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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา ภูมิหลังของอาสาสมัคร การเข้าสู่งานอาสาสมัครและแรง
บันดาลใจ บทบาทของอาสาสมัครในงานพัฒนาสังคม ณ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพิการทางสมองและ
ปัญญา จังหวัดนนทบุรี และข้อเสนอแนะของอาสาสมัครในเรื่องของคุณสมบัติของอาสาสมัคร 

ผู้ให้ข้อมูลหลักในการศึกษาคือ อาสาสมัครที่เข้าร่วมโครงการในสถานสงเคราะห์ฯ 11 คน เป็นการ
เลือกตัวตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sample) โดยพิจารณาจากอาสาสมัครที่เต็มใจให้ข้อมูล 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล  ได้แก่  แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเป็นค าถามแบบปลายเปิดและปลาย
ปิด  การจดบันทึกภาคสนาม การบันทึกเสียงขณะสัมภาษณ์ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลด าเนินการโดยนัด
สัมภาษณ์อาสาสมัครเป็นรายบุคคลหลังจากเสร็จกิจกรรมการดูแลเด็กพิการ ใช้วิธีสัมภาษณ์เชิงลึก (In-
dept Interview) ซึ่งตลอดการสัมภาษณ์จะมีการจดบันทึกและบันทึกเสียงแล้วน ามาถอดเทปเพ่ือ
ตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูล และการสังเกตอย่างมีส่วนร่วม (Participatory Observation) การ
วิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) โดยน ามาอภิปรายผลร่วมกับแนวคิด ทฤษฎี
และงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องรวมถึงการตรวจสอบสามเส้าด้านวิธีรวบรวมข้อมูล ( Methodological 
Triangulation) โดยผู้วิจัยใช้การสังเกตควบคู่กับการซักถาม พร้อมกันนั้นก็ศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมจากแหล่ง
เอกสาร 
 ผลการวิจัยพบว่า อาสาสมัครทั้ง 11 คนเป็นเพศหญิง 9 คน เพศชาย 2 คน อายุระหว่าง 22-56 ปี 
ทั้งหมดมีสถานะโสดและนับถือศาสนาพุทธ ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 10 คน และปริญญาโท 1 คน  
ในสายวิทยาศาสตร์สังคม 8 คน และสายวิทยาศาสตร์ 3 คน ประกอบอาชีพในองค์กร 9 คน ประกอบอาชีพ
อิสระ1 คน และไม่ได้ประกอบอาชีพ1คน โดยอาสาสมัครทั้งหมดใช้เวลาในช่วงวันเสาร์และวันอาทิตย์ในการ
เป็นอาสาสมัครดูแลเด็กพิการ การเข้าสู่งานอาสาสมัครครั้งแรกส่วนใหญ่เกิดขึ้นในช่วงวัยเรียน รองลงมาคือ
ช่วงท างาน เริ่มกิจกรรมอาสาสมัครครั้งแรกในรูปแบบของการสละแรงงาน โดยมีแรงบันดาลใจในการเป็น
อาสาสมัคร ดังนี้ 1)จากบุคคลที่ตนเองยึดเป็นต้นแบบ ได้แก่ ต้องการท าความดีเพ่ือถวายแด่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ และการมีบุคคลในครอบครัวที่บ าเพ็ญประโยชน์มาก่อน 2)จากความคิดที่จะช่วยเหลือผู้อื่น  

                                                 
*บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์เร่ือง  
“ภูมิหลังและบทบาทของอาสาสมัครต่องานพัฒนาสังคม ณ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพิการทางสมองและปัญญา จังหวัดนนทบุรี” 
สาขาพัฒนสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
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3)ต้องการเปิดโลกทัศน์ หาประสบการณ์ใหม่ให้กับชีวิต บทบาทของอาสาสมัครมี 2 ด้าน คือ ด้านการ
กระตุ้นพัฒนาการ และด้านการให้ความรักและความอบอุ่นแก่เด็กพิการ ข้อเสนอแนะส าหรับผู้ที่ต้องการ
ท างานอาสาสมัครด้านเด็กอ่อนพิการทางสมองและปัญญา ควรมีความพร้อม ความตั้งใจ และความอดทน 
 
ค าส าคัญ: ภูมิหลัง, การเข้าสู่งานอาสาสมัคร, บทบาท, อาสาสมัคร, เด็กพิการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หน้า 6วารสารวิทยาลัยราชสดุา  ปีท่ี 8  ฉบับท่ี 11    หน้า 6   วารสารวิทยาลัยราชสุดา  ปีท่ี 10  ฉบับท่ี 13    
 

Entering of volunteer work and Roles of Volunteer  
at Home for Disabled Babies, Nonthaburi Province 

 
Chutima Pichitronnachaikun1, Sakol Satitwityanan2 

1Graduate Student-Development Social Sciences, 2Thesis Advisor 
1,2Faculty of Social Sciences, Kasetsart University 

E-mail: 1chutima_pichit@hotmail.com 

 
Abstract 
 The objectives of this research were to study the background of volunteer, 
entering of volunteer work and inspiration, roles of volunteer for social development at 
Home for Disabled Babies, Nonthaburi province and suggestions of volunteer about 
qualification of volunteer 
 The key informants in this study consisted 11 of volunteers who participated in the 
project on creating happiness to children at Home for Disabled Babies. The volunteer were 
selected through a method of purposive sampling where by the willingness of volunteers to 
provide the information was taken into consideration. The Instrumentation for data collection  
used are making structured interview by using open and closed-ended questions, the 
fieldwork taking notes and the sound recording while interview. The methods of data 
collection are making an appointment with volunteer one by one after taking care of disabled 
children by using in-depth interview including taking notes, sound recording after that 
transcribed for checking the completeness of data along with participatory observation.  

Using content Analysis by utilize to content with concept, theory and related 
research. And methodological triangulation by researcher using observation with asking 
and additional source of information. 
 The results are as follow: Personal information, All volunteers were 9 females and 
2 males. Rangingbetween 22-56 years of old.All of them were single and Buddhists. 10 of 
them completed bachelor’s degree and the other completed amaster’s of degree. The 9 
graduated from Faculty of Sociology and 3 from Faculty of Science. The 9 were working in 
the organization 9 and were 1 freelance and 1 not employed. All volunteers were taking 
care of the disabled children every weekend. The majority of the volunteers initially got 
involved with the entering process of voluntary work during their academic careers, and 
the second large group joined during their professional careers.Beginning of voluntaries is 
self-sacrifice of labor.  The inspiration of volunteers arethe person which is volunteer 
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adhere to good model such as need to benefaction for given to HM the King and saw the 
family ever volunteer work before, volunteers have inspiration by themselves which want 
to help one who is disadvantaged and want to looking for new experience. The roles of 
volunteers consisted of development stimulation and psychological aspect by giving in 
love and warmth to the disabled children. A suggestion to person who want to participate 
in the volunteer work is that they should be ready willingness and hard-working to take 
care of disabled children. 
 
Keywords: Background, Role, Entering of volunteer work, Volunteer, Disabled babies 
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บทน า 
ในประเทศไทยปัจจุบันสถานการณ์ด้าน

เศรษฐกิจและสังคมเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 
จนก่อให้เกิดปัญหาสังคมตามมานานัปการ ปัญหา
เด็กเร่ร่อน เด็กก าพร้า และเด็กพิการทางสมองและ
ปัญญาที่ถูกทอดทิ้ง ก็เป็นปัญหาหนึ่งของสังคมอัน
เกิดมาจากสถาบันครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์และไม่
มั่นคง เช่น  บิดามารดาที่มีอายุน้อย บิดามารดา
แยกทางกัน เสียชีวิต ต้องโทษ หรือตกอยู่ในสภาวะ
อ่ืนใดที่ไม่สามารถอยู่กับครอบครัวของตนเองได้ 
ผลกระทบจากสาเหตุดังกล่าวจึงเกิดแก่เด็กโดยตรง
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ท าให้เด็กบางคนกลายเป็นเด็ก
ก าพร้า อนาถา ถูกทอดทิ้ง โดยเฉพาะเด็กพิการทาง
สมองและปัญญาที่ไม่ได้รับการดูแลและการปฏิบัติ
สงเคราะห์ช่วยเหลือ ตลอดจนให้ความคุ้มครอง
สวัสดิภาพเด็กอย่างเหมาะสม ท าให้เด็กพิการ
เหล่านั้นไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ขาดการ
อบรมศึกษา ขาดความรักความอบอุ่น ขาดการ
พัฒนาตามวัย มีลักษณะพ้ืนฐานทางอารมณ์เต็มไป
ด้วยความหวาดระแวง (นันทนา  ทิมสุวรรณ , 
2549) 

กรมพัฒนาสั งคมและสวัสดิการ เป็น
หน่วยงานของรัฐมีภารกิจเกี่ยวกับการให้บริการ
สวัสดิการสังคมการสังคมสงเคราะห์แก่ผู้ด้อยโอกาส 
ผู้ยากไร้ คนไร้ที่พ่ึง ผู้ประสบปัญหาทางสังคม โดย
ช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาในรูปแบบของสถาน
สงเคราะห์และการประสานงานส่งต่อหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งการส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนและ
ท้องถิ่นจัดสวัสดิการสังคม เพ่ือให้กลุ่มเปูาหมายที่มี
ปัญหาทางสังคมสามารถด ารงชีวิตและพ่ึงตนเองได้
อย่างมีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ จากข้อมูลสถิติ
ด้านสังคมประจ าปี 2555 พบว่า มีเด็กที่ถูกทอดทิ้ง
ในสถานสงเคราะห์ต่างๆ ทั้งหมด 10,225 คน 
(กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ , 
ม.ป.ป.) สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพิการทางสมอง

และปัญญา จั งหวั ดนนทบุ รี  ซึ่ ง เป็ นหนึ่ ง ใน
หน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่รับผิดชอบอุปการะเลี้ยง
ดูเด็กก าพร้า อนาถา เร่ร่อน ไร้ที่พ่ึง ทั้งเด็กชายและ
เด็กหญิง ที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิด จนถึงอายุ 7 ขวบ 
ที่พิการทางสมองและปัญญา ตลอดจนที่พิการทาง
ร่างกาย ซึ่งปัจจุบันมีเด็กที่อยู่ในความดูแลกว่า 400 
คน โดยมีเจ้าหน้าที่ดูแลเด็ก 1 คนต่อจ านวนเด็ก 
15-25 คน ในขณะที่เด็กในสถานสงเคราะห์เองก็มี
จ านวนที่เพ่ิมมากขึ้นทุกปี (สถานสงเคราะห์เด็ก
อ่อนพิการทางสมองและปัญญา (บ้านเฟ่ืองฟูา) , 
ม.ป.ป.) 

สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพิการทางสมอง
และปัญญา จังหวัดนนทบุรี ได้ส่งเสริมให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยพัฒนา
และดูแลเด็ก ซึ่งทางมูลนิธิสุขภาพไทยก็ได้จัดท า
โครงการ “พลังอาสาสมัครสร้างสุข ให้เด็กในสถาน
สงเคราะห์” มีเปูาหมายหลักในการพัฒนากลไก
อาสาสมัครในสถานสงเคราะห์ เพ่ือร่วมกันสร้างสุข
ภาวะที่ดีให้แก่เด็กในสถานสงเคราะห์ โดยตระหนัก
และให้ความส าคัญว่าเด็กควรได้รับการเลี้ยงดู มี
ผู้ให้ความรักความอบอุ่น ตั้งแต่วัยแรกเกิดถึง 18 ปี 
ซ่ึงเป็นพื้นฐานของชีวิต ที่จะช่วยหล่อหลอมให้เด็กมี
พัฒนาการทางด้านร่างกายที่เหมาะสมตามวัย มี
ความมั่นคงทางจิตใจ และมีสุขภาพจิตที่สมบูรณ์ 
เด็กจะเติบโตเป็นประชากรที่มีคุณภาพเป็นก าลัง
ส าคัญในการพัฒนาประเทศ (มูลนิธิสุขภาพไทย , 
ม.ป.ป.)และเด็กยังมีสิทธิพ้ืนฐาน 4 ประการ คือ 
สิทธิที่จะมีชีวิต สิทธิที่จะได้รับการปกปูอง สิทธิที่จะ
ได้รับการพัฒนา และสิทธิที่จะมีส่วนร่วม และมี
โอกาสอยู่ในครอบครัวที่อบอุ่น เพ่ือเด็กทุกคนจะ
เติบโตมีสุขภาวะทางกายและใจอย่างสมบูรณ์
(สุวรรณนภา ค าไร และคณะ, 2556, น.140) 

ในปี พ.ศ.2548 มูลนิธิสุขภาพไทยได้เริ่ม
งานอาสาสมัครแบบระยะสั้น 3-4 เดือน ในสถาน
สงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด จ.นนทบุรี เพ่ือให้
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อาสาสมัครได้มีส่วนในการเข้ามาช่วยเหลือและ
พัฒนาสังคมในเรื่องของการช่วยกระตุ้นพัฒนาการ
ของเด็ก เช่น การนวดสัมผัสเด็ก (ส าหรับเด็กเล็ก) 
การสอนหนังสือ การอ่านนิทานให้เด็ก เป็นเพ่ือน
เล่น ช่วยกระตุ้นพัฒนาการตามวัย รวมถึงการพา
เด็กๆ ออกไปทัศนศึกษานอกสถานที่ เป็นต้น ซึ่ง
บุคลากรในสถานสงเคราะห์มีอยู่อย่างจ ากัด ขณะที่
เด็กในสถานสงเคราะห์มีจ านวนเพ่ิมมากขึ้น ดังนั้น
อาสาสมัครจึ งมีส่วนส าคัญในการช่วยพัฒนา
สติปัญญา อารมณ์ และทักษะชีวิตของเด็กในสถาน
สงเคราะห์ได้เป็นอย่างดี จากนั้นทางมูลนิธิสุขภาพ
ไทยได้พัฒนาและด าเนินขยายพ้ืนที่การด าเนิน
กิจกรรมเพิ่มขึ้นอีก 3 แห่ง คือ สถานสงเคราะห์เด็ก
อ่อนพญาไท สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี 
และสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพิการทางสมองและ
ปัญญา จังหวัดนนทบุรี (มูลนิธิสุขภาพไทย, ม.ป.ป.)
แต่เนื่องจากสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพิการทาง
สมองและปัญญา จังหวัดนนทบุรี มีแต่เด็กพิการ 
ท าให้มีผู้ที่สนใจเข้ามาเป็นอาสาสมัครในสถาน
สงเคราะห์แห่งนี้น้อยกว่าสถานสงเคราะห์แห่งอ่ืนที่
เป็นเด็กปกติ ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษา เรื่อง
ภูมิหลังและบทบาทของอาสาสมัครต่องานพัฒนา
สังคม ณ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพิการทางสมอง
และปัญญา จังหวัดนนทบุรี เพ่ือเป็นแนวทางในการ
สร้างความพร้อมให้กับอาสาสมัครในรุ่นต่อไปที่จะ
เข้าร่วมโครงการ ตลอดจนเป็นแนวทางให้บุคคลที่
เกี่ยวข้องได้น าวิธีการดูแลเด็กพิการทางสมองและ
ปัญญาดังกล่าวไปปฏิบัติต่อเด็กที่มีความบกพร่อง
ต่อไป 

 
วัตถุประสงค์การศึกษา 
     1.เพ่ือศึกษาภูมิหลังของอาสาสมัคร 
     2.เพ่ือศึกษาการเข้าสู่งานอาสาสมัครและแรง
บันดาลใจ 

      3.เพ่ือศึกษาบทบาทของอาสาสมัครในงาน
พัฒนาสังคมณ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพิการทาง 
สมองและปัญญา จังหวัดนนทบุร ี
      4.เพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะของอาสาสมัครใน
เรื่องของคุณสมบัติของอาสาสมัคร 
 
วิธีการวิจัย 

ผู้ให้ข้อมูลหลักที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็น
อาสาสมัครที่เข้าร่วมโครงการอาสาสมัครสร้างสุข
ให้เด็กใน สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพิการทางสมอง
และปัญญา จังหวัดนนทบุรี 11 คน เป็นการเลือก
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยพิจารณา
จากอาสาสมัครที่เต็มใจให้ข้อมูลและอนุญาตให้
ผู้วิจัยได้เปิดเผยข้อมูลแล้วเท่านั้น ระยะเวลาในการ
วิจัยตั้งแต่เดือน มกราคม - ธันวาคม 2556 

เครื่องมือที่ ใช้ในการเก็บข้อมูล  ได้แก่  
แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเป็นค าถามแบบ
ปลายเปิดและปลายปิด  การจดบันทึกภาคสนาม 
การบันทึกเสียงขณะสัมภาษณ์ และการสังเกตอย่าง
มีส่วนร่วม (Participatory Observation) 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  ด าเนินการโดย
การนัดสัมภาษณ์อาสาสมัครรายบุคคลหลังจาก
เสร็จกิจกรรมการดูแลเด็กพิการ เป็นการสัมภาษณ์
เชิงลึก (In-depth Interview) ใช้เวลาประมาณ 
30-40 นาที เริ่มจากภูมิหลังของอาสาสมัคร การ
เข้าสู่งานอาสาสมัครและแรงบันดาลใจ บทบาทของ
อาสาสมัครในงานพัฒนาสังคม ณ สถานสงเคราะห์
เด็กอ่อนพิการทางสมองและปัญญา จังหวัดนนทบุรี 
และข้อเสนอแนะของอาสาสมัครในเรื่องของ
คุณสมบัติของอาสาสมัคร ซึ่งตลอดการสัมภาษณ์
จะมีการจดบันทึก และบันทึกเสียงแล้วน ามาถอด
เทปเพ่ือตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา 
(Content Analysis) โดยน ามาอภิปรายผลร่วมกับ
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แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องแบ่งเป็น 4 
ส่วนได้แก ่

1.ภูมิหลังของอาสาสมัคร 
2.การเข้าสู่งานอาสาสมัครและแรงบันดาลใจ 
3.บทบาทของอาสาสมัครในงานพัฒนา

สังคม ณ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพิการทางสมอง
และปัญญา จังหวัดนนทบุรี 

4.ข้อเสนอแนะของอาสาสมัครในเรื่องของ
คุณสมบัติของอาสาสมัคร 

และการตรวจสอบสามเส้าด้านวิธีรวบรวม
ข้อมูล (Methodological Triangulation) โดย
ผู้วิจัยใช้การสังเกตควบคู่กับการซักถาม พร้อมกัน
นั้นก็ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งเอกสาร 
 
ผลการวิจัย  
1.ภูมิหลังของอาสาสมัคร 

 อาสาสมัครทั้ง 11 คนเป็นเพศหญิง 9 คน 
เพศชาย 2 คน โดยอาสาสมัครที่เป็นเพศหญิงได้ให้
ความคิดเห็น เช่น อาสาสมัครคนที่ 6 “ผู้หญิงจะมี
ความละเอียดอ่อนมากกว่าผู้ชาย มีความเอาใส่ใจ
และดูแลเด็กได้ดีกว่าผู้ชาย เลยท าให้มีอาสาสมัคร
เป็นผู้หญิงเป็นส่วนใหญ่” อาสาสมัครคนที่ 7 “ด้วย
ความที่ผู้หญิงเป็นเพศแม่ ก็จะมีสัญชาตญาณของ
ความเป็นแม่อยู่ ในตัว มีความรัก ดูแล เอาใจใส่
มากกว่าผู้ชาย การมาเป็นอาสาสมัครดูแลเด็กท าให้
เห็นว่ามีแต่ผู้หญิงที่เข้ามาท าตรงนี้มากกว่า” เป็นต้น 

อายุระหว่าง 22-56 ปี โดยอาสาสมัครให้
ความคิดเห็น เช่น อาสาสมัครคนที่ 2 “ผู้ใหญ่จะมี
ความเอ้ือเฟ้ือ ความเอ้ืออาทรแก่คนที่มีอายุน้อย
กว่า โดยเฉพาะเด็ก บางครั้ งไม่ เฉพาะแต่งาน
อาสาสมัครเท่านั้น ที่จะเห็นผู้ ใหญ่มาท างาน
ช่วยเหลือเด็ก ในชีวิตประจ าวันหากเราเห็นคนที่
อายุน้อยกว่าต้องการความช่วยเหลือ เราก็จะเข้าไป
ช่วย” อาสาสมัครคนที่ 10 “เราเป็นผู้ใหญ่ เรามี
โอกาสทางสังคมมากมาย แต่กับเด็กที่นี่เขาไม่มี

โอกาสทางสังคมเหมือนเรา เราจึงอยากหยิบยื่น
โอกาสที่เด็กควรจะได้รับ เช่น การดูแล การเอาใจ
ใส่ และความรัก” เป็นต้น 

อาสาสมัครทั้งหมดมีสถานะโสด ดังเช่น
อาสาสมัครคนที่ 11 ได้บอกว่า “ตอนนี้สถานะโสด 
พอที่จะมีเวลาว่าง ก็ไม่อยากให้เสียเปล่า เลยเข้ามา
ท างานอาสาสมัครดูแลเด็ก” รวมถึงอาสาสมัครคน
ที่ 6 “โสด ไม่ได้มีภาระหรือปัญหาอะไร ก็อยากจะ
ใช้เวลาที่ว่างให้เกิดประโยชน์”  

อาสาสมัครทั้งหมดนับถือพุทธศาสนา ซึ่ง
อาสาสมัครคนที่ 1 ได้ให้ความคิดเห็นว่างานอาสาสมัคร
สอดคล้องกับหลักธรรมค าสอนของพระพุทธศาสนา
ดังนี้ “การท าความดี การเสียสละให้ผู้อ่ืน เนื่องจาก
เราจะลดความเป็นตัวตนลงได้เมื่อไม่ได้คิดถึงแต่
ตัวเองมากเกินไป พอเริ่มปฏิบัติธรรมก็รู้สึกอยากจะ
ท าความดีต่อไป ก็เลยได้เข้ามาเป็นอาสาสมัครที่นี่” 
ส าหรับอาสาสมัครสมัครคนที่ 8 ให้ความเห็นว่า 
“ความเมตตา เพราะเป็นการช่วยเหลือ แบ่งปัน
ให้กับเด็ก และการปล่อยวาง เพราะบางครั้งการ
ท างานกับคนหมูม่าก การดูแลเด็กบางทีก็มีอุปสรรค 
เราก็ท าให้เต็มที่ที่เหลือคือปล่อยวาง แต่เราจะไม่วาง
เฉยกับปัญหาที่อยู่ตรงหน้านะ เมื่อเห็นแล้วรู้ว่าพอ
ช่วยได้ ก็จะท าเพ่ือช่วยเหลือเด็ก”เป็นต้น  

ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 10 คน
และปริญญาโท 1 คน ส าเร็จสายวิทยาศาสตร์สังคม 
8 คนและส าเร็จสายวิทยาศาสตร์ 3 คน ยกตัวอย่าง
อาสาสมัครที่ส าเร็จจากคณะมนุษยศาสตร์ ได้ให้
ความเห็นว่า “งานอาสาสมัครมันเกี่ยวข้องกับ
ศาสตร์เรื่องคนและสังคม ซึ่งมองว่ามันมีความ
สอดคล้องมันมีความสอดคล้องกับงานอาสาสมัครที่
ท าอยู่ตอนนี้ คือ เราดูแลเด็ก ก็เท่ากับเราได้มีส่วน
ช่วยเหลือสังคม คิดว่าสาขาวิชาที่เราเรียนเป็นส่วน
ช่วยขัดเกลาความคิดและพฤติกรรมเราเช่นกัน”  
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ประกอบอาชี พอยู่ ใ น อ งค์ ก ร  9 ค น 
ประกอบอาชีพอิสระ 1 คนและไม่ได้ประกอบอาชีพ
1 คน โดยอาสาสมัครทั้งหมดมีความสะดวกในเรื่อง
ของเวลาในการมาท ากิจกรรม และไม่ได้ยึดงาน
อาสาสมัครเป็นงานประจ า เนื่องจากแต่ละคนมี
อ า ชี พป ร ะ จ า  แ ล ะมี ร า ย ได้ ที่ เ ป็ น เ งิ น เ ป็ น
ค่าตอบแทนอยู่แล้ว ดังนั้นอาสาสมัครจึงใช้เวลา
ในช่วงวันเสาร์และวันอาทิตย์ในการเป็นอาสาสมัคร
ดูแลเด็กพิการ 
2.การเข้าสู่งานอาสาสมัครและแรงบันดาลใจ 
   การเข้าสู่งานอาสาสมัครส่วนใหญ่เป็นช่วง
วัยเรียน เช่น อาสาสมัครคนที 3 “กิจกรรมแรกที่
ท า คือ บ าเพ็ญประโยชน์ด้านศาสนา โดยการท า
ความสะอาดวัด ซึ่งรู้จักกิจกรรมนี้มาจากบอร์ด
ประชาสั ม พันธ์ ของทางมหาวิทยาลั ย ”และ
อาสาสมัครคนที่ 5 “ตอนนั้นได้เรียนวิชาสังคมแล้ว
อาจารย์ก็ให้ท ารายงานกลุ่มเกี่ยวกับทางด้านสังคม 
ก็ได้มีโอกาสท ากิจกรรมที่สถานสงเคราะห์แห่งหนึ่ง
ย่านราชวิถี ได้ไปดูเด็กๆ และบริจาคสิ่งของ”เป็น
ต้น รองลงมาคือช่วงท างาน โดยส่วนใหญ่เริ่ม
กิจกรรมอาสาสมัครครั้งแรกในรูปแบบของการสละ
แรงงาน เช่น อาสาสมัครคนที่ 8 “เริ่มกิจกรรม
อาสาสมัครครั้งแรกคือโครงการนวดสัมผัสเด็กใน
สถานสงเคราะห์บ้านเด็กอ่อนปากเกร็ดของมูลนิธิ
สุขภาพไทย” และอาสาสมัครคนที่ 11 “ออกไป
ช่วยแพ็คอาหารที่สภากาชาดไทย ตอนนั้นเกิด
เหตุการณ์น้ าท่วม และรู้จักกิจกรรมนี้จากข่าวและ
ทางอินเตอร์เน็ต” 

แรงบันดาลใจในการเป็นอาสาสมัคร มีดังนี้  
1)จากบุคคลที่ตนเองยึดเป็นต้นแบบ ได้แก่ 

ต้องการท าความดีเพ่ือถวายแด่พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯ ซึ่งอาสาสมัครคนที่ 8 “ช่วงที่มีงาน
ฉลองพระบาทสมเด็ จพระ เจ้ าอยู่ หั วฯ  ทรง
ครองราชย์  ตัว เองก็ได้ เขียนถวายพระพร ตั้ ง
ปฏิญาณไว้ว่าจะท าความดีเพ่ือพ่อ ก็คิดว่าน่าจะ

เป็นจุดเริ่มต้นให้ตัดสินใจมุ่งมั่นว่าตัวเองจะต้องท า
ความดีให้ ได้” และการมีบุคคลในครอบครัวที่
บ าเพ็ญประโยชน์มาก่อน เช่น อาสาสมัครคนที่ 2 
ได้ เล่ าว่า “ด้วยความที่ เป็นลูกคนสุดท้าย จะ
ค่อนข้างติดคุณพ่อ เช่นเคยตามคุณพ่อไปในที่ต่างๆ 
ที่ท่านได้ท ากิจกรรมเช่น งานลูกเสือชาวบ้าน เป็น
ต้น”     

2)จากความคิดที่จะช่วยเหลือผู้ อ่ืน เช่น 
อาสาสมัครคนที่ 7 ได้บอกว่า “อยากท าประโยชน์
เพ่ือสังคมมานานแล้ว แต่ไม่มีโอกาสและเวลาว่าง
จากช่วงเวลาเรียน จึงตัดสินใจเข้าร่วมกิจกรรม 
หลังจากนั้นเราก็ได้ท ากิจกรรมอาสาสมัครบ่อยขึ้น” 

3)ต้องการเปิดโลกทัศน์ หาประสบการณ์
ใหม่ให้กับชีวิต ซึ่งอาสาสมัครคนที่ 9 ได้เล่าว่า 
“ครั้งแรกที่ได้ไปท าคือสร้างห้องเรียนที่ศูนย์การ
เรียนรู้ชุมชม ชาวไทยภู เขา กลุ่มแม่ ฟูาหลวง 
โรงเรียนทีบาทะ อ าเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ซึ่ง
ต้องเดินเท้าเข้าไปยังโรงเรียนที่อยู่บนเขา ระยะทาง 
7 กิโลเมตร ความรู้สึกในตอนนั้นคือ สนุก ได้เรียนรู้
วัฒนธรรมใหม่ๆ ได้ไปเที่ยวในสถานที่ที่เรายังไม่เคย
ได้ไป” 
3. บทบาทของอาสาสมัคร มี 2 ด้าน คือ 

ด้านการกระตุ้นพัฒนาการ ได้แก่ การ
กระตุ้นทักษะทางด้านการเคลื่อนไหวภาษา ทักษะ
ทางด้านอารมณ์และสติปัญญา เช่น อาสาสมัครคน
ที่ 6 ได้ให้ข้อมูลว่า “น้องฟาง (นามสมมติ) อายุ 8 
ปี เพศหญิง มีความบกพร่องทางด้านสมองและ
ปัญญา น้องไม่สามารถควบคุมการขยับปากได้ ท า
ให้มีน้ าลายไหลตลอดเวลาและพูดได้ไม่ชัด และ
กล้ามเนื้อมือดานขวาไม่ปกติ  แต่มี พัฒนาการ
ทางด้านอารมณ์ดีมาก ร่ า เริ งแจ่มใส ยิ้ ม เก่ ง  
บางครั้งรู้เรื่อง และสามารถบอกความต้องการของ
ตนเองได้วิธีดูแลน้องฟางคือ ให้น้องได้ท ากิจกรรมที่
เสริมสร้างพัฒนาการ เช่นร้อยลูกปัดฝึกกล้ามเนื้อ
มือ ปั่นจักรยาน เขียนหนังสือ การอ่านออกเสียงท า
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ให้น้องได้มีการขยับกล้ามเนื้อปาก โดยเลือกตัวที่
อ่านออกเสียงง่ายๆ และท าสลับกับกิจกรรมที่น้อง
ชอบไปด้วย น้องจะได้ไม่เบื่อ ซึ่งน้องก็มีพัฒนาการ
ที่ดีขึ้น คือ ควบคุมการไหลของน้ าลายได้ดีกว่าแต่
ก่อนมาก และเริ่มที่จะพูดคุยกับเราขึ้น” และ
อาสาสมัครคนที่ 8 ได้ให้ข้อมูลว่า “ได้ดูแล น้อง
ปูอม (นามสมมติ) อายุ  7 ปี  เพศชาย มีความ
บกพร่องทางด้านสมองและปัญญา น้องมีปัญหาใน
เรื่องของการเคลื่อนไหว มือและเท้าเกร็ง ท าให้เดิน
เองไม่ได้ ส่วนใหญ่จะคลานแต่ก็ไม่สมบูรณ์ สามารถ
ใช้มือขวาได้ข้างเดียว ไม่อยู่นิ่ง จะชอบเล่นของเล่น
ที่มีลักษณะสี่เหลี่ยม เช่น หนังสือ เสื่อ เป็นต้น วิธี
ดูแลน้องปูอม คือ จะเสริมสร้างพัฒนาการให้เขาได้
รู้จักช่วยเหลือตนเอง เช่น หาผลไม้ ขนมมาให้เขาได้
หัดกินเอง มีการพูดคุยกับเด็กให้เด็กได้ฝึกการฟัง 
แสดงท่าทางเพ่ือเป็นการสื่อสารให้เขาเข้าใจ” ซึ่ง
อาสาสมัครทุกคนจะเน้นให้เด็กสามารถช่วยเหลือ
ตนเองได้ 

ด้านการให้ความรักและความอบอุ่นแก่
เด็กพิการ โดยการให้เด็กมองตาอาสาสมัครพูดคุย
กับ เ ด็ ก  เ พ่ื อท า ให้ เ ด็ ก เ กิ ดคว ามคุ้ ย เ คย กั บ
อาสาสมัคร รวมถึงการสัมผัสร่างกายเด็กท าให้เด็ก
รู้สึกอบอุ่นใจ รู้สึกปลอดภัย และเกิดความไว้วางใจ
อาสาสมัคร เช่น อาสาสมัครคนที่ 2 ได้ให้ข้อมูลว่า 
“น้องที (นามสมมติ) อายุ 7 ปี เพศชาย น้องจะมี
พัฒนาการช้า ตอนแรกที่ได้พบกับน้อง น้องจะนิ่ง
มาก ไม่มองตา เหม่อลอย ไม่ พูดเลยพยายาม
กระตุ้นให้เด็กสนใจ ให้มองตาของเราบ่อยๆ เพ่ือให้
เด็กคุ้น ไว้ใจและเข้ากับเราได้ และก็จะสัมผัสกาย
เด็กบ่อยๆ อย่างการโอบกอด หอมแก้ม ซึ่งจะท าให้
เ ด็ ก ได้ รั บคว ามรู้ สึ กอบ อุ่นตั้ ง แต่ ได้ เ ข้ า ร่ ว ม
โครงการฯซึ่งน้องก็มีพัฒนาการที่ดีขึ้น จากเด็กที่ไม่
สบตา ไม่พูด ตอนนี้ก็สบตา เริ่มพูดเก่งขึ้น สามารถ
พูดได้ตามที่เราสอน พูดเป็นประโยคสั้นๆ ได้ แต่
อาจจะไม่ชัด”และอาสาสมัครคนที่ 3 ได้ให้ข้อมูลว่า 

“ได้ดูแล น้องเอก (นามสมมติ)  อายุ 8 ปี เพศชาย 
มีความบกพร่องทางด้านสมองและปัญญา น้อง
สมาธิสั้น การสื่อสารยังไม่ค่อยดี แต่สามารถรับฟัง
และเข้าใจการสื่อสารจากคนอ่ืนได้วิธีการดูแลเด็ก
พิการคือ พูดคุยและท าความรู้จักกับน้องให้มากขึ้น
โดยให้ความรักความอบอุ่นกับน้องเพ่ือที่จะให้น้อง
ได้เกิดความไว้วางใจกับตัวเรา และกล้าที่จะเปิดใจ
มากขึ้นซึ่งน้องก็เริ่มพูดคุยและคุ้นเคยกับเรามากขึ้น 
ร่าเริงมากข้ึน พูดชื่อสัตว์ต่าง ๆ ได้ และนั่งเล่นอะไร
นาน ๆ ได”้  
4.ข้อเสนอแนะส าหรับผู้ที่จะเข้ามาท างานด้าน
อาสาสมัคร ควรมีความพร้อม ความตั้งใจ และ
ความอดทนที่ จ ะ เ ข้ า มาดู แล เ ด็ ก พิก า ร เ ช่ น 
อาสาสมัครคนที่ 4 ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า “การดูแล
เด็กพิการนั้นอยากให้อาสาสมัครยึดหลักในเรื่อง
ของการให้ความรักและเห็นความสุขที่เด็กต้องการ
ได้ รับ เป็นส าคัญก่อน ต่อจากนั้น เรื่ อง พัฒนา
ทางด้านร่างกายต้องค่อยๆ พัฒนาเป็นขั้นเป็นตอน 
และหากอาสาสมัครต้องการท างานช่วยเหลือสังคม
จริงๆ มีความตั้งใจจริงที่อยากจะท า ก็ให้ลงมือท า
ไปเลย เมื่อเราท าแล้ว เราจะรู้สึกว่าสิ่งที่เราท ามันมี
คุณค่าในตัวของมันเอง”และอาสาสมัครคนที่ 6 
“อยากให้คนที่มาดูแลเด็กพิการ อดทน และใจเย็น 
เพราะเด็กพิการต่างจากเด็กปกติในเรื่องของสภาพ
ร่างกายและจิตใจ” เป็นต้น 
 
การอภิปรายผล 

การศึกษาเรื่องภูมิหลังและบทบาทของ
อาสาสมัครต่องานพัฒนาสังคม ณ สถานสงเคราะห์
เด็กอ่อนพิการทางสมองและปัญญา จังหวัดนนทบุรี 
ผู้วิจัยแบ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 4 ส่วน 
ดังนี้ 
 
ส่วนที่ 1 ภูมิหลังของอาสาสมัคร 

เพศ พบว่าอาสาสมัครที่เป็นเพศหญิง 9 
คน และเพศชาย 2 คน แสดงให้เห็นว่าเพศหญิงมี
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ความสนใจที่จะเข้าร่วมโครงการพลังอาสาสมัคร
สร้างสุขให้ เด็กในสถานสงเคราะห์  ณ สถาน
สงเคราะห์เด็กอ่อนพิการทางสมองและปัญญา
มากกว่าเพศชาย ส่วนหนึ่งเป็นเพราะเพศหญิงมี
สัญชาตญาณของความเป็นแม่ และมีหน้าที่ที่
จะต้องดูแลลูกตามกฎของสังคม และเพศหญิงเป็น
เพศที่ มี ความ อ่อนหวาน อ่อนไหว ให้ความ
ช่วยเหลือ และดูแลเอาใจใส่ผู้อ่ืนซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดบรรทัดฐานของความเป็นแม่ที่ เพชรสาคร 
สมฟองบุตรขัน (2554 อ้างถึง วิยะดา สมสวัสดิ์ , 
บก, 2545, น.17) อธิบายว่า ความเป็นแม่ ร่างกาย
ของผู้หญิงที่เป็นทั้งร่างกายทางเพศ (Sex Body) 
ตามชีววิทยา และอีกร่างหนึ่งเป็นร่างที่สังคมให้มา 
(Social Body) ด้วยเหตุที่ว่าร่างทางชีววิทยาของ
ผู้หญิง มีความสามารถในการตั้งครรภ์ สามารถให้
ก า เนิดบุตร มีน้ านมให้ลูกดื่ ม  ความสามารถ
ทางด้านร่างกายหรือชีววิทยานี้ถูกน ามาประกอบ
สร้างให้เป็นคุณลักษณะประจ าเพศที่สังคมเชื่อว่า 
ผู้หญิงเป็นเพศที่อ่อนหวาน ให้ความดูแลเอาใจใส่
ต่อผู้ อ่ืน ซึ่งงานอาสาสมัครดูแลเด็กพิการจะต้อง
อาศั ยคว ามดู แล เอา ใจ ใส่ เ ป็ น พิ เ ศษ จึ งพบ
อาสาสมัครที่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย 

อายุ อาสาสมัครมีอายุระหว่าง 22-56 ปี 
และพบว่าอายุนี้ถือว่าเป็นวัยผู้ใหญ่มีถึง 10 คน 
(25-56ปี) โดยทั่วไปวัยผู้ใหญ่จะมีพฤติกรรมแบ่งปัน
เผื่อแผ่ มีความเอ้ืออาทรต่อบุคคลอ่ืน โดยเฉพาะ
บุคคลที่เป็นวัยเด็กสอดคล้องผลการศึกษาเรื่อง 
การศึกษาเปรียบเทียบความเอ้ือเฟ้ือระหว่างเด็ก 
วัยรุ่น และวัยผู้ใหญ่ ที่รัตนา มาแปูน (2549) พบว่า
วัยผู้ใหญ่มีความเอ้ือเฟ้ือในระดับที่มากกว่าวัยเด็ก
และวัยรุ่น ซึ่งอาสาสมัครดูแลเด็กพิการจึงมีความ
เมตตา เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ให้ความรัก ความเข้าใจใน
การดูแลเด็ก 

สถานะ อาสาสมัครทั้ง 11 คนมีสถานะ
โสด มีความคล่องตัว ไม่ต้องกังวลกับปัญหาหรือ
ภาระในครอบครัว จึงมีเวลามาเป็นอาสาสมัคร
ประกอบกับสถานะที่เป็นโสดมีเวลาว่างต้องการหา
กิจกรรมต่างๆ การท ากิจกรรมอาสาสมัครเพ่ือสังคม
ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ท าให้รู้สึกตอบสนองความ
ต้องการของตนเองและเกิดความรู้สึกมีคุณค่าและ
สามารถท าประโยชน์ให้กับสังคมได้ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดโสดอย่างเป็นสุขที่  อินทิรา  ปัทมินทร
(หัวข้อ:โสดอย่างเป็นสุข, ม.ป.ป.) ได้กล่าวว่า คน
โสดจะมีเวลาว่างมาก จึงจ าเป็นต้องมีกิจกรรมที่
หลากหลายเพ่ือให้ไม่เหงา และไม่จ าเจอยู่กิจกรรม
ใดกิจกรรมหนึ่งจนเกิดความเบื่อหน่าย และช่วยให้
ใช้เวลาได้อย่างมีประโยชน์ต่อตัวเองและต่อผู้ อ่ืน
ด้วย ซึ่งอาสาสมัครถึงแม้ว่าจะมีช่วงเวลาในการ
ประกอบอาชีพของตนเอง แต่ด้วยความที่เป็นโสด 
จึงมีเวลาว่างเข้ามาดูแลเด็กพิการเพราะต้องการ
รู้สึกว่าตนเองนั้นได้ใช้เวลาว่างมาท าประโยชน์ให้กับ
สังคมได้ โดยท าให้เด็กได้มีพัฒนาการที่ดีขึ้น 

ศาสนา  อาสาสมัครทั้ ง 11 คน นับถือ
ศาสนาพุทธ ซึ่ งอาสาสมัครทั้งหมดได้ให้ความ
คิดเห็นเกี่ยวกับงานอาสาสมัครว่ามีความสอดคล้อง
กับหลักศาสนาพุทธในเรื่องของการเสียสละ การให้
ทาน ความมีเมตตา บุญกิริยาวัตถุ10 และการท า
ความดี ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดฉลาดท าบุญด้วยจิต
อาสา ที่เครือข่ายพุทธิกา: เพ่ือพุทธศาสนาและ
สังคม(2556, น.20) ได้กล่าวว่า งานอาสาสมัคร
ทั่วไปคือมีแนวคิดของพุทธธรรม คือหลักในเรื่อง
ของบุญ ในมิติ 3 ด้านได้แก่ มิติของการให้ โดยงาน
อาสาสมัครนี้ถือว่าเป็นการให้เวลา แรงกาย ความรู้ 
ความสามารถ ความเอ้ืออาทร น้ าใจ ฯลฯ ที่บุคคล
มีอยู่ให้แก่ผู้อ่ืน มิติของผู้รับ การให้กับผู้ตกทุกข์ได้
ยาก ไม่ว่าคนหรือสัตว์ และมิติของผลประโยชน์ 
เกิดขึ้นจากการมองประโยชน์ของผู้อ่ืนและสังคม
เป็นประโยชน์สูงสุด ซึ่งอาสาสมัครดูแลเด็กพิการ
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ทุกคนได้สละเวลา แรงกายแรงใจ ความเอ้ืออาทร 
ดูแลเด็กพิการด้วยความรักและความเข้าใจ มองถึง
ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับเด็กพิการเป็นส าคัญ 

การศึกษา พบว่าอาสาสมัคร 10 คนส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรี และส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโท 1 คน ในจ านวน 11 คน ส าเร็จ
สายวิทยาศาสตร์สังคม 8 คน และส าเร็จสาย
วิทยาศาสตร์ 3 คน โดยทุกคนให้ความเห็นว่า 
ถึงแม้การเป็นอาสาสมัครไม่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
และสาขาวิชาที่ส าเร็จมาโดยตรง แต่ก็ขึ้นอยู่กับ
กิจกรรมในสถานศึกษาว่ามีส่วนสนับสนุนงาน
อาสาสมัครมากน้อยเพียงไร และความตั้งใจของ
ตนเองในการท างานเพ่ือสังคมหรือไม่ ซึ่งสอดคล้อง
กับกระบวนการขัดเกลาทางสังคมที่ สุพัตรา สุภาพ 
(2536, น.51) ได้อธิบายไว้ว่า สถานศึกษานับเป็น
องค์กรที่ท าหน้าที่การขัดเกลาทางสังคมต่อจาก
ครอบครัว เมื่อถึงวัยเรียนครอบครัวก็จะส่งบุตร
หลานของตนไปโรงเรียน เพ่ือให้ได้มีโอกาสได้ศึกษา
เล่าเรียนวิชาและได้รับการอบรมจากโรงเรียน 
นอกจากนี้ยังมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ 
คุณค่า แนวความคิด และความเชื่อของบุคคล 

อาชีพ พบว่ามีอาสาสมัครท างานในองค์กร 
9 คน ประกอบอาชีพอิสระ (รับจ้างออกแบบ)1 คน 
และไม่ได้ประกอบอาชีพ 1 คน ทั้งนี้อาสาสมัครทั้ง 
11 คนได้ ให้ ความ เห็นว่ าอาชีพไม่ ได้มี ความ
เกี่ ย ว ข้ อ ง ในการท า ให้ ตน เองตั ดสิ น ใจ เป็ น
อาสาสมัคร แต่อาสาสมัครทั้งหมดจะใช้เวลาว่างใน
การเข้ามาท ากิจกรรมอาสาสมัครในช่วงวันเสาร์
และอาทิตย์ซึ่ งสอดคล้องกับความหมายของ
อาสาสมัครที่ ศศิพัฒน์ ยอดเพชร (2534, น.6) ได้
อธิบายว่า อาสาสมัคร หมายถึง ผู้มีศรัทธาจะ
ท างานเพ่ือสาธารณประโยชน์ โดยค านึงถึงเวลาว่าง 
ความสามารถ  และความถนั ดที่ ตน เองมีอยู่ 
เปูาหมายหรือวัตถุประสงค์ของงานก็เพ่ือประโยชน์
แก่ส่วนรวมแก่องค์การ และแก่ผู้ประสบความทุกข์

ยากเดือดร้อน โดยไม่มีค่าจ้างตอบแทนในการ
ท างาน และมิได้ยึดงานที่ปฏิบัติเพื่อเป็นอาชีพ 
 
ส่านที่ 2 การเข้าสู่งานอาสาสมัครและแรงบนัดาลใจ 

อาสาสมัคร 7 คน ได้ เริ่มท างานเป็น
อาสาสมัครหรือบ าเพ็ญประโยชน์ในช่วงวัยเรียน 
โดยมีแรงบันดาลใจจากความคิดที่จะช่วยเหลือผู้อ่ืน
อยู่แล้ว รวมทั้งเห็นตัวอย่างจากคนในครอบครัว 
และต้องการท าความดีถวายแด่พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว ประกอบกับสถาบันการศึกษาที่ศึกษาอยู่
ได้มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรมอาสาสมัคร 
การชักชวนจากรุ่นพ่ีและเพ่ือน ท าให้ได้เข้าร่วมเป็น
อาสาสมัคร กิจกรรมในสถาบันการศึกษามีทั้งการ
ท าความสะอาดวัด ปลูกต้นไม้ และออกค่ายอาสา
พัฒนา เป็นต้น จะเห็นว่าจุดเริ่มต้นของการเป็น
อาสาสมัครส่วนหนึ่งเกิดจากสถาบันการศึกษาที่มี
การใช้สื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารกิจกรรม
อ า ส า ส มั ค ร ใ น รู ป แ บ บ ต่ า ง ๆ  เ ช่ น  บ อ ร์ ด
ประชาสัมพันธ์ ปูายประกาศ และการบอกต่อ 
ส าหรับอาสาสมัครอีก 4 คน เริ่มท ากิจกรรม
อาสาสมัครครั้งแรกในช่วงวัยท างาน จากการรับรู้
ข่าวสารด้วยตนเองผ่านสื่ออินเตอร์เน็ต ปัจจุบันสื่อ
อินเตอร์เน็ตมีความส าคัญมากซึ่ง สุพัตรา สุภาพ 
(2536, น.51) ได้อธิบายว่า การเผยแพร่ข่าวสารมี
ผลต่อสมาชิกสังคมอย่างกว้างขวางแระรวดเร็วมาก 
ซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจและการคาดหวังในชีวิตและ
สอดคล้องกับ ศุภรัตน รัตนมุขย์(2548) ที่ได้จาก
กา รศึ กษาถึ ง ปั จ จั ยที่ ส่ ง เ ส ริ ม วั ย รุ่ น ใ ห้ เ ป็ น
อาสาสมัครในสหรัฐอเมริกาพบว่าประสบการณ์การ
ท างานช่วยเหลือสังคมในช่วงวัยเด็กถึงช่วงวัยรุ่น
ตอนต้นมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเป็นอาสาสมัคร 
โดยที่อาสาสมัครวัยรุ่น 80% รายงานว่าเคยมี
ประสบการณ์ในช่วงวัยดังกล่าวในการช่วยงานใน
โบสถ์หรือไม่ก็เป็นงานกิจกรรมกลุ่มหรือสโมสรของ
โรงเรียน 
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2.1 กิจกรรมแรกที่ท า 
อาสาสมัครเริ่มกิจกรรมอาสาสมัครครั้ง

แรกในหลายรูปแบบ แต่ส่วนใหญ่เป็นการสละ
แรงงาน เช่น การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย การ
ท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์  การช่วยงานลูกเสือ
ชาวบ้าน การท ากิจกรรมอาสานวดเด็กเล็ก การท า
กิจกรรมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม การดูแลเด็กพิการ 
การออกค่ายอาสาพัฒนาชนบท และการไปท า
กิจกรรมอาสาในที่ห่างไกลซึ่งสอดคล้องกับบทบาท
ของอาสาสมัครที่ วิยะดา  ตีระแพทย์ (2545, น.13 
อ้างใน เลอพงศ์  สวนสังข์, 2549, น.20) อธิบายว่า
ผู้ที่เป็นอาสาสมัครประเภทสละแรงงานนี้ ยินดีที่จะ
สละแรงงานเพ่ือการปฏิบัติงานหรือยินดีที่จะ
ให้บริการโดยตรงกับผู้ต้องการความช่วยเหลือ เช่น 
อาสาสมัครที่ออกเรี่ยไรเงิน เพ่ือเป็นทุนในการให้
ความช่วยเหลือแก่คนทั่วไป อาสาสมัครที่ออกไป
พัฒนาแหล่งต่างๆ อาสาสมัครที่ไปให้การเลี้ยงดูเด็ก
ก าพร้าอนาถาตามสถานสงเคราะห์หรืออาสาสมัคร
ที่ช่วยงานสภากาชาด เป็นต้น 

2.2 แรงบันดาลใจของอาสาสมัครในการ
ท ากิจกรรมอาสาสมัครครั้งแรก 

อาสาสมัครส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจจาก
การท ากิจกรรมอาสาสมัครครั้งแรกจากบุคคลที่
ตนเองยึดถือเป็นต้นแบบ เช่น อาสาสมัครมีความ
ตั้งใจที่จะท าความดี เพ่ือถวายแด่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว และ การมีบุคคลในครอบครัว พ่อแม่ 
พ่ีน้อง เคยท างานอาสาสมัครหรือก าลังท างาน
อาสาสมัครอยู่แล้ว ท าให้อาสาสมัครเกิดแรงจูงใจที่
จะเป็นอาสาสมัครซึ่งสอดคล้องกับกระบวนการขัด
เกลาทางสังคม ที่ สุพัตรา  สุภาพ (2536, น.49) ได้
อธิบายไว้ ในส่วนของการยึดถือสิ่งที่คล้ายกับตัวเอง 
เป็นความต้องการที่จะท าตัวให้เหมือนกับบุคคลที่
ต้ อ งกา รยึ ดถื อ เป็ นแบบฉบั บนอกจากนั้ นมี
อาสาสมัครที่มีความต้องการช่วยเหลือผู้อ่ืน รวมถึง
อาสาสมัครที่ ต้องการเปิดโลกทัศน์  ต้องการ

ประสบการณ์ใหม่ให้กับชีวิต เป็นความต้องการของ
อาสาสมัครเองซึ่งสอดคล้องกับ สุพัตรา  สุภาพ 
(2536: 49) ที่ได้อธิบายว่า เป็นกระบวนการที่
บุคคลจะแสดงความต้องการออกมาและคนอ่ืนๆ 
ในสังคมท่ีท าหน้าที่นี้จะสนองความต้องการนั้น เป็น
การสนองตามระเบียบแบบแผนที่สั งคมนั้นๆ 
ก าหนดไว้แตกต่างกันไปตามสภาพของสังคมที่ตน
เป็นสมาชิก รวมทั้งอาสาสมัครที่เข้าร่วมกิจกรรม
ครั้งแรกซึ่งเกิดจากการคล้อยตาม โดยการชักชวน
ของคนในครอบครั ว  เ พ่ือนหรื ออาจารย์ ซึ่ ง
สอดคล้องกับกระบวนการขัดเกลาทางสังคม ที่ 
สุพัตรา  สุภาพ (2536, น.49) ได้อธิบายไว้ ในส่วน
ของการยึดถือสิ่งที่คล้ายกับตัวเอง  เป็นความ
ต้องการรู้สึกร่วมกับบุคคลหรือกลุ่มที่ถือว่าเป็นพวก
เดียวกันกับตน และสอดคล้องกับผลการศึกษาเรื่อง
แรงจูงใจในการเป็นอาสาสมัครและประสบการณ์ที่
ได้รับของ Theoits and Hewitt (2001 อ้างใน 
กรรณิกา  มาโน, 2553) พบว่าปัจจัยที่ท าให้เป็น
อาสาสมัครมีทั้งเพ่ือต้องการหาประสบการณ์ชีวิต 
เพ่ิมทักษะทางสังคม และต้องการท าประโยชน์ต่อ
ผู้อ่ืน ต่อสังคม และอีกนัยหนึ่งเป็นการท าเพ่ือพระ
เจ้า และประสบการณ์ที่ได้รับเป็นการสร้างเสริมสุข
ภาวะทางใจ เพ่ิมความมั่นใจ ความภาคภูมิใจใน
ตนเอง และช่วยให้มีเพ่ือน มีสังคมมากขึ้น 
 
ส่วนที3่ บทบาทของอาสาสมัคร 

บทบาทของอาสาสมัครแตกต่างกันไป
แล้วแต่ลักษณะของเด็กพิการที่อาสาสมัครดูแล 
เนื่องจากเด็กแต่ละคนมีสภาพความบกพร่องและ
ปัญหาที่ เกิดขึ้นแตกต่างกัน ดังนั้นบทบาทของ
อาสาสมัครแต่ละคนก็ย่อมแตกต่างกันออกไปด้วย
ผู้วิจัยได้แบ่งบทบาทของอาสาสมัครออกเป็น 2 
ด้าน ได้แก่ ด้านการกระตุ้นพัฒนาการให้กับเด็ก
พิการ และการให้ความรัก ความอบอุ่นแก่เด็กพิการ 
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3.1 บทบาทในด้านการกระตุ้นพัฒนาการ
ให้กับเด็กพิการ พิจารณาจากความบกพร่องในด้าน
ต่าง ๆ ดังนี้ 

  3.1.1 ก า ร เ ค ลื่ อ น ไ ห ว  เ ช่ น 
กล้ามเนื้ออ่อนแรงมือและเท้าเกร็งส่งผลให้เด็กนั่ง
และยืนด้วยตนเองไม่ได้ เด็กพิการบางคนชอบอม
ข้าว น้ าลายไหลตลอดเวลาเนื่องจากมีปัญหาใน
เรื่องของการควบคุมกล้ามเนื้อปากไม่ได้  

  3.1.2 การสื่อสาร ไม่สามารถรับรู้
ภาษาได้ เด็กพิการบางคนพูดได้แต่พูดไม่ชัดและไม่
ค่อยรู้เรื่อง บางคนมีลักษณะปากแหว่งท าให้พูด
ไม่ได้  

  3.1.3 การมองเห็น ตาเอียง มอง
ตรง ๆ ไม่ได ้

3.1.4 มีสมาธิสั้น 
โ ด ยอาส าสมั ค รทุ ก คนต้ อ ง เ ข้ า ร่ ว ม

ปฐมนิเทศ เพ่ือท าความเข้าใจถึงความบกพร่องของ
เด็กพิการที่อยู่ภายใต้การดูแลของตนเองและรับ
ค าแนะน าจากนักกายภาพบ าบัดที่ประจ าอยู่ใน
สถานสงเคราะห์ เด็กอ่อนพิการทางสมองและ
ปัญญา จังหวัดนนทบุรีเกี่ยวกับวิธีการดูแลเด็กอ่อน
พิการทางสมองและปัญญาเบื้องต้นที่จะช่วยกระตุ้น
พัฒนาการเด็กพิการทางสมองและปัญญา ได้แก่
การกระตุ้นทักษะทางด้านการเคลื่อนไหว เช่น การ
ฝึกให้เด็กนั่ง ยืน เดิน กินอาหารได้ด้วยตัวเอง สอน
ขี่จักรยาน 3 ล้อ เป็นต้น ส าหรับเด็กพิการที่มี
ปัญหาเรื่องการมองเห็นจะฝึกให้เด็กได้สัมผัสกับ
สิ่งของต่างๆ และกระตุ้นทักษะทางด้านภาษา เช่น 
การฝึกพูด โต้ตอบสื่อสารกับอาสาสมัคร การอ่าน
ออกเสียงทีละค า การอ่านหนังสือให้เด็กฟังและให้
เด็กออกเสียงตาม เป็นต้น รวมทั้งการกระตุ้นทักษะ
ทางด้านอารมณ์และสติปัญญา เช่น การหาของเล่น
ที่เด็กชอบหรือหากิจกรรมที่จะส่งเสริมให้เด็กได้มี
สมาธิกับสิ่งที่ตัวเองท า เช่น ฝึกการร้อยลูกปัด เปิด
เพลงให้เด็กฟัง เป็นต้น การกระท าเช่นนี้สอดคล้อง

กับ วิ ธี ก า รดู แลผู้ ปุ ว ย เ ด็ กสมอง พิการ  (The 
method for taking care of cerebral palsy) ที ่
วรวุฒิ เจริญศิริ(2552) ได้อธิบายว่าเกี่ยวกับวิธีการ
ดูแลผู้ปุวยเด็กสมองพิการ คือ ช่วยให้เด็กสามารถ
ช่วยเหลือตนเองให้ได้มากที่สุด โดยเน้นการฝึก
กิจวัตรประจ าวัน เช่น การเคี้ยว การกลืน การจับ
ช้อน การถอด-ใส่เสื้อผ้า การอาบน้ า การเข้าห้องน้ า 
เป็นต้น รวมทั้งการฝึกกายภาพบ าบัด การฝึกพูด 
และการฝึกทักษะกล้ามเนื้อมัดย่อยกระตุ้นการ
เรียนรู้ในด้านต่างๆ เช่น การกระตุ้นการเรียนรู้ด้วย
การเล่น ควรเน้นการเล่นที่ส่งเสริมการออกเสียง 
การสื่อสารการใช้กล้ามเนื้อมือกับตาให้ประสานกับ
การเคลื่อนไหว กระตุ้นการเรียนรู้ด้วยการท า
กิจกรรมร่วมกับพี่น้อง เพื่อให้เด็กเกิดการเรียนรู้การ
อยู่ร่วมกัน การเรียนรู้กฎเกณฑ์ทางสังคม เกิดความ
พยายามที่จะท าสิ่งต่างๆ ด้วยตนเอง นอกจากนี้ควร
พาเด็กไปเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ทางสังคม การไป
ตลาด ไปหาเพ่ือนบ้าน หรือการเข้าร่วมกิจกรรม
ต่างๆ ของครอบครัว ชุมชนเพ่ือกระตุ้นการเรียนรู้
และการปรับตัวของเด็กในการอยู่ร่วมในสังคม
ผู้ปุวยเด็กสมองพิการจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับ
การฟ้ืนฟูอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง ตั้งแต่แรกพบ
ความพิการจนกระทั่งเด็กโต หากไม่ได้รับการฟ้ืนฟู
อย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง อาจท าให้ข้อต่างๆ ติด
ยึด แข็งเกร็ง หรือมีสภาพความพิการเพ่ิมขึ้น และ
ต้องได้รับการฟ้ืนฟูทั้งทางด้านการแพทย์ เช่น การ
กายภาพบ าบัด กิจกรรมบ าบัด อรรถบ าบัดหรือการ
ฝึกพูด การเตรียมความพร้อมทางการเรียน การเข้า
ร่วมกิจกรรมทางสังคม การเตรียมความพร้อม
ทางด้านอาชีพ ซึ่งเด็กสมองพิการจะต้องได้รับฟ้ืนฟู
ในทุกด้านตามความเหมาะสมของเด็กแต่ละคนซึ่ง
ปัจจุบันนอกจากอาสาสมัครจะช่วยเสริมสร้าง
พัฒนาการให้กับเด็กพิการทางสมองแล้ว ยังมี
บุ ค ล า ก ร ใ น ส ถ า น ส ง เ ค ร า ะ ห์ ฯ  เ ช่ น  นั ก
กายภาพบ าบัด พยาบาลวิชาชีพ มาช่วยดูแลและ
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ฟ้ืนฟูสมรรถภาพของเด็กอย่างต่อเนื่ อง และ
สอดคล้องในเรื่องของบทบาทของอาสาสมัครใน
การพัฒนาสังคม ที่ อณุสรา  ชื่นทรวง (2547, น.21 
อ้างถึง สมพร  เทพสิทธา, 2541, น.9-12) ได้อธิบายว่า 
อาสาสมัครมีบทบาทในการพัฒนากลุ่มคนต่างๆ 
เช่น เด็ก เยาวชน สตรี รวมทั้งผู้ด้อยโอกาส เช่น 
การพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็ง และพัฒนา
สังคมให้มีความสงบเรียบร้อย 
       3.2 บทบาทในด้านการให้ความรักและความ
อบอุ่นแก่เด็กพิการ  
            อาสาสมัครจะใช้วิธีการให้เด็กมองตา
อาสาสมัครและพูดคุยกับเด็กเพ่ือท าให้เด็กเกิด
ความคุ้ยเคยกับอาสาสมัคร รวมถึงการสัมผัส
ร่างกายเด็ก เช่น การกอด การหอมแก้ม ซึ่งจะท า
ให้เด็กรู้สึกอบอุ่นใจ รู้สึกปลอดภัย และเกิดความ
ไว้วางใจอาสาสมัคร ทั้งนี้จาการสังเกตพฤติกรรม
ของอาสาสมัครทั้ง 11 คนพบว่า อาสาสมัครไม่มี
ความรู้สึกรังเกียจเด็กพิการ แต่ยอมรับและเข้าใจถึง
ความบกพร่องทางด้านร่างกายและสติปัญญาของ
เด็กซึ่งสอดคล้องกับ สถาพร  สุวัณณุสส์ (2539, น. 
536-537 อ้างถึงใน กวี แสงพิทูร, 2543) ที่ได้กล่าว
ว่า การเลี้ยงดูเด็กพิการแต่ละประเภท แม้จะมี
วิธีการจากต าราและประสบการณ์ที่ผู้อ่ืนเล่าให้ฟัง 
แต่ไม่มีหลักเกณฑ์ตายตัว การปฏิบัติที่เหมือนกันแต่
ผลที่ได้รับอาจแตกต่างกัน ผู้ให้การอบรมเลี้ยงดู
จะต้องพิจารณาปรับให้เหมาะสมแก่เด็กแต่ละคน 
และสื่อที่ใช้ได้ผลดีทุกราย ได้แก่ ความรักและความ
อาทร เด็กพิการไม่ว่าประเภทใดต้องการการสัมผัส
อย่างใกล้ชิด โอบอุ้ม กอดจูบ พูดคุยด้วย ถ้าขาด
สัมผัสทางกาย เด็กอาจเข้าใจว่าพ่อแม่รังเกียจความ
ไม่สมประกอบของเขา 

 

ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะของอาสาสมัครในเรื่องของ
คุณสมบัติของอาสาสมัคร 
 อาสาสมัครได้ให้ข้อเสนอแนะว่าผู้ที่จะเข้า
มาเป็นอาสาสมัครควรมีความพร้อมและความตั้งใจ
ในการดูแลเด็กพิการ พร้อมที่จะให้ความรักความ
เข้าใจ มีความเสียสละ และอดทน ซึ่งสอดคล้องกับ 
เกษม  ตันติผลาชีวะ (2534, น.379-381 อ้างถึงใน 
กวี แสงพิทูร, 2543) ที่ได้อธิบายว่า ก่อนที่ผู้ช่วย
เหลือจะให้ความช่วยเหลือแก่บุคคลพิการ ต้อง
เข้าใจปัญหาของบุคคลพิการก่อน และพร้อมที่จะ
ให้ความรักความเข้าใจ พร้อมที่จะเสียสละ พร้อมที่
จะอดทน เนื่องจากเด็กพิการต้องการการดูแลที่
แตกต่างจากเด็กปกติทั่วไป และการดูแลเพ่ือให้เด็ก
มีพัฒนาการที่ดีขึ้น จะต้องท าอย่างเป็นขั้นตอนและ
ต่อเนื่อง ดังนั้นการเสียสละของอาสาสมัคร และ
ความอดทนในการดู แล เด็ ก พิกา ร เป็ นสิ่ ง ที่
อาสาสมัครควรจะมีและหากอาสาสมัครมีความ
ตั้งใจท างานเพ่ือช่วยเหลือสังคม ควรลงมือท า และ
อดทนที่จะท าสิ่งนั้น และสอดคล้องกับ สมพร    
เทพสิทธา(2541) ที่กล่าวถึงลักษณะของอาสาสมัคร
ที่พึงประสงค์ควรประกอบด้วย คือ เป็นผู้เสียสละ มี
ความสุขจากการเป็นผู้ให้มากกว่าเป็นผู้รับ ควรมี
ศรัทธาและรู้สึกเห็นชอบในงานอาสาสมัคร มีเวลา
และท าเ พ่ือหน้าที่ โดยไม่ค านึงถึงสิ่ งตอบแทน 
รวมถึงการเตรียมความพร้อมในการดูแลเด็กพิการ 
เช่น การศึกษาข้อมูลในเรื่องของวิธีดูแลเด็กพิการ
ทางสมองและปัญญา การศึกษาข้อมูลของเด็กที่
อาสาสมัครจะต้องดูแลว่ามีความบกพร่องและ
พฤติกรรมเป็นอย่างไร เนื่องจากเด็กพิการในสถาน
สงเคราะห์แต่ละคนมีความบกพร่องและพฤติกรรม
ที่แตกต่างกันออกไป อาสาสมัครจะต้องมีความรู้
และความเข้าใจในการดูแลเด็กพิการ เพ่ือช่วยให้
การด าเนินงานของอาสาสมัครโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การช่วยเสริมสร้างพัฒนาการให้เด็กสามารถด าเนิน
ชีวิตประจ าวันตามปกติได้ดียิ่งขึ้น 
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สรุปผลการวิจัย 
       อาสาสมัครทั้ง 11 คนเป็นเพศหญิง 9 คน 
เพศชาย 2 คน อายุระหว่าง 22-56 ปี ทั้งหมดมี
สถานะโสดและนับถือศาสนาพุทธ ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรี 10 คน และปริญญาโท 1 คน ใน
สายวิทยาศาสตร์สังคม 8 คนและสายวิทยาศาสตร์ 
3 คน ประกอบอาชีพในองค์กร 9 คน ประกอบ
อาชีพอิสระ1 คนและไม่ได้ประกอบอาชีพ 1 คน 
โดยอาสาสมัครทั้งหมดใช้เวลาในช่วงวันเสาร์และ
วันอาทิตย์ในการเป็นอาสาสมัครดูแลเด็กพิการ การ
เข้าสู่งานอาสาสมัครครั้งแรกส่วนใหญ่เกิดขึ้นในช่วง
วัยเรียน รองลงมาคือช่วงท างาน เริ่มกิจกรรม
อาสาสมัครครั้งแรกในรูปแบบของการสละแรงงาน 
เช่น กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ และค่ายอาสา
พัฒนาชนบท เป็นต้น โดยมีแรงบันดาลใจในการ
เป็นอาสาสมัคร ดังนี้ 1) จากบุคคลที่ตนเองยึดเป็น
ต้นแบบ ได้แก่ ต้องการท าความดีเพ่ือถวายแด่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และการมีบุคคลใน
ครอบครัวที่บ าเพ็ญประโยชน์มาก่อน เช่น คุณพ่อ
เคยท ากิจกรรมชมรมลูกเสือชาวบ้าน เป็นต้น       
2) จากความคิดที่จะช่วยเหลือผู้อ่ืน 3) ต้องการเปิด
โลกทัศน์ หาประสบการณ์ใหม่ให้กับชีวิต บทบาท
ของอาสาสมัครมี 2 ด้าน คือ ด้านการกระตุ้นพัฒนาการ 
เ พ่ือให้ เด็ กสามารถช่ วย เหลื อตนเองและใช้
ชีวิตประจ าวันได้ และด้านการให้ความรักและความ
อบอุ่นแก่เด็กพิการ ท าให้เด็กรู้สึกอบอุ่น ปลอดภัย
และไว้ใจอาสาสมัครมากขึ้น ข้อเสนอแนะส าหรับผู้
ที่ต้องการท างานอาสาสมัครด้านเด็กอ่อนพิการทาง
สมองและปัญญา ควรมีความพร้อม ความตั้งใจ 
และความอดทน 
 
ข้อเสนอแนะ 

1.สถาบันครอบครัว สถานศึกษา และ
สื่อมวลชนมีส่วนส าคัญเป็นอย่างมากที่จะชักจูงให้
บุคคล มีความสนใจที่จะท างานเพ่ือสังคม โดยแต่

ละภาคส่วนควรสนับสนุนและส่งเสริมให้รู้จักการ
ช่วยเหลือสังคม การรู้จักแบ่งปันแก่ผู้ที่ด้อยโอกาส 
เช่น การสนับสนุนงบประมาณ การประชาสัมพันธ์
กิจกรรมอาสาสมัครตามช่องทางต่างๆ การชักชวน
คนในครอบครัว เพ่ือน คนรู้จักมาท ากิจกรรม
อาสาสมัคร เป็นต้น 

2.ผู้ที่จะเข้ามาเป็นอาสาสมัครดูแลเด็ก
พิการจะต้องมีความพร้อมและความตั้งใจในการที่
จะเข้ามาเป็นอาสาสมัคร ยอมรับและเข้าใจถึงความ
บกพร่องของเด็กพิการ โดยศึกษาข้อมูลและหาวิธีที่
จะกระตุ้นพัฒนาการให้เหมาะสมกับความบกพร่อง
ของเด็ก ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาจจะมีการจัด
อบรมการเลี้ยงดูเด็กพิการให้แก่อาสาสมัคร เพ่ือ
สร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานและการ
ปูองกันแก้ไข 
 
ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 

1.การวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาภูมิหลัง
และบทบาทของอาสาสมัครต่องานพัฒนาสังคม
สังคม ณ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพิการทางสมอง
และปัญญา จังหวัดนนทบุรี จึงว่าควรมีการศึกษาใน
สถานสงเคราะห์อ่ืนที่เข้าร่วมโครงการอาสาสมัคร
สร้างสุขให้เด็กในสถานสงเคราะห์ เช่น สถาน
สงเคราะห์เด็กอ่อนบ้านปากเกร็ด สถานสงเคราะห์
เด็กอ่อนบ้านพญาไท สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้าน
ราชวิถี และสถานสงเคราะห์เด็กพิการทุพพลภาพ
ปากเกร็ด 

2.ควรศึกษาความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ใน
สถานสงเคราะห์ต่อโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
อาสาสมัคร และการท างานของอาสาสมัครที่อาจ
เป็นปัญหาและอุปสรรคในการท างานของเจ้าหน้าที่ 
รวมถึงเสนแนะแนวทางแก้ไข เพ่ือเป็นการศึกษา
ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานเพื่อสังคม 
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รูปแบบการประเมินผลแบบมีส่วนร่วมของคนหูหนวก 
เพ่ือตรวจสอบประสิทธิผลระบบบริการถ่ายทอดการสื่อสาร 
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บทคัดย่อ  
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1)พัฒนารูปแบบการประเมินผลแบบมีส่วนร่วมของคนหูหนวกเพ่ือตรวจสอบ
ประสิทธิผลระบบบริการถ่ายทอดการสื่อสาร 2)เพ่ือประเมินคุณภาพรูปแบบการประเมินผลแบบมีส่วนร่วมของคนหู
หนวกเพ่ือตรวจสอบประสิทธิผลระบบบริการถ่ายทอดการสื่อสาร และ 3)เพ่ือน ารูปแบบการประเมินผลแบบมีส่วน
ร่วมไปด าเนินการตรวจสอบประสิทธิผลระบบบริการถ่ายทอดการสื่อสาร ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 
 1.รูปแบบการประเมินผลแบบมีส่วนร่วมของคนหูหนวกเพ่ือตรวจสอบประสิทธิผลระบบบริการถ่ายทอด
การสื่อสาร ประกอบด้วยประเด็นส าคัญที่เอ้ือให้การตรวจสอบประสิทธิผลระบบบริการถ่ายทอดการสื่อสารมีความ
สมบูรณ์ 7 ประเด็นคือ 1) หลักการและแนวคิด : แนวคิดการมีส่วนร่วมของคนหูหนวก การประเมินผลแบบมีส่วน
ร่วม และการประเมินประสิทธิผล 2) วัตถุประสงค์ของรูปแบบ : เพ่ือตรวจสอบประสิทธิผลระบบบริการถ่ายทอด
การสื่อสาร 3) ผู้มีส่วนร่วม : คนหูหนวกที่ร่วมเป็นทีมประเมินและคนหูหนวกที่เป็นผู้ให้ข้อมูลในการตรวจสอบ
ประสิทธิผลระบบบริการถ่ายทอดการสื่อสาร 4) ประเด็นการตรวจสอบ 5 ประเด็น 28 ตัวชี้วัด 5) เครื่องมือเก็บ
รวบรวมข้อมูล : แบบตรวจสอบมัลติมีเดียภาษามือ 6) วิธีด าเนินการ : จัดประชุมเก็บข้อมูลแบบต่อหน้า และ       
7) เกณฑ์การตัดสิน : สูง ปานกลาง และต่ า 
 2.ผลการประเมินคุณภาพรูปแบบการประเมินผลแบบมีส่วนร่วมของคนหูหนวกเพ่ือตรวจสอบประสิทธิผล
ระบบบริการถ่ายทอดการสื่อสารพบว่า รูปแบบที่พัฒนาขึ้นเหมาะสมส าหรับการตรวจประสิทธิผลระบบบริการ
ถ่ายทอดการสื่อสาร โดยมีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างเนื้อหาและวัตถุประสงค์ของการพัฒนารูปแบบ 0.67 – 1.00  
 3.ผลการน ารูปแบบการประเมินผลแบบมีส่วนร่วมของคนหูหนวกไปด าเนินการตรวจสอบประสิทธิผลระบบ
บริการถ่ายทอดการสื่อสารพบว่า รูปแบบที่สร้างขึ้นมีประสิทธิผลในระดับสูง และผลการตรวจสอบระบบบริการ
ถ่ายทอดการสื่อสารพบว่า ระบบบริการถ่ายทอดการสื่อสารมีประสิทธิผลโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยเว็บไซต์  
www.ttrs.or.th มีประสิทธิผลระดับปานกลาง ระบบลงทะเบียนมีประสิทธิผลระดับปานกลาง ระบบถ่ายทอดและจอ
ล่ามมีประสิทธิผลระดับปานกลาง ล่ามภาษามือมีประสิทธิผลระดับสูง และประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้บริการมี
ประสิทธิผลในระดับสูง 2 
 
ค าส าคัญ: รูปแบบการประเมินผลแบบมีส่วนร่วมของคนหูหนวก, ระบบบริการถ่ายทอดการสื่อสาร,  
             แบบตรวจสอบมัลติมีเดียภาษามือ 

                                                 
บทความวิจัยนี้ เป็นส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์เรื่อง “การพัฒนารูปแบบการประเมินผลแบบมีส่วนร่วมเพื่อประเมินประสิทธิผลระบบบริการถ่ายทอดการ
สื่อสารส าหรับคนหูหนวกที่ใช้ภาษามือในการสื่อสาร” หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  
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Abstract  
 The purposes of this research were 1) to develop the deaf participated evaluation model 
for effectiveness assessment of the telecommunication relay service 2) to evaluate the quality of the 
deaf participated evaluation model for effectiveness assessment of the telecommunication relay 
service, and  3) to implement the deaf participated evaluation model for effectiveness assessment 
of the telecommunication relay service.  
 The research results were as follows : 
 1.The deaf participated evaluation model for effectiveness assessment of the 
telecommunication relay service comprised of  7 main issues which influence to the completeness 
of the assessment as follow: 1) principle and conception: concept of deaf participation, participatory 
evaluation , and effectiveness assessment  2) objective of the model : to assess  the effectiveness of  
telecommunication relay service. 3) participants: the deaf participated as evaluation team members, and 
data sources 4) 5 assessment aspects and 28 indicators  5) research tool : sign language multimedia 
questionnaire  6) data collection : organize a meeting to collect data  7) criteria : high, moderate and low   
 2.The quality evaluation of the deaf participated evaluation model for effectiveness 
assessment of the telecommunication relay service was found that the developed model was well 
qualified with index of objective congruence (IOC) point at 0.67 – 1.00. 
 3.The implementation of the deaf participated evaluation model for effectiveness 
assessment of the telecommunication relay service was found that the effectiveness of developed 
model was at high level, and the effectiveness assessment of the telecommunication relay service 
was found that the effectiveness of the telecommunication relay service was at moderate level, 
comprised of moderate effectiveness website, moderate effectiveness registration system, 
moderate effectiveness transmittance system and sign language monitor, high effectiveness sign 
language interpreters  and  high effectiveness services’ usefulness. 
 
Keywords: deaf participated evaluation model, telecommunication relay service, sign language 
multimedia questionnaire3 
                                                 
This research article is a part of dissertation title “ Development of the Participatory Evaluation for Effectiveness     
Assessment of the Telecommunication Relay Service for the Deaf with Sign Language Communication”. 

mailto:jirat_w@hotmail.com


 

หน้า 24วารสารวิทยาลัยราชสุดา  ปีท่ี 8  ฉบับท่ี 11    หน้า 24   วารสารวิทยาลยัราชสดุา  ปีท่ี 10  ฉบับท่ี 13    
 

บทน า 
 “บริการถ่ายทอดการสื่อสาร”เป็นบริการ
สั ง ค ม ที่ จั ด ท า ขึ้ น ต า ม แ ผ น แ ม่ บ ท กิ จ ก า ร
โทรคมนาคม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551-2553 (2551) มี
วัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึง
บริการโทรคมนาคมของคนพิการทางการได้ยินและ
สื่อความหมายหรือที่เรียกกันทั่วไปว่า“คนหูหนวก”
ซึ่งเป็นกลุ่มที่ประสบปัญหาการใช้บริการโทรศัพท์
เพ่ือการติดต่อสื่อสารอย่างยิ่ง บริการถ่ายทอดการ
สื่อสารบริหารจัดการโดยศูนย์บริการถ่ายทอด
ก า ร สื่ อ ส า ร แ ห่ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย  (Thai 
Telecommunication Relay Services : TTRS) คนหู
หนวกจึงเรียกบริการนี้ว่า“TTRS”เริ่มเปิดให้บริการ
เดือนมกราคม พ.ศ.2555 TTRS มีเจ้าหน้าที่ถ่ายทอด
การสื่อสารที่เป็นล่ามภาษามือท าหน้าที่เป็นคน
กลางในการถ่ายทอดการสื่อสารระหว่างผู้ส่งและ
ผู้รับปลายทาง เชื่อมต่อการสื่อสารทั้งสองทางให้
เกิดความเข้าใจเสมือนคนหูหนวกผู้ใช้บริการนั้น
สื่อสารด้วยเสียงของตนเอง โดยในระยะแรกของ
โครงการ เปิดให้บริการ 5 ระบบ ประกอบด้วย การ
บริการถ่ายทอดการสื่อสารแบบ SMS/MMS แบบ
ข้ อ ค ว า ม อ อ น ไ ล น์ บ น อิ น เ ท อ ร์ เ น็ ต  แ บ บ
ภ า พ เ ค ลื่ อ น ไ ห ว บ น อิ น เ ท อ ร์ เ น็ ต  แ บ บ
ภาพเคลื่อนไหวบนเครื่องบริการสาธารณะ(ตู้ TTRS)
และบริการถ่ายทอดการสื่อสารเพื่อแจ้งเหตุฉุกเฉิน           
TTRS เป็นบริการสังคมที่เพ่ิงจัดให้มีขึ้นในประเทศ
ไทย และเป็นประโยชน์ต่อคนหูหนวกทั่วประเทศที่
มีจ านวนถึง 250,810 คน (ส านักงานส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ, 2557) จึง
จ า เป็นต้องมีการประเมินผลเ พ่ือพัฒนาและ
ปรับปรุงให้มีประสิทธิผลมากขึ้น ซึ่งในระยะแรก 
TTRSท าการประเมินความพึงพอใจของอาสาสมัคร
หูหนวกจ านวน 300 คน โดยให้อาสาสมัครทดลอง
ใช้บริการ TTRS ทุกระบบ และส่งแบบประเมิน
กลับไปยังเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบทุกๆ สิ้นเดือน เป็น

เวลา 5 เดือน แต่การประเมินครั้งนั้นไม่ประสบ
ความส าเร็จเท่าที่ควร เจ้าหน้าที่ได้รับแบบประเมิน
กลับมาจากอาสาสมัครหูหนวกน้อยมาก ซึ่งจากการ
ประมวลปัญหาอุปสรรคในการด าเนินการ พบว่า
สาเหตุ เกิดจาก รูปแบบการประเมินผลที่ ไม่
เหมาะสมกับอาสาสมัครซึ่งเป็นคนหูหนวก อาทิเช่น 
เครื่องมือหรือวิธีเก็บรวบรวมข้อมูลที่ไม่เหมาะสม 
ประเด็นการประเมินมีมากเกินไปท าให้อาสาสมัคร
สับสน เป็นต้น ดังนั้นการประเมินผลหรือตรวจสอบ
ประสิทธิผลระบบบริการถ่ายทอดการสื่อสารจึง
จ า เป็นต้องเลือกใช้รูปแบบการประเมินผลที่
เหมาะสม และควรด าเนินการอย่างต่อเนื่อง เพราะ
การประเมินผลเป็นเครื่องมือส าคัญที่ช่วยสะท้อน
ความส าเร็จหรือชี้ให้เห็นข้อบกพร่องที่ควรได้รับการ
แก้ไข ปรับปรุง อันน าไปสู่การพัฒนาประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล และบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนด   

อ ย่ า ง ไ ร ก็ ต า ม  บ ริ ก า ร สั ง ค ม ที่ มี
กลุ่มเปูาหมายหรือกลุ่มผู้ใช้บริการที่เป็นบุคคล
ทั่วไป ซึ่งไม่มีลักษณะเฉพาะอันเป็นข้อจ ากัดในการ
ให้ข้อมูลต่อผู้ประเมิน การประยุกต์ใช้รูปแบบการ
ประเมินผลทั่วไป สามารถท าได้ โดยผลการประเมิน
มีความเที่ยงตรงและยอมรับได้  ในขณะที่ระบบ
บริการถ่ายทอดการสื่อสารฯ มีคนหูหนวกเป็น
ผู้ใช้บริการซึ่งคนหูหนวกมีข้อจ ากัดในการสื่อสาร ที่
จ าเป็นต้องใช้การสื่อสารรูปแบบอ่ืนๆ อาทิเช่น 
ภาษามือ ภาษาเขียน การอ่านปาก ฯลฯ โดยการ
สื่อสารด้วยภาษาเขียนของคนหูหนวก แม้จะใช้
ตัวอักษรเดียวกันกับที่คนทั่วไปใช้ แต่การวาง
ต าแหน่งไวยกรณ์มีความแตกต่างกัน ท าให้คนทั่วไป
ท าความเข้าใจได้ยาก ในขณะเดียวกันคนหูหนวกก็
เข้าใจภาษาเขียนทั่วไปได้ยากเช่นกัน โดยทั่วไป คน
หูหนวกนิยมสื่อสารด้วยภาษามือ ซึ่งการสื่อสารด้วย
ภาษามือระหว่างคนหูหนวกด้วยกันเอง จะมีความ
เข้าใจกันดีมากกว่าการสื่อสารผ่านล่ามภาษามือ 
เพราะมีการช่วยกันอธิบายท าให้เกิดความเข้าใจ
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มากขึ้น และในกรณีที่มีค าศัพท์ใหม่ๆ เกิดขึ้น กลุ่ม
คนหูหนวกจะช่วยกันคิดภาษามือของค าเหล่านั้น
แล ะ เผ ยแพร่ โ ดยก า รบอกต่ อๆกั น ไป  ก า ร
ประเมินผลที่ต้องการได้ข้อมูลจากคนหูหนวก จึงมี
บริบทต่างๆ ที่แตกต่างจากการประเมินผลทั่วไป  

จากที่กล่าวมาข้างต้น จึงเป็นเหตุผลให้
งานวิจัยนี้ มุ่งเน้นพัฒนารูปแบบการประเมินผลที่
ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของคนหูหนวกซึ่ง
เป็นผู้ใช้ประโยชน์ปลายทาง (end – users) ของ
ระบบ TTRS ในการร่วมเป็นทีมประเมิน แสดง
ความคิดเห็นข้อเสนอแนะ เรียนรู้และแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ร่วมกันในทุกกระบวนการ  โดย
รูปแบบการประเมินผลแบบมีส่วนร่วมของคนหู
หนวกที่พัฒนาขึ้น จะน าไปด าเนินการตรวจสอบ
ประสิทธิผลระบบบริการถ่ายทอดการสื่อสารแบบ
ภาพเคลื่อนไหวบนอินเตอร์เน็ต ซึ่งเป็นแบบที่คนหู
หนวกนิยมใช้มากที่สุด เนื่องจากใช้ภาษามือในการ
สื่อสารระหว่างคนหูหนวกกับเจ้าหน้าที่ถ่ายทอด
การสื่อสาร ดังนั้นในงานวิจัยนี้  ระบบบริการ
ถ่ายทอดการสื่อสารจึงหมายถึงระบบบริการ
ถ่ายทอดการสื่ อสารแบบภาพเคลื่อนไหวบน
อินเทอร์เน็ตและเพ่ือให้สามารถกล่าวถึงระบบบนี้
ได้อย่างกระชับข้อความ ในบางส่วนของงานวิจัยนี้ 
จึงเรียกระบบนี้ ให้สอดคล้องกับคนหูหนวกว่า 
ระบบ TTRS หรือ บริการ TTRS  

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1.เพ่ือพัฒนารูปแบบการประเมินผลแบบมี
ส่วนร่วมของคนหูหนวกเพ่ือตรวจสอบประสิทธิผล
ระบบบริการถ่ายทอดการสื่อสาร          
 2. เ พ่ื อประ เมิ นคุ ณภาพรู ปแบบการ
ประเมินผลแบบมีส่ วนร่ วมของคนหูหนวกเพ่ือ
ตรวจสอบประสิทธิผลระบบบริการถ่ายทอดการ
สื่อสาร                   

 3.เพ่ือน ารูปแบบการประเมินผลแบบมี
ส่วนร่วมไปด าเนินการตรวจสอบประสิทธิผลระบบ
บริการถ่ายทอดการสื่อสาร 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงผสมผสาน 
วิธี (Mixed Method Research) แบบแผนส ารวจ
บุกเบิก (Exploratory Design) รูปแบบซึ่งเป็นแบบ
แผนการวิจัยและประเมินแบบสองระยะต่อเนื่องกัน 
โดยใช้วิธีการเชิงคุณภาพท าการศึกษาก่อน แล้วจึง
ใช้วิธีการเชิงปริมาณศึกษาต่อภายหลัง โดยมี
วัตถุประสงค์ เ พ่ือใช้วิ ธีการเชิงคุณภาพศึกษา
ปรากฏการณ์ที่สนใจ แล้วน าผลที่ได้รับมาสร้างเป็น
ตัวแปรหรือทฤษฎีฐานราก (grounded theory) 
หลังจากนั้นจึงท าการนิยามตัวแปร เพ่ือใช้วิธีการ
เชิงปริมาณในการพัฒนาเครื่องมือวัดตัวแปร หรือ
ทดสอบทฤษฎีดังกล่าว การวิจัยแบบแผนนี้เหมาะ
ส าหรับงานวิจัยที่ยังไม่ทราบตัวแปรหรือไม่มีทฤษฎี
ที่จะนิรนัยออกมาเป็นสมมุติฐานเพ่ือท าการทดสอบ 
(รัตนะ บัวสนธ์, 2552, น.276) ซึ่งสอดคล้องกับ
การวิจัยครั้งนี้ที่เป็นการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ แม้
จะมี งานวิ จัย เกี่ ยวกับคนหูหนวกอยู่บ้ าง  แต่
สาระส าคัญไม่ตรงกับการวิจัยครั้ งนี้  ผู้ วิจัยจึ ง
ประยุกต์ใช้การวิจัยและประเมินเชิงผสมผสานวิธี 
แบบแผนส ารวจบุกเบิก โดยให้น้ าหนักความส าคัญ
ต่ อ ก า ร ใ ช้ วิ ธี ก า ร เ ชิ ง คุ ณ ภ า พ  (Qualitative 
Methods) ในการบริหารจัดการการมีส่วนร่วมของ
คนหูหนวกเพ่ือให้ข้อมูล ข้อเสนอแนะ และร่วม
ออกแบบการประเมินผลแบบมีส่วนร่วม ในขั้นตอน
การพัฒนารูปแบบการประเมินผลแบบมีส่วนร่วม
ของคนหูหนวกเพ่ือตรวจสอบประสิทธิผลระบบ
บริการถ่ายทอดการสื่อสาร จากนั้นจึงใช้วิธีการเชิง
ปริมาณ (Quantitative Methods) ในการประเมิน
คุณภาพรูปแบบการประเมินผลแบบมีส่วนร่วมของ
คนหูหนวกที่พัฒนาขึ้น รวมทั้งใช้วิธีการเชิงปริมาณ
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ในการตรวจสอบประสิทธิผลระบบบริการถ่ายทอด
การสื่ อสาร ซึ่ ง เป็นขั้ นตอนการน า รูปแบบที่
พัฒนาขึ้นไปทดลองใช้  นับว่าเป็นขั้นตอนการ

ทดสอบสิ่งที่ได้จากการใช้วิธีการเชิงคุณภาพข้างต้น 
ดังแผนภูมิแบบแผนการวิจัย ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขั้นตอนที่ 1  การพัฒนารูปแบบการประเมินผล
แบบมีส่วนร่วมของคนหูหนวกเ พ่ือตรวจสอบ
ประสิทธิผลระบบบริการถ่ายทอดการสื่อสาร 
 1.แบบแผนการวิจัย 

การด าเนินการวิจัยในขั้นตอนนี้ ใช้วิธีการ
เชิงคุณภาพ (Qualitative Methods) 
 2.ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือ คนหูหนวก
ที่มีภูมิล าเนาในกรุงเทพมหานครฯ และใช้บริการ
ถ่ายทอดการสื่อสารในระหว่างเดือน มิถุนายน –  
ธันวาคม 2555 จ านวน 469 คน 
 3.กลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย 
  3.1กลุ่มตัวอย่ างผู้ ให้ข้อมูลในการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) แบบกึ่งมี
โครงสร้าง (Semi-structured Interview) ใช้การ
เลื อกกลุ่ มตั ว อย่ า งแบบ เจ าะจ ง  ( purposive 
sampling) จากกลุ่มประชากรโดยก าหนดคุณสมบัติ
ให้เป็นคนหูหนวกที่เคยเข้าร่วมเป็นอาสาสมัคร
ทดลองใช้บริการถ่ายทอดการสื่อสารในระยะแรก
ของการเปิดให้บริการ จ านวน 10 คน 
   3.2กลุ่มตัวอย่างที่มีส่วนร่วมเป็นทีม
ประเมินเพ่ือร่วมกันพัฒนารูปแบบการประเมินผล 
ใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง(purposive 
sampling) จากกลุ่มประชากรโดยก าหนดคุณสมบัติ
ใ ห้ เ ป็ นผู้ ที่ มี ค ว ามสน ใจและ เต็ ม ใ จที่ จ ะ เ ข้ า                
ร่วมเป็นทีมประเมิน และมีความสามารถในการใช้
สื่อเทคโนโลยี ประกอบด้วย การใช้อินเตอร์เน็ต      

 
 
 
 
 
 
การสื่อสารผ่าน Face book การสื่อสารผ่านระบบ 
Line จ านวนรวม 14 คน  
 4.เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนารูปแบบการ
ประ เ มิ น ผลแบบมี ส่ ว น ร่ ว มขอ งคนหู หนวก 
ประกอบด้วยแบบบันทึกข้อมูลจากเอกสาร แบบ
สั ม ภ า ษ ณ์ กึ่ ง มี โ ค ร ง ส ร้ า ง ( Semi-structured 
Interview) และแบบบันทึกข้อมูลจากการสนทนา
กลุ่มเฉพาะ (focus group) 
 5.การพัฒนาเครื่องมือ ประกอบด้วย 
 5.1วิ ธี ส ร้ า ง แ บ บ สั ม ภ า ษ ณ์ กึ่ ง มี
โ ค ร งสร้ า งด า เ นิ นการ โดยศึ กษาข้ อมู ลจ าก
เอกสารรายงานการประเมินผลความพึงพอใจของ
อาสาสมัครหูหนวกในการทดลองใช้ระบบบริการ
ถ่ายทอดการสื่อสารในระยะแรกของโครงการ 
จากนั้นจึงน าข้อมูลที่ได้จากการศึกษามาก าหนด
เป็นโครงสร้างของเครื่องมือและขอบเขตเนื้อหา
น าเสนออาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ 
หลังจากนั้นจึงสร้างแบบสัมภาษณ์ตามขอบเขต
เนื้อหาประกอบด้วยค าถามเปิดจ านวน 8 ข้อ  
 5.2 วิธีสร้างแบบบันทึกข้อมูลจากการ
สนทนากลุ่มเฉพาะ (focus group) เริ่มจากการ
ก าหนดประเด็นการสนทนาให้ครอบคลุมเนื้อหาที่
ก าหนด และจัดท าแบบบันทึกข้อมูลตามประเด็น
เนื้อหาการสนทนา 
 6.การเก็บรวบรวมข้อมูล ด าเนินการโดย
ศึกษาเอกสารผลการประเมินความพึงพอใจของ

ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 
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อาสาสมัครหูหนวกในการทดลองใช้ระบบบริการ
ถ่ายทอดการสื่อสารในระยะแรกของโครงการ 
(2555) และสัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้าง(Semi 
structured interview) จากคนหูหนวกที่เคยเป็น
อาสาสมัครในการประเมินครั้งนั้น เพ่ือรวบรวม
ข้อมูลทั่ ว ไปและความคิดเห็น เกี่ ยวกับบริการ
ถ่ายทอดการสื่อสาร ปัญหาอุปสรรคในการใช้บริการ 
เหตุขัดข้องในการให้ข้อมูลในการประเมินและข้อมูล
ที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานร่วมกับคนหูหนวก
จากนั้นจึงจัดการสนทนากลุ่มเฉพาะ (focus group) 
กับคนหูหนวกที่เข้าร่วมเป็นทีมประเมิน เพ่ือร่วมกัน
สร้างรูปแบบการประเมินผลแบบมีส่วนร่วม โดยมี
ล่ามภาษามือเป็นผู้แปลข้อความในการสนทนา และ
ผู้วิจัยบันทึกข้อมูลที่ได้ลงในแบบบันทึกข้อมูล 
 7.การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้การวิ เคราะห์
ข้อมูลเชิงคุณภาพแบบสร้างข้อสรุปโดยจ าแนกข้อมูล
ตามประเด็นสาระส าคัญ 
 ขั้นตอนที่ 2  การประเมินคุณภาพรูปแบบ
การประเมินผลแบบมีส่วนร่วมของคนหูหนวกเพ่ือ
ตรวจสอบประสิทธิผลระบบบริการถ่ายทอดการ
สื่อสาร  

1.แบบแผนการวิจัย 
การด าเนินการวิจัยในขั้นตอนนี้ ใช้วิธีการ

เชิงปริมาณ (Quantitative Methods) 
 2.ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านการประเมินผล จ านวน 5 คน ผู้ทรงคุณวุฒิด้าน
การพัฒนาศักยภาพคนพิการที่มีประสบการณ์การ
ท างานเป็นเวลา 10 ปีขึ้นไป จ านวน 10 คน ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ด้านการพัฒนาศักยภาพคนหูหนวกที่มีประสบการณ์
การท างานเป็นเวลา 10 ปีขึ้นไป จ านวน 5 คน จ านวน
รวมทั้งสิ้น 20 คน  
 3.กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยคือ ผุ้ทรงคุณวุฒิที่
ท าการประเมินคุณภาพรูปแบบการประเมินผลแบบ
มีส่วนร่วมของคนหูหนวกที่พัฒนาขึ้น ใช้การเลือก

แบบเจาะจง(purposive selection) ตามคุณสมบัติ
ที่ก าหนด จ านวน 3 คน ประกอบด้วย 
 3.1 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการประเมินผลที่มี
ประสบการณ์การประเมินผลโครงการหรือบริการสังคม
ที่จัดท าขึ้นเพ่ือคนพิการในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี
ย้อนหลัง จ านวน 1 คน 
 3.2 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพัฒนาศักยภาพ 
คนพิการที่มีประสบการณ์การท างานอย่างต่อเนื่อง
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี จ านวน 1 คน 
 3.3 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพัฒนาศักยภาพ 
คนหูหนวกที่มีประสบการณ์การท างานอย่างต่อเนื่อง
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี จ านวน 1 คน 
 4.เครื่องมือที่ใช้ประเมินคุณภาพรูปแบบ
การประเมินผลแบบมีส่วนร่วมของคนหูหนวกที่
พัฒนาขึ้นคือแบบประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง
(Index of Objective Congruence : IOC) ของ
เนื้อหารูปแบบกับวัตถุประสงค์ของการพัฒนา
รูปแบบ จ านวน 41 ข้อย่อย และค าถามปลายเปิด
(open ended question) ส าหรับข้อเสนอแนะ
เพ่ิมเติม 
 5.วิธีสร้างแบบประเมินคุณภาพรูปแบบ
การประเมินผลแบบมีส่ วนร่ วมของคนหูหนวก
ด าเนินการโดยผู้วิจัยน าองค์ประกอบรูปแบบการ
ประเมินผลแบบมีส่วนร่วมฯที่พัฒนาขึ้น มาจ าแนก
ประเด็นย่อย น าเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือให้
ข้อเสนอแนะ จากนั้นจึงน าประเด็นทั้งหมดมาจัดท า
แบบประเมิน เพ่ือเสนอผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาให้ความ
คิดเห็น   
 6. เก็บรวบรวมข้อมูล ในการประเมิน
คุณภาพรูปแบบการประเมินผลแบบมีส่วนร่วมของ
คนหูหนวกด าเนินการโดยขอความอนุเคราะห์
ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 3 ท่าน ประเมินคุณภาพ
รูปแบบด้วยแบบประเมินที่พัฒนาขึ้น เมื่อได้แบบ
ประเมินตอบกลับ ผู้วิจัยท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดย
การหาค่า IOC รายข้อ และคัดเลือกประเด็นที่มีค่า 
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0.67 ขึ้นไป 
 7.การวิเคราะห์ข้อมูล ในส่วนของข้อมูล
เชิงปริมาณจากแบบประเมินใช้การวิเคราะห์หาค่า
ดัชนีความสอดคล้อง (Index of Objective 
Congruence : IOC) ส่วนข้อมูลจากข้อเสนอแนะ
เพ่ิมเติมใช้การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสร้างข้อสรุปโดย
จ าแนกข้อมูลตามประเด็นสาระส าคัญ 
 ขั้นตอนที่ 3 การน ารูปแบบการประเมินผล
แบบมีส่ วนร่ วมของคนหู หนวกไปด า เนินการ
ตรวจสอบประสิทธิผลระบบบริการถ่ายทอดการ
สื่อสาร 
 1.แบบแผนการวิจัย 

การด าเนินการวิจัยในขั้นตอนนี้ ใช้วิธีการ
เชิงปริมาณ (Quantitative Methods) ในการตรวจสอบ
ประสิทธิผลระบบบริการถ่ายทอดการสื่อสาร และใช้
วิธีการเชิงคุณภาพ (Qualitative Methods) ในการ
ประเมินประสิทธิผลรูปแบบที่พัฒนาขึ้น 

2.ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ คนหูหนวก
ที่มีภูมิล าเนาในกรุงเทพมหานครฯ และใช้บริการ
ถ่ายทอดการสื่อสารในระหว่างเดือน มิถุนายน –  
ธันวาคม 2555 จ านวน 469 คน 
 3.กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ประกอบด้วย 
 3.1คนหูหนวกที่เป็นผู้ให้ข้อมูลในการ
ตรวจสอบประสิทธิผลระบบบริการถ่ายทอดการ
สื่อสารฯ ใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
(purposive sampling) จากกลุ่มประชากรที่แจ้ง
ความประสงค์สมัครเป็นกลุ่มตัวอย่าง ล าดับที่ 1–
83 หลังจากได้ทราบข่าวการรับสมัครกลุ่มตัวอย่าง
จากสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทยและสมาคม
สมาพันธ์เครือข่ายเด็กและสตรีหูหนวกไทย ที่ให้
ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ การก าหนด
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างใช้การค านวนตามสูตรของ 
Yamane ก าหนดความคลาดเคลื่อนของกลุ่มตัวอย่าง 
ร้อยละ 10 เมื่อแทนค่าในสูตรแล้ว ได้ขนาดกลุ่ม

ตัวอย่าง  82.42 จึงก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างเป็น  
83 คน  
 3.2คนหูหนวกที่ร่วมประชุมประเมิน
ประสิทธิผลรูปแบบการประเมินผลแบบมีส่วนร่วมฯ 
หลังจากน ารูปแบบไปด าเนินการตรวจสอบระบบ
บริการถ่ายทอดการสื่อสารฯ คือทีมประเมิน 
จ านวน 14 คน และคนหูหนวกผู้ให้ข้อมูลในการ
ตรวจสอบประสิทธิผลระบบบริการถ่ายทอดการ
สื่อสารฯ จ านวน 10 คน ใช้การเลือกแบบเจาะจง 
(purposive sampling) โดยก าหนดคุณสมบัติให้
เป็นคนหูหนวกที่เป็นสมาชิกของสมาคมคนหูหนวก
แห่งกรุงเทพมหานครฯ 
 4.เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย  
     4.1เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบ
ประสิทธิผลระบบบริการถ่ายทอดการสื่อสาร คือ
แบบตรวจสอบมัลติมีเดียภาษามือที่แปลจากแบบ
ตรวจสอบประสิทธิผลมาตราส่วนประมาณค่า 5 
ระดับ (Rating scales) จ านวนรวม 28 ข้อ และ
ค าถามปลายเปิด (open ended question) 
ส าหรับข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม และกระดาษค าตอบ 
ใช้ส าหรับกลุ่มตัวอย่างตอบค าถามจากแบบตรวจสอบ
มัลติมีเดียภาษามือที่ฉายข้ึนจอภาพ  
     4.2เครื่องมือที่ ใช้ ในการประเมิน
ประสิทธิผลรูปแบบการประเมินผลแบบมีส่วนร่วม
ของคนหูหนวกใช้แบบบันทึกข้อมูลจากการประชุม 
 5.การพัฒนาเครื่องมือ 
  5.1วิธีสร้างแบบตรวจสอบประสิทธิผล
ระบบบริการถ่ายทอดการสื่อสาร ด าเนินการโดยน า
ประเด็นการตรวจสอบ 5 ประเด็น 28 ตัวชี้วัด ที่
เป็นรายละเอียดขององค์ประกอบรูปแบบการ
ประเมินผลแบบมีส่วนร่วมของคนหูหนวกด้าน
ประเด็นการตรวจสอบและตัวชี้วัด ที่ผ่านการ
ประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิโดยมีค่า IOC มากกว่า 
0.60 มาจัดท าเป็นแบบตรวจสอบประสิทธิผลระบบ
บริการถ่ายทอดการสื่อสาร จากนั้นจึงจัดท าแบบ
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ตรวจสอบมัลติมีเดียภาษามือโดยแปลจากแบบ
ตรวจสอบฉบับเอกสารที่พัฒนาขึ้น พร้อมทั้งจัดท า
กระดาษค าตอบ 
  5.2วิธีสร้ า งแบบบันทึกข้อมูลการ
ประชุมประเมินประสิทธิผลรูปแบบการประเมินผล
แบบมีส่วนร่วมของคนหูหนวก ด าเนินการโดยน า
ประเด็นการประเมินที่ประกอบด้วยความพึงพอใจ
ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการน ารูปแบบไปใช้ตรวจ
สอจสอบประสิทธิผลระบบบริการถ่ายทอดการ
สื่อสาร จัดท าประเด็นการประชุม 
  6.การเก็บรวบรวมข้อมูล 
   6.1เ ก็ บ ร ว บ ร ว ม ข้ อ มู ล ใ น ก า ร
ตรวจสอบประสิทธิผลระบบบริการถ่ายทอดการ
สื่อสาร โดยใช้แบบตรวจสอบมัลติมีเดียภาษามือ ที่
แปลจากแบบตรวจสอบประสิทธิผลระบบบริการ
ถ่ายทอดการสื่อสารที่พัฒนาขึ้น จัดเก็บข้อมูลจาก
กลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นคนหูหนวกจ านวน 83 คน โดย
จัดให้มีการประชุมเพ่ือจัดเก็บข้อมูลแบบต่อหน้า 
(face to face) เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เป็นจริง  

   6.2 เก็บรวบรวมข้อมูลในการประเมิน
ประสิทธิผลรูปแบบการประเมินผลแบบมีส่วนร่วม
ของคนหูหนวก โดยจัดให้มีการประชุมผู้มีส่วน
เกี่ ยวข้องกับการน ารูปแบบไปใช้ตรวจสอบ
ประสิทธิผลระบบบริการถ่ายทอดการสื่อสาร เพ่ือ
ร่วมกันประเมินประสิทธิผลรูปแบบที่พัฒนาขึ้น  
 7.การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณใช้การ
วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย (mean : x̄  ) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation : S.D.) 
ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์ข้อมูลแบบ
สร้ างข้ อสรุ ป โดยจ าแนกข้ อมู ลตามประเด็ น
สาระส าคัญ 
 

ผลการวิจัย 
 1 . ผ ลกา รศึ กษา พบว่ า  รู ป แบบกา ร
ประเมินผลแบบมีส่วนร่วมของคนหูหนวกเพ่ือ
ตรวจสอบประสิทธิผลระบบบริการถ่ายทอดการ
สื่อสาร ประกอบด้วยประเด็นส าคัญที่เอ้ือให้การ
ตรวจสอบประสิทธิผลระบบบริการถ่ายทอดการ
สื่อสารมีความสมบูรณ์ 7 ประเด็น ดังนี้   
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 1 . 1 ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล ข อ ง เ ว็ บ ไ ซ ต์ 
www.ttrs.or.th ประกอบด้วย 6 ตัวชี้วัด คือ1)มี
การออกแบบดีเหมาะสม  2)สามารถเข้าถึงและใช้
งานง่าย 3)มีข้อมูลที่มีประโยชน์ เป็นปัจจุบัน และ
หลากหลายตรงความต้องการของผู้ใช้บริการ 4)ใน
กรณีท่ีผู้ใช้บริการมีปัญหาในการใช้บริการ สามารถ
สอบถามหรือร้องเรียนบนเว็บไซต์ได้โดยง่าย 5)มี
การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล 6)มีการจัด
หมวดหมู่ของข้อมูลอย่างเหมาะสม 

 1.2 ประสิทธิผลของระบบลงทะเบียน  
ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัด คือ 1)ข้อมูลในแบบ
ลงทะเบียนมีความชัดเจน เข้าใจง่าย 2)ข้อมูลใน
แบบลงทะเบียนมีจ านวนเหมาะสม ไม่มากหรือน้อย
เกินไป 3)ในกรณีที่ผู้ใช้บริการกรอกข้อมูลผิด 
ผู้ใช้บริการสามารถแก้ไขและกรอกข้อมูลใหม่ได้
โดยง่าย 4)หลังจากท่ีผู้ใช้บริการกรอกข้อมูลเสร็จ
เรียบร้อย และกด submit ระบบมีการตอบรับ
ข้อมูลอย่างรวดเร็ว 5)ในกรณีที่ผู้ใช้บริการลืม 

- ทฤษฎีการมีส่วนร่วม 
- การมีส่วนร่วมของคนหูหนวก 
- การประเมินผลแบบมสี่วนร่วม   
- การประเมินประสิทธิผลแบบมุ่งเน้นลูกค้า(Client-oriented Model) 

2. วัตถุประสงค์ของรูปแบบ เพื่อตรวจสอบประสิทธผลระบบบรกิารถ่ายทอดการสื่อสาร 

3. ผู้มีส่วนร่วม 
- คนหูหนวกที่ร่วมเป็นทีมประเมิน  14 คน 
- คนหูหนวกผู้ให้ข้อมลูในการตรวจสอบประสทิธิผลระบบบริการ 
  ถ่ายทอดการสื่อสาร 83คน 

4. ประเด็นการตรวจสอบ 
และตัวชี้วัด 

- ประสิทธิผลของเว็บไซต์ 6 ตัวช้ีวัด1 

- ประสิทธิผลของระบบลงทะเบียน 5 ตัวช้ีวัด2 

- ประสิทธิผลของระบบถ่ายทอดและจอล่าม 4 ตัวช้ีวัด3 

- ประสิทธิผลของเจ้าหน้าที่ TTRS (ล่ามภาษามือ) 6 ตัวช้ีวัด4 
- ประสิทธิผลด้านประโยชน์ที่ไดร้ับจากการใช้บริการ TTRS 7ตัวช้ีวัด5 

 
 

5. เครื่องมือ 
เก็บรวบรวมข้อมูล 

- แบบตรวจสอบมลัติมเีดียภาษามือ (แปลจากแบบตรวจสอบฉบับเอกสาร) 
- กระดาษค าตอบ 
- เครื่องฉายภาพ 

6. วิธีด าเนินการ 

- รับสมัครและคัดเลือกคนหูหนวกที่จะเป็นผู้ให้ข้อมูลในการตรวจสอบ 
  ประสิทธิผลระบบบริการถ่ายทอดการสื่อสาร 
- ก าหนดวัน เวลาและสถานที่จัดประชุมเก็บข้อมูล และแจ้งผู้มีส่วนร่วมทราบ 
- จัดประชุมเก็บข้อมูลแบบต่อหน้า (face to face)  
- ฉายวีดีโอแบบตรวจสอบมัลติมีเดียภาษามือข้ึนจอภาพ ให้กลุ่มตัวอย่าง 
  ดูโจทย์ค าถาม และเขียนค าตอบลงในกระดาษค าตอบ  
- วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยหาค่าเฉลี่ย (x̄ ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
- วิเคราะห์ข้อมูลจากข้อเสนอแนะเพิ่มเติม โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
  แบบสร้างข้อสรุป 
- สรุปผลการตรวจสอบประสิทธิผลระบบบริการถ่ายทอดการสื่อสาร 
 
 
 
 

7. เกณฑ์การตัดสิน 5.00 -  3.67     หมายถึง  มีประสทิธิผลในระดบัสงู 
3.66 -  2.33     หมายถึง  มีประสทิธิผลในระดบัปานกลาง 
2.32 -  1.00     หมายถึง  มีประสทิธิผลในระดบัต่ า 
 

1. หลักการและแนวคิด 

 
 
 
 

รูปแบบ 
การประเมินผล 
แบบมีส่วนร่วม 
ของคนหูหนวก
เพื่อตรวจสอบ
ประสิทธิผล 
ระบบบริการ

ถ่ายทอด 
การส่ือสาร 

ภาพที่ 2 รูปแบบการประเมินผลแบบมีส่วนร่วมของคนหูหนวกเพ่ือตรวจสอบประสิทธิผลระบบบริการ
ถ่ายทอดการสื่อสาร 
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password สามารถแจ้งระบบว่าลืม และระบบจะ
ส่ง password ให้ทางอีเมลล์ 
 1.3 ประสิทธิผลของระบบถ่ายทอดและจอ
ล่าม ประกอบด้วย 4 ตัวชี้วัด คือ 1)หลังจากการ 
login และใส่ password ผู้ใช้บริการสามารถเข้าใช้
ระบบได้ทุกครั้ง  2)หลังจากท าการ log in เข้าใช้
บริการจอล่ามที่ปรากฎขึ้น ผู้ใช้บริการสามารถ
มองเห็นภาพล่ามภาษามืออย่างชัดเจน 3)จอล่ามมี
ขนาดเหมาะสม 4)จอล่ามมีการให้แสงอย่าง
เหมาะสมไม่มืดหรือสว่างเกินไป 
 1.4 ประสิทธิ ผลของเจ้ าหน้าที่  TTRS 
(ล่ามภาษามือ) ประกอบด้วย 6 ตัวชี้วัด คือ 1)ล่าม
ภาษามือเข้าใจข้อมูลที่ผู้ใช้บริการต้องการสื่อสาร
เป็นอย่างดี  2)ล่ามภาษามือให้บริการอย่างรวดเร็ว     
3)ภาษามือของล่าม มีความชัดเจน และถูกต้อง    
4)ล่ามภาษามือแต่งกายสุภาพ เรียบร้อย 5)ล่าม
ภาษามือสวัสดีทักทายผู้ใช้บริการทุกครั้ง  6)ในกรณี
ที่ผู้ใช้บริการมีปัญหาในการใช้บริการ ล่ามภาษามือ
สามารถช่วยเหลือได้เป็นอย่างดี  
 1.5 ประสิทธิผลด้านประโยชน์ที่ได้รับจาก
การใช้บริการ TTRS ประกอบด้วย 7 ตัวชี้วัด คือ 
1)บริการ TTRS ช่วยให้ติดต่อสื่อสารกับคนทั่วไปได้ 
2)บริการ TTRS ช่วยเพ่ิมความรู้แก่ผู้ใช้บริการจาก
การได้สื่อสารพูดคุยกับคนทั่วไป  3)บริการ TTRS 
ช่วยให้ผู้ใช้บริการมีความสะดวกในการด ารงชีวิตมาก
ขึ้น 4)บริการ TTRS ช่วยให้ผู้ใช้บริการรู้สึกว่ามีความ
เสมอภาคในการใช้บริการโทรคมนาคมเท่าเทียมกับคน
ทั่วไป 5)บริการ TTRS ช่วยให้มั่นใจว่าจะมีผู้ช่วย
เหลือในยามฉุกเฉิน 6)บริการ TTRS เป็นแรงจูงใจ
ให้คนหูหนวกฝึกฝนทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และ
อินเตอร์เน็ตมากขึ้น 7)บริการ TTRS ช่วยให้ผู้ใช้ 
บริการมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น 
 2.ผลการประเมินคุณภาพรูปแบบการ
ประเมินผลแบบมีส่ วนร่วมของคนหูหนวกเ พ่ือ
ตรวจสอบประสิทธิผลระบบบริการถ่ายทอดการ

สื่อสารโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน พบว่า รูปแบบการ
ประเมินผลแบบมีส่วนร่วมของคนหูหนวกที่พัฒนาขึ้น 
มี คว าม เหมาะสมส าหรั บน า ไ ป ใช้ ต ร วจสอบ
ประสิทธิผลระบบบริการถ่ายทอดการสื่อสาร โดยทุก
ประเด็นมีค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Objective 
Congruence: IOC) ระหว่างเนื้อหาและวัตถุประสงค์
ของการพัฒนารูปแบบที่ระดับ 0.67 – 1.00  
 3.ผลการน ารูปแบบการประเมินผลแบบ
มีส่วนร่วมไปด าเนินการตรวจสอบประสิทธิผล
ระบบบริการถ่ายทอดการสื่อสารจ าแนกเป็น 2 
ประเด็น คือ  
   3.1 ผลการตรวจสอบประสิทธิผล
ระบบบริการถ่ายทอดการสื่อสาร พบว่า ระบบ
บริการถ่ายทอดการสื่อสารมีประสิทธิผลโดยรวมใน
ระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.50) โดยประโยชน์ที่
ได้รับจากการใช้บริการ TTRS มีประสิทธิผลสูงสุดที่
ค่าเฉลี่ย 3.81 รองลงมาคือเจ้าหน้าที่ TTRS (ล่าม
ภาษามือ) มีประสิทธิผลสูงที่ค่าเฉลี่ย 3.74 ส่วน
เว็บไซต์ www.ttrs.or.th และระบบลงทะเบียน มี
ประสิทธิผลในระดับปานกลางที่ค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ 
3.35 ส่วนระบบถ่ายทอดและจอล่าม มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด
ที่ 3.28 แต่ยังคงอยู่ในเกณฑ์ประสิทธิผลระดับปาน
กลาง 
      3.2 ผลการประเมินประสิทธิผล
รูปแบบการประเมินผลแบบมีส่วนร่วมของคนหู
หนวก พบว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการน ารูปแบบไป
ใช้ มีความพึงพอใจต่อสาระส าคัญ 7 ประเด็นที่
ประกอบกันขึ้นเป็นรูปแบบ ในระดับสูง โดยเห็นว่า 
ประเด็นผู้มีส่วนร่วม มีความส าคัญมากที่สุดต่อการ
ตรวจสอบประสิทธิผลระบบบริการถ่ายทอดการ
สื่อสารรองลงมาคือ เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล 
และวิธีด าเนินการ ตามล าดับ  และในส่วนของการ
น ารูปแบบการประเมินผลแบบมีส่วนร่วมฯไป
ด าเนินการตรวจสอบประสิทธิผลระบบบริการ
ถ่ายทอดการสื่อสารพบว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ

http://www.ttrs.or.th/
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น ารูปแบบไปใช้ มีความพึงพอใจในระดับสูง โดย
ทีมประเมินที่ท าหน้าที่บริหารจัดการการประชุม
เก็บรวบรวมข้อมูล มีความเห็นว่า การประชุม
เป็นไปตามแผนที่วางไว้ แม้จะมีปัญหา อุปสรรค
บ้าง แต่ก็เป็นปัญหาที่เกิดจากบริบทอ่ืนๆที่ ไม่ใช่
ปัญหาของรูปแบบการประเมินผลแบบมีส่วนร่วมฯ
ที่น ามาใช้ ส่วนคนหูหนวกผู้ให้ข้อมูลโดยการตอบ
แบบตรวจสอบประสิทธิผลฯ มีความเห็นว่า การ
ประชุมเก็บข้อมูลโดยดูโจทย์ค าถามจากภาษามือที่
ฉายขึ้นจอภาพ ท าให้เข้าใจค าถามมากขึ้น รวมทั้ง
การจัดให้มีทีมประเมินประจ าอยู่ เพ่ืออธิบายใน
กรณีผู้ให้ข้อมูลมีค าถาม ท าให้มั่นใจว่าเข้าใจโจทย์
ค าถามได้อย่างถูกต้อง 
 
อภิปรายผล  
 การพัฒนารูปแบบการประเมินผลแบบมี
ส่วนร่วมของคนหูหนวกเพ่ือตรวจสอบประสิทธิผล
ระบบบริการถ่ายทอดการสื่อสารในครั้งนี้ ผลลัพธ์
ส าคัญคือ ได้ รู ปแบบที่ เหมาะสมส าหรับการ
ตรวจสอบประสิทธิผลระบบบริการถ่ายทอดการ
สื่อสาร ที่มีสาระส าคัญบางประเด็นแตกต่างจาก
การประเมินผลโดยทั่วไป เช่น เครื่องมือเก็บ
รวบรวมข้อมูลที่เป็นแบบมัลติมีเดียภาษามือ หรือ
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่จ าเป็นต้องเป็นแบบต่อ
หน้า (face to face) ฯลฯ สิ่งที่เป็นผลลัพธ์ส าคัญ
อีกประการหนึ่ง คือผลที่เกิดขึ้นจากการท างาน
ร่วมกันระหว่างนักวิจัยและทีมประเมินหูหนวกที่
เป็นผู้ ใช้ประโยชน์โดยตรงของบริการ TTRS ที่
พบว่า กระบวนการพัฒนารูปแบบการประเมินผลที่
มีคนหูหนวกเข้าร่วมเป็นทีมประเมิน สามารถสร้าง
ศักยภาพการท างานเป็นทีมที่ต้องเคารพและปฏิบัติ
ตามข้อตกลงในการท างานร่วมกัน ซึ่งประเด็นนี้
สอดคล้องกับ สุนันทา เลาหนันท์ (2541) ที่อธิบาย
ว่าการสร้างบรรยากาศของการท างานเป็นทีม 
(Team climate) ท าให้การท างานเป็นไปอย่าง

เรียบง่าย อบอุ่น สบายใจ และเพ่ือให้มีการรับรู้
บทบาทและหน้าที่ ในงานอย่างชัดเจน (Clear 
roles and work assignments) ต้องมีการระบุ
ภาระงาน และข้อก าหนดในการท างาน เป็น
แนวทางในการบริหารจัดการให้ทีมงานสามารถ
ท างานได้ด ี          
         แม้การประเมินผลจะเป็นสิ่งใหม่ส าหรับทีม
ประเมิน ระยะแรกอาจจะยังไม่เข้าใจอย่างชัดเจน
อย่างไรก็ตาม การท างานร่วมกันท าให้เกิดการ
เรียนรู้ และท าความเข้าใจได้เองในที่สุด สอดคล้อง
กับแนวคิดของ ปาริ-ชาติ วลัยเสถียร และคณะ 
(2543, น.383-384) ที่กล่าวว่าการประเมินผลแบบ
มีส่ วนร่ วมนั้น  จะช่วยให้ เกิดการเรียนรู้ จาก
ประสบการณ์จริงได้ในหลายมิติ นอกจากนั้น ใน
ขั้ น ตอนของก า รน า รู ป แบบที่ พัฒน าขึ้ น ไ ป
ด าเนินการตรวจสอบประสิทธิผลระบบ TTRS ทีม
ประเมินแสดงให้เห็นถึงศักยภาพด้านการบริหาร
จัดการการประชุมเก็บข้อมูล โดยใช้ประสบการณ์
จากการจัดประชุมคนหูหนวกมาบริหารจัดการด้วย
ตนเอง ซึ่งลักษณะนี้สอดคล้องกับที่องค์การเพ่ือ
การพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐ (1996) 
อธิบายไว้ว่าการประเมินผลแบบมีส่วนร่วมนั้น ทีม
ประเมินที่เป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ จะท า
หน้าที่ประเมินด้วยตนเอง ไม่ใช่ผู้ประเมินภายนอก
แบบการประเมินทั่วไป 
          รูปแบบการประเมินผลแบบมีส่วนร่วมของ
คนหู หนวก ได้ รั บกา ร ประ เมิ นคุณภาพโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิและพบว่ารูปแบบมีความเหมาะสม
ส าหรับการตรวจสอบประสิทธิผลระบบบริการ
ถ่ายทอดการสื่อสาร ซึ่งรูปแบบการประเมินผล
แบบมีส่วนร่วมที่ พัฒนาขึ้นในครั้งนี้  นับว่าเป็น
รูปแบบที่ยังไม่พบเห็นโดยทั่วไป การน าคนหูหนวก
ซึ่งเป็นผู้ใช้บริการของระบบบริการถ่ายทอดการ
สื่อสารมาร่วมเป็นทีมประเมิน เป็นการสร้างการ
เรียนรู้ และสร้างแรงจูงใจให้คนหูหนวกเข้าไปมี
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ส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็นต่อบริการหรือโครงการ
ใดๆที่จัดขึ้นเพ่ือตอบสนองความต้องการและเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิ ตข อ ง ค น ห ูห น ว ก  ค ว า ม
คิด เห็นจากผู ้ทร งคุณวุฒิที ่ เป็นไปในทางบวก 
ส่วนหนึ่งเป็นเพราะประสบการณ์ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการที่พิจารณาเห็นถึงคุณภาพ
ของรูปแบบว่าเนื้อหาสาระมีความเหมาะสม และ
จะเป็นประโยชน์ต่อคนหูหนวกอย่างแท้จริง  
          การด าเนินงานร่วมกันระหว่างนักวิจัยและ
ทีมประเมินหูหนวกในครั้งนี้ เป็นการเรียนรู้และ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ทั้งนักวิจัยและคนหู
หนวกสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในงานของตนเองได้
อย่างดี สอดคล้องกับแนวคิดของรัตนะ บัวสนธ์ 
(2548, 138)ท่ีกล่าวว่า การประเมินแบบมีส่วนร่วม
ให้ความส าคัญกับการเรียนรู้ในการประเมินแก่
ผู้เกี่ยวข้อง และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ สาย
อรุณ บุญค าแสน (2548) ที่พบว่า การใช้กระบวนการ 
ประเมินผลแบบมีส่วนร่วมในการประเมินผลการ
ด าเนินงานของชมรมผู้สูงอายุ น าไปสู่การสร้าง
ความรู้และท างานร่วมกันของสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ 
ท าให้ผู้ เข้าร่วมในการประเมินผลได้เรียนรู้ เ พ่ือ
จัดการกับปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
         นอกจากนั้น การมีส่วนร่วมของคนหูหนวก
ในสถานะทีมประเมินในครั้งนี้ ยังเป็นการพัฒนา
ศักยภาพด้านวิชาการให้แก่คนหูหนวกซึ่งสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์การวิจัยด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ ที่เครือข่ายด้านคนพิการร่วมกับ
ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
แห่งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่ นคงของมนุษย์   ก่ อตั้ งขึ้ น ในน าม “มูลนิ ธิ
สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ประเทศไทย (สวทพ.) หรือThailand Research 
Institute for Empowerment of Persons with 
Disabilities Foundation (TRIP)” ที่ให้ความส าคัญกับ 
การส่งเสริมทั้งงานวิจัยด้านคนพิการและส่งเสริมให้

คนพิการมีส่วนร่วมในการท าวิจัย ซึ่งเป็นการสร้าง
กระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพ่ือการพัฒนา
นักวิจั ย  พัฒนาประเด็นการวิจัย  ให้ เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน (คณะกรรมาธิการการ
พัฒนาสังคมและกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ 
คนพิการและผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา, 2556)  
         การประเมินผลแบบมีส่วนร่วมของคนหู
หนวกนี้หากได้รับการพัฒนาให้มีความสมบูรณ์
ยิ่ ง ขึ้ น โ ด ย เ ฉพาะจากนั ก วิ ช า กา รด้ านก า ร
ประเมินผล ก็จะเป็นหนทางในการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของคนพิการให้เกิดเป็นรูปธรรมอย่าง
แท้จริง อันจะส่งผลถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
คนหูหนวกอย่างเหมาะสมต่อไป 
 
ข้อเสนอแนะ 
1.ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

1.1 รูปแบบการประเมินผลแบบมีส่วนร่วม
นี้  เหมาะส าหรับการประเมินผลโครงการหรือ
บริการใดๆ ที่ผู้ใช้ประโยชน์ปลายทาง (end-users) 
มีข้อจ ากัดอันเป็นอุปสรรคต่อการประเมินผลใน
รูปแบบทั่วไป  ในการน าไปใช้  สิ่งส าคัญคือต้อง
ออกแบบหรือก าหนดสิ่งที่จะช่วยลดอุปสรรคที่เกิด
จากข้อจ ากัดนั้น อาทิ เช่น ในการวิจัยนี้  ผู้ ใช้
ประโยชน์ปลายทางของระบบบริการถ่ายทอดการ
สื่อสาร คือคนหูหนวกที่ใช้ภาษามือในการสื่อสาร 
ผู้วิจัยจึงใช้ภาษามือเป็นวิธีสื่อสารในการด าเนินการ
วิจัย เพ่ือลดอุปสรรคจากข้อจ ากัดด้านการสื่อสาร
ของคนหูหนวก   

1.2 รูปแบบการประเมินผลแบบมีส่วนร่วม
นี้ ผู้น าไปใช้ ควรให้ความส าคัญกับความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะของทีมประเมินคนหูหนวก โดย
น าไปพิจารณาทุกประเด็น เนื่องจากประสบการณ์
ของทีมประเมินเป็นประสบการณ์ท่ีผู้วิจัยไม่มี 
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2.ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 2.1 ควรน ารูปแบบการประเมินผลแบบมี
ส่วนร่วมของคนหูหนวก ไปทดลองใช้ประเมินผล
บริการถ่ายทอดการสื่อสารให้ครบทุกระบบ 
 2.2 เนื่องจากในการวิจัยครั้ งนี้  มีการ
ก าหนดตัวแปรข้อมูลชีวสังคมเพียง 3 ตัวคือ เพศ 
อายุ และความถี่ในการเข้าใช้บริการ TTRS ในการ
วิจัยครั้งต่อไป ควรก าหนดตัวแปรข้อมูลชีวสังคม
เพ่ิมขึ้น และท าการวิจัยเพ่ือเปรียบเทียบความ
แตกต่างในการใช้บริการถ่ายทอดการสื่อสาร
ระหว่างกลุ่มที่มีข้อมูลชีวสังคมต่างกัน  
 2.3 ควรทดลองน ารูปแบบการประเมินผล
แบบมีส่วนร่วมของคนหูหนวกนี้ ไปประยุกต์ใช้ใน
การวิจัยประเมินผลโครงการ กิจกรรม หรือบริการ
ที่มีกลุ่มเปูาหมายเป็นผู้ที่มีข้อจ ากัดด้านอ่ืน ๆ    
 
กิตติกรรมประกาศ 
 งานวิจัยฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยความ
เมตตาจาก รองศาสตราจารย์ ดร. ประสาร มาลา
กุล ณ อยุธยา อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ และ
ศาสตราจารย์ ดร. ผ่องพรรณ เกิดพิทักษ์ อาจารย์
ที่ปรึกษาร่วม ซึ่งได้กรุณาให้ค าปรึกษา แนะน า 
และตรวจแก้ ไขข้อบกพร่องต่ า งๆตั้ ง แต่ เ ริ่ ม
ด าเนินการจนส าเร็จสมบูรณ์  
 ขอขอบคุณคนหูหนวกที่ ร่ วม เป็นที ม
ประเมินในการวิจัยครั้งนี้ ทุกท่านเป็นกัลยาณมิตร
ที่ผู้วิจัยซาบซึ้งในความร่วมมือที่มอบให้ ซึ่งมีผลให้
การวิจัยมีประสิทธิภาพและได้ข้อมูลที่เป็นจริง 

 
 
 
 
         การประเมินผลแบบมีส่วนร่วมของคนหู
หนวกนี้หากได้รับการพัฒนาให้มีความสมบูรณ์
ยิ่ ง ขึ้ น โ ด ย เ ฉพาะจากนั ก วิ ช า กา รด้ านก า ร
ประเมินผล ก็จะเป็นหนทางในการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของคนพิการให้เกิดเป็นรูปธรรมอย่าง
แท้จริง อันจะส่งผลถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
คนหูหนวกอย่างเหมาะสมต่อไป 
 
ข้อเสนอแนะ 
1.ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

1.1 รูปแบบการประเมินผลแบบมีส่วนร่วม
นี้  เหมาะส าหรับการประเมินผลโครงการหรือ
บริการใดๆที่ผู้ใช้ประโยชน์ปลายทาง (end-users) 
มีข้อจ ากัดอันเป็นอุปสรรคต่อการประเมินผลใน
รูปแบบทั่วไป  ในการน าไปใช้  สิ่งส าคัญคือต้อง 
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แนวทางการพัฒนาการนันทนาการและการท่องเที่ยวเพื่อคนพิการในจังหวัดเชียงราย 
 

ชูกลิ่น อุนวิจิตร1, ญานัท ศิริสาร2, ไพรัช โรงสะอาด3 

1,2,3มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
E-mail: 1chooglino@hotmail.com, 2t.sirisarn@gmail.com , 3pairuch9889@gmail.com 

 
บทคัดย่อ 

การท่องเที่ยวและนันทนาการเป็นความต้องการพ้ืนฐานอย่างหนึ่งของมนุษย์แต่ส าหรับคนพิการ
การท่องเที่ยวและนันทนาการมีความหมายต่อคนพิการมากกว่าคนปกติ ด้วยเป็นการเปิดโอกาสให้คนพิการ
เข้าสู่สังคม ได้ผ่อนคลายความเครียดและพัฒนาตนเอง การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรม
การท่องเที่ยวและความต้องการนันทนาการของคนพิการในจังหวัดเชียงรายและเสนอแนวทางการพัฒนา
นันทนาการและการท่องเที่ยวเพ่ือคนพิการในจังหวัดเชียงรายโดยการส ารวจความคิดเห็นของคนพิการทุก
ประเภทจ านวน 200 คนโดยใช้แบบสอบถามและการจัดเวทีสนทนากลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับคนพิการ 
จ านวน 12 คน น ามาวิเคราะห์โดยใช้ค่าร้อยละและเทียบเคียงกับข้อมูลเชิงคุณภาพจากเวทีสนทนาเพ่ือหา
ข้อสรุป 

ผลการวิจัยสรุปได้ว่า พฤติกรรมการท่องเที่ยวของคนพิการขึ้นอยู่กับความพร้อมในการสนับสนุน
ของครอบครัว แหล่งท่องเที่ยวควรเป็นสถานที่ภายในตัวจังหวัดเชียงราย ที่ไม่ไกลจากบ้าน เดินทางเข้าถึงได้
สะดวก และมีสิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ ให้แก่คนพิการตามความจ าเป็น นันทนาการส าหรับคนพิการควร
เป็นนันทนาการที่ไม่มีอันตราย ไม่ต้องคิดมาก  ไม่ใช้ก าลังมาก และช่วยผ่อนคลายความเครียดทางอารมณ์ 
นันทนาการที่เหมาะสมกับคนพิการเป็นนันทนาการในกลุ่มศิลปะและดนตรีเป็นหลัก 
 แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวและนันทนาการส าหรับคนพิการควรเริ่มจากการพัฒนาเครือข่าย
คนพิการระดับท้องถิ่น การเสนอแผนงานโครงการต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การสร้างการรับรู้ความ
ต้องการของคนพิการต่อสาธารณะอย่างถูกต้องโดยกลุ่มคนพิการเองและโดยองค์กรที่สนับสนุนคนพิการผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ ที่หลากหลาย 
 
ค าส าคัญ: คนพิการ, การท่องเที่ยว, นันทนาการ 
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Abstract 

For general people, tourism and recreation are merely ones of their basic needs 
but, for persons with disabilities, they are much more meaningful. Tourism and recreation 
open them to a wider social world, and provide them with opportunities to ease their 
tension and to develop themselves.  This study was aimed at understanding tourism 
behavior and recreational needs of persons with disabilities in Chiangrai province and 
suggesting an approach how tourism and recreation can be developed to suit them. Data 
on the opinions of 200 persons with disabilities were collected by questionnaires. The 
analyzed percentages were illustrated in juxtaposition with qualitative data gathered from 
a group discussion of 12 people related to persons with disabilities. 

Findings indicated that tourism behaviors of the respondents depended on the 
supporting capacity of their families. Suitable tourist destinations should be located within 
the province, not too far from home, easily accessible and provided with necessary 
facilities to support persons with disabilities. Recreational activities for the respondents 
should not pose them to danger, not highly demand on their intellectual and physical 
capacities, but should help ease their emotional tension. Appropriate choices were mainly 
in the arts and music group of activities. 

An appropriate approach to develop tourism and recreation to cater persons with 
disabilities should start with creating a local network of persons with disabilities, 
submitting a development program to local administration organizations, and promoting 
appropriate public awareness of the needs of persons with disabilities through multiple 
and diverse channels by the persons with disabilities themselves and by organizations 
supporting persons with disabilities. 

 
Keywords: persons with disabilities, tourism, recreation 
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บทน า 
มนุษย์ทุกคนมีความต้องการพ้ืนฐานที่

คล้ายคลึงกัน ตามแนวคิดของมาสโลว์ความ
ต้องการของมนุษย์ เรียงตามล าดับจากความ
ต้องการด้านร่างกาย ความปลอดภัย การเป็นส่วน
หนึ่ งของสั งคม การยอมรับและความส า เร็จ 
(Maslow, 1943 อ้างใน สมเดช  มุงเมือง 2548, น. 
130)จากแนวคิดดังกล่าวจะเห็นได้ว่าความต้องการ
ของมนุษย์ประกอบด้วยความต้องการทางร่างกาย
และจิตใจ  ดังนั้นสุขภาพด้านจิตใจจึงสัมพันธ์กับ
สุขภาพด้านร่างกายด้วย คนที่มีสุขภาพจิตที่ดีหาก
เจ็บปุวยทางด้านร่างกาย อาการเจ็บปุวยก็จะทุเลา
เบาบางลง  หากสภาพแวดล้อมและสังคมรอบข้าง
เข้าใจและให้ความเกื้อหนุนก็จะยิ่งช่วยให้สุขภาพ
ร่างกายและจิตใจของผู้ปุวยแข็งแรงยิ่งขึ้น ดังที่พระ
ไพศาล วิสาโล (ม.ป.ป.) สรุปไว้ว่าสุขภาวะโดยรวม
เกิดจากสุขภาวะทางกาย จิต และสังคม ซึ่งต่าง
เชื่อมโยงสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดยากที่จะแยกออก
จากกันเป็นส่วน ๆ หรืออย่างโดด ๆ ดังนั้นการ
เสริ มส ร้ า งสุ ขภาพของบุ คคลควบคู่ กั บกา ร
เสริมสร้างสุขภาพของสังคม จึงเป็นหัวใจของการ
สร้างสุขภาพแบบองค์รวม 

กิจกรรมในชีวิตประจ าวันของคนปกติ
โดยทั่วไปมักเกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพ การใช้
เวลาอยู่กับครอบครัวและการพักผ่อนหย่อนใจ  
โดยท ากิจกรรมที่ตนเองชอบในยามว่าง เพ่ือให้เกิด
ความเพลิดเพลิน ผ่อนคลายความตึงเครียดทั้ง
ร่างกาย และจิตใจ  เรียกรวม ๆ กันว่านันทนาการ   
(รุ่งอรุณ  เขียวพุ่มพวง, 2546) กิจกรรมนันทนาการ
มักเกิดขึ้นในยามว่าง เช่น ในวันหยุด ช่วงสุด
สัปดาห์ ประกอบด้วยกิจกรรมหลายประเภทเช่น 
กิจกรรมด้านดนตรี กีฬา งานอดิเรก กิจกรรมทาง
สังคม และการท่องเที่ยว  เป็นต้น ซึ่ งกิจกรรม
นันทนาการเหล่านี้มีลักษณะไม่เป็นงานอาชีพ ไม่
เป็นอบายมุข ไม่มีผลตอบแทน และไม่มีการบังคับ

ให้ร่วมกิจกรรม  หากใช้ในทางที่ถูกต้องจะเกิด
ประโยชน์และยังช่วยให้คนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ต่อตนเอง  บุคคล อ่ืนในสั งคมและ
ประเทศชาติ  นอกจากกิจกรรมยามว่ างจะมี
ประโยชน์ต่อคนทั่วไปแล้ว  กิจกรรมเหล่านี้หาก
น ามาใช้กับคนพิการอย่างเหมาะสมในรูปของ
นันทนาการบ าบัดยังเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิต
คนพิการอย่างหนึ่ง (วณัฐพงศ์ เบญจพงศ์, 2554)
เพราะคนพิการที่เข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการจะมี
สุขภาพจิตดี ผ่อนคลายความวิตกกังวลในปัญหา
ชี วิ ต ป ร ะ จ า วั น  ส า ม า ร ถ ป รั บ ตั ว เ ข้ า กั บ
สภาพแวดล้อมและบุคคล อ่ืนๆในสั งคมได้ดี 
ก่อให้เกิดความสุขใจ ความพอใจในชีวิตและสังคม
ยิ่งขึ้น นอกจากนั้นนันทนาการส าหรับคนพิการนั้น
เป็นนันทนาการบ าบัดที่มุ่ งหมายเ พ่ือบริการ
สนองตอบความต้องการของคนพิการมีลักษณะของ
กิจกรรมเฉพาะที่สอดคล้องและเหมาะสมกับความ
พิการนั้น เพ่ือจะได้มีการพัฒนาศักยภาพคนพิการ
อย่างเต็มที่(Adapted recreation) (สมบัติ กาญ-
จนกิจ 2535, หน้า 76)  

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 11 (2555-2559) ให้ความส าคัญกับการ
พัฒนาคนและสังคมไทยให้มีคุณภาพ มีโอกาส
เข้าถึงทรัพยากร และได้รับประโยชน์จากการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นธรรม รวมทั้ง
ส ร้ า ง โ อกาสทาง เศรษฐกิ จด้ ว ยฐ านความรู้ 
เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ บน
พ้ืนฐานการผลิตและการบริโภคที่ เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม  จากสาระส าคัญของแผนพัฒนาฉบับนี้
ประชาชนได้รับการคุ้มครองทางสังคมเพ่ิมขึ้นและมี
การจัดสวัสดิการทางสังคมในหลายรูปแบบ แม้
รัฐบาลทุกชุดมีนโยบายพัฒนาระบบสวัสดิการเพ่ิม
ศักยภาพและโอกาสความเท่าเทียมกันทางสังคม
โดยจัดสวัสดิการและการคุ้มครองผู้ด้อยโอกาสและ
คนพิการเพ่ือให้ทัดเทียมกับนานาอารยะประเทศแต่

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%AC%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7
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ผลการศึกษาพบว่าโอกาสการเข้าถึงสิทธิของคน
พิการยังไม่ทั่วถึง (สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 2554, หน้า 20)   

การพัฒนาเทคโนโลยี และความก้าวหน้า
ทางวิทยาการทางการแพทย์ ส่งผลให้คนเรามีอายุ
ยืนยาวขึ้น สามารถเดินทางไปไหนมาไหนได้สะดวก
ขึ้น และสามารถท ากิจกรรมต่างๆ ร่วมกับคนปกติ
ทั่วไปได้มากขึ้น โดยเฉพาะการเดินทางท่องเที่ยว 
ซึ่งจะเป็นโอกาสทางธุรกิจต่อเนื่องสู่ธุรกิจอ่ืนๆอีก
มหาศาล (กฤษณะ ละไล, 2556 )ด้วยเหตุนี้ หลาย
ประเทศทั่วโลก จึงได้ท าการปรับปรุงและพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวให้เป็น “แหล่งท่องเที่ยวเพ่ือคนทั้ง
มวล” เพ่ือรองรับการขยายตัวของกลุ่มนักท่องเที่ยว
ที่เป็นผู้สูงอายุ และคนพิการ หรือผู้ปุวยพักฟ้ืน โดย
การท าให้แหล่งท่องเที่ยวทุกแห่ง และทุกจุดมีสิ่ง
อ านวยความสะดวกต่างๆ ให้ผู้สูงอายุ และคนพิการ
เข้าถึง เที่ยวได้ และใช้ประโยชน์ได้  ด้วยความ 
“สะดวก” และ “ปลอดภัย”  ไม่ว่าจะเป็นที่จอด
รถ  ทางลาด  ห้องน้ า ลิฟต์ และเบรลล์บล็อก
ส าหรับคนตาบอด เป็นต้น เพราะคนพิการมีความ
ต้องการท่องเที่ยวเช่นเดียวกับคนปกติ (สถาบันวิจัย
สังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2554) ในทวีป
เอเซีย ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความพร้อมใน
การรองรับคนพิการเป็นอันดับสองรองจากประเทศ
ญี่ปุุน  เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวของคนพิการ  การ
ท่องเที่ ยวแห่ งประเทศไทยได้วางแผนชักน า
นักท่องเที่ยวคนพิการเดินทางไปเที่ยวในจังหวัด
ต่างๆ โดยจังหวัดเชียงรายเป็นหนึ่งในจังหวัดน าร่อง
ของ ททท.(พัทยาโมเดลเพ่ือผู้พิการ-สูงวัย, 2556)   

ตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
แห่งชาติ ฉบับที่4 พ.ศ.2555-2559 ก าหนดไว้ว่า 
คนพิการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากระบบบริการ
ด้านสุขภาพ การศึกษา อาชีพ กีฬาและการ
ท่องเที่ยว(คณะกรรมการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคน

พิการแห่งชาติ,2554) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ในฐานะที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น
และสนับสนุนผู้ด้อยโอกาสทางสังคมรวมถึงคน
พิการ ได้จัดตั้งศูนย์บริการนักศึกษาพิการเป็น
หน่วยงานหนึ่งในมหาวิทยาลัยฯ มีการจัดการศึกษา
ในสาขาการท่องเที่ยวโดยส านักวิชาการท่องเที่ยว 
และมี ศู นย์ ศึ กษาและ พัฒนากา รท่ อ ง เที่ ย ว
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเป็นหน่วยงานวิจัย
และพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงรายและ
กลุ่ มจั งหวัดภาคเหนือตอนบน  ประกอบกับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและมูลนิธิสวนสมเด็จ
พระศรีนครินทร์เห็นชอบที่จะพัฒนาสวนสมเด็จ
พระศรีนครินทร์ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวต้นแบบ
ส าหรับคนพิการของจังหวัดเชียงราย  การวิจัยเรื่อง
นี้จึงเป็นโครงการศึกษาเพ่ือค้นหาความต้องการของ
คนพิการในส่วนของนันทนาการและการท่องเที่ยว 
เพ่ือน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสวน
สมเด็จฯ โดยสร้างการมีส่วนร่วมและพลังอ านาจให
คนพิการสามารถเข้าถึงบริการต่าง ๆ ในดานนันท
นาการและการทองเที่ยวตามแผนพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการฉบับที่ 4 และเปิดโอกาสให้คนพิการ
ด ารงชีวิตอยู่ ในสังคมอย่างมีความสุข มี อิสระ 
สามารถเข้าถึงสิทธิต่าง ๆ อย่างเสมอภาคเท่าเทียม
กันมากข้ึน 

แนวคิดที่น ามาใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้
ประกอบด้วยแนวคิดเรื่องคนพิการและความพิการ
แนวคิดเกี่ยวกับแรงจูงใจและความต้องการของ
มนุษย์ แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการท่องเที่ยว
แนวคิดเกี่ยวกับนันทนาการ เมื่อน ามาประกอบกัน
สามารถเขียนเป็นกรอบแนวคิดของการวิจัยได้ดังนี้ 
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สถานการณ์ของคนพิการ 
การท่องเที่ยว  นันทนาการ 

 
ความต้องการของคนพิการ 

การท่องเที่ยว  นันทนาการ 
 

แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวและนันทนาการ 
กลุ่มคนพิการ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการพัฒนาการท่องเที่ยวและนันทนาการเพ่ือคนพิการ 

 
การวิจัยครั้งนี้จะได้ข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับ

พฤติกรรมการการท่องเที่ยวของคนพิการและข้อมูล
เกี่ยวกับนันทนาการที่สอดคล้องและเหมาะสมกับ
คนพิการ ที่หน่วยงานเกี่ยวข้องสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในการเสริมสร้างปัจจัยทางด้านสุขภาพให้
คนพิการ โดยลดความเครียดของคนพิการและ/
หรือส่งเสริมให้คนพิการมีกิจกรรมและมีส่วนร่วม
ทางสังคมมากขึ้นรวมถึงน าไปไปใช้เป็นแนวทางใน
การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและพัฒนาบริการใน
พ้ืนที่จังหวัดเชียงรายให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของนักท่องเที่ยวและนักลงทุนที่จะเดินทางเข้ามา
เพ่ิมข้ึนในอนาคต ซึ่งในจ านวนนั้นมีคนพิการรวมอยู่
ด้วย 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวของคน
พิการในจังหวัดเชียงราย 

2.เพ่ือศึกษาความต้องการนันทนาการของ
คนพิการในจังหวัดเชียงราย 

3.เพ่ือเสนอแนวทางการพัฒนานันทนาการ
และการท่องเที่ยวเพื่อคนพิการในจังหวัดเชียงราย 
 
 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
กา ร วิ จั ย เ รื่ อ ง  แ น ว ท า ง ก า ร พัฒ น า

นันทนาการและการท่องเที่ยวเพ่ือคนพิการใน
จังหวัดเชียงราย เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey 
Research) โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของคน
พิการและผู้เกี่ยวข้องกับคนพิการในจังหวัดเชียงราย 
ในการบอกข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความต้องการ
ท่อง เที่ ยวและความต้ องการนันทนาการใน
ชี วิ ต ป ร ะ จ า วั น ข อ ง ค น พิ ก า ร  ใ น ก า ร ต อ บ
แบบสอบถามและการร่วมเวทีสนทนาอย่างเป็น
ทางการและไม่ เป็นทางการ ประชากรที่ใช้ ใน
การศึกษา มี 2 กลุ่มคือ 
 1 . คน พิการ ในจั งหวั ด เชี ย ง ร ายทุ ก
ประเภท  ซึ่งมีจ านวน 28 ,331 คน (ส านักงาน
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ , 
2557 ณ วันที่ 22 มกราคม 2557) แบ่งเป็นคน
พิการทางกายและการเคลื่อนไหว 12,664 คน หรือ
ร้อยละ 44.70คนพิการทางการได้ยิน 7,329 คน 
หรือร้อยละ 25.87 คนพิการทางการเห็น 2,480 
คน หรือร้อยละ 8.75คนพิการด้านสติปัญญา 
1,985 คนหรือร้อยละ 7.01 ที่เหลือเป็นคนพิการ
ประเภทอ่ืนๆ โดย ผู้วิจัยก าหนดขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างที่ 200 คนเนื่องจากมีข้อจ ากัดของการวิจัย
ครั้งนี้คือไม่ทราบที่อยู่และ/หรือไม่สามารถเข้าถึง
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คนพิการได้ จึงเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ โดย
ก าหนดสัดส่วนของคนพิการทางร่างกายอย่างน้อย
ร้อยละ 40 หรือ 80 คนขึ้นไป และก าหนดให้ได้
กลุ่มตัวอย่างคนพิการกลุ่มอ่ืนๆ อย่างน้อยกลุ่มละ 
10 คนท าการสอบถามกับคนพิการทุกประเภทใน
อ าเภอต่างๆ โดยมีตัวแทนของสมาคมคนพิการใน
พ้ืนที่เป็นผู้ช่วยเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม
และหากเป็นการสอบถามคนพิการทางการได้ยิน 
ใช้ล่ามภาษามือช่วยในการสื่อความหมาย 
 2 . ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล ส า คัญ  ไ ด้ แก่ ผู้ มี ส่ ว น
สนับสนุนดูแลให้สวัสดิการและผู้แทนคนพิการ 
จ านวน 12 คน ท าการเลือกแบบเจาะจงจากผู้ที่
เป็นผู้น าคนพิการหรือเกี่ยวข้องกับชมรม/สมาคม
คนพิการ ได้แก่ นักวิชาการด้านการท่องเที่ยว 
นักวิชาการด้านนันทนาการ ผู้แทนจากส านักงาน
การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ผู้แทนจากสมาคมคน
พิการ ผู้ แทนจากชมรมคนพิการ ผู้ แทนจาก
ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
อาจารย์สาขาการศึกษาพิเศษมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย อาจารย์โรงเรียนปัญญานุกูล  อาจารย์
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดเชียงรายแห่งละ 
1-2 คน 

การวิ จั ยนี้  ผู้ วิ จั ย ได้ ปฏิ บั ติ ต ามหลั ก
จริยธรรมการวิจัยในคน (Ethical principles) 3 
ข้อ คือ 1)หลักความเคารพในบุคคล (Respect for 
person) โดยท าการขอความยินยอมจากผู้ที่เป็น
กลุ่มประชากรเปูาหมายของการวิจัย ให้เข้าร่วม
เป็นกลุ่ มตัวอย่ างในการวิจัย   2 )หลักการให้
ป ร ะ โ ย ช น์  ไ ม่ ก่ อ ใ ห้ เ กิ ด อั น ต ร า ย 
(Beneficence/Non-maleficence) โดยจะแจ้งให้
กลุ่มตัวอย่างวิจัยทราบว่าจะได้รับประโยชน์อะไร
จากการร่วมวิจัยและ/หรือประโยชน์อ่ืนๆ และ 3) 
หลักความยุติธรรม (Justice) คือการคัดเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างมีเกณฑ์การคัดเข้าและออกชัดเจน ไม่มี

อคติ โดยวิธีการเลือกผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นคน
พิการจากหลายๆ แหล่งและเลือกแบบบังเอิญ 

 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่   
 1 . แบบสอบถาม  ใช้ ใ นการส า ร วจ
พฤติกรรม และความต้องการการท่องเที่ยวและ
นันทนาการของคนพิการที่เป็นกลุ่มตัวอย่างโดย
แบบสอบถามได้ผ่านการพิจารณาความเหมาะสม
จากผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ การดูแลคนพิการ และ
สวัสดิการคนพิการ จ านวน 3 ท่านตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ซึ่งมีค่า 
IOC (Item of Objective Congruence) ของ
รายการข้อค าถามตั้งแต่ 0.66 -1 และน าไปใช้
ทดลองก่อนน าไปใช้จริงกับคนพิการ 30 คน ได้ค่า 
Reliability 0.91 ผู้วิจัยได้ท าการปรับปรุงแก้ไข
แบบสอบถามด้านภาษาและเนื้อหาก่อนน าไปจัดท า
เป็นฉบับสมบูรณ์เพ่ือใช้เก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่ม
ตัวอย่าง 
 2.การจัดเวทีสนทนากลุ่ม (Focus group 
interview) ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ เพ่ือท าการตรวจสอบ
และเพ่ิมเติมข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม สรุป
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะแนวทางการจัดกิจกรรม
การท่องเที่ยวและนันทนาการส าหรับคนพิการของ
จังหวัดเชียงราย 
 ข้ อ มู ล จ า ก แ บ บ ส อ บ ถ า ม น า ม า
ประมวลผลโดยใช้สถิติอย่างง่ายโดยหาค่าความถี่
และค่าร้อยละ  และจัดล าดับความส าคัญ โดย
ระดับความส าคัญมากอยู่ที่ร้อยละ 80-100 ส าคัญ
ปานกลาง ร้อยละ 40- 79 และส าคัญน้อยต่ ากว่า
ร้อยละ 39  ข้อมูลจากเวทีสนทนากลุ่มใช้การ
วิเคราะห์เนื้อหา ท าการตรวจสอบผลการส ารวจ
จากแบบสอบถามและเปรียบเทียบกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ที่ ผู้ ร่ วมสนทนาพบ จากนั้ นท าการ
วิเคราะห์ร่วมกันเพื่อค้นหาช่องว่างของอุปสงค์ และ
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อุปทาน  เ พ่ือก าหนดชนิ ดและประ เภทของ
นันทนาการและแหล่งท่องเที่ยวส าหรับคนพิการ 
รวมถึงแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวและ
นันทนาการเพ่ือคนพิการในอนาคต 

 
สรุปผลการวิจัย 
พฤติกรรมและความต้องการด้านการท่องเที่ยว
และนันทนาการของคนพิการ 
 ข้อมูลส่วนบุคคลของคนพิการที่เป็นกลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน 200 คนมีคุณสมบัติดังนี้คือส่วน
ใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 55.77 มีอายุระหว่าง 36-
45 ปี ร้อยละ 20.00 มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
หรือต่ ากว่า จ านวนร้อยละ  46.15 ส่วนใหญ่ร้อยละ 
36.69 ไม่ได้ท างาน คนที่ท างานส่วนใหญ่ท าการ
การเกษตร ร้อยละ 17.31 ซึ่งมักท างานรับจ้างด้วย

ร้อยละ 15.77 คนพิการส่วนใหญ่พิการประเภท
ทางการเคลื่อนไหวและร่างกาย ร้อยละ 49.83  
(รวมคนพิการซ้ าซ้อน) 

พฤติกรรมการท่องเที่ยวของคนพิการ 
พบว่าสถานที่ท่องเที่ยวที่คนพิการไปบ่อยที่สุด คือ 
แหล่งท่องเที่ยวทางศาสนา/ท าบุญ ร้อยละ 23.11 
บุคคลที่คนพิการมักไปเที่ยวด้วยคือครอบครัว ร้อย
ละ 79.62 การไปเที่ยวมีช่วงเวลาที่ไปเที่ยวไม่
แน่นอน ร้อยละ 50.39 และระยะเวลาที่ ใช้
ท่องเที่ยวนานไม่เกิน  1 วัน ร้อยละ 38.08  

สิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็นต้องใช้ของ
คนพิการระหว่างการท่องเที่ยวสามล าดับแรกคือ 
ห้องน้ า  การดูแลความปลอดภัย  และที่นั่ งพัก      
ดังแสดงในตารางที่ 1 

 
ตารางท่ี 1 สิ่งอ านวยความสะดวกระหว่างการท่องเที่ยวที่คนพิการเห็นว่าส าคัญ 
 

รายการสิ่งอ านวยความสะดวก ร้อยละ ระดับความส าคัญ 
1. ห้องน้ า 90.19 มาก 
2. การดูแลความปลอดภัย 86.73 มาก 
3. ที่นั่งพัก 84.38 มาก 
4. ที่จอดรถ 81.42 มาก 
5. ทางลาด 81.23 มาก 
6. ประชาสัมพันธ์ 81.46 มาก 
7. ราวจับ 81.19 มาก 
8. ตู้ยาปฐมพยาบาล 76.54 ปานกลาง 
9. ปูาย/สัญลักษณ์ 69.62 ปานกลาง 
10. ร้านอาหาร เครื่องดื่ม 67.12 ปานกลาง 
11. ร้านขายของ 65.77 ปานกลาง 
12. ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว 65.73 ปานกลาง 
13. สัญญาณโทรศัพท์ 64.88 ปานกลาง 
14. อ่ืนๆ เช่น  ผู้มีความรู้และเข้าใจคนพิการ 
การดูแลอย่างใกล้ชิด  

8.00 น้อย 
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เหตุผลที่คนพิการต้องการกิจกรรมนันทนาการ เพราะกิจกรรมนันทนาการเกิดประโยชน์ต่อชีวิตคนพิการ
มากที่ สุ ด ส ามล า ดั บแรก ใน เ รื่ อ งก า รคลาย เ ครี ยด  ได้ อ อกก า ลั ง  และช่ ว ยด้ า นสุ ขภาพจิ ต

ตารางท่ี 2 ประโยชน์ของกิจกรรมนันทนาการที่มีต่อชีวิตคนพิการ 

ประโยชน์ จ านวน ร้อยละ 
คลายเครียด 149 18.86 
ได้ออกก าลัง 148 18.73 
ช่วยด้านสุขภาพจิต 126 15.95 
ได้เปลี่ยนบรรยากาศไม่จ าเจ 110 13.92 
ได้อยู่ร่วมกับครอบครัวหรือคนอื่นๆ 87 11.01 
ได้ใช้สมอง  86 10.89 
ลืมปัญหาส่วนตัว  43 5.44 
มีเพ่ือนที่ชอบอะไรเหมือนกัน   36 4.56 
อ่ืนๆ  5 0.63 

รวม        790 100 
 

คนพิการเห็นว่ากิจกรรมต่างๆ ต่อไปนี้มีความเหมาะสมกับคนพิการโดยให้ความส าคัญโดยรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง (ร้อยละ 40-79) โดยกิจกรรมที่คนพิการให้ความส าคัญและเป็นที่ต้องการสามล าดับแรกได้แก่ 
เพลงและดนตรี การชมภาพยนตร์/วิดีโอ และการนั่งรถชมสวน ดังแสดงในตารางที่ 3 
 
ตารางท่ี 3 กิจกรรมนันทนาการที่คนพิการเห็นว่ามีความส าคัญและมีความต้องการ 
 

กิจกรรม ร้อยละ ระดับความส าคัญ 
1. เพลง/ดนตรี 68.46 ปานกลาง 
2. ภาพยนตร์/วิดีโอ 64.35 ปานกลาง 
3. นั่งรถชมสวน 59.96 ปานกลาง 
4. นวด/สปา 59.23 ปานกลาง 
5. หนังสืออ่านเล่น 58.15 ปานกลาง 
6. ปลูก/เพาะต้นไม้ 57.58 ปานกลาง 
7. ท างานประดิษฐ์ 56.31 ปานกลาง 
8. ชมนิทรรศการ 49.19 ปานกลาง 
9. วาดภาพ/ระบายสี 48.00 ปานกลาง 
10. สนามเด็กเล่น 46.73 ปานกลาง 
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ตารางท่ี 3 กิจกรรมนันทนาการที่คนพิการเห็นว่ามีความส าคัญและมีความต้องการ(ต่อ)   
 

กิจกรรม ร้อยละ ระดับความส าคัญ 
11. หมากรุก 46.00 ปานกลาง 
12. หมากฮอส 45.38 ปานกลาง 
13. เกมอักษรไขว้ 42.81 ปานกลาง 
14. กีฬาเปตอง 42.65 ปานกลาง 
15. เกมปาเปูา 41.42 ปานกลาง 
16. เกมคอมพิวเตอร์ 40.65 ปานกลาง 
17. ตกปลา 39.50 น้อย 
18. โยนลูกบอลยาง 38.65 น้อย 
19. เรือถีบ/เรือพาย 35.12 น้อย 
20. เครื่องบินบังคับ 31.77 น้อย 
21. สนามพัดกอล์ฟ 29.23 น้อย 
22. ข้อเสนอแนะจากคนพิการ อ่ืนๆ เช่น วิ่งแข่ง สวนน้ า  

 
เมื่อจ าแนกความต้องการนันทนาการตาม

ลักษณะของความพิการ (ราชกิจจานุเบกษา, 2555) 
พบเพ่ิมเติมว่าคนพิการทางการเห็น คนพิการ
ทางการเคลื่อนไหวและร่างกาย คนพิการทางด้าน
สติปัญญา และคนพิการซ้อน มีความต้องการ
นันทนาการคล้ายกันคือประเภทเพลงและดนตรี
เป็นอันดับแรกในระดับมากและระดับปานกลาง 
ส่วนคนพิการทางการได้ยินและการสื่อความหมาย
ต้องการนั่งรถชมสวนเป็นอันดับแรก  คนพิการด้าน
จิตใจและพฤติกรรมต้องการนันทนาการประเภท
งานประดิษฐ์มากเป็นอันดับแรก คนพิการด้านการ
เรียนรู้  ต้องการนันทนาการประเภท หมากรุก 
หมากฮอส และเกมปาเปูาเป็นอันดับแรก คนพิการ
ทางออทิสติก มีความต้องการนันทนาการประเภท
การวาดภาพระบายสีมากเป็นอันดับแรก 
 
 
 

แนวทางการพัฒนานันทนาการและการท่องเที่ยว
เพื่อคนพิการในจังหวัดเชียงราย 
 ผลการประชุมสนทนากลุ่มผู้เป็นตัวแทน
กลุ่ม/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับคนพิการเพ่ือหาแนว
ทางการพัฒนานันทนาการและการท่องเที่ยวเพ่ือ
คนพิการในจังหวัดเชียงราย ได้ข้อสรุปที่สนับสนุน
ความต้องการของคนพิการ ดังนี้ 
 
สถานการณ์การท่องเที่ยวและนันทนาการของคน
พิการจังหวัดเชียงราย 
 คนพิการแต่ ก า เนิ ดมั ก เป็ นคน พิการ
ทางด้านสติปัญญา ช่วยตนเองไม่ได้และการออก
นอกบ้านเป็นเรื่องยุ่งยาก การตัดสินใจท ากิจกรรม
ต่างๆ จึงขึ้นอยู่กับครอบครัว ส่วนคนที่พิการใน
ภายหลังส่วนใหญ่เป็นความพิการทางร่างกายกลุ่มนี้
พยายามช่วยตัวเองในการเคลื่อนไหว  สามารถ
เดินทางไปเที่ยวได้ด้วยตนเอง และมีความพยายาม
รวมตัวเป็นกลุ่มสมาคม/ชมรมเพ่ือติดต่อสื่อสาร
กันเองในกลุ่มสมาชิก และยังมีคนพิการจ านวนหนึ่ง
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ไม่ต้องการบันทึกประวัติว่าตนเองเป็นคนพิการจึง
ไม่ได้แสดงตนต่อทางราชการ  

การท่องเที่ยวของคนพิการมักขึ้นอยู่กับ
ครอบครัวเพราะเกี่ยวข้องกับการเดินทางและการ
ดูแล การท่องเที่ยวจึงมักจ ากัดอยู่ภายในจังหวัด
และเที่ยวตามงานเทศกาลและจะไม่พักค้างคืน คน
พิการสูงอายุมักจะไม่ชอบไปไหนเพราะเกรงจะเป็น
ภาระของผู้ดูแล สถานที่ท่องเที่ยวเป็นแหล่งที่มีคน
ไม่พลุกพล่านมากเกินไป คนพิการที่เป็นเด็กชอบ
เที่ยวสวนสัตว์ ผู้ใหญ่ชอบแหล่งธรรมชาติ คนพิการ
ที่ เ ป็ น เด็ กและคนตาบอดชอบการ ไป เที่ ย ว
ห้างสรรพสินค้ามาก และสามารถจินตนาการ
สถานที่นั้นๆ จากการฟังเสียงแม้มองไม่เห็น คน
พิการส่วนใหญ่รู้จักแหล่งท่องเที่ยวในวงแคบไม่กี่
แห่ง 
 สิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการที่
ส าคัญล าดับต้นๆ คือปูายสัญลักษณ์ ส่วนการดูแล
ความปลอดภัยของคนพิการคือ สถานที่ที่ไปต้องไม่
ไกล ไม่เปลี่ยวหรือลี้ลับ มีอุปกรณ์ช่วยเหลือเช่น 
รถเข็น การเข้าถึงเช่นทางเรียบตลอด ไม่เป็น
ขั้นบันได ไม่ปู พ้ืนด้วยหินขรุขระหรือมีท้องร่อง 
ผู้ช่วยเหลือและที่นั่งพักจ าเป็นมากส าหรับคนพิการ
สูงอายุหรือผู้ที่ใช้ไม้ค้ ายัน ที่นั่งพักรอท าให้คนพิการ
ไม่รู้สึกว่าตนเองเป็นภาระแก่คนอื่น ๆ 

นันทนาการของคนพิการที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
พบว่าเป็นนันทนาการที่คนพิการมักจัดกันเองใน
กลุ่มย่อย เช่น ชมรมคนพิการจัดการละเล่น/แข่งขัน
กีฬาหรือจัดการละเล่นกันตามโอกาสวันส าคัญ ไม่
พบว่ามีหมู่บ้านหรือต าบล/องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นใดจัดบริการนันทนาการให้คนพิการเป็นการ
เฉพาะ หากมีก็เป็นการจัดร่วมกิจกรรมกับชมรม/
หน่วยงานต่างๆ เช่น งานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 
งานกีฬาร่วมกับผู้สูงอายุของหมู่บ้านอ่ืน งานวันคน
พิการสากล งานวันพ่อ งานวันแม่ งานแห่เทียน
เข้าพรรษา ซึ่งคนพิการจะไปร่วมงานมากและรู้สึก

สนุกสนาน  กิจกรรมที่คนพิการสามารถแสดงออก
ได้มาก คือการร้องเพลงและเล่นกีฬา (เปตอง) โดย
คนพิการเดินทางไปโดยรถของคณะกรรมการ
สมาคมที่มีรถยนต์ส่วนตัวหรือได้รับการสนับสนุน
การเดินทางจากส านักงานพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์การท่องเที่ยวและนันทนาการที่
เป็นสวัสดิการจากภาครัฐมีค่อนข้างน้อยและไม่
สม่ าเสมอ 

ข้อมูลสนับสนุนความต้องการนันทนาการ
ของคนพิการที่ได้จากเวทีสนทนาเพ่ิมเติมจาก
แบบสอบถามคือ นันทนาการช่วยให้คนพิการเกิด
ก าลังใจจากการพบกับคนที่ชอบกิจกรรมหรือพิการ
เหมือนกัน การได้รับโอกาสให้แสดงออกหรือได้
แสดงความสามารถพิเศษจากการท ากิจกรรม ท าให้
คนพิการได้รับการยอมรับจากคนอ่ืนๆ และมีความ
มั่นใจในตนเอง เป็นแรงบันดาลใจให้คนพิการ
พัฒนาตนเอง 

 
แหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอ านวยความสะดวก
ส าหรับคนพิการ 
 1.แหล่งท่องเที่ยวที่เหมาะสมกับคนพิการ
ควรเป็นแหล่งท่องเที่ยวประเภทเยี่ยมชมสถานที่
สวยงาม แปลกตา เข้าถึงง่าย เช่น สวนสาธารณะ 
แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และแหล่งท่องเที่ยว
ทางศาสนา งานเทศกาลต่างๆ เนื่องจากแหล่ง
ท่องเที่ยวประเภทนี้ตอบสนองความต้องการของคน
พิการที่ต้องการคลายเครียด ได้ออกก าลังบ้าง หรือ
การไหว้พระท าบุญท าให้สุขภาพจิตดีขึ้น แหล่ง
ท่องเที่ยวประเภทนี้ไม่มีค่าเข้าชมสถานที่และไม่
จ ากัดบุคคลที่จะเดินทางไปดูแลคนพิการด้วย 
 2.ระยะทางการที่ต้องพ่ึงพาผู้ช่วยเหลือ
และดูแล คนพิการส่วนใหญ่มีเวลาเที่ยวระหว่าง 
ครึ่ งวันถึ ง 1 วัน  ดั งนั้นระยะทางไปถึงแหล่ ง
ท่องเที่ยวส าหรับคนพิการที่ไม่มีข้อจ ากัดในเรื่อง
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การนั่ งนาน ควรอยู่ ในระยะไม่ เกิน  50 - 60 
กิโลเมตร  
 3.สิ่ งอ านวยความสะดวก คนพิการ
ต้องการสิ่ งอ านวยความสะดวกแทบทุกอย่าง 
โดยเฉพาะห้องน้ า ที่นั่งพัก ที่จอดรถ ผู้ดูแลความ
ปลอดภัย ทางลาด ราวจับ ปูายสัญลักษณ์ และผู้
ช่วยเหลือคนพิการที่ควรคัดเลือกผู้มีความรู้และมี
ความเห็นอกเห็นใจคนพิการอย่างแท้จริง   
 4.การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวและ
นันทนาการส าหรับคนพิการ  ผู้รับผิดชอบต้อง
ค านึ งถึ งประโยชน์ที่ มีต่อคนพิการและสั งคม
มากกว่าการแสวงหาผลก าไรและมีงบประมาณ
สนับสนุนเพียงพอ เพราะต้องพัฒนาสถานที่และ
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพให้คนพิการเข้าถึงได้ง่าย

และสะดวกและต้องจัดบุคลากรเพ่ือดูแลช่วยเหลือ
คนพิการเป็นประจ า รวมถึงมีเครื่องมือการสื่อสารที่
ดีใช้ได้ในยามฉุกเฉิน 

5 . ก า ร คั ด เ ลื อ ก นั น ท น า ก า ร ค ว ร มี
นันทนาการที่หลากหลาย โดยเฉพาะนันทนาการที่
คนพิการช่วยเหลือตนเองได้ หากเป็นนันทนาการที่
ต้องใช้อุปกรณ์จ าเป็นที่จะต้องจัดเตรียมผู้ช่วยเหลือ
ไว้ด้วย กิจกรรมนันทนาการของคนพิการที่มีอายุ
ต่างกันกลุ่มอายุน้อยมักเลือกนันทนาการที่มีการ
เคลื่อนไหวและใช้อุปกรณ์ กลุ่มผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
เลือกนันทนาการที่ไม่ต้องเคลื่อนไหวมาก และเน้น
ความสนุกสนานเพลิดเพลิน ดังรายละเอียดใน
ตารางที่ 4 

 
ตารางท่ี 4 กิจกรรมนันทนาการของคนพิการที่เหมาะสมตามกลุ่มอายุ 
 

กิจกรรม กลุ่มเยาวชน ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 
1. เพลง/ดนตรี √ √ 
2. ภาพยนตร์/วิดีโอ √ √ 
3. นั่งรถชมสวน √ √ 
4. นวด/สปา  √ 
5. หนังสืออ่านเล่น √ √ 
6. ปลูก/เพาะต้นไม้  √ 
7. ท างานประดิษฐ์ √ √ 
8. ชมนิทรรศการ √ √ 
9. วาดภาพ/ระบายสี/ปั้นดินน้ ามัน √  
10. สนามเด็กเล่น √  
11.กีฬาเปตอง √ √ 
12. แบดมินตัน √ √ 
13. โยนลูกบอลยาง √  
14. กะบะทราย √  
15. เกมตัวต่อ √  
16. อ่ืนๆ  สวนน้ า ธารน้ า (ธาราบ าบัด) √  
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ข้ อ เสนอแนะ เ พ่ื อ พัฒนาการท่ อ ง เที่ ย วและ
นันทนาการส าหรับคนพิการของจังหวัดเชียงราย มี
แนวทางว่าควรพัฒนาตามล าดับขั้น กล่าวคือ 
          1.สนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มคนพิการระดับ
พ้ืนที่ในระดับต าบลให้เข้มแข็ง  มีระบบฐานข้อมูล 
เพ่ือท างานขับเคลื่อนเข้าสู่แผนงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากนั้นจัดตั้งเครือข่าย
คนพิการในจังหวัดเชียงราย เพ่ือด าเนินกิจกรรม
ร่วมกันทุก อบต. ควรท าการ “สร้างผู้น ากลุ่มคน
พิการที่เข้มแข็ง”  
 2.การจ าแนกกลุ่มคนพิการ นอกจากเรื่อง
อายุและประเภทของความพิการแล้ว การส่งเสริม
ด้านการท่องเที่ยวและนันทนาการควรแยกคน
พิการเป็นสองกลุ่มคือกลุ่มที่ช่วยเหลือตนเองได้และ
กลุ่มที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ การสนับสนุนควรเน้น
ไปที่กลุ่มที่ช่วยตนเองไม่ได้ก่อน 
 3.จัดให้มีสถานที่สาธารณะส าหรับคน
พิการ และมีกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพของคน
พิการอย่างน้อยปีละครั้ง และค่อยๆ เพ่ิมจ านวน
กิจกรรมขึ้นจนเป็นสัปดาห์ละครั้ง เพ่ือส่งเสริมการ
เข้าสังคมของคนพิการ 
 4.มี facebook ของเครือข่าย สมาคมคน
พิการ เพ่ือสื่อสารและส่งข้อมูลข่าวสารร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงาน และระหว่างกลุ่มคนพิการ 
 5.สร้างกลุ่มอาสาสมัครช่วยเหลือคนพิการ 
เช่น กลุ่มนักศึกษา เยาวชน โดยเฉพาะในพ้ืนที่ของ
แต่ละแห่ง (ประสานร่วมกับโครงการภาคพลเมือง 
เยาวชนอาสา) เพ่ือช่วยเหลือคนพิการในกิจกรรม
นันทนาการหรือกิจกรรมอ่ืนๆ ที่ต้องการผู้ช่วยเหลือ 
 6.กระตุ้นหน่วยงานต่างๆ ให้สนับสนุนและ
พัฒนาสถานที่ด้านกายภาพให้คนพิการเข้าถึง
สถานที่สาธารณะได้สะดวก จัดกิจกรรมและให้
โอกาสคนพิการได้แสดงออกเพ่ิมขึ้น ให้โอกาสคน
พิการเข้าไปมีส่วนร่วม การให้ก าลังใจจากบุคคล

รอบข้าง และเชิดชูคนพิการตามความเป็นจริง ซึ่ง
เป็นการช่วยพัฒนาความสามารถของคนพิการด้วย 
 7.ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงาน
สถานะการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการด้านการ
ท่องเที่ยวและนันทนาการต่อจังหวัดอย่างน้อยปีละ 
2 ครั้ง 
 8.สร้างการรับรู้ต่อสังคมว่า คนพิการอยาก
ให้สั งคมยอมรับและเห็นคุณค่าของคนพิการ   
มากกว่า“การให”้เพียงอย่างเดียว คนพิการต้องการ
โอกาส การให้ก าลังใจ และการเชิดชูเกียรติและ
ศักดิ์ศรีดังนั้นการศึกษาความต้องการด้านการ
ท่องเที่ยวและนันทนาการของคนพิการ นอกจาก
เป็นการกระตุ้นสังคมแล้ว ยังเป็นการกระตุ้นให้คน
พิการได้มีบทบาท มีส่วนร่วมในการพัฒนากิจกรรม
ของตนเองเช่นการก าหนดเกมที่เหมาะสมกับคน
พิการ  การมีส่วนเป็นคณะกรรมการจัดงาน การมี
สถานที่พบปะสังสรรค์อย่างถาวร การมีโอกาสร่วม
ประชุมก าหนดแนวทาง ในการพัฒนาแหล่ ง
ท่องเที่ยวและนันทนาการของจังหวัดเชียงราย เป็น
ต้น 
 9.กิจกรรมที่ส านักงานส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดเชียงรายจัดขึ้น พบว่า
การจัดงานวันคนพิการสากลเป็นประจ าทุกปี ปีละ 
1 ครั้งยังไม่เพียงพอ จังหวัดควรมีนโยบายที่กระตุ้น
ให้หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนให้ความสนใจ
ร่วมจัดกิจกรรมและกระจายกิจกรรมการท่องเที่ยว
และนันทนาการเพ่ือคนพิการกระจายไปยังทุก
อ าเภอ และจัดกิจกรรมอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 
 10.จัดให้มีการตรวจความพร้อมของแหล่ง
ท่องเที่ยวเกี่ยวกับสิ่งอ านวยความสะดวกในการ
เข้าถึงและสิ่งอ านวยความสะดวกขั้นพ้ืนฐานใน
แหล่งท่องเที่ยว ตามมาตรฐานของส านักงาน
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ 
เช่น ที่จอดรถ ทางลาด บริการพิเศษ (เคาน์เตอร์ 
คู่มือ เอกสารข้อมูลข่าวสารที่เป็นอักษรเบรลล์หรือ
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สื่อเสียง ล่ามภาษามือ ปูายอักษรอิเล็กทรอนิกส์
(อักษรวิ่ง) ห้องส้วม ทางเดินเชื่อม ราวจับ ลิฟท์ 
บันได สัญลักษณ์ ห้องพัก ห้องน้ าในห้องพัก) และ
จัดท าท าเนียบแหล่งท่องเที่ยวที่มีบริการและสิ่ง
อ านวยความสะดวกแก่คนพิการเผยแพร่ต่อ
สาธารณะ 
 11.จัดให้มีแหล่งท่องเที่ยวและนันทนาการ
ส าหรับคนพิการที่เป็นต้นแบบระดับจังหวัด อย่าง
น้อย 1 แห่ง 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
  จากผลการส ารวจงานวิจัยและการจัดเวที
สนทนาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับคนพิการ พบว่าการ
ท่องเที่ยวและนันทนาการเพ่ือคนพิการยังเป็นเรื่อง
ที่มีผู้สนใจน้อย ทั้งตัวคนพิการเองและหน่วยงานที่
สนับสนุนคนพิการ เพราะทุกฝุายยังเห็นว่าปัจจัยที่
ใช้ในชีวิตประจ าวันซึ่งเป็นความต้องการพ้ืนฐาน
และการส่ง เสริมอาชีพมีความส าคัญกว่าการ
ท่องเที่ยวและนันทนาการ  ส่วนพฤติกรรมการ
ท่องเที่ยวของคนพิการในเรื่องบุคคลที่ไปด้วยและ
ช่วงเวลาไปเที่ยว แสดงให้เห็นว่าคนพิการจัดอยู่ใน
กลุ่มนักท่องเที่ยวประเภท “ครอบครัวส าคัญ” 
(บริษัทอินทัชรีเสิร์ชฯ, 2555) เพราะครอบครัวเป็น
ผู้ตัดสินใจ เลือกแหล่งท่องเที่ยว เวลาที่จะไปเที่ยว 
ให้การดูแลระหว่างการท่องเที่ยวและเป็นผู้ออก
ค่าใช้จ่ายในการเที่ยวทั้งหมด  อย่างไรก็ตามคน
พิการมีความต้องการพบปะคนพิการด้วยกันและ
ต้องการสิ่งที่ช่วยท าให้ชีวิตสดชื่น เสริมสร้างพลัง 
ขจัดความเหนื่อยเมื่อยล้าทางร่างกาย จิตใจและ
ทางสมอง เพราะฉะนั้นหากหน่วยงานในท้องถิ่น 
เช่น ชมรมคนพิการ อบต./เทศบาล จัดกิจกรรม
นันทนาการและมีสวัสดิการในการเดินทางและจัด
ผู้ดูแลคนพิการที่มีความรู้ความเข้าใจดูแลระหว่าง
ท ากิจกรรมด้วย จะเป็นการช่วยเปิดโอกาสให้คน
พิการเปิดตัวมากขึ้น และช่วยส่งเสริมคนพิการได้

หลายด้าน ทั้งด้านสุขภาพ  ด้านมนุษยสัมพันธ์ ด้าน
การพัฒนาความเป็นพลเมืองดีและด้านการพัฒนา
ตนเอง(พ่วง , 2525) ทั้งนี้กิจกรรมนันทนาการ
ส าหรับคนพิการมีแนวโน้มไปสู่นันทนาการเพ่ือการ
บ าบัดมากกว่าการผ่อนคลายอย่างเดียว โดย วณัฐ
พงศ์  เบญจพงศ์ (2554) ได้ เสนอรูปแบบการ
ให้บริการนันทนาการบ าบัดไว้ 3 ระดับ ได้แก่การ
ส อ ด แ ท ร ก ท า ง ก า ร ป ฏิ บั ติ (functional 
Intervention) การศึกษาการใช้เวลาว่าง(leisure 
Education) และการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ
(recreation Participation) ยืนยันได้ว่านันทนาการ
ส าหรับคนพิการ (adapted recreation) เป็นนันทนาการ
ที่ช่วยพัฒนาศักยภาพของคนพิการไปพร้อมๆ กับ
การใช้เวลาว่างเพ่ือผ่อนคลายด้วย (สมบัติ กาญจน
กิจ, 2535) เพราะช่วยตอบสนองความต้องการทาง
ร่างกายและจิตใจช่วยผ่อนคลายความเครียดทาง
อารมณ์  ช่ วยการบ าบัดรักษา  และช่วย ฟ้ืนฟู
สมรรถภาพของคนพิการได้ 
  แนวทางการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเพ่ือคน
พิการตามโครงการการท่องเที่ยวเพ่ือคนทั้งมวล
แสดงถึงความเคลื่อนไหวลงสู่การปฏิบัติที่ชัดเจน
กว่าเรื่องนันทนาการส าหรับคนพิการ เพราะยังขาด
กลไกการขับเคลื่อนทั้งคนกลุ่มคนพิการเองและ
หน่วยงานสนับสนุน  ดังนั้นการสนับสนุนให้คน
พิการรวมกลุ่ม คิดริ เริ่มท ากิจกรรมตามความ
ต้องการของตนเองน่าจะเป็นประโยชน์มากกว่าจัด
งานให้คนพิการมาร่วมงาน และเป็นทางเลือกหนึ่งที่
ทั้งสองฝุายยอมรับได้ อีกทั้งยังช่วยให้คนพิการจะ
รู้ สึ ก เป็ น เจ้ าของและร่ วมกิ จกร รม ได้ เ ต็ มที่ 
นันทนาการของคนพิการที่พบจากการศึกษาครั้งนี้
เป็นนันทนาการแบบง่ายๆ โดยเฉพาะเพลงและ
ดนตรี การชมภาพยนตร์ วิดีโอ การนั่งรถชมสวน 
งานประดิษฐ์ เป็นต้น นันทนาการเหล่านี้ไม่ต้องการ
สิ่งปลูกสร้างใหม่และใช้งบประมาณไม่มากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชนและสถานศึกษาในพ้ืนที่
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ส ามา รถ ร่ ว มมื อ กั น สนั บ สนุ น ไ ด้ ไ ม่ ย า กนั ก  
นอกจากนี้ผู้วิจัยยังพบว่าจังหวัดเชียงรายได้ให้
โอกาสคนพิการเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจใน
เรื่องที่เกี่ยวข้องกับคนพิการค่อนข้างน้อยเกินไป 
กล่าวคือ ผู้แทนสมาคมคนพิการบางคนไม่ได้เป็น
คน พิก า ร  ค นที่ พิ ก า ร จ ริ ง ที่ มี ส่ ว น ร่ ว ม เ ป็ น
อนุกรรมการของจังหวัดมีสัดส่วนที่น้อยมาก การมี
ส่วนร่วมของสถาบันการศึกษาต่างๆ ในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการก็ยังมีข้อจ ากัดในการรับรู้
ข่าวสารและเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ  
ดังนั้นการเปิดกว้างให้หน่วยงานต่างๆ เข้าถึงข้อมูล
และโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจะช่วย
สร้างความหลากหลายของกิจกรรมและกระจาย
โอกาสให้คนพิการมีช่องทางเข้าถึงสิทธิต่างๆ ได้
มากยิ่งขึ้นในอนาคต 
 
ข้อเสนอแนะ  
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 1.รัฐบาลและกระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬาควรมีแผนพัฒนาการท่องเที่ยวและนันทนาการ
เพ่ือคนพิการโดยเฉพาะ  
 2.ควรมีการบูรณาการการท างานของ
ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
แห่งชาติ ร่วมกับหน่วยงานอ่ืน ๆ เพ่ือให้กลไก
ขับเคลื่อนการท างานที่เกี่ยวกับคนพิการท างานได้
หลายมิติ เกิดความต่อเนื่องของโครงการและมี
ผลลัพธ์และผลกระทบที่ชัดเจนมากขึ้น 
 3.ควรก าหนดนโยบายชัดเจนที่จะพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวส าหรับคนพิการในทุกจังหวัด 
นโยบายดังกล่าวจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ทางการ
ท่องเที่ยวและสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวคนพิการ
จากต่างประเทศช่วยสร้างรายได้ทางการท่องเที่ยว
เพ่ิมข้ึนได้ในอนาคต 

 
 

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 1.หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น วัด เอกชน 
องค์ ก รปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ น  คว รปรั บ ปรุ ง
สภาพแวดล้อมและสิ่งอ านวยความสะดวกในพ้ืนที่
รับผิดชอบและจัดกิจกรรมนันทนาการที่เหมาะสม 
เพ่ือให้คนพิการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้สะดวกขึ้น 
รวมถึงการจัดอบรมบุคลากรผู้ให้บริการในสถานที่
ท่องเที่ยวในพ้ืนที่ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การให้ความช่วยเหลือคนพิการอย่างถูกต้อง 
 2.ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการแห่งชาติ และหน่วยงานราชการอ่ืน ๆ
ที่เก่ียวข้องควรสร้างช่องทางการสื่อสารให้คนพิการ
บอกความต้องการของตนเองผ่านช่องทางต่าง ๆ 
มากขึ้น เพ่ือให้ได้ข้อมูลความต้องการของคนพิการ
ในการพัฒนากิจกรรมนันทนาการและพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวที่ตรงกับความต้องการของคนพิการอย่าง
แท้จริง 
 3.ควรเพ่ิมผู้แทนด้านการท่องเที่ยวและ
นันทนาการในอนุกรรมการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคน
พิการประจ าจังหวัดเชียงราย   
 4.สถาบันการศึกษาควรกระตุ้นให้นักศึกษา
ในหลักสูตรต่ างๆ  สมัครเข้ า เป็นอาสาสมัคร
ช่วยเหลือคนพิการ เปิดสอนหรืออบรมหลักสูตร
ผู้ น านันทนาการส าหรับคนพิการ เ พ่ิมเติมใน
หลักสูตรปกติด้วย 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาส าหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา

ในประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพ่ือ1)ศึกษาสภาพการจัดการศึกษาส าหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทาง
สติปัญญาในประเทศไทย และ 2)พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาส าหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทาง
สติปัญญาที่มีประสิทธิผลในประเทศไทย 

การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี ซึ่งประกอบด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) จากการสัมมนากลุ่มผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้อ านวยการฝุายวิชาการ และครูจาก 3 กลุ่ม
สถานศึกษาคือ ศูนย์การศึกษาพิเศษ โรงเรียนเฉพาะความพิการ และโรงเรียนเรียนร่วม จ านวน 45 คน 
เพ่ือวิเคราะห์สภาพแวดล้อม หาข้อจ ากัด ภัยคุกคาม และแนวทางการแก้ปัญหา สัมภาษณ์เชิงลึก  
(In – depth Interview) ผู้ทรงคุณวุฒิระดับนโยบาย จ านวน 8 คน และระดับปฏิบัติการ จ านวน 9 คน 
รวม 17 คน เพ่ือวิเคราะห์องค์ประกอบสถานศึกษาที่มีประสิทธิผลและตรวจสอบความถูกต้อง เหมาะสม 
และเป็นไปได้ของรูปแบบจากผู้เชี่ยวชาญจากการสนทนากลุ่ม (Focus Group) จ านวน 9 คน การ
รวบรวมข้อมูลใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) ได้แก่การสอบถามความคิดเห็น โดยใช้แบบสอบถามเพ่ือสอบถามความเป็นไปได้ของรูปแบบ
จากกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นบุคลากรในศูนย์การศึกษาพิเศษ โรงเรียนเฉพาะความพิการ และโรงเรี ยนเรียน
ร่วม จ านวน 780 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของรูปแบบใช้ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย ( x ) และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

ผลการวิจัยพบว่า  
การวิเคราะห์สภาพปัจจุบันในการจัดการศึกษาส าหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาใน

ประเทศไทยจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (Swot) ประกอบด้วยสภาพแวดล้อมภายในมีข้อจ ากัด ด้าน
โครงสร้างและนโยบายด้านการให้บริการและคุณลักษณะของผู้เรียน ด้านบุคลากร  ด้านการเงิน ด้านวัสดุ
อุปกรณ์ ด้านการบริหารจัดการ และสภาพแวดล้อมภายนอก ได้แก่ อุปสรรคด้านสังคมและวัฒนธรรมด้าน
เทคโนโลยี  ด้านเศรษฐกิจ  ด้านการเมืองและกฎหมาย ของสถานศึกษาทั้ง 3 รูปแบบ คือ ศูนย์การศึกษา
พิเศษ โรงเรียนเฉพาะความพิการ และโรงเรียนเรียนร่วม ท าให้ไม่สามารถจัดการศึกษาส าหรับบุคคลที่มี
ความบกพร่องทางสติปัญญาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล 

รูปแบบการจัดการศึกษาส าหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาในประเทศไทย จัดใน
สถานศึกษา 3 หน่วยงาน ได้แก่ ศูนย์การศึกษาพิเศษ โรงเรียนเฉพาะความพิการ และโรงเรียนเรียนร่วม 
องค์ประกอบของสถานศึกษาที่มีประสิทธิผลในการจัดการศึกษาส าหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทาง



 

หน้า 52วารสารวิทยาลัยราชสุดา  ปีท่ี 8  ฉบับท่ี 11    หน้า 52   วารสารวิทยาลยัราชสดุา  ปีท่ี 10  ฉบับท่ี 13    
 

สติปัญญา มี 8 ด้าน 34 ตัวชี้วัด ได้แก่ 1) ความเป็นมืออาชีพ 7 ตัวชี้วัด 2) การมีวิสัยทัศน์ร่วม 4 ตัวชี้วัด       
3) การคาดหวังต่อความส าเร็จของผู้เรียน 2 ตัวชี้วัด 4) ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 5 
ตัวชี้วัด 5) ด้านการจัดท าแผนการจัดการเรียนการสอน 3 ตัวชี้วัด 6) ด้านการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ 2 ตัวชี้วัด 7) ด้านการให้บริการทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 8 ตัวชี้วัดและ 8) ด้านการเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ 3 ตัวชี้วัด 

ทั้งนี้ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่ารูปแบบมีความเหมาะสม มีความเป็นไปได้ มีความถูกต้องและ
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการจัดการศึกษาส าหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาใน
ประเทศไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
ค าส าคัญ: บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา, การพัฒนา, รูปแบบการจัดการศึกษา, สถานศึกษาที่มี
ประสิทธิผล 
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ABSTRACT 

This research aimed to 1) study the state of educational management model forintellectual 
disabilities in Thailand, and 2) develop with effectiveness on educationalmanagement model for the 
intellectual disabilities in Thailand.  
 This selective research comprised firstly a qualitative research, resulting from the 
school administrator group seminar, deputy directors for academic affairs, and 45 teachers 
from 3 schools groups namely special education centers, special schools and inclusive schools, 
in order to analyze the environment, find strengths, weakness and resolutions;  in – depth 
interview 8 experts of policy levels, and 9 experts of performance levels, a total of 17 experts in order to 
analyze the schools components with effectiveness and check its correctiveness, 
appropriateness and possibilities of the model from 9 experts using focus group discussion. 
The data covered were contents analysis , and secondary a quantitative research was used to 
ask about opinions from 780 samples of special education centers, special school and inclusive schools 
on the possibilities of the model. The data used were percentage (%) mean ( x ) and standard 
deviations (S.D) 
 The findings showed as follows;The present state and  problems in the Education 
administration for the student with the developmental and intellectual disabilities in Thailand 
by Swot technic, composed of the internal environment within the weakness or limitation of 2s are 
structure and policy, quality of students and services, and 4 Ms are man, money, materials and 
administration. External environment within the threats of social and culture, technology, 
economics political and laws special education schools, special centers and inclusive schools. They 
cannot give good quality education for the students with the developmental and intellectual 
disabilities. 

The aforementioned model, held in 3 school authorities, namely special centers, special 
schools and inclusive schools had 8 experts and 34 indicators of school opponents with 
effectiveness in learning management  for the intellectual disabilities as follows: 1) 7 indicators of 
professional aspects. 2) 4 indicators of inclusive vision aspects 3) 2 indicators of expectation on the 
students success aspects. 4) 5 indicators of holding activities to develop the students potential aspect. 
5) 3 indicators of making lessons plan aspect. 6) 2 indicators of environment management to support 
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learning management aspect 7) 8 indicators of proving educational services with quality aspect. 
8) 3 indicators of being a learning organization aspect. 
 The experts agreed that said model had appropriateness, possibilities, correctiveness, and 
were able to make use of developing educational management for intellectual disabilities in 
Thailand effectively.  
 
Keywords: Person with Intellectual and developmental disabilities, Development,  
      Educational Management Model, Effective school
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บทน า 
 การช่วยเหลือคนพิการให้สามารถอยู่ใน
สังคมได้ถือเป็นหน้าที่ของทุกคนในสังคม ปัจจุบัน
คนพิการในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกได้รับการส่งเสริมให้มี
การฟ้ืนฟูสมรรถภาพทุกด้าน ทั้ งด้านการแพทย์  
การศึกษา อาชีพ และสังคม เพ่ือให้สามารถด ารง
ชีพอยู่ได้อย่างมีคุณค่า มีศักดิ์ศรีและมีบทบาทใน
สังคม สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2550 (ราชกิจจานุเบกษา, 2550, 
น.8) ซึ่งได้ก าหนดสิทธิ ความเสมอภาคของคนพิการ
ไว้อย่างชัดเจนในหลายมาตรา เช่น มาตรา 30 
วรรค 1 กล่าวว่าการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อ
บุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องถิ่น
ก าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการทาง
กายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทาง
เศรษฐกิ จหรื อสั งคม  คว าม เชื่ อทางศาสนา 
การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่
ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญจะกระท ามิได้ และ
ในด้านโอกาสในการได้รับการศึกษาได้ก าหนดไว้ใน
มาตรา 49 ว่าบุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 12 ปีที่รัฐจัดให้
อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ผู้
ยากไร้ ผู้พิการหรือทุพพลภาพหรือผู้อยู่ในสภาวะ
ยากล าบากต้องได้รับสิทธิตามวรรคหนึ่ง  
 นอกจากนี้ ส าระ ในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553 (ราชกิจจานุเบกษา, 2553, น. 1) 
มาตรา 10 วรรค 2 ก าหนดให้การจัดการศึกษา
ส าหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญา อารมณ์ สังคม การสื่อสารและการ
เรียนรู้  หรือมีร่างกายพิการ หรือทุพลภาพหรือ
บุคคลซึ่งไม่สามารถพ่ึงตนเองได้ หรือไม่มีผู้ดูแลหรือ
ด้อยโอกาส ต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิและ
โอกาสได้ รั บการศึกษาขั้น พ้ืนฐานเป็น พิ เศษ 
การศึกษาส าหรับคนพิการในวรรค 2 ให้จัดตั้งแต่

แรกเกิดหรือพบความพิการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
และให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิได้รับสิ่งอ านวยความ
สะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใดทาง
การศึกษา ประกอบกับพระราชบัญญัติการจัด
การศึกษาส าหรับคนพิการ พ.ศ.2551 (ราชกิจจา
นุเบกษา, 2551, น.3) ยังได้ก าหนดไว้ในหมวด 1 
เรื่องสิทธิและหน้าที่ทางการศึกษาโดย มาตรา 5 
กล่าวว่าคนพิการมีสิทธิ ได้รับการศึกษาโดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่ายตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการจนตลอด
ชีวิตพร้อมทั้งได้รับเทคโนโลยีสิ่ งอ านวยความ
สะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทาง
การศึ กษา  และ เลื อกบริ การทางการศึ กษา 
สถานศึกษา ระบบและรูปแบบการศึกษา โดย
ค านึงถึงความสามารถ ความสนใจ ความถนัดและ
ความจ าเป็นพิเศษของบุคคลนั้น รวมทั้งได้รับ
การศึ กษาที่ มี มาตรฐานและประกันคุณภาพ
การศึกษา มีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การ
ทดสอบทางการศึกษาที่เหมาะสมสอดคล้องกับความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษของคนพิการแต่ละประเภท
และบุคคล 
 เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาใน
ประเทศไทยนั้นมีโอกาสเข้ารับการศึกษาในโรงเรียน
ทั่วไปน้อยมากทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากเหตุผลหลาย
ประการ ประการแรก ผู้บริหารสถานศึกษา ครู 
ผู้ปกครองของเด็กปกติยังมีเจตคติในทางบวกต่อ
เด็กที่มีความบกพร่องค่อนข้างน้อย ประการที่สอง 
ครูผู้สอนขาดความรู้ความเข้าใจด้านการศึกษาพิเศษ
ประการที่สาม ชั้นเรียนในโรงเรียนปกติมักเป็นชั้น
เรียนขนาดใหญ่ ซึ่งมีนักเรียนประมาณ 30-50 คน 
ท าให้ครูไม่สามารถจัดการเรียนการสอนที่ต้อง
สนองตอบเป็นรายบุคคลได้ ประการที่สี่ เด็กที่มี
ความบกพร่องทางสติปัญญาระดับปานกลางถึง
รุนแรงนั้นต้องการความช่วยเหลือมากกว่าเด็กที่มี
ความบกพร่องระดับน้อย จึงเป็นปัญหาที่หนักมาก
ส าหรับครูผู้สอนในชั้นเรียนทั่วไป ดังนั้น การจัดการ
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ศึกษาส าหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
ระดับปานกลางถึงรุนแรงจึงถูกแยกออกมาจัดใน
โรงเรียนส าหรับเด็กที่มีความบกพร่องโดยเฉพาะ 
(Special School) ซึ่งเชื่อว่า บุคลากรในโรงเรียน
เหล่านี้ได้รับการฝึกอบรมมาทางด้านนี้โดยเฉพาะ 
น่าจะสามารถจัดการศึกษาที่เหมาะสมส าหรับเด็ก
เหล่ านี้ ได้  อย่ างไรก็ตาม ยั งพบว่า  โรงเรียน
การศึกษาพิเศษที่เป็นโรงเรียนเฉพาะความพิการนี้
ยังคงมีปัญหาในการจัดการศึกษาส าหรับเด็กที่มี
ความบกพร่องทางสติปัญญาระดับปานกลางและ
ระดั บรุ นแรงอยู่ นั่ นเอง ทั้ งนี้ อาจเนื่ องมาจาก  
โรงเรียนเฉพาะความพิการไม่มีหลักสูตรเฉพาะที่
เหมาะสมส าหรับเด็กกลุ่มนี้ ไม่ตอบสนองต่อความ
ต้องการพิเศษของเด็ก นอกจากนั้น โรงเรียนยังไม่มี
การวางแผนการเชื่อมต่อเฉพาะบุคคลที่มีความ
บกพร่องทางสติปัญญาที่เรียนอยู่ในโรงเรียน ก่อนที่
จะมีการจ าหน่ายออกจากโรงเรียน ท าให้ทั้งบุคคลที่
มีความบกพร่องทางสติปัญญาและผู้ปกครอง
ประสบกับปัญหาเฉพาะหน้าเพราะไม่ได้เตรียม
ความพร้อมในการจัดการชีวิตหลังจากถูกจ าหน่าย
ออกจากโรงเรียนไว้ล่วงหน้า  
 การให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มของ
ศูนย์การศึกษาพิเศษที่ให้บริการบุคคลที่มีความ
บกพร่องทางสติปัญญายังขาดประสิทธิภาพ ไม่
สามารถส่งต่อนักเรียนไปยังโรงเรียนเรียนร่วม หรือ
โรงเรียนเฉพาะความพิการได้ ปัญหาที่พบโดย
จัดล าดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ขาดงบประมาณ
สนับสนุน ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ 
บุคลากรมีภาระงานมาก และขาดการติดตาม
ส ารวจเด็กพิการผู้ปกครองนักเรียนให้ความร่วมมือ
ไม่ เต็มที่  ขาดเครื่ องมือ  วัสดุ อุปกรณ์ ในการ
ให้บริการ บุคลากรมีภาระงานมาก ขาดบุคลากรที่
มีความรู้ ความสามารถเฉพาะด้าน และขาด
งบประมาณสนับสนุนขาดการท าวิจัยเพ่ือการศึกษา 
(วิรัช ภู่เล็ก, 2547) ผู้วิจัยจึงเห็นความส าคัญและ

ความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาสภาพปัญหาภัย
คุกคามของการจัดการศึกษาส าหรับบุคคลที่มีความ
บกพร่องทางสติปัญญาในประเทศไทย โดยได้ศึกษา
รูปแบบการจัดการศึกษาในต่างประเทศ เพ่ือ
ก าหนดองค์ประกอบของสถานศึกษาที่จัดการศึกษา
ส าหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาที่มี
ประสิทธิผล เพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษา
ส าหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาใน
ประเทศไทย 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 ในการศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบ
การจัดการศึกษาส าหรับบุคคลที่มีความบกพร่อง
ทางสติปัญญาในประเทศไทย ผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์
ดังนี้ 
  1.ศึกษาสภาพการจัดการศึกษาส าหรับ
บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาในประเทศ
ไทย 
  2.พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาส าหรับ
บุ คคลที่ มี ค ว ามบกพร่ อ งทา งสติ ปั ญญาที่ มี
ประสิทธิผลในประเทศไทย 
 
วิธีด าเนินการ 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยก าหนดขอบเขต
ของการวิจัยไว้ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 1. ประชากร กลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูล 
 1.1 การศึกษาสภาพปัจจุบันของการ
จัดการศึกษาส าหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทาง
สติปัญญา ขอบเขตด้านผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key 
Informants) ผู้ ให้ข้อมูลในการเสวนากลุ่มเ พ่ือ
ค้นหาสภาพปัญหา ภัยคุกคาม แนวทางแก้ไขปัญหา 
และกรอบแนวคิดของสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิผลใน
หน่วยงานที่จัดการศึกษาส าหรับบุคคลที่มีความ
บกพร่องทางสติปัญญา ได้แก่ 
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  1.1.1 บุคลากรในศูนย์การศึกษา
พิเศษ จ านวน 15 คน 
  1.1.2 บุคลากรในโรงเรียนเฉพาะ
ความพิการที่สอนนักเรียนที่มีความบกพร่องทาง
สติปัญญา จ านวน 15 คน 
  1.1.3 โ ร ง เ ร ียน เ ร ียนร ่ว มที ่จ ัด
การศึกษาส าหรับบุคคลที ่มีความบกพร่องทาง
สติปัญญาจ านวน 15 คน 
  1.1.4 ผู้ปกครองของบุคคลที่มี
ความบกพร่องทางสติปัญญา 3 คน 
  1.1.5 ผู้แทนองค์กรคนพิการ 3 คน 
 1.2 การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษา 
ส าหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา  
  1.2.1 การสอบถามข้อมูลด้วยเชิง
ปริมาณเพ่ือวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของรูปแบบ
สถานศึกษาท่ีมีประสิทธิผล 
 ประชากรประกอบด้วย ผู้บริหาร 
รองผู้บริหาร/หัวหน้ากลุ่ม และครู/เจ้าหน้าที่ของ
โรงเรียนการศึกษาพิเศษที่จัดการเรียนการสอน
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ศูนย์
การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัด/เขตการศึกษา 
โรงเรียนเรียนร่วม  
 กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง  ป ร ะกอบด้ ว ย
ผู้บริหาร รองผู้บริหาร/หัวหน้ากลุ่ม และครู /
เจ้าหน้าที่โรงเรียนการศึกษาพิเศษที่จัดการเรียน
การสอนเด็กที่ มีความบกพร่องทางสติปัญญา 
จ านวน 19โรงเรียน ใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple 
Random Sampling) จาก 
 ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจ าจังหวัด จ านวน 64 ศูนย์  
 ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ
เขตการศึกษาจ านวน 12 ศูนย์  
 โ ด ย ร่ ว ม สุ่ ม จ า ก ทุ ก ภู มิ ภ า ค 
จ านวน 60 โรงเรียน ประกอบไปด้วยผู้บริหาร รอง
ฝุายวิชาการ และครู จ านวน 318 คน 

เพ่ือน าไปวิเคราะห์ถึงรูปแบบของสถานศึกษาที่มี
ประสิทธิผลในการจัดการศึกษาและพัฒนาบุคคลที่
มีความบกพร่องทางสติปัญญาในประเทศไทย 
 1.2.2 ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ท ฤ ษ ฎี 
สถานศึกษาที่มีประสิทธิผลในการจัดการศึกษา
ส าหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา 
 ผู้ให้ข้อมูลส าคัญในขั้นตอนนี้ คือ
ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 2 กลุ่ม คือกลุ่มผู้บริหารที่
เกี่ยวข้องกับการก าหนดนโยบายและควบคุมการ
บริหารโรงเรียนเฉพาะความพิการ โรงเรียนเรียน
ร่วม และศูนย์การศึกษาพิเศษ และกลุ่มผู้บริหารที่
เป็นผู้ปฏิบัติในสถานศึกษา เป็นการเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive Method) จ านวน 15 คน โดย
แบ่งออกเป็นผู้บริหารระดับนโยบายจ านวน 9 คน 
และผู้บริหารสถานศึกษาที่มีความสามารถในการ
บริหารสถานศึกษาจนเป็นผลส าเร็จ จ านวน 6 คน  
 1.2.3 การตรวจสอบรูปแบบ 
ผู้วิจัยใช้การสนทนากลุ่ม เพ่ือตรวจสอบรูปแบบ
สถานศึกษาที่มีประสิทธิผลในการจัดการศึกษา
ส าหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ผู้ให้
ข้อมูลในการสนทนากลุ่ม จ านวน 9 คน ได้แก่ 
 -บุคลากรในศูนย์การศึกษา
พิเศษประจ าจังหวัด/เขตการศึกษา 
 -บุคลากรในโรงเรียนการศึกษา
พิเศษ/โรงเรียนเรียนร่วมที่จัดการศึกษาส าหรับบุคคล
ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา 
 -ผู้ บ ริ ห า ร ข อ ง ก ร ะ ท ร ว ง 
ศึกษาธิการ 
 -ผู้แทนจากสมาคมช่วยคน
พิการทางสติปัญญาฯ 
 
ระยะเวลา 
 การรวบรวมข้อมูลอยู่ในช่วงเวลาระหว่าง 
ปีการศึกษา  2556 
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
การศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการ

จัดการศึกษาส าหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทาง
สติปัญญาในประเทศไทยในครั้งนี้ ประกอบไปด้วย
เครื่องมือตามระยะการด าเนินการดังนี้ 

1.การศึกษาสภาพปัจจุบันของการจัด
การศึกษาส าหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทาง
สติปัญญาในประเทศไทย ประกอบด้วย  
   1.1 เครื่ องมือที่ ใช้ ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลการสนทนากลุ่ม เ พ่ือวิ เคราะห์
สภาพแวดล้อมขององค์กร เพ่ือให้ทราบข้อจ ากัด 
( Weakness)  จุ ด แ ข็ ง  ( Strength)  โ อ ก า ส 
(Opportunity) และภัยคุกคาม (Threats) เป็น
แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-structure 
Interview) ของโรงเรียนเฉพาะความพิการ ศูนย์
การศึกษาพิเศษ และโรงเรียนเรียนร่วม 
      1.2 เครื่ องมือวิ เคราะห์ กรอบ
ทฤษฎี สถานศึกษาที่มีประสิทธิผลใช้แบบสัมภาษณ์
แบบมีโครงสร้าง สอบถามผู้ทรงคุณวุฒิ 
 2.การพัฒนารูปแบบการการจัดการศึกษา
ส าหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาใน
ประเทศไทยเครื่องมือทีใ่ช้ได้แก่  
 2.1 เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์
ความ เป็ น ไป ได้ ของรู ปแบบสถานศึกษาที่ มี
ประสิทธิผลในเชิงปริมาณ เป็นแบบสอบถาม 
จ านวน 1 ฉบับ แบ่งเป็น 3 ตอน ประกอบด้วย 
 ตอนที่  1 เกี่ยวกับสถานภาพ
ของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วยสถานภาพ
ทั่วไป เพศ ระดับการศึกษา และอายุ  
 ต อ น ที่  2  แ บ บ ส อ บ ถ า ม
เกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้บริหาร รองผู้บริหาร 
และครู  ที่ มีต่ อองค์ประกอบของการบริหาร
สถานศึกษาที่มีประสิทธิผล เ พ่ือพัฒนาการจัด
การศึกษาส าหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทาง
สติปัญญา เพื่อให้ครอบคลุมองค์ประกอบต่าง ๆ ใน

การพัฒนาการบริหารจัดการเรียนการสอนให้มี
คุณภาพ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ล้วน สายยศ 
และ อังคณา สายยศ (2543, น.67) ที่ว่าให้มี
จ านวนที่มากพอเพ่ือให้ครอบคลุมองค์ประกอบ
ต่างๆ ซึ่งเป็นแบบสอบถามชนิดจัดล าดับคุณภาพ 5 
ระดับ ของลิเคอร์ท (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2540, น.107) 
 ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
แนวทางการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิผลใน
สถานศึกษาที่จัดการศึกษาส าหรับบุคคลที่มีความ
บ ก พ ร่ อ ง ท า ง ส ติ ปั ญ ญ า  ใ น ลั ก ษ ณ ะ ข อ ง
แบบสอบถามปลายเปิด 
 2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการสัมภาษณ์
ผู้ทรงคุณวุฒิระดับนโยบายและระดับปฏิบัติเพ่ือ
ก าหนดเป็นรูปแบบการศึกษาส าหรับบุคคลที่มี
ความบกพร่องทางสติปัญญาในประเทศไทย 

  2.3 การตรวจสอบรูปแบบ เครื่องมือ 
ที่ใช้ในการสนทนากลุ่มเพ่ือตรวจสอบรูปแบบเป็น
ค าถามแบบมีโครงสร้างเพ่ือหาความถูกต้อง ความ
เหมาะสม ความเป็นไปได้ และประโยชน์ของการน าไปใช้ 
 
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิจัย 

เมื่ อ ได้ รั บข้ อมู ลคื นมาแล้ ว พิจ ารณา
ตรวจสอบเพ่ือคัดเลือกแบบสอบถามที่มีความ
สมบูรณ์ครบถ้วน แล้วรวบรวมแบบสอบถามที่
สมบูรณ์มาจัดระเบียบข้อมูลลงรหัส จากนั้นน าไป
วิเคราะห์ข้อมูล 
 1.วิ เคราะห์ข้อมูลการเสวนากลุ่ ม เ พ่ือ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กร เพ่ือให้ทราบ
ข้อจ ากัด (Weakness) จุดแข็ง (Strength) โอกาส 
(Opportunity) และภัยคุกคาม (Threats) เป็น
แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-structure 
Interview)  ใช้ การวิ เคราะห์ เนื้ อหา (Content 
Analysis) 
 2.วิเคราะห์กรอบทฤษฎีสถานศึกษาที่มี
ประสิทธิผลใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
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สอบถามผู้ทรงคุณวุฒิ  ใช้การวิ เคราะห์ เนื้อหา 
(Content Analysis) 
 3.วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบ
รูปแบบในเชิงปริมาณด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป สถิติ
ที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 
  3.1การวิเคราะห์สถานภาพส่วนตัว 
ของผู้ตอบแบบสอบถามใช้ค่าร้อยละ (%) 
 3.2การวิเคราะห์ความเป็นไปได้
ของรูปแบบการจัดการศึกษาส าหรับบุคคลที่มีความ
บกพร่องทางสติปัญญา ใช้ค่าเฉลี่ย ( x ) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)ซึ่งการวิเคราะห์ระดับความ
คิดเห็น ผู้วิจัยใช้ค่าเฉลี่ยไปเปรียบเทียบเกณฑ์ตาม
แนวคิดของเบสท์ (บุญชม ศรีสะอาด,2547, น.103)  
  3.3 วิเคราะห์ข้อเสนอแนะที่ได้โดย
การใช้ค่าความถี่ (frequency) และการวิเคราะห์เนื้อหา 
(Content Analysis) 
 4.วิ เคราะห์ ข้ อมู ล การสนทนากลุ่ มที่
สอบถามผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือหาความถูกต้อง ความ
เหมาะสม ความเป็นไปได้ และประโยชน์ของการ
น าไปใช้ของรูปแบบที่ได้ ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา 
(content analysis) 
 
ผลการวิจัย 
 สรุปผลที่ได้จากการวิจัยตามวัตถุประสงค์
การวิจัยดังนี้ 
1. ศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาการจัดการศึกษา
ส าหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา 
 จ า ก ก า ร เ ส ว น า ก ลุ่ ม เ พ่ื อ วิ เ ค ร า ะห์
สภาพแวดล้อมจุดแข็ง ข้อจ ากัด โอกาส และภัย
คุกคาม ดังนี้ 

1.1 สรุปผลการเสวนากลุ่มของบุคลากร
จากศูนย์การศึกษาพิเศษ พบว่ามีสภาพปัจจุบัน 
ปัญหา ข้อจ ากัด และภัยคุกคาม ดังนี้ 

 
 

 ข้อจ ากัด 
  1) ด้านโครงสร้างและนโยบาย
พบว่าโครงสร้างการบริหารที่ใช้อยู่ในปัจจุบันไม่มี
คว ามสอดคล้ องกั บบทบาทหน้ าที่ ขอ งศูนย์
การศึกษาพิเศษ ผู้บริหารและบุคลากรทางการ
ศึกษายังขาดความเข้าใจในเรื่องบทบาทหน้าที่ที่
แท้จริงของศูนย์การศึกษาพิเศษ 
  2)  ด้ า น ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร แ ล ะ
คุณลักษณะของผู้ เรียน พบว่ามีความเข้าใจที่
คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับแผนพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 
ซึ่ ง ได้แก่  แผนการให้บริการเฉพาะครอบครัว 
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล แผนการสอน
เฉพาะบุคคล แผนเปลี่ยนผ่าน และกระบวนการ
ตอบสนองต่อผู้เรียน (RTI) 
   3)  ด้านบุคลากร ผู้บริหารขาด
ประสบการณ ์ในการบริหาร บุคลากรส่วนใหญ่มีวุฒิ
การศึกษาไม่ตรงกับงานที่ปฏิบัติ  ขาดนักสห
วิทยาการที่มีความรู้โดยตรง การท างานของพ่ีเลี้ยง
ไม่ตรงสายงาน เงินเดือนของพ่ีเลี้ยงไม่สมดุลกับค่า
ครองชีพในปัจจุบัน 
  4) ด้านการเงิน การจัดงบประมาณ
ไม่เพียงพอกับบทบาทหน้าที่ งบประมาณของศูนย์
การศึกษาพิเศษไม่ได้จัดให้สอดคล้องกับพ้ืนที่การ
ให้บริการ ท าให้ยากต่อการจัดการ 
  5) ด้านวัสดุอุปกรณ์ สื่อที่ใช้ในการ
ช่วยเหลือ เด็กพิการจัดให้ไม่ตรงกับความบกพร่อง
เด็กพิการ มีความล้าสมัย ไม่สอดคล้องหรือสามารถ
น าไปใช้ได้จริง 
  6) ด้านการบริหารจัดการ การ
สรรหาผู้บริหารได้บุคลากรที่ ไม่ตรงกับความ
ต้องการ ระบบเชื่อมต่อกับเครือข่ายการส่งเด็ก
พิการเรียนร่วมยังไม่มีประสิทธิภาพ 
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 ภัยคุกคาม 
  1)  ด้ านสั งคมและวัฒนธรรม
ประชากรที่เพ่ิมสูงขึ้น ส่งผลท าให้ศูนย์การศึกษา
พิเศษปรับสภาพไม่ทันต่อความเปลี่ยนแปลง และ
ครอบครัวของเด็กพิการไม่น าเด็กมาเข้ารับการ
พัฒนา และเรียนรู้ เพราะยึดติดกับค าว่าเด็กพิการไม่
สามารถเรียนได้  หรือเรียนไปก็ไม่สามารถน าไป
ประกอบอาชีพได ้
  2) ด้านเทคโนโลยี คนพิการยังไม่
สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากสื่อเทคโนโลยีได้
เท่าที่ควร อุปกรณ์ต่าง ๆ ได้มาแล้วเก็บไว้ ไม่น า
ออกมาใช้ จึงท าให้เกิดความล้าสมัยหรือเกิดการ
ช ารุด 
  3) ด้านเศรษฐกิจ ครอบครัวคน
พิการส่วนใหญ่มีฐานะยากจน ซึ่งมีปัญหาในการ
เลี้ยงดูเด็กเหล่านี้ ท าให้เด็กพิการขาดความรักความ
อบอุ่น ส่งผลให้มีความรุนแรงทางอารมณ์เป็นอย่างมาก 
 
 1.2 สรุปผลการสัมมนาบุคลากรจาก
โรงเรียนเฉพาะความพิการพบว่ามีสภาพปัจจุบัน
ปัญหา ข้อจ ากัด ภัยคุกคาม และแนวทางแก้ไข 
ดังนี้ 
 ข้อจ ากัด 
  1) ด้านโครงสร้างและนโยบาย ครู
ไม่เข้าใจว่างานที่ได้รับมอบหมายอยู่ฝุายใด ครูมี
การเข้า ออกค่อนข้างบ่อย ต้องเรียนรู้งานใหม่ การ
ท างานไม่ต่อเนื่อง โรงเรียนไม่มีการตั้งเปูาหมายเมื่อ
นักเรียนจบหลักสูตรแล้วสามารถไปประกอบอาชีพ
ได้  บางโรงเรียนมีปัญหาในการท างานควบสอง
ต าแหน่ง ท าให้ประสิทธิภาพของงานแต่ละอย่าง
ออกมาไม่ดีเท่าที่ควร 
  2)  ด้ า น ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร แ ล ะ
คุณลักษณะของผู้ เรียน ผู้ปกครองคาดหวังกับ
นักเรียนมากเกินไป ครูไม่มีความรู้เกี่ยวกับการคัด
กรองเด็กที่แท้จริง การจัดการเรียนร่วมไม่ประสบ

ผลส าเร็จ เพราะโรงเรียนบางแห่งไม่อยากรับเด็กที่
มีความบกพร่องทางสติปัญญาเข้าเรียนร่วม เพราะ
คิดว่าจะเป็นภาระต่อครูและเพ่ือนร่วมชั้นเรียน 
  3) ด้านบุคลากร ผู้บริหารขาด
ประสบการณ์ในการบริหาร การจัดท า IEP ยังไม่
ตรงกับลักษณะของความพิการที่แท้จริง บุคลากร
ยังขาดความรู้ทางด้านเด็กที่มีความบกพร่องทาง
สติปัญญา และบุคลากรมีการเปลี่ยนบ่อย ท าให้
การท างานไม่มีความต่อเนื่อง พร้อมทั้งขาดจิตวิทยา
ในการปรับพฤติกรรมเด็ก เน้นใช้ความรุนแรง 
เพ่ือให้เด็กเกรงกลัวเท่านั้น 
  4) ด้านการเงิน ค่าสาธารณูปโภค
ค่อนข้างน้อย เพราะการที่มีเด็กประจ าอยู่ด้วยท าให้
มีการใช้งบประมาณค่อนข้างสูง ซึ่งในบางครั้งก็ไม่
เพียงพอต่อรายจ่ายที่เกิดขึ้นในแต่ละครั้ง 
  5)  ด้ านวั สดุ อุ ปกรณ์  ค รู ไม่ มี
ประสบการณ์ในการใช้สื่ออุปกรณ์ที่ถูกจัดมาให้ สื่อ
ส่วนใหญ่มีลักษณะคล้ายๆ กัน ไม่มีสื่อที่พัฒนา
กล้ามเนื้อมัดเล็ก มัดใหญ่ของเด็กพิการ สื่อวัสดุ
อุปกรณ์ไม่เหมาะสมกับห้องเรียน เพราะส่วนใหญ่
จะเป็นสื่อของเด็กปกต ิ
  6) ด้านการบริหารจัดการ การน า
นโยบายต่างๆ มาสู่การปฏิบัติบางครั้งยังขยายผลไม่
ครอบคลุม ท าให้มีภาระงานเพ่ิมมากขึ้น คนที่เป็น
หลักมอบหมายเป็นหัวหน้าฝุายมีการโยกย้ายบ่อย
อาคารเรียนเป็นอาคารส าหรับนักเรียนทั่วไป ไม่
เหมาะสมกับนักเรี ยนที่มี ความบกพร่องทาง
สติปัญญา เช่น อาคารมี 3 ชั้น ซึ่งเป็นอันตราย 
 ภัยคุกคาม 
  1) ด้านสังคมและวัฒนธรรมการ
เลี้ยงดูเด็กระหว่างโรงเรียนกับบ้านจะมีการดูแล 
ที่แตกต่างกัน โดยส่วนมากที่บ้านจะไม่ยอมให้เด็ก
ช่วยเหลือตัวเอง ท าให้ติดนิสัยน ามาใช้ที่โรงเรียน
และก็จะสร้างภาระงานให้กับพ่ีเลี้ยงในการดูแล 
บุคคลภายนอกไม่เข้าใจเด็กพิการ แสดงอาการ
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รังเกียจ เพราะคิดว่าเด็กพิการท าอะไรเองไม่ได้ 
และจะท าอันตรายให้กับผู้อื่น 
  2) ด้านเทคโนโลยี คนพิการไม่มี
ความรู้และทักษะในการใช้เทคโนโลยีต่างๆ ใช้งาน
ในทางที่ผิดวัตถุประสงค์ ครูไม่มีความรู้ด้านสื่อ
เท่าท่ีควร 
  3) ด้านเศรษฐกิจ เด็กบางคน
ได้รับการฝึกแล้วสามารถท างานได้ ยังไม่ส าเร็จ
การศึกษาผู้ปกครองก็จะมารับกลับเพ่ือให้ ไป
ช่วยงานที่บ้าน เพราะทางครอบครัวมีรายได้ต่ า 
ต้องกลับไปช่วยแบ่งเบาภาระครอบครัว 
  4) ด้านการเมืองและกฎหมาย 
พบว่าถึงจะมีความพิการน้อย ถ้ามีความประสงค์ที่
เข้าเรียนกับโรงเรียนของผู้ที่มีความบกพร่องทาง
ปัญญา จะต้องมีการวัดไอคิว เป็นการแสดงให้เห็น
ชัด เจนว่ า เด็ กมี ไอคิวต่ าจริ งๆ และบางกรณี
ผู้ปกครองไม่ได้อยากให้บุตรหลานของตนจด
ทะเบียนเป็นผู้ที่มีความพิการ 
 
 1.3 สรุปผลการสัมมนาบุคลากรจาก
โรงเรี ยนร่ วมพบว่าสภาพปัจจุบัน มีปัญหา 
ข้อจ ากัด และภัยคุกคาม ดังนี้ 
 ข้อจ ากัด 
  1) ด้านโครงสร้างและนโยบาย
พบว่าปัญหาในระดับขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนดูแลให้อยู่
ในสังคมได้แต่ในเรื่องการเรียนรู้ไม่สามารถท าได้ 
เนื่องจากโรงเรียนมีพื้นที่ท่ีจ ากัด สถานที่บางส่วนไม่
เหมาะสมกับความพิการของเด็ก ผู้ปกครองบางคน
ไม่ยอมรับว่าลูกตนเองเป็นเด็กพิการ รวมถึงไม่มีการ
กระจายเด็กนักเรียนไปโรงเรียนอ่ืน ในการรับ
นักเรียน ศูนย์ควรมีการคัดกรองก่อนที่จะส่งเด็ก
พิการไปยังโรงเรียนต่างๆ ไม่ใช่เพียงแต่ส่งมาที่
โรงเรียนใดโรงเรียนหนึ่ง 

  2)  ด้ า น ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร แ ล ะ
คุณลักษณะของผู้ เรียน พบว่าได้รับคูปองทาง

การศึกษาล่าช้ามีความล าบากใจในการสอน เพราะ
ในเวลาเดียวกัน ต้องสอนเด็กปกติและต้องดูแลเด็ก
พิเศษ ประสานงานกับครูล่าม มีปัญหาในเรื่องของ
การวัดผลของเด็ก การเรียนการสอนไม่มีคุณภาพ 
เพราะเด็กมีจ านวนค่อนข้างมาก โรงเรียนมักมี
ข้ออ้างว่าห้องเรียนไม่เพียงพอที่จะให้เด็กพิเศษ
มาร่วมเรียนด้วยในชั้นเรียน 
  3) ด้านบุคลากร ผู้บริหารใหม่ไม่
เข้าใจในการศึกษาพิเศษ อัตราก าลังไม่ตรงตาม
จ านวนเด็ก การบริหารจัดการในเรื่องบุคลากรที่ไม่
ชัดเจน เช่น ครูไปปฏิบัติหน้าที่ให้ต้นสังกัดโดยไม่
ปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตนที่รับมอบหมาย และ
ครูที่ ได้รับเงินจากการจัดสรรงบประมาณจาก
หน่วยงานท้องถิ่น ไม่มีความมั่นคงในการท างาน 
เพราะถ้างบหมดก็จะมีการเลิกจ้าง ท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงครู ส่วนเรื่องค่าตอบแทนของพ่ีเลี้ยงก็
ไม่สอดคล้องกับค่าใช้จ่ายในยุคปัจจุบัน 
  4)  ด้ านการ เ งิ น  กา รบริ ห า ร
งบประมาณที่มาจากหน่วยงานหลักจะค่อนข้าง
ยุ่งยาก บางโรงเรียนมีงบประมาณไม่พอกับรายจ่าย
ท าให้ค่าอาหารไม่เพียงพอต่อเด็กพิเศษ 
  5) ด้านวัสดุอุปกรณ์ ครูยังไม่มี
ความรู้เกี่ยวกับสื่อ เทคโนโลยี ส าหรับเด็กพิเศษ
เท่าที่ควร หน่วยงานนอกมักจะไม่เข้าใจเกี่ยวกับสื่อ
อุปกรณ์ของเด็กพิการ เพราะบางความพิการความ
ต้องการสื่อก็ต้องจัดให้มีความแตกต่างกันไป 
  6) ด้านการบริหารจัดการ การ
บริหารจัดการครูที่ส่งมาจากศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ผู้บริหารใหม่ก็จะไม่เข้าใจงานการศึกษาพิเศษ พอ
นักเรียนเพ่ิมมากขึ้นจ าเป็นต้องให้พ่ีเลี้ยงเข้าไปดูแล 
ซึ่งพ่ีเลี้ยงอาจยังไม่มีความเข้าใจหรือช านาญในการ
สอนเด็กพิเศษ 
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 ภัยคุกคาม 
  1)  ด้ านสั งคมและวัฒนธรรม
ผู้ปกครองจะไม่ค่อยยอมรับเปิดตัวว่าลูกตนเองเป็น
เด็กพิการไม่อยากให้ลูกไปเรียนในโรงเรียนเด็ก
พิการหรือโรงเรียนที่เปิดสอนให้กับเด็กปกติและเด็ก
พิการร่วมกัน 
  2) ด้านเทคโนโลยี  หน่วยงาน
บางส่วนไม่เข้าใจว่าเด็กพิการมีความสามารถ ท าให้
ใช้เทคโนโลยีกับพวกเขาไม่ตรงจุด หรือไม่ตรงตาม
วัตถุประสงค์ของเทคโนโลยี 
  3) ด้านเศรษฐกิจ ส่วนใหญ่แล้ว
ผู้ปกครองมีรายได้ต่ า ครอบครัวแตกแยกและมี
ปัญหาทางอารมณ์ ท าให้เด็กการเป็นเด็กมีปัญหา 
ภาวะจิตใจและอารมณ์จะไม่คงที่ 
  4) ด้านการเมืองและกฎหมาย 
หน่วยงานในท้องถิ่นจะมีภัยคุกคามในการขอ
สนับสนุนงบประมาณการจัดซื้อ พัสดุ ครุภัณฑ์
ต่ า งๆ มีข้อจ ากัด เรื่ องกรอบอัตราก าลั งตาม
กฎหมาย 
  
  1.4 สรุปกรอบแนวคิดของสถานศึกษาที่
มีประสิทธิผลที่ได้จากการเสวนากลุ่มจากการ
สอบถามผู้เข้าร่วมเสวนาพบว่า การจะท าให้
สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาส าหรับบุคคลที่
มี ค ว า ม บ ก พ ร่ อ ง ท า ง ส ติ ปั ญ ญ า ไ ด้ ดี  มี
ประสิทธิภาพ จะต้องพัฒนาสถานศึกษาให้เป็น
สถานศึกษาที่มีประสิทธิผล ดังนี้ 
 
  ศูนย์การศึกษาพิเศษท่ีมีประสิทธิผลควรมี
องค์ประกอบดังนี้ 
   1)การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
ของศูนย์การศึกษาพิเศษ 
   2)ความเป็นมืออาชีพของผู้บริหาร
และครูในศูนย์การศึกษาพิเศษ 

  3 ) ก า รป ร ะกั นคุณภ าพ  ก า ร
ตรวจสอบได้ และความน่าเชื่อถือได้ 

  4)สภาพแวดล้อมที่ เ อ้ือต่อการ
ช่วยเหลือระยะแรกเริ่มของเด็กที่มีความบกพร่อง
ทางสติปัญญาทั้ งสภาพแวดล้อมภายใน   และ
ภายนอก 
  5 ) ก า ร มี วิ สั ย ทั ศ น์ แ ล ะ
วัตถุประสงค์ร่วมกันของบุคลากรและเครือข่าย 
  6)ศูนย์การศึกษาพิเศษเน้นการ
ให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม 
  7)ศูนย์การศึกษาพิเศษให้บริการ
ช่วยเหลือระยะแรกเริ่มอย่างมีวัตถุประสงค์ 
  8)ศูนย์การศึกษาพิเศษมีความ
คาดหวังสูงต่อเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา 
   
  โ ร ง เ รี ย น เ ฉ พ า ะ ค ว า ม พิ ก า ร ที่ มี
ประสิทธิผล ควรมีองค์ประกอบดังนี้ 
  1)การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
  2)ความเป็นมืออาชีพของผู้บริหาร
และครู 
  3 ) ก า รป ร ะกั นคุณภ าพ  ก า ร
ตรวจสอบได้ และความน่าเชื่อถือได้ 
  4)สภาพแวดล้อมที่ เ อ้ือต่อการ
เรียนรู้ 
   5 ) ก า ร มี วิ สั ย ทั ศ น์ แ ล ะ
วัตถุประสงค์ร่วมกัน 
   6)เน้นการเรียนการสอนและเน้น
การจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท า 
   7)กา ร เ ร ียนการสอนอย ่า งมี
วัตถุประสงค์ 
   8) มีความคาดหวังต่อนักเรียนสูง 
 
  โรงเรียนเรียนร่วมที่มีประสิทธิผล ควรมี
องค์ประกอบดังนี้ 
  1)การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  
  2)ความเป็นมืออาชีพของผู้บริหาร
และครู 
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  3 ) ก า รป ร ะกั นคุณภ าพ  ก า ร
ตรวจสอบได้ และความน่าเชื่อถือได้ 
  4)สภาพแวดล้อมที่ เ อ้ือต่อการ
จัดการเรียนร่วม 
   5 ) ก า ร มี วิ สั ย ทั ศ น์ แ ล ะ
วัตถุประสงค์ร่วมกัน 
   6) เน้นการเรียนการสอน และ
เน้นการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท า 
   7 )กา ร เ รี ยนการสอนอย่ า งมี
วัตถุประสงค์ 
   8) มีความคาดหวังต่อนักเรียนสูง 
 
 2.การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาส าหรับ
บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาในประเทศ
ไทย 
 ศึกษาความเป็นไปได้ของกรอบแนวคิด
สถานศึกษาที่มีประสิทธิผลในรูปแบบการจัด
การศึกษาส าหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทาง
สติปัญญา ซึ่งผู้วิจัยได้น ากรอบแนวคิดที่ได้จากการ
เสวนากลุ่มในรอบแรก ไปสอบถามจากบุคลากร
ของสถานศึกษา ได้แก่ผู้บริหาร รองผู้บริหารฝุาย
วิชาการ และครู น าผลที่ได้ไปสอบถามผู้ทรงคุณวุฒิ 
และตรวจสอบรูปแบบโดยผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่า
องค์ประกอบของสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิผล ดังนี้  
 
 2.1 องค์ประกอบที่ 1 ความเป็นมืออาชีพ 
  ตัวชี้วัดที่ 1 ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง   
  ตัวชี้วัดที่ 2 การบริหารงานเชิงรุก  
  ตัวชี้วัดที่ 3 การสร้างวัฒนธรรม
องค์กร  
  ตัวชี้วัดที่ 4 การบริหารแบบมีส่วน
ร่วม และร่วมคิดร่วมท า  
  ตัวชี้วัดที่ 5 การนิเทศ ก ากับติดตาม 
ประเมินผล การปฏิบัติงาน 

ตัวชี้วัดที่ 6 การใช้ข้อมูลผลการ
ประเมิน หรือผลการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการ
และการจัดการ 

  ตั ว ชี้ วั ด ที่  7 มี ค ว า ม เ ข้ า ใ จ
ลักษณะเฉพาะและปรัชญาการจัดการศึกษาของ
บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา 
 2.2 องค์ประกอบท่ี 2 การมีวิสัยทัศน์ร่วม 
  ตัวชี้วัดที่ 1 สร้างสร้างวิสัยทัศน์ 
  ตัวชี้วัดที่ 2 การสร้างบรรยากาศที่
กระตุ้นให้บุคคลมีวิสัยทัศน์ร่วม 
  ตัวชี้วัดที่ 3 การพัฒนาวิสัยทัศน์
ของบุคคลให้เป็นวิสัยทัศน์ร่วมขององค์กร 
  ตัวชี้วัดที่ 4 การท าให้วิสัยทัศน์
ร่วมกันไปสู่จุดมุ่งหมาย 
 
 2.3 องค์ประกอบที่ 3 การคาดหวังต่อ
ความส าเร็จของผู้เรียน 
  ตัวชี้วัดที่ 1 การใช้กลยุทธ์ในการ
สร้างความส าเร็จของผู้เรียน โดยใช้การสื่อสารเพ่ือ
เสริมแรงในความคาดหวัง 
  ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้บทบาทเชิงรุก
ในการจัดการเรียนการสอน โดยการ สร้างความ
เชื่อมั่นในการท างานที่มีประสิทธิผล 
 
 2.4 องค์ประกอบที่ 4 การจัดกิจกรรม
พัฒนาศักยภาพผู้เรียน 
 ศูนย์การศึกษาพิเศษ  
  ตัวชี้วัดที่ 1 การจัดท าหลักสูตร
หรือแนวทางการจัดการเรียนการสอน 
   ตัวชี้วัดที่ 2 การจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 
  ตัวชี้ วัดที่  3 การจัดสิ่ งอ านวย
ความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใด
ทางการศึกษา 
  ตัวชี้วัดที่ 4 การให้บริการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพผู้เรียน 
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  ตัวชี้วัดที่ 5 การจัดการเรียนการ
สอนอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ 
 
 โร ง เ รี ยน เฉพาะความพิการ  และ
โรงเรียนเรียนร่วม  
  ตัวชี้วัดที่ 1 การจัดท าหลักสูตรของ
สถานศึกษา 
  ตัวชี้วัดที่ 2 การจัดกิจกรรมพัฒนา 
ศักยภาพผู้เรียน 
  ตัวชี้วัดที่ 3 การจัดสิ่งอ านวยความ
สะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทาง
การศึกษา 
  ตัวชี้วัดที่ 4 การให้บริการฟ้ืนฟูสมรรถ 
ภาพผู้เรียน 
  ตัวชี้วัดที่ 5 การจัดการเรียนการ
สอนอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ 
 
 2.5 องค์ประกอบที่ 5 การจัดท าแผนการ
พัฒนาศักยภาพผู้เรียน  
 ศูนย์การศึกษาพิเศษ  
  ตัวชี้วัดที่ 1 การจัดท าแผนการ
ให้บริการเฉพาะครอบครัว (IFSP) 
  ตัวชี้วัดที่ 2 การจัดท าแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 
  ตัวชี้วัดที่  3 การจัดท าแผนการสอน 
เฉพาะบุคคล (IIP) 
 โรงเรียนเฉพาะความพิการ และโรงเรียน
เรียนร่วม 
  ตัวชี้วัดที่ 1 การจัดท าแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 
  ตัวชี้วัดที่ 2 การจัดท าแผนการ
สอนเฉพาะบุคคล (IIP) 
  ตัวชี้วัดที่ 3 การจัดท าแผนการ
ให้บริการเปลี่ยนผ่านเฉพาะบุคคล (ITP) 
 

 2.6 องค์ประกอบที่ 6 การจัดสภาพ แวดล้อม 
ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
  ตัวชี้วัดที่ 1 การจัดและปรับสภาพ 
แวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 
  ตัวชี้วัดที่ 2 การเชื่อมโยงการใช้
แหล่งเรียนรู้ 
 
 2.7 องค์ประกอบที่ 7 การให้บริการทาง
การศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
  ตัวชี้วัดที่ 1 การก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 
  ตัวชี้วัดที่ 2 การจัดท าแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งสู่คุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
  ตัวชี้วัดที่ 3 การจัดระบบบริหาร
และสารสนเทศ 
  ตัวชี้วัดที่ 4 การด าเนินงานตามแผน 
พัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
  ตัวชี้วัดที่ 5 การจัดให้มีการติดตาม 
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
  ตัวชี้วัดที่ 6 การจัดให้มีการประเมิน 
คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 
  ตัวชี้วัดที่ 7 การจัดท ารายงานประจ าปี 
ที่เป็นการประเมินคุณภาพภายใน 
  ตัวชี้วัดที่ 8 จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพ 
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 
 2.8 องค์ประกอบที่ 8 การเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ 
  ตัวชี้วัดที่ 1 การจัดระบบแลกเปลี่ยน 
เรียนรู้ในสถานศึกษา 
 ตัวชี้วัดที่ 2 การสร้างเครือข่ายความรู้ 
และการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
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 ตัวชี้วัดที่ 3 การจัดการความรู้ใน
สถานศึกษา 

  สามารถสรุปเป็นรูปแบบการจัด
การศึกษาส าหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทาง
สติปัญญาในประเทศไทย ดังแสดงในแผนภาพที่ 1 
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ภาพที่  1  รูปแบบการจัดการศึกษาส าหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาในประเทศไทย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ส่วนน า 
 

1 

 วัตถุประสงค์ของ
รูปแบบ 

ความเป็นมาของ
รูปแบบ 

เง่ือนไขในการน า 
รูปแบบไปใช้ 

แนวคิด ทฤษฎีพื้นฐานที่
ใช้ในการสร้างรูปแบบ 

โครงสร้างและขอบข่ายของรูปแบบ 
 

2 

 

2.1 โครงสร้าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 ขอบข่าย 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
 

โรงเรียนเฉพาะ 
ความพิการ 

 

 

โรงเรียนเรียนร่วม 

สถานศึกษาท่ีมีประสิทธิผล 
 
1.ความเป็นมืออาชีพ                               5.การจัดท าแผนการพัฒนาศักยภาพผูเ้รียน 
2.การมีวิสัยทัศน์ร่วม                               6.การจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู ้
3.การคาดหวังต่อความส าเร็จของผู้เรยีน        7.การให้บริการทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
4.การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียน   8.การเป็นองค์กรแหง่การเรียนรู ้
 
 

3 

องค์ประกอบ 

 

เกณฑ์ ตวัชีว้ดั แนวทางการด าเนินการ 

1 

เง่ือนไขความส าเร็จ 
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อภิปรายผล 
การวิ เคราะห์สภาพปั จจุ บันในการจั ด

การศึกษาส าหรับบุ คคลที่ มีความบกพร่องทาง
สติปัญญาในประเทศไทยจากการวิ เคราะห์
ส ภ า พ แ ว ด ล้ อ ม  ( SWOT)  ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย
สภาพแวดล้อมภายในมีข้อจ ากัด ด้านโครงสร้าง
และนโยบายด้านการให้บริการและคุณลักษณะของ
ผู้ เรียน ด้านบุคลากร  ด้านการเงิน ด้านวัสดุ
อุ ป ก ร ณ์  ด้ า น ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร  แ ล ะ
สภาพแวดล้อมภายนอก ได้แก่ ภัยคุกคามด้าน
สังคมและวัฒนธรรมด้านเทคโนโลยี  ด้านเศรษฐกิจ  
ด้านการเมืองและกฎหมาย ของสถานศึกษาทั้ง 3 
รูปแบบ คือ โรงเรียนเฉพาะความพิการ ศูนย์การศึกษา
พิเศษ และโรงเรียนเรียนร่วม ท าให้ไม่สามารถจัด
การศึกษาส าหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทาง
สติ ปั ญญา ได้ อ ย่ า ง มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ เกิ ด
ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล  ผ ล ที่ เ ป็ น เ ช่ น นี้ เ นื่ อ ง จ า ก 
สภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก
มีข้อจ ากัด สอดคล้องกับ วิรัช ภู่เล็ก(2547) ที่ได้
ศึกษาวิจัย เรื่องการศึกษาสภาพและปัญหาการ
บริหารงานศูนย์การศึกษาพิเศษสังกัดส านักงาน
บริหารงานการศึกษาพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  สภารัตน์ 
ตันตินีรนาท (2549) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษา
สภาพและปัญหาการบริหารโรงเรียนแกนน าจัดการ
เรียนร่วมของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  เขตภาคกลางจุไรรัตน์ คงปั้น (2549) ที่
ศึกษาวิจัยเรื่องการศึกษาสภาพและปัญหาการ
ด าเนินโครงการพัฒนารูปแบบ การจัดการศึกษา
ส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษในโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัด ส านักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแห่งชาติ สุรัญจิต วรรณนวล ( 2549 ) ได้
ศึกษาวิจัยเรื่ องการด า เนินงานการให้บริการ
ช่วยเหลือระยะแรกเริ่มแก่เด็กพิการ ของศูนย์
การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัด  อัจฉริยา กุดหอม 

(2550) ท าการศึกษาการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศของ
โรงเรียนแกนน าจัดการเรียนร่วมตามมาตรฐาน
การศึกษาพิเศษโรงเรียนเรียนร่วม : การวิจัยพหุ
กรณีศึกษาแสงจันทร์ยิ่ งสัมพันธ์ เจริญ (2553) 
ศึกษาวิจัยเรื่องยุทธศาสตร์ในการจัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานส าหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
ในประเทศไทย 

รูปแบบการจัดการศึกษาส าหรับบุคคลที่มี
ความบกพร่องทางสติปัญญาในประเทศไทยจึงควร
น าการบริหารจัดการสถานศึกษาที่มีประสิทธิผลมา
ใช้ในการจัดการศึกษาส าหรับบุคคลที่มีความ
บกพร่องทางสติปัญญา ซึ่งประกอบด้วย ความเป็น
มืออาชีพการมี วิ สั ยทัศน์ ร่ วม  การมุ่ งหวั งต่ อ
ความส าเร็จของผู้ เรียนการจัดกิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียนการจัดท าแผนการพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียน การจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้การ
ให้บริการทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ การเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
 สอดคล้องกับแซมมอนส์ ฮิลแมน และ
มอร์ติมอร์ (Sammons, Hillman and Mortimore, 
1995, p.8) ได้ศึกษาวิจัยและพัฒนาองค์ประกอบที่
ส่งผลถึงความส าเร็จหรือความมีประสิทธิผลของ
โรงเรียนที่มีประสิทธิผล  ลูเนนเบอร์ก และออสเตน 
(Lunenburg and Ornstein, 1996, p.348) ได้
ศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิผลของโรงเรียน จาก
โครงการ Connecticut School Effectiveness 
Project และได้สรุปลักษณะของการบริหาร
โรงเรียนที่มีประสิทธิผลว่ามีลักษณะ 7 ประการ 
คลิกแมน กอร์ดอน และโรสกอร์ดอน (Glickman, 
Gordon and Ross-Gordon, 2001, p. 49) ได้
สรุปคุณลักษณะของโรงเรียนประสิทธิผล หรือ
โรงเรียนที่ประสบผลส าเร็จในการบริหารงานที่
ปรับปรุงแล้วว่ามี 12 ประการ นงลักษณ์ เรือนทอง 
(2550, น.177-188) ได้ศึกษาวิจัยองค์ประกอบของ
โรงเรียนที่มปีระสิทธิผล ได้แก่1)การเป็นองค์กรแห่ง
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การเรียนรู้ 2)ความเป็นมืออาชีพของผู้บริหารและ
ครู 3)การประกันคุณภาพ การตรวจสอบได้และ
ความน่าเชื่อถือได้ 4)สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 5)การมีวิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์ร่วมกัน 
6)เน้นการเรียนการสอน 7)การเรียนการสอนอย่าง
มีวัตถุประสงค์ 8)มีความคาดหวังต่อนักเรียนสูง  
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้ อ เ ส น อ แ น ะ ใ น ก า ร วิ จั ย ค รั้ ง นี้ 
ประกอบด้วย ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ประโยชน์ 
และข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป 
 
 ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ประโยชน์   
  ผู้วิจัยขอน าเสนอข้อเสนอแนะใน
การน าไปใช้ประโยชน์ดังนี้ 
  1.ส านักบริหารงานการศึกษา
พิเศษควรสร้ างความตระหนักในการพัฒนา
สถานศึกษาให้เป็นสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิผล 
 2.ส านักบริหารงานการศึกษา
พิเศษควรมีโครงการน ารูปแบบการจัดการศึกษา
ส าหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาไป
ปฏิบัติใน 3กลุ่มสถานศึกษา และคัดเลือกหน่วยงาน
ที่มีการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) 
 
 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
  ผู้วิจัยขอน าเสนอข้อเสนอแนะในการ
วิจัยครั้งต่อไปดังนี้ 
 1.ควรท าการศึกษาวิจัยรูปแบบ
การจัดการศึกษาส าหรับคนพิการประเภทอื่น ๆ  
 2.ควรศึกษาวิจัยการทดลองใช้
รูปแบบการจัดการศึกษาส าหรับบุคคลที่มีความ
บกพร่องทางสติปัญญา และประเมินผลการน า
รูปแบบไปใช้ 
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้ศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของสื่อภาพกราฟิก 2 รูปแบบ ระหว่างแบบภาพนิ่งหลาย
ภาพที่คลิกแสดงผลทีละขั้น Step by step Multiple Static Visual(SSV) กับแบบภาพเคลื่อนไหว 
Animated Visual(AV) ส าหรับใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ของผู้พิการทางการได้ยินในการเรียนรู้การใช้งาน
เครื่องมือในโปรแกรม PhotoShop โดยศึกษาในกลุ่มตัวอย่างขนาดเล็กจ านวน 13 คน แบ่งผู้เข้าร่วมการ
ทดลองเป็น 2 กลุ่ม แต่ละกลุ่มเรียนด้วยสื่อภาพกราฟิกที่มีรูปแบบที่แตกต่างกัน ท าการทดลองจ านวน 3 
ครั้งโดยในแต่ละครั้งเป็นการเรียนรู้วิธีใช้เครื่องมือในกล่องเครื่องมือ 1 ชนิด เปรียบเทียบประสิทธิผลของสื่อ
ทั้งสองจากการเปรียบเทียบคะแนนทดสอบหลังเรียนและคะแนนสอบปฏิบัติ ร่วมกับการวิเคราะห์ ความ
คิดเห็นที่กลุ่มตัวอย่างมีต่อสื่อแต่ละแบบในกรณีต่างๆ ผลการวิจัยกลุ่มเล็กนี้พบว่าเมื่อเปรียบเทียบคะแนน
ทดสอบหลังเรียนและคะแนนปฎิบัติระหว่างกลุ่มทดลองทั้งสองพบว่าไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิตใินทุกเครื่องมือที่วิจัย ซึ่งบ่งชี้ว่าสื่อภาพกราฟิกทั้งสองรูปแบบนี้อาจมีส่วนช่วยในการท าความเข้าใจ
ให้กับผู้เรียนได้ดีเหมือนๆ กัน แต่จากผลการแสดงความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเมื่อสอบถามแยกเป็นราย
เครื่องมือ พบว่า กรณีเครื่องมือที่มีลักษณะการใช้งานแบบต่อเนื่อง กลุ่มตัวอย่างจะชอบเรียนด้วยสื่อ AV 
ส่วนกรณีเครื่องมือซึ่งมีลักษณะการใช้งานเป็นขั้นๆ กลุ่มตัวอย่างจะชอบเรียนด้วยสื่อ SSV มากกว่า 
นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างยังได้ให้ความเห็นอีกว่า สื่อภาพกราฟิกทั้งสองรูปแบบช่วยให้เข้าใจและจดจ าวิธีใช้
งานเครื่องมือในโปรแกรม PhotoShop ได้ดีกว่าสื่อที่เคยใช้  โดยต้องการให้ใช้สื่อ AV ในหัวข้อที่ต้องการ
ความต่อเนื่อง และใช้สื่อ SSV ในหัวข้อที่เน้นการท างานเป็นล าดับขั้นตอนผลการศึกษาครั้งนี้จึงบ่งชี้ว่า 
รูปแบบสื่อภาพกราฟิกที่เหมาะสมส าหรับสอนวิธีใช้เครื่องมือในโปรแกรม PhotoShop ที่มีลักษณะการใช้
งานแบบต่อเนื่องควรเป็นสื่อภาพกราฟิกแบบภาพเคลื่อนไหว (AV) ส่วนเครื่องมือในโปรแกรมที่มีลักษณะ
การใช้งานแบบขั้นตอนควรเลือกใช้สื่อภาพกราฟิกแบบภาพนิ่งหลายภาพที่คลิกแสดงผลทีละขั้น (SSV) 
 
ค าส าคัญ: สื่อการสอน, โปรแกรม PhotoShop, ผู้พิการทางการได้ยิน, ภาพนิ่งหลายภาพ, ภาพเคลื่อนไหว 
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Abstract 
 This pilot study is a comparative study between two types of graphics, Step by 
step - multiple Static Visuals (SSV) and Animated Visual (AV) for their effectiveness as an 
instructional media for the learning of usage of tools in the tool box of PhotoShop 
program for hearing impaired students. The study was conducted with 13 students who 
were put into two groups: SSV and AV. Three experiments were constructed for three 
tools, one tool at a time. Effectiveness of the two types of graphics on the learning 
achievement was comparatively assessed through the comparison of posttest and 
practical scores between the two groups. Learners’ opinions in various aspects on both 
types of graphics obtained from a questionnaire and an interview were also used in the 
assessment. The result obtained shows no significant difference in both the posttest and 
the practice score between the two groups, hence, this might be able to conclude that 
both types of graphics are equally useful. Although the results show no statistical 
difference between the scores, when asked about each tool individually, the sample 
suggested that they prefer the AV in the kind of continuous usage and prefer the SSV in 
the kind of step by step usage of tool. The sample also expressed that both type of 
graphical media help them understand and memorize how to use the tools better than 
another instructional media they had ever used. These results imply that an appropriate 
graphic type for teaching Photoshop’s tools in the kind of continuous usage is the AV and 
in the kind of step by step usage is the SSV. 
 
Keywords: Instructional media, PhotoShop, Hearing impaired students, multiple Static 
Visuals, Animated Visuals 
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บทน า  
 การที่ผู้พิการทางการได้ยินไม่สามารถได้ยิน
เสียงซึ่งเป็นช่องทางการรับรู้ข้อมูลที่ส าคัญที่สุดท า
ให้เกิดอุปสรรคในการเรียนรู้อย่างยิ่ง การที่ต้องรับรู้
ข้อมูลทุกอย่างผ่านตาอยู่ตลอดเวลาท าให้เกิดภาระ
การเรียนรู้ที่หนัก การละสายตาหรือขาดสมาธิเพียง
ชั่วครู่จะท าให้ตามบทเรียนไม่ทัน นอกจากนี้ผู้เรียน
กลุ่มนี้ยังมีอุปสรรคด้านภาษาคือ ไม่สามารถท า
ความเข้าใจข้อความที่อ่านได้อย่างถ่องแท้ เป็นเหตุ
ให้การเรียนรู้ไม่มีประสิทธิภาพ เรียนแล้วลืมอย่าง
รวดเร็ว ผู้พิการทางการได้ยินจึงต้องการสื่อการ
เรียนการสอนที่เน้นภาพ เพ่ือเข้ามาช่วยลดภาระ
การเรียน ซึ่งจะส่งผลให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้ น  โดยในการสอนรายวิชาการใช้ งาน
โปรแกรมกราฟิก Photoshop ให้กับนักศึกษาผู้
พิการทางการได้ยิน ผู้วิจัยพบว่าผู้เรียนมีอุปสรรค
ในการเรียนรู้และท าความเข้าใจวิธีการใช้โปรแกรม
มาก เพราะนอกจากข้อจ ากัดของผู้เรียนดังกล่าว
ข้างต้นแล้วยังมีปัญหาจากความซับซ้อนในการใช้
งานโปรแกรม Photoshop ซึ่งมีเครื่องมือต่างๆ ที่
ต้องเรียนรู้จ านวนมาก ท าให้ผู้เรียนไม่สามารถใช้
โปรแกรมสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สื่อสอนการใช้โปรแกรม Photoshop ที่มีจ าหน่าย
อยู่โดยทั่วไปมี 2 ลักษณะคือ เป็นหนังสือสอนการ
ใช้งานทีละขั้นซึ่งอธิบายขั้นตอนต่างๆ ด้วยภาพ
และข้อความ กับสื่อแบบมัลติมีเดียที่สาธิตการใช้
งานโปรแกรมด้วยภาพเคลื่อนไหวที่มีเสียงบรรยาย 
ซึ่งสื่อทั้งสองลักษณะนี้เป็นสื่อที่เหมาะส าหรับคน
ปกติที่สามารถฟังเสียงได้และไม่มีปัญหาด้านการ
อ่านท าความเข้าใจภาษา แต่ไม่เหมาะส าหรับผู้
พิการทางการได้ยินที่ฟังไม่ได้และอ่านข้อความ
ยาวๆ ไม่เข้าใจ ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะผลิตสื่อการสอน
ที่เหมาะสมส าหรับการเรียนรู้และทบทวนการใช้
งานโปรแกรม Photoshop ให้แก่ผู้เรียนที่พิการ

ทางการได้ยินขึ้น โดยจะท าการศึกษาวิจัยหา
รูปแบบของภาพกราฟิกที่เหมาะสมที่จะช่วยลด
ภาระในการเรียน เ พ่ือช่วยให้ผู้ เ รี ยนเรียนรู้
โปรแกรม Photoshop ได้ง่ายขึ้นก่อน โดยศึกษา
เปรียบเทียบระหว่างสื่อภาพกราฟิกแบบภาพนิ่ง
หลายภาพกับแบบภาพเคลื่อนไหวว่าภาพกราฟิก
แบบใดและกรณีใดที่เหมาะสมกว่าซึ่งองค์ความรู้
จากการศึกษานี้จะน าไปใช้ในการผลิตสื่อมัลติมีเดีย
เพ่ือการเรียนรู้และทบทวนการใช้งานโปรแกรม 
Photoshop ด้วยตนเองส าหรับผู้พิการทางการได้
ยินต่อไป 
 
ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
        ทฤษฎี Cognitive theory of multimedia 
learning ของ Mayer (2005) กล่าวว่า ช่องทาง
ส าหรับการประมวลผลข้อมูลมีอยู่ 2 ช่องทาง
แยกกัน คือการฟังเสียงกับการดูภาพและความจุ
ของช่องทางประมวลผลแต่ละช่องมีขีดจ ากัด ซึ่งข้อ
สมมติฐานเหล่านี้บ่งชี้ว่ามนุษย์สามารถประมวลผล
ข้อมูลในแต่ละช่องทาง ณ เวลาหนึ่งๆ ได้ในปริมาณ
จ ากัดเท่านั้น 
 ทฤษฎี The cognitive load ที่เสนอโดย 
Sweller (1988) กล่าวว่า การเรียนรู้เกิดขึ้นได้ดี
ที่สุดภายใต้สภาวะที่สอดคล้องกับรูปแบบการ
เรียนรู้ของมนุษย์  Sweller สร้างทฤษฎีที่ใช้
แผนผัง (schemas) ซึ่งเป็นการรวมองค์ประกอบ
ต่างๆ เข้าด้วยกัน เป็นโครงสร้างของการเรียนรู้ที่
บุคคลแต่ละคนน าไปใช้ในการสร้างฐานความรู้ของ
ตนเอง ทฤษฎีของ Sweller ถูกน าไปประยุกต์ใช้
ไ ด้ ผ ลดี ที่ สุ ด ในด้ านกา รออกแบบการสอน 
โดยเฉพาะในเรื่องที่ยากทางเทคนิคหรือมีความ
ซับซ้อนในการเรียนรู้  ส าหรับการออกแบบสื่อการ
เรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพนั้น ทฤษฎีนี้แนะน าว่า 
จะต้องรักษาระดับภาระในการเรียนรู้ (cognitive 
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load) ของผู้เรียนให้อยู่ในระดับต่ าสุดในระหว่าง
การเรียน (Sweller และคณะ, 1998) 
 ทฤษฎี information processing ของ 
Miller (1956) ได้ให้แนวความคิดเก่ียวกับการสร้าง
ก้อนข้อมูล (chunk) และความจุของความจ าระยะ
สั้น เขาได้ เสนอความคิดว่าความจ าระยะสั้น
สามารถจัดการกับข้อมูลได้เพียง 7± 2 ก้อนข้อมูล
หรือเท่ากับ 5-9 ก้อนข้อมูลเท่านั้น โดยแต่ละก้อน
ข้อมูลจะเป็นหน่วยใดๆ ก็ได้ที่มีความหมาย ก้อน
ข้อมูลอาจเป็นตัวเลข ข้อความ หรือหน้าคนก็ได้ ยิ่ง
ไปกว่านั้น  ผลการศึกษาในเวลาต่อมาเกี่ยวกับ
สมองพบว่าจ านวนก้อนข้อมูลสูงสุดที่สามารถบรรจุ
อยู่ในความจ าระยะสั้นได้ มีค่าเท่ากับ 4 เท่านั้น 
(Scholl & Xu, 2001)  ข้อมูลเหล่านี้บ่งชี้ว่า
ค ว ามจ า ร ะยะสั้ น จ ะ ถู ก จ า กั ด ด้ ว ย จ า น ว น
องค์ประกอบที่มันสามารถรับไว้ได้ในเวลาเดียวกัน 
ดังนั้น เมื่อเผชิญกับข้อมูลใหม่ที่มีความเกี่ยวพันกับ
ข้อมูลอ่ืนๆ สูง สมองจะไม่สามารถประมวลผล
ข้อมูลเหล่านั้นได้ดีพอ  ท าให้ผู้เรียนไม่สามารถท า
ความเข้าใจข้อมูลใหม่ที่มีความซับซ้อน (เกินไป) ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  
 ข้อมูลจากทฤษฎีต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น 
บ่งชี้ตรงกันเกี่ยวกับข้อจ ากัดในการเรียนรู้ของ
มนุษย์ ว่ามีขีดจ ากัดหลายอย่าง ทั้งในด้านขีดจ ากัด
ของช่องทางการรับรู้ข้อมูล (ตาและหู )  และ
ขีดจ ากัดของสมองในการประมวลผลข้อมูลใน
ความจ าระยะสั้น ซึ่งส่งผลต่อทั้งการเรียนรู้และการ
จดจ าความรู้ในหน่วยความจ าระยะยาว การที่
หน่วยความจ าระยะสั้นที่ใช้ในการประมวลผล
ข้อมูลมีความจุจ ากัด และการที่ผู้เรียนซึ่งมีความ
พิการทางการได้ยินมีช่องทางการรับข้อมูลเหลือ
เพียง 1 ช่องทาง ท าให้ตาต้องรับภาระหนักในการ
เรียนรู้/รับรู้ข้อมูล ท าให้ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้
มากและลืมได้ง่าย ทั้งนี้เพราะความทรงจ าที่เป็น
ภาพหรือสัญลักษณ์ จะสลายไปเร็วกว่าความทรง

จ าที่เป็นเสียง (Boutla และคณะ, 2004 อ้างถึงใน 
Hamilton, 2011)    

ภาพกราฟิกเพ่ือการเรียนการสอนใน
ปั จ จุ บั น มี หล ากหลายประ เภท  ทั้ ง ภ าพนิ่ ง 
ภาพเคลื่อนไหว และภาพวิดีโอ ท าให้เกิดค าถามว่า 
ภาพกราฟิกประเภทใดที่มีประโยชน์มากที่สุดใน
สถานการณ์การเรียนที่มีความจ าเพาะหนึ่งๆ นั่นคือ 
ควรจะใช้กราฟิกแบบไหน และในกรณีใด ผลการ
ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการใช้ภาพเคลื่อนไหวในการ
เรียนรู้ของผู้เรียนปกติทั่วไปนั้นยังไม่ได้ข้อสรุปที่ชี้
ชัดถึงประโยชน์ของการใช้ภาพเคลื่อนไหวเพ่ือ
ส่ง เสริมการเรียนรู้ ได้อย่างชัดเจน เนื่องจาก
ผลการวิจัยจากแหล่งต่างๆ ได้ข้อสรุปที่หลากหลาย
และมีหลายกรณีท่ีให้ผลสรุปตรงข้ามกัน เช่น Yang 
และคณะ (2003) (อ้างถึงใน Fengfeng Ke และ
คณะ, 2006) พบว่าผู้เรียนกลุ่มที่มีความสามารถ
เชิงมิติสัมพันธ์ (spatial ability) สูงกว่า จะได้รับ
ประโยชน์จากภาพเคลื่อนไหวมากกว่าภาพนิ่งแต่ 
Hays(1996) กลับได้ข้อสรุปตรงข้ามกันว่าภาพ 
เคลื่อนไหวช่วยนักเรียนที่มีความสามารถเชิงมิติ
สั ม พั น ธ์ ต่ า ใ ห้ เ ข้ า ใ จ ไ ด้ ม า ก ก ว่ า ก ลุ่ ม ที่ มี
ความสามารถเชิงมิติสัมพันธ์สูง  ซึ่ง Fengfeng Ke 
(2006) กล่าวว่าผลนี้สนับสนุนสมมติฐานทาง
ทฤษฎีที่ ว่ า  นักเรียนที่มีความสามารถเชิงมิติ
สัมพันธ์ต่ าจะสร้าง dynamic schema ขึ้นจาก
ภาพนิ่งได้ยาก จึงจ าเป็นต้องใช้ภาพเคลื่อนไหวเป็น
ตัวช่วย  นอกจากนี้ Tversky และคณะ (2002) ได้
รายงานไว้ว่าการใช้ภาพเคลื่อนไหวช่วยลดภาระ
การเรียนรู้ (cognitive load) และช่วยนักเรียน
สร้าง automated schemas ขึ้นได้  Large และ
คณะ (1996) (อ้างถึงใน Fengfeng Ke, 2006) 
สรุปว่า ภาพเคลื่อนไหวส่งเสริมการเรียนรู้ เชิง
กระบวนการ (procedural) แต่ไม่ส่งเสริมด้านการ
บรรยาย(descriptive) ส่วน ChanLin(1998) 
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สรุปว่า ภาพเคลื่อนไหวสามารถส่งเสริมการเรียนรู้
ทั้งสองลักษณะ 

Ke พบว่าผลการวิจัยเชิงทดลองหลายๆ 
ง า น ที่ เ ป รี ย บ เ ที ย บ ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ข อ ง
ภาพ เคลื่ อน ไหวกั บภาพนิ่ ง ได้ ใ ห้ ข้ อบ่ ง ชี้ ว่ า 
ภาพเคลื่อนไหวจะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้หรือไม่นั้น
ขึ้นกับการออกแบบและวิธีการน าภาพเคลื่อนไหว
ไปใช้ (Baek & Layne, 1988; ChanLin, 2001; 
Rieber, 1990, 1991; Spotts & Dwyer, 1996; 
Szabo & Poohkay, 1996)  

Rieber (1990) ได้ทบทวนวรรณกรรม
เกี่ยวกับการใช้ภาพเคลื่อนไหวในการเรียนการสอน
ด้วยคอมพิวเตอร์ แล้วให้ข้อแนะน าในการออกแบบ
การใช้ภาพเคลื่อนไหวในบทเรียน 3 ข้อ ดังนี้  

1. ควรใช้ภาพเคลื่ อนไหวเฉพาะเมื่ อ
บทเรียนต้องการใช้คุณสมบัติของมันซึ่งได้แก่ การ
ท าให้มองเห็นภาพ (visualization) การแสดงการ
เคลื่อนไหว (motion) และการแสดงทิศทางการ
เคลื่อนที่ของวัตถุ (trajectory)   

2. กรณีที่ผู้เรียนไม่เคยมีความรู้เกี่ยวกับ
เรื่องที่ เรียนมาก่อน อาจท าให้ไม่รู้ว่าจะเข้าถึง
รายละเอียดหรือสิ่งที่ภาพเคลื่อนไหวก าลังบอกใบ้
ได้อย่างไร 

3. ส่วนส าคัญที่สุดของภาพเคลื่อนไหวใน
บทเรียนคอมพิวเตอร์อาจเป็นการประยุกต์ใช้
ภาพกราฟิกแบบมีปฏิสัมพันธ์  

นอกจากนี้ Rieber (1990) ได้ท าการวิจัย
ใช้ภาพเคลื่อนไหวสอนกฏการเคลื่อนที่ของนิวตัน
ซึ่ ง เ ป็ น ก า ร ใ ช้ คุ ณ ส ม บั ติ ข อ ง ค ว า ม เ ป็ น
ภาพเคลื่อนไหวครบทั้งสามคุณสมบัติในนักเรียน
ประถม พบว่ านั ก เ รี ยนไม่ ได้ประ โยชน์ จาก
ภาพเคลื่อนไหว เนื่องจากบทเรียนยากเกินไปและ
การใช้เวลาดูภาพเคลื่อนไหวน้อยเกินไป (นักเรียน
อาจเสียเวลาไปอ่านข้อความที่เป็นค าบรรยาย) 
Rieber จึงท าการวิจัยซ้ าอีกครั้ง แต่ลดระดับความ

ยากขอ งบท เ รี ย นล ง  และ เปลี่ ย นวิ ธี แ ส ด ง
ภาพเคลื่อนไหวที่แสดงอยู่ ในหน้าจอเดียวกับ
ข้อความ เป็นแบบใหม่ด้วยการแยกข้อความและ
ภาพเคลื่อนไหวออกจากกัน แล้วให้นักเรียนมี
ปฏิสัมพันธ์โดยดูข้อความหรือภาพเคลื่อนไหวทีละ
ส่วนแล้วกดแปูนเว้นวรรค (space key) เพ่ือดู
ข้อความหรือภาพเคลื่อนไหวในส่วนต่อไป พบว่า
นักเรียนที่เรียนด้วยวิธีนี้เรียนได้ผลดีกว่ากลุ่มที่
เรียนโดยใช้ภาพนิ่งและกลุ่มที่ไม่ใช้ภาพเลย และ
พบว่านักเรียนที่เรียนด้วยภาพเคลื่อนไหวที่ขาดการ
ฝึกฝนจะไม่ได้รับประโยชน์จากภาพเคลื่อนไหว ซึ่ง
ผลนี้บ่งชี้ว่าประสิทธิผลของการใช้ภาพเคลื่อนไหว
ขึ้นกับการให้ความช่วยเหลือในการเรียนอย่างเต็มที่
ด้วย จากนั้น Rieber และคณะ ยังได้ท าการวิจัยซ้ า
อีกครั้งกับผู้ใหญ่(โดยมีการปรับเนื้อหา) พบว่าไม่มี
ความแตกต่างระหว่างการเรียนด้วยตัวหนังสือ ด้วย
ภาพนิ่ง และด้วยภาพเคลื่อนไหว แต่พบว่ากลุ่มที่
เรียนด้วยภาพเคลื่อนไหวใช้เวลาในการตอบค าถาม
น้อยกว่ าอย่ างมีนัยส าคัญ ซึ่ งอาจบ่ งบอกว่ า
ภาพเคลื่อนไหวช่วยส่งเสริมการจัดโครงสร้างและ
ช่วยในการปะติดปะต่อเนื้อหาในระหว่างการดึง
ข้อมูลที่ได้เรียนกลับมาใช้  แต่ทว่า Rieber เองก็ได้
เขียนไว้ในการทบทวนวรรณกรรมว่าไม่พบผลแบบ
เดียวกันจากงานวิจัยอ่ืนๆ อีกจ านวนมากที่ศึกษา
กับกลุ่มผู้ใหญ่ 

จะเห็นได้ว่าการจะเลือกใช้สื่อประเภทใด
ระหว่างการใช้ภาพนิ่งกับการใช้ภาพเคลื่อนไหวนั้น 
ควรค านึงถึงความเหมาะสมของลักษณะเนื้อหา
บทเรียน วัตถุประสงค์การเรียนรู้ การออกแบบและ
วิธีการน าภาพเคลื่อนไหวไปใช้ ซึ่งโดยหลักการแล้ว 
ภาพเคลื่อนไหวควรมีประสิทธิผลส าหรับใช้แสดง
การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและต าแหน่งของ
วัตถุ และสันนิษฐานว่าการใช้ภาพเคลื่อนไหวเป็น
สื่อการสอนจะมีประสิทธิผลมากกว่าการใช้ภาพนิ่ง
ในการสื่อข้อมูลที่ เกี่ยวข้องกับทิศทางหรือการ
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เปลี่ยนแปลงตามเวลา (Mayer & Moreno, 2002 
และ Rieber, 1991) ดังนั้นการใช้ภาพเคลื่อนไหว
จึงเป็นวิธีที่ชัดเจนส าหรับการเรียนเนื้อหาลักษณะ
ดังกล่าว โดยเป็นตัวช่วยลดภาระในการประมวลผล
ข้อมูลในความจ าระยะสั้น และช่วยเพ่ิมศักยภาพใน
การเปลี่ยนเป็นความจ าระยะยาว (Rieber& Kini, 
1991) แต่ประสิทธิผลของการใช้ภาพเคลื่อนไหว
อาจถูกลดทอนด้วยปัจจัยอ่ืนๆ เช่น เนื้อหาที่มี
วัตถุประสงค์การเรียนมากหรือยากเกินไป การ
ออกแบบการสอนที่ไม่ดีพอ หรือการที่นักเรียนไม่
ส า ม า ร ถ เ ข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล ที่ ก า ลั ง แ ส ด ง อ ยู่ ใ น
ภาพเคลื่อนไหวนั้นได้ เป็นต้น (Rieber, 1990) 

ส า ห รั บ ก า ร ศึ ก ษ า วิ จั ย ที่ ท า ก า ร
เปรียบเทียบการใช้ภาพนิ่งกับภาพเคลื่อนไหวที่
ด าเนินการศึกษาในผู้เรียนที่มีความพิการทางการ
ได้ยิน สุธา (2556) ได้ท าการศึกษาเปรียบเทียบ
ประสิทธิผลของการใช้สื่อภาพนิ่งหลายภาพแบบ
คลิกแสดงผลทีละขั้น กับภาพเคลื่อนไหวในการ
สอนใช้เครื่องมือในกล่องเครื่องมือของโปรแกรม 
Flash กับกลุ่มตัวอย่างขนาดเล็ก ซึ่งผลการศึกษา
พบว่า สื่อภาพเคลื่อนไหวมีประสิทธิผลดีกว่าใน
กรณีสอนใช้ เครื่ องมือที่มีลั กษณะการใช้งาน
แบบต่อเนื่อง เช่นการวาดรูปด้วยดินสอและปากกา 
ส่วนกรณีเครื่องมือที่มีลักษณะการใช้งานแบบเป็น
ล าดับขั้นตอนเช่น เครื่องมือเทสี สื่อภาพนิ่งมี
ประสิทธิผลดีกว่าอย่างไรก็ดี การวิจัยดังกล่าวนี้เป็น
กรณีศึกษาในโปรแกรม Flash เพียงโปรแกรมเดียว 
ผู้ วิ จั ยจึ งสนใจที่ จะศึกษาเปรียบเทียบความ
เหมาะสมและประสิทธิภาพของภาพกราฟิก 2 
แบบนี้อีกครั้งในโปรแกรม Photoshop เพ่ือให้ได้
ข้อสรุปความรู้ที่มั่นใจมากขึ้นส าหรับน าไปใช้ในการ
ผลิตสื่ อมัลติมี เดียสอนการใช้ งานโปรแกรม 
Photoshop ส าหรับผู้พิการทางการได้ยินต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
เพ่ือศึกษาหารูปแบบของสื่อภาพกราฟิกที่

เหมาะสมและมีประสิทธิภาพส าหรับสอนการใช้
งานโปรแกรม Photoshop ส าหรับผู้พิการทางการ
ได้ยิน โดยศึกษาเปรียบเทียบระหว่างสื่อแบบ
ภาพนิ่งหลายภาพที่คลิกแสดงผลทีละข้ัน (Step by 
Step Multiple Static Visuals: SSV) กับสื่อแบบ
ภาพเคลื่อนไหว (Animated Visual: AV) 

 
เครื่องมือในกล่องเครื่องมือที่เลือกมาวิจัย 

เครื่องมือในกล่องเครื่องมือของโปรแกรม 
Photoshop ที่เลือกมาวิจัย ได้แก่ เครื่องมือพู่กัน 
(Brush tool) เครื่องมือพิมพ์อักษร (Text tool) 
และเครื่องมือเลือกพ้ืนที่ (Selection tool) โดย
เครื่องมือแต่ละชนิดมีลักษณะการใช้งานที่ต่างกัน 
ดังนี้ 

 
1. เครื่องมือพู่กัน (Brush tool) 

เป็นเครื่องมือวาดรูปด้วยวิธีการลากเม้าส์   
ดังแสดงในภาพที่ 1 

 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1ตัวอย่างการใช้งานเครื่องมือพู่กัน 
 
 
 



 
วารสารวิทยาลยัราชสดุา  ปีท่ี 10  ฉบับท่ี 13   หน้า 77 วารสารวิทยาลยัราชสดุา  ปีท่ี 10  ฉบับท่ี 13   หน้า 77    
 

2. เครื่องมือพิมพ์อักษร (Text tool)  
      เป็นเครื่ องมือพิมพ์ข้อความ ผู้ ใช้

สามารถก าหนดลักษณะต่างๆ ให้กับข้อความ เช่น 
รูปแบบตัวอักษร ขนาด สี นอกจากนี้ยังสามารถ
สร้างข้อความกราฟิกที่มีความสวยงามได้ ดังแสดง
ในภาพที่ 2 

 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 การใช้งานเครื่องมือพิมพ์อักษร 
 

3. เครื่องมือเลือกพื้นที่ (Selection tool) 
 เป็นเครื่องมือที่ใช้เลือกพ้ืนที่ในภาพ เพ่ือ
น ามาแก้ไขหรือปรับแต่ง ประกอบด้วยเครื่องมือ
ย่อยหลายเครื่องมือซึ่งแต่ละเครื่องมือจะมีเทคนิค
ในการเลือกพ้ืนที่ที่แตกต่างกันไป ภาพที่ 3 แสดง
ตัวอย่างการเลือกลูกแพร์ด้วยเครื่องมือเลือกพ้ืนที่
แบบ Lasso 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3 ตัวอย่างการใช้งานเครื่องมือเลือกพ้ืนที่ 
 

ลักษณะการใช้ งานเครื่ องมือแต่ละชนิดใน
ภาพรวม 

ภายหลังก าหนดค่าเริ่มต้นให้กับเครื่องมือ
แต่ละชนิดซึ่งมีลักษณะการสั่งงานแบบเป็นขั้นๆ ไป
ตามล าดับแล้ว ก็จะเข้าสู่ขั้นใช้งาน โดยเครื่องมือแต่
ละชนิดมีรูปแบบการใช้งานในภาพรวม โดยสรุป
ดังนี้ 

- พู่กัน (Brush tool) เป็นเครื่องมือ
ที่ใช้วาดเส้นเป็นหลัก การใช้เครื่องมือจะเป็นไป
อย่างต่อเนื่อง โดยการลากเม้าส์จากจุดเริ่มต้นไป
จนถึงจุดสุดท้ายลงบนพ้ืนที่ว่างเครื่องมือนี้จึงยาก
และใช้เวลามากในขั้นใช้งานภาพรวมการใช้งาน
เครื่องมือนี้จึงจัดเป็นแบบต่อเนื่อง 

- เครื่องมือเลือกพื้นที่ (Selection 
tool) เครื่องมือนี้ประกอบด้วยเครื่องมือย่อยหลาย
เครื่องมือ แต่ละเครื่องมือย่อยมีลักษณะการใช้งาน
แตกต่างกัน บางเครื่องมือ (Polygonal Lasso 
tool และ Magic Wand tool) ต้องคลิกเมาส์ไปที
ละจุดจนครอบคลุมพ้ืนที่ที่ต้องการเลือก ซึ่งเป็น
ลักษณะการท างานแบบเป็นขั้นตอน บางเครื่องมือ 
(Lasso tool) ใช้วิธีลากเมาส์ให้คลุมพ้ืนที่ที่ต้องการ
เลือก ซึ่ งเป็นลักษณะการท างานแบบต่อเนื่อง 
เครื่องมือเลือกพ้ืนที่นี้จึงประกอบไปด้วยเครื่องมือ
ย่อยที่มีลักษณะการใช้งานต่างกันตามชนิดของ
เครื่องมือย่อยท่ีเลือกใช้ 

- เครื่องมือพิมพ์อักษร(Text tool) 
ส าหรับเครื่องมือนี้ในขั้นก าหนดค่าเริ่มต้นให้กับ
เครื่องมือเช่น การก าหนดชนิดของตัวอักษร สีของ
ตัวอักษร และลักษณะอ่ืนๆ ของตัวอักษรตามที่
ต้องการ จะเป็นการคลิกแล้วเลือกเพ่ือก าหนดค่า
ต่างๆ ไปตามล าดับ และในขั้นการใช้งานก็จะเป็น
การคลิกวางเคอเซอร์ ณ จุดที่จะพิมพ์ข้อความ 
จากนั้นก็เป็นการพิมพ์ข้อความที่ต้องการลงไป ขั้น
ใช้งานจึงจัดเป็นการท างานแบบขั้นตอนเช่นกัน 
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เครื่องมือ Text นี้จึงเป็นเครื่องมือที่มีลักษณะการ
ใช้งานทั้งหมดเป็นแบบขั้นตอน  

 

ขั้นตอนการวิจัย 
ประกอบด้วย 2 ขั้นตอนหลักคือ 

1. สร้างเครื่องมือวิจัย (สื่อภาพกราฟิกแบบ 
AV และแบบ SSV) และเครื่องมือวัดผล (ข้อสอบวัด
ความรู้ ข้อสอบปฏิบัติ แบบสอบถามความคิดเห็น 
และแบบสัมภาษณ์) 

2. น าเครื่องมือวิจัยและเครื่องมือวัดผลไป
ทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง  
 
เครื่องมือวิจัยและเครื่องมือวัดผล 

ได้ด าเนินการสร้างเครื่องมือวิจัย คือสื่อ
ภาพกราฟิก 2 แบบคือ คือ แบบภาพนิ่งหลายภาพ
ที่ ค ลิ ก แ ส ด ง ผ ล ที ล ะ ขั้ ( SSV) แ ล ะ แ บ บ
ภาพ เคลื่ อน ไหว  ( AV) สอนวิ ธี ใ ช้ โ ป รแกรม 

PhotoShop ในส่วนของกล่องเครื่องมือ (Tool 
box) เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบกันโดยสื่อทั้งสองแบบ
มีทั้งส่วนที่สอนวิธีใช้งานเครื่องมือและส่วนของการ
ฝึกปฏิบัติใช้ เครื่องมือในการสร้างชิ้นงาน ส่วน
เครื่องมือวัดผลได้แก่ ข้อสอบวัดความรู้ ข้อสอบ
ปฏิบัติ  แบบสอบถามความคิดเห็น และแบบ
สัมภาษณ์ 

1. สื่อภาพกราฟิก  
มีสองแบบ โดยสื่อแต่ละแบบมรีายละเอียดดังนี ้

1.1 สื่ อภาพนิ่ งหลายภาพที่คลิก
แสดงผลทีละขั้น (SSV) 
สื่อ SSV เป็นสื่อคอมพิวเตอร์ที่ประกอบ 

ด้วยภาพนิ่งหลายภาพที่จะแสดงภาพเป็นล าดับขั้น
ตามการคลิกเมาส์ของผู้สอนตัวอย่างของสื่อ SSV 
ในการสอนใช้งานเครื่องมือพู่กันในโปรแกรม 
PhotoShop บางส่วนแสดงดังภาพที่ 4 

 
 

 

 
ภาพนิ่งที่ 1 

 

   ภาพนิ่งที่ 2 
 

       ภาพนิ่งที3่ 
 

ภาพที่ 4 ตัวอย่างสื่อภาพนิ่งหลายภาพส าหรับสอนการใช้เครื่องมือพู่กัน 
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1.2  สื่อภาพเคลื่อนไหว (AV) 
สื่อ AV จะเป็นการบันทึกการสาธิต

กา ร ใ ช้ ง า น เ ค รื่ อ ง มื อต่ า ง ๆ  ของ โ ป รแกรม 
PhotoShop บนหน้าจอคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง
ในรูปแบบไฟล์ภาพเคลื่อนไหว ตัวอย่างเช่น ไฟล์
ภาพเคลื่อนไหวสาธิตการใช้เครื่องมือพู่กันวาดภาพ 
ดังตัวอย่างในภาพที่ 5 

 

 
 
 

ภาพที่ 5 ตัวอย่างสื่อภาพเคลื่อนไหว (AV) ซึ่งเล่น
ด้วยโปรแกรม Windows Media Player 

 
 

2. เครื่องมือวัดผลต่างๆ 
 ประกอบด้วยเครื่องมือวัด 4 เครื่องมือ 
ได้แก่ แบบทดสอบวัดความรู้ ข้อสอบภาคปฏิบัติ 
แบบสอบถามความคิดเห็น (แบบสอบถามความ
คิดเห็นหลังเรียน แบบสอบถามความคิดเห็น
เปรียบเทียบ) และแบบสัมภาษณ์ รายละเอียดโดย
ย่อของเครื่องมือวัดแต่ละเครื่องมือเป็นดังนี้ 

2.1  แบบทดสอบวัดความรู้ 
เป็นแบบทดสอบที่ใช้วัดความรู้ความ

เข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องมือแต่ละชนิดที่เลือก
มาวิจัย โดยมีจ านวนข้อสอบ 10 ข้อต่อหนึ่ ง
เครื่องมือ ข้อสอบนี้ใช้วัดความรู้ก่อนเรียน และหลัง

เรียน โดยข้อสอบหลังเรียนจะเป็นข้อสอบเดิมที่มี
การสลับข้อค าถาม 

2.2 ข้อสอบภาคปฏิบัติ 
เป็นข้อสอบที่ก าหนดให้ผู้ เรียนใช้

เครื่องมือชนิดที่ได้เรียนรู้มาในการทดลองแต่ละครั้ง 
สร้างผลงาน 1 ชิ้น แล้วบันทึกเป็นไฟล์ส่ งให้
อาจารย์(ผู้วิจัย)ตรวจ ซึ่งผลการสอบภาคปฏิบัติจะ
ท าให้ได้ข้อมูลที่บ่งบอกผลสัมฤทธิ์การเรียนของ
ผู้เรียนได้เป็นอย่างดี ตัวอย่างข้อสอบปฏิบัติ เช่น
“ให้ผู้เรียนใช้เครื่องมือ Brush วาดภาพธรรมชาติ” 

2.3 แบบสอบถามความคิดเห็น  
มีสองชุดคือ แบบสอบถามความ

คิดเห็นหลังเรียน และแบบสอบถามความคิดเห็น
เปรียบเทียบ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

2.3.1 แบบสอบถามความคิดเห็น
หลังเรียน 
เป็นแบบสอบถามวัดความคิดเห็นของ

ผู้เรียนที่มีต่อสื่อการสอน (SSV /AV) โดยจะวัด
ความคิดเห็นของผู้เรียนแต่ละกลุ่มทันทีหลังเรียนแต่
ละครั้งแบบสอบถามประกอบด้วยข้อค าถามที่ถาม
ความคิดเห็นของผู้เรียนในประเด็นต่างๆโดยแต่ละ
ข้อค าถามมีระดับความคิดเห็นให้เลือก 5 ระดับ 

ข้อค าถาม (QN) ในแบบสอบถาม
ความคิดเห็นหลังเรียน ได้แก่ 
QN1: ก่อนเรียนนักศึกษาสามารถใช้เครื่องมือได้ใน
ระดับใด 
QN2: หลังเรียนนักศึกษาสามารถใช้เครื่องมือได้ใน
ระดับใด 
QN3: การเรียนด้วยสื่อ (AV/SSV) ช่วยให้เข้าใจ
วิธีการใช้งานเครื่องมือได้ง่ายขึ้นกว่าสื่อเดิมที่เคยใช้
ในระดับใด 
QN4: การเรียนด้วยสื่อ (AV/SSV) นี้ช่วยให้จดจ า
วิธีใช้เครื่องมือในโปรแกรมได้มากกว่าสื่อเดิมที่ เคย
ใช้ในระดับใด 
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QN5:สื่อ (AV/SSV) นี้เป็นอย่างไรเมื่อเปรียบเทียบ
กับสื่อเดิมที่นักศึกษาเคยใช้ 

2.3.2 แบบสอบถามความคิดเห็น
เปรียบเทียบ (ระหว่างสื่อ AV และ SSV) 
เป็นแบบสอบถามที่ ใช้ ในการเก็บ

ข้อมูลความคิดเห็นเชิงเปรียบเทียบระหว่างสื่อทั้ง
สองประเภท โดยจะวัดความคิดเห็นหลังจากผู้เรียน
ได้ใช้สื่อประกอบการสอนครบทั้งสองรูปแบบแล้ว 
(ทั้ง SSV และ AV) ทั้งนี้ค าถามทุกข้อจะมีค าตอบ
ให้เลือกระหว่าง AV และ SSV 

ข้อค าถาม (QN) ในแบบสอบถาม
ความคิดเห็นเปรียบเทียบได้แก่ 
QN1: สื่อการสอนแบบใดที่ช่วยให้นักศึกษาเข้าใจ
วิธีใช้เครื่องมือในโปรแกรมได้ง่ายกว่ากัน 
QN2: สื่อการสอนแบบใดที่ช่วยให้นักศึกษาจดจ า
วิธีใช้เครื่องมือในโปรแกรมได้ดีกว่ากัน 
QN3: สื่อการสอนแบบใดตรงกับความต้องการของ
นักศึกษามากกว่ากัน 
QN4: นักศึกษาต้องการให้เตรียมสื่อการสอนแบบ
ใดมาใช้ในการสอนโปรแกรมประยุกต์อ่ืนๆ 
QN5: ส าหรับการเรียนเครื่องมือพิมพ์อักษร (Text) 
นักศึกษาชอบสื่อชนิดใดมากกว่า 
QN6: ส าหรับการเรียนเครื่องมือพู่กัน (Brush) 
นักศึกษาชอบสื่อชนิดใดมากกว่า 
QN7: ส าหรั บการ เ รี ยน เครื่ อ งมือ เลื อก พ้ืนที่ 
(Selection) นักศึกษาชอบสื่อชนิดใดมากกว่า 

2.4 แบบสัมภาษณ์  
แนวค า ถ าม ในกา รสั มภ าษณ์ จ ะ

เกี่ยวข้องกับสภาพการใช้บริการสื่อการเรียนการ
สอนที่มีอยู่เดิม ปัญหาที่พบในการใช้สื่อดังกล่าว 
แ ล ะ ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ที่ มี ต่ อ สื่ อ ก า ร ส อ น ใ น
โครงการวิจัยนี้ 

 

 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
ประชากร คือ ผู้พิการทางการได้ยินทั่วไป

ที่มีพ้ืนฐานความรู้การใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
และสนใจเรียนรู้การใช้งานโปรแกรม PhotoShop 
   กลุ่มตัวอย่าง ใช้วิธีเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ 
Purposive sampling เป็นนักศึกษาที่พิการ
ทางการได้ยินระดับปริญญาตรีในหลักสูตรหูหนวก
ศึกษา แขนงวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึกษาของวิทยาลัยราชสุดา จ านวน 13 คน 
จากห้องเรียนเดียวกัน จัดเข้ากลุ่มทดลองสองกลุ่ม
ด้วยวิธีเรียงล าดับคะแนนผลการเรียนสะสม (เกรด
เฉลี่ย) แล้วจัดเข้ากลุ่มทดลองที่ 1 และ 2 (กลุ่ม AV 
และกลุ่ม SSV) สลับกันไปทีละคน ได้กลุ่มละ 6 คน
และ 7 คนตามล าดับ  
  การเก็บข้อมูล ด าเนินการเก็บข้อมูลจาก
การทดลองทั้งหมด 3 ครั้ง (สัปดาห์ละครั้งครั้งละ 3 
คาบ) โดยในแต่ละครั้งเป็นการเรียนรู้เครื่องมือใน
กล่องเครื่องมือ 1 ชนิด  

การเก็บข้อมูลแต่ละครั้งจะมีการวัดความรู้
ก่อนเรียนของผู้ เรียนในกลุ่มทดลองทั้งสองกลุ่ม
พร้อมกันด้วยแบบทดสอบวัดความรู้โดยนัดสอบ
ก่อนเวลาเข้าเรียนจริง 30 นาที จากนั้นจัดให้กลุ่ม
ทดลองแต่ละกลุ่ม เรียนแยกกันในคาบที่ 1 และ 2 
ซึ่งเป็นการสอนใช้เครื่องมือในแถบเครื่องมือและ
การฝึกปฏิบัติด้วยสื่อคนละแบบ (SSV หรือ AV) 
จากนั้นในคาบที่ 3 จะเป็นการวัดผลการเรียนรู้
พร้อมกันด้วยแบบทดสอบวัดความรู้และการสอบ
ปฏิ บั ติ  แ ล้ ว วั ด คว ามคิ ด เห็ นที่ มี ต่ อสื่ อด้ ว ย
แบบสอบถามความคิดเห็นหลังเรียน  

หลังจากท าการทดลองและเก็บข้อมูลครบ 
3 ครั้ง (3 สัปดาห์) แล้ว มีการสอนเสริมด้วยสื่ออีก



 
วารสารวิทยาลยัราชสดุา  ปีท่ี 10  ฉบับท่ี 13   หน้า 81 วารสารวิทยาลยัราชสดุา  ปีท่ี 10  ฉบับท่ี 13   หน้า 81    
 

แบบ (กลุ่ม AV สอนเสริมด้วยสื่อ SSV กลุ่ม SSV 
สอนเสริมด้วยสื่อ AV) เพ่ือให้นักศึกษาแสดงความ
คิดเห็นเปรียบเทียบระหว่างสื่อภาพเคลื่อนไหว 
(AV) และสื่อภาพนิ่งหลายภาพที่คลิกแสดงผลทีละ
ขั้ น  ( SSV) แ ล ะ ห ลั ง จ า ก วั ด ค ว า ม คิ ด เ ห็ น
เปรียบเทียบเรียบร้อยแล้ว ได้ท าการสัมภาษณ์
เพ่ิมเติมในบางประเด็นเพ่ือให้ได้ข้อมูลความคิดเห็น
ที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

ขั้นตอนและวิธีการในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ขั้นที่ 1: วิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนน

ทดสอบก่อนเรียน (pretest score) ของกลุ่ม
ทดลองทั้งสองกลุ่ม 

น าคะแนนทดสอบก่อนเรียนของทั้งสอง
กลุ่ม มาวิเคราะห์เปรียบเทียบว่ามีความแตกต่าง
อย่างมีนัยส าคัญหรือไม่  โดยใช้สถิตินอนพารา
เมตริกส าหรับกลุ่มตัวอย่างที่ เป็นอิสระต่อกัน 
(Wilcoxon Rank Sum Test) โดยคะแนนทดสอบ
ก่อนเรียนจะต้องไม่ต่างกัน นั่นคือกลุ่มทดลองทั้ง
สองกลุ่มต้องมีพ้ืนฐานความรู้เท่าเทียมกันจึงจะ
ด าเนินการวิจัยต่อไป   

ขั้นที่ 2: วิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนน
ทดสอบหลังเรียน (posttest score) และคะแนน
ภาคปฏิบัติ (practical score) ระหว่างกลุ่ม 

น าคะแนนทดสอบหลังเรียนและคะแนน
ปฏิบัติของกลุ่ม SSV และ AV มาวิเคราะห์
เปรียบเทียบกัน โดยใช้สถิติแบบนอนพาราเมตริก
ส าหรับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นอิสระกัน (วิธี Wilcoxon 
Rank Sum Test) เพ่ือวัดประสิทธิผลของสื่อทั้ง
สองแบบเปรียบเทียบกัน 

 ขั้นที่ 3: วิเคราะห์ความคิดเห็นที่มีต่อสื่อ
การสอนหลังเรียน 
 น าค าตอบจากแบบสอบถามความ
คิดเห็นหลังเรียนที่มีต่อสื่อการสอน SSV และ AV 
มาวิเคราะห์แล้วสรุปความเห็นของผู้เรียนที่มีต่อสื่อ
ในแง่มุมต่างๆ 
 ขั้ นที่  4 :วิ เคราะห์ ความคิ ด เห็ น เชิ ง
เปรียบเทียบระหว่างสื่อการสอน SSV และ AV 
 น าค าตอบจากแบบสอบถามความ
คิดเห็นเปรียบเทียบมาวิเคราะห์ แล้วสรุปผล 
 ขั้ น ที่  5:วิ เ ค ร า ะ ห์ ข้ อ มู ล จ า ก ก า ร
สัมภาษณ์เพ่ิมเติม 
 
ผลการวิจัย 
 แบ่งเป็น 3 ส่วนคือ ผลการทดสอบ ผลการ
สอบถามความคิดเห็น และผลการสัมภาษณ์ 

1. ผลการทดสอบ 
 ได้แก่ ผลการทดสอบวัดความรู้ก่อนเรียน
และหลังเรียน และผลการสอบปฏิบัติแยกตามชนิด
เครื่องมือและกลุ่มทดลอง ดังแสดงในตารางที่ 1 
และ 2 ดังนี้ 
 

ตารางที่ 1 ผลการทดสอบวัดความรู้ก่อนเรียน 
(คะแนน pretest) ของกลุ่มทดลองท้ังสองกลุ่ม 
 

เคร่ืองมือ กลุ่ม คะแนน pretest เฉลี่ย 
Brush tool SSV 4.1 ± 1.6 
 AV 2.7 ± 1.5 
Text tool SSV 4.0 ± 0.8 
 AV 4.0 ± 1.3 
Selection  SSV 2.7 ± 1.1 
tool AV 3.0 ± 0.9 
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ตารางท่ี 2 ผลการทดสอบวัดความรู้หลังเรียน (คะแนน posttest) และการสอบปฏิบัติ (คะแนน practice) 
ของกลุ่มทดลองท้ังสองกลุ่ม 
 

เคร่ืองมือ กลุ่ม คะแนน posttest เฉลี่ย คะแนน Practice เฉลี่ย 
Brush tool SSV 7.1 ± 1.3 7.3 ± 1.0 
 AV 7.7 ± 2.1 7.8 ± 1.3 
Text tool SSV 7.3 ± 1.1 7.2 ± 1.0 
 AV 6.8 ± 1.2 7.8 ± 0.9 
Selection  SSV 6.3 ± 1.5 7.0 ± 1.0 
tool AV 6.8 ± 1.7 7.8 ± 1.2 

 

2. ผลการสอบถามความคิดเห็น 
  ได้แก่ผลการสอบถามความคิดเห็นหลังเรียน และผลการสอบถามความคิดเห็น
เปรียบเทียบ ดังแสดงในตารางที่ 3 และตารางที่ 4 ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 3 ผลการสอบถามความคิดเห็นหลังเรียนที่ผู้เรียนมีต่อสื่อการสอนแยกตามกลุ่มและเครื่องมือ 
 

เคร่ืองมือ กลุ่ม 
คะแนนความคิดเห็นเฉลี่ย แยกตามข้อค าถาม 

QN-1 QN-2 QN-3 QN-4 QN-5 
Brush tool SSV 2.0 3.6 4.1 3.7 3.6 

 AV 2.0 4.2 4.3 4.5 4.5 
Text tool SSV 2.3 4.0 4.1 4.3 4.1 

 AV 2.2 3.2 3.7 3.7 4.2 
Selection Tool SSV 1.0 3.3 4.3 4.1 4.6 

 AV 1.0 3.6 4.3 4.2 4.3 
 

ตารางท่ี 4 ผลการสอบถามความคิดเห็นเชิงเปรียบเทียบระหว่างสื่อการสอน SSV และ AV 
 

 QN1 QN2 QN3 QN4 QN5 QN6 QN7 
จ านวนคนเลือก SSV (คน) 5 9 6 5 9 3 8 
จ านวนคนเลือก SSV (%) 38.5 69.2 46.2 38.5 69.2 23.1 61.5 
จ านวนคนเลือก AV (คน) 8 4 7 8 4 10 5 
จ านวนคนเลือก AV (%) 61.5 30.8 53.8 61.5 30.8 76.9 38.5 
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3. ผลการสัมภาษณ์ 
จากการสอบถามนักศึกษาหูหนวกที่เข้า

ร่วมการวิจัย ถึงการใช้บริการสื่อการเรียนการสอน
ที่มีอยู่แล้ว ซึ่งได้แก่ วิดีโอบันทึกการเรียนการสอน 
และเอกสารสรุปบทเรียนจากผู้จดค าบรรยาย 
พบว่านักศึกษาทุกคนไม่ไปใช้บริการวิดีโอบันทึก
การเรียนการสอนเลยนอกจากได้รับมอบหมายให้
ไปดู เนื่องจากมองภาพหน้าจอโปรแกรมกับมือของ
ล่ามไม่ชัดเจน ส่วนเอกสารสรุปบทเรียนจะใช้ใน
กรณีท่ีขาดเรียน เพ่ือดูว่ามีการเรียนหัวข้ออะไรบ้าง 
แต่นักศึกษาส่วนใหญ่ระบุว่า เอกสารสรุปบทเรียนมี
ข้อความจ านวนมาก อ่านแล้วไม่เข้าใจความหมาย
ทั้งหมด ภาพในเอกสารสรุปบทเรียนไม่ค่อยชัด มี
น้อย เป็นภาพนิ่งภาพเดียว บางทีดูแล้วนึกไม่ออก
ว่าเป็นเรื่องอะไร หรือต้องท าอะไรบ้าง และบางครั้ง
ภาพไม่เหมือนกับที่ได้ดูในห้องเรียน ท าให้รู้สึก
สับสน 

เมื่อสอบถามความคิดเห็นที่นักศึกษามีต่อ
สื่อ SSV / AV เทียบกับสื่อวิดีโอบันทึกการเรียน
การสอน นักศึกษาหูหนวกแสดงความคิดเห็นว่า 
ภาพที่ เห็นในวิดี โอไม่ค่อยชัด โดยเฉพาะภาพ
หน้าจอโปรแกรมบนเครื่องฉาย และภาพมือของ
ล่าม ท าให้ดูไม่ออกว่าก าลังพูดถึงเรื่องอะไรไม่มีการ
ขยายหรือเน้นในจุดที่ส าคัญ นอกจากนี้  ภาพ
หน้าจอโปรแกรมจากวิดี โอจะมีขนาดเล็กมาก 
เพราะต้องถ่ายทั้งหน้าจอโปรแกรมและล่ามส่วน
ภาพในสื่อ AV / SSV จะเหมือนในโปรแกรมจริงๆ 
อยากให้มีสื่อแบบ AV ให้ยืม เพราะชัดเจนกว่า 
ทั้งนี้นักศึกษายังให้ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมเกี่ยวกับสื่อ 
AV / SSV ด้วยว่า ควรเลือกใช้สื่อ AV ในหัวข้อที่
ต้องการความต่อเนื่อง เช่น การวาดภาพ ส่วนกรณี
สื่อ SSV ที่แสดงผลทีละภาพเหมาะกับหัวข้อที่เน้น
การท างานเป็นล าดับขั้นตอน เช่น Text  

 

 

การวิเคราะห์ผลการวิจัย 
1. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนความรู้
ก่อนเรียนของกลุ่มทดลองท้ังสองกลุ่ม 

เมื่อเปรียบเทียบคะแนนความรู้ก่อนเรียน 
(pre-test) เกี่ยวกับเครื่องมือชนิดต่างๆ กัน 3 ชนิด
คือ เครื่องมือพู่กัน (Brush) เครื่องมือพิมพ์อักษร 
(Text tool) และเครื่องมือเลือกพ้ืนที่(Selection 
tool) ระหว่างกลุ่มที่เรียนด้วยสื่อแบบ AV และ
แบบ  SSV  ด้ ว ยสถิ ติ นอนพารา เมตริ กแบบ 
Wilcoxon Rank Sum Test  พบว่า คะแนน pre-
test  ของกลุ่มทดลองทั้งสองกลุ่มไม่แตกต่างกันใน
ทุกเครื่องมือที่เลือกมาวิจัย ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05
แสดงว่าผู้ร่วมวิจัยในกลุ่มทดลองทั้งสองกลุ่มมีพ้ืน
ฐานความรู้ก่อนเรียนเท่าเทียมกัน 

 

2. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนทดสอบ
หลังเรียนและคะแนนปฏิบัติระหว่างกลุ่ม 

เมื่อเปรียบเทียบคะแนนทดสอบหลังเรียน 
(posttest) และคะแนนปฏิบัติ (practice) ระหว่าง
กลุ่ม AV และ SSV ด้วยสถิตินอนพาราเมตริกวิธี 
Wilcoxon Rank Sum Test พบว่า คะแนน
ระหว่างกลุ่ม AV และ SSV ไม่แตกต่างกันที่ระดับ
นัยส าคัญ 0.05 ในทุกเครื่องมือที่ท าการวิจัย จึงอาจ
กล่าวได้ว่าสื่อทั้งสองแบบมีประสิทธิผลดีเท่าๆ กัน 
ภาพที่ 6แสดงกราฟเปรียบเทียบคะแนนทดสอบ
ความรู้หลังเรียนและคะแนนปฏิบัติเฉลี่ยระหว่าง
กลุ่ม AV และ SSV แยกตามรายเครื่องมือ 
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ภาพที่ 6 กราฟเปรียบเทียบคะแนนทดสอบความรู้หลังเรียนและคะแนนปฏิบัติเฉลี่ยระหว่างกลุ่ม AV 
และ SSV แยกตามรายเครื่องมือ 

 
 
3. ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นหลังเรียนที่มีต่อ
ส่ือ AV และ SSV 

จากการสอบถามความคิ ด เห็ นขอ ง
นักศึกษาว่า ก่อนเรียนนักศึกษาสามารถใช้เครื่องมือ
ต่างๆ ได้ในระดับใด (QN-1) พบว่า ก่อนเรียน 

นักศึกษาทั้งกลุ่ม AV และ SSV ยังใช้เครื่องมือไม่
เป็น และส าหรับเครื่องมือเลือกพ้ืนที่ นักศึกษาไม่
เคยเห็นมาก่อนเลย ดังแสดงในภาพที่ 7 
 

 
 

ระดับความคิดเห็น 
1. ไม่เคยเห็นเครื่องมือประเภทน้ีมาก่อนเลย 
2. ใช้ไม่เป็นเพราะยังไมรู่้วิธีใช้ 
3. ใช้ได้เล็กน้อย 
4. ใช้เป็นแล้วแต่ยังไม่คล่อง 
5. ใช้ได้อย่างคล่องแคล่ว 

 

ภาพที่ 7 คะแนนความคิดเห็นเฉลี่ยในการตอบแบบสอบถามข้อที่ 1 แยกตามกลุ่มและเครื่องมือ 

 
เมื่อสอบถามว่าหลังเรียนนักศึกษาสามารถใช้
เครื่องมือได้ในระดับใด (QN-2) นักศึกษาส่วนใหญ่
ระบุว่าใช้เครื่องมือเป็นแล้วแต่ยังไม่คล่อง โดยใน

เครื่องมือ Brush - กลุ่ม AV และ ในเครื่องมือ text 
- กลุ่ม SSV ระบุว่า สามารถใช้งานได้อย่าง
คล่องแคล่วดังแสดงในภาพที่ 8 
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ระดับความคิดเห็น 
1. ยังใช้ไม่เป็นเลย 
2. ใช้ได้เพียงเล็กน้อย 
3. ใช้เป็นแล้วแต่ยังไม่คล่อง 
4. ใช้งานได้อย่างคล่องแคล่ว 
5. ใช้งานได้อย่างคล่องแคล่วมาก 

 
ภาพที่ 8 คะแนนความคิดเห็นเฉลี่ยในการตอบแบบสอบถามข้อที่ 2 แยกตามกลุ่มและเครื่องมือ 

 
เมื่อสอบถามว่าสื่อ (AV / SSV) ช่วยให้

นักศึกษาเข้าใจวิธีการใช้งานเครื่องมือได้ง่ายขึ้นกว่า
สื่อที่เคยใช้ในระดับใด (QN-3) นักศึกษาส่วนใหญ่ 
จากทั้งกลุ่ม AV และ SSV ระบุว่าช่วยให้เข้าใจได้
ง่ายขึ้นในทุกเครื่องมือ ยกเว้นกรณีเครื่องมือ Text 
กลุ่ม AV ให้คะแนนต่ ากว่ากลุ่มอ่ืนเล็กน้อย ทั้งนี้

อาจเป็นเพราะเครื่องมือพิมพ์อักษร เป็นเครื่องมือที่
ต้องมองข้อความมากกว่าเครื่องมืออ่ืน ท าให้
นักศึกษาบางคนอาจดูสื่อ AV ไม่ทัน กราฟแสดง
คะแนนความคิดเห็นเฉลี่ยของแต่ละกลุ่ม แยกตาม
รายเครื่องมือ แสดงดังภาพที่ 9 

 
ระดับความคิดเห็น 

1. เข้าใจยากกว่าแบบเดิมมาก 
2. เข้าใจยากกว่าแบบเดิม 
3. ไม่ต่างกับแบบเดิม 
4. ช่วยให้เข้าใจง่ายขึ้น    
5. ช่วยให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นมาก 

 
ภาพที่ 9 คะแนนความคิดเห็นเฉลี่ยในการตอบแบบสอบถามข้อที่ 3 แยกตามกลุ่มและเครื่องมือ 

 
เมื่อสอบถามความเห็นว่า การเรียนด้วย

สื่อการสอน (AV / SSV) นี้ช่วยให้จดจ าวิธีใช้
เครื่องมือในโปรแกรมได้มากกว่าสื่อที่ เคยใช้ใน
ระดับใด (QN-4) นักศึกษาส่วนใหญ่มีความเห็นว่า
สื่อนี้ช่วยให้จดจ าได้มากกว่าสื่อที่เคยใช้อย่างไรก็ดี 
ในกรณีเครื่องมือ Brush - กลุ่ม SSV และเครื่องมือ 
Text - กลุ่ม AV ให้คะแนนต่ ากว่ากลุ่มอ่ืน อาจ

เนื่องมาจากในกลุ่ม SSV-Brush นั้น การดูวิธีใช้
พู่กันเป็นภาพนิ่ งที่ คลิกแสดงทีละภาพ ท าให้
นักศึกษามีความรู้สึกไม่ต่อเนื่อง ส่วนกรณี AV-Text 
น่าจะเป็นปัญหาจากการที่มีข้อความมาเกี่ยวข้องอยู่
มาก ท าให้นักศึกษาดูสื่อภาพเคลื่อนไหวไม่ทัน 
กราฟแสดงคะแนนความคิดเห็นเฉลี่ยของแต่ละ
กลุ่ม แยกตามรายเครื่องมือ แสดงดังภาพที่ 10
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ระดับความคิดเห็น 

1.ท าให้ลืมง่ายขึ้นมาก 
2. ท าให้ลืมง่ายขึ้น 
3. ไม่ต่างกับแบบเดิม 
4. ช่วยให้จดจ าไดม้ากขึ้น 
5. ช่วยให้จดจ าไดม้ากขึ้นมาก 

 
ภาพที่ 10 คะแนนความคิดเห็นเฉลี่ยในการตอบแบบสอบถามข้อที่ 4 แยกตามกลุ่มและเครื่องมือ 

 
เมื่อถามความคิดเห็นว่าสื่อ AV / SSV นี้

เป็นอย่างไรเมื่อเปรียบเทียบกับสื่อที่เคยใช้ (QN-5) 
ความเห็นของนักศึกษาส่วนใหญ่เห็นว่า สื่อการสอน
ทั้งสองชนิดนี้ดีกว่าสื่อที่เคยใช้ค่อนข้างมาก ยกเว้น
ในการเรียนเครื่องมือ Brush กลุ่ม SSV ให้คะแนน

ต่ ากว่ากลุ่มอ่ืนทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการดูวิธีใช้พู่กัน
วาดรูปในสื่อแบบคลิกแสดงผลทีละภาพ ท าให้ขาด
ความต่อเนื่อง  

คะแนนความคิดเห็นเฉลี่ยของแต่ละกลุ่ม 
แยกตามรายเครื่องมือ แสดงดังภาพที่ 11 

 
 

ระดับความคิดเห็น 
1. สื่อน้ีแย่กว่ามาก 
2. สื่อน้ีแย่กว่า 
3. ไม่แตกต่างกัน 
4. สื่อน้ีดีกว่า    
5. สื่อน้ีดีกว่ามาก 

 
ภาพที่ 11 คะแนนความคิดเห็นเฉลี่ยในการตอบแบบสอบถามข้อที่ 5 แยกตามกลุ่มและเครื่องมือ 

 
4. ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเชิงเปรียบเทียบ
ระหว่างสื่อการสอน SSV และ AV 
 เมื่อถามว่า สื่อแบบใดช่วยให้เข้าใจวิธีใช้
เครื่องมือในโปรแกรมได้ง่ายกว่า (QN1) และ
ต้องการให้เตรียมสื่อการสอนแบบใดมาใช้ในการ
สอนโปรแกรมประยุกต์ อ่ืนๆ (QN4) นักศึกษา
ประมาณ 60% เลือกสื่อ AV และประมาณ 40% 

เลือกสื่อ SSV น่าจะเป็นเพราะการดูสื่อ AV จะท า
ให้เห็นขั้นตอนการใช้งานเครื่องมือแบบต่อเนื่องไป
เรื่อยๆ ท าให้เกิดความเข้าใจอย่างต่อเนื่อง ไม่สะดุด
ในขณะที่การดูสื่อ SSV ก็ได้เห็นขั้นตอนไปทีละขั้น
ตามล าดับซึ่งช่วยให้เข้าใจได้ดีเช่นเดียวกัน   
 เมื่อถามว่า สื่อการสอนแบบใดช่วยให้
จดจ าวิธีใช้เครื่องมือในโปรแกรมได้ดีกว่า(QN2) 
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นักศึกษาส่วนใหญ่ (ประมาณ70%) แสดงความ
คิดเห็นว่า สื่อ SSV ช่วยให้จดจ าได้ดีกว่า น่าจะเป็น
เพราะการได้หยุดดูไปทีละภาพจะท าให้มีเวลาใน
การจ ามากกว่า 
 เมื่อถามว่า สื่อการสอนแบบใดตรงกับ
ความต้องการของนักศึกษามากกว่ากัน (QN3) 
นักศึกษาประมาณครึ่งหนึ่งเลือกสื่อ AV และอีกครึ่ง
เลือกสื่อ SSV อาจเป็นได้ว่า สื่อแต่ละแบบมีจุดเด่น
ข อ ง ตั ว เ อ ง  ผู้ เ รี ย น ที่ มี ส ม า ธิ ดี ส า ม า ร ถ ดู
ภาพเคลื่อนไหวได้อย่างต่อเนื่องจะเลือกสื่อ AV 
เพราะรวดเร็ว ทันใจ ส่วนผู้เรียนที่เรียนช้ากว่า หรือ
มีความสามารถในการดูภาพเคลื่อนไหวไม่ดี หรือ
ขาดสมาธิ จะเลือกสื่อ SSV เพราะได้ดูไปทีละภาพ
อย่างช้าๆ ท าให้ดูได้ทัน 
 เมื่อสอบถามแยกตามชนิดเครื่องมือที่เรียน
ว่านักศึกษาชอบเรียนจากสื่อแบบใดมากกว่า พบว่า
ในการเรียนเครื่องมือ Text (QN5) นักศึกษาส่วน
ใหญ่ชอบสื่ อ  SSV มากกว่า  และในการเรียน
เครื่องมือ Brush (QN6) นักศึกษาส่วนใหญ่ชอบสื่อ 
AV มากกว่าซึ่งการที่ผู้เรียนส่วนใหญ่เลือกสื่อ SSV 
ในการเรียนเครื่องมือ Text น่าจะเป็นเพราะ
เครื่องมือนี้เป็นเครื่องมือที่มีลักษณะการใช้งานแบบ
เป็นขั้นตอนและเกี่ยวข้องกับข้อความ ผู้เรียนหู
หนวกซึ่งมีอุปสรรคในการอ่านอยู่แล้วจึงต้องการ

เวลามากเป็นพิเศษในการอ่านท าความเข้าใจ และ
การที่ผู้เรียนส่วนใหญ่เลือกสื่อ AV ในการเรียน
เครื่องมือ Brush น่าจะเป็นเพราะเครื่องมือ Brush 
มีลักษณะการใช้งานแบบต่อเนื่อง การได้ดูการ
ท างานอย่างต่อเนื่องแบบภาพเคลื่อนไหวจึงช่วยให้
ผู้ เรียนเข้าใจได้ดีอย่างต่อเนื่อง ส่วนการเรียน
เครื่องมือ Selection (QN7) นักศึกษาประมาณ 
60% เลือกสื่อ SSV และประมาณ 40% เลือกสื่อ 
AV อาจเนื่องมาจาก เครื่องมือเลือกพ้ืนที่
ประกอบด้วยเครื่องมือย่อยๆ มากกว่า 1 เครื่องมือ 
แต่ละเครื่องมือมีวิธีการเลือกพ้ืนที่แตกต่างกัน เช่น 
Lasso tool เลือกโดยการลากเมาส์ต่อเนื่องครอบ
บริ เ วณที่ ต้ องการ เลื อก (ถือ เป็นการท างาน
แบบต่อเนื่องเหมือนในเครื่องมือ Brush) ในขณะที่ 
Polygonal Lasso tool เลือกโดยการคลิกเมาส์ที
ละจุดให้ครอบคลุมบริเวณที่ต้องการเลือก (ถือเป็น
การท างานแบบเป็นขั ้นตอนเหมือนในเครื ่องมือ 
Text) จ ึงท าให้น ักศ ึกษาเล ือกศึกษาเครื ่องม ือ 
Selection จากสื่อทั้งสองแบบในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน 
  สัดส่วนระหว่างผู้ เรียนที่ เลือกสื่อแบบ 
SSV และ AV ในแต่ละประเด็นค าถามแสดงดังภาพ
ที่ 12 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 12 กราฟแสดงสัดส่วนของผู้เรียนที่เลือกสื่อแต่ละแบบ (SSV หรือ AV) ในแต่ละข้อค าถาม 
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5. การวิเคราะห์ผลการสัมภาษณ์  
นักศึกษาต้องการสื่อ AV และ SSV มาใช้

ในการเรียนการสอนทดแทนสื่อสนับสนุนการเรียน
แบบเดิมที่มีอยู่คือ วิดีโอบันทึกการเรียนการสอน
และเอกสารสรุป เนื่องจาก วิดีโอบันทึกการเรียน
การสอนดูไม่รู้เรื่อง นักศึกษาให้เหตุผลว่า ภาพ
หน้าจอโปรแกรมและมือของล่ามมีขนาดเล็กเกินไป 
มองเห็นไม่ชัดเจน ไม่มีการขยายหรือเน้นในจุดที่
ส าคัญ ส่วนเอกสารสรุปบทเรียนมีข้อความจ านวน
มาก นักศึกษาอ่านแล้วไม่เข้าใจความหมายทั้งหมด 
ภาพไม่ค่อยชัด บางส่วนมีภาพน้อย ดูแล้วนึกไม่
ออกว่าเป็นเรื่องอะไร และในบางครั้งภาพยังต่าง
จากที่ได้ดูในห้องเรียนด้วยท าให้รู้สึกสับสนด้วย
สาเหตุดังกล่าวนี้ท าให้นักศึกษาระบุว่าต้องการสื่อ
สนับสนุนการเรียนแบบใหม่ โดยต้องการสื่อ AV 
ส าหรับใช้ทบทวนที่ห้องพักหรือที่บ้านเนื่องจาก
ภาพในสื่อจะเหมือนในโปรแกรมจริงๆ และมีความ
ชัดเจนกว่า และต้องการสื่อ SSV ส าหรับการสอน
ในห้องเรียนเพราะควบคุมความเร็วได้ พร้อมให้
ความเห็นว่าควรเลือกใช้สื่อ AV ในหัวข้อที่ต้องการ
ความต่อเนื่อง เช่น การวาดภาพ ส่วนกรณีสื่อ SSV 
ที่แสดงผลทีละภาพเหมาะกับหัวข้อที่ เน้นการ
ท างานเป็นล าดับขั้นตอน เช่น Text 

 
สรุปผลการวิจัย  
 หลังจากนักศึกษาผู้ เข้าร่วมการวิจัยได้
เรียนรู้วิธีการใช้งานเครื่องมือต่างๆ ในโปรแกรม 
Photoshop โดยใช้สื่อที่พัฒนาขึ้นทั้งสองแบบ (สื่อ 
AV และ SSV) ทุกคนสามารถใช้เครื่องมือเหล่านั้น
สร้างงานได้ จากเดิมที่ ใช้เครื่องมือไม่เป็น เมื่อ
เปรียบเทียบคะแนนทดสอบความรู้หลังเรียนและ
คะแนนปฎิบัติที่กลุ่มทดลองทั้งสองท าได้ พบว่าไม่
แตกต่างกันในทุกเครื่องมือที่วิจัย ดังนั้น จึงดูเหมือน
สื่อทั้งสองแบบใช้ได้ผลเหมือนกัน แต่จากผลการ
แสดงความคิดเห็นของนักศึกษาในแบบสอบถาม

หลังเรียนและแบบสอบถามเปรียบเทียบ พบว่า ใน
ภาพรวมแล้ว นักศึกษาคิดว่าสื่อ AV ช่วยให้เข้าใจ
การใช้งานเครื่องมือในโปรแกรมได้ง่ายกว่า แต่คิด
ว่าสื่อแบบ SSV ช่วยในการจดจ ามากกว่า และเมื่อ
สอบถามความคิดเห็นแยกเป็นรายเครื่องมือ พบว่า 
กรณีเครื่องมือที่มีลักษณะการใช้งานแบบต่อเนื่อง
เช่น พู่กัน (Brush) นักศึกษาจะชอบเรียนด้วยสื่อ 
AV ส่วนกรณีเครื่องมือที่มีลักษณะการใช้งานแบบ
เป็นขั้นตอน เช่น เครื่องมือพิมพ์อักษร (Text)  
นักศึกษาจะชอบเรียนด้วยสื่อ SSV มากกว่า ซึ่ง
สอดคล้องกับผลจากการสัมภาษณ์ที่นักศึกษาระบุ
ว่า ควรเลือกใช้สื่อ AV ในหัวข้อที่ต้องการความ
ต่อเนื่อง และใช้สื่อ SSV ในหัวข้อที่เน้นการท างาน
เป็นล าดับขั้นตอน  และเมื่อให้ผู้เรียนทั้งสองกลุ่ม
เปรียบเทียบสื่อ AV และ SSV กับสื่อประกอบการ
เรียนแบบเดิมซึ่งเป็นสื่อ PowerPoint ทั่วไปที่เคย
ใช้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นว่าสื่อทั้งสองแบบ (AV 
และ SSV)  ช่ วยให้ เข้ า ใจและจดจ าวิ ธี ใช้ งาน
เครื่องมือในโปรแกรม PhotoShop ได้ดีกว่ามาก
และต้องการสื่อ AV และ SSV ส าหรับการเรียนและ
การทบทวน เพราะมีความชัดเจนมากกว่า ส่วนสื่อ
สนับสนุนที่มีอยู่คือ วิดีโอบันทึกการเรียนการสอน 
และเอกสารสรุปบทเรียนจากผู้จดค าบรรยายใช้
ประโยชน์ไม่ได้ เต็มที่ เนื่องจาก เอกสารสรุปมี
ข้อความจ านวนมาก อ่านแล้วไม่เข้าใจความหมาย
ทั้งหมด ส่วนวิดีโอบันทึกการเรียนการสอน ภาพ
หน้าจอและมือล่ามมีขนาดเล็กเกินไปมองเห็นไม่ชัด   

ดังนั้น จากผลการวิจัยกลุ่มเล็กครั้งนี้ซึ่ง
เป็นการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของสื่อ
ภาพกราฟิกสองรูปแบบคือ แบบภาพนิ่งหลายภาพ
ที่คลิกแสดงผลทีละขั้น (SSV) และแบบภาพเคลื่อนไหว 
(AV) สามารถสรุปได้ว่า รูปแบบสื่อภาพกราฟิกที่
เหมาะสมส าหรับสอนวิธีใช้เครื่องมือในโปรแกรม 
PhotoShop ที่มีลักษณะการใช้งานแบบต่อเนื่อง
ควรเป็นสื่อภาพกราฟิกแบบภาพเคลื่อนไหว (AV) 
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ส่วนเครื่องมือในโปรแกรมที่มีลักษณะการใช้งาน
แบบขั้นตอนควรเลือกใช้สื่อภาพกราฟิกแบบ
ภาพนิ่งหลายภาพที่คลิกแสดงผลทีละขั้น (SSV) ซึ่ง
ข้อสรุปนี้สอดคล้องกับข้อสรุปที่ศึกษาในกลุ่มผู้เรียน
ปกติของ Rieber (1990) ที่ว่าควรใช้ภาพเคลื่อนไหว
ในเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวและทิศทาง
และตรงกับข้อสรุปที่ได้ท าการศึกษาในกลุ่มผู้เรียนที่
มีความพิการทางได้ยินซึ่งเป็นการศึกษากลุ่มเล็กใน
โปรแกรม Flash ของสุธา (2556) ที่ว่าควรใช้สื่อ AV 
กรณีสอนใช้ เครื่ องมือที่มี ลั กษณะการใช้ งาน
แบบต่อเนื่องและควรใช้สื่อแบบ SSV กรณีสอนใช้
เครื่องมือที่มีลักษณะการใช้งานแบบเป็นขั้นตอน 
 

ข้อเสนอแนะ 
การศึกษาครั้งนี้เป็นการทดลองและวัดผล

กับกลุ่มตัวอย่างขนาดเล็กจ านวน 13 คน และเป็น
การศึกษากับเครื่องมือในกล่องเครื่องมือของ
โปรแกรม PhotoShop เพียง 3 เครื่องมือ จึงควร
ท าการศึกษาในกลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่ขึ้นและเพ่ิม
ชนิดเครื่องมือให้มากขึ้น เพ่ือให้ได้ข้อสรุปที่มั่นใจ
มากยิ่งขึ้น  
 
กิตติกรรมประกาศ 
 ผู้วิจัยขอขอบคุณนักศึกษาหูหนวก แขนง
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาส าหรับการเข้า
ร่วมการทดลองด้วยความตั้งใจ และขอขอบคุณ
บุคลากรสายสนับสนุนวิทยาลัยราชสุดาที่ช่วย
อ านวยความสะดวก ให้ ง านวิ จั ยนี้ ส ามาร ถ
ด าเนินการไปได้จนบรรลุเปูาหมาย  
 โครงการวิจัยนี้ ได้ รับทุน อุดหนุนจาก
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(พ.ศ.2556 – 
2557) และความเห็นในรายงานผลการวิจัยของ
ผู้วิจัย ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยไม่
จ าเป็นต้องเห็นด้วยเสมอไป 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์เนื้อหาจากงานวิจัยทางดนตรีบ าบัดในประเด็นเกี่ยวกับ
เครื่องมือที่ใช้ประเมินผลสัมฤทธิ์ที่ได้รับจากการบ าบัดด้วยดนตรี โดยผู้วิจัยท าการคัดเลือกงานวิจัยทาง
ดนตรีบ าบัดที่จัดท าขึ้นในประเทศไทยจากฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย (TIAC) และฐานข้อมูลวิจัยของ
สถาบันการศึกษาต่าง ๆ จนได้งานวิจัยที่ตรงตามเกณฑ์ในการคัดเลือกจ านวนทั้งหมด 65 เรื่อง ซึ่งเผยแพร่
ในช่วงปี พ.ศ. 2528 – 2553 เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบบันทึกสาระด้านเครื่องมือที่ใช้ประเมินผลใน
งานวิจัยทางดนตรีบ าบัด จากนั้นท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา โดยใช้สถิติเชิงบรรยาย เพ่ือ
จ าแนก และจัดหมวดหมู่สาระจากงานวิจัย  
 ผลการวิจัย พบว่า งานวิจัยส่วนใหญ่ใช้เครื่องมือประเภทแบบวัดความเครียด/ความวิตกกังวล และ
แบบประเมินความเจ็บปวด ในจ านวนที่เท่ากัน (ร้อยละ 20) โดยส่วนใหญ่ใช้เครื่องมือในลักษณะของมาตร
ประมาณค่า (ร้อยละ 70.8) เครื่องมือส่วนใหญ่ใช้ประเมินผู้ที่มีความบกพร่องทางอารมณ์และจิตใจมากที่สุด 
(ร้อยละ 47.7) โดยมีการหาคุณภาพของเครื่องมือด้านความเที่ยงแบบ Cronbach (ร้อยละ 41.5) และมีการ
ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหามากท่ีสุด (ร้อยละ 29.2) ในด้านผลการวิเคราะห์ระยะของการประเมินพบว่า 
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินส่วนใหญ่ใช้ในการประเมินก่อนและหลังการบ าบัด (ร้อยละ 60) และใช้ประเมิน
เฉพาะหลังการบ าบัด (ร้อยละ 21.5)  
 
ค าส าคัญ: เครื่องมือประเมินผล, งานวิจัย, ดนตรีบ าบัด, การวิเคราะห์เนื้อหา 
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Abstract 
 The purpose of this study was to analyze the contents of music therapy research 
in Thailand emphasis on assessment tools used in measuring music therapy outcomes. 
There were 65 research reports in the field of music therapy in Thailand published during 
1985 – 2010 selected from Thai Theses Online by TIAC and Universities Research 
Database. A coding form of music therapy assessment tools was used as a research 
instrument to collect the data from research reports. Content analysis with descriptive 
statistics was employed to categorize and analyze the research findings.  
 The results of content analysis revealed that anxiety and pain assessment tools 
were types of the tools used most in music therapy assessment (20%). Most of the music 
therapy assessment tools were the rating scale (70.8%) and were used to assess people 
with emotional and mental disabilities (47.7%). Regarding types of reliability and validity 
testing used in music therapy research, Cronbach's alpha coefficient was employed most 
in reliability testing (41.5%) and content validity was used most in validity testing (29.2%). 
In terms of assessment time period, pretest and posttest period were used most (60%) in 
music therapy assessment, followed by posttest period only (21.5%). 
 
Keywords:  Assessment Tools, Research, Music Therapy, Content Analysis  
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บทน า 
ดนตรีบ าบัด (Music therapy) เป็นศาสตร์

แห่งการน าดนตรีเข้ามาใช้ในการบ าบัด และฟ้ืนฟู
อาการเจ็บปุวย หรือส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ผ่านองค์ประกอบของดนตรีในด้านรูปแบบจังหวะ 
ท านอง เสียงประสาน อัตราจังหวะ ความดัง-เบา 
รูปพรรณ (American Music Therapy Association, 
2011) ได้กล่าวว่า สิ่งส าคัญที่ต้องค านึงถึงในการท า
ดนตรีบ าบัด คือการประเมินจุดแข็งและจุดอ่อน
ของผู้ปุวยซึ่งต้องท าเป็นอันดับต้นๆ ก่อนการให้การ
บ าบัด  หลังจากนั้นนักดนตรีบ าบัดจะระบุวิธีการ
รักษาในลักษณะต่างๆ ได้แก่ การสร้างสรรค์ การ
ร้องเพลง การเคลื่อนไหวไปกับดนตรี หรือการฟัง
บทเพลง  

ด้วยความส าคัญของศาสตร์ทางดนตรีบ าบัด 
จึงมีนักวิจัยหลายท่านได้ท างานวิจัยเพ่ือพัฒนาองค์
ความรู้ทางดนตรีบ าบัด โดยเฉพาะการพัฒนา
วิธีการบ าบัดทางดนตรีเพ่ือบ าบัดผู้ปุวยในความ
ผิดปกติในด้านต่างๆ แต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่ส าคัญ
ควบคู่ไปกับวิธีการบ าบัดที่ถูกต้อง  คือการใช้วิธีการ
ประเมินผลและเครื่องมือประเมินผลการบ าบัดทาง
ดนตรีที่มีความถูกต้อง มีคุณภาพ และมีความ
เหมาะสมกับตัวแปรและบริบทของการวิจัยที่
ต้องการวัดและประเมินผล 

การประเมินผล (Assessment) หมายถึง 
กระบวนการส าคัญของการแสวงหา การสืบหา
ข้อมูล หรือการตรวจสอบข้อเท็จจริง  หรือเป็น
กระบวนการจัดหาสารสนเทศส าหรับใช้ตัดสินใจ
เกี่ยวกับผู้เรียน ในการประเมินทางดนตรีบ าบัด มี
วัตถุประสงค์รวมถึงการประเมินวินิจฉัย  การ
ประเมินความต้องการจ าเป็นโดยทั่ ว ไป การ
ประเมินแผนการบ าบัด และการประเมินโปรแกรม
การบ าบัดอย่างต่อเนื่อง (Miller, 2006)  

ส าหรับประเภทของการประเมินทางดนตรี
บ าบัดนั้น จะถูกขับเคลื่อนด้วยความหลากหลาย

ของตัวดนตรีหรือวิธีการทางดนตรี  ซึ่ งรวมถึง
รูปแบบการด้นสด (improvisational models), 
รูปแบบของการบ าบัดทางจิต (psychoanalytic 
models) รูปแบบทางการศึกษา (educational 
models) และรูปแบบทางชีวการแพทย์ 
(biomedical models) ที่น ามาใช้ร่วมกับการให้
การบ าบัดทางดนตรี (Miller, 2006)  

ในปัจจุบันเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลมี
ความหลากหลายมากขึ้น เครื่องมือเหล่านี้รวมไป
ถึง แบบทดสอบ แบบส ารวจ หรือ เครื่องมืออ่ืนๆที่
ใช้ในการวัดหรือประเมินความสามารถของบุคคล
ตามเปู าหมายที่ต้องการ ได้อย่ างมีมาตรฐาน 
(Bruscia, 1987; Douglass, 2006; Fraenkel & 
Wallen, 2000; Gantt, 2001; Hanser, 1999) 
รูปแบบและเนื้อหาของเครื่องมือประเมินจะมีความ
หลากหลายและมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับอายุ
และประเภทของอาการหรือพฤติกรรมของผู้เข้ารับ
การประเมิน ขึ้นอยู่กับความสะดวกในการเข้าถึง
ข้อมูล และขึ้นอยู่กับข้อก าหนดของรัฐบาลหรือ
หน่วยงานต่างๆที่ได้ก าหนดระยะเวลาของการ
ทดลองหรือระยะเวลาของการประเมินผลให้กับ
โครงการนั้นๆ (Cole, 2002; Douglass, 2006)  

Hanser (1999) ได้กล่าวถึง ความส าคัญของ
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลทางดนตรีบ าบัดอยู่ 
6 ประเด็น คือ 1) เครื่องมือจะต้องสามารถระบุจุด
แข็งและจุดอ่อนของสิ่งที่ศึกษาได้ 2) เครื่องมือช่วย
ให้หลั กฐานหรือข้ อมูลที่ ช่ วย ในการก าหนด
เปูาหมายของการบ าบัด 3) เครื่องมือช่วยก าหนด
พฤติกรรมเปูาหมายและวัตถุประสงค์เฉพาะส าหรับ
การบ าบัดได้ 4) เครื่องมือสามารถวัดหรือแสดงถึง
ศักยภาพของเปูาหมายตามที่ก าหนด 5) เครื่องมือ
สามารถช่วยค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับธรรมชาติของ
พฤติกรรมเปูาหมายและทักษะที่มีมาก่อน และ6) 
เครื่องมือสามารถช่วยระบุความ สามารถของ
บุคคลว่าท าสิ่งใดได้หรือท าสิ่งใดไม่ได้ 
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ด้วยความส าคัญของการวัดและประเมินผล 
ในปัจจุบันจึงมี งานวิจัยทางดนตรีบ าบัดของ
ต่างประเทศหลายเรื่องที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับการ
ประเมินผล การพัฒนาหรือการตรวจสอบเครื่องมือ
ประเมินผลทางดนตรีบ าบัด ได้แก่ งานวิจัยของ 
Daveson (2010) ได้ศึกษาการประเมินผลทาง
ดนตรีบ าบัดกับผู้ปุวยวัยผู้ใหญ่ที่มีการรับรู้ต่ า โดย
ใช้เครื่องมือที่มีชื่อว่า The Music Therapy 
Assessment Tool for Low Awareness 
States (MATLAS)  ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ถูกพัฒนาขึ้น
เพ่ือใช้ประเมินและวางแผนการบ าบัดส าหรับผู้ปุวย
ที่มีการรับรู้ต่ า โดยใช้ที่ โรงพยาบาล The Royal 
Hospital for Neuro-disability ปัจจุบันเป็น
เครื่องมือที่น ามาใช้ในการวัดผลสัมฤทธิ์ของผู้ปุวย
ตามเกณฑ์การวินิจฉัยที่ก าหนดขึ้น เครื่องมือนี้เป็น
เครื่องมือที่ถือได้ว่ามีคุณภาพเครื่องมือที่ดี มีความ
เที่ยง และความตรง อยู่ในระดับมาตรฐาน 

Madsen, Maden, & Madsen (2009) ได้
ท าการพัฒนาและตรวจสอบเครื่องมือที่มีชื่อว่า 
Concise Emotional Inventory โดยได้ทดลองใช้
เครื่องมือนี้กับการประเมินความแตกต่างทาง 
อารมณ์ของนักเรียนดนตรีวัยรุ่น ลักษณะของแบบ
ประเมินนี้ เป็นแบบมาตรประมาณค่า มีการให้
คะแนน  ตั้งแต่ -5 (low) จนถึง +5 (high) โดยเน้น
ให้ผู้ตอบท าการตอบทันที Waldon & Wolfe 
(2006) ได้ท าการประเมินผลเกี่ยวกับการรับรู้ทาง
ดนตรีของผู้ปุวยเด็กในโรงพยาบาลโดยใช้เครื่องมือ
ชื่อว่า  Computer-Based Music Perception 
Assessment for Children (CMPAC) ซึ่งการ
ประเมินดังกล่าวจะเน้นทักษะด้านการฟังเป็นหลัก 
โดยเน้นพฤติกรรมการฟังของเด็ก 3  ประเภท ได้แก่ 
1) ความถี่ในการฟังเพลงของเด็ก 2  ) ระยะเวลาที่
เด็กใช้ในการฟังเพลง และ 3  ) ล าดับเพลงที่เด็ก
เลือกฟัง 

ในปี 2004 Chase (2004) ได้ใช้แบบส ารวจ
ศึกษาข้อมูลจากนักดนตรีบ าบัดเกี่ยวกับเด็กที่มี
ความผิดปกติทางพัฒนาการ และในวิธีการเดียวกัน
นั้น Langan (2009) ได้ศึกษาผลของแบบส ารวจ
ทางดนตรีบ าบัดส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ 
(Music Therapy in Special Education 
Survey) โดยท าการส ารวจจากนักดนตรีบ าบัดที่มี
ความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์เกี่ยวกับการ
บ าบัดเด็กที่มีความต้องการพิเศษในประเทศ
ออสเตรเลียและประเทศอังกฤษ 

Layman, Hussey, & Laing (2002) ได้
ท าการศึกษาเครื่องมือประเมินทางดนตรีบ าบัดที่ใช้
ส าหรับประเมินเด็กที่มีความผิดปกติทางด้าน
อารมณ์  โดยศึกษาเครื่องมือที่มีชื่อว่า  Beech 
Brook Music Therapy Assessment for 
Severely Emotionally Disturbed Children 
ซึ่งเครื่องมือดังกล่าวใช้ประเมินใน 4 ด้านหลักๆ 
ได้แก่ ด้านพฤติกรรม/หน้าที่ทางสังคม ด้านการ
ตอบสนองทางอารมณ์ ด้านความสามารถทาง
ภาษาและการสื่อสาร และด้านทักษะทางดนตรี 

นอกจาก งานวิ จั ย ที่ ท า ก า ร พัฒนาหรื อ
ตรวจสอบเครื่องมือประเมินผลทางดนตรีบ าบัด
แล้ วนั้ น  ยั ง มี ง านวิ จั ยที่ ศึ กษา เกี่ ย วกั บการ
สังเคราะห์เครื่องมือประเมินที่ใช้ในการท าวิจัย ใน
วารสารดนตรีบ าบัด (Journal of Music 
Therapy) ที่เผยแพร่ตั้งแต่ปี 1984  –  1997  
จัดท าโดย Gregory (2000) การวิจัยนี้เป็นการ
สั ง เคราะห์ งานวิจั ยจากงานวิจั ย เชิ งทดลอง 
(experimental research) และงานวิจัยเชิง
บรรยาย (descriptive research) โดยมีการ
น าเสนอถึงเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลทาง
ดนตรีบ าบัดเท่านั้น ส่วนเครื่องมือที่ใช้ส าหรับการ
วัดและประเมินผลในรูปแบบอื่นๆ เช่น แบบวัดทาง
สรีรวิทยา แบบสังเกตพฤติกรรม การใช้เครื่อง
คอมพิวเตอร์ และแบบรายงานตนเอง จะไม่น ามา



 

หน้า 96วารสารวิทยาลัยราชสุดา  ปีท่ี 8  ฉบับท่ี 11    หน้า 96   วารสารวิทยาลยัราชสดุา  ปีท่ี 10  ฉบับท่ี 13    
 

สังเคราะห์ในงานวิจัยนี้ ส าหรับการจัดประเภท
เครื่องมือประเมินทางดนตรีบ าบัดส าหรับงานวิจัยนี้ 
แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ เครื่องมือที่ได้รับ
การเผยแพร่  เครื่ องมือที่ ไม่ ได้ เผยแพร่  และ
เครื่องมือที่นักวิจัยสร้างขึ้นเอง ผลการวิจัยสรุปได้
ว่า จากงานวิจัยจ านวน 183 เรื่อง มีงานวิจัยอยู่ 92 
เรื่องที่ระบุเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลทาง
ดนตรีบ าบัด คิดเป็นร้อยละ 50 และจากงานวิจัย
ดังกล่าวมีจ านวนเครื่องมือประเมินรวมกันทั้งหมด
ได้ 115 เครื่องมือที่มีความแตกต่างกัน โดยมี
เครื่องมือที่เผยแพร่ ร้อยละ 40 เครื่องมือที่ไ ม่
เผยแพร่ ร้อยละ 35 และเครื่องมือที่ผู้วิจัยท าขึ้น
เอง ร้อยละ 25 

 จากข้อมูลการวิจัยของต่างประเทศ แสดงให้
เห็นถึงความหลากหลายและความก้าวหน้าในการ
พัฒนาเครื่องมือส าหรับประเมินผลการบ าบัดทาง
ดนตรี และเม่ือพิจารณางานวิจัยทางดนตรีบ าบัดใน
ประเทศไทยในปัจจุบัน พบว่า ได้มีองค์กรหรือ
สถาบันการศึกษาหลากหลายแห่งที่ให้ความสนใจ
ในการท างานวิจัยทางดนตรีบ าบัด จึงส่งผลให้มี
จ านวนงานวิจัยทางดนตรีบ าบัดเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
เพราะฉะนั้นด้วยจ านวนงานวิจัยที่เพ่ิมขึ้น จึงท าให้
จ านวนเครื่องมือที่ใช้ประเมินผลทางดนตรีบ าบัด
เพ่ิมขึ้นและมีความหลากหลายมากขึ้นด้วยเช่นกัน 

ด้วยจ านวนเครื่องมือที่ ใช้ประเมินผลทาง
ดนตรีบ าบัดเพ่ิมขึ้นและมีความหลากหลายมากขึ้น 
จึงควรค่าแก่การสังเคราะห์องค์ความรู้ เกี่ยวกับ
เครื่องมือดังกล่าวจากงานวิจัย การสังเคราะห์
งานวิจัย (Research Synthesis) เป็นระเบียบวิธี
การศึกษาหาข้อเท็จจริงเพ่ือ ตอบปัญหาวิจัยเรื่อง
ใดเรื่องหนึ่ง โดยการรวบรวมงานวิจัยที่เกี่ยวกับ
ปัญหานั้นๆ มาศึกษาวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติ 
และน าเสนอข้อสรุปอย่างมีระบบให้ได้ค าตอบ
ปัญหาที่เป็นข้อยุติ (นงลักษณ์ วิรัชชัย และ สุวิมล 

ว่องวาณิช, 2541) ส าหรับการวิจัยในครั้งนี้เป็นการ
สังเคราะห์เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการ
บ าบัดทางดนตรีจากงานวิจัยที่ท าขึ้นในประเทศ
ไทย ด้วยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยในครั้ง
นี้จะเป็นประโยชน์ต่อการสรุปองค์ความรู้เกี่ยวกับ
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการบ าบัดทาง
ดนตรี ที่มีการใช้กันในบริบทของสังคมไทย ซึ่งจะ
ท าให้ทราบถึงขอบเขตขององค์ความรู้ สถานภาพ
และทิศทางของเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการ
บ าบัดทางดนตรี ในประเทศไทย และจะเป็น
ประโยชน์ต่อการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือในการ
ประเมินผลทางดนตรีบ าบัดให้สอดคล้องและ
เหมาะสมต่อกลุ่ ม เปู าหมายที่ต้องการบ าบัด 
โดยเฉพาะกลุ่มผู้พิการประเภทต่างๆ เช่น ผู้ที่มี
ความบกพร่องทางภาษาและการสื่อสาร ผู้ที่มีความ
บกพร่องทางจิต ผู้ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา 
ผู้ที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรมและอารมณ์ และ
ผู้ที่มีความบกพร่องทางร่างกาย เป็นต้น 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์
เนื้อหาด้านเครื่องมือที่ใช้ประเมินผลในงานวิจัยทาง
ดนตรีบ าบัดในประเทศไทย ที่จัดท าขึ้นตั้งแต่ ปี 
พ.ศ. 2528 - 2553     
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยในครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเอกสาร 
(Documentary research) ในการวิเคราะห์
เนื้อหาและสังเคราะห์องค์ความรู้ด้านเครื่องมือที่ใช้
ประเมินผลในงานวิจัยทางดนตรีบ าบัดที่จัดท าขึ้น
ในประเทศไทย 

 
แหล่งเอกสารที่ใช้ในการสังเคราะห์ ได้แก่ 

บทความวิจัย รายงานวิจัย วิทยานิพนธ์ และสาร
นิพนธ์ในด้านดนตรีบ าบัดที่จัดท าขึ้นในประเทศไทย 
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และมีการเผยแพร่ในฐานข้อมูลวิจัยในระดับชาติ
หรือนานาชาติ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2528 จนถึง ปี พ.ศ. 
2553 งานวิจัยดังกล่าวจะต้องรายงานข้อมูล
เกี่ยวกับเครื่องมือที่ใช้ประเมินผลการบ าบัดทาง
ดนตรีอย่างชัดเจน โดยมีการรายงานข้อมูลเกี่ยวกับ
ประเภทของเครื่องมือ ลักษณะของเครื่องมือ 
แหล่งที่มาของเครื่องมือ คุณภาพของเครื่องมือด้าน
ความเที่ยง และความตรง และมีการรายงานถึง
รูปแบบระยะเวลาในการประเมินผล   

การสืบค้นแหล่งเอกสารดังกล่าว ผู้วิจัยท า
การสืบค้นจากฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทยของ
ศูนย์บริการสารสนเทศทางเทคโนโลยีไทย (TIAC) 
และสืบค้นจากฐานข้อมูลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย
ในประเทศไทยและต่างประเทศ ได้งานวิจัยที่ผ่าน
เกณฑ์ในการคัดเลือกจ านวนทั้งหมด 65 เล่ม จาก 
5 สถาบันการศึกษา ดังรายละเอียดในตารางที่ 1

ตารางท่ี 1 จ านวนงานวิจัยจ าแนกตามสถาบันที่ผลิตงานวิจัย 
สถาบันที่ผลิตงานวิจัย จ านวนงานวิจัย 

1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 13 
2. มหาวิทยาลัยมหิดล 21 
3. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 7 
4. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 15 
5. มหาวิทยาลัยขอนแก่น 9 

รวม 65 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบ

บันทึกสาระด้านเครื่องมือที่ใช้ประเมินผล ซึ่งเป็น
แบบบันทึกที่อยู่ ในรูปแบบของการตรวจสอบ
รายการ (Checklist) การลงรหัส (Coding) และ
การเขียนตอบ ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นจากการศึกษา
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และตรวจสอบ
คุณภาพของเครื่องมือในด้านความตรงตามเนื้อหา 
(Content validity) จากผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือให้ได้ข้อ
ค าถามท่ีมีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย 

ส าหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ 
ผู้วิจัยแบ่งขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลออกเป็น 
6 ขั้นตอน ได้แก่  

 1.การสืบค้นบทความวิจัย และรายงาน
วิจัยทางดนตรีบ าบัดที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือที่ใช้
ประเมินผลในงานวิจัยทางดนตรีบ าบัด 

 2.การอ่านงานวิจัยรอบแรกเพ่ือคัดเลือก 

 
งานวิจัยตามเกณฑ์ท่ีก าหนดขึ้น  

 3.การอ่านงานวิจัยรอบที่สองเพ่ือศึกษา
เนื้อหาสาระของงานวิจัยในภาพรวม  

 4.การ อ่านงานวิ จั ย รอบที่ ส ามอย่ า ง
ละเอียด เพ่ือบันทึกสาระของงานวิจัย  

 5.การตรวจสอบความถูกต้องและความ
ครบถ้วนของข้อมูลที่บันทึก  

 6.การน าสาระที่บันทึกได้จากงานวิจัยมา
วิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อสรุปองค์ความรู้ 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล ในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัย

ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) เพ่ือ
จัดหมวดหมู่ และจ าแนกประเภทของเครื่องมือที่ใช้
ประเมินผลในงานวิจัยทางดนตรีบ าบัด โดยใช้สถิติ
เชิงบรรยาย (Descriptive statistics) ในการวิเคราะห์
ความถี่ และร้อยละของเครื่องมือที่ใช้ประเมินผลใน
งานวิ จั ยทางดนตรี บ าบั ดในแต่ ละประเด็ น



 

หน้า 98วารสารวิทยาลัยราชสุดา  ปีท่ี 8  ฉบับท่ี 11    หน้า 98   วารสารวิทยาลยัราชสดุา  ปีท่ี 10  ฉบับท่ี 13    
 

ผลการวิจัย 
การน าเสนอผลการสังเคราะห์เครื่องมือที่ใช้

ประเมินผลในงานวิจัยทางดนตรีบ าบัด แบ่งออก 
เป็น 9 ด้าน ดังรายละเอียดต่อไปนี้  

 
1.ด้านประเภทของเครื่องมือ 

ผลการวิเคราะห์จ านวนและร้อยละประเภท
ของเครื่องมือที่ใช้ประเมินผลในงานวิจัยทางดนตรี
บ าบัด พบว่า งานวิจัยส่วนใหญ่ใช้เครื่องมือประเภท
แบบวัดความเครียด/ความวิตกกังวล และแบบ
ประเมินความเจ็บปวด ซึ่งมีจ านวนเท่ากัน คิดเป็น
ร้อยละ 20   รองลงมาใช้เครื่องมือประเภทแบบวัด
ความวิตกกังวลและความเจ็บปวด และแบบวัด
ความซึมเศร้า/ความว้าเหว่ ซึ่งมีจ านวนเท่ากัน คิด
เป็นร้อยละ 7.7   รองลงมาเป็นเครื่องมือที่ ใช้
ทดสอบและประเมินความสามารถทางวิชาการ เช่น 
แบบทดสอบการอ่าน แบบทดสอบทางภาษา และ
แบบทดสอบการค านวณ คิดเป็นร้อยละ 6.2 

 
2.ด้านลักษณะของเครื่องมือ 

ผลการวิ เคราะห์จ านวนและร้อยละของ
ลักษณะของเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลใน
งานวิจัยทางดนตรีบ าบัด   พบว่าลักษณะของ
เครื่องมือที่ใช้ส่วนใหญ่เป็นเครื่องมือแบบมาตร
ประมาณค่า (Rating scale) ร้อยละ 70.8 
รองลงมาเป็นเครื่องมือที่ใช้มาตรวัดแบบออสกูด 
(Osgood scale)  ร้อยละ   9.2  และมีงานวิจัยที่ใช้
เครื่ อ งมือสองลักษณะร่ วมกันคือแบบ มาตร 

ประมาณค่า และมาตรวัดแบบออสกูด ร้อยละ 4.6  
ส่วนลักษณะของเครื่องมือที่มีการใช้น้อยที่สุดคือ 
มาตรวัดแบบรูปภาพ (Picture test) และข้อสอบ
แบบเลือกตอบหลายตัวเลือก (Multiple choice) 
ซึ่งมีจ านวนเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 1.5 

 
3.ดา้นประเภทเครื่องมือจ าแนกตามศาสตร์ 

ผลการวิเคราะห์จ านวนและร้อยละประเภท
เครื่องมือจ าแนกตามศาสตร์ พบว่าเครื่องมือที่ใช้ใน
งานวิจัยทางดนตรีบ าบัดส่วนใหญ่เป็นเครื่องมือใน
สาขาจิตวิทยา ร้อยละ 44.6  รองลงมาเป็นเครื่องมือ
ในสาขาการแพทย์ ร้อยละ 38.5  และเครื่องมือทาง
สาขาการศึกษา ร้อยละ 15.4 

 
4.ด้านเครื่องมือจ าแนกตามความพิการ 

ผลการวิ เคราะห์จ านวนและร้อยละของ
เครื่องมือจ าแนกตามความพิการในด้านต่างๆ 
พบว่า เครื่องมือที่ใช้ประเมินผลในงานวิจัยทาง
ดนตรีบ าบัดส่วนใหญ่ใช้ในการประเมินผู้ที่มีความ
บกพร่องทางอารมณ์และจิตใจ ร้อยละ 47.7 
รองลงมาเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผู้ที่มี
ความบกพร่องทางร่างกาย ร้อยละ 23.1 และผู้ที่มี
ความบกพร่องทางอารมณ์และร่างกาย ร้อยละ 9.2 
ส่วนประเภทของความพิการที่ถูกประเมินน้อยที่สุด 
คือ ผู้ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ร้อยละ 3.1 
ดังรายละเอียดในตารางที่ 2  
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ตารางท่ี 2 เครื่องมือที่ใช้ประเมินผลจ าแนกตามความพิการในด้านต่างๆ 
ประเภทของความพิการ จ านวน ร้อยละ 

1. ผู้ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา 2 3.1 
2. ผู้ที่มีความบกพร่องทางอารมณ์และจิตใจ 31 47.7 
3. ผู้ที่มีความบกพร่องทางทักษะสังคม 3 4.6 
4. ผู้ที่มีความบกพร่องทางภาษาและการสื่อสาร 5 7.7 
5. ผู้ที่มีความบกพร่องทางร่างกาย 15 23.1 
6. ผู้ที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรม 3 4.6 
7. ผู้ที่มีความบกพร่องทางอารมณ์และร่างกาย 6 9.2 

รวม 65 100 
 
5. ด้านแหล่งที่มาของเครื่องมือ 

ผลการวิเคราะห์จ านวนและร้อยละแหล่ง 
ที่มาของเครื่องมือ พบว่า ผู้ วิ จัยส่วนใหญ่น า
เครื่องมือของผู้อื่นมาใช้ ร้อยละ64.6  รองลงมาเป็น
เครื่องมือที่ผู้ วิจัยพัฒนาขึ้นเองจากการศึกษา
เอกสารและงานวิจัย ร้อยละ 20  ส่วนร้อยละ 13.8 
เป็นเครื่องมือที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นโดยประยุกต์จาก
เครื่องมือของผู้อื่น 

 
6. ด้านการหาคุณภาพของเครื่องมือโดยรวม 

ผลการวิ เคราะห์จ านวนและร้อยละ
คุณภาพของเครื่องมือ พบว่า งานวิจัยส่วนใหญ่มี
การหาคุณภาพของเครื่องมือด้านความเที่ยง
(Reliability) ร้อยละ 35.4 รองลงมามีการหาคุณภาพ
ของเครื่องมือทั้งด้านความเที่ยงและความตรง 
(Reliability & Validity) ร้อยละ 29.2 และมีการ 
หาคุณภาพของเครื่องมือด้านความตรง (Validity) 
เพียงอย่างเดียว ร้อยละ 15.4 แต่มีงานวิจัย จ านวน 
12 เรื่อง คิดเป็น ร้อยละ 18.5 ที่ไม่ระบุ การหา
คุณภาพของเครื่องมือ 
 
7. ด้านประเภทของความเที่ยง (Reliability) 

ผลการวิ เคราะห์จ านวนและร้อยละ
ประเภทของความเที่ยงที่ใช้ในการทดสอบ พบว่า 
เครื่องมือส่วนใหญ่ได้รับ การตรวจสอบความ เที่ยง 

 
แบบ Cronbach’s alpha coefficient ร้อยละ 
41.5 รองลงมาเป็นการตรวจสอบความเที่ยงแบบ 
Test-retest reliability ร้อยละ 9.2 และการตรวจ 
สอบความเที่ยงแบบ Interrater reliability ร้อยละ 
7.7 และยังมีเครื่องมือที่ไม่ระบุการตรวจสอบ ค่า
ความเที่ยงอีกจ านวน 22 เล่ม คิดเป็นร้อยละ 33.8 
 
8. ด้านประเภทของความตรง (Validity) 

ผลการวิ เคราะห์จ านวนและร้อยละ
ประเภทของความตรงที่ใช้ในการทดสอบ พบว่า 
เครื่องมือส่วนใหญ่ไม่ระบุการตรวจสอบความตรง 
ร้อยละ 55.4 รองลงมาเป็นเครื่ องมือที่มีการ
ตรวจสอบความตรงแบบความตรงตามเนื้อหา 
(Content Validity) ร้อยละ 29.2 ความตรงเชิง
โครงสร้างหรือทฤษฎี (Construct Validity) ร้อยละ
10.8 ส่วนความตรงตามสภาพ (Concurrent Validity) 
เป็นความตรงที่มีการใช้น้อยที่สุด ร้อยละ 1.5 
 
9. ด้านรูปแบบระยะเวลาในการประเมินผล 

ผลการวิเคราะห์จ านวนและร้อยละรูปแบบ
ระยะเวลาในการประเมินผล พบว่า เครื่องมือที่ใช้
ในการประเมินงานวิจัยทางดนตรีบ าบัดส่วนใหญ่ใช้
ในการประเมินก่อนและหลังการบ าบัด ร้อยละ 60  
รองลงมาใช้ประเมินเฉพาะหลังการบ าบัด ร้อยละ 
21.5 และใช้ประเมินตลอดช่วงเวลาของการให้การ
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บ าบัด ร้อยละ 13.8  ส่วนที่เหลือร้อยละ 4.6 ใช้ใน
การประเมินก่อน ระหว่างกลาง และหลังการบ าบัด 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลถือได้ว่า
เป็นสิ่งส าคัญมากในการวิจัยทางดนตรีบ าบัด ซึ่ง
เกี่ยวข้องกับความตรงภายในของงานวิจัย โดย
ผู้ วิ จั ยต้องศึกษาว่ า เครื่ องมือดั งกล่ าวว่ าจะมี 
ประสิทธิภาพ มีความน่าเชื่อถือ และสามารถ วัดผล
ได้ตรงกับสิ่งที่ผู้วิจัยต้องการวัดหรือไม่ จากผลการ
วิเคราะห์จ านวนและร้อยละประเภทของเครื่องมือ
ที่ใช้ประเมินผลในงานวิจัยทางดนตรีบ าบัด พบว่า 
งานวิจัยส่วนใหญ่ใช้เครื่องมือประเภทแบบวัด
ความเครียด/ความวิตกกังวล และ แบบประเมิน
ความเจ็บปวด ซึ่งมีลักษณะของเครื่องมือเป็นแบบ
มาตรประมาณค่า (Rating Scales) มากที่สุด 
รองลงมาเป็นเครื่องมือที่ใช้มาตรวัดแบบออสกูด 
(Osgood scale)  ผลการ วิจัยนี้สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ Groen (2007) ซึ่งได้ศึกษาเกี่ยวกับ
การส ารวจการประเมินผลและวิธีการบ าบัดทาง
ดนตรีส าหรับการจัดการและการประเมินความ
เจ็บปวดส าหรับการดูแลผู้ปุ วยระยะสุดท้าย 
ผลการวิจัยพบว่ามาตรวัดที่มีการใช้มากที่สุดในทาง
ดนตรีบ าบัดคือมาตรวัดแบบมาตรประมาณค่า 
(Rating Scales) โดยเฉพาะมาตรประมาณค่าแบบ
ตัวเลข (Numerical Rating Scales) และมาตร
ประมาณค่าจากค าพูด (Verbal Rating Scales) 
ซึ่งมีการก าหนดค่าน้ าหนักในการตอบแต่ละระดับ
เพ่ือให้เกิดความเป็นปรนัยในการประเมินผล ส่วน
ลักษณะของมาตรวัดที่มีการใช้รองลงมาคือมาตรวัด
แบบออสกูด (Osgood scale) โดยมากจะใช้กับ
การประเมินตัวแปรตามด้านความเจ็บปวด ส าหรับ
มาตรวัดแบบออสกูด (Osgood scale) เป็นมาตร
วัดที่มีการให้ค่าน้ าหนักของตัวแปรที่มีความหมาย
ตรงข้ามกัน เช่น การก าหนดค่าในแบบประเมิน

ความเจ็บปวด เป็น เจ็บ และไม่ เจ็บ  เป็นต้น 
เพราะฉะนั้น งานวิจัยทางดนตรีบ าบัดส่วนใหญ่ใน
ประเทศไทยที่ศึกษาเกี่ยวกับความเจ็บปวด จึงนิยม
ใช้มาตรวัดแบบออสกูดในการประเมินผลเนื่องจาก
เป็นแบบวัดที่มีความเหมาะสมกับคุณลักษณะของ
พฤติกรรมและสามารถแปลความหมายของคะแนน
จากพฤติกรรมนั้น ๆ ได้อย่างชัดเจน 

เมื่อพิจารณาลักษณะของเครื่องมือแบบ
มาตรประมาณค่า (Rating Scales) ทางดนตรี
บ าบัดที่ใช้กับกลุ่ม ผู้พิการหรือผู้ที่มีความบกพร่อง
ในด้านต่างๆ พบว่า มีนักดนตรีบ าบัดหลายท่านได้
พัฒนาเครื่องมือในลักษณะดังกล่าวได้ครอบคลุม
ประเภทของกลุ่มผู้พิการหรือผู้ที่มีความบกพร่อง 
และสอดคล้องกับการให้การบ าบัดทางดนตรี 
ดังเช่น เครื่องมือที่มีชื่อว่า The Individualized 
Music Therapy Assessment Profile (IMTAP) 
พัฒนาขึ้นโดย Baxter, Berghofer, MacEwan, 
Nelson, Peters, และ Roberts เครื่องมือนี้มี
ลักษณะเป็นมาตรประมาณค่า พัฒนาขึ้นมาเพ่ือใช้
ประเมินผลการบ าบัดทางดนตรีโดยมีแบบประเมิน
ฉบับย่อยส าหรับใช้ในการประเมินความผิดปกติ
หรื อทั กษะในด้ านต่ า งๆ ไ ด้ แก่  1 )  ด้ านการ
เคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อในร่างกาย แบ่งออกเป็น
การประเมินกล้ามเนื้อมัดเล็ก กล้ามเนื้อมัดใหญ่ 
และกล้ามเนื้อในการพูด 2) ด้านประสาทสัมผัสใน
ร่างกาย ได้แก่ การประเมินการรับรู้จากการสัมผัส 
ประสาทสัมผัสการมองเห็น การได้ยิน และการทรง
ตัว 3)ด้านการรับการสื่อสาร และการรับรู้ทางการ
ได้ยิน 4)ด้านการส่งสารทางการสื่อสารทั้งวัจนะ
และอวัจนะภาษา 5)ด้านสติปัญญา เช่น ความจ า
ระยะสั้น-ยาว การตัดสินใจ ความรู้ทางวิชาการ     
6) ด้านทักษะทางอารมณ์  7)ด้านทักษะทางสังคม 
และ 8)ด้านดนตรี (Baxter et al., 2007) 
นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือแบบมาตรประมาณค่า
(Rating Scales) ที่พัฒนาขึ้นมาเฉพาะความพิการ 
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และนิยมน ามาใช้ในการประเมินผลในการบ าบัด
ทางดนตรี เช่น เครื่องมือที่ใช้ประเมินผลในกลุ่มเด็ก
ออทิสซึม หรือกลุ่มที่มีความบกพร่องรอบด้าน 
(Pervasive Development Disorders) ที่มีชื่อว่า 
The SCERTS Assessment Process-Observation 
(SAP-O) แบบประเมินนี้ พัฒนาขึ้นมาจาก
กระบวนการวิจัย และได้รับความนิยมในการ
น ามาใช้วัดและประเมินผลทางดนตรีบ าบัด โดยมี
วัตถุประสงค์เ พ่ือใช้ประเมินความผิดปกติและ
ทักษะที่จ าเป็นต้องพัฒนาของเด็กออทิสซึม แบบ
ประเมินนี้มีลักษณะเป็นแบบมาตรประมาณค่า 3 
ระดับ มีการให้คะแนนตั้ งแต่  0 - 2 แบ่งการ
ประเมินออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการสื่อสาร
ทางสังคม แบ่งการประเมินเป็น 2 ด้านหลักๆ คือ 
การมีส่วนร่วมทางสังคม และการใช้ภาษาในการ
สื่อสาร 2) ด้านการควบคุมทางอารมณ์ แบ่งการ
ประเมิน 2 ด้าน ได้แก่ การควบคุมอารมณ์ของ
ตนเอง และการควบคุมอารมณ์ในการมีปฏิสัมพันธ์
ร่ ว ม กั บ ค น อ่ื น  แ ล ะ  3 )  ด้ า น ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล แบ่งออกเป็น 4 ด้าน 
ได้แก่ การส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอ่ืน 
การส่ง เสริมด้านการเรียนรู้  การส่ง เสริมทาง
ครอบครัวและการส่งเสริมโดยผู้เชี่ยวชาญและผู้
ให้บริการอ่ืนๆ (Prizant, Wetherby, Rubin, 
Laurent, and Rydell, 2006) 

จากผลการวิจัยด้านเครื่องมือจ าแนกตาม
ความพิการในด้านต่างๆ พบว่า เครื่องมือที่ ใช้
ประเมินผลในงานวิจัยทางดนตรีบ าบัดในประเทศ
ไทยส่วนใหญ่ใช้ในการประเมินผู้ที่มีความบกพร่อง
ทางอารมณ์และจิตใจ สอดคล้องกับประเภทของ
เครื่องมือที่ใช้ประเมินผลในงานวิจัยทางดนตรี
บ าบัด ซึ่ งพบว่างานวิจัยส่วนใหญ่ใช้เครื่องมือ
ประเภทแบบวัดความเครียด/ความวิตกกังวล และ
แบบประเมินความเจ็บปวด กับกลุ่มผู้ปุวยที่เข้ารับ
การผ่าตัด เครื่องมือดังกล่าว เช่น แบบวัดความวิตก

กังวล Visual analog rating scale: VAS of 
anxiety measurement ซึ่งเป็นแบบวัดแบบมาตร
ประมาณค่า มีการให้คะแนนตั้ งแต่  0 ถึง 10 
คะแนน โดยคะแนน 0 หมายถึง ไม่มีความวิตก
กังวล จนถึงคะแนน 10 หมายถึง มีความวิตกกังวล
มากที่สุด (Aitke, 1969) แบบวัดความวิตกกังวล 
The State-Trait Anxiety Inventory (STAI) เป็น
แบบวัดที่มีการให้คะแนน 4 ระดับ ตั้งแต่ระดับ 1 
ถึง 4 กล่าวคือจากระดับน้อยไปหามาก มีจ านวนข้อ
ค าถามท้ังหมด 20 ข้อ ข้อค าถามดังกล่าวมีลักษณะ
ให้รายงานความรู้สึกของตนเอง (Spielberger, 
1983)  

เมื่อพิจารณาผลการวิเคราะห์จ านวนและ 
ร้อยละแหล่งที่มาของเครื่องมือ พบว่า ผู้วิจัยส่วน
ใหญ่น าเครื่องมือของผู้อ่ืนมาใช้ โดยมากเป็นการน า
เครื่องมือของนักวิชาการในต่างประเทศมาใช้ ซึ่งมี
การขออนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์อย่างถูกต้องตาม
กฏหมาย โดยน ามาแปลเป็นภาษาไทยให้ง่ายต่อ
การใช้ในบริบทของประเทศเรา ส าหรับเครื่องมือ
ประเภทรองลงมาเป็นเครื่องมือที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น
เองจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยมีการพัฒนาอย่างถูกต้อง
ตรงตามหลักการวัดและประเมินผล และมีการ
ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ อย่างมีระบบ และมี
ความน่าเชื่อถือ นอกจากนี้ยังมีเครื่องมืออีกจ านวน
หนึ่งเป็นเครื่องมือที่ผู้วิจัย พัฒนาขึ้นโดยประยุกต์
จากเครื่องมือของผู้ อ่ืน ซึ่งอาจจะมีการปรับข้อ
ค าถาม หรือเกณฑ์การประเมินผลเพ่ือให้เหมาะสม
และสอดคล้องกับตัวแปรที่ต้องการประเมินและ
สอดคล้องกับการน าไปใช้ในงานวิจัยเรื่องนั้นๆ 

เมื่อพิจารณาผลการวิจัยในด้านการตรวจ 
สอบคุณภาพของเครื่องมือ พบว่า งานวิจัยส่วนใหญ่
มีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือด้านความ
เที่ยง (Reliability) รองลงมามีการหาคุณภาพของ
เครื่ องมือทั้ งด้ านความเที่ ย ง  และความตรง 
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(Reliability & Validity) ซึ่งจากผลการวิจัย แสดง
ให้เห็นว่า ผู้วิจัยส่วนใหญ่นิยมตรวจสอบคุณภาพ
ของเครื่องมือด้านความเที่ยงมากกว่า คุณภาพของ
เครื่องมือด้านความตรง จึงท าให้งานวิจัยดังกล่าว 
ขาดความน่าเชื่อถือในด้านความเป็นตัวแทนของ
เนื้อหาหรือขาดความเป็นตัวแทนของข้อค าถามที่
ต้องการมุ่งวัด เพราะฉะนั้นในการสร้างเครื่องมือ
หรือการน าเครื่องมือของผู้อ่ืนมาใช้ ผู้วิจัยควรค านึง 
ถึงหลักการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือและ
การเลือกเครื่องมือให้มีความน่าเชื่อถือ โดยค านึงถึง
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือทั้งความเที่ยงและ
ความตรงให้สอดคล้องกับตัวแปรและคุณลักษณะ
ของกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการวัด แต่ทั้งนี้การเลือก
วิธีการตรวจสอบคุณภาพของเ ครื่ องมือต้อง
พิจารณาความเหมาะสมระหว่างวิธีการตรวจสอบ
และประเภทของเครื่องมือเป็นส าคัญ  

เมื่อพิจารณาผลการวิเคราะห์จ านวนและ 
ร้อยละประเภทของความเที่ยงที่ใช้ในการทดสอบ 
(Reliability) พบว่า เครื่องมือส่วนใหญ่ได้รับการ 
ตรวจสอบความเที่ยงแบบ Cronbach’s alpha 
coefficient ซึ่งนิยมใช้ในกรณีที่การให้คะแนนเป็น
แบบมาตรประมาณค่า (Rating scale) หรือ 
ข้อสอบอัตนัย และยังใช้ได้กับแบบทดสอบที่ ให้
คะแนนแบบ 0, 1 ได้อีกด้วย รองลงมาเป็นการ 
ตรวจสอบความเที่ยงแบบ Test-retest reliability 
และการตรวจสอบความเที่ยงแบบ Interrater 
reliability ส าหรับการหาความเที่ยงแบบ Test-
retest reliability เป็นการวัดความคงเส้นคงวา
ของคะแนนจากการวัดในช่วงเวลาที่ต่างกันด้วยวิธี 
การสอบซ้ าด้วยเครื่องมือฉบับเดิม แล้วน าผลการ 
วัดทั้งสองครั้งมาหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 
ระหว่างคะแนนการวัดทั้งสองครั้ง ส่วนการหา 
ความเที่ยงแบบ Interrater reliability เป็นการหา 
ค่าความเที่ยงโดยการหาความสอดคล้องระหว่าง 
ผลการสัมภาษณ์หรือการสังเกตของผู้สัมภาษณ์ 

หรือสังเกตตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป (วรรณี แกมเกตุ , 
2551) เมื่อพิจารณาผลการวิจัยด้านลักษณะของ 
เครื่องมือที่ใช้พบว่าผู้วิจัยใช้วิธีการหาความเที่ยงที่
เหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะของเครื่องมือ 
โดยเฉพาะการหาความเที่ยงแบบ Cronbach’s 
alpha coefficient กับแบบวัดหรือแบบประเมินที่
มีลักษณะเป็นมาตรประมาณค่า (Rating scale) ซึ่ง
เป็นมาตรวัดที่นิยมใช้มากที่ สุ ด  ในเครื่ องมือ
ประเมินผลงานวิจัยทางดนตรีบ าบัด ในประเทศ
ไทย เมื่อพิจารณาความสอดคล้องของผลการ
สังเคราะห์งานวิจัยในประเทศไทย ในศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องกัน คือ ศาสตร์ทางดนตรีศึกษา พบว่า 
ผลการวิจัยมีความสอดคล้องกัน กล่าวคือ วิธีการ
หาความเที่ยงที่นิยมใช้มากที่สุดในงานวิจัยทาง
ดนตรีศึ กษา คือ  การหาค่ าความ เที่ ย งแบบ 
Cronbach’s alpha coefficient (นัทธี เชียงชะนา 
และณัฏฐภรณ์ หลาวทอง, 2551) 

เมื่อพิจารณาผลการวิเคราะห์จ านวนและ 
ร้อยละประเภทของความตรงที่ใช้ในการทดสอบ 
(Validity) พบว่า เครื่องมือส่วนใหญ่ไม่ระบุการ 
ตรวจสอบความตรง ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัย
ด้านการหาคุณภาพของเครื่องมือ ผลการวิจัยแสดง
ให้เห็นว่าเครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยทางดนตรีบ าบัด
ส่วนใหญ่มักจะมีการหาคุณภาพของเครื่องมือด้าน
ความเที่ยงเพียงอย่างเดียว แต่อย่างไรก็ตามหาก
พิจารณาประ เภทของความตรงที่ ใช้ ในการ
ตรวจสอบมากที่สุดส าหรับงานวิจัยทางดนตรีบ าบัด 
พบว่า การหาความตรงตามเนื้อหา (Content 
Validity) เป็นวิธีการหาความตรงที่ได้รับความนิยม
มากที่สุดในงานวิจัยทางดนตรีบ าบัด และเมื่อ
พิจารณาความสอดคล้องกับผลการสังเคราะห์
งานวิจัยทางดนตรีศึกษา ในประเทศไทย พบว่า 
การหาความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) 
เป็นวิธีการที่ได้รับความนิยมมากที่สุด เช่นเดียวกัน 
(นัทธี เชียงชะนา และณัฏฐภรณ์ หลาวทอง, 2551) 
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เนื่องจากวิธีการนี้เป็นวิธีการตรวจสอบที่ไม่ซับซ้อน 
ง่ายต่อการน าไปใช้ และสามารถวัดมวลเนื้อหา
สาระได้อย่างครอบคลุม ดังที่  วรรณี แกมเกตุ 
(2551) กล่าวไว้ว่า การตรวจสอบความตรงตาม
เนื้ อหา เป็นวิ ธีการตรวจสอบคุณสมบั ติของ
เครื่องมือวิจัยที่วัดเนื้อหาสาระได้อย่างครอบคลุม
และเป็นตัวแทนของมวลเนื้อหาที่ต้องการวัดอย่าง
ครบถ้วน 

ส าหรับการหาความตรงที่มีการใช้ในการ
วิจัยทางดนตรีบ าบัดรองลงมา คือ การหาความตรง
เชิงโครงสร้างหรือทฤษฎี (Construct Validity) ซึ่ง
ความตรงประเภทนี้เป็นการตรวจสอบคุณสมบัติ
ของ เครื่ อ งมื อว่ า ให้ ผลการวัดสอดคล้ องกับ
คุณลักษณะที่ต้องการวัดมากน้อยเพียงใด ซึ่งมี
นิยามโดยใช้ตัวแปรโครงสร้างตามทฤษฎี ความตรง
ตามโครงสร้าง นิยมใช้ในการหาคุณภาพของ
เครื่องมือที่เป็นคุณลักษณะทางจิตวิทยาหรือตัวแปร
แฝง ซึ่งเป็นตัวแปรนามธรรมที่ต้องอาศัยพ้ืนฐาน
ทางทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในการก าหนดนิยามตัวแปร
ทั้งนิยามเชิงทฤษฎีและนิยามเชิงปฏิบัติการ (วรรณี 
แกมเกตุ, 2551) เมื่อพิจารณาถึงผลการวิเคราะห์
จ านวนและร้อยละประเภทเครื่องมือจ าแนกตาม
ศาสตร์ พบว่า เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยทางดนตรี
บ าบัดส่วนใหญ่เป็นเครื่องมือในสาขาจิตวิทยา 
ดังนั้นเครื่องมือดังกล่าวจึงเป็นเครื่องมือที่ใช้วัดตัว
แปรแฝง หากผู้วิจัยหาความตรงของเครื่องมือด้วย
วิธีการอ่ืนๆ อาจจะไม่ครอบคลุมหรือไม่สอดคล้อง
กับตัวแปรดังกล่าว เพราะฉะนั้นวิธีการตรวจสอบ
ความตรงของเครื่องมือที่ ใช้ วัดตัวแปรแฝงที่
เหมาะสมที่สุด คือ วิธีการตรวจสอบความตรงเชิง
โครงสร้าง โดยพิจารณาความสอด คล้องระหว่าง
ทฤษฎีกับข้อค าถามหรือเนื้อหาที่ต้องการวัด 

 
 
 

ข้อเสนอแนะในการวิจัย 
จากผลการสัง เคราะห์ งานวิจัยพบว่า 

งานวิจัยทางดนตรีบ าบัดส่วนใหญ่น าเครื่องมือ
ประเมินผลของผู้อ่ืนหรือเครื่องมือจากงานวิจัยใน
ศาสตร์อ่ืนๆที่เกี่ยวข้องมาใช้ ซึ่งมีนักวิจัยเพียงส่วน
น้อยเท่านั้นที่มีการพัฒนาเครื่องมือขึ้นมาใหม่เพ่ือใช้
ในงานวิจัยของตน เมื่อพิจารณาถึงงานวิจัยที่น า
เครื่องมือประเมินผลของผู้อ่ืนมาใช้ พบว่า งานวิจัย
ส่วนใหญ่ที่ศึกษาตัวแปรตามเดียวกัน มักจะมีการใช้
เครื่ องมือในการประ เมินผลทางดนตรีบ าบัด
เครื่องมือเดียวกัน และมีที่มาจากแหล่งเดียวกัน 
ถึงแม้ว่างานวิจัยนั้นจะมีวิธีการบ าบัดทางดนตรีที่
แตกต่างกัน หรือให้การบ าบัดในกลุ่มผู้ปุวยคนละ
กลุ่มกันก็ตาม โดยเฉพาะอย่างยิ่ งงานวิจัยใน
ปัจจุบันที่ยังคงมีการใช้เครื่องมือซ้ ากันกับงานวิจัย
ในอดีต ซึ่งข้อค้นพบดังกล่าว ชี้ให้เห็นว่างานวิจัย
ทา งดนตรี บ าบั ด ในประ เทศ ไทยขาดความ
หลากหลายและความทันสมัยในการใช้เครื่องมือใน
การประเมินผล และเมื่อพิจารณาถึงคุณภาพของ
เครื่องมือ พบว่า งานวิจัยส่วนใหญ่มีการรายงาน
คุณภาพของเครื่องมือเฉพาะด้านความเที่ยง 
(Reliability) โดยมีงานวิจัยเพียงส่วนน้อยที่รายงาน
คุณภาพของเครื่องมือด้านความตรง (Validity) 
ควบคู่ไปกับค่าความเที่ยง และยังมีงานวิจัยอีกส่วน
หนึ่งที่ไม่มีการรายงานคุณภาพของเครื่องมือ ท าให้
งานวิจัยนั้นขาดความน่าเชื่อถือในการวัดและ
ประเมินผลตัวแปรตาม  

จากผลการสังเคราะห์ในข้างต้น ท าให้เห็น
ว่า ในการท างานวิจัยครั้งต่อไป นักวิจัยควรมุ่ง
พิจารณาและให้ความส าคัญกับการ เลือกใช้
เครื่องมือและการพัฒนาเครื่องมือประเมินผลทาง
ดนตรีบ าบัดให้มีความน่าเชื่อถือและสามารถวัดและ
ประเมินผลจากการบ าบัดได้ถูกต้อง เป็นปรนัย และ
เหมาะสมกับตัวแปรและสภาพการณ์ในขณะนั้น 
โดยควรพิจารณาจากประเด็นดังต่อ  ไปนี้  
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1.พิจารณาความเหมาะสมของรูปแบบ
เครื่องมือ ข้อค าถาม เกณฑ์การวัดและการให้
คะแนนที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
แบบแผนการวิจัย และตัวแปรที่ต้องการวัดและ
ประเมินผล 

2.พิจารณาถึงคุณภาพของเครื่องมือ เช่น 
ความเที่ยง ความตรง ความเป็นปรนัย ค่าความยาก
หรืออ านาจจ าแนกของเครื่องมือ เป็นต้น นักวิจัย
ควรเลือกงานวิจัยที่มีการรายงานคุณภาพของ
เครื่องมือครบถ้วน โดยพิจารณาจากผลการทดสอบ
คุณภาพของเครื่องมือจากงานวิจัยที่ศึกษามาก่อน 
ซึ่งควรเลือกเครื่องมือที่มีคุณภาพอยู่ในระดับสูง 
หลังจากนั้นผู้วิจัยควรมีการทดสอบคุณภาพของ
เครื่องมืออีกครั้งเพ่ือพิจารณาคุณภาพของเครื่องมือ
ในบริบทงานวิจัยของตนเอง โดยค านึงถึงการเลือก
วิธีการทดสอบคุณภาพของเครื่องมือที่เหมาะสมกับ
รูปแบบของเครื่องมือ ข้อค าถาม และเกณฑ์การวัด
และการให้คะแนน และควรรายงานคุณภาพของ
เครื่องมือลงในรายงานวิจัยให้ครบถ้วน เพ่ือให้ผู้ที่
สนใจเครื่องมือดังกล่าวใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณา
เลือกใช้เครื่องมือนั้นต่อไป ส าหรับงานวิจัยที่มีการ
พัฒนาเครื่องมือขึ้นมาใหม่  ก็ควรด า เนินการ
ตรวจสอบและรายงานคุณภาพของเครื่องมือ
เช่นเดียวกัน ดังรายละเอียดในข้างต้น 

3.พิจารณาถึงความทันสมัยและความ
เหมาะสมของเครื่ องมือต่อการวัดตัวแปรใน
สภาพการณ์ พฤติกรรม หรือบริบทที่เปลี่ยนไป  
โดยเฉพาะเครื่องมือที่มีการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่
ตลอดเวลา ซึ่งนักวิจัยควรพิจารณาให้รอบคอบ
เพ่ือให้ได้เครื่องมือที่มีความทันสมัยและเหมาะสม
กับบริบท พฤติกรรม ทักษะ และตัวแปรที่ต้องการ
ประเมินผลในปัจจุบัน 

4.พิจารณาถึงขั้นตอนของการน าเครื่องมือ
ไปใช้ โดยเฉพาะการเลือกเครื่องมือของผู้อ่ืนมาใช้ 
นักวิจั ยควรศึกษารายละเ อียดของเครื่ องมือ 

เกี่ยวกับขั้นตอนการใช้ ข้อค าถาม และเกณฑ์ในการ
วัดและให้คะแนนอย่างละเ อียด เ พ่ือให้การ
ด าเนินการใช้เครื่องมือมีความถูกต้อง เพ่ือให้ได้ผล
การประเมินที่ถูกต้องและน่าเชื่อถือ 

 
กิตติกรรมประกาศ 

บทความวิจัยเรื่องนี้ เป็นส่วนหนึ่ งของ
โครงการวิจัยที่ ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ
มหาวิทยาลัยมหิดล ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัย
วิจัยแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2554 ผู้วิจัยขอกราบ
ขอบพระคุณคณะกรรมการฯ หน่วยงาน และผู้ที่
เกี่ยวข้องในการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยในครั้งนี้ 
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บทคัดย่อ 

 ผู้พิการทางสติปัญญาเป็นกลุ่มคนที่มีความอ่อนแอเนื่องจากมีสภาวะความบกพร่องทางสติปัญญา 
ท าให้การรับรู้และการท าความเข้าใจต่อสิ่งต่าง ๆ มีความแตกต่างจากบุคคลทั่วไป โดยเฉพาะเมื่อต้องเข้าไป
เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาอันเป็นกระบวนการที่มีความสลับซับซ้อนและอาจส่งผลกระทบ
ต่อสิทธิของผู้พิการทางสติปัญญา ฉะนั้น จึงควรมีกฎหมายและมาตรการที่เหมาะสมโดยค านึงความต้องการ
จ าเป็นที่เป็นพิเศษของผู้พิการทางสติปัญญา อย่างไรก็ดี กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมทาง
อาญาของประเทศไทยไม่ได้มีการบัญญัติรับรองสิทธิในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของผู้พิการ
ทางสติปัญญาไว้เป็นการเฉพาะ ดังนั้น ประเทศไทยจึงควรปรับปรุงกฎหมายและมาตรการที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือให้สิทธิในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของผู้พิการทางสติปัญญาได้รับการคุ้มครอง 
 
ค าส าคัญ: คนพิการทางสติปัญญา, การเข้าถึง, สิทธิในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
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Abstract 

 People with intellectual disability are vulnerable group because of their intellectual 
impairment.They are different from other individual in cognitive and understanding abilities. 
Especially, when they participant in a complicated criminal justice system, their rights are 
likely to be violated. Therefore in order to protect the right of people with intellectual 
disability, it should have the appropriate law and measure which suit for their special 
needs. In Thailand, however, there is no registration that recognizes the right to access to 
justice of people with intellectual disability. For this reason, Thailand law should be 
reformed in order to protect the right of people with intellectual disabilities in access to 
criminal proceeding.     
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บทน า 

 “ให้รัฐภาคีประกันการเข้าถึงกระบวนการ
ยุติธรรมอย่างมีประสิทธิผลส าหรับคนพิการบน
พ้ืนฐานที่เท่าเทียมกับบุคคลอ่ืน ซึ่งรวมถึงการให้
ความช่วยเหลือในเรื่องกระบวนวิธีพิจารณาและ
ความช่วยเหลือที่เหมาะสมตามวัยเพ่ืออ านวยความ
สะดวกในการแสดงบทบาทของคนพิการในฐานะผู้
มีส่วนร่วมโดยตรงและโดยทางอ้อม รวมทั้งในฐานะ
เป็นพยานในกระบวนการพิจารณาทางกฎหมายทั้ง
ป ว ง  ร ว ม ทั้ ง ใ น ขั้ น ตอน ก า ร ส อบ ส ว น แ ล ะ
กระบวนการเบื้องต้นอ่ืน ๆ”  

(ข้อ 13 วรรค 1 แห่งอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ) 
 

 สิทธิในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม
นับเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานของมนุษย์ทุกคนที่ได้รับการ
รับรองโดยกฎหมาย ในอันที่จะได้รับการคุ้มครอง 
ให้ความช่วยเหลือ ตลอดจนอ านวยความยุติธรรม
จากศาลและหน่ วยงาน อ่ืนๆ ที่ เ กี่ ยวข้อ ง ใน
กระบวนการยุ ติ ธ รรม  ซึ่ งสิทธิ ในการ เข้ าถึ ง
กระบวนการยุติธรรมเช่นว่านี้ได้รับการรับรองจาก
กฎหมายระหว่างประเทศ เช่น ข้อ 10 และ 11 
แห่งปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ค.ศ.1948 
ข้อ 14-16 ของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิ
พลเมืองและสิทธิทางการเมือง ค.ศ.1966 และ
กฎหมายภายในอย่างรัฐธรรมนูญและกฎหมายอ่ืนที่
เกี่ยวข้องกับวิธีพิจารณาความ อันเป็นผลพวงมา
จากข้อความคิดท่ีว่า “บุคคลทุกคนย่อมเสมอกันต่อ
หน้ากฎหมาย” (equality of persons before 
the law) 
 อย่างไรก็ดี ยังมีบุคคลบางกลุ่มที่ยังประสบ
กับปัญหาและอุปสรรคในการเข้าถึงกระบวนการ
ยุติธรรม ได้แก่ คนพิการ อันเนื่องมาจากข้อจ ากัด
ทางสภาพร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา จึงท าให้
บุคคลกลุ่มนี้ไม่สามารถเข้าถึงสิทธิในกระบวนการ

ยุติธรรมได้อย่างเต็มที่เฉกเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป 
ซึ่งส่งผลให้การบังคับการให้เป็นไปตามสิทธิต่าง ๆ 
ที่บุคคลกลุ่มนี้พึงมีพึงได้ตามที่กฎหมายบัญญัติไม่
สามารถเกิดขึ้นได้จริงในทางปฏิบัติ เพราะสิทธิใน
การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมนั้นเป็นพ้ืนฐาน
ส าคัญที่ ท า ให้คนพิการสามารถอุป โภคสิทธิ
มนุษยชนในด้านอ่ืน ๆ ได้ (Ortoleva, 2011) เช่น 
หากคนพิการถูกเลือกปฏิบัติในสิทธิทางการศึกษา 
และน าข้อพิพาทมาฟูองต่อศาล ถ้ากระบวนการ
ยุติธรรมไม่สามารถจัดสิ่งอ านวยความสะดวกให้
เหมาะสมกับความต้องการจ าเป็นพิเศษ (Special 
needs) ของความพิการในแต่ละประเภท ไม่ว่าจะ
เป็นในทางกายภาพ การสื่อสาร ฯลฯ ย่อมท าให้คน
พิการไม่สามารถเข้าถึงสิทธิในกระบวนการยุติธรรม
ได้อย่างเต็มที่ ซึ่งนอกจากจะเป็นการเลือกปฏิบัติ
ต่อคนพิการในกระบวนการยุติธรรมแล้ว โดยนัยนี้
ยังเป็นการกระทบถึงการคุ้มครองสิทธิทางการ
ศึกษาของคนพิการในอีกทางหนึ่งด้วย 
 โดยในบรรดาความพิการทั้งหลาย ผู้พิการ
ทางสติปัญญานับเป็นบุคคลกลุ่มที่มีความอ่อนแอ 
(Vulnerable group) มากที่สุดกลุ่มหนึ่ง เนื่องจาก
มีความสามารถในการรับรู้และท าความเข้าใจสิ่ง
ต่าง ๆ ได้อย่างจ ากัดกว่าบุคคลทั่วไป โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในสถานการณ์ที่ต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับ
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่มีผลกระทบต่อ
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดของพวกเขาเหล่านั้น 
โดยผู้พิการทางสติปัญญาอาจเข้าไปเกี่ยวข้องใน
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาได้ในหลายสถานะ 
เช่น ผู้เสียหาย พยาน ผู้กระท าความผิด หรือแม้แต่
ผู้ต้องขังในเรือนจ า โดยมีรายงานระบุว่าในรัฐ New 
South Wales ประเทศออสเตรเลีย มีผู้ต้องขังที่
เป็นคนพิการทางสติปัญญาจ านวนร้อยละ 13 ของ
ผู้ต้องขังทั้งหมด (Villamanta Disability Rights 
Legal Service Inc., 2012) ซึ่งจ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้
พิการทางสติปัญญาจะต้องได้รับการคุ้มครองเป็น
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พิเศษ เพ่ือให้เขาสามารถเข้าถึงสิทธิในกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญาได้อย่างเต็มที่ 

ส าหรับประเทศไทย รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได้วางหลักการ 
กว้างๆ เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิของคนพิการใน
กระบวนการยุติธรรมไว้ในมาตรา 40(6)ว่า “ผู้พิการ
หรือผู้ทุพพลภาพย่อมมีสิทธิได้รับความคุ้มครองใน
การด าเนินกระบวนพิจารณาคดีอย่างเหมาะสม 
และย่อมมีสิทธิได้รับการปฏิบัติที่เหมาะสมในคดีที่
เกี่ยวกับความรุนแรงทางเพศ” ส่วนในประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 13 วรรค 3 
คงบัญญัติแต่เพียงเรื่องการจัดหาล่ามภาษามือ
ให้กับผู้พิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมายใน
การด าเนินกระบวนวิธีพิจารณาความอาญาเท่านั้น 
และถึงแม้ว่าในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญาจะได้ให้การคุ้มครองสิทธิของผู้ถูกกล่าวหา
และจ าเลยที่วิกลจริตไว้ในมาตรา 14 แล้วก็ตาม แต่
อาจยังไม่ครอบคลุมถึงลักษณะเฉพาะของผู้พิการ
ทางสติปัญญาที่อาจมีความแตกต่างกับบุคคล
วิกลจริต  
 บทความนี้มุ่งศึกษาถึงข้อความคิดว่าด้วย
สิทธิในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
ของผู้พิการทางสติปัญญา ตลอดจนแนวทางในการ
คุ้ ม ค ร อ ง สิ ท ธิ ข อ ง บุ ค ค ล ก ลุ่ ม ดั ง ก ล่ า ว ใ น
กระบวนการยุติธรรมทางอาญา โดยจะได้แบ่งการ
พิจารณาออกเป็น 6 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 สิทธิใน
กระบวนการยุติธรรมในกฎหมายระหว่างประเทศ 
ส่วนที่ 2 ข้อความคิดว่าด้วยหลักการเข้าถึง ส่วนที่ 
3 ความหมายและลักษณะของความพิการทาง
สติปัญญา ส่วนที่ 4 แนวทางการปรับใช้หลักการ
เข้าถึง:ส าหรับผู้พิการทางสติปัญญาในกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญา ส่วนที่ 5 ประเทศไทยกับปัญหา
สิทธิในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
ของผู้พิการทางสติปัญญา และส่วนที่ 6 บทสรุป ซึ่ง
จะได้พิจารณาเป็นล าดับดังนี้ 

1.สิทธิ ในกระบวนการยุติธรรมในกฎหมาย
ระหว่างประเทศ 

สิทธิในกระบวนการยุติธรรมที่เกี่ยวข้องกับ
ผู้ พิการได้รับการบัญญัติไว้ในตราสารด้านสิทธิ
มนุษยชนหลายฉบับ ในบทความนี้จะกล่าวถึง
เฉพาะปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน กติกา
ระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิ
ทางการเมือง และอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิของคน
พิการเท่านั้น โดยส่วนใหญ่จะเป็นการคุ้มครองสิทธิ
ของผู้พิการโดยภาพรวม มิได้มุ่งเน้นไปที่ความพิการ
ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งโดยเฉพาะ ดังนี้  

ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 
(Universal Declaration of Human Rights) 
  ป ฏิ ญ ญ า ส า ก ล ว่ า ด้ ว ย สิ ท ธิ
มนุษยชนเป็นตราสารระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
กับสิทธิมนุษยชนฉบับแรกที่จัดท าขึ้นโดยองค์การ
สหประชาชาติ ด้วยความมุ่งหวังที่จะสร้างบรรทัด
ฐานกลางด้านการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนขึ้นใน
ระดับสากลเพ่ือให้นานาประเทศเคารพในสิทธิ
เสรีภาพขั้นพ้ืนฐานและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของ
บุคคลทุกคน แม้ว่าปฏิญญาสากลฯ จะไม่มีผล
ผูกพันตามกฎหมายระหว่างประเทศ แต่ก็มีลักษณะ
เป็นเอกสารที่แสดงถึงหลักการพ้ืนฐานด้านสิทธิ
มนุษยชนที่รัฐต้องให้การรับรองแก่มนุษย์ทุกคน 
และเป็นสิทธิที่มนุษย์ทุนคนพึงมีและมิอาจโอนแก่
กันได้ อันเป็นการสร้างมาตรฐานสากลด้านการ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชนให้กับประเทศทั้งมวล (อุดม
ศักดิ์ สินธิพงษ์, 2553) กล่าวอีกนัยหนึ่งปฏิญญา
สากลฯ เป็นบรรทัดฐานกลาง หรือเป็นมาตรฐานขั้น
ต่ าในการให้ความคุ้มครองสิทธิมนุษยชนแก่คนใน
ชาติที่รัฐสมาชิกขององค์การสหประชาชาติจะต้อง
ยึดถือ 
 ในปฏิญญาสากลฯ ฉบับนี้ ได้คุ้มครองผู้
พิการ ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่มีความพิการทางร่างกายหรือ
ทางสติปัญญาให้ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย
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อย่างเท่าเทียมกับบุคคลทั่วไป โดยได้บัญญัติไว้ใน
ข้อ 7 ที่ก าหนดให้บุคคลทุกคนมีสิทธิในการได้รับ
ความคุ้มครองตามกฎหมายอย่างเท่าเทียมกัน โดย
ปราศจากการเลือกปฏิบัติใด ๆ ซึ่งสอดคล้องกับ
หลักความเสมอภาคกันต่อหน้ากฎหมาย ดังนั้น ไม่
ว่าบุคคลนั้นจะมีความแตกต่างกันในเรื่องเพศ 
ภาษา ศาสนา เชื้อชาติ ความคิดเห็นทางการเมือง 
หรือความพิการ ก็ย่อมได้รับการปฏิบัติจากรัฐอย่าง
เท่าเทียมกัน กล่าวคือ รัฐจะต้องไม่เลือกปฏิบัติ 
หรือจะต้องปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันในสิ่ งที่มี
สาระส าคัญอย่างเดียวกัน และปฏิบัติแตกต่างกันใน
สิ่งที่มีสาระส าคัญแตกต่างกัน อันเป็นหลักการขั้น
พ้ืนฐานของการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน (บรรเจิด สิง
คะเนติ, 2552) 
 ในส่วนของสิทธิในการเข้าถึงกระบวนการ
ยุติธรรมนั้นได้บัญญัติไว้เป็นการเฉพาะในข้อ 10  ที่
ก าหนดให้บุคคลทุกคนมีสิทธิในความเสมอภาค
อย่างเต็มที่ในการได้รับการพิจารณาคดีอย่างเป็น
ธรรมและเปิดเผยจากศาล และบุคคลทุกคนที่ถูก
กล่าวหาว่ากระท าความผิดทางอาญาจะต้องได้รับ
การสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าศาลจะ
พิพากษาว่ามีความผิด ตามข้อ 11 

ดังนั้น รัฐจึงต้องจัดให้มีความช่วยเหลือ
เป็นพิเศษในกรณีต่างๆ แก่ผู้ พิการเพ่ือให้ เขา
สามารถใช้สิทธิต่างๆ ได้เช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป จึง
จะถือได้ว่าไม่เป็นการเลือกปฏิบัติต่อผู้พิการ 

 
กติ การะห ว่างประ เทศ ว่าด้ วยสิทธิ

พลเ มืองและสิทธิทางการเมือง ค .ศ .  1966 
(International Covenant on Civil and 
Political Rights; ICCPR) 
  กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิ
พลเมืองและสิทธิทางการเมือง เป็นตราสารด้านสิทธิ
มนุษยชนระหว่างประเทศที่ส าคัญและเป็นหน้าที่
ของรัฐภาคีที่จะต้องปฏิบัติตาม โดยกติกาฯนี้ ได้

รับรองให้บุคคลทุกคนเสมอภาคกันในการได้รับการ
พิจารณาคดีจากศาล ดังที่ได้บัญญัติไว้ในข้อ 14(1) 
ดังนี้ 
 “ข้อ 14(1) บุคคลทุกคนย่อมเสมอภาคใน
การพิจารณาของศาลและคณะตุลาการ ในการ
พิจารณาคดีอาญาที่ต้องหาว่ากระท าผิด... 

 ข้อ 14(3) ในการพิจารณาคดีอาญา บุคคล
ทุกคนซึ่งต้องหาว่ากระท าผิดย่อมมีสิทธิที่จะได้รับ
หลักประกันข้ันต่ าดังต่อไปนี้โดยเสมอภาค 

  (ง) สิทธิที่จะได้รับการพิจารณา
ต่อหน้าบุคคลนั้น และสิทธิที่จะต่อสู้คดีด้วยตนเอง 
หรือโดยผ่านผู้ช่วยเหลือทางกฎหมายที่ตนเลือก 
สิทธิที่บุคคลได้รับแจ้งให้ทราบถึงสิทธิในการมีผู้ช่วย
เหลือทางกฎหมาย หากบุคคลนั้นไม่มีผู้ช่วยเหลือ
ทางกฎหมาย ในกรณีใด ๆ เพ่ือประโยชน์แห่งความ
ยุติธรรมบุคคลนั้นมีสิทธิที่จะมีผู้ช่วยเหลือทาง
กฎหมายซึ่ ง มี ก า ร แต่ ง ตั้ ง ใ ห้ โ ดยปร าศจาก
ค่าตอบแทน ในกรณีที่บุคคลนั้นไม่สามารถรับภาระ
ในการจ่ายค่าตอบแทน”  
 

อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ ค.ศ. 
2006 (Convention on the Rights of Person 
with Disability; CRPD) 
  ส าหรับอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคน
พิการนั้น ประเทศไทยได้ลงนามและให้สัตยาบัน
เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2551 และมีผลบังคับใช้
ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคมในปีเดียวกัน โดยอนุสัญญา
ฉบับนี้เป็นตราสารระหว่างประเทศที่รับรองสิทธิ
ของผู้ พิการ ไว้ โดย เฉพาะ ในอารัมภบทของ
อนุสัญญาฉบับนี้ แสดงให้ เห็นว่ า รั ฐภาคีของ
อนุสัญญายอมรับในศักดิ์ศรีและคุณค่าของความ
เป็นมนุษย์ที่มีมาแต่ก าเนิดไม่ว่าผู้นั้นจะมีสภาพ
ร่างกายหรือสติปัญญาครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่ และ
ยอมรับด้วยว่าการเลือกปฏิบัติต่อบุคคลใดๆ บน
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พ้ืนฐานของความพิการเป็นการละเมิดศักดิ์ศรีและ
คุณค่าที่มีมาแต่ก าเนิดของมนุษย์ นอกจากนี้ยังได้
ส่งเสริมความเสมอภาคด้วยการยอมรับว่ามนุษย์ทุก
คนมีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกันโดยไม่ค านึงถึงความ
แตกต่างใดๆ 
 โดยภาพรวม อนุสัญญาฉบับนี้มิได้รับรอง
สิทธิใดขึ้นมาใหม่ หากแต่เป็นการเติมเต็มสิทธิ
มนุษยชนขั้นพ้ืนฐานที่ปรากฏอยู่แล้วในกติกา
ระหว่างประเทศ หรืออนุสัญญาฉบับต่าง ๆ ไม่ว่าจะ
เป็นสิทธิพลเมือง สิทธิทางการเมือง สิทธิทาง
เศรษฐกิจ หรือสิทธิทางสังคม โดยมุ่งเน้นไปที่
หลักการไม่เลือกปฏิบัติ และหลักความเสมอภาค
เท่ า เ ที ย ม กั น  ดั ง ที่ ไ ด้ ก ล่ า ว ม า แล้ ว ข้ า ง ต้ น 
(European Union Agency for Fundamental 
Rights, 2013) 
 การคุ้มครองสิทธิของคนพิการที่เกี่ยวข้อง
กับการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมถูกบัญญัติได้รับ
การบัญญัติไว้โดยเฉพาะใน ข้อ 12 และข้อ 13 ดังนี้ 
 “ข้อ 12 การยอมรับอย่างเท่าเทียมกัน
เบื้องหน้ากฎหมาย 
 1.รัฐภาคียืนยันว่าคนพิการมีสิทธิที่จะได้รับ
การยอมรับว่าเป็นบุคคลเบื้องหน้ากฎหมายในทุก
แห่งหน 
 2.ให้รัฐภาคียอมรับว่าคนพิการอุปโภค
ความสามารถทางกฎหมายในทุกด้านของการ
ด าเนินชีวิต บนพื้นฐานที่เท่าเทียมกับบุคคลอ่ืน 
 3.ให้รัฐภาคีด าเนินมาตรการที่เหมาะสมใน
การจัดให้คนพิการเข้าถึงการสนับสนุนที่ตนต้องการ
ในการใช้ความสามารถทางกฎหมาย...”  
 “ข้อ 13 การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม 
 1.ให้รัฐภาคีประกันการเข้าถึงกระบวนการ
ยุติธรรมอย่างมีประสิทธิผลส าหรับคนพิการบน
พ้ืนฐานที่เท่าเทียมกับบุคคลอ่ืน ซึ่งรวมถึงการให้
ความช่วยเหลือในเรื่องกระบวนวิธีพิจารณาและ
ความช่วยเหลือที่เหมาะสมตามวัยเพ่ืออ านวยความ

สะดวกในการแสดงบทบาทของคนพิการในฐานะผู้
มีส่วนร่วมโดยตรงและโดยทางอ้อม รวมทั้งในฐานะ
เป็นพยานในกระบวนการพิจารณาทางกฎหมายทั้ง
ปวงรวมทั้งในข้ันตอนการสอบสวนและกระบวนการ
เบื้องต้นอืน่ ๆ 
 2.เ พ่ือประกันการเข้าถึงกระบวนการ
ยุติธรรมอย่างมีประสิทธิผลส าหรับคนพิการให้รัฐ
ภาคีส่งเสริมการฝึกอบรมที่เหมาะสมส าหรับผู้ที่
ท างานในด้านกระบวนการยุติธรรม  รวมถึง
เจ้าหน้าที่ต ารวจและเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์” 

 ข้อ 12 ของอนุสัญญาก าหนดให้รัฐที่เป็น
ภาคีจะต้องยอมรับว่าคนพิการได้รับความคุ้มครอง
ต่อหน้ากฎหมายและมีสถานะทางกฎหมายเท่า
เทียมกับบุคคลทั่วไปในทุกด้านของชีวิต และรัฐไม่
ส ามารถ ใช้ เ หตุ แห่ ง คว าม พิการมาลดทอน
ความสามารถทางกฎหมายไปจากผู้พิการได้ โดยรัฐ
ภาคีต้องมีมาตรการในการจัดการให้คนพิการเข้าถึง
ความสามารถทางกฎหมายของตนได้อย่ า ง
เหมาะสม ที่ส าคัญรัฐภาคีต้องให้หลักประกันแก่คน
พิการในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่า
เทียมกับบุคคลอ่ืน โดยการจัดการช่วยเหลือที่
เหมาะสมแก่ผู้ พิการเหล่านั้นในทุกขั้นตอนของ
กระบวนการยุติธรรม โดยในข้อนี้ ยังหมายความรวมถึง 
การที่รัฐภาคียังต้องมีมาตรการที่จะก าจัดอุปสรรค   
ต่าง ๆ ที่เป็นการกีดกันผู้พิการจากการเข้าเป็นสมาชิก
ของสังคมได้อย่างเท่าเทียมกับบุคคลอ่ืนด้วย 

ส่วนการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมนั้น 
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการได้ก าหนดให้รัฐภาคี
ให้ความช่วยเหลือหรือจัดสิ่งอ านวยความสะดวก
ต่าง ๆ เพ่ือให้คนพิการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม
ได้เท่าเทียมกับบุคคลทั่วไป ตั้งแต่ชั้นสอบสวน ชั้น
พิจารณา หรือกระบวนการการเข้าถึงความยุติธรรม
เบื้องต้น ให้ผู้ พิการมีส่วนร่วมในกระบวนการ
ยุติธรรมทั้งทางตรงและทางอ้อมและในฐานะพยาน



 
วารสารวิทยาลยัราชสดุา  ปีท่ี 10  ฉบับท่ี 13   หน้า 113 วารสารวิทยาลยัราชสดุา  ปีท่ี 10  ฉบับท่ี 13   หน้า 113    
 

ในคดีด้วย นอกจากนี้ยังก าหนดให้รัฐภาคีจัดการ
ฝึกอบรมที่ เหมาะสมแก่บุคคลที่ เกี่ ยวข้องกับ
กระบวนการยุติธรรมเพ่ือให้การอ านวยความ
ยุติธรรมแก่ผู้ พิการมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งนี้ 
หมายความว่า ประเทศไทยในฐานะรัฐภาคีของ
อนุ สัญญาฉบั บนี้  จึ ง ต้ อ งปรั บปรุ งกฎหมาย 
แนวนโยบาย หรือการปฏิบัติ ให้สอดคล้องกับ
บทบัญญัติดังกล่าวด้วย  
 ประเทศไทย ในฐานะภาคีแห่งอนุสัญญาฯ
นี้จึงมีหน้าที่หลักในเรื่องการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
ในเรื่องสิทธิในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม ดังนี้ 

1.มีหน้าที่ต้องเคารพ (Respect) สิทธิใน
การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมโดยการยืนยันว่า
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ไม่ว่าจะเป็นต ารวจ ผู้พิพากษา 
เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ จะไม่แทรกแซงการใช้สิทธิใน
การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของผู้พิการ 

2.มีหน้าที่ต้องปกปูอง (Protect) สิทธิใน
การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมโดยการยืนยันว่า
หน่วยงานภาคเอกชน ทนายความ หรือแม้แต่
ครอบครัวของผู้พิการเอง จะไม่แทรกแซงสิทธิใน
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาของผู้พิการ 

3.มีหน้าที่ในการจัดให้ประชาชนสามารถ
ใช้สิทธิได้อย่างเต็มที่ (Fulfill) โดยจัดท ามาตรการ
ต่าง ๆ ที่เหมาะสมเพ่ือส่งเสริมสิทธิของผู้พิการทาง
สติปัญญา เช่น จัดการอบรมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
กับกระบวนการยุติธรรมทางอาญา หรือจัดสถานที่
การสอบสวนหรือพิจารณาคดีให้เหมาะสม 
 หลังจากนี้ จะพิจารณาถึงหลักว่าด้วยการ
เข้าถึง (Accessibility) ซึ่งเป็นหลักการที่ส าคัญที่จะ
ท าให้ผู้พิการสามารถใช้สิทธิต่าง ๆ ได้อย่างเต็มที่ 

2.ข้อความคิดว่าด้วยหลักการเข้าถึง 
 “หลักการเข้าถึง” (Accessibility) นั้นถือ
ได้ว่าเป็นหลักการพ้ืนฐานที่ส าคัญในการคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชนของคนพิการ เนื่องจากหลักการ

ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพ่ือขจัดอุปสรรคและเป็น
หลักประกันที่ท าให้คนพิการสามารถเข้าถึงสิทธิใน
ด้านต่าง ๆ ที่มีอยู่ได้อย่างแท้จริง (International 
Disability Alliance (IDA), 2010) ซึ่งหลักการ
เข้าถึงนี้ได้ถูกอ้างถึงในตราสารระหว่างประเทศที่
เกี่ยวด้วยสิทธิมนุษยชนหลายฉบับ เช่น ในข้อ 21 
ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนที่ให้การยอมรับ
ว่าบุคคลทุกคนย่อมมีสิทธิเข้าถึงบริการสาธารณะใน
ประเทศของตนโดยเสมอภาค กติการะหว่าง
ประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรมในข้อ 13 ได้รับรองการเข้าถึงสิทธิ
ทางการศึกษาของบุคคลทุกคนอย่างเสมอภาค เป็น
ต้น แต่อย่างไรก็ดี ในอดีตที่ผ่านมา ตราสารระหว่าง
ประเทศที่เกี่ยวด้วยสิทธิมนุษยชนก็มิได้น าหลักการ
เข้าถึงไปปรับใช้ในบริบทของคนพิการโดยตรง 
 ต่อมาเมื่อองค์การสหประชาชาติได้ให้การ
รับรองเกณฑ์มาตรฐานว่าด้วยความเท่าเทียมใน
โอกาสของคนพิการ (Standard Rules on the 
Equalization of Opportunities for Persons 
with Disabilities) ในปี ค.ศ. 1994 ข้อความคิดว่า
ด้วยการเข้าถึงจึงได้ถูกน ามาปรับใช้ในบริบทของคน
พิการ ในข้อ 5 ของมาตรฐานดังกล่าวได้ก าหนดให้
รัฐต้องยอมรับถึงความส าคัญของความสามารถใน
การเข้าถึงในโอกาสที่เท่าเทียมกันในทุกมิติของ
สังคมส าหรับคนพิการทุกประเภท แต่อย่างไรก็ดี
มาตรฐานฉบับนี้ก็มิ ได้มีสถานะเป็นกฎหมาย
ระหว่างประเทศที่จะก่อให้เกิดพันธกรณีแก่รัฐสมาชิก
ขององค์การสหประชาชาติให้ต้องปฏิบัติตาม 
 จนกระทั่งในปี ค.ศ. 2006 อนุสัญญาว่า
ด้วยสิทธิคนพิการได้ให้การรับรองหลักการดังกล่าว 
รวมทั้งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 
2550 เองก็ได้ให้การรับรองหลักการเข้าถึงไว้ใน
ท านองอย่างอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการด้วย
เช่นกัน อาทิ ในมาตรา 40 และมาตรา 54 เป็นต้น 
โดยในอารัมภบทของอนุสัญญากล่าวว่า “ยอมรับ
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ถึงความส าคัญของความสามารถในการเข้าถึง
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ สังคม เศรษฐกิจ และ
วัฒนธรรม สาธารณสุข การศึกษา และสารสนเทศ
และการสื่อสาร ซึ่งจะท าให้คนพิการได้อุปโภคสิทธิ
มนุษยชนและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานทั้งปวงได้อย่าง
เต็มที่” ตลอดจนได้ก าหนดพันธกรณีให้รัฐภาคีแห่ง
อนุสัญญาต้องด าเนินมาตรการที่เหมาะสมที่จะให้
คนพิการสามารถเข้าถึงสภาพแวดล้อมทางกายภาพ 
การขนส่ง สารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้ง
บริการอ่ืนที่จัดให้แก่สาธารณะ ทั้งนี้บนพ้ืนฐานของ
ความเท่า เทียมกับบุคคล อ่ืน  ไว้ ในข้อ 9 แห่ ง
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิของผู้พิการ ทั้งยังได้รับรอง
หลักการเข้าถึงในฐานะที่เป็นหลักการทั่วไปของ
อนุสัญญา ไว้ในข้อ 3 (ฉ) อีกด้วย จึงอาจกล่าวได้ว่า
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการเป็นกฎหมายระหว่าง
ประเทศที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่เกี่ยวด้วยสิทธิ
มนุษยชนฉบับแรกที่ ได้น าข้อความคิดว่าด้วย
หลักการเข้าถึงมาปรับใช้ในบริบทของคนพิการ
โดยเฉพาะ (Lords et al, 2012) 
 ซึ่งเมื่อพิจารณาข้อความคิดว่าด้วยการ
เข้าถึงภายใต้ขอบเขตของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคน
พิการก็จะเห็นได้ว่าหลักการดังกล่าวมีการใช้บังคับ
ที่ค่อนข้างกว้างและเป็นนามธรรม โดยในการท า
ความเข้าใจหลักการดังกล่าวอาจพิจารณาได้ใน 2 
ลักษณะ (Lords, 2010) กล่าวคือ ลักษณะแรกใน
ฐานะที่เป็นหลักการทั่วไป โดยหลักการดังกล่าวจะ
ท าหน้าที่ เป็นกลไกควบคุมให้กฎหมายที่มีอยู่
สอดคล้องกับความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของ
อนุสัญญา ตามนัยนี้จึงท าให้การตรากฎหมาย และ
การบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายของรัฐภาคี
แห่งอนุสัญญาในเรื่องที่เกี่ยวด้วยสิทธิคนพิการจึง
ต้องค านึงถึงหลักการดังกล่าวด้วย ทั้งนี้เพ่ือให้คน
พิการสามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรต่าง ๆ  
ตลอดจนอุปโภคสิทธิมนุษยชนและสิทธิขั้นพ้ืนฐาน
ที่มีอยู่ได้อย่างเต็มที่และทัดเทียมกับบุคคลทั่วไป 

และลักษณะที่สองพิจารณาหลักการเข้าถึงในฐานะ
ที่เป็นเครื่องมือในการตีความ ในแง่นี้หลักการเข้าถึง
ได้ถูกน าไปใช้เป็นแนวทางในการอธิบายอนุสัญญา
ว่าด้วยสิทธิคนพิการ โดยเฉพาะสารัตถะแห่งสิทธิ
ต่าง ๆ ที่ก าหนดไว้ในอนุสัญญา (Lords, 2010)  
 โดยหากพิ เคราะห์ถึ ง อุปสรรคที่ เป็น
ข้อจ ากัดต่อความสามารถในการเข้าถึงของคนพิการ
นั้น อาจปรากฏอยู่ในหลายลักษณะ ไม่ว่าจะเป็น
อุปสรรคในทางกายภาพ ซึ่ งท าให้คนพิการไม่
สามารถเข้าถึงสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ในทาง
กายภาพได้ เช่น อาคารหรือสถานที่นันทนาการที่
ไม่มีทางลาดส าหรับคนพิการที่ต้องนั่งรถวิลแชร์ 
(Wheelchairs) รวมทั้งระบบขนส่งและบริการ
สาธารณะอ่ืน ๆ ที่มีลักษณะไม่เอ้ือต่อการเข้าถึง
ของคนพิการ หรืออุปสรรคในการเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสาร เนื่องจากข้อมูลข่าวสารมักจะอยู่ในรูปแบบ
ที่คนพิการไม่สามารถเข้ าถึง ได้  ตัวอย่ างเช่น 
ร ายการ โทรทั ศน์ ที่ ไ ม่ มี ค าบร รยาย ใต้ ภ าพ 
(caption) ซึ่งท าให้คนพิการทางการได้ยินไม่
สามารถท าความเข้าใจได้ หรืออุปสรรคทางองค์กร 
(institutional barriers) ซึ่งหมายรวมถึงกฎหมาย 
ทางปฏิบัติ ตลอดจนกระบวนการที่ท าให้คนพิการ
ไม่สามารถเข้าถึงสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ได้ 
เช่น ในบางประเทศคนพิการทางจิตและคนพิการ
ทางสติปัญญากฎหมายห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้ง 
เป็นต้น (Lords et al, 2012)  

3.ความหมายและลักษณะของความพิการทาง
สติปัญญา 
 ส าหรับการให้ความหมายหรือลักษณะของ
คว าม พิก า รทา งสติ ปั ญญานั้ น เป็ น เ รื่ อ งที่ มี
ความส าคัญ เนื่องจากจะส่งผลถึงการก าหนด
ประเภทความพิการของบุคคลซึ่งจะมีความสัมพันธ์
ต่อการปรับใช้กฎหมาย นโยบาย ตลอดจนการจัด
สวัสดิการหรือบริการสาธารณะให้เหมาะสมกับ
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ความพิการแต่ละประเภท ในปัจจุบันตามประกาศ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ เรื่อง ประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการ 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 ได้ก าหนดประเภทความ
พิการไว้ 7 ประเภท ได้แก่ 1.ความพิการทางการ
เห็น 2.ความพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย 
3.ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย 
4.ความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม 5.ความ
พิการทางสติปัญญา 6.ความพิการทางการเรียนรู้ 
และ 7.ความพิการทางออทิสติก โดยมีข้อที่น่า
สังเกตว่า ค าว่า “ความพิการทางสติปัญญา” ใน
ภาษาอังกฤษนั้น ประเทศอเมริกามักจะใช้ค าว่า 
“Intellectual retardation” ในขณะที่ออสเตรเลีย
มักจะใช้ค าว่า “Intellectual disability” (Villamanta 
Disability Rights Legal Service Inc., 2012) 
 โดยค าว่า “ความพิการทางสติปัญญา” 
(Intellectual Disability) นี้ ได้มีการให้ความหมายไว้
อย่างหลากหลาย (Law Reform Committee, 
2013) โดยสมาคมบุคคลปัญญาอ่อนแห่งสหรัฐอเมริกา 
(American Association of Mental Retardation: 
AAMR) ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น The American 
Association on Intellectual and Developmental 
Disabilities ซึ่งเป็นองค์กรที่มีบทบาทต่อการพัฒนา
ความหมายและก าหนดลักษณะของความพิการทาง
สติปัญญา ได้ให้ความหมายของความพิการทาง
สติปัญญาไว้ว่า หมายถึง  
 “ความพิการทางสติปัญญาเกี่ยวข้องกับ
ข้อจ ากัดอันเป็นสาระส าคัญในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่ง
จะปรากฏลักษณะระดับเชาว์ปัญญาต่ ากว่าเกณฑ์
เฉลี่ย พร้อมกันกับที่มีข้อจ ากัดด้านพฤติกรรมการ
ปรับตัวต่อไปนี้สองด้านหรือมากกว่านั้น ได้แก่ การ
สื่อความหมาย การดูแลตนเอง การด ารงชีวิต
ภายในบ้าน ทักษะทางสังคม การใช้ประโยชน์จาก
ชุมชน การควบคุมตนเอง สุขอนามัยและความ
ปลอดภัย การน าความรู้มาใช้ในชีวิตประจ าวัน การ

ใช้เวลาว่างและการท างาน โดยความผิดปกติของ
สติปัญญานี้ต้องปรากฏชัดก่อนอายุ 18 ปี”  
 ในท านองเดียวกันสมาคมจิตเวชศาสตร์
สหรัฐอเมริกา (The American Psychiatric 
Association) ได้มีการจัดท าคู่มือการวินิจฉัยและ
สถิติส าหรับความผิดปกติทางจิต ซึ่งในปัจจุบันได้มี
การปรับปรุงเป็นครั้งที่ 4 (Diagnostic and 
Statistical Manual Disorders: DSM IV) โดย
คู่มือฉบับดังกล่าวได้รับการยอมรับและใช้อ้างอิง
จากทั้งแพทย์ นักวิจัย บริษัทประกันสุขภาพ บริษัท
ยา รวมทั้งศาล (Villamanta Disability Rights 
Legal Service Inc., 2012) ในคู่มือฉบับดังกล่าว
ได้ให้ความหมายของภาวะความบกพร่องทาง
สติปัญญาว่า หมายถึง  
 “ลักษณะส าคัญของความพิการทาง
สติปัญญา คือ ระดับเชาว์ปัญญาต่ ากว่าเกณฑ์เฉลี่ย 
พฤติกรรมการปรับตัวบกพร่องอย่างน้อยตั้งแต่ 2 
ด้านขึ้นไปจากทักษะดังต่อไปนี้ (ตาราง A) ได้แก่ 
การสื่อความหมาย การดูแลตนเอง การใช้ชีวิต
ภายในบ้าน ทักษะทางสังคมและการปฏิสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรใน
ชุมชน การควบคุมตนเอง ทักษะทางวิชาการ การ
ท างาน การใช้เวลาว่าง สุขภาพและความปลอดภัย 
(ตาราง B) ลักษณะดังกล่าวต้องปรากฏอาการก่อน
อายุ 18 ปี (ตาราง C)”  
 ในขณะที่พระราชบัญญัติคนพิการ ค.ศ. 
2006 (Disability Act 2006) ของมลรัฐวิคตอเรีย 
(Victoria) ซึ่งเป็นกฎหมายที่ได้ก าหนดเกี่ยวกับการ
จัดบริการให้แก่คนพิการ โดยกฎหมายฉบับดังกล่าว
เป็นกฎหมายที่น ามาบังคับใช้แทนพระราชบัญญัติ
การจัดบริการส าหรับคนพิการทางสติปัญญา    
ค.ศ.1986(Intellectually Disable Persons’ 
Services Act 1986) และพระราชบัญญัติการ
จัดบริการส าหรับคนพิการ ค.ศ. 1991 (Disability 
Services Act 1991) ภายใต้พระราชบัญญัติคน
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พิการ ค.ศ. 2006 ได้ให้ความหมายของความพิการ
ทางสติปัญญาไว้ว่า “ความพิการทางสติปัญญา 
หมายถึง บุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไปใน
ขณะเดียวกันกับที่ปรากฏว่า ระดับเชาว์ปัญญาต่ า
กว่าเกณฑ์เฉลี่ย และพฤติกรรมการปรับตัวบกพร่อง 
ซึ่งปรากฏอาการก่อนอายุ 18 ปี” 
 ส าหรับประเทศไทย ประกาศกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง 
ประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการ พ.ศ. 2552 ซึ่ง
เป็นประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ได้ก าหนด
หลักเกณฑ์ของความพิการทางสติปัญญาไว้ มาตรา 
8 ดั งนี้  “หลักเกณฑ์ก าหนดความพิการทาง
สติปัญญา ได้แก่ การที่บุคคลมีข้อจ ากัดในการ
ปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจ าวันหรือเข้าไปมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมทางสังคม ซึ่งเป็นผลมาจากการมี
พัฒนาการช้ากว่าปกติ หรือมีระดับเชาว์ปัญญาต่ า
กว่าบุคคลทั่วไป โดยความผิดปกตินั้นแสดงก่อน
อายุ 18 ปี” 
 จากการให้ค านิยามดังกล่าวข้างต้นจะเห็น
ได้ว่า ความพิการทางสติปัญญาเป็นความพิการที่ไม่
อาจเห็นได้โดยประจักษ์ เหมือนอย่างเช่นความ
พิการทางร่างกาย จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับ
การวินิจฉัยทางการแพทย์จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะทาง โดยทั่วไปสิ่งบ่งชี้ทางการแพทย์ในการ
วินิจฉัยว่าบุคคลใดมีความพิการทางสติปัญญา
หรือไม่นั้น จะต้องประกอบด้วยลักษณะส าคัญ 2 
ประการ ดังนี้ 
 1.ระดับเชาว์ปัญญา(Intelligence Quotient: 
IQ) ผู้พิการทางสติปัญญาจะต้องมีระดับเชาว์ปัญญา
อยู่ในระดับ 70 หรือต่ ากว่า 70 ลงมา (Law 
Reform Committee, 2013) และ  
 2.พ ฤ ติ ก ร ร ม ก า ร ป รั บ ตั ว  (Adaptive 
Behavior) หมายถึง การปฏิบัติตนในชีวิตประจ าวัน
ทั่วไป ซึ่งเป็นความสามารถของบุคคลนั้นที่จะ

ด ารงชีวิตได้ด้วยตนเองในสังคม โดยผู้ที่มีความ
พิการทางสติปัญญาจะต้องมีความบกพร่องในด้าน
พฤติกรรมการปรับตัวในทักษะต่าง ๆ ตั้งแต่ 2 
ทักษะขึ้นไป อันได้แก่ การสื่อความหมาย การดูแล
ตนเอง การใช้ชีวิตภายในบ้าน การปฏิสัมพันธ์กับ
ผู้ อ่ืนในสังคม การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรใน
ชุมชน การควบคุมตนเอง การน าความรู้มาใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน การใช้เวลาว่าง การท างาน การมี
สุขภาพอนามัยและความปลอดภัย 
 ที่ส าคัญสิ่งบ่งชี้ทั้งสองประการดังกล่าว
จะต้องปรากฏก่อนอายุ 18 ปี ตามนัยนี้หากปรากฏ
สิ่งบ่งชี้ทั้ง สองประการภายหลังอายุ 18 ปี จึงไม่จัด
ว่าบุคคลนั้นมีความพิการทางสติปัญญา แต่อาจอยู่
ในความพิการประเภทอ่ืน เช่น ความพิการทางการ
เรียนรู้ (Learning Disability: LD) ความพิการที่
เกิดจากการกระทบกระเทือนทางสมอง (Brain 
injury) หรือ ความพิการที่เกิดจากโรคสมองเสื่อม 
อย่างไรก็ดี ได้มีการวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับการ
จ ากัดเงื่อนไขในแง่ของเวลา ว่าอาจเป็นการกีดกันมิ
ให้บุคคลบางกลุ่มที่ปรากฏสิ่งบ่งชี้ทั้ง 2 ประการ
ข้างต้นภายหลังอายุ 18 ปี ควรต้องจัดอยู่ใน
ป ร ะ เ ภ ท ค ว า ม พิ ก า ร ท า ง ส ติ ปั ญ ญ า ด้ ว ย 
(Villamanta Disability Rights Legal Service 
Inc., 2012)  

4.แนวทางการปรับใช้หลักการเข้าถึงส าหรับผู้พิการ
ทางสติปัญญาในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 

การน าหลักการเข้าถึงมาปรับใช้กับผู้พิการ
ทางสติปัญญาในกระบวนการยุติธรรมทางอาญานั้น
อาจแบ่งการพิจารณาได้เป็น 3 ส่วน ดังนี้ ในชั้น  
เจ้าพนักงานต ารวจ ชั้นการพิจารณาคดีของศาล 
และในชั้นราชทัณฑ ์

 
 ชั้นเจ้าพนักงานต ารวจ  
  ในชั้นเจ้าพนักงานต ารวจเป็น
ขั้นตอนที่มีความส าคัญต่อการรวบรวมส านวนคดี  
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โดยเฉพาะในคดีที่มีผู้พิการทางสติปัญญาเข้าไป
เกี่ยวข้อง อาจกล่าวได้ว่าในชั้นเจ้าพนักงานต ารวจ
ถือเป็นประตูบานแรกในการเข้าสู่กระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญาของผู้พิการทางสติปัญญาก็ว่าได้ 
ในชั้นนี้ เจ้าพนักงานต ารวจจะต้องพิจารณาใน
เบื้องต้นก่อนว่าผู้ที่ตนก าลังสอบสวนอยู่นั้นเป็นผู้
พิการทางสติปัญญาหรือไม่ เนื่องจากอาจส่งผลต่อ
การปฏิบัติบางประการในการสอบสวนที่มีความ
แตกต่างกันระหว่างบุคคลทั่วไปกับผู้ พิการทาง
สติปัญญา เช่น การใช้ถ้อยค าในการสอบสวน การที่
จะต้องมีนักสังคมสงเคราะห์ ผู้เชี่ยวชาญด้านความ
พิการทางสติปัญญา หรือผู้ดูแลคนพิการอยู่ร่วมใน
การสอบสวนด้วย เป็นต้น 
 ซึ่ ง ใ น ก า ร พิ จ า ร ณ า ปั ญ ห า ดั ง ก ล่ า ว 
นอกจากเจ้าพนักงานต ารวจจะพิจารณาจากข้อมูล
ในทางกายภาพที่สามารถเห็นได้โดยประจักษ์แล้ว 
ยั ง จ ะต้ อ งอาศั ยกา รวิ นิ จ ฉั ยทา งการแพทย์
ประกอบด้วย ซึ่งเป็นเรื่องทางเทคนิค ฉะนั้น จึงท า
ให้เจ้าพนักงานต ารวจประสบกับความยุ่งยากอย่าง
มากในการพิจารณาว่าบุคคลนั้นเป็นผู้พิการทาง
สติปัญญาหรือไม่ ด้วยเหตุนี้มลรัฐ Victoria ของ
ออสเตรเลีย จึงได้มีการจัดท าหลักเกณฑ์ส าหรับใช้
ในการตรวจสอบเบื้องต้น เพ่ือช่วยให้เจ้าพนักงาน
ต ารวจพิจารณาปัญหาดังกล่าวได้อย่างง่ายขึ้น 
(Villamanta Disability Rights Legal Service 
Inc., 2012) 
 ในการสอบสวนผู้พิการทางสติปัญญาเจ้า
พนักงานต ารวจมักจะประสบกับปัญหาผู้พิการทาง
สติปัญญาไม่เข้าใจในสิทธิขั้นพ้ืนฐานของตนหรือ
ค าถามของเจ้าพนักงาน ตลอดจนภาวะความเครียด
ของผู้พิการทางสติปัญญา (Villamanta Disability 
Rights Legal Service Inc., 2012) ดังนี้ ในหลาย
ประเทศ ไม่ว่าจะเป็นออสเตรเลีย อังกฤษ เวลส์ จึง
ได้น ากลไกบุคคลภายนอกเข้ามาช่วยในการ
สอบสวนของเจ้าพนักงานต ารวจ ซึ่งบุคคลภายนอก

ดังกล่าวอาจเป็นผู้ที่มีความใกล้ชิดผู้พิการ เพ่ือน
ของผู้ พิการ หรือบุคคลภายนอกที่ เป็น อิสระ 
(Independent Third Persons: ITPs) ซึ่งไม่มีส่วน
ได้เสียในคดีก็ได้ (Villamanta Disability Rights 
Legal Service Inc., 2012) 
  โดยบุคคลภายนอกดังกล่าวจะท าหน้าที่
ช่วยอ านวยความสะดวกในการสื่อสารระหว่างผู้
พิการทางสติปัญญากับเจ้าพนักงานต ารวจ รวมทั้ง
ช่วยปรับอารมณ์ (Emotional Support) และท า
ให้แน่ใจว่าผู้พิการทางสติปัญญาเข้าใจในสิทธิของ
ตนในระหว่ า งการสอบสวน แต่ อย่ า ง ไรก็ ดี
บุคคลภายนอกดังกล่าวไม่อาจให้ค าปรึกษาทาง
กฎหมาย แนะน าข้อกฎหมาย หรือกระท าการใน
นามของผู้พิการทางสติปัญญาได้ ซึ่งในแง่นี้จึงท าให้
บุคคลภายนอกมีความแตกต่างจากทนายความหรือ
ที่ ป รึ กษ ากฎ หม ายข อง ผู้ พิ ก า ร  (Villamanta 
Disability Rights Legal Service Inc., 2012; Victorian 
Office of the Public Advocate, 2007) 
 
 ชั้นการพิจารณาคดีของศาล 
  ส าหรับในชั้นการพิจารณาคดีของ
ศาลนั้น ยังมีข้อจ ากัดหลายประการที่เป็นอุปสรรค
ต่อการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของผู้
พิการ ไม่ว่าจะเป็น อุปสรรคในทางกายภาพ หรือ
การขาดสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็นต่อคนพิการ 
เช่น ขั้นบันใดทั้งด้านนอกและด้านในศาล เก้าอ้ี
ส าหรับพยานที่สูงมากเกินไป ไม่มีเทคโนโลยีที่เข้า
มาช่วยให้คนพิการสามารถเข้าใจถึงกระบวนการใน
ศาล การห้ามไม่ให้น าสัตว์น าทางเข้าไปในศาล ฯลฯ 
(Ortoleva, 2011) 
 โดยในส่วนของผู้พิการทางสติปัญญานั้น 
เมื่อต้องเข้าไปเกี่ยวข้องในการพิจารณาคดีของศาล
ไม่ว่าในฐานะใดย่อมจะต้องเผชิญกับข้อจ ากัดหลาย
ประการ ไม่ว่าจะเป็น ในเรื่องกระบวนการขั้นตอน
ในการพิจารณาคดีในชั้นศาลที่มีความสลับซับซ้อน 
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ถ้อยค าทางกฎหมายที่ยากแก่การท าความเข้าใจ 
การให้ถ้อยค าของผู้พิการทางสติปัญญาในชั้นศาล 
การรับฟังพยานหลักฐาน ตลอดจนภาวะความ
กดดันของผู้พิการทางสติปัญญาในการพิจารณาคดี 
เป็นต้น ซึ่งปัญหาต่าง ๆ ดังกล่าวอาจกระทบถึงผล
แห่งคดีได้ (Law Reform Committee, 2013)  

ดั ง นั้ น  เ พ่ื อ ใ ห้ สิ ท ธิ ใ น ก า ร เ ข้ า ถึ ง
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาของคนพิการทาง
สติปัญญาได้รับความคุ้มครอง กฎหมายของบาง
ประเทศ เช่น มลรัฐวิกตอเรียของออสเตรเลีย 
(Crimes (Mental Impairment and Unfitness to be 
Tried) 1997) ประเทศอังกฤษ (Criminal Procedure 
(Insanity and Unfitness) Act 1991) จึงได้จัดให้มี
กระบวนวิธีพิจารณาคดีเป็นพิเศษส าหรับผู้พิการ
ทางสติปัญญา เช่น ตามกฎหมายของมลรั ฐ
วิกตอเรียของออสเตรเลีย มาตรา 7 (4) ก าหนดให้
เมื่อได้มีการกล่าวอ้างประเด็นในเรื่องความสามารถ
ในการต่อสู้คดีของคู่ความ (Fitness to Stand Trial) 
โดยเฉพาะผู้ถูกกล่าวหา โดยคู่ความฝุายที่กล่าวอ้าง
ความพิการจะต้องเป็นผู้น าสืบ โดยในการประเมิน
ว่าผู้นั้นเป็นผู้พิการทางสติปัญญาอันเป็นเหตุให้ไม่มี
ความสามารถในการต่อสู้คดีหรือไม่นั้นจ าเป็นที่
จะต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญในการประเมินระดับเชาว์
ปัญญาและพฤติกรรมโดยเฉพาะ อย่างไรก็ดีผู้พิการ
ทางสติปัญญาอาจสามารถต่อสู้คดีได้หากการ
ด าเนินคดีใช้ถ้อยค าที่เข้าใจง่าย และมีสิ่งที่ช่วยให้
คนพิการทางสติปัญญาสามารถเข้าใจขั้นตอนการ
พิจารณาคดีในศาลได้ (Law Reform Committee, 2013)  
 ซึ่งในคู่มือเรื่องการเข้าถึงห้องพิจารณา
ส าหรั บผู้ พิ การของมลรั ฐจอร์ เ จี ย  ประ เทศ
สหรัฐอเมริกา ได้ให้ค าแนะน าเมื่อมีผู้พิการทาง
สติปัญญาเข้าไปเกี่ยวข้องในกระบวนวิธีพิจารณาคดี
ว่า (A Handbook for Georgia Court, 2004)  

- ควรต้องพูดให้ชัดเจน ช้า และใช้ประโยคสั้นๆ   

- ไม่ควรใช้ประโยคหรือแสดงข้อมูลที่ยาก
เกินไป ควรท าให้เป็นเรื่องเข้าใจง่าย และ
หลีกเลี่ยงถ้อยค าที่ซับซ้อน 

- ถ้าเป็นไปได้ควรใช้สัญลักษณ์ ภาพ หรือ
ท่าทางในการช่วยสื่อความหมาย  

- ถามให้ชัด เจน เป็นค าถามปลายเปิด 
หลีกเลี่ยงค าถามท่ีให้ตอบว่าใช่หรือไม่ 

- ให้เวลาในการซักถามและการตอบค าถาม
เพ่ิมมากข้ึน 

- เมือ่เป็นประเด็นที่ส าคัญ ควรถามซ้ าโดยใช้
ค าหรือวิธีการสื่อสารที่แตกต่างกัน โดยให้เวลา
ในการท าความเข้าใจกับค าถามอย่างเต็มที่ 

- ควรท าให้ข้อความอยู่ ในรูปแบบของแถบ
บันทึกเสียงมากกว่าในรูปแบบลายลักษณอั์กษร 

 นอกจากนี้  ใ นกระบวนวิ ธี พิ จ ารณา
คดีอาญาในศาลที่มีผู้ พิการทางสติปัญญาเข้าไป
เกี่ยวข้องควรที่จะต้องให้ผู้ ใกล้ชิดคนพิการหรือ
ผู้เชี่ยวชาญในด้านความพิการทางสติปัญญาอยู่ร่วม
ในการพิจารณาคดีด้วย โดยศาลอาจเปิดโอกาสให้
บุคคลดังกล่าวช่วยอ านวยความสะดวกในการ
สื่อสารระหว่างผู้พิการทางสติปัญญากับทนายความ
หรือศาล หรือช่วยในการปรับอารมณ์ของผู้พิการ
ทางสติปัญญาในระหว่างการพิจารณาคดี 
 

ชั้นราชทัณฑ์  
  ในทัณฑสถานผู้ต้องขังที่เป็นคน
พิการถือเป็นกลุ่มคนที่มีความอ่อนแอและเสี่ยงที่จะ
ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนได้มากที่สุดกลุ่มหนึ่ ง 
เนื่องจากข้อจ ากัดทางด้านร่างกายหรือสติปัญญา 
ประกอบกับด้วยลักษณะของทัณฑสถานที่ เป็น
สถานที่ปิดและมีข้อจ ากัดในด้านสภาพแวดล้อมอัน
เป็นผลมาจากความแออัดของผู้ ต้องขั ง ดังนี้ 
ผู้ต้องขังที่เป็นคนพิการจึงถูกละเลยไม่ได้รับการ
ดูแล ปราศจากสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับคน
พิการโดยเฉพาะ หรือการให้ความช่วยเหลือที่
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เหมาะสมในการใช้ชีวิตประจ าวัน ท าให้ง่ายที่จะตก
เป็นเหยื่อของการใช้ความรุนแรงจากผู้ต้องขังด้วย
กันเองหรือแม้แต่จากเจ้าหน้าที่ของทัณฑสถาน 
โดยเฉพาะผู้ต้องขังหญิงที่เป็นคนพิการยิ่งมีความ
เสี่ยงมากขึ้นต่อการถูกใช้ความรุนแรง ถูกล่วง
ละเมิดทางเพศ และการถูกข่มขืน (Handbook on 
Prisoners with Special Needs, 2009)   
 ส าหรั บผู้ ต้ อ งขั งที่ เ ป็ นคนพิการทา ง
สติปัญญานั้น ต้องประสบกับสภาวะความเครียด
จากสภาพแวดล้อมภายในทัณฑสถานที่ไม่เอ้ือต่อผู้
พิการทางสติปัญญา ความแออัดของผู้ต้องขังท าให้
คนพิการทางสติปัญญาไม่ได้รับความช่วยเหลือที่
จ าเป็น เช่น ไม่ได้รับบริการทางการแพทย์ที่จ าเป็น
ต่อความพิการ การขาดสุขอานามัยที่เหมาะสม 
รวมทั้งบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความเสี่ยงต่อการถูก
ล่วงละเมิดทางเพศและการใช้ความรุนแรง ปัจจัย
ต่าง ๆ เหล่านี้อาจพัฒนาไปสู่ความพิการทาง
สติปัญญาที่รุนแรงมากยิ่งขึ้น และอาจส่งผลต่อ
สภาพจิตใจหรืออารมณ์ จนถึงขั้นท าร้ายตัวเองหรือ
ผู้ อ่ืน หรือฆ่าตัวตายได้  ถ้าไม่ ได้รับการดูแลที่
เหมาะสม (Handbook on Prisoners with 
Special Needs, 2009) 
 โดยผู้ต้องขังที่เป็นคนพิการทางสติปัญญา
จ าเป็นที่จะต้องได้รับการบริการทางด้านสุขภาพ 
เช่น พฤติกรรมบ าบัด การบ าบัดในเรื่องของการพูด 
อาชีวบ าบัด จิตบ าบัด (Handbook on Prisoners 
with Special Needs, 2009) และเพ่ือเป็นหลักประกัน
ให้ผู้ต้องขังที่เป็นคนพิการทางสติปัญญาได้รับการ
ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ทัณฑสถาน
จะต้องด าเนินมาตรการต่าง ๆ ที่จ าเป็นส าหรับคน
พิการ ซึ่งมาตรการดังกล่าวต้องไม่จ ากัดอยู่แต่
เฉพาะตัวคนพิการเท่านั้น แต่ควรให้ครอบคลุมถึงผู้
ที่เกี่ยวข้องด้วย ไม่ว่าจะเป็น เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ 
ผู้ต้องขังด้วยกันเอง หรือแม้แต่ครอบครัวของ
ผู้ต้องขังที่เป็นคนพิการทางสติปัญญา เช่น การปรับ

สภาพแวดล้อมหรือการจัดบริการภายในทัณฑ์
สถานให้เหมาะสมกับผู้ต้องขังทุกกลุ่ม สร้างความ
ตระหนักและท าความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมของ
ผู้พิการทางสติปัญญาให้แก่เจ้าหน้าที่และผู้ต้องขัง 
หลีกเลี่ยงการใช้มาตรการการขังเดี่ยวเพ่ือลงโทษ
ผู้ต้องขังที่เป็นคนพิการทางสติปัญญา หรือจัดให้
ผู้ต้องขังที่เป็นคนพิการทางสติปัญญาอยู่ในพ้ืนที่
โรงพยาบาลของทัณฑสถาน เป็นต้น (Handbook 
on Prisoners with Special Needs, 2009)  
 
5.ประเทศไทยกับปัญหาสิทธิ ในการเข้าถึ ง
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาของผู้พิการทาง
สติปัญญา 
 รั ฐ ธ ร รมนูญแห่ ง ร าชอาณาจั ก ร ไทย 
พุทธศักราช 2550 ได้บัญญัติรับรองสิทธิของบุคคล
ในกระบวนการยุติธรรมไว้ในมาตรา 40 ที่บัญญัติ
รับรองให้บุคคลย่อมมีสิทธิในกระบวนการยุติธรรม 
อาทิ สิทธิเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยง่าย 
สะดวก รวดเร็ว และทั่วถึง ซึ่งได้บัญญัติไว้ในมาตรา 
40(1) ส่วนในกรณีที่มีเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ 
หรือผู้พิการหรือทุพพลภาพ เข้ามาเกี่ยวข้องใน
กระบวนการยุติธรรม บุคคลเหล่านี้ย่อมมีสิทธิได้รับ
ความคุ้มครองในการด าเนินกระบวนพิจารณาคดี
อย่างเหมาะสม และย่อมมีสิทธิได้รับการปฏิบัติที่
เหมาะสมในคดีที่ เกี่ยวกับความรุนแรงทางเพศ 
ตามท่ีได้รับรองไว้ในมาตรา 40(6) ด้วย 

นอกจากนี้ในคดีอาญา ผู้ต้องหาหรือจ าเลย
มีสิทธิได้รับการสอบสวนหรือการพิจารณาคดีที่
ถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นธรรม รวมทั้งต้องได้รับ
โอกาสในการต่อสู้คดีอย่างเพียงพอ การตรวจสอบ
หรือได้รับทราบพยานหลักฐานตามสมควร การ
ได้รับความช่วยเหลือในทางคดีจากทนายความ 
และการได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวตามที่ได้รับรอง
ไว้ใน มาตรา 40(7) 
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ดังนั้น ในทางทฤษฎีผู้พิการทางสติปัญญา
ย่อมมีสิทธิที่เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
ได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว และทั่วถึง ตามที่
รัฐธรรมนูญก าหนด แต่ในทางปฏิบัติผู้พิการทาง
สติปัญญามิอาจเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมทาง
อาญาได้เนื่องจากข้อจ ากัดต่าง ๆ ที่มาจากปัจจัย
ภายในของตัวผู้พิการทางสติปัญญาที่มักมีปัญหาใน
ด้านพัฒนาการและการสื่อสาร ท าให้เขาไม่เข้าใจ
ข้อกล่าวหาที่พนักงานสอบสวนตั้ง กรณีตกเป็น
จ าเลย หรืออาจให้การไม่ตรงกันเมื่อต้องให้การ
หลายครั้ง กรณีเป็นผู้เสียหาย เป็นต้น ส่วนปัจจัย
ภายนอกที่ท าให้ผู้พิการทางสติปัญญาไม่อาจเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรมได้ อาจเกิดจากการขาด
ความรู้ความเข้าใจต่อตัวผู้พิการของเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องในเรื่องข้อจ ากัดต่าง ๆ ของผู้พิการ  
 ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญาของไทย ได้ก าหนดให้ต้องมีแพทย์หรือที่ใน
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 
14 เรียกว่า “พนักงานแพทย์” เข้ามาเกี่ยวข้องใน
การตรวจผู้ต้องหาหรือจ าเลยที่สงสัยว่าเป็นผู้
วิกลจริต หากตรวจพบว่าผู้ต้องหาหรือจ าเลยนั้น
เป็นผู้วิกลจริตและไม่สามารถต่อสู้คดีได้ พนักงาน
สอบสวน หรือศาลอาจงดการสอบสวน ไต่สวนมูล
ฟูอง หรือการพิจารณาไปจนกว่าผู้นั้นจะหายเป็น
ปกติก็ได้ ดังนี้จึงมีปัญหาที่น่าพิจารณาว่า ค าว่า “ผู้
วิกลจริต” ในมาตรา 14 ประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญาดังกล่าวจะมีความหมายกว้าง
แคบเพียงใด เนื่องจากประเด็นปัญหาดังกล่าวอาจ
ส่งผลถึงการก าหนดมาตรการที่เหมาะสมส าหรับผู้
วิกลจริต ประกอบกับในมาตรา 14 ประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเองก็จ ากัดไว้แต่
เฉพาะกรณีของผู้ต้องหาหรือจ าเลยเท่านั้น โดยมิได้
กล่าวถึงกรณีที่ผู้กล่าวหาหรือโจทก์มีปัญหาในเรื่อง
ความสามารถในการต่อสู้คดีไว้แต่อย่างใด  

 ในต ารา ตลอดจนงานเขียนทางวิชาการ
ทางกฎหมายอาญาของไทยส่วนใหญ่ได้อธิบายถึง
การพิจารณา “ความวิกลจริต” ของบุคคลว่าหมาย
รวมถึงความพิการทางสติปัญญา “ปัญญาอ่อน” 
และจัดให้ความพิการทางสติปัญญาอยู่ในกลุ่มผู้ปุวย
ทางจิตเวชประเภทหนึ่ง (แสวง บุญเฉลิมวิภาศ , 
2550)  ซึ่ งการจ าแนกในลักษณะเช่นนี้ อาจไม่
สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นที่เป็นพิเศษของ
บุคคลในแต่ละกลุ่ม เนื่องจากความพิการทาง
สติปัญญานั้นมีความแตกต่างจากผู้ปุวยทางจิตเวช 
(Mental Illness and Intellectual Disability, 
2007) กล่าวคือ ผู้ปุวยทางจิตเวชนั้นเป็นความ
เจ็บปุวยที่สามารถรักษาได้และต้องการการรักษา
ด้วยยาและการบ าบัดทางจิต ซึ่งโดยทั่วไปจะไม่มี
ความบกพร่องทางสติปัญญาและสามารถด ารงชีวิต
อยู่ได้ด้วยตนเอง ในขณะที่ผู้พิการทางสติปัญญานั้น 
ไม่ได้เป็นการปุวยแต่เกิดจากสมองไม่ได้พัฒนาอย่าง
เต็มที่และไม่สามารถรักษาให้หายได้ โดยคนพิการ
ทางสติปัญญาต้องการข้อมูลที่สามารถเข้าใจได้ง่าย 
การศึกษา ตลอดจนการบ าบัดเพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ให้คนพิการทางสติปัญญาสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้ ซึ่ง
การใช้มาตรการหรือการปฏิบัติที่ เหมือนกันอาจ
ก่อให้เกิดการเลือกปฏิบัติต่อบุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งได้ 
(Mental Illness and Intellectual Disability, 2007) 
เนื่องจากบุคคลทั้งสองกลุ่มมีสาระส าคัญที่แตกต่าง
กันแต่ได้รับการปฏิบัติที่เหมือนกัน 

นอกจากนี้การที่มาตรา 14 ประมวลกฎหมาย 
วิธี พิจารณาความอาญาได้ก าหนดให้ ในกรณีที่
พนักงานสอบสวนหรือศาลเห็นว่าผู้ต้องหาหรือ
จ าเลยเป็นผู้วิกลจริตและไม่สามารถต่อสู้คดีได้ ให้
งดการสอบสวน ไต่สวนมูลฟูอง หรือพิจารณาไว้
จนกว่าผู้นั้นหายวิกลจริตหรือสามารถจะต่อสู้คดีได้ 
ซึ่งในกรณีของผู้ พิการทางสติปัญญา ดังที่กล่าว
มาแล้วว่าความพิการทางสติปัญญานั้นไม่ใช่ความ
เจ็บปุวยและไม่สามารถรักษาให้หายได้ การบ าบัด
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จะท าได้แต่เพียงการพัฒนาทักษะทางสังคมของผู้
พิการเท่านั้น ดังนี้ การที่กฎหมายก าหนดให้มีการ
งดการสอบสวน ไต่สวนมูลฟูอง หรืองดการ
พิจารณาไว้จนกว่าจะหายหรือสามารถต่อสู้คดีได้
นั้ น อ า จ เ ป็ น ม า ต ร ก า ร ที่ ไ ม่ เ ห ม า ะ ส ม กั บ
ลักษณะเฉพาะของความพิการทางสติปัญญา 
 อนึ่ง ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นว่าประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 14 เป็น
มาตรการที่กล่าวถึงแต่เฉพาะผู้ต้องหาหรือจ าเลยที่
เป็ นผู้ วิ กลจริ ต เท่ านั้ น  โดย ไม่ ครอบค ลุ มถึ ง 
ผู้เสียหาย และพยาน ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงใน
กระบวนวิธีพิจารณาความอาญาด้วย จนอาจส่งผล
กระทบต่อการอ านวยความยุติธรรมให้แก่คู่ความ
ทุกฝุายในคดีอาญา เนื่องจากผู้พิการทางสติปัญญา
เป็นกลุ่มบุคคลที่มีแนวโน้มที่จะตกเป็นเหยื่อของ
การใช้ความรุนแรงในรูปแบบต่าง ๆ (Davis, 2009) 
ไม่ว่าจะเป็นการถูกล่วงละเมิดทางเพศ หรือการถูก
หลอกลวงที่อาจเกิดจากผู้ที่มีความใกล้ชิดกับคน
พิการทางสติปัญญาเอง นอกจากนี้เมื่อผู้พิการทาง
สติปัญญาตกเป็นเหยื่อในการกระท าความผิดอาญา 
ผู้ พิการทางสติปัญญามักจะไม่เข้าใจว่าสิ่งที่ถูก
กระท านั้นเป็นอาชญากรรมและไม่รู้ถึงวิธีการในการ
แก้ไขปัญหาหรือปกปูองตนเอง เนื่องจากการมี
ระดับเชาว์ปัญญาที่ต่ ากว่าบุคคลทั่วไป ดังนั้น 
ประเทศไทยจึงจ าเป็นที่ต้องมีมาตรการพิเศษเพ่ือให้
ผู้ พิการทางสติปัญญาที่ เป็นเหยื่อในคดีอาญา
สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมเพ่ือปกปูอง
สิทธิของตนได้ 
 
บทสรุป 
 การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมเป็นเรื่องที่
มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการคุ้มครองสิทธิของผู้
พิการทางสติปัญญาในกระบวนการยุติธรรมทาง
อาญา ดังที่จะเห็นได้จากได้มีการรับรองเรื่อง
ดังกล่าวไว้ในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ ซึ่งเป็น

กฎหมายระหว่างประเทศที่ได้ก าหนดพันธกรณีให้
รัฐภาคีต้องประกันการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม
ของคนพิการบนพ้ืนฐานของความเท่าเทียมกับ
บุคคลอ่ืน ตลอดจนกฎหมายภายในที่เกี่ยวข้องกับ
วิธีพิจารณาความอาญาของหลายประเทศก็ได้
ก าหนดให้มีมาตรการเฉพาะในการด าเนินกระบวน
วิธีพิจารณาความอาญาในล าดับชั้นต่าง ๆ ที่มีผู้
พิการทางสติปัญญาเข้าไปเกี่ยวข้อง เพ่ือให้คน
พิการทางสติปัญญาสามารถอุปโภคสิทธิได้อย่าง
ทัดเทียมกับบุคคลทั่วไป 
 โดยข้อความคิดว่าด้วยการเข้าถึงนั้น ได้เข้า
มามีบทบาทในฐานะที่เป็นหลักการพ้ืนฐานที่ช่วย
สร้างหลักประกันให้คนพิการสามารถใช้สิทธิได้
อย่างเต็มที่ ซึ่งหลักการดังกล่าวจะท าหน้าที่เป็น
กลไกควบคุมให้กฎหมายภายในของรัฐต้องค านึงถึง
การขจัดข้อจ ากัดที่เป็นอุปสรรคต่อการใช้สิทธิของ
คนพิการ ตามนัยนี้เมื่อพิจารณาหลักการเข้าถึงใน
บริบทของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่มีผู้
พิการทางสติปัญญาเข้า ไป เกี่ ยวข้องจึ ง ไม่ ได้
หมายความแต่เพียงในแง่ของโอกาสในการเข้าถึง
กระบวนวิธีพิจารณาคดีอาญาที่ต้องเท่าเทียมกับ
บุคคลทั่วไปเท่านั้น หากแต่ยังจะต้องหมายรวมถึง
การจัดกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในชั้นต่าง ๆ 
ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะความต้องการ
จ าเป็นที่เป็นพิเศษของคนพิการทางสติปัญญาด้วย 
 ซึ่งการจัดให้มีมาตรการที่ เหมาะสมใน
กระบวนวิธีพิจารณาความอาญาเพ่ือช่วยเหลือคน
พิการทางสติปัญญานั้น ต้องจัดให้มีในทุกล าดับชั้น
ของกระบวนวิธีพิจารณาความไม่ว่าจะเป็นในชั้น
สอบสวน ชั้นพิจารณา และรวมถึงชั้นราชทัณฑ์ 
ทั้งนี้โดยไม่ค านึงว่าผู้พิการทางสติปัญญาจะเข้าไป
เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในฐานะ
ใด หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ ไม่ควรจ ากัดการให้
ความคุ้มครองไว้แต่เฉพาะผู้ต้องหาหรือจ าเลยที่เป็น
ผู้พิการทางสติปัญญาเท่านั้น แต่ยังจะต้องให้ความ
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คุ้มครองผู้เสียหาย โจทก์ พยาน และผู้ต้องขังที่เป็น
คนพิการทางสติปัญญาด้วย  
 ส าหรับประเทศไทย แม้ว่าจะได้เข้าเป็น
ภาคีในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการซึ่งได้ก าหนด
พันธกรณีให้รัฐต้องประกันให้คนพิการต้องสามารถ
เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมบนพ้ืนฐานของความ
เท่าเทียมแล้วก็ตาม แต่ประเด็นในเรื่องสิทธิในการ
เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของผู้พิการ
ทางสติปัญญากลับไม่ได้รับความสนใจมากนักจาก
ทั้งนักวิชาการและผู้ที่ เกี่ยวข้องในกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญา และแม้ว่าประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญาจะได้ก าหนดมาตรการในการ
คุ้มครองผู้วิกลจริตที่ไม่สามารถต่อสู้คดีได้ไว้แล้วก็
ตาม แต่มาตรการดังกล่าวไม่สอดคล้องกับความ
ต้องการที่จ าเป็นเป็นพิเศษและลักษณะเฉพาะของ
ความพิการทางสติปัญญา เนื่องจากผู้พิการทาง 
สติปัญญากับผู้ปุวยจิตเวชมีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยยะส าคัญ 

ดั ง นั้ น  เ พ่ื อ ใ ห้ สิ ท ธิ ใ น ก า ร เ ข้ า ถึ ง
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาของผู้พิการทาง
สติปัญญาได้รับการคุ้มครองอย่างแท้จริง ประเทศ
ไทยจึงจ าเป็นที่จะต้องทบทวนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
โดยเฉพาะประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญาในมาตรา 14 ให้ครอบคลุมถึงความพิการทาง
สติปัญญา และขยายขอบเขตการบังคับใช้ให้รวมถึง
ผู้เสียหายและโจทก์ในคดีอาญาด้วย และควรต้อง
ก าหนดมาตรการ เฉพาะส าหรับผู้ พิการทาง
สติปัญญา เช่น ก าหนดให้ความพิการทางสติปัญญา
เป็นเงื่อนไขประการหนึ่งในการพิจารณาขอปล่อย
ตัวชั่วคราว รวมทั้งควรให้น ากระบวนวิธีพิจารณา
คดีอาญาของเด็กที่อายุไม่เกินสิบแปดปีมาปรับใช้
กับผู้พิการทางสติปัญญาโดยอนุโลมด้วย 

นอกจากนี้ยังควรสร้างมาตรการต่าง ๆ ที่
จ าเป็นในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาทุกล าดับ
ชั้น โดยในชั้นเจ้าพนักงานต ารวจอาจน ากลไก

บุคคลภายนอกเข้ามาช่วยในการสอบสวนของเจ้า
พนักงานก็ได้ ซึ่งบุคคลภายนอกดังกล่าวอาจเป็นผู้ที่
มีความใกล้ชิดผู้ พิการ เ พ่ือนของผู้ พิการ หรือ
บุคคลภายนอกที่เป็นอิสระ (Independent Third 
Persons: ITPs) เช่น นักสังคมสงเคราะห์ 
ผู้ เชี่ยวชาญด้านความพิการทางสติปัญญา ซึ่ ง
บุคคลภายนอกเช่นว่านี้จะท าหน้าที่ช่วยอ านวย
ความสะดวกในการสื่อสารระหว่างผู้ พิการทาง
สติปัญญากับเจ้าพนักงานต ารวจ รวมทั้งช่วยปรับ
อารมณ์ และท าให้แน่ใจว่าผู้พิการทางสติปัญญา
เข้าใจในสิทธิของตนในระหว่างการสอบสวน 
ในขณะที่หากเป็นในชั้นการพิจารณาคดีของศาลนั้น 
ศาลควรต้องให้ผู้ใกล้ชิดคนพิการ นักจิตวิทยา นัก
สังคมสงเคราะห์ หรือผู้เชี่ยวชาญด้านความพิการ
ทางสติปัญญาอยู่ร่วมในการพิจารณาคดี และอาจ
เปิดโอกาสให้บุคคลดังกล่าวช่วยอ านวยความ
สะดวกในการสื่อสารระหว่างผู้พิการทางสติปัญญา
กับทนายความหรือศาล ส่วนในชั้นราชทัณฑ์นั้น
นอกจากจะต้องสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรม
ของผู้ พิการทางสติปัญญาให้กับเจ้าหน้าที่ของ
เรือนจ าและผู้ต้องขังคนอ่ืน ๆ แล้ว การจัดให้
ผู้ต้องขังที่เป็นคนพิการทางสติปัญญาอยู่ในพ้ืนที่ที่
เหมาะสม เช่น ในส่วนโรงพยาบาลของทัณฑสถาน 
ก็เป็นอีกมาตรการหนึ่งที่จะช่วยให้สิทธิของผู้ต้องขัง
ที่เป็นคนพิการทางสติปัญญาได้รับการคุ้มครองมาก
ยิ่งขึ้น 

อนึ่ง เพ่ือก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพใน
การคุ้มครองสิทธิของผู้ พิการทางสติปัญญาใน
กระบวนการยุติธรรมทางอาญา ควรจัดท าคู่มือหรือ 
แนวทางในการปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าที่รัฐในเรื่อง
ดังกล่าว ตลอดจนสร้างความรู้ความเข้าใจ และ
ความตระหนักในเรื่องสิทธิมนุษยชนของคนพิการ
ในกระบวนการยุติธรรมให้กับเจ้าหน้าที่ รั ฐที่
เกี่ ยวข้อง ไม่ ว่ าจะเป็น  เจ้ าพนักงานต ารวจ 
พนักงานอัยการ ผู้ พิพากษา รวมทั้งเจ้าหน้าที่
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ราชทัณฑ์ โดยเฉพาะในเรื่องการยอมรับอย่างเท่า
เทียมกันเบื้ องหน้ากฎหมาย และการเข้ าถึ ง
กระบวนการยุติธรรมของคนพิการ ที่ได้รับการ
รับรองไว้ในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ ค.ศ. 
2006 ข้อ 12 และ 13 ตามล าดับ อันเป็นเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับสิทธิในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม
ของคนพิการโดยตรง ทั้งนี้ เพ่ือมิให้กระบวนการ
ยุติธรรมต้องเป็นส่วนหนึ่ ง ในการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนของคนพิการเสียเอง 
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แนวคิดการให้ค าปรึกษาชุมชนสู่รูปแบบของศูนย์บริการคนพิการ 
 

อาดัม นีละไพจิตร   

ภาควิชาฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล 
E-mail: adam.nee@mahidol.ac.th 

 
บทคัดย่อ 
 บทความวิชาการนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือน าเสนอแนวคิดของการให้ค าปรึกษาชุมชนเพ่ือน าไปสู่
รูปแบบของศูนย์บริการคนพิการซึ่งได้ถูกก าหนดขึ้น ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการ พ.ศ. 2556 มาตรา 20/3 เพ่ือท าให้ผู้ปฏิบัติงานมีกรอบแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ครอบคลุมถึง
ความต้องการของผู้พิการ ในขอบข่ายงาน 4 ด้านคือ 1.การให้บริการชุมชนทางตรง เป็นการให้ข้อมูลแก่
ชุมชนเพ่ือให้คนพิการได้มีความรู้ไปใช้ในการด าเนินชีวิต 2.การให้บริการผู้รับบริการทางตรง เป็นการยื่นมือ
ให้ความช่วยเหลือต่อผู้พิการที่ประสบปัญหา 3.การให้บริการชุมชนทางอ้อม เป็นการเข้าไปมีส่วนร่วมเพ่ือ
ก าหนดนโยบายสาธารณะในชุมชน และ 4.การให้บริการผู้รับบริการทางอ้อม การเป็นที่ปรึกษาเพ่ือ
สนับสนุนให้คนพิการยืนยันสิทธิตาม พระราชบัญญัติคนพิการ  
 
ค าส าคัญ: การให้ค าปรึกษาชุมชน, ศูนย์บริการคนพิการ, คนพิการ 
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From a Concept of Community Counseling to a Model of 
Service Center for Person with Disability 

 
Adam Neelapaijit 

Ratchasuda College, Mahidol University 
E-mail: adam.nee@mahidol.ac.th 

 
Abstract 

This article was aimed to propose a concept of a community counseling to be 
used as a model of service center for person with disability as it is stipulated by the 
Support and Improvement of Quality of Life of Person with Disability Act B.E. 2556 Article 
20 / 3. The model provides workers with an operational framework to meet person which 
Disability needs. The framework covers four aspects, i.e. 1.Direct Community Service which 
provides the information for the community in order that person with disability acquires 
knowledge necessary for their living; 2.Direct Clients Service which helps Person with 
Disability who are in trouble; 3.Indirect Community Service which concerns participation in 
public policy making in the community; 4.Indirect Clients Service which involves being a 
consultant to encourage person with disability to confirm their rights according to the 
Person with Disability Act. 

 
Key words: Community Counseling, Service Center for Person with Disability,  
                 Person with Disability 
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บทน า 
จากพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนา

คุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2556 มาตรา 
20/3 ให้จัดตั้งศูนย์บริการคนพิการ เพ่ือประโยชน์
ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  
และในมาตรา 20/4 ได้ก าหนดว่าให้ศูนย์บริการคน
พิการมีอ านาจหน้าที่ “ส ารวจ ติดตามสภาพปัญหา
คนพิการ และจัดท าระบบข้อมูลการให้บริการใน
เขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ ให้บริการข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ สวัสดิการ และความ
ช่วยเหลือตามที่คนพิการร้องขอ และตามที่
หน่วยงานของรัฐก าหนด รวมทั้งการให้ค าปรึกษา
หรื อช่ วยด า เนิ นการ เกี่ ย วกับการขอใช้สิ ทธิ
ประโยชน์แก่คนพิการ  เรียกร้องแทนคนพิการให้
ได้รับสิทธิประโยชน์ส าหรับคนพิการ ให้ความ
ช่วยเหลือในการด ารงชีวิตขั้นพ้ืนฐาน การฟ้ืนฟู
สมรรถภาพด้านอาชีพ การฝึกอาชีพและการจัดหา
งานให้แก่คนพิการ ให้ความช่วยเหลือคนพิการให้
ได้รับเครื่องมือหรืออุปกรณ์ตามความต้องการ
จ าเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล ประสาน คัดกรอง ส่งต่อ 
และให้ความช่วยเหลือคนพิการหรือผู้ที่มีแนวโน้ม
ว่าจะพิการให้ ได้รับการดูแลรักษาพยาบาลที่
เหมาะสม ประสานความช่วยเหลือกับหน่วยงาน
ของรัฐที่มีอ านาจหน้าที่รับผิดชอบเพ่ือให้ความ
ช่วย เหลือคนพิการตามประเภทความพิการ  
ติดตามและประเมินผล และรายงานเกี่ยวกับการ
ได้รับสิทธิประโยชน์ และการด ารงชีวิตของคน
พิการ”(ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการแห่งชาติ, 2557, น.59) 

จากพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ ดังกล่าว พบว่า บทบาทที่ถูก
ก าหนดขึ้นมีหลากหลายบทบาท ที่บุคลากรที่
เกี่ยวข้องกับการให้บริการคนพิการต้องด าเนินการ
ในฐานะผู้ให้บริการอย่างเข้าใจ และให้คนพิการ
สามารถเข้าถึงความต้องการในการได้รับบริการ ซึ่ง

บทบาทท่ีให้บริการส่วนใหญ่เป็นไปในลักษณะของผู้
พิการคือผู้รับบริการ ซึ่งอาจขาดหายในเรื่องของ
การให้บริการเพ่ือสร้างพลังอ านาจให้เกิดขึ้นกับตัวผู้
พิการ ดังนั้น บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือน าเสนอ
แนวคิดของการให้ค าปรึกษาชุมชนเพ่ือน าไปสู่
รูปแบบการให้บริการเพ่ือสร้างพลังอ านาจให้กับคน
พิการ  โดยสอดคล้องกับนโยบายการจัดตั้ ง
ศูนย์บริการคนพิการซึ่ ง ได้ถูกก าหนดขึ้น ตาม
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการ(ฉบับที ่2)พ.ศ. 2556 มาตรา 20/3  
 
เนื้อหา      

ค าว่า “ชุมชน” เป็นกิจกรรมที่บุคคลเข้า
ไปมีส่วนร่วม ทั้งตามหน้าที่หรือการเป็นอาสาสมัคร 
โดยมีวัตถุประสงค์ที่แน่ชัด และต้องการท าให้
กิจกรรมนั้นเกิดผลส าเร็จตามเปูาหมายที่ต้องการ 
โดยจะต้องเข้าใจธรรมชาติของบุคคล และน าความ
เข้าใจไปก ากับการกระท าของตนเองและผู้ อ่ืนที่
เกี่ยวข้อง (สุรพล พยอมแย้ม, 2556, น.17-18) ซึ่ง
แนวทางในการศึกษาธรรมชาติของมนุษย์ ในทาง
จิตวิทยาเป็นการศึกษาเพ่ือท าความเข้าใจว่าท าไม
บุคคลจึงท าหรือไม่ท าในสิ่งต่าง ๆ 

ดังนั้น การท างานในชุมชนที่เกี่ยวข้องกับ
คนพิการ จึงเป็นการเข้าไปมีส่วนร่วม โดยมีวัตถุประสงค์
ที่ชัดเจน โดยจะต้องเข้าใจธรรมชาติและความ
ต้องการจ าเป็นของคนคนพิการ เพื่อน าไปสู่แนวการ
ด าเนินการให้คนพิการได้พัฒนาศักยภาพที่มีอยู่ใน
ตนเองอย่างเต็มที่ ซึ่งในการท างานในชุมชนหรือกับ
ชุมชนที่ เกี่ ยวข้องกับคนพิการที่ ผ่ านมา เป็น
ประสบการณ์ที่แต่ละคนมีมุมมองที่แตกต่างกัน 
มุมมองที่เกิดขึ้นจะเกิดจากประสบการณ์เดิมที่ได้
เรียนรู้หรือรับรู้  ผ่านหลักการทางวิชาการ หรือ
ประสบการณ์ตรง จากการท าตามหน้าที่หรือการ
เป็นอาสาสมัคร ท าให้เกิดมุมมองที่ต่างกัน น าไปสู่
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การให้บริการคนพิการตามความจ าเป็นของผู้
ให้บริการแทนการมองไปที่คนพิการ 
 แนวคิดการให้ค าปรึกษาชุมชน เป็น
หลักการที่ด าเนินการเพ่ือ เสริมสร้างพลังอ านาจ
ให้เกิดขึ้นในตัวบุคคล  ซึ่งเป็นมุมมองดังกล่าวเป็น
หลักการที่ส าคัญของการให้บริการกับคนพิการ เป็น
การสร้างความรู้สึกส่วนตัวของคนพิการให้เกิด
ความรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าหรือสามารถจัดการสิ่ง
ต่างๆ ได้ด้วยข้อจ ากัดที่ตนเองมี กระบวนการสร้าง
พลั งอ านาจในตนเอง ควร เริ่ มจากการสร้ า ง
ความรู้สึกของการมีคุณค่าในตัวบุคคล โดยมีแนวคิด
ส าคัญในการปฏิบัติ ได้แก่ (กิตวิภา สุวรรณรัตน์, 
2545, น.54) 
 1.การเพ่ิมความสามารถในตัวบุคคล 
(increasing self-efficacy) โดยการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของจิตใจตนเอง เพ่ือให้มีความพร้อม
ที่จะต่อสู้หรือเอาชนะตนเอง โดยการเข้าไปมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ 
 2.การพัฒนาความส านึกในเรื่องกลุ่ม 
(developing group consciousness) โดยการ
ปลุกจิตส านึกในตัวบุคคลที่เป็นสมาชิกกลุ่ม ให้มี
ความรู้สึกร่วมที่จะเสนอความเห็นและวิธีการ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การท าให้เกิดการตระหนัก
ถึ ง พ ลั ง ก ลุ่ ม ใ น ก า ร แ ก้ ปั ญ ห า จะช่ ว ย ส ร้ า ง
ความสัมพันธ์ให้บุคคลที่รู้สึกขาดพลังใจ สามารถมี
จุดมุ่งหมายร่วมกันในการแก้ปัญหาได้อย่างมั่นใจ
ขึ้น ลักษณะของการด าเนินการเพ่ือให้เกิดการสร้าง
จิตส านึกร่วมกัน เช่น ประประชุมร่วมกันของ
สมาชิกชุมชน เพ่ือการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นใน
ชุมชน การมีส่วนร่วมกิจกรรมต่างๆ ในชุมชน เป็นต้น 
 3.การลดการต าหนิตนเอง (reducing 
self-blame) โดยการปรับเปลี่ยนจุดเน้นจากการ 
มองเฉพาะปัญหาตนเอง หรือกล่าวโทษตนเองให้
เป็นการน าปัญหาตนเองมาพูดคุยในกลุ่ม เพ่ือสร้าง
ความรับผิดชอบร่วมกันในการมองและแก้ไขปัญหา 

วิธีนี้จะช่วยให้บุคคลที่มีปัญหารู้สึกเป็นอิสระจาก
สถานการณ์ทางลบที่ตนประสบอยู่ และเกิดความ
เป็นเจ้าของกลุ่มร่วมกัน 
 4.การสร้างความรู้สึกให้บุคคลเกิดความ
รั บ ผิ ด ช อบต่ อก า ร เ ปลี่ ย นแปล ง ในอนาคต 
(assuming personal responsibility for change) โดย
การให้บุคคลนั้นได้มีส่วนร่วมอย่างจริงจังและรู้สึก
ถึงพลังของการเป็นเจ้าของร่วมกัน น ามาสู่การ
แสวงหาแนวทางแก้ไข แก้ปัญหาหรือการท าให้เกิด
การเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะท าให้กลุ่มเกิดความเข้มแข็ง
มากขึ้น 

 
การให้ค าปรึกษาชุมชน  
(Community Counseling) 

จากแนวคิดการเสริมสร้างพลังอ านาจให้
เกิดขึ้นในตัวบุคคล ซึ่งเป็นหลักการที่ส าคัญของ 
แนวคิดการให้ค าปรึกษาชุมชน (community 
counseling) น ามาสู่กรอบแนวทางที่จะช่วยท าให้
เกิดความครอบคลุมส าหรับกลวิธีในการให้ความ
ช่วยเหลือและการให้บริการ ที่ส่งเสริมให้เกิดการ
พัฒนาในตัวบุคคลและสวัสดิภาพของบุคคลและ
ชุมชนได้อย่างทั่วถึง  จากงานวิจัยเรื่อง การศึกษา
คุณลักษณะผู้ ให้ค าปรึกษาชุมชนกับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร (อาดัม นีละไพจิตร, 2555) 
ได้สอบถามผู้เชี่ยวชาญจ านวน 17 คน โดยใช้เทคนิค
เดลฟายพบว่า คุณลักษณะที่ส าคัญของผู้ให้บริการ
ชุมชนที่จะท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาชุมชน ได้แก่ การ
ชอบที่จะรู้จักผู้อ่ืน การมีความตั้งใจช่วยเหลือผู้อ่ืน  
การมองโลกในแง่ดี การเป็นผู้รับฟังที่ดี  การมีความ
จริงใจ การควบคุมอารมณ์ได้ และการมีความ
เสียสละ ซึ่งคุณลักษณะดังกล่าวเป็นคุณลักษณะ
พ้ืนฐานในการให้ความช่วยเหลือ และการให้บริการ
กับผู้รับบริการในชุมชน และเป็นส่วนส าคัญที่ควรมี
การพัฒนาให้เกิดขึ้นกับผู้ให้บริการกับคนพิการใน
ชุมชน 
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สิ่งที่ส าคัญอีกประการหนึ่ งของการให้
ค าปรึกษาชุมชน คือ การให้ผู้ปฏิบัติสามารถที่จะ
พัฒนาวิธีการใหม่ๆ ในการจัดระบบและการ
ให้บริการแก่ผู้รับบริการ ผู้ให้บริการจะต้องหา
วิธีการช่วยเหลือมากกว่าสิ่งที่ผู้ให้ความช่วยเหลือได้
ปฏิบัติตามแนวทางของวิชาชีพ ดังนั้นผู้ให้บริการใน
ศูนย์บริการคนพิการในชุมชน ที่ใช้แนวทางการให้
ค าปรึกษาชุมชน ควรจะมุ่งให้ความสนใจต่อทั้งตัว
บุคคลและสภาวะแวดล้อมของผู้รับบริการในขณะที่
ท าการให้บริการเพ่ือที่จะปูองกัน แก้ไข และพัฒนา
ด้านต่างๆที่จะเกิดข้ึนกับคนพิการอย่างเต็มที่ 
 
สภาวะแวดล้อมของผู้พิการ 

โดยทั่วไปแล้วสภาพแวดล้อมทางสังคม
ส่งผลกระทบต่อบุคคลทุกๆ คน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
กับคนพิการ  ทั้ ง เป็ นการส่ ง เสริ มหรือยับยั้ ง
พัฒนาการในตัวบุคคล รูปแบบการให้ค าปรึกษา
ชุมชนเป็นการส่งเสริมผู้ให้บริการได้เกิดมุมมองการ
ให้บริการที่กว้างขึ้น ไม่ได้จ ากัดอยู่เพียงแค่การ
แก้ปัญหา เหมือนกับการให้บริการในอดีตที่ผู้
ให้บริการช่วยให้ผู้รับบริการตรวจสอบพฤติกรรม
ของตนเอง รับผิดชอบต่อการกระท าของตนเอง 
และเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ 
โดยมองว่าสภาพแวดล้อมไม่สามารถเปลี่ยนแปลง
ไ ด้  ท า ใ ห้ ผู้ รั บ บ ริ ก า ร จ ะ ต้ อ ง ป รั บ ตั ว ต า ม
สภาพแวดล้อมรวมทั้งผลกระทบที่เกิดขึ้น ซึ่งต่าง
จากการให้ความช่วยเหลือตามแนวคิดของการให้
ค า ป รึ ก ษ า ชุ ม ช น ที่ เ ป็ น ก า ร ท า ใ ห้ เ กิ ด ก า ร
เปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อม ซึ่งจะเป็นการปูองกัน
ปัญหาต่าง ๆ ไม่ให้เกิดขึ้นกับผู้รับบริการ โดยผู้
ปฏิบัติจะต้องสร้างความคุ้นเคยต่อชุมชน  โรงเรียน 
ครอบครัว เพ่ือนบ้าน ศูนย์ต่าง ๆในชุมชน และ
สถานที่ท างาน ที่จะส่งผลกระทบต่อสวัสดิภาพส่วน
บุคคลของผู้รับบริการ 

        การเข้าไปสร้างความคุ้นเคยและมีส่วน
ร่ วมกับชุมชนของผู้ รับบริการนั้น  เป็นสิ่ งที่ มี
ความส าคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการรับบริการของคน
พิการ  โดยผู้ให้บริการจะต้องตระหนักถึงสิ่งต่างๆ
ดังต่อไปนี้  
        1.ท าความเข้าใจถึงประสบการณ์ทางด้าน
วัฒนธรรม เชื่อชาติ และบริบทผู้รับบริการ 
        2.สังเกตปัจจัยและเงื่อนไขต่างๆ ทางด้าน
สภาวะแวดล้อมประเภทต่างๆ เช่น ที่อยู่อาศัย 
มุมมองของชุมชน เป็นต้น ที่จะส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อปัญหาต่างๆ ของผู้รับบริการ 
        3.ให้ความส าคัญต่อสิ่งที่สามารถสนับสนุนที่
ตรงกับลักษณะเฉพาะของผู้รับบริการให้มีศักยภาพ 
เช่นสถานศึกษา ในการท าให้ผู้พิการได้มีความรู้เพ่ิม
มากขึ้น สถานประกอบการ ในการท าให้ผู้พิการได้มี
อาชีพ หน่วยบริการสุขภาพ ในการดูแลโรคที่
เชื่อมโยงกับความพิการ เป็นต้น 
        การให้ความส าคัญต่อสภาพแวดล้อม ผู้
ให้บริการจะต้องท าการวางแผนเกี่ยวกับกลวิธีต่างๆ 
ที่จะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆในชุมชน  ใน
การที่จะตระหนักถึงบทบาทดังกล่าว ผู้ปฏิบัติการ
จะต้องพัฒนาและน าวิธีการต่างๆ ที่มีหลากหลาย
แง่มุมไปใช้ในการให้บริการกับคนพิการ 
 
การส่งเสริมและการป้องกัน  

การให้ค าปรึกษาชุมชนที่ให้ความส าคัญกับ
การพัฒนา และการปูองกันปัญหานั้น จ าเป็นต้องมี
มุมมองเกี่ยวกับลักษณะของปัญหาและวิธีการใน
การแก้ไขปัญหาที่มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นกับ
ผู้ รั บบริ การ  ผู้ ให้ บริ การที่ ใ ช้ แนวคิ ดการ ให้
ค าปรึกษาชุมชน จะต้องมองด้านการพัฒนา
มากกว่าปัญหารวมถึงปัจจัยทางสภาพแวดล้อมของ
ผู้รับบริการที่อาจเป็นสาเหตุที่ท าให้เกิดปัญหา         
การให้ความส าคัญกับการปูองกัน ท าให้การให้
ค าปรึกษาชุมชนมีความจ าเป็นมากขึ้น เนื่องจาก 
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การปูองกัน เป็นวิธีการในการด าเนินการในขณะที่
ปัญหายังไม่เกิดขึ้น หรือการเกิดปัญหาในขั้นเริ่มต้น
เพ่ือท าให้ไม่เกิดปัญหาในขั้นรุนแรง ซึ่งผู้ปฏิบัติการ
สามารถที่จะให้ความช่วยเหลือ ด้วยการวางแผน
และการสร้างสรรค์โครงการเพ่ือที่จะตอบสนองต่อ
ความต้องการของผู้ รับบริการและชุมชนของ
ผู้รับบริการเอง  น าไปสู่การพัฒนาตัวผู้รับบริการ
และผู้ที่เก่ียวข้องในการยืนอยู่ในสังคมอย่างมีคุณค่า
ต่อไป 
 
แนวคิดของรูปแบบการให้ค าปรึกษาชุมชน 

การ ให้ค าปรึ กษาชุมชน เป็ น  วิ ธี ก าร
หลากหลายแง่มุม ที่ผสมผสานการให้บริการทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม เพื่อให้ความช่วยเหลือสมาชิก
ขอ งชุ ม ชน ให้ ส าม า ร ถด า ร ง ชี วิ ต ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเพ่ือปูองกันปัญหา
ต่างๆ ที่บุคคลที่มารับบริการมักจะประสบบ่อยครั้ง
มากที่สุด โดยเน้นย้ าที่การเสริมสร้างพลังอ านาจใน
ตัวบุคคล 

องค์ประกอบของวิธีการในการให้ค าปรึกษา
ชุมชนที่มีความครอบคลุมในการให้ความช่วยเหลือ
นั้น สามารถแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆ อย่าง
ชัดเจน ดังต่อไปนี้ 
       ประการที่ 1 การแยกแยะความแตกต่าง
ระหว่างการให้บริการทางตรงและทางอ้อม  การ
ให้บริการทางตรงท าให้สมาชิกของชุมชนได้มีโอกาส
ที่จะเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ และพัฒนาการท าความ
เข้าใจใหม่ๆ ที่สามารถช่วยท าให้สมาชิกสามารถที่
จะด าเนินชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นอิสระ
มากยิ่งขึ้น  ส่วนการให้บริการทางอ้อมนั้น ให้
ความส าคัญกับบริบทต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อสวัสดิ
ภาพของบุคคล  เมื่อมีการให้การบริการในทางอ้อม 
ผู้ให้บริการจะเข้าไปมีบทบาทหรือเข้าไปอยู่ใน
สถานการณ์ตา่งๆ ที่จะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่จะ
ท าให้สภาวะแวดล้อมมีความเหมาะสมต่อศักยภาพ

ของบุคคลได้  ดังนั้น การให้บริการและโปรแกรม
ทางตรงมุ่งเน้นที่กลุ่มบุคคลที่เป็นเปูาหมายเฉพาะ 
ส่ วนการ เ ข้ า ไปมี บทบาททาง อ้อมมุ่ ง เ น้ นที่
สภาพแวดล้อม 
        ประการที่ 2 การให้บริการแก่ชุมชน (community 
services) จะให้ความช่วยเหลือสมาชิกเป็นจ านวน
มาก ที่เป็นบุคคลซึ่งยังไม่ได้รับการระบุว่าเป็นผู้ที่มี
ความบกพร่องเฉพาะด้าน แต่ในทางตรงกันข้าม 
การให้บริการแก่ผู้รับบริการ (client services) นั้น 
มีความเข้มข้นมากกว่า โดยมุ่งเน้นไปที่ตัวบุคคลที่
ได้รับการระบุว่า เป็นผู้ที่จ าเป็นต้องได้รับการให้
ความช่วยเหลือโดยตรง 
        เมื่อผสมผสานประเภทต่างๆ เข้าด้วยกัน 
พบว่า ในทางปฏิบัติ วิธีการในการให้ค าปรึกษา
ชุมชนมีแง่มุมที่ชัดเจนทั้งหมด 4 ด้าน ดังต่อไปนี้ 

1.การให้บริการชุมชนทางตรง (direct 
community services) เป็นการให้การศึกษาเชิง
ปูองกัน(preventive education) คือ การจัดโปรแกรม
การให้การศึกษาแก่ชุมชนในวงกว้าง โดยการจัด
ประสบการณ์ตรงและเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มบุคคล
โดยรวม 
        2.การให้บริ การผู้ รั บบริ การทางตรง 
(direct client services) เป็นการยื่นมือให้ความ
ช่วยเหลือและการให้ค าปรึกษา (outreach and 
counseling)  คื อก า ร จั ด โ ป รแกรมที่ ใ ห้ ค ว าม
ช่วยเหลือโดยตรงแก่ผู้รับค าปรึกษา หรือผู้รับ
ค าปรึกษาที่อาจมีความเป็นไปได้ว่าจะมีความเสี่ยง
ต่อการที่จะเกิดปัญหาทางด้านสุขภาพจิต 
        3.การให้บริการชุมชนทางอ้อม (indirect 
community services) เป็นการส่งเสริมการ
เปลี่ยนแปลงเชิงระบบและการเข้าไปมีอิทธิพลต่อ
นโยบายสาธารณะ (promoting systemic changes 
and influencing public policy คือความพยายามที่
จะท าให้สภาพแวดล้อมทางด้านสังคมมีการตอบ
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สนองมากข้ึนต่อความต้องการของกลุ่มบุคคล
โดยรวม 

4.การให้บริ การผู้ รับบริ การทาง อ้อม 
(indirect client services) เป็นการให้การสนับสนุน
และการเป็นที่ปรึกษา(advocacy and consultation) 
คือ การจัดโปรแกรมเพ่ือการมีส่วนร่วมในสภาวะ
แวดล้อมของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเฉพาะ เพ่ือที่จะ

ท าให้เกิดการตอบสนองต่อความต้องการของบุคคล
หรือกลุ่มบุคคลดังกล่าว 
         แง่ มุมแต่ ละแง่มุ มของรู ปแบบการ ให้
ค าปรึกษาชุมชน มีความครอบคลุมและสัมพันธ์กับ
รูปแบบต่างๆ เฉพาะด้านของการให้บริการ โดยผู้
ให้บริการจะต้องเสนอการให้บริการที่มีความ
เกี่ยวข้องเหมาะสมกับส่วนต่างๆ ทั้ง 4 ส่วนที่เสนอ
ในตารางที่ 1 ดังต่อไปนี้ 

 
 
ตารางท่ี 1 การให้ค าปรึกษาชุมชนและรูปแบบของการบริการ 4 ด้าน (Lewis. et al. 2003) 
 

รูปแบบของการ
บริการ 

การให้บริการชุมชน 
(Community Services) 

การให้บริการผู้รับค าปรึกษา 
(Client Services) 

 
 

ทางตรง (Direct) 
 

 
 

การให้การศึกษาเชิงปูองกัน 
(Preventive Education) 

- การให้ค าปรึกษา 
- การยื่นมือให้ความช่วยเหลือต่อผู้รับ   
  ค าปรึกษาที่มีความเปราะบาง 
  (Counseling Outreach to    
   Vulnerable Clients) 

 
 

ทางอ้อม (Indirect) 
 

 
การเข้าไปมีอิทธิพลต่อนโยบายสาธารณะ 

(Influencing Public Policy) 

 
- การให้การสนับสนุนผู้รับค าปรึกษา 
- การเป็นที่ปรึกษา 
  (Client Advocacy Consultation) 
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การให้บริการชุมชนทางตรง: การให้การศึกษาเชิง
ป้องกัน (Direct Community Services: Preventive 
Education) 

ผู้ให้บริการชุมชนทางตรง จะปฏิบัติหน้าที่
ในการให้ความรู้ หรือฝึกอบรมกลุ่มบุคคลกลุ่มใหญ่  
ในการเข้าไปมีบทบาทดังกล่าวนั้น ผู้ให้บริการมี
เปูาหมายเพ่ือที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการให้ความรู้
และการฝึกฝนทักษะต่างๆ ที่จะช่วยลดภาระการ
ให้บริการจากนักวิชาชีพต่างๆ ซึ่ งมีจ านวนไม่
เพียงพอต่อความต้องการในการเข้ารับบริการ  
โดยทั่วไปแล้ว การเข้าไปมีส่วนร่วมดังกล่าวนั้น 
สมาชิกของชุมชนจะได้รับทั้งความรู้และทักษะ
ใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต 

ตัวอย่างรูปแบบของผู้ ให้บริการชุมชน
ทางตรง  เช่น การจัดโครงการให้ความรู้แก่
อาสาสมัครคนพิการ เป็นโครงการที่จะท าให้บุคคล
หรือกลุ่มบุคคล มีโอกาสที่จะเพ่ิมพูนการตระหนักรู้
และการพัฒนาทักษะต่างๆ ที่สามารถช่วยให้คน
พิการสามารถด าเนินชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และสามารถจัดการกับความท้าทายดังกล่าวได้
อย่างเต็มที่  โดยเริ่มจากการจัดสัมมนาเพ่ือสร้าง
ความชัดเจนเกี่ยวกับทัศนคติค่านิยม ไปจนถึงการ
ฝึกฝนการแสดงออกที่เหมาะสม การตัดสินใจและ
การวางแผนชีวิต ไปจนถึงการจัดสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการเก่ียวกับการท าความเข้าใจความแตกต่าง
ทางด้านวัฒนธรรม การฝึกการผ่อนคลายกับผู้พิการ 
ไปจนถึงกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างทัศนคติที่ดีให้กับ
ชุมชน ซึ่งผู้ให้บริการที่มีความรู้ไม่เพียงพอ สามารถ
จัดหาผู้ที่มีความรู้ในชุมชนมามีส่วนร่วมกับกิจกรรม
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นได ้

นอกจากนั้น ผู้ให้ค าปรึกษาสามารถพัฒนา
เทคนิค แนวคิด น าไปสู่การสร้างสรรค์โครงการ ซึ่ง
เป็นข้อท้าทายในการน าแนวคิดต่างๆ ไปใช้กับกลุ่ม
บุคคลที่มีความหลากหลาย  ด้วยการใช้โปรแกรม
การให้ความรู้ในเชิงปูองกัน ผู้ให้บริการสามารถที่

จะช่วยให้ผู้พิการสามารถที่จะค้นพบกับศักยภาพ
ของตนเอง และตระหนักว่า ทักษะชีวิตที่มีศักยภาพ
นั้น สามารถที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่หลากหลายได้ 
 
การให้บริการผู้รับบริการทางตรง: การยื่นมือให้
ความช่วยเหลือและการให้ค าปรึกษาส าหรับกลุ่ม
บุคคลที่มีความเปราะบาง (Direct Client 
Services: Outreach and Counseling for 
vulnerable Population) 

ถึงแม้ว่าหลักการและค่านิยมต่างๆ ในการ
ให้ค าปรึกษาชุมชน จะน าไปสู่มุมมองใหม่ส าหรับ
กระบวนการในการเยียวยาก็ตาม แต่วิธีการให้
ค าปรึกษา ก็ยังเป็นเครื่องมือที่มีความส าคัญส าหรับ
ทักษะต่างๆ ของผู้ให้ค าปรึกษาชุมชน ด้วยเหตุผล
พ้ืนฐานที่ว่า “ปัญหาต่างๆ ไม่สามารถที่จะได้รับ
การปูองกันได้ทุกๆ ปัญหา”  อย่างไรก็ตาม ด้วย
การระบุถึงสถานการณ์ที่จะท าให้แต่ละบุคคล มี
ความเสี่ยงต่อการเกิดความบกพร่องต่างๆ นั้น ผู้ให้
ค าปรึกษาก็จะสามารถที่จะเข้าถึงบุคคลดังกล่าว 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ พิการที่มีแนวโน้มประสบ
ปัญหา โดยการเข้าไปมีบทบาทก่อนที่ปัญหาต่างๆ 
จะเกิดมากขึ้น 

ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องพัฒนา
วิธีการใหม่ๆ ในการให้ความช่วยเหลือผู้พิการที่
ประสบปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ เพ่ือให้สามารถ
น าไปปฏิบัติได้จริงในชีวิตประจ าวัน  ผู้ให้บริการที่
ใช้แนวทางการให้ค าปรึกษาชุมชน พยายามที่จะ
ตอบสนองความต้องการโดยตรงของผู้รับบริการ 
โดยการให้บริการและช่วยเหลือต่อบุคคลที่ได้รับ
การระบุว่า มีความต้องการการให้ความช่วยเหลือ
เป็นการส่วนตัว รวมทั้งให้ความช่วยเหลือโดยตรง
ต่อโรงเรียนหรือชุมชน ที่มีความยินดีที่จะรับความ
ช่วยเหลือ นอกจากนั้นสามารถให้ค าปรึกษา
ทางด้านงานอาชีพต่างๆ ครอบครัว ในด้านวิชาการ 
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และส่วนบุคคล ส าหรับบุคคลในกลุ่มที่มีความเสี่ยง
และเปราะบาง 
 
การให้บริการชุมชนทางอ้อม: การเปลี่ยนแปลง
เชิงระบบและนโยบายสาธารณะ (Indirect 
Community Services: System Changes 
and Public Policy) 

ถึงแม้ว่าบุคคลกลุ่มต่างๆอาจจะเป็นทุกข์ 
อันเนื่องมาจากเงื่อนไขต่างๆ ทางด้านสภาวะ
แวดล้อม แต่ก็มีงานวิจัยชี้ให้เห็นว่า บุคคลที่พิการ
ทางร่างกาย นั้น มีแนวโน้มที่จะได้รับกับผลกระทบ
ที่เป็นอันตรายต่อสวัสดิภาพทางด้านร่างกายและ
จิตใจ มากยิ่งกว่าบุคคลที่มาจากกลุ่มอ่ืนๆ (Lewis. 
et al, 2003, p.33) ในขณะที่ผู้ให้ค าปรึกษา
พยายามที่จะตอบสนองต่อความต้องการของ
สมาชิกทั้งหมดในชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บุคคล
ที่มีความเสี่ยงมากที่สุดนั้น ความจ าเป็นที่จะต้อง
จัดการกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านสภาวะแวดล้อม
ก็เป็นอีกหนึ่งภารกิจที่ควรกระท า เนื่องจากในสังคม
ปัจจุบัน คนพิการต้องเผชิญกับปัญหาความยากจน 
การแบ่งแยกความสามารถทางด้านร่างกาย และสิ่ง
ที่เกิดขึ้นจากนโยบายทางการเมือง เศรษฐกิจ และ
สังคม ที่ปล่อยให้ผู้พิการต้องเผชิญกับความรู้สึก
หมดหนทาง บาดแผลที่เกิดขึ้นจากปฏิเสธความ
รับผิดชอบของหน่วยงานฝุายปกครองที่ตองสนอง
ต่อความต้องการ และบาดแผลที่เกิดขึ้นจากบรรทัด
ฐานทางด้านสังคมที่บีบบังคับให้ต้องอยู่อย่างโดด
เดี่ยว  ด้วยความจริงที่ปรากฏดังกล่าว ผู้ให้บริการ
อาจเข้าไปมีส่วนร่วมการส่งเสริมการเปลี่ยนแปลง
ให้แก่ระบบต่างๆ เหล่านั้น ที่ส่งผลกระทบโดยตรง
ต่อสวัสดิภาพของผู้รับบริการ  เหตุผลที่ส าคัญอีก
ประการหนึ่ง ที่ผู้ให้บริการจะต้องเข้าไปมีส่วนร่วม
ในการปฏิบัติการของชุมชนก็คือ การส่งเสริมการ
เปลี่ยนแปลงเชิงระบบ โดยการเข้าไปมีอิทธิพลต่อ
นโยบายสาธารณะ  อันเกิดจากความร่วมมือกันของ

สมาชิกชุมชน และบุคคลภายนอกชุมชน ผู้ที่
เกี่ยวข้องในการเข้ามามีส่วนร่วมได้แก่  สมาชิก
ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ด าเนินการ  องค์การ
หรือหน่วยงานที่สนับสนุน  และหน่วยงานราชการ
ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งสามองค์ประกอบนี้จะเป็นส่วน
ที่ช่วยเสริมสร้างพลังเข้มแข็งให้เกิดขึ้นกับชุมชน  

ตัวอย่างของการให้บริการชุมชนทางอ้อม 
เช่น ผู้ ให้บริการสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมกับ 
หน่วยงานหรือองค์กรทางด้านการศึกษา การ
ประกอบอาชีพ สถานประกอบการ องค์กรทาง
สั ง ค ม  แ ล ะก า ร เ มื อ ง  โ ด ย ก า ร เ ข้ า ไ ป เ ป็ น
คณะกรรมการในการก าหนดนโยบายต่างๆ การ
สะท้อนมุมมองและปัญหาที่มักจะเกิดขึ้นกับคน
พิการให้กับผู้ก าหนดนโยบาย และมีส่วนร่วมในการ
สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมต่างๆของชุมชน เพ่ือท า
การปูองกันหรือบรรเทา การเกิดขึ้นของปัญหา
ต่างๆ ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ 

 
การให้บริการผู้รับบริการทางอ้อม: การให้การ
สนับสนุนและการเป็นที่ปรึกษา (Indirect Client 
Services: Advocacy and Consultation) 

ผลกระทบของสภาวะแวดล้อมจะมีความ
ชัดเจนมากยิ่งขึ้น เมื่อผู้ให้บริการปฏิบัติหน้าที่กับผู้
พิการ เพ่ือที่จะช่วยให้ผู้รับบริการแต่ละคนสามารถ
ที่จะได้รับการตอบสนองความต้องการ ผู้ให้บริการ
จะต้องให้การสนับสนุน ด้วยการเข้าไปมีบทบาทที่
เชื่ อมโยงกับสภาพแวดล้อมของผู้ รับบริการ 
พยายามที่จะผลักดันความรู้สึกของผู้รับค าปรึกษา
ให้ เป็นอิสระและมีศักยภาพ และช่วยให้ผู้ รับ
ค าปรึกษาสามารถน าทรัพยากรที่มีอยู่ในตนเองและ
ชุมชนมาใช้ให้เป็นประโยชน์สูงสุด 

ในการที่จะเข้าถึงทรัพยากรที่มีอยู่ ใน
ตนเองและชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น ผู้
ให้บริการสามารถให้ข้อมูลแก่ผู้ พิการ เกี่ยวกับ
เครือข่ายการให้ความช่วยเหลือ ที่สามารถที่จะช่วย
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ให้ผู้รับบริการสามารถที่จะตอบสนองความต้องการ
ของตนเองได้  เครือข่ายดังกล่าวอาจประกอบไป
ด้วยหน่วยงานที่ให้บริการเกี่ยวกับการช่วยเหลือที่
เป็นปัญหาของผู้รับบริการ  นอกจากการส่งตัวผู้รับ
ค าปรึกษาไปรับการบริการแต่ละด้านแล้ว บ่อยครั้ง
ที่ผู้ให้ค าปรึกษาจะต้องเข้าไปมีส่วนร่วมในการให้
การส่งเสริมด้วยการให้การสนับสนุน การให้ก าลังใจ
ผู้รับบริการ  เนื่องจากบ่อยครั้งผู้พิการต้องเผชิญกับ
ระบบทางราชการที่เข้มงวด และเผชิญกับบุคคลที่มี
เจตคติ ในทางลบ  ทั้ งตัวระบบและตัวบุคคล
ดังกล่าวอาจก่อให้เกิดการละเมิดสิทธิของผู้พิการทั้ง
ทางด้านร่างกายและจิตใจ  เมื่อสิทธิขั้นพ้ืนฐานของ
ผู้พิการถูกละเมิดด้วยวิธีการดังกล่าวหรือวิธีอ่ืนๆ    
ก็ตาม ผู้ให้บริการอาจมีความจ าเป็นที่จะต้องปฏิบัติ
ตนในฐานะท่ีเป็นผู้ให้การสนับสนุนในฐานะการเป็น
ที่ปรึกษา 
       ตั วอย่ า งของการให้บริ การผู้ รั บบริ การ
ทางอ้อม เช่น กรณีเด็กพิการได้ถูกปฏิเสธในการเข้า
ศึกษา ในการช่วยเหลือในอดีต อาจใช้วิธีการช่วย
หาโรงเรียนใหม่ หรือวางแผนในการหาแนวทาง
การศึกษาต่อ  แต่รูปแบบการให้ค าปรึกษาชุมชนจะ
ส่งเสริมให้ผู้ที่ เกี่ ยวข้องกับเด็กพิการ  ท าการ
เผชิญหน้ากับสิทธิที่ถูกละเมิด โดยการยืนยันในสิทธิ 

ที่พึงจะได้รับตามกฎหมาย การปฏิบัติดังกล่าว     
ผู้ให้บริการจะกระท าในฐานะที่เป็นผู้สนับสนุน
บุคคล 

องค์ประกอบทั้ง 4 ด้านของรูปแบบการให้
ค าปรึกษาชุมชน ได้แก่การให้บริการผู้รับบริการ
ทางตรง การให้บริการชุมชนทางตรง การให้บริการ
ผู้รับบริการทางอ้อม และการให้บริการชุมชน
ทางอ้อมนั้น แสดงให้เห็นถึงปัจจัยส าคัญต่างๆ ของ
กรอบการให้ความช่วยเหลือที่มีความครอบคลุมที่มี
ส่วนส่งเสริมซึ่งกันและกัน และพ่ึงพิงซึ่งกันและกัน
ของคนในชุมชน  เมื่อพิจารณาแล้วพบว่า ในบาง
บทบาทผู้ที่เป็นผู้ให้บริการในปัจจุบันได้ด าเนินการ
มาอย่างต่อเนื่อง แต่ยังขาดบางบทบาทท าให้ การ
ปูองกัน การแก้ไข และการพัฒนา ทียังไม่สามารถ
คลอบคลุมในเรื่องการให้ความช่วยเหลือผู้พิการ 
ดังนั้นแนวทางการให้ค าปรึกษาชุมชนจึงเป็น
แนวทางท่ีสามารถให้ความช่วยเหลือผู้พิการได้อย่าง
คลอบคลุม โดยผู้ให้บริการที่จะน าแนวคิดนี้ไปใช้ใน
ศูนย์บริการคนพิการนั้น จ าเป็นที่จะต้องมีการบูรณ
การองค์ประกอบต่างๆ เหล่านี้ด้วยวิธีการต่างๆ ที่
จะส่ ง เสริ ม พัฒนาการที่ มี ความสมบู รณ์ของ
ผู้รับบริการให้มีความสามบูรณ์ขึ้นได ้
 
 

ตารางท่ี 2 การน าแนวคิดการให้ค าปรึกษาชุมชน มาประยุกต์ใช้ในรูปแบบศูนย์บริการคนพิการในชุมชน 
รูปแบบบทบาทของ

การบริการ 
การให้บริการชุมชน 

(Community Services) 
การให้บริการผู้รับบริการ 

(Client Services) 

ทางตรง (Direct) 
 

การให้ข้อมูลเกี่ ยวกับสิทธิ
ทางด้านกฎหมายคนพิการ
และปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับคน
พิการ 

- การยื่นมือให้ความช่วยเหลือต่อผู้พิการ  
  โดยการให้ค าปรึกษา และการแนะแนว 

 
ทางอ้อม (Indirect) 

 

 
ก า ร เ ข้ า ไ ป มี อิ ท ธิ พ ล ต่ อ
นโยบายสาธารณะ 

- การเป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับสิทธิคนพิการ 
  ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ 
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การน าแนวคิดการให้ค าปรึกษาชุมชน มา
ประยุกต์ใช้ในรูปแบบศูนย์บริการคนพิการในชุมชน 
มีดังนี้ 

1.การให้บริการชุมชนทางตรง เป็นการ
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิทางด้านกฎหมายคนพิการ
และปัญหาต่างๆเกี่ยวกับคนพิการ เช่น ต้องการมี
ความรู้สิทธิคนพิการ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคน
พิการ ความรู้การบริหารจัดการธุรกิจ การปรับ
ทัศนคติกับคนในชุมชน เป็นต้น 

2.การให้บริการผู้รับบริการทางตรง เป็น
การยื่นมือให้ความช่วยเหลือต่อผู้พิการ ในปัญหา
ต่างๆที่ผู้พิการเผชิญ อาจเป็นปัญหาด้านการท างาน 
ได้แก่ ปัญหาการท างานร่วมกับคนปกติการไม่กล้า
ออกไปสู่การท างาน การปรับตัวที่ท างาน เจตคติ
ของ ตัวเอง ครอบครัว สังคม การสร้างคุณค่าและ
เห็นคุณค่าในตนเอง การประสานงานเกี่ยวกับการ
ไม่ ได้ เงินค่าครองชีพผู้ พิการ การขาดโอกาส 
เนื่องจากครอบครัวไม่สนับสนุนให้ท างาน การไม่มี
สิ่งอ านวยความสะดวกในที่ท างาน การศึกษาขั้น
พ้ื น ฐ า น  ก า ร เ ต รี ย ม ค ว า ม พร้ อ ม ค น พิ ก า ร
กระบวนการฟ้ืนฟูอาชีพ การประสานงานผู้พิการที่
สนใจเข้าท างานการประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูลกับคน
พิการ เป็นต้น 

3.การให้บริการชุมชนทางอ้อม เป็นการ
เข้าไปมีส่วนร่วมต่อนโยบายสาธารณะ เช่น การเข้า
ร่วมประชุมกับหน่วยงานภาครัฐในการก าหนด
นโยบายที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ การหาช่องทาง
ตลาดกระจายสินค้าผู้พิการ การประสานงานหาก
กรณีผู้ พิการต้องการการรวมกลุ่มคนพิการการ
ประสานงานให้สถานประกอบการมาสนับสนุนการ
ประกอบอาชีพในชุมชน ในรูปแบบของ CSR เช่น 
ศูนย์การเรียนรู้ ศูนย์การฝึกอาชีพผู้พิการ การเป็น
คณะกรรมการสนับสนุนกิจกรรมชุมชนในการ
พัฒนาศักยภาพคนพิการ เป็นต้น 

4.การให้บริการผู้รับบริการทางอ้อม การ
เป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับสิทธิคนพิการ การประกอบ
อาชีพและการมี ง านท า  ร ะหว่ า งรั ฐ  สถาน
ประกอบการ และผู้พิการ เช่น การต้องการเงินทุน 
ประกอบอาชีพอิสระ กระบวนการยื่นขอ การ
ด าเนินการกรณีสถานประกอบการเลี่ยงกฎหมาย 
คนปกติหาผลประโยชน์จากคนพิการ การสนับสนุน
ให้คนพิการยืนยันสิทธิตาม พระราชบัญญัติคน
พิการ เป็นต้น 

เมื่อพิจารณาด้านศักยภาพของคนพิการที่
จะเป็นผู้ด าเนินการของศูนย์บริการคนพิการ ที่จะ
สามารถขับเคลื่อนให้ศูนย์นี้ได้เกิดขึ้นได้จริงและมี
ประสิทธิภาพตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ(ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2556 
มาตรา 20/3 คนพิการจะต้องท าหน้าที่ในการประสาน 
งานได้ทุกองค์กรและคนพิการทุกประเภท มีความรู้
ข้อมูลองค์กรคนพิการ ข้อมูลพ้ืนฐานผู้พิการ มี
ความรู้กฎหมาย สิทธิ สามารถตรวจสอบเรื่องการ
ถูกละเมิดสิทธิ สามารถให้ข้อมูลกับผู้พิการได้ให้
ความช่วยเหลือเรื่องอาชีพ ช่วยเตรียมเอกสาร
แบบฟอร์มต่างๆ ที่ใช้ในการติดต่อทางราชการ 
ประสานงานเพ่ือเตรียมความพร้อมในการประกอบ
อาชีพ เป็นต้น  ดังนั้น การพัฒนาศักยภาพของคน
พิการจึงเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการเตรียมการก่อน
การจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการ ซึ่งตามแนวคิดของ
การให้ค าปรึกษาชุมชนเชื่อว่า คนทุกคนมีศักยภาพ 
และสามารถพัฒนาได้ แต่ระดับของการพัฒนานั้นก็
จะแตกต่างกันไปตามศักยภาพของแต่ละบุคคล  
หลายคนมองว่าความพิการนั้นถือว่าเป็นอุปสรรค
แต่หากผ่ านอุปสรรคนั้น ได้ ก็ สามารถพัฒนา
ศักยภาพได้  ที่จริงแล้ว ความพิการสามารถมองให้
เป็นจุดแข็งได้ หากสามารถเข้าถึงการให้บริการกับ
คนพิการด้วยความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง   อนึ่งการ
พัฒนาศักยภาพคนพิการนั้นไม่จ าเป็นต้องได้ผล
เหมือนกันถึงแม้ว่าจะมีเปูาหมายเดียวกัน เพียงแต่
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ต้องเริ่มต้นจากการมีจิตใจที่อยากช่วยเหลืออย่าง
แท้จริง บนมุมมองความคิดที่ว่า “ทุกคนสามารถ
พัฒนาได้แต่เป็นไปตามความแตกต่างระหว่าง
บุคคล” ดังนั้น ถ้ามีกระบวนการหรือแนวทางที่
สอดคล้องเหมาะสมกับกานเรียนรู้ของคนพิการแล้ว 
คนพิการก็สามารถได้รับการพัฒนาศักยภาพให้
สูงขึ้นได้ โดยสิ่งที่ส าคัญในการพัฒนาคือการมีจิตใจ
ที่อยากช่วยเหลือ โดยมองว่าตนเองมีคุณค่า 

อนึ่งจากการลงพ้ืนที่ในชุมชนเพ่ือพูดคุย
สอบถามเกี่ยวกับความต้องการรับความช่วยเหลือ
ของคนพิการในชุมชนพบว่า ผู้พิการส่วนมากจะ
เริ่มต้นขอความช่วยเหลือจากคนพิการด้วยกันเอง 
ซึ่งอาจอยู่ ในรูปแบบขององค์กรคนพิการ ด้วย
เหตุผลในการสื่อสารที่มีการพูดคุยแล้วเข้าใจซึ่งกัน
และกัน ความสะดวกในการขอรับบริการเนื่องจาก
บ่อยครั้งได้มีการเข้าเยี่ยมบ้าน ดังนั้นหนึ่งในผู้ที่จะ
สามารถให้บริการในศูนย์บริการคนพิการที่มีความ
เข้าใจได้ดีที่สุดคือ“คนพิการ”หรือ “ผู้ที่ดูแลคน
พิการ” (อาดัม นีละไพจิตร และคณะ, 2556) และ
เป็นการกระตุ้นให้คนพิการได้เกิดการสร้างพลัง
อ านาจในตนเอง 
 
บทสรุป 

แนวคิดการให้ค าปรึกษาชุมชน ที่น ามาใช้
ในศูนย์บริการคนพิการ ตาม พระราชบัญญัติคน
พิการ เป็นการท าให้ คนพิการเห็นคุณค่าในตนเอง 
และเสริมสร้างพลังอ านาจในตนเองให้กับคนพิการ 
ซึ่งเป็นผู้ที่ความส าคัญในการให้ความช่วยเหลือ 
ส่งเสริม สนับสนุน ผู้พิการที่ประสบปัญหาได้อย่าง
เข้ า ใจโดยในแนวทางการให้บริการคือ การ
ให้บริการชุมชนทางตรง เป็นการให้ข้อมูลเพ่ือให้
คนพิการได้มีความรู้ไปใช้ในการด าเนินชีวิต การ
ให้บริการผู้รับบริการทางตรง เป็นการยื่นมือให้
ความช่วยเหลือต่อผู้พิการที่ประสบปัญหา การ

ให้บริการชุมชน ทางอ้อม เป็นการเข้าไปมีส่วน
ร่วมเพ่ือก าหนดนโยบายสาธารณะในชุมชน  และ 
การให้บริการผู้รับบริการทางอ้อม  การเป็นที่
ปรึกษาเพ่ือสนับสนุนให้คนพิการยืนยันสิทธิตาม 
พระราชบัญญัติคนพิการ  
 

ผู้เขียนเห็นว่า แนวคิดการให้ค าปรึกษา
ชุมชนสู่รูปแบบศูนย์บริการคนพิการ เป็นรูปแบบ
หนึ่งที่สามารถเป็นกรอบของการปฏิบัติงานภายใต้
แนวคิดของการเสริมพลังอ านาจ ซึ่ งสามารถ
น าไปใช้ทั้งผู้พิการที่เป็นผู้ให้บริการคนพิการและ
บุคคลทั่วไปที่ท างานเกี่ยวข้องกับคนพิการ ซึ่งจาก
การสังเกตการณ์ในให้บริการคนพิการในชุมชน ได้
พบบางด้านทีอ่ยู่ในกรอบให้บริการตามแนวคิดนี้ ใน
การให้บริการเช่น การเป็นผู้ให้ข้อมูล  แต่เป็นไปใน
ลักษณะของการให้บริการกับผู้ใช้บริการเมื่อมีการ
ร้องขอความช่วยเหลือ ยังขาดด้านอ่ืนๆที่ส าคัญใน
การให้ความช่วยเหลือตามความจ าเป็นของคน
พิการ      

สิ่ งที่ส าคัญของแนวคิดนี้ที่อาจจะเป็น
ข้อจ ากัดของการน าไปใช้ ให้กว้างขวางขึ้นคือ         
ผู้ให้บริการจ าเป็นจะต้องมีความรู้และประสบการณ์
ที่เกี่ยวข้องกับการให้ค าปรึกษาเพ่ือการช่วยเหลือ  
มีความรู้ในเรื่องการฟ้ืนฟูคนพิการ มีทักษะการ
ติดต่อประสานงาน เนื่องจากบทบาททั้ง 4 ด้านของ
แนวคิดเป็นทั้งการให้ข้อมูล การให้ความช่วยเหลือ
แนะน า การประสานงานติดต่อ การเป็นที่ปรึกษา 
ซึ่งจะต้องใช้องค์ความรู้ที่หลากหลายด้าน ดังนั้นใน
การที่จะท าให้เกิดแนวคิดทั้งสี่ด้านได้นั้นควรจะต้อง
มีหลักสูตรการเรียนรู้การอบรมรวมทั้งการฝึกปฏิบัติ
เพ่ืออธิบายกรอบแนวคิดในแต่ละด้าน และท าให้
เกิดทักษะในกรอบแนวคิดด้านต่างๆ เพ่ิมมากข้ึน 
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วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล มีหลักสูตรที่เปิดสอน ดังนี้ 
 

 ปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาหูหนวกศึกษา 
  ส าเร็จการศึกษาแล้ว สามารถประกอบอาชีพด้านต่าง ๆ ดังนี ้

ครูสอนภาษามือไทย ครูสอนเด็กหูหนวก ล่ามภาษามือ นักเทคโนโลยีทางการศึกษา
ล่ามภาษามือทางการศึกษา ประกอบอาชีพทางด้านเครื่องเคลือบดินเผาและงานศิลปะ
ต่างๆ เป็นบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงานทางการศึกษาต่างๆ ตลอดจนประกอบ
อาชีพอิสระตามความถนัดและความสนใจของตนเองได้  
(หมายเหตุ  :  มีทุนการศึกษาให้ส าหรับผู้ทีม่ีผลการเรียนดีหรือยากจน) 
 

 ปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาล่ามภาษามือไทย 
  ส าเร็จการศึกษาแล้ว สามารถประกอบอาชีพด้านต่าง ๆ ดังนี ้

ล่ามภาษามือในส านักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ กรม
พัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
สถาบันการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนถึงระดับอุดมศึกษา กระทรวง
แรงงาน ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) องค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร องค์กรด้านคนพิการ องค์กรระดับนานาชาติ 
หรือท างานเป็นล่ามอิสระ 
 

 ปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคน
พิการ (ภาคปกติและภาคพิเศษ) 

 ส าเร็จการศึกษาแล้ว สามารถประกอบอาชีพด้านต่าง ๆ ดังนี ้
นักให้ค าปรึกษาในด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ นักเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความ
สะดวก นักวิชาการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ นักวิชาการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ  
นักวิชาการด้านคนพิการ นักสังคมสงเคราะห์ นักพัฒนาสังคม 
 

 ปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาส าหรับบุคคลที่มี
ความต้องการพิเศษ (ภาคพิเศษ) 

 ส าเร็จการศึกษาแล้ว สามารถประกอบอาชีพด้านต่าง ๆ ดังนี ้
นักวิชาการทางการศึกษาพิเศษ บุคลากรทางการศึกษาทั้งในและนอกระบบ ระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อาชีวศึกษา และอดุมศึกษา 

 
 

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ งานบริการการศึกษา วิทยาลัยราชสุดา 
0-2889-5315-9 ต่อ 230, 237, 238   0-2889-5308 หรือ www.rs.mahidol.ac.th 

 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์ 
 

http://www.rs.mahidol.ac.th/
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ค าแนะน าส าหรับผู้เขียนบทความ  
(ส าหรับวารสารฯ ปีท่ี 11 ฉบับท่ี 14 เป็นต้นไป) 

  
1. ใช้กระดาษขนาด A4  พิมพ์ห่างจากขอบกระดาษ 1 นิ้ว ทั้งสี่ด้าน พิมพ์หน้าเดียว ใส่เลขหน้าที่มุมบนขวา  

จ านวนหน้าของเนื้อหารวมตารางและรูปภาพไม่ต่ ากว่า 10 หน้า แต่ไม่ควรเกิน 15 หน้า  
2. ส าหรับบทความที่เป็นภาษาไทย ใช้อักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 พ้อยท์ ระยะห่าง 1 บรรทัด 

ตลอดบทความ ตัวเลขให้ใช้เลขอารบิค และศัพท์ที่เป็นภาษาอังกฤษและบทคัดย่อภาษาอังกฤษ ใช้อักษร 
TH SarabunPSK ขนาด 16 พ้อยท์เช่นเดียวกัน 

3. ส าหรับบทความที่เป็นภาษาอังกฤษล้วน ใช้อักษร Times New Roman ขนาด 12 ระยะห่าง 1 บรรทัด   
ตลอดบทความ และตัวเลขให้ใช้เลขอารบิค 

4. ส่วนต้นของบทความ ประกอบด้วย 1) ชื่อเรื่องใช้ตัวเข้ม 2) ชื่อผู้เขียน หน่วยงานที่สังกัด(ถ้ามี) และ     
e-mail address ใช้ตัวอักษรปกติ โดยระบุทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษไว้ที่ส่วนต้นของบทคัดย่อ
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  

5. ส่วนของบทคัดย่อภาษาไทย ประกอบด้วยค าว่า “บทคัดย่อ” กึ่งกลางหน้ากระดาษตัวเข้ม และเนื้อหา
ของบทคัดย่อความยาวประมาณ 250 ค า หรือไม่เกินครึ่งหน้ากระดาษ และค าส าคัญภาษาไทย 3-5 ค า 

6. ส่วนของบทคัดย่อภาษาอังกฤษ ประกอบด้วยค าว่า “Abstract” กึ่งกลางหน้ากระดาษตัวเข้ม และ
เนื้อหาของบทคัดย่อภาษาอังกฤษ ความยาวประมาณ 250 ค า หรือไม่เกินครึ่งหน้ากระดาษ และค า
ส าคัญภาษาอังกฤษ 3-5 ค า โดยบทคัดย่อภาษาอังกฤษควรมีเนื้อหาตรงกับบทคัดย่อภาษาไทย  

7. ส่วนของเนื้อหา  
7.1 ส าหรับบทความวิจัย ประกอบด้วยหัวข้อหลักต่อไปนี้ 

1)  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา (Background and Significance of the Study) 
2)  วัตถุประสงค์ (Objective)  
3) นิยามศัพท ์(Definition of Terms) 
4) กรอบแนวคิดในการวิจัย (Conceptual Framework) 
5)  วิธีด าเนินการวิจัย (Research Methodology) ประกอบด้วย ประชากร ตัวอย่างหรือ

ผู้เข้าร่วมวิจัยหรือผู้ให้ข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและการพัฒนาเครื่องมือ การเก็บ
รวบรวมข้อมูลและระยะเวลาที่เก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้  

6)  ผลการวิจัย (Results)  
7)  อภิปรายและข้อเสนอแนะ (Discussion and Recommendation)  
8)  กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgment) (ถ้ามี)  
9)  เอกสารอ้างอิง (References) 

7.2 ส าหรับบทความวิชาการ ประกอบด้วยหัวข้อหลักต่อไปนี้ 
1)  บทน า (Introduction)   
2)  เนื้อเรื่อง (Body) โดยอาจแบ่งเป็นประเด็นหรือหัวข้อย่อยตามความเหมาะสม  
3)  บทสรุป (Conclusion)  



 
วารสารวิทยาลยัราชสดุา  ปีท่ี 10  ฉบับท่ี 13   หน้า 141 วารสารวิทยาลยัราชสดุา  ปีท่ี 10  ฉบับท่ี 13   หน้า 141    
 

4)  กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgment) (ถ้ามี)  
5)  เอกสารอ้างอิง (References) 

8. การอ้างอิงในเนื้อหาและรายการอ้างอิงท้ายบทความ ใช้การอ้างอิงรูปแบบ APA (American 
Psychological Association style) 

9. กรณีท่ีมีตาราง ก าหนดหมายเลขตารางและชื่อตารางไว้บนตารางชิดขอบซ้าย และให้มีเฉพาะเส้นแนว
นอนเท่านั้น 

10. กรณีท่ีมีภาพ ก าหนดหมายเลขภาพและชื่อภาพไว้ใต้ภาพ โดยจัดกึ่งกลางภาพ  
11. บทความที่จะส่งเพ่ือพิจารณาตีพิมพ์จะต้องไม่เคยตีพิมพ์ที่ใดมาก่อน หรืออยู่ในระหว่างการเสนอเพ่ือ

พิจารณาเผยแพร่  
12. ในกรณีที่เป็นบทความแปล ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ โดยการขออนุญาตให้เป็นไปตาม

หลักจริยธรรมสากล 
13. ข้อความ เนื้อหา รูปภาพ และตาราง ที่ตีพิมพ์ในวารสาร เป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนบทความแต่

เพียงผู้เดียว มิใช่ความคิดเห็นและความรับผิดชอบของกองบรรณาธิการวารสารวิทยาลัยราชสุดา     
กองจัดการ และวิทยาลัยราชสุดา  

14. การตรวจแก้ไขต้นฉบับ บรรณาธิการวารสารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจแก้ไขและตีพิมพ์ตามล าดับ
ก่อนหลังตามความเหมาะสม เมื่อบทความวิจัยหรือบทความวิชาการได้รับการพิจารณาให้ลงตีพิมพ์  
ผู้เขียนจะได้รับวารสารฯ เล่มที่ลงตีพิมพ์ ท่านละ 1 เล่ม 

 
การส่งบทความ ส่งได้ตลอดปี ตามวิธีต่อไปนี้  
1. ส่งไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ต้นฉบับในรูปแบบ doc/docx และ pdf file ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ไปที่ 
 E-mail address:  rs-journal@hotmail.com  
 โดยใช้ชื่อเรื่อง (Subject) ว่า “ส่งบทความเพ่ือพิจารณาตีพิมพ์ของ....(ชื่อเจ้าของบทความชื่อแรก).....”  
2. ส่งไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ต้นฉบับด้วยการ upload เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลวารสาร ที่ 

http://www.rs.mahidol.ac.th/rs-journal/article/index.php หรือ 
http://www.rs.mahidol.ac.th/rs-journal/article-submissions.php คลิก Submission Form  

3. ส่งไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ต้นฉบับในรูปแบบ word และ pdf ที่บันทึกในแผ่น CD/DVD ไปที่ 
กองบรรณาธิการวารสารวิทยาลัยราชสุดาเพ่ือการวิจัยและพัฒนาคนพิการ 
วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล 
111 หมู่ 6 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล 
จังหวัดนครปฐม  73170  
โทรศัพท์ 0 2889 5315-9 ต่อ 146  โทรสาร 0 2889 5308 

 
การสมัครสมาชิก 
ผู้สนใจสมัครสมาชิกวารสารวิทยาลัยราชสุดาเพ่ือการวิจัยและพัฒนาคนพิการ สามารถศึกษารายละเอียด
เพ่ิมเติมได้ที่เว็บไซต ์ http://www.rs.mahidol.ac.th/rs-journal 
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