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การพจิารณาสนับสนุนเทคโนโลยสิี�งอาํนวยความสะดวกบริการและความช่วยเหลอือื�นใดทาง

การศึกษาแก่นักเรียน โดยใช้กรอบงาน SETT (SETT Frame work) 

โดย  ดร.สมพร  หวานเสร็จ 

 
       การจดัการศึกษาสําหรับคนพิการมีลกัษณะเฉพาะแตกต่างจากการจดัการศึกษาสําหรับ

บุคคลทั5วไป จึงจาํเป็นตอ้งจดัให้คนพิการมีสิทธิและโอกาสไดรั้บการบริการและความช่วยเหลือทาง
การศึกษาเป็นพิเศษตั=งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการ การสนบัสนุนเทคโนโลยสิี5งอาํนวยความสะดวก สื5อ 
บริการและความช่วยเหลืออื5นใดทางการศึกษา เป็นความจาํเป็นอย่างหนึ5งเพื5อให้คนพิการเขา้ถึงขอ้มูล
ข่าวสาร แหล่งเรียนรู้ต่างๆ  รวมทั=งบริการและความช่วยเหลืออื5นใดที5จาํเป็นในด้านการศึกษาอย่าง
ทั5วถึงทุกคน ทุกระบบและทุกระดบัการศึกษา  โดยในมาตรา 10  วรรคสาม แห่งพระราชบญัญติัการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542  ซึ5 งบญัญติัให้คนพิการมีสิทธิไดรั้บสิ5งอาํนวยความสะดวก สื5อ บริการ และความ
ช่วยเหลืออื5นใดทางการศึกษาตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที5กาํหนดในกฎกระทรวง และในพระราชบญัญติั
การจดัการศึกษาสําหรับคนพิการ พ.ศ. 2551  มาตรา 3 กาํหนดให้เทคโนโลยีสิ5งอาํนวยความสะดวก มี
หมายความวา่ เครื5องมือ อุปกรณ์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟตแ์วร์หรือบริการที5ใชส้ําหรับคนพิการโดยเฉพาะ หรือที5
มีการดดัแปลงหรือปรับใช้ให้ตรงกบัความตอ้งการจาํเป็นพิเศษของคนพิการแต่ละบุคคล เพื5อเพิ5ม รักษา 
คงไว ้หรือพฒันาความสามารถและศกัยภาพที5จะเขา้ถึงขอ้มูล ข่าวสาร การสื5อสาร รวมถึงกิจกรรมอื5นใดใน
ชีวติประจาํวนัเพื5อการดาํรงชีวติอิสระและในมาตรา 5 กาํหนดให้คนพิการมีสิทธิทางการศึกษาดงันี=   (1)  
ได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตั= งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการจนตลอดชีวิตพร้อมทั= งได้รับ
เทคโนโลย ีสิ5งอาํนวยความสะดวก สื5อ บริการและความช่วยเหลืออื5นใดทางการศึกษา (2)  เลือกบริการทาง
การศึกษา สถานศึกษา ระบบและรูปแบบการศึกษา โดยคาํนึงถึงความสามารถ ความสนใจ ความถนดั
และความตอ้งการจาํเป็นพิเศษของบุคคลนั=นและ (3) ไดรั้บการศึกษาที5มีมาตรฐานและประกนัคุณภาพ
การศึกษา รวมทั=งการจดัหลกัสูตรกระบวนการเรียนรู้ การทดสอบทางการศึกษา ที5เหมาะสมสอดคลอ้ง
กบัความตอ้งการจาํเป็นพิเศษของคนพิการแต่ละประเภทและบุคคล  มาตรา 8 วรรคสาม ให้สถานศึกษา
ในทุกสังกดัจดัสภาพแวดลอ้ม ระบบสนบัสนุนการเรียนการสอน ตลอดจนบริการเทคโนโลยี สิ5ง
อาํนวยความสะดวก สื5อ บริการและความช่วยเหลืออื5นใดทางการศึกษา ที5คนพิการสามารถเขา้ถึงและ
ใชป้ระโยชน์ได ้ โดยตามกฎกระทรวงกาํหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการให้คนพิการมีสิทธิไดรั้บสิ5งอาํนวย
ความสะดวกสื5อ บริการ และความช่วยเหลืออื5นใดทางการศึกษา พ.ศ. 2550 คนพิการที5ประสงคจ์ะขอรับ
เงินอุดหนุนทางการศึกษา ขอยืมสิ5งอาํนวยความสะดวกและสื5อทางการศึกษา และขอยืมเงินเพื5อจดัซื=อและ
ขอรับสิ5งอาํนวยความสะดวก สื5อ บริการและความช่วยเหลืออื5นใดทางการศึกษา จะตอ้งมีคุณสมบติั คือ  มีถิ5น
ที5อยู่ในประเทศไทย มีความตอ้งการจาํเป็นพิเศษทางการศึกษา ตามที5กาํหนดไวใ้นแผนการจดัการศึกษา
เฉพาะบุคคลและลงทะเบียนเขา้ศึกษาในสถานศึกษา 
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จากที5กล่าวมาจะเห็นวา่ประเทศไทยให้ความสําคญักบัการจดัการศึกษาสําหรับคนพิการเป็นอย่าง
มากโดยมีกฎหมายและนโยบายรองรับ เพื5อให้คนพิการสามารถเรียนรวมกบัคนทั5วไปได้อย่างมีคุณภาพ 
รวมทั=งมีกฎหมาย นโยบายที5เกี5ยวขอ้งกบัเทคโนโลยี สิ5งอาํนวยความสะดวก สื5อ บริการและความช่วยเหลือ
อื5นใดทางการศึกษาสาํหรับคนพิการตั=งแต่กฎหมายรัฐธรรมนูญ จนถึงกฎกระทรวง มีการกาํหนดหลกัเกณฑ์
และวิธีการไดม้า ซึ5 งรัฐตอ้งจดัสรรงบประมาณเป็นพิเศษให้สอดคลอ้งกบัความจาํเป็นในการศึกษาสําหรับ
ผูเ้รียนที5เป็นคนพิการ โดยคาํนึงถึงความเสมอภาคทางการศึกษาและความเป็นธรรม  ทั=งนี= เพราะเทคโนโลยี
สิ5งอาํนวยความสะดวก ทาํให้คุณภาพชีวิตของนกัเรียนที5มีความตอ้งการจาํเป็นพิเศษทางการศึกษามี
คุณภาพชีวิตที5ดีขึ=นเนื5องจากชดเชยความลาํบากและให้ความสําคญักับความสามารถที5มีอยู่ เพราะ
นกัเรียนที5มีความตอ้งการจาํเป็นพิเศษทางการศึกษา มีจุดเด่น ขอ้จาํกดั ความสนใจและประสบการณ์
เฉพาะบุคคล ดงันั=นการเลือกเทคโนโลยสิี5งอาํนวยความสะดวกสาํหรับนกัเรียนควรมีการวิเคราะห์อยา่ง
ละเอียดเป็นระบบ  

กรอบงาน SETT  เป็นองค์ประกอบในการพิจารณาสนับสนุนเทคโนโลยีสิ5 งอาํนวยความ
สะดวกบริการและความช่วยเหลืออื5นใดทางการศึกษาแก่นักเรียนที5มีความตอ้งการจาํเป็นพิเศษทาง
การศึกษาอยา่งเป็นระบบ จากคณะกรรมการที5มีประสบการณ์ในการเลือกเทคโนโลยีสิ5งอาํนวยความ
สะดวก โดยมีการดดัแปลงหรือปรับใชใ้ห้ตรงกบัความตอ้งการจาํเป็นพิเศษของคนพิการแต่ละบุคคล เพื5อ
เพิ5ม รักษา คงไว ้หรือพฒันาความสามารถและศกัยภาพที5จะเขา้ถึงขอ้มูล  ข่าวสาร การสื5อสาร รวมถึงกิจกรรม
อื5นใดในชีวิตประจาํวนัเพื5อการดาํรงชีวิตอิสระ  กรอบงาน SETT  เป็นการออกแบบแผนการสนบัสนุน
เทคโนโลยสิี5งอาํนวยความสะดวกและตดัสินใจร่วมกนัของผูที้5เกี5ยวขอ้ง กรอบงาน SETT เป็นอกัษรนาํ
หนา้คาํ  4 คาํ คือ   

1)  นกัเรียนที5มีความตอ้งการจาํเป็นพิเศษทางการศึกษา (Student: S)  
2)  สภาพแวดลอ้ม (Environment: E)    
3)  งานหรือกิจกรรม (Tasks: T)   และ  
4)  เครื5องมือหรืออุปกรณ์เครื5องช่วยเหลือ (Tools: T)    

 

 กรอบงาน SETT พฒันาขึ=นเพื5อเป็นเครื5องมือการพฒันานกัเรียนที5มีความตอ้งการจาํเป็นพิเศษ 
เช่น การสนับสนุนอุปกรณ์เครื5 องช่วยเหลือ การบริการ ยุทธศาสตร์  สิ5 งอาํนวยความสะดวก โดย
คณะกรรมการจะต้องมีการแลกเปลี5ยนมุมมอง ความเข้าใจเกี5ยวกับตวันักเรียน การดาํเนินกิจวตัร
ประจาํวนัในสิ5งแวดล้อมที5นักเรียนใช้เวลาส่วนใหญ่ทาํด้วยตนเองหรือทาํร่วมกบัคนอื5น  งานหรือ
กิจกรรมที5นกัเรียนควรทาํหรือจาํเป็นตอ้งทาํดว้ยตนเองหรือการเรียนรู้ที5จาํเป็นตามวยั การช่วยเหลือ
ของคณะกรรมการจะตอ้งเป็นไปอย่างกระตือรือร้นทั=งการสอน การแลกเปลี5ยนประสบการณ์ การ
เรียนรู้ร่วมกันเพื5อให้เลือกเทคโนโลยีสิ5 งอาํนวยความสะดวกได้เหมาะสมกับคนพิการมากที5สุด
สอดคล้องกับข้อมูลความต้องการจํา เป็น ความสนใจหรือความสามารถของนักเรียน   โดย
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คณะกรรมการจะออกแบบรายละเอียดสิ5งแวดลอ้ม  งานหรือกิจกรรมที5เหมาะสมภายใตแ้นวคิดนกัเรียน
เป็นศูนยก์ลาง (Student –Centered)   สิ5งแวดลอ้มที5เป็นประโยชน์ (Environmentally- Useful) และงาน
ที5เป็นจุดเนน้สําคญั (Task –Focused) ของนกัเรียน   คณะกรรมการตอ้งทาํความเขา้ใจกนัเกี5ยวกบั
รายละเอียดในการปฏิบติั ซึ5 งตอ้งตอบคาํถามในแต่ละประเด็น  ดงันี=  
 ด้านนักเรียน คณะกรรมการจะตอ้งตอบคาํถามดงันี=   1)  อะไรคือความตอ้งการของนกัเรียนที5
สามารถทาํได ้ 2)  ความตอ้งการจาํเป็นอะไรที5สัมพนัธ์หรือส่งผลกบัการทาํกิจกรรมหรืองานของนกัเรียน 3)  
นกัเรียนมีความสามารถอะไรในปัจจุบนั 4)   นกัเรียนมีหนา้ที5หลกัอะไรที5ตอ้งทาํในแต่ละวนั       
 ด้านสิ�งแวดล้อม คณะกรรมการมีขอ้ควรคาํนึง ดงันี=    1) สภาพแวดลอ้มทางโครงสร้างและ
กายภาพที5แวดล้อมนักเรียนมีอะไรบา้ง 2) สิ5 งสนับสนุนอะไรที5เป็นประโยชน์ต่อนักเรียนและ
คณะกรรมการ 3) วสัดุและอุปกรณ์อะไรที5จะสามารถใช้ประโยชน์ไดใ้นเวลานี=  4) อะไรเป็นประเด็น
สําคญัในการเขา้ถึงสิ5งแวดลอ้มทางกายภาพ  การเรียนการสอนและเทคโนโลยี 5)   ครอบครัวและ
คณะกรรมการมีความคาดหวงัอะไรบา้งเกี5ยวกบัการการช่วยเหลือนกัเรียน     
 ด้านกิจกรรมหรืองาน   คณะกรรมการงานมีขอ้ควรคาํนึง ดงันี=   1)  กิจกรรมหรืองานใน
สิ5งแวดลอ้มเฉพาะอะไรที5สามารถตั=งเป้าหมายในแผนการจดัการเฉพาะบุคคลได ้  2)  กิจกรรมหรืองาน
อะไรที5ตอ้งกาํหนดให้ครอบคลุมถึงการออกแบบสภาพแวดลอ้มให้สอดคลอ้งกนั  เช่น การมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมทางสังคมหรือการสื5อสาร ซึ5 งตอ้งมีการกาํหนดสภาพแวดลอ้มให้นกัเรียนมีโอกาสไดอ้ยู่
ร่วมกบัคนอื5น 
 ด้านเครื�องมือ อุปกรณ์ เครื�องมือ อุปกรณ์  กลยุทธ์หรือบริการ  คณะกรรมการมีขอ้ควรคาํนึง 
ดงันี=   1)  การตั=งเป้าหมายทางการศึกษาควรกาํหนดเทคโนโลยีสิ5งอาํนวยความสะดวกหรือบริการใช่
หรือไม่ 2) ประโยชน์ของระบบสนบัสนุน  อุปกรณ์เครื5องช่วย ระบบบริการซึ5 งเป็นเครื5องมือในการเขา้ถึง
แหล่งเรียนรู้หรือสิ5 งแวดล้อมทางกายภาพ คืออะไร  3) การระดมสมองเกี5ยวกับเครื5องมือหรืออุปกรณ์
เครื5องช่วยที5เป็นส่วนประกอบของระบบการช่วยเหลือตามความตอ้งการจาํเป็น 4)  เลือกเครื5องมือหรือ
อุปกรณ์เครื5องช่วยเหมาะสมสําหรับทดลองในสภาพแวดลอ้มที5เป็นธรรมชาติ 5) วางแผนการใชเ้ครื5องมือ
หรืออุปกรณ์เครื5องช่วยที5ทดลองใชแ้ลว้ เช่น การเปลี5ยนแปลง วธีิการใช ้คาํแนะนาํการใช ้เป็นตน้ 
 

กระบวนการสนับสนุนเทคโนโลยสิี�งอาํนวยความสะดวกโดยใช้กรอบงาน SETT 

การสนบัสนุนเทคโนโลยสิี5งอาํนวยความสะดวกโดยใชก้รอบงาน SETT มีกระบวนการดงัภาพที5 1  

 
 
 

ภาพที5 1 กระบวนการสนบัสนุนเทคโนโลยสิี5งอาํนวยความสะดวกโดยใชก้รอบงาน SETT 

สนบัสนุนเทคโนโลย ีสิ5งอาํนวย

ความสะดวก 
รวบรวมขอ้มูล 
(Student, Environment, Task, Tools) 

ประชุมอภิปราย 

(((((Student, Environment, Task, Tools) 
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1) รวบรวมขอ้มูล ประกอบดว้ย  ขอ้มูลการประเมินสมรรถภาพนกัเรียน  กิจกรรมที5ทาํ
ระหวา่งวนั  สภาพแวดลอ้มทางกายภาพที5นกัเรียนดาํเนินชีวติอยู ่  ทศันคติของคนรอบขา้ง   

2)  การประชุมอภิปราย  เป็นการพิจารณาสนบัสนุนระบบเทคโนโลยีสิ5งอาํนวยความสะดวก
สําหรับนักเรียนที5มีความตอ้งการจาํเป็นพิเศษภายใต้ข้อมูลจากหลายแหล่งที5มีอยู่ เพื5ออธิบายและ
จาํแนกประเด็นต่างๆที5เกี5ยวขอ้ง จดัลาํดบัแนวทางการแกปั้ญหา  เตรียมอุปกรณ์เครื5องช่วย  เลือก 
ออกแบบ ปรับแปลี5ยนสภาพแวดลอ้ม พฒันาแผนการช่วยเหลือ ที5สอดคลอ้งกบัขอ้มูลการประเมินดา้นต่างๆ
รวมทั=งเป้าหมายที5ตั=งไวร่้วมกนั 

3) การสนบัสนุนระบบเทคโนโลยสิี5งอาํนวยความสะดวกสื5อบริการและความช่วยเหลืออื5นใด
ทางการศึกษาสาํหรับนกัเรียนที5มีความตอ้งการจาํเป็นพิเศษ ซึ5 งอาจเป็น เครื5องมือ อุปกรณ์  กลยุทธ์หรือ
บริการ ที5เหมาะสมสอดคลอ้งกบัความตอ้งการจาํเป็นพิเศษของนกัเรียน  รวมทั=งการอบรม ให้ความรู้
ผูดู้แลหรือผูที้5เกี5ยวขอ้งเกี5ยวกบัวธีิการใช ้การซ่อมบาํรุง เป็นตน้ ทั=งนี= เพื5อลดขอ้จาํกดัในการดาํเนินชีวิต
ของนกัเรียนใหม้ากที5สุด การพิจารณาความตอ้งการใช้เทคโนโลยีสิ5งอาํนวยความสะดวก ตามกรอบ
งานนี=  เป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมการคือ 1)  การอธิบายและการจาํแนกประเด็นต่างๆที5เกี5ยวขอ้ง 2)  
การรวบรวมขอ้มูลจากหลายแหล่งเขา้ดว้ยกนั 3)  การวิเคราะห์ขอ้มูล 4)  การจดัลาํดบัแนวทางการ
แก้ปัญหา  5) การพฒันาแผนการช่วยเหลือ ที5สอดคล้องกบัข้อมูลการประเมินด้านต่างๆรวมทั=ง
เป้าหมายที5ตั=งไวร่้วมกนัและ 6)  การชี= ผลลพัธ์ ซึ5 งทาํคณะกรรมการพฒันานกัเรียนที5มีความตอ้งการ
จาํเป็นพิเศษทางการศึกษามีเป้าหมายร่วมกนัในการช่วยเหลืออยา่งเป็นรูปธรรม  
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ตัวอย่าง   การพิจารณาสนบัสนุนเทคโนโลยสิี5งอาํนวยความสะดวกตามกรอบงาน SETT 

นักเรียน (Student: S) สภาพแวดล้อม 

(Environment: E) 

งาน/กจิกรรม 

(Tasks: T) 

เครื�องมือ 

(Tools: T) 

สิ�งที�จาํเป็นต้องทาํ 

1.มีส่วนร่วมกบัเพื5อนใน

กิจกรรมนนัทนาการ 

2.พฒันาทกัษะการควบคุม

ตนเอง 

ความต้องการจาํเป็นพเิศษ 

1.มีขอ้จาํกดัเรื5องการพดู 

2. กา้วร้าวเมื5อมีการ

เปลี5ยนแปลงกิจกรรม 

ความสามารถพืHนฐาน 

1.บอกความตอ้งการโดยใช้

ท่าทางได ้

2.พดูอยา่งมีความหมายได้

บางคาํเช่น “ไม่” “พอ่” 

3. ชี= รูปภาพตามคาํบอกได ้

4.ทาํตามคาํสั5งอยา่งง่ายได ้

ปัญหาที�ต้องแก้ไข 

1.กา้วร้าวขณะร่วมกิจกรรม

นนัทนาการ 

2. จาํเป็นตอ้งใชก้ระดาน

สื5อสาร 

 

ห้องเรียนรวมทั�วไป 

มีสื5อ อุปกรณ์ที5พร้อมใช้

งาน 

 

การจดัการชัHนเรียน 

โตะ๊กลม 4 กลุ่ม 

 

ปัญหาที�ต้องแก้ไข 

1. หอ้งเรียนเสียงดงั 

2. พฤติกรรมกา้วร้าว 

 

การจดัการเรียนการสอน 

นกัเรียนนั5งเป็น 3 กลุ่มๆ

ละ 10 คน  

 

การสนับสนุนที�มอียู่ 

1. ครู 1  คน 

2. ผูช่้วยครู  1 คน 

3. โตะ้ปรับพฤติกรรม 

หลงัหอ้ง 

 

ผู้ที�ควรเกี�ยวข้อง 

1.นกัฝึกพดู 

2.นกัสงัคมสงเคราะห์ 

 

บริเวณทาํกจิกรรม 

1. ทกัทายเพื5อนหรือคนอื5น 

2. เขา้กลุ่มเพื5อน 

3. กิจกรรมนนัทนาการ 

4. เล่นของเล่น 

5. การเล่นเกมเป็นกลุ่ม 

กจิกรรมตาม IEP 

1.ทกัทายเพื5อน 

2.เลือกกิจกรรมนนัทนาการ 

3.จบัคู่สญัลกัษณ์ 

4. การขอ/แสดงความคิดเห็น 

ระหวา่งทาํกิจกรรม 

องค์ประกอบการทาํงานให้

เสร็จ 

1.ปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งเพื5อน 

2. การวางเงื5อนไขใหไ้ปอยูที่5

โตะ๊ปรับพฤติกรรมหลงัหอ้ง 

3.การสร้างทางเลือกดว้ย

ตนเอง 

การปรับเปลี�ยนเวลา  

1.เตรียมคาํศพัทใ์นสมุดสื5อสาร 

2..ใชสื้5อการสอนทั=งการพดู

และสิ5งที5มองเห็นได ้

3. เกมจบัคู ่

การสนับสนุนเทคโนโลยฯี 

1. ตารางกิจกรรมประจาํวนัมี

องคป์ระกอบเหมือนเกม  

ไม่ใช้เทคโนโลย ี 

.1. รูปถ่ายเพื5อนทกัทาย 

2. ปากกา ดินสอบนัทึก

คะแนน 

3. ตารางกิจกรรมและ

รูปภาพ 

4. กระดานทางเลือก

สาํหรับเลือกเกม 

 

เทคโนโลยรีะดบัตํ�า 

1.กระดานสื5 อสาร มีคํา

กั บ ภ า พ  ที5 จ ํ า เ ป็ น ใ น

ชีวิตประจําว ัน การรอ

คอย การเรียนรู้กติกาเช่น  

ถึงคิวฉัน ถึงคิวคุณ หยุด

รอ ไม่โกง คุณชนะ ฉัน

ชนะ เสร็จแลว้  เล่นเกม

ใหม่  เล่นซํ= า เป็นตน้ 

2. บตัรภาพหรือบตัร

ประโยค แสดง

พฤติกรรมพึงประสงค ์

เช่น  “ถา้หงุดหงิดแนจะ

นั5งนิ5งหรือเดินออกไป

ขา้งนอกหอ้ง” 
 

บริการที�จาํเป็น 

ฝึกพดูโดยครู 

 


