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บทคัดย่อ 
	 บทความนีมี้วัตถุประสงค์เพือ่แสวงหารปูแบบการดแูลเด็กทีม่คีวามต้องการพเิศษในสามจงัหวัดชายแดน

ภาคใต้โดยกระบวนการให้ค�าปรึกษาตามฐานกระบวนทัศน์สร้างสรรค์สังคม	ด�าเนินการวิจัยโดยการใช้เรื่องเล่า

ประสบการณ์ชีวิตผ่านกระบวนการให้ค�าปรึกษากลุ่มจ�านวน	8	คน	รวมทั้งการสัมภาษณ์	การใช้แบบสอบถาม	

และการเก็บข้อมูลโดยประสบการณ์ตรงของผู้วิจัยในฐานะครูผู้ดูแลเด็กที่มีความต้องการพิเศษเวลาสิบปี	

วเิคราะห์ข้อมลูโดยการตคีวามผ่านภาพสะท้อนประสบการณ์ชวีติของผู้ปกครองและผู้ทีเ่กีย่วข้องกบัเดก็ทีม่คีวาม

ต้องการพิเศษ	 บุคคลผู้ให้ข้อมูลส�าคัญคือ	 ผู้ปกครอง	 ครู	 และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ	

ผลการวิจัยพบว่า	 รูปแบบการดูแลเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้	 คือ	 1)	 ศึกษา									

ความต้องการของคนในพื้นท่ี	 2)	 เคร่ืองมือการคัดกรองและผู้คัดกรองต้องมีความเฉพาะเจาะจงตามบริบท												

ในพื้นที่เพราะส่วนใหญ่ใช้ภาษามลายูถ่ินเป็นภาษาแม่	 3)	 จัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการศึกษา									

เฉพาะบุคคล	(IEP)	4)	ดูแลสุขภาพจิตและสุขภาพกายพื้นฐานตามความต้องการจ�าเป็นของผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็ก

ที่มีความต้องการพิเศษ	 คุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงานที่มีความจริงใจ	 เสียสละเข้าใจคนในพื้นที่โดยแท้จริง	 และ

ติดตามผลพร้อมทั้งทบทวนผลการด�าเนินงานอย่างต่อเนื่อง

ค�าส�าคัญ : เด็กที่มีความต้องการพิเศษ,	การให้ค�าปรึกษา,	สามจังหวัดชายแดนภาคใต้	

ABSTRACT
	 This	 article	 aims	 to	 explore	 the	 essentials	 of	 special	 needs	 children	 in	 the	 three											

southern	border	provinces	of	Thailand	through	a	social-paradigm-based	counseling	process.	

The	research	was	conducted	through	the	use	of	life	experiences	through	8	counseling	groups,	

including	interviews.	The	use	of	questionnaire	Data	were	collected	by	direct	experience	of	

the	researcher,	as	a	child-care	teacher	with	ten	years	special	needs.	Analyze	data	through	

การแสวงหารูปแบบการดูแลเด็กที่มีความต้องการพิเศษ 

ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยกระบวนการให้ค�าปรึกษา

EXPLOITATION OF MODELS FOR CARING CHILDREN WITH SPECIAL NEEDS 
IN 3 SOUTHERN BORDER PROVINCES THROUGH COUNSELING PROCESS

จันจลี ถนอมลิขิตวงศ์

JANJALEE TANOMLIKHITWONG
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

YALA RAJABHAT UNIVERSITY

ยะลา

YALA



164   วารสารชุมชนวิจัย ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2561)

reflection	through	life	experiences	of	parents	and	those	with	special	needs.	The	key	informants	

are	parents,	teachers,	and	individuals	with	special	needs.	The	research	found	that	The	special	

needs	 child	 care	model	 is	 as	 follows:	 1)	 The	 needs	 of	 the	 people	 in	 the	 area,	 2)	 The															

screening	 and	 screening	 tools	 must	 be	 specific	 in	 the	 context	 of	 the	 area,	 3)	 The																																	

instructional	plan	is	based	on	the	Individualized	Education	Plan	(IEP),	and	4)	Mental	health	

and	basic	physical	health	meet	the	needs	of	those	concerned,	which	were	for	children	with	

special	needs,	sincere	worker	qualities,	following	up	and	reviewing	results	continuously

Keywords : Special	needs	children,	counseling,	The	three	southernmost	provinces

บทน�า 
	 ข้อมูลจากส�านักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน	 (สลค.)	 ระบุว่ามีเด็กพิการ																	

ที่ขาดโอกาสทางการศึกษา	 100,000	 คน	 ขณะท่ีตัวเลขจากนายชูศักดิ์	 จันทยานนท์	 นายกสมาคมผู้ปกครอง							

บุคคลออทิซึม	 (ไทย)	 ระบุว่า	 มีคนพิการในไทยประมาณ	 1.9	 ล้านคน	 ในจ�านวนนี้ร้อยละ	 60	 หรือประมาณ	

800,000	 คน	 เป็นเด็กพิการความไม่ต้องตรงกันของตัวเลขดูเหมือนจะเป็นสภาพท่ีพบเห็นได้เสมอ	 นับตั้งแต่			

กรณีเด็กหายจากระบบการศึกษาที่ตัวเลขไม่นิ่งอย่างไรก็ตาม	เรื่องเด็กพิการกับโอกาสทางการศึกษามีประเด็น

ทีซ่บัซ้อนพอสมควร	นายชศูกัดิก์ล่าวว่า	การเข้าถงึสทิธ	ิจ�าเป็นต้องได้รบัการรบัรองจากแพทย์	ว่าเป็นเดก็พกิาร	

แต่ก็มีกรณีที่พ่อแม่และแพทย์ไม่แน่ใจว่าเด็กมีความพิการหรือไม่	หรืออาจจะไม่ถึงกับพิการ	แต่มีความต้องการ

พิเศษด้านการศึกษา	 ซึ่งยังไม่มีการส�ารวจตัวเลขที่ชัดเจน	 แต่นายชูศักดิ์ประมาณว่า	 น่าจะอยู่ในหลักล้านคน		

โดยเฉพาะเด็กที่มีความบกพร่องทางอารมณ์และสมาธิสั้น	 หากรวมตัวเลขของเด็กกลุ่มนี้เข้าไปด้วย	 ตัวเลข										

เด็กพิการจะสูงกว่า	 8	 แสนคน	 อย่างมีนัยส�าคัญ	 ส่วนตัวเลขของกระทรวงศึกษาธิการ	 ระบุว่า	 ปี	 2554																

หน่วยงาน	5	องค์กรหลักที่รับผิดชอบด้านการจัดการศึกษาคือ	ส�านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ,	ส�านักงาน

เลขาธกิารสภาการศึกษา,	ส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน,	ส�านกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา	

และส�านกังานคณะกรรมการการอดุมศึกษา	สามารถให้บรกิารการศกึษาแก่คนพกิารในทกุระบบ	และทกุระดบั

จ�านวนทั้งสิ้น	341,947	คน	แม้ในเชิงสถิติตัวเลขจะไม่ตรงกัน	แต่เมื่อน�าตัวเลขของกระทรวงศึกษาธิการ	ซึ่งเป็น

ตัวเลขสูงสุดของจ�านวนเด็กพิการท่ีได้รับการศึกษา	 กับตัวเลขของนายชูศักด์ิมาเทียบกันก็ยังพบว่า	 เด็กพิการ					

ที่เข้าถึงระบบการศึกษามีไม่ถึงครึ่ง	 ทั้งนี้ยังไม่นับรวมเด็กที่มีความต้องการพิเศษ	ตามที่นายชูศักดิ์อธิบายและ

เด็กพิการที่ตกหล่นไปจากการส�ารวจ	นายวัฒนา	นราพล	ผู้จัดการมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ	กล่าวว่า	ในเชิงกฎหมาย

และนโยบายถือว่าดี	 แต่ในภาคปฏิบัติกลับไม่สามารถจัดการได้จริง	 ประเด็นที่	 1	 คือความพร้อมของบุคลากร

ทางการศึกษา	เนื่องจากมีแต่โครงสร้างและระบบ	แต่ไม่มีบุคลากรทางการศึกษา	โดยเฉพาะครูการศึกษาพิเศษ	

ประเด็นที่	 2	 ศูนย์การศึกษาพิเศษยังไม่มีความช�านาญเพียงพอในการจัดการศึกษาแก่เด็กพิการแต่ละประเภท	

ประเด็นที่	 3	 เนื้อหา	หลักสูตร	และการจัดการเรียนการสอน	ซึ่งถือเป็นประเด็นที่ยังไม่มีนักการศึกษาคนไหน

สามารถก�าหนดหลักสูตรการเรียนการสอนเฉพาะความพิการได้อย่างชัดเจน	มีแต่จะผลักเด็กพิการเข้าสู่การ

เรียนร่วมกับเด็กปกติ	 ขณะท่ีเด็กพิการมีข้อจ�ากัดด้านพัฒนาการทางสมองหรือร่างกาย	 อีกเรื่องที่ส�าคัญคือ	

ทัศนคติของผู้ปกครองของเด็กพิการ	 ซ่ึงมีความเช่ือว่าลูกหลานของตนไม่สามารถเรียนได้	 แต่ระยะหลัง																	

เริ่มเปลี่ยนไป	คนพิการสามารถพัฒนาได้	แต่ในมุมของผู้ปกครองเองยังไม่มีความเข้าใจเรื่องนี้	ไม่รู้ว่าลูกหลาน
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ของตนเองจะเรียนไปท�าอะไร	 เรียนเพื่ออะไร	 จึงเก็บตัวไว้ท่ีบ้าน”	 ประเด็นถัดมาคือเรื่องสังคม	 นายวัฒนา											

ยกตัวอย่างสังคมในโรงเรียน	ที่แม้กระทั่งทัศนคติของครูและนักเรียนก็ยังไม่เข้าใจเด็กพิการ	เมื่อเด็กพิการเข้าสู่

ระบบโรงเรียนยังถูกตราหน้า	ล้อเลียน	ท�าให้เด็กไม่อยากไปเรียนหนังสือ	(ศูนย์ข่าว	TCIJ,	2556)	

	 ความข้างต้นเป็นส่วนหนึ่งของข่าวจากศูนย์ข่าว	TCIJ	เมื่อวันที่	3	ตุลาคม	2556	ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่แสดง

ให้เห็นว่าองค์กรและหน่วยงานต่าง	ๆ	ควรดูแลเด็กที่มีความต้องการพิเศษด้วยความเข้าใจ	ทั้งนี้ในการดูแลเด็ก

ทีม่คีวามต้องการพเิศษนัน้	จ�าเป็นต้องอาศยัความร่วมมือจากครอบครวั	คร	ูหรอืผูด้แูลจะต้องเป็นผูท้ีม่คีณุสมบตัิ

หลายประการ	ทั้งความเสียสละ	เห็นอกเห็นใจผู้อื่น	มีน�้าใจ	และที่ส�าคัญการมีจรรยาบรรณในการท�าหน้าที่ครู	

เป็นต้น	 โดยเฉพาะผู้ปกครอง	 ซึ่งมีความส�าคัญยิ่งในการดูแลเด็กที่มีความต้องการพิเศษ	 ให้มีพัฒนาการ																	

เป็นไปตามวัยและตามศักยภาพของแต่ละบุคคล	 แต่ทั้งนี้ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ยังคงขาด																		

องค์ความรู	้แนวทาง	กระบวนการส�าหรบัผูป้กครอง	คร	ูและผูท้ีเ่กีย่วข้องในการดแูลเดก็ทีม่คีวามต้องการพเิศษ										

ผู้ปกครองขาดความเข้าใจกระบวนการดูแลบุตรหลานที่มีความต้องการพิเศษ	 ไม่กล้าน�าบุตรหลานไปเรียน											

ในโรงเรียนตามระบบ	 หรือบางครั้งน�าบุตรหลานไปเรียนแล้ว	 แต่ก็ได้รับการปฏิเสธจากโรงเรียนกลับมา																

ด้วยเหตุผลหลากหลายของโรงเรียน	 ในบางครั้งก็ไม่ได้รับการดูแลที่เหมาะสมจากคุณครูหรือบุคลากร															

ทางการศึกษา	 ที่ผ่านมานักวิชาการศึกษาเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ	 ศูนย์การศึกษาพิเศษทั่วประเทศ																			

และรวมถึงหน่วยงานและบุคคลท่ีเก่ียวข้องด้านอื่น	 ๆ	 ได้พยายามแสวงหากระบวนการและรูปแบบในการท�า														

ดแูลเดก็ทีม่คีวามต้องการพเิศษ	ทัง้ด้านการดแูลรกัษาทางการแพทย์	ด้านการจดัการศกึษาทีห่ลากหลายรปูแบบ	

เช่น	การเรียนรวม	การเรียนร่วม	การจัดห้องเรียนคู่ขนาน	รัฐบาลได้ให้ทุกโรงเรียนปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ

การจัดการศึกษาส�าหรับคนพิการ	พ.ศ.	2551	ต้องรับเด็กพิการเข้าศึกษาในโรงเรียนโดยห้ามปฏิเสธเด็กกลุ่มนี้	

แต่ทั้งน้ีกระบวนการดูแลเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษที่ได้มาส่วนใหญ่อยู่ภายใต้กระบวนทัศน์ของความรู้										

กระแสหลัก	 (Grand	 narrative)	 โดยอาศัยวิธีการคิดตามฐานกระบวนทัศน์ปฏิฐานนิยม	 ผ่านการอบรม															

สร้างความเป็นผู้เชี่ยวชาญบนฐานของวิชาชีพต่าง	ๆ 	เป็นส�าคัญ	ซึ่งในงานวิจัยหรือการศึกษาเหล่านั้น	มิได้มีการ

เปิดพื้นที่ในการเล่าเรื่องความจริงของผู้เป็นเจ้าของประสบการณ์	 คือ	 ผู้ปกครอง	 ครู	 และผู้ที่เกี่ยวข้องกับ													

เดก็ทีม่คีวามต้องการพิเศษทีเ่ป็นปรากฏการณ์จรงิท่ีเกดิข้ึนในบรบิทของสงัคม	อนัเป็นประสบการณ์ชวีติทีส่ะท้อน

มาจากตัวตนเขาเหล่านั้นในการได้สัมผัสดูแลชีวิตของเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ	 ปัญหาที่เกิดขึ้นกับการ														

ดูแลเด็กที่มีความต้องการพิเศษจึงกลายเป็นปัญหาท่ีทับซ้อนและยังด�ารงอยู่ในสังคมตลอดเวลา	 กระบวนการ	

ให้ค�าปรึกษากลุ่มตามกระบวนทัศน์สร้างสรรค์สังคมจึงเป็นวิธีวิทยาในงานวิจัยที่จะแสวงหารูปแบบในการ									

ดูแลเด็กที่มีความต้องการพิเศษร่วมกันกับผู้ปกครอง	ครู	และผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ

	 ในกระบวนการแสวงหารูปแบบการดูแลเด็กที่มีความต้องการพิเศษที่ผู ้เขียนได้ศึกษาในงานวิจัยนี้													

ได้ใช้วิธีวิทยาโดยอาศัยกระบวนการให้ค�าปรึกษาตามฐานกระบวนทัศน์สร้างสรรค์สังคมซึ่งกระบวนทัศน	์												

เป็นตัวก�าหนดเงื่อนไขครอบง�าความคิดของบุคคล	 ในการก�าหนดปัญหา	 (นิศา	ชูโต,	 2545,	น.	 1)	หรือวิธีคิด									

ที่ก�ากับอยู่เบื้องหลังของการให้ค�าปรึกษา	 เพราะกระบวนทัศน์เป็นรากฐานของระบบคิดที่เป็นตัวก�าหนด										

ความรู้	 และความรู้สึกนึกคิดของมนุษย์	 ท่ีสร้างฐานคติเกี่ยวกับความจริงของชีวิต	 (นิธิ	 เอียวศรีวงศ์,	 2543,												

น.	 1)	 ในการวิเคราะห์และการอธิบายสาเหตุของพฤติกรรมของมนุษย์น้ัน	ทฤษฎีการให้ค�าปรึกษาถือได้ว่า										

เป็นชดุของความรูท้ีส่ามารถอธบิายแบบแผนพฤตกิรรมของมนษุย์ได้วธิหีนึง่	การแสวงหารปูแบบในการดูแลเดก็

ทีม่คีวามต้องการพเิศษทีจ่ะได้มาในการวิจัยครัง้นี	้ได้เลอืกใช้วธิดี�าเนนิการวจิยัเชงิคุณภาพ	โดยการให้ค�าปรกึษา

ตามกระบวนทัศน์สร้างสรรค์สังคม	ซึ่งเชื่อว่าผู้ปกครอง	ครู	ผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ	ซึ่งเป็น
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เจ้าของประสบการณ์	 และผู้วิจัยในฐานะผู้มีบทบาทในการให้ค�าปรึกษาต้องร่วมสร้างความรู้และเปิดพ้ืนที่													

ของความรู้ชุดนี้	ซึ่งเป็นวิธีวิทยาที่ให้ผู้วิจัยและผู้ปกครอง	ครู	ผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษเรียนรู้													

ร่วมกัน	 ภายใต้กรอบของกฎเกณฑ์กติกา	 สถาบัน	 วัฒนธรรม	 ภาษา	 ซึ่งเป็นเสมือนโครงสร้างที่ตีกรอบ																						

ให้บคุคลคดิ	ด�าเนนิรอยตามและรวมถงึสิง่ท่ีบคุคลคดิหรอืคาดการณ์ว่าคนอืน่	ๆ 	ให้ความหมาย	คดิ	หรอืตอบสนอง

ต่อสถานการณ์ต่าง	ๆ 	อย่างไร	ทัง้นีใ้นช่วงสีส่บิปีทีผ่่านมานกัการศกึษาด้านการให้ปรกึษาได้กล่าวถงึความต้องการ

ของมนุษย์และความสามารถทางวัฒนธรรมหลากหลายในอุดมคติอื่น	 ๆ	 บทความที่ตีพิมพ์ในวารสาร	 ACA												

ได้รับแนวคิดในธรรมชาติเพื่ออธิบายโครงสร้างใหม่วิธีการและกระบวนทัศน์	 การเริ่มต้นในการให้ค�าปรึกษา									

ส่งผลให้มีความเข้าใจที่ชัดเจนกับปัญหาท่ีซับซ้อน	 ของผู้รับค�าปรึกษาที่หลากหลาย	 โปรแกรมการฝึกอบรม								

การให้ค�าปรึกษาส่วนใหญ่ได้เน้นย�้าถึงความสัมพันธ์ระหว่างความอ่อนน้อมของผู้ให้ค�าปรึกษากับประสิทธิภาพ

ในการให้ค�าปรึกษา	 ส�าคัญยิ่งกว่านั้นจ�าเป็นต้องทราบว่าการแทรกแซงใดได้รับการพิสูจน์ว่ามีประสิทธิภาพ										

ในการแก้ไขหรือลดอุปสรรคต่อความเป็นอยู่ของผู้รับค�าปรึกษา	 (Cirecie	West-Olatunji,	 2013)	 ข้อความ						

ส่วนหน่ึงในบทความจากวารสาร	 Counseling	 today	 ข้างต้นย�้าให้เห็นถึงความส�าคัญของกระบวนการ																	

ให้ค�าปรกึษาซึง่มมีมุมองว่าควรมบีทความวจิยัเกีย่วกบัการให้ค�าปรกึษาเพิม่เตมิทัง้นีน้อกจากจะเป็นการพฒันา

ศาสตร์การให้ค�าปรกึษาแล้ว	กระบวนการให้ค�าปรกึษายงัเป็นกระบวนการช่วยเหลอืบคุคลอย่างลุม่ลกึถงึความ

เป็นธรรมชาติและความเป็นตัวตนของบุคคลนั้น	ๆ

	 ดังนั้นการให้ค�าปรึกษาตามแนวคิดตามฐานกระบวนทัศน์สร้างสรรค์สังคมส่งผลต่อการเปล่ียนแปลง

กระบวนการวิจัย	ที่ใช้เพื่อการศึกษาประสบการณ์ชีวิตของเจ้าของประสบการณ์	 ให้ได้ความรู้กว้างไกลออกไป	

นับเป็นการสะท้อนให้เห็นการเคลื่อนย้ายกระบวนทัศน์ท่ีเชื่อว่าความจริงถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์	 วิธีวิทยา																		

ที่สร้างความรู้ให้ความส�าคัญกับการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สร้างความรู้กับสิ่งที่เป็นตัวความรู้	เปิดโอกาสให้ผู้วิจัย

ได้เข้าถงึประสบการณ์และสร้างความรูผ่้านกระบวนการปฏิสมัพนัธ์ระหว่างผู้วจิยัและผู้เป็นเจ้าของประสบการณ์	

(ปฤษณา	 ชนะวรรษ,	 2549,	 น.	 41)	 ผู้เขียนจึงได้เขียนบทความนี้ขึ้นเพื่อสะท้อนปรากฏการณ์จริงที่เกิดข้ึน												

ในสังคม	 ซึ่งมาจากงานวิจัยท่ีผู้เขียนได้ศึกษารูปแบบในการดูแลเด็กที่มีความต้องการพิเศษโดยการใช้เรื่องเล่า

ผ่านกระบวนการการให้ค�าปรึกษาตามฐานกระบวนทัศน์สร้างสรรค์สังคม	 กระบวนการดูแลช่วยเหลือเด็ก															

ที่มีความต้องการพิเศษในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ตามฐานคิดปฏิฐานนิยม	 อาจจะไม่ใช่ค�าตอบของพื้นที	่						

ในบริบทปัจจบุนั	การแสวงหารปูแบบในการดแูลเดก็กลุม่นีไ้ม่ได้เกดิข้ึนได้โดยทนัททีนัใด	หรอืภายในระยะเวลา

สั้น	 ๆ	 แค่เพียงบอกว่าท�าแล้ว	 ปฏิบัติตามนโยบายการศึกษาแล้ว	 แต่ต้องอาศัยระยะเวลาและความเข้าใจ											

อย่างลุม่ลกึในกระบวนการหล่อหลอมทัง้ผูป้กครอง	คร	ูและผูท้ีเ่กีย่วข้องกบัเดก็ทีม่คีวามต้องการพเิศษ	รปูแบบ

การดูแลเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษท่ีจะสามารถน�าไปบูรณาการใช้ในการดูแลเด็กที่มีความต้องการพิเศษได	้					

ตามศกัยภาพของแต่ละบคุคลอย่างแท้จรงิในพืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดนภาคใต้	ซึง่ในงานวจิยันีไ้ด้เปิดพืน้ทีใ่ห้เขา

เหล่านั้นได้ร่วมสร้างองค์ความรู้ไปด้วยกันกับผู้วิจัยคือผู้ให้ค�าปรึกษา

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
	 เพือ่แสวงหารปูแบบการดแูลเดก็ทีม่คีวามต้องการพเิศษในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้	โดยกระบวนการ

ให้ค�าปรึกษาตามฐานกระบวนทัศน์สร้างสรรค์สังคม
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วิธีด�าเนินการวิจัย 
	 การแสวงหารูปแบบในการดูแลเด็กที่มีความต้องการพิเศษ	 โดยการใช้เรื่องเล่าประสบการณ์ชีวิต											

ผ่านกระบวนการให้ค�าปรึกษากลุ่ม	 จากการศึกษาเอกสาร	 ต�ารา	 บทความ	 งานวิจัย	 รวมทั้งการสัมภาษณ	์											

การใช้แบบสอบถาม	ผนวกรวมกับการเก็บข้อมูลโดยประสบการณ์ตรงของผู้วิจัยในฐานะครูผู้ดูแลเด็กที่มีความ

ต้องการพิเศษมาระยะเวลาสิบปี	 โดยใช้เรื่องเล่าประสบการณ์ชีวิตของผู้ปกครอง	 ครู	 และผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็ก						

ที่มีความต้องการพิเศษในทุกมิติทั้งในปรากฏการณ์บริบทสังคมไทยและเรื่องเล่าประสบการณ์ตรงของบุคคล	

โดยผ่านการปฏสิมัพนัธ์ระหว่างผูใ้ห้ค�าปรกึษาคอืตวัผูวิ้จยั	และผูร้บัค�าปรกึษาคอืผูป้กครอง	คร	ูและผูท้ีเ่กีย่วข้อง

กับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ	 ซึ่งเป็นวิธีวิทยาที่ให้ผู้วิจัยและผู้ปกครอง	 ครู	 และผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็กที่มีความ

ต้องการพิเศษได้เรียนรู้ร่วมกัน	 ภายใต้กรอบของกฎเกณฑ์กติกา	 สถาบัน	 วัฒนธรรม	 ภาษา	 ซ่ึงเป็นเสมือน

โครงสร้างที่ตีกรอบให้บุคคลคิดและด�าเนินรอยตาม	 และรวมถึงสิ่งที่บุคคลคิดหรือคาดการณ์ว่า	 คนอื่น	 ๆ															

ให้ความหมาย	 คิด	 หรือตอบสนองต่อสถานการณ์ต่าง	 ๆ	 อย่างไร	 ซึ่งเป็นวิธีวิทยาที่สอดคล้องกับการศึกษา											

งานวิจัยเรื่องประสบการณ์การดูแลผู้ป่วยจิตเภทในชุมชนของ	ธิดารัตน์	คณึงเพียร	(2556,	น.	57)	ซึ่งเป็นการ

ศึกษาเชิงคุณภาพตามแนวคิดปรากฏการณ์วิทยาของ	Husserlian	Phenomenology	ในผู้ดูแลผู้ป่วยที่แพทย์

วนิจิฉยัว่าป่วยด้วยโรคจิตเภท	จ�านวน	10	คน	ผลการวจิยันีแ้สดงให้เหน็ว่าพฤตกิรรมเป็นกระบวนการทีต่่อเนือ่ง

ขึ้นอยู่กับทั้งสถานการณ์แวดล้อมและบุคลิกภาพของบุคคลโดยรวม	 เม่ือเกิด	 เหตุการณ์ใดขึ้น	 บุคคลจะเผชิญ

ปัญหาเน้นด้านอารมณ์	 ตามด้วยพฤติกรรมเน้นการแก้ปัญหา	 และท้ายที่สุดเมื่อเหตุการณ์นั้น	 เกิดข้ึนซ�้าแล้ว							

ซ�้าอีก	 ไม่สามารถหาทางออกได้ก็จะแสดงพฤติกรรมการเผชิญปัญหาด้วยการสร้างกลไกทางจิตเพื่อสร้าง											

ความสมดุลของจิตใจ	ซึ่งเป็นวิธีวิทยาที่มีฐานคิดจากการศึกษางานวิจัยด้วยปรากฏการณ์ทางสังคม

 การเลือกผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ

	 ผู้วิจัยได้เลือกผู้ให้ข้อมูลส�าคัญโดยวิธีเชิงทฤษฎี	 (Theoretical	 sampling)	 (ประไพพิมพ์	 สุธีวสินนนท์	

และ	ประสพชัย	พสุนนท์,	2559,	น.	38)	ในการวิเคราะห์เปรียบเทียบนั้น	ผลของการวิเคราะห์จะเป็นตัวชี้น�าให้

ผู้วิจัยเก็บข้อมูลจากกลุ่มประชากรกลุ่มใด	 (กลุ่มใหม่)	 หรือสถานการณ์ใดเพิ่มเติมที่เก็บเพิ่มขึ้นมาวิเคราะห์						

เปรียบเทียบ	ทดสอบกับข้อมูลที่มีอยู่เดิม	ซึ่งให้ความสนใจกรณีที่สามารถให้ข้อมูลที่หลากหลายและครอบคลุม

เกี่ยวกับประเด็นท่ีต้องการศึกษา	 เป็นส�าคัญ	 ดังน้ันกลุ่มบุคคลผู้ให้ข้อมูลส�าคัญท่ีผู้วิจัยใช้ในการศึกษาครั้งนี	้								

คือ	 กลุ่มคนผู้เล่าเรื่องเพื่อตอบค�าถามการวิจัย	 ประกอบด้วยกลุ่มบุคคลสามกลุ่มคือ	 ผู้ปกครองเด็กที่มีความ

ต้องการพิเศษ	ครูที่สอนเด็กที่มีความต้องการพิเศษ	และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเดก็ที่มีความต้องการพเิศษในด้าน

วิชาชีพอื่น	ๆ	ซึ่งจะเป็นผู้ให้ข้อมูลหลัก	โดยผู้วิจัยเป็นผู้รับฟังเรื่องเล่าประสบการณ์ชีวิตของเขา	เพื่อน�าไปสู่การ

วิเคราะห์ตามกรอบที่ก�าหนด

 แนวทางการศึกษาและการเก็บรวบรวมข้อมูล

	 การท�าความเข้าใจเรื่องราวของผู้ปกครอง	ครู	และผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ	การเก็บ

รวบรวมข้อมูล	ผู้วิจัยด�าเนินการศึกษาโดยการเข้าถึงเรื่องราวในสามส่วน	ดังนี้	

	 ส่วนแรก	คือข้อมูลประสบการณ์จากการศึกษาเอกสาร	ได้แก่	หนังสือ	ต�ารา	บทความ	งานวิจัย	ที่ผ่าน

การอ่านวิเคราะห์	และสรุปองค์ความรู้ที่ได้ผนวกกับการเข้ารับการอบรม	สัมมนา	และเข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับ

เด็กที่มีความต้องการพิเศษ
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	 ส่วนที่สอง	เป็นการเก็บข้อมูลโดยการ	พูดคุยสนทนา	การสัมภาษณ์	ผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็ก

ที่มีความต้องการพิเศษ	 และการใช้แบบสอบถาม	 และจากประสบการณ์ตรงของผู้วิจัยในฐานะครูผู้ดูแลเด็ก									

ที่มีความต้องการพิเศษมาระยะเวลาสิบปี	 เพื่อให้ได้ข้อมูลอีกส่วนหนึ่งที่จะเข้าไปสบทบกับข้อมูลเอกสาร														

เพื่อใช้สนับสนุนให้การวิเคราะห์เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย

	 ส่วนที่สาม	 เป็นการเก็บข้อมูลจากการศึกษาเรื่องเล่าประสบการณ์ชีวิตผ่านกระบวนการให้ค�าปรึกษา

กลุ่มของผู้ปกครอง	 ครู	 และผู้ท่ีเก่ียวข้องกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ	 โดยใช้กระบวนการให้ค�าปรึกษากลุ่ม

ตามฐานกระบวนทัศน์สร้างสรรค์สังคม	 เพื่อให้ได้ข้อมูลอีกส่วนหนึ่งที่จะเข้าไปสบทบกับข้อมูลเอกสารในส่วน					

ที่หนึ่งและข้อมูลจากประสบการณ์ตรงของผู้วิจัยในส่วนที่สองเพื่อใช้สนับสนุนให้การวิเคราะห์เป็นไปตาม

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

	 การเข้าสู่สนามการวิจัย	 การเข้าสู่สนามการวิจัยครั้งนี้	 หลังจากที่ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลในส่วนที่หนึ่ง

และส่วนท่ีสองเรียบร้อยแล้ว	 ผู้วิจัยได้ใช้การเล่าเรื่องประสบการณ์ชีวิตผ่านกระบวนการให้ค�าปรึกษากลุ่ม										

เพิม่เตมิ	โดยมโีอกาสในการแลกเปลีย่นประสบการณ์กับผูป้กครอง	คร	ูและผูท้ีเ่กีย่วข้องกบัเดก็ทีม่คีวามต้องการ

พเิศษผ่านเร่ืองเล่าประสบการณ์ชีวติในกระบวนการให้ค�าปรกึษากลุม่รวม	 8	คน	 เรือ่งราวทีน่�าเสนอในงานวจิยันี้

เกิดขึ้นจากการวิเคราะห์	 ตีความของผู ้วิจัยผ ่านภาพสะท้อนประสบการณ์ชีวิตของผู ้ปกครอง	 ครู																										

และผูท้ีเ่กีย่วข้องกบัเดก็ทีม่คีวามต้องการพเิศษ	ซึง่ผูว้จิยัใช้ชือ่สมมตแิทนชือ่จรงิของผูเ้ป็นเจ้าของประสบการณ์

และผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด	 ทุกชื่อที่ปรากฏในงานวิจัยครั้งน้ีจึงไม่ได้เป็นช่ือจริง	 ซ่ึงผู้วิจัยไม่อาจเปิดเผยได	้																	

ตามจรรยาบรรณของผู้ให้ค�าปรึกษาและจรรยาบรรณของนักวิจัย

	 ในงานวิจัยคร้ังนี้ผู้วิจัยใช้ระยะเวลาวิเคราะห์ข้อมูล	 ท�าความเข้าใจปรากฏการณ์จริงในสังคมในส่วน											

ที่หนึ่งและส่วนที่สองก่อนการให้ค�าปรึกษากลุ ่มตามกระบวนทัศน์สร้างสรรค์สังคมเป็นระยะเวลาหน่ึง															

โดยก่อนหน้าของการให้ค�าปรึกษานั้น	 ผู้วิจัยมีการปฏิสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้ให้ข้อมูลคือ									

ผู้ปกครอง	ครู	และผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ	เมื่อมีโอกาสอย่างเนืองนิตย์ซึ่งเป็นเงื่อนไขส�าคัญ

ของการวิจัยในครั้งนี้	

	 วิธีวิทยาในการวิจัยโดยการใช้เรื่องเล่าประสบการณ์ชีวิตผ่านการให้ค�าปรึกษากลุ่มน้ัน	 เป็นการ																			

ให้ค�าปรึกษาตามแนวกระบวนทัศน์สร้างสรรค์สังคมโดยน�ารูปแบบจากการให้ค�าปรึกษารายบุคคลมาเป็นการ

ให้ค�าปรึกษากลุ ่ม	 โดยการใช้เรื่องเล่าประสบการณ์ชีวิตเป็นแนวคิดการให้ค�าปรึกษาในยุคสมัยใหม	่																						

และยคุหลงัสมยัใหม่	เป้าหมายส�าคญัทีส่ดุของการเล่าเรือ่ง	คอื	ให้ผูม้คีวามรูจ้ากประสบการณ์ชวีติจรงิได้ปลดปล่อย

ความรู้ที่ซ่อนอยู่ในส่วนลึกของหัวใจ	 (ความรู้สึก	 ความเชื่อ)	 ในส่วนลึกของสมอง	 (ความคิด)	 และในส่วนลึก									

ของร่างกาย	 (การปฏิบัติ)	 ออกมาเป็นค�าพูด	 (Verbal	 communication)	 และหน้าตาท่าทาง	 (Non-verbal	

communication)	 ซึ่งการด�าเนินกระบวนการให้ค�าปรึกษามีรูปแบบที่ไม่ตายตัว	 หัวใจของการให้ค�าปรึกษา								

อยู่ที่การพยายามเข้าไปศึกษาเรื่องเล่าประสบการณ์ชีวิตของผู้ปกครอง	 ครู	 และผู้ที่เก่ียวข้องกับเด็กที่มีความ

ต้องการพิเศษ	 การให้ค�าปรึกษาโดยการใช้เรื่องเล่านี้	 ผู้ให้ค�าปรึกษาจะให้ค�าปรึกษาในลักษณะของการพูดคุย

สนทนากับเจ้าของประสบการณ์ในฐานะเพื่อนที่พร้อมจะช่วยแบ่งปันอารมณ์ความรู้สึก	 การให้ค�าปรึกษา														

จะเป็นการพูดคุยอย่างอิสระ	 ยืดหยุ่น	 และเป็นไปในหลายทิศทางตามจ�านวนสมาชิกกลุ่ม	 ทั้งน้ีนอกจากเป็น																

ผู้รับฟังแล้วในบางเวลาผู้ให้ค�าปรึกษาก็ต้องสามารถปรับเปลี่ยนเป็นผู้เล่าเรื่องได้ด้วย
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	 ในระหว่างการให้ค�าปรึกษาผู้วิจัยจะเก็บข้อมูลเพ่ือน�ามาวิเคราะห์	 ตีความว่ามีสิ่งใดท่ีเกิดขึ้นระหว่าง						
การปฏิสัมพันธ์การแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ระหว่างผู ้วิจัยและผู้เล่าเรื่องโดยอาจแสดงออกมาเป็นสัญลักษณ์																	
หรือค�าพูด	 และสิ่งใดที่ควรจะน�าไปสู่การสร้างรูปแบบการดูแลเด็กที่มีความต้องการพิเศษในพื้นที่สามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้	 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้ให้ค�าปรึกษาไม่ใช่ผู้ที่ท�าหน้าที่ช่วยเหลือ	 แต่เป็นผู้ร่วมสร้างความรู้ร่วมกับ							
ตวัของผูป้กครอง	คร	ูและผูท้ีเ่กีย่วข้องกบัเดก็ทีมี่ความต้องการพิเศษผูเ้ป็นเจ้าของประสบการณ์ชวีติของตนเอง
ซึ่งเป็นเสมือนผู้เชี่ยวชาญคนหนึ่งในกระบวนการให้ค�าปรึกษา
 แนวทางการเล่าเรื่องในกระบวนการให้ค�าปรึกษา
	 บทบาทผู้รับค�าปรึกษาในฐานะผู้เล่าเร่ือง	 มีจิตใจพร้อมจะให้	 มีความภูมิใจในความส�าเร็จท่ีตนก�าลัง								
เล่าเป็นผูป้ระสบเหตกุารณ์ในเรือ่งทีจ่ะเล่าด้วยตนเอง	คดิทบทวนเรือ่งราวทีเ่ล่ามาเป็นอย่างด	ีและมทัีกษะในการ	
เล่าออกมาจากใจ	 คือเล่าแบบไม่ตีความ	 จะมีความสามารถเล่าเรื่องออกมาได้อย่างทรงพลัง	 กล่าวคือ																	
“เรื่องราว”	 จะไม่ใช่แค่ออกมาเป็นค�าพูดเท่านั้น	 จะแสดงออกมาในหน้าตา	 แววตา	 ท่าทาง	 น�้าเสียง	 และ														
การสื่อสารที่ไม่ใช่ค�าพูดอื่น	 ๆ	 รวมท้ัง	 “ความเงียบ”	 ในบางช่วงด้วย	 บทบาทผู้ให้ค�าปรึกษาในฐานะผู้ฟัง															
เป็น		“ผูฟั้งอย่างตัง้ใจ”	(Active	listening)	จะช่วยกระตุน้ให้ผูเ้ล่าเกดิอารมณ์ในการเล่า	ท�าให้สามารถเล่าออกมา
จากใจได้ลึกยิ่งขึ้น
 การตีความเรื่องราวและการเขียนตัวบท
	 ส�าหรับการตีความเรื่องราว	(ข้อมูล)	การศึกษาความต้องการในการดูแลเด็กที่มีความต้องการพิเศษนั้น	
จะด�าเนินไปพร้อม	ๆ	กันกับการเก็บรวบรวมเรื่องเล่าจากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้ปกครอง	ครู	และ						
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ	 ผู้เป็นเจ้าของประสบการณ์ชีวิต	 และในฐานะผู้รับค�าปรึกษา	
จนสามารถเกบ็เรือ่งราวได้มากเพียงพอท่ีจะน�าไปสูค่วามเข้าใจ	และครอบคลุมในการศกึษาความต้องการในการ
ดูแลเด็กที่มีความต้องการพิเศษ	 ซึ่งได้ตีความเรื่องราวจากการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งสามส่วนและน�ามาเขียน
อธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจากข้อมูลดังกล่าว

ผลการวิจัย
	 ผลการวจิบัส่วนแรกพบว่า	เรือ่งเล่าในการให้ค�าปรกึษากลุม่ตามกระบวนทศัน์สร้างสรรค์สงัคม	เป็นการ
เผชิญปัญหาในการดูแลเด็กที่มีความต้องการพิเศษในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้	 เป็นสิ่งส�าคัญที่ผู ้วิจัย																	
พบในการได้เข้ามามีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ชีวิตกับผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ	 ได้แก่	 คุณก๊ะ	 (นามสมมติ)										
คณุรนีา	(นามสมมต)ิ	และคณุเม๊าะ	(นามสมมต)ิ	เป็นผูป้กครองของเดก็ทีม่คีวามบกพร่องทางสตปัิญญา	คณุสาว	
(นามสมมติ)	 เป็นผู้ปกครองของเด็กออทิสติก	 คุณกร	 (นามสมมติ)	 เป็นครูในศูนย์การศึกษาพิเศษ	 คุณกาซา									
(นามสมมติ)	 เป็นคุณครูผู้สอนในโรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษาที่มีเด็กที่มีความต้องการพิเศษเรียนร่วมอยู	่								
คุณรูดิง	 (นามสมมติ)	 เป็นครูเฉพาะทางประเภทความพิการด้านร่างกาย	 และสอนเด็กในโรงเรียนเรียนร่วม									
และคณุนชิา	(นามสมมติ)	เป็นพีเ่ลีย้งผูด้แูลเดก็ออทสิตกิ	โดยผ่านกระบวนการให้ค�าปรกึษากลุ่ม	ซึง่การให้ค�าปรกึษา
แบบกลุม่นัน้	เป็นกระบวนการของกลุม่	ของความสมัพนัธ์ระหว่างบุคล	มบีรรยากาศแห่งการยอมรับซึง่กนัและกนั	
เข้าใจ	ไว้วางใจกัน	อบอุ่นและเป็นกันเอง	เพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกแต่ละคนได้ระบายความรู้สึกเกี่ยวกับปัญหา
ที่เขาเผชิญอยู่	 แลกเปลี่ยนประสบการณ์	 ความรู้สึกนึกคิดที่มีต่อกัน	 เป็นการส�ารวจตนเอง	 ประเมินตนเอง											
ช่วยให้เข้าใจตนเองและผู้อื่นย่ิงขึ้น	 ท้ังน้ีจะมีผู้ให้ค�าปรึกษาที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์เก่ียวกับ
การให้ค�าปรึกษาเป็นผู้น�ากลุ่ม	 (ศุภวดี	 บุญญวงศ์,	 2548,	 น.	 307)	 ซึ่งเป็นกระบวนการที่สอดคล้องกับการให้							
ค�าปรึกษาตามแนวกระบวนทัศน์สร้างสรรค์สังคม
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	 ลักษณะกระบวนการของการให้ค�าปรึกษาตามแนวกระบวนทัศน์สร้างสรรค์สังคมและกระบวนการ									

ของการให้ค�าปรึกษาแบบกลุ่มมีความสอดคล้องกันในลักษณะของบรรยากาศ	 เปิดโอกาสให้สมาชิกแต่ละคน															

ได้ระบายความรู ้สึกเกี่ยวกับปัญหาที่เขาเผชิญอยู ่	 แลกเปล่ียนประสบการณ์ซ่ึงกันและกันภายในกลุ่ม																				

โดยผู้ให้ค�าปรึกษาหรือเรียกว่าผู้น�ากลุ่ม	และผู้รับค�าปรึกษาหรือเรียกว่าสมาชิกกลุ่ม	โดยมีกระบวนการดังนี้

	 ประเด็นแรก	 กระบวนการให้ค�าปรึกษาเป็นการเล่าเรื่องจากสมาชิกกลุ่มซ่ึงผู้ที่มีความรู้ประสบการณ	์

ชีวิตจริงในการดูแลเด็กที่มีความต้องการพิเศษในพื้นที่	

	 ประเด็นที่สอง	 สมาชิกกลุ่มซึ่งเป็นผู้เล่าเร่ืองสามารถที่จะเลือกเล่าเรื่องราวท่ีจะน�ามาเล่าจากความ									

ทรงจ�าของตนเอง	และจากภาพที่มองตนเองในอดีตได้อย่างอิสระ	

	 ประเด็นที่สาม	 การให้ค�าปรึกษากลุ่มเป็นการพูดคุยอย่างอิสระ	 ยืดหยุ่นและเป็นไปในหลายทิศทาง								

ตามจ�านวนสมาชกิกลุม่	 คอืสมาชกิทกุคนมโีอกาสท่ีจะเป็นผูพ้ดูและเป็นผู้ฟัง	 รวมทัง้ผู้ให้ค�าปรกึษาหรอืผูน้�ากลุ่ม					

ในบางเวลาก็สามารถปรับเปลี่ยนเป็นผู้เล่าเรื่องได้ด้วย

	 ประเดน็ทีส่ี	่ผูใ้ห้ค�าปรกึษาหรอืผูน้�ากลุม่และผูร้บัค�าปรกึษาหรอืสมาชกิกลุ่มมบีทบาทฐานะเท่าเทยีมกนั	

และถือว่าผู ้รับค�าปรึกษาหรือสมาชิกกลุ่มทุกคนเป็นเสมือนผู ้รู ้	 ผู ้เชี่ยวชาญในการร่วมสร้างองค์ความรู	้																						

ในกระบวนการให้ค�าปรึกษา

 การให้ค�าปรึกษากลุ่มตามแนวกระบวนทัศน์สร้างสรรค์สังคม 

	 ประเด็นแรก	 กระบวนการให้ค�าปรึกษาเป็นการเล่าเรื่องจากสมาชิกกลุ่มซ่ึงผู้ที่มีความรู้ประสบการณ	์

ชีวิตจริงในการดูแลเด็กที่มีความต้องการพิเศษในพื้นที่

	 “...ก็เลี้ยงเขามาตั้งแต่เกิด	แม้หมอจะบอกตอนที่ไปตรวจครบเดือนว่าเขาเป็นอะไร...แต่ก็ไม่เห็นมีอะไร

ผิดปกติ	การกิน	การเดินก็เหมือนเด็กปกติ...เลี้ยงเหมือนเด็กปกติคนอื่น	ๆ	...”

	 ประเด็นที่สอง	 สมาชิกกลุ่มซึ่งเป็นผู้เล่าเร่ืองสามารถที่จะเลือกเล่าเรื่องราวท่ีจะน�ามาเล่าจากความ											

ทรงจ�าของตนเอง	และจากภาพที่มองตนเองในอดีตได้อย่างอิสระ	

	 “...ยังจ�าได้เลยเมื่อก่อนที่เราพาลูกไปหาหมอ...หมอบอกว่าท�าใจเถอะ...เขาก็ได้แค่น้ีแหละ...หมอไม่ให้

ก�าลังใจเราเลย...แต่เรามีศาสนาในหัวใจ	เราเชื่อมั่นในพระเจ้า...ยังไงเราก็ต้องดูแลลูกต่อไปให้ดูดีขึ้นให้ได้...”

	 ประเด็นที่สาม	 การให้ค�าปรึกษากลุ่มเป็นการพูดคุยอย่างอิสระ	 ยืดหยุ่นและเป็นไปในหลายทิศทาง								

ตามจ�านวนสมาชกิกลุม่	คอืสมาชกิทกุคนมโีอกาสทีจ่ะเป็นผูพู้ดและเป็นผู้ฟัง	รวมทัง้ผู้ให้ค�าปรกึษาหรอืผู้น�ากลุ่ม

ในบางเวลาก็สามารถปรับเปลี่ยนเป็นผู้เล่าเรื่องได้ด้วย	

	 สมาชิก	1	:	 ในขณะที่จิตใจเราหดหู่	เราพยายามมากขึ้น...

	 ผู้น�ากลุ่ม	 :	 สิ่งนั้นท�าให้เราเข้มแข็งขึ้น	เพื่อต่อสู้เพื่อลูก

	 สมาชิก	1	:	 ใช่	ๆ	...เมื่อก่อนตัวเขานิ่มมาก	พาเขาไปนวด	แต่เขาดีขึ้นนะ	ถ้าคุณครูเจอเขาตอนนี้

กล้ามเนื้อเขาเหมือนเด็กปกติ...จะบอกว่า	รักษาได้	รักษาได้...เพราะว่าถ้าหมอ	หมอจะบอกว่ารักษาไม่ได้นะ...

คือไม่มีก�าลังใจให้เลย...ไปหานะ	พูดให้เราหดหู่กว่าเดิม...

	 สมาชิก	2	:	 ได้ฟังตอนนัน้นะ	ขนาดเราไม่ใช่พ่อไม่ใช่แม่นะ...ถ้าฟังหมอ	หมอจะบอกว่า	คณุแม่โรคนี้

รักษาไม่ได้หรอก	ไม่มียารักษา	ไม่หายหรอก...

	 สมาชิก	3	:	 คนที่เขาเก็บลูกไว้ที่บ้าน	ส่วนหนึ่งเข้าใจตามที่หมอบอกไง...ก็ไม่ไปรักษาต่อ

	 สมาชิก	2	:	 ก็เข้าใจหมอนะ	บางทีเขางานเยอะ...เขาเลยบอกตัด	เพื่อจะได้ใช้เวลาไปรักษาคนอื่น

ที่มีโอกาสหาย...	
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	 ประเดน็ทีส่ี	่ผูใ้ห้ค�าปรกึษาหรอืผูน้�ากลุม่และผูรั้บค�าปรกึษาหรอืสมาชกิกลุ่มมบีทบาทฐานะเท่าเทยีมกนั	

และถือว่าผู ้รับค�าปรึกษาหรือสมาชิกกลุ ่มทุกคนเป็นเสมือนผู ้รู ้	 ผู ้เชี่ยวชาญในการร่วมสร้างองค์ความรู	้																					

ในกระบวนการให้ค�าปรึกษา

	 ผู้น�ากลุ่ม	 :	 เรายังคงต้องเดินงานน้ีต่อไปนะคะส�าหรับในพื้นที่ของเราซึ่งยังคงมีปัญหาที่ซ้อนทับ

กันอยู่อีกมากมาย...อย่าเพิ่งทิ้งกันไปก่อนนะ...

	 สมาชิก	 :	 คุณแม่เองต่างหากที่ต้องบอกว่า	 อย่าเพิ่งทิ้งกันไปก่อน...เพราะพวกเราเองก็ต้องการ

คนคอนให้ค�าปรึกษา...

	 ผลการวิจัยส่วนท่ีสองพบว่า	 ความต้องการในการดูแลเด็กที่มีความต้องการพิเศษในพื้นท่ีสามจังหวัด

ชายแดนภาคใต้มีดังน้ี	 1)	 ศึกษาความต้องการของคนในพื้นท่ีว่าเขาต้องการอะไร	 2)	 เครื่องมือการคัดกรอง										

และผู้คัดกรองควรมีความเฉพาะเจาะจงตามบริบทในพื้นที่	 เพราะคนในพื้นที่ส่วนใหญ่ใช้ภาษามลายูถิ่น																		

เป็นภาษาแม่	 อันส่งผลต่อการใช้เครื่องมือคัดกรอง	 3)	 จัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการศึกษา															

เฉพาะบุคคล	(IEP)	โดยค�านึงถึงภาษาและวัฒนธรรมพื้นฐานของครอบครัว	4)	ดูแลสุขภาพจิตและสุขภาพกาย

พ้ืนฐานตามความต้องการจ�าเป็นของผูท้ีเ่กีย่วข้องกบัเด็กทีม่คีวามต้องการพเิศษโดยเฉพาะผู้ปกครอง	โดยทัง้หมด

ต้องมีผู ้ปฏิบัติงานที่มีความจริงใจ	 เสียสละและเข้าใจคนในพื้นที่โดยแท้จริง	 ไม่ใช่โดยบทบาทหน้าที	่																		

เพียงอย่างเดียว	และติดตามผลพร้อมทั้งทบทวนผลการด�าเนินงาน

ภาพที่ 1	แผนผังความต้องการในการดูแลเด็กที่มีความต้องการพิเศษในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้

การจัดการเรียนการสอน

ตามลักษณะของแต่ละบุคคล

โดยค�านึงถึงภาษาและวัฒนธรรม

ความต้องการของคนในพื้นที่

กระบวนการคัดกรองที่ใช้เครื่องมือการคัดแยกเฉพาะบริบทในพื้นที่

ผู้ปฏิบัติงาน

ต้องมีความ

จริงใจ

การดูแลสุขภาพจิต

และสุขภาพกายพื้นฐาน

ตามความต้องการจ�าเป็น

เด็กที่มีความ

ต้องการพิเศษ
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็ก

ที่มีความต้องการพิเศษ

ติดตามผล/ทบทวน
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	 เร่ืองเล่าผ่านกระบวนการให้ค�าปรกึษากลุม่ตามฐานกระบวนทศัน์สร้างสรรค์สังคมนัน้	เป็นกระบวนการหนึง่

ที่นอกเหนือจากการศึกษาเอกสารและประสบการณ์ตรงของผู้วิจัย	ที่น�ามาซ่ึงการสรุปของผลความต้องการ										

ในการดูแลเด็กที่มีความต้องการพิเศษในพื้นท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใต้	 เป็นการเปิดพื้นที่ให้ผู้เป็นเจ้าของ

ประสบการณ์ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างความรู้รูปแบบการดูแลเด็กที่มีความต้องการพิเศษในพื้นที่																

โดยเริม่ต้นจากการความต้องการของคนในพืน้ที	่กระบวนการคดักรองควรใช้เครือ่งมอืการคดัแยกเฉพาะบรบิท															

ในพืน้ทีซ่ึง่ไม่ใช่มาจากความรูก้ระแสหลกัเพียงอย่างเดยีวและน�ามาใช้กบัเด็กทกุคนทัว่ประเทศ	การจัดการเรยีน

การสอนตามลกัษณะของแต่ละบคุคลโดยค�านงึถึงภาษาและวฒันธรรมและการดแูลสขุภาพจติและสขุภาพกาย

พืน้ฐานตามความต้องการจ�าเป็น	ทัง้ของเดก็ทีม่คีวามต้องการพเิศษและผู้ทีเ่กีย่วข้องกบัเดก็ทีม่คีวามต้องการพเิศษ	

ทั้งน้ีกระบวนการทุกข้ันตอนควรมาจากผู ้ปฏิบัติงานท่ีมีความจริงใจ	 เสียสละและเข้าใจคนในพื้นที่																										

โดยแท้จริง	ไม่ใช่โดยบทบาทหน้าที่เพียงอย่างเดียว

อภิปรายผล 
	 จากการศึกษาเอกสารทีเ่ก่ียวข้องกบัเดก็ทีม่คีวามต้องการพเิศษ	จากประสบการณ์ตรงของผู้วจิยัในฐานะ

ครูผู้ดูแลเด็กที่มีความต้องการพิเศษตลอดเวลาสิบปี	 และจากเรื่องเล่าผ่านกระบวนการให้ค�าปรึกษากลุ่ม														

ของผู้ปกครอง	ครูและผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้	ตามฐาน

กระบวนทัศน์สร้างสรรค์สังคมนั้น	เป็นการร่วมกันสร้างความรู้	ความจริงชุดหนึ่งที่เกิดขึ้น	ซึ่งได้ให้ความส�าคัญ

กับกระบวนการสร้างความรู้จากบริบทและประสบการณ์ในเรื่องเล่าของผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็กที่มีความต้องการ

พิเศษ	 ซึ่งจัดว่าเป็นสิ่งส�าคัญต่อวิถีการด�ารงชีวิตของเจ้าของประสบการณ์	 เรื่องเล่าประสบการณ์ชีวิตจึงเป็น									

วิธีวิทยาที่ท�าให้กระบวนการให้ค�าปรึกษาไปสู่เป้าหมาย

	 ที่ผ่านมาเราไม่เคยต้ังค�าถามปล่อยให้ความคิดอยู่ภายใต้กระบวนทัศน์	 ซึ่งมีเป้าหมายในการอธิบาย	

ควบคมุ	และคาดท�านายความเป็นไปของสรรพสิง่	ได้ถูกยกย่องขึน้มาให้เป็นใหญ่ในการผกูขาดความคดิจนท�าให้

บริบทและประสบการณ์ซ่ึงเป็นสิ่งท่ีมีความส�าคัญต่อวิถีชีวิตในการด�ารงอยู่ของมนุษย์	 ถูกมองข้ามหรือ																					

ถูกตัดออกไปจากกระบวนการสร้างความรู้	(จันจลี	ถนอมลิขิตวงศ์,	2554,	น.	138)	เมื่อเป็นเช่นนี้จึงท�าให้การ

ดูแลเด็กที่มีความต้องการพิเศษ	 โดยเริ่มตั้งแต่การคัดกรองถูกหยิบยกขึ้นมาในวงการศึกษาและเสมือนว่า													

เป็นสิง่ทีจ่�าเป็นอย่างยิง่ทีโ่รงเรยีนต้องมกีารคดักรองเดก็	โดยพยายามให้เป็นไปตามการจดัระบบดแูลช่วยเหลอื

นักเรียนในโรงเรียน	มีกลุ่มปกติ	กลุ่มเสี่ยง	กลุ่มมีปัญหา	เพื่อให้โรงเรียนสามารถจัดกลุ่มในการดูแลนักเรียนได้

ตามเป้าหมาย	 ละเลยที่จะย้อนกลับไปหาค�าตอบว่าการดูแลเด็กที่มีความต้องการพิเศษนั้นควรมีรูปแบบ

กระบวนการอย่างไรบ้าง	ที่ผ่านมาทั้งวงการแพทย์	วงการศึกษา	โดยเฉพาะในวงการศึกษาได้พยายามดูแลเด็ก

กลุ่มนี้เป็นอย่างมาก	 ตั้งแต่การจดทะเบียนคนพิการ	 จัดท�าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล	 (IEP)	 ส่งผลให้

นักเรียนได้รับการรักษาพยาบาลฟรี	และเรียนฟรีตลอดชีวิตตามกฎหมายก�าหนด	แต่สิ่งที่ถูกละเลยไปคือความ

เป็นอยู่และภาวะจิตใจของคนรอบข้างเด็กเหล่าน้ี	 ซ่ึงเม่ือใดยอมรับอาการของบุตรหลานไม่ได้ก็เป็นทุกข์												

พยามดิน้รนและบอกว่าลกูของฉนัไม่ใช่	ไม่เป็นเดก็ทีม่คีวามต้องการพิเศษ	ในขณะทีบ่างส่วนยอมรบัได้แต่กต้็อง

ทนทกุข์กบัอาการของลกู	และตัง้ค�าถามกับตนเองหลากหลายค�าถาม	“ลกูจะมโีอกาสเหมอืนเด็กปกตหิรอืเปล่า”	

“ต้องเสียค่าใช้จ่ายเท่าไหร่”	“กินยามากน้อยแค่ไหน”	แต่ละค�าถามไม่มีค�าตอบที่ชัดเจน	
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	 ในบทความน้ีเป็นเพียงเสียงสะท้อนเล็ก	 ๆ	 จากมุมมองหนึ่งในพื้นที่	 ที่จะบอกกล่าวว่าคนรอบข้างเด็ก									

ทีม่คีวามต้องการพเิศษเหล่านี	้ทีค่วรได้รับการดูแลช่วยเหลอืตามความต้องการของเขา	ให้ก�าลงัใจ	เพราะเขาก�าลงัทกุข์	

ดูแลเขาเรื่องสุขภาพกาย	 ดูแลการเป็นอยู่ให้เขาสามารถมีก�าลังเลี้ยงดูลูกได้ตามความสามารถ	 	 มุ่งให้เขา										

สามารถเรียนรู้วิธีการสอนลูก	 ฝึกทักษะให้กับลูก	 ให้ก�าลังใจเขาให้เขาเดินเคียงข้างไปกับบุตรหลานของเขาได้

ด้วยจิตใจท่ีเบิกบาน	 ซ่ึงกระบวนการเหล่าน้ีได้ถูกมองข้ามหรือถูกลดทอนลง	 ด้วยคิดการมุ่งประเด็นไปเฉพาะ

การดูแลเด็กที่มีความต้องการพิเศษเพียงอย่างเดียวตามกฎหมายก�าหนด	 ซึ่งไม่มีกฎหมายฉบับใดก�าหนด												

เร่ืองการดูแลผู้ปกครอง	 ครูและบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับเด็กกลุ่มนี้	 หากผู้ปกครอง	 ครูและผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็ก										

กลุ ่มนี้มีสุขภาพกาย	 สุขภาพจิตท่ีดีเขาก็จะสามารถดูแลบุตรหลานของตนเองได้ด้วยตัวเขาเอง	 เด็กที่ม	ี														

ความต้องการพิเศษก็จะได้รับการดูแลและพัฒนาไปได้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคลได้อย่างมีคุณภาพ																

ตามไปด้วย	ซึง่จากผลการวจัิยทัง้สองส่วนสอดคล้องกับการศึกษางานวิจยัเรือ่งผลของโปรแกรมการให้ค�าปรกึษา

แบบกลุม่ต่อความสามารถในการเผชญิปัญหาของผูด้แูลผูป่้วยจติเภทในชุมชนของ	รตันา	พนัจุย	(2557,	น.	126)	

พบว่า	ความสามารถในการเผชิญปัญหาของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภทในชุมชน	หลังได้รับโปรแกรมการให้ค�าปรึกษา

แบบกลุ่มสูงกว่าก่อนได้รับโปรแกรม	 และ	 พบว่า	 ผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภทในชุมชนกลุ่มที่ได้รับโปรแกรมการให	้												

ค�าปรึกษาแบบกลุ่มมีความสามารถในการเผชิญปัญหาสูงกว่ากลุ่มที่ได้รับการพยาบาลตามปกติ	 ผลการวิจัย								

ดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความส�าคัญของผู้ดูแลผู้ป่วยท่ีต้องมีความสามารถในการเผชิญปัญหาในการดูแล																		

ผู้ป่วยจิตเวช	 ซึ่งสอดคล้องกับผลงานงานวิจัยน้ีท่ีรูปแบบในการดูแลเด็กที่มีความต้องการพิเศษควรมุ่งเจาะจง	

ในการดูแลไปที่ผู้ปกครอง	 ครู	 หรือผู้ท่ีเก่ียวข้องกับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษเป็นส�าคัญเช่นกัน	 เพราะหาก

สุขภาพจิตของผู้ท่ีดูแลไม่พร้อมก็จะส่งผลถึงกระบวนการดูแลเด็กที่มีความต้องการพิเศษด้วยเช่นกัน																			

และผลการวิจัยของ	 รัตนา	 พันจุย	 ยังสอดคล้องกับกระบวนการให้ค�าปรึกษากลุ่มตามแนวกระบวนทัศน์

สร้างสรรค์สงัคม	โดยเปิดโอกาสให้สมาชกิแต่ละคนได้ระบายความรูส้กึเกีย่วกบัปัญหาทีเ่ขาเผชญิอยู	่แลกเปลีย่น

ประสบการณ์ซึ่งกันและกันภายในกลุ่ม	ผู้เล่าเรื่องสามารถที่จะเลือกเล่าเรื่องราวที่จะน�ามาเล่าจากความทรงจ�า

ของตนเอง	 และจากภาพท่ีมองตนเองในอดีตได้อย่างอิสระ	 ยืดหยุ่นและเป็นไปในหลายทิศทางตามจ�านวน						

สมาชกิกลุม่	คอืสมาชกิทกุคนมโีอกาสทีจ่ะเป็นผูพ้ดูและเป็นผู้ฟัง	รวมทัง้ผู้ให้ค�าปรกึษาหรอืผู้น�ากลุ่มในบางเวลา																							

ก็สามารถปรับเปลี่ยนเป็นผู้เล่าเรื่องได้ด้วย	โดยผลการวิจัยในการให้ค�าปรึกษากลุ่มของ	รัตนา	พันจุย	เน้นการ

พัฒนาให้สมาชิกกลุ่มมีความเข้าใจอย่างลึกซ้ึงในปัญหาและความรู้สึกของตนเอง	 สมาชิกในกลุ่มจะมีโอกาส									

ได้แสดงออกเกีย่วกับความรูส้กึและความคดิเหน็ของแต่ละคนเป็นการระบายความรูส้กึขดัแย้งในจติใจ	ได้ส�ารวจ

ตนเอง	ได้ฝึกการยอมรับตนเอง	กล้าที่จะเผชิญปัญหา	และได้ใช้ความคิดในการแก้ปัญหา	หรือปรับปรุงตนเอง	

ขณะเดยีวกนัยงัได้มโีอกาสรบัฟังความรูส้กึและความคดิเหน็ของสมาชกิคนอืน่	และได้ตระหนกัว่าคนอืน่กม็ปัีญหา

เช่นกัน	 นอกจากน้ีการให้ค�าปรึกษาแบบกลุ่มนั้นมุ่งปรับเปล่ียน	 พฤติกรรมของสมาชิกแต่ละคนเกี่ยวกับ														

ความรู้สึก	 ทัศนคติอารมณ์ซ่ึงมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของสมาชิกโดยมีการจัดสภาพแวดล้อมภายในกลุ่ม														

ให้เกิดบรรยากาศที่จะให้สมาชิกระบายความรู้สึก	ทัศนคติของตนเองออกมาด้วยความสมัครใจ	ช่วยท�าให้เกิด

ความภาคภูมิใจว่าตนเองสามารถให้ข้อคิดอันเป็นประโยชน์ต่อกลุ่ม	 รวมทั้งวิธีการของการให้ค�าปรึกษา												

แบบกลุ่มนีท้�าให้สมาชกิ	 แต่ละคนเกดิความภาคภมูใิจว่าตนสามารถให้ข้อคิดอนัเป็นประโยชน์ต่อเพือ่นในกลุ่มได้	

ซึ่งการให้ค�าปรึกษากลุ่มยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ	 รอฮานี	 เจ๊ะอุเซ็ง	 (2559)	 ที่ได้ศึกษาการปรึกษา																				

กลุ่มบูรณาการเพื่อลดผลกระทบทางจิตใจและกระบวนการสูญเสียบุคคล	อันเป็นที่รักหลังเกิดเหตุการณ์วิกฤต

ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา	กรณีศึกษาโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล	จังหวัดปัตตานี	พบว่า	นักเรียนที่ได้รับ
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การปรกึษากลุม่บรูณาการมีผลกระทบทางจติใจและกระบวนการสญูเสยีบคุคลอนัเป็นทีรั่กลดลงมากกว่านกัเรยีน

กลุม่การศกึษาทางจติวทิยาและหลงัการทดลองลดลงมากกว่าก่อนการทดลองอย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิี	่0.05	

และงานวิจัยของ	ชาญชัย	ศักดิ์ศิริสัมพันธ์	(2559,	น.	34-35)	เรื่องการเสริมสร้างความหมายในชีวิตของวัยรุ่น

ที่ตั้งครรภ์โดยใช้รูปแบบการให้ค�าปรึกษากลุ่มแบบภวนิยมซึ่งพบว่าความหมายในชีวิตด้านจุดมุ่งหมายในชีวิต	

การเผชิญและการจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิต	 การวางแผนชีวิตและการเห็นคุณค่าในตนเองมีค่าเฉล่ีย												

ระดบัปานกลาง	และรปูแบบการให้ค�าปรกึษากลุม่แบบภวนยิมมปีระสทิธผิลในการเสรมิสร้างความหมายในชวีติ

หลังการทดลองและการติดตามผลอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่	 0.01	 จากผลการวิจัยดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า							

การให้ค�าปรึกษากลุ ่มเป็นกระบวนการที่ช ่วยเหลือบุคคลให้สามารถเผชิญกับสถานการณ์ในชีวิตได	้																								

โดยขึ้นอยู่กับการน�าไปใช้ตามลักษณะของผู้รับค�าปรึกษาซึ่งจะต้องอาศัยฐานแนวคิดและทฤษฎีที่ต่างกัน											

ตามความแตกต่างของปัญหาแต่บุคคล	รวมทั้งบริบทของประเพณี	วัฒนธรรม	ศาสนาและสังคมนั้น	ๆ	

 บทสรุปของการร่วมสร้างองค์ความรู้

	 บทสรุปขององค์ความรู้ถูกสร้างข้ึนในงานวิจัยน้ี	 ผ่านการก่อตัวมาจากวาทกรรมเป็นการสร้างความรู้					

การผลติความรูห้รอืการนยิามความรูข้ึน้มาเพือ่ให้มอี�านาจในการก�าหนดความจรงิ	ความรูท้กุชนดิสามารถแปร

มาเป็นเครื่องมืออ�านาจได้ทั้งนั้น	 ในรูปของงานด้านการจัดการศึกษาภายใต้การปฏิรูปการศึกษาตามอ�านาจ								

ของความรู้กระแสหลัก	 โดยมีการพัฒนาปรับปรุงรูปแบบให้มีความสอดคล้องกับนโยบาย	 หลักและวิธีการ														

ในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	 ซึ่งในบทความวิจัยฉบับนี้มีเจตจ�านงเพื่อเผยให้เห็นว่ารูปแบบในการดูแลเด็กที่มี	

ความต้องการพิเศษของผู้ปกครอง	 ครู	 หรือผู้ท่ีเก่ียวข้องในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้นั้น	 มีลักษณะอย่างไร	

ทั้งนี้เพื่อน�าไปสู่การทบทวนหรือพิจารณาในเชิงวิชาการส�าหรับการพัฒนา	 และเป็นแนวทางในการดูแลเด็ก															

ที่มีความต้องการพิเศษในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้	 เป็นการสร้างองค์ความรู้ที่จะท�าให้เกิดความเข้าใจ

ความจรงิทีด่�ารงอยูใ่นบริบทของสังคมปัจจบัุน	ประการส�าคญัของบทความน้ี	ผูเ้ขยีนมคีวามประสงค์ให้บทความนี้	

ได้เป็นเสียงสะท้อนจากผู้ปกครอง	 ครู	 และผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ	 ซึ่งเป็นเสมือนเสียง								

ของคนในพื้นท่ี	 ทั้งนี้เพื่อน�าไปสู่การทบทวนหรือพิจารณาในเชิงวิชาการส�าหรับการพัฒนาระบบการดูแลเด็ก							

ที่มีความต้องการพิเศษในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ในเชิงลึกมากขึ้น

ข้อเสนอแนะ 
	 1.	 ผลการวิจัยช้ินน้ีเป็นประโยชน์ต่อบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษทั้งผู้ปกครอง	ครู	

หรอืบคุคลอืน่	ๆ	ท่ีเกีย่วข้องกบัเด็กกลุม่นี	้มปีระโยชน์ในการพัฒนาระบบการจดัการศกึษาและระบบการดแูลเดก็

ที่มีความต้องการพิเศษในพื้นที่	 โดยจากเดิมที่ทั้งการแพทย์	 การศึกษา	 พยายามที่จะดูแลตัวเด็กที่มี																						

ความต้องการพิเศษให้ได้รับการรักษาหรือการพยาบาลเทียบเท่าคนปกติ	 แต่ละเลยในการดูแลผู้ที่ดูแลเด็ก									

กลุ่มนี้ซึ่งเป็นพื้นฐานส�าคัญในการดูแลเด็กกลุ่มนี้	

	 2.	 งานวิจัยมีข้อจ�ากัด	 (Limitation)	 ในด้านตัวตนผู้วิจัย	 ในกรณีที่ตัวผู้วิจัยไม่มีสัมพันธภาพที่ดีพอ									

กับผู้ให้ข้อมูลส�าคัญจะส่งผลต่อผลการวิจัยอย่างย่ิง	 ดังน้ันข้อจ�ากัดในงานวิจัยลักษณะนี้	 ผู้วิจัยจ�าเป็นต้องมี

สัมพันธภาพระดับหนึ่งกับผู้ให้ข้อมูลส�าคัญก่อนหน้าการวิจัย	 และประสบการณ์ตรงของผู้วิจัยที่ท�างานหรือ													

มีประสบการณ์ร่วมกับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ	 และการให้ค�าปรึกษามาเป็นระยะเวลาพอสมควรที่จะม	ี								

องค์ความรู้จากการปฏิบัติจริงตกตะกอนจนสามารถผนวกรวมกับหลักการแนวคิดและทฤษฎีมาสู่การวิจัย	
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