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บทบรรณาธิการ 
 
  ตลอด  11 ปี ท่ีผ่านมาของ “วารสารวิทยาลัยราชสุดาเพื่อการวิจัยและพัฒนาคนพิการ”  โดยมีฉบับ
ปฐมฤกษ์ ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2548  วารสารฯ ได้รับการรับรองในอยู่ในฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย 
(Thai- Journal Citation Index: TCI) ครั้งแรกใน ปี 2552  อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2  และกลุ่ม 1  ปี 
พ.ศ. 2555 และ 2559 ตามล าดับ ซึ่งหมายความว่า ทุกๆ 4 - 5 ปี วารสารได้มีการพัฒนาคุณภาพท่ีดีขึ้นโดย
ล าดับ โดยความพยายามมุ่งมั่นของกองบรรณาธิการในแต่ละช่วงเวลาท่ีมีการจัดระบบและความต่อเนื่องของ
การจัดการ รวมท้ังการคัดกรองผลงานวิชาการของผู้ทรงคุณวุฒิอย่างเข้มข้น ท่ีส าคัญ คือได้รับความสนใจจาก
นักวิจัย นักวิชาการด้านคนพิการ ความพิการท่ัวประเทศ ท่ีส่งผลงานท่ีมีคุณค่าและมีคุณภาพมาตีพิมพ์ใน
วารสารนี้ ต้องขอบคุณทุกท่านท่ีกล่าวมาข้างต้นท่ีมีส่วนท าให้วารสารมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
  วารสารฯ มีความต้ังใจท่ีจะพัฒนาคุณภาพและเป็นประโยชน์ต่อวงการวิชาการมากขึ้น และเป้าหมาย
คือการอยู่ในฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI) ในอนาคต  โดยขยายขอบเขตของเนื้อหาและโอกาส
การเข้าถึงของนักวิชาการไทยและวิชาการต่างประเทศ ท้ังในกลุ่มประเทศอาเซี่ยน และท่ัวโลก ในงานวิชาการ
ด้านคนพิการ ความพิการไทยและต่างประเทศให้มากขึ้น ดังนั้นวารสารฉบับนี้ ก็ถือเป็นฉบับปฐมฤกษ์ท่ีผนวก
และเปิดโอกาสให้ผู้เขียนสามารถส่งงานเขียนท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  รวม 10 เรื่อง อยู่ในฉบับเดียวกัน 
โดยมีงานเขียนท่ีเป็นภาษาไทยจ านวน 7 เรื่อง และงานเขียนท่ีเป็นภาษาอังกฤษจ านวน 3 เรื่อง นอกจากนี้ใน
ฉบับนี้มีงานเขียนท่ีน่าสนใจท่ีหลากหลายท้ังด้านประเภทความพิการ คือ คนพิการทางการได้ยิน ออทิสติก   
และพิการทางการเห็น  ในประเด็นเกี่ยวกับการเรียนการสอน การเรียนรู้ ส่ือทางเลือก อาชีพ สุขภาวะ ทักษะ
ทางสังคมของคนพิการ ดนตรีบ าบัด เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก  และบทบาทของครูและผู้ปกครองต่อ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการ  เป็นต้น    
  กองบรรณาธิการจึงหวังว่า ท่านผู้อ่านคงได้รับประโยชน์จากงานเขียน งานวิชาการท่ีบรรจุอยู่ใน
วารสารฉบับนี้   และถือเป็นจุดเปลี่ยนเพื่อการพัฒนาอีกก้าวหนึ่งของวารสาร และวงการวิชาการด้านคนพิการ
และความพิการไทย และการเข้าถึงของนักวิชาการต่างประเทศท้ังในฐานะผู้อ่านและผู้เขียนเพื่อตีพิมพ์ใน
วารสารฉบับนี้ ท่ีสอดคล้องกับจุดประสงค์และชื่อของวารสาร ที่ว่า  “วารสารวิทยาลัยราชสุดาเพื่อการวิจัยและ
พัฒนาคนพิการ”  และขอบคุณทุกท่านท่ีมีส่วนส่งเสริม ค้ าหนุนให้วารสารฯ พัฒนามาโดยล าดับ และหวังว่าจะ
เกิดการเปลี่ยนแปลงพัฒนาสิ่งใหม่ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อวงการวิชาการ ตามวงรอบแห่งการพัฒนาในอีกไม่เกิน 
4 - 5 ปีข้างหน้า    
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บทคัดย่อ
 การวิจัยเชิงส�ารวจนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ความรู้ ความเข้าใจ สภาพการบังคับใช้กฎหมายหรือ 
นโยบายด้านอาชีพและการจ้างงานของคนพิการของผู้เกี่ยวข้องและสังคมในสภาพจริงที่เป็นปัจจุบัน 2) สภาพ 
ความเป็นจรงิและประสบการณ์เกีย่วกบัอาชพีของคนพกิารในปัจจบุนั 3) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคล 
ของคนพิการ ผูด้แูล คนพิการ ผู้จ้างงานคนพกิารและเพือ่นร่วมงานกบัความรู้การใช้สทิธิทางกฎหมาย 4) เจตคติ  
ความเชือ่ต่อคนพกิาร การมีส่วนร่วมต่อกระบวนการจ้างงานคนพกิารตลอดท้ังกฎหมายและนโยบายท่ีเกีย่วข้อง 
โดยศึกษาจากกลุ่มคนพิการที่อยู่ในวัยแรงงาน ผู้ดูแลหลัก นายจ้างเพื่อนร่วมงาน และองค์กรที่เกี่ยวข้องจ�านวน 
ทั้งสิ้น 535 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ สถิติที่ใช้ ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ  
ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานและสถติิอ้างองิ t-test และ One way ANOVA ข้อมลูเชงิคณุภาพทีไ่ด้จาก 
การสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างจ�านวน 40 คน ใช้การเปรียบเทียบและวิเคราะห์เชิงอุปนัยโดยการตีความ ถอดรหัส
 ผลการศกึษาพบว่า กลุม่ทีศึ่กษามีความรู ้ความเข้าใจ สภาพการบังคับใช้กฎหมายหรอืนโยบายด้านอาชีพ 
และการจ้างงานของคนพิการ อยู่ในระดับปานกลาง การเปรียบเทียบระดับความรู้ฯ และระดับคะแนนสภาพ 
ความเป็นจริงและประสบการณ์เกี่ยวกับอาชีพของคนพิการในปัจจุบัน ทั้งโดยรวมและรายด้านตามปัจจัยส่วน
บุคคล มีความแตกต่างกันในแต่ละประเด็นของแต่ละกลุ่มอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในด้านเจตคติ
ความเชื่อต่อคนพิการ พบว่าคนทั่วไปมีทัศนคติที่ดีต่อคนพิการมองว่าคนพิการมีศักยภาพ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
ต่อเพื่อนร่วมงานและบุคคลทั่วไป
 การศึกษาวิจัยคร้ังนี้มีข้อเสนอแนะว่า 1) องค์กรหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับคนพิการควรให้ความรู้/ 
ข้อมูลแก่คนพิการและผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของคนพิการตามกฎหมายอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง 
เพือ่ให้เกดิความตระหนักถึงสทิธปิระโยชน์และการคุ้มครองตามกฎหมายในการประกอบอาชพีและการจ้างงาน 
คนพิการ 2) ศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรฝึกอาชีพให้ทันสมัย 
เพื่อพัฒนาแรงงานคนพิการให้เป็นแรงงานมีฝีมือเป็นท่ีต้องการของตลาดแรงงาน 3) ควรได้มีการวิจัยเชิง 
สงัเคราะห์บทเรยีนและการวจิยัปฏบิตักิารแบบมส่ีวนร่วมเพือ่ร่างสาระส�าคญั ประเด็นทางอาชพีและการจ้างงาน  
สภาพความเป็นจริง เพื่อเป็นข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการไทย

ค�าส�าคัญ: ส่วนร่วมของสังคม, กฎหมาย, คนพิการ, อาชีพ/การจ้างงาน

Abstract
 This survey research aims to study: 1) the knowledge and understanding of the applicable  
laws or policies on occupation and employment of persons with disabilities and those  
involved in the current society; 2) the professional realities and experiences of disabled  
persons; 3) the relationship among the individual’s disability, the employment of persons  
with disabilities and colleagues with knowledge of legal rights; and 4) the attitudes and  
faith of persons with disabilities throughout the employment process and related policies.  
The sample of this study consisted of 535 persons with disabilities in the workforce,  
primary caregivers, employers, colleagues, and organizations. The tools used in the study  
were a questionnaire and interviews form. The statistics used were frequency, percentage,  
mean, and standard deviation statistics are t-test and One-way ANOVA. Qualitative data  
obtained from interviews with 40 people for comparison and analysis of induction by  
interpretation decoding.
 The results of the study showed that the target groups concerned with knowledge  
and understanding of the applicable law or the policies of the occupation and employment  
of persons with disabilities was in the intermediate level. Comparing the level of knowledge  
and the level of reality experiences of whole aspect of the questions due to general  
information variables found to be different in each issue of each group were statistically  
significant at the .05 level. Regarding beliefs and attitudes towards persons with disabilities,  
the study found that people generally had positive attitudes towards disabled people’s  
potential and perceived their good relationship to colleagues and others.
 The suggestions from this study were: 1) the organization or entity related to  
disability should educate/release the information to persons with disabilities and those  
related to the awareness of the benefits and protections under the law of occupation and  
the employment of persons with disabilities thoroughly and continuously 2) Vocational  
Training for disabled and relevant agencies should be improved in career training to  
develop disabled workers as skilled workers who meet the demand of the labor market  
3) participatory action research should be conducted to identify career and employment  
issues for recommendation to policy makers to improve the lives of persons with disabilities 
in Thailand.
Keywords: social participation, law, persons with disabilities, occupation/employment
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บทน�า
 จากการส�ารวจความพิการ พ.ศ. 2550 โดย
ส�านกังานสถติแิห่งชาตปิระเทศไทย พบว่าประเทศไทย
มีคนพิการ 1,871,860 คน จากจ�านวนประชากร 
ทั้งสิ้น 65,566,359 คน หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ  
2.9 ประสบปัญหาในการท�างานและการประกอบ
อาชพี โดยคนพิการอายุต้ังแต่ 15 ปีขึน้ไป (มจี�านวน 1.8  
ล้านคน) มีประมาณสองในสามหรือ 64.8% ไม่
ได้ท�างาน มีเพียง 35.2% เท่านั้นที่มีงานท�า และ
เป็นการท�างานภาคเกษตร และประมงมากที่สุด 
19.4% ที่เหลือในอาชีพค้าขาย การให้บริการและ
เป็นผู ้ใช้แรงงาน 6.4% โดยมีรายได้ท่ีเป็นตัวเงิน
ส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 750-5,000 บาท และเป็นผู้มี
รายได้มากกว่า 750 บาท จ�านวน 44,125 คน และ
มากกว่า 10,000 บาท จ�านวน 24,946 คน ดังนั้นคน
พิการในประเทศไทยมีสถานะทางสังคมอยู่ในระดับ
ที่ไม่สูง เนื่องจากสังคมมักมองว่าคนพิการน้ันเป็น
ภาระของสังคม เป็นผู้ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเอง
ได้ ต้องอาศัยการสงเคราะห์ดูแลจากครอบครัวส่วน
ด้านการจ้างงานคนในสังคมต่างมองว่า คนพิการ
ส่วนใหญ่ไม่ใช่ประชากรที่ท�างานในเชิงเศรษฐกิจ แต่
เป็นผู้อยู่ในฐานะที่ได้รับการสงเคราะห์แต่ฝ่ายเดียว
ในฐานะบุคคล ท้ังท่ีจริงแล้วกลุ่มคนพิการส่วนใหญ่ 
จะสามารถช่วยเหลือตนเองได้ หากคนพิการได้
รับการศึกษาหรือการฝึกอาชีพท่ีเหมาะสม ก็จะ
สามารถท�างานหาเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ ถือ
เป็นก�าลังแรงงานส่วนหนึ่งของประเทศ ดังนั้น หาก
มีการแก้ปัญหาในเรื่องการจ้างงานคนพิการ โดย
การก�าหนดกฎหมายออกมาคุ ้มครองคนพิการใน
ส่วนที่เก่ียวกับการจ้างงานคนพิการให้คนพิการที่
มีความสามารถมีงานท�า ก็จะเป็นการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพของคนพิการให้ดีข้ึนได้ เนื่องจาก
แนวโน้มจ�านวนคนพิการในประเทศไทยอนุมานได้
ว่าจะเพิ่มมากขึ้นตามจ�านวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้น  
และหากคนพิการเหล่าน้ีไม่มีโอกาสในการประกอบ 
อาชีพ ก็จะเป็นภาระที่หนักมากส�าหรับรัฐ สังคม 
และครอบครวัทีจ่ะต้องรบัผดิชอบดูแลคนพิการเหล่าน้ี 

ทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม ด้วยเหตุผลดังกล่าว 
พระราชบัญญัติส ่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
คนพิการ พ.ศ. 2550 จึงได้มีการบัญญัติให้สิทธิ 
ต่างๆ แก่คนพิการเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองการมี 
งานท�าของคนพิการโดยเฉพาะเรื่องการก�าหนด 
ให้นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ และ 
หน่วยงานรัฐต้องรับคนพิการเข้าท�างาน ในอัตราส่วน 
ลูกจ้างทุก 100 คนต่อคนพิการ 1 คน และมีผล 
บังคับใช้ไปแล้วตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 ที่ผ่านมา
 ผลจากการวิจัยเชิงเอกสารเรื่อง “สถานการณ์
และการขับเคลื่อนการบริการด้านการศึกษาและ
อาชีพส�าหรับคนพิการในทศวรรษของประเทศไทย” 
(ดลพร เผอืกคง และคณะ, 2554) ได้ชีใ้ห้เหน็ถงึปัญหา  
อปุสรรค และการขาดโอกาสในการประกอบอาชพีและ 
การจ้างงานของคนพิการอันเนื่องมาจากข้อจ�ากัด 
ที่ เ กิดจากความพิการ ซ่ึ ง เป ็นการขัดแย ้ งต ่ อ 
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พกิาร พ.ศ. 2550 (พระราชบัญญติัส่งเสริมและพฒันา
คุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ราชกิจจานุเบกษา 
เล่ม 124 ตอนที ่61 ก หน้า 8 วันที ่27 กนัยายน 2550)  
ฉะนั้นเพื่อให้เกิดความตระหนักรู้ เกี่ยวกับกฎหมาย 
ของคนพกิารและผูท่ี้เกีย่วข้องในการจ้างงานคนพิการ 
และความเสมอภาคในการประกอบอาชีพของคน
พิการงานวิจัยน้ีจึงมุ ่งจะส�ารวจสถานการณ์ และ
แสวงหาแนวทางการมีส่วนร่วม ข้อมูลย้อนกลับ 
(Feedback) อุดมการณ์ของผู้เกี่ยวข้องและสังคม ใน
การปรบัปรงุ พฒันาและการบังคบัใช้กฎหมายการจดั
อาชีพและการจ้างงานแก่คนพิการ ให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. เพ่ือศึกษาความรู ้ ความเข้าใจ สภาพ 
การบังคับใช้กฎหมายหรือนโยบายด้านอาชีพและ 
การจ้างงานของคนพิการของผู้เกี่ยวข้องและสังคม 
ในสภาพจริงที่เป็นปัจจุบัน
 2. เพื่อศึกษาสภาพความเป ็นจริงและ

ประสบการณ์เกี่ยวกับอาชีพของคนพิการในปัจจุบัน
 3. เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วน
บุคคลของคนพกิาร ผูด้แูลคนพกิาร ผูจ้้างงานคนพกิาร
และเพือ่นร่วมงานกบัความรู/้การใช้สทิธทิางกฎหมาย 
 4. เพื่อศึกษาเจตคติความเชื่อต่อคนพิการ 
การมส่ีวนร่วมต่อกระบวนการจ้างงานคนพกิารตลอด
ทั้งกฎหมาย/นโยบายที่เกี่ยวข้อง

วิธีด�าเนินการวิจัย
 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงส�ารวจ (Survey 
Research) เกี่ยวกับ สถานการณ์และการมีส่วนร่วม
ของสังคมในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับอาชีพและ 
การจ้างงานส�าหรับคนพิการ โดยมีขั้นตอนและ 
วิธีด�าเนินการวิจัยดังนี้

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
 1. ประชากร 
 1.1. เป็นคนพิการที่มีอายุระหว่าง 15-65 ปี 
(วัยแรงงาน) จากข้อมูลการรายงานของส�านักงาน 
สถิติแห่งชาติประเทศไทย (2550) ระบุว่า มีคนพิการ 
ที่อยู่วัยแรงงานที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป มีจ�านวน 
1.8 ล้านคน 
 1.2. เป็นผู้ปกครองหรือผู้ดูแลหลักมีจ�านวน 
เท่ากันกบัคนพกิารทีเ่ป็นกลุม่ตวัอย่างคอื 1.8 ล้านคน
 1.3. เป็นนายจ้างหรือเจ้าของประกอบการ/
เพื่อนร่วมงานที่ได้มีการจ้างงานคนพิการหรือท�างาน
ร่วมกบัคนพกิารอย่างน้อย 1 ปีจากสรุปการปฏิบัตติาม
กฎหมายเรื่องการจ้างงานคนพิการในสถานประกอบ
การ และหน่วยงานภาครฐัทัว่ประเทศ ประจ�าปี 2554 
ส�านักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
แห่งชาติพบว่ามีการจ้างงานจากสถานประกอบการ  
(ภาคเอกชน) จ�านวน 1,599 แห่ง/คน ส่วนการจ้างงาน
คนพิการในภาครัฐยังไม่มีกฎหมายบังคับใช้
 1.4. ผู ้เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น องค์กรคนพิการ 

องค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) องค์กรปกครองท้องถิ่น
ท่ีมีข้อมูลคนพิการท่ีอยู่ในวัยแรงงานเพื่อนร่วมงาน
เนื่องจากไม่มีข้อมูลรายงานที่ชัดเจนเกี่ยวกับจ�านวน
ลูกจ้างในสถานประกอบการแต่ละแห่งที่มีการจ้าง 
งานคนพิการจึงประมาณการจากเพื่อนร่วมงาน 
ที่ใกล้ชิดกับคนพิการจ�านวน 1,599 แห่ง/2 คน  
ด้านองค์กรคนพิการ หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน  
องค์กรปกครองท้องถิ่นท่ีท�างานด้านอาชีพและ 
การจ้างงานของคนพกิารรวมประมาณ 30 แห่ง/3 คน  
รวมประมาณประชากรที่ศึกษา 3,604,887 ล้านคน 
 2. กลุ่มตัวอย่างและขนาดตัวอย่าง
 การก�าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างด้วยตาราง
ส�าเร็จรูปของทาโรยามาเน่ที่ระดับความเชื่อม่ัน  
95% และความคลาดเคลือ่น 5% ระบวุ่า หากจ�านวน
ประชากรมีมากกว่า 100,000 คน ขนาดตัวอย่างที่ 
สามารถเป็นตัวแทนประชากรคือ จ�านวน 400 คน 
(Yamane, 1973 อ้างในจักรกฤษณ์ ส�าราญใจ,  
2544)
 โดยการค�านวณหาขนาดตัวอย่างจากจ�านวน
ประชากร 3,616,716 ล้านคน จากสูตร
 [n=N/1+ N (e)2; ก�าหนด e=.05] ดังนี้
  n =     N/1+ N (e)2

  =     3,604,887/1+3,604,887(.05)2

  =     3,604,887/9,013.21
 ขนาดตัวอย่าง = 399.95 คน หรือเท่ากบั 400 คน
 แต่เนือ่งจากมคีวามแตกต่างขนาดประชากรที่
ศึกษา โดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการ เพื่อนร่วมงาน  
ผู ้เกี่ยวข้องอื่นๆ ท�าให้การก�าหนดกลุ ่มตัวอย่าง 
ตามสัดส ่วนประชากรมีจ�านวนน้อยมาก ซึ่งจะ 
กระทบต่อการวิเคราะห์ทางสถิติ ดังนั้นจึงเพิ่ม 
กลุ่มตัวอย่างในกลุ่มดังกล่าวอีก 135 คน ดังตาราง 
การเลอืกกลุม่ตวัอย่างข้างล่าง หรอืรวมขนาดตวัอย่าง
ทั้งหมด 535 คน



วารสารวิทยาลัยราชสุดา ปีที่ 13 หน้า  9หน้า 8 วารสารวิทยาลัยราชสุดา ปีที่ 13

ตารางที่ 1 แสดงกลุ่มประชากร ขนาดตัวอย่าง วิธีการสุ่มตัวอย่างและจ�านวนแบบสอบถามที่ได้รับคืน

ประชากร
เป้าหมาย

คนพิการ

รวม

ผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ
(องค์กรคนพิการ 
หน่วยงานภาครัฐ/

เอกชน องค์กร
ปกครองท้องถิ่น

ที่มีข้อมูลคนพิการที่
อยู่ในวัยแรงงาน)

เพื่อนร่วมงาน** 
แห่งละ 2 คน 

(40 แห่ง x 2 คน)

นายจ้างหรือสถาน
ประกอบการ

ผู้ปกครอง/หรือ 
ผู้ดูแล

จ�านวน
ประชากร 

(คน)

1,800,000

3,604,797

90

3,198

1,599

1,800,000

ขนาดตัวอย่าง 
(คน)

198
(200)

535

15**

80**

40**

198
(200)

ส่งแบบสอบถาม 
(ชุด) 

(เผื่อประมาณ 
45-50 %-ของ
กลุ่มตัวอย่าง)

300

805

25

120

60

300

วิธีการ

-

สุ่มรายชื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จาก 30 แห่ง ให้เหลือ 10 แห่ง 
แล้วส่งแบบสอบถามไปแห่งละ  

1 ชุด พร้อมขอความร่วมมือหัวหน้า
หน่วยงานแจกแบบสอบถามแก่ 

คนพิการที่อยู่ในวัยแรงงาน
นอกระบบการจ้างงานและ

ผู้ปกครอง/ผู้ดูแลกลุ่มละ 3 ฉบับ

จับฉลากรายชื่อ 
สถานประกอบการ 
จ�านวน 40 แห่ง 

แล้วส่งแบบสอบถามไปยัง
สถานประกอบการ (นายจ้าง) 

เพื่อขอความร่วมมือ 
ในการแจกแบบสอบถาม 

โดยการสุ่ม จ�านวน 7 ฉบับ แก่
- คนพิการ 2 ฉบับ 
- ผู้ดูแล 2 ฉบับ

- นายจ้าง 1 ฉบับ
- เพื่อนร่วมงาน 2 ฉบับ 

ตามหลักเกณฑ์การคัดเข้า
ที่ก�าหนด

จ�านวน
แบบสอบถาม

ที่ได้รับคืน 
(ชุด)

154

401

4

148

25

45

หมายเหตุ: ** เนื่องจากเป็นจ�านวนประชากรที่น้อยมากเมื่อเทียบกับประชากรที่เป็นคนพิการและผู้ปกครอง ดังนั้น  
 สัดส่วนกลุ่มที่ได้จะมีจ�านวนน้อย จึงได้ประมาณขนาดกลุ่มตัวอย่างเพื่อให้เพียงพอต่อการวิเคราะห ์
 ทางสถิติ ในกลุ่มผู้ประกอบการ เพื่อนร่วมงาน ผู้เกี่ยวข้องอื่น เป็น 40 80 และ 15 คน ตามล�าดับ

ทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 2) ข้อมูลทั่วไปของ 
คนพิการ 3) ความรู้ด้านกฎหมายและการใช้สิทธิทาง 
กฎหมายเกี่ยวกับอาชีพของคนพิการ และ 4) สภาพ 
ความเป็นจริงและประสบการณ์เกี่ยวกับอาชีพคน
พิการ
 เคร่ืองมือท่ีใช้รวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ คือ  
แบบสัมภาษณ ์ประกอบด ้ วยประ เด็นส� าคัญ  
1) ความคิดเห็น/ทัศนคติเกี่ยวกับคนพิการ 2) การ 
มีประสบการณ์ กิจกรรมหรือปฏิสัมพันธ์กับคนพิการ 
3) ความต้องการจ�าเป็นเร่งด่วนและปัญหาของคน
พิการในด้านอาชีพ 4) การจัดอาชีพและการจ้างงาน
ที่มีความจ�าเป็นต่อคนพิการ 5) สาระส�าคัญเกี่ยวกับ
สทิธกิารประกอบอาชพีและการจ้างงานของคนพกิาร 
ที่บัญญัติในกฎหมาย 6) การปฏิบัติตามสิทธิการ
ประกอบอาชีพและการจ้างงานคนพิการที่บัญญัติ 
ไว้ในกฎหมาย 7) ความจ�าเป็นในการมีกฎหมาย 
เกี่ยวกับการประกอบอาชีพและการจ้างงานคนพิการ  
และ 8) ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมวิจัย

ขั้นตอนและวิธีรวบรวมข้อมูล
 หลังจากที่ ได ้รับหนังสือรับรองจากคณะ
กรรมการจริยธรรมวิจัยในคน สายสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดลแล้วผู ้วิจัยได้ด�าเนินการเก็บ
รวบรวมข้อมูลดังนี้
 1. ข้อมูลเชิงปริมาณหรือการส�ารวจ: จัดส่ง
แบบสอบถาม พร้อมค�าชีแ้จงฯ โดยจัดส่งทางไปรษณย์ี 
ไปยังผู้เข้าร่วมวิจัย ผ่านหัวหน้าสถานประกอบการ 
องค์กรที่เกี่ยวข้องตามบัญชีรายชื่อที่ผู้วิจัยรวบรวมไว้ 
เพื่อให้หัวหน้าสถานประกอบการ และหัวหน้าองค์กร 
ที่เกี่ยวข้องมอบแบบสอบถามแก่ผู้เข้าร่วมวิจัย หลัง
จากท่ีผู้เข้าร่วมวิจัยตอบเสร็จแล้วสามารถจัดส่งคืน
มายังผู้วิจัยโดยตรง ตามที่อยู่ที่ได้ติดแสตมป์ไว้แล้ว
 2. เชิงคุณภาพ: ใช้แบบการสัมภาษณ์เชิงลึก 
และ/หรือประชุมกลุ่ม ผู้วิจัยจะประสานงานติดต่อ
นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ องค์กรที่ 
เกี่ยวข้อง ที่ผู้วิจัยรวบรวมไว้ ทางโทรศัพท์และ/หรือ 
ทางจดหมาย เพือ่ขออนญุาตและประสานงานเบ้ืองต้น  

 3. เทคนิควิธีการสุ่มตัวอย่าง
 การสุ่มตัวอย่างมีขั้นตอน ดังนี้
 ขั้นตอนที่ 1 เลือกวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบการ
จัดแบ่งชั้นภูมิตามสัดส่วนประชากร (Proportional  
stratified random sampling) กล่าวคอื จัดแบ่งกลุม่
ตัวอย่างออกเป็น 5 กลุ่มตามกลุ่มประชากร
 ข้ันตอนท่ี 2 ใช้วธิกีารเลอืกตวัอย่างแบบเจาะจง  
(Purposive sampling) โดยเลือกรายชื่อของ 
สถานประกอบการ (1,599 แห่ง) จาก 4 ภาค คือ  
1) ภาคกลางและภาคตะวันออก 2) ภาคตะวันออก 
เฉยีงเหนอื 3) ภาคเหนอื และ 4) ภาคใต้ ภาคละ 2 จงัหวดั 
ท่ี มีจ� านวนคนพิการอาศัยอยู ่มากท่ีสุด ได ้แก ่ 
กรุงเทพมหานคร ชลบุรี ขอนแก่น บุรีรัมย์ เชียงใหม่ 
ล�าปาง นครศรีธรรมราช และสงขลา ตามล�าดับ โดย
เลือกสถานประกอบการจังหวัดละ 5 แห่ง รวมทั้งสิ้น  
40 แห่ง และแหล่งข้อมูลอื่นๆ (30 แห่ง) ให้เหลือ  
10 แห่งแล้วเลือกกลุ่มตัวอย่างตามสัดส่วนประชากร 
ที่มีอยู่ เพื่อให้ได้จ�านวน 400 คน
 แต่เนื่องจากกลุ่มประชากรนายจ้างและเพ่ือน 
ร่วมงาน มีจ�านวนน้อยมากเม่ือเทยีบกบักลุม่ประชากร 
คนพกิารและผูป้กครอง/ผูด้แูล ดงันัน้ผูว้จัิยจึงก�าหนด 
ขนาดตัวอย่างของนายจ้างหรือสถานประกอบการ 
จ�านวน 40 คน/แห่ง เพื่อนร่วมงานจ�านวน 80 คน 
(แห่งละ 2 คน)

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
 เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยนี้ คือ แบบสอบถาม
และแบบสัมภาษณ์ ที่ผู ้ วิ จัยสร ้างขึ้นเอง ตาม
แนวคิด ทฤษฏีและกรอบคิดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
(Construct validity) จ�านวน 53 ข้อ และแบบสมัภาษณ์
เชงิลกึและ/หรอืประชมุกลุม่ จ�านวน 8 ข้อ ได้น�าเครือ่ง
มือท่ีสร้างขึน้ไปทดสอบความเชือ่ม่ัน (Reliability) ของ 
แบบสอบถามกับกลุ่มที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับกลุ่ม 
ตัวอย่างจ�านวน 30 ได้ค่าความเชื่อม่ัน (Alpha  
Coefficient) ที่ระดับ 0.96
 เครื่องมือท่ีใช้รวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ คือ  
แบบสอบถามประกอบด้วยประเด็นส�าคัญ 1) ข้อมูล 
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ตารางที่ 2 จ�านวนและค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ�าแนกตามประเภทผู้ให้ข้อมูล/ตอบแบบสอบถาม เพศ  
  และความพิการ

ตารางที่ 3 จ�านวนและค่าร้อยละของผู ้ตอบแบบสอบถามที่มีความพิการ จ�าแนกตามประเภทความพิการ  
  

ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลความพิการ

ประเภทผู้ให้ข้อมูล/ตอบแบบสอบถาม คนพิการ
  ผู้ปกครอง
  เพื่อนร่วมงาน
  นายจ้าง
  อื่นๆ
  ไม่ตอบ
เพศ ชาย
  หญิง
  ไม่ตอบ
ความพิการ ไม่มี
  มี
  ไม่ตอบ

          รวม

ประเภทความพิการ การเห็น
 การได้ยิน
 สติปัญญา
 ร่างกายหรือการเคลื่อนไหว
 การเรียนรู้
 การพูดและภาษา
 พฤติกรรมและอารมณ์
 ออทิสติก
 พิการซ้อน
 ไม่ตอบ

จ�านวน

จ�านวน

154
45

148
25
4

25
184
194
23

241
160

-

401

2
10
2

142
-
-
-
-
3
1

ร้อยละ

ร้อยละ

 38.4
 11.2
 36.9
 6.2
 1.0
 6.2
 45.9
 48.4
 5.7
 60.6
 39.4
 0.0

 100.0

 1.3
 6.3
 1.3
 88.8
 0.0
 0.0
 0.0
 0.0
 1.9
 0.6

หากได้รับอนุญาตแล้วผู้วิจัยจะแจ้งก�าหนดการและ 
รายละเอยีดกบัผูป้ระสานงานของสถานทีแ่ละเดนิทาง 
ไปยงัสถานทีน่ัน้เพือ่สร้างสมัพันธภาพกับผูเ้ข้าร่วมวจิยั  
ชีแ้จงวตัถุประสงค์ และขอการยนิยอมการเข้าร่วมการ 
วจิยัโดยสมคัรใจของผูเ้ข้าร่วมฯ หลงัจากน้ันจะด�าเนิน
การเก็บข้อมูลตามแนวทางที่ก�าหนดไว้โดยมีผู้เข้ารับ
การสัมภาษณ์เชิงลึก และประชุมกลุ่มย่อย ในครั้งนี้
จ�านวน 40 คน โดยสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้น�าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน นายจ้าง/สถานประกอบการ 
จ�านวน 13 คน และประชุมกลุ ่มย่อยจ�านวน 27 
คน ประกอบด้วย ผู้น�าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
นายจ้าง/สถานประกอบการ คนพิการ ผู้ปกครอง 
เพื่อนร่วมงาน จากจังหวัดสุราษฎร์ธานี น่าน ล�าปาง 
เชียงใหม่ และชลบุรี

การวิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผล
ข้อมูลเชิงปริมาณ : ใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่  
   ร้อยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบน 
   มาตรฐาน และสถิติอ้างอิง t-test  
   และ One way ANOVA

ข้อมูลเชิงคุณภาพ: การเปรียบเทียบและวิเคราะห ์
   เชงิอปุนยั โดยการตคีวามถอดรหสั

ผลการวิจัย
 จากการค�านวณขนาดตัวอย่างในการวิจัยทั้ง
สิน้ จ�านวน 525 คน และได้ส่งแบบสอบถามไปยังกลุม่
ตัวอย่างจ�านวน 805 ชุด โดยส่งเผื่อไว้ประมาณร้อย
ละ 45-50 เมื่อครบก�าหนดเวลาในการเก็บรวบรวม
แบบสอบถามนักวิจัยได้น�าแบบสอบถามท่ีส่งกลับมา
จ�านวน 401 ชุด (คิดเป็นร้อยละ 49.8 เมื่อเทียบจาก
ขนาดตัวอย่างคิดเป็นร้อยละ 76.3) มาด�าเนินการ
วิเคราะห์ และประเมินผล
 1. สรุปผลการวิจัยเชิงปริมาณ จากการ
รวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง
จ�านวน 401 ราย ได้น�ามาวิเคราะห์และประมวล
ผลด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูป
ทางสังคมศาสตร์ SPSS for Windows ผลจากการ
วิเคราะห์ในแต่ละประเด็น ดังนี้

 1) ข้อมูลทั่วไป จ�านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 
ทั้งสิ้น 401 ราย มีผู้ตอบท่ีเป็นคนพิการจ�านวน 154 
รายคดิเป็นร้อยละ 38.4 เพือ่นร่วมงานจ�านวน 148 ราย  
คดิเป็นร้อยละ 36.9 ผูป้กครองจ�านวน 45 ราย คดิเป็น
ร้อยละ 11.2 นายจ้างจ�านวน 25 ราย คิดเป็นร้อยละ 
6.2 องค์กร/หน่วยงานท่ีเกีย่วข้องจ�านวน 4 ราย คดิเป็น
ร้อยละ 1 และไม่ระบุประเภทของผูต้อบแบบสอบถาม
จ�านวน 25 ราย คดิเป็นร้อยละ 6.2 คนพกิารส่วนใหญ่มี
ความพกิารทางร่างกายหรือทางการเคลือ่นไหวจ�านวน 
142 ราย คิดเป็นร้อยละ 88.8 ระดับการศึกษาส�าเร็จ 
ชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น-ปลายจ�านวน 96 ราย คดิเป็น 
ร้อยละ 60.1 ระดับความพิการอยู่ในระดับ 3 จ�านวน  
62 ราย คดิเป็นร้อยละ 38.8 ไม่มโีรคประจ�าตวัจ�านวน 
104 ราย คิดเป็นร้อยละ 65.0 สถานภาพโสดจ�านวน 
118 ราย คิดเป็นร้อยละ 73.8 มีสมาชิกในครัวเรือน  
4-5 คน จ�านวน 66 ราย คิดเป็นร้อยละ 41.3 
ไม ่ได ้ เป ็นสมาชิกองค ์กรคนพิการจ�านวน 104 
ราย คิดเป็นร้อยละ 65.0 ไม่เคยเข้ารับการฝึก
อาชีพจ�านวน 98 ราย คิดเป็นร้อยละ 61.3 และ
ไม่ประกอบอาชีพจ�านวน 116 ราย คิดเป็นร้อย
ละ 72.5 ส ่วนคนพิการที่ประกอบอาชีพหลัก 
เป็นพนักงานบริษัท/องค์กรเอกชน มีจ�านวน 43 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 26.9 

 2) ระดับความรู ้ด้านกฎหมายและการใช้
สิทธิทางกฎหมายเกี่ยวกับอาชีพของคนพิการพบ
ว่าทั้งโดยรวมและรายด้านอยู ่ในระดับปานกลาง 
เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างโดยรวมและราย
ด้าน จากการจ�าแนกตัวแปรอิสระพบว่า ประเภท
ผู ้ให้ข ้อมูลมีระดับความรู ้ฯ ท้ังโดยรวมและราย
ด้านแตกต่างกัน เพศมีระดับความรู้ฯ ทั้งโดยรวม
และรายด้านไม่แตกต่างกันในทุกข้อค�าถาม ความ
พิการโดยรวมมีระดับความรู้ฯ ไม่แตกต่างแต่ในราย
ด้านมีความแตกต่าง ระดับการศึกษาทั้งโดยรวม 
และรายด้านมีระดบัความรู้ฯ แตกต่างกนั การเคยได้รับ
การฝึกอาชีพทั้งโดยรวมและรายด้านมีระดับความรู้ฯ  
แตกต่างกนั และการประกอบอาชพีในปัจจุบนั พบว่า 
ทั้งโดยรวมและรายด้านมีระดับความรู้ฯ ไม่แตกต่าง
กัน
  3)     ระดบัคะแนนจากสภาพความเป็นจรงิและ 
ประสบการณ์เก่ียวกบัอาชีพของคนพกิาร โดยภาพรวม 
อยู่ในระดับปานกลางและรายด้านอยู่ในระดับปาน
กลาง เมือ่เปรยีบเทยีบความแตกต่างโดยรวมและราย
ด้านจากการจ�าแนกตัวแปรอิสระพบว่า ประเภทผู้ให้
ข้อมลู  ให้คะแนนโดยรวมไม่แตกต่างแต่รายด้านมคีวาม 
แตกต่างกัน เพศให้คะแนนทั้งโดยรวมและรายด้าน 
ไม่แตกต่าง ความพิการให้คะแนนโดยรวมไม่แตกต่าง 

รวม 160  100.0
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แต่รายด้านมีความแตกต่างกัน ระดับการศึกษา ให ้
คะแนนโดยรวมไม่แตกต่างแต่รายด้านมีความแตก
ต่างกัน การเคยได้รับการฝึกอาชีพให้คะแนนโดยรวม
ไม่แตกต่างแต่รายด้านมีความแตกต่างกัน และการ
ประกอบอาชีพในปัจจุบันให้คะแนนโดยรวมไม่แตก
ต่างแต่รายด้านมีความแตกต่างกัน
 2. สรุปผลการวิจัยเชิงคุณภาพ ข้อมูลที่ได้
จากการสมัภาษณ์เชงิลกึและการสนทนากลุม่คนพิการ  
ผูป้กครอง นายจ้าง/สถานประกอบการ เพือ่นร่วมงาน
และผูน้�าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในสถานทีท่ีเ่ป็น
พื้นที่ศึกษา ดังนี้ 
 1) คนส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่า “คนพิการ” 
เป็นผูท้ีม่คีวามบกพร่อง สภาพร่างกายไม่สมบรูณ์ครบ
ถ้วน เป็นบุคคลที่น่าสงสาร ควรให้การช่วยเหลือ ควร
สร้างโอกาสให้คนพกิารและพฒันาศกัยภาพให้มคีวาม 
เท่าเทียมกับคนท่ัวไป เพราะคนพิการมคีวามสามารถ 
และพัฒนาได้ ส่วนทัศนคติที่คนพิการมีต่อผู้เกี่ยวข้อง
นัน้เหน็ว่าได้รบัการยอมรบัและความเป็นมติรจากคน 
รอบข้างได้รับการช่วยเหลือเป็นอย่างดี และไม่ได้ 
ถูกมองว่ามีความแปลกแยกหรือแตกต่างกับคนทั่วไป
 2) การมีปฏิสัมพันธ์กับคนพิการ ได้เข้า
ร่วมกิจกรรมพบปะ พูดคุยและให้การช่วยเหลือ ซ่ึง
บ่อยครั้งที่ให้การช่วยเหลือด้วยทุนส่วนตัว เน่ืองจาก
งบระมาณของทางราชการมีจ�ากัด คนพิการมีความ
พยายามที่จะช่วยเหลือและดูแลตัวเอง ไม่ต้องการ
ให้เป็นภาระของสังคม ในส่วนของผู้น�าองค์กรส่วน
ท้องถิ่นได้ด�าเนินการเรื่องการจัดสวนสาธารณะ ด้าน
ภูมิสถาปัตย์สิ่งแวดล้อมที่เอื้ออ�านวยแก่คนพิการและ
คนพิการสามารถเข้าถึงได้ท�าให้คนพิการได้ใช้บริการ
สาธารณะในสังคมได้อย่างเท่าเทียม 
 3) ความต้องการจ�าเป็นเร่งด่วนและปัญหา 
ของคนพิการในด้านอาชีพคนพิการแต่ละประเภท 
จะมีความต้องการที่แตกต่างกันสิ่งท่ีส�าคัญท่ีสุด 
ทีค่นพกิารต้องการคือการได้รบัการยอมรบัจากสงัคม 
การมีทัศนคติท่ีดีต่อคนพิการ การจัดสวัสดิการให้แก ่
คนพิการ การจ่ายค่าตอบแทนตามกฎหมายแรงงาน 
เพื่อให้คนพิการยอมรับในคุณค่าของตัวเอง ส่วน

ปัญหาน่าจะเป็นการเดินทางของคนพิการเพราะ
สภาพแวดล้อมการคมนาคม เช่น รถโดยสารประจ�า
ทางไม่เอื้อต่อการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ในการเดิน
ทางไป-กลับ โดยเฉพาะอย่างย่ิงคนพิการทางการ
เคลื่อนไหว แต่ในบางพื้นที่ที่เป็นแหล่งเกษตรกรรม
คนพิการมาจากครอบครัวเกษตรกรท่ีมีรายได้จาก
พืชเศรษฐกิจท�าให้ครอบครัวมีรายได้เพียงพอในการ
ด�ารงชีพท�าให้คนพิการไม่จ�าเป็นต้องออกไปประกอบ
อาชีพอย่างอื่น โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมท่ีมี
กฎระเบียบ ข้อบังคับของสถานประกอบการ ซึ่ง
เป็นผลสืบเนื่องที่ท�าให้แรงงานคนพิการออกมา
สู ่ตลาดแรงงานน้อย ในส่วนของนายจ้าง/สถาน
ประกอบการ เห็นว่าการจ้างงานคนพิการส่วนใหญ ่
จะต้องให้งานท่ีมีความเหมาะสมกับสภาพร่างกาย 
ที่บกพร่อง หากยังพอมีงานที่ยังรองรับคนพิการได้ 
ก็พร ้อมที่จะจ ้างและให ้โอกาสคนพิการในการ
ประกอบอาชีพ แต ่หากต ้องมาด�า เนินการใน
เร่ืองการปรับสภาพแวดล้อม จัดสิ่งอ�านวยความ
สะดวกให้แก่คนพิการเพียงไม่กี่คนอาจเป็นการ
ยุ ่งยากส�าหรับสถานประกอบการ เพราะสถาน
ประกอบการ เช่น โรงงานผลิตหากมีการจ้างคน
พิการเข้าท�างานในส่วนนี้อาจจะมีความเสี่ยงและ
เกิดอันตรายต ่อคนพิการได ้ ถึงแม ้ว ่าจะได ้รับ 
งบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐในการปรับสภาพ
แวดล้อมแล้วก็ตาม
 4)   คนพกิารมฐีานะยากจนเพราะเกดิจากการ 
ขาดโอกาสและความไม่เท่าเทยีมในสงัคมการจดัอาชพี
และการจ้างงานเห็นว่ามีความจ�าเป็นเพราะนอกจาก
เป็นการสร้างรายได้ให้แก่คนพิการแล้วยังเป็นการ 
ส่งเสริมให้คนพกิารยอมรับในคณุค่าของตนเอง สถาน
ประกอบการบางแห่งมีการจ้างงานคนพิการก่อนท่ี 
พ.ร.บ. ส่งเสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติคนพกิาร พ.ศ. 
2550 มาตรา 33 ออกมาบังคบัใช้เพราะเหน็ว่าควรจะ
สนับสนุนคนพิการให้มีอาชีพมีงานท�ามีรายได้เลี้ยง 
ตนเองไม่เป็นภาระต่อครอบครัวและสังคม สาระ
ส�าคัญเก่ียวกับสิทธิการประกอบอาชีพและการจ้าง
งานของคนพิการที่บัญญัติในกฎหมายในส่วนของ

สถานประกอบการจะทราบสาระส�าคัญเกี่ยวกับสิทธ ิ
การประกอบอาชีพและการจ้างงานของคนพิการที่
บัญญัติในกฎหมายเพราะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
ข้อบังคับที่ต ้องจ้างงานคนพิการตามโควต้าตาม
มาตรา 33 แต่ในส่วนของหน่วยงานภาครัฐ เช่น 
องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นจะทราบเกี่ยวกับ
เรื่องนี้ค่อนข้างน้อยและยังไม่มีความชัดเจนเท่าที่
ควร การปฏิบัติตามสิทธิการประกอบอาชีพและการ
จ้างงานคนพิการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายในส่วนของ
สถานประกอบการได้ใช้สิทธิและปฏิบัติตามกฎหมาย
แต่ในภาครัฐยังไม่ได ้ปฏิบัติ เนื่องจากกฎหมาย
จ้างงานคนพิการยังไม่ครอบคลุมไปยังหน่วยงาน
ภาครัฐควรมีกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ
และการจ้างงานคนพิการหรือไม่ในส่วนของคน
พิการและผู ้ปกครอง มองว่าคนพิการขาดโอกาส 
ท่ีจะได้รับการจ้างงาน เช่น สมัครงานแล้วไม่ได้รับ 
การพิจารณา นอกจากนั้นเป็นการตัดสินใจของ 
ผู้ปกครองที่ไม่ให้คนพิการในการดูแลออกไปท�างาน 
นอกบ้านเนื่องจากเกรงว่าจะได้รับอันตราย ทุกกลุ่ม 
เหน็ว่าควรมกีฎหมายด้านการประกอบอาชพีและการ 
จ้างงานคนพิการเพราะการท�าให้เกิดความเสมอภาค
จะต้องมกีฎหมายคุม้ครองเพือ่ให้คนพกิารอยูใ่นสงัคม
ได้อย่างเป็นสขุและภาคภูมิใจ โดยภาครฐัจะต้องเข้ามา
มีส่วนร่วมและเป็นหลักในการด�าเนินการขับเคลื่อน 
ในเชิงนโยบายอย่างเป็นรูปธรรมท่ีมีความเป็นไปได้
และมีความชัดเจน

การอภิปรายผล
 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลจะเห็นได้ว่า คน
พกิาร ผูป้กครอง/ผูด้แูลหลกั นายจ้าง/สถานประกอบ
การ เพื่อนร่วมงาน และองค์กร/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
มคีวามรู ้ความเข้าใจ สภาพการบงัคบัใช้กฎหมายหรอื 
นโยบายด้านอาชีพและการจ้างงานของคนพิการ ใน 
ประเดน็หลักๆ เช่น ความรูด้้านกฎหมายและการใช้สทิธิ 
ทางกฎหมายที่เก่ียวข้องกับอาชีพและการจ้างงาน
คนพิการ และสภาพความเป็นจริงและประสบการณ์ 
เกี่ยวกับอาชีพของคนพิการ โดยรวมอยู่ในระดับปาน

กลาง และเม่ือเปรียบเทียบระดับความรู้และระดับ
คะแนนทัง้ในโดยรวมและรายด้านจากข้อค�าถาม ตาม
แต่ละตวัแปร เช่น ประเภทผูใ้ห้ข้อมูล เพศ ความพิการ 
ระดับการศึกษา การเคยได้รับการฝึกอบรม และการ
ประกอบอาชพีในปัจจุบนั พบว่ามคีวามแตกต่างกนัใน
แต่ละประเด็นของแต่ละกลุ่ม
 ในด้านความรู้ทางกฎหมายและการใช้สิทธิ 
ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอาชีพและการจ้างงาน 
คนพิการได้ข้อค้นพบเกี่ยวกับระดับความรู้ที่แตกต่าง
กนัระหว่างตวัแปร คอื ตวัแปรประเภทผูใ้ห้ข้อมลู พบว่า 
กลุ ่มคนพิการมีแนวโน ้มของการมีระดับความ
รู ้ฯ สูงกว่ากลุ่มผู ้ปกครองและกลุ ่มเพื่อนร่วมงาน
และพบว ่ากลุ ่มผู ้ปกครองมีแนวโน ้มของการมี
ระดับความรู ้ฯ น้อยกว่าทุกกลุ ่มโดยเฉพาะในข้อ
ค�าถาม “ความรู ้สาระส�าคัญเกี่ยวกับการก�าหนด
อัตราส่วนการจ้างงานคนพิการและจ�านวนเงินที่
นายจ้างหรือเจ ้าของสถานประกอบการจะต้อง
น�าส่งเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
คนพิการ พ.ศ. 2554” ส่วนข้อค�าถาม “การใช้
หรื อปฏิบั ติ ต ามสิทธิทางอาชีพของคนพิการ
ที่บัญญัติในกฎหมาย” กลุ ่มนายจ้างมีแนวโน้ม
ของระดับความรู ้ฯ สูงกว่าทุกกลุ ่มซึ่งเป็นข้อมูล
ที่ มี ความสอดคล ้อง กับข ้ อมู ล ใน เชิ ง คุณภาพ 
ท่ีว ่ าคนพิการส ่วนใหญ ่จะทราบเกี่ ยวกับสิทธิ
ทางกฎหมายเบ้ืองต้นที่ เ ก่ียวกับตนเองมากกว่า
กลุ ่มอื่นๆ และนายจ้างหรือสถานประกอบการ
จะมีความรู ้ เกี่ยวกับการใช ้หรือปฏิบัติตามสิทธิ
ในการจ้างงานคนพิการตามกฎหมาย นอกจากนี้
ในตัวแปรระดับการศึกษาพบว่า ในกลุ ่มประถม
ศึกษามีแนวโน้มของระดับความรู ้ฯ ต�่ากว่ากลุ ่ม
มัธยมศึกษาตอนปลายในทุกข้อค�าถาม โดยเฉพาะ 
ค�าถาม “ความรูส้าระส�าคัญเกีย่วกบักฎหมายระหว่าง 
ประเทศ คือ อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ กลุ่ม 
มัธยมศึกษาตอนปลายมีแนวโน้มของระดับความรู้ฯ  
สงูกว่าทกุกลุม่ ส่วนในข้อค�าถาม “ความรูส้าระส�าคญั
ที่เก่ียวกับการก�าหนดอัตราส่วนการจ้างงานคนพิการ
และจ�านวนเงินที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบ
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การจะต้องน�าส่งเข ้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2554 ตามกฎกระทรวง” 
พบว่า กลุ่มปริญญาตรีหรือเทียบเท่ามีแนวโน้มของ
ระดับความรู้ฯ สูงกว่าทุกกลุ่ม 
 ในด้านสภาพความจริงและประสบการณ ์
เกี่ยวกับอาชีพของคนพิการได้ให้ข้อค้นพบเกี่ยวกับ 
ระดับการให้คะแนนที่แตกต่างกันระหว่างตัวแปร 
คือ ตัวแปรประเภทผู้ให้ข้อมูลพบว่า ในข้อค�าถาม 
“มีการจัดสรรงบประมาณและมีกองทุนส�าหรับ
พฒันาการฝึกอาชพีให้กับคนพกิารทีเ่หมาะสม” กลุม่ผู้
ปกครองมแีนวโน้มการให้คะแนนสภาพความจรงิและ
ประสบการณ์เกี่ยวกับอาชีพของคนพิการในปัจจุบัน
ที่ต�่ากว่าทุกกลุ่ม ส่วนในค�าถาม “คุณภาพชีวิตในการ
ท�างานของคนพิการไม่เหมาะสม เช่น สุขภาพไม่ดี มี
ปัญหาด้านการเงนิ ขาดความมัน่คงในอาชพี และสภาพ 
แวดล้อมการท�างานไม่ดี” พบว่า กลุ่มคนพิการมีแนว
โน้มการให้คะแนนสภาพความจริงและประสบการณ์
เกี่ยวกับอาชีพของคนพิการในปัจจุบันสูงกว่าทุก
กลุ่ม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ดลพร เผือกคง  
และคณะ (2554) ท่ีกล่าวไว้ว่า ปัญหาในการประกอบ 
อาชีพของคนพิการ คือ ความไม่มั่นคงในอาชีพและ 
รายได้ สถานภาพการท�างานไม่มั่นคงรวมทั้งการ 
ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการประกอบอาชีพ และสุดา  
นุ่มพุ่ม (2549) ที่กล่าวว่าคนพิการยังไม่มีความมั่นคง 
ในอาชพีและรายได้เน่ืองจากสถานภาพการท�างานไม่
มัน่คง รายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย ไม่มทีรพัย์สนิเงนิ
ออม มหีน้ีสินมาก ไม่มคีวามพงึพอใจในการท�างานและ
ในค�าถาม “คนพิการถูกมองว่าเป็นผู้ไร้ความสามารถ 
เป็นภาระสังคม” พบว่าทั้งกลุ่มคนพิการและกลุ่มผู้
ปกครองให้คะแนนสภาพความจรงิทีส่งูกว่ากลุม่เพือ่น 
ร่วมงานและกลุ่มนายจ้าง ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัย 
ของ Gewurtz and Kirsh (2009) ที่ได ้ศึกษา 
เกีย่วกบัปัญหา อปุสรรค การไม่ศรทัธาและการต่อต้าน 
คนพิการในสถานที่ท�างาน ได้กล่าวว่า ประสบการณ์ 
การท�างานของคนพิการและวัฒนธรรมองค์กร 
ในสถานประกอบการไม่มีผลกระทบต่อการท�างาน 
ของคนพิการแต่ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อคนพิการ คือ  
ระดับของการยอมรบัและความยดืหยุน่ในการท�างาน

สัมพันธภาพกับเพื่อนร่วมงานและนายจ้างนอกจาก
นี้ตัวแปรระดับการศึกษา ในข้อค�าถาม “การจัดงาน
นดัพบตลาดแรงงานท�าให้คนพกิารมโีอกาสได้งานท�าที่
ตรงกบัความต้องการ” พบว่า ในกลุม่ระดบัมัธยมศกึษา
ตอนปลายและกลุ่มประกาศนียบัตรชั้นสูงให้คะแนน 
ทีส่งูกว่ากลุม่ประถมศกึษา ทัง้นีจ้ากข้อค้นพบในข้อมลู
ในเชิงคุณภาพอาจน�ามาเช่ือมโยงได้ว่า เน่ืองจากเป็น 
กลุ ่มแรงงานท่ีมีฝ ีมือในระดับกลางและสถาน 
ประกอบการยินดีท่ีจะจ้างด้วยอตัราค่าจ้างท่ีไม่สงูเกนิ
ไป ส่วนค�าถาม สมาคมคนพิการได้ให้ค�าแนะน�าด้าน
อาชีพหรือมีการจ้างงานคนพิการ พบว่า กลุ่มระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย และ
กลุ่มประกาศนียบัตรวิชาชีพให้คะแนนสูงกว่ากลุ่ม
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
 ในด้านเจตคติ ความเชื่อต่อคนพิการการมี 
ส่วนร่วมต่อกระบวนการจ้างงานคนพิการตลอดทั้ง 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง จะเห็นได้ว่า คนท่ัวไปมีทัศนคติ
ที่ดีต ่อคนพิการมองว่าคนพิการเป็นผู ้มีศักยภาพ 
มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต ่อเพื่อนร่วมงานและบุคคล
ทั่วไป และในขณะเดียวกันคนพิการก็มองว่าได้
รับการช ่วยเหลือและความเป ็นมิตรจากบุคคล 
ที่เกี่ยวข้องและเห็นว่าทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและ
เอกชนควรให้ความร่วมมือและสนับสนุนการจ้าง
งานคนพิการ ทั้งนี้ควรบัญญัติเป็นกฎหมายเพื่อ
ให้การคุ้มครอง และส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการอย่างยั่งยืนซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
กัลปังหา เฟอร์เรีย (2540) ที่ศึกษาเรื่องทัศนคติ 
ของผู ้บริหารต่อการรับคนพิการเข้าท�างานพบว่า
ผู ้บริหารส่วนใหญ่เห็นว ่าคนพิการสามารถช่วย
เหลือตนเองได ้และไม ่เป ็นการเพิ่มภาระให้กับ
บริษัท และพิมพา ขจรธรรม (2547) ท่ีได้ท�าการ
สังเคราะห์องค ์ความรู ้ด ้านการประกอบอาชีพ
ของคนพิการโดยการรวบรวมองค์ความรู ้และการ
สังเคราะห์งานวิจัยท่ีเกี่ยวข ้องกับการประกอบ
อาชีพของคนพิการในประเทศไทย ระหว ่างป ี 
พ.ศ. 2534-2545 พบว่า ผู้ประกอบการส่วนใหญ ่
มีเจตคติเชิงบวกต่อคนพิการ แต่ยังขาดความรู้และ 
ความเข้าใจเรือ่งคนพกิาร รวมทัง้ความพร้อมในการจดั 

เครื่องอุปกรณ์ สภาพแวดล้อมในสถานที่ท�างานและ 
เห็นว่าคนพิการสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพการ
ท�างานและที่ท�างานได้
 ส�าหรับในหน่วยงานภาครัฐ แม้จะมีกฎหมาย
ออกมาบังคับใช้แต่ในความเป็นจริงการรับคนพิการ 
เข้าท�างานในหน่วยงานภาครฐัยงัมน้ีอย ซึง่อาจจะเกดิ
จากหลายสาเหต ุเช่น การรบัรูก้ฎหมายเกีย่วกบัการจ้าง
งานคนพิการของระดับผู้บริหารในหน่วยงานราชการ
ยังมีน้อย การเลือกปฏิบัติของบุคคลในหน่วยงาน 
ภาครัฐจากแนวคิดท่ีว่า การรับคนพิการเข้าท�างาน 
อาจเป็นภาระในการจ้างงาน รวมทั้งจะต้องมีการ
ปรบัสถานทีส่ิง่แวดล้อมทีท่�าให้เสยีงบประมาณในการ 
จัดสร้างสิ่งอ�านวยความสะดวกเพื่อรองรับคนพิการ  
แม้กระน้ันยังมีบางหน่วยงานที่เลือกปฏิบัติกับคน
พิการทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น การก�าหนด
คุณสมบัติการสมัครเข้าท�างานของคนพิการไว้ว่าต้อง
ไม่พกิาร ทพุพลภาพจึงจะสมคัรต�าแหน่งงานในหน่วย
งานราชการได้ ซึ่งเป็นข้อเท็จจริงที่มีความสอดคล้อง
กับข้อมูลในเชิงคุณภาพที่ได้จากการสัมภาษณ์ใน
หน่วยงานภาครัฐโดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่ส่วนใหญ่ไม่ทราบกฎหมายฉบับนี้ที่ออกมา
บังคับใช้ในการรับคนพิการเข้าท�างาน นอกจากนี้สิ่ง
ที่ต่างกันระหว่างกฎหมายที่บังคับใช้ในการรับคน
พิการเข้าท�างานของสถานประกอบการที่ต้องปฏิบัติ
ตามกฎหมาย แต่ในส่วนของหน่วยงานภาครัฐไม่ได้
ก�าหนดมาตรการที่ต้องปฏิบัติไว้คือ 1) การก�าหนด
มาตรการทางเลือกแก่นายจ้าง และ 2) มาตรการ
ทางบวกและการลงโทษนายจ้าง/สถานประกอบ
การที่ได ้ปฏิบัติตามหรือละเว้นการปฏิบัติตาม
กฎหมาย จึงท�าให้การจ้างงานคนพิการในภาครัฐ 
ยังไม่ประสบความส�าเร็จเท่าที่ควร

ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมวิจัย
 1) ทุกภาคส่วนควรเข้ามามีส่วนร่วมในการ 
ส่งเสริมคนพิการให้มีอาชีพและมีการจ้างงานโดย
เฉพาะอย่างยิ่งในภาครัฐ กระทรวงหรือหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
ม่ันคงของมนุษย์ ส�านักงานพัฒนาสังคมและความ

ม่ันคงของมนษุย์จังหวดั (พมจ.) ควรเข้ามาเป็นเจ้าภาพ
หลกัในการจัดหางานให้แก่คนพกิารเพราะเป็นแหล่งที่
มีข้อมูลของคนพิการอยู่แล้ว
 2) ควรมีการประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ 
เกี่ยวกับกฎหมายการจ้างงานคนพิการอย่างต่อเนื่อง  
การแจ้งอย่างกระชัน้ชดิท�าให้สถานประกอบการตัง้ตวั 
ไม่ติดในการประกาศรับคนพิการเข้าท�างาน
 3) ควรมีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับแหล่ง
พฒันาฝีมอืคนพกิาร ซึง่คนพกิารมกัจะไม่ค่อยรบัรูเ้ข้า 
ไม่ถึงสิทธิ
 4) ควรให้ความชัดเจนเกี่ยวกับกฎหมาย 
ทุกสถานประกอบการมีปัญหาเดียวกันคือมีความ 
ต้องการจ้างงานคนพิการแต่ขาดแคลนแรงงานคน
พิการ
 5) ควรพิจารณาเรื่องจ�านวนเงินที่ส่งเข้า 
กองทนุทีม่ากเกนิไปเพราะใช้หลกัคดิจากค่าจ้างขัน้ต�า่ 
คูณจ�านวน 365 วัน แต่โดยทั่วไปจะคิดจากจ�านวน  
300 วัน
 6) ภาครัฐควรก�าหนดนโยบายให้ชัดเจนท่ี
จะให้องค์การบรหิารส่วนท้องถิน่เข้ามามบีทบาทและ 
มีส่วนร่วมในการจ้างงาน ส่งเสรมิอาชพีคนพกิารตลอด 
ถึงการพัฒนาศักยภาพคนพิการแบบองค์รวม
 7) ควรมีการจัดกิจกรรมเพื่อให้คนพิการ 
ได้มีโอกาสพบปะ สังสรรค์ แลกเปลี่ยนประสบการณ ์
ในการประกอบอาชีพเพื่อจะได้เป็นข้อมูลท่ีท�าให ้
คนพกิารสามารถตดัสนิใจในการเลอืกประกอบอาชพี 
ได้ตามความถนัดและความช�านาญของตน
 8) หน่วยงานภาครัฐที่ เกี่ยวข้องกับการ 
จัดหางานให้คนพิการควรที่จะจัดคนพิการเข้าท�างาน 
ในสถานประกอบการได้เลยไม่จ�าเป็นต้องมีขั้นตอน
รับสมัครเพราะเม่ือคนพิการไปสมัครแล้วอาจได้รับ 
การปฏิเสธ
 9) คนพกิารควรมีสทิธไิด้รบัการศกึษาเฉพาะ
ทางเพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมความสามารถพิเศษ
เฉพาะบุคคลหากจัดการศึกษาแบบเรียนร่วมคน
พิการจะไม่ได้รับประโยชน์อะไรเลยเพราะโรงเรียนไม่
สามารถจัดการเรียนการสอนเฉพาะกลุ่มให้ได้ ท�าให้
คนพกิาร ผูป้กครองไม่คาดหวงัสิง่ทีไ่ด้รบัจากโรงเรยีน
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ในการส่งผลต่อการประกอบอาชีพ
 10) ควรมีศูนย์หรือแหล่งฝึกอาชีพส�าหรับ 
คนพิการท่ีจบแล้วสามารถออกไปประกอบอาชพีและ 
เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน
 11) ควรให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข ้องท�าการ
ประชาสัมพันธ์ในเรื่องสิทธิของคนพิการให้ทั่วถึงและ 
เข้าถึงได้ง่ายโดยเฉพาะคนพิการและผู้ปกครองหลัก
 12) รัฐบาลควรเข ้ามาดูแลคนพิการที่ ไม ่
สามารถประกอบอาชีพได้โดยเฉพาะกระทรวงหลัก 
เช่น กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของ
มนุษย์ กระทรวงแรงงาน ให้จัดหางานให้กับคนพิการ
ได้โดยตรง ไม่ต้องให้ไปสมัครหางานเอง และจ่าย
ค่าแรงในอัตราค่าจ้างขั้นต�่า
 13) สถานประกอบการที่มีแรงงานคนพิการ
จ�านวนมากควรมสีวัสดิการเรือ่งทีพ่กั รถรบัส่ง เพราะ 
คนพิการแต่ละประเภทจะมีความต้องการที่แตกต่าง
กัน
 14) หน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่ในการรับแจ้ง
ข้อมลูการจ้างงานคนพิการจากสถานประกอบการควร 
มีหลักเกณฑ์ และวิธีการตรวจสอบการยื่นรายงาน 
คนพิการอย่างถูกต้อง ชัดเจน และโปร่งใส
 15) หากทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ให้โอกาสการจ้างงานคนพิการอย่างจรงิใจ ปรบัสภาพ
แวดล้อมให้มีความเหมาะสมกับคนพิการ สร้างความ
ปลอดภัยในการเดินทาง ก็จะท�าให้คนพิการมีความ
มั่นใจที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงานมากขึ้น

ข้อเสนอแนะจากผู้วิจัย
 1) องค์กรหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับ 
คนพกิารควรให้ความรูแ้ก่คนพกิารและผูเ้กีย่วข้องเพือ่ 

ให้เกิดความตระหนักถึงสิทธิประโยชน์และการ
คุ้มครองตามกฎหมายในการประกอบอาชีพและการ
จ้างงานคนพิการก็จะท�าให้การมีส่วนร่วมในงานวิจัย
มากยิ่งขึ้น
 2) องค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควร
ประชาสัมพนัธ์ให้ข้อมลูต่างๆ ทีเ่กีย่วกบัสทิธปิระโยชน์
ของคนพิการตามกฎหมายอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง 
เพื่อเป็นการกระตุ้นให้คนพิการและผู้เกี่ยวข้องเกิด 
ความตระหนักรู ้ในการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ตาม
กฎหมาย
 3) ศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการและหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องควรได้มีการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร 
ฝึกอาชพีให้ทนัสมยัเพือ่พัฒนาแรงงานคนพกิารให้เป็น 
แรงงานมีฝีมือเป็นท่ีต้องการและยอมรับของตลาด 
แรงงานซึ่งจะเป็นการยกระดับแรงงานคนพิการให้ได ้
รับโอกาสในการท�างานในต�าแหน่งท่ีมคีวามเหมาะสม 
กับความรู้ความสามารถที่แท้จริง
 4) ควรได้มีการวิจัยเชิงสังเคราะห์บทเรียน 
และการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อร่างสาระ 
ส�าคัญ ประเด็นทางอาชีพและการจ้างงาน สภาพ 
ความเป็นจริง และข้อเสนอแนะนโยบายในการพฒันา
คุณภาพชีวิตคนพิการไทย

กิตติกรรมประกาศ
 งานวิจัยนี้ ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงิน 
งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยมหิดลประจ�า
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บทคัดย่อ
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ส�ารวจการใช้บริการข้อมูลข่าวสารในระบบเดซี่ผ่านระบบโทรศัพท์
อัตโนมัติ (TAB Telephony 1414) ของคนพิการทางการเห็น 2) ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการใช้บริการ 
ข้อมูลข่าวสารในระบบเดซี่ผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติของคนพิการทางการเห็น 3) เสนอแนวทางการพัฒนา
ปรับปรุงการให้บริการข้อมูลข่าวสารในระบบเดซี่ผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ
 กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา คือ กลุ่มคนพิการทางการเห็นที่จดทะเบียนคนพิการของกรมส่งเสริมและพัฒนา 
คุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ (พก.) ตั้งแต่ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2537 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 และอาศัย
อยูใ่นจงัหวัดกรุงเทพมหานคร โดยผูวิ้จยัก�าหนดกลุม่ตัวอย่างได้จ�านวน 359 คน เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยั ได้แก่ 
แบบสอบถามพฤตกิรรมการใช้บรกิารข้อมลูข่าวสารในระบบเดซีผ่่านระบบโทรศัพท์อตัโนมติัและแนวทางการให้
บริการข้อมูลข่าวสารในระบบเดซี่ผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ
 ผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมการใช้บริการข้อมูลข่าวสารในระบบเดซี่ผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้บริการเป็นประจ�า รู้จักการให้บริการจากค�าแนะน�าของเพื่อนมากท่ีสุด ปัญหาของ 
ผู้ที่ใช้บริการเป็นประจ�ามีปัญหาจากการใช้งานอยู่ในระดับน้อย ปัญหาของผู้ที่เคยใช้บริการข้อมูลข่าวสาร 
ในระบบเดซีผ่่านระบบโทรศพัท์อตัโนมตัใินบางครัง้และไม่ประสงค์ใช้บริการอกีต่อไป/ไม่ใช้บริการข้อมลูข่าวสาร
ในระบบเดซีผ่่านระบบโทรศัพท์อตัโนมัติพบปัญหาไม่เคยพบการประชาสมัพนัธ์บริการทางเอกสารอกัษรเบรลล์
มากท่ีสดุ รองลงมาคือไม่เคยได้ยนิการประชาสมัพนัธ์บรกิารทางวทิย ุผูใ้ช้บรกิารเป็นประจ�าทีม่รีะดบัการศกึษา
แตกต่างกันจะมีปัญหาการใช้บริการแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยพบว่า ผู้ใช้บริการ 
เป็นประจ�าที่ไม่ได้รับการศึกษาและจบการศึกษาในระดับประถมศึกษาจะมีปัญหาจากการใช้บริการน้อยกว่า 
ผู้ใช้บริการเป็นประจ�าที่จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา และแนวทางการให้บริการข้อมูลข่าวสารในระบบ 
เดซี่ผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จะกลับมาใช้บริการอีกครั้งเมื่อมีการแก้ไขปัญหาแล้ว 
และจะกลับมาใช้บริการอีกครั้งเมื่อได้รับข้อมูลรายละเอียดการใช้บริการ

ค�าส�าคัญ: คนพิการทางการเห็น, บริการข้อมูลข่าวสารในระบบเดซี่ผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ, พฤติกรรม

ABSTRACT
 The purposes of this study were: 1) to survey the use of DAISY (Digital Accessible  
Information System) via automatic telephone system (TAB Telephony 1414) of persons with  
visual impairment; 2) to study the problems persons with visual impairment face when  
using the TAB Telephony 1414; and 3) to make recommendations for the improvement of  
TAB Telephony 1414.
 The participants were persons with visual impairment who registered with the  
Department of Empowerment of Persons with Disabilities since the 1st November 1994 until  
the 31st July 2014. All of the participants live in Bangkok. A questionnaire was used to  
collect the behavior of persons with visual impairment in using the TAB Telephony 1414 service 
and guidelines in providing the service.
 The results of this study revealed that most participants were frequent users who  
knew the service from friends recommendation and they had few problems in using the  
service. For those who had used the service and did not use it anymore as well as those  
who never used the service, it was found that they mostly never saw the announcement  
about the service in braille and radio advertisement. The differences in education levels  
of the frequent users in relation to the level of problems faced when using the service  
were found to be statistically significant at .05; users with not education and those with  
primary education were found to have few usage problems than those with secondary  
education. It was found that if the problems were solved and adequate information about  
the service is provided, users who previously used the service and currently do not use it  
anymore as well as those who never use the service would come back to use the service.

Keywords: persons with visual impairment, DAISY-on-telephone system, behavior
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บทน�า
 การศกึษาสถานการณ์ของคนพกิารในปัจจบุนั
โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
แห่งชาติ (พก.) พ.ศ. 2557 พบว่า ประเทศไทย 
มีประชากรท่ีเป็นคนพิการประมาณ 1.72 ล้านคน  
คิดเป็นร้อยละ 2.6 ของประชากรในประเทศไทย  
และได้ส�ารวจจ�านวนคนพิการ พบว่าจ�านวนคนพิการ 
ทางการเหน็มจี�านวนสงูถึง 165,082 คน ซ่ึงมีมากกว่า 
คนพิการประเภทอื่น เช่น คนพิการทางสติปัญญา  
จ�านวน 115,154 คน คนพกิารทางจติใจและพฤตกิรรม  
จ�านวน 100,030 คน คนพกิารทางการเรยีนรู้ จ�านวน  
4,544 คน เป็นต้น และจากการส�ารวจคนพิการทาง 
การเห็นในปี พ.ศ. 2553 พบว่าคนพิการทางการเห็น 
มีจ�านวน 92,528 คน ซึ่งในระยะเวลา 4 ปีต่อมา  
พบว่ากลุ่มคนพิการทางการเห็นมีจ�านวนเพิ่มขึ้นถึง  
72,554 คน และอาจมีแนวโน้มที่จะเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ  
ประชากรกลุ่มนี้จึงเป็นกลุ่มเป้าหมายอีกกลุ่มหน่ึง 
ที่ควรจะได้รับการจัดบริการและให้สวัสดิการสังคม 
ตามสิทธิต่างๆ หรือตามที่กฎหมายบัญญัติไว้เพื่อให้ 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการสามารถด�ารง
ชีวิตเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป (Department of  
Empowerment of Persons with Disabilities, 
2014)
 คนพิการทางการเห็นในประเทศไทยจ�านวน 
มากขาดโอกาสในการมองเห็นสิ่งต่างๆ รอบตัว และ 
ยังขาดโอกาสท่ีจะท�าให้คนพิการกลุ่มน้ีมีการพัฒนา 
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น แม้ว่าคนพิการทางการเห็นจะ
สามารถรับรู้ข้อมูลต่างๆ ด้วยการสัมผัสผ่านตัวอักษร 
เบรลล์ และเครือ่งพมิพ์ทีส่ามารถเปลีย่นตวัอักษรปกติ 
ไปเป็นอักษรเบรลล์ได้ แต่ไม่ใช่คนพิการทางการเห็น 
ทุกคนที่จะสามารถอ่านและเข้าใจอักษรเบรลล์ได้
ทั้งหมดยังคงมีคนพิการทางการเห็นส่วนมากที่ยังมี
ข้อจ�ากดัในการเข้าถงึข้อมลูข่าวสารในรปูแบบของสือ่
สิ่งพิมพ์ ท�าให้เกิดอุปสรรคในชีวิตประจ�าวันและขาด
โอกาสในด้านต่างๆ เช่น ด้านการศึกษา ด้านการท�างาน  
เป็นต้น ดังน้ัน หนังสือเสียงจึงเป็นทางเลือกหนึ่ง 
ที่คนพิการทางการเห็นสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร  
แต่ด้วยปัญหาของหนังสือเสียงจ�าเป็นต้องใช้คนช่วย 

อ่านหนังสือและต้องใช้เวลาในการอ่านแต่ละเล่ม 
จนจบถึงเสร็จสมบูรณ์ ท�าให้ต้องใช้ระยะเวลามาก  
จึงท�าให้ผู ้ช่วยอ่านหนังสือไม่มีเวลาไปอ่านหนังสือ 
และไม่มีจ�านวนคนมากพอส�าหรับการผลิตหนังสือ 
เสียงให้เพียงพอกับความต้องการของคนพิการทาง 
การเห็น (Buanlam, 2013)
 สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยในฐานะ 
ที่เป็นองค์กรผู ้แทนของคนพิการทางการเห็นทั้ง
ประเทศได้ตระหนักถึงสถานการณ์ปัญหาในการรับรู้
ข้อมูลข่าวสารและเห็นความส�าคัญด้านการส่งเสริม
และขยายโอกาสในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร สมาคม
คนตาบอดแห่งประเทศไทยจึงมุ่งมั่นท่ีจะด�าเนินการ
พฒันางานบริการด้านต่างๆ ให้มปีระสิทธิภาพมากข้ึน 
ในปี พ.ศ. 2549 สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย 
ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อพัฒนาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ภาษาไทยส�าหรับคนตาบอด โดยเร่ิม
ทดลองการให้บริการข้อมูลข่าวสารในระบบเดซ่ีผ่าน
ระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ เพ่ือมุ่งให้ผู้ใช้งานสามารถ
รบัฟังข้อมลูข่าวสารในรปูแบบของหนงัสอืเสยีงระบบ 
เดซี่ผ่านทางระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ โดยเร่ิมด�าเนิน
การคู ่สายจ�านวน 30 คู ่สาย ข ้อมูลที่น�ามาให ้ 
บริการประกอบด้วย ข่าวสารด้านคนตาบอดและ 
คนพิการ ข่าวประจ�าวันและสาระน่ารู้ รวมทั้งการ 
น�าหนงัสอืเสียงจากห้องสมุดมาให้บรกิาร ซ่ึงในช่วงแรก
ได้ก�าหนดให้ใช้หมายเลข 02-2039100 ผลปรากฏว่า
มีคนพิการทางการเห็นให้ความสนใจเข้ามารับบริการ
เป็นจ�านวนมาก เฉลี่ยเดือนละ 20,000 ครั้ง จากการ 
ที่มีผู้ให้ความสนใจใช้บริการเป็นจ�านวนมากจึงท�าให้
เกดิปัญหาในการโทรเข้าระบบเน่ืองจากคู่สายเตม็ และ 
บางครัง้กไ็ม่สามารถโทรเข้าได้ (Thailand Association 
of the Blind, 2010)
 ในป ี พ.ศ. 2551 ผู ้แทนจากสมาคมคน
ตาบอดแห ่งประเทศไทย ได ้ เข ้าพบเพ่ือหารือ
กั บคณะกรรมการกิ จการ โทรคมนาคมแห ่ ง
ชาติ (กทช.) เกี่ยวกับแนวทางการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและโทรคมนาคมสนับสนุนการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของคนพิการทางการเห็น คณะ

กรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติได้ตระหนัก 
ถงึปัญหาดงักล่าวข้างต้น จึงให้ความร่วมมือกบัสมาคม 
คนตาบอดแห่งประเทศไทย เพ่ือด�าเนินงานส่งเสริม
และขยายโอกาสด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านช่อง
ทางการให้บริการข้อมูลข่าวสารในระบบเดซี่ผ่าน
ระบบโทรศพัท์อตัโนมตั ิ(Trirattananukul, (2010) และ 
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากคณะกรรมการ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) ได ้อนุมัติ
หมายเลข 1414 ให้ใช้ในโครงการดังกล่าว เพื่อให้ผู้ใช้
บริการสามารถจดจ�าและใช้บริการได้อย่างสะดวกยิ่ง
ขึ้น อีกทั้งยังเพิ่มจ�านวนคู่สายเป็น 120 คู่สาย ท�าให้
ผู ้รับบริการสามารถรับฟังหนังสือเสียงและข้อมูล
ข่าวสารต่างๆ ได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้นและเพิ่มศักยภาพ
ในการให้บริการแก่ผู้ใช้งาน (Thailand Association 
of the Blind, 2010)
 ต่อมาสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
ได ้รับการส ่งเสริมและสนับสนุนจากส�านักงาน 
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 
และกจิการโทรคมนาคมแห่งชาต ิ(กสทช.) ซึง่ตระหนัก 
ถึงประโยชน์ในการเข้าถึงสิทธิการให้บริการและ
ข่าวสารต่างๆ จึงได้ร่วมจัดท�าโครงการสนับสนุนการ
ขยายการให้บริการข้อมูลข่าวสารในระบบเดซี่ผ่าน
ระบบโทรศัพท์อัตโนมัติและระบบอินเทอร์เน็ต ระยะ 
ที ่2  (ธนัวาคม 2553-เมษายน 2555) ซึง่เป็นระยะต่อเนือ่ง  
และมกีารขยายจ�านวนคูส่ายในการให้บรกิารจนมาถงึ 
ปัจจุบันเป็นจ�านวน 300 คู่สาย และเพิ่มหมวดหมู่  
ตลอดจนจ�านวนรายการของข้อมูลข่าวสารให้มีเนือ้หา 
ที่หลากหลาย รองรับความต้องการและความจ�าเป็น 
ในการใช้ประโยชน์ของคนพิการทางการเห็นอย่าง 
ครอบคลุม โดยปรากฏว่ามีผู้ใช้บริการเฉลี่ยต่อเดือน
อยู่ที่ 125,802 ราย แต่อย่างไรก็ตามยังพบปัญหาใน
ด้านการเข้าถึงบริการ เช่น จ�านวนคู่สายที่ให้บริการ
ไม่เพียงพอต่อผู้ใช้บริการ ซึ่งท�าให้ผู้ใช้บริการโทรไม่
ตดิเนือ่งจากคูส่ายเตม็หรอืขดัข้อง เป็นต้น (Thailand 
Association of the Blind, 2010)
 การให้บริการข้อมูลข่าวสารในระบบเดซี่ผ่าน
ระบบโทรศัพท์อัตโนมัติที่เป็นระบบรับฟังหนังสือ 
เสียงทางโทรศัพท์ที่สามารถตอบสนองความต้องการ

ของคนพิการทางการเห็นได้ทุกสถานที่และทุกเวลา 
ในระยะเวลาต่อมาได้มีการพัฒนาคู่สายเพิ่มมากขึ้น
ถึง 300 คู่สาย เพื่อรองรับการใช้บริการของคนพิการ 
ทางการเห็นได้ครอบคลุมมากขึ้นแต่เนื่องจากปัญหา 
ในการให้บริการพบว่าการติดต่อไปยังหมายเลข
โทรศัพท์1414 ยังมีความขัดข้องในการติดต่อสื่อสาร
ท�าให้คนพกิารทางการเห็นท่ีต้องการรบัข้อมูลข่าวสาร  
ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ ท�าให้พลาดโอกาสในการ 
พัฒนาความรู้และศักยภาพของตนเอง ดังนั้น ผู้วิจัย 
จึงมีความสนใจที่จะท�าการส�ารวจการใช้สื่อบริการ
ข้อมูลข่าวสารในระบบเดซี่ผ ่านระบบโทรศัพท์
อัตโนมัติหมายเลข 1414 ศึกษาปัญหาและอุปสรรค
การใช้บริการข้อมูลข่าวสารในระบบเดซี่ผ่านระบบ
โทรศัพท์อัตโนมัติและเสนอแนวทางการพัฒนา
ปรับปรุงการให้บริการข้อมูลข่าวสารในระบบเดซี่
ผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
เพื่อให้คนพิการทางการเห็นสามารถใช้บริการข้อมูล 
ข่าวสารในระบบเดซี่ผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัต ิ
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อการสังเคราะห์ข้อมูลจาก
งานวิจัยไปสู ่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการ 
ทางการเห็นให้มีระบบการเข้าถงึข้อมูลข่าวสารมากขึน้

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. เพื่อส�ารวจการใช้บริการข้อมูลข่าวสาร 
ในระบบเดซี่ผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ 1414 ของ 
คนพิการทางการเห็น
 2. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการ 
ใช้บริการข้อมูลข่าวสารในระบบเดซี่ผ ่านระบบ
โทรศัพท์อัตโนมัติ 1414 ของคนพิการทางการเห็น
 3. เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาปรับปรุง
การให้บริการข้อมูลข่าวสารในระบบเดซี่ผ่านระบบ
โทรศัพท์อัตโนมัติ 1414 ของคนพิการทางการเห็น

วิธีด�าเนินการวิจัย
 ระเบียบวิธีวิจัย
 การศกึษาวจิยั เรือ่ง การใช้บรกิารข้อมลูข่าวสาร 
ในระบบเดซีผ่่านระบบโทรศพัท์อตัโนมตัขิองคนพกิาร 
ทางการเห็น เป็นการวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงส�ารวจ  
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(Survey Research) ใช้แบบสอบถามเป็นเครือ่งมอืใน
การเก็บรวบรวมเพื่อ 
 1) ส�ารวจการใช้บริการข้อมูลข่าวสารใน
ระบบเดซี่ผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ 
 2) ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการใช ้
บรกิารข้อมูลข่าวสารในระบบเดซ่ีผ่านระบบโทรศพัท์
อัตโนมัติ
 3) เสนอแนวทางการพัฒนาปรับปรุงการให้
บรกิารข้อมูลข่าวสารในระบบเดซ่ีผ่านระบบโทรศพัท์
อัตโนมัติ

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
 ประชากรและกลุ ่มตัวอย ่างที่ ใช ้ส�าหรับ
การศึกษาในครั้งนี้  คือ คนพิการทางการเห็นที่
จดทะเบียนคนพิการของส�านักงานส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ (พก.) ต้ังแต่
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2537 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 
2557 และอาศัยอยู ่ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
จ�านวน 3,506 คน และได้ก�าหนดกลุ ่มตัวอย่าง
โดยใช้สูตร Taro Yamane โดยก�าหนดความเชื่อ
มั่นที่ร ้อยละ 95 ได้จ�านวนกลุ ่มตัวอย่างที่ใช ้ใน
การวิจัยทั้งหมดจ�านวน 359 คน โดยเลือกกลุ ่ม
ตัวอย่างจากบุคคลที่มาการประชุมประจ�าเดือนของ
สมาชิกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทยซึ่งมีการ
จัดประชุมเดือนละ 2-3 ครั้ง โดยเก็บรวบรวมข้อมูล 
ทั้งสิ้น 4 เดือน

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลใน
การวิจัยคร้ังน้ี คือ แบบสอบถามพฤติกรรมการใช้ให้
บรกิารข้อมูลข่าวสารในระบบเดซ่ีผ่านระบบโทรศพัท์
อัตโนมัติและแนวทางการให้บริการข้อมูลข่าวสารใน
ระบบเดซี่ผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ เป็นเครื่องมือ
ในการรวบรวมข้อมูล โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 แบบสอบถามประกอบด้วย 5 ส่วน ดังนี้
 ส ่วนท่ี 1 ข ้อมูลส ่วนบุคคลของผู ้ตอบ
แบบสอบถาม
 ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้

บรกิารข้อมลูข่าวสารในระบบเดซีผ่่านระบบโทรศพัท์
อัตโนมั
 ส่วนท่ี 3 ปัญหาของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีใช้
บรกิารข้อมลูข่าวสารในระบบเดซีผ่่านระบบโทรศพัท์
อัตโนมัติ 
 ส่วนที่ 4 ปัญหาของผู้ตอบแบบสอบถาม ที่
เคยใช้บริการข้อมูลข่าวสารในระบบเดซี่ผ่านระบบ
โทรศพัท์อตัโนมติัในบางคร้ังและไม่ประสงค์ใช้บรกิาร
อีกต่อไป/ไม่ใช้บริการข้อมูลข่าวสารในระบบเดซี่ผ่าน
ระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ
 ส ่วนที่ 5 แนวทางในการใช้บริการข้อมูล
ข่าวสารในระบบเดซี่ผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ

 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
 ผู ้ วิ จั ยท� าแบบสอบถามการส� ารวจการ
ใช้บริการข้อมูลข่าวสารในระบบเดซี่ผ ่านระบบ
โทรศัพท์อัตโนมัติของคนพิการทางการเห็นและให้
อาจารย์ท่ีปรึกษาและอาจารย์ผู ้ทรงคุณวุฒิ ตรวจ
สอบความครอบคลุมของเนื้อหา และปรับปรุง
แก้ไข และน�าไปทดลองกับประชากรท่ีมีลักษณะ
คล ้ า ย คลึ ง กั บป ร ะช าก รที่ จ ะ ศึ กษ า จ� า น วน 
30 คน และน�าข้อมูลที่ได ้มาวิเคราะห์หาความ
เท่ียงของแบบสอบถามด้วยวิธีหาค่าสัมประสิทธ์ิ 
แอลฟาของ ครอนบัค (Cronbach Alpha Coefficient) 
ซึ่งได้ค่าเท่ากับ 0.855

 การเก็บรวบรวมข้อมูล
 1. ผู ้ วิ จั ยจัดท� า เอกสารและโครงร ่ า ง
วิทยานิพนธ์ (Proposal) แล้วน�าไปยื่นต่อคณะ
กรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน (IRB) เพ่ือเสนอ
ขอรับพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในคน
 2. ผู ้วิจัยขอหนังสือจากวิทยาลัยราชสุดา   
มหาวิทยาลัยมหิดลไปถึงสมาคมคนตาบอดแห่ง 
ประเทศไทยและกรมส่งเสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติ 
คนพิการแห่งชาติเพื่อชี้แจงเกี่ยวกับงานวิจัย พร้อม 
ประสานงานในการเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย
 3. ผู้วิจัยท�าการติดต่อคนพิการทางการเห็น 
ที่จดทะเบียนคนพิการที่กรมส่งเสริมและพัฒนา

คุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ข้อมูล ณ วันที่ 1 
สงิหาคม 2557 และท�าการเก็บรวบรวมข้อมลูโดยการ
อ่านข้อค�าถามให้คนพกิารทางการเหน็ด้วยตนเองโดย
เกบ็ข้อมลูจากบคุคลทีม่าการประชมุประจ�าเดอืนของ
สมาชิกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย ซึ่งมีการจัด
ประชุมเดือนละ 2-3 ครั้ง โดยเก็บรวบรวมข้อมูลทั้ง
สิ้น 4 เดือน
 4. ผู ้ วิจัยรวบรวมและตรวจสอบความ
สมบูรณ์ของแบบสอบถามแต่ละชุด น�าไปลงรหัสเพื่อ
ด�าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ

 การวิเคราะห์ข้อมูล
 1. วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบ 
สอบถามส่วนที ่1 หัวข้อข้อมลูส่วนบคุคลของคนพกิาร 
ทางการเห็นที่ตอบแบบสอบถามใช้วิธีการแจกแจง 
ความถี่ (Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percent-
age)
 2. วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบ 
สอบถามส่วนที่ 2 หัวข้อข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรม
การใช้บริการข้อมูลข่าวสารในระบบเดซี่ผ่านระบบ
โทรศัพท์อัตโนมัติของคนพิการทางการเห็นที่ตอบ
แบบสอบถามใช้วธิกีารแจกแจงความถี ่(Frequency) 
และหาค่าร้อยละ (Percentage)
 3. วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบ 
สอบถามส่วนท่ี 3 หัวข้อปัญหาของคนพิการทางการ
เห็นที่ใช้บริการข้อมูลข่าวสารในระบบเดซี่ผ่านระบบ 
โทรศัพท์อัตโนมัติ และแบบสอบถามส่วนที่ 4 หัวข้อ 
คนพิการทางการเห็นท่ีเคยใช้บริการข้อมูลข่าวสาร 
ในระบบเดซี่ผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติในบางครั้ง 
และไม่ประสงค์ใช้บริการอีกต่อไปและคนพิการ
ทางการเห็นทีไ่ม่ใช้บรกิารข้อมูลข่าวสารผ่านระบบเดซี่
ผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ โดยใช้การวิเคราะห์หา
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแปลความ
หมายค่าเฉลีย่ของผลการวเิคราะห์ข้อมลู โดยใช้เกณฑ์
ดังต่อไปนี้
 ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง มากที่สุด
 ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง มาก 
 ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง ปานกลาง  

 ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง น้อย   
 ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง น้อยที่สุด
 4. วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการให้
บรกิารข้อมลูข่าวสารในระบบเดซีผ่่านระบบโทรศพัท์
อัตโนมัติของคนพิการทางการเห็น วิธีการแจกแจง
ความถี่ (Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percent-
age)
 5. การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่า
เฉล่ียของกลุ่มปัญหาของคนพิการทางการเห็นที่ใช้
บรกิารข้อมลูข่าวสารในระบบเดซีผ่่านระบบโทรศพัท์
อัตโนมัติที่ใช้บริการประจ�าโดยจ�าแนกตามการศึกษา
โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-
way ANOVA) และท�าการเปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธี
ของ LSD (Fisher’s Least Significant Difference)

ผลการวิจัย
 1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคล
 กลุ่มตัวอย่างจ�านวน 359 คน เป็นเพศชาย 
จ�านวน 193 คน คิดเป็นร้อยละ 53.8 และเพศหญิง 
จ�านวน 166 คน คิดเป็นร้อยละ 46.2 กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่จบการศกึษาระดบัมธัยมศกึษา จ�านวน 216 
คน คิดเป็นร้อยละ 60.2 รองลงมาคือประถมศึกษา 
จ�านวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 20.3 และปริญญาตรี 
จ�านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 10.3
 2. ผลการวิเคราะห ์พฤติกรรมการใช ้
บริการข ้อมูลข ่าวสารในระบบเดซี่ผ ่ านระบบ
โทรศัพท์อัตโนมัติ พฤติกรรมการใช้บริการข้อมูล
ข่าวสารในระบบเดซี่ผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ
ของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ส่วนใหญ่ใช้บริการข้อมูล
ข่าวสารในระบบเดซี่ผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ
เป ็นประจ�า จ�านวน 252 คน คิดเป ็นร ้อยละ  
70.2 และเคยใช้บ้างและไม่ประสงค์ใช้บริการอกีต่อไป/ 
ไม่ใช้เลย จ�านวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 29.8 
พฤติกรรมการใช้บริการด้านแหล่งข้อมูลที่ท�าให้รู้จัก
การใช้บรกิาร พบว่า รูจั้กหรอืใช้บรกิารจากค�าแนะน�า
ของเพื่อนมากที่สุด จ�านวน 158 คน คิดเป็นร้อยละ 
31.1 รองลงมาคือ จากเจ้าหน้าที่สมาคม/อาสาสมัคร 
จ�านวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 24.0 จากการฝึก
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อบรม จ�านวน 117 คน คิดเป็นร้อยละ 23.0
 3. ผลการวิเคราะห์ปัญหาของผู้ตอบแบบ 
สอบถามท่ีใช้บริการข้อมูลข่าวสารในระบบเดซี ่
ผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ
 ปัญหาของผู ้ตอบแบบสอบถามท่ีช้บริการ
ข้อมูลข่าวสารในระบบเดซี่ผ ่านระบบโทรศัพท์
อัตโนมัติ  พบว ่าโดยรวมกลุ ่มตัวอย ่างที่ ใช ้งาน
เป ็นประจ�ามีป ัญหาจากการใช ้งานอยู ่ ในระดับ
น ้อย (M=2.41, SD=0.36) โดยพบป ัญหาผู ้
ใช้มีความรู ้เกี่ยวกับบริการการใช้โทรศัพท์มือถือ
ที่ไม่เสียค่าบริการเครือข่ายมากที่สุด (M=3.66, 
SD=1.10) รองลงมาคือการเพิ่มและอัพเดทข่าวสาร 
ไม่ทันต่อเหตุการณ์ (M=3.25, SD=1.10) และปัญหา 
ที่พบน้อยท่ีสุดคือปัญหาด้านค่าโทรศัพท์ (M=1.38, 
SD=0.54) ข้อเสนอแนะอืน่ๆ จากผูใ้ช้บรกิารเป็นประจ�า  
พบว่าประสบปัญหาคุณภาพเสียงไม่ชัดเจนท�าให้
สญัญาณเสยีงขาดหายเป็นบางช่วงมากทีส่ดุ จ�านวน 6 
คน คดิเป็นร้อยละ 42.9 รองลงมาคอืข่าวสารหรอืข้อมลู 
ทีใ่ห้บริการยังล้าสมัยไม่ทนัต่อเหตุการณ์ จ�านวน 4 คน 
คิดเป็นร้อยละ 28.7 และเน้ือหาข่าวสารหรือความรู้ 
ต่างๆ มีน้อยเกินไปและไม่หลากหลาย จ�านวน 2 คน  
คิดเป็นร้อยละ 14.2
 4. ผลการวิเคราะห์ปัญหาของผู้ตอบแบบ 
สอบถามทีใ่ช้บริการข้อมลูข่าวสารในระบบเดซีผ่่าน
ระบบโทรศัพท์อัตโนมัติในบางครั้งและไม่ประสงค ์
ใช้บริการอีกต่อไป

 ปัญหาของผู ้ตอบแบบสอบถามที่ใช้บริการ
ข้อมูลข่าวสารในระบบเดซี่ผ ่านระบบโทรศัพท์
อัตโนมัติในบางครั้งและไม่ประสงค์ใช้บริการอีก
ต่อไป พบว่าโดยรวมกลุ ่มตัวอย่างที่ใช ้งานเป็น
ประจ�ามีป ัญหาจากการใช ้งานอยู ่ในระดับปาน
กลาง (M=2.74, SD=0.47) โดยพบปัญหาไม่เคย
พบการประชาสัมพันธ ์บริการข้อมูลข ่าวสารใน
ระบบเดซี่ผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติทางเอกสาร
อักษรเบรลล์มากท่ีสุด (M=3.86, SD=0.95) รอง
ลงมาคือไม่เคยได้ยินการประชาสัมพันธ์บริการ 
ข ้อมูลข่าวสารในระบบเดซี่ผ ่านระบบโทรศัพท์
อัตโนมัติทางวิทยุ (M=3.78, SD=0.99) และปัญหา
ท่ีพบน้อยท่ีสุดคือโทรศัพท์ไม่มีความพร้อมในการใช้
บรกิารข้อมลูข่าวสารในระบบเดซีผ่่านระบบโทรศพัท์
อัตโนมัติ (M=2.06, SD=0.90) ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
จากผู้ใช้บริการในบางครั้งและไม่ประสงค์ใช้บริการ
อีกต่อไปพบว่าเนื่องจากประสบปัญหาคุณภาพเสียง
ไม่ชดัเจนและรปูแบบการให้บรกิารมจี�ากดั ไม่มีความ
หลากหลายมากท่ีสุด จ�านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 
27.8 รองลงมาคือ ได้รับความไม่สะดวกในการใช้งาน
และการสมัครสมาชิกจ�านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 
16.6 และจ�านวนคู่สายให้บริการไม่เพียงพอ ปัญหา
ขาดความรู้ในการใช้งานเทคโนโลยีสมัยใหม่ จ�านวน 
2 คน คิดเป็นร้อยละ 11.1

Table 2  One-way Analysis of problems found by the samples who used informationservice in  
	 					Daisy	system	through	an	automate	phone	system	and	no	longer	want	use	the	service/do 
     not use the service

Source SS df MS F p

Between groups
Within groups
Total

 2.586
 21.639
 24.224

4
102
106

 0.646
 0.212

 3.047  0.020*

*p<.05

 5. ผลการวิเคราะห์แนวทางการให้บริการ 
ข้อมูลข่าวสารในระบบเดซ่ีผ่านระบบโทรศัพท์
อัตโนมัติ
 แนวทางการให้บริการด้านการกลับมาใช้
บริการอกีคร้ังเม่ือมีการแก้ไขปัญหาแล้ว พบว่า คนส่วน
ใหญ่จะกลับมาใช้บริการอีกครั้งเมื่อมีการแก้ไขปัญหา
แล้ว จ�านวน 335 คน คดิเป็นร้อยละ 93.3 และจะไม่กลบั
มาใช้บริการอีกครั้งเมื่อมีการแก้ไขปัญหาแล้ว จ�านวน  
24 คน คดิเป็นร้อยละ 6.7 ข้อเสนอแนะในการพฒันาการ
ให้บริการคือการปรับปรุงข้อมูลข่าวสารให้มีความทัน
สมัยทนัต่อเหตกุารณ์มากทีส่ดุ จ�านวน 10 คน คดิเป็น 
ร้อยละ 47.6 รองลงมาคือเพ่ิมจ�านวนคู่สายการให้
บริการให้เพียงพอ ปรับปรุงวิธีการหรือข้ันตอนการ
สมัครใช้บรกิารให้ง่ายขึน้และเพิม่เนือ้หาข้อมูลข่าวสาร 
ให้หลากหลาย เช่น หนังสือวิชาการ นวนิยาย เป็นต้น 
จ�านวน 3 คน คดิเป็นร้อยละ 14.3 และพัฒนาคณุภาพ
เสียงให้ชัดเจน จ�านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 9.5
 การเปรียบเทียบปัญหาการใช้บริการข้อมูล
ข่าวสารในระบบเดซี่ผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติจาก 

Table 1 One-way Analysis of problems found by the samples who used informationservice  
     in Daisy system through an automate phone system

Source SS df MS F p

Between groups
Within groups
Total

 2.327
 31.097
 33.423

4
247
251

 0.582
 0.126

 4.620  0.001*

*p<.05

ผู้ที่ใช้บริการเป็นประจ�าโดยจ�าแนกตามระดับการ
ศึกษาตามตาราง ดังต่อไปนี้
 จากตารางที่ 1 การเปรียบเทียบปัญหาการ 
ใช้บริการข้อมูลข่าวสารในระบบเดซี่ผ ่านระบบ
โทรศัพท์อัตโนมัติจากผู้ที่ใช้บริการเป็นประจ�าโดย
จ�าแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ผู้ใช้บริการที่มี
ระดับการศึกษาแตกต่างกันจะมีปัญหาการใช้บริการ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05
 เม่ือวิเคราะห์ความแตกต่างเปรียบเทียบ
รายคู ่จ�าแนกตามระดับการศึกษา พบว่าจบการ
ศึกษาระดับมัธยม (M=2.48, SD=-0.265) จะมี
ปัญหาจากการใช้บริการมากกว่าไม่ได้รับการศึกษา  
(M=2.21, SD=-0.265), ระดับมัธยม (M=2.48, SD= 
-0.164) จะมีปัญหาจากการใช้บริการมากกว่าระดับ
ประถมศึกษา (M=2.31, SD=-0.164) และระดับ
มัธยม (M=2.48, SD=0.298) จะมีปัญหาจากการ 
ใช้บริการมากกว่าระดับสูงกว่าปริญญาตรี (M=2.18, 
SD=0.298)

 จากตารางที่ 2 การเปรียบเทียบปัญหาการ 
ใช้บริการข้อมูลข่าวสารในระบบเดซี่ผ ่านระบบ
โทรศัพท์อัตโนมัติจากผู้ที่เคยใช้บ้างและไม่ประสงค์
ใช้บรกิารอกีต่อไป/ไม่ใช้เลยโดยจ�าแนกตามระดบัการ
ศกึษาพบว่า ผูใ้ช้บริการท่ีมีระดบัการศกึษาแตกต่างกนั
จะมีปัญหาการใช้บริการแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05

 เมื่อวิเคราะห์ความแตกต่างเปรียบเทียบรายคู่
จ�าแนกตามระดบัการศกึษา พบว่าจบการศึกษาระดบั
ประถม (M=2.94, SD=0.256) จะมีปัญหาจากการใช้
บริการมากกว่ามัธยมศึกษา (M=2.69, SD=0.256), 
ระดับประถม (M=2.94, SD=0.378) จะมีปัญหาจาก
การใช้บริการมากกว่าระดับปริญญาตรี (M=2.56, 
SD=0.378) และระดบัประถม (M=2.94, SD=0.614) 
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จะมีปัญหาจากการใช้บริการมากกว่าระดับสูงกว่า
ปริญญาตรี (M=2.33, SD=0.614)
อภิปรายผล
 1. ส�ารวจการใช้บริการข้อมูลข่าวสารใน
ระบบเดซี่ผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ 1414 ของ 
คนพิการทางการเห็น
 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้บริการข้อมูลข่าวสาร
ในระบบเดซี่ผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติเป็นประจ�า 
ซึ่งผู้ที่ใช้บริการเป็นประจ�าจะรู้จักการให้บริการจาก 
ค�าแนะน�าของเพ่ือนมากที่สุด ซ่ึงสื่อบุคคลเป็นสื่อ 
ที่มีความใกล้ชิดกับผู้รับสารมากที่สุด ดังนั้นข้อมูล 
ที่ได้รับจากสื่อบุคคลจึงเป็นข้อมูลการสื่อสารที่อาศัย 
ความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันทางสังคมเป็นหลัก ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Trirattananukul 
(2010) ที่ได้ศึกษาเรื่องการเปิดรับ การใช้ประโยชน์ 
และความพึงพอใจของผู้พิการทางการเห็นที่มีต่อสื่อ
ประชาสัมพันธ์โครงการการให้บริการข้อมูลข่าวสาร
ในระบบเดซี่ผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ พบว่า ผู้
พิการทางการเห็นส่วนใหญ่ได้รับข้อมูลข่าวสารจาก
การประชาสัมพันธ์ คือ การสื่อบุคคล
 2. ปัญหาและอปุสรรคในการใช้บรกิารข้อมูล
ข่าวสารในระบบเดซี่ผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ 
1414 ของคนพิการทางการเห็น
 2.1 ปัญหาการใช้งานที่กลุ่มตัวอย่างที่ใช้งาน
ระบบและกลุ่มตัวอย่างที่เคยใช้งานระบบในบางครั้ง
และไม่ประสงค์ใช้งานอีกต่อไปประสบมีความเห็น 
ไปในแนวทางเดียวกัน
 คุณภาพเสียงไม่ชัดเจนท�าให้สัญญาณเสียง
ขาดหายเป็นบางช่วง โดยผู้วิจัยมีความเห็นว่าการให ้
บริการสิ่งส�าคัญท่ีสุด คือ คุณภาพของการให้บริการ  
บรกิารข้อมูลข่าวสารในระบบเดซ่ีผ่านระบบโทรศพัท์ 
อัตโนมัติเปรียบเสมือนบริการหนังสือเสียงที่ให ้ 
บริการข้อมูลข่าวสารและความรู้แก่ผู ้รับสาร และ 
สิ่งส�าคัญที่สุดของบริการคือเสียงท่ีสื่อให้แก่ผู้รับสาร 
เพื่อเข้าใจความหมายของข้อมูล แต่หากเสียงไม่มี
คุณภาพ ผู้รับสารจะไม่เข้าใจความหมายของข้อมูล  
ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ Luxton (1983) 
ได ้ศึกษาเปรียบเทียบการใช ้เสียงสังเคราะห์ใน

คอมพิวเตอร์และเสียงของมนุษย์ท่ีบันทึกไว้กับคน 
ตาบอดและคนสายตาปกติ โดยใช้เครื่องอ่านหนังสือ
เคอสเวล (Kurzweil) และเทปบันทึกจ�านวน 2 ม้วน 
ซึ่งวัดจากคนตาบอด 30 คน และคนที่มีสายตา
ปกติอีก 30 คน พบว่า ปัญหาหลักเนื่องมาจาก 
เครื่องสังเคราะห์เสียงมีเสียงไม่ชัดเจน ท�าให้คนที่ฟัง
จากเครือ่งสงัเคราะห์เสยีงจะใช้เวลาเพือ่ท�าความเข้าใจ
มากเป็นพิเศษ
 2.2 ป ัญหาของผู ้ตอบแบบสอบถามที่ ใช ้
บรกิารข้อมลูข่าวสารในระบบเดซีผ่่านระบบโทรศพัท์
อัตโนมัติเป็นประจ�า
 กลุม่ตวัอย่างทีใ่ช้งานระบบเป็นประจ�าประสบ
ปัญหาจากการใช้งานอยู่ในระดับน้อย โดยพบปัญหา
ผู้ใช้มีความรู้เกี่ยวกับบริการการใช้โทรศัพท์มือถือ 
ท่ีไม่เสียค่าบริการเครือข่ายมากท่ีสุด รองลงมาคือ 
การเพิม่และอพัเดทข่าวสารไม่ทันต่อเหตุการณ์ ดังนัน้
หน่วยงานที่รับผิดชอบควรที่จะพัฒนาและปรับปรุง
ปรุงในการให้ข้อมูลท่ีถกูต้องและเป็นประโยชน์แก่ผูใ้ช้ 
บริการ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ Buphako-
sum(2007) ได้ศึกษาเร่ืองประเภทเครือข่ายทางสงัคม
และการสนับสนุนทางสังคมในการพัฒนาศักยภาพ
ของผูพ้กิารทางการเหน็: กรณศีกึษาณมลูนธิิคอลฟิลด์ 
เพื่อคนตาบอดได้ให้ข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษา
คือภาครัฐโรงเรียนสอนคนตาบอดและองค์กรมูลนิธิ 
ท่ีเกี่ยวข้องกับคนตาบอดควรท่ีจะมีการให้ข้อมูล
ข่าวสารทีเ่ป็นประโยชน์กบัผูพ้กิารทางการเหน็มากขึน้
 2.3 ปัญหาของผู้ตอบแบบสอบถาม ที่เคยใช้
บรกิารข้อมลูข่าวสารในระบบเดซีผ่่านระบบโทรศพัท์
อัตโนมัติในบางครั้งและไม่ประสงค์ใช้บริการอีก 
ต่อไป/ไม่ใช้บริการข้อมูลข่าวสารในระบบเดซ่ีผ่าน
ระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ
 กลุ่มตัวอย่างท่ีเคยใช้บริการในบางคร้ังและ 
ไม่ใช ้บริการมีป ัญหาจากการใช้งานอยู ่ในระดับ 
ปานกลาง โดยพบปัญหาทีไ่ม่เคยพบการประชาสมัพนัธ์
บรกิารข้อมลูข่าวสารในระบบเดซีผ่่านระบบโทรศพัท์
อัตโนมัติทางเอกสารอักษรเบรลล์มากที่สุด รองลง
มาคือไม่เคยได้ยินการประชาสัมพันธ์บริการข้อมูล
ข่าวสารในระบบเดซี่ผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัต ิ

ทางวิทยุ ดังนั้นการใช้บริการอย่างต่อเนื่องได้นั้น 
หน่วยงานให้บริการจะต้องมีการพัฒนาและปรับปรุง
บริการให้มปีระสทิธภิาพ ซึง่รวมถงึการประชาสมัพันธ์
แจ้งข้อมูลข่าวสารการให้บรกิารผ่านสือ่ต่างๆ ทีค่าดว่า 
ผู้บริการจะท�าการเปิดรับ ซึ่งสอดคล้องกับผลการ
วิจัยของ Trirattananukul (2010) ได้ศึกษาเรื่องการ 
เปิดรับ การใช้ประโยชน์ และความพึงพอใจของ 
ผู้พิการทางการเห็นที่มีต่อสื่อประชาสัมพันธ์โครงการ
การให้บริการข้อมูลข่าวสารในระบบเดซ่ี ผ่านระบบ 
โทรศัพท ์อัตโนมัติ  พบว ่า ผู ้พิการทางการเห็น 
น�าประโยชน์ทีไ่ด้จากส่ือประชาสมัพนัธ์ของโครงการฯ 
ไปใช้ประโยชน์ได้อยู่ในระดบัมาก และน�าข้อมูลท่ีได้รบั
จากสื่อประชาสัมพันธ์ไปตัดสินใจใช้หรือไม่ใช้บริการ
ของโครงการฯ และรับทราบข้อจ�ากัดท่ีอาจเกิดข้ึน
จากบริการ
 3. แนวทางการให้บริการข้อมูลข่าวสารใน
ระบบเดซี่ผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ
 จากความหมายของเทคโนโลยีสิ่งอ�านวย
ความสะดวกส�าหรับคนพิการของ Ass ist ive 
Technology Center (2010) กล่าวไว้ว่า “เทคโนโลยี
สิ่งอ�านวยความสะดวกเป็นวิทยาการที่มุ ่งพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการให้ปราศจากอุปสรรคท่ีท�าให้ 
คนพิการมีสมรรถนะที่ด้อยกว่าคนปกติ ทั้งในด้าน 
การด�าเนนิชวีติประจ�าวนั การศกึษา และการประกอบ 
อาชีพด้วยวิทยาการของเทคโนโลยีสิ่งอ�านวยความ
สะดวก การพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งอ�านวยความสะดวก
จ�าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือกับผู้ที่เกี่ยวข้องหลาย
สาขาวิชาความรู ้ และมีความช�านาญเฉพาะด้าน
ดังนั้นการบริการท่ีมีประสิทธิภาพ ผู้ให้บริการต้อง
มีความรู้และความช�านาญที่จะแนะน�าข้อมูลเกี่ยว
กับการให้บริการให้ผู ้ ใช ้บริการได้รับประโยชน์ 
มากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับข้อเสนอแนะแนวทางการ 
ให้บริการด้านการรับรู้ข้อมูลในงานวิจัยนี้ กล่าวคือ 
ผูใ้ห้บริการผ่านระบบโทรศพัท์อตัโนมตัจิะต้องมคีวาม
รู้และควรจะแนะน�าและสาธิตวิธีการอย่างละเอียด

ข้อเสนอแนะ
 1. ข้อเสนอแนะผลที่ได้จากการวิจัย

 จากผลการส�ารวจการใช้บริการข้อมูลข่าวสาร
ในระบบเดซี่ผ ่านระบบเดซี่ผ ่านระบบโทรศัพท์
อัตโนมัติ 1414 ของคนพิการทางการเห็น มีข้อเสนอ
แนะผลที่ได้จากการวิจัยดังนี้
 1.1 ผลการศึกษาพบว่ากลุ ่มตัวอย่างที่ใช้
บริการเป็นประจ�าประสบปัญหาคุณภาพเสียงไม่
ชัดเจนท�าให้สัญญาณเสียงขาดหายเป็นบางช่วงมาก
ท่ีสดุ ดงันัน้ หน่วยงานท่ีเกีย่วข้องกบัภาครัฐและเอกชน
ควรแก้ไขปัญหาโดยการท�าการประชาสมัพนัธ์ให้กลุม่ 
ผู้ใช้บริการเป้าหมายทราบว่าการใช้บริการดังกล่าวนี้
ไม่เสียค่าใช้บริการในการใช้บริการแต่อย่างใด ซึ่งอาจ
ท�าการประชาสมัพนัธ์ผ่านสือ่นีโ้ดยตรงหรือการท�าการ
ประชาสมัพนัธ์ผ่านสือ่อืน่ๆ เช่น สือ่บคุคล (เจ้าหน้าที)่ 
หรือสื่อวิทยุ เป็นต้น 
 1.2 ผลการศึกษาพบว่าหน่วยงานที่เก่ียวข้อง
กับภาครัฐและเอกชนควรแก้ไขปัญหาโดยการน�า
ปัญหาจากการใช้บริการและข้อเสนอแนะจากผู้ใช้
บริการโดยตรงมาท�าการปรับปรุงคุณภาพการให้
บริการอยู่เสมอ อีกทั้งควรจัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่จะคอย
แนะน�าและสาธิตวิธีใช้อย่างละเอียดไว้อย่างเพียงพอ 
ซึง่ควรเป็นเจ้าหน้าทีท่ีม่คีวามรูแ้ละความเข้าใจในการ 
ใช้งานบริการนี้เป็นอย่างดีและการท�าการปรับปรุง 
เนื้อหาที่น�าเสนอให้ทันสมัยและหลากหลายด้วยการ 
จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานในส่วนนี้โดยตรง
 2. ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัยครั้งต่อไป
 2.1 ควรมีการศกึษาเพิม่เติมเกีย่วกบัแนวทาง
การให้บริการข้อมูลข่าวสารในระบบหรือช่องทางอื่น 
ส�าหรับคนพิการทางการเห็น โดยเฉพาะการพัฒนา
ระบบการให้บริการข้อมูลข่าวสารผ่านหนังสือเสียง
ที่ด�าเนินการโดยหน่วยงานรัฐและภาคเอกชน ซึ่งจะ
ท�าให้ได้ผลการศึกษาที่จะช่วยพัฒนาการใช้บริการ
ข้อมูลข่าวสารในระบบอื่นๆ ส�าหรับคนพิการทางการ
เห็นได้มากขึ้น
 2.2 ควรมีการศกึษาเพิม่เติมเกีย่วกบัแนวทาง
ในการให้บริการข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อในระบบต่างๆ 
ที่เหมาะสมกับผู้พิการในแต่ละประเภทและเป็นการ
ให้บริการข้อมูลที่มีความเจาะจงเป็นรายด้านมากยิ่ง
ข้ึน เช่น การให้บริการข้อมูลด้านอาชีพท่ีเหมาะสม 
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บทคัดย่อ
 การวิจัยนี้เป็นการศึกษาเร่ือง สถานการณ์เก่ียวกับการบังคับใช้กฎหมายด้านการบริการสุขภาพ 
ส�าหรับคนพิการของประเทศไทยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ความรู้ความเข้าใจ และการใช้สิทธิทางกฎหมาย
ด้านการบรกิารสขุภาพ 2) สภาพความจริงและประสบการณ์เกีย่วกบัการบงัคบัใช้กฎหมายในด้านบรกิารสขุภาพ
ระหว่างข้อบัญญตัทิางกฎหมายในอดตีและปัจจุบนั และ 3) ความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบคุคลของคนพกิาร 
ผู้ปกครองคนพิการ บุคลากรทางด้านบริการสุขภาพและผู้เกี่ยวข้องกับความรู้การใช้สิทธิทางกฎหมายและ 
สภาพความจรงิประสบการณ์เกีย่วกบักฎหมายด้านบรกิารสขุภาพของคนพกิาร วธิกีารศกึษาครัง้นีเ้ป็นการวจัิย 
ผสมระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพท�าการส�ารวจโดยการส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์แก ่
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ คนพิการ ผู้ปกครองคนพิการ แพทย์ พยาบาล บุคลากรผู้ให้บริการทางสุขภาพได้รับ
แบบสอบถามกลบัมาทัง้สิน้ 449 ราย และท�าการสนทนากลุ่มวเิคราะห์ข้อมลูเชิงปรมิาณโดยใช้สถติเิชิงพรรณนา 
สถิติอ้างอิงแจกแจงแบบที และวิเคราะห์ความแปรปรวนและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยวิเคราะห์เนื้อหา
 ผลการศึกษาพบว่า 1) ระดับความรู ้และการใช้สิทธิทางกฎหมายด้านการบริการสุขภาพของ 
กลุ่มตัวอย่าง อยู่ในระดับปานกลาง (M=2.85, SD=0.87) 2) ระดับการให้คะแนนสภาพความจริงและ
ประสบการณ์เกี่ยวกับการใช้สิทธิทางกฎหมายด้านการบริการสุขภาพของคนพิการอยู่ในระดับปานกลาง 
(M=2.81, SD=0.74) 3) ระดับความรู้และการใช้สิทธิทางกฎหมายด้านการบริการสุขภาพโดยรวม จ�าแนก
ตามประเภทผู้ให้ข้อมูล อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส ประเภทของความพิการ มีความรู้และการใช้ 
สทิธทิางกฎหมายด้านการบรกิารสขุภาพ อยูใ่นระดับปานกลาง และ 4) ระดบัสภาพความจรงิและประสบการณ์
เกี่ยวกับการบริการสุขภาพของคนพิการโดยรวม จ�าแนกตามประเภทผู้ให้ข้อมูล อายุ ระดับการศึกษา  
สถานภาพสมรส ประเภทของความพิการมีระดับสภาพความจริงและประสบการณ์เกี่ยวกับการบริการสุขภาพ
ของคนพิการอยู่ในระดับปานกลาง
 ข้อเสนอแนะ จากผลการวจิยัครัง้นี้ควรมกีารต่อยอดงานวจิยัเชงิปฏบิตัิการแบบมีส่วนร่วมในบริบทของ
สังคมไทยเพื่อตอบโจทย์จากงานวิจัยครั้งนี้ต่อไป
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Abstract
 This research aimed to conduct the “Situation on enforcement of law regarding  
health services provisions for persons with disabilities in Thailand”. The objectives of  
this study were to: 1) study the knowledge and understanding of the applicable law or  
health policy; 2) study the fact and law enforcement experience of health services, the  
provisions of the health law; and 3) study the relationship between the individual’s  
disability, parents of disabled persons, health personnel and related knowledge, use of legal 
rights and the reality experience with the health services of people with disabilities.  
 The mixed method of quantitative and qualitative research was conducted by mailing  
questionnaires to a targeted group, including people with disabilities, parents, doctors, nurses 
and health care personnel. Questionnaires were returned by the target population of 449 cases 
which were analyzed quantitative data by descriptive analysis with t-test, One way ANOVA and 
analyzed qualitative data with content analysis.
 The results were shown that 1) the level of health legal knowledge and the right  
utilizing of the respondents was shown relatively moderate level (M=2.850, SD=0.865)  
2) the level of the fact and law enforcement experience ofhealth servicesabouthealth  
legal knowledge and the right utilizingwas shown relatively moderate level (M=2.81, SD=0.744)  
3) the level of knowledge and the healthright utilizingoverall classified by type of services,  
age, education, marital status, type of disability, level of legal knowledge and the right utilizing  
of health care were moderate level and 4) the level of the fact and experiences with health  
care services utilizing overall were classified by type of services, age, education, marital  
status, type of disability, level of legal knowledge and the right utilizing of health care  
were moderate level.
 This study was recommended that the researcher should be further study into the  
participatory action research to response the problems about real situation in Thai disability 
people context.

Keywords: Health policy, Laws, people with disabilities.
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บทน�า
 ประเทศไทยได้มีการขับเคลื่อนเพื่อสิทธิและ 
ความเท่าเทยีมคนพิการมาอย่างต่อเนือ่ง ระบบบรกิาร 
สุขภาพของคนพิการที่ดีจะต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของ 
องค์ความรูท้ีถ่กูต้องและทนัสมยับคุลากรท่ีปฏิบตังิาน 
ในทุกระดับของระบบจะต้องมีความรู้ที่เป็นปัจจุบัน  
ทนัต่อเหตกุารณ์และการเปลีย่นแปลงอยูเ่สมอรวมทัง้ 
สามารถน�าความรู ้นั้นมาพัฒนางานบริการให้มี
คุณภาพตอบสนองความต้องการของประชาชนและ
สงัคมได้(ทศันา บญุทอง, 2542) โดยเฉพาะอย่างยิง่ทัง้ที่
เป็นการบญัญตัใินกฎหมายทัว่ไปและกฎหมายเฉพาะ 
ท่ีปรากฏอย่างเป็นรูปธรรมโดย “การบัญญัติใน
กฎหมายท่ัวไป” ได้แก่ การบัญญัติสิทธิขั้นพื้นฐาน
ของคนพิการในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2550 ท่ีชี้ให้เห็นว่าการบริการสุขภาพที่
จัดขึน้นัน้ จะต้องจัดบรกิารให้กบัประชาชนอย่างท่ัวถึง 
(Universal coverage) มีประสิทธิภาพ (Efficiency) 
มคีณุภาพ (Quality) และมคีวามรบัผิดชอบท่ีสามารถ
ตรวจสอบได้ (Accountability) โดยใน มาตรา 51 วรรค
แรกได้ระบุไว้อย่างชัดเจนว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอ
กนัในการรับบรกิารทางสาธารณสขุทีเ่หมาะสมและได้ 
มาตรฐาน” นอกจากนัน้ มาตรา 54 ได้กล่าวย�า้ถึงสทิธิ 
ของคนพิการไว้ว่า “บุคคลซึ่งพิการหรือทุพพลภาพ 
มสีทิธเิข้าถงึและใช้ประโยชน์จากสวสัดกิาร สิง่อ�านวย 
ความสะดวกอันเป็นสาธารณะ และความช่วยเหลือ 
ที่ เหมาะสมจากรัฐ” (ส�านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎกีา, 2550) แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่ง
ชาตฉิบบัที ่9 10 และ 11 ทีมุ่ง่เน้นการพัฒนาคุณภาพของ
คนอย่างต่อเนื่องตลอดจนปรัชญาเศรษฐกิจอย่างพอ
เพยีงและล่าสดุ คือ รัฐธรรมนญู แห่งราชอาญาจักรไทย  
พ.ศ. 2550 ส่วน “กฎหมายเฉพาะ” ได้แก่ การตรา 
พระราชบัญญัติการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 
2534 พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และการจัดท�าแผนพัฒนา
คณุภาพชวีติคนพกิารแห่งชาติ พ.ศ. 2550-2554 ภาย
ใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาญาจักรไทย พ.ศ. 2550 มี
หลายมาตราท่ีบัญญัติและเกี่ยวข้องกับสิทธิศักดิ์ศรี

ความเท่าเทยีมการห้ามเลอืกปฏิบติัต่อคนพกิาร ได้แก่ 
มาตรา 4 30 40(6) 51 54 80 รวมทั้งการเน้นย�้าถึง
บทบาทหน้าที่ของรัฐหรือประเทศมีหน้าที่รับผิดชอบ
ในการสร้างกลไกมาตรการเพื่อน�าไปสู่สิทธิและความ
เท่าเทยีมเหล่านัน้โดยเฉพาะบทบาทหน้าทีข่ององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและการค�านึงถึงการมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชนหรือคนพิการด้วย ได้แก่ มาตรา 26 
28  38 67 80 81 82 287 และ 287 (ทวี เชือ้สวุรรณทวี,  
2553) เป็นที่น่าสังเกตว่ามาตรการแนวทางการ 
ขับเคลื่อนด้านสิทธิและความเท่าเทียมของคนพิการ
ทั้งในระดับสากลและในประเทศไทยก็เหมือนจะ 
ถอดแบบมากจากสากลนั้นมีสิ่งที่เหมือนกันก็คือ  
“การใช้มาตรการทางกฎหมาย” เป็นกรอบหรือ 
“เคร่ืองมือ” ในการพัฒนาคนพิการบนฐานคิดท่ีว่า  
“กฎหมาย คือ กติกาสูงสุดที่ทุกคนในสังคมต้อง
ปฏิบัติตาม” ซึ่งคงไม่มีใครปฏิเสธได้ว่ากลไกและ
มาตรการทางกฎหมายเหล่านีไ้ด้ก�าหนดและก่อให้เกดิ 
การเปลี่ยนแปลงต่อคุณภาพชีวิตและสุขภาวะของ 
คนพกิารในสงัคมนัน้ๆ ในหลายมติปิระเดน็ข้อท้าทาย
ส�าหรบัการใช้มาตรการทางกฎหมายหรอืนโยบายแห่ง
รฐัของไทยซึง่ตวัมันเองกเ็ป็นแบบแผนการเลอืกปฏิบัติ
หรือน�าไปสู่การเลือกปฏิบัติในสังคมไทยปัจจุบันก็คือ  
ทศิทางการใช้มาตรการทางกฎหมายและกลไกภาครฐั 
ท่ีหลากหลายและทับซ้อนแต่ไม่มีจุดร่วมในความเข้าใจ 
และอุดมการณ์กล่าวคือ นอกจากรัฐธรรมนูญแห่ง 
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 และอนุสัญญาว่าด้วย 
สิทธิคนพิการแล้วปัจจุบันมีหน่วยงานภาครัฐระดับ 
กระทรวงท่ีดูแลและรับผดิชอบด้านคนพกิารอย่างน้อย  
5 กระทรวง ได ้แก่ กระทรวงพัฒนาสังคมและ 
ความมัน่คงของมนษุย์กระทรวงสาธารณสขุกระทรวง
ศกึษาธกิารกระทรวงแรงงานและกระทรวงมหาดไทย 
ในขณะเดียวกันกระทรวงเหล่านี้ได้บัญญัติกฎหมาย 
ระดับพระราชบัญญัติเพื่อเป็นกลไกในการท�างาน
ของตนและเกี่ยวข้องกับคนพิการมากมายมากกว่า
สิบฉบับอาทิ พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ พ.ศ. 2551 พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 



วารสารวิทยาลัยราชสุดา ปีที่ 13 หน้า  33หน้า 32 วารสารวิทยาลัยราชสุดา ปีที่ 13

2550 พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 
2537 พ.ร.บ.ชดเชยคนงาน พ.ศ. 2522 พ.ร.บ.ประกนั
สังคม  พ.ศ. 2533 พ.ร.บ. สภาต�าบลและองค์การ
บริหารส่วนต�าบล พ.ศ. 2537 เป็นต้น ในระยะ
ที่ 1 หรือ ปีท่ี 1 ของแผนงานวิจัยนั้นเป็นการวิจัย
เอกสารในด้านบริการสุขภาพของคนพิการนั้นได้
สะท้อนปัญหาข้อจ�ากัดรวมทั้งจุดดีของสถานการณ์
บริการสุขภาพส�าหรับคนพิการในอดีตโดยเฉพาะใน
ช่วงทศวรรษท่ีผ่านมากับกรอบคิด เจตนารมณ์ทาง
กฎหมายท่ีอาจจะช่วยให้เป็นข้อมูลในการปรับปรุง
ปฏิรูปและการบังคับใช้กฎหมายในอนาคตต่อไปได้
บ้างอย่างไรก็ตามอาจยังไม่สะท้อนสถานการณ์จริงที่
เป็นปัจจุบนัขณะการบงัคบัใช้กฎหมายใหม่ท่ีเกีย่วข้อง
กับบริการสุขภาพสิ่งอ�านวยความสะดวกและสื่อทาง
สุขภาพแก่คนพิการในระยะ 1-2 ปีที่ผ่านมา โดย
เฉพาะที่เปลี่ยนมิติการให้บริการแบบสงเคราะห์การ
บริการเชิงการแพทย์ไปสู่การบริการเชิงสังคมและ
การเสริมพลังคนพิการมากขึ้นโดยการประกาศใช ้
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
คนพกิาร พ.ศ. 2550 ตลอดจนกฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบั
สุขภาพของประชนชนทั่วไป ได้แก่ พระราชบัญญัติ
สขุภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 พระราชบญัญตัสิขุภาพ
จิต พ.ศ. 2551 รวมทั้งประกาศที่ออกตามกฎหมาย 
เหล่าน้ี ได้แก่ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง
การบริการฟื้นฟูสมรรถภาพโดยกระบวนการทางการ
แพทย์และค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลค่าอุปกรณ์
เคร่ืองช่วยความพิการและสื่อส่งเสริมพัฒนาการ
ส�าหรบัคนพิการ ประกาศคณะกรรมการหลกัประกนั
สุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การก�าหนดหลักเกณฑ์เพื่อ
สนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนต�าบลหรือเทศบาล
ด�าเนินและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพ
ในระดบัท้องถิน่และพ้ืนที ่ประกาศส�านกัหลกัประกนั
สุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การใช้สิทธิเข้ารับบริการ
สาธารณสุขของทหารผ่านศึกและคนพิการรวมทั้ง 
ไม่เห็นพลวัตในการพัฒนาเสียงสะท้อนความต้องการ
ของสังคมต่อการพัฒนาการบังคับใช้การปฏิรูป
กฎหมายทางสุขภาพแก่คนพิการมากนัก

 ดังนั้นงานวิจัยนี้ต ้องการส�ารวจประเมิน
สถานการณ์และค้นหาแนวทางการมีส่วนร่วมข้อมูล
ย้อนกลบั (Feedback) อดุมการณ์ของผูเ้กีย่วข้องและ
สงัคมในการปรบัปรงุพฒันาและการบงัคบัใช้กฎหมาย
บริการสุขภาพแก่คนพิการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1) เพือ่ศกึษาความรู ้ความเข้าใจ และการใช้
สิทธิทางกฎหมายด้านการบริการสุขภาพ
 2) เพือ่ศกึษาสภาพความจริงและประสบการณ์
เกีย่วกบัการบงัคบัใช้กฎหมายในด้านสขุภาพระหว่างข้อ
บัญญัติทางกฎหมายในอดีตและปัจจุบัน  
 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย 
ส่วนบุคคลของคนพิการ ผูป้กครองคนพกิาร บคุลากร
ทางด้านสุขภาพและผู้เกี่ยวข้องกับความรู้การใช้สิทธ ิ
ทางกฎหมายและสภาพความจริงประสบการณ์เกี่ยว
กับกฎหมายด้านสุขภาพของคนพิการ

วิธีด�าเนินการ
 การวจิยัครัง้นีเ้ป็นการวจิยัผสมระหว่างการวจิยั
เชิงปริมาณโดยการส�ารวจและการวิจัยเชิงคุณภาพ
โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกและประชุมกลุ่มกับกลุ่มเป้า
หมายหรือผู้เข้าร่วมวิจัยประมาณการจากจ�านวนคน
พิการท่ีเข้ารับบริการและผู้ให้บริการในสถานบริการ
สุขภาพแก่คนพิการของกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่  
ศูนย์สิรินธรเพ่ือการฟื ้นฟูสมรถภาพแห่งชาติ โรง
พยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลชุมชน 
สถานบรกิารทีเ่ป็นเครอืข่ายกระทรวงสาธารณสขุ และ
ส�านกัหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาตทิีม่อียูป่ระมาณ 832 
แห่งทั่วประเทศ และเลือกแบบ stratified random 
sampling คือ จัดชั้นภูมิตามภาคหรือสถานบริการ
และตามสัดส่วนจ�านวนประชากรก่อนด�าเนินการ 
วิจัยผู้วิจัยได้มีการพิทักสิทธิ์ก่อนเก็บข้อมูลภาคสนาม 
และได้รบัอนมุติัการรบัรองจริยธรรมจากมหาวทิยาลัย
มหิดลเลขที่ CAO No. 2012/096.2203

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
 1) ประชากร: ประชากรท่ีใช้ในการวจัิยคร้ังนี้  
ได้แก่ คนพิการผู้ปกครองคนพิการแพทย์ พยาบาล
บุคลากรผู้ให้บริการทางสุขภาพอื่นๆ เก่ียวกับระบบ
บริการสุขภาพหรือการฟื ้นฟูสมรรถภาพ จ�านวน 
1,389,657 คน แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มหลักๆ ดังนี้
 1) คนพิการและ/หรือผู้ดูแล 
  จ�านวน 1,189,301 คน 
 2) แพทย์/พยาบาล และบุคลากรด้าน 
  สุขภาพ จ�านวน 200,266 คน
 3) ผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ (30 แห่ง แห่งละ 3 คน)                  
  จ�านวน 90 คน
 2) กลุ่มตัวอย่าง: ขนาดและการเลือก 
 กลุ ่มตัวอย่างในงานวิจัยนี้ คือ คนพิการ ผู ้
ปกครอง/ผูด้แูลคนพกิาร บุคลากรทางการด้านสุขภาพ 
(แพทย์ พยาบาล นกักายภาพบ�าบัด นกักจิกรรมบ�าบัด 
บุคคลกรทางสุขภาพด้านอื่นๆ) และผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ 
ค�านวณขนาดกลุม่ตวัอย่างโดยใช้สตูร Taro Yamane 
(1973)   
 [n =N/1+ N(e)2 ; ก�าหนด e = .05]  
 ซึ่งประมาณการว่ามีประชากรที่เกี่ยวข้อง
จ�านวน 1,389,657 คน ดงันัน้ค�านวณหากลุม่ตวัอย่าง
ได้ดังนี้
 n =    N/1+ N(e)2

  =    1,389,657/1+1,389,657 (.05)2

  =    1,389,657/3,475.14
 กลุ่มตัวอย่าง =  400 คน
 สรุปกลุ ่มตัวอย่างท่ีตอบรับแบบสอบถาม 
ดังรายละเอียดดังนี้ 1) คนพิการจ�านวน 79 คน  
2) ผู ้ปกครอง/ผู ้ดูแลจ�านวน 82 คน 3) แพทย์/ 
พยาบาลจ�านวน 104 คน 4) นักกายภาพบ�าบัด/ 
นกักจิกรรมบ�าบดัจ�านวน 102 คน และ 5) ผูเ้กีย่วข้อง 
อื่นๆ (องค์กรคนพิการหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน 
องค์กรปกครองท้องถิน่ทีเ่ก่ียวข้องด้านสขุภาพของคน
พิการ) จ�านวน 82 รวมทั้งสิ้น 449 คน
 3) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการสัมภาษณ์
 กลุ ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการสัมภาษณ์ ได้แก่  

1) คนพิการและ/หรือผู้ดูแล 2) แพทย์/พยาบาล  
3) บุคลากรสุขภาพอ่ืนๆ และ 4) ผู้เกี่ยวข้องอ่ืนๆ  
ตามเกณฑ์คัดเข้าเท่าที่จะหาได้โดยความสมัครใจ  
(Purposive/criterion sampling) ตามประเภท
ของกลุ่มเป้าหมายประเภทละ 4-5 คน รวม 25 คน  
ซึ่งผู ้เข้าร่วมวิจัยอาจเป็นกลุ ่มเดียวกับผู ้ตอบแบบ 
สอบถามหรือไม่ก็ได ้ โดยแต่ละคนจะได้รับการ
สัมภาษณ์เชิงลึก 1 คร้ัง คร้ังละประมาณ 45 นาที 
ทัง้นีผู้ส้มัภาษณ์เชงิลกึอาจได้รบัเชญิให้เข้าร่วมประชมุ
กลุ่มย่อยอีกก็ได้ แต่จะเข้าร่วมหรือไม่ก็ได้ตามความ
สมัครใจของผู้เข้าร่วมฯ ตามสถานที่ วันและเวลา 
ที่ตกลงกันโดยค�านึงถึงความสะดวกและความเป็น 
ส่วนตัวของผู้เข้าร่วมวิจัยเป็นส�าคัญ

การรวบรวมข้อมูลและเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
 1. เชิงปริมาณหรือการส�ารวจ: จัดส ่ง
แบบสอบถามจ�านวน 53 ข้อที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง ตาม
แนวคิดทฤษฎีและกรอบคิดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
(Construct validity) พร้อมค�าชี้แจงฯ โดยจัดส่ง
ทางไปรษณีย์ ไปยังผู้เข้าร่วมวิจัย ผ่านผู้อ�านวยการ/
หัวหน้าสถานบริการหรือส่วนงานตามบัญชีรายชื่อ
ท่ีผู้วิจัยรวบรวมไว้ เพื่อให้หัวหน้าส่วนงานนั้นมอบ
แบบสอบถามแก่ผูเ้ข้าร่วมวจัิย โดยผูว้จัิยจะแนะน�าว่า
หากเป็นไปได้ ควรเลือกผู้ตอบแบบสอบถามโดยการ
สุ่มรายชื่อจากกลุ่มเป้าหมายที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์
คัดเข้าทั้งนี้ผู ้เข้าร่วมวิจัยไม่ต้องลงนามใบยินยอม 
เข้าร่วมวิจัย เนื่องจากการตอบกลับทางไปรษณีย์
เป็นการยินยอมเข้าร่วมวิจัยโดยพฤตินัย (Consent  
by action) หลังจากท่ีผู้เข้าร่วมวิจัยตอบเสร็จแล้ว
สามารถพับและจัดส่งคืนมายังผู ้วิจัยโดยตรง ตาม 
ทีอ่ยู่ทีไ่ด้ติดแสตมป์ไว้แล้ว อนึง่ก่อนการเกบ็ข้อมลูจรงิ  
ผู ้วิจัยจะทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ของ
แบบสอบถามกับกลุ ่มที่ มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับ 
กลุ่มตัวอย่างจ�านวน 30 คน และมีค่าความเชื่อม่ัน  
(Alpha coefficient) เท่ากับ 0.82
 2. เชงิคณุภาพ: ใช้แบบการสัมภาษณ์เชงิลกึ 
และประชุมกลุ่ม จ�านวน 7 ประเด็น ท่ีผู้วิจัยสร้าง 
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ขึ้นเองตามแนวคิดทฤษฎีและกรอบคิดทางกฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้อง

การวิเคราะห์ข้อมูล
 1. ข้อมูลเชิงปริมาณวิเคราะห์โดยใช้สถิติ 
เชิงพรรณนา ได้แก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและสถิติอ้างอิง t-test และ  
One way ANOVA
 2. ข้อมูลเชิงคุณภาพ: การเปรียบเทียบและ
วิเคราะห์เชิงอุปนัย โดยการตีความ ถอดรหัส

ผลการศึกษา
 1. ข้อมูลท่ัวไปของผู้เข้าร่วมการวิจัย                                                                                      
 ผูต้อบแบบสอบถามพบว่าส่วนใหญ่เป็นแพทย์
พยาบาลและนักกายภาพบ�าบัดนักกิจกรรมบ�าบัด 
ในสดัส่วนใกล้เคียงกันร้อยละ 23.2 และ 22.7 ตามล�าดบั  
โดยมีอายุ 45 ปีขึ้นไป ร้อยละ 34.1 ส่วนใหญ่เป็น 
ผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่ามาก
ที่สุดร้อยละ 56.1 มีสถานภาพสมรส แต่งงานร้อยละ 
50.1 และพบว่าจากผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดมีผู้ที่
ระบุว่าตนมคีวามพิการ ร้อยละ 31.8 และผลการศกึษา 
ในแต่ละประเด็นมีดังต่อไปนี้
  1)           ผูต้อบแบบสอบถามทีม่คีวามพกิาร ประเภท 
ความพิการที่พบเป็นส่วนใหญ่ร้อยละ 47.7 คือ  

ความพิการด้านการได้ยนิ รองลงมา คอื ด้านสตปัิญญา 
ร้อยละ 21.2 และด้านร่างกายหรือการเคลื่อนไหว  
ร้อยละ 14.4 โดยส่วนใหญ่ของผู้ตอบแบบสอบถาม
ที่มีความพิการมีการจดทะเบียนความพิการแล้ว 
ร้อยละ 75.7
 2) ระดบัความรูแ้ละการใช้สิทธทิางกฎหมาย
ด้านการบริการสุขภาพของผู ้ตอบแบบสอบถาม  
อยู่ในระดับปานกลาง (M=2.85, SD=0.87) (ดังตาราง
ที่ 1)
 3) ระดับการให้คะแนนสภาพความจรงิและ
ประสบการณ์เกี่ยวกับการใช้สิทธิทางกฎหมายด้าน
การบริการสุขภาพ คนพิการของผู้ตอบแบบสอบถาม 
อยู่ในระดับปานกลาง (M=2.81, SD=0.74)
 4) ระดบัความรูแ้ละการใช้สิทธทิางกฎหมาย
ด้านการบริการสุขภาพโดยรวม จ�าแนกตามประเภท 
ผู้ให้ข้อมูล อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส 
ประเภทของความพิการ มีความรู้และการใช้สิทธิทาง
กฎหมายด้านการบรกิารสุขภาพ อยูใ่นระดบัปานกลาง
 5) ระดับสภาพความจริงและประสบการณ์
เกี่ยวกับการบริการสุขภาพของคนพิการโดยรวม 
จ�าแนกตามประเภทผู้ให้ข้อมูล อายุ ระดับการศึกษา 
สถานภาพสมรส ประเภทของความพิการมีระดับ
สภาพความจรงิและประสบการณ์เกีย่วกบัการบริการ
สุขภาพของคนพิการ อยู่ในระดับปานกลาง

ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความรู้และการใช้สิทธิทางกฎหมายด้านการ 
  บริการสุขภาพ (ต่อ)

ความรู้และการใช้สิทธิทางกฎหมายด้านการบริการสุขภาพ M SD ระดับความรู้

5. ท่านมคีวามรู ้ความเข้าใจเก่ียวกบัสทิธทิางด้านสขุภาพของคนพกิาร 
 ที่บัญญัติในกฎหมาย
6. ท่านใช้หรือปฏิบัติตามสิทธิทางด้านสุขภาพของคนพิการที่บัญญัติ 
 ในกฎหมาย
7. ท่านได้รับความสะดวก ปราศจากความยุ่งยากในการใช้หรือปฏิบัติ 
 ตามสิทธิทางด้านสุขภาพของคนพิการที่บัญญัติในกฎหมาย

รวม

 2.88

 2.98

 2.92

 2.85

 1.00

 1.08

 0.98

 0.87

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

การอภิปรายผล
 1) ระดบัความรูแ้ละการใช้สิทธทิางกฎหมาย
ด้านการบริการสุขภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
 พบว ่าอยู ่ ในระดับปานกลาง (M=2.85, 
SD=0.87) เมื่อพิจารณาความรู ้พบว่าข้อค�าถาม 
ทั้ง 7 ข้อในส่วนนี้แสดงค่าเฉลี่ยของระดับความรู้จาก 
ผู้ให้ข้อมูลที่ใกล้เคียงกัน โดย 3 ล�าดับแรก ได้แก่  
ข้อค�าถามท่านใช้หรอืปฏบิตัติามสทิธทิางด้านสขุภาพ
ของคนพิการท่ีบัญญัติในกฎหมาย มีความรู้มากที่สุด  
แต่ยังคงอยู่ในระดับปานกลาง (M=2.98, SD=1.08)  
ถัดไปคือ ท่านได้รับความสะดวกปราศจากความยุ่งยาก 
ในการใช้หรือปฏิบัติตามสิทธิทางด้านสุขภาพของ
คนพิการที่บัญญัติในกฎหมาย อยู่ในระดับปานกลาง 
(M=2.92, SD=0.98) และท่านมีความรู้ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับสิทธิทางด้านสุขภาพของคนพิการที่บัญญัติ 
ในกฎหมายอยู่ในระดบัปานกลาง (M=2.88, SD=1.00) 
สอดคล้องกับการศึกษาของเพ็ญภัค ยาหยี (2548)  
ที่พบว่าคนพิการมีความรู้ในเรื่องสิทธิตามมาตรา 15 
สิ่งท่ีเป็นปัญหามากที่สุดส�าหรับผู้พิการทางสายตา 
คือ การรับรู้ข่าวสารด้านการบริการทางสุขภาพและ 
สทิธทิางการแพทย์และสขุภาพของผูพ้กิารทางสายตา 
ซึ่งในปัจจุบันก็ยังประสบปัญหาการเข้าถึงบริการ 
ด้านสุขภาพ โดยท่ีบริการด้านสุขภาพในสังคมไทย 
จะเป็นในลกัษณะรฐัสวสัดกิารเป็นส่วนใหญ่ทัง้นีเ้สนอ 
ให้มีการบรรจุเรื่องปัญหาทางด้านการเข้าถึงข้อมูล 

ข่าวสาร และสิทธิทางด้านสุขภาพของผู้พิการทาง 
สายตาเพื่อการช่วยเหลือคนพิการให้ได ้รับสิทธิ 
อย่างเท่าเทียมกัน ดังการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก 
มีการรับรู้ข่าวสารด้านการบริการทางสุขภาพและ 
สิทธิทางการแพทย์และสุขภาพ ดังต่อไปนี้
 ดังตัวอย่างการสัมภาษณ์ชาวบ้าน บ้านดง
พลวง ได้พูดคุยเรื่องความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความ
รู้ด้านกฎหมายคนพิการมากน้อยแค่ไหนเร่ืองการรับ
บริการด้านสุขภาพตามกฎหมาย
	 “ไม่รู้เลย	รู้แค่ว่าได้ค่าคนพิการเดือนละ	500	
บาท	และก็รู้ว่าคนถ้าเป็นคนพิการจะถูกตัดสิทธิจาก	
ธกส.	หรอืกองทนุหมูบ้่าน	เพราะว่าแฟนหน	ูเหน็เขาบอก
ว่าเขาไปฟ้องร้องอะไรไม่ได้	เพราะเราเป็นผูพ้กิาร	แล้ว 
ก็ไม่มีสิทธิไปจัดการมรดกของตนเองได้	 เห็นเขาว่า
อย่างนี้”
	 “คอืไม่ทราบเก่ียวกบักฎหมายคนพกิารตอนนี ้
นะคะ	แต่ว่าให้มีกฎหมายรองรับการรักษาคนพิการ 
ทุกโรคไม่ยกเว้นกรณีใด	คือ	อยากให้มีตรงนี้	หรือ 
การเข้ารับการรักษาได้ทั้งโรงพยาบาลรัฐและเอกชน	 
หรือแม้แต่คลินิกทั่วๆ	ไป	อยากให้มีตรงนี้”
 การรับรู้ข่าวสารด้านการบริการทางสุขภาพ
และสิทธิทางการแพทย์และสุขภาพของผู้ให้ข้อมูล
หลักจะได้รับรู้ข้อมูลสิทธิทางบริการทางสุขภาพและ 
สทิธทิางการแพทย์พืน้ฐาน ในเรือ่งสทิธบิตัรทอง บตัร 
ผู้พิการ การยื่นบัตรที่กล่าวข้างต้นในการเข้ารักษาฟรี  

ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความรู้และการใช้สิทธิทางกฎหมายด้านการ 
  บริการสุขภาพ

ความรู้และการใช้สิทธิทางกฎหมายด้านการบริการสุขภาพ

1. ท่านทราบเกี่ยวกับสาระส�าคัญสิทธิทางด้านสุขภาพของคนพิการ  
 ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 
2. ท่านทราบสาระส�าคัญเก่ียวกับสิทธิทางด้านสุขภาพของคนพิการ 
 ในพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550
3. ท่านทราบสาระส�าคัญเก่ียวกับสิทธิทางด้านสุขภาพของคนพิการ  
 ในพระราชบัญญัติส ่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  
 พ.ศ. 2550
4. ท่านทราบสาระส�าคัญเก่ียวกับสิทธิทางด้านสุขภาพของคนพิการ  
 ในพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545

M

 2.77

 2.80

 2.78

 2.79

SD

 0.94

 0.97

 0.99

 0.90

ระดับความรู้

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง
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รวมไปถงึการได้รับเบีย้เลีย้งคนพกิารเดือนละ 500 บาท  
จากรัฐบาล ซึ่งขณะที่อยู่กับครอบครัวที่บ้านจะรับรู ้
ข่าวสารด้านการบริการทางสุขภาพและสิทธิทาง 
การแพทย์และสุขภาพจากผู้ปกครอง อาทิเช่น บิดา 
รวมทั้งจากบุคคลกรทางสุขภาพ อาทิเช่น เจ้าหน้าที ่
สถานีอนามัยและเจ้าหน้าที่ รพ.ที่บริการคนพิการ 
เข้ารับบริการ และในขณะท่ีฝึกอาชีพที่ศูนย์จะได้รับ 
ข่าวสารด้านการบริการทางสุขภาพและสิทธิทางการ
แพทย์และสุขภาพจากผู้ดูแล เพื่อนที่ศูนย์ฝึกอาชีพ  
และเจ้าหน้าท่ีทางสุขภาพที่เข้ามาให้ข้อมูลที่ศูนย์ฝึก 
อาชีพในบางครั้ง
 2) สภาพความจริงและประสบการณ์ 
เกี่ยวกับการใช้สิทธิทางกฎหมายด้านการบริการ
สุขภาพของคนพิการของผู้ตอบแบบสอบถาม
 พบว ่าอยู ่ ในระดับปานกลาง (M=2.81, 
SD=0.74) เมื่อพิจารณาระดับการให้คะแนนเป็น 
รายด้าน คะแนนเฉลี่ยสูงสุด 5 ล�าดับแรก พบว่า  
คนพิการเข้ารับบริการสุขภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
ทุกกรณี มีคะแนนสูงที่สุด อยู่ในระดับมาก (M=3.85, 
SD=0.98) รองลงมาคือ แพทย์พยาบาลนักกายภาพ 
บ�าบัดนักกิจกรรมบ�าบัดและบุคลากรสนับสนุนทาง
ด้านสุขภาพ มีความเข้าใจและเจตคติที่ดีต่อคนพิการ  
อยู่ในระดับมาก (M=3.81, SD=0.78) ถัดไป คือ 
แพทย์พยาบาลนักกายภาพบ�าบัดนักกิจกรรมบ�าบัด
และบุคลากรสนับสนุนทางด้านสุขภาพของคนพิการ
มีคุณธรรม จริยธรรม อยู่ในระดับมาก (M=3.74, 
SD=0.83) คนพิการได้รับการบริการสุขภาพที่มี
มาตรฐานเท่าเทียมหรือเช่นเดียวกับคนทั่วไปโดย 
ไม ่ถูกเลือกปฏิบัติ  อยู ่ ในระดับมาก (M=3.58, 
SD=1.01) และคนพิการได้รับความเท่าเทียมต่อสิทธิ
การสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องช่วยเหลือความพิการ 
อยู่ในระดับมาก (M=3.56,SD=1.00) จากผลการ
ศึกษาสอดคล้องกับงานวิจัยของไทยและต่างประเทศ  
(ศิรลิกัษณ์ มาปง, 2551; มาลาตี สขุณี, 2552; บณัฑิต  
พลแก้ง, 2552 ; Carter, 1994) และยังสอดคล้อง
กับงานวิจัยในต่างประเทศของ Chermark (1990)  
ที่ได้เสนอแนะให้ทบทวนการเพิ่มขีดความสามารถ 

การเข ้าถึงแหล่งบริการทางสังคมของคนพิการ  
จากข้อมลูสนบัสนนุเชงิคณุภาพทีส่ะท้อนสภาพความ
จริงและระสบการณ์ของคนพิการดังตัวอย่างดังนี้  
	 สถานที่และอุปกรณ์ในการอ�านวยความ
สะดวก	 “หนูคิดว ่ า ในเร่ืองการอ� านวยความ
สะดวก	อยากให้เวลาไปรับบริการมีอุปกรณ์อ�านวย 
ความสะดวก	มากกว่าน้ีมีราวจับส�าหรับคนพิการ	 
มกีารติดอกัษรเบลล์ตามราวจบั”	คุณกวาง	นามสมมติุ
	 “ให้ยืนนานๆ	ห้องน�้าก็สะอาดดีแต่ไม่อักษร
เบลล์	อยากให้มีอักษรเบลล์ทางเดินส�าหรับคนพิการ
ทางสายตาบ้างก็ดีนะค่ะ”	คุณไอ	นามสมมุติ
	 “ก็เวลาไปโรงพยาบาลอยากให้เพิ่มการดูแล
ส�าหรับคนพิการ	โดยเฉพาะอยากให้มีเจ้าที่คอยบอก
คอยดูแลถ้าไม่อย่างงั้นก็อักษรมีเบลล์ตามราวจับของ
โรงพยาบาล”	คุณเอิร์น	นามสมมุติ
 3) ระดับความรู ้ และการใช ้สิทธิทาง
กฎหมายด้านการบริการสุขภาพ โดยรวม จ�าแนก
ตามประเภทผู ้ ให ้ข ้อมูลอายุระดับการศึกษา 
สถานภาพสมรส ประเภทของความพิการ
 พบว่า ระดับความรู ้และการใช ้สิทธิทาง
กฎหมายด้านการบรกิารสุขภาพ อยูใ่นระดบัปานกลาง 
จากผลการวเิคราะห์ด้วยวธิทีางสถติ ิคอื การหาความ
แปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนภายหลงัด้วยวิธีผลต่างอย่าง
มนียัส�าคญัน้อยท่ีสดุ (Least Significant difference; 
LSD) จากค�าถามทุกข้อ ยังให้ข้อค้นพบ ได้แก่ ความ
รู้และการใช้สิทธิทางกฎหมายด้านการบริการสุขภาพ
ท�าให้ได้ข้อค้นพบที่น่าสนใจเกี่ยวกับระดับความรู้ฯ ที่
แตกต่างกนัของกลุม่ย่อยต่างๆ ภายในตัวแปร (ยกเว้น 
สถานภาพสมรส ความพกิาร และประเภทความพกิาร
ที่ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ) 
ได้แก่
 ประเภทผู้ให้ข ้อมูล: ประเภทผู ้ให้ข ้อมูล
กลุ่มคนพิการ และกลุ่มผู้ปกครอง/ผู้ดูแลคนพิการ 
มีแนวโน้มของคะแนนความรู ้ฯ ที่สอดคล้องกัน
คือ คะแนนต�่ากว่ากลุ่มแพทย์/พยาบาล กลุ ่มนัก
กายภาพบ�าบัด/นักกิจกรรมบ�าบัด และกลุ่มบุคลากร

ทางสุขภาพอื่นๆ จากค�าถามทั้ง 7 ข้อในส่วนความรู้
และการใช้สิทธิฯ จากข้อค้นพบแสดงให้เห็นว่าการ
รับรู ้ด ้านสิทธิทางกฎหมายด้านบริการสุขภาพ
สอดคล้องกับการศึกษาของเพ็ญศรี รักษ์วงค์ (2549) 
ท่ีพบว่า การเข้าถึงสารสนเทศครอบครัวเป็นแหล่ง
ประโยชน์ที่ส�าคัญที่สุดของคนพิการ และเพ็ญภัค 
ยาหยี (2548) ที่พบว่า ระดับการศึกษาต่างกันส่งผล 
ให้เข้าถึงการบริการทางการแพทย์ที่แตกต่างกันและ 
คนพิการมีความรู้ด้านสิทธิทางการแพทย์ในระดับ 
ปานกลาง ส่วนในต่างประเทศเช่นเดียวกันสอดคล้อง
กบัการศกึษาของ Schriner (1995) เรือ่ง การทบทวน 
เกีย่วกบันโยบายคนพกิารเกีย่วกบัความเท่าเทยีมของ 
คนพิการชาวอเมริกันพบว่ามีสองแนวทางที่จะท�าให้ 
คนพกิารเกดิความเท่าเทยีมกนัประกอบด้วย แนวทาง 
แรกเป็นการแยกแยะประเภทคนพิการให้ได้รับการ
บริการพิเศษเฉพาะบุคคลแนวทางที่สองเป็นการ
สนับสนุนการให้บริการตามประเภทของความพิการ
 กลุ่มอายุ: ผู ้ให้ข้อมูลกลุ่มอายุ 45 ปีข้ึนไป  
มีแนวโน้มของคะแนนความรู้ฯ ต�่ากว่าทุกกลุ่มอายุ 
อืน่ๆ เฉพาะในข้อค�าถาม 3 ข้อทีเ่กีย่วกบัการใช้สทิธด้ิาน 
สขุภาพ ได้แก่ 1) ท่านมีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบัสทิธิ
ทางด้านสุขภาพของคนพิการที่บัญญัติในกฎหมาย  
2) ท่านใช้หรือปฏิบัติตามสิทธิทางด้านสุขภาพของ 
คนพิการที่บัญญัติในกฎหมาย และ 3) ท่านได้รับ 
ความสะดวกปราศจากความยุ่งยากในการใช้หรือ
ปฏิบัตติามสทิธทิางด้านสขุภาพของคนพกิารทีบั่ญญตัิ 
ในกฎหมาย
 ระดบัการศกึษา: ผูใ้ห้ข้อมลูกลุม่ประถมศกึษา
มแีนวโน้มให้คะแนนความรูต้�า่กว่ากลุม่อ่ืนจากค�าถาม
ท้ัง 7 ข้อ ในส่วนความรู้และการใช้สทิธฯิ ในขณะท่ีกลุม่
มัธยมศึกษาตอนต้นและกลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย  
ต ่างก็มีแนวโน ้มให ้คะแนนความรู ้ต�่ ากว ่ากลุ ่ม 
ปริญญาตรี และกลุ่มปริญญาโทขึ้นไป เฉพาะในข้อ 
ค�าถามเกี่ยวกับความรู้กฎหมายสุขภาพ 4 ข้อ ได้แก่  
1) ท่านทราบสาระส�าคญัเกีย่วกบัสิทธทิางด้านสุขภาพ
ของคนพิการในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
พ.ศ. 2550 2) ท่านทราบสาระส�าคญัเกีย่วกบัสทิธิทาง

ด้านสุขภาพของคนพิการในพระราชบัญญัติสุขภาพ 
แห่งชาต ิพ.ศ. 2550 3) ท่านทราบสาระส�าคญัเกีย่วกบั
สิทธิทางด้านสุขภาพของคนพิการในพระราชบัญญัต ิ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550  
และ 4) ท่านทราบสาระส�าคัญเกี่ยวกับสิทธิทางด้าน
สุขภาพของคนพิการในพระราชบัญญัติหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 
 จากผลการศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับการ
วเิคราะห์แนวคดิของสพุล บรสิทุธิ ์(2551) ท่ีพบว่าคน
พิการส่วนใหญ่ยังมีปัญหาเรื่องการเข้าถึงบริการและ
การฟ้ืนฟูทางการแพทย์ โดยมีสาเหตสุ�าคญัมาจากการ
ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิทธิและข่าวสารความรู้
ด้านสขุภาพทีไ่ม่เพยีงพอ ท�าให้ขาดความรูค้วามเข้าใจ
เกี่ยวกับสิทธิที่ตนมีและช่องทางการรับบริการต่างๆ 
ประกอบกับคนพกิารและครอบครวัส่วนใหญ่มปัีญหา 
ด้านเศรษฐกิจในการด�ารงชีวิตอยู่แล้ว สอดคล้องกับ
งานวิจัยในต่างประเทศของ Temple and Walkley 
(2007); Yee and Breslin (2010). 
 4) ระดับสภาพความจริงและประสบการณ์
เกี่ยวกับการบริการสุขภาพของคนพิการโดยรวม
จ�าแนกตามประเภทผู้ให้ข้อมูล อายุระดับการศึกษา 
สถานภาพสมรส ประเภทของความพิการมีระดับ
สภาพความจรงิ และประสบการณ์เกีย่วกบัการบรกิาร
สุขภาพของคนพิการพบว่า อยู่ในระดับปานกลาง
 ข้อค้นพบ เมื่อเปรียบเทียบระดับ สภาพความ
จรงิและประสบการณ์เกีย่วกับการบรกิารสขุภาพของ 
คนพิการโดยรวมและรายด้าน จ�าแนกตามประเภท 
ผู้ให้ข้อมูล อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส  
ประเภทของความพกิาร (ยกเว้น ประเภทความพกิาร)
ของกลุ่มตัวอย่าง พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมี 
นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จากข้อค้นพบว่ามี
ประเด็นท่ีน่าสนใจพบว่า ประเภทผู้ให้ข้อมูลท่ีเป็น
ผู ้ปกครอง/ผู ้ดูแลคนพิการมีแนวโน้มให้คะแนน
สภาพความจริงฯ ที่ต�่ากว่าทุกกลุ่มอื่นๆ กลุ่มผู ้ให้
ข้อมูลอายุ 45 ปีขึ้นไปมีแนวโน้มให้คะแนนสภาพ
ความจริงฯ ที่ต�่ากว่าทุกกลุ ่มอายุอื่นๆ กลุ ่มผู ้ให้
ข้อมูลระดับประถมศึกษามีแนวโน้มให้คะแนนสภาพ
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ความจริงฯ ที่ต�่ากว่ากลุ่มระดับการศึกษาอื่นๆ ซึ่ง
ผลการศึกษาดังกล่าวนี้สอดคล้องกับงานวิจัยที่ส่ง
ผลสะท้อนข้อค้นพบดังกล่าว (วราภรณ์ ศรีปาน, 
2546; แพรว เอี่ยมน้อย, 2550; พนมเทียน พลมณี,  
2550; Richardson, 1997) ที่พบว่าผู้ให้ข้อมูลที่มี
ระดบัการการศึกษาประถมศกึษามีแนวโน้มให้คะแนน
สภาพความจริงฯ ที่ต�่าเช่นเดียวกับผลการวิจัยครั้งนี้

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
 หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องได้แก่กระทรวงสาธารณสขุ  
กระทรวงพัฒนาสังคมและมนุษย์
 1) ควรเพ่ิมการประชาสมัพนัธ์ข้อมลูข่าวสาร
และความรู้ข่าวสารและความรูท้ัง้ด้านสทิธต่ิางๆ และ 
การดแูลสขุภาพ โดยใช้ช่องทางและสือ่ประชาสมัพันธ์ 
ที่หลากหลายเพื่อให้เข้าถึงคนพิการทุกกลุ่มทุกพื้นที่
 2) ควรมีการจัดการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนา
ความรู้และทักษะเกี่ยวกับกฎหมายและสิทธิสุขภาพ
ของคนพิการแก่ อสม. อสพม. ผู้น�าชุมชน และ อปท. 
รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องเพ่ือแนะน�า เผยแพร่และ
ถ่ายทอดให้กับคนพิการได้อย่างทั่วถึง
 3) ควรจัดตั้งคณะท�างานหรือด�าเนินการ 

เพื่อส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการเผยแพร่ความรู ้
ด้านสิทธิคนพิการให้แพร่หลายโดยเฉพาะกลุ ่มผู ้
ปกครอง/ผูด้แูลคนพกิาร และผูใ้ห้ข้อมลูท่ีมกีารศกึษา
ระดับประถมศึกษาร่วมกับสนับสนุนการบริการด้าน
สุขภาพแก่คนพิการในชุมชน

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย
 1) ควรมกีารวิจยัเชงิปฏิบัติการในภาคสนาม
เพ่ือสะท้อนสภาพความเป็นจริงของแต่ละบริบท 
ในประเทศไทย
 2) ควรมกีารวจิยัเชิงปรมิาณในกลุม่คนพกิาร
แต่ละประเภทของประเทศไทยให้แพร่หลายมากข้ึน 
เพื่อสามารถเป็นตัวแทนในระดับสากลได้ในอนาคต
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บทคัดย่อ
 วตัถปุระสงค์การวจัิยเพือ่ 1) พฒันาแผนการจัดการศกึษาด้านทกัษะชวีติให้กบันกัเรยีนทีม่คีวามบกพร่อง 
ทางสติปัญญาด้วยความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและครอบครัว และ 2) ศึกษาความสามารถด้านทักษะชีวิต 
ของนกัเรียนท่ีได้รับการจัดการศกึษาด้วยแผนท่ีพฒันาขึน้ เนือ้หาท่ีใช้ส�าหรับการพฒันาทักษะชวีติ คอื เนือ้หาด้าน 
การเพาะเห็ดฟาง และเนือ้หาด้านการประกอบอาหาร การท�าไข่เจียว กลุม่เป้าหมาย คอื ครอบครัวของนกัเรียนท่ีมี 
ความบกพร่องทางสติปัญญาท่ีก�าลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนการศึกษาเด็กพิเศษมารีย์นิรมล อ�าเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น  ในภาคการศกึษาที ่2 ปีการศกึษา 2558 จ�านวน 5 ครอบครัวซึง่ประกอบด้วย บิดา มารดา และนกัเรยีนทีไ่ด้รบั 
การวินิจฉัยจากแพทย์ว่ามีความบกพร่องทางสติปัญญาจ�านวน 5 คน เป็นเพศชาย 3 คน เพศหญิง 2 คน มีอาย ุ
ระหว่าง 15-18 ปี มีระดบัเชาวน์ปัญญา 50-70 ซึง่เป็นระดบัเรียนรู้ได้ รูปแบบการวจัิยเป็นแบบกลุม่เดยีววดัหลงัการ
ทดลอง เคร่ืองมือท่ีใช้ ได้แก่ 1) แผนการจัดการศกึษา เร่ืองการเพาะเห็ดฟาง และการท�าไข่เจียว และ 2) แบบสงัเกต 
ซึง่ใช้ประเมินความสามารถในการปฏิบัตกิารเพาะเห็ดฟาง และการท�าไข่เจียว จ�านวน 12 ชดุ เป็นแบบตรวจสอบ 
รายการ 2 ระดบั คอื ท�าได้และท�าไม่ได้ทีม่ค่ีาความเทีย่งจากผู้สงัเกตสองคนเท่ากบั 0.9 วเิคราะห์ข้อมลูด้วยค่าความถี่
และร้อยละ ผลการวจัิย พบว่า 1) แผนการจัดการศกึษาด้านทกัษะชวีติ ประกอบด้วยแผนการเพาะเหด็ จ�านวน  
6 แผน ระยะเวลา 30 วนั และแผนการประกอบอาหารไข่เจียว จ�านวน 5 แผน ระยะเวลา 5 สัปดาห์ 25 คาบ คาบ
ละ 50 นาท ีทีผ่่านการตรวจสอบคณุภาพจากผูเ้ชีย่วชาญและเป็นแผนทีใ่ช้หลกัการวิเคราะห์งานร่วมกบัการสาธติ  
และให้นักเรียนลงมือปฏิบัติท�าจริงและปฏิบัติซ�้า ส�าหรับความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและครอบครัว ได้แก่  
ความร่วมมือในการศึกษาแผนการจัดการศึกษาที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเพื่อน�าไปสอนบุตรที่บ้าน ความร่วมมือในการ 
แลกเปลีย่น แบ่งปัน สนบัสนนุสือ่การสอนทีเ่อือ้ต่อการจัดการเรยีนรู ้2) ความสามารถในการเพาะเห็ดฟาง พบว่า 
นกัเรยีนทัง้สามคนมคีวามสามารถในการท�ากจิกรรมระหว่างเรยีนเฉลีย่คดิเป็นร้อยละ 91.85 และหลงัเรยีนเฉลีย่ 
คดิเป็นร้อยละ 97.57 ด้านการท�าไข่เจียวพบว่านกัเรียนทัง้สองคนมคีวามสามารถในการท�ากจิกรรมระหว่างเรยีน 
เฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 92.07 และหลังเรียนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 97.23 

ค�าส�าคัญ: ทักษะชีวิตของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา, ความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา 
  และครอบครัว, การวิเคราะห์งาน, การเพาะเห็ดฟาง, การท�าไข่เจียว

การพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา 
และความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและครอบครัว
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Abstract
 This research aimed to: 1) develop life skill’s lesson plans for teaching student swith intel-
lectual disability in collaboration between school and families and 2) study life skills abilities of the 
students who were taught by those lesson plans. Life skills trainings included mushrooms cultivat-
ing practice and omelet cooking practice. The target group was five families consisting of parents  
and students with mild intellectual disability. Five students were three males and two females 
who were clinically diagnosed and assessed with the I.Q. of 50-70, aged between 15-18 years  
old and studied in Mary Immaculate for Children with Special Needs School, Mueng District,  
Khon-Kaen during the second semester, 2015 academic year. One shot case study was conducted  
and instruments were 1) lesson plans of mushrooms cultivating and omelet cooking and  
2) assessment forms to observe students’ abilities in mushrooms cultivating and omelet cooking, 
which consisted of 2 choice checklist of ‘could do’ and ‘could not do’ which had inter-observer 
reliability of 0.9. Data were analyzed by calculating the frequency and percentage. The results  
of this study showed that 1) The developed life skills lesson plans included 6 lesson plans of  
cultivating mushrooms for 30 days and 5 lesson plans of omelet cooking for 25 periods with  
50 minutes per period in 5 weeks. Task analysis, demonstration teaching method and repeated  
practices were used as guidelines to develop lesson plans. The lesson plans were validated by  
experts before using. There was cooperation between the school and the families, in which  
the families studied the lesson plans for teaching their kids at home as well as providing, sharing  
and supporting teaching materials. 2) The results of students’ abilities incultivating mushrooms  
showed that during teaching, three male students could do every procedure of growing  
mushroom at the average of 91.85% and could do successfully by themselves after teaching at  
the average of 97.57%. Two female students could do every procedure of cooking omelet at 
the average of 92.07% and could do successfully by themselves after teaching at the average 
of 97.23%

Keywords: life skill of students with intellectual disability, cooperation between school and  
     families, task analysis, mushroom cultivating practice, omelet cooking practice
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บทน�า
 รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทยพทุธศักราช 
2550 และพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาตทิัง้ 3 ฉบบั 
ได้แก่ฉบบั พ.ศ. 2542 ฉบบั พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิม่เตมิ 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2553 ระบุว่า  
การจัดการศึกษา ต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาส 
เสมอกันในการรับการศึกษา ขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า 
สิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย การจัดการศึกษาส�าหรับบุคคล 
ซึ่งมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา  
อารมณ์ สงัคม การสือ่สารและการเรียนรู้ หรือมีร่างกาย 
พิการ หรือทุพพลภาพหรือบุคคลซึ่งไม ่สามารถ 
พึ่งตนเองได้ หรือไม่มีผู้ดูแลหรือด้อยโอกาส ต้องจัด 
ให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานเป็นพิเศษ โดยเฉพาะการศึกษาส�าหรับ 
คนพิการให้จัดตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการ
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิ 
ได้รับสิ่งอ�านวยความสะดวก สื่อ บริการ และความ
ช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ก�าหนดในกฎกระทรวง (Government  
Gazette, 2007) นอกจากนี้ พระราชบัญญัติการ
จัดการศึกษาส�าหรับคนพิการ พุทธศักราช 2551 
ระบุว่า “คนพิการ” หมายถึง บุคคลที่มีข้อจ�ากัดใน
การปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจ�าวันหรือเข้าไปมีส่วน
ร่วมทางสังคมเนื่องจากมีความบกพร่องทางการเห็น 
การได้ยิน การเคลื่อนไหว การสื่อสาร จิตใจ อารมณ์ 
พฤติกรรมสติปัญญา การเรียนรู้หรือความบกพร่อง
อืน่ใดประกอบกบัมอีปุสรรคในด้านต่างๆ และมคีวาม
ต้องการจ�าเป็นพเิศษทางการศกึษาทีจ่ะต้องได้รับความ
ช่วยเหลอืด้านหนึง่ด้านใด (Government Gazette, 
2008) จากความหมายดังกล่าว กระทรวงศึกษาธิการ
จึงได ้ประกาศก�าหนดประเภทและหลักเกณฑ์ 
องคนพิการทางการศึกษา พุทธศักราช 2552 ไว ้
9 ประเภท ได้แก่ 1) บุคคลที่มีความบกพร่องทางการ
เห็น 2) บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน 3) บุคคล
ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา 4) บุคคลที่มีความ
บกพร่องทางร่างกาย หรอืการเคลือ่นไหวหรือสขุภาพ 

5) บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 6) บุคคลท่ีมี 
ความบกพร่องทางการพูดและภาษา 7) บุคคลที่มี 
ความบกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ 8) บุคคล 
ออทิสติก และ 9) บุคคลพิการซ้อนซึ่งความบกพร่อง 
ทางสติปัญญาจัดเป็นความพิการประเภทหนึ่งในเก้า
ประเภท โดยกฎหมายได้ก�าหนดหลักเกณฑ์ในการ
พิจารณาว่า บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา  
หมายถึงบุคคลที่มีความจ�ากัดอย่างชัดเจนในการ 
ปฏิบัติตน (Functioning) ในปัจจุบันซึ่งมีลักษณะ
เฉพาะคือ ความสามารถทางสติปัญญาต�่ากว่าเกณฑ์
เฉลี่ยอย่างมีนัยส�าคัญร่วมกับความจ�ากัดของทักษะ
การปรับตัวอกีอย่างน้อย 2 ทักษะจาก 10 ทักษะ ได้แก่  
การสื่อความหมาย การดูแลตนเอง การด�ารงชีวิต 
ภายในบ้าน ทักษะทางสังคม/การมีปฏิสัมพันธ์กับ 
ผู้อื่น การรู ้จักใช้ทรัพยากรในชุมชน การรู้จักดูแล 
และควบคุมตนเอง การน�าความรู้มาใช้ในชีวิตประจ�า
วัน การท�างาน การใช้เวลาว่าง การรักษาสุขอนามัย 
และความปลอดภัย ทั้งนี้ได้แสดงอาการก่อนอายุ 18 
ปี (Government Gazette, 2009)
  นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาเป็น
นกัเรยีนทีม่คีวามต้องการพืน้ฐานเหมือนนกัเรยีนปกติ 
ทั่วไปและมีความสามารถและศักยภาพในตัวเอง 
ในระดับหนึ่ง โดยเฉพาะกลุ่มบกพร่องทางสติปัญญา 
ระดบัเรยีนได้นกัเรยีนกลุม่นีจึ้งต้องได้รบัการฝึกทกัษะ 
เพ่ือให้รู้จักการช่วยตัวเองด้วยหลักสูตรและการสอน 
ที่ มีความเหมาะสมกับศักยภาพหรือระดับความ
สามารถ ก็จะท�าให้นักเรียนกลุ่มน้ีมีโอกาสที่จะช่วย
เหลือตัวเอง สามารถใช้ชีวิตอย่างอิสระได้หลังออก
จากโรงเรยีนไปแล้ว มีคณุภาพชวีติท่ีดแีละด�ารงชวีติใน
สงัคมด้วยตนเองได้มากย่ิงข้ึน รวมท้ังช่วยแบ่งเบาภาระ
ของครอบครัวและสงัคมได้คนทัว่ไปกจ็ะรูส้กึว่าบคุคล 
ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาเป็นคนที่มีคุณค่า 
ไม่เป็นอันตรายสามารถท�าประโยชน์ให้กับสังคมได้ 
สอดคล้องกับ Arayawinyu (1999) ที่กล่าวว่าการ
จัดการศึกษาส�าหรับนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทาง
สติปัญญา ควรเน้นความต้องการและความสามารถ
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ของนักเรียนเป็นส�าคัญหากนักเรียนมีความสามารถ
ในการเรียน นักเรียนควรได้รับการส่งเสริมให้เรียนใน
วชิาท่ีเหมาะสมหากนกัเรยีนไม่มคีวามพร้อมทีจ่ะเรยีน
ในหลกัสตูรท่ีเน้นวิชาการกค็วรให้นักเรยีนเรียนในด้าน
อาชีพและฝึกทักษะที่จ�าเป็นในการด�ารงชีวิต 
 ทักษะการด�ารงชีวิตหรือทักษะชีวิตเป็นสิ่งที่ 
ทกุคนจ�าเป็นต้องมีเพราะนบัตัง้แต่มนษุย์เกดิมา มนษุย์
จะได้รบัการหล่อหลอมโดยกระบวนการตามธรรมชาติ
และกระบวนการทางสังคมเป็นปฏิกิริยาต่อเนื่องกัน 
เป็นลูกโซ่องค์การอนามัยโลก (World Health  
Organization, 1994) ได้ให้ความหมายของทักษะ 
ชีวิตว ่าเป ็นความสามารถในการปรับตัวและมี
พฤติกรรมไปในทางที่ ถูกต้องในการเผชิญกับสิ่ง
ท้าทายต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจ�าวันอย่างมี
ประสิทธิภาพ การเรียนรู ้ทักษะชีวิตนั้นขึ้นอยู ่กับ
ความสามารถและสิ่งแวดล้อมของแต่ละคนส�าหรับ
นักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาการสอน
ทักษะชีวิตมีความส�าคัญอย่างมากเพราะการขาด
ทักษะชี วิตเป ็นหนึ่ งในเกณฑ์การพิจารณาเพ่ือ
วินิจฉัยเด็กกลุ ่มน้ีทักษะชีวิตประจ�าวันของเด็ก 
ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญามิได้แตกต่างกับเด็ก
ปกติในวัยเดียวกันมากนักเพราะต่างก็ต้องด�ารงชีวิต
ภายในบ้านในโรงเรียนและในชุมชนแต่เนื่องด้วยข้อ
จ�ากัดทั้งทางด้านสติปัญญา และทักษะการปรับตัวใน
การด�าเนนิชวีติประจ�าวนัทีส่่งผลกระทบต่อทกัษะชวีติ
ด้านต่างๆ เช่น ทักษะการด�ารงชีวิตประจ�าวัน (Daily  
life skills), ทักษะเฉพาะบุคคลและทักษะทางสังคม 
(Personal and Social skills), และทักษะการ
ประกอบอาชีพ (Occupational skills) เป็นต้น
 โรงเรียนการศึกษาเด็กพิเศษมารีย ์นิรมล 
จังหวัดขอนแก่น เป็นโรงเรียนในสังกัดส�านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวง
ศกึษาธกิาร ทีใ่ห้บรกิารฟ้ืนฟู และจดัการเรยีนการสอน
ระดบัก่อนประถมศกึษาแบบไป-กลบัแก่นักเรยีนพิการ
อายุระหว่าง 3-18 ปี โดยมุ่งพัฒนานักเรียนที่มีความ
พกิาร ด้านทกัษะการด�ารงชวีติ และพฒันานกัเรยีนให้มี
พฒันาการตามศกัยภาพ สามารถช่วยเหลอืตนเองรวม

ทั้งเป็นการสร้างโอกาสให้กับนักเรียน นักเรียนพิการ 
ในความดูแลของโรงเรียน ได้แก่เด็กบกพร่องทาง 
สติปัญญา บกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพ มีภาวะ
ออทิสซึมและพิการซ้อน ปัจจุบันมีนักเรียน 53 คน  
และในจ�านวนนี้มีนักเรียนบกพร่องทางสติปัญญา 
ระดับเรียนได้ 5 คน ที่มีอายุระหว่าง 15-18 ปี ที่ต้อง 
ออกจากระบบโรงเรียน เพราะจะมีอายุเกิน 18 ปี  
จากการสมัภาษณ์ผูป้กครองนกัเรียนร่วมกบัการเย่ียม
บ้านนกัเรยีนทัง้ 5 คนนี ้พบว่านกัเรียนยังไม่มทีกัษะชวีติ
ด้านการประกอบอาชีพและการช่วยเหลือตนเองด้าน
การประกอบอาหาร ผู้ปกครองจึงมีความต้องการให้
ทางโรงเรียนฝึกทักษะชีวิต โดยเฉพาะด้านการเกษตร 
เนื่องจากครอบครัวมีอาชีพเกษตรกรรมและสอน 
การท�าอาหารง่ายๆ เพ่ือรับประทานเองได้ และทาง
ครอบครัวยินดีให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนในการ
ฝึกทักษะดังที่กล่าวมา
 ในการฝึกนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติ
ปัญญา หากได้รับความร่วมมือจากครอบครัวที่เป็น
ผู้ปกครองของนักเรียนช่วยน�าสิ่งท่ีสอนในโรงเรียน
ไปสอนซ�้าที่บ้าน ก็จะช่วยให้นักเรียนพัฒนาได้เต็ม
ศักยภาพมากย่ิงขึ้น ประกอบกับการจัดเนื้อหา
หลักสูตรที่ใช้หลักการวิเคราะห์งานเพื่อซอยางนอ
อกเป็นงานย่อยๆ ตามล�าดับเป็นหลักการท่ีมีหลัก
ฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-based practice) ว่า
สามารถช่วยนักเรียนบกพร่องทางสติปัญญาและ
นกัเรยีนทีม่ภีาวะออทิสซมึได้ (Franzone, 2009) และ
เมื่อน�าวิธีการสอนแบบสาธิตมาเป็นวิธีการถ่ายทอด
ประสบการณ์ก็จะท�าให้นักเรียนท่ีมีความบกพร่อง
ทางสติปัญญาเห็นตัวอย่างปฏิบัติตามตามตัวอย่างที
ละข้ันตามงานที่ได้แตกย่อยออกมา มีการให้ข้อมูล
ป้อนกลับจากครูหรือผู้ปกครอง และการปฏิบัติซ�้า 
ด้วยเหตุนี้คณะผู้วิจัยจึงเห็นความจ�าเป็นท่ีจะพัฒนา
ทักษะการด�ารงชีวิตของนักเรียนท่ีมีความบกพร่อง
ทางสติปัญญาด้วยหลักการวิเคราะห์งาน การสอน
แบบสาธิต และความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา 
กับครอบครัวโดยเลือกการประกอบอาชีพด ้าน
เกษตรกรรมและการประกอบอาหารรับประทาน

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. เพื่อพัฒนาแผนการจัดการศึกษาด้าน
ทักษะชีวิตให้กับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติ
ปัญญาด้วยความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและ
ครอบครัว
 2. เพื่อศึกษาความสามารถด้านทักษะชีวิต
ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาที่ได้รับ
การจัดการศึกษาด้วยแผนที่พัฒนาขึ้น

วิธีด�าเนินการวิจัย
 1. กลุ่มเป้าหมายของการวิจัย
 กลุ่มเป้าหมายของการวิจัยคือครอบครัวของ
นักเรียนบกพร่องทางสติปัญญาระดับเรียนได้ จ�านวน  
5 ครอบครัว ซ่ึงประกอบด้วย บิดา มารดา และนกัเรียน
ที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่ามีความบกพร่อง
ทางสติปัญญา จ�านวน 5 คน อายุระหว่าง 15-18 ปี  
มีระดับระดับเชาวน์ปัญญา 50-70 ซึ่งเป็นระดับ 
เรียนรู้ได้ และเป็นครอบครัวที่เต็มใจเป็นกลุ่มเป้า
หมายและให้ความร่วมมือในการวิจัยครั้งนี้ โดยเลือก
เจาะจงตามเกณฑ์ ดังนี้
 1.1 เป็นครอบครัวของนักเรียนบกพร่องทาง 
สติปัญญาที่ก�าลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนการศึกษาเด็ก 
พิเศษมารีย์นิรมล ต�าบลในเมือง อ�าเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น 
 1.2 เป็นนกัเรียนท่ีได้รับการวนิจิฉยัจากแพทย์ 
ว่าบกพร่องทางสติปัญญาระดับเรียนได้ โดยมีระดับ 
เชาวน์ปัญญาระหว่าง 50-70 และมีอายุระหว่าง 15-
21 ปี
 1.3 เต็มใจเป็นกลุ่มเป้าหมายและให้ความ 
ร่วมมือในการวิจัย
 2. แบบวจิยั เป็น Pre-experimental design 
แบบ One-shot case study
 X        O
 X คือ การจัดการศึกษาด้านทักษะชีวิต การ
เพาะเห็ดและการท�าไข่เจียว
 O คือ ความสามารถในการเพาะเห็ด และการ 
ท�าไข่เจียว

 3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย
 3.1 แผนการจัดการศึกษาด้านทักษะชีวิต 
ท่ีประกอบด้วยหลักสูตร แผนการจัดประสบการณ์
การเรียนรู ้การเพาะเห็ด 6 แผน และแผนการจัด
ประสบการณ์การท�าไข่เจียว 5 แผน รวมเป็น 11 แผน  
 3.2 แบบประเมินความสามารถการปฏิบัติ
งานตามขั้นตอนการเพาะเห็ดฟางและการท�าไข่เจียว
ส�าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา 
จ�านวน 2 ชุด    
 4. การสร ้างและการประสิทธิภาพของ 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย มีล�าดับขั้นตอนดังนี้
 4.1 ศึกษาทฤษฎี เอกสาร และงานวิ จัย
เกี่ยวข้องกับทักษะชีวิต ด้านอาชีพการเพาะเห็ด และ
การดูแลช่วยเหลือตนเองในการประกอบอาหารการ
ท�าไข่เจียว
 4.2 พัฒนาแผนการจัดการศึกษาด้านทักษะ 
ชวีติท่ีประกอบด้วยหลกัสตูร แผนการจัดประสบการณ์
การเรียนรู ้การเพาะเห็ด 6 แผน และแผนการจัด
ประสบการณ์การท�าไข่เจียว 5 แผน รวมเป็น 11 แผน 
 4.3 พัฒนาแบบประเมินความสามารถการ
ปฏบิัตงิานจ�านวน 2 ชดุ ซึ่งเปน็แบบสังเกตแบบตรวจ
สอบรายการ คือ “ท�าได้” และ “ท�าไม่ได้” 
 4.4 น�าเครื่องมือท้ังหมดไปให้ผู ้เชี่ยวชาญ  
3 ท่าน ตรวจสอบความตรงตามทฤษฎี ความเหมาะสม  
สอดคล้องของวัตถุประสงค์ ขั้นตอนการสอน สื่อ  
การวดัและประเมินผล การใช้ภาษา และเวลาทีใ่ช้สอน 
ของแผนการจัดการศึกษา
 4.5 ปรับปรุงแก้ไขเครื่องมือตามค�าแนะน�า 
ของผูเ้ช่ียวชาญก่อนจะน�าไปใช้ แต่ส�าหรับแบบประเมิน
ความสามารถการปฏิบัติงานได้มีการน�าไปหาค่า 
ความเที่ยง โดยวิธี Inter-observer Reliability  
เพื่อดูว่าผู้สังเกต 2 คนต่างมองพฤติกรรมเป้าหมาย 
ในลักษณะเดียวกันหรือไม่ และมีความสอดคล้องกัน 
ร้อยละเท่าไหร่ จากสูตร
 ความสอดคล้อง = [A/A+D]x100
 โดย A คือ จ�านวนครั้งที่เห็นสอดคล้อง
 D คือ จ�านวนครั้งที่เห็นไม่สอดคล้องหรือ 
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เหน็แตกต่าง
 พบว่าจ�านวนครั้งที่เห็นสอดคล้อง (A)  เท่ากับ  
18 ครั้ง
 จ�านวนครัง้ทีเ่หน็ไม่สอดคล้อง (D) เท่ากับ 2 ครัง้ 
 แทนค่าในสูตร [18/18+2]x100
 ได้ค่า Inter-observer Reliability เท่ากบั 90%   
 5. การเก็บรวบรวมข้อมูลด�าเนินการเก็บ
รวบรวมข้อมูลตามล�าดับดังนี้ 
 5.1 ผูว้จิยัโทรศพัท์เชิญผูป้กครองของนักเรยีน
กลุม่เป้าหมายเข้าร่วมประชุมสร้างความร่วมมอืในการ 
ฝึกทักษะชีวิต เรื่องการเพาะเห็ดฟางและการสอนท�า 
ไข่เจียว พร้อมทั้งบอกแผนการด�าเนินกิจกรรมทั้งที่
โรงเรยีนและทีบ้่านทีผู่ป้กครองต้องน�าไปสอนคูข่นาน 
กับทางโรงเรียน ได้ข้อตกลงความร่วมมือ ดังนี้
 1) การท�าความเข ้าใจเป้าหมายการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ 
 2) ความร่วมมือด้านการออกแบบแผนการ 
จัดประสบการณ์ การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ สื่อ
และทรัพยากรการเรียนรูท้ีส่อดคล้องกับความต้องการ
ของนักเรียน
 3) ความร่วมมอืในการระดมทรัพยากรต่างๆ 
และร่วมกันแลกเปลีย่น แบ่งปัน สนบัสนนุสือ่การสอน 
ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
 4) ความร่วมมือด้านการวัดและประเมินผล 
หมายถึง ร่วมกันสังเกตและบันทึกผลการเรียนรู้ของ
นักเรียนตามสภาพที่ปฏิบัติได้จริง

 5.2 น�าแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู ้
การเพาะเหด็และการท�าไข่เจยีวไปใช้กบักลุม่เป้าหมาย  
 5.3 บันทึกผลการปฏิบัติงานระหว่างการ
ท�างานหรือการท�ากิจกรรมระหว่างเรียนที่เป็นแบบ
ตรวจสอบรายการทุกคร้ัง และให้ผู ้ปกครองร่วม
ประเมินนักเรียนเมื่อนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมที่บ้าน 
ตามแบบประเมินความสามารถการปฏิบัติงาน 
 6. การวิเคราะห์ข้อมูล
 6.1 ความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและ
ครอบครัว วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา 
จากบทสัมภาษณ์
 6.2 วิเคราะห์ข้อมูลความสามารถในการ
ปฏบัิตงิานทีบั่นทกึเป็นความถี ่ด้วยค่าร้อยละ และน�า
เสนอในลักษณะของตาราง

ผลการวิจัย
 1. การพัฒนาแผนการจัดการศึกษาด้าน
ทักษะชีวิตให้กับนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติ
ปัญญาด้วยความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและ
ครอบครัว แบ่งการน�าเสนอเป็นสองส่วน คือ ผล
การพัฒนาแผนการจัดการศึกษา และความร่วมมือ
ระหว่างสถานศึกษาและครอบครัว
 1.1. ผลการพัฒนาแผนการจัดการศึกษา 
ด้านทักษะชีวิตให้กับนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทาง 
สติปัญญา มีดังนี้

1. วัสดุอุปกรณ์ส�าหรับ 
 การเพาะเห็ด 

2. ก า ร เ ต รี ย ม พ้ื น ที ่
 ส�าหรับเพาะเห็ด

3. ก า ร เ ต รี ย มแปล ง 
 เพาะเห็ด

4. ปฏิบัติการเพาะเห็ด 
 และข ้ อควรระ วั ง 
 ในการใช้อุปกรณ์

1. เรียนรู้วัสดุอุปกรณ์จากภาพ
2. เรียนรู้วัสดุอุปกรณ์จากของจริง

1.  ปรับพื้นที่ให้เรียบ เพื่อไม่ให้มีน�้าขัง 
2.  เก็บเศษวัชพืชในแปลงออกให้หมด

1. ขุดแปลงดินให้มีขนาดประมาณ กว้าง 80 ซม. ยาว 5-8 ม. และลึก 10 ซม.
2. พรวนดินในแปลงปลูกและคราดปรับระดับให้สม�่าเสมอทั่วทั้งแปลง

1. รดน�้าให้ชุ่มทั่วทั้งแปลง
2. อดัเปลอืกมนัลงในแบบไม้ส�าหรบัท�ากองเหด็ให้แน่น รดน�า้ลงในไม้แบบทีอ่ดั 
 เปลอืกมันถอดไม้แบบออกและน�าแบบไม้ไปตัง้กองใหม่ ใส่เปลอืกมนัให้เสรจ็ 
 ทั้งแปลงในลักษณะเดียวกัน โดยห่างกันตามความยาวของไม้ที่ก�าหนดให้  

2 วัน
(วันละ 3 ชม.)

2-3 วัน 
(วันละ 3 ชม.)

2-3 วัน
(วันละ 3 ชม.)

4-5 วัน 
(วันละ 3 ชม.)

 (แถวละ 20 ซม.) จะได้กองเปลือกมัน 15-20 แถว ต่อแปลง
3. พรวนดนิระหว่างช่องว่างของกองเปลอืกมนัให้ทัว่ทัง้แปลง และหว่านปุย๋คอก 
 ให้ทั่วทั้งแปลง ในอัตราส่วน 1-2 ปีบ/แปลง
4. รดน�า้ให้ชุ่ม หลังจากนัน้น�าเช้ือเหด็ฟางใส่กะละมัง บีเ้ช้ือเห็ดฟาง ให้แตก ออก 

5. การดูแลรักษา

6. ก า ร เ ก็ บ ผ ล ผ ลิ ต 
 เห็ดฟาง

 จากกัน โดยใช้เชื้อเห็ดฟาง 5-10 ถุง/แปลง
5. โรยเชื้อเห็ดฟาง ระหว่างช่องว่างของกองเปลือกมันให้ทั่ว และรดน�้าให้ชุ่ม
6. ปักโครงไม้ไผ่ จ�านวน 15-20 อัน/แปลง 
7. คลุมด้วยพลาสติกใสตลอดแปลงให้มิดชิดพร้อมกับคลุมหลังแปลงด้วย 
 เศษฟางข้าว

1. หลังปลูกเห็ดฟางได้ 3 วัน ใช้บัวรดน�้ารดแปลงเห็ด เพ่ือตัดเส้นใยไม่ให ้
 เดินต่อ โดยใช้น�้ารด 6-8 บัวรดน�้า/แปลง
2. ก่อนเก็บผลผลิตทุกครั้งให้รดน�้าแปลงเห็ดในตอนเย็น และเก็บผลผลิต 
 เห็ดฟางในตอนเช้า

สามารถเก็บผลผลิตได้จ�านวน 2 รุ่น คือ
รุ่นที ่1 จะเริ่มเก็บผลผลิตได้หลังจากปลูกได้ 7-10 วัน และจะสามารถเก็บ 
  ผลผลิตได้ติดต่อกัน 3-4 วัน ซึ่งจะให้ผลผลิตรวมประมาณ 30-35  
  กิโลกรัม/แปลง
 
รุ่นที่ 2 หลังจากเก็บผลผลิต รุ่นที่ 1 เสร็จ ให้เปิดพลาสติกคลุมแปลงออกใช ้
  บัวรดน�้ารดแปลงเห็ด 2-3 บัวรดน�้า ต่อแปลง เพื่อล้างแปลง จากนั้น 
  คลุมพลาสติกและเศษฟางข้าวให้ทั่วแปลง หลังจากนั้นอีก 7 วัน ก็จะ 
  สามารถเก็บผลผลิตรุ่นที่ 2 ได้

3 วัน 
(วันละ 3 ชม.)

7-10 วัน

7 วัน

แผนการ
จัดประสบการณ์

ตารางที่ 1 แสดงแผนการจัดการศึกษาการเพาะเห็ดฟางจากเปลือกมันส�าปะหลัง 

กิจกรรมการเพาะเห็ด ระยะเวลา
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1. เรื่อง อุปกรณ์ที่ใช้ท�าไข่เจียว เรียนรู้อุปกรณ์ที่ใช้ท�าไข่เจียวจากภาพ 1 สัปดาห์
4 คาบ (คาบละ 50 นาที)เรียนรู้อุปกรณ์ที่ใช้ท�าไข่เจียวจากของจริง

2. เรื่อง ส่วนผสมและเครื่องปรุง 
 การท�าไข่เจียว

เรียนรู้ส่วนผสมและเครื่องปรุงการท�าไข่เจียวจากภาพ
เรียนรู้ส่วนผสมและเครื่องปรุงการท�าไข่เจียวจากของจริง

1 สัปดาห์
4 คาบ (คาบละ 50 นาที)

3. เรื่อง ขั้นตอนการท�าไข่เจียว

4. เรื่องการสาธิตการท�าไข่เจียว

เรียงล�าดับขั้นตอนการท�าไข่เจียวจากภาพ 1 สัปดาห์
4 คาบ (คาบละ 50 นาที)

1 สัปดาห์
6 คาบ (คาบละ 50 นาที)

5. เรื่องการฝ ึกปฏิบัติการท�า 
 ไข่เจียวด้วยตนเอง

ครูและนักเรียนร่วมกันสาธิตการท�าไข่เจียวและข้อพึงระวังการ
เปิดเตาแก๊ส
ครูและนักเรียนร่วมกันท�าไข่เจียว 
1. การตอกไข่ใส่ถ้วย 
2. การเติมน�้าปลา/ซอสปรุงรส/ผัก
3. การตีไข่             
4. การน�ากระทะตั้งเตาแก๊ส
5. การเทน�้ามันพืชลงในกระทะ
6. การเปิดแก๊ส
7. การเทไข่ที่ตีแล้วลงในกระทะ
8. การกลับไข่อีกด้าน รอจนไข่สุก
9. การปิดแก๊ส
10. การตักไข่ที่เจียวสุกแล้วใส่จาน

2 สัปดาห์
7 คาบ (คาบละ 50 นาที)

เรียงล�าดับขั้นตอนการท�าไข่เจียวจากเกมการศึกษา

ผู้ปกครองสาธิตการท�าไข่เจียว และข้อพึงระวังการเปิดเตาแก๊ส
ครูสาธิตการท�าไข่เจียว และข้อพึงระวังการเปิดเตาแก๊ส

แผนการ
จัดประสบการณ์

ตารางที่ 2 แสดงแผนการจัดการศึกษาการท�าไข่เจียว

กิจกรรม ระยะเวลา

 จากการเชิญผู ้ปกครองของกลุ ่มเป้าหมาย 
ทั้ง 5 ครอบครัวมาประชุมที่โรงเรียน พบว่าผู้ปกครอง
ของนักเรียนมีความเต็มใจที่จะร่วมมือกับโรงเรียน 
ในการฝึกทกัษะให้กบับตุรอย่างเตม็ท่ี โดยกระตอืรอืร้น 
ในการมาร่วมประชุมกับทางโรงเรียน และยินดีน�า
แผนการเพาะเห็ดและการท�าไข่เจียวไปสอนบุตรที่
บ้าน พร้อมท้ังบันทึกผลการปฏิบัติงานระหว่างการ
ท�างานของบุตรตามแบบประเมินความสามารถการ
ปฏิบัติงานตามข้อตกลงที่ได้ร่วมท�าไว้กับทางโรงเรียน 
แต่ในการทดลองพบว่าผูป้กครองยงัไม่มทีกัษะในการ
ใช้แบบประเมินจึงประเมินบ้าง ไม่ประเมินบ้าง แต่
สามารถสอนลูกตามขั้นตอนในแผนที่ทางผู้วิจัยจัด
ท�าให้ได้ และมีความดีใจที่ทางโรงเรียนโดยผู้วิจัยจัด

ท�าแผน ขั้นตอนการสอน และสื่อรูปภาพต่างๆ ท�าให้
การสอนง่ายขึ้น
 2. ผลการศึกษาความสามารถด้านทักษะ
ชวีติของนกัเรยีนทีม่คีวามบกพร่องทางสตปัิญญาทีไ่ด้
รบัการจดัการศกึษาด้วยแผนทีพ่ฒันาขึน้ ซึง่ประกอบ
ด้วยแผนการเพาะเห็ดฟางและแผนการท�าไข่เจียว
 2.1 ความสามารถในการเพาะเห็ดฟาง ของ
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาเพศชาย 
จ�านวน 3 คน 
 ผลการประเมินทักษะปฏิบัติในการเพาะเห็ด
ฟาง ท้ังระหว่างเรียนและหลังเรียน จากแผนท่ี 1-6 
สามารถสรุปผลได้ดังนี้

ภาพที่ 1 แผนที่ 1 เรื่องวัสดุอุปกรณ์การปลูกเห็ดฟาง

ภาพที่ 2 แผนที่ 2 เรื่องการเตรียมพื้นที่ส�าหรับปลูกเห็ดฟาง 

ภาพที่ 3 แผนที่ 3 เรื่องการเตรียมแปลงปลูกเห็ดฟาง 

ภาพที่ 4 แผนที่ 4 เรื่องวิธีการและขั้นตอนการปลูกเห็ดฟาง

ผลการประเมิน

ระหว่างเรียน

หลังเรียน

ตารางที่ 3 แสดงผลการประเมินความสามารถในการเพาะเห็ดฟาง จากแผนที่ 1-6

แผนการจัดการศึกษา

1.1

86.67

96.67

รวม

642.98

683.02

เฉลี่ย

91.85

97.57

1.2

96.67

100.00

2

88.89

94.44

3

96.29

100

4

85.56

96.67

5

92.07

95.24

6

96.83

100.00

 จากตารางที่ 3 พบว่า นักเรียนมีผลการประเมินความสามารถในการปลูกเห็ดฟาง ระหว่างเรียน เฉลี่ย 
ร้อยละ 91.85 และหลังเรียนเฉลี่ยร้อยละ 97.57
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ภาพที่ 5 แผนที่ 5 เรื่องการดูแลรักษาเห็ดฟาง

ภาพที่ 1 แผนที่ 1 เรื่องอุปกรณ์ที่ใช้ท�าไข่เจียว

ภาพที่ 6 แผนที่ 6 เรื่องการเก็บผลผลิตเห็ดฟาง

ผลการประเมิน

ระหว่างเรียน

หลังเรียน

ตารางที่ 4 แสดงผลการประเมินความสามารถในการท�าไข่เจียวจากแผนที่ 1-5 

แผนการจัดการศึกษา
รวม

460.36

486.43

เฉลี่ย

92.07

97.23

1

92.50

95.00

2

91.07

96.43

3

90.00

95.00

4

92.50

100.00

5

94.29

100.00

 ความสามารถในการท�าไข่เจียวของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาเพศหญิง จ�านวน 2 คน  
ผลการประเมินความสามารถในการท�าไข่เจียว ทั้งระหว่างเรียนและหลังเรียน จากแผนที่ 1-5 สามารถรุปผล
ได้ดังนี้

 จากตารางที่ 4 พบว่า นักเรียนมีความสามารถในการท�าไข่เจียวตามล�าดับขั้นของแผนที่ 1-5 ระหว่าง
เรียนเฉลี่ยร้อยละ 92.07 และหลังเรียนเฉลี่ยร้อยละ 97.23

อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
 ผลการพฒันาทกัษะชวีติของนกัเรยีนทีม่คีวาม
บกพร่องทางสตปัิญญาด้วยความร่วมมือระหว่างสถาน
ศึกษาและครอบครัวครั้งนี้ เป็นการพัฒนาทักษะชีวิต
ด้านการเพาะเห็ดฟางและด้านการประกอบอาหาร
การท�าไข่เจียว ส�าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทาง
สตปัิญญาระดบัเรียนได้ด้วยวธิสีอนแบบสาธติและการ
เน้นย�า้ ซ�า้ทวน ผลการวจัิย สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้

ภาพที่ 2 แผนที่ 2 เรื่องส่วนผสมและเครื่องปรุงการท�าไข่เจียว

ภาพที่ 3 แผนที่ 3 เรื่องขั้นตอนการท�าไข่เจียว

ภาพที่ 4 แผนที่ 4 เรื่องการสาธิตการท�าไข่เจียว

ภาพที่ 5 แผนที่ 5 เรื่องการฝึกปฏิบัติการท�าไข่เจียวด้วยตนเอง

 ผลการพฒันาแผนการจัดการศกึษาด้านทกัษะ
ชีวิต จากผลการวิจัยพบว่าแผนการจัดการศึกษา
ด้านทักษะชีวิตที่พัฒนาขึ้น ประกอบด้วยแผนการ 
เพาะเห็ดจ�านวน 6 แผน ระยะเวลา 27-30 วัน และ
แผนการประกอบอาหารไข่เจียว จ�านวน 5 แผน 
ระยะเวลา 5 สัปดาห์ 25 คาบ คาบละ 50 นาที ที่
ผ่านการตรวจสอบคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญและเป็น
แผนที่มีการวิเคราะห์งานออกเป็นขั้นตอนย่อยๆ 
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พร้อมสื่อภาพและอุปกรณ์จริงตามขั้นตอนย่อย ใช้วิธี
สอนแบบสาธิตโดยครูท�าให้นักเรียนดูแล้วให้นักเรียน
ลงมือปฏิบัติตามครู จึงท�าให้นักเรียนสามารถปฏิบัติ
ตามทีละขั้นตอนได้ ซึ่งสอดคล้องกับความสามารถ
ของนักเรียนที่บกพร่องทางสติปัญญาระดับเรียนได้ 
ที่มีการเรียนรู้ได้ถึงแม้จะมีความยากล�าบากบ้าง แต่
หากมีการปรับหลักสูตรและการสอนให้สอดคล้อง
กับลักษณะการเรียนรู้ที่เป็นการเรียนรู้แบบรูปธรรม 
เรียนรู้จากของจริงทีละขั้นไปเรื่อยๆ  และเรียนรู้จาก
สิ่งที่อยู่รอบตัว จากรูปภาพ นักเรียนก็สามารถพัฒนา
ศักยภาพได้ถึงแม้ว่าจะเรียนรู้ได้ช้ากว่านักเรียนทั่วไป  
(กุลยา ก่อสุวรรณ, 2553) นอกจากนี้เทคนิคการ
สอนแบบวิเคราะห์งานซ่ึงเป็นการแตกงานออกเป็น
ขั้นตอนย่อยๆ และเรียงล�าดับจากง่ายไปยาก ท�าให้
นักเรียนสามารถท�าได้ส�าเร็จ และยังมีการสาธิตของ
ครูจึงท�าให้นักเรียนท�าเลียนแบบได้ มีสื่อการสอนทั้ง
ที่เป็นรูปภาพและของจริง ซ่ึงสิ่งเหล่านี้เป็นการสอน
เชิงพฤตกิรรมท่ีสอดคล้องกับการเรยีนรูข้องนกัเรยีนที่
มีความบกพร่องทางสติปัญญา (ส�านักบริหารงานการ
ศึกษาพิเศษ, 2556)
 ความร ่ วมมือระหว ่ างสถานศึกษาและ
ครอบครัวจากผลการวิจัยพบว่าผู ้ปกครองหรือ
ครอบครัวของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติ
ปัญญามีส่วนร่วมใน 4 ด้าน ได้แก่ 1) การท�าความ
เข ้าใจเป ้าหมายการจัดประสบการณ์การเรียน
รู ้ 2) ความร่วมมือด้านการออกแบบแผนการจัด
ประสบการณ์ การจดัประสบการณ์การเรยีนรู ้ส่ือและ
ทรัพยากรการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความจ�าเป็นของ
นักเรียน 3) ความร่วมมือด้านสื่อการสอน ได้แก่ การ
ช่วยกนัระดมทรัพยากรต่างๆ และร่วมกนัแลกเปลีย่น 
แบ่งปัน สนับสนุนสื่อการสอนที่เอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้ และ 4) ความร่วมมือด้านการวัดและประเมิน
ผล ได้แก่ ร่วมกันสังเกตและบันทึกผลการเรียนรู ้
ของนักเรียนตามสภาพที่ปฏิบัติได้จริงตามความถนัด
ของผู้ปกครอง สอดคล้องกับ Dechakhup (2005)  
ที่กล่าวว่าเด็กจะใช้เวลาอยู่ในโรงเรียนวันละหลาย
ชั่วโมง แต่ก็เป็นเพียงหนึ่งในสามของเวลาที่เด็ก

อยู ่กับครอบครัว พ่อแม่ผู ้ปกครองจึงเป็นบุคคลที่
อยู่กับเด็กมากท่ีสุด และมีบทบาทส�าคัญในการส่ง
เสริมพัฒนาการด้านต่างๆ แก่เด็ก การที่เด็กจะได้
รับการพัฒนาอย่างถูกต้องและสอดคล้องกับทาง
โรงเรียนจ�าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้ปกครอง 
ในการฝึกอบรมต่อที่บ้านก็จะเกิดผลดีต่อเด็กมากขึ้น
สอดคล้องกับรายงานของ Australian Research 
Alliance for Children & Youth for the Family 
-School and Community Partnerships  
Bureau (2009) ระบุว่าการร่วมมือช่วยเหลือด้าน 
การเรียนของผู้ปกครอง ช่วยให้เด็กมีผลการเรียนสูง
ขึ้น เรียนต่อมากขึ้น ตกออกจากโรงเรียนน้อยลง เด็ก
สามารถปรับตัวเข้ากับโรงเรียนได้ มีพฤติกรรมดีขึ้น 
มีความเชื่อมั่นมากขึ้น ร่วมกิจกรรมของโรงเรียนมาก
ขึ้น และยังท�าให้ผู้ปกครองตระหนักและเห็นความ
ส�าคญัของการศกึษาในกรณขีองเดก็ทีม่ภีาวะบกพร่อง
ทางสตปัิญญาท่ีมกัขาดแรงจงูใจในการเรยีน กลัวทีจ่ะ
ล้มเหลว พ่อแม่ ผู้ปกครองและครูจึงต้องร่วมมือจัด
หลักสูตร การสอนให้เหมาะกับเด็ก เพ่ือจัดโอกาสให้
เด็กประสบความส�าเร็จในสถานการณ์ต่างๆ ให้มาก
ท่ีสุด รวมถึงสอนสิ่งท่ีเหมาะกับความสามารถของ
เดก็ กจ็ะช่วยให้เดก็มกี�าลงัใจในการเรียนรู้รวมท้ังครูก็
จะเกิดก�าลังใจในการสอนด้วย (Korsuwan, 2010 & 
Smith, 2004) นอกจากนี้ Beach Center on  
Disability (2002) พบว่าเดก็บกพร่องทางสตปัิญญาทีม่ี
ความสมัพนัธ์ทีด่กีบัครอบครวัโดยเฉพาะพ่อมแีนวโน้ม
ที่จะมีสัมฤทธิผล แรงจูงใจ ทักษะทางสังคมดีกว่าเด็ก 
ที่ครอบครัวหรือบิดามารดาไม่ใส่ใจ ดังนั้นนักการ
ศึกษาหรือครูควรให้ครอบครัวและบิดามารดาเข้ามา
มีส่วนร่วมในการจัดหลักสูตรและการสอนให้กับบุตร
มากขึ้น
  ผลการประเมินความสามารถในการเพาะ 
เห็ดฟางจากผลการประเมินทักษะปฏิบัติท้ังระหว่าง 
เรียนและหลังเรียน จากแผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 1-6 
สามารถสรุปได้ว่า นักเรียนมีผลการประเมินความ
สามารถในการเพาะเห็ดฟาง ระหว่างเรียนโดยเฉลี่ย
คิดเป็นร้อยละ 91.85 และหลังเรียน คิดเป็นร้อยละ 

97.57 ส�าหรับความสามารถในการท�าไข่เจียว พบ
ผลการประเมินระหว่างเรียนโดยเฉลี่ยคิดเป็นร้อย
ละ 92.07 และหลังเรียน คิดเป็นร้อยละ 97.23 ซึ่ง
ผลการวิจัยดังกล่าว สะท้อนให้เห็นว่านักเรียนที่มี
ความบกพร่องทางสติปัญญา สามารถพัฒนาทักษะ
การปฏิบัติงานได้ หากได้รับความร่วมมือและการ
เอาใจใส่จากครอบครัวและสถานศึกษา มีการจัด
หลักสูตร แผนการสอนและวิธีสอนที่ เหมาะสม 
กับระดับความสามารถของนักเรียน สอนทีละขั้น 
จนนักเรียนจ�าได้ และมีสื่ออุปกรณ์ทั้งที่เป็นรูปภาพ
และของจรงิ สอดคล้องกบังานวจัิยของ Linda, Kevin, 
Kathryn & Ashley (2014) ท่ีพบว่าการสอนทักษะ 
การท�างานบ้านโดยใช้วีดิทัศน์ที่แสดงการท�างานออก
เป็นขั้นตอนย่อยๆ ให้นักเรียนบกพร่องทางสติปัญญา
อายุ 15-17 ปี ที่มี IQ 38-70 จ�านวน 3 คน สามารถ
ท�าให้นักเรียนท้ัง 3 คน ท�างานบ้าน เช่น การล้าง
จาน ท�าความสะอาดตู้เย็น  เตาไมโครเวฟ การเก็บ
สิ่งของเครื่องใช้ และการพับผ้าได้ และสอดคล้อง
กับ Korsuwan (2010) ที่กล่าวว่าหลักสูตรและการ
สอนอย่างเป็นระบบพิสูจน์ให้เห็นว่าบุคคลเหล่านี้
สามารถเรียนรู้ได้ โปรแกรมทางการศึกษาที่ให้ผล
ดีที่สุดคือ โปรแกรมที่จัดการศึกษาในชุมชนหรือ 
การศึกษาที่เกี่ยวข้องกับชีวิตจริงที่เกิดข้ึนในชุมชน 
ที่บุคคลนั้นอาศัยอยู่ ครูจึงควรเลือกเนื้อหาที่จะสอน
ให้เหมาะสมเพื่อให้เกิดประโยชน์กับผู ้เรียนอย่าง
แท้จริง และสอดคล้องกับ Smith (2004) ที่กล่าวว่า
นกัเรยีนทีบ่กพร่องทางสตปัิญญาในระดบัมธัยมศึกษา 
ควรเน้นการฝึกทักษะตามความต้องการและความ
สามารถของนักเรียน นักเรียนท่ีมีความสามารถ 
ในการเรียนได้ ก็จะส่งเสริมให้เรียนวิชาท่ีเหมาะสม  
ส่วนนกัเรยีนทีไ่ม่สามารถเรยีนต่อได้ในระดบัสงู กค็วร 
ฝึกการประกอบวิชาชีพ และทักษะท่ีจ�าเป็นต้องใช้ 
ในการด�ารงชีวิตประจ�าวัน
 นอกจากนีใ้นแต่ละแผนมีการให้นกัเรียนปฏิบัติ
กจิกรรม และท�าซ�า้กจิกรรมเดมิแผนละ 2 ครัง้ ถงึ 5 ครัง้  
การที่นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมซ�้าอย่างสม�่าเสมอ  
พบว่า นักเรียนทั้ง 5 คน สามารถปฏิบัติกิจกรรม

การเพาะเห็ด และการท�าไข่เจียวได้ครบทุกขั้นตอน 
ผลการวิจัยดังกล่าว แสดงให้เห็นว่านักเรียนที่มี
ความบกพร่องทางสติปัญญา สามารถพัฒนาทักษะ
การเพาะเห็ดท�าอาหารได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหาก
ได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสมกับความสามารถ
และความต้องการของนักเรียน การเพาะปลูกพืช 
ที่สามารถน�ามาท�าอาหารได้ และการประกอบ
อาหารเพื่อรับประทานเป็นสิ่งที่จ�าเป็นในการด�ารง
ชีวิต เมื่อนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาได้
ปฏบิตักิจิกรรมซ�า้อย่างสม�า่เสมอจนกลายเป็นกิจวตัร
ประจ�าวันก็จะสามารถน�าไปใช้ได้จริงในชีวิตประจ�า
วัน สอดคล้องกับแนวคิดของ Korsuwan (2010)  
ที่กล่าวว่า นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
เมื่อได ้รับการฝ ึกและการเตรียมตัวส�าหรับการ
ท�างานแล้วก็จะสามารถใช้ชีวิตอย่างอิสระได้หลัง 
ออกจากโรงเรยีนไปแล้ว และเมือ่เป็นเช่นนัน้ คนทัว่ไป
จะรู้สึกว่าบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาเป็น
คนทีม่คีณุค่า สามารถท�าประโยชน์ให้กบัสงัคมได้ และ
สามารถใช้ชวิีตแบบพึง่พาตนเองทีท่�าให้มีคุณภาพชวีติ
ที่ดีขึ้น และผลการวิจัยดังกล่าวยังสอดคล้องกับงาน
วจิยัของ Borriwatprasert (2011) & Moonnoi (2009)  
ที่พบว่า การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียน
พิการควรมีความยืดหยุ่น และปรับให้เข้ากับระดับ
ความสามารถของนักเรียนที่มีความพิการ ให้นักเรียน
ได้ท�าซ�้าทุกครั้งอย่างสม�่าเสมอ และต้องใช้เวลาสอน
มากกว่านกัเรยีนปกต ิโดยสอนจากขัน้ตอนทีง่่ายไปหา
ขัน้ตอนท่ียาก สอนให้เป็นกจิวตัรประจ�าวนัให้นกัเรยีน
ได้ลงมือปฏิบัติจริงในการประกอบอาหาร และให้ท�า
ซ�้าหลายครั้งเพื่อสร้างการจดจ�าที่ยั่งยืน
 นอกจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเหมาะ
สมกับระดับความสามารถของเด็กแล้ว การวัดและ
ประเมินผลด้วยเครือ่งมือท่ีมีประสทิธภิาพ กเ็ป็นปัจจัย
ส�าคญัเช่นกนัทีจ่ะท�าให้ทราบว่าขัน้ตอนไหนทีน่กัเรยีน
ยงัไม่สามารถท�าได้ ครแูละผูป้กครองจะได้ท�าการสอน
ซ�า้ในขัน้ตอนทีน่กัเรยีนยงัท�าไม่ได้ การพฒันาแผนการ
สอนจึงจ�าเป็นต้องสร้างเครื่องมือวัดและประเมิน
ควบคูไ่ปด้วย เพือ่ให้ได้ข้อมูลทีบ่อกความสามารถของ



วารสารวิทยาลัยราชสุดา ปีที่ 13 หน้า  55หน้า 54 วารสารวิทยาลัยราชสุดา ปีที่ 13

เอกสารอ้างอิง
Arayawinyu, P. (1999). Education for children with special needs (2nded.). Bangkok: Wankeaw.
Australian Research Alliance for Children & Youth for the Family-School and Community  
 Partnerships Bureau. (2009). Parental engagement in learning and schooling: Lessons.  
 Retrieved March 31 2016, from http://www.trinity.catholic.edu.au/a-parents-role-in- 
 their-childs-education/
Beach Center on Disability. (2002). Fathers. Retrieved November 30 2015, from http://www. 
 beachcenter.org/main.
Borriwatprasert, C. (2011). A study of life skills development of students with intellectual  
 disabilities in Rung-Arun secondary school by using cooking activities (Master thesis). 
  Arsom Silp Institute of the Arts.
Dechakhup, Y. (2005). Education and learning by brain-based. Journal of Early Childhood.  
 9(4).
Franzone, E. (2009). Overview of task analysis. Madison, WI: National Professional  
 Development Center on Autism Spectrum Disorder, Waisman Center, University  
 of Wisconsin.
Korsuwan, K. (2010). Intellectual Disabilities. Nonthaburi: Sahamit Printing and Publisher. 
Linda C. M, Kevin M. A., Kathryn J. B. & Ashley L. F. (2014). Comparison of the effects  
 continuous  video modeling, video prompting, and video modeling on task  
 completion by young adults with moderate intellectual disability. Education and  
 Training in Autism and Developmental Disabilities, 49(4),491-504.

นักเรียนว่าท�าได้ใกล้เคียงความคาดหวังของหลักสูตร
หรือแผนการสอนและตามวตัถุประสงค์เชงิพฤติกรรม
ที่ก�าหนดขึ้นหรือไม่ ส�าหรับการวิจัยน้ี ผู้วิจัยได้สร้าง
แบบวัด เป็นแบบสังเกตการปฏิบัติ เพื่อตรวจสอบว่า
ขั้นตอนไหนท่ีนักเรียนยังท�าไม่ได้ ก็จะท�าการสอนซ�้า 
ในการวิจัยครั้งนี้พบว่าในขั้นการวัดและประเมินผล
ความสามารถในการปฏิบัติของนักเรียน ผู้ปกครอง 
ยงัขาดทกัษะในการใช้แบบประเมิน เน่ืองจากไม่เคยใช้
มาก่อนและรู้สึกขัดเขิน ไม่เป็นธรรมชาติ แต่สามารถ
สาธิต จับมือท�า พูดอธิบายให้ลูกท�าตามได้และให้
ข ้อมูลป้อนกลับจนลูกสามารถท�าตามขั้นตอนที่
ก�าหนดได้ครบและท�าได้ส�าเร็จ
 จากการวิจัยดังกล่าวจึงควรสนับสนุนให้มีการ
สร้างความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและครอบครัว  
โดยสถานศึกษาควรพัฒนาหลักสูตรโดยเฉพาะด้าน
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Abstract
 The objective of the study was to investigate how much illuminance should be  
increased in a dim space to recognize objects compared to young people by simulating  
elderly people by cataract experiencing goggles. An experimental room was composedof  
a subject room and a test room of which lighting were independently controlled. A test  
stimulus taken from 4 posters and 6 photographs of Thai food dishes was placed in the  
test room and a subject adjusted its illuminance so that he/she could see the test stimuli  
without difficulty and comfortably while wearing the goggles or not wearing. Five levels  
of illuminance were investigated for the subject room covering 0 to 1054 lx. 
 It was found that illuminance of about 6 times is needed with the goggles compared  
to the eyes without goggles. The result suggests that an aged-friendly environment can  
be achieved by increasing the illuminance for objects placed in dimly lighted space by 6  
times to assure the same visual performance as young people.

Keyword: senile cataract, elderly people, visual performance, quality of life, aged-friendly  
  environment, illumination, lighting
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Introduction
 Population of elderly people over  
60 years old is rapidly increasing in Thailand. 
According to the United Nations report (2015) 
published the rate of the elderly population  
to the entire population was 15.8% in 2015  
but it will be 26.9% in 2030, and 37.1% in  
2050. The percentage predicted previously  
in 2001 by the same organizationfor 2050  
was 27.1% but now the rate is predicted  
higher by 10%. It became an urgent matter to  
Thailand to develop and furnish age-friendly  
environment. Human being receives and  
processes the outside information through  
five senses, hearing, sight, touch, smell, and 
taste. Among them the eyes treat more  
than 80% of the total outside information  
and it is vitally important to develop the  
age-friendly visual environment as soon as  
possible (United Nations report, 2014).  
Thailand Ministry of Public Health reported  
the cataract to cause Thai people blind  
was 70% in 2014. Mostly the cataract is found 
in elderly people more than young people  
(Ministry of Public Health, 2016).
 When people age two serious optical  
impediments take place in their eyes  
beside the accommodation. One is the  
decrease of light transmittance of the  
crystalline lens, most significantly at short  
wave length (Okajima & Takase, 2001;  
Pokorny et al., 1987; Said & Weale, 1959;  
Weale, 1988; Xu, et al., 1997). When their  
eyes were operated for the cataract and  
implanted with intraocular lenses IOL the  
outdoor scenes appeared very bright and  
colorful to them, and a gray trousers appeared 

now dark green (Ikeda et l., 2004). The other is the 
light scattering in the eyes. Everybody gets senile   
cataract when he/she ages. The crystalline 
lens becomes gradually cloudy and opaque, 
and the light coming from the surrounding 
and environment to the eye scatters into 
the eyeball and veils all over the retina  
caus i n g  v i sua l  a cu i t y  de te r i o r a ted  
(Waleetorncheepsawat et al., 2014) and 
the color appearance of objects in a scene   
desaturated (Ikeda et al., 2004, 2008). 
 Probably the most serious effect of  
the scattering light takes place when one  
looks at a dark space from a bright space  
such as an entrance to a parking lot that  
locates at a basement of a building, an  
entrance to a tunnel, a road underpass, and 
an inside of a building. In these cases people 
look at these dimly illuminated spaces from  
outdoors where abundant environment  
light exists. If it is an elderly person who  
has cataract eyes he/she suffers the light 
scatteringin the eyes coming from the  
environment. The retinal image of the inside 
of the parking lot is covered by scattered  
light and he/she is unable to identify objects  
in the lot. He/she feels uneasiness when  
he/she drives a car into a car parking lot in  
a building. In another case it might become  
dangerous to h im/her  when he/she  
approaches a tunnel by a car during daytime.  
It becomes hard to see objects inside a  
tunnel and might cause the driver an accident.  
Still another case is that a person sees objects  
inside a building when he/she is walking  
outdoor at day time. Elderly people may  
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feel inconvenience and uncomfortableness  
if they meet these situations. Their Quality of  
Life (QOL) must be lowered.
 One way to solve and to improve these 
uncomfortable or even dangerous situations  
is to increase the illuminance in the dimly  
illuminated spaces by lighting so that objects 
in the spaces become easier for recognition. 
The present paper investigates how much  
illuminance should be increased for elderly  
people compared to young people by using  
cataract experiencing goggles to simulate  
eyes of elderly people. By employing  
young subjects with goggles and conducting 
experiment in a laboratory more accurate data 
are obtainable in this kind of psychophysical  
experiment than doing experiment with real 
elderly people because experiment can be  
repeated many times to increase accuracy 
of data.

Experiment and Procedure
Cataract exper iencing goggles:  the  
goggles that we used were developed by 
Panasonic Co. Ltd., which are composed  

of two filters; color and haze (Weale, 1988). 
The characteristics of these filters were  
determined based on the visual impression  
of 48 cataract patients who had begun to  
feel inconvenience in their daily life because  
of cataract in both eyes, were operated for  
one eye, and implanted with IOL in the eye.  
The experiment to determine the filters  
was carried out within three days after  
the operation so that the visual impression  
before the operation still clearly remained.  
The goggles simulate cataract eyes that  
cause inconvenience in daily life to look  
at and to recognize objects in scenes in  
daytime. Figure 1 shows the spectral  
transmittance of the color filter, which was  
made less transmitting at short wavelengths  
a n d  h a d  a b o u t  6 0 %  o f  l u m i n o u s  
transmittance. The Haze value of the haze  
filter was 17, which is the percentage of  
the scattered light to the straight light  
when a light is transmitted. The Snellen  
acuity was 6/15 with the goggles. Figure 2  
is a picture of a subject wearing the goggles.

Figure 1: Spectral transmittance of the color filter used in the goggles (Obama et al., 2004).

 Exper imental  booth:  A booth  
composing of a subject and a test room with 
an opening D between them was constructed 
as shown in Figure. 3. The subject room was 
to simulate the outdoor of a building and the  
test room the indoor. The subject room had 
length of 4 m. and the test room 1.8 m.,  
the height 2 m, and the width 3 m. The  
opening D had the width of 54 cm. and  
the height 192 cm. On the front wall of the 
subject room 14 fluorescent lamps FL of the  
daylight type, 36 watts,120 cm. long were  
attached vertically, 7 on the left and 7 on the 
right, to simulate bright outdoor environment 
in the subject room. The distance from the 
center of D to the closest lamps was 77 cm., 
respectively, and that to the farthest 110 cm. 

Another 3 lamps were attached at the ceiling  
just above D. By controlling the number and  
positions of fluorescent lamps lighted the  
vertical plane illuminance at the subject  
eyes Es was adjustable from 0 lx to a little over 
1000 lx when the subject sat at the distance  
3.3 m from the front wall. In the experiment 
five illuminance levels were investigated;  
0, 259, 528, 789, and 1054 lx by lighting no  
lamps, 4 lamps of FL near D, 8 lamps near D,  
12 lamps near D and all the lamps, respectively.  
The left picture in Figure. 4 shows the situation  
of 1054 lx without goggles and the right  
picture through the goggles. It is clear that  
the test stimulus is much harder to perceive 
properly with goggles.

Figure 3: A scheme of experimental room.

Figure 2: A subject wearing the cataract experiencing goggles.
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 A test stimulus T was placed against  
the back wall of the test room (Figure. 3). Below  
T a sensor S of illuminometer IL was attached 
so that the vertical plane illuminance Et  
at the surface of T was measurable. The  
illumination in the test room was controlled 
by two fluorescent lamps Ft of the same  
type as in the subject room but of 18 watts. 
The position and intensity of the lamps were 
adjustable, the former by an experimenter  
and the latter by a subject with a rotating  
knob K. There were four lamps Fb at both  
sides of test room and two lamps Fc  
attached on the ceiling. They were switched  
on by the subject if more illuminance  
was needed in the test room.
Test stimuli: Ten different test stimuli  
were prepared. They were four posters to  
invite people to a seminar to be held in  

Figure 4: Photographs of front view of subjects: left, without goggles; right, with goggles

a building and six photographs of Thai  
food dishes that are used to advertise a  
restaurant in a building. Upper two pictures  
in Fig. 5are examples of posters that state  
the title of the lecture to be given by 
the lecturer whose portrait and name are  
shown. Seminar room number and direction  
are given at the bottom. There are two  
other posters with different lecturers and 
titles. The lower two are photographs of  
Thai food dishes, fried pork with curryon 
the left and papaya salad called somtum  
in Thai on the right. There are four other 
dishes, stir-fried kale with pork, fried stir  
basil with minced pork, fried chicken with  
garlic, and spaghetti. They were coded as  
P1 to P4 for posters and P5 to P10 for dishes. 
The size of the stimulus was 30 x 42 cm2.

Figure 5: Examples of stimuli. Upper, posters P1 and P2; lower, dishes P5 and P10.

Procedure: A subject sat down on a chair with  
or without goggles and observed a test stimulus  
presented by an experimenter. He/she  
adjusted intensity of lamps Ft by a rotating  
knob K at hand and added lamps Fb and  
Fc by switches on a table near to him/her  
if needed. The positions of Ft were flexible  
and the experimenter adjusted their position  
if necessary. The instruction to the subject  
was as follows; 
 “Please suppose that you are walking 
on a street and see a poster or a photograph  
placed inside a building and you may  
enter the building if they attract you. You can 
see a poster or a photograph of Thai dish in  
the test room in this apparatus. Please  
adjust the illuminance in the test room at the  
lowest level when you can comfortably  
understand what about the poster tells you 

or what menu of Thai food a restaurant  
in the building will offer to you so that you 
can decide whether you visit the building.”
 This criterion is not for obtaining the  
threshold for detection of contents of  
stimulus but for obtaining proper illuminance  
level for comfortable recognition. It may  
sound a vague criterion but we wanted  
to get meaningful result for our daily life  
and employed the above instruction. The 
method of adjustment was employed where 
a subject freely moved the rotating knob 
K (shown in Figure. 3) to change intensity  
of Ft in the test room until he/she came to 
the final setting.
 Goggles or without goggles and the  
level of the subject room illuminance Es  
were randomly chosen by the experimenter.  
When all the ten stimuli and five levels  
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of illuminance were investigated once for 
each, one session was over and five such 
sessions were repeated.
Subjects: Five subjects participated in  
the experiment. Three of them were  
undergraduate Thai students, one was a  
staff of the university under 40 years old,  
and one was a Japanese whose both eyes 
were installed with IOL and had normal visual 
acuity. 

Results
 All subjects reported that the test 
stimuli of posters were easy to see and low 
illuminance Et was needed with both naked  
and goggled eyes, while dishes were  
difficult to recognize and needed high  
illuminance Et. Among dishes spaghetti P9  
and papaya salad P10 were easier for  
recognition. Examples of experimental 
data taken for two test stimuli, P1 and P5,  
are shown in Figure. 6 for two subjects, CP and  
JP, P1 representing an easy test stimulus  
while P5 a difficult stimulus to recognize.  
The subject CP was an exper ienced  
subject in this kind of psychophysical  
experiment, while JP was a naïve subject  
and it was the first experience for him to  
part ic ipate in psychophys ical  v is ion  

experiment. The vertical plane illuminance  
in front of the eyes Es was taken along  
the absc issa and the vert ical  plane  
illuminance at the test stimulus Et that  
was determined by the sub ject  fo r  
comfortable recognition of stimulus is  
taken along the ordinate. The illuminance  
Et is shown by logarithmic unit as human 
vision property is more properly expressed 
in logarithmic value of light. The results  
of P1 are shown by open circles for naked  
eyes and by filled circles for goggled  
eyes, and those of P5 by open and filled 
squares. For both test stimuli the illuminance  
Et was lower without goggles or naked  
eyes than that with goggles. That is, the  
illuminance in the test room should be  
increased to see stimuli properly with  
goggles. A higher illuminance was needed  
for the stimulus P5 or Thai food dish than  
P1, a poster. Letters in posters were printed  
with high contrast and were easy to read  
while dishes had various contrast and colors 
and were difficult to identify the materials.  
Short vertical bars attached at each data point 
show the standard deviation of 5 repetitions. 
They are not large implying no difficulty of  
adjusting the illuminance Et.

Figure 6: Results for P1 (circles) and P5 (squares) obtained from subjects CP and JP. 
Open symbols for naked eyes and filled symbols for goggled eyes.

 Tendency of curves in Fig. 6 are similar 
for both subjects, fast increase of Et at low  
illuminance in the subject room and slow  
increase at higher Es. Figure 7 is the average of 
five subjects for these stimuli shown by the same 
symbols as Fig. 6. Short vertical bars indicate  

the standard deviation of 5 subjects. It is noticed 
that all curves are similar in shape and different 
only for the vertical positions. What is more, 
the amount of vertical shift is about same for 
both P1 and P5.

Figure 7: Mean results of 5 subjects for P1 and P5.

 Figure 8 shows the mean results of  
all the five subjects for all the test stimuli  
without goggles (open symbols, dotted  
lines) and with goggles (filled symbols,  
solid lines). The curves appear to be grouped 
into four. The bottom group of four curves, 
although they are all superposed, is from  
four posters without goggles, the second  
group from the bottom is from six dishes  
without goggles, the third group from the  
bottom is from four posters with goggles,  
and the top group is from six dishes. By  
referr ing to the aforementioned two  
properties we calculated the ratio of Et  

with goggles to Et without goggles for all  
pictures by using the data shown in Figure.  
8 and averaged them for pictures. The  
results are shown in Figure. 9. The ordinate  
gives difference of log Et with goggles from 
log Et without goggles or naked eyes. Short 
vertical bars indicate the standard deviation 
of the ratio among 10 test stimuli. As log  
A-log B = log (A/B) we can say that the test  
stimulus illuminance ratio with and without  
goggles is about constant for different  
illuminance at the eyes, and the average  
of five points in Figure. 9gives the ratio 5.9 
or about 6.
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Figure 8: Mean results of 5 subjects for all the 10 test stimuli without goggles 
(open symbols) and with goggles (filled symbols).

Figure 9: Mean ratio of log Et (goggles)-log Et (without goggles, or naked).

Discussion
 It was found that the visual performance 
of elderly people to see posters and photographs 
 placed in a dimly illuminated space such as 
the indoor of a building, a parking lot in the 
basement of shopping mole, or a underpass 
on roads, can be assured as young people if 
the illuminance in the dim space is increased 
6 times of the illuminance designed for young 
people as far as the recognition of posters 
and photographs is concerned. This does not 
assure the same appearance of posters and 
photographs as the foggy appearance still 
remains. But it should provide much improved 
quality of life QOL to elderly people.
 We should notice, however, that it is  
not easy to increasethe illuminance 6 times 
in practice if the illuminance in the entire dim 
space is to be increased. Figure 10 is a replot  
of Fig. 8 by employing illuminance Et itself  
along the ordinate, not logarithmic value.  
Once again we can notice four groups of curves 

but here one more group became evident, 
which is the second group from the top. The  
two curves were from dishes P9 and P10,  
spaghetti and papaya salad, respectively. 
They were easy to recognize from their shape.  
This indicates the designing photographs of 
dishes with clear shape is also important  
for recognition. Figure 10 also shows that  
Et increases greatly with goggles for higher  
illuminance in the subject room. At 1054 lx  
of Es the illuminance Et went up to 950 lx  
with goggles compared to 167 lx of Et with  
naked eyes in the case of P5 (top curve of  
filled symbols and top curve of open symbols).  
The illuminance increase of 783 lx in the  
indoor illuminated at 167 lx is not practical  
at all and spot lighting, which illuminates  
photographs only, is more practical. In a dimly  
illuminated parking space spot lightings  
on some useful signs and objects may be  
recommended.

Figure 10: Mean of 5 subjects under with and without goggles.
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 We could prepare 1054 lx at the eyes 
as the maximum environment illumination  
in our experimental room, which is much  
lower than the illuminance in our daily  
environment. Figure 8 shows that all curves 
have similar shallow slope at high Es. This 
suggests that the illuminance Et at much 
higher illuminance of Es can be predicted  
by extending curves by lines toward higher  
Es by the slope. In any way the ratio of Et  
(goggles)/Et (naked) seems to remain constant 
for higher Es as seen in Fig. 9.
 As stated in Experiment and Procedure  
the cataract experiencing goggles that we 
employed was to simulate cataract eyes  

that began to cause some inconvenience in 
daily life. That is, the goggles simulate the  
cataract at its only one stage. We should  
notice that the necessary addition of  
illumination to targets for elderly people  
obtained in this experiment, namely a factor 
6, can be applied only to the elderly people 
with cataract with that stage. 
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บทคัดย่อ
 นกัให้ค�าปรกึษาเพ่ือการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการ หรอื Rehabilitation Counselor ถอืว่าเป็นนกัวชิาชพี 
น้องใหม่ในวงการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการในประเทศไทย ซึ่งบทบาทหน้าที่ของนักให้ค�าปรึกษาเพื่อการฟื้นฟู
สมรรถภาพคนพิการ ยงัไม่เป็นทีรู่จ้กัและเป็นทีเ่ข้าใจในวงกว้าง ผูน้พินธ์ได้มข้ีอเสนอแนะเพือ่เป็นแนวทางในการ
พฒันาวชิาชพีนกัให้ค�าปรกึษาเพือ่การฟ้ืนฟสูมรรถภาพคนพิการให้มคีวามโดดเด่นในวงการงานฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
คนพิการใน 2 ประเดน็หลกัคอื 1) ควรมกีารก�าหนดบทบาทหน้าทีข่องนกัให้ค�าปรกึษาเพือ่การฟ้ืนฟสูมรรถภาพคน
พกิารให้มคีวามชดัเจน และเผยแพร่ให้มคีวามเข้าใจอย่างกว้างขวางในวงวิชาการ โดยได้เสนอบทบาทหน้าท่ีของ 
นักให้ค�าปรึกษาเพ่ือการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการในรูปแบบ “Rehabilitation Counseling 4-C Model”  
ได้แก่ C-Case Management, C-Counseling, C-Coaching & Placement และ C-Challenge & Reinforce  
2) ควรมกีารผลกัดนัให้มกีารก�าหนดต�าแหน่งนักให้ค�าปรกึษาเพือ่การฟ้ืนฟสูมรรถภาพคนพกิาร ในองค์กรต่างๆ 
ทั้งภาครัฐและเอกชน

ค�าส�าคัญ: นักให้ค�าปรึกษาเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ, การให้ค�าปรึกษา

นักให้ค�าปรึกษาเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ: 
นักวิชาชีพน้องใหม่ กับความท้าทายในงานด้านคนพิการในประเทศไทย
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Abstract
 “Rehabilitation Counselor” is a new vocation in a field of rehabilitation counseling. The  
Rolesof Rehabilitation Counselor are not so widely well-known. In this article, the author  
recommended two main Issues in order to develop the field of rehabilitation counseling for  
person with disabilities. The first recommendation was “Job description for rehabilitation  
counselor should be indicated distingctly and need to be promulgated extensively in  
academic filed”. The author proposed the roles of Rehabilitation Counselor in the form of  
“Rehabilitation Counseling 4-C Model”; C-Case Management, C-Counseling, C-Coaching &  
Placement, and C-Challenge & Reinforce. The second recommendation was “The  
organizations, both in government sectors and private sectors, should promote the position  
of Rehabilitation Counselor in their organization”.

Keywords: Rehabililation Counseling, Counseling

Rehabilitation Counselor: 
A new vocation with challenge to work with Person with Disabilities 

in Thailand.
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บทน�า
 ในการท�างานด้านการดูแล ส่งเสริม ฟื ้นฟู
สมรรถภาพคนพกิารน้ัน มคีวามเก่ียวข้องกบับคุลากร
หลากหลายสาขาวิชาชีพ เช่น แพทย์ พยาบาล  
นักกายภาพบ�าบัด นักกิจกรรมบ�าบัด นักจิตวิทยา  
นักสังคมสงเคราะห์ ครูการศึกษาพิเศษ เป็นต้น  
ซึ่งแต่ละวิชาชีพจะมีบทบาทหน้าที่ที่มีความส�าคัญ 
แตกตา่งกนัไป นอกจากกลุ่มวชิาชพีขา้งตน้ที่กล่าวมา 
แล้วนี้ยังมีบุคลากรอีกวิชาชีพหนึ่งที่ถือได้ว่าเป็น 
นกัวิชาชีพน้องใหม่ในวงการฟ้ืนฟสูมรรถภาพคนพกิาร
ในประเทศไทย นั่นคือ นักให้ค�าปรึกษาเพื่อการฟื้นฟู
สมรรถภาพคนพิการในบทความนี้ผู้นิพนธ์ได้น�าเสนอ
นยิามและขอบเขต บทบาทหน้าทีน่กัให้ค�าปรึกษาเพือ่ 
การฟื ้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ความเป็นมาและ
ความท้าทายของนักวิชาชีพนี้ในงานด้านคนพิการ 
ในประเทศไทย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

นิยามและขอบเขต
 นักให้ค�าปรึกษาเพื่อการฟื ้นฟูสมรรถภาพ 
คนพิการ หรือ Rehabilitation Counselor หมายถึง
บคุคลท่ีท�าหน้าท่ีเอือ้อ�านวยในกระบวนการช่วยเหลือ
บุคคลท่ีมีบกพร่องท้ังทางด้านพัฒนาการทางร่างกาย  
พฒันาการทางสติญัญา และทางอารมณ์ เพือ่ให้บคุคล
เหล่าน้ันบรรลวัุตถุประสงค์ทางอาชพี และการมวีถิชีวีติ 
อิสระของคนพิการแต่ละบุคคล ผ่านการบูรณาการ 
กระบวนการให้ค�าปรึกษา ซ่ึงเป็นกระบวนการสือ่สาร 
หรือการสร้างสัมพันธภาพ ที่เน้นในเรื่องความรู้สึก 
พฤติกรรม การให้ความหมายกับประสบการณ์ต่างๆ  
ผลที่จะได้รับจากทางเลือกและเป้าหมายในชีวิต โดย
นักให้ค�าปรึกษาเพ่ือการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ  
จะให้การปรึกษาแก่คนพิการ ตลอดจนท�างานร่วม
กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพ่ือช่วยให้คนพิการเกิดการ
ยอมรับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนกับตนเอง ทั้งทาง
ด้านกายภาพ ทางด้านสังคม ทางด้านจิตใจ ทางด้าน
อาชีพสามารถมีวิถีชีวิตอิสระได้ (Commission on  
Rehabilitation Counselor Certification [CRCC],  
2011) ซึ่งบุคคลที่ท�าหน้าที่ในกระบวนการให้ความ

ช่วยเหลือคนพิการนี้ นับว่าเป็นบุคคลที่มีบทบาท
ส�าคญับทบาทหนึง่ท่ีจะช่วยสนบัสนนุคนพกิารในเรือ่ง
การปรับตัว และมีส่วนช่วยให้คนพิการสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ในการรับการฟื้นฟูสมรรถภาพได้เป็น 
อย่างดี (Songcharoen, 2006)
 ในประเทศสหรัฐอเมริกา ผูท่ี้ท�าหน้าท่ีให้ความ
ช่วยเหลือบุคคลท่ีมีความพิการในงานบริการฟื้นฟู
สมรรถภาพคนพิการในช่วงเรียก เรียกว่า agent หรือ 
case worker ท�าหน้าท่ีให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพ 
ด้านอาชีพ (Nuchpongsai, 2006) ต่อมาได้มีการ
พัฒนางานเกิดเป็นงานให้การปรึกษาเรียกว่า การ
ให้ค�าปรึกษาเพื่อการฟื ้นฟูสมรรถภาพคนพิการ  
(Rehabil itat ion Counseling) และได ้มีการ
พัฒนาหลักสูตร Rehabilitation Counseling 
ข้ึนในระดับมหาวิทยาลัยซึ่งได้รับการรับรองจาก
สภาการจัดการศึกษาด้านการให้ค�าปรึกษาเพื่อ
การฟ ื ้นฟูสมรรถภาพคนพิการ (Council On  
Rehabilitation Education : CORE) ซึ่งผู ้ที่จบ
การศึกษาจากมหาวิทยาลัยท่ี CORE รับรอง จะได้
รับใบประกอบวิชาชีพนักให้ค�าปรึกษาเพื่อการฟื้นฟู
สมรรถภาพคนพิการ (Certify Rehabilitation 
Counselor)
 ส�านักงานสถิติแรงงาน กระทรวงแรงงาน 
ประเทศสหรฐัอเมรกิา (Bureau of Labor Statistics, 
2016) กล่าวว่า นกัให้ค�าปรกึษาเพือ่การฟ้ืนฟสูมรรถภาพ
คนพกิาร ต้องมคีณุสมบตัทิัง้ทางด้านคณุวฒุ ิและด้าน
คุณลักษณะ ดังนี้ 
 1) ด้านคณุวฒุ:ิ จบการศกึษาระดบัปรญิญาโท 
สาขาการให้ค�าปรึกษาเพื่อการฟื ้นฟูสมรรถภาพ
คนพิการ(Rehabilitation Counseling) หรือ
สาขาที่เกี่ยวข้องในประเทศสหรัฐอเมริกาผู้จ้างงาน
ต้องการผู ้ ท่ีจบการศึกษาระดับปริญญาโท สาขา
การให้ค�าปรึกษาเพื่อการฟื ้นฟูสมรรถภาพ หรือ
สาขาท่ีเกี่ยวข้อง โดยสาขาวิชาท่ีเรียนในระดับ
ปริญญาตรีเกี่ยวข้องกับสาขาที่เรียนระดับปริญญาโท 
ทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติ ตลอดจนเทคนิคที่ช่วย

ให้สามารถเข้าถึงการให้ค�าปรึกษาด้านสุขภาพจิต  
ซึง่หลกัสตูรการให้ค�าปรึกษาเพ่ีอการฟ้ืนฟสูมรรถภาพ
คนพิการ จะช่วยให้ผู ้ศึกษาสามารถประเมินความ
ต้องการของผู้รับบริการ สามารถคิดค้นวิธีหรือระบบ
ในการจัดเตรียมสิ่งอ�านวยความสะดวกในสถาน
ศึกษา หรือที่ท�างานให้แก่คนพิการได้ รวมถึงเข้าใจถึง 
การดูแลรักษาและจิตวิทยาเก่ียวกับความพิการ ทั้งนี้
ผู ้จ้างงานต้องการผู้ที่มีประสบการณ์ตรงในการให้ 
ค�าปรึกษาแก่คนพิการ 
 การออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพส�าหรับ 
นักให้ค�าปรึกษาเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ 
ส�านักงานคณะกรรมการรับรองวิชาชีพนักให ้
ค�าปรกึษาเพือ่การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ หรอื Commission 
on Rehabilitation Counselor (CRC) Certification  
มีข้อก�าหนดว่า ต้องจบการศึกษาระดับปริญญาโท  
มีชั่วโมงฝึกประสบการณ์ในวิชาชีพ 2000-4000 
ชั่วโมง ใบอนุญาตมีอายุ 5 ปี โดยนักให้ค�าปรึกษา
เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ จะต้องผ่านการ
ฝึกอบรม หรือผ่านการทดสอบใหม่อีกครั้งเพื่อให้ได้
รับการต่อใบอนุญาต
 อย่างไรกต็าม การให้ใบอนญุาตประกอบวชิาชพี 
ส�าหรับนักให้ค�าปรึกษาเพื่อการฟื ้นฟูสมรรถภาพ
คนพิการ มีความแตกต่างกันของแต่ละรัฐและตาม
ลักษณะของบริการ โดยการให้บริการให้ค�าปรึกษา
ทางด้านจิตใจผู ้รับบริการและคนไข้ ต ้องได้รับ
การอนุมัติจากผู้บริหารการออกใบอนุญาตของรัฐ  
ส่วนนักให้ค�าปรึกษาฯ ที่ให้บริการด้านอื่นๆ เช่น  
นักให้ค�าปรึกษาฯ ที่ท�าหน้าที่ให้บริการให้ค�าปรึกษา
ด้านอาชีพ หรือผู้ช่วยเหลือในการท�างานอาจได้รับ
การยกเว้นจากข้อก�าหนดในกฏหมายของรัฐ อาจไม่
ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ทั้งนี้ผู ้ย่ืนค�าร้อง 
ขอจดทะเบยีนใบอนญุาต ควรศกึษาข้อมลูว่าต�าแหน่ง
งานใดทีต้่องมใีบอนญุาตประกอบวิชาชพีโดยสามารถ
หาข้อมูลได้จากส�านักงานคณะกรรมการรับรอง
วชิาชพีนักให้ค�าปรกึษาเพือ่การฟ้ืนฟสูมรรถภาพ หรอื 
Commission on Rehabilitation Counselor (CRC) 
Certification.

 2) ด้านคุณลักษณะ: คุณลักษณะที่ส�าคัญ
  - ทักษะการสื่อสาร (Communication 
skills) ต้องมีความสามารถในการสื่อสารกับผู ้รับ
บริการอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคิดที่ชัดเจน ทัน
สถานการณ์ และให้ข้อมูลต่างๆ ด้วยวิธีที่เข้าใจง่าย
  - มคีวามเหน็อกเหน็ใจ (Compassion) ผูร้บั
บริการต้องการความเห็นอกเห็นใจและจริงใจในการ 
ช่วยเหลือ แต่มิได้ต้องการความสงสาร นักให้ค�า
ปรึกษาเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ จึงควรมี
ท่าทเีห็นอกเห็นใจ มีค�าพดูแสดงความเข้าใจและจรงิใจ
ต่อผู้รับบริการ 
  - ทกัษะการคดิตดัสินใจ (Critical-thinking 
skills) ต้องมีความสามารถในการคิดตัดสินใจแก้ไข
ปัญหา  มีไหวพริบดี รวมถึงต้องสามารถพัฒนาแผน
งานส�าหรับการปฏิบัตกิารช่วยเหลอืจนบรรลเุป้าหมาย 
โดยตระหนกัถงึความสามารถและความสนใจของผูร้บั
บริการ
  - ทกัษะการสร้างสมัพนัธภาพ (Interpersonal 
skills) ความสามารถในการท�างานกบับคุคลทีม่คีวาม
แตกต่างกนัเป็นทักษะท่ีส�าคญัของนกัให้ค�าปรึกษาเพือ่
การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ซึ่งต้องใช้เวลาทั้งหมด
ในการท�างานกับ ผูรั้บบริการโดยตรง รวมถงึครอบครัว 
นายจ้าง หรือนักวิชาชีพอื่นๆ นักให้การปรึกษาเพื่อ
การฟ้ืนฟสูมรรถภาพคนพกิาร ต้องสามารถพัฒนาและ
รักษาสัมพันธภาพที่ดีในการท�างานร่วมกันไว้
  - ทักษะการฟังที่ดี (Listening skills) เป็น
สิ่งจ�าเป็นส�าคัญมากส�าหรับนักให้ค�าปรึกษาเพื่อการ
ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ซึ่งต้องใช้ความตั้งใจ สนใจ
ฟังเพื่อความเข้าใจในประเด็นปัญหา ความวิตกกังวล 
และคุณค่าที่ส�าคัญของผู้รับบริการ
  - มีความอดทน (Patience) มีความอดทน 
ต่อความเหน็ดเหนื่อย ความยากล�าบาก อดทนต่อ
กิริยาท่าทางการกระท�า และค�าพูดท่ีไม่สบอารมณ์ 
หรือท�าให้เราโกรธ ซึ่งจะช่วยให้พวกผู้รับบริการเรียน
รูทั้กษะและวธิกีารใหม่ๆ นกัให้ค�าปรกึษาเพือ่การฟ้ืนฟู
สมรรถภาพคนพิการ ต้องมีความอดทนอดกลั้น เช่น
เดียวกับท่ีผู้รับบริการมีความพยายามในการเรียนรู้
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และจัดการกับปัญหาความพิการของพวกเขา

 จากที่กล ่าวมาข้างต้น อาจสรุปได้ว ่านัก
ให้ค�าปรึกษาเพื่อการฟื ้นฟูสมรรถภาพคนพิการ 
เป็นบุคคลที่มีความรู ้ความสามารถ และรับมอบ
หมายให้ท�าหน้าที่ ในการให้ความช่วยเหลือคน
พิการ โดยอาศัยกระบวนการทางด้านการให้ค�า
ปรึกษา (Counseling) และกระบวนการฟื ้นฟู
สมรรถภาพคนพิการ เพ่ือช่วยให้คนพิการยอมรับ
และปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนในชีวิต
ในด้านต่างๆ ทั้งทางด้านกายภาพ ทางด้านสังคม 
ทางด้านจิตใจ ทางด้านอาชีพ สามารถด�ารงชีวิตได้
อย่างมีความสุข มีวิถีชีวิตอิสระและสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่คนพิการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 

บทบาทและหน้าที่
 นักให้ค�าปรึกษาเพื่อการฟื ้นฟูสมรรถภาพ 
คนพิการ จะท�างานอยู่ในหลากหลายองค์กรที่มีความ
แตกต่างกัน ได้แก่ หน่วยบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ 
คนพกิารของรฐั องค์กรเอกชน โรงเรยีน บรษิทัประกนั  
โดยมีการติดต่อประสานงานกับระบบบริการส่งต่อ 
ต่างๆ เช่น โปรแกรมการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ 
ของรัฐ การศึกษาพิเศษ ค่าชดเชยของงาน เป็นต้น  
(Nuchpongsai, 2006) โดยมีบทบาทหน้าที่ที่ส�าคัญ
ดังนี้
 ส�านักงานสถิติแรงงาน กระทรวงแรงงาน 
ประเทศสหรัฐอเมรกิา (Bureau of Labor Statistics, 
2016) ได้กล่าวถึงบทบาทหน้าที่ของนักให้ค�าปรึกษา
เพือ่การฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพกิาร ว่าโดยทัว่ไปมหีน้าที ่
ให้บริการเกี่ยวกับ
 1) ให้ค�าปรึกษาแบบกลุ่ม หรือรายบุคคล  
เพือ่ช่วยให้ผูร้บับรกิารปรบัตัวยอมรบัความพกิารของ
ตนเองได้
 2) ประเมนิศกัยภาพของผูร้บับรกิาร เก่ียวกับ 
ความสนใจ ประสบการณ์ ทกัษะต่างๆ รวมทัง้สขุภาพ 
และการศึกษา
 3) ร่วมหารือกับสหวิชาชีพต่างๆ เช่น แพทย์  

นักบ�าบัดต่างๆ นักจิตวิทยาในการวางแผนพัฒนา 
ผู้รับบริการ
 4) ประสานงาน หรือบริหารจัดการให้ผู้รับ
บริการได้รับบริการด้านต่างๆ เช่น การรักษาทางการ
แพทย์ หรือการฝึกอาชีพ
 5) ช่วยให้ผู้ว่าจ้าง ได้เข้าใจถึงความต้องการ
จ�าเป็น และความสามารถของคนพิการ รวมถึงข้อมูล 
ด้านกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ
 6) ช่วยให้ผู้รับบริการได้พัฒนาจุดแข็ง และ 
ปรับตัวยอมรับข้อจ�ากัดของตนเอง
 7) ช ่วยจัดหาเครื่องช ่วยหรือสิ่ งอ�านวย 
ความสะดวกที่จ�าเป็นต่างๆ อาทิ เก้าอี้ล้อเข็น หรือ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อช่วยให้ผู้รับบริการใช้ชีวิต
อิสระได้มากขึ้น
 8) บันทึกและเก็บรักษาข้อมูล และติดตาม 
ความก้าวหน้าของการปรับตัวในการฟ้ืนฟสูมรรถภาพ 
หรือแผนการดูแลที่ส�าคัญของผู้รับบริการ
 9) ให้การช่วยเหลือพิทักษ์สิทธิของคนพิการ  
เพือ่ให้สามารถใช้ชวีติร่วมกนัในชมุชน และการท�างาน 
ในหน้าที่ๆ พวกเขาเลือกได้ดีขึ้น
 นักให้ค�าปรึกษาเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพคน
พกิาร จะช่วยเหลอืเอือ้อ�านวยให้คนพกิารก้าวผ่านช่วง
ต่างๆ ของชีวิต หรืออาจกล่าวได้ว่า นักให้ค�าปรึกษา 
เพือ่การฟ้ืนฟสูมรรถภาพคนพกิาร จะมบีทบาทส�าคญั
ในการเปลี่ยนผ่านจากช่วงหนึ่ง ไปอีกช่วงหนึ่ง เช่น  
การเปลีย่นผ่านจากสถานศึกษาสูก่ารท�างาน ช่วยให้คน
พกิารมคีวามกล้าหาญท่ีจะสร้างประสบการณ์ในอาชีพ 
และสามารถจัดการกับผลกระทบทางร่างกายและ 
จติใจของตนได้ การช่วยเหลอืผูส้งูอายปุรบัตวัรบัมอืกบั
ความเปลีย่นแปลงไปสูค่วามพกิาร  เนือ่งมาจากความ 
เจ็บป่วยหรือการบาดเจ็บ 
 นักให้ค�าปรึกษาเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพคน
พิการบางคนท�าหน้าที่ผู้ติดต่อประสานงานโดยตรง
เกี่ยวกับการจ้างงาน บางครั้งเรียกว่า “นักให้ค�า
ปรึกษาด้านอาชีพ (Vocational Rehabilitation 
Counselors)” ซึ่งโดยทั่วไปจะเป็นการท�างานกับ
นักศึกษาที่ใกล้จบการศึกษา หรือผู้ใหญ่

 Gladding, 2004 (cited in Nuchpongsai, 
2006) ได้กล่าวว่า บทบาทหน้าที่ส�าคัญของนักให ้
ค�าปรึกษาเพื่อการฟื ้นฟูสมรรถภาพคนพิการคือ 
บทบาทของนักแก้ปัญหา ลักษณะท่ีส�าคัญคือ ความ
สามารถในการรับรู้ปัญหาของคนพิการแต่ละคนท่ี
เกี่ยวข้องกับการฟื้นฟูสมรรถภาพ และช่วยวางแผน
ขั้นตอนในการควบคุมป้องกันท่ีเหมาะสม โดยในปี 
ค.ศ. 1970 กรมแรงงานของสหรัฐอเมริกาได้ก�าหนด
บทบาทหน้าที่ของนักให้ค�าปรึกษาเพื่อการฟื ้นฟู
สมรรถภาพคนพิการ ดังนี้

 1) การให้ค�าปรึกษาเป็นรายบุคคล เน้นด้าน
อารมณ์และการปรับตัว
 2) การค้นหาผู้พิการ
 3) การก� าหนด เกณฑ ์ที่ เ หมาะสมตาม
มาตรฐาน เช่น เกณฑ์ในการให้เงินทุน
 4) การฝึกอบรม เช่น ทักษะทางอาชีพ การ
ศึกษา เพื่อให้คนพิการเข้าสู่อาชีพได้
 5) จัดหาเคร่ืองช ่วยหรือสิ่งอ�านวยความ
สะดวก
 6) ให้การสนับสนุนอื่นๆ เช่น การแพทย์ การ
ให้ค�าปรึกษาแบบกลุ่ม การพัฒนาตนเอง เป็นต้น
 7) การจัดวางบุคคลทางอาชีพ
 8) การวางแผน เป็นการท�างานร่วมกันกับ 
คนพิการในการวางแผนเพื่อไปสู่เป้าหมาย
 9) การประเมินผล เป็นการรวบรวมความคิด
เห็นจากผู้รับบริการเพื่อจัดบริการตามต้องการ
 10) การให้ค�าแนะน�าแก่หน่วยงาน
 11) การประชาสัมพันธ์ นักให้ค�าปรึกษาเพื่อ 
การฟ้ืนฟสูมรรถภาพคนพกิารควรประชาสมัพนัธ์งาน
บริการให้ชุมชนทราบ
 12) การติดตามผล ควรมีการติดต่อระหว่าง 
หน่วยงานและบุคคลที่คนพิการร่วมท�างานด้วย และ
ติดต่อกับคนพิการที่ใช้บริการจนกว่าจะแน่ใจว่า
สามารถสิ้นสุดกระบวนการฟื้นฟูสมรรถภาพได้
 Roessler and Rubin (1992) ได้กล่าวว่า นกัให้
ค�าปรึกษาเพือ่การฟ้ืนฟสูมรรถภาพคนพกิาร มีบทบาท

หน้าทีห่ลากหลายและต้องใช้ทกัษะต่างๆ จ�านวนมาก 
ในการช่วยเหลือให้คนพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
ซึ่งบทบาทหน้าที่ของนักให้ค�าปรึกษาเพื่อการฟื้นฟู
สมรรถภาพคนพิการที่ส�าคัญคือ
 1) การบริหารจัดการบริการ 
  (Case management)
 2) การประเมนิและการให้ค�าปรกึษาด้านอาชพี 
  (Vocational assessment and 
  counseling)
 3) การให้ค�าปรกึษาด้านอารมณ์และการปรบัตวั 
  (Affective Counseling)
 4) การจัดวางตัวบุคคลทางอาชีพ 
  (Job placement)
 โดยสรุปอาจกล่าวได้ว่า นักให้ค�าปรึกษาเพื่อ 
การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ มีบทบาทในการให้
ความช่วยเหลือคนพิการ โดยผสมผสานกระบวนการ
และทกัษะในการให้ค�าปรกึษา และการบรหิารจัดการ
บริการ ดังนั้นนักให้ค�าปรึกษาจึงต้องมีความเข้าใจ
เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ในการสัมภาษณ์ การให้ค�า
ปรึกษาและการวางแผนการฟื้นฟูสมรรถภาพ การ
ประสานงานบริการ การจัดวางตัวบุคคลและการ
ติดตามผล 

ความเป็นมาของนักวิชาชีพนี้ในประเทศไทย
 นักให้ค�าปรึกษาเพื่อการฟื ้นฟูสมรรถภาพ 
คนพิการ ถือว่าเป็นนักวิชาชีพน้องใหม่ในวงการฟื้นฟู
สมรรถภาพคนพิการในประเทศไทย โดยมีจุดเริ่มต้น
จากวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้พัฒนา
หลกัสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิางานบรกิาร
ฟ้ืนฟสูมรรถภาพคนพกิาร (Master of Arts Program 
in Rehabilitation Service for Persons with  
Disabilities) และเปิดสอนในแขนงวิชาการให้บริการ 
แนะแนวในงานบริการฟื ้นฟูสมรรถภาพคนพิการ  
(Rehabilitation Counseling) ขึ้นในปี พ.ศ. 2540  
ซึ่งถือ ซึ่งนับจากปี พ.ศ. 2540-2557 มีผู ้ส�าเร็จ
การศึกษาในแขนงวิชาดังกล่าว จ�านวนทั้งสิ้น 46 
คน โดยผู้ส�าเร็จการศึกษาส่วนใหญ่ ร้อยละ 82.61 
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(38 คน) กลับไปท�างานในต�าแหน่งงานเดิม เช่น  
นักกายภาพบ�าบัด นักกิจกรรมบ�าบัด ครู นักวิชาการ
ศึกษา นักวิจัย นักสังคมสงเคราะห์ ร้อยละ 10.87 
(5 คน) ประกอบอาชีพอื่นที่ไม่ได้เก่ียวข้องกับวงการ
คนพิการ และมีเพียงร้อยละ 6.52 (3 คน) เท่านั้นที่
ปฏิบัติงานให้ค�าปรึกษาเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพคน
พิการ ซึ่งมีการก�าหนดภาระงานไว้อย่างชัดเจน  โดย 
ในจ�านวนของผู ้ท่ีปฏิบัติงานการให้ค�าปรึกษาเพื่อ 
การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ มี 2 คน ที่ได้ต�าแหน่ง  
นักให้ค�าปรึกษาเพ่ือการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ 
โดยตรง และอีก 1 คน มีต�าแหน่งนักวิชาการศึกษา  
(ปฏิบัติงานให้ค�าปรึกษาเพ่ือการฟื้นฟูสมรรถภาพคน
พิการ) (Education Services & Student Affairs  
Section, Ratchasuda College, 2015) ทัง้นีเ้นือ่งจาก
ในหน่วยงาน องค์กรต่างๆ ยังไม่มีการก�าหนดกรอบ 
อัตราก�าลังต�าแหน่ง และบทบาทหน้าที่ของนักให้ 
ค�าปรกึษาเพือ่การฟ้ืนฟสูมรรถภาพอย่างชดัเจน มเีพยีง
มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ได้มีการก�าหนดต�าแหน่ง นักให ้
ค�าปรึกษาเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ เท่านั้น
 การก�าหนดต�าแหน ่งและบทบาทหน้าที ่
นักให ้ค�าปรึกษาเพื่อการฟ ื ้นฟูสมรรถภาพคน
พิการ ของมหาวิทยาลัยมหิดล เริ่มจาก ปี พ.ศ. 
2546 อาจารย์อรอนงค์ สงเจริญ อาจารย์ประจ�า 
วิทยาลัยราชสุดา หัวหน้าแขนงวิชาการให้บริการ
แนะแนวในงานบริการฟื ้นฟูสมรรถภาพคนพิการ 
หลักสูตรศิลปศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชางานบริการ
ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ได้ท�าการพัฒนาระบบการ
บริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ วิทยาลัยราชสุดา 
มหาวทิยาลยัมหดิล และมกีารจดัตัง้หน่วยให้ค�าปรกึษา
เพือ่การฟ้ืนฟสูมรรถภาพคนพิการ ในโครงสร้างองค์กร 
เพือ่จดับริการช่วยเหลอืคนพกิารโดยการให้ค�าปรกึษา 
ในการฟื ้นฟูสมรรถภาพคนพิการ และสนับสนุน
ด้านเรียนการสอน การวิจัยของวิทยาลัย ตลอดจน
เป็นสถานที่ศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติงานส�าหรับ
นักศึกษาและบุคลากรที่ท�างานด้านการให้ค�าปรึกษา
ในงานฟื ้นฟูสมรรถภาพคนพิการ และได้ก�าหนด
บทบาทหน้าที่ของผู้ที่ท�าหน้าที่ให้ค�าปรึกษาในงาน
ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ คือ การให้ค�าปรึกษา และ

การบริหารจัดการบริการซึ่งขณะนั้นได้จ้างลูกจ้าง
ช่ัวคราว ต�าแหน่งนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติหน้าท่ีให้
ค�าปรึกษาเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ จ�านวน 
1 คน ซึ่งต่อมามหาวิทยาลัยมหิดลได้เห็นความ
ส�าคัญของงานให้ค�าปรึกษาเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพ 
คนพิการ จึงได้มีการก�าหนดต�าแหน่งนักค�าปรึกษา 
เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ (Rehabilitation 
Counselor) ในอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยมหิดล  
ขึ้น ในปี พ.ศ. 2551 ปัจจุบันมีผู ้ได้รับการบรรจ ุ
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต�าแหน่งนักให้ค�าปรึกษา 
เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ จ�านวน 2 คน โดย 
ได้มีการก�าหนดบทบาทหน้าที่ ดังนี้
 1) หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
 นักให้ค�าปรึกษาเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพคน
พิการ ต้องปฏิบัติงานร่วมกับทีมกับนักวิชาชีพอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการได้อย่าง
เหมาะสมและมีความรอบรู้ในวิชาชีพ มีทักษะในการ
ให้ค�าปรึกษา และการประสานงานบริการ เพื่อช่วย
ให้คนพกิารสามารถยอมรับการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้
กบัตนเองและปรบัตวัเข้ากบัสภาพแวดล้อม ช่วยให้คน
พิการประสบความส�าเร็จในเรื่องส่วนตัว การศึกษา 
อาชพี และการด�ารงชวิีตอย่างอสิระตามศกัยภาพของ
บุคคลนั้น 
 2) ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 ลกัษณะงานของนกัให้ค�าปรกึษาเพือ่การฟ้ืนฟู
สมรรถภาพคนพิการ มีดังนี้
 2.1) ให้ค�าปรึกษาแก่คนพิการและครอบครัว  
ตามหลักการให้ค�าปรึกษาทั้งในลักษณะการให้ค�า
ปรึกษาแบบรายบคุคลและแบบกลุม่เพือ่ช่วยเหลอืคน
พกิารให้สามารถปรบัตวัและยอมรบัการเปลีย่นแปลง
ที่เกิดขึ้นกับตนเองและสามารถด�ารงชีวิตได้อย่างมี
ความสุข
 2.2) เป็นผูจ้ดัการการบริการรายบุคคล (Case 
Manager) โดยรวบรวม ประเมินและวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู ้ รับบริการ มีส่วนร่วมในการวางแผนการฟื ้นฟู
สมรรถภาพและส่งเสริมให้คนพิการมีส่วนร่วมในการ
วางแผนการฟื้นฟูสมรรถภาพ
 2.3) ติดต่อประสานงานการบริการต่างๆ ท่ีคน

พิการคนหนึ่งๆ ควรจะได้รับตามความเหมาะสมเพื่อ 
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 2.4) ตดิตามการบรกิารซึง่ได้แก่การเยีย่มบ้าน
หรือใช้วิธีติดตามทางโทรศัพท์ เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่ม
เติมเกี่ยวกับการช่วยเหลือคนพิการและเพื่อทราบผล
คืบหน้าเกี่ยวกับการบริการ
 2.5) จดบันทึกและจัดท�ารายงานสรุปการ 
ให้บริการ
 2.6) ท�าการศกึษาค้นคว้าหาความรูท้ีจ่ะน�ามา 
ซึ่งประโยชน์ต่อการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ
 ทั้งนี้  บทบาทหน้าที่ดังกล ่าว สอดคล้อง
กับ Nuchpongsai (2006) ที่ได้ท�าการศึกษาวิจัย
เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของนักให้ค�าปรึกษาในงาน
ฟื ้นฟูสมรรถภาพคนพิการในประเทศไทย โดย
ส�ารวจความคิดเห็นของผู ้ ท่ีท�างานด้านการฟื ้นฟู
สมรรถภาพคนพิการ เกี่ยวกับลักษณะงานท่ีนัก
ให้ค�าปรึกษาในงานฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการควร
ปฏิบัติ พบว่า บทบาทหน้าที่ควรประกอบด้วย 
การให้ค�าปรึกษา การจัดวางตัวบุคคล การบริการ
สนเทศ การบริหารจัดการ การประสานงานและ 

อื่นๆ การติดตามผล โดยบทบาทที่ส�าคัญที่สุดคือ
บทบาทด้านการค�าปรึกษา โดยเฉพาะด้านอารมณ์
และการปรับตัว

ความท้าทายของนักวิชาชีพนี้ในงานด้านคน
พิการในประเทศไทย
 นักให้ค�าปรึกษาเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพคน
พิการ ถือว่าเป็นนักวิชาชีพน้องใหม่ในวงการฟื้นฟู
สมรรถภาพคนพิการในประเทศไทยปัจจุบันพบว่าใน
หน่วยงานทีใ่ห้บรกิารฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพกิารหลาย
แห่งมีบุคลากรบางวิชาชีพปฏิบัติหน้าที่ใกล้เคียงกับ
นกัให้ค�าปรษึาเพือ่การฟ้ืนฟสูมรรถภาพคนพกิาร เช่น 
นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ ดังนั้นค�าถามหลัก 
ที่เป็นความท้าทายประการหนึ่งคือ “นักวิชาชีพน้อง
ใหม่นี้จะได้รับการพัฒนาให้มีความโดดเด่นในวงการ
งานฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการได้อย่างไร?”
 ในบทความนี ้ผูน้พินธ์ได้วเิคราะห์สถานการณ์
ของนักค�าปรึกษาเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ 
ในประเทศไทยดังนี้

จุดแข็ง

1) กลุ่มเป้าหมายของนักให้ค�าปรึกษาเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพ 

 คนพิการ คือ คนพิการโดยตรง 

2) มหีลกัสตูรในการผลตินกัให้ค�าปรกึษาเพือ่การฟ้ืนฟสูมรรถภาพ 

 คนพิการโดยตรง ได้แก่ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  

 สาขาวิทยาการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ (Master of Arts  

 Program in Rehabilitation Service for Persons with  

 Disabilities) วิชาเอกการให้ค�าปรึกษาในการบริการฟื้นฟ ู

 สมรรถภาพคนพิการ (Rehabilitation Counseling) วิทยาลัย 

 ราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล

จุดอ่อน

1) บทบาทหน้าที่ของนักให้ค�าปรึกษาเพื่อ 

 การฟ้ืนฟสูมรรถภาพคนพกิาร ยงัไม่เป็นทีรู่จ้กั 

 และเป็นที่เข้าใจ

โอกาส

1) ภาครัฐ/สังคม ให้ความส�าคัญเกี่ยวกับงานการดูแลคนพิการ 

 ทั้ งทางด ้านร ่างกาย จิตใจ สังคม การจ ้างงาน ตลอดจน 

 การพัฒนาศักยภาพคนพิการมากขึ้น

2) แนวโน้มของจ�านวนคนพิการมากขึ้น โดยเฉพาะความพิการ 

 ที่เกิดขึ้นภายหลัง เช่น อุบัติเหตุ รวมทั้งกลุ่มผู้สูงอายุมีแนวโน้ม 

 ที่จะกลายเป็นผู ้พิการ จึงต้องการผู ้ที่ท�าหน้าที่ในการช่วยให ้

 พวกเขาได้เรียนรู ้เพ่ือปรับตัวเองให้อยู ่ได้กับข้อจ�ากัดใหม่ๆ  

 ของตน และมีวิธีการที่จะใช้ชีวิตได้อย่างอิสระ

อุปสรรค

1) ยังไม่มีการก�าหนดต�าแหน่งนักให้ค�าปรึกษา 

 เพื่อการฟื ้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ตาม 

 ประกาศของส�านักงานคณะกรรมการ 

 ข้าราชการพลเรอืน รวมทัง้องค์กรภาคเอกชน  

 มีเพียงมหาวิทยาลัยมหิดลที่ก�าหนดเป็น 

 อัตราก�าลังพนักงานมหาวิทยาลัยเท่านั้น
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จากการวิเคราะห์สถานการณ์ของนักให้ค�าปรึกษา
เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ดังกล่าวข้างต้น  
ผู้นิพนธ์มีข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา
วิชาชีพนักให้ค�าปรึกษาเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพคน
พกิารให้มคีวามโดดเด่นในวงการงานฟ้ืนฟสูมรรถภาพ
คนพิการ  ใน 2 ประเด็นหลักดังนี้
 ประเด็นท่ี 1 ควรมีการก�าหนดบทบาทหน้าที่
ของนกัให้ค�าปรกึษาเพือ่การฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการ

ให้มีความชัดเจน  และเผยแพร่ให้มีความเข้าใจอย่าง
กว้างขวางในวงวิชาการ
 ในบทความนี้ ผู ้นิพนธ์ได้น�าเสนอบทบาท
หน้าท่ีของนักให้ค�าปรึกษาเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพ 
คนพิการซึ่งผู้นิพนธ์ได้สังเคราะห์บทบาทหน้าที่ของ 
นักวิชาชีพนี้จากเอกสารที่เกี่ยวข้อง โดยน�าเสนอ 
ในรปูแบบ  “Rehabilitation Counseling  4-C Model”  
ดังนี้

ภาพที่ 1 แสดงรูปแบบ “Rehabilitation Counseling 4-C Model”

 จากภาพแสดงรูปแบบ “Rehabilitation  
Counseling  4-C Model” ข้างต้น สามารถอธิบาย
รายละเอียดได้ดังนี้
 • C-Case Management การบริหาร
จัดการบริการรายกรณี ประกอบด้วย
 1) Intake Interview การสัมภาษณ์ เป็นการ
รวบรวมข้อมูลต่างๆ ของผู้รับบริการ Roessler and 
Rubin (1992) ได้กล่าวว่าการสัมภาษณ์ที่ดีจะช่วย
ท�าให้นักให้ค�าปรึกษามองเห็นภาพที่ชัดเจนเกี่ยวกับ
ปัญหาและความต้องการของผู้รับบริการ บริการ/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จะสามารถช่วยเหลือผู ้รับ
บริการได้ และการประเมินที่มีความจ�าเป็น ผลจาก
การสัมภาษณ์นี้จะช่วยท�าให้ผู้รับบริการเข้าใจเกี่ยว
กบัหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของนกัให้ค�าปรกึษาใน
กระบวนการฟื้นฟูสมรรถภาพ รวมทั้งบทบาทหน้าที่
และความรับผิดชอบของตัวผู้รับบริการเองด้วย ผู้รับ
บริการจะเข้าใจถึงเรื่องการรักษาความลับในสิ่งที่นัก
ให้ค�าปรึกษาและผู้รับบริการสนทนาหรือสื่อสารกัน 
และสุดท้ายผู ้รับบริการจะเข้าใจถึงประโยชน์ของ 
การฟื้นฟูสมรรถภาพและบริการที่จะได้รับ
 2) Assessment การประเมิน เป ็นการ
ประเมินศักยภาพของผู้รับบริการ เกี่ยวกับ ความ
สนใจ ประสบการณ์ ทักษะต่างๆ รวมท้ังสขุภาพ และ 
การศึกษา
 3) Service Coordination การประสานงาน 
บริการนับว่าเป็นความรับผิดชอบหลักในการบริหาร
จัดการบริการของนักให้ค�าปรึกษาเพ่ือการฟื ้นฟู
สมรรถภาพคนพิการ เนื่องจากจะต้องเป็นผู้ประสาน
งานหลกัในการจัดการบรกิารในการให้ความช่วยเหลอื 
คนพิการตั้งแต่การรับการส่งต่อ ประสานงานใน
กระบวนการประเมินจากนกัวชิาชพีต่างๆ การวางแผน
บริการ การประสานงานเพื่อให้ผู้รับบริการได้รับการ
ฝึกทักษะหรือได้รับบริการด้านต่างๆ เช่น การรักษาทาง 
การแพทย์ หรอืการฝึกอาชีพประสานงานในการจัดหา
เครื่องช่วยหรือสิ่งอ�านวยความสะดวกที่จ�าเป็นต่างๆ  
อาทิ เก้าอีล้้อเข็น หรอืโปรแกรมคอมพวิเตอร์ เพือ่ช่วย 
ให้ผู้รับบริการใช้ชีวิตอิสระได้มากขึ้น

 4) Case recording และ Reporting การ 
บันทึกและการจัดท�ารายงาน ประกอบด้วย การ
จดบันทึก การจัดท�ารายงานความก้าวหน้าในการ
บรกิาร จัดท�าสรปุการบรกิารตลอดโปรแกรมการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพและการเก็บรักษาข้อมูล
 5) Evaluation การประเมินผล เป็นการ
รวบรวมความคิดเห็นจากผู้รับบริการเพื่อจัดบริการ
ตามต้องการ
 6) Monitoring ตดิตามความก้าวหน้าของการ
ปรับตัวในการฟื้นฟูสมรรถภาพ หรือแผนการดูแลที่
ส�าคัญของผู้รับบริการ
 • C-Counseling การให้ค�าปรึกษา
 1) Affective Counseling การให้ค�าปรึกษา
ด้านอารมณ์และการปรับตวั โดยใช้กระบวนการในการ
ให้ค�าปรึกษา (counseling) ในการช่วยให้คนพิการ 
ส�ารวจและเข้าใจปัญหาความต้องการของตนเอง 
สามารถจัดการกับอารมณ์ ความรู้สึกที่มีต่อความ
พิการ และความวิตกกังวลต่อการมีส่วนร่วมใน
โปรแกรมการฟ้ืนฟสูมรรถภาพ นอกจากให้ค�าปรกึษา
แก่คนพิการแล้ว บ่อยครั้งที่ต้องให้การปรึกษาแก่
สมาชิกในครอบครัวของคนพิการด้วย ทั้งน้ีเพื่อช่วย
แก้ปัญหาเร่ืองครอบครัวท่ีจะเป็นอุปสรรคต่อความ
ก้าวหน้าในการฟ้ืนฟสูมรรถภาพ ตลอดจนส่งเสรมิหรอื
กระตุน้ให้ครอบครวัช่วยสนบัสนนุให้ก�าลงัใจคนพกิาร
ในการฟื้นฟูสมรรถภาพ
 2) Vocational counseling การให้ค�า
ปรึกษาด้านอาชีพ โดยนักให้ค�าปรึกษาเพื่อการ
ฟ ื ้นฟูสมรรถภาพคนพิการมีหน ้าที่ความรับผิด
ชอบในการประเมินความถนัด ความสนใจ และ
ศักยภาพในการท�างานหรือการประกอบอาชีพของ
คนพิการ โดยรวบรวมข้อมูลประวัติด้านสังคมและ
อาชีพท่ีสัมพันธ์กับความต้องการด้านอาชีพของคน
พิการ ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพหรือ
ความสามารถในการท�าหน้าที่ของร่างกาย ลักษณะ
ทางจิตสังคม การศึกษา และทักษะทางอาชีพ น�า
ข้อมูลมาวิเคราะห์จุดแข็ง ข้อจ�ากัดในการท�างาน 
และความต้องการของคนพิการ ตลอดจนความ
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ต้องการของนายจ้าง ในการให้การปรึกษาด้านอาชีพ  
นักให้ค�าปรึกษาจะเอื้ออ�านวยให้คนพิการได้เห็นทาง
เลือกในการประกอบอาชพี โดยการน�าข้อมลูจากการ
ประเมนิทางด้านอาชพีมาพิจารณาร่วมกันกับคนพิการ
ในการวางแผนและตั้งเป้าหมายการฟื้นฟูสมรรถภาพ
ทางด้านอาชีพ
 • C-Coaching & Placement การจัด
วางตัวบุคคล และการสอนงาน
 1) Placement การจัดวางตัวบุคคลให้
เหมาะสมซึ่งมีความส�าคัญในช่วงของการเปลี่ยน
ผ่าน จากพัฒนาการข้ันต่างๆ เช่น จากการศึกษา
ระดับประถมศึกษาสู่มัธยมศึกษา จากมัธยมศึกษา 
สูอุ่ดมศึกษา จากอดุมศึกษาสูก่ารประกอบอาชพี หรือ
จากโปรแกรมการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์
สู ่โปรแกรมการฟื้นฟูสมรรถภาพทางอาชีพ นักให้
ค�าปรึกษาเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ จะมี
บทบาทหน้าท่ีในการน�าข้อมลูด้านต่างๆ ของคนพกิาร
มาวิเคราะห์รวบรวมข้อมูลสารสนเทศต่างๆ และเอื้อ
อ�านวยให้คนพิการได้เห็นทางเลือกในการก้าวสู่การ
เปลี่ยนผ่าน
 2) Job Coaching การสอนงาน ประกอบ
ด้วย การฝึกทักษะการหางาน การสมัครงาน การ
ให้การปรึกษา สนับสนุนให้ก�าลังใจในระหว่างที่คน
พิการก�าลังหางาน ให้ข้อมูลเก่ียวกับการสมัครงาน 
ท�าความเข้าใจและให้การปรึกษาแก่สถานประกอบ
การในชุมชนเก่ียวกับคนพิการ เพ่ือช่วยให้คนพิการ
สามารถปรับตัวให้เข้ากับงานและสามารถจัดการ
กับปัญหาในการท�างานหลังจากที่ได้รับการจ้าง
งานแล้วปรับทัศนคติที่เป็นอุปสรรคในการจ้างงาน  
โดยการให้ข้อมูลและจัดให้มีการจับคู่งานท่ีเหมาะสม  
รวมทั้งการเปิดโอกาสให้คนพิการได้ฝึกงานนั้น
 • C-Challenge & reinforce กระตุ้น  
ส่งเสริม และสร้างความเข้มแข็งภายใน
 1) Empowerment การส่งเสริม สนับสนุน 
กระตุ ้นให้คนพิการเกิดแรงจูงใจภายใน รวมทั้ง
ท�าให้เกิดความเชื่อมั่นในตนเองว่ามีความสามารถ 

มีศักยภาพเพียงพอ ท่ีจะสามารถด�ารงชีวิตอิสระ
ได้ตลอดจนส่งเสริม พัฒนาและเสริมสร้างความ
สามารถของคนพิการในการรับรู ้ป ัญหา ความ
ต้องการการตอบสนองหรือการจัดการกับปัญหา
ความต้องการ หรือแก้ปัญหาด้วยตนเอง รวมถึง
สามารถใช้ทรัพยากรที่จ�าเป็นในการด�ารงชีวิต เพื่อ 
ให้เกิดความรู้สึกเชื่อมั่นในตนเองและรู้สึกว่าตนเอง 
มอี�านาจสามารถควบคมุความเป็นอยู่หรือวิถชีวิีตของ
ตนเองได้
 2) Advocacy ให้การช่วยเหลอืพิทกัษ์สทิธขิอง
คนพกิาร เพือ่ให้สามารถใช้ชวีติในชมุชน สงัคมได้อย่าง 
มีวิถีชีวิตอิสระ
 ประเด็นท่ี 2 ควรมกีารผลกัดันให้มกีารก�าหนด
ต�าแหน่งนักให้ค�าปรึกษาเพ่ือการฟื้นฟูสมรรถภาพ 
คนพิการ ในองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน  
 ดงัทีก่ล่าวมาแล้วข้างต้นว่า นกัให้ค�าปรกึษาเพ่ือ
การฟ้ืนฟสูมรรถภาพคนพกิาร เป็นสาขาวิชาชพีใหม่ท่ี
เกดิขึน้ในประเทศไทย และจะเหน็ได้ว่า บทบาทหน้าที่
ของนักค�าปรึกษาเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ
ไม่ใช่ลกัษณะงานหลกัของบคุลากรหรอืผูท้ีท่�างานด้าน
การฟ้ืนฟมูรรถภาพคนพกิารต�าแหน่งใดต�าแหน่งหนึง่  
แต่เป็นลักษณะงานท่ีต้องใช้ความรู้เฉพาะทาง ซึ่ง
ต้องผ่านการศึกษาและฝึกอบรม โดยหน่วยงาน
หรือผู ้ที่ท�างานเกี่ยวกับการฟื ้นฟูสมรรถภาพคน
พิการด้านต่างๆ อาจไม่สามารถท�างานได้ครอบคลุม
บทบาทหน้าท่ีของนักให้ค�าปรึกษาเพื่อการฟื ้นฟู
สมรรถภาพคนพิการได้ ดังนั้น หน่วยงาน องค์กร
ท้ังภาครัฐและเอกชน ควรให้ความส�าคัญโดยมี
การก�าหนดต�าแหน่งนักค�าปรึกษาเพื่อการฟื ้นฟู
สมรรถภาพคนพกิาร Nuchpongsai (2006)สนบัสนนุ
ให้มีการรวมกลุ ่มเพื่อก่อตั้งองค์กรวิชาชีพ หรือ
สมาคมนักให้ค�าปรึกษาเพื่อการฟื ้นฟูสมรรถภาพ 
คนพิการ เพื่อก�าหนดมาตรฐานวิชาชีพและหลัก 
จรรยาบรรณส�าหรับนักให้ค�าปรึกษาเพ่ือการฟื้นฟู
สมรรถภาพคนพิการอย่างชัดเจนต่อไป

สรุป
 นักให้ค�าปรึกษาเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพคน
พกิาร หรอื Rehabilitation Counselor เป็นบุคลากร
ทางการฟ้ืนฟสูมรรถภาพคนพกิาร ท่ีมีบทบาทส�าคญัใน
การเอือ้อ�านวยให้คนพกิารก้าวผ่านความเปลีย่นแปลง 
ทีเ่กดิข้ึนกบัตนเองทัง้ทางด้านกายภาพ ทางด้านสงัคม 
ทางด้านจิตใจ ทางด้านอาชีพตลอดจนสนับสนุนให้ 
คนพิการมีส ่วนร ่วมในการวางแผนการฟ ื ้น ฟู
สมรรถภาพ รวมทัง้เป็นบคุคลทีเ่ชือ่มต่อหรอืประสาน
งานให้เกิดการบริการตามแผนการฟื้นฟูสมรรถภาพ 
เพื่อให้คนพิการสามารถบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้า
หมายที่ตั้งไว้ และมีวิถีชีวิตอิสระตามศักยภาพของ
แต่ละบุคคล ทั้งนี้ บุคคลที่ท�าหน้าที่ในการให้ความ
ช่วยเหลือคนพิการในกระบวนการให้ค�าปรกึษาในงาน
ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ เรียกว่า “นักให้ค�าปรึกษา
เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ (Rehabilitation  
Counselor)”  ซึ่งเป็นวิชาชีพเฉพาะที่ต้องมีความรู้ 
ความเข้าใจและมีทักษะที่มีความหลากหลายในการ
ปฏิบัติงาน  ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า นักให้ค�าปรึกษาเพื่อ
การฟ้ืนฟสูมรรถภาพคนพกิารจะต้องเป็นผูท้ี ่“มคีวาม
รู้รอบด้าน  สามารถประสานงานรอบทิศ”  กล่าวคือ  
“มีความรู้รอบด้าน” หมายถึง จะต้องมีองค์ความรู้ 
มีทักษะตามบทบาทหน้าท่ีของนักให้ค�าปรึกษาเพื่อ

การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ รวมถึงต้องเป็นเสมือน 
“คลงัข้อมลู” หรอืต้องมีแหล่งข้อมลูต่างๆ ทีเ่กีย่วข้อง
กบัคนพกิารหรอืความพกิาร การฟ้ืนฟสูมรรถภาพคน
พิการ สิทธิของคนพิการในด้านต่างๆ และกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ประกอบการให้ค�าปรึกษาด้วย 
“สามารถประสานงานรอบทิศ” หมายถึง จะต้องมี
ทกัษะและมคีวามสามารถในการสือ่สารและประสาน
งานในการจัดบริการ ตลอดจนมีเครือข่ายหน่วยงาน
ที่ให้บริการ ทั้งนี้เพี่อน�าองค์ความรู้และข้อมูลต่างๆ 
มาบูรณาการในการช่วยเหลือให้คนพิการได้เข้าสู ่ 
กระบวนการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการอย่างไรก็ตาม  
นักให้ค�าปรึกษาเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ  
ยังไม ่เป ็นที่รู ้ จักในประเทศไทยมากนัก และยัง
ไม่มีการก�าหนดมาตรฐานวิชาชีพที่ชัดเจน ดังนั้น  
เพื่อเป็นการพัฒนางานด้านการให้ค�าปรึกษาในงาน
ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการในประเทศไทย หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องกับการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทั้งภาค
รัฐและเอกชน ควรให้ความส�าคัญ โดยมีการก�าหนด
ต�าแหน่งนกัให้ค�าปรกึษาเพือ่การฟ้ืนฟสูมรรถภาพคน
พิการ และร่วมกันก�าหนดมาตรฐานวิชาชีพให้มีความ
ชัดเจน และมีความเหมาะสมสอดคล้องกับบริบทของ
สังคมไทยต่อไป
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บทคัดย่อ
 บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อน�าเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการท่องเท่ียวส�าหรับคนพิการซึ่งเป็นกลุ่ม 
นักท่องเที่ยวที่มีจ�านวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ และมีความส�าคัญทั้งในด้านสังคมและเศรษฐกิจ ถือว่าเป็น 
ความท้าทายใหม่ของผูป้ระกอบการในอตุสาหกรรมการท่องเทีย่วของไทย โดยได้น�าเสนอใน 4 ประเดน็หลกัคอื  
1) คนพิการและการท่องเที่ยวส�าหรับคนพิการในกระแสโลก 2) มูลค่าทางการตลาดของนักท่องเที่ยวคนพิการ  
3) ปัญหาและอปุสรรคของคนพกิารในการเดนิทางท่องเทีย่ว และ 4) แนวทางการด�าเนนิงานของผูป้ระกอบการ 
ในอตุสาหกรรมการท่องเท่ียว ท้ังนีเ้พือ่ให้ผูป้ระกอบการมีความเข้าใจท่ีถกูต้องเกีย่วกบัความส�าคญัของการจัดการ 
ท่องเทีย่วเพือ่คนพกิาร ทีน่อกจากจะตอบสนองสทิธอินัพงึมขีองคนพกิารแล้วยงัน�าไปสูโ่อกาสทางธรุกจิอีกด้วย
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  ท่องเที่ยวไทย
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Abstract
 This article was aimed to offer ideas about managing tourism for the disabled, a group of 
tourists being increased steadily and important both socially and economically. This group of 
tourists was considered as a new challenge for operators in the tourism industry of Thailand.  
This article offered concept in four main points: 1) disabled and the disabled tourism in the world  
2) the market value of the disabled tourists 3) problems and obstacles of the disabled to travel,  
and 4) guidelines of operators in the tourism industry. These concepts will provide operators 
with the correct understanding about the importance of disabled tourism in order to response 
to the rights of the disabled and business opportunities.

Keywords: Tourism, Disabled, Disabled Tourism, Challenge for Thai Tourism Industry
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บทน�า
 จากการศึกษาถึงกระแสการเปลี่ยนแปลง 
ในอนาคตที่อาจส ่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรม 
การท่องเที่ยวพบว่าสังคมในปัจจุบันก�าลังเปลี่ยน 
เข้าสูส่งัคมสงูวยั (Aging society) และสงัคมคนพกิาร 
(Disabled society) เนื่องจากประชากรในรุ่น Baby 
Boomer (กลุ่มคนที่เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2489-2507)  
ได้เข้าสู่ช่วงอายุ 65 ปีมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 ดังนั้น
ประชากรโลกจึงมีแนวโน้มที่จะเป็นผู้สูงอายุมากข้ึน  
และอายุที่เพิ่มมากขึ้นมีความสัมพันธ์กับการเกิด 
ความพิการของแต่ละบุคคล (Bowtell, 2015) โดย
นกัท่องเท่ียวทัง้สองกลุม่นีใ้นหลายประเทศโดยเฉพาะ
ประเทศทีเ่ป็นกลุม่นกัท่องเทีย่วหลกัของประเทศไทย  
คือ ญี่ปุ ่น เกาหลีใต้ ยุโรป อเมริกามีการเติบโต
อย ่างมากทั้งนี้จากการคาดการณ์ขององค ์การ
สหประชาชาติสัดส่วนของประชากรผู้สูงอายุทั่วโลก
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ 9.2 ในปี 2533 
เป็นร้อยละ 11.7 ในปี 2556 มีการคาดการณ์ว่า
จ�านวนผู้สูงอายุจะเพิ่มสูงถึงร้อยละ 21.1 ในปี 2593 
นอกจากนี้ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลก (World 
Health Organization (WHO), 2011) แสดงให้
เห็นว่าตัวเลขคนพิการในโลกมีสูงถึง 785 ล้านคน 
หรือประมาณร้อยละ 15 ของประชากรโลก ส�าหรับ 
ในยุโรปมีจ�านวนคนพิการและผูส้งูอายุเป็นจ�านวนมาก
ถงึ 120 ล้านคนในปี 2005 หรอืคดิเป็นร้อยละ 27 ของ
ประชากรในยุโรป ทั้งนี้มีการประมาณการว่าตัวเลข 
คนพกิารและผูส้งูอายใุนยโุรปอาจมมีากถงึ 160 ล้านคน 
ในปี 2025
 ประเดน็ทีน่่าสนใจกค็อืแม้จะมข้ีอจ�ากดัในการ 
เดินทางแต่คนพิการยังคงเป็นกลุ ่มคนที่มองหา
ประสบการณ ์ที่ ท ้ าทายและน ่ าตื่ น เ ต ้ นจาก
การเดินทางท่องเท่ียว (Tourism Authority of 
Thailand, 2015) ท้ังนี้การท่องเท่ียวได้รับการ
ยอมรับว่าเป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ของผู ้คน เพราะผู ้เดินทางจะได้รับประสบการณ์
ใหม่ๆ จากแหล่งท่องเที่ยวที่ไปเยือน และมีส่วน
ช่วยให้เกิดความภาคภูมิใจในตัวเอง (Siriwong &  

Saengdang, 2011) การท่องเที่ยวจึงถูกมองว่าเป็น 
องค์ประกอบส�าคญัทีจ่ะตอบค�าถามประสบการณ์ชวีติ
ของคนพิการได้และเม่ือคนพิการเดินทางท่องเท่ียว
มากขึ้นก็จะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจในภาพรวม ทั้งนี้ยังมี
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพลังในการใช้จ่ายของกลุ่มคน
พกิารทีพ่บว่าร้อยละ 70 ของประชากรทีเ่ป็นคนพิการ
มียุโรปมีความพร้อมทั้งสภาพทางการเงินและความ
สามารถทางร่างกายในการเดินทางท่องเที่ยว และนัก
ท่องเทีย่วคนพกิารจะใช้จ่ายมากกว่านกัท่องเทีย่วปกติ
ถึง 1.16 เท่า (Van Horn, 2002)
 อย่างไรก็ดีปัญหาส�าคัญคือผู ้ประกอบการ 
ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่ให้ความสนใจกับกลุ่ม 
นกัท่องเทีย่วคนพิการมค่ีอนข้างน้อย โดยมข้ีอมลูจาก 
งานวิจัยการท่องเที่ยวในประเทศอังกฤษแสดงให้เห็น
ว่าร้อยละ 63 ของบรษิทัน�าเทีย่วไม่เคยขายผลติภณัฑ์ 
ท่ีเกี่ยวข้องกับคนกลุ่มนี้เลย นอกจากนี้งานวิจัยอีก 
หลายช้ินยังแสดงให้เห็นว่านักท่องเที่ยวคนพิการ 
ได้รับการบริการที่ด้อยกว่านักท่องเที่ยวทั่วไป ทั้งนี้ 
มีการประมาณว่ามากกว่าร้อยละ 25 ของคนพิการ 
ในยุโรปเลือกที่จะไม่เดินทางท่องเที่ยวเพราะมีข้อ
จ�ากัดในการเข้าถึงบริการต่างๆ ทางการท่องเที่ยว 
(Bowtell, 2015) ส�าหรับประเทศไทยนั้นจากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่ง
ชาต ิปี พ.ศ. 2555-2559 ในระยะคร่ึงแผน ท�าให้ได้ข้อมลู 
ทีส่ะท้อนให้เห็นถึงข้อจ�ากดั ข้อด้อย และปัญหาส�าคญั 
ที่ต ้องเร่งด�าเนินการแก้ไข โดยพบว่าการพัฒนา 
โครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวท�าได้ค่อนข้างดี 
ในระดับหนึ่ง แต่ยังมีปัญหาในการเดินทางเข้าถึง 
แหล่งท่องเท่ียว และสิ่งแวดล้อมของภาคธุรกิจ  
(Tourism Authority of Thailand, 2015)
 จะเห็นได้ว่านักท่องเที่ยวกลุ่มคนพิการเป็น 
นักท่องเที่ยวกลุ ่มใหม่ที่มีความน่าสนใจทั้งในด้าน
จ�านวนและพลังในการใช้จ่าย (Bowtell, 2015) ดัง
นัน้ผู้ประกอบการทุกภาคส่วนในอตุสาหกรรมการท่อง
เที่ยวจีงควรมีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับตลาด
นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ บทความนี้จึงเสนอแนวคิดเกี่ยว
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กับการท่องเท่ียวเพ่ือตอบสนองการเข้าถึงได้ของคน
พิการ โดยน�าเสนอใน 4 ประเด็นหลักคือ 1) คนพิการ
และการท่องเท่ียวส�าหรับคนพิการในกระแสโลก 2) 
มูลค่าทางการตลาดของกลุม่นักท่องเทีย่วคนพกิาร 3) 
ปัญหาและอุปสรรคของคนพิการในการเดินทางท่อง
เที่ยว 4) แนวทางการด�าเนินงานของผู้ประกอบการ
ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
 1. คนพิการและการท่องเที่ยวส�าหรับ 
คนพิการในกระแสโลก
 ค�าว่าความพิการ (Disability) คือ ค�าที่ใช้
ครอบคลุมท้ังความบกพร่องในด้านต่างๆ ข้อจ�ากัด 
ในการท�ากิจกรรมต่างๆ และการต้องควบคุมการเข้า
ร่วมในบางเรือ่ง (Bowtell, 2015) ทัง้น้ี International  
Classification of Functioning, Disability and  
Health (ICF) ได้ให้ความหมายของความพิการไว้ว่า  
คอื สิง่ท่ีส่งผลให้บคุคลมคีวามบกพร่อง (Impairments) 
ข้อจ�ากัดในการท�ากิจกรรม (Activity limitations)  
และข้อจ�ากัดในการมีส ่วนร่วม (Participation  
restrictions) ในประเทศไทยมีการก�าหนดประ เภท
ของความพิการออกเป็น 7 ประเภท คอื 1) ความพกิาร
ทางการเห็น 2) ความพิการทางการได้ยินหรือการ 
สื่อความหมาย 3) ความพิการทางการเคลื่อนไหว 
หรือร่างกาย 4) ความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม  
5) ความพิการทางสติปัญญา 6) ความพิการทางการ 
เรียนรู้ 7) ความพิการทางออทิสติก (Ministry of  
Social Development and Human Security, 
2012)
 จากทีไ่ด้กล่าวมาในบทน�าแล้วว่าประชากรโลก 
มีแนวโน้มที่จะเป็นคนพิการมากขึ้น โดยมีข้อมูล
สนบัสนนุจากงานวจิยัของ Otilia Maria Bordeianu 
(2015) ที่ระบุว่าประชากรกว่า 650 ล้านคนทั่ว
โลกมีชีวิตอยู ่กับความพิการ ซ่ึงหากนับจ�านวน
ประชากรทั้งหมดท่ีได ้ รับผลกระทบหรือต ้องมี
ส่วนเกี่ยวข้องกับคนพิการแล้วก็จะมีจ�านวนกว่า 
2,000 ล ้านคน หรือประมาณหน่ึงในสามของ
ประชากรโลก เม่ือผนวกกับการที่การท่องเที่ยว 
ได้รับการยอมรับว่าเป็นกิจกรรมที่ช ่วยส่งเสริม

คุณภาพชีวิตของผู ้คน และคนพิการยังคงมีความ
ต้องการเดินทางท่องเที่ยวเพราะการท่องเที่ยว 
มีส่วนช่วยให้เกิดความภาคภูมิใจในตัวเองและท�าให้
คนพิการสามารถปรับตัวในสังคมได้ (Daniels, 
Rodgers & Wiggins, 2005) จึงส ่งผลให ้คน
พิการท่ีเดินทางเพื่อการท่องเท่ียวมีจ�านวนมากขึ้น 
ทั้งนี้การท่องเที่ยวส�าหรับคนพิการมีผลต่อการเดิน
ทางของสมาชิกในครอบครัวและคนรอบข้างด้วย 
เพราะคนพิการจะไม่เดินทางเพียงล�าพัง ท�าให ้
นักท่องเที่ยวกลุ่มคนพิการเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่ 
ที่มีความน่าสนใจ และนับเป็นความท้าทายของ
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวซึ่งควรต้องมีการศึกษา 
ให้ละเอียดถึงพัฒนาการการท่องเที่ยวของคนพิการ 
อนัจะน�าไปสู่ความเข้าใจในความส�าคัญของความร่วม
มือขององค์กรต่างๆ และสิทธิ์ที่คนพิการพึงได้รับ
 ในปี พ.ศ. 2518 องค์การสหประชาชาติม ี
การประกาศสิทธิของคนพิการแต่ยังไม่ปรากฎผล 
เด่นชัดนัก จนกระทั่งองค์การสหประชาชาติได้มีการ
ประกาศให้ปี พ.ศ. 2524 เป็นปีแห่งคนพิการสากล  
ซึ่งการประกาศครั้งนั้นนับเป็นจุดเปลี่ยนท่ีส�าคัญ 
อย่างยิ่งส�าหรับคนพิการใน 2 ประเด็นด้วยกัน คือ  
1) เรื่องสิทธิของคนพิการ และ 2) เรื่องการเดินทาง 
ของคนพิการ ต่อมาได้มีการประกาศให้ พ.ศ. 2526-
2535 เป็นทศวรรษคนพิการ ท�าให้เกิดกิจกรรม 
หลายอย่างที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นทั้งจากหน่วยงาน 
ภาครฐัและเอกชน (ทศันาวด ีไพโรจน์บรบูิรณ์, 2559) 
มกีารจดัตัง้องค์กรคนพกิารในระดบัสากลขึน้ในหลาย
ประเทศ รวมทั้งในประเทศไทยด้วย (Independent  
Living Research Utilization, 2003) ท�าให้คนพกิาร
มีการเดินทางเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างประเทศ 
นอกจากนี้ในสหราชอาณาจักรยังมีหน่วยงานด้าน
การท่องเทีย่วทีส่นบัสนุนโดยรฐับาลเพือ่จดัน�าเทีย่วให้ 
กลุ่มคนพิการเพื่อเป็นตัวอย่างอีกด้วย (Van Horn  
& Isola, 2014) ในส่วนของประเทศไทยมีการจัดตั้ง 
สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยขึ้นในปี  
พ.ศ. 2526 เพ่ือเป็นตัวแทนคนพิการทุกประเภทใน
การท�ากิจกรรมท้ังภายในและภายนอกประเทศท่ีจะ

เป็นประโยชน์ต่อคนพิการ (Office of Promotion 
and Protection the Elderly, 2006)
 ต่อมาในปี พ.ศ. 2524 สมาคมการขนส่งทาง
อากาศระหว่างประเทศ (International Air Transport  
Association (IATA) ได้ออกข้อก�าหนดให้สมาชิก 
สายการบินปฏิบัติต่อผู้โดยสารพิการอย่างเท่าเทียม 
กบัผูโ้ดยสารคนอืน่ๆ ข้อก�าหนดนีเ้รยีกว่า “Resolution 
700-Acceptance and Carriage of Incapacitated  
Passengers” (International Air Transport  
Association, 1981) ถึงแม้ข้อก�าหนดนี้จะไม่ใช่ 
การบังคับให้ปฏิบัติตามแต่สายการบินที่เป็นสมาชิก 
ก็ถือปฏิบัติทั่วโลก ส่งผลให้คนพิการมีการเดินทาง 
ท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น 
 หลงัจากปี พ.ศ. 2536 หรอืสิน้สดุทศวรรษของ 
คนพกิาร องค์การสหประชาชาตไิด้ผ่านข้อก�าหนดเพือ่
สร้างโอกาสแห่งความเท่าเทยีมให้กบัคนพกิารโดยเน้น
ในเรือ่งการมส่ีวนร่วมในกจิกรรมนนัทนาการและกีฬา 
โดยองค์การหลกัทีม่ส่ีวนส�าคญัในการผลกัดนัด้านการ
ท่องเท่ียวให้กับคนพิการคือ องค์การการท่องเท่ียว
โลก (World Tourism Organization: UNWTO) 
โดยในปี พ.ศ. 2542 ได้มีการออกข้อก�าหนดเกี่ยวกับ
จริยธรรมเพื่อการท่องเที่ยวท่ีเรียกว่า Global Code 
of Ethics for Tourism โดยหลกัที ่7 ข้อที ่4 ได้ระบุว่า 
การท่องเทีย่วต้องเอือ้อ�านวยส�าหรบัคนพกิารประเดน็ 
การเข้าถึงสิ่งอ�านวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว
ส�าหรับคนพิการ เช่น ที่จอดรถ ทางลาด ห้องน�้า  
ป้ายสัญลักษณ์ ถูกน�ามาใช้เป็นตัวบ่งชี้คุณภาพของ 
แหล่งท่องเท่ียวควบคู่ไปกับตัวบ่งช้ีอื่นๆ ต่อมาในปี 
พ.ศ. 2543 มีการประชุมระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
ขององค์การสหประชาชาติว่าด้วยเรื่องการท่องเที่ยว
ส�าหรบัคนพกิาร (Barrier-free Tourism for People 
with Disabilities Year 2000) ทีเ่มืองบาหล ีท�าให้เกดิ 
ปฏิญญาบาหล ีทีว่่าด้วยเรือ่งการท่องเทีย่วทีป่ราศจาก
อุปสรรคส�าหรับคนทั้งมวลมีการยกประเด็นเรื่อง 
การท่องเที่ยวส�าหรับคนพิการที่มีจ�านวนมากข้ึน
อย่างรวดเรว็ในภมูภิาคเอเชยีแปซฟิิก ท�าให้เกดิมลูค่า 
ทางเศรษฐกจิอย่างมหาศาลและยงัส่งผลต่อสงัคมของ 

ท้องถิน่นัน้ๆ จึงควรมกีารส่งเสรมิการเข้าถงึสิง่อ�านวย
ความสะดวกด้านการคมนาคมและการท่องเที่ยว 
ส�าหรับคนกลุ่มนี้ ทั้งนี้มีการตั้งข้อสังเกตุว่าในภูมิภาค
เอเชียแปซิฟิกนี้ยังไม่ให้ความส�าคัญกับการอบรม
บุคลากรด้านการท่องเท่ียวเพื่อรองรับคนพิการ  
ขาดการจัดท�าแผนการท่องเที่ยวเพื่อรองรับคนพิการ 
โดยเฉพาะในเรื่องสิ่งอ�านวยความสะดวก (Van Horn 
& Isola, 2014)
 ต่อมาในปี พ.ศ. 2546 มีการออกข้อก�าหนดการ
ออกแบบท่ีเป็นสากล (Universal Design) ซึ่ง 
หมายความถึงสิ่งอ�านวยความสะดวกและการบริการ
ต่างๆ ทางด้านการท่องเท่ียวต้องอยู่บนพืน้ฐานของการ 
ให ้บริการส� าหรับทุกคนรวมทั้ งคนพิการด ้วย  
(Higgins-Desbiolles, 2006) และในปี พ.ศ. 2550  
มีการจัดการประชุมระหว่างคณะกรรมการเศรษฐกิจ 
และสังคมภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกแห่งสหประชาชาติ 
องค์การคนพิการสากลประจ�าภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก 
และรัฐบาลไทยได้ข้อสรุปที่เรียกว่า ข้อเสนอกรุงเทพ 
(Bangkok Recommendation on Accessible  
Tourism in Asia Pacific) เพื่อเป็นการแนะน�าให ้
รัฐบาลและทุกภาคส่วนทราบถึงรายละเอียดต่างๆ  
ในองค์ประกอบทางการท่องเท่ียวส�าหรับคนพกิาร ซึง่มี 
ทั้งหมด 7 ด้านด้วยกัน คือ 1) ด้านการวางแผนการ 
เดนิทางของคนพกิาร 2) ด้านรปูแบบของข้อมลูข่าวสาร
ทีเ่ข้าถงึได้ 3) ด้านการเข้าถึงการคมนาคมทกุประเภท  
4) ด้านการประกันการเข้าถึงได้ของแหล่งท่องเที่ยว  
5) ด้านการเข้าถงึสถานท่ีพกัแรมท่ีใช้หลกัการออกแบบ
ที่เป็นสากล 6) ด้านการบริการส�าหรับนักท่องเที่ยว 
ทุกประเภท 7) ด้านการสร้างประสบการณ์เชิงบวก 
ในแหล่งท่องเที่ยว รวมถึงการฝึกอบรมพนักงานให้มี
ความรู้ความเข้าใจในความต้องการของคนพิการ โดย 
ในองค์ประกอบทัง้ 7 ด้านนี ้จะเน้นในเรือ่งการตดิตาม
และประเมินผลคุณภาพการท่องเที่ยว (Office of  
Tourism Development, 2008)
 ในปี พ.ศ. 2551 มีการลงนามในอนุสัญญาว่า
ด้วยสทิธคินพกิาร ซึง่ในการลงนามคร้ังนัน้ประเทศไทย
ได้เข้าร่วมในการให้สตัยาบนัตัง้แต่วนัที ่29 กรกฏาคม 
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พ.ศ. 2551 และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม  
พ.ศ. 2551 โดยรัฐบาลไทยได้มีการจัดท�าแผนการ
พัฒนาการท่องเท่ียวที่ปราศจากอุปสรรคส�าหรับคน 
ทั้งมวลประจ�าปี พ.ศ. 2551-2554 (Office of the  
Empowerment of Persons of Disabilities, 2009)

 จากการประมวลเหตุการณ์ส�าคัญต่างๆ ที่
เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยวส�าหรับคนพิการสามารถ 
สรุปให้เห็นการพัฒนาการต่างๆ ในกระแสโลกได ้
ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 แผนภาพแสดงพัฒนาการการท่องเที่ยวส�าหรับคนพิการในกระแสโลก

 จากภาพท่ี 1 แสดงให้เหน็ถงึการให้ความส�าคญั
กับคนพิการของหน่วยงานในภูมิภาคต่างๆ ของโลก  
มีการขยายความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน การ
ประกาศแผนงานและการออกข้อก�าหนดต่างๆ ซ่ึง
ข้อก�าหนดเหล่าน้ีล้วนแล้วแต่เป็นการเพิ่มโอกาสใน
การเดินทางท่องเที่ยวที่มากข้ึนของคนพิการ แต่ถึง
แม้ความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ จะท�าให้โอกาส
ในการเดินทางของคนพิการเพิ่มมากข้ึน แต่ความ

สามารถในการใช้จ่ายเพื่อการเดินทางของคนพิการ
ยังคงเป็นสิ่งที่ต้องน�ามาประเมินต่อไป
 2. มูลค่าทางการตลาดของกลุ่มนักท่อง
เที่ยวคนพิการ
 การออกข้อก�าหนดและความร่วมมือของ
องค์กรต่างๆ ในโลกนบัเป็นการเพิม่โอกาสให้คนพกิาร
ได้เดินทางท่องเที่ยวมากขึ้น ทั้งนี้ข้อมูลจากองค์การ
อนามัยโลก (WHO, 2011) แสดงให้เห็นถึงภาพรวม 

 ทั้งนี้มีการคาดการณ์ว่าจ�านวนคนพิการยังคง 
เพิ่มขึ้นเร่ือยๆ โดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาท่ีคาดว่า 
จะมีจ�านวนคนพิการมากถึง 100 ล้านคนในปี 2030 
สอดคล้องกับผลการส�ารวจของ Travel Industry  
Association of America (TIA) ท่ีพบว่าในปี  
พ.ศ. 2548 มีคนพิการเดินทางท่องเที่ยวและติดต่อ
ธุรกิจในสหรัฐอเมริกาเป็นจ�านวน 21 ล้านคน และ
มีแนวโน้มว่าทั้งคนพิการจะเดินทางเพิ่มขึ้นร้อยละ 
50 นอกจากนี้งานวิจัยของ Bowtell (2015) ยัง
แสดงให้เห็นถึงจ�านวนคนพิการในยุโรปว่ามีจ�านวน
มากถึง 120 ล้านคน ในปี 2005 ซึ่งคิดเป็นร้อย
ละ 27 ของประชากรในยุโรป และอาจมีมากถึง 
160 ล้านคน ในปี 2025 ในส่วนของประเทศไทย
นั้นจ�านวนคนพิการที่ได ้รับการออกบัตรประจ�า
ตัวคนพิการ ณ เดือนกันยายน 2559 มีทั้ งสิ้น 
1,657,438 คน คิดเป็นร้อยละ 2.52 ของประชากร 
ท้ังประเทศ (กระทรวงการพฒันาสงัคมและความม่ันคง 
ของมนุษย์, 2559) นอกจากนี้ข้อมูลจากองค์การ
สหประชาชาติยังแสดงให้เห็นว่าทุก 1 ใน 10 คน  
ของประชากรโลกเป็นคนพกิาร โดยกลุม่ประเทศแถบ
เอเชียแปซิฟิกเป็นกลุ่มประเทศที่มีคนพิการมากที่สุด 
ในโลก (National Statistical Office, n.p.) ตัวเลข 
เหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่า

ประเทศ

สหราชอาณาจักร
สหรัฐอเมริกา
เยอรมัน
ออสเตรเลีย
ตุรกี

ร้อยละของคนพิการต่อประชากรในประเทศ
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 19.30
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ตาราง 1 แสดงร้อยละของคนพิการในประเทศต่างๆ

จ�านวนนักท่องเที่ยวกลุ่มคนพิการมีการขยายตัวมาก
ขึ้นเรื่อยๆ
 เมื่อพิจารณาถึงมูลค ่าทางการตลาดของ 
นักท่องเที่ยวคนพิการ ผลการศึกษาของ The Open 
Door Organization (2002) ซึ่งเป็นองค์กรที่จัดการ
การท่องเที่ยวส�าหรับคนพิการในสหรัฐอเมริกา  
แสดงให้เห็นถึงมูลค่าการใช้จ่ายเงินของคนพิการใน
อตุสาหกรรมการท่องเทีย่วของสหรัฐอเมริกาทีมี่มูลค่า 
ถงึ 13.6 พนัล้านเหรยีญสหรัฐในปี พ.ศ. 2545 ในขณะ
ท่ีคนพิการในประเทศแคนาดามีก�าลังในการใช้จ่าย
มากกว่า 25 พนัล้านเหรียญ ส่วนในสหราชอาณาจกัรคน
พิการที่เป็นผู้ใหญ่จ�านวน 10 ล้านคนมีก�าลังในการใช้
จ่ายมากกว่า 80 พนัล้านปอนด์ต่อปี ส�าหรบัในสหภาพ 
ยุโรปมีนกัท่องเท่ียวพกิารประมาณ 134-267.9 ล้านคน  
สร้างรายได้ให้กับการท่องเที่ยวประมาณ 83-166  
พนัล้านยโูรต่อปี ทัง้นีใ้นงานวจัิยของ Bowtell (2015) 
ได้มีการพยากรณ์มูลค่าของอตุสาหกรรมการท่องเท่ียว
ส�าหรับคนพิการในยุโรปตั้งแต่ ปี 2005-2025 เอาไว้ 
ดังแสดงในตารางที่ 2
 ส�าหรับนักท่องเที่ยวคนพิการในระบบการ 
ท่องเท่ียวของประเทศไทยแม้จะยังไม ่มีตัวเลข
ยืนยันจ�านวนที่แน่นอน รวมทั้งไม่มีตัวเลขสนับสนุน 
ในเชิงเศรษฐกิจถึงมูลค่าทางการตลาดของนักท่อง

การเติบโตของตัวเลขคนพิการในโลกว่ามีสูงถึง 785 
ล้านคน หรือประมาณร้อยละ 15 ของประชากรโลก
ในขณะที่ข้อมูลของ UNESCAP (2000) พบว่าใน

สหภาพยุโรปมีนักท่องเที่ยวที่เป็นคนพิการประมาณ 
134-267.9 ล้านคน นอกจากนี้ยังมีข้อมูลร้อยละของ
คนพกิารในประเทศต่างๆ ทีน่่าสนใจดังแสดงในตารางที ่1
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ข้อมูล

ความต้องการการเข้าถึง 
(รวมทุกประเภทของการพิการ)
ค่าเฉลี่ยค่าใช้จ่าย/หัว/ครั้ง
รายได้ทางการท่องเที่ยว* 
รายได้ทางการท่องเที่ยว **
รายได้ทางการท่องเที่ยว ***

ปี 2005 ปี 2025

123,761,185

618 ยูโร
53.5 พันล้านยูโร
80.3 พันล้านยูโร
160.6 พันล้านยูโร

159,726,936

792 ยูโร
88.6 พันล้านยูโร
132.8 พันล้านยูโร
265.6 พันล้านยูโร

ตาราง 2 ภาพรวมมูลค่าทางการตลาดของการท่องเที่ยวส�าหรับคนพิการในยุโรป (2005-2025)

เที่ยวกลุ ่มนี้  แต ่ประเด็นที่น ่าสนใจคือคนพิการ
ยังคงต้องการเดินทางท่องเที่ยวจ�านวนคนพิการ
ที่เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนย�้าให้เห็นว่าความต้องการ
การท ่องเ ท่ียวส�าหรับคนพิการย ่อมต ้องสูงขึ้น
ด ้วยเช ่นกัน (Ozogul & Baran, 2016) ทั้ง น้ี
จ�านวนคนพิการในประเทศไทยที่อยู ่ในวัยท�างาน
มีสู งถึ งร ้อยละ 47.82 ตัวเลขนี้ แสดงให ้ เห็น 
ถึงจ�านวนคนพิการที่มีศักยภาพในการเดินทางและ 
ก�าลงัในการใช้จ่าย (Ministry of Social Development  
and Human Security, 2016) นอกจากนี้การ 
ทีป่ระเทศไทยมกีารจดัท�าแผนพัฒนาต่างๆ ทีเ่ก่ียวข้อง 
ไม่ว่าจะเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ที่ผ ่านมาที่ให้ความส�าคัญกับการปรับโครงสร้าง 
ภาคบริการให้เป็นแหล่งรายได้หลักของประเทศ  
แผนพัฒนาการท่องเที่ยวที่ปราศจากอุปสรรคส�าหรับ 
คนทั้งมวล พ.ศ. 2551-2554 ที่เน้นการให้บริการ 
ที่เท่าเทียมกับคนพิการ ผู ้สูงอายุ ครอบครัวที่ม ี
เดก็เล็ก แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบบั 
ที ่11 (2555-2559) ทีใ่ห้ความส�าคญักบัการพฒันาคน
ทกุคนให้มโีอกาสเข้าถึงทรพัยากรและได้รบัประโยชน์
จากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างเท่าเทียมกัน  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 
12 (2560-2564) ท่ีเน้นเรื่องการแก้ปัญหาความ

*กรณีที่นักท่องเที่ยวคนพิการเดินทางโดยล�าพัง
**กรณีที่นักท่องเที่ยวคนพิการเดินทางพร้อมกับเพื่อนและครอบครัว (ค�านวณค่าเฉลี่ยของผู้ร่วมเดินทางที่ 0.5)
****กรณีที่นักท่องเที่ยวคนพิการเดินทางพร้อมกับเพื่อนและครอบครัว (ค�านวณค่าเฉลี่ยของผู้ร่วมเดินทางที่ 2)

เหลื่อมล�้าและความไม่เท่าเทียมกันในสังคม โดยมุ่ง
ประเด็นไปท่ีการสร้างความเท่าเทียมในการเข้าถึง
บริการต่างๆ เพื่อน�าไปสู่การพัฒนาประเทศอย่าง
ย่ังยืน (Office of the National Economics and 
Social Development Board, 2015) ซึ่งการที่ภาค
รัฐให้ความส�าคัญต่อการพัฒนาความเท่าเทียมของ
ประชาชนทุกคนตามแผนต่างๆ ท่ีออกมาอย่างต่อ
เนื่องเหล่านี้ ผนวกกับบรรยากาศของกระแสโลกที่ให้
ความส�าคัญต่อสิทธิของคนพิการ ความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีและอุปกรณ์อ�านวยความสะดวกส�าหรับ
คนพิการ รวมทั้งการที่มีองค์กรคนพิการทั้งในและ
ต่างประเทศเพิ่มข้ึนเพ่ือร่วมสนับสนุนการพัฒนา 
คนพิการ น่าจะส่งผลต่อโอกาสของคนพิการในเร่ือง
ของการเข้าร่วมกิจกรรมทางการท่องเท่ียวอย่างเป็น
รูปธรรมด้วยเช่นกันอย่างไรก็ดีการเดินทางท่องเที่ยว
ส�าหรับคนพิการยังคงประสบปัญหาและอุปสรรค
อยู่มากซึ่งเป็นเร่ืองท่ีท้ังภาครัฐและเอกชนท่ีมีส่วน
เกี่ยวข้องต้องร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาต่อไป
 3. ปัญหาและอปุสรรคของคนพกิารในการ
เดินทางท่องเที่ยว
 ถึงแม้จะมแีผนพฒันาการท่องเท่ียวท่ีเกีย่วข้อง
กับคนพิการ มีการจัดตั้งองค์กรต่างๆ เพื่อช่วยเหลือ 
คนกลุ่มนี้ให้ได้รับสิทธิ์ทางสังคมอย่างเท่าเทียมกับ 

คนปกติ แต่ประเด็นที่น่าสนใจคือมีคนพิการจ�านวน
เท่าใดท่ีมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมทางการท่องเท่ียว 
Touche Ross (1993) ได้อธิบายว่าในยุโรปนั้นคน
พิการจ�านวน 8 ล้านคน เดินทางท่องเที่ยวไปต่าง
ประเทศอย่างน้อยปีละครั้ง ในขณะท่ีคนพิการ 15 
ล้านคน มีการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศ และคน
พิการมากกว่า 22 ล้านคนเข้าร่วมกิจกรรมทางการ
ท่องเที่ยวประเภท one day trip อย่างไรก็ดีใน
หลายประเทศโอกาสทางการท่องเท่ียวและการเข้า
พักของคนพิการกลับถูกจ�ากัดเป็นอย่างมากด้วย
สิ่งอ�านวยความสะดวกที่ไม่เอื้อต่อการใช้ชีวิตของ
พวกเขา Ounvijit, Sirisarn & Rongsa-ad (2014)  
ได้อธิบายการเดินทางของคนพิการไว้ว่า ส�าหรับคน
พกิารทางจิตใจ พฤตกิรรม สตปัิญญาและการเรียนรู้นัน้ 
การออกเดินทางเป็นเรื่องล�าบาก ดังนั้นการตัดสินใจ
เดนิทางท่องเทีย่วจึงเป็นเรือ่งของครอบครวั ในขณะที่ 
คนพิการประเภทอื่นๆ จะพยายามช่วยเหลือตัวเอง 
และสามารถเดินทางท่องเที่ยวด้วยตัวเองได้ ทั้งนี ้
สามารถแยกประเด็นปัญหาและอุปสรรคในการเดิน
ทางของคนพิการที่มีความสามารถเดินทางท่องเที่ยว
ด้วยตัวเองออกได้ดังนี้
 1) คนพิการทางการเคล่ือนไหว เป็นกลุม่คน 
ทีส่ามารถเข้าถงึข้อมลูทางการท่องเทีย่วได้เป็นอย่างดี  
แต่มีปัญหาอุปสรรคในการเดินทาง การเข้าถึงแหล่ง
ท่องเท่ียว ที่พัก และสิ่งอ�านวยความสะดวกทางด้าน
กายอุปกรณ์เนื่องจากระบบการคมนาคมขนส่ง และ
สาธารณูปโภคต่างๆ ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับ 
คนพิการทางการเคลื่อนไหว หรือคนที่ต้องใช้รถเข็น 
ในการเข้าถึง (Siriwong & Saengdaeng, 2011;  
Daniels, Rodgers & Wiggins, 2005)
 2) คนพิการทางการได้ยินเป็นกลุ่มคนท่ีมี 
ความสามารถในการเดินทางท่องเที่ยวได้ด้วยตัวเอง 
เป็นอย่างด ีแต่ปัญหาส�าคญัคอืคนทัว่ไปจะไม่ตระหนกั 
ถึงความพิการของคนกลุ่มนี้ท�าให้ไม่มีการหยิบยื่น 
ความช่วยเหลอืในด้านต่างๆ โดยปัญหาหลกัท่ีคนกลุม่นี ้
ต้องพบคือเรื่องของระบบการสื่อสาร เช่น ประกาศ 
เลื่อนเวลาที่สนามบินหรือสถานีรถไฟ และประกาศ 

ข้อมูลต่างๆ ในแหล่งท่องเที่ยว เพราะคนพิการ
ทางการได้ยินต้องรับข้อมูลผ่านสื่อที่เป็นภาษามือ
และสัญลักษณ์เท่านั้น ท�าให้โอกาสในการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารน้อยลงและอาจเกิดอันตรายได้ง่ายจากการ
ไม่ได้ยนิเสยีงสญัญาณเตอืนภัยต่างๆ (Mamon, 2015 
& Hersh, 2016)
 3) คนพิการทางการมองเห็นเป็นกลุ่มคน
ที่สามารถช่วยเหลือตัวเองในการเดินทางได้ในระดับ
หน่ึงแต่ยังมีอุปสรรคในการเข้าถึงข้อมูลทางการท่อง
เที่ยวการต้องการการดูแลที่ถูกต้อง รวมทั้งสิ่งอ�านวย
ความสะดวกทีเ่หมาะสม เช่น แผนทีห่รอืป้ายบอกทาง
ทีเ่ป็นอกัษรเบรลล์ ทางเดนิส�าหรับผูพ้กิารทางสายตา  
เสียงเตือนและปุ ่มอักษรเบรลล์ในสถานที่ต ่างๆ  
(Boonmeesrisa-nga, Samaswat, Promtakaew,  
Yimlamai, Kienwong, Pattanachaidamrong &  
Vessavanichakul, 2014; Blades, Ungar, &  
Spencer, 1999)
 นอกเหนือจากการไม่มีสิ่งอ�านวยความสะดวก 
ที่ เหมาะสมส�าหรับคนพิการแต่ละประเภทแล้ว 
การขาดบุคลากรที่มีความรู ้ความเข้าใจในการให้
บริการยังเป ็นสาเหตุที่ท�าให ้คนพิการบางส ่วน
ตัดสินใจไม่เดินทางท่องเที่ยวอีกด้วย (Ozogul 
& Baran, 2016) ข้อมูลนี้สอดคล้องกับผลจาก
งานวิจัยของ Gillovic & McIntosh (2015) ที่
แสดงให้เห็นถึงความล้มเหลวของอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวนิวซีแลนด์ในการรับรู ้ความส�าคัญของ 
ตลาดนักท่องเท่ียวคนพิการ ท้ังๆ ท่ีมีข้อมูลท่ีท�าให้ 
ทราบถึงมูลค่าของตลาดนี้และมีการออกกฎข้อบังคับ 
ที่เข้มแข็ง แต่ตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ยังคงไม่ได้รับ 
ความสนใจเท่าที่ควร เพราะยังมีความเข้าใจผิดของ 
ผู้ประกอบการ และการขาดการบริการท่ีเหมาะสม  
ผลจากงานวิจัยของ Bowtell (2015) แสดงให้
เห็นว่าผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว
ในสหราชอาณาจักรท่ีให้ความสนใจกับการท่อง
เท่ียวของคนพิการยังมีจ�านวนน้อยมาก และได้
สรุปประเด็นปัญหาหลัก 3 ประเด็นส�าหรับคน
พิการที่ต ้องการเดินทางท่องเที่ยว ดังนี้ 1) การ
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ออกแบบสิ่งอ�านวยความสะดวกในการเดินทาง
ท่องเที่ยว ซึ่งสามารถแยกออกเป็น 3 มิติ  คือ  
มิติการเข้าถึงทางด้านกายภาพ เช่น ทางลาดส�าหรับ 
รถเข็น ห้องพักส�าหรับคนพิการมิติการเข้าถึงด้าน 
ความรู้สึก เช่น การแตะสัมผัส ระบบการได้ยิน และ 
มิติการเข้าถึงด้านการสื่อสาร ซึ่งจะเก่ียวข้องกับ 
คนพิการด ้านการเขียนและการพูด 2) ข ้อมูล 
เพราะการขาดแคลนข ้อมูลทางด ้านการท ่อง
เท่ียวเป็นปัจจัยส�าคัญที่บังคับให้นักท่องเที่ยวคน
พิการต้องยกเลิกการเดินทาง 3) ทัศนคติของผู้ให้
บริการ ซึ่งสอดคล้องกับที่ Gillovic & McIntosh 
(2015) ได้อธิบายว่าอุปสรรคในการเข้าถึงสินค้า
และบริการต่างๆ ทางการท่องเที่ยวของคนพิการ 
ถกูจดัไว้เป็นล�าดบัขัน้โดยเริม่ต้ังแต่ ข้ันทีห่น่ึงอปุสรรค 
ทางด้านร่างกาย ขั้นที่สองอุปสรรคทางด้านข้อมูล 
ข่าวสาร และขั้นที่สามอุปสรรคทางด้านปฏิกิริยาทาง
สังคม แม้จะมีการจัดว่าอุปสรรคทางด้านร่างกายเป็น 
เรื่ องที่ ส� าคัญ แต ่อุปสรรคที่ยิ่ ง ใหญ ่ที่ สุดกลับ
เป ็นทัศนคติด ้านลบและปฏิสัมพันธ ์ของคนใน
สังคม ท้ังน้ีเพราะผู ้ให้บริการทางการท่องเที่ยว
ส ่ วน ใหญ ่มี ความ เชื่ อทางลบที่ ว ่ า  คนพิ การ
ไม่ควรเดินทางเพื่อการท่องเที่ยว หากต้องเดิน
ทางควรเดินทางกับหน่วยงานภาครัฐหรือองค์กร 
ที่ทราบความต้องการของพวกเขา ส่ิงอ�านวยความ
สะดวกส�าหรับคนพิการมีราคาแพงเกินกว่าจะจัดให้  
ผู้ให้บริการไม่เคยใช้สิ่งอ�านวยความสะดวกเหล่านั้น 
ท�าให้ไม่มีความรู้ความเข้าใจในการให้บริการ เป็นต้น 
อย่างไรก็ดี Ozogul & Baran (2016) มองปัญหาทาง 
การท่องเที่ยวส�าหรับคนพิการในประเด็นที่แตกต่าง 
ออกไปบ้างคือ 1) ประเดน็ด้านสิง่อ�านวยความสะดวก 
2) ประเด็นด้านการสนับสนุนการเข้าถึงข้อมูลส�าหรับ 
คนพิการ และ 3) ประเด็นด้านกฎเกณฑ์หรือนโยบาย
จากภาครัฐและเอกชน และเมื่อตรวจสอบงานวิจัย 
ในอดีตพบว่าเริ่มมีการศึกษาอุปสรรคในการเดินทาง 
ท่องเที่ยวของคนพิการตั้งแต่ช่วงปี พ.ศ. 2523-2533 
(Hall & Brown, 2006) โดยผลจากงานวิจัยทั้งหมด 
เป็นไปในทิศทางเดียวกันว่า นักท่องเที่ยวคนพิการ 

ต้องพบกับอุปสรรคในการเดินทางท่องเท่ียวหลาย 
ขั้นตอนท�าให้มีโอกาสในการท่องเที่ยวน้อยกว่า
คนปกติ ส�าหรับประเภทของปัญหาและอุปสรรค
ต่างๆ ในการเดินทางท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียว
กลุ ่มนี้ Ralph Smith (1987) นับเป็นคนแรก
ที่ท�าการส�ารวจและจ�าแนกปัญหาและอุปสรรคเอา
ไว้ โดยได้จ�าแนกออกเป็น 3 ด้าน คือ 1) ด้านตัว
บุคคล เช่น ปัญหาเร่ืองสุขภาพ การขาดทักษะใน
การท�ากิจกรรมต่างๆ 2) ด้านสภาพแวดล้อม เช่น  
การคมนาคมขนส่ง สถาปัตยกรรม และการออกแบบ
สถานท่ี กฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และ 3) ด้าน
การปฏสิมัพนัธ์ เช่น ปัญหาเรือ่งภาษาและการสือ่สาร  
ทัศนคติของผู้ให้บริการ โดยแนวคิดนี้ได้รับการยืนยัน 
จากงานวิจัยในล�าดับต่อๆ มา (Murray & Sproats,  
1990; Kennedy, Smith & Austin, 1991; Daniels, 
Rodgers & Wiggins, 2005)
 ทั้งๆ ท่ีมีการรับรู้กันอย่างกว้างขวางในเรื่อง
สทิธิข์องคนพกิารในการเข้าถงึบรกิารต่างๆ ว่าควรจะ
ต้องเท่าเทียมกับคนปกติ แต่งานวิจยัท่ีผ่านมาแสดงให้
เห็นว่าคนกลุม่น้ียังคงถูกละเลยในการเข้าถึงสทิธ์ิต่างๆ  
ทั้งในทางสังคมและการท่องเที่ยวอยู ่เสมอ ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะความต้องการในการเข้าถึงบริการ
ต ่างๆ ของคนพิการแต่ละประเภทมีความแตก
ต่างกันและผู ้ ให ้บริการไม ่มีความรู ้ความเข ้าใจ
ในความแตกต ่างนั้นๆ อย ่างไรก็ดีการเติบโต
ของจ�านวนคนพิการที่มีมากขึ้น เรื่ อยๆ ท�าให ้
ผู้ประกอบการในภาคส่วนต่างๆ ของอุตสาหกรรม 
การท่องเที่ยวควรปรับตัวเป ็นผู ้ประกอบการที่
เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (Specialized Agencies) และ
ให้ความส�าคัญกับบริการและผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อ
รองรับการเติบโตของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ (Ozogul & 
Baran, 2016)
 4. แนวทางการด�าเนินงานของผู้ประกอบ
การในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
 การเติบโตของจ�านวนนักท่องเที่ยวคนพิการ
เป็นหัวข้อท่ีมีการพูดถึงมากว่านักท่องเท่ียวกลุ่มนี้ 
จะกลายเป็นตลาดเฉพาะ (Niche market) ที่ส�าคัญ

ส�าหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดยมีการน�าเสนอ
เรือ่งนีใ้นการประชมุวชิาการและมีการตพีมิพ์บทความ 
ที่เกี่ยวข้อง ความน่าสนใจของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้คือ 
พลังในการใช้จ่ายเพื่อให้ได้การเข้าถึงตามที่ต้องการ 
โดยค ่ า ใช ้ จ ่ าย ในการ เดินทางท ่อง เที่ ยวของ
นักท ่องเที่ยวคนพิการจะทวีคูณเสมอเนื่องจาก
นักท่องเที่ยวกลุ ่มนี้ต ้องมีผู ้ที่ร ่วมเดินทางไปด้วย
ทุกคร้ัง ดั งนั้นหากผู ้ประกอบการยังคงท�าได ้
เพียงผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบสนองนักท่อง
เท่ียวท่ัวๆ ไป ก็จะไม่สามารถเจาะกลุ ่มนักท่อง
เที่ ยวกลุ ่มนี้ ได ้และจะต ้องพบกับการแข ่ งขัน 
เพื่อแย่งชิงลูกค้าในตลาดเดิมที่เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ อีก
ด้วย (Gillovic & McIntosh, 2015) จากรายงานการ
ประชมุ ITB Berlin Convention 2012 ระหว่างวนัที ่7-9  
มีนาคม พ.ศ. 2555 มกีารบรรยายถงึศกัยภาพทางการ
ตลาด ความท้าทายและแนวคดิส�าหรบัการจัดการการ
ท่องเทีย่วแบบปราศจากอปุสรรคส�าหรบัคนทัง้มวลไว้  
โดยมีประเด็นท่ีน่าสนใจส�าหรับผู้ประกอบการดังนี้  
1) การจัดท�าคู่มือการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล เพื่อ 
ให้มั่นใจได้ว ่านักท่องเที่ยวทุกคนจะสามารถเข้า
ถึงข้อมูลและเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางได้ 
2) การจัดการอบรมบุคลากรในอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว เพื่อรองรับการให้บริการนักท่องเที่ยวทุก
กลุ่ม 3) การออกแบบเพื่อคนท้ังมวล (Design for 
All) ท่ีต ้องค�านึงถึงโครงสร้างและความสะดวก
สบายของนักท ่องเที่ยวทุกคน 4) การร ่วมมือ
กันของผู ้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่อง
เที่ยว ที่ไม่ควรจะต้องใช้กฎหมายบังคับแต่ต้องใช ้
วิธีการเปลี่ยนความเข้าใจของทุกคนให้เห็นถึงความ 
ส�าคัญของนักท่องเที่ยวกลุ ่มนี้  (International 
Tourism Cooperation Division Department of 
Tourism, 2012)
 ท้ังนี้ข้อเสนอแนะจากงานวิจัยของ Ozturk,  
Yayli & Yesiltas (2008) มีความสอดคล้องกับ 
ประเด็นหลักทั้ง 4 ประการข้างต้นแต่มีการเพิ่มเติม 
ในประเดน็อืน่ๆ คอื 1) การพฒันาด้านกฎหมายส�าหรับ
คนพิการเพื่อส่งเสริมให้คนพิการได้รับโอกาสในการ 

มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการท่องเท่ียวมากขึ้น  
2) การจัดสรรเงินทุนส�าหรับใช ้ ในการพัฒนา
อตุสาหกรรมการท่องเทีย่วส�าหรบัคนพกิารโดยเฉพาะ 
3) การสื่อสารกับประชาชนทั่วไปเพื่อให้ทราบถึงสิทธิ
ขั้นพื้นฐานของคนพิการ 4) จัดให้มีการเรียนการสอน
ในโรงเรียนเกี่ยวกับหัวข้อการบริการนักท่องเท่ียวคน
พิการ เพื่อช่วยให้นักเรียนเหล่าน้ีมีทัศนคติที่ดีต่อคน
พิการ และเมื่อเติบโตขึ้นเข้าสู่วัยท�างานก็จะสามารถ
ให้บริการที่เหมาะสมกับคนพิการได้
 นอกจากนี้งานวิจัยของ Ozogul & Baran  
(2016) ยังมีการแนะน�าปัจจัยที่สามารถน�าไปใช้
ในการปรับปรุงบริการต่างๆ ของผู้ประกอบการใน
อตุสาหกรรมการท่องเท่ียวเพือ่ตอบสนองนกัท่องเท่ียว
กลุ่มนี้ โดยแยกปัจจัยออกเป็น 3 กลุ่มหลักๆ คือ 1) 
สิ่งอ�านวยความสะดวกต่างๆ ในการท่องเที่ยว ทั้งใน
ระหว่างการเดนิทาง แหล่งท่องเทีย่ว ทีพ่กั ร้านอาหาร 
2) การเข้าถึงข้อมูลทางการท่องเท่ียว ท้ังข้อมูลออนไลน์ 
และข้อมูลที่สามารถจับต้องได้ เช่น แผ่นพับ โบรชัวร์  
ป้ายบอกทาง 3) นโยบายหรือกฏเกณฑ์ต่างๆ เช่น  
นโยบายการฝึกอบรมพนักงานในสถานประกอบการ  
กฎเกณฑ์การปรับปรุงสภาพทางกายภาพเพื่อรองรับ 
คนพิการ
 ในส่วนของประเทศไทยนั้นรัฐบาลมีการ
ประกาศใช้ พ.ร.บ.ฟื ้นฟูสมรรถภาพคนพิการปี 
พ.ศ. 2535 พ.ร.บ.ส ่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการปี พ.ศ. 2550 และมีการท�าแผนส่ง
เสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการมาตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2550 เพื่อดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
คนพิการในด้านต่างๆ นอกจากนี้ยังมีความร่วม
มือของสถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ (สสพ.) 
กับหน่วยงานต่างๆ เพื่อส�ารวจและเก็บข้อมูลสิ่ง
อ�านวยความสะดวกส�าหรับคนพิการในเส้นทาง 
ท่องเที่ยวหลักๆ ของประเทศมาตั้งแต่ป ี 2552  
เพือ่เป็นการเพิม่โอกาสในการเดนิทางท่องเทีย่วให้กบั 
คนพิการอย ่างไรก็ดีผลจากการส�ารวจพบว ่า 
สถานประกอบการ 254 แห่งทั่วประเทศผ่านเกณฑ์
มาตรฐานเพียง 136 แห่ง และเป็นการผ่านในระดับ 
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พอใช้ถึงดีมากเท่านั้น ไม่มีระดับดีเยี่ยมเลยแม้แต่แห่ง
เดียว (The Institute of Health Promotion for  
People with Disability, 2009) ทัง้นีห้น่วยงานทีเ่กีย่ว
ข้องอ่ืนๆ เช่น ส�านกังานส่งเสรมิและพัฒนาคุณภาพชวีติ 
คนพิการแห่งชาติมีการจัดท�าคู่มือรายงานอุปกรณ์  
สิ่งอ�านวยความสะดวก หรือบริการที่สอดคล้องกับ 
ความต้องการพิเศษของคนพิการต้ังแต่ปี พ.ศ. 2555 
กรมการท่องเที่ยวมีการจัดท�ามาตรฐานการบริการ
กลุ่มนักท่องเท่ียวคนพิการในปี พ.ศ. 2555 จัดท�า
หลกัสูตรฝึกอบรมผูใ้ห้บรกิารทางการท่องเทีย่วเพ่ือให้
บริการผูพิ้การในปี พ.ศ. 2557 นอกเหนือจากหน่วยงาน 
ภาครัฐแล้วหน่วยงานภาคเอกชนต่างๆ อาทิ องค์การ
ขนส่งมวลชนกรุงเทพ การรถไฟแห่งประเทศไทย 
บริษัทท่าอากาศยานไทย ต่างก็มีส่วนร่วมในการปรับ
เปลีย่นสิง่อ�านวยความสะดวกเพือ่รองรบัคนพิการด้วย
เช่นกัน (Tanathiti, n.d.) แต่จากการรายงานผลการ
ด�าเนนิงานเมือ่เดอืนสงิหาคม พ.ศ. 2556 พบว่าหน่วย
งานต่างๆ ด�าเนินงานบรรลุเป้าหมายได้เพียงร้อยละ 
28.40 เท่านั้น (Sirisomboonlarp, 2014)
 ในปัจจุบันองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนได้เข้า
มามีบทบาทในการพัฒนารูปแบบทางการท่องเที่ยว
ของคนพกิารโดยเฉพาะอย่างยิง่การจัดสิง่อ�านวยความ 
สะดวกที่ได ้มาตรฐาน แต่ก็ยังไม ่สามารถท�าได ้
ครอบคลุมในทุกแหล่งท่องเที่ยว (Boonmeesrisa- 
nga et al., 2014) ผลจากงานวิจัยของ Siriwong & 
Saengdaeng (2011) พบว่าในการเดินทางท่อง
เที่ยวของคนพิการนั้น ปัญหาส่วนใหญ่ไม่ได้เกิด
จากความพิการแต่เกิดจากส่ิงอ�านวยความสะดวก
ต่างๆ ที่ไม่เอื้อต่อการเดินทาง นอกจากนี้ผู้ประกอบ
การในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวยังไม่ให้ความ
ส� าคัญกับการท ่อง เที่ ยวของคนพิการมากนัก  
เห็นได้จากจ�านวนบริษัทที่รับจัดน�าเที่ยวให้คนพิการ 
โดยเฉพาะมีเพียงไม่ก่ีบริษัท บริษัทน�าเที่ยวส่วนใหญ ่
ยังไม่มีการน�าเสนอรายการน�าเที่ยวส�าหรับคนพิการ 
โดยเฉพาะ แหล่งท่องเที่ยวยังขาดสิ่งอ�านวยความ 
สะดวกส�าหรับคนพิการ ร้านอาหารหรือร้านขาย 
ของฝากที่ไม่มีบริการใดๆ ส�าหรับคนพิการ ทั้งนี้เนื่อง 

มาจากความไม่เข้าใจความต้องการของคนพิการ  
ความกลัวที่ จะไม ่สามารถดูแลหรือให ้บริการ 
ที่เหมาะสมได้ การไม่มีตัวเลขทางสถิติยืนยันจ�านวน 
นักท่องเท่ียวคนพิการ รวมท้ังความไม่แน่ใจในความ
สามารถในการเดินทางและก�าลังในการใช้จ่ายของ 
คนพิการ (Limthavornrat, 2017)
 ถึงแม้การพัฒนาการท่องเท่ียวส�าหรับผู้พิการ 
ในประเทศไทยยังไม่บรรลุเป้าประสงค์ที่วางไว้ แต่
ตัวเลขท่ียืนยันจ�านวนท่ีเพ่ิมข้ึนและความสามารถใน
การใช้จ่ายของคนพิการ รวมทั้งความพยายามจากทั้ง
ภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาการท่องเที่ยวส�าหรบั 
คนพกิาร ล้วนแล้วแต่เป็นปัจจยัท่ีท�าให้ผูป้ระกอบการ 
ในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวควรท่ีจะหันมาสนใจ 
และปรับตัวเพื่อตอบสนองสิทธิอันพึงมีของนักท่อง
เที่ยวกลุ่มนี้รวมท้ังโอกาสในทางธุรกิจที่เพิ่มขึ้นของ 
ผูป้ระกอบการ โดยข้อมลูต่างๆ ทัง้จากงานวจิยั เอกสาร
และการสมัภาษณ์ผูท่ี้เกีย่วข้องสามารถน�ามาใช้ในการ
ประเมินเพื่อหาข้อเสนอแนวทางการด�าเนินงานของ 
ผู้ประกอบการได้ดังนี้ 1) องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการ 
ท่องเทีย่วทัง้ภาครฐัและภาคเอกชนควรมคีวามร่วมมอื 
อย่างเป็นรูปธรรมในการก�าหนดนโยบายและแนว
ปฏบัิติต่างๆ เพือ่พฒันาการท่องเท่ียวส�าหรับคนพกิาร  
2) ภาครัฐและภาคการศึกษาต้องให้ความรู้และ 
ความเข้าใจในสิทธิขั้นพื้นฐานของคนพิการและ 
ความต้องการต่างๆ ของคนกลุ่มนี้กับผู้ประกอบการ 
อย่างจริงจังและชัดเจน 3) การพัฒนาบุคลากร 
ในอตุสาหกรรมการท่องเท่ียวต้องกระท�าอย่างเร่งด่วน 
เพื่อรองรับความต้องการของนักท่องเท่ียวกลุ ่มนี้ 
อย่างมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ทั้งนี้การพัฒนา
บุคลากรท�าได้โดยการจัดการฝึกอบรม และเผย
แพร่ความรู้ ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องให้รับ
ทราบอย่างสม�่าเสมอ 4) ผู้ประกอบการด้านต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไม่ว่าจะ
เป็นการคมนาคมขนส่ง แหล่งท่องเที่ยว ที่พัก ร้าน
อาหาร บริษัทน�าเที่ยว ต้องเร่งปรับปรุงบริการต่างๆ 
ในส่วนของตัวเอง เช่น การออกแบบยานพาหนะ 
ห้องพักให้เหมาะสมต่อการใช้งานของคนพิการ  

การปรับปรุงเส้นทางการเข้าถึงแหล่งท่องเท่ียว  
การมีแผ่นพับแนะน�ารายการแหล่งท่องเที่ยวหรือ
เมนูอาหารที่เป็นอักษรเบรลล์ การจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญ
ภาษามือหรืออาสาสมัครร่วมเดินทางไปกับคนพิการ 
การจัดอุปกรณ์พิเศษ เช่น รถเข็น ไม้เท้า 5) ต้องให ้
ความส�าคัญกับการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารทางด้านการ
ท่องเที่ยว โดยการออกแบบให้คนทุกกลุ่มสามารถ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้เหมือนกัน และได้รับข้อมูล
เดียวกัน

บทสรุป
 จะเห็นได้ว่าองค์กรต่างๆ ในโลกให้ความส�าคญั
กับสิทธิของคนพิการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิทธิในการ 
เดินทางท่องเท่ียวเพราะการท่องเท่ียวถือเป็นสิทธ ิ
ขั้นพื้นฐานของมนุษย์ทุกคนและเป็นกิจกรรมที่มอบ 
ความเป็นอิสระและสร้างความมั่นใจให้กับมนุษย์  
(Singleton & Darcy, 2013) จึงมีความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นองค์การสหประชาชาต ิ
สมาคมการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ องค์การ
การท่องเที่ยวโลก เป็นต้น ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
ในการออกข้อก�าหนดและแผนพัฒนาการท่องเที่ยว 
เพื่อผู้พิการ
 ทัง้นีข้้อมูลทางสถติจิากหลายประเทศได้ยนืยนั 
ถึงจ�านวนที่เพี่มขึ้น ความต้องการในการเดินทาง 
ท่องเที่ยวและพลังในการใช้จ่ายของคนพิการ เช่น  
ตวัเลขจาก European Commission, DG Enterprise 
and Industry (2013) ทีย่นืยนัว่าตลาดการท่องเทีย่ว
ส�าหรับคนพิการทั่วโลกขยายตัวมากถึง 2.2 พันล้าน
คนสร้างรายได้ประมาณ 8 ล้านล้านดอลล่าร์ในแต่ละปี 
ส�าหรับในประเทศไทยถึงแม้จะยังไม่มีการเก็บข้อมูล 
ทางเศรษฐกจิของนกัท่องเทีย่วคนพกิาร แต่จ�านวนคน
พิการที่เพิ่มมากขึ้นก็ท�าให้อนุมานได้ว่าความต้องการ 
ในการเดนิทางท่องเทีย่วย่อมต้องมมีากขึน้และส่งผลดี 
ทางเศรษฐกิจโดยรวมด้วยเช่นกัน
 อย่างไรก็ดีการท่องเที่ยวส�าหรับผู ้พิการยัง
คงอยู่ระหว่างการพัฒนาและในหลายภาคส่วนไม่ได้ 
ให ้ความสนใจมากนัก ทั้งนี้ เนื่องมาจากปัญหา

และอุปสรรคส�าหรับคนพิการแต่ละกลุ ่มที่แตก
ต่างกันออกไป ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสิ่งอ�านวยความ
สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยว การเข้าถึงข้อมูล
ทางการท่องเที่ยว และทัศนคติของผู ้ให ้บริการ
ทางการท่องเที่ยว ท�าให ้มีความยุ ่งยากในการ
บริหารจัดการ แต่สิ่งต ่างๆ เหล่านี้นับเป็นเร่ือง 
ที่ท้าทายความสามารถในการปรับตัวของผู้ประกอบ
การในการจัดบริการเพื่อให้เกิดประโยชน์ทั้งในด้าน
การตอบสนองสิทธิพื้นฐานของคนพิการและเพื่อ
พัฒนาความสามารถในการให้บริการอันจะน�าไปสู่
โอกาสทางธุรกิจของผู้ประกอบการเองในที่สุด
 ในส ่วนของแนวทางการด�าเนินงานของ 
ผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวน้ันจะต้อง
อาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็น ภาค
รฐั ภาคเอกชน ภาคการศกึษาโดยควรเริม่ต้นจากการ
ก�าหนดนโยบายหรือแนวปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม มีการ
ให้ความรู้ที่ถูกต้องเพื่อน�าไปสู่การพัฒนาบุคลากรใน
ทุกภาคส่วน และยังต้องเร่งพัฒนาสิ่งอ�านวยความ
สะดวกในด้านต่างๆ ที่จะเอื้อให้คนพิการสามารถ
เดินทางได้สะดวกขึ้น รวมทั้งการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
ต่างๆ ทางการท่องเที่ยวที่ต้องไม่ถูกจ�ากัดส�าหรับ 
คนปกติเท่านั้น
 มีความเชื่อที่เหมือนกันซ่ึงเป็นการรับรู้ทางลบ 
ของคนในอตุสาหกรรมการท่องเทีย่วทีว่่านกัท่องเทีย่ว 
คนพิการจัดเป ็นแหล ่งของก�าไรที่อ ่อนแอและ 
ไม่คุ้มค่าทั้งในด้านของเวลาและการลงทุน (Gillovic  
& McIntosh, 2015) ท�าให้ผูป้ระกอบการต่างต้องการ
พิสูจน์ถึงผลประโยชน์ที่จับต้องได้ของการท่องเที่ยว
ส�าหรับคนพิการก่อนจะสร้างสรรค์หรือให้บริการใดๆ  
ออกมา แต่จากการศึกษาข้อมูลในส่วนต่างๆ พบว่า 
นักท่องเที่ยวคนพิการนับเป็นความท้าทายของ 
ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เพราะ
นอกจากการลงทุนกับนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้จะส่งผล 
อนัยิง่ใหญ่ต่อจิตใจของคนในสงัคมแล้ว ผูป้ระกอบการ 
ที่กล้าเปลี่ยนแปลงแนวคิดและเปิดตัวเองเพื่อโอกาส 
ใหม่ๆ จะกลายเป็นผูป้ระกอบการทีไ่ด้รบัผลประโยชน์
อย่างมากและจะได้รับการยอมรับว่าเป็นผู ้สร้าง 
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1. ประเภทบทความที่รับตีพิมพ์
 1.1 บทความวิจัย
 1.2 บทความวิชาการ
 1.3 บทความแปล
2. ขอบเขตเนื้อหาบทความ 
 บทความที่จะน�ามาตีพิมพ์ในวารสารนี้ ต้องเป็นบทความที่มีเนื้อหาเก่ียวข้องกับการส่งเสริม ฟื้นฟู บ�าบัด 
รักษา การให้การศึกษา การฝึกอาชีพ หรือการวิจัยในบุคคลกลุ่มต่าง ๆ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
 2.1 คนพิการ 9 ประเภท ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2552 ได้แก่
  2.1.1 บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น
   - คนตาบอด
   - คนตาบอดบางส่วน หรือคนที่มีการเห็นเลือนราง
  2.1.2 บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
   - คนหูหนวก
   - คนหูตึง
  2.1.3 บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
  2.1.4 บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายและสุขภาพ
   - บกพร่องทางระบบประสาท
   - บกพร่องทางกล้ามเนื้อและกระดูก
   - ไม่สมประกอบมาแต่ก�าเนิด
   - สภาพความบกพร่องทางร่างกาย และสุขภาพอื่น ๆ เช่น ผู้ป่วยโรคต่าง ๆ 
  2.1.5 บุคคลที่มีปัญหาทางการเรียนรู้
  2.1.6 บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา
  2.1.7 บุคคลที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์
  2.1.8 บุคคลออทิสติก
  2.1.9 บุคคลพิการซ้อน
 2.2 บุคคลกลุ่มอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้แก่
  2.2.1 ผู้สูงอายุที่มีปัญหาทางสุขภาพ
  2.2.2 ผู้ด้อยโอกาส/ผู้ถูกทอดทิ้ง
  2.2.3 ผู้ถูกทารุณกรรม
  2.2.4 ทารกคลอดก่อนก�าหนด

ข้อก�าหนดการตีพิมพ์
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 APA 6th Edition (American Psychological Association style 6th Edition)
9. กรณีที่มีตาราง ก�าหนดหมายเลขตารางและชื่อตารางไว้ด้านบนตารางชิดขอบซ้าย และให้มีเฉพาะเส้น 
 แนวนอนเท่านั้น
10. กรณีที่มีภาพ ก�าหนดหมายเลขภาพและชื่อภาพไว้ใต้ภาพ โดยจัดกึ่งกลางภาพ 
11. บทความทีจ่ะส่งเพือ่พจิารณาตพีมิพ์จะต้องไม่เคยตีมิพ์ทีใ่ดมาก่อน หรอือยูใ่นระหว่างการเสนอเพือ่พจิารณา 
 เผยแพร่
12. ในกรณีที่เป็นบทความแปลต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์โดยการขออนุญาตให้เป็นไปตามหลัก 
 จริยธรรมสากล
13. ข้อความ เนื้อหา รูปภาพ และตาราง ที่ตีพิมพ์ในวารสาร เป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนบทความแต่เพียง 
 ผู้เดียว มิใช่ความคิดเห็นและความรับผิดชอบของกองบรรณาธิการวารสารวิทยาลัยราชสุดา กองจัดการ  
 และวิทยาลัยราชสุดา
14.  การตรวจแก้ไขต้นฉบับ บรรณาธกิารวารสารฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการตรวจแก้ไขและตพิีมพ์ตามล�าดบัก่อนหลงั 
 ตามความเหมาะสม เมือ่บทความวจัิยหรอืบทความวชิาการได้รบัการพจิารณาจากผูท้รงคณุวฒิุให้ลงตพีมิพ์  
 ผู้เขียนบทความจะต้องสมัครเป็นสมาชิกวารสารก่อนการตีพิมพ์

การส่งบทความ ส่งได้ตลอดปี ตามวิธีต่อไปนี้ 
1. จัดท�าบทความตามค�าแนะน�าส�าหรับผู้เขียนบทความ
2. กรอกแบบฟอร์มเสนอบทความเพื่อตีพิมพ์
3. กรอกแบบฟอร์มสมัครสมาชิก โดยช�าระเงินค่าสมาชิกอย่างน้อย 1 ปี พร้อมทั้งเก็บหลักฐานการช�าระเงิน
4. ส่งเอกสารข้อ 1-3 มาตามวิธีต่อไปนี้
 4.1 ส่งไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ต้นฉบับในรูปแบบ doc/docxและ pdf file ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ไปที่  
  E-mail address:  rs-journal@hotmail.com โดยใช้ชือ่เรือ่ง (Subject) ว่า “ส่งบทความเพ่ือพจิารณา 
  ตีพิมพ์ของ....(ชื่อเจ้าของบทความชื่อแรก).....” 
 4.2 ส่งไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ต้นฉบับด้วยการ upload เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลวารสาร ที่ http://www.rs. 
  mahidol.ac.th/rs-journal/article/index.php หรอื http://www.rs.mahidol.ac.th/rs-journal/ 
  article-submissions.php คลิกSubmission Form
 4.3 ส่งไฟล์อเิลก็ทรอนกิส์ต้นฉบับในรูปแบบ word และ pdf ท่ีบันทึกในแผ่น CD/DVD ไปท่ีกองบรรณาธกิาร 
  วารสารวิทยาลัยราชสุดาเพื่อการวิจัยและพัฒนาคนพิการวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล 111  
  หมู ่ 6 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ต�าบลศาลายา อ�าเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐม 73170  
  โทรศัพท์ 0 2889 5315-9 ต่อ 1118, 1119 โทรสาร 0 2889 5308
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การสมัครสมาชิก
อัตราค่าสมัครสมาชิกวารสาร 
 1 ปี 400 บาท  
 3 ปี 1,000 บาท 
 5 ปี 1,500 บาท 
 ผูส้นใจสมัครสมาชกิวารสารวทิยาลยัราชสดุาเพ่ือการวิจยัและพฒันาคนพกิาร สามารถดาวน์โหลดใบสมคัร
สมาชิกได้ที่เว็บไซต์http://www.rs.mahidol.ac.th/rs-journal และส่งใบสมัครได้ที่ 
 1. E-mail:rs-journal@hotmail.com  หรือ
 2. บรรณาธิการวารสารวิทยาลัยราชสุดาเพื่อการวิจัยและพัฒนาคนพิการ (สมัครสมาชิก)
  วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล
  111 หมู่ 6 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ต�าบลศาลายา อ�าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 
  โทรศัพท์ 0 2889 5315-9 ต่อ 1118, 1119 โทรสาร 0 2889 5308

การช�าระเงินค่าสมาชิก
1. ส่งเงนิทางธนาณติัหรอืเชค็ไปรษณย์ีในนามของวทิยาลยัราชสดุา มหาวิทยาลยัมหดิล สัง่จ่าย ป.ท. มหาวิทยาลยั 
 มหิดล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
2. โอนเงินผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาศิริราชชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยมหิดลประเภท กระแสรายวัน  
 (บญัชีเดนิสะพดั)เลขทีบั่ญช ี016-3-00325-6 (กรณุาส่งหลกัฐานการโอนเงินภายใน 3 วนั นบัจากวนัทีโ่อน 
 โดยระบุด้านบนว่า “สมัครสมาชิกวารสารวิทยาลัยราชสุดา” ส่งหลักฐานได้ที่ Fax: 02-889-5308 หรือ  
 E-mail:rs-journal@hotmail.com)
3. กรณีที่ท่านเปลี่ยนแปลงที่อยู่กรุณาแจ้งให้กองบรรณาธิการวารสารทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 เดือน 
 ก่อนก�าหนดวารสารออก เพื่อความสะดวกในการส่งวารสารให้แก่ท่าน
4. ก�าหนดออกวารสารฯปีละ 1 ฉบับ

 

  
 
 
 

 
 
 
 

วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล มีหลักสูตรที่เปดสอน ดังน้ี 
 

ปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาหูหนวกศึกษา(หลักสูตร 5 ป) 

  สําเร็จการศึกษาแลว สามารถประกอบอาชีพดานตาง ๆ ดังน้ี 
ครูสอนผูที่มีความบกพรองทางการไดยินนักวิชาการทางการศึกษาลามภาษามือไทย 

ชางอุตสาหกรรมเคร่ืองเคลือบดินเผาเจาของธุรกิจทางดานศิลปะและออกแบบ 
 

 ปริญญาโทหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ  
(ภาคปกติและภาคพิเศษ) 

สําเร็จการศึกษาแลว สามารถประกอบอาชีพดานตาง ๆ ดังน้ี 

นักใหคําปรึกษาดานการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ นักเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวก 

 นักวิชาการดานการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการบุคลากรในองคกรดานคนพิการ 
 

ปริญญาโทหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาสําหรับบุคคลท่ีมีความตองการพิเศษ  

(ภาคพิเศษ) 

  สําเร็จการศึกษาแลว สามารถประกอบอาชีพดานตาง ๆ ดังน้ี 
 นักวิชาการทางการศึกษาพิเศษ บุคลากรทางการศึกษาทั้งในและนอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 

 

ปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ภาคพิเศษ) 

 สําเร็จการศึกษาแลว สามารถประกอบอาชีพดานตาง ๆ ดังน้ี 
นักวิชาการ ผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ นักวิจัยดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต    
คนพิการ ผูบริหารองคกรคนพิการ ที่ปรึกษาดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ผูถายทอดความรู วิทยากร 
นักฝกอบรมดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ นักสิทธิมนุษยชน นักพัฒนาสังคม 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ งานบริการการศึกษา วิทยาลัยราชสุดา 

0-2889-5315-9ตอ 1234-12370-2889-5308 หรือ www.rs.mahidol.ac.th 

 

 

ขาวประชาสัมพันธ 
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