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บทนำ
“ควำมพิกำรเชิงสังคมกับบทบำทของรัฐต่อนวัตกรรมลดควำมเหลื่อมลำ”
เมื่อต้นปีที่ผ่านมานี้ นายยาน อีเลียสสัน (Jan Eliasson) รองเลขาธิการสหประชาชาติ หรือ
United Nations (UN) ได้แถลงในที่ป ระชุม ต่อสมาชิกที่ เป็นตัว แทนจาก 193 ประเทศทั่ว โลก ถึง
วาระส าคั ญ ในการพั ฒ นาอย่ างยั่ งยืน มี เป้ าหมายปี ค.ศ. 2030 (2030 Agenda for Sustainable
Development) หรือ อีก 14 ปีข้างหน้า สหประชาชาติได้มุ่งใช้แนวทางที่เน้นเรื่องจรรยาบรรณเป็น
สิ่งจาเป็นพื้นฐานสาคัญ ในการพัฒนาทุกๆด้าน ซึ่งมองความเท่าเทียมกันของมนุษยชาติ เป็นที่ตั้ง ดัง
วลีที่ว่า “No one left behind” หรือ “(การพัฒ นา) ที่ ต้องไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” ฐานคิดหลักของ
เป้าหมายใหม่ในการพัฒนาแนวทางนี้นั้น ขอสรุปเนื้อหาตามที่รองเลขาธิการสหประชาชาติได้กล่าวไว้
เมื่อวันที่ 13 มกราคม ที่ผ่านมา คือ การอยู่ในสังคมแบบถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน (Interdependence),
เคารพคุณค่าสากล (Universality) และเป็นสังคมที่สมัครสมานสามัคคีกัน (Solidarity) และแนวคิดนี้
ควรได้รับการนาไปปรับใช้กับสังคมในทุกภาคส่วน เพื่อให้สามารถสร้างสรรค์งานร่วมกันได้ ไม่ควรมี
ใครถูกละเลยหรือละทิ้ งไว้ข้างหลัง โดยเฉพาะคนที่อยู่ในกลุ่มที่ลาบากที่สุดควรได้รับความสาคัญใน
ลาดับต้นๆของกระบวนการพัฒนาก่อนเสมอ
จากเป้าหมายของสหประชาชาติข้างต้น จะเห็นได้ว่าพลวัตรการพัฒนาขยับมาเน้นเรื่องของ
คน สังคม และความเท่าเทียมเป็นสาคัญ ในขณะที่การพัฒนางานด้านคนพิการในประเทศไทยนั้น ได้
ดาเนินมาถึงช่วงที่สาม จากการริเริ่มด้วยการฟื้นฟูตัวบุคคลเป็นแนวคิดที่ผ่านการมองความพิการเชิง
ปัจเจก ผ่านพระราชบัญญัติการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนที่สาคัญ
ในการต่อแต้มให้คนพิการที่ยังเผชิญข้อจากัดในการเข้าถึงการแพทย์ การพยาบาล และการเข้าไม่ถึง
สิ่งอานวยความสะดวก คนพิการหลายล้ านคนไม่ได้ปรากฏในตัวเลขทางสถิติ เนื่องจากส่ วนหนึ่ ง
สภาพร่างกาย หรือ การรับรู้ยังไม่ได้รับการฟื้นฟูที่เหมาะสม ซึ่งในช่วงนี้เอง ที่การพัฒนาจากภาครัฐ
เน้นที่การประยุกต์ใช้แนวคิดทางการแพทย์ผ่านกระบวนการดูแล ฟื้นฟูคนพิการรายบุคคล คุโณปการ
ของแนวทางนี้ คือเพิ่มโอกาสของคนพิการที่เข้าไม่ถึงการรักษาที่เหมาะสม ได้เข้าถึงการฟื้นฟูร่างกาย
และการรับรู้มากขึ้นอย่างมีนัยสาคัญ สามารถสังเกตได้จาก เมื่อมีคนพิการไม่น้อย ที่ได้รับการฟื้นฟู
และส่งเสริมจนมีศักยภาพในการดารงชี วิตอิสระมากขึ้น สามารถออกมาใช้ชีวิตนอกบ้าน ใช้ชีวิตใน
พื้ น ที่ ส าธารณะในชี วิต ประจ าวั น มากขึ้ น จึงเกิด ความต้ องการในการเปลี่ ย นแปลงและปรั บ ปรุ ง
สภาพแวดล้ อ มทางกายภาพ ดั งจะเห็ น ได้ จ ากความก้ าวหน้ า ในช่ ว งที่ ส อง ผ่ านการเกิ ด ขึ้ น ของ
กฎกระทรวง(มหาดไทย) พ.ศ.๒๕๔๘ ว่าด้วยการกาหนดสิ่ งอานวยความสะดวกในอาคารสาหรับ
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ผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา เน้นไปที่การลดข้อจากัดของคนพิการด้วยการปรับเปลี่ยนและขจัด
สภาพแวดล้อมที่เป็นอุปสรรค ซึ่งตั้งอยู่บนฐานคิดการพัฒนาคนพิการเชิงสังคม
ในช่วงต่อมา หลังจากคนพิการในรายปัจเจกได้รับการฟื้นฟูศักยภาพ จนสามารถออกมาใช้
พื้น ที่ส าธารณะหรือพื้ น ที่ น อกบ้ านได้มากขึ้น คนทั่ว ไปในสั งคมเริ่มเห็ นศักยภาพและเข้าใจความ
ต้องการของคนพิการมากขึ้น แนวทางการพัฒ นางานด้านคนพิการจึงได้ขยับสู่การพัฒ นาที่เน้นทั้ง
บุคคลและสภาพแวดล้อมในสังคม จนมาถึงการพัฒนาเพื่อมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ดังจะเห็นได้จากการมี
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ซึ่งในพระราชบัญญัติฉบับนี้ ได้
ให้เหตุผลในการเปลี่ยนแปลงไว้ ดังนี้

“เห ตุ ผ ลใน การป ระกาศ ใช้ พ ระราช บั ญ ญั ติ ฉ บั บ นี้ คื อ โด ยที่
พระราชบัญญัติการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. ๒๕๓๔ ใช้บังคับมา
เป็นเวลานาน สาระสาคัญและรายละเอียดเกี่ยวกับการสงเคราะห์และ
การฟื้ น ฟู ส มรรถภาพคนพิ ก ารไม่ เหมาะสมกั บ สภาพสั ง คมปั จ จุ บั น
สมควรกาหนดแนวทางและปรับปรุงวิธีการในการส่ งเสริมและพั ฒ นา
คุณภาพชีวิตคนพิการให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้นและกาหนดบทบัญญัติ
เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ และความคุ้มครองคนพิการเพื่อมิให้ มีการเลือก
ปฏิบัติ โดยไม่เป็นธรรมเพราะเหตุสภาพทางกายหรือสุขภาพ รวมทั้งให้
คนพิการมีสิทธิได้รับสิ่งอานวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะและความ
ช่วยเหลืออื่นจากรัฐ ตลอดจนให้รัฐต้องสงเคราะห์คนพิการให้มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีและพึ่งตนเองได้ จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้”

(ที่มา: สานักงานกฤษฎีกา “พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550” อ้าง
ถึ งใน เว บ ไซ ต์ ก รม ส่ งเส ริ ม แ ล ะ พั ฒ น าคุ ณ ภ าพ ชี วิ ต ค น พิ ก าร เข้ าถึ งอ อ น ไล น์ ได้ ที่
http://dep.go.th/th/node/446)
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จากพัฒนาการของแนวนโยบายภาครัฐผ่านพระราชบัญญัติ และกฎกระทรวงตามที่ได้กล่าว
ไปข้างต้นนั้น สร้างผลกระทบเชิงบวกต่อความก้าวหน้าในงานพัฒนาด้านพิการอย่างต่อเนื่อง หลักฐาน
สาคัญประการหนึ่ง ปรากฏอยู่ในความหลากหลายของงานศึกษาวิจัยในงานประชุมเชิงวิชาการที่จัด
ขึ้น ทั้งโดยหน่วยงานภาครัฐ ภาคการศึกษา และภาคเอกชนอย่างต่อเนื่อง
เช่นเดียวกันกับบทความวิชาการกว่ายี่สิบชิ้นที่ปรากฏในงานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้าน
คนพิการ ครั้งที่ 8 ประจาปี 2559 นี้ ได้แบ่งออกเป็น 5 หมวด ได้แก่ 1) ผลิตภัณฑ์ตามแนวความคิด
การออกแบบเพื่ อ ทุ ก คน 2) สิ่ งอ านวยความสะดวกและเทคโนโลยี เพื่ อ การด ารงชี วิ ต อิ ส ระ 3)
นวัตกรรมสิ่งอานวยความสะดวกได้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น 4) นวัตกรรมทางสังคมและคุณภาพชีวิต
และ 5) สิ่ งอ านวยความสะดวกและสภาพแวดล้ อ มเพื่ อ คุ ณ ภาพชี วิ ต โดยในแต่ ล ะหมวดนั้ น มี
การศึกษาวิจัยที่ตั้งบนฐานพัฒนาทั้งสามแนวทางดังกล่าว ภายในกรอบแนวคิด “นวัตกรรมลดความ
เหลื่อมล้า” คือ หนึ่ง ในระดับปัจเจกการศึกษาอุปกรณ์ในมิติต่างๆที่ช่วยขจัดอุปสรรคทางกายภาพ
และการรับรู้ของคนพิการ สอง ในระดับเชิงสังคม เน้นการปรับปรุงและออกแบบสภาพแวดล้อมทาง
ภายภาพเพื่อให้คนพิการสามารถดารงชีวิตอิสระได้ และ สาม ในระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต เน้น
การออกแบบสภาพแวดล้อมทั้งทางสังคมและทางกายภาพ เพื่อส่งเสริมการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของคน
พิการ
นอกจากนี้ ความก้าวหน้าของงานพัฒ นาด้านคนพิการ อย่างน้อยที่ปรากฏในงานประชุม
วิชาการครั้งนี้นั้น ได้ต่อยอดกระบวนการศึกษาวิจัยที่เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมจากทั้งคนพิการเอง
และ ผู้เชี่ยวชาญที่มาจากหลากหลายสาขาวิชา ดังจะเห็นได้จากงานศึกษาสภาพแวดล้อมด้วยการใช้
ภูมิปัญญาของชุมชนผ่ านเทคโนโลยีที่ช่วยให้ผู้ใช้งานที่มีข้อจากัด (ผู้สูงอายุ) ผ่านกระบวนการออก
แบบอย่างมีส่วนร่วม ของ วิรุจน์ สมโสภณ และคณะ ซึ่งเน้นให้ผู้วิจัยทางานร่วมกันกับนักออกแบบ
ผู้สูงอายุ และ ผู้เชี่ยวชาญอย่างเป็นระบบ โดยนาเสนอผลงานวิจัยที่คานึงถึงบริบทของงานออกแบบ
ซึ่งสามารถนาข้อค้นพบนี้ ไปต่อยอดแนวความคิดการออกแบบเพื่อทุกคน หรือ Universal Design ที่
มักให้ความสาคัญกับหลักเจ็ดประการ ที่ยังขาดอีกหนึ่งประการสาคัญคือ การคานึงถึงบริบทของงาน
ออกแบบนั้นๆ เนื่องจากมิติเชิงสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม ของสังคมที่ผู้ใช้งานออกแบบนั้นๆ
เป็ นปั จจัยสาคัญ หรือ กระบวนการศึกษาวิจัยที่เปิดโอกาสให้ “ผู้ให้ข้อมูล ” ได้สะท้อนเสี ยงความ
ต้องการเชิงลึก ในงานวิจัยของ ปิยะนุช ชัชวรัตน์ และคณะ หัวข้อ “การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองใน
การฟื้นฟูทักษะชีวิตบุคคลออทิสติก “บ้านทอฝัน” ศูนย์ส่งเสริมทักษะชีวิตบุคคลออทิสติก จังหวัด
เชียงราย” ข้อมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์เชิงลึก ช่วยให้ผู้อ่านได้เข้าใจความรู้สึกที่มักไม่สามารถ
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วัดค่าได้ด้วยงานวิจัยเชิงปริมาณลึกซึ้งนัก ส่วนงานศึกษาที่เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมผ่านวิธีการวิจัย
เชิงปฏิบัติการของ จั กรภพ ดุลศิริชัย และคณะ หัวข้อ “การพัฒนารูปแบบศูนย์บริการด้านการทา
ความคุ้น เคยกับ สภาพแวดล้อมและการเคลื่ อนไหว โดยการมีส่ วนร่วมของจิตอาสา” ซึ่งงานชิ้นนี้
สะท้อนให้เห็นความสาคัญของกระบวนการวิจัยที่สร้างการมีส่วนร่วมระหว่าง จิตอาสา หรือผู้ที่จะต้อง
ให้บริการคนพิการ และทางานร่วมกับคนตาบอดในอนาคต เมื่อได้สร้างการมีส่วนร่วมตั้งแต่แรก จะ
สามารถพัฒนาการให้บริการคนตาบอดในชุมชนได้เป็นอย่างดี เนื่องจากกระบวนการทางานร่วมกัน
สร้างความคุ้นเคยและความเข้าใจความต้องการของคนตาบอดตั้งแต่เริ่มกระบวนการ
การพัฒนาด้านคนพิการตามแนวทางเชิงสังคมนั้น มีทั้งงานวิจัยที่เน้นพื้นที่เชิงกายภาพ เช่น
งานของ จรัญญา พหลเทพ ในการศึกษาเปรียบเทียบมาตรฐานเชิงพื้นที่และการจัดการเชิงพื้นที่ของ
โรงพยาบาลในจังหวัดพิษณุโลก กับ โรงพยาบาลในเมืองบริสเบน ประเทศออสเตรเลีย ทั้งนี้ แนวทาง
พัฒนาคนพิการเชิงสังคมนั้น ไม่เพียงแต่เน้นที่การศึกษาสภาพแวดล้อมเชิงกายภาพ หากแต่ยังมอง
สภาพแวดล้ อมเชิ งสั งคมเป็ น ส าคั ญ อีก ด้ว ย อาทิ งานวิจั ย ของ นิ ล วรรณ ปิ ติ พั ฒ น์ และคณะ ให้
ความส าคั ญ ต่ อ การพั ฒ นาความสามารถของคนในครอบครั ว ของคนหู ห นวก เพื่ อ เอื้ อ ให้ เกิ ด
สภาพแวดล้อมที่คนหูหนวกสามารถดารงชีวิตในหน่วยย่อยที่สุดคือ ครอบครัว และชุมชนที่เขาอยู่ ได้
อย่างอิสระ เช่นเดียวกันกับงานของ อวดา อินอาจ และคณะ ที่มองสภาพแวดล้อมทางสังคมคือ พ่อ
แม่ เป็นปัจจัยสาคัญสาหรับการพัฒนาฝึกฝนเด็กพิการทางสมอง หรือ การให้ความสาคัญของแกนนา
เครือข่ายการพัฒนาเด็กพิการ ในงานวิจัยของ อรทัย ช้างอ้น และคณะนั้น เป็นปัจจัยต้นๆที่มีผลต่อ
การพัฒนาหลักสูตรและการพิทักษ์สิทธิของเด็กพิการ ส่วนงานที่นับได้ว่าพัฒนาต่อยอดทั้งสามฐานคิด
การพัฒนาคนพิการทั้งสามมิติคือ มิติของปัจเจกบุคคล มิติสภาพแวดล้อม และมิติคุณภาพชีวิต ได้แก่
งานศึกษาแนวทางการพัฒนาศูนย์บริการคนพิการเพื่อการดารงชีวิตอิสระ ของ ธีรยุทธ สุคนธวิท และ
คณะ ที่ ใช้กระบวนการศึกษาวิจั ย เชิงปฏิบั ติการแบบมีส่ วนร่วม ซึ่งพบว่า ความท้าทายไม่ได้อยู่ที่
รูปแบบหรือเชิงพื้นที่ของการจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการ และ อยู่ที่ความเข้าใจและทัศนคติที่มีต่อการมี
ศูน ย์บ ริการคนพิการของผู้ ที่เกี่ย วข้องในการบริห ารองค์กรคนพิการ ซึ่งเป็นที่น่าสนใจว่า ผลของ
งานวิจัยนี้ ปรากฏในทิศทางเดียวกันกับงานวิจัยของ สถิตพงศ์ อธิภิรมย์ศรี และคณะ ที่ศึกษาเรื่อง
แนวทางการจัดบริการด้านการดารงชีวิตอิสระของคนพิการเพื่อมุ่งสู่การเป็นศูนย์บริการคนพิการอย่าง
มีประสิทธิภาพ

จ
อย่างไรก็ดี แม้นว่าการพัฒ นาฐานคิดงานด้านคนพิการได้รับการต่อยอดในมิติเชิงสังคมไป
มาก งานพัฒนาคนพิการที่เน้นเรื่องสิ่งอานวยความสะดวกในระดับปัจเจก ก็ยังมีความสาคัญไม่น้อย
เช่น งานวิจัยโดย ธนิยา รตนะมโน และคณะ ที่ศึกษากายอุปกรณ์สาหรับช่วยเดินของเด็กที่มีภาวะ
สมองพิการ หรืองานของ กรรวิภาร์ หงส์งาม และคณะ หัวข้อ “การพัฒนานวัตกรรมชุดกระดานวาด
ภาพนู น สาหรับ นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ” หรือ การพัฒ นาเกมส์เพื่อเสริมสร้างการ
เรียนรู้สาหรับเด็กที่มีภาวะออทิสติก โดย อลิสา ทรงศรีวิทยา และคณะ หรือ หมวกช่วยเดินสาหรับ
คนพิ ก ารทางการเห็ น โดย อรรถศาสตร์ นาคเทวั ญ เป็ น ต้ น ได้ ต่ อ ยอดการน าองค์ ค วามรู้ ด้ า น
เทคโนโลยี ตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงขั้นซับซ้อน มาช่วยในการลดข้อจากัดของคนพิการในระดับบุคคล
ที่สามารถลดความเหลื่อมล้าด้วยการเลือกใช้ วัสดุ อุปกรณ์ที่สามารถเอื้อให้คนพิการสามารถเข้าถึง
และใช้สอยได้อย่างเสมอภาคกัน โดยเฉพาะงานวิจัยเพื่อพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกลสาหรับคนพิการ
โดย จรีลักษณ์ รัตนาพันธ์ ที่ส่งเสริมการเข้าถึงการอมรมเพื่อสร้างองค์ความรู้และทักษะในการใช้ชีวิต
ของผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ และงานของ นิธิชชาภาสุ์ ภากรธนสาร งานใช้โปรแกรมพัฒนาการ
เห็นคุณค่าในตนเองสาหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ เป็นการใช้เทคโนโลยีที่ลดความ
ห่างไกล ทั้งเชิงระยะทางและช่องว่างทางสังคมที่เกิดจากการเข้าไม่ถึงองค์ความรู้ และการเห็นคุณค่า
ของคนพิการได้เป็นอย่างดี
จากตัวอย่างงานวิจัยดังกล่าวข้างต้น เป็นเพียงส่วนหนึ่งของบทความวิชาการที่ปรากฏอยู่ใน
หนังสือประมวลบทความของงานประชุมทางวิชาการครั้งนี้ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่า งานพัฒนา
ด้านคนพิการของประเทศไทยนั้น ได้พัฒนาก้าวหน้าไปอย่างมาก หากเรานับจุดเริ่มอย่ างเป็นทางการ
ที่การมีพระราชบัญญัติที่กล่าวถึงคนพิการโดยตรงเมื่อปี พ.ศ. 2534 มาจนถึงปัจจุบัน เป็นระยะเวลา
25 ปี จากภาพที่คนพิการหลายล้านคน ไม่ถูกนับรวมในเชิงสถิติ และเชิงสังคม จนถึงงานวิจัยที่ศึกษา
การพัฒนาคนพิการด้วยเทคโนโลยีและสภาพแวดล้อมที่แทบจะครบทุกมิติ ในปัจจุบัน นั้น นับได้ว่า
เป็นช่วงเวลาแห่งการพัฒนางานด้านคนพิการที่น่าสนใจ แต่ อย่างไรก็ตาม คนทางานด้านคนพิการ
อย่างต่อเนื่อง หรือ ก่อนหน้านั้น อาจให้ข้อสังเกตว่า คนพิการยังเผชิญความท้าทายเรื่องความเหลื่อม
ล้าอีกไม่น้อย ส่วนหนึ่งต้องยอมรับว่ามาจากการเข้าไม่ถึงเทคโนโลยีและการพัฒนาเหล่านั้นที่พูดถึงคน
พิการ เนื่ องมาจากความเหลื่อมล้าเชิงเศรษฐกิจ เช่น อุปกรณ์เหล่านั้น มีราคาแพง หรือ นักวิจัยที่
สามารถผลิตต้นแบบได้แล้ว แต่ยังขาดงบประมาณในการผลิตในเชิงอุตสาหกรรม หรือ เชิงพานิชย์ให้
คนพิการสามารถเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมกัน ดังนั้น บทบาทของเจ้าภาพในพันธกิจสาคัญนี้ จึงควรเป็น
ของภาครัฐ ที่มีศักยภาพในการนางบประมาณจากภาษีประชาชนทุกภาคส่วน ให้การสนับสนุนทั้ง

ฉ
งานวิจัยของภาควิชาการ ส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณในกระบวนการผลิตของภาคอุตสาหกรรม
ให้ เป็ น เชิงพานิ ช ย์ ในระดับ ที่คนพิ การสามารถเข้ าถึงและใช้ส อยได้อย่างเท่ าเที ยม ซึ่งหากภาครัฐ
สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในทุกภาคส่วนและทุกระดับในฐานะภาคีคนสาคัญ งานพัฒนาคนพิการใน
ปัจจุบันและอนาคต ก็สามารถลดความเหลื่อมล้า และจะไม่ต้องทิ้งใครไว้ข้างหลังกลางวิถีทางการ
พัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืน
ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร. อันธิกา สวัสดิ์ศรี
บรรณาธิการ
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คำกล่ำวต้อนรับต่อประธำนในพิธีเปิด
งำนสัมมนำวิชำกำรระดับชำติด้ำนคนพิกำร ครั้งที่ 8 ประจำปี 2559
“นวัตกรรมลดความเหลื่อมล้าทางสังคม” (Innovation for Social Equality)
โดย อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
(ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์)
วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2559 เวลา 14.30 น.
ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติสิริกิติ์ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
_____________________________________________
กราบเรียน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ท่านอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
และผู้มีเกียรติทุกท่าน

กระผมในนามของ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มีความยินดี
อย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติจาก กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ และสถาบันที่ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ อีก 18 สถาบัน ที่เลือก
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ให้เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน สัมมนาวิชาการ
ระดับชาติ ด้านคนพิ ก าร ครั งที่ 8 ประจ้าปี 2559 “นวัตกรรมลดความเหลื่ อมล้ าทางสั งคม” หรื อ
“Innovation for Social Equality”ระหว่างวันที่ 26-27 กรกฎาคม 2559 ณ ศูนย์ประชุมแห่ งชาติ
สิริกิติ์ ในครังนี
จากแผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต คนพิ ก ารและผู้ สู ง อายุ ใ นฉบั บ ปั จ จุ บั น มุ่ ง เน้ น การต่ อ ยอด
ยุทธศาสตร์จากพระราชบั ญญัติการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ สู่การสร้างสังคมที่เอืออ้านวยต่อการ
มีคุณภาพชีวิตที่ดีของคนพิการ รวมถึงผู้ที่มีข้อจ้ากัดในการด้ารงชีวิตประจ้าวัน จนเกิดเป็นงานพั ฒนา
หลากหลายด้ า น แต่ อ ย่ า งไรก็ ดี ค นพิ ก ารและผู้ สู ง อายุ อี ก จ้ า นวนมากยั ง คงเข้ า ไม่ ถึ ง สิ่ ง อ้ า นวย
ความสะดวกและบริการอันเป็นสาธารณะ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังได้ตระหนักถึงความเหลื่อมล้าที่
เกิดขึนดังกล่าว และสถาบันมีความมุ่งมั่นที่จะน้าเอาความรู้ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีเพื่อร่วมเป็น
ส่วนหนึ่งของการพั ฒนาสังคม จึงถือเป็นโอกาสดีที่จะร่วมกับ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ และสถาบั นที่ร่ วมลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ในการจัดงานสั มมนา
วิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครังที่ 8 ประจ้าปี 2559 ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมลดความเหลื่อม
ล้าทางสังคม” หรือ “Innovation for Social Equality”
ประมวลบทความ (Proceeding) งานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการครั้งที่ 8 ประจาปี 2559
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สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการด้าเนินงาน
สัมมนาในครังนี จะสร้างประโยชน์และมีบรรยากาศของความร่วมมือ การแลกเปลี่ยนเรียนด้านงาน
วิชาการ งานวิจัย นวัตกรรม และการพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ระหว่างสถาบันการศึกษา นิสิต นักศึกษา บุคคล หน่วยงานที่ให้บริการทางวิชาการ เพื่อเผยแพร่ข้อมูล
ออกสู่สาธารณะต่อไป
ขอขอบพระคุณครับ

2

ประมวลบทความ (Proceeding) งานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการครั้งที่ 8 ประจาปี 2559

คำกล่ำวรำยงำนต่อประธำนในพิธีเปิด
งำนสัมมนำวิชำกำรระดับชำติด้ำนคนพิกำร ครั้งที่ 8 ประจำปี 2559
“นวัตกรรมลดความเหลื่อมล้าทางสังคม” (Innovation for Social Equality)
โดย อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
(นายสมชาย เจริญอ้านวยสุข)
วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2559 เวลา 14.30 น.
ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติสิริกิติ์ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
____________________________________________
กราบเรียน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กระผม ในนามของผู้ด้าเนินการและผู้เข้าร่วมการสัมมนา ขอกราบขอบพระคุณ
รัฐมนตรีว่าการประจ้ากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พลต้ารวจเอก
อดุลย์ แสงสิงแก้ว) เป็นอย่างสูง ที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนาวิชาการ
ระดับชาติด้านคนพิการ ครังที่ 8 ประจ้าปี 2559 ในหัวข้อเรื่อง “นวัตกรรมลดความเหลื่อมล้า
ของสังคม” (Innovation for Social Equality) ในวันนี
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นเจ้าภาพจัดงานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครังที่ 8
ประจ้ า ปี 2559 ในหั ว ข้ อ เรื่ อ ง “นวั ตกรรมลดความเหลื่ อมล้ าของสั งคม” (Innovation for
Social Equality) ระยะเวลา 2 วัน ระหว่างวันที่ 26 - 27 กรกฎาคม 2559 ณ ศูนย์ก าร
ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยการจัดงานครังนี ได้บูรณาการร่วมกับงานประชุมวิชาการนานาชาติ
เรื่ อ งวิ ศ วกรรมฟื้ น ฟู ส มรรถภาพและเทคโนโลยี สิ่ ง อ้ า นวยความสะดวก ครั งที่ 10 (10 th
International Convention on Rehabilitation Engineering & Assistive Technology :
i-CREATe 2016) จัดโดยส้านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ
งาน Inter Care Asia 2016 จัดโดย บริษัท เอ็น.ซี.ซี.เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์ จ้ากัด
การจัด งานสัม มนาวิช าการฯ ในครั งนี ประกอบด้ว ย การปาฐกถาพิเ ศษเรื่อ ง
การขับ เคลื่อนและการพัฒ นาการจัดสิ่ง อ้า นวยความสะดวกส้าหรับทุกคน มีก ารน้าเสนอ
ผลงานวิช าการ จ้านวน 22 เรื่อง และการประกวดนวัตกรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้าของสังคม
ภายใต้ 4 หัวข้อหลัก ได้แก่ (1) ผลิตภัณฑ์ที่ใช้แนวคิดการออกแบบเพื่อทุกคน (2) เทคโนโลยี
เพื่อการด้ารงชีวิตอิสระ (3) นวัตกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นระดับสากลเพื่อสิ่งอ้านวยความสะดวก

ประมวลบทความ (Proceeding) งานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการครั้งที่ 8 ประจาปี 2559
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(4) นวัตกรรมทางสังคมและคุณภาพชีวิต ภายในบริเวณงานมีการจัดนิทรรศการแสดงเมือง
ต้น แบบอารยสถาปั ตย์ และการ ให้ความรู้ในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ รวมถึง การ
ออกแบบเพื่อลดปัญหาในการด้ารงชีวิตประจ้าวั นของคนพิการและผู้ สู งอายุ ให้ส ามารถใช้
ชีวิตประจ้าวันได้อย่างเท่าเทียมกับคนทั่วไป โดยมีผู้เข้าร่วมการสัมมนาฯ จากหน่วยงานภาครัฐ
สถาบันการศึกษา องค์กรด้านคนพิการ คนพิการ ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป จ้านวนประมาณ 500 คน
นอกจากนี ในวันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2559 ระหว่างเวลา 14.30 – 18.30 น. สมเด็จ
พระเทพรั ตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จทรงเปิดนิทรรศการและงานประชุม
วิชาการนานาชาติ เรื่องวิศวกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีสิ่งอ้านวยความสะดวก ครังที่
10 ทรงร่วมงานกาลาดินเนอร์ และพระราชทานรางวัลดีเด่นแก่ผลงานนวัตกรรมที่ชนะการ
ประกวดด้วย
บัดนี ได้เวลาอันสมควรแล้ว ผมขอกราบเรียนเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรุณาให้เกียรติมอบของ
ที่ระลึกให้กับ Professor
Joseph Kwan ผู้ กล่ าวปาฐกถาพิเ ศษ และมอบโล่ รางวั ล ผลงานวิช าการด้านคนพิการดีเด่ น
ประจ้าปี 2559 จ้านวน 6 รางวัล มอบธงให้กับวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งจะร่ วม
เป็นเจ้าภาพจัดงานสัมมนาวิชาการ ประจ้าปี 2560 และกล่าวเปิดงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ
ด้านคนพิการ ครังที่ 8 ประจ้าปี 2559 ต่อไป
ขอกราบเรียนเชิญและขอขอบพระคุณครับ
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ประมวลบทความ (Proceeding) งานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการครั้งที่ 8 ประจาปี 2559

คำกล่ำวเปิด
งำนสัมมนำวิชำกำรระดับชำติด้ำนคนพิกำร ครั้งที่ 8 ประจำปี 2559
“นวัตกรรมลดความเหลื่อมล้าทางสังคม” (Innovation for Social Equality)
โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
(พลต้ารวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว)
วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2559 เวลา 14.30 น.
ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติสิริกิติ์ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
_____________________________________________
เรียน
- ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
- อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
- ผู้บริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
- คณะวิทยากร คณาจารย์ ผู้แทนหน่วยงาน องค์กรด้านคนพิการ
- และผู้เข้าร่วมงานสัมมนาทุกท่าน
ผมมีความยินดีที่ได้มาเป็นประธานเปิดการสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ
ครั งที่ 8 ประจ้ าปี 2559 เรื่ อง “นวัตกรรมลดความเหลื่ อมล้ าของสั งคม” (Innovation for Social
Equality) ซึ่งจัดโดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และภาคีเครือข่ายทุกหน่วยงาน ในวันนี
รัฐบาลมีนโยบายให้ความส้าคัญกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และการ
เสริมสร้างให้ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส มีคุณภาพชีวิตที่ดี ลดความเหลื่อมล้า การสร้าง
โอกาสในการเข้าถึงบริการของรัฐ อันเป็นสิทธิพืนฐานและเครื่องหมายแสดงความเท่าเทียมของสังคม
ตามวิสัยทัศน์ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ” ซึ่งการพัฒนาประเทศ ให้บรรลุ วิสัยทัศน์ดังกล่าว จ้าเป็นต้อง
ขับเคลื่อนประเทศด้วยฐานความรู้ และนวัตกรรม เพื่อสร้างมูลค่า เพิ่มให้กับเศรษฐกิจและสังคมฐาน
ราก ลดความเหลื่อมล้าทางสังคม สร้างชุมชนสังคมเข้มแข็ง
ส้าหรับการจัดสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการในครังนี กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จึงได้มุ่งเน้นการพัฒนาองค์ความรู้ งานวิชาการ งานวิจัย เทคโนโลยี
และนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของในยุคดิจิทัล ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเตรียมความพร้อมของประเทศที่จะก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบ และ
ในจ้านวนนันมีคนพิการอยู่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ดังนัน จึงควรให้ความส้าคัญกับการน้าเสนอรูปแบบ
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ของการสร้างสังคมเพื่อคนพิการ และผู้ สูงอายุ ให้ ได้รับการอ้านวยความสะดวกในการด้ารงชีวิต
ประจ้าวัน และการท้ากิจกรรมร่วมกับทุกคนในสังคมอย่างมีความสุข
ผมขอขอบคุณท่านผู้บริหารสถาบันการศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านคนพิการใน
วันนี ทีไ่ ด้มีความร่วมมือทางวิชาการและพัฒนานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รวมถึง
การขับเคลื่อนผลงานวิชาการ งานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยีสิ่งอ้านวยความสะดวก การออกแบบเพื่อ
ทุกคน ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อน้าไปสู่การลดความเหลื่อมล้าของสังคม และกระจาย
โอกาสในการเข้าถึงบริการของรัฐ ท้าให้คนพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีศักดิ์ศรีและคุณค่าของมนุษย์
และเป็นส่วนหนึ่งของสังคมอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมอย่างเต็มภาคภูมิต่อไป
ในโอกาสนี ผมขอขอบคุณท่านผู้บรรยายพิเศษ วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้น้าเสนอผลงาน
วิชาการทุกท่าน และผู้เข้าร่วมการสัมมนาวิชาการ ทุกท่าน และหวังว่าทุกท่านจะได้รับประโยชน์จาก
การสัมมนาในครังนี และผมขอเปิดการสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครังที่ 8 ประจ้าปี
2559 ณ บัดนี ครับ
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ปาฐกถาพิเศษเรื่อง
“Movement and Development on Accessibility Issues”
Ar. Joseph KWAN MH¹ Hong Kong

International Events
The following international events played important roles in establishing and
determining the future direction of Accessibility Issues.
World Humanitarian Summit
Istanbul, May 2016
Agenda for Humanity – Five Core Responsibilities
1. Prevent and End Conflict
2. Respect Rules of War
3. Leave No One Behind
4. Working Differently to End Need
5. Invest in Humanity
DSPD/DESA Forum on Disability-Inclusive Humanitarian Action
22 May 2016
UN DSPD/DESA organised a forum on disability-inclusive humanitarian action in
Istanbul in the lead up to the World Humanitarian Summit as a technical
contribution to the special event on disability during the Summit.
The Forum will provide a timely opportunity for decision-makers, experts, civil
society and actors in humanitarian work to have an open and in-depth
discussion on challenges and opportunities in advancing disability inclusive
humanitarian action.
The Forum will also facilitate sharing of experiences and good practices,
including by reviewing and building on lessons learned from the Sendai process
ประมวลบทความ (Proceeding) งานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการครั้งที่ 8 ประจาปี 2559
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and experiences in Disability-Inclusive Disaster Risk Reduction (DiDRR), as well
as existing disability-inclusive efforts at local, national and international levels.
HABITAT III - United Nations Conference on Housing and Sustainable Urban
Development
Quito, October 2016
The New Urban Agenda
Urbanization is an unprecedented challenge. By the middle of the century four of
every five people might be living in towns and cities. Urbanization and development
are inextricably linked and it is necessary to find a way of ensuring the sustainability of
growth. Urbanization had become a driving force as well as a source of development
with the power to change and improve lives.
Habitat III Conference has the convening power to bring together all actors to achieve
these objectives. Solutions for the complex challenge of urbanization can only be
found by bringing together Member States, multilateral organizations, local
governments, private sector and civil society.
Rethinking the Urban Agenda is:
 Embracing urbanization at all levels of human settlements, more appropriate
policies can embrace urbanization across physical space, bridging urban, periurban and rural areas, and assist governments in addressing challenges through
national and local development policy frameworks.
 Integrating equity to the development agenda. Equity becomes an issue of
social justice, ensures access to the public sphere, extends opportunities and
increases the commons.
 Fostering national urban planning and planned city extensions.
 Deciding how relevant sustainable development goals will be supported
through sustainable urbanization.
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 Aligning and strengthening institutional arrangements with the substantive
outcomes of Habitat III, so as to ensure effective delivery of the new Urban
Agenda.
Sustainable Development Goals SDGs
At the UN Sustainable Development Summit on 25 September 2015, world leaders
adopted the 2030 Agenda for Sustainable Development, which includes a set of 17
Sustainable Development Goals SDGs to end poverty, fight inequality, and injustice,
and tackle climate change by 2030.
Goal 11 Sustainable Cities and Communities
MAKE CITIES AND HUMAN SETTLEMENTS INCLUSIVE, SAFE, RESILIENT AND SUSTAINABLE
More than half the world’s population now lives in cities, and that figure will
go to about two-thirds of humanity by the year 2050. Cities are getting bigger.
In 1990 there were ten “mega-cities” with 10 million inhabitants or more. In
2014, there were 28 mega-cities, home to 453 million people. A lot of people
love cities; they’re centers of culture and business and life; they’re also often
centers of extreme poverty. To make cities sustainable for all, we can create
good, affordable public housing. We can upgrade slum settlements. We can
invest in public transport, create green spaces and get a broader range of
people involved in urban planning decisions.
By 2030, provide access to safe, affordable, accessible and sustainable
transport systems for all, improving road safety, notably by expanding public
transport, with special attention to the needs of those in vulnerable situations,
women, children, persons with disabilities and older persons
By 2030, provide universal access to safe, inclusive and accessible, green and
public spaces, in particular for women and children, older persons and persons
with disabilities
Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030
The Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030 was adopted at the Third
United Nations World Conference on Disaster Risk Reduction, held from 14 to 18 March
2015 in Sendai, Miyagi, Japan, which represented a unique opportunity for countries:
ประมวลบทความ (Proceeding) งานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการครั้งที่ 8 ประจาปี 2559
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(a) To adopt a concise, focused, forward-looking and action-oriented post 2015
framework for disaster risk reduction;
(b) To complete the assessment and review of the implementation of the
Hyogo Framework for Action 2005–2015: Building the Resilience of Nations and
Communities to Disasters;
(c) To consider the experience gained through the regional and national
strategies/ institutions and plans for disaster risk reduction and their
recommendations, as well as relevant regional agreements for the
implementation of the Hyogo Framework for Action;
(d) To identify modalities of cooperation based on commitments to implement
a post 2015 framework for disaster risk reduction;
(e) To determine modalities for the periodic review of the implementation of
a post 2015 framework for disaster risk reduction.
UN Convention on Rights of Persons with Disabilities
Adopted by UN General Assembly in 2006 and entered into force in 2008. The
Convention prohibits discrimination against persons with disabilities in all areas of life.
The more relevant articles to cities and built environments are:
Article 2: Definition - Universal Design
Article 9: Accessibility
Article 30: Participation in Cultural Life, Recreation, Leisure & Sport
The definition of:
"Universal Design" means the design of products, environments, programmes &
services to be usable by all people, to the greatest extent possible, without the need
for adaptation or specialized design.
Commentary
The Concept of Access and Universal Design is coming to the forefront as an important
factor to incorporate into the design of any master planning, urban development,
townscape, and buildings including individual living units.
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The concept is well in place with legislations, rules and regulations firmly established
in most countries. The architectural profession organizations are ready to embrace
such initiatives as meaningful programmes. Education seminars and workshops are
conducted to disseminate information and knowledge throughout the region, and
promotion campaigns have begun with milestone publications and access awards to
recognize concerted efforts and contribution by individuals and built projects.
Yet much work remains to be completed in order to mainstream the concept of
universal access for all. Society under the pressures of globalization must take
advantage of such realities and utilize global networking with various agencies to form
strategic alliances and mutually beneficial partnerships. Global organizations such as
Rehabilitation International, International Federation on Aging, the UIA, the United
Nations, the World Bank, and the Asian Development Bank can form synergies to
further enhance the implementation of Non-Handicapping Environments.
An integrated approach must be adopted to view accessibility and universal design as
an integral part of design, not as an afterthought or superficial add-ons in order to
obtain building approvals. Access Strategies should be pre-requisites and norms in all
building development initiatives equivalent to health and safety aspects of building
where access and means of emergency evacuation should be regarded with equal
importance as acoustics, natural ventilation and lighting.
Educational Institutions and Universities must begin to incorporate accessibility and
universal design as an integral part of any architectural curriculum to instill in graduates
the need to respect equality, dignity and human values in all their architectural
designs.
CPD courses and sessions undertaken by seasoned practitioners should consider access
and inclusion by design as an essential addition to their skilled repertoire.
21st Architecture, although becoming increasingly complex in nature and demanding
on the architect must embrace universal accessibility at the very forefront of design
for the built-environment, and transportation infrastructure including housing and
education, communication, leisure and recreation.
It is with the concerted care and effort of all the stakeholders in particular the Architect
that our society will become an integrated whole, where no barriers and boundary will
exist, where people whether young or old, fit and the less fit, able and the less-able
ประมวลบทความ (Proceeding) งานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการครั้งที่ 8 ประจาปี 2559

11

can co-exist harmoniously within cities and built environments that facilitate dignity,
equality and full participation by all.

Current Standards, Codes and Guidelines on Accessibilty
Malaysia
 Malaysian Standards, Code of Practice, MS 1184:2014 Universal Design and
Accessibility in the Built Environment
Singapore
 Building Construction Authority, Code on Accessibility in the Built
Environment 2013
Vietnam
 Ministry of Construction, Law on Disability 51/2010/QH 2011 by NA, Circular
21/2014/TT-BXD 2014
China
 Regulation on Creating Accessible Built Environment 2012
Indonesia
 Ministry of General Work, Regulation No.30 2006; Jawa Tengah Regulation
No.11 2014
Myanmar
 Myanmar National Building Code 2012 (Provisional) – Chapter on Accessibility
USA
 Americans with Disabilities Act 1990 and ADA Amendments Act, 2008
 2010 ADA Standards for Accessible Design
Australia
 Disability (Access to Premises - Buildings) Standards 2010
 AS 1428-2010 Design for Access and Mobility
Canada
 Canadian Standards and Codes on Accessibility by various provinces
United Kingdom
12
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 Code of Practice, BS 8300: 2009 + A1: 2010 Design of buildings and their
approaches to meet the needs of disabled people
Norway
 Norwegian Ministry of Children and Equality. Norway Universally Designed by
2025. The Norwegian Government’s action plan for universal design and
increased accessibility 2009-2013
International Standardization Organization
 ISO: 21542 Accessibility and Usability of the Built Environment 2011

*Ar. Joseph Kwan, MH
FRAIA RIBA FHKIA Assoc.AIA
1. Global Chair, Rehabilitation International - International Commission on
Technology and Accessibility (RI-ICTA)
2. Director, International Union of Architects (UIA) Region IV Work programme
“Architecture for All”
3. Inaugural Chair, ARCASIA Committee on Social Responsibility
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ผลิตภัณฑ์ที่ใช้แนวคิดการออกแบบเพื่อทุกคน
(Universal Design Products for All)
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รูปแบบไอคอนบนสมาร์ทโฟน ที่มีผลต่อการรับรู้และความเข้าใจของผู้สูงอายุ
Icon on smartphone that effect to elderly’ s perception
ธัญลักษณ์ ศุภพลธร (Tunyaluk Supaphonthorn)1*
ดร.ตติยา เทพพิทักษ์ (Dr.Tatiya Theppitak)**
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้โปรแกรมพื้ นฐานในโทรศัพท์
สาหรั บ ผู้ สู งอายุ 2) เพื่อออกแบบชุดไอคอนพื้นฐานบนสมาร์ทโฟนส าหรับผู้ สู งอายุ และ 3) เพื่อ
เปรียบเทียบการรับรู้และความเข้าใจของผู้สูงอายุที่มี ต่อรูปแบบไอคอนต่างกัน แบ่งเป็น 4 รูปแบบ
ได้แก่ ภาพเลียนแบบ ภาพโครงร่าง ภาพและพื้น 2 สี ภาพและพื้น 3 - 4 สี โดยมีประชากรเป็น
ผู้สูงอายุและมีกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้สูง อายุตอนต้น 60 - 69 ปี เพศชายหญิงที่พบในพื้น ที่ อ.เมือง จ.
พิษณุโลก จานวน 100 คน ทั้งที่ใช้และไม่ใช้สมาร์ทโฟน ใช้วิธีการสุ่มแบบบังเอิญ เก็บรวบรวมข้อมูล
ด้วยแบบสอบถาม ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญด้านทัศนมาตรและด้านกราฟิกรวมไปถึงนักวิชาการที่
มีต่อการออกแบบเพื่อผู้สูงอายุ และใช้แบบสอบถามผู้สูงอายุ โดยให้เลือกภาพสัญลักษณ์ที่เข้าใจได้
ง่ายและสื่อความหมายถึงการใช้งานโปรแกรมนั้นๆ ชัดเจนที่สุดพร้อมกับเหตุผลที่เลือก จากนั้นใช้
แบบสอบถามเปรียบเทียบการรับรู้และความเข้าใจของผู้สูงอายุที่มีต่อไอคอนทั้ง 4 รูปแบบ โดยการ
เรียงลาดับ 1- 4 วิเคราะห์ค่าสถิติด้วยค่าความถี่ ค่าร้อยละ ผลการวิจัยสรุปได้ว่า 1) ด้านพฤติกรรม
การใช้ โ ปรแกรมพื้น ฐานในโทรศัพท์ ส าหรับ ผู้ สู งอายุ จากกลุ่ มตัว อย่างโทรศัพท์ มื อถือรุ่ นส าหรั บ
ผู้สูงอายุ จานวน 7 รุ่น พบว่า โปรแกรมถ่ายภาพ โปรแกรมฟังเพลง โปรแกรมข้อความ โปรแกรม
คานวณ โปรแกรมดูรายชื่อ โปรแกรมดูวีดีโอ โปรแกรมดูเวลา โปรแกรมดูภาพ โปรแกรมดูตาแหน่ง
สถานที่ และโปรแกรมฉุกเฉิน โรงพยาบาล มีความสอดคล้องกับการใช้ง านในชีวิตประจาวันของ
ผู้สูงอายุ 2) การออกแบบไอคอนภาพสัญลักษณ์ที่มีความเชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิมของผู้สูงอายุจะ
สามารถสื่ อ ความหมายได้ ชั ด เจน 3) ไอคอน รู ป แบบภาพและพื้ น 3 - 4 สี และภาพเลี ย นแบบ
เหมาะสมกับการรับรู้ของผู้สูงอายุ ส่วนรูปแบบโครงร่าง ไม่เหมาะสมกับการรับรู้ของผู้สูงอายุ และ
ไอคอนควรมีขนาด 72x72 และ 96x96 pixel
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ABSTRACT
The objective of this study are 1) To examine the use of applications on
smartphones among elderly. 2) To design a set of icons with regard to elderly's use of
smartphone
applications. 3) To compare the elderly perception and understanding on 4 styles of
icons : Caricature, Outline, Figure and ground with 2 colors including Figure and ground
with 3-4 colors. Questionnaires were used to collect data from 100 participants who
are the age between 60-69 years in Phitsanulok. The data were analyzed by using
frequency and percentage.
This study found that applications on smartphone used by elderly are related
to their daily life activities such as camera, message, music, calculator, video, clock,
maps, contacts, gallery and hospital. Application icon design related to elderly's
experience can communicated clearly. Figure and ground icon with 3-4 colors and
Caricature are suited for design while Outline icon should not be used. Finally, 72x72
and 96x96 pixel are adviced to use for the size of icon design.
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บทนา
เจษฎา โชคดารงสุข (2557) กล่าวว่า "ประเทศไทยกาลังเผชิญกับสถานการณ์การเพิ่มขึ้น
อย่างรวดเร็วของประชากรสูงวัย (60 ปีขึ้นไป) ข้อมูลจากการทะเบียนราษฎร กรมการปกครอง ณ วันที่
31 ธันวาคม 2556 มีจานวนผู้สูงวัย 8,970,740 คน หรือประมาณร้อยละ 14 ของประชากรทั้งหมด ใน
ปี พ.ศ. 2564 ประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ โดยจะมีจานวนผู้สูงวัยมากกว่า 13 ล้าน
คน คิดเป็นประมาณร้อยละ 20 ของประชากรทั้งประเทศ จะถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของ
ประเทศไทยที่จะมีประชากรสูงวัยมากกว่าประชากรวัยเด็ก" ผู้สูงอายุจะการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
สมรรถภาพทางกายเสื่อมถอย อวัยวะที่เกี่ยวข้องกับการมองเห็นและได้ยินจะสูญเสียไป ส่งผลให้เกิด
ปัญหาด้านการรับรู้และการสื่อสาร ในยุคที่เทคโนโลยีการสื่อสารเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตลูกหลานหรือ
คนในครอบครัว หากมีการนาเทคโนโลยีการสื่อ สารมาใช้กับผู้สูงอายุที่ใช้ชีวิตร่วมกับบุตรหลานที่มี
เทคโนโลยีเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตนั้น จะช่วยลดช่องว่างระหว่างวัยและช่วยเพิ่มความสะดวก สบายใน
ชีวิตประจาวันได้
สมารท์โฟน เป็นเครื่องมือสื่อสารหนึ่งที่ผู้ใช้สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีต่างๆ ได้ง่ายและสะดวก
ที่สุดเนื่องจากมีขนาดเล็ก
พกพาง่าย
จากผลการสารวจของสานักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ พบว่าสถิติการใช้งานอินเตอร์เน็ตในปี 2557 ที่ผ่านมานั้น สมาร์ทโฟนเป็นช่องทางใหม่
ที่เข้ามาแทนที่คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ มีสัดส่วนเป็นอันดับที่ 1 คิดเป็นร้อยละ 77.1 (อรพดี จูฉิม, 2558)
โดยกลุ่มอายุที่ใช้งานสมาร์ทโฟนน้อยที่สุดคือผู้สูงอายุร้อยละ 0.6 ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาปัจจัยที่ทาให้
ผู้สูงอายุรู้สึกกลัวและปฏิเสธการใช้เทคโนโลยี ส่วนหนึ่งเป็นเพราะสมาร์ทโฟนมีการใช้งานที่ซับซ้อน
รวมถึงความไม่เข้าใจภาษาทางเทคโนโลยี
ไอคอน (Icon) เป็นส่วนสาคัญในการเชื่อมประสานระหว่างผู้ใช้และสมาร์ทโฟน ปฏิสัมพันธ์นี้
จะปิดช่องว่างระหว่างชาติพันธุ์ เชื้อชาติ และวัฒนธรรม (โกวิท รพีพิศาล และไววิทย์ จันทรวิเมลือง,
2557 : 213) กล่าวได้ว่าไอคอนเป็นภาษาภาพอย่างหนึ่ง ไอคอนที่มาจากการรับรู้และความเข้าใจของ
ผู้สูงอายุจะช่วยลดอุปสรรคทางด้านภาษาได้ การออกแบบไอคอนโดยคานึงถึงสามารถในการรับรู้และ
ความเข้าใจของผู้สูงอายุ ว่าภาพสัญลักษณ์ใดจะสื่อสารได้ตรงกับการใช้งานที่สุด หากนักออกแบบ
ตระหนักและเข้าใจปัญหาเหล่านี้ กระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างผู้ใช้ที่เป็นผู้สูงอายุ นักทัศนมาตร
และนักออกแบบกราฟิก จะสามารถช่วยแก้ปัญหาความยากลาบากในการใช้สมาร์ทโฟนของผู้สูงอายุ
และช่วยให้สื่อความหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผู้วิจัยได้ศึกษาด้านปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้และความเข้าใจของผู้สูงอายุ และข้อจากัดทาง
กายภาพ จิตวิทยาการรับรู้ ภาษาภาพที่ใช้แสดงความหมายของการใช้งาน จึงเกิดประเด็นคาถามว่า
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ไอคอนรูปแบบไหนที่จะมีประสิทธิภาพในการมองเห็นได้ดีที่สุดสาหรับผู้สูงอายุ ภาพโครงร่าง ภาพและ
พื้น 2 สี ภาพและพื้น 3-4 สี ภาพเลียนแบบ เนื่องจากวัยสูงอายุมีปัญหาในเรื่องการแยกแยะสีและ
ความถี่ รวมไปถึงภาพสัญลักษณ์สื่อความหมายบนไอคอน เป็นการออกแบบไอคอนที่ผู้สูงอายุมีส่วน
ร่วมในการให้ข้อมูลพร้อมกับระบุปัญหา นามาวิเคราะห์ ออกแบบและทดสอบ รวมทั้งขอความคิดเห็น
จากผู้เชี่ยวชาญทางการออกแบบกราฟิกและผู้เชี่ยวชาญด้านทัศนมาตร
เพื่อนาข้อมูลที่ได้มาเป็น
แนวทางในการออกแบบไอคอนบนสมาร์ทโฟน เป็นที่มาและความสาคัญของงานวิจัยนี้
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้โปรแกรมพื้นฐานในโทรศัพท์สาหรับผู้สูงอายุ
2. เพื่อออกแบบชุดไอคอนพื้นฐานบนสมาร์ทโฟน สาหรับผู้สูงอายุ
3. เพื่อเปรียบเทียบการรับรู้และความเข้าใจของผู้สูงอายุที่มีต่อรูปแบบไอคอนต่างกัน
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง แบ่งออกเป็น 3 ระยะตามวัตถุประสงค์ ดังนี้
ขั้น ตอนที่ 1 ศึกษา รวบรวมข้อมูล จากเอกสารและงานวิจัย ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง (Review
literature) ด้านข้อจ ากัดทางกายภาพของผู้ สู งอายุ ตัว อย่างการใช้ภาพสั ญลั กษณ์ในไอคอนจาก
อินเตอร์เน็ต ตลอดจนกลุ่มตัวอย่างโทรศัพท์มือถือสาหรับผู้สูงอายุ จานวน 7 รุ่น โดยศึกษาโปรแกรม
พื้นฐานที่จาเป็นเพื่อใช้ในการกาหนดเป็นของเขตในการออกแบบ จานวน 10 โปรแกรม ศึกษาทฤษฎี
การรับรู้เกสตัลท์ ทฤษฎีการศึกษาภาพสัญลักษณ์และความสามารถในการตีความหมายภาพของ
กลุ่มเป้าหมาย (Pragmatics) มากาหนดตัวแปร กาหนดกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้สูงอายุตอนต้น 60-69 ปี
เพศชายหญิงที่พบในพื้นที่ อ.เมือง จ.พิษณุโลก จานวน 60 คน
ขั้นตอนที่ 2 สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถามแบบมีโครงสร้าง (Structure
Questionaire) ข้อคาถามแบบปลายเปิด (Open-ended) 1. แบบสอบถามสาหรับผู้เชี่ยวชาญด้าน
ทัศ นมาตร และผู้ เ ชี่ ย วชาญด้ า นกราฟิ ก เรื่อ ง ภาวะสายตาในผู้ สู ง อายุ ที่ ส่ ง ผลต่ อ การรั บ รู้ และ
องค์ประกอบการออกแบบไอคอนสาหรับผู้สูงอายุ 2.แบบสอบถามผู้สูงอายุ เรื่อง การรับรู้และความ
เข้าใจของผู้สูงอายุ แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ 1.สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ
อาชีพ รายได้ ระดับการศึกษา เป็นคาถามแบบตรวจสอบรายการ และคาถามปลายเปิด 2.ปัญหาที่
พบจากการใช้งานสมาร์ทโฟน ที่เกี่ยวข้องกับไอคอน เป็นคาถามปลายเปิดให้เขียนอธิบายในช่องว่าง
3.ข้อมูลด้านการตีความตามความเข้าใจ และตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถาม โดย
ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่าน ปรับแก้ไขตามคาแนะนา
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ขั้นตอนที่ 4 สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านทัศนมาตรและนักออกแบบกราฟิกและนักวิชาการ
ด้วยแบบสอบถาม จากนั้นใช้แบบสอบถามผู้สูงอายุด้านความเข้ าใจโดยการเลือกภาพสัญลักษณ์ กับ
กลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุจานวน 60 คนใช้วิธีการสุ่มแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) นาข้อมูลมา
วิเคราะห์ค่าสถิติด้วย ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ยร้อยละ นาข้อมูลด้านภาพสัญลักษณ์มาออกแบบไอคอน
ขั้น ตอนที่ 5 นาผลการออกแบบไอคอน ไปประเมินผลการออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญด้าน
ทัศนมาตร นักวิชาการและนักออกแบบกราฟิก ปรับปรุงแก้ไขแบบตามคาแนะนา
ขั้นตอนที่ 6 นาผลการออกแบบไอคอน ไปทดสอบกับผู้สูงอายุ ที่พบใน อ.เมือง จ.พิษณุโลก
จานวน 100 คน ด้วยแบบสอบถามการรับรู้และความเข้าใจในภาพสัญลักษณ์ วิเคราะห์ผล สรุปผล
การทดลอง
ผลการวิจัย
ระยะที่ 1 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ
กราฟิก / นักทัศนมาตร / และนักวิชาการ ด้วยแบบสอบถามแบบมีโครงสร้าง (Structure Interview)
การสอบถามแบบปลายเปิด (Open-ended) และแบบตรวจสอบรายการ (Check list) ความคิดเห็น
ในด้านประสิทธิภาพในการมองเห็นของผู้สูงอายุและข้อเสนอแนะ สรุปได้ว่า 1) ภาวะสายตาที่พบบ่อย
ในผู้สูงอายุ ได้แก่ สายตาสั้น สายตายาว สายตาเลือนลาง และต้อต่างๆ จอประสาทตาเสื่อม 2) ปัจจัย
ที่ส่งผลต่อการมองเห็นของผู้สูงอายุ ได้แก่ การลดลงของความชัดเจนและการรับรู้ความตื้นลึก
โรคเบาหวาน รูม่านตาขนาดเล็กลงทาให้ไม่สามารถรับภาพในที่แสงสลัวได้ดี การมองเห็นสี ระยะการ
มองเห็น รายละเอียดและ สีสัน ลวดลาย พื้นผิวของวัตถุ 3) ระยะในการมองเห็นชัดของผู้สูงอายุ
ประมาณ 40-60 ซม. เมื่อใส่แว่นสายตาแล้วและบุคคลมีความแตกต่างกันตามช่วงอายุ 4) การ
ออกแบบไอคอนสาหรับผู้สูงอายุควรมีลักษณะเรียบง่าย ขนาดตัวอักษรใหญ่ ชัดเจน สีของภาพและพื้น
ภาพตัดกัน รายละเอียดที่เรียบง่าย 5) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการรับรู้และความเข้าใจของผู้สูงอายุ เช่น เป็น
สิ่งที่เคยพบเห็นในอดีตและมีความคุ้นเคย กราฟิกต้องไม่ซับซ้อนเกินไป มีความเชื่อมโยงกับวิถี
ชีวิตประจาวันของผู้สูงอายุ 6) กรอบไอคอนที่ผู้สูงอายุสามารถมองเห็นได้ชัดเชนที่สุด คือ กรอบ
สี่เหลี่ยมมุมฉาก
ระยะที่ 2 เพื่ อ ออกแบบชุ ด ไอคอนพื้ น ฐานบนโทรศั พ ท์ ส มาร์ ท โฟนส าหรั บ ผู้ สู ง อายุ ใช้
แบบทดสอบ เรื่อง การตีความหมายตามความเข้าใจของผู้สูงอายุ เป็นคาถามแบบตรวจสอบรายการ
(Check list) และข้อมูลด้านความต้องการเป็นคาถามปลายเปิด (Open-ended) ให้เติมคาตอบใน
ช่องว่าง วิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าความถี่ สรุปข้อมูลสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ดังนี้ ด้าน
สถานภาพทั่วไป ระดับการศึกษามัธยมศึกษา/ปวช. จานวน 34 คน คิดเป็น ร้อยละ 56.7 รองลงมาคือ
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ระดับปริญญาตรี จานวน 11 คน คิดเป็น ร้อยละ 18.3 ต่ากว่ามัธยม จานวน 10 คน คิดเป็น ร้อยละ
16.7 ระดับอนุปริญญา/ปวส. จานวน 3 คน คิดเป็น ร้อยละ 5.0 และสูงกว่าปริญญาตรี จานวน 2 คน
คิดเป็นร้อยละ 3.3 จากการศึกษาพฤติกรรมของผู้สูงอายุ ด้านข้อจากัดทางการมองเห็นของผู้สูงอายุ
พบว่า ผู้สูงอายุมีปัญหาสายตายาวมากที่สุดถึง 50 คน คิดเป็นร้อยละ 83.3 สายตาปกติ 9 คน คิด
เป็นร้อยละ 15 และ สายตาสั้น 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.7 ด้านปัญหาที่พบจากการใช้งานสมาร์ท
โฟนที่เกี่ยวข้องกับไอคอน เป็นคาถามปลายเปิด (Open-ended) สามารถสรุปเป็นข้อคิดเห็นได้ว่า
ไอคอนเดิมมีขนาดเล็ก ทาให้มองเห็นได้ยากลาบาก หรือต้องเพ่งมอง ผู้สูงอายุที่ไม่ใช้สมาร์ทโฟน ไม่
เข้าใจความหมายของไอคอน ด้านการตีความตามความเข้าใจ เพื่อหาภาพสัญลักษณ์แทนความหมาย
ในรูปแบบที่ทาให้เข้าใจได้ ผู้วิจัยได้กาหนดภาพให้เลือก โปรแกรมละ 3 ภาพ รวบรวมภาพตัวอย่าง
จากอินเตอร์เน็ตโดยมาจากการศึกษาการใช้ภาพสัญลักษณ์ของกลุ่มตัวอย่างไอคอนที่ใช้ในปัจจุบัน
สรุปการเลือกภาพ ดังนี้ 1) การถ่ายภาพ ผู้สูงอายุเลือกเป็นอันดับ 1 คือ กล้องแบบโบราณ จานวน
44 คน คิดเป็นร้อยละ 73.3 อันดับ 2 คือ กล้องสมัยใหม่ จานวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 23.3 และ
อันดับ 3 เลนส์กล้อง จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 3.3 2) ฟังเพลง ผู้สูงอายุเลือกเป็นอันดับหนึ่ง คือ
เครื่องเล่นแผ่นเสียง จานวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 40 อันดับสอง คือ หูฟัง จานวน 20 คน คิดเป็น
ร้อยละ 33.3 อันดับสาม คือ ตัวโน๊ต 17 คน คิดเป็นร้อยละ 28.3 3) ข้อความ ผู้สูงอายุเลือกเป็น
อันดับหนึ่ง คือ ซองจดหมาย จานวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 75 อันดับสอง คือ ตู้ไปรษณีย์ จานวน
10 คน คิดเป็นร้อยละ 16.7 อันดับสาม คือ นกพิราบสื่อสาร จานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 10 4)
การคานวณ ผู้สูงอายุเลือกเป็นอันดับหนึ่ง คือ สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ ( + - x 7 ) จานวน 29 คน
คิดเป็นร้อยละ 48.3 อันดับสอง คือ เครื่องคิดเลข จานวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 48.3 อันดับสาม
คือ ลูกคิด จานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 8.3 5) ดูรายชื่อ ผู้สูงอายุเลือกเป็นอันดับหนึ่ง คือ สมุดจด
เบอร์โทรศัพท์ จานวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 61.7 อันดับสอง คือ รูปคนโทรศัพท์ จานวน 21 คน
คิดเป็นร้อยละ 35 อันดับสาม คือ สมุดจดเบอร์แบบโบราณ จานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 6.7 6)
วีดีโอ ผู้สูงอายุเลือกเป็นอันดับหนึ่ง คือ ม้วนฟิล์ม 33 คน คิดเป็นร้อยละ 55 อันดับสอง คือ ปุ่ม play
จานวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 43.3 อันดับสาม คือ กล้องวีดีโอโบราณ จานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ
1.7 7) ดูเวลา ผู้สูงอายุเลือกเป็นอันดับหนึ่ ง คือ นาฬิกาเข็ม จานวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 66.7
อันดับสอง คือ นาฬิกาดิจิตอล จานวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 33.3 อันดับสาม คือ นาฬิกาโบราณ
จานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 6.7 8) ดูภาพ ผู้สูงอายุเลือกเป็นอันดับ หนึ่ง คือ ภาพฟิล์ม จานวน 33
คน คิดเป็นร้อยละ 55 อันดับสอง คือ ภาพโพลาลอยด์ จานวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 38.3 อันดับ
สาม คือ สมุดใส่ภาพ จานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 6.7 9) ดูตาแหน่งสถานที่ ผู้สูงอายุเลือกเป็น
อันดับหนึ่ง คือ ลูกโลก จานวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 53.3 อันดับสอง คือ เข็มทิศ จานวน 18 คน
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คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 30 อั น ดั บ สาม คื อ แผนที่ จ านวน 10 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 16.7 10) ฉุ ก เฉิ น
โรงพยาบาล ผู้สู งอายุเลื อกเป็นอันดับหนึ่ง คือ รถพยาบาล จานวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 53.3
อันดับสอง คือ สัญลักษณ์ + จานวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 43.3 อันดับสาม คือ ยา จานวน 2 คน
คิดเป็นร้อยละ 3.3
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล สามารถนามาเป็นแนวทางและกาหนดแนวคิดในการออกแบบไอคอน
บนสมาร์ทโฟนสาหรับผู้สูงอายุได้ 4 รูปแบบ ประกอบด้วย 1) ภาพเลียนแบบ (Caricature) 2) ภาพ
โครงร่าง (Outline) 3) ภาพและพื้นภาพ 2 สี (Figuer and ground 2 colors) 4) ภาพและพื้น 3-4
สี (Figuer and ground 3-4 colors)

ภาพที่ 1 แสดงโจทย์ของการออกแบบไอคอน (Design Brief)
ที่มา : ธัญลักษณ์ ศุภพลธร เขียนเมื่อ 8 กันยายน 2558
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ภาพที่ 2 แสดงผลการออกแบบไอคอนทั้ง 4 รูปแบบ
อภิปรายผลการวิจัย
5.1 พฤติกรรมการใช้โปรแกรมพื้นฐานในโทรศัพท์สาหรับผู้สูงอายุ
ผลการศึกษาด้านพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนจากกลุ่มตัวอย่าง 100 คน มีผู้ใช้สมาร์ทโฟน 56 คน คิด
เป็นร้อยละ 56.0 และไม่ใช้สมาร์ทโฟน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 44.0 พบว่า ผู้ที่ใช้สมาร์ทโฟน เป็น
ผู้สูงอายุที่มีพื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีในชีวติ ประจาวันอยู่แล้ว จึงสามารถปรับตัวตาม
เทคโนโลยีใหม่ๆได้ และผู้สูงอายุที่ไม่ใช้สมาร์ทโฟน เป็นกลุ่มคนที่มีความคุ้นเคยกับวิถีชีวิตแบบเดิม
มองว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องที่ทาได้ยากลาบากและเทคโนโลยีนั้นๆ ยากที่จะเข้าใจ การออกแบบ
ไอคอนที่ภาษาภาพมาจากการสอบถามความเข้าใจจากผู้ใช้
จะช่วยแก้ปัญหาควรออกแบบให้
กลุ่มเป้าหมายมีความรู้สึกเป็นมิตร ไม่เกิดความรู้สึกต่อต้านเทคโนโลยี และมีความรู้สึกคุ้นเคยกับวิถี
ชีวิตประจาวันของผู้สูงอายุ โน้มน้าวให้เกิดความ รู้สึกอยากใช้ smartphone
ด้านโปรแกรมพื้นฐานที่จาเป็นสาหรับผู้สูงอายุจากการรวบรวมกลุ่มตัวอย่าง จานวน 7 รุ่น
ได้แก่ โปรแกรมถ่ายภาพ โปรแกรมฟังเพลง โปรแกรมข้อความ โปรแกรมคานวณ โปรแกรมดูรายชื่อ
โปรแกรมดูวีดีโอ โปรแกรมดูเวลา โปรแกรมดูภาพ โปรแกรมดูตาแหน่งสถานที่ และโปรแกรมฉุกเฉิน
โรงพยาบาล ซึ่งโปรแกรมดังกล่าว มีความสอดคล้องกับการใช้งานในชีวิตประจาวันของผู้สูงอายุที่ชื่น
ชอบการถ่ายรูป ถ่ายวีดีโอ ลูกหลานและคนครบครัว เก็บภาพประทับใจและส่งต่อให้ผู้อื่น นอกจากนี้
ผู้สูงอายุหลายคนยังใช้สมาร์ทโฟนตั้งเวลาเตือนให้รับประทานยาด้วยตนเอง ส่วนโปรแกรมฉุกเฉิน
โรงพยาบาลยังมีข้อจากัดด้านโรงพยาบาลที่รองรับบริการเรียกรถพยาบาลด้วยสมาร์ทโฟน ผู้วิจัยจึงได้
ออกแบบไอคอนจากการับรู้และความเข้าใจของผู้สูงอายุไว้เป็นแนวทาง ส่วนโปรแกรมข้อความจะช่วย
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ให้ผู้สูงอายุ ได้รับข่าวสารข้อมูลจากแหล่งข่าวต่างๆที่ตนเองสนใจ ทาให้รู้สึกว่าตนเองไม่ได้ถูกปิดกั้น
จากเทคโนโลยีใหม่ๆ ด้วยอายุที่มากขึ้น
ด้านปัจจัยที่มีผลต่อการมองเห็นของผู้สูงอายุ ข้อจากัดทางการมองเห็น กลุ่มตัวอย่าง 100
คน เป็นผู้มีปัญหาสายตายาว ร้อยละ 75 สายตาปกติ ร้อยละ 21 และสายตาสั้นร้อยละ 4 ปัญหา
สายตายาว เกิดขึ้นได้ตั้งแต่อายุ 40 ปีขึ้นไป นอกจากนี้ยังมี สายตาเลือนราง ต้อต่างๆ ซึ่งส่งผลต่อการ
มองเห็นของผู้สูงอายุแต่ละบุคคลให้สามารถรับรู้ได้แตกต่างกันออกไป ผู้วิจัยได้นาข้อเสนอแนะต่างๆ
มาศึกษาในเรื่องระยะการมองใกล้ของผู้สูงอายุ
โดยปรับใช้หลักของการวัดความสามารถในการ
มองเห็น (Principle of
Visual Acuity Test ) ที่ให้ผู้ป่วยถือ Near cards อ่านในระยะห่าง 14 นิ้ว มาใช้กับผู้สูงอายุโดยการ
ถือสมาร์ทโฟนให้ห่างจากตา 33-40 ซม. และทดสอบขนาดของไอคอนโดยพิจารณารายละเอียดของ
วัตถุรวมไปถึงสีสันที่มองเห็นได้ชัด / ไม่ชัด ได้แก่ 48x48 pixel 72x72 pixel และ 96x96 pixel เพื่อ
เสนอเป็นขนาดไอคอนที่เหมาะสมกับการมองเห็นของผู้สูงอายุ ผลการทดสอบผู้สูงอายุ 100 คน พบว่า
ไอคอนที่ผู้สูงอายุมองเห็นได้ชัดเจน คือ 72 x 72 pixel ( 2.54 x 2.54 cm.) 96x96 pixel
5.2 การออกแบบชุดไอคอนพื้นฐานบนสมาร์ทโฟน สาหรับผู้สูงอายุ
กาหนดภาพสัญลักษณ์ให้ผู้สูงอายุเลือกภาพที่มีความหมายตรงกับการใช้งานโปรแกรมนั้นๆ
ตามความเข้าใจของผู้สูงอายุระหว่างผู้ที่ใช้กับไม่ใช้สมาร์ทโฟน ภาพที่ถูกเลือกมากที่สุด เหตุผลในการ
เลือกภาพโดยส่วนมากมาจากประสบการณ์ในการเคยเห็นของผู้สูงอายุ เช่น กล้องแบบโบราณ ฟิล์ม
ภาพถ่าย เครื่องเล่นแผ่นเสียง สมุดจดเบอร์โทรศัพท์เป็นสิ่งที่เคยใช้ในชีวิตประจาวัน การจาได้หรืออยู่
ในยุคที่ส่งข้อความหากันด้วยการเขียนจดหมาย
มีความคุ้นเคยและชินตาของรูปแบบนาฬิกาเข็ม
มากกว่าแบบตัวเลขดิจิตอล ความชัดเจนของภาพสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ (+- x 7) ที่ตรงกับการใช้
งานมากกว่าภาพลูกคิด สอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีจิตวิทยาการรับรู้ของกลุ่มเกสตัลท์ในด้านจิตวิทยา
เนื่องจากปัจจัยที่กาหนดการรับรู้ในลักษณะเช่น ประสบการณ์ ความต้องการ ความจา ความรู้เดิม
ความคาดหวัง ทาให้เกิดการรับรู้และความเข้าใจในภาพนั้นๆ
ส่วนภาพสัญลักษณ์ที่ผู้สูงอายุเลือกน้อยที่สุด
เกิดจากปัจจัยด้านการออกแบบที่ดึง
องค์ประกอบบางส่วนออกมา เช่น ภาพเลนส์กล้อง ผู้สูงอายุที่ไม่เคยใช้กล้องถ่ายรูปมาก่อนจะไม่
เข้าใจความหมายการตัดทอนมาจากกล้องถ่ายรูป ดังที่พบเห็นในงานออกแบบสมัยใหม่
ในด้าน
มุมมองของภาพมีผลที่ทาให้เกิดความสับสนดังที่เห็นในภาพสัญลักษณ์การดูภาพ (ผู้สูงอายุเลือกน้อย
ที่สุด) จากทฤษฏีการจาได้จากพื้นฐานการเห็น (View-base Recognition ) เฮนริช บุลท์ฮอฟ ไมเคิล
ทาร์และคณะ ศึกษาการจาได้และเสนอว่า เมื่อเรามองวัตถุในชั่วระยะเวลาหนึ่งก็จะพยายามจดจาวัตถุ
นั้น และจะเกิดการเชื่อมโยงวัตถุที่รับรู้ใหม่ เข้ากับสิ่งที่เคยรับรู้มาก่อนแล้ว แต่ถ้าไม่สามารถเชื่อมโยง
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กับสิ่งที่เคยเห็นได้ ก็จะเชื่อมโยงกับสิ่งที่มีลักษณะใกล้เคียงกันแทน (อุบลวรรณา ภวกานนท์ , 2556 :
96 ) ทั้งนี้ปัจจัยด้านสังคม วัฒนธรรมและระดับการศึกษาก็มีผลต่อการรับรู้ เช่น ลูกคิด สมุดโทรศัพท์
แบบฝาพับ กล้องวีดีโอโบราณ เข็มทิศ ภาพสัญลักษณ์สื่อความหมายไม่ตรงกับความต้องการที่จะใช้
งาน เช่น ภาพยา ไม่สื่อความหมายถึงโปรแกรมฉุกเฉินโรงพยาบาล ภาพรถพยาบาลจึงสื่อความหมาย
ได้ตรงความต้องการมากกว่า จากการศึกษาภาพสัญลักษณ์และความสามารถในการตีความหมาย
ภาพของกลุ่มเป้าหมาย (Pragmatics) การออกแบบภาพสัญลักษณ์เพื่อสื่อความหมาย ที่มี
ประสิทธิภาพ
จะต้องเป็นภาพที่มีความเชื่อมโยงกับความสามารถในการตีความหมายและ
ประสบการณ์เดิมของกลุ่มเป้าหมาย จึงจะสามารถสื่อความหมายได้ชัดเจนและรวดเร็ว (ศิริพรณ์ ปี
เตอร์, 2549 : 45) สอดคล้องกับ ทองเจือ เขียดทอง (2538 :187) ในด้านการสื่อความหมายควร
ออกแบบโดยใช้รูปลักษณ์ที่ปรากฏอยู่และจากสภาพสิ่งแวดล้อมเป็นที่มาในการออกแบบ ซึ่งมีอยู่ 2
ส่วน คือ รูปและความหมาย ผู้บริโภคดูสัญลักษณ์แล้วแปรความหมายได้ต่อเมื่อมีการเชื่อมโยง
ความคิดกับความจริง โดยมีอิทธิพลจากสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมเข้ามาเกี่ยวข้อง
5.3 เปรียบเทียบการรับรู้และความเข้าใจของผู้สูงอายุที่มีต่อรูปแบบไอคอนต่างกัน
ไอคอนบนสมาร์ทโฟนจานวน 4 รูปแบบที่มีถูกเลือกเป็นอันดับ 1 มากที่สุด คือ รูปแบบภาพ
และพื้น 3-4 สี เหตุผลในการเลือกผู้สูงอายุใช้การจดจาจากสีและภาพสัญลักษณ์ที่มีสีสันดึงดูดความ
สนใจมากกว่า รองลงมาคือรูปแบบเหมือนจริง คือไอคอนเลียนแบบวัตถุจริงในด้านการจาง่าย
เนื่องจากภาพคล้ายวัตถุจริงที่เคยพบเห็นมาก่อน ในด้านระยะการมองที่ 33-40 ซม.ก็ยังคงมองเห็นได้
ชัดเจน กรอบภาพสี่เหลี่ยมด้านการรับรู้ให้ความรู้สึกว่าไอคอนมีขนาดใหญ่กว่าไอคอนรูปแบบเหมือน
จริง และรูปแบบไอคอนที่ถูกเลือกน้อยที่สุด คือ ภาพโครงร่าง หรือภาพลายเส้น ขนาดเส้นรอบนอก
2 pt และเส้นภายใน 0.5 pt แล้วนาไปทดสอบระยะการมองเห็นที่ 33-40 ซม. จากการมองหน้าจอ
สมาร์ทโฟน รุ่น โน้ต 3 พบว่า มองเห็นได้ยาก ไม่ชัดเจน บางรายเห็นเป็นภาพซ้อน จากการกวาด
สายตามอง และใช้เวลาในการเพ่งมากกว่าไอคอนรูปแบบอื่น ไอคอนรูปแบบนี้จึงไม่เหมาะสมกับการ
มองเห็นของผู้สูงอายุ หรือถ้าหากจาเป็นต้องใช้รูปแบบโครงร่างในสัญลักษณ์สาหรับผู้สูงอายุ ควรตัด
ทอนเส้นให้มีเท่าที่สื่อความหมายได้ และอยู่ในพื้นที่ที่มีขนาดพอสมควรไม่เล็กจนเกินไป ส่วนภาพและ
พื้น 2 สี เป็นภาพเงามีการลดทอนรายละเอียดจึงไม่น่าสนใจ ไม่โดดเด่น และดึงดูดความสนใจของ
ผู้สูงอายุด้านความน่าสนใจ จดจาได้ง่าย น้อยกว่ารูปแบบเหมือนจริงและรูปแบบภาพและพื้น 3-4 สี
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ลัดดาวรรณ์ ลัมภเวช ในงานวิจัยเรื่อง การศึกษาภาพสัญลักษณ์ที่เหมาะสม
สาหรับเด็ก อายุ 6-9 ปี
กล่าวโดยสรุปได้ว่ารูปแบบไอคอนบนสมาร์ทโฟนที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ คือ ภาพเลียนแบบ
กับภาพและพื้น 3 - 4 สี สามารถใช้กับอุปกรณ์สมาร์ทโฟนที่ขนาดพื้นที่เล็กได้ ส่วนภาพโครงร่าง ไม่
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เหมาะสมกับการมองเห็นของผู้สูงอายุและผู้มีปัญหาสายตา ภาพและพื้น 2 สี ตัดทอนรายละเอียด
เหมาะกับการใช้งานเกี่ยวกับป้ายสัญลักษณ์ ป้ายบอกทาง สัญลักษณ์ชี้นามากกว่าไอคอนบนสมาร์ท
โฟน
สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ
1. ผลของการศึกษาพฤติกรรมการใช้โปรแกรมพื้นฐานในโทรศัพท์สาหรับผู้สูงอายุ ผู้วิจัยได้ทาการ
รวบรวมข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิและกลุ่มตัวอย่างโทรศัพท์มือถือ รุ่นสาหรับผู้สูงอายุ จานวน 7 รุ่น
เพื่อเลือกโปรแกรมพื้นฐานที่จาเป็นสาหรับผู้สูงอายุ จานวน 10 โปรแกรม ได้แก่ โปรแกรมถ่ายภาพ
โปรแกรมฟังเพลง โปรแกรมข้อความ โปรแกรมคานวณ โปรแกรมดูรายชื่อ โปรแกรมดูวีดีโอ โปรแกรม
ดูเวลา โปรแกรมดูภาพ โปรแกรมดูตาแหน่งสถานที่ และโปรแกรมฉุกเฉินโรงพยาบาลมากาหนดเป็น
ขอบเขตด้านการออกแบบไอคอน
ด้านการออกแบบไอคอน ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญทั้งด้านทัศนมาตร นักออกแบบ
กราฟิก และนักวิชาการ ได้ให้ความเห็นในด้านการออกแบบไอคอนสาหรับผู้สูงอายุว่า ควรออกแบบให้
เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ ง่ายต่อความเข้าใจ ไอคอนไม่ซับซ้อนจนเกินไปและมีความเชื่อมโยงกับวิถี
ชีวิตประจาวันของผู้สูงอายุ โน้มน้าวให้เกิดความรู้สึกอยากใช้สมาร์ทโฟน ตัวอักษร ขนาด การใช้สี ของ
ภาพสัญลักษณ์ในไอคอนตัดกันอย่างชัดเจน
ด้านการเลือกใช้ภาพสัญลักษณ์บนไอคอน ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามความเข้าใจของผู้สูงอายุที่
มีต่อภาพสัญลักษณ์ โดยใช้วิธีการเลือกภาพที่เข้าใจง่าย สื่อความหมายถึงการใช้งานชัดเจนที่สุด
เหตุผลในการเลือกภาพสัญลักษณ์จากความเข้าใจของผู้สูงอายุมีความสอดคล้องกับทฤษฏีจิตวิทยา
ของกลุ่มเกสตัลท์ (Gestalt) ในด้านประสบการณ์ ความต้องการ ความจา อิทธิพลทางสังคม ความรู้
เดิมและการคาดหวัง ในการออกแบบไอคอนภาพสัญลักษณ์ที่มีความเชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิม
ของผู้สูงอายุจะสามารถสื่อความ หมายได้ชัดเจนและรวดเร็ว
2. ผลการออกแบบชุดไอคอนพื้นฐานบนสมาร์ทโฟนสาหรับผู้สูงอายุ เหตุผลในการเลือกภาพ
สัญลักษณ์มีความสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฏีจิตวิทยาของกลุ่มเกสตัลท์ (Gestalt) จึงกาหนดแนวคิด
ในการออกแบบ "ย้อนคุณค่าในอดีต สู่การผสมผสานปัจจุบันอย่างลงตัว" นาความสนุกสนานและเป็น
มิตรกับผู้สูงอายุ แต่มีความชัดเจนในการสื่อความหมาย จาก Retro style มีการผสมผสานรูปลักษณ์
และเค้าโครงความเป็นสมัยเก่า มาผสมกับเทคโนโลยีใหม่ นารูปร่าง เส้นสี ลวดลาย มาเป็นอารมณ์และ
ความรู้สึก (Mood & Tone) ของไอคอน และมีองค์ประกอบในการออกแบบต่างๆ ดังนี้
2.1 ตัวอักษร เลือกใช้ตัวอักษรแบบมีเชิง tahoma จากงานวิจัยเรื่องตัวอักษรที่เหมาะสมกับ
ผู้สูงอายุ ศึกษาการมองเห็นตัวอักษรไทยและการจัดกลุ่มสีในคนไทยที่มีอายุระหว่าง 18-25 ปี และ
ผู้สูงอายุไทยที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปี (AP5303) โดยเปรียบเทียบตัวอักษร Sans-Serif กับ Serif ใน 3
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รูปแบบ ได้แก่ อักษรอ่านง่าย (ไม่มีวรรณยุกต์ลอย หรือสระใต้พยัญชนะ) แบบซับซ้อนมีวรรณยุกต์กับ
สระ และแบบตัวเลข สรุปความได้ว่า การอ่านในระยะ 0.5 เมตร ตัวอักษรที่สามารถอ่านได้ถูกต้องใน
เกณฑ์ดี คือ ตัวอักษรขนาด 14 points ส่วนการอ่านง่ายในระยะ 0.5 เมตร (ทดลอง Tahoma ซึ่งเป็น
แบบ Serif) ระดับกลางคือ ขนาด 14 points และ ระดับที่ดีคือ 44 points (ปฏิบัติ ปรียาวงศากุล,
2554)

ภาพที่ 3 แสดงตัวอักษร Tahoma บนพื้นขาวและพื้นดา
2.2 สี เลือกใช้คู่สีและระดับความสว่างค่าสีจากคู่มือ ISO/TR 22411 Z (International
Organization for Standardizations 2008 (ปฏิบัติ ปรียาวงศากุล, 2554) เป็นคู่สีที่มีประสิทธิภาพ
ในการมองเห็นสาหรับผู้สูงอายุ และระดับความสว่างของสี ดังนี้

ภาพที่ 4 แสดงค่าระดับความสว่างของค่าสี
จากภาพที่ 4 ระดับความสว่างเป็นตัวแปรควบคุมที่ผู้วิจัยกาหนดไว้ ทาการทดลองในที่ร่ม
ภายในอาคารจึงไม่พบปัญหาด้านการมองเห็นสี แต่หากทาการทดลองภายนอกอาคารหรือที่ที่มีแสง
สว่างกว่าปกติ พบว่า มองเห็นได้ยากลาบาก ทั้งนี้ปัจจัยด้านการแสดงผลของหน้าจอสมาร์ทโฟนมีผล
ต่อการมองเห็น
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ภาพที่ 5 แสดงคู่สีที่มีประสิทธิภาพในการมองเห็นของผู้สูงอายุ
ผลการทดลอง พบว่า สีของภาพสัญลักษณ์และพื้นหลังจากงานวิจัยดังกล่าว ผู้สูงอายุสามารถมองเห็น
ได้ดี ในไอคอนรูปแบบภาพและพื้น 3-4 สี ผู้สูงอายุบางคนใช้การจาจากสีที่เห็น ทาให้ผู้สูงอายุจดจา
ไอคอนได้ดียิ่งขึ้น
2.4 ขนาดไอคอน กาหนดขนาดความละเอียดที่ 48x48 pixel (MDPI) 72x7Z pixel (
HDPI) และ 96x96 pixel (XHDPI) โดยไอคอนที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน ทั้ง
100 คน ควรมีขนาด 72x7Z pixel ( HDPI) และ 96x96 pixel (XHDPI)

ภาพที่ 6 แสดงขนาดไอคอนที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ
2.5 เส้น ขนาดเส้นที่ใช้ในการออกแบบไอคอนรูปแบบโครงร่าง ใช้เส้นรอบนอก 2 pt. และ
เส้นภายใน 0.5 pt. ตัดทอนรายละเอียดของภาพเพียงเล็กน้อยเพื่อให้ใกล้เคียงกับวัตถุจริงมากที่สุด
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3. ผลการเปรียบเทียบการรับรู้รูปแบบไอคอนบนสมาร์ทโฟน ทั้ง 4 รูปแบบ ได้แก่ 1) ภาพเลียนแบบ
(Caricature) 2) ภาพโครงร่าง (Outline) 3) ภาพและพื้นภาพ 2 สี (Figuer and ground 2 colors)
4) ภาพและพื้น 3-4 สี (Figuer and ground 3-4 colors)รวม 10 โปรแกรม สรุปผลโดยเรียงลาดับ
ชุดไอคอนจากการรับรู้ของผู้สูงอายุได้ ดังนี้

ภาพที่ 7 แสดงการเรียงลาดับชุดรูปแบบไอคอน

จากภาพที่ 7 สรุปผลการเรียงลาดับชุดรูปแบบไอคอนพื้นฐานบนสมาร์ทโฟน พบว่าภาพ
เลียนแบบกับภาพและพื้น 3-4 สี เหมาะสมกับการใช้เป็นไอคอนบนสมาร์ทโฟนสาหรับผู้สูงอายุผู้วิจัย
จึงขอเสนอรูปแบบไอคอนดังกล่าว ให้เป็นรูปแบบไอคอนจากการรับรู้และความเข้าใจของผู้สูงอายุ
ด้านความเข้าใจในภาพสัญลักษณ์บนไอคอนของผู้สูงอายุ ผู้วิจัยต้องการทราบว่ากลุ่มตัวอย่าง
มีความเข้าใจความหมายของไอคอน สามารถแปลความหมายและตีความหมายภาพได้ ไม่ต่ากว่า 80%
หรือไม่ จึงทาการทดสอบด้วยแบบสอบถามความเข้าใจกับกลุ่มตัวอย่างจานวน 100 คน กาหนดให้
ตอบถูกต้องแทนด้วย 1 และตอบผิด แทนด้วย 0 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่าค่า Sig.ที่คานวณได้ คือ
.000 มีค่าน้อยกว่า 0.05 ความเข้าใจต่อภาพสัญลักษณ์มากกว่า 8 คะแนน ที่นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 (ถ้าพิจารณาค่าเฉลี่ยระดับคะแนนเท่ากับ 9.46 คะแนน)

28

ประมวลบทความ (Proceeding) งานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการครั้งที่ 8 ประจาปี 2559

ข้อเสนอแนะ
1.ประเด็นเกี่ยวกับการนาผลการวิจัยไปใช้ ด้านการใช้แบบสอบถามโดยการเปรียบเทียบ
การรับรู้ของผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุจะใช้เวลาในการพิจารณาตอบคาถามนานกว่าคนวัยอื่นๆ ควรปรับ
รูปแบบข้อคาถามให้กระชับ และเข้าใจง่าย ใช้เวลาสั้นๆ เพื่อไม่ให้ผู้สูงอายุรู้สึกเบื่อ
2. ประเด็นเกี่ยวกับการนาผลการออกแบบไอคอนบนสมาร์ทโฟนไปใช้ ผลการออกแบบ
เป็นแนวทางในการเลือกใช้รูปแบบไอคอนที่เหมาะสมกับการรับรู้ของผู้สูงอายุ สามารถปรับเปลี่ยน
รูปแบบของกรอบสี่เหลี่ยม เป็นวงกลม หรือสี่เหลี่ยมมุมมนได้ตามความเหมาะสม ด้านขนาดความ
ละเอียดผู้วิจัยได้ทาการทดลองกับสมาร์ทโฟน รุ่น Samsung Note 3 ผลการออกแบบสามารถปรับ
ให้เหมาะสมกับสมาร์ทโฟนรุ่นอื่นๆ ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดของหน้าจอสมาร์ทโฟนแต่ละรุ่น ผู้ที่จะนา
ไอคอนจากงานวิจัยไปใช้ สามารถใช้ภาพนามสกุล .jpg ไปใส่ในโปรแกรมสาหรับทาไอคอนบนสมาร์ท
โฟนได้ ซึ่งในปัจจุบันมีอยู่หลากหลายโปรแกรม ใช้งานได้ง่ายและสามารถเลือกความละเอียดของ
ไอคอนได้หลากหลายขนาด ในส่วนของรูปแบบไอคอนทั้ง 4 รูปแบบ สามารถนาผลการออกแบบไป
ประยุกต์ใช้กับสื่อ สิ่งพิมพ์ หรือสื่อประเภทจอแอลอีดี (LED) ได้เนื่องจากภาพสัญลักษณ์ที่สามารถ
สื่อสารได้รวดเร็วมีความสาคัญในด้านการสื่อสารในยุคเทคโนโลยีเป็นอย่างมาก ทั้งนี้อาจทาการเปรียบเทียบการรับรู้ระหว่าง 2 กลุ่มอายุ เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยการ
รับรู้ด้านความแตกต่างระหว่างกลุ่มและสร้างเกณฑ์ในการออกแบบให้สามารถสื่อสารร่วมกันได้
3. ประเด็นด้านการวิจัยครั้งต่อไป จากการทดลองครั้งนี้พบปัญหาด้านการมองเห็นไอคอนบน
สมาร์ทโฟนไม่ชัดเจนเมื่อทาการทดลองภายนอกอาคารหรือกลางแจ้ง ซึ่งเป็นผลจากการแสดงผลบน
หน้าจอสมาร์ทโฟน จึงเสนอแนะให้มีการทดลองเกี่ ยวกับการมองเห็นสีและตัวอักษรของผู้สูงอายุใน
แสงธรรมชาติกับแสงประดิษฐ์บนอุปกรณ์สมาร์ทโฟนในครั้งต่อไป
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หมวกช่วยเดินสาหรับผู้พกิ ารทางการเห็น
Walker hat for the visually impaired people
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บทคัดย่อ
ความพกพร่องทางการมองเห็นเป็นปัญหาอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นในการใช้ชีวิตประจาวันของคน
ตาบอด ปัจจุบันไม้เท้าขาวเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการนาทางให้กับคนพิการทางการเห็น อย่างไรก็ตาม
อุป กรณ์นี้ ไ ม่ ส ามารถตรวจสอบสิ่ ง กี ด ขวางในระดั บศี ร ษะ ดั ง นั้ นงานวิจั ย นี้ จึ งน าเสนอการสร้ า ง
เครื่องต้นแบบหมวกช่วยเดินสาหรับผู้พิการทางการเห็น เพื่อความสะดวกในการใช้งานและสามารถ
ตรวจสอบลักษณะสภาพพื้น รวมถึงตรวจสอบสิ่งกีดขวางในระดับศีรษะทั้งด้านหน้าและด้านหลั ง
อุปกรณ์นี้ได้ออกแบบเป็นหมวกนิรภัยที่มีระบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่ตรวจวัดระยะสิ่งกีดขวางด้วย
ระบบอินฟาเรด และมีอุปกรณ์ตรวจวัดระดับความลาดเอียงของศีรษะเพื่อปรับความลาดเอียงให้อยู่ใน
แนวระนาบ ในการออกแบบกาหนดให้ตรวจสอบสภาพพื้นด้านหน้าห่างจากผู้ใช้งานในระยะ 1 เมตร
ตรวจสอบสภาพความสูง-ต่า ที่จะก้าวเดินผ่านไปได้ ตรวจสอบสิ่งกีดขวางระดับศีรษะในระยะ 1 เมตร
และระบบนี้มีการแจ้งเตือนด้วยสัญญาณเสียง จากผลการทดสอบ ตัวเครื่องสามารถใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งมีเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนของการวัดระยะต่ากว่า 2 เปอร์เซนต์
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ABSTRACT
Vision disabilities is one of the main problems encountered by the blinds in
their daily life. Currently, the white cane is just one of many tools used by people with
vision loss. However, it is difficult to detect the distance of over-hanging obstacles. In
this research aims to study a prototype of walker hat for visually impaired people.
Walker hat system was easy not only to use but also to detect the surface area and
to detect over-hanging obstacles in both of front and back sides. The tool was
constructed as a helmet composed of electronic circuits. It could measure the distance
of objects by infrared sensor. Moreover, its function could detect the slope of head
and adjust degree angle to be in the plane. The walker hat was designed to detect the
distance of object which is far from the user around 1 meter. In addition, it detected
the height and the distance of over-hanging obstacles within 1 meter. In this study,
alarm notification system is effective to use and the system could detect the distance
of objects with less than 2 percent error.
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บทนา
จากขอมู ล สถิ ติ ก ารคาดการณของจ านวนประชากรของประเทศไทย ซึ่ ง วิ เ คราะห โดย
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในพ.ศ. 2550[1] แสดงใหเห็นถึง
จานวนของ ประชากรที่เพิ่มขึ้นอันเนื่องจากอัตราการเกิดและกลุ มของผู สูงอายุ รวมถึงสถิติของคน
พิการที่มาขอออกบัตรประจาตัว คนพิการ โดยประมวลผลจากฐานขอมูลทะเบียนกลางคนพิการ ของ
สานักงานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ พบวามีคนพิการทางการเห็น จานวน
128,005 คน ทั้งนี้ สามารถวิเคราะห์แนวโน้มจานวนคนพิการในอีก 10 ปีข้างหน้า โดยพบว่าแนวโน้ม
ใน พ.ศ. 2564 คนพิการทางการเห็นจะเพิ่มเป็นจานวน 300,308 คนซึ่งนับว่าผู้พิการทางการเห็นจะ
เพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัว และผู้พิการทางการเห็นมักจะประสบปัญหาในการเดินทางเป็นอย่างมากในการใช้
ชีวิตประจาวัน ไม่เหมือนกับคนปกติทั่วไป โดยเฉพาะการเดินเท้าในสภาพแวดล้อมของแต่ละพื้นที่
ย่อมเป็นเรื่องธรรมดาที่ทุกคนสามารถทาได้ แม้ว่าจะไม่เคยผ่านไปในสถานที่หรือในพื้น ที่นั้นมาก่อน
หรือแม้แต่เมื่อมีอุปสรรคมากีดขวางระหว่างทางก็ย่อมสามารถหลบหลีกอุปสรรคเหล่านั้น และผ่านไป
ได้อย่างง่ายดาย แต่สาหรับการเดินเท้าของผู้พิการทางการเห็นนั้นย่อมเป็นไปได้ยากจะต้องอาศัย
ความชานาญ การฝึกฝน และเครื่องมือช่วยเหลือ ดังเช่น ไม้เท้าขาว หรือเครื่องมืออื่นๆ[2]
จากปัญหานี้ประกอบกับแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้สูงอายุในฉบับปัจจุบัน ได้
มุ่งเน้นการสร้างสังคม และนวัตกรรมที่เอื้ออานวยต่อการมีคุณภาพในการดารงชีวิตที่ดีของคนพิการ
ดังนั้นทางทีมผู้วิจัยจึงได้มีแนวคิดในการสร้างเครื่องมือเพื่อช่วยเหลือผู้ พิการทางการเห็น ที่มีความ
สะดวกในการใช้งาน สามารถตรวจสอบสภาพพื้น สิ่งกีดขวางด้านหน้า และสิ่งกีดขวางในระดับศรีษะ
ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง โดยใช้หลักการทางวิศวกรรมศาสตร์ และอิเล็กทรอนิกส์ ออกแบบและสร้าง
เครื่องต้นแบบหมวกช่วยเดินสาหรับผู้พิการทางการเห็น ซึ่งสามารถใช้งานทดแทนไม้เท้าขาวได้ ส่งผล
ให้เกิดความสะดวก และคล่องตัวต่อผู้พิการทางการเห็นมากขึ้นในชีวิตประจาวัน
วัตถุประสงค์การวิจัย
1.
2.
3.
4.
5.
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เพื่อศึกษาการนาทางสาหรับผู้พิการทางการเห็น
เพื่อศึกษาการตรวจวัดระยะทางด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
เพื่อศึกษาการตรวจวัด และควบคุมระนาบของวัตถุ
เพื่อศึกษาระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถประมวลผลได้
เพื่อศึกษาและออกแบบอุปกรณ์ช่วยเหลือในการเดินเท้าสาหรับผู้พิการทางการเห็น
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วิธีดาเนินการวิจัย
ในกระบวนการวิธีดาเนิ น การวิจัย จะแบ่งส่ วนของงานออกเป็น 2 ส่ว นด้วยกัน คือ ส่ ว น
การศึกษาข้อมูล และ ส่วนการออกแบบระบบและการทดลอง ซึ่งอยู่บนสมมุติฐานของการนาเอา
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาสร้างเป็นอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการทางการเห็นในการเดินเท้าแทนไม้เท้าขาว
ตามวัตถุประสงค์ในข้างต้น
1. ส่วนการศึกษาข้อมูล
ในงานวิจัยนี้ได้แบ่งการศึกษาข้อมูลออกเป็น 2 ส่วน คือส่วนของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้
พิการทางการเห็น และส่วนของข้อมูลอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
1.1 การศึกษาข้อมูลเกี่ยวข้องกับผู้พิการทางการเห็น
เป็ น ศึ ก ษาถึ ง วิ ธี ก ารและอุ ป กรณ์ น าทางส าหรั บ ผู้ พิ ก ารทางการเห็ น จาก
แหล่งข้อมูลต่างๆโดยทั่วไปการนาทางสาหรับผู้พิการทางการเห็นจะมีด้วยกัน 4 วิธี คือ การเดินทาง
กับ ผู้ น าทาง การเดิ น ทางโดยใช้ ไ ม้ เท้ า ขาว การเดิ น ทางกั บสุ นั ข นาทาง และการเดิ นทางโดยใช้
เครื่ องมืออิเล็กทรอนิ กส์ [2][3] ซึ่งผู้ พิการจะต้องได้รับการอบรม และผ่านการฝึกฝนจนเกิดความ
ชานาญ เช่น การอบรมการทาความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหว (O&M) และการทา
กิจวัตรประจาวัน (ADL) เป็นต้น

(ก)

(ข)

รูปที่ 1 (ก) สัญลักษณ์ของคนตาบอด (ที่มา: http://www.thaihealth.or.th)
(ข) ไม้เท้าขาว (ที่มา: http://th.aliexpress.com)
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ไม้เท้าขาว (White Cane) ถือเป็นสัญลักษณ์สากลของผู้พิการทางการเห็น และ
ได้กาหนดให้วันที่ 15 ตุลาคม ของทุกปีเป็น “วันไม้เท้าขาวสากล” (White Cane Safety Day) ซึ่งไม้
เท้าขาวเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบสภาพพื้นที่และสิ่งกีดขวาง เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการก้าว
เดินไปข้างหน้า หรือการทากิจกรรมต่างๆ ของผู้พิการซึ่งโดยทั่วไปแล้วผู้พิการทางการเห็นมักจะมีไม้
เท้าขาวติดตัวเสมอ เมื่อเดินทางไม่ว่าจะมีผู้นาทางหรือสุนัขนาทางก็ตาม นั่นแสดงให้เห็นว่า ไม้เท้า
ขาว คืออุปกรณ์ประจาตัวของผู้พิการทางการเห็นที่ขาดไม่ได้ ในการใช้งานสารวจสภาพพื้นผิว หรือสิ่ง
กีดขวาง ผู้พิการทางการเห็นจะใช้ไม้เท้าขาวกวาดไปมาด้านหน้าเพื่อตรวจสอบสิ่งกีดขวาง และใช้
ปลายไม้เท้าขาวสัมผัสพื้นผิวแทนการใช้มือ ก็จะทาให้ทราบถึงสภาพแวดล้อมรอบๆ ตัวโดยเฉพาะ
ด้านหน้า ทั้งนี้ความแม่นยาในการตรวจสอบสภาพแวดล้อมก็ขึ้นอยู่กับการฝึกฝน และความชานาญ
ของแต่ละคน
1.2 การศึกษาข้อมูลอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
การศึกษาข้อมูลในหัวข้อนี้จะแบ่งออกเป็น 3 หัวข้อ ตามวัตถุประสงค์ของการ
วิจั ย คือ การศึกษาอุป กรณ์ส าหรั บ ตรวจวัดระยะทาง อุปกรณ์ตรวจวัด และควบคุมระนาบ และ
อุปกรณ์ประมวลผลข้อมูล โดยในส่วนของการออกแบบระบบจะได้นาเอาข้อมูลที่ได้จากการศึกษา
อุปกรณ์ต่างๆ เหล่านี้มาประยุกต์เข้าด้วยกันให้ทางานเป็นระบบที่สมบูรณ์ต่อไป
1.2.1 อุปกรณ์สาหรับตรวจวัดระยะทาง
อุ ป กรณ์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เช่ น อิ น ฟาเรด (Infrared) อั ล ตราโซนิ ค
(Ultrasonic) และเลเซอร์ (Laser) ได้ถูกนามาออกแบบและประยุกต์ใช้ในการสร้างเครื่องมือสาหรับ
การวัดระยะทางแบบดิจิตอลทั้งที่เป็นส่วนของงานวิจัย[4] และทางการค้า ในหลากหลายรูปแบบ และ
รองรับการใช้งานที่แตกต่างกัน ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเนื่องจากความสะดวกในการใช้งาน

(ก)

(ข)

รูปที่ 2 (ก) อินฟรเรดเซนเซอร์ (ที่มา: เอกสาร Datasheet SHARP GP2Y0A710K0F)
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(ข) อัลตราโซนิคเซนเซอร์ (ที่มา: http://www.instructables.com)

ในงานวิ จั ย นี้ เลื อ กใช้ อุป กรณ์ ที่ มีค วามสามารถในการน ามาสร้า งเครื่ องวั ดระยะทางที่ มี
ประสิทธิภาพในการวัดระยะที่มีความเหมาะสมกับลักษณะการใช้งาน และมีราคาถูก เพื่อลดต้นทุน
ของหมวกช่วยเดินสาหรับผู้พิการทางการเห็นที่ออกแบบให้สามารถผลิตและใช้งานได้จริง ซึ่งอุปกรณ์
ที่เลือกใช้ ได้แก่ อินฟาเรด และ อัลตราโซนิค ดังรูปที่ 2 จากการทดลองพบว่าอัลตราโซนิคมีปัญหา
ในการสะท้อนคลื่ น เมื่อมุมสะท้อนในการวัดระยะเกินกว่า 10 องศา ในขณะที่อินฟาเรดสามารถ
ตรวจวัดการสะท้อนของคลื่นได้ตามความต้องการ
1.2.2 อุปกรณ์ตรวจวัดและควบคุมระนาบ
ในการตรวจวัดระนาบของวัตถุซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยนี้ ได้ศึกษาข้อ
ข้อมู ล ของอุป กรณ์ที่ส ามารถตรวจจับ การความลาดเอีย ง และการหมุน ของวั ตถุ คือ ไจโรสโคป
(Gyroscope Sensor) ที่สามารถนามาประยุกต์ใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์สาหรับการตรวจจับความ
ลาดเอีย ง และสามารถส่งข้อมูล ความลาดเอียงนั้ นเพื่อประมวลผลต่อไปได้ ส่ ว นของการควบคุบ
ระนาบจะเป็นส่วนของการแก้คืนค่าความลาดเอียงที่ตรวจจับได้ ในส่วนนี้จะต้องใช้อุปกรณ์ที่เป็นต้น
กาลั งในการขับ เคลื่ อนเพื่อหมุน อุปกรณ์ตรวจวัดระยะให้ อยู่ในระนาบที่ต้องการ ในงานวิจัยนี้ได้
เลือกใช้มอเตอร์แบบต่างๆ อาทิ ดีซีมอเตอร์ สเตปปิงมอเตอร์ และเซอร์โวมอเตอร์ เพื่อทดลองถึง
ประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการหมุนแก้คืนค่าความลาดเอียง ซึ่งผลที่ได้พบว่า ดีซีมอร์เตอร์ ไม่
สามารถควบคุมองศาของการหมุนได้ สเตปปิงมอเตอร์ สามารถควบคุมองศาของการหมุนได้แต่
เคลื่อนที่ได้ช้า ส่วนเซอร์โวมอเตอร์สามารถควบคุมองศาของการหมุนได้ และมีความรวดเร็วในการ
ตอบสนองต่อการสั่งการหมุน
1.2.3 อุปกรณ์ประมวลผลข้อมูล
การประมวลผลข้อมูลสาหรับระบบอิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็กนั้นสามารถทา
ได้โดยการใช้อุปกรณ์ประมวลผลที่เรียกว่า ไมโครคอนโทรลเลอร์ (Microcontroller) ซึ่งวงจรภายใน
จะประกอบไปด้ว ย ซีพียู (CPU) หน่วยความจา (Memory) ช่องทางการสื่อสารข้อมูล (Port) เป็น
หลั ก เชื่ อมต่ อกับ อุป กรณ์ต่ อพ่ว งที่เ ป็นอุ ปกรณ์ตวรจจั บสั ญ ญาณต่างๆ หรืออุ ปกรณ์แสดงผลใน
หลากหลายลักษณะ และสามารถเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมการทางานของไมโครคอนโทรลเลอร์ได้
ซึ่งในปัจจุบันได้มีไมโครคอนโทรลเลอร์ หลายตระกูล หลายรุ่น การเลือกใช้งานพิจารณาจากความ
ต้องการของระบบที่ออกแบบ เช่น ความเร็วในการประมวลผล ขนาดหน่ว ยความจา ขนาดและ
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จานวนของช่องทางสื่อสารข้อมูล เป็นต้น ซึ่งในงานวิจัยนี้ได้เลือกใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล PIC
รุ่น 16F877A
2. ส่วนการออกแบบระบบและการทดลอง
2.1 การออกแบบระบบ
ในงานวิ จั ย นี้ ไ ด้ อ อกแบบให้ ห มวกช่ ว ยเดิ น ส าหรั บ ผู้ พิ ก ารทางการเห็ น มี
ความสามารถในการตรวจจับวัตถุระดับศีรษะทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ตรวจจับสิ่งกีดขวางด้านหน้า
ตรวจจับความต่างระดับของพื้นด้านหน้า และสามารถปรับระดับองศาความลาดเอียงของอุ ปกรณ์
ตรวจจับสิ่งกีดขวางได้ สามารถเขียนแผนผังการทางานของระบบได้ดังรูปที่ 3 ซึ่งประกอบด้วย อิน
ฟาเรดเซนเซอร์ จานวน 3 ตัว ที่มีระยะการตรวจจับวัตถุที่ 150 และ 500 เซนติเมตร ไจโรสโคป
วงจรขับมอเตอร์แบบเซอร์โว เซอร์โวมอเตอร์ วงจรขับเสียงเตือน และลาโพง โดยอินฟรเรดเซนเซอร์
จะถูกยึดติดกับเซอร์โวมอเตอร์เพื่อการปรับค่าความลาดเอียงให้อยู่ในระนาบที่กาหนดโดยรับข้อมูล
จากไจโรสโคปแล้วผ่านสมการคานวณค่าองศาความลาดเอียงที่หาได้จากกราฟการทางานของไจโรส
โคปดังรูปที่ 4 และในรูปที่ 5 แสดงให้เห็นกราฟการทางานของอินฟาเรดเซนเซอร์ทั้ง 2 ระยะการ
ตรวจจับวัตถุที่นามาใช้ในวงจร ซึ่งจากกราฟดังกล่าวจะถูกนามาใช้หาค่าสมการสาหรับการคานวณ
ระยะการตรวจจับวัตถุได้ดังสมการที่ 1 และสมการที่ 2

รูปที่ 3 แผนผังการทางานของระบบ
จากแผนผังการทางานของระบบในรูปที่ 3 จึงได้ออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่มี
ไมโครคอนโทรลเลอร์เป็นศูนย์กลางในการประมวลผลเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ทั้งหมดดังรูปที่ 6
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รูปที่ 4 กราฟแสดงการทางานของไจโรสโคป ADXL345

(ก)

(ข)

(ค)
รูปที่ 5 (ก) กราฟแสดงการทางานของอินฟาเรดเซนเซอร์ระยะ 150 เซนติเมตร
(ข) กราฟแสดงการทางานของอินฟาเรดเซนเซอร์ระยะ 500 เซนติเมตร
(ค) กราฟแสดงการทางานแบบกลับค่าระยะของอินฟาเรดเซนเซอร์ระยะ 500
เซนติเมตร
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𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒 = 56 × 𝑣𝑜𝑙𝑡𝑎𝑔𝑒 −1.10 …………………………………………….. (1)
𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒 =

1

………………..………. (2)

(0.00707965×𝑣𝑜𝑙𝑡𝑎𝑔𝑒−0.00769912)

รูปที่ 6 วงจรรวมของหมวกช่วยเดินสาหรับผู้พิการทางการเห็น
หลักการทางานของหมวกช่วยเดินสาหรับผู้พิการทางการเห็น เริ่มจากการปรับ
ระดับความลาดเอียงของอินฟาเรดเซนเซอร์แบบอัตโนมัติเพื่อกาหนดระนาบในการใช้งาน โดยการ
อ่านค่ามุมจากไจโรสโคป ไมโครคอนโทรลเลอร์ทาหน้าที่ประมวลผลชดเชยค่ามุมที่ลาดเอียงเป็นค่า
เริ่ มต้น ในสั่งการให้ขับเซอร์โ วมอเตอร์ไปตามค่ามุมที่เปลี่ยนไป และจะใช้ค่ามุมนี้ในการคานวณ
ระยะทางจากพื้นด้านหน้าตามความสัมพันธ์ของทฤษฎีพีทาโกรัส และตรีโกณมิติ ดังสมการที่ 3 และ
4 จะสามารถหาค่ามุมได้เมื่อ H คือความสูงของผู้ใช้งาน และ X คือระยะด้านหน้าในการตรวจวัดใน
งานวิจัยนี้กาหนดให้มีระยะในการตรวจวัดพื้นด้านหน้าที่ระยะ 1 เมตร ซึ่งแสดงแบบจาลองได้ดังรูปที่
7 ในขั้นตอนต่อไปไมโครคอนโทรลเลอร์จะควบคุมการตรวจจับระยะวัตถุจากอินฟาเรดเซนเซอร์ทั้ง 3
ตัว เมื่อมีระยะการตรวจจับน้อยกว่าค่าที่กาหนดจะสั่งแจ้งเตือนในรูปแบบเสียงผ่านวงจรควบคุมระบบ
เสียงเตือน

40

ประมวลบทความ (Proceeding) งานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการครั้งที่ 8 ประจาปี 2559

รูปที่ 7 แบบจาลองการวัดระยะพื้นด้านหน้า
𝑋 = √𝐿2 + 𝐻 2…………..………..………………………………….. (3)
𝐻

𝐿 = cos ∅…………………….………..………………………………….. (4)

ในส่วนของการออกแบบตัวชิ้นงานหมวกช่วยเดินสาหรับผู้พิการทางการเห็น ได้
ออกแบบโดยใช้หมวกนิรภัยเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ใช้งาน และจับยึดอุปกรณ์เซนเซอร์ต่างๆ
เข้ากับตัวหมวกนิรภัย ดังรูปที่ 8

รูปที่ 8 ตาแหน่งการติดตั้งอุปกรณ์เซนเซอร์บนหมวกนิรภัย
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2.2 การทดลอง
ในงานวิจัย นี้ ได้ทาการทดลองวัดค่าระยะจากอินฟาเรดเซนเซอร์ รวมถึงการ
ทดลองวัดค่ามุมจากไจโรสโคป ดังต่อไปนี้
2.2.1 การทดลองอินฟาเรดเซนเซอร์
ในการทดลองได้จัดเตรียมอุปกรณ์จับยึดตัวเซนเซอร์เพื่อการอ้างอิงกับ
ระยะจริง กาหนดจุดวัดในระยะต่างๆ ตั้งแต่ 10 – 200 เซนติเมตรซึ่งอยู่ในช่วงการใช้งานตามการ
ออกแบบ
จากการทดลองวัดระยะของอินฟราเรดเซนเซอร์ ผลการทดลองแสดง
ข้อมูลให้เห็นว่าระยะทางจริงกับค่าเฉลี่ยระยะที่วัดได้นั้นมีค่าความคลาดเคลื่อนต่างกันสูงสุดไม่เกิน 2
เปอร์เซ็นต์ หรือไม่ เกิน 1 เซนติเมตร คิดจากค่าเฉลี่ยของข้อมูล ซึ่งสามารถนามาใช้ในการวัดระยะ
สาหรับหมวกช่วยเดินสาหรับผู้พิการทางการเห็นได้
ตารางที่ 1 ผลการทดลองการวัดค่าระยะทางจากอินฟาเรดเซนเซอร์
ระยะ
(cm
)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

10

10

10

11

10

10

10

10

10

10

10

11

20

21

20

20

21

20

21

20

21

20

20

30

30

30

31

30

30

30

30

30

30

40

40

39

40

40

40

40

39

40

50

51

49

50

50

49

49

50

60

60

60

59

60

59

60

70

69

69

70

69

69

80

80

80

79

80

90

90

91

90

100

100

101

110

110

109
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ครั้งที่ทดสอบ

เฉลี่ย
(cm S.D.
)

%err
or

10

10.1

0.32

1.00

21

20

20.4

0.52

2.00

30

31

30

30.1

0.32

0.33

40

40

40

39

39.8

0.42

0.50

50

50

50

51

49

49.8

0.63

0.40

60

59

60

58

60

58

59.5

0.71

0.83

69

69

70

69

70

70

69

69.3

0.48

1.00

79

80

79

79

79

79

80

79

79.4

0.52

0.75

90

90

90

90

90

91

90

91

90

90.2

0.42

0.22

99

100

99

10
0

100 100

99

101

101

99

99.9

0.74

0.10

10
9

110

10
9

11
0

110 110 109

109

110

109

110

0.53

0.45

Max Min
(cm) (cm)
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120

119

119

11
9

119

11
9

12
0

120 119 120

120

120

119

119

0.52

0.50

130

129

129

12
9

129

12
9

12
9

129 129 130

129

130

129

129

0.32

0.69

140

139

139

13
9

139

13
9

14
0

139 138 139

139

140

138

139

0.47

0.71

150

149

149

14
9

149

14
9

14
9

149 148 148

149

149

148

149

0.42

0.80

160

159

159

15
9

159

15
9

15
9

159 159 158

159

159

158

159

0.32

0.69

170

169

169

16
9

168

16
9

17
0

169 168 169

169

170

168

169

0.57

0.65

180

179

179

17
9

177

17
8

17
9

179 179 179

179

179

177

179

0.67

0.72

190

189

189

18
9

190

18
9

19
0

189 189 190

190

190

189

189

0.52

0.32

200

199

199

20
0

199

19
9

19
9

199 200 199

200

200

199

199

0.48

0.35

2.2.2 การทดลองวัดค่ามุมด้วยไจโรสโคป
เป็นการทดลองวัดค่ามุมที่ได้จากไจโรสโคป ในขั้นตอนการทดลองได้ติดตั้ง
อุปกรณ์วัดมุมเข้ากับตัวใจโรสโคปให้อยู่ในระนาบเดียวกัน ทาการปรับมุมในทิศทางต่างๆ อ่านค่าที่ได้
เทียบกับอุปกรณ์อ้างอิง
ตารางที่ 2 ผลการทดลองการวัดค่ามุมจากไจโรสโคป
มุม
(องศา)
0
10
20
30

1
0
9
20
29

2
0
10
20
30

3
0
11
21
31

ครั้งที่ทดสอบ
4
5
6
0
0
0
9 11 9
21 20 20
32 20 29

7
0
10
20
31

8
0
10
21
27

9
0
9
21
30

10
0
10
21
31

Max
(cm)
0
11
21
32

Min
(cm)
0
9
20
20

เฉลี่ย
(cm)
0.00
9.80
20.50
29.00
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S.D. %error
0.00
0.79
0.53
3.46
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0.00
2.00
2.50
3.33

40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180

40
49
60
68
76
87
98
107
115
127
137
145
162
170
178

39
47
58
69
82
89
100
107
118
127
137
147
158
171
178

38
49
57
67
76
89
98
107
117
128
137
146
160
171
178

39
49
56
66
76
89
98
108
117
128
138
150
160
171
177

40
50
59
68
78
88
98
107
117
127
137
150
163
173
178

40
50
60
69
77
88
98
106
118
126
136
146
158
173
178

39
47
56
70
79
90
104
107
116
128
138
153
163
171
177

38
48
58
69
79
89
100
107
118
131
139
149
160
170
177

38
47
59
69
80
91
101
109
119
129
138
150
160
171
177

39
49
58
69
80
89
101
107
119
130
140
149
160
171
178

40
50
60
70
82
91
104
109
119
131
140
153
163
173
178

38
47
56
66
76
87
98
106
115
126
136
145
158
170
177

39.00
48.50
58.10
68.40
78.30
88.90
99.60
107.20
117.40
128.10
137.70
148.50
160.40
171.20
177.60

จากการทดลองวัดระยะของค่ามุมที่ของไจโรสโคป ผลการทดลองแสดง
ข้อมูลให้เห็นว่าค่าของมุมจริงกับค่าเฉลี่ยของมุมที่วัดได้นั้นมีค่าความคลาดเคลื่อนต่างกันสูงสุดไม่เกิน
3.5 เปอร์เซ็นต์ หรือไม่เกิน 3 องศา คิดจากค่าเฉลี่ยของข้อมูล
ผลการวิจัย
จากการออกแบบระบบทั้งตัว หมวก และระบบอิเล็ กทรอนิกส์ ในการตรวจวัดระยะ เพื่อ
ประกอบเข้าด้วยกันเป็นหมวกช่วยเดินสาหรับผู้พิการทางการเห็น ผู้วิจัยได้ทาการทดลองการใช้งานใน
ลักษณะต่างๆ เช่น การเดินบนพื้นราบ การเดินขึ้นบันได การเดินลงบันได การเดินในพื้นที่ที่มีสิ่งกีด
ขวางระดับศีรษะ การเดินในพื้นที่ขรุขระ จากผลการทดสอบ จะพบว่าหมวกช่วยเดินสาหรับผู้พิการ
ทางการเห็น สามารถทาการตรวจสอบสิ่งกีดขวาง หรืออุปสรรคในการก้าวเดินได้ตามวัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้ในตอนต้น และในการทดสอบระยะเวลาการใช้งานในการออกแบบได้ออกแบบให้ใช้แหล่ง
พลังงานจากแหล่งจ่ายพลังงานแบบพกพา (Power Bank) ขนาดความจุ 10,000 mA สามารถใช้งาน
ได้ตลอดระยะเวลาทั้งวัน รูปที่ 9 แสดงให้เห็นถึงลักษณะการสวมใส่หมวกช่วยเดินสาหรับผู้พิการ
ทางการเห็น และรูปที่ 10 แสดงถึงการใช้งานในลักษณะต่างๆ
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0.82
1.18
1.45
1.17
2.06
1.10
2.01
0.79
1.26
1.52
1.16
2.46
1.78
1.03
0.52

2.50
3.00
3.17
2.29
2.13
1.22
0.40
2.55
2.17
1.46
1.64
1.00
0.25
0.71
1.33

รูปที่ 9 ลักษณะการสวมใส่หมวกช่วยเดินสาหรับผู้พิการทางการเห็น

รูปที่ 10 การใช้งานหมวกช่วยเดินสาหรับผู้พิการทางการเห็น
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อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิ จั ย นี้ แ สดงให้ เ ห็ น ว่ า หมวกช่ ว ยเดิ น ส าหรั บ ผู้ พิ ก ารทางการเห็ น นี้ สามารถ
ตรวจสอบวัตถุสิ่ งกีดขวางบริ เวณศีร ษะของผู้ ใช้งานได้ทั้งด้านหน้าและด้านหลั ง และยังสามารถ
ตรวจสอบวัตถุสิ่งกีดขวางด้านหน้า และสภาพความสูง -ต่า บริเวณที่จะก้าวเดินได้โดยไม่ต้องใช้ไม้เท้า
ขาว ซึ่งหากพิจารณาเปรียบเทียบกับไม้เท้าขาวจะพบว่าไม้เท้าขาวสามารถตรวจสอบวัตถุสิ่งกีดขวาง
ด้านหน้า และสภาพความสูง-ต่า บริเวณที่จะก้าวเดินได้เช่นกัน แต่จะไม่สามารถตรวจสอบสิ่งกีดขวาง
บริ เ วณศี ร ษะได้ ซึ่งได้มีง านวิ จั ย อื่น ๆ ที่ส ร้ างอุปกรณ์ช่ ว ยผู้ พิการทางการเห็ นเช่นกั น ที่ ส ามารถ
ตรวจสอบวัตถุสิ่งกีดขวางด้านหน้าได้ โดยใช้อัลตราโซนิคเซนเซอร์ในการตรวจจับ [5] แต่ผู้ใช้งานก็
ยังคงมีความจาเป็นต้องใช้ไม้เท้าขาวเพื่อการสารวจบริเวณพื้นด้านหน้า หรืองานวิจัยที่ออกแบบไม้เท้า
แบบอิเล็กทรอนิกส์[6] ที่สามารถตรวจสอบสภาพพื้นที่ได้ แต่ไม่สามารถตรวจสอบวัตถุระดับศีรษะได้
งานวิจัยชิ้นนี้จึงมีจุดเด่นที่การใช้งานครอบคลุมในการตรวจสอบวัตถุทั้งระดับศรีษะด้านหน้า
และหลัง ตรวจสอบวัตถุและพื้นผิวบริเวณด้านหน้าที่จะก้าวเดิน แต่ยังมีปัญหาในการตรวจวัดระยะ
หากสภาพแสงเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว หรือเมื่อมีการเคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว แต่หากหยุดนิ่งปัญหาก็
จะหมดไปซึ่งต้องพัฒนาต่อไป

สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ
งานวิจัยที่นาเสนอเป็นการออกแบบระบบอิเล็กทรอนิกส์ สาหรับการตรวจสอบวัตถุกีดขวาง
ในลักษณะ และทิศทางต่างๆ กัน สาหรับช่วยเหลือผู้พิการทางการเห็น ออกมาในรูปแบบของหมวกที่
สามารถสวมใส่ได้สะดวกในการใช้งานไม่จาเป็นต้องใช้ไม้เท้าขาว สามารถเรียนรู้และปรับระยะการ
ตรวจสอบวัตถุได้แบบอัตโนมัติตามส่วนสูงของผู้ใช้งาน อีกทั้งยังแจ้งเตือนออกมาในรูปแบบเสียงที่
แตกต่า งกัน ตามแต่ ลั ก ษณะของการตรวจสอบ แต่อ ย่า งไรก็ต ามงานวิจัย ที่พั ฒ นาขึ้น นี้ยัง คงเป็ น
อุปกรณ์ต้นแบบที่ต้องพัฒนาต่อไป เพิ่มเติมและปรับปรุงประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้น เช่นการปรับเปลี่ยน
อุปกรณ์ตรวจวัดระยะ การปรับปรุงอัลกอริธึมในการประมวลผลให้รวดเร็วขึ้น เป็นต้น
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยชิ้นนี้สาเร็จลุล่วงลงได้ เนื่องจากได้รับความกรุณาอย่างสูงจาก โรงเรียนสอนคนตา
บอดภาคใต้ จั งหวัดสุ ร าษฎร์ ธานี ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ และน้องๆ ผู้ พิก ารทางการเห็ นของโรงเรียน
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เสี ย สละเวลาให้ ข้อมูล ความต้องการ และทดสอบการใช้เครื่องมือที่ออกแบบและสร้างขึ้น ผู้ วิจัย
ตระหนักถึงความกรุณาดังกล่าว จึงขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงต่อไว้ ณ ที่นี้
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ตัวอย่างที่ดีในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีชุมชน
สาหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงหรือพิการ
The best practice of the Environmental Improvement by using
Community Technology for Dependent Elderly or People with
Disabilities
วิรุจน์ สมโสภณ (Wiruj Somsopon)1*
ชุมเขต แสวงเจริญ (Choomket Sawangjaroen)2** ภวินท์ สิริสาลี (Pawin Sirisali)3**
บทคัดย่อ
งานวิจั ย นี้ มี วัตถุป ระสงค์เพื่อจั ดการองค์ความรู้และเผยแพร่ตัว อย่างที่ดีในการปรับปรุ ง
สภาพแวดล้ อมส าหรับ ผู้ สูงอายุ ที่มีภ าวะพึ่งพิงหรือพิการด้ว ยเทคโนโลยีชุมชน โดยเน้นผลงาน 2
ประเภท คือ 1.เครื่องมือหรืออุปกรณ์ 2.บ้าน ส่วนประกอบของบ้าน โดยคัดเลือกผลงานที่ผ่านการใช้
งานจริง 14 ผลงาน ผ่านการวิพากษ์โดยผู้เชียวชาญ 14 คน และมีการถอดบทเรียนจากกลุ่มคนที่มี
ส่วนเกี่ยวข้อง ผลการวิจัยพบว่า ผลงานใช้ได้ดีในท้องถิ่น เนื่องจากสอดคล้องกับบริบท ส่วนปัจจัยแห่ง
ความสาเร็จ คือ การออกแบบอย่างมีส่วนร่วม และการบูรณาการสหสาขาวิชา ทั้งนี้ผลงานส่วนใหญ่
เหมาะกับเฉพาะบุคคล ในกรณีอื่นควรประยุกต์ให้เหมาะกับบุคคลและบริบทของท้องถิ่นนั้น
คาสาคัญ: เทคโนโลยีชุมชน, ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงหรือพิการ
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suangarch@hotmail.com
*อาจารย์ประจาสาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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ABSTRACT
This research objective aims to conduct the community technology
knowledge in order to represent a role model of environmental improvement for
dependent elderly or people with disabilities (PWDs.). This research focuses on 2 types;
such as tools and equipment and house or house structure. The researcher assorts the
projects which are actual and practical. All 14 projects are criticized by 14 experts and
knowledge management process. The results showing all projects are effective
because of its relevant and key success factors are design with participatory process
and integration of multidisciplinary. Nevertheless, most of projects should be applied
to work effectively in different individually situation and social context.
Keywords: Community Technology, Dependent Elderly, People with Disabilities
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บทนา
จากผลสารวจของสานักงานสถิติแห่งชาติ 4 ครั้งที่ผ่านมา พบว่า ประเทศไทยมีจานวนและ
สัดส่ วนของผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่ างรวดเร็ว โดยในปี 2537 มีผู้สู งอายุร้อยละ 6.8 ของประชากรทั้ง
ประเทศ และเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 9.4 ร้อยละ 10.7 ร้อยละ 12.2 ในปี 2545 2550 2554 ตามลาดับ4
และจากสถิติ พบว่ามีอายุคาดหมายเฉลี่ยเพิ่มขึ้น มีช่วงชีวิตชราภาพนานขึ้นแต่สมรรถภาพทางด้าน
ร่างกายกลับมีภาวะเสื่อมลงตลอด เกิดข้อจากัดในการดารงชีวิตประจาวันด้ วยตนเอง ส่งผลให้ต้องมี
คนช่วย หรือมีอุปกรณ์ช่วย เป็นผลให้ผู้สูงอายุเข้าสู่ภาวะพึ่งพิง หรือพิการ โดยจากข้อมูลของวรเวศม์
สุวรรณระตา5 (อ้างถึงใน อุทุมพร วงษ์ศิลป์ และคณะ, 2557) ประมาณการว่ากว่าร้อยละ 5.4 ของ
ผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานครมีระดับการพึ่งพิงมากหรือพึ่งพิงผู้อื่นทั้งหมด และการศึกษาในเขต
เมือง 10 จั งหวัด พบว่า ผู้ สู งอายุ ที่ ร ะดับ การพึ่งพิง ผู้ อื่นมากร้อยละ 3.2 และการส ารวจสุ ขภาพ
ประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 46 พบว่า ผู้สูงอายุที่มีข้อจากัดในการทากิจวัตรประจาวัน
พื้นฐาน (ADL) 3 กิจกรรมขึ้นไปร้อยละ 1.4 สะท้อนสัดส่วนผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงที่ต้องมีการ
ดูแลอย่างเหมาะสม ทั้งด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อม
วรเวศม์ สุ ว รรณระตา ได้ ศึ ก ษาการดู แ ลระยะยาวของผู้ สู ง อายุ ใ นเขตกรุ ง เทพ พบว่ า
ครอบครัว ที่มีผู้สูงอายุอาศัยอยู่ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากค่ารักษาพยาบาล เฉลี่ย 26,323
บาทต่อคนต่อปี ครอบครัวที่มีค่าซ่อมแซมบ้านมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นร้อยละ 5,445 บาทต่อคนต่อปี และ
ในกรณีจ้างผู้ดูแล ค่าใช้จ่ายอยู่ที่ประมาณ 85,000-129,000 บาทต่อคนต่อปี ซึ่งหากสภาพแวดล้อม
เอื้อต่อการดูแลผู้สูงอายุจะช่วยลดค่าใช้จ่ายได้ ทั้งนี้ข้อมูลดังกล่าวสะท้อนภาพรวมการดูแลผู้สูงอายุใน
เขตเมือง แต่ในเขตชนบทอาจต้องเน้นที่การใช้เทคโนโลยีชุมชน เพื่อให้งานได้จริงตามบริบทของพื้นที่
ที่แตกต่างกันได้
ดังนั้นจึงควรมีการค้นหาและถอดบทเรี ยนเทคโนโลยีชุมชนเพื่อการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
สาหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงหรือพิการ เพื่อสะท้อนการใช้ทุนพื้นฐานที่มีอยู่ในชุมชน เช่น ภูมิปัญญา
ชาวบ้าน หรือ เทคโนโลยีชุมชนพื้นถิ่นต่างๆ นาไปสู่การเผยแพร่และต่อยอดในพื้นที่อื่นๆ ได้อย่าง
เหมาะสมต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อรวบรวมข้อมูล จัดการองค์ความรู้ และเผยแพร่ตัวอย่างที่ดีในการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
สาหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงหรือพิการด้วยเทคโนโลยีชุมชน

4

สถิติจานวนประชากรผู้สูงอายุในประเทศไทยปี 2545 2550 2554, สานักงานสถิติแห่งชาติ
อุทุมพร วงษ์ศิลป์และคณะ, ต้นทุนต่อวันสาหรับการช่วยเหลือผู้สูงอายุทอี่ ยู่ในภาวะพึ่งพิง, วารสารวิจยั ระบบสาธารณสุข 8,4 (2557)
6 สานักงานสารวจสุขภาพประชาชนไทย (สสท.), รายงานการสารวจสุขภาพประชาชนไทย โดยการตรวจร่างกายครั้งที่ 4 พ.ศ. 2551 –
2
5
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วิธีการดาเนินการวิจัย
1. จัดตั้งคณะทางานและจัดทาแผนการดาเนินการประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ ดังนี้
1.1 จัดตั้งคณะทางานและจัดทาแผนการดาเนินการโครงการ
1.2 รวบรวมข้อมูลและทบทวนนวัตกรรมที่เกี่ยวข้อง
1.3 ดาเนินการโครงการประกวดเทคโนโลยีชุมชนฯ
1.4 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
1.5 นาเสนอร่างคู่มือฯ แก้ไขตามข้อเสนอแนะ และสรุปเป็นรูปเล่มอย่างง่าย และเผยแพร่
2. รวบรวมข้อมูลและทบทวนนวัตกรรมที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
2.1 ความหมายและความสาคัญของเทคโนโลยีชุมชน
จากการศึกษาพบว่า ความหมายโดยตรงนั้นมีผู้กล่าวถึงไม่มากนักแต่คาที่ใกล้เคียงได้แก่
เทคโนโลยีการศึกษาชุมชนและนวัตกรรมการศึกษาชุมชน 7 หมายถึง การผสมผสานทรัพยากร ภูมิ
ปัญญา และทุน ศักยภาพของชุมชนและท้องถิ่น เข้ากับวิทยาการและเทคโนโลยี เพื่อการพัฒ นา
ระบบปฏิบัติการและบริหารจัดการตนเองของชุมชน เพื่อแก้ปัญหาต่างๆของปัจเจกและชุมชนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
เทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกคนพิการ8 หมายถึง เทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนาขึ้นหรือ
ดั ด แปลงจากที่ มี อ ยู่ เ ดิ ม น ามาผลิ ต เป็ น อุ ป กรณ์ ห รื อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ หม่ เพื่ อ น ามาใช้ ใ นการเพิ่ ม ขี ด
ความสามารถของผู้พิการให้สามารถทางานหรือกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจาวันได้แบบพึ่งพิงตัวเอง
(Independent living) หรือพึ่งพิงผู้อื่นน้อยที่สุ ด และมีส่วนร่วมในสังคมได้อย่างเต็มที่ งานวิจัยนี้จึง
ให้ความหมาย “เทคโนโลยีชุมชน” หมายถึง เทคโนโลยีที่ใช้ทุนทางภูมิปัญญาพื้นฐานเดิมของชุมชน
หรือ ท้องถิ่น ที่สามารถจัดทาได้ง่าย ภายใต้บริบทของชุมชน และจัดทาจริงโดยชุมชนได้
2.2 ประเภทเทคโนโลยีชุมชน
จากการศึกษาความหมายของเทคโนโลยีชุมชน พบว่า การแบ่งประเภทของเทคโนโลยี
ชุมชนใกล้เคียงกับการแบ่งประเภทของเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวก 12 ประเภท คือ 1)อุปกรณ์
ช่วยในการดารงชีวิตประจาวัน 2)การสื่อสารเสริมและทางเลือกอื่น 3)การเข้าถึงคอมพิวเตอร์ 4)ระบบ
ควบคุมสิ่งแวดล้อม 5)การดัดแปลงบ้านหรือสถานที่ทางาน 6)กายอุปกรณ์เทียมและกายอุปกรณ์เสริม
7)ที่นั่งและการจัดท่าทาง 8)อุปกรณ์สาหรับช่วยผู้ที่มีความบกพร่องทางการเห็น 9)อุปกรณ์สาหรับ
7

วิรัตน์ คาศรีจันทร์, (2554), เรียนรู้สร้างสุขภาวะคนหนองบัวและเครือข่ายบล๊อกเกอร์ GotoKnow, สาขาการจัดการการศึกษา
(นานาชาติ) และโครงการหลักสูตร Alternative Education Studies ภาควิชาศึกษาศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
7 กรณีตัวอย่าง : นวัตกรรมการศึกษาชุมชนและการบูรณการเทคโนโลยีการศึกษาชุมชน, ศูนย์การเรียนรู้วิถีชีวิต ระบบสังคมวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาของสังคมท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: พระมหาธาตุแก่นนคร วัดหนองแวง จังหวัดขอนแก่น ใน ภาวะสุขสงบ
ฉับพลัน ผ่านศิลปะและพระมหาธาตุแก่นนคร วัดหนองแวง จังหวัดขอนแก่น
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ช่วยผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน 10)รถเข็นและอุปกรณ์ที่ช่วยในการเคลื่อนที่ 11)การดัดแปลง
ยานพาหนะ 12)อุปกรณ์ช่วยด้านการศึกษาและการเรียนรู้ ทั้งนี้ จากขอบเขตงานวิจัยที่จะรวบรวม
เทคโนโลยีชุมชนเพื่อการปรับปรุงสภาพแวดล้อมสาหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงหรือพิการ ในงานวิจัย
ชิ้ น นี้ จึ ง สรุ ป การแบ่ ง ประเภทเทคโนโลยี ชุ ม ชนเป็ น 2 ประเภท คื อ เทคโนโลยี ชุ ม ชน ประเภท
เครื่องช่วยในการดารงชีวิตผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิงหรือพิการ และเทคโนโลยีการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
ที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิงหรือพิการ
2.3 หลักการออกแบบเพื่อผู้สูงอายุ
ในการออกแบบผลงานเทคโนโลยี ชุ ม ชนมี ห ลั ก การออกแบบเช่ น เดี ย วกั บหลั ก การ
ออกแบบเพื่ อ คนทั้ ง มวล (Universal Design : UD) ซึ่ ง มี แ นวคิ ด เกี่ ย วกั บ เรื่ อ งการออกแบบ
สิ่งแวดล้อม การสร้างสถานที่ และสิ่งของต่างๆ เพื่อให้ทุกคนที่อยู่ในสังคมสามารถใช้ประโยชน์
จากสิ่ ง เหล่ า นั้ น ได้ อ ย่ า งเต็ ม ที่ แ ละเท่ า เที ย มกั น โดยไม่ ต้อ งมี ก ารออกแบบดั ด แปลงพิ เ ศษหรื อ
เฉพาะเจาะจงเพื่อบุคคลกลุ่มหนึ่งกลุ่มใด และหากเป็นการออกแบบที่มีความเป็นเฉพาะบุคคล ตอบ
โจทย์ เฉพาะกิจ เฉพาะบุคคล หรือเฉพาะกลุ่มคน จะมีการผสานแนวคิดการจัดสิ่งอานวยความสะดวก
หรื อ เทคโนโลยี สิ่ ง อ านวยความสะดวก หรื อ เรี ย กว่ า Assistive Technology :AT (ส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2555) และในชุมชนที่มีจุดเด่นเรื่องการดูและช่ว ยเหลื อกันที่ดียัง
สามารถนาแนวคิดการช่วยเหลืออย่างสมเหตุสมผลหรือ Reasonable Accommodation: RA. ซึ่ง
เป็นการช่วยเหลืออย่างมีเหตุมีผลผู้ให้ก็เต็มใจผู้รับก็ยินดีเป็นการช่วยเหลืออย่างพอเพียงไม่ ว่าจะอยู่
ในสถานการณ์ใด มาผสานให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนที่นอกเหนือจากการใช้
เทคโนโลยีชุมชนในการปรับสภาพแวดล้อมได้ทางหนึ่ง
3. การประชุมแผนการและกาหนดการโครงการประกวดเทคโนโลยีชุมชนฯดังนี้
3.1 กาหนดเกณฑ์ 2 ประเภท ได้แก่ 1) สิ่งประดิษฐ์ เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ที่สามารถ
อานวยความสะดวกในการดารงชีวิตของผู้สูงอายุกลุ่มที่พึ่งตนเองไม่ได้ 2) บ้าน หรือ ส่วนประกอบของ
บ้าน หรือ สภาพแวดล้อมที่สามารถอานวยความสะดวกในการดารงชีวิตของผู้สูงอายุกลุ่มที่พึ่งตนเอง
ไม่ได้ เป็นผลงานเทคโนโลยีชุมชน ที่คิดค้นขึ้นใหม่ หรือพัฒนาให้เหมาะสมกับการใช้ง าน พฤติกรรม
ของผู้สูงอายุ เป็นผลงานที่ใช้งานได้จริง เกิดประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ และมีความปลอดภัย เป็น
ผลงานที่เคยได้รั บรางวัล หรื อ ประกาศเกียรติคุณหรือเผยแพร่มาก่อนหรือไม่ก็ได้ และมีเอกสาร
ประกอบการนาเสนอผลงานเทคโนโลยีชุมชน เช่น รายงานวิจัย คู่มือประกอบการใช้ งาน หรือแบบ
แสดงคุณลักษณะผลงาน หรืออื่นๆ
3.2 ประชาสั มพันธ์ไปยังหน่ว ยงานและท้องถิ่นที่สนใจ และผู้ สนใจเข้าร่ว มโครงการ
กรอกรายละเอียดและหลักฐานเบื้องต้น
3.3 คัดเลือกผู้ที่เข้ารอบนาเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อประเมินมาตรฐานและการใช้งาน
ได้จริง
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4. กระบวนการวิพากษ์และประเมินผลงาน ดาเนินการผ่ านการจัด “โครงการประกวด
เทคโนโลยี ชุมชนเพื่อการปรั บปรุงสภาพแวดล้ อมสาหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงหรือพิการ 2559
ผู้เข้าร่ วมประกอบด้วย คณะกรรมการวิพากษ์และประเมินผลงาน ผู้ส่งผลงาน คนพิการทางการ
เคลื่อนไหว ชมรมผู้สูงอายุ ผู้ที่สนใจ และคณะทางาน รวมประมาณ 50 คน โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม และ
แบ่งผู้เชี่ยวชาญ ดังนี้
ประเภทที่ 1 มีกรรมการวิพากษ์และประเมินผลงาน ดังนี้ 1)รศ.กุลนารี สิริสาลี คณะเทคนิค
การแพทย์ ม.มหิดล 2)รศ.วิไลลักษณ์ วงศ์อาษา คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ 3)ผศ. ดร.สุวิณี
วิวัฒน์วานิช คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 4)ดร.ประกาศิต กายะสิทธิ์ ผู้อานวยการ
สานักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ 5)คุณจีรนันท์ ปิติฤกษ์ พยาบาลวิชาชีพ 6)อ.ภวินท์ สิริ
สาลี และ 7)ผศ.ชุมเขต แสวงเจริญ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง ม.ธรรมศาสตร์
ประเภทที่ 2 มีกรรมการวิพากษ์และประเมินผลงาน ดังนี้ 1)รศ.ดร.จิราพร เกศพิชญวัฒนา
คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2)ผศ.ชัยณรงค์ อริยะประเสริฐ คณะมัณฑนศิลป์ ม.
ศิลปากร 3)คุณชัยพร ภูผารัตน์ ผู้อานวยการสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย 4) อ.วีรยา
เอี่ยมฉ่า คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
5)อ.รุ่ง
รัตน์ เต็งเก้าประเสริฐ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง ม.ธรรมศาสตร์ 6)อ.ดร.ดารงศักดิ์
รินชุมภู และ 7)อ.วิรุจน์ สมโสภณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง ม.ธรรมศาสตร์
5. กระบวนการถอดบทเรียน (Knowledge management: KM.) หัวข้อ “เทคโนโลยีชุมชน
เพื่อการปรับปรุงสภาพแวดล้อมสาหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงหรือพิการ” เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์
2559 เวลา 13.30-15.00 น. ณ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ประกอบด้วย คณะกรรมการวิพากษ์แ ละ
ประเมินผลงาน ผู้ส่งผลงาน ผู้ที่สนใจ คนพิการทางการเคลื่อนไหว ชมรมผู้สูงอายุ และคณะทางาน
วิจัย รวม ประมาณ 50 คน
6. จัดทาคู่มือและนาเสนอร่างคู่มือตัวอย่างเทคโนโลยีชุมชนเพื่อการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
สาหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงหรือพิการ ให้กับทางมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.
ผส.)
7. แก้ไขและสรุปเป็นรูปเล่มอย่างง่ายเพื่อส่งมอบงานขั้นสุดท้าย และนาไปสู่การเผยแพร่
ต่อไป
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กรอบแนวคิดในการวิจัย (Conceptual framework)
ผู้สูงอายุในภาวะพึ่งพิง หรือพิการ
ด้านสุขภาพ

ด้านสังคม

ด้านสภาพแวดล้อม

การปรับสภาพแวดล้อมสาหรับผู้สูงอายุในภาวะพึ่งพิงหรือพิการ

เทคโนโลยีชุมชน

เทคโนโลยีสมัยใหม่

การปรับใช้
การทบทวนองค์ความรู้

การการจัดการองค์ความรู้

สู่การนาไปปรับใช้ตามสภาพพื้นที่ในอนาคต/และประเมินผล

ด้านเศรษฐกิจ

ผลกระทบจากภาวะพึ่งพิงหรือพิการ

ตัวอย่างที่ดีในการปรับสภาพแวดล้อม
สาหรับผู้สูงอายุในภาวะพึ่งพิงหรือพิการ

การการถ่ายทอดองค์ความรู้
ภายใต้เงื่อนไขบริบททีแ่ ตกต่าง

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
ขอบเขตของการวิจัย (Research methodology)
งานวิ จั ย นี้ มุ่ ง เป้ าไปยั ง พื้ น ที่ ช นบท ที่ ห่ า งไกลจากเทคโนโลยีที่ ทั น สมั ย แต่ ส ามารถปรั บ
สภาพแวดล้อมโดยใช้เทคโนโลยีชุมชนเป็นฐานได้
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงหรือพิการ หมายถึง บุคคลที่มีอายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์ และมีภาวะ
พึ่งพิง มีความยากลาบากในการใช้ชีวิตประจาวัน (Activity of daily living) ซึ่งการศึกษาครั้งนี้เน้นที่
ผู้สูงอายุที่มีความยากลาบากในการทากิจกรรมพื้นฐานเป็นหลัก และ/หรือ อาจมีภาวะพิการร่วมด้วย
เทคโนโลยีชุมชน หมายถึง เทคโนโลยีที่ใช้ทุนทางภูมิปัญญาพื้นฐานเดิมของชุมชน หรือ
ท้องถิ่น ที่สามารถจัดทาได้ง่ายภายใต้บริบทของชุมชน และจัดทาจริงโดยชุมชนได้ ในการวิจัยครั้งนี้
จะรวบรวมเฉพาะเทคโนโลยีชุมชนเพื่อการปรับปรุงสภาพแวดล้อมสาหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงหรือ
พิการ โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 1) เครื่องช่วยในการดารงชีวิตผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิงหรือพิการ และ
2) เทคโนโลยีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิงหรือพิการ
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สรุปผลการวิจัย
1. ผลการวิพากษ์และประเมินผลงาน
ผลงานทั้ง 2 ประเภท มีผู้สนใจส่งผลงาน 20 ผลงาน มีผลงานเข้ารอบทั้งสิ้น จานวน 17
ผลงาน และมีผลงานที่ผ่านการประเมินทั้งสิ้น จานวน 14 ผลงาน รายละเอียดผลงานที่ผ่านการ
ประเมิน ดังนี้
1) ตัวหนีบช่วยจับงานประดิษฐ์
1.1) ข้อมูลทั่วไป ที่มาและกระบวนการ
ข้อจากัดในการประดิษฐ์ ในกลุ่มคนพิการที่สูญเสียอวัยวะส่วนหยิบจับ และ
ผู้สูงอายุ คือ ไม่สามารถบังคับการหยิบจับได้นาน หรือมือสั่น ดังนั้นตัวหนีบช่วยจับ ภายใต้หลั กคิด ใช้
วัสดุชุมชน ราคาประหยัด เปลี่ยนอุปกรณ์พื้นฐานได้เอง ช่วยหยิบจับชิ้นส่วนสิ่งประดิษฐ์ได้ วิธีการทา
คือ เตรียมเหล็กแบนหนา 5 มม. กว้าง 4 ซม. ยาว 45 ซม. น็อตตัวผู้ตัวเมีย 4 ชุด คลิปหนีบกระดาษที่
ขนาดเหมาะกับชิ้นงาน สีสเปรย์สาหรับพ่นทับเพื่อเก็บรายละเอี ยด นาเหล็กแบนที่เตรียมไว้ดัดเป็น
รูปตัวยู ยึดติดกับโต๊ะ สาหรับส่วนด้ามจับให้ใช้เหล็กแบนยาวดัดโค้งให้เข้ากับสรีระของผู้ใช้ยึดติดกับ
เหล็กรูปตัวยู ใช้น็อตยึดคลิปหนีบกระดาษเข้ากับเหล็กทั้งสองชิ้น เก็บรายละเอียดของงานด้วยสเปรย์
รอสีแห้งสนิท จึงนาไปใช้งาน
1.2) บทวิพากษ์จากผู้ทรงคุณวุฒิและข้อเสนอแนะจากการทบทวนวรรณกรรม
คลิ ป หนี บ กระดาษที่ใช้ มีความเสื่ อมของวัส ดุ การออกแบบจึงใช้ น็อตแบบ
เปลี่ยนได้ ผลงานสามารถนาไปต่อยอดพัฒนาชิ้นงานให้มีความสมบูรณ์ขึ้นได้
2) ไม้เท้าหวายเพื่อพยุงตัว
2.1) ข้อมูลทั่วไป ที่มาและกระบวนการ
ไม้เท้าที่มีขายมีราคาแพง ผู้สูงอายุในชนบทไทย ควรมีโอกาสและทางเลือกใน
การใช้ไม้เท้า ดังนั้นจึงคิดประดิษฐ์ไม้เท้าเพื่อช่วยพยุงตัว ให้มีความแข็งแรง ยืดหยุ่นในการใช้งาน
ความเหมาะสมกับสรีระของผู้สูงอายุไทยและราคาถูก ทาได้เอง โดยเลือกวัสดุที่มีการวิจัยรับรอง เช่น
ไม้หวาย ไม้ไทร ไม้ไมยราบ เป็นต้น วิธีการทา คือ คัดเลือกไม้ในท้องถิ่น และช่างท้องถิ่นมีทักษะใน
การประดิษฐ์ได้ นาไม้มาอบแห้ง และอบน้ายากันแมลง และหากไม้ชนิดนั้นมีเปลือกให้ลอกเปลือก
ก่อน นาไม้มาตัดเป็นท่อน ขนาด 1.3 – 1.5 ม. ซึ่งเป็นความยาวที่สามารถใช้ค้าได้ของผู้สูงอายุและ
เผื่อการดัดไม้ทามือจับ นาไม้ไปอบไอน้า หรือแช่น้า เพื่อให้ดัดได้ ทั้งนี้เทคนิคการดัดขึ้นอยู่กับชนิด
ของไม้ นาไม้มาดัดให้ ได้รัศมีที่ต้องการ วัดความสู งของไม้เท้าจากพื้นไปถึงข้อมือของผู้ใช้ขณะยืน
ปล่อยแขนข้างลาตัวตามสบาย ตัดปลายไม้ให้ความสูงพอดี สวมจุกยางที่ปลายไม้เท้าช่วยการยึดเกาะ
กันลื่น และรักษาปลายไม้ให้มีอายุการใช้งานยาวนาน ทดสอบการรับแรงกดแนวตั้ง และความแข็งแรง
ของไม้ โดยให้รับน้าหนักได้ประมาณ ร้อยละ 25 ของน้าหนักตัว
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2.2) บทวิพากษ์จากผู้ทรงคุณวุฒิและข้อเสนอแนะจากการทบทวนวรรณกรรม
ไม้เท้าควรมีจุดรับน้าหนักอยู่ที่กึ่งกลาง และจากการทดลอง พบว่า ไม้หวายรับ
น้าหนักกดได้มากกว่า 150 กิโลกรัม ซึ่งมากกว่าไม้ไทรกับไม้ไมยราบ หลีกเลี่ยงการมีจุดเชื่อมต่อบนไม้
เท้า ปรับเปลี่ยนวัสดุได้ตามบริบทพื้นที่ โดยต้องหาได้ง่าย และช่างท้องถิ่นสามารถทาได้

ภาพที่ 2 ตัวหนีบช่วยจับงานประดิษฐ์

ภาพที่ 3 ไม้เท้าหวายเพื่อพยุงตัว

3) เก้าอี้ไม้นั่งถ่าย
3.1) ข้อมูลทั่วไป ที่มาและกระบวนการ
เก้ า อี้ ไ ม้ นั่ ง ถ่ า ยช่ ว ยให้ ผู้ สู ง อายุ ขั บ ถ่ า ยได้ โ ดยไม่ ต้ อ งเดิ น ไปเข้ า ห้ อ งน้ า ลด
อุบัติเหตุขณะเดินไปห้องน้า ลดค่าใช้จ่ ายในการซื้อเก้าอี้นั่งถ่ายซึ่งราคาแพง ผลิตเองได้ ราคาถูก
แข็งแรง เหมาะสมกับแต่ละบุคคล ไม่เกิดอันตรายเหมือนเก้าอี้พลาสติก และยังประยุกต์ใช้วัสดุได้
หลากหลายในท้องถิ่น วิธีการทา คือ วัดความสูงของผู้สูงอายุ 2 ส่วน คือ เพื่อนาไปใช้เป็นความสูงเก้า
อีจากส้นเท้าถึงข้อพับขา และจากก้นถึงข้อศอกขณะนั่ง เพื่อใช้เป็นความสูงที่พักแขน จากนั้นติดตั้ง
เก้าอี้ไม้ขับถ่ายในระดับ ความสู งจากส้นเท้าถึงข้อพับขาของผู้ สูงอายุ เจาะช่องสาหรับการขับถ่าย
ติดตั้งที่เท้าแขนเพื่อช่วยพยุงตัวผู้สูงอายุในด้านข้างที่ระดับความสูงวัดจากก้น ถึงข้อศอก และติดตั้ง
พนักพิงเพื่อช่วยพยุงตัวผู้สูงอายุในขณะนั่ง
3.2) บทวิพากษ์จากผู้ทรงคุณวุฒิและข้อเสนอแนะจากการทบทวนวรรณกรรม
ควรคานึงถึงความสามารถของช่างท้องถิ่น กรณีไม้หายาก ให้ใช้วัสดุอื่น ๆ แทน
เช่น เหล็ก หรืออะลูมิเนียม แต่ต้องไม่เป็นอันตราย ไม่เป็นสนิ ม ไม่มีความแหลมคม และทนต่อการ
เปียกน้า
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4) ส้วมสไลเดอร์
4.1) ข้อมูลทั่วไป ที่มาและกระบวนการ
ผู้สูงอายุเป็นอัมพาต เข้าห้องน้าเองไม่ได้ มีสามีเป็นผู้ดูแล ซึ่งผู้ดูแลแพทย์ห้าม
ยกของหนัก แต่ปัจจุบันผู้ดูแลต้องยกขึ้นลงชักโครก จึงได้ประดิษฐ์ส้วมสไลเดอร์ ที่ผ่อนแรงแก่ ผู้ดูแล
และให้ภรรยาช่วยเหลือตัวเองได้มากขึ้น โดยใช้กาลังแขนถัดตัวเองไปนั่งถ่ายบนส้วมที่ออกแบบทาง
ขึ้น-ลง เป็นทางลาด พร้อมราวจับ ส่งผลให้ผู้สูงอายุภูมิใจในตนเอง และลดภาระผู้ดูแลด้วย โดยมี
วิธีการทา คือเริ่มจากต่อโครงแผ่นไม้ให้ได้ขนาดที่รองรับการหมุนตัวของผู้ สูงอายุ ทาทางลาดที่ความ
ลาดเอียง 1:12 คือ ความสูง 1 ส่วน ความยาว 12 ส่วน จากนั้นเจาะรูแผ่นไม้ให้พอดีกับการขับถ่าย
และขอบที่เจาะช่องให้มีวัสดุปิดลดความคม ติดตั้งราวจับสูง 15 ซม. หนึ่งด้าน ส่วนอีกด้านเว้นไว้ให้
ผู้ดูแลเข้าถึงสะดวก ทั้งนี้ด้านล่างของส้วมสอดหม้อถ่าย (Bedpan) หรือภาชนะรอง โดยเลือกใช้แบบ
มีฝาปิดเพื่อสุขอนามัยที่ดี
4.2) บทวิพากษ์จากผู้ทรงคุณวุฒิและข้อเสนอแนะจากการทบทวนวรรณกรรม
ปรับความสูงได้ตามความสูงของหม้อถ่าย(ลดความยาวทางลาด) แต่ต้องระบาย
อากาศ และดึงถาดรองออกได้ ช่องควรเป็นบานพับหรือลิ้นชัก ติดด้ามจับที่หม้อถ่ายเพื่อสะดวกใน
การดึง

ภาพที่ 4 เก้าอี้ไม้นั่งถ่าย

ภาพที่ 5 ส้วมสไลเดอร์
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5) นวัตกรรมปลดทุกข์ด้วยส้วมนั่งห้อยขาลดปัญหาอุบัติเหตุ และข้อเข่าเสื่อม
5.1) ข้อมูลทั่วไป ที่มาและกระบวนการ
ในชนบทไทยใช้โถส้วมแบบนั่งยองจานวนมาก เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุขณะ
ลุกและนั่งในห้องส้วม ผลงานชิ้นนี้ทาขึ้นเพื่อลดปัญหาดังกล่าว โดยใช้ชื่อ “นวัตกรรมปลดทุกข์ด้วย
ส้วมนั่งห้อยขา” ซึ่งเป็นการเปลี่ยนโถส้วมแบบนั่งยองเป็นส้วมแบบนั่งห้อยขา และปรับระดับพื้น
ห้ อ งน้ าให้ เ หมาะต่ อ การนั่ ง ถ่ า ยของผู้ สู ง อายุ เป็ น ทางเลื อ กเพื่ อ ให้ ร ะดั บ การนั่ ง ของผู้ สู ง อายุ ถู ก
สุขลักษณะ โดยมีวิธีการทา คือ ประเมินสภาพร่างกายข้อจากัดของผู้สูงอายุ สารวจพื้นที่ และประเมิน
สภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม สรุปปัญหา และรวบรวมความคิดเห็นกับผู้ที่เกี่ยวข้องใช้ความรู้ส ห
วิท ยาการร่ ว มกัน เพื่อ หาแนวทางการแก้ไ ขปั ญ หา น าแบบห้ อ งน้ าที่ ปรั บสภาพแวดล้ อ มแล้ ว ให้
ผู้เชี่ยวชาญพิจารณา
5.2) บทวิพากษ์จากผู้ทรงคุณวุฒิและข้อเสนอแนะจากการทบทวนวรรณกรรม
เมื่อเปลี่ ย นตัวส้ ว มจากนั่งยองเป็นส้ว มนั่งห้อยขา ผู้ สู งอายุจะถ่ายไม่ออกใน
ระยะแรก ควรแนะนาให้ฝึกจนชินเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
6) โต๊ะสนามผสานสัมพันธ์
6.1) ข้อมูลทั่วไป ที่มาและกระบวนการ
โต๊ะสนามทั่วไปไม่สอดคล้องกับการใช้งานของผู้สูงอายุนั่งรถเข็น ผู้ออกแบบจึง
ปรับปรุงโต๊ะสนามให้ผู้สูงอายุสามารถใช้งานได้ เพื่อให้มีส่วนร่วมในการนั่งโต๊ะ พูดคุยกับสมาชิกใน
บ้าน ซึ่งสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนในครอบครัวได้ หากโต๊ะสนามนี้นาไปใช้กับชุมชน จะนาไปสู่การ
สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนได้ โดยมีวิธีการทา คือ เตรียมแผ่นไม้ขนาดความกว้ างเท่ากับโต๊ะเดิม
ความลึกไม่น้อยกว่า 40-50 ซม. ติดตั้งบานพับบริเวณจุดหมุนของแผ่นไม้กับโต๊ะเดิม ติดตั้งค้ายันเพื่อ
รับน้าหนักแผ่นไม้โดยด้านที่ติดใต้แผ่นไม้ให้ยึดด้วยบานพับ ส่วนด้านที่ติดกับโต๊ะให้บากไม้ให้เข้ากับ
ฐานเดิม
6.2) บทวิพากษ์จากผู้ทรงคุณวุฒิและข้อเสนอแนะจากการทบทวนวรรณกรรม
ควรระวังเศษไม้บริเวณส่วนที่ต่อยื่นสาหรับการใช้งานของผู้สูงอายุ ส่วนไม้ที่ต่อ
ยื่น ต้องมีความแข็งแรง สามารถรับน้าหนัก และแรงกดทับด้านบนได้
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ภาพที่ 6 นวัตกรรมปลดทุกข์ด้วยส้วมนั่งห้อยขา

ภาพที่ 7 โต๊ะสนามผสานสัมพันธ์

7) ราวจับไม้ไผ่
7.1) ข้อมูลทั่วไป ที่มาและกระบวนการ
ราวจับมักใช้วัสดุราคาสูง ทาให้ผู้สูงอายุในชนบทหรือที่มีรายได้น้อยไม่สามารถ
ซื้อได้ เกิดภาวะพึ่งพา หนึ่งในวิธีการแก้ไขปัญหา คือ ใช้วัสดุทดแทน ได้แก่ “ไม้ไผ่” ซึ่งเป็นวัสดุใน
ท้องถิ่นที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม นามาออกแบบเป็นราวจับเพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถผลิตไว้ใช้ได้เอง
ภายในบ้าน โดยมีวิธีการทา คือ สารวจพื้นที่ในการติดตั้งราวจับไม้ไผ่ วัดระยะทางที่ต้องติดตั้งราวจับ
วัดความสูงในระดับที่ผู้สูงอายุจับได้สะดวก ไม่โหน คัดไม้ไผ่ที่ตรง มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3-4 ซม.
ส่วนที่ยึดติดกาแพงทาจากโลหะเพื่อให้แข็งแรง ซึ่งช่างชาวบ้านทาได้เอง และราคาถูก ดาเนินการ
ติดตั้ง ทดลองใช้งาน และประเมินผล
7.2) บทวิพากษ์จากผู้ทรงคุณวุฒิและข้อเสนอแนะจากการทบทวนวรรณกรรม
ควรเลือกใช้ไม้ไผ่ด้าน ซึ่งเป็นไม้ไผ่ที่มีเนื้อแข็ง มีความเหนียว ศึกษาอายุการใช้
งานของไม้ไผ่ โดยเฉพาะการใช้งานในพื้นที่ที่มีความชื้นสูง ไม้ไผ่ควรมีการเคลือบผิว เพื่อป้องกันการ
เกิดเชื้อรา และทนต่อความชื้น การเชื่อมต่อกันของไม้ไผ่ในแต่ละท่อน จุดยึดควรมีความแข็งแรงมั่นคง
และไม่มีเสี้ยน
8) ราวจับ (คนพิการสุขกาย หมออนามัยสุขใจ)
8.1) ข้อมูลทั่วไป ที่มาและกระบวนการ
โครงการ “คนพิการสุขกาย หมออนามัยสุขใจ” พบกร คุณยายตาบอด 2 ข้าง
อาศัยกับคุณตาสองคน โดยคุณยายไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ดังนั้นเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว จึง
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ติดตั้งราวจับ เพื่อนาทางคุณยายได้ รวมทั้งเดินมานั่งที่กระท่อมหลังบ้ านได้ โดยมีวิธีการ คือ สารวจ
พื้นที่ในการติดตั้ง แล้ วปรับ ระดับ พื้นให้ เรียบ ไม่ลื่น ไม่มีสิ่งกีดขวาง กว้างอย่างน้อย 90 ซม.วัด
ระยะทางที่ต้องติดตั้งราวจับ วัดความสูงของผู้สูงอายุในระดับที่จับได้สะดวก ไม่โหน ควรใช้วัสดุใน
ท้องถิ่น
8.2) บทวิพากษ์จากผู้ทรงคุณวุฒิและข้อเสนอแนะจากการทบทวนวรรณกรรม
วัสดุที่ใช้ต้องแข็งแรง ทนทาน ไม่ลื่น ไม่มีเสี้ยน และหาได้ง่ายในท้องถิ่น อาจมี
ข้อจากัดในเรื่องของการหาไม้ที่มีขนาดยาวตามรูป ดังนั้นหากมีการต่อไม้ ต้องเรียบ ต่อเนื่อง และไม่
สะดุด

ภาพที่ 8 ราวจับไม้ไผ่

ภาพที่ 9 ราวจับ(คนพิการสุขกายหมออนามัยสุขใจ)

9) ทางเดินกะลา (คนพิการสุขกาย หมออนามัยสุขใจ)
9.1) ข้อมูลทั่วไป ที่มาและกระบวนการ
ชมรมคนพิ ก ารต.ละหานปลาค้ า ว อ.เมื อ งยาง ได้ ส ร้ า งอุ ป กรณ์ ช่ ว ย
กายภาพบาบัด คือ“ทางเดินกะลา” เพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ กระตุ้นการไหลเวียนเลือดที่
เท้า กระตุ้นการทางานของระบบประสาท ช่วยผ่อนคลาย โดยมีวิธีการทา คือ เลือกกะลามะพร้าว 3
ระดับ ได้แก่ A มีความป้านมาก B มีความป้านในระดับกลาง C มีความมนหรือแหลม แต่ยังเหยียบ
สบายเท้า จากนั้นแบ่งพื้นที่ความยาวของทางเดินเป็น 5 ส่วน เท่ากัน แล้วนากะลาทั้ง 3 ระดับ ติดตั้ง
บนทางเดินไม้ โดย ส่วนที่ 1 และ 5 ติดตั้งระดับ A ส่วนที่ 2 ติดตั้งระดับ B ส่วนที่ 3 ติดตั้งระดับ C
ทั้งนี้การติดตั้งกะลากับแผ่นไม้ ให้ระยะห่างของกะลาเท่ากับก้าวของผู้สูงอายุ ระยะห่างสม่าเสมอ ติด
ราวจับในระดับที่ผู้สูงอายุจับได้สะดวก
9.2) บทวิพากษ์จากผู้ทรงคุณวุฒิและข้อเสนอแนะจากการทบทวนวรรณกรรม
กะลาต้องมีความแข็งแรง คงทน ผิวเรียบ โดยอาจประยุกต์ใช้วัสดุอื่นทดแทน
กะลาได้
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10) เตียงสุขกายสบายใจ
10.1) ข้อมูลทั่วไป ที่มาและกระบวนการ
ผู้สูงอายุติดเตียงอยู่บ้านคนเดียว เนื่องจากผู้ดูแลทางานนอกบ้าน ผู้สูงอายุบาง
รายใส่ผ้าอ้อมไม่ได้เปลี่ยน เกิดการเปียกชื้น เป็นแผลติดเชื้อ บางรายนอน กิน ขับถ่าย อาบน้าในที่
เดียวกัน เกิดเชื้อโรค ส่งกลิ่นเหม็น จากปัญหาดังกล่าวจึงคิดค้น “เตียงสุขกายสบายใจ” ลดการเกิด
ภาวะแทรกซ้อน ช่วยให้ผู้สูงอายุติดเตียงทากิจวัตรประจาวันได้เอง รู้สึกมีคุณค่า โดยมีวิธีการทา คือ
พื้นที่ ติดตั้งโถส้วมใกล้เตียงผู้ป่วย วัดขนาด ระยะ และเจาะช่องติดตั้งโถส้วม โดยมีพื้นที่ด้า นล่าง
สาหรับติดตั้งงานระบบโถส้วม ติดตั้งโถส้วมพร้อมฝาเปิดปิด ติดอุปกรณ์ชาระล้าง หากเป็นพื้นไม้ อาจ
ปูเสื่อน้ามัน ให้เคลื่อนตัวได้ง่าย
10.2) บทวิพากษ์จากผู้ทรงคุณวุฒิและข้อเสนอแนะจากการทบทวนวรรณกรรม
ระยะของการออกแบบขึ้นอยู่กับสรีระของผู้สูงอายุแต่ละคน ควรลบเหลี่ยมมุม
บริเวณที่นอน ซึ่งอาจทาให้เกิดการเสียดสีเกิดแผล ควรทาราวจับเพื่อให้ลุกนั่ง ถัดตัว หรือเคลื่อนตัว
สะดวกขึ้น ควรมีราวกันผู้สูงอายุตกเตียง และราวจับด้านข้างยื่นออกมาช่วยในการนั่งห้อยขา หรือทา
กิจกรรมอื่น ๆ ทั้งนี้สามารถประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีส้วมนั่งราบได้

ภาพที่ 10 ทางเดินกะลา

ภาพที่ 11 เตียงสุขกายสบายใจ

11) ห้องน้ายกระดับพื้นสาหรับคนพิการหรือผู้สูงอายุอัมพาตครึ่งล่าง
11.1) ข้อมูลทั่วไป ที่มาและกระบวนการ
ผู้ สู ง อายุ ติ ดเตีย งพิ การเป็น อัม พาตครึ่งล่ าง ทรงตัว ได้ ไม่ ดี มือ ขวาอ่ อนแรง
ปัจจุบันอยู่คนเดียว แต่ใช้รถโยกได้ ส่วนการขับถ่ายใช้ถุงปัสสาวะแทนเข้าห้องน้า ซึ่งปัญหานี้ ผู้สูงอายุ
เคยได้รับความช่วยเหลือแล้ว โดยการปรับสภาพบ้านและห้องน้า แต่ยังไม่เหมาะสมต่อการใช้งานของ
ผู้สูงอายุ ผู้ออกแบบจึงเสนอการปรับใหม่ เพื่อให้ใช้งานได้สะดวกขึ้น และลดโอกาสเกิดอุบัติเหตุ โดยมี
วิธีการทา คือ ลงสารวจพื้นที่ วางแผนและพิจารณาแนวทางปรับบ้านร่วมกับผู้ออกแบบ ผู้วิจัย และ
ผู้ใช้งาน ดาเนินการปรับบ้านของผู้สูงอายุ ได้แก่ ที่นอน ห้องน้า โถส้วม ติดตั้งโถส้วมในระดับพื้น
ติดตั้งอุป กรณ์ต่าง ๆ ภายในห้ องน้า ได้แก่ ราวจั บแนวนอนบริเวณโถส้ วม สายฉีดช าระ เป็นต้น
ทดลองใช้งาน และประเมินผลหลังการใช้งาน
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11.2) บทวิพากษ์จากผู้ทรงคุณวุฒิและข้อเสนอแนะจากการทบทวนวรรณกรรม
บริเวณโถส้วมควรมีการติดตั้งอุปกรณ์ที่ช่วยในการทาความสะอาด ควรคานึงถึง
การระบายอากาศ และทิศทางการวางตาแหน่งของโถส้วม เนื่องจากเป็นส่วนต่อเนื่องกับส่วนนอน
โดยตรง
12) การปรับสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพสาหรับผู้สูงอายุในชุมชนแบบบูรณาการ
12.1) ข้อมูลทั่วไป ที่มาและกระบวนการ
ในพื้น ที่ศึกษา ส่ ว นใหญ่ผู้ สู งอายุมีภ าวะพึ่งพิง อยู่ในบ้านที่ไม่เหมาะสม จึ ง
นาเสนอแนวทางปรับปรุ งบ้านที่เหมาะสม มีความปลอดภัยและมั่นใจในการใช้งานมากขึ้น โดยมี
วิธีการทา คือ เริ่มจากสารวจพื้นที่และประเมินปัญหาสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ สารวจ
พฤติกรรม ข้อจากัด และความต้องการของผู้สูงอายุ สรุปปัญหา และรวบรวมความคิดเห็นกับผู้ ที่
เกี่ยวข้อง โดยใช้ความรู้สหวิทยาการร่วมกัน เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหา นาเสนอแบบบ้านที่ปรับ
สภาพ แวดล้อมให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณา พิจารณาองค์ประกอบที่จาเป็น เช่น ทางลาด บันได ห้องน้า
ห้องนอน พื้นที่ประกอบอาหาร เป็นต้น ให้เป็นไปตามมาตรฐาน สอดคล้องกับผู้ใช้งาน และบริบทของ
พื้น ที่ พิ จ ารณา วิธีก ารก่อ สร้ าง การหาช่างท้ องถิ่น และการหาวัส ดุท้อ งถิ่น ทดลองใช้งาน และ
ประเมินผลหลังการใช้งาน
12.2) บทวิพากษ์จากผู้ทรงคุณวุฒิและข้อเสนอแนะจากการทบทวนวรรณกรรม
ควรพิจารณาความร่วมมือกับภาครัฐ และเอกชน หรือบริษัทเอกชนต่างๆ เพื่อ
ของบประมาณเพิ่มเติม ทั้งนี้คานึงการใช้งานร่วมกับสมาชิกคนอื่นในครอบครัวด้วย

ภาพที่ 12 ห้องน้ายกระดับพื้น
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13) Will Dee Home
13.1) ข้อมูลทั่วไป ที่มาและกระบวนการ
ผลงาน Will Dee Home เป็นสถานที่อบรมอาชีพคนพิการและผู้สูงอายุเป็น
บ้านสาเร็จรูปต้นทุนต่าที่ปลอดภัยเป็นที่พักอาศัยชั่วคราวแต่สร้างความสุขยาวนาน โดยมีวิธีการทา
คือ สารวจพื้นที่และประเมินปัญหาสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม รวบรวมความต้องการและข้อจากัด
ในภาพรวม สรุปปัญหา และรวบรวมความคิดเห็นในแก้ไขปัญหา ศึกษารูปแบบการก่อสร้างและวัสดุที่
มีต้นทุนต่าเลือกใช้วัสดุที่หาได้ในพื้นที่ และคานวณปริมาณการใช้วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ เพื่อสั่งซื้อครั้งละ
มากๆ จะได้ร าคาที่ถู ก ลง ควรพิจ ารณาวิ ธี การก่อ สร้า งที่ไ ม่ยุ่ ง ยาก การหาช่า งท้ อ งถิ่ น และการ
ประยุ กต์ใช้วัส ดุท้อ งถิ่น ควรนาเสนอแบบบ้านให้ ผู้เชี่ยวชาญพิจารณา และเมื่อก่อสร้างแล้ว เสร็จ
ทดลองใช้งาน และประเมินผลหลังการใช้งาน
13.2) บทวิพากษ์จากผู้ทรงคุณวุฒิและข้อเสนอแนะจากการทบทวนวรรณกรรม
คานึงถึงวัสดุที่ปลอดภัย และการใช้งาน หากยกพื้นสูงให้เพิ่มทางลาดและบันได
ที่ได้มาตรฐาน กรณีงบเพียงพอ ควรเพิ่มห้องน้า ความสูงของเตียงควรอยู่ในระดับที่สามารถลุก นั่ง ยืน
ได้สะดวก
14) Main in Temple
14.1) ข้อมูลทั่วไป ที่มาและกระบวนการ
ในชุมชนมีผู้สูงอายุจานวนมากที่ไปวัดเป็นประจา แต่ วัดยังมีพื้นที่ไม่รองรับการ
ใช้งานของผู้สูงอายุได้ ชุมชนบ้านหัววั ว วัดโพธิ์ชัยวนาราม และมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จึงมีแนวคิด
ปรับสภาพแวดล้อม เพื่อสร้างสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับคนทุกกลุ่มในอาคารสาธารณะของชุมชน
ให้เป็นต้นแบบกับวัดอื่น ได้ โดยมีวิธีการทา คือ สารวจพื้นที่ ประเมินปัญหาสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะ
กับผู้สูงอายุ สรุปปัญหา และรวบรวมความคิดเห็นกับผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อหาทางแก้ปัญหา ซึ่งชุมชนสรุป
ให้ปรับห้องน้าก่อนจากนั้นนาเสนอแบบให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณา ชุมชนร่วมพิจารณาแนวทางในการ
ก่อสร้าง ได้แก่ วิธีก่อสร้าง การใช้ช่างท้องถิ่นและวัสดุท้องถิ่น ประยุกต์ให้เข้ากับชุมชน และทดลองใช้
งาน ประเมินผลหลังใช้งาน
14.2) บทวิพากษ์จากผู้ทรงคุณวุฒิและข้อเสนอแนะจากการทบทวนวรรณกรรม
ควรพิจารณาเรื่องกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน วัสดุที่ใช้สามารถ
เลือกใช้และปรับปรุงให้เหมาะสมเข้ากับบริบทพื้นที่ สามารถเพิ่มพื้นที่ส่งเสริมทางด้านสุขภาพได้ใน
อนาคต
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ภาพที่ 14 Will Dee Home

ภาพที่ 15 Main in Temple

2. ผลจากการกระบวนการถอดบทเรียน (Knowledge management: KM.)
หัวข้อ “เทคโนโลยีชุมชนเพื่อการปรับปรุงสภาพแวดล้อมสาหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะ
พึ่งพิงหรือพิการ” พบว่า มีประเด็นที่น่าสนใจ 4 ประเด็น ได้แก่
1) กระบวนการดาเนินการและแนวทางการดาเนินงาน รวมถึงการสร้างชิ้นงาน
จะต้องเริ่มต้นจากปัญหาและความต้องการ เน้นใช้กระบวนการที่มีแบบแผนและขั้นตอนอย่างเป็น
ระบบ ทดลองให้มั่นใจก่อนใช้งานจริง หาความรู้เพิ่มเติม เน้นใช้กระบวนการการมีส่วนร่วม และ
จะต้องทาด้วยใจ
2) ความสาคัญของเทคโนโลยีชุมชน โดยเฉพาะการปรับสภาพแวดล้อมที่เหมาะ
กับผู้สูงอายุในภาวะพึ่งพิงหรือพิการ เป็ นการส่งเสริมให้ เห็นคุณค่าในการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ใช้
ทรัพยากรท้องถิ่น ทาให้เกิดความสามัคคี ความสัมพันธ์ ความเกื้อกูล ความร่วมมือ และการมีส่วนร่วม
ส่งเสริมคุณภาพชีวิ ตและการดารงชีวิตของกลุ่มผู้ สูงอายุ และคนพิการ ส่ งเสริมการเข้าถึง ความ
สะดวก ความปลอดภัยของอุปกรณ์และสิ่งอานวยความสะดวกเหมาะสม สอดคล้องกับบริบทของแต่
ละท้องถิ่น
3) อุปสรรคและปัญหา เช่น ขาดกาลังใจและถอดใจที่จะดารงชีวิตต่อไป บางครั้ง
พบปัญหาด้านทัศนคติที่ไม่ตรงกัน ทั้งของผู้สูงอายุและคนพิการ และกลุ่มผู้ดาเนินการ หรือเกิดจากที่
คนทั่วไปไม่เห็นความสาคัญในการสร้างเทคโนโลยีชุมชน เกิดทัศนคติเชิงลบ และพบปัญหาจากผู้ป่วย
หรือญาติไม่ให้ความร่วมมือ ปัญหางบประมาณไม่พอขาดผู้สนับสนุน ซึ่งผู้ดาเนินการต้องมีแผน และมี
ข้อมูลที่เพียงพอ ให้สามารถของบสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้ หรือบางกรณีไม่ทราบ
แหล่งเงินสนับสนุน ปัญหาด้านข้อมูลที่ไม่เพียงพอ เนื่องจากฝ่ายนโยบายไม่ได้ส่งเรื่องงมาชุมชน หรือ
หน่วยงานย่อยที่ดาเนินการ

64

ประมวลบทความ (Proceeding) งานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการครั้งที่ 8 ประจาปี 2559

4) ผู้มีส่ วนร่ วมส าคัญในการดาเนินการ ได้แก่ ผู้สู งอายุและคนพิการ ญาติและ
ครอบครัว จิตอาสา ชุมชน หน่วยงานท้องถิ่น ผู้นาชุมชน นักวิชาการ หน่วยงานราชการ เป็นต้น

ภาพที่ 16 การถอดบทเรียนเทคโนโลยีชุมชนเพื่อปรับสภาพแวดล้อมสาหรับผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิงหรือ
พิการ
อภิปรายผลการวิจัย
จากการสั ง เคราะห์ ผ ลงาน 2 ประเภท คื อ ประเภทสิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ เครื่ อ งมื อ หรื อ
อุปกรณ์ และประเภทบ้าน ส่วนประกอบของบ้านหรือสภาพแวดล้อม ผ่านการคัดเลือกผลงานที่ได้ใช้
งานจริงจากกลุ่มผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงหรือพิการ ทั้งสิ้น 14 ผลงาน ผ่านการวิพากษ์โดยผู้เชียวชาญ
14 คน และมีการถอดบทเรียนจากกลุ่ มคนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ผลการวิจัยพบว่า ผลงานสามารถใช้ได้
ในท้องถิ่นได้ดี เนื่องจากสอดคล้องกับบริบท และ มีการพัฒนาให้ เ หมาะสมกับผู้ใช้งาน ทั้งด้าน
ข้อจากัดทางด้านร่างกาย จิตใจและพฤติกรรมการใช้งานของผู้สูงอายุอย่างแท้จริง สาหรับปัจจัยแห่ง
ความสาเร็จ คือ การออกแบบอย่างมีส่วนร่วมของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในชุมชน ซึ่งหาก
การมี ส่ ว นร่ ว มมาก การถ่ า ยทอด หรื อ ต่ อ ยอดทคโนโลยี ชุ ม ชนจะยิ่ ง สามารถท าได้ ง่ า ยและมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น และ การบูรณาการสหสาขาวิชา ที่ช่วยเติมเต็มความรู้เชิงเดี่ยว ให้สามารถ
แก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างมีหลักการและเหมาะสมกับการใช้งานภายใต้ข้อจากัดที่แตกต่างหลากหลาย
ของ คนและบริบทของพื้นที่
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สอดคล้องกับบริบท

เหมาะสมกับผู้ใช้งาน

การออกแบบอย่างมีส่วนร่วม

การบูรณาการสหสาขาวิชา

ภาพที่ 16 สรุปปัจจัยแห่งความสาเร็จ (key success factors) ในการใช้เทคโนโลยี
ชุมชน
ข้อเสนอแนะ
ผลงานในงานวิจัยนี้มีความเป็นปัจเจกบุคคล และเหมาะสมกับเฉพาะบุคคลนั้นๆ
เช่น ระยะ สัดส่วน รวมถึงขนาดขององค์ประกอบต่างๆ ในผลงาน หากมีการนาผลงานไปพัฒนาเพื่อ
ใช้ต่อ ควรมีการประยุกต์ให้เหมาะสมกับตัวบุคคลและบริบทของท้องถิ่นหรือชุมชนนั้น และการนา
ผลงานไปพัฒนาต่อจึงเหมาะกับช่างชาวบ้าน ช่างในชุมชน หรือผู้ที่มีทักษะทางด้านงานช่าง ที่สามารถ
นาองค์ความรู้ที่ได้มาประยุกต์และพัฒนาเป็นผลงานที่เหมาะสมในท้องถิ่นต่อไปได้
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บทคัดย่อ
การศึกษาเรื่องการพัฒนานวัตกรรมชุดกระดานวาดภาพนูนสาหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการ
เห็น มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานวัตกรรมชุดกระดานวาดภาพนูนสาหรับนักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางการเห็ น เพื่อศึกษาประสิ ทธิภ าพการใช้งานชุดกระดานวาดภาพนูนส าหรับนักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางการเห็น และ เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็นที่ ใช้ชุด
กระดานวาดภาพนูนใช้วิธีการศึกษาแบบกึ่งการทดลอง (Quasi-Experiment Design)แบบ หนึ่งกลุ่มสอบ
หลังการทดลอง (One group Post-test Design) กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ จานวน 10 คน และครูผู้สอนจานวน 1 คน
เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) รวมทั้งหมด 11คน นวัตกรรมชุดกระดานวาดภาพนูนประกอบด้วย 4
ชิ้น คือ 1)แผ่นยาง 2) แผ่นกระดานรองแผ่นยาง 3) แผ่นพลาสติกใส และ 4) ปากกาวาดภาพ
ผู้วิจัยผลิตแผ่นยางที่ทาจากยางพารา พบว่าแผ่นยางพารามีกลิ่นเหม็นและเกิดเชื้อรา จากนั้นผู้วิจัย
จึงปรับปรุงการผลิตจากแผ่นยางพารามาเป็นแผ่นยางโพลิเมอร์และได้นาไปทดลองใช้กับกลุ่มที่ไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่างทดลอง พบว่า แผ่นยางทั้งสองแบบมีค่าใกล้เคียงกัน แผ่นยางที่ทาจากยางพาราและโพลิ เมอร์มีค่า
ประสิทธิภาพจากห้องทดลองใกล้เคียงกันด้วยส่วนอุปกรณ์ที่ ใช้ประกอบ เช่น แผ่นกระดานรองแผ่นยาง แผ่น
พลาสติกใส ปากกาที่ไม่มีหมึกขนาดหัว .05 ซึ่งหาได้ทั่วไป จากนั้นได้นามาทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง โดยกาหนด
แผนการสอนเกี่ยวกับวิชาคณิตศาสตร์ 11 เรื่อง สอนเรื่องละ 2 ครั้ง ครั้งละ 60 นาที และ สอบหลังจากเรียนครบ
แผนการสอนแล้ว การหาประสิทธิภาพใช้สูตร E1/E2 กาหนดค่าประสิทธิภาพที่ 70/70 ความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 25%
ผลการวิ จั ยพบว่ าประสิ ทธิ ภาพของชุ ดกระดานวาดภาพนู นที่ ผลิ ตจากแผ่ นยางทั้ งสองชนิ ดมี
ประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ (70/70) และผลการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้ชุดกระดานวาดภาพนูนอยู่ใน
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ระดับมากทั้งสองแบบโดยแผ่นยางพารา มีค่าเฉลี่ย 3.73และแผ่นยางโพลิเมอร์ มีค่าเฉลี่ย 3.99 โดยแผ่นยางโพลิเมอร์
มีสีสันสดใส มองเห็นได้ง่ายสาหรับนักเรียนที่มองเห็นเลือนราง และสามารถเขียนเส้นนูนได้อย่างต่อเนื่องราบรื่น
ไม่สะดุด ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะให้ทาการวิจัยเพื่อปรับปรุงแผ่นยางพาราในลาดับต่อไป และให้กาหนดเป็นนโยบาย
ผลิตชุดกระดานวาดภาพนูนเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็นให้มีคุณภาพต่อไป
คาสาคัญ : ชุดกระดานวาดภาพนูน, ภาพนูน, เด็กที่มีความบกพร่องทางการเห็น
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Abstract
The study of development an innovative raised line drawing kit for students
with visual impairment aimed to develop an innovative raised line drawing kit for
students with visual impairment, an efficiency on using raised line drawing kit for
students with visual impairment and study satisfaction of students with visual
impairment in using raised line drawing kit to generating tactile graphic. The quasiExperimental Design; one group post-test Design was use in data collection. Participants
of the study were 10 students with visual impairment who study in grade 6 and 1
sighted teacher of Bangkok school for the blind, participants were selected by
purposive sampling method. A set of raised line drawing kit consist of 4 items: 1) rubber
sheet 2) clip board 3) clear thin plastic sheet and 4) ball point pen. The author found
that rubber sheet which made from latex still remain adverse smell of latex.
Consequently, another type of rubber sheet was reproduced from polymer. Two type
of Rubber sheet was applied to raised line drawing kit and its were try out by others
students with visual impairment for preliminary study. We found that both latex rubber
sheet and polymer rubber sheet have similar property in generating raised line of
tactile graphic, The result of developmental test during producing process also
indicated that both type of rubber sheet have similar properties. For another items
such as clip board, clear thin plastic sheet and inkless ball point pen size 0.5 mm. are
marketable. Both type of innovative raised line drawing kit was apply as learning
materials in 11 geometry lessons, one lesson was divided into 2 periods and one period
for 60 minutes. The efficiency test E1/E2 was used to indicate an efficiency of using
innovative raised line drawing kit as a learning materials, E1/E2 = 70/70 was set for a
criteria of efficiency value. Result of the study shown that means of efficiency of
process and means of efficiency of outcome of the students higher than 70/70. The
satisfaction of using both type of raised line drawing kits was high, the latex type raised
line drawing kit M = 3.73 and polymer type raised line drawing kit M = 3.99. Polymer
type raised line drawing kit have vivid color that easy detectable by student who have
low vision. Moreover, both type of rubber sheets are smoothly drawing in generating
tactile graphic. The natural latex type of raised line drawing kit is needed to improve
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some more property, in the same time, the raised line drawing kit production should
be included in the policy on developing quality of teaching students with visual
impairment.
Key Words : Raised line drawing kit, tactile graphic, student with visual impairment
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สรุปผลการวิจัย
การวิจัยเรื่อง การพัฒนานวัตกรรมชุดกระดานวาดภาพนูนสาหรับนักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางการเห็น เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง โดยมีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อพัฒนานวัตกรรมชุดกระดานวาด
ภาพนู น ส าหรั บ นั กเรี ย นที่มีความบกพร่องทางการเห็ น 2) เพื่อศึกษาประสิ ทธิภ าพการใช้งานชุด
กระดานวาดภาพนูนสาหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจ
ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็นที่ใช้ชุดกระดานวาดภาพนู นการศึกษาครั้งนี้ มีกลุ่มตัวอย่าง
คือ นักเรียนที่มีความบกพร่ องทางการเห็ น ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสอนคนตาบอด
กรุ ง เทพ จ านวน 10 คน และครู ที่ ส อนนั ก เรี ย นจ านวน 1 คน รวม 11 คน เลื อ กแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) ผู้วิจัยใช้แผนการทดลองแบบ หนึ่งกลุ่มสอบหลัง (One group Post-test
Design) ผู้วิจัยสรุปผลการดาเนินการวิจัยโดยตอบจุดประสงค์ดังนี้
1. การพัฒนานวัตกรรมชุดกระดานวาดภาพนูน
การพัฒ นาชุด กระดานวาดภาพนูน ของการวิจั ยนี้ เริ่ มต้นจากศึกษาค้นคว้าจาก
แหล่งข้อมูลทั้งทางด้านปฐมภูมิและทุติยภูมิ เช่น การสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านสื่อสาหรับเด็ก
ที่มีความบกพร่องทางการเห็น ผู้ที่บกพร่องทางการเห็น ผู้ที่เกี่ยวข้องกับสื่อ สิ่งอานวยความสะดวก
และบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน เอกสาร ต่างๆ เช่น ตารา บทความ ผลงานวิจัยทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ จากนั้นได้นาชุดต้ นแบบกระดานวาดภาพนูนจากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งผู้เชี่ยวชาญได้
นามาใช้อยู่ในปัจจุบัน นามาวิเคราะห์องค์ประกอบคณะนักวิจัยได้พิจารณาถึงอุปกรณ์ที่ประกอบชุด
กระดานวาดภาพนูน พบว่า สิ่งที่จาเป็นและต้องผลิตคือ แผ่นยางที่ใช้สาหรับรองเขียนเพื่อให้เกิดภาพ
นูน ดังนั้นจึงเริ่มต้นผลิตแผ่นยางต้นแบบ โดยใช้วัสดุที่ทาจากยางพาราและโพลิเมอร์
2. การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของชุดกระดานวาดภาพนูน
จากการวิเคราะห์ข้อมูลด้านประสิทธิภาพของชุดกระดานวาดภาพนูน โดยใช้สูตร
คานวณหาประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการตรวจสอบคุณภาพของนวัตกรรมการเรียนการสอนคือการหา
ประสิทธิภาพของนวัตกรรมการเรียนการสอนตามเกณฑ์ E1/ E2ที่ตั้งไว้ การหาประสิทธิภาพตามวิธีนี้
อยู่บนฐานแนวคิดว่า หากนวัตกรรมการเรียนการสอนนั้นมีประสิทธิภาพจริง เมื่อผู้เรียนได้ดาเนิน
กิจกรรมตามขั้นตอนต่างๆ ของนวัตกรรมนั้นครบถ้วนทุกขั้นตอนแล้ว คะแนนเฉลี่ยร้อยละที่ได้จาก
การดาเนินกระบวนการระหว่างเรียนของผู้เรียนทั้ งกลุ่มจะมีค่าใกล้เคียงกับคะแนนเฉลี่ยร้อยละที่ได้
จากการทดสอบหลังเรียน โดยไม่ควรมีค่าแตกต่างกันเกินร้อยละ 5 โดย E1 แทน ประสิทธิภาพของ
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กระบวนการ หมายถึง คะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ ที่ได้จากการทดสอบย่อย ในการทากิจกรรมใน
ระหว่างเรียนทุกกิจกรรมและ E2แทนประสิทธิภาพของผลลัพธ์ หมายถึง คะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ ที่ได้
จากการทดสอบหลังเรียนเปอรเซ็นตผลเฉลี่ยของคะแนนในระหวางการดาเนินกิจกรรมทุกกิจกรรมของ
ผู เรียนทั้งหมดจะมีค าใกลเคียงกับเปอรเซ็นตของคะแนนหลังการดาเนินกิจกรรมทุกกิจกรรมของผู
เรียน(คะแนนหลังการเรียนการสอน : Post-test) โดยถือคาแปรปรวนอยูในระหวาง2.5 -5%จากผล
การทดสอบประสิ ท ธิ ภ าพพบว่ า ชุ ด กระดานวาดภาพนู น ที่ ท าจากยางพาราและโพลิ เ มอร์ มี ค่ า
ประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนด โดยค่าประสิทธิภาพของชุดกระดานวาดภาพนูนที่ทาจากโพลิ
เมอร์มีค่ามากกว่าประสิทธิภาพชุดกระดานที่ทาจากยางพารา
3. ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อการใช้ชุดกระดานวาดภาพนูน
จากการสารวจความพึงพอใจต่อการใช้งานชุดกระดานวาดภาพนูนของนักเรียน
จานวน 10 คนและครู 1 คน พบว่า โดยรวมแล้วมีความคิดเห็นต่อชุดกระดานวาดภาพนูนที่ทาจาก
แผ่นยางพาราและทาจากแผ่นยางโพลิเมอร์ ไม่ต่างกันมากนนัก โดยมีความพึงพอใจต่อชุดกระดาน
วาดภาพนูนเฉลี่ยอยู่ในระดับที่มากทั้งสองอย่าง และพบว่าด้านความพึงพอใจของนักเรียนและครูซึ่ง
เป็ น ผู้ ใ ช้ ง านชุ ด กระดานวาดภาพนู น ที่ ท าจากยางพารามี ค วามพึ ง พอใจเฉลี่ ย อยู่ ใ นระดั บ มาก
เช่นเดียวกับโพลิเมอร์
อภิปรายผล
นวัตกรรมแผ่นยางพารา ผลิตได้ขนาดครึ่ง A4 เนื่องจากแผ่นยางที่จัดทาขึ้นต้องได้แม่แบบที่
เรียกว่า โมล มีเครื่องไล่่อากาศ บีบ อัด และอบได้ในเวลาและอุณหภูมิที่เหมาะสม แต่ด้วยขีดจากัด
ของการพัฒนานวัตกรรมนี้ เช่น เวลา งบประมาณค่าใช้จ่ายในเรื่องเครื่องมือในห้องปฏิบัติการ และใน
ห้องปฏิบัติการทดลองผลิตแผ่นยางพาราดังกล่าวไม่มีเครื่องมือที่จะสร้างแม่พิมพ์ต้นแบบขนาด A4 มี
เฉพาะเครื่องมือสาหรับในห้องทดลองเท่านั้น ดังนั้น เพื่อให้เกิดผลสาเร็จและหาแนวทางที่เป็นไปได้
เพื่อจะนาผลไปขยายในครั้งต่อไป จึงทดลองผลิตโดยใช้เครื่องมือที่มีอยู่ในห้องทดลอง และได้แผ่นยาง
ที่ทายางพาราที่สามารถใช้งานได้ใกล้เคียงกับแผ่นยางต้นแบบมากที่สุด โดยผ่านกระบวนการผลิตและ
ปรับปรุงหลายครั้ง จึงสามารถนามาใช้กับกลุ่มทดลองได้ อีกทั้งยังไม่สามารถแก้ปัญหาเชื้อราในกลุ่ม
Heveabrasiliensis (จัดอยู่ในจีนัส Penicillium และ Aspergillus) ได้อย่างถาวร อีกทั้งลักษณะกลิ่น
จาเพาะที่ค่อนข้างแรง อาจจะทาให้เป็นอุปสรรคด้านการหายใจ ในขณะที่มีการใช้งาน
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การผลิตแผ่นยางที่ทาจากโพลิเมอร์ ได้แผ่นโพลิเมอร์ขนาด A4 เนื่องจาก ในห้องปฏิบัติการมี
เครื่องมือสาหรับผลิตแผ่นยางโพลิเมอร์ โดยการหล่อแม่พิมพ์ขึ้นมาใหม่ ซึ่งใช้เวลานานมาก และได้ทา
การหล่อขึ้นมาใหม่หลังจากผลิตแผ่นยางพาราเสร็จแล้ว ดังนั้นการผลิตแผ่นโพลิเมอร์ จึงมีเครื่องมือที่
ใช้สาหรับอบ บีบ และไล่อากาศ ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ผลิตแผ่นยางที่ทาจากโพลิเมอร์ได้ในขนาด A4
แผ่นพลาสติกใสบาง สามารถนาแผ่นพลาสติกใสบางที่ใช้สาหรับห่อหุ้มวัสดุ แผ่นพลาสติกใส
ที่นามาใช้สามารถใช้ได้ดี มีรอยนูนเกิดขึ้นเมื่อใช้ปากกาขีดเขียนลงแผ่นใสบางที่มีแผ่นยางทั้งสองชนิด
รอง
กระดานรองแผ่นยางผู้วิจัยได้ค้นหาแผ่นยางที่จะนามาประยุกต์ใช้ได้กับแผ่นยางทั้งสองแบบ
โดยเลือกใช้แผ่นที่ เป็นพลาสติก มีที่หนีบด้านบน กระดานรองแผ่นยางนี้มีขายตามร้านเครื่องเขียน
ทั่วไป หรือสามารถจัดทาขึ้นให้เท่าขนาดแผ่นยาง หรือขนาดตามความต้องการได้
ปากกาวาดภาพนูน ผู้วิจัยได้ค้นหาปากกาที่สามารถใช้ได้กับแผ่นพลาสติกใสบางหลายแบบ
พบว่าปากกาที่หมึกหมดแล้ว หัวขนาด .05 สามารถใช้ได้ดี สามารถหาได้ตามร้านเครื่องเขียน ทั่วไป
จากการหากประสิทธิภาพด้วยวิธีดังกล่าว พบว่า ผู้วิจัยผลิตแผ่นยางได้ 2 แบบ คือแผ่ น
ยางพาราและแผ่นยางโพลิเมอร์ การทดลองผลิตแผ่นยางพารามีขนาดเล็กกว่าแผ่นยางโพลิเมอร์ และ
มีคุณภาพด้อยกว่าแผ่นยางโพลิเมอร์ เล็กน้อย กล่าวคือแผ่นยางที่ทาจากยางพารามีประสิทธิภาพโดย
รวมอยู่ในขั้นสูงกว่าเกณฑ์ และแผ่นยางโพลิเมอร์มีประสิทธิภาพโดยรวมสูงกว่าเกณฑ์ ที่ตั้งไว้เช่นกัน
ผู้ ใ ช้ ชุ ด กระดานวาดภาพนู น ที่ ท าจากยางพารา ให้ ข้ อ เสนอแนะในเรื่ อ งการใช้ ง านแผ่ น
ยางพาราพบว่า เวลาลากจะสะดุด เวลาขีดมีรอยค้างจะลากเอายางมาด้วยเป็นร่อง และแผ่นยางไม่
เต็มแผ่น ขนาดเล็กไปควรมีขนาดเท่ากระดาษเอ 4สีของแผ่นยางพาราไม่ชัดเจน มีความต้องการแผ่น
ยางที่มีสีอ่อนเช่น ฟ้าอ่อน ชมพูอ่อน ขาว ไม่เอาสีสดๆ ผู้ใช้งานจากแผ่นยางพารามีความกังวลกับกลิ่น
เหม็นของยางพารา อยากให้มีกลิ่นเหมือนกลิ่นยางลบ เช่น กลิ่นสตรอเบอรี่ อย่างไรก็ตามผู้ใช้งานชุด
กระดานยางพาราพบว่า ยางพารายึดติดกับแผ่นพลาสติกได้ดีกว่าโพลีเมอร์ ซึ่งเป็นความต้องการอยู่
แล้ว
ผู้ใช้ชุดกระดานวาดภาพนูนที่ทาจากโพลีเมอร์ ให้ข้อเสนอแนะว่า แผ่นยางจากโพลิเมอร์ ไม่มี
กลิ่นฉุนแต่โพลีเมอร์ไม่ยึดติดกับแผ่นพลาสติก
ผู้ใช้ชุดกระดานวาดภาพนูนเสนอแนะต่อการใช้แผ่นพลาสติก พบว่าแผ่นพลาสติกบางเกินไป
มีการย่นและขาดง่ายต้องใช้อย่างน้อยครั้งละ 3 แผ่น
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สาหรับแผ่นกระดานรองแผ่นยาง นั้น อยากให้มีตัวหนีบกระดานให้ใช้ได้ถนัด เพราะที่หนีบ
ด้านบนใช้ไม่ถนัดควรเป็นแบบสามารถยกค้างได้เพราะเวลาใส่กระดาษจะต้องใช้มือทั้งสองข้างช่วยกัน
จึงจะสะดวกกว่า เมื่อใช้ร่วมกันกับชุดเรขาคณิตโดยไม่มีหมุดยึดแผ่นพลาสติกจะไหลทาให้ยากเวลาใช้
ข้อเสนอแนะอื่นๆ พบว่า ผู้ใช้แผ่นยางทั้งสองแบบชอบใช้ชุดกระดานวาดภาพนูน เพราะเวลา
เขียนไม่ต้องใช้การออกแรงในการกดมาก ใช้ได้ดีกว่าอุปกรณ์ปกติที่ใช้อยู่ประหยัดเวลาและทางานได้
เร็วขึ้นสามารถนาไปใช้กับวิชาอื่นๆได้เช่น วิชาศิลปะ ภูมิศาสตร์ เสนอแนะให้ขายแผ่นยางพาราใ น
ราคา 500 – 800 บาท และแผ่นยางโพลีเมอร์ควรขายราคา 700 – 900 บาท
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. ควรมีการนาผลการวิจัยนี้ไปผลิตนวัตกรรมชุดกระดานวาดภาพนูนเพื่อให้คนบกพร่อง
ทางการเห็นได้ใช้ประโยชน์ต่อไป
2. ผลงานวิจัยในนี้สามารถนามาประยุกต์ใช้กับคนพิการทางการเห็นได้ทั่วไป
3. ควรมีการกาหนดเป็นนโยบายในภาครัฐให้จัดทาชุดกระดานวาดภาพนูนให้กับนักเรียนที่มี
ความบกพร่องทางการเห็นทั่วประเทศ
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการทาวิจัยต่อยอดงานวิจัยนี้โดยใช้วัสดุจากยางพาราและแก้ไขปัญหากลิ่นฉุน การ
เกิดเชื้อรา และรูปร่างที่เหมาะสมกับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น
2. ควรทาการวิจัยความพึงพอใจในการใช้นวัตกรรมชุดกระดานวาดภาพนูนจากกลุ่มตัวอย่าง
ที่เป็นนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็นทั่วประเทศ
3. ควรจัดสรรงบประมาณในการจัดทาเครื่องมือผลิต และทาวิจัย เพื่อขยายผลสู่
กลุ่มเป้าหมายอื่นต่อไป
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POSTERIOR WHEEL WALKER ACCESSORIES IN CHILDREN
WITH CEREBRAL PALSY
ธนิยา รตนะมโน (Thaniya Ratanamano)1* ผศ.ดร.เบญจพร ศักดิ์ศิริ (Dr.Benjaporn Saksiri)**
ดร.จิรพรรณ เลี่ยงโรคาพาธ (Dr.Jirapan Liangrokapart)***
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ การวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์เสริมสาหรับโครงเหล็กช่วยเดิน
ชนิดมีล้อใช้ด้านหลังของร่างกายในเด็กสมองพิการ โดยดาเนินงานวิจัยเป็น 2 ส่วน ส่วนที่ 1 เป็นการ
ออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์เสริมสาหรับโครงเหล็กช่วยเดินชนิดมีล้อใช้ด้านหลังของร่างกาย เพื่อให้
เด็กสมองพิการสามารถยืน และเดินในขณะที่ใช้อุปกรณ์ได้ดีขึ้น การออกแบบใช้วัสดุมีความทนทาน
ปลอดภัย ใช้งานง่าย ดูแลรักษาง่ายและราคาเหมาะสม ส่วนที่ 2 เป็นการทดสอบและประเมิน
ประสิทธิผลของอุปกรณ์เสริมสาหรับโครงเหล็กช่วยเดินชนิดมีล้อใช้ด้านหลังของร่างกาย โดยศึกษา
การเปลี่ยนแปลงของมุมหัวไหล่ สะโพก และเข่าในท่าทางการยืนของเด็กสมองพิการ และระยะทาง
ที่เด็กสมองพิการสามารถเดินได้ในเวลา 1 นาที ขณะใช้โครงเหล็กช่วยเดินชนิดมีล้อใช้ด้านหลังของ
ร่างกาย และอุปกรณ์เสริมสาหรับโครงเหล็กช่วยเดินชนิดมีล้อใช้ด้านหลังของร่างกายในเด็กสมอง
พิการ กลุ่มตัวอย่างจานวน 6 คน ผลการวิจัยพบว่ามีค่าเฉลี่ยเฉลี่ยของมุมหัวไหล่ สะโพก และเข่า
ในการยืนขณะใช้อุปกรณ์เสริมสาหรับโครงเหล็กช่วยเดินชนิดมีล้อใช้ด้านหลังของร่างกายมีค่าเฉลี่ย
น้อยกว่าการยืนขณะใช้โครงเหล็กช่วยเดินชนิดมีล้อใช้ด้านหลังของร่างกายอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 และค่าเฉลี่ยของของระยะทางที่เด็กสมองพิการสามารถเดินได้ในเวลา 1 นาที ขณะใช้
อุปกรณ์เสริมสาหรับโครงเหล็กช่วยเดินชนิดมีล้อใช้ด้านหลังของร่างกาย มากกว่าการเดินขณะใช้
โครงเหล็กช่วยเดินชนิดมีล้อใช้ด้านหลังของร่างกาย อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 สรุปได้
ว่าการใช้งานอุปกรณ์เสริมสาหรับโครงเหล็กช่วยเดินชนิดมีล้อใช้ด้านหลังของร่างกายสามารถช่วยลด
องศาของมุมหัวไหล่ สะโพก และเข่าในท่าทางการยืนของเด็กสมองพิการ และเพิ่มระยะทางที่เด็ก
สมองพิการสามารถเดินได้ในเวลา 1 นาที
_________________________________________________________________________
1
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ABSTRACT
This research aims to research and develop posterior wheel walker
accessories for children with cerebral palsy. The research was divided into two parts:
Part 1 was to design and develop posterior wheel walker accessories. For those with
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cerebral palsy to be able to better stand and walk while using the device. Part 2 was
to test and evaluate the effectiveness of posterior wheel walker accessories by
studying the changes in the shoulders, hips and knees in the standing posture of
children with cerebral palsy and to measure the distance that children with cerebral
palsy can walk in one minute while using the the posterior wheel walker and posterior
wheel walker accessories in children with cerebral palsy. The sample consisted of 6
people, the researchers found that the mean average of the shoulder, hip and knee
whilst standing using posterior wheel walker accessories, with an average being less
than posterior wheel walker, and was statistically significant at the 0.05 level. And the
average distance that children with cerebral palsy can walk in one minute, when using
the posterior wheel walker accessories rather than walking, while using posterior wheel
walker was statistically significant at the 0.05 level. The conclusion being that the use
of equipment for the posterior wheel walker accessories can reduce the degree of the
shoulders, hips and knees in a standing posture in children with cerebral palsy. In
addition, it can increase the distance that children with cerebral palsy can walk in one
minute, being statistically significant at the 0.05 level. It can be concluded that the use
of posterior wheel walker accessories can reduce the degree of the shoulders, hips
and knees in a standing posture in children with cerebral palsy and increase the
distance that children with cerebral palsy can walking in one minute.

บทนา
ประเทศไทยมีอัตราการเกิดของทารกที่เป็นเด็กสมองพิการจานวนมาก โดยมีอัตราเด็ก
สมองพิการ จานวน 1.2 - 2.5 ราย ต่อการเกิดมีชีพ 1,000 ราย (ไพรัช, 2553) และจากการสารวจ
ความพิการของสานักงานสถิติแห่งชาติ พ.ศ.2550 พบว่า มีเด็กสมองพิการมากเป็นอันดับ 3 รอง
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จากเด็กปัญญาอ่อนและแขนขาลีบ เหยียดงอไม่ได้ เด็กสมองพิการ(Cerebral Palsy) หรือ เด็กซีพี
(CP) เป็นกลุ่มอาการของเด็กที่มีพยาธิสภาพที่สมองในระยะก่อนคลอด ระยะระหว่างคลอด หรือ
ระยะหลังคลอด โดยพยาธิสภาพเป็นแบบคงที่ (Non-Progressive Pathology)ส่งผลให้เด็กสมอง
พิการมีพัฒนาการล่าช้า มีความผิดปกติด้านการรับรู้และการเคลื่อนไหว โดยเฉพาะความผิดปกติ
ด้านการเคลื่ อนไหวของเด็กสมองพิการ พบว่าเด็กสมองพิการไม่สามารถควบคุม การทางานของ
กล้ ามเนื้ อได้ เนื่ องจากมีความตึ งตัว ของกล้ า มเนื้อผิ ดปกติ (Abnormal Muscle Tone) การ
สั่งงานที่ไม่ประสานสัมพันธ์ (Uncoordinated Control) ทาให้เกิดความลาบากในการเคลื่อนไหว
ของร่างกายโดยเฉพาะการเดิน
ปัจจุบันอุปกรณ์ช่วยเดินสาหรับเด็กสมองพิการมีหลายประเภท การเลือกใช้อุปกรณ์ช่วย
เดินสาหรับเด็กสมองพิการขึ้นอยู่กับพยาธิสภาพ ในกรณีที่เด็กสมองพิการมีปัญหาเกี่ยวกับการทรงตัว
ในการเดิน จาเป็นต้องใช้โครงเหล็กช่วยเดินชนิดมีล้อใช้ด้านหลังของร่างกาย (Posterior Wheel
Walker) ในปั จ จุบั น มีการประยุ กต์ใช้อุปกรณ์ช่ว ยพยุงร่างกาย (Body Weight Support) มาใช้
ร่วมกับอุปกรณ์ช่วยเดิน (Susan B. O’Sullivan, 2007) เพื่อให้เด็กสมองพิการสามารถทรงตัวใน
การเดินได้มั่นคงมากขึ้น และช่วยให้เด็กสมองพิการมีความมั่นใจในการก้าวเท้าเดิ น แต่เนื่องจาก
อุปกรณ์ช่วยพยุงร่างกาย (Body Weight Support) มีข้อจากัดในเรื่องของขนาดที่ใหญ่เกินไป มี
น้ าหนั ก มาก ไม่ส ะดวกในการพกพา และมี ราคาแพง มีใ ช้เ ฉพาะในโรงพยาบาลใหญ่ๆ และ
นอกจากนี้ การใช้อุป กรณ์ช่ว ยพยุ ง ร่ างกาย (Body Weight Support) ร่ว มกับอุปกรณ์ ช่ว ยเดิ น
จาเป็นต้องใช้นักกายภาพบาบัด 1-2 คน ในการฝึกเดินให้กับเด็กสมองพิการ

ภาพที่ 1 อุปกรณ์ช่วยพยุงร่างกาย (Body
Weight Support)
ที่มา http://ptjournal.apta.org/content/
82/1/53/ F1.large.jpg(21/07/2556)
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ภาพที่ 2 อุปกรณ์เสริมช่วยพยุงร่างกายร่วมกับโครง
เหล็กช่วยเดินชนิดมีล้อใช้ด้านหลังของร่างกาย
ที่มีใช้ในต่างประเทศ
ที่มา http://ep.yimg.com/ca/I/yhst64576602297917_2280_1011152593(21/07/2556)
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ปัจจุบันต่างประเทศมีเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เป็นอุปกรณ์เสริมช่วยพยุงร่างกายที่
สามารถใช้ร่วมกับโครงเหล็กช่วยเดินชนิดมีล้อใช้ด้านหลังของร่างกาย (Posterior Wheel Walker)
ส่งผลให้เด็กสมองพิการสามารถทรงตัวในท่ายืนหรือเดินได้ดีขึ้น และช่วยให้เด็กสมองพิการฝึกเดิน
โดยใช้นั กกายภาพบาบัดเพียง 1 คน หรือผู้ดูแลเด็กพิการที่ได้รับการสอนวิธีการใช้อุปกรณ์เสริม
สาหรั บ โครงเหล็ กช่ ว ยเดิน ชนิ ดมีล้ อใช้ด้านหลั งของร่างกาย แต่เนื่องจากอุปกรณ์เสริมช่ว ยพยุง
ร่างกายที่สามารถใช้ร่วมกับโครงเหล็กช่วยเดินชนิดมีล้อใช้ด้านหลังของร่างกาย (Posterior Wheel
Walker) เป็นอุปกรณ์ที่นาเข้าจากต่างประเทศ มีความเฉพาะของอุปกรณ์เสริมช่วยพยุงร่างกายที่ใช้
กั บ โครงเหล็ ก ช่ ว ยเดิ น ชนิ ด มี ล้ อ ใช้ ด้ า นหลั ง ของร่ า งกาย (Posterior Wheel Walker) ที่ ผ ลิ ต ใน
ต่ า งประเทศเท่ า นั้ น ไม่ ส ามารถใช้ ไ ด้ กั บ โครงเหล็ ก ช่ ว ยเดิ น ชนิ ด มี ล้ อ ใช้ ด้ า นหลั ง ของร่ า งกาย
(Posterior Wheel Walker) ที่ผลิตในประเทศไทยได้ จะต้องสั่งอุปกรณ์เสริมช่วยพยุงร่างกายและ
โครงเหล็กช่วยเดินชนิดมีล้อใช้ด้านหลังของร่างกาย (Posterior Wheel Walker) จากต่างประเทศ
พร้อมกันทั้งชุด จึงทาให้มีราคาแพง ราคาประมาณ 62,000 บาท ซึ่งส่งผลให้เด็กสมองพิการใน
ประเทศไทยมีโ อกาสใช้อุป กรณ์เสริมสาหรับโครงเหล็กช่วยเดินชนิดมีล้อใช้ด้านหลั งของร่างกาย
น้อยลง โดยเฉพาะเด็กสมองพิการในสถานสงเคราะห์
ผู้วิจัยจึงต้องการพัฒนาอุปกรณ์เสริมที่สามารถช่วยพยุงร่างกายของเด็กสมองพิการและ
สามารถใช้ร่วมกับโครงเหล็กช่วยเดินชนิดมีล้อใช้ด้านหลังของร่างกาย (Posterior Wheel Walker)
ได้ โดยที่สามารถผลิตในประเทศไทย มีราคาถูก ขนาดเหมาะสมกับสรีระของเด็กสมองพิการใน
ประเทศไทย และมีน้าหนักเบา ซึ่งงานวิจัยนี้แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 เป็นการออกแบบและ
พัฒนาอุปกรณ์เสริมสาหรับโครงเหล็กช่วยเดินชนิดมีล้อใช้ด้านหลังของร่างกายของเด็กสมองพิการ
โดยคานึงถึงชีวกลศาสตร์ ขนาดของอุปกรณ์ไม่ใหญ่เกินไป วัสดุที่นามาใช้ต้องเป็นวัสดุที่มีความ
ปลอดภัย ทนทาน ดูแลรักษาง่าย ราคาไม่แพง และสามารถหาได้ในประเทศไทย ส่วนที่ 2 เป็น
การทดสอบและประเมินประสิทธิผลของอุปกรณ์เสริมสาหรับโครงเหล็กช่วยเดินชนิดมีล้อใช้ด้านหลัง
ของร่างกาย โดยศึกษาการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของมุมหัวไหล่ สะโพก และเข่าในท่าทางการยืน
ของเด็กสมองพิการ และระยะทางที่เด็กสมองพิการสามารถเดินได้ในเวลา 1 นาที ขณะใช้โครง
เหล็กช่วยเดินชนิดมีล้อใช้ด้านหลังของร่างกาย และอุปกรณ์เสริมสาหรับโครงเหล็กช่วยเดินชนิดมีล้อ
ใช้ด้านหลังของร่างกายในเด็กสมองพิการ และประเมินความพึงพอใจในการใช้อุปกรณ์ที่พัฒนาขึ้น
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วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อพัฒนาอุปกรณ์เสริมสาหรับโครงเหล็กช่วยเดินชนิดมีล้อใช้ด้านหลังของร่างกาย(Posterior
Wheel Walker Accessories)ในเด็กสมองพิการ
2. เพื่อประเมินผลอุปกรณ์เสริมสาหรับโครงเหล็กช่วยเดินชนิดมีล้อใช้ด้านหลังของร่างกาย (Posterior
Wheel Walker Accessories) ในท่าทางการยืนและการเดินของเด็กสมองพิการใน 1 นาที กับ
โครงเหล็กช่วยเดินชนิดมีล้อใช้ด้านหลังของร่างกาย (Posterior Wheel Walker)
วิธีการดาเนินการวิจัย
การวิจัย นี้เป็ นการศึกษาเพื่อพัฒนาอุปกรณ์เสริม ส าหรับโครงเหล็ กช่ว ยเดินชนิดมีล้ อใช้
ด้านหลังของร่างกายในเด็กสมองพิการ และทดสอบประสิทธิผลของอุปกรณ์เสริม สาหรับโครงเหล็ก
ช่วยเดินชนิดมีล้อใช้ด้านหลังของร่างกายในเด็กสมองพิการ ซึ่งมีการดาเนินการวิจัย ดังนี้
- กลุ่มตัวอย่าง
เด็กสมองพิการที่อยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่น คงของมนุ ษย์ ที่ได้ รั บ การฟื้ น ฟูด้า นกายภาพบาบัด ปี 2556 โดยเลื อกแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) จานวน 6 คน ซึ่งกาหนดให้นักกายภาพบาบัดประจาสถานสงเคราะห์เป็น
ผู้ตรวจประเมินคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง ตามเกณฑ์คุณสมบัติดังนี้ เด็กสมองพิการอายุ 6 - 9 ปี มี
กาลังกล้ามเนื้ออยู่ระดับเกรด 3 ขึ้นไป โดยจากการทดสอบกาลังของกล้ามเนื้อ(Muscle Power)
เด็กสมองพิการอยู่ในระดับ 3 - 4 ของระบบการจาแนกระดับความสามารถด้านการเคลื่อนไหว(Gross
Motion Functional Classification System : GMFCS) มือทั้ง 2 ข้างสามารถใช้จับโครงเหล็กช่วย
เดินชนิดมีล้อใช้เดินด้านหลังของร่างกาย (Posterior Wheel Walker)ได้เอง ไม่มีการยึดติดของข้อ
สะโพก ข้อเข่า ข้อเท้า มีการรับรู้อยู่ในเกณฑ์ดี คือ เข้าใจคาสั่งปฏิบัติตามคาสั่งได้ และสามารถ
สื่อสารอยู่ในเกณฑ์พอใช้ คือ พูดหรือบอกเป็นคาที่มีความหมาย เช่น เหนื่อย เจ็บ เป็นต้น
- การสร้างเครื่องมือ
1. ศึกษาสภาพปัญหาของเด็กสมองพิการ และอุปกรณ์ช่วยเดินสาหรับเด็กสมองพิการ
2. ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับเด็กสมองพิการ อุปกรณ์ช่วยเดินส าหรับเด็กสมอง
พิการที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ และหลักการออกแบบเทคโนโลยีสิ่ง
อานวยความสะดวก
3. ออกแบบพัฒนาอุปกรณ์เสริมสาหรับโครงเหล็กช่วยเดินชนิดมีล้อใช้ด้านหลังของร่างกาย
4. พัฒนาต้นแบบอุปกรณ์เสริมสาหรับโครงเหล็กช่วยเดินชนิดมีล้อใช้ด้านหลังของร่างกาย
5. ประเมินต้นแบบอุปกรณ์เสริมสาหรับโครงเหล็กช่วยเดินชนิดมีล้อใช้ด้านหลังของร่างกาย
โดยผู้ เชี่ย วชาญที่ เกี่ย วข้อง ได้ แก่ นั กเทคโนโลยีสิ่ งอานวยความสะดวก จานวน 1 คน วิศวกร
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อุตสาหกรรม จานวน 1 คน แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู จานวน 1 คน นักกายภาพบาบัด จานวน 1 คน
และพยาบาลวิชาชีพ จานวน 1 คน
6. ปรับปรุงแก้ไขอุปกรณ์เสริม สาหรับโครงเหล็กช่วยเดินชนิดมีล้อใช้ด้านหลังของร่างกาย
ตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องจนสามารถใช้งานอุปกรณ์ได้จริง
- การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้ยื่นเอกสารเพื่อขอการรับรองจริยธรรมการวิจัยในคนจากคณะกรรมการจริยธรรม
การวิจัยในคน มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อได้รับรองแล้วจึงได้ดาเนินการรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอน
ต่อไปนี้
1. คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างตามเกณฑ์คุณสมบัติที่กาหนด จานวน 6 คน
2. ให้กลุ่มตัวอย่างใช้โครงเหล็กช่วยเดินชนิดมีล้อใช้ด้านหลังของร่างกายยืน พร้อมทั้งทา
การบั น ทึกภาพนิ่ งและประเมิน ท่าทางการยืน จากนั้นทดสอบการเดิน 1 นาที ซึ่งผู้ วิจัยเตรีย ม
ทางเดินไว้ให้เป็นระยะทาง 20 เมตร ให้กลุ่มตัวอย่างเดินนาน 1 นาที แล้ววัดระยะทางที่เดินได้ จริง
ทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ ระยะเวลา 4 สัปดาห์
3. ให้ กลุ่ มตัว อย่ างใช้ อุป กรณ์เสริม ส าหรับ โครงเหล็ กช่ ว ยเดินชนิ ดมีล้ อใช้ด้ านหลั งของ
ร่างกายยืน พร้อมทั้งทาการบันทึกภาพนิ่งและประเมินท่าทางการยืน จากนั้นทดสอบการเดิน 1
นาที ซึ่งผู้วิจัยเตรียมทางเดินไว้ให้เป็นระยะทาง 20 เมตร ให้กลุ่มตัวอย่างเดินนาน 1 นาที แล้ววัด
ระยะทางที่เดินได้จริงทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ ระยะเวลา 4 สัปดาห์ สัปดาห์
4. รวบรวมข้อมูลท่าทางการยืนและการเดินใน 1 นาที ขณะกลุ่มตัวอย่างใช้โครงเหล็กช่วย
เดินชนิดมีล้อใช้ด้านหลังของร่างกาย และใช้อุปกรณ์เสริม สาหรับโครงเหล็กช่วยเดินชนิดมีล้อใช้
ด้านหลังของร่างกาย นามาเปรียบเทียบหาความแตกต่าง
- วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการวิจัย
การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการจดบันทึกผลมุมระดับของหั วไหล่ สะโพก และข้อเข่า
ของท่าทางการยืน และระยะทางที่เดินได้ใน 1 นาที ขณะใช้โครงเหล็กช่วยเดินชนิดมีล้อใช้ด้านหลัง
ของร่างกายและอุปกรณ์เสริม สาหรับโครงเหล็กช่วยเดินชนิดมีล้อใช้ด้านหลังร่างกาย โดยใช้สถิ ติ
ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ และเปรียบเทียบค่าความแตกต่างของแต่ละข้อมูลด้วย
สถิติ Paired samples t – test
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ผลการวิจัย
1. ผลการพั ฒ นาอุ ป กรณ์ เ สริ มส าหรั บโครงเหล็ กช่ ว ยเดิน ชนิ ดมี ล้ อ ใช้ด้ า นหลั ง ของ
ร่างกาย
ผู้วิจัยได้ศึกษาสภาพปัญหาของเด็กสมองพิการ และวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นกับเด็กสมอง
พิการ พบว่าเด็กสมองพิการมีพยาธิสภาพที่ส มอง ส่ งผลให้มีความผิดปกติด้านการรับรู้และการ
เคลื่อนไหว ซึ่งเด็กสมองพิการไม่สามารถควบคุมการทางานของกล้ามเนื้อได้ เนื่องจากมีความตึงตัว
ของกล้ามเนื้อผิดปกติและการสั่งงานที่ไม่ประสานสัมพันธ์ ทาให้เกิดความลาบากในการเคลื่อนไหว
ของร่างกายโดยเฉพาะการเดิน จึงทาให้เด็กสมองพิการส่วนใหญ่จะต้องใช้อุปกรณ์ช่วยเดิน เพื่อให้
สามารถเดินได้ดีขึ้น การเลือกใช้อุปกรณ์ช่วยเดินสาหรับเด็กสมองพิการขึ้นอยู่กับพยาธิสภาพ ใน
กรณีที่เด็กสมองพิการมีปัญหาเกี่ยวกับการทรงตัวในการเดิน จาเป็นต้องใช้โครงเหล็กช่วยเดินชนิดมี
ล้อใช้ด้านหลังของร่างกาย (Susan B. O’Sullivan, 2007) ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการออกแบบและ
สร้างอุปกรณ์ช่วยเดินสาหรับเด็กสองพิการ ให้มีความสอดคล้องกับสภาพความเป็นอยู่ของเด็กสมอง
พิการในประเทศไทย และสามารถใช้กับเด็กสมองพิการที่มีระดับความสามารถด้านการเคลื่อนไหว
(GMFCS) ระดับ 3 – 4 ได้ แต่การสร้างอุปกรณ์ช่วยเดินสาหรับเด็กสมองพิการใหม่ทั้งหมดมีราคา
ต้นทุนในการสร้างอุปกรณ์สูง ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะทาอุปกรณ์เสริมให้สามารถใช้ได้กับโครงเหล็ก
ช่วยเดินชนิดมีล้อใช้ด้านหลังของร่างกาย เพื่อลดต้นทุนในการผลิต ซึ่งโครงเหล็กช่วยเดินชนิดมีล้อใช้
ด้านหลังของร่างกายสามารถเบิกได้ตามสิทธิผู้พิการ โดยมีความสอดคล้องกับทฤษฎี HAAT models
(Cook and Hussey 2002) ในการเลือกใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีให้กับคนพิการโดยมีองค์ประกอบใน
การเลือกใช้อุปกรณ์คือ ความต้องการของคนพิการในการทากิจกรรม (Activity) บริบท (Context)
ปั จ จั ย ที่ เกี่ย วข้องกั บ คนพิก าร (Human) และเทคโนโลยีความสะดวก (Assistive Technology)
ส่งผลให้ได้อุปกรณ์เสริมสาหรับโครงเหล็กช่วยเดินชนิดมีล้อใช้ด้านหลังของ ดังแสดงในภาพที่ 3

ภาพที่ 3 อุปกรณ์เสริมสาหรับโครงเหล็กช่วยเดินชนิดมีล้อใช้ด้านหลังของร่างกาย
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วัสดุที่ใช้ในการพัฒ นาอุปกรณ์เสริมส าหรับโครงเหล็กช่วยเดินชนิดมีล้อใช้ด้านหลังของ
ร่างกาย มีดังนี้ 1)โครงรับน้าหนักทาจากสแตนเลสกลวง เนื่องจากสแตนเลสมีคุณสมบัติน้าหนักเบา
และยากต่อการขึ้นสนิม เมื่อเทียบกับโลหะหรือวัสดุชนิดอื่นๆ ระยะเวลาการใช้งานคุ้มค่ากับราคา
ง่ายต่อการเชื่อมและการขึ้นรูป ตัวโครงรับน้าหนักจะประกอบเข้ากับโครงเหล็กช่วยเดินชนิดมีล้อใช้
ด้านหลังของร่างกาย โดยมีการเชื่อมต่อของสแตนเลสที่ตัวโครงเหล็กช่วยเดินชนิดมีล้อใช้ด้านห ลัง
ของร่างกาย ตัวโครงรับน้าหนักมีความสูง 150 เซนติเมตร ทดลองการรับน้าหนักและความมั่นคง
ของตัวโครงรับน้าหนัก โดยใช้คนปกติที่มีน้าหนัก 65- 85 กิโลกรัม ซึ่งมีน้าหนักมากกว่าเด็กสมอง
พิการกลุ่มตัวอย่าง (เด็กสมองพิการกลุ่มตัวอย่างมีน้าหนักประมาณ 20-40 กิโลกรัม) 2)ชุดพยุง
ร่างกายห้อยลงมาจากตัวโครงรับน้าหนัก ทาจากผ้ายีนส์เนื่องจากมีความแข็งแรง ยืดหยุ่นสูง นุ่ม
สบาย และระบายอากาศได้ดี สายรัดสามารถปรับขนาดให้เหมาะสมกับเด็กสมองพิการแต่ละคนได้
และสามารถช่วยพยุงร่างกายของเด็กสมองพิการทาให้มีความมั่นคงในการยืนและเดินมากขึ้น
การติ ด ตั้ ง อุ ป กรณ์ เ สริ ม ส าหรั บ โครงเหล็ ก ช่ ว ยเดิ น ชนิ ด มี ล้ อ ใช้ ด้ า นหลั ง ของร่ า งกาย
ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 โครงเหล็กช่วยเดินชนิดมีล้อใช้ด้านหลังของร่างกาย ส่วนที่ 2
โครงรับน้าหนัก และส่วนที่ 3 ชุดพยุงร่างกาย โดยขั้นตอนการติดตั้งและวิธีใช้มี 5 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 นาโครงเหล็กช่วยเดินชนิดมีล้อใช้ด้านหลังของร่างกายและอุปกรณ์เสริมโครงรับน้าหนัก
มาประกอบเข้าด้วยกัน โดยนาอุปกรณ์เสริมโครงรับน้าหนักเชื่อมต่อกับโครงเหล็กช่วยเดินชนิดมีล้อ
ใช้ด้านหลังของร่างกาย 2 จุด ล็อคให้แน่น ขั้นตอนที่ 2 นาชุดพยุงร่างกายมาใส่ให้กับเด็กสมอง
พิการ โดยใช้ปรับสายรัดให้พอดีกับตัวเด็กสมองพิการ ขั้นตอนที่ 3 นาเด็กสมองพิการที่ใส่ชุดพยุง
ร่างกายเสร็จเรียบร้อยแล้ว มายืนที่อุปกรณ์เสริมที่ประกอบเข้ากับโครงเหล็กช่วยเดินชนิดมีล้อใช้
ด้านหลังของร่างกายที่พร้อมใช้งาน ให้เด็กสมองพิการใช้มือจับบริเวณมือจั บของโครงเหล็กช่วยเดิน
ชนิดมีล้อใช้ด้านหลังของร่างกาย ขั้นตอนที่ 4 นาสายชุดพยุงร่างกายที่มีตะขอเกี่ยวกับอุปกรณ์เสริม
โครงรับน้าหนัก ปรับความสูงให้พอดีกับตัวเด็กสมองพิการ พร้อมทั้งตรวจเช็คความเรียบร้อยก่อนให้
เด็กสมองพิการเดิน ขั้นตอนที่ 5 เมื่อเด็กสมองพิการเดินเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้เด็กสมองพิการใช้มือ
จับบริเวณมือจับของโครงเหล็กช่วยเดินชนิดมีล้อใช้ด้านหลังของร่างกาย และปลดสายตะขอเกี่ยว
ของชุดพยุงร่างกายกับอุปกรณ์เสริมโครงรับน้าหนักออก ให้เด็กสมองพิการนั่งพร้อมทั้งถอดชุดพยุง
ร่างกายออก
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2. ผลวิจัยการทดสอบประสิทธิผลของอุปกรณ์เสริมสาหรับโครงเหล็กช่วยเดินชนิดมีล้อ
ใช้ด้านหลังของร่างกาย
ลักษณะปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล พบว่าผู้เข้าร่วมวิจัยจานวน 6 คน เป็นเพศหญิงร้อยละ
100 ซึ่งมีอายุ 7 ปีและ 8 ปี จานวน 2 คน (ร้อยละ 33.33)เท่ากัน อายุ 6 ปี และ 9 ปี จานวน 1 คน
(ร้อยละ 16.67) เท่ากัน โดยผู้เข้าร่วมวิจัยเป็นเด็กสมองพิการประเภทไดพลีเจีย (Diplegia) 5 คน
(ร้อยละ 83.33) และอะธีตอยด์ (Athetoid) 1 คน (ร้อยละ16.67) โดยมีกาลังกล้ามเนื้อ(Muscle
Power)ของขาอยู่ระดับ 4 ร้อยละ 100 จาแนกระดับความสามารถด้านการเคลื่อนไหวของเด็กสมอง
พิการ(GMFCS) อยู่ระดับ 4 ร้อยละ 100
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของมุมหัวไหล่ สะโพก และเข่าในท่าทาง
การยืน ขณะใช้โครงเหล็กช่วยเดินชนิดมีล้อใช้ด้านหลังของร่างกาย และขณะใช้อุปกรณ์เสริมสาหรับ
โครงเหล็กช่วยเดินชนิดมีล้อใช้ด้านหลังของร่างกาย ดังแสดงในตารางที่ 1 และระยะทางที่สามารถ
เดิน ได้ในเวลา 1 นาที ขณะใช้โ ครงเหล็กช่ว ยเดินชนิดมีล้อใช้ด้านหลั งของร่างกาย และขณะใช้
อุปกรณ์เสริมสาหรับโครงเหล็กช่วยเดินชนิดมีล้อใช้ด้านหลังของร่างกาย ดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 1 แสดงการวิ เ คราะห์ ค่ า เฉลี่ ย ของมุ ม หั ว ไหล่ สะโพก และเข่ า ในการยื น ขณะใช้
อุปกรณ์เสริมสาหรับโครงเหล็กช่วยเดินชนิดมีล้อใช้ด้านหลังของร่างกาย และขณะใช้
โครงเหล็กช่วยเดินชนิดมีล้อใช้ด้านหลังของร่างกาย
ตาแหน่ง
โครงเหล็กช่วยเดิน
อุปกรณ์เสริมสาหรับ
t
P-value
โครงเหล็กช่วยเดิน
หัวไหล่
17.58
4.34
3.82
0.01
สะโพก
11.23
5.09
3.06
0.03
เข่า
10.63
5.04
5.24
0.00
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 df (n-1) = 5 t 0.05 = 2.57
จากตารางที่ 1 แสดงการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ Paired samples t – test เพื่อศึกษา
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของมุมหัวไหล่ สะโพก และเข่า ในการยืนขณะใช้อุปกรณ์เสริมสาหรับโครง
เหล็กช่วยเดินชนิดมีล้อใช้ด้านหลังของร่างกาย และขณะใช้โครงเหล็กช่วยเดินชนิด มีล้อใช้ด้านหลัง
ของร่างกาย พบว่าค่า t ของหัวไหล่ = 3.82 ซึ่งมากกว่าค่า t จากตาราง (t 0.05 = 2.57) และ
ค่า P-value = 0.01 แสดงว่า ค่าเฉลี่ยของมุมหัวไหล่ในการยืนขณะใช้อุปกรณ์เสริมสาหรับโครง
เหล็กช่วยเดินชนิดมีล้อใช้ด้านหลังของร่างกาย น้อยกว่าการยืนขณะใช้โครงเหล็กช่วยเดินชนิดมีล้อใช้
ด้านหลังของร่างกายอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ค่า t ของสะโพก = 3.06 ซึ่งมากกว่าค่า
t จากตาราง (t 0.05 = 2.57) และค่า P-value = 0.03 แสดงว่า ค่าเฉลี่ยของมุมสะโพกในการยืน
ขณะใช้อุปกรณ์เสริมสาหรั บโครงเหล็กช่วยเดินชนิดมีล้อใช้ด้านหลังของร่างกาย น้อยกว่าการยืน
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ขณะใช้โครงเหล็กช่วยเดินชนิดมีล้อใช้ด้านหลังของร่างกายอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
และค่า t ของเข่า = 5.24 ซึ่งมากกว่าค่า t จากตาราง (t 0.05 = 2.57) และค่า P-value = 0.00
แสดงว่า ค่าเฉลี่ยของมุมเข่าในการยืนขณะใช้อุปกรณ์เสริมสาหรับโครงเหล็กช่วยเดินชนิดมีล้อใช้
ด้านหลังของร่างกาย น้อยกว่าการยืนขณะใช้โครงเหล็กช่วยเดินชนิดมีล้อใช้ด้านหลังของร่างกาย
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สรุปได้ว่าค่าเฉลี่ยของมุมหัวไหล่ สะโพก และเข่า ในการยืน
ขณะใช้อุปกรณ์เสริมสาหรับโครงเหล็กช่วยเดินชนิดมีล้อใช้ด้านหลังของร่างกาย น้อยกว่าการยืนขณะ
ใช้โครงเหล็กช่วยเดินชนิดมีล้อใช้ด้านหลังของร่างกายอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 2 แสดงการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยระยะทางที่เด็กสมองพิการสามารถเดินได้ในเวลา 1 นาที
โครงเหล็กช่วยเดิน
อุปกรณ์เสริมสาหรับโครง
t
P-value
เหล็กช่วยเดิน
9.42
16.51
6.12
0.00
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 df (n-1) = 5 t 0.05 = 2.57
จากตารางที่ 2 แสดงการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ Paired samples t – test เพื่อศึกษา
เปรียบเทียบค่าที่เด็กสมองพิการสามารถเดินได้ในเวลา 1 นาที ขณะใช้อุปกรณ์เสริมสาหรับโครง
เหล็กช่วยเดินชนิดมีล้อใช้ด้านหลังของร่างกาย และขณะใช้โครงเหล็กช่วยเดินชนิดมีล้อใช้ด้านหลัง
ของร่างกาย พบว่าค่า t = 6.12 ซึ่งมากกว่าค่า t จากตาราง (t 0.05 = 2.57) และค่า P-value =
0.00 แสดงว่า ค่าเฉลี่ยของของระยะทางที่เด็กสมองพิการสามารถเดินได้ในเวลา 1 นาที ขณะใช้
อุปกรณ์เสริมสาหรับโครงเหล็กช่วยเดินชนิดมีล้อใช้ด้านหลังของร่างกายมากกว่าการเดินขณะใช้โครง
เหล็กช่วยเดินชนิดมีล้อใช้ด้านหลังของร่างกาย อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
อภิปรายผลการวิจัย
ในประเทศไทยพบว่าอุปกรณ์เสริมส าหรับโครงเหล็ กช่ว ยเดินชนิดมีล้ อใช้ด้านหลั งของ
ร่างกายที่ใช้อยู่ส่วนใหญ่เป็นอุปกรณ์ที่นาเข้ามาจากต่างประเทศ ทาให้มีราคาแพง และในการสั่งซื้อ
อุปกรณ์เสริมช่วยพยุงร่างกาย จะต้องสั่งซื้อทั้งชุดพร้อมกับโครงเหล็กช่วยเดินชนิดมีล้อใช้ด้ านหลัง
ของร่างกายจึงทาให้มีราคาแพงมากขึ้น ราคาประมาณ 62,000 บาท ซึ่งส่งผลให้เด็กสมองพิการใน
ประเทศไทยมีโ อกาสใช้อุป กรณ์เสริมส าหรับโครงเหล็ กช่ว ยเดินชนิดมีล้ อใช้ด้านหลั งของร่างกาย
น้อยลง โดยเฉพาะเด็กสมองพิการในสถานสงเคราะห์ ไม่สามารถเข้าถึงอุปกรณ์ที่เป็นนวั ตกรรมหรือ
เทคโนโลยีที่นาเข้าจากต่างประเทศ ดังนั้น การออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์เสริมสาหรับโครงเหล็ก
ช่วยเดินชนิดมีล้อใช้ด้านหลังของร่างกาย ต้องคานึงถึงพยาธิสภาพของเด็กสมองพิการ ราคา และ
ความคุ้มค่าในการใช้งาน ซึ่งวัสดุที่นามาใช้ทาอุปกรณ์เสริมสาหรับโครงเหล็กช่ วยเดินชนิดมีล้อใช้
ด้านหลังของร่างกายครั้งนี้เป็นสแตนเลสกลวง ทาให้อุปกรณ์มี น้าหนักเบา ทนทาน ยากต่อการขึ้น
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สนิม และดูแลรักษาง่ายการสร้างอุปกรณ์ใหม่ทั้งหมดมีราคาต้นทุนในการสร้างสูง ดังนั้นผู้วิจัยจึง
เลือกใช้โครงเหล็กช่วยเดินชนิดมีล้อใช้ด้านหลังของร่างกาย สามารถเบิกได้ตามสิทธิผู้พิการ เพื่อเป็น
การลดค่าใช้จ่าย และสร้างอุปกรณ์เสริมให้สามารถใช้ได้กับโครงเหล็กช่วยเดินชนิดมีล้อใช้ด้านหลัง
ของร่างกายซึ่งใช้ต้นทุนประมาณ 3,000 บาท ด้านประสิทธิผลการใช้งานอุปกรณ์เสริมสาหรับโครง
เหล็กช่วยเดินชนิดมีล้อใช้ด้านหลังของร่างกาย พบว่าสามารถช่วยลดองศาของมุมหัวไหล่ สะโพก
และเข่าในท่าทางการยืนของเด็กสมองพิการ และเพิ่มระยะทางที่เด็กสมองพิการสามารถเดินได้ใน
เวลา 1 นาที โดยมีความสอดคล้องกับอุปกรณ์โครงเหล็กช่วยเดินชนิดมีล้อใช้ด้านหลังของร่างกาย
ของบริ ษัท Kaye Products Inc. ผู้ผลิต Suspension Kit for Wide Walkers โดยทางบริษัทได้ทา
การวิจัยเพื่อแสดงให้เห็นว่า Suspension Kit for Wide Walkers มีประสิทธิภาพในการควบคุมให้
เด็กสมองพิการเดินได้ดีขึ้น
สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ
1. สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาและพัฒนาอุปกรณ์เสริมสาหรับโครงเหล็กช่วยเดินชนิดมีล้อใช้ด้านหลังของ
ร่างกายกับกลุ่มตัวอย่างจานวน 6 คน พบว่ามีมุมหัวไหล่ สะโพก และเข่าในท่าทางการยืนขณะใช้
อุปกรณ์เสริมสาหรับโครงเหล็กช่วยเดินชนิดมีล้อใช้ด้านหลังของร่างกาย น้อยกว่าขณะใช้โครงเหล็ก
ช่วยเดินชนิดมีล้อใช้ ด้านหลังของร่างกาย โดยมีค่าเฉลี่ยมุมหัวไหล่ลดลงมากที่สุด รองลงมาคือมุม
สะโพก และมุมเข่าตามลาดับ เนื่องจากชุดพยุงร่างกายช่วยยืดบริเวณลาตัวให้ตั้งตรงมากขึ้น ส่งผล
ให้มุมหัวไหล่มีการเปลี่ยนแปลงองศามากที่สุด ส่วนมุมสะโพก และมุมเข่ามีการเปลี่ยนแปลงองศา
น้อยกว่ามุมหัวไหล่ เนื่องจากสะโพกและเข่าไม่ได้ถูกควบคุมด้วยชุดพยุงร่างกายมากเท่าบริเวณลาตัว
และจากการทดลองเดินเป็นเวลา 1 นาที โดยใช้โครงเหล็กช่วยเดินชนิดมีล้อใช้ด้านหลังของร่างกาย
และอุปกรณ์เสริมสาหรับโครงเหล็กช่วยเดินชนิดมีล้อใช้ด้านหลังของร่างกาย เพื่อดู ระยะทางที่กลุ่ม
ตัวอย่างสามารถเดินได้ในเวลา 1 นาที ซึ่งกลุ่มตัวอย่างทั้ง 6 คน สามารถเดินได้ระยะทางเพิ่มมาก
ขึ้น เนื่ องจากอุปกรณ์เสริ มส าหรับ โครงเหล็ กช่วยเดินชนิดมีล้ อใช้ด้านหลั งของร่างกายมีชุดพยุง
ร่างกายทาให้ลาตัวเหยียดตรงขึ้น การทรงตัวดีขึ้น ความมั่นคงในการเดินเพิ่มขึ้น ส่งผลให้กลุ่ม
ตัวอย่างเดินได้ระยะมากขึ้น ดังนั้นสามารถสรุปได้ว่าการใช้อุปกรณ์เสริมสาหรับโครงเหล็กช่วยเดิน
ชนิดมีล้อใช้ด้านหลังของร่างกายสามารถช่วยลดองศาของมุมหัวไหล่ สะโพก และเข่าในท่าทางการ
ยืนของเด็กสมองพิการ และเพิ่มระยะทางที่เด็กสมองพิการสามารถเดินได้ในเวลา 1 นาที

2. ข้อเสนอแนะ
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การวิจัยครั้งนี้ได้ศึกษาประสิทธิผลของการใช้อุปกรณ์เสริมสาหรับโครงเหล็กช่วยเดินชนิดมี
ล้อใช้ด้านหลังของร่างกาย กับกลุ่มตัวอย่าง 6 คน ที่มีอายุ 6-9 ปี เป็นเด็กสมองพิการที่อยู่ในความ
อุปการะของสถานสงเคราะห์ ซึ่งได้รับการฟื้นฟูด้านกายภาพบาบัดจากนักกายภาพบาบัด โดยมี
การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของมุมหัวไหล่ สะโพก และเข่าในท่าทางการยืนของเด็กสมองพิการ และ
ระยะทางที่เด็กสมองพิการสามารถเดินได้ในเวลา 1 นาที ขณะใช้โครงเหล็กช่วยเดินชนิดมีล้อใช้
ด้านหลังของร่างกาย และอุปกรณ์เสริมสาหรับโครงเหล็กช่วยเดินชนิดมีล้อใช้ด้านหลังของร่างกาย
ซึ่งงานวิจัยนี้ควรเพิ่มการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลระหว่างอุปกรณ์เสริมสาหรับโครงเหล็กช่วย
เดินชนิดมีล้อใช้ด้านหลังของร่างกายของต่างประเทศกับอุปกรณ์เสริมสาหรับโครงเหล็กช่วยเดินชนิดมี
ล้อใช้ด้านหลังของร่างกายที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น รวมถึงการเพิ่มเพศชาย ประเภทของเด็กสมองพิการ
และจ านวนของเด็ ก สมองพิก ารที่ ร ะดั บ ความสามารถในการเคลื่ อนไหว ระดับ 3-4 ให้ มี ค วาม
หลากหลายมากขึ้น การออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์เสริมสาหรับโครงเหล็กช่วยเดินชนิดมีล้อใช้
ด้านหลังของร่างกาย จะต้องสามารถประกอบได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น นอกจากนี้ต้องปรับปรุง
จุดเชื่อมต่อที่เชื่อมกับโครงเหล็กช่วยเดินชนิดมีล้อใช้ด้านหลังของร่างกาย ให้สามารถถอดประกอบได้
เนื่องจากอุปกรณ์ที่ผู้วิจัยออกแบบและพัฒนานั้นเป็นแบบเชื่อมติดถาวร
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เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้สาหรับเด็กออทิสติก
Development of Interactive Game on Tablet to Enhance Learning Skills
for Children with Autism
ผศ.ดร.อลิสา ทรงศรีวิทยา (Asst.Prof.Dr. Alisa Songsriwittaya)1*, สิราวรรณ เจ๊กจันทึก
(Sirawan Jekjuntuek)2, สุกัลยา จันทาวุฒิ (Sukanlaya Chuntawut)3
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้คือ 1) เพื่อวิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชันเกมแบบ
มีปฏิสัมพันธ์บนเครื่องแท็บเล็ตเพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้สาหรับเด็กออทิสติก 2) เพื่อประเมิน
คุณภาพของแอปพลิเคชันเกมที่สร้างขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญ และ 3) เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ดูแล
เด็กออทิสติกหลังการใช้งานแอปพลิเคชัน กลุ่มตัวอย่างได้แบ่งเป็น 2 กลุ่มได้แก่เด็กออทิสติกช่วงอายุ
6-12 ปีจานวน 10 คน จากโรงเรียนกาญจนาภิเษกสมโภชน์ จังหวัดปทุมธานี และครูผู้สอนห้องเรียน
ร่วมเด็กพิเศษจากโรงเรียนศรีจิตรา จังหวัดปทุมธานี จานวน 10 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่
1) แอปพลิเคชันเกมแบบมีปฏิสัมพันธ์บนเครื่อ งแท็บเล็ตเพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้สาหรับเด็ก
ออทิสติก 2) แบบประเมินคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อมัลติมีเดีย และ 3) แบบประเมินความพึง
พอใจในการใช้งานแอปพลิเคชันโดยครูผู้สอนเด็กออทิสติก วิธีการดาเนินงาน ผู้วิจัยศึกษาและพัฒนา
ตามกระบวนการของ ADDIE Model ซึ่งประกอบด้วย 5 ขั้นตอนย่อยคือ วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา
นาไปใช้ และประเมินผล โดยให้ผู้เชี่ยวชาญทาการประเมินคุณภาพของแอปพลิเคชัน และให้ครูผู้สอน
ห้องเรียนร่วมเด็กพิเศษประเมินความพึงพอใจในการใช้งาน ก่อนนาไปให้เด็กออทิสติกทดลองใช้งาน
ซึ่งผลการประเมิน พบว่า ผู้ เชี่ย วชาญมีความเห็ นว่า คุณ ภาพของแอปพลิ เคชันนี้อยู่ในเกณฑ์ดี มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.32 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.64 และครูผู้สอนเด็กออทิสติกมีความพึงพอใจ
ต่อแอปพลิเคชันนี้ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.81 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.41
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The purposes of this research were 1) to analyze, design and develop
interactive game application on tablet to enhance the learning skills for children with
autism, 2) to evaluate the quality of the application by specialists, and 3) to evaluate
the satisfaction towards the game application by sample group. The sample group in
this study was divided into 2 groups; ten children with autism age range between 6-12
years old from Garnjanapisak Sompoj, and ten teachers of the special-need classroom
from Sri Chitra, school from Pathum Thani province. The instruments used in this
research comprised of 1) the interactive game application on tablet to enhance the
learning skills for children with autism, 2) the evaluation form for multimedia
specialists, and 3) the evaluation form for the sample group. The development process
followed the ADDIE model: A – Analysis, D – Design, D – Development, I –
Implementation, E – Evaluation. After the development process, the application was
evaluated by the specialists and the sample group. The results revealed that the
quality of the application evaluated by the specialists was in a good level with mean
= 4.32 and standard deviation = 0.64. The satisfaction towards the application
evaluated by the sample group was in a very high level with mean = 4.81 and standard
deviation = 0.41.
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ออทิสติกเป็นโรคที่มีความผิดปกติของพัฒนาการทางสมองในด้านสังคม ภาษาและพฤติกรรม
มักพบในเด็กชายมากกว่าเด็กหญิง อาการหลักคือ เด็กจะไม่ยอมสบตา ไม่ชอบมองหน้าคนอื่น ไม่
สนใจมองตามเมื่อเราเรียกชื่อ ไม่สนใจผู้อื่น ไม่ชี้นิ้วสั่งหรือบอกเมื่อต้องการของที่อยากได้ เริ่มพูดได้ช้า
กว่าเด็กปกติ หรือพู ดได้แต่ไม่เป็นภาษา ฟังไม่รู้เรื่อง ชอบพูดคาเดิม ๆ ซ้า ๆ ทั้งวัน ชอบอยู่ในโลก
ส่วนตัว มีพฤติกรรมซ้า ๆ ที่ไม่เหมาะสม ชอบมองวัตถุที่หมุนตลอดเวลา หากเด็กมีอาการที่กล่าวมา
ขอให้รีบพาไปพบแพทย์ จะได้ส่งเข้ารับการบาบัดรักษา ส่งเสริมพัฒนาการ ปรับแก้พฤติกรรม และ
การบาบัดรักษาด้วยยา ซึ่งจะเพิ่มความสามารถทางภาษาและสติปัญญาได้ และให้ผลในการรักษา
ระยะยาวที่ดี โดยต้องประเมินเด็กเป็นระยะ ๆ และวางแผนรักษาดูแลที่เหมาะสม ร่วมกับครู บุคลากร
ทางการแพทย์ และพ่อแม่ผู้ปกครอง เพื่อดูแลอย่างเหมาะสมตลอดชีวิต [1, 2]
ทักษะพื้นฐานในการเรียนรู้ของเด็กออทิสติกที่ควรเริ่มฝึกเป็นอันดับแรก เพื่อดึงเด็กออกจาก
โลกส่วนตัวของเขาเองมาเรียนรู้โลกภายนอก ควรเน้นในเรื่องการปฏิสัมพันธ์ ได้แก่ การมองหน้า
สบตา การมีสมาธิ การฟัง และทาตามคาสั่ง การฝึกทักษะเหล่านี้ในระยะเริ่มต้นจะใช้เวลานาน และ
เห็นการเปลี่ย นแปลงช้า ทาให้ เกิดความเครียดทั้งกับผู้ฝึกสอนและตัวเด็กเอง แต่เมื่อเด็กมีทักษะ
พื้นฐานเหล่านี้ดีแล้ว การต่อยอดในทักษะที่ยากขึ้นก็จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป การฝึกทักษะพื้นฐาน
เหล่านี้ตั้งแต่อายุน้อย ๆ และทาอย่างต่อเนื่องเป็นสิ่งที่สาคัญที่สุด ไม่ว่าจะใช้โปรแกรมใดก็ ตาม พบว่า
ช่วยเสริมสร้างทักษะด้านภาษา ด้านสังคม และทักษะอื่น ๆ นอกจากนี้ยังช่วยลดระดับความเครียด
ของผู้ปกครองด้วย เทคนิคที่ใช้ในการฝึกมีพื้นฐานมาจากหลักการของทฤษฎีการเรียนรู้ เทคนิคที่ใช้
ได้ผลดีคือ การให้แรงเสริม เมื่อสามารถทาได้ แรงเสริมมีทั้งสิ่งที่จับต้องได้ เช่น ขนม ของเล่น สติก
เกอร์ และสิ่งที่จับต้องไม่ได้ เช่น คาชมเชย ตบมือ ยิ้มให้ กอด เป็นต้น ผู้ที่มีบทบาทสาคัญในการฝึก
ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญ แต่คือผู้ปกครองหรือผู้ดูแลซึ่งอยู่ใกล้ชิดกับเด็ก ดังนั้นไม่ใช่การรอจนถึงวันนัดแล้ว
ค่อยฝึกเท่านั้น เพราะจะไม่เกิดประโยชน์เท่าที่ควร ผู้ ปกครองสามารถกระตุ้นให้มีทักษะพื้นฐาน
เหล่านี้ได้โดยผ่านการเล่น หรือการพยายามสร้างสถานการณ์จาลองขึ้นมา เพื่อให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับ
สิ่งต่าง ๆ รอบตัว เป็นการประยุกต์กิจวัตรประจาวัน หรือ กิจกรรม เพื่อช่วยเสริมสร้างสมาธิ ทักษะ
การคิด พัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก และการทางานประสานกันของกล้ามเนื้อ โดยผ่านกิจกรรมการเรียนรู้
ต่าง ๆ [3, 4]
จากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นว่า หากเด็กออทิสติกได้รับการคัดกรองและเริ่มฝึกตั้งแต่
เนิ่น ๆ และมีการฝึกซ้า ๆ อย่างสม่าเสมอจะช่วยให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีขึ้นมาก ทาให้เด็กสามารถใช้
ชีวิตอยู่ในสังคมได้ในอนาคต แต่ปัญหาที่พบคือ การฝึกเด็กตลอดเวลาอาจก่อให้เกิดความเครียดได้ ทั้ง
กับผู้ฝึกสอนและกับเด็กออทิสติกที่ถูกฝึก อีกทั้งสื่อที่ใช้ในการฝึกอาจจะอยู่ในรูปแบบที่ไม่เหมาะสมใน
การนาติดตัวไปฝึกนอกสถานที่ หรือสื่อที่มีอาจจะมีจานวนน้อยและไม่หลากหลายพอ ดังนั้น ผู้วิจัยจึง
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ต้องการพัฒนาเกมแบบมีปฏิสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ให้แก่เด็กออทิสติกบนอุปกรณ์ที่
สามารถพกพาได้ เช่น แท็บ เล็ ต เพื่ อให้ ผู้ ปกครองหรือ ผู้ ดูแ ลเด็ กออทิส ติก สามารถใช้เ สริม สร้ า ง
พัฒนาการและทักษะการเรียนรู้ให้แก่เด็กออ ทิสติ กได้ทุกที่ทุกเวลา ซึ่งนอกจากสะดวกในการพกพา
แล้ว แท็บเล็ตยังมีลักษณะของการปฏิสัมพันธ์ที่เหมาะสมกับเด็กออทิสติกมากกว่าอุปกรณ์แบบอื่น ๆ
นั่นคือ เด็กออทิสติกสามารถใช้นิ้วมือชี้หรือลากวัตถุบนหน้าจอได้โดยตรง ซึ่งจะสะดวกกว่าการใช้
เมาส์หรือคีย์บอร์ดคอมพิวเตอร์มาก เนื่องจากเด็กออทิสติกส่วนใหญ่จะมีปัญหาเรื่องกล้ามเนื้อมัดเล็ก
อยู่แล้ว ทาให้การควบคุมนิ้วมือ และการทางานประสานกันระหว่างมือและตาทาได้ไม่ดีนัก การนา
แท็บเล็ตมาพัฒนาเป็นสื่อการเรียนรู้ให้แก่เด็กออทิสติกจะช่วยลดข้อจากัดดังกล่ าวลงได้ สาหรับ
รูปแบบของสื่อการเรียนรู้นี้ ทางผู้วิจัยจะนาเสนอในรูปแบบของเกมแบบมีปฏิสัมพันธ์ โดยภายในเกม
เด็กจะต้องใช้สมาธิ ประกอบกับกล้ามเนื้อมัดเล็ก และการทางานประสานกันระหว่างมือและตาในการ
ควบคุมเกม ทาให้เด็กได้รับการฝึกทักษะต่าง ๆ พร้อมกับได้รับความสนุกสนานในเวลาเดียวกันทาให้
ไม่เกิดการต่อต้านการฝึก ทาให้ผู้ดูแลสามารถฝึกเด็กได้บ่อยเท่าที่ต้องการ ซึ่งทางผู้วิจัยหวังว่า การ
เรียนรู้โดยใช้เกมแบบมีปฏิสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้แก่เด็กออทิสติก บนแท็บเล็ตนี้ จะ
ช่วยให้เด็กออทิสติกมีความพร้อมสาหรับการเรียนรู้ในด้านอื่นต่อไป อีกทั้งยังจะช่ว ยลดความเครียด
ของการฝึกทั้งของผู้ฝึกสอนและของเด็กออทิสติกผู้ถูกฝึกได้ [5, 6, 7]
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาเกมแบบมีปฏิสัมพันธ์บนเครื่องแท็บเล็ต เพื่อเสริมทักษะ
การเรี ย นรู้ ส าหรั บ เด็ ก ออทิ ส ติ ก ในด้ า นการมอง การชี้ การท าตามค าสั่ ง การรอคอย และการ
เลียนแบบ
2. เพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของเด็กออทิสติกโดยผู้ฝึกสอน/ผู้ดูแล ภายหลังการเรียนรู้โดยใช้เกม
แบบมีปฏิสัมพันธ์บนเครื่องแท็บเล็ต
3. เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ฝึกสอน/ผู้ดูแล ที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้เกมแบบมีปฏิสัมพันธ์
บนเครื่องแท็บเล็ต
วิธีดาเนินการวิจัย
การดาเนินการวิจัย แบ่งออกเป็น 2 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 ศึกษาและพัฒนาเกมแบบมีปฏิสัมพันธ์บนแท็บเล็ตเพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้
สาหรั บเด็กออทิสติกตามกระบวนการของ ADDIE Model [8] ซึ่งประกอบด้วย 5 ขั้นตอนย่อยคือ
วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา นาไปใช้ และประเมินผล
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ระยะที่ 2 เก็บรวมรวมข้อมูลเพื่อนามาประเมินผลการเรียนรู้ของเด็กออทิสติกโดยผู้ฝึกสอน/
ผู้ดูแล จากการใช้เกมแบบมีปฏิสัมพันธ์บนแท็บเล็ต และประเมินความพึงพอใจของผู้ฝึกสอน/ผู้ดูแล ที่
มีต่อการใช้เกมแบบมีปฏิสัมพันธ์บนแท็บเล็ต เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้สาหรับเด็กออทิสติก
โดยมีรายละเอียดของการทางานในแต่ละระยะ ดังต่อไปนี้
ระยะที่ 1
1. ขั้นการวิเคราะห์ (A – Analysis) จะดาเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการใน
การฝึกทักษะพื้นฐานที่จาเป็นต่อการเรียนรู้ของเด็กออทิสติก วิเคราะห์ทักษะที่เหมาะสมสาหรับการ
นามาสร้างในรูปแบบของเกมแบบปฏิสัมพันธ์ วิเคราะห์ตัวผู้เรียนได้แก่ ลักษณะการเรียนรู้ของเด็ก
ออทิสติก และวิเคราะห์บริบทที่เกี่ ยวข้องกับการเรียนรู้ ทั้งในส่วนของผู้ฝึกสอนและในส่วนของเด็ก
ออทิสติกที่รับการฝึก
2. ขั้นการออกแบบ (D – Design) ดาเนินการออกแบบการเรียนรู้โดยใช้เกมแบบปฏิสัมพันธ์
บนแท็บเล็ต เพื่อเสริมทักษะการเรียนรู้แก่เด็กออทิสติก ในขั้นนี้มีการออกแบบวัตถุประสงค์การเรียนรู้
ออกแบบการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง (Authentic Assessment)
3. ขั้นการพัฒนา (D – Development) ดาเนินการพัฒนาเกมแบบปฏิสัมพันธ์บนแท็บเล็ต
เพื่อเสริมทักษะการเรียนรู้แก่เด็กออทิสติก แผนการฝึกสาหรับผู้ฝึกสอน/ผู้ดูแล พัฒนาแบบสังเกต
พฤติกรรมการเล่นเกมของเด็กที่เข้ารับการฝึก และสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ฝึกสอนที่มี
ต่อเกม
4. ขั้นการนาไปใช้ (I – Implementation) ดาเนินการทดสอบประสิทธิภาพของการเรียนรู้
โดยใช้เกมแบบปฏิสัมพันธ์บนแท็บเล็ต เพื่อเสริมทักษะการเรียนรู้แก่เด็กออทิสติก โดยก่อนจะนาไป
ทดสอบกับเด็กออทิส ติก จะทาการทดสอบการใช้งานเกมดังกล่ าวในเรื่องความเข้าใจ และความ
ปลอดภัยกับเด็กทั่วไปที่มีอายุช่วงเดียวกันกับกลุ่มตัวอย่างก่อน จากนั้นถึงจะทดสอบในเด็กออทิสติก
โดยใช้การทดสอบแบบหนึ่งต่อหนึ่ง (one-to-one testing) จัดเด็กออทิสติก 1 คนต่อผู้ฝึกสอน/ผู้ดูแล
1 คน แล้วใช้วิธีการสังเกตพฤติกรรมของเด็กระหว่างการเล่นเกม และการสัมภาษณ์ผู้ฝึกสอน/ผู้ดูแล
เด็ก จากนั้น นาข้อมูลที่ได้มาทาการปรั บปรุง แก้ไขข้อบกพร่องของตัวเกม และปรับกระบวนการ
เรียนรู้ให้เหมาะสม ก่อนนาไปทาการทดลองนาร่อง (field trial) กับเด็กออทิสติก จานวน 3 คน โดย
ให้เด็กเล่นเป็นคู่ ผลัดกันเล่นคนละครั้ง เพื่อให้เด็กรู้จักการรอคอย การเลียนแบบวิธีการเล่นจากเพื่อน
และผู้ฝึกสอน มีการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการสังเกตพฤติกรรมระหว่างการเล่นเกม สอบถาม
ความคิดเห็นของผู้ฝึกสอน/ผู้ดูแล เกี่ยวกับการใช้งาน ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการฝึก เพื่อ
นาข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงให้สมบูรณ์
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5. ขั้นการประเมินผล (E – Evaluation) หลังจากการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องและอุปสรรค
ที่พบในการทดลองนาร่องแล้ว ผู้วิจัยได้นาเครื่องมือดังกล่าวไปให้ผู้เชี่ยวชาญ ทาการประเมินคุณภาพ
ของเครื่องมือ แล้วทาการปรับปรุงให้สมบูรณ์อีกครั้งก่อนนาไปเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
ระยะที่ 2
การวิจัยระยะที่ 2 เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อนามาประเมินผลการเรียนรู้ของเด็กออทิ
สติก โดยดาเนินการตามขั้นตอนดังนี้
1. ขั้นเตรียมการก่อนการเก็บรวบรวมข้อมูล
ประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้อง (ผู้ฝึกสอน/ผู้ดูแล ผู้ปกครอง และเด็กออทิสติก) ให้ทราบเกี่ยวกับ
วิธีการใช้เกมแบบปฏิสัมพันธ์บนแท็บเล็ต เพื่อเสริมทักษะการเรียนรู้แก่เด็กออทิสติก รวมถึงวิธีการ
ประเมินผลการเรียนรู้ของเด็กแต่ละคนตามสภาพจริง และให้ผู้ฝึกสอน/ผู้ดูแล รวมทั้งเด็กออทิสติก
ทดลองฝึกใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ตามรูปแบบการเรียนรู้ที่สร้างขึ้น
2. ขั้นดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
2.1 ให้เด็กออทิสติกที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง จานวน 10 คน ทดลองเล่นเกมแบบปฏิสัมพันธ์บน
แท็บเล็ต เพื่อเสริมทักษะการเรียนรู้แก่เด็กออทิสติก โดยจัดให้เด็กเล่นเกมเป็นคู่ ผลัดกันเล่นคนละครั้ง
และให้ผู้ฝึกสอน/ผู้ดูแล คอยกากับและกระตุ้นให้เด็กออทิสติกทาตามปฏิสัมพันธ์ในตัวเกม ทั้งในด้าน
การมอง การชี้ การทาตามคาสั่ง การรอคอย และการเลียนแบบ เพื่อให้สามารถผ่านในแต่ละด่านได้
เมื่อเด็กสามารถทาได้ นอกจากการเสริมแรงจากในเกมแล้ว ผู้ฝึกสอน/ผู้ดูแลสามารถเสริมแรงแก่เด็ก
ต่างหากได้ เพื่อเป็นการจูงใจให้เด็กพยายามทาตาม
2.2 บันทึกพฤติกรรมของเด็กระหว่างการเล่นเกม ได้แก่ การมอง การชี้ การทาตามคาสั่ง
การรอคอย และการเลี ยนแบบ ซึ่งสามารถประเมินข้อมูลเชิ งคุณภาพเหล่านี้จากการบันทึกเวลา
ความเร็ว จานวนครั้ง ประเภทการทากิจกรรม การบันทึกความสามารถ และปัญหาขณะทากิจกรรม
รวมถึงการบันทึกระดับความสนใจของเด็กขณะทากิจกรรม
2.3 สอบถามความพึงพอใจของผู้ฝึกสอน/ผู้ดูแล ที่มีต่อ การเรียนรู้โดยใช้เกมแบบปฏิสัมพันธ์
บนเครื่องแท็บเล็ต โดยใช้แบบสอบถามและการสัมภาษณ์
ผลการวิจัย
ผู้วิจัยขอนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลแยกเป็น 5 ด้าน ดังต่อไปนี้
1. ผลการพัฒนาแอปพลิเคชันเสริมสร้างพัฒนาการสาหรับเด็กออทิสติก
2. ผลการวิเคราะห์คุณภาพของแอปพลิเคชันโดยผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็กพิเศษ
3. ผลการวิเคราะห์คุณภาพของแอปพลิเคชันโดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อมัลติมีเดีย
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4. ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจการใช้งานแอปพลิเคชันโดยผู้ดูแลเด็กออทิสติก
5. ผลการวิเคราะห์พัฒนาการเรียนรู้เด็กออทิสติก
1. ผลการพัฒนาเกมแบบมีปฏิสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้สาหรับเด็กออทิสติกพบว่า
ได้แอปพลิ เคชันที่ช่ว ยเสริ มสร้างพัฒ นาการเรียนรู้ในเรื่องคาศัพท์ในชีวิตประจาวัน การ
ลากเส้น
การเรียนรู้เรื่องรูปร่าง รูปทรงของวัตถุและการลาดับภาพ อีกทั้งยังช่วย
พัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กให้สัมพันธ์กับสายตาผ่านการฝึกลากเส้นที่กาหนดและใช้ นิ้วมือสัมผัส
หน้าจอ แอปพลิเคชันเสริมสร้างพัฒนาการสาหรับเด็กออทิสติกนี้จะมีหมวดหมู่ของคาศัพท์
และหมวดการเรียนรู้ในด้านต่างๆ แบ่งเป็น 3 ด่าน ได้แก่ ห้องอาบน้า (Bathroom) ห้อง
รับประทานอาหาร (Dining room) และโรงเรียน (School) โดยภายในแอปพลิเคชันดังกล่าว
จะประกอบด้วยรายละเอียดดังต่อไปนี้

รูปที่ 1 หน้าแรกของแอปพลิเคชัน

รูปที่ 3 หน้าแรกของด่านห้องอาหาร
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รูปที่ 2 หน้าแรกของด่านห้องอาบน้า

รูปที่ 4 หน้าแรกของด่านโรงเรียน
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2. ผลการวิเคราะห์คุณภาพของแอปพลิเคชันโดยผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็กพิเศษ ดังตาราง
ที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงผลการประเมินคุณภาพของแอปพลิเคชันเสริมสร้างพัฒนาการสาหรับเด็กออทิสติก
โดยผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็กพิเศษ
รายการประเมิน

คะแนนประเมิน

แปลผล

1. ปฏิสัมพันธ์ในเกมช่วยเสริมทักษะในด้านการมองให้แก่
กลุ่มตัวอย่าง
2. ปฏิสัมพันธ์ในเกมช่วยเสริมทักษะในด้านการชี้ให้แก่กลุ่ม
ตัวอย่าง
3. ปฏิสัมพันธ์ในเกมช่วยเสริมทักษะในด้านการทาตามคาสั่ง
ให้แก่กลุ่มตัวอย่าง
4. ปฏิ สั ม พั น ธ์ ใ นเกมช่ ว ยเสริ ม ทั ก ษะในด้ า นการรอคอย
ให้แก่กลุ่มตัวอย่าง
5. ปฏิสัมพันธ์ในเกมช่วยเสริมทักษะในด้านการเลียนแบบ
ให้แก่กลุ่มตัวอย่าง
6. แนวคิดในการออกแบบเกม เหมาะสมกับพัฒนาการตาม
วัยของกลุ่มตัวอย่าง
7. การออกแบบเกม สามารถใช้งานได้ง่าย
8. ระดับความยากง่ายของเกมเหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่าง
9. การเชื่อมโยงแต่ละด่านมีความต่อเนื่อง
10. การจั ด วางองค์ ป ระกอบภาพมี ค วามน่ า สนใจ และ
เหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่าง
11. ภาพกราฟิกเหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่าง
12. เสียงประกอบ เหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่าง
13. การเสริมแรงในเกม ช่ว ยกระตุ้นความสนใจของกลุ่ ม
ตัวอย่าง
14. การบั น ทึกเวลาที่ใช้ในการเล่ นเกมแต่ละครั้ง ช่วยให้
เห็นพัฒนาการของเด็ก
15. จานวนด่านในเกมเหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่าง
ค่าเฉลี่ย (ค่า IOC)

0.66

ใช้ได้

0.66

ใช้ได้

1

ใช้ได้

0.66

ใช้ได้

0.66

ใช้ได้

1

ใช้ได้

1
1
1
1

ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้

1
1
1

ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้

0.66

ใช้ได้

0.66
0.86

ใช้ได้
ใช้ได้

ประมวลบทความ (Proceeding) งานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการครั้งที่ 8 ประจาปี 2559

99

จากตารางที่ 1 แสดงผลการประเมินคุณภาพของแอปพลิเคชันเสริมสร้างพัฒนาการสาหรับ
เด็กออทิสติกโดยผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็กพิเศษ พบว่า ค่าเฉลี่ย (ค่า IOC) เท่ากับ 0.86 แปล
ผลได้ว่าแอปพลิเคชันนี้มีความเที่ยงตรง สามารถนาไปใช้งานได้
3. ผลการวิเคราะห์คุณภาพของแอปพลิเคชันโดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อมัลติมีเดีย ได้ผลดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงผลการประเมินคุณภาพของแอปพลิเคชันเสริมสร้างพัฒนาการสาหรับเด็กออทิสติก
โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อมัลติมีเดีย
รายการประเมิน

ค่าเฉลี่ย

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ระดับ
คุณภาพ

1. ด้านองค์ประกอบของหน้าเมนู
4.00
1.00
ดี
2. ด้านกราฟิก
4.40
0.53
ดี
3. ด้านเสียง
4.25
0.25
ดี
4. ด้านการปฏิสัมพันธ์ของแอปพลิเคชัน
4.17
1.04
ดี
5. ด้านภาพรวมทั่วไปของแอปพลิเคชัน
4.78
0.38
ดีมาก
ค่าเฉลี่ยรวม
4.32
0.64
ดี
จากตารางที่ 2 แสดงผลการประเมินคุณภาพของแอปพลิเคชันเสริมสร้างพัฒนาการสาหรับเด็ก
ออทิส ติ กในด้า นองค์ป ระกอบของหน้ าเมนูโ ดยผู้ เชี่ ยวชาญด้านสื่ อ มัล ติมีเ ดีย พบว่า ในภาพรวม
มีคุณภาพในระดับดี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.32 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.64 โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือ ด้านภาพรวมทั่วไปของแอปพลิเคชัน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.78 ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยสุด คือ
ด้านองค์ประกอบของหน้าเมนูค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00
4. ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจการใช้งานแอปพลิเคชันโดยผู้ดูแลเด็กออทิสติก ได้ผลดังตาราง
ที่ 3
ตารางที่ 3 แสดงผลความพึงพอใจในการใช้งานแอปพลิเคชันเสริมสร้างพัฒนาการสาหรับเด็กออทิสติก
โดยผู้ดูแลเด็กออทิสติกจานวน 10 คน
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รายการประเมิน

ค่าเฉลี่ย

1. เนื้อหามีความต่อเนื่อง
4.80
2. จั ด เรี ย งล าดั บ และแบ่ ง หมวดหมู่ ของเนื้อ หาได้ 4.80
เหมาะสม
3. คาศัพท์เข้าใจง่ายและเหมาะสม
4.90
4. ขนาดและสีสันของตัวอักษรมีความเหมาะสม
4.90
5. สีสันของภาพประกอบและฉากมีความสวยงาม
4.80
รายการประเมิน
ค่าเฉลี่ย

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
0.42
0.42

ระดับ
ความพึงพอใจ

0.32
0.32
0.42
ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
0.42

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
ระดับ
ความพึงพอใจ

มากที่สุด
มากที่สุด

6. การใช้สี สั น มีส่ ว นช่วยให้ ส ร้างความน่าสนใจได้ 4.80
มากที่สุด
ดีขึ้น
7. ความเหมาะสมในการจัดวางองค์ประกอบ
4.70
0.48
มากที่สุด
8. การเคลื่อนไหวของตัวละครสื่ออารมณ์ได้ดี
4.80
0.42
มากที่สุด
9. การเคลื่อนไหวขององค์ประกอบโดยรวมมีความ 4.80
0.42
มากที่สุด
ต่อเนื่อง
10. ความชั ด เจนของเสี ย งบรรยายและดนตรี 4.80
0.42
มากที่สุด
ประกอบ
11. ความคมชัดของภาพประกอบในแอปพลิเคชัน
4.70
0.48
มากที่สุด
12. มีความง่ายต่อการใช้งาน
4.80
0.42
มากที่สุด
13. มีความพึงพอใจในแอปพลิเคชัน
4.90
0.32
มากที่สุด
ค่าเฉลี่ยรวม
4.81
0.41
มากที่สุด
จากตารางที่ 3 แสดงผลความพึงพอใจในการใช้งานแอปพลิเคชันเสริมสร้างพัฒนาการสาหรับเด็ก
ออทิสติกโดยผู้ดูแลเด็กออทิสติก พบว่า ผู้ดูแลเด็กออทิสติกมีความพึงพอใจต่อการใช้งานแอปพลิเคชัน
ในระดับดีมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.81 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.41
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5. ผลการวิเคราะห์พัฒนาการเรียนรู้เด็กออทิสติก ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 แสดงผลพัฒนาการเรียนรู้เด็กออทิสติก จานวน 10 คน หลังทดลองใช้งานแอปพลิเคชัน
เสริมสร้างพัฒนาการสาหรับเด็กออทิสติก
เวลา
(วินาที)

เกม

ครั้งที่ 1

ครั้งที่ 2

ครั้งที่ 3

จานวนครั้ง
ที่ใช้งาน

ครั้งล่าสุด

Bath
Dining
School
Bath
Dining
School
Bath
Dining
School
Bath
Dining
School
Bath
Dining
School
Bath
Dining
School
Bath
Dining
School

101.98
50.94
322.11
159.80
33.78
495.59
86.02
44.74
795.11
67.70
16.52
344.48
175.86
28.35
339.32
46.25
18.61
433.50
74.90
36.32
329.99

61.47
17.76
0
99.26
15.71
233.41
64.88
24.06
444.95
46.73
12.11
0
56.42
17.68
256.07
43.33
0
0
56.21
31.12
229.54

43.56
0
0
58.91
0
0
0
0
228.96
0
0
0
53.88
0
0
0
0
0
0
0
0

3
2
1
3
2
2
2
2
3
2
2
1
8
2
2
2
1
1
2
2
2

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
53.61
0
0
0
0
0
0
0
0

ชื่อเล่น
(อายุ)
1. น้องนาย
(12 ขวบ)
2. น้องมั้นท์
(11 ขวบ)
3. น้องม่อน
(10 ขวบ)
4. น้องเจเจ
(10 ขวบ)
5. น้องเอเซีย
(10 ขวบ)
6. น้องซุ่ย
(10 ขวบ)
7. น้องโอม
(9 ขวบ)
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8. ซิม
(8 ขวบ)
9. เกล
(7 ขวบ)
10. น้องบิ๊กซี
(6 ขวบ)

Bath
Dining
School
Bath
Dining
School
Bath
Dining
School

86.33
13.76
167.60
58.65
26.16
543.57
86.50
45.76
589.40

51.60
0
0
0
0
516.90
0
36.69
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

2
1
1
1
1
2
1
2
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0

จากตารางที่ 4 แสดงผลพัฒนาการเรียนรู้เด็กออทิสติกหลังใช้งานแอปพลิเคชันเสริมสร้าง
พัฒนาการสาหรับเด็กออทิสติก พบว่า ส่วนใหญ่ใช้เวลาในการเล่นเกมครั้งที่ 2 เป็นต้นไปน้อยลงจาก
ครั้งแรกและมีแนวโน้มที่จะลดลงเรื่อยๆ ตามลาดับ
อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจัยเรื่อง เกมแบบมีปฏิสัมพันธ์บนเครื่องแท็บเล็ตเพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้
สาหรับเด็กออทิสติก โดยพิจารณาจากแบบประเมินคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็กพิเศษ
ด้านสื่อมัลติมีเดีย แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้งานแอปพลิเคชันโดยผู้ดูแล และข้อมูลสถิติ
การใช้งานแอปพลิเคชันของเด็กออทิสติกพบว่า ผู้เชี่ยวชาญให้ความเห็นว่าแอปพลิ เคชันดังกล่าว
สามารถช่วยพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของเด็กออทิสติกได้ ประกอบกับแนวคิดการออกแบบ และการ
จัดวางองค์ประกอบมีความสวยงาม เหมาะสมและมีความง่ายต่อการใช้งาน แต่ยังคงมีบางส่วนที่ต้อง
ได้รับการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม หากมีการต่อยอดงานวิจัยในครั้งต่อไป เช่น ความเหมาะสมของ
จานวนด่านที่อาจจะมี น้ อยเกิน ไป โดยภาพรวมผู้ เชี่ยวชาญเห็ นว่าแอปพลิ เคชันนี้ช่ว ยเสริมสร้าง
พัฒนาการได้จริงและมีความแปลกใหม่ น่าสนใจ จึงเป็นส่วนสาคัญที่ช่วยทาให้แอปพลิเคชันดังกล่าว
ได้รับการตอบรับที่ดีจากเด็กออทิสติกและผู้ดูแล โดยผู้ดูแลมีความพึงพอใจในการใช้งานในระดับมาก
ที่สุด นอกจากนี้จากตารางสถิติการใช้งานพบว่า กลุ่มตัวอย่างใช้เวลาเล่นเกมครั้งที่ 2 เป็นต้นไปน้อย
กว่าครั้ งแรก อาจจะเป็ น ผลมาจากการที่เ ด็กออทิส ติกจดจา เข้าใจในวิธีก ารใช้ง านและมีความ
สนุกสนาน เพลิดเพลินในการเล่นเกม ประกอบกับภาพกราฟิก เสียงดนตรีประกอบและเสียงเรียกชื่อ
สามารถช่วยดึงดูดความสนใจได้เป็นอย่างดี จึงทาให้เด็กกลุ่มนี้ มีสมาธิในการเล่นเกมดังกล่าวมาก
ยิ่งขึ้น แต่อาจจะมีส่วนน้อยที่ใช้เวลามากกว่าเดิมบ้างในบางครั้ง เนื่องจากสภาพแวดล้อมทุกด้านมีผล
ต่อสมาธิของเด็ก อีกทั้งความแตกต่างของอายุ เพศ พฤติกรรม ระดับความรุนแรงของอาการและ
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ความแตกต่างของความบกพร่องที่ไม่เหมือนกัน ส่งผลให้การเรียนรู้และการแสดงออกขณะทดลองใช้
งานแอปพลิเคชันแตกต่างกันออกไป แต่จากการสังเกตพฤติกรรมขณะนาแอปพลิเคชันไปให้กลุ่ ม
ตัว อย่ า งทดลองใช้ง านพบว่า พัฒ นาการของกลุ่ มตั ว อย่า งค่อนข้างดีขึ้ นเรื่อ ยๆ ตามล าดั บ กลุ่ ม
ตัวอย่างสามารถเข้าใจคาศัพท์ สามารถเรียงลาดับภาพจากการต่อจิ๊กซอว์ สามารถจับคู่เงากับวัตถุได้
เป็นอย่างดี รวมถึงเข้าใจและเรียนรู้กิจวัตรประจาวันเพิ่มเติมผ่านการเลียนแบบภาพเคลื่อนไหวและ
การให้คาแนะนาจากผู้ดูแล
ข้อเสนอแนะ
ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการนาไปใช้งานและข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้
- ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. สามารถนาไปใช้เป็นสื่อที่ช่วยเสริมสร้างทักษะทั้งในเด็กออทิสติกและเด็กพิเศษกลุ่มอื่นที่มี
ปัญหาสมาธิสั้น
2. การใช้งานแอปพลิเคชันนี้ ควรอยู่ภายใต้การดูแลของผู้ฝึกสอน
3. ต้องเตรียมอุปกรณ์ในการใช้งานให้เหมาะสม ได้แก่ แท็บเลตที่รองรับระบบปฏิบัติการ
แอนดรอยด์
- ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรเพิ่มเติมเนื้อหาให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น
2. ควรพัฒนาแอปพลิ เคชัน ให้ รองรับทุกขนาดจอภาพและระบบปฏิบัติการของอุปกรณ์
เพื่อขยายโอกาสในการใช้งาน
3. สามารถนาเกมแบบมีปฏิสัมพันธ์บนเครื่องแท็บเล็ตเพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้สาหรับ
เด็กออทิสติก ไปต่อยอดงานวิจัยเพื่อศึกษาและพัฒนาสื่อในรูปแบบอื่นๆ ที่ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการ
และทักษะในด้านอื่นให้กับเด็กออทิสติกต่อไป
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กิตติกรรมประกาศ
ผู้วิจัยขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีที่ได้ให้การสนับสนุนทุนวิจัยใน
การทางานวิจัยในครั้งนี้ ขอขอบคุณผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็กพิเศษและผู้เชี่ยวชาญด้านมัลติมีเดีย
ในการประเมินคุณภาพและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเกมที่พัฒนาขึ้ น ขอขอบคุณคณะครูจากโรงเรียน
กาญจนาภิเษกสมโภชน์ จังหวัดปทุมธานี ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเด็กออทิ
สติก และขอขอบคุณคณะครูผู้สอนห้องเรียนร่วมเด็กพิเศษจากโรงเรียนศรีจิตรา จังหวัดปทุมธานี ที่ให้
ความอนุเคราะห์ในการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการใช้งานเกมที่สร้างขึ้น

ประมวลบทความ (Proceeding) งานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการครั้งที่ 8 ประจาปี 2559

105

การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการฟื้นฟูทักษะชีวิตบุคคลออทิสติก “บ้านทอฝัน”
ศูนย์ส่งเสริมทักษะชีวิตบุคคลออทิสติก จังหวัดเชียงราย
โดย ปิยะนุช ชัชวรัตน์, เดือนเพ็ญ ตันติวิริยกิจกุล, ปิยฉัตร ไทยสมบูรณ์, อัจฉรา เดชะบุญ,
พรพัชร ศิริอินทราทร, เกศรินทร์ ศรีธนะ, ปรียาภา ศรีก้อม
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและทบทวนสถานการณ์การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองใน
การฟื้น ฟูของ “บ้ านทอฝัน " โดยใช้การวิจั ยเพื่อท้องถิ่น (Community Based Research) ในการ
ดาเนินการวิจัยเก็บข้อมูลโดยการสนทนากลุ่มผู้ปกครองจานวน 8 คนผู้มาใช้บริการฟื้นฟูที่บ้านทอฝัน
โดยใช้เกณฑ์ความสมัครใจเข้าร่วมโครงการ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้แนวคิดการมีส่วนร่วมเป็นกรอบการ
วิเคราะห์
ผลการวิจัยพบว่าผู้ปกครองร้อยละ 75 มีส่วนร่วมในกระบวนการดูแลลูกของตนร่วมกับบ้าน
ทอฝั น 4 ขั้น ตอน คื อ 1) ขั้น ตอนในการตั ดสิ นใจ 2) ขั้ นตอนการดาเนิ นงาน 3) ขั้น ตอนการรั บ
ผลประโยชน์ และ4) ขั้นตอนการประเมินผล ผู้ปกครองที่มีส่วนร่วมทั้งสี่ขั้นตอนมีความรู้ มีความ
เข้าใจเกี่ยวกับภาวะออทิซึม มีความสนใจใฝ่หาความรู้และใส่ใจในการฝึกฟื้นฟูลูกของตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง มีการตั้งเป้าหมายที่สอดคล้องตามศักยภาพของเด็ก มีความเสียสละ อดทน มีทัศนคติที่ดี
และมองโลกเชิงบวก ผู้ ป กครองได้รั บ ผลจากการมีส่ ว นร่ว มในเรื่องพัฒ นาการของลู กที่ดีขึ้นและ
ผู้ป กครองมีความเครี ยดลดลง เห็ นคุณค่าของตนเองรู้สึ กว่าตนเองเป็นส่ วนหนึ่งของกลุ่ม และได้
แบ่งปันประสบการณ์ให้กับผู้ปกครองคนอื่น แต่ปัจจัยที่ทาให้ผู้ปกครองบางคนไม่สามารถเข้ามามี
ส่วนร่วมได้ครบทุกขั้นตอนคือต้องทางานเพื่อเลี้ยงตนเองและครอบครัว
จากผลการวิจัยดังกล่าว คณะวิจัยมีข้อเสนอแนะ 1) ให้ส่งเสริมการรวมกลุ่มผู้ปกครอง 2)
สนับสนุนให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการฟื้นฟู 3)ให้ความรู้เพื่อผู้ปกครองจะสามารถนาไปใช้ต่อยอดที่
บ้านได้ 4)พัฒนาโปรแกรมการฟื้นฟูบุคคลออทิสติกทางด้านอาชีพสาหรับบุคคลออทิสติกเรื้อรัง 5)
พัฒนากระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง
คาสาคัญ: การมีส่วนร่วม, ผูป้ กครอง, การฟื้นฟูบุคคลออทิสติก
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Abstract
The purpose of the research on “The Parent Participation in Rehabilitation with “Baan
Thor Fun” Life Skill Center for Children with Autism, Chiang Ra Province” was to study
and review the situation of the parent participation in rehabilitation with “Baan Thor
Fun” Life Skill Center for Children with Autism, Chiang Rai. This study is a community
based research. The samples consisted of 8 volunteering parents who used the
services of “Baan Thor Fun”. The data was collected from a focus group discussion
and analyzed by using a participation conceptual framework.
The findings of the study indicated that 75 % of parents of children with autism had
completed the 4 steps of the participation procedure in rehabilitation; 1) Making a
decision 2) Operating a procedure, 3) Receiving benefits and 4) Evaluating the
procedure. The characters of these parents were: understanding and having knowledge
of autism, inquiring into the learning matter and paying attention in rehabilitating their
children consistently. Their goals were according to their children’s potential. They
were also dedicating, enduring and positive thinking parents. The consequences were:
perceiving of their children’s development, being less stressful, feeling more valued,
being accepted from their communities and sharing their experiences with the others.
However, there were two parents who could not complete the whole procedure
because they had to work to support their own livings.
From the results of the study, there were some useful suggestions: 1) a promotion for
parents’ grouping, 2) more parent participation in their children’s rehabilitation ,3)
more autism knowledge so that they can apply it to their children at home ,4) a
development of vocational rehabilitation programs for adults with autism and 5)
the development of parent participation procedure.
Keywords: participation, parents of children with autism, a rehabilitation for children
with autism
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ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
จากการสารวจจานวนบุคคลออทิสติกรายใหม่ขึ้นทะเบียน ณ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุ
เคราะห์ จังหวัดเชียงรายย้อนหลัง 5 ปี (2550-2554) โดยชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกจังหวัด
เชียงราย พบว่าอุบัติการณ์ของบุคคลออทิสติกในจังหวัดเชียงรายอยู่ที่ 1:10,000 และมีอัตราความชุก
3:10,000 มีบุคคล
ออทิสติกและผู้บกพร่องทางพัฒนาการแบบรอบด้านรายใหม่ขึ้นทะเบียน
ณ โรงพยาบาลเชียงรายประชา
นุเคราะห์ทั้งจังหวัดเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย 99 คนต่อปี จากข้อมูล
ดังกล่าวแสดงให้เห็นแนวโน้มของบุคคลออทิสติกในจังหวัดเชียงรายเพิ่มมากขึ้น แนวทางการดูแลออทิ
สติ ก แบบบู ร ณาการ (ทวี ศั ก ดิ์ สิ ริ รั ต น์ เ รขา, http://www.happyhomeclinic.com/au22autisticcare.htm ค้นคืนวันที่ 25 มิถุนายน 2559) จาเป็นต้องใช้ทีมงานผู้เชี่ยวชาญจากสหวิชาชีพ
(Multidisciplinary Team Approach) ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย จิ ต แพทย์ เ ด็ ก และวั ย รุ่ น , นั ก จิ ต วิ ท ยา,
พยาบาลจิตเวชเด็ก, นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย, นักกิจกรรมบาบัด, นักวิชาการศึกษาพิเศษ, นัก
สังคมสงเคราะห์ ฯลฯ การเพิ่มขึ้นของจานวนบุคคลออทิสติก ส่งผลต่อความต้องการในการบริกา ร
ฟื้นฟูทางการแพทย์ การศึกษา สังคมอาชีพและการมีงานทา การเข้าถึงเทคโนโลยีและสารสนเทศมาก
ขึ้นไปในทิศทางเดียวกัน
รูปภาพที่ 1 แผนภูมิแสดงจานวนบุคคลออทิสติกรายใหม่ขึ้นทะเบียน ณ โรงพยาบาล
เชียงรายประชานุเคราะห์ ย้อนหลัง 5 ปี (2550 – 2554)
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ที่มา ข้อมูลทุติยภูมิ โดยคัดลอกแฟ้มข้อมูลจากทะเบียนของโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
ข้อมูลคนไข้ขึ้นทะเบียน Autistic Childhood และ PDDs ณ โรงพยาบาลเชียงรายย้อนหลัง 5 ปี
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จากรายงานการประชุมวิชาการพัฒนาสติปัญญาเด็กไทย ครั้งที่ 10 กล่าวถึงอัตราการเข้าถึง
บริการทางการแพทย์ของบุคคลออทิสติกมีเพียงร้อยละ 25 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการใช้บริการในการรักษา
ในขณะที่ อัตราการเข้าถึงบริการของเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการ/ปัญหาพฤติกรรมและอารมณ์มีการ
เข้าถึงการบริการฟื้นฟูยังมีน้อย โดยเด็กเป็นผู้บกพร่องทางสติปัญญาเพียง 33,592 คน และเป็นเด็ก
ออทิสติก 7,212 คนหรือประมาณ 12.02% ของประชากรเด็ก
(http://rajanukul.go.th/main/index.php?mode= news& group=2&
submode=news&idgroup=554, 24 มิ.ย. 56)
รูปภาพที่ 2 แผนภูมิแสดงจานวนบุคคลออทิสติกเข้าถึงบริการฟื้นฟูทางการแพทย์

ประชากรเด็ก
ประชากรเด็กออทิสติกเข้าถึงบริการฟื้นฟูทางการแพทย์ 7,212 คน

ที่มา: ประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก 24 มิถุนายน 2556
และข้ อ มู ล ของส านั ก สถิ ติ แ ห่ ง ชาติ ( มู ล นิ ธิ อ อทิ ส ติ ก ไทย, 2553, อ้ า งใน เอกสารสรุ ป
สถานการณ์ด้านบุคคลออทิสติกและบกพร่องทางพัฒนาการปี 2553) พบว่าจานวนประชากรไทย 62
ล้านคน มีประชากรกลุ่มออทิสติกประมาณ 0.6 ใน 1,000 หรือ ร้อยละ 0.06 ของประชากรทั้งหมด
หรือประมาณ 372,000 คน แต่เข้าถึงบริการทางการศึกษาเพียง 4,896 คน
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รูปภาพที่ 3 แผนภูมิแสดงจานวนบุคคลออทิสติก และบกพร่องทางพัฒนาการเข้าถึงบริการ
ทางการศึกษา

ประชากรออทิสติกและบกพร่องทางพัฒนาการ พ.ศ. 2553

ประชากรออทิสติกฯ 372,000 คน
เข้าถึงบริการทางการศึกษา 4,896 คน

ที่มา: มูลนิธิออทิสติกไทย สรุปสถานการณ์ด้านบุคคลออทิสติกและบกพร่องทางพัฒนาการ ปี พ.ศ.
2553
แต่อย่างไรก็ตาม อัตราการเข้าถึงบริการฟื้นฟูของบุคคลออทิสติกตามสิทธิที่รัฐจัดให้ยังต่าอยู่ ทั้งใน
เรื่องของการขาดแคลนของผู้เชี่ยวชาญสหสาขาวิชาชีพ หรือสถานบริการที่มีจานวนจากัดเฉพาะในเมืองใหญ่ และ
องค์ความรู้ และบทบาทของผู้ปกครองที่เป็นผู้รับบริการเพียงอย่างเดียว ทาให้เกิดความเหลื่อมล้าทางสังคม ในเรื่อง
โอกาสในการเข้าถึงบริการ อันเนื่องมาจากการขาดแคลนบุคลากรผู้เชี่ยวชาญดังกล่าว และองค์ความรู้ในการฟื้นฟู
บุคคลออทิสติก รวมทั้งการมีส่วนร่วมของผู้ที่มีส่วนได้และส่วนเสียโดยตรง

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ดาเนินงานพัฒนาศักยภาพคน
พิการโดยชุมชนของภายใต้โครงการการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุ มชน เพื่อให้บริการคนพิการ
แบบครบวงจรในระดับชุมชน โดยใช้รูปแบบของ “อาสาสมัครพัฒนาสังคมฯช่วยเหลือคนพิการ” (อพ
มก.) แต่ก็ยังไม่สามารถดาเนินการได้ครอบคลุมทุกพื้นที่
ในปี พ.ศ. 2553 มูลนิ ธิออทิส ติกไทยในฐานะองค์กรคนพิการระดับชาติ ได้สนับสนุน
ชมรมผู้ปกครองแกนนาจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมทักษะชีวิตบุคคลออทิสติก 8 ศูนย์ รวม “บ้านทอฝัน” ศูนย์
ส่งเสริมทักษะชีวิตบุคคลออทิสติกจังหวัดเชียงราย โดยพัฒนาหลักสูตรร่วมกับผู้เชี่ยวชาญสหสาขา
วิชาชีพ ให้บริการฟื้นฟู 3 โปรแกรมคือ 1.โปรแกรมการฟื้นฟูระยะแรกเริ่ม (Early Intervention) 2.
โปรแกรมการเตรียมความพร้อมสาหรั บเข้าสู่ระบบการศึกษาและสามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคม
(Preparation for school and social) 3. โปรแกรมการจั ด บริ ก ารแบบ Respite care ส าหรั บ
ผู้ป่วยออทิสติกเรื้อรัง ซึ่งจัดเป็นลักษณะการดูแลเฉพาะช่วงเวลาระหว่างวัน (day care) เพื่อเพิ่ม
ช่องทางและโอกาสในการฟื้นฟูบุคคลออทิสติกโดยผู้ปกครอง “บ้านทอฝัน” ให้บริการฟื้นฟูบุคคล
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ออทิสติกอย่างต่อเนื่องปัจจุบัน มีบุคคลออทิสติกมาใช้บริการรวมทั้งสิ้น 49 คนจากจานวนสมาชิก
ชมรมผู้ปกครอง 117 ครอบครัว
จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นว่ากลุ่มผู้ปกครองยังไม่ได้มาใช้บริการอย่างแพร่หลาย เนื่องจากขาด
ความเชื่อมั่นในคุณภาพการบริการของศูนย์ส่งเสริมฯ ทาให้บุคคลออทิสติกส่วนใหญ่ขาดโอกาสในการ
รับบริการฟื้นฟูอย่างต่อเนื่องส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของบุคคลออทิสติก ศูนย์ส่งเสริมทักษะชีวิตบุคคล
ออทิสติกจังหวัดเชียงรายจึงมีความต้องการที่จะศึกษาและทบทวนการให้บริการของศูนย์ เพื่อพัฒนา
รูปแบบการให้บริการฟื้นฟูกับบุคคลออทิสติกโดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองให้เหมาะสมกับบริบท
ของพื้นที่จังหวัดเชียงราย ผลของการศึกษาดังกล่าวจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ คนพิการ ครอบครัว
ชุมชนและองค์กรคนพิการ และยังเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ในการให้บริการฟื้นฟูบุคคล ออทิสติก
โดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองอย่างเป็นรูปธรรมและถูกต้องตามหลักวิชาการ
คาถามหลักของการวิจัย
ผู้ปกครองเด็กออทิสติกสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลลู กของตนร่ วมกับบ้านทอฝั น
หรือไม่ ในขั้นตอนใด ?
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาและทบทวนสถานการณ์การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการฟื้นฟูของศูนย์ส่งเสริม
ทักษะชีวิตบุคคลอทิสติกจังหวัดเชียงราย
สมมติฐานการวิจัย
พ่อหรือแม่ของเด็กออทิสติกที่มีส่วนร่วมในการดูแลลูกของตนร่วมกับบ้านทอฝันอย่าง
สม่าเสมอจะส่งผลดีต่อพัฒนาการของลูกตน
ขอบเขตการวิจัย
พื้นที่อาเภอเมืองเชียงราย ใช้ ระยะเวลา 12 เดือน
ระเบียบวิธีวิจัย
การวิ จั ย นี้ ใ ช้ ร ะเบี ย บวิ ธี วิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ (Qualitative Methods) ที่ เ น้ น การวิ จั ย เชิ ง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของประชากรและกลุ่มตัวอย่าง(Participatory Action Research) และใช้
การวิจัยเพื่อท้องถิ่น(Community Based Research) ดาเนินการวิจัย โดยแบ่งช่วงการวิจัยเป็น 3
ช่วง คือ ช่วงที่ 1 ช่วงเตรียมการ ช่วงที่ 2 ช่วงปฏิบัติการเก็บข้อมูลโดยการสนทนากลุ่ม สัมภาษณ์
เจาะลึกและศึกษาเอกสาร ช่วงที่ 3 ช่วงสรุปผลการวิจัย โดยใช้แนวคิดการมีส่วนร่วมเป็นกรอบใน
การวิเคราะห์ กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ปกครองบุคคลออทิสติกจานวน 8 คนสมัครใจเข้าร่วมโครงการวิจัย
ประมวลบทความ (Proceeding) งานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการครั้งที่ 8 ประจาปี 2559

111

ข้อมูลพื้นฐานของผู้ปกครอง
จากการสนทนากลุ่มผู้ปกครองที่เข้าร่วมโครงการมีจานวน 8 คน อายุต่าสุด 28 ปี อายุสูงสุด
57 ปี อายุ เฉลี่ ย 46 ปี ผู้ ป กครองมี อายุ ระหว่ าง 46-60 ร้ อยละ 50 เป็ นหญิง ร้อยละ 75 มี
สถานภาพสมรสร้อยละ 75 และจบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปร้อยละ 75 ผู้ปกครองประกอบ
อาชีพหลากหลาย เช่นอาชีพลูกจ้างเอกชนและลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ ที่เหลือประกอบอาชีพอิสระและ
เกษตรกรรม แต่ไม่มีข้าราชการ ความสัมพันธ์ของผู้ปกครองร้อยละ 88 เป็นบิดาหรือมารดา และ
ผู้ปกครองส่วนใหญ่มาใช้บริการฟื้นฟู มากกว่า 3 ปี
ตารางที่ 2 ตารางข้อมูลพื้นฐานของผู้ปกครองที่มาให้ข้อมูล
รายการ
เพศ
ชาย
หญิง
รวม
อายุ
21- 30 ปี
31- 45 ปี
46 – 60 ปี
มากกว่า 60 ปี
รวม
สถานภาพ
โสด
สมรส
หย่าร้าง/หม้าย
แยกกันอยู่
รวม
ระดับการศึกษา
ต่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรีขึ้นไป
รวม
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จานวน

ร้อยละ

2
6
8

25
75
100

1
3
4
8

12.5
37.5
50
100

6
1
1
8

75
12.5
12.5
100

2
6
8

25
75
100
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รายการ
อาชีพ
เกษตรกร
ลูกจ้างเอกชน
ข้าราชการ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย
อื่น ๆ... ทนายความ
รวม
ความสัมพันธ์กับเด็ก
มารดา
บิดา
อื่น ๆ........ยาย
รวม
ระยะเวลาที่มารับบริการ
ต่ากว่า 1 ปี
1-3 ปี
มากกว่า 3 ปี
รวม

จานวน

ร้อยละ

1
2
2
2
1
8

12.5
25

5
2
1
8

62.5
25
12.5
100

1
2
5
8

12.5
25
62.5
100

25
25
12.5
100

ผลการศึกษา
จากการสนทนากลุ่มผู้ปกครองผู้ปกครองพบว่าผู้ปกครอง 6 คนมีส่วนร่วมในการดูแลลูก
ร่วมกับ “บ้านทอฝัน” ทั้ง 4 ขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่หนึ่ง การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ผู้ปกครองร่วมแบ่งปันความต้องการในการ
ฟื้นฟู จัดลาดับวางแผนและตัดสินใจในการฟื้นฟู จากการสนทนากลุ่ม ได้รับทราบความเป็นมาของ
“บ้านทอฝัน ” ว่าก่อตั้งในปี พ.ศ. 2547 เกิดจากพ่อคนหนึ่ง (ผู้ปกครองลาดับที่ 2) ได้สร้างอาคาร
ขนาดเล็ก มี 1 ห้อง และลานกว้าง ให้ลูกกับแม่เล่นกันมีครูมาสอนพิเศษบ้าง เป็นศูนย์การเรียน-เล่น
(Play and Learn) หรือ “ศูนย์ฝึก” มี พ่อ /แม่ หรือผู้ปกครองร่วมกันทากิจกรรมร่วมกับเด็กออทิ
สติก ได้เรียนรู้พัฒนาการทางด้านสังคม ร่างกาย สติปัญญาไปพร้อมๆ กัน ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์
จากกลุ่มผู้ปกครอง และส่งเสริมให้เด็กได้พัฒนาทักษะทางด้านสังคม “บ้านทอฝัน” บริหารงานโดย
คณะกรรมการประกอบไปด้วยผู้ปกครอง ผู้เชี่ยวชาญและอาสาสมัครจานวน 6 คน ผู้บริหารคือ
ประธานศูนย์ฯ ซึ่งเป็นผู้ปกครอง ที่ค้นคว้าเพิ่มเติม ทางการศึกษามอนเตสซอรี่สาหรับการศึกษาพิเศษ
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Montessori for Special Education Needs Course จ า ก ส ถ า บั น Montessori Centre
International, London, U.K. เพื่อนามาปรับใช้ฟื้นฟูที่ “บ้านทอฝัน” การบริหารจัดการแบบพึ่งพา
ตนเอง โดยไม่ได้รับการอุดหนุนจากภาครัฐ และบริหารตามหลักการการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและ
ภาคีเครือข่ายทั้งในระดับพื้นที่ และระดับประเทศ

รูปภาพที่ 8 แม่สอนลูก-1

รูปภาพที่ 9 แม่สอนลูก-2

ขั้นตอนที่สอง การมีส่วนร่วมในการดาเนินงาน ผู้ปกครองแกนนาได้อนุญาตให้ใช้อาคาร
สถานที่และสาธารณูปโภคโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย และผู้ปกครองต่างก็การเสียสละเวลาในการมาร่วม
กิจกรรมการฟื้นฟู รวมทั้งสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการฝึกเพื่อเป็นค่าตอบแทนครูและวัสดุสิ้นเปลือง และ
ร่วมลงมือสอนลูกตามที่ได้รับคาแนะนา หลังจากที่ตนเองได้ตัดสินใจแล้ว
ผู้ปกครองลาดับที่หนึ่ง
“...ฝึกอ่านหนังสือเอากาละกึ่งหน้า แม่ช่วยสอน ครูช่วยสอน แล้วก็มาถึงฝึกอ่านฝึกเขียนโตย
จากตัวใหญ่เป็นตัวน้อย เขียนเพิ่มจากสามบรรทัด ทายังเอี๊ยะ ก่อยๆ เริ่ม กาน้อยก็ทาอย่างเอี๊ยะทุก
เสาร์ทุกทิตย์ จนลูกเริ่มอ่านหนังสือดีขึ้น อ่านเป็นหน้า ชอบอ่านหนังสือนิทานก็ตี่นี้มีหนังสือนิทานมี
เยอะก็ชอบอ่านหนังสือนิทาน ในการสอนลูกก็ สอนไปด้วยกั๋น ช่วยกั๋นอ่าน อ่านไปโตยกั๋น...”
ผู้ปกครองลาดับที่สาม
“...น้องบอมมันอู้บ่ได้แต่การนิ่งหยังมันจะดีขึ้น สามารถแยกสีแยกหยังได้ จะต้องแยก
จาแนก ครูอ้อยว่าทุกคนต้องฮู้ชื่อตัวเองครูอ้อยเปิ้นก็แนะนาปี้ผึ้งเนาะหื้อสอน เขียนได้เฉพาะชื่อเล่น
เนาะ ชื่อแต้มันยาก พี่บิ๊ก ว่าเฮาไปเปลี่ยนชื่อเป็น “บอม” กาเดวบ๋อ ตอนนี้น้องบอม เขียนชื่อตั๋วเอง
ได้ก๋าคาว่า “บอม” กาเดว ...”
“...ฝึกไปเรื่อยๆ เดี๋ยวก็เขียนได้...”
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ขั้นตอนที่สาม การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ร่วมกัน ผู้ปกครองได้รับผลจากการมี
ส่วนร่วมในเรื่องพัฒนาการของลูกที่ดีขึ้น และความเครียดของลดลง ได้รับการยอมรับและมีความรู้สึก
เป็นส่วนหนึ่งของสังคมผู้ปกครองบุคคลออทิสติก รู้สึกตนเองมีคุณค่าและได้แบ่งปันประสบการณ์ของ
ตนเอง ถึงแม้ว่าจะเป็นเพียงพาลูกมาเข้าร่วมกิจกรรมอื่นที่ไม่ใช้เป็นการฝึกเพื่อฟื้นฟูก็ตาม
ผู้ปกครองลาดับที่สี่
“...ตั้งแต่ได้มาอยู่นี้ตึงบ่อเครียด ตะก่อนนิเครียดขนาด สมัยก่อนเปิ้นมีฝึกอย่างเดียว แต่
ตอนนี้เฮามีเครื่องเล่นอื่นเข้ามาเอี๊ย และละอ๋อนก๊ะฝึกอะหยังเนี๊ย ก๊ะได้มาเล่นมาทากิจกรรม “เปิ้นมี
กลุ่มกั๋น” น้องก็เลยมา เวลามีกิจกรรมเฮาก็มาเนาะ ตอนนั้นยังอยู่แม่จัน เฮาก็บ่ค่อยได้มาเท่าใด ถ้า
ได้มาก็มา กีฬามาทุกรอบปลื้มกับปริ้นซ์...”
ปกครองลาดับที่หก
“...ได้นักตังแม่ คือน้องบ่ได้เอาปลื้มมาเนาะ แต่เฮาจะได้ตังแม่ คือเฮาได้มาเจอกั๋น มี
ปัญหาอะหยังเฮาก็ปรึกษากั๋น เออ เฮาสามารถอู้กันได้เนาะ มีปัญหาหยังก็มาปรึกษากั๋นเนาะ คือปลื้ม
บ่ได้มาฝึกตรงนี้เจ้า คือจะเครียด เนาะ เฮาบ่มีทางออกเฮาก็มาอู้กั๋น ลูกเป็นจะอี้ ถามแต่ละคนว่าเป็น
จะใด ก็จะแนะนามา ว่าฝึกจะอั้นจะอั้น เป็นลักษณะนั้นมากกว่าเนาะ...”
ขั้น ตอนที่สี่ การมีส่วนร่ วมในการประเมิน ผล ผู้ ปกครองต้องการให้ มีการอบรมในเรื่อง
เพศศึกษา สาหรับบุคคลออทิสติกทั้งหญิงและชาย ซึ่งเป็นเรื่องสาคัญและเป็นธรรมชาติของมนุษย์
ผู้ปกครองทุกคนพบกับปัญหาการแสดงออกทางเพศที่ไม่เหมาะสม ผู้ปกครองมีความเห็นว่ารูปแบบ
ของการอบรมเรื่องเพศควรจะเป็นการอบรมอย่างไม่เป็นทางการ อาจจะเป็นการล้อมวงสนทนาแล้วมี
ผู้เชี่ยวชาญให้คาแนะนา เนื่องจากเพศศึกษาเป็นเรื่องละเอียดอ่อน ผู้ปกครองมีข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงลักษณะทางกายภาพศูนย์ได้แก่ การจัดวางสื่อให้มีความ ชัดเจน ควรมีการตรวจเช็ค ซ่อม
บารุงให้พร้อมกับการใช้งาน เพิ่มจานวนครูผู้ฝึก ในวันธรรมดา สถานที่ ควรมีการแบ่งแยกบริเวณให้
ชัดเจนนอกจากนั้น ผู้ปกครองยังต้องการกิจกรรมที่ หลากหลาย เช่นการฝึกอาชีพ ในบุคคลออทิสติก
เรื้อรังที่เป็นเด็กโต แต่ในที่นี้ไม่ได้เป็นความต้องการต่อตนเอง แต่เป็นความต้องการที่มีต่อลูก
ผู้ปกครองคนที่สอง
“...จริงๆ แล้วเรื่องเพศเป็นเรื่องสาคัญที่เด็กต้องรับมือเพราะละอ่อนของเฮามันบ่ฮู้ บ่ฮู้
ขอบเขตว่าควร หรือไม่ควร...”
“...พอโตเป๋นหนุ่ม ก็เหมือนทุกคน เล่นอวัยวะเพศตั๋วเอง...”
“...เรื่องนี้เป๋นเรื่องสาคัญเนาะ ต้องจัดอบรมทั้งขายและหญิง...”
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“...ผู้หญิงแก้ปัญหาเนาะ บ่ใจ่แก้ปัญหา ตัดปัญหาโดยการทาหมัน แต่มันบ่ดีทางจิตใจคือตัด
ปัญหาในการขยายเผ่าพันธุ์ แต่มันไม่ได้ช่วยฝึกสอนในการป้องกันตัวเองจะใด และถ้าเด็กโต แล้วถูก
กระทาก็จะมีสภาพทางจิตบ่ดี ก็น่าจะมีการพูดเรื่องนี้...”
ผู้ปกครองคนที่หก
“...เป๋นวัยรุ่นเนี่ยพฤติกรรมมัน... แชร์ความรู้สึกกั๋นเนี่ย บ่ต้องบอกไผน่อ เป็นวัยรุ่นเนี่ยมี
ความรู้สึกทางเพศ เฮาบ่ปาไปออกสังคมเยอะกั๋วเขามีอารมณ์ทางเพศ เนี่ยเขาจะทาต่อหน้า
สาธารณชนเนี่ย เฮาก็เลยว่าหื้ออยู่บ้านเยอะๆ แต่จะออกไปร่วมกิจกรรมก็ไปอย่เจ้า ไปเป๋นบางเวลา
แต่ถ้าไปเข้าอบรมเฮาว่าบ่หื้อทา เขาก็บ่ทา คุมอารมณ์ ได้อยู่ แต่อยู่ที่บ้านนี้ หื้ออยู่ในห้องเอง สุด
แล้วแต่ อยู่ในห้อง แล้วแต่ แต่ไปภายนอกชุมชนคนเยอะๆ นี่เฮาก็ห้าม เขาก็ฟัง แต่ถ้าโตขึ้นเป็นวัยรุ่น
มันก็มีทุกคน...”
“...บ่อยากจัดอบรมแบบบรรยาย อยากนั่งกั๋นแบบนี้มีคาถามก็ถาม แล้วมีผู้รู้ตอบเฮา เพราะ
การฟังบรรยายแบบนั้น มันด้านเดียว มันฟังผ่านบ่ได้แสดงความคิดเห็นด้วย มันกว้างเกินไป คนฟังก็
ฟังบ่มีโอกาสได้ถาม อยากหื้อเล็กๆ ใกล้ชิดแล้วได้ถาม อย่างคนมีประสบการณ์แล้วก็เล่าได้...”
นอกจากนั้น ยังพบว่าคุณลักษณะของผู้ปกครองที่มีส่ วนร่วม จะมีความเสียสละ อดทน มี
ทัศนคติที่ดี มีความรู้ มีความสนใจ รู้จักเสาะแสวงหา ใส่ใจในการฝึกฟื้นฟู เป็นประจาสม่าเสมอ ใน
การฝึกมีเป้าหมายชัดเจน ไม่ตั้งเป้าหมายมากเกินไป และมองโลกในแง่ดีคิดเชิงบวก
“…น้องใช้เวลา 6 ปี น้องใช้เวลา 6 ปีเลยหนา ปี่นาย ตั้งแต่ฮู้ว่าเป๋น สองขวบอี้เนาะ หกปีจน
เข้า โรงเรียนอนุบาล ตอนชั้นอนุบาลครูก็บ่ฮับ ครูก็ว่าที่เนี่ยไม่มีครูเฉพาะทาง เปิ้นกั๋วเฮาจะหวังผล
เฮาก็บอกว่าต้องการสังคม อยากหื้ออยู่ร่วมกับคนอื่น ไปโรงเรียนบ่มีเพื่อนเลย เฮาก็ต้องเสาะหาเพื่อน
หื้อเจ้า
มีเพื่อนคนหนึ่งอนุบาล ถึงอนุบาลสาม เฮาต้องไปหาเพื่อนหื้อ โชคดีหน่อยตอน
ประถม น้องไปหาเพื่อนหื้อ ได้เพื่อนผู้หญิง แก่นหน่อย ตั้งแต่ ป. หนึ่ง ถึง ป. หก ช่วยประกบ ตอนนี้ก็
ไปเฮียนโตยกั๋นที่สามัคคีอยู่เจ้า แน่นอนตอนแรกเขาก็บ่เข้าใจ มาถาม “ปลื้ม ปลื้มเป็นเด็กพิการก๊ะ”
ละอ่อนเขาก็บ่เข้าใจ ออทิสติกอะหยัง เขาถามว่า “เป็นเอ๋อก๊ะ” “ปลื้ม ปลื้มเป็นเอ๋อก๊ะ เป็นปัญญา
อ่อนก๊ะ” น้องก็เลยบอกว่า “ปลื้มบ่ได้เป็นเอ๋อ ปลื้มเป็นอัจฉริยะ” น้องก็บอกเอี๊ยะ “ปลื้มบ่เป็นเอ๋อ
ปลื้ม บ่ได้พิการ ปลื้มเป็นอัจฉริยะ”
และ มีผู้ปกครองจานวน 2 คน มาใช้บริการฟื้นฟูแต่อย่างเดียว ผู้ปกครองสองคนนี้เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว 1
คน และเป็นยายที่ต้องดูแลแทนแม่เลี้ยงเดี่ยวอีกหนึ่งคน ปัจจัยที่ ทาให้ไม่สามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้
ครบทุกกระบวนการคือต้องทางานหาเลี้ยงชีพ
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ผู้ปกครองลาดับที่เจ็ด
“... น้องก็สนใจเข้าร่วมกลุ่มหนา แต่บ่มีเวลา เป็นพยาบาลต้องขึ้นเวร แล้วบ่มีไผเปลี่ยนมา
ดูแลปูน...”
โดยสรุปแล้วผลการวิจัยตอบสมมติฐานของการวิจัยกล่าวคือพ่อหรือแม่ของเด็กออทิสติกที่มี
ส่วนร่วมในการดูแลลูกของตนร่วมกับบ้านทอฝันอย่างสม่าเสมอจะส่งผลดีต่อพัฒนาการของลูกตน
นอกจากนั้น ยังพบว่าการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ยังเป็นการเยียวยาผู้ปกครอง และส่งผลต่อ
ผู้ปกครองในเชิงบวก ทาให้ผู้ปกครองมีทัศนคติที่ดี มีความรู้จากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และ
การมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูดังกล่าว การเพิ่มองค์ความรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองแสดง
ให้เห็นการลดความเหลื่อมล้าในการเข้าถึงบริการในการฟื้นฟูบุคคลออทิสติกได้อย่างเป็นรูปธรรม
การอภิปรายผล
จากการศึกษาพบว่าผู้ปกครองที่มาร่วมให้ข้อมูลมีส่วนร่วมในการดูแลลูกของตนเองร่วมกับ
ศูนย์ส่งเสริมทักษะชีวิตบุคคลออทิสติก “บ้านทอฝัน” โดยมีความเห็นพ้องกัน เริ่มจากผู้ปกครองมี
ความต้องการในการฟื้นฟูบุตรหลานที่มีภาวะออทิสซึม จึงมีการรวมตัวกันและมีผู้ปกครองแกนนา
เริ่มต้นกิจกรรมการฟื้นฟู และชักชวนให้ผู้ปกครองคนอื่นเห็นพ้องต้องกันในวิธีการของการฟื้นฟูบุคคล
ออทิสติกและจึงเข้าร่วมกิจกรรมการฟื้นฟูสอดคล้องกับความหมายของการมีส่วนร่วม (ยุพาพร รูป
งาม, 2545, หน้า 5, อ้างอิงใน Sisavanh Vongkatanegnou, แนวคิดทฤษฎีการมีส่วนร่วม
https://www.goto know.org/posts/482092 สืบค้นเมื่อวันที่ 6 เมษายน 2559) และพบว่า
ผู้ปกครองร้อยละ 75 มีส่วนร่วมในการฟื้นฟูกับบ้านทอฝัน โดยมีความเกี่ยวข้องในกระบวนการการมี
ส่วนร่วม 4 ขั้นตอนตามแนวคิดของ Cohen & Uphoff (1981) (วชิรวัชร งามละม่อม, ทฤษฎีการมี
ส่วนร่วม http://learningofpublic.blogspot.com/2016/02/blog-post_79.html ค้นคืนวันที่
29 มีนาคม 2559) คือ 1) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 2) การมีส่วนร่วมในการดาเนินงาน 3) การ
มีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ 4) การมีส่วนร่วมในการประเมินผลและ มีผู้ปกครองจานวน 2 คน มา
ใช้บริการฟื้นฟูแต่อย่างเดียว ผู้ปกครองสองคนนี้เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว 1 คน และเป็นยายที่ต้องดูแลแทน
แม่เลี้ยงเดี่ยวอีกหนึ่งคน
ปัจจัยที่ทาให้ไม่สามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้ครบทุกกระบวนการคือต้อง
ทางานหาเลี้ยงชีพ และความความมั่นคงในชีวิตซึ่งเป็นความต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษย์ ซึ่งตรงกับ
ความต้องการของคนตามหลักทฤษฎีลาดับความต้องการ (hierarchy of needs) ของ Maslow ที่ว่า
ความต้องการของคนจะเป็นไปตามลาดับจากน้อยไปมาก (อคิน รพีพัฒน์, 2527, หน้า 7-8, Sisavanh
Vongkatanegnou แนวคิดทฤษฎีการมีส่วนร่วม https://www.gotoknow.org/posts/482092
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ค้นคืนวันที่ 6 เมษายน 2559) ผู้ปกครองทั้งสองคนให้ความสาคัญกับความต้องการขั้นพื้นฐานและ
ความต้องการความมั่นคงปลอดภัยของชีวิตมากกว่าความต้องการทางด้านสังคม
นอกจากนั้น ยังพบว่าผู้ปกครองที่มีส่วนร่วมเข้าร่วมฟื้นฟู และเข้ากิจกรรมกลุ่ม มีความรู้สึกดี
ขึ้น ความเครียดลดลง เพราะได้พูดคุยแลกเปลี่ยนแบ่งปันประสบการณ์ซึ่งกันและกัน ถึงแม้ว่าจะเป็น
เพียงพาลูกมาเข้าร่วมกิจกรรมอื่นที่ไม่ใช้เป็นการฝึกเพื่อฟื้นฟูก็ตาม แต่อย่างไรก็ตามผู้ป กครองยังคง
ค านึ ง ถึ ง ปั จ จั ย พื้ น ฐานในการด ารงชี วิ ต เช่ น การท างานเพื่ อ สร้ า งรายได้ เ ป็ น ปั จ จั ย ส าคั ญ ดั ง นั้ น
ครอบครัวที่ไม่มีปัญหาทางเศรษฐกิจก็สามารถมาใช้บริการได้มากกว่า การให้ความรู้ผู้ปกครองก็เป็น
ปัจจัยในการส่งเสริมการฟื้นฟูที่ผู้ปกครองสามารถนาไปต่อยอดที่บ้านได้
ข้อเสนอแนะ
1. ผู้ปกครองควรรวมกลุ่มและส่งเสริมให้ผู้ปกครองมี่ส่วนร่วมในการฟื้นฟู และใช้สิทธิที่รัฐ
จัดให้ทั้งการฟื้นฟูทางการแพทย์ การศึกษา สังคมอาชีพและการมีงานทา การเข้าถึงเทคโนโลยีและ
สารสนเทศให้มากขึ้น
2. องค์กรคนพิการออทิสติกในพื้นที่ควรจัดทาฐานข้อมูล จัดกิจกรรมรวมกลุ่มผู้ปกครอง และ
สารวจความต้องการในการฟื้นฟูของสมาชิก
3. หน่วยงานของรัฐส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการฟื้นฟูบุคคลออทิสติกโดย องค์กรคน
พิการออทิสติก และการจัดอบรมให้ความรู้ในการฟื้นฟูแก่ผู้ปกครองเพื่อที่จะสามารถนาไปใช้ต่อยอด
ที่บ้านได้รวมทั้งพัฒนาโปรแกรมการฟื้นฟูบุคคลออทิสติกทางด้านอาชีพสาหรับบุคคลออทิสติกเรื้อรัง
4. ภาคีเครือข่ายในระดับจังหวัด ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรม ประชาสัมพันธ์ และ
ความร่ ว มมื อ ในการสนั บ สนุ น ทรั พ ยากร เช่ น วิ ท ยากรให้ ค วามรู้ สถานที่ ใ นการจั ด อบรม หรื อ
งบประมาณในการดาเนินกิจกรรม
5. “บ้านทอฝัน” ควรทาวิจัยเพิ่มเติมในเรื่องการพัฒนากระบวนการในการสร้างความร่วมมือ
ของผู้ปกครองในการฟื้นฟูบุคคลออทิสติก
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การพัฒนารูปแบบศูนย์บริการด้านการทาความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อม
และการเคลื่อนไหว (Orientation and Mobility (O&M))
โดยการมีส่วนร่วมของจิตอาสา
โดย จักรภพ ดุลศิริชัย วัลลภา ศาลารักษ์ อาริษา ซามาตย์ และคณะ
บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบศูนย์บริการ ด้านการทาความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและ
การเคลื่อนไหว (Orientation and Mobility (O&M)) โดยการมีส่วนร่วมของจิตอาสา” เป็นการวิจัย
เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research) วัตถุประสงค์ของงานวิจัย คือ เพื่อ
ศึกษาบทบาทของจิตอาสาในการให้บริการทักษะO&Mกับคนตาบอดในชุมชน เพื่อพัฒนารูปแบบการ
ให้บริการฝึกทักษะ(O&M) และเพื่อเตรียมความพร้อมของการเป็นศูนย์บริการคนพิการด้านO&M ที่
ดาเนินงานโดยจิตอาสา ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ประชากรและกลุ่มตัวอย่างเป็นจิตอาสา จานวน 9
ราย ผลการวิจัย พบว่า จิตอาสามีบทบาทในการให้บริการทักษะ(O&M) โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ จิต
อาสาที่ดาเนินงานในพื้นที่ร่วมกับศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนตาบอดโดยชุมชน จิตอาสาที่ดาเนินงานใน
พื้นที่แต่ยังไม่เคยเข้าร่วมงานกับศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนตาบอดโดยชุมชน และจิตอาสาที่มีบทบาท
เป็นญาติของคนตาบอด รูปแบบการให้บริการฝึกทักษะ(O&M) กับคนตาบอดในชุมชน จิตอาสาเป็นผู้
ให้บริการ โดยมีเจ้าหน้าที่ภาคสนาม CBR เป็นผู้ให้คาปรึกษาแนะนาในการให้บริการ ทาให้คนตาบอด
ได้รั บบริ การเพิ่มมากยิ่ งขึ้น ศูน ย์บ ริ การคนพิการด้าน (O&M) ที่ดาเนินงานโดยจิตอาสา สามารถ
ดาเนินการได้ภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับคนตาบอดในชุมชน
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย กรมส่งเสริมและพัฒ นาคุณภาพชีวิตคนพิการ ควรเร่งส่งเสริม
สนับสนุน เกิดการให้บริการO&M ของจิตอาสาสาหรับคนตาบอดในชุมชน ให้ได้รับบริการอย่างทั่วถึง
และเป็นธรรมตามศักยภาพของแต่ละบุคคล ควรมีมาตรฐานบริการO&Mของจิตอาสา
ข้อเสนอแนะระดับปฏิบัติ ควรมีการนาผลการศึกษาวิ จัยไปสู่กระบวนการปฏิบัติจริงในพื้นที่
ให้คนตาบอดได้รับ การบริการที่ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล้ าในสังคม
ส่งเสริมให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ด้านO&M ในพื้นที่ การปรับปรุงนโยบายภายในหน่วยงานที่ดาเนินงาน
ด้านการให้บริการO&M ให้มีความพร้อมในการฟื้นฟูศักยภาพของคนตาบอดในทุกๆมิติ
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป ควรทาการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพในประเด็นหลักสูตร
การให้บริการO&M ในแต่ละช่วงวัยและระดับความพิการของคนพิการทางการเห็น เพื่อสอดคล้องกับ
ความต้องการจาเป็นของแต่ละบุคคล ควรทาการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความยั่งยืนของการให้บริการ
O&M ของจิตอาสา ในแง่มุมต่างๆ และควรมีการทาวิจัยเพื่อติดตามประเมินผลของการรับบริการ
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ศูน ย์บริ การด้านO&M เพื่ อน าผลการวิจัยที่ได้มาเป็นข้อมูล สารสนเทศในการพัฒนาระบบอย่างมี
ประสิทธิภาพต่อไป
คาสาคัญ คนตาบอด, จิตอาสา, การมีส่วนร่วม, ศูนย์บริการคนพิการ
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Abstract
The research on “ The development of service centers for Orientation and Mobility
(O&M) based on volunteer support” is a participatory action research aiming to explore
the roles of volunteers in the delivery of services to instill O&M skills among persons
with visual impairment in the community, to develop the modules for the O&M skill
training and to prepare for the establishment of services centers for persons with
disabilities focusing on O&M skills carried out by volunteers in Roi-Et province. The
research population and samplings group includes nine volunteers. The research
findings suggest that volunteers instrumental in delivering O&M skill training services
can be divided into three groups including volunteers working in the local area with
the community based rehabilitation center for the persons with visual impairment,
volunteers working in the local area but have yet to work with the community based
rehabilitation center for the persons with visual impairment, and volunteers who are
relatives of the persons with visual impairment. The O&M skill training provided for the
persons with visual impairment in the community is carried out by the volunteers with
CBR field staff being the supervisors giving advice. This has increased affect to the
service among the persons with visual impairment. The O&M for persons with
disabilities operated by volunteers can function with participation from the partner
organizations working with the persons with visual impairment in the community.
Policy recommendations: The Department of Empowerment of Persons with
Disabilities should expedite the effort to promote the delivery of O&M services with
help from volunteers for the persons with visual impairment in the community to
ensure that all of them have access to the services equally based on the potential of
each individual and per the standards of O&M services by the volunteers.
Practical recommendations: The research findings should be translated into an action
plan in the area to ensure the persons with visual impairment have access to the
services to serve their needs and to minimize social inequalities. The service center
can become resource center on O&M services in the local area. Policies internally
adopted in agencies should also be improved to ensure the readiness to deliver O&M
services for the comprehensive rehabilitation of the persons with visual impairment.
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Recommendations for further research: Qualitative research should be conducted on
the O&M service training module to make it cater to the need of different ages and
different levels of visual impairment to serve the best interest of each individual
specifically. Also, research should be done on the sustainability of the O&M services
delivered by the volunteers in all aspects and to monitor and evaluate the operation
of the O&M Service Center, the findings of which can used to further enhance the
database to develop the system effectively.
Key words persons with visual impairment, volunteers, participation, service center for
persons with disabilities
1. ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ความพิการทางการเห็นมีผลกระทบโดยตรงต่อการดารงชีวิตของมนุษย์ทุกคน อาทิเช่น การ
ใช้ชีวิตประจาวันต่างๆ การเดินทาง การศึกษา และการประกอบอาชีพ เป็นต้น ซึ่งเป็นปัญหาที่อาจ
เกิดได้กับบุคคลทุกเพศทุกวัยโดยอาจเกิดความผิดปกติมาตั้งแต่กาเนิดหรือภายหลังที่มาจากสาเหตุ
การประสบอุบัติเหตุหรือจากโรคที่ส่งผลทาให้ตาบอด เช่นโรคต้อกระจก เบาหวาน เป็นต้น คนตาบอด
เป็นคนพิการซึ่งถูกจัดอยู่ในกลุ่มผู้ด้อยโอกาสในสังคม จนสังคมมองสภาพทางกายภาพว่าเป็นบุคคลซึ่ง
มีข้อจากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจาวันหรือการเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคม เนื่องมาจากมี
ความบกพร่องทางการมองเห็น ประกอบกับมีอุปสรรคในด้านต่างๆ นอกจากนี้ หากประสบปัญหาตา
บอดแล้ว จะต้องได้รั บ การเสริมสร้ างสมรรถภาพหรือความสมารถให้ มีส ภาพที่ดีขึ้นหรือกลั บมามี
ความสามารถดังเดิม โดยกระบวนการทางการแพทย์ การศึกษา สังคม อาชีพ หรือกระบวนการอื่นๆ
เพื่อให้มีโอกาสทางานหรือดารงชีวิตในสังคมอย่างสมศักดิ์ศรีและเต็มตามศักยภาพ
เมื่อเกิดปั ญหาด้านการมองเห็นที่เกี่ยวกับดวงตา ถึงแม้ได้รับการแก้ไขโดยการผ่าตัดหรือ
กระบวนการทางการแพทย์แล้วก็ตาม แต่การมองเห็นก็ไม่ปกติ มีความผิดปกติด้านการเคลื่อนไหว
เพราะต้องอาศัยประสาทสัมผัสที่เหลืออยู่แทนการใช้สายตา จึงอาจมีก ารเคลื่อนไหวของอวัยวะส่วน
ต่าง ๆ ของร่างกายช้าลงกว่าปกติ นอกจากปัญหาด้านการเคลื่อนไหวก็ยังพบปัญหาด้านอื่นๆ ตามมา
อาทิเช่น ด้านอารมณ์ เกิดความอาย ค่อนข้างใจน้อย หงุดหงิด และฉุนเฉียว มีความวิตก กังวลในการ
ดารงชี วิ ต เป็ น ต้ น ปั ญ หาด้ า นการพู ด และการใช้ ภ าษา การรั บ รู้ แ ละความคิ ด การปรั บ ตั ว และ
พฤติก รรมทางสั งคม เป็ น ต้น ดัง นั้นการฟื้ นฟูส มรรถภาพคนตาบอดด้า นการทาความคุ้นเคยกั บ
สภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหว (Orientation and Mobility (0&M)) เป็นสิ่งที่มีความจาเป็นและ
สาคัญอย่างยิ่ง ที่จะทาให้คนตาบอดสามารถปรับตัวเองให้ใช้ชีวิตประจาวันโดยใช้ประสาทสัมผัสที่
ประมวลบทความ (Proceeding) งานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการครั้งที่ 8 ประจาปี 2559

123

เหลืออยู่ในการดาเนินชีวิตอาศัยอยู่ในสังคมได้โดยไม่ต้องพึ่งพาญาติ หรือบุคคลใกล้ชิดมากจนเกินไป
โดยการเรียนรู้ในการใช้ประสาทสัมผัสที่เหลืออยู่ทดแทนประสาทสัมผัสทางตาหรือการมองเห็นเพื่อให้
สามารถช่วยเหลือตนเองในการทากิจวัตรประจาวันได้ปรับตัวอยู่ ในสภาพแวดล้อมของตนเองได้อย่าง
มีความสุขและปลอดภัย สามารถเดินทางได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย ได้ด้วยตนเอง นาไปสู่การมีอาชีพ
สร้างรายได้และไม่เป็นภาระต่อครอบครัว สังคมและประเทศชาติต่อไป
จากการสารวจคนตาบอดของจังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า มีคนตาบอดอาศัยอยู่ในจังหวัดร้อยเอ็ด
มากเป็น อัน ดับ 3 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รองจากจังหวัดสุ รินทร์และจังหวัดนครราชสี มา
ตามลาดับ โดยมีจานวน10,423 คน เป็นเพศชาย จานวน 4,266 คน เป็นเพศหญิง จานวน 6,157 คิด
เป็นร้อยละ 9.95ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือจาก 20 จังหวัด จากการสารวจข้อมูลเบื้องต้นพบว่า
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม นวดแผนไทย ขายลอตเตอรี่ คนตาบอดบางคนสามารถเดินทาง
ไปประกอบอาชีพได้แต่ยังขาดทักษะทาให้บางครั้งต้องได้รับอุบัติเหตุ หรือต้องขอความช่วยเหลือจาก
บุคคลรอบข้าง ไม่ ว่าจะเป็นญาติหรือบุคคลทั่วไปในการเดินทางไปในสถานที่ต่าง ๆ เพื่อประกอบ
อาชีพและดาเนินชีวิตประจาวัน
จากการดาเนินงานของมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ภายใต้โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพคนตาบอดโดยชุมชน (Community Base Rehabilitation (CBR))
มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2530 พบว่า ปัญหาประการหนึ่งที่ทาให้คนตาบอดไม่สามารถเข้าถึงการให้บริการทา
ความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหว(Orientation and Mobility (O&M))นั้น เนื่องจาก
เจ้าหน้าที่CBR มีจานวนจากัดไม่สามารถให้บริการได้ทันต่อสถานการณ์และความต้องการของคนตา
บอดแต่ละพื้นที่ของอาเภอได้ อีกทั้งมีข้อจากัดด้านงบประมาณ จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับความ
ร่วมมือจากชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้องกับคนตาบอด โดยเฉพาะอาสาสมัครในชุมชน เข้ามีบทบาทในการ
ให้บริการ O&M และการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนซึ่งถือเป็นปัจจัยที่สาคัญประการหนึ่งที่ทาให้คนตา
บอดมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น กล่าวได้ว่าเป็นหน่วยบริการในชุมชนระดับปฐมภูมิ (Primary
Care) ให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมคิด วางแผน ทาและรับประโยชน์ ดังนั้น จิตอาสา หรือ จิตสาธารณะ
เป็นเรื่องของความสานึกคิดที่อยากช่วยเหลือผู้อื่น อยากทาตนให้เป็น ประโยชน์ที่ฝังลึกอยู่ในจิตใจ ซึ่ง
เป็นนามธรรม ขณะที่อาสาสมัครคือ รูปธรรมของจิตอาสา ที่อยู่ในตัวบุคคลนั้นๆ เป็นพลังที่ยิ่งใหญ่
ที่สุดในการขับเคลื่อนให้มนุษย์ทาความดี อยากช่วยแก้ปัญหา ทาให้เห็นความหวังในการแก้ไขปัญหา
ความทุ ก ข์ย ากของคนในสั ง คม (จตุ ร งค์ บุ ณ ยรัต นสุ น ทร,2553) นับ ได้ว่ า เป็ น แนวทางการฟื้ น ฟู
สมรรถภาพโดยชุมชน อันจะนาไปสู่การลดปัญหาความเหลื่อมล้าในสังคมทาให้คนตาบอดและคนปกติ
อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
นอกจากนี้ ภายใต้เจตนารมณ์ “ลดความเหลื่อมล้า สร้างความเป็นธรรม พัฒนาสังคมร่วมกัน
อย่างยั่งยืน” ท้ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกาภิวัฒน์นับว่าเป็นโอกาสสาคัญยิ่งที่รัฐบาล มี
นโยบายในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ให้ตระหนักถึงศักดิ์ศรีและศักยภาพของคน
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พิการ รวมถึงเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการทากิจกรรมต่าง ๆ ในสังคม
อย่างเต็มที่ การส่งเสริมให้คนพิการและองค์กรด้านคนพิการสามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ใน
สังคม แสดงให้เห็นถึงเส้นทางของการพัฒนาคนพิการที่ดีขึ้นเรื่อยๆ ตามลาดับ ที่สาคัญมีการแปลง
นโยบายนาไปสู่การปฏิบัติที่เห็นไปรูปธรรมประการหนึ่งคือ ด้านกฎหมายที่มุ่งเน้นให้องค์กรด้านคน
พิการมีความเข้มแข็งและคนพิการสามารถเข้าถึงสิทธิอย่างเสมอภาพ บูรณาการส่งเสริมและพัฒนา
พัฒนาคนพิการในท้องถิ่นดังจะเห็นได้จากการที่มีกฎหมายที่เอื้อต่อการพัฒนาคนพิการให้เกิดความ
เข้มแข็งในพื้นที่โดยพัฒนาสมรรถนะขององค์กรด้านคนพิการให้มีอานาจหน้าที่และบทบาทในการ
จัดบริการและพัฒนากลุ่มเป้าหมายมากขึ้น ตามม. 20/2 ,ม.20/3 และม.20/4 แห่งพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2556 จะ
เห็นได้ว่า คนตาบอดในท้องถิ่นจะได้รับบริการที่รวดเร็วและทั่วถึง นาไปสู่การดาเนินชีวิตอย่างมั่นคง
งานศึกษาวิจัยเกี่ยวกับคนตาบอดยังมีอยู่น้อย เพราะงานวิจัยส่วนใหญ่มุ่งไปที่คนพิการโดย
ภาพรวม แต่ในความเป็นจริงคนพิการมีสภาพปัญหาและความต้องการจาเป็นของคนพิการแต่ละ
ประเภทแตกต่างกัน และที่สาคัญ การแสวงหาแนวทางเลือกในการพัฒนาคนตาบอดโดยการมีส่วน
ร่วมของคนในชุมชน ผ่านจิตอาสาถือได้ว่าเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งที่จะส่งผลให้คนตาบอดได้เข้าถึง
และใช้ประโยชน์ในการดาเนินกิจวัตรประจาวันและเข้าถึงกิจกรรมทางสังคมต่างๆ โดยเฉพาะการทา
ความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมที่คนตาบอดแต่ละคนอาศัยอยู่ ดังนั้น คณะผู้ศึกษา จึงได้เล็งเห็น ถึง
ความสาคัญของการมีส่วนร่วมของจิตอาสาในการให้บริการทาความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการ
เคลื่อนไหว ภายใต้ศูนย์บริการคนพิการที่กาลังอยู่ในกระแสหลักของประเทศ ถือเป็นมิติหนึ่งที่ดาเนิน
นโยบายด้านการสวัสดิการสังคม ในการฟื้นฟูพัฒนาคนตาบอด โดยศึกษาถึงบทบาทของจิตอาสาใน
การให้บริการฝึกทักษะการทาความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหว(Orientation and
Mobility (O&M))กับคนตาบอดในชุมชน และ ขั้นตอนการได้มาและกระบวนการมีส่วนร่วมของจิต
อาสาตามล าดั บ และเพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มของการเป็ น ศู น ย์ บ ริ ก ารด้ า นท าความคุ้ น เคยกั บ
สภาพแวดล้อมและการเคลื่ อนไหว(Orientation and Mobility (O&M))กับคนตาบอดที่ดาเนินงาน
โดยการมีส่วนร่วมของจิตอาสาจะเห็นได้ว่า การทาการศึกษาด้านบทบาทของจิตอาสาในการมีส่วน
ร่วมให้บริการ O&M ภายใต้ศูนย์บริการคนพิการ โดยมุ่งหวังให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วม เพื่อนา
ผลการวิจัยที่ได้ไปประยุกต์ใช้ประโยชน์กับบริบทสังคมชุมชนที่มีความแตกต่างหลากหลายในพื้นที่อื่น
จึงเป็นส่วนสาคัญในการที่จะพัฒนาการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนให้พัฒนาอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน
รู้เท่าทันสถานการณ์ทางสังคมและพร้อมที่จะยอมรับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1.เพื่อศึกษาบทบาทของจิตอาสาในการให้บริการฝึกทักษะการทาความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อม
และการเคลื่อนไหว (Orientation and Mobility (O&M)) กับคนตาบอดในชุมชน
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2.2.เพื่อพัฒนารูปแบบการให้บริการฝึกทักษะการทาความคุ้นเคยกับสภาพสภาพแวดล้อม
และการเคลื่อนไหว (Orientation and Mobility (O&M)) กับคนตาบอดในชุมชน
2.3.เพื่อเตรียมความพร้อมของศูนย์บริการคนพิการ ด้านทาความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อม
และการเคลื่อนไหว (Orientation and Mobility (O&M)) ที่ดาเนินงานโดยจิตอาสา
3. คาถามหลักของการวิจัย
“รูปแบบศูนย์บริการทักษะการทาความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหว (Orientation
and Mobility (O&M)) สาหรับคนตาบอดโดยการมีส่วนร่วมของจิตอาสาควรเป็นอย่างไร”
4. สมมุติฐานของการวิจัย
4.1จิตอาสามีบทบาทแตกต่างกันในการให้บริการฝึกทักษะการทาความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและ
การเคลื่อนไหว (Orientation and Mobility (O&M)) กับคนตาบอด
4.2 รูปแบบการให้บริการฝึกทักษะการทาความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหว
(Orientation and Mobility (O&M)) กับคนตาบอดในชุมชนของจิตอาสาสามารถช่วยให้งานบริการ
คนตาบอดดีขึ้น
4.3 ศู น ย์ บ ริ ก ารคนพิ ก ารด้ า นท าความคุ้ น เคยกั บ สภาพแวดล้ อ มและการเคลื่ อ นไหว
(Orientation and Mobility (O&M)) ที่ดาเนินงานโดยจิตอาสาสามารถทาได้ภายใต้การมีส่วนร่วม
ของภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับคนตาบอดในท้องถิ่น
5. ขอบเขตของการวิจัย
5.1 ขอบเขตเชิงพื้นที่ดาเนินการวิจัย
ขอบเขตเชิงพื้นที่ดาเนินการวิจัย ได้แก่ พื้นที่ให้บริการของโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพคนตา
บอดโดยชุมชน (Community Base Rehabilitation (CBR))ของมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดใน
ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ คือ จังหวัดร้อยเอ็ด
5.2 ขอบเขตเชิงเนื้อหาของกาวิจัย คือ 1)ทบทวนและศึกษารูปแบบการมีส่วนร่วมของจิต
อาสา การให้บริการทักษะการทาความคุ้นเคยกับสภาพสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหว (O&M)
กันคนตาบอดในชุมชน 2)ศึกษารูปแบบบริการทักษะการทาความคุ้นเคยกับสภาพสภาพแวดล้อมและ
การเคลื่อนไหว (O&M) ที่ดาเนินงานโดยจิตอาสา 3)ศึกษาระบบบริหาร จัดการ ระบบบริการของ
ศูนย์บริการทักษะการทาความคุ้นเคยกับสภาพสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหว (O&M) และ 4)
การทดสอบและประเมินผลการใช้รูปแบบ
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6. ระเบียบวิธีวิจัย
6.1 รูปแบบการวิจัย
การวิจัย “การพัฒนารูปแบบศูนย์บริการ ด้านการทาความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและ
การเคลื่อนไหว (Orientation and Mobility (O&M)) โดยการมีส่วนร่วมของจิตอาสา” เป็นการวิธี
วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research) วิธีการดาเนินงาน แบ่งเป็น 3
ระยะ คือ (1) ระยะเตรียมการ ประกอบด้วยการจัดประชุมวางแผนงาน การจัดเวทีชี้แจงโครงการวิจัย
การจัดประชุมเพื่อสรุปบทเรียนและเตรียมการ การประชุมสรุปงานและจัดทาหลักสูตร (2) ระยะการ
ทดลองปฏิบัติ ประกอบด้วยการให้ความรู้จิตอาสา 3 วัน การให้จิตอาสาออกไปปฏิบัติงานในพื้ นที่
3 เดือน การติดตามและให้คาแนะนาในการทางานของจิตอาสา การประชุมเตรียมความพร้อมจัดตั้ง
ศู น ย์ บ ริ ก าร ด้ า นการฝึ ก ทั ก ษะการท าความคุ้ น เคยกั บ สภาพแวดล้ อ มและการเคลื่ อ นไหว การ
ประเมินผลการให้บริการ O&M การประชุมสรุปผลและถอดบทเรียนของจิตอาสาในการจัดบริการ
การจัดประชุมวิเคราะห์ข้อมูล และ(3) รายงายผลการวิจัย
6.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชาการและกลุ่มตัวอย่างสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่1)จิตอาสาที่ดาเนินงาน
ในพื้นที่ร่วมกับศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนตาบอดโดยชุมชน 2)จิตอาสาที่ดาเนินงานในพื้นที่แต่ยังไม่เคย
เข้าร่วมงานกับศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนตาบอดโดยชุมชน และ3)จิตอาสาที่มีบทบาทเป็นญาติของคน
ตาบอด
6.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ ง การพั ฒ นารู ป แบบศู น ย์ บ ริ ก าร ด้ า นการท าความคุ้ น เคยกั บ
สภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหว (Orientation and Mobility (O&M)) โดยการมีส่วนร่วมของจิต
อาสา เป็ น การวิ ธี วิ จั ย เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารแบบมี ส่ ว นร่ ว ม (Participatory Action Research) โดยมี
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมีหลายชนิดได้แก่ 1) การประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) 2) การสัมภาษณ์
ตามแนวทางการสัมภาษณ์ (Interview Guide) 3) แบบประเมินก่อนและหลังการให้บริการ O&M 4)
แบบสอบถามความพึงพอใจของการให้บริการของจิตอาสา 5)การสังเกตแบบมีส่วนร่วม 6)การแสดง
บทบาทสมมุติ 7)การอบรมให้ความรู้ และ8)การประชุมเพื่อเตรียมเป็นศูนย์บริการ
7. ผลการวิจัย
จากการศึกษา พบว่า มีจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมการให้บริการO&Mกับคนตาบอดในชุมชน มี
จานวน 9 ราย ประกอบด้วย จิตอาสาที่มีบทบาทและคุณสมบัติแตกต่างกัน คือ 1) จิตอาสาที่เคย
ทางานกับมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 2) จิตอาสาที่ไม่เคย
ร่วมงานกับมูลนิธิฯ และ3) จิตอาสาที่เป็นญาติของคนตาบอด โดยจิตอาสาทั้ง 3 ประเภท มีเรียนรู้
และปรากฏการณ์ที่แตกต่างกันตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยดังนี้
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1.จิ ต อาสาที่ เ คยด าเนิ น งานในพื้ น ที่ ร่ ว มกั บ ศู น ย์ ฟื้ น ฟู ส มรรถภาพคนตาบอดโดยชุ ม ชน
สามารถให้ บ ริ ก ารคนตาบอดในชุ ม ชนได้ เ ป็ น อย่ า งดี เนื่ อ งจากเคยมี ทั ก ษะ ความรู้ แ ละและ
ประสบการณ์ในการจัดบริการ O&M อยู่แล้วอีกทั้งยังมีบทบาทเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน
(อสม.) ทาให้มีความเชื่อหมั่นในการทางานให้บริการO&M คนตาบอดในชุมชนรู้จักมักคุ้นเป็นอย่างดี
ซึ่ ง ง่ า ยต่ อ การให้ บ ริ ก าร จิ ต อาสาที่ ด าเนิ น งานในพื้ น ที่ แ ต่ ยั ง ไม่ เ คยเข้ า ร่ ว มงานกั บ ศู น ย์ ฟื้ น ฟู
สมรรถภาพคนตาบอดโดยชุมชน ยังไม่มีความรู้และทักษะในการจัดบริการ แต่เมื่อเมื่อได้รับความรู้ใน
เรื่อง O&M และเกิดความมั่นใจในการทางาน สามารถจัดบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพระดับหนึ่ง จิต
อาสาที่ มี บ ทบาทเป็ น ญาติ ข องคนตาบอด ก่ อ นที่ ไ ด้ รั บ การฝึ ก อบรมO&M ยั ง ไม่ มี ค วามมี ใ นการ
ให้ บ ริ ก ารว่า ตนเองจะสามารถให้ บ ริ ก ารได้ และคนตาบอดก็ ยัง เชื่ อถื อ ในการให้ บ ริ การ แต่ เ มื่ อ
เจ้าหน้าที่ CBR ลงพื้นที่ให้คาแนะนาก็สามารถให้บริการได้ สามารถให้บริการได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
กับสภาพแต่ละพื้นที่
2.การพัฒนารูปแบบการให้บริการฝึกทักษะการทาความคุ้นเคยกับสภาพสภาพแวดล้อมและ
การเคลื่อนไหว(Orientation and Mobility (O&M)) กับคนตาบอดในชุมชน เดิมรูปแบบการบริการ
O&M คือเจ้าหน้าที่ CBR เป็นผู้ให้บริการ ทาให้คนตาบอดในชุมชน ไม่ได้รับ การบริการเท่าที่ควร อีก
ทั้งยังเกิดปัญหาต่างๆตามมา อาทิเช่น ปริมาณของสัดส่วนการให้บริการในพื้นที่ ยังมีอยู่จานวนน้อย
และกระบวนการให้ความรู้ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้ ด้วยสภาพของแต่ละบุคคลแตกต่างกัน ทาให้
ความล่าช้าของการให้บริการ ส่งผลกระทบต่อกระบวนการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอื่นๆ ช้าลงไปด้วย แต่
เมื่อเปรียบเทียมรูปแบบใหม่ที่เป็นจิตอาสาให้บริการ O&M ให้กับคนตาบอดในชุมชน โดยมีเจ้าหน้าที่
CBR เป็นผู้ให้คาแนะนาปรึกษา พบว่า คนตาบอดสามารถเรียนรู้ O&M ภายใต้บริบทของแต่ละชุมชน
และระดับการเรียนรู้แต่ละคน เห็นได้ว่าเกิดการขยายพื้นที่การเรียนรู้ O&M หากมองในเชิงปริมาณ
ทาให้คนตาบอดในชุมชน เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน ระหว่าง จิตอาสา คนตาบอด และผู้คนในชุมชน
สามารถได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพประเภทอื่น อาทิเช่น การศึกษา และการฝึกอบรมอาชีพต่อไปอย่าง
ไม่มีขีดจากัด ทาให้ลดปัญหาความเหลื่อมล้าในสั งคมได้ ซึ่งแต่เดิมคนตาบอดไม่สามารถเข้าถึงบริการ
สวัสดิการสังคม ต้องรอการจัดโครงการจากมูลนิธิหรือสมาคมคนตาบอดจัดขึ้น จึงจะได้รับการฟื้นฟู
พัฒนา แต่เมื่อมีการจัดบริการO&M โดยจิตอาสา ทาให้คนตาบอดได้รับการบริการที่รวดเร็วขึ้น
3.การเตรี ย มความพร้ อ มของการเป็ น ศู น ย์ บ ริ ก ารคนพิ ก าร ด้ า นท าความคุ้ น เคยกั บ
สภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหว (Orientation and Mobility (O&M)) ที่ดาเนินงานโดยจิตอาสา
จากกิจกรรมประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการเป็นศูนย์บริการ มีการให้ความรู้ในด้านต่างๆ เช่น แนว
ทางการบริหาร รูปแบบการบริการ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สามารถดาเนินการจัดตั้งได้โดยมีเงื่อนไข
ของการมีส่วนร่วมของภาคเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับคนตาบอดในชุมชน นอกจากนี้ จิตอาสาให้บริการ
O&M ยังแจ้งความประสงค์ที่จะเป็นคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการคนพิการ จานวน 3 ราย
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8. อภิปรายผล
จากการจัดกิจกรรมกระบวนการค้นหาและการได้มาซึ่งจิตอาสา ทาให้ทราบข้อมูลว่า จิตอา
สามีบทบาทในชุมชนที่แตกต่างกัน คือ เป็นผู้นาชุมชน อสม. พนักงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น แต่สิ่งสาคัญที่เหมือนกับก็คือ การทางานด้วยความสมัครใจ เต็มใจที่จะเข้ามามี
บทบาทในการช่วยเหลือคนตาบอดในชุมชน ไม่เอาเรื่องเงินหรือรายได้ตนเองเป็นตัวนา ซึ่งสอดคล้อง
กับวราพร วันไชยธนวงศ์ และคณะ (2551) ได้ทาการศึกษาการพัฒนากระบวนการสร้างจิต อาสาของ
นั ก ศึ ก ษาพยาบาล วิ ท ยาลั ย พยาบาลบรมราชชนนี เชี ย งใหม่ ผลการศึ ก ษาพบว่ า นั ก ศึ ก ษาให้
ความหมายจิตอาสา เป็ นความสมัครใจ เต็มใจ ตั้งใจทา และเสี ยสละทั้งแรงกายและแรงใจหรือ
ทรัพย์สิน ในการทากิจกรรมหรือสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทน และมีความสุขที่ได้
ช่วยเหลือ ผู้อื่นกระบวนการสร้างจิตอาสา มี 4 ประเด็นคือ 1.ปลูกฝังให้ตระหนักถึงความสาคัญของ
จิตอาสา 2.การเตรียมความพร้อมทั้งด้านร่างกายจิตใจ ด้านความรู้ และการติดต่อสื่อสาร 3.การสร้าง
ความเชื่อมั่นในตน และ4.การเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
การให้ บ ริ ก ารฝึ ก ทั ก ษะการท าความคุ้ น เคยกั บ สภาพแวดล้ อ มและการเคลื่ อ นไหว
(Orientation and Mobility (O&M)) กับคนตาบอดในชุมชนของจิตอาสา เป็นการจัดสวัสดิการสังคม
เพื่อให้เกิดประโยชน์ สูงสุดสาหรั บ คนตาบอด ให้ เขาเหล่านั้นได้รับโอกาสในชุมชน และสามารถ
เดินทางไปในสถานที่ต่างๆที่คนตาบอดมีความต้องการไปและเข้าร่วมกิจกรรมในชุมชน กล่าวได้ว่า
เป็นการลดปัญหาความเหลื่อมล้าในสังคม คนตาบอดเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากกิจกรรมทางสังคม
ที่จัดขึ้น โดยที่ผ่านมารัฐมุ่งเน้นการสงเคราะห์ ซึ่งจะต้องให้งบประมาณจานวนมาก และไม่ครอบคลุม
คนพิการที่จัดอยู่ในประเภทผู้ด้อยโอกาส ขณะเดียวกับรัฐมีรายได้ค่อยข้างจากัด ไม่พอเพียงต่อการจัด
สวัสดิการสังคม แต่แนวทางการให้ บริการO&M ของคนตาบอดโดยจิตอาสาจะทาให้คนตาบอดใน
ชุมชนเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูและพัฒนาทั้งในด้านการแพทย์ การศึกษา อาชีพ และสังคม ได้รวดเร็ว
ยิ่งขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของสอดคล้องกับ อัญมณี บูรณากานนท์ (2552) ที่ศึกษาวิจัยเรื่อง การ
ศึกษาวิจัยพัฒนาระบบการฟื้นฟูส มรรถภาพคนพิการโดยชุมชนในประเทศไทย ที่กล่าวว่า จากสภาพ
ปัญหาของคนพิการ ประกอบกับภารกิจหลักที่ต้องสนับสนุนให้ชุมชนมีบทบาทใน การสร้างการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในพื้นที่ และมีความมั่นคงในการดารงชีวิต ซึ่งเน้นยุทธศาสตร์เชิงรุกโดย สร้างโอ
กาลให้กับคนพิการให้เข้าสิทธิได้อย่างทั่วถึง เท่าเทียมตามสิทธิอันพิงได้รับของคนพิการ รวมทั้งการ
ป้องกัน การรักษาและการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ โดยเชื่อมประสานกับบทบาทองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หน่วยงาน ต่างๆ ในพื้นที่ เพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ สามารถพึ่งพา
ตนเองได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดี ดาเนินชีวิต ในสังคมได้อย่างมีความสุข นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับวัชรีกร
กิมาลย์ และคณะ(2554) ที่ศึกษาเรื่อง โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพคนตาบอดด้านการทาความคุ้นเคย
กับสภาพแวดล้อม และการเคลื่อนไหว โรงพยาบาลท่าวังผา จ.น่าน พบว่า นพิการด้านการมองเห็น
ได้รับโอกาสจากชุมชนในการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม เช่น งานบุญ การมีอาชีพ เป็นต้น ชุมชน
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เข้าใจและให้โอกาสคนพิการมากยิ่งขึ้น (จากอดีตคนตาบอดขาดโอกาสจาก สังคมในการดารงชีวิตอยู่
ในสังคม) และปัญหาสาคัญของคนพิการด้านการมองเห็นไม่ใช่การสูญเสียดวงตา แต่เกิดจากสังคม
ไม่ให้โอกาส การจัดอบรมในชุมชน เป็นการเปิดโอกาสให้ชุมชนได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการทา
ความเข้าใจกับคนพิการด้านการมองเห็น
จากกิจกรรมการอบรมให้ความรู้เรื่อง O&M ให้กับจิตอาสา ทาให้ทราบว่า จิตอาสาต้องการ
ความมั่นใจในการให้บริการ อยากมีความรู้ในการปฏิบัติงานโดยมีความคาดหวังว่าคนตาบอดสามารถ
ดาเนินชีวิตอย่างมีอิสระสามารถเดินทางไปในสถานที่ต่างๆ ที่คนตาบอดอยากจะไป หลักสูตรในการ
อบรมมีความสอดคล้องกับสภาพบริบทของพื้นที่ร้อยเอ็ด อีกทั้งระยะเวลาในการอบรมให้ความรู้เรื่อง
O&M หลักสูตร 3 วัน มีความเหมาะสม ไม่มากหรือน้อยจนเกินไป คนตาบอดสามารถรับรู้ถึงวิธีการ
สอนหรือการให้บริการ สามารถเดินทางด้วยความมั่นใจในพื้นที่ของแต่ละคน สอดคล้องกับสุภาพร
จตุ ร ภั ท ร (2547) ที่ ศึ ก ษาเรื่ อ ง การสร้ า งหลั ก สู ต รฝึ ก อบรม เรื่ อ ง การสร้ า งความคุ้ น เคยกั บ
สภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหวด้วยไม้เท้าขาว ที่พบว่า คนตาบอดสามารถรู้ว่าตนเองอยู่ ณ ที่ใดใน
สิ่ งแวดล้ อมและสามารถเคลื่ อนที่ห นึ่ ง ไปยั งอี กที่ห นึ่ งหรือ ไปยังสถานที่ ต่างๆได้อย่า งมีอิส ระและ
ปลอดภัย นอกจากนี้ เทคนิคการให้บริการO&M ของจิตอาสาแต่ละคนมีความแตกต่างกันออกไป ด้วย
ปัจจัยหลายประการ ไม่ว่าจะเป็น ประสบการณ์ บทบาทในชุมชนสังคม และภาระหน้าที่ในการทางาน
เป็นต้น
จากกิจกรรมการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของจิตอาสา พบว่า ทัศนคติของคน
ตาบอดในชุมชนที่มีต่อจิตอาสา อยู่ในระดับดี สามารถให้บริการทาให้คนตาบอดเข้าใจในเนื้อหาที่
เรียนรู้ร่วมกันระหว่างคนตาบอดและจิ ตอาสา ด้วยเพราะจิตอาสาเป็นคนในพื้นที่ เข้าใจสภาพแต่ละ
ชุมชนได้เป็นอย่างดี หรืออาจกล่าวได้ว่ามีความเป็นพี่เป็นน้องกันก็ว่าได้ สอดคล้องกับซาโตชิ ฟูจิตะ
(2546) ได้ศึกษาการประเมินทักษะการทาความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหวของคน
ตาบอดในกรุงเทพ จากผลการศึกษาพบว่า คนตาบอด 21-30 ปี แสดงความคิดเห็นในระดับสูงต่อการ
เข้าถึงบริการสาธารณะ คนตาบอดเพศหญิงใช้เวลาน้อยกว่าเพศชาย คนตาบอดที่ได้รับการศึกษา
ระดับสูงมีปัญหาในการเดินทางน้อยกว่า คนตาบอดที่มาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีปัญหาในการ
เดินทางน้อยกว่าคนตาบอดที่อาศัยอยู่ ในกรุงเทพมหานครและภาคอื่นๆ คนตาบอดมีปัญหาในการ
เดินทางน้อยกว่าคนสายตาเลือนราง การฝึกทักษะการทาความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการ
เคลื่อนไหวเป็นสิ่งจาเป็นสาหรับช่วยในการเดินทาง การสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธ์กันเชิงลบ
ของการเดินทางไปข้างนอกบ้าน ปัจจัยทางจิตวิท ยามีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความสามารถในการ
เข้าถึงบริการสาธารณะ คนตาบอดมักเดินทางโดยสารรถประจาทางมากกว่าและได้ข้อเสนอแนะใน
เรื่องการบริการสาธารณะให้ดีขึ้นและควรมีการฝึกทักษะการทาความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและ
การเคลื่อนไหวเพื่อช่วยในการเดินทางได้อย่างอิสระ และยั งสอดคล้องกับวิฑิตา ประชานุกูล (2546)
ได้ศึกษาการสารวจความคิดเห็นของคนพิการทางการเห็นและผู้สอนทักษะการทาความคุ้นเคยกับ
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สภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหว ณ.ศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอดและศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตา
บอดสามพรานเกี่ยวกับปัญหาและความจาเป็นของคนพิการทางการเห็น ผลจากการวิจัยพบว่าคน
พิ ก ารทางการเห็ น จากศู น ย์ ทั้ ง สองแห่ ง ร้ อ ยละ 51.8 ไม่ รู้ จั ก ทั ก ษะการท าความคุ้ น เคยกั บ
สภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหวมาก่อน ผู้ที่รู้จักและเคยได้รับการอบรมทักษะดังกล่าวมาก่อนแล้ว
ก่อนเข้ามารับการฝึกอบรมที่ศูนย์ร้อยละ 44.7 โดยร้อยละ 54.1 ตั้งวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการฝึกทักษะ
การทาความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหวก่อนเข้ารับการฝึกที่ศูนย์ ในขณะฝึกทักษะ
เพศหญิงมีปัญหาด้านการเดินทางมากกว่า เพศชาย แต่มีปัญหาในการดารงชีวิตประจาวันน้อยกว่า ทั้ง
เพศชายและเพศหญิงส่วนใหญ่ต้องการเดินทางด้วยตนเองโดยไม่จาเป็นต้ องพึ่งพาผู้อื่นช่วยเหลือใน
บางสถานการณ์ รายวิชาการป้องกันตนเองเป็นประโยชน์แก่คนพิการทางการเห็นมากที่สุด ภายหลัง
การฝึ กทักษะรู้ สึกเป็น อิส ระมากขึ้นในการทากิจวัตรประจาวัน ส่ว นเทคนิคที่ใช้ในชีวิตประจาวัน
ส่วนมาก คือ การสารวจพื้นผิวถนนด้วยไม้เท้า ผลการสารวจผู้สอนพบว่าทุกคนสนับสนุนว่าคนพิการ
ทางการเห็นจาเป็นต้องได้รับการฝึกทักษะการทาความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหว
เพื่อให้เดินทางได้อย่างถูกวิธี ปลอดภัย ด้วยท่าทางที่เป็นปกติซึ่งจะช่วยเพิ่มความมั่นใจในตนเองและมี
วิถีชีวิตอิสระในสังคม
สาหรับรูปแบบการให้บริการO&M จิตอาสาสามารถให้บริการในพื้นที่รับผิดชอบ 1 ต่อ 1 ทา
ให้ได้ผลในเชิงคุณภาพคนตาบอดสามารถเรียนรู้ได้ถูกต้องและเหมาะสมกับบริบทของแต่ละพื้นที่ ซึ่ง
เดิมมีการให้บริการO&Mแก่คนตาบอดในชุมชนโดยเจ้าหน้าที่ภาคสนาม มาตั้งแต่ปี 2530 ทาให้พบว่า
การให้บริการเกิดความล่าช้าไม่ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน คนตาบอดไม่อยู่กับที่ต้องดิ้นรนเพื่อหา
รายได้ให้กับตนเอง เมื่อมีความจาเป็นต้องมีเดินทางไปในสถานที่ต่างๆ ที่คนตาบอดไม่คุ้นเคยทาให้
ต้องได้รับอุบัติเหตุในการเดินทางอยู่เป็นประจา การให้บริการต้องเข้ าถึงในครอบครัวชุมชนที่คนตา
บอดอยู่ อาศัย เข้ าไปให้ บ ริ การตั ว ต่ อตัว และต้ องมีญาติห รือ ผู้ ดู แลร่ ว มเรี ยนรู้ O&M ไปพร้อ มกั น
สอดคล้ อ งกั บ ธรรม จตุ น าม และ ณุ ช นาฎ โต๊ ะ ดี ( 2548) ได้ ศึ ก ษารู ป แบบการสอนการสร้ า ง
ความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหวของคนตาบอดหรือสายตาเลื อนราง กรณีศึกษา
ศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ผลจากการศึกษาพบว่า สภาพการ
สอนใช้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยครู 1 คน ต่อ นักเรียน 1 คน ใช้เวลาสอน 250 ชั่วโมง ใช้ระยะเวลา
เรียน 10 เดือน เป็นเวลาที่เหมาะสมเพราะจะช่วยให้ผู้เรียนปรับสภาพร่างกายและจิตใจเพื่อใช้ใน
ชีวิตประจาวัน สภาพปัญหา คือ ความไม่เอาใจใส่และไม่เห็นความสาคัญ อายที่จะใช้ไม้เท้าขาวของ
คนตาบอด เป็นจุดบอดแห่งการดารงชีวิตและทากิจกรรมอื่นๆ อีกประการหนึ่งคนตาบอดที่มีสภาพ
จิตใจไม่พร้อมหรือไม่ยอมรับการเป็นคนตาบอดของตนเอง เป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งในการฝึกอบรม
หากจิตใจว้าวุ่น ครุ่นคิดอยู่กับอดีตที่เคยมองเห็นโดยไม่มีสมาธิในการับรู้สิ่งใหม่ๆที่จะนาไปใช้ในชีวิต
จะทาให้การเรียนการสอนไม่ประสบผลสาเร็จและทาให้ผู้เรียนไม่มีความปลอดภัย ขณะฝึกสถานที่จริง
ในสังคม ความต้องการของผู้เรียน ผู้เรียนมีความพึงพอใจในหลักสูตรและวิธีการสอนของครู แต่ด้วย
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ข้ อ จ ากั ด ของจิ ต อาสาในการให้ บ ริ ก ารO&M ในเรื่ อ งระยะเวลาในการให้ บ ริ ก าร ขึ้ น อยู่ กั บ ช่ ว ง
ระยะเวลาที่สะดวกไม่ติดปัญหาในการทางานของตนเองแต่ละคน
จากกิจกรรมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมของการเป็นศูนย์บริการทักษะO&M ทาให้ทราบ
ว่า ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 มาตรา 20/3 และมาตรา 20/4 กาหนดให้มีการจัดตั้งศูนย์บริการคน
พิการ เพี่อประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และได้มีระเบียบคณะกรรมการ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
ศูนย์บริการคนพิการ พ.ศ. 2556 โดยระบุอานาจหน้าที่ ของศูนย์บริการทั่วไป ไว้ดังนี้ (1) ให้บริการ
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ สวัสดิการ และความช่วยเหลือตามที่ คนพิการร้ องขอ และ
ตามที่หน่วยงานของรัฐกาหนด รวมทั้งการให้คาปรึกษาหรือช่วย ดาเนินการเกี่ยวกับการขอใช้สิทธิ
ประโยชน์แก่คนพิการ (2) เรียกร้องแทนคนพิการให้ได้รับสิทธิประโยชน์สาหรับคนพิการ หรือขอให้
ขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการตามพระราชบัญญัตินี้ (3) ให้บริการความช่วยเหลือ
ในการดารงชีวิตขั้นพื้นฐาน การฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพการฝึกอาชีพ และการจัดหางานให้แก่คน
พิ ก าร (4) ให้ บ ริ ก ารความช่ ว ยเหลื อ คนพิ ก ารหรื อ ผู้ ที่ มี แ นวโน้ ม จะพิ ก ารให้ ไ ด้ รั บ การดู แ ล
รักษาพยาบาล และฟื้นฟูสมรรถภาพ หรือได้รับเครื่องมือหรืออุปกรณ์ตามความต้องการจาเป็นพิเศษ
เฉพาะบุคคล (5) ประสานความช่วยเหลือกับหน่วยงานของรัฐที่มีอานาจหน้าที่รับผิดชอบเพื่อให้
ความช่ว ยเหลื อ คนพิการตามประเภทความพิก าร (6) ปฏิบัติห น้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการหรื อ
สานักงาน หรือศูนย์บริการคนพิการระดับ จังหวัดมอบหมาย หากพิจารณาแล้วพบว่า การให้บริการ
O&M เป็นกิจกรรมประเภทหนึ่งของการให้บริการภายใต้ศูนย์บริการคนพิการ และจิตอาสาสามารถ
เข้าไปมีบทบาทในเชิงบริหารได้โดยเป็นคณะกรรมการร่วมภายในศูนย์บริการคนพิการ ที่กาลังจะ
จัดตั้งนี้ การจัดประชุมดังกล่าวเป็นการให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการ รูปแบบการให้บริ การและ
เทคนิคการประสานส่งต่อหรือการเปลี่ยนผ่าน (Transition)กับศูนย์บริการคนพิการจังหวัดหรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จะจั ดตั้งเป็นศูนย์ บริการคนพิการทั่ว ไป ซึ่งไม่สอดคล้องกับสุธิดา จุฑามาศ
(มปป.)ที่ศึกษาวิจัยเรื่อง โครงการศึกษารูปแบบและแนวทางการพัฒนาศูนย์บริ การคนพิการทั่วไป ที่
พบว่า ส่วนบริการที่ไม่สามารถจัดบริการได้ฝึกอบรมทักษะการทาความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและ
การเคลื่อนไหว(Orientation and Mobility(O&M)) สาหรับคนตาบอด
9. ข้อเสนอแนะ
9.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ได้แก่
1) จากการศึกษาพบว่า จิตอาสาที่การให้บริการO&Mกับคนตาบอดในชุมชนได้เป็นอย่างดี
ทาให้คนตาบอดได้รับการบริการที่ทันต่อสถานการณ์ ดังนั้น กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
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พิการ ควรเร่งส่งเสริมสนับสนุน เกิดการให้บริการO&M ของจิตอาสาสาหรับคนตาบอดในชุมชน ให้
ได้รับบริการอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมตามศักยภาพของแต่ละบุคคล
2) จากการศึกษา พบว่า กิจกรรมการให้บริการ O&M ทาให้คนตาบอดมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ควรมีระบบคัดกรองจิตอาสา “จัดทามาตรฐานงาน
บริ การO&Mของจิตอาสา” เพื่อเป็ นการยกระดับคุณภาพของศูนย์บริการคนพิการทั่ว ไป เพื่อลด
ปัญหาความเหลื่อมล้าในศูนย์บริการคนพิการ (ศูนย์เฉพาะความพิการทางการเห็น)
9.2 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ ได้แก่
1) จากผลการวิจั ย พบว่า คนตาบอดได้รับการบริการ O&M ที่ถูกต้องและเหมาะสมมาก
ยิ่งขึ้น กว่าที่ผ่านมา หน่วยงานที่ดาเนินงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาคนตาบอด ควรมีการนาผลการ
ศึกษาวิจัยไปสู่ กระบวนการปฏิบัติจริงในพื้นที่ ให้คนตาบอดได้รับการบริการที่ทันต่อสถานการณ์
ปัจจุบัน เพื่อลดความเหลื่อมล้าในสังคม
2) หน่วยงานที่เกี่ยวกับการพัฒนาคนตาบอด ควรพัฒนาคุณภาพหน่วยงานให้บริการO&M
อาทิ การจัดสรรงบประมาณในการพัฒนา ส่งเสริม ให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ด้านO&M ในพื้นที่ การ
ปรับปรุงนโยบายภายในหน่วยงานที่ดาเนินงานด้านการให้บริการO&M ให้มีความพร้อมในการฟื้นฟู
ศักยภาพของคนตาบอดในทุกๆมิติ
9.3 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป ได้แก่
1) ควรทาการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพในประเด็นหลักสูตรการให้บริก ารO&M ในแต่ละช่วงวัย
และระดับความพิการของคนพิการทางการเห็น เพื่อสอดคล้องกับความต้องการจาเป็นของแต่ล ะ
บุคคล
2) ควรทาการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความยั่งยืนของการให้บริการO&M ของจิตอาสา ในแง่มุม
ต่างๆ เช่น ระบบค่าตอบแทน ระบบประกันคุณภาพของงานบริการ และระบบข้อมูลสารสนเทศของ
จิตอาสา เป็นต้น
3) ควรมีการทาวิจัยเพื่อติดตามประเมินผลของการรับบริการศูนย์บริการคนพิการ องค์กรแต่
ละประเภทความพิการ เพื่อนาผลการวิจัยที่ได้มาเป็นข้อมูลสารสนเทศในการพัฒนาระบบอย่างมี
ประสิทธิภาพต่อไป

ประมวลบทความ (Proceeding) งานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการครั้งที่ 8 ประจาปี 2559

133

บรรณานุกรม
กรวิทย์ จันทร์ดี.(2550).การศึกษาทักษะการทาความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหว
ของคนตาบอดต้นแบบ:กรณีศึกษา ชุมชนดาวคะนองกรุงเทพมหานคร.วิทยานิพนธ์
ปริญญาศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชางานบริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล.
คาซูย่า วาทานาเบ้.(2547).ระดับความรู้และทัศนคติต่อการใช้ไม้เท้าขาวของนักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางการเห็น.วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต,สาขาวิชางานบริการ
ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล.
จตุรงค์ บุณยรัตนสุนทร (2553).เอกสารประกอบการอบรม หลักสูตรการพัฒนามาตรฐานบุคลากร
และอาสาสมัครขององค์กรสวัสดิการสังคม.กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
สานั กงานปลั ดกระทรวงการพัฒ นาสั งคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ธรรม จตุนาม.(2548).ศึกษารูปแบบการสอนการสร้างความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการ
เคลื่อนไหวของคนตาบอดหรือสายตาเลือนราง: กรณีศึกษาศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคน
ตาบอด อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี.วิทยาลัยราชสุดา.มหาวิทยาลัยมหิดล
สามารถ รัตนสาคร.(2545). ศึกษาทักษะการมีวิถีชีวิตอิสระในกลุ่มผู้ใหญ่ที่พิการทางการมองเห็น
ในกรุ ง เทพมหานครและปริ ม ณฑล.วิ ท ยานิ พ นธ์ ป ริ ญ ญาศิ ล ปศาสตร์ มหาบั ณ ฑิ ต ,
สาขาวิชางานบริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล.
สุธิดา จุฑามาศ.(มปป.).โครงการศึกษารูปแบบและแนวทางการพัฒนาศูนย์บริการคนพิการทั่วไป.
สืบค้นเมื่อ 15 มีนาคม 2559 จาก
http://dep.go.th/sites/default/files/files/document
/abstract_DEP01.pdf
สุ ภ าพร จตุ ร ภั ท ร.(2547).การสร้ า งหลั ก สู ต รฝึ ก อบรม เรื่ อ ง การสร้ า งความคุ้ น เคยกั บ
สภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหวด้วยไม้เท้าขาว.วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตร์
มหาบั ณ ฑิ ต , สาขาวิ ช างานบริ ก ารฟื้ น ฟู ส มรรถภาพคนพิ ก าร บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย
มหาวิทยาลัยมหิดล
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.(ม.ป.ป.) หลักสูตรอบรมทักษะการสร้างความคุ้นเคย
กับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหว บัญชี ค. รหัส C 10101.กระทรวงศึกษาธิการ
สานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์.(2556). พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.
2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2556. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: ร้านดี
สุวรรณซัพพลายเซอร์วิส
134

ประมวลบทความ (Proceeding) งานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการครั้งที่ 8 ประจาปี 2559

สานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์.ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับศูนย์บริการคนพิการ พ.ศ. 2556

ประมวลบทความ (Proceeding) งานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการครั้งที่ 8 ประจาปี 2559

135

ศึกษาระบบหลักสูตรการเตรียมความพร้อมเด็กหูหนวก ก่อนเรียนร่วมที่มปี ระสิทธิภาพ
โดย วิทยา โคตรภู ฉลวย มูลโคตร และคณะ
บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่อง “ การศึกษาระบบหลักสูตรการเตรียมความพร้อมเด็กหูหนวกก่อนเรียนร่วมที่
มีประสิทธิภาพ ” มีวัตถุประสงค์ เพื่อทบทวนกระบวนการทางานศูนย์เตรียมความพร้อมเด็กหูหนวก
ก่อนเรี ยนร่ ว มของ สมาคมคนหู ห นวกจั งหวัดนครพนม ที่ผ่ านมาทั้งในด้านของสภาพปัญหาและ
อุปสรรคในการส่งเด็กหูหนวก เข้าสู่ระบบการศึกษา และเพื่อศึกษาองค์ประกอบในการเตรียมความ
พร้อมในการเรียนร่วมสาหรับเด็กหูหนวกทั้งหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน ครูผู้สอน และล่าม
ภาษามือ โดยใช้การวิจัยเพื่อท้องถิ่น (Community Based Research) ในการตอบวัตถุประสงค์ของ
การวิจัย โดยมีประชากรและ
กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาจานวน 2 กลุ่ม คือ นักเรียนในโรงเรียนสุนทรวิจิตรที่เป็นเด็กหู
หนวก จ านวน 15 คน ระดับ ประถมศึกษาปีที่ 6 จานวน 12 คน และระดับประถมศึกษาปีที่ 4
จานวน 3 คน เจ้าหน้าที่สมาคมคนหูหนวกจังหวัดนครพนม 3 คน ครูหูหนวก 3 คน ครูล่าม 3 คน
พี่เลี้ยง 2 คน คณะครูจากโรงเรียนสุนทรวิจิตร 5 คน และผู้ปกครองเด็กหูหนวก 15 คน
การวิจัยนี้ทาในพื้นที่ สมาคมคนหูหนวกจังหวัดนครพนม และโรงเรียนสุนทรวิจิตร อาเภอ
เมืองจังหวัดนครพนม
ผลการวิจัยพบว่า เด็กหูหนวกที่ผ่านกระบวนการเตรียมความพร้อม ที่ศูนย์การเตรียมความ
พร้อมของ สมาคมคนหูหนวกจังหวัดนครพนม มีศักยภาพเท่ากับเด็กปกติไม่ว่าจะเป็นทักษะในด้าน
ต่างๆเช่นการพัฒนาตนเอง การเข้าร่วมกับสังคมการสื่อสาร ทักษะการใช้ชีวิตประจาวัน รวมทั้งการ
ทากิจกรรมต่างๆ เด็กหูหนวกสามารถที่จะทากิจกรรมเหล่านั้นได้โดยไม่มีปัญหาอุปสรรคใดๆ
จากผลการวิจัยดังกล่าว คณะผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะให้พัฒนากระบวนการเตรียมพร้อมที่ศูนย์
การเตรียมความพร้อมสมาคมคนหูหนวกจังหวัดนครพนมเป็นหลักสูตรเตรียมความพร้อมของเด็กหู
หนวกที่มีประสิทธิภาพซึ่งเป็นหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการควรตระหนักถึงความสาคัญ
คาสาคัญ: เด็กหูหนวก, การเตรียมความพร้อม, การเรียนร่วม
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Abstract
The research on “The review of the educational modules to prepare children with
hearing loss prior to their inclusive education” aims to explore the working process of
the center to prepare children with hearing loss prior to inclusive education by the
Association of Persons with Hearing Loss in Nakhon Phanom. It covers both the
problems and obstacles in the enrollment of children with hearing loss into a
conventional education system and explores factors needed for the preparation of
the children with hearing loss to study with other students in terms of the educational
module, teaching environment, teachers, and sign language interpreters by employing
the community based research as the main methodology to serve the purpose of the
research. The research population includes two groups including students of Sunthorn
Vijit School who are children with hearing loss, 15 of them in Grade Six and three in
Grade Four, three staff members from the Association of Persons with Hearing Loss in
Nakhon Phanom, three instructors with hearing loss, three sign language instructors,
two supervisors and five teachers from the Sunthorn Vijit School plus 15 parents of
the children with hearing loss. The research was conducted the project sites of the
Association of Persons with Hearing Loss and Sunthorn Vijit School in Muang District,
Nakhon Phanom.
The findings suggest that children with hearing loss who have undergone the
preparatory training by the service center of the Association of Persons with Hearing
Loss in Nakhon Phanom have the same potential as other normal children in terms
of their various skills including self-development, socialization, communication, life
skills, and other activities. The children with hearing loss are found to be able to do
the activities without any problem,
Based on the outcome of the research, the research team proposes that the
preparation process at the service center by the Association of Persons with Hearing
Loss in Nakhon Phanom should be further developed into a more effective
preparatory module for children with hearing loss and the Ministry of Education
should realize its importance.
Key words: children with hearing loss, preparation, inclusive education
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ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
เมื่อปีพ.ศ.2550สมาคมคนหูหนวกจังหวัดนครพนม ได้ทาโครงการศูนย์การเรียนรู้เด็กหูหนวก
จังหวัดนครพนม เพื่อของบประมาณในการสนับสนุนจากสานักงานสถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ
(สสพ)และได้รับการสนับสนุนจาก สสพ. เมื่อปีพ.ศ.2551ในการจัดศูนย์การเรียนรู้เด็กหูหนวกก่อนการ
เรียนร่วมนั้นจะเป็นการเรียนรู้ในการพัฒนาคุณ ภาพชีวิตของเด็กหูหนวกการใช้ชีวิตในประจาวันการ
อยู่ร่วมกับบุคคลในสังคมครอบครัว ทั้งการที่ต้องอยู่รวมกับคนปกติและยังสอนการเรียนรู้การเขียน
การอ่านซึ่งเป็นการสอนเหมือนกับเด็กอนุบาล เด็กก่อนวัยเรียน มีเด็กหูหนวกที่อยู่ในช่วงก่อนวัยเรียน
และช่วงวัยเรียน เข้าร่วมร่วมโครงการ ทั้งสิ้น 18 คนที่อยู่ในจังหวัดนครพนม หลังจากที่ได้เตรียมเด็ก
ได้ประมาณ 1 ปี ก็ได้ส่งเด็กเหล่านี้เข้าสู่ระบบการศึกษาที่ทางภาครัฐจัดให้โดยได้ส่งไปที่โรงเรียนโสต
ศึกษาจังหวัดมุกดาหาร โรงเรียนโสตศึกจังหวัดอุดรธานีหลังจากได้ประมาณหนึ่งเทอมการศึกษาทาง
สมาคมได้ออกชุมชนเพื่อหาข้อมูลของคนหูหนวก พบว่าเด็กที่เราส่งไปเรียนนั้นได้กลับมาอยู่บ้านกับ
ครอบครัวซึ่งทางสมาคมได้สอบถามถึงสาเหตุที่รับเด็กกลับมาอยู่กับครอบครัวว่ามาจากสาเหตุใดก็
ได้รับคาตอบจาก พ่อ แม่ และญาติๆ ของเด็กว่า คิดถึง เป็นห่วง โรงเรียนอยู่ไกล ค่าใช้ จ่ายเยอะ นี่คือ
สาเหตุเบื้องต้นที่เด็กต้องกลับมาอยู่บ้านสมาคมจึงได้หารือกับคณะกรรมการร่วมทั้งพ่อแม่เด็กหูหนวก
ถึงแนวทางที่จะให้ เด็กได้เข้าโรงเรี ยนที่ใกล้บ้านที่สุด ในการคุยกันครั้งนั้นก็ได้มีทีมจาก สสพ. ให้
คาแนะนาเรื่องการเรียนร่วมของเด็กหูหนวก สมาคมฯจึงได้ จัดทา “โครงการเรียนร่วมของเด็กหู
หนวก” โดยได้รับการสนับสนุนทางด้านงบประมาณด้านการให้คาแนะนาจาก (สสพ.) และได้รับ
ความร่วมมือเรื่องสถานที่ที่จะให้เด็กเข้าเรียนจากผู้อานวยการโรงเรียนสุนทรวิจิตรที่อยู่ในจังหวัด
นครพนม และเป็นโรงเรียนเด็กปกติทั่วไปโดย สมาคมคนหู หนวก ได้สนับสนุนครูที่เป็นครูคนหูหนวก
ครูที่เป็นล่ามภาษามือ เข้าไปช่วยในการสอนการสื่อสารของเด็กหูหนวกกับคุณครู และปกติโดยก่อน
เด็กจะเข้าสู่โรงเรียนเรียนทางสมาคมฯ จะต้องตรียมความพร้อมให้กับเด็กทั้งการอยู่ร่วมกับคนทั่วไป
การสื่อสาร รวมทั้งการฝึกทักษะพื้นฐานของการเรียนทั้งหมดที่เป็นระดับอนุบาลให้กับเด็กก่อน และ
เพื่อให้ศูนย์เตรีอมความพร้อมเด็กหูหนวก ก่อนเรียนร่วมสมาคมคนหูหนวกจังหวัดนครพนมได้มีการ
ได้ทางานกันอย่างต่อเนื่อง สมาคมคนหูหนวกจังหวัดนครพนม
จึ ง ได้ ท าการ ศึ ก ษาระบบ
หลักสูตรการเตรียมความพร้อมเด็กหูหนวก ก่อนเรียนร่วมที่มีประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาการทาหลักสูตร
และองค์ประกอบในการเตรียมความพร้อมให้มีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1.เพื่อทบทวนกระบวนการทางานศูนย์เตรีอมความพร้อมเด็กหูหนวก ก่อนเรียนร่วมสมาคมคน
หูหนวกจังหวัดนครพนม ที่ผ่านมาทั้งในด้านของสภาพปัญหา และอุปสรรคในการส่งเด็กหูหนวก
เข้าสู่ระบบการศึกษา
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2.เพื่อศึกษาองค์ประกอบในการเตรีอมความพร้อม ในการเรียนร่วมสาหรับเด็กหูหนวกทั้ง
หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน ครูผู้สอน ล่ามภาษามือ
คาถามหลักขอการวิจัย
ระบบและหลักสูตรการเตรียมความพร้อมเด็กหูหนวก ก่อนเรียนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพควร
จะเป็นอย่างไร
สมมุติฐานของงานวิจัย
1. เด็กหูหนวกก่อนเรียนร่วมมีความพร้อม และมีศักยภาพด้านการสื่อสาร การคิด การ
แสดงออก การเข้าสังคม
2. การจัดการเรียนการสอน การใช้ภาษามือ การเขียน และครูผู้สอนเป็นองค์ประกอบที่
สาคัญในการเตรียมความพร้อม
ขอบเขตของการวิจัย
ขอบเขตด้านเนื้อหา มุ่งศึกษากระบวนการทางานศูนย์เตรีอมความพร้อมเด็กหูหนวก ก่อน
เรียนร่วมของสมาคมคนหูหนวกจังหวัดนครพนม ที่ผ่านมาทั้งในด้านของสภาพปัญหา และอุปสรรคใน
การส่งเด็กหูหนวกเข้าสู่ระบบศึกษาองค์ประกอบในการเตรีอมความพร้อมในการเรียนร่วมสาหรับเด็ก
หูหนวก ทั้งหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน ครูผู้สอน และล่ามภาษามือ
ขอบเขตด้านพื้นที่ ทาการศึกษาสมาคมคนหูหนวกจังหวัดนครพนม และโรงเรียนสุนทร
วิจิตร อาเภอเมืองจังหวัดนครพนม
ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ศึกษาใน 2 กลุ่ม คือ นักเรียนในโรงเรียนสุนทร
วิจิตรที่เป็นเด็กหูหนวกจานวน 15 คน ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 จานวน 12 คน และระดับประถม
ศึกษาปีที่ 4 จานวน 3 คน เจ้าหน้าที่สมาคมคนหูหนวกจังหวัดนครพนมจานวน 3 คน ครูหูหนวก
จานวน 3 คน ครูล่ามจานวน 3 คน พี่เลี้ยงจานวน 2 คน คณะครูจากโรงเรียนสุนทรวิจิตรจานวน 5
คน และผู้ปกครองเด็กหูหนวกจานวน 15 คน
ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Methods) ที่เน้นการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของประชากร และกลุ่มตัวอย่าง (Participatory Action Research) และ
ใช้การวิจัยเพื่อท้องถิ่น (Community Based Research) ดาเนินการวิจัย โดยแบ่งช่วงการวิจัยเป็น 3
ช่วง คือ
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ช่วงที่ 1 ช่วงเตรียมการ ก่อนทาการวิจัย ได้มีการชี้แจงให้ครูที่เรียนสุนทรวิจิตรได้ทราบ
รายละเอีย ด และได้ป ระสานงานทาความเข้าใจกับผู้ปกครองเด็กหูห นวก และทาความเข้าใจกับ
คณะกรรมการของสมาคมคนหูหนวกเจ้าหน้าที่ได้ทราบถึงที่มาของการทางานวิจัยนี้
ช่ว งที่ 2 ช่ วงปฏิ บั ติ ก าร ช่ ว งปฏิ บัติ การคณะวิ จัย และผู้ ที่ เกี่ ยวข้อ งได้ มี จั ดประชุ ม
คณะทางานและนักวิจัย หารือวิธีการทางาน การวางแผนตารางงานการมอบหมายงานให้แต่ละคนใน
การทางานรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดเตรียมความพร้อมของเด็กหูหนวกจากเอกสารต่างๆที่
ทางสมาคมคนหูหนวกจังหวัดนครพนมได้มีการเก็บรายละเอียดไว้รวมทั้งการศึกษาจากเอกสารเพื่อหา
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องและสัมภาษณ์เจาะลึกผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดเตรียมความพร้อมเด็กหูหนวก
ช่วงที่ 3 ช่วงสรุปผลการวิจั ย เนื่องจากว่าข้อมูลที่ได้มาทั้งหมดเป็นข้อมูลที่ยังไม่ได้
วิเคราะห์ข้อมูลแต่อย่างใด คณะวิจัยได้นามาศึกษาและพิจารณาว่าจะใช้ข้อมูลที่เก็บมาอย่างไร รวมทั้ง
มีการทาการบันทึกจัดเก็บ และนาข้อมูลนั้นมารวบรวม และเอาข้อมูลทั้งหมดมาทาการวิเคราะห์โดย
ใช้กระบวนการ วิเคราะห์หรือสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับความรู้จาการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
การวิเคราะห์ข้อมูลและการเขียนรายงานการวิจัยซึ่งจะได้ข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์ให้เป็นสารสนเทศ
พร้อมที่จะนาไปสรุปผลรายงานการวิจัยได้ การที่เราสามารถวิเคราะห์ข้อมูลเป็น จัดเก็บข้อมูลได้อย่าง
เป็นระบบส่วนหนึ่งมาจากการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการที่ทางมูลนิธิฯได้จัดเป็นการเพิ่มพูนความรู้จาก
ที่ทาการวิเคราะห์ไม่เป็นเราก็สามารถที่จะทาการวิเคราะห์ข้อมูลได้
ผลการวิจัย
การบริหารจัดการของศูนย์เตรีอมความพร้อม ศูนย์จะมีระบบการบริหารจัดการตั้งแต่การ
จัดการคนบุคลากรที่เข้ามาทางานตลอด บทบาทหน้าที่แบ่งตามความสามารถของแต่ละบุคคลไม่ได้ดู
ว่าจบอะไรมาเอาที่มาด้วยใจเป็นที่ตั้งและมีความสามรถตรงไหนทาตรงนั้นความรับผิดชอบของแต่ละ
คนก็แตกต่างกัน แต่ที่เหมือนกันคือในหนึ่งคนรับผิดชอบหลายหน้าที่ซึ่งหน้าที่ของแต่ละคนก็เฉพาะ
ด้านเฉพาะความสามารถ เช่น พี่เลี้ยงดูแลเด็ก แม่บ้านทาอาหาร ครูล่ามภาษามือ เจ้าหน้าที่โครงการ
ครูหูหนวกเป็นต้น แต่ทุกคนต้องได้ภาษามือ มีการติดตาม ประเมินผลการทางาน
การรับเด็กหูหนวกเข้ามาระบบการเตรียมความพร้อมเด็กหูหนวก ที่ผ่านมาจะมีเกณฑ์ในการ
รับเด็กจะรับเด็กอายุ 2-5 ขวบ เด็กที่ศูนย์เราจะสอนการทั้งเรื่องการใช้ชีวิตในแต่ละวัน การช่วยเหลือ
ตนเอง การอยู่ร่วมกับคนอื่นและการเรียนการสอนทางด้านภาษามือควบคู่กับการเรียนภาษาไทยโดย
คุณครูที่รับผิดชอบเขาจะสอนตั้งแต่การอาบน้าแปรงฟัน การใส่เสื้อผ้า การล้างถ้วยล้างจาน ตลอดจน
มารยาทที่ต้องอยู่ร่วมกับคนอื่นและจะมีการบริหารจัดการภายในศูนย์ตั้งแต่เรื่องของอาหาร การดูแล
เรื่องสุขภาพอนามัย รวมถึงดูแลเรื่องความสะอาดของศูนย์ฯ โดยจะมีพี่เลี้ยงคอยดูแล ตั้งแต่ตื่นเช้า
ขึ้น มาต้องทาอะไรบ้างในแต่ละวัน ทั้งตอนเช้า ตอนกลางวัน ตอนเย็น ตอนกลางคืน และในการ
จัดเตรียมอาหารก็จะมีพี่เลี้ยงช่วยดูแลเด็กๆตอนกินข้าวรวมทั้งช่วยเก็บกวาดบริเวณศูนย์ และซักผ้าให้
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เด็ก แต่ถ้าเวลาเมื่อเด็กไม่สบายจะมีพี่เลี้ยงคนรับผิดชอบในการพาไปพาไปหาหมอ ดูแลเช็ดตัวให้ยา
ตอนที่ไม่สบาย
ในการทาความสะอาดที่นอน และสถานที่เรียนเราจะสอนเด็กๆให้รู้ จักทาให้ช่วยกันทาและที่
ศูนย์ก็จะพัฒนาทักษะในด้าน ภาษามือให้เด็กๆตามรายละเอียดนี้สอนภาษามือพื้นฐาน สอนทักษะ
การใช้ชีวิตประจาวันมีการถอดบทเรียน (ทุก 3 เดือน)นาเสนอ/ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างภาคี
เครือข่ายการจัดการเรียนรู้สาหรับเด็กพิการ มีการจัดสภาพแวดล้อม บรรยากาศสื่อการเรียนรู้พัฒนา
หลักสูตร
จุดแข็ง
1. ด้านตัวผู้นาองค์กร มีความเข้มแข็ง มีความพร้อมที่จะทางานด้านศูนย์เตรีอมความ
พร้อม
2. บุคลากร และเจ้าหน้าที่ ครูหูหนวก ครูล่าม ที่มีความตั้งใจทุ่มเท และมุ่งมั่นในการ
ทางาน
3. มีที่ตั้งเป็นเอกเทศน์
จุดอ่อน
1. งบประมาณในการบริหารจัดการ เงินเดือน ค่าน้า ค่าไฟ ค่าอาหารไม่เพียงพอต่อการ
จัดการ มี งบประมาณในการสนับสนุนน้อยมาก เนื่องจากในบางครั้ง ทางสมาคมจะต้องหาเงินทุนมา
สารองจ่าย
2. อาคารสถานที่ ไม่เอื้อต่อ การจัดกิจกรรมต่างๆ และยังขาดสิ่งอานวยความสะดวก
เช่นห้องเรียนแคบ ห้องนาไม่เพียงพอ เรือนนอนไม่พอกับความต้องการ
อภิปรายผล
จากทบทวนกระบวนการทางานศูนย์เตรีอมความพร้อมเด็กหูหนวกก่อนเรียนร่วมของสมาคม
คนหูหนวกจังหวัดนครพนมที่ผ่านมาทั้งในด้านของสภาพปัญหาและอุปสรรคในการส่งเด็กหูหนวกเข้า
สู่ระบบการศึกษา จากการทบทวนกระบวนการทางานของศูนย์เตรียมความพร้อมเด็กหูหนวกก่อน
เรียนร่วมสมาคมคนหูหนวกจังหวัดนครพนมที่ผ่านมาพบว่ายังมีปัญหาและอุปสรรคต่างดังนี้
การบริหารจัดการของศูนย์เตรีอมความพร้อม ศูนย์จะมีระบบการบริหารจัดการตั้งแต่การ
จัดการคนบุคลากรที่เข้ามาทางานตลอด บทบาทหน้าที่แบ่งตามความสามารถของแต่ละบุคคลไม่ได้ดู
ว่าจบอะไรมาเอาที่มาด้วยใจเป็นที่ตั้งและมีความสามรถตรงไหนทาตรงนั้นความรับผิดชอบของแต่ละ
คนก็แตกต่างกันแต่ที่เหมือนกันคือในหนึ่งคนรับผิดชอบหลายหน้าที่ซึ่งหน้าที่ของแต่ละคนก็เฉพาะ
ด้านเฉพาะความสามารถ เช่น พี่เลี้ยงดูแลเด็ก แม่บ้านทาอาหาร ครูล่ามภาษามือ เจ้าหน้าที่โครงการ
ครูหูหนวก เป็นต้นแต่ทุกคนต้องได้ภาษามือ มีการติดตาม ประเมินผลการทางาน
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การศึกษาระบบหลักสูตรการเตรียมความพร้อมเด็กหูหนวกก่อนเรียนร่วมที่มีประสิทธิภาพ
ตามวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ เพื่อศึกษากระบวนการทางานศูนย์เตรียมความพร้อมเด็กหูหนวก
ก่อ นเรี ย นร่ ว มของสมาคมคนหู ห นวกจั งหวั ด นครพนมที่ ผ่ า นมาทั้ ง ในด้ า นของสภาพปั ญ หาและ
อุปสรรคในการส่งเด็กหูหนวกเข้าสู่ระบบการศึกษา ผลการศึกษาสรุปได้ว่า กระบวนการทางานศูนย์
เตรียมความพร้อม มีปัญหาอุปสรรคในด้าน งบประมาณในการบริหารจัดการ เงินเดือน ค่าน้า ค่าไฟ
ค่าอาหารไม่เพียงพอต่อการจัดการ มีงบประมาณในการสนับสนุนน้อยมาก เนื่องจากในบางครั้ง ทาง
สมาคมจะต้องหาเงินทุนมาสารองจ่าย อาคารสถานที่ ไม่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมต่างๆและยังขาดสิ่ง
อานวยความสะดวก เช่นห้องเรียนแคบ ห้องนาไม่เพียงพอ เรือนนอนไม่พอกับความต้องการ
รวมทั้งองค์ประกอบในการเตรียมความพร้อมของเด็กหูหนวกก่อนเรียนร่วมด้านการสื่อสาร
ด้านการคิด และด้านการแสดงออกของเด็กด้านการเข้าสังคม เด็กหูหนวกที่ผ่านกระบวนการเตรียม
ความพร้อมที่ศูนย์การเตรียมความพร้อมสมาคมคนหูหนวกจังหวัดนครพนมมีศักยภาพเท่ากับเด็กปกติ
ไม่ว่าจะเป็นทักษะในด้านต่างๆเช่นการพัฒนาตนเอง การเข้าร่วมกับสังคม การสื่อสาร ทักษะการใช้
ชีวิตประจาวัน รวมทั้งการทากิจกรรมต่างๆ เด็กหูหนวกสามารถที่จะทากิจกรรมเหล่านั้นได้โดยไม่มี
ปัญหาอุปสรรคใดๆ
ผลการศึกษาดังกล่าวเป็นไปตามสมมุติฐานการวิจัยทั้ง 2 ประการ คือ
1. เด็กหูหนวกก่อนเรียนร่วมมีความพร้อม และมีศักยภาพด้านการสื่อสาร การคิด การ
แสดงออก การเข้าสังคม
2. การจัดการเรียนการสอน การใช้ภาษามือ การเขียน และครูผู้สอนเป็นองค์ประกอบที่
สาคัญในการเตรียมความพร้อม
จากการศึกษากระบวนการทางานศูนย์เตรีอมความพร้อมเด็กหูหนวก ก่อนเรียนร่วมสมาคม
คน
หูหนวกจังหวัดนครพนม และศึกษาองค์ประกอบในการเตรีอมความพร้อม ในการเรียนร่วมสาหรับ
เด็กหูหนวก หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน ครูผู้สอน ล่ามภาษามือพบว่า เด็กหูหนวกก่อนเรียน
ร่วม
มีความพร้อมและมีศักยภาพไม่ว่าทางด้านการสื่อสาร การคิด การแสดงออก การเข้าสังคม ที่ทาให้
เด็กหูหนวกสามารถอยู่ร่วมกับคนในสังคมได้อย่างได้อย่างไม่มีปัญหาซึ่งจะช่วยลดความเหลื่อมใน
สังคม
ของการอยู่ร่วมกันได้เด็กสามารถเรียนได้ทั้งกับโรงเรียนปกติและโรงเรียนเฉพาะทาง
การจัดการเรียนการสอน การใช้ภาษามือ การเขียน และครูผู้สอนเป็นองค์ประกอบที่สาคัญ
ในการเตรียมความพร้อมซึ่งทาให้เกิดนวัตกรรมหรือหลักสูตรใหม่ๆ ที่ผ่านกระบวนการฝึกทักษะใน
ด้านต่างๆและการทากิจกรรมไม่ว่าจะเป็นด้านความคิด การกล้าแสดงออกหรือการเข้าสู่สังคม
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ข้อเสนอแนะ
จากผลการศึกษาดังกล่าว ทีมวิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้
- ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
(1) โรงเรียนในจังหวัดนครพนม ควรมีนโยบายทางสังคมที่ชัดเจน ในการให้ความสาคัญกับ
โอกาสทางการศึกษาของเด็กหูหนวก ให้ได้รับการศึกษาเต็มตามศักยภาพของเด็กหูหนวก แต่ละคน
พร้อมทั้งกากับดูแลด้านการจัดสรรงบประมาณประจาปีรองรับนโยบายดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียน
ในสังกัด เขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 1 หรือโรงเรียนในสังกัดเทศบาล และสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ควรมีการส่งเสริม และสนับสนุนการศึกษาของเด็กพิการรวมทั้ง สนับสนุนครูล่าม
ภาษามือ
(2) โรงเรียนในจังหวัดนครพนม องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด
และเทศบาลควรมีนโยบายสนับสนุนครูสอนเด็กหูหนวก ให้กับโรงเรียนในสังกัดที่มีเด็กหูหนวกเข้าไป
เรียนร่วม โดยการสนับสนุนเงินเดือน และสวัสดิการให้กับครูสอนเด็กหูหนวกให้ได้กมากว่าครูที่สอน
เด็กทั่วไป
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กระบวนการพัฒนาความสามารถของครอบครัวและชุมชนในการใช้ภาษามือ
เพื่อสื่อสารกับคนหูหนวก
ในตาบลบ้านค้อ อาเภอโพนสวรรค์ และตาบลกุตาไก้ อาเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม
โดย นิลวรรณ ปิติพัฒน์ ดร.สุขศิริ ด่านธนวานิช และคณะ
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาหลักสูตรการสอนภาษามือเพื่อการสื่อสารสาหรับคนหู
หนวกที่ไม่รู้หนังสือและคนหูหนวกในชุมชน ศึกษารูปแบบการถ่ายทอดและกระบวนการเรียนการ
สอน สื่อประกอบการสอนของคนหูหนวกที่สอนภาษามือและศึกษารูปแบบการเรียนรู้การสื่อสารของ
ครอบครัวคนที่มีการได้ยินที่มีสมาชิกเป็นคนหูหนวก และครอบครัวคนหูหนวกที่มีสมาชิกเป็นคนที่มี
การได้ยินโดยการใช้วิจัยเพื่อท้องถิ่นในการตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัยซึ่งมีประชากรกลุ่มตัวอย่าง
คือคนพิการทางการได้ยินในครอบครัวและชุมชนใน 12 หมู่บ้าน ตาบลกุตาไก้ อาเภอปลาปากและ
คนพิการทางการได้ยิ น ในครอบครัว และชุมชนใน 19 หมู่บ้าน ตาบลบ้านค้อ อาเภอโพนสวรรค์
จังหวัดนครพนม การวิจัยนี้ทาในพื้นที่ ตาบลกุตาไก้ อาเภอปลาปาก ตาบลบ้านค้อ อาเภอโพนสวรรค์
จังหวัดนครพนม
ผลการวิจั ย พบว่าการสื่ อสารของคนหู ห นวกในชุมชนที่ทาการศึกษาเป็นการใช้ภ าษามือ
ท้องถิ่นและภาษาท่าทางเป็นหลักคนหูหนวกในชุมชนส่วนมากไม่เข้าใจภาษามือที่คนหูหนวกนอก
ชุมชนและคนหูหนวกที่ผ่านการศึกษาในระบบใช้สื่อสารรวมถึงภาษามือที่ปรากฏอยู่บนสื่อโทรทัศน์จึง
ไม่สามารถสื่อสารกับบุคคลภายนอกชุมชนได้เท่าที่ควรคนหูหนวกที่มีอายุมากไม่ต้องการเรียนภาษา
มือที่จะสามารถใช้สื่อสารกับคนนอกชุมชนอีกเพราะคิดว่าตนเองอายุมากและต้องการประกอบอาชีพ
มากกว่า แต่ยินดีสนับสนุนให้เด็กหูหนวกหรือวัยรุ่นหูหนวกเรียนภาษามือเพื่อจะได้สามารถรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารนอกชุมชนได้ สาหรับ หลักสูตรการสอนภาษามือเพื่อการสื่อสารสาหรับคนหูหนวกที่ไม่รู้
หนังสือนี้เป็นหลักสูตร 30 ชั่วโมงที่สมาคมคนหูหนวกจังหวัดนครพนมนามาจากหลักสูตรการสอน
ภาษามือไทย ของสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทยที่ใช้อบรมให้กับคนหูหนวกโดยใช้สื่อการสอน
บัตรในรูปแบบบัตรคาและรูปภาพ
คณะผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะให้หน่วยงานที่เกี่ยงข้องจัดทาหลักสูตรที่ใช้เพื่อสอนหรืออบรมให้กับ
คนหูหนวกในชุมชนให้และคนหูหนวกที่ไม่ได้เรียนหนังสือเพื่อให้คนหูหนวกสื่อสารได้อย่างเข้าใจ
คาสาคัญ คนพิการทางการได้ยิน, คนหูหนวก, คนหูตึง. ภาษามือ ชุมชน
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Abstract
The research aims to review sign language for communication modules for illiterate
persons with hearing loss and other persons with hearing loss in the community. It
explores the teaching modality and teaching method and the teaching aid used in the
sign language education for persons with hearing loss. It also explores how families
with members who are persons with hearing loss learn to communicate with each
other and families of persons with hearing loss with members who are capable of
hearing employing the community based research. The research covers the population
of persons with hearing loss in the families and communities in 12 villages in Tambon
Ku Ta Kai, Pla Pak District, and persons with hearing loss in the families and
communities in 19 villages in Tambon Ban Kho, Phon Sawan District, Nakhon Phanom.
The research was conducted in Tambon Ku Ta Kai, Pla Pak District and Phon Sawan
District, Nakhon Phanom.
According to the research findings, the communication of persons with hearing loss in
the studied community is largely made through local sign language or body language.
Most persons with hearing loss in the community do not understand the sign language
used by persons with hearing loss from outside their community and the persons with
hearing loss who have received formal education on. Those who use sign language
they have learned from TV are unable to effectively communicate with people from
outside their community. While the older persons with hearing loss are reluctant to
study sign language to communicate with people from outside their community
thinking that they are already advance in their age and want to focus on earning their
living. Still the older persons are willing to support their children or teenagers with
hearing loss to learn sign language in order to communicate and receive information
from outside their community. The sign language learning for communication module
for illiterate persons with hearing loss takes 30 hours and has been developed by the
Association for Persons with Hearing Loss in Nakhon Phanom based on the sign
language learning module of the Association of Persons with Hearing Loss in Thailand.
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The module has been used in training for persons with hearing loss to help them
communicate using flash cards and pictures.
The research team recommends that concerned agencies should develop the training
or teaching modules for persons with hearing loss in the community and to help
illiterate persons with hearing loss to be able to communicate.

Key words: persons with hearing loss, persons with deafness, deaf persons, sign
language, community
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ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ล่ามภาษามือเป็นวิชาชีพที่สาคัญและจาเป็นในการสื่อสารระหว่างคนหูหนวกและคนที่มี
การได้ยินในการส่งผ่านข้อมูลความรู้ ข่าวสาร ความคิด ความรู้สึกระหว่างบุคคลสองกลุ่ม การสื่อสาร
และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร มีความสาคัญและจาเป็นอย่างยิ่งสาหรับคนหูหนวก เนื่องจากข้อมูล
ข่าวสารต่างๆล้วนส่งผลต่อการดาเนินชีวิต การพัฒนาคุณภาพชีวิต การมีส่วนร่วมกับสังคมตลอดจน
การเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการต่างๆของคนหูหนวก ทั้งนี้เป็นไปตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 มาตรา 20 (7) ที่ได้กาหนดสิทธิการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จาก
บริการล่ามภาษามือ ล่ามภาษามือจึงเป็นบุคคลสาคัญที่ช่วยในการอานวยความสะดวกในการเรียนรู้
ของคนหู หนวกที่จ ะทาหน้ าที่แปลข้อมูล ข่าวสารทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจาวันสิทธิการรับ
บริการและสวัสดิการต่างๆ ทาให้คนหูหนวกมีส่วนร่วมกับกิจกรรมทางสังคมมากขึ้น
การให้บริการล่ามภาษามือของสมาคมคนหูหนวกจังหวัดนครพนมเริ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2553
หรือตั้งแต่ยังเป็นชมรมคนหูหนวกจังหวัดนครพนม โดยมีล่ามทั้งหมด 12 คน ให้บริการทั้งงานล่าม
เฉพาะทาง ล่ามชุมชน ล่ามในการประชุมแก่คนหูหนวกที่อยู่ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในปี
พ.ศ. 2554 เริ่ มมีการก่อตั้งชมรมคนหู ห นวกระดับจังหวัดและเครือข่ายของชมรมคนหูห นวกภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือเกิดขึ้นทั่วทั้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ความต้องการในการขอรับบริการล่าม
ภาษามือมีมากขึ้นก่อให้เกิดปัญหาทั้งทางด้านงบประมาณสาหรับการดาเนินงานและจานวนล่ามที่มีไม่
เพียงพอต่อการให้บริการ และในปีเดียวกันนี้เองสมาคมคนหูหนวกจังหวัดนครพนมได้รับการประกาศ
ให้เป็นศูนย์การจัดบริการล่ามภาษามือ จึงมีภาระในการให้บริการล่ามภาษามือเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากมี
่
คนหูหนวกมาขอใช้บริการเพิ่มขึ้น ซึ่งสมาคมฯ ยังคงให้บริการแก่คนหูหนวกเรื่อยมาแม้ว่าจะประสบ
ปัญหาทั้งทางด้านงบประมาณสาหรับการดาเนินงานและจานวนล่ามที่มีไม่เพียงพอต่อการให้บริการ
จากปัญหาดังกล่าวข้างต้นสมาคมคนหูหนวกจังหวัดนครพนมจึงได้จัดทาโครงการกระบวน
การพัฒนาความสามารถของครอบครัวและชุมชนในการใช้ภาษามือเพื่อสื่อสารกับคนหูหนวกในตาบล
บ้านค้อ อาเภอโพนสวรรค์ และตาบลกุตาไก้ อาเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
พัฒนาศักยภาพการสื่อสารของคนหูหนวกกับบุคคลในครอบครัว
รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพการ
สื่อสารกับบุคคลทั่วไปและเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาที่ทางสมาคมคนหูหนวกจังหวัดนครพนมมีมาอย่าง
ต่อเนื่อง
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วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ศึกษาหลักสูตรการสอนภาษามือเพื่อการสื่อสารสาหรับคนหูหนวกที่ไม่รู้หนังสือและ
คนหูหนวกในชุมชน
2. เพื่อศึกษารูปแบบการถ่ายทอดและกระบวนการเรียนการสอน สื่อประกอบการสอนของ
คนหูหนวกที่สอน
ภาษามือ
3. เพื่อศึกษารูปแบบการเรียนรู้การสื่อสารของครอบครัวคนที่มีการได้ยินที่มีสมาชิกเป็นคน
หูหนวก และ
ครอบครัวคนหูหนวกที่มีสมาชิกเป็นคนที่มีการได้ยิน
คาถามหลักของการวิจัย
1. กระบวนการพัฒนาหลักสูตรการสอนภาษามือและกระบวนการ รูปแบบการถ่ายทอด
การใช้ภาษามือเพื่อการสื่อสารกับคนหูหนวกในชุมชนควรเป็นอย่างไร
2. ครอบครัวคนที่มีการได้ยินที่มีสมาชิกเป็นคนหูหนวกและครอบครัวคนหูหนวกที่มีสมาชิก
เป็นคนที่มีการได้ยินสามารถรู้และเข้าใจภาษามือที่เป็นทางการสื่อสารภายในครอบครัว
และสามารถสื่อสารกับคนภายนอกและเข้าถึงบริการที่จาเป็นได้อย่างไร
สมมุติฐานของการวิจัย
1. หลักสูตรการสอนภาษามือเพื่อการสื่อสารสาหรับคนหูหนวกที่ไม่รู้หนังสือเหมาะกับคนใน
ชุมชน
2. การถ่ายทอดภาษามือที่มีประสิทธิภาพสาหรับคนหูหนวกที่ไม่รู้หนังสือควรมีสื่อที่เหมาะสม
3. การสื่อสารของคนหูหนวกกับครอบครัวและการสื่อสารของคนหูหนวกกับชุมชนส่วนมาก
เป็นการสื่อสารที่ใช้ท่าทาง
ขอบเขตการวิจัย
ขอบเขตด้านเนื้อหา มุ่งเน้นศึกษาหลักสูตรการสอนภาษามือเพื่อการสื่อสารสาหรับคนหู
หนวกที่ไม่รู้หนังสือและคนหูหนวกในชุมชนรูปแบบการถ่ายทอดกระบวนการเรียนการสอนและสื่อ
ประกอบการสอนภาษามือ รวมทั้งรูปแบบการสื่อสารของคนหูหนวกในชุมชน
ขอบเขตด้านพื้นที่
สวรรค์ จังหวัดนครพนม

ทาการศึกษาตาบลกุตาไก้ อาเภอปลาปาก ตาบลบ้านค้อ อาเภอโพน
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ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ทาการศึกษาคนพิการทางการได้ยินในครอบครัว
และชุมชนใน 12 หมู่บ้าน ตาบลกุตาไก้ อาเภอปลาปากและคนพิการทางการได้ยินในครอบครัวและ
ชุมชนใน 19 หมู่บ้าน ตาบลบ้านค้อ อาเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม
ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Methods) ที่เน้นการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของประชากรและกลุ่มตัวอย่าง (Participatory Action Research)โดยมี
การศึกษาเอกสาร การสัมภาษณ์เชิงลึก และใช้การวิจัยเพื่อท้องถิ่น (Community Based Research)
ในการศึกษาปัญหาในชุมชนแบบมีส่วนร่วมและนาองค์ความรู้ที่ได้มาแก้ปัญหาของชุมชน โดยแบ่งการ
วิจัยเป็น 3 ระยะ คือ
ระยะที่ 1 การเก็บข้อมูลจากชุมชนเกี่ยวกับผลการอบรมภาษามือไทยด้วยหลักสูตรการ
สอนภาษามือเพื่อการสื่อสารสาหรับคนหูหนวกที่ไม่รู้หนังสือและคนหูหนวกในชุมชน ที่ดาเนินการ
โดยสมาคมคนหูหนวกจังหวัดนครพนม แบ่งวิธีการดาเนินการออกเป็น 3 ช่วง ดังนี้
ช่วงที่ 1 ช่วงเตรียมการ
ก่อนลงมือทาการวิจัยได้จัดให้มีการชี้แจงแก่คนหูหนวกที่อยู่ในพื้นที่ที่จะ
ทาการศึกษาได้ทราบรายละเอียด และได้ประสานงานทาความเข้าใจกับคนในชุมชนทั้งสองชุมชน
รวมทั้งเก็บข้อมูลของคนหูหนวกที่อยู่ในชุมชนด้วยว่ามีคนหูหนวกที่ยังอยู่ในพื้นที่หรือไปทางาน
ต่างจังหวัด รวมทัง้ ทาความเข้าใจกับคณะกรรมการของสมาคมคนหูหนวกเพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ทราบถึง
ที่มาของการทางานวิจัยนี้
ช่วงที่ 2 ช่วงปฏิบัติการ ในช่วงปฏิบัติการได้มีการดาเนินการดังนี้
กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะทางาน วางแผนกับคณะวิจัย โดยมีคณะนักวิจัยและที่
ปรึกษา รวมทั้งตัวแทนคนหูหนวกในชุมชนมาประชุมหารือวางแผนงาน และ มอบหมายงาน
กิจกรรมที่ 2 ออกแบบวิธีการเก็บข้อมูล คือการประชุมคณะทางานกับคณะวิจัย
เพื่อออกแบบว่าจะใช้แบบสอบถามอย่างไร มีข้อมูลอะไรบ้างและจะเก็บข้อมูลกับใคร
กิจกรรมที่ 3 ลงพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูล เป็นการลงพื้นที่ทั้ง 2 พื้นที่ คือที่ตาบลกุ
ตาไก้ อาเภอปลาปาก ตาบลบ้านค้ออาเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม
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ช่วงที่ 3 ช่วงสรุปผลการสัมภาษณ์ นาข้อมูลที่ได้มาทั้งหมดมาวิเคราะห์และสังเคราะห์ตาม
วิธีการที่ได้เรียนรู้จากการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลและการเขียนรายงาน
การวิจัยเพื่อให้ได้ข้อมูลสารสนเทศพร้อมจะนาไปสรุปผลรายงานการวิจัยได้
ระยะที่ 2 การศึกษาเอกสารหลักสูตรและกระบวนการสอนภาษามือเพื่อการสื่อสารสาหรับ
คนหู ห นวกที่ ไ ม่ รู้ ห นั ง สื อ และคนหู ห นวกในชุ ม ชน ของสมาคมคนหู ห นวกจั ง หวั ด นครพนม มี
วิธีดาเนินการได้แก่ การศึกษาเอกสารหลักสูตร การสัมภาษณ์ผู้สอนและสื่อการสอน การสังเกตการ
สอน ในการดาเนินงานระยะที่ 1 ได้ดาเนินการเฉพาะการศึกษาเอกสารหลักสูตรเท่านั้น รวมถึง
ศึกษารูปแบบการเรียนรู้การสื่อสารของครอบครัวคนที่มีการได้ยินที่มีสมาชิกเป็นคนหูหนวก และ
ครอบครัวคนหูหนวกที่มีสมาชิกเป็นคนที่มีการได้ยิน
ระยะที่ 3 ช่วงสรุปผลการวิจัย นาข้อมูลที่ได้มาทั้งหมดมาวิเคราะห์และสังเคราะห์ตาม
วิธีการที่ได้เรียนรู้จากการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลและการเขียนรายงาน
การวิจัย เพื่อให้ได้ข้อมูลสารสนเทศพร้อมที่จะนาไปสรุปผลรายงานการวิจัยได้
ผลการศึกษา
หลั ก สู ต รที่ ใ ช้ เ พื่ อ สอนหรื อ อบรมให้ กั บ คนหู ห นวกในชุ ม ชนที่ ส มาคมคนหู ห นวกจั ง หวั ด
นครพนมใช้สอนคนหูหนวกยังไม่สามารถที่จะทาให้คนหูหนวกสื่อสารได้อีกทั้งในการอบรมระยะเวลา
ไม่ต่อเนื่องกันถ้ายังใช้หลักสูตรเดิมนี้คนหูหนวกในชุมชนก็จะยังไม่สามารถเข้าใจภาษามือได้อาจจะรู้
เป็นคาแต่ถ้าได้มีการปรับเปลี่ยน แก้ไข หรือว่าเพิ่มเติมหลักสูตรก็อาจจะทาให้คนหูหนวกเข้าใจมาก
ขึ้น การสื่อสารด้วยท่าทางอาจจะใช้ได้เฉพาะท้องถิ่นนั้นๆ เพราะท่าทางสร้างขึ้นมาจากสิ่งของใน
ท้องถิ่นนั้นเวลาไปสื่อสารกับคนหูหนวกในชุมชนอื่นอาจจะมีปัญหาได้ การสื่อสารด้วยภาพก็เป็นอีกวิธี
หนึ่งที่คนหูหนวกใช้กรณีที่มีภาพใกล้เคียง สามารถหยิบมาสื่อได้ในการสื่อสารของคนหูหนวกในชุมชน
ควรจะมีประสิทธิภาพกว่านี้ ซึ่งได้รับข้อมูลจากการลงพื้นที่สัมภาษณ์คนหูหนวกในชุมชนและจากการ
สารวจความต้องการในการพัฒนาศักยภาพการสื่อสารโดยใช้ภาษามือที่เป็นทางการ ซึ่งหลักสูตรการ
สอนที่มีการพัฒนานี้ มีเนื้อหาประกอบด้วย การทักทาย แนะนาตัวเอง จานวนนับ / ตัวเลข / จานวน
เงิน วัน และเวลา สี ต่า งๆบุ ค คลและครอบครัว อาชีพ ผลไม้ ผั ก สั ต ว์ สั ตว์ เห็ นได้ทั่ ว ไป อาหารและ
เครื่องดื่ม ยานพาหนะสถานที่ ของใช้ในชีวิตประจาวัน อารมณ์และความรู้สึก / กริยาการสื่อสาร
ภาษามือ โดยเป็นหลักสูตรการสอนภาษามือเพื่อการสื่อสารที่เป็นทางการและวิธีการสื่อสารของคนหู
หนวกจากการสัมภาษณ์ พูดคุยคนหูหนวกในพื้นที่ทั้งสองพื้นที่สามารถสื่อสารภาษามือได้บ้าง มีการ
รวมกลุ่มกันเพื่อพุดคุยสื่อสาร แต่จากข้อสังเกต คนหูหนวกที่มีลูกในช่วงวัยเรียนและเป็นคนหูหนวกจะ
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สามารถสื่อสารภาษามือได้เป็นอย่างดี แต่คนหูหนวกที่อยู่กับครอบครัวที่มีทั้งคนหูดีและคนหูหนวก
ส่วนมากจะสื่อสารด้วยภาษาท่าทางเป็นส่วนมากหรือไม่ก็ต้องมีภาพประกอบการสื่อสาร ส่วนวิธีการ
สื่อสารของคนในชุมชน ทั้งสองชุมชน พบว่า คนในชุมชนจะสื่อสารกับคนหูหนวก หรือคนหูหนวกมี
ความจ าเป็น จะต้องคุยกับ คนในชุมชนส่ วนมากจะใช้วิธีการสื่อสารด้วยภาษาท่าทาง เพราะคนใน
ชุมชนไม่รู้ภาษามือถ้าจะสื่อด้วยวิธีการเขียนคนหูหนวกก็ไม่ได้เรียนหนังสือและท่าทางที่ใช้สื่อสารกันก็
เป็นท่าทางที่คิดค้นขึ้นเอง จากรู ปลักษณะของสิ่งของ หรือแม้แต่สิ่งมีชีวิตก็ต้องบอกลักษณะเด่นของ
สิ่งนั้นทาให้คนในชุมชนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่อยากจะสื่อสารกับคนหูหนวก ไม่ใช่เพราะความ
รังเกียจ ไม่ใช่เพราะความไม่สนใจแต่เหตุผลคือ ไม่รู้จะสื่อสารกับคนหูหนวกวิธีไหน ไม่รู้ภาษามือ กลัว
สื่อสารไปแล้วผิดพลาดแต่ด้วยเพราะคนหูหนวกคือสมาชิกของคนในชุมชน คนหูหนวกคือลูกบ้านที่
ต้องดูแลผู้นาบางท่านไม่อาจจะหลีกเลี่ยงได้ จึงสื่อสารโดยใช้ภาษาท่าทางอาจจะเข้าใจบ้างไม่เข้าใจ
บ้าง
ผลการศึกษาดังกล่าวเป็นไปตาม สมมุติฐานการวิจัย 1 ประการและไม่เป็นไปตามสมมุติฐาน
การวิจัย 2 ประการ
1. การศึกษาหลักสูตรการสอนภาษามือเพื่อการสื่อสารสาหรับคนหูหนวกที่ไม่รู้หนังสือและ
คนหู หนวกในชุมชน ยังไม่เหมาะกับคนหูหนวกในชุมชน และวิธีการการสื่อสารของคนหูหนวกกับ
ครอบครัวและการสื่อสารของคนหูหนวกกับคนชุมชนส่วนมากจากข้อมูลที่ได้มาเป็นการสื่อสารที่ใช้
ภาษาท่ าทางใน ท้อ งถิ่น ฉะนั้ น ศูน ย์ การให้ บริก ารล่ ามภาษามื อจังหวัดนครพนมได้ทาการพัฒ นา
หลักสูตรเพื่อให้เหมาะสมกั บ การสื่อสารของคนหูหนวกในชุมชนสามารถสื่อสารภาษามือได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งไม่เป็นไปตาม สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 1
2. การศึกษารูปแบบการถ่ายทอดและกระบวนการเรียนการสอน สื่อประกอบการสอนของ
คนหูหนวกที่สอนภาษามือ คนหูหนวกสามารถสื่อสารภาษามือได้บ้าง แต่ส่วนมากจะสื่อสารด้วยภาษา
ท่าทางที่คิดค้นขึ้นเองในท้องถิ่นเท่านั้น การพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษามือของคนหูหนวกในชุมชนให้
มีประสิทธิภาพควรมีการใช้สื่อที่เหมาะสม ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 2
3. การศึกษารูปแบบการเรียนรู้การสื่อสารของครอบครัวคนปกติที่มีลูกและสมาชิกเป็นคนหู
หนวก และครอบครัวคนหูหนวกที่มีลูกและสมาชิกเป็นคนหูดี โดยส่วนมากใช้ภาษาท่าทางเลียนแบบ
ตามธรรมชาติที่ใช้ในท้องถิ่นเท่านั้นและมีการใช้ภาพประกอบการสื่อสาร ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการ
วิจัยข้อที่ 3
อภิปรายผล
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การศึกษาหลักสูตรการสอนภาษามือเพื่อการสื่อสารสาหรับคนหู หนวกที่ไม่รู้หนังสือและคนหู
หนวกในชุ ม ชน ยั ง ไม่ เ หมาะกั บ คนหู ห นวกในชุ ม ชน และวิ ธี ก ารการสื่ อ สารของคนหู ห นวกกั บ
ครอบครัวและการสื่อสารของคนหูหนวกกับคนชุมชนส่วนมากจากข้อมูลที่ได้มาเป็นการสื่อสารที่ใช้
ภาษาท่ า ทางในท้อ งถิ่ น ฉะนั้ น ศู น ย์ การให้ บ ริ ก ารล่ า มภาษามื อ จั งหวั ด นครพนมได้ ทาการพั ฒ นา
หลักสูตรเพื่อให้เหมาะสมกับ การสื่อสารของคนหูหนวกในชุมชนสามารถสื่อสารภาษามือได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ การศึกษารูปแบบการถ่ายทอดและกระบวนการเรียนการสอน สื่อประกอบการสอน
ของคนหูหนวกที่สอนภาษามือ คนหูหนวกสามารถสื่อสารภาษามือได้บ้าง แต่ส่วนมากจะสื่อสารด้ วย
ภาษาท่าทางที่คิดค้นขึ้นเองในท้องถิ่นเท่านั้น การพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษามือของคนหูหนวกใน
ชุมชนให้มีประสิทธิภาพควรมีการใช้สื่อที่เหมาะสม
การพัฒนาความสามารถของครอบครัวและชุมชนในการใช้ภาษามือเพื่อสื่อสารกับคนหูหนวก
ตาบลบ้านค้อ อาเภอโพนสวรรค์ ตาบล กุตาไก้ อาเภอ ปลาปาก จังหวัดนครพนม เป็นแนวทางในการ
ทางานของสมาคมคนหูหนวกจังหวัดนครพนม เพื่อให้การทางานที่มีประสิทธิภาพและสามารถลด
ความเหลื่อมล้าในการเข้าถึงบริการจากรัฐของคนหูหนวก และจากการศึกษาข้อมูลการลงพื้นที่ใน
การเก็บ ข้อมูล รวมทั้งการลงพื้นที่สั มภาษณ์กลุ่ มคนหู หนวกที่เป็นกลุ่ มตัว อย่างทาให้ ได้ทราบว่า
หลักสูตรการสอนภาษามือเพื่อการสื่อสารสาหรับคนหนวกที่ไม่รู้หนังสือที่ผ่านมานั้นยังไม่เหมาะกับคน
หูหนวกในชุมชน และวิธีการการสื่อสารของคนหูหนวกกับครอบครัวและการสื่อสารของคนหูหนวก
กับคนชุมชนส่วนมากจากข้อมูลที่ได้มาเป็นการสื่อสารที่ใช้ภาษาท่าทางในท้องถิ่นการพัฒนาหลักสูตร
เพื่อให้เหมาะสมกับการสื่อสารของคนหูหนวกในชุมชนสามารถสื่อสารภาษามือได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วิธีการสื่อสารก็เช่นกันควรจะมีวิธีการสื่อสารที่ทาให้คนหูหนวกเข้าใจมากกว่านี้การสื่อสารด้วยท่าทาง
อาจจะใช้ได้เฉพาะท้องถิ่นนั้นๆ เพราะท่าทางสร้างขึ้นมาจากสิ่งของในท้องถิ่นนั้นเวลาไปสื่อสารกับคน
หูหนวกในชุมชนอื่นอาจจะมีปัญหาได้ การสื่อสารด้วยภาพก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่คนหูหนวกใช้กรณีที่มี
ภาพใกล้เคียง สามารถหยิบมาสื่อได้หากพกพาภาพเหล่านั้นติดตัวตลอดเวลา ในการสื่อสารของคนหู
หนวกในชุมชนควรจะมีประสิทธิภาพกว่านี้ถ้าได้มีการปรับหลักสูตรหรือพัฒนาหลักสูตรขึ้นมา
การพัฒนาหลักสูตรการสอนภาษามือให้เหมาสมกับบริบทและเหมาะสมกับคนหูหนวกใน
ชุมชนที่ไม่ได้เรี ยนหนังสือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเนื้อหา สื่อประกอบการสอนรวมทั้งวิธีการในการ
สื่อสาร วิธีการสอนจะทาให้คนหูหนวกในชุมชนสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและจะลดความ
เหลื่อมล้าในการอยู่ร่วมกับคนในชุมชนได้และถ้าการพัฒนาหลักสูตรเป็นไปตามวิถีชีวิตของคนหูหนวก
ในชุมชนได้ เนื้อหาเกี่ยวข้องกับบริบทของชมชุนวิธีการสื่อสารและการถ่ายทอดที่ยังคงเป็นภาษาใน

ประมวลบทความ (Proceeding) งานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการครั้งที่ 8 ประจาปี 2559

153

ชุมชนก็จะเกิดนวัตกรรมทางการสื่อสารภาษามือที่มีภาษาท้องถิ่นเดิมถือเป็นการอนุรักษ์ภาษาของ
ชุมชนนั้นๆ

ข้อเสนอแนะ
จากผลการวิ จั ย ดั ง กล่ า ว ที ม วิ จั ย มี ข้ อ เสนอแนะที่ อ าจเป็ น ประโยชน์ ค รั้ ง ต่ อ ไป โดยมี
ข้อเสนอแนะเชิง นโยบายข้อเสนอแนะระดับปฏิบัติการ ข้อเสนอแนะต่อการสร้างทีมวิจัยในชุมชน
ข้อเสนอแนะต่อ ผู้ปกครองเด็กหูหนวก ข้อเสนอแนะต่อการวิจัยในอนาคตเพื่อการขยายผล ดังนี้
- ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ภาครัฐต้องให้ความสาคัญต่อการเข้าศึกษาของคนหูหนวกในชุมชน จัดสถานศึกษาที่
ใกล้บ้านพร้อมกับบุคคลากรที่พร้อม
- ข้อเสนอแนะระดับปฏิบัติการ
ผู้บริหารสมาคม ควรนาข้อสนเทศไปพิจารณาวางแผนกับผู้ สอนและผู้ ปกครองที่
พัฒนาคนหูหนวกในรูปแบบต่างๆของแต่ละคนด้วยกระบวนการวิจัย ครูผู้สอน ควรปรับปรุงรูปแบบ
การสอนเพื่อช่วยกันพัฒนาคนหูห นวกครูผู้สอน ควร เรียบเรียงคาพูดที่สับสนหรือวกวนให้เกิดความ
กระจ่างชัดเจนในประเด็นที่พูด
- ข้อเสนอแนะต่อการสร้างทีมวิจัยในชุมชน
ไม่ควรใช้คาศัพท์ทางวิชาการที่ไม่เข้าใจถ้าจาเป็นต้องใช้ควรอธิบายให้กระจ่างชัด
เสียก่อน
- ข้อเสนอแนะต่อผู้ปกครองเด็กหูหนวก
การจัดประชุมเพื่อพัฒนาการเด็กหูหนวกทุกครั้งครอบครัวควรมีบทบาทโดย
ผู้ปกครองเด็กหูหนวกเข้าร่วมด้วยเพื่อให้ผู้ปกครองและผู้เรียนได้ร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาการ
สื่อสารโดยให้แต่ละฝ่ายมีบทบาทหน้าที่ชัดเจนผู้ปกครองควรเรียนภาษามือไปพร้อมกับเด็กหูหนวก
เพื่อนาไปใช้ในชีวิตประจาวันต่อไป
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- ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
ครูผู้สอนควรนาข้อสนเทศไปพิจารณาปรับปรุ งรูปแบบบางประการในแบบบันทึกการ
สังเกตพฤติกรรมคนหูห นวกในด้านต่างๆเพื่อให้ได้ข้อมูลที่กว้างขวางและครอบคลุมมากยิ่งขึ้นใน
โอกาสต่อไปครูผู้สอน หรือผู้ปกครองหรือผู้ที่สนใจควรศึกษาพัฒนาแก้ปัญหาการจัดกิจกรรมเรียนรู้
ด้านต่างๆที่อาจมีคุณภาพอยู่ในระดับที่ต้องการพัฒนาหรือยิ่งพัฒนาไปถึงเป้าหมายของการพัฒนาคน
หูหนวกจังหวัดนครพนมที่ตั้งเป้าหมายไว้ใช้วิธีการเก็บข้อมูลไปกับกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ต้องมีการพัฒนาหลักสูตรภาษามือให้เหมาะกับคนในชุมชนโดยสมาคมคนหูหนวกจังหวัดนครพนมใน
ชุมชนควรมีคนที่สามารถสื่อสารภาษามือได้โดยการฝึกการใช้ภาษามือรวมกับคนหูหนวก
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การพัฒนาพ่อแม่ที่มีลูกสมองพิการรายใหม่ให้สามารถฝึกลูกได้ด้วยตนเอง
โดยศูนย์เรียนรู้ฟื้นฟูเด็กพิการพัทยา จังหวัดชลบุรี
โดย อวดา อินอาจ สมลักษณ์ ลิ้ม ปิยนุช เค้าแก้ว และคณะ
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความรู้ ทักษะ และประสบการณ์การฝึกลูกสมองพิการ
ของพ่อแม่รายเก่า และเพื่อพัฒนาหลักสูตรการฝึกพ่อแม่รายใหม่ที่มีลูกสมองพิการให้สามารถฝึกลูก
ได้ด้วยตนเอง โดยใช้การวิจัยเพื่อท้องถิ่นในการตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัย ประชากรและกลุ่ม
ตัวอย่างคือพ่อแม่ของเด็กสมองพิการในเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี จานวน 12 ครอบครัว ได้แก่ พ่อ
แม่รายเก่า จานวน 6 ครอบครัว และพ่อแม่รายใหม่ จานวน 6 ครอบครัว การวิจัยนี้ทาในพื้นที่
จังหวัดชลบุรี
ผลการวิจัยพบว่า พ่อแม่รายเก่าสามารถถอดบทเรียนและจัดทาเป็น “หลักสูตรอบรมพ่อแม่
รายใหม่ที่มีลูกสมองพิการ...สู่การฝึกได้ด้วยตนเอง” และสามารถจัดฝึกอบรมให้กับพ่อแม่รายใหม่ที่มี
ลูกสมองพิการได้ นอกจากนี้ ยังพบว่า พ่อแม่รายใหม่มีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้การฝึกลูกใน
ระหว่างการอบรม และมีการนาไปฝึกลูกหลังการฝึกอบรมทุกราย โดยพบว่าเด็กมีพัฒนาการดีขึ้นใน
ทุกราย และมีเด็กเรี ยกร้ องขอให้ฝึ กก่อนนอน รวมถึงพ่อแม่รายใหม่เสนอให้ มีการจัดอบรมอย่าง
ต่อเนื่อง หรือมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในทุก 3 เดือน จากผลติดตามหลังการอบรมดังกล่าว แสดงให้
เห็นว่าพ่อแม่รายใหม่ ที่ผ่านกระบวนการอบรมตามหลักสูตรอบรมพ่อแม่รายใหม่ฯ เป็นผู้มีความรู้
ความเข้าใจ สามารถนาไปฝึกลูกได้จริง ทาให้เด็กเกิดการเปลี่ยนแปลงหลังการฝึกเด็ก ช่วยลดการพึ่ง
บริการจากหน่วยงานที่มีอยู่อย่างจากัดได้ ดังนั้น การมุ่งเน้นให้พ่อแม่หรือครอบครัวเป็นหลักในการ
ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการจึงเป็นสิ่งสาคัญที่จะช่วยให้เข้าถึงความต้องการที่แท้จริงของคนพิการ การ
ศึกษาวิจัยในครั้งนี้ จึงนับเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมทางสังคมเชิงกระบวนการ โดยพ่อแม่รายเก่าสามารถ
ถ่ายทอด หรือสอนให้กับพ่อแม่รายใหม่ให้มีความรู้ และมีทักษะในการฝึกลูกได้จริง รวมถึงนวัตกรรม
หลักสูตรการฝึกอบรมพ่อแม่รายใหม่ในการฝึกลูกสมองพิการ ซึ่งเป็นเนื้อหาที่สามารถนาไปใช้ หรือ
ประยุ กต์ ใ ช้ ใ ห้ เ หมาะสมกั บ ความต้อ งการจ าเป็ นของเด็ ก สมองพิ ก ารแต่ ล ะคนได้ โดยจะต้ อ งมี
กระบวนการประเมินเป็นรายกรณี สาหรับเนื้อหาหลักสูตรนี้ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนที่1 เป็น
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเด็กพิการ ได้แก่ 1)ความรู้เด็กสมองพิการ และ2)การจัดปรับเจตคติของ
พ่อแม่ที่มีลูกพิการ ส่วนที่ 2 เป็นความรู้และทักษะการฝึกเด็กสมองพิการ ได้แก่ 1)การผ่อนคลาย
กล้ามเนื้อและการลดอาการเกร็ง 2)การฝึกการเคี้ยว-กลืน และการดูดน้าจากหลอด 3)การฝึกการ
ขับถ่าย 4)การฝึกการแก้ไขอาการชัก และ5)การปรับพฤติกรรมการนอนและการนอนหลับอย่างมี
ประสิทธิภาพ ทั้งนี้ผลการศึกษานี้ จะสามารถนาไปสู่กระบวนการลดความเหลื่อมล้า ในการเข้าไม่ถึง
บริการส่งเสริมแลพัฒนาศักยภาพเด็กพิการได้อีกช่องทางหนึ่ง
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คณะวิจัยมีข้อเสนอแนะให้ 1) นาหลักสูตรอบรมพ่อแม่ที่มีลูกสมองพิการไปใช้ในการอบรมพ่อ
แม่รายใหม่ เช่น ศูนย์การเรียนรู้เฉพาะความพิการ 2)กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการควร
สนับสนุนให้ครอบครัวเด็กพิการสามารถจัดบริการด้วยตนเอง โดยผ่าน “ศูนย์บริการคนพิการ”
คาสาคัญ
เด็กสมองพิการ, หลักสูตรการพัฒนาพ่อแม่ที่มีลูกสมองพิการ, การฝึกลูกด้วยตนเอง
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Abstract
The research aims to explore the knowledge, skill, and experience to train children
with cerebral palsy of veteran parents and to develop training modules for new parents
who just have children with cerebral palsy so that they can train their own children.
The research employs the community based research methodology to serve the
purpose of the research. The research population and samplings group include parents
of children with cerebral palsy in Pattaya District, Chonburi from12 families including
six veteran parents and six parents who just have their children with cerebral palsy in
Chonburi.
The research findings suggest that the veteran parents are able to review the lessons
learned and develop the “training module for new parents with children with cerebral
palsy...toward self-training program” and they are able to conduct training for the new
parents who have just had children with cerebral palsy. In addition, it was found that
during the training, the new parents are eager to learn and are inclined to apply the
knowledge learned with their children. The follow up is being done. If it is found that
the new parents are able to apply the knowledge and skills with their children after
the training, it should be a new process-based social innovation whereby the veteran
parents are able to impart or instill the knowledge to their new counterparts to help
them learn the knowledge and apply it practically. Also, it will be an innovation in
terms of training module for new parents to train their children with cerebral palsy and
its content can be applied or adapted to suit the new of each individual child with
cerebral palsy. The evaluation has to be done on the case by case basis though. The
training module is consisted of two parts including (1) knowledge and understanding
about children with disabilities and (2) how to address the attitude of the parents who
have children with disabilities. The second part is concerned with the knowledge and
skill for training children with cerebral palsy including (1) how to relax tight muscles
and reduce muscle spasms, (2) how to chew and swallow food, how to use straw, (3)
potty training, (4) dealing with seizures, and (5) how to train sleeping habit and how to
get to sleep effectively. According to the research findings, the training can help to
reduce inequalities and address a lack of access to services for the development and
empowerment of children with disabilities as well.
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the research team recommends that (1) the training modules used by the parents with
children with cerebral palsy should be used in training for new parents including in the
resource center on disabilities, (2) the Department of Empowerment of Persons with
Disabilities should support the families with children with disabilities helping them to
organize their own services through the “service center for persons with disabilities”
Key words: children with cerebral palsy, training module for parents with children
with cerebral palsy, self-training for parents
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ความเป็นมา และความสาคัญของปัญหา
จากรายงานการสารวจความพิการ ปี 2555 สานักงานสถิติแห่งชาติ9 พบว่า ประเทศไทยมี
ประชากรที่พิการประมาณ 1.5 ล้านคน หรือร้อยละ 2.2 ของประชากรทั่วประเทศ ซึ่งประชากรที่เป็น
เด็กพิการอายุตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป มีจานวน 3.1 แสนคน โดยเกือบทุกคน หรือร้อยละ 84.3 มีความ
ยากลาบากในการขับถ่าย รวมทั้งการทาความสะอาดหลังการขับถ่าย การอาบน้า การแต่งตัว ใกล้เคียง
กัน ประมาณร้อยละ 82.4 - 84.3 รองลงมาคือล้างหน้าแปรงฟันมีร้อยละ 61.4 ทั้งนี้ 5 อันดับแรกของ
ประชากรพิการที่พบมากที่สุด ได้แก่ 1)สายตาเลือนราง 2 ข้าง 2)หูตึง 2 ข้าง 3)อัมพฤกษ์ 4)แขน ขา
มือ ลาตัว คดงอ เกร็ง โกง กระตุก สั่น และ5)แขนขาลีบ/เหยียดไม่ได้ โดยอันดับที่ 4 และ 5 เป็น
ลักษณะของความพิการของกลุ่มเด็กสมองพิการ หรือซีพี (Cerebral palsy = CP) สาหรับอุบัติการณ์
และความชุกของเด็กสมองพิการ10 พบว่า มีประมาณ 2 – 7 คน ต่อเด็กเกิดรอด 1,000 คน ซึ่งมี
เด็กไทยเกิดรอดประมาณ 800,000 คนต่อปี หรือมีเด็กสมองพิการเกิดขึ้นประมาณ 2,000 คนต่อปี
และหากนับย้อนหลัง 15 ปี ก็จะพบว่ามีเด็กสองพิการประมาณ 30,000 คน
ปัญหาของเด็กพิการและครอบครัวเด็กพิการ พบว่า11 บริการค่อนข้างน้อย ไม่ครอบคลุม
บริการตามความต้องการของคนพิการและครอบครัว ขาดสิ่งอานวยความสะดวกที่ช่วยให้คนพิการ
สามารถเข้าถึงการบริการ รวมทั้งบริการที่จัดขึ้นไม่สอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริงของเด็กพิการ
โดยเฉพาะพ่อแม่ที่มีลูกสมองพิการรายใหม่ซึ่งขาดความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการเลี้ยงดู การ
ฟื้นฟูสมรรถภาพความพิการ และการช่วยเหลือลูกพิการได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้เด็กสมองพิการได้รับ
การพัฒนาเต็มตามศักยภาพของเด็กแต่ละคน ด้วยเหตุนี้จึงได้เกิดการรวมกลุ่มของพ่อแม่ที่มีลูกพิการ
และมีความเห็นเหมือนกัน จัดเป็น “ศูนย์เรียนรู้ฟื้นฟูเด็กพิการโดยครอบครัว พัทยา จังหวัดชลบุรี ”
ปีพ.ศ.2555 เพื่อร่วมกันหาแนวทางการพัฒนาลูกพิการ โดยได้รวมกลุ่มกันทากิจกรรมเพื่อฝึกลูกพิการ
เป็นประจาทุกสัปดาห์ๆ ละ หนึ่งวัน
จากการรวมกลุ่มของพ่อแม่ดังกล่าวนี้ พบว่า สามารถแบ่งวิธีคิดและเป้าหมายของพ่อแม่ที่
มีลูกพิการได้เป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ 1) พ่อแม่ไม่มีความรู้และไม่รู้จะทาอย่างไร เลี้ยงไปตามศักยภาพ
ของตนเอง 2)พ่อแม่มีความรู้แต่ยังยอมรับความพิการไม่ได้ จะหาคนช่วยลูกโดยพาลูกไปหาแพทย์
ตามคาแนะนา แต่ไม่ได้กลับมาฝึกลูกต่อที่บ้าน 3) พ่อแม่มีความรู้และคิดหาวิธีการที่จะช่วยให้ลูกดี
ขึ้นในทุกวิธี ทั้งทางการแพทย์แผนปัจจุบันและทางไสยศาสตร์ หมอดู และทาตามคาแนะนาของผู้
9 สำนักงำนสถิติแห่งฃำติ สำนักสถิติสงั คม.(2556). สรุ ปผลที่สำคัญ:กำรสำรวจควำมพิกำรพ.ศ.2555.กรุงเทพฯ:

สำนักงำนสถิติแห่งชำติ.
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หวังดีจากที่ต่างๆ 4)พ่อแม่ที่มีความรู้และยอมรับความพิการของลูกได้ ซึ่งกลุ่มนี้จะยอมรับความ
พิการของลูกได้และจะพยายามความรู้และวิธีการที่จะฝึกลูกอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้ลูกได้รับพัฒนาหรือ
ได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพความพิการให้ได้มากที่สุด โดยเริ่มแรกจะตะเวนหาความรู้จากที่ต่างๆ ตาม
คาแนะนาของแพทย์และผู้ปกครองเด็กพิการด้วยกัน แล้วนาไปฝึกกับลูก เนื่องจากพ่อแม่กลุ่มนี้มี
ความสนใจในการฝึกลูกอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ ทาให้เด็กพิการมีพัฒนาการที่ดีขึ้น นอกจากนี้ยังพบว่า
พ่อแม่ทั้ง 4 กลุ่ม ต้องประสบปัญหาในด้านต่างๆ เกี่ยวกับดูแลและฟื้นฟูสมรรถภาพความพิการ เช่น
เดินทางไกลไม่สะดวกในการรับบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ ไม่มีค่าเดินทางและค่าเดินทางสูงเพราะต้อง
จ้างรถหรือเดินทางด้วยพาหนะส่วนตัวหรือจ้างเหมาซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าคนทั่วไป ประกอบกับไม่มี
รายได้เพียงพอ เพราะพ่อหรือแม่ต้องลาออกจากงานเพื่อเลี้ยงดูลูก บางครอบครัวก็เป็นพ่อแม่เลี้ยง
เดียวก็ยิ่งต้องประสบปัญหาในด้านต่างๆมากยิ่งขึ้น เนื่องจากต้องรับภาระทั้งดูแลฟื้นฟูสมรรถภาพและ
หาเลี้ยงครอบครัวด้วยตนเอง
ทั้งนี้ หากพ่อแม่ที่มีลูกพิการสามารถที่จะฝึกลูกได้ด้วยตนเองที่บ้าน ไม่เพียงช่วยแก้ปัญหา
ดังกล่าว สิ่งสาคัญจะช่วยให้พ่อแม่โดยเฉพาะพ่อแม่รายใหม่ได้มีความรู้ ความเข้าใจ มีเจตคติที่ถูกต้อง
ต่อเด็กพิการ-ความพิการ มีทักษะในการฝึกลูกได้ด้วยตนเอง ไม่ว่าจะอยู่สถานที่ใดก็สามารถฝึกหรือ
พัฒนาลูกได้ ซึ่งจะเป็นการลดความเหลื่อมล้าในการเข้าไม่ถึงบริการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
เด็กพิการ ให้ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพมากยิ่งขึ้น ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถดารงชีวิตได้
อย่างปกติสุข
ศูนย์เรียนรู้ฟื้นฟูเด็กพิการ พัทยา จังหวัดชลบุรี ซึ่งมีประสบการณ์โดยตรงของกลุ่มพ่อแม่ที่มี
ลูกพิการเหมือนกันและจากการดาเนินงานที่ผ่านมาจึงได้ร่วมกันพัฒนา “โครงการศึกษาการพัฒนาพ่อ
แม่ที่มีลูกสมองพิการรายใหม่ ให้สามารถฝึกลูกได้ด้วยตนเอง โดยศูนย์เรียนรู้ฟื้นฟูเด็กพิการ พัทยา
จังหวัดชลบุรี” โดยศึกษาการฝึกลูกสมองพิการจากประสบการณ์ของพ่อแม่รายเก่า เพื่อเป็นแนว
ทางการฝึกลูกให้กับพ่อแม่รายใหม่
นาไปฝึกลูกได้ด้วยตนเองเพื่อลดความเหลื่อมล้าในการเข้าถึง
บริการเด็กพิการต่อไปได้
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความรู้ ทักษะ และประสบการณ์การฝึกลูกสมองพิการของพ่อแม่รายเก่า
2. เพื่อพัฒนาหลักสูตรการฝึกพ่อแม่รายใหม่ที่มีลูกสมองพิการให้สามารถฝึกลูกได้ด้วย
ตนเอง
คาถามหลักของการวิจัย
พ่อแม่รายเก่าที่มีลูกสมองพิการสามารถถอดบทเรียน
เหมาะสมให้กับพ่อแม่รายใหม่ได้หรือไม่ ?

สร้างหลักสูตรการดูแลลูกอย่าง
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สมมุติฐานของงานวิจัย
1. ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์การฝึกลูกสมองพิการของพ่อแม่รายเก่าสามารถทาให้
เป็นระบบได้ด้วยการถอดบทเรียนและจัดการความรู้
2. หลักสูตรการฝึกพ่อแม่รายใหม่ที่เหมาะสมต้องมาจากการมีส่วนร่วมของพ่อแม่รายใหม่
ขอบเขตการวิจัย
1. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มเป้าหมาย พ่อแม่ของเด็กพิการทางสมองในเมืองพัทยา
จังหวัดชลบุรี จานวน 12 ครอบครัว ได้แก่
1) พ่อแม่รายเก่า
จานวน 6 ครอบครัว
2) พ่อแม่รายใหม่
จานวน 6 ครอบครัว
2. ขอบเขตด้านเนื้อหาการวิจัย
1) บทเรียน ประสบการณ์ความรู้ และทักษะการฝึกลูกพิการจากประสบการณ์
ของพ่อแม่รายเก่า
2) หลักสูตรการฝึกลูกสมองพิการจากประสบการณ์ของพ่อแม่รายเก่า ให้กับพ่อแม่
ที่มีลูกสมองพิการรายใหม่
ระเบียบวิธีวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างของการศึกษาวิจัยครั้งนี้ มี 2 กลุ่ม คือ พ่อแม่ของเด็ก
สมองพิการในเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี จานวน 12 ครอบครัว โดยแบ่งเป็นพ่อแม่ราย
เก่าจานวน 6 ครอบครัว และพ่อแม่รายใหม่ จานวน 6 ครอบครัว
1.1 เกณฑ์การคัดเลือกพ่อแม่รายเก่า ได้แก่
1) เป็นพ่อแม่ที่มีลูกเป็นเด็กสมองพิการ ไม่จากัดอายุของเด็กสมองพิการ
2) เป็นพ่อแม่ที่มีเคยผ่านการอบรมความรู้ต่างๆเกี่ยวกับเด็กสมองพิการ เช่น การ
ฝึ ก นวดแผนไทยส าหรั บ เด็ ก พิ ก าร การฝึ ก กายภาพบ าบั ด การฝึ ก การ
เคลื่อนไหวแบบญี่ปุ่น หรือโดสะโฮ การฝึกกิจกรรมบาบัด เช่น การเคี้ยว –
การกลืน เป็นต้น จากหน่วยงานต่างๆ เช่น มูลนิธิ เพื่อเด็กพิการ ศูนย์สิรินธร
เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ ศูนย์เรียนรู้ฟื้นฟูเด็กพิการ
ชมรมผู้ปกครองเด็กพิการ เป็นต้น
3) เป็ น พ่ อ แม่ ที่ มีก ารฝึ ก ลู ก สมองพิก ารอย่า งต่อ เนื่อ งจนมี ความรู้ ทัก ษะและ
ประสบการณ์การฝึ กลู กสมองพิการ ของศูนย์เรียนรู้ฟื้นฟูเด็กพิการ พัทยา
จังหวัดชลบุรี
1.2 เกณฑ์การคัดเลือกพ่อแม่เด็กสมองพิการรายใหม่ ได้แก่
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1) เป็นพ่อแม่ที่มีลูกเป็นเด็กสมองพิการ หรือญาติที่เลี้ยงดูและฝึกเด็กสมองพิการ
โดยไม่จากัด อายุของเด็กสมองพิการ
2) เป็นครอบครัวที่สนใจและฝึกลูกสมองพิการอย่างสม่าเสมอ
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
2.1 การสัมภาษณ์เจาะลึกรายบุคคล (In-depth Interview) โดยมีประเด็นคาถาม
1) ลูกพิการประเภทอะไร (ประเภทความพิการ)
2) ลูกมีระดับความพิการแค่ไหน อย่างไรบ้าง (ระดับและสภาพความพิการ)
3) ลูกสามารถทาอะไรได้บ้าง และมีปัญหาอะไรบ้าง
4) เรามีวิธีการแก้ปัญหา หรือฝึกลูกอย่างไรบ้าง
5) รู้เกี่ยวกับสิทธิของเด็กพิการอะไรบ้าง
6) เข้าถึงสิทธิเด็กพิการได้อย่างไรบ้าง และผลเป็นอย่างไรบ้าง
2.2 สนทนากลุ่ม ( Focus Group)
1) ทักษะการฝึกลูกสมองพิการ ได้แก่
1. สิ่งที่เราทาได้ดีที่สุดในการฝึกลูก หรือแก้ปัญหาลูกได้ดีที่สุด 3 เรื่อง มี
อะไรบ้าง
2. ก่อนการฝึกท่านมีวิธีการประเมินอย่างไรบ้าง
3. มีการวางแผนการฝึก มีการเตรียมการอย่างไรบ้าง มีอุปกรณ์ เครื่องช่วย
อะไร
4. มีวัตถุประสงค์การฝึก เพื่ออะไร
5. มีวิธีการ หรือขั้นตอนการฝึกอย่างไรบ้าง
6. ผลการฝึกเป็นอย่างไรบ้าง
7. ปัญหาการฝึกหรือไม่ อย่างไรบ้าง และแก้ปัญหานั้นอย่างไร
8. มีวิธีการประเมินผลหลังการฝึกอย่างไร
9. สิ่งสาคัญที่คิดว่าทาให้สามารถฝึกลูกได้สาเร็จ มีอะไรบ้าง เพราะอะไร
10. มีข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะอะไรบ้างเกี่ยวกับการฝึกลูก
2) ประสบการณ์การจัดการภายในครอบครัว และการก้าวข้ามความพิการ
1. การจัดการงานบ้าน
1) กิจกรรมในแต่ละวันทาอะไรบ้าง ตั้งแต่ตื่นนอน ถึงก่อนเข้านอน
2) มีการจัดการเวลาเกี่ยวกับการฝึกลูกอย่างไรบ้าง ช่วงเวลาใดบ้าง
3) มีการแบ่งบทบาทอย่างไรในครอบครัว ใครทาอะไรบ้าง
2. การจัดการรายได้ / ความมั่นคง
1) รายได้หลัก มาจากไหน ใครเป็นคนหารายได้หลัก
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2) รายได้เพียงพอกับค่าใช้จ่ายหรือไม่
3) มีวิธีการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายภายในบ้านอย่างไรบ้าง
4) มีปัญหาเกี่ยวกับรายได้หรือไม่ มีเรื่องอะไร และแก้ปัญหานั้นอย่างไร
บ้าง
3. การจัดการกรณีเกิดภาวะวิกฤต
1) เคยมีภาวะวิกฤตในครอบครับอะไรบ้าง
2) มีวิธีการจัดการหรือแก้ปัญหาภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้น ในข้อ 1 นั้น
อย่างไรบ้าง
การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Methods) ที่เน้นการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของประชากรและกลุ่มตัวอย่าง (Participatory Action Research) และใช้
การวิจัยเพื่อท้องถิ่น (Community Based Research) ดาเนินการวิจัย โดยแบ่งช่วงการวิจัยเป็น 3
ช่วง คือ
1.1 ช่วงเตรียมการ โดยประชุมชี้แจงโครงการศึกษาการพัฒนาพ่อแม่ที่มีลูกสมอง
พิการรายใหม่ให้สามารถฝึกลูกได้ด้วยตนเอง ประชุมการจัดทาประเด็นการถอด
บทเรียนความรู้ ทักษะและประสบการณ์การฝึกลูกสมองพิการของพ่อแม่ราย
เก่า และการจัดทาแบบสัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth Interview)
1.2 ช่วงปฏิบัติการ โดยได้ดาเนินการ ดังนี้ 1)จัดสนทนากลุ่ม ( Focus Group )
6 ครั้ง เพื่อถอดบทเรียนความรู้ ทักษะและประสบการณ์การฝึกลูกสมองพิการ
ของพ่อแม่รายเก่า 2)ออกแบบหลักสูตรการจัดการเรียนรู้แก่พ่อแม่รายใหม่ที่มี
ลูกสมองพิการ เพื่อจัดทาเป็นหลักสูตรความรู้นาไปฝึกพ่อแม่รายใหม่ และ3)
ทดลองอบรมพ่อแม่รายใหม่ เพื่อให้พ่อแม่รายใหม่นาความรู้จากการอบรมไป
ใช้ฝึกลูกด้วยตนเอง
1.3 ช่วงติดตามหลังการอบรมพ่อแม่รายใหม่ในการฝึกลูกด้วยตนเอง และสรุป
ผลการวิจัย
ผลการวิจัย
ผลการวิจัย เรื่อง การพัฒนาพ่อแม่ที่มีลูกสมองพิการรายใหม่ให้สามารถฝึกลูกได้ด้วย
ตนเอง โดยศูนย์เรียนรู้ฟื้นฟูเด็กพิการพัทยา จังหวัดชลบุรี สรุปได้ดังนี้
1. บริบทชุมชนที่ทาการศึกษา
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เขตพื้นที่เมืองพัทยาซึ่งเป็นหน่วยปกครองพิเศษที่มีคนพิการอยู่จานวนมาก โดยมี 2 กลุ่มหลัก
ได้แก่ 1 )คนพิการในพื้นที่เมืองพัทยา คือคนพิการที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในพื้นที่พัทยา 2) กลุ่มคนพิการ
ที่เป็นประชากรแฝงโดยมีมากกว่าคนพิการในพื้นที่เมืองพัทยาซึ่งเป็นผู้ที่มีทะเบียนและไม่มีทะเบียน
บ้านอยู่ในเมืองพัทยา เนื่องจากบางครอบครัวจะย้ายทะเบียนบ้านไปเขตเทศบาลหนองปรือ เพื่อรับ
สิทธิพิเศษอื่นๆ เช่น ผ้าอ้อม อาหารเสริม นม ไข่ ข้าวสาร เป็นต้น ทั้งนี้ ทางเทศบาลหนองปรือจะมี
การสารวจความต้องการของคนพิการและครอบครัวในแต่ละครอบครัวก่อน เพื่อพิจารณาจัดสรร
ให้แก่คนพิการและครอบครัวตามความเหมาะสม
พบว่า ขณะที่เมืองพัทยามีคนพิการจานวนมากดังกล่าว โดยเฉพาะคนพิการที่เป็น
ประชากรแฝง แต่กลับมีหน่วยงานที่ให้บริการเกี่ยวกับคนพิการมีอย่างจากัด เช่น ศูนย์การศึกษา
พิเศษ เขต12 จังหวัดชลบุรี โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ ซึ่งรับคนพิการด้านร่างกายอายุตั้งแต่ 17 ปี
ขึ้น และต้องสามารถเรียนหนังสือได้ และเขียนได้เท่านั้น ทาให้เด็กพิการ และคนพิการจานวนมากไม่
สามารถเข้าถึงบริการด้านต่างๆ ได้ เช่น การฟื้นฟูสมรรถภาพความพิการ การศึกษา และโอกาสการ
เรียนรู้ด้านต่างๆ
2. ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างเป็นหญิงทั้งหมดจานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง
40 – 50 ปี จานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 50 สถานภาพสมรสมีจานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 50
หย่าร้าง 2 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 และเป็นหม้าย 1 คน คิดเป็นร้อยละ 16.67 ความสัมพันธ์กับ
เด็กสมองพิการของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นมารดา จานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 83.33 และเป็น
ยาย 1 คน คิดเป็นร้อยละ 16.67
กลุ่มตัวอย่างมีอาชีพรับจ้าง จานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 50 โดยรับจ้างเป็นครูพี่เลี้ยงใน
ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดชลบุรี 2 คน มีรายได้ 5,000 – 10,000 บาท/เดือน และรับจ้างแปล
เอกสารทั่วไป 1 คน มีรายได้ 10,001-15,000 บาท และกลุ่มเป้าหมายที่ไม่มีอาชีพ / ไม่มีรายได้มี
จานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 50 ส่วนใหญ่มีหนี้สิน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 83.33 โดยส่วนใหญ่มี
หนี้สินต่ากว่า 5,000 บาท/เดือน จานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 66.67 มีหนี้สิน 5,000 – 10,001 บาท/
เดือน และ15,001 – 25,500 บาท มีกลุ่มละ 1 คน คิดเป็นร้อยละ 16.66
3. ผลการศึกษา ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 : ผลการศึกษา เรื่องความรู้ ทักษะและประสบการณ์การฝึกลูกสมองพิการของพ่อแม่ราย
เก่า
จากการศึกษา ความรู้ ทักษะและประสบการณ์การฝึกลูกสมองพิการของพ่อแม่รายเก่า โดย
การถอดบทเรียน การจัดการความรู้ และการสนทนากลุ่ม รวม 6 ครั้ง และจากการสัมภาษณ์เจาะลึก
ทาให้เกิดชุดความรู้ ทักษะ และประสบการณ์การฝึกลูกสมองพิการของพ่อแม่รายเก่า 3 เรื่อง ได้แก่
1. ความรู้เกี่ยวกับเด็กสมองพิการ
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เป็นชุดความรู้ที่มาจากลูกสมองพิการของพ่อแม่รายเก่า แบ่งเป็นประเภทความพิการ สภาพ
ความพิการ และความสามารถในการช่วยเหลือกิจวัตรประจาวันของเด็กสมองพิการ โดยเป็นสมอง
พิการประเภทเดียวมี 3 คน และมีความพิการมากกว่า 1 ประเภทมี 3 คน โดยมีเป็นสมองพิการกับ
และหูหนวกมี 1 คน สมองพิการกับสมองเล็กมี 1 คน และเป็นสมองพิการกับตาบอดและหูหนวก มี
1 คน สภาพความพิการและความสามารถในการช่วยเหลือกิจวัตรประจาวันของเด็กสมองพิการ
ทุกคนมีอาการเกร็ง ลักษณะสภาพความพิการ การทรงตัว การเคลื่อนไหว ความสามารถในการทา
กิจวัตรประจาวัน และสภาพปัญหาที่แตกต่างกัน ซึ่งมีสภาพความพิการรุนแรง และช่วยเหลือตนเอง
ในกิจวัตรประจาวันไม่ได้มี 5 คน สามารถตักข้าวกินเองและถอดใส่เสื้อผ้าโดยช่วยเล็กน้อย มี 1 คน
โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเด็กสมองพิการที่เป็นทั้งลาตัวมี 5 คน และกลุ่มเด็กสมองพิการ
ที่เป็นครึง่ ซีกลาตัว มี 1 คน
2. ทักษะการฝึกลูกสมองพิการ
ทักษะการฝึกลูกสมองพิการ เป็นการถอดบทเรียน ความรู้ ทักษะและประสบการณ์การฝึกลูก
สมองพิการ เพื่อการฟื้นฟูสรรถภาพความพิการ พัฒนาเด็กสมองพิการให้มีพัฒนาการที่ดีขึ้นหรือไม่
พิการเพิ่มขึ้น ให้ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพของเด็กแต่ละคน ให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้
มากที่สุด โดยการสนทนากลุ่มพ่อแม่เด็กสมองพิการรายเก่า รวม 6 ครั้ง ทาให้เกิดชุดบทเรียน และ
นาไปจัดทาเป็นหลักสูตร เรื่อง “หลักสูตรอบรมพ่อแม่รายใหม่ที่มีลูกสมองพิการ...สู่การฝึกได้ด้วย
ตนเอง” โดยเน้นทักษะที่เป็นความต้องการจาเป็นสาหรับเด็กสมองพิการ เป็นสภาพความพิการ
ปัญหา หรืออุปสรรคสาหรับเด็กสมองพิการ หรือปัจจัยที่มีผลต่อสภาพความพิการของเด็กสมองพิการ
ในส่วนใหญ่ เช่น สภาพอาการเกร็ง การไม่สามารถเคี้ยวกลืนได้ การเกิดอาการชัก ปัญหาการขับถ่าย
เป็นต้น เพื่อช่วยลดสภาพความพิการ ปัญหา หรืออุปสรรค ดังกล่าว จึงได้เลือกถอดบทเรียนใน 5 เรื่อง
ได้แก่
1) การฝึกการผ่อนคลายกล้ามเนื้อ และการลดอาการเกร็งของกล้ามเนื้อ
2) การฝึกการเคี้ยว การกลืน และการดูดน้าจากหลอด
3) การฝึกการขับถ่าย
4) การฝึกการแก้ไขอาการชัก
5) การปรับพฤติกรรมการนอนและการนอนหลับอย่างมีประสิทธิภาพ
การฝึกทักษะในแต่ละเรื่องดังกล่าวจะประกอบด้วยหัวข้อหลักๆ ได้แก่ 1) สภาพปัญหา 2)
วัตถุประสงค์ในการฝึก 3)การวางแผน และการจัดเตรียมอุปกรณ์การฝึก 4)ขั้นตอนการฝึก และ5)การ
ประเมินหลังการฝึก
3. ประสบการณ์การจัดการภายในครอบครัว และการก้าวข้ามความพิการ
การถอดบทเรียน ประสบการณ์การจัดการภายในครอบครัวและการก้าวข้ามความพิการของ
พ่อแม่รายเก่า มี 4 เรื่อง ดังนี้
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1) ความรู้ สิ ท ธิ และการเข้ า ถึ ง สิ ท ธิ ค นพิ ก าร กลุ่ ม เป้ า หมายทุ ก คน รู้ ขั้ น ตอนการจด
ทะเบียนและการต่อบัตรหมดอายุเด็กพิการ และรู้สิทธิทางด้านการแพทย์ในเรื่องต่างเป็นอย่างดี
สามารถระบุถึงสิทธิต่างๆ ที่คนพิการมีสิทธิได้รับ ส่วนสิทธิทางด้านการศึกษารู้ว่ามีสิทธิทางการศึกษา
สามารถเรียนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยมีศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดเป็นผู้รับผิดชอบหลัก แต่
ไม่ระบุรายละเอียด สิทธิทางด้านอาชีพทุกคนรู้ว่าหน่วยงานที่มีคนทางาน 100 คน ต้องรับคนพิการ 1
คน และสิทธิทางสังคมและการกู้ยืม โดยคนพิการและผู้ดูแลสามารถกู้เงินประกอบอาชีพได้ไม่เกิน
40,000 บาท
สามารถเข้าถึงสิทธิ โดย 1) ได้เรียนรู้เรื่องสิทธิจากแหล่งบริการต่างๆทั้งจากภาครัฐและ
องค์กรพัฒนาเอกชน เช่น ศูนย์เรียนรู้ฟื้นฟูเด็กพิการ ชมรมผู้ปกครองเด็กพิการ มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ
ศูนย์ฟื้นฟูเด็กพิการอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา และโรงพยาบาล 2)การฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์
ทุกราย และมีได้รับการผ่าตัดหูเทียม 1 ราย เครื่องดูดเสมหะ 2 ราย 3)เข้ารับการศึกษา 2 ราย ที่ศูนย์
การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษาพิเศษเขต12 จังหวัดชลบุรี 4)ฝึกอบรมอาชีพการทาเบเกอรี ภายใต้
โครงการจ้างงานตามมาตรา 35 ของมูลนิธิอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 มาตรา 35 กรณีที่
ไม่รับคนพิการเข้าทางาน และ5)สิทธิทางสังคมและการกู้ยืม ทุกคนได้รับเบี้ยความพิการเดือนละ 800
บาท แต่ไม่ได้ใช้สิทธิการกู้ยืม เนื่องจากยังไม่ได้ประกอบอาชีพ ต้องเลี้ยงดูลูกเป็นหลัก ไม่สามารถ
ประกอบอาชีพได้
2) การจัดการเวลา การพัฒนาและเลี้ยงดูลูกพิการ กลุ่มเป้าหมายมีกิจกรรมและมีการ
จัดการเวลาของกลุ่มเป้าหมาย โดยแบ่งการออกเป็น 3 เรื่องหลัก ได้แก่
(1) กิจ กรรม / การจัด การงานบ้า น เป็ นกิจวัตรประจาวัน ของครอบครัว ซึ่ ง
กลุ่มเป้าหมายทุกคนต้องปฏิบัติเ ป็นประจาทุกวัน ได้แก่ การจัดเตรียม หรือ
ทาอาหารทั้ง 3 มื้อ การทางานบ้าน และมี 1 คน ต้องดูแลลูกที่ไม่พิการ 2 คน
ลูกสมองพิการ 1 คน
(2) การฝึก / พัฒนาเด็กสมองพิการ กลุ่มเป้าหมาย ได้แบ่งเวลาการฝึกลูกสมอง
พิ ก ารด้ ว ยตนเองในช่ ว งเวลาต่ า งๆ ตามความเหมาะสมกั บ กิ จ กรรมของ
ครอบครัว ได้แก่ 1)ฝึกกิจวัตรประจาวัน 2)ฝึกทักษะการผ่อนคลายกล้ามเนื้อ
และ3)ฝึกกิจกรรมพิเศษ เช่น กิจกรรมศูนย์เรียนรู้ฯพัทยา ทุกวันเสาร์ กิจกรรม
ขี่ม้าวันอังคารและวันพฤหัสบดี และการฝึกบาบัดต่างๆตามที่หมดนัด
(3) การหารายได้พิเศษ กลุ่มเป้าหมาย ต้องหารายได้ หรือทางานด้ วยระหว่างฝึก
ลูกสมองพิการด้วย มี 2 ราย ได้แก่ ทางานเสริมหารายได้ให้ครอบครัว ตั้งแต่
19.00 - 23.00 น. และรับจ้างแปลเอกสาร
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3) การแบ่ ง บทบาทภายในครอบครั ว ของเด็ ก สมองพิ ก ารโดมี ก ารแบ่ ง บทบาทของ
ครอบครัว ดังนี้
(1) บทบาทของแม่ กลุ่มเป้าหมายร้อยละ 83.33 หรือ 5 คน เป็นหลักในการ
ฝึกลูก และทากิจวัตรประจาวันของครอบครัว เช่น ทาอาหาร ทาความสะอาด
บ้าน เลี้ยงดูลูกพิการและไม่พิการ และพาลูกเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ
(2) บทบาทของพ่อ ร้อยละ 83.33 หรือ 5 คน เป็นหลักในการทาหน้าที่เป็นผู้หา
รายได้ให้กับครอบครัวของกลุ่มเป้าหมาย
(3) บทบาทของยาย ร้อยละ 33.33 หรือ 2 คน ทาหน้าที่เลี้ยงดูและฝึกลูกแทนพ่อ
แม่
(4) บทบาทของพี่น้อง/คนในครอบครัว ร้อยละ 33.33 หรือ 2 คน และร้อยละ
16.67 หรือ1 คน เป็นพี่น้องของเด็ก และเป็นป้าของเด็กตามลาดับ จะช่วยดูแล
เด็กพิการขณะที่แม่ออกไปธุระนอกบ้าน
4) การจัดการปัญหา วิกฤต /การก้าวข้ามความพิการของพ่อแม่ที่มีลูกสมองพิการ
กลุ่มเป้าหมาย ประสบกับปัญหา วิกฤตต่างๆ และได้ก้าวข้ามปัญหาและความพิการ
ต่างๆ โดยมีประเด็นและแนวทางการแก้ไข การก้าวข้ามปัญหาและความพิการ เช่น กรณี
ดังนี้
แม่เอ (นามสมมติ)
“เพราะเข้าใจสภาพความพิการของลูกแล้ว และมีความรู้ มีทักษะการฝึกลูก ที่สาคัญคือ
ต้องฝึกอย่างต่อเนื่อง สม่าเสมอ และพ่อแม่ต้องเป็นตัวหลักในการฝึกลูกพิการ
ด้วยตนเองดี
ที่สุด เพราะสามารถฝึกลูกได้ทุกที่ทุกเวลา ไม่ต้องเสียเวลา เสียค่าใช้จ่ายในการพาลูกไปฝึกที่อื่นๆ
ตลอดเวลา ”
แม่หนึ่ง (นามสมมติ)
“ แม่คิดว่าปัจจัยที่ช่วยให้ลูกสามารถทาได้และแม่ฝึกลูกได้สาเร็จก็เพราะว่า มีการฝึกลูก
อย่างต่อเนื่อง และเน้นให้ลูกได้ช่วยเหลือตนเองให้ได้มากที่สุด ตนเองฝึกลูกมาโดยตลอดอย่าง
ต่อเนื่อง โดยพ่อมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายและอานวยความสะดวกให้แม่สามารถฝึกลูก
ได้เต็มที่ ทาให้ตนเองและครอบครัวสามารถก้าวข้ามความพิการได้ และที่สาคัญแม้ว่าลูกเป็นทั้ง
เด็กสมองพิการและหูหนวกแต่ก็สามารถเรียนรู้และพัฒนาให้ดีขึ้นได้ สามารถช่วยเหลือตนเองได้
ทุกอย่าง ทุกวันนี้ลูกไม่ได้เป็นภาระเลย ”
แม่แดง (นามสมมติ)
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“ เห็นลูกคนอื่นเป็นเยอะกว่าหลานเราอีก เขายังสู้ได้เลย จึงทาให้เรามองเห็นปัญหาของ
หลานเราเป็นเรื่องเล็ก และตั้งใจฝึกให้หลานมากยิ่งขึ้น มีกาลังต่อสู้ต่อไปได้ ”
ส่วนที่ 2 : ผลการศึกษา การพัฒนาหลักสูตรการฝึกพ่อแม่รายใหม่ที่มีลูกสมองพิการให้สามารถฝึก
ลูกได้
ด้วยตนเอง
จากการทดลองนาหลักสูตรอบรมพ่อแม่รายใหม่ฯ ดังกล่าว ไปอบรมให้พ่อแม่รายใหม่เป็น
เวลา 3 วัน พบว่า กลุ่มเป้าหมายมีความรู้หลังการอบรมสูงกว่าก่อนการอบรม (xˉ 1 =2.76, SD=0.23:
ˉx 2 =4.12, SD=0.12) โดยพบว่ากลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมโดยเปิดให้ซักถามและแลกเปลี่ยนมากที่สุด
รองลงมาได้มี 2 ข้อ คือความรู้ ในการอบรมมีประโยชน์ต่อกลุ่ มเป้าหมายอย่างมาก และวิทยากร
สามารถถ่ายทอดหรือสื่อสารได้ดีมาก รวมถึงสามารถตอบคาถามได้ตรงประเด็นและชัดเจน ( ˉx 1
=4.48, SD=0.11; ˉx 2 =4.38, SD=0.15 ; ˉx 3 =4.36, SD=0.22) โดยพบว่ า เนื้ อ หาหลั ก สู ต รการ
อบรมพ่อแม่รายใหม่ฯ เป็นเรื่องสาคัญทั้ง 7 เรื่อง โดยเรื่องที่ได้รับความสนใจและต้องการมากที่สุด
ของกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ การผ่อนคลายกล้ามเนื้อและการลดอาการเกร็ง (xˉ 1 =4.25, SD=0.18)
รองลงมา ได้แก่ ความรู้ เรื่องเด็กสมองพิการ( ˉx 2 =4.17, SD=0.25) และ 3 เรื่องที่ความต้องการ
เท่ากัน ได้แก่ การฝึกการขับถ่าย การฝึกการแก้ไขอาการชักและการปรับพฤติกรรมการนอน
การติดตามหลังการอบรม พบว่า กลุ่มเป้าหมายมีการนาความรู้ไปใช้ฝึกลูกทุกราย คิดเป็น
ร้อยละ 100 โดยฝึกทุกวัน 5 ราย และฝึกสัปดาห์ละ 3 วัน มี 1 ราย ซึ่งพบว่า 1)เด็กดีขึ้น ยืนทรงตัว
โดยเข่างอลดลง และยืนได้นานขึ้นจากเดิม ประมาณ 5 – 6 นาที เป็น 10 นาที และก่อนฝึกเด็ก ต้อง
พยุงตัวโดยจับที่ใต้รักแร้ทั้งสองข้างขณะที่เดิน หลังฝึกสามารถเดินได้โดยการจับมือเพียงข้างเดียวก็
สามารถเดินได้ ข้อศอกเหยียดตรงมากขึ้น อาการเกร็งลดลง หลังฝึกเด็กสามารถขับถ่ายอุจจาระได้
โดยไม่ต้องใช้สบู่หรือยาสวนซึ่งก่อนฝึกต้องใช้เป็นประจา ก่อนฝึกนอนกลางวันมากกว่ากลางคืน ตื่น
นอนกลางดึก หลังฝึกนอนกลางคืนมากกว่ากลางวัน และนอนได้ต่อเนื่อง หลับสนิท 2)เด็กเรียกร้อง
ขอให้ฝึกนวดให้ โดยก่อนนอนจะมาขอให้แม่นวดให้ทุกคืนก่อนนอน พบว่า เด็กมีสมาธิในการเข้าร่วม
กิจกรรมต่างๆ เป็นเวลานานมากขึ้นอย่างชัดเจน ก่อนฝึกเด็กจะไม่อยู่กับที่และมีความสนใจกิจกรรม
ในช่วงเวลาสั้นๆ ไม่เกิน 5 นาที หลังฝึกทากิจกรรมได้นาน 10 นาทีขึ้นไป ลุกขึ้นจากท่านั่งเป็นท่ายื น
ได้ถูกต้อง ก่อนฝึกขาข้างหนึ่งจะเหยียดตรงและดันตัวขึ้น จับมือเดินสลับเท้าช้าๆ ได้ ก่อนฝึกจะโน้ม
ตัวไปข้างหน้าลงน้าหนักที่คนจับเดิน และไม่สามารถเดินสลับเท้าได้ และ3)กลุ่มเป้าหมายต้องการให้
มีการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง เพราะสามารถนาไปฝึกลูกได้จริง และช่วยให้เด็ก มีพัฒนาการที่ดีขึ้น
อย่างเห็นได้ชัดเจน ทาให้มีความรู้ มีทักษะที่จะฝึกลูกได้อย่างมั่นใจ
แม่แก้ม (นามสมมติ)
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“ดีใจที่ได้มีโอกาสมาอบรม ก่อนไม่คิดว่าสาคัญ ไม่จาเป็น เพราะว่าไม่รู้วิธีการฝึกลูก พอ
ได้อบรม และไปฝึกลูก ลูกดีขึ้นจริงๆ ลูกก็ติดฝึก ง่วงแค่ไหนก็ต้องให้แม่นวดให้ก่อนนอน”
แม่หน่อย (นามสมมติ)
“ขอให้จั ดอบรมอย่างนี้อีก และมีการติดตามอย่างต่อเนื่อง หรือมาพบกันทุก 3 เดือน
เพราะช่วยให้มีความรู้ และไปฝึกลูกให้ดีขึ้นได้จริงๆ “
แม่พิม (นามสมมติ)
“เมื่อก่อนก็ไม่คิดว่าจะมีอย่างนี้ ไปตรวจเสร็จก็กลับ อยู่บ้านก็ไม่ได้ฝึก ตอนนี้ปรับเวลา
นอน กินของลูกได้ดีขึ้นมาก มีความมั่นใจที่จะฝึกได้เอง”
อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการศึกษาเรื่อง การพัฒนาพ่อแม่ที่มีลูกสมองพิการรายใหม่ให้สามารถฝึกลูกได้ด้วย
ตนเอง โดยศูนย์เรียนรู้ฟื้นฟูเด็กพิการพัทยา จังหวัดชลบุรี สามารถอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์
ดังนี้
1. ศึกษาความรู้ ทักษะ และประสบการณ์การฝึกลูกสมองพิการของพ่อแม่รายเก่า
ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์การฝึกลูกสมองพิการของพ่อแม่รายเก่า ซึ่งได้จาก
กระบวนการเรียนรู้และฝึกอบรมความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับเด็กสมองพิการ เช่น การฝึกนวดแผน
ไทยสาหรับเด็กพิการ การฝึกกายภาพบาบัด การฝึกการเคลื่อนไหวแบบญี่ปุ่น หรือโดสะโฮ
การฝึกกิจกรรมบาบัด เช่น การเคี้ยว – การกลืน เป็นต้น จากหน่วยงานต่างๆ เช่น มูลนิธิเพื่อ
เด็กพิการ สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ ศูนย์เรียนรู้ฟื้นฟู
เด็กพิการ ชมรมผู้ปกครองเด็กพิการ
จากการศึกษาพบว่า พ่อแม่รายเก่ามีความรู้เกี่ยวกับเด็กสมองพิการเป็นอย่างดี และ
สามารถนาความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ หรืออบรมจากแหล่งต่างๆ ดังกล่าวไปฝึกกับลูกจนเกิด
เป็นทักษะในการฝึกลูก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อาดัม นีละไพจิตร (2559 : 60)12 ได้
ศึกษาเกี่ยวกับพ่อแม่ที่มีความต้องการพิเศษ:การทาหน้าที่ในครอบครัว โดยพ่อแม่จะมีการ
แสวงหาความรู้เกี่ยวกับความพิการที่สอดคล้องกับลักษณะของลูก เช่น ความรู้ด้านการฝึก
แล้วนาไปปฏิบัติลองผิดลองถูก ฝึกอย่างต่อเนื่อง จนเกิดความชานาญเป็นทักษะ ผลที่ได้คือ
ลูกดีขึ้น มีกาลังใจ มีความหวัง ได้รับการยอมรับจากเพื่อน นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ว่า “ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์การฝึกลูกสมองพิการของพ่อแม่รายเก่า
สามารถทาให้เป็นระบบได้ด้วยการถอดบทเรียน และจัดการความรู้” โดยสามารถถอด
บทเรียนและจัดการความรู้ ทักษะและประสบการณ์ ได้แก่
12 อำดัม นีละไพจิตร.(2559).พ่ อแม่ ท่ ม
ี ีควำมต้ องกำรพิเศษ:กำรทำหน้ ำที่ในครอบครั ว.รำยงำนกำรวิจยั ภำควิชำฟื น้ ฟู

สมรรถภำพคนพิกำร วิทยำลัยรำชสุดำ มหำวิทยำลัยมหิดล.
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1) ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเด็กพิการ ได้แก่ 1)ความรู้เด็กสมองพิการ และ2)
การจัดปรับเจตคติของพ่อแม่ที่มีลูกพิการ
2) ความรู้และทักษะการฝึกเด็กสมองพิการ ได้แก่ 1)การผ่อนคลายกล้ามเนื้อและ
การลดอาการเกร็ง 2)การฝึกการเคี้ยว-กลืน และการดูดน้าจากหลอด 3)การฝึก
การขับถ่าย 4)การฝึกการแก้ไขอาการชัก และ5)การปรับพฤติกรรมการนอน
และการนอนหลับอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ผลการศึกษานี้จะสามารถนาไปสู่
กระบวนการลดความเหลื่อมล้าในการเข้าไม่ถึงบริการส่งเสริมแลพัฒนา
ศักยภาพเด็กพิการได้อีกช่องทางหนึ่ง
3) ประสบการณ์ หมายถึง ประสบการณ์การจัดการภายในครอบครัวและการก้าว
ข้ามความพิการของพ่อแม่ที่มีลูกเป็นเด็กสมองพิการ จากการถอดบทเรียนและ
สัมภาษณ์เจาะลึก แบ่งออกเป็น 4 ประเด็น ได้แก่ 1)ความรู้สิทธิ และการเข้าถึง
สิทธิคนพิการ 2)การจัดการเวลา การพัฒนาและเลี้ยงดูลูกพิการ 3)การแบ่ง
บทบาทภายในครอบครัวของเด็กสมองพิการ และ4)การจัดการปัญหา วิกฤต /
การก้าวข้ามความพิการของพ่อแม่ที่มีลูกสมอง
2. พัฒนาหลักสูตรการฝึกพ่อแม่รายใหม่ที่มีลูกสมองพิการให้สามารถฝึกลูกได้ด้วย
ตนเอง
การพัฒนาหลักสูตรการฝึกพ่อแม่รายใหม่ฯ สามารถตอบโจทย์คาถามการวิจัยว่า
“พ่อแม่รายเก่าที่มีลูกสมองพิการสามารถถอดบทเรียน สร้างหลักสูตรการดูแลลูกอย่าง
เหมาะสมให้กับพ่อแม่รายใหม่ได้หรือไม่ ?” ผลการวิจัยพบว่า พ่อแม่รายเก่าสามารถจัดการ
ชุดความรู้จากการถอดบทเรียนไปจัดทาเป็น“หลักสูตรอบรมพ่อแม่รายใหม่ที่มีลูกสมอง
พิการ...สู่การฝึกได้ด้วยตนเอง” ได้ ดังนี้
1) การถอดบทเรียนด้านความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเด็กพิการยังไม่ครอบคลุมกับ
การจัดทาหลักสูตรการฝึกพ่อแม่รายใหม่ ได้แก่ 1)ความรู้เด็กสมองพิการ และ2)การจัดปรับ
เจตคติของพ่อแม่ที่มีลูกพิการ โดย 1) ความรู้เด็กสมองพิการที่ได้จากการถอดบทเรียน เป็น
ความรู้ที่เกี่ยวกับ ประเภทความพิการ สภาพความพิการ และความสามารถในการช่วยเหลือ
กิจวัตรประจาวันของเด็กสมองพิการของพ่อแม่รายเก่า ยังไม่ครอบคลุ่มองค์ความรู้เรื่อง เด็ก
สมองพิการ ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่สาคัญจาเป็นอย่างยิ่งสาหรับพ่อแม่ที่ มีลูกสมองพิการ เพื่อ
นาไปสู่ การพัฒนาและการฟื้นฟูส มรรถภาพความพิการได้อย่างถูกต้องและสอดคล้องกับ
ความต้องการจาเป็นของเด็กสมองพิการแต่ละบุคคล พ่อแม่รายเก่าที่เป็นกลุ่มวิจัยได้เสนอให้
เพิ่มความรู้เด็กสมองพิการโดยครอบคลุมเนื้อหาหลัก 5 ประเด็น ซึ่งสอดคล้องกับเนื้อหาของ
สถาบันราชานุกูลที่เป็นหน่วยงานรัฐให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพความพิการแก่เด็กสมองพิการ
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โดยตรง 13 ได้ แ ก่ (1)ความหมายเด็ก สมองพิ ก าร (2)สาเหตุ ค วามพิ ก าร (3)ลั ก ษณะการ
เคลื่อนไหวของสมองพิการ (4)ชนิด/ประเภทของสมองพิการ และ(5)การฟื้นฟูสมรรถภาพ
ความพิการ โดยให้จัดเพิ่มในหลักสูตรการฝึกพ่อแม่รายใหม่ฯ และ2) เรื่องการจัดปรับเจต
คติของพ่อแม่ที่มีลูกพิการ พบว่า การจัดปรับเจตคติเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้
และฝึกฝนผ่านประสบการณ์การฝึกลูกด้วยตนเอง รวมถึงการได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากพ่อแม่
ที่มีลูกพิการเหมือนกัน ตามคากล่าวของ (1) แม่เอ (นามสมมติ) “เพราะเข้าใจสภาพความ
พิการของลูกแล้ว และมีความรู้ มีทักษะการฝึกลูก ที่สาคัญคือต้องฝึกอย่างต่อเนื่อง สม่าเสมอ
และพ่อแม่ต้องเป็นตัวหลักในการฝึกลูกพิการ ฯลฯ” (2)แม่หนึ่ง (นามสมมติ) “ แม่คิดว่า
ปัจจัยที่ช่วยให้ลูกสามารถทาได้และแม่ฝึกลูกได้สาเร็จก็เพราะว่า มีการฝึกลูกอย่างต่อเนื่อง
และเน้นให้ลูกได้ช่วยเหลือตนเองให้ได้ มากที่สุดฯลฯ และ(3) แม่แดง (นามสมมติ) “เห็นลูก
คนอื่นเป็นเยอะกว่าหลานเราอีก เขายังสู้ได้เลย จึงทาให้เรามองเห็นปัญหาของหลานเราเป็น
เรื่องเล็ก และตั้งใจฝึกให้หลานมากยิ่งขึ้น มีกาลังต่อสู้ต่อไปได้ ” พ่อแม่รายเก่าที่เป็นกลุ่ม
วิจัยได้เสนอให้เพิ่มความรู้ การจัดปรั บเจตคติพ่อแม่ที่มีลูกพิการ เพื่อให้พ่อแม่ได้ทาความ
เข้าใจ ความคิด ความเชื่อ เกี่ยวกับเด็กพิการ หรือคนพิการ และความพิการ ซึ่งมีผลสาคัญ
อย่างยิ่งต่อการจัดปรับเจตคติของตนเองต่อเด็กพิการและการพัฒนาเด็กพิการ
2) หลักสูต รอบรมพ่อแม่รายใหม่ที่มีลูกสมองพิการ...สู่การฝึ กได้ด้วยตนเอง มี
ความเหมาะสมกับพ่อแม่รายใหม่ที่มีลูกสมองพิการ หลังจากมีการปรับหลักสูตรจากการ
ถอดบทเรียน และเพิ่มความรู้ที่จาเป็น และนาไปทดลองใช้โดยพ่อแม่รายใหม่มีส่วนร่วมเป็นผู้
เข้ารับการอบรม นาไปใช้ฝึกลูกและร่วมกันแสดงความคิดเห็นผ่านการสนทนากลุ่ม ทาให้
เนื้อหาหลักสูตรมีความเหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการจาเป็นของพ่อแม่รายใหม่
โดยมีลาดับความต้องการของเนื้อหาทั้ง 7 เรื่อง ได้แก่ 1)การผ่อนคลายกล้ามเนื้อและการ
ลดอาการเกร็ ง เป็ น ความต้ อ งการมากที่ สุ ด ของกลุ่ ม เป้ า หมายทุ ก คน ร้ อ ยละ100 ซึ่ ง
สอดคล้องกับสภาพความพิการและความต้องการจาเป็นของเด็กสมองพิการ เนื่องจากการ
เคลื่อนไหว การทรงตัวและอาการเกร็งเป็นสภาพปัญหาหลักของเด็กสมองพิการจาเป็นต้อง
ได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดอาการเกร็ง และฝึกทักษะการเคลื่อนไหวใน
ท่าที่ถูกต้อง 2)ความรู้เรื่องเด็กสมองพิการ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเด็กสมอง
พิการจะได้ดูแลและฟื้นฟูสมรรถภาพความพิการได้อย่างเหมาะสม 3) ลาดับที่3 มี 3 เรื่อง
ได้แก่ 3.1)การฝึกการแก้ไขอาการชัก 3.2)การฝึกการขับถ่าย 3.3)การปรับพฤติกรรมการ
นอนและการนอนหลับอย่างมีประสิทธิภาพ 4)การฝึกการเคี้ยว-กลืน และการดูดน้าจาก
หลอด และ5)การปรับเจตคติพ่อแม่ที่มีลูกพิการ ทั้งนี้ ลาดับความสาคัญของเนื้อหาขึ้นอยู่
13 สถำบันรำชำนุกลู . (2559).สมองพิกำร (Cerebral Palsy). (ออนไลน์). แหล่งที่มำ :

http://rajanukul.go.th/new/index.php. วันที่สืบค้ น 30 สิงหำคม 2559.
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กับสภาพความพิการ และความต้องการจาเป็นของเด็กสมองพิการแต่ละคน เพราะบางคน
อาจไม่มีความจาเป็นต้องฝึกในเรื่องนั้นหากพบว่าไม่มีปัญหาในเรื่องนั้น
นอกจากผลการศึกษาฯ ดังกล่าว พบว่ามีประเด็นน่าสนใจ สามารถอภิปรายผล ดังนี้
1. เป็นนวัตกรรมกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของกลุ่มเป้าหมายหลัก .
การวิจัยครั้งนี้ นับว่า เป็นนวัตกรรมกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของกลุ่มเป้าหมาย
ซึ่งเป็นเจ้าของเรื่องโดยตรงมีลูกเป็นเด็กสมองพิการ เป็นผู้ศึกษาวิจัยด้วยตนเอง ไม่ใช่เป็น
ผู้ตั้งรับหรือเป็นผู้รับบริการอย่างเดียว พบว่า คณะวิจัยทั้ง 6 คน เป็นผู้ดูแลและฝึกเด็กพิการ
ที่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับการวิจัย จบการศึกษาระดับประถมและมัธยม โดยเป็นย่า 1 คน และ
เป็ น แม่เด็ก 5 คน โดยทุกคนได้ผ่ านกระบวนการเรียนรู้ร่ว มกัน ได้แก่ 1) กระบวนการ
ทางานวิจัย เรียนรู้วิธีการทางานวิจัย ได้แก่ การพัฒนาโครงการวิจัย ขั้นตอนการทา การตั้ง
ค าถามงานวิ จั ย การจั ด ท าเครื่ อ งมื อ การเขี ย น 2)กระบวนการถอดบทเรี ย น เรี ย นรู้
กระบวนการตั้งคาถาม การถอดประสบการณ์ การทบทวนความรู้ ประสบการณ์ และทักษะ
การฝึกลูกสมองพิการของพ่อแม่รายเก่า เพื่อนาไปถ่ายทอดให้พ่อแม่รายใหม่ได้ ซึ่งสอดคล้อง
กับผลงานวิจัยในต่างประเทศ14 (อ้างใน 2559 : 61) เรื่องการสร้างระบบสนับสนุน โดยให้คน
พิ ก ารและผู้ ดู แ ลคนพิ ก ารเข้ า มามี บ ทบาท เนื่ อ งจากเป็ น ผู้ ก าหนดสิ่ ง ที่ ต รงกั บ ปั ญ หา
สอดคล้องกับปัญหา และเน้นให้ครอบครัวเป็นศูนย์กลาง เนื่องจากจะต้องเป็นผู้ดูแลหลัก
ตลอดชีวิตของเด็กพิการ
2. เป็นนวัตกรรมทางสังคมเชิงกระบวนการ และนวัตกรรมหลักสูตรการฝึกอบรมพ่อแม่
รายใหม่ในการฝึกลูกสมองพิการ
พบว่าพ่อแม่รายใหม่มีความรู้ และมีทักษะในการฝึกลูกได้หลังการอบรม โดย
กลุ่มเป้าหมายทุกรายสามารถนาความรู้หลังการอบรมไปฝึกลูกได้จริง
ส่งผลให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทั้งในส่วนของพ่อแม่รายใหม่และเด็กสมองพิการ ซึ่งเด็กมีพัฒนาการดีขึ้นหลัง
การฝึกของกลุ่มเป้าหมาย เด็กมีการเรียกร้องขอให้แม่ฝึกนวดก่อนนอน แสดงว่าการนวดของ
กลุ่มเป้าหมายช่วยให้เด็กลดอาการเกร็งลด รู้สึกสบาย และการฝึกนั้นไม่ทาให้เด็กรู้สึกเจ็บ
หรือกลัวการฝึก ช่วยให้กลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นผู้ฝึกได้เรียนรู้การฝึกร่วมกับเด็ก นอกจากช่วยให้
เกิดทักษะการฝึกแล้วสิ่งสาคัญคือเด็กได้รับการฝึก การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สม่าเสมอ โดยพ่อ
แม่สามารถฝึกลูกได้ด้วยตนเอง ไม่ต้องรอรับบริการจากหน่วยงานต่างๆ ที่มีอยู่อย่างจากัด ซึ่ง

14 อำดัม นีละไพจิตร.(2559).พ่ อแม่ ท่ ม
ี ีควำมต้ องกำรพิเศษ:กำรทำหน้ ำที่ในครอบครั ว.รำยงำนกำรวิจยั ภำควิชำฟื น้ ฟู

สมรรถภำพคนพิกำร วิทยำลัยรำชสุดำ มหำวิทยำลัยมหิดล.
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สอดคล้องกับงานผลงานวิจัยพ่อแม่เด็กที่มีความต้องการพิเศษ : การทาหน้าที่ในครอบครัว15
(2559:26) เรื่องการจัดบริการแบบครอบครัวเป็นศูนย์กลาง ได้กล่าวถึงการจัดบริการฟื้นฟู
สมรรถภาพของไทยที่ผ่านมา ได้ใช้แนวคิดการให้บริการเชิงสถาบัน(Institution Modelหรือ
Center-Based Services) เป็นหลักในการจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการซึ่งผลการใช้
แนวคิดนี้ยังไม่สามารถเข้าถึงความต้องการที่แท้จริงของกลุ่มเป้าหมายได้ ดังนั้น การมุ่งเน้นให้
พ่อแม่หรือครอบครัวเป็นหลักในการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการจึงเป็นสิ่งสาคัญที่จะช่วยให้
เข้าถึงความต้องการที่แท้จริงของคนพิการ การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ จึงนับเป็นอีกหนึ่ง
นวัตกรรมทางสังคมเชิงกระบวนการ โดยพ่อแม่รายเก่าสามารถถ่ายทอด หรือสอนให้กับ
พ่อแม่รายใหม่ให้มีความรู้ และมีทักษะในการฝึกลูกได้จริง ซึ่งเป็นเนื้อหาที่สามารถนาไปใช้
หรือประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับความต้องการจาเป็นของเด็กสมองพิการแต่ละคนได้
โดย
จะต้องมีกระบวนการประเมินเป็นรายกรณี
3. ข้อค้นพบในการศึกษาวิจัย
เนื่องจากระหว่างการวิจัย ต้องพบกับวิกฤต 2 ช่วง 1) ช่วงที่ 1 : 4ใน 6 ของพ่อ
แม่รายเก่าที่เป็นทีมวิจัยต้องออกจากโครงการฯ
เพราะวิกฤตครอบครัวระหว่างการ
ศึกษาวิจัย
โดยรายที่1:สามีที่มีบทบาทหลักในการหารายได้ให้ครอบครัวป่วยหนักและ
เสียชีวิต ต้องลาออกเพื่อทาหน้าที่แทนสามี รายที่2:สามีป่วยหนักและต้องย้ายครอบครัวกลับ
บ้านเกิดเพื่อลดค่าใช้จ่ายและดูแลสามีและลูกพิการได้ รายที่3:แม่ทิ้งลูกและย่าต้องรับเลี้ยง
ลูกพิการ หลานและปู่ที่เป็นอัมพาตอยู่ที่บ้าน และรายที่4: ครอบครัวเรียกร้องกลับบ้านเกิด
เพื่อลดค่าใช้จ่าย ทาให้ต้องปรับวิธีการทางาน เช่น การถอดบทเรียนจาก 1 ครั้ง เป็น 6 ครั้ง
สัมภาษณ์เก็บตกจากโทรศัพท์ ช่วงที่ 2 : คณะวิจัยที่เหลืออีก 2 คน จะต้องกลับไป
ปฏิบัติงานในฐานะครูพี่เลี้ยง ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษาพิเศษ เขต12 จังหวัดชลบุรี
พบว่า วิกฤตเป็นโอกาส จึงได้ประสานขอความร่วมมือจากศูนย์การศึกษาพิเศษ เนื่องจาก
งานวิจัยนี้สามารถเป็นกลไกในการพัฒนาพ่อแม่ที่มีลูกพิการในศูนย์การศึกษาพิเศษ โดยจัด
หลักสูตรการอบรม และให้บริการโดยพ่อแม่ที่มีลูกพิการโดยตรงได้ ซึ่งทางศูนย์การศึกษา
พิเศษได้ตระหนักถึงความสาคัญดังกล่าว
จึงได้สนับสนุนโดยให้นักวิจัยซึ่งเป็นครูพี่เลี้ยง
สามารถดาเนินการวิจัยต่อครบกาหนดโครงการศึกษาฯ และการหารือการนาหลักสูตรไปใช้
ในโอกาสต่อไป

15 แหล่งเดียวกันในข้ อ 6
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ข้อเสนอแนะ
การศึกษาวิจัยนี้ สามารถนาไปสู่กระบวนการลดความเหลื่อมล้า ช่วยลดช่องว่าง ช่วยให้เด็ก
สมองพิการและพ่อแม่สามารถเข้าถึงบริการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพที่สอดคล้องกับความต้องการ
จาเป็นของเด็กแต่ละคน ได้อีกช่องทางหนึ่ง คณะวิจัยจึงมีข้อเสนอ ดังนี้
1. นาหลักสูตรอบรมพ่อแม่ที่มีลูกสมองพิการไปใช้ในการอบรมพ่อแม่รายใหม่ เช่น ศูนย์
การเรียนรู้เฉพาะความพิการ
2. การสนับสนุนให้พ่อแม่เป็นผู้จัดบริการฝึกลูกสมองพิการด้วยตนเอง โดย กรมส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ควรสนับสนุนในกลไก “ศูนย์บริการคนพิการ”
บรรณานุกรม
นภมณี ขุนฤทธิ์ และปุณณิกา สิงหโอภาส. ม.ป.ป. ห้องที่ 5 ครอบครัวเด็กพิการ สภาพการดาเนินชีวิต
และ
บริการทางสังคมสาหรับครอบครัวเด็กทุกประเภท.
สานักงานสถิติแห่งชาติ สานักสถิติสังคม.(2556). สรุปผลที่สาคัญ:การสารวจความพิการพ.ศ.
2555.
กรุงเทพฯ:สานักงานสถิติแห่งชาติ.
อาดัม นีละไพจิตร.(2559). พ่อแม่ที่มีความต้องการพิเศษ:การทาหน้าที่ในครอบครัว. รายงานการ
วิจัย
ภาควิชาฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล.
อุบลวรรณ วัฒนาดิลกกุล. ม.ป.ป. : 6. ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ.
การฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กสมองพิการ.

ประมวลบทความ (Proceeding) งานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการครั้งที่ 8 ประจาปี 2559

175

การศึกษาลักษณะทางกายภาพและประสิทธิภาพการเข้าถึงในพื้นที่ให้บริการส่วนกลาง
ภายใต้แนวคิดการออกแบบเพื่อทุกคน
กรณีศึกษา การเปรียบเทียบระหว่างโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ประเทศไทย
และโรงพยาบาลรัฐบาล เมืองบริสเบน ประเทศออสเตรเลีย
The Study of Physical Features and Accessible Level toward Medical
services Efficiency in The Hospital Public Zone within Universal Design
Approach: The Comparative Case Study between Naresuan University
Hospital, Thailand and Government Hospitals in Brisbane, Australia.
จรัญญา พหลเทพ (Charanya Phaholthep) *
บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ของการวิจัยคือ เพื่อตรวจสอบลักษณะทางกายภาพ,และสิ่งอานวยความสะดวกที่มี
ผลต่อการเข้าถึงการให้บริการทางการรักษาในพื้นที่ส่วนกลางของโรงพยาบาลสาหรับคนพิการและคนทุก
คน โดยการเปรียบเทียบระหว่างโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ประเทศไทย และโรงพยาบาลรัฐบาล
ในเมืองบริสเบน ประเทศออสเตรเลีย งานวิจัยนี้ใช้วิธีการวิจัยแบบผสมผสาน ประกอบไปด้วย การ
เปรียบเทียบระหว่างเกณฑ์ที่ใช้สาหรับการออกแบบโรงพยาบาลทั้ง 2 แห่ง, การทดลองการเข้าใช้งานจริง
ของผู้ทดลองที่เป็นผู้ที่มีข้อจากัดทางด้านกายภาพภายในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยใช้ 7
หลักการของ UD เป็นเกณฑ์ในการประเมิน, และการประเมินลักษณะทางกายภาพของโรงพยาบาลใน
เมืองบริสเบน โดยใช้วิธีการเดินสารวจ โดยใช้ 7หลักการของ UD และประเภทผู้ที่มีข้อจากัดทางด้าน
ร่างกาย เป็นเกณฑ์ในการประเมิน สรุปผลจากงานวิจัยพบว่า ปัญหาที่สามารถระบุได้จากโรงพยาบาลใน
ประเทศไทยประกอบด้วย การขาดหรือการจัดตาแหน่งที่ไม่ดีสาหรับสิ่งอานวยความสะดวกโดยเฉพาะที่
จัดหาให้กับคนพิการ, มีสิ่งกีดขวางและความแออัดที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่ที่เกือบทั้งหมดเกิดบน
Communication space ซึ่งนาไปสู่การลดประสิทธิภาพการให้บริการ และการบริหารจัดการในเรื่องของ
คนที่ไม่ดีซึ่งทาให้แย่ลงไปอีก ปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นและนาไปสู่ความพึงพอใจที่น้อยมากของการเข้าถึง
สาหรับคนทั่วไปและโดยเฉพาะคนพิการ ในด้านลักษณะทางกายภาพของโรงพยาบาลในเมืองบริสเบน
พบว่า มีการจัดสิ่งอานวยความสะดวกให้กับคนทุกคนได้สามารถเข้าถึงพื้นที่ให้บริการได้ด้วยตัวเอง อีกทั้ง
ยังไม่มีสิ่งกีดขวางหรือความแออัดที่ทาให้เป็นอุปสรรคของการเข้าถึง
* yummer308@hotmail.com อาจารย์ประจาสาขา ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
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Abstract
Hospital should not be only responsible for quality medical treatment, but they
should also be as inclusive as possible in providing access for all. However, the
measurement or evaluation of the service quality is mostly conducted in terms of
medical service quality, whilst the physical layout, functionality and facilitating devices
are not given as much scrutiny. The objective of this study is to investigate how the
physical features and facilitating devices affect accessibility to medical or general
services in the public zones, using Naresuan university hospital in Phitsanulok Thailand
and government hospitals in Brisbane Australia as a case study. The public facility
organization in Brisbane city is considered a good evidence of urban design and
governance in term of universal access in public functions. This research bases on an
empirical study using quantitative and qualitative methods including; a comparative
between Thailand and Australia’s hospital design criteria, an experimental access audit,
and the physical feature evaluation by UD experts. All these operations concern with 7
principles of universal design as well as types of physical limitation. Problems that were
identified in NU hospital include a lack of or poorly located specific devices that provide
aid to disabled users, obstructions to and overcrowding in principal communication
spaces reducing service efficacy, and poor people management practice exacerbating
the above problems and contributing to less than satisfactory access for disabled users.
Meanwhile, by various factors, the physical feature of hospital in Brisbane found that the
facilities management is comparatively more accessible. Therefore, if UD best practice is
able to apply to the hospital design and facilitating organization, it is estimated that
service efficiency and universal access could be vastly improved.

ประมวลบทความ (Proceeding) งานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการครั้งที่ ๘ ประจาปี ๒๕๕๙

177

บทนา
แนวคิดของ Universal Design( UD ) เป็นการออกแบบโดยการเน้นความยั่งยืนของระบบสังคม
ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความเชื่อว่าความแตกต่างด้านร่างกายมนุษย์เป็นสิ่งปกติ , เน้นความทัดเทียมในการ
เข้าถึงประโยชน์ใช้สอย โดยการออกแบบให้คนที่มีความแตกต่างทางกายภาพให้สามารถใช้ได้ทุกคน อีก
ทั้ ง จ า ก ข้ อ มู ล จ า ก WHO ICF (World Health Organization's New Definition of Disability
International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF2001)ให้คานิยามเกี่ยวกับ
UD ไว้ว่า เป็ น แนวคิดอัน เป็น ศูน ย์กลางในการชี้วัดถึงสิ่ งอานวยความสะดวกแก่ทุกคน และตั้งอยู่บน
พื้นฐานของการประเมินด้านสมรรถนะที่เกี่ยวกับขีดความสามารถในการใช้สอย โดยใช้หลักการ 7 ข้อที่
กาหนดโดย Center for Universal Design เป็นเกณฑ์ในการออกแบบเพื่อประสิทธิภาพและประโยชน์
ของการใช้ งานส าหรั บ คนส่ ว นใหญ่ หรื อ คนทั้ง มวล ซึ่งในการออกแบบที่รวมปัจจั ยด้านการเข้าถึง ที่
หลากหลาย อีกทั้ง คนทุกกลุ่มที่แตกต่างกันทางกายภาพที่จะต้องมาใช้ส อย ถ้าจะมี 1 ประเภทของ
สถานที่ที่มีสิ่งอานวยความสะดวกที่ควรจะนาแนวคิด Universal designไปใช้ในการออกแบบ นั่นคือ
สถานพยาบาล (Wolfgang F.E. Preiser,2009,pp21-44)
เป็นที่ทราบกันอย่างกว้างขวางว่า สถานพยาบาลเป็นปัจจัยพื้นฐานของชุมชน อีกทั้งในสังคม
ปัจจุบันโรงพยาบาลไม่ได้มีหน้าที่เพียงรักษาคุณภาพของการรักษาเท่านั้น แต่จะต้องตอบโจทย์เกี่ยวกับ
สังคมในเรื่องของการจัดหาสิทธิเรื่อง สุขภาวะที่ถูกต้อง (Right to Health) ให้กับประชาชนด้วย เช่น การ
เข้าถึงได้ง่าย , การให้ความสาคัญกับคนทั้งมวล (Setola N, Borgianni S, Martinez M, Tobari E, 2013)
และรวมไปถึ ง ความพึ ง พอใจของชี วิ ต ในสั ง คมซึ่ ง รวมไปถึ ง ในเรื่ อ งของสถานที่ แ ละการจั ด การ
สภาพแวดล้อมสรรสร้างในอาคาร เป็นต้น (Longo E,2012).อีกทั้งยังโรงพยาบาลเป็นอาคารสาธารณะที่มี
ความซับซ้อนและความหลากหลายทางด้านประโยชน์ใช้สอย ซึ่งสภาพแวดล้อมภายในจะต้องพยายาม
สร้ างขึ้น มาเพื่อ รองรั บ สาธารณะชน (Murphy P, 2012 ) และจะต้ องตอบสนองความต้ องการของ
ผู้ใช้บริการทั้งในแง่ของการรักษาพยาบาลและการใช้สิ่งอานวยความสะดวกที่จะต้องมีคุณภาพด้วย ซึ่งใน
การออกแบบโรงพยาบาล สาหรับการออกแบบอาคารสถานบริการสุขภาพ การกาหนดประโยชน์ใช้สอย
หรือพื้นที่ใช้สอยต่างๆควรจะขึ้นอยู่กับพฤติกรรมและกิจกรรมของผู้ใช้อาคาร (Sahachaiseri N, 2012)
จากบทความงานวิจัยของ Verderber และ Fine, 2000 ได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างสถาปัตยกรรม
กับการรักษาพยาบาล ว่าการออกแบบสภาพแวดล้อมของสถานพยาบาลที่ดีจะส่งผลบวกกับสุขภาพของ
มนุษย์ ซึ่งเป็นที่น่าเสียดายสาหรับการวิจัยในเรื่องของการประเมินคุณภาพของสถาปัตยกรรมและการ
ออกแบบสภาพแวดล้อมมักจะถูกมองข้าม เนื่องจากที่ผ่านมาสถานพยาบาลมีแต่การประเมินคุณภาพการ
ให้บริการในรูปแบบของคน,เจ้าหน้าที่,และด้านการรักษาเป็นส่วนใหญ่ ทั้งๆที่หน้าที่ของทางกายภาพ
อาคารและสิ่ งอานวยความสะดวกภายต่างๆของโรงพยาบาลก็มีความส าคัญเช่นกัน ( Preiser WFE,
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Verderber S, Battisto D , 2009) สอดค ล้ อ งกั บ ที่ Imrie,1995 อ้ า งใน อั นธิ ก า ,2010 พู ดไว้ ว่ า
สภาพแวดล้อมหรือการออกแบบลักษณะทางกายภาพที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้นมานั้นเป็นตัวแปรสาคัญที่จะ
เอื้ออานวย หรือ เป็นทั้งอุปสรรคต่อการเข้าถึงอาคารหรือพื้นที่ให้บริการต่างๆได้โดยเฉพาะกับคนพิการ
หรือแม้แต่คนมีภาวะที่คล้ายคนพิการก็ตาม
ดังนั้นจากที่กล่าวมาข้างต้นว่า จึงนามาสู่ที่มาของงานวิจัยนี้ที่จะเน้นไปที่การประเมิน ตรวจสอบ
คุณ ภาพของการออกแบบ,การบริห ารจั ด การพื้ น ที่ , ลั กษณะทางกายภาพที มีผ ลต่ อ การเข้ า ถึ ง พื้ น ที่
ให้ บ ริ ก ารส่ ว นกลางของโรงพยาบาลส าหรั บ คนทุ ก คนและคนพิ ก าร โดยการเปรี ย บเที ย บระหว่ า ง
โรงพยาบาลมหาวิ ทยาลั ย นเรศวร ประเทศไทย และโรงพยาบาลรั ฐ บาลในเมื องบริ ส เบน ประเทศ
ออสเตรเลียโดยใช้หลักการ 7 ที่กาหนดโดย Center for Universal Designมาเป็นกรอบในการประเมิน
สาเหตุที่เลือกที่จะใช้โรงพยาบาลในเมือง Brisbane มาเป็นกรณีศึกษาเนื่องจากสภาพแวดล้อมทั่วไปถูก
ตั้งใจสร้างมาเพื่อให้คนพิการและคนที่มีข้อจากัดทางด้านกายภาพนั้นสามารถดารงชีวิตอยู่ได้ด้วยตัวเอง
อย่างเหมาะสม
วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
เพื่อพิสูจน์ลักษณะทางกายภาพ,และสิ่งอานวยความสะดวกที่มีผลต่อการเข้าถึงการให้บริการ
ทางการรักษาในพื้นที่ส่วนกลางของโรงพยาบาลสาหรับคนพิการและคนทุกคน โดยการเปรียบเทียบ
ระหว่างโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ประเทศไทย และโรงพยาบาลรัฐบาลในเมืองบริสเบน ประเทศ
ออสเตรเลีย
วิธีดาเนินงานวิจัย
งานวิจัยนี้ใช้วิธีการแบบผสมผสาน ประกอบไปด้วย วิธีการเปรียบเทียบ การสารวจ การสั งเกต
และการทดลองกับโรงพยาบาลกรณีศึกษาทั้ง 2 โรงพยาบาล ดังรายละเอียดของขั้นตอนการดาเนินงาน
วิจัยดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบโรงพยาบาลทั้งในประเทศไทย
และของประเทศออสเตรเลีย
ขั้ น ตอนที่ 2 ท าการส ารวจเบื้ อ งต้ น ของพื้ น ที่ ส วนกลางของโรงพยาบาลของโรงพยาบาล
กรณีศึกษา ประกอบไปด้วย ที่จอดรถ, ทางเข้าหลักของผู้ป่วยนอก, จุดบริการลงทะเบียน, แผนกรักษา
ผู้ป่วยนอก, จุดบริการชาระเงิน, ห้องน้า, โถงทางเดิน, และลิฟต์, ซึ่งสิ่งที่กล่าวมาเพื่อที่จะนาไปสู่การ
กาหนดบริเวณในการสารวจและประเมินของโรงพยาบาลกรณีศึกษาทั้ง 2 โรงพยาบาล
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ขั้น ตอนที่ 3 ทาการประเมิน ลักษณะทางกายภาพ, และสิ่ งอานวยความสะดวกที่มีผ ลต่อการ
เข้าถึงการให้บริการทางการรักษาในพื้นที่ส่วนกลางของโรงพยาบาลกรณีศึกษาทั้ง 2 โรงพยาบาล
- การประเมินภายในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ใช้การประเมินด้วยวิธีการทดลอง
การเข้าใช้งานจริงของผู้ทดลองที่เป็นผู้ที่มีข้อจากัดทางด้านกาย ประกอบด้วย คนตาบอด, คนหูหนวก, คน
พิการทางการเคลื่อนไหว และคนชรา โดยใช้ 7หลักการของ UD เป็นเกณฑ์ในการประเมิน
- การประเมิ น ลั ก ษณะทางกายภาพของโรงพยาบาลในเมื อ งบริ ส เบน ประเทศ
ออสเตรเลีย ใช้วิธีการเดินสารวจ โดยใช้ 7หลักการของ UD และนาประเภทผู้ที่มีข้อจากัดทางด้านร่างกาย
เป็นเกณฑ์ในการประเมิน (เหตุผลที่ใช้ผู้ที่มีข้อจากัดทางด้านร่างกายมาประเมินนั้น เพราะว่าทางด้านของ
แนวความคิด UD นั้น เชื่อว่าถ้าผู้ ที่มีข้อจากัดทางด้านร่างกายมากสามารถเข้าถึงพื้นที่ใช้ส อยได้ ผู้ที่มี
ข้อจากัดน้อยกว่าก็สามารถเข้าถึงได้เช่นกัน)
ขั้นตอนที่ 4 ทาการสรุปผล และเปรียบเทียบลักษณะทางกายภาพและการจัดหาสิ่งอานวยความ
สะดวกที่มีผลต่อการเข้าถึงพื้นที่ให้บริการของโรงพยาบาลกรณีศึกษาทั้ง 2 โรงพยาบาล
ผลสรุปงานวิจัย
จากขั้นตอนการดาเนินงานวิจัยผู้วิจัยสามารถสรุปผลตามลาดับขั้นตอนได้ดังต่อไปนี้
1. ผลสรุปจากการศึกษากฎเกณฑ์ที่ใช้ในการควบคุมและเกี่ยวข้องกับการออกแบบอาคาร
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ประเทศไทย และประเทศออสเตรเลีย พบว่า โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
นเรศวร ใช้มาตรฐานที่โรงพยาบาลยึดเป็นแนวทางปฏิบัติในด้านคุณภาพของโรงพยาบาลคือมาตรฐาน
โรงพยาบาลและบริการสุขภาพไทย (Hospital Accreditation -HA), มาตรฐานโรงพยาบาลฉบับปี
กาญจนาภิเษก (2539), และกฎหมายที่เกี่ยวกับอาคาสถานพยาบาลในประเทศไทยเช่น พระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร ๒๕๒๒มาตรา ๓๒, พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ และกฎกระทรวง
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ออกตามความในพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑,
กฎกระทรวงว่าด้วยการสถานพยาบาล และลักษณะการให้บริการของสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๕,
กฎกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๔๘ ว่าด้วยเรื่องการจัดหาสิ่งอานวยความสะดวกให้กับคนพิการและ
คนชรา
จากการศึกษามาตรฐานที่ใช้ควบคุมการออกแบบสถานพยาบาลของเมืองบริสเบน ประเทศ
ออสเตรเลีย คือ Building Code ( DoH (2013) Health building note 00-01,03,04) เป็นเอกสารที่
ใช้อ้างอิงในการกาหนดและเป็นข้อบังคับของอาคาร โดยที่มาของ Building Code ใน Best Practice
เหล่านี้ถือเป็นกระบวนการที่น่าเชื่อถือ เนื่องจากมีที่มาจากการประเมินในหลายๆภาคส่วนมาประมวลผล
ร่วมกัน และงานวิจัยที่มาจาก Evident Base และมีการปรับให้ทันสมัยและทันกับสภาพการณ์โลกและ
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เทคโนโลยีที่พัฒนาไปเรื่อยๆอยู่เสมอ ซึ่งในBuilding Code นี้จะมีการกาหนดของลักษณะทางกายภาพ
ของโรงพยาบาลที่เป็นรูปธรรม เช่น กาหนดของลักษณะของการเข้าถึงภายนอกอาคาร, การเข้าถึงพื้นที่
ภายในอาคาร, ลักษณะจุดให้บริการ, พื้นที่พักคอย, เส้นทางสัญจรระหว่างแผนกสู่แผนก และเส้นทาง
สัญจรภายในแผนกกับห้องตรวจ ที่ซึ่งจะมีการกาหนดขนาดของพื้นที่และสิ่งสานวยความสะดวกที่มีผลต่อ
ในการเข้าถึงพื้นที่ให้บริการ ประกอบด้วย ขนาดของเส้นทางสัญจรที่มีการคานึงถึงผู้ใช้อาคารทุกประเภท
ประกอบด้วย คนตาบอด, คนใช้อุปกรณ์ช่วยเดิน, วิลแชร์และผู้ช่วยเข็น, เตียงเข็นคนไข้ รวมทั้งขนาด
เส้นทางที่จะต้องใช้ผ่านซึ่งกันและกันและเส้นทางที่ใช้หลบหลีก จะเห็นได้ว่าใน Building Code ที่
นามาใช้ในการควบคุมของการออกแบบและสร้างอาคารโรงพยาบาลนั้นจะคานึงถึงการใช้งานของคนทุก
คน ซึ่งแสดงว่ามีการใช้แนวทางของ UD เข้ามาใช้เช่นกัน
สรุปได้ว่า จากการเปรียบเชิงนโยบายที่ใช้ในการควบคุมการออกแบบโรงพยาบาลของทั้ง 2
โรงพยาบาลกรณีศึกษา เกณฑ์ที่ใช้ในการออกแบบโรงพยาบาลในไทยหลักคือ HA ซึ่งเป็นคู่มือที่ใช้ในการ
สร้างคุณภาพหรือการันตีคุณภาพของโรงพยาบาล แต่ไม่มีเกณฑ์หรือแนวทางที่เป็นรูปธรรมเกี่ยวกับการ
ออกแบบโรงพยาบาล (เป็นข้อมูลเชิงนามประธรรม; Abstract Aspiration ) เพื่อให้สถานประกอบการทั้ง
โรงพยาบาลและสถานบริการสุขภาพอื่นนาไปให้ได้ตามบริบทท้องถิ่นของตนเอง แต่เกณฑ์ที่ใช้ในการ
ควบคุมและออกแบบโรงพยาบาลในเมืองบริสเบน ประเทศออสเตรเลียนั้นเป็นแนวทางในการปฏิบัติที่
ระบุถึงลักษณะของกายภาพของโรงพยาบาลโดยตรงและครอบคลุมถึงคนทุกคน
2. ผลสรุปจากการการประเมินลักษณะทางกายภาพ, และสิ่งอานวยความสะดวกที่มีผลต่อการ
เข้าถึงการให้บริการทางการรักษาในพื้นที่ส่วนกลางของโรงพยาบาลกรณีศึกษาทั้ง 2 โรงพยาบาล เพื่อหา
ความเหมาะสมของลักษณะทางกายภาพ และสิ่งอานวยความสะดวกที่มีผลต่อการเข้าถึงพื้นที่ให้บริการ
ส่วนกลางภายในโรงพยาบาล โดยใช้ 7 หลักการของ UDมาเป็นเกณฑ์ในการประเมิน ซึ่งประกอบด้วย
equitable use, flexibility in use, simple and intuitive use, perceptible information, tolerance
for error, low physical effort, size and space for approach and use โดยการประเมิ นนี้ไ ด้แบ่ ง
พื้นที่ในการประเมินออกเป็น 2 ส่วนคือ ลักษณะทางกายภาพภายนอกและภายในอาคารของโรงพยาบาล
ภายนอกอาคารโรงพยาบาลประกอบด้วย ป้ายสัญลักษณ์, ทางเดิน ฟุตบาท, ที่จอดรถ, ทางลาด,พื้นผิว
ต่างสัมผัส ภายในอาคารประกอบด้วย ทางเข้าหลักของผู้ป่วยนอก, ลักษณะจุดให้บริการ, พื้นที่พักคอย,
ประตู, ขนาดของทางโถงทางเดิน, ป้ายสัญลักษณ์, ป้ายอักษรวิ่ง, ห้องน้า,ลิฟต์ และบันได (อ้างอิงจาก
(Adler D ,1999),and ( DoH (2013) Health building note 00-01,03,04) แ ล ะ (Department of
Empowerment of Persons with Disabilities ,2012) สามารถดูผลจากการประเมินได้ดังตารางที่ 2
และ 3 นี้
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ตารางที่ 2 แสดงตัวอย่างการประเมินลักษณะทางกายภาพและสิ่งอานวยความสะดวกภายนอกของ
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยใช้ผู้ทีมีข้อจากัดทางกายภาพ 4 ประเภท และเกณฑ์ของ 7 ข้อของ
แนวคิด UD มาเป็นเกณฑ์ประเมิน
รายการที่ ผู้ที่มีข้อจากัดทางด้านกายภาพ คนชรา คาอธิบาย
อธิบายการเชื่อมโยง
พิจารณา
กับ 7UD
ตา
หู
การ
บอด หนวก เคลื่อนไหว
1. ป้ายและ
-ไม่มีป้ายที่จอดรถคน
- Not Equitable use
สัญลักษณ์
พิการ
- Not Simple and
-ไม่มีป้ายบอกทางไปยัง intuitive use
ทางเข้าหลักของอาคาร - Not Perceptible
information
- Tolerance for
error
2. ทาง
-ไม่ มี ก ารแยกระหว่ า ง -Not Equitable use
สัญจรทาง
ทางเดิน กับทางเดินรถ -Not Flexibility in
เท้า
-ไม่มีหลังคาตามทางท้าว use
-ไม่ มี สั ญ ลั ก ษณ์ น าทาง -Not Tolerance for
คนตาบอด
error
-ไม่มีทางลาดจากฟุตบาท -Not Low physical
effort
-Not Size and space
for Approach and
Use
3.ที่จอดรถ
-ไม่มีที่จอดรถคนพิการ -Not Equitable use
สาหรับผู้มาใช้บริการ
-Not Flexibility in
-ที่จอดรถของคนพิการที่ use
เป็นเจ้าหน้าที่อยู่ไกลจาก -Not Tolerance for
ทางเข้าหลัก
error
-Not Low physical
effort
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ตารางที่ 3 แสดงการประเมินลักษณะทางกายภาพและสิ่งอานวยความสะดวกภายในของโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยใช้ผู้ทีมีข้อจากัดทางกายภาพ 4 ประเภท และเกณฑ์ของ 7 ข้อของแนวคิด UD
มาเป็นเกณฑ์ประเมิน
รายการที่ ผู้ที่มีข้อจากัดทางด้าน
คนชรา คาอธิบาย
อธิบายการเชื่อมโยงกับ
พิจารณา
กายภาพ
7UD
ตา
หู
การ
บอด หนวก เคลื่อนไหว
1.ทางเข้า
-คนหนาแน่น ขวาง
-Not Equitable use
หลักอาคาร
ทางเข้า
-Not Flexibility in
OPD
- ใช้ทางเข้าร่วมกันกับ
use
หลายๆคน
-Not Simple and
-ไม่มีสัญญาณเสียงบอก intuitive use
-ไม่มีสัญลักษณ์นาทาง
- Not Perceptible
information
- Not Tolerance for
error
- Not Low physical
effort
- Not Size and space
for Approach and
Use
2.การเข้าถึง
-คนหนาแน่น ทาให้มอง -Not Equitable use
จุดบริการ
ไม่เห็นจุดบริการ และ
-Not Perceptible
เช่น
ขวางการเข้าถึง
information
Counter
- ไม่มีสัญลักษณ์นาทางคน - Not Tolerance for
ต่างๆ
ตาบอด
error
-counter มีขนาดสูงกว่า -Not Low physical
0.75ม.
effort
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- Not Size and space
for Approach and
Use
รายการที่
พิจารณา

3.การเข้าถึง
แผนกรักษา
ผู้ป่วยนอก

4.ที่นั่งพัก
คอย ใน
แผนกต่างๆ

5. ประตู
hospital
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ผู้ที่มีข้อจากัดทางด้าน
คนชรา
กายภาพ
ตา
หู
การ
บอด หนวก เคลื่อนไหว

คาอธิบาย

อธิบายการเชื่อมโยงกับ
7UD

-คนหนาแน่น ทาให้มอง
ไม่เห็นจุดบริการ และ
ขวางการเข้าถึง
-หน้าทางเข้าแผนกรักษา
ไม่มีจุดเด่น
และไม่มีป้ายสัญลักษณ์
ปะทะสายตา

-Not Equitable use
-Not Simple and
intuitive use
-Not Perceptible
information
- Not Tolerance for
error
- Not Low physical
effort
- Not Size and space
for Approach and
Use
-ไม่มีที่นั่งสาหรับคนพิการ - Not Equitable use
-ที่นั่งไม่เพียงพอ
- Not Tolerance for
-ที่นั่งตั้งอยู่ไกลจากจุด
error
บริการ
- Not Low physical
effort
-ประตูเข้าแผนกรักษาเป็น - Not Equitable use
ประตูบานผลักออกสู่
- Not Tolerance for
error
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ทางเดินหลัก, น้าหนัก
ประตูมาก

รายการที่
พิจารณา

6.โถง
ทางเดินและ
ขนาดของ
โถงทางเดิน

ผู้ที่มีข้อจากัดทางด้าน
คนชรา
กายภาพ
ตา
หู
การ
บอด หนวก เคลื่อนไหว

- Not Low physical
effort

คาอธิบาย

อธิบายการเชื่อมโยงกับ
7UD

-ไม่มีสัญลักษณ์นาทางคน
ตาบอด
-ไม่มีราวจับ
-ขนาดโถงกว้างตาม
มาตรฐานของการ
ออกแบบโรงพยาบาล
2.50ม.
-มีpassing space ตาม
มาตรฐาน corridors

- Not Equitable use
- Not Tolerance for
error
-Not Simple and
intuitive use
-Not Perceptible
information
- Not Low physical
effort

ดังนั้น จากตารางที่ 2 และ 3 การประเมินลักษณะทางกายภาพและสิ่งอานวยความสะดวกที่มีผล
ต่อการเข้าถึงพื้นที่ให้บริการส่วนกลางของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร พบว่า อุปสรรคทางกายภาพ
ที่พบอย่างเด่นชัดที่คาดว่าจะมีผลต่อการเข้าถึงพื้นที่ให้บริการของผู้ที่มีข้อจากัดทางด้านร่างกายที่
เหมือนกันและผู้ที่ใช้อุปกรณ์เสริม เตียงเข็น รถเข็นผู้ป่วย มากที่สุด คือ 1.ความหนาแน่นของคนและการ
กระจุกตัวกีดขวางเส้นทางสัญจร 2.อุปสรรคจากสิ่งกีดขวางที่ตั้งขวางเส้นทาง ซึ่งประเด็นนี้เป็นผลนาไปสู่
การล่าช้า ความไม่สะดวก และต้องใช้ความพยายามในการเข้าถึงจุดให้บริการต่างๆภายในโรงพยาบาล
มากกว่าคนปกติทั่วไป
เมื่อนา 7 หลักการของ UD มาประเมินร่วมด้วยสามารถสรุปได้ตาม 7หลักการของ UD
ตามลาดับต่อไปนี้ 1) ความเท่าเทียม : คนพิการยังไม่สามารถไปถึงได้ทุกที่ด้วยตัวเอง โดยเฉพาะ คนพิการ
ที่ตาบอดสนิท และคนพิการนั่งรถเข็น 2) ความยืดหยุ่น : ยังขาดการตอบสนองความต้องการของคนที่มี
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ข้อจากัดทางการมองเห็น, คนพิการไม้ค้ายัน และการหาทางทั่วไป 3) การใช้งานง่าย หรือการใช้โดยไม่
ต้องคิดมาก : ดูจากการเข้าใช้พื้นที่ต้องมีคนช่วยตลอดการใช้งาน 4) การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร : ข้อมูลจาก
ป้ายมากเกินไปทาให้ข้อมูลที่จาเป็นกลับเข้าใจยาก 5) หลีกเลี่ยง ป้องกัน ข้อผิดพลาด : มีการใช้กระจกใน
ระยะที่ล้อของรถเข็นสามารถชนได้ทาให้เกิดอันตรายได้ 6) ลดความต้องการด้านขีด ความสามารถทาง
ร่างกาย : ยังมีบางพื้นที่ๆทางลาดชัน, การหาทางยาก ใช้พลังงานในการหามาก และ7) ขนาดและพื้นที่
สาหรับการเข้าถึงและการใช้ : ระดับต่างๆของ Counter นั้นสูงไป พื้นที่บางจุดมีพื้นที่เล็กกว่าจานวน
ผู้ใช้บริการในพื้นที่นั้นๆ ดังภาพข้างล่างแสดงการทางานของคณะผู้เชียวชาญในการประเมิน สามารถดู
ตัวอย่างของภาพประกอบลักษณะทางกายภาพและสิ่งอานวยความสะดวกภายในโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยนเรศวรได้ดังข้างล่างนี้

ภาพที่ 1 แสดงลักษณะทางกายภาพที่คนหนาแน่นทาให้ขวางทางเดินเข้าสู่พื้นที่ให้บริการอื่นๆ
ของผู้คนทั่วไปและโดยเฉพาะผู้ที่มีข้อจากัดทางด้านร่างกาย

ภาพที่ 2 แสดงการจัดวางตาแหน่งของที่นั่งคอยขวางเส้นทางเดินหลักของโรงพยาบาลทาให้ขวาง
การเข้าถึงของคนตาบอดและยังทาให้คนที่ใช้รถเข็นต้องอ้อมเส้นทาง
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ภาพที่ 3 แสดงถึงการไม่มีการจัดหาสิ่งอานวยความสะดวกให้กับคนที่มีข้อจากัดทางด้านร่างกาย
เช่น ไม่มีพื้นผิวต่างสัมผัสเตือนคนตาบอด, ไม่มีอักษรเบลล์ที่จอกดเรียกคิวอัตโนมัติ, ลักษณะของ
Counter ที่สูงเกินไปทาให้วิลล์แชร์ไม่สามารถสื่อสารได้สะดวก, ลักษณะประตูบานผลักที่หนักทาให้คนใช้
รถเข็นเปิดไม่ได้
ตารางที่ 4 แสดงการประเมินลักษณะทางกายภาพและสิ่งอานวยความสะดวกภายนอกของโรงพยาบาล
รัฐบาลที่เมืองบริสเบน ประเทศออสเตรเลีย โดยใช้ผู้ทีมีข้อจากัดทางกายภาพ 4 ประเภท และเกณฑ์ของ
7 ข้อของแนวคิด UD มาเป็นเกณฑ์ประเมิน
รายการที่
ผู้ที่มีข้อจากัดทางด้าน
คนชรา
คาอธิบาย
อธิบายการ
พิจารณา
กายภาพ
เชื่อมโยงกับ
7UD
ตา
หู
การ
บอด หนวก เคลื่อนไหว
1. ป้ายและ
-มีป้ายที่จอดรถคนพิการ
สัญลักษณ์
-มีป้ายบอกทางไปยังทางเข้า
หลักของอาคาร
2.ท า ง สั ญ จ ร
-มี ก า ร แ ย ก ท า ง เ ดิ น กั บ
ทางเท้า
ทางเดินรถ
-ไม่มีสั ญลั กษณ์นาทางคนตา
บอด
3.ที่จอดรถ
-มีที่จอดรถคนพิการสาหรับผู้
มาใช้บริการ
4.ทางลาด
-ทางลาดไม่ชัน
-มีพื้นผิวต่างสัมผัสเตือนระวัง
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5. แผนผังต่าง
สัมผัส

-มีผังบอกเส้นทางหรือข้อมูล
สาหรับคนตาบอด

6.ทางข้ามถนน

-ไม่มีพื้นผิวต่างสัมผัสตรงจุด
ทางข้าม

-Not
Equitable
use
- Not
Tolerance
for error

ตารางที่ 5 แสดงตัวอย่างการประเมินลักษณะทางกายภาพและสิ่งอานวยความสะดวกภายในของ
โรงพยาบาลรัฐบาลที่เมืองบริสเบน ประเทศออสเตรเลีย โดยใช้ผู้ทีมีข้อจากัดทางกายภาพ 4 ประเภท
และเกณฑ์ของ 7 ข้อของแนวคิด UD มาเป็นเกณฑ์ประเมิน
รายละเอียดสิ่ง
ผู้ที่มีข้อจากัดทางด้าน
คนชรา
คาอธิบาย
อธิบายการ
ที่นามาพิจารณา
กายภาพ
เชื่อมโยงกับ
7UD
ตา
หู
การ
บอด หนวก เคลื่อนไหว
1.ทางเข้าหลัก
-มีสัญลักษณ์นาทาง
อาคารOPD
-มีป้ายปะทะสายตาบอก
ตาแหน่งทางเข้า
-มีการจัดแบ่งพื้นที่จอดรถ
รับส่ง
2.การเข้าถึงจุด
บริการ เช่น
Counter ต่างๆ

188

- ไม่มีพื้นผิวต่างสัมผัสเข้าไป -Not
ยังพื้นที่ให้บริการ
Equitable
-มีการใช้สีพื้นที่ต่างกันเพื่อ use
เป็นเส้นนาทางสาหรับคน
สายตาเลือนราง
-มีการจัด counter มีขนาด
0.75ม.
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รายละเอียดสิ่ง
ที่นามาพิจารณา

ผู้ที่มีข้อจากัดทางด้าน
คนชรา
กายภาพ
ตา
หู
การ
บอด หนวก เคลื่อนไหว

คาอธิบาย

3.ที่นั่งพักคอย
ในแผนกต่างๆ

-ไม่มีที่นั่งสาหรับคนพิการ
-ที่นั่งเพียงพอ

4. ประตู

-ประตูเป็นประตูเปิด-ปิด
อัตโนมัติ

5.โถงทางเดิน
และขนาดของ
โถงทางเดิน

-มีราวจับ
-ขนาดโถงกว้างตาม
มาตรฐานของการออกแบบ
โรงพยาบาล 2.50ม.
-มีpassing space ตาม
มาตรฐาน corridors

อธิบายการ
เชื่อมโยงกับ
7UD

- Not
Equitable
use

สรุป จากการประเมินลักษณะทางกายและสิ่งอานวยความสะดวกที่มีผลต่อการเข้าถึงพื้นที่
ให้บริการส่วนกลางของโรงพยาบาลในเมืองบริสเบน ประเทศออสเตรเลีย พบว่า การจัดการของลักษณะ
ทางกายภาพของโรงพยาบาลนั้นเป็นไปตาม Building Code แต่ยังขาดสิ่งอานวยความสะดวกประเภท
ป้ายไฟอักษรวิ่งเพื่อให้คนหูหนวกได้สื่อสารได้ง่าย และขาดที่นั่งที่เฉพาะสาหรับคนพิการ สามารถดู
ภาพประกอบได้ดังนี้

ภาพที่ 4 แสดงลักษณะของป้าย และสัญลักษณ์ที่สามารถดึงดูดและปะทะสายตาของผู้มาใช้บริการได้
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ภาพที่ 5 แสดงทางลาด และพื้นผิวเตือนต่างสัมผัสบริเวณทางข้าม และทางเดินแยกเข้าสู่โรงพยาบาล

ภาพที่ 6 แสดงที่จอดรถสาหรับคนพิการ และการจัดการแบ่งพื้นที่ของการจอดรถเพื่อป้องกันการจราจร
ติดขัดและความไม่สะดวก พร้อมทั้งยังมีสัญลักษณ์ที่ชัดเจนในการแบ่งพื้นที่คนเดินและยานพหานะ

ภาพที่ 7 แสดงพื้นผิวต่างสัมผัสในการบอกทางคนตาบอดจากทางเดินภายนอกเข้าสู่ประตูทางเข้าหลัก
ของโรงพยาบาล และพื้นผิวเตือนทางต่างระดับของบันไดเพื่อป้องกันอันตราย

ภาพที่ 8 แสดงทางลาดเข้าสู่อาคาร และภาพทางขวาแสดงประตูเปิดปิดอัตโนมัติ
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ประมวลบทความ (Proceeding) งานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการครั้งที่ 8 ประจาปี 2559

ภาพที่ 9 แสดงการใช้วัสดุ และสีที่ต่างกันเพื่อเป็นเส้นนาทางสาหรับคนที่สายตาเรือนราง นาทางไปสู่
ประชาสัมพันธ์ และลักษณะของ Counter ประชาสัมพันธ์ที่มีความสูงที่ 0.75 ม.

ภาพที่ 10 แสดงราวจับตามเส้นทางเดินของโรงพยาบาลเพื่อนาทางคนตาบอด และยังแสดงพื้นที่ในส่วน
Passing space เพื่อการหลบหลีก

ภาพที่ 11 แสดงลักษณะของการใช้สีที่แตกต่างเพื่อสร้างจุดเด่นเพื่อให้ปะทะสายตาได้ง่าย และภาพล่าง
การติดป้ายบอกทางเข้าแผนกที่ปะทะกับทางเดินทาให้สามารถเห็นได้ง่าย

ภาพที่ 12 แสดงลักษณะแผนผังต่างสัมผัสเพื่อบอกทางสาหรับคนตาบอด
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อภิปรายผลงานวิจัย
งานวิจัยนี้มุ่งเน้นการศึกษาลักษณะทางกายภาพและสิ่งอานวยความสะดวกที่มีผลต่อการเข้าถึง
พื้นที่ให้บริการของโรงพยาบาลสาหรับคนพิการและคนทุกคน โดยการเปรียบเทียบระหว่างโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยนเรศวร ประเทศไทย และโรงพยาบาลรัฐบาล เมืองบริสเบน ประเทศออสเตรเลีย สามารถ
สรุปอภิปรายผลงานวิจัยได้ดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 6 การเปรียบเทียบความแตกต่างของสาเหตุและอุปสรรคที่มีผลต่อการเข้าถึงพื้นที่ให้บริการของ
โรงพยาบาลกรณีศึกษาทั้ง 2 กรณี
ลาดับ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงพยาบาลในเมืองบริสเบน
1
ไม่มีเกณฑ์ที่ใช้ในการควบคุมลักษณะทางกายภาพของ
มีเกณฑ์ในการออกแบบควบคุม
โรงพยาบาลเฉพาะ และไม่ครอบคลุมสาหรับคนทุกคน
เฉพาะสถานพยาบาล และลักษณะ
ซึ่งมีการบังคับใช้ แต่ไม่มีบทลงโทษ เป็นเพียงการ
ทางกายภาพครอบคลุมถึงคนทุก
สนับสนุนและการผลักดันให้ใช้
คน มีการบังคับใช้และมีบทลงโทษ
2.
ผู้ใช้บริการมีจานวนมากจนหนาแน่นและกีดขวางเส้นทาง ผู้ใช้บริการมีไม่มาก (จากการสังเกต
การเข้าถึงพื้นที่ให้บริการ
และสารวจ)
3.
การจัดการพื้นที่ไม่เหมาะสมและไม่ตรงกับประโยชน์ใช้
ไม่มีการจัดวางพื้นที่หรือประโยชน์
สอยเชิงพื้นที่ เนื่องจากมีการใช้พื้นที่ทับซ้อนกันของ
ใช้สอยทับซ้อนกัน เช่น แผนก หรือ
กิจกรรมอื่นๆ เช่น การ counter ลงทะเบียนขวางทางเดิน จุดบริการต่างๆจะไม่ตั้งอยู่บน
และมีพื้นที่นั่งคอยขวางทางเดินทาให้ผู้ใช้และโดยเฉพาะ เส้นทางสัญจรหลักระหว่างแผนก
คนที่มีข้อจากัดทางด้านร่างกายเข้าถึงอย่างลาบาก
และภายในแผนก ซึ่งจะทาให้ไม่
เกิดการขวางทางการเข้าถึงของทุก
คน
4.
ประชากรส่วนใหญ่ยังไม่ทราบถึงสิทธิขั้นพื้นฐานที่ตัวเอง ประชากรส่วนใหญ่รู้ว่าสิทธิขั้น
พึงได้ และไม่รู้ว่าจะเรียกร้องสิทธิจากที่ไหน
พื้นฐานที่ภาครัฐจะต้องมีให้คือ
อะไรและสามารถเรียกร้องสิทธินั้น
ได้
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สรุปผลงานวิจัยและข้อเสนอแนะงานวิจัย
งานวิจัยเรื่องนี้เป็นเพียงการศึกษาและประเมินหาลักษณะทางกายภาพและสิ่งอานวยความ
สะดวกที่มีผลต่อการเข้าถึงพื้นที่ให้บริการเท่านั้น โดยการเปรียบเทียบระหว่างโรงพยาบาลในประเทศ
ไทย และประเทศออสเตรเลีย โดยมีเป้าหมายเพื่อการขับเคลื่อนประสิทธิภาพทางกายภาพในการ
ให้บริการของโรงพยาบาลในประเทศไทย ยิ่งไปกว่านั้น ถ้าโรงพยาบาลมีการประยุกต์ใช้ 7หลักการของ
UD มาเป็นเกณฑ์ในการออกแบบในส่วนของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรได้ จะสามารถคาดการณ์ได้
อย่างแน่นอนว่าจะทาให้เกิดประสิทธิการในการให้บริการได้เพิ่มขึ้นมากมายมหาศาล ซึ่งจากที่ Imrie
(2015) ได้เสนอแนะไว้ว่า Universal design จะประสบผลสาเร็จได้จะต้องประกอบไปด้วย ความเข้าใจ
แนวคิดพื้นฐานของ UD , ทัศนคติองค์กร หน่วยงาน ผู้บริหาร , การออกแบบสภาพแวดล้อมและสิ่ง
อานวยความสะดวก, นโยบายการขับเคลื่อนของคนพิการในบริบทประเทศนั้น และกระบวนการการมี
ส่วนร่วมของผู้ใช้อาคารทุกประเภท ซึ่งในงานวิจัยนี้ได้นาเสนอในส่วนของกระบวนการในประเมินหาความ
เหมาะสมและไม่เหมาะสมของลักษณะทางกายภาพและสิ่งอานวยความสะดวกที่จะนาไปสู่การเข้าถึงพื้นที่
ให้บริการภายในโรงพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิของคนพิการและคนทุกคน เช่นการจัดการเกี่ยวกับคนที่
ไม่ดีของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร,การจัดวางพื้นที่ใช้สอยไม่ถูกต้อง,การไม่มีสิ่งอานวยความ
สะดวกให้คนที่มีข้อจากัดทางด้านร่างกาย ซึ่งผลที่ได้จากการประเมินนี้ผู้วิจัยจะนาไปสู่การศึกษาปัจจัยอื่น
ของการขับเคลื่อน UD ในงานวิจัยครั้งต่อไปที่จะทาการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงลึกเพื่อหาความเป็นไปได้ของ
การทาให้ UD นั้นประยุกต์ใช้กับโรงพยาบาลในบริบทประเทศไทย
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การศึกษารูปแบบการทางานอย่างเข้มแข็งของแกนนาเครือข่าย
ในศูนย์การเรียนรู้และฟื้นฟูเด็กพิการ
*อาดัม นีละไพจิตร และ**อรทัย ช้างอ้น
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการทางานที่เข้มแข็งของแกนนาเครือข่ายในศูนย์การ
เรียนรู้และฟื้นฟูเด็กพิการกลุ่มประชากร ได้แก่ ขั้นศึกษาศึกษาจากแกนนาเครือข่ายจานวน 2 คน และ
สมาชิกของศูนย์การเรียนรู้และฟื้นฟูเด็กพิการมีนบุรี การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วน
ร่วม (Participatory Action Research)
ผลการวิจัยพบว่า การศึกษารูปแบบการทางานที่เข้มแข็งของแกนนาเครือข่ายในศูนย์การเรียนรู้
และฟื้นฟูเด็กพิการ ประกอบไปด้วย เรื่อง การฝึกเด็กพิการ การบริหารเครือข่าย และการประสานงาน
ข้อเสนอแนะ ควรมีการสารวจความต้องการการเรียนรู้ของพ่อแม่ เพื่อนาไปสู่การสร้างหลักสูตร
การให้ความรู้กับพ่อแม่ที่มีลูกพิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับคนพิการควรสนับสนุนให้มีการรวมกลุ่ม
พ่อแม่ เพื่อนาไปสู่การช่วยเหลือครอบครัวโดยทาหน้าที่เสมือนเป็นที่ปรึกษา โดยเฉพาะเรื่องสิทธิตาม
กฎหมายของพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
คาสาคัญ: การทางานที่เข้มแข็ง, แกนนาเครือข่าย, ศูนย์การเรียนรู้และฟื้นฟูเด็กพิการ

*อาจารย์ ดร. วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล อีเมล์: adam.nee@mahidol.ac.th
**ศูนย์การเรียนรู้และฟื้นฟูเด็กพิการมีนบุรี อีเมล์: pu_monokuro@hotmail.com
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A Study of Leaders with empowerment Model
in Learning and Rehabilitation of Children with Disability Centre
Adam Neelapaijit* and Orathai Changorn**

Abstract
The research aims to explore the methods to empower core members in the centers for
the learning and rehabilitation of children with disabilities. The research population
includes two core members from the network and members of the center for the
learning and rehabilitation of children with disabilities in Minburi. It is a Participatory
Action Research.
The research findings suggest that the factors contributing to the empowerment of the
core members in the center for the learning and rehabilitation of children with
disabilities include children with disabilities training, network management and
coordination.
Recommendations: An effort should be made to explore the needs for education among
the parents in order to develop the training modules suitable for parents who raise
children with disabilities. Also, the agencies working with persons with disabilities should
support the formation of the parent groups to help give advice to the families,
particularly on their legal rights per the Promotion and Development of Quality of Life
for Disabled Persons Act B.E. 2550 (2007).

Key words: empowerment, core members, centers for the learning and rehabilitation of
children with disabilities
* Ed.D Lecture Ratchasuda College, Mahidol University E – mail : adam.nee@mahidol.ac.th
**center for the learning and rehabilitation of children with disabilities in Minburi
E – mail : pu_monokuro@hotmail.com
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ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
จากประสบการณ์การดาเนินงานของ “ศูนย์เรียนรู้และฟื้นฟูเด็กพิการมีนบุรี ” ตั้งแต่ปี 2548
จนถึงปัจจุบัน พบว่าครอบครัวเด็กพิการที่มารับบริการเป็นครอบครัวที่มีฐานะยากจนเป็นส่วนใหญ่ และมี
สภาพความพิการรุนแรง ไม่ได้รับบริการฟื้นฟูสมรรถภาพความพิการอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง ทาให้เด็ก
ขาดโอกาสการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เกิดสภาพความพิการซ้อน ทั้งที่เด็กพิการอยู่ในเมืองหลวง
ที่มีบริการด้านต่างๆ ของคนพิการอย่างหลากหลายมากมาย
ศูนย์เรียนรู้และฟื้นฟูเด็กพิการมีนบุรี จึงได้รวมกลุ่มครอบครัวเด็ก พิการกลุ่มหนึ่งที่มีลูกพิการ
รุนแรง และไม่สามารถเข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง เพื่อฟื้นฟูและพัฒนาเด็กพิการในด้านต่างๆ
โดยครอบครัว ทาให้เด็กพิการได้รับการฟื้นฟู และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สามารถเข้าถึงบริการและสิทธิคน
พิการได้มากขึ้น
ทั้งนี้ จากประสบการณ์การฟื้นฟูและพัฒนาเด็กพิการโดยครอบครัวกว่า 10 ปี ดังกล่าว เป็นสิ่งที่
ยืนยันได้ว่าครอบครัว คือผู้ที่มีบทบาทสาคัญที่สุดในการฟื้นฟู และพัฒนาเด็กพิการได้อย่างยั่งยืน และ
ต่อเนื่อง เนื่องจากครอบครัวผู้พิการเป็นกาลังใจ และแรงผลักดันให้แก่ผู้พิการที่ดีที่สุด หากครอบครัวใส่ใจ
ดูแลผู้พิการอย่างสม่าเสมอ ต่อเนื่องทุกๆวันเด็กพิการก็จะมีอาการที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
จากปริ ม าณของจ านวนเด็ กพิ การการที่ เพิ่ มขึ้ น บุค ลากรที่ เป็ นพ่ อ แม่ เด็ กพิ การที่มี ความรู้ ที่
ให้บริการจึงไม่เพียงพอ จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการส่งเสริมสนับสนุนให้ ครอบครัวเด็กพิการเกิดการ
รวมกลุ่มการทางาน โดยเฉพาะการสร้างแกนนาเครือข่ายที่เข้มแข็งเพื่อให้สามารถทางานพัฒนาเด็กพิการ
ให้เป็นเครือข่ายที่เข้มแข็งเพื่อให้เด็กพิการได้รับการฟื้นฟูและพัฒนารวมถึงเข้าถึงสิทธิของคนพิการได้
อย่างทั่วถึง และต่อเนื่อง จากการสัมภาษณ์ผู้ นาในการดูแลเด็กพิการพบว่า คุณลักษณะของแกนนาที่
เข้มแข็ง จะต้องมีความรู้ ความสามารถในการจัดระบบรูปแบบการทางานโดยครอบครัวเด็กพิการกับ
เครือข่าย โดยมี 3 บทบาทหน้าที่ ได้แก่ 1)การฝึกเด็กพิการ 2)การบริหารจัดการสมาชิกเครือข่ายหรือ
การจัดบริการโดยครอบครัวเด็กพิการ และ3)การประสานเชื่อมโยงทรัพยากรและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้ง
ภายในและภายนอกนอกจากนั้นความรู้ทัศนคติและทักษะการปฏิบัติงานเป็นสิ่งที่มีความสาคัญต่อการทา
หน้าที่ของแกนนาเครือข่าย
จากสถานการณ์ดังกล่าว ทีมวิจัยจึงได้จัดทาโครงการวิจัยเรื่อง การศึกษารูปแบบการทางานอย่าง
เข้มแข็งของแกนนาเครือข่ายในศูนย์การเรียนรู้และฟื้นฟูเด็กพิการ โดยมีเป้าหมาย เพื่อพัฒนาครอบครัว
เด็กพิการที่เป็นสมาชิกของศูนย์การเรียนรู้ และฟื้นฟูเด็กพิการมีนบุรี ทั้งสมาชิกเก่า และสมาชิกใหม่ ให้
สามารถเป็นแกนนาเครือข่ายที่เข้มแข็ง เพื่อให้เกิดการรวมกลุ่มของครอบครัวเด็กพิการทางาน นาไปสู่การ
พัฒนาเด็กพิการได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
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วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อศึกษารูปแบบการทางานที่เข้มแข็งของแกนนาเครือข่ายในศูนย์การเรียนรู้ และฟื้นฟูเด็ก
พิการ มีนบุรี
คาถามโจทย์วิจัย
จะมีวิธีการ หรือกระบวนการอย่างไรในการสร้างการทางานที่เข้มแข็งของแกนนาเครือข่ายให้กับ
สมาชิกเก่าของศูนย์การเรียนรู้และฟื้นฟูเด็กพิการมีนบุรี และสมาชิกรายใหม่ที่มีความสนใจการทางานกับ
ศูนย์การเรียนรู้และฟื้นฟูเด็กพิการมีนบุรี
สมมุติฐานการวิจัย
การรวมตัวกันทางานอย่างเข้มแข็งของครอบครัวที่มีลูกพิการ จะช่วยให้เด็กพิการได้รับการฟื้นฟู
และพัฒนา รวมถึงการเข้าถึงสิทธิและโอกาสต่างๆ ในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็กพิการได้อย่างทั่วถึงและ
ยั่งยืน
พื้นที่เป้าหมายได้แก่ “ศูนย์เรียนรู้ฟื้นฟูเด็กพิการโดยครอบครัว มีนบุรี”
ระเบียบวิธีการวิจัย
1. กลุ่มประชากรแบ่งการศึกษาออกเป็น 2 กลุ่มคือ
1.1.1 แกนนาเครือข่ายที่ทางานกับอย่างเข้มแข็ง ในศูนย์การเรียนรู้และฟื้นฟูเด็กพิการมีนบุรี
จานวน 2 คน โดยเลือกจากคนที่เป็นประธานศูนย์ และทีมบริหารของศูนย์ ที่มีความรู้ ทักษะ
และทัศนคติในการส่งเสริมให้เด็กพิการได้รับการฟื้นฟูและพัฒนา
1.1.2 สมาชิกเก่าของศูนย์การเรียนรู้และฟื้นฟูเด็กพิการมีนบุรีโดยเลือกจากคนเป็นสมาชิก
และมีความรู้ ทักษะ และทัศนคติในการส่งเสริมให้เด็กพิการได้รับการฟื้นฟูและพัฒนา
2. เครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่
การถอดบทเรียน รูปแบบการพัฒนาความเข้มแข็งของแกนนาเก่าในกระบวนการทางานกับ
ครอบครัวเด็กพิการ (คุณลักษณะของแกนนาที่เข้มแข็ง) โดยใช้แบบสัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth
Interview)
วิธีดาเนินการ/วิธีการวิจัย
การวิจัยนี้ เป็นการศึกษาจากบทเรียน และประสบการณ์จริงของแกนนาเก่า ในการทางานกับ
ครอบครัวเด็กพิการ ศึกษารูปแบบการพัฒนาแกนนาเข้มแข็ง โดยสัมภาษณ์เจาะลึก แกนนาเก่าที่
เข้มแข็งและสมาชิกเก่าของศูนย์วิเคราะห์และจัดทาร่างรูปแบบเพื่อนาไปสู่การพัฒนาแกนนาเครือข่าย
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การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis)จากการถอดความจากข้อมูลที่รวบรวมมาได้ โดยวิเคราะห์ข้อมูลที่
ได้ถอดความข้อความที่มีความเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย จัดกลุ่มกันให้เป็นหมวดหมู่
ผลการศึกษา
1.ลักษณะของแกนนาเครือข่ายที่ทางานกับครอบครัวเด็กพิการที่มีความเข้มแข็งควรมีลักษณะดังนี้
คุณลักษณะภายในได้แก่
1. รับผิดชอบหน้าที่ต่อความเป็นแม่ที่ดูแลเด็กพิการ
2. มีความตรงไปตรงมา
3. อ่อนโยน
4. มีความอบอุ่น
คุณลักษณะภายนอกได้แก่
1. ยิ้มแย้มแจ่มใส
2. ทางานหาเลี้ยงครอบครัว
3. ดูแลสุขภาพของตัวเองและเพื่อนร่วมงาน
4. ปฏิบัติให้เห็นเป็นแบบอย่าง เอาลูกออกสู่ภายนอก
5. สนใจใฝ่เรียนรู้เพื่อให้มีประสบการณ์มากขึ้น
6. สามารถจัดการปัญหาของตัวเองได้
7. สามารถให้แนะแนวทางให้แก่ผู้อื่นได้
8. สามารถเผชิญหน้าได้ทุกสถานการณ์
9. มีความรู้และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเด็ก
2. ด้านการฝึกเด็กพิการ
2.1 แกนนาเครือข่ายที่ทางานกับครอบครัวเด็กพิการต้องมีทัศนคติในการฝึกเด็กพิการโดยเชื่อว่า
เด็กทุกคนสามารถพัฒนาได้
2.2 แกนนาเครือข่ายที่ทางานกับครอบครัวเด็กพิการจะต้องมีความรู้ในการฝึกเด็กพิการ เกี่ยวกับ
เรื่องสิทธิ์ของเด็กพิการแนวทางพัฒนาลูกแนวทางการจัดการความเครียดให้กับตนเองสถานที่ฝึกลูก
การนวดฟื้นฟูเด็กพิการ การดูแลชีวิตประจาวันของลูกพิการ
2.3 แกนนาเครือข่ายที่ทางานกับครอบครัวเด็กพิการจะต้องมีทักษะในการให้ความรู้กับคนในทีม
การจัดการกับความเครียดที่มีลูกพิการ และการรับฟังความคิดเห็น
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3. ด้านการบริหารจัดการสมาชิกเครือข่ายหรือการจัดบริการ
3.1 แกนนาเครือข่ายที่ทางานกับครอบครัวเด็กพิการจะต้องมีทัศนคติในการบริหารจัดการ
สมาชิกเครือข่ายหรือการจัดบริการ โดยมีจิตใจที่อยากช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเปิดใจ เข้าใจ เห็นใจ
เชื่อมั่นในทีมการแบ่งปันและมอบสิ่งดีๆให้เพื่อนร่วมงาน
3.2 แกนนาเครือข่ายที่ทางานกับครอบครัวเด็กพิการจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับการถ่ายทอดข้อมูล
สิทธิ์ของผู้พิการและการส่งต่อ
3.3 แกนนาเครือข่ายที่ทางานกับครอบครัวเด็กพิการจะต้องมีทักษะในการสังเกตสภาพแวดล้อม
ของผู้พิการ เช่น คน สภาพบ้าน สถานะความเป็นอยู่ของครอบครัวเพื่อนาไปสู่การบริหารจัดการ ทักษะ
การถ่ายทอดความรู้ การบริหารจัดการการรวมกลุ่มช่วยเหลือกันและกัน
4. ด้านการประสานเชื่อมโยงทรัพยากรและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก
4.1 แกนนาเครือข่ายที่ทางานกับครอบครัวเด็กพิการจะต้องมีทัศนคติต่อการทางาน โดยกล้าที่
จะเรียกร้องสิทธิ์ที่จะได้รับ มีความพยายามในการค้นหาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือเด็กพิการ
และครอบครัว ที่จะประสาน ส่งต่อเด็กพิการให้ได้รับการพัฒนาตามศักยภาพที่เหมาะสมการหา
ประสบการณ์ในการทางานด้านคนพิการ และมีสัมพันธภาพที่ดีต่อคนทุกกลุ่ม
4.2 แกนนาเครือข่ายที่ทางานกับครอบครัวเด็กพิการจะต้องมีความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการ
ประสานเชื่อมโยงทรัพยากรและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก
4.3 แกนนาเครือข่ายที่ทางานกับครอบครัวเด็กพิการจะต้องมีทักษะในการสร้างสัมพันธ์ภาพกับ
คนในชุมชนมีทักษะการสื่อสาร การถ่ายทอดความรู้และการประสานงาน
อภิปรายผล
จุดเริ่มต้น ของการรวมกลุ่มของพ่อแม่ที่มีลูกพิการเกิดจากประสบการณ์ในการเลี้ ยงดูลูกของ
ตนเองในอดีตที่ผ่านมา ที่มีความคาดฝัน ความต้องการสนับสนุนช่วยเหลือ แต่ยังไม่ได้รับการตอบสนอง
ส่งผลต่อการมีการเหลื่อมล้าของคนในสังคมในการเข้าถึงการรับบริการ แต่มีสิ่งหนึ่งที่ทุกๆครอบครัว
ต้องการคล้ายๆกันคือ ความเข้าใจจากคนในสังคม ด้วยข้อจากัดในความพิการของเด็ ก ที่ไม่สามารถมี
พัฒนาการได้เหมือนกับเด็กปกติทั่วไปทาให้จาเป็นต้องมีคนคอยช่วยเหลือดูแลในชีวิตประจาวัน
จากความต้องการข้างต้น พ่อแม่จึงพยายามรวมกลุ่มกันเพื่อผลักดันให้สมาชิกในทีมได้ มีแนวทาง
การให้ความช่วยเหลือลูกของตนเองรวมทั้งช่วยเหลือครอบครัวที่มีความต้อ งการเช่นเดียวกันกับตนเอง
ด้วยการพึ่งตนเองให้มากที่สุด เนื่องจากมีข้อจากัดจากการจัดบริการจากหน่วยงานภาครัฐ ด้วยแนวทาง
ต่างๆเช่น การถ่ายทอดประสบการณ์ตรงในการเลี้ยงดูแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน ทั้งในเรื่องความรู้ต่อการ
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พัฒนาลูกพิการ ซึ่งพ่อแม่ยังไม่มีความรู้เกี่ยวกับความพิการ มีข้อจากัดของความพิการที่เกิดขึ้นกับลูกของ
ตนเอง โดยเฉพาะในครอบครัวที่มีลูกที่มีความพิการซ้อนเด็ก ที่จะต้องมีการเลี้ยงดูที่ต้องมีรายละเอียดใน
การให้ความสาคัญมากขึ้น ส่งผลให้เกิดความเครียดที่เกิดจากอาการที่ลูกแสดงออกมาแล้วไม่สามารถ
หาทางช่ว ยเหลื อได้ เกิ ดเป็ น วิก ฤตของครอบครั ว ที่ต้ องเผชิ ญปั ญหาความพิ การ พบว่ า ต้อ งมี การ
เปลี่ยนแปลงในครอบครัว เช่น หลายครอบครัวต้องออกจากงาน ไม่มีอาชีพ ต้องดูแลผู้ป่วยจนไม่มีเวลา
ทางานบ้าน ผู้ดูแลอาจรู้สึกเหน็ดเหนื่อย อาจมีความรู้สึกผิดที่ดูแลผู้ป่วยไม่เต็มที่ หลายครอบครัวประสบ
ปัญหาด้านการเงิน บทบาทในการเป็นพ่อแม่ของแต่ละคนมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับลักษณะและความ
รุนแรงของความพิการของเด็กแต่ละคน แต่เป้าหมายของพ่อแม่คือพยายามให้เด็กสามารถพึ่งตนเองได้
มากที่สุดสิ่งที่สาคัญคือการเสริมพลัง เสริมกาลังใจ จากการศึกษารูปแบบของการรวมกลุ่มของพ่อแม่
สอดคล้องกับหลักการจัดบริการที่เน้นครอบครัวเป็นศูนย์กลาง (Dunst, 2002: 139)คือ การตระหนักว่า
ครอบครัวเป็นผู้ที่ดูแลหลักจนตลอดชีวิตของเด็ก ดังนั้นรูปแบบการช่วยเหลืออย่างมีส่วนร่วมระหว่าง
ครอบครัวและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ต้องได้รับข้อมูลที่เป็นจริง จากครอบครัวเกี่ยวกับการดูแลรักษา รวมถึง
ความเชื่อครอบครัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านศาสนา นามาเป็นแนวทางการแก้ไขมาร่วมใช้ในการดูแลเด็ก
ด้วยเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ครอบครัวได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพของครอบครัวอย่างเต็มที่และลดความ
เหลื่อมล้าของสังคม
จากผลการศึกษา พบว่า สิ่งที่เป็นแนวทางการสร้างการทางานที่เข้มแข็งของแกนนาเครือข่ายใน
ศูนย์การเรียนรู้และฟื้นฟูเด็กพิการประกอบด้วย
1. ด้านการฝึกเด็กพิการ
โดยแกนนาเครือข่ายที่ทางานกับครอบครัวเด็กพิการต้องมีทัศนคติในการฝึกเด็กพิการโดยเชื่อว่าเด็ก
ทุกคนสามารถพัฒนาได้ มีความรู้ ในการฝึกเด็กพิการ เกี่ยวกับเรื่องสิทธิ์ของเด็กพิการ แนวทางพัฒนาลูก
แนวทางการจัดการความเครียดให้กับตนเอง สถานที่ฝึกลูก การนวดฟื้นฟูเด็กพิการ การดูแลชีวิตประจาวัน
ของลูกพิการ สอดคล้องกับศิโรรัตน์ นาคทองแก้ว (2544 : 47-48) กล่าวว่า บทบาทหน้าที่ของพ่อแม่ที่
ส าคั ญ ในการดู แ ลเด็ ก พิ ก าร เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการเรี ย นรู้ และการปรั บ ตั ว ทางสั ง คมมี ก ารให้ ค วาม
เจริญเติบโตทางร่างกายและจิตใจ ความเจริญทางด้านร่างกายเป็นความจาเป็นอันดับแรกของชีวิต ในขณะที่
เด็กยังหาเลี้ยงตนเองไม่ได้พ่อแม่ต้องมีความรับผิดชอบที่จะดูแลเรื่องอาหาร เครื่องนุ่งห่ม ดูแลยามเจ็บป่วย
ความเจริญทางจิตใจมีความสาคัญและจาเป็นไม่แพ้ความเจริญเติบโตทางร่างกาย สิ่งแรกที่ต้องการ คือ
ความรู้สึกมั่นคงปลอดภัย โดยพ่อแม่มีความห่วงใยเอื้ออาทร ทาให้ลูกเจริญเติบโตขึ้นมาในบรรยากาศที่
เป็นมิตร มีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน ความต้องการความรู้สึกเป็นเจ้าของที่ลูกต้องการจากพ่อแม่ ทาให้เด็ก
สามารถเลียนแบบพฤติกรรมของพ่อแม่และสามารถนามาใช้เป็นแบบอย่างในการปรับตัวเมื่อพบเจอปัญหา
ต่าง ๆ เช่น การปรับตัว การเรียนรู้ทางด้านอาชีพที่เหมาะสมกับระดับความสามารถและเชาวน์ปัญญา
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เหล่านี้ พ่อแม่สามารถเป็นผู้ให้ความรู้ คาปรึกษาแนะนาอย่างใกล้ชิดกับลูกได้ การอบรมสั่งสอนที่สาคัญคือ
การปลูกฝังความสามารถในการควบคุมตัวเอง และความสามารถในการปรับตัวให้รู้จักควบคุมตัวเอง
นอกจากนั้นแกนนาเครือข่ายที่ทางานกับครอบครัวเด็กพิการต้อง มีทักษะในการให้ความรู้กับคน
ในทีมการจัดการกับความเครียดที่มีลูกพิการ และการรับฟังความคิดเห็น
ที่มาของความรู้สาหรับพ่อแม่ที่มีลูกพิการควรเป็นความรู้ในตัวเองจากประสบการณ์ชีวิตจริงที่
สามารถถ่ายทอดได้ ความรู้จากภูมิปัญญา วัฒนธรรม เป็นวิถีชีวิตของครอบครัว ที่มีการปฏิบัติมาอย่าง
ยาวนานจนเกิดองค์ความรู้ ความรู้จากภายนอก มาจาก แพทย์ที่ให้การรักษาเด็กพิการ การเข้าร่วม
อบรมวิธีการดูแล ซึ่งนาไปสู่แนวทางในการพัฒนาลูกให้มีพัฒนาการที่ดีขึ้น สอดคล้องกับแนวคิด การ
รับรู้(Perception) ซึ่งเป็นกระบวนการของการตอบสนองต่อสิ่งเร้าที่บุคคลใส่ใจในสถานการณ์หนึ่งหรือ
ช่วงเวลาหนึ่ง แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่รับ และส่วนที่รู้ กล่าวคือ ส่วนที่รับ มีความเกี่ยวข้องกับ
การรับสัมผัส สมองแปลความหมายของข้อมูลที่ได้จากสิ่งแวดล้อม สถานการณ์และความรู้สึกในขณะนั้น
มาผสมผสานกับประสบการณ์เดิมเป็นการ รู้ และจึงตอบสนองหรือแสดงออกเป็นพฤติกรรม ความเชื่อ
แบบแผนการคิด หรือความรู้ความเข้าใจ (สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต. 2539)ดังนั้น ความรู้ที่พ่อแม่ได้รับ จะ
เกิดจากการได้ลงมือปฏิบัติจริง จึงจะมีความเข้าใจ และสามารถถ่ายทอดไปสู่ผู้อื่นได้
2. ด้านการบริหารจัดการสมาชิกเครือข่ายหรือการจัดบริการ
โดยแกนนาเครือข่ายที่ทางานกับครอบครัวเด็กพิการจะต้องมีทัศนคติในการบริหารจัดการ
สมาชิกเครือข่ายหรือการจัดบริการ โดยมีจิตใจที่อยากช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน เปิดใจ เข้าใจ เห็นใจ
เชื่อมั่นในทีมการแบ่งปันและมอบสิ่งดีๆให้เพื่อนร่วมงาน จากงานวิจัย ของ ไพลิน คาไพรินทร์(2538 :
37-39) พบว่า สิ่งที่ผู้ปกครองพึงกระทาเพื่อพัฒนาบุตรที่พิการ โดยผู้ปกครองจะต้องมีความรู้ความเข้าใจ
ในตัวของเด็กพิการ ยอมรับว่าการเป็นผู้พิการนั้นเป็นเรื่องธรรมดาที่อาจเกิดขึ้นในครอบครัวใดก็ได้ไม่
หมกมุ่นครุ่นคิดย้อนหลังถึงสาเหตุในอดีต ไม่ควรลงโทษตนเองหรือผู้อื่นเรียนรู้เรื่องของลูกทาให้บุตร
เข้าใจพ่อแม่ และพ่อแม่เข้าใจลูกในลักษณะที่เขาเป็นอยู่รับรู้ความต้องการของลูกซึ่งมีพื้นฐาน
เช่นเดียวกับคนปกติทั่วไปพาลูกออกสู่สังคม ควรเข้าใจสมรรถภาพของลูกโดยไม่เปรียบเทียบลูกกับเด็ก
ทั่วไปดังนั้นสิ่งที่แกนนาเครือข่ายควรให้ความเข้าใจเบื้องต้นคือธรรมชาติของพ่อแม่ที่มีลูกพิการที่อาจ
แสดงออกทางอารมณ์ที่เกิดจากความเครียดความวิตกกังวลได้ เพื่อนาไปสู่การยอมรับการเข้าใจซึ่งกันและ
กัน
นอกจากนั้นแล้ว แกนนาควรมีความรู้เกี่ยวกับการถ่ายทอดข้อมูลสิทธิ์ของผู้พิการและการส่งต่อ
และมีทักษะในการสังเกตสภาพแวดล้อมของผู้พิการ เช่น คน สภาพบ้าน สถานะความเป็นอยู่ของ
ครอบครัวเพื่อนาไปสู่การบริหารจัดการ การรวมกลุ่มช่วยเหลือกันและกัน
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3. ด้านการประสานเชื่อมโยงทรัพยากรและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก
โดยแกนนาเครือข่ายที่ทางานกับครอบครัวเด็กพิการจะต้องมีทัศนคติต่อการทางาน โดยกล้าที่จะ
เรียกร้องสิทธิ์ที่จะได้รับ มีความพยายามในการค้นหาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือเด็กพิการและ
ครอบครัว ที่จะประสาน ส่งต่อเด็กพิการให้ได้รับการพัฒนาตามศักยภาพที่เหมาะสมการหาประสบการณ์
ในการทางานด้านคนพิการ และมีสัมพันธภาพที่ดีต่อคนทุกกลุ่ม มีความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการประสาน
เชื่อมโยงทรัพยากรและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก และมีทักษะในการ สร้างสัมพันธ์
ภาพกับคนในชุมชน มีทักษะการสื่อสาร การถ่ายทอดความรู้และการประสานงาน
สอดคล้องกับงานวิจัยของ โคเลอร์(Kohler, 1999) ได้ศึกษาการให้บริการการช่วยเหลือแก่เด็ก
พิการในวัยเด็กเล็กและครอบครัว ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาหลายอย่างที่เกิดจากการให้บริการ เช่น ความ
ยากลาบากในการเข้าถึงการบริการ ผู้ปกครองมีโอกาสน้อยในการมีส่วนร่วมกับการศึกษาของบุตร และ
ปัญหาเรื่องความยากลาบากในการทางานร่วมกันระหว่างบุคลากรวิชาชีพและผู้ปกครอง ดังนั้นสิ่งที่แกน
นาควรให้ความสาคัญ คือเรื่องของการประสานงาน โดยเป็นคนกลางที่เข้าใจทั้งฝ่ายที่จัดบริการ และฝ่าย
ที่รับบริการ เพื่อนาไปสู่การได้รับบริการที่สอดคล้องกับความต้องการและการให้บริการที่เหมาะสม และ
ยังคงไว้ซึ่งสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน
ข้อเสนอแนะ
1. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ เช่น กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวง
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ควรให้การสนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มพ่อแม่ ทั้งด้านบุคลากร
วิชาชีพ หรืองบประมาณ เพื่อนาไปสู่การช่วยเหลือครอบครัวโดยทาหน้าที่เสมือนเป็นที่ปรึกษา โดยเฉพาะ
เรื่องสิทธิตามกฎหมายของพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
2. ควรมีการสารวจความต้องการการเรียนรู้ของพ่อแม่ เพื่อนาไปสู่การสร้างหลักสูตรการให้
ความรู้กับพ่อแม่ที่มีลูกพิการ
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การศึกษาแนวทางการพัฒนาศูนย์การดารงชีวิตอิสระคนพิการ
สู่การเป็นศูนย์บริการคนพิการ
โดย ธีรยุทธ สุคนธวิท ภพต์ เทภาสิต นรินทร์ จันทิม ชุติมา เบญจาทิกุล
มิ่งขวัญ สิมมาตา วัลลพ สาลี และอุทัยวรรณ พี่งทอง
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาศูนย์การดารงชีวิตอิสระคนพิการ สู่การ
เป็นศูนย์บริการคนพิการที่มีประสิทธิภาพว่ามีปัจจัยที่ส่งเสริมสนับสนุน และ/หรือ เป็นปัญหาอุปสรรคต่อ
การดาเนินงานของศูนย์การดารงชีวิตอิสระคนพิการในฐานะศูนย์บริการคนพิการ เพื่อนามาปรับปรุง
กระบวนการหนุนเสริมองค์กรด้านคนพิการ สู่การเป็นศูนย์บริการคนพิการ โดยใช้การวิจัยเพื่อท้องถิ่นใน
การตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัย ประชากรและกลุ่มตัวอย่างคือ ผู้บริหาร กรรมการและเจ้าหน้าที่ศูนย์
การดารงชีวิตอิสระคนพิการ 3 พื้นที่ ได้แก่ 1.) ศูนย์การดารงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรี 2.) ศูนย์
การดารงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดปทุมธานี 3.) ศูนย์การดารงชีวิตอิสระคนพิการอาเภอตาคลี จังหวัด
นครสวรรค์ ผลการวิจัยพบว่าการจะเป็นศูนย์บริการคนพิการ ของศูนย์การดารงชีวิตอิสระคนพิการนั้น
ต้องมีทั้งความมุ่งมั่นและการพัฒนาศักยภาพคนทางานควบคู่กันไป เพื่อให้มีความรู้ความสามารถและ
ทักษะพื้น ฐานที่จ าเป็ น ส าหรั บ การทางานในการเป็น “ผู้ ให้ บริการ” (Service Provider) ทั้งด้านการ
บริหารจัดการองค์กร/บุคลากร/แผนงาน/เวลา/เงิน และการจัดให้บริการที่มีคุณภาพ โดยเริ่มจากผู้บริหาร
ศู น ย์ / องค์ ก ร ซึ่ ง มี บ ทบาทส าคั ญ ในการน าคน หรื อ จู ง ใจคนให้ ส ามารถจั ด ให้ บ ริ ก ารและท าหน้ า ที่
ศูนย์บริการที่มีประสิทธิภาพก่อน จากนั้น จึงขยายการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพคณะทางาน/ผู้ให้บริการ
และเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการ เป็นลาดับต่อไป
คณะผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะให้เร่งทาความเข้าใจ และปรับเปลี่ยนทัศนคติ/แนวคิดมุมมองในการ
เป็น“ศูนย์บริการคนพิการ” ของผู้นาองค์กรด้านคนพิการ เพื่อก้าวข้ามอุปสรรค/ข้อจากัดในการเป็น
“ศูน ย์ บ ริ การคนพิการ” รวมทั้ งควรจั ดการฝึ กอบรมเตรีย มความพร้อมผู้ บริห ารและผู้ ให้ บริการของ
ศูน ย์ บ ริ ก ารคนพิ ก าร ตลอดจนจั ด ให้ มี การลงพื้ นที่ ใ ห้ ค าแนะน าภาคสนาม (Coaching) และติด ตาม
ประเมินผลการดาเนินงานของศูนย์บริการคนพิการ
คาสาคัญ: การดารงชีวิตอิสระ, ศูนย์บริการคนพิการ
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Abstract
The research aims to explore methodologies for the developing of the center to promote
independent living of the persons with disabilities to become a more effective service
center for persons with disabilities in terms of the contributing factors and/or problems or
obstacles for the operation of the center to promote independent living of the persons
with disabilities as a service center for persons with disabilities. The information can be
used to improve the process to support organizations working with the persons with
disabilities and to development them into a service center for persons with disabilities. It
employs the community based research methodology to serve the purpose of the
research. The research population includes the executive members and staff members of
the center to promote independent living of the persons with disabilities in three areas
including (1 ) Nonthaburi Center for Independent Living, (2 ) Pathumthani Center for
Independent Living, and (3) Independent Living Takhli Nakhonsawan. The research findings
suggest that in order to develop a center to promote independent living of the persons
with disabilities to become a service center for persons with disabilities, it would take
much determination to enhance the capacity building for the staff members to instill
among them the fundamental and necessary knowledge and skills to work as service
providers. It would cover organization administrative skills/ personal management,
planning, timing, financial resource management and how to deliver quality services. It
begins with the executive members of the center/organization who must play an
important leadership role to motivate people to help them provide for the services and
to operate the center efficiently. Then, it should proceed with the provision of learning
opportunity and capacity building for the staff members and service providers including
staff members of the service center for persons with disabilities further on.
The research team recommends that an effort be made to engender understanding and
change the attitude/viewpoint as a “ service center for persons with disabilities” among
the leadership of the organizations working with persons with disabilities to transcend the
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obstacles/limitations of being a “ service center for persons with disabilities” . Training
should also be provided to prepare the executive members and service providers of the
service center for persons with disabilities and to provide coaching during the field visits
including the monitoring and evaluation of the performance of the service center for
persons with disabilities.
Key words: independent living, service center for persons with disabilities
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ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2556 (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 130 ตอนที่ 30 ก 29 มีนาคม 2556) กาหนดให้คน
พิการได้รับการคุ้มครองสิทธิและสวัสดิการที่จะได้รับบริการ สิ่งอานวยความสะดวกสาหรับการดารงชีวิต
และส่งเสริมการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมทั้งนี้ใน มาตรา 20/3 และมาตรา 20/4 กาหนดให้มี
การจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการเพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยที่ผ่านมา
คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ได้ออกระเบียบคณะกรรมการส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับศูนย์บริการคน
พิการ พ.ศ. 2556 (ราชกิ จ จานุ เบกษา เล่ ม 130 ตอนพิเ ศษ 182 ง 16 ธัน วาคม 2556) กาหนดให้
ศูนย์บริการคนพิการ มี 2 ประเภท คือ
(1) ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ได้แก่ ศูนย์บริการคนพิการที่จัดตั้งโดยองค์กรด้านคน
พิการหรือองค์กรอื่นใดที่ให้บริการแก่คนพิการ ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานตามมาตรา 6(10) ราชการ
ส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้บริการแก่คนพิการในระดับพื้นที่ หรือตามประเภทความพิการ
หรือให้บริการแก่คนพิการเป็นการเฉพาะในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
(2) ศูน ย์บริ การคนพิการระดับจังหวัด ได้แก่ ศูนย์บริการคนพิการที่จัดตั้งโดยกรม
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิ ตคนพิการ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานเกี่ยวกับการจัดบริการ
ของศูนย์บริการคนพิการทั่วไป และดาเนินการอื่น เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการภายในจังหวัด
นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 – 2558 มีองค์กรด้านคนพิการหรือองค์กรอื่นใดที่ให้บริการแก่คนพิการ
ได้ รั บ การรั บ รองมาตรฐาน จ านวน 203 องค์ ก ร แต่ มี อ งค์ ก รด้ า นคนพิ ก าร มายื่ น จดทะเบี ย นเป็ น
ศูนย์บริการคนพิการ เพียง 9 แห่งจากทั่วประเทศ กล่าวคือ ในกรุงเทพมหานคร 7 แห่ง และในต่างจังหวัด
2 แห่ง (กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ณ วันที่ 9 เมษายน 2558) ซึ่งในจานวนนี้ มีศูนย์
การดารงชีวิตอิสระคนพิการที่ผ่านมาตรฐานแล้ว จานวน 6 แห่ง ได้แก่ 1.) ศูนย์การดารงชีวิตอิสระคน
พิการจังหวัดนนทบุรี 2.) ศูนย์การดารงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดชลบุรี 3.) ศูนย์การดารงชีวิตอิสระคน
พิการจังหวัดลาปาง 4.) ศูนย์การดารงชีวิตอิสระคนพิ การจังหวัดปทุมธานี 5.) ศูนย์การดารงชีวิตอิสระคน
พิการอาเภอตาคลี จ.นครสวรรค์ และ 6.) ชมรมคนพิการไทยใจอาสา จ.อุบลราชธานี แต่ยังไม่มีศูนย์การ
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ดารงชีวิตอิสระคนพิการไปจดทะเบีย นเป็น “ศูนย์บริการคนพิการ” เลย เพื่อให้ การดาเนินงานของ
ศูนย์บริการคนพิการ เป็นประโยชน์ ต่อการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และช่วยเพิ่มช่อง
ทางการเข้าถึงสิทธิ/สวัสดิการและบริการต่าง ๆ ของคนพิการได้มากขึ้น มูลนิธิสภาศูนย์การดารงชีวิต
อิ ส ระคนพิ ก ารประเทศไทย ร่ ว มกั บ มู ล นิ ธิ ส ถาบั น วิ จั ย เพื่ อ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต คนพิ ก าร จึ ง ได้
กาหนดให้มีการศึกษาเพื่อค้นหาความจริงว่า เพราะเหตุใดองค์กรคนพิการที่ผ่านมาตรฐานองค์กรด้านคน
พิการแล้ว จึงยังไม่พร้อมไปจดทะเบียนเป็นศูนย์บริการคนพิการ ด้วยหวังว่าการรับทราบปัญหาข้อจากัด
ในการดาเนินงานและการศึกษาหาแนวทางหนุนเสริมองค์กรคนพิการให้ก้าวข้ามอุ ปสรรคที่สาคัญ จะช่วย
ให้องค์กรคนพิการจดทะเบียนเป็น “ศูนย์บริการคนพิการ” เพิ่มขึ้นต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาศูนย์การดารงชีวิตอิสระคนพิการ สู่การเป็นศูนย์บริการคนพิการ
ที่มีประสิทธิภาพ
2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งเสริมสนับสนุน และ/หรือ เป็นปัญหาอุปสรรคต่อการดาเนินงานของศูนย์
การดารงชีวิตอิสระคนพิการในฐานะศูนย์บริการคนพิการ
3. เพื่อศึกษาและปรับปรุงกระบวนการหนุนเสริมองค์กรด้านคนพิการกลุ่มเป้าหมาย สู่การเป็น
ศูนย์บริการคนพิการ
คาถามหลักของการวิจัย
“การเตรียมความพร้อมศูนย์การดารงชีวิตอิสระคนพิการ เพื่อเป็นศูนย์บริการคนพิการที่สามารถ
จัดบริการได้สอดคล้องตามความต้องการ จาเป็น ของคนพิการรุนแรง อย่างมีคุณภาพ และคงไว้ซึ่งศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ ได้อย่างไร”
สมมุติฐานของงานวิจัย
การรับทราบข้อจากัดในการเป็น “ศูนย์บริการคนพิการ” และศึกษาเรียนรู้ถึงวิธีการแก้ไขปัญหา
หรือแนวทางในการก้าวข้ามอุปสรรคที่สาคัญต่อการดาเนินงานในฐานะ “ศูนย์บริการคนพิการ” ผ่าน
ปฏิบัติการจริง จะช่วยให้ศูน ย์การดารงชีวิตอิสระคนพิการหรือองค์กรคนพิการที่ผ่านมาตรฐานฯ จด
ทะเบียนเป็น “ศูนย์บริการคนพิการ” เพิ่มมากขึ้น
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ขอบเขตการวิจัย
1. กลุ่มประชากร จากศูนย์การดารงชีวิตอิสระคนพิการ ที่ผ่านมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ
จากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) และประสงค์จดแจ้งเป็น “ศูนย์บริการคนพิการ”
จานวน 3 ศูนย์ ได้แก่ 1.) ศูนย์การดารงชีวิต อิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรี 2.) ศูนย์การดารงชีวิตอิสระ
คนพิการจังหวัดปทุมธานี 3.) ศูนย์การดารงชีวิตอิสระคนพิการอาเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
2. กลุ่มตั วอย่า ง กลุ่ มตัว อย่างที่ใช้ในการวิจัยนี้ เป็นผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของศูนย์การ
ดารงชีวิตอิสระคนพิการ จาก 3 พื้นที่ จานวน 15 คน ได้แก่ 1.) ผู้บริหารศูนย์ฯ 3 ศูนย์ๆ ละ 1 คน รวม
3 คน 2.) กรรมการบริหาร/ผู้ให้บริการศูนย์ฯ 3 ศูนย์ๆ ละ 3 คน รวม 9 คน และ 3.) เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ 3
ศูนย์ๆ ละ 1 คน รวม 3 คน โดยคัดเลือกจากผู้ปฏิบัติงานจริงของแต่ละศูนย์ซึ่งมีระยะเวลาการทางานและ
ประสบการณ์การจัดให้บริการที่แตกต่างกัน 3 กลุ่ม คือ 1.) 1-3 ปี 2.) 4-6 ปี 3.) 7-10 ปี
ประเด็นที่ศึกษา
1. ศึกษาทักษะที่จาเป็นในการบริหารจัดการ และจัดบริการ เพื่อใช้ในการเพิ่มขีดความสามารถ
ของบุคคลากรของศูนย์บริการคนพิการ ประกอบด้วย
(1) กลุ่มผู้บริหารศูนย์บริการคนพิการ ศึกษาในประเด็น วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม
หลักในองค์กร (Core Value) โครงสร้างการบริหาร รูปแบบคณะกรรมการ และเป้าประสงค์หลักของ
องค์กร มุมมองที่มีต่องานให้บริการ ทักษะและประสบการณ์ในการบริหารจัดการหรือการแก้ไขปัญหา
ความไม่พร้อมในการเป็นศูนย์บริการคนพิการ
(2) กลุ่มผู้ปฏิบัติการศูนย์บริการคนพิการ ศึกษาในประเด็น วิสัยทัศน์ ความมุ่งมั่น
ภาวะผู้นา รูปแบบ/วิธีการในการบริหารความขัดแย้งภายในองค์กร, การนาเสนอปัญหา/การถ่ายทอด
ทักษะการแก้ไขปัญหาจากผู้นาองค์กร สู่คณะกรรมการบริหารและเจ้าหน้าที่องค์กร และทักษะการทางาน
อาทิ การประเมิน การบริห ารจัดการเคส การจัดลาดับความสาคัญในการทางานภายในองค์กร, การ
จัดลาดับขั้นตอนการให้บริการ, การนาเสนอปัญหา/การจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นจากการให้บริการ, การ
จัดการกับข้อร้องเรียนต่าง ๆ เป็นต้น
2. ศึกษา ทบทวน ระบบบริการหลัก ตามแนวคิดการดารงชีวิตอิสระคนพิการ ศึกษาในประเด็น
นิยาม/ความหมาย ขั้นตอนการให้บริการ ช่องทางการให้บริการ จานวนผู้ให้บริการ คุณสมบัติผู้ให้บริการ
คุณสมบัติผู้รับบริการ ศักยภาพในการให้บริการ ข้อจากัดในการให้บริการ การติดตามประเมินผล
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3. ศึกษาปัจจัยส่งเสริมสนับสนุน/อุปสรรคขัดขวาง การจดทะเบียนเป็นศูนย์บริการคนพิการ เช่น
การจัดเตรีย มสถานที่ สภาพแวดล้อมของที่ตั้ง ความพร้อมอุปกรณ์สานักงาน สิ่งอานวยความสะดวก
เทคโนโลยีในการสื่อสาร ความพร้อมผู้ให้บริการ การสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภาครัฐ
ระเบียบวิธีวิจัย
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ ใ ช้ ร ะเบี ย บวิ ธี วิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ (Qualitative Methods) ที่ เ น้ น การวิ จั ย เชิ ง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR = Participatory Action Research) ของประชากรและกลุ่มตัวอย่างใน
ประเด็น “ปัญหาอุปสรรค/ข้อจากัดและแนวทางการพัฒนาศูนย์การดารงชีวิตอิสระคนพิการสู่การเป็น
“ศูนย์บริการคนพิการ” โดยมุ่งค้นหาความสัมพันธ์เชิงเหตุผลที่อาจเป็นไปได้โดยการสังเกตสภาพการณ์
ของเรื่องราวนั้นๆ แล้วศึกษาย้อนกลับไปหาองค์ประกอบที่อาจจะเป็นสาเหตุ ขั้นตอนการวิจัยมี 6 ขั้นตอน
คือ
ขั้นที่ 1 ถอดบทเรียน เพื่อทบทวนระบบบริหารจัดการศูนย์ ศูนย์การดารงชีวิตอิสระฯ
เพื่อหาว่ามีปัจจัยอะไร ข้ออ่อน จุดแข็งอย่างไร ประเด็น
 ด้านบุคลากร ที่ทาหน้าที่บริหารจัดการ และจัดบริการ ของศูนย์บริการ
 ด้านงบประมาณ ต้นทุนการจัดบริการ
 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ อาคารสถานที่
 ระบบการจัดการ ระบบการจัดเก็บข้อมูล ระบบประเมินการให้บริการวิธีการ
เครื่องมือการที่ใช้
ขั้นที่ 2 ศึกษา ทบทวนระบบบริการหลัก ตามหลักการดารงชีวิตอิสระคนพิการ
 ระบบบริการข้อมูลข่าวสาร และบริการการส่งต่อ
 ระบบบริการให้คาปรึกษาฉันเพื่อน
 ระบบบริการฝึกทักษะการดารงชีวิตอิสระ
 ระบบบริการพิทักษ์สิทธิ
 ระบบบริการผู้ช่วยเหลือคนพิการ
ขั้นที่ 3 ออกแบบระบบบริหารจัดการศูนย์บริการคนพิการ และระบบการจัดบริการตาม
หลักการดารงชีวิตอิสระคนพิการ หลักสูตร สื่อ วิธีการ และเตรียมผู้บริหาร ผู้ให้บริการ เพื่อนาไปทดลอง
ในพื้นที่เป้าหมาย ดาเนินงานโดยศูนย์การดารงชีวิตอิสระจังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี และจังหวัด
นครสวรรค์
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ขั้นที่ 4 อบรมพัฒนาศักยภาพคณะทางาน ตาม (ร่าง)หลักสูตรการเตรียมความพร้อม
ผู้บริหารและผู้ให้บริการศูนย์การดารงชีวิตอิสระคนพิการ สู่การเป็น “ศูนย์บริการคนพิการ”
ขั้นที่ 5 การทดลองและประเมินผลการใช้รูปแบบกับกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ โดยการ
สัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth Interview) ผู้ที่เกี่ยวข้อง การเก็บบันทึกข้อมูลทั้งก่อน ระหว่าง หลังการ
ดาเนินงาน การวิเคราะห์ข้อมูล และการสรุปบทเรียนการเรียนรู้
ขั้นที่ 6 การนาเสนอรูปแบบต่อระดับนโยบาย เพื่อนาลงสู่การปฏิบัติ
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้บริหาร กรรมการและเจ้าหน้าที่ศูนย์การดารงชีวิตอิสระคน
พิการ ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ จากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
(พก.) ซึ่งมีระยะเวลา ประสบการณ์ทางานที่ผ่านมาต่างกันจานวน 3 ศูนย์ ได้แก่
1. ศูนย์การดารงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรี
2. ศูนย์การดารงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดปทุมธานี
3. ศูนย์การดารงชีวิตอิสระคนพิการอาเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ จานวน 15 คน ประกอบด้วย
 ผู้บริหารศูนย์ฯ 3 ศูนย์ๆ ละ 1 คน จานวน 3 คน
 กรรมการบริหาร/ผู้ให้บริการศูนย์ฯ 3 ศูนย์ๆ ละ 3 คน รวม 9 คน
 เจ้าหน้าที่ประจาศูนย์ไอแอลฯ 3 ศูนย์ๆ ละ1 คน รวม 3 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาในงานวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย
1. แบบสอบถาม ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของศูนย์การดารงชีวิตอิสระคน
พิการกลุ่ ม ตัว อย่ า ง ในประเด็ น ชื่อ ศูน ย์บ ริการคนพิ การ ใบอนุญ าตเลขที่ ที่ตั้ง ศูน ย์บ ริการคนพิ การ
โทรศัพท์/โทรสาร อีเมล์/เว็ปไซต์/Facebook (ถ้ามี) วันเวลาที่ให้บริการ กลุ่มเป้าหมายหลัก บริการของ
ศูนย์ (ตามที่จดทะเบียน) ชื่อประธานศูนย์บริการ ชื่อผู้จัดการศูนย์บริการ คณะกรรมการศูนย์บริการ
(ตามที่จดทะเบียน) กิจกรรม/โครงการที่จัดในรอบปีที่ผ่านมา (ถ้ามี) แหล่งทุนที่ได้รับการสนับสนุนในรอบ
ปีที่ผ่านมา (ถ้ามี)
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2. แบบทดสอบ ใช้ในการวัดความรู้ความเข้าใจ ความสามารถและทักษะด้านการ
บริหารจัดการองค์กรของประชากรกลุ่มตัวอย่าง ในประเด็น ชื่อองค์กร ชื่อผู้บริหารองค์กร วิสัยทัศน์
พันธกิจ เป้าประสงค์หลักขององค์กร ค่านิยมหลักในองค์กร (Core Value) โครงสร้างการบริหารศูนย์
รูปแบบคณะกรรมการองค์กร/ศูนย์บริการคนพิการ ประสบการณ์ในการบริหารจัดการองค์กรที่ผ่านมา
มุมมองที่มีต่ องานให้ บ ริ ก ารของศูน ย์ บ ริ การคนพิก าร มุ มมองต่ อปั ญหาที่เ กิด ขึ้นจากการทางานจั ด
ให้บริการ ทักษะในการบริหารองค์กรภายใต้ข้อจากัดด้านต่าง ๆเช่น คน เงิน เวลา สถานที่ ทักษะในการ
บริหารความขัดแย้งภายในองค์กร ทักษะการนาเสนอปัญหา/การถ่ายทอดทักษะการแก้ไขปัญหาจากผู้นา
องค์กร สู่คณะกรรมการบริห ารและเจ้ าหน้าที่องค์กร ทักษะการประเมินผลการจัดกิจกรรม/การจัด
ให้บริการ ทักษะการบริหารจัดการคนพิการผู้รับบริการ ทักษะการจัดลาดับความ สาคัญในการทางาน/
การจัดให้บริการ ภายใต้ข้อจากัดที่มีทักษะการจัดการกับปัญหาข้อร้องเรียนต่าง ๆ และใช้วัดระดับความรู้
ความเข้าใจ ทักษะและประสบการณ์การจัดบริการพื้นฐาน 5 ด้าน ตามแนวคิดการดารงชีวิตอิสระคน
พิการของประชากรกลุ่มตัวอย่าง ในประเด็น นิ ยาม/ความหมายของบริการ ขั้นตอนการให้บริการ ช่อง
ทางการให้บริ การ จานวนผู้ให้บ ริการ คุณสมบัติผู้ ให้บริการ คุณสมบัติผู้รับบริการ ศักยภาพในการ
ให้บริการ ข้อจากัดในการให้บริการ การติดตามประเมินผล
3. การสนทนากลุ่ม (Focus Group) ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ประเมินและวิเคราะห์สถานภาพขององค์กร (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค) ปัจจัยสาคัญในการจด
ทะเบียนเป็นศูนย์บริการคนพิการ (ทั้งปัจจัยส่งเสริม/สนับสนุนและปัจจัยอุปสรรค/ขัดขวาง) การแก้ไข
ปัญหาความไม่พร้อมในการเป็นศูนย์บริการคนพิการ การแก้ไขปัญหาความไม่พร้อมในการเป็นศูนย์บริการ
คนพิการ
4. แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสนทนา
กั บ ประชากรกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง 3 กลุ่ ม ในประเด็ น ค าถามที่ ก าหนด เพื่ อ ประเมิ น ผลการใช้ รู ป แบบกั บ
กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ โดยการสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง ทั้งก่อน ระหว่าง หลังการดาเนินงาน
ผลการวิจัย
จากบริบทขององค์กรที่ทาศึกษาพบว่า ทั้ง 3 ศูนย์เป็นกลุ่มช่วยเหลือตนเองของคนพิการที่ใช้
แนวคิ ด การด ารงชี วิ ต อิ ส ระ (Independent Living Concept) เป็ น หลั ก ในการด าเนิ น งาน โดยใช้
ทรัพยากรในชุมชนเป็นฐานสนับสนุนการทางาน (Community Base Approach) เน้นการทางานแบบ
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เพื่อนช่วยเพื่อน (Mutual support) ผู้บริหารศูนย์มีความเป็นผู้นาและความมุ่งมั่นในการเป็นศูนย์บริการ
คนพิการสูง แต่คณะทางานคนพิการ/ผู้ให้บริการมีความสามารถในการจัดบริการพื้นฐาน 5 ด้านตาม
แนวคิด IL ที่แตกต่างกัน ศูนย์มีสถานที่ทางานชัดเจนโดยการ “เช่าบ้าน” ที่ตั้งอยู่ในชุมชนเป็นสถานที่ทา
การ แต่ละศูนย์มีระดับการยอมรับจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและมีเครือข่าย
การทางานในระดับพื้นที่ที่แตกต่างกัน
1. ผลการศึกษาเรื่ อง แนวทางการพัฒนาศูน ย์การดารงชีวิตอิสระคนพิการ สู่ การเป็ น
ศูนย์บริการคนพิการที่มีประสิทธิภาพ
ผลการศึกษาพบว่า การจะเป็นศูนย์บริการคนพิการ ของศูนย์การดารงชีวิตอิสระคนพิการ ต้องมี
ทั้งความมุ่งมั่นและการพัฒนาศักยภาพคนทางาน เพื่อให้มีความรู้ความสามารถและทักษะพื้นฐานที่จาเป็น
ส าหรั บ การทางานในการเป็ น “ผู้ ให้ บริการ” (Service Provider) ทั้ งด้านการบริห ารจัดการองค์กร/
บุคลากร/แผนงาน/เวลา/เงิน และการจัดให้บริการที่มีคุณภาพ โดยเริ่มจากผู้บริหารศูนย์/องค์กร ซึ่งมี
บทบาทสาคัญในการนาคน หรือจูงใจคนให้สามารถจัดให้บริการและทาหน้าที่ศูนย์บริการที่มีประสิทธิภาพ
ก่อน จากนั้น จึงขยายการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพคณะทางาน/ผู้ให้บริการ และเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการ
คนพิการ เป็นลาดับต่อไป
2. ผลการศึ ก ษาเรื่ อ ง ปั จ จั ย ที่ ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น และ/หรื อ เป็ น ปั ญ หาอุ ป สรรค ต่ อ การ
ดาเนินงานของศูนย์การดารงชีวิตอิสระคนพิการในฐานะศูนย์บริการคนพิการ
ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่ส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินงานของศูนย์การดารงชีวิตอิสระคน
พิการ ในฐานะศูนย์บริการคนพิการ ได้แก่
1. การผ่ านมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ และมีเป้าหมายในการทางานที่ต้องการจะเป็น
ศูนย์บริการคนพิการ ที่ชัดเจนตั้งแต่แรก
2. งานให้บริการพื้นฐาน 5 ด้านตามแนวคิดการดารงชีวิตอิสระ แก่คนพิการเป็นงานที่ทาอยู่
แล้วในปัจจุบันของศูนย์การดารงชีวิตอิสระคนพิการทั้ง 3 ศูนย์
3. ทั้ ง 3 ศู น ย์ มี ค วามตั้ ง ใจในการเป็ น ศู น ย์ บ ริ ก ารคนพิ ก ารทั่ ว ไป ที่ ไ ด้ รั บ การสนั บ สนุ น
งบประมาณค่าบริหารจัดการจากรัฐ เพื่อจัดให้บริการแก่คนพิการอย่างต่อเนื่อง ไม่ใช่การเขียนโครงการ
ขอรับการสนับสนุนแบบปีต่อปี
4. ทั้ง 3 ศูนย์เห็นความสาคัญในการเป็นศูนย์บริการคนพิการ เพื่อลดความเหลื่อมล้าทางสังคม
ในการเข้าถึงบริการของคนพิการในชนบทที่ห่างไกลหรือคนพิการที่เข้าไม่ถึงบริการ
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5. หน่วยงานภาครัฐเปิดโอกาส/เปิดพื้นที่การให้บริการคนพิการโดยคนพิการ เพื่อเพิ่มอานาจ
การต่อรองในเรื่องสิทธิประโยชน์ ความเสมอภาคในสังคม ให้คนพิการมีทางเลือกในการเข้าถึงบริการได้
อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
ส่วนปัจจัยที่เป็นปัญหาอุปสรรคต่อการดาเนินงานของศูนย์การดารงชี วิตอิสระคนพิการในฐานะ
ศูนย์บริการคนพิการ ได้แก่
1. ผู้ บ ริ ห ารศู น ย์ คณะท างานคนพิ ก าร/ผู้ ใ ห้ บ ริ ก าร ขาดความรู้ ค วามเข้ า ใจในเรื่ อ งของ
โครงสร้าง บทบาทหน้าที่ ความสาคัญและความจาเป็นของศูนย์บริการคนพิการ
2. ความไม่พร้อมของอาคารสถานที่ เครื่องใช้สานักงาน วัสดุอุปกรณ์ในการเป็นศูนย์บริการคน
พิการ เช่น ห้องให้คาปรึกษาฉันเพื่อน
3. ผู้บริหารศูนย์ฯ ขาดความรู้และทักษะในการบริหารจัดการศูนย์ ในฐานะศูนย์บริการคน
พิการ คณะทางาน/ผู้ให้บริการขาดทักษะในการให้บริการ ในฐานะผู้ให้บริการ อย่างมีประสิทธิภาพ
3 ผลการศึกษาเรื่อง การหนุนเสริมองค์กรด้านคนพิการ สู่การเป็นศูนย์บริการ คนพิการ
จากการศึกษาพบว่า หน่วยงานที่มีหน้าที่มีหนุนเสริมศูนย์การดารงชีวิตอิสระคนพิการสู่การเป็น
ศูน ย์ บ ริ ก ารคนพิ ก ารยั ง ไม่ ไ ด้ ท าหน้ า ที่ ข องตัว เองเท่ า ที่ค วร เช่ น ไม่ มี แ ผนจัด อบรมพั ฒ นาศั ก ยภาพ
คนทางานอย่างต่อเนื่อง ไม่มีเอกสารประกอบการอบรม ไม่มีคู่มือปฏิบัติงานสาหรับใช้อ้า งอิงประกอบการ
ทางาน ไม่มีการจัดเวทีแรกเปลี่ยนเรียนรู้ / ถอดบทเรียน จากการทางาน ประจาปี ผู้บริหารศูนย์ขาด
แผนในการพัฒนาบุคลากร/ผู้ให้บริการอย่างต่อเนื่อง ในส่วนของคณะทางานคนพิการ/ผู้ให้บริการมีการ
เปลี่ยนแปลงบ่อย จนไม่สามารถสะสมทักษะ/ประสบการณ์ทางานในการเป็นผู้ให้บริการได้

อภิปรายผล
1.การอ้างว่ายังไม่พร้อมเป็นศูนย์บริการคนพิการ แท้จริงแล้วเกิดจากผู้บริหารองค์กรคนพิการไม่
ตระหนักถึงความสาคัญและความจาเป็นของศูนย์บริการส่วนหนึ่ง รวมทั้งการคิดว่าการเป็น “ศูนย์บริการ
คนพิการ” เป็ นเรื่ องที่ยุ่งยาก เพิ่มภาระงานให้ กับองค์กร หรือมองว่าการจัดให้ บริการเป็นงานที่เกิน
ศักยภาพขององค์กร ประกอบกับองค์กรมีข้อจากัดด้านคน เงิน สถานที่ ความรู้ และด้านอื่นๆ จึงทาให้
องค์กรด้านคนพิการส่วนใหญ่ไม่สนใจเป็น “ศูนย์บริการคนพิการ”
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2. การพัฒนาศักยภาพคนทางานควรเริ่มจากผู้บริหารศูนย์/องค์กร เสริมความรู้และทักษะในการ
บริหารจัดการองค์กร/แผนงาน/โครงการ ตามหลักการบริหารองค์การสมัยใหม่ (Modern Organization)
เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ซึ่งต้องอาศัยความเข้าใจและความ
มุ่ง มั่ น ในการท าระบบย่ อ ยทั้ ง 5 ระบบ ได้ แ ก่ การเรี ย นรู้ (Learning) องค์ ก าร (Organization) คน
(People) ความรู้ (Knowledge) และเทคโนโลยี (Technology) เป็นตัวขับเคลื่อนและพัฒนาองค์กร
ด้ว ยวิ ธี ก ารเรี ย นรู้ ผ่ า นการกระท า (Learning by Doing) ควบคู่ กับ การจั ด การความรู้ (Knowledge
Management) เป็นระยะ จากนั้น จึงขยายการเรียนรู้สู่คณะทางานคนพิการ/ผู้ให้บริการ และเจ้าหน้าที่
ศูนย์บริการคนพิการ ต่อไป
3. การหนุนเสริมองค์กรด้านคนพิการ สู่การเป็นศูนย์บริการคนพิการควรเริ่มต้นด้วยการสร้าง
ความตระหนั ก รู้ แ ก่ อ งค์ ก รด้ า นคนพิ ก ารให้ เ ห็ น ถึ ง ความส าคั ญ และความจ าเป็ น ในการมี อ ยู่ ข อง
“ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป” ที่จัดตั้งโดยองค์กรด้านคนพิการ (ทั้งองค์กรของ และองค์กรเพื่อคนพิการ)
ซึ่งถือเป็น “จุดคานงัด ” ที่สาคัญในงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในปัจจุบัน กล่าวคือ
“ศูนย์บริการคนพิการ” จะช่วยให้คนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการ รับรู้ข้อมูลข่าวสารและเข้าถึงสิทธิ/สวัสดิการ
ของคนพิการตามที่กฎหมายกาหนดได้มากขึ้น ภายใต้ข้อจากัดในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่สามารถแก้ไขได้ นอกจากนี้ “ศูนย์บริการคนพิการ” ยังถือเป็นกลไก
สาคัญในการ “ทาสิทธิให้เป็นจริง” ในระดับพื้นที่หรือชุมชน/ท้องถิ่นที่ห่างไกลจากหน่วยจัดบริการของรัฐ
ด้วยการจัดให้บริการที่ได้มาตรฐานและตอบสนองความต้องการจาเป็นของคนพิการแต่ละประเภทได้จริง
โดยผู้ให้บริการจากองค์กรด้านคนพิการที่รู้และเข้าใจปัญหาความต้องการของคนพิการเป็นอย่างดี
ข้อเสนอแนะ
1. องค์การคนพิการระดับชาติแต่ละประเภทความพิการ ควรเร่งทาความเข้าใจและปรับเปลี่ยน
ทัศนคติ/แนวคิดมุมมองในการเป็น “ศูนย์บริการคนพิการ” ของผู้นาองค์กรด้านคนพิการ เพื่อก้าวข้าม
อุปสรรค/ข้อจากัดในการเป็น “ศูนย์บริการคนพิการ”
2. องค์การคนพิการระดับชาติแต่ละประเภทความพิการ สภาศูนย์ การดารงชีวิตอิสระคนพิการ
ประเทศไทย ร่วมกับ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ควรจัดการฝึกอบรมเตรียมความพร้อม
ผู้บริหารองค์กรและผู้ให้บริการของศูนย์บริการคนพิการ พร้อมจัดให้มีการทดสอบผู้เข้ารับการอบรมว่ามี
ความรู้ความสามารถและทักษะที่จาเป็นสาหรับการทางานตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้หรือไม่ จากนั้น จึงให้
ทดลองจัดให้บริการแก่คนพิการภายใต้สภาพแวดล้อมจริงขององค์กร ระยะเวลา 3-6 เดือน
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3. องค์การคนพิการระดับชาติแต่ละประเภทความพิการ สภาศูนย์การดารงชีวิตอิสระคนพิการ
ประเทศไทย ควรจั ด ที ม ให้ ค าแนะน าภาคสนาม (Coaching) ลงพื้ น ที่ เ ก็ บ ข้ อ มู ล การท างาน ร่ ว ม
สังเกตการณ์การจัดบริการ จัดกระบวนการเรียนรู้และให้ข้อแนะนา แก่องค์กรคนพิการที่ผ่านการอบรม
เพื่อปรับปรุงกระบวนการทางานและการจัดให้บริการอย่างต่อเนื่อง
4. องค์การคนพิการระดับชาติแต่ละประเภทความพิการ สภาศูนย์การดารงชีวิตอิสระคนพิการ
ประเทศไทย ร่วมกับ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ควรจัดให้มีการติดตามประเมินผลการ
ดาเนินงานของศูนย์บริการคนพิการในภาพรวม เพื่อประเมินว่าผู้บริหาร ผู้ให้บริการและเจ้าหน้าที่ศูนย์ ที่
เข้ารับการอบรมเตรียมความพร้อมตามหลักสูตรที่กาหนด มีความรู้ความสามารถและทักษะที่จาเป็น
สาหรับการทางานเป็น “ศูนย์บริการคนพิการ” ตามเกณฑ์ที่กาหนดหรือไม่ หาก “ผ่านเกณฑ์” ก็สามารถ
จัดบริการต่อได้เลย หาก “ไม่ผ่านเกณฑ์” ในหัวข้อใด ก็ให้เข้ารับการอบรมเพิ่มเติมในหัวข้อนั้น โดย
สามารถจัดบริการต่อได้ภายใต้การกากับดูแลของทีมผู้ให้คาแนะนาภาคสนาม
5. องค์การคนพิการระดับชาติแต่ละประเภทความพิการ สภาศูนย์การดารงชีวิตอิสระคนพิการ
ประเทศไทย ควรจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียน/ประสบการณ์การทางาน (Community of
Practice) ในการเป็น “ศูนย์บริการคนพิการ” ขององค์กรสมาชิกอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อแลกเปลี่ ยน
ข้อมูลการทางานและจัดการความรู้ระหว่างกัน
6. มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ร่วมกับ สานักงานกองทุนสนับสนุน
งานวิจัย ควรสนับสนุนงบประมาณงานวิจัยระยะที่ 2 โดยเน้นการนาผลการศึกษาไปต่อยอดความรู้และ
การปฏิบัติงานจริงของศูนย์บริการคนพิการในพื้นที่ ในฐานะนวัตกรรม เพื่อลดความเหลื่อมล้าทางสังคม
กล่าวโดยสรุ ป ผลการวิจัย นี้ตอบสมมุติฐานงานวิจัยในเรื่องการรับทราบข้อจากัดในการเป็น
“ศูนย์บริการคนพิการ” และศึกษาเรียนรู้ถึงวิธีการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางในการก้าวข้ามอุปสรรคที่
สาคัญต่อการดาเนินงานในฐานะ “ศูนย์บริการคนพิการ” จะช่วยให้ศูนย์การดารงชีวิตอิสระคนพิการหรือ
องค์กรคนพิการที่ผ่านมาตรฐานฯ จดทะเบียนเป็น “ศูนย์บริการคนพิการ” เพิ่มมากขึ้น
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แนวทางการจัดบริการด้านการดารงชีวิตอิสระของคนพิการเพื่อมุ่งสู่
การเป็นศูนย์บริการคนพิการอย่างมีประสิทธิภาพ
โดย น.อ.สถิตพงศ์ อธิภิรมย์ศรี และคณะ
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระบบริหารจัดการ และระบบการจัดบริการ ศูนย์บริการ
คนพิการที่ดาเนินการโดยศูนย์การดารงชีวิตอิสระของคนพิการพญาไท กรุงเทพมหานคร ให้สามารถเป็น
ศูนย์บริการคนพิการที่จัดบริการด้านการดารงชีวิตอิสระของคนพิการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้การ
วิจั ยเพื่อท้องถิ่นในการตอบวัตถุป ระสงค์ของการวิจัย ประชากรและกลุ่มตัว อย่างคือคนพิการรุนแรง
จานวน 10 คนและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้านการพัฒนาคนพิการที่อยู่ ในพื้นที่เป้าหมายการทางานโดยใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล พื้นที่ที่ทาการวิจัยคือชุมชนชินเขตและชุมชนโกสุม
รวมใจ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดตั้งเป็นศูนย์บริการคนพิการด้านการดารงชีวิตอิสระของ
ศูนย์การดารงชีวิตอิสระของคนพิการพญาไทฯ สามารถแยกออกเป็น 2 ส่วนหลักคือส่วนของผู้ที่กาหนด
นโยบายในระดับเขตพื้นที่กรุงเทพฯ ที่ยังขาดความเข้าใจและความตระหนักในการนาเอาแนวนโยบายด้าน
การส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ องค์ก รด้ านคนพิก ารหรือ องค์ก รอื่ นใดให้ เ ข้า มามี ส่ ว นร่ ว มในการจั ดตั้ ง
ศูนย์บริการคนพิการ และในส่วนของผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่คือศูนย์การดารงชีวิตอิสระของคนพิการพญาไท
ฯ เองก็ยังขาดความพร้อมด้านการบริหารจัดการองค์กรและการจัดบริการ
จากผลการวิจัยดังกล่าว ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะให้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
(พก.) สื่อสารกับกรุงเทพมหานครให้เห็นถึงความสาคัญของศูนย์บริการคนพิการและรีบผลักดันให้แต่ละ
เขตพื้นที่ในกรุงเทพฯ เป็ น ศูน ย์ บ ริ การคนพิการ และสภาศูนย์การดารงชีวิตอิส ระของคนพิการแห่ ง
ประเทศไทย ต้องรีบดาเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดกลุ่มหรือองค์กรด้านการดารงชีวิตอิสระของ
คนพิการให้เพิ่มมากขึ้นทั้งนี้เพื่อเตรียมต่อยอดให้กับกลุ่มหรือองค์กรนั้นๆ สามารถจัดตั้งเป็นศูนย์บริการ
คนพิการได้
คาสาคัญ: การดารงชีวิตอิสระ, ศูนย์บริการคนพิการ
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Abstract
The research aims to explore the management system and service system of the service
center for persons with disabilities operated by the center for independent living for the
persons with disabilities in Payathai District, Bangkok and how to develop it into a service
center for persons with disabilities which is capable of effectively enhancing independent
living among the persons with disabilities employing the community based research
methodology to serve the purpose of the research. The research population and
samplings group including 10 persons with severe disabilities and staff members who
operate the target areas using questionnaires as a tool for data collection. The research
was conducted in Chin Khet community and Kosum Ruam Jai community, Lak Si District,
Bangkok.
The research findings reveals various factors contributing to the development of the
service center for persons with disabilities to promote independent living by the center
for independent living of persons with disabilities in Payathai. The factors can be divided
into two parts including first the policy makers at municipal level in Bangkok who tend to
lack the understanding and do not realize the importance of applying policy which
promotes the role of organizations working with the persons with disabilities or other
organizations to participate in the development of the service center for persons with
disabilities and second the personnel at the operational level working in the center for
independent living of the persons with disabilities in Payathai tend to lack the readiness
in terms of organizational management and service delivery skills.
Based on the research findings, the researchers suggest that the Department of
Empowerment of Persons with Disabilities should get in touch with the Bangkok
Metropolitan Administration to convince them of the importance of the service center for
persons with disabilities and to promote the development of the service center for
persons with disabilities in each of the Bangkok’s municipal areas. Meanwhile, the Council
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for Independent Living of the Persons with Disabilities in Thailand should promote and
support the formation of more groups and organizations working on independent living of
the persons with disabilities as well as to replicate the success of the existing organizations
or groups to develop them into the service centers for persons with disabilities.
Key words: independent living, service center for persons with disabilities
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ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
พัฒนาการงานด้านการขับเคลื่อนการพัฒ นาคุณภาพชีวิตคนพิการจากอดีตจนถึงปัจจุบันที่ดู
เหมือนว่าจะไปได้ไกลกว่าที่องค์กรของคนพิการและส่ว นงานภาครัฐคาดคิดไว้ส่งผลให้เกิดบทบัญญัติ
เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และความคุ้มครองคนพิการเพื่อมิให้มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมเพราะเหตุ
แห่งความพิการทั้งนี้เพื่อลดความเลื่อมล้าทางสังคม ทาให้คนพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในมิติต่างๆ ทาง
สังคมเช่นด้านการศึกษา อาชีพการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม
หนึ่งในสาระที่สาคัญของพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550
และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2556 1 ที่มุ่งเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ องค์กรด้านคนพิการหรือ
องค์กรอื่นใดที่ให้บริการแก่คนพิการสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบบริการคนพิการผ่านการ
จัดตั้งเพื่อเป็นศูนย์บริการคนพิการ ทั้งนี้เพื่อทาหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการให้บริการในด้านต่างๆ ได้อย่าง
ตรงความต้องการที่แท้จริงของคนพิการหากแต่ในความเป็นจริงแม้ว่า กฎ ระเบียบและข้อบังคับตาม
เงื่อนไขของกฎหมายจะสอดรับกับความต้องการของคนพิการแล้วก็ตาม หลายส่วนงานที่เกี่ยวข้องก็ยังคง
มุ่งเน้นการขับเคลื่อนงานด้านนโยบายมากกว่าการหาแนวทางการปฏิบัติซึ่งรวมถึงการมองข้ามเงื่อนไข
และข้อจากัดขององค์กรไม่ว่าจะเป็นด้านการบริหารจัดการ ด้านการจัดบริการที่สามารถตอบโจทย์ได้จริง
ทาให้องค์กรด้านคนพิการหรือองค์กรอื่นใดที่มีความต้องการจะจัดตั้งเพื่อเป็นศูนย์บริการคนพิการไม่มั่นใจ
ในแนวปฏิบัติของรัฐ ทั้งที่มีความพร้อมในการดาเนินงานอยู่แล้ว
ศูน ย์ การดารงชีวิตอิส ระของคนพิการพญาไท กรุงเทพมหานครเป็นองค์กรด้านคนพิการที่มี
แนวคิดหลั กในการทางานที่มุ่งส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้ กับคนพิการด้ว ยการใช้แนวคิดและ
กระบวนการทางานด้านการดารงชีวิตอิสระของคนพิการ จึงจาเป็นต้องเตรียมความพร้อมเพื่อลดข้อจากัด
และเงื่อนไขดังกล่าว เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ศูนย์การดารงชีวิตอิสระของคนพิการพญาไทฯ ให้มีความ
พร้อมก่อนการเสนอขอจัดตั้งเป็นศูนย์บริการทั่วไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1
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เพื่อศึกษาระบบริห ารจัดการ และระบบการจัดบริการ ศูนย์บริการคนพิการ ที่ดาเนินการโดย
ศูนย์การดารงชีวิตอิสระของคนพิการพญาไทฯ ให้สามารถเป็นศูนย์บริการคนพิการที่จัดบริการด้านการ
ดารงชีวิตอิสระของคนพิการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คาถามหลักในการวิจัย
อะไรคือปัจจัยที่สาคัญทั้งเชิงบวกและเชิงลบที่ทาให้ศูนย์การดารงชีวิตอิสระของคนพิการพญาไท
ฯ สามารถจัดตั้งเป็นศูนย์บริการคนพิการและดาเนินการจัดบริการด้านการดารงชีวิตอิสระของคนพิการได้
สมมุติฐานของงานวิจัย
• องค์กรที่มีการเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งเป็นศูนย์บริการคนพิการที่ดีพอทั้งด้านการ
บริหารจัดการ / การจัดบริการ น่าจะทาให้เกิดความยั่งยืนได้
• องค์กรที่ยังไม่มีความพร้อมที่มากพอทั้งด้านการบริหารจัดการ / การจัดบริการและเร่ง
รีบในการจัดตั้งเป็นศูนย์บริการคนพิการ อาจจะส่งผลเสียกับองค์กรในภายหลังได้
ขอบเขตการวิจัย
แบ่งออกเป็นกรอบใหญ่ๆ ได้ 6 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1. ศึกษานโยบาย กฎหมาย ระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องในเรื่องการจัดตั้งศูนย์บริการคน
พิการทั้งในกรอบใหญ่ระดับประเทศและท้องถิ่น รวมถึงต้นทุนภาคีเครือข่ายในการดาเนินงาน
ส่วนที่ 2. ทบทวนระบบบริหารจัดการศูนย์ฯ ค้นหา จุดอ่อน จุดแข็งและปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อ
ประเด็นบุคลากรที่ทาหน้าที่บริหารจัดการและจัดบริการของศูนย์บริการ ด้านงบประมาณ ต้นทุนการ
จัดบริการ ด้านวัสดุ อุปกรณ์ อาคารสถานที่ ระบบการจัดการ ระบบการจัดเก็บข้อมูลระบบประเมินการ
ให้บริการ
ส่วนที่ 3. ศึกษา ทบทวนระบบบริการหลัก บริการหลักควรจะมีอะไรบ้าง บริการอะไรที่ทาได้
บริการอะไรที่ทาไม่ได้
ส่ว นที่ 4. พัฒ นาระบบบริ ห ารจั ดการศูนย์บริการคนพิการ เพื่อศึกษา ทบทวนแนวคิดระบบ
บริหารจัดการและการจัดบริการตามแนวคิดการดารงชีวิตอิสระของคนพิการรวมถึงร่วมวางแผนการ
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บริหารจัดการและการจัดบริการและพัฒนารูปแบบการจัดบริการตามหลักการดารงชีวิตอิสระคนพิการ
ของศูนย์การดารงชีวิตอิสระของคนพิการพญาไทฯ
ส่วนที่ 5. การทดลองและประเมินผลการใช้รูปแบบ กับ กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ โดยทดลอง เก็บ
ข้อมูลและศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดบริการและการบริหารจัดการด้านการดารงชีวิตอิสระของคน
พิการ (โดยการใช้รูปแบบและแนวปฏิบัติการตามที่ได้ออกแบบไว้)
ส่วนที่ 6. นาเสนอรูปแบบต่อหน่วยงานในระดับที่สามารถกาหนดนโยบายเพื่อนาลงสู่การปฏิบัติ
ระเบียบวิธีวิจัย
ใช้การวิจัยแบบมีส่วนร่วมเชิงปฏิบัติการ (Participatory Action Research) เน้นการทางานใน
พื้นที่อย่างมีส่วนร่วมเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยมีเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เป็นแบบสอบถาม ประกอบด้วย
แบบบันทึกข้อมูลคนพิการ
แบบบันทึกสภาพปัญหาและความต้องการของคนพิการเบื้องต้น
แบบบันทึกรายละเอียดผลการจัดกระบวนการ Empowerment
แบบสัมภาษณ์เชิงลึกกับตัวแทนจากกลุ่มเป้าหมาย โดยแบ่งลักษณะการสัมภาษณ์ออกเป็น 2
กลุ่มคือสัมภาษณ์แบบกลุ่มย่อยประกอบด้วยกลุ่มของครอบครัวผู้ปกครองของคนพิการ กลุ่มตัวแทนของ
เขตพื้นที่และแบบเฉพาะบุคคลซึ่งเน้นเฉพาะคนพิการ
ผลการวิจัย
การดาเนินกิจ กรรมตามโครงการเพื่อค้นหาปัจจัยที่สาคัญในการจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการที่
สามารถจัดบริการด้านการดารงชีวิตอิสระของคนพิการให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเป็นกรอบใน
การทางานให้กับองค์กรที่จะจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการอื่นๆ ได้ พบว่าจุดเริ่มต้นที่สาคัญคือการสร้างความ
เข้าใจผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในโครงการวิจัยร่วมในประเด็นเดียวกันที่นาไปสู่
การเห็นเป้าหมายในอนาคตร่วมกัน คณะทางานฯ ได้ดาเนินการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งและปัจจัยที่
ส่งผลต่อการดาเนินงานของศูนย์ ฯ ที่ผ่ านมาโดยแยกเป็นรายละเอียดที่สาคัญที่ค้นพบคือ ปัญหาด้าน
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บุคลากร ด้านการศึกษาองค์ความรู้ ด้านการบริหารจัดการ ด้านทักษะการทางาน การให้บริการ โดยได้
ผลลัพธ์ตามนี้

จุดแข็ง
• ด้านบุคลากร
- ผู้ น ามี วิ สั ย ทั ศ น์ กล้ า ที่ จ ะท า
อะไรที่นอกกรอบ / คิดต่าง
- ผู้น ามีความกล้ าที่จ ะรั บ ในสิ่ งที่
ต่างทั้งด้านแนวคิดและวิธีปฏิบัติ
ในการทางาน
- ทีมมีความสามัคคีมีความมุ่งมั่น
กระตื อ รื อ ร้ น ที่ จ ะท างานเพื่ อ
เป้าหมายขององค์กร
- ความมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีของทีม
- ส่วนใหญ่มีทักษะการทางานสูง
- ที ม มี ค วามพร้ อ มที่ จ ะพั ฒ นา
ตนเองทั้ ง ด้ า นองค์ ค วามรู้ แ ละ
ทักษะการทางานอย่างต่อเนื่อง
• ด้านวัสดุ อุปกรณ์ อาคารสถานที่
- มีความพร้อมของสานักงานและ
วั ส ดุ อุ ป กรณ์ ใ นการท างานใน
ระดับหนึ่ง
- มี ร ถตู้ ติ ด ลิ ฟ ต์ ใ ห้ บ ริ ก ารกั บ ที ม
และสมาชิกบางครั้งคราว

• ด้ า นงบประมาณ ต้ น ทุ น การบริ ห าร
จัดการ / การจัดบริการ
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จุดอ่อน
• ด้านบุคลากร
- มี จ านวนน้ อ ยไม่ เ พี ย งพอต่ อ
ปริมาณงานที่มาก
- ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น คนพิ ก ารระดั บ
รุ น แ ร ง มั ก จ ะ มี ปั ญ ห า ด้ า น
สุ ข ภาพส่ ง ผลกระทบต่ อ การ
ทางาน
- ไม่มีคนรุ่นใหม่ๆ เข้ามาทดแทน
- องค์ ป ระกอบด้ า นการศึ ก ษาที่
แตกต่างค่อนข้างมากของทีมรุ่น
ใหม่ทาให้การพัฒนาต้องใช้เวลา
มาก
- ไม่มีค่าตอบแทนการทางานของ
ทีมทาให้กระทบต่อความเป็นอยู่
และงานของศูนย์ฯ
• ด้านวัสดุ อุปกรณ์ อาคารสถานที่
- สานักงานยังไม่เป็นขององค์กร
ปัจจุบันยังคงต้องเช่าเป็นรายปี
- ศูนย์ฯ ยังคงต้องรับภาระในการ
ดู แ ลรถตู้ ติ ด ลิ ฟ ต์ เ ช่ น ค่ า ซ่ อ ม
บ ารุ ง / ค่ า น้ ามั น / พ.ร.บ. /
พนักงานขับรถและค่าประกันภัย
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- ส่วนใหญ่ได้รับการสนับสนุนจาก
การบริจาคไม่เน้นเงื่อนไขในการ
ทางาน / มีอิสระในการทางาน
- เครื อ ข่ า ยภาคเอกชนเห็ น ถึ ง
ศั ก ยภาพการท างานท าให้ ง่ า ย
ต่ อ การขอรั บ การสนั บ สนุ น ใน
ด้านต่างๆ
• ระบบการจั ด การ / ระบบการจั ด เก็ บ
ข้อมูล / ระบบประเมินการให้บริการ
- เกิดความท้าทายกับคณะทางาน
ที่ จ ะสร้ า งระบบการบริ ห าร
จัดการขึ้นมาใช้เฉพาะองค์กร

• ด้ า นงบประมาณ ต้ น ทุ น การบริ ห าร
จัดการ / การจัดบริการ
- รัฐสนับสนุนน้อยมาก / วงรอบ
ในการเปิ ด รั บ การสนั บ สนุ น ไม่
ตรงกับแผนการทางาน
- การสนั บ สนุ น ของรั ฐ มี เ งื่ อ นไข
มากและไม่ ส อดคล้ องกับความ
เป็นจริง
• ระบบการจั ด การ / ระบบการจั ด เก็ บ
ข้อมูล / ระบบประเมินการให้บริการ
- ปัจจุบันมีแต่ขาดประสิทธิภาพ /
ยังไม่เป็นระบบอย่างที่ควร
- ไ ม่ มี ร ะ บ บ ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร
ให้บริการ

จากนั้ น ได้ มีก ารประชุม หารือ เพื่อ หาบทสรุ ปผลการวิ เคราะห์ อ งค์ ก รเพื่ อ ประเมิน การจั ด ตั้ ง
ศูนย์บริการคนพิการด้านการดารงชีวิตอิสระ

สรุปการทา SWOT
ขององค์กร (เชิงบวก)
1. ด้านบุคลากร
ภายใต้ทีมที่มีความสามัคคี
มีความมุ่งมั่นกระตือรือร้นมี
ทักษะการทางานสูงที่จะ
ทางานเพื่อเป้าหมายของ
องค์กรรวมถึงพร้อมที่จะ

ผลการวิเคราะห์
ปัญหาและข้อจากัด
- คณะทางานมีจานวนน้อย
ไม่เพียงพอต่อปริมาณงานที่
มาก
- ส่วนใหญ่เป็นคนพิการ
ระดับรุนแรงมักจะมีปัญหา

ปัจจัย / สาเหตุ
ของปัญหาและข้อจากัด
- องค์กรยังไม่มีแผนงานที่
ชัดเจนในการสร้างผู้นารุ่น
ใหม่ๆ ที่สอดคล้องกับ
บริบทของคนพิการใน
ปัจจุบัน

แนวทางการแก้ไข
- ควรมีแผนงาน
ขององค์กรที่จะ
สร้างคณะทางาน
รุ่นใหม่ๆ เข้ามา
ทดแทน
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พัฒนาตนเองทั้งด้านองค์
ความรู้และทักษะการ
ทางานอย่างต่อเนื่องโดยมี
ผู้นาที่มีวิสัยทัศน์ กล้าที่จะ
ทาอะไรที่นอกกรอบ / คิด
ต่าง

ด้านสุขภาพส่งผลกระทบ
ต่อการทางาน
- ไม่มีคนรุ่นใหม่ๆ เข้ามา
ทดแทน

2. ด้านการศึกษา / องค์
ความรู้
- ผู้บริหารองค์กรและ
คณะทางานชุดเก่าส่วนใหญ่
มีพื้นฐานการศึกษาและ
ทักษะทางสังคมเดิมที่ดีอยู่
แล้ว
- คณะทางานชุดเก่าบาง
ท่านผ่านการอบรมเรื่อง

- องค์ประกอบด้าน
การศึกษาที่แตกต่าง
ค่อนข้างมากของทีมรุ่นใหม่
ทาให้การพัฒนาต้องใช้เวลา
มาก
- ทีมรุ่นใหม่ๆ ยังขาดความ
เข้าใจในแก่นแท้ของ
แนวคิดการทางาน (แนวคิด
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- องค์กรยังไม่มีระบบ
สวัสดิการที่มั่นคงพอที่จะจูง
ใจให้คนพิการรุ่นใหม่ๆ เข้า
มาร่วมงาน เช่นการประกัน
สุขภาพ ค่าตอบแทนราย
เดือนหรือต่อครั้งที่ทางาน

- สร้างระบบ
สวัสดิการผ่านการ
จ้างงานในมาตรา
33, 35 แห่ง
พระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคน
พิการเพื่อเป็นเบี้ย
และประกัน
สุขภาพ
ค่าตอบแทน โดย
การปรับภารกิจ
การจัดบริการด้าน
การดารงชีวิต
อิสระให้เข้ากับ
หมวดของการจ้าง
งานตามกฎหมาย
ว่าด้วยการจ้างงาน
คนพิการเพื่องาน
สาธารณะ
ประโยชน์ในชุมชน
- พื้นฐานการศึกษาที่
- การสนับสนุน
แตกต่างทาให้ขาดความ
ส่งเสริมให้
มั่นใจในการทางาน
คณะทางานเข้ารับ
- องค์กร (เครือข่าย IL,
การศึกษาในระดับ
เครือข่ายหลัก TIL) ยังไม่มี ที่สูงกว่าหรือที่
แผนงานที่ชัดเจนในเรื่อง
ต้องการ
การอบรมชุดองค์ความรู้
- จัดทาโครงการ
เกี่ยวกับการดารงชีวิตอิสระ เสริมสร้าง
ของคนพิการ
ศักยภาพคนพิการ
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แนวคิดการดารงชีวิตอิสระ การดารงชีวิตอิสระของคน
ของคนพิการจากประเทศ พิการ) อย่างแท้จริง
ญี่ปุ่นซึ่งเป็นประเทศ
ต้นแบบในกลุ่มเอเชีย
แปซิฟิก

3. ด้านการบริหารจัดการ

- มีระบบการจัดการ /
ระบบการจัดเก็บข้อมูล /
ระบบประเมินการ
ให้บริการแต่ขาดการ
นาไปใช้งานอย่างจริงจัง
และต่อเนื่อง

- คนพิการที่เป็น
คณะทางานบางส่วนพิการ
ตั้งแต่กาเนิดไม่ได้เข้าระบบ
การศึกษาในช่วงนั้น
ต่อเนื่องเรื่อยมาจนถึง
ปัจจุบัน (บางคนเขียน /
อ่านหนังสือไม่ได้)

ให้กับคณะทางาน
ชุดใหม่ (ขณะนี้
กาลังดาเนินการ
อยู่)
- คณะทางานเข้า
รับการอบรมชุด
องค์ความรู้
เกี่ยวกับการ
ดารงชีวิตอิสระ
ของคนพิการกับ
ภาคีเครือข่าย IL
ย่อย
- ภาระงานของคณะทางาน - องค์กรเตรียม
แต่ละคนมีค่อนข้างมาก
แผนระยะยาวใน
และทางานหลายหน้าที่ทา การจัดทาระบบ
ให้การทางานขาด
บริหารจัดการ
ประสิทธิภาพ
แบบ
อิเลคทรอนิกส์
- เตรียมการ
- ไม่มีระบบประเมินผลการ ปรับเปลี่ยน
ให้บริการ
โครงสร้างองค์กร
ในส่วนของงาน
ศูนย์บริการคน
พิการรวมถึงการ
อบรมเรื่องแนว
ทางการบริหาร
จัดการองค์กร /
โครงสร้างการ
ทางาน / บทบาท
หน้าที่ของ
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ศูนย์บริการคน
พิการ
4. ด้านทักษะการทางาน / - ประสบการณ์ในการ
- คณะทางานชุดใหม่ 3 คน - เปิดโอกาสให้
การให้บริการ
ให้บริการยังไม่มาก
ยังยึดติดกับฐานคิดการ
คณะทางานชุด
เท่าที่ควร
ทางานแบบเดิมๆ เนื่องจาก ใหม่ทั้ง 3 คน ได้
- คณะทางานชุดใหม่ 3 คน ง่ายไม่ต้องมีภาระต่อเนื่อง จัดกระบวนการ IL
ยังขาดความมั่นใจในการ - คณะทางานทางานหลาย Empowerment
จัดบริการ / การใช้
อย่างทั้งงานส่วนตัวและ
ได้ทา Case ให้
กระบวนการ
งานขององค์กรทาให้เกิด
มากกว่าเดิมเพื่อ
Empowerment ยังน้อย อุปสรรคในการจัดการเรื่อง เพิ่มความมั่นใจ
มุ่งเน้นเฉพาะบางบริการ
เวลา
- อบรมการฝึก
เท่านั้น
ปฏิบัติงานจริง On
- การให้บริการยังไม่
the Job Training
สามารถตอบโจทย์ผู้ขอรับ
ในพื้นที่โดยใช้
ขอรับบริการได้ในมิติของ
เครือข่ายความ
จานวนครั้งของการ
ร่วมมือของ IL
ให้บริการทาให้
Network
ประสิทธิภาพลดลง

คณะทางานได้จัดประชุมชี้แจงและทาความเข้าใจศึกษา ทบทวนนโยบาย ระเบียบปฏิบัติ ให้กับผู้
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องโครงการวิจัยในประเด็น การจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการ ประกอบด้วยคณะทางานวิจัย
เจ้าหน้าที่สานักงานเขตพื้นที่หลักสี่ ตัวแทนชุมชน คนพิการและครอบครัวในเขตหลักสี่ เพื่อร่วมประชุม
รวมถึง ได้จั ด เวทีแ ลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ร ะหว่ างผู้ เ กี่ยวข้อ งเรื่อ งแนวคิดการดารงชีวิต อิส ระของคนพิการ
วิทยากรได้เปิดเวทีให้คนพิการและครอบครัวของแต่ละคนได้เล่าถึงความเป็นอยู่ปัญหา อุปสรรคและความ
ต้องการให้กับเพื่อนๆ กลุ่มอื่นได้ทราบหลังจากนั้นได้เปิดโอกาสให้ตัวแทนเขตได้เล่าถึงแนวทางการดูแล
คนพิ ก ารของเขตฯ และสุ ด ท้ า ยคณะท างานศู น ย์ ฯ ได้ ร่ ว มท าความเข้ า ใจในเรื่ อ งแนวคิ ด การจั ด ตั้ ง
ศูนย์บริการคนพิการโดยมีองค์กรของคนพิการเป็นผู้บริหารจัดการรวมถึงทาความเข้าใจในแนวคิดการ
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ดารงชีวิตอิสระของคนพิการ วิทยากรได้ชวนให้ร่วมกันคิดและออกแบบการวางแผนการบริหารจัดการ
และการจัดบริการที่เหมาะกับบริบทของกรุงเทพฯ ที่ง่ายต่อการจัดการและให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องรู้สึกเป็น
เจ้าของ / อยากจะพัฒนาระบบร่วมกัน โดยรวมบรรยากาศเป็นกันเองหลายๆ คนให้ข้อคิดและแนวทางที่
เป็นประโยชน์เช่นการหาแหล่งทุนมาช่วยการจัดบริการที่นอกเหนือจากภาครัฐ
ศูนย์ฯ ได้เริ่มดาเนินการทดลองการจัดบริการด้านการดารงชีวิตอิสระของคนพิการพร้อมทั้งเริ่ม
ปรับแผนการบริหารจัดการจากเดิมมาเป็นแนวปฏิบัติใหม่โดยนาผลสรุปจากการหารือมาปรับใช้ ในพื้นที่
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ให้กับคนพิการกลุ่มเป้าหมายจานวน 10 คน ตามขีดความสามารถจริงของศูนย์ฯ
โดยมีขั้นตอนและรายละเอียดการจัดบริการหลักดังนี้ (1) ลงพื้นที่สารวจคนพิการในพื้นที่จานวน 20 ราย
เพื่อเตรียมคัดเลือก (2) คัดเลือกผู้ที่จะได้รับบริการตามเกณฑ์การพิจารณาจานวน 10 ราย (3) ประเมิน
สภาพปัญหา ความต้องการ ผ่านการสอบถาม สัมภาษณ์แบบเชิงลึก การให้คาปรึกษาฉันเพื่อน (4) วาง
แผนการจัดบริการตามความต้องการ (5) จัดบริการตามความต้องการของคนพิการ (6) ติดตามประเมินผล
และเก็บข้อมูลทั้งผู้ให้และผู้รับบริการโดยมีผลลัพธ์สาคัญของกิจกรรมคือ
ส่วนที่ 1. บริการที่สามารถทาได้ดีและต่อเนื่องด้วยตัวของศูนย์ฯ เอง ประกอบด้วย
1.1 การจัดบริการการให้บริการข้อมูลข่าวสารและการส่งต่อ เนื่องจากคณะทางานของศูนย์ฯ
สามารถให้บริการได้ทุกคน / ทุกคนมีขีดความสามารถด้านนี้เป็นอย่างดีรวมถึงการใช้เครือข่ายความ
ร่วมมือมาสนับสนุนบริการนี้และที่สาคัญคือบริการนี้ไม่จาเป็นต้องใช้งบประมาณในการดาเนินงานและ
สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาสนับสนุนได้ โดยรวมสามารถจัดบริการด้านนี้ได้ตามเป้าหมาย
1.2 การจัดบริการการให้คาปรึกษาฉันเพื่อนทั้งแบบตัวต่อตัวและแบบกลุ่ม เป็นบริการหลักและ
จาเป็นสาหรับการให้บริการด้านการดารงชีวิตอิสระของคนพิการที่เชื่อมโยงกับบริการด้านอื่นๆ เพื่อให้ถึง
เป้าหมายที่คนพิการได้ตั้งไว้ ขณะนี้คณะทางานของศูนย์ฯ สามารถให้บริการได้เฉพาะผู้ที่ผ่านการอบรม
การให้คาปรึกษาฉันเพื่อนตามหลักสูตรสภาศูนย์การดารงชีวิตอิสระของคนพิการแห่งประเทศไทยและมี
ประสบการณ์การให้คาปรึกษาฉันเพื่อนกับคนพิการในพื้นที่มากพอสมควรอยู่จานวนไม่มากแต่สามารถใช้
เครือข่ายของศูนย์ IL จากสภาศูนย์การดารงชีวิตอิสระฯ ได้ ในทางปฏิบัติจึงไม่ค่อยพบปัญหามากนัก
สาหรับเรื่องงบประมาณในการดาเนินงาน ใช้ไม่มากส่วนใหญ่จะเป็นค่าอาหารและค่าเดินทางสาหรับคน
พิการที่ได้รับมอบหมายให้ไปทางานเท่านั้นโดยรวมยังไม่สามารถจัดบริการด้านนี้ได้ครบตามเป้าหมายของ
การแผนการทางานอย่างไรก็ตามยังคงมีการจัดบริการต่อเนื่องในช่วงต่อไป
1.3 การจัดบริการการพิทักษ์สิทธิ สามารถดาเนินงานควบคู่ไปกับการให้คาปรึกษาฉั นเพื่อน
คณะทางานของศูนย์ฯ สามารถให้บริการได้ทุกคน / ทุกคนมีขีดความสามารถด้านนี้เป็นอย่างดีรวมถึงการ
ประมวลบทความ (Proceeding) งานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการครั้งที่ ๘ ประจาปี ๒๕๕๙

231

ใช้เครือข่ายความร่วมมือมาสนับสนุนบริการนี้ และยังเป็นกิจกรรมที่ศูนย์ฯ ดาเนินการตามวงรอบการ
ทางานอยู่แล้ว โดยรวมสามารถจัดบริการด้านนี้ควบคู่ไปกับบริการอื่นๆ ได้ตามเป้าหมาย
ส่วนที่ 2. บริการที่สามารถทาได้แต่ต้องได้รับการสนับสนุนที่เพียงพอ เหมาะสมและต่อเนื่องจาก
ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
2.1 การจัดบริการผู้ช่วยคนพิการ (Personal Assistant: PA) ศูนย์ฯ ยังไม่สามารถทาได้อย่าง
ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพที่สอดคล้องกับความต้ องการจริงของคนพิการเนื่องจากติดเงื่อนไขที่ศูนย์ฯ ไม่
มีค่าตอบแทนเป็นรายเดือนที่เหมาะสมให้กับผู้ที่จะเข้ามาทาหน้าที่นี้ให้สามารถดารงชีพและยึดเป็นอาชีพ
หลักได้ทาให้ผู้ที่จะสมัครเข้ามาเป็นผู้ช่วยคนพิการมีจานวนน้อยและส่วนใหญ่จะเข้ามาในลักษณะ Part
Time / ช่วงเวลาที่ผู้ช่วยคนพิการกับเวลาที่คนพิการต้องการการสนับสนุนที่ไม่ตรงกัน บริการบางอย่างที่
ผู้ช่วยคนพิการทาไม่ได้เช่นการดูแลเรื่องระบบขับถ่ายทาให้ในบางครั้งไม่สามารถตอบโจทย์ให้กับคนพิการ
ได้ ซึ่งปัจจัยที่ส่งผลกระทบอย่างมากคือค่าตอบแทนสาหรับตัวผู้ช่วยคนพิการที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง
ทางบริบทสังคมที่ตัวผู้ช่วยคนพิการสามารถนามาเป็นอาชีพที่สามารถเลี้ยงดูตนเองได้ ทาให้หาผู้ที่จะมา
ทาอาชีพนี้ได้ยาก งานของศูนย์ฯ IL จึงขาดความต่อเนื่องนาไปสู่การขาดความน่าเชื่อถือได้ในที่สุดหาก
พยายามสนองตอบต่อส่วนงานภาครัฐโดยไม่คานึงถึงศักยภาพขององค์กร โดยรวมสามารถจัดบริการด้าน
นี้ได้เฉพาะคนพิการบางคนเท่านั้นเนื่องจากข้อจากัดข้างต้น
2.2 การจัดบริ การการฝึ กทักษะสาหรับคนพิการ (Independent Living Training Program:
ILP) เป็นบริการที่เชื่อมโยงกับบริการด้านอื่นๆ เพื่อให้ถึงเป้าหมายที่คนพิการได้ตั้งไว้ซึ่ งเป็นการวางแผน
ร่วมกันระหว่างคนพิการกับคณะทางานที่ต้องอาศัยระยะเวลาพอสมควรที่จะไปถึงเป้าหมาย ศูนย์ฯ ไม่
สามารถกาหนดได้ว่าจะต้องทาจานวนมากน้อยเท่าใดและอย่างไรทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกระบวนการทากิจกรรม
ร่วมกันของคนพิการกับคณะทางานซึ่งเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน โดยรวมศูนย์ฯ สามารถจัดบริการด้านนี้ได้
เฉพาะคนพิการบางคนเท่านั้นเนื่องจากข้อจากัดข้างต้น
ด้านการบริหารจัดการ
ศูนย์ฯ ได้ดาเนินการตามข้อสรุปของการประชุมเตรียมการและการวางแผนการบริหารจัดการ
โดยแยกเป็นประเด็นที่สาคัญคือพัฒนาศักยภาพบุคลากรกับระบบการจัดการของศูนย์บริก ารคนพิการ
และได้เริ่มเห็นเค้ารางของแนวทางที่ปฏิบัติได้จริงและข้อขัดข้องในการบริหารจัดการหลังจากที่ปฏิบัติงาน
ได้ระยะหนึ่งแต่อย่างไรก็ตามคงไม่ใช่ผลสรุปทั้งหมดเสียทีเดียวเนื่องจากเป็นเพียงช่วงเวลาสั้นๆ เท่านั้น
สรุปได้ดังนี้
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ด้านการพัฒนาบุคลากร
การพัฒนาศักยภาพ
ทีมบริหาร
 น.อ.ภราดร คุ้มทรัพย์
 น.ส.สุภัทราพร ตัน
อธิคม
 น.ส.ขวัญฤทัย สว่างศรี
 น.ส.ดรัลพร ทิมนิกาย
 นายบุญเลิศ โพธิ์ตาด
คณะทางานชุดเดิม
 น.อ.ภราดร คุ้มทรัพย์
 น.ส.สุภัทราพร ตัน
อธิคม
 น.ส.ขวัญฤทัย สว่างศรี
 น.ส.ดรัลพร ทิมนิกาย
 นายบุญเลิศ โพธิ์ตาด
คณะทางานชุดใหม่
 น.ส.ผักกาด โพธิ์ศรี
 นายปิยะบุตร เทียนคา
ศรี
 นายสุริยะ โกทา
 น.ส.อิสรีย์ ปัญญาอธิสิน
 นางถาวร แม้นด้วง
 นายสัมพันธ์ แซ่ลี้

กระบวนการ
ผลลัพธ์
สนทนากลุ่มเรื่องหลักการ
ได้ข้อคิดใหม่ๆ เช่นความยึดติด
บริหารจัดการองค์กรที่สอดรับ กับทัศนคติเชิงลบของภาครัฐใน
กับยุคปัจจุบัน
การจัดระบบการดูแลคนพิการ

- สนทนากลุ่มในหัวข้อ
ทบทวน / ทาความเข้าใจ
บทบาทหน้าที่และความ
รับผิดชอบของฝ่ายต่างๆ
- จัดสนทนากลุ่มเรื่องแนวคิด
การจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการ
(ด้านการดารงชีวิตอิสระ)
- จัดอบรมแนวคิดการ
ดารงชีวิตอิสระและการ
จัดบริการด้านการดารงชีวิต
อิสระ / ฝึกปฏิบัติงานจริง
- จัดสนทนากลุ่มเรื่องแนวคิด
การจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการ
(ด้านการดารงชีวิตอิสระ)
- จัดอบรมบทบาทหน้าที่และ
ความรับผิดชอบของฝ่ายต่างๆ
- แผนปฏิบัติงาน
- หลักการทางานร่วมกับ
ชุมชน

คณะทางานทุกคนมีความเข้าใจ
ตรงกันทั้งแนวคิด /
กระบวนการ / วิธีการที่จะนาพา
องค์กรไปสู่เป้าหมาย

- น้องๆ คณะทางานมีความ
เข้าใจในแนวคิดการดารงชีวิต
อิสระและการจัดบริการด้านการ
ดารงชีวิตอิสระเพียงผิวเผิน ไม่
ลึกซึ้งซึ่งต้องอาศัยระยะเวลา
เรียนรู้ผ่านการทางานจริงใน
พื้นที่อีกระยะหนึ่ง
- ทุกคนเข้าใจในบทบาทหน้าที่
และความรับผิดชอบของตนเอง
และฝ่ายต่างๆ
- หลังจากการสนทนากลุ่มน้องๆ
มีความมุ่งมั่นที่จะร่วมผลักดันให้
เกิดศูนย์บริการคนพิการ (ด้าน
การดารงชีวิตอิสระ)
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- มีความเข้าใจในหลักการ
ทางานร่วมกับชุมชนและการทา
แผนปฏิบัติงาน
ด้านระบบการจัดการ
ระบบจัดการ
ระบบการจัดเก็บข้อมูล

ระบบบัญชี / การเงิน

คู่มือการจัดบริการ
234

ขั้นตอนการนามาใช้งาน
ออกแบบระบบการจัดเก็บข้อมูล
– นามาใช้งาน – ปรับใหม่เพื่อ
ความเหมาะสมในการใช้งาน –
นามาใช้งานใหม่

ผลลัพธ์
คณะทางานได้นาแบบฟอร์มการ
จัดเก็บข้อมูลจากคนพิการและ
ครอบครัวก่อนและหลังจากที่
ได้รับบริการของศูนย์ฯ มา
ดาเนินการประกอบด้วย
(Form 1) แบบบันทึกข้อมูลคน
พิการ
(Form 2) แบบบันทึกสภาพ
ปัญหาและความต้องการของคน
พิการเบื้องต้น
(Form 3) แบบบันทึก
รายละเอียดผลการจัด
กระบวนการ Empowerment
- ในเบื้องต้นอยู่ในระหว่างการใช้
งานแบบฟอร์มนี้อยู่
ยึดแนวทางการจัดการระบบ
ในช่วงแรกของการทางาน
บัญชี / การเงิน ของมูลนิธิ
งบประมาณที่ได้จากโครงการจะ
พัฒนาศักยภาพคนพิการซึ่งเป็น ถูกแยกบัญชีกับมูลนิธิพัฒนา
องค์กรหลักที่ดูแลศูนย์การ
ศักยภาพคนพิการแต่จะ
ดารงชีวิตอิสระของคนพิการ
ดาเนินการโดยศูนย์การดารงชีวิต
พญาไทฯ (เป็นฝ่ายการทางาน อิสระของคนพิการพญาไทฯ (ทา
ของมูลนิธิฯ)
หน้าที่เป็นศูนย์บริการคนพิการ)
อยู่ในระหว่างการออกแบบ
ได้ร่างคู่มือการจัดบริการ
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แบบประเมินการให้บริการ

อยู่ในระหว่างการออกแบบ
เพื่อให้เหมาะสม

อภิปรายผล
จากการวิจัยครั้งนี้ทาให้ได้รูปแบบของศูนย์บริการคนพิการที่ดาเนินการโดยศูนย์การดารงชีวิต
อิสระของคนพิการพญาไทฯ ที่มีประสิทธิภาพ ทั้งระบบริหารจัดการ และระบบการจัดบริการ

1. รูปแบบของศูนย์ที่มีประสิทธิภาพ
เป้าหมาย

ภาคีหลักที่เกี่ยวข้อง
สานักงานเขตพื้นที่เป้าหมาย
องค์กรด้านคนพิการ

คนพิการ

ศูนย์บริการคนพิการ

จัดบริการ

ในพื้นที่

+
ภาคีสนับสนุนเพิ่มเติม
คนพิการ/กลุ่ม/องค์กรด้าน
คนพิการในพื้นที่

ครอบครัว/ชุมชน

เครื่องมือ
บริการข้อมูลข่าวสารและการส่งต่อ

+

การพิทักษ์สิทธิ

ร่วมกิจกรรม
ทางสังคม

บริการการให้คาปรึกษาฉันเพื่อน
บริการฝึกทักษะการดารงชีวิต
บริการผู้ช่วยคนพิการ
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2. ปัจจัยที่สาคัญทั้งเชิงบวกและเชิงลบที่ทาให้ศูนย์ฯ เป็นศูนย์ที่มีประสิทธิภาพ
2.1 ปัจจัยที่สาคัญทั้งเชิงบวก
ความพร้อมของต้นทุนในการจัดบริการและการบริหารจัดการในเบื้องต้นทีมค้นพบปัจจัยที่จาเป็น
ในการจัดบริการและการบริหารจัดการศูนย์บริการคนพิการประกอบด้วยบุคลากรที่มีศักยภาพในการ
จัดบริการการดารงชีวิตอิสระได้ต้องมีความรู้ มีทักษะการทางานอย่างแท้จริงและต้องมีความพร้อมทั้งด้าน
สุขภาพกายใจ
ความเป็น Unity คณะทางาน
ศึกษากฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องซึ่งรวมถึงตัวขององค์กรเองต้องอยู่ในกฎเกณฑ์ที่สามารถ
จัดตั้งเป็นศูนย์บริการคนพิการได้ด้วยเช่นศูนย์ฯ ต้องผ่านมาตรฐานองค์กรที่ออกโดนกรมส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พ.ก.)
การสร้างความตระหนักและความเข้าใจรวมถึงการประสานงานที่ดีกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องใน
ระดับพื้นที่การทางาน
การมีภาคีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างชุมชนและองค์กรของคนพิการเดิมที่เข้มแข็งและมีความ
หลากหลายของเครือข่ายและสามารถที่จะเชื่อมโยงกับกิจกรรมอื่นของศูนย์ฯ กับงานที่เกี่ยวข้องได้
ความต่อเนื่องของงบประมาณการดาเนินงานที่องค์กรจะต้องจัดเตรียมไว้เพื่อเป็นค่าดาเนินงาน
งานไม่ควรจะสะดุดหากทิ้งช่วงการทางานจะขาดความเชื่อมั่นทันทีทั้งตัวคนพิการ ครอบครัว
2.2 ปัจจัยที่สาคัญทั้งเชิงลบ
ขาดการจัดการความรู้และการขยายงานด้านการดารงชีวิตอิสระของคนพิการเพิ่มมากขึ้น ทั้งที่
ปัจจุบันมีผู้ให้ความสนใจและจะดาเนินงานด้านการดารงชีวิตอิสระ มีทั้งระดับที่พร้อมจะเรียนรู้และนาไป
ปรับ ใช้งาน ที่ส าคัญองค์กรกลางที่มีบ ทบาทในการกาหนดและควบคุมมาตรฐานบริการของศูนย์การ
ดารงชีวิตอิสระยังไม่แสดงบทบาทที่ชัดเจน ไม่มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และดาเนินงานศึกษาวิจั ย
เพื่อที่จะจะสามารถสนับสนุนการดาเนินงานการดารงชีวิตอิสระที่จะขยายออกไปในอนาคตได้อย่างมี
คุณภาพ
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3. บทเรียนที่สาคัญหรือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น /ปัญหา อุปสรรคในการดาเนินงาน
3.1 ปัจจั ยเรื่ องบุคลากรของศูนย์การดารงชีวิตอิสระของคนพิการ พญาไทฯ มีจานวนน้อย /
ทักษะการทางานในบางคนยังไม่มากพอเช่นผู้ที่จะเป็นผู้ให้คาปรึกษาฉันเพื่อนที่ถือเป็นเครื่องมือพื้นฐานใน
การเสริมพลังให้กับคนพิการ (ต้องผ่านการอบรมหลักสูตรการให้คาปรึกษาฉันเพื่อน และมีชั่วโมงการ
ให้บริการการให้คาปรึกษาฉันเพื่อนในพื้นที่ที่มากพอ)
3.2 ปัจ จั ย เรื่ องบุ คลากรที่จะทาหน้าที่เป็นผู้ ช่ว ยคนพิการที่แทบจะไม่มีผู้ ส มัครเข้ามาทางาน
เนื่องจากเป็นงานหนักที่ต้องดูแลคนพิการเช่นระบบขับถ่าย ป้อนอาหาร ช่วยทากิจวัติประจาวัน คอยพลิก
ตัวเป็นต้น รวมถึงค่าตอบแทนที่น้อยไม่สมดุลกับปริมาณงานที่มากจึงเป็นส่วนสาคัญที่ทาให้บริการผู้ช่ วย
คนพิการไม่ต่อเนื่อง
3.3 ความคาดหวังของคนพิการและครอบครัวที่มีสูงต่อการจัดบริการด้านการดารงชีวิตอิสระของ
คนพิการ ทาให้เกิดภาวะความกดดันกับคณะทางานที่ต้องสนองต่อการให้บริการกับคนพิการในพื้นที่ให้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง ซึ่งส่วนนี้หากศูนย์ฯ ไม่สามารถตอบสนองสิ่งเหล่านี้ได้แล้วก็จะขาด
ความศรัทธาของคนพิการและครอบครัวที่มีต่อศูนย์ฯ ได้
3.4 ส่วนงานของเขตพื้นที่ยังมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับศูนย์บริการคนพิการรวมถึงการ
จัดบริการในด้านต่างๆ ที่จาเป็นต่อคนพิการ ยังคงมองว่าเป็นงานที่ซ้าซ้อนกับงานเดิม ของเขตที่มีอยู่แล้ว
กังวลเรื่องงบประมาณที่หน่วยงานอาจจะต้องใช้เพื่อการจัดทาศูนย์บริการคนพิการ การสื่อสารระหว่าง
ส่วนงานที่เกี่ยวข้องระดับนโยบายคือกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พ.ม.) / กรม
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พ.ก.) ลงมาสู่หน่วยปฏิบัติงานในพื้นที่กรุงเทพฯ ยังคลุมเครือ ไม่
ชัดเจน ทาให้ส่งผลโดยตรงต่อองค์กรของคนพิการที่จะจัดตั้งเป็นศูนย์บริการคนพิการที่ต้องการความ
ร่วมมือในการทางานจากเขตพื้นที่กรุงเทพฯ
3.5 เงื่อนไขของกรอบระยะเวลา ในประเด็นนี้จะเน้นการจัดบริการด้านการดารงชีวิตอิสระของ
คนพิการในด้านต่างๆ ให้กับคนพิการดังนั้นเครื่องมือในการเสริมพลังจะประกอบด้วยหลายส่วนเชื่อมโยง
กันเริ่มตั้งแต่การให้คาปรึกษาฉันเพื่อน การให้บริการข้อมูลข่าวสาร / การส่งต่อ การร่วมค้นหาเป้าหมาย
ในชีวิต กระบวนการฝึกทักษะในด้านต่างๆ และการจัดบริการผู้ช่วยคนพิการ ทั้งนี้ กระบวนการดังกล่าวนี้
เพื่อจะน าคนพิการไปสู่ การดารงชีวิตอิสระได้ ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในแต่ล ะคนค่อนข้างมากขึ้นอยู่กับ
สภาวะความกดดันของตัวคนพิการรวมถึงครอบครัวด้วยเมื่อเปรียบเทียบกับระยะเวลาในการจัดบริการ
ตามโครงการแล้วถือว่าน้อยมากอาจจะไม่เห็นความเปลี่ยนแปลง
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ข้อเสนอแนะ
1.ข้อเสนอแนะในระดับผู้กาหนดนโยบายหลัก
1.1 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ควรเร่งสร้างช่องทางการสื่อสาร
ที่ ไ ม่ ใ ช่ เ พี ย งเฉพาะส่ ว นงานตามสายการบั ง คั บ บั ญ ชาแต่ ค วรค านึ ง ถึ ง ส่ ว นงานหลั ก ข้ า งเคี ย งเช่ น
กรุงเทพมหานคร บริบทการของการเป็นเมืองหลวงที่มีรูปแบบการปกครองที่มีความแตกต่างส่งผลให้การ
ปฏิบัติตามนโยบายเป็นไปได้ยาก
1.2 กรุ งเทพมหานคร ที่มีส านักงานเขตพื้นที่ หลั กสี่ เป็นพื้นที่เป้าหมายการทางาน
จะต้องตระหนั กและเห็ น ถึงความส าคัญของศูนย์บริการคนพิการและรีบผลั กดันให้ แต่ล ะเขตพื้นที่ใน
กรุงเทพฯ เป็นศูนย์บริการคนพิการให้ได้เสียก่อนซึ่งจะทาให้แต่ละเขตพื้นที่สามารถกาหนดรายละเอียด
การดาเนินงานได้เองผ่านการออกเป็นข้อบัญญัติของ เขตพื้นที่นั้นๆ ได้เลย
1.3 สภาศู น ย์ การด ารงชี วิต อิส ระของคนพิ การแห่ งประเทศไทย ต้อ งรี บด าเนิน การ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดกลุ่มหรือองค์กรด้านการดารงชีวิตอิสระของคนพิการให้เพิ่มมากขึ้นทั้งนี้เพื่อ
เตรียมต่อยอดให้กับกลุ่มหรือองค์กรนั้นๆ สามารถจัดตั้งเป็นศูนย์บริการคนพิการได้
2. ข้อเสนอแนะในระดับผู้ปฏิบัติงาน
ศูนย์การดารงชีวิตอิสระคนพิการ พญาไทฯ การเตรียมความพร้อ มของบุคลากร องค์กร
ของคนพิการที่ต้องการจัดบริการด้านการดารงชีวิตอิสระจะต้องมีบุคลากรที่มีศักยภาพในการจัดบริการ
การดารงชีวิตอิสระได้กล่าวคือต้องมีความรู้ความเข้าใจเรื่องแนวคิด กระบวนการทางานและเป้าหมายของ
การดารงชีวิตอิสระของคนพิการและต้องมีทักษะการทางานในพื้นที่ ที่มากพอ
3. ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยในอนาคต
ควรทาการวิ จั ย เรื่ อ งการสร้า งรู ปแบบการพัฒ นาระบบศู นย์ บริ การคนพิก ารโดยน า
แนวทางขององค์กรที่สามารถปฏิบัติได้จริงเพื่อนาไปปรับใช้
บรรณานุกรม
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 130 ตอนที่ 30 ก 29 มีนาคม 2556. พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2556
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การเสริมพลังนักวิจัยขององค์กรคนพิการเพื่อลดความเหลื่อมล้าในสังคม
โดย จตุรงค์ บุณยรัตนสุนทร อาทิชา นราวรวัชร และณัฐธยา เดชดี
บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่อง “การเสริมพลังนักวิจัยขององค์กรคนพิการเพื่อลดความเหลื่อมล้ าในสังคม” มี
วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมนักวิจัยขององค์กรคนพิการให้มีความรู้ความสามารถในการทางานวิจัยได้อย่างมี
คุณภาพ กลุ่มองค์กรคนพิการที่เข้าร่วมโครงการวิจัยนี้ครอบคลุมพื้นที่ 6 จังหวัด ประกอบด้วยจังหวัด
เชียงราย นครพนม ร้อยเอ็ด ชลบุรี นนทบุรี และกรุงเทพมหานคร จานวนนักวิจัยที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย
ของการเสริมสร้างความเข้มแข็งประกอบด้วยนักวิจัยขององค์กรคนพิการ และองค์กรผู้ปกครองของคน
พิการที่ป ฏิบัติงานในพื้นที่มีจานวน 46 คน และนักวิจัยจากสถาบั นวิชาการ หน่วยงานภาครัฐ และ
นักวิจัยอิสระ จานวน 15 คน
กระบวนการวิจัยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research)
โดยการสร้างกระบวนการเรียนรู้ เสริมสร้างทักษะในการทาวิจัยนับตั้งแต่การคิดโจทย์วิจัย การตั้งคาถาม
หลักในการวิจัย การตั้งสมมุตติฐานการวิจัย การกาหนดขอบเขตการวิจัย การทาเครื่องมือ การเก็บข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงาน และการเขียนบทความวิจัยตามลาดับ
ผลการวิ จั ย พบว่ า นั ก วิจั ย ที่เ ข้ า ร่ว มโครงการมี ค วามรู้ และทั ก ษะในการท าการวิจั ย เพิ่ ม ขึ้ น
สามารถทาการวิจัยสร้างองค์ความรู้จากหัวข้อวิจัยของตนได้และสามารถนาผลการวิจัยไปทดลอง และ
แก้ไขปัญหาที่ตนเผชิญอยู่ กระบวนการส่งเสริมนักวิจัยครั้งนี้นับเป็นนวัตกรรมเชิงกระบวนการของการทา
วิจัย ซึ่งการที่ทาให้คนพิการและผู้ปกครองคนพิการสามารถทาวิจัยได้ด้วยตนเองย่อมส่งผลต่อการลด
ความเหลื่อมล้าในสังคม สามารถลดช่องว่างในด้านการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ไม่ต้องรอให้นักวิจัย
หรือนักวิชาการที่ไม่ใช่คนพิการมาสร้างองค์ความรู้ให้
ในระยะยาว องค์กรคนพิการและผู้ปกครองของคนพิการจะนาองค์ความรู้จากงานวิจัยของตนไป
สร้างศูนย์บริการคนพิการ ซึ่งย่อมมีผลต่อการแก้ไขปั ญหาอุปสรรคของคนพิการในการเข้าถึงบริการของ
ภาครัฐได้
จากผลการวิจัยดังกล่าว คณะผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะให้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการ ควรให้ความสาคัญกับการวิจัยปฏิบัติการ ที่เน้นการเสริมพลัง เน้นการมีส่วนร่วมปฏิบัติการ โดย
บรรจุในยุทธศาสตร์และแผนงานวิจั ย และใช้ความรู้จากการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ให้การ
สนับสนุนงบประมาณแก่ศูนย์บริการคนพิการที่ดาเนินงานโดยองค์กรคนพิการ สนับสนุนงบประมาณการ
บริหารจัดการ และการดาเนินงานวิจัยแก่มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประเทศ
ไทย ให้เป็นหน่วยปฏิบัติการที่ใช้กระบวนการวิจัยในการสร้างความเข้มแข็งแก่องค์กรคนพิการ การสร้าง
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องค์ความรู้ และนวัตกรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้าในสังคม องค์กรคนพิการ และองค์กรผู้ปกครองคน
พิการควรใช้กระบวนการวิจัยปฏิบัติการ ในการพัฒนาความเข้มแข็งองค์กร สร้างองค์ความรู้ในการจัดการ
ปัญหาความพิการ และเพิ่มจานวนนักวิจัยที่เป็นนักพิการให้มากขึ้น
คาสาคัญ: การวิจัยเชิงปฏิบัติการ, การพัฒนาความรู้และทักษะในงานวิจัย , การลดความเหลื่อมล้าใน
สังคม
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Abstract
The research on “ The Empowering of Persons with Disabilities Organizations to Reduce
Social Inequalities” aims to instill knowledge and skills among researchers of persons with
disabilities organizations helping them to conduct a quality research. The participating
organizations work in 6 provinces include Chiang Rai, Nakhon Phanom, Roi-Et, Chonburi,
Nonthaburi and Bangkok. The researchers who are the target group consist of 46
researchers from persons with disabilities organizations, the organizations of parents of
persons with disabilities in local area including 15 academics from educational institutions,
state agencies and independent researchers.
The research employs Participatory Action Research by creating a learning process to instill
the research skills beginning from how to develop the research theme, main research
question, research hypothesis, scope of research, tools, data collection, data analysis,
reporting, and research paper writing respectively.
The research findings reveal that the participating researchers have gained more
knowledge, skills and are able to carry out a research based on their research topic
including able to apply the research findings to solve the problems they are facing. The
facilitating of learning process is an innovation process to empowering the persons with
disabilities and their parents to conduct research by themselves. It will help to reduce
social inequalities and enhance self-generated knowledge so that they do not have to
wait for knowledge generated by other researchers or academics who are not the persons
with disabilities.
In the long run, the persons with disabilities organizations and the organizations of parents
of persons with disabilities will be able to apply the knowledge learned from the research
to develop their own service center for persons with disabilities. This will certainly
contribute to solve the problems and obstacles that impeded the persons with
disabilities’ access to state services.
Based on the research findings, the research team recommends that the Empowerment
of Persons with Disabilities (NEP) should use research process as a tool to empower
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persons with disabilities organizations by pack up action research in its strategy and
research plan and use new research knowledge to increase quality of life and support
budget to service center for persons with disabilities including support budget to Thailand
Research Institute for Empowerment of Persons with Disabilities Foundation (TRIP) to take
action by using research process to empower persons with disabilities organizations and
to reduce social inequality. The persons with disabilities organizations and the parents of
persons with disabilities organizations should use action research to strengthening their
organizations and increase body of knowledge to solve their problems. The Thai Research
Fund (TRF) should continue supporting research project of the persons with disabilities
organizations and organizations of parents of persons with disabilities to increase their
researcher.
Key words: social inequalities reduction, action research, research knowledge and skill
empowerment
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ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
จากการสารวจของสานักงานสถิติแห่งชาติในปี 2550 คาดการณ์ว่ามีประชากรที่เป็นคนพิการ
ประมาณ 1.9 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 2.9 ของประชากรทั้งประเทศ2 สาหรับสถิติข้อมูลคนพิการที่มี
บัตรประจาตัวคนพิการ ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมและคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 25593 ที่อาศัยในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค มีจานวน
1,606,257 ราย คนพิการเหล่านี้ต้องเผชิญกับปัญหาความเหลื่อมล้าในหลายมิติ กล่าวคือ
มิติสุขภาพ ประชากรที่พิการ จานวน 1.9 ล้านคน มีความลาบากหรือปัญหาสุขภาพ มีลักษณะ
ความบกพร่ อ ง จ านวน 1.3 ล้ า นคน มี ค วามล าบากในการดู แ ลตนเอง และมี ค วามพิ ก ารมากกว่ า 1
ประเภท ซึ่งเป็นกลุ่มประชากรพิการที่รัฐบาลควรให้ความช่วยเหลือ
มิติการทางาน ของประชากรพิการที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป จานวน 1.4 ล้านคน ที่ไม่ได้ทางาน
ซึ่งเป็นคนพิการในวัยสูงอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป มากที่สุดถึงร้อยละ 49.9 รองลงมาเป็นวัยทางาน (อายุ
25 – 59 ปี) มีร้อยละ 19.9 และวัยเยาวชน (อายุ 15 – 24 ปี) เพียงร้อยละ 4.5
มิติการศึกษา คนพิการที่อยู่ในวัยเรียน (5 – 30 ปี) ร้อยละ 81.7 ไม่ได้เรียนหรือไม่เคยเรียน
หนังสือ ทั้งนี้อุปสรรคสาคัญยังเป็นเรื่องความไม่พร้อมในการจัดการเรียนรู้สาหรับเด็กพิการ สถานที่ไม่
เอื้ออานวยความสะดวกสาหรับเด็กพิการ การเดินทางลาบาก และการที่ครอบครัวไม่มีส่วนร่วมในการ
จัดการเรียนรู้ให้ลูกที่มีความพิการ ปัญหาการเข้าไม่ถึงการศึกษาของเด็กพิการนาไปสู่การมีโอกาสการ
เข้าถึงการมีอาชีพและรายได้ที่เพียงพอน้อยลงไปอีก
มิติความช่วยเหลือหรือสวัสดิการจากรัฐ ส่วนใหญ่ยังขาดโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้ง
ด้านการศึกษา อาชีพ รวมทั้งการได้รับอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการที่เหมาะสม โดยมักถูกทิ้งไว้ให้อยู่กับ
ครอบครัวตามอัตภาพ
ภายใต้ความเหลื่อมล้าที่คนพิการต้องเผชิญในมิติต่างๆ ดังกล่าว มีกฎหมาย 3 ฉบับที่ออกมาเพื่อ
สร้างระบบหลักประกันสุขภาพ ส่งเสริมคนพิการให้เข้าถึงบริการ และเพื่อเข้าถึงการศึกษา นโยบาย และ
เพื่อแก้ปัญหาความเหลื่อมล้าให้กับคนพิการหลายประการ กล่าวคือ
1) พระราชบัญญัติ หลั กประกัน สุขภาพแห่ งชาติ พ.ศ. 2545 กาหนดให้ องค์กรประชาชน
ท้องถิ่น และประชาชนผู้รับบริการทั่วไป เข้ามามีส่วนร่วมในระบบหลักประกันสุขภาพ สปสช.4 โดยมุ่ง
2

รายงานคณะกรรมาธิการปฏิรูปสังคม ชุมชน เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สงู อายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ร่วมกับ
คณะกรรมการปฏิรูประบบ สวัสดิการสังคมที่เหมาะสมกับประเทศไทย พิจารณาศึกษาเรื่อง สวัสดิการกลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้พิการ คนชายขอบ กรณีสวัสดิการสังคมสาหรับผู้พิการ
3
สถิติคนพิการ at http://nep.go.th/th/disability-statistic (31 พฤษภาคม 2559)
4
social-protection.org/gimi/gess/RessFileDownload.do;jsessionid
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ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพอย่างทั่วถึง และมีความเป็นธรรมด้วยกลไกการคุ้มครองสิทธิของ
ประชาชน สร้างความรู้ความเข้าใจระบบหลักประกันสุขภาพในทุกกลุ่มเป้าหมาย แก้ไขปัญหาการใช้
บริการ คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้ประกาศ ข้อบังคับคณะกรรมการหลักประกัน
แห่งชาติ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการ และเครือข่ายหน่วย
บริการ มีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 5 มีนาคม 2558 โดยจะจัดทามาตรฐานกลางสาหรับหน่วยบริการ ที่ใช้
ร่ ว มกั น ทั้ ง หน่ ว ยบริ ก ารและองค์ กรคนพิ ก าร อย่ า งไรก็ ตามจนถึ ง ปัจ จุ บั น สปสช. ยั ง ไม่มี ก ารจั ด ท า
หลักเกณฑ์สาหรับการขอขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการร่วมตามประกาศ
2) พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ พ.ศ. 2550 และฉบับ
แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม มาตรา 20/3 และมาตรา 20/4 ก าหนดให้ มี ก ารจั ด ตั้ ง ศู น ย์ บ ริ ก ารคนพิ ก าร โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้คนพิการในพื้นที่ห่างไกลไม่สามารถเข้าถึงสิทธิและ บริการอย่างทั่วถึง องค์กรคน
พิการมีความเข้มแข็ง สามารถจัดบริการให้คนพิการได้อย่างมีมาตรฐาน ข้อเท็จจริงพบว่า ข้อมูล ณ วันที่
15 กุมภาพันธ์ 2559 มีการจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไป จานวน 815 ศูนย์5 แยกเป็น (1) องค์กรด้าน
คนพิการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานตามมาตรา 6 (10) จานวน 55 ศูนย์ ขณะที่ราชการส่วนท้องถิ่นหรือ
หน่วยงานภาครัฐ จานวน 760 ศูนย์
3) พระราชบัญญัติการจัด การศึกษาสาหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 มาตรา 5 คนพิการมีสิทธิ
ได้ รั บ การศึ ก ษาโดยไม่ เ สี ย ค่ า ใช้ จ่ า ยตั้ ง แต่ แ รกเกิ ด หรื อ พบความพิ ก ารจนตลอดชี วิ ต พร้ อ มทั้ ง ได้ รั บ
เทคโนโลยี สิ่งอานวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา สามารถเลือก
บริการทางการศึกษา สถานศึกษา ระบบและรูปแบบการศึกษา โดยคานึงถึงความสามารถ ความสนใจ
ความถนัดและความต้องการจาเป็นพิเศษของบุคคลนั้น โดยบัญญัติไว้ให้บุคคล ครอบครัว หรือองค์กรใน
ภาคส่ ว นอื่น นอกเหนื อจากรั ฐ บาลสามารถดาเนิน การจัดตั้ งศู นย์ก ารเรีย นเฉพาะความพิ การเพื่ อจั ด
การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยให้แก่คนพิการได้ อันจะเป็นจุดเชื่ อมโยงบริการในชุมชนที่คนพิการ
สามารถเข้าถึงอย่างแท้จริง แต่นับจนถึงปัจจุบันยังไม่ได้มีการดาเนินการให้มีศูนย์การเรียนเฉพาะความ
พิการขึ้นแต่อย่างใด ทั้งนี้ เนื่องจากข้อขัดแย้งด้านกฎหมายเกี่ยวกับอานาจในการจัดตั้งนั่นเอง
อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ด้านการขับเคลื่อนนโยบายและระบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
กระบวนการพัฒนาคนพิการมีการเปลี่ยนแปลงทั้งในมิติ การตีความ การให้นิยามเรื่องคนพิการและความ
พิการได้เปลี่ยนแปลงไปยึดโยงกับเงื่อนไขทางสังคม และสภาพแวดล้อม เกิดการเปลี่ยนแปลงกระบวน
ทัศน์จากความพิการเป็นเรื่องของกรรม ไปเป็นเรื่องของกระบวนการทางสังคมที่ต้องลดเงื่อนไขข้อจากัด
ในระดับบุคคลเพื่อการเข้าถึงการใช้ทรัพยากรของคนพิการอย่างเท่าเทียมกับคนทั่วไป ทาให้แนวคิดในการ
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พั ฒ นาคนพิ ก ารเปลี่ ย นไปเป็ น การส่ ง เสริ ม การเข้ า ถึ ง สิ ท ธิ ( Rights Based) การเสริ ม พลั ง
(Empowerment) และการส่งเสริมคนพิการเข้าเป็นส่วนเดียวกับคนทั่วไปในสังคม (Inclusive society)
ซึ่งเป็นไปตามอนุสั ญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการในส่วนที่ว่าด้วยพันธกรณีทั่วไปที่ระบุชัดเจนว่าต้องสร้าง
หลักประกันให้คนพิการทั้งปวงได้อุปโภคสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน และส่งเสริมการเคารพใน
ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ที่มีมาแต่กาเนิด
ภายใต้แนวคิดในการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการได้มี
มาตรการเร่งรัด การสร้างความเข้มแข็งองค์กรคนพิการโดยการส่งเสริมให้องค์กรของคนพิการมีมาตรฐาน
ในการดาเนินงาน รวมทั้งส่งเสริมให้องค์กรของคนพิการจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการขึ้น แต่มาตรการ
ดังกล่าวก็ไม่ได้ทาให้เกิดศูนย์บริการคนพิการที่จัดตั้งขึ้นโดยองค์กรของคนพิการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสาคัญ
ทั้งนี้เกิดจากองค์กรของคนพิการยังขาดความพร้อมที่จะจัดตั้งเป็นศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ทั้งด้าน
สถานที่ ด้านบุคลากร และด้านงบประมาณ อีกทั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไปที่จัดตั้งโดยองค์กรของคน
พิการก็ยั ง ไม่ไ ด้รั บ การสนั บ สนุ น ด้านงบประมาณอย่างเพียงพอจากภาครั ฐ รวมทั้ง หลั ก เกณฑ์การ
สนับสนุนด้านการเงินก็ไม่สอดคล้องกับกิจกรรมตามภารกิจการจัดบริการของศูนย์บริการคนพิการทั่วไป
ด้วยเหตุนี้ ในการจัดเวทีสมัชชาคนพิการ ปี 2559 มีข้อเสนอต่อการขับเคลื่อนการดาเนินงาน
ศูนย์บริการคนพิการหลายประการ กล่าวคือ
1) เสริมสร้างความเข้มแข็ง องค์ความรู้ และสนับสนุนให้องค์กรด้านคนพิการที่ผ่านการรับรอง
มาตรฐานฯ จัดตั้งเป็นศูนย์บริการทั่วไป ตลอดจนสนับสนุนองค์ ความรู้ งบประมาณ ทรัพยากรต่างๆที่
จาเป็น ในการจัดตั้งและการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ
2) เร่งรัดพัฒนาระบบฐานข้อมูลคนพิการ ระบบการให้บริการให้มีความชัดเจน ถูกต้อง ทันสมัย
และสามารถนาไปใช้ในการกาหนดนโยบายการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ ลดความซ้าซ้อ น
ของการให้บริการ
3) ผลักดันการจัดทาต้นทุนต่อหน่วยในการจัดบริการคนพิการให้มีคุณภาพ
ที่ประชุมสมัชชาคนพิการ ปี 2559 เห็นว่า การส่งเสริมความเข้มแข็งให้แก่องค์กรของคนพิการให้
มีความพร้อมในการเป็นศูนย์บริการทั่วไป ทั้งด้านพัฒนาบุคลากร พัฒนาองค์กร และการจัดบริก ารให้แก่
คนพิการ น่าจะเป็นกระบวนการที่ทาให้องค์กรที่ผ่านมาตรฐาน สนใจที่จะจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไป
ที่ดาเนินงานโดยองค์กรของคนพิการ จึงเป็นที่มาโครงการพัฒนาความเข้มแข็งองค์กรของคนพิการสู่การ
เตรียมความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการซึ่งการพัฒนาคนพิก ารให้เป็นนักวิจัย เพื่อเพิ่มจานวน
นักวิจัย ด้านคนพิการ การพัฒนาเครือข่ายนักวิจัยที่มีคนพิการมีส่ วนร่ว ม การนาผลงานวิจัยไปใช้เพื่อ
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สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการจึงเป็นการเพิ่มโอกาสของคนพิการในการช่วยลดความเหลื่อมล้า
ในสังคมได้
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้คาแนะนาปรึกษา จัดกระบวนการสนับสนุน การส่งเสริมการดาเนินงานวิจัยให้สามารถ
บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการและแผนงานตามภารกิจด้านวิจัยอย่างมีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ผลงานวิจัยในการสร้างการเปลี่ยนแปลงระดับนโยบาย และ
พัฒนาระบบบริการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
3. เพื่อพัฒนาความเข็มแข็งงานวิจัยด้านคนพิการ ด้วยการเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลไกการ
บริ ห ารจั ดการงานวิจั ย และกลไกเชิง โครงสร้าง องค์กร เครือ ข่ายเพื่อดาเนิน งานวิ จัยให้ ส ามารถใช้
ประโยชน์ได้จริง
คาถามหลักของการวิจัย
การส่งเสริมและสนับสนุนให้คนพิการใช้กระบวนการวิจัยเพื่อท้องถิ่นในการดาเนินงานวิจัย
สามารถสร้างความเข้มแข็งแก่องค์กรคนพิการในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการได้เพียงใด ?
สมมุติฐานการวิจัย
1. องค์กร คนพิการ มีความรู้ ความสามารถ ในการทางานวิจัย
2. การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม(Participatory Action Research) และการวิจัย
เพื่ อ ท้ อ งถิ่ น (Community Based Research) สามารถช่ ว ยสร้ า งความเข้ ม แข็ ง ให้
นักวิจัยคนพิการได้
ขอบเขตการวิจัย
ขอบเขตด้านเนื้อหา มุ่งเน้นการพัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายนักวิชาการ เครือข่ายองค์กรคน
พิการ ร่วมจัดกระบวนการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย หนุนเสริมการเรียนรู้ มีการพัฒนาระบบพี่เลี้ยง
และการจั ดการความรู้ รวมทั้งการนาผลการวิจัยไปจัดกระบวนการขับเคลื่ อนนโยบาย โดยกาหนด
ขั้นตอนการดาเนินงานออกเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการพัฒนาโจทย์ และการพัฒนาโครงการ
ขั้นตอนที่ 2 การสร้างการเรียนรู้เพื่อการพัฒนานักวิจัย
ขั้นตอนที่ 3 การขับเคลื่อนนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
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ขั้นตอนที่ 4 การพัฒนาระบบและกลไกสนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัย
ขอบเขตด้า นระยะเวลาดาเนิน งาน ใช้เวลาดาเนินการวิจัย 14 เดือน (กันยายน 2558 –
ตุลาคม 2559)
ขอบเขตด้านกลุ่มเป้าหมาย มุ่งทาการวิจัยกับทีมวิจัยขององค์กรคนพิการและองค์กรผู้ปกครอง
ของคนพิการ จานวน 8 องค์กร
ผลการวิจัย
จากการดาเนิ นการวิจัย เชิงปฏิบัติการแบบมีส่ว นร่ว มตั้งแต่ขั้นตอนที่ 1 – ขั้นตอนที่ 4 มูลนิธิ
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประเทศไทย ได้ประสานงานกับนักวิชาการที่มีความ
เชี่ยวชาญเรื่องคนพิการให้เข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นพี่เลี้ยงให้ทีมวิจัยทุกทีม จัดกระบวนการพัฒนา
ศั ก ยภาพด้ า นการวิ จั ย การหนุ น เสริ ม การเรี ย นรู้ การจั ด การความรู้ และการน าผลการวิ จั ย ไปจั ด
กระบวนการขับเคลื่อนนโยบาย ผลการวิจัยแต่ละขั้นตอนมีดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการพัฒนาโจทย์ และการพัฒนาโครงการ โดยการจัดการสัมมนาเรื่อง
“งานวิจัย คนพิการทาได้” เพื่อทาความเข้าใจ สร้างการรับรู้ กระบวนการวิจัยเพื่อท้องถิ่น และแนวทาง
ที่คนพิการสามารถเข้ามามีส่วนร่วม รวมทั้งรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของคน
พิการในกระบวนการวิจัย
แนวคิดเริ่มจากการทาให้คนพิการ องค์กรคนพิการ รับรู้ เข้าใจ เบื้องต้นว่า กระบวนการวิจัยเพื่อ
ท้องถิ่น คืออะไร มีหลักการ แนวคิด วิธีการอย่างไรบ้างคนพิการ จะมีส่วนร่วมได้อย่างไร โดยประสาน
เชิญหน่วยงาน วิชาการ บุคคลที่สนใจงานวิจัย องค์กรคนพิการทุกประเภท รวมทั้งองค์กร ผู้ปกครองเด็ก
พิการ เข้าร่วมจานวน 80 คน
กระบวนการเริ่มจากการนาเสนอแนวคิด มุมมองใหม่ที่ขับเคลื่อนการพัฒนาบนพื้นฐานการใช้
ความรู้ โดยเฉพาะความรู้ จ ากเจ้ าของปัญหา จะมีพลั ง นาไปสู่ การแก้ปัญหาได้ในระยะยาว จากนั้ น
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นเป็นอีกช่องทางหนึ่งการสร้างองค์ความรู้ พร้อมทั้งนาเสนอกรณีตัวอย่างจากงานวิจั ย
คนพิการในพื้นที่ จังหวัดนครราชสีมา ในช่วงท้ายการสัมมนา แบ่งกลุ่มย่อยนาเสนอเสนอโจทย์ที่สนใจใน
การพัฒนาโครงการวิจัยของกลุ่มนักวิชาการ คนพิการ องค์กรคนพิการ ซึ่งรวมทั้งองค์กรผู้ปกครองด้วย
ผลที่ได้รับคือ ทาให้องค์กรคนพิการและองค์กรผู้ดูแลคนพิการหรือผู้ปกครองของคนพิการ ที่ไม่มี
ความรู้เรื่องการวิจัยมาก่อนเลยและคิดว่าการวิจัยเป็นเรื่องของนักวิชาการ เป็นเรื่องของนักศึกษาปริญญา
โทปริญญาเอก เริ่มมีความเข้าใจความหมาย ความสาคัญ และวิธีการทาวิจัย รวมทั้งมีความอยากที่จะทา
การวิจัยเรื่องคนพิการด้วยตนเองบ้าง มิใช่รอให้นักวิชาการมาทาการวิจัยให้
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หลังจากการสัมมนาดังกล่าวสิ้นสุดลง มูลนิธิสถาบันการวิจัยเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ประเทศไทย ได้ประสาน พูดคุย กลุ่มเป้าหมายที่ผ่านเวทีสัมมนาเพื่อสอบถามความสนใจ ความต้องการ
เรียนรู้ผ่านการทางานวิจัย พร้อมประเด็นที่สนใจหารือ ใน 2 ระดับ คือ ระดับผู้บริหารองค์กรคนพิการ
องค์กรผู้ปกครองเด็กพิการ ระดับชาติ 6 องค์กร และผู้ปฏิบัติงาน พบว่ามีผู้สนใจ มากพอสมควร จากนั้น
เชิญเข้าร่วมการประชุมพัฒนาโจทย์วิจัย
ขั้นตอนที่ 2 การสร้างการเรียนรู้เพื่อการพัฒนานักวิจัย มีการดาเนินการและได้ผลลัพธ์ดังนี้
2.1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาโจทย์วิจัยเพื่อสร้างการเรียนรู้แก่องค์กรขององค์กรคน
พิการ ในการวิเคราะห์ สังเคราะห์โจทย์วิจัย และ เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรคนพิการในการ
พัฒนาโครงการวิจัย นับเป็นขั้นตอนที่สาคัญอีกขั้นตอนหนึ่งที่ ฝ่ายวิจัยท้องถิ่น สานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย มีบทบาทให้ฐานะเพื่อนร่วมคิด นาเสนอมุมมองเพื่อยกระดับการคิดให้ชัดเจนขึ้น รวมทั้งการ
ออกแบบกระบวนการอย่างเป็นขั้นตอน
การพัฒนาโจทย์งานวิจัยมี 2 ชั้น คือโจทย์โครงการกลางที่ดาเนินงานโดย มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการฯ และโจทย์โครงการย่อย นอกจากนั้นได้มีการแสวงหาภาคีความร่วมมือ
ของนักวิชาการที่สนใจประเด็นคนพิการให้มาทาหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง ทั้งในส่วนโครงการกลาง และโครงการ
ย่อย
กลุ่มนักวิชาการที่สนใจประเด็นคนพิการและเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาโจทย์วิจัย มาจาก
วิทยาลั ย ราชสุ ดา มหาวิ ทยาลั ย มหิ ดล ภาควิช าการศึ กษาตลอดชีวิต คณะครุศ าสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร และคณะสังคมสงเคราะห์
ศาสตร์และสวัสดิการสังคม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
กระบวนการประชุม เริ่มจากการให้ข้อมู ลผู้เข้าร่วมเรื่องการเขียนโครงการวิจัย หลังจากนั้นเน้น
การแบ่งกลุ่ ม ตามประเภทความพิการ โดยมีวิทยากรกระบวนการ จาก โหนดของส านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.) เป็นผู้ดาเนินการกระตุ้น สนับสนุน อานวยการพัฒนาโจทย์ ผลที่ได้รับจากการ
ประชุมครั้งนี้คือ 1) มีโจทย์งานวิจัย ที่ต้องพัฒนาเป็นโครงการ จานวน 13 เรื่อง โดยมี 2 องค์กร ที่
นาเสนอ 2 เรื่อง ได้แก่ มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ 2 เรื่อง และสมาคมคนหูหนวกจังหวัด
นครพนม 2 เรื่อง
จากนั้นเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิสถาบันการวิจัยเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประเทศไทยได้
ลงพื้นที่จัดกระบวนการพูดคุย แนะนา ให้คาปรึกษา ไขข้อข้องใจ ช่วยพัฒนาโจทย์ และเขียนโครงการวิจัย
จากการดาเนินงาน พบว่า หลายหน่วยงานไม่ทาต่อ เห็นว่า งานวิจัยเป็นเรื่องยาก ไม่มีความสามารถ บาง
องค์กร ผู้บริหารได้ตั้งโจทย์ไว้แล้ว ซึ่งผู้เข้าร่วมไม่สามารถพัฒนาเป็นโครงการวิจัยได้ บางโครงการทีมไม่
พร้อม มีภาระอื่นต้องดูแล บทบาทมูลนิธิฯ นาโดยหัวหน้าโครงการวิจัย ทาหน้าที่กระตุ้น สนับสนุน ช่วย
248

ประมวลบทความ (Proceeding) งานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการครั้งที่ 8 ประจาปี 2559

ขัดเกลาภาษา ให้ความเห็น ปรับแก้โ ครงการทั้งในส่ วนการลงพื้นที่จัดกระบวนการและ แนะนาผ่าน
ช่องทางอีเมล์ พบว่า มี โครงการที่พั ฒนาเป็นโครงการวิจัยมาจาก 7 องค์กร มีนักวิชาการที่เป็นพี่เลี้ยง
จานวน 5 คน จากสถาบันการศึกษา 3 คน นักวิชาการอิสระ 2 คน และเกิดชุดโครงการวิจัย 8 โครงการ
คือ
(1) โครงการพัฒ นารู ป แบบศูนย์บริการ ด้านการทาความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้ อมและการ
เคลื่อนไหว (Orientation and Mobility) โดยการมีส่วนร่วมของจิตอาสา ดาเนินงานโดย มูลนิธิธรรมิก
ชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาจังหวัดร้อยเอ็ด
(2) โครงการ ศึกษาและพัฒนารูปแบบการทางานอย่างเข้มแข็งของแกนนาเครือข่าย ในศูนย์การ
เรียนรู้และฟื้นฟูเด็กพิการ ดาเนินงานโดย ศูนย์เรียนรู้และฟื้นฟูเด็กพิการมีนบุรี
(3) โครงการศึกษาการพัฒนาพ่อแม่ที่มีลูกสมองพิการรายใหม่ให้สามารถฝึกลูกได้ด้วยตนเอง
ดาเนินงานดาเนินงานโดย ศูนย์เรียนรู้ฟื้นฟูเด็กพิการ พัทยา จังหวัดชลบุรี
(4) โครงการศึกษาระบบและหลั ก สู ตรการเตรีอ มความพร้ อมเด็ กหู ห นวกก่ อนเรียนร่ ว มที่ มี
ประสิทธิภาพ ดาเนินงานโดย สมาคมคนหูหนวกจังหวัดนครพนม
(5) โครงการศึกษากระบวนการพัฒนาความสามารถของครอบครัวและชุมชนในการใช้ภาษามือ
เพื่อสื่อสารกับคนหูหนวกในตาบลบ้านค้อ อาเภอโพนสวรรค์ และตาบลกุตาไก้ อาเภอปลาปาก จังหวัด
นครพนม ดาเนินงานโดยสมาคมคนหูหนวกจังหวัดนครพนม
(6) โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาศูนย์การดารงชีวิตอิสระคนพิการสู่การเป็นศูนย์บริการคน
พิการ ดาเนินงานโดย มูลนิธิสภาศูนย์การดารงชีวิตอิสระคนพิการประเทศไทย
(7) โครงการแนวทางการจั ดบริ ก ารด้ า นการด ารงชีวิ ต อิ ส ระของคนพิ ก ารเพื่ อ มุ่ ง สู่ ก ารเป็ น
ศูนย์บริการคนพิการอย่างมีประสิทธิภาพ ดาเนินงานโดย ศูนย์การดารงชีวิตอิสระคนพิการ พญาไท
กรุงเทพมหานคร
(8) โครงการศึกษาและพัฒนารูปแบบการให้บริการฟื้นฟูบุคคลออทิสติกโดยการมีส่วนร่วมของ
ผู้ปกครอง ดาเนินงานโดย ศูนย์ส่งเสริมทักษะชีวิตบุคคลออทิสติกจังหวัดเชียงราย
2.2 จัดการประชุมนาเสนอโครงการวิจัยเพื่อให้ความเห็นต่อโครงการวิจัย โดยองค์กรคนพิการ
และผู้ดูแลคนพิการนาเสนอโครงการและรับฟังความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ หลังจากการนาเสนอโครงการ
มีการสรุปบทเรียนด้วยการสอบถามความเห็นจากทีมงานวิจัยของทั้ง 8 โครงการต่อกระบวนการดัง กล่าว
พบว่า ควรปรับปรุงการดาเนินงานในขั้นตอนนี้ สองส่วน คือ ส่วนที่หนึ่ง การเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ ที่จะให้
ความเห็น อาจจะไม่จาเป็นต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญสูงมาก เพราะเกิดช่องว่างในการทาความ
เข้าใจ ระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิกับผู้เสนอโครงการ ทั้งในการให้ความเห็น และบรรยากาศที่เป็นทางการ ทาให้
นั กวิ จั ย เกิด ความเครี ย ด จนทาให้ เ กิดความรู้สึ กว่ างานวิ จัยเป็น งานยาก ไม่อ ยากทาต่อ ส่ ว นที่ ส อง
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ช่วงเวลาในการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ความเห็น ควรเริ่มระหว่างการพัฒนาโครงการ ซึ่งจะช่วยให้ผู้เสนอ
โครงการมีความชัดเจน พร้อมๆกับการเรียนรู้ร่วมด้วย นอกจากนั้นควรให้เวลาผู้ทรงคุณวุฒิในการทา
ความเข้าใจกับโครงการให้มากขึ้นก่อนที่จะให้ความเห็น
2.3 ติดตามโครงการที่ปรับแก้แล้ว เพื่อประสาน ติดตามโครงการให้สามารถจัดทาสัญญากับ
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)ได้ หลังจากการให้ความเห็นสิ้นสุดลงพบว่ า แต่ละโครงการมีประเด็นที่
ผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้ความเห็นไว้ บางโครงการผู้ทรงคุณวุฒิเสนอว่าควรเปลี่ยนโจทย์วิจัย บางโครงการมี
ความเห็นว่าโจทย์วิจัยไม่มีน้าหนั กที่ใช้กระบวนการวิจัยหาคาตอบ มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการฯ ได้ทาการติดตามเพื่อรั บฟังความเห็นจากทีมวิจัย สิ่ งที่พบคือ ทุกโครงการ
ต้องการยกเลิกการทาวิจัย ไม่อยากดาเนินงานต่อ โดยให้ความเห็นว่า ระดับความรู้ไม่มากพอที่จะทางาน
วิจัย ไม่เข้าใจว่าควรแก้เค้าโครงวิจัยส่วนไหน มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จึง
ต้องแนะนา เสริมกาลังใจ ช่วยแก้โครงการ ไขข้อข้องใจ เพื่อให้นักวิจัยยอมกลับมาทางานงานวิจัยต่อ
บทเรียนที่ได้รับคือ กระบวนการให้ความเห็น การคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ ช่วงเวลาการจัดการให้ความเห็น
มีความสาคัญ จาเป็นต้องปรับปรุงให้เหมาะกับพื้นฐานนักวิจัยที่ยังมีประสบการณ์ในการทาวิจัยน้อย
2.4 จัดเวทีส รุ ป บทเรี ย นกระบวนการพัฒ นาโจทย์วิจัยและการให้ ความเห็ นต่อโครงการวิจัย
กระบวนการพัฒ นาโครงการวิจัย ร่ วมกับเครือข่ายใช้เวลาค่อนข้างนาน กว่าจะสามารถทาสั ญญากับ
สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) ได้ ทีมวิจัยของแต่ละโครงการได้บทเรียน การทางานวิ จัยครั้งนี้
ได้ ส ร้ า งการเรี ย นรู้ ร่ ว มกั น ตลอดทางด้ ว ยการถอดบทเรี ย นร่ ว มกั น เป็ น ระยะๆ เพื่ อ สร้ า งนั ก วิ จั ย ที่ มี
ประสบการณ์ที่ส ามารถทางานวิจั ยได้ และเป็นนักวิจัยที่มีคุณภาพในอนาคต และสุดท้ายนาไปสู่ การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการด้วยคนพิการเอง นอกจากนี้ยังให้ความรู้เกี่ยวกั บการถอดบทเรียนว่าควรมี
ประเด็นการสรุปบทเรียน 5 ประเด็น คือ
1) เป้าหมายของการพัฒนาโจทย์วิจัยที่กาหนดไว้คืออะไร
2) การพัฒนาโจทย์วิจัยที่ผ่านมาบรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้หรือไม่ และทาไมจึงเป็นเช่นนั้น
3) ความสาเร็จหรือล้มเหลวในการพัฒนาโจทย์วิจัยเกิดจากอะไร
4) เราได้เรียนรู้อะไรบ้างจากประสบการณ์ที่ผ่านมา
5) เราควรท าอะไรและอย่ า งไรจึ ง จะประสบความส าเร็ จ ในการพั ฒ นาโจทย์ วิ จั ย ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ผลลั พธ์ ทุดท้า ยจากการประชุม นั กวิจัย ได้ทบทวนทบทวนประเด็น การศึ กษา วั ตถุประสงค์
เครื่องมือ วิธีการศึกษา แหล่งข้อมูล การทางานวิจัยซึ่งเป็นแนวทางการทางานที่ชัดเจนขึ้น พร้อมกับการ
จัดทาแผนการสนับสนุน การติดตาม และการทางานร่วมกันด้วย
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ขั้นตอนที่ 3 การพัฒนานโยบาย และการจัดกระบวนการการนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ มี
การดาเนินการและได้ผลลัพธ์ดังนี้
3.1 จัดกลไกเพื่อการขับเคลื่อนการนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ เพื่อการพัฒนานักวิจัย ในการ
ขับเคลื่อน งานนโยบาย ระดับพื้นที่ มี กิจกรรม ดังนี้
(1) การพัฒนาทักษะนักวิจัยในการจัดทาประเด็นนโยบาย เพื่อพัฒนาทักษะนักวิจัยใน
การพัฒนานโยบายสาธารณะ สร้างชุดความรู้ว่าด้วยกระบวนการนโยบาที่นักวิจัยนาไปใช้ประโยชน์ในการ
ขับเคลื่อนนโยบายได้
(2) จัดกระบวนการเพื่อให้ทีมวิจัยนาเสนอความก้าวหน้าของงานวิจัย เพื่อการติดตาม
ความก้าวหน้า การรวบรวม และการเพิ่มเติมข้อมูลเพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและประเด็น
เพื่อการปรับปรุงโครงการ
(3) นาเสนอผลงานวิจัยในเวทีวิชาการเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยซึ่งทุกโครงการสามารถ
เขียนบทความจากงานวิจัย และสามารถนาเสนอผลงานในเวทีประชุมวิชาการด้านคนพิการระดับชาติได้
(4) การกาหนดประเด็นนโยบาย ที่สอดคล้องกับ นโยบาย ระบบการส่งเสริและพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับชาติ เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้แก่นักวิจัยในการพัฒนา และสังเคราะห์ประเด็น
นโยบาย และนักวิจัยได้เรียนรู้การพัฒนาประเด็นนโยบาย
(5) การให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ระดับนโยบาย ผู้ที่ต้องการใช้ผลงานวิจัยเข้ามาเป็นส่วน
หนึ่งในทีมวิจัย จะทาให้ได้ผลงานวิจัยตรงกับ ความต้องการใช้องค์ความรู้ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม และให้
ผู้ตัดสินใจระดับนโยบายเข้ามาร่วมในขั้นตอนแรกเริ่มโครงการ และเพื่อการนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
ระดับนโยบาย
(6) การผลักดันนโยบายสู่การปฏิบัติโดยผ่านช่องทาง คณะอนุกรรมาธิการกิจการคน
พิการในสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการระดับชาติ
เพื่อให้ให้ผลงานวิจัยได้ใช้ประโยชน์ ประเด็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ได้แก่ ข้อเสนอต่อร่างรัฐธรรมนูญ
ประกอบการพิจารณาจัดทาร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2558 รายงานคู่ขนานการปฏิบัติตามอนุสัญญาว่าด้วย
สิทธิคนพิการ มีข้อเสนอต่อทิศทางแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2560 – 2565)
ขั้นตอนที่ 4 การพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัย มีกระบวนการดาเนินงาน
และเกิดผลลัพธ์ดังนี้
4.1. จัดทาคู่มือการบริหารจัดการงาน การจัดการงบประมาณและการจัดทารายงาน
เพื่อให้การปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกันและมีคู่มือในการบริหารจัดการงาน
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4.2. จั ด ท าฐานข้ อ มู ล งานวิ จั ย นั ก วิ จั ย นั ก วิ ช าการในพื้ น ที่ แ ละสถาบั น การศึ ก ษาที่
เกี่ยวข้องกับงานพัฒนาระบบคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อสร้างฐานข้อมูล ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย และ
เพื่อให้นักวิจัยรู้ช่องทางการเข้าถึงข้อมูล ซึ่งได้ข้อมูลที่มีคุณภาพและมีฐานข้อมูลงานวิจัย และนักวิจัยใช้
การเผยแพร่
4.3. ลงพื้นที่เพื่อการติดตาม สนับสนุน การดาเนินงานแต่ละโครงการ เพื่อจัดกระบวน
การเรียนรู้ การพัฒนาศักยภาพของนักวิจัย และประเมินผลการดาเนินงานที่มีความสอดคล้องต่อการ
บรรลุตามวัตถุประสงค์ และใช้ในการปรับ ปรุงการทางานทาให้ การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย
นักวิจัยสามารถจัดการงานได้
ผลจากการดาเนินการทั้ง 4 ขั้นตอนเพื่อการพัฒนาความเข็มแข็งด้านงานวิจัยและนักวิจัยที่เป็นคน
พิการ และผู้ดูแลคนพิการผ่านการสร้างการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาศักยภาพ ทักษะนักวิจัยด้วยการวิจัยเชิง
ปฏิ บั ติก ารจริ ง ในพื้ น ที่ มี ร ะบบพี่ เลี้ ย งนั ก วิ จั ย การลงพื้น ที่ ใ ห้ ค าแนะน า มี ก ารจั ด การความรู้ เพื่ อใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรคนพิการ สามารถดาเนินงานได้ตามกรอบเวลา สามารถ
รายงานความก้าวหน้าการทาวิจัย สามารถนาเสนอผลงานวิจัยต่อผู้ทรงคุณวุฒิ และสามารถเขียนบทความ
นาเสนอในเวทีวิชาการงานวิจัยคนพิการระดับชาติได้ สามารถตอบสมมุติฐานการวิจัยทั้งสองข้อ คือ 1)
องค์กร คนพิการ มีความรู้ ความสามารถ ในการทางานวิจัย และ 2) การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
(Participatory Action Research) และการวิจัยเพื่ อท้องถิ่น (Community Based Research) สามารถ
ช่วยสร้างความเข้มแข็งให้นักวิจัยคนพิการได้
อภิปรายผล
จากผลการวิจัยดังกล่าว อภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้
1. การสร้างคนพิการเป็ นนักวิจัย ต้องมีใช้กระบวนการ รูปแบบ วิธีการที่มีความหลากหลาย
สอดคล้องตามความต้องการที่มีความหลากหลายของนักวิจัย ทั้งพื้นฐานการศึกษา ประสบการณ์การ
ทางานของนักวิจัย รวมทั้งเงื่อนไข ข้อจากั ดที่เกิดขึ้นระหว่างการดาเนินงาน การออกแบบกระบวนการ
ต้องเน้นเชิงรุก เพิ่มช่องทางการสื่อสาร พัฒนาระบบสนับสนุนตามเงื่อนไขรายบุคคล และอยู่บนพื้นฐาน
การเรียนรู้ในฐานหุ้นส่วนเพื่อนร่วมงาน
2. การจัดบริการโดยองค์กรคนพิการนับเป็นนวัตกรรมใหม่ ทั้งนี้ การวางโครงสร้างการบริหาร
จัดการ การกาหนดขอบข่ายบริการที่คานึงถึงความต้องการรายบุคคล ผลงานวิจัยเป็นการสร้างองค์ความรู้
ที่ใช้การจัดบริการ รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพ ทักษะนักวิจัยให้สามารถจัดบริการได้ ซึ่งช่วยเพิ่มโอกาส
การพัฒนาและสามารถช่วยให้คนพิการได้เข้าถึงสิทธิ พื้นฐาน สวัสดิการ ตามกฎหมายกาหนด เป็นการ
ยกระดับคุณภาพชีวิต ซึ่งลดความเหลื่อมล้าได้ เพิ่มความเป็นธรรม
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3. ความเข้มแข็งของคนพิการ องค์กรคนพิการ เป็นการวางโครงสร้างองค์กร ฉะนั้น การบริหาร
จัดการยุทธศาสตร์ให้สามารถทาได้เป็นจริงได้ การใช้รูปแบบการดาเนินงานเน้นเรื่อง การสร้างองค์
ความรู้ ซึ่งเป็นการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่อยู่บนพื้นฐานของการใช้ความรู้ ว่าด้วย การบริหารงาน จัดการ
ที่มีระบบ มีกระบวนการระดมความรู้ การพัฒนาโจทย์วิจัย หรือการต่อยอดงานวิจัย และการสร้าง
องค์ความรู้ เพื่อนาไปใช้ให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและการปฏิบัติของสังคม
ต่อคนพิการ ความพิการ ด้านการพัฒนาคนพิการมิติการสร้างความรู้ใหม่ และการจัดการความรู้เดิมอย่าง
เป็นระบบ
4. การพัฒนาคนพิการเป็นนักวิจัย คนพิการคือหุ้นส่วนสาคัญในกระบวนการผลิตองค์ความรู้
เป็นการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ จะเป็นรากฐานของการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการที่ยั่งยืน ทิศทางพัฒนา
คนพิการที่สามารถเป็นนักวิจัยมืออาชีพ สามารถทางานวิจัยร่วมกันนักวิจัย หรือชุมชนทีเกี่ยวข้องกับคน
พิการได้ งานวิจัยไปเป็นเครื่องมือในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นได้ ซึ่งขยายไปสู่การพัฒนาระดับภาพ
ใหญ่ (macro) มองเห็นคนพิการ และความพิการเป็นส่วนหนึ่งที่ไม่แปลกแยก และบูรณาการขับเคลื่อน
สังคมไปสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันที่ทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากทรัพยากร จากผลการ
พัฒนา เทคโนโลยี และการบริการได้ร่วมกัน
5. ทิศทางการขับเคลื่อนที่เ คลื่อนไหวเพื่อลดความเหลื่อมล้า จาแนกออกได้ 4 แนวทางคือ
หนึ่ง การจัดบริการผ่านกลไกศูนย์บริการคนพิการทั่วไปที่ดาเนินโดยองค์กรคนพิการ คือการเพิ่มโอกาส
การเข้าถึงสิทธิ สวัสดิการที่ครอบคลุมตามหลักสิทธิมนุษยชน สอง การสร้างองค์ความรู้เพื่อเคลื่อนไหว
ต่อรองการแก้ไขกฎหมาย นโยบาย และ เงื่อนไขที่เป็นธรรมในสิทธิการมีชีวิตที่มั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม
สาม การสร้างความเข้มแข็งองค์กรคนพิการ คนพิการในระดับบุคคล ระดับกลุ่มคุ้มครองสิทธิ การขจัด
การเลือกปฏิบัติ การร่วมสร้างสังคมที่อยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน สี่ การบูรณาการประเด็นคนพิการเข้าสู่การ
พัฒนากระแสหลัก ปรับเปลี่ยนความสัมพันธ์ โครงสร้างเชิงอานาจ กาหนดกติกาที่สามารถต่อรองกันได้
อย่างเสมอภาค เท่าเทียม
ข้อเสนอแนะ
1. กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ควรให้ความสาคัญในการใช้กระบวนการวิจัย
เป็นเครื่องมือการวิจัยปฏิบัติการ ที่เน้นการเสริมพลัง (Empowerment) ผ่านการศึกษาเรียนรู้ เน้นการมี
ส่วนร่วมปฏิบัติการ โดยบรรจุในยุทธศาสตร์และแผนงานวิจัย และใช้ความรู้จากการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบ
คุณภาพชีวิต ควรสนับสนุนงบประมาณแก่ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ที่ดาเนินงานโดยองค์กรคนพิการ นา
องค์ความรู้ ว่าด้วยระบบการจัดบริการ ระบบการบริหาร และระบบการพัฒนากาลังคน เพื่อกาหนดกลไก
นโยบาย ว่าด้วยแนวทาง มาตรา สนับสนุนศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ควรสนับสนุนงบประมาณการ
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บริหารจัดการ และการดาเนินงานวิจัย แก่มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประเทศ
ไทย ให้เป็นหน่วยปฏิบัติการที่ใช้กระบวนการวิจัยในการสร้างความเข้มแข็งแก่องค์กรคนพิการ การสร้าง
องค์ความรู้ และนวัตกรรมการลดความเหลื่อมล้า
2. องค์กรคนพิการ องค์กรผู้ดูแลคนพิการควรใช้กระบวนการวิจัยปฏิบัติการ ในการพัฒนา
ความเข้มแข็งองค์กร สร้างองค์ความรู้ในการจัดการปัญหาความพิการ และควรมีกระบวนการส่งเสริมให้
ให้องค์กรคนพิการทุกประเภทความพิการทาการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มจานวนองค์กร เครือข่าย
งานวิจัยโดยคนพิการและเพื่อคนพิการ
3. ส านั ก งานกองทุ น สนั บ สนุ น งานวิ จั ย ควรสนั บ สนุ น งานวิ จั ย ต่ อ ยอดในประเด็ น
กระบวนการวิจัยเพื่อท้องถิ่นการสร้างความเข้มแข็งองค์กรคนพิการ และการสร้างคนพิการเป็นนักวิจัย
และสนับสนุนระบบบริการ กลไกการจัดการงานวิจัยของมูลนิธิสถาบันวิจัยให้เป็นองค์กรทางวิชาการที่
สร้างความรู้ด้านคนพิการ ความพิการ
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การเสริมพลังคนพิการสร้างโอกาสและความเท่าเทียมในสังคม :
กรณีศึกษาการส่งเสริมสิทธิคนพิการตามมาตรฐานคุณภาพชีวิตคนพิการรายบุคคล
ผศ.ดร.พรธิดา วิเศษศิลปานนท์6 และคณะ7
บทคัดย่อ
การศึกษานี้ มีวัตถุป ระสงค์ 1) เพื่อศึกษาและรายงานสถานการณ์คุณภาพชีวิตคนพิการตาม
ตัวชี้วัดมาตรฐานคุณภาพชีวิตคนพิการของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจาปี 2558
2) เพื่อติดตามผลการดาเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการที่ได้รับการจัดทาแผนพัฒนา คุณภาพชีวิต
รายบุคคลในปี 2557 และเปรียบเทียบความเปลี่ยนแปลงของคุณภาพชีวิตของคนพิการในปี 2557 และ
2558 3) เพื่อจัดทารายงานแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการรายบุคคลรายใหม่ประจาปี 2557 และ 2558
ตามตัวชี้วัดมาตรฐานคุณภาพชีวิตคนพิการ และ 4) เพื่อจัดทาแนวทางการขับเคลื่อนกลไกการทางานเชิง
พื้นที่ให้มีความรู้และทักษะในการสารวจ ข้อมูลคนพิการในพื้นที่ และเป็นผู้จัดการคนพิการรายกรณี (case
manager) ตามตัวชี้วัดมาตรฐานคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยเป็นการวิจัยผสานวิธี (Mixed methods) ทั้ง
เชิงปริมาณและคุณภาพ ประชากร ในการวิจัยเป็นคนพิการระดับรุนแรง โดยใช้เกณฑ์คนพิการระดับ
รุนแรงของ พก. ประกอบด้วย ไม่ได้ประกอบอาชีพ ช่วยเหลือตัวเองลาบาก และออกสู่สังคมลาบาก ซึ่ง
ระบุไว้ในใบจดทะเบียนคนพิการ ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการใน 76
จังหวัดและกรุ งเทพมหานคร จานวนคนพิการ 145,491 คน (ฐานข้อมูลทะเบียนกลางคนพิการ พก.,
2558) กลุ่มตัวอย่างในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นคนพิการระดับรุนแรง คานวณโดยใช้สูตรทาโรยามาเน่
(Yamane, 1973 อ้างใน ธีรวุฒิ เอกะกุล , 2543) เท่ากับ 10,000 คน และสุ่มตัวอย่างจากพื้นที่ใน 76
จังหวัด และกรุงเทพมหานคร โดยใช้ฐานข้อมูลคนพิการของ พก. คานวณจานวนกลุ่มตัวอย่างตามสัดส่วนคน
พิการในแต่ละจังหวัดให้มีความครอบคลุมทั้งประเภทความพิการและช่วงวัย กระบวนการเก็บรวบรวม
ข้อมูล ดาเนินการโดยผู้อานวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดร่วมกับกลไกสารวจข้อมูลในพื้ นที่ของแต่ละ
จังหวัด และมีทีมที่ปรึกษาให้คาปรึกษาแก่กลไกเก็บข้อมูลพื้นที่ (coaching) เป็นระยะๆ ตามความความ
ต้องการของพื้นที่ วิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistic) ประกอบด้วย ความถี่ ร้อยละ
ค่าเฉลี่ ย ส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ ความสั มพั นธ์ระหว่างตัวแปรโดยใช้ตารางไขว้ (cross6
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tabulation) ข้อมูลเชิงคุณภาพ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (content analysis) ในส่วน
ของการจั ดทาและติดตามแผนพัฒ นาคุณภาพชีวิตคนพิการรายบุคคล ดาเนินการโดยการอบรมเชิ ง
ปฏิบั ติการแก่ผู้ ดูและคนพิการและผู้ อานวยการศูนย์บริการคนพิการ ผลการวิจัยพบว่า สถานการณ์
คุณภาพชีวิตคนพิการตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพชีวิตคนพิการ ในภาพรวมระดับประเทศอยู่ในระดับ
น้อย (ค่าเฉลี่ย 2.41) นอกจากนี้ มีการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ การดาเนินการ และ
ติดตามแผน โดยพบว่าคนพิการที่ได้รับการช่วยเหลือเกิดการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นในบางด้าน
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ABSTRACT
The study aims to 1) to study and report the situation of quality of the disabled
personal life according to the index of the standard of quality of disabled personal life in
the Department of Empowerment of persons with disabilities in 2015 2) to follow the
performance of development in the quality of the disabled life which was organized by
the Development Plan of the quality of personal life in 2014 and to compare the changes
of the quality of the disabled life in 2014 and in 2015 3) to do the report of development
plan of the quality of new disabled personal life in 2014 and in 2015 according to the index
of the quality of the disabled life 4) to provide the approach in the driving the mechanism
of working in area to get the knowledge and skills for surveying the information of the
disabled persons in the area and to be the manager of the disabled persons) in case
manager (according to the index of the quality of the disabled life. The study was done with
the mixed methods ; quantitative and qualitative. Population of the research is the group
of the disabled persons with major malformation under the criteria of the disabled persons
in the level of major malformation under the Department of Empowerment of persons
with disabilities (DEP.). These persons are the group who do not work in any jobs, without
jobs, help themselves with difficulty, and living in society with difficulty, indicated in the
registration card of the disabled persons under the authorization of the Department of
Empowerment of persons with disabilities in 76 provinces and Bangkok in the amount of
145,491 disabled persons. (Data Base of the central registration of disabled persons of
DEP. In 2015) Samples of the data collection are the disabled persons with major
malformation. Calculating used the formula of Yamame equal as 10,000 persons and
sampling in the area of 76 provinces and Bangkok with the data base of the disabled
persons of DEP. Calculating the samples in the proportion of the disabled persons in each
province covered the types of the disabilities and the ages. Process of data collection
operated with Directors of the Service Centre of Disabled persons in provinces and the mechanism
of survey in the area of each province. The consultant gave the advice for the mechanism
collecting the area data coaching in period, it depended on the needs of the area. Analysis
has been the descriptive statistic with frequency, percentage, average, standard deviation (S.D.)
and analyzed the relations by the cross-tabulation. The qualitative data has been analyzed
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by content analysis. In the part of the operation and following the Development Plan of
the quality of personal life organized the training course to the caretaker, the disabled
persons, and Directors of the Service Centre of Disabled persons. The research has found that
the situation of the quality of the disabled life
according to the index of the standard of quality of disabled personal life in holistic of the
country showed the low level (Average 2.41) In addition, the Development Plan of the
quality of personal life, operation and following the plan found out that the disabled
persons who got the help, has changed in the better way in some parts.
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1. บทนา
กรมส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต คนพิ ก าร (พก.) มี บ ทบาทหน้ า ที่ ใ นการขั บ เคลื่ อ นให้
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.
2556 บรรลุผลตามเจตนารมณ์ ซึ่งแนวทางหนึ่งในการขับเคลื่อนภารกิจดังกล่าว พก.ได้จัดทามาตรฐาน
คุณภาพชีวิตคนพิการขึ้น เพื่อเป็นเครื่องมือในการกากับและติดตามสถานการณ์คุณภาพชีวิตคนพิการ
โดยมีวัตถุประสงค์สาคัญคือ เพื่อเป็นเครื่องมือในการวัดระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตคนพิการที่เป็นระบบ
และมีประสิทธิภาพ สามารถคาดการณ์แนวโน้มสถานการณ์คุณภาพชีวิตคนพิการได้อย่างแม่นยา และ
สามารถกาหนดนโยบายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการได้อย่างเหมาะสมและทันเหตุการณ์ โดย
มาตรฐานคุณภาพชีวิตคนพิการ ประกอบด้วยดัชนี 7 ด้าน 8 องค์ประกอบ 26 ตัวชี้วัดได้แก่ 1) สิทธิและ
ความเท่าเทียม 2) สุขภาวะคนพิการ 3) การศึกษา 4) อาชีพ การจ้างงาน และรายได้ 5) การออกสู่สังคม
6) กีฬาและนันทนาการ และ 7) สิ่งอานวยความสะดวกสาหรับคนพิการ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2558
ได้ ม อบหมายให้ ค ณะที่ ป รึ ก ษาฯ ซึ่ ง เป็ น คณาจารย์ ภ ายใต้ ก ารบริ ห ารของคณะสั ง คมศาสตร์ แ ละ
มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ดาเนินโครงการ “การเสริมพลังคนพิการ สร้างโอกาสและความเท่า
เทียมในสังคม: กรณีการส่งเสริมสิทธิคนพิการตามมาตรฐานคุณภาพชีวิตคนพิการรายบุคคล”
โครงการฯ นี้อยู่บนฐานความคิดว่าการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนั้น จาเป็นต้อง
บูรณาการภารกิจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอย่างเป็นระบบ และพัฒนา
ศักยภาพแก่คนทางาน รวมทั้งเสริมพลังอานาจแก่คนพิการ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการอย่างครบวงจร หากดาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการบริหารจัดการและมีการพัฒนา
ระบบการดาเนินงานอย่างครบวงจร ย่อมจะช่วยให้การดาเนินงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 บรรลุผลตามเจตนารมณ์ อันจะส่งผลให้คนพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
สามารถดารงตนอยู่ในสังคมอย่างมีศักดิ์ศรี และจะส่งผลต่อการเป็นสังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันสาหรับทุก
คน (Inclusive Society) ตามเป้าหมายในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 ต่อไป
2. วัตถุประสงค์
1) เพื่อศึกษาและรายงานสถานการณ์คุณภาพชีวิตคนพิการตามตัวชี้วัดมาตรฐานคุณภาพชีวิตคน
พิการของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจาปี 2558
2) เพื่อติดตามผลการดาเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการที่ได้รับการจัดทาแผนพัฒนา
คุณภาพชีวิตรายบุคคลในปี 2557 และเปรียบเทียบความเปลี่ยนแปลงของคุณภาพชีวิตของคนพิการในปี
2557 และ 2558
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3) เพื่อจัดทารายงานแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการรายบุคคลรายใหม่ประจาปี 2557 และ 2558
ตามตัวชี้วัดมาตรฐานคุณภาพชีวิตคนพิการ
4) เพื่อจัดทาแนวทางการขับเคลื่อนกลไกการทางานเชิงพื้นที่ให้มีความรู้และทักษะในการสารวจ
ข้อมูลคนพิการในพื้นที่ และเป็นผู้จัดการคนพิการรายกรณี (case manager) ตามตัวชี้วัดมาตรฐานคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ
3. กรอบแนวคิด
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จังหวัด/กรุงเทพมหานคร
กลไกพื้นที่ (ศูนย์บริการคนพิการจังหวัด/กรุงเทพมหานคร)

(ขยายผล) การสารวจสถานการณ์
ตามมาตรฐานคุณภาพชีวิตคนพิการ

การพัฒนาศักยภาพผู้จัดการรายกรณี
(Case Management-CM)

บันทึกลงระบบฐานข้อมูล

ปฏิบัติการช่วยเหลือและติดตามการ
เปลี่ยนแปลง ภายใต้ความร่วมมือของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง*

การคัดกรอง จาแนก /จัดลาดับความ
เร่งด่วน
การจัดทาแผนพัฒนาฯรายบุคคล

ประเมินประสิทธิผลรวมของแผนงาน
และปรับแผนงาน

รายงานสถานการณ์การเข้าถึงสิทธิตามมาตรฐานคุณภาพชีวิตคนพิการและ
ผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตรายบุคคล

การดาเนินงานในปีปัจจุบัน

กิจกรรมที่ต้องดาเนินงานต่อเนื่องในปี

ต่อไป
* เป็นกิจกรรมที่ดาเนินงานต่อเนื่องจากปี 2557 (นาแผนพัฒนาฯรายบุคคลปี 2557 มา
ปฏิบัติฯ)
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4. วิธีวิทยาการวิจัย
ระเบียบวิธีการศึกษาที่ใช้ในการวิจัยนี้ ใช้แนวทางการวิจัยผสานวิธี (Mixed methods) ทั้งเชิง
ปริมาณและคุณภาพ โดยมีขั้นตอนดาเนินการ ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ขั้นการวางแผนและเตรียมความพร้อม
1) ศึกษาวิจัยทางเอกสาร (critical review) ทั้งเอกสารวิชาการของประเทศไทย และเอกสารทาง
วิชาการด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิของคนพิการ มาตรฐานคุณภาพชีวิตคน
พิการ นโยบายในอดีตและปั จจุบั นของประเทศไทย และศึกษาบทเรียน ปัญหาอุปสรรค เพื่อวิเคราะห์
แนวทางพัฒนา/วางแผนการประสานการดาเนินงานอย่างเป็นระบบ
2) ปรับปรุ ง/จัดตั้งกลไกเชิงพื้นที่ภายใต้ “ศูนย์บริการคนพิการระดั บจังหวัด” เพื่อเป็นกลไก
ดาเนินงานด้านคนพิการในพื้นที่ (ดาเนินการโดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ)
3) จัดทาคู่มือสนับสนุนการดาเนินงานของกลไกเชิงพื้นที่และผู้เกี่ยวข้อง
4) ให้ความรู้ทางวิชาการ การสนับสนุนทางวิชาการ คู่มือประกอบการดาเนินงานของกลไกเชิง
พื้นที่และผู้เกี่ยวข้อง การให้คาปรึกษา แนะนา และการเป็นพี่เลี้ยง (coaching) จัดทาเอกสารทางวิชาการ
และสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพกลไกการทางานเชิงพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมและส่งเสริมให้กลไกเชิง
พื้นที่มีความรู้และทักษะในการเป็นผู้จัดการ (คนพิการ) รายกรณี (case manager) เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
และส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิของคนพิการอย่างเป็นรูปธรรม โดยการออกแบบหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพ
ฯ ที่ มี ห ลั ก การส าคั ญ คื อ พั ฒ นาศั ก ยภาพบุ ค ลากร/ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านให้ เ ป็ น บุ ค คลแห่ ง การเรี ย นรู้ ผ่ าน
กระบวนการฝึกอบรมที่เน้นการฝึกปฏิบัติจริงอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
ขั้นตอนที่ 2 ขั้นการดาเนินงาน
5) ศึกษาสถานการณ์คุณภาพชีวิตคนพิการตามมาตรฐานคุณภาพชีวิตคนพิการ ในระดับบุคคล
อาเภอ จังหวัด ภูมิภาค และประเทศ ที่ขยายผลการสารวจในปี 2558 จากพื้นที่ 76 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร
ประชากร ในการวิจัยเป็นคนพิการระดับรุนแรง โดยใช้เกณฑ์คนพิการระดับรุนแรงของ พก.
ประกอบด้วย ไม่ได้ประกอบอาชีพ ช่วยเหลือตัวเองลาบาก และออกสู่สังคมลาบาก ซึ่งระบุไว้ในใบจด
ทะเบี ย นคนพิ ก าร ที่ ขึ้ น ทะเบี ย นกั บกรมส่ งเสริ ม และพั ฒนาคุณภาพชี วิตคนพิ การใน 76 จั งหวั ดและ
กรุงเทพมหานคร จานวนคนพิการ 145,491 คน (ฐานข้อมูลทะเบียนกลางคนพิการ พก., 2558)
กลุ่มตัวอย่างในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นคนพิการระดับรุนแรง คานวณโดยใช้สูตรทาโรยามาเน่
(Yamane, 1973 อ้างใน ธีรวุฒิ เอกะกุล , 2543) เท่ากับ 10,000 คน และสุ่มตัวอย่างจากพื้นที่ใน 76
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จังหวัด และกรุงเทพมหานคร โดยใช้ฐานข้อมูลคนพิการของ พก. คานวณจานวนกลุ่มตัวอย่างตามสัดส่วนคน
พิการในแต่ละจังหวัดให้มีความครอบคลุมทั้งประเภทความพิการและช่วงวัย
กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล ดาเนินการโดยผู้อานวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดร่วมกับ
กลไกสารวจข้อมูล ในพื้น ที่ของแต่ล ะจั งหวัด และมีทีมที่ปรึกษาให้ คาปรึกษาแก่กลไกเก็บข้อมูล พื้นที่
(coaching) เป็นระยะๆ ตามความความต้องการของพื้นที่ วิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (descriptive
statistic) ประกอบด้วย ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ข้อมูลเชิงคุณภาพ วิเคราะห์ข้อมูลโดย
การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (content analysis)
6) วางแผนและจัดทารายงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการรายบุคคล ในกลุ่มตัวอย่างคนพิการ
ตามประเภทความพิการ รวมทั้งการติดตามผลการดาเนินงานตามแผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการได้รับ
การวางแผนไว้ในปี 2557 โดยมีการดาเนินงานตามแนวทางการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
รายบุคคล ได้แก่ การวิเคราะห์ศักยภาพของคนพิการ จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาสและอุปสรรคของคนพิการ
และแนวทางการให้ความช่วยเหลือคนพิการรายบุคคลและข้อเสนอแนะ
ขั้นตอนที่ 3 ขั้นการเผยแพร่และขยายผล
7) น าข้ อ มู ล จากการด าเนิ น งานในขั้ น ตอนที่ 2 มาจั ด ท ารายงานผลการวิ จั ย ฉบั บ สมบู ร ณ์
ประกอบด้วย รายงานสถานการณ์การเข้าถึงสิทธิตามมาตรฐานคุณภาพชีวิตคนพิการ การจัดทาแผน
พัฒ นาคุณภาพชีวิตคนพิการรายบุ คคลรายใหม่ และผลการด าเนินงานตามแผนพัฒ นาคุณภาพชีวิ ต
รายบุคคล
8) นาข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์มาจัดทารายงานนาเสนอผลการวิจัยในรูปแบบของสารสนเทศ
สาหรับผู้บริหาร
9) จัดการประชุมเพื่อนาเสนอผลการศึกษา และรับฟังความคิดเห็น พร้อมทั้งให้มีผู้ข้อคิดเห็น
10) การจัดทารายงานฉบับสมบูรณ์
5. จริยธรรมการดาเนินการวิจัย
โครงการนี้ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน สาขาสังคมศาสตร์ คณะ
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เอกสารรับรองที่ MU-SSIRB: 2014/165 (B2)
6. ผลการวิจัย
ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของโครงการแบ่งเป็น 5 ส่วน ดังนี้
1) สถานการณ์คุณภาพชีวิตคนพิการตามมาตรฐานคุณภาพชีวิตคนพิการ
262

ประมวลบทความ (Proceeding) งานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการครั้งที่ 8 ประจาปี 2559

สถานการณ์คุณภาพชีวิตคนพิการตามมาตรฐานคุณภาพชีวิตคนพิการ ที่เป็นผลจากการสารวจโดย
ใช้แบบสอบถามการเข้าถึงสิทธิของคนพิการตามมาตรฐานการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ใน
คนพิการที่ขึ้นทะเบียนทั้ง 77 จังหวัด รวมจานวน 10,108 คน แสดงผลในภาพรวมระดับประเทศและแยก
รายภูมิภาค (รายงานสถานการณ์คุณภาพชีวิตคนพิการตามมาตรฐานคุณภาพชีวิตคนพิการในระดับบุคคล
และระดับจังหวัด แสดงไว้ในระบบสารสนเทศของ พก.) ดังนี้
ระดับคุณภาพชีวิตตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพชีวิตคนพิการ* (ค่าเฉลี่ย)
ดัชนี/องค์ประกอบ
รวมทุกภาค

ภาคกลาง ตะวันออก/ตะวันตก**

ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ**

มาก
(4.09)

มากที่สุด

ภาคเหนือ**

ภาคใต้**

ดัชนีที่ 1 เรื่องสิทธิของคนพิการ
1.1 การส่งเสริมและพิทักษ์
สิทธิ

มากที่สุด
(4.25)

1.2 การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร

ปานกลาง
(3.06)

ปานกลาง
(3.00)

ปานกลาง

น้อย
(2.53)

น้อย
(2.47)

ปานกลาง

น้อย
(1.99)

น้อย
(2.00)

น้อยที่สุด
(1.76)

น้อยที่สุด
(1.39)

น้อยที่สุด
(1.50)

น้อยที่สุด
(1.54)

น้อย

(4.38)

(3.18)

มากที่สุด
(4.37)
ปานกลาง
(3.03)

มาก
(4.19)
ปานกลาง
(3.04)

ดัชนีที่ 2 สุขภาวะคนพิการ
2.1 การได้รับบริการทาง
การแพทย์และสาธารณสุข

(2.63)

ปานกลาง
(2.55)

น้อย
(2.47)

ดัชนีที่ 3 การศึกษา
3.1 การส่งเสริมการศึกษา

น้อย
(2.45)

น้อย
(1.84)

ดัชนีที่ 4 อาชีพการจ้างงานและรายได้
4.1 การฝึกอาชีพและการมี
รายได้

น้อยที่สุด
(1.50)

น้อยที่สุด
(1.63)

น้อยที่สุด
(1.51)

น้อยที่สุด
(1.71)

น้อยที่สุด
(1.62)

ดัชนีที่ 5 การออกสู่สังคม
5.1 การร่วมกิจกรรมทาง
สังคม

น้อยที่สุด
(1.63)

(2.00)

ประมวลบทความ (Proceeding) งานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการครั้งที่ ๘ ประจาปี ๒๕๕๙

263

ดัชนีที่ 6 กีฬาและนันทนาการ
6.1 กีฬาและนันทนาการ

มาก
(3.52)

ปานกลาง
(3.29)

ปานกลาง
(3.36)

น้อย
(2.56)

น้อย
(2.57)

น้อย
(2.53)

น้อย

น้อย

(2.41)

มาก
(3.53)

มาก
(4.02)

ปาน
กลาง
(2.66)

น้อย
(2.46)

น้อย

น้อย

น้อย

(2.33)

(2.45)

(2.52)

(2.38)

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

(2.88)

(2.76)

(2.81)

(3.14)

(2.95)

ดัชนีที่ 7 สิ่งอานวยความสะดวก
7.1 การเข้าถึงและใช้
ประโยชน์จากสิ่งอานวย
ความสะดวกในหน่วยงาน
ของภาครัฐและเอกชน
รวมทุกดัชนี

ความสุขของคนพิการ***

* แปลผลตามหลักการแบ่งอันตรภาคชั้นตามเกณฑ์ของ Best (1977)
** แบ่งภาคตามฐานข้อมูลทะเบียนกลางคนพิการ สานักงานส่งเสริมและคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ
*** ความสุขของคนพิการไม่ได้เป็นตัวชี้วัดในอยู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นการสารวจ
เพิ่มเติมของงานวิจัยนี้
สถานการณ์ คุ ณ ภาพชี วิ ต คนพิ ก ารตามเกณฑ์ ม าตรฐานคุ ณ ภาพชี วิ ต คนพิ ก าร ในภาพร วม
ระดับประเทศอยู่ในระดับน้อย (ค่าเฉลี่ย 2.41) เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ พบว่า
คุณภาพชีวิตคนพิการในระดับมากที่สุด คือ การส่งเสริมและพิทักษ์สิทธิ (ค่าเฉลี่ย 4.25)
คุณภาพชีวิตคนพิการในระดับมาก คือ กีฬาและนันทนาการ (ค่าเฉลี่ย 3.52)
คุณภาพชีวิตคนพิการในระดับปานกลาง คือ การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร (ค่าเฉลี่ย 3.06)
คุณภาพชีวิตคนพิการในระดับน้อย คือ การเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากสิ่งอานวยความสะดวกใน
หน่ วยงานของภาครั ฐ และเอกชน (ค่าเฉลี่ ย 2.56) การได้รับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุ ข
(ค่าเฉลี่ย 2.53) และการส่งเสริมการศึกษา (ค่าเฉลี่ย 1.99)
คุณภาพชีวิตคนพิการในระดับน้อยที่สุด คือ การร่วมกิจกรรมทางสังคม (ค่าเฉลี่ย 1.63) และ
การฝึกอาชีพและการมีรายได้ (ค่าเฉลี่ย 1.50)
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นอกจากนี้ คนพิการประเมินตนเองว่ามีความสุขอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 2.88) ส่ว น
คุณภาพชีวิตคนพิการตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพชีวิตคนพิการในระดับภูมิภาค เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
กับข้อมูลระดับประเทศ
จากข้อมูลคุณภาพชีวิตคนพิการตามตัวชี้วัดมาตรฐานคุณภาพชีวิตคนพิการดังกล่าวข้างต้น เพื่อ ให้
สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลสถานการณ์คุณภาพชีวิตคนพิก ารประกอบการวางแผนเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตได้อย่างเฉพาะเจาะจง จึงได้วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ซึ่งปรากฏผลที่สาคัญๆ ดังนี้
คุณภาพชีวิตคนพิการตามตัวชี้วัดมาตรฐานคุณภาพชีวิตคนพิการจาแนกตามข้อมูลพื้นฐานของ
คนพิการ หากพิจารณาตามมาตรฐานคุณภาพชีวิตรายดัชนีและองค์ประกอบ พบว่าคุณภาพชีวิตคนพิการ
ไม่มีความแตกต่างกัน แต่หากพิจารณาตามรายตัวชี้วัดจะพบว่าคุณภาพชีวิตคนพิการมีความแตกต่างกัน
จาแนกตามข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่
เพศ พบว่ามีตัวชี้วัดที่คนพิการเพศหญิงและเพศชายมีความแตกต่างกันเล็กน้อย ได้แก่
ตัวชี้วัดที่ 2.1.1 การได้รับบริการตามระบบสาธารณสุ ข โดยเพศชายได้รับบริการตามระบบ
สาธารณสุขในระดับน้อย ในขณะที่คนพิการเพศหญิงได้รับบริการตามระบบสาธารณสุขในระดับปานกลาง
ตัวชี้วัดที่ 3.1.1 การได้รับบริการจัดการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพ โดยคนพิการเพศชายได้รับ
บริการจัดการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพระดับปานกลาง ในขณะที่คนพิการเพศหญิงได้รับบริการจัดการศึกษา
อย่างเต็มศักยภาพระดับน้อย
อายุ พบว่ามีตัวชี้วัดที่คนพิการในบางช่วงอายุมีความแตกต่างกันเล็กน้อยในการเข้าถึงสิทธิ ได้แก่
ตัวชี้วัดที่ 1.1.3 การรับรู้เรื่องสิทธิคนพิการตามกฎหมาย โดยคนพิการช่วงอายุ 7-14 ปี มีการ
รับรู้เรื่องสิทธิคนพิการตามกฎหมายระดับน้อย ส่วนคนพิการที่มีอายุในช่วงอื่นมี การรับรู้เรื่องสิทธิคน
พิการตามกฎหมายระดับปานกลาง
ตัวชี้วัดที่ 2.1.1 การได้รับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข โดยคนพิการช่วงอายุ 21-45 ปี
และอายุ 60 ปีขึ้นไป ได้รับบริการทางการแพทย์ฯ ในระดับน้อย ส่วนคนพิการที่มีอายุในช่วงอื่นได้รับ
บริการทางการแพทย์ฯ ระดับปานกลาง
ตัวชี้วัดที่ 3.1.1 การได้รับบริการจัดการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพ โดยคนพิการช่วงอายุ 15-20 ปี
และช่วงอายุ 21-45 ปี ได้รับการบริการจัดการศึกษาฯ ระดับปานกลาง ในขณะที่คนพิการในช่วงอายุอื่น
คือ ช่วง 7-14 ปี, 46-60 ปี และอายุ 60 ปีขึ้นไป ได้รับการบริการจัดการศึกษาฯ ในระดับน้อย
การศึกษา พบว่ามีตัวชี้วัดที่คนพิการในบางระดับการศึกษามีคุณภาพชีวิตความแตกต่างกัน
เล็กน้อย ได้แก่
ตัวชี้วั ดที่ 1.1.3 การรั บรู้เรื่องสิ ทธิ คนพิการตามกฎหมาย โดยคนพิการที่มี ระดับการศึ กษา
มัธยมศึกษา และปริ ญญาตรีและสู งกว่า มีการรับรู้เรื่องสิทธิคนพิการตามกฎหมาย ในระดับมาก ส่วนคน
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พิการที่ไม่ได้อยู่ระหว่างการศึกษา ที่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา และ ปวช./ปวส./อนุปริญญา มีการ
รับรู้เรื่องสิทธิคนพิการตามกฎหมายในระดับปานกลาง
ตัวชี้วัดที่ 2.1.1 การได้รับบริการตามระบบสาธารณสุข โดยคนพิการที่ไม่ได้อยู่ระหว่างศึกษา
ได้รับบริการตามระบบสาธารณสุขในระดับน้อย ส่วนคนพิการที่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา จนถึงสูง
กว่าปริญญาตรี ได้รับบริการตามระบบสาธารณสุขในระดับปานกลาง
ตัวชี้วัดที่ 3.1.1 การได้รับบริการจัดการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพ โดยคนพิการที่มีการศึกษา
ระดับปริญญาตรีและสูงกว่า ได้รับบริการฯ ในระดับมากที่สุด คนพิการที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ได้รับบริการฯ ในระดับปานกลาง คนพิการที่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา ได้รับบริการฯ ในระดับน้อย
ในขณะที่คนพิการที่ไม่ได้อยู่ระหว่างศึกษา และที่มีการศึกษาระดับ ปวช./ปวส./อนุปริญญา ได้รับบริการฯ
ในระดับน้อยที่สุด
ตัวชี้วัดที่ 3.1.3 การสาเร็จการศึกษาในช่วงชั้นของการศึกษาหรือตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะ
บุคคล (IEP) โดยคนพิการที่มีระดับการศึกษาสูงสุดคือระดับปริญญาตรีและสูงกว่า มีความสาเร็จการศึกษา
ตามแผนฯ ในระดับมากที่สุด เมื่อเทียบกับคนพิการในระดับการศึกษาอื่นๆ
ตัวชี้วัดที่ 5.1.2 การเข้าร่วมกิจกรรมตามหลักศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี โดยคนพิการที่ไม่ได้
อยู่ ร ะหว่ า งศึ ก ษา มี ก ารเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมฯ ในระดั บ น้ อ ยที่ สุ ด ส่ ว นคนพิ ก ารที่ มี ก ารศึ ก ษาระดั บ
ประถมศึกษา ปวช./ปวส./อนุปริญญา และปริญญาตรีและสูงกว่า มีการเข้าร่วมกิจกรรมฯ ในระดับน้อย
ตัวชี้วัดที่ 7.1.1 การเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากสิ่งอานวยความสะดวกในหน่วยงานของภาครัฐ
และเอกชน โดยคนพิการที่ไม่ได้อยู่ระหว่างศึกษา มีการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ฯในระดับน้อยที่สุด ส่วน
คนพิการที่การศึกษาระดับปริญญาตรีและสูงกว่า มีการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ฯในระดับปานกลาง
สถานภาพสมรส พบว่ามีตัวชี้วัดที่คนพิการมีความแตกต่างกันเล็กน้อยในการเข้าถึงสิทธิ ได้แก่
ตัวชี้วัดที่ 1.1.3 การรับรู้เรื่องสิทธิคนพิการตามกฎหมาย โดยคนพิการที่มีสถานภาพสมรสอยู่
ร่วมกัน มีการรับรู้เรื่องสิทธิคนพิการตามกฎหมาย ในระดับมาก ส่วนคนพิการที่มีสถานภาพสมรสแบบ
อื่นๆ รับรู้เรื่องสิทธิคนพิการตามกฎหมายระดับปานกลาง
ตัวชี้วัดที่ 2.1.1 การได้รั บบริการตามระบบสาธารณสุข โดยคนพิการที่มีสถานภาพโสด ได้รับ
บริการฯ ในระดับน้อย ส่วนคนพิการที่มีสถานภาพสมรสแบบอื่นๆ ได้รับบริการฯ ในระดับปานกลาง
ตัวชี้วัดที่ 2.1.3 การตรวจสุขภาพประจาปี โดยคนพิการที่มีสถานภาพสมรสอยู่ร่วมกัน และ
หย่า/หม้าย ได้ตรวจสุขภาพประจาปีในระดับมาก ส่วนคนพิการที่มีสถานภาพสมรสแบบอื่นๆ มีการตรวจ
สุขภาพประจาปีในระดับปานกลาง
ตัวชี้วัดที่ 6.1.1 การเข้าร่วมกิจกรรมการเล่นกีฬาและนันทนาการ โดยคนพิการที่มีสถานภาพ
สมรสอื่นๆ มีการเข้าร่วมกิจกรรมฯ ในระดับน้อย ส่วนคนพิการที่มีสถานภาพสมรสแยกกันอยู่ และหย่า/
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หม้าย มีการเข้าร่วมกิจกรรมฯ ในระดับปานกลาง และคนพิการที่มีสถานภาพสมรสแบบอื่น ๆ มีการเข้าร่วม
กิจกรรมฯ ในระดับมาก
ประเภทความพิการ พบว่า คนพิการในแต่ละประเภทความพิการมีคุณภาพชีวิตแตกต่างกัน
เล็กน้อยในบางตัวชี้วัด ได้แก่
ตัวชี้วัด 1.1.3 การรับรู้เรื่องสิทธิคนพิการตามกฎหมาย โดยคนพิการทางการเห็น ทางการ
เคลื่อนไหว และทางการได้ยิน มีการรับรู้เรื่องสิทธิคนพิการตามกฎหมาย ระดับปานกลาง ในขณะที่คน
พิการประเภทอื่น ๆ มีการรับรู้เรื่องสิทธิคนพิการตามกฎหมาย ระดับน้อย
ตัวชี้วัด 2.1.1 การได้รับบริการตามระบบสาธารณสุข โดย ทางจิตใจ/พฤติกรรม คนพิการ
ทางสติปัญญาและ คนพิการทางการเรียนรู้ การได้รับบริการตามระบบสาธารณสุข ในระดับน้อย ส่วนคน
พิการประเภทอื่น ๆ การได้รับบริการตามระบบสาธารณสุขในระดับปานกลาง
ตัวชี้วัด 2.1.3 การตรวจสุขภาพประจาปี โดยคนพิการทางการได้ยิน มีการตรวจสุขภาพ
ประจาปีในระดับมาก ส่วนคนพิการประเภทอื่นมีการตรวจสุขภาพประจาปีในระดับปานกลาง
ตัว ชี้วัด 3.1.3 การส าเร็จการศึกษาในช่วงชั้นของการศึกษาหรือตามแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล (IEP) โดยคนพิการทางสติปัญญาสาเร็จการศึกษาในช่วงชั้นของการ ศึกษาหรือตามแผน การ
จัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ในระดับน้อยที่สุด ส่วนคนพิการประเภทอื่น ๆ สาเร็จการศึกษาในช่วงชั้นของ
การศึกษาหรือตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ในระดับน้อย
ตัวชี้วัด 5.1.3 การได้รับบริการการมีผู้ช่วยคนพิการ การจัดปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย การ
ช่วยเหลือคนพิการที่ไม่มีผู้ดูแล โดยคนพิการออทิสติก ได้รับบริการฯ ในระดับน้อยที่สุด ส่วนคนพิการ
ประเภทอื่น ๆ ได้รับบริการในระดับน้อย
ตัวชี้วัด 6.1.1 การเข้าร่วมกิจกรรมการเล่นกีฬาและนันทนาการ โดยคนพิการทางสติปัญญา
และคนพิการทางจิตใจ/พฤติกรรม เข้าร่วมฯ ในระดับปานกลาง ส่วนคนพิการอื่นๆ เข้าร่วมกิจกรรมการ
เล่นกีฬาและนันทนาการในระดับมาก
ตัวชี้วัด 7.1.1 การเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากสิ่งอานวยความสะดวกในหน่วยงานของภาครัฐและ
เอกชน โดยคนพิการทางจิตใจ/พฤติกรรม และทางสติปัญญา เข้าถึง และใช้ประโยชน์จากสิ่งอานวยความ
สะดวกในหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน ในระดับน้อยที่สุด ส่วนคนพิการอื่นๆ เข้าถึงและใช้ประโยชน์จาก
สิ่งอานวยความสะดวกในหน่วยงานของภาครัฐและเอกชนในระดับน้อย
รายได้ พบว่า คนพิการที่มีระดับรายได้ต่างๆ มีคุณภาพชีวิตแตกต่างกันเล็กน้อยในบางตัวชี้วัด
ได้แก่
ตัวชี้วัดที่ 1.1.3 การรับรู้เรื่องสิทธิคนพิการตามกฎหมาย โดยคนพิการที่มีรายได้ 20,00055,000 บาท มีการรับรู้ฯ ในระดับมากที่สุด ในขณะที่คนพิการที่มีรายได้ 7,500-10,000 บาท, 15,000ประมวลบทความ (Proceeding) งานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการครั้งที่ ๘ ประจาปี ๒๕๕๙
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20,000 บาท และรายได้มากกว่า 50,000 บาท มีการรับรู้เรื่องสิทธิคนพิการตามกฎหมาย ในระดับปาน
กลาง ส่วนคนพิการที่มีรายได้ในช่วงอื่นๆ มีการรับรู้เรื่องสิทธิคนพิการตามกฎหมาย ในระดับมาก
ตัวชี้วัดที่ 2.1.1 การได้รับบริการตามระบบสาธารณสุข โดยคนพิการที่มีรายได้ 15,00020,000 บาท, 20,000-25,000 บาท, 25,000-50,000 บาท และรายได้มากกว่า 50,000 บาท ได้รับบริการ
ฯ ในระดับน้อย ส่วนคนพิการที่มีรายได้ในช่วงอื่น ๆ ได้รับบริการตามระบบสาธารณสุข ในระดับปานกลาง
ตัว ชี้วัด 3.1.1 การได้รั บ บริ การจัดการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพ โดยคนพิการที่มีรายได้
10,000-15,000 บาท ได้รับบริการจัดการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพในระดับมากที่สุด ส่วนคนพิการที่มี
รายได้ 2,500-5,000 บาท ได้รับบริการจัดการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพ ในระดับมาก ในขณะที่คนพิการ
ที่มีรายได้ในช่วงอื่น ๆ ได้รับบริการจัดการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพ ในระดับปานกลาง
ตัวชี้วัดที่ 5.1.5 การรวมกลุ่มคนพิการ ชมรมคนพิการเป็นกลุ่มช่วยเหลือตัวเอง โดยคนพิการที่
มีร ายได้ 20,000-25,000 บาท มีการรวมกลุ่ มคนพิการฯ ในระดับปานกลาง ส่ วนคนพิการที่มีรายได้
25,000-50,000 บาท มีการรวมกลุ่มคนพิการฯ ในระดับน้อย ในขณะที่คนพิการที่มีรายได้ในช่วงอื่น ๆ มี
การรวมกลุ่มคนพิการฯ ในระดับน้อยที่สุด
ตัวชี้วัดที่ 6.1.1 การเข้าร่วมกิจกรรมการเล่นกีฬาและนันทนาการ โดยคนพิการที่มีรายได้
10,000-15,000 บาท, 15,000-20,000 บาท และรายได้มากกว่า 50,000 บาท มีการเข้าร่วมกิจกรรมการเล่น
กีฬาและนันทนาการ ในระดับมากที่สุด ส่วนคนพิการที่มีรายได้ในช่วงอื่น ๆ มีการเข้าร่วมกิจกรรมการเล่น
กีฬาและนันทนาการในระดับมาก
ตัวชี้วัดที่ 7.1.1 การเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากสิ่งอานวยความสะดวกในหน่วยงานของภาครัฐ
และเอกชน โดยคนพิการที่มีรายได้ 20,000-25,000 บาท และ 25,000-50,000 บาท มีการเข้าถึงฯ ใน
ระดับปานกลาง ในขณะที่คนพิการที่มีรายได้ในช่วงอื่น ๆ มีการเข้าถึงฯ ในระดับน้อย
2) แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการรายบุคคล
การวางแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตรายบุคคล เพื่อให้ทราบศักยภาพและความต้องการของคนพิการ
และสามารถดาเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการได้สอดคล้องกับความต้องการของคนพิการแต่ละราย
ช่วยให้คนพิการสามารถเข้าถึงบริการต่างๆ และใช้ประโยชน์จากสภาพแวดล้อม เทคโนโลยีและข้อมูล
ข่าวสารได้มากยิ่งขึ้น รวมถึงสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่คนพิการ ภายใต้หลักการสร้างพลังอานาจ ที่ให้ความ
สาคัญกับการมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตรายบุคคลของคนพิการ ร่วมกั บผู้ดูแลคนพิการ
กลไกสารวจข้อมูลและผู้จัดการรายกรณี ในกระบวนการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการรายบุคคล
มีการพัฒนาศักยภาพผู้ที่เกี่ยวข้องให้สามารถจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตรายบุคคล มีการวิเคราะห์จุดแข็ง
จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค ของคนพิการเป็นรายบุคคล โดยให้คนพิการมีส่วนร่วมในการประเมินศักยภาพ
สะท้อนความต้องการและวางแผนการดาเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเป็นรายบุคคล เป็นการ
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เสริมพลังอานาจของคนพิการ และมุ่งผลลัพธ์เพื่อให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการที่สอดคล้องตาม
ศักยภาพ ความต้องการ และโดยการมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับ
องค์ประกอบของแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตรายบุคคล ประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพ จุดอ่อน
จุดแข็ง โอกาสและอุปสรรค ของคนพิการแต่ละราย เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนดาเนินงานเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการที่เฉพาะเจาะจงในแต่ละราย โดยในแผนได้ระบุแนวทางการดาเนินงาน และบุคคล
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จะสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และแนวทางการ
นาแผนไปสู่การปฏิบัติ
จากการวิเคราะห์ความต้องการจาเป็นของคนพิการดังกล่าว นาไปสู่การจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตรายบุคคล โดยสรุปภาพรวมแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการรายบุคคลที่เป็นกรณีศึกษา ดังนี้
2.1) แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการรายบุคคลรายใหม่
การศึกษานี้ได้จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการรายบุคคลรายใหม่ ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูลคน
พิการที่สารวจในปี 2557 และปี 2558 คนพิการที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการรายบุคคลรายใหม่มีจานวนทั้งสิ้น 1,065 คน จาแนกตามภูมิภาค ได้แก่ ภาคกลาง 250 คน ภาค
ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ 411 คน ภาคเหนื อ 247 คน และภาคใต้ 157 คน ซึ่ ง สรุ ป สาระส าคั ญ ของ
แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการรายบุคคล ดังนี้
คนพิการที่เป็นกรณีศึกษา ส่วนใหญ่มีจุดแข็งในเรื่องการมีจิตใจที่เข้มแข็ง มีความมุ่งมั่น ไม่
ท้อถอย จุดอ่อนในเรื่องสภาพความพิการและโรคที่เป็นอยู่ ทาให้ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ รวมไปถึง
การไม่มีผู้ดูแลหรือมีภ าระต้องดูแลบุคคลอื่นในครอบครัว และมีฐานะยากจน โอกาส มีห น่วยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชนที่มีหน้าที่ให้การดูแลคนพิการ และมีอุปสรรค ในเรื่องสังคมหรือชุมชนไม่ยอมรับความ
พิการบางประเภท เช่น ความพิการทางด้านจิตใจ ทาให้คนพิการไม่กล้าออกสู่สังคม หน่วยงานภาครัฐ
ยังให้การช่วยเหลือไม่ทั่วถึง ทั้งในเรื่องสุขภาพ อาชีพ และการเข้าถึงสิทธิฯ และนโยบายท้องถิ่ นที่ไม่
ต่อเนื่อง
ภาพรวมแผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตรายบุคคลที่ต้องการความช่วยเหลือ ส่วนใหญ่วางแผนให้
ความช่วยเหลือด้านสุขภาวะคนพิการ โดยมีแผนการดาเนินงาน เช่น จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจาปี
อย่างต่อเนื่อง หรือจัดทีมอาสาสมัครลงพื้นที่ตรวจสุขภาพภายในชุมชน โดยมีอาสาสมัครสาธารณสุ ข
ประจาหมู่บ้าน (อสม.)/อาสาสมัครพัฒนาสังคม (อพม.) เป็นแกนนา รวมทั้งการจัดหากายอุปกรณ์ให้แก่
คนพิการ รองลงมาได้วางแผนให้ความช่วยเหลือด้านสิทธิคนพิการ (การมีบัตร/เบี้ยความพิการ/การรับรู้
สิทธิ ฯลฯ) โดยมีการประสานงานการรับเรื่องขอมีบัตรคนพิการ การจั ดสรรเบี้ยความพิการเป็นรายเดือน
และการอบรมให้ความรู้เรื่องสิทธิคนพิการ สาหรับด้านอาชีพ/รายได้ ได้มีการวางแผนส่งเสริมและให้
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คาแนะนาทั้งคนพิการและผู้ดูแลคนพิการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากแหล่งกู้ยืมเงินเพื่อประกอบอาชีพ และ
ให้คาปรึกษาด้านอาชีพ โดยประสานงานกับองค์การบริหารส่วนตาบล (อบต.) สานักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุ ษย์ (พมจ.) และผู้ น าชุมชน ในด้ า นที่อยู่อาศัย/สิ่งอานวยความสะดวก ได้มีการ
วางแผนปรั บ สภาพที่ อ ยู่ อ าศั ย และจั ด สิ่ ง อ านวยความสะดวกส าหรั บ คนพิ ก ารบริ เ วณบ้ า น ส าหรั บ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีบทบาทในการให้ ความช่วยเหลือ ได้แก่ ศูนย์บริการคนพิการจังหวัด องค์การ
บริหารส่วนตาบล (อบต.) สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พมจ.) โรงพยาบาลส่งเสริม
สุ ข ภาพต าบล (รพ.สต.) กรมส่ ง เสริ มและพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิต คนพิ ก าร (พก.) องค์ ก รคนพิ ก ารและ
อาสาสมัครในพื้นที่ เป็นต้น
2.2) การติ ด ตามผลการด าเนิน งานตามแผนพั ฒ นาคุณภาพชีวิ ตรายบุ คคลในปี 2557 และ
เปรียบเทียบความเปลี่ยนแปลงของคุณภาพชีวิตของคนพิการในปี 2557 และ 2558
การติดตามผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตรายบุคคลที่ดาเนินการในปี 2557 และ
เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพชีวิตของคนพิการในปี 2557 และ 2558 มีจานวนรวมทั้งสิ้น 500
คน จาแนกตามภูมิภาค ได้แก่ ภาคกลาง 150 คน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 198 คน ภาคเหนือ 82 คน
และ ภาคใต้ 70 คน ปรากฏผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในด้านต่าง ๆ ดังนี้
กรณีคนพิการที่ต้องการความช่วยเหลือ : คนพิการที่ได้รับการช่วยเหลือเกิดการเปลี่ยนแปลงใน
ทิศทางที่ดีขึ้น โดยเฉพาะด้านสิทธิและความเท่าเทียมและการพัฒนาอาชีพและรายได้ กล่าวคือ คนพิการ
รับรู้เกี่ยวกับสิทธิในการกู้ยืมเงินลงทุนจากกองทุนฯ เพื่อคนพิการ นอกจากนี้ ยังมีความรู้ ความเข้าใจ และ
กาลังใจในการประกอบอาชีพมากขึ้น มีการทาบัญชีครัวเรือนซึ่งทาให้เกิดการบริหารจัดการรายได้และ
รายจ่ายในครัวเรือน มีการขยายตลาดสินค้าไปได้มากขึ้นกว่าเดิมซึ่งส่งผลให้เกิดรายได้ที่เพิ่ม ขึ้น อีกทั้งคน
พิการได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการทาประชาคมชุมชน การร่วมประชุมกลุ่ม/
ชุมชนของคนพิการ เป็นต้น
กรณีคนพิการที่ประสบความสาเร็จ : หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ให้ความช่วยเหลือคนพิการที่ประสบ
ความสาเร็จ โดยเติมเต็มในส่วนที่ยังเป็นจุดอ่อนบางประการ ได้แก่ การชี้แจงสิทธิที่คนพิการพึงได้รับ จาก
รัฐ การอบรม ให้คาแนะนาแนวทางการดาเนินธุรกิจ ตลาดสินค้าและบริการใหม่ๆ รวมถึง วิธีการลดต้นทุน
เพื่อเพิ่มรายได้ นอกจากนี้ ยังได้รับการเชิดชูเกียรติโดยเป็นคนพิการต้นแบบซึ่งสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีใน
การดาเนินชีวิตสาหรับคนพิการอื่นๆ ต่อไป
3) แนวทางการขับเคลื่อนกลไกการทางานเชิงพื้นที่ในการสารวจข้อมูลคนพิการ และการทา
หน้าที่เป็นผู้จัดการรายกรณี
3.1) การพัฒนาศักยภาพและแนวทางการขับเคลื่อนกลไกการทางานเชิงพื้นที่
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เพื่อให้การดาเนินงานตามบทบาทหน้าที่ของกลไกเชิงพื้นที่ โดยเฉพาะศูนย์บริการคนพิการ
จังหวัดเป็นไปอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการร่วมกับ
คณะที่ปรึกษาฯ ได้จัดให้มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์บริการคนพิการ โดยมีฐาน
คิดสาคัญคือ ออกแบบหลักสูตรให้สอดคล้องกับภารกิจตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 มาตรา 20/3 และมาตรา 20/4 และ
สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของโครงการฯ กล่าวคือ นอกจากการศึกษาสถานการณ์การเข้าถึง สิทธิของคน
พิการให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น อันเป็นกระบวนการศึกษาต่อเนื่องจากปี 2557 แล้ว ยังมุ่งเน้นส่งเสริมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตามแผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการรายบุคคลไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรมผ่านการจัดการเป็นรายกรณี อันเป็นการสนับสนุนให้บทบาทของศูนย์บริการคนพิการมีความ
ชัดเจนและตอบสนองภารกิจตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการฯ อีกทางหนึ่ง
เนื้อหาของหลักสูตรให้ความสาคัญกับประเด็นด้านความรู้และเทคนิควิธีการต่างๆ ที่ปรับปรุง
จากหลักสูตรเดิมที่เคยดาเนินการต่อเนื่องจากปี 2556 และ 2557 (ความรู้ด้านการเก็บรวบรวมและนาเข้า
ข้อมูลในระบบสารสนเทศ โดยใช้ มาตรฐานคุณภาพชีวิตคนพิการเป็นเครื่องมื อเรียนรู้ ความรู้เรื่องการ
วางแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการรายบุคคล และความรู้ด้านการติดตามประเมินผล) ผนวกกับชุดความรู้
ที่เพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องและรองรับภารกิจของศูนย์บริการคนพิการ คือ ความรู้เรื่องบทบาทศูนย์บริการ
คนพิการ และการจัดการรายกรณี (case management)
กระบวนการพัฒนาศักยภาพเป็นอบรมเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและการปฏิบัติ จัดโดยกรมส่งเสริม
และพั ฒนาคุ ณภาพชี วิ ตคนพิ การ หลั งจากเสร็ จสิ้ นกระบวนการพัฒนาศักยภาพแล้ ว จะมี การติ ดตาม
สนับสนุนและให้คาปรึกษาโดยทีมที่ปรึกษาฯ เป็นพี่เลี้ยง
3.2) แนวทางการขับเคลื่อนกลไกการทางานเชิงพื้นที่
แนวทางการดาเนินงานมีลักษณะผสมผสานแนวทางเชิงการสร้างความต่อเนื่องและแนวทางการ
ขยายผล กล่าวคือ
แนวทางที่ 1 การสร้างความต่อเนื่องในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ แนวทางนี้
เน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตามแผนงาน ซึ่งเป็นการดาเนินการในกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการ
วางแผนพัฒ นาคุณภาพชีวิตรายบุคคลในปี 2557 โดยประยุกต์ใช้แนวคิดการจัดการรายกรณี (case
management) โดยมีกระบวนการในการจัดการรายกรณี ประกอบด้วย การคัดกรอง การวางแผนและ
การให้บริการดูแลและให้คาปรึกษา การเชื่อมประสาน การส่งต่อ การติดตามประเมินผลคนพิการแต่ละราย
และการปรับแผนการดูแล
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แนวทางที่ 2 การขยายผล โดยการสารวจข้อมูลคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นกลุ่มบุคคลพิการที่มี
ความพิการระดับรุนแรง โดยกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทนของประชากรคนพิการระดับรุนแรงของ
แต่ละจังหวัดตามหลักการทางสถิติ จากฐานข้อมูลของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รวมทั้ง
การวางแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการรายบุคคลในคนพิการกรณีตัวอย่าง
4) การนาเสนอผลในระบบฐานข้อมูลคุณภาพชีวิตคนพิการตามเกณฑ์มาตรฐาน
ผลจากการสารวจข้อมูลสถานการณ์คุณภาพชีวิตคนพิการและการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการรายบุคคล ได้นาเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลคุณภาพชีวิตคนพิการตามเกณฑ์มาตรฐานของ พก. และ
แสดงผลสถานการณ์คุณภาพชีวิตคนพิการบนระบบเว็บไซต์ของ พก. (http://nep.go.th/) ตามดัชนี
องค์ประกอบ และตัวชี้วัดในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพชีวิตคนพิการ จาแนกเป็น รายบุคคล ตาบล อาเภอ
จังหวัด ภาค และระดับ ประเทศ และแสดงผลสถานการณ์คุณภาพชีวิตคนพิการตามเกณฑ์มาตรฐาน
คุณภาพชีวิตคนพิการจาแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพสมรส การศึกษา สิทธิในการรักษาพยาบาล ประเภท
ความพิการ อาชีพ รายได้ การจ้างงาน และลักษณะที่อยู่อาศัย ซึ่งผู้อานวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัด
รวมทั้งผู้บริหารของ พก. สามารถเข้าสู่ระบบและใช้ประโยชน์ข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อประกอบการ
ตัดสินใจในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รวมทั้งจัดทาการนาเสนอผลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
(GIS)
5) ข้อเสนอแนะแนวทางการขับเคลื่อนกลไกการทางานเชิงพื้นที่
การขับเคลื่อนกลไกการทางานเชิงพื้นที่มีความมุ่งหวังที่จะช่วยหนุนเสริมให้การทางานพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ โดยมีการสร้างกลไก วิธีการ กระบวนการดาเนินการ และเครื่องมือขับเคลื่อนใน
ระดับพื้นที่ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้สามารถเข้าถึงสิทธิต่าง ๆ อัน จะนาไปสู่การมี
คุณภาพชีวิตที่ดี คณะที่ปรึกษาฯ มีข้อเสนอแนะแนวทางการขับเคลื่อนกลไกการทางานเชิงพื้นที่ ดังนี้
5.1) ข้อเสนอแนะด้านหลักคิด
1) สร้างเสริมความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักรู้เกี่ยวกับศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ศักยภาพ
และการดารงชีวิตอิสระ สิทธิ และหน้าที่ของคนพิการแก่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับคนพิการและบุคคลทั่วไป
โดยการสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนจัดกิจกรรมในการสร้างเสริมเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อ
ความพิการ คนพิการ ผู้ดูแล ผู้ช่วยคนพิการ และครอบครัว
5.2) ข้อเสนอแนะด้านโครงสร้าง กลไก
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2) ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็ง ของศูนย์บริการคนพิการทั้งในระดับจังหวัดและท้องถิ่น จัด
โครงสร้างการทางาน บทบาทหน้าที่ ประสานความร่วมมือ การหนุนเสริม จัดกระบวนการเรียนรู้อย่าง
หลากหลายให้สามารถดาเนินงานด้านคนพิการในลักษณะแบบองค์รวมและครบวงจร
3) กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) และศูนย์บริการคนพิการควรบูรณาการการ
ทางานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกับเครือข่ายอื่น ๆ ในพื้นที่ ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(อปท.) องค์การบริหารส่วนตาบล (อบต.) แรงงานจังหวัด หน่วยงานด้านการศึกษา องค์กรคนพิการ
และ อาสาสมัครภาคประชาชน/ภาคประชาสังคมในพื้นที่ เช่น อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อส
ม.) หรืออาสาสมัครดูแลคนพิการในชุมชน (อพมก.) เป็นต้น
4) สนับสนุนให้ศูนย์บริการคนพิการและเครือข่ายมีบทบาทเป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการที่
เกี่ยวข้องกับงานด้านคนพิการในทุกระดับและทุกมิติในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา
5) ควรมีการสร้างกรอบตาแหน่ง อัตรากาลังและกาหนดบทบาทหน้าที่ของผู้จัดการรายกรณี
(case manager) อย่างชัดเจนเพื่อให้สามารถทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.3) ข้อเสนอแนะด้านการบริหารจัดการ
6) ส่งเสริมและสนับสนุนทรัพยากร โดยเฉพาะด้านการเงินและวิชาการ แก่ศูนย์บริการคนพิการ
ให้สามารถบริหารจัดการ ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิ ตลอดจนจัดบริการให้แก่คนพิการได้อย่างมีมาตรฐาน
7) สนับสนุนให้เกิดการสมทบงบประมาณเพื่อสร้างความเข้มแข็งและศักยภาพแก่ศูนย์บริการคน
พิการในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ จากหน่วยงานต่างๆ เช่น องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรคนพิการ เป็นต้น
8) กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ควรพัฒนาศักยภาพของผู้จัดการราย
กรณี ทั้งด้านความรู้ความเข้าใจต่อบทบาทหน้าที่ และทักษะความสามารถในด้านต่าง ๆ เช่น การให้
คาปรึกษา การสร้างเครื อข่ายความร่ว มมือกับหน่วยงาน/องค์กรอื่น การประสานงานกับทุกฝ่ ายที่
เกี่ยวข้องได้ ในลักษณะสหวิชาชีพ ตลอดจนทักษะด้านการติดตามประเมินผล โดยการพัฒนาหลักสูตรที่
จาเพาะในประเด็นการเข้าถึงแหล่งข้อมูลหรือกลุ่มเป้าหมาย การรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และสังเคราะห์
ข้อมูลสู่การจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตรายบุคคล รวมถึงประสานงานเพื่อส่งต่อคนพิการที่จาเป็นต้อง
ได้รับการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับคณะทางานฯ และกลไกสารวจข้อมูลในพื้นที่
9) เร่งสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกลไกการทางานเชิงพื้นที่ที่ห่างไกลจากศูนย์กลาง เพื่อ
สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ และนามาซึ่งข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน และมีประสิทธิภาพต่อไป
10) ในการวางแผนงานหรือการทางานร่วมกันในทุกระดับและระหว่างเครือข่ายต้องมีการสื่อสาร
ระหว่างพี่เลี้ยงกับพื้นที่ที่ทางาน โดยผ่านเวทีสร้างการเรียนรู้ร่วมกัน เวทีสารวจศักยภาพพื้นที่ (ชุมชน)ใน
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พื้นที่ และใช้ “ทุนร่วม” โดยการบูรณาการรวมของทุนในพื้นที่ ภายใต้เป้าหมายเดียวกัน โดยการ เป็น
หุ้นส่วนร่วมแบ่งปัน (share) ทุน งาน เวลา และคน โดยพื้นที่อาจมีการถอดบทเรียนในพื้นที่ ซึ่งอาศัย
ทรัพยากร/ทุนทางสังคม/พื้นที่เรียนรู้ ร่วมสังเคราะห์ความรู้และประเมิน เพื่อพัฒนาให้เกิดพื้นที่ตัวอย่าง
ของการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และเพื่อทาการขยายเครือข่ายและหนุนเสริมพลังในการทางาน
ร่วมกัน ผ่านกลไกระดับจังหวัด ขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายที่เชื่อมโยงบูรณาการกับยุทธศาสตร์จังหวัดและ
ประเทศอันมีเป้าหมายสุดท้ายร่วมกันภายใต้โครงการเสริมพลังคนพิการคือ “คุณภาพชีวิต” ของคนพิการ
ในสังคม
11) ข้อมูลสถานการณ์ของคนพิการในด้านที่อยู่อาศัย มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดยมีทั้ง
คนพิการที่ย้ายที่อยู่อาศัยหรือคนพิการบางรายได้เสียชีวิตแล้ว พก.จึงควรดาเนินการจัดการฐาน ข้อมูลคน
พิการของ พก. ที่มีอยู่ให้มีความเป็นปัจจุบัน เพื่อให้กลไกในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนา
ฐานข้อมูลมาใช้ประโยชน์การดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
12) การศึกษาครั้งนี้ ได้มีการพัฒนาระบบสารสนเทศในลักษณะฐานข้อมูลคุณภาพชีวิตคนพิการ
ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพชีวิตคนพิการ รวมทั้งแผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการรายบุคคล โดย
แสดงผลบนระบบเว็บไซด์ของ พก. ซึ่งผู้บริหารของ พก. และผู้อานวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัด
สามารถเข้าสู่ระบบและใช้ประโยชน์ข้อมูลในระบบสารสนเทศในการวางแผนพัฒนาและติดตามคุณภาพชีวิต
คนพิการของแต่ละจังหวัด รวมทั้งนาเสนอผลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อให้ผู้บริหารของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบาย พก. ควรกาหนดให้มีการ
บริหารจัดการระบบสารสนเทศนี้อย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านการกาหนด ระดับชั้นของผู้ที่เกี่ยวข้องในการ
เข้าถึงข้อมูลในระบบ การสื่อสารและทาความเข้าใจแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการใช้ ประโยชน์จากระบบ
รวมทั้งการติดตามและประเมินผลการใช้ระบบ
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณ พก. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งคณะทางานชุดต่างๆ โดยเฉพาะศูนย์บริการคน
พิการจังหวัด คณะทางานพัฒนามาตรฐานคุณภาพชีวิตคนพิการและกลไกสารวจข้อมูล ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอื่นๆ ที่มีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือในการศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นอย่างดี
ตลอดระยะเวลาดาเนินโครงการฯ
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ปัญหาความไม่ยั่งยืนของโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจาก
กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
Problems of the Project Sustainability under the Fund for
Empowerment of Persons with Disabilities
ดร.วิทยา เจียรพันธุ์ (Dr.Wittaya Jiaraphan)8* นายเปรมกมล จันทร์กวีกูล (Premkamon Jankaweekool)**
บทคัดย่อ
งานวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโครงการที่ได้รับการ
สนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (2) ศึกษาปัญหาความไม่ยั่งยืนของการ
ดาเนินโครงการของกลุ่มอาชีพที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิ การ
และ (3) เป็นข้อเสนอแนะสาหรับส่วนงานรับผิดชอบในการบริหารจัดการโครงการเพื่อการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการให้มีความยั่งยืนต่อไป การวิจัยนี้ใช้วิธีการศึกษาแบบผสานวิธีทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
ด้วยการติดตามและประเมินผลโครงการของกลุ่มคนพิการที่ได้รับการสนับสนุ นจากกองทุนส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการที่ได้ดาเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ในช่วงปี พ.ศ. 2554-2556
ผลการวิจั ย พบว่า ผลการประเมินประสิทธิผลของโครงการ โดยเฉพาะประสิ ทธิผลจากการ
ฝึกอบรมอยู่ในระดับสูง (ร้อยละ 98.56) และมีอัตราประสบประสิทธิผลจากการประกอบอาชีพอยู่ในระดับ
ค่อนข้างสูง (ร้อยละ 77.20) ผลการประเมินการฝึกอบรมในทุกด้านอยู่ในระดับมาก และโครงการส่วนใหญ่
มีความคุ้มค่า ในขณะที่ ผลการประเมินประสิทธิภาพของโครงการ พบว่า โครงการมีต้นทุนต่อหน่วยสูงกว่า
เป้าหมายที่ตั้งไว้ ทั้งจากการฝึกอบรมและการประกอบอาชีพ เนื่องจากความไม่เพียงพอของงบประมาณ
ผลการประเมินความคุ้มค่าของโครงการของทุกกลุ่มคนพิการในทุกภูมิภาคพบว่ามีความคุ้มค่า
โดยมีค่า NPV มากกว่า 0 ค่า BCR มากกว่า 1 และค่า IRR มากกว่าอัตราคิดลด มีเพียง 4 โครงการจาก
109 โครงการตัวอย่างที่ไม่มีความคุ้มค่า หรือคิดเป็นร้อยละ 3.67 เมื่อรวมผลประโยชน์และต้นทุนของทุก
โครงการพบว่า มีค่า NPV, BCR และ IRR เท่ากับ 17,168,173 บาท, 4.24 และร้อยละ 374.78 ตามลาดับ
ผลการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อศึกษาปัญหาความไม่ยั่งยืนของการดาเนินโครงการของกลุ่มคนพิการ
พบว่า การจั ดการฝึ กอบรมด้านอาชีพมุ่งเสริมสร้ างคนพิการและผู้ดูแลคนพิการเพื่อความมั่นคงและ
ความก้าวหน้าด้านอาชีพหรือการทางานโดยมีรายได้ที่เพียงพอทั้งในระบบตลาดแรงงาน การประกอบ

Dr.wittaya.j@gmail.com
* กรรมการผู้แทนองค์กรเอกชน คณะกรรมการการอุดมศึกษา สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
** อาจารย์ประจา วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
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อาชีพอิสระ แม้ภาครัฐสามารถตอบสนองความต้องการจาเป็นได้อย่างเพียงพอ โดยเฉพาะระบบการ
พัฒนาด้านอาชีพ แต่ยังไม่สามารถพัฒ นาให้เกิดความยั่งยืนต่อคุณภาพชีวิตคนพิการได้อย่างเพียงพอ
เนื่องจาก โครงการอบรมด้านอาชีพแม้จะเป็นโครงการที่มีการจัดอบรมมากที่สุด แต่อาชีพที่มีการจัด
ฝึกอบรมยังอยู่ในวงจากัดเพียงไม่กี่อาชีพเท่านั้น
คาสาคัญ: ความไม่ยั่งยืนของโครงการ, กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
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ABSRACT
The objectives of this research were to: (1) evaluate the effectiveness and
efficiency of the projects sponsored by The Fund for Empowerment of Persons with
Disabilities; (2) study the sustainability problems of the projects sponsored by The Fund
for Empowerment of Persons with Disabilities; and (3) make a suggestion to the responsible
agencies for managing projects for sustainable development of quality of life of persons
with disabilities. The methodology consists of mixed methodology with the quantitative
and the qualitative research. The research focuses on the content of projects sponsored
by the Fund for Empowerment of Persons with Disabilities during 2011 – 2013.
For the overall aspect of result of effectiveness evaluation of projects in all
categories of disabilities in all regions in fiscal year of 2011-2013, the effectiveness ratio
from training amounts to 98.56%, showing that the effectiveness of projects in all
categories of disabilities in all regions is high (77.20%). The most projects can achieve their
goals. The overall evaluation result in all categories of disabilities and in all aspects
receives the evaluation result from project participants at the highest level. This means,
the disabilities group has the actual budget per number of training participants higher than
the designated and targeted budget per number of training participants and the higher
actual budget for number of training participants and who are in employment.
The result of efficiency evaluation of project implementation in all categories of
disabilities in all regions, almost all projects have the ratio of cost-effectiveness from
training and from employment per targeted efficiency by NPV over 0 and BCR more than
1. The IRR is more than the discount rate. There are only 4 projects that are not worthy
from all 109 pilot projects, amounting to 3.67% only. When combining benefits and costs
of all pilot projects in all categories of disabilities in all regions, an NPV equals to
17,168,173 baht, a BCR equals to 4.24 and an IRR equals to 374.78%.
From the qualitative result to focus on the problems of the project sustainability
under The Fund for Empowerment of Persons with Disabilities found that the career
training project intends to empower people with disabilities and the caretakers for career
security and advancement or work that generates enough income for both in the labor
market and the freelance status. Although the government can sufficiently respond to the
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needs, especially for the career development system, it still cannot create sustainable
development for the quality of life of people with disabilities. According to the
information, although career training project is the one that is organized the most, it is
limited to only a few careers.
Keywords: Project Unsustainability, Fund for Empowerment of Persons with Disabilities
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บทนา
สถานการณ์การดาเนินงานด้านคนพิการของประเทศไทยจากแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
แห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2540-2544) จนถึงฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2555-2559) ได้มีการปรับเปลี่ยนกระบวน
ทัศน์ทั้งในด้านสารัตถะและกระบวนการจัดทาแผนอย่างต่อเนื่อง ภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงและ
สถานการณ์ทางสังคมต่างๆ ทั้งจากภายในและนอกประเทศที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการของประเทศไทย การจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติฉบั บแรก (พ.ศ. 2540-2544)
นั้น เป็นแผนการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ซึ่งได้กาหนดให้คนพิการเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ควรได้รับการ
พัฒนาให้เต็มศักยภาพ เพื่อให้มีขีดความสามารถที่พร้อมในการปรับตัวอยู่ในสังคมอย่างมีคุณค่าและมี
ความสุข โดยมีจุดเน้นในการพัฒนามุ่งไปที่การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการแพทย์
ด้านการศึกษา ด้านอาชีพและการมีงานทา และด้านสังคม
ระยะต่อมาในแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2545-2549) ได้มีเป้าหมาย
ที่สาคัญในการเสริมสร้างเจตคติเชิงสร้างสรรค์ และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาของคนพิก าร ตลอดจน
พัฒนากลไกทางกฎหมายเพื่อพัฒนาและคุ้มครองสิทธิคนพิการให้มีความเสมอภาค ตลอดจนการพัฒนา
คนพิการในทุกมิติ รวมถึงการส่งเสริมการรวมตัวขององค์กรด้านคนพิการอย่างเข้มแข็ง
แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2550-2554) ได้มีจุดเน้นที่สาคัญในการ
ปรั บ เปลี่ ย นโครงสร้ า งและกลไกการด าเนิ น งานด้ า นคนพิ ก ารในระดั บ ชาติ โดยการขั บ เคลื่ อ นของ
คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ทาให้การ
ดาเนินงานด้านคนพิการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เป้าหมายสาคัญที่ยังคงเป็นจุดเน้นของการทางานเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารจัดการด้านคนพิการ คือ การปฏิรูประบบบริหารจัดการด้านคนพิการทั้ง
ด้านการแพทย์ การศึกษา อาชีพ และการมีงานทา และสั งคม นอกจากนี้ แผนพัฒ นาฯ ฉบับนี้ยังให้
ความสาคัญกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรด้านคนพิการ การเสริมสร้างเจตคติเชิงสร้างสรรค์
ต่อคนพิการและความพิการ ตลอดจนการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่ปราศจากอุปสรรคต่อคนพิการและ
ความพิการ โดยกาหนดให้เป็นเป้าหมายหลักในการขับเคลื่อนตลอดระยะเวลาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3
ผลของการพัฒนาในช่วงที่ผ่านมา พบว่า ได้เกิดสิทธิประโยชน์สาหรับคนพิการในหลายด้านด้วยกัน
ทั้งการบริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยกระบวนทางการแพทย์ และค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล
ค่าอุปกรณ์ เครื่องช่วยความพิการ และสื่อส่งเสริมพัฒนาการ เพื่อปรับสภาพทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์
สังคมพฤติกรรม สติปัญญา และการเรียนรู้ สาหรับการจัดบริการด้านการศึกษา พบว่า ได้ให้สิทธิทางการ
ศึกษาสาหรับคนพิการให้ได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการจนตลอด
ชีวิต พร้อมทั้งได้รับเทคโนโลยี สิ่งอานวยความสะดวก สื่อบริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา
สามารถเลือกบริการทางการศึกษา สถานศึกษา ระบบและรูปแบบการศึกษา โดยคานึงถึงความสามารถ
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ความสนใจ ความถนัดและความต้องการจาเป็นพิเศษของบุคคลนั้นๆ รวมถึงได้รับการศึกษาที่มีมาตรฐาน
และประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งการจัดหลักสูตรกระบวนการเรี ยนรู้การทดสอบทางการศึกษาที่
เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการจาเป็นพิเศษของคนพิการแต่ละประเภทและบุคคล ในด้านอาชีพ
และการมีงานทา มีการส่งเสริมอาชีพอิสระสาหรับคนพิการ และมาตรการสาหรับสนับสนุนการจ้างงาน
คนพิการทั้งในหน่วยงานภาครัฐและเอกชนโดยระบบโควตาสั ดส่ว น โดยกาหนดให้ภาครัฐ หรือสถาน
ประกอบการเอกชนที่มีคนงานตั้งแต่ 100 คนขึ้นไปจะต้องจ้างงานคนพิการจานวน 1 คนเข้าทางาน ซึ่ง
เป็นพัฒนาการที่สาคัญของการจ้างงานคนพิการของประเทศไทยที่ได้มีการปรับเปลี่ยนโควตาสัดส่วนใน
การจ้างงานคนพิการเพิ่มมากขึ้นและยังครอบคลุมไปยังหน่วยงานภาครัฐอีกด้วย
สาหรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในระยะแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่
4 (พ.ศ.2555-2559)[1] ต้องเผชิญกับบริบทการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ ทั้งที่เป็น
การเปลี่ยนแปลงระยะยาวที่ได้เริ่มเกิดขึ้นมาแล้วและจะทวีความเข้มข้นมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ทั้งในระดับโลกและในประเทศจะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของประเทศไทย ทั้งที่
คาดว่าจะเป็นโอกาสให้สามารถใช้จุดแข็งในการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและส่วนที่เป็นภัย
คุกคามที่ต้องแก้ไขจุดอ่อนเพื่อระมัดระวังและป้องกันผลด้านลบที่จะเกิดขึ้นกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการ ดังนั้นจึงจาเป็นต้องประเมินสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่จะมีผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการของประเทศไทย ในระยะต่อไปอย่างรอบคอบ เพื่อให้ มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ ยนแปลงได้อย่า ง
เหมาะสมและสามารถพัฒนาคุ้มครองสิทธิคนพิการได้อย่างเสมอภาคและเป็นรูปธรรมต่อไป
ในช่วงที่ผ่านมา ภาครัฐได้ให้ความสาคัญต่อการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในรูปของ
โครงการที่ให้ความสนับสนุนทางด้านการเงินจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการทั้งในเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ ซึ่งตามระเบียบคณะกรรมการส่ งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ
ว่าด้วยการพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และการจัดทา
รายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2557[2] ได้กาหนดประเภทของโครงการส่งเสริ มและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการที่จะได้รับการสนับสนุน
จากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยจาแนกตามประเภทความพิการไว้ 7 ประเภท
ได้แก่ ประเภทความพิการทางการเห็น ประเภทความพิการทางการได้ยินหรือการสื่อความหมาย ประเภท
ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย ประเภทความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม ประเภท
ความพิการทางสติปัญญา ประเภทความพิการทางการเรียนรู้ และประเภทความพิการทางออทิสติก
จากสถิ ติ ข้ อ มู ล คนพิ ก ารที่ มี บัต รประจ าตั ว คนพิ ก าร ณ วั น ที่ 1 กรกฎาคม 2556[3] มี จ านวน
1,379,103 คน เป็นเพศชาย 750,933 คน (ร้อยละ 54.45) และเพศหญิง 628,170 คน (ร้อยละ 45.55)
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กลุ่มคนพิการส่วนใหญ่อาศัยในชนบททางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ กลุ่มคนเหล่านี้เป็นกลุ่ม
ด้อยโอกาสทางสังคมที่จะเข้าถึงสวัสดิการและความช่วยเหลือ มักถูกทอดทิ้งให้ดาเนินชีวิตตามยถากรรม
ที่ผ่านมา ภาครัฐได้ให้ความสาคัญในการบริหารจัดการระบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตสาหรับคนพิการ จึง
เป็ น การสะท้ อ นให้ เ ห็ น ถึ ง ความต้อ งการจ าเป็ น ของผู้ ด้ อ ยโอกาสเหล่ า นี้ โดยเฉพาะระบบการฟื้ น ฟู
สมรรถภาพด้านอาชีพ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการเดิม) จึงได้กาหนดให้คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ทาหน้าที่ในการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและพิจารณาอนุมัติโครงการที่
ได้รั บ การสนั บ สนุ น จากกองทุน ส่ งเสริ มและพัฒ นาคุ ณภาพชีวิ ตคนพิการซึ่งส่ ว นใหญ่เ ป็นโครงการที่
เกี่ยวข้องกับการฝึกอาชีพให้แก่คนพิการมากที่สุด เป็นการแสดงให้เห็นว่าคนพิการมีความต้องการมีอาชีพ
เพื่อให้สามารถเลี้ยงตนเองได้ไม่เป็นภาระต่อสังคม เพิ่มเติมจากเบี้ยคนพิการที่ภาครัฐได้จัดให้มีแต่เป็น
จานวนน้อยไม่เพียงพอต่อการดารงชีวิตในสังคม อย่างไรก็ตาม อาชีพที่ภาครัฐจัดฝึกอบรมให้ยังอยู่ ใน
วงจากัดเพียงไม่กี่อาชีพ เช่น ฝึกอาชีพนวดสาหรับคนตาบอด การเลี้ยงปลา การทาอาหาร หรือการทางาน
ฝีมือ เป็นต้น โอกาสในการประกอบอาชีพของคนพิการจึงมีอยู่จากัด
จากสถิติข้อมูลของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (สานักงานส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการแห่ ง ชาติเดิม) เกี่ย วกับงบประมาณในการสนับสนุนการดาเนินงานของกองทุน
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2538 ถึง พ.ศ. 2556 มีจานวน 2,314 โครงการ
จานวนเงิน ทั้งสิ้น 697.26 ล้านบาท เป็ น โครงการที่ดาเนินการโดยผ่ านองค์กรคนพิการมากที่สุดเป็น
จานวน 1,741 โครงการ คิดเป็นเงินงบประมาณ 457.71 ล้านบาท รองลงมา เป็นโครงการที่ภาครัฐและ
ภาคเอกชนขอรับการสนับสนุนงบประมาณ เป็นจานวน 301 โครงการ และ 272 โครงการ คิดเป็นเงิน
190.61 ล้านบาท และ 48.95 ล้านบาทตามลาดับ โดยโครงการดังกล่าวมักจะนาไปดาเนินการในเรื่องที่
เกี่ยวกับการส่งเสริมสวัสดิการ เช่น การฝึกอาชีพคนพิการ การจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการเพื่อขยายบริการ
ส่วนท้องถิ่น โครงการอบรมเรื่องสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของคนพิการ โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับ
องค์กรคนพิการ โครงการเกี่ยวกับการขยายเครือข่ายของคนพิการ โครงการอบรมเรื่องมาตรฐานองค์ กร
คนพิการ เป็นต้น
เป็นที่น่าสังเกตว่า โครงการส่วนใหญ่ที่นาเงินงบประมาณไปดาเนินการนั้นเป็นโครงการที่เกี่ยวกับ
การฝึกอบรม ซึ่งเมื่ออบรมเสร็จสิ้นแล้วสามารถวัดผลผลิต (output) ของโครงการได้ แต่มักจะขาดการ
ติดตามประเมินผลในระดับผลลัพธ์ (outcome) ของโครงการ ทาให้โครงการหลายโครงการเมื่อฝึกอบรม
เสร็จสิ้นแล้วไม่สามารถทราบได้ว่าผู้เข้าร่วมอบรมนาความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์มากน้อยเพียงใด หรือได้
นาความรู้ที่ได้รับไปเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ หรือเกิดความยั่งยืนและต่อเนื่องของโครงการ
หรื อไม่เ พีย งใด นอกจากนี้ ยั งพบว่ า บางโครงการมีการเขี ยนวัตถุป ระสงค์ข องโครงการเพื่อ เป็นการ
286

ประมวลบทความ (Proceeding) งานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการครั้งที่ 8 ประจาปี 2559

รวมกลุ่มในการประกอบอาชีพ แต่เมื่อโครงการเสร็จสิ้นแล้วกลุ่มดังกล่าวได้ยุบไปโดยไม่มีการดาเนินงาน
อย่ างต่อ เนื่ อง วัส ดุอุป กรณ์ในการดาเนินโครงการสู ญ หายไปกั บการเสร็จสิ้ น ของโครงการ หรือบาง
โครงการทรัพย์สินตกไปเป็นสมบัติส่วนบุคคลที่เป็นเจ้าของโครงการ
จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น เป็นเหตุจูงใจให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกรมส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ จึงได้กาหนดกรอบการศึกษาวิจัยเรื่องนี้ให้กับคณะผู้วิจัยโดยมุ่งเน้นประเด็นปัญหา
ความไม่ยั่งยืนของโครงการของกลุ่มคนพิการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ โดยมอบหมายให้คณะผู้วิจัยศึกษาวิจัยว่า โครงการต่างๆ ที่กลุ่มคนพิการได้ดาเนินการไป
แล้วนั้นมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล หรือส่งผลให้คุณภาพชีวิตของกลุ่มคนพิการดีขึ้นตามสิทธิมนุษยชน
อันได้แก่ ความเสมอภาค ความเท่าเทียมกัน และความพึงพอใจของผู้ได้รับการบริการจากโครงการมาก
น้ อ ยเพี ย งใด มี ปั ญ หาต่ า งๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ น เกิ ด จากปั จ จั ย อะไรบ้ า ง เพื่ อ น ามาผลการศึ ก ษาวิ จั ย มาเป็ น
ข้อเสนอแนะหรือแนวทางการปรับปรุงรูปแบบโครงการของคนพิการ ให้กับคณะอนุกรรมการบริหาร
กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการได้พิจารณารูปแบบของโครงการที่เหมาะสม เพื่อให้เกิด
ความยั่งยืนและต่อยอดของโครงการ ตลอดจนเพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอย่างเป็นรูปธรรม
ต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุน
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
2. เพื่อศึกษาปัญหาความไม่ยั่งยืนของการดาเนินโครงการของกลุ่มอาชีพที่ได้รับการสนับสนุน
จากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
3. เพื่อเป็ น ข้อเสนอแนะส าหรับส่ ว นงานรับผิ ดชอบในการบริห ารจัดการโครงการเพื่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้มีความยั่งยืนต่อไป
ขอบเขตของการวิจัย
1. การศึกษาเชิงเอกสาร เน้นการศึกษาและวิเคราะห์เนื้อหาของโครงการที่ได้รับเงินสนับสนุน
จากกองทุ น ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต คนพิ ก าร ในช่ ว งระหว่ า ง ปี พ.ศ. 2554-2556 โดยจะ
ทาการศึ ก ษาถึ ง ยุ ท ธศาสตร์ แ ละขั้ น ตอนในการเสนอโครงการเพื่ อ ขอรั บเงิ น สนั บ สนุ น งบประมาณ
หลั กเกณฑ์ในการใช้จ่ ายเงินเพื่อดาเนินโครงการ ความเหมาะสมของงบประมาณ วิธีรายงานผลการ
ดาเนิ น งาน ปั ญ หา อุ ป สรรคในการขอรับ เงินสนับสนุนจากกองทุนฯ ปัญหา อุ ปสรรคในการด าเนิ น
โครงการ และการจัดทารายงานประเมินผล
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2. การศึกษาภาคสนาม ใช้วิธีวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed method) โดยใช้วิธีการศึกษาวิจัยทั้ง
เชิงปริมาณ (quantitative research) และเชิงคุณภาพ (qualitative research) ด้วยการลงไปในพื้นที่
โครงการเพื่อติดตามและประเมินผลในรายละเอียด/กิจกรรม/งบประมาณของโครงการที่ใช้ในการดาเนิน
กิจกรรมต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโครงการด้านการส่งเสริมหรือสนับสนุนด้านอาชีพของกลุ่มคนพิการที่ได้
ดาเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ในช่วงระหว่าง ปี พ.ศ. 2554-2556 ตลอดจน การจัดให้มีประชุมสนทนากลุ่ม
(focus group discussion) กั บ กลุ่ มเป้ า หมาย เกี่ย วกั บ การด าเนิ น โครงการ และผลที่ ไ ด้ รั บจากการ
ดาเนินงาน และ/หรือจากปัจจัยอื่นๆ รวมทั้ง มีการสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) กับผู้ให้ข้อมูล
หลัก (key informants) ที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับโครงการอีกทางหนึ่ง
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบ
ประสิทธิผล
- อั ต ราส่ ว นระหว่ า งผลผลิ ต ที่
เกิ ด ขึ้ น จริ ง เปรี ย บเที ย บกั บ
ผลผลิตตามเป้าหมาย
- แบบจาลอง IPO

ประสิทธิภาพ
- ต้นทุนต่อหน่วย
- กา ร วิ เ ค ร า ะห์ ค วา ม
คุ้มค่าของโครงการ

1.
2.
3.
4.

ความไม่ยั่งยืน
ลักษณะโครงการ
การพึ่งตนเอง
การมีส่วนร่วมและความพึงพอใจ
ความต่ อ เนื่ อ ง และการสร้ า ง
เครือข่าย

ปัญหา อุปสรรค และความไม่ยั่งยืนของโครงการ
ข้อเสนอแนะสาหรับส่วนงานรับผิดชอบในการ
บริหารจัดการโครงการเพื่อการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการให้มคี วามยัง่ ยืนต่อไป

วิธีดาเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มเป้าหมายในการวิจัย ประกอบด้วย
1.1 กลุ่มผู้ดาเนินนโยบายและผู้บริหารของภาครัฐ หมายถึง หัวหน้าส่วนงานและผู้บริหารที่
เกี่ยวข้องกับนโยบายส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการทั้งในส่วนกลางและระดับจังหวัด ซึ่งในที่นี้
ได้แก่ บุคลากรของ “กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ”
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1.2 กรรมการสมาคมและองค์กรภาคเอกชนและภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับคนพิการซึ่งได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณตามโครงการ ได้แก่ นายกสมาคม กรรมการและเหรัญญิก เลขาธิการ โครงการด้าน
การส่งเสริมหรือสนับสนุนด้านอาชีพ ตามกลุ่มจังหวัดและสุ่มเลือกให้มีครบทุกประเภทความพิการ
1.3 สุ่มเลือกผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมหรือผู้รับบริการจากกลุ่มจังหวัดและโครงการที่ได้เลือกใน
ข้อ 1.1 และ 1.2 เพื่อวิเคราะห์ผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย
2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
2.1 ใช้แบบสอบถาม (questionnaires) กับการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ
2.2 ใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) ในการสัมภาษณ์ผู้พิการ สมาคมความ
พิการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง การจัดให้มีการประชุมสนทนากลุ่ม (focus group discussion)
2.3 แนวทางการสัมภาษณ์ ประกอบด้วย (1) ลักษณะโครงการ (วัตถุประสงค์ สมาชิกที่เข้า
ร่ ว มดาเนิ น การและรั บ ผลประโยชน์ กิ จกรรม ผลผลิ ต งบประมาณ ปัญหา/แนวทางแก้ไข) (2) การ
พึ่งตนเอง (โครงการ/กิจกรรม ได้ใช้ทรัพยากรบุคคล เทคโนโลยี /ความรู้) (3) การมีส่วนร่วมและความพึง
พอใจ (การมีส่วนร่วมในการวางแผน การดาเนินการ และการใช้ประโยชน์ ในกลุ่มสมาชิก ความพึงพอใจ
ของกลุ่มเป้าหมายต่อการนาเสนอโครงการเพื่อรับการสนับสนุน กระบวนการพิจารณา การสนับสนุน
งบประมาณ การรับการสนับสนุนจากหน่วยงานของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) และ (4) ความต่อเนื่อง และการสร้างเครือข่าย (ความต่อเนื่องของกิจกรรม การ
เชื่อมโยงกันภายในสมาชิกในกลุ่ม/ระหว่างกลุ่ม)
3. การวิเคราะห์ข้อมูล
3.1 การวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ปริ ม าณ (quantitative analysis) เป็ น การประเมิ น ประสิ ท ธิ ผ ล
(effectiveness) และประเมินประสิทธิภาพ (efficiency) ของโครงการด้านการส่งเสริมหรือสนับสนุนด้าน
อาชีพที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณ ภาพชีวิตคนพิการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.
2554-2556 ด้วยการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสารวจข้อมูลภาคสนามจากการสอบถาม
ข้อมูลผู้บริหาร/ผู้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จากสมาคมคน
พิการและองค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้องครอบคลุมครบทุกความพิการ
สถิติที่ใช้ในการวิจัยนี้ ได้แก่ สถิติเพื่อการวิเคราะห์เชิงพรรณนา ประกอบด้วย การแจก
แจงความถี่ สัดส่วน ร้อยละ และการนาเสนอในลักษณะตาราง กราฟหรือรูปภาพต่างๆ เป็นต้น
สาหรับการประเมินประสิทธิผลของโครงการ อาศัยแบบจาลอง IPO ซึ่งเป็นแบบจาลอง
ที่ใช้เพื่อประเมินผลการดาเนินโครงการฝึกอบรม การคานวณตัวชี้วัดประสิทธิผล คือ อัตราส่วนระหว่าง
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ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริงเปรียบเทียบกับผลผลิตตามเป้าหมาย และการคานวณตัวชี้วัดประสิทธิภาพ ได้แก่
ต้นทุนต่อหน่วย ตัวชี้วัดความคุ้มค่าของโครงการ ได้แก่ NPV BCR และ IRR เพื่อตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 1
3.2 การวิ เ คราะห์ เ ชิ ง คุ ณ ภาพ (qualitative analysis) เป็ น การวิ เ คราะห์ เ ชิ ง เนื้ อ หา
(content analysis) เพื่ อ ศึ ก ษาปั ญ หาความไม่ ยั่ ง ยื น ของการด าเนิ น โครงการด้ า นการส่ ง เสริ ม หรื อ
สนั บ สนุ น ด้า นอาชี พที่ ไ ด้ รั บ การสนั บ สนุ น จากกองทุ น ส่ ง เสริ ม และพัฒ นาคุณ ภาพชี วิต คนพิ ก ารตาม
วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 โดยการวิเคราะห์ถึงปัญหาความไม่ยั่งยืนของการดาเนินงานโครงการด้านการส่งเสริม
หรือสนับสนุนด้านอาชีพทั้งทางด้านปัจจัยนาเข้าและวิธีการดาเนินงานที่จะมีผลเกื้อกูลต่อความสาเร็จใน
การดาเนินงาน และการวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะการดาเนินโครงการเพื่อผลสัมฤทธิ์ของ
โครงการ
สาหรับวิธีการศึกษา เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลการดาเนินงานของโครงการจากการเก็บ
รวบรวมข้อมูลเชิงเอกสาร การจัดประชุมสนทนากลุ่ม และการสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้ดาเนินโครงการและผู้ที่
มีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งได้รับผลกระทบโดยตรงจากโครงการ โดยการประเมินความยั่งยืนของโครงการ เน้น
ความสาคัญของการฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พิการ และศึกษาปัจจัยภายในและภายนอกที่
เกี่ยวข้องต่อความยั่งยืน โดยจะดาเนินการเก็บรวบรวบข้อมูลภาคสนามในพื้นที่ทุกภูมิภาค
ผลการวิจัย
1. ผลการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของโครงการ
โครงการของทุกกลุ่มคนพิการ (ทั้ง 7 ประเภท) ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในทุกภูมิภาค ปีงบประมาณ 2554-2556 พบว่า โดยภาพรวมของโครงการ
ของทุ ก กลุ่ ม คนพิ ก าร มากกว่ า ร้ อ ยละ 50 ได้ รั บ การจั ด สรรงบประมาณไม่ เ พี ย งพอ แต่ ยั ง สามารถ
ดาเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายของโครงการได้ ผลการประเมินประสิทธิผล มีอัตราประสบประสิทธิผล
จากการฝึกอบรมอยู่ในระดับสูง (ร้อยละ 98.56) และมีอัตราประสบประสิทธิผลจากการประกอบอาชีพอยู่
ในระดับค่อนข้างสูง (ร้อยละ 77.20) ผลการประเมินการฝึกอบรมในทุกด้านอยู่ในระดับมาก และโครงการ
ส่วนใหญ่มีความคุ้มค่า ในขณะที่ผลการประเมินประสิทธิภาพ พบว่า มีต้นทุนต่อหน่วยสูงกว่าเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้ ทั้งจากการฝึกอบรมและการประกอบอาชีพ เนื่องจากความไม่เพียงพอของงบประมาณ
1.1 ผลการดาเนินงานโครงการฯ
ภาพรวมของโครงการฯ ทุกกลุ่มคนพิการ ในทุกภูมิภาค จานวน 160 โครงการ ได้เสนอ
ขอรับงบประมาณเป็นจานวน 26,002,423 บาท งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติจานวน 22,126,446 บาท
และงบประมาณที่ใช้จ่ายจริงจานวน 22,841,487 บาท โดยมีโครงการที่ต้องการงบประมาณเพิ่มมีจานวน
ถึง 85 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 53.13 ของโครงการทั้งหมด ทั้งนี้ กลุ่มคนพิการทางออทิสติกมีจานวน
290

ประมวลบทความ (Proceeding) งานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการครั้งที่ 8 ประจาปี 2559

โครงการที่ได้รับงบประมาณไม่เพียงพอมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 62.50 รองลงมา ได้แก่ กลุ่มคนพิการ
ทางการเห็น และกลุ่มคนพิการทุกประเภทความพิการ คิดเป็นร้อยละ 60.87 และ 60.00 ตามลาดับ
จานวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่เกิดขึ้นจริงใกล้เคียงกับเป้าหมายที่ได้กาหนดไว้เป็นจานวน
3,824 คน ในขณะที่มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจริงจานวน 3,769 คน คิดเป็นร้อยละ 98.56 ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมสามารถนาไปประกอบอาชีพได้จริงจานวน 2,952 คน คิดเป็นร้อยละ 77.20 ของผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมทั้งหมด
1.2 ผลการประเมินประสิทธิผลของโครงการ
ภาพรวมโครงการของทุกกลุ่มคนพิการ ในทุกภูมิภาค พบว่า อัตราประสิทธิผลจากการ
ฝึกอบรม คิดเป็นร้อยละ 98.56 ซึ่งมีประสิทธิผลจากการฝึกอบรมอยู่ในระดับสูง นั่นคือ โครงการส่วนใหญ่
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้ตามเป้าหมายที่กาหนด ทั้งนี้ กลุ่มคนพิการทางการเคลื่อนไหวมีประสิ ทธิผล
จากการฝึกอบรมสูงที่สุด คิดเป็นร้อยละ 99.59 รองลงมา ได้แก่ กลุ่มคนพิการทางการเห็น และกลุ่มคน
พิการทุกประเภทความพิการ คิดเป็นร้อยละ 99.10 และ 98.01 ตามลาดับ
ขณะเดียวกัน อัตราประสิทธิผลจากการประกอบอาชีพของทุกกลุ่มคนพิการ คิดเป็นร้อย
ละ 77.20 แต่เมื่อ พิจารณาถึงประสิทธิผลของผู้ที่สามารถประกอบอาชีพได้จริงแล้ว พบว่า โครงการส่วน
ใหญ่ของกลุ่มคนพิการทางการมองเห็นมีประสิทธิผลในระดับค่อนข้างสูง เพราะสามารถฝึกอาชีพให้คน
พิการไปประกอบอาชีพได้จริง ทั้งนี้ กลุ่มคนพิการทางการเห็น มีอัตราประสิทธิผลจากการประกอบอาชีพ
สูงที่สุด คิดเป็นร้อยละ 84.17 รองลงมา ได้แก่ กลุ่มคนพิการทุกประเภทความพิการ และกลุ่มคนพิการ
ทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย คิดเป็นร้อยละ 77.08 และ 72.95 ตามลาดับ
1.3 ผลการประเมินการฝึกอบรมโครงการฯ
ผลการประเมินการฝึกอบรมโครงการของทุกกลุ่มคนพิการในทุกภูมิภาค ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่
(1) ด้านความเหมาะสมของปัจจัยนาเข้า (2) ด้านระดับการเข้าร่วมโครงการ (3) ด้านระดับความเหมาะสมของ
การดาเนินงาน และ (4) ด้านผลประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกอาชีพ พบว่า ทั้ง 4 ทุกด้าน ได้รับผลการประเมิน
จากผู้เข้าร่วมโครงการอยู่ในระดับมากที่สุด ยกเว้น ด้านผลที่ได้รับจากการฝึกอาชีพ โดยเฉพาะในประเด็นผู้ที่
ได้ รั บการถ่ายทอดสามารถประกอบอาชี พได้ พบว่ า ผลการประเมินอยู่ ในระดับมาก ขณะเดียวกั น เมื่ อ
พิจารณาผลการประเมินตามกลุ่มคนพิการทั้ง 7 กลุ่ม พบว่า กลุ่มคนพิการส่วนใหญ่ให้ผลการประเมินในทุก
ด้านอยู่ในระดับมากที่สุด ยกเว้น กลุ่มคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม และกลุ่มคนพิการทางออทิสติก ที่
ให้ผลการประเมินด้านระดับการเข้าร่วมโครงการและด้านผลที่ได้รับจากการฝึกอาชีพ อยู่ในระดับมาก
ภาพรวมของการประเมินด้านความเหมาะสมของปัจจัยนาเข้า พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด
โดยปัจจัยที่มีคะแนนสูงที่สุด คือ วิทยากรในการฝึกอบรม (คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 9.17) และปัจจัยที่มีคะแนน
น้อยที่สุด คือ สถานที่ฝึกอบรม (คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 8.58 คะแนน)
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สาหรับการประเมินด้านระดับการเข้าร่วมโครงการ พบว่า กิจกรรมที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
เข้าร่วมสูงที่สุด คือ ความร่วมมือในการทากิจกรรมต่างๆ อย่างเต็มใจ (คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 8.90) ส่วนกิจกรรม
ที่ได้มีส่วนร่วมน้อยที่สุด คือ การสอบถามและตอบคาถามวิทยากร (คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 8.58 คะแนน)
ส่วนการประเมินด้านระดับความเหมาะสมของการดาเนินงาน พบว่า ประเด็นที่ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมประเมินว่ามีระดับความเหมาะสมสูงที่สุด คือ ความตั้งใจทางานของวิทยากร (คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ
9.11) และประเด็นที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมประเมินว่ามีระดับความเหมาะสมน้อยที่สุด คือ การประสานงาน
และอานวยความสะดวกของคณะทางาน (คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 8.97 คะแนน)
เมื่อประเมินถึงผลประโยชน์ที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมคิดว่าจะได้รับ พบว่า ผลประโยชน์สูง
ที่สุด ได้แก่ ความเชื่อมั่นในการประกอบอาชีพ (คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 8.49) และประโยชน์น้อยที่สุด คือ ผู้ที่
ได้รับการถ่ายทอดสามารถประกอบอาชีพได้ (คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 7.86 คะแนน)
ภาพรวมในทุกด้าน มีระดับคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 8.70 โดยด้านระดับความเหมาะสมของการ
ดาเนินงานมีระดับคะแนนสูงที่สุด (9.05 คะแนน) รองลงมา คือ ด้านความเหมาะสมของปัจจัยนาเข้า ด้าน
ระดับการเข้าร่วมโครงการ และด้านผลประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกอบรม โดยมีระดับคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ
8.80 8.69 และ 8.24 ตามลาดับ
เมื่อพิจารณาถึงระดับคะแนนในแต่ละกลุ่มคนพิการ พบว่า ผลการประเมินการฝึกอบรมของ
กลุ่มคนพิการทางสติปัญญามีระดับคะแนนสูงที่สุด (ระดับคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 9.13) รองลงมาคือ กลุ่มคน
พิการทางการเคลื่อนไหวและร่างกาย และกลุ่มคนพิการทุกประเภทความพิการ (ระดับคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ
9.09 และ 9.06 ตามลาดับ)
1.4 ผลการประเมินประสิทธิภาพของโครงการ
การประเมินประสิทธิภาพของโครงการฯ จะวิเคราะห์ผลการดาเนินโครงการว่าต้นทุนต่อ
หน่ วยที่เกิ ดขึ้นจริ งสู งหรื อต่ากว่าต้นทุ นต่อหน่วยตามเป้าหมายหรือไม่ และวิเคราะห์ ถึงความคุ้มค่าของ
โครงการในปีงบประมาณ 2556 ว่าก่อให้เกิดประโยชน์กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการคุ้มค่ากับงบประมาณ
ที่ได้รับการจัดสรรแล้วนาไปใช้หรือไม่ ดังนี้
1) ผลการประเมินประสิทธิภาพการดาเนินงานโครงการฯ
การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยเพื่อประเมินประสิทธิภาพของการดาเนินงานโครงการว่า
งบประมาณที่ใช้จริงต่อหน่วยเปรียบเทียบกับงบประมาณต่อหน่วยตามเป้าหมาย (ประสิทธิภาพตามเป้าหมาย)
ในโครงการว่าเป็นอย่างไร ทั้งนี้ งบประมาณที่ใช้จริงต่อหน่วยพิจารณาจาก 2 หลักเกณฑ์ คือ 1) งบประมาณที่
ใช้จริ งต่อจ านวนผู้ เข้ารั บการฝึ กอาชีพที่เกิดขึ้นเรียกว่า “ต้นทุน-ประสิ ทธิผลจากการฝึ กอบรม” และ 2)
งบประมาณที่ ใช้จริ งต่ อจ านวนผู้ เข้ ารั บการฝึ กอาชี พที่ สามารถประกอบอาชี พได้จริ ง เรียกว่ า “ต้ นทุ นประสิทธิผลจากการประกอบอาชีพ”
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ภาพรวมของผลการประเมินประสิทธิภาพการดาเนินงานโครงการทุกกลุ่มคนพิการ ในทุก
ภูมิภาค ปีงบประมาณ 2554-2556 พบว่า โครงการส่วนใหญ่มีอัตราส่วนต้นทุน-ประสิทธิผลจากการฝึกอบรม
และประสิทธิผลจากการประกอบอาชีพต่อประสิทธิภาพตามเป้าหมายมากกว่า 1 เกือบทุกโครงการ แสดงให้
เห็นถึงความไม่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากต้นทุน-ประสิทธิผลจากการฝึกอบรม เท่ากับ 6,060 บาทต่อคน และ
ต้นทุน-ประสิทธิผลจากการประกอบอาชีพ เท่ากับ 7,738 บาทต่อคน สูงกว่าประสิทธิภาพตามเป้าหมายที่มีค่า
เท่ากับ 5,786 บาทต่อคน หมายความว่า ภาพรวมของโครงการฯ กลุ่มคนพิการ มีงบประมาณที่ใช้ จริงต่อ
จานวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมสู งกว่างบประมาณที่กาหนดไว้ต่อจานวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามเป้าหมาย
เท่ากับ 274 บาทต่อคน และมีงบประมาณที่ใช้จริงต่อจานวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่สามารถประกอบอาชีพได้
สูงกว่างบประมาณที่กาหนดไว้ต่อจานวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามเป้าหมาย เท่ากับ 1,951 บาทต่อคน
2) ผลการประเมินความคุ้มค่าของโครงการฯ
เป็ น การวิ เ คราะห์ ค วามคุ้ ม ค่ า ของโครงการ เพื่ อประเมิ นว่ าโครงการที่ ได้ รั บการ
สนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ก่อให้เกิดรายได้กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
โครงการคุ้มค่ากับเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและได้ใช้ ไปจริงหรือไม่ การศึกษานี้จะใช้อัตราคิดลด
(discount rate) ซึ่ งเป็ นอั ตราคิ ดลดเมื่ อค านึ งถึ งความอ่ อนไหวแล้ วให้ ค่ าสู งสุ ดเท่ ากั บร้ อยละ 12 และ
การศึ ก ษานี้ จ ะท าการวิ เ คราะห์ ค วามคุ้ ม ค่ า ของโครงการจนถึ ง สิ้ น ปี 2557 ส าหรั บ โครงการฯ ใน
ปีงบประมาณ 2556 เท่านั้น
ผลการศึกษา พบว่า ในภาพรวมโครงการส่วนใหญ่ของทุกกลุ่มคนพิการในทุกภูมิภาค
มีความคุ้มค่า โดยมีค่า NPV มากกว่า 0 ค่า BCR มากกว่า 1 และค่า IRR มากกว่าอัตราคิดลด มีเพียง 4
โครงการเท่านั้นที่ไม่มีความคุ้มค่า จากโครงการตัวอย่างทั้งหมด 109 โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ 3.67
เท่านั้น เมื่อรวมผลประโยชน์และต้นทุนของทุกโครงการตัวอย่างทุกกลุ่มคนพิการในทุกภูมิภาค พบว่า มี
ค่า NPV เท่ากับ 17,168,173 บาท ค่า BCR เท่ากับ 4.24 และค่า IRR เท่ากับร้อยละ 374.78
เมื่อพิจารณาความคุ้มค่าของโครงการจาแนกในแต่ละกลุ่มคนพิการ พบว่า กลุ่มคน
พิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมมีความคุ้มค่ามากที่สุด มีค่า IRR เท่ากับร้อยละ 966.98 รองลงมา ได้แก่
กลุ่มคนพิการทางสติปัญญา และกลุ่มคนพิการทางการเคลื่อนไหวและร่างกาย มีค่า IRR เท่ากับร้อยละ
860.48 และ 596.48 ตามลาดับ
อย่ า งไรก็ ตาม หากค านึง จ านวนคนพิ ก ารต่ าสุ ด ที่ ส ามารถประกอบอาชี พ ได้ ว่ า มี
จานวนเท่าใด โครงการในภาพรวมทุกกลุ่มคนพิการในทุกภูมิภาคจะมีความคุ้มค่า พบว่า ถ้าการดาเนิน
โครงการ สามารถทาให้คนพิการสามารถประกอบอาชีพได้ จานวน 458 คน จากจานวนคนพิการที่เข้าร่วม
โครงการฯ ตัวอย่าง ทั้งหมด 2,697 คน หรือคนพิการที่สามารถสามารถประกอบอาชีพได้ คิดเป็นร้อยละ
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16.98 ของคนพิการที่เข้าร่วมโครงการฯ ตัวอย่างทั้งหมด โครงการฯ ดังกล่าวจะเกิดความคุ้มค่าในการ
ดาเนินโครงการ
เมื่อพิจารณาถึงร้อยละผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่สามารถประกอบอาชีพได้แล้วทาให้เกิด
ความคุ้มค่าในการดาเนินโครงการ พบว่า กลุ่มคนพิการทางสติปัญญามีร้อยละของผู้ที่สามารถประกอบ
อาชีพได้ต่าสุด คิดเป็นร้อยละ 7.43 สูงขึ้นไป ได้แก่ กลุ่มคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม และกลุ่มคน
พิการทางการเคลื่อนไหวและร่างกาย คิดเป็นร้อยละ 7.80 และ 14.68 ตามลาดับ
2. ผลการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ
ผลการศึกษา พบว่า การจัดการฝึ กอบรมด้านอาชีพมุ่งเสริมสร้างคนพิการและผู้ดูแลคน
พิการเพื่อความมั่นคงและความก้าวหน้าด้านอาชีพหรือการทางานโดยมีรายได้ที่เพียงพอทั้งในระบบ
ตลาดแรงงาน การประกอบอาชี พอิส ระ แม้ภ าครัฐ สามารถตอบสนองความต้องการจ าเป็นได้อย่า ง
เพียงพอ โดยเฉพาะระบบการพัฒนาด้านอาชีพ แต่ยังไม่สามารถพัฒนาให้เกิดความยั่งยืนต่อคุณภาพชีวิต
คนพิการได้อย่างเพียงพอ เนื่องจาก โครงการอบรมด้านอาชีพแม้จะเป็นโครงการที่มีการจัดอบรมมากที่สุด
แต่อาชีพที่มีการจัดฝึกอบรมยังอยู่ในวงจากัดเพียงไม่กี่อาชีพ เช่น อาชีพนวด ด้านเกษตรกรรม การเลี้ยง
สัตว์ งานด้านอาหาร งานฝีมือและหัตถกรรม เป็นต้น ประกอบกับปัญหาของคนพิการในการเดินทางเพื่อ
การประกอบอาชีพที่ไม่สะดวก
ภายหลังการฝึกอบรม พบว่า ผู้รับการฝึกอบรมได้นาความรู้และทักษะไปใช้ประกอบอาชีพ
ทั้งที่เป็นอาชีพหลัก เช่น อาชีพการนวด หรืออาชีพเสริม เช่น การหัตถกรรม จัก สานและถักทอ เป็นต้น
ซึ่งหากจะให้มีความยั่งยืนก็ต้องมีการดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
จากการศึกษาครั้งนี้ พบว่า มีการประกอบอาชีพภายหลังจากการฝึกอบรมในช่วง 2-3 ปีแรก
เท่านั้น แต่ปัจจุบันได้เลิกดาเนินการแล้ว จัดได้ว่าเป็นความไม่ยั่งยืน
ในด้านการพึ่งตนเองได้นั้น โดยหลักการแล้ว การที่คนพิการสามารถมีอาชีพ หารายได้ด้วย
ตนเอง จัดเป็นการพึ่งตนเองได้ในระดับหนึ่ง แต่เมื่อพิจารณาในเชิงปฏิบัติแล้ว การประกอบอาชีพของคน
พิการ ก็เหมือนกับคนปกติทั่วไป ซึ่งจะต้องคานึงถึงปัจจัย ด้านเงินทุน เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ รวมถึง
ทาเล หรือสถานที่ เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย
ผลการศึกษาที่ได้จากการสัมภาษณ์และประชุมกลุ่ม ผู้นาองค์กรระดับองค์กรระดับชาติและ
ท้องถิ่น ระดับสมาคมหรือชมรม พบว่า กระบวนการในการเสนอขอทุนมีหลายขั้นตอนและใช้เวลามาก
การบริหารจัดการโครงการ จากงบประมาณที่จากัด ทาให้การบริหารโครงการมีปัญหา เช่น ค่าที่พักผู้
อบรม ค่าอาหารผู้ติดตามหรือบุตรหลาน อุปกรณ์บางอย่างที่ใช้ในการอบรมไม่เพียงพอ ไม่สามารถเบิกงบ
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ได้ เป็นต้น นอกจากนี้มาตรฐานค่าครองชีพของแต่ละพื้นที่แตกต่างกัน แต่การอนุมัติอยู่ในระดับเดียวกัน
ทาให้การจัดอบรมในจังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวมีงบประมาณสูงขึ้น
ส่วนปัจจัยด้านการติดตามและประเมินโครงการ ถึงแม้ว่า พัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัด (พมจ.) จะเป็นหน่วยงานระดับพื้นที่ภาคสนามในการติดตามและให้คาปรึกษากับกลุ่มคน
พิการอย่างต่อเนื่องก็ตาม แต่ก็เป็นเพียงเพื่อการประเมินความถูกต้องตามระเบียบการใช้งบประมาณ ซึ่ง
ไม่ได้เป็นการติดตามเพื่อสนับสนุนให้โครงการของกลุ่มคนพิการเกิดความยั่งยืนแต่อย่างใด

อภิปรายผล
1. ความไม่ยั่งยืนของโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุน ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ ผลการวิจัยพบว่า โครงการส่วนใหญ่ได้รับการจัดสรรงบประมาณที่ไม่เพียงพอ แต่สามารถ
ดาเนินงานจัดฝึกอบรมได้ตามเป้าหมาย ทาให้มีอัตราประสิทธิผลจากการฝึกอบรมอยู่ในระดับสูง อัตรา
ประสิทธิผลจากการประกอบอาชีพได้อยู่ในระดับค่อนข้างสูง ผลการประเมินการฝึกอบรมอยู่ในระดับมาก
ในขณะที่ผลการประเมินประสิทธิภาพมีต้นทุนต่อหน่วยสูงกว่าเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ ทั้งในด้านการฝึกอบรม
และการประกอบอาชีพ เนื่องจากความไม่เพียงพอของงบประมาณ แต่ทว่า โครงการส่วนใหญ่มีความ
คุ้มค่า มีข้อสังเกตว่าจานวนคนพิการที่สามารถประกอบอาชีพได้ตามที่รายงานไม่สอดคล้องกับ ข้อมูลจาก
แบบสอบถามที่ได้จากคนพิการ การประชุมสนทนากลุ่ม และการสัมภาษณ์เชิงลึก ซึ่งเป็นไปได้ว่าข้อมูล
ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ประกอบอาชีพได้จริงจะต่ากว่าข้อมูลที่ได้จากองค์กรคนพิการ เนื่องจากองค์กร
คนพิการกังวลว่าตัวเลขที่ต่าของผู้ที่ประกอบอาชีพได้จริงจะส่งผลต่อการขออนุมัติโครงการในครั้งต่อไป
อย่างไรก็ตาม ผลการวิเคราะห์ความคุ้มค่าในภาพรวมแสดงให้เห็นว่า หากโครงการสามารถฝึกอบรมคน
พิการให้ ประกอบอาชีพได้จ ริ งเพีย งร้อยละ 16.98 ก็จะเกิดความคุ้มค่า นั่นหมายความว่าโครงการที่
สามารถฝึกอบรมให้คนพิการประกอบอาชีพได้จริงแม้ว่าจะเป็นจานวนไม่มากแต่ก็มีความคุ้มค่ากับเงิน
งบประมาณของรัฐในการดาเนินโครงการ
2. แม้ว่าผลการวิเคราะห์เชิงปริมาณ พบว่า โครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุน ส่งเสริม
และพัฒ นาคุณภาพชีวิตคนพิการ มีประสิ ทธิผ ลและมีความคุ้มค่า แต่เมื่อพิจารณาถึงความยั่งยืนของ
โครงการแล้ว ยังพบว่ามีประเด็นปัญหาและอุปสรรคที่ควรพิจารณาเพื่อนาไปสู่การปรับปรุงแก้ไขระเบียบ
และกลไก ตลอดจนปัจจัยอื่นๆ อีกหลายประการ ดังนี้
1) โครงการที่ได้รั บ การสนับสนุนจากกองทุน ส่ งเสริมและพัฒ นาคุณ ภาพชีวิตคนพิการ
ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาเป็นไปตามความต้องการที่จาเป็นของคนพิการ ทั้งนี้เพราะเป็นการสร้างโอกาสให้แก่
คนพิการที่จะได้รับความรู้และทักษะจากการอบรมอาชีพ ไปดาเนินการเป็นอาชีพอิสระ แต่งานด้านทักษะ
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สาหรับคนพิการต้องใช้ระยะเวลา และฝึกปฏิบัติจนเกิดความชานาญก่อนที่จะนาไปประกอบอาชีพและ
สามารถแข่งขันกับผู้อื่นได้ ประกอบกับการประกอบการยังมีปัจจัยอื่นๆ ซึ่งยังไม่เอื้อต่อการประกอบอาชีพ
ได้อย่างแท้จริง คือ งบประมาณหรือเงินทุนในการผลิต การจัดหาอุปกรณ์และสถานที่
2) ปั จ จั ย การตลาด ด้ า นการจัด แสดง การประชาสั ม พั นธ์ ที่ ทาให้ ลู ก ค้ าสามารถเข้ า ถึ ง
ผลิตภัณฑ์ได้ง่าย และจูงใจให้ซื้อหรือใช้บริการของผลิตภัณฑ์ ปัจจัยดังกล่าวจัดเป็นข้อจากัดต่อกลุ่มคน
พิการในการนาความรู/้ ทักษะไปประกอบอาชีพได้จนถึงปัจจุบัน
3) การเสนอโครงการของผู้พิการและหรือผู้ปกครอง/ชมรม/สมาคม ควรมีเงื่อนไขให้ผู้เสนอ
ฯ แสดงแนวทางหรือความเป็นไปได้ในการให้ผู้รับการอบรมได้นาความรู้/ทักษะไปใช้ในการประกอบอาชีพ
โดยจะต้องมีการกาหนดเป้าหมายของจานวนคนพิการที่สามารถประกอบอาชีพได้จริง มีความเหมาะสม
ทั้งด้านระยะเวลาในการดาเนินโครงการฝึกอบรมและงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ ซึ่งงบประมาณในการ
ดาเนินโครงการควรครอบคลุมไปถึงเงินทุนในการผลิต การจัดหาอุปกรณ์ และสถานที่ในการขายสินค้า
และการประกอบอาชีพ ทั้งนี้อาจจาเป็นต้องร่วมปรึกษาหารือกับเครือข่าย ทั้งในระดับแนวนอน คือ ชมรม
สมาคมต่างๆ และในระดับแนวตั้ง คือ ร่วมกับองค์กร/หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง จัดทาแนวทาง (reentry plan) ดังกล่าว
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. กาหนดให้การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเป็นนโยบายของกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์อย่างเด่นชัด
2. กาหนดให้มีการทบทวนกฎระเบียบเกี่ยวกับกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ในด้านการเบิกจ่าย ให้มีความคล่องตัวและสอดคล้องกับประเภทความพิการและบริบททางสังคม
3. ปรับโครงสร้างของสานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) โดยให้มี
นักวิชาการผู้ซึ่งมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความพิการทุกประเภท เพื่อเป็นพี่เลี้ยงองค์กรคนพิการในการ
จัดทาข้อเสนอโครงการ และการติดตามนิเทศโครงการอย่างสม่าเสมอละต่อเนื่อง
4. สร้างกลไกการประสานงานในระดับพื้นที่ โดยการสรุปบทเรียน วางแผนร่วมกันทั้งจังหวัด
เพื่อนาไปสู่การจัดสวัสดิการสังคมแก่ผู้พิการในชุมชนอย่างยั่งยืน
5. สนับสนุนให้ระบบภาคีเครือข่ายความร่วมมือระดับจังหวัด และจัดเวทีเครื อข่ายระดับหวัด
เป็นการเปิดโอกาสให้ชุมชนและหน่วยงานได้เรียนรู้สถานการณ์ปัญหา นโยบายและทิศทางการทางาน
ด้านคนพิการของจังหวัด เพื่อนาไปสู่การจัดทาและพัฒนาแผนงานด้านคนพิการระดับจังหวัด
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ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานหลัก-กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
1) ด้านการจัดการกองทุน ควรดาเนินการให้สอดคล้องกับความต้องการจาเป็นและมีรูปแบบ
ที่หลากหลาย ทั้งนี้ ควรมีการประสานงานจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ สถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้อง กระทรวงแรงงาน และกระทรวงสาธารณสุข เป็นต้น
2) การแต่ ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการบริ ห ารกองทุ น ฯ ระดั บ จั ง หวั ด ผู้ แ ทนของหน่ ว ยงานที่
เกี่ย วข้องต้องเป็น ผู้มีความรู้ความเข้าใจและมีทัศนคติที่ดีต่อคนพิการ เพื่อให้การพิจารณาโครงการฯ
เป็นไปอย่างลุ่มลึก รอบคอบและสะท้อนปัญหาคนพิการอย่างแท้จริง
3) จัดสัมนาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรง ได้แก่ เจ้าหน้าที่ พก. พมจ. และองค์กรคนพิการ เพื่อ
พิจารณาปัญหา ทบทวนกฎระเบียบให้เกิดความคล่องตัว และสอดคล้องกับบริบทของคนพิการและพื้นที่
4) จัดทามาตรฐานหลักสูตรการฝึกอบรมที่มีความหลากหลาย สอดคล้องกับศักยภาพและ
ความต้องการที่แท้จริงของคนพิการ
2. ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานสนับสนุน ได้แก่ ศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัด และสานักงาน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
1) ควรเข้าไปมีบ ทบาทกระตุ้น ร่วมวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของกลุ่ มคนพิการ
รวมทั้งสนับสนุนให้เกิดการรวมตัวเพื่อแก้ไขปัญหาคนพิการ ในช่วงแรกของการดาเนินงาน
2) เป็นพี่เลี้ยงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการถ่ายทอดแนวคิดการจัดสวัสดิการสังคมเพื่อ
กลุ่มด้อยโอกาสต่างๆ ในชุมชน รวมทั้งแนวคิดด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการในชุมชน การประกอบ
อาชีพอิสระของคนพิการ รวมทั้งการสนับสนุนองค์ความรู้ เทคโนโลยีใหม่ที่ใช้ในการทางานของท้องถิ่น
3) ควรมีหรือจัดจ้างบุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่มีความรู้ มีทักษะการทางานและมีทัศนคติที่ดีต่อ
การให้บริการแก่กลุ่มคนพิการ รวมทั้งการปฏิบัติงานด้วยจิตอาสา เพื่อเป็นพี่เลี้ยงทางด้านวิชาการ ในการ
เขีย นข้อเสนอโครงการ และการติดตามประเมินโครงการโดยเฉพาะ ทั้ งนี้เพราะบุคลากรของ พมจ.
ปัจจุบันมีจานวนจากัด ไม่เพียงพอกับปริมาณงานด้านบริการแก่ผู้ด้อยโอกาสที่มีจานวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ
3. ข้อเสนอแนะต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1) ควรเป็นผู้นาในการจัดทาระบบฐานข้อมูล สถิติ และเครือข่ายคนพิการในชุมชน รวมทั้ง
จาแนกประเภทตามลักษณะของความพิการและศักยภาพของคน
2) ควรมีบทบาทกระตุ้นและส่งเสริมให้ผู้พิการและภาคีเครือข่ายได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
วิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของคนพิการในชุมชน
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3) ร่ว มกับกลุ่มคนพิการและภาคีเครือข่ายจัดทาแผนแม่บทด้านคนพิการในชุมชน โดย
บรรจุแผนงานดังกล่าวในแผนพัฒนาท้องถิ่น 3 ปี และจัดงบประมาณสนับสนุน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง
4) สนับสนุนด้านงบประมาณช่วยเหลือกลุ่มคนพิการ อาจดาเนินการได้ 3 รูปแบบ ดังนี้
(1) รายบุคคล เช่น เบี้ยยังชีพคนพิการ ค่าตอบแทนอาสาสมัครดูแลคนพิการโดยจัดตั้ง
เป็นคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
(2) จัดเป็นกองทุน เพื่อการสนับสนุนกิจกรรมและการอานวยความสะดวกต่อการจัด
กิจ กรรมของกลุ่มเป้ าหมาย โดยจะเป็ นกองทุนที่มีส่ว นร่วมระหว่างองค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น ส่ ว น
ราชการ มูลนิธิ องค์กรพัฒนาเอกชนในพื้นที่ องค์กรประชาชน และอาสาสมัคร
(3) จาแนกการใช้งบประมาณที่สอดคล้องกับกิจกรรมที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าตอบแทน ค่า
วิทยากร การปรับปรุงอาคารสถานที่ ค่าใช้จ่ายในการอบรมพัฒนาบุคลากรกลุ่มเป้าหมาย เป็นต้น
5) การจัดทาฐานข้อมูล (Database) คนพิการของท้องถิ่น ทั้งในเชิงสถิติ เป็นข้อมูล เชิง
ปริมาณที่แสดงจานวนและปริมาณคนพิการ และข้อมูลเชิงคุณภาพ แสดงลักษณะและประเภทความพิการ
ศักยภาพคนพิการ รวมทั้ง ปัญหาและความต้องการของคนพิการแต่ละประเภท
6) จัดตั้งคณะทางานด้านคนพิการระดับตาบล เพื่อทาการสารวจและค้นหาคนพิการใน
พื้น ที่ โดยใช้ฐานข้อมูล ที่มีอยู่เป็น รากฐานการส ารวจ โดยอาจมอบหมายอาสาสมัครหรืออาสาสมัคร
สาธารณสุขหมู่บ้านเป็นผู้ดาเนินการจัดทาฐานข้อมูลคนพิการ หลังจากนั้นจึงนาข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อหา
แนวทางช่วยเหลือ หรือจัดทาหลักสูตรให้สอดคล้องกับศักยภาพ ปัญหา และความต้องการของคนพิการ
ดังเช่น กลุ่มคนพิการที่มีปัญหาทางการได้ยิน ปัญหาด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว มีความต้องการที่จะ
หางานทา เพื่อที่จะมีรายได้ไว้ใช้จ่ายเอง ช่วยเหลือครอบครัว ซึ่งจะไม่เป็นภาระคนอื่น ในขณะที่กลุ่มที่ไม่
สามารถช่วยเหลือตนเองได้เลย มีความต้องการในด้านการฟื้นฟู สมรรถภาพกาย ทาการกายภาพบาบัด
เป็นต้น
7) วางแผนงานเพื่อดาเนินการแก้ไขปัญหา/พัฒนาฟื้นฟูคนพิการ เน้นให้คนพิการตลอดจน
ท้องถิ่น ภาคีเครือข่าย และผู้ที่เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการวางแผน โดยให้กลุ่มคนพิการเป็นแกนหลักใน
การจัดทาโครงการและกิจกรรม ภายใต้การสนับสนุนจากคณะทางานด้านคนพิการ ส่วนงบประมาณนั้น
นอกจากกองทุนฯ แล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรจัดสรรงบประมาณสนับสนุนซื้อวัสดุและอุปกรณ์
ต่างๆ ในการดาเนินการ
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ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยต่อไป
1. ควรมี ก ารศึ ก ษาวิ จั ย ปฏิ บั ติ ก ารแบบมี ส่ ว นร่ ว ม (PAR) เพื่ อ ก าหนดกรอบแนวทางการ
ดาเนินการเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
2. ควรมีก ารศึ กษาวิจั ย เพื่อพั ฒ นามาตรฐานโครงการฝึ ก อบรมเพื่อขอรั บการสนับสนุน จาก
กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
3. ควรมีการศึก ษาวิ จั ย การใช้ประโยชน์จ ากการฝึ กอบรมในด้า นอื่น ๆ ที่ นอกเหนื อจากการ
ประกอบอาชีพของคนพิการ
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ความต้องการสื่อสารสนเทศและเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกของ
นักศึกษาที่บกพร่องทางการเห็น ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
The Needs for Information Media and Assistive Technology of
Undergraduate with Visual Impairment at Disabled Students Services,
Thammasat University
รศ. ปราณี อัศวภูษิตกุล (Assoc.Prof.Pranee Asvapoositkul)*
บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่องนี้เป็นการวิจัยแบบผสม ใช้เครื่องมือวิจัยคือ แบบสอบถามร่วมกับการสัมภาษณ์เชิง
ลึกรายบุคคล กลุ่มประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่มีความบกพร่องทางการเห็น
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ลงทะเบียนเรียนตั้งแต่ปีการศึกษา 2551-2557 จานวน 26 คน (100
เปอร์เซ็นต์) วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามโดยการแจกแจงความถี่และค่าร้อยละ ส่วนการสัมภาษณ์เชิง
ลึกรายบุคคล ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลและสังเคราะห์โดยการจัดหมวดหมู่ข้อมูล ผลการวิจยั พบว่า นักศึกษา
ที่บกพร่องทางการเห็นส่วนใหญ่ต้องการสื่อสารสนเทศประเภทหนังสือเสียงมากที่สุด ส่วนเทคโนโลยีสิ่ง
อานวยความสะดวก นักศึกษาฯ ต้องการให้มีการพัฒนาโปรแกรมที่ช่วยให้เข้าถึงสารสนเทศได้สะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ้น ตลอดจนการประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรมเพื่อช่วยในการดาเนินชีวิตประจาวัน
Abstract
This study used the mixed method research design employing questionnaires and
individual in-depth interviews. The participants in this research are 26 undergraduate
students with visual impairment at Thammasart University, having enrolled from 2008 to
2014; 100 percent of students with visual impairment. The questionnaires are analyzed by
a frequency and percentage distribution. Regarding the individual in-dept interviews, the
results of this part are analyzed and systhesized by means of data clustering. Findings
show that students have the highest demand for audio books. Another assistive
technology needed is the development of software that help them get access into the
information more convenient and improve the quality of life.
*รองศาตราจารย์ ประจาสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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บทนา
“The best and most beautiful things in the world cannot be seen or even touched.
They must be felt with the heart”
-Helen Keller
“สิ่งที่งดงามที่สุดในโลก มองไม่เห็นและจับต้องไม่ได้ แต่สัมผัสได้ด้วยหัวใจ” เป็นคากล่าวของ
เฮเลน เคลเลอร์ (Helen Keller) นักเขียนและนักมนุษยธรรมชาวอเมริกันผู้ตาบอดและหูหนวก
(National Braille Press, n.d.)
องค์การสหประชาชาติ (Department of Economic and Social Affairs, Population
Division, 2016) ประมาณการว่าปี 2016 ทั่วโลกจะมีประชากรประมาณ 7,432,663,275 คน
ขณะเดียวกันองค์การอนามัยโลก (World Health Organization-WHO, 2016) ก็มีรายงานทางสถิติว่าทั่ว
โลกมีประชากรที่มีความบกพร่องทางการเห็นประมาณ 285,000,000 คน คิดเป็น 3.83 เปอร์เซ็นต์ ของ
ประชากรโลก ในจานวนประชากรที่มีความบกพร่องทางการเห็นมี 39,000,000 คน ที่ตาบอด และ
246,000,000 คน มีสายตาเลือนราง ประมาณ 90 เปอร์เซ็นต์ อาศัยอยู่ในประเทศที่ประชากรมีรายได้ต่า
82 เปอร์เซ็นต์ ของประชากรที่ตาบอดมีอายุ 50 ปี ขึ้นไป โรคต้อกระจกยังคงเป็นสาเหตุสาคัญที่ทาให้
ประชากรผู้อาศัยอยู่ในประเทศที่มีรายได้ระดับปานกลางถึงระดับต่าตาบอด ในช่วงระยะเวลา 20 ปี ที่ผ่าน
มา จานวนประชากรที่มีความบกพร่องทางการเห็นจากการติดเชื้อมีจานวนน้อยลง และ 80 เปอร์เซ็นต์
ของประชากรที่มีความบกพร่องทางการเห็นสามารถป้องกันหรือรักษาให้หายขาดได้
ในประเทศไทย สานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ กระทรวงพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (2559) ได้รวบรวมสถิติของประชากรที่มีความบกพร่องทางการเห็น ที่มี
บัตรประจาตัวคนพิการ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 มีจานวน 168,422 คน คิดเป็น 0.26 เปอร์เซ็นต์
จากจานวนประชากรทั้งหมดของประเทศที่รายงานโดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม
มหาวิทยาลัยมหิดล 65,305,020 คน ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2559 (2559)
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ด้านการศึกษาของประเทศไทย มีรายงานสถิติปีการศึกษา 2556-2557 ของสานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
(2558, 60) และรายงานของสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557 ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2558 (2558) มีจานวนนักเรียนและ
นักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการเห็นในทุกระดับการศึกษาดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 จานวนนักเรียนและนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการเห็นในทุกระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก่อนประถมศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
การศึกษาขั้นอุดมศึกษา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส)
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
รวม

จานวน (คน)
230
1,288
547
299
10
1,377
65
8
3,826

จากจานวนนักเรียนและนักศึกษาทั้งหมด 3,826 คน ที่มีโอกาสได้เข้าศึกษาในระบบโรงเรียนและ
สถาบันอุดมศึกษา การเรียนในชั้นเรียน ตลอดจนการศึกษาค้นคว้านอกห้องเรียนสาหรับเด็กกลุ่มนี้จาเป็น
ต้องมีสื่อช่วยในการเรียนรู้พิเศษ แตกต่างจากสื่อการเรียนรู้สาหรับเด็กปกติทั่วไป
ในระดับอุดมศึกษา สถาบันการศึกษาหลายแห่งในประเทศไทยให้ความสาคัญและเปิดโอกาส
ทางการศึกษาแก่นักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการเห็น โดยหลายสถาบันมีห้องสมุดและศูนย์บริการ
นักศึกษาพิการทาหน้าที่ผลิต จัดเก็บ ให้บริการและเผยแพร่สารสนเทศผ่านสื่อรูปแบบต่างๆ เพื่อให้
นักศึกษากลุ่มนี้เข้าถึงสารสนเทศได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น มีการจัดสภาพแวดล้อม อุปกรณ์ ตลอดจน
เทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ
ให้ตรงกับความต้องการเพื่อเอื้อต่อการศึกษาและการเข้าถึง
สารสนเทศ
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐแห่งหนึ่งในประเทศไทย ที่มีส่วนร่วมใน
การสร้างบุคลากรของชาติให้มีคุณภาพ
มหาวิทยาลัยตระหนักถึงความสาคัญของการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาเพื่อบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น ดังพันธกิจหลักที่สาคัญด้านหนึ่งคือ การให้
การศึกษา ส่งเสริมวิชาการ และวิชาชีพชั้นสูง เป็นผู้นาในการผลักดันและส่งเสริมการสร้างโอกาส ความ
เสมอภาคและความถูกต้องของสังคม โดยผู้ที่มีความบกพร่องทางการเห็นที่มีความสามารถสอบผ่านตาม
เกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนดสามารถเข้าศึกษา ณ สถาบันแห่งนี้ได้และสามารถดารงตนอยู่ในประชาคม
ธรรมศาสตร์อย่างมีความสุข เสมอภาคกับนักศึกษาที่มีร่างกายปกติทั่วไป
ในปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่มีความบกพร่อง
ทางการเห็นจานวนทั้งสิ้น 26 คน มีศูนย์บริการนักศึกษาพิการ ทาหน้าที่ให้บริการสารสนเทศและ
เทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกเฉพาะด้านสาหรับนักศึกษากลุ่มนี้
แม้ว่าศูนย์บริการนักศึกษาพิการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะจัดบริการสื่อสารสนเทศและ
เทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกให้กับนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการเห็น ซึ่งเป็นนักศึกษาพิการกลุ่ม
ใหญ่ที่สุดของมหาวิทยาลัยแล้ว และเพื่อให้นักศึกษากลุ่มนี้ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพ
ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาความต้องการสื่อสารสนเทศ เทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวก ปัญหาและข้อเสนอแนะ
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่มีความบกพร่องทางการเห็น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อเป็นแนวทาง
ในการส่งเสริมการใช้สื่อสารสนเทศและเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกสนับสนุนการศึกษา การพัฒนา
ศักยภาพของศูนย์บริการนักศึกษาพิการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเป็นแนวทางในการพัฒนา
ศักยภาพศูนย์บริการนักศึกษาพิการ มหาวิทยาลัยอื่นๆ ในประเทศไทยต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาความต้องการสื่อสารสนเทศ เทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวก ปัญหาและข้อเสนอแนะ
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่มีความบกพร่องทางการเห็น ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
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วิธีดาเนินการวิจัย
1. รูปแบบการวิจัย (Research Design)
เป็นการวิจัยแบบผสม (Mixed Method Research Design) ใช้เครื่องมือวิจัยคือแบบ
สอบถามร่วมกับการสัมภาษณ์เชิงลึกรายบุคคลในประเด็นที่ต้องการความสมบูรณ์มากขึ้นตามคุณลักษณะ
ที่เฉพาะเจาะจงของประชากรที่ศึกษา คือเป็นนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการเห็น
2. วิธีการเก็บข้อมูล (Data Collection Method)
ผูว้ ิจัยเป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยมีขั้นตอนการดาเนินงานดังนี้
2.1 การทาจดหมายขอความอนุเคราะห์
ผู้วิจัยทาจดหมายขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลจากศูนย์บริการนักศึกษาพิการ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยทาหนังสือถึงรองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ระบุวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบสอบถาม ร่วมกับการสัมภาษณ์เชิงลึกรายบุคคล
2.2 การคัดเลือกประชากร
ผู้วิจัยใช้นักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่มีความบกพร่องทางการเห็น ศูนย์บริการนักศึกษา
พิการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ลงทะเบียนเรียนในคณะนิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ คณะสังคม
สงเคราะห์ศาสตร์ และคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2551 -2557 จานวน
ทั้งสิ้น 26 คน (100 เปอร์เซ็นต์)
2.3 การประสานงานก่อนทาแบบสอบถาม ร่วมกับการสัมภาษณ์เชิงลึกรายบุคคล
ผู้วิจัยได้ประสานงานกับหัวหน้าศูนย์บริการนักศึกษาพิการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ให้รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการวิจัย วัตถุประสงค์ของการวิจัย วิธีการตอบแบบสอบถามร่วมกับการ
สัมภาษณ์เชิงลึกรายบุคคล
การนาผลการวิจัยไปใช้เพื่อการพัฒนาปรับปรุงด้านการบริหารจัดการสื่อ
สารสนเทศและเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ที่มีความบกพร่อง
ทางการเห็น ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเป็นแนวทางการพัฒนาปรับปรุง
การดาเนินงานศูนย์บริการนักศึกษาพิการ มหาวิทยาลัยอื่นๆ โดยผู้วิจัยขอความอนุเคราะห์ให้หัวหน้า
ศูนย์ฯ และบุคลากรช่วยประสานงานกับนักศึกษากลุ่มประชากรทั้งหมด เพื่อกาหนด วัน เวลา และสถานที่
ตอบแบบสอบถามร่วมกับการสัมภาษณ์เชิงลึกรายบุคคล เมื่อได้รับทราบกาหนดนัดหมายแล้ว ผู้วิจัยจึงไป
ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการทาวิจัยและทาการสัมภาษณ์ด้วยตนเอง
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2.4 การวางแผนการสัมภาษณ์
เมื่อผู้วิจัยทราบกาหนดการนัดหมายจากหัวหน้าศูนย์ฯ และบุคลากรศูนย์ฯ ผู้วิจัยได้
ดาเนินการตามขั้นตอนต่อไปดังนี้
ขั้นตอนที่หนึ่ง ผู้วิจัยแนะนาตัว ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการทาวิจัย และขั้นตอนการ
ตอบ
แบบสอบถามร่วมกับการสัมภาษณ์เชิงลึกรายบุคคล ให้นักศึกษากลุ่มประชากรทั้ง 26 คน ทราบ นัด
หมายวัน เวลา และสถานที่ทาแบบสอบถามร่วมกับการสัมภาษณ์เชิงลึกรายบุคคล ให้นักศึกษาลงนามใน
แบบฟอร์มยินยอมเข้าร่วมการศึกษาวิจัย ที่เป็นอักษรเบรลล์ ใช้เวลา 40 นาที
ขั้นตอนที่สอง เนื่องจากกลุ่มประชากรเป็นนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการเห็น
ผู้วิจัยจึงใช้วิธีการอ่านแบบสอบถามให้ฟัง และให้ระบุประเด็นที่เลือกตอบ ร่วมกับการสัมภาษณ์เชิงลึก
รายบุคคล เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล ตามวันเวลาที่นัดหมายเป็นรายบุคคล โดยใช้เวลา 40 นาที/คน จนครบ
26 คน รวมใช้ระยะเวลาในการรวบรวมข้อมูลประมาณ 20 วัน ทั้งนี้ไม่มีการบันทึกเสียง
3. วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis Method)
การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามใช้การแจกแจงความถี่ (Frequency Distributions) และค่า
ร้อยละ (Percentage) ส่วนในข้อการสัมภาษณ์เชิงลึกรายบุคคล ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลและสังเคราะห์โดย
การจัดหมวดหมู่ข้อมูล
ผลการวิจัย
ข้อมูลเบื้องต้นของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีความบกพร่องทางการเห็น มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 15 คน (57.7 เปอร์เซ็นต์) มีอายุระหว่าง 19 - 22 ปี 17 คน (65.4
เปอร์เซ็นต์) มีสายตาเลือนรางและตาบอดสนิทจานวนใกล้เคียงกันคือ 14 คน (53.8 เปอร์เซ็นต์) และ 12
คน (46.2 เปอร์เซ็นต์) ตามลาดับ
1. ความต้องการสื่อสารสนเทศ
นักศึกษาทั้งหมดจานวน 26 คน (100 เปอร์เซ็นต์) ใช้สื่อสารสนเทศในรูปแบบหนังสือเบรลล์และ
หนังสือเสียง แต่ก็พบปัญหาคือ นักศึกษาจานวน 17 คน (65.4 เปอร์เซ็นต์) ให้สัมภาษณ์ว่า บุคลากรศูนย์ฯ
ผลิตสื่อดังกล่าวให้ไม่ทันกับความต้องการ นักศึกษาฯ จานวน 23 คน (88.5 เปอร์เซ็นต์) มีวัตถุประสงค์ใน
การใช้สื่อสารสนเทศของศูนย์บริการนักศึกษาพิการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
ประกอบการเรียนตามคาแนะนาจากอาจารย์ผู้สอน เพื่อศึกษาค้นคว้าประกอบการทารายงาน และเพื่อ
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เพิ่มพูนความรู้ นักศึกษาฯ จานวน 9 คน (34.6 เปอร์เซ็นต์) เดินทางมาใช้สารสนเทศที่ศูนย์ฯ 1 ครั้ง/
สัปดาห์ มีความต้องการสื่อสารสนเทศที่มีขอบเขตเนื้อหา/สาขาวิชานิติศาสตร์ในระดับมากที่สุดจานวน 6
คน เนื้อหา/สาขาวิชารัฐศาสตร์ในระดับมากที่สุดจานวน 8 คน เนื้อหา/สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
ในระดับมากที่สุดจานวน 2 คน เนื้อหา/สาขาวิชาศิลปศาสตร์ในระดับมากที่สุดจานวน 8 คน เนื้อหา/
สาขาวิชาอื่นๆ จานวน 24 คน ทั้งนี้มีนักศึกษาฯ บางคนไม่ได้จัดอันดับความต้องการสื่อสารสนเทศใน
ขอบเขตเนื้อหา/สาขาวิชา นักศึกษาฯ ส่วนใหญ่จานวน 25 คน (96.2 เปอร์เซ็นต์) ต้องการรูปแบบ/
ประเภทของสื่อสารสนเทศที่เป็นหนังสือเสียง (Audio Books) มีเนื้อหาที่เป็นปีปัจจุบันมากที่สุดถึง 16 คน
(61.5 เปอร์เซ็นต์) ต้องการสารสนเทศภาษาไทยมากเป็นลาดับที่หนึ่ง จานวน 22 คน ลาดับที่สองคือ
ภาษาอังกฤษ จานวน 21 คน และลาดับที่สามคือภาษาฝรั่งเศส จานวน 7 คน นอกจากการใช้สื่อ
สารสนเทศที่ศูนย์ฯ แล้ว นักศึกษาฯ ส่วนใหญ่อีกจานวน 24 คน (92.3 เปอร์เซ็นต์ ) ยังใช้สื่อสารสนเทศที่
อื่นอีก เช่น นักศึกษาฯ จานวน 22 คน ใช้สื่อสารสนเทศที่หอสมุดป๋วย อึ้งภากรณ์ นักศึกษาฯ จานวน 12
คน ใช้สื่อสารสนเทศที่ศูนย์การเรียนรู้กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ นักศึกษาฯ จานวน 7 คน ใช้สื่อสาร
สนเทศทีห่ ้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติ เป็นต้น
นอกจากนี้นักศึกษาฯ จานวน 4 คน ให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมว่าต้องการหนังสือเสียงที่สามารถเข้าถึง
ได้สะดวกรวดเร็วในระบบออนไลน์ผ่านเว็บไซด์ศูนย์ฯ มีบัญชีชื่อผู้ใช้ (Account) รหัสผ่าน (Password) มี
ฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ และให้ศูนย์ฯ ส่งสารสนเทศทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ให้มากขึ้นกว่า
ปัจจุบัน นักศึกษาจานวน 8 คน ต้องการให้ศูนย์ฯ ผลิตสื่อสารสนเทศให้เพียงพอกับความต้องการ
โดยเฉพาะจานวนหนังสือเสียงวิชาพื้นฐาน นักศึกษาจานวน 2 คน ต้องการให้บุคลากรศูนย์ฯ ได้รับการ
พัฒนาทักษะการผลิตสื่อหนังสือเสียงและหนังสือเบรลล์อย่างสม่าเสมอ มีความรู้ความสามารถในเนื้อหา
หลากหลายสาขาวิชา เช่น หนังสือภาษาอังกฤษที่มีภาพประกอบมาก บุคลากรบรรยายภาพไม่เข้าใจ ทาให้
นักศึกษาฯ นึกไม่ออกว่าภาพนั้นคืออะไร หรือหนังสือสาขาเศรษฐศาสตร์ มีแผนภูมิประเภทต่างๆ มาก การ
บรรยายข้อมูลถ้าไม่ชัดเจน ก็นึกไม่ออกเช่นกัน
2. ความต้องการเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวก
นักศึกษาทั้งหมดจานวน 26 คน (100 เปอร์เซ็นต์) ได้รับการวางแผนร่วมกับศูนย์ฯ ในการใช้
เทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกเป็นรายบุคคล (Individual Planning) การใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมตา
ทิพย์ และเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการเรียนการสอบ (Academic Accomodation) โดย
นักศึกษาฯ ทั้งหมดใช้หูฟัง นักศึกษาฯ สายตาเลือนรางจานวน 14 คน ใช้เครื่องขยายภาพและตัวอักษร
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(Closed-Circuit Television-CCTV) นักศึกษาฯ ตาบอดสนิทจานวน 12 คน ให้สัมภาษณ์ว่า ใช้ File
WORD แปลงเป็นเสียง โต้ตอบโดยการคีย์ เวลาสอบคอมพิวเตอร์ชอบดับ นักศึกษาจานวนทั้งหมดมีวิธีใช้
เทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวก โดยการเดินทางมาใช้ที่ศูนย์ฯ ด้วยตนเอง ส่วนจานวนเทคโนโลยีสิ่ง
อานวยความสะดวกที่นักศึกษาใช้บริการในแต่ละครั้ง พบว่า นักศึกษาฯ ส่วนใหญ่จานวน 15 คน (57.7
เปอร์เซ็นต์) ใช้เทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกแต่ละครั้งจานวน 1-2 รายการ เช่น คอมพิวเตอร์กับหูฟัง
เครื่องขยายภาพและตัวอักษร (Closed-Circuit Television-CCTV) กับหูฟัง เป็นต้น
จากการสัมภาษณ์ในรายละเอียดพบว่า นักศึกษาฯ จานวน 10 คน (38.5 เปอร์เซ็นต์) เท่ากัน มี
ความคิดเห็นว่า ความรู้ความสามารถของบุคลากรผู้ให้บริการเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกของศูนย์ฯ
อยู่ในระดับดีและปานกลาง ส่วนปัญหาที่นักศึกษาทั้งหมดจานวน 26 คน (100 เปอร์เซ็นต์) พบคือ ปัญหา
เครื่องคอมพิวเตอร์ติดไวรัส การตั้งค่าผิดเพี้ยน เวลาสอบเปิดเครื่องแล้วต้องรออีกนานกว่าจะใช้ได้ ทาให้
เสียเวลาในการทาข้อสอบ บางครั้งเปิดเครื่องแล้วหน้าจอดับๆ ติดๆ คอมพิวเตอร์ค้าง จานวนคอมพิวเตอร์
ไม่เพียงพอถ้านักศึกษาเข้ามาใช้ในช่วงเวลาเดียวกันหลายคน
ปัจจุบันศูนย์ฯ ติดตั้งโปรแกรมเสียงภาษาไทยคือ โปรแกรมตาทิพย์ และภาษาอังกฤษคือ
ไมโครซอฟท์ นักศึกษาฯ จานวน 7 คน ต้องการให้มีการพัฒนาโปรแกรมนี้ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป และนักศึกษาฯ
จานวน 5 คน ต้องการให้ศูนย์ฯ ตรวจสภาพเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างสม่าเสมอพร้อมใช้งาน นักศึกษาฯ
จานวน 7 คน ต้องการให้บุคลากรศูนย์ฯ ได้รับการฝึกอบรมพัฒนาทักษะต่างๆ ด้านการบารุงรักษาและการ
ติดตามความก้าวหน้าเรื่องเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวก เพื่อนามาจัดการบริการด้านนี้ให้ดียิ่งขึ้น และ
นักศึกษาฯ อีก 1 คน เสนอแนะว่า ศูนย์ฯ ควรมีการประดิษฐ์คิดค้นโปรแกรมเสียงที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
เช่น การพิมพ์คอมพิวเตอร์ของผู้มีสายตาปกติ ถ้าพิมพ์ผิด โปรแกรมจะทาให้คาๆ นั้นเป็นสีแดง เพื่อแก้ให้
ถูกต้อง ดังนั้น โปรแกรมเสียงน่าจะมีสัญญาณอะไรก็ตามบอกให้ผู้บกพร่องทางสายตาทราบว่าพิมพ์ผิด
เช่น โปรแกรมอาจแสดงด้วยเสียงทุ้มๆ ให้รู้ว่าพิมพ์ผิด หรือสัญญาณอื่นใดก็ตาม ให้รู้ว่าพิมพ์ผิด ต้องแก้ไข
การจัดหาอุปกรณ์การอ่านหนังสือที่สามารถแปลงเป็นเสียงได้ทันทีก็จะช่วยให้การผลิตหนังสือเสียง
รวดเร็วยิ่งขึ้นควรมี Braille block ราวกั้นขอบทางเดินเท้าช่วงที่เป็นคูน้าเพื่อป้องกันการเดินพลาดตกน้า
การติดตั้งสัญญานเสียงบนรถประจาทางในมหาวิทยาลัย การติดตั้งโปรแกรมเสียง ป้ายบอกหมวดหมู่
หนังสือที่เป็นอักษรขยายใหญ่ในห้องสมุดที่ มีเครื่องขยายภาพและตัวอักษร เพื่อช่วยให้นักศึกษาที่มีความ
บกพร่องทางการเห็นสามารถยืมหนังสือและเข้าถึงสารสนเทศของหอสมุดฯ ได้ด้วยตนเอง
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อภิปรายผลการวิจัย
ในส่วนของผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความต้องการสื่อสารสนเทศเทคโนโลยีสิ่งอานวยความ
สะดวกปัญหาและข้อเสนอแนะของนักศึกษาที่บกพร่องทางการเห็น ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ อภิปรายผลได้ดังนี้
1. ความต้องการสื่อสารสนเทศ
นักศึกษาฯ ส่วนใหญ่มีความต้องการสื่อสารสนเทศรูปแบบหนังสือเสียง (Audio Books)
สอดคล้องกับรายงานการสารวจผู้ใช้ห้องสมุดที่บกพร่องทางการเห็นของวิทยาลัยบริติชโคลัมเบียและ
สถาบันห้องสมุด (British Columbia College and Institute Library Services-CILS, 1998) พบว่า ผู้ใช้
ต้องการเทปเสียงมากที่สุด และงานวิจัยของเอดิโทโร (Adetoro, 2010, p. 49) พบว่า วัยรุ่นที่บกพร่อง
ทางการเห็นให้ความสาคัญกับหนังสือเสียงมากที่สุด ขณะที่งานวิจัยของเอทินโม (Atinmo, 2007, pp.
830-846) พบว่า ผู้บกพร่องทางสายตาส่วนใหญ่ต้องการหนังสืออักษรเบรลล์มากกว่าหนังสือตัวอักษร
ขนาดใหญ่และหนังสือเสียง

เพราะการผลิตหนังสืออักษรเบรลล์ในสาธารณรัฐไนจีเรียแม้จะเป็นไปด้วย

ความยากลาบาก แต่ก็ยังง่ายกว่าการผลิตหนังสือตัวอักษรขนาดใหญ่และหนังสือเสียง ที่ต้องมีโปรแกรม
และคอมพิวเตอร์ซึ่งนาเข้าจากต่างประเทศ ทาให้ค่าใช้จ่ายในการผลิตสูงขึ้น
นักศึกษาฯ ส่วนใหญ่มีความต้องการสื่อสารสนเทศในขอบเขตเนื้อหา/สาขา ที่ตนศึกษาและ
เนื้อหา/สาขาอื่นๆ ด้วย สอดคล้องกับงานเขียนของ Nattanan Prakobsutiarit (2012) ที่กล่าวว่า ความ
ต้องการสารสนเทศเกิดจากความอยากรู้ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยมีวัตถุประสงค์รองรับ เช่น เพื่อการศึกษา
การเข้าสังคม การทางาน การตัดสินใจ การแก้ปัญหา และงานเขียนของจิรวรรณ ภักดีบุตร (2532) ที่กล่าว
ว่า ผู้ใช้สื่อสารสนเทศ ที่กาลังศึกษาในสาขาวิชาใด และมีความสนใจในสาขาอื่นเป็นพิเศษด้วย ผู้ใช้กลุ่มนี้
จะกาหนดความสนใจในการใช้สื่อสารสนเทศที่ตรงหรือเกี่ยวข้องกับสาขาที่ตนศึกษาหรือตามความสนใจ
นักศึกษาฯ ส่วนใหญ่ต้องการสื่อสารสนเทศที่มีเนื้อหาทันสมัย รองลงมาคือ ไม่จากัดช่วงอายุของ
เนื้อหาสารสนเทศ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสาขาวิชา เช่น ถ้าต้องการสื่อสารสนเทศด้านประวัติศาสตร์ เนื้อหา
สารสนเทศก็อาจเก่ามาก ขณะที่สื่อสารสนเทศด้านคอมพิวเตอร์ศาสตร์ เทคโนโลยี ก็ต้องมีเนื้อหา
สารสนเทศที่ใหม่ทันสมัย ส่วนภาษาในสื่อสารสนเทศ ต้องการภาษาไทยมากเป็นลาดับที่หนึ่ง ลาดับที่สอง
คือภาษาอังกฤษ
ประมวลบทความ (Proceeding) งานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการครั้งที่ ๘ ประจาปี ๒๕๕๙
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นักศึกษาฯ ส่วนใหญ่มีความเห็นว่า บุคลากรศูนย์ฯ มีความสามารถด้านการผลิตสื่อสารสนเทศใน
ระดับดี ขณะที่งานวิจัยของเอทินโม (Atinmo, 2007, pp. 830-846) พบว่า อาจารย์ บรรณารักษ์
บุคลากรผู้ผลิตหนังสืออักษรเบรลล์และหนังสือเสียงไม่ค่อยได้รับการฝึกอบรมในทักษะที่จาเป็น ขาดความ
เชี่ยวชาญในรหัสคณิตศาสตร์ สัญลักษณ์วิทยาศาสตร์ นอกจากนี้นักศึกษาฯ ส่วนใหญ่ยังพบปัญหาการผลิต
สื่อสารสนเทศให้ไม่ทันความต้องการ สอดคล้องกับงานวิจัยของเอทินโม ที่พบปัญหาการผลิตสื่อสาร
สนเทศสาหรับผู้บกพร่องทางสายตาในสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรียไม่ทันความต้องการเช่นกัน
2. ความต้องการเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวก
นักศึกษาทั้งหมดจานวน 26 คน ได้รับการวางแผนร่วมกับศูนย์ฯ ในการใช้เทคโนโลยีสิ่งอานวย
ความสะดวกเป็นรายบุคคลคล้ายกับที่ศูนย์บริการนักศึกษาพิการของมหาวิทยาลัยแห่งรัฐซานดิเอโก
(The San Diego State University, Student disability services, 2014) มีการให้คาปรึกษาด้าน
เทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกตามความต้องการเป็นรายบุคคลโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
นักศึกษาทั้งหมดจานวน 26 คน พบปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์ติดไวรัส การตั้งค่าผิดเพี้ยน หน้าจอ
ดับๆ ติดๆ จานวนคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอถ้านักศึกษาเข้ามาใช้ในช่วงเวลาเดียวกันหลายคน สอดคล้องกับ
งานวิจัยของมูนีโม และทอม (Munemo and Tom, 2013, pp. 553-559) ที่พบว่า คอมพิวเตอร์ของ
สถาบันฯ ไม่ทันสมัยและจานวนไม่เพียงพอ
นักศึกษาฯ 7 คน ในจานวนทั้งหมด 15 คน ต้องการให้ศูนย์ฯ ติดตั้งโปรแกรมอ่านตัวอักษรปกติที่
ดีกว่าปัจจุบัน สอดคล้องกับงานวิจัยของคล๊าค และแบคกาเลย์ (Clark and Baggaley, 2004, p. 6) ที่
พบว่า ผู้พัฒนาโปรแกรมสาหรับบุคคลที่บกพร่องทางการเห็น ต้องให้ความสาคัญกับการเข้าถึงสารสนเทศ
ของผู้ใช้เป็นลาดับแรก
นักศึกษาฯ ทั้งหมด 26 คน เดินทางมาใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ศูนย์ฯ ด้วยตนเอง ในจานวนนี้
บางคนยังใช้การโทรศัพท์ เฟสบุ๊ค ไลน์ และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ด้วย คล้ายกับงานวิจัยของอุมาพร
ธัยยามาตย (2552, บทคัดย่อ) ไอลดา จิตจะกูล (2553, บทคัดย่อ) และสรายุทธ มณีงาม (2553, บทคัดย่อ)
ที่พบว่า ผู้พิการทางสายตาต้องการใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
นักศึกษา 9 คน ในจานวนทั้งหมด 10 คน ที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับจานวนเทคโนโลยีสิ่ง
อานวยความสะดวก ต้องการให้ศูนย์ฯ มีจานวนคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกอื่นๆที่
ทันสมัยในจานวนที่เพียงพอกับนักศึกษาฯ สอดคล้องกับงานวิจัยของมูนีโม และทอม (Munemo and
Tom, 2013, pp. 553-559) ทีพ่ บว่า เทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับผู้บกพร่องทางสายตาของ
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สถาบันการศึกษาทางไกลในสาธารณรัฐซิมบับเวไม่ทันสมัยและจานวนไม่เพียงพอ โดยมีเหตุผลคือ ต้องมี
การนาเข้าเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกจากต่างประเทศและงบประมาณน้อย
นักศึกษาจานวน 7 คน ต้องการให้บุคลากรศูนย์ฯ ได้รับการฝึกอบรมพัฒนาทักษะการใช้ การ
บารุงรักษา และการติดตามความก้าวหน้าเรื่องเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวก สอดคล้องกับงานวิจัย
ของลี ซู, และคณะ (Li Zhou, et. al., 2011, p. 197) ที่พบว่า ครูไม่มีความรู้ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกถึง 55 รายการ จากจานวนเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกทั้งหมด 74
รายการ ครูจานวน 57.7 เปอร์เซ็นต์ ไม่มีความเชื่อมั่นในการสอนเรื่องเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวก
ให้แก่นักเรียนที่บกพร่องทางการเห็น และงานวิจัยของกาดด์ และอัลโมไทริ (Gaad and Almotairi, 2013,
pp. 287-293) พบว่า สถาบันอุดมศึกษาในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ควรมีการจัดอบรมบุคลากร
ศูนย์บริการนักศึกษาพิการให้มีความเชี่ยวชาญในการใช้เทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกที่ทันสมัย
3. ปัญหาและข้อเสนอแนะ
นักศึกษาฯ มีปัญหาการเข้าถึงสารสนเทศของศูนย์ฯ ทั้งที่เป็นหนังสือเสียง หนังสืออักษรเบรลล์
และสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ต สอดคล้องกับงานวิจัยของโกลท์ (Goltz, 1991) พบว่า นักศึกษา
มหาวิทยาลัยในแคนาดามีความต้องการสื่อสารสนเทศในรูปแบบเฉพาะ สื่อช่วยการเรียนรู้โดยการสัมผัส
การค้นคืนสารสนเทศภายในห้องสมุดและฐานข้อมูลออนไลน์ กระทรวงการศึกษาและการฝึกอบรมเมือง
ออนแทริโอ (The Ontario Ministry of Education and Training, 1994) รายงานว่า นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาที่มีความบกพร่องทางการเห็นต้องการแปลงสารสนเทศให้อยู่ในรูปแบบที่หลากหลายพื่อการ
เข้าถึงได้สะดวก หรือรายงานการสารวจเบื้องต้นของวิทยาลัยบริติชโคลัมเบียและสถาบันห้องสมุด (British
Columbia College and Institute Library Services-CILS, 1998) เกี่ยวกับผู้ใช้ห้องสมุด ช่วงปี ค.ศ.
1997/98 พบว่า ผู้ใช้ต้องการเข้าถึงสื่อสารสนเทศทุกรูปแบบ ได้แก่ เทปเสียง ตาราอิเล็กทรอนิกส์ ซีดี
หนังสือตัวอักษรขนาดใหญ่ และหนังสือเบรลล์ งานวิจัยของบรูเยียร์ (Bruyere, 2008, p. 36) พบว่า
นักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการเห็นส่วนใหญ่ต้องการเข้าถึงสารสนเทศบนเว็บไซต์ งานวิจัยของชลิตา
ซื่อตรง (2550, บทคัดย่อ) และไอลดา จิตจะกูล (2553, บทคัดย่อ) พบว่า ผู้พิการทางสายตาส่วนใหญ่มี
ปัญหาการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตและสื่ออื่นๆ
อีกปัญหาหนึ่งคือ นักศึกษาฯ ไม่ค่อยมีความรู้เรื่องเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกมากนัก
สอดคล้องกับงานวิจัยของแกร์มี, และคณะ (Graeme, et. al., 2011, pp. 25-38) พบว่า การสอนทักษะ
การใช้เทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกบรรจุไว้ในหลักสูตรการเรียนการสอนจะเป็นประโยชน์ในระยะ
ยาวสาหรับเด็กและวัยรุ่นที่บกพร่องทางสายตา
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ปัญหาการเดินทางในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถานที่บางแห่งเป็นปัญหาสาหรับนักศึกษาตา
บอดสนิท เช่น ทางแยกระหว่างทางจักรยานกับทางเดินเท้า ทางเดินใกล้คูคลอง นักศึกษาฯ เสนอแนะให้
มหาวิทยาลัยติดตั้ง Braille block เพื่อช่วยในการเดินทาง สอดคล้องกับงานวิจัยของเดอซินน์ (Dursin,
2012, pp. 5559-5572) ที่พบว่า นักศึกษากลัวหลงทาง กังวลกับการเดินทางไปสถานที่ต่างๆ ล่าช้า และ
ความกลัวเกิดอุบัติเหตุ ผู้วิจัยจึงได้ออกแบบแผนที่สัมผัสที่มีสารสนเทศเป็นอักษรเบรลล์เพื่อช่วยในการ
เดินทาง หรืองานวิจัยของมาโนช ถินสูงเนิน (2551, บทคัดย่อ) ผู้วิจัยได้พัฒนาระบบนาทางสาหรับผู้พิการ
ทางสายตา การสร้างแผนที่เฉพาะพื้นที่ที่ต้องการใช้งาน การบอกตาแหน่งที่อยู่ของผู้ใช้งาน และการนา
ทางไปยังเป้าหมายได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วขึ้นกว่าปกติ
ปัญหาการโดยสารรถประจาทางของ
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ นักศึกษาตาบอดสนิทไม่รู้ว่าตนอยู่ ณ ป้ายใด นักศึกษาฯ เสนอแนะว่า ควรมีการติดตั้ง
สัญญานเสียงบนรถประจาทาง เพื่อประกาศว่าถึงสถานีไหนในมหาวิทยาลัย ก็จะอานวยความสะดวกให้แก่
นักศึกษาฯ ได้มากขึ้น
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สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ
1. สรุปผลการวิจัย
ผู้วิจัยได้มีโอกาสไปนาเสนองานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ในที่ประชุมสัมมนา 8th World
Conference on Education Sciences ระหว่างวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ราชอาณาจักรสเปน และ
ได้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากผู้เข้าร่วมสัมมนาจากนานาประเทศ การค้นคว้าข้อมูลเพิ่ มเติม ซึ่งผู้วิจัยได้
นามาประมวลผลในหัวข้อที่เกี่ยวกับสื่อสารสนเทศและเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกสรุปได้ดังนี้
1.1 นักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการเห็น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ต้องการสื่อสารสนเทศ
ในรูปแบบหนังสือเสียงมากที่สุด แต่ศูนย์บริการนักศึกษาพิการก็ยังผลิตให้ไม่ทันกับความต้องการของ
นักศึกษา ดังนั้นถ้ามีการประดิษฐ์นวัตกรรมที่สามารถแปลงสารสนเทศจากตัวหนังสือ รูปภาพ แผนสถิติ
ฯลฯ ให้เป็นเสียงธรรมชาติของมนุษย์ก็จะช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวได้
1.2 นักศึกษาฯ ต้องการให้มีการพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ได้แก่ โปรแกรมเสียงภาษาไทย (โปรแกรมตาทิพย์) และโปรแกรมเสียง
ภาษาอังกฤษ (ไมโครซอฟท์) การคิดค้นโปรแกรมเสียงที่ให้สัญญานเตือนผู้พิมพ์ที่บกพร่องทางการเห็นให้
ทราบว่ากาลังพิมพ์ข้อความผิด ต้องแก้ไข การคิดค้นนวัตกรรมเสียงติดตั้งบนรถประจาทาง จุดจอดรถ
ประจาทาง แหล่งชุมชนที่เป็นทางแยก ทางข้ามถนน ทางเดินใกล้คูคลอง นวัตกรรมแผ่นปูพื้นทางเดิน จะ
ช่วยให้ผู้บกพร่องทางสายตามีความมั่นใจในการเดินทางมากขึ้น
2. ข้อเสนอแนะ
2.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
การประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรมเพื่อบุคคลที่บกพร่องทางการเห็นจะสัมฤทธิ์ผลได้ก็ด้วยความ
ร่วมมือจากหลายภาคส่วน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รัฐต้องมีการกาหนดนโยบายด้านการค้นคว้า
นวัตกรรมเพื่อผู้พิการเป็นวาระแห่งชาติ ส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณ ต้องผลักดันและผสานพลัง
ความคิดจินตนาการของบุคลากรหลายภาคส่วน ทั้งนักวิจัย นักคอมพิวเตอร์ วิศวกร นักภาษาศาสตร์
นักจิตวิทยา นักการศึกษา บรรณารักษศาสตร์ ฯลฯ อันจะส่งผลต่อการประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรมเพื่อ
สนับสนุนการศึกษาและการดารงชีวิตของผู้บกพร่องทางการเห็น ให้สามารถดารงตนอยู่ในสังคมได้อย่าง
อิสระทัดเทียมกับบุคคลปกติทั่วไป
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2.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
2.2.1 การพัฒนาโปรแกรมแปลงตัวอักษรเป็นเสียงเพื่อผู้บกพร่องทางการเห็น
2.2.2 โปรแกรมเสียงเพื่อการพิมพ์สาหรับผู้บกพร่องทางการเห็น
2.2.3 นวัตกรรมเสียงในชีวิตประจาวันสาหรับผู้บกพร่องทางการเห็น
2.2.4 Braille blocks recycle สาหรับผู้บกพร่องทางการเห็น
2.2.5 นวัตกรรมอุปกรณ์อื่นๆ ในชีวิตประจาวันสาหรับผู้บกพร่องทางการเห็น
กิตติกรรมประกาศ
บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่อง ความต้องการสารสนเทศ บริการ
สารสนเทศและเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่มีความบกพร่องทางการ
เห็น ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งผู้วิจัยได้รับทุนสนับสนุนการทาวิจัยและการ
นาเสนอผลงานในต่างประเทศจากกองทุนวิจัย ปีงบประมาณ 2557-2558 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
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การพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกล
เรื่อง การจัดการเรียนรู้สาหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ
Development of Distance Training Packages on Providing for
Learner with Special Needs
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรีลักษณ์ รัตนาพันธ์* (Assistant Pro. Dr. Jareeluk Ratanaphan)
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สารวจความต้องการความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้สาหรับ
ผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ 2) พัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดฝึกอบรมทางไกล เรื่อง การจัดการเรียนรู้
สาหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ 3) เปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้ 4) ศึกษา
ความคิดเห็นของผู้เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับชุดฝึกอบรมทางไกลที่สร้างขึ้น การวิจัยเป็นแบบวิจัยและ
พัฒนา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการสารวจความต้องการความรู้ด้านการศึกษาพิเศษเป็นครู 86 คน กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาผลการใช้ชุดฝึกอบรมเป็นครู 22 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1)
ชุดฝึกอบรมทางไกล เรื่อง การจัดการเรียนรู้สาหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ 2) แบบทดสอบความรู้
ความเข้าใจ 3) แบบสอบถามความคิดเห็น วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การ-ทดสอบค่าที และการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา ผลการวิจัยปรากฏว่า ความรู้ที่ครูต้องการ คือ
การจัดการเรียนรู้สาหรับผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ บกพร่องทางสติปัญญา ออทิสติก
บกพร่องทางร่างกายและสุขภาพ และการวิจัยทางการศึกษาพิเศษ ชุดฝึกอบรมมีประสิทธิภาพเท่ากับ
79.50/81.35 ประกอบด้วย 1) เอกสารชุดฝึกอบรมทางไกล 2) คู่มือการใช้ชุดฝึกอบรม ความรู้ความ
เข้าใจของผู้ใช้ชุดฝึกอบรมสูงกว่าก่อนใช้ชุดฝึกอบรมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ความคิดเห็นที่มี
ต่อชุดฝึกอบรมอยู่ในระดับมากที่สุด

* อาจารย์ประจาแขนงหลักสูตรและการสอน สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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Abstract
The purposes of this research were to (1) survey the teacher’s needs for knowledge on
learning management for learners with special needs; (2) develop a distance training package
on learning management for learners with special needs and verify its efficiency; (3) compare
knowledge scores of teachers before and after using the distance training; and (4) study opinions
toward the distance training package of teachers. This was a research and development study.
The research sample consisted of 86 teachers for the survey, and 39 teachers for verification of
its efficiency and study of its effects in terms of knowledge and opinions of teachers who used
it. The employed research instruments comprised (1) a distance training package on learning
management for learners with special needs, (2) a learning achievement test, and (3) a
questionnaire on opinions toward the distance training package. Data were analyzed using the
E1/E2 efficiency index, percentage, mean, standard deviation, t-test, and content analysis. The
findings of the research were as follows: (1) The teachers expressed their top priority needs for
knowledge on learning management for learners with learning disability, mental retardation,
and autism, followed by the needs for knowledge on special education research, and learning
management for learners with physical and health impairment, respectively; (2) The developed
distance training package was composed of the distance training document on learning
management for learners with special needs and a manual for using the distance training
package. The efficient was at 79.50/81.35; (3) The post-experiment learning achievement mean
score was significantly higher than their pre-experiment counterpart mean score at the .05 level;
and (4) The trainees had opinions that the distance training package was appropriate at the
highest level.
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บทนา
ปัจจุบันมีการจัดการศึกษาสาหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษทั่วโลก เห็นได้จากมีการออก
กฎหมายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาให้แก่ผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ ในประเทศต่าง ๆ ทั้งอยู่ใน
สหรัฐอเมริกา ยุโรป ออสเตรเลีย เอเซีย และแอฟริกา แสดงให้เห็นถึงความจาเป็นที่ครูจะต้องมีความรู้
เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ ไม่ว่าจะเป็นระดับปฐมวัย ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา หรืออุดมศึกษา สาหรับในประเทศไทยการจัดการศึกษาสาหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ
เป็นเรื่องที่สถานศึกษาจะต้องจัดให้เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการพิเศษของผู้เรียน เห็นได้จากที่
ปรากฎในหลักการและจุดมุ่งหมายของพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติการศึกษา
สาหรับคนพิการ 2551 ซึ่งกาหนดให้สถานศึกษาจัดการศึกษาโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ และให้จัด
การศึกษาตามศักยภาพของผู้เรียน นอกจากนั้นยังมีการสนับสนุนทุนการศึกษาให้ผู้เรียนที่มีความต้องการ
พิเศษได้เรียนในมหาวิทยาลัยจนจบการศึกษาระดับปริญญาตรี ปัจจุบันประเทศไทยมีโรงเรียนที่จัด
การศึกษาแก่นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษในลักษณะการเรียนร่วมตั้งอยู่ในพื้นที่ต่างๆ ทั้งส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาคของประเทศ เด็กเหล่านี้เป็นเด็กที่ต้องการความเอาใจใส่ การดูแล การจัดการศึกษาพิเศษ
และการพัฒนาอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับศักยภาพและความต้องการซึ่งมีความแตกต่างจากเด็กปกติ
ผู้ปกครอง ผู้ดูแล ครู และผู้เกี่ยวข้องจาเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในการส่งเสริมพัฒนาการแก่เด็กกลุ่มนี้
อย่างถูกต้องเหมาะสม โดยร่วมกันพัฒนาทั้งที่บ้านและที่โรงเรียน จากการศึกษาสถิติของนักเรียนที่มีความ
ต้องการพิเศษพบว่ามีจานวนนักเรียนกลุ่มนี้เพิ่มมากขึ้น (สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 2557,
2558) ความต้องการพัฒนาครูผู้ได้รับมอบหมายให้จัดการศึกษาแก่ผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษจึงมีอยู่
ในทุกโรงเรียน
การพัฒนาครูประจาการให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถทาได้หลายวิธี เช่น การส่งครูเข้ารับการ
อบรม การเชิญวิทยากรมาให้ความรู้แก่ครู ซึ่งใช้งบประมาณเป็นจานวนมาก ประกอบกับการที่ครูมีเวลา
ในการศึกษาหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองที่แตกต่างกัน จากการศึกษาผลการวิจัยของกล้า ทองขาว และ
คณะ (2545) โกศล มีคุณ และคณะ (2546) พัชรี ผลโยธิน และคณะ(2548) และจรีลักษณ์ รัตนาพันธ์
(2556) พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาค้นคว้าเพื่อพัฒนาตนเองด้วยการใช้ชุดฝึกอบรมทางไกลมีความรู้ความ
เข้าใจในเรื่องที่ศึกษาด้วยตนเองมากขึ้น การให้ครูศึกษาพัฒนาตนเองผ่านการใช้ชุดฝึกอบรมทางไกลจึง
เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาครูให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการศึกษาสาหรับผู้เรียนที่มีความ
ต้องการพิเศษได้อีกทางหนึ่ง
ผู้วิจัยตระหนักถึงความสาคัญของการจัดการศึกษาแก่ครูและผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้
สาหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษดังกล่าวแล้วข้างต้นจึงทาวิจัยเพื่อพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกล เรื่อง
การจัดการเรียนรู้สาหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษขึ้น
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วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อสารวจความต้องการความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้สาหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ
2. เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดฝึกอบรมทางไกล เรื่อง การจัดการเรียนรู้สาหรับผู้เรียนที่มีความ
ต้องการพิเศษ
3. เพื่อเปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจของผู้ใช้ชุดฝึกอบรมก่อนและหลังการใช้ชุดฝึกอบรมทางไกล เรื่อง
การจัดการเรียนรู้สาหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ
4. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้ใช้ชุดฝึกอบรมเกี่ยวกับชุดฝึกอบรมทางไกล เรื่อง การจัดการเรียนรู้สาหรับ
ผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ
ขอบเขตการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยที่มุ่งพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกลสาหรับครูในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานครที่จัดการเรียนรู้สาหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษที่ไม่มีวุฒิการศึกษาทางด้าน
การศึกษาพิเศษ แต่มีความต้องการพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความเข้าใจ เรื่อง การจัดการเรียนรู้สาหรับ
ผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ ซึ่งศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเท่านั้น
สมมติฐานการวิจัย
1. ชุดฝึกอบรมทางไกล เรื่อง การจัดการเรียนรู้สาหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ 80/80
2. ผู้ใช้ชุดฝึกอบรมทางไกลมีคะแนนความรู้ความเข้าใจ เรื่อง การจัดการเรียนรู้สาหรับผู้เรียนที่มีความ
ต้องการพิเศษหลังการใช้ชุดฝึกอบรมทางไกลสูงกว่าก่อนการใช้ชุดฝึกอบรมทางไกล
วิธีการดาเนินการวิจัย
1. รูปแบบการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา โดยผู้วิจัยพัฒนาและทดลองใช้ชุดฝึกอบรมกับกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มเดียว ทดสอบก่อนและหลังการทดลอง
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย เป็นครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่จัดการศึกษา
สาหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ 108 คน ใน 6 กลุ่มพื้นที่การศึกษา
2.2 กลุ่มตัวอย่าง เป็นครูในโรงเรียนที่อยู่ในสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่จัดการศึกษา
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สาหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ โดยครูเหล่านั้นเป็นบุคคลที่ไม่มีคุณวุฒิทางด้านการศึกษาพิเศษ
ประกอบด้วย
2.2.1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการสารวจความต้องการความรู้ด้านการจัดการศึกษาพิเศษ
เป็นครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่จัดการศึกษาสาหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษจานวน 86
คน กาหนดจานวนกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตาราง ของ Krejcie และ Morgan ได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งชั้น ได้
กลุ่มตัวอย่างดังตาราง 1
ตาราง 1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการสารวจความต้องการความรู้
เขตพื้นที่
ประชากร
กลุ่มตัวอย่าง

กรุงเทพ
เหนือ
20
16

กรุงเทพ
กลาง
11
9

กรุงเทพ กรุงเทพใต้
ตะวันออก
29
17
23
13

กรุงธน
เหนือ
15
12

กรุงธน
ใต้
16
13

รวม
108
86

2.2.2 กลุ่มตัวอย่างสาหรับหาประสิทธิภาพชุดฝึกอบรมทางไกล เป็นครูใน ในสังกัด
สานักการศึกษากรุงเทพมหานคร ที่จัดการศึกษาสาหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ ซึ่งเป็นกลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการสารวจความต้องการความรู้ด้านการศึกษาพิเศษ ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย ผู้วิจัย
ดาเนินการดังนี้
1) จับสลากเพื่อสุ่มเขตพื้นที่ของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่จะ
ทดลองใช้หาประสิทธิภาพชุดฝึกอบรมทางไกลแบบเดี่ยว แบบกลุ่ม และแบบภาคสนาม
2) จับสลากรายชื่อโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ที่จับสลากได้ในข้อ 1 เพื่อใช้หา
ประสิทธิภาพชุดฝึกอบรมแต่ละแบบ
3) ติดต่อขอรายชื่อและจานวนครูที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบการจัดการ
เรียนรู้แก่นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษในโรงเรียนที่สุ่มได้ ได้ครูเป็นกลุ่มตัวอย่างเพื่อหาประสิทธิภาพ
ชุดฝึกอบรมทางไกลแบบเดี่ยวจานวน 3 คน แบบกลุ่มจานวน 6 คน แบบภาคสนามจานวน 30 คน
2.2.3 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลองใช้ชุดฝึกอบรมทางไกล เป็นครูในโรงเรียนในสังกัด
สานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ที่จัดการศึกษาแก่ผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างที่
ใช้ในการสารวจความต้องการความรู้ด้านการจัดการศึกษาพิเศษ จานวน 30 คน ได้มาโดยการสุ่มอย่าง
ง่ายจากครูที่สมัครเข้าร่วมในโครงการวิจัยจานวน 47 คน เป็นกลุ่มตัวอย่างที่ร่วมทากิจกรรมจนเสร็จสิ้น
โครงการวิจัยจานวน 22 คน
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3. ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรอิสระ คือ การใช้ชุดฝึกอบรมทางไกลสาหรับครู เรื่อง การจัดการศึกษาสาหรับ
ผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ
ตัวแปรตาม ประกอบด้วย ความรู้ความเข้าใจ และความคิดเห็นของผู้ใช้ชุดฝึกอบรม
ทางไกลสาหรับครู เรื่อง การจัดการศึกษาสาหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ
4. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยไว้ ประกอบด้วย 1.แบบสอบถามความต้องการทางวิชาการด้าน
การศึกษาพิเศษ 2.ชุดฝึกอบรมทางไกลที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 3.แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจ และ4.แ บบ
สอบถามความคิดเห็นของครูที่มีต่อชุดฝึกอบรมทางไกล
ขั้นตอนในการสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยดังนี้
1 แบบสอบถามความต้องการทางวิชาการด้านการศึกษาพิเศษ มีขั้นตอนในการดาเนินการดังนี้
1.1 ศึกษารายละเอียดของแบบสอบถามเรื่อง การศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดสอน
หลักสูตรระดับปริญญาโท วิชาเอกการศึกษาพิเศษ สาขาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ฉบับสาหรับกลุ่มผู้สนใจในการศึกษาต่อ ของจรีลักษณ์ รัตนาพันธ์ (2557) แล้วปรับปรุงรายการสอบถาม
ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย
1.2 สร้างแบบสอบถามแบบเลือกตอบ ประกอบด้วย 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 เป็นข้อมูลทั่วไป
ของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 เป็นความต้องการด้านวิชาการทางการศึกษาพิเศษ
1.3 นาแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเหมาะสมของแบบสอบถาม
เพื่อหาค่าดรรชนีความสอดคล้อง (IOC) และคัดเลือกข้อคาถามที่มีค่ามากว่า 0.5 สาหรับใช้ใน
แบบสอบถาม
1.4 ปรับปรุงแบบสอบถามตามที่ผู้เชี่ยวชาญแนะนา
2 ชุดฝึกอบรมทางไกล เรื่อง การจัดการศึกษาสาหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ มีขั้นตอน
ในการสร้างชุดฝึกอบรมทางไกลดังนี้
2.1 กาหนดจุดประสงค์ของชุดฝึกอบรมทางไกล โดยกาหนดให้สอดคล้องกับข้อมูลที่ได้จาก
การสารวจความต้องการทางวิชาการด้านการศึกษาพิเศษ จากกลุ่มตัวอย่างซึ่งพบว่ามีความต้องการทาง
วิชาการเกี่ยวกับ การจัดการเรียนรู้สาหรับผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้
สาหรับผู้เรียนบกพร่องทางสติปัญญา การจัดการเรียนรู้สาหรับผู้เรียนออทิสติก การจัดการเรียนรู้สาหรับ
ผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายและสุขภาพ และการวิจัยทางการศึกษาพิเศษ
2.2 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างชุดฝึกอบรมทางไกล การจัดการศึกษา
สาหรับ ผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ
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2.3 สร้างชุดฝึกอบรมทางไกล เรื่อง การจัดการศึกษาสาหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ
2.4 ตรวจสอบคุณภาพชุดฝึกอบรมทางไกลโดย
1) นาชุดฝึกอบรมทางไกลที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเหมาะสม
2) นาชุดฝึกอบรมทางไกลที่สร้างขึ้นไปตรวจสอบประสิทธิภาพ การหาประสิทธิภาพ
ชุดฝึกอบรม ดาเนินการเป็น 2 วิธี คือ การตรวจสอบประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมโดยใช้สูตรการหา
ประสิทธิภาพ E1/E2 เพื่อเทียบกับเกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือ 80/80 การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสอบถามความ
คิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อเอกสารชุดกิจกรรม โดยตรวจสอบประสิทธิภาพแบบเดี่ยวกับครู 3 คน การ
ตรวจสอบประสิทธิภาพแบบกลุ่มกับครู 6 คน และตรวจสอบประสิทธิภาพภาคสนามกับครู 30 คน
2.5 ทดลองและวิเคราะห์ผลการใช้ชุดฝึกอบรมทางไกล การวิจัยครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์
ด้านสถานที่จากผู้อานวยการโรงเรียนวัดใต้ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร ให้ใช้โรงเรียนเป็นสถานที่ใน
การประชุมสัมมนาเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย
2.6 ปรับปรุงชุดฝึกอบรมทางไกล โดยการนาผลการทดลองใช้ และวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้
จากแบบสอบถามและผลการสัมมนาหลังทดลองใช้ชุดฝึกอบรมทางไกลมาประกอบการวางแผนการ
ปรับปรุง
3. แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจ มีขั้นตอนในการสร้างดังนี้
3.1 ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเครื่องมือประเภทแบบทดสอบ
3.2 วิเคราะห์วัตถุประสงค์ของชุดฝึกอบรมทางไกลเพื่อสร้างตารางวิเคราะห์แบบทดสอบ
โดยมีข้อคาถามเกี่ยวกับ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการศึกษาสาหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ
3.3 กาหนดประเภทของแบบทดสอบ เป็นแบบทดสอบ แบบปรนัย 4 ตัวเลือก
3.4 สร้างแบบทดสอบตามตารางวิเคราะห์
3.5 นาแบบทดสอบให้ผู้เชี่ยวชาญจานวน ๓ ท่าน พิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง
เหมาะสม เพื่อหาค่าดรรชนีความสอดคล้อง (IOC) ได้ค่าดรรชนีความสอดคล้องเท่ากับ 0.6 - 1
3.6 นาแบบทดสอบมาปรับแก้ไขตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
3.7 นาแบบทดสอบไปใช้กับครูที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย แล้ววิเคราะห์คุณภาพ
ของแบบทดสอบ ได้แบบทดสอบจานวน 20 ข้อ มีค่าความยากอยู่ระหว่าง 0.50-0.70 ค่าอานาจ
จาแนกระหว่าง 0.33-0.60
3.8 นาแบบทดสอบที่ได้ไปจัดพิมพ์เพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
4 แบบสอบถามความคิดเห็นของครูที่มีต่อชุดฝึกอบรมทางไกล มีขั้นตอนในการสร้างดังนี้
4.1 ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็น
4.2 วิเคราะห์ วัตถุประสงค์ เนื้อหา ของการจัดกิจกรรมในชุดฝึกอบรม เพื่อกาหนดประเด็น
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คาถาม แล้วเขียนข้อความเพื่อสอบถามความคิดเห็น เป็นแบบ rating scale ซึ่งมี 5 ระดับ
4.3 ตรวจสอบและจัดกลุ่มข้อความในแบบสอบถามให้เหมาะสม
4.4 นาแบบสอบถามความคิดเห็นที่สร้างขึ้นให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่านตรวจสอบความถูกต้อง
เหมาะสมเพื่อหาค่าดรรชนีความสอดคล้อง (IOC) ซึ่งกาหนดเกณฑ์ค่าความสอดคล้องมากกว่า 0.5
5. การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็น 3 ขั้น คือ
ขั้นที่ 1 ขั้นการสารวจความต้องการทางวิชาการด้านการศึกษาพิเศษ เพื่อนาข้อมูลที่ได้ไปใช้ใน
การกาหนดเนื้อหาในชุดฝึกอบรมทางไกล โดยส่งแบบสอบถามเพื่อให้กลุ่มตัวอย่างจานวน 86 คน และส่ง
จดหมายสอบถามความสนใจในการร่วมเป็นกลุ่มตัวอย่างในการทดลองใข้ชุดฝึกอบรม โดยแจ้งให้ตอบ
กลับแล้วส่งคืนผู้วิจัยทางไปรษณีย์
ขั้นที่ 2 ขั้นพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดฝึกอบรมทางไกลสาหรับครู เรื่อง การจัดการศึกษา
ส าหรั บ ผู้ เ รี ย นที่ มี ค วามต้ อ งการพิ เ ศษ โดยการหาค่ า E1/E2 ผู้ วิ จั ย เดิ น ทางไปเก็ บ ข้ อ มู ล เพื่ อ หา
ประสิทธิภาพครั้งที่ 1 จากครูจานวน 3 คน เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อหาประสิทธิภาพครั้งที่ 2 จากครูจานวน
6 คน แล้วเก็บข้อมูลภาคสนามจากครูจานวน 30 คน
ขั้นที่ 3 ขั้นศึกษาผลการใช้ชุดฝึกอบรมทางไกลในด้านความรู้ความเข้าใจในการจัดการศึกษาแก่
ผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษและความคิดเห็นที่มีต่อชุดฝึกอบรมทางไกลที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีขั้นตอนในการ
ดาเนินการดังนี้
1. ผู้วิจัยสุ่มกลุ่มตัวอย่างจากผู้ตอบแบบสอบถามในขั้นตอนที่ 1 ที่แสดงความประสงค์เข้าร่วม
ทดลองใช้ชุดฝึกอบรม ซึ่งมีจานวน 47 คน โดยใช้วิธีจับสลาก ได้กลุ่มตัวอย่างจานวน 30 คน
2. ส่งจดหมายชี้แจงพร้อมชุดฝึกอบรม และคู่มือการใช้ชุดฝึกอบรมไปยังกลุ่มตัวอย่าง มีตอบ
แบบทดสอบก่อนเรียนส่งกลับคืนมาจานวน 27 คน
3. ผู้วิจัยติดต่อกับกลุ่มตัวอย่างทางไปรษณีย์และส่งข้อความทางโทรศัพท์ เพื่อนัดหมายมาร่วม
สัมนาหลังการใช้ชุดฝึกอบรม
4. เมื่อถึงวันที่นัดหมายมีกลุ่มตัวอย่างมาร่วมทากิจกรรมหลังการใช้ชุดฝึกอบรมจานวน 22 คน
จัดการสัมมนาแบบเผชิญหน้าเพื่อสรุปความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้สาหรับผู้เรียนที่มีความต้องการ
พิเศษและการวิจัยการศึกษาพิเศษ และจัดการสัมมนากลุ่มย่อยเพื่อให้กลุ่มตัวอย่างอภิปรายเกี่ยวกับชุด
ฝึกอบรมและตอบแบบสอบถามความคิดเห็น แล้วจึงให้กลุ่มตัวอย่างทาแบบทดสอบหลังการใช้ชุดฝึก
อบรม
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6. การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการวิจัยในส่วนต่าง ๆ ดังนี้
6.1 วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามความต้องการทางวิชาการด้าน
การศึกษาพิเศษ โดยใช้ ค่าร้อยละ
6.2 วิเคราะห์ข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดฝึกอบรมทางไกลสาหรับ
ครูเรื่องการจัดการศึกษาสาหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ โดยใช้ค่าร้อยละ ตามเกณฑ์ 80/80 จาก
สูตร E1/E2 (ชัยยงค์ พรหมวงศ์ 2540 :211)
6.3 วิเคราะห์ผลการใช้ชุดฝึกอบรมทางไกลสาหรับครู เรื่อง การจัดการศึกษาสาหรับ
ผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ ที่มีต่อผู้เข้ารับการอบรมในด้านความรู้ความเข้าใจในการจัดการศึกษาแก่
ผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ และความคิดเห็นที่มีต่อชุดฝึกอบรมทางไกลที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยใช้ ค่าเฉลี่ย
ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที
6.5 วิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นของผู้ใช้ชุดฝึกอบรมฯโดยใช้ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
ผลการวิจัย
ผู้วิจัยนาเสนอผลการวิจัยเป็น 4 ตอน คือ 1. ผลการสารวจความต้องการความรู้เกี่ยวกับการ
จัดการเรียนรู้สาหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ 2. ผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดฝึกอบรม
ทางไกล 3. ผลการเปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้ของผู้ใช้ชุดฝึกอบรมก่อนและหลัง
การใช้ชุดฝึกอบรมทางไกล 4. ผลการศึกษาความคิดเห็นของผู้เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับชุดฝึกอบรม
ทางไกล โดยเสนอรายละเอียดของผลการวิจัย ตามลาดับดังนี้
1. ผลการสารวจความต้องการความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้สาหรับผู้เรียนที่มีความ
ต้องการพิเศษ จากการสารวจความต้องการความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้สาหรับผู้เรียนที่มีความ
ต้องการพิเศษ โดยการสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่จัด
การศึกษาสาหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษจานวน 86 คน ส่งแบบสอบถามคืนจานวน 71 ฉบับ คิด
เป็นร้อยละ 82.56 ปรากฏผลดังนี้
1.1 ผลจากการสารวจข้อมูลทั่วไป พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดย
เป็นเพศชายร้อยละ 39.44 เพศหญิง ร้อยละ 60.56 ส่วนใหญ่มีอายุอยู่ระหว่าง 25-35 ปี สอนใน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 3 มากที่สุด ส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีและทุกคนเคยได้รับ
มอบหมายให้สอนนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ
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1.2 ผลการสารวจความต้องการทางวิชาการด้านการศึกษาพิเศษ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม
มีความต้องการทางวิชาการด้านการศึกษาพิเศษ เรื่อง การจัดการเรียนรู้สาหรับผู้เรียนที่มีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้สาหรับผู้เรียนบกพร่องทางสติปัญญา การจัดการเรียนรู้สาหรับผู้เรียน
ออทิสติก มีความต้องการเท่ากันคิดเป็นร้อยละ 39.57 รองลงมาเป็นความต้องการทางวิชาการด้าน
การศึกษาพิเศษเรื่อง การวิจัยทางการศึกษาพิเศษ คิดเป็นร้อยละ 39.29 ลาดับที่สามเป็นเรื่อง การจัดการ
เรียนรู้สาหรับผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายและสุขภาพ คิดเป็นร้อยละ 33.49 ส่วนความต้องการ
ทางวิชาการด้านการศึกษาพิเศษเรื่องอื่น ๆ ได้แก่ การวัดและประเมินผลเพื่อจัดทาธุรการชั้นและเลื่อน
ชั้น การผลิตสื่อสาหรับเด็กพิเศษ การจัดทาสื่อทามือสาหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ เทคนิคการ
สื่อสารกับผู้ปกรองเด็กที่มีความต้องการพิเศษ คิดเป็นร้อยละ 5.63
2. ผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดฝึกอบรมทางไกล เรื่อง การจัดการเรียนรู้สาหรับ
ผู้เรียนที่มี ความต้องการพิเศษ
2.1 ผลการพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกล ชุดฝึกอบรมประกอบด้วย เอกสารชุดฝึกอบรมทางไกล
เรื่ อง การจั ดการเรี ย นรู้ ส าหรั บ ผู้ เรียนที่มีความต้องการพิเศษ และ คู่มือการใช้ชุดฝึ กอบรมทางไกล มี
รายละเอียด ดังนี้
เอกสารชุดฝึกอบรม ประกอบด้วย ชื่อชุดฝึกอบรมทางไกล คาชี้แจง การศึกษาชุดฝึกอบรม
ทางไกล โครงสร้าง เนื้อหา แนวคิด วัตถุประสงค์ เนื้อหา และกิจกรรมหลังการศึกษาชุดฝึกอบรมทางไกล
สาหรับเนื้อหาในชุดฝึกอบรมจัดทาขึ้นให้สอดคล้องกับผลที่ได้จากการสารวจความต้องการทางวิชาการ
ด้านการศึกษาพิเศษ โดยแบ่งเป็น 2 ตอนคือ ตอนที่ 1 การจัดการเรียนรู้สาหรับผู้เรียนที่มีความต้องการ
พิเศษ นาเสนอเรื่องการจัดการเรียนรู้สาหรับผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้
สาหรับผู้เรียนบกพร่องทางสติปัญญา การจัดการเรียนรู้สาหรับผู้เรียนออทิสติก และการจัดการเรียนรู้
สาหรับผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายและสุขภาพ ตอนที่ 2 นาเสนอเกี่ยวกับการวิจัยเพื่อพัฒนา
ผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ
คู่มือการใช้ชุดฝึกอบรมทางไกล ประกอบด้วย คาอธิบายชุดฝึกอบรม วัตถุประสงค์ คาชี้แจง
การใช้ชุดฝึกอบรม กาหนดการฝึกอบรม เอกสารประกอบการบรรยาย และการประเมินผลที่ใช้ในการ
อบรม
2.2 ผลการตรวจสอบประสิทธิภาพชุดฝึกอบรมทางไกล
ผู้วิจัยดาเนินการตรวจสอบประสิทธิภาพชุดฝึกอบรมทางไกล โดยดาเนินการแบบเดี่ยว แบบกลุ่ม
และภาคสนาม ปรากฏผลดังต่อไปนี้
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2.2.1 ผลการตรวจสอบประสิทธิภาพชุดฝึกอบรมทางไกลแบบเดี่ยว ทาการทดสอบกับครู
จานวน 3 คน พบว่าผลการตรวจสอบประสิทธิภาพของชุดฝึกอบรมทางไกลที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ
เท่ากับ 61.66/70 ดังที่ได้แสดงผลไว้ในตาราง 3
ตาราง 3 ผลการตรวจสอบประสิทธิภาพชุดฝึกอบรมทางไกลแบบเดี่ยว
ตอน
1
2
เฉลี่ย

คะแนนกิจกรรม
ระหว่างเรียน ( E1)
62.66
60.66
61.66

คะแนนทดสอบ
หลังเรียน (E2)
71
69
70

E1/E2
62.66/71.00
60.66/69.00
61.66/70.00

หลังจากวิเคราะห์ผลการตรวจสอบประสิทธิภาพชุดฝึกอบรมทางไกลแบบเดี่ยวซึ่งพบว่ายังไม่
เป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ ผู้วิจัยได้สอบถามความคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับสาเหตุของการที่ทา
คะแนนจากการทดสอบได้น้อยซึ่งได้รับคาตอบพอสรุปได้ว่าเกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่นาเสนอ จึงปรับเพิ่มเติม
เนื้อหาเกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียนรู้สาหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ และปรับข้อคาถามในกิจกรรม
หลังการศึกษาให้มีจานวนใกล้เคียงกันในแต่ละเรื่อง
2.2.2 การตรวจสอบประสิทธิภาพชุดฝึกอบรมทางไกลแบบกลุ่ม ทาการทดสอบกับครูจานวน
6 คน พบว่าการตรวจสอบประสิทธิภาพแบบกลุ่มของชุดฝึกอบรมทางไกล มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 79.00
/ 80.00 ตามที่ได้แสดงผลไว้ในตาราง 4
ตาราง 4 ผลการตรวจสอบประสิทธิภาพชุดฝึกอบรมทางไกลแบบกลุ่ม (n = 6)
ตอน

คะแนนกิจกรรม
คะแนนทดสอบหลังเรียน (E2)
E1/E2
ระหว่างเรียน ( E1)
1
80.00
81.00
80.00/81.00
2
78.00
79.00
78.00/79.00
เฉลี่ย
79.00
80.00
79.00/80.00
หลังการตรวจสอบประสิทธิภาพชุดฝึกอบรมทางไกลแบบกลุ่ม ผู้วิจัยได้ปรับปรุงชุดฝึกอบรมตาม
คาแนะนาของกลุ่มตัวอย่าง โดยแยกเนื้อหาแต่ละเรื่องออกเป็นส่วน ๆ และเพิ่มขนาดของตัวอักษรให้มี
ขนาดใหญ่ขึ้นกว่าเดิมคือ เปลี่ยนจากตัวอักษรขนาด 16 เป็นขนาด 18 เพื่อให้สะดวกแก่การใช้งานมาก
ยิ่งขึ้น
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2.2.3 การทดสอบประสิทธิภาพชุดฝึกอบรมทางไกลภาคสนาม มีจานวนผู้ร่วมในการทดลอง
ใช้ชุดฝึ กอบรมทางไกลตั้งแต่ต้น จนเสร็จสิ้ นการทดลองจานวน 30 คน ผู้ วิจัยรวบรวมข้อมูล เพื่อหา
ประสิทธิภาพชุดฝึกอบรมทางไกลในช่วงนี้โดยให้กลุ่มตัวอย่างศึกษาและทากิจกรรมในชุดฝึกอบรมด้วย
ตนเอง พร้อมทั้งส่งผลการทากิจกรมท้ายตอนในชุดฝึกอบรมทางไปรษณีย์ เมื่อครบเวลาที่กาหนดผู้วิจัย
เชิญกลุ่มตัวอย่างเพื่อเก็บรวมรวมข้อมูลโดยใช้แบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจในการจัดการศึกษา
สาหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ และแบบสอบถามความคิดเห็นที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น แล้วนาข้อมูลที่
ได้มาวิเคราะห์ พบว่าคะแนนที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลคะแนนระหว่างใช้ชุดฝึกอบรมเท่ากับ 79.50
และคะแนนที่ได้จากการทาแบบทดสอบหลังการใช้ชุดกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ 81.35 เป็นไปตามเกณฑ์
ที่ตั้งไว้ คือ 80/80 ดังแสดงไว้ในตาราง 5
ตาราง 5 ผลการตรวจสอบประสิทธิภาพชุดฝึกอบรมทางไกลภาคสนาม
ตอน
1
2
เฉลี่ย

คะแนนกิจกรรม
ระหว่างเรียน ( E1)
80.00
79.00
79.50

คะแนนทดสอบ
หลังเรียน (E2)
82.20
80.50
81.35

E1/E2
80.00/82.20
79.00/80.50
79.50/81.35

3. ผลการเปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจของผู้ใช้ชุดฝึกอบรมก่อนและหลังการใช้ชุดฝึก
อบรมทางไกล เรื่อง การจัดการเรียนรู้สาหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลผลทดลองใช้ชุดฝึกอบรมทางไกลสาหรับครูที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น พบว่า
ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานก่อนใช้ชุดฝึกอบรม เท่ากับ 12.73 และ 0.88 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานของคะแนนที่ได้จากการทดสอบหลังการใช้ชุดฝึกอบรม เท่ากับ 16.27 และ 0.62 เมื่อวิเคราะห์
เปรียบเทียบโดยใช้การทดสอบค่าที พบว่า ค่าทีที่ได้จากการคานวณเท่ากับ 1.79 ซึ่งสูงกว่าค่าทีที่เปิดจาก
ตาราง จึงสรุปได้ว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้จากการทดสอบหลังการใช้ชุดฝึกอบรม สูงกว่าก่อนการใช้
ชุดฝึกอบรมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึง่ เป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้ แสดงได้ดัง
ตารางที่ 4.6
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ตารางที่ 4.6 ผลการเปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจก่อนและหลังการใช้ชุดฝึกอบรมทางไกล
ช่วงเวลา
จานวน ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ค่าที
ก่อนใช้ชุดฝึกอบรม
22
12.73
0.88
1.7954
หลังใช้ชุดฝึกอบรม
22
16.27
0.62
df=21 , t(.05)=1.7247
4. ผลการศึกษาความคิดเห็นของผู้เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับชุดฝึกอบรมทางไกล เรื่อง การ
จัดการเรียนรู้สาหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีคะแนนเฉลี่ยของ
ระดับความเห็นเกี่ยวกับการใช้ภาษาก่อให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจน ในระดับมากที่สุด คือ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
5 รองลงมาคือ ปริมาณเนื้อหาแต่ละตอนเหมาะสมโดย มีค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 4.95,
0.21 ถัดไปเป็นความคิดเห็นเกี่ยวกับ รูปแบบการพิมพ์ ขนาดตัวอักษร รูปภาพ สามารถนากิจกรรมที่
นาเสนอไปปฏิบัติได้ และประโยชน์ที่ได้รับจากเนื้อหาที่นาเสนอ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ของระดับความคิดเห็นเท่ากัน คือ 4.90, 0.29 อันดับสุดท้ายคือความเหมาะสมของเนื้อหาที่นาเสนอมี
ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเท่ากับ 4.54 , 0.74 โดยภาพรวมค่าเฉลี่ยและค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อชุดฝึกอบรม มีค่าเท่ากับ 4.83, 0.33 ซึ่ง
อธิบายได้ว่าผู้เข้ารับการอบรมมีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด
ข้อเสนอแนะ ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อความที่กลุ่มตัวอย่างระบุไว้ในท้ายแบบสอบถาม สรุปได้ดังนี้
1. เสนอให้มีการเพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับลักษณะพื้นฐาน อาการ ของนักเรียนที่มีความต้องการ
พิเศษแต่ละประเภท โดยสรุปสั้นๆ เพื่อปูพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับเด็กพิเศษก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาวิธีสอน
2. ควรเสนอตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ต่อจากวิธีสอนที่นาเสนอไว้เพื่อให้ครูเห็นตัวอย่าง
และเข้าใจการประยุกต์ใช้วิธีสอนต่างๆ ได้ดียิ่งขึ้น
3. ควรขยายภาพให้มีขนาดใหญ่ขึ้นและขัดเจนมากยิ่งขึ้น
4. ต้องการให้เพิ่มเติมเนื้อหาที่เป็นตัวอย่างงานวิจัยแบบ single subject design ในแต่ละ
รูปแบบ และยกตัวอย่างการใช้สถิติวิเคราะห์ รวมทั้งเห็นว่าควรมีการให้ความรู้เกี่ยวกับการนาเสนอผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลในลักษณะของกราฟ หรือแผนภูมิต่างๆ
5. ปรับปรุงการทาปกและขนาดของรูปเล่มให้น่าใช้ได้ทนทานยิ่งขึ้น
6. ควรมีการจัดพิมพ์และเผยแพร่ส่งไปยังโรงเรียนที่จัดการเรียนร่วมทุกโรงเรียน เพื่อเป็น
แนวทางในการจัดการศึกษาแก่เด็กพิเศษ ซึ่งครูสามารถนาไปปรับใช้กับเด็กปกติได้
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อภิปรายผลการวิจัย
ผู้วิจัยเสนอการอภิปรายผลใน 4 ประเด็น ดังนี้
1. การสารวจความต้องการความรู้เกี่ยวกับการจัดการศึกษาสาหรับผู้เรียนที่มีความต้องการ
พิเศษ พบว่า เรื่องที่กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการมาก คือเป็นความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้สาหรับ
ผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ผู้เรียนบกพร่องทางสติปัญญา ผู้เรียนออทิสติก รองลงมา มีความ
ต้องการความรู้เรื่องการวิจัยทางการศึกษาพิเศษ ลาดับที่สามเป็นความต้องการความรู้เรื่อง การจัดการ
เรียนรู้สาหรับผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายและสุขภาพ ส่วนเรื่องอื่นๆ มีความต้องการรองลงมา
ตามลาดับ น่าจะเป็นผลเนื่องมาจากจานวนผู้เรียนที่พบมากจะเป็นผู้เรียนกลุ่มที่มีความบกพร่องทาง
สติปัญญา การเรียนรู้ ออทิสติก ส่วนบกพร่องทางร่างกายและสุขภาพมีจานวนน้อยกว่าจึงมีค่าเฉลี่ยของ
ความต้องการน้อยกว่า ความต้องการความรู้ในเรื่องดังกล่าวสอดคล้องกับสถิติของนักเรียนกลุ่มที่มีความ
ต้องการพิเศษของสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
คือ มีกลุ่มผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา บกพร่องทางการเรียนรู้ ออทิสติก (สานักงานบริหาร
การศึกษาพิเศษ 2555) ส่วนความต้องการความรู้เกี่ยวกับการวิจัยทางการศึกษาพิเศษมีค่าเฉลี่ยของ
ความต้องการรองลงมาเนื่องด้วย การวิจัยเพื่อการพัฒนาผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษเป็นความรู้ที่
จาเป็นสาหรับครูผู้สอนในการนาไปใช้ในการศึกษาหาความรู้และวิธีการที่เหมาะสมที่สุดเพื่อใช้ในการ
พัฒนาผู้เรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบของตนเอง และเป็นงานที่ครูทุกคนจาเป็นต้องทาเนื่องจากมีการ
กาหนดไว้ใน มาตราที่ 24 ของการพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่ระบุให้สนับสนุนให้ครู
จัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ สามารถใช้การวิจัยเป็นส่วน
หนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ อีกทั้งครูต้องพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการวิจัย
2. การพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดฝึกอบรมทางไกล เรื่อง การจัดการศึกษาสาหรับผู้เรียนที่มี
ความต้องการพิเศษ มีขั้นตอนในการพัฒนาที่สอดคล้องกับแนวคิดในการพัฒนาชุดฝึกอบรมของชัยยงค์
พรหมวงค์ (2521) นิพนธ์ ศุขปรีดี (2547) และมีขั้นตอนการสร้างชุดฝึกอบรมสอดคล้องกับของ พัชรี ผล
โยธิน และคณะ(2548) จรีลักษณ์ รัตนาพันธ์ (2556) คือ มีการวิเคราะห์เนื้อหา กาหนดหัวเรื่อง แนวคิด
วัตถุประสงค์ กิจกรรม มีการประเมินและทดสอบเพื่อหาประสิทธิภาพของชุดฝึกอบรมและปรับปรุงชุดฝึก
อบรม สาหรับองค์ประกอบของเอกสารชุดฝึกอบรมที่พัฒนาขึ้นสอดคล้องกับการพัฒนาชุดฝึกอบรมของ
จินตนา ใบกาซูยี (2536) พัชรี ผลโยธินและคณะ (2548) วรรัตน์ ปทุมเจริญวัฒนา (2556) สาหรับชุด
ฝึกอบรมที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นประกอบด้วยเนื้อหาสาระและรูปภาพประกอบ มีเนื้อหา 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 การ
จัดการเรียนรู้สาหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ ซึ่งกล่าวถึงเฉพาะการจัดการเรียนรู้สาหรับผู้เรียนกลุ่มที่มี
ความบกพร่อง ทางการเรียนรู้ กลุ่มผู้บกพร่องทางสติปัญญา กลุ่มออทิสติก และกลุ่มที่มีความบกพร่องทาง
ร่างกายและสุขภาพ ซึ่งเป็นกลุ่มที่พบบ่อยในโรงเรียนเรียนร่วม สาหรับตอนที่ 2 กล่าวถึงเรื่องการวิจัยเพื่อ
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พัฒนาผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ จากการหาประสิทธิภาพใช้ชุดฝึกอบรมพบว่า ประสิทธิภาพของชุด
ฝึกอบรมที่ได้ค่าเท่ากับ 79.50/ 81.35 สอดคล้องกับความเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่ตรวจสอบคุณภาพชุดฝึก
อบรมก่อนนาไปทดลองใช้ที่มีความเห็นว่าชุดฝึกอบรมมีเนื้อหาสาระ และกิจกรรมที่นาเสนอ ตลอดจน
รูปแบบการจัดพิมพ์และองค์ประกอบที่เหมาะสม
3. การใช้ชุดฝึกอบรมทางไกลสาหรับครู เรื่อง การจัดการศึกษาสาหรับผู้เรียนที่มีความต้องการ
พิเศษ ที่มีต่อผู้เข้ารับการอบรมในด้านความรู้ความเข้าใจในการจัดการศึกษาแก่ผู้เรียนที่มีความต้องการ
พิเศษ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้และการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียนที่
มีความต้องการพิเศษหลังการใช้ชุดฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการใช้ชุดฝึกอบรมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 เนื่องจากชุดฝึกอบรมที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นผ่านขั้นตอนการพัฒนาโดยเฉพาะมีการทดสอบคุณภาพ
ทั้งแบบเดี่ยว แบบกลุ่มเล็ก และการทดสอบภาคสนาม สอดคล้องกับการพัฒนาชุดฝึกอบรมของ วรรัตน์
ปทุมเจริญวัฒ นา (2556) นิ พนธ์ ศุขปรีดี (2547) ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2521 ) ทาให้ ได้ชุดฝึ กอบรมที่มี
คุณภาพ เมื่อวิเคราะห์ผลการใช้ชุดฝึกอบรมจึงพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยของคะแนนความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการจัดการศึกษาพิเศษหลังการใช้ชุดฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการใช้ชุดฝึกอบรมอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับผลการทดลองใช้ชุ ดฝึกอบรมของ กล้า ทองขาว และคณะ (2545) โกศล
มีคุณ และคณะ (2546) ศิตา เยี่ยมขันติถาวร (2554) ปรีชา เนาว์เย็นผล (2555) และจรีลักษณ์ รัตนาพันธ์
(2556) ที่ได้พั ฒ นาชุด ฝึ กอบรมขึ้น และน าไปทดลองใช้แล้ ว พบว่ากลุ่ ม ตัว อย่า งมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับเนื้ อหาที่นาเสนอในชุดฝึ กอบรมหลังการใช้ชุดฝึ กอบรมสูงกว่าก่อนการใช้ชุดฝึกอบรมอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ
4. การศึกษาความคิดเห็นที่มีต่อชุดฝึกอบรมทางไกลที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น พบว่ากลุ่มตัวอย่างร้อยละ
100 มีคะแนนเฉลี่ยของระดับความเห็นเกี่ยวกับการใช้ภาษาก่อให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจนในระดับมากที่สุด
คือ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5 สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ได้จากการสัมมนากลุ่มย่อย การพูดคุยและ
สัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการที่กลุ่มตัวอย่างระบุว่าคาอธิบายในชุดฝึกอบรมใช้ภาษาที่อ่านแล้วเข้าใจง่าย
สาหรับความคิดเห็นที่ได้คะแนนเฉลี่ยรองลงมาคือ ความคิดเห็นเกี่ยวกับปริมาณเนื้อหาแต่ละตอนเหมาะสม
ส่วนเรื่อง รูปแบบการพิมพ์ ขนาดตัวอักษร รูปภาพ สามารถนากิจกรรมที่นาเสนอไปปฏิบัติได้ และ
ประโยชน์ที่ได้รับจากเนื้อหาที่นาเสนอ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเท่ากัน คือ 4.90 ซึ่งอยู่ในระดับ
มากที่สุด อาจเนื่องจากในการจัดทาชุดฝึกอบรมมีการใส่รูปภาพประกอบเพื่อให้ผู้อ่านมองเห็นภาพและเกิด
ความเข้าใจในเนื้อหาได้ดียิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามมีกลุ่มตัวอย่างบางคนให้คาแนะนาว่าควรขยายภาพให้มีขนาด
ใหญ่ขึ้นและขัดเจนมากยิ่งขึ้น และปรับปรุงการทาปกและขนาดของรูปเล่มให้น่าใช้ได้ทนทานยิ่งขึ้น เช่น
การเคลือบปกพลาสติก เพื่อให้เกิดความทนทานในการใช้งาน อันดับสุดท้ายคือความเหมาะสมของเนื้อหาที่
นาเสนอมีเนื่องจากกลุ่มตัวอย่างมีความต้องการให้เพิ่มเติมเนื้อหาเกี่ยวกับลักษณะพื้นฐาน อาการ ของ
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นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษแต่ละประเภทโดยสรุปลักษณะสาคัญสั้นๆ เพื่อเป็นการปูพื้นฐานและทบทวน
ความรู้เกี่ยวกับเด็กพิเศษก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาวิธีสอน และยังแนะนาให้ใส่ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ต่อ
จากวิธีสอนที่นาเสนอไว้เพื่อให้ครูเห็นตัวอย่างและเข้าใจการประยุกต์ใช้วิธีสอนต่างๆ ได้ดียิ่งขึ้น
สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ
1. สรุปผลการวิจัย ผลการวิจัยปรากฏว่าความรู้ที่ครูต้องการ คือ การจัดการเรียนรู้สาหรับผู้เรียนที่
มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ บกพร่องทางสติปัญญา ออทิสติก บกพร่องทางร่างกายและสุขภาพ และการ
วิจัยทางการศึกษาพิเศษ ชุดฝึกอบรมมีประสิทธิภาพเท่ากับ 79.50/81.35 ประกอบด้วย 1) เอกสารชุดฝึก
อบรมทางไกล 2) คู่มือการใช้ชุดฝึกอบรม จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการทดสอบก่อนและหลังใช้ชุดฝึก
อบรมด้วยสถิติค่าทีพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยของคะแนนความรู้ความเข้าใจหลังใช้ชุดฝึกอบรมสูงกว่า
ก่อนใช้ชุดฝึกอบรมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และความคิดเห็นที่มีต่อชุดฝึกอบรมอยู่ในระดับ
มากที่สุด
2. ข้อเสนอแนะ
2.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
2.1.1 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาครูผู้สอนเด็กพิเศษ เช่น สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานการศึกษาพิเศษ หน่วยศึกษานิเทศก์ ควรให้มีการขยาย
ผลการวิจัยนี้ไปสู่ครูผู้รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนสาหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ
2.1.2 กาหนดให้ใช้ชุดฝึกอบรมทางไกลเป็นทางเลือกหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพครูและ
บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับเด็กพิเศษ
2.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
2.2.1 ทาวิจัยเพื่อสารวจความต้องการความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้สาหรับผู้เรียนที่มี
ความต้องการพิเศษ ของครูในสังกัดอื่นๆ เพื่อนาข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการส่งเสริมสมรรถภาพการจัดการ
เรียนรู้ของครูในสังกัดนั้น ๆ ต่อไป
2.2.2 ทาวิจัยเพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดฝึกอบรมสาหรับผู้เกี่ยวข้องกับการ
จัดการเรียนรู้สาหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ เช่น ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา เป็นต้น
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ผลการใช้โปรแกรมพัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเองสาหรับนักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ในระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย
The Effects of implementing self – esteem development program
to students with learning disabilities in upper primary school
นางสาวนิธิชชาภาสุ์ ภากรธนสาร (MISS Nithijchaoha Phakornthanasarn)9*
รศ.ดร.นวลฉวี ประเสริฐสุข (Assoc. Prof. Nuanchavee Prasertsuk)**
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบการเห็นคุณค่าในตนเองของนักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ก่อนและหลังการใช้โปรแกรมพัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเอง ตัวอย่างที่ใช้ในการ
วิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ กาลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนรุ่งอรุณ กรุงเทพมหานคร จานวน 3 คน ซึ่งได้มาจากการ
เลือกแบบเจาะจง การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยแบบการทดลองกลุ่มเล็ก (Small – n Experimental
Design) โดยแบ่งการดาเนินการทดลองออกเป็น 3 ช่วง คือ 1. ระยะก่อนการทดลอง 2. ระยะทดลอง
และ 3. ระยะหลังการทดลอง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 1) โปรแกรมพัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเอง
2) แบบประเมินการเห็นคุณค่าในตนเอง ทาการวิเคราะห์ข้อมูลโดย การหาค่าเฉลี่ยของคะแนนการเห็น
คุณค่าในตนเองแต่ละด้านและคะแนนรวม
ผลการวิจัยพบว่าหลังการใช้โปรแกรมพัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเองนักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้มีการเห็นคุณค่าในตนเองสูงขึ้นกว่าก่อนการใช้โปรแกรม ทั้งนี้โดยแต่ละคนมีแบบ
แผนการพัฒนาที่แตกต่างกัน

lekkaiwan@gmail.com
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Abstract
The purpose of this research was to compare self-esteem of students with
learning disabilities in an upper primary school before and after using Self-Esteem
Development Program. The participants were 3 students with learning disabilities,
attending Prathom Suksa five of Roong – Aroon School, Bangkok. The research was
conducted in the second semester of academic year 2015. The design of the study
was Small–n experimental design. The experimental procedure was divided into
three phases : pre – experimental phase, experimental phase and post – experimental
phase. Two instruments used in this research were Self – Esteem Development
Program and Self – Esteem Assessment questionnaire. The result revealed that students
with learning disabilities showed the higher level of self – esteem after using the
program, whereas the score pattern of each individual student was different.
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บทนา
การจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพนั้น
นับว่าเป็นหัวใจที่สาคัญของการจัดการศึกษา ซึ่งจะเป็นไปได้ก็ต่อเมื่อระบบการศึกษาตระหนักถึงความ
แตกต่างและความสามารถของเด็กแต่ละคน จึงควรจัดการศึกษาให้ตอบสนองเด็กแต่ละคนอย่างเหมาะสม
โดยเฉพาะในกรณีที่ผู้เรียนมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ผู้เรียนควรมีสิทธิ์ได้รับการศึกษาตามรูปแบบที่
เหมาะสมกับศักยภาพของตนเองดังที่ พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสาหรับคนพิการ พ.ศ. 2551
กล่าวไว้ว่า “การกาหนดความหมายของคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ แผนการจัดการการศึกษาเฉพาะบุคคล
เทคโนโลยี สิ่งอานวยความสะดวก ครูการศึกษาพิเศษ
การเรียนร่วม สถานศึกษาเฉพาะความพิการ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ มีการกาหนดสิทธิและหน้าที่ทางการศึกษาของคน
พิการให้ได้รับการศึกษา โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่แรกเกิดหรือเมื่อพบความพิการ สามารถเลือกบริการ
ทางการศึกษา สถานศึกษา ระบบและรูปแบบการศึกษาตามความสามารถ ความสนใจ ความถนัด และ
ความต้องการจาเป็นของคนพิการ” (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน,กระทรวงศึกษาธิการ
,2555:10)
การเห็นคุณค่าในตนเองมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมเรียนรู้ของเด็ก
เพราะเมื่อเด็กไม่เห็น
คุณค่าของตนเอง ไม่เคารพนับถือตนเอง สิ่งที่จะแสดงออก คือ บอกกับตนเองและผู้อื่นว่า “ทาไม่ได้” อาจ
เลี่ยงงานและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ และบ่อยครั้งเด็กที่การเห็นคุณค่าในตนเองต่าจะแสดง
อารมณ์รุนแรงออกมาซึ่งนาไปสู่การทะเลาะเบาะแว้ง ซึ่ง McMillan , James H., Singh Judy and
Simonetta, Leo G. (1995 : 9 – 11) อธิบายว่า การเห็นคุณค่าในตนเองเป็นความรู้สึกภายในของบุคคล
จากการประเมินคุณค่าและความสามารถของตน ถ้าบุคคลใดที่มีอคติต่อตนเองก็จะปฏิเสธไม่นับถือตนเอง
ทาให้ขาดความเชื่อมั่นในตนเองได้ แต่ถ้าบุคคลใดสามารถพัฒนาความรู้สึกที่ดีต่อตนเองให้มั่นคงยิ่งขึ้นได้
บุคคลนั้นก็จะประสบความสาเร็จ และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
การเห็นคุณค่าในตนเองมี
ความสาคัญต่อทุกช่วงชีวิตของเด็ก
เด็กที่มีความนับถือตนเองต่าหรือมีความรู้สึกที่ไม่ดีต่อตนเองก็
เปรียบเสมือนกับเป็นคนที่พิการทางบุคลิกภาพ เช่นเดียวกับความพิการทางร่างกาย ซึ่งจะทาให้ประสบ
ความล้มเหลวในชีวิตทุกๆด้านได้ ดังนั้นการเห็นคุณค่าในตนเองจึงมีความสาคัญต่อเราทุกๆช่วงชีวิต ในช่วง
วัยเด็กการทาให้เด็กเกิดความเข้าใจและตระหนักถึงคุณค่าในตนเอง รู้ว่าตนเองมีความสาคัญ จะมีผลต่อ
การวางรากฐานทางบุคลิกภาพและหลีกเลี่ยงปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับเด็กเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ใน
อนาคต
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การให้ความช่วยเหลือเด็กที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้นั้นจาเป็นอย่างยิ่งที่ พ่อแม่ ครู
ผู้ปกครอง และทุกคนในสังคมจะต้องมีส่วนร่วมให้ความช่วยเหลือ แก้ไข ส่งเสริม และพัฒนาเด็ก
เพื่อที่จะให้เด็กเติบโตได้อย่างมีศักยภาพ (Smith & Luckasson, 1995 : 285) ซึ่งถ้าหากเด็กเหล่านี้ได้รับ
การดูแล ช่วยเหลือ ส่งเสริม ทั้งทางด้านร่างกาย และทางด้านจิตใจ ด้วยความเข้าใจจากบุคคลรอบข้าง ไม่
ว่าจะเป็นครู พ่อแม่ เพื่อน ก็จะช่วยให้เด็กสามารถปรับตัว มีทัศนคติที่ดีทั้งต่อตนเองและผู้อื่น มีการ
เห็นคุณค่าในตนเองสูง สามารถดารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขตามศักยภาพของตนเอง ไม่เป็น
ภาระให้กับสังคม และยังสามารถสร้างประโยชน์ให้กับตนเอง สังคม และประเทศชาติต่อไปได้ในอนาคต
ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้อง สามารถช่วยเสริมสร้างความรู้สึกที่มั่นคงในการรักตนเอง มีอัตมโนทัศน์ที่ดีเกี่ยวกับ
ตนเองได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสริมสร้างให้นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ได้ใช้ศักยภาพอย่าง
เต็มที่ทั้งด้านวิชาการและการพัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเอง
ตามที่ระบุไว้ในจุดหมายของหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544
ในส่วนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คือ การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียน
รู้จักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น มีวุฒิภาวะทางอารมณ์
มีกระบวนการคิด มีทักษะในการ
ดาเนินชีวิตอย่างเหมาะสมและ มีความสุข
(ศุภวดี บุญญวงศ์, 2555 : 37 – 42) ซึ่งจะช่วยให้
นักเรียนรู้จัก จุดเด่น จุดด้อย ข้อบกพร่องของตนเอง มีความมั่นใจในตนเอง ยอมรับความเป็นจริงกล้าที่
จะเผชิญกับปัญหาสามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่ตนเองถนัดนอกเหนือจากวิชาการ ส่วนนักเรียนมีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ ก็จะเป็นการช่วยเหลือ ส่งเสริม พัฒนาตามศักยภาพของนักเรียนตามความถนัด
ความสนใจ ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง และมีการเห็นคุณค่าในตนเองสูงขึ้น
ด้วยเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการพัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเองของ
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ในระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย เนื่องจากความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อตัวนักเรียนเอง ทาให้มองเห็นคุณค่าในตนเองต่า รู้สึกว่าตนเอง
แตกต่างจากเพื่อน ด้อยกว่าเพื่อน และล้มเหลวทางด้านการเรียน ก่อให้เกิดปัญหาด้านพฤติกรรมและ
สังคมตามมา ซึ่งปัญหาและความยากลาบากในการเรียนอันเกิดจากความบกพร่องทางการเรียนรู้สามารถ
แก้ไขได้โดยใช้กลยุทธ์การเรียนการสอนที่เหมาะสม แต่วิธีการสร้างการเห็นคุณค่าในตนเองให้กับนักเรียน
ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่สามารถช่วยเหลือนักเรียนทางด้านจิตใจ อารมณ์ และสังคมได้ เพราะถ้านักเรียน
สามารถพัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเองได้อย่างสมบูรณ์แล้วก็จะทาให้นักเรียนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ได้อย่างเต็ม
ศักยภาพ สามารถพึ่งพาตนเองและดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ซึ่งผู้วิจัยได้เลือกนักเรียน
โรงเรียนรุ่งอรุณ กรุงเทพมหานคร เป็นกลุ่มตัวอย่าง เพราะได้รับการยินยอมจากครูและผู้ปกครองของ
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นักเรียน รวมทั้งโรงเรียนยังมีความพร้อมในการดูแลนักเรียนในด้านต่างๆ
โดยผู้วิจัยคาดว่าโปรแกรม
พัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเองสาหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ในระดับชั้นประถมศึกษานี้
จะสามารถช่วยให้นักเรียนพัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเองของตนเอง
พึ่งพาตนเองและดารงชีวิตอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข
วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อเปรียบเทียบการเห็นคุณค่าในตนเองของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ก่อน
และหลังการใช้โปรแกรมพัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเอง
วิธีการวิจัย
การวิจัยเรื่อง “ผลการใช้โปรแกรมพัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเองสาหรับนักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ในระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย” เป็นการวิจัยแบบการทดลองกลุ่มเล็ก
(Small – n Experimental Design) มีรายละเอียดของการดาเนินการวิจัย ดังต่อไปนี้
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ กาลังศึกษาอยู่ใน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนรุ่งอรุณ กรุงเทพมหานคร จานวน
3 คน ซึ่งได้จากการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยมีเกณฑ์การคัดเลือกดังนี้
1) เป็น
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ มีระดับสติปัญญาปกติ และไม่มีความพิการซ้าซ้อน ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 2) ได้รับการประเมินจากครูการศึกษาพิเศษที่โรงเรียนว่ามีความบกพร่องทางการ
เรียนรู้ และควรได้รับการช่วยเหลือทางด้านการเห็นคุณค่าในตนเอง 3) ได้รับข้อมูลจากครูประจาชั้นของ
นักเรียน ว่านักเรียนสมควรได้รับการช่วยเหลือทางด้านการเห็นคุณค่าในตนเอง 4) ผู้วิจัยประเมินจาก
ความคิดเห็นของครูการศึกษาพิเศษและครูประจาชั้น ว่านักเรียนสมควรได้รับการช่วยเหลือทางด้านนี้ 5)
ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองของนักเรียนในการเข้าร่วมโปรแกรมและนักเรียนยินยอมเข้าร่วม
โปรแกรมด้วยความสมัครใจ นอกจากนี้ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ให้นักเรียนปกติเข้าร่วมด้วยจานวน 3
คน แต่ไม่ได้จัดเป็นตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย สาเหตุที่นานักเรียนปกติเข้าร่วมเนื่องจากนักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้จาเป็นที่จะต้องเรียนร่วมกับนักเรียนปกติอยู่แล้วในชั้นเรียน และเพื่อไม่ให้นักเรียน
รู้สึกแปลกแยกจากเพื่อนมากเกินไป แล้วยังเป็นการช่วยกระตุ้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน มี
ความเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้น โดยมีรายละเอียดของนักเรียน 3 คนที่เป็นตัวอย่างดังต่อไปนี้ นักเรียนคนที่
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1 (S1) เป็นเด็กผู้ชาย อายุ 9 ขวบ มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ทางด้านภาษา การอ่านและการเขียน
นักเรียนคนที่ 2 (S2) เป็นเด็กผู้หญิง อายุ 10 ขวบ มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ทางด้านภาษา การเขียน
นักเรียนคนที่ 3 (S3) เป็นเด็กผู้ชาย อายุ 10 ขวบ มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ทางด้านภาษา การอ่าน
และการเขียน และมีภาวะสมาธิสั้นประกอบด้วย
ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย : ตัวแปรอิสระ ได้แก่ โปรแกรมพัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเอง
ตัวแปรตาม ได้แก่ การเห็นคุณค่าในตนเอง ผู้วิจัยดาเนินการทดลองโดยแบ่งออกเป็น 3 ช่วง คือ 1)
ระยะก่อนการทดลอง 2) ระยะทดลอง และ 3) ระยะหลังการทดลอง
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 1) โปรแกรมพัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเอง ประกอบด้วยชุด
กิจกรรม 3 ฐานกิจกรรม ได้แก่ ฐานที่ 1 รู้จักตน ใช้รูปแบบกระบวนการกลุ่ม และการทางานเป็นรายบุคคล
และเป็นกลุ่ม
โดยการบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับตนเองผ่านการวาดภาพ / การเขียน / การทาผังมโน
ทัศน์ ตามการรับรู้ ความถนัดของแต่ละบุคคลเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนทาความรู้จักกับตนเองตามความเป็น
จริงและในแง่มุมที่กว้างขวางขึ้น ฐานที่ 2 ยอมรับตนเองและผู้อื่น ใช้ตัวแบบร่วมกับกระบวนการกลุ่ม
โดยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นผ่านการเล่าเรื่องชีวิตบุคคลตัวอย่าง
ที่มี ความบกพร่องทางการเรียนรู้ ฐานที่ 3 ตัวตนของฉัน ใช้บทบาทสมมติ ร่วมกับกระบวนการกลุ่ม เพื่อ
ฝึกทักษะการแสดงออกทางอารมณ์ การเผชิญหน้ากับปัญหาที่ท้าทาย และ การแก้ปัญหาตามศักยภาพ
ของแต่ละบุคคล 2) แบบประเมินการเห็นคุณค่าในตนเอง ทาการวิเคราะห์ข้อมูลโดย การหาค่าเฉลี่ย
ของคะแนนการเห็นคุณค่าในตนเอง
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ผลการวิจัย
ผลการวิจัย พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนรวมการเห็นคุณค่าในตนเองของที่มีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ในระดับชั้นประถมศึกษา ของนักเรียนแต่ละคน พบว่า นักเรียนคนที่ 1 (S1) ได้ค่าเฉลี่ยของ
คะแนนรวมก่อนการทดลองเท่ากับ 2.54 อยู่ในระดับน้อย ได้ค่าเฉลี่ยของคะแนนรวมหลังการทดลอง
เท่ากับ 3.18 อยู่ในระดับปานกลาง นักเรียนคนที่ 2 (S2) ได้ค่าเฉลี่ยของคะแนนรวมก่อนการทดลองเท่ากับ
2.59 อยู่ในระดับน้อย ได้ค่าเฉลี่ยของคะแนนรวมหลังการทดลองเท่ากับ 3.36 อยู่ในระดับปานกลาง
นักเรียนคนที่ 3 (S3) ได้ค่าเฉลี่ยของคะแนนรวมก่อนการทดลองเท่ากับ 2.54 อยู่ในระดับน้อย ได้ค่าเฉลี่ย
ของคะแนนรวมหลังการทดลองเท่ากับ 3.27 อยู่ในระดับปานกลาง
ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนรวมการเห็นคุณค่าในตนเองของนักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ในระดับชั้นประถมศึกษา พบว่า ก่อนการทดลอง นักเรียนคนที่ 2 (S2) มีค่าเฉลี่ย
ของคะแนนรวมสูงสุด เท่ากับ 2.59 รองลงมา คือนักเรียนคนที่ 1 (S1) และ 3 (S3) มีค่าเฉลี่ยของคะแนน
รวมเท่ากับ 2.54 ส่วนหลังการทดลอง พบว่า นักเรียนคนที่ 2 (S2) มีค่าเฉลี่ยของคะแนนรวมสูงสุด เท่ากับ
3.36 รองลงมา คือนักเรียนคนที่ 3 (S3) มีค่าเฉลี่ยของคะแนนรวมเท่ากับ 3.27 และ นักเรียนคนที่ 1
(S1) มีค่าเฉลี่ยของคะแนนรวมเท่ากับ 3.18 ตามลาดับ
ส่วนผลต่างของค่าเฉลี่ยของคะแนนรวม พบว่า นักเรียนคนที่ 2 (S2) มีผลต่างของค่าเฉลี่ย
ของคะแนนรวมสูงสุด เท่ากับ 0.77 รองลงมา นักเรียนคนที่ 3 (S3) ผลต่างของค่าเฉลี่ยของคะแนนรวม
เท่ากับ 0.73 และ นักเรียนคนที่ 1 (S1) ผลต่างของค่าเฉลี่ยของคะแนนรวม เท่ากับ 0.64 ตามลาดับ
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อภิปรายผลการวิจัย
จากสมมติฐานที่ว่า หลังการใช้โปรแกรมพัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเอง นักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้มีการเห็นคุณค่าในตนเองสูงขึ้นกว่าก่อนการใช้โปรแกรม ผลการวิจัย พบว่า หลัง
การใช้โปรแกรมพัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเอง กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด มีการเห็นคุณค่าในตนเองสูงขึ้นกว่า
ก่อนใช้โปรแกรม
จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าหลังการใช้โปรแกรมพัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเองนักเรียนมี
การเห็นคุณค่าในตนเองสูงขึ้นเนื่องมาจากว่า โปรแกรมการเห็นคุณค่าในตนเองที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นนั้นมีการ
วางแผนอย่างเป็นระบบ ประกอบไปด้วยแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาการเห็นคุณค่าสาหรับนักเรียนที่มี
ความบกพร่องทางการเรียนรู้ ทั้ง 12 แผน ซึ่งผู้วิจัยได้นาเทคนิคกิจกรรมกลุ่มมาประยุกต์ใช้สาหรับนักเรียน
ที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ เพราะกิจกรรมกลุ่มจะช่วยให้นักเรียนเกิดการพัฒนาทักษะทางอารมณ์
และสังคม เกิดความเข้าใจในตนเองและผู้อื่น ค้นพบความสามารถแห่งตน รู้จักการแก้ปัญหา สามารถ
มองเห็นคุณค่าในตนเองมากขึ้น โดยกิจกรรมที่จัดให้กับนักเรียนนั้น เป็นกิจกรรมที่นักเรียนชอบ สนใจ
และเข้าร่วมกิจกรรมด้วยความสมัครใจ จึงเกิดแรงจูงใจให้นักเรียนอยากทากิจกรรม อยากที่จะรู้จักตนเอง
มากขึน้ และในช่วงการทากิจกรรมนักเรียนมีอิสระเต็มที่ในการคิดในการทา โดยไม่มีการตาหนิ หรือลงโทษ
นักเรียน ทาให้นักเรียนรู้สึกสบายใจและสามารถพูดหรือทาอะไรได้เต็มที่ ถึงแม้นักเรียนจะทางานได้ช้า
หรือมีความขัดแย้งกันบ้างแต่นักเรียนก็สามารถร่วมกิจกรรมจนสาเร็จด้วยดี ซึ่งสอดคล้องกับการสังเกต
พฤติกรรมในระยะทดลอง ในช่วงกิจกรรมฐานที่ 1 รู้จักตน ที่ใช้เทคนิคกิจกรรมกลุ่ม เมื่อเปรียบเทียบ
นักเรียนทั้ง 3 คน พบว่า นักเรียนคนที่ 2 (S2) มีผลต่างของคะแนนเฉลี่ยสูงสุด เนื่องจากว่า ในช่วงแรก
นั้นนักเรียนจะต่อต้านโดยการปฏิเสธว่าตนเองไม่ได้มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ แต่เมื่อผู้วิจัยกระตุ้นให้
นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นถึงสิ่งที่นักเรียนชอบ สนใจ และถนัด นักเรียนสามารถเล่าเรื่องราวของ
ตนเองให้เพื่อนๆฟังและยอมรับในสิ่งตนเองเป็นได้มากขึ้นจากครั้งแรกที่ปฏิเสธอย่างเห็นได้ชัด รองลงมา
คือ นักเรียนคนที่ 3 (S3) ช่วงที่เริ่มต้นกิจกรรมแรกๆนักเรียนจะช้ามาก ทางานช้า พูดน้อย แต่ให้ความสนใจ
กับกิจกรรม เมื่อนักเรียนรู้ว่าตนเองชอบและสนใจอะไรเป็นพิเศษ นักเรียนก็จะมีความกระตือรือร้นใน
การค้นหาตนเอง
ก่อนจะจบโปรแกรมนักเรียนได้นาผลงานของตนเองมานาเสนอผู้วิจัยและเพื่อนๆใน
ห้องเรียน นักเรียนมีความภูมิใจมากที่รู้ว่าตนเองสามารถทาผลงานออกมาได้ดี ส่วนนักเรียนคนที่ 1 (S1)
สามารถยอมรับในสิ่งที่ตนเองเป็นได้ตั้งแต่แรก และยิ่งรู้ว่าตนเองชอบ สนใจอะไรเป็นพิเศษแล้ว จะ
กระตือรือร้นในการทากิจกรรมมาก จะถามผู้วิจัยและชวนเพื่อนๆในกลุ่มคุยถึงสิ่งที่ตนเองชอบและสนใจ
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ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชัยวัฒน์ วงศ์อาษา (2539 : 65-67 ) ได้ศึกษาผลการฝึกอบรมที่มีต่อการเห็น
คุณค่าในตนเองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 พบว่า นักเรียนที่เข้าอบรมได้มีโอกาสร่วมแก้ปัญหา
เป็นกลุ่ม และแก้ปัญหาเดี่ยว เป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้รู้จักแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน และรู้จักคิด
หาทางเลือกในการแก้ปัญหา ตลอดจนการตัดสินใจแก้ปัญหาโดยคานึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นตามมา กิจกรรมที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีโอกาสประสบความสาเร็จและมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นย่อมส่งผลให้บุคคลมองตนเอง
ว่าเป็นบุคคลที่มีความ สามารถและประสบความสาเร็จ ทาให้เกิดความรู้สึกพอใจ มีความสุขเป็นผู้ที่เห็น
คุณค่าในตนเองสูงและสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชนัฐชาร์ เขียวชอุ่ม (2549 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาผลของ
การใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อพัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีการ
สนับสนุนจากเพื่อนแตกต่างกัน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสวัสดีวิทยา
กรุงเทพมหานคร ที่มีอายุระหว่าง 10-11 ปี จานวน 56 คน ผลการวิจัย พบว่า นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม
กลุ่มสัมพันธ์เพื่อพัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเองมีการเห็นคุณค่าในตนเองสูงกว่านักเรียนที่ไม่ได้เข้าร่วม
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 รวมทั้งสอดคล้องกับงานวิจัย สุปรียา เพ็งสถิตย์ (2550 : 78) ได้
ศึกษา เปรียบเทียบการเห็นคุณค่าในตนเองของเด็กที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ ระหว่างการใช้และไม่
ใช้โปรแกรมการเห็นคุณค่าในตนเอง โดยจัดทาโปรแกรมในลักษณะของการจัดกิจกรรมกลุ่ม กลุ่มตัวอย่าง
เป็น นักเรียนชายและนักเรียนหญิง ที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีภาวะบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ ผลการศึกษาพบว่า เด็กที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ที่ใช้โปรแกรมการเห็นคุณค่าใน
ตนเองมีระดับการเห็นคุณค่าในตนเองสูงกว่าก่อนการใช้โปรแกรมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
นอกจากการใช้กิจกรรมกลุ่มแล้ว ผู้วิจัยยังใช้ เทคนิคการใช้ตัวแบบ ซึ่งการเสนอตัวแบบนี้จะ
มีอิทธิพลต่อนักเรียนมากโดยเฉพาะการเลือกใช้ตัวแบบที่มีลักษณะใกล้เคียงกับนักเรียน ทาให้นักเรียน
สังเกตและทาเลียนแบบก่อให้เกิดการเรียนรู้
แลกเปลี่ยนประสบการณ์และเกิดพฤติกรรมใหม่เพื่อ
พัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเองได้อีกวิธีการหนึ่งด้วย ซึ่งสอดคล้องกับการสังเกตพฤติกรรมในระยะทดลอง
ในช่วงกิจกรรมฐานที่ 2 ยอมรับตนเองและผู้อื่นโดยใช้ตัวแบบ เมื่อเปรียบเทียบนักเรียนทั้ง 3 คน พบว่า
นักเรียนคนที่ 2 (S2) มีผลต่างของคะแนนเฉลี่ยสูงสุด เนื่องจากกว่า นักเรียนให้ความสนใจกับบุคคล
ตัวอย่างมาก
แต่บุคคลตัวอย่างมีลักษณะบางอย่างที่คล้ายกับจุดด้อยของนักเรียนทาให้นักเรียนเกิด
อารมณ์ต่อต้าน พูดปฏิเสธว่าตนเองไม่ได้เป็นเหมือนกับบุคคลต้นแบบ แต่นักเรียนก็มีความคาดหวังอยาก
ประสบความสาเร็จเหมือนตัวแบบ รองลงมา คือ นักเรียนคนที่ 1 (S1) ซึ่งนักเรียนสามารถสะท้อนถึงสิ่งที่
ตนเองเป็นและความแตกต่างระหว่างบุคคลได้ นักเรียนยอมรับในข้อด้อยของตนเองและอยากที่จะพัฒนา
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จุดเด่นของตนเอง ส่วนนักเรียนคนที่ 3 (S3) ยอมรับตนเองได้ว่าตนเองด้อยในเรื่องใดบ้าง และมองว่าสิ่งที่
ด้อยนั้นไม่ใช่ปัญหาใหญ่สาหรับตนเอง ถึงแม้นักเรียนจะทางานช้ากว่าเพื่อนๆ นักเรียนก็ยอมรับได้ ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดของ สุพัตรา ทาวงศ์ (2557 : ออนไลน์) ได้เสนอเทคนิคในการพัฒนาการเห็นคุณค่า
ในตนเอง ที่ว่า การมีตัวแบบที่ดีและมีประสิทธิภาพในการเผชิญเนื่องจากตัวแบบมีอิทธิพลต่อความ รู้สึก
มั่นคงของบุคคล ตัวแบบจึงควรมีความเชื่อมั่นและให้การสนับสนุนบุคคลให้สามารถใช้ศักยภาพที่มีอยู่ใน
การเผชิญปัญหาอย่างมั่นใจ และให้กาลังใจว่าเขาสามารถที่จะประสบความสาเร็จก่อให้เกิดการพัฒนาการ
เห็นคุณค่าในตนเองได้ และแนวคิดของ โรเบิร์ต (Robert, 2557 : ออนไลน์) ได้รวบรวมเทคนิควิธีการ
พัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเองของเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ว่า การช่วยให้เด็กเข้าใจธรรมชาติ
ของเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (LD) การให้ข้อมูลความจริงหรือการใช้ตัวแบบจะสามารถช่วยให้
เด็กควบคุมความรู้สึกและรู้ว่าสิ่งนี้สามารถพัฒนาได้ในสถานการณ์ต่างๆ
นอกจากนี้แล้วผู้วิจัยยังใช้บทบาทสมมติในการจัดกิจกรรมให้กับนักเรียน ซึ่งบทบาทสมมตินี้
จะช่วยให้นักเรียนได้แสดงออกทางอารมณ์ของตนเองได้อย่างเหมาะสม เป็นการสอนให้นักเรียนได้เรียน
รู้เท่าทันอารมณ์ของตนเองด้วย และยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาทักษะทางด้านสังคมของนักเรียน มีการ
สร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่น เรียนรู้ที่จะทางานร่วมกัน รู้จักการปรับตัวเข้าหากัน ยอมรับความคิดเห็นที่
แตกต่าง และเข้าใจบทบาทของตนเองและผู้อื่น ซึ่งสอดคล้องกับการสังเกตพฤติกรรมในระยะทดลอง
ในช่วงกิจกรรมฐานที่ 3 ตัวตนของฉัน โดยใช้บทบาทสมมติ เมื่อเปรียบเทียบนักเรียนทั้ง 3 คน พบว่า
นักเรียนคนที่ 3 (S3) มีผลต่างของคะแนนเฉลี่ยสูงสุด เนื่องจากกว่า นักเรียนสามารถแสดงอารมณ์ออกมา
ได้ดี จัดการกับอารมณ์ของตนเองได้ และแนะนาเพื่อนๆได้ว่าควรจะแสดงอารมณ์หรือพฤติกรรมอย่างไร
จึงจะเหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ รองลงมาคือ นักเรียนคนที่ 2 (S2) ซึ่งในช่วงแรกจะแสดงออกทาง
อารมณ์ได้ไม่เหมาะสม อารมณ์ส่วนใหญ่ที่นักเรียนแสดงออกจะเป็นอารมณ์ทางลบ ผู้วิจัยจึงต้องให้เพื่อนๆ
ในกลุ่มช่วยกันสะท้อนถึงอารมณ์และพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักเรียน จนสุดท้ายนักเรียนก็สามารถ
ร่วมกิจกรรมกับเพื่อนๆและยอมรับถึงอารมณ์ของตนเองได้ ส่วนนักเรียนคนที่ 1 (S1) สามารถควบคุม
อารมณ์ของตนเองได้ดี ถึงแม้จะมีข้อขัดแย้งกับสมาชิกในกลุ่ม แต่นักเรียนก็แสดงอารมณ์ออกมาได้อย่าง
เหมาะสม โดยไม่โวยวายแต่ใช้วิธีการพูดอธิบายให้เพื่อนๆในกลุ่มเข้าใจแทน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ
โรเบิร์ต (Robert, 2557 : ออนไลน์) ได้รวบรวมเทคนิควิธีการพัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเองของเด็กที่มี
ความบกพร่องทางการเรียนรู้ ว่า การช่วยให้เด็กพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ ความ
ภาคภูมิใจในตนเองสูงมีความสัมพันธ์ทางบวกกับทักษะการแก้ปัญหา เช่น ถ้าเด็กมีความยากลาบากในการ
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เข้ากับเพื่อน สามารถให้เด็กคิดวิธีการในการแก้ไขปัญหาโดยใช้บทบาทสมมติแก้ปัญหาในสถานการณ์ที่
เกิดขึ้น โดยช่วยแนะให้เด็กได้สะท้อนแนวทางในการแก้ปัญหาที่เป็นไปได้ และแนวคิดของ สุพัตรา ทา
วงศ์ (2557 : ออนไลน์) ที่ว่า การยอมรับความรู้สึกของบุคคลตามความเป็นจริงจะช่วยให้เขาสามารถ
ถ่ายทอดความรู้สึกออกมาโดยเฉพาะการยอมรับความรู้สึกทางลบ ความรู้สึกกลัว ความรู้สึกขัดแย้ง และ
ความรู้สึกปฏิเสธของบุคคล โดยอาจใช้การแสดงบทบาทสมมติเพื่อให้เด็กเข้าใจอารมณ์และความรู้สึก ซึ่ง
เป็นเทคนิคหนึ่งในการพัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเอง
ทั้งนี้การจัดกิจกรรมพัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเองนั้นผู้วิจัยได้ใช้หลายเทคนิคประกอบกันใน
การจัดโปรแกรมพัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเอง
เพื่อให้มีกิจกรรมที่หลากหลายและเป็นการกระตุ้น
นักเรียนให้เกิดการเห็นคุณค่าในตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น โดยการนาเทคนิคกิจกรรมกลุ่ม
มาประยุกต์ใช้ เพราะกิจกรรมกลุ่มจะช่วยให้นักเรียนเกิดการพัฒนาทักษะทางอารมณ์และสังคม เกิดความ
เข้าใจในตนเองและผู้อื่น ค้นพบความสามารถแห่งตน
รู้จักการแก้ปัญหา สามารถมองเห็นคุณค่าใน
ตนเองมากขึ้น รวมทั้ง การเสนอตัวแบบนี้จะมีอิทธิพลต่อนักเรียนมากโดยเฉพาะการเลือกใช้ตัวแบบที่มี
ลักษณะใกล้เคียงกับนักเรียน ทาให้นักเรียนสังเกตและเลียนแบบก่อให้เกิดการเรียนรู้ แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์และเกิดพฤติกรรมใหม่
เป็นการพัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเองได้อีกวิธีการหนึ่งด้วย
นอกจากนี้แล้วยังมีการใช้บทบาทสมมติในการจัดกิจกรรมให้แต่นักเรียน
ซึ่งบทบาทสมมตินี้จะช่วยให้
นักเรียนได้แสดงออกทางอารมณ์ของตนเองได้อย่างเหมาะสม เป็นการสอนให้นักเรียนได้เรียนรู้เท่าทัน
อารมณ์ของตนเองด้วยและยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาทักษะทางด้านสังคมของนักเรียน
มีการสร้าง
สัมพันธภาพกับผู้อื่น เรียนรู้ที่จะทางานร่วมกัน รู้จักการปรับตัวเข้าหากัน ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง
และเข้าใจบทบาทของตนเองและผู้อื่น ซึ่งสอดคล้องกับการพูดคุยกับครูการศึกษาพิเศษที่ดูแลนักเรียน
พบว่า นักเรียนคนที่ 1 (S1) ก่อนการทดลอง พฤติกรรมเมื่ออยู่ในห้องเรียนปกติ นักเรียนเป็นคนพูดน้อย
เก็บตัวไม่ค่อยสุงสิงกับใคร ทาตามคาสั่งของครูเสมอ แต่มักจะทางานไม่เสร็จในเวลาที่กาหนด ต้องอยู่เย็น
เพื่อทางานให้เสร็จ แต่หลังการทดลอง นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนในห้องมากขึ้น มีความกระตือรือร้น
ในการทางาน มีการพูดโต้ตอบกับครูมากขึ้น นักเรียนคนที่ 2 (S2) ก่อนทดลอง มักจะถูกครูดุเมื่อทางาน
เนื่องจากทางานไม่เสร็จ เขียนหนังสือไม่ถูก ต้องอยู่เย็นเพื่อแก้งานเสมอ ไม่ค่อยสุงสิงกับใคร อารมณ์
รุนแรงในบางครั้ง หลังการทดลอง นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการทางานมากขึ้น เริ่มพูดคุยกับเพื่อน
ในห้องเรียนบ้าง ระงับอารมณ์ตัวเองได้มากขึ้น นักเรียนคนที่ 3 (S3) ก่อนการทดลอง เมื่ออยู่ในห้องเรียน
ปกติ จะไม่ค่อยพูดคุยหรือแสดงความคิดเห็นอะไร ทางานช้ามาก ไม่มีสมาธิในการทางาน มักจะถูกครูดุ
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เป็นประจาเวลาทางาน หลังการทดลอง นักเรียนมีสมาธิในการทางานมากขึ้น เริ่มแสดงความคิดเห็นบ้าง
ในบางเรื่อง
สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ
1. สรุปผลการวิจัย
การวิจัยพบว่านักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้มีการเห็นคุณค่าในตนเองสูงขึ้นกว่า
ก่อนการใช้โปรแกรม ถึงแม้นักเรียนทั้ง 3 คน จะมีการเปลี่ยนแปลงการเห็นคุณค่าในตนเองโดยภาพรวม
เฉลี่ยจากระดับน้อยก่อนการทดลองไปสู่ระดับปานกลางหลังการทดลองเหมือนกันแต่แบบแผนของการ
เปลี่ยน แปลงนั้นแตกต่างกันไป กล่าวคือ นักเรียนคนที่ 1 (S1) กิจกรรมฐานที่ 1 รู้จักตน นักเรียนได้
ค่าเฉลี่ยคะแนนก่อนการทดลองเท่ากับ 3.00 อยู่ในระดับปานกลาง ได้ค่าเฉลี่ยคะแนนหลังการทดลอง
เท่ากับ 3.57 อยู่ในระดับมาก กิจกรรมฐานที่ 2 ยอมรับตนเองและผู้อื่น นักเรียนได้ค่าเฉลี่ยคะแนนก่อน
การทดลองเท่ากับ 2.50 อยู่ในระดับน้อย ได้ค่าเฉลี่ยคะแนนหลังการทดลองเท่ากับ 3.33 อยู่ในระดับปาน
กลาง กิจกรรมฐานที่ 3 ตัวตนของฉัน นักเรียนได้ค่าเฉลี่ยคะแนนก่อนการทดลองเท่ากับ 2.22 อยู่ในระดับ
น้อย ได้ค่าเฉลี่ยคะแนนหลังการทดลองเท่ากับ 2.77 อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนผลต่างของค่าเฉลี่ย พบว่า
กิจกรรมฐานที่ 2 ยอมรับตนเองและผู้อื่น มีผลต่างของค่าเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 0.83 รองลงมา กิจกรรมฐาน
ที่ 1 รู้จักตน ผลต่างของค่าเฉลี่ย เท่ากับ 0.57 และ กิจกรรมฐานที่ 3 ตัวตนของฉัน ผลต่างของค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 0.55
นักเรียนคนที่ 2 (S2) กิจกรรมฐานที่ 1 รู้จักตน นักเรียนได้ค่าเฉลี่ยคะแนนก่อนการทดลอง
เท่ากับ 2.42 อยู่ในระดับน้อย ได้ค่าเฉลี่ยคะแนนหลังการทดลองเท่ากับ 3.43 อยู่ในระดับมาก กิจกรรม
ฐานที่ 2 ยอมรับตนเองและผู้อื่น นักเรียนได้ค่าเฉลี่ยคะแนนก่อนการทดลองเท่ากับ 2.66 อยู่ในระดับปาน
กลาง ได้ค่าเฉลี่ยคะแนนหลังการทดลองเท่ากับ 3.50 อยู่ในระดับมาก กิจกรรมฐานที่ 3 ตัวตนของฉัน
นักเรียนได้ค่าเฉลี่ยคะแนนก่อนการทดลองเท่ากับ 2.66 อยู่ในระดับปานกลาง ได้ค่าเฉลี่ยคะแนนหลังการ
ทดลองเท่ากับ 3.22 อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนผลต่างของค่าเฉลี่ย พบว่า กิจกรรมฐานที่ 1 รู้จักตน มี
ผลต่างของค่าเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 1.01 รองลงมา กิจกรรมฐานที่ 2 ยอมรับตนเองและผู้อื่น ผลต่างของ
ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 0.84 และ กิจกรรมฐานที่ 3 ตัวตนของฉัน ผลต่างของค่าเฉลี่ย เท่ากับ 0.63
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นักเรียนคนที่ 3 (S3) กิจกรรมที่ 1 รู้จักตน นักเรียนได้ค่าเฉลี่ยคะแนนก่อนการทดลองเท่ากับ
2.14 อยู่ในระดับน้อย ได้ค่าเฉลี่ยคะแนนหลังการทดลองเท่ากับ 3.00 อยู่ในระดับปานกลาง กิจกรรมฐาน
ที่ 2 ยอมรับตนเองและผู้อื่น นักเรียนได้ค่าเฉลี่ยคะแนนก่อนการทดลองเท่ากับ 3.17 อยู่ในระดับปานกลาง
ได้ค่าเฉลี่ยคะแนนหลังการทดลองเท่ากับ 3.33 อยู่ในระดับปานกลาง กิจกรรมฐานที่ 3 ตัวตนของฉัน
นักเรียนได้ค่าเฉลี่ยคะแนนก่อนการทดลองเท่ากับ 2.44 อยู่ในระดับน้อย ได้ค่าเฉลี่ยคะแนนหลังการ
ทดลองเท่ากับ 3.44 อยู่ในระดับมาก ส่วนผลต่างของค่าเฉลี่ย พบว่า กิจกรรมฐานที่ 3 ตัวตนของฉัน มี
ผลต่างของค่าเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 1.00 รองลงมา กิจกรรมฐานที่ 1 รู้จักตน ผลต่างของค่าเฉลี่ย เท่ากับ
0.86 และ กิจกรรมฐานที่ 2 ยอมรับตนเองและผู้อื่น ผลต่างของค่าเฉลี่ย เท่ากับ 0.16
2. ข้อเสนอแนะ
2.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ในการศึกษาวิจัยเรื่อง ผลการใช้โปรแกรมพัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเองสาหรับนักเรียน
ที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ในระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย นั้นควรมีกลยุทธ์ในการดาเนินการ
ดังนี้
1. ในการพัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเองของนักเรียนจาเป็นที่จะต้องได้รับความร่วมมือ
จากหลายฝ่ า ยด้ ว ยกัน ทั้ ง เพื่อ นนั กเรีย น ครอบครัว และโรงเรีย น เพื่ อร่ว มกั นจั ดกิ จกรรมต่ างๆใน
ชีวิตประจาวัน และจั ดโปรแกรมพิเศษต่างๆเพื่อช่วยส่งเสริมการพัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเองสาหรับ
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
2. ควรมีการจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียน ให้เอื้อต่อการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการเห็น
คุณค่าในตนเองของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ โดยการให้นักเรียนเหล่านี้ได้มีโอกาสแสดง
ความสามารถของตนเอง การแสดงผลงานของนักเรียน เป็นต้น
3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาควรจะมีนโยบายเชิงรุกในการพัฒนาการ
เห็นคุณค่าในตนเอง โดยเฉพาะกับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้และเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
กลุ่มอื่นๆเพือ่ ช่วยให้เด็กเหล่านี้ได้มีการพัฒนาตนเอง สามารถดารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
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2.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรจะมีการศึกษาวิจัยการพัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเองโดยการเพิ่มระดับความยาก
ง่ายของกิจกรรมให้สอดคล้องกับระดับชั้น และวัยของผู้เรียนที่มี ความบกพร่องทางการเรียนรู้ เพื่อให้
สอดคล้องกับพัฒนาการของผู้เรียนด้วย
2. ควรจะมีการศึ กษาวิจั ย ถึงวิธี การพัฒ นาการเห็ นคุณค่าในตนเองของนัก เรียนที่มีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้โดยใช้เทคนิควิธีการอื่นๆเพื่อมาพัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเอง
3. ควรศึกษาการพัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเองของนักเรียนกลุ่มอื่นที่มีความต้องการทางการ
ศึกษาพิเศษ
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สถานการณ์และแนวทางการจัดเตรียมที่จอดรถสาหรับคนพิการ
กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
Disability Parking situation and design guideline
case study Thammasat university rangsit campus
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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานสถานการณ์และเสนอแนวทางการจัดเตรียมที่จอดรถคน
พิ ก ารในมหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ศู น ย์ รั ง สิ ต เพื่ อ พั ฒ นาให้ เ ท่ า กั บ หรื อ มากกว่ า กฎหมายก าหนด
สอดคล้องกับบริบทพื้นที่ เก็บข้อมูลโดยแบบประเมินกายภาพ และแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ผล
พบว่า จานวนและรูปแบบไม่ถูกกฎหมาย และทุกคนเห็นว่าช่องจอดรถคนพิการมีประโยชน์ จาเป็น และ
คุ้มค่า ส่วนศักยภาพที่พบ คือ 1.นโยบายชัดเจน 2.มีกระบวนการมีส่วนร่วม 3.ที่จอดรถเดิมพัฒนาง่าย
ปัญหาที่พบ คือ 1.ขาดนโยบายปกป้องสิทธิ์คนพิการ 2.ผู้เกี่ยวข้องขาดความรู้ ความเข้าใจ 3.ขาดระบบ
ดูแล นาไปสู่การวางแผนและออกแบบตามมติคณะรัฐมนตรีฯเป็นหลัก และเพิ่มตามกฎหมายให้พอต่อการ
ใช้งาน สอดคล้องกับแผนแม่บท เสนอให้มีแผนด้านบุคคลากร งบประมาณ การดูแลรักษา การมีส่วนร่วม
และการประชาสัมพันธ์
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ABSTRACT
The aim of this research was to report the current situation for disability parking
at Thammasat University (TU), Rangsit Campus for developing them to conform with the
law or better than law also relevant to context area. The data were collected from
stakeholders by structured interview and physical evaluation forms. The results revealed
that both number and design are illegal. And the stakeholders pointed that parking are
functional, necessary and valuable. In addition, this research also showed that TU has the
potential as follows: 1. Explicit policy 2. Participation process 3. The existing parking is able
to be improved easily. However, the problems were found that; 1. Lack of disability rights
policy 2. Lack of knowledge and understanding and 3. Lack of maintenance planning. The
results can be led to the suggested guidelines and planning follow to the cabinet
resolution, law and regulation. Moreover, planning to increase parking and preparing them
for user requirement also conform to law and TU’s master plan. Also TU must plan for
the planning of staffs, budget, participatory process and PR.
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บทนา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกที่เปิดให้คนพิการเข้าศึกษาโดยระบบรับตรง
ตั้งแต่ พ.ศ. 2546 และใน พ.ศ. 2555 มีนักศึกษาพิการกว่า 75 คน การให้บริการการศึกษาและจัดสิ่ง
อานวยความสะดวกแก่นักศึกษาพิการ จึงเป็นสิ่งที่ช่วยให้สามารถดาเนินชีวิตได้อิสระ(Independence
living) ลดการพึ่งพาผู้อื่น เกิดความภูมิใจ และการจัดสิ่งอานวยความสะดวกที่เหมาะกับนักศึกษาพิการ
ยังเป็นการก้าวสู่ความเป็นสากลของมหาวิทยาลั ยที่เปิดโอกาสให้คนทุกกลุ่มมีโอกาสการศึกษาอย่างเท่า
เทียม
จากสถานการณ์ดังกล่าว กลุ่มคนพิการจึงถือเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมธรรมศาสตร์ ซึ่งควร
ได้รับโอกาสในการดารงชีวิตอิสระ และเท่าเทียม มหาวิทยาลัยจึงมีนโยบายปรับสภาพแวดล้อมทั้งและสิ่ง
อานวยความสะดวกให้สอดคล้องกับกฎกระทรวงกาหนดสิ่งอานวยความสะดวกในอาคารสาหรับคนพิการ
หรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 2548 ที่ระบุให้ศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการอาเภอ/สานักงานเขต ที่ทา
การองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา และสถานีตารวจ จัดให้มีสิ่งอานวยความสะดวก ได้แก่
ทางลาด ห้องน้า ที่จอดรถ ป้ายสัญลักษณ์ และบริการข้อมูล ตลอดจนสอดคล้องกับ พระราชบั ญญัติการ
จัดการศึกษาสาหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 มาตรา 5 ที่กล่าวถึงการจัดสิ่งอานวยความสะดวกให้คนพิการ
ไว้ว่า “....กาหนดให้คนพิการมีสิทธิทางการศึกษาในเรื่องการได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่แรก
เกิดหรือพบความพิการจนตลอดชีวิตพร้อมทั้งได้รับเทคโนโลยีสิ่ง อานวยความสะดวก สื่อ บริการและ
ความช่วยเหลืออื่นใด...” ดังนั้นมหาวิทยาลัยต้องเร่งปรับสภาพแวดล้อมแก่นักศึกษาพิการให้ครบมากขึ้น
จากผลการวิ จั ย การประเมิ น สภาพแวดล้ อ มทางกายภาพส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาพิ ก าร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ในปี พ.ศ. 2556 (ชุมเขต แสวงเจริญ และภวินท์ สิริสาลี, 2556) ได้
สารวจอาคารทั้ง 84 หลัง และพื้นที่ภายนอกอาคาร พบว่า องค์ประกอบที่ต้องปรับปรุงเร่งด่วนได้แก่ ทาง
ลาด ห้องน้า ที่จอดรถ ป้ายสัญลักษณ์ จุดบริการข้อมูล ลิฟต์ และพื้นที่ภายนอกอาคาร ซึ่งเกิดจากปัญหา
สิ่งอานวยความสะดวกใช้งานได้ไม่เหมาะสมและปลอดภัย และเกิดปัญหาการวางแผนและการออกแบบ
ใน พ.ศ. 2558 จึงได้มีแผนและดาเนินการปรับสภาพแวดล้อมสาหรับคนพิการไปแล้ว ได้แก่ ทาง
ลาด ป้ายสัญลักษณ์ บริการข้อมูล และห้องน้า แต่ที่จอดรถคนพิการ ยังไม่มีการสารวจและปรับปรุงข้อมูล
ให้เป็นปัจจุบัน และแนวทางการเตรียมที่จ อดรถสาหรับคนพิการไม่ชัดเจน ไม่สอดคล้องกับผังแม่บทที่
เสร็จสมบูรณ์ใน พ.ศ. 2558 ทั้งด้านจานวน ตาแหน่ง และรูปแบบ ตลอดจนขาดการติดตามการจัดการ
ทรัพยากรกายภาพ ดังนั้น ปัญหาที่จอดรถคนพิการ จึงมีความเร่งด่วนในการจัดเตรียม และสอดคล้องกับ
นโยบายของรองอธิ ก ารฝ่ า ยกิ จ การนั ก ศึ ก ษาและการเรี ย นรู้ ใ นขณะนั้ น ที่ ตั้ ง เป้ า ให้ พ.ศ. 2559
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จะมีสภาพแวดล้อมที่รองรับนักศึกษาพิการ โดยเริ่มต้นจากการ
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พัฒนาที่จอดรถคนพิการ ให้มีประสิทธิภาพ ครบร้อยละ 100 ของที่จอดรถที่ควรมีตามกฏหมายหรือมี
มากกว่ากฏหมายกาหนด
ดังนั้นการที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จะก้าวไปเป็นมหาวิทยาลัยที่สามารถดาเนินการ
ปรับสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อนักศึกษาพิการได้ครบตามที่กฏหมายกาหนดได้นั้น การประเมินสถานการณ์
การจัดเตรียมที่จอดรถสาหรับคนพิการในมหาวิทยาลัยในปัจจุบัน ทั้งการออกแบบกายภาพ การจัดการ
ทรัพยากรกายภาพ ทัศนคติและความพึงพอใจของผู้ใช้ ตลอดจนแนวทางการจัดเตรียมที่จอดรถสาหรับ
คนพิการในอนาคตที่สอดคล้องกับกฏหมาย นโยบายผังแม่บทของมหาวิทยาลัย และความต้องการของผู้มี
ส่ ว น ไ ด้ ส่ ว น เ สี ย ใ น ทุ ก ก ลุ่ ม จึ ง มี ค ว า ม ส า คั ญ ต่ อ ก า ร พั ฒ น า ที่ จ อ ด ร ถ ค น พิ ก า ร ภ า ย ใ น
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ซึ่งที่จอดรถคนพิการมีบทบาทเป็นพื้นที่เปลี่ยนถ่ายระบบการสัญจร
ระหว่างรถยนต์กับการเดินเท้าของคนพิการ ช่วยให้คนพิการที่ใช้ชีวิตอยู่ในมหาวิทยาลัยสามารถเข้าถึง
อาคารและพื้นที่ต่างๆ ได้อย่างสะดวก อิสระ สามารถเดินทางภายในมหาวิทยาลัยได้อย่างเท่าเที ยมกับ
นักศึกษาทั่วไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่ อ ราย งาน สถา นกา รณ์ แ ละเ สนอ แนว ทาง การ จั ด เ ตรี ย มที่ จ อดร ถคน พิ ก า รใ น
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ขอบเขตการวิจัย
เป็นการศึกษาเฉพาะที่จอดรถภายในพื้นที่ความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์
รังสิต ส าหรั บเกณฑ์ในการประเมินอาคารและสถานที่ให้ยึดถือ กฎกระทรวงกาหนดสิ่งอานวยความ
สะดวกในอาคารสาหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ.2548 เป็นหลัก
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวิธีดาเนินการวิจัยดังนี้
1. ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง (Literature Review) ได้แก่ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง แนวคิดการ
ออกแบบเพื่อ คนทุ ก คน (Universal Design) และแนวทางการจั ด การทรั พ ยากรกายภาพ (Physical
Facility Management) งานวิจั ย ที่เกี่ยวข้อง แผนและนโยบายตามผั งแม่บท การออกแบบกายภาพ
ภายในมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง และการจัดที่จอดรถสาหรับคนพิการทั้งที่ดาเนินการแล้ว และแผนใน
อนาคต
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2. วิเคราะห์จาแนกกลุ่มและบทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Analysis)
3. จัดทาเครื่องมือวิจัย (Research Tools)
3.1 จัดทาแบบประเมินที่จอดรถสาหรับคนพิการ (Check list) โดยสร้างเกณฑ์จากการ
ทบทวนวรรณกรรม เพื่อใช้บันทึกข้อมูลกายภาพ และการจัดการทรัพยากรกายภาพ และสรุปผลประเมิน
เป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 6 ระดับ ได้แก่ ไม่ผ่าน (ร้อยละ0-49), ผ่าน (ร้อยละ 50-59),
พอใช้ (ร้อยละ 60-69), ดี (ร้อยละ 70-79), ดีมาก (ร้อยละ 80-89), และดีเยี่ยม (ร้อยละ 90-100)
3.2 จั ดทาแบบสั มภาษณ์แ บบมี โ ครงสร้า งโครงสร้ าง (Structured interview) เพื่อใช้
สัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ผู้ใช้งาน แบบสัมภาษณ์ผู้ ที่ เกี่ยวข้องกับการจัดการ
ทรั พยากรกายภาพระดับ แผนและนโยบาย และแบบสัมภาษณ์ผู้ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากร
กายภาพระดับปฏิบัติงาน และแปรผลด้วยวิธีอรรถาธิบาย (Explanatory technic)
4. ตรวจสอบความถูกต้องของเครื่อ งมือโดยผู้ เ ชี่ยวชาญ(peer review) 3 คน และปรับปรุ ง
เครื่องมือวิจัย ให้เหมาะสม จากนั้นทดลองใช้แบบสารวจและแบบสอบถาม (pilot test) ร้อยละ 10 ของ
จานวนชุดเครื่องมือที่จะใช้ทั้งหมด 10 ชุด และนาสู่การสร้างมาตรฐานของผู้ประเมิน (standardization)
5. เก็บข้อมูลโดยเครื่องมือ คือ 1.สารวจกายภาพของพื้นที่ (Field Survey) การเก็บข้อมูล โดย
การรังวัด (Measurement) และการสังเกต (Observation) การบันทึกข้อมูล โดยบันทึกผลการประเมิน
ลงแบบประเมินการจัดเตรียมที่จอดรถสาหรับคนพิการ การบันทึกข้อมูลเชิงพื้นที่ลงในแผนที่ (Mapping)
และการบันทึกข้อมูลโดยการถ่ายภาพ ประเด็นการสารวจ ได้แก่ จานวนและตาแหน่งที่จอดรถคนพิการที่
มี ใ นปั จ จุ บั น รู ป แบบที่ จ อดรถคนพิ ก ารในแต่ ล ะพื้ น ที่ และการใช้ ง านที่ จ อดรถในปั จ จุ บั น และ 2.
ดาเนินการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง (interview)
6. สรุปประเด็นโอกาสและปัญหา รายงานผล ต่อผู้บริหารเพื่อขอข้อเสนอแนะ
7. ปรับแก้ และเสนอแนะแนวทางการจัดการและการออกแบบ
ผลการวิจัย
1. ผลการเก็บข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ และแบบสอบถามนักศึกษาพิการ
จากการสัมภาษณ์นักศึกษาคนพิการ 26 คน และเจ้าหน้าที่ 24 คน พบว่า นักศึกษาพิการที่
ให้สัมภาษณ์ เป็น นักศึกษาที่มีความพิการทางการเคลื่อนไหว ร้อยละ 52.94 ทางการมองเห็นร้อยละ
41.18 และทางการได้ยินร้อยละ 5.88 และพบว่า นักศึกษาพิการมีประสบการณ์เคยใช้ช่องจอดรถคน
พิการตามสถานที่สาธารณะต่างๆ ร้อยละ 29.41 และมีนักศึกษาที่ขับรถเองได้ร้อยละ 10.00
ทั้งนี้ พบว่า องค์ประกอบบริเวณช่องจอดรถคนพิการที่นักศึกษาพิการที่ตอบแบบสอบถาม
เห็นว่ามีความจาเป็นต่อการใช้งานเป็นลาดับ 1-6 จาก 19 องค์ประกอบ ได้แก่ 1.ทางเดินเท้าจากช่องจอด
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รถไปยังอาคารที่สะดวกปลอดภัย 2.สัญลักษณ์รูปคนพิการบนพื้น 3.เจ้าหน้าที่บริการคนพิการ และรักษา
ความปลอดภัย 4.การให้แสงสว่าง 5.ทางลาดตัดขอบถนน 6.จานวนที่จอดรถคนพิการที่เพียงพอ

ภาพที่ 1 ร้อยละระดับความพึงพอใจของนักศึกษาพิการในองค์ประกอบต่างๆของช่องจอดรถคนพิการ

ผลจากแบบสอบถาม พบข้อเสนอแนะจากนักศึกษาพิการเกี่ยวกับที่จอดรถคนพิการ คือ
มหาวิทยาลัยควรมีแผนและนโยบายที่ต่อเนื่องในการเพิ่มจานวนที่จอดรถคนพิการให้เพียงพอในอาคารทุก
อาคาร มีตาแหน่งที่ตั้งห่างจากอาคารในระยะที่เหมาะสม หรืออยู่ในตาแหน่งที่อยู่ใกล้อาคารหลัก และ
ควรมีทางเดินเท้าเชื่อมต่อจากช่องจอดรถคนพิการไปยังอาคารที่มีลักษณะกายภาพถูกต้องตามมาตรฐาน
สร้างความปลอดภัยในการสัญจร เสนอให้ช่องจอดรถคนพิการมีลักษณะกายภาพที่ถูกต้องตามมาตรฐาน
สอดคล้องกับการใช้งาน ควรมีการใช้อักษรเบรลล์ในป้ายบอกทิศทางจากที่จอดรถไปยังอาคารหลัก และ
ติดตั้งรูปสัญลักษณ์คนพิการให้ชัดเจน หรือการใช้ป้ายตัวอักษรเขียน “ที่จอดรถคนพิการ” เพื่อแจ้งสิทธิใน
การใช้ช่องจอดรถคนพิการที่ให้ทุกคนทราบ ตลอดจนมีการอบรมเจ้าหน้าที่ดูแลที่จอดรถอย่างจริงจัง เรื่อง
การอนุญาตให้รถทั่วไปมาจอด อบรมเรื่องการช่วยเหลือนักศึกษาพิการ ทั้งนี้ในบริเวณที่จอดรถคนพิการ
ให้จัดไฟส่องสว่างตั้งแต่ช่องจอดไปถึงอาคารหลัก และควรมีการติดต้องกล้องวงจรปิดบริเวณที่จอดรถคน
พิการ เพื่อรักษาความปลอดภัยและติดตามการใช้งานบริเวณช่องจอดรถคนพิการด้วย
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2. ผลการเก็บข้อมูลและประเมินจานวนและตาแหน่งที่จอดรถคนพิการ
2.1 ผลการประเมินจานวนที่จอดรถและช่องจอดรถคนพิการ
จากการสารวจพบว่าในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต มีที่จอดรถทั่วไปในความดูแล
ของมหาวิทยาลัย 47 แห่ง โดยจากจานวนดังกล่าวเป็นที่จอดรถที่มีช่องจอดรถคนพิการ 13 แห่ง คิดเป็น
ร้อยละ 27.66 และทั้ง 47 แห่ง พบว่า มีช่องจอดรถทั่วไปที่มีการตีเส้นแสดงการใช้งานเป็นช่องจอดรถ
รวมทั้งสิ้น 3,323 ช่อง แต่มีที่จอดรถที่มีช่องจอดรถคนพิการเพียง 13 แห่ง และมีจานวนช่องจอดเพียง 19
ช่อง
2.2 ผลการประเมินหมวดตาแหน่งที่จอดรถ และที่จอดที่มีช่องจอดรถคนพิการ
ตาแหน่งที่จอดรถที่มีช่องจอดรถคนพิการ มี 8 แห่ง รวม 9 ช่องจอด ที่ตั้งอยู่ในกลุ่มอาคาร
เรียนทางสังคมศาสตร์ ทาให้กลุ่มอาคารเรียนนี้ เมื่อเทียบสัดส่วนตามเกณฑ์สามารถรองรับการเข้าถึงทาง
รถของคนพิการได้อย่างสะดวกครอบคลุมแล้ว แต่ในกลุ่มอาคารเรียนทางเทคโนโลยีกลุ่มอาคารสุขศาสตร์
/ โรงพยาบาล และกลุ่มอาคารเรียนรวมและบริหาร มีที่จอดรถคนพิการอยู่ในตาแหน่ งที่ยังไม่ครอบคลุม
ทุกอาคาร ทั้งนี้ กลุ่มอาคารเพื่อการสวัสดิการ กลุ่มอาคารศูนย์กีฬา และกลุ่มอาคารบริการทางวิชาการ
และสาธารณูปโภค ยังไม่พบช่องจอดรถคนพิการในตาแหน่งที่เชื่อมต่อกับอาคารสะดวก ซึ่งในอนาคตควร
มีการเตรียมช่องจอดรถคนพิการให้มีจานวนและตาแหน่งที่ครอบคลุมต่อไป
2.3 ผลการเก็บข้อมูลและการประเมินกายภาพที่จอดรถและช่องจอดรถคนพิการ
2.3.1 ภาพรวมผลการประเมินที่จอดรถที่มีช่องจอดรถคนพิการ
ผลการประเมินที่จอดรถ ที่มีช่องจอดรถคนพิการในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์
รังสิต ทั้ง 13 แห่ง พบว่ามีที่จอดรถที่ผ่าน คือ ได้คะแนนมากกว่ าร้อยละ 50 ตามเกณฑ์การประเมินของ
งานวิจัยนี้ จานวน 7 แห่ง และเมื่อจาแนกที่จอดรถที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ของงานวิจัยนี้ในแต่ละ
หมวด มีรายละเอียดจานวนที่ผ่านเกณฑ์ดังกล่าวในแต่ละหมวดดังนี้
หมวดการประเมิน
1.การเชื่อมต่อระหว่างที่จอดรถและอาคารหลัก
2.จานวนที่จอดรถ
3.ขนาด / พื้นผิว ที่จอดรถ
4.ขนาด / พื้นผิว ที่ว่างด้านข้างที่จอดรถ
5.ทิศทางช่องจอด
6.สัญลักษณ์บนพื้นและป้ายในแนวดิ่ง
7.การบริหารจัดการพื้นที่ (เจ้าหน้าที่)
8.การบริหารจัดการกายภาพ

ดีเยี่ยม ดีมาก
0
0
11
0
3
0
2
0
12
0
0
0
3
0
0
0

ดี
1
0
0
0
0
0
0
5

พอใช้ ผ่าน ปรับปรุง
1
3
8
0
0
2
4
0
6
3
0
8
0
0
1
2
0
11
0
4
6
0
8
0

ตารางที่ 1 ตารางจานวนที่จอดรถที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ที่สร้างขึ้นในงานวิจัยนี้ในแต่ละหมวด
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เมื่อประเมินเฉพาะตามเกณฑ์ที่กาหนดในกฎกระทรวงฯ 2548 ผลปรากฏว่า มีที่
จอดรถที่ผ่าน คือ ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 50 ตามเกณฑ์ดังกล่าว จานวน 5 แห่ง และเมื่อจาแนกที่จอด
รถที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ที่กาหนดในกฎกระทรวงฯ 2548 ในแต่ละหมวด มีรายละเอียดจานวนที่
ผ่านเกณฑ์ดังกล่าวในแต่ละหมวด ดังนี้

หมวดการประเมิน
1.การเชื่อมต่อระหว่างที่จอดรถและอาคารหลัก
2.จานวนที่จอดรถ
3.ขนาด / พื้นผิว ที่จอดรถ
4.ขนาด / พื้นผิว ที่ว่างด้านข้างที่จอดรถ
หมวดการประเมิน
5.ทิศทางช่องจอด
6.สัญลักษณ์บนพื้นและป้ายในแนวดิ่ง
7.การบริหารจัดการพื้นที่ (เจ้าหน้าที่)
8.การบริหารจัดการกายภาพ

ดีเยี่ยม
5
11
3
4
ดีเยี่ยม
11
0
-

ดีมาก
0
0
0
0
ดีมาก
0
0
-

ดี
0
0
0
0
ดี
0
0
-

พอใช้ ผ่าน ปรับปรุง
0
0
8
0
0
2
0
6
4
0
1
8
พอใช้ ผ่าน ปรับปรุง
0
0
2
0
4
9
-

ตารางที่ 2 จานวนที่จอดรถที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ที่กาหนดในกฎกระทรวงฯ

ทั้งนี้พบว่า มีที่จอดรถที่ผ่านเกณฑ์ทั้ง 2 เกณฑ์ 5 แห่ง คือ อาคารคณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์และการผังเมือง อาคารหอพักบุคลากรโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศูนย์
การเรียนรู้ด้วยตนเองกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
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อภิปรายผลการวิจัย
1. การวิเคราะห์และสรุปประเด็นด้านแผนและนโยบายในการบริหารทรัพยากรกายภาพ
ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์บุคลากรในระดับแผนและนโยบายของมหาวิทยาลัย และบุคลากรระดับ
ปฏิบัติการ ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานในงานบริหารทรัพยากรกายภาพที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.1. ด้านแผนและนโยบาย
จากการสัมภาษณ์บุคลากรในระดับแผนและนโยบาย พบว่า โดยภาพรวมมหาวิทยาลัย มี
แผนและนโยบายในการจั ด อาคารสถานที่ แ ละสิ่ ง อ านวยความสะดวกให้ แ ก่ ค นพิ ก ารและผู้ สู ง อายุ
เนื่องจากทางผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเองให้ความสาคัญกับเรื่องของกฎหมาย ข้อบังคับ และมาตรฐาน
ต่างๆ โดยเห็นควรให้มีการจัดเตรียมที่จอดรถคนพิการให้มากกว่าที่กฎหมายกาหนด
ทั้งนี้ การจัดเตรียมที่จอดรถสาหรับคนพิการนั้น ไม่ได้มีการระบุชัดเจนว่าเป็นขอบเขตงาน
และความรั บ ผิ ดชอบของหน่ ว ยงานใดเฉพาะ จึง ทาให้ บุค ลากรในระดับแผนและนโยบายของแต่ล ะ
หน่ว ยงานที่เ กี่ยวข้องเกิดความคลาดเคลื่ อนและเข้าใจว่าไม่ใช่งานของตน ดังนั้นปัจจุบันหน่ว ยงานที่
ดาเนินการจัดเตรียมที่จอดรถสาหรับคนพิการ คือ ศูนย์บริการนักศึกษาพิการซึ่งจะทาการประสานงาน
โดยตรงกับฝ่ายออกแบบของมหาวิทยาลัย และบริษัทผู้รับเหมาเอกชนที่ดาเนินการก่อสร้างและปรับปรุ ง
พื้นที่ต่างๆ สาหรับคนพิการภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
1.2. ด้านการปฏิบัติการ
จากการสัมภาษณ์บุคลากรในระดับแผนและนโยบายด้านการปฏิบัติการ พบว่า ควรมีการ
ตั้งงบประมาณประจาปีในเรื่องการดูแลรักษาที่จอดรถคนพิการ โดยควรมอบหมายให้ฝ่ายอาคารและ
สถานที่รับหน้าที่ในการดูแลจัดการเป็นหลัก หรือดาเนินการจัดจ้างบุคคลหรือนิติบุคคลจากภายนอกให้
เข้ามาดูแลโดยเฉพาะ และเห็นว่าบุคลากรในทุกภาคส่วนต้องมีการดาเนินการร่วมกัน ในการปฏิบัติการ
ของแต่ละงานนั้น บุคลากรในแต่ละงานจะมีหน้าที่และความรับผิดชอบในงานที่แตกต่างกัน และพบว่า มี
เพี ยงเจ้าหน้าที่ศูน ย์ บริ การนั กศึกษาพิการเท่านั้นที่ผ่ านการอบรมในเรื่องการให้ บริการคนพิการและ
ผู้สูงอายุ
1.3. ด้านอื่นๆ
จากการสัมภาษณ์บุคลากรในระดับแผนและนโยบายด้านอื่นๆ พบว่า ในการปรับปรุงที่
จอดรถคนพิการต้องให้ความสาคัญในเชิงคุณค่า ในด้านสิทธิ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่คนพิการทุกคน
ควรได้รับอย่างเท่าเทียม และต้องสร้างให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสาคัญในเรื่องนี้ เช่น การรณรงค์
เกี่ยวกับการแย่งที่จอดรถคนพิการ และการทาป้ายสัญลักษณ์รูปคนพิการเพิ่มเติม เป็นต้น
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2. การวิเคราะห์และสรุปประเด็นด้านความเห็น ความต้องการ และข้อเสนอแนะจากผู้ใช้ที่
จอดรถในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
2.1 ด้านการรับรู้ ทัศนคติ และความพึงพอใจต่อที่จอดรถคนพิการ
จากผลการสอบถาม พบว่า นักศึกษาพิการรู้ว่ามีช่องจอดรถคนพิการ เพียง ร้อยละ 35.29
จะเห็นได้ว่า ยังมีนักศึกษาที่รู้ว่ามีที่จอดรถคนพิการค่อนข้างน้อย ในขณะที่คนทั่วไปรับรู้ถึงร้อยละ70.83
นักศึกษาพิการและคนทั่วไปส่วนใหญ่ยังเห็นว่าสิทธิการใช้ช่องจอดรถคนพิการยังเป็นของ
กลุ่มคนพิการและผู้สูงอายุ ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักของคนพิการ แต่อย่างไรก็ตามเมื่อมีกลุ่ม
ผู้ใช้งานอื่นที่นอกเหนือจากนี้ นักศึกษาพิการบางท่านยังมีทัศนคติที่เห็นว่าเป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้ จาก
ประเด็นนี้จึงควรนาไปสู่นโยบายในผลักดันให้ทุกคนตระหนักในสิทธิ์การใช้ช่องจอดรถคนพิการที่ตรงกัน
สาหรับความพึงพอใจองค์ประกอบของที่จอดรถคนพิการนั้น ประเด็นที่นักศึกษาพิการมี
ความพึงพอใจในระดับน้อย ได้แก่ พื้นผิวที่จอดรถและที่ว่างด้านข้าง ป้ายสัญลักษณ์รูปคนพิการในแนวดิ่ง
สภาพและขนาดทางเท้า และทางลาดตัดขอบถนน สอดคล้องกับผลการประเมินของทั้ง 5 องค์ประกอบที่
ยังอยู่ในระดับควรปรับปรุง และเป็นประเด็นปัญหาหลักที่ต้องแก้ไขเร่งด่วน รายละเอียดดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2 เปรียบเทียบร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาพิการที่มีต่อช่องจอดรถคนพิการ
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2.2 ความต้ อ งการและข้ อ เสนอแนะเกี่ ย วกั บ การออกแบบและการจั ด การทรั พ ยากร
กายภาพ
2.2.1 การเชื่อมต่อระหว่างที่จอดรถและอาคารหลัก
จากผลการสอบถามนักศึกษาพิการ พบว่า ประเด็นสาคัญในการเชื่อมต่อจากที่จอด
รถไปยังอาคารหลัก ประกอบด้วย ทางเดินเท้าที่ใช้เดินเชื่อมจากช่องจอดรถไปยังอาคาร มีทางลาดตัด
ขอบถนน และพื้นผิวต่างสัมผัส เพื่อให้สามารถสัญจรได้อย่างสะดวกปลอดภัย แต่ประเด็นเหล่านี้กลับมี
ระดับความพึงพอใจในระดับน้อยถึงน้อยที่สุด สอดคล้องกับผลการประเมินด้านกายภาพที่พบปัญหา
อุปสรรคระหว่างทางเดินเท้า และทางลาดตัดขอบถนนและพื้นผิวต่างสัมผัสบริเวณทางลาดตัดขอบถนน
โดยส่วนใหญ่มีผลการประเมินในระดับควรปรับปรุง
2.2.2 ด้านการออกแบบช่องจอดรถและองค์ประกอบในช่องจอด
- สั ญ ลั ก ษณ์ บ นพื้ น และรู ป แบบสั ญ ลั ก ษณ์ ที่ เ ป็ น มาตรฐาน จากผลการ
สอบถาม พบว่า นักศึกษาพิการเห็นว่า สัญลักษณ์บนพื้น และรูปแบบสัญลักษณ์ที่เป็นมาตรฐาน มีความ
จาเป็นสูงสุดเป็นอันดับแรก แต่จากการสอบถามความพึงพอใจ พบว่า มีความพึงพอใจต่อป้ายสัญลักษณ์
คนพิการบริเวณพื้นเพียงระดับปานกลาง (ร้อยละ 64.71) และพึงพอใจป้ายแนวดิ่งบริเวณช่องจอดรถคน
พิการในระดับน้อยที่สุด (ร้อยละ 47.06) สอดคล้องกับปัญหาที่พบจากการสารวจ คือ สัญลักษณ์เลือนราง
และขาดป้ายในแนวดิ่ง ทาให้ไม่เห็นว่าช่องจอดรถคนพิการอยู่ในบริเวณใด
- พื้นผิวช่องจอดรถ จากการสอบถาม พบว่า นักศึกษาพิการ ส่วนใหญ่เห็นว่ามี
ความความจาเป็นในระดับมาก (ร้อยละ 52.94) แต่ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในระดับน้อย (ร้อยละ 47.06)
สอดคล้องกับผลการประเมินที่อยู่ในระดับควรปรับปรุง จากปัญหา พื้นแตกร้าว ทรุดตัว เกิดความต่าง
ระดับ
- ขนาดของช่องจอดรถคนพิการ จากการสอบถาม พบว่า ส่วนใหญ่มีความพึง
พอใจระดับปานกลางถึงมาก (รวมร้ อยละ 82.36) การปรับปรุงอาจให้ มีความยาวระหว่าง 5.50-6.00
เมตร ซึ่งเป็นความยาวที่เมื่อเทียบกับขนาดรถยนต์แล้วยังสามารถใช้งานได้ แต่อาจไม่ตรงตามมาตรฐาน
นัก ส่วนที่ว่างด้านข้างที่จอดรถ พบความพึงพอใจปานกลาง ช่องจอดรถมีความกว้างเฉลี่ย 3.20 ถึงแม้
บางช่องจะไม่มีการตีเส้นที่ว่างด้านข้างที่ชัดเจน แต่ความกว้างช่องจอดทั้งหมดสามารถตีเส้นที่ว่างด้านข้าง
ขนาด 1.00 เมตร ลงไปได้ ทั้งนี้ นักศึกษาพิการเห็นว่ามีความจาเป็นในการตีเส้นก้างปลาให้ชัดเจนบริเวณ
ที่ว่างด้านข้างในระดับมาก (ร้อยละ 58.82) ส่วนสีที่เป็นสีน้าเงินตัดกับขาว พบว่า จาเป็นระดับมาก (ร้อย
ละ 70.59)

362

ประมวลบทความ (Proceeding) งานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการครั้งที่ 8 ประจาปี 2559

- ทิศทางช่องจอดรถ จากผลการประเมิน หมวดทิศทางช่องจอดรถ พบว่า อยู่ใน
ระดับดีเยี่ยม ทั้งในกรณีที่จอดรถตั้งฉาก และในกรณีที่บริบทมีข้อจากัดทาให้ต้องเป็นที่จอดรถแนวเฉียง
สอดคล้องกับผลการสอบถามความพึงพอใจและความสาคัญซึ่งพบว่าเป็นองค์ประกอบที่นักศึกษาพึงพอใจ
ในระดับปานกลางถึงมาก และเห็นว่ามีความจาเป็นในระดับมาก (ร้อยละ 70.59)
2.2.3 การจัดการทรัพยากรกายภาพ
ในด้านการจัดการทรัพยากรกายภาพ พบว่า นักศึกษาพิการเห็นว่าเจ้าหน้าที่ประจา
ที่จอดรถคนพิการมีความจาเป็นในระดับมาก และมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่ประจาที่
จอดรถคนพิการในระดับปานกลาง (ร้อยละ 52.94) และระดับมาก (ร้อยละ 41.18) โดยความพึงพอใจ
มากจากการช่วยแหลือในการเข้าถึงอาคาร ซึ่งจะเห็นได้ว่ามีจานวนร้อยละความพึงพอใจใกล้เคียงกับผล
การประเมินที่พบเจ้าหน้าที่ดูแลบริเวณที่จอดรถจานวน 7 แห่งจาก 13 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 53.85
ในด้านการให้แสงสว่าง ความสะอาด และกล้องวงจรปิด นักศึกษาพิการเห็นว่ามี
ความจาเป็นในระดับปานกลางถึงมากที่สุดในระดับใกล้เคียงกันทั้งสามองค์ประกอบ
จากผลการวิเคราะห์ข้างต้นมาสามารถสรุปประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างความเห็นด้านความ
จาเป็นและความพึงพอใจของนักศึกษาพิการได้ เป็น 2 ประเด็นหลัก ดังนี้
- ประเด็นที่นักศึกษาพิการเห็นว่ามีความจาเป็น และมีความพึงพอใจในระดับมากถึงมาก
ที่สุด ได้แก่ สี ทิศทางช่องจอดรถ ขนาดของช่องจอดรถคนพิการ
- ประเด็นที่นักศึกษาพิการเห็นว่ามีความจาเป็น แต่ยังไม่พึงพอใจในสภาพปัจจุบัน ได้แก่
สัญลักษณ์บนพื้นและรูปแบบสัญลักษณ์ที่เป็นมาตรฐาน และพื้นผิวช่องจอดรถ ขนาดที่ว่างด้านข้างที่จอด
รถคนพิการและการตีเส้นก้างปลาบริเวณบริเวณที่ว่างด้านข้าง ทางลาดตัดขอบถนน และพื้นผิวต่างสัมผัส
เจ้าหน้าที่ประจาที่จอดรถคนพิการ
3. สรุปประเด็นศักยภาพและปัญหาการจัดเตรียมช่องจอดรถคนพิการ
3.1. จานวนช่องจอดรถคนพิการ
ศักยภาพ คือ มหาวิทยาลัยมีนโยบายชัดเจนในการพัฒนาให้ธรรมศาสตร์มีการช่องจอดรถ
คนพิการที่เหนือกว่ากฎหมายกาหนด สาหรับที่จอดรถที่มีช่องจอดคนพิการ มีสัดส่วนช่องจอดคนพิการ
ตรงตามกฎกระทรวงกาหนด และมีการจัดเตรียมช่องจอดคนพิการ ไว้ในกลุ่มอาคารที่นักศึกษาพิการใช้
งานบ่อย
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ประเด็ น ท้า ทาย ในระดับ มหาวิทยาลั ย มีจานวนช่องจอดคนพิการน้อยกว่ากฎหมาย
กาหนด
3.2. การเชื่อมต่อ
ศักยภาพ คือ ช่องจอดรถคนพิการที่มีอยู่เดิม มีตาแหน่งที่ไม่ไกลจากทางเข้าอาคารหลัก
และในที่จอดรถที่ไม่มีช่องจอดรถคนพิการ มีช่องจอดรถที่ใกล้ที่สุดส่วนใหญ่ไม่ห่างจากทางเข้าหลั กอาคาร
สามารถจัดเตรียมช่องจอดรถคนพิการลงไปได้ทันที
ประเด็น ท้าทาย ยั งพบอุปสรรคการเปลี่ ยนระดับของพื้นทางเดินเท้า พื้นชารุด ฝาท่อ
ระบายน้าแบบตะแกรงที่มีรูกว้าง ทาให้เกิดความไม่ต่อเนื่องในการสัญจรทางเท้า มีความต้องใช้ทางสัญจร
ของรถยนต์เป็นทางเดินเท้า โดยไม่มีการบอกขอบเขตของทางสัญจรทางเท้า และจุดที่พื้นลานจอดรถต่าง
ระดับกับทางเท้าบางแห่งยังขาดทางลาดตัดขอบถนน
3.3. การออกแบบกายภาพของช่องจอดรถคนพิการ
ศักยภาพ คือ สามารถจัดการปรับปรุงได้ทันที โดยใช้งบประมาณน้อย เช่น การตีเส้นช่อง
จอดรถ หรือสัญลักษณ์คนพิการบนพื้น การติดตั้งป้ายสัญลักษณ์แนวดิ่ง สาหรับช่องจอดรถคนพิการเดิมที่
ไม่มีการตีที่ว่างด้านข้างพบว่าพื้นที่เหลือพอให้ตีที่ว่างด้านข้างได้โดยไม่มีอุปสรรค ตลอดจนที่จอดรถมี
ทิศทางที่ตั้งฉาก เส้นช่องจอดรถและสัญลักษณ์บนพื้นมีสีที่ตัดกับพื้นถนนตรงตามที่กฎหมายกาหนด
ประเด็ น ท้ า ทาย พบว่ า ขนาดช่ อ งจอดรถคนพิ ก ารและที่ ว่ า งด้า นข้ า งที่ ไม่ ต รงตามที่
กฎกระทรวงกาหนด มีข้อกากัดของที่จอดรถเดินที่ทาให้ไม่ส ามารถจัดเตรียมช่องจอดรถที่ตรงตามที่
กฎกระทรวงกาหนดได้ เช่น ช่องจอดรถคนพิการมีความยาวจากัด เมื่อตีให้ยาวตรงตามมาตรฐานจะล้า
เข้ามาในทางเดินรถ พื้นผิวช่องจอดรถคนพิการ และที่ว่างด้านข้างชารุดเสียหาย บางแห่งมีงานระบบที่อยู่
ใต้ทางเดิน เท้า ทาให้ ไม่ส ามารถตัดของฟุตบาทเพื่อขยายความยาวช่องจอดรถได้ หลายจุดขาดป้าย
สัญลักษณ์คนพิการในแนวดิ่ง และเส้นช่องจอดรถและสัญลักษณ์บนพื้นเลือนรางในที่จอดรถหลายแห่ง
ตลอดจนการใช้ป้ายสัญลักษณ์รูปคนพิการ ไม่สื่อสารกับผู้ใช้บางกลุ่ม ต้องใช้เป็นตัวอักษรจึงเข้าใจ
3.4. การจัดการทรัพยากรกายภาพ
ศักยภาพ คือ ในบางกลุ่มอาคารมีตาแหน่งโต๊ะเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่สามารถ
มองเห็นช่องจอดรถคนพิการได้ตลอดเวลา
ประเด็นท้าทาย พบว่า บางแห่งการขาดเจ้าหน้าที่ดูแลไม่ให้ผู้อื่นเข้ามาจอด หรือขาดการ
ตั้ ง อุ ป กรณ์ เ พื่ อ กั น ที่ ไ ว้ ส าหรั บ คนพิ ก าร เจ้ า หน้ า ที่ มี ค วามรู้ ใ นการดู แ ลคนพิ ก ารไม่ เ พี ย งพอใช้ เ พี ย ง
ประสบการณ์ของตนเอง ขาดไฟส่องสว่างต้องอาศัยไฟส่องสว่างจากบริเวณโดยรอบ และที่จอดรถบาง
แห่งยังไม่สะอาด
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3.5. ทัศนคติต่อช่องจอดรถคนพิการ และการรักษาสิทธิการใช้ช่องจอดรถให้คนพิการ
ศัก ยภาพ คื อ บุ คลากร และนั ก ศึก ษามหาวิ ท ยาลั ย ยั งเห็ น ว่ าช่ อ งจอดรถคนพิ การมี
ประโยชน์ มีความจาเป็น และคุ้มค่า
ประเด็นท้าทาย พบว่า มีนักศึกษายกอุปกรณ์กั้นบริเวณที่จอดรถออกเพื่อจอด สะท้อน
การไม่เคารพสิทธิ์ อีกทั้งเจ้าหน้าที่บางแห่งเห็นว่าเมื่อช่องจอดรถคนพิการไม่มีการใช้งาน สามารถใช้ทา
กิจกรรมอื่นได้ เมื่อมีรถของคนพิการมาใช้จึงค่อยยกออก มีการกันพื้นที่ช่องจอดรถคนพิการให้บุคลากร
คณะ
3.6. การกระบวนการออกแบบ ก่อสร้าง และการดูแลรักษา
ศักยภาพ คือ นักศึกษาที่มีจิตอาสาเข้าร่วมในการดาเนินการปรับปรุงช่องจอดรถคนพิการ
และมหาวิทยาลัยมีการให้ความรู้แก่ผู้รับเหมาที่เข้ามาทางาน มหาวิทยาลัยมีคณะและบุคลากรที่เกี่ยวกับ
การออกแบบเฉพาะทางโดยตรง
ประเด็นท้าทาย พบว่า ไม่ใช้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะให้คุ้มค่า ขาดการเขียนแบบการจัดเตรียมที่
ชัดเจนเป็นมาตรฐานในแต่ละจุด การปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ ทาให้องค์ประกอบช่องจอดรถคนพิการที่
ตรงตามมาตรฐานเกิดการเคลื่อนย้าย หรือชารุดเสียหาย ตลอดจนขาดการดูแลรักษาและซ่อมแซม เช่น สี
สัญลักษณ์ที่เลือนราง ป้ายหรือพื้นที่ชารุด เป็นต้น
สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ
จากกระบวนการด าเนิ น การวิ จั ย ทั้ ง หมด สามารถสรุ ป ประเด็ น เสนอแนะส าคั ญ ในการ
จัดเตรียมที่จอดรถคนพิการในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เป็น 4 ส่วนหลัก ดังนี้
1. ข้อเสนอแนะด้านแผนและนโยบาย
วางแผนและระบบการป้องกันผลทางลบที่จะเกิดกับคนพิการจากการใช้งานช่องจอดรถ ให้
ติดตาม ประเมิน ผล และดูแลรั กษาช่องจอดรถคนพิการให้ ใช้งานได้เสมอ ต้องประสานงานและวาง
แผนการดาเนินงานก่อสร้างและการเข้าพื้นที่ของผู้รับเหมา จากผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้บริหาร ผู้ออกแบบ
ผู้ รั บ เหมา และหน่ ว ยงานเจ้ า ของพื้ น ที่ เพื่ อ ให้ เ ข้ า ใจทิ ศ ทางการออกแบบและก่ อ สร้ า ง ตลอดจน
กระบวนการที่ตรงกัน และร่วมมือกันสอบทานแบบ (cross check) และควบคุมการก่อสร้างให้ตรงตาม
แบบ ควรเตรียมงบก่อสร้าง และการรักษาให้ช่องจอดรถคนพิการมีสภาพที่พร้อมใช้งานและให้บริการคน
พิการได้ตลอดเวลา จัดงบการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และทักษะของเจ้าหน้าที่ดูแลที่
จอดรถให้สามารถบริการคนพิการได้อย่างถูกต้อง ควรมีการวางแผนการงานก่อสร้าง เช่น การตีเส้นบน
พื้น และการติ ด ตั้ง องค์ ป ระกอบต่ างๆ เพื่อ ด าเนิ นการจั ด ซื้อ จั ดจ้ า งครั้ง เดีย ว ทั้ ง นี้ส ามารถวางแผน
ดาเนินการ 4 ระยะ ได้แก่
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ระยะที่ 1 จัดจานวนช่องจอดรถคนพิการตามที่กฎกระทรวงฯ 2548 และ 2555 กาหนด
ระยะที่ 2 จัดให้มีช่องจอดรถคนพิการในที่จอดรถทั้ง 42 แห่ง ในกรณีที่ไม่สามารถดาเนินการ
จัดเตรียมช่องจอดรถคนพิการพร้อมกันได้ในครั้งเดียว ควรวางแผนจัดช่องจอดรถคนพิการในโซนที่มีช่อง
จอดรถคนพิการน้อยหรือไม่มีช่องจอดรถคนพิการเป็นอันดับแรก
ระยะที่ 3 จัดให้มีช่องจอดรถคนพิการบริเวณหน้าอาคารทุกอาคารในมหาวิทยาลัย เพื่อให้
อาคารทุกอาคารรองรับการเข้าถึงของคนพิการได้
ระยะที่ 4 จั ด ให้ มี ที่ จ อดรคนพิ ก ารในอาคารจอดรถที่ จะเกิ ด ขึ้ น ตามแผนแม่ บ ท
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 100 ปี
2. ข้อเสนอแนะด้านการบริหารทรัพยากรกายภาพ
การบริหารทรัพยากรกายภาพ ประกอบด้วย การบริหารพื้นที่ อุปกรณ์ และสิ่งอานวย
ความสะดวกต่างๆ โดยต้องมีการวางแผนการใช้พื้นที่ (Facility Planning) และการบริหารจัดการพื้นที่ที่
จอดรถคนพิการ (Facility & Space Management) และการจัดการให้มีงานบริการภายในที่จอดรถคน
พิการที่เพียงพอและเหมาะสม โดยนาผลจากการวัดและประเมินผลที่ได้นาไปเป็นข้อมูลในการปรับปรุง
และพัฒนาการปฏิบัติงาน เพื่อที่คนพิการและผู้สูงอายุจะสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์บริเ วณที่จอดรถ
คนพิ ก ารได้ ดั ง แสดงในแผนผั ง แนวคิ ด การบริ ห ารทรั พ ยากรกายภาพที่ จ อดรถคนพิ ก าร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

(Demand)

:

•
•
•

(Supply)

ภาพที่ 3 แนวคิดการบริหารทรัพยากรกายภาพที่จอดรถคนพิการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
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3. ข้อเสนอแนะด้านการออกแบบกายภาพของช่องจอดรถคนพิการ
3.1. จัดให้ มีช่องจอดรถส าหรับคนพิการใกล้ ทางเข้า -ออกอาคาร ให้ มากที่สุ ด (11) โดย
ระยะทางไม่ควรเกิน 20.00 เมตร หากมีพื้นที่มีข้อจากัดไม่ควรเกิน 50.00 เมตร ทางเท้ามีความกว้างสุทธิ
ไม่น้อยกว่า 0.90 ม. และมีระยะที่ว่างในแนวดิ่ง สูงไม่น้อยกว่า 2.00 ม. (ระยะเคลียร์)
3.2. พื้นผิวทางเท้าต้องมีพื้นผิวเรียบเสมอกัน(1) ไม่ลื่น ไม่มีน้าขัง และไม่มีสิ่งกีดขวางที่เป็น
อุปสรรคบริเวณทางเท้า

ภาพที่ 4 ตัวอย่างตาแหน่งช่องจอดรถคนพิการ อาคารภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ก่อนและหลังการปรับปรุง

3.3. ในกรณี ที่พื้ น ลานจอดรถต่ างระดั บกั บ ทางเดิ นเท้า ต้อ งมี ท างลาดตัด ขอบถนนที่
เชื่อมต่อระหว่างที่จอดรถและทางเท้า โดยทางลาดตัดขอบถนน มีความลาดเอียง อย่างน้อย 1:12 หรือ
4.76 องศามีความกว้างอย่างน้อย 0.90 เมตร(1)

ภาพที่ 5 ตัวอย่างทางลาดตัดขอบบริเวณช่องจอดรถคนพิการ อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ ก่อนและหลังการปรับปรุง
(11)

กฎกระทรวงกาหนดสิ่งอานวยความสะดวกในอาคารสาหรับผู้พกิ ารหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 2548
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3.1. จัดให้มีจานวนช่องจอดรถเป็นไปตามกฎกระทรวงฯในสัดส่วนช่องจอดรถทั่วไป 1050 มีที่จอดรถคนพิการ 1 ช่อง, 51-100 มี 2ช่อง และช่องจอดรถคนพิการเพิ่มขึ้น 1 ช่องทุกๆช่องจอดรถ
ทั่วไป 100 ช่องโดยจานวนเกินกว่า 50 ช่อง คิดเป็น 100 ช่อง(1)

ภาพที่ 6 ตัวอย่างการปรับช่องจอดรถคนพิการเดิมที่กว้างไม่เพียงพอ และไม่สามารถปรับทิศทางที่จอดรถได้
อาคารคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ก่อนและหลังการปรับปรุง

3.2. ในกรณี เ ป็ น ช่ อ งจอดรถคนพิ ก ารที่ จั ด เตรี ย มขึ้ น ใหม่ ต้ อ งมี ลั ก ษณะเป็ น พื้ น ที่
สี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้างXยาว ไม่น้อยกว่า 2.40x6.00 เมตร(1) ในกรณีที่เป็นการปรับปรุงช่องจอดรถเดิม ที่มี
พื้นที่จากัด ทาให้ไม่สามารถมีความยาวได้ถึง 6.00 เมตร สามารถให้ความยาวอย่างน้อย 5.50 เมตร
อ้างอิงจากจากความยาวของรถยนต์ 4 ที่นั่งทั่วไป และมาตรฐานความยาวช่องจอดรถทั่วไป 5.50 เมตร

ภาพที่ 6 ตัวอย่างการตีเส้นช่องจอดรถคนพิการและที่ว่างด้านข้าง อาคารคณะเศรษฐศาสตร์

จากปัญหาและข้อจากัดที่พบในบริบทของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต สามารถแบ่ง
ข้อเสนอแนะเป็น 3 กรณี ได้แก่
กรณีที่ 1 หากฟุตบาทที่ติดกับที่จอดรถกว้างเพียงพอ สามารถลดขนาดฟุตบาทหรือทางเดิน
เท้าที่ติดกับช่องจอดรถคนพิการลง เพื่อต่อขยายความยาวของช่องจอดรถคนพิการให้มีความยาว 6.00
เมตร
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กรณีที่ 2 หากฟุตบาทที่ติดกับที่จอดรถกว้างไม่เพียงพอ เสนอให้ปรับทิศทางที่จอดรถคนพิการ
ให้เป็นแนวเฉียง หรือแนวขนานกับทางเดินรถ แต่ต้องปรับให้มีพื้นที่ว่างเพียงพอ และไม่กีดขวางทางเดิน
รถ
กรณีที่ 3 หากฟุตบาทที่ติดกับที่ที่จอดรถมีความกว้างไม่เพียงพอ และไม่สามารถปรับทิศทางที่
จอดรถได้ เสนอแนะให้ปรับตาแหน่งที่จอดรถคนพิการไปในตาแหน่งที่เหมาะสม ทั้งในด้านขนานของพื้นที่
จอด พื้นที่ว่างด้านข้าง ระยะทางและการเชื่อมต่อไปยังทางเข้าออกอาคาร
3.1 ที่ว่างข้างช่องจอดรถคนพิการกว้างไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร ตลอดความยาวของที่จอดรถที่
ว่างต้องมีลักษณะพื้นผิวเรียบและมีระดับเสมอกับที่จอดรถมีการตีเส้นเพื่อแสดงขอบเขตที่ว่างด้านข้างที่
ชัดเจน(1) ส่วนการตีเส้นก้างปลา หรือเส้นเฉียงบนพื้นที่ว่างข้างช่องจอดรถคนพิการจะมีหรือไม่ก็ได้ ใน
กรณีที่ช่องจอดรถเดิมมีที่ว่างกว้างกว่า 3.40 เมตร แต่ยังไม่มีที่ว่างด้านข้าง 1.00 เมตร สามารถปรับลด
ขนาดช่องจอดลง เพื่อตีเส้นเป็นพื้นที่ว่างด้านข้างกว้าง 1.00 เมตรได้
3.2 ช่องจอดรถคนพิการพิจารณาคุณสมบัติของวัสดุปูพื้นผิวที่จอดรถมีพื้นผิวเรียบ และมี
ระดับเสมอกัน(1) ไม่มีน้าขัง พื้นผิวที่จอดรถควรมีความลาดเอียงไม่เกิน 2% เพื่อการระบายน้าบนพื้นผิวที่
จอดรถ ควรปรับองค์ประกอบทางกายภาพไม่ให้เป็นอันตรายต่อการสัญจรของคนพิการ
3.3 หากมีท่อระบายน้าหรือรางระบายน้าบนพื้นช่องจอดรถต้องมีฝาปิดสนิทถ้าฝาเป็นแบบ
ตะแกรงหรือแบบรู ต้องมีขนาดของช่องตะแกรงหรือเส้นผ่านศูนย์ก ลางของรูกว้างไม่เกิน 1.30 เซนติเมตร
(1)

แนวร่องหรือแนวของรางจะต้องขวางกับแนวทางเดินหากมีร่องระบายน้าด้านข้างช่องจอดรถ
ต้องลึกไม่เกิน 2.00 เซนติเมตร และกว้างไม่เกิน 5.00 เซนติเมตร บนช่องจอดรถและที่ว่างด้านข้างต้องไม่
มีอุปกรณ์ หรือ สิ่งกีดขวาง บริเวณพื้นที่จอดรถคนพิการ เว้นแต่อุปกรณ์ใช้กั้นไม่ให้ผู้อื่นมาจอด
3.4 ในด้านโครงสร้างพื้นที่จอดรถและที่ว่างด้านข้าง ในการสร้างที่จอดรถแห่งใหม่ควรทาการ
บดอัด ชั้ น ดิ น ให้ แ น่ น และ ควรเพิ่ม วั ส ดุ ที่ เสริ มความมั่ นคงในดิน เดิม เช่ น วั ส ดุที่ เ ป็น เม็ด (granular
materials) ปูนขาว (lime) ยางมะตอย (asphalt) เป็นต้น
3.5 ในกรณีสิ่งกีดขวางที่เกิดจากการบริหารจัดการที่ไม่เหมาะสม ควรมีแนวทางในการบริหาร
จัดการที่ช่วยรักษาสิทธิ์การใช้ช่องจอดรถคนพิการ เช่นการจัดเจ้าหน้าที่คอยดูแลประเภทผู้ใช้ที่เข้าจอดใน
ช่องจอดรถคนพิการ หรือมีการตั้งป้ายแสดงสิทธิ์ของคนพิการบนพื้นช่องจอดรถคนพิการ
3.6 จัดให้ช่องจอดรถคนพิการตั้งฉากกับทางเดินรถ ไม่ขนานกับทางเดินรถ(1)
3.7 ติดตั้งสัญลักษณ์รูปคนพิการบนพื้นขนาดอย่างน้อย 0.90 x 0.90 เมตร ติดตั้งอยู่บนพื้น
ห่างจากปลายที่จอดรถ(1) 0.30-0.45 เมตร ติดตั้งป้ายสัญลักษณ์รูปคนพิการติดตั้งในแนวดิ่ง ขนาดอย่าง
น้อย 0.30 x 0.30 เมตร มองเห็นได้ชัด ขอบล่างของป้ายสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร และเห็นได้ชัด
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จากทางเข้าหรือช่องทางเดินรถหลัก กรณีที่ที่ว่างแนวดิ่งต่ากว่า 2.00 เมตร เช่น ในอาคารจอดรถที่ มีระยะ
จากพื้นถึงเพดานน้อยกว่า 2.00 เมตร ต้องติดตั้งป้าย หรือลูกศรนาทางไปยังช่องจอดรถคนพิการ หรือมี
ป้ายในแนวดิ่งที่เห็นได้ชัดจากทางเข้าหรือช่องทางเดินรถหลัก ในกรณีที่จอดรถมีทางเข้าห่างจากอาคาร
มากจนไม่สามารถมองเห็นป้ายสัญลักษณ์ในแนวดิ่งได้ ต้องมีลูกศรนาทางไปยังช่องจอดรถคนพิการ
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รายงานการประเมินผลการจัดงาน
สัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 8 ประจาปี 2559
จากการจัดสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 8 ประจาปี 2559 ณ ศูนย์การ
ประชุมแห่ งชาติสิริ กิติ์ ในวัน ที่ 26 – 27 กรกฎาคม 2559 มีการประเมิน ผลการจัดงานสั มมนา
วิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 8 ประจาปี 2559 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. บทนา
1.1 ความเป็นมาและความสาคัญของการดาเนินโครงการ
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ มีอานาจหน้าที่ตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒ นาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ่บับที่(2 .ศ.พ )2556 ร่วมกับ สถาบันต่าง ๆ จานวน
18 หน่ ว ยงาน ได้ล งนามบั น ทึกความร่ ว มมือทางวิช าการในการประสานการจัดการและกาหนด
นโยบายด้านการส่งเสริ มและพัฒ นาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อร่วมศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และนา
เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างคุณภาพชีวิต และเป็น ประโยชน์ต่อการป้องกัน การรักษา และการ
ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ เนื่องจากคนพิการส่ว นใหญ่มีฐานะยากจน ไม่มีอาชีพ ขาดรายได้ ขาด
โอกาสทางการศึกษา หรือมีความพิการรุนแรง ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ส่งผลกระทบให้คน
พิการได้รับการมองว่าเป็นภาระต่อสังคม ทาให้กลายเป็นกลุ่มคนที่ถูกทอดทิ้ง และไม่สามารถเข้าถึง
และใช้ประโยชน์ได้จากสิทธิต่าง ๆ ตามกฎหมาย เนื่องจากสังคมยังขาดความเข้าใจเกี่ยวกับคนพิการ
และความพิการ
จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น จึงได้กาหนดให้มีการดาเนินการศึกษาข้อมูล โดยบูรณาการจน
เกิดเป็นความร่วมมือทางวิชาการด้านคนพิการและการจัดสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการเป็น
ประจ าทุกปี ซึ่งในปี 2559 เป็ นครั้งที่ 8 และหลังจากการดาเนินโครงการนี้ กรมส่ งเสริมและพัฒ นา
คุณภาพชีวิตคนพิการ รวมทั้ง สถาบันและหน่วยงานต่าง ๆ ที่ร่วมลงนามความร่วมมือ จะมีการรวบรวม
บทความทางวิชาการ และผลงานวิจัยเพื่อเสนอต่อสาธารณชนในวงกว้างต่อไป
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1.2 วัตถุประสงค์
1) เพื่อศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากการบูรณาการความร่วมมือสถาบันการศึกษาที่ร่วม
ลงนามความร่ วมมือกับกรมส่ งเสริมและพัฒ นาคุณภาพชีวิตคนพิการในการผลิ ต
ผลงานวิชาการด้านคนพิการ
2) เพื่อรวบรวมและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการด้านคนพิการสู่สาธารณชน
3) เพื่อนาเสนอผลงานทางวิชาการระดับประเทศและระดับนานาชาติ
1.3 กลุ่มเป้าหมาย
ผู้ แ ทนจากหน่ ว ยงานภาครั ฐ ภาคเอกชน และองค์ ก รที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ คนพิ ก าร
สถาบันการศึกษาต่าง ๆนิสิตนักศึกษา และประชาชนทั่วไป จานวน 500 คน
1.4 ผู้รับผิดชอบโครงการ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย บทความ นวัตกรรม และการพัฒนาเทคโนโลยีด้าน
การส่งเสริมและพัฒ นาคุณ ภาพชีวิต คนพิการ เพื่อสร้างการรับรู้ และการยอมรับทางสังคม รวมทั้ง
เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม ผลงานวิชาการใหม่ ๆ เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของคนพิการต่อไป
2. รูปแบบการดาเนินโครงการตามแผนงานการจัดสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ
ครั้งที่ 8 ประจาปี 2559
การจัดสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 8 ประจาปี 2559 จัดขึ้นระหว่างวัน
อังคารที่ 26 วันพุธที่ – 27 กรกฎาคม 2559 ณ ศูนย์ การประชุมแห่งชาติ สิริกิติ์ โดยกรมส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และสถาบัน หน่วยงาน องค์กรที่ร่วมลงนามบันทึก
ความร่วมมือทางวิชาการ โดยมีรูปแบบการดาเนินโครงการตามแผนงานการจัดงานสัมมนาวิชาการ
ระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 8 ประจาปี 2559 ดังนี้
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2.1 ระยะเวลาและสถานที่ในการดาเนินการ
วันอังคารที่ 26 วันพุธที่ – 27 กรกฎาคม 2559
ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร
2.2 การจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เป็นการนาเสนอเรื่องการเข้ารับรางวัลนานาชาติด้านคนพิการ FDR 2001 และอนุสัญญา
ว่าด้วยสิทธิคนพิการสู่สิทธิคนพิการที่เป็นจริง โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นผู้แทน
พระองค์ เสด็ จ ฯ ไปทรงรั บ การทู ล เกล้ าฯ ถวายรางวั ล Franklin Delano Roosevelt international
disability award( FDRที่องค์การสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ถือเป็น )
ความภาคภูมิใจของประเทศไทยในการดาเนินงานด้านคนพิการ
โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสาหรับคนพิการเ่ลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโอกาสเ่ลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ วันที่ 2 เมษายน 2558
เป้าหมายเพื่อให้คนพิการทุกประเภทความพิการที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน ปรับปรุงที่อยู่อาศัยที่
ได้รับความเสียหายได้รับการซ่อมแซม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของคนพิการ ให้คนพิการสามารถ
ดารงชีวิตในที่อยู่อาศัยนั้นได้สะดวก และเหมาะสมกับสภาพความพิการ
หน่ ว ยบริ ก ารแขนขาเที ย มเคลื่ อ นที่ ส ถาบั น สิ ริ น ธรเพื่ อ การฟื้ น ฟู ส มรรถภาพทาง
การแพทย์แห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เกิดขึ้นจากเหตุภัยธรณีพิบัติสึนามิ เมื่อวันที่
26 ธันวาคม 2547ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี โดยพระราชทาน “รถบริการแขนขาเทียมเคลื่อนที่” เพื่อให้บริการแก่คนพิการทั่วประเทศ โดย
มีรูปแบบการให้บริการแบบเบ็ดเสร็ จ ณ จุดเดียว มีทั้งการตรวจประเมินความพิการโดยแพทย์ ขึ้น
ทะเบี ยนคนพิการ บริการผลิตและซ่อมแซมแขนขาเทียม บริการกายภาพบาบัด บริการอุปกรณ์
เครื่องช่วยคนพิการ ในการออกหน่วยบริการแต่ละครั้งใช้เวลาประมาณ สัปดาห์ 1
2.3 การจัดนิทรรศการงานออกแบบเพื่อทุกคน (Universal Design)
การนาเสนอนวัตกรรมทางด้านสิ่งอานวยความสะดวก และการออกแบบสภาพแวดล้อม
เพื่อทุกคน มีแนวคิดเพื่อเป็นการยกระดับให้กับผู้ที่มีอุปสรรคในการดาเนินชีวิตให้สามารถใช้ชีวิตได้เท่า
เทียมกับคนทั่วไปผ่านนวัตกรรมต่าง ๆ และการออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อคนทุกคนผ่านแนวคิ ด
Universal Design โดยมีขนาดพื้นที่ในการจัดแสดงทั้งหมด 66 ตารางเมตร และมีเนื้อหาในการจัด
แสดงโดยจัดเป็นนิทรรศการจาลองการใช้ชีวิต อุปสรรค และการแก้ไขปัญหา ผ่านนวัตกรรม หรือการ
374

ประมวลบทความ (Proceeding) งานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการครั้งที่ 8 ประจาปี 2559

ออกแบบตามหลัก Universal Design โดยมีรูปแบบการจัดแสดง เป็นการจาลองพื้นที่และสิ่งอานวย
ความสะดวกให้กับคนพิการ ขนาดเท่าของจริง (1:1) โดยจาลองสถานการณ์จากพื้นที่ภายในบ้าน และ
ออกไปถึงพื้นที่สาธารณะ โดยมีการแสดงพื้นที่ภายในบ้าน เช่น ห้องครัว ห้องนอน ห้องน้า ที่มีการ
ออกแบบเพื่อการใช้งานของคนพิก าร มีอุปกรณ์อานวยความสะดวก และช่วยเหลือยามมีเหตุุ่กเ่ิน
ขณะใช้งาน สาหรับการแสดงพื้นที่ภายนอกบ้าน มีการจัดแสดงส่วนของลานจอดรถที่มีขนาดพื้นที่ที่
ถูกต้องและมีสัญลักษณ์ที่ระบุไว้ชัดเจน รวมทั้งการแสดงในส่วนของทางเท้าที่มีการออกแบบเพื่อการ
ใช้งานได้อย่างสะดวกสบายไม่มีอุปสรรค ป้ายรถเมล์ที่มีมาตรฐานและมีสิ่งอานวยความสะดวกที่คน
พิการทุกประเภทสามารถใช้งานได้ เช่น มีป้ายที่เป็นอักษรเบรลล์บ่งบอกถึงสายรถเมล์ที่สิ่งผ่าน มีเสียง
และป้ายดิจิตอลที่บ่งบอกในเรื่องสายรถเมล์ที่กาลังเข้าป้าย เป็นต้น
2.4 การจัดนิทรรศการทางวิชาการ
สถาบันการศึกษาถือได้ว่ามีองค์ความรู้ และความเชี่ยวชาญ ทั้งแนวคิด นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีในด้านต่าง ๆ ในงานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการจัดขึ้นเป็นประจาทุกปีซึ่ง
ได้ร ับ ความร่ วมมือจากสถาบั น หน่ว ยงานต่าง ๆ ที่เข้าร่ว มเป็นส่ วนหนึ่งในการพัฒนาสังคม และ
พยายามลดความเหลื่อมล้า ซึ่งในปี 2559 นี้ ถือเป็นโอกาสดีเมื่อสถาบันภาคีเครือข่ายและคณะทางาน
สามารถเข้ามามีส่วนร่วมกับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการโดยการนาองค์ความรู้ที่ผ่าน
นวัตกรรมทั้งทางสังคมและเทคโนโลยี ให้คนพิการและผู้สูงอายุได้รับโอกาสการเข้าถึงสิ่ง อานวยความ
สะดวกและบริ การอย่ างทัดเทีย มกันมาร่ว มกันจัดแสดงผลงานทางวิช าการในงานฯ ครั้งนี้ โดยมี
สถาบัน และหน่วยงานที่ร่วมจัดนิทรรศการ จานวน 8 สถาบัน ดังนี้
1) กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
2) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
3) สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ
4) มหาวิทยาลัยศิลปากร
5) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
6) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
7) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
8) มหาวิทยาลัยมหิดล
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2.5 การประกวดนวัตกรรมลดความเหลื่อมล้าทางสังคม
กิจกรรมการประกวดนี้จะเป็นการสร้างผลงานนวัตกรรมในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อลดทอนหรือ
ขจัดอุปสรรคในการดารงชีวิตของคนพิการ และตอบสนองการใช้งานอย่างเท่าเทียมกันระหว่างคน
พิการและบุคคลทั่วไป โดยเป็นแนวคิดใหม่ที่สามารถใช้งานได้โดยง่าย และตอบสนองต่อการแก้ปัญหา
ได้เป็นอย่างดี เพื่อให้เกิดแนวความคิด ใหม่ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนพิการให้ดีขึ้นเท่าเทียมกับ
บุคคลทั่วไปในสังคมตามจุดประสงค์ของการประกวดกิจกรรม “นวัตกรรมลดความเหลื่อมล้าทางสังคม”
โดยมีหัวข้อในการประกวด ดังนี้
1) การออกแบบทางสถาปัตยกรรมและสภาพแวดล้อม
2) ผลิตภัณฑ์
3) นวัตกรรมทางสังคม
4) สื่อและข้อมูลข่าวสาร
มีการแบ่งประเภทในการประกวดออกเป็น 2 ประเภท คือ
1) นักศึกษา
2) ประชาชนทั่วไป
แบ่งรางวัลออกเป็น 2 รางวัล ได้แก่
1) รางวัลชนะเลิศ ได้รับ รางวัล พระราชทานเกียรติบัตร และเงินรางวัล จากสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
2) รางวัลดีเด่น ได้รับใบประกาศนียบัตร
โดยใช้เกณฑ์การตัดสิน ดังนี้
1) ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบผลงาน
คิดเป็นร้อยละ 50
2) สามารถนาไปประยุกต์ใช้งานได้จริง
คิดเป็นร้อยละ 40
3) รูปแบบและเทคนิคในการนาเสนอผลงาน
คิดเป็นร้อยละ 10
2.6 การนาเสนอผลงานทางวิชาการ
กิจกรรมการนาเสนอผลงานทางวิชาการ จัดขึ้นเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านวิจัย
งานวิชาการ นวัตกรรม และการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ระหว่างสถาบันการศึกษา นิสิต นักศึกษา บุคคล หน่วยงานที่ให้บริการทางวิชาการเป็นประจาทุกปี
โดยในปีนี้มีการแบ่งหัวข้อในการนาเสนอผลงาน และมีผู้สนใจส่งงานวิจัย และบทความทางวิชาการส่ง
ประกวด ทั้ ง หมด หั ว ข้ อ โดยมี 5 บทความ และได้ มี ก ารแบ่ ง บทความวิ ช าการออกเป็ น 22
รายละเอียด ดังนี้
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1) ผลิตภัณฑ์ที่ใช้แนวคิดการออกแบบเพื่อทุกคน (Universal Design Products for All)
2) เทคโนโลยีเพื่อการดารงชีวิตอิสระ (Technology for Independent Living)
3) นวั ต กรรมภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ระดั บ สากลเพื่ อ สิ่ ง อ านวยความสะดวก (Golc o
nIIla onlI for Assistive Facilities)
4) นวัตกรรมทางสังคมและคุณภาพชีวิต (Social Innovation and Quality of Life)
5) บทความอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (General Paper)
รางวัลของการนาเสนอบทความทางวิชาการ มี รางวัล โดยจะได้รับโล่ประกาศ 6
เกีย รติคุณ และประกาศนียบัตรจากรัฐ มนตรีว่าการกระทรวงการพัฒ นาสั งคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ คือ
1) รางวัลระดับ ดีเยี่ยม
รางวัล 1 จานวน
2) รางวัลระดับ ดีเด่น
จานวน 2รางวัล
3) รางวัลระดับ ดี
จานวน รางวัล 3
3. สรุปผลการจัดสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่

2559 ประจาปี 8

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุ ษย์ ร่ ว มกับ สถาบั น เทคโนโลยี พระจอมเกล้ าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จัดงานสั มมนาวิช าการ
ระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 8 ประจาปี 2559 ระหว่างที่ 26 –27 กรกฎาคม 2559 ณ ศูนย์การ
ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร มี ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมงาน จานวน
คน ประกอบด้ว ย ผู้ 531 คน และมีผู้ เข้าร่วมงานจริง จานวน 602แทนจากหน่วยงานภาครัฐ
สถาบันการศึกษา องค์กรด้านคนพิการ คนพิการ ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป โดยเป็นบุคคลทั่วไป จานวน
เป็นคนพิการ 17.70 คน คิดเป็นร้อยละ 94 และคนพิการ จานวน 82.30 คน คิดเป็นร้อยละ 437
รอ 43.62 ทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกายมากที่สุด คิดเป็นร้อยละงลงมาเป็นคนพิการทางการได้
ยินหรือหรือสื่อความหมาย คิดเป็นร้อยละ 9.57 และทางการเห็น คิดเป็นร้อยละ 38.30
จากการสังเกตของคณะทางาน จากการสุ่มสอบถาม และจากข้อมูล ที่ได้จากการตอบแบบ
ประเมินผลโครงการ คณะทางานสามารถสรุป ผลการดาเนินโครงการทั้งในเชิงปริมาณ และเชิง
คุณภาพ พบว่า การจัดงานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 8 ประจาปี 2559 บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ตามที่ได้ตั้งไว้ กล่าวคือ ผู้เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่พึงพอใจในภาพรวมทั้งกระบวน
การ เนื้อหา สิ่งอานวยความสะดวก และคุณภาพในการจัดกิจกรรม ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เนื้อหา
สาระที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการนานวัตกรรมมาบูรณาการเพื่อเพิ่มสิทธิ โอกาส และลดความเหลื่อมล้าทาง
สังคมของคนพิการ การได้มี โอกาสเข้าร่วมรับฟัง แลกเปลี่ยนการนาเสนอผลงานทางวิชาการ การ
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ได้ชมนิทรรศการต่าง ๆ สามารถกระตุ้นให้สังคมได้ตื่นตัว และหันมาให้ความสนใจ และความสาคัญใน
เรื่องการพัฒนาศักยภาพของคนพิการ และสร้างความสะดวกสบายในการดารงชีวิตให้กับคนพิการ ผ่าน
ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย นวัตกรรมต่าง ๆ และได้เกิดความคิดต่อยอดในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของคนพิการ ซึ่งบรรยากาศโดยรวมมีความพึงพอใจในการได้เข้าร่วมกิจกรรมอยู่ในระดับปานกลาง
จนถึงมากที่สุด
4. ข้อดี และประโยชน์ พร้อมทั้งปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการดาเนินโครงการ
จากการประชุมคณะทางานของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รวมทั้ง สถาบัน
และหน่วยงานต่าง ๆ ที่ร่วมลงนามความร่วมมือจะมีการรวบรวมบทความทางวิชาการ ทั้ง 18 หน่วยงาน
ได้มีการประชุม และร่วมกันวางแผนการดาเนินโครงการสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่
8 ประจาปี 2559 ซึ่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเป็นเจ้าภาพในการจัด
งาน ซึ่งสามารถรวบรวมพร้อมสรุปรายละเอียดของข้อดี ประโยชน์ อีกทั้ง ปัญหา และอุปสรรคในการ
ดาเนินโครงการเพื่อจะได้พัฒนาการดาเนินงานในปีต่อไปได้ดังนี้
4.1ข้อดี และประโยชน์ในการดาเนินโครงการ
).1 คณะกรรมการในการจัดงานมีการประชุมวางแผนงานล่วงหน้า และได้จัดให้มีวาระ
ประชุมเพื่อติดตามการดาเนินโครงการเป็นประจาทุกเดือน ทาให้การดาเนินโครงการเกิด
ความร่วมมือจากหน่วยงาน และสถาบันเครือข่ายต่าง ๆ เป็นอย่างดี
).2 คณะทางานจากหน่ว ยงาน และสถาบันเครือข่ายต่าง ๆ พยายามมีส่วนร่วม และ
พยายามให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ทาให้การดาเนินโครงการบางช่วงเป็นไปอย่างราบรื่น
).3 ในปีนี้มีการจัดงานในสถานที่ที่เดินทางสะดวกและมีการประชาสัมพันธ์งาน ทาให้
ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย
).4 ในปีนี้มีการจัดงานร่วมกับงานประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่องวิศวกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพ
และเทคโนโลยี สิ่ งอ านวยความสะดวก ครั้ ง ที่ 10 ( 10th International Convention on
Rehabilitation Engineering & Assistive Technology : i-CREATe )2016จั ดโดยส านั กงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และงาน Inter Care Asia จัดโดย บริษัท 2016
เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์ จากัด .ซี.ซี.เอ็นทาให้มีการ บูรณาการความร่วมมือจากหน่วยงาน
อื่น ๆ ที่มีแนวคิดในการจัดงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
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).5 เปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา และคนพิการได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม อีกทั้ง ยังช่วย
สร้างแนวคิด และแรงบันดาลใจในการให้เห็นถึงความสาคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
คนพิการ
4.2ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
1) การติดต่อประสานงานระหว่างคณะกรรมการในการจัดงานกับหน่วยงาน และสถาบัน
เครือข่ายต่างๆ เป็นไปด้วยความยากลาบาก และล่าช้า เนื่องจากการประสานงานใน
เชิงปฏิบัติการณ์ต้องมีการทาหนังสือถึงส่วนกลางของแต่ละหน่วยงานและสถาบัน
ซึ่ ง ท าให้ ค ณะกรรมการในการจั ด งานติ ด ตามเรื่ อ งได้ ไ ม่ ถึ งตั ว คณะท างานของ
หน่วยงานและสถาบันนั้นๆ และเมื่อประสานงานจนสามารถเข้าถึง คณะทางานของ
หน่วยงานและสถาบันนั้น ๆ พบแล้ว แต่ก็ทาให้ต้องมีการยืดระยะเวลาการทางาน
เพิ่มขึ้น จึงทาให้ดาเนินโครงการตามแผนงานได้ไม่ดีเท่าที่ควร
2) เนื่องจากในการจัดงานปี มีการบูรณาการความร่วมมือจากหน่วยงานอื่น ๆ 2559ที่
มีแนวคิดในการจัดงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเพิ่มขึ้นอีก งาน รวมทั้งใช้ 2
พื้นที่การจัดแสดงนิทรรศการ ห้องประชุม และห้องอาหารร่วมกันในช่วงการจัด
กิจกรรม จึงทาให้เกิดความไม่สะดวก และสับสนเล็กน้อยในการเข้าร่วมงาน
3) เนื่องจากปี มีการเพิ่มการรับเสด็จสมเด 2559็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี และเพื่อเตรียมพร้อมในการรับเสด็จ ทาให้มีการปรับเปลี่ยนกาหนดการ
และห้องในการนาเสนอผลงานอย่างกระชั้นชิด ซึ่งคณะกรรมการจัดงานได้ส่งหนังสือ
แจ้งกับผู้เข้าร่วมนาเสนอผลงานเรียบร้อยแล้ว จึงทาให้ผู้นาเสนอผลงานเกิดความ
สับสน และไม่ได้รับความสะดวกเท่าที่ควร
4) เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงเวลา และข้อมูลบางอย่างในช่วงเวลากระชั้นชิดก่อนการ
จั ด งาน ซึ่ง เอกสารประกอบการสั มมนาฯ ได้มี การจัดท าขึ้ นแล้ ว จึ งท าให้ ข้อมู ลใน
เอกสารไม่ตรงกับการดาเนินการจัดงานที่เกิดขึ้นจริง
5) หน้าห้องนาเสนอผลงานควรจะมีตารางแจ้ งลาดับ และหัวข้อในการนาเสนอผลงาน
ให้ชัดเจนเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดในการสื่อสาร
6) เจ้าหน้าที่อานวยความสะดวกในแต่ละจุดมีเพียงจุดละ คน ซึ่งไม่เพียงพอต่อการ 1
ประสานงาน เพราะเมื่อเกิดปัญหาหน้างานแล้ว เจ้าหน้าที่จะไม่สามารถอยู่ประจา
จุดที่ตนเองต้องรับผิดชอบ จึงทาให้เกิดการขาดการสื่อสารกับผู้เข้าร่วมงานได้
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ซึ่งข้อมูลทั้งหมดนี้ เป็นปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการจัดงานสัมมนาวิชาการ
ระดับ ชาติด้ านคนพิก าร ครั้ งที่ ซึ่ง คณะกรรมการจัด งานหวั งว่ าข้ อมู ล จะเป็ น 2559 ประจาปี 8
ประโยชน์ในการพัฒนาการดาเนินโครงการในปีต่อ ๆ ไป
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ประมวลภาพกิจกรรม
โครงการศึกษาบูรณาการความร่วมมือทางวิชาการด้านคนพิการ
และการจัดสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ ประจจาปป 8 9552
ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

บรรยากาศการลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

ภาพการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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ภาพการจัดนิทรรศการงานออกแบบเพื่อคนทุกประเภท (Universal Design)
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ภาพการจัดนิทรรศการทางวิชาการจากสถาบันต่าง ๆ
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ภาพการบรรยาย และการมอบของที่ระลึกระหว่าง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
และKeynote Speaker

ภาพการแสดงของน้อง ๆ ผู้พิการ
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ภาพบรรยากาศภายในห้องประชุมใหญ่

ภาพการกล่าวต้อนรับจากอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ภาพการกล่าวรายงานจากอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
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ภาพการกล่าวเปิดงานจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ภาพบรรยากาศการมอบรางวัลแก่ผู้นาเสนอบทความทางวิชาการ
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ภาพการมอบธงแก่เจ้าภาพในปี 0652 และภาพหมู่

ภาพบรรยากาศการนาเสนอผลงานทางวิชาการ
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ภาพบรรยากาศการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ภาพบรรยากาศพระราชทานรางวัลผู้ชนะเลิศกิจกรรมการประกวดนวัตกรรม
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ภาพบรรยากาศงานประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่องวิศวกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยี
สิ่งอานวยความสะดวก ครั้งที่ 02( 02th International Convention on Rehabilitation
Engineering & Assistive Technology : i-CREATe )0205

ภาพบรรยากาศงาน Inter Care Asia 0205
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