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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส ารวจการจัดบริการทางการศึกษาและ

เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน

ในสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาที่ก าลังศึกษาใน

มหาวิทยาลัยภาคเหนือที่มีศูนย์บริการนักศึกษาพิการ (DSS Centre) จ านวน 6 

แห่ง กลุ่มตัวอย่างเหล่านี้ผ่านคัดเลือกด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย จ านวน 52 คน คิด

เป็นร้อยละ 58.43 ของประชากรทั้งหมด และกลุ่มผู้ให้ข้อมูลจากศูนย์ DSS 

จ านวน 6 ศูนย์ ประกอบด้วย 2 กลุ่ม ได้แก่กลุ่มผู้บริหารศูนย์บริการนักศึกษา

พิการ จ านวน 6 คน  และกลุ่มเจ้าหน้าที่บริการนักศึกษาพิการ จ านวน 6 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบส ารวจการจัดบริการทางการศึกษาและ

เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก และแบบสัมภาษณ์แนวการจัดบริการทาง

การศึกษาและเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก ผลการวิจัยพบว่าการจัดบริการ

ทางการศึกษาและเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกร้อยละ 80 ถูกจัดสรรให้กลุ่ม

ตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างได้รับการจัดบริการทางการศกึษาด้านสภาพแวดล้อมระดับ

มากที่สุด มีการส่งเสริมการด ารงชีวิตอย่างอิสระ  ณ สถานที่ต่างๆ ของ
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มหาวิทยาลัย  นักศึกษาได้รับความสะดวกด้านการประสานงานระหว่างอาจารย์

ผู้สอนกับศูนย์บริการนักศึกษาพิการ และด้านการใช้เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความ

สะดวกในระดับมากที่สุด นอกจากนั้นยังพบว่านักศึกษามีความต้องการใช้

เทคโนโลยีร้อยละ 80  ปัญหาและอุปสรรคที่ค้นพบในงานวิจัยนี้ได้แก่ ปัญหาด้าน

นโยบาย ด้านงบประมาณ ข้อจ ากัดด้านบุคลากร ความรูส้ึกไม่สะดวกใจในการยืม

และดูแลอุปกรณ์ส่วนกลาง  ความหลากหลายของความต้องการ  ประสิทธิภาพ

ของเทคโนโลยีที่มีอยู่ และปัญหาการขาดแคลนผู้เช่ียวชาญทางเทคโนโลยีสิ่ง

อ านวยความสะดวกและลา่มภาษามอื 

ค าส าคัญ: บริการทางการศกึษา เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก ศูนย์บริการ

นักศกึษาพิการ สถาบันอุดมศกึษา นักศกึษาที่มคีวามบกพร่อง

ทางการได้ยิน 

Abstract 

The purpose of this study was to survey educational services and assistive 

technologies provision for students with hearing disability in higher education in the 

northern part of Thailand.   This study used the stratified random sampling method. 

Fifty- two students from six universities in the northern, Thailand were participants 

with hearing disability.  Besides students with hearing disability, two groups of key-

informants such as six principals, as well as six DSS staffs, took part in the in-depth 

interview process.  The research instruments were an assistive technology and 

educational services questionnaire and in-depth interview.  This research found that 

all types of the educational service provided more to students with hearing disability 

than almost all types of assistive technologies.  Results regarding “Environmental 

Access”  found that educational services mostly provided “ independent living on 

campus”. Regarding “service facilities”, found that “coordination between teachers 

and the DSS” , as same as “meeting between the DSS and students with hearing 

disability”. In terms of use, results found that students with hearing disability used an 

assistive technology the most.  Concerning needs, results showed that all students 
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with hearing disability demand for almost all types of assistive technologies. However, 

students with hearing disability have needs to use the assistive technology provided 

by universities for different reasons by individual special needs of each student’ s 

disability. Moreover, problems and barriers in providing educational services and using 

assistive technologies for students with hearing disability were found in this study. 

They comprised problems in policy and budget; limitation of personnel, feeling 

uncomfortable in borrowing and taking care centralized maintenance, varieties of 

individual special needs, effectiveness of assistive technology, and lack of assistive 

technology specialist and sign language interpreter. 

Keyword: Educational Service, Assistive Technology, Student With Hearing 

Disability, Higher Education, Disability Support Service 

บทน า 

ปัจจุบันนักศึกษาที่มีความต้องการพิเศษส่วนใหญ่ จะได้สิทธิตามกฎหมาย

ในการเข้าถึงเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ และบริการทางการศึกษาที่

เกี่ยวข้อง แต่เมื่อได้รับแล้ว หลายคนมีปัญหาในการรับบริการ การใช้ เนื่องจาก

อุปสรรคจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกต่างๆ ท าให้เกิดความสูญเปล่าของ

เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ และบริการทางการศึกษาที่ได้รับ อย่างไรก็

ตาม นักศึกษาที่มีความต้องการพิเศษเหล่านี้จะได้รับประโยชน์จากเทคโนโลยีสิ่ง

อ านวยความสะดวก สื่อ และบริการทางการศึกษาได้ มิได้ขึ้นอยู่กับการมีสิทธิได้รับ

เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ และบริการทางการศึกษาเพียงเท่านั้น แต่ยัง

ต้องอาศัยการยอมรับของนักศกึษาที่มีความต้องการพิเศษในการพยายามปรับตัวให้

เข้ากับเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ และบริการทางการศึกษาที่ได้รับ มี

ความตั้งใจจริงในการฝึกหัดการใช้จนเกิดการช านาญ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดในการ

ขจัดอุปสรรคที่มีอยู่ของตนเอง รวมไปถึงแนวทางการจัดรูปแบบของการจัดการเรียน

การสอนโดยใช้เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ และบริการทางการศึกษาที่มี

ความเหมาะสมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการจัดสรรนี้ควรครอบคลุมถึงการ

จัดหางบประมาณ การจัดหาบริการทางการศึกษาและเทคโนโลยี การซ่อมบ ารุง การ
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เตรียมความพร้อมด้านอุปกรณ์เสริมหรืออุปกรณ์ทดแทนเมื่อเกิดการช ารุด การ

จัดหางบประมาณและบุคลากรในการประเมิน และฝึกการใช้เทคโนโลยี (ส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศกึษา, 2552) 

อย่างไรก็ตาม แม้ว่านักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการได้ยินส่วนใหญ่จะ

ได้รับการวินิจฉัย และเข้าสู่ระบบการให้บริการการช่วยเหลือทางการแพทย์ และ

ทางการศกึษา รวมถึงการได้รับทราบถึงสิทธิในการขอรับเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความ

สะดวก สื่อ และบริการทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะนักศึกษาที่มีความ

บกพร่องทางการได้ยินที่เข้าสู่ระบบการศึกษาในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา จะมี

โอกาสในการเข้าถึงเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ และบริการทางการศึกษา

ได้ค่อนข้างมาก ผา่นการประสานงานระหว่างหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง แต่จากเหตุผลที่

กล่าวไว้ข้างต้นว่า การได้รับเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ และบริการทาง

การศึกษาเพียงอย่างเดียว มิสามารถบ่งช้ีว่านักศึกษาจะประสบความส าเร็จในการ

ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ และบริการทางการศกึษานั้น

ได้อย่างสูงสุด จึงท าให้ผู้วิจัยเกิดค าถามการวิจัยเกี่ยวกับการเข้าถึงบริการทาง

การศึกษาและการใช้เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับนักศึกษาที่มีความ

บกพร่องทางการได้ยินในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ว่าในปัจจุบันนักศึกษาที่มี

ความบกพร่องทางการได้ยินสามารถเข้าถึงบริการทางการศึกษาได้มากน้อย

เพียงใด มีเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกใดบ้างที่นักศึกษาที่มีความบกพร่อง

ทางการได้ยินได้รับ เทคโนโลยีเหล่านั้นได้มาจากแหล่งใด มีการใช้งานอย่างไร มี

ปัญหาและอุปสรรคในการใช้อย่างไร รวมไปถึงแนวการจัดบริการทางการศึกษา

และเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับนักศกึษาที่มีความบกพร่องทางการได้

ยินควรเป็นอย่างไร 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 เพื่อส ารวจการจัดบริการทางการศึกษาและเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความ

สะดวกส าหรับนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการได้ยินในสถาบันอุดมศึกษา

ภาคเหนอื 

วิธีด าเนินการวิจัย 
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การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม

ตัวอย่างที่มีความบกพร่องทางการได้ยินที่ก าลังศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษา

ภาคเหนือ ภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา 2559 โดยการวิจัยครั้งนี้ศึกษาเฉพาะ

มหาวิทยาลัยสังกัดส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาในภาคเหนือที่มีศูนย์บริการ

นักศึกษาพิการ (DSS Centre) จ านวน 6 แห่ง จากสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาค 9 แห่ง 

(ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา, 2555) ไดแก่  มหาวิทยาลัย เชียงใหม่  

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ล าปาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และมหาวิทยาลัยพะเยา ในการศกึษา

ครั้งนี้สถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือ มีจ านวนประชากรนักศึกษาที่มีความบกพร่อง

ทางการได้ยินในปีพ.ศ.2558 ทั้งหมด 89 คน ซึ่งข้อมูลแหล่งที่มาจากกลุ่มเจ้าหน้าที่

ศูนย์บริการนักศึกษาพิการให้ข้อมูลในแบบสอบถาม โดยในแต่ละมหาวิทยาลัยท าสุ่ม

จ านวนกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 58.4 รวมทั้งกลุ่มผู้ให้ข้อมูล

เกี่ยวกับแนวการจัดบริการทางการศกึษาและเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับ

เด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ กลุ่ม

ผู้บริหารศูนย์บริการนักศึกษาพิการในแต่ละสถานศึกษา จ านวน 6 คน และกลุ่ม

เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการนักศึกษาพิการแต่ละแห่ง จ านวน 6 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการ

วิจัย ได้แก่ แบบส ารวจการจัดบริการทางการศึกษาและเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความ

สะดวกส าหรับนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน และแบบสัมภาษณ์แนวการ

จัดบริการทางการศึกษาและเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับนักศึกษาที่มี

ความบกพร่องทางการได้ยิน 

ผลการวิจัย 

1. ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 

นักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการได้ยินในการศึกษาครั้งนี้ส่วนใหญ่

เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 53.8) และอยู่ในช่วงอายุ 19-20 ปี โดยส่วนใหญ่เป็น

นักศกึษาหูหนวก (ร้อยละ 71.2) ดังน าเสนอในตารางที่ 1 

 

ตารางที่ 1 แสดงจ านวน และร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง 
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ข้อมูลทั่วไป จ านวน (คน) ร้อยละ 

เพศ     ชาย 

    หญิง 

24 

28 

46.2 

53.8 

อายุ 

 

   18 ปี 

   19 ปี 

   20 ปี 

   21 ปี 

   22 ปี 

   มากกว่า 22 ปี 

1 

10 

16 

9 

6 

10 

1.9 

19.2 

30.8 

17.3 

11.5 

19.2 

       รวม 52 100.0 

2. ผลการส ารวจการจัดบริการทางการศึกษาและเทคโนโลยี        สิ่ง

อ านวยความสะดวกส าหรับนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการได้ยินใน

มหาวิทยาลัยภาคเหนือ 

การจัดบริการทางการศกึษาและเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกทั้งหมด 

คิดเป็นร้อยละ 100 ได้ถูกจัดสรรให้ส าหรับนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน

ในมหาวิทยาลัย โดยกลุ่มตัวอย่างมีการเข้าถึงบริการและเทคโนโลยีที่จัดสรรถึง    

ร้อยละ 92.3 ซึ่งบริการสามารถเข้าถึงได้มากที่สุด (ร้อยละ 100)  ส่วนเทคโนโลยีสิ่ง

อ านวยความสะดวก นักศกึษาได้รับการจัดสรรร้อยละ 80 ดังน าเสนอในตารางที่ 2 

ตารางที่  2 แสดงจ านวนและร้อยละของการจัดบริการทางการศึกษาและ

เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกที่กลุ่มตัวอย่างได้รับจัดสรร 

การจัดบรกิารทางการศึกษาและเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก 

รายการ บริการ เทคโนโลยี รวม 

จ านวนที่มอียู่ (ร้อยละ) 10 (100.0) 5 (100.0) 15 (100.0) 

นักศึกษาได้รับจัดสรร 

(ร้อยละ) 
10 (100.0) 4 (80.0) 14 (93.3) 
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กลุ่มตัวอย่างได้รับบริการทางการศกึษาด้านสภาพแวดล้อมเพื่อการเข้าถึง

การใช้ชีวิตอย่างอิสระมากที่สุด คือ การส่งเสริมการด ารงชีวิตอย่างอิสระใน

สถานที่ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย (ร้อยละ 98.1) แต่บริการการเดินรถหรือระบบ

ขนส่งส าหรับนักศึกษาพิการไปยังสถานที่ต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยเป็นบริการที่

ได้รับน้อยที่สุด (ร้อยละ 71.2) ส่วนด้านสิ่งอ านวยความสะดวกพบว่ากลุ่มตัวอย่าง

ได้รับมากที่สุด คือ สนับสนุนให้นักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการได้ยินมาพบ

เจ้าหนา้ที ่DSS เป็นประจ า คิดเป็นรอ้ยละ 98.1 แตก่ารบริการจัดหาผูส้อนเสริมทั้ง

ที่เป็นอาจารย์และนักศึกษาปกติเป็นการจัดบริการทางการศึกษาที่กลุ่มตัวอย่าง

ได้รับน้อยที่สุด (ร้อยละ 76.9)  ส่วนด้านบริการสิ่งอ านวยความสะดวกโดยเฉพาะ

นักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีร้อยละของการจัด

ล่ามภาษามือในห้องเรียนและการจัดคนจดค าบรรยายในห้องเรียนเท่ากัน (ร้อยละ 

78.85) ดังน าเสนอในตารางที่ 3 

ตารางที่ 3 แสดงจ านวนนักศึกษาที่ได้รับการจัดบริการทางการศกึษา 

รายการบรกิาร จ านวน 

สภาพแวดล้อมเพื่อการเข้าถึงการใช้ชวีิตอย่างอิสระ 

การส่งเสริมการด ารงชีวติอย่างอสิระในสถานที่ต่าง ๆ ของ

มหาวิทยาลัย 

51 (98.1) 

บริการจัดหอ้งพักที่มีความเหมาะสมส าหรับนักศกึษาพิการและ

อาสาสมัคร 

43 (82.7) 

การดูแลด้านสภาพแวดล้อมโดยเจ้าหน้าที่ของ DSS หรอืจาก

นักศึกษาอาสาสมัคร 

45 (86.5) 

บริการช่วยเหลือด้านการเดินทางส าหรับนักศึกษาที่มคีวาม

บกพร่องทางการได้ยิน 

46 (88.5) 

บริการการเดินรถหรอืระบบขนส่งส าหรับนักศกึษาพิการ 37 (71.2) 
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ด้านบริการสิ่งอ านวยความสะดวก 

จัดหาผู้สอนเสริม ทั้งที่เป็นอาจารย์ และนักศึกษา 40 (76.9) 

มีการประสานงานและจัดประชุมร่วมระหว่างอาจารย์ผูส้อนกับ

ศูนย์บริการนักศกึษาที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน 

50 (96.2) 

สนับสนุนให้นักศึกษาที่มคีวามบกพร่องทางการได้ยินมาพบ

เจ้าหน้าที่ DSS เป็นประจ า 
51 (98.1) 

จัดล่ามภาษามอื ในหอ้งเรียน 41 (78.8) 

จัดคนจดค าบรรยายในหอ้งเรียน 41 (78.8) 

 

นักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการได้ยินมีการใช้เทคโนโลยีสิ่งอ านวย

ความสะดวกทุกรายการตามแนวคิดมาจากการออกแบบที่เป็นสากลที่ทุกคน

สามารถใช้ประโยชน์จากสิ่งเดียวกันได้ (วิไลวรรณ ซึ้งปรีดา, 2556) โดยพบว่า

กลุ่มตัวอย่างมีการใช้บทเรียนที่เป็นไฟล์อิเลคทรอนิกส์มากที่สุด (ร้อยละ 73.1) แต่

เมื่อพิจารณาความถี่ของการใช้เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกในแต่ละรายการ 

พบว่า ส่วนใหญ่มกีารใชใ้นระดับปานกลาง 

อย่างไรก็ตาม นักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการได้ยินมีความต้องการใช้

เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกเกือบทุกเทคโนโลยี โดยเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความ

สะดวกที่กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการใช้มากที่สุด คือ บทเรียนที่ เป็นไฟล์

อิเลคทรอนิกส์ คิดเป็นร้อยละ 84.6 ดังน าเสนอใน  ตารางที่ 4 

ตารางที่ 4 แสดงจ านวนและร้อยละของเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกที่กลุ่ม

ตัวอย่างใช้และต้องการใช้ 

รายการเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความ

สะดวกที่นักศกึษาใช้ 

จ านวนนักศกึษา (ร้อยละ) 

ใช้ ต้องการใช้ 

บทเรียนที่เป็นไฟล์อิเลคทรอนิกส์ 38 (73.1) 44 (84.6) 

เครื่องช่วยฟัง 4 (7.7) 9 (17.3) 

เครื่องท าตัวอักษรวิ่งใช้ในห้องเรียน 32 (61.5) 36 (69.2) 

ปทานุกรมภาษามอื 34 (65.4) 40 (76.9) 
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นอกจากเทคโนโลยีสิ่ งอ านวยความสะดวกที่ ได้รับการจัดสรรจาก

มหาวิทยาลัย อุปกรณ์หรือเครื่องมืออื่นๆ หรือเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกที่

นักศึกษาใช้มากที่สุด คือ โทรศัพท์มือถือ (Smartphone) คิดเป็นร้อยละ 94.2 ส าหรับ

อุปกรณ์หรือเครื่องมืออื่นๆ ที่กลุ่มตัวอย่างต้องการใช้ พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่

ต้องการใช้โน๊ตบุ๊ค คิดเป็นร้อยละ 38.5  

ผลการศกึษาด้านการได้มาของอุปกรณ์ เครื่องมอือื่น  ๆหรอืเทคโนโลยีสิ่งอ านวย

ความสะดวกส าหรับนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการได้ยินในมหาวิทยาลัย พบว่า

ผูบ้ริหารศูนย์บริการนักศกึษาพิการและเจ้าหน้าที่บริการนักศกึษาพิการให้ข้อมูลตรงกัน

เกี่ยวกับการได้มาของเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกว่าได้มาจาก 2 แหล่ง ได้แก่ การ

จัดสรรโดยรัฐ และความร่วมมอืจากหน่วยงานเอกชน 

3.  ผลการศึกษาสภาพปัญหาอุปสรรคในการจัดบริการทางการศึกษา

และเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับนักศึกษาที่มีความบกพร่อง

ทางการได้ยินในสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือ 

ปัญหาและอุปสรรคในการจัดบริการทางการศึกษาและเทคโนโลยีสิ่ง

อ านวยความสะดวกส าหรับนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการได้ยินใน

สถาบันอุดมศึกษาที่พบมากที่สุด คือ ด้านประสิทธิผลในการใช้  ส่วนผู้บริหารศูนย์บริ

การนักศึกษาพิการและเจ้าหน้าที่บริการนักศึกษาพิการส่วนใหญ่ได้ให้ข้อมูลว่ามี

ปัญหาใน 7 ประเด็น ได้แก่ ปัญหาด้านนโยบาย ปัญหาด้านงบประมาณ ข้อจ ากัดด้าน

บุคลากร ความรู้สึกไม่สะดวกใจในการยืมและดูแลอุปกรณ์ส่วนกลาง ความ

หลากหลายของความต้องการ ประสิทธิภาพของเทคโนโลยีที่มีอยู่ และปัญหาการขาด

แคลนผู้เช่ียวชาญทางเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกและบริการทางการศึกษา เช่น 

ล่ามภาษามอื สอนเสริม และคนจดค าบรรยาย 

4. แนวทางการจัดบริการทางการศึกษาและเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความ

สะดวกส าหรับนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการได้ยินในสถาบันอุดมศึกษา

ภาคเหนือ 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า องค์ประกอบของแนวทางการจัดบริการ

ทางการศึกษาและเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับนักศึกษาที่มีความ
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บกพร่องทางการได้ยินในสถาบันอุดมศึกษา ที่สอดคล้องกับความต้องการและ

ลักษณะความพิการของนักศกึษาประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ดังนี ้

1.  การสนับสนุนจากภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การจัดบริการทาง

การศึกษาและเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับนักศึกษาที่มีความบกพร่อง

ทางการได้ยินในมหาวิทยาลัย ควรเกิดจากการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุก

ภาคส่วน ทั้งส่วนภาครัฐและภาคเอกชน 

2.  ระบบการอบรมและจัดท าคู่มือส าหรับคณาจารย์บุคลากร ประกอบด้วย 

1) องค์ความรู้ที่สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะความบกพร่องของนักศกึษาที่มีความ

บกพร่องทางการได้ยิน  2) ความส าคัญ การเลือก การจัดบริการทางการศึกษาและ

เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก และ 3) การดูแลรักษาเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความ

สะดวก 

3. หน่วยงานกลางด้านการจัดบริการทางการศึกษาและเทคโนโลยีสิ่งอ านวย

ความสะดวกส าหรับนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน หน่วยงานนี้ควรมี

ผู้เช่ียวชาญด้านเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกและบริการทางการศึกษา เช่น ล่าม

ภาษามือ สอนเสริม และคนจดค าบรรยาย เพื่อให้สามารถก าหนดคุณสมบัติของสื่อที่

สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของนักศกึษาได้ 

สรุปและอภิปรายผล 

จากผลการศึกษาพบว่าการจัดบริการทางการศึกษาและเทคโนโลยีสิ่งอ านวย

ความสะดวกเกือบทุกรายการได้ถูกจัดให้ส าหรับนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการ 

ได้ยินในมหาวิทยาลัย ทั้งนี้อาจเนื่องจากทางมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการจัดตั้ง

ศูนย์บริการนักศึกษาพิการเรียนร่วมระดับอุดมศึกษาตามระเบียบคณะกรรมการ

ส่งเสริมการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา

ส าหรับคนพิการ พ.ศ.2552 เพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการใน

มหาวิทยาลัย การช่วยเหลือด้านบริการทางการศึกษาและเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความ

สะดวกส่วนใหญ่ จึงอยู่ในรูปของโครงการความร่วมมือจากส านักคณะกรรมการการ

อุดมศกึษา เครอืข่ายศูนย์บริการนักศกึษาพิการ และสาขาการศกึษาพิเศษที่มีมาอย่าง
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ต่อเนื่อง และถือเป็นแหล่งสนับสนุนหลักด้านบริการทางการศึกษาและเทคโนโลยีสิ่ง

อ านวยความสะดวก 

นอกจากนี้ยังพบว่านักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการได้ยินได้รับการ

ส่งเสริมการด ารงชีวิตอย่างอิสระในสถานที่ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย สอดคล้องกับ

แนวคิดการด ารงชีวิตอิสระของคนพิการ และปรัชญาการท างานของแนวคิดการ

ด ารงชีวิตอิสระ (IL NET, 2004) ส่วนการจัดบริการทางการศึกษาด้านบริการสิ่ง

อ านวยความสะดวก พบว่านักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการได้ยินได้รับการ

สนับสนุนให้มาพบเจ้าหน้าที่ DSS เป็นประจ า สอดคล้องกับระบบการให้ความ

ช่วยเหลือสนับสนุนนักศึกษาพิการในวิทยาลัย (Lycoming College, 2015) ซึ่งแสดง

หลักการของระบบดังกล่าวดังนี้ “นักศึกษาพิการจะได้รับการศึกษาที่มีมาตรฐาน

เดียวกันกับนักศึกษาทั่วไป และขอใหน้ักศกึษาพิการที่ต้องการสิ่งอ านวยความสะดวก

ทางวิชาการต่างๆ ติดต่อเจ้าหน้าที่  DSS และทางหน่วยงานให้ความช่วยเหลือ

สนับสนุนของคณะจะประสานงานกับทาง DSS ตามที่เห็นสมควรเท่านั้น” ส่วนการ

จัดสรรล่ามภาษามือ พบว่ามักจะใช้ร่วมกันในช้ันเรียน และพบว่าการใช้เครื่องช่วยฟัง

น้อยที่สุด สอดคล้องกับการศึกษาของสุจิตรพร เลอศิลป์และคณะ (2556) ที่พบว่า

เด็กทุกคนจะมีสทิธิได้รับเครื่องช่วยฟัง แต่เด็กส่วนใหญ่มคีวามบกพร่องทางการได้ยิน

ระดับหูหนวก การใช้เครื่องช่วยฟังจึงไม่เกิดประโยชน์มากนัก  

 ส าหรับปัญหาและอุปสรรคในการศึกษาการจัดบริการทางการศึกษาและ

เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการได้ยินใน

มหาวิทยาลัยที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้คือ ปัญหาด้านนโยบาย ปัญหาด้านงบประมาณ 

ปัญหาด้านข้อจ ากัดด้านบุคลากร ความรู้สึกไม่สะดวกใจในการยืมและดูแลอุปกรณ์

ส่วนกลาง ปัญหาด้านความหลากหลายของความต้องการ ปัญหาด้านประสิทธิภาพ

ของเทคโนโลยีที่มีอยู่ และปัญหาการขาดแคลนผู้เช่ียวชาญทางเทคโนโลยีสิ่งอ านวย

ความสะดวก สอดคล้องกับการศกึษาของ Coley และ Ziviani (2004) ที่พบว่าอุปสรรคที่

ขัดขวางการใช้เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกในเด็กที่มีความพิการคือ การขาดการ

สนับสนุนและการฝึกหัดบุคลากรอย่างเหมาะสม การขาดงบประมาณ การขาด

กระบวนการประเมินและวางแผนอย่างครอบคลุม ความยุ่งยากซับซ้อนในการใช้ และ

ข้อจ ากัดด้านเวลาในการฝกึการใช้  
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จากปัญหาข้างต้นจึงเกิดแนวทางการศึกษาการจัดบริการทางการศึกษาและ

เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการได้ยินใน

มหาวิทยาลัย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ การสนับสนุนจากภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ระบบการอบรมและจัดท าคู่มือส าหรับคณาจารย์บุคลากร และหน่วยงานกลางด้าน

เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกและบริการทางการศึกษา สอดคล้องรายงานของ   

สิริลักษณ์ โปร่งสันเทียะ (2558) ที่เสนอว่าแนวทางการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย

ตามแนวคิด Universal Design นั้น ฝ่ายบริหารควรตระหนักในความส าคัญของการจัด

การศกึษาส าหรับผูเ้รียนที่มคีวามแตกต่างกันในมหาวิทยาลัย โดยประกาศเป็นนโยบาย

ที่ชัดเจน และจัดระบบบริหารจัดการและบริการสนับสนุนที่เอื้อต่อผู้เรียนทุกคน โดย

ฝ่ายสนับสนุนการเรียนรู้นักศึกษาพิการต้องท าหน้าที่ช่วยเหลือสนับสนุนให้นักศึกษา

ได้เข้าถึงความรู้ใหม้ากที่สุด 

ข้อเสนอแนะ 

1. ควรน าข้อมูลที่ได้มาเป็นแนวทางในการพัฒนา และดัดแปลงการ

จัดบริการทางการศึกษาและเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกตามบทบาทของ

วิชาชีพการศึกษาพิเศษต่อไป 

2. ควรน าข้อมูลที่ได้มาเป็นแนวทางในการท าวิจัยเชิงพัฒนาการบริการ

ทางการศึกษาและนวัตกรรมเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกที่มีความสอดคล้อง

กับความตอ้งการของนักศึกษาที่มคีวามตอ้งการพเิศษแตล่ะประเภท 

เอกสารอ้างอิง 

วิไลวรรณ ซึ้งปรีดา. (2556). สิทธิในการขอรับบริการสนับสนุนและความรับผิดชอบ

ของนักศึกษาพิการ. ในเอกสารประกอบการอบรมหลักสูตรการพัฒนา

ศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการใน

ระดับอุดมศึกษา. (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: ส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศกึษา. 

สิริลักษณ์ โปร่งสันเทียะ. (2558). การออกแบบการเรียนรู้ที่เป็นสากล (Universal 

Design for Learning). ในเอกสารสรุปการเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรการ

พัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการใน



 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน  21 

 

ร ะ ดั บ อุ ด ม ศึ ก ษ า .  สื บ ค้ น จ า ก  http: / / www. rs.mahidol. ac. th/ 

thai/index.html.  

สุจิตรพร เลอศิลป์ และคณะ. (2556). การส ารวจ และพัฒนาแนวทางการจัดสรร

เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษใน

สถานศึกษาเฉพาะความพิการ.  เชียงใหม่: คณะเทคนิคการแพทย์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม.่ 

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. (2552). การเข้าถึงและได้รับบริการทาง

การศึกษาระดับอุดมศึกษาส าหรับคนพิการ .  รายงานผลการ

ประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ. กรุงเทพฯ: ส านักงานคณะกรรมการ

การอุดมศกึษา. 

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. (2555). การจัดการศึกษาส าหรับคน

พิการในระดับอุดมศึกษา.  รายงานผลการประชุมสัมมนาวิชาการ

ระดับชาติ. กรุงเทพฯ: ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา. 

Copley, J.  & Ziviani, J.  (2004) .  Barriers to the use of assistive technology for 

children with multiple disabilities.  Occupational Therapy International, 

11(4), 229–243. 

IL NET. (2004). The Independent Living Movement: Where We’ve Been, Where 

We’ re Going.  Participant’ s Manual.  A National Teleconference & 

Webcast.  Retrieved from https: / / www. mwcil. org/ home/ files/ 

ilmovement.pdf 

Lycoming College. (2015). Disability Support. Retrieved from 

http://www.lycoming.edu/academicResourceCenter/disability-support/. 

 

 

 

  

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/oti.v11:4/issuetoc

