย ประกอบดวย

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต นอมรับการนํา
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นโยบายการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการจากระดับบนท้ังของรัฐ กระทรวงตางๆ หรือสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาสูการปฏิบัติในสถาบันการศึกษาไดเปนอยางดี และมีผลการดําเนินท่ี
ไมแตกตางกันมากนัก หากแตอยูท่ีบริบทแวดลอมของแตละมหาวิทยาลัย วามีความพรอมมากนอย
เพียงใด รวมไปถึงความเอาใจใสในการนํานโยบายการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการไปปฏิบัติของ
บุคคลท่ีเกี่ยวของในมหาวิทยาลัยต้ังแตระดับนโยบายจนถึงระดับปฏิบัติการนั่นเอง 
 สําหรับดานการบริการ (Service) ในประเด็นการใหคําปรึกษาหรือความชวยเหลือนั้น 
พบวา ท้ัง 3 มหาวิทยาลัยมีผลการดําเนินการท่ีเหมือนกัน กลาวคือ มีศูนยใหคําปรึกษาสําหรับ
นักศึกษาพิการ เชน การใหคําปรึกษาท่ัวไป การใหคําปรึกษาปญหาดานสุขภาพ หรือการให
คําปรึกษาในเร่ืองสวนตัว ตลอดจนการใหการแนะแนวอาชีพหรือแนวทางในการดําเนินชีวิต
ภายหลังจบการศึกษา ซ่ึงในแตละมหาวิทยาลัยมีการนําศิษยเกาท่ีมีความพิการและประสบ
ความสําเร็จในชีวิต มาถายทอดประสบการณการใชชีวิตในมหาวิทยาลัย ตลอดจนการใชชีวิตใน
สังคม เพื่อเปนแบบอยางท่ีดีใหรุนนองท่ีพิการปฏิบัติตามไดเปนอยางดี  ในขณะท่ีการใหความ
ชวยเหลือนั้น มีการใหบริการอํานวยความสะดวกในการศึกษา (Academic Accommodations) เชน 
การไดสิทธ์ิในการลงทะเบียนกอน หรือการจัดโปรแกรมท่ีมีความหลากหลายท่ีเหมาะสมกับ
นักศึกษาพิการแตละประเภท นอกจากนี้ยังมีการใหบริการจัดส่ิงอํานวยความสะดวกในหองเรียน
และการอํานวยความสะดวกในการสอบ เชน มีการจัดบริการจดคําบรรยายโดย Note Taker ลาม
ภาษามือ หรือเครื่องพิมพอักษรเบรลล เปนตน ในขณะท่ีการอํานวยความสะดวกในการสอบ เชน 
การอานขอสอบในการสอบใหนักศึกษาพิการทางสายตา การขยายเวลาหรือลดคําส่ังของขอสอบให
ส้ันลง ตลอดจนการจัดหาขอสอบท่ีนักศึกษาพิการสามารถทําเองได ซ่ึงศูนยบริการนักศึกษาพิการ 
(DSS) มีหนาท่ีในการประสานกับอาจารยผูสอนในแตละรายวิชา  โดยทําการสอบถามผูสอนวาหาก
ไมสะดวกในการสอบนักศึกษาพิการ ทางศูนยบริการนักศึกษาพิการจะรับผิดชอบกระบวนการการ
สอบของนักศึกษาพิการทั้งหมดแทน ท้ังนี้ประเด็นการใหคําปรึกษาและความชวยเหลือสําหรับ
นักศึกษาพิการนั้น มีความสําคัญตอการใชชีวิตในมหาวิทยาลัยของนักศึกษาพิการเปนอยางมาก 
หากไดรับการดูแลเอาใจใสจากทางมหาวิทยาลัยเปนอยางดีแลว นักศึกษาพิการก็จะมีความคิด
เสมือนหนึ่งวาตนเองเปนนักศึกษาปกติท่ัวไปที่ไมมีอุปสรรคในการศึกษาแตอยางใด ท้ังนี้ยอม
สงผลใหเปนการเพิ่มขีดสมรรถนะทางการศึกษาของนักศึกษาพิการไดดียิ่งข้ึน 
 ในประเด็นการจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพท่ีดี  พบวา ท้ัง 3 มหาวิทยาลัยมีผลการ
ดําเนินการท่ีเหมือนกัน  กลาวคือ การจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและการจัดระบบการเดินทาง
สําหรับนักศึกษาพิการนั้น เปนปจจัยพื้นฐานท่ีแตละมหาวิทยาลัยจําเปนตองจัดใหบริการอํานวย
ความสะดวกแกนักศึกษาพิการ ท้ังนี้จากการสังเกตแบบไมมีสวนรวม พบวา วิทยาลัยราชสุดา 
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มหาวิทยาลัยมหิดล มีความพรอมในการจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและการจัดระบบการ
เดินทางมากกวาอีกสองแหง เนื่องจากวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล มีจัดต้ังข้ึนมาเพื่อจัดการ
เรียนการสอนสําหรับคนพิการ ดังนั้นอาคาร สถานท่ี ภูมิสถาปตยตางๆ จึงเอ้ือประโยชนตอคน
พิ ก า ร ในก า รดํ า เ นิ น ชี วิ ต ในมหาวิ ท ย า ลั ย โดยปร าศจ าก อุปสรรค ใดๆ   ในขณะ ท่ี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรและมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต มีอาคาร สถานท่ีท่ีมีการเปดการเรียน
การสอนมาเปนระยะเวลานาน ซ่ึงการกอสรางอาคารในชวงนั้นไมมีการจัดการอํานวยความสะดวก
สําหรับคนพิการ แตภายหลังท้ังสองมหาวิทยาลัยมีการปรับปรุงอาคาร สถานท่ีเพื่ออํานวยความ
สะดวกสําหรับคนพิการมากข้ึน เชน การจัดทําทางลาด การทําปุมสัมผัสในลิฟท การทําหองน้ําคน
พิการ เปนตน ทั้งนี้การดําเนินการดังกลาวสอดคลองกับนโยบายและกฎหมายสําหรับคนพิการ
หลายฉบับ เชน  กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการใหคนพิการมีสิทธิไดรับส่ิงอํานวยความ
สะดวกฯ พ.ศ. 2545 เปนตน  ในขณะท่ีประเด็นการมีอุปกรณ/เคร่ืองมือท่ีมีความเหมาะสม  พบวา 
ท้ัง 3 มหาวิทยาลัยมีผลการดําเนินการท่ีเหมือนกัน  กลาวคือ การมีอุปกรณ/เคร่ืองมือท่ีมีความ
เหมาะสมสําหรับนักศึกษาพิการนั้น เปนปจจัยพื้นฐานท่ีแตละมหาวิทยาลัยจําเปนตองจัดใหบริการ
อํานวยความสะดวกแกนักศึกษาพิการเชนเดียวกัน แมวาอุปกรณ/เคร่ืองมือเหลานั้นจะมีราคาสูงมาก
ก็ตาม ท้ังนี้จากการสังเกตแบบไมมีสวนรวม พบวา ท้ังสามมหาวิทยาลัยมีความพรอมในการจัด
อุปกรณ/เคร่ืองมือสําหรับคนพิการอยางเหมาะสม เนื่องจากการผูบริหารมีวิสัยทัศนและให
ความสําคัญในเร่ืองคนพิการเปนอยางดี ทําใหมีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือจัดซ้ืออุปกรณ/เคร่ืองมือ
ท่ีเปนประโยชนในการศึกษาของคนพิการอยางตอเนื่อง ในขณะท่ีประเด็นการใหบริการทาง
การแพทย (Medical) นั้น พบวา มีเพียงวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดลเพียงแหงเดียว ท่ีมีศูนย
ฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ ซ่ึงมีการใหบริการทางการแพทยแกคนพิการอยางครบวงจร ในขณะท่ี
มหาวิทยาลัยอ่ืนไมมีความโดดเดนในการใหบริการทางการแพทยแกคนพิการ ท้ังนี้เนื่องจาก
วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล มีนักศึกษาพิการเปนจํานวนมาก ซ่ึงจําเปนตองใหการบริการ
ทางการแพทยอยางท่ัวถึง ในขณะท่ีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรและมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต มี
สัดสวนนักศึกษาพิการนอยกวามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหิดล นอกจากนี้การใหบริการดังกลาว
จําเปนตองอาศัยผูท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะทาง ซ่ึงวิทยาลัยราชสุดามีบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญ
เปนจํานวนมาก ท้ังนี้การดําเนินการใหบริการทางการแพทยกับคนพิการสอดคลองกับนโยบายและ
กฎหมายสําหรับคนพิการหลายฉบับ เชน  พระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 
(ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 เปนตน 
 สําหรับดานวิชาการ (Academic) ในประเด็นการวิจัยและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
นั้น พบวา มีเพียงมหาวิทยาลัยมหิดลและมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตเทานั้นท่ีมีการดําเนินการ 
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เนื่องจากท้ังสองมหาวิทยาลัยมีหลักสูตรท่ีเกี่ยวของกับคนพิการในการเรียนการสอน เชน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต มีหลักสูตรการศึกษาพิเศษสําหรับคนพิการ รวมไปถึงคนปรกติท่ัวไป
ท่ีมีความสนใจในดานนี้   หรือในสวนของวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล  ท่ีมีการเรียนการ
สอนระดับปริญญาตรี ในสาขา หูหนวกศึกษา และลามภาษามือไทย หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชา
วิทยาการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ  ทําใหมีนักศึกษาทําวิจัยในเร่ืองท่ีเกี่ยวกับคนพิการเปนจํานวน
มาก และมีการนําผลวิจัยมาพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง นอกจากนี้ท้ังสอง
มหาวิทยาลัยมีอาจารยและเจาหนาท่ีปฏิบัติการท่ีมีความเก่ียวของกับคนพิการเปนจํานวนมาก ทําให
มีการทําวิจัยท่ีเกี่ยวกับคนพิการและมีการนําผลวิจัยมาพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน เพ่ือใหเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการบริหารจัดการดวยเชนกัน  สําหรับในประเด็นดานการ
บริหารจัดการหลักสูตรและการทําเกณฑมาตรฐานการสอนนั้น พบวา มีเพียงมหาวิทยาลัยมหิดล
และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตเทานั้นท่ีมีการดําเนินการเชนเดียวกับประเด็นกอนหนา ท้ังนี้เปน
ท่ีนาสังเกตวาท้ังสองมหาวิทยาลัยใหความสําคัญกับการเรียนรวมช้ันระหวางนักศึกษาพิการกับ
นักศึกษาปรกติมากยิ่งข้ึน ในขณะท่ีประเด็นการฝกอบรมครูการศึกษาพิเศษและบุคคลท่ีเกี่ยวของ 
พบวา ท้ัง 3 มหาวิทยาลัยมีผลการดําเนินการท่ีเหมือนกัน  ท้ังนี้เนื่องจากขาดบุคลากรท่ีมีความรู 
ความชํานาญและทักษะในการสอนในกลุมสาระวิชาท่ีตรงกับความตองการจําเปนพิเศษเฉพาะ
บุคคลแตละประเภทความพิการ และบุคลากรดานการศึกษาพิเศษยังขาดความรูความชํานาญในการ
เร่ืองการทําวิจัยควบคูการทํางาน ตลอดจนจํานวนบุคลากรไมเพียงพอตอภาระงานที่เพิ่มมากข้ึน 
ดังนั้นทุกมหาวิทยาลัยจําเปนตองมุงเนนในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาพิเศษใหมีสมรรถนะ
ในการใหบริการและปฏิบัติงานมากยิ่งข้ึน ท้ังน้ีเพื่อใหบุคลากรเปนกลไปสําคัญในการขับเคล่ือนให
การจัดการศึกษาสําหรับคนพิการเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
 สําหรับดานการสงเสริมและสนับสนุน (Support) ในประเด็นการสงเสริมและสนับสนุน
การมีสวนรวมนั้น พบวา ท้ัง 3 มหาวิทยาลัยมีผลการดําเนินการท่ีเหมือนกันภายใตกฎหมายท่ี
เกี่ยวของ เชน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 8 (พ.ศ. 2540-2544) และแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 9 (พ.ศ. 2545-2549 ท่ีเปดโอกาสใหภาคประชาสังคมไดเขามามี
สวนรวมในการดําเนินการดานคนพิการมากข้ึน โดยเฉพาะอยางยิ่งการมีสวนรวมกับชุมชนรอบ
มหาวิทยาลัย  เชน การทํากิจกรรม/โครงการระหวางชุมชนกับคนพิการ เปนตน นอกจากนี้ในมิติ
ของคนพิการยังเปดโอกาสใหคนพิการไดเขามามีสวนรวมในการทุกกระบวนการท่ีเกี่ยวของกับ
ตนเอง  ไดมีสวนในการนําเสนอความตองการของตนเองอยางแทจริง สงผลใหคนพิการเกิดความ
ภาคภูมิใจวาชีวิตยังมีคุณคาและมีศักดิ์ศรีความเปนมนุษยเทียบเทาคนปกติท่ัวไป ในขณะท่ีประเด็น 
การสนับสนุนใหเอกชนมีสวนในการจัดการศึกษาไมปรากฏวาท้ังสามมหาวิทยาลัยมีการดําเนินการ
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แตอยางใด  สําหรับประเด็นการรณรงคปลูกฝงเจตคติท่ีดีและการประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูล
หนวยงานนั้น พบวา  ท้ัง 3 มหาวิทยาลัยมีผลการดําเนินการท่ีเหมือนกัน กลาวคือ มีการปลูกฝงเจตคติ
ท่ีดีแกนักศึกษาและประชาชนท่ัวไปใหเกิดความรูสึกรักและเปนมิตรกับคนพิการมากกวาความนา
เวทนา ท้ังนี้มีการจัดคูบัดดี้ใหกับนักศึกษาพิการ เพ่ือใหความชวยเหลือในการเรียนและการใชชีวิต
ในมหาวิทยาลัย ตลอดจนจัดกิจกรรม/โครงการระหวางชุมชนกับคนพิการข้ึนอยางตอเนื่อง เพื่อให
ชุมชนเกิดความคุนเคยกับคนพิการมากยิ่งข้ึน นอกจากน้ีมีการมุงเนนการประชาสัมพันธการ
ดําเนินการของศูนยบริการนักศึกษาพิการและผลงานท่ีสรางช่ือเสียงของคนพิการ ใหสังคม
โดยท่ัวไปไดทราบอยางกวางขวาง  ท้ังนี้การดําเนินการท่ีมีแบบแผนและมีประสิทธิภาพของ
ศูนยบริการนักศึกษาพิการ ยอมสงผลใหเกิดการยอมรับของสังคมท่ีมีตอคนพิการมากยิ่งข้ึน 
 สําหรับดานการบริหาร (Administration) ในประเด็นการพัฒนาและการจัดระบบการ
พัฒนา พบวา มีเพียงมหาวิทยาลัยมหิดลและมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตท่ีมีการดําเนินการ 
เนื่องจากท้ังสองมหาวิทยาลัยมีการแบงสายงานของศูนยบริการนักศึกษาพิการ (DSS) อยางเดนชัด 
ท้ังนี้ ศูนยบริการนักศึกษาพิการทั้งสองแหงอยูภายใตการบังคับบัญชาของคณบดี กลาวคือ  
ศูนยบริการนักศึกษาพิการของ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล อยูในสายงานบังคับบัญชาของ
คณบดีวิทยาลัยราชสุดา และศูนยบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการเรียนรวม  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต  อยูในสายงานบังคับบัญชาของคณบดี คณะครุศาสตร ทําใหการบริหารเปนระบบและมี
ความรวดเ ร็วในการดํ า เนินการมาก ย่ิง ข้ึน   ในขณะที่ ศูนยบ ริการนัก ศึกษาพิการของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรนั้น อยูในสายงานบังคับบัญชาของรองอธิการบดีฝายนักศึกษา ทําใหการ
บริหารงานมีหลายข้ันตอน ซ่ึงยอมสงผลตอการดําเนินการท่ีมีความลาชาและไมสามารถตอบสนอง
ตอความตองการของนักศึกษาพิการไดอยางทันทวงที  นอกจากนี้ในประเด็นการพัฒนาระบบขอมูล
และการประเมินผลน้ัน พบวา ท้ัง 3 มหาวิทยาลัยมีผลการดําเนินการท่ีเหมือนกัน กลาวคือ มีการ
จัดทําและรวบรวมขอมูลของคนพิการในรูปแบบฐานขอมูลท่ีเปนระบบ ตลอดจนมีการประเมินผล
การดําเนินการของศูนยบริการนักศึกษาพิการอยางตอเนื่อง นอกจากนี้มีการประเมินผลนักศึกษา
พิการในทุกกระบวนการ ตั้งแตการเขาสูมหาวิทยาลัยไปจนถึงการทํางาน ซ่ึงผลการประเมิน
ดังกลาวมีการนํามาปรับปรุง แกไขใหการดําเนินการของศูนยบริการนักศึกษาพิการน้ัน เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน  ในขณะท่ีประเด็นกลไกในการประสานงานระหวาง
หนวยงาน เปนภารกิจพื้นฐานท่ีสําคัญท่ีศูนยการบริการนักศึกษาพิการของทุกมหาวิทยาลัยตองมี
การดําเนินการ สําหรับประเด็นการปรับอัตรากําลังและงบประมาณท่ีเหมาะสมก็เชนเดียวกันทุก
มหาวิทยาลัยตองใหความสําคัญกับบุคลากรในเร่ืองภาระงานและงบประมาณท่ีมีความเหมาะสม 
ตลอดจนความกาวหนาในสายงาน เพื่อใหบุคลากรดังกลาวมีความรักและอยูกับองคกรจน
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เกษียณอายุงาน ท้ังนี้เพื่อใหบุคลากรเปนกลไกขับเคล่ือนสําคัญในการจัดการศึกษาและการ
ใหบริการนักศึกษาพิการใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดอยางยั่งยืน 

กลาวโดยสรุป จากท่ีกลาวมาเปนสภาพการนํานโยบายการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ 
ไปปฏิบัติท่ีประเมินไดวา ประสบความสําเร็จในระดับหนึ่ง แตในขณะเดียวกันพบวา มีปญหาหรือ
อุปสรรคในการนํานโยบายไปปฏิบัติ ซ่ึงจะไดกลาวในรายละเอียดตอไป  

 

5.4  สวนท่ีสี่ ปญหาและอุปสรรคในการนํานโยบายการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ ไป 
       ปฏิบัติของสถาบันอุดมศึกษา  

 
หลังจากท่ีมีการนํานโยบายการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการไปปฏิบัติแลวพบวามีปญหา

และอุปสรรคใน 5 ดานไดแก ดานนโยบาย การบริหารงาน การประสานงาน สรางเครือขาย ระดม
ทรัพยากรบุคคลและการจัดการเรียนการสอน ดังนี้  

 
5.4.1  นโยบายและการนํานโยบายการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการไปปฏิบตั ิ
ในทัศนะของกลุมผูบริหารระดับกระทรวงไดแสดงความคิดเห็นสรุปไดวา ในการกําหนด

นโยบายการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการในภาพรวมของกระทรวงศึกษาธิการยังไมตอเนื่อง 
เนื่องมาจากความผันแปรทางการเมืองท่ีมีการปรับเปล่ียนผูบริหารและข้ึนอยูกับผูบริหารที่อยูใน
ตําแหนงตางๆจะเห็นความสําคัญของการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการมากนอยเพียงใด 

“ยุทธศาสตร สกอ. ท่ีกําหนดไวส่ีดาน คือ สรางโอกาสทางการศึกษา พัฒนาการจัดการ
เรียนรูของผูพิการ พัฒนาองคความรู และสงเสริมการมีงานทําของบัณฑิตผูพิการ จะสําเร็จได
หรือไม ไมไดอยูท่ีเขียนไวดีหรือไมดี หรือตองใชเงินงบประมาณจํานวนมากเทานั้น มันก็เขียน
เหมือนๆ คลายๆกันท้ังนั้น แตส่ิงท่ีเราผูกําหนดนโยบายและเปนผูนํานโยบายไปปฏิบัติดวย ทราบดี
วา มันอยูท่ีความเขาใจท่ีชัดเจนรวมกัน และการลงมือปฏิบัติใหเปนรูปธรรม การทํางานท่ีมีเอกภาพ
เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน รวมกันระหวางคน และ หนวยงาน ซ่ึงยังเปนปญหาอยูจนถึงทุกวันนี้” 

(สัมภาษณ ดร.สุเมธ แยมนุน เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 11 พฤศจิกายน 2553) 
“ขาราชการของหนวยงานรัฐท่ีทํางานดานคนพิการสวนใหญเขาใจคนพิการและความ

พิการ แตจะมีก็แตในสวนระดับลางหรือผูกําหนดนโยบายสูงสุดไปเลยท่ีเขามารับตําแหนงแบบ
ช่ัวคราว ตามวาระ ไมเคยสัมผัสกับงานดานคนพิการมาโดยตรงจริงๆ ไมคอยท่ีจะมีอุดมการณกับ
คนพิการมากนัก เปนอุดมการณของตน แตไมใชอุดมการณในการทํางานคนพิการภาพรวม” 

(สัมภาษณ นายสุริยา เสถียรกิจอําไพ ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 11 พฤศจิกายน 2553) 
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“อุปสรรคสําคัญตอความสําเร็จของนโยบายการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการไปปฏิบัติ ก็

คือ การกําหนดโครงการ กิจกรรมในภาพรวมตั้งแตระดับภายในกระทรวงเดียวกัน ไปจนถึง

ระหวางกระทรวงมันยังไมเปนเอกภาพ ขณะเดียวกันกับไมมีความตอเนื่อง เปลี่ยนผูบริหารที 

นโยบาย โครงการ รวมทั้ง งบประมาณก็เปลี่ยน และถึงแมวาจะมีการจัดการกําหนดกรอบแนวคิด

ในการดําเนินงานที่ปรากฎในแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติแตภาคีภาครัฐและเอกชนก็

ไมไดดําเนินการตามแผนฯที่กําหนดไว และในการทํางานขาดกลไกการประสานงานดานคนพิการ

ระดับชาติ เพื่อประสานและตรวจสอบการดําเนินงานดานคนพิการ” 

 (สัมภาษณ นายบรรลือ วิศิษฎอนุพงษ นักวิชาการศึกษาชํานาญการ สํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา, 11 พฤศจิกายน 2553) 

“นอกจากการบริหารจัดการการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการที่ขาดเอกภาพและยังขาด

ระบบการจัดบริการทางการศึกษาที่เหมาะสมสอดคลองกับคนพิการบางประเภท ยังรวมทั้งการที่จะ

พัฒนาคนพิการอยางรวดเร็วอยางรวดเร็วตั้งแตแรกเกิดหรือแรกพบความพิการมีขอจํากัด การที่คน

พิการยังขาดโอกาสการเขาถึงบริการสาธารณะของรัฐและการขาดทักษะตามความตองการจําเปนยัง

ไมครอบคลุมและทั่วถึงในดานงบประมาณนั้นจะพบวา จากสภาพเศรษฐกิจของประเทศมี

ผลกระทบตอหนวยงานในการไดรับงบประมาณที่จะใชในการพัฒนาคนพิการ หนวยงานของของ

รัฐขาดการบูรณาการการจัดสรรและติดตามงบประมาณในการพัฒนาคนพิการ” 

(สัมภาษณ นางสาวพรสวรรค วงษไกร ผูอํานวยการสํานักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดม, 1 พฤศจิกายน 2553) 

ในทัศนะของกลุมผูบริหารสถาบันอุดมศึกษาไดแสดงความคิดเห็นถึงปญหาและอุปสรรค

ในการนํานโยบายการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการไปปฏิบัติ สรุปไดวา ในการนํานโยบายการจัด

การศึกษาสําหรับคนพิการไปปฏิบัติมีปญหาหลายดาน โดยเริ่มจากในการกําหนดนโยบายการจัด

การศึกษาสําหรับคนพิการในภาพรวมของกระทรวงศึกษาธิการไมตอเนื่อง ทําใหผูนํานโยบายไป

ปฏิบัติเกิดความไมแนใจวาจะปฏิบัติตามนโยบายที่มีอยูหรือรอนโยบายใหม 

“นโยบายนี้มันจะสําเร็จหรือไมสําเร็จ มันอยูท่ีมหาวิทยาลัยแตละแหงตางหากท่ีควรจะตอง

มีความเขาใจที่ถูกตองและชัดเจน มาตั้งแตการกําหนดนโยบายในดานตางๆที่เกี่ยวของ คุณสมบัติ

การรับเขา ทักษะอาจารยและบุคลากร ตลอดจนถึงการเขาใจปรัชญาวาดวยสิทธิมนุษยชน 

กระบวนการกําหนดกฎ ระเบียบและการนําไปปฏิบัติของมหาวิทยาลัยใหสอดคลองกับนโยบาย

ระดับชาติ ระดับกระทรวงตางหาก”  

(สัมภาษณ รศ.ดร.สุวิมล อุดมพิริยะศักย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 15 พฤศจิกายน 

2553) 
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 “การเปลี่ยนแปลงผูบริหาร และในการกําหนดวิสัยทัศน ทิศทาง เปาหมายและ
วัตถุประสงคของสถาบันอุดมศึกษาขาดความเช่ือมโยง และยังขาดการเช่ือมโยงในการ
ติดตอส่ือสารระหวางหนวยงานท่ีจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ ผูบริหารบางสวนไมตระหนักใน
สิทธิและโอกาสทางการศึกษาของคนพิการทําใหขาดความรูในกระบวนการพัฒนาสมรรถภาพคน
พิการ การจัดสภาพแวดลอมใหเอ้ือตอการเรียนรูของคนพิการ การบูรณาการทักษะการดํารงชีวิต 
รวมถึงการสรางเครือขายกับผูปกครอง ครอบครัว ชุมชนและสังคม”  

(สัมภาษณ อาจารยวิไลวรรณ ซ้ึงปรีดา ผูอํานวยการศูนยบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ           
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 9 พฤศจิกายน 2553) 

กลาวโดยสรุป นโยบายการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการท้ังของรัฐ และสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษานั้นขาดความตอเนื่อง เนื่องมาจากขาดการบูรณาการและไมมีเจาภาพ
หลักในการรับผิดชอบ ประสานงานดานการศึกษาสําหรับคนพิการ ตลอดจนความผันแปรทาง
การเมืองท่ีมีการปรับเปล่ียนผูบริหารท้ังในระดับชาติและระดับองคกรบอยคร้ัง ทําใหขาราชการซ่ึง
เปนผูนํานโยบายไปปฏิบัติเกิดความสับสนและไมแนใจในการปฏิบัติตามนโยบาย นอกจากนี้
ผูบริหารบางคนเม่ือเขามารับตําแหนง แตไมเขาใจและตระหนักถึงความสําคัญของการจัดการศึกษา
สําหรับคนพิการ จึงมองขามในการพัฒนาในสวนนี้ไป สงผลใหการดําเนินงานดานคนพิการใน
สถาบันอุดมศึกษาไมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเทาท่ีควร  

 
5.4.2  การดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา  
โดยเฉพาะศูนยบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการของแตละสถาบันอุดมศึกษาในสวนของ

การบริหารจัดการนั้น พบวาระบบการบริหารจัดการการศึกษาสําหรับคนพิการขาดเอกภาพ การ
เช่ือมโยงระบบสารสนเทศระหวางหนวยงานยังไมสมบูรณ  และตอเน่ือง 

“ไมมีระบบการสนับสนุนชวยเหลือและพัฒนาคนพิการเขาสูระบบการศึกษาทุกรูป
แบบอยางตอเนื่องและชัดเจน เหตุผลหน่ึงมาจากจากการที่สถาบันอุดมศึกษาไดรับการจัดสรร
งบประมาณยังไมครอบคลุมกับคาใชจายท่ีจําเปนข้ันพื้นฐานสําหรับคนพิการแตละประเภท สงผล
ใหการท่ีจะใหคนพิการไดรับการพัฒนาสมรรถภาพคนพิการดานอ่ืนๆ นอกจากนั้นการจัดสรรส่ิง
อํานวยความสะดวก ส่ือ บริการและความชวยเหลืออ่ืนใดยังไมท่ัวถึงและวัสดุอุปกรณท่ีมีความ
จําเปนตองใชในการเรียนการสอนมีราคาแพงและบางประเภทตองส่ังซ้ือจากตางประเทศ ซ่ึง
นอกจากจะมีราคาแพงแลวยังตองใชเวลารอคอยเปนเวลานาน” 

 (สัมภาษณ อาจารยขวัญชัย เกิดแดน, 3 พฤศจิกายน 2553) 
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กลาวโดยสรุป  การดํา เนินงานของศูนยบริการสนับสนุนนักศึกษาคนพิการของ
สถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทยน้ัน ยังพบขอบกพรองในการบริหารจัดการถาเทียบกับ
ตางประเทศ กลาวคือ จากนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาท่ีจะจัดสรร
งบประมาณใหความชวยเหลือและสนับสนุนสถาบันอุดมศึกษาในการจัดต้ังศูนยบริการสนับสนุน
นักศึกษาพิการ หรือ DSS ท่ีมีนักศึกษาพิการมากกวา 5 คนข้ึนไปเทานั้น ทําใหสถาบันอุดมศึกษาท่ีมี
นักศึกษาพิการไมถึง 5 คน ตองเสียคาใชจายในการดําเนินการดานการชวยเหลือสนับสนุนคนพิการ
เอง ในขณะท่ีบางสถาบันท่ีไมตองการมีภาระในสวนนี้จึงละเวนท่ีจะใหความสําคัญกับนักศึกษา
พิการ เนื่องจากส่ือการเรียนการสอนมีราคาสูงและขาดบุคลากรท่ีรับผิดชอบในสวนนี้ สงผลให
นักศึกษาพิการเกิดความลําบากในการศึกษาทําใหบางสวนออกจากการศึกษากลางคัน ซ่ึงเปนปญหา
สังคมเกิดข้ึนตามมา ในขณะท่ีตางประเทศนั้นจะใหความสําคัญกับนักศึกษาพิการเทียบเทานักศึกษา
ปกติท่ัวไป แมวาในสถาบันการศึกษานั้นจะมีนักศึกษาพิการเพียงคนเดียวก็ตาม  

 
5.4.3  สถาบันอุดมศึกษามีปญหาดานการประสานงาน  
สรางเครือขาย ระดมทรัพยากรจากทุกภาคสวนท้ังครอบครัว ชุมชน องคกรภาครัฐและ

เอกชน สวนใหญพบวาเกิดข้ึนเนื่องจากการขาดแคลนทรัพยากร ในขณะท่ีผูปฏิบัติงานขาดความรู 
ความเขาใจในการประสานงานและมีการรณรงคประชาสัมพันธอยางตอเนื่อง 

“ในการจัดการเรียนการสอน ปญหาสําคัญอยางหน่ึง คือ ศูนยหรือหนวยประสานงานกลาง
ของมหาวิทยาลัย ไมสามารถทําหนาท่ีอํานวยความสะดวกไดทันที อาจเพราะหนึ่งงานเยอะ สอง
บุคลากรนอย สามความตองการนักศึกษษพิการมีหลากหลาย ซ่ึงคิดวาสภาพดังกลาวคงไมมี
มหาวิทยาลัยไหนหรือนักศึกษาคนใดตองการใหเกิดข้ึนแนๆ” 

(สัมภาษณ อาจารยวิไลวรรณ ซ้ึงปรีดา ผูอํานวยการศูนยบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ           
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 9 พฤศจิกายน 2553) 

“จากการท่ีได มีปฏิสัมพันธกับผูปกครองจะพบวา ผูปกครองบางสวนขาดความ
กระตือรือรนในการพัฒนานักศึกษาพิการ ท้ังนี้เนื่องมาจากการขาดความรูความเขาใจในการท่ีจะ
พัฒนาคนพิการ หรือจากความยากจนท่ีไมมีเวลาดูแล รวมถึงการมีเจตคติเชิงลบตอนักศึกษาพิการ
จึงทําใหไมไดรับความรวมมืออยางเต็มท่ี” 

(สัมภาษณ นส.คมคิด  ศันสนะเกียรติ ผูปฏิบัติงาน ลามภาษามือ ประจําศูนย DSS 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 12 พฤศจิกายน 2553) 

“เร่ืองการประสานงานขอความรวมมือจากทุกภาคสวน ท้ังภายในประเทศและตางประเทศ
เปนส่ิงสําคัญ และก็เปนปญหาสําคัญของเรา หากผูนําไมมีความสามารถในเร่ืองนี้การบริหารงาน
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ทุกดานก็จะติดขัด ไมวากับผูบริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย กับนักศึกษาพิการเอง ผูปกครอง 

หรือสังคม” 

(สัมภาษณ รศ.ดร.สุวิมล อุดมพิริยะศักย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 15 พฤศจิกายน 

2553) 

กลาวโดยสรุป การจัดการศึกษาสําหรับคนพิการยังไมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน

การสรางเครือขายความรวมมือกับภาคสวนตางๆในสังคม เนื่องจากการขาดบูรณาการและเจาภาพ

หลักในการเชื่อมโยงประสานงานระหวางสถาบันอุดมศึกษาดวยกัน ครอบครัว ชุมชน องคกร

ภาครัฐและภาคเอกชน ท้ังนี้เนื่องจากสถาบันอุดมศึกษาตางๆดําเนินการโดยลําพัง ตลอดจนภาครัฐ

และภาคเอกชนจัดสรรงบประมาณในการสนับสนุนในอัตราสวนที่คอนขางนอยหากเปรียบเทียบ

กับภาระงานที่แทจริง นอกจากนี้ครอบครัวและชุมชนสวนใหญยังไมปรับคานิยมและเจตคติท่ีดี

สําหรับคนพิการ สงผลใหเมื่อสถาบันอุดมศึกษาขอความรวมมือและการชวยเหลือจากองคกร

ดังกลาว ก็ไมไดรับการสนับสนุนเทาที่ควร จากปญหาขางตนสงผลใหสถาบันอุดมศึกษาสวนใหญ

ดําเนินการจัดการดานการศึกษาสําหรับคนพิการอยางอัตคัตโดยลําพัง ซ่ึงกอใหเกิดความไร

ประสิทธิภาพในการดําเนินการอยางยิ่ง 

 

5.4.4  บุคลากรทางการศึกษา  

จํานวนบุคลากรยังไมเพียงพอกับสัดสวนของนักศึกษาพิการ โดยเฉพาะในสถาบันที่จัด

การศึกษาแบบเรียนรวมหลายแหงไมมีอาจารยการศึกษาพิเศษ และในสถาบันการศึกษาพิเศษเฉพาะ

ความพิการขาดบุคลากรที่มีความรูเฉพาะทาง  

“บุคลากรดานคนพิการไมมีประสิทธิภาพมาตั้งแตเริ่มตน งานทางดานสังคมสงเคราะหถูก

เลือกเปนลําดับทายๆ  ปญหาดานบุคลากรจึงเปนปญหาที่สุดของปญหา  บุคคลที่ควรผลิต ไดแก 

บุคลากรวิชาชีพเฉพาะทาง ดานการฟนฟู การพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบองครวม ขณะที่ทํางานหนัก

อยางนี้ แตรัฐกลับไมมีแรงจูงใจในการพัฒนาบุคลากรเหลานี้” 

(สัมภาษณ นายมณเฑียร บุญตัน ประธานคณะอนุกรรมาธิการดานคนพิการวุฒิสภา ,               

3 พฤศจิกายน 2553) 

“เรื่องนี้เปนปญหาใหญ สําคัญมาก เรายังขาดอาจารยทั้งในดานจํานวนที่ไมเพียงพอ 

ขณะเดียวกัน ก็ยังไมเขาใจตอการสอนและประเมินใหกับนักศึกษาพิการ ในสวนของศูนยการศึกษา

พิเศษขาดบุคลากรเฉพาะดาน อาทิ นักกายภาพบําบัด นักแกไขการพูด นักจิตวิทยา เปนตน ซ่ึง

นักสหวิทยาการเหลานี้จะสวนชวยในการพัฒนาคนพิการแตละประเภท” 

(สัมภาษณ รศ.ดร.ณัฎฐารมณ จุฑาภัทร รองอธิการบดีฝายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน

ดุสิต, 12 พฤศจิกายน 2553)  
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“มหาวิทยาลัยจําเปนตองมีแผนทั้งแผนระยะสั้น แผนปานกลาง และแผนระยะยาว ท้ังแผน

คน แผนงาน แผนเงิน ท่ีชัดเจน แตท่ีมีปญหาอาจเพราะยังไมสมบูรณครบถวนรอยเปอรเซนต” 

(สัมภาษณ ผศ.ดร.พิมพา ขจรธรรมผูอํานวยการวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล, 11 

พฤศจิกายน 2553) 

 “มหาวิทยาลัยตองจัดใหมีบุคลากรทั้งสายสอนและสายสนับสนุนใหเพียงพอ และมีความรู

ความสามารถ ท่ีผานมาก็เปนปญหาแบบเดิมๆ  แตปญหาหนักตกมาอยูท่ีเรา เพราเปนคนกลางและ

เปนหนวยที่ยังไงก็จะตองจัดบริการใหนักศึกษาพิการเหลานี้ใหได มีคนอยูคนเดียวก็ตองทํา” 

(สัมภาษณ อาจารยวิไลวรรณ ซ้ึงปรีดา ผูอํานวยการศูนยบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ           

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 9 พฤศจิกายน 2553) 

ในทัศนะของอาจารยผูสอนนักศึกษาพิการไดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาและ

อุปสรรคในการนํานโยบายการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการไปปฏิบัติสรุปไดวา ใน

สถาบันการศึกษาที่จัดการศึกษาแบบเรียนรวม อาจารยบางสวนที่ทําการสอนขาดความรูความ

ชํานาญในการดูแลและพัฒนานักศึกษาพิการ รวมถึงขาดทักษะการสอนในสาระวิชาที่ไดรับ

มอบหมาย และขณะที่ดําเนินการสอนจําเปนที่จะตองมีการทําวิจัยควบคูกับการสอนเพื่อพัฒนาองค

ความรูโดยผานกระบวนการวิจัย นอกจากนั้นอาจารยผูสอนยังขาดการนิเทศติดตามอยางตอเนื่อง  

“อาจารยผูสอนที่มีอยูในสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาแบบเรียนรวมยังไมเพียงพอกับ

สัดสวนของนักศึกษาพิการ รวมทั้งภาระงานสอนและงานอื่นที่ไดรับมอบหมายมีมากเกินไป โดยที่

งานบางอยางควรจะเปนหนาที่ของเจาหนาที่แตเนื่องจากสถาบันมีบุคลากรไมเพียงพอกับงานที่

จะตองดําเนินการ จึงจําเปนตองใหอาจารยผูสอนทําหนาที่ท้ังงานสอนและงานอื่นๆ นอกจากนั้น 

ปญหาของความหลากหลายและความซับซอนของความพิการในแตละคนแตกตางกันมาก สงผลให

อาจารยผูสอนมีความลําบากในการจัดกิจกรรมพัฒนาสมรรถภาพคนพิการ อาจารยผูสอนก็ขาด

ความรูความชํานาญในการทําวิจัย รวมถึงสวนใหญมีทัศนคติตอการทําวิจัย คือ คิดวาการทําวิจัยเปน

เรื่องยุงยาก ไมมีเวลา เปนการเพิ่มภาระจากงานที่มีอยูแลว”  

(สัมภาษณ อาจารยนุชนารถ โตะทอง อาจารยประจําศูนยบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ

เรียนรวม วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล, 11 พฤศจิกายน 2553) 

“การจะทํางานกับคนพิการทุกงาน ทุกสวน ตองมาจากจิตใจและจิตสํานึกที่ดีจริงๆ เพราะ

งานDSS ตองใชความพยายามอยางมากทั้งในเรื่องของการประสานงานกับคน ความรูรอบตัว และ

ความหนักแนน จิตใจใหบริการ เหลานี้ถึงจะประสบผลสําเร็จ” 

(สัมภาษณ รศ.ดร.สุวิมล อุดมพิริยะ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 15 พฤศจิกายน 2553) 
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 “ในการปฏิบัติหนาที่การสอนอยางเต็มที่และทุมเท ทําใหอาจารยผูสอนรูสึกวาสิ่งที่ทําลง

ไปดวยใจนั้นยังไมคุมคากับสิ่งที่ไดรับ นั่นคือขาดขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะผูท่ี

อยูในตําแหนงอัตราจาง โดยจะเกิดความรูสึกไมม่ันใจถึงความมั่นคงในอาชีพที่จะถูกเลิกจาง 

รวมทั้งบางสวนที่ทําการสอนแลวไมไดรับเงินเพิ่มพิเศษตามสิทธิท่ีควรไดรับ” 

(สัมภาษณ นส.คมคิด  ศันสนะเกียรติ ผูปฏิบัติงาน ลามภาษามือ ประจําศูนย DSS 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 12 พฤศจิกายน 2553) 

กลาวโดยสรุป บุคลากรทางการศึกษาดานคนพิการไมมีเพียงพอและไมความเหมาะสมกับ

ภาระงาน ท้ังนี้เนื่องจากงานทางดานการศึกษาสําหรับคนพิการนั้นจําเปนตองใชบุคคลที่มีความ

เชี่ยวชาญเฉพาะทางและมีความอดทนสูง ในขณะที่คาตอบแทนและความกาวหนาในสายงานนั้น

ไมมีความเหมาะสม สงผลใหเกิดสูญญากาศทางการบริหารจัดการบอยครั้ง ผลเสียยอมตกอยูกับ

นักศึกษาพิการ ดังนั้นผูบริหารทั้งระดับชาติและระดับองคกรควรใหความสําคัญกับการพัฒนาทุน

มนุษยทางดานการศึกษาพิเศษ เพื่อใหบุคคลดังกลาวมีขีดความสามารถและเปนกําลังสําคัญในการ

ดําเนินการดานการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการใหประสบผลสําเร็จ 

 

5.4.5  การจัดการเรียนการสอน  

สถาบันอุดมศึกษายังขาดหลักสูตรเฉพาะของความพิการแตละประเภท ซ่ึงหลักสูตรที่มีอยู

หรือบางหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นยังไมเหมาะสมและสอดคลองกับความพิการแตละประเภท การจัดหา

ส่ือการสอนและอุปกรณท่ีใชในการจัดการเรียนการสอนยังไมเหมาะสมและสอดคลองกับความ

พิการ นอกจากนั้น สถาบันอุดมศึกษาสวนใหญขาดการวางแผนที่มีประสิทธิภาพ  

“ปญหาบางสวนอยูท่ีหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนการสอน ควรที่จะตองกระตุนให

นักศึกษาทํากิจกรรมรวมกัน ใหนักศึกษาพิการเปนฝายเขาหานักศึกษาปกติบาง กิจกรรมบางอยาง

ควรที่จะตองมีการวางแผนรวมกัน เชน ออกคาย ปฐมนิเทศ รวมทั้งการเรียนรวม ควรใหอยูรวมกัน

ในสภาพที่แทจริง รวมทั้งการวางระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพ” 

(สัมภาษณ อาจารยนุชนารถ โตะทอง อาจารยประจําศูนยบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ

เรียนรวม วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล, 11 พฤศจิกายน 2553) 

 “จากที่ผานๆมา เราคงไมรอการสนับสนุนการจัดการเรียนรวมจาก สกอ. หรือมหาวิทยาลัย

ได  เราตองประสานรวมกับหนวยงานภายนอกในการขอสนับสนุนสื่อ วัสดุอุปกรณในการจัดการ

เรียนการสอน เชน ประสานกับศูนยเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการและ NECTECH  จึงจะทําให

การจัดการเรียนการสอนท่ีผานมาสําเร็จได ก็เพราะความสัมพันธสวนตัวดวยสวนหนึ่ง” 

(สัมภาษณ รศ.ดร.สุวิมล อุดมพิริยะศักย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 15 พฤศจิกายน 

2553) 
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“มหาวิทยาลัยยังคงตองจัดหองปฏิบัติการเฉพาะในเร่ืองส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
สอนเพ่ือพัฒนาศักยภาพของผูปฏิบัติงานและนักศึกษาพิการ”  

(สัมภาษณ นส.จินตนา หงษมณี บุคลากรประจําศูนยบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ           
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 9 พฤศจิกายน 2553) 

กลาวโดยสรุป  ระบบการจัดการเรียนการสอนสําหรับคนพิการในประเทศไทยนั้นเกิด
ขอบกพรองเปนอยางมาก ปญหาสําคัญคือเร่ืองงบประมาณ เพราะอุปกรณการเรียนการสอนสําหรับ
นักศึกษาพิการราคาสูง ท้ังนี้เนื่องจากรัฐบาลและสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจัดสรร
งบประมาณไปยังสถาบันอุดมศึกษาในดานการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการในสัดสวนท่ีนอยหาก
เทียบกับภาระงานท่ีมีเปนจํานวนมาก และเปนผลักภาระใหแตละสถาบันรับผิดชอบการจัดการเรียน
การสอนสําหรับนักศึกษาพิการเอง ท้ังนี้หากสถาบันอุดมศึกษามีความพรอมและไดรับการ
สนับสนุนจากผูบริหารของสถาบัน ก็ยอมสงผลตอการบริหารจัดการระบบการเรียนการสอนท่ีมี
ประสิทธิภาพ ในทางกลับกันหากสถาบันอุดมศึกษาไมมีความพรอมและผูบริหารไมเห็นถึง
ความสําคัญของเร่ืองดังกลาว  การจัดการเรียนการสอนสําหรับนักศึกษาพิการก็จะได ซ่ึง
ประสิทธิภาพ   นอกจาก น้ีการจัดการ เ รียนการสอนสําหรับนัก ศึกษาพิการของแตละ
สถาบันการศึกษามีคุณภาพและมาตรฐานทางการศึกษาที่แตกตางกัน ซ่ึงยอมสงผลตอการยอมรับ
จากสังคมในการใหโอกาสทํางานตอไปในอนาคต ท้ังนี้ควรจัดหนวยงานกลางเพื่อเปนหลักประกัน
คุณภาพและสรางมาตรฐานทางการศึกษาสําหรับนักศึกษาพิการในระดับเดียวกัน 

 

5.5  สวนท่ีหา มุมมองของนิสิต นักศึกษาพิการจากการนํานโยบายการจัดการศึกษา 
       สําหรับคนพิการ ไปปฏิบัติของสถาบันอุดมศึกษา  

    
มุมมองของนักศึกษาซ่ึงเปนบุคลสําคัญตอการประเมินประสิทธิผลของการนํานโยบายการ

จัดการศึกษาสําหรับคนพิการไปปฏิบัติ  ซ่ึงไดแก การมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ผูวิจัยไดดําเนินการ
สัมภาษณนักศึกษาท้ังท่ีอยูในระบบและลาออกกลางคัน รวมจํานวน 4 ราย ตอการประเมินผล
ความสําเร็จของนโยบายการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการไปปฏิบัติ  

 
5.5.1  ขอมูลท่ัวไปของกรณีตัวอยาง 
ในสวนของขอมูลท่ัวไปของกรณีตัวอยางท่ีศึกษา จํานวน 4 คน เปนเพศชาย จํานวน 2 คน 

เพศหญิง จํานวน 2 คน ลักษณะความพิการ เปนคนบกพรองทางดานรางกาย จํานวน 2 คน บกพรอง
ทางการมองเห็นจํานวน 1 คน และบกพรองทางการไดยินจํานวน 1 คน ซ่ึงกําลังศึกษาในระดับ
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ปริญญาตรีสังกัดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ในช้ันปท่ี 2 และ3 และขอรับทุนสนับสนุนอุดหนุนทาง
การศึกษาสําหรับนักศึกษาพิการ จํานวน 2 คน และลาออกกลางคันจํานวน 2 คน สวนใหญมี
ภูมิลําเนาอยู กรุงเทพมหานคร จํานวน 3 คน ตางจังหวัด จํานวน 1 คน ซ่ึงขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับ
ลักษณะทางประชากรของกรณีตัวอยางท่ีศึกษา ปรากฏตามตาราง 5.9  
 
ตารางท่ี 5.10  ลักษณะทางประชากรของนิสิต นักศึกษาพิการท่ีศึกษา 
 

ลักษณะทางประชากรดาน 
ชื่อ(สมมต)ิ 

เพศ อาย ุ การศึกษา ทุน ภูมิลําเนา 
ลักษณะ

ความพิการ 

1.ชาติ ชาย 20 ป.ตรี ป 2 มี กทม. รางกาย-แขน 

2.เมธ ชาย 22 ลาออก ไมมี กทม. การไดยิน 

3.หนอย หญิง 22 ป.ตรี ป 3 มี กทม. การมองเห็น 

4.องุน หญิง 18 ลาออก ไมมี นนทบุรี การมองเห็น 

 
5.5.2  ความคดิเห็นเก่ียวกับสภาพปจจุบันของการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการใน 
          ระดับอุดมศึกษา 
สภาพปจจุบันของการจัดการศึกษาสําหรับนักศึกษาพิการในระดับอุดมศึกษาตามความ

คิดเห็นของนักศึกษาพิการที่กําลังศึกษาในระดับปริญญาตรีท้ัง 2 คน ในภาพรวมถือวามีการจัดการ
ไดในระดับท่ีดี โดยเฉพาะในดานนโยบายและการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาท่ีชัดเจน เปด
โอกาสใหเขาศึกษาตออยางเทาเทียมและสนับสนุนงบประมาณและอุปกรณทางการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา โดยเฉพาะศูนยบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการของแตละสถาบันอุดมศึกษา  

คุณชาติ นักศึกษาปริญญาตรีช้ันปท่ี 2 (2553) กลาววา “ในความคิดของผม มหาวิทยาลัยเรา
มีการจัดสภาพแวดลอมท้ังภายใน ภายนอกที่เอ้ือตอการเรียนรูและดํารงชีวิตของคนพิการมากพอ 
ไมวาจะเปนปายบอกทาง บริการคมนาคมขนสง การปรับทางลาด หองน้ําสําหรับคนพิการ รวมท้ัง
จัดสภาพแวดลอมท่ีดี มหาวิทยาลัยกําหนดเปนนโยบายท่ีเนนบริการสนับสนุนสงเสริมคนพิการ  
โดยท่ีผูบริหารที่รับผิดชอบเกี่ยวกับคนพิการ ไดลงมาเลนในเร่ืองนี้เอง ทําใหการดําเนินงานของ
ศูนย DSS มีความราบร่ืนมากยิ่งข้ึน  นอกจากนั้นเทาท่ีทราบทางศูนย DSS เองก็มีการรณรงคให
เพื่อนนักศึกษาและประชาชนท่ัวไปไดเขาใจและเขาถึงเร่ืองหลักสิทธิมนุษยชนดีอยูแลว” 
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คุณหนอย นักศึกษาปริญญาตรีช้ันปท่ี 3 (2553) กลาวเพิ่มเติมในประเด็นเดียวกันวา  “ทุก
วันนี้ถามวามีการใหโอกาสไหม ตอบไดเลยวามาก คนพิการอยางเราๆไดรับการปฏิบัติและมีโอกาส
ทางการศึกษาเทาเทียมกับคนท่ัวๆไป และไดรับการสนับสนุนงบประมาณและอุปกรณทางการ
ศึกษาตามความจําเปนอยูแลว ตัวหนอยเองอยากไดหนังสืออะไรหรืออุปกรณการเรียนแบบไหน แค
บอกกับเจาหนาท่ีของศูนย DSS เขาก็ดําเนินการใหท้ังหมด ตัวหนอยแทบจะไมตองทําอะไรเอง
เลย” 

ท้ังนี้ผูวิจัยมองวาการดําเนินการของศูนยบริการสนับสนุนนักศึกษา หรือ DSS จะประสบ
ผลสําเร็จไดนั้น ข้ึนอยูกับความรวมมือของทุกฝายท่ีมีความเกี่ยวของ โดยเฉพาะอยางยิ่งนโยบายจาก
ผูบริหารระดับชาติและระดับองคกรท่ีตองเขาใจและเขาถึงความสําคัญของโอกาสทางการศึกษาท่ีมี
ความเสมอภาคเทาเทียมกันโดยปราศจากขอจํากัดทางดานรางกาย นอกจากนี้ในสวนของการ
บริหารจัดการนั้น พบวาระบบการบริหารจัดการการศึกษาสําหรับคนพิการยังขาดเอกภาพ เนื่องจาก
การสนับสนุนงบประมาณและการจัดเจาหนาท่ีท่ียังไมเพียงพอ เชน ลามภาษามือ เจาหนาท่ีทําอักษร
เบรลล  ดังนั้นหนวยงานที่เกี่ยวของจึงควรสนับสนุนกิจกรรมท่ีเปนประโยชนเหมาะสมกับความ
บกพรองของนิสิต นักศึกษาพิการใหมากข้ึน  

คุณชาติ (2553) กลาวในประเด็นนี้วา “มหาวิทยาลัยหรืออาจเปนศูนย DSS นักศึกษาควรมี
การประเมินความตองการ ความจําเปนของนักศึกษาพิการรวมดวย วาพวกเรามีความตองการอะไร 
หรือวาขาดเหลืออะไรบาง รวมท้ังอยากใหมีการประเมินผลหลังการรับบริการมาปรับปรุง แกไขให
มันดีข้ึน” 

 สอดคลองกับคุณหนอย (2553) ท่ีเห็นวามหาวิทยาลัยมีการพัฒนาทางดานกายภาพในการ
อํานวยความสะดวกมากย่ิงข้ึน แตควรสงเสริมนักศึกษาพิการในการใชส่ิงอํานวยความสะวดกเหลานัน้
โดยกลาววา “มหาวิทยาลัยมีความพรอม จัดส่ิงแวดลอมท่ีดีอยูแลว แตอยากใหเพ่ิมเร่ืองการฝกทักษะ
ในดานการสรางความคุนเคยของคนพิการกับสภาพแวดลอมและก็การเคล่ือนไหว การใชเคร่ืองมือ
นั้นๆดวยก็จะดีมาก ทุกวันนี้จํากัดในการเรียนรูมากเพราะตองรอคิวยาว ทางศูนยมีเจาหนาท่ีแคคน
เดียว” 

นอกจากนี้สถาบันอุดมศึกษาควรเห็นถึงความสําคัญของการประสานงาน สรางเครือขาย 
ระดมทรัพยากรจากทุกภาคสวนท้ังครอบครัว ชุมชน องคกรภาครัฐและเอกชนในรูปแบบพันธมิตร
ในการทํางาน ท้ังนี้มหาวิทยาลัยควรดําเนินการประสานงานกับหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยกอน
เปนลําดับแรกและขยายไปสูการสรางเครือขายเพื่อใหนักศึกษาพิการสามารถเขาถึงส่ือ ส่ิงอํานวย
ความสะดวก เชนการบริการหองสมุด การฝกปฏิบัติท่ีเหมาะสม 
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คุณชาติ (2553) กลาววา “หนาท่ีของมหาวิทยาลัยไมใชแคคอยชวยเหลือพวกเราทางการ
เรียน ทําถนน ลิฟท แตหนาท่ีอีกอยางท่ีสําคัญคือชวยสรางความตระหนักเร่ืองคนพิการและสิทธิคน
พิการท่ีจะทําใหพวกเราสามารถอยูรวมกับคนอ่ืนๆในสังคม  ในชุมชน  มหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันการศึกษาใกลเคียงได โดยจัดกิจกรรมอบรม หรือสนับสนุนโครงการจิตอาสา เพื่อใหเพื่อน 
อาจารยหรือเจาหนาท่ีไดเขาใจความรูสึกของคนพิการไดอยางถูกตอง” 

ในประเด็นนี้ผูวิจัยมองวาหากสถาบันอุดมศึกษามีการสรางพันธมิตรในการทํางาน ก็จะ
เปนการกาวขามอุปสรรคตางๆในการดําเนินงานไดเปนอยางดี ทั้งในเร่ืองของบุคลากรที่ขาดแคลน 
อุปกรณท่ีมีราคาสูง ตลอดจนงบประมาณที่ไมเพียงพอ ท้ังนี้ภาคสวนตางๆท่ีเกี่ยวของตองมีความ
ตั้งใจและจริงใจในการสรางความรวมมือดังกลาว เพื่อใหการดําเนินงานดานการจัดการศึกษา
สําหรับคนพิการนั้นมีความตอเน่ืองและพัฒนาสูความยั่งยืนสืบไป 

ในสวนบุคลากรทางการศึกษาดานการศึกษาพิเศษน้ัน นักศึกษาพิการที่เขารับบริการมี
ความพึงพอใจจากการใหความชวยเหลือและสนับสนุนของศูนยบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ 
หรือ DSS เปนอยางดี  แตในขณะเดียวกันกลับพบปญหาท่ีจํานวนบุคลากรยังไมเพียงพอกับสัดสวน
ของนักศึกษาพิการ โดยเฉพาะในสถาบันท่ีจัดการศึกษาแบบเรียนรวมหลายแหงไมมีอาจารย
การศึกษาพิเศษ และขาดบุคลากรที่มีความรูเฉพาะทาง  นอกจากนี้ ยังเห็นวาอาจารยและบุคลากร
ของมหาวิทยาลัยตองพยายามเรียนรูและเขาใจอุปกรณ ส่ือ สําหรับสนับสนุนนักศึกษาพิการ 

คุณชาติ (2553) กลาวในประเด็นดานบุคลากรทางการศึกษาพิเศษไววา  “พี่ๆสวนใหญมี
คุณสมบัติในการปฏิบัติงานท่ีเหมาะสม มีบุคลิกภาพดี มีใจบริการ ยิ้มแยมแจมใส ยินดีใหคําแนะนํา
แกคนพิการทุกเร่ือง แมกระท่ังคําแนะนําเร่ืองปญหาชีวิต บางทีก็ตางคนตางปรึกษากัน มหาวิทยาลัย
บางทีก็ควรจะคิดเร่ืองสวัสดิการเพื่อสรางขวัญกําลังใจใหแกคนพวกนี้มากๆ เพราะคนพวกนี้ทํางาน
หนักกันมากๆ ” 

สอดคลองกับคุณหนอย (2553) ท่ีมองประเด็นนี้วา “บางทีมหาวิทยาลัยควรเร่ิมจากการ
ประชุมช้ีแจงกับอาจารย เจาหนาท่ีท้ังมหาวิทยาลัยกอนจะดีกวา เพราะอาจารยบางทานก็บอกตรงๆ
วาไมรูจะสอนยังไง ทานยังไมเขาใจเด็กพิการ ยังไมรูวาจะใชส่ือ หรือบางทีก็มีปญหาวาจะ
ประเมินผล จะใหคะแนนยังไงก็มี และในบางคร้ังอาจารยผลักภาระดานการสอบใหทางศูนย DSS 
รับผิดชอบ ทําใหพี่ๆในศูนยตองทํางานหนักมากยิ่งข้ึน” 

การจัดการ เ รียนการสอนสําหรับนัก ศึกษาพิการในสถาบันอุดมศึกษา  พบว า
สถาบันอุดมศึกษายังขาดหลักสูตรเฉพาะของความพิการแตละประเภท ตลอดจนหลักสูตรท่ีมี
คุณภาพและมีมาตรฐานเดียวกัน  นอกจากนี้ควรมีการจัดระบบอาจารยท่ีปรึกษาประจําช้ันป/กลุม
โดยมีการดูแล การช้ีแจงเกณฑการวัดและประเมินผลใหมากกวานี้ รวมท้ังการจัดหลักสูตรพิเศษ
เพื่อเปนทางเลือกสําหรับนักศึกษาพิการเลือกเรียนตรงกับลักษณะพิการของตนเอง 
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คุณชาติ (2553) กลาววา “บางคร้ังเราก็อยากใหนักศึกษาปกติไดรับคําแนะนําจากเจาหนาท่ี
ของศูนยดวยเพื่อคอยชวยฝกทักษะ หรือเปนอาสาสมัครในการชวยเหลือนักศึกษาพิการในรูปแบบ
บัดดี้ เชน การเดินนําทางคนตาบอด การติววิชา ทักษะการเข็นรถ รวมถึงการนําแนะการใชชีวิต
ตางๆ เพื่อใหคนพิการไมรูสึกวาเหวและถูกโดดเดี่ยว” 

คุณหนอย (2553) มีความเห็นเชนเดียวกับคุณชาติในประเด็นเดียวกันนี้ โดยกลาวเพ่ิมเติม
วา “กิจกรรมท่ีนอกจากเรียน พวกเรายังอยางเรียนรูกิจกรรมทางสังคมเพ่ิมเติม เชน อบรมทักษะชีวิต 
มารยาทบนโตะอาหาร ปฏิบัติการทางโรงแรม การพัฒนาบุคลิกภาพ ไมใชแคตามรายวิชาท่ี
ลงทะเบียนในหลักสูตร แตเปนวิชาชีวิตท่ีเราอยากไดดวย เพ่ือท่ีเราจะไดไมเปนภาระแกสังคมและ
ใหสังคมยอมรับพวกเรามากข้ึน” 

กลาวโดยสรุป จากความเห็นของนักศึกษาพิการท่ียังอยูในระบบการศึกษานั้น พบวา ใน
ปจจุบันสถาบันอุดมศึกษาเปดกวางใหนักศึกษาพิการไดเขามาศึกษาในฐานความเทาเทียมและเสมอ
ภาคเชนเดียวกับนักศึกษาปกติท่ัวไป ตลอดจนการไดรับการชวยเหลือและเอาใจใสจากศูนยบริการ
สนับสนุนนักศึกษาพิการ หรือ DSS มากยิ่งข้ึน สงผลใหคุณภาพชีวิตทางการศึกษาและคุณภาพชีวิต
การใชชีวิตในสังคมของนักศึกษาพิการมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ท้ังนี้ตองไดรับความรวมมือจาก
ภาคสวนตางๆท่ีเกี่ยวของเปนอยางดี 

  
5.5.3  มุมมองตอสาเหตุของปญหานักศึกษาพิการท่ีลาออกกลางคัน 
จากการสัมภาษณเชิงลึกนักศึกษาพิการที่ลาออกกลางคันจากการศึกษาในระดับปริญญาตรี

ของนักศึกษาพิการท้ัง 2 คน ไดแก เมธและองุน นั้นพบวาเกิดจากปจจัยหลัก 2 ดาน ไดแกปจจัย
ภายใน ไดแก ฐานะทางเศรษฐกิจและคาใชจายของนักศึกษาพิการ ความพรอมของนักศึกษาพิการ
ท้ังทางรางกายและจิตใจและครอบครัว  และปจจัยภายนอก ไดแก การจัดการเรียนการสอน 
หลักสูตร อาจารยและบุคลากรทางการศึกษาท่ีเกี่ยวของ 

ผูวิจัยไดสัมภาษณ เมธ  โดยผานลามภาษามือ เม่ือวันท่ี 29  พฤศจิกายน 2553 สาเหตุของ 
เมธ นักศึกษาพิการทางการไดยินท่ีไมไดรับการศึกษาตอสาเหตุประการหน่ึงก็เพราะผูปกครองไมมี
ความรูและคิดวาเด็กหูหนวกไมจําเปนตองไดรับการศึกษาประกอบกับประสบปญหาชีวิต เนื่องจาก
ผูปกครองไมสามารถรับภาระคาใชจายในการศึกษาเลาเรียนของเมธได  

ท้ังนี้ในความรูสึกนึกคิดของเมธ มีสวนสําคัญตอการตัดสินใจลาออกกลางคัน ท้ังๆท่ียังไม
จบหลักสูตร ซ่ึงเปนในทางท่ีไมคอยประทับใจ เมธกลาววา ตนนั้นมีโอกาสเรียนระดับปริญญาตรี
ไดเพียงแคเทอมเดียว สายสังคมศาสตร แตเนื่องจากทางบานมีอาชีพแผงลอยขายอาหาร ฐานะทาง
บานไมคอยดีนัก ตนตองทํางานทุกอยางเพื่อใหมีรายไดมาใชจายในครอบครัวและใชหนี้สินท่ีมีอยู 
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ตัวเองเปนกําลังหลัก คาใชจายสวนใหญและเวลาทั้งหมดอยูกับการทํามาหากิน ขณะท่ีคาใชจายใน
การเรียนก็สูง  อีกอยางก็ตองพักผอนดวย ตนนั้นไมมีเวลาพอจะไปเขาช้ันเรียน เรียนรวมกับ
นักศึกษาปกติท่ัวไปไดอยางตอเนื่อง ไมไดมีโอกาสติดตามขาวสารหรืออานหนังสือเรียนเทาใด 
โดยเฉพาะชวงขาวของชอง NBT ผูประกาศจะใชภาษามือ เปนชวงท่ีตรงกับเวลาที่ตองขายของ 
อยากอานหนังสือ แตอานไมคอยเขาใจ จะรูเร่ืองภาพกับตัวเลขเทานั้น นอกจากนี้ครอบครัวก็รูสึก
เบ่ือเม่ือตองมาอธิบายคําภาษามือและพอก็เห็นวาคนปกติท่ีเรียนจบสูงๆแตก็ไมเห็นจะไดงานทําเลย 
เมธจึงตัดสินใจหยุดเร่ืองเรียนไวกอนตอนนี้ แตเขาก็หวังวาอนาคตจะมีโอกาสไดศึกษาตออีก 
สวนตัวนั้นคิดวาการศึกษาจะทําใหคนฉลาดข้ึน มีความรู เพื่อใชเปนแนวทางในการประกอบอาชีพ
และพัฒนาคุณภาพชีวิตตนเองใหดีข้ึนได 

ขณะท่ีผูวิจัยไดสัมภาษณมุมมองของ องุน ซ่ึงมีความพิการทางดานการมองเห็น เม่ือวันท่ี 
29  พฤศจิกายน 2553 ลาออกจากหลักสูตรนิติศาสตร มหาวิทยาลัยของรัฐแหงหนึ่ง ขณะศึกษาอยู
ช้ัน ป 1 องุนเลาเหตุผลใหฟงวา ตอนนั้นตนสนใจอยากไปเรียนมาก จึงรีบปรึกษาหารือกับพอ ทาง
พอก็ใหการสนับสนุนอยางดี  ชวงแรกๆตนก็ไดขารวมกิจกรรมกับมหาวิทยาลัยไมวาจะเปน
กิจกรรมกับนักศึกษาทั่วไป หรือการแนะนําสําหรับนักศึกษาพิการโดยศูนยบริการสนับสนุน
นักศึกษาพิการ ก็ดี  

หลังจากท่ีไดเขาเรียนไดประมาณ 1 ภาคเรียน ตนนั้นพบวาอาจารยในวิชาหลักๆยังไมคอย
จะปรับเปล่ียนวิธีการสอน หรือบางทีสอนแตตนนั้นไมเขาใจความหมาย เม่ือเวลาผานไปนานๆก็ลืม
หมด ตนตองพึ่งการถอดเทปและขอความชวยเหลือจากเพ่ือนใหชวยพูดสรุปใหฟง จนหลังๆตน
รูสึกวาเรียนไมรูเร่ือง ไมชอบเรียนอีกแลว เห็นวาหลักสูตรไมเหมาะกับตนและตนก็ไมมีความ
สนใจท่ีจะเรียนตอสาขาอื่น  ประกอบกับตนน้ันไมคอยสบาย ปวดหัวตอเนื่องเปนประจํา เกิดข้ึน
บอยคร้ังมาก ปรากฏวาไมสามารถเรียนตอเนื่องได  เห็นวาตนเองคงจะเรียนตอไปไมไหว จึง
ตัดสินใจหยุดเรียนกลางคัน 

 กลาวโดยสรุป จากการศึกษาเอกสาร การสัมภาษณเชิงลึกและการสังเกตแบบมีสวนรวม
พบวาสถาบันอุดมศึกษาเปนหนวยงานท่ีรับนโยบายการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการไปปฏิบัติเพื่อ
เปดโอกาสใหนักศึกษาพิการไดรับการศึกษาอยางท่ัวถึง แตหลังจากท่ีสถาบันอุดมศึกษานํานโยบาย
ไปปฏิบัติแลวจากการวิจัยในคร้ังนี้ พอสรุปไดวา มีปญหาและอุปสรรคหลายดาน ดังนี้  

1)  ดานนโยบาย พบวาการกําหนดนโยบายในภาพรวมของสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาไมตอเนื่อง โดยสถาบันอุดมศึกษาท่ีจัดการเรียนรวมนํานโยบายการจัดการเรียนรวม
ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานไปปฏิบัติสวนสถาบันอุดมศึกษาที่ เปน
สถาบันการศึกษาพิเศษเฉพาะความพิการจะจัดตามวัตถุประสงคของการต้ังสถาบันสําหรับคนพิการ
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อยูแลว นอกจากนั้น หนวยงานท่ีจะเปนผูรับผิดชอบในการขับเคล่ือนนโยบายใหลงสู
สถาบันอุดมศึกษาอยางแทจริงมีนอย  

นอกจากน้ัน ในการกําหนดนโยบายจะมีผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholder) 
บางสวนมีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย แตผูท่ีจะนํานโยบายไปปฏิบัติไมไดมีสวนรวมในการ
กําหนดนโยบาย และเม่ือนํานโยบายไปปฏิบัติการทําความเขาใจแกผูปฏิบัติไมท่ัวถึงจึงทําใหผูท่ีนํา
นโยบายไปปฏิบัติบางสวนขาดความรู ความเขาใจและความชัดเจน อันสงผลตอการดําเนินการจัด
การศึกษาสําหรับคนพิการ ปญหาท่ีสําคัญอีกประการหนึ่ง คือ จากความผันแปรทางการเมืองและ
การปรับเปล่ียนผูบริหารเปนผลใหนโยบายไมมีความตอเน่ือง  

2)  ดานคุณภาพการจัดการศึกษา พบวามีปญหา 3 ดานใหญๆดังนี้  
2.1  ดานบุคลากร มีดังน้ี  

1)  การขาดแคลนบุคลากร เนื่องจากเปนวิชาชีพท่ีไมไดรับการยกยอง 
เชน ลามภาษามือ มีการเปล่ียนแปลงบุคลากรบอยคร้ัง ท้ังนี้เนื่องจากการขาดการสนับสนุนทางสาย
งานและการยอมรับจากสังคม สงผลใหบุคลากรไมพึงประสงคท่ีจะประกอบวิชาชีพนี้ 

2)  คุณภาพบุคลากรที่ใหบริการทางการศึกษาสําหรับคนพิการ มีปญหา 
ดังนี้  

ก. ขาดองคความรูดานการศึกษาพิเศษ โดยเฉพาะอาจารยใน
สถาบันอุดมศึกษาทั่วไปท่ีจัดการเรียนรวม เชน ในวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล อาจารย
สวนใหญไมไดจบการศึกษาตรงกับภารกิจท่ีไดรับมอบหมาย 

ข.  ขาดความเช่ียวชาญเฉพาะดาน เชน ความรูดานจิตวิทยาการศึกษา
พิเศษ  กายภาพบําบัด กิจกรรมบําบัด อาชีวบําบัด อรรถบําบัด ดนตรีบําบัด ศิลปะบําบัด รวมท้ัง
ความเช่ียวชาญเฉพาะดานอ่ืน ๆ ท่ีจําเปนสําหรับคนพิการ  

ค.  ขาดการพัฒนาบุคลากรใหมีความรูเกี่ยวกับการใหบริการและการ
ใชส่ิงอํานวยความสะดวก ส่ือ บริการ และความชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาท่ีตองใชและบริการ
ใหตรงกับความตองการจําเปนเฉพาะบุคคล  

ง.  ขาดการสนับสนุนใหมีการวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา สงผลให
ขาดการพัฒนานวัตกรรมในการพัฒนาการเรียนการสอน การฝกทักษะสําหรับคนพิการแตละ
ประเภทและแตละระดับความพิการ  

2.2  ดานกายภาพ มีดังนี้  
1)  ความพอเพียงทางดานส่ิงอํานวยความสะดวก ส่ือ บริการ และความ

ชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไวในกฎกระทรวงฯ ซ่ึงขณะน้ียัง
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ไมมีหนวยงานใดตั้งงบประมาณสําหรับบัญชี ก ซ่ึงเปนรายการอุปกรณอํานวยความสะดวกท่ีเปน
รายการขนาดใหญและมีราคาคอนขางสูงและเปนระบบการใหคนพิการยืมใชตามกฎกระทรวง  

2.3 ดานการบริหารจัดการ ยังขาดการบูรณาการและขาดเจาภาพหลักในการ
เช่ือมโยง ประสานแผนการจัดการศึกษาพิเศษสําหรับคนพิการ ซ่ึงเสมือนเปนแกนกลางเช่ือมโยง 
แตยังมีขอจํากัดดานโครงสรางและบทบาทภารกิจอีกมาก  จากการท่ีไดรับเงินกองทุนการศึกษา
สําหรับคนพิการมาพัฒนางานการศึกษาพิเศษ  และไดมีการพัฒนาระบบงาน 4 ระบบ ประกอบดวย 
ระบบการพัฒนาบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา ระบบการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการเรียน
รวม จัดวางระบบและพัฒนาเครือขายการกระจายสิ่งอํานวยความสะดวก ส่ือ บริการ และความ
ชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา ใหนักศึกษาพิการเรียนรวม และระบบการจัดทําและพัฒนาหลักสูตร
ฝกอบรมระยะส้ัน ตามประเภท ลักษณะและระดับความพิการดังกลาวขางตน พบวาตองหยุดชะงัก 
เนื่องจากเงินกองทุนการศึกษาสําหรับคนพิการไดหมดลงและยังไมไดรับการจัดสรรอีก ซ่ึงระบบ
เงินกองทุนฯ ดังกลาว เปนระบบที่ดีสามารถบูรณาการงานขามหนวยงานไดเปนอยางดี มีความ
คลองตัวในการดําเนินงานการ จัดการศึกษาพิเศษสําหรับคนพิการไดมาก แตเม่ือขาดการสนับสนุน
อยางตอเนื่อง ในขณะท่ีจํานวนคนพิการ ซ่ึงมีระดับความพิการที่แตกตางกันยังมีอีกเปนจํานวนมาก 
และควรไดรับความชวยเหลือตามสิทธิข้ันพื้นฐาน รวมท้ังคุณภาพของการใหบริการยังไมเปนไป
ตามมาตรฐานท่ีกําหนด และจํานวน ผูใหบริการมีความขาดแคลนและขาดองคความรู ดังนั้นสภาพ
ปญหาจึงยังคงมีอยูอยางตอเนื่อง  

จะเห็นไดวา ปญหาและอุปสรรคในการนํานโยบายการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ สูการ
ปฏิบัติของสถาบันอุดมศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการมีหลายดาน ซ่ึงแตละดานเปนปจจัยสําคัญท่ี
สงผลตอความสําเร็จในการนํานโยบายสูการปฏิบัติ และเปนความจําเปนท่ีจะตองมีการหาวิธีการ
หรือแนวทางท่ีจะทําใหการนํานโยบายสูการปฏิบัติอยางแทจริง  
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ตารางที่ 5.11  เปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคคลที่เกี่ยวของกับนโยบายการจัดการศึกษาสําหรับ 

         คนพิการกับคุณภาพชีวิตคนพิการในมิติทางเศรษฐกิจและมิติทางสังคม 
 

มิติเศรษฐกิจ มิติทางสังคม  
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นายอภิชาต การิกาญจน           

นายมณเฑียร บุญตัน           

นายสุเมธ แยมนุน           

นางสาวพรสวรรค  วงษไกร           

นายสุริยา เสถียรกิจอําไพ           ผูกํ
าห
นด
นโ
ยบ
าย
 

นายบรรลือ วิศิษฏอนุพงษ           

ผศ.ดร. ปริญญา เทวานฤมิตรกุล           

ผศ. สุนันทา วิบูลยจันทร           

รศ.ดร. ณัฏฐารมณ จุฑาภัทร           

อาจารยวิไลวรรณ ซึ้งปรีดา           

ผศ.ดร. พิมพา ขจรธรรม           

ผศ.ดร. เกยูร วงษกอม           

นางสาวจินตนา หงสมณี           

นางสาวนุชนารถ โตะทอง           

ผูนํ
าน
โย
บา
ยไ
ปป
ฏิ
บัติ 

นางสาวคมคิด ศันสนะเกียรติ           

นายเอกภาพ ลําดวน           

นายจารุศักดิ์ ปรัชญพฤทธิ์           

นายเจน ชัยเดช           

นางสาวสุปราณี ศรีสวัสดิ์           

นางสาวชนัฏฐา ตอสกุล           

ผูท่ี
มีส
วน
เกี่
ยว
ขอ
ง/
ผูรั
บบ
ริก
าร
 

นางสาวเดือนเพ็ญ มะเซ็ง           
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ตารางที่ 5.11  (ตอ) 

 
มิติเศรษฐกิจ มิติทางสังคม  

 

ประเด็นศึกษา 

งบ
ปร
ะม
า
ณแ
ละ
กา
รจั
ดส
รร
ทรั
พย
าก
ร 

โอ
กา
สใ
นก
าร
ปร
ะก
อบ
อา
ชี
พ/หา
งา
นทํ
า 

มีก
าร
จัด
สภ
าพ
แว
ดล
อม
ภา
ยก
าย
ภา
พที่
ดี 

มีค
วา
มป
ลอ
ดภั
ยส
วน
บุค
คล
 

สง
เส
ริม
สิท
ธิ 
เส
รีภา
พแ
ละ
กา
รมี
สวน
รว
ม 

มีส
ภา
พร
าง
กา
ยสุ
ขอ
นา
มัย
ที่
ดี 

มีสุ
ขภ
าพ
จิต
ที่
ดี 

มีส
ติ
ปญ
ญา
แล
ะค
วา
มส
าม
าร
ถใ
นก
าร
คิ
ด 

มีค
วา
มภ
าค
ภู
มิใจ
แล
ะมี
ศักดิ์
ศรี
 

มีค
วา
มสั
มพั
นธ
กับ
สัง
คม
 

รศ.ดร. วิริยะ นามศิริพงศพันธุ           

ผศ.ดร. เบญจา ชลธารนนท           

อาจารยขวัญชัย เกิดแดน           นัก
วิช
าก
าร
 

รศ.ดร. สุวิมล อุดมพิริยะศักย           

คิดเปนรอยละ 4.0  72.0 100.0 68.0 92.0 92.0 76.0 96.0 100.0 100.0 

 

จากการเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคคลที่เกี่ยวของกับนโยบายการจัดการศึกษาสําหรับ

คนพิการกับคุณภาพชีวิตคนพิการในมิติทางเศรษฐกิจและมิติทางสังคม โดยมีผูใหขอมูลสําคัญ

ประกอบดวย 1) กลุมผูกําหนดนโยบายการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการ 2) กลุมผูนํานโยบายเกี่ยวกับ

การจัดการศึกษาเพื่อคนพิการไปปฏิบัติ และ 3) กลุมผูมีสวนเกี่ยวของ/ผูรับบริการ จํานวน 25 คน 

คิดเปนรอยละ 100 พบวา คุณภาพชีวิตคนพิการมี 2 มิติ คือ มิติทางเศรษฐกิจและมิติทางสังคม ซ่ึง

มิติทางเศรษฐกิจนั้น ประกอบดวย 2 ตัวชี้วัด คือ 1) มีการจัดแบงงบประมาณ รายไดและทรัพยากร

อ่ืนๆ อยางเปนธรรม และ 2) การมีโอกาสในการประกอบอาชีพและมีงานทํา ซ่ึงในประเด็นแรกนั้น 

มีผูใหความคิดเห็นเพียงรอยละ 4  ทั้งนี้เนื่องจากกลุมผูนํานําโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเพื่อคน

พิการไปปฏิบัติและกลุมผูท่ีมีสวนเกี่ยวของ/ผูรับบริการใหความเห็นไปในทิศทางเดียวกันวา 

รัฐบาลมีนโยบายในการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรอื่นๆที่เกี่ยวกับคนพิการอยางไมเปนธรรม 

หากเทียบกับนโยบายอื่นๆ ที่รัฐบาลใหความสําคัญเปนอยางมาก มหาวิทยาลัยมีการจัดการศึกษา

เพื่อคนพิการอยางอัตคัดและมีขอจํากัดในการบริหารจัดการเปนอยางยิ่ง ซ่ึงยอมสงผลตอคุณภาพ

ชีวิตที่ดีของคนพิการ ท้ังนี้ในมุมมองของกลุมนักศึกษาพิการที่เขาใชบริการจากการจัดการศึกษา

ของมหาวิทยาลัยนั้น ตองการใหรัฐบาลรวมไปถึงหนวยงานที่เกี่ยวของใหความสําคัญกับการ

จัดสรรงบประมาณลงสูสถาบันอุดมศึกษาใหมากขึ้น ตลอดจนการปรับเปลี่ยนแนวนโยบายจากเดิม

ท่ีจะจัดสรรงบประมาณอุดหนุนมหาวิทยาลัยในการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการก็ตอเมื่อมีนักศึกษาที่
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มีความพิการ 5 คน ข้ึนไป ท้ังนี้แนวคิดดังกลาวมีความแตกตางจากของตางประเทศโดยส้ินเชิง  ซ่ึง
รัฐบาลของตางประเทศใหการอุดหนุนมหาวิทยาลัยในการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการแมวาจะมีเพียง
คนเดียวก็ตาม ในขณะที่มุมมองของกลุมผูท่ีนํานโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเพ่ือคนพิการไป
ปฏิบัตินั้น มีความตองการใหรัฐบาลรวมไปถึงหนวยงานท่ีเกี่ยวของใหความสําคัญกับการจัดสรร
งบประมาณลงสูสถาบันอุดมศึกษาใหมากข้ึนเชนเดียวกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งงบประมาณในการจาง
บุคลากรมาปฏิบัติงาน ตลอดจนงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาพิเศษใหมีความ
เช่ียวชาญมากยิ่งข้ึน ท้ังนี้ยอมสงผลตอประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานไดเปนอยางดี  
ในขณะท่ีประเด็นท่ีสอง การมีโอกาสในการประกอบอาชีพและมีงานทํา  มีผูใหความคิดเห็นรอยละ 
72  กลาวคือ ในปจจุบันหนวยงานของรัฐและสถานประกอบการเปดโอกาสใหคนพิการเขาทํางาน
มากยิ่งข้ึน เนื่องจากมีนโยบายกําหนดสัดสวนระหวางคนพิการกับคนปรกติในสถานประกอบการ
อยางชัดเจน รวมไปถึงนโยบายในการลดหยอนภาษีใหสถานประกอบการ เพื่อปนแรงจูงใจให
สถานประกอบการรับคนพิการเขาทํางานมากยิ่งข้ึน  ท้ังนี้ในมุมมองของกลุมผูนํานโยบายเกี่ยวกับ
การจัดการศึกษาเพ่ือคนพิการไปปฏิบัติของท้ัง 3 มหาวิทยาลัย มีความเห็นในทิศทางเดียวกันวา 
นักศึกษาพิการท่ีจบการศึกษาออกไปเปนผูท่ีมีคุณภาพ สังคมใหการยอมรับความรู ความสามารถ 
สงผลใหอัตราการไดงานทําของคนพิการสูงข้ึนทุกป  

ในสวนมิติทางเศรษฐกิจนั้น ประกอบดวย 2 สวนยอย คือ 1) มิติทางสังคมท่ีเปนวัตถุวิสัย 
และ 2) มิติทางสังคมท่ีเปนอัตตวิสัย  ซ่ึงมิติทางสังคมท่ีเปนวัตถุวิสัย ประกอบดวย 4 ตัวช้ีวัด คือ 1) 
มีการจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพท่ีดี 2) มีความปลอดภัยสวนบุคคล 3) มีการสงเสริมสิทธิ 
เสรีภาพและการมีสวนรวม และ 4) มีสภาพรางกายสุขอนามัยท่ีดี  ในประเด็นแรก  การจัด
สภาพแวดลอมทางกายภาพท่ีดี มีผูใหความคิดเห็นรอยละ 100  กลาวคือ การจัดสภาพแวดลอมทาง
ภาพท่ีเอ้ือประโยชนแกคนพิการนั้น เปนปจจัยพื้นฐานสําคัญท่ีรัฐบาลและหนวยงานท่ีเกี่ยวของตอง
จัดใหบริการเพื่อคนพิการ เพื่อใหคนพิการสามารถดํารงชีวิตประจําวันไดโดยปราศจากขอจํากัด
ใดๆ  ท้ังนี้ในมุมมองของกลุมผูนํานโยบายการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการไปปฏิบัตินั้น ตองการให
สภาพแวดลอมลอมทางกายภาพเปนสวนสําคัญในการสรางบรรยากาศใหนักศึกษาพิการมีความ
กระตือรือรนในการศึกษามากยิ่งข้ึน ในขณะท่ีมุมมองของผูท่ีเกี่ยวของ/ผูรับบริการ มีความตองการ
ไดรับการอํานวยความสะดวกจากการใหบริการของมหาวิทยาลัย  เพื่อใหสามารถเรียนรวมกับ
นักศึกษาท่ีมีความปรกติไดอยางเสมอภาคเทาเทียมกัน  ในขณะท่ีประเด็นความปลอดภัยสวนบุคคล 
มีผูใหความคิดเห็นรอยละ 68  เนื่องจากความปลอดภัยของแตละบุคคลนั้นข้ึนอยูกับหลายๆ ปจจัย 
โดยเฉพาะอยางยิ่งการจัดการระบบความปลอดภัยของมหาวิทยาลัย ท้ังนี้ในมุมมองของผูท่ี
เกี่ยวของ/ผูรับบริการมองวา หากมหาวิทยาลัยมีระบบความปลอดภัยท่ีไดรับการรับรองจาก



  245 

มาตรฐานสากล ก็ยอมสงผลใหเกิดความเช่ือม่ันในความปลอดภัยแกคนพิการมากยิ่งข้ึน  ในขณะท่ี
ประเด็นการสงเสริมสิทธิ เสรีภาพและการมีสวนรวม  มีผูใหความคิดเห็นรอยละ 92  กลาวคือ ใน
ปจจุบันคนพิการท่ัวโลกมีสิทธิ เสรีภาพภายใตหลักสิทธิมนุษยชนมากย่ิงข้ึน คนพิการมีสิทธิ
เทียบเทากับคนปรกติท่ัวไป  ตลอดจนการแสดงออกในเร่ืองเสรีภาพดานตางๆ ไดอยางเต็มท่ี 
นอกจากนี้สังคมยังเปดโอกาสใหคนพิการไดเขามามีสวนรวมท้ังกระบวนการทางเศรษฐกิจ สังคม
และการเมือง เปนตน ท้ังนี้ในมุมมองของกลุมผูกําหนดนโยบายการจัดการศึกษาเพ่ือคนพิการมอง
วา มีการกําหนดนโยบายและออกกฎหมายหลายฉบับท่ีสงเสริมสิทธิ เสรีภาพและการมีสวนรวม   
เชน พระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ท่ีมุงเนนการสงเสริมสิทธิ
ของคนพิการที่พึงมีได เปนตน ในขณะท่ีมุมมองของกลุมผูมีสวนเกี่ยวของ/ผูรับบริการนั้นมองวา 
กลุมคนพิการมีสิทธิตางๆตามรัฐธรรมนูญ และไดเขาไปมีสวนรวมกับกระบวนการตางๆ ท้ังใน
ระดับชาติและระดับทองถ่ิน ซ่ึงสงผลใหคนพิการไดรับการยอมรับจากสังคมมากยิ่งข้ึน นอกจากนี้
ในประเด็นการมีสภาพรางกายสุขอนามัยท่ีดีนั้น  มีผูใหความคิดเห็นรอยละ 92  กลาวคือ  คนพิการ
มีสภาพทางรางกายท่ีแตกตางจากคนท่ัวไป ดังนั้นจําเปนตองไดรับการฟนฟูสมรรถภาพเปนอยางยิ่ง  
ท้ังนี้กลุมผูนํานโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการไปปฏิบัติมองวา การฟนฟูสมรรถภาพ
ของคนพิการนั้น เปนหนึ่งภารกิจสําคัญท่ีมหาวิทยาลัยมีการดําเนินการภายใตพระราชบัญญัติการ
ฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534  ท่ีมุงเนนการฟนฟูสภาพรางกายของคนพิการใหดีข้ึน 
ตลอดจนการรักษาเพื่อใหสามารถชวยตนเองได ท้ังนี้เปนท่ีนาสังเกตวามิติทางสังคมท่ีเปนวัตถุวิสัย
นั้น มีเปาประสงคสําคัญท่ีตองการใหคนพิการมีสภาพทางรางกายท่ีดีข้ึน อยูรวมกับคนในสังคมโดย
ปราศจากขอจํากัดใดๆ  ตลอดจนการสรางโอกาสที่ดีในการเขาไปสูกระบวนการการมีสวนรวมกับ
สังคม เพื่อคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

ในสวนมิติสังคมท่ีเปนอัตตวิสัยนั้น ประกอบดวย 4 ตัวช้ีวัด คือ 1) การมีสุขภาพจิตท่ีดี 2) 
การมีสติปญญาและความสามารถในการคิดสรางสรรค 3) การมีความภาคภูมิใจและมีศักดิ์ศรี และ 
4) การมีความสัมพันธกับสังคม ในประเด็นแรก การมีสุขภาพจิตท่ีดี  มีผูใหความคิดเห็นรอยละ 76  
กลาวคือ  หากคนพิการมีมิติทางสังคมท่ีเปนวัตถุวิสัยในเกณฑดี ก็ยอมสงตอการมีสุขภาพจิตท่ีดีดวย 
ท้ังนี้กลุมผูมีสวนเกี่ยวของ/ผูรับบริการน้ันมองวา  หากคนพิการมีความพรอมทางดานรางกายและ
บริบทแวดลอม  ก็ยอมสงผลใหคนพิการมีทัศนคติและความคิดในเชิงบวก ไมมีเร่ืองท่ีบ่ันทอน
จิตใจ  ในขณะท่ีประเด็นการมีสติปญญาและความสามารถในการคิดสรางสรรค  มีผูใหความ
คิดเห็นรอยละ 96  ท้ังนี้เนื่องจากนโยบายและกฎหมายหลายๆ ฉบับมุงเนนการพัฒนาทรัพยากร
มนุษยและคุณภาพชีวิตคนพิการข้ึน เพื่อใหคนพิการมีทักษะในการศึกษาและการประกอบอาชีพ
ไดมากยิ่งข้ึน ท้ังนี้กลุมผูนํานโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเพ่ือคนพิการไปปฏิบัติมองวา รัฐบาล
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และหนวยงานท่ีเกี่ยวของใหความสําคัญการการอบรมและพัฒนาใหคนพิการปรับสภาพใหสามารถ
ชวยตนเองได ในขณะท่ีกลุมผูมีสวนเกี่ยวของ/ผูรับบริการนั้นมองวา  คนพิการไดรับการพัฒนาขีด
ความสามารถตางๆ ตามประเภทของการพิการ เพื่อใหคนพิการเกิดทักษะกระบวนการคิดท่ี
สรางสรรคและเปนประโยชนมากยิ่งข้ึน ในขณะท่ีประเด็นการมีความภาคภูมิใจและมีศักดิ์ศรี กับ
ประเด็นการมีความสัมพันธกับสังคมนั้น มีผูใหความคิดเห็นรอยละ 100 เทากัน กลาวคือ ใน
ปจจุบันคนพิการไดรับการยอมรับจากสังคมมากยิ่งข้ึน เนื่องจากมีคนพิการท่ีสรางช่ือเสียงในดาน
ตางๆ เปนจํานวนมาก ซ่ึงยอมทําใหคนพิการเกิดความภาคภูมิใจ ไมคิดนอยใจในโชคชะตาเชนใน
อดีต ตลอดจนการดํารงชีวิตอยูอยางมีศักดิ์ศรี ในขณะท่ีประเด็นการมีความสัมพันธกับสังคมก็
เชนเดียวกัน ท่ีสังคมไดเปดโอกาสใหคนพิการเขามามีปฏิสัมพันธและทํากิจกรรม/โครงการกับคน
ในสังคมมากข้ึน สงผลใหคนในสังคมมีเจตคติท่ีดีตอคนพิการ ในขณะท่ีคนพิการก็มีความ
ภาคภูมิใจในตนเองมากยิ่งข้ึน ได ท้ังนี้เปนท่ีนาสังเกตวามิติทางสังคมท่ีเปนอัตตวิสัยนั้น มี
เปาประสงคสําคัญท่ีตองการใหคนพิการมีสภาพทางจิตใจท่ีดี และอยูรวมกับคนในสังคมโดย
ปราศจากขอจํากัดใดๆ  ตลอดจนการเพิ่มทักษะทางการศึกษาและการประกอบอาชีพ เพื่อใหคน
พิการสามารถเล้ียงตนเองและครอบครัวได  อันจะนําไปสูความภาคภูมิใจในศักดิ์ศรีและคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีข้ึน 

 

5.6  สวนท่ีหก แนวทางการนํานโยบายการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการสูการปฏิบัติ  
 
จากการศึกษาพบวา การนํานโยบายการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการไปปฏิบัติประสบ

ความสําเร็จในระดับหนึ่ง เนื่องจากยังมีปญหาและอุปสรรคหลายดาน ดังท่ีกลาวมาแลว จึงจําเปนท่ี
หนวยงานท่ีเปนผูกําหนดนโยบายจะตองมีการวิเคราะหสภาพแวดลอม ท้ังภายในและ ภายนอก
สถาบันอุดมศึกษา เพื่อนําไปสูการกําหนดกลยุทธ ซ่ึงจากการศึกษาวิจัย ผูวิจัยไดรวบรวมขอมูลและ
วิเคราะหสภาพแวดลอมของสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีการนํานโยบายการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ
ไปปฏิบัติ ดังน้ี  

 
5.6.1  การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอกสถาบันอุดมศึกษามีรายละเอียดดังนี้  

                        5.6.1.1  สภาพแวดลอมภายใน  
                                      1)  จุดแข็ง  
                                            ก.  ดานกฎหมายและนโยบาย  

1.  การมีกฎหมาย พระราชบัญญัติ นโยบายและกฎกระทรวงท่ี
รวมถึงนักศึกษาพิการดวยอยางเปนรูปธรรมถือเปนโอกาสท่ีเอ้ือตอการพัฒนางานในทุกระดับ  
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2.  การมีนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในปการศึกษา 2542 
กําหนดใหคนพิการทุกคนที่อยากเรียนตองไดเรียน และในปการศึกษา 2543 กําหนดใหคนพิการทุก
คนตองไดเรียนโดยไดรับการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อพัฒนาตนเองและสังคม  
                                 ข.  ดานการใหบริการและคุณลักษณะของผูรับบริการ  

1.  คนพิการเขาสูระบบการศึกษาทุกระบบในอัตราเพ่ิมมากข้ึน 
อยางตอเนื่อง  

2.  มีการจําแนกประเภทความพิการท่ีชดเจน ทําใหมีผลดีตอ 
การพัฒนาคนพิการ  

3.  มีสถาบันอุดมศึกษาท่ีเปดโอกาสใหคนพิการไดรับการศึกษา  
ในระดับสูงเพิ่มมากข้ึน  

4.  การจัดการศึกษาพิเศษในรูปแบบท่ีหลากหลายตามความ 
ตองการจําเปนพิเศษของแตละบุคคลเพ่ิมข้ึน  

5.  จํานวนบุคคลท่ีมีความบกพรองไดรับโอกาสในการศึกษาใน 
ระดับสูงของระบบการศึกษาและในหลากหลายสาขามากข้ึน รวมท้ังไดรับโอกาสดานการฝกอบรม
อาชีพหลักสูตรระยะส้ันท่ีหลากหลาย  

6.  การใหบริการส่ิงอํานวยความสะดวก ส่ือ บริการและความ 
ชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาแกคนพิการทุกประเภทเพิ่มมากข้ึน  

ค.  ดานบุคลากร บุคลากรดานคนพิการไดรับการพัฒนาความรู ความ
ชํานาญในการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ  

ง.  ดานการเงิน สถาบันอุดมศึกษามีความคลองตัวในการระดมทรัพยากร
เพื่อสนับสนุนการบริหารงาน 

จ.  ดานวัสดุอุปกรณ สถาบันอุดมศึกษามีการประสานงานกับหนวยงาน
อ่ืน เพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณในการพัฒนาคนพิการ  

ฉ.  ดานการบริหารจัดการ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการกําหนดใหมีหนวยงานท่ีรับผิดชอบดานการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ
โดยเฉพาะ คือ สํานักสงเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา กลุมงานพัฒนาระบบสวัสดิการและ
บริการนักศึกษา  
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2)  จุดออน  
                                           ก.  ดานโครงสรางและนโยบาย  

1.  การมีสวนรวมในการกําหนดวิสัยทัศน ทิศทาง เปาหมายและ
วัตถุประสงค ของสถาบันอุดมศึกษาทุกระดับขาดการเช่ือมโยงระหวางกัน  

2.  การกําหนดนโยบายการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการในภาพรวม
ของกระทรวง ศึกษาธิการไมตอเนื่อง  

ข.  ดานการใหบริการและคุณลักษณะของผูรับบริการ  
1.  ปญหาของความหลากหลายและซับซอนของความพิการในแตละ

คนแตกตางกันมาก  
2.  คนพิการเม่ือสําเร็จการศึกษาสามารถเขาสูระบบการจางงานได

เปนจํานวนนอย  
3.  คนพิการทุกประเภทมีโอกาสนอยในการเขาสูระบบการจางงาน 

เม่ือสําเร็จการศึกษาแลว  
4.  บุคคลท่ีมีความบกพรองทางรางกายและสุขภาพขาดโอกาสเขาถึง

บริการสาธารณะของรัฐ  
5.  บุคคลท่ีมีความบกพรองทางการเห็นไดรับการฝกทักษะในการ

สรางความคุนเคยกับสภาพแวดลอมและการเคล่ือนไหว (O&M) ยังไมครอบคลุมและท่ัวถึง  
6.  บุคคลท่ีมีความบกพรองทางการไดยินท่ีอานหนังสือ ไมออก เขียน

ไมได คิดเลขไมเปน มีอยูเปนจํานวนมาก 
7.  ภาษามือท่ีใชในเรียนการสอนของบุคคลท่ีมีความบกพรองทางการ

ไดยินในสถาบันอุดมศึกษายังไมเปนไปในทิศทางเดียวกัน  
ค.  ดานบุคลากร  

1. ขาดบุคลากรมีความรู ความชํานาญและทักษะการสอนในวิชาท่ีตรง
กับความตองการจําเปนพิเศษเฉพาะบุคคลแตละประเภทความพิการ  

2. จํานวนบุคลากรสอนคนพิการไมเพียงพอ และไมไดรับการพัฒนา
ใหมีความรูความชํานาญในการสอนคนพิการแตละประเภท 

  3. บุคลากรดานการศึกษาพิเศษยังขาดความรูความชํานาญในเร่ือง
การวิจัยควบคูกับการทํางาน  

4. การสนับสนุนเงินเพิ่มพิเศษสําหรับอาจารยท่ีทําการสอนคนพิการ
ในสถาบันอุดมศึกษายังไมท่ัวถึงทุกคน  
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ง.  ดานการเงิน  
1.  การจัดการศึกษาสําหรับคนพิการใชงบประมาณสูงกวาการจัด

การศึกษาสําหรับคนท่ัวไป  
2.  งบประมาณและทรัพยากรโดยเฉพาะเงินกองทุนการศึกษาสําหรับ

คนพิการในการพัฒนาคุณภาพ การจัดการศึกษาพิเศษมีจํากัดและขาดความตอเน่ือง  
จ.  ดานวัสดุอุปกรณ  

1.   วัสดุอุปกรณในการจัดการศึกษาใหกับคนพิการ มีราคาแพง  
2.  วัสดุอุปกรณบางประเภทตองส่ังซ้ือจากตางประเทศ  
3.  ขาดหนวยงานท่ีมีผูเช่ียวชาญในการดูแล ปรับปรุง ซอมแซม ส่ิง

อํานวยความสะดวก ส่ือ สําหรับคนพิการแตละประเภท  
ฉ.  ดานการบริหารจัดการ  

1.  ผูบริหารหนวยงานบางสวนไมตระหนักถึงสิทธิและโอกาสทางการ
ศึกษาของคนพิการ  

2.  การใหบริการการจัดการศึกษาพิเศษสําหรับคนพิการเรียนรวมยัง
เปนเชิงปริมาณมากกวาจะเปนเชิงคุณภาพตามหลักการศึกษาพิเศษ 

3.  หลักสูตรท่ีมีอยูบางหลักสูตรยังไมเหมาะสมและสอดคลองกับ
ความพิการแตละประเภท  

4.  สถาบันอุดมศึกษาท่ีจัดการศึกษาสําหรับคนพิการยังขาดความเขาใจ
ในกระบวนการพัฒนาสมรรถภาพคนพิการ  

5.  สถาบันอุดมศึกษาท่ีจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ ยังขาดการวาง
ระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิภาพ  

6.  สถาบันอุดมศึกษามีการบูรณาการทักษะการดํารงชีวิตรวมกัน ใน
สังคมของคนพิการและคนท่ัวไปนอย  

7.  สถาบันอุดมศึกษาขาดการนิเทศ กํากับ ติดตามในทุกดานจาก
หนวยงานตนสังกัดอยางตอเนื่อง  

8.  สถาบันอุดมศึกษาไมจัดส่ือการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมสอดคลอง
กับคนพิการแตละประเภท  

9.  สภาพแวดลอมทางกายภาพในสถาบันอุดมศึกษาบางแหงยังไมเอ้ือ
ตอการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ  

10. ไมมีระบบการสนับสนุน ชวยเหลือและพัฒนาคนพิการเขาสูระบบ
การศึกษาทุกรูปแบบอยางตอเนื่องและชัดเจน  
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11. การท่ีจะใหคนพิการไดรับการพัฒนาทางการศึกษาควบคูกับการ
พัฒนาสมรรถภาพคนพิการอยางรวดเร็วตั้งแตแรกเกิดหรือพบความพิการมีขอจํากัดมาก  

12. ไมมีระบบการจัดบริการทางการศึกษาท่ีเหมาะสมสอดคลอง
สําหรับบุคคลที่มีปญหาทางการเรียนรู บุคคลท่ีมีความบกพรองทางการพูดและภาษา บุคคลที่มี
ปญหาทางพฤติกรรมและอารมณ บุคคลออทิสติก และบุคคลพิการซอน  

13. ระบบการบริหารจัดการศึกษาสําหรับคนพิการขาดเอกภาพ  
14. การเช่ือมโยงระบบสารสนเทศระหวางหนวยงานที่จัดการศึกษา

สําหรับคนพิการ ยังไมสมบูรณ  
5.6.1.2  สภาพแวดลอมภายนอก  

1) โอกาส  
        ก.  ดานการเมืองและกฎหมาย 

1.  มีพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแกไข
เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 มาตรา 10 มาตรา 18(1) มาตรา 28 มาตรา 37(1) และ มาตรา 60 (3) ท่ี
ระบุเกี่ยวกับการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ  

2.  มีกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ ใหคนพิการมีสิทธิไดรับส่ิง
อํานวยความสะดวก ส่ือ บริการ และความชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา พ.ศ.2545  

3.  รัฐมีการจัดการศึกษา สําหรับคนพิการในหลายรูปแบบและทุก
ระบบ  

4.  กฎหมาย นโยบายของรัฐ ไดวางพื้นฐานการพัฒนา คนพิการ
ในทุกดาน  

5.  กระแสการปฏิรูประบบราชการ การปฏิรูปการเมือง มีความ
ชัดเจนท่ีจะพัฒนาคนพิการไปในทางท่ีดีข้ึน  

6.  รัฐบาลปจจุบันมีแผน นโยบาย งบประมาณ ท่ีใหการ
สนับสนุนคนพิการและองคกรคนพิการ  

7.  โครงสรางองคกรคนพิการระดับชาติมีความเขมแข็งไดรับการ
ยอมรับจากท้ังภาครัฐและเอกชน  

ข.  ดานสังคมและวัฒนธรรม  
1.  หนวยงานบริการภาครัฐ ท้ังท่ีจัดบริการฟนฟูพัฒนาคนพิการ 

และท่ีบริการจัดการศึกษาในทุกระดับใหความสําคัญกับการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการมากข้ึน  
2.  องคกรเอกชน เห็นความสําคัญของการจัดการศึกษาสําหรับคน

พิการ มีการจัดต้ังสถาบันอุดมศึกษาขึ้นมารองรับคนพิการโดยเฉพาะ จํานวน 16 แหง โดยเปน



  251 

สถาบันอุดมศึกษาสําหรับคนพิการ 4 ประเภท คือ บุคคลท่ีมีความบกพรองทางการเห็น บุคคลท่ีมี
ความบกพรองทางการไดยิน บุคคลท่ีมีความบกพรองทางรางกายหรือสุขภาพ บุคคลท่ีมีความ
บกพรองทางสติปญญา  

3.  ผูนําคนพิการมีบทบาทในเชิงนโยบายและคนพิการ มีความ
ตื่นตัวในการพัฒนาตนเอง  

4.  กระแสโลกาภิวัตน และความกาวหนาของเทคโนโลยี
สารสนเทศ ทําใหคนพิการมีโอกาสไดรับขอมูลขาวสารดีข้ึน 

5.  มีการปรับเปล่ียนกระบวนทัศนของรัฐจากการสงเคราะหเปน
การพัฒนา เพ่ือรองรับสิทธิและโอกาสตามหลักสิทธิมนุษยชน  

6.  วัฒนธรรมของสังคมไทย มีความเอ้ืออาทรตอคนพิการ  
7.  ส่ือมวลชน ใหความสําคัญในการเผยแพรขอมูลขาวสาร ดาน

ความสามารถและผลงานของคนพิการมากข้ึน 
ค.  ดานเศรษฐกิจ การระดมทรัพยากร จากทุกภาคสวนในการ

บริหารงานทําไดงายข้ึนชวยใหการจัดบริการพัฒนาสมรรถภาพคนพิการและจัดการศึกษาพิเศษตาม
กฎกระทรวงฯ เพิ่มมากข้ึน  

ง.  ดานเทคโนโลยี  
1.  การนําระบบขอมูลมาใช ทําใหนักศึกษาพิการไดรับการศึกษา 

หรือส่ิงอํานวยความสะดวก ส่ือ บริการ และความชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาไดอยางท่ัวถึงและ
ถูกตองเพิ่มข้ึน  

2.  มีหนวยงานท่ีสนับสนุนการผลิต และพัฒนาตนแบบนวัตกรรม
ในการพัฒนาสมรรถภาพคนพิการในดานการศึกษา  

2)  อุปสรรค  
                                                 ก.  ดานการเมืองและกฎหมาย  

1.  ความผันแปรทางการเมืองทําใหนโยบายของแตละรัฐบาลขาด
ความชัดเจนเกี่ยวกับการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการและขาดความตอเนื่อง  

2.  แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ (พ.ศ.2550 – 2554) 
มีกรอบแนวคิดเพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงาน แตภาคีภาครัฐและเอกชน ไมดําเนินการตามแผน
ฯ ท่ีกําหนดไว  

3.  ขาดกลไกประสานงานดานคนพิการระดับชาติ เพ่ือประสาน
และตรวจสอบการดําเนินงานดานคนพิการ  
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4.  รัฐจัดสรรงบประมาณไมครอบคลุมคาใชจ าย ท่ีจํ า เปน             
ข้ันพื้นฐานสําหรับคนพิการแตละประเภท ตลอดจนจัดส่ิงอํานวยความสะดวก ส่ือ บริการ และ
ความชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาใหคนพิการยังไมเพียงพอ  

5.  หนวยงานของรัฐขาดการบูรณาการจัดสรรและ การติดตาม
งบประมาณเกี่ยวกับการพัฒนาคนพิการ 

6.  ขาดความเช่ือมโยงในการติดตอส่ือสารระหวางหนวยงาน ท่ีจัด
การศึกษาสําหรับคนพิการ  

ข.  ดานสังคมและวัฒนธรรม  
1.  พอแม ผูปกครอง ครอบครัว ชุมชน สังคม ขาดความรูความ

เขาใจและมีความเช่ือท่ีไมถูกตองตอคนพิการ  
2.  สังคม ชุมชน ครอบครัวและผูปกครอง มีเจตคติท่ีไมถูกตอง

เกี่ยวกับคนพิการ  
3.  ผูปกครองคนพิการโดยรวมมีฐานะยากจนมากและขาดความรู  
4.  องคกรดานคนพิการขาดการบูรณาการการทํางานรวมกัน  
5.  มีขอจํากัดในการเขาถึงบริการทางการศึกษาของภาครัฐมาก  

ค.  ดานเศรษฐกิจ สภาพเศรษฐกิจของประเทศมีผลกระทบตอการ 
พัฒนาคนพิการ  
 จากการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอกสามารถนํามาวิเคราะหจุดแข็ง
และโอกาส จุดออนและอุปสรรคจะเห็นไดวา การนํานโยบายการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการสู
การปฏิบัติจะพบท้ังจุดออน จุดแข็ง อุปสรรค และโอกาส ซ่ึงในสวนของจุดออนและอุปสรรค
จําเปนท่ีจะตองไดรับ การแกไข ปรับปรุงและพัฒนาเพื่อใหการนํานโยบายการจัดการศึกษาสําหรับ
คนพิการของสถาบันอุดมศึกษาเปนไปอยางจริงจัง เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  
 

5.7  สวนท่ีเจ็ด การพัฒนาการนํานโยบายการจัดการศึกษาสําหรบัคนพิการสูการปฏิบัติ 
       ของสถาบันอุดมศึกษา  
  

จากการวิ เคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอกสถาบันอุดมศึกษาสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการในการนํานโยบายการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการไปปฏิบัติทําใหพบจุดออน 
จุดแข็ง อุปสรรคและโอกาส และจากขอมูลดังกลาว ผูวิจัยไดนําขอมูลมาจัดทํารางกลยุทธเพ่ือ
พัฒนาเปนกลยุทธ ซ่ึงไดผลดังนี้ 



  253 

ผูวิจัยไดนําขอมูลท่ีไดจากเอกสารเชิงนโยบายและการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒินํามาประมวล
เปนภาพปจจุบันและปญหาของการจัดการศึกษาพิเศษในสถาบันอุดมศึกษา  สรุปประเด็นปญหาท่ี
สําคัญแลวรางนโยบายและแนวปฏิบัติเพื่อนําไปใชพัฒนาการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการใน
สถาบันอุดมศึกษาโดยพิจารณาจากขอคนพบและการกําหนดวิสัยทัศน ยุทธศาสตร การจัดการ
ศึกษาสําหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มากําหนด
เปนกลยุทธในการดําเนินการ  4  กลยุทธ  คือ  1.สรางความตระหนักรูและเขาใจ  2. สรางโอกาส
ทางการศึกษา  3. พัฒนานักศึกษาพิการ  และ 4. สงเสริมการพึ่งพาตนเอง  ซ่ึงแตละกลยุทธ
ประกอบดวยขอคนพบจากการวิจัย  หลักการ/แนวคิด  และแนวปฏิบัติ 

หลังจากนั้นไดตรวจรางนโยบายโดยการประชุมกลุมผูทรงคุณวุฒิ (Connoisseurship 
Model)  โดยผูทรงคุณวุฒิรวมกันแสดงความคิดเห็นเชิงพิพากษ  เพื่อใหไดขอมูลท่ีถูกตอง  เปนจริง
และเหมาะสมท่ีสุด  ระหวางประชุม  ผูวิจัยทําการจดบันทึกประเด็นท่ีควรปรับปรุงเพิ่มเติม  จากการ
เสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ  แลวนําขอเสนอแนะมาพิจารณาปรับปรุงแกไขใหสมบูรณกอน
นําเสนอและเผยแพร 

ผูวิจัยไดสรุปผลการประชุม ซ่ึงผูทรงคุณวุฒิเห็นดวยกับกลยุทธ  แตมีขอเสนอแนะดังนี้ 
1) เห็นสมควรปรับเปล่ียนช่ือกลยุทธใหมีความหมายตรงกับจุดประสงคนโยบาย  

คือ 
1.1  กลยุทธดานการบริการเปนเลิศ (Service)  
1.2  กลยุทธดานวิชาการเปนเลิศ (Academic)  
1.3  กลยุทธดานการสงเสริมและสนับสนุนเปนเลิศ (Support) 
1.4  กลยุทธดานการบริหารเปนเลิศ (Administration)     

การเสนอนโยบายควรมองบริบทของสังคมและความเปนไปไดในการปฏิบัติดวย 
 
ผูวิจัยไดดําเนินการปรับรางกลยุทธ  และนําเสนอกลยุทธการนํานโยบายการจัดการศึกษา

ในระดับอุดมศึกษาสําหรับคนพิการสูการปฏิบัติ ดังน ้ี 
 
นโยบาย  การจัดการศึกษาสําหรับคนพิการในสถาบันอุดมศึกษา 
วัตถุประสงค 

เพื่อใหนักศึกษาพิการไดรับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ  โดยคํานึงถึงเทาเทียมกันและมี
คุณภาพในการจัดบริการการศึกษา  โดยสามารถสงเสริมใหนักศึกษาไดเรียนรูอยางมีความสุข  มี
ชีวิตท่ีอิสระ และมีงานทํา นําไปสูการพัฒนาสังคมไทยใหเปนสังคมท่ีเขมแข็ง  และยั่งยืน 
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ขอเสนอเชิงกลยุทธ 
กลยุทธการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการในสถาบันอุดมศึกษา กําหนดให มี  4  กลยุทธหลัก  คือ 

1) กลยุทธการสรางความตระหนักรูเขาใจ  เพื่อใหสถาบันการศึกษาเรงสราง
ความเขาใจ  ปรับทัศนคติ  กลุมบุคคลท่ีมีความสําคัญตอการพัฒนานักศึกษา 

2) กลยุทธการขยายโอกาสทางการศึกษา   เ พ่ือใหสถาบันการศึกษาจัด
สภาพแวดลอม โดยเฉพาะอยางยิ่งโครงสรางสถาบันและหลักสูตรนํารอง โควตา  และจัดหนวย
ใหบริการนักศึกษาพิการ 

3) กลยุทธการพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู  เพ่ือใหมีพัฒนาคุณภาพการเรียน
การสอน  เพื่อการเรียนรูเต็มตามศักยภาพของนักศึกษาพิการ 

4) กลยุทธการสรางความเขมแข็งดานการบริหารจัดการแกสถานศึกษา   ท่ีมีการ
จัดการศึกษาสําหรับคนพิการอยางมีคุณภาพ เพ่ือใหมีการบริหารจัดการดานบุคลากร  หลักสูตร 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ จัดใหมีส่ิงอํานวยความสะดวก  ส่ือ บริการ 
และความชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาอยางเพียงพอ  รวมท้ังจัดสภาพแวดลอมใหปราศจาก
อุปสรรค 

 
แนวปฏิบัติ   

การนําขอเสนอเชิงกลยุทธท้ัง  4  ประการไปใชใหเกิดผลดี  และเหมาะสมตามสภาพความ
พรอมของสถาบันอุดมศึกษาแตละแหง  ผูวิจัยเสนอแนวปฏิบัติเพ่ือใหการปฏิบัติตามแนวนโยบาย
ประสบความสําเร็จสูงสุด โดยตองมีแนวนโยบายไปในทิศทางเดียวกัน  และเช่ือมโยงประสานการ
ทํางานใหสอดรับกันระหวางหนวยงาน ไดแก สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
สถาบันอุดมศึกษา และคณะ/โปรแกรมวิชา  ท่ีมีนักศึกษาพิการศึกษาอยู โดยมีรายละเอียด ดังนี ้



1.กลยุทธดานการบริการเปนเลิศ (Service)  
มีวัตถุประสงคเพื่อใหสถาบันการศึกษาเรงสรางความเขาใจ  ปรับทัศนคติ  กลุมบุคคลท่ีมีความสําคัญตอการพัฒนานักศึกษา เนื่องจากผลการวิจัยพบวา  ความรู

ความเขาใจของบุคคลท่ีมีนัยสําคัญตอการศึกษาของคนพิการ  ตั้งแตบุคคลในครอบครัว  ในชุมชน  และในสถาบันอุดมศึกษามีผลตอสัมฤทธิผลในการเรียนของ
นักศึกษาพิการ  และการมีนโยบายการจัดการศึกษาพิเศษอยางชัดเจนของสถาบัน  มีความสําคัญตอการดําเนินงาน  แตในสภาพที่เปนอยูกลุมบุคคลที่เกี่ยวของยังมี
ความรูความเขาใจในระดับนอย  จึงตองนําเสนอนโยบายตระหนักรู  เขาใจ  เพื่อสรางทัศนคติท่ีดีตอกลุมบุคคลท่ีมีนัยสําคัญดังกลาว 

 
ตารางท่ี 5.12  กลยุทธดานการบริการเปนเลิศ (Service) และแนวปฏิบัติ 
 

หลักการพื้นฐาน แนวปฏิบัติ 

ขอคนพบ/ผลการวิจัย หลักการ / แนวคิด เปาหมาย มาตรการ หนวยงาน 

* การเตรียมความพรอมของ
นักศึกษาพิการและนักเรียน
ทั่วไป โดยสรางความ
ตระหนักรูความเขาใจและ
จากทุกสวนของสังคมเปน
สวนสําคัญที่มีผลตอ
สัมฤทธิผลในการเรียนของ
นักศึกษาพิการ   

แนวคิดจากกรอบการดําเนินงานการ
จัดการศึกษา  สําหรับผูมีความ
ตองการพิเศษ นักศึกษาและบุคคล
ทั่วไป 
- การเตรียมบุคลากรทางการศึกษา
เปนปจจัยสําคัญในการสงเสริม
ความกาวหนาการจัดการเรียนรวม  

  คนพิการไดรับโอกาสและ
การศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย
ตามความตองการจําเปนของแต
ละบุคคลอยางเทาเทียม ทั่วถึงและ
มีคุณภาพ 

* ประชาสัมพันธใหบุคลากรใน
หนวยงานทุกฝายทราบเรื่องการจัด
การศึกษาพิเศษในสถาบันอุดมศึกษา 

* จัดทําเอกสารนโยบายและแนว
ปฏิบัติการจัดการศึกษาพิเศษที่ชัดเจน
สงถึงสถาบันอุดมศึกษาทุกแหง 

* จัดกิจกรรมใหบุคลากรในสํานักงาน
ไดรูจักคุนเคยและตระหนักถึง  

สกอ. 
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ตารางท่ี 5.12  (ตอ) 
 

    

หลักการพื้นฐาน แนวปฏิบัติ 

ขอคนพบ/ผลการวิจัย หลักการ / แนวคิด เปาหมาย มาตรการ หนวยงาน 

   ความสามารถของคนพิการ  เชน  
พบปะสนทนา  ฟงการบรรยายหรือทํา
กิจกรรมรวมกับคนพิการท่ีมีความรู
ความสามารถ 

 

 - ควรมีการประสานงาน 
ระหวางบุคลากรที่เก่ียวของ  และการ
มีสวนรวมของทุกสวน 
- ความสําเร็จตองอาศัยความรวมมือ
จากครอบครัว  การระดมการ
สนับสนุนจากชุมชน 
- ควรพัฒนาความรวมมือและการ
สนับสนุนซึ่งกันและกัน ระหวาง
ผูบริหาร  อาจารย  และผูปกครอง 

 * จัดหาบุคคลที่มีความรูทางการศึกษา
พิเศษหรือพัฒนาบุคลากรท่ีมีอยูใน
หนวยงานใหมีความรูทางดานการ
ประจําสํานักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา  เปนที่ปรึกษางานดานการ
จัดการศึกษาพิเศษใน
สถาบันอุดมศึกษา 

 * จัดกิจกรรมใหความรูเก่ียวกับ
การศึกษาพิเศษ  หรือสรางความเขาใจ
ที่ถูกตองในการชวยเหลือ/การใชชีวิต
รวมกับคนพิการ 

* ระดมพลังสมองเพ่ือการพัฒนางาน 
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ตารางท่ี 5.12  (ตอ) 
 

    

หลักการพื้นฐาน แนวปฏิบัติ 

ขอคนพบ/ผลการวิจัย หลักการ / แนวคิด เปาหมาย มาตรการ หนวยงาน 

   ของแตละฝายในสํานักงานหรือแตละ
สถาบันอุดมศึกษาที่สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 

   * ประชาสัมพันธใหผูบริหาร  คณาจารย  
เจาหนาที่  และนักศึกษาปกติทราบ
เก่ียวกับการจัดการศึกษาพิเศษของ
สถาบันดวยวิธีการที่หลากหลายและ
ตอเนื่อง 

* จัดทําเอกสารนโยบายและแนวปฏิบัติ
ของแตละฝายที่เก่ียวของใหรับทราบ
และถือปฏิบัติ 

* จัดกิจกรรมใหบุคลากรในสถาบันได
รูจักคุนเคยและตระหนักถึง
ความสามารถของคนพิการ  เชน  การ
พบปะ  สนทนา  ฟงการบรรยาย  หรือ
ทํากิจกรรมรวมกับคนพิการที่มีความรู 

สถาบัน 
อุดมศึกษา 
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ตารางท่ี 5.12  (ตอ) 
 

    

หลักการพื้นฐาน แนวปฏิบัติ 

ขอคนพบ/ผลการวิจัย หลักการ / แนวคิด เปาหมาย มาตรการ หนวยงาน 

   ความสามารถ 
* จางคนพิการเขาทํางานในสถาบัน
เพ่ือเปนตัวอยางคนพิการท่ีมี
ความสามารถใหเกิดการยอมรับใน
สถาบัน 

 

   * จัดปฐมนิเทศนักศึกษาทั้งสถาบันใหมี
ความรูความเขาใจเรื่องความพิการและ
การชวยเหลือที่ถูกตอง 

* พัฒนาบุคลากรที่มีอยูในสถาบันใหมี
ความรูความเช่ียวชาญทางดาน
การศึกษาพิเศษ  เพ่ือการอยูรวมกัน
และการชวยเหลือที่ถูกตอง 

* สงเสริมการศึกษาวิจัย  เพ่ือสรางองค
ความรูดานคนพิการดานตาง ๆ  และ 
เผยแพรแกสังคม 
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ตารางท่ี 5.12  (ตอ) 
 

    

หลักการพื้นฐาน แนวปฏิบัติ 

ขอคนพบ/ผลการวิจัย หลักการ / แนวคิด เปาหมาย มาตรการ หนวยงาน 

   * ประชาสัมพันธใหคณาจารยเจาหนาที่
และนักศึกษาในคณะใหมีความรูความ
เขาใจเก่ียวกับคนพิการ  และการจัด
การศึกษาพิเศษดวยวิธีการท่ี
หลากหลายและตอเนื่อง 

* จัดกิจกรรมใหอาจารยและเจาหนาที่ได
พบปะสนทนาฟงการบรรยาย  หรือ 
ทํากิจกรรมรวมกับคนพิการที่มีความรู
ความสามารถ 

* ปฐมนิเทศนักศกึษาในคณะ/โปรแกรม
วิชาใหมีความรูความเขาใจเรื่องความ
พิการและการชวยเหลือที่ถูกตอง 

* จัดทําเอกสารคูมือ/แนวปฏิบัติสาํหรับ
อาจารย  เจาหนาที่  และนักศึกษาเพ่ือ
การชวยเหลือที่ถูกตอง 

คณะ หรือ
โปรแกรมวิชา 
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2. กลยุทธดานวิชาการเปนเลิศ (Academic) 
เพื่อใหมีการจดัสภาพแวดลอม โดยเฉพาะอยางยิ่งสถาบันและหลักสูตรนํารอง โควตา  และจัดหนวยใหบริการนักศึกษาพกิาร ซ่ึงจากผลการวจิัยพบวา  

สถาบันอุดมศึกษาสวนใหญยังไมไดจัดหนวยใหบริการนักศึกษาพิการในสถาบัน  และไมไดจัดส่ิงแวดลอมท่ีเหมาะสมสําหรับการดํารงชีวติของคนพิการในสถาบัน  
ส่ือส่ิงอํานวยความสะดวกมีนอย  จึงเสนอนโยบายเอ้ืออาทรเพื่อชวยใหคนพิการไดรับบริการและมีขอจํากัดนอยท่ีสุดในการใชชีวิตและการเรียนรูในสถาบันอุดมศึกษา 

 
ตารางท่ี 5.13  กลยุทธดานวชิาการเปนเลิศ (Academic)และแนวปฏิบัติ 
 

หลักการพื้นฐาน แนวปฏิบตั ิ
ขอคนพบ/ผลการวิจัย หลักการ / แนวคิด เปาหมาย มาตรการ หนวยงาน 

* การดําเนินการจัด
สภาพแวดลอมท่ี
เหมาะสม โดยเฉพาะ
สภาพทางกายภาพและ
บุคคลท่ีเกี่ยวของมีผล
ตอสัมฤทธิผลในการ
เรียนของนักศึกษาพกิาร 

* พรบ.การศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 
2542 

- มาตรา 60  รัฐจัดสรร
งบประมาณและทรัพยากร
ทางการศึกษาเปนพิเศษ  ให
เหมาะสม  และสอดคลองกับ
ความจําเปนในการจัด
การศึกษาสําหรับผูเรียนท่ีมี
ความตองการพิเศษ 

   สถานศึกษามีการบริหารจดัการ
ดานบุคลากร หลักสูตร 
กระบวนการจดัการเรียนการ
สอนอยางมีประสิทธิภาพ มีส่ิง
อํานวยความสะดวก ส่ือ บริการ 
และความชวยเหลืออ่ืนใดอยาง
เพียงพอ รวมท้ังจัด
สภาพแวดลอมใหปราศจาก
อุปสรรค 

* พิจารณาจัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนการจัดสิ่งแวดลอม  
สวัสดิการ  และการบริการเปน
กรณีพิเศษสําหรับ
สถาบันอุดมศึกษาท่ีจัดการศึกษา
พิเศษ 

* ประสานหนวยงาน  องคกรท้ังใน
และตางประเทศ  เพื่อใหการ
ปรึกษา  สนับสนุนการจัดการ 

สกอ. 
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ตารางท่ี 5.13  (ตอ) 
 

    

หลักการพื้นฐาน แนวปฏิบตั ิ
ขอคนพบ/ผลการวิจัย หลักการ / แนวคิด เปาหมาย มาตรการ หนวยงาน 

   สิ่งแวดลอม  สวัสดิการ  และ
บริการแกนักศึกษาพิการ  สําหรับ
สถาบันอุดมศึกษาท่ีสนใจ 

 

 * แนวคิดตามกรอบการทํา
รายงานการจดัการศึกษาสําหรับ
ผูมีความตองการพิเศษ (สกศ.
2543) 

- นโยบายและการจัดระเบียบ
การเงินควรสนับสนุนและ
เอ้ือตอการพัฒนาการเรียน
รวม 

- ส่ิงท่ีมีความจาํเปนตอ
ความสําเร็จของการเรียนรวม  
ไดแก  หลักสูตร  อาคารการ
บริหาร 

 * สนับสนุนการเพิ่มสวัสดิการ  
สําหรับเจาหนาท่ีหรือคณาจารยท่ี
ทําหนาท่ีพัฒนานักศึกษาพิการ  
พรอมทําแนวปฏิบัติสงให
สถาบันอุดมศึกษาถือปฏิบัติ 

* ต้ังงบประมาณสํารองเพื่อบริหาร
จัดการการศึกษาพิเศษในสถาบัน 

* มีระบบการชวยเหลอืในการติดตอ
ราชการสวนตาง ๆ  เชน  ฝาย
ลงทะเบียน  สํานักหอสมุด  หรือ
สํานักสงเสริมวชิาการ  จัดทํา
แบบฟอรม  คูมือคําอธิบายเปน
เอกสารอักษรเบรลล  หรือมีผูชวย
อานเอกสาร  เปนตน 

 
 
 

สถาบัน 
อุดมศึกษา 
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ตารางท่ี 5.13  (ตอ) 
 

    

หลักการพื้นฐาน แนวปฏิบตั ิ
ขอคนพบ/ผลการวิจัย หลักการ / แนวคิด เปาหมาย มาตรการ หนวยงาน 

   * ติดต้ังเทคโนโลยีตามอาคารหรือ
สถานท่ีเพื่อใหคนพิการเขาถึง
ขอมูลขาวสารได  เชน  มี
คอมพิวเตอรพรอมระบบเสียง  
สําหรับนักศึกษาตาบอด
ลงทะเบียนเอง  หรือสืบคนขอมูล
ในหองสมุด  มีปายประกาศเปน
ตัวอักษรวิ่ง  หรือ โทรทัศนวงจร
ปดใหนักศึกษาหูหนวกอาน  เปน
ตน 

* ปรับสิ่งแวดลอมทางกายภาพ
ภายในอาคารใหเอื้อตอการปฏิบัติ
กิจกรรมของนักศึกษาพิการ  เชน  
ทําทางลาดข้ึนอาคาร  ติดต้ังลิฟท
พรอมระบบเสียง  ทําหองนํ้าพิเศษ 
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ตารางท่ี 5.13  (ตอ) 
 

    

หลักการพื้นฐาน แนวปฏิบตั ิ
ขอคนพบ/ผลการวิจัย หลักการ / แนวคิด เปาหมาย มาตรการ หนวยงาน 

   สําหรับนักศึกษารางกายพิการ  
เปนตน 

 

   * ปรับสิ่งแวดลอมทางกายภาพ
ภายในสถาบันใหเอื้อตอการใช
ชีวิตในสถาบันของนักศึกษา  เชน  
ทําทางเดิน (Braille Block) ใน
สถาบัน  ทําแผนท่ี/ปายบอกทาง
เปนอักษรเบรลล หรือทําท่ีจอดรถ
สําหรับนักศึกษารางกายพิการ  
เปนตน 

* จัดบริการหอพัก  พรอมปรับ
สิ่งแวดลอมภายในอาคาร  หอพัก
ใหเหมาะสมกับความพิการของ
นักศึกษา 

* ปรับปรุงบริการสาธารณะใน
สถาบันใหเอื้ออํานวยแกนักศึกษา 
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ตารางท่ี 5.13  (ตอ) 
 

    

หลักการพื้นฐาน แนวปฏิบตั ิ
ขอคนพบ/ผลการวิจัย หลักการ / แนวคิด เปาหมาย มาตรการ หนวยงาน 

   พิการ  เชน    ติดต้ังระบบไฮดรอ
ลิกใน รถบริการภายในสถาบันเพื่อ
ยกรถลอเข็นหรือติดต้ังโทรศัพท
สําหรับนักศึกษาหูหนวก  เปนตน 
(Wheelchair) 

 

   * จัดสวัสดิการ  เงินกูยืมหรอืเงนิทุน
ใหแกนักศึกษาท่ียากจน 

* มีระบบการชวยเหลอืในการติดตอ
ราชการ  หรือการดํารง
ชีวิตประจําวัน  เชน  จัดทําเอกสาร
คูมือ  ปายประกาศของคณะ  ปาย
ช่ือหองเรียนเปนอักษรเบรลล 

* สนับสนุนใหมีการจัดต้ังชมรม/
กลุมอาสาเพ่ือชวยการเรียนรูของ
นักศึกษาพิการ  เชน  ชวยอาน
หนังสือลงเทป  ชวยติวรายวิชา  

 
 

คณะ หรือ
โปรแกรม
วิชา 
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ตารางท่ี 5.13  (ตอ) 
 

    

หลักการพื้นฐาน แนวปฏิบตั ิ
ขอคนพบ/ผลการวิจัย หลักการ / แนวคิด เปาหมาย มาตรการ หนวยงาน 

   ตางๆ  เปนตน 
* มีการติดต้ังเทคโนโลยีชวยการ
เรียนรูของนักศึกษาภายใน
หองเรียน  หรือสถานท่ีท่ีสะดวก
สําหรับนักศึกษาในบริเวณคณะ/
โปรแกรมวิชา 

 

   * ใหแรงเสริมแกนักศึกษาปกติและ
บุคลากรในคณะท่ีใหความ
ชวยเหลือนักศึกษาพิการอยางถูก
วิธีและ/หรือสมํ่าเสมอ 

 

 
 
 
 
 

265 

 



  266 

3.กลยุทธดานการสงเสริมและสนับสนุนเปนเลิศ (Support)  
มีวัตถุประสงคเพื่อใหมีพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน  เพื่อการเรียนรูเต็มตามศักยภาพของนักศึกษาพิการ ซ่ึงจากผลการวิจัยพบวา  การเปดโอกาสให 

นักศึกษาพิการเขาศึกษา  การจัดหลักสูตรและการจัดระบบบริหารวิชาการที่มีประสิทธิภาพ  มีผลตอสัมฤทธิผล  ในการเรียนของนักศึกษาพิการ  แตสภาพที่เปนอยู
สถาบันยังไมเปดโอกาสใหคนพิการเขาเรียนไดมากเทาท่ีควร  จึงนําเสนอนโยบายใสใจผูเรียนเพื่อใหสถาบัน  คณาจารยมีการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหผูเรียน
ไดเรียนรูเต็มตามศักยภาพ 

 
ตารางท่ี 5.14  กลยุทธดานการสงเสริมและสนับสนุนเปนเลิศ (Support) และแนวปฏิบัติ 
 

หลักการพื้นฐาน แนวปฏิบตั ิ
ขอคนพบ/ผลการวิจัย หลักการ / แนวคิด เปาหมาย มาตรการ หนวยงาน 
กิจกรรมการเรียนการ
สอนในดานบริหาร
หลักสูตร การจัดทําแผน
กิจกรรม และการ
ประเมินผลมีผลตอ
สัมฤทธิผลในการเรียน
ของนักศึกษาพิการ 

* พรบ.การศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 
2542  มาตรา 22,24  และ 28 

- แนวคิดตามกรอบการ
ดําเนินงานการจัดการศึกษา
สําหรับผูมีความตองการพิเศษ 
(สกศ.2543)  เร่ืองการยืดหยุน
ของหลักสูตร 

คนพิการไดรับการศึกษา การ
พัฒนาทักษะการดํารงชีวิตจน
สามารถประกอบอาชีพเล้ียง
ตนเองและอยูในสังคมได
อยางมีความสุข 

* สนับสนุนการพัฒนาอาจารยเพื่อ
คุณภาพการจัดการเรียนการสอน
ดวยวิธีการท่ีหลากหลายและ
ตอเนื่อง  เชน  การจัดอบรมให
ความรูเกี่ยวกับเทคนิคการสอน  
การใชสื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียน
การสอน  นักศึกษาพิการ  หรือ
การศึกษาตอของอาจารย เปนตน 
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ตารางท่ี 5.14  (ตอ) 
 

    

หลักการพื้นฐาน แนวปฏิบตั ิ
ขอคนพบ/ผลการวิจัย หลักการ / แนวคิด เปาหมาย มาตรการ หนวยงาน 

 - คํานึงถึงความแตกตางของ
ผูเรียน 
- ควรปรับหลักสูตรใหเหมาะสม
กับผูเรียน 
- ใหความชวยเหลือ  สนับสนุน
เพิ่มเติมแตผูเรียน 
- ความมีการทบทวน
กระบวนการการประเมินผล 
- ควรมีการใชเทคโนโลยีท่ี
เหมาะสม 

 * ประสานความรวมมือ  หรือหา
อาสาสมัคร  เพื่อแลกเปลี่ยนเรยีนรู
การจัดการศึกษาพิเศษกับหนวยงาน  
องคกร  ท้ังในและตางประเทศ 

* ต้ังคณะกรรมการบริหารและ
คณะอนุกรรมการดําเนินงานดาน
การจัดการศึกษาพิเศษ  ในสํานัก
สงเสริมและพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษา  เพื่อทําหนาท่ีจัดทํา
ฐานขอมูลนักศึกษาพิการใน
สถาบันอุดมศึกษาทุกแหงให
ถูกตอง  ทันสมัย และ ประสานงาน
ระหวางสถาบันอุดมศึกษา  
หนวยงานท่ีเกี่ยวของระดับชาติและ
สํานักงบประมาณ  เพือ่ต้ัง
งบประมาณการดําเนินการจัด 
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ตารางท่ี 5.14  (ตอ) 
 

    

หลักการพื้นฐาน แนวปฏิบตั ิ
ขอคนพบ/ผลการวิจัย หลักการ / แนวคิด เปาหมาย มาตรการ หนวยงาน 

   การศึกษาและพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาพิเศษใน
สถาบันอุดมศึกษา 

 

   * จัดต้ังศูนยสื่อ  เทคโนโลยี  และสิ่ง
อํานวยความสะดวกสําหรับ
นักศึกษาพิการในสถาบันอุดมศึกษา
เพื่อเปนแหลงบริการการเรียนรู  
การยืมใชของสถาบันอุดมศึกษาตาง 
ๆ ท่ีมีความตองการ 

* สรางแรงจูงใจในการพัฒนาการ
เรียนการสอนนักศึกษาพิการใหมี
คุณภาพ  เชน  การประกาศเกียรติ
คุณ  หรือใหรางวัลอาจารยผูสอน
นักศึกษาพิการดีเดน  หรือรางวัล
สถาบันอุดมศึกษาท่ีจัดการศึกษา
สําหรับนักศึกษาพิการดีเดน เปนตน 
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ตารางท่ี 5.14  (ตอ) 
 

    

หลักการพื้นฐาน แนวปฏิบตั ิ
ขอคนพบ/ผลการวิจัย หลักการ / แนวคิด เปาหมาย มาตรการ หนวยงาน 

   * จัดกิจกรรมเสริมสรางคุณภาพชีวิต
การอยูรวมกันระหวางนักศึกษา
พิการและนักศึกษาปกติ 

 

   * สนับสนุนการพัฒนาอาจารยเพื่อ
คุณภาพการจัดการเรียนการสอน
ดวยวิธีการท่ีหลากหลายและ
ตอเนื่อง  เชน  การจัดอบรมให
ความรูเกี่ยวกับเทคนิคการสอน  
การใชสื่อ-เทคโนโลยเีพื่อการเรียน
การสอน  นักศึกษาพิการ  หรือ
การศึกษาตอของอาจารย  เปนตน 

* ต้ังคณะกรรมการบริหารและ
คณะอนุกรรมการดําเนินงานดาน
การจัดการศึกษาพิเศษ  ในสํานัก
สงเสริมและพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษา  เพื่อทําหนาท่ี จัดทํา 

สถาบัน 
อุดมศึกษา 
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ตารางท่ี 5.14  (ตอ) 
 

    

หลักการพื้นฐาน แนวปฏิบตั ิ
ขอคนพบ/ผลการวิจัย หลักการ / แนวคิด เปาหมาย มาตรการ หนวยงาน 

   ฐานขอมูลนักศึกษาพิการใหถูกตอง  
ทันสมัย และประสานงานระหวาง
สวนกลางกับคณะ  และหนวยงานท่ี
เกี่ยวของเพือ่ต้ังงบประมาณ 

 

   * สรางแรงจูงใจในการพัฒนาการ
เรียนการสอนนักศึกษาพิการใหมี
คุณภาพ  เชน  จัดสรรงบประมาณ
เพื่อกิจกรรมการเรียนการสอนและ
การศึกษาวิจัยพัฒนาคุณภาพการ
สอนใหแกคณะตาง ๆ ท่ีมีนักศึกษา
พิการ  หรือใหรางวัลคณะ/อาจารยท่ี
จัดการสอนนักศึกษาพิการไดอยาง
มีประสิทธิภาพ  หรือใหภาระงน
อาจารยผูสอนนักศึกษาพิการเพ่ิม
มากข้ึนกวาปกติ  เปนตน 

* จัดทําหองเสริมวิชาการประจํา 
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ตารางท่ี 5.14  (ตอ) 
 

    

หลักการพื้นฐาน แนวปฏิบตั ิ
ขอคนพบ/ผลการวิจัย หลักการ / แนวคิด เปาหมาย มาตรการ หนวยงาน 

   สถาบัน  พรอมเจาหนาท่ีประจําหอง
เสริมวิชาการ  เพื่อใหบริการส่ือสิ่ง
อํานวยความสะดวก  และบริการ
สนับสนุนการเรียนรูของนักศึกษา 

* มีระบบการนิเทศติดตามผลอยาง
ตอเนื่อง 

 

   * สนับสนุนการพัฒนาอาจารยเพื่อ
คุณภาพการจัดการเรียนการสอน
ดวยวิธีการท่ีหลากหลายและ
ตอเนื่อง  เชน  การจัดอบรมให
ความรูเกี่ยวกับเทคนิคการสอน  
การใชสื่อ-เทคโนโลยเีพื่อการเรียน
การสอน  นักศึกษาพิการ 

* พัฒนาบุคลากรท่ีมีอยูในหนวยงาน
ใหมีความรูทางดานการศึกษาพิเศษ  
หรือจดัหาบุคคลท่ีมีความรูทาง 

คณะ หรือ
โปรแกรมวิชา 
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ตารางท่ี 5.14  (ตอ) 
 

    

หลักการพื้นฐาน แนวปฏิบตั ิ
ขอคนพบ/ผลการวิจัย หลักการ / แนวคิด เปาหมาย มาตรการ หนวยงาน 

   การศึกษาพิเศษ  ประจําสํานักงาน
คณะ/โปรแกรมวิชา  เพื่อใหบริการ
สงเสริมการเรียนรูของนักศึกษาใน
คณะ/โปรแกรมวิชาการ  และ
ประสานการชวยเหลอืดานตาง ๆ 
ของนักศึกษา 

 

   * ประสานคณะบุคลากรวิชาชีพท่ี
เกี่ยวของ (Multi Disciplinary) เพื่อ
จัดทํา IEP และ ISP 

* จัดทําหองเสริมวิชาการประจําคณะ/
โปรแกรมวิชา  เพื่อใหบริการส่ือสิ่ง
อํานวยความสะดวก  และบริการ
สนับสนุนการเรียนรูของนักศึกษา 
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4.กลยุทธดานการบริหารเปนเลิศ (Administration)    
เพื่อใหมีการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการอยางมีคุณภาพ มีการบริหารจัดการดานบุคลากร  หลักสูตร  กระบวนการจัดการเรียนการสอนอยางมี

ประสิทธิภาพ  จัดใหมีโครงสรางองคกร วิธีการบริหาร และงบประมาณ ตลอดจนส่ิงอํานวยความสะดวก  ส่ือ  บริการ  และความชวยเหลืออ่ืนใดทาง
การศึกษาอยางเพียงพอ รวมท้ังจัดสภาพแวดลอมใหปราศจากอุปสรรคคนพิการ สถานศึกษา ครอบครัว  ชุมชนและองคกรตางๆ สงเสริมรวมมือกันสราง
องคความรูเพื่อพัฒนาคนพิการ 

  
ตารางท่ี 5.15  กลยุทธดานการบริหารเปนเลิศ (Administration)   และแนวปฏิบัต ิ
 

หลักการพื้นฐาน แนวปฏิบตั ิ
ขอคนพบ/ผลการวิจัย หลักการ / แนวคิด เปาหมาย มาตรการ หนวยงาน 
กิจกรรมในดานบริหาร
จัดการ ภาวะผูนํา การ
ทํางานเปนทีมและการ
จูงใจ เทคโนโลยี ส่ิง
อํานวยความสะดวก มี
ผลตอสัมฤทธิผลในการ
เรียนของนักศึกษาพกิาร 

* พรบ.การศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 
2542   
แนวคิดจากกรอบการดําเนินงาน
การจัดการศึกษา  สําหรับผูมี
ความตองการพิเศษ นกัศึกษา
และบุคคลท่ัวไป 

- การเตรียมบุคลากรทาง
การศึกษาเปนปจจัยสําคัญใน 

เพื่อใหผูบริหารไดรับการพัฒนา
ไปสูการเปนผูนําแหงการ
เปล่ียนแปลง ขณะท่ีคนพิการ
ไดรับและใช ส่ิงอํานวยความ
สะดวก ส่ือ บริการ และความ
ชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา 
ในรูปแบบตางๆจากสถานบันท่ี
จัดการศึกษาพิเศษเพิ่มข้ึน 

* สนับสนุนการพัฒนาอาจารยและ
บุคลากรทางการศึกษาพิเศษเพ่ือ
คุณภาพการจัดการเรียนการสอน
สําหรับนักศึกษาพิการดวยวิธีการ
ท่ีหลากหลายและตอเนื่อง   

*  สงเสริมการศึกษาวิจยัสถาบัน  
เพ่ือสรางองคความรูดานระบบ
การบริหารจดัการ โครงสราง 
กฎระเบียบ ตลอดจนวิธีการ 

สกอ. 
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ตารางท่ี 5.15  (ตอ) 
 

    

หลักการพื้นฐาน แนวปฏิบตั ิ
ขอคนพบ/ผลการวิจัย หลักการ / แนวคิด เปาหมาย มาตรการ หนวยงาน 

 การสงเสริมความกาวหนา  ชวยเหลอืทางการศึกษาแกคน
พิการดานตาง ๆ  และ เผยแพรแก
สังคม 

 

   * พิจารณาจัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนการจัดส่ิงแวดลอม  
สวัสดิการ  และการบริการเปน
กรณีพิเศษสําหรับสถาบัน 

   อุดมศึกษาท่ีจัดการศึกษาพิเศษ 
* ประสานหนวยงาน  องคกรท้ังใน
และตางประเทศ  เพื่อใหการ
ปรึกษา  สนับสนุนการจัดการ และ
บริการแกนักศึกษาพิการ   
* สนับสนุนการพัฒนาระบบการ
จัดการฐานขอมูล กฎระเบียบ 
การบริหารทรพัยากรมนุษย และ
การทํางานเปนทีมภายในสถาบัน 

 
 
 
 
 

สถาบัน 
อุดมศึกษา 

274 
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ตารางท่ี 5.15  (ตอ) 
 

    

หลักการพื้นฐาน แนวปฏิบตั ิ
ขอคนพบ/ผลการวิจัย หลักการ / แนวคิด เปาหมาย มาตรการ หนวยงาน 

   * ติดต้ังเทคโนโลยีตามอาคารหรือ
สถานท่ี รวมท้ังส่ิงแวดลอมทาง
กายภาพภายในอาคารเพ่ือใหคน
พิการเขาถึงได   

* ต้ังคณะกรรมการบริหารและ
คณะอนุกรรมการเพื่อดําเนินงาน
ดานการจัดการศึกษาพิเศษ  เพ่ือทํา
หนาท่ี จัดทําประสานงานระหวาง
สวนกลางกับคณะ  และหนวยงาน
ท่ีเกี่ยวของ 
* สนับสนุนการพัฒนาระบบการ
จัดการฐานขอมูล กฎระเบียบ การ
บริหารทรัพยากรมนุษย ท่ีทันสมัย
และมีลักษณะสงเสริมการทํางาน
เปนทีม  

 
 
 
 

 
คณะ หรือ
โปรแกรมวิชา 275 
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ตารางท่ี 5.15 (ตอ) 
 

    

หลักการพื้นฐาน แนวปฏิบตั ิ
ขอคนพบ/ผลการวิจัย หลักการ / แนวคิด เปาหมาย มาตรการ หนวยงาน 

   * ติดต้ังเทคโนโลยีตามอาคารหรือ
สถานท่ี รวมท้ังส่ิงแวดลอมทาง
กายภาพภายในอาคารเพ่ือใหคน
พิการเขาถึงได   

* ต้ังคณะกรรมการบริหารและ
คณะอนุกรรมการเพ่ือ  
    ดําเนินงานดานการจัดการศึกษา
พิเศษ  เพื่อทํา 
    หนาท่ี  จัดทําประสานงานกับ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
* ใหแรงเสริมแกนักศึกษาปกติและ
บุคลากรในคณะท่ีใหความ
ชวยเหลือนักศึกษาพิการอยางถูก
วิธีและ/หรือสมํ่าเสมอ 
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บทท่ี 6 

 
สรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

 
การวิจัยเร่ือง  การศึกษารูปแบบและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ                        

ในสถาบันอุดมศึกษาไทย เปนการวิจัยเชิงคุณภาพซ่ึงจากการวิจัยสามารถสรุปผลการวิจัย อภิปราย
ผลและขอเสนอแนะดังนี้ 

 

6.1  สรุปผลการวิจัย 
 
จากการวิจัยสามารถสรุปผลการวิจัยไดดังนี้  
1) กระบวนทัศนใหมในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาใหแกคนพิการในสังคมไทย 

นับเปนผลพวงจากการมีกฎหมาย พระราชบัญญัติ กฎกระทรวงและนโยบาย ทําให 
สถาบันอุดมศึกษาท่ีจัดการศึกษาสําหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา มีการนํานโยบายไปปฏิบัติ
สงผลใหคนพิการทุกประเภทไดมีโอกาสเขารับการศึกษาในรูปแบบท่ีหลากหลายตามความตองการ
จําเปนของแตละบุคคลมากข้ึน โดยมีการจัดทําโปรแกรมการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualize 
Education Program :IEP) และแผนการสอนเฉพาะบุคคล (Individualize Implementation Program 
:IIP) มีการพัฒนาระบบฐานขอมูลทําใหคนพิการไดรับการศึกษาหรือส่ิงอํานวยความสะดวก ส่ือ 
บริการและความชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาไดอยางท่ัวถึงและถูกตองเพิ่มข้ึน รวมถึงมีการจัดสรร
งบประมาณในการสนับสนุนการจัดการศึกษาแกคนพิการมากข้ึน  

นอกจากนั้น ยังมีการจําแนกประเภทความพิการท่ีชัดเจนทําใหมีผลดีตอการพัฒนาคน
พิการสงผลใหมีการปรับเปล่ียนกระบวนทัศนของรัฐจากการสงเคราะหมาเปนการพัฒนาเพื่อ
รองรับสิทธิและโอกาสตามหลักสิทธิมนุษยชน ทําใหสังคมเปล่ียนแนวคิดเกี่ยวกับคนพิการจาก
ความสงสารมาเปนการใหโอกาสเชนเดียวกัน เม่ือไดรับโอกาสคนพิการจะแสดงความสามารถ ให
สังคมประจักษ ส่ือมวลชนจึงใหความสําคัญในการเผยแพรขอมูลขาวสารดานความสามารถและ
ผลงานของคนพิการมากข้ึนจนทําใหสังคมยอมรับความสามารถคนพิการ หนวยงานตางๆท้ังภาครัฐ
และเอกชนจึงใหความสําคัญกับการจัดการศึกษา ฝกทักษะ ฝกอาชีพ รวมถึงการรับเขาทํางานใน
สถานประกอบการ  
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2) ในการนํานโยบายการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการสูการปฏิบัติของสถาบันการศึกษา
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พบปญหาและอุปสรรคท่ี
นําไปสูการแกไข ปรับปรุงและพัฒนาดังนี้  

(1)  จากการศึกษาเอกสารพบวาถึงแมคนพิการในวัยเรียนจะไดรับการศึกษาเพิ่มข้ึนแต
ยังมีคนพิการในวัยเรียนท่ีไมสามารถเขาถึงบริการการศึกษาโดยเฉพาะในระดับอุดมศึกษาอีก
จํานวนมากแนวทางแกไขคือ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการจะตอง
ขยายโอกาสและบริการการศึกษาในรูปแบบท่ีหลากหลายสําหรับคนพิการอยางท่ัวถึง  

(2)  การขาดแคลนบุคลากรดานการศึกษาพิเศษ บุคลากรที่มีความเช่ียวชาญเฉพาะดาน
รวมถึงการขาดองคความรูดานการศึกษาพิเศษของอาจารยท่ัวไป ท่ีจัดการการเรียนรวม แนว
ทางแกไขคือ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จะตองจัดบุคลากรท่ีทําหนาท่ีสอนท้ังใน
หลักสูตรการศึกษาพิเศษเฉพาะความพิการ และในสถาบันอุดมศึกษาท่ัวไปท่ีมีการจัดการเรียนรวม
ใหเพียงพอกับสัดสวนของคนพิการที่รับการศึกษา พัฒนาองคความรูดานการศึกษาพิเศษ อาทิ การ
อบรม สัมมนาโดยจัดหลักสูตรระยะส้ันหรือการสงศึกษาตอ จัดบุคลากรที่มีความเช่ียวชาญเฉพาะ
ดานเพ่ือพัฒนาคนพิการใหตรงกับความตองการจําเปนของแตละบุคคล สงเสริมบุคลากรใหมีการ
ศึกษาวิจัยเพื่อสรางองคความรูและนวัตกรรมใหมๆมาพัฒนาคนพิการ และส่ิงสําคัญท่ีจะเปนขวัญ
และกําลังใจแกอาจารยท่ีทําหนาท่ีการสอนคนพิการคือ การสนับสนุนเงินเพิ่มพิเศษแกบุคลากร
เหลานั้นอยางท่ัวถึงทุกคน  

(3)  การขาดอาคารสถานท่ี การไมเพียงพอและคนพิการเขาไมถึงส่ิงอํานวยความ
สะดวก ส่ือ บริการและความชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา แนวทางแกไขคือ สถาบันการศึกษาจะตอง
จัดอาคารสถานท่ีท่ีมีรูปแบบท่ีเหมาะสมสําหรับคนพิการแตละประเภทท่ีมีความแตกตางกัน จัด
สภาพแวดลอมทางกายภาพในสถาบันการศึกษาใหเอ้ือตอการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ เพื่อให
เปนสังคมท่ีปราศจากอุปสรรค มีการจัดหาส่ิงอํานวยความสะดวก ส่ือ บริการและความชวยเหลือ
อ่ืนใดทางการศึกษาใหเพียงพอและเหมาะสมกับความตองการจําเปนของแตละบุคคล โดยจัดใหมี
หนวยงานท่ีรับผิดชอบต้ังงบประมาณสําหรับบัญชี ก. ซ่ึงเปนรายการอุปกรณอํานวยความสะดวกท่ี
เปนรายการขนาดใหญและราคาแพง รวมท้ังสามารถใหคนพิการยืมใชไดตามกฎทรวงฯ 

(4)  การขาดการบูรณาการและเจาภาพหลักในการเช่ือมโยง ประสานงานดาน
การศึกษาสําหรับคนพิการ แนวทางแกไขคือ กระทรวงศึกษาธิการจะตองมีการบริหารจัดการโดย
จัดใหมีหนวยงานท่ีจะเปนเจาภาพหลักในการเชื่อมโยง ประสานงานดานการศึกษาสําหรับ คน
พิการท้ังระหวางสถาบันการศึกษาดวยกันและระหวางสถาบันการศึกษากับหนวยงานหรือองคกร
ดานคนพิการใหมีการบูรณาการการทํางานดวยกัน  
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(5)  การกํ าหนดนโยบายการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการในภาพรวมของ
กระทรวงศึกษาธิการไมตอเนื่อง แนวทางแกไขคือ กระทรวงศึกษาธิการจะตองมีการกําหนด
นโยบายการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการในภาพรวมของกระทรวงฯอยางตอเนื่อง ถึงแมวาจะมี
ความผันแปรทางการเมืองหรือการปรับเปล่ียนผูบริหารระดับสูงกระทรวงก็ตาม รวมท้ังสงเสริม ให
สถาบันการศึกษารวมกันมีสวนรวมในการกําหนดวิสัยทัศน ทิศทาง เปาหมายของแตละ
สถาบันการศึกษาใหมีความเช่ือมโยงระหวางกัน  

(6)  การท่ีคนพิการมีปญหาความหลากหลายและซับซอนของความพิการในแตละคนมี
ความแตกตางกันทําใหสถาบันการศึกษามีความลําบากในการพัฒนาทักษะใหเต็มศักยภาพและเมื่อ
สถาบันการศึกษาไดใหบริการการศึกษาจนสําเร็จการศึกษาแลวสถานประกอบการรับเขาสูระบบ
การจางงานนอย แนวทางแกไขคือ สถาบันการศึกษาจะตองมีการตรวจสอบและคัดกรองความ
พิการใหชัดเจนและดําเนินการพัฒนาทักษะใหตรงตามความตองการจําเปนของแตละบุคคล 
นอกจากนั้นคนพิการจะตองไดรับการศึกษาข้ันพื้นฐานและพัฒนาทักษะทางอาชีพเพื่อใหมีทักษะท่ี
จะสามารถประกอบอาชีพเล้ียงตนเองได รวมท้ังสถาบันการศึกษาจะตองประสานความรวมมือกับ
ชุมชน สถานประกอบการตางๆเพ่ือสงคนพิการเขาสูระบบการจางงาน  

(7)  ผูบริหารบางสวนไมตระหนักถึงสิทธิและโอกาสทางการศึกษาของคนพิการ ทําให
คนพิการขาดโอกาสในการไดรับการศึกษา รวมถึงการจัดการศึกษาท่ีไมมีคุณภาพ แนวทางแกไขคือ 
การสรางเจตคติเชิงบวกตอคนพิการแกผูบริหารเหลานั้น รวมถึงการใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
คนพิการ โดยใหพบปะกับคนพิการที่มีความรูความสามารถ เพ่ือใหผูบริหารมีความเขาใจและ
ตระหนักวาคนพิการสามารถพัฒนาไดหากไดรับโอกาส  

(8)  กระบวนการจัดการเรียนการสอน ส่ือและหลักสูตรท่ีไมเหมาะสม การนิเทศ
ติดตามขาดความตอเนื่อง แนวทางแกไขคือ สถาบันการศึกษาจะตองมีการพัฒนาหลักสูตรให
สอดคลองกับความตองการจําเปนของคนพิการแตละประเภท โดยเนื้อหาจะตองมีความยืดหยุน 
สอดคลองและบูรณาการกับทักษะการดํารงชีวิต มีการจัดหาส่ือการสอนท่ีเหมาะสมและสอดคลอง
กับความตองการจําเปนของคนพิการแตละประเภท รวมท้ังครูผูสอนจะตองไดรับการนิเทศ กํากับ 
ติดตาม จากหนวยงานตนสังกัด และท่ีสําคัญสถาบันการศึกษาจะตองมีการประกันคุณภาพภายในท่ี
มีประสิทธิภาพ  

(9)  ระบบสารสนเทศระหวางหนวยงานยังไมสมบูรณ แนวทางแกไขคือ สถาบัน 
การศึกษาจะตองจัดทําระบบสารสนเทศของตนเองใหถูกตองและเปนปจจุบัน สามารถเช่ือมโยงกับ
หนวยงานตางๆท่ีเกี่ยวของไดอยางมีประสิทธิภาพ  

(10)   การที่ผูปกครอง ครอบครัว ชุมชนและสังคมมีเจตคติท่ีไมดีและไมถูกตองกับคน
พิการ รวมถึงบุคคลหรือสถาบันเหลานั้นขาดความรูในการพัฒนาคนพิการ แนวทางแกไขคือ 
สถาบันการศึกษาจะตองสรางเจตคติในเชิงบวกตอคนพิการใหแกพอแม ผูปกครอง ครอบครัว 
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ชุมชนและสังคมใหมีการยอมรับและรวมมือกันพัฒนานพิการ เพื่อไมใหคนพิการเปนภาระของ
ครอบครัว ชุมชนและสังคม มีการจัดอบรมใหความรูและทักษะแกพอแม ผูปกครองท้ังภาคทฤษฎี
และปฏิบัติ เพื่อใหบุคคลเหลานั้นนําความรูท่ีไดรับไปพัฒนาคนพิการตอที่บาน รวมทั้งกระตุนให
พอแมผูปกครองมีความกระตือรือรนท่ีจะพัฒนาคนพิการอยางจริงจัง  

ในการศึกษาวิจัยเร่ืองรูปแบบและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการไป
ปฏิบัตใินสถาบันอุดมศึกษาไทย  ผูวิจัยไดตอบคําถามของการวิจัยท่ี ดังนี้ 

1) พัฒนาการของนโยบาย กฎหมาย และระเบียบตางๆของไทยท่ีเกี่ยวของกับการจัด
การศึกษาเพื่อคนพิการ และสาระสําคัญของกฎหมายหลักท่ีเกี่ยวของ เปนอยางไร 

ผลการศึกษา พบวา ประเทศไทยไดดําเนินงานดานคนพิการในลักษณะการบังคับใชจาก
ระดับบน (Top-Down) คือเปนการบังคับใชจากกฎหมายระดับชาติ  ลักษณะนโยบายใน
สถาบันการศึกษาใหความสําคัญและเนนไปท่ีการใหผูพิการมีโอกาสทางการศึกษามากข้ึนอยาง
ท่ัวถึงและเทาเทียม  ผูท่ีเกี่ยวของท้ังในระดับกําหนดนโยบายและการนํานโยบายไปปฏิบัติลวนเห็น
ความสําคัญตอนโยบายการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ และมีพัฒนาการในการกําหนดนโยบาย
การจัดการศึกษาเพื่อคนพิการอยางตอเนื่องจากอดีตจนถึงปจจุบัน ท้ังนี้ผูวิจัยแบงระยะการจัด
การศึกษาสําหรับคนพิการในประเทศไทยออกเปน 3 ระยะ คือ  

1.1)  ระยะท่ี 1 การสังคมสงเคราะหคนพิการ (พ.ศ. 2475-2516) รัฐมีการดําเนินงานจัด
การศึกษาพิเศษอยูบนฐานของการสงเคราะหหรือการประชาสงเคราะห (Public Assistance) 
กลาวคือ เปนการชวยเหลือคนพิการแบบช่ัวคราว เพื่อแกไขปญหาเฉพาะหนา ในลักษณะสวัสดิการ
สังคมสงเคราะหโดยรัฐตอคนพิการ คนพิการมีฐานะเปนผูขอรับบริการความชวยเหลือหรือมีฐานะ
ต่ํากวาผูใหความชวยเหลือ ซ่ึงอยูบนพ้ืนฐานความคิดท่ีวาคนพิการนั้นมีความแตกตางไปจากคน
ปกติ ท่ัวไป  ดังนั้นนโยบายหรือกฎหมายที่ออกมาในชวงนี้จึงมุง เนนการสงเคราะหหรือ
ประชาสงเคราะหคนพิการเปนสําคัญ ท้ังนี้ในชวงระหวางป พ.ศ. 2475-2510 ไมปรากฏวามี
กฎหมายใดท่ีกลาวถึงคนพิการโดยเฉพาะอยางยิ่งการดําเนินการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการไวแต
อยางใด  แตกลับปรากฏเดนชัดข้ึนในป พ.ศ. 2511 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2511 
ซ่ึงถือไดวาเปนรัฐธรรมนูญฉบับแรกท่ีนอกเหนือจากการบัญญัติในสวนของสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชนท่ีถือเปนสิทธิท่ีประชาชนพึงไดรับความคุมครองตามกฎหมายแลว ในหมวดท่ี 5 วาดวย
แนวนโยบายแหงรัฐ ไดกําหนดบทบาทรัฐในการสงเสริมและบํารุงการจัดการศึกษา รวมทั้งรัฐพึง
สนับสนุนอุปกรณการศึกษาอบรมตามควร ท้ังนี้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ถือไดวาเปนฉบับแรกที่บัญญัติ
เกี่ยวกับการสังคมสงเคราะหวารัฐมีหนาที่สงเสริมและสนับสนุนการสังคมสงเคราะห เพื่อสวัสดิภาพ 
ความผาสุกของประชาชน แตรัฐธรรมนูญไมไดมีการพิจารณาบทบาทรัฐท่ีมีตอคนพิการเปนการ
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เฉพาะแตอยางใด ในสวนของแนวนโยบายบริหารประเทศ รัฐบาลไดมีการจัดต้ังสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจแหงชาติข้ึน  ตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2502 มีการประกาศใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจ ฉบับท่ี 1 
(พ.ศ.2501-2509) ถึง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2515-2519) 
สาระสําคัญในสวนของคนพิการ คนทุพพลภาพนั้น รัฐเนนใหความอนุเคราะหในดานสังคม
สงเคราะห การอุปการะเล้ียงดูและรักษาแกบุคคลซ่ึงไมสามารถชวยตนเองไดเต็มท่ีและเปนภาระแก
สังคม รวมถึงคนพิการตามความเหมาะสมเทานั้นไมไดขยายบทบาทไปถึงการสงเสริมสิทธิ ความ
เสมอภาค และโอกาสในการไดรับบริการทางการศึกษาของคนพิการแตอยางใด ท้ังนี้การจัด
การศึกษาสําหรับคนพิการของประเทศไทยไดรับอิทธิพลจากปรัชญา แนวคิด และวิธีการจัด
การศึกษาของตางประเทศ โดยเร่ิมตนจากการศึกษาเฉพาะทางกอน และมีการขยายการศึกษา
สําหรับคนพิการแตละประเภทแยกออกจากกันเดนชัดในระยะแรก จากนั้นจึงมีการสงเสริมใหมีการ
จัดการศึกษาพิเศษแบบเรียนรวมในระยะหลัง ซ่ึงการดําเนินการดังกลาวไมเกี่ยวของกับกฎหมาย
หรือนโยบายระดับชาติแตอยางใด 

1.2)  ระยะท่ี 2 การฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ (พ.ศ. 2517-2539) การดําเนินการจัด
การศึกษาในชวงนี้เปนในลักษณะขององครวม มีการบูรณาการทางดานการแพทย กายภาพ จิต 
สังคมและอาชีพท่ีชวยเสริมสรางอํานาจหรือพลังแกคนพิการใหมีความเปนบุคคล มีความรูสึกมี
คุณคาทางสังคมและสามารถดํารงอยูไดอยางมีศักยภาพในสังคมโลก แนวคิดดังกลาวอยูบนฐานคติ
ของตัวแบบแผนทางการแพทย (Medical Model) ท่ีเนนบทบาทของนักวิชาชีพในการตัดสินใจ
กําหนดแบบแผนการดําเนินชีวิตของคนพิการ ดังปรากฎในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2517 ในหมวดท่ี 5 สาระสําคัญ คือ รัฐพึงสงเสริมและบํารุงการศึกษาอบรมโดยให
ความเสมอภาคแกบุคคลในการเขารับการศึกษาอบรมตามความสามารถของบุคคลนั้นๆ และ
บทบาทในการชวยเหลือผูยากไร ตลอดจนรัฐตองพยายามจํากัดความเหล่ือมลํ้าในฐานะของบุคคล
ในทางเศรษฐกิจและสังคม และสงเสริมสนับสนุนการสังคมสงเคราะหของรัฐและเอกชนเพื่อสวัสดิ
ภาพและความผาสุกของประชาชน ท้ังนี้กฎหมายดังกลาวถือเปนรัฐธรรมนูญฉบับแรกท่ีบัญญัติวา
เปนหนาท่ีของรัฐท่ีพึงจัดใหบุคคลทุพพลภาพมีงานทําตามความสามารถและความเหมาะสม 
เชนเดียวกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2520 กําหนดไวในหมวด 5 
สาระสําคัญ คือ รัฐพึงสงเสริมและบํารุงการศึกษาอบรมและการฝกอาชีพตามความเหมาะสมและ
ความตองการของประเทศ และรัฐพึงชวยเหลือผูยากไรใหไดรับทุนและปจจัยตางๆในการศึกษา
อบรมและการฝกอาชีพ ตลอดจนรัฐพึงดําเนินการเพื่อยกฐานะของบุคคลในทางเศรษฐกิจและทาง
สังคมใหสูงข้ึนถึงระดับท่ีจะดํารงชีพไดโดยปกติสุข รวมท้ังรัฐพึงสงเสริมและสนับสนุนการสังคม
สงเคราะหของรัฐและเอกชนเพื่อสวัสดิภาพและความผาสุกของประชาชน แตอยางไรก็ตาม
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รัฐธรรมนูญท้ังสองฉบับไมไดมีการกลาวถึงบทบาทรัฐในการจัดการศึกษาแกคนพิการเฉพาะแต
อยางใด ในชวงระยะเวลาดังกลาว รัฐไดประกาศใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 
4 (พ.ศ.2520-2524)  ถือเปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับแรกท่ีเนนความสําคัญของ
ความเสมอภาคของคนพิการในการไดรับบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพเทาเทียมกันโดยรัฐไดมี
นโยบายเนนการกระจายบริการสังคมใหถึงมือประชากรในชนบทอยางกวางขวาง ในสวนท่ีสาม 
การกระจายบริการสังคม ในสวนของการศึกษาโดยกําหนดใหมีแผนพัฒนาการศึกษาในชวงป 2520 – 
2524 เพื่อพัฒนาโครงสรางระบบบริหารและการกระจายอํานาจบริหารการศึกษา โดยจะจัดระบบ
และกระบวนการศึกษาใหเหมาะสม ปรับปรุงหลักสูตร เนื้อหาสาระสําคัญ และกระบวนการเรียนรู
ใหสอดคลองกับนโยบาย โครงการ และเอกลักษณในการจัดการศึกษาของชาติ สงเสริมใหเอกชนมี
สวนรวมในการจัดการศึกษา รวมถึงการจัดการศึกษานอกโรงเรียน การจัดและสงเสริมการศึกษา
สงเคราะหและการศึกษาพิเศษอื่นๆ เฉพาะสําหรับเด็กบางประเภท เชน ตาบอด  หูหนวก ปญญา
ออน พิการ และตลอดจนการศึกษาของประชาชนท่ัวไปในถ่ินทุรกันดารและหางไกล เปนตน ซ่ึงรัฐ
จะตองใหการสงเคราะหใหกวางขวางยิ่งข้ึน นอกเหนือจากการจัดหาอุปกรณท่ีจะทําใหสามารถเขา
รวมอยูในสังคมได เชน แขนเทียม ขาเทียม ไมเทาคนตาบอด เกาอ้ีเข็น เคร่ืองชวยคนหูตึง เปนตน 
นอกจากนี้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 5 (พ.ศ. 2525-2529) ไดกําหนดการ
จัดบริการทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพคนพิการอยางตอเนื่องไวในสวนท่ีหา ในขณะท่ี
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 6 (พ.ศ. 2530-2534) ไมเนนดานการขยายบริการ
การศึกษาสําหรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการท่ีชัดเจน  โดยรัฐมุงทบทวนและกําหนด
ภาระหนาท่ีโดยจะลดบทบาทในการจัดบริการสังคมใหลดนอยลง แตจะเนนการใหบริการ เนน
ปรับบทบาทของรัฐจากท่ีเนนการจัดบริการใหหรือดําเนินการเองฝายเดียว เปนการสนับสนุนให
เอกชน ชุมชนและประชาชนเปนผูดําเนินการ โดยรัฐจะเขาไปดําเนินการเทาท่ีจําเปนเทานั้น 

นโยบายการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการที่เปนรูปธรรม ในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
ปรากฏชัดเจนมาต้ังแตรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2534 โดยเปนรัฐธรรมนูญ
ฉบับแรกที่กลาวถึงบทบาทรัฐในการใหความชวยเหลือแกคนพิการที่ยืนยันและยอมรับ สิทธิและ
เสรีภาพของคนพิการในฐานะผูดอยโอกาสในสังคมเปนฉบับแรก โดยกําหนดใหรัฐมีหนาท่ี
สงเสริมและบํารุงการศึกษาอบรมและการฝกอาชีพตามความเหมาะสมและความตองการ และ
พึงสงเสริมใหเอกชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา โดยชวยเหลือผูยากไรและดอยโอกาสให
ไดรับทุนและปจจัยตางๆ ในการศึกษาอบรมและฝกอาชีพ ทั้งนี้ในชวงระยะเวลาดังกลาว รัฐได
ประกาศใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 7 (พ.ศ.2535-2539) สาระสําคัญในสวน
ของการพัฒนาคุณภาพชีวิตสําหรับคนพิการโดยเฉพาะอยางยิ่งในดานการศึกษาน้ัน กําหนดไวใน
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สวนท่ี  4 แนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย คุณภาพชีวิตและส่ิงแวดลอม โดยไดเร่ิมพิจารณา
จัดระบบการศึกษาใหความสําคัญโดยเฉพาะกลุมผูดอยโอกาสซ่ึงพึ่งตนเองไมไดอยางท่ัวถึงมากข้ึน 
โดยดําเนินงานในลักษณะขยายและพัฒนารูปแบบวิธีการจัดการเรียนการสอนและกระบวนการ
เรียนการสอน ตลอดจนกฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวของใหที่เหมาะสมแกเด็กผูดอยโอกาสในชนบทท่ี
หางไกลในชุมชนแออัด เด็กท่ีมีความผิดปกติทางรางกาย จิตใจ รวมท้ังเด็กและเยาวชนท่ีมีปญญา
เลิศหรือมีความสามารถพิเศษ ควบคูไปกับปรับปรุงหลักสูตรทางดานการฝกทักษะและเพ่ิมพูน
ความรูดานอาชีพท่ีเหมาะสมกับทองถ่ิน ปรับแนวความคิดในการจัดระบบสวัสดิการสังคมน้ันท้ัง
ในหนวยงานของรัฐและองคกรของเอกชนจากลักษณะของการสงเคราะหไปเปนการพัฒนา ท้ังนี้
เพื่อเสริมสรางศักยภาพของผูดอยโอกาสใหสามารถพ่ึงตนเองไดในระยะตอไป และสนับสนุน
บทบาทสถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา ส่ือมวลชน สถาบันครอบครัว และองคกรชุมชน โดยเฉพาะ 
คณะกรรมการหมูบาน คณะกรรมการชุมชน กลุมอาสาสมัครตางๆ ใหเขามามีสวนรวมในการปองกัน
แกไขปญหาสังคมเพิ่มข้ึน นอกจากนี้การจัดการศึกษาสําหรับคนพิการในสถาบันอุดมศึกษา ในป 
พ.ศ. 2536 มีการจัดต้ังวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดลข้ึน เพื่อเปนศูนยพัฒนาและวิจัยผูพิการ
ทางกายภาพ มีหนาท่ีใหการสนับสนุนคนพิการท้ังโดยทางตรงและทางออมในการพัฒนาศักยภาพ
ความพรอมทางการศึกษา โอกาสในดานการประกอบอาชีพ ตลอดจนคุณภาพชีวิตของคนพิการ 
โดยการจัดการศึกษาในระดับปริญญาและฝกอบรมวิชาชีพใหแกผูพิการทางกายภาพและคนปกติ 
ตลอดจนทําวิจัยเพื่อนําผลมาประยุกตในการพัฒนาชวยเหลือคนพิการ 

1.3)  ระยะท่ี 3 การเสริมอํานาจคนพิการ (พ.ศ. 2540-2552) รัฐมีการดําเนินงานจัด
การศึกษาพิเศษอยูบนฐานคิดปรัชญาแบบแผนสังคม (Social Model) ในลักษณะของการแกไข
ปญหาเชิงโครงสรางอํานาจ  แนวนโยบายแหงรัฐท่ีเปนรูปธรรม  ไดแก  รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มีเจตนารมณเพื่อคุมครองสิทธิ เสรีภาพและศักดิ์ศรีของความ
เปนมนุษย  และสิทธิของคนพิการ โดยเห็นวาการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลท่ีรัฐธรรมนูญ
รับรองไวจะกระทํามิได รัฐธรรมนูญไดกําหนดนโยบายท่ีใหความสําคัญตอคุณภาพชีวิตท่ีดีของคน
พิการไวคอนขางชัดเจน โดยระบุใหการศึกษาที่เลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคลเพราะเหตุ
แหงความแตกตางในเร่ืองสภาพทางกาย หรือสุขภาพจะกระทํามิได และไดเนนหลักแหงความเสมอ
ภาค ยุติธรรมในสังคมและมีมาตรการทางบวกโดยถือเปนหนาท่ีของรัฐท่ีจะตองขจัดอุปสรรคหรือ
สงเสริมใหบุคคลสามารถใชสิทธิและเสรีภาพไดเชนเดียวกับบุคคลอ่ืน โดยเฉพาะอยางยิ่งสิทธิเสมอ
กันในการรับการศึกษาที่รัฐตองจัดข้ึนดวยวิธีท่ีเหมาะสม อยางท่ัวถึงและมีคุณภาพ สิทธิในการ
ไดรับส่ิงอํานวยความสะดวกอันเปนสาธารณะและความชวยเหลืออ่ืนจากรัฐ เพื่อพัฒนาใหผูพิการ
หรือทุพพลภาพ และผูดอยโอกาส มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและพ่ึงตนเองได ท้ังนี้ภายหลังจากการ
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ประกาศใชรัฐธรรมนูญฉบับดังกลาว ไดมีการตรากฎหมายที่สําคัญที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษา

สําหรับคนพิการ อีกจํานวน 5 ฉบับ ไดแก พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 

กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการจัดสรรงบประมาณทางการศึกษาสําหรับคนพิการ พ.ศ. 

2545 กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการใหคนพิการมีสิทธิไดรับสิ่งอํานวยความสะดวก 

ส่ือ  บริการ  และความชวยเหลืออื่นใดทางการศึกษา พ.ศ.2545 กฎกระทรวงกําหนดสิ่งอํานวยความ

สะดวกในอาคารสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 2548 และกฎกระทรวงกําหนด

จํานวน  หลักเกณฑ  และวิธีการไดมาของคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาพิเศษ  พ.ศ.2548  ในชวง

เวลาเดียวกัน สอดคลองกับแนวนโยบายบริหารประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2540-2544) เนนการพัฒนาแบบองครวมที่ยึด “คนเปนศูนยกลางของการ

พัฒนา” สาระสําคัญ คือ การสงเสริมการจัดการศึกษาที่ใหทางเลือกหลากหลายตามความเหมาะสม

สําหรับกลุมเปาหมายตางๆ ท้ังในระบบและนอกระบบโรงเรียน โดยเนนกลุมเปาหมายที่ดอย

โอกาส การเสริมสรางโอกาสใหประชาชนกลุมผูดอยโอกาสกลุมใหญๆ ไดแก กลุมคนพิการ ให

ไดรับการชวยเหลือคุมครองและไดรับบริการทุกดานอยางทั่วถึงและเปนธรรม โดยสงเสริมใหคน

พิการไดรับบริการการศึกษาในทุกระดับ โดยเนนการเรียนรวมในโรงเรียนปกติ สวนการศึกษา

พิเศษนั้นใหมีเฉพาะเทาที่จําเปน และบริการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการดานอาชีพโดยเนนการเตรียม

ความพรอมกอนเขาสูตลาดแรงงานหรือประกอบอาชีพอิสระ โดยเฉพาะเด็กพิการดอยโอกาสใน

ชนบท สงเสริมการรวมตัวของคนพิการในทุกระดับเพื่อชวยเหลือกันเองและสนับสนุนองคกรที่ทํา

หนาที่พัฒนาคนพิการทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งเสริมงานบริการของหนวยงานตางๆ เพื่อให

สามารถพัฒนาคนพิการไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ขณะที่รัฐบาลไดมีการประกาศใชกฎหมายแมบทปฏิรูปการศึกษาเปนครั้งแรกใน

พุทธศักราช 2542 สาระสําคัญของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ฉบับแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 

พุทธศักราช 2545 พระราชบัญญัติฉบับดังกลาวไดแสดงถึงการปฏิรูปการศึกษาในมิติใหมคือการ

กําหนดสิทธิและโอกาสที่เทาเทียมกันในการรับบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานของผูเรียนทุก

กลุมเปาหมาย โดยไมเสียคาใชจายและใหบุคคลดังกลาวมีสิทธิไดรับสิ่งอํานวยความสะดวกสื่อ

บริการและความชวยเหลืออื่นใดทางการศึกษาตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง

การจัดการศึกษาสําหรับบุคคลซึ่งมีความสามารถพิเศษ ตองจัดดวยรูปแบบที่เหมาะสมโดยคํานึงถึง

ความสามารถของบุคคล แนวคิดจากพระราชบัญญัติดังกลาวมีสวนสําคัญตอการจัดการศึกษาสําหรับ

คนพิการ โดยหนวยงานที่เกี่ยวของไดนําแนวคิดดังกลาวมาเปนแนวทางในการจัดการศึกษา เชน 

แนวคิดที่ใหผูเรียนมีความสําคัญ การจัดการศึกษาตองสนองตอบตอความตองการและเปนไปตาม

ศักยภาพของผูเรียน ซ่ึงสะทอนจากรูปแบบ การจัดโปรแกรมการศึกษาเปนรายบุคคล เปนตน และ
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นอกจากนี้ การจัดกระบวนการเรียนรู สถานศึกษาไดจัดใหผูเรียนเกิดประสบการณโดยใหเรียนรู

จากแหลงชุมชน หรือมีวิทยากรจากแหลงชุมชนมาชวยในการเรียนการสอน เพื่อใหกระบวนการ

เรียนรูไมแปลกแยกจากชุมชน แผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ (พุทธศักราช 2545-2559) มีการกําหนด

เปาหมาย แนวทางและมาตรการในการจัดการศึกษาสําหรับผูดอยโอกาสโดยภาพรวมสอดคลองกับ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ระยะที่ 10  (พุทธศักราช 2550-2554) ดังที่ไดกําหนดไวใน

ยุทธศาสตรดานการพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสูสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู  การ

เสริมสรางคนไทยใหอยูรวมกันในสังคมไดอยางสันติสุข โดยการเรงขยายโอกาสการเขาถึงบริการ

สังคมสําหรับผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาสใหท่ัวถึง โดยสนับสนุนใหสามารถเขาถึงบริการตางๆ 

ท้ังการพัฒนาศักยภาพในการประกอบอาชีพ การเสริมสรางสุขภาพ และการเรียนรูตลอดชีวิตได

หลากหลายวิธีอยางเทาเทียมกัน   

นอกจากนี้กฎหมายที่สําคัญอีกฉบับ คือ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ฉบับพ.ศ.2550 

สาระสําคัญ คือ การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคลเพราะเหตุแหงความแตกตางในเรื่องถิ่น

กําเนิด เชื้อชาติ  ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจ

และสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไมขัดตอ

บทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ จะกระทํามิได และบุคคลซึ่งพิการหรือทุพพลภาพ มีสิทธิไดรับสิ่ง

อํานวยความสะดวกอันเปนสาธารณะและความชวยเหลือจากรัฐ ท้ังนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ ซ่ึงคน

พิการเรียกรองในการเขาถึงและใชประโยชนไดจากสภาพแวดลอม ขอมูลขาวสาร เทคโนโลยี

สารสนเทศ โทรคมนาคม บริการอันเปนสาธารณะ แตสภารางรัฐธรรมนูญตีความรวมกันวาเปนสิ่ง

อํานวยความสะดวกอันเปนสาธารณะ คนพิการยังกลัวความเขาใจผิด วาคนพิการตองการไดรับ

ความสะดวก (Convenience) อันที่จริงแลวคนพิการตองการการเขาถึงและใชประโยชนได (Access) 

จากสาระสําคัญที่ไดกําหนดไวในรัฐธรรมนูญฉบับดังกลาวไดใชเปนแนวทางของรัฐสําหรับการจัด

การศึกษาเพื่อคนพิการนั้น พระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พุทธศักราช 

2550 ซ่ึงบัญญัติใหมีการนํามาใชแทนพระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 ใช

บังคับมาเปนเวลานาน เจตนารมณหลักแหงพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน

พิการ พุทธศักราช 2550 คือ การฟนฟูสมรรถภาพคนพิการมีการสงเสริมสมรรถภาพหรือ

ความสามารถของคนพิการใหมีสภาพที่ดีข้ึนหรือดํารงสมรรถภาพหรือความสามารถที่มีอยูเดิมไว

โดยอาศัยกระบวนการทางการแพทย การศาสนา สังคม อาชีพหรือกระบวนการอื่นใดเพื่อใหคน

พิการไดมีโอกาสทํางานหรือดํารงชีวิตในสังคมอยางเต็มศักยภาพ  

นอกจากนี้กฎหมายที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการโดยตรงคือ พระราชบัญญัติ

การจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ พุทธศักราช 2551 สาระสําคัญ คือ การจัดการศึกษาสําหรับคน
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พิการมีลักษณะเฉพาะแตกตางจากการจัดการศึกษาสําหรับบุคคลทั่วไป จึงจําเปนตองจัดใหคน
พิการมีสิทธิและโอกาสไดรับการบริการและความชวยเหลือทางการศึกษาเปนพิเศษตั้งแตแรกเกิด
หรือพบความพิการ ดังนั้น เพื่อใหการบริการและการใหความชวยเหลือแกคนพิการในดาน
การศึกษาเปนไปอยางท่ัวถึงทุกระบบและทุกระดับการศึกษา โดยสรุปสาระสําคัญไดวา 

1) จัดต้ังคณะกรรมการสงเสริมการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ ทําหนาท่ีเสนอ
นโยบาย แผน และยุทธศาสตรการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ  

2) คนพิการมีสิทธิทางการศึกษาและเลือกระบบและรูปแบบการศึกษา โดยไมเสีย
คาใชจายต้ังแตแรกเกิดหรือพบความพิการจนตลอดชีวิต พรอมท้ังไดรับบริการและความชวยเหลือ
อ่ืนใดทางการศึกษา โดยคํานึงถึงความสามารถ ความสนใจ ความถนัดและความตองการจําเปน
พิเศษของบุคคลนั้น ท่ีมีมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา รวมท้ังการจัดหลักสูตร
กระบวนการเรียนรู การทดสอบทางการศึกษา ท่ีเหมาะสมสอดคลองกับความตองการจําเปนพิเศษ
ของคนพิการแตละประเภทและบุคคล 

3) บุคลากรทางการศึกษา ไดแก ครูการศึกษาพิเศษ ครู และคณาจารยไดรับการ
สงเสริมและพัฒนาศักยภาพ องคความรูการศึกษาตอเน่ือง  

4)  สถานศึกษาของรัฐและเอกชนท่ีจัดการเรียนรวม โดยเฉพาะ และศูนยการเรียน
เฉพาะความพิการ ไดรับเงินอุดหนุนและความชวยเหลือเปนพิเศษ  

5) รัฐเปนผูจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาอ่ืนเปนพิเศษให
เหมาะสม และสอดคลองกับความตองการจําเปนพิเศษของคนพิการและสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษา
สําหรับคนพิการ  

6) จัดต้ังกองทุนสงเสริมและพัฒนาการศึกษาสําหรับคนพิการและคณะ
กรรมการบริหารกองทุน เพื่อใชจายในการสงเสริมสนับสนุน และพัฒนาการศึกษาสําหรับคนพิการ
อยางเปนธรรมและท่ัวถึง  

ในสวนของแนวนโยบายของรัฐบาลปจจุบัน (นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี)
คณะรัฐมนตรีไดกําหนดนโยบายการบริหารราชการแผนดินโดยไดแถลงตอรัฐสภา เม่ือวันท่ี 30 
ธันวาคม 2551 โดยมีเนื้อหาสาระครอบคลุมถึงแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐตามบทบัญญัติในหมวด 
5 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ในสวนของนโยบายการบริหารประเทศท่ีเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาสําหรับคนพิการนั้น กําหนดในขอท่ี 3. นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต ดาน 3.1 นโยบาย
การศึกษา มุงปฏิรูปการศึกษาท้ังระบบ โดยปฏิรูปโครงสรางและการบริหารจัดการ ปรับปรุง
กฎหมายใหสอดคลองกับรัฐธรรมนูญ  และระดมทรัพยากรเพื่อการปรับปรุงการบริหารจัด
การศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่ง ขอ 3.1.4 การจัดใหทุกคนมีโอกาสไดรับการศึกษาฟรี 15 ป ตั้งแต
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ระดับอนุบาลไปจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย พรอมท้ังเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการใหเกิด
ความเสมอภาคและความเปนธรรมในโอกาสทางการศึกษาแกประชากรในกลุมผูดอยโอกาสทั้งผู
ยากไร ผูพิการหรือทุพพลภาพ ผูอยูในสภาวะยากลําบาก   ผูบกพรองทางรางกายและสติปญญา 
ประกอบนโยบาย 3.2 ดานแรงงาน เนนปฏิรูปดานสิทธิและคุมครองใหเปนไปตาม
มาตรฐานสากล  สงเสริมการมีงานทําของคนพิการ โดยการกําหนดใหมีการพัฒนาและฝกอบรมใน
รูปแบบท่ีหลากหลาย  เหมาะสมตามความสามารถของคนพิการ อาทิ การทํางานแบบบางเวลา การ
ทํางานช่ัวคราว การทํางานแบบสัญญาระยะส้ัน  รวมท้ังการขยายโอกาสการทํางานของผูสูงอายุท่ีมี
ความชํานาญเฉพาะดาน    

สําหรับการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการในสถาบันอุดมศึกษา ปพ.ศ.2546 นั้น สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาไดประกาศนโยบายการศึกษาพิ เศษระดับอุดมศึกษาให
สถาบันอุดมศึกษาทุกแหงไดรับทราบและถือปฏิบัติ (หนังสือลงวันท่ี 10 ตุลาคม 2546) ตามขอเสนอ
ของ รศ.วิริยะ นามศิริพงษพันธ โดยมีสาระสําคัญท่ีเกี่ยวของกับการจัดบริการสนับสนุนสําหรับ
นักศึกษาพิการ คือ ใหสถาบันอุดมศึกษาจัดสรรโควตาสําหรับนักศึกษาพิการ ใหจัดหาบริการ
สนับสนุนใหกับนักศึกษาพิการโดยรวมกับศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัด จัดต้ังงบประมาณ
คาตอบแทนลามภาษามือ กรณีมีนักศึกษาพิการทางการไดยินเรียนรวม ปรับปรุงอาคารสถานท่ีให
เหมาะสมตอนักศึกษาพิการทางกายหรือการเคล่ือนไหว และหากสถาบันการศึกษาใดมีนักศึกษา
พิการเรียนรวมมากกวา 10 คนใหสถาบันนั้นจัดต้ังศูนยสนับสนุนบริการใหนักศึกษาเหลานั้น 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรไดเปดรับนักศึกษาท่ีมีความพิการเขาเรียนรวมกับนักศึกษาปกติ
ในระดับปริญญาตรีในปพ.ศ.2546 ซ่ึงเปนมหาวิทยาลัยแรกในประเทศไทย ในประเภทของความ
พิการ ไดแก ผูพิการทางการไดยินท่ีใชเคร่ืองชวยฟงได ผูพิการทางกายหรือการเคล่ือนไหวท่ี
สามารถชวยเหลือตนเองไดในชีวิตประจําวัน และผูพิการทางการมองเห็น และในป พ.ศ.2548 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรไดเปด "ศูนยบริการนักศึกษาพิการ" ข้ึน ท่ีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนย
รังสิต หลังจากพบวานักศึกษาพิการสวนใหญไมประสบความสําเร็จในการเรียน เพราะขาดปจจัย 
อุปกรณ และระบบตางๆ ท่ีเกื้อหนุนตอการเรียนรูของนักศึกษา ตอมาสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาไดจัดสรรงบประมาณในโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษสําหรับคนพิการใน
ระดับอุดมศึกษาในลักษณะโครงการนํารองในการดําเนินการจัดใหมีระบบ DSS Center (Disability 
Support Service Center) รวมท้ังส้ินจํานวน  16  แหง  เชน ศูนยบริการนักศึกษาพิการ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  ศูนยบริการสนับสนุนสําหรับนักศึกษาพิการ วิทยาลัยราชสุดา 
มหาวิทยาลัยมหิดล เปนตน เพ่ือทําหนาท่ีเปนศูนยขอมูลและสนับสนุนดานคนพิการของสถาบัน 
การบริการใหคําปรึกษา การจัดทํา IEP (Individualized Education Program) การทําฐานขอมูล การ
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ใหบริการดานเทคโนโลยี ส่ิงอํานวยความสะดวกและการประสานงานกับคณะท่ีมีนักศึกษาพิการเรียน
รวมและเปนเครือขายใหบริการในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ๆ และจัดจางบุคลากรทําหนาท่ีบริการและให
ความชวยเหลือในดานตางๆ ใหแกนักศึกษาพิการ เชน เจาหนาท่ีประจําศูนย DSS, เจาหนาท่ีลามภาษา
มือ Buddy System  เปนตน  ท้ังนี้การจัดการศึกษาสําหรับคนพิการที่กลาวมาขางตน จะเห็นวาใน
ระยะเร่ิมตนมีการดําเนินงานในรูปแบบเฉพาะความพิการ และเร่ิมมีการจัดการศึกษาในรูปแบบการ
เรียนรวม ในป พ.ศ.2505 สําหรับในระยะแรก อาจารยผูสอนการศึกษาพิเศษเปนผูไปชวยสอนใน
สถานศึกษาท่ีมีการเรียนรวม และตอมาไดเร่ิมจัดการศึกษาพิเศษแบบเรียนรวมจนถึงปจจุบัน 

2) แนวทางการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการท่ีเหมาะสมท่ีสามารถนําไปปฏิบัติไดใน
สถาบันอุดมศึกษาของไทยควรเปนอยางไร 

ผลการศึกษาพบวา  แนวทางการจัดการศึกษา หรือ กลยุทธท่ีเหมาะสมในการนํานโยบาย
การจัดการศึกษาสําหรับคนพิการสูการปฏิบัติของสถาบันการศึกษา ท่ีผูวิจัยไดสรางกรอบการ
พัฒนาข้ึนมา ประกอบดวย นโยบายวัตถุประสงค กลยุทธและแนวปฏิบัติ ดังน้ี 

 
นโยบาย  การจัดการศึกษาสําหรับคนพิการในสถาบันอุดมศึกษา 

 

วัตถุประสงค 
เพื่อใหนักศึกษาพิการไดรับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ  โดยคํานึงถึงเทาเทียมกันและมี

คุณภาพในการจัดบริการการศึกษา  โดยสามารถสงเสริมใหนักศึกษาไดเรียนรูอยางมีความสุข  มี
ชีวิตท่ีอิสระ และมีงานทํา นําไปสูการพัฒนาสังคมไทยใหเปนสังคมท่ีเขมแข็งและยั่งยืน 

 

ขอเสนอเชิงกลยุทธ 
กลยุทธการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการในสถาบันอุดมศึกษา จากการวิเคราะหจุดแข็ง 

จุดออน โอกาส และอุปสรรค และการทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ ผูวิจัยไดกําหนดให มี  4              
กลยุทธหลัก  คือ  

1)   กลยุทธดานการบริการเปนเลิศ (Service) ท่ีมุงเนนการอํานวยความสะดวกแกนักศึกษา
พิการอยางท่ัวถึงและเทาเทียม ตลอดจนบริการทางการแพทยจากผูเช่ียวชาญเฉพาะทาง 

2)   กลยุทธดานวิชาการเปนเลิศ (Academic)  ท่ีมุงเนนการวิจัย  พัฒนาหลักสูตรและการ
เรียนการสอน เพื่อการเรียนรูเต็มตามศักยภาพของนักศึกษาพิการ  ตลอดจนการพัฒนาขีด
ความสามารถบุคลากรทางการศึกษาพิเศษ 
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3)  กลยุทธดานการสงเสริมและสนับสนุนเปนเลิศ (Support) ท่ีมุงเนนการมีสวนรวมจาก
ทุกภาคสวนในสังคมในกิจกรรม/โครงการท่ีเกี่ยวกับคนพิการ เพื่อสรางเจตคติเชิงบวกใหแก
สาธารณชน  

4)  กลยุทธดานการบริหารเปนเลิศ (Administration) ท่ีมุงเนนการพัฒนาและจัดระบบการ
บริหารทางการศึกษาสําหรับคนพิการอยางมีคุณภาพ 
 

แนวปฏิบัติ   
การนําขอเสนอเชิงกลยุทธท้ัง  4  ประการไปใชใหเกิดผลดี  และเหมาะสมตามสภาพความ

พรอมของสถาบันอุดมศึกษาแตละแหง  ผูวิจัยเสนอแนวปฏิบัติ  เพื่อใหการปฏิบัติตามแนวนโยบาย
ประสบความสําเร็จสูงสุด โดยตองมีแนวนโยบายไปในทิศทางเดียวกัน  และเช่ือมโยงประสานการ
ทํางานใหสอดรับกันระหวางหนวยงาน ไดแก สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
สถาบันอุดมศึกษา และคณะ/โปรแกรมวิชา  ท่ีมีนักศึกษาพิการศึกษาอยู โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1.  กลยุทธดานการบริการเปนเลิศ (Service)  
มีวัตถุประสงคเพื่อใหสถาบันการศึกษามุงเนนการอํานวยความสะดวกแกนักศึกษาพิการ

อยางท่ัวถึงและเทาเทียม อาทิ การอํานวยความสะดวกในหองเรียน หรือการอํานวยความสะดวกใน
การสอบ เปนตน รวมไปถึงการจัดศูนยใหบริการในการชวยเหลือและใหคําปรึกษาปญหาอ่ืนใดท่ี
นอกเหนือจากปญหาในการเรียน ซ่ึงจากผลการวิจัยพบวา  สถาบันอุดมศึกษาสวนใหญยังไมไดจัด
หนวยใหบริการนักศึกษาพิการในสถาบัน  และไมไดจัดส่ิงแวดลอมท่ีเหมาะสมสําหรับการ
ดํารงชีวิตของคนพิการในสถาบัน  ส่ือส่ิงอํานวยความสะดวกมีนอย  จึงเสนอนโยบายเอ้ืออาทรเพ่ือ
ชวยใหคนพิการได รับบริการและมีขอจํ ากัดนอยท่ีสุดในการใช ชีวิตและการเ รียนรู ใน
สถาบันอุดมศึกษา นอกจากนี้การบริการทางการแพทยในสถาบันการศึกษายังมีอยูอยางจํากัด ดังนัน้
ทุกสถาบันการศึกษาควรใหความสําคัญกับการบริการทางการแพทยของคนพิการใหมากข้ึน เพื่อ
การฟนฟูสมรรถภาพคนพิการใหดีข้ึนควบคูกับการมีสติปญญาและคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน ท้ังนี้เพื่อมุง
สูความเปนเลิศในการใหบริการนักศึกษาพิการ  

2.  กลยุทธดานวิชาการเปนเลิศ (Academic)  
มีวัตถุประสงคเพื่อใหมีพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน  เพ่ือการเรียนรูเต็มตามศักยภาพ

ของนักศึกษาพิการ ซ่ึงจากผลการวิจัยพบวา  การเปดโอกาสใหนักศึกษาพิการเขาศึกษา  การจัด
หลักสูตรและการจัดระบบบริหารวิชาการท่ีมีประสิทธิภาพ  มีผลตอสัมฤทธิผล  ในการเรียนของ
นักศึกษาพิการ  แตสภาพท่ีเปนอยูสถาบันยังไมเปดโอกาสใหคนพิการเขาเรียนไดมากเทาท่ีควร  จึง
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นําเสนอนโยบายใสใจผูเรียนเพื่อใหสถาบัน  คณาจารยมีการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให
ผูเรียนไดเรียนรูเต็มตามศักยภาพ ตลอดจนการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรทางการศึกษาพิเศษ
ท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุน เพื่อใหบุคลากรเปนกลไกสําคัญในการขับเคล่ือนความสําเร็จของ
องคกร ท้ังน้ีเพื่อมุงสูความเปนเลิศทางดานวิชาการของคนพิการ  

3)  กลยุทธดานการสงเสริมและสนับสนุนเปนเลิศ (Support) 
มีวัตถุประสงคเพื่อใหสถาบันการศึกษาเรงสรางความเขาใจ  ปรับทัศนคติ  กลุมบุคคลที่มี

ความสําคัญตอการพัฒนานักศึกษา เนื่องจากผลการวิจัยพบวา  ความรูความเขาใจของบุคคลท่ีมี
นัยสําคัญตอการศึกษาของคนพิการ  ตั้งแตบุคคลในครอบครัว  ในชุมชน  และในสถาบันอุดมศึกษา
มีผลตอสัมฤทธิผลในการเรียนของนักศึกษาพิการ  และการมีนโยบายการจัดการศึกษาพิเศษอยาง
ชัดเจนของสถาบัน  มีความสําคัญตอการดําเนินงาน  แตในสภาพท่ีเปนอยูกลุมบุคคลท่ีเกี่ยวของยังมี
ความรูความเขาใจในระดับนอย  จึงตองนําเสนอนโยบายตระหนักรู  เขาใจ  เพื่อสรางทัศนคติท่ีดีตอ
กลุมบุคคลท่ีมีนัยสําคัญดังกลาว ตลอดจนมุงเนนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในสังคมใน
กิจกรรม/โครงการท่ีเกี่ยวกับคนพิการ เพื่อสรางเจตคติเชิงบวกใหแกสาธารณชน  ท้ังนี้เพื่อมุงสู
ความเปนเลิศในการสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรม/โครงการเพ่ือคนพิการ 

4.  กลยุทธดานการบริหารเปนเลิศ (Administration)    
เพื่อใหมีการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการอยางมีคุณภาพ มีการบริหารจัดการดานบุคลากร 

หลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ จัดใหมีโครงสรางองคกร วิธีการ
บริหาร และงบประมาณ ตลอดจนส่ิงอํานวยความสะดวก ส่ือ บริการ และความชวยเหลืออ่ืนใดทาง
การศึกษาอยางเพียงพอ  มุงเนนการประสานงานระหวางหนวยงานและการประเมินผลในทุก
กิจกรรม/โครงการ รวมท้ังจัดสภาพแวดลอมใหปราศจากอุปสรรคคนพิการ สถานศึกษา ครอบครัว 
ชุมชนและองคกรตางๆ สงเสริมรวมมือกันสรางองคความรูเพื่อพัฒนาคนพิการ ท้ังนี้เพื่อมุงสูความ
เปนเลิศในการบริหารจัดการองคกร 
 

6.2  อภิปรายผล  
 
จากผลการวิจัยผูวิจัยมีประเด็นท่ีจะอภิปรายผลดังนี้  
1) ในการนํานโยบายการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการสูการปฏิบัติของสถาบันอุดมศึกษา

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาประสบผลสําเร็จในระดับหนึ่งโดยเฉพาะดานการเปด
โอกาสใหเขาสูระบบอุดมศึกษาอยางท่ัวถึงและเทาเทียม บนพื้นฐานหลักสิทธิมนุษยชนสากล แต
เนื่องจากยังมีปญหาและอุปสรรคในการนํานโยบายไปปฏิบัติ  ไดแก  
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(1) การกําหนดนโยบายในภาพรวมของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไม
ตอเนื่อง โดยสถาบันอุดมศึกษาท่ีจัดการเรียนรวมนํานโยบายการจัดการเรียนรวมของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไปปฏิบัติสวนสถาบันอุดมศึกษาท่ีเปนสถาบันการศึกษาพิเศษ
เฉพาะความพิการจะจัดตามวัตถุประสงคของการต้ังสถาบันสําหรับคนพิการอยูแลว นอกจากนั้น 
หนวยงานที่จะเปนผูรับผิดชอบในการขับเคล่ือนนโยบายใหลงสูสถาบันอุดมศึกษาอยางแทจริง      
มีนอย  

(2) ในการกําหนดนโยบายจะมีผูมีสวนไดสวนเสีย (stakeholder) บางสวนมีสวนรวม
ในการกําหนดนโยบาย แตผูท่ีจะนํานโยบายไปปฏิบัติไมไดมีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย และ
เม่ือนํานโยบายไปปฏิบัติการทําความเขาใจแกผูปฏิบัติไมท่ัวถึงจึงทําใหผูท่ีนํานโยบายไปปฏิบัติ
บางสวนขาดความรู ความเขาใจและความชัดเจน อันสงผลตอการดําเนินการจัดการศึกษาสําหรับ
คนพิการ ปญหาที่สําคัญอีกประการหน่ึง คือ จากความผันแปรทางการเมืองและการปรับเปล่ียน
ผูบริหารเปนผลใหนโยบายไมมีความตอเน่ือง  

ผลการศึกษาดังกลาวสอดคลองกับขอสรุปของนักวิชาการดานการอุดมศึกษาสําหรับคน
พิการหลายทาน  อาทิ เอมอร ไชยบัวแดง (2539: 89-93) วิริยะ นามศิริพงศพันธุ (2539: 129-145)  
นงลักษณ วิรัชชัย (2543: 27-29) เบญจา ชลธารนนท (2548: 6) ประพาฬรัตน  คชเสนา (2548: 115-116)   
ซ่ึงพบวาประเด็นของปญหาและอุปสรรคในการนํานโยบายทางการศึกษาเพื่อคนพิการไปปฏิบัติท่ี
สําคัญสามารถสรุปไดวา ประการแรกไดแก ปญหาความไมชัดเจนในวัตถุประสงคและเปาหมายของ
นโยบาย แผนปฏิบัติการไมมีความชัดเจนและไมทันตอการเปล่ียนแปลง ประการท่ี 2 บุคลากรท่ีมี
สวนในการนํานโยบายไปปฏิบัติขาดความรูความสามารถท่ีเหมาะสมกับนโยบายและการนําไปใชไม
ครอบคลุมและมีความหลากหลายพอตอสภาพปญหาของคนพิการแตละประเภท ประการท่ี 3 
คณะกรรมการผูทําหนาท่ีกํากับและควบคุมนโยบายไมมีอํานาจในการส่ังการขามหนวยงาน ประการ
ท่ี 4 ทรัพยากรของนโยบาย เชน งบประมาณ บุคลากร ไมเพียงพอ ประการท่ี 5 การนํานโยบายไป
ปฏิบัติมีความไมเทาเทียมและเสมอภาค และการขาดการสนับสนุนจากชนช้ันนําทางสังคม 
ส่ือมวลชน และการประชาสัมพันธ เปนหลัก ประการสุดทาย สวนของความตองการของผูบริหาร
และผูปฏิบัติงาน พบวา ตองการใหมีการนิเทศดานหลักสูตรและการใชหลักสูตร การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน ส่ือการสอน การวัดและประเมินผล   

2)  ปญหาและอุปสรรคในดานคุณภาพการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ ประกอบดวย 3 
ดานใหญๆ คือ  

(1) ดานบุคลากร ท่ีพบวายังการขาดแคลนบุคลากร เนื่องจากเปนวิชาชีพท่ีไมไดรับ
การยกยอง คุณภาพบุคลากรท่ีใหบริการทางการศึกษาสําหรับคนพิการ มีปญหา ดังนี้ ขาดองค
ความรูดานการศึกษาพิเศษ โดยเฉพาะอาจารยในสถาบันอุดมศึกษาท่ัวไปท่ีจัดการเรียนรวม เชน ใน
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วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล อาจารยสวนใหญไมไดจบการศึกษาตรงกับภารกิจท่ีไดรับ
มอบหมาย ปญหาขาดความเช่ียวชาญเฉพาะดาน เชน ความรูดานจิตวิทยา การศึกษาพิเศษ  
กายภาพบําบัด ขาดการพัฒนาบุคลากรใหมีความรูเกี่ยวกับการใหบริการและการใชส่ิงอํานวยความ
สะดวก ส่ือ บริการ และความชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาท่ีตองใชและบริการใหตรงกับความ
ตองการจําเปนเฉพาะบุคคล  และสถาบันการศึกษาขาดการสนับสนุนใหมีการวิจัยใน
สถาบันอุดมศึกษา สงผลใหขาดการพัฒนานวัตกรรมในการพัฒนาการเรียนการสอน การฝกทักษะ
สําหรับคนพิการแตละประเภทและแตละระดับความพิการ ขอคนพบดังกลาวเชนเดียวกับสํานัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ  (2551)  ท่ีพบขอจํากัดและปญหาอุปสรรคตอการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาการศึกษาพิเศษในดานบุคลากร พบวาอัตราสวนของครูตอเด็กในแตละประเภทความ
พิการยังไมเหมาะสมตอระดับและประเภทความพิการของนักเรียน เชนเดียวกับท่ีสุภาภรณ รูปขําดี  
(2542:98) ท่ีพบวาหนวยงานท่ีจัดการศึกษาสําหรับคนพิการยังขาดแคลนบุคลากรท่ีมีความรู
ความสามารถ ขาดนักจิตวิทยาในการดูและและแตละสถานศึกษามีบุคลากรไมเพียงพอกับจํานวน
นักเรียน  

จากขอคนพบดังกลาวยังสอดคลองกับ ฐิติยา  เนตรวงษ (2551)  ท่ีเห็นวาควรสราง
ความตระหนักรูและการมีสวนรวมของผูท่ีเกี่ยวของโดยมีมาตรการตางๆ  อาทิ  สรางระบบ  กลไก
และวิธีการตางๆ ในการใหความรูแกผูท่ีเกี่ยวของ นอกจากนี้ควรมีการรวมกันรณรงค  เผยแพรและ
ประชาสัมพันธดวยวิธีการและรูปแบบตางๆ นักศึกษาปกติ  เพื่อนรวมช้ันเรียนเด็กพิการ อาจารย
ผูสอน  สถาบันการศึกษา  รวมถึงองคกรท่ีเกี่ยวของท้ังภาครัฐและเอกชนไดเขาใจและระดมความ
รวมมือชวยเหลือในการพัฒนาความสามารถของเด็กพิการใหความชวยเหลือใหสามารถอยูรวมกัน
ในสังคมได   

 (2) ดานกายภาพ ความพอเพียงทางดานส่ิงอํานวยความสะดวก ส่ือ บริการ และความ
ชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไวในกฎกระทรวงฯ ซ่ึงขณะน้ียัง
ไมมีหนวยงานใดตั้งงบประมาณสําหรับบัญชี ก ซ่ึงเปนรายการอุปกรณอํานวยความสะดวกท่ีเปน
รายการขนาดใหญและมีราคาคอนขางสูงและเปนระบบการใหคนพิการยืมใชตามกฎกระทรวง เพื่อ
แกปญหาดังกลาว ขอเสนอเชิงกลยุทธของผูวิจัยจึงมีความสอดคลองกับ สุภาพร  ชินชัย (2551)  ท่ี
สงเสริมใหฝายตางๆ ท่ีเกี่ยวของท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา  ไดเขามามีสวนรวมในการ
ดําเนินงานการจัดการศึกษาแกเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ และสรวงสุดา  พูลเจริญ (2551) เสนอ
สถาบันอุดมศึกษาควรมีโลกทัศนใหม  แบบองครวมท่ีเนนการประสานความรวมมือ  ท้ังภายใน
องคกรและระหวางองคกร  มองภาพรวมทั้งระบบ  ดําเนินการเพื่อคนพิการอยางถองแท  รณรงค
แบบองครวม  สูครอบครัวคนพิการ  ชุมชน  และสังคม  และปรับวิสัยทัศนใหเปนวิสัยทัศนรวมใน
ภาพรวมเพื่อการบูรณาการท่ีปฏิบัติไดจริง 
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(3) ดานการบริหารจัดการ ยังขาดการบูรณาการและขาดเจาภาพหลักในการเช่ือมโยง 
ประสานแผนการจัดการศึกษาพิเศษสําหรับคนพิการ ซ่ึงเสมือนเปนแกนกลางเช่ือมโยง แตยังมี
ขอจํากัดดานโครงสรางและบทบาทภารกิจอีกมาก  รวมท้ังคุณภาพของการใหบริการยังไมเปนไป
ตามมาตรฐานท่ีกําหนด และจํานวน ผูใหบริการมีความขาดแคลนและขาดองคความรู ดังนั้นสภาพ
ปญหาจึงยังคงมีอยูอยางตอเนื่อง ซ่ึง อรอนงค  สงเจริญ  และธิดารัตน  นงคทอง (2548)  ท่ีเสนอให
มีการจัดบริการ DSS  มีการแตงต้ังคณะกรรมการ DSS  และกําหนดบทบาทหนาท่ีอยางชัดเจน  มี
การตั้งหนวยบริการ DSS กลาง  และผูประสานงานกลาง  รวมท้ังมีผูประสานงานประจํางานบริการ
ตางๆ ตามโครงสรางของหนวยงาน  เพื่อใหนักศึกษาพิการมีความพึงพอใจตอระบบการจัดบริการ 
DSS  และการใหบริการของเจาหนาท่ีทุกดาน 

3) กลยุทธการนํ านโยบายการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการสูการปฏิบัติของ
สถาบันอุดมศึกษาท่ีผูวิจัยพัฒนาข้ึนมาท้ัง 4 กลยุทธนี้เปนกลยุทธท่ีมีฐาน มาจากปจจัยภายในและ
ภายนอกสถานศึกษาท่ีเปนจุดออนและอุปสรรค และพัฒนาครอบคลุม 4 มิติ คือ 1) ความเปน
ประโยชน ซ่ึงมองได 2 ดานคือ ดานแรกเปนประโยชนตอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการและสถานศึกษาที่มีแนวทางและเปาหมายในการพัฒนาองคการอยางชัดเจน 
ดานท่ีสองเปนประโยชนตอคนพิการ ในการไดรับการจัดการศึกษาอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพ               
2) ความเปนไปไดในทางปฎิบัติ กลาวคือ เม่ือมีการกําหนดกลยุทธข้ึนมาแลว เพื่อใหผูนํากลยุทธไป
ปฏิบัติสามารถนําไปปฏิบัติไดจําเปนท่ีจะตองมีแผนปฏิบัติการท่ีสามารถนําไปปฏิบัติไดและ
สอดคลองกับกลยุทธท่ีกําหนด 3) ความเหมาะสม กลาวคือ ในการกําหนดกลยุทธและจะนํากลยุทธ
ไปปฏิบัติจะตองเหมาะสมกับองคการ โดยคํานึงถึงบริบทขององคการ และ4) ความถูกตอง 
กลาวคือ ถูกตองตามหลักการ แนวคิดทฤษฎีในการจัดการการศึกษาสําหรับคนพิการ การนํา
นโยบายไปปฏิบัติ และการพัฒนากลยุทธ ซ่ึงท้ัง 4 มิติจะทําใหการนํานโยบายการจัดการศึกษา
สําหรับคนพิการของสถานศึกษาประสบความสําเร็จ อันจะสงผลดีตอคนพิการในการไดรับการ
พัฒนาศักยภาพใหสามารถอยูในสังคมไดอยางมีความสุข  สอดคลองกับหลักในการจัดการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา  นายแพทย เกษม  วัฒนชัย  (2547)ไดใหแนวคิดเ ร่ืองการศึกษาในระบอบ
ประชาธิปไตยไววา จําเปนตองมีหลักสามประการ คือ เปาหมายสรางความรักสามัคคี ใชวิธีการที่
ใหเสรีภาพ เสมอภาค และ จัดการศึกษาท่ีใหคนเขาถึงการเรียนรูท่ีหลากหลาย 

4) กลยุทธท่ีผูวิจัยพัฒนาข้ึนมา เม่ือจะกําหนดแผนปฏิบัติการในระดับกระทรวงจะตอง
กําหนดแผนหลายตัวเลือก ท้ังนี้เพ่ือใหสถาบันการศึกษาไดเลือกไปปฏิบัติตามความเหมาะสมและ
ตามบริบทของสถานศึกษา  
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5) กลยุทธท่ีผูวิจัยไดพัฒนาข้ึนมา หากหนวยงานอ่ืนท่ีเปนหนวยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวของกับการ
จัดการศึกษาสําหรับคนพิการสามารถนําไปปฏิบัติได โดยเลือกตามกลยุทธท่ีเหมาะสมกับองคการ 
รวมถึงการกําหนดแผนปฏิบัติท่ีสอดคลองกับบริบทของสถาบันการศึกษา 
 

6.3  ขอเสนอแนะ  
 
6.3.1  ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย  
จากการท่ีผูวิจัยไดพัฒนากลยุทธการนํานโยบายการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการไปสูการ

ปฏิบัติของสถาบันอุดมศึกษาและไดนําเสนอแนวทางในการนํากลยุทธไปปฏิบัติ เพ่ือท่ีหนวยงาน
ภาครัฐสามารถนํากลยุทธไปปฏิบัติเพื่อท่ีจะกําหนดแนวทางการนํากลยุทธไปปฏิบัติในแตละ               
กลยุทธ รวมท้ังการนําเสนอแผนปฏิบัติการในบริบทของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการและของสถาบันอุดมศึกษาท่ีสังกัดได ดังนี้ 

1) ภาครัฐควรใหความสําคัญในการกําหนดนโยบายและการทํางานแบบบูรณาการงาน
ดานคนพิการ โดยกําหนดโครงสราง อํานาจหนาท่ี ความรับผิดชอบและหนวยงานหลักท่ีจะเขามา 

 2) ภาครัฐควรใหความสําคัญตอการสรางเครือขายการทํางาน ประสานงานท่ีชัดเจน และ
ขยายความรวมมือไปยังทุกภาคสวน อาทิ ภาคเอกชน ประชาชน ชุมชน คนพิการ กลุมวิชาชีพ เพ่ือ
เปนชองทางในการส่ือสาร ดําเนินการพัฒนาและแลกเปล่ียนองคความรูใหมๆ 

3) ในการกําหนดนโยบายควรใหความสําคัญกับการรณรงค ประชาสัมพันธใหสังคมทุก
ภาคสวนมีสวนรวมรับรูและเขาใจต้ังแตแรก โดยเฉพาะสาระท่ีเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและการ
พฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

4) แนวทางในการดําเนินงานดานการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการควรมี 4 สวน 
สอดคลองกับแนวความคิดในการบริหารจัดการเรียนรวมในระดับข้ันพื้นฐานโดย  SASA 
Framework ท่ีผูวิจัยพัฒนาขึ้นมา โดยผูวิจัยเห็นวาเพื่อใหมีการนํานโยบายการจัดการศึกษาสําหรับ
คนพิการในระดับอุดมศึกษาไปปฏิบัติประสบความสําเร็จ รัฐบาลและหนวยงานที่เกี่ยวของจึงควร
ใหความสําคัญไดแก การสรางความตระหนัก ความรูความเขาใจ การเปดโอกาสทางการศึกษา การ
พัฒนาระบบการจัดการศึกษาและสรางความเขมแข็งในการบริหารจัดการ เปนสําคัญ 

5) การดําเนินการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการจําเปนตองเปนลักษณะบูรณาแนวคิดดาน
สิทธิมนุษยชนและการอาศัยชุมชนเปนฐาน ในการดําเนินงานเพื่อสราง เครือขายทางสังคม การ
สนับสนุนจากสังคม และการพัฒนาศักยภาพคนพิการ 

6) การสนับสนุนทางการเงินในรูปแบบเงินอุดหนุนทางการศึกษา เปนส่ิงจําเปน ควรเปน
การจัดการในลักษณะกองทุนท่ีมีการระดมทรัพยากรจากทุกภาคสวน เพื่อประโยชนในการ
สนับสนุน พัฒนาองคความรูและพัฒนาศักยภาพคนพิการ เพื่อใหเกิดประโยชนตอคนพิการ 
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6.3.2  ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยตอไป  
เนื่องจากการวิจัยคร้ังนี้ เปนการวิจัยในสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาในระบบและใน

ระดับอุดมศึกษาเทานั้น แตการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการยังมีในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน และ
การจัดศึกษาระดับอาชีวศึกษา รวมท้ังการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย และในการจัดไมไดมี
เพียงกระทรวงศึกษาธิการเทานั้น แตยังมีในหนวยงานอ่ืนๆอีกหลายหนวยงานท่ีผูวิจัยไดกลาวถึงใน
วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ ผูวิจัย จึงมีขอเสนอแนะวาควรมีการวิจัยเกี่ยวกับการนํานโยบายการจัด
การศึกษาสําหรับคนพิการสูการปฏิบัติของสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษานอกเหนือจากท่ีผูวิจัยได
ดําเนินการวิจัย กลาวคือ  

1) ควรมีการศึกษาวิจัยการนํานโยบายการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการสูการปฏิบัติใน
ระดับอ่ืนๆ ดวย อาทิ การศึกษาขั้นพื้นฐาน และการจัดศึกษาระดับอาชีวศึกษา ในลักษณะท่ีเอ้ือตอ
การบริหารจัดการแบบบูรณาการ 

2) ควรมีการศึกษาวิจัยการนํานโยบายการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการสูการปฏิบัติท่ีจัด
ในรูปแบบนอกระบบและตามอัธยาศัย  

3) ควรมีการศึกษาวิจัยการนํานโยบายการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการสูการปฏิบัติท่ีจัด
ในหนวยงานอ่ืน 
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ภาคผนวก ก 

ตารางแสดงความเชื่อมโยงและสอดคลองระหวางนโยบายและการปฏิบัติ 
ของหนวยงานรัฐดานการศึกษาสาํหรับคนพิการ 
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ตารางที่ 1  พิจารณาความเชื่อมโยงและสอดคลองระหวางนโยบายและการปฏิบัติของหนวยงานรัฐดานการศึกษาสําหรับคนพิการ 

 

ที่ ประเภทนโยบาย มาตรา/ขอกําหนด ประเด็นสาระสําคัญ การดําเนินงานที่เกี่ยวของ หนวยงานที่รับผิดชอบ 

1 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร

ไทย พุทธศักราช 2511 

มาตรา 67 

 

 

 

 

 

 

 

 

รัฐมีหนาที่สงเสริมและสนับสนุน

การสังคมสงเคราะห เพ่ือสวัสดิ

ภาพ ความผาสุกของประชาชน 

• แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 

สังคมแหงชาติฉบับที่ 3 (พ.ศ. 

2515-2519) รัฐเนนใหความ

อนุเคราะหในดานสังคม

สงเคราะห การอุปการะเลี้ยงดู

และรักษาแกบุคคลซึ่งไม

สามารถชวยตนเองได 

• คําแถลงนโยบาย 

รัฐบาล 

• รัฐบาล 

• กระทรวงมหาดไทย 

• กระทรวงศึกษาธิการ 

• หนวยงานราชการ 

 

 

2 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร

ไทย พุทธศักราช 2517 

มาตรา 72-73 

 

 

 

 

 

 

 

รัฐพึงสงเสริมและบํารุงการศึกษา

อบรมโดยใหความเสมอภาคแก

บุคคลในการเขารับการศึกษา

อบรมตามความสามารถของบุคคล

น้ันๆ และ บทบาทในการ

ชวยเหลือผูยากไร 

 

 

• แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 

สังคมแหงชาติฉบับที่ 4 (พ.ศ.

2520-2524)  

• แผนพัฒนาการศึกษาในชวง 

ป 2520 – 2524 รัฐเนนการจัด

และสงเสริมการศึกษา

สงเคราะหและการศึกษาพิเศษ

อื่นๆ 

• รัฐบาล 

• กระทรวงมหาดไทย 

• กระทรวงศึกษาธิการ 

• หนวยงานราชการ 
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  307 

ตารางที่ 1  (ตอ) 

 
 

   

ที่ ประเภทนโยบาย มาตรา/ขอกําหนด ประเด็นสาระสําคัญ การดําเนินงานที่เกี่ยวของ หนวยงานที่รับผิดชอบ 

 
 

 • คําแถลงนโยบาย 

รัฐบาล 

 

มาตรา 75 

 

 

 

สงเสริมและสนับสนุนการสังคม
สงเคราะหของรัฐและเอกชนเพื่อ
สวัสดิภาพและความผาสุกของ
ประชาชน 

2 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร

ไทย พุทธศักราช 2517 (ตอ) 

มาตรา 90 
 
 

เปนหนาที่ของรัฐที่พึงจัดใหบุคคล
ทุพพลภาพมีงานทําตาม
ความสามารถและความเหมาะสม 

  

3 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร

ไทย พุทธศักราช 2534 

มาตรา 66 
 
 
 
 
 
 
 

 

การสงเสริมและบํารุงการศึกษา
อบรมและการฝกอาชีพตามความ
เหมาะสมและความตองการของ
ประเทศ และพึงสงเสริมใหเอกชน
มีสวนรวมในการจัดการศึกษา
อบรมทุกระดับ โดยชวยเหลือผู
ยากไรและดอยโอกาสใหไดรับทุน
และปจจัยตางๆ ในการศึกษาอบรม
และฝกอาชีพ 

• พระราชบัญญัติการ 
ฟนฟู     สมรรถภาพคนพิการ 
พ.ศ.2534  (ยกเลิกโดย
พระราชบัญญัติสงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
พุทธศักราช 2550) 

• คําแถลงนโยบาย 
รัฐบาล 

• รัฐสภา 

• รัฐบาล 

• กระทรวงมหาดไทย 

• กระทรวงแรงงานและ
สวัสดิการสังคม 

• กระทรวงศึกษาธิการ 

• หนวยงานราชการ 
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  308 

ตารางที่ 1  (ตอ) 

 
 

   

ที่ ประเภทนโยบาย มาตรา/ขอกําหนด ประเด็นสาระสําคัญ การดําเนินงานที่เกี่ยวของ หนวยงานที่รับผิดชอบ 

มาตรา 69 

 

 

 

 

การสนับสนุนและสงเสริมการ

พัฒนาพลเมืองของชาติโดยเฉพาะ

อยางยิ่งเด็กและเยาวชนใหเปนผูมี

ความสมบูรณท้ังทางรางกาย จิตใจ 

สติปญญา คุณธรรม และจริยธรรม 

มาตรา 75 

 

 

การดําเนินการเพื่อยกระดับ

คุณภาพและมาตรฐานการ

ดํารงชีวิตของบุคคลใหสูงขึ้น 

4 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร

ไทย พุทธศักราช 2534  

มาตรา 81 

 

 

การสงเคราะหผูพิการใหมีสุขภาพ 

กําลังใจ และความหวังในชีวิตเพื่อ

สามารถดํารงตนอยูไดตามสมควร 

 

 

  มาตรา 29 

 

 

 

 

 

การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของ

บุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไวจะ

กระทํามิได 

 

 

 

• พระราชบัญญัติ 

การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 

• กฎกระทรวงกําหนดวิธีการ 

จัดสรรงบประมาณทางการ

ศึกษาสําหรับคนพิการฯ  พ.ศ. 

2545 

• รัฐสภา 

• รัฐบาล 

• กระทรวงมหาดไทย 

• กระทรวงแรงงานและ

สวัสดิการสังคม 
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  309 

ตารางที่ 1  (ตอ) 

 
 

   

ที่ ประเภทนโยบาย มาตรา/ขอกําหนด ประเด็นสาระสําคัญ การดําเนินงานที่เกี่ยวของ หนวยงานที่รับผิดชอบ 

 4  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร

ไทย พุทธศักราช 2540 (ตอ)   

 

  

 

• กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ

และวิธีการใหคนพิการมีสิทธิ

ไดรับสิ่งอํานวยความสะดวก ฯ 

พ.ศ.2545 

• กระทรวงศึกษาธิการ 

• หนวยงานราชการ 

 

 

  มาตรา 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การจัดการศึกษาโดยเลือกปฏิบัติ

โดยไมเปนธรรมตอบุคคลเพราะ

เหตุแหงความแตกตางในเรื่อง

สภาพทางกาย หรือสุขภาพจะ

กระทํามิได 

• กฎกระทรวงกําหนดสิ่ง 

อํานวยความสะดวกในอาคาร

สําหรับผูพิการ ฯ พ.ศ. 2548 

• กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ  

ของคณะกรรมการสงเสริม

การศึกษาพิเศษฯ  พ.ศ.2548 

• คําแถลงนโยบาย 

รัฐบาล 

•   มติ ครม. เรื่อง การ 

 จัดสิ่งอํานวยความสะดวก

สําหรับคนพิการ พ.ศ.2541 
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  310 

ตารางที่ 1  (ตอ) 

 
 

   

ที่ ประเภทนโยบาย มาตรา/ขอกําหนด ประเด็นสาระสําคัญ การดําเนินงานที่เกี่ยวของ หนวยงานที่รับผิดชอบ 

  มาตรา 43 

 

 

 

 

บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการ

รับการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอย

กวาสิบสองปท่ีรัฐตองจัดขึ้นดวย

วิธีท่ีเหมาะสม อยางทั่วถึงและมี

คุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย 

  

  มาตรา 55 

 

 

บุคคลซึ่งพิการหรือทุพพลภาพ มี

สิทธิไดรับสิ่งอํานวยความสะดวก

และความชวยเหลืออื่นจากรัฐ 

 

 

4 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร

ไทย พุทธศักราช 2540 (ตอ) 

มาตรา 80 

 

สงเคราะห คุมครองและพัฒนา ให

มีคุณภาพชีวิตที่ดีและพึ่งตนเองได 
  

มาตรา 28 บุคคลมีสิทธิไดรับการสงเสริม 

สนับสนุน และชวยเหลือจากรัฐ 

มาตรา 30 บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมาย

และไดรับความคุมครองตาม

กฎหมายเทาเทียมกัน การศึกษา

อบรม  

5 

 

 

 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร

ไทย พุทธศักราช 2550  

 

 

  

• พระราชบัญญัติสงเสริมและ 

พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 

2550 

• พระราชบัญญัติการจัด 

การศึกษาสําหรับคนพิการ พ.ศ. 

2551 

 

• รัฐสภา 

• รัฐบาล 

• กระทรวงศึกษาธิการ 

• หนวยงานราชการ 
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  311 

ตารางที่ 1  (ตอ) 

 
 

   

ที่ ประเภทนโยบาย มาตรา/ขอกําหนด ประเด็นสาระสําคัญ การดําเนินงานที่เกี่ยวของ หนวยงานที่รับผิดชอบ 

  มาตรา 49 

 

 

บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการ

รับการศึกษา และการเรียนรูตลอด

ชีวิต 

• คําแถลงนโยบาย 

รัฐบาล 

 

 

  มาตรา 54 

 

 

 

 

บุคคลซึ่งพิการหรือทุพพลภาพ มี

สิทธิเขาถึงและใชประโยชนจาก

สวัสดิการสิ่งอํานวยความสะดวก

อันเปนสาธารณะ และความ

ชวยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐ 

  

  มาตรา 80 

 

 

 

 

รัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบาย

ดานสังคม รวมทั้งตองสงเคราะห

ใหแกผูสูงอายุ ผูยากไร ผูพิการ

หรือทุพพลภาพ ใหมีคุณภาพชีวิต

ท่ีดีข้ึนและพึ่งพาตนเองได 

  

6 แผนพัฒนาและสังคมแหงชาติ 

ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2520-2524)   

สวนที่สาม 

 การกระจายบริการ

สังคม ในสวนของ

การศึกษา 

• กําหนดใหมีแผนพัฒนา 

การศึกษาในชวงป 2520 – 2524 

• การจัดและสงเสริม 

• การศึกษาสงเคราะหและ  

• แผนพัฒนาการศึกษา 

ในชวงป 2520 – 2524 

• การศึกษาสงเคราะหเฉพาะ 

สําหรับเด็กบางประเภท  

• รัฐบาล 

• หนวยงานราชการ 
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  312 

ตารางที่ 1  (ตอ) 

 
 

   

ที่ ประเภทนโยบาย มาตรา/ขอกําหนด ประเด็นสาระสําคัญ การดําเนินงานที่เกี่ยวของ หนวยงานที่รับผิดชอบ 

  

 

การศึกษาพิเศษอื่นๆ เฉพาะ

สําหรับเด็กบางประเภท 

• การฝกอาชีพใหคนพิการ 

• สถานีฝกอาชีพพิเศษเฉพาะ 

คนพิการ 

 

7 แผนพัฒนาและสังคมแหงชาติ 

ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2525-2529)   

สวนที่หา  

การพัฒนา

โครงสรางและการ

กระจายบริการทาง

สังคม ดาน

สวัสดิการสังคม 

• ปรับสภาพคนพิการให 

สามารถชวยเหลือตนเองไดมาก

ท่ีสุด 

• การจัดตั้งศูนยฝก 

อาชีพคนพิการในเมืองและใน

ชนบทในจังหวัดตางๆ 

• รัฐบาล 

• หนวยงานราชการ 

 

8 แผนพัฒนาและสังคมแหงชาติ 

ฉบับที่ 7 (พ.ศ.2535-2539) 

สวนที่  4 แนว

ทางการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย 

คุณภาพชีวิตและ

ส่ิงแวดลอม 

 

 

 

• จัดระบบการศึกษาให 

ความสําคัญโดยเฉพาะกลุม

ผูดอยโอกาสซึ่งพึ่งตนเองไมได

อยางทั่วถึงมากขึ้น 

• ปรับปรุงหลักสูตร 

ทางดานการฝกทักษะ 

• ปรับแนวความคิดในการ 

จัดระบบสวัสดิการสังคม 

• ขยายและพัฒนารูปแบบ 

วิธีการจัดการเรียนการสอน 

• สนับสนุนบทบาทภาค 

สังคมในการเขามามีสวนรวม 

• รัฐบาล 

• หนวยงานราชการ 

• สังคม 
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  313 

ตารางที่ 1  (ตอ) 

 
 

   

ที่ ประเภทนโยบาย มาตรา/ขอกําหนด ประเด็นสาระสําคัญ การดําเนินงานที่เกี่ยวของ หนวยงานที่รับผิดชอบ 

  
 

• สนับสนุนบทบาทภาค 
สังคมในการเขามามีสวนรวมใน
การปองกันแกไขปญหาสังคม 

  

9 แผนพัฒนาและสังคมแหงชาติ 
ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2540-2544) 

สวนที่ 2 
การพัฒนาศักยภาพ
ของคนไทย 
 
 
 
 

 

• การสงเสริมการจัดการศึกษา 
ท่ีใหทางเลือกหลากหลาย 

• เนนการเรียนรวมใน 
โรงเรียนปกติ สวนการศึกษา
พิเศษนั้นใหมีเฉพาะเทาที่จําเปน 

• บริการฟนฟูสมรรถภาพ 
คนพิการดานอาชีพ 

• สงเสริมการรวมตัวของ 
คนพิการในทุกระดับ 

• การจัดการศึกษาที่ให 
ทางเลือกหลากหลายเนนการ
เรียนรวมในโรงเรียนปกติ 

• การฟนฟูสมรรถภาพ 
คนพิการดานอาชีพ 

• สนับสนุนบทบาทภาค 
สังคมในการเขามามีสวนรวม 

• รัฐบาล 

• กระทรวงศึกษาธิการ 

• หนวยงานราชการ 

• สังคม 
 

10 แผนพัฒนาและสังคมแหงชาติ 

ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2545-2549) 
3.1 การพัฒนาคน
ใหมีคุณภาพและ
รูเทาทันการ
เปลี่ยนแปลง  
 

• การพัฒนาที่ยั่งยืนและ 
ความอยูดีมีสุขของคนไทย 

• การใชส่ือเพื่อการศึกษา 
ทุกรูปแบบให 

• พัฒนาระบบการจัด 
สวัสดิการสังคมที่เนนประชาสังคม 

• การใชส่ือเพื่อการศึกษา 

• การพัฒนาระบบการจัด 
สวัสดิการสังคมที่เนนประชา
สังคม 

• รัฐบาล 

• กระทรวงศึกษาธิการ 

• หนวยงานราชการ 

• สังคม 
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  314 

ตารางที่ 1  (ตอ) 

 
 

   

ที่ ประเภทนโยบาย มาตรา/ขอกําหนด ประเด็นสาระสําคัญ การดําเนินงานที่เกี่ยวของ หนวยงานที่รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตรท่ีหนึ่ง 

การพัฒนาคุณภาพ

คนและสังคมไทยสู

สังคมแหงภูมิ

ปญญาและการ

เรียนรู 

 

• เรงขยายโอกาสการเขาถึง 

บริการสังคมสําหรับผูพิการ 

และผูดอยโอกาสใหท่ัวถึง 

• การพัฒนาศักยภาพในการ 

ประกอบอาชีพ และการเรียนรู

ตลอดชีวิตจากทุกภาคสวน 

• ปรับกระบวนการเรียนการ 

สอน เนนเด็กเปนศูนยกลาง 

• การฟนฟูสมรรถภาพ 

และสงเสริมคนพิการดานอาชีพ 

• สนับสนุนบทบาทภาค 

สังคมในการเขามามีสวนรวม 

• รัฐบาล 

• กระทรวงศึกษาธิการ 

• หนวยงานราชการ 

• ภาคเอกชน สังคม 

สถาบันครอบครัว 

ศาสนา ส่ือมวลชน 

ฯลฯ 

11 แผนพัฒนาและสังคมแหงชาติ 

ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554) 

ยุทธศาสตรท่ีสอง 

การสรางความ

เขมแข็งของชุมชน

และสังคม 

 

 

การสรางหลักประกันชีวิต 

สวัสดิการสังคม และความมั่นคง

ในสิทธิมนุษยชน 

• จัดสวัสดิการและยกระดับ 

การพัฒนาคุณภาพบริการ    

• รัฐบาล 

• กระทรวงศึกษาธิการ 

• หนวยงานราชการ 

• ภาคเอกชน สังคม 

สถาบันครอบครัว 

ศาสนา ส่ือมวลชน ฯ 

12 พระราชบัญญัติการศึกษา

แหงชาติ พุทธศักราช 2542 และ

ฉบับแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) 

พุทธศักราช 2546 

มาตรา 6 

 

 

การจัดการศึกษาตองพัฒนาคนไทย

ใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณ 
• พระราชบัญญัติ 

สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

คนพิการ พุทธศักราช 2550 

 

• รัฐบาล 

• หนวยงานราชการ 

• กระทรวงศึกษาธิการ 
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  315 

ตารางที่ 1  (ตอ) 

 
 

   

ที่ ประเภทนโยบาย มาตรา/ขอกําหนด ประเด็นสาระสําคัญ การดําเนินงานที่เกี่ยวของ หนวยงานที่รับผิดชอบ 

มาตรา 10 

  

การจัดการศึกษา โดยไมเสีย

คาใชจาย  

  

มาตรา 22 

 

 

 

กระบวนการจัดการศึกษาตอง

สงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนา

ตามธรรมชาติและเต็มตาม

ศักยภาพ 

มาตรา 24 

 

 

ดําเนินการจัดเนื้อหาสาระและ

กิจกรรมใหสอดคลองกับความ

สนใจและความถนัด ของผูเรียน 

12  

 

 พระราชบัญญัติการศึกษา

แหงชาติ พุทธศักราช 2542 และ

ฉบับแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) 

พุทธศักราช 2546 (ตอ) 

 

มาตรา 25 

 

 

 รัฐตองสงเสริมการดําเนินงานและ

การจัดตั้งแหลงการเรียนรู ตลอด

ชีวิต  

• พระราชบัญญัติ 

การจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ 

พุทธศักราช 2551 

• กฎกระทรวงกําหนดวิธีการ 

จัดสรรงบประมาณทางการศึกษา

สําหรับคนพิการฯ  พ.ศ. 2545 

 

 

13 พระราชบัญญัติสงเสริมและ

พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

พุทธศักราช 2550 

มาตรา 5 

 

  

ต้ังคณะกรรมการสงเสริมและ

พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

แหงชาติ 

 

• คณะกรรมการ 

สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

คนพิการแหงชาติ 

 

• รัฐบาล 

• กระทรวงการพัฒนา 

สังคมและความมั่นคง

ของมนุษย 
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  316 

ตารางที่ 1  (ตอ) 

 
 

   

ที่ ประเภทนโยบาย มาตรา/ขอกําหนด ประเด็นสาระสําคัญ การดําเนินงานที่เกี่ยวของ หนวยงานที่รับผิดชอบ 

มาตรา 6 กําหนดใหมีอํานาจหนาที่ เสนอ 

 
นโยบาย เก่ียวกับการสงเสริมและ

พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  

มาตรา 12 
จัดตั้งสํานักงานสงเสริมและพัฒนา

คุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ 

มาตรา 20 สิทธิไดรับสิ่งอํานวยความสะดวก 

มาตรา 23 
การจัดตั้ง กองทุนสงเสริมและ

พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

 13 พระราชบัญญัติสงเสริมและ

พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

พุทธศักราช 2550 (ตอ) 

มาตรา 25 

ใหมีคณะอนุกรรมการบริหาร

กองทุน  

• สํานักงานสงเสริม 

และพัฒนาคุณภาพชีวิตคน

พิการแหงชาติ 

• กองทุนสงเสริมและ 

พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

• คณะอนุกรรมการ 

บริหารกองทุน 

• การเขาถึงสิ่งอํานวย 

ความสะดวกอันเปนสาธารณะ 

ตลอดจนสวัสดิการและความ

ชวยเหลืออื่นจากรัฐ 

• กระทรวงคมนาคม  

• กระทรวงเทคโนโลยี 

สารสนเทศและการ

ส่ือสาร 

• กระทรวงมหาดไทย  

• กระทรวงแรงงาน  

• กระทรวงสาธารณสุข  

• กระทรวงศึกษาธิการ 

14 พระราชบัญญัติการจัดการศึกษา

สําหรับคนพิการ พุทธศักราช 

2551 
มาตรา 5 

คนพิการมีสิทธิทางการศึกษาโดย 

 ไดรับการศึกษา เทคโนโลยี ส่ิง

อํานวยความสะดวก ส่ือ บริการ

และความชวยเหลืออื่นใดทาง

การศึกษา  

 

• สิทธิทางการ 

ศึกษาของคนพิการโดยไมเสีย

คาใชจาย 

• กองทุนสงเสริม 

และพัฒนาการศึกษาสําหรับคน 

• รัฐบาล 

• กระทรวงศึกษาธิการ 

• หนวยงานราชการ 
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  317 

ตารางท่ี 1  (ตอ) 
 

 
   

ที่ ประเภทนโยบาย มาตรา/ขอกําหนด ประเด็นสาระสําคัญ การดําเนินงานที่เกี่ยวของ หนวยงานที่รับผิดชอบ 
มาตรา 6  ใหครูการศึกษาพิเศษในทุกสังกัดมี 

 
สิทธิไดรับเงินคาตอบแทนพิเศษ
ตามท่ีกฎหมายกําหนด 

มาตรา 7 
 
 
 
 

ใหสถานศึกษาของรัฐและเอกชนท่ี
จัดการเรียนรวม โดยเฉพาะ และ
ศูนยการเรียนเฉพาะความพิการ 
ไดรับเงินอุดหนุนและความ
ชวยเหลือเปนพิเศษจากรัฐ 

มาตรา 8 
 

ใหสถานศึกษาในทุกสังกัดจัดทํา
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  

มาตรา 9 
 
 
 

ใหรัฐจัดสรรงบประมาณและ
ทรัพยากรทางการศึกษาอื่นเปน
พิเศษใหเหมาะสม และสอดคลอง
กับความตองการจําเปน 

14 พระราชบัญญัติการจัดการศึกษา
สําหรับคนพิการ พุทธศักราช 
2551 (ตอ) 

มาตรา 21 
 
 

ใหจัดต้ังกองทุนสงเสริมและ
พัฒนาการศึกษาสําหรับคนพิการ  
 

พิการและจัดต้ังคณะกรรมการ
บริหารกองทุน 
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  318 

ตารางที่ 1  (ตอ) 

 
 

   

ที่ ประเภทนโยบาย มาตรา/ขอกําหนด ประเด็นสาระสําคัญ การดําเนินงานที่เกี่ยวของ หนวยงานที่รับผิดชอบ 

15 กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ

และวิธีการใหคนพิการมีสิทธิ

ไดรับสิ่งอํานวยความสะดวก ส่ือ 

บริการและความชวยเหลืออื่นใด

ทางการศึกษา พุทธศักราช 2545 

ขอ 2+3 

 

 

 

 

คนพิการหรือผูปกครองที่จะ

ประสงคใชสิทธิจะตองยื่นคําขอตอ

สถานศึกษา  

•  แผนการจัดการ 

ศึกษาเฉพาะบุคคล 

 

•  รัฐบาล 

• กระทรวงศึกษาธิการ 

• สถาบันการศึกษา 

 

    ขอ 8 

 

 

 

 

 

 สถานศึกษาจะตองจัดทําแผนการ

จัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 

(Individualized Education Plan : 

IEP) เพ่ือใหมีการพัฒนาศักยภาพ

เด็กพิการตามกระบวนการของ

แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 

  

 

  

 

16 กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ

และวิธีการจัดสรรงบประมาณ

ทางการศึกษาสําหรับคนพิการ 

พุทธศักราช 2545 

วรรคสอง 

 

 

 

 

 

ใหจัดสรรงบประมาณแตละปเปน

เงินอุดหนุนสําหรับคนพิการตาม

กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ 

และวิธีการใหคนพิการมีสิทธิ

ไดรับสิ่งอํานวยความสะดวก ส่ือ 

บริการ และความชวยเหลืออื่นใด 

• การจัดสรรงบประมาณ • รัฐบาล 

• กระทรวงศึกษาธิการ 

• สถาบันการศึกษา 
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  319 

ตารางที่ 1  (ตอ) 

 
 

   

ที่ ประเภทนโยบาย มาตรา/ขอกําหนด ประเด็นสาระสําคัญ การดําเนินงานที่เกี่ยวของ หนวยงานที่รับผิดชอบ 

  

 

ทางการศึกษา พ.ศ. 2545 ในอัตรา

ท่ีมากกวาแตไมเกินหาเทาของเงิน

อุดหนุนดานสื่ อ และวัสดุ

การศึกษาที่จัดสรรใหแกนักเรียน

ท่ัวไปตอคน 

  

17 กฎกระทรวงกําหนดจํานวน 

หลักเกณฑและวิธีการในการ

ไดมาของคณะกรรมการสงเสริม

การศึกษาพิเศษ พุทธศักราช 

2548 

ขอ 2 

คณะกรรมการสงเสริม

การศึกษาพิเศษมีจํานวน 21 คน

ประกอบดวยรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงศึกษาธิการ  เปนประธาน

กรรมการ กรรมการโดยตําแหนง  

จํานวนเจ็ดคน   กรรมการที่เปน

ผูแทนองคกรเอกชน  จํานวนเจ็ด

คน  กรรมการผูทรงคุณวุ ฒิ  

จํานวนหาคน  โดยมีผูอํานวยการ

สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  

เปนกรรมการและเลขานุการ มี

วาระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ป  

• จัดตั้ง 

คณะกรรมการสงเสริมการศึกษา

พิเศษ 

• กระทรวงศึกษาธิการ 
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  320 

ตารางที่ 1  (ตอ) 

 
 

   

ที่ ประเภทนโยบาย มาตรา/ขอกําหนด ประเด็นสาระสําคัญ การดําเนินงานที่เกี่ยวของ หนวยงานที่รับผิดชอบ 

ขอ 3 

 

 

กําหนดประเภทและลักษณะของ

อาคารที่ตองมีส่ิงอํานวยความ

สะดวก  

18 กฎกระทรวงกําหนดสิ่งอํานวย

ความสะดวกในอาคารสําหรับผู

พิการหรือผูทุพพลภาพและ

คนชรา พุทธศักราช 2548 หมวด 1-9 

(ขอ 4-28) 

รายละเอียดสําหรับสิ่งอํานวยความ

สะดวกในอาคาร อันไดแก ปาย

แสดงสิ่งอํานวยความสะดวก ทาง

ลาดและลิฟต บันได ท่ีจอดรถ 

ทางเขาอาคาร  ประตู หองสวม 

พ้ืนผิวตางสัมผัส โรงมหรสพ 

หอประชุม และโรงแรม 

• หนวยงาน 

ราชการ 

• ภาคเอกชน 

• กระทรวงมหาดไทย 

• กระทรวงศึกษาธิการ 

• สถาบันการศึกษา 

 

19 ระเบียบคณะกรรมการฟนฟู

สมรรถภาพคนพิการ  วาดวย

มาตรฐานอุปกรณหรือสิ่งอํานวย

ความสะดวกโดยตรงแกคน

พิการ  พ.ศ. 2544 

หมวดที่ 1  อาคาร 

 

 

 

 

 

อาคารตองมีอุปกรณหรือสิ่ง

อํานวยความสะดวกโดยตรงแกคน

พิการ  ไดแก 

- ทางเขาสูอาคาร 

- ทางลาด  

- ทางเชื่อมระหวางอาคาร 

• หนวยงานราชการ 

• ภาคเอกชน 

• กระทรวงแรงงาน 

และสวัสดิการสังคม 

• กระทรวงศึกษาธิการ 

• สถาบันการศึกษา 
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  321 

ตารางท่ี 1  (ตอ) 
 

 
   

ที่ ประเภทนโยบาย มาตรา/ขอกําหนด ประเด็นสาระสําคัญ การดําเนินงานที่เกี่ยวของ หนวยงานที่รับผิดชอบ 
  

 

- ระเบียง  

- ประตู  

- บันได 

- ลิฟต  

- หองนํ้า   

- ท่ีอาบน้ํา  

- หองสวม 

- อางลางมือ 

 

 

 
19 

ระเบียบคณะกรรมการฟนฟู
สมรรถภาพคนพิการ  วาดวย
มาตรฐานอุปกรณหรือสิ่ง
อํานวยความสะดวกโดยตรงแก
คนพิการ  พ.ศ. 2544 
(ตอ) 

หมวดท่ี 2  สถานท่ี 

 

สถานท่ีตองมีอุปกรณหรือสิ่ง

อํานวยความสะดวกโดยตรงแกคน

พิการ  ในสถานท่ีตอไปนี้ 

- สถานท่ีจอดรถสํ าหรับคน

พิการ 

- ท่ีนั่งสําหรับคนพิการ 

- สถานีขนสง  สถานีรถไฟ   
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  322 

ตารางท่ี 1  (ตอ) 
 

 
   

ที่ ประเภทนโยบาย มาตรา/ขอกําหนด ประเด็นสาระสําคัญ การดําเนินงานที่เกี่ยวของ หนวยงานที่รับผิดชอบ 

    

 

และทาอากาศยาน 
- ทางสัญจร 

- ทางเข าออกท่ีมี เครื่อง ก้ัน  
หรือชองรับบริการ  

  

    หมวดท่ี 3  
ยานพาหนะ 

 

      ยานพาหนะสาธารณะตอง
มีหรือติดต้ังอุปกรณหรือสิ่งอํานวย
ความสะดวกโดยตรงแกคนพิการ   

  

    หมวดท่ี 4  บริการ
สาธารณะ 

 

บริการสาธารณะ  ตองมี
อุปกรณหรือสิง่อํานวยความ
สะดวกโดยตรงแกคนพิการ  ไดแก  

 
 

19 ระเบียบคณะกรรมการฟนฟู
สมรรถภาพคนพิการ  วาดวย
มาตรฐานอุปกรณหรือสิ่งอํานวย
ความสะดวกโดยตรงแกคน
พิการ  พ.ศ. 2544 (ตอ) 

 

- ทางเทา 
- ปายหรือผนัง 
- หองสมุดสาธารณะ 
- ตูไปรษณีย 
- สถานท่ีติดตอสอบถาม 
- โทรศัพทสาธารณะ 
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ตารางที่ 1  (ตอ) 

 

ที่ ประเภทนโยบาย มาตรา/ขอกําหนด ประเด็นสาระสําคัญ การดําเนินงานที่เกี่ยวของ หนวยงานที่รับผิดชอบ 

    

 

หมวดที่ 5  

สัญลักษณ 

 

 

 อุปกรณหรือสิ่งอํานวยความ

สะดวกที่จัดไวสําหรับคน

พิการ  ใหมีสัญลักษณคน

พิการ 

    

 

3. นโยบายสังคม

และคุณภาพชีวิต 

3.1 การศึกษา  

 

• การจัดใหทุกคนมีโอกาส 

ไดรับการศึกษาฟรี 15 ป 

• สงเสริมความเปนธรรมใน 

โอกาสทางการศึกษาแก ผูพิการ 

20 คําแถลงนโยบายของ

คณะรัฐมนตรีตอรัฐสภา นาย

อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ 

นายกรัฐมนตรี  ณ กระทรวงการ

ตางประเทศ วันอังคารที่ 30 

ธันวาคม 2551 

 

3.2 แรงงาน 

 

 

 

• ปฏิรูปดานสิทธิและคุมครอง 

ใหเปนไปตามมาตรฐานสากล  

• สงเสริมการมีงานทําของคน 

พิการ 

• จัดการศึกษาฟรี 

ระดับอนุบาลไปจนถึง

มัธยมศึกษาตอนปลาย 

• การพัฒนาและ 

ฝกอบรมในรูปแบบที่

หลากหลาย  เหมาะสมตาม

ความสามารถของคนพิการ 

• กระทรวงแรงงาน 

และสวัสดิการสังคม 

• กระทรวงศึกษาธิการ 

• สถาบันการศึกษา 

• สถานประกอบการ 
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ภาคผนวก ข 
 

คูมือการสมัภาษณเชิงลึก 
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คูมือการสัมภาษณเชิงลึก 

การศึกษารูปแบบและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ                                   

ในสถาบันอุดมศึกษาไทย 
 

ท่ีมาของการศึกษา 

รัฐบาลไทยจึงเห็นความสําคัญและเอาใจใสในการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการเพื่อ

ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของคนพิการมาอยางตอเนื่องและปรากฏในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร

ไทย พ.ศ. 2540 และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ท่ีไดกําหนดนโยบายไวคอนขาง

ชัดเจน ในสวนของการศึกษาโดยกําหนดใหมีแผนพัฒนาการศึกษาและการจัดและสงเสริม

การศึกษาสงเคราะหและการศึกษาพิเศษอื่นๆ โดยทั้งนี้ตองจัดใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ นอกจาก

การฝกอาชีพ การฟนฟูสมรรถภาพคนพิการดานอาชีพ สถาบันการศึกษาจึงจําเปนตองปรับและ

พัฒนาตนเองเพื่อใหสามารถปฏิบัติตามนโยบายอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงการใหบริการ

สนับสนุนทางการศึกษาที่ชวยใหนักศึกษาที่มีความพิการสามารถเขาถึงระบบการเรียนการสอนของ

สถาบันการศึกษาไดอยางเทาเทียมกับนักศึกษาทั่วไป โดยลดอุปสรรคที่จํากัดโอกาสของนักศึกษา

พิการและจัดหาบริการสนับสนุนเพื่อใหนักศึกษาบรรลุเปาหมายทางการศึกษาได ท่ีเหมาะสมกับ

ความสามารถและศักยภาพของผูพิการแตละบุคคล  

 

ประเด็นในการศึกษา 

การศึกษารูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการในสถาบันอุดมศึกษาของไทย มีเปาหมาย

เพื่อใหไดมาซึ่งแนวคิด หลักการตางๆประมวลผลออกมาเปนขอสรุป ในดานกฎระเบียบ ข้ันตอน 

ระบบการใหบริการ ปรัชญา/นโยบาย/แผน/โครงการของหนวยงาน บุคลากร นักศึกษาจํานวน

หลักสูตร/ระดับการศึกษา งบประมาณสนับสนุน โครงการและการจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรู

บริการสงเสริมสนับสนุน (ส่ือ ส่ิงอํานวยความสะดวก หอพัก อุปกรณ เงินทุน สําหรับคนพิการ การ

มีสวนรวม ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา ตลอดจนเครือขายความรวมมือ เพื่อนําขอมูลที่

ไดมาวิเคราะห  

1) นโยบายและปญหา อุปสรรคจากการนํานโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการ

ไปปฏิบัติ เพื่อใหไดขอมูลประสบการณนโยบายเกี่ยวกับ เหตุผลและความจําเปน ลักษณะสําคัญของ

นโยบาย ปญหาและอุปสรรคและ ปจจัยสงเสริมตอการพัฒนาเชิงนโยบาย 
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2) รูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการ แบบตางๆของประเทศไทย เพื่อใหไดขอมูลที่

เกี่ยวของกับรูปแบบ การนํามาเปรียบเทียบ รวมทั้งปญหาและอุปสรรค ตลอดจนขอเสนอแนะในการ

จัดการศึกษาของประเทศไทย 

3) พัฒนาและเสนอแนะแนวทางกลยุทธท่ีเปนประโยชนตอการสรางประสิทธิผลการจัด

การศึกษาเพื่อใหไดขอมูลเกี่ยวกับประสบการณของผูมีสวนเกี่ยวของหรือผูรับบริการเพื่อนําไป

กําหนดเปนกลยุทธและแนวทางการพัฒนาที่ไมบิดเบือนไปจากประสบการณจริง 

 

กลุมเปาหมาย 

ผูวิจัยจะทําการสัมภาษณเชิงลึก (In-dept interview) บุคคลที่เปนกุญแจสําคัญ (Key 

informants) ในการกําหนดนโยบายและนํานโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการไปปฏิบัติ 

พิจารณาจากนักศึกษาผูพิการ นักวิชาการ ผูบริหารมหาวิทยาลัยและผูบริหารหนวยงานราชการทาง

การศึกษาในระดับอุดมศึกษา รวมทั้งนักการเมืองหรือกรรมาธิการที่เกี่ยวของกับการกําหนด

นโยบาย ท่ีมีสวนเกี่ยวของกับการนํานโยบายการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการในสถาบันอุดมศึกษา

ไปปฏิบัติ รวมถึง ผูทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ และผูแทนจากหนวยงานที่เกี่ยวของกับคนพิการ และ

บุคคลที่เปนนักศึกษาพิการผูรับบริการ จําแนกเปน  

1)  ผูบริหารอุดมศึกษา ในสวนของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จํานวน 3 ทาน 

และอธิการบดี หรือรองอธิการบดีของมหาวิทยาลัย จํานวน 3 ทาน  

2)  ประธานกรรมาธิการการศึกษา หรือรองประธาน หรือสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและ

วุฒิสภา จํานวน 2 ทาน เพื่อสัมภาษณแบบเจาะลึก  

3)  ผูอํานวยการกองหรือสํานัก หรือรองผูอํานวยการ จํานวน 3 ทาน และเจาหนาระดับ

ปฏิบัติการที่รับผิดชอบดานกิจการนักศึกษาที่เกี่ยวของกับคนพิการของมหาวิทยาลัยที่มีการดําเนินงาน

ของศูนยบริการนักศึกษาพิการ ไดแก ศูนยบริการนักศึกษาพิการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ศูนยบริการสนับสนุนสําหรับนักศึกษาพิการ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล และศูนยบริการ

สนับสนุนนักศึกษาพิการเรียนรวม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จํานวน 3 ทาน  

4)  นักศึกษาผูพิการที่เปนประธานหรือผูนํานักศึกษาพิการที่รับผิดชอบดานกิจการนักศึกษา

ของมหาวิทยาลัยที่มีการดําเนินงานทางดานการบริการการศึกษาเพื่อคนพิการในเขตกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล ท่ีไดเปดรับนักศึกษาที่มีความพิการเขาเรียนตั้งแตระดับปริญญาตรี ถึงปริญญาเอก

จํานวน 3 แหง แหงละ 2 คน รวมจํานวน 6 คน  

5)  ผูทรงคุณวุฒิ หรือนักวิชาการที่ศึกษา หรือผูแทนจากหนวยงานที่เกี่ยวของกับคนพิการ 

หรือสนใจทางดานการบริการการศึกษาเพื่อคนพิการ จํานวน 4 ทาน  
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การสัมภาษณประเมินนโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการไปปฏิบัติ ครอบคลุม

ในประเด็นตอไปนี้ 

1) กฎระเบียบ ข้ันตอน ระบบการใหบริการ 

2) ปรัชญา/นโยบาย/แผน/โครงการของหนวยงาน 

3) จํานวนบุคลากร 

4) จํานวนหลักสูตร/ระดับการศึกษา 

5) งบประมาณสนับสนุน 

6) โครงการและการจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรู 

7) บริการสงเสริมสนับสนุน (ส่ือ ส่ิงอํานวยความสะดวก หอพัก อุปกรณ เงินทุน) 

8) การมีสวนรวม 

9) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา 

10) เครือขายความรวมมือ 

โดยพิจารณาใน 4 ปจจัย  คือ  บริบท (Context)   ปจจัยนําเขา (Inputs)   กระบวนการ (Process)  

และผลผลิต (Products) ประเมินผลลัพธ (Outcomes) ของการดําเนินงานจัดการศึกษาเพื่อคนพิการ 

เพื่อวิเคราะหคุณภาพชีวิตคนพิการโดยวัดในสองมิติหลัก 

• มิติทางเศรษฐกิจนั้น ประกอบดวย 2 ตัวชี้วัด ไดแก มีการจัดแบงงบประมาณ 

รายไดและทรัพยากรอื่นๆอยางเปนธรรม และการมีโอกาสในการประกอบอาชีพและมีงานทํา  

• มิติทางสังคมแบงเปนสองสวนยอยไดแก  

- มิติทางสังคมที่เปนวัตถุวิสัย ประกอบดวย 4 ตัวชี้วัด ไดแก มีการจัด

สภาพแวดลอมทางกายภาพที่ดี มีความปลอดภัยสวนบุคคล มีการสงเสริมสิทธิ เสรีภาพและการมี

สวนรวม และมีสภาพรางกาย สุขอนามัยที่ดี  

- มิติทางสังคมที่เปนอัตตวิสัย ประกอบดวย 4 ตัวชี้วัด ไดแก มีสุขภาพจิตที่ดี มี

สติปญญาและความสามารถในการคิดสรางสรรค มีความภาคภูมิใจและมีศักดิ์ศรี และมี

ความสัมพันธกับสังคม 

 แบบสอบถามครอบคลุมในสวนของการเสริมพลังอํานาจใหแกคนพิการนั้นอาจพิจารณา

ได 2 มิติคือ มิติปจเจกบุคคล (Individual) ประกอบดวย 5 ตัวชี้วัด คือ การเปนผูสามารถพึ่งตนเอง 

ความสามารถกําหนดการเปลี่ยนแปลง ความหลากหลายในการกําหนดและดําเนินกิจกรรม 
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ความสามารถในการแลกเปลี่ยนขอมูล ความสามารถแสดงบทบาท กําหนดทิศทาง นโยบาย และ

มิติสังคม (Social) คือ การมีความสัมพันธระหวางบุคคล ในระดับครอบครัว สังคม และกิจกรรมที่มี

ผลผลิต 

นอกจากนี้ผูวิจัยจะไดรวบรวมคําถามที่เกี่ยวของกับปญหาและอุปสรรค ตลอดจน

ขอเสนอแนะในการจัดการศึกษาของประเทศไทย ตลอดจนพัฒนาและเสนอแนะแนวทางกลยุทธท่ี

เปนประโยชนตอการสรางประสิทธิผลการจัดการศึกษาเพื่อใหไดขอมูลเกี่ยวกับประสบการณของผู

มีสวนเกี่ยวของหรือผูรับบริการเพื่อนําไปกําหนดเปนกลยุทธและแนวทางการพัฒนาที่ไมบิดเบือนไป

จากประสบการณจริง  

เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคผูวิจัยจึงไดจัดทํา  คูมือการสัมภาษณ  เพื่อเปนแนวทางในการ

ไดมาถึงขอมูลที่จะใชประโยชนในการศึกษาและบรรลุตามวัตถุประสงคท่ีไดต้ังไวโดยคําถามใน

การสัมภาษณในชุดนี้  แบงออกเปน 5 ชุด คือ 

ชุดคําถามที่ 1 สําหรับสัมภาษณ  ผูบริหารอุดมศึกษา อธิการบดีหรือรองอธิการบดี 

ผูอํานวยการกองหรือสํานักของมหาวิทยาลัย 

ชุดคําถามที่ 2 สําหรับสัมภาษณ  ประธานกรรมาธิการการศึกษา หรือรองประธาน ของสภา

ผูแทนราษฎรและวุฒิสภา  

ชุดคําถามที่ 3  สําหรับสัมภาษณ  ผูทรงคุณวุฒิ หรือนักวิชาการที่ศึกษาเกี่ยวของกับคนพิการ 

ชุดคําถามที่ 4 สําหรับสัมภาษณ  เจาหนาระดับปฏิบัติการที่รับผิดชอบดานกิจการนักศึกษา

พิการ 

ชุดคําถามที่ 5 สําหรับสัมภาษณ นักศึกษาผูพิการ        

รายละเอียดของแตละชุดคําถาม  ดังนี้ 
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ชุดคําถามที่ 1 :  สําหรับสัมภาษณผูบริหารอุดมศึกษา อธิการบดีหรือรอง    

                          อธิการบดีผูอํานวยการกองหรือสํานักของมหาวิทยาลัย  

 

ขอมูลหลักที่ตองการคือ: 

- นโยบายการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการและแนวทางการปฏิบัติ 

- หลักการและเหตุผล รวมทั้งการดําเนินการปจจุบัน สามารถตอบสนองตอเปาประสงคใน

การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและการเสริมอํานาจใหแกบุคคลกลุมดังกลาวหรือไม  

อยางไร 

- ปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จในการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการ ปญหาและอุปสรรคและ

ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

 

แนวคําถามในการสัมภาษณ ความสัมพันธกับตัวแปร 

1) นโยบายหรือโครงการ รวมทั้งระบุแผนกิจกรรมและงบประมาณ

ท่ีดําเนินงานในปจจุบันเปนเชนไร  

คุณภาพชีวิตคนพิการ 

2) ความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายของรัฐที่มีการจัดการศึกษาเพื่อ

คนพิการ และทิศทางการดําเนินงานในอนาคตเปนเชนไร  

คุณภาพชีวิตคน 

การเสริม 

3) การจัดโครงสราง แผนงาน บุคลากร งบประมาณ รวมทั้ง วัสดุ

และสถานที่สนับสนุนการศึกษาคนพิการตองมีการปรับปรุง

หรือไม  อยางไร 

คุณภาพชีวิตคน 

การเสริมอํานาจ  

4) ความสําเร็จของนโยบาย ผลการดําเนินงาน โครงการและ

กิจกรรมที่เปนรูปธรรม โดยเฉพาะมิติในการพิจารณาดาน

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

คุณภาพชีวิตคน 

การเสริมอํานาจ  

5) ระบุความตองการในการพัฒนานักศึกษาผูพิการให

คุณลักษณะ/คุณสมบัติท่ีพึงประสงคไดอยางไร 

คุณภาพชีวิตคน 

การเสริมอํานาจ  

6) ระบุปจจัยหรือแนวทางหลักในการชวยใหนักศึกษาผูพิการ

เสริมสรางและพัฒนาคุณลักษณะ/คุณสมบัติท่ีพึงประสงคได

อยางไร 

การเสริมอํานาจ  

7) ระบุปญหาหรืออุปสรรค  ในการดําเนินการจัดการศึกษาเพื่อ

คนพิการและแนวทาง/วิธีแกไขปญหาดังกลาว  รวมทั้งแนวทาง

การพัฒนาตอไป 

คุณภาพชีวิตคน 

การเสริมอํานาจ  
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ชุดคําถามที่ 2 :  สําหรับสัมภาษณประธานกรรมาธิการการศึกษา  

                                          สภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา  

 

 

ขอมูลหลักที่ตองการคือ: 

- นโยบายและทิศทางของประเทศที่มีตอการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการ 

- ปญหาและอุปสรรคในการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการ  

- แนวทางในการพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการที่สอดคลองกับบริบทและทิศ

ทางการพัฒนาประเทศ 

 

แนวคําถามในการสัมภาษณ ความสัมพันธกับตัวแปร 

1) ระบุบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบในการจัดการศึกษา

เพื่อคนพิการขององคกรของทานเปนเชนไร 

ขอมูลพื้นฐาน 

2) กฎหมาย นโยบายหรือโครงการของรัฐที่เกี่ยวกับการจัด

การศึกษาเพื่อคนพิการปจจุบัน  ตลอดจนกลยุทธและทิศทางใน

อนาคตเปน          เชนไร  

คุณภาพชีวิตคนพิการ  

การเสริมอํานาจ  

3) ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมในประเด็นที่เกี่ยวของกับ

นโยบายของรัฐที่มีตอการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการ  

คุณภาพชีวิตคนพิการ  

การเสริมอํานาจ  

4) ระบุปญหาและอุปสรรคในการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการที่

ตองเรงแกไขคือปญหาใด 

• การเสริมอํานาจ  

มิติปจเจกบุคคล  

มิติสังคม  

5) แนวทาง/วิธีแกไขปญหาดังกลาวควรเปนเชนไร  รวมทั้ง

แนวทางการที่สอดคลองกับบริบทและทิศทางการพัฒนาของ

ประเทศ 

• คุณภาพชีวิตคนพิการ :  

มิติเศรษฐกิจ  

มิติสังคม  

• การเสริมอํานาจ  

มิติปจเจกบุคคล  

มิติสังคม  
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ชุดคําถามที่ 3 :  สําหรับสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ หรือนักวิชาการ 

ท่ีศึกษาเกี่ยวของกับคนพิการ 

 

ขอมูลหลักที่ตองการคือ: 

- ทัศนคติตอสภาพการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการปจจุบัน 

- รูปแบบและแนวทางการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการที่เหมาะสม 

- ปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จในการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการ ปญหาและอุปสรรคและ

ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

 

แนวคําถามในการสัมภาษณ ความสัมพันธกับตัวแปร 

1) ระบุความคิดเห็นเกี่ยวกับการกําหนดนโยบาย แผนกิจกรรม

และงบประมาณของรัฐที่ดําเนินงานเกี่ยวกับการศึกษาสําหรับคน

พิการปจจุบัน 

คุณภาพชีวิตคนพิการ  

การเสริมอํานาจ  

2) รูปแบบและกิจกรรมในการใหบริการการจัดการศึกษาสําหรับ

คนพิการมีอะไรบาง   มีกระบวนการดําเนินงานอยางไร และการจัด

การศึกษาสําหรับคนพิการของไทยเปนเชนไร 

คุณภาพชีวิตคนพิการ  

การเสริมอํานาจ 

3) ประเมินผลการดําเนินงาน ความเหมาะสมของนโยบายรัฐและ

ความพรอมในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ตอประเด็น

บุคลากร หลักสูตร อาคารสถานที่ งบประมาณโดยเฉพาะมิติใน

การพิจารณาดานประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  

คุณภาพชีวิตคนพิการ  

การเสริมอํานาจ  

4) มีความจําเปนหรือไม เพียงใดสําหรับรัฐไทยในการปรับ

รูปแบบและแนวทางการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการดังกลาว 

การเสริมอํานาจ  

5) ระบุปญหาหรืออุปสรรคในการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการที่

ตองเรงแกไขคือปญหาใด 

การเสริมอํานาจ  

6) ระบุปจจัยหรือแนวทางหลักในการชวยใหนักศึกษาผูพิการ

เสริมสรางและพัฒนาคุณลักษณะ/คุณสมบัติท่ีพึงประสงคได

อยางไร 

• การเสริมอํานาจ  

มิติปจเจกบุคคล  

มิติสังคม  
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ชุดคําถามที่ 4 :  สําหรับสัมภาษณเจาหนาระดับปฏิบัติการ 

                      ท่ีรับผิดชอบดานกิจการนักศึกษาพิการ 

 

ขอมูลหลักที่ตองการคือ: 

- ทัศนคติตอสภาพบริการการจัดการศึกษาและการดําเนินงานที่เกี่ยวของในปจจุบัน  

- ปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จในการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการ  

- ความตองการในการพัฒนาการใหบริการ ปญหาและอุปสรรคตลอดจนวิธีการในการแกไข

ปญหา 

 

แนวคําถามในการสัมภาษณ ความสัมพันธกับตัวแปร 

1)ความคิดเห็นตอความเหมาะสมของนโยบาย โครงการ กิจกรรมที่

เกี่ยวของกับการใหบริการการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการและ

คุณภาพของการใหบริการ 

คุณภาพชีวิตคน 

การเสริมอํานาจ  

2)การดําเนินงานที่เกี่ยวของในปจจุบัน สามารถตอบสนองตอ

เปาประสงคหรือไม  อยางไร 

การเสริมอํานาจ  

3)ความพรอมและคุณภาพในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 

โดยเฉพาะตอประเด็นบุคลากร หลักสูตร การจัดการเรียนการ

สอน ส่ือ อาคารสถานที่ 

คุณภาพชีวิตคน 

การเสริมอํานาจ  

4)ระบุปญหาหรืออุปสรรคในการจัดบริการการศึกษา และความ

ตองการในการใหบริการ/พัฒนา/วิธีการในการแกไขปญหา 

การเสริมอํานาจ  
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ชุดคําถามที่ 5 :  สําหรับสัมภาษณนักศึกษาผูพิการ 

 

ขอมูลหลักที่ตองการคือ: 

- ขอมูลทั่วไป ประเภทของความพิการ ขอมูลทางการศึกษา และประสบการณชีวิต 

- ทัศนคติตอสภาพบริการการจัดการศึกษา 

- ความตองการในการรับบริการและการพัฒนา ปญหาและอุปสรรคตลอดจนวิธีการในการ

แกไขปญหา 

 

แนวคําถามในการสัมภาษณ ความสัมพันธกับตัวแปร 

1)ขอมูลทั่วไป ไดแก ขอมูลคนพิการ ขอมูลครอบครัว ขอมูล

สุขภาพ ประเภทของความพิการ และประสบการณชีวิตที่สําคัญ 

ขอมูลพื้นฐาน 

2)ขอมูลทางการศึกษา อาทิ ระดับการศึกษา หลักสูตร สาขาวิชาที่

เรียน และผลการศึกษา 

ขอมูลพื้นฐาน 

3)ความคิดเห็นตอความเหมาะสมของนโยบาย โครงการ กิจกรรมที่

เกี่ยวของกับการใหบริการการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการและ

ประเมินคุณภาพของบริการที่ไดรับ 

คุณภาพชีวิตคนพิการ  

การเสริมอํานาจ  

4)ความพรอมและคุณภาพในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 

โดยเฉพาะตอประเด็นบุคลากร หลักสูตร การจัดการเรียนการ

สอน ส่ือ อาคารสถานที่ 

คุณภาพชีวิตคนพิการ  

การเสริมอํานาจ  

5)ระบุปญหาหรืออุปสรรคในการจัดการศึกษา และความตองการ

ในการรับบริการ/พัฒนา/วิธีการในการแกไขปญหา 

การเสริมอํานาจ  

 



 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
ภาคผนวก ค 

 
จํานวนนักศึกษาพิการที่กําลังศึกษาอยูในสถาบันอุดมศึกษา 

ประจําปการศึกษา 2552 
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ตารางภาคผนวก ค   แสดงจํานวนนักศึกษาพิการท่ีกําลังศึกษาอยูในสถาบันอุดมศึกษาประจําป 
       การศึกษา 2552  จําแนกตามกลุมสถาบัน ประเภทความพิการ และเพศ 
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ตารางภาคผนวก ค.  (ตอ) 
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ตารางภาคผนวก ค.  (ตอ) 
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ตารางภาคผนวก ค.  (ตอ) 
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ตารางภาคผนวก ค.  (ตอ) 
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ตารางภาคผนวก ค.  (ตอ) 
 

 



 341 

ตารางภาคผนวก ค.  (ตอ) 
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ตารางภาคผนวก ค.  (ตอ) 

 
 

ท่ีมา:  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2552. 



 

ประวัติผูเขียน 
 
ชื่อ ชื่อสกุล นายศาศวัต  เพงแพ 
 
ประวัติการศึกษา รัฐศาสตรบัณฑิต (เกยีรตินยิมอันดับ2) (การปกครอง) 
 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2540) 
 รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การปกครอง) 
 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2544) 
 รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ) 
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (2546) 
 

ประสบการณการทํางาน พ.ศ.2542-2545 สํานักนโยบายและแผน ทบวงมหาวิทยาลัย 
 พ.ศ.2546 สํานักนโยบายและแผนอุดมศึกษา สํานักงาน- 
 คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 พ.ศ.2547-ปจจุบัน อาจารยประจําคณะมนุษยศาสตรและ 
 สังคมศาสตร สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัย 
 ราชภัฏจันทรเกษม 
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