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55260804: สาขาวิชาพัฒนศกึษา 
คําสําคัญ:  การจัดการตนเองของคนพิการ 
 ขัตพันธ"  ชุมนุสนธิ์: การพัฒนารูปแบบการเสริมสร*างความสามารถในการจัดการตนเองของ
คนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเองอย0างย่ังยืน.  อาจารย"ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ": ผศ.ดร.ธีรศักด์ิ  อุ0นอารมย"เลิศ และ 
ผศ.ดร.ไชยยศ  ไพวิทยศิริธรรม. 366 หน*า. 
 
 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค"เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาทฤษฎี แนวคิด และข*อมูลท่ีเกี่ยวข*องกับการ
เสริมสร*างความสามารถในการจัดการตนเองของคนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเองอย0างย่ังยืน 2) เพ่ือพัฒนา
รูปแบบการเสริมสร*างความสามารถในการจัดการตนเองของคนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเองอย0างย่ังยืนท่ีเหมาะสม 
กลุ0มผู*ให*ข*อมูลสําคัญ แบ0งออกเป?น 2 กลุ0ม คือ 1) คนพิการต*นแบบในการจัดการตนเองเพ่ือการพ่ึงตนเองอย0าง
ย่ังยืน จํานวน 10 คน ด*วยการเลือกแบบเจาะจง 2) ผู*เช่ียวชาญด*านคนพิการ จํานวน 17 คน ด*วยการเลือกแบบ
เจาะจง เคร่ืองมือท่ีใช*ในการวิจัย คือ 1) แบบสัมภาษณ"กึ่งมีโครงสร*างเพ่ือใช*ในการสัมภาษณ"เชิงลึก (In-depth 
Interview) คนพิการต*นแบบในการจัดการตนเองเพ่ือการพ่ึงตนเองอย0างย่ังยืน 2) แบบสอบถามความคิดเห็น
เกี่ยวกับการเสริมสร*างความสามารถในการจัดการตนเองของคนพิการเพื่อการพึ่งตนเองอย0างยั่งยืน
เพ่ือใช*ในการสอบถามความคิดเห็นผู*เชี่ยวชาญด*านคนพิการโดยใช*เทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique)  
การวิเคราะห"ข*อมูลใช*สถิติบรรยาย ค0ามัธยฐาน (Median) ค0าพิสัยระหว0างควอไทล" (Interquartile Range) 
และค0าเฉล่ีย (Mean) 

 ผลการวิจัย พบว0า  
1. จากศึกษาทฤษฎี แนวคิด และข*อมูลท่ีเกี่ยวข*องกับการเสริมสร*างความสามารถในการจัดการ

ตนเองของคนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเองอย0างย่ังยืน พบว0า การเสริมสร*างความสามารถในการจัดการตนเองของ     
คนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเองอย0างยั่งยืน มีองค"ประกอบ 5 ด*าน คือ 1) การประกอบอาชีพ 2) การเรียนรู*           
3) เทคโนโลยีส่ิงอํานวยความสะดวก 4) การดูแลตนเอง และ 5) การตระหนักในตนเอง และมีกระบวนการ 5 
ขั้นตอน คือ 1) การเตรียมความพร*อม 2) การสร*างการเรียนรู* 3) การเสริมพลัง 4) การติดตามและประเมินผล 
และ 5) การรวมกลุ0ม 

2. จากการพัฒนารูปแบบการเสริมสร*างความสามารถในการจัดการตนเองของคนพิการเพ่ือการ
พ่ึงตนเองอย0างย่ังยืนท่ีเหมาะสม พบว0า รูปแบบการเสริมสร*างความสามารถในการจัดการตนเองของคนพิการ
เพ่ือการพ่ึงตนเองอย0างย่ังยืน มีองค"ประกอบ 5 ด*าน คือ 1) การประกอบอาชีพ 2) การเรียนรู*  3) เทคโนโลยี
ส่ิงอํานวยความสะดวก 4) การดูแลตนเอง และ 5) การตระหนักในตนเอง และมีกระบวนการ 5 ขั้นตอน 
คือ 1) การเตรียมความพร*อม 2) การสร*างการเรียนรู* 3) การเสริมพลัง 4) การติดตามและประเมินผล และ            
5) การรวมกลุ0ม โดยรูปแบบดังกล0าวได*ผ0านการประเมินโดยผู*ทรงคุณวุฒิ จํานวน 10 คน ซ่ึงผลการประเมินภาพรวม
ของรูปแบบในแต0ละด*านอยู0ในระดับมากท่ีสุด คือ ด*านความเหมาะสม เท0ากับ 4.80  ด*านความเป?นไปได*ในการ
นําไปปฏิบัติ เท0ากับ 4.80 ด*านความสอดคล*องกับบริบท เท0ากับ 5.00 และด*านการนําไปใช*จริง เท0ากับ 4.60 

 

 

 

ภาควิชาพ้ืนฐานทางการศกึษา                                                บัณฑิตวิทยาลัย    มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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 This research purposed to 1) study theory, concept and information of self-
management capabilities of people with disabilities for sustainable self-reliance        
2) developing of self-management capabilities of people with disabilities for 
sustainable and appropriately self-reliance. The information included of 2 groups 
which were 1) 10 role models of disabilities with high efficiency of sustainable self-
reliance and 2) 17 specific experts who specialize in handicap field. The research 
instruments were semi-structure interview for in-depth interview form and 
questionnaires by using Delphi Technique. The data were analyzed by statistics 
descriptive, Median, Interquartile Range and Mean. 
 The results of this thesis were as follow: 

1. Competency of self-management capabilities of people with disabilities 
for sustainable self-reliance consisted of information from role models  of disabilities 
with high efficiency of sustainable self-reliance which were divided into 5 elements, 
1) Career, 2) Learning, 3) Assistive technology, 4) Self-care, 5) Self-awareness and 
specific information from the experts. This part also separated in 5 elements which 
were 1) Preparation, 2) Learning, 3) Empowerment, 4) Monitoring and Evaluating       
5) Aggregation. 

2. By developing of essential competency model of self-management 
capabilities of people with disabilities for sustainable self-reliance consisted of 5 
elements 1) Career, 2) Learning, 3) Assistive technology, 4) Self-care, 5) Self-
awareness and 5 processes which were 1) Preparation, 2) Learning, 3) Empowerment, 
4) Monitoring and Evaluating 5) Aggregation. The results of this research were verified by 
experts. In addition, the evaluation found that propriately equal to 4.80, possibility 
equal to 4.80, conform to context equal to 5.00, and application equal to 4.60.  
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 วิทยานิพนธ�ฉบับนี้ได�ทุนอุดหนุนการทําวิทยานิพนธ�จากงบประมาณแผ!นดิน (หมวดเงิน
อุดหนุนท่ัวไป) ของบัณฑิตวิทยาลัย ประจําป*งบประมาณ 2557  และสําเร็จสมบูรณ�ลงได�ด�วยความ
เอ้ือเฟ45อเก้ือกูลจากหลายฝ7าย ผู�วิจัยขอขอบพระคุณผู�มีส!วนเก่ียวข�องสําคัญ รวมท้ังแรงบันดาลใจท่ีดี
ในการทํางาน ผู�ช!วยศาสตราจารย� ดร.ธีรศักด์ิ  อุ!นอารมย�เลิศ อาจารย�ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ�หลัก      
ผู�จุดประกายการทําวิจัยเรื่องดังกล!าวและเอ้ือเฟ45อข�อมูลในหลายๆ ด�านให�กับตัวผู�วิจัย ทําให�ผู�วิจัย
สามารถฝ7าฟBนปBญหาอุปสรรคและมีพลังในการทํางานวิจัยอย!างต้ังใจจริงจนประสบผลสําเร็จได�ด�วยดี        
รองศาสตราจารย� ดร.คณิต เขียววิชัย ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ� และผู�ช!วยศาสตราจารย� 
ดร.ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม อาจารย�ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ�ร!วมและกรรมการสอบวิทยานิพนธ�ท่ีกรุณา
ทุ!มเทเวลา กําลังกาย กําลังใจ รวมท้ังให�การสนับสนุนท่ีดีในทุกด�าน ผู�ช!วยศาสตราจารย� ดร.ธนายุส 
ธนธิติ กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิภายนอก ท่ีช!วยเติมเต็มข�อมูลในการทําวิจัยจนครบถ�วนสมบูรณ� และให�
ความอนุเคราะห� สนับสนุน และส!งเสริมงานวิจัยด�านการเสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเอง
ของคนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเองอย!างยั่งยืนนี้ให�สําเร็จลุล!วงไปได�ด�วยดีและเผยแพร!สู!สังคมในวงกว�าง   
 ขอขอบพระคุณบุคคลพิการตัวอย!างจากการสรรหา สภาสังคมสงเคราะห�แห!งชาติ ในพระ
บรมราชูปถัมภ� ต�นกล�าต�นแบบคนพิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย�  
ผู�เชี่ยวชาญด�านคนพิการ รวมไปถึงพ่ีๆ กลุ!มคนพิการ ล!ามภาษามือ ผู�ช!วยเหลือคนพิการ เจ�าหน�าท่ี
องค�กรคนพิการทุกท!านที่ให�ความเปEนกันเอง เปFดใจรับ และสนับสนุนให�การทําวิจัยด�านการ
เสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเองของคนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเองอย!างยั่งยืนนี้เปEนไปด�วย
ความราบรื่น ท้ังในเรื่องข�อมูลทางวิชาการ ประสบการณ�อันมีค!า และข�อเสนอแนะต!างๆ ท่ีนําไปสู!การ
เสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเองของคนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเองอย!างยั่งยืนต!อไป  
 ขอขอบคุณพ!อ แม!  ภรรยา และลูกๆ ท้ังสอง รวมถึงครอบครัวชุมนุสนธิ์ ท่ีเปEนพลัง     
เปEนแรงบันดาลใจ และกําลังใจท้ังในยามสุขและทุกข�เสมอมา รวมท้ังให�ความรัก ความเข�าใจ ให�ความ
อบอุ!นเลี้ยงดูผู�วิจัยมาเปEนอย!างดี ท้ังให�กําลังใจอันเป*Gยมล�นในยามท�อแท�และสิ้นหวัง เปFดใจรับการ
ทํางานด�านคนพิการของผู�วิจัยและให�อิสระในการทํางานเปEนอย!างมาก ขอขอบคุณพ่ีน�องชาวพัฒน
ศึกษาศิลปากรและกัลยาณมิตรทางวิชาการทุกท!านท่ีแบ!งปBนประสบการณ�ดีๆ ให�กันเสมอมา และท่ี
สําคัญขอขอบคุณคนพิการต�นแบบทุกท!านท่ีมีหัวใจเข�มแข็ง ก�าวข�ามผ!านความพิการและอุปสรรค
ต!างๆ จนสามารถดํารงชีวิตได�อย!างอิสระ ถือเปEนพลังในการทํางานวิจัยในครั้งนี้และเปEนต�นแบบให�
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 บทท่ี  1 

บทนํา 
 

 มนุษย�เป�นสิ่งมีชีวิตท่ีมีความพิเศษเหนือสิ่งมีชีวิตอ่ืนใด เนื่องจากความสามารถในการคิด
และกระทําสิ่งต&างๆ เป�นกระบวนการด)วยสติป*ญญา  มนุษย�ทุกคนเกิดมาพร)อมกับคุณค&าความเป�น
มนุษย�   มีความเสมอภาคในศักด์ิศรี  มีความเท&าเทียมกันในสิทธิ  และมนุษย�ทุกคนควรมีทางเลือกใน
ชีวิตท่ีจะเลือกเก่ียวกับสิ่งต&างๆ ท่ีเก่ียวข)องในชีวิต ไม&ว&าจะเป�นคนพิการหรือคนไม&พิการก็ตามย&อมมี
อิสรภาพและเสรีภาพในร&างกายและชีวิตท่ีสามารถดูแลชีวิตประจําวันให)สามารถดํารงชีวิตอยู&ได) ท้ังใน
เรื่องกิจวัตรประจําวัน การเดินทาง ถ่ินท่ีอยู&อาศัย การเลือกเรียน เลือกงาน เลือกคู& และการมีส&วนร&วมใน
วัฒนธรรม ประเพณี  เศรษฐกิจ  การเมือง และสังคม  เป�นไปไม&ได)ท่ีมนุษย�ทุกคนจะมีความสมบูรณ�
แบบเพราะความไม&แน&นอนของชีวิตและความพิการท่ีอาจเกิดข้ึนกับใครเม่ือไรก็ได) มนุษย�ทุกคนล)วน
ไม&พึงปรารถนาความพิการ แต&ความพิการนั้นมิไม&ได)หมายถึงการสูญเสียทุกสิ่งทุกอย&างหรือสิ้นหวังใน
ชีวิต คนพิการทุกคนล)วนมีพลังท่ีสร)างสรรค�อยู&ในตัวเอง และข้ึนอยู&กับความสามารถท่ีจะนําพลังท่ีมีอยู&นี้
ออกมาใช)ได)มากน)อยเพียงใด  ความพิการจึงมิได)เป�นอุปสรรคต&อการเข)าร&วมกิจกรรมทางสังคม  
เพราะว&าเราสามารถท่ีจะขจัดหรือจัดการกับป*ญหานั้นได)  เพียงแต&สังคมเอื้ออํานวยความสะดวกใน
ด)านต&างๆ ให)กับคนพิการ จะทําให)คนพิการเหล&านั้นสามารถดําเนินชีวิตอย&างคนท่ัวไปได)  ไม&ว&าจะ
เป�นเรื่องของการศึกษา การทํางาน การมีครอบครัว รวมถึงการมีความใฝ:ฝ*นอย&างท่ีต้ังใจไว) หาก
ยอมรับและเข)าใจในความพิการท่ีเกิดข้ึน ความพิการในแต&ละประเภทนั้นมิใช&ตัวบ&งชี้ว&าเป�นผู)เสียเปรียบ
หรือไร)ความสามารถท้ังหมด แต&ข้ึนอยู&กับโอกาส  สถานการณ�  และสภาพแวดล)อมเป�นสําคัญ   
 เม่ือความพิการเกิดข้ึนอาจทําให)กระบวนการคิดเปลี่ยนแปลงไปได) เนื่องมาจากสูญเสีย
ความสามารถในการรับรู)บางอย&างไป แต&ในสังคมไทยนั้นมีกระแสแนวคิดท่ีว&า “คนพิการไม&สามารถ
ทําอะไรได) รวมท้ังความพิการยังเป�นภาระไร)ความสามารถ” ซ่ึงส&งผลกระทบต&อการรับรู)ของคนพิการ
และคนไม&พิการ จึงเป�นบรรทัดฐานทางสังคม เป�นความเชื่อและเจตคติ ทําให)เกิดความสับสนและ
เข)าใจผิดตลอดเวลาว&า คนพิการไร)ซึ่งความสามารถ  มีความแปลกแยกทางสังคม  ทําให)เกิดการเลือก
ปฏิบัติโดยไม&เป�นธรรมกับคนพิการท้ังทางตรงและทางอ)อม หรือแฝงตัวอยู&ในหลายรูปแบบ  การให)
คุณค&าความเป�นมนุษย�นั้นได)ถูกบั่นทอนและสูญเสียอิสรภาพและเสรีภาพในร&างกายและการใช)ชีวิต  
สร)างความทุกข�ยากลําบากอย&างไม&ควรจะเกิดข้ึน ทําให)คนพิการไม&อาจดํารงชีวิตอิสระได)  นอกจากนี้
สังคมยังได)มองความพิการมาก&อนคุณค&าของความเป�นมนุษย� ขาดความเข)าใจอันดีและการเคารพการ
อยู&ร&วมกันบนความหลากหลายของมนุษย� ดังนั้น การทําให)สังคมเข)าใจและเคารพในความเสมอภาค
ในศักด์ิศรีความเท&าเทียมกันในสิทธิ  เป�นวิธีการหนึ่งท่ีจะช&วยให)เกิดการยอมรับและการอยู&ร&วมกันโดย
ไม&นําความพิการมาเป�นข)ออ)าง  เป�นพลังแห&งการดํารงชีวิตอิสระของคนพิการที่มีหลักการพ้ืนฐาน
เก่ียวกับสิทธิมนุษยชน  การกําหนดชีวิตตนเอง การช&วยเหลือตนเอง  การเสริมพลัง  การรวมอยู&ใน
สังคม การที่จะเสี่ยง รวมไปถึงการเข)าร&วมเป�นส&วนหนึ่งของสังคม (ขัตพันธ� ชุมนุสนธิ์, 2551: 
114 -120) 
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 คนพิการถือได)ว&าเป�นทรัพยากรมนุษย�ท่ีมีค&าของประเทศ ซ่ึงป*จจุบันนานาประเทศได)
ตระหนักถึงสิทธิมนุษยชนแห&งความเท&าเทียมกันในสังคมโดยเฉพาะการให)โอกาสและสิทธิทางสังคม
ของคนพิการโดยเริ่มจากองค�การสหประชาชาติได)ประกาศปฏิญญาว&าด)วยสิทธิคนพิการข้ึน เม่ือวันท่ี 
9 ธันวาคม พ.ศ. 2518 (ธนายุส ธนธิติ, 2553: 1) จากการประกาศปฏิญญาสากลว&าด)วยสิทธิ
มนุษยชนดังกล&าวส&งผลให)เกิดการตระหนักถึงสิทธิมนุษยชนของประชาคมโลก นอกจากประกาศ
ดังกล&าวแล)วองค�การสหประชาชาติยังได)ประกาศสิทธิของมนุษย�ในอีกหลายกลุ&มซ่ึงคนพิการก็เป�น
กลุ&มหนึ่งท่ีองค�การสหประชาชาติได)ตระหนักถึงการได)รับโอกาสและการมีส&วนร&วมทางสังคมอย&างเท&า
เทียมกับคนปกติ ขณะท่ีองค�การสหประชาชาติ ได)ให)ความสําคัญกับกลุ&มผู)ด)อยโอกาส คนยากจน 
และคนพิการ โดยได)ประกาศ “ทศวรรษคนพิการแห&งเอเชียและแปซิฟPก พ.ศ. 2536 - 2545” 
กําหนดให)ทุกประเทศในเอเชียและแปซิฟPก เน)นการพัฒนาความเป�นอยู&และคุณภาพชีวิตของคนพิการ
ให)ดีข้ึน ท้ังยังได)ขยายผลจากเดิมออกไปอีกหนึ่งทศวรรษ คือ พ.ศ. 2546 - 2555 ในทศวรรษนี้
สหประชาชาติได)กําหนดเป�นกรอบการปฏิบัติงานแห&งสหัสวรรษจากทะเลสาบบิวาสู&สังคมบูรณาการ
ปลอดจากอุปสรรคและต้ังอยู&บนพ้ืนฐานของสิทธิสําหรับคนพิการ ซ่ึงมีนโยบายท่ีสําคัญ คือ ส&งเสริม
ความเข)มแข็งของการดําเนินงานที่ใช)ชุมชนเป�นฐานในการปRองกันสาเหตุความพิการ การฟSTนฟู
สมรรถภาพและสร)างความเสมอภาคทางโอกาสให)แก&คนพิการ นอกจากนี้ยังให)การรองรับแนวคิดการ
ออกแบบที่เป�นสากลและมีลักษณะบูรณาการสําหรับพลเมืองทุกคน (สํานักส&งเสริมและพิทักษ�
คนพิการ, 2549: ก) 
 ในประเทศไทยนั้นได)ตระหนักถึงสิทธิของคนไทยทุกคนซ่ึงสอดคล)องกับแนวทางแห&งสิทธิ
มนุษยชนท่ีคํานึงถึงความเท&าเทียมกันในสังคม รัฐธรรมนูญฉบับที่ 16 ซึ่งได)ประกาศใช)เม่ือปU พ.ศ. 
2540 นับเป�นกฎหมายแม&บทฉบับแรกของไทยท่ีได)ให)ความสําคัญด)านสิทธิมนุษยชนของกลุ&มบุคคลใน
สังคมทุกกลุ&มอย&างท่ัวถึงและชัดเจน อีกท้ังเป�นรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่มีบทบัญญัติสําหรับคนพิการ
โดยเฉพาะ ซ่ึงมาตราท่ีเก่ียวข)องโดยตรงกับคนพิการมีดังนี้ 

 
 ...มาตรา 30 บัญญัติไว)ว&า บุคคลย&อมเสมอกันในกฎหมายและได)รับความคุ)มครองตาม
กฎหมายเท&าเทียมกัน การเลือกปฏิบัติโดยไม&เป�นธรรมต&อบุคคลเพราะเหตุแห&งความแตกต&างใน
เร่ืองสภาพทางกายหรือสุขภาพจะกระทํามิได) 
 มาตรา 55 บัญญัติไว)ว&า บุคคลซ่ึงพิการหรือทุพพลภาพมีสิทธิได)รับสิ่งอํานวยความ
สะดวกอันเป�นสาธารณะและความช&วยเหลืออ่ืนจากรัฐ ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ 
 และมาตรา 80 บัญญัติไว)ว&า รัฐต)องสงเคราะห�ผู)พิการหรือทุพพลภาพให)มีคุณภาพชีวิตที่
ดีและพึ่งตนเองได)... 

 
 จะเห็นได)ว&ารัฐธรรมนูญฉบับนี้นอกจากจะขจัดข)อจํากัดต&างๆ ที่กีดกั้นการใช)สิทธิของ
คนพิการแล)ว ยังให)ความสําคัญในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการและพัฒนาคนพิการ
ให)สามารถพ่ึงตนเองได) นอกจากการให)สิทธิแก&คนพิการตามท่ีรัฐธรรมนูญกําหนดแล)ว ในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห&งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544) ยังได)มีการกําหนดยุทธศาสตร�สําหรับ
คนพิการโดยเฉพาะ กล&าวคือ ส&งเสริมการจัดต้ังและการสร)างความเข)มแข็งให)แก&องค�การคนพิการ 
ส&งเสริมการฟSTนฟูสมรรถภาพคนพิการโดยให)บริการทางการแพทย� บริการด)านการศึกษาทุกระดับ 
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และส&งเสริมให)จัดบริการฟSTนฟูอาชีพคนพิการด)วย อย&างไรก็ตามการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร�
ดังกล&าวยังไม&ประสบผลสําเร็จในทางปฏิบัติ ดังนั้น กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของ
มนุษย�จึงได)จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห&งชาติ พ.ศ. 2545-2549 ข้ึน (ธนายุส ธนธิติ, 
2549: 2-3)  
 ปU พ.ศ. 2545  สํานักงานสถิติแห&งชาติได)ทําการสํารวจความพิการและภาวะทุพพลภาพ
ข้ึนเป�นครั้งแรก  และในปU พ.ศ. 2550 ได)มีการสํารวจความพิการ ครั้งท่ี 2 ซ่ึงได)มีการกําหนด “ความ
พิการ” ท่ีชัดเจน ตามลักษณะความบกพร&อง 31 รายการ และ “ภาวะทุพพลภาพ” หมายถึง ภาวะท่ี
มีความยากลําบากในการทํากิจกรรมต&างๆ หรือแบ&งเป�น 3 ลักษณะ ได)แก& ลักษณะแรก คือ ผู)ท่ีมี
ความยากลําบากหรือมีป*ญหาในการทํากิจกรรม  ลักษณะท่ีสอง คือ  ผู)ท่ีมีความยากลําบากในการ
ดูแลตนเองหรือการทํากิจวัตรส&วนตัว  และลักษณะที่สาม คือ  ผู)ที่มีความบกพร&องทางกาย  จิตใจ  
หรือสติป*ญญา  จึงนับว&าเป�นก)าวสําคัญในการเปลี่ยนผ&านแนวคิด/มุมมองต&อความพิการอย&างเป�น
รูปธรรมชัดเจน  จากเดิมท่ีมุ&งมิติทางกายภาพ  แต&ป*จจุบันให)ความสําคัญต&อภาวะความยากลําบากใน
การทํากิจกรรม  โดยเฉพาะส&งผลต&อการดํารงชีวิตขั้นพื้นฐาน  อันเป�นการดํารงชีวิตในกิจวัตร
ประจําวัน  มิใช&เป�นเพียงสภาพความพิการทางร&างกายเท&านั้น (สํานักงานส&งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการแห&งชาติ, 2552: 30) และจากการสํารวจของสํานักงานสถิติแห&งชาติเก่ียวกับคนพิการใน
ประเทศไทย พบว&า มีแนวโน)มเพ่ิมสูงข้ึนตามการเพ่ิมข้ึนของประชากร โดยในปU  2517  มีคนพิการ
ประมาณ 2 แสนคน หรือร)อยละ 0.5 ของประชากรทั้งหมด และเพิ่มขึ้นเป�น 1.1 ล)านคน  หรือ
ร)อยละ  1.7  ในปU 2545 โดยอัตราร)อยละของคนพิการในช&วงปU 2517 – 2529  ค&อนข)างคงท่ีแต&จะ
เพ่ิมสูงข้ึนในช&วงปU 2534 – 2545 เนื่องจากความแตกต&างของวัตถุประสงค�และลักษณะของข)อคําถาม   
 ข)อมูลจากการสํารวจเก่ียวกับอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2517 – 2544 สํานักงานสถิติ
แห&งชาติ และการสํารวจความพิการและภาวะทุพพลภาพ  พ.ศ. 2545 สํานักงานสถิติแห&งชาติการ
สํารวจเก่ียวกับคนพิการในประเทศไทย  ปU  2517  ประชากรท้ังหมด 39,769,900  คน  พบคนพิการ  
209,000 คน คิดเป�นร)อยละ 0.5 ต&อของประชากรท้ังหมด ปU  2519  ประชากรท้ังหมด 42,066,900 คน 
พบคนพิการ 245,000 คน คิดเป�นร)อยละ 0.6  ต&อประชากรท้ังหมด ปU 2520 ประชากรท้ังหมด  
44,211,500 คน พบคนพิการ 296,200 คน คิดเป�นร)อยละ 0.7 ต&อประชากรท้ังหมด ปU 2521 
ประชากรท้ังหมด 45,344,200 คน พบคนพิการ 324,600 คน คิดเป�นร)อยละ 0.7 ต&อประชากร
ท้ังหมด ปU  2524  ประชากรท้ังหมด  47,621,400  คน พบคนพิการ 367,500 คน  คิดเป�นร)อยละ 
0.8 ต&อประชากรท้ังหมด ปU 2529 ประชากรท้ังหมด 51,960,000 คน พบคนพิการ 385,600 คน คิดเป�น
ร)อยละ 0.7 ต&อประชากรทั้งหมด ปU 2534 ประชากรทั้งหมด 57,046,500 คน พบคนพิการ 
1,057,000 คน  คิดเป�นร)อยละ  1.8  ต&อประชากรท้ังหมด ปU  2539 ประชากรท้ังหมด  59,902,800 คน  
พบคนพิการ  1,024,100 คน คิดเป�นร)อยละ 1.7 ต&อประชากรท้ังหมด ปU 2544 ประชากรท้ังหมด 
62,871,000 คน พบคนพิการ 1,100,800  คน คิดเป�นร)อยละ 1.8 ต&อประชากรท้ังหมด ปU 2545 
ประชากรท้ังหมด 63,303,000 คน พบคนพิการ  1,098,000  คน  คิดเป�นร)อยละ 1.7  ต&อประชากร
ท้ังหมด (คณะกรรมการฟSTนฟูสมรรถภาพคนพิการ, 2550: 3-6) นอกจากนี้ สํานักงานส&งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห&งชาติได)รายงานข)อมูลคนพิการทุกประเภท เป�นข)อมูลช&วงวันท่ี       
1 พฤศจิกายน 2537 ถึงวันท่ี 28 กุมภาพันธ� 2554 ซ่ึงทีมวิจัยได)สรุปไว)คือ ความพิการท่ีพบมาก คือ 
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ความพิการทางการเคลื่อนไหว ร)อยละ 47.27  ความพิการทางการได)ยินและสื่อความหมาย ร)อยละ 
13.93 ความพิการทางการมองเห็น ร)อยละ 10.91 ความพิการทางสติป*ญญา ร)อยละ 8.86 ความ
พิการซํ้าซ)อน ร)อยละ 7.86 และไม&ระบุความพิการ ร)อยละ 5.04 (สุทัศน� โทแหล&ง, 2554: 14) 
 การพัฒนางานด)านคนพิการของประเทศไทยในช&วงสองทศวรรษท่ีผ&านมา หลังจากการ
ประกาศใช)พระราชบัญญัติการฟSTนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534  ซ่ึงถือเป�นการเริ่มประกาศใช)
กฎหมายเก่ียวกับคนพิการโดยตรงครั้งแรกของประเทศไทยและเป�นฐานในการวิเคราะห�เปรียบเทียบ
กับกฎหมายนโยบายด)านคนพิการของประเทศไทยกับประเทศอ่ืนๆ โดยเฉพาะประเทศตะวันตกอย&าง
อังกฤษและสหรัฐอเมริกาซ่ึงมีความเหมือนหรือสอดคล)องกับพระราชบัญญัติการฟSTนฟูสมรรถภาพคนพิการ 
พ.ศ. 2534 ของไทยอยู&หลายประการ ได)แก& การกระตุ)นให)คนพิการมีอาชีพและงาน ทําการมองเห็น
คุณค&าของความเป�นคน และการได)รับการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐ (ทวี เชื้อสุวรรณทวี, 2551: 
1-2) โดยได)กําหนดให)คนพิการได)รับสิทธิ 4 ด)าน ได)แก& การฟSTนฟูสมรรถภาพคนพิการด)านการแพทย�  
ด)านการศึกษา ด)านอาชีพและด)านสังคม แม)ว&าพระราชบัญญัติได)กําหนดบริการสําคัญท่ีคนพิการควร
ได)รับการฟSTนฟูสมรรถภาพตามสิทธิคนพิการ แต&ในความเป�นจริงของสังคมพบว&า คนพิการจํานวนมาก
ยังไม&สามารถเข)าถึงบริการดังกล&าวได) ต&อมากลุ&มเคลื่อนไหวด)านคนพิการได)ทํางานต&อเนื่องในระดับ
การเปลี่ยนแปลงโครงสร)างของสังคม  คือ เข)าร&วมในกระบวนการจัดทํากฎหมายดังจะเห็นได)จาก
รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 กระตุ)นให)สังคมสนใจในเรื่องของ “สิทธิพลเมือง” หรือความเท&าเทียมทาง
โอกาสในสังคมมากข้ึน (รพีพรรณ คําหอม, 2554: 117-118)   
 คนพิการเป�นบุคคลท่ีมีข)อจํากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตหรือเข)าไปมีส&วนร&วมทาง
สังคม เนื่องจากมีความบกพร&องทางการเห็น การได)ยิน การเคลื่อนไหว การสื่อสาร จิตใจ อารมณ� 
พฤติกรรม สติป*ญญา การเรียนรู) หรือความบกพร&องอ่ืนใด ประกอบกับมีอุปสรรคในด)านต&างๆ และมี
ความจําเป�นพิเศษที่จะต)องได)รับความช&วยเหลือด)านหนึ่งด)านใด เพ่ือให)สามารถปฏิบัติกิจกรรมใน
ชีวิตประจําวันหรือเข)าไปมีส&วนร&วม  จากสถิติข)อมูลคนพิการท่ีมีบัตรประจาตัวคนพิการของสานักงาน
ส&งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห&งชาติ ระบุว&ามีคนพิการท่ัวประเทศท่ีมาข้ึนทะเบียนต้ังแต&
วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2537 – 1 กรกฎาคม 2556 รวม 1,614,197 ราย เสียชีวิต 235,094 ราย 
คงเหลือคนพิการท่ีข้ึนทะเบียนจานวน 1,379,103 ราย เป�นเพศชายจานวน 750,933 ราย และเป�น
เพศหญิงจานวน 628,170 ราย ซ่ึงคนพิการดังกล&าวท่ีได)มีบัตรประจาตัวคนพิการแล)ว จะสามารถ
เข)าถึงสิทธิ และใช)ประโยชน�ได)จากสิ่งอานวยความสะดวกอันเป�นสาธารณะ ตลอดจนสวัสดิการและ
ความช&วยเหลือจากรัฐ และมีแนวโน)มท่ีจะเข)าถึงสิทธิมากข้ึน 
 ประเทศไทยได)มีการประกาศใช)พระราชบัญญัติส&งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
พ.ศ.2550 นับเป�นนวัตกรรมทางกฎหมายด)านการส&งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการท่ีมี
สาระสําคัญเกี่ยวกับการฟSTนฟูสมรรถภาพคนพิการ การจัดสวัสดิการ การส&งเสริมและพิทักษ�สิทธิ 
การสนับสนุนให)คนพิการสามารถดํารงชีวิตอิสระ มีศักด์ิศรีแห&งความเป�นมนุษย�และเสมอภาคกับ
บุคคลทั่วไป และมีส&วนร&วมในสังคมเต็มที่และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นภายใต)สภาพแวดล)อมท่ี
คนพิการสามารถเข)าถึงและใช)ประโยชน�ได) (ขัตพันธ� ชุมนุสนธิ์, 2551: 6) และที่สําคัญสวัสดิการ
คนพิการตามพระราชบัญญัติส&งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 เกิดข้ึนเม่ือคนพิการ
ต)องข้ึนทะเบียนคนพิการเพ่ือให)ได)รับบัตรประจําตัวคนพิการ (ID Card for PWD) โดยให)ความสําคัญ
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ในประเด็นคนพิการมีสิทธิเข)าถึงและใช)ประโยชน�จากสิ่งอํานวยความสะดวกอันเป�นสาธารณะ 
ตลอดจนสวัสดิการและความช&วยเหลืออ่ืนจากรัฐ ส&งผลให)คนพิการได)รับสิทธิประโยชน�ตามกฎหมาย
ในมาตรา 20 ท่ีกําหนดให) คนพิการท่ีมีบัตรประจําตัวคนพิการสามารถยื่นคําขอใช)สิทธิ เข)าถึง และ
ใช)ประโยชน�ได)จากสิ่งอํานวยความสะดวกอันเป�นสาธารณะ ได)แก& บริการฟSTนฟูสมรรถภาพทาง 
การแพทย� บริการการศึกษาท่ีเหมาะสม การฟSTนฟูสมรรถภาพด)านอาชีพ การส&งเสริมการมีส&วนร&วมใน
กิจกรรมทางเศรษฐกิจและการเมือง บริการด)านกฎหมาย บริการข)อมูลข&าวสาร บริการโทรคมนาคม 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวก บริการล&ามภาษามือ สิทธิท่ี
จะนําสัตว�นําทางหรือเครื่องช&วยความพิการติดตัวในการเดินทาง สวัสดิการเบี้ยความพิการ บริการ
ปรับสภาพแวดล)อมที่อยู&อาศัย สิทธิการกู)ยืมเงินเพื่อประกอบอาชีพ บริการการฝeกอาชีพและการ
แนะนําการประกอบอาชีพ และบริการจ)างงานคนพิการ และมาตรการลดหย&อนภาษีให)กับผู)ดูแล
คนพิการ (รพีพรรณ คําหอม, 2554: 249 - 250)  
 ตามรัฐธรรมนูญแห&งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได)บัญญัติเก่ียวกับสิทธิของ       
คนพิการไว)ในบทบัญญัติ เรื่อง สิทธิเสรีภาพของประชาชน เช&น รัฐต)องจัดสวัสดิการข้ันพ้ืนฐานแก&
ประชาชนทุกชนชั้น ผู)ยากไร) คนพิการ ทุพพลภาพ ต)องได)รับการศึกษาทัดเทียมบุคคลอ่ืน ผู)ไร)ท่ีอยู&
อาศัย ผู)สูงอายุไม&มีรายได)เพียงพอ ต)องได)รับความช&วยเหลือจากรัฐ และประเด็นเก่ียวกับคนพิการได)
ถูกบรรจุไว)ในคําแถลงนโยบายของรัฐบาลแถลงต&อรัฐสภา เม่ือวันท่ี 29 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ใน
นโยบายสวัสดิการสังคมและความม่ันคงของมนุษย� ในข)อ 3.5.6 ความว&า “ส&งเสริมความเสมอภาค
ระหว&างชายหญิง ขจัดการกระทําความรุนแรงและการเลือกปฏิบัติต&อเด็ก สตรี และคนพิการ ให)การ
คุ)มครองและส&งเสริมการจัดสวัสดิการทางสังคมท่ีเหมาะสมแก&ผู)ยากไร) คนพิการ หรือทุพพลภาพ และ
ผู)ท่ีอยู&ในภาวะยากลําบาก ให)มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน พ่ึงตนเองได)” โดยกระทรวงต&างๆ และหน&วยงาน
ในสังกัด และสํานักงานส&งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห&งชาติ ซ่ึงเป�นผู)รับผิดชอบโดยตรง 
ต)องดําเนินงาน ภายใต)กรอบรายละเอียดของ ก) รัฐธรรมนูญแห&งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2550 ข) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห&งชาติ ฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2550-54) ค) ยุทธศาสตร�การ
พัฒนาคนและสังคมไทยสู&สังคมภูมิป*ญญาและการเรียนรู) ง) พระราชบัญญัติส&งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ซ่ึงระบุในมาตรา 5 กําหนดให)มีคณะกรรมการส&งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการแห&งชาติ มีนายกรัฐมนตรีเป�นประธาน อํานาจหน)าท่ีหนึ่งตามมาตรา 6 (10) คือ 
กําหนดมาตรฐานให)การรับรอง หรือเพิกถอนการรับรององค�กรด)านคนพิการ หรือองค�กรอ่ืนใดท่ี
ให)บริการแก&คนพิการ จ) แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห&งชาติ ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2550-54 ได)
กําหนดยุทธศาสตร�ในการสร)างความเข)มแข็งให)แก&องค�กรด)านคนพิการและเครือข&ายในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ และ ช) แผนปฏิบัติราชการ 4 ปU พ.ศ.2551-54 สํานักงานส&งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการแห&งชาติ (กระทรวงสาธารณสุข, สํานักนโยบายและยุทธศาสตร�, 2554: 3-4) 
 สําหรับประเทศไทยนั้น การดําเนินการกํากับดูแลการกระตุ)นการใช)กฎหมายด)านคนพิการยัง
น)อยมาก ท้ังนี้อาจเพราะไม&มีบทลงโทษประการหนึ่ง อีกประการหนึ่งเนื่องจากขาดองค�กรและ
บุคลากรท่ีสอดส&องดูแลอย&างจริงจัง ตลอดจนขาดเอกภาพในการทํางาน มีรัฐมนตรี องค�กรท่ีเก่ียวข)อง
รับผิดชอบ 3-4 หน&วยงาน คือ กระทรวงศึกษาธิการ สาธารณสุข และมหาดไทย ซ่ึงป*จจุบันได)
ถ&ายโอนไปอยู&ในความรับผิดชอบของกระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย� และกระทรวง
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แรงงานและสวัสดิการสังคมทําให)การดําเนินการบางอย&างค&อนข)างยุ&งยาก ซับซ)อน ไม&มีเอกภาพ 
(ทวี เชื้อสุวรรณทวี, 2551: 3-4) โดยท่ีผ&านมานั้นการดําเนินการเพ่ือพัฒนาและแก)ไขป*ญหาคนพิการ
มักจะถูกกําหนดทิศทางดําเนินงานจากหน&วยงานภาครัฐเป�นส&วนใหญ&และเป�นไปในรูปแบบการ
จัดระบบสวัสดิการเพ่ือสังคมสงเคราะห�แก&กลุ&มคนพิการ ขณะที่กลุ&มคนพิการเป�นผู)รอรับความ
ช&วยเหลือ  จากสาระสําคัญของรัฐธรรมนูญแห&งราชอาณาจักรไทยได)กําหนดให)รัฐต)องจัดสวัสดิการ
สาธารณะแก&ทุกคนในสังคม จัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกอันเป�นสาธารณะและความช&วยเหลืออ่ืนๆ 
แก&ผู)ด)อยโอกาสในสังคมต&างๆ ท่ีต)องคํานึงถึงความเสมอภาคในทางกฎหมาย และได)รับการคุ)มครอง
ตามกฎหมายเท&าเทียมกัน  บุคคลซ่ึงพิการหรือทุพพลภาพมีสิทธิได)รับสิ่งอํานวยความสะดวกอันเป�น
สาธารณะและความช&วยเหลืออื่นจากรัฐ โดยที่แนวนโยบายแห&งรัฐต)องสงเคราะห�คนพิการหรือ                 
ทุพพลภาพให)มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและพ่ึงตนเองได)  และการดําเนินงานภายใต)แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห&งชาติ ฉบับท่ี 10 พ.ศ. 2550 - 2554  ท่ีมุ&งเน)นการพัฒนาแบบบูรณาการเป�นองค�รวมท่ีมีคน
เป�นศูนย�กลางของการพัฒนาเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให)เกิดความสมดุล เป�นธรรม และ
ยั่งยืน มุ&งพัฒนาคนและสังคมไทยสู&สังคมแห&งภูมิป*ญญาและการเรียนรู)   สร)างความเข)มแข็งของ
ชุมชนและสังคมให)เป�นฐานท่ีม่ันคงของประเทศ   
 แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห&งชาติ พ.ศ. 2550 - 2554 กําหนดยุทธศาสตร�ด)าน
การบริหารจัดการระบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ส&งเสริมสนับสนุนความเข)มแข็งขององค�กร
ด)านคนพิการ และเครือข&ายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ส&งเสริมเจตคติที่ดีของคนพิการ 
ครอบครัว และสังคมท่ีมีต&อความพิการและคนพิการ และส&งเสริมการจัดสภาพแวดล)อมท่ีปราศจาก
อุปสรรคต&อการมีส&วนร&วมของคนพิการ ทําให)ทิศทางของสังคมต&อการพัฒนา  โดยเฉพาะกระบวนการ
สร)างเสริมสุขภาพของคนกลุ&มนี้มีการมุ&งเน)นการมีส&วนร&วมจากหลายภาคส&วนมากข้ึน อย&างไรก็ตาม
การดําเนินงานพัฒนาด)านการส&งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตของคนพิการแต&ละจังหวัดจะถูก
กําหนดแนวทางดําเนินงานโดยคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจําจังหวัด และมี
สํานักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัดเป�นแกนหลักได)ประสานงานการปฏิบัติจากหลายภาค
ส&วนมาเข)าร&วมดําเนินการ มีกิจกรรมสําคัญ ได)แก& การจดทะเบียนคนพิการ การฟSTนฟูสมรรถภาพ 
การศึกษา คนพิการ การจัดบริการสังคม การส&งเสริมด)านอาชีพ การส&งเสริมการมีส&วนร&วมทางสังคม
ผ&านกระบวนการกลุ&มประชาสังคมและเครือข&ายระดับชุมชนได)เรียนรู)การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
คนพิการ (คณะกรรมการฟSTนฟูสมรรถภาพคนพิการ, 2550: 4) 
 แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห&งชาติ ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2555 – 2559 เป�นแผน
ยุทธศาสตร�ท่ีดําเนินการภายใต)พระราชบัญญัติส&งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 
ซ่ึงกําหนดให)คณะกรรมการส&งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห&งชาติ มีหน)าท่ีเสนอนโยบาย 
แผนหลัก และโครงการเก่ียวกับการส&งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ท้ังนี้ สาระสําคัญของ
แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห&งชาติฉบับนี้มีความสอดคล)องเชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญแห&ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 พระราชบัญญัติส&งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 
2550 แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห&งชาติ ฉบับท่ี 11 พ.ศ. 2555 - 2559 คําแถลงนโยบาย
ของรัฐบาล ตลอดจนอนุสัญญาว&าด)วยสิทธิคนพิการ ซ่ึงเป�นกฎหมายระหว&างประเทศท่ีมีความสําคัญ
เป�นอย&างยิ่ง กระบวนการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห&งชาติ ฉบับท่ี 4 พ.ศ. 2555 - 
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2559  ได)เน)นการมีส&วนร&วมของทุกภาคส&วนอย&างเต็มท่ีและมีประสิทธิภาพ โดยมีหลักการสําคัญใน
การสร)างสังคมที่บูรณาการเพื่อคนพิการและทุกคนในสังคม ให)คนพิการสามารถเข)าถึงและใช)
ประโยชน�ได)จากสิทธิอย&างเท&าเทียมและเป�นธรรม และไม&เลือกปฏิบัติต&อคนพิการและผู)ดูแลคนพิการ 
มีบริการเพ่ือให)คนพิการเข)าถึงสิทธิตามกฎหมาย และตอบสนองความจําเป�นของคนพิการแต&ละ
ประเภท สร)างสภาพแวดล)อม พัฒนาเทคโนโลยี และข)อมูลข&าวสารท่ีคนพิการสามารถเข)าถึงและใช)
ประโยชน�ได) รวมถึงการสร)างพลังอํานาจให)คนพิการสามารถเข)าถึงบริการต&างๆ ท้ังด)านการแพทย� 
การศึกษา อาชีพและการมีงานทํา กีฬา และการท&องเที่ยว รวมถึงการปรับปรุงกลไกด)านการเงิน 
การคลังและงบประมาณเพื่อการส&งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให)มีประสิทธิภาพ และ
กระจายอํานาจสู&ท)องถ่ินภาคประชาสังคมและภาคส&วนอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข)องอย&างมีประสิทธิผล และสร)าง
ความเข)มแข็งขององค�กรด)านคนพิการและเครือข&ายในการขับเคลื่อนการดําเนินงานด)านคนพิการ
อย&างเป�นระบบและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนจัดบริการให)แก&คนพิการได)อย&างมีมาตรฐาน รวมถึงการ
สร)างเสริมเจตคติเชิงสร)างสรรค�ต&อความพิการและคนพิการให)ตระหนักรู)เก่ียวกับสิทธิ และศักด์ิศรีของ
ความเป�นมนุษย�อย&างเท&าเทียมในสังคม  
 แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในช&วงท่ีผ&านมา ได)ก)าวข)ามการทํางานบนฐาน
การสงเคราะห� ฟSTนฟู มุ&งสู&การดําเนินงานบนฐานสิทธิมากยิ่งขึ้น โดยคนพิการหรือผู)แทนองค�กร 
คนพิการมีสิทธิเข)าร&วมเป�นคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการในแต&ละประเด็น และมีส&วนร&วมใน
การกําหนดนโยบาย แผนงาน โครงการกิจกรรมทางสังคม เศรษฐกิจและการเมือง ท่ีส&งผลต&อการพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ นอกจากนี้ คนพิการมีสิทธิได)รับการช&วยเหลือทางกฎหมายและการจัดหา
ทนายความว&าต&างแก)ต&างทางคดี การเข)าถึงข)อมูลข&าวสาร การสื่อสารและบริการโทรคมนาคม 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกต&างๆ ตลอดจนบริการสาธารณะ 
บริการล&ามภาษามือ การจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการ การปรับสภาพแวดล)อมท่ีอยู&อาศัย บริการ
ผู)ช&วยคนพิการ เป�นต)น ดังนั้น ประเด็นสําคัญท่ีจะขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการบนฐาน
สิทธิดังกล&าวข)างต)นอย&างต&อเนื่อง จําเป�นท่ีจะต)องคํานึงถึงการเป�นส&วนหนึ่งของคนพิการในสังคม 
(Inclusive Society) และการส&งเสริมสิทธิท่ีเป�นจริงของคนพิการ (Make the Rights Real) ในช&วง
ของแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห&งชาติฉบับต&อไป  
 อย&างไรก็ตาม ความท)าทายของการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในระยะแผนพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการแห&งชาติ ฉบับท่ี 4 พ.ศ. 2555 - 2559 คือการท่ีจะต)องเผชิญกับบริบทการ
เปลี่ยนแปลงและพัฒนาการท่ีสําคัญภายใต)กระแสโลกาภิวัฒน� ท้ังในระดับโลกและระดับประเทศ ซ่ึง
จะส&งผลกระทบต&อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของประเทศไทย ท้ังท่ีคาดว&าจะเป�นโอกาสให)
สามารถใช)จุดแข็ง อันประกอบด)วย กลไกด)านกฎหมาย นโยบายและมาตรการต&างๆ รวมถึงการมี 
ส&วนร&วมขององค�กรด)านคนพิการและเครือข&ายอย&างเข)มแข็ง ในการพัฒนาให)มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
และส&วนท่ีเป�นภัยคุกคามท่ีต)องแก)ไขจุดอ&อน อันประกอบด)วย การปรับเปลี่ยนเจตคติ แผนพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการแห&งชาติ ฉบับท่ี 4 พ.ศ. 2555 - 2559 ของสังคมต&อคนพิการและความพิการ 
รวมถึงการเลือกปฏิบัติโดยไม&เป�นธรรมต&อคนพิการ เพ่ือเป�นการระมัดระวังและปRองกันผลด)านลบท่ีจะ
เกิดข้ึนกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ดังนั้น จึงจําเป�นต)องประเมินสถานการณ�การเปลี่ยนแปลง
ท่ีจะมีผลต&อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของประเทศไทย ในระยะต&อไปอย&างมีประสิทธิภาพ
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เพ่ือให)มีภูมิคุ)มกันต&อการเปลี่ยนแปลงได)อย&างเหมาะสมและสามารถคุ)มครองสิทธิคนพิการได)อย&าง
เสมอภาค และเป�นรูปธรรมต&อไป (คณะกรรมการส&งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห&งชาติ, 
2555: ก-3) 
 จากบริบทของสังคมไทย ท้ังด)านความเชื่อและวัฒนธรรมท่ีเป�นสังคมพุทธ-อุปถัมภ�แบบไทยๆ 
ด)านสังคมเศรษฐกิจแบบเกษตร-อุตสาหกรรม และทุนนิยม-บริโภค ด)านสังคมการเมืองแบบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย�ทรงเป�นประมุข และด)านการเรียนรู)และความรู)ของสังคมไทย
ส&งผลต&อการให)ความหมายและคุณค&าของความพิการ และคนพิการในมุมท่ีค&อนข)างเป�นอุปสรรคใน
การสร)างการเปลี่ยนแปลงท้ังในระดับชีวิตท่ีเป�นป*จเจกของคนพิการ  ครอบครัว  ชุมชน  และระบบ
บริการทางสังคมตามสิทธิข้ันพ้ืนฐาน (คณะทํางานแผนงานสร)างเสริมสุขภาพคนพิการในสังคมไทย, 
2551: 177) ซึ่งประเทศไทยกําลังก)าวเดินอยู&ระหว&างฐานคิดในการช&วยเหลือคนพิการ จากกลุ&ม       
ผู)ใจบุญองค�กรการกุศลภาคเอกชน การสงเคราะห�อุปถัมภ� ไปสู&ฐานคติของความเป�นประชาธิปไตย 
ความเท&าเทียม ความเป�นอุตสาหกรรม และเศรษฐกิจแบบทุนนิยม แนวคิดการเสริมพลัง/ศักยภาพ 
(Empowerment) การพ่ึงตนเอง การฟSTนฟูทางด)านอาชีพ และการมีวิถีชีวิตอิสระ (Independent 
Living) ของคนพิการได)รับความชอบธรรมมากข้ึน และการเปลี่ยนแปลงดังกล&าวท่ีเกิดข้ึนเป�นการตอก
ย้ําว&าประเทศไทยไม&สามารถปฏิเสธและหลีกเลี่ยงอิทธิพลของกระแสโลกาภิวัตน�  อิทธิพลทาง
การเมือง ความเป�นประชาธิปไตย เสรีนิยม และระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม หรือ “ชุดความรู)จริง
ของชาติตะวันตก” ได) (ทวี เชื้อสุวรรณทวี, 2551: 5) ซ่ึงทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห&งชาติ ฉบับท่ี 11 มุ&งพัฒนาภายใต)หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และขับเคลื่อนให)บังเกิดผล
ในทางปฏิบัติท่ีชัดเจนยิ่งข้ึนในทุกระดับ ยึดคนเป�นศูนย�กลางของการพัฒนาให)ความสําคัญกับการ
สร)างกระบวนการมีส&วนร&วมของทุกภาคส&วนในสังคม พัฒนาประเทศสู&ความสมดุลในทุกมิติอย&าง
บูรณาการและเป�นองค�รวม โดยวิสัยทัศน�ของแผนฯ ระบุไว) คือ “สังคมอยู&ร&วมกันอย&างมีความสุข 
ด)วยความเสมอภาค เป�นธรรม และมีภูมิคุ)มกันต&อการเปลี่ยนแปลง” (สํานักงานปลัดกระทรวง 
การพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย�, 2554: 1-21)  
 จากยุทธศาสตร�กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย� พ.ศ. 2555- 2559 
วิสัยทัศน� “มุ&งสู&สังคมคุณภาพ บนพ้ืนฐานความรับผิดชอบร&วมกัน” และมีพันธกิจในการสร)างระบบ
สวัสดิการให)ประชาชนมีหลักประกันและมีความม่ันคงในชีวิต พัฒนาคนและสังคมให)มีคุณภาพและมี
ภูมิคุ)มกันต&อการเปลี่ยนแปลง เสริมสร)างทุกภาคส&วนมีส&วนร&วมในการพัฒนาสังคม และพัฒนาองค�
ความรู) ขีดความสามารถ และระบบการบริหารจัดการด)านการพัฒนา ถือเป�นยุทธศาสตร�ท่ีรองรับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห&งชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555- 2559) ท่ีมุ&งเน)นการสร)างภูมิคุ)มกัน
เพ่ือให)เกิดสังคมคุณภาพ โดยมีแนวทางการพัฒนาท่ีสําคัญ คือ การสร)างความม่ันคงทางเศรษฐกิจและ
สังคมให)ทุกคนในสังคมไทยสามารถจัดการความเสี่ยงและสร)างโอกาสในชีวิตให)แก&ตนเอง การ
จัดบริการทางสังคมให)ทุกคนตามสิทธิท่ีพึงมีพึงได) เน)นการสร)างภูมิคุ)มกันระดับป*จเจกและสร)างการมี
ส&วนร&วมในกระบวนการตัดสินใจในการพัฒนาประเทศ การเสริมสร)างพลังให)ทุกคนสามารถเพิ่ม
ทางเลือกการใช)ชีวิตในสังคมและสร)างการมีส&วนร&วมในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองได)อย&างมี
คุณค&าและศักด์ิศรี และเสริมสร)างความสัมพันธ�ของคนในสังคมให)แน&นแฟRน เป�นน้ําหนึ่งใจเดียวกัน 
ส&งเสริมการพัฒนาให)ครอบครัวและสังคมไทยมีความม่ันคงอบอุ&น สร)างหลักประกันความม่ันคงใน
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ศักด์ิศรีแห&งความเป�นมนุษย� ส&งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนให)เติบโตเป�นพลเมืองท่ีมีคุณภาพด)วย
การพัฒนาเด็กตั้งแต&อยู&ในครรภ�มารดา เด็กแรกเกิด เด็กก&อนวัยเรียน และเยาวชนทุกช&วงวัย 
สนับสนุนบทบาทของสตรีไทยในการมีส&วนร&วมพัฒนาประเทศอย&างเสมอภาค และท่ีสําคัญเป�นการ
เสริมสร)างให)ผู)สูงอายุ คนพิการ และผู)ด)อยโอกาสมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนด)วย รวมท้ังการจัดสิ่งอํานวย
ความสะดวกสาธารณะสําหรับรองรับผู)สูงอายุและคนพิการอย&างทั่วถึง (สํานักงานปลัดกระทรวง 
การพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย�, 2554: 4)  
 จากพระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสท่ีได)พระราชทานต้ังแต&ปU 2517 พระบาทสมเด็จ
พระเจ)าอยู&หัวทรงให)ความสําคัญกับแนวทางการพัฒนาบนพ้ืนฐานของการพ่ึงตนเอง ความพอมีพอกิน 
การรู)จักความพอประมาณ  การคํานึงถึงความมีเหตุผล  การสร)างภูมิคุ)มกันที่ดีในตัว  และทรง
เตือนสติประชาชน  คนไทยไม&ให)ประมาท  ตระหนักถึงการพัฒนาตามลําดับขั้นตอนท่ีถูกต)องตาม
หลักวิชา  ตลอดจนมีคุณธรรมเป�นกรอบในการดํารงชีวิต  กระบวนการวางแผนพัฒนาประเทศจึงได)
น)อมนํามาเป�นหลักการสําคัญในการวางแผนพัฒนา ปรับวิธีการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห&งชาติ กระบวนการพัฒนาแบบพ่ึงพาตนเองในแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ เป�น
แนวทางสําคัญท่ีสามารถอุ)มชูตนเองให)มีความพอเพียงกับตนเอง (Self-Sufficiency) อยู&ได)โดยท่ี         
ไม&เดือดร)อน ต้ังตัวให)มีพอกินพอใช) คนสามารถช&วยเหลือตนเองได)โดยไม&เป�นภาระของคนอ่ืนมาก
เกินไปได)ในทุกด)าน โดยมีความสมดุล ความพอดีในชีวิต ต)องสอดคล)องและสมดุลกันระหว&าง
เทคโนโลยี เศรษฐกิจ จิตใจ สังคม วัฒนธรรม และทรัพยากรธรรมชาติ การพึ่งตนเองเป�นการ
เสริมสร)างแรงงานให)ดํารงชีวิตได)ด)วยตนเอง ไม&มุ&งเน)นในด)านการแข&งขัน แต&มุ&งความเป�นอิสระ 
ช&วยเหลือเกื้อกูลกัน การพึ่งตนเองเป�นการมองป*ญหาต&างๆ และค&อยตัดสินใจแก)ไขด)วยตนเอง 
นอกจากนี้การพ่ึงตนเองไม&ได)หมายถึงคนๆ เดียวหรือกลุ&มเดียวจะพ่ึงตนเองได)โดยสมบูรณ� แต&ต)อง
พ่ึงพากลุ&มอ่ืนๆ ด)วย (โกวิทย� พวงงาม, 2553: 184 – 294) 
 “สิ่งท่ีสมบูรณ�แล)วโดยแท) มันก็มีความบกพร&องอยู& สิ่งท่ีบกพร&องอยู& แท)จริงมันก็สมบูรณ�ดี
อยู&แล)ว” คําสอนของท&านพุทธทาสภิกขุ จากหนังสือ "เรื่องราว-คน-พิเศษ-เกิดข้ึน-ธรรมดา" โดย
นักศึกษาทันตแพทย�มหาวิทยาลัยเชียงใหม& สะท)อนให)เห็นถึงคุณค&าในมนุษย�ตัวเล็กๆ ในพ้ืนท่ีเล็กๆ 
ต&างล)วนมีเรื่องราวท่ีมีความหมาย เป�นเอกลักษณ�เฉพาะ เป�นความพิเศษของตนเอง เป�นจิ๊กซอว�ท่ีแต&
ละชิ้นไม&เคยเหมือนกันเลย แต&เม่ือนํามาต&อรวมกันก็จะกลายเป�นภาพของสังคม และเม่ือเอาแต&ละ
สังคมมาวางต&อจิ๊กซอว� เราก็จะมองเห็นภาพของโลกใบท่ีเราอาศัยอยู& การจัดการตนเองของคนพิการ
เพ่ือการพ่ึงตนเองอย&างยั่งยืนจึงถือเป�นแนวคิดใหม&ท่ีเต็มเปU�ยมด)วยพลังความมุ&งม่ันในการเปลี่ยนแปลง        
"คนพิการท่ีเป�นภาระครอบครัว" เป�น “คนพิการท่ีพ่ึงพาตนเอง” ได) ซ่ึงมีความเชื่อพ้ืนฐานว&า มนุษย�มี
ความสามารถและมีพลังอันซ&อนเร)น (Potential Ability) แฝงอยู&ท้ังพลังความคิด ทักษะแรงงานท่ีมี
ความสามารถพัฒนาตนเองได)ตามขีดความสามารถทางคุณภาพและคุณธรรม หากโอกาสอํานวยและ
มีผู)ให)การสนับสนุน ซ่ึงการอยู&กันในชุมชน สังคม มนุษย�ต)องการอยู&ด)วยความสุขกาย สบายใจ และมี
ความเป�นธรรม โดยชุมชนมีความสมดุลในการพัฒนา (โกวิทย�  พวงงาม, 2553: 380)  
 ด)วยเหตุนี้ ผู)วิจัยในฐานะนักพัฒนศึกษาและทํางานด)านการเสริมสร)างความสามารถใน
การจัดการตนเองของคนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเองจึงได)เล็งเห็นถึงสถานการณ�ด)านความพิการและ
ความสําคัญของป*ญหาในการดํารงชีวิตของคนพิการท่ีไม&เพียงคนพิการต)องทุกข�ยากลําบากในการ
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ดํารงชีวิต แต&สมาชิกครอบครัวคนอ่ืนๆ อาจต)องเผชิญความเสี่ยงและการเสียโอกาสด)วยเช&นกัน เป�น
การบ&งชี้ถึงความสูญเสียทรัพยากรอันมีค&าของสังคมไปท้ังๆ ท่ียังมีหนทางปRองกันแก)ไข การแก)ป*ญหา
และการพัฒนาระบบต&างๆ ด)วยระบบงานภาครัฐตามปกติอาจมีข้ันตอนและความล&าช)า เนื่องจากการ
ให)ความหมายและความสําคัญต&อการจัดการป*ญหานี้ จึงจําเป�นต)องมีกลไกเสริมในการแก)ป*ญหาและ
พัฒนาระบบสังคมให)คนพิการมีมาตรฐานการดํารงชีพในสังคมเท&าเทียมกับคนท่ัวไป การเสริมสร)าง
ความสามารถในการจัดการตนเองของคนพิการจึงเป�นแนวคิดหนึ่งท่ีเน)นให)คนพิการในชุมชนสามารถ
พัฒนาศักยภาพตนเองท้ังในแง&ความสามารถในการจัดการเรียนรู)  กระบวนการกลุ&ม  การสั่งสม
ประสบการณ�และภูมิป*ญญาของท)องถ่ิน เพ่ือพัฒนาเป�นองค�ความรู)ในการจัดการแก)ไขป*ญหาได)อย&าง
มีประสิทธิภาพตามแบบฉบับของตนเอง และมีส&วนร&วมท่ีจะวางรากฐานการพัฒนาสังคมและชุมชนให)
เข)มแข็ง มีระบบ มีการจัดการที่ดีในทุกระดับ จึงมีความสนใจศึกษาประเด็นหัวข)อ “การพัฒนา
รูปแบบการเสริมสร)างความสามารถในการจัดการตนเองของคนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเองอย&างยั่งยืน” 
เพ่ือนําเสนอรูปแบบดังกล&าวต&อชุมชน ท)องถิ่น และหน&วยงานที่รับผิดชอบให)สามารถนํารูปแบบ
ดังกล&าวไปใช)เป�นต)นแบบหรือปรับประยุกต�ใช)ได)จริงกับคนพิการในแต&ละภูมิภาคของประเทศไทยได)
อย&างมีประสิทธิภาพต&อไป   
 
คําถามการวิจัย 
 การวิจัยนี้มุ&งหาคําตอบในประเด็นป*ญหาหลัก คือ  
 1.รูปแบบการเสริมสร)างความสามารถในการจัดการตนเองของคนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเอง
อย&างยั่งยืนควรจะเป�นอย&างไร  
 2.รูปแบบการเสริมสร)างความสามารถในการจัดการตนเองของคนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเอง
อย&างยั่งยืนท่ีเหมาะสมควรมีองค�ประกอบอะไรบ)าง 

 
วัตถุประสงค�ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาทฤษฎี แนวคิด และข)อมูลท่ีเก่ียวข)องกับการเสริมสร)างความสามารถในการ
จัดการตนเองของคนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเองอย&างยั่งยืน 

2. เพ่ือพัฒนารูปแบบการเสริมสร)างความสามารถในการจัดการตนเองของคนพิการเพ่ือ   
การพ่ึงตนเองอย&างยั่งยืนท่ีเหมาะสม 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 การศึกษาจากทฤษฎีและแนวคิดสู&การปฏิบัติมุ&งศึกษาเฉพาะเรื่องรูปแบบการเสริมสร)าง
ความสามารถในการจัดการตนเองของคนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเองอย&างยั่งยืนจากสภาพท่ีเป�นจริงใน
ป*จจุบันของการจัดการตนเองของคนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเอง 
 ขอบเขตเชิงประชากร 

 การวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการเสริมสร)างความสามารถในการจัดการตนเองของ     
คนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเองอย&างยั่งยืน” ในครั้งนี้  ผู)วิจัยมุ&งศึกษาข)อมูลดังกล&าวได)มาจากการสังเคราะห� 
ทฤษฎีและแนวคิด ผสมผสานความคิดเห็นของผู)ให)ข)อมูลสําคัญ 2 กลุ&ม คือ  
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1. คนพิการต)นแบบ จํานวน 10 คน ซ่ึงเป�นคนพิการท่ีได)รับรางวัลบุคคลพิการตัวอย&าง
ของสภาสังคมสงเคราะห�แห&งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ� หรือรางวัลต)นกล)าต)นแบบคนพิการ
ของกระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย�  

2. ผู)เชี่ยวชาญด)านคนพิการ จํานวน 17 คน ซ่ึงผู)ท่ีมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ�ด)าน  
คนพิการ โดยแบ&งออกเป�น 3 กลุ&ม คือ ผู)นําองค�กรคนพิการ นักวิชาการด)านคนพิการ และ             
ผู)ปฎิบัติงานในหน&วยงานท่ีเก่ียวข)องกับคนพิการ  
 ขอบเขตเชิงเนื้อหา 

การวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการเสริมสร)างความสามารถในการจัดการตนเองของคน
พิการเพ่ือการพ่ึงตนเองอย&างยั่งยืน”ในครั้งนี้ ผู)วิจัยมุ &งศึกษาและเชื ่อมโยงข)อมูลพื้นฐานจาก      
คนพิการต)นแบบและผู)เชี่ยวชาญด)านคนพิการ ทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวข)องกับการเสริมสร)าง
ความสามารถในการจัดการตนเองของคนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเองอย&างยั่งยืน ได)แก& แนวคิดเก่ียวกับ
การจัดการตนเอง (Self-management) แนวคิดเก่ียวกับการพ่ึงตนเอง (Self-reliance) แนวคิด
เก่ียวกับการดํารงชีวิตอิสระ (Independent Living : IL) แนวคิดเก่ียวกับการฟSTนฟูสมรรถภาพโดย
ชุมชน (Community Based  Rehabilitation - CBR) รวมท้ังนโยบายและแผนงานท่ีเก่ียวข)องกับ
คนพิการไทยในป*จจุบัน เพ่ือนําไปสู&การพัฒนารูปแบบการเสริมสร)างความสามารถในการจัดการ
ตนเองของคนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเองอย&างยั่งยืนท่ีเหมาะสม 
 
นิยามศัพท�เฉพาะ 
 ความพิการ หมายถึง  ความบกพร&องหรือข)อจํากัดในการทํากิจกรรมและการมีส&วนร&วม 
ซ่ึงให)ความหมายในเชิงลบของปฏิสัมพันธ�ร&วมระหว&างบุคคลท่ีมีเง่ือนไขทางสุขภาพกับป*จจัยแวดล)อม
ทางกายภาพ และทางสังคมจากเหตุผลหลายๆ อย&าง  
 คนพิการ หมายถึง คนท่ีมีความผิดปกติหรือความบกพร&องทางร&างกาย ทางสังคมทาง
สติป*ญญาหรือทางจิตใจ ซ่ึงทําให)บุคคลนั้นมีข)อจํากัดในการแสดงบทบาทหรือกระทํากิจวัตรต&างๆ ได)
ลดน)อยลงกว&าคนปกติ   
 การจัดการตนเองของคนพิการ หมายถึง กระบวนการท่ีแสดงให)เห็นถึงการพัฒนาศักยภาพ
คนพิการในชุมชนและท)องถ่ินท้ังในแง&ความสามารถในการจัดการเรียนรู)  กระบวนการกลุ&ม  การสั่งสม
ประสบการณ�และภูมิป*ญญาของท)องถ่ินเอง เพ่ือพัฒนาเป�นองค�ความรู)ในการจัดการแก)ไขป*ญหาได)
อย&างมีประสิทธิภพตามแบบฉบับของตนเอง   
 การพ่ึงตนเอง  หมายถึง การท่ีคนสามารถดํารงอยู&ได)ในสิ่งแวดล)อมทางกายภาพและ
สังคมป*จจุบัน โดยมุ&งให)เกิดประโยชน�สูงสุดและต)องไม&คุกคามสภาพแวดล)อมจนเกิดอันตราย โดย
พยายามให)ประชาชนยืนอยู&บนขาของตนเองมากท่ีสุดเท&าท่ีจะเป�นได) คือ พยายามใช)ทรัพยากรท่ีมีอยู&
ในท)องถ่ินอย&างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งส&งเสริมให)มีการผลิตและกระตุ)นให)ใช)เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม
เพ่ิมยิ่งข้ึน 
 การดํารงชีวิตอิสระของคนพิการ หมายถึง การที่คนพิการสามารถกําหนดแนวทาง 
การดํารงชีวิตของตนเองได)อย&างสมศักดิ์ศรีความเป�นมนุษย�ในสังคม โดยไม&ข้ึนอยู&กับความพิการ          
ว&าจะรุนแรงมากน)อยเพียงไร  โดยอาศัยบริการความช&วยเหลือเท&าท่ีจําเป�น   
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 การฟSTนฟูสมรรถภาพโดยชุมชน  หมายถึง  การเสริมสร)างความสามารถของคนพิการให)มี
สมรรถภาพดีข้ึนท้ังทางร&างกาย  จิตใจ  และสติป*ญญา  สามารถช&วยเหลือตัวเองได)  มีคุภาพชีวิตท่ีดี  
สามารถอยู&ในสังคมได)อย&างมีความสุขโดยอาศัยวิธีทางการแพทย� การศึกษา การอาชีพ และความ
ร&วมมือของคนพิการ ครอบครัว ชุมชนได)รับการช&วยเหลือสนับสนุนจากองค�กรภาครัฐและเอกชน 
 ศักยภาพคนพิการ  หมายถึง  การส&งเสริมให)คนพิการได)มีโอกาสพัฒนาทักษะ ความรู)   
ความสามารถ  รวมท้ังการได)รับสิทธิอย&างเท&าเทียมกับบุคคลท่ัวไป  แนวคิดดังกล&าวเป�นป*จจัยท่ีส&งผล
ต&อการพัฒนาศักยภาพของคนพิการในด)านต&างๆ 
 ทักษะชีวิต  หมายถึง  ความสามารถข้ันพ้ืนฐานของบุคคลในการปรับตัวและเลือกทางเดิน
ชีวิตท่ีเหมาะสมในการเผชิญป*ญหาต&างๆ ท่ีอยู&รอบตัวในสภาพสังคมป*จจุบัน  และเตรียมพร)อมสําหรับ
การปรับตัวในอนาคตได)อย&างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยการถ&ายทอดประสบการณ�ด)วยการฝeกฝน
อบรม 
 การดูแลตนเอง หมายถึง กระบวนการตัดสินใจท่ีเก่ียวกับการสังเกตตนเอง  การรับรู)  
การตัดสินใจเลือกบริการและการรักษาตามที่บุคคลเข)าใจ เป�นพฤติกรรมที่เรียนรู)ได)ภายใต)
ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม ซ่ึงถือเป�นหน)าท่ีท่ีจําเป�นของมนุษย�ในการท่ีจะปฏิบัติเพ่ือท่ีจะ
รักษาไว)ซ่ึงชีวิต สุขภาพ และสวัสดิภาพของตนอยู&แล)วตามธรรมชาติ และมีเปRาหมายเพ่ือส&งเสริมให)
ชีวิตมีความปกติสุขท้ังร&างกายและจิตใจ    
 รูปแบบ  หมายถึง กรอบความคิดทางด)านหลักการ วิธีการดําเนินงาน และเกณฑ�ต&างๆ 
ของระบบ ที่สามารถยึดถือเป�นแนวทางในการดําเนินงานเพื่อให)บรรลุตามวัตถุประสงค� ซ่ึงจะ
ออกแบบตามแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัย และหลักการพ้ืนฐานในการกําหนดรูปแบบนั้นๆ เป�นหลัก  
 
ประโยชน�ท่ีได(รับ 

1. ได)รูปแบบการเสริมสร)างความสามารถในการจัดการตนเองของคนพิการเพ่ือการ
พ่ึงตนเองอย&างยั่งยืนท่ีเหมาะสม และสามารถนําไปปรับประยุกต�ใช)ในการส&งเสริมและพัฒนา         
การจัดการตนเองของคนพิการในพ้ืนท่ีต&างๆ ท่ีมีลักษณะความพิการและบริบทท่ีแตกต&างกัน 

2. นําข)อค)นพบไปใช)ประโยชน�ในเชิงนโยบายการส&งเสริมและพัฒนาการจัดการตนเองของ  
คนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเองอย&างยั่งยืนต&อไป 
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บทท่ี 2 

วรรณกรรมท่ีเก่ียวข�อง 
 
 การวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการเสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเองของ
คนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเองอย#างยั่งยืน” ในครั้งนี้ผู�วิจัยได�ศึกษาวรรณกรรมที่เก่ียวข�องดังต#อไปนี้ 

1. ความรู�ท่ัวไปเก่ียวกับคนพิการ 
2. ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกับการเสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเองของ             

คนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเอง 
3. ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกับการพัฒนารูปแบบ  
4. งานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง 
 

1. ความรู�ท่ัวไปเก่ียวกับคนพิการ 
1.1 ความหมายของความพิการ    

  เนื่องด�วยคําจํากัดความของความพิการหรือคนพิการของแต#ละสังคมมีความแตกต#างกัน 
โดยข้ึนอยู#กับความเชื่อ  เจตคติและประสบการณ8ของแต#ละสังคม  นอกจากสังคมแล�วหน#วยงานท่ี
ทํางานเก่ียวข�องกับคนพิการก็กําหนดความหมายของความพิการหรือคนพิการแตกต#างกัน เพ่ือประโยชน8
ในการดําเนินงานให�บริการแก#คนพิการ  โดยท่ีในชีวิตประจําวันของคนเราจะพบบุคคลอีกกลุ#มหนึ่งซ่ึง
มีลักษณะท่ีเห็นจากภายนอกว#าแตกต#างจากบุคคลท่ัวไปอันเน่ืองมาจากความบกพร#องของอวัยวะ  
เช#น ไม#มีแขน ขาหรือมีแต#ใช�การได�ไม#เต็มท่ี เป=นต�น เรามักเรียกคนเหล#านี้ว#า “คนพิการ” (Disabled 
People) ปKจจุบันความหมายของคนพิการได�มีผู�ให�ความหมายหรือกล#าวถึงในทางวิชาการและทาง
กฎหมายในลักษณะท่ีแตกต#างกันของหน#วยงานต#างๆ ท้ังภายในประเทศและองค8การระหว#างประเทศ 
(สํานักส#งเสริมและพิทักษ8คนพิการ, 2549: 11-12) และจากการศึกษาความหมายของคนพิการ พบว#า 
มีหน#วยงาน และบุคคลให�ความหมายของคนพิการไว�เป=นจํานวนมากซึ่งล�วนแต#มีใจความสําคัญท่ี
สอดคล�องกัน ในท่ีนี้จะขอกล#าวถึงความหมายท่ีกําหนดโดยองค8การสหประชาชาติ และความหมาย
ตามพระราชบัญญัติของประเทศไทยเท#านั้น ดังมีรายละเอียดดังนี้ (ธนายุส ธนธิติ, 2549: 11-12) 

  องค8การสหประชาชาติ (UNESCO) ให�ความหมายของคําว#า คนพิการ (disabled 
person) หมายถึง “ใครก็ตามท่ีไม#สามารถปฏิบัติสิ่งที่จําเป=นที่คนปกติ/หรือชีวิตสังคมท่ัวไปต�องทํา
เพียงส#วนใดส#วนหนึ่ง หรือท้ังหมดได�ด�วยตนเอง ซ่ึงเป=นผลมาจากความบกพร#องทางร#างกายหรือสมอง 
โดยเป=นมาแต#กําเนิดหรือไม#ก็ตาม”  

  พระราชบัญญัติการฟ_`นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 มาตรา 4 ให�ความหมาย
ของคนพิการว#า “คนที่มีความผิดปกติหรือบกพร#องทางร#างกาย ทางสติปKญญา หรือทางจิตใจ 
ตามประเภทและหลักเกณฑ8ท่ีกําหนดในกฎกระทรวง” 

  พระราชบัญญัติส#งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 มาตรา 4 ให�
ความหมายของคนพิการว#า “บุคคลซ่ึงมีข�อจํากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวันหรือเข�าไปมี
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ส#วนร#วมทางสังคม เนื่องจากการมีส#วนร#วมทางการเห็น การได�ยิน การเคลื่อนไหว การสื่อสาร ด�าน
จิตใจ อารมณ8 สติปKญญา การเรียนรู� หรือความบกพร#องอ่ืนใด ประกอบกับการมีอุปสรรคในด�านต#างๆ 
และมีความจําเป=นพิเศษ ท่ีจะต�องได�รับความช#วยเหลือด�านหนึ่งด�านใดเพ่ือให�สามารถปฏิบัติกิจกรรม
ในชีวิตประจําวันหรือเข�าไปมีส#วนร#วมทางสังคมได�อย#างบุคคลท่ัวไป ท้ังนี้ ตามประเภทและหลักเกณฑ8
ท่ีรัฐมนตรีว#าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย8ประกาศกําหนด (ทวี เชื้อสุวรรณทวี, 
2551: 197) 

  องค8การอนามัยโลกได�มีมติการประชุม ครั้งท่ี 54 เม่ือวันท่ี 22 พฤษภาคม 2543  
เรื่องของมีการจําแนกเก่ียวกับระดับของความพิการ โดยแบ#งได�ดังนี้ (สํานักงานส#งเสริมศักยภาพและ
สิทธิ, 2552: 44) 

1. ความบกพร#อง (Impairment) หมายถึงหน�าท่ีของการทํางานไม#ปกติ หรือสูญเสีย
การทํางานของร#างกาย หรือโครงสร�างของร#างกาย เช#น สายตาข�างใดข�างหนึ่งเกิดพร#ามัว หรือ
มองไม#เห็น แขนขาเกิดเป=นอัมพาต ประสาทหูสูญเสียการได�ยิน ทางจิต ทางประสาท เป=นต�น 

2. ความพิการ (Disability) ความบกพร#องของร#างกาย การจํากัดในการทํากิจกรรม
และข�อจํากัดในการมีส#วนร#วม ซึ่งปKจจุบันมีการยกเลิกคําว#า “พิการ” “Disability” ในการเรียก
องค8ประกอบใดองค8ประกอบหนึ่ง แต#จะใช�รวมๆ กันไป เป=นคําท่ีมีความหมายกว�างๆ 

3. การด�อยสมรรถภาพและโอกาส (Handicap) เป=นคําท่ีใช�ครอบคลุมความบกพร#อง 
ข�อจํากัดในการทํากิจกรรมและข�อจํากัดในการมีส#วนร#วม ให�ความหมายในเชิงลบของปฏิสัมพันธ8ร#วม
ระหว#างบุคคล ถูกจํากัดโอกาส ทําให�ไม#อาจดําเนินชีวิตหรือแสดงบทบาทในสังคมได�เหมาะสม
สอดคล�องตามวัย เพศ สังคมและสิ่งแวดล�อม จึงทําให�ไม#สามารถมีส#วนร#วมในสังคมได�อย#างเท#าเทียม
คนท่ัวไป ปKจจุบันได�มีการยกเลิกเนื่องจากมีความหมายในเชิงประณามหรือเป=นการตราหน�าว#าเป=น
คนพิการท่ีด�อยสมรรถภาพ 

  ในภาษาอังกฤษ ในวงการของคนพิการจะไม#ใช�คําเหล#านี้ แต#ใช�คําว#า Persons with 
Disability หรือ Disabled People ซ่ึงเป=นการเน�นความเป=นคนมากกว#าความพิการ ซ่ึงในภาษาไทย
นั้นชัดเจนอยู#แล�วว#าหมายถึงคนซึ่งมีความพิการอยู#ด�วย (ขัตพันธ8 ชุมนุสนธิ์, 2551: 13) และจาก
อนุสัญญาว#าด�วยสิทธิคนพิการ ซ่ึงเป=นกฎหมายระหว#างประเทศท่ีคุ�มครองสิทธิมนุษยชนของคนพิการ
อย#างเป=นรูปธรรม ได�ให�ความหมายของคําว#า “คนพิการ” ว#าหมายถึง บุคคลท่ีมีความผิดปกติหรือ
บกพร#องทางร#างกาย จิตใจ  หรือสติปKญญา หรือทางความรู�สึกในระยะยาว  ซ่ึงอาจทําให�เป=นอุปสรรค
ต#อการมีส#วนร#วมอย#างเต็มท่ีและมีประสิทธิภาพของบุคคลนั้น ในสังคมโดยเท#าเทียมกับบุคคลอ่ืน เม่ือ
ต�องเผชิญกับสิ่งท่ีเป=นอุปสรรคต#างๆ (สํานักงานส#งเสริมศักยภาพและสิทธ,ิ 2552: 42) 

  ความพิการหรือคนพิการ หมายถึง สภาวะทางสุขภาพท่ีบุคคลสูญเสียความสามารถใน
การทํากิจกรรมต#างๆ  ทําให�ขาดความสามารถในการดูแลตนเองหรือการเข�าร#วมกิจกรรมต#างๆ ใน
สังคมซ่ึงส#งผลให�บุคคลต�องการความช#วยเหลือ การดูแล อุปกรณ8ช#วยเหลือความพิการ การพ่ึงพิง
บุคคลอ่ืน รวมไปถึงการจัดสรรทรัพยากรเป=นพิเศษเพื่อให�คนกลุ#มนี้สามารถเรียนหรือทํางานท่ีมี
ประสิทธิภาพทัดเทียมกับคนท่ัวไป (สํานักส#งเสริมและพิทักษ8คนพิการ, 2549: 14-18)  ซ่ึงโดยสรุปแล�ว
คนพิการ หมายถึง คนท่ีมีความผิดปกติหรือความบกพร#องทางร#างกายทางสังคม ทางสติปKญญา หรือ
ทางจิตใจ ซ่ึงทําให�บุคคลนั้นมีข�อจํากัดในการแสดงบทบาท หรือกระทํากิจวัตรต#างๆได�ลดน�อยลงกว#า
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คนปกติความพิการจึงข้ึนอยู#กับการให�ความหมายของสังคม ในลักษณะทางกายภาพของบุคคล
คนเดียวกัน  บางสังคมอาจให�ความหมายว#าบุคคลผู�นั้นเป=นคนปกติท่ัวไป แต#บางสังคมอาจให�ความหมายว#า
บุคคลผู�นั้นเป=นผู�พิการ ท้ังนี้ข้ึนอยู#กับสภาพบริบทของแต#ละสังคมท่ีจะเข�าใจความหมายของความพิการ
มากน�อยเพียงใด  สภาพแวดล�อม  เจตคติ  ความเชื่อ รวมท้ังศักยภาพและความสามารถท่ีมีอยู#ในตัว
บุคคลจะเป=นตัวกําหนดสถานทางสังคม สิทธิข้ันพ้ืนฐานและโอกาสท่ีพึงได�รับตามรัฐธรรมนูญว#าบุคคล
นั้นจะได�รับการปฏิบัติจากภาครัฐและสังคมมากน�อยเพียงใด  หากสังคมใดมีเจตคติทางบวกและเข�าใจ
ในความพิการก็จะทําให�ในสังคมนั้นเต็มเปopยมไปด�วยมีพลังความคิดสร�างสรรค8 พลังของคนพิการท่ี
สามารถดํารงชีวิตอิสระได�อย#างเข�มแข็งและส#งผลในระยะยาวต#อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพิการ แต#
หากสังคมใดมีเจตคติทางลบและไม#เข�าใจในความพิการก็จะทําให�สังคมนั้นเป=นสังคมท่ีเต็มไปด�วย
คนพิการท่ีอ#อนแอ สิ้นหวัง และยากยิ่งท่ีจะพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการนั้นได� (ขัตพันธ8 ชุมนุสนธิ์, 
2551: 118) 

 1.2 ประเภทความพิการ 
  พระราชบัญญัติส#งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 คนพิการแบ#งได�

เป=น 6 ประเภท โดยสามารถอธิบายเก่ียวกับประเภทและหลักเกณฑ8ของความพิการแต#ละประเภท 
ตามประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย8 เรื่อง ประเภทและหลักเกณฑ8ความ
พิการ เม่ือวันท่ี29 พฤษภาคม 2552 เล#ม 126 ตอนพิเศษ 77 ง โดยอาศัยอํานาจตามมาตรา 4และ
มาตรา 45 แห#งพระราชบัญญัติส#งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพ.ศ.2550 ได�แบ#งออกเป=น 6 
ประเภท ดังนี้ (กระทรวงสาธารณสุข, สํานักนโยบายและยุทธศาสตร8, 2554: 5-9)  

  1. ความพิการทางการเห็น 
  2. ความพิการทางการได�ยินหรือสื่อความหมาย 
  3. ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร#างกาย 
  4. ความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม หรือออทิสติก 
  5. ความพิการทางสติปKญญา 
  6. ความพิการทางการเรียนรู� 
  ตามหลักเกณฑ8ความพิการในประกาศฉบับดังกล#าว ประกอบด�วย 
  1. ความพิการทางการเห็น ได�แก# 

1.1 ตาบอด หมายถึง การท่ีบุคคลมีข�อจํากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวัน
หรือเข�าไปมีส#วนร#วมทางสังคม ซ่ึงเป=นผลมาจากความบกพร#องในการเห็น เม่ือตรวจวัดความชัดของ
สายตาข�างดีกว#าเม่ือใช�แว#นวัดสายตาธรรมดาแล�วอยู#ในระดับท่ีแย#กว#า 3 ส#วน 60 เมตร (3/60) หรือ 
20 ส#วน 400 ฟุต(20/400) ลงมาจนถึงมองไม#เห็นแม�แต#แสงสว#าง หรือมีลานสายตาแคบกว#า 10 องศา 

1.2 ตาเห็นเลือนราง หมายถึง การที่บุคคลมีข�อจํากัดในการปฏิบัติกิจกรรมใน
ชีวิตประจําวัน หรือเข�าไปมีส#วนร#วมทางสังคม ซ่ึงเป=นผลมาจากความบกพร#องในการเห็น เม่ือตรวจวัด
ความชัดเจนของสายตาข�างดีกว#าเม่ือใช�แว#นสายตาธรรมดา เม่ือแก�ไขแล�วอยู#ในระดับต้ังแต# 3 ส#วน 60 
เมตร (3/60) หรือ20 ส#วน 400 ฟุต (20/400) ลงมาจนถึงมองไม#เห็นแม�แต#แสงสว#าง หรือมีลาน
สายตาแคบกว#า 10 องศา 
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  2. ความพิการทางการได�ยินหรือสื่อความหมาย ได�แก# 
2.1 หูหนวก หมายถึง การท่ีบุคคล มีข�อจํากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวัน

หรือการเข�าไปมีส#วนร#วมในกิจกรรมทางสังคม ซึ่งมีผลมาจากการมีความบกพร#องในการได�ยินจน
ไม#สามารถรับข�อมูลผ#านทางการได�ยิน เม่ือตรวจการได�ยินเสียงโดยใช�คลื่นความถ่ี 500 เฮิรตซ8 1.000 
เฮิรตซ8 หรือ 2.000 เฮิรตซ8ในหูข�างท่ีได�ยินดีกว#าจะมีความดังของเสียง 90 เดซิเบลข้ึนไป 

2.2 หูตึง หมายถึง การท่ีบุคคล มีข�อจํากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวัน
หรือการเข�าไปมีส#วนร#วมในกิจกรรมทางสังคม ซึ่งมีผลมาจากการมีความบกพร#องในการได�ยินจน
ไม#สามารถรับข�อมูลผ#านทางการได�ยิน เม่ือตรวจการได�ยินเสียงโดยใช�คลื่นความถ่ี 500 เฮิรตซ8 1.000 
เฮิรตซ8 หรือ 2.000 เฮิรตซ8ในหูข�างท่ีได�ยินดีกว#าจะมีความดังของเสียงน�อยกว#า 90 เดซิเบลข้ึนไป 

2.3 ความพิการทางการสื่อความหมาย หมายถึง การที่บุคคลมีข�อจํากัดในการ
ปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวันหรือการเข�าไปมีส#วนร#วมในกิจกรรมทางสังคม ซ่ึงมีผลมาจากการมี
ความบกพร#องทางการสื่อความหมาย ได�แก# พูดไม#ได�พูดไม#ชัด หรือพูดแล�วผู�อ่ืนไม#เข�าใจ เป=นต�น 

  3. ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร#างกาย ได�แก# 
3.1 ความพิการทางการเคลื่อนไหว หมายถึง การท่ีบุคคลมีข�อจํากัดในการปฏิบัติ

กิจกรรมในชีวิตประจําวันหรือการเข�าไปมีส#วนร#วมในกิจกรรมทางสังคมซ่ึงเป=นผลมาจากการมีความ
บกพร#องหรือการสูญเสียความสามารถของอวัยวะในการเคลื่อนไหว ได�แก# มือ เท�า แขน ขา อาจมา
จากสาเหตุอัมพาต แขน ขา อ#อนแรงแขน ขาขาด หรือภาวะเจ็บปtวยเรื้อรังจนมีผลกระทบต#อการ
ทํางานของ มือ เท�าแขน ขา 

3.2 ความพิการทางร#างกาย หมายถึง การท่ีบุคคลมีข�อจํากัดในการปฏิบัติกิจกรรม
ในชีวิตประจําวันหรือการเข�าไปมีส#วนร#วมในกิจกรรมทางสังคม ซ่ึงเป=นผลมาจากการมีความบกพร#อง
หรือ ความผิดปกติของศีรษะ ใบหน�า ลําตัว และภาพลักษณ8ภายนอกของร#างกายท่ีเห็นได�อย#างชัดเจน 

  4. ความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม หรือออทิสติก ได�แก# 
4.1 ความพิการทางจิตหรือพฤติกรรม หมายถึง การที่บุคคลมีข�อจํากัดในการ

ปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวันหรือการเข�าไปมีส#วนร#วมในกิจกรรมทางสังคม ซ่ึงเป=นผลมาจากความ
บกพร#องหรือความผิดปกติทางจิตใจหรือสมองในส#วนของการรับรู� อารมณ8 หรือความคิด 

4.2 ความพิการออทิสติก หมายถึง การท่ีบุคคลมีข�อจํากัดในการปฏิบัติกิจกรรมใน
ชีวิตประจําวันหรือการเข�าไปมีส#วนร#วมในกิจกรรมทางสังคม ซ่ึงเป=นผลมาจากการมีความบกพร#องทาง
พัฒนาการด�านสังคม ภาษาและการสื่อความหมายพฤติกรรมและอารมณ8 โดยมีสาเหตุมาจากความ
ผิดปกติของสมอง และความผิดปกตินั้นแสดงก#อนอายุ 2 ปoครึ่ง ทั้งนี้ ให�รวมถึงการวินิจฉัยกลุ#ม
ออทิสติกสเปกตรัมอ่ืนๆ เช#นแอสเปอร8เกอร8 (Asperger) 

5. ความพิการทางสติปKญญา ได�แก# การท่ีบุคคลมีข�อจํากัดในการปฏิบัติกิจกรรมใน
ชีวิตประจําวันหรือการเข�าไปมีส#วนร#วมในกิจกรรมทางสังคม ซ่ึงเป=นผลมาจากการมีพัฒนาการช�ากว#า
ปกติหรือมีระดับเชาว8ปKญญาตํ่ากว#าบุคคลท่ัวไปโดยความปกตินั้นแสดงก#อนอายุ 18 ปo 
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6. ความพิการทางการเรียนรู� ได�แก# การท่ีบุคคลมีข�อจํากัดในการปฏิบัติกิจกรรมใน
ชีวิตประจําวันหรือการเข�าไปมีส#วนร#วมในกิจกรรมทางสังคม ซ่ึงเป=นผลมาจากการมีความบกพร#องทาง
สมอง ทําให�เกิดความบกพร#องในด�านการอ#านการเขียน การคิดคํานวณ หรือกระบวนการเรียนรู�
พ้ืนฐานอ่ืนในระดับความสามารถตํ่ากว#าเกณฑ8มาตรฐานของช#วงอายุและระดับสติปKญญา  

  นอกจากนี้พระราชบัญญัติการฟ_`นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 ได�มีการประเมิน
ความสามารถของคนพิการไว� 5 ระดับ ดังนี้ (สํานักคณะกรรมการฟ_`นฟูสมรรถภาพคนพิการ, อ�างถึงใน 
ธนายุส ธนธิติ, 2549: 13) 

  ความสามารถระดับท่ี 1 หมายถึง ผู�ท่ีสามารถช#วยเหลือในการประกอบกิจวัตรหลักใน
ชีวิตประจําวันไม#ได�เลย หรือได�น�อยมาก และต�องการความช#วยเหลืออย#างมาก 

  ความสามารถระดับท่ี 2 หมายถึง ผู�ท่ีช#วยเหลือตัวเองในการประกอบกิจวัตรหลักใน
ชีวิตประจําวันได�บ�าง ต�องการการช#วยเหลือค#อนข�างมาก 

  ความสามารถระดับท่ี 3 หมายถึง ผู�ท่ีช#วยตัวเองในการประกอบกิจวัตรหลักใน
ชีวิตประจําวันได�มาก อาจต�องการคนคอยแนะนําหรือคอยระวังอยู#ด�านข�าง หรือใช�อุปกรณ8เครื่องช#วย
ความพิการ หรือการปรับปรุงสิ่งของเครื่องใช�ประจําตัว แต#ไม#สามารถออกนอกบ�านศึกษาเล#าเรียน
ประกอบอาชีพ หรือเข�าสังคม ได�ด�วยตนเองแม�ในสิ่งแวดล�อมท่ีเอ้ืออํานวยต#อคนพิการ 

  ความสามารถระดับท่ี 4 หมายถึง ผู�ท่ีช#วยเหลือตัวเองในการประกอบกิจวัตรหลักใน
ชีวิตประจําวันได�เอง อาจใช�อุปกรณ8เครื่องช#วยความพิการ หรือการปรับปรุงสิ่งของเครื่องใช�ประจําตัว
สามารถออกนอกบ�าน ศึกษาเล#าเรียน ประกอบอาชีพ หรือเข�าสังคมได�ด�วยตัวเองในสิ่งแวดล�อมท่ี
เอ้ืออํานวยต#อคนพิการ 

  ความสามารถระดับท่ี 5 หมายถึง ผู�ท่ีช#วยเหลือตนเองในการประกอบกิจวัตรหลักใน
ชีวิตประจําวัน ได�เอง อาจใช�อุปกรณ8เครื่องช#วยความพิการ หรือการปรับปรุงสิ่งของเครื่องใช�ประจําตัว 
สามารถออกนอกบ�าน ศึกษาเล#าเรียน ประกอบอาชีพ หรือเข�าสังคมได�เหมือนคนปกติ 
  หลักแนวคิดในการอธิบายเก่ียวกับมิติคนพิการ  ความพิการ  ซ่ึงองค8การอนามัยโลก
เจนีวา (World Health Organization) ได�อธิบายในหนังสือ “บัญชีสากลเพ่ือการจําแนกการทํางาน
ความพิการและสุขภาพ” (International Classification of Function Disability and Health = 
ICF) โดยแบ#งออกเป=น 2 แนวคิดหลัก ได�แก# “รูปแบบทางการแพทย8” (Medial Models) เป=นแนวคิด
ในมิติทางการแพทย8 มองความพิการว#าเป=นปKญหาของบุคคลท่ีมีสาเหตุมาจากโรค การบาดเจ็บ หรือ
ภาวะสุขภาพอ่ืนๆ จําเป=นต�องได�รับการรักษาโดยผู�ชํานาญเฉพาะทางด�านการแพทย8  มุ#งการรักษา
หรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของปKจเจกบุคคล  การให�การดูแลทางการแพทย8ถือว#าสําคัญท่ีสุด  สิ่งท่ีรัฐ
จะต�องทําเป=นสิ่งแรกของมิตินี้ จึงมุ#งการเปลี่ยนแปลงหรือปฏิรูปนโยบายทางด�านสาธารณสุข แต# 
“รูปแบบทางสังคม” (Social Models) จะมองความพิการว#า เป=นปKญหาท่ีเกิดข้ึนทางสังคม ความ
พิการไม#เป=นเพียงลักษณะของปKจเจกบุคคล ต�องประกอบด�วยเง่ือนไขต#างๆ เข�าด�วยกัน ซ่ึงหลายๆ 
เง่ือนไขเกิดจากสิ่งแวดล�อมทางสังคม  ดังนั้น การดําเนินงานจึงต�องคํานึงถึงปKจจัยด�านสังคม และเป=น
ความรับผิดชอบร#วมกันของสังคมในการท่ีจะทําให�เกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล�อม เพ่ือจะทํา
ให�คนพิการสามารถมีส#วนร#วมในสังคมได�อย#างเต็มท่ี  การจัดการกับความพิการจึงมุ#งท่ีจะปรับเจตคติ
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ของสังคมต#อคนพิการ ความพิการ และการเปลี่ยนแปลงทางสังคม (สํานักงานส#งเสริมศักยภาพและ
สิทธิ, 2552: 43-44) 

 1.3 สาเหตุความพิการ    
  สําหรับสาเหตุความพิการสามารถแบ#งได�เป=น 2 ประเภท  คือ  สาเหตุทางสังคม และ

สาเหตุทางการแพทย8 มีรายละเอียด ดังนี้คือ (คณะกรรมการฟ_`นฟูสมรรถภาพคนพิการ, อ�างถึงใน 
ขัตพันธ8 ชุมนุสนธิ์, 2551: 16-18) 

1. สาเหตุทางสังคม  เช#น  การเกิดสงคราม  การจ�างงานท่ีมีภาวะเสี่ยงต#อการสูญเสีย
อวัยวะ รวมไปถึงความเจริญก�าวหน�าด�านการแพทย8ท่ีสามารถช#วยรักษาชีวิตของผู�ปtวยไว�ได� แต#อาจจะ
สูญเสียอวัยวะหรือการทําหน�าท่ีของอวัยวะบางอย#างไปซ่ึงเป=นเหตุของความพิการ และ  

2. สาเหตุทางการแพทย8  ซ่ึงเป=นความพิการท่ีอาจจะได�รับมาต้ังแต#กําเนิด เช#น ปKญญา
อ#อนหรือโรคจิตบางประเภท และความพิการที่ได�รับมาภายหลัง เช#น หูตึง เนื่องจากอยู#ใน
สภาพแวดล�อมท่ีมีเสียงดังเป=นเวลานาน  การเกิดอุบัติเหตุท่ีทําให�สูญเสียอวัยวะ  เป=นต�น 

  ผลจากการให�ความหมายหรือนิยามของคําว#า “ความพิการหรือคนพิการ” มีความ
หลากหลาย  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย8 จึงได�จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ  เม่ือ 
ปo 2546 เพ่ือกําหนดนิยามของคําว#าคนพิการข้ึนโดยเชิญผู�แทนจากส#วนราชการและองค8กรภาคเอกชน
ด�านคนพิการทุกประเภทและทุกกลุ#มมาร#วมพิจารณาเพ่ือให�คนพิการสามารถเข�าถึงบริการได�ท่ัวถึง  
นําไปสู#การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอย#างแท�จริง และกําหนดคํานิยาม “คนพิการ” ซ่ึงเป=นคําจํากัด
ความเก่ียวกับความพิการท่ีใช�เป=นแนวคิดหลักในการวิจัยครั้งนี้ไว� กล#าวคือ “คนพิการ คือ  บุคคลซ่ึง
ความสามารถถูกจํากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวัน และการมีส#วนร#วมทางสังคมได�โดย
วิธีการท่ัวไป  เนื่องจากมีความบกพร#องทางการเห็นการได�ยินหรือการเคลื่อนไหว  การสื่อสาร  จิตใจ  
อารมณ8  พฤติกรรม  สติปKญญาหรือการเรียนรู�  และมีความต�องการจําเป=นพิเศษด�านต#างๆ เพ่ือให�
สามารถดําเนินชีวิต และมีส#วนร#วมในสังคมได�อย#างบุคคลท่ัวไป”  
 1.4 ป%ญหาและความต�องการของคนพิการ 

  ปKญหาและความต�องการหลักในการดํารงชีวิตของคนพิการสามารถแบ#งออกเป=น  
4  ประการ ดังนี้ (กมลพรรณ  พันพ่ึง,  2547: 18-19) 

1. ปKญหาและความต�องการด�านการแพทย8  คนพิการจํานวนมากเกือบร�อยละ 80 อาศัย
อยู#ในชนบท  คนพิการเหล#านี้มักไม#ได�รับการดูแลรักษาจากแพทย8  ดังนั้น อาการหรือโรคท่ีควรจะ
รักษาให�หายได�หรือป~องกันได� จึงกลายเป=นสาเหตุที่ทําให�พิการ อันเนื่องมาจากขาดความรู� ขาด
การศึกษาหรือเศรษฐกิจไม#เอ้ืออํานวย  จึงทําให�คนพิการเหล#านี้ขาดโอกาสในการเข�ารับการรักษาพยาบาล 
ตลอดจนไม#สามารถจัดหากายอุปกรณ8หรือเครื่องช#วยคนพิการชนิดต#างๆ ได� 

2. ปKญหาและความต�องการด�านการศึกษา ด�วยเหตุท่ีคนพิการส#วนใหญ#อาศัยอยู#ใน
ชนบท และมีฐานะยากจน รวมท้ังรัฐไม#สามารถกระจายบริการด�านการศึกษาพิเศษไปสู#ชนบทได�อย#าง
เพียงพอกับความต�องการด�านการศึกษาของเด็กพิการได� ทําให�ผู�ปกครองของเด็กพิการต�องพาเด็กพิการไป
เข�ารับการศึกษาพิเศษซ่ึงมีอยู#ในแต#ในจังหวัดใหญ#ๆ ไม#ก่ีแห#งเท#านั้น  ส#วนเด็กพิการท่ีเข�าเรียนร#วมกับ
เด็กปกติก็ต�องเผชิญกับปKญหาทัศนคติของครูและเพ่ือนๆ ท่ีมีต#อเด็กพิการ  บางคนถูกรังแก ถูกรังเกียจ 
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ถูกล�อเลียนหรือแสดงความสงสารอย#างผิดๆ อีกท้ังยังต�องเผชิญอุปสรรคในเรื่องอาคารสถานท่ีสําหรับ
คนพิการแขนขา อุปสรรคในการเดินทางไปโรงเรียนของเด็กตาบอดและเด็กพิการแขนขา 

3. ปKญหาและความต�องการด�านอาชีพ  คนพิการท่ีไม#พิการมากจนทําอะไรไม#ได�ส#วนใหญ#
มีความต�องการท่ีจะพ่ึงตนเอง  มีรายได�เป=นของตนเอง  ไม#ต�องการทําตนเป=นภาระของครอบครัวและ
สังคม แต#ทัศนคติของสังคมท่ีมีต#อคนพิการไม#เอ้ืออํานวยและไม#เป�ดโอกาสให�เขาได�แสดงความสามารถ 
ประกอบกับคนพิการขาดความรู�ความชํานาญ จึงเป=นการยากท่ีคนพิการจะได�งานทํา แต#ถ�าได�มีการ
พัฒนาขีดความสามารถและคุณภาพของคนพิการให�มีประสิทธิภาพ คนพิการก็สามารถประกอบอาชีพได�   
ดังนั้น รัฐและเอกชนควรให�ความสนใจมุ#งดําเนินการในเรื่องการฝ�กอาชีพให�แก#คนพิการ โดยจัดต้ัง
ศูนย8ฝ�กอาชีพคนพิการท่ีสามารถสนองตอบต#อความต�องการของคนพิการทุกประเภทได� และควรจะ
ฝ�กอาชีพให�เหมาะสมกับสภาพความพิการ โดยมีหลักสูตรการฝ�กอาชีพที่ตรงกับความต�องการของ
ตลาดแรงงาน แม�คนพิการจะได�รับการฝ�กอาชีพและมีความพร�อมท่ีจะทํางานแล�วก็ตามก็ยังเป=นการยากท่ี
คนพิการจะได�งานทํา เพราะตลาดแรงงานในปKจจุบันมีการแข#งขันกันสูงและมีคนว#างงานจํานวนมาก  
และท่ีสําคัญต�องมีมาตรการช#วยเหลือเพ่ือสนับสนุนให�คนพิการมีงานทํา โดยให�รัฐออกกฎข�อบังคับ
เรื่อง “โควตาในการทํางานของคนพิการ” โดยกําหนดให�สถานประกอบการของรัฐและเอกชนท่ีมี
ลูกจ�างมากๆ ต�องรับคนพิการเข�าทํางานตามสัดส#วนท่ีเหมาะสม 

4. ปKญหาและความต�องการด�านสังคม  การท่ีคนพิการจะเข�าไปมีส#วนร#วมในสังคมนั้น
จะต�องคํานึงถึงองค8ประกอบท่ีสําคัญ 2 ประการ คือ ความพร�อมของคนพิการ และความพร�อมของ
สังคม  เม่ือคนพิการมีความพร�อมท้ังทางด�านร#างกายและจิตใจ  มีความรู�  ความสามารถเพียงพอท่ีจะ
ประกอบอาชีพได�ตามถนัด  ตามสมรรถภาพของร#างกาย และมีความพร�อมทางด�านจิตใจท่ีจะเข�าไปมี
ส#วนร#วม  มีบทบาทและความรับผิดชอบในสังคม  ในขณะเดียวกันถ�าสังคมยังไม#พร�อม  ไม#เป�ดโอกาส
ให�คนพิการได�แสดงความสามารถโดยยังยึดติดอยู#กับเจตคติท่ีคับแคบและความไม#เข�าใจ ก็ย#อมจะ
แสดงอาการไม#ยอมรับ  ประกอบกับการไม#เอื้ออํานวยประโยชน8ด�านวัตถุ เช#น  อาคารสถานท่ี  
สภาพแวดล�อมสาธารณะ  และบริการอ่ืนๆ ด�วยแล�ว ผลก็คือ คนพิการไม#สามารถจะเข�าไปมีส#วนร#วม
ในสังคมได�อย#างเต็มท่ีและเสมอภาคเช#นเดียวกับบุคคลอ่ืนๆ ดังนั้น คนพิการจึงเรียกร�องให�หน#วยงาน
ของรัฐและเอกชนท่ีให�บริการด�านสาธารณะต#างๆ  คํานึงถึงคนพิการประเภทต#างๆ ด�วย เช#น ท่ีทําการ
ต#างๆ ของรัฐท่ีประชาชนต�องเข�าไปติดต#อควรจะมีทางลาด  ราวบันไดสําหรับคนพิการท่ีใช�รถเข็นหรือ
เครื่องช#วยในการเดินทาง และรถไฟฟ~าหรือโครงการขนส#งมวลชนต#างๆ ก็ควรจะคํานึงถึงการร#วมใช�
บริการของคนพิการด�วย              

  จากการสังเคราะห8ความรู�ท่ัวไปเก่ียวกับคนพิการ สรุปได�ว#า คนพิการ หมายถึง คนท่ีมี
ความผิดปกติหรือความบกพร#องทางร#างกาย ทางสังคมทางสติปKญญาหรือทางจิตใจ ซ่ึงทําให�บุคคลนั้น
มีข�อจํากัดในการแสดงบทบาทหรือกระทํากิจวัตรต#างๆ ได�ลดน�อยลงกว#าคนปกติ 
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2. ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกับการเสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเองของคนพิการเพ่ือ
การพ่ึงตนเอง 

 2.1 แนวคิดเก่ียวกับการจัดการตนเอง (Self-management) 
  แนวคิดการจัดการด�วยตนเองโดยท่ัวไปหมายถึงการกระทําเพ่ือเปลี่ยนแปลงหรือรักษา

พฤติกรรมของบุคคล ประกอบด�วยทักษะท่ีสําคัญ คือ การตรวจสอบตนเอง (Self-monitoring) การ
ประเมินตนเอง (Self-evaluation) การเสริมแรงตนเอง (Self-reinforcement) การแนะนําตนเอง 
(Self-instruction) การจัดการความเครียด (Stress-inoculation) และการแก�ปKญหาสังคม (Social 
problem-solving) (Edward and Christine, 1994: 6) การจัดการตนเองเป=นแนวคิดท่ีพัฒนามา
จากทฤษฏีการเรียนรู�ปKญญาทางสังคม (Social Cognitive Theory) โดยแนวคิดการจัดการด�วย
ตนเองเป=นแนวคิดท่ีเน�นการมีส#วนร#วมของบุคคลในทุกกระบวนการโดยมีความเชื่อพ้ืนฐานว#า การท่ี
บุคคลจะปฏิบัติพฤติกรรมใดๆ ต�องเกิดจากกระบวนการตัดสินใจ ประเมินผลดีผลเสียของการปฏิบัติ
กิจกรรมนั้นๆ ด�วยตนเอง มองเห็นคุณค#าของสิ่งที่จะปฏิบัติด�วยตนเอง เพราะเม่ือประเมิน และ
ตัดสินใจแล�วว#าพฤติกรรมนั้นๆ มีคุณค#าก็จะส#งผลต#อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมท่ีไม#เหมาะสมในการ
ดํารงชีวิต และปฏิบัติอย#างต#อเนื่อง ซ่ึงกลวิธีการกํากับตนเองเป=นรูปแบบหนึ่งของการกํากับตนเอง 
ประกอบด�วย 3 ข้ันตอน คือ 1) การติดตามตนเอง 2) การประเมินผลตนเอง และ3) การเสริมแรง
ตนเอง (Kanfer and Gaelick, 1986: 283-345) 

  การจัดการตนเองเป=นกระบวนการท่ีมีศักยภาพในการพัฒนาครอบคลุมการดําเนิน
ชีวิตด�านต#างๆ ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจะเกิดข้ึนอย#างชัดเจนก็ต#อเม่ือมีการเรียนรู�กระบวนการ
จัดการตนเองนั้นๆ ซ่ึงเป=นกุญแจสําคัญในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมระยะยาวทักษะการจัดการ
ตนเองเป=นกระบวนการที่เกิดขึ้นตั้งแต#วัยทารก เป=นชุดของเทคนิคที่มีประสิทธิภาพมากสามารถ
ใช�อย#างกว�างขวางในประชากรทุกกลุ#มช#วงวัยและทุกประเภทของปKญหา (Edward and Christine, 
1994: 44-45) และท่ีสําคัญ การจัดการตนเองมีพื้นฐานมาจากทฤษฎีการเรียนรู�ทางสังคม (Social 
learning theory) โดยมีความเชื่อว#าบุคคลสามารถเรียนรู�ได�โดยการเสริมแรงอย#างมีระบบ แนวคิด
การจัดการตนเองของเครียร8 (Creer, อ�างถึงใน ลดาวัลย8 ฤทธิ์กล�า, 2555: 45-46) ได�พัฒนาข้ันตอน
การจัดการตนเอง ดังนี้ 

1. การต้ังเป~าหมาย (Goal selecting) เป=นการกําหนดพฤติกรรมในอนาคตหรือสิ่งท่ี
คาดหวังว#าจะเกิดข้ึน ผู�ปtวยและเจ�าหน�าท่ีทีมสุขภาพท่ีให�การดูแลควรร#วมกันต้ังเป~าหมาย โดยการ
ปรึกษาต#อรองและกําหนดเป~าหมายในการจัดการตนเองออกมา การต้ังเป~าหมายร#วมกันจะช#วยให�
ผู�ปtวยเกิดความมุ#งม่ันในการปฏิบัติให�สําเร็จเป~าหมายที่ตั้งไว�ซ่ึงเป~าหมายท่ีต้ังควรเป=นลักษณะ โดย
เป~าหมายเชิงพฤติกรรมหรือผลลัพธ8ท่ีมีความเฉพาะเจาะจงสามารถวัดได� ซ่ึงการท่ีผู�ปtวยจะสามารถ
ต้ังเป~าหมายได� ผู�ปtวยจะต�องมีความรู� เก่ียวกับโรค การรักษาและทักษะในการจัดการตนเองเก่ียวกับ
โรคท่ีตนเองเจ็บปtวย การต้ังเป~าหมายเป=นการกําหนดผลลัพธ8ท่ีต�องการและยังเป=นการเพ่ิมข�อผูกมัด
แก#ผู�ปtวยในการปฏิบัติตนให�บรรลุเป~าหมาย 

2. การรวบรวมข�อมูล (Information collection) เป=นการเฝ~าระวังตนเอง (Self-
monitoring) โดยประกอบไปด�วย การสังเกตอาการของตนเอง (Self - observation) และการบันทึก
ข�อมูลเก่ียวกับตนเอง (Self - recording) การเฝ~าระวังตนเองเป=นสิ่งจาเป=นท่ีจะช#วยให�สามารถบรรลุ
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เป~าหมายและจัดการตนเองได�สําเร็จ ซ่ึงในการเฝ~าระวังตนเองนั้นควรเฝ~าระวังเฉพาะอาการท่ีกําหนด
ไว�เป=นพฤติกรรมเป~าหมาย เพราะหากทาการเฝ~าระวังอาการต#างๆ มากจนเกินไปจะทาให�ผู�ปtวยรู�สึก 
เหนื่อยล�าได�และควรกําหนดวัตถุประสงค8ท่ีสามารถวัดได� ควรสังเกตและบันทึกข�อมูลในช#วงเวลาท่ี
แพทย8หรือเจ�าหน�าท่ีทีมสุขภาพกําหนดไว� เช#น ชั่งน้ําหนักทุกเช�าหลังปKสสาวะและก#อนรับประทาน
อาหาร ประเมินอาการบวมทุกวันตอนเช�าหลังต่ืนนอน ก#อนทํากิจวัตร เป=นต�น 

3. การประมวลและประเมินข�อมูล (Information processing and evaluation) 
เป=นการรวบรวมข�อมูลที่ได�เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนด�วยตนเอง นาข�อมูลท่ีรวบรวมมา
วิเคราะห8เปรียบเทียบกับเกณฑ8ท่ีกําหนดไว� ซ่ึงอาจเป=นค#ามาตรฐานสากลหรือค#าเฉพาะของผู�ปtวยแต#
ละราย โดยผู�ปtวยจะต�องมีความรู�เก่ียวกับโรค อาการสําคัญของโรคและวิธีการสังเกตตนเอง โดยผู�ปtวย
ต�องสามารถเรียนรู�และประเมินได�ว#ามีการเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึนแล�ว 

4. การตัดสินใจ (Decision making) เป=นข้ันตอนสําคัญในการจัดการตนเอง หลังจาก 
ผู�ปtวยรวบรวมข�อมูล ประมวลผลและประเมินข�อมูลของตนเอง เก่ียวกับอาการเจ็บปtวยแล�วผู�ปtวยต�อง
สามารถตัดสินใจได�อย#างเหมาะสม เป=นการเลือกในการปฏิบัติพฤติกรรมอย#างเหมาะสมของผู�ปtวยเพ่ือ
ควบคุมโรค โดยอาศัยข�อมูลท่ีรวบรวมได�เป=นพื้นฐานและสามารถตัดสินใจในการจัดการตนเองเพ่ือ
ควบคุมโรคได� 

5. การลงมือปฏิบัติ (Action) เป=นการใช�ทักษะการจัดการตนเองเพ่ือควบคุมภาวะ
เจ็บปtวยของผู�ปtวย โดยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเพ่ือควบคุมโรคให�เหมาะสมอย#างสมํ่าเสมอ เป=น
การควบคุมภาวะเจ็บปtวยเรื้อรังหรือภาวะท่ีมีผลต#อภาวะสุขภาพ 

6. การประเมินผล (Self-reaction) เป=นการประเมินผลการปฏิบัติของตนเองในการ
จัดการตนเองเพื่อควบคุมโรคว#าสามารถควบคุมโรคได�ตามท่ีต้ังไว�หรือไม# เพ่ือให�บุคคลสามารถ
คาดการณ8ถึงการปฏิบัติจริง หรือต�องฝ�กทักษะเพ่ิมเติม และทราบข�อจากัดของตนเองในการปฏิบัติ 
เป=นการช#วยให�ทักษะการจัดการตนเองคงอยู#ต#อไป 

  การจัดการตนเอง (Self-management) คือ ความสามารถของผู�เรียนในการอธิบาย
ถึงวิธีจัดการความเครียดและควบคุมการแสดงออกทางอารมณ8และพฤติกรรมของตนเองได�อย#าง
เหมาะสม รวมท้ังสามารถต้ังเป~าหมายการทํางานและดําเนินการให�สําเร็จได�ตามวัตถุประสงค8ท่ีต้ังไว� 
โดยรูปแบบของการจัดการพฤติกรรมตนเอง (A-O-B-C Model) มีองค8ประกอบสําคัญ 2 ประการ คือ 
การควบคุมสิ่งเร�า (Stimulus control) และผลการกระทํา (Consequence) มี 4 ข้ันตอน ได�แก# ข้ัน
ท่ี 1 การควบคุมสิ่งเร�าหรือการวางแผนจัดสิ่งแวดล�อม หรือ A (Stimulus / Activator Control or 
Environmental Planning) ข้ันท่ี 2 การใช�กระบวนการทางพุทธิปKญญาภายในตนเอง หรือ O 
(Cognitive process organism) ข้ันท่ี 3 การให�แรงเสริมและลงโทษตนเอง หรือ B (Self-
reinforcement and Self-punishment) และข้ันท่ี 4 การควบคุมพฤติกรรมด�วยพุทธิปKญญา หรือ C 
(Cognitive control) (มหาวิทยาลัยธนบุรี, 2555: 9-12) 
  เพนเดอร8 (Pender, อ�างถึงใน ขัตพันธ8  ชุมนุสนธิ์, 2551: 24-25) ได�สร�างเครื่องมือ
เพ่ือประเมินวิถีชีวิตและอุปนิสัยประจําวันของบุคคล  โดยแบ#งพฤติกรรมวิถีการดําเนินชีวิตออกเป=น 
10  ด�าน ดังนี้   
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1. ความสามารถในการดูแลตนเองโดยท่ัวไป (General Competence in Self- care) 
เป=นการประเมินพฤติกรรมเก่ียวกับการปฏิบัติสุขวิทยาส#วนบุคคล  พฤติกรรมท่ีแสดงถึงความสนใจใน
การศึกษาหาความรู�เก่ียวกับการส#งเสริมสุขภาพ  การสังเกตความผิดปกติต#างๆท่ีเกิดข้ึนกับร#างกาย 

2. การปฏิบัติทางโภชนาการ (Nutritional Practice) เป=นการประเมินถึงรูปแบบการ
รับประทานอาหาร  เนื้อหาจะครอบคลุมในเรื่องการรู�จักเลือกรับประทานอาหารได�ถูกต�องเหมาะสม
และมีคุณค#าทางโภชนาการ 

3. การมีกิจกรรมทางด�านร#างกายและนันทนาการ (Physical or Recreational 
Activity) เป=นการประเมินถึงวิธีการและความสมํ่าเสมอในการออกกําลังกายของแต#ละบุคคล  ความ
สนใจในการเข�าร#วมกิจกรรมที่ก#อให�เกิดการเคลื่อนไหวของกล�ามเนื้อ  รวมไปถึงการคงไว�ซ่ึงความ
สมดุลของร#างกายขณะนั่งหรือยืน 

4. แบบแผนการนอนหลับ (Sleep Patterns)  เป=นการประเมินถึงระยะเวลาในการ
นอนหลับในแต#ละคืน  ปKญหาในการนอนหลับ  วิธีการแก�ไข  รวมไปถึงท่ีนอน ท#าทางในการนอนหลับ
ท่ีก#อให�เกิดความสุขสบายและทําให�เกิดการหลับท่ีมีประสิทธิภาพ 

5. การจัดการกับความเครียด (Stress Management)  เป=นการประเมินถึงกิจกรรมท่ี
บุคคลกระทําเพ่ือผ#อนคลายความตึงเครียดและการแสดงออกทางอารมณ8ท่ีเหมาะสม 

6. ความพึงพอใจในชีวิต (Self-actualization) เป=นการประเมินถึงการกระตือรือร�น
ในการปฏิบัติกิจกรรมต#างๆ และความรู�สึกมีคุณค#าในตนเอง  ซ่ึงจะส#งผลให�บุคคลมีสุขภาพจิตท่ีดีและ
สุขภาพกายท่ีดีตามมาในท่ีสุด 

7. ความคาดหวังในชีวิต (Sense of Purpose) เป=นการประเมินว#าบุคคลควรจะมี
จุดมุ#งหมายและกําหนดเป~าหมายในชีวิตไว�ท้ังในระยะสั้นและระยะยาว 

8. การมีสัมพันธภาพกับบุคคลอ่ืน (Relationship with Others)  เป=นการประเมินถึง
การคบค�าสมาคมกับบุคคลอ่ืน  ซ่ึงจะทําให�บุคคลได�รับประโยชน8ในแง#ของการได�รับการสนับสนุน
ต#างๆ ซ่ึงจะช#วยลดความตึงเครียดหรือช#วยในการแก�ไขปKญหาต#างๆ 

9. การควบคุมสภาวะสิ่งแวดล�อม (Environment Control) เป=นการประเมินถึง
พฤติกรรมท่ีบุคคลกระทําเพ่ือป~องกันไม#ให�เกิดอันตรายต#อสุขภาพในเรื่องเก่ียวกับอากาศเป=นพิษ  
สารพิษ การดูแลท่ีพักอาศัยให�สะอาดเรียบร�อย  ไม#ก#อให�เกิดอันตรายต#างๆ ต#อสุขภาพ  

10. การใช�ระบบบริการสุขภาพ (Use of Health Care System) เป=นการประเมินถึง
พฤติกรรมท่ีบุคคลกระทําในการเลือกใช�สถานบริการทางด�านสุขภาพเม่ือเกิดการเจ็บปtวยความ
กระตือรือร�นในการหาข�อมูลท่ีเก่ียวกับสุขภาพของตนเอง ปKญหาสุขภาพอนามัย รวมท้ังการตรวจสุขภาพ
เพ่ือตรวจหาความผิดปกติต#างๆ ของร#างกายจากบุคลากรทีมสุขภาพ  

  เครื่องมือเพ่ือประเมินวิถีชีวิตและอุปนิสัยประจําวันของบุคคล  สามารถแบ#งพฤติกรรม
วิถีการดําเนินชีวิตออกเป=นหลายด�าน ประกอบด�วย ความสามารถในการดูแลตนเอง การปฏิบัติการ
ทางโภชนาการ การมีกิจกรรมทางด�านร#างกายและนันทนาการ แบบแผนการ   นอนหลับ การจัดการ
กับความเครียด ความพึงพอใจในชีวิต ความคาดหวังในชีวิต การมีสัมพันธภาพกับบุคคลอ่ืน 
การควบคุมสภาวะสิ่งแวดล�อม  และการใช�ระบบบริการสุขภาพ 



23 
 

   จากการสังเคราะห8แนวคิดเก่ียวกับการจัดการตนเอง สรุปได�ว#า การจัดการตนเอง
ของคนพิการ หมายถึง กระบวนการท่ีแสดงให�เห็นถึงการพัฒนาศักยภาพคนพิการในชุมชนและ
ท�องถ่ินท้ังในแง#ความสามารถในการจัดการเรียนรู�  กระบวนการกลุ#ม  การสั่งสมประสบการณ8และ
ภูมิปKญญาของท�องถ่ินเอง เพ่ือพัฒนาเป=นองค8ความรู�ในการจัดการแก�ไขปKญหาได�อย#างมีประสิทธิภพ
ตามแบบฉบับของตนเอง   
 2.2 แนวคิดเก่ียวกับการพ่ึงตนเอง (Self-reliance) 

  แนวคิด ทฤษฎีการพ่ึงตนเอง (A Theory of Self-reliance) เป=นแนวคิดการพัฒนาท่ี
มีจุดมุ#งหมายเพ่ือปลดปล#อยพันธนาการต#างๆ ท่ีคน กลุ#มคน หรือชุมชนยึดติดอยู# แต#ให�มองย�อนดู
ตนเอง ดูภายในกลุ#ม ดูภายในชุมชนมีศักยภาพหรือมีความสามารถท่ีแฝงอยู#แล�วดึงพลังอันซ#อนเร�น
ออกมาจัดการแก�ไขปKญหา  แนวทางการพัฒนาท่ีผ#านมาถูกครอบงําด�วยอุดมการณ8แห#งการพัฒนา
สมัยใหม#ท่ีเป=นการกระตุ�นให�เกิดกิเลส ความโลภ และวัฒนธรรมแห#งความกลัว ซึ่งส#งผลให�มนุษย8 
สังคมและธรรมชาติท่ีเคยอยู#ร#วมกันอย#างกลมกลืนต�องแยกออกเป=นส#วนๆ และทํางานไม#ประสานกัน 
ทําให�เกิดการพัฒนาท่ีไม#ยั่งยืน ก#อให�เกิดปKญหาสังคมตามมามากมาย และหนทางท่ีจะทําให�เกิดการ
พัฒนาอย#างยั่งยืนเพ่ือให�มนุษย8 สังคมอยู#รอดร#วมกันอย#างมีความสุข ก็คือการพ่ึงตนเอง สามารถ
กําหนดอนาคตของตนเองท่ีวางอยู#บนความคิดและทิศทางของการพัฒนาท่ีจะนําไปสู#การพ่ึงตนเองได�
โดยเน�นการปลดปล#อยตนเองท่ียึดหลักการจัดการงานพัฒนาด�านต#างๆ ท่ีตนเป=นผู�เรียนรู� ผู�เลือกสรร 
ผู�วางแผน ผู�ปฎิบัติ และผู�รับผลจากการปฏิบัตินั้นๆ  (โกวิทย8 พวงงาม, 2553: 169-170) 

  การพ่ึงตนเองเป=นเหตุให�เกิดการพัฒนา ยิ่งพ่ึงตนเองได�มาก ก็ยิ่งพัฒนามาก  นอกจาก
การพ่ึงตนเองจะทําให�เกิดการพัฒนาได�แล�ว  การพ่ึงตนเองจะยังรักษาความพัฒนาให�ม่ันคงถาวรต#อไป
อีกด�วย เพราะการสามารถรักษาสมดุลเป=นเสมือนการออกกําลังกาย ทําให�ร#างกายแข็งแรง  หาก
ร#างกายเจ็บปtวยหรือขาดดุล ก็จะมีการเยียวยารักษาให�กลับสู#ความปรกติ การพ่ึงตนเองยังจะช#วยการ
พัฒนาในด�านกลั่นกรองการพัฒนา  ทําให�กําหนดทิศทางด�านต#างๆ ความเร็ว ระยะเวลา วิธีการพัฒนา 
หรือวางโครงการพัฒนาได�อย#างรอบคอบ มีประสิทธิภาพอีกด�วย (สัญญา สัญญาวิวัฒน8, 2551: 104) 

  2.2.1 แนวคิดพ้ืนฐานของการพ่ึงตนเอง 
   แนวคิดพ้ืนฐานของการพ่ึงตนเองเป=นแนวทางการจัดการท่ีเป=นการพัฒนาแบบ

องค8รวมที่มองเห็นคุณค#าของคนและสรรพสิ่งอย#างเป=นระบบ เป=นการพัฒนารอบด�านครบถ�วน 
เป=นธรรม เสมอภาค ดังมีรายละเอียดต#อไปนี้ (โกวิทย8 พวงงาม, 2553: 169-171) 

1. เน�นการพัฒนาแบบองค8รวม คือ ต�องมีความเป=นองค8รวมของสรรพสิ่งเป=น
พ้ืนฐาน โดยไม#แยกว#าเป=นมนุษย8 ธรรมชาติ หรือสิ่งเหนือธรรมชาติ แล�วให�ความสําคัญกับการพัฒนาท่ี
มีความเด#นชัดเฉพาะด�าน เฉพาะเรื่องเป=นแนวทางเลือก  

2. เน�นการพัฒนาท่ียึดระบบคุณค#า คือ ต�องมองเห็นคุณค#าของคนและสรรพสิ่ง 
ไม#ว#าจะเป=นทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรชุมชน ระบบเทคโนโลยีต#างๆ ควบคู#ไปกับการมีระบบการ
จัดการท่ีมีประสิทธิภาพ เน�นการบริหารและพัฒนาท่ีมีคนเป=นแกนกลางในการพัฒนา 

3. เน�นการพัฒนาแบบครบถ�วนรอบด�าน คือ ต�องเป=นการพัฒนาแบบครบถ�วน 
นั่นก็คือ ต�องให�ความสําคัญกับแนวทางการพัฒนาในทุกด�านและพร�อมท่ีจะพัฒนาไปด�วยกัน โดยมี
เป~าหมายใหม#ท่ีการสร�างแนวทางการอยู#รวมกันท่ีมีความเป=นชุมชนเป=นหัวใจหลักของการพัฒนา 
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4. เน�นการพัฒนาแบบกระจาย คือ ต�องเป=นการพัฒนาท่ีนําไปสู#ความก�าวหน�า
ของทุกภาคส#วนของชุมชน ไม#ใช#เป=นระบบการพัฒนาท่ีให�โอกาสแก#ผู�ที่เหนือกว#าทางด�านการเข�าถึง
ทรัพยากร เศรษฐกิจ และการเมือง อันจะทําให�เกิดการพัฒนาอย#างไม#เป=นธรรม 
  2.2.2 ความหมายของการพ่ึงตนเอง 

   การพ่ึงตนเอง ได�มีผู�ให�ความหมายของการพ่ึงตนเอง (Self-Reliance) ไว�เป=น
นัยต#างๆ ดังนี้ 

1. เป=นความสามารถที่เป=นตัวของตัวเองในทางความคิด โดยมีทัศนะการมอง
ปKญหาต#างๆ ด�วยการตัดสินใจด�วยตนเอง 

2. เป=นการตัดสินใจดําเนินการโดยสถาบันของชุมชน หรือองค8กรชุมชน เพ่ือ
ประโยชน8ของชุมชนท้ังในด�านการแก�ปKญหาและในด�านการพัฒนาความเข�มแข็งชองชุมชน 

3. เป=นการพ่ึงตนเองท่ีไม#นําไปสู#การพ่ึงพาเป=นการพ่ึงพาอาศัยกันอย#างรู�เท#าทัน  
4. กรอบการมองจะต�องไม#แข#งขันกันหรือไม#มุ#งครอบงําเหนือกว#า แต#เป=นการ

ก�าวสู#ความเป=นไทต#อกัน ช#วยเหลือเก้ือกูลกัน 
   ดังนั้น การพ่ึงตนเอง (Self-Reliance) หมายถึงการท่ีตนเองและชุมชนสามารถ

ดําเนินการด�วยตนเองซ่ึงมีความหมายตรงข�ามกับการพ่ึงผู�อ่ืน การพ่ึงผู�อ่ืน คือ ความสัมพันธ8ท่ีฝtายหนึ่ง
เอาเปรียบและเหนือกว#าอีกฝtายหนึ่งซ่ึงฝtายท่ีถูกครอบงําจะสูญเสียความเป=นตัวของตัวเองและเป=น
ลักษณะ “ต�องยืมจมูกคนอ่ืนหายใจ” หรือ “ยืนบนขาตนเองไม#ได�” 

2.2.3 หลักการพ่ึงตนเอง  
   การพ่ึงตนเองได�นั้นจําเป=นต�องมีความเชื่อม่ันว#า ตนย#อมช#วยตนเองได�ก#อน ใน

การท่ีจะทําให�เกิดความเชื่อม่ันว#าตนเองย#อมช#วยตนเองได� (โกวิทย8 พวงงาม, 2553: 171) หลักการ
พ่ึงตนเองเป=นหลักการท่ีมีการกล#าวถึงและนํามาใช�ในการพัฒนาสังคมอย#างแพร#หลายมากในปKจจุบัน 
ในทางทฤษฎีการศึกษาการพ่ึงตนเองมักจะพิจารณาถึงมิติต#างๆ (Various Dimensions) ประกอบเข�า
ด�วยกันดังต#อไปนี้ (สุพรรณี  ไชยอําพร และสนิท สมัครการ, 2542: 32-35) 

1. คุณภาพเฉพาะตัว (Self-quality) โดยปกติแล�วการพึ่งตนเองจะเกิดข้ึน
ต#อเม่ือหน#วยสังคม (Social Unit) มี 

1.1 อิสรภาพ (Freedom) ในการคิด การพูด การตัดสินใจ หรือการกระทํา
ตามความต�องการภายใต�กฎเกณฑ8ของสังคม 

1.2 ความเสมอภาค (Equality) ในการเรียนรู� รับรู� หรือแสวงหาสิ่งต#างๆ  
1.3 ความเป=นไท (Autonomy) ของหน#วยสังคม กล#าวคือ หน#วยสังคม

จะต�องไม#ถูกครอบงําโดยผู�ใดผู�หนึ่ง  หรืออิทธิพลภายนอกจนขาดอํานาจในการดําเนินกิจการของตน
อย#างเป=นอิสระตามวัฒนธรรม 

1.4 ศักด์ิศรี (Dignity) ในการร#วมมือ ร#วมคิดหรือร#วมปฏิบัติ ความมีศักด์ิศรี
จะเกิดข้ึนได�ก็ต#อเม่ือหน#วยสังคมนั้นมีความเป=นอิสระเพียงพอ 

1.5 ความก�าวหน�า (Progress) หมายความว#าโอกาสในการท่ีจะพัฒนามีอยู#
พอสมควร 
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2. มีการกระทําอย#างต#อเนื่องหรือมีความเป=นกระบวนการ (Continuing Action / 
Process) ทั้งในด�านความคิดและการตัดสินใจในการกระทํา โดยขั้นตอนของกระบวนการการ
พ่ึงตนเอง สามารถสรุปได� 3 ข้ันตอนคือ ข้ันท่ีหนึ่ง ข้ันตอบสนองความต�องการข้ันพ้ืนฐานของบุคคล
หรือข้ันผลิตเพ่ือบริโภค  ข้ันท่ีสอง ข้ันพัฒนา คือพัฒนาท้ังคุณภาพของบุคคลให�มีจิตสํานึกพ่ึงตนเอง
และพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานและทางเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม  และข้ันสุดท�าย เพ่ิมบทบาทของคนใน
ชุมชนต#อการควบคุมสิ่งแวดล�อมหรือข้ันผลิตเพ่ือจําหน#าย 

3. ระดับของการพ่ึงตนเอง (Level) สามารถแบ#งระดับของการพ่ึงตนเองเป=น 4 ระดับ 
ได�แก# ระดับบุคคล  ระดับท�องถ่ิน  ระดับประเทศ  และระดับระหว#างประเทศ  ซ่ึงอาจสรุปได�ดังนี้ 

    ระดับประเทศ (International Level) การพ่ึงตนเองในระดับนี้มีเป~าหมายท่ี
จะปรับปรุงความสัมพันธ8และเพ่ิมอํานาจการต#อรอง วิธีการหลักท่ีนิยมใช�ได�แก# การสร�างความสัมพันธ8
ระหว#างประเทศ  เพ่ือปรับให�มีความร#วมมือทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยี 

    ระดับประเทศ (National Level) มีเป~าหมายท่ีมุ#งตอบสนองความต�องการ
ข้ันพ้ืนฐานแก#ประชาชนส#วนใหญ#ของประเทศ  โดยพยายามใช�ทรัพยากรในประเทศ  มีวิธีการหลักท่ี
นิยมใช�คือ การสร�างความสมดุลระหว#างเมืองกับชนบท หรือพยายามสร�างความสมดุลระหว#างรายรับ-
รายจ#าย 

    ระดับท�องถ่ิน (Local Level) เป~าหมายหลักคือ ความสามารถพัฒนาได� 
(Viability) ของชุมชนหรือโครงการพัฒนาต#างๆ ในชุมชน วิธีท่ีใช�จึงมักได�แก# การให�ประชาชนมีส#วนร#วม 
รวมท้ังการกระจายอํานาจ 

    ระดับบุคคล (Individual Level) มีเป~าหมายเพ่ือให�สมาชิกสามารถดํารงอยู#
ได�ในสิ่งแวดล�อมทางกายภาพและสังคมปKจจุบัน โดยมุ#งให�เกิดประโยชน8สูงสุดและต�องไม#คุกคาม
สภาพแวดล�อมจนเกิดอันตราย โดยพยายามให�ประชาชนยืนอยู#บนขาของตนเองมากที่สุดเท#าที่จะ
เป=นได� คือ พยายามใช�ทรัพยากรท่ีมีอยู#ในท�องถ่ินอย#างมีประสิทธิภาพ รวมท้ังส#งเสริมให�มีการผลิต
และกระตุ�นให�ใช�เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมเพ่ิมยิ่งข้ึน 

    การพ่ึงตนเองระดับบุคคลจึงมีความสําคัญมาก ท้ังนี้เพราะการพ่ึงตนเองใน
ระดับอ่ืนๆ จะเกิดข้ึนได�ก็ต#อเม่ือบุคคลมีการพ่ึงตนเอง ในความเป=นจริงแล�วศูนย8กลางของการพัฒนา
คือ การปรับปรุงความเป=นอยู#และคุณภาพของคนในสังคมให�ดีข้ึน ซ่ึงข้ึนอยู#กับการกระทําของคนและ
ทรัพยากรในสังคมท่ีจะเป=นตัวกําหนดศักยภาพ (Potential) ของการพัฒนา ถ�าคนในสังคมรู�จักการ
พ่ึงตนเองแล�วก็จะนําไปสู#การพ่ึงตนเองในระดับอ่ืนๆ ด�วย ดังนั้น การพ่ึงตนเองระดับบุคคลจึงเป=น
เง่ือนไขเบื้องต�นของระดับอ่ืนๆ 

   ปKจจัยสําคัญท่ีทําให�คนพ่ึงตนเองและพัฒนาได� TERMS ประกอบด�วย เทคโนโลยี 
(Technology) เศรษฐกิจ (Economic) ทรัพยากรธรรมชาติ (Resource) จิตใจ (Mental) สังคมและ
วัฒนธรรม (Socio-cultural) ซ่ึงล�วนเป=นปKจจัยสําคัญ เทคโนโลยีก็เป=นเครื่องในการทํางานใดๆ 
รวมท้ังการพ่ึงตนเองหรือการสร�างความสมดุล เศรษฐกิจเป=นเรื่องปากเรื่องท�องหรือเรื่องการท่ีจะ
ดํารงชีวิตอยู#ได� ต�องกินต�องใช� จึงจะมีชีวิตอยู#ได� ทรัพยากร เช#น ดิน น้ํา อากาศ ปtาไม� แร#ธาตุ ก็เป=นสิ่ง
สําคัญสําหรับการดํารงชีวิต จึงต�องมีและมีมากพอสมควร จิตใจเป=นเรื่องสําคัญ คนจะพ่ึงตนเองได� 
คนต�องมีจิตใจประเภทหนึ่ง มีความเชื่อม่ันตนเองว#าสามารถจะพ่ึงตนเองได� สามารถจะทํางานได�ดีมี
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ประสิทธิภาพ รู�จักผ#อนหนักผ#อนเบา รู�จักพอ ไม#โลภมาก สามารถทํางานบรรลุเป~าหมายได� และ
ประการสุดท�าย สังคมและวัฒนธรรม เป=นเรื่องของกลุ#มคนและระเบียบวินัย สมัครสมานสามัคคี ช#วยเหลือ
เก้ือกูลกัน ผู�นําท่ีเข�มแข็งสามารถนําคนทํางานได�อย#างมีประสิทธิภาพ ระเบียบวินัยท่ีเอ้ือต#อการทํางาน 
เช#น ความขยัน ความประหยัด จะทําให�คนพ่ึงตนเองได� (สัญญา สัญญาวิวัฒน8, 2551: 104-105) 
  อย#างไรก็ตามโดยสรุปการกําหนดกรอบการพ่ึงตนเองได�นั้นจะต�องประกอบด�วยการ
พ่ึงตนเอง 5 ด�าน คือ (โกวิทย8 พวงงาม, 2553: 171-173) 

  ด�านเทคโนโลยี (Technology: T) อาจรวมถึงเครื่องใช�พ้ืนบ�าน และเทคโนโลยีใหม# ท่ี
มีความทันสมัยหากแต#ควบคุมได�และควรเป=นเทคโนโลยีท่ีผ#านการวิจัย และพัฒนาภายในประเทศ 

  ด�านเศรษฐกิจ (Economic: E) อยู#ในลักษณะท่ีสามารถสร�างภาวะสมดุลให�เกิดข้ึน
ระหว#างความต�องการและขีดความสามารถการสนองความต�องการเป=นระบบเศรษฐกิจท่ีมีพัฒนาการ
ต#อเนื่องมีประสิทธิภาพในการแข#งขันกับภายนอก สามารถในการออมและการลงทุนสามารถรวมกลุ#ม
ในการผลิตและการตลาด ตลอดจนมีการวางแผนสําหรับอนาคตด�วย 

  ด�านทรัพยากรธรรมชาติ (Resource: R) ควรมีอย#างอุดมสมบูรณ8หรือสามารถนํามาใช�
ประโยชน8ได�อย#างมีดุลยภาพของระบบนิเวศน8 และอยู#ในสภาพท่ีสามารถฟ_`นฟูได�  

  ด�านจิตใจ (Mental: M) คนในชุมชนควรมีจิตสํานึกในการพ่ึงพาตนเองมีจิตใจใฝtรู�ใฝt
พัฒนา มีความรู � และความสามารถในการประยุกต8 มีคุณภาพ ลดละอบายมุขและมีความ
ขยันหม่ันเพียร 

  ด�านสังคมวัฒนธรรม (Social: S) มีภาวะผู�นําดี การมีส#วนร#วมสูง มีความเป=นป�กแผ#น
ทางสังคม มีองค8กรทางสังคมท่ีเข�มแข็ง รวมท้ังมีความรู�และข#าวสารท่ีเท#าทันโลกภายนอก 

  แนวคิดท่ีสัญญา สัญญาวิวัฒน8 ให�ความหมายของการพ่ึงตนเองในระดับภายในและ
ภายนอกชุมชนว#า ความสามารถในการดํารงตนอยู#อย#างอิสระ ม่ันคง สมบูรณ8 ท้ังระดับปKจเจกชน และ
ระดับชุมชนและได�กล#าวถึงแบบจําลองการพึ่งตนเองว#าจะต�องพ่ึงตนเองได�ใน 5 ประการ คือ 
เทคโนโลยี เศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติ จิตใจ สังคม (Technology, Economic, Resource, 
Mental, Social-Terms)  

  เทคโนโลยี(T) หมายถึง การมีปริมาณ และคุณภาพของเทคโนโลยีเพ่ือการผลิตและ
การรับข�อมูลข#าวสาร 

  เศรษฐกิจ (E) หมายถึงชาวบ�านมีความสามารถในการดํารงชีวิตทางเศรษฐกิจท่ี
สมบูรณ8เพียงพอต#อการเลี้ยงตนเองและครอบครัว 

  ทรัพยากรธรรมชาติ (R) หมายถึงชุมชนท่ีมีทรัพยากรธรรมชาติที่เพียงพอต#อการใช�
ประโยชน8และมีความยั่งยืน 

  จิตใจ (M) หมายถึงจิตใจท่ีกล�าแข็งไม#ย#อท�อต#ออุปสรรคในการดํารงชีวิตและไม#มัวเมา
ในอบายมุข 

  สังคม (S) หมายถึงสมาชิกในชุมชน มีความสัมพันธ8ท่ีดีต#อกันมีความรัก มีความเอ้ือ
อาทรต#อกัน และมีความเป=นป�กแผ#นเหนียวแน#นกัน 

  มองในเชิงทฤษฎี จึงกล#าวได�ว#าการพ่ึงตนเองท่ีประกอบด�วยปKจจัย 5 ประเภทนั้นเป=น
การพ่ึงตนเองอย#างสมบูรณ8 แต#การพ่ึงตนเองนี้ประกอบข้ึนมาด�วยการพ่ึงตนเองบางส#วน (Partial 
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Self-Reliance) คือ การพ่ึงตนเองทางจิตใจหรือการพ่ึงตนเองของบุคคลแต#ละคน การพ่ึงตนเองทาง
สังคม และวัฒนธรรม หรือการพ่ึงตนเองของกลุ#มคน การพ่ึงตนเองทางเศรษฐกิจ การพ่ึงตนเองทาง
เทคโนโลยี และการพ่ึงตนเองทางสภาพแวดล�อม 

   นอกจากนี้ยังมีองค8ประกอบท่ีบ#งบอกถึงความเข�มแข็งในการพ่ึงตนเอง 3 องค8ประกอบ 
คือ (รพีพรรณ คําหอม,  2554: 298-306) 

1. การพ่ึงตนเองด�านสุขภาพคือ สามารถประเมินและดูแลสุขภาพเบื้องต�นของตนเอง
และคนในครอบครัว มีความรู�ในการเข�าถึงบริการด�านสุขภาพในสถานพยาบาลเม่ือจําเป=นหลีกเลี่ยง
พฤติกรรมเสี่ยงต#างๆ และมีสิทธิได�รับประกันสุขภาพ 

2. การพึ่งตนเองด�านเศรษฐกิจคือ มีรายได�มากกว#ารายจ#าย เลี้ยงดูตนเองและ
ครอบครัวได�มีการทําบัญชีรายรับ-รายจ#าย และดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  

3. การพ่ึงตนเองด�านข�อมูลข#าวสารและการเรียนรู� คือ สามารถเข�าถึงข�อมูลข#าวสารจาก
ช#องทางสื่อท่ีหลากหลายโดยผ#านช#องทางสื่อท่ีสะดวกและเหมาะสม มีการแลกเปลี่ยนข�อมูลข#าวสาร
ระหว#างครอบครัวและชุมชน และรู�จักนําข�อมูลข#าวสาร ความรู�ไปใช�ประโยชน8ในชีวิตประจําวันของ
ตนเองและครอบครัว 
  จากการสังเคราะห8แนวคิดเก่ียวกับการพ่ึงตนเอง สรุปได�ว#า การพ่ึงตนเอง  หมายถึง 
การท่ีคนสามารถดํารงอยู#ได�ในสิ่งแวดล�อมทางกายภาพและสังคมปKจจุบัน โดยมุ#งให�เกิดประโยชน8
สูงสุดและต�องไม#คุกคามสภาพแวดล�อมจนเกิดอันตราย โดยพยายามให�ประชาชนยืนอยู#บนขาของ
ตนเองมากท่ีสุดเท#าท่ีจะเป=นได� คือ พยายามใช�ทรัพยากรท่ีมีอยู#ในท�องถ่ินอย#างมีประสิทธิภาพ รวมท้ัง
ส#งเสริมให�มีการผลิตและกระตุ�นให�ใช�เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมเพ่ิมยิ่งข้ึน 

2.3 แนวคิดเก่ียวกับการดํารงชีวิตอิสระ (Independent Living : IL) 
 2.3.1 ความหมายของการดํารงชีวิตอิสระของคนพิการ   

   IL หรือการดํารงชีวิตอิสระของคนพิการ มีชื่อเต็มๆ ว#า  Independent Living 
เป=นแนวคิดและกระบวนการพัฒนาคนพิการโดยผู�พิการสามารถเลือก ตัดสินใจ และวางแผนกําหนด
แนวทางการดําเนินชีวิตด�วยตัวเอง พ่ึงพาการช#วยเหลือเท#าท่ีจําเป=น และเน�นให�คนพิการดํารงชีวิตอยู#
ในชุมชนแทนการอยู#ในศูนย8หรือสถาบันเฉพาะทาง (คณะทํางานแผนงานสร�างเสริมสุขภาพคนพิการ
ในสังคมไทย, 2551: 153) โดยการเคลื่อนไหวการดํารงชีวิตอิสระเกิดข้ึนจากความพยายามของกลุ#ม
คนพิการท่ีปรารถนาจะมีชีวิตท่ีมีความหมายของตน ได�ร#วมอยู#ในโลกของคนท่ีไม#พิการ ผสมผสานกับ
ความพยายามของนักวิชาชีพท่ีต�องการจะเข�าถึงคนท่ีมีความพิการรุนแรงท่ีในขณะนั้นคิดว#าไม#มี
ความสามารถจะฟ_`นฟูสมรรถภาพทางอาชีพหรือท่ีเรียกว#า Vocational  Rehabilitation  
   แหล#งกําเนิดเริ่มต�นของการดํารงชีวิตอิสระของคนพิการเกิดข้ึนในประเทศ
สหรัฐอเมริกา ราวช#วงต�นทศวรรษท่ี 1970 จากนั้นในปo พ.ศ. 2515  ศูนย8การดํารงชีวิตอิสระเบิร8กเล#ย8 
(Berkeley  Center  for Independent Living) ได�ถือกําเนิดข้ึนท่ีเมืองเบิร8กเล#ย8  รัฐแคลิฟอร8เนีย 
ประเทศสหรัฐอเมริกา เป=นศูนย8บริการแห#งแรกและมีลักษณะของการรวมตัวกันเป=นแบบกลุ#มการ
ช#วยเหลือตนเองในชุมชน หรือ Community–Base Self-help Group บริหารงานโดยคนพิการ มี
การจัดบริการท่ีหลากหลาย เช#น การให�คําปรึกษาฉันท8เพ่ือน  การพิทักษ8สิทธิ  พาหนะเดินทาง  การ
ฝ�กทักษะการดํารงชีวิตอิสระ ผู�ช#วยเหลือส#วนตัวของคนพิการ  การดูแลสุขภาพ  การประสานงานเรื่อง
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ท่ีพักอาศัย  และการซ#อมอุปกรณ8รถเข็น  ต#อมาในปo พ.ศ. 2517 มีการต้ังศูนย8การดํารงชีวิตอิสระท่ี
เมืองบอสตันและฮูสตัน  เน�นการให�บริการเรื่องการย�ายออกจากสถาบันการฟ_`นฟูสมรรถภาพเพ่ือเข�า
อยู#อาศัยในบ�านท่ีตั้งในบริเวณชุมชน และบริการจัดผู�ช#วยเหลือส#วนตัว ต#อมาจึงเกิดศูนย8ฯข้ึนตามเมืองต#างๆ 
ท่ัวสหรัฐอเมริกาที่เน�นในเรื่องการพิทักษ8สิทธิและบริการท่ีแตกต#างกันไป หลังจากปo พ.ศ. 2521  
รัฐบาลสหรัฐอเมริกาออกกฎหมายสนับสนุน ทําให�เกิดความเคลื่อนไหวกระจายบริการออกไปท่ัว
ประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึงบริการของศูนย8การดํารงชีวิตอิสระของคนพิการ Independent Living 
Center  หรือท่ีเรียกสั้นๆ ว#า  ILC  นั้น จะให�บริการท่ีหลากหลายครอบคลุมคนพิการทุกประเภท 

  ศูนย8การดํารงชีวิตอิสระของคนพิการเป=นองค8กรของคนพิการท่ีดําเนินกิจกรรมต#างๆ 
มีหลักการทํางานประกอบไปด�วยการให�คําปรึกษาฉันเพื่อน การฝ�กทักษะการดํารงชีวิตอิสระ และ
บริการผู�ช#วยเหลือส#วนตัวคนพิการ (คณะทํางานแผนงานสร�างเสริมสุขภาพคนพิการในสังคมไทย, 2551: 
153) โดยมุ#งหวังท่ีจะทําให�คนพิการทุกคนดําเนินชีวิตได�อย#างอิสระ โดยมีภารกิจ 2 ด�าน คือ การ
ขับเคลื่อนสังคม หรือท่ีเรียกว#า Social  Movement โดยการเผยแพร#แนวคิดการดํารงชีวิตอิสระของ
คนพิการและสร�างเจตคติความตระหนักรู�เรื่องสิทธิคนพิการแก#สังคม เพ่ือให�เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู#
สังคมท่ียอมรับความแตกต#างหลากหลายได�อย#างแท�จริง อันจะทําให�ทุกคนรวมทั้งคนพิการ 
ดําเนินชีวิตได�อย#างเป=นอิสระ มีคุณค#า สมศักด์ิศรีความเป=นมนุษย8  และการเสริมพลังคนพิการ หรือท่ี
เรียกว#า  Empowerment  เพ่ือฟ_`นคืนความเชื่อม่ัน การตระหนักถึงคุณค#าในตัวเองให�แก#คนพิการ
รวมท้ังนําไปสู#การรวมตัวเป=นกลุ#มเพ่ือช#วยเหลือกันเอง  เป=นองค8กรท่ีประสานและส#งเสริมให�คนพิการ
เกิดการพบปะพูดคุย  แลกเปลี่ยน เรียนรู�  ตระหนักถึงคุณค#าและเชื่อม่ันในตนเอง มีความเข�าใจและ
สามารถสร�างความสัมพันธ8อันดีกับคนรอบข�างในสังคม แล�วสามารถใช�ชีวิตอิสระในชุมชน (ขัตพันธ8 
ชุมนุสนธิ์,  2551: 133-135)   

  คนพิการท่ีดํารงชีวิตอิสระได� หมายถึง ผู�ท่ีมีอิสระทางความคิด มีความเชื่อม่ัน
ในตนเอง สามารถเลือกตัดสินใจในการดําเนินชีวิตได�ตามศักยภาพของตนเอง เป=นคนพิการท่ีสามารถ
ดําเนินชีวิตโดยการตัดสินใจของตนเองเช#นเดียวกับคนไม#พิการ  ไม#ถูกผู�อ่ืนจํากัดว#าอนุญาตให�ทําอะไร
หรือไม#ให�ทําอะไรเพราะเห็นว#าเป=นคนพิการ ซ่ึงกว#าท่ีคนเราจะเติบโตเป=นผู�ใหญ#ที่ดําเนินชีวิตได�เอง
หรือกว#าท่ีพ#อแม#ผู�ปกครองจะเห็นว#าเป=นผู�ใหญ#  และให�ความเชื่อถือความคิดการตัดสินใจของคนคนนั้นได�  
เขาจะต�องผ#านการเรียนรู�มามากมาย  เพียงแต#ว#าการเป=นคนไม#พิการนั้นขบวนการเรียนรู�เกิดข้ึนอยู#
ตลอดเวลา จึงดูเหมือนว#าวันเวลาได�สร�างความเป=นผู�ใหญ#ท่ีสามารถดําเนินชีวิตได�ด�วยการตัดสินใจด�วย
ตนเองให�กับเขา ถ�าไม#วิเคราะห8กันอย#างจริงจังก็จะมองไม#ออกว#าเขามีความสามารถอะไรบ�าง  เขาจึง
สามารถดําเนินชีวิตอย#างอิสระเช#นนั้นได� เพราะทุกอย#างได�มาเกือบจะเป=นโดยอัตโนมัติ (ศูนย8การ
ดํารงชีวิตอิสระของคนพิการไทย, 2549: 1-2)  

  “ชีวิตมนุษย8ทุกชีวิตมีคุณค#าและมนุษย8ทุกคนควรมีทางเลือกในชีวิตท่ีจะเลือก
เก่ียวกับสิ่งต#างๆ ท่ีเก่ียวข�องในชีวิต มีหลักพ้ืนฐานทางปรัชญาการดํารงชีวิตอิสระของคนพิการ คือ  
สิทธิมนุษยชน การกําหนดวิถีชีวิตตนเอง การช#วยเหลือตนเอง การเสริมสร�างพลังอํานาจ การรวมอยู#
ในสังคม การท่ีจะเสี่ยงและการเข�าร#วมเป=นส#วนหนึ่งของสังคม” เป=นหลักท่ีเป=นความเห็นร#วมกันท้ัง
โลกในการอภิปรายเรื่องการดํารงชีวิตอิสระของคนพิการในประเทศต#างๆ การดํารงชีวิตอิสระของ        
คนพิการจึงไม#ใช#เรื่องง#าย  แต#ได�พิสูจน8แล�วว#าคนพิการส#วนใหญ#ยินดีและพอใจกับความเสี่ยงนั้นมากกว#า
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ท่ีจะอยู#อย#างพ่ึงพาคนอ่ืนตลอดเวลา ขาดโอกาส และไม#สามารถสานฝKน บรรลุเป~าหมายชีวิตตนเองได�               
ส#งผลให�การดํารงชีวิตอิสระเป=นเสมือนพายุหมุนท่ีค#อยก#อตัวและเริ่มขยายออกไปสู#วงกว�าง                          
แกนแนวคิดท่ีสําคัญท่ีส#งผลต#อเรื่องการดํารงชีวิตอิสระของคนพิการ ได�แก# สิทธิมนุษยชน (Civil Right) 
การคุ�มครองผู�บริโภค (Consumerism) กลุ#มช#วยเหลือตนเอง (Self-Help) การลดความพ่ึงพิงกับ
การแพทย8 (DEmedicalization/Self-Care) และการลดบริการแบบสถาบัน(Reinstitution/ 
Normalization/Mainstreaming) (กมลพรรณ  พันพ่ึง, 2547: 11-12)   

   รูปแบบการดํารงชีวิตอิสระของคนพิการ เป=นแนวคิดหนึ่งท่ีมีการกล#าวถึงกัน
ต้ังแต#ปo   2531 – 2535 และได�มีการนําร#อง (Pilot Study) ในสังคมไทย ต้ังแต#ปo 2545 – 2547 โดย
แรกเริ่มมีเพียง 3 จังหวัด คือ นครปฐม  ชลบุรี  และนนทบุรี  โดยเริ่มจากแกนนําไม#ก่ีคน และในระยะ
ต#อมาได�มีการเป�ดศูนย8 IL เพ่ิมข้ึนอีก 3 แห#ง ในจังหวัดจันทบุรี  ปทุมธานี และกรุงเทพมหานคร  
(คณะทํางานแผนงานสร�างเสริมสุขภาพคนพิการในสังคมไทย, 2551: 153) เป=นการจัดองค8กรภายใต�
หลักการสร�างพลังคน พลังความรู� และพลังทรัพยากร ด�วยการบูรณาการจัดการองค8ความรู� ภายใต�
ฐานคิดท่ีพิจารณาถึงสิทธิของคนพิการ (Civil Right) จุดมุ#งหมายเพ่ือสร�างความเข�มแข็งของชุมชน 
จัดต้ังเป=นองค8กรความช#วยเหลือ (Self-help Organization) 4 ประการ คือ บริการข�อมูลข#าวสาร ให�
คําปรึกษาฉันเพ่ือน การฝ�กทักษะการดํารงชีวิต และการพิทักษ8สิทธิคนพิการ เพ่ือให�เกิดการรู�จักความ
พิการของตนเอง การยอมรับสภาพท่ีเป=นอยู# การช#วยเหลือตนเอง ความเชื่อม่ันในตนเอง และทักษะ
เสริมอ่ืนๆ แต#จากการศึกษาในพ้ืนท่ีจังหวัดนครปฐม มีข�อมูลเชิงประจักษ8พบว#าการดําเนินโครงการ
ดํารงชีวิตอิสระของคนพิการมีความเป=นไปได� แต#น#าท่ีจะมีความเป=นไปได�ในบริบทท่ีมีความเข�มแข็ง
ของชุมชน มีเครือข#าย/แกนนํา และผู�นําการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) แต#จากปรากฏการณ8
พบว#าการดํารงชีวิตอิสระจะต�องมีองค8ประกอบความเข�มแข็งของชุมชนผ#านการพัฒนาเชิงรูปธรรม ท่ี
อาศัยชุมชนเป=นฐานในการเสริมสร�างความม่ันคงและยั่งยืน และอาจต�องค#อยเป=นค#อยไป แต#น#าจะมุ#ง
ไปสู#การเสริมสร�างสวัสดิการชุมชนเป=นฐานรองรับการเปลี่ยนกระบวนทัศน8 (Paradigm Shift) จาก
การบริหารเชิงสถาบันโดยรัฐมาสู#การบริการชุมชน (Informal Care) โดยภาคประชาชนจนเป=นการ
ดํารงชีวิตอิสระของคนพิการ (IL) (สํานักสงเสริมและพิทักษ8คนพิการ, 2549: 13) 

 2.3.2 ปรัชญาการดํารงชีวิตอิสระคนพิการ (Independent Living Philosophy)  
   ปรัชญาแนวคิดการดํารงชีวิตอิสระคนพิการ (Independent Living) สอดคล�อง

กับแนวคิดการพัฒนาของประเทศไทยในปKจจุบัน ในการส#งเสริมความเข�มแข็งของภาคประชาชน และ
การเสริมพลังกลุ#มบุคคล ในอันที่จะมีส#วนร#วมเป=นส#วนหนึ่งของการพัฒนาประเทศ  เป=นแนวคิดท่ี
มุ#งเน�นให�เกิดการเสริมพลัง  ความเชื่อม่ันท่ีตระหนักถึงคุณค#าของตัวบุคคล (Empowerment)  โดยมี
เนื้อหาเป=นเรื่องของการท่ีคนพิการสามารถจัดการ  ตัดสินใจทางเลือกในการดํารงชีวิตได�ด�วยตนเอง 
และมีบทบาทในการช#วยเหลือสาธารณะ เปลี่ยนสถานะจากเป=นผู�ท่ีรับ (Object) มาเป=นผู�ท่ีกระทํา 
(Subject) และตัดสินใจ ซ่ึงแนวคิดดังกล#าวสอดคล�องกับการพัฒนาสังคมในปKจจุบันของประเทศไทยท่ี
ต�องการให�เกิดการเสริมพลังแก#กลุ#มบุคคลในสังคมให�ตระหนักถึงคุณค#าของตนเอง  และบทบาทของ
ตนเองท่ีจะทําประโยชน8ต#อสาธารณะ นอกจากนี้เป=นการแสดงถึงแนวคิดท่ีมีความกระตือรือร�น ไม#รอ
ให�คนอ่ืนมาแก�ปKญหาให�กับกลุ#มคนพิการ ดังท่ีวิทยากรจากญ่ีปุtนคุณนาคานิชิกิ  กล#าวว#า “เชื่อว#าผู�ท่ี
จะแก�ปKญหาคนพิการได�ต�องเป=นคนพิการ” แนวคิดนี้เน�นท่ีคนพิการต�องช#วยกันแก�ปKญหาของคนพิการเอง 
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หน#วยงานอ่ืนเป=นผู�สนับสนุน  แต#คนพิการต�องเป=นผู�นํา ซ่ึงเป=นหลักแนวคิดการช#วยเหลือตนเอง (Self-
Help)  การพัฒนาประเทศไทยในขณะนี้ส#งเสริมการพัฒนากระบวนการชุมชนเข�มแข็งให�เกิดพลังของ
คนในชุมชน การรวมตัวของภาคประชาชน ร#วมคิด ร#วมทํา ร#วมรับผิดชอบในการพัฒนา แก�ไขจัดการ
ปKญหาในชุมชนท�องถ่ิน บทบาทหน�าท่ีรัฐถูกจัดวางให�เป=นหน#วยงานสนับสนุนแทนท่ีจะเป=นผู�ชี้นําหรือ
จัดวางรูปแบบการพัฒนาให�แก#ชุมชนเหมือนท่ีผ#านมา (กมลพรรณ พันพ่ึง, 2547: 44) 

  ปรัชญาการทํางานของศูนย8การดํารงชีวิตอิสระของคนพิการต้ังอยู#บนความเชื่อ
พ้ืนฐานท่ีว#า “การเคารพความแตกต#างของคนพิการแต#ละบุคคล” ซ่ึงมีบุคลิกลักษณะท่ีแตกต#างและ
เป=นเอกลักษณ8  ความแตกต#างของบุคคลนี้เองทําให�แต#ละคนจะทราบความต�องการและสมควรท่ี
จะเป=นผู�เลือกและจัดการกับบริการเองตามความต�องการ  แนวคิดการดํารงชีวิตอิสระของคนพิการ มี
ศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในประเทศไทย  การให�บริการตามปรัชญาการดํารงชีวิต
อิสระสามารถเสริมสร�างพลังอํานาจในการดํารงชีวิต หรือท่ีเรียกกันว#า Empowerment นั้นให�กับ      
คนพิการสามารถจัดการ เลือก และตัดสินใจในการดําเนินชีวิตของตนเอง  เกิดการตระหนักถึงคุณค#าของ
ตนเอง มีความหวัง  มีความฝKนและมีเป~าหมายของชีวิต ซ่ึงแนวคิดการดํารงชีวิตอิสระว#าจะสามารถ
เป=นทางเลือกใหม#ท่ีทําให�คนพิการสามารถเปลี่ยนมุมมองและพฤติกรรมต#อการดําเนินชีวิตของตนเอง
ไปในเชิงบวกได�จริง  คนพิการเกิดพลังความเชื่อและเห็นคุณค#าของตนเอง  นอกจากนี้ความคิดท่ี    
ยึดโยงผู�นําคนพิการไทยต#อแนวคิดการดํารงชีวิตอิสระไม#ใช#เพียงเรื่องบริการสวัสดิการเท#านั้น แต#เป=น
เรื่องการมีอุดมการณ8ท่ีสอดคล�องกันเก่ียวกับสิทธิมนุษยชน สิทธิคนพิการ การเสริมพลังให�คนพิการ
สามารถเลือกและจัดการวิถีการดํารงชีวิตของคนพิการเอง รวมทั้งสามารถเข�าร#วมใช�ชีวิตในสังคม
เหมือนเพ่ือนสมาชิกในสังคมท่ัวไปโดยศูนย8การดํารงชีวิตอิสระของคนพิการ มีบริการท้ังหมด 6 อย#าง
คือ  (สํานักส#งเสริมและพิทักษ8คนพิการ, 2549: 13) 

1. บริการด�านข�อมูลข#าวสารและการส#งต#อ  (Information and Referral) 
เป=นบริการหนึ่งที่สําคัญที่จําเป=นต#อการดํารงชีวิตอิสระของคนพิการ โดยจะรวบรวมข�อมูลชุมชน
เก่ียวกับเรื่องต#างๆ ให�สามารถแนะนํา  ตอบคําถามแก#คนพิการได�อย#างถูกต�อง ทันเวลา  จากการวิจัย
พบว#า เม่ือคนพิการได�รับบริการดังกล#าวส#งผลให�คนพิการรับรู�ข�อมูล ข#าวสาร ท่ีเก่ียวข�องกับคนพิการ 
สามารถรับรู�ถึงสิทธิท่ีคนพิการพึงได�รับ สามารถดํารงชีวิตอิสระได�อย#างม่ันใจ   

2. บริการการฝ�กทักษะการดํารงชีวิตอิสระ  (IL Skill  Training) เป=นบริการท่ี
ศูนย8ฯจะต�องเป�ดหลักสูตรการฝ�กสําหรับคนพิการเพ่ือให�เกิดทักษะในการใช�ชีวิตอิสระมากข้ึน เป=น
กระบวนการเสริมสร�างประสบการณ8และความม่ันใจ ให�กับคนพิการท่ีขาดทักษะในการดํารงชีวิตอิสระ
บางเรื่อง และเป=นการเตรียมความพร�อมในเรื่องต#าง ๆ ก#อนท่ีจะมาใช�ชีวิตอิสระด�วยตนเอง จากการ
วิจัยพบว#า เม่ือคนพิการได�รับบริการดังกล#าวส#งผลให�คนพิการเกิดทักษะในการดํารงชีวิตมากข้ึน  
สามารถดูแลตนเอง  ออกสังคม  ใช�ระบบขนส#งสาธารณะ  บริการการเงินและการใช�จ#ายส#วนตัว  และ
แก�ปKญหาเฉพาะหน�า หรือการถูกเลือกปฏิบัติโดยเจ�าหน�าท่ีของรัฐ ได�อย#างถูกต�องและเหมาะสม    

3. บริการการให�คําปรึกษาฉันท8เพ่ือน (Peer Counseling)  ถือเป=นหัวใจของ
การเสริมสร�างพลังอํานาจของคนพิการตามแนวคิดการดํารงชีวิตอิสระของคนพิการ โดยผู�ท่ีจะให�
คําปรึกษาแก#คนพิการท่ีเหมาะสมท่ีสุดก็คือคนพิการด�วยกันเอง   เพราะเป=นผู�ท่ีรู�และเข�าใจเรื่องราวต#างๆ
ของคนพิการได�ดีท่ีสุด ซ่ึงย#อมจะมีความเชื่อม่ันในตนเองและตระหนักในความเป=นมนุษย8  เป=นการพูดคุย 
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แลกเปลี่ยนประสบการณ8ชีวิตของคนพิการด�วยกัน เพ่ือดึงส#วนท่ีดีท่ีสุดท่ีมีอยู#ภายในตัวคนพิการแต#ละ
คนออกมาใช�ให�เกิดประโยชน8ต#อเพ่ือนคนพิการด�วยกัน  จากการวิจัยพบว#า  เม่ือคนพิการได�รับบริการ
ดังกล#าวส#งผลให�คนพิการท่ีมีสภาพจิตใจท�อแท�สิ้นหวัง ไม#มีเป~าหมายในชีวิต  ต�องนอนรอคอยความ
ช#วยเหลือจากบุคคลในครอบครัวเท#านั้น  เกิดความเชื่อม่ันในตนเอง  ความหวัง  เป~าหมายในชีวิตของ
คนพิการกลับคืนมา  ทําให�คนพิการเกิดการเปลี่ยนแปลง  กล�าที่จะออกสู#สังคมภายนอกมากข้ึน 
ครอบครัว ชุมชน และสังคมเกิดการยอมรับและมีมุมมองใหม#ท่ีจะเป�ดโอกาสให�กับคนพิการมากข้ึน 

4. บริการการพิทักษ8สิทธิ์  (Advocacy) เป=นบริการท่ีเก่ียวข�องกับสิทธิของคนพิการ
โดยตรง กรณีถูกละเมิดสิทธิ์ให�ได�รับความช#วยเหลือจากหน#วยงานท่ีเก่ียวข�องและสิทธิเก่ียวกับชุมชน  
เพ่ือเป=นการรณรงค8ให�ความรู�แก#ชุมชนให�เกิดการเปลี่ยนแปลงในชุมชน เสริมต#อการใช�ชีวิตอย#างอิสระ
ของคนพิการได�มากข้ึน  เป=นการสร�างความรู�ความเข�าใจเก่ียวกับสิทธิให�กับคนพิการและสังคม และ
ส#งเสริมให�คนพิการกล�ายืนยันในสิทธิของตน รวมท้ังช#วยเหลือให�คําปรึกษาปKญหาแก#ผู�ที่ถูกละเมิด 
และประสานหน#วยงานที่เกี่ยวข�อง จากการวิจัยพบว#า เมื่อคนพิการได�รับบริการดังกล#าวส#งผลให�
คนพิการเกิดการตระหนักในสิทธิและหน�าท่ีของตนเอง และกล�าท่ีจะแสดงออกตามวิถีทางประชาธิปไตย
เพ่ือเรียกร�องสิทธิข้ันพ้ืนฐานให�กับตนเองและคนพิการอ่ืนๆ มากข้ึน  

5. บริการผู�ช#วยเหลือส#วนตัวคนพิการรุนแรง  (Personal Assistant Service) 
เป=นการช#วยเหลือคนพิการในเรื่องการทํากิจวัตรประจําวันของคนพิการรุนแรง กรณีท่ีคนพิการรุนแรง
ไม#สามารถทําอะไรได�ด�วยตนเอง  ผู�ช#วยเหลือตามแนวคิดการดํารงชีวิตอิสระจะต�องช#วยเหลือเท#าท่ี
จําเป=นภายใต�ความคิดและการตัดสินใจของคนพิการเป=นสําคัญ  ไม#คิดแทนและไม#ตัดสินใจแทนคนพิการ  
จากการวิจัยพบว#า เม่ือคนพิการได�รับบริการดังกล#าวส#งผลให�คนพิการมีสภาพความเป=นอยู# ที่ดีขึ้น  
สามารถทํากิจวัตรประจําวันได�มากข้ึน และสามารถออกมาเผชิญโลกภายนอกได�อย#างมั่นใจและมี
ความสะดวกมากยิ่งข้ึน 

6. บริการจัดกลุ#มสนับสนุนคนพิการในชุมชน (Peer Support Group In 
Community) เป=นกระบวนการการดํารงชีวิตอิสระของคนพิการเพ่ือการบรรลุเป~าหมายในการเสริม
ความเข�มแข็งให�แก#คนพิการและสร�างการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เป=นการสร�างความสัมพันธ8ท่ีดี
ระหว#างคนพิการ มีความตระหนักและเข�าใจความพิการของตนเอง เป=นการกระตุ�นการรวมตัว
ช#วยเหลือตนเองให�สามารถนําทรัพยากรในชุมชนมาช#วยเหลือคนพิการ และมีความต่ืนตัวท่ีจะ
เรียกร�องสิทธิของตนเอง  โดยคนพิการแต#ละคนมีโอกาสเสนอประเด็น  และเลือกประเด็นท่ีเสนอ
ข้ึนมาอภิปรายแบบมีส#วนร#วมแล�วดําเนินการเข�าสู#กระบวนการของการให�คําปรึกษาฉันท8เพ่ือน  โดยมี
ข�อตกลงกันในกลุ#มและอาศัยหลักการฟKงและคิด  สามารถคิดไตร#ตรองและพูดถ#ายทอดความคิด
ออกมาเป=นรูปธรรมได�จะทําให�คนพิการได�รับการเสริมพลังและพัฒนาตนเองถือเป=นกลไกท่ีสําคัญของ
การขับเคลื่อนของศูนย8  จากการวิจัยพบว#า เม่ือคนพิการได�รับบริการดังกล#าวส#งผลให�คนพิการเกิด
ความเชื่อม่ันทําให�คนพิการตระหนักในคุณค#าของตัวเองและเข�าใจในสิทธิของคนพิการท่ีพึงได�รับ  เกิด
การรวมกลุ#มในพ้ืนท่ีหรือชุมชนท่ีได�ลงไปจัดกิจกรรม  เกิดการเคลื่อนไหวและติดตามจากกลุ#มในพ้ืนท่ี  
มีองค8การบริหารส#วนท�องถ่ินบางพ้ืนท่ีท่ีมีความเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึนในเรื่องของการจัดสรรงบประมาณ
เพ่ือคนพิการ  สิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการมากยิ่งข้ึน 
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 สําหรับประเทศไทย  ความหมายของการดํารงชีวิตอิสระจากประสบการณ8การทํางาน
ขององค8กรคนพิการ 3 จังหวัด ได�ร#วมกันลงความเห็นความหมายของการดํารงชีวิตอิสระไว�ว#า “การท่ี
คนพิการสามารถกําหนดแนวทางการดํารงชีวิตของตนเองได�อย#างสมศักดิ์ศรีความเป=นมนุษย8โดย
ไม#ข้ึนอยู#กับความพิการว#าจะรุนแรงมากน�อยเพียงไร  ท้ังนี้อาศัยบริการความช#วยเหลือเท#าท่ีจําเป=น  
กรณีคนพิการรุนแรงจนไม#สามารถช#วยเหลือตัวเองได�จําเป=นต�องได�รับบริการ ผู�ช#วยเหลือส#วนตัว” แต#
สําหรับคนพิการ ไม#ว#าจะพิการแต#กําเนิดหรือพิการภายหลัง มีแหล#งการเรียนรู�ท่ีจะสร�างความรู�  
ทักษะชีวิตให�เขา มีความสามารถท่ีจะดําเนินชีวิตได�อย#างอิสระน�อยมาก  ในทางตรงข�ามเขามักจะถูก
บอกถูกสั่งอยู#เสมอว#าเขาทําอย#างนั้นไม#ได�  ทําอย#างนี้ไม#ได�  ไม#ต�องทําอย#างนั้น  ไม#ต�องทําอย#างนี้  ซ่ึง
ก็จะยิ่งป�ดก้ันการมีความรู�และการมีทักษะท่ีจะบริหารจัดการชีวิตของตัวเอง  จึงเป=นคนท่ีไม#มีทักษะ
และไม#สามารถคิดไม#กล�าตัดสินใจอะไรได�ด�วยตัวเอง  

 เม่ือเราได�ศึกษาคนพิการท่ีสามารถดําเนินชีวิตอย#างอิสระ เราจะพบว#าเขามีสิ่งสําคัญ   
อันเป=นองค8ประกอบท่ีช#วยให�เขาดําเนินชีวิตอย#างอิสระได� ดังนี้  (ศูนย8การดํารงชีวิตอิสระของคนพิการไทย, 
2549: 1-4)    

1. รู�จักความพิการของตนเอง  รู�จักดูแลไม#ให�ความพิการมีสภาพรุนแรงข้ึน หรือส#งผล
ให�เกิดเป=นความเจ็บปtวยได� 

2. สามารถยอมรับกับสภาพความพิการท่ีเขาเป=นอยู# ไม#มัวเอาแต#เสียอกเสียใจว#า    
“ทําไมฉันต�องเป=นแบบนี้” “ทําไมต�องเป=นฉัน” แต#สามารถมองในมุมท่ีว#า “ทําอย#างไรจึงจะใช�ชีวิต
ตามสภาพร#างกายท่ีเป=นอยู#ให�มีคุณค#าได�”  

3. สามารถช#วยเหลือตนเองในชีวิตประจําวัน  หรือการที่จะไปไหนมาไหน สําหรับ
เรื่องท่ีทําเองไม#ได�ก็มีวิธีท่ีจะหาความช#วยเหลือจากคนอ่ืนช#วยยามท่ีต�องการ  

4. มีความเชื่อม่ันในตนเอง ว#าความพิการของตัวหรือรูปร#างท่ีผิดแปลกไปจากคนอ่ืน
ของตัวเป=นเรื่องธรรมดาท่ีจะแตกต#าง ไม#ถือเป=นเรื่องอับอายท่ีต�องป�ดบัง ซ#อนเร�นเพ่ือไม#ให�ใครรู�ใครเห็น  
ซ่ึงทําให�เขากล�าท่ีจะปรากฏตัวในท่ีต#างๆ ได�เช#นเดียวกับคนไม#พิการ กล�าพูด กล�าคุย กล�าแสดงความ
คิดเห็น และมีความสัมพันธ8กับคนท่ัวไปได�  

5. มีทักษะอื่นๆ อันจะเป=นส#วนเสริมให�คนพิการดําเนินชีวิตได�อิสระยิ่งข้ึน เช#น          
การวางแผน  การแก�ไขปKญหาเฉพาะหน�า  ทักษะในการทํากิจกรรมต#างๆ ซึ่งหลายกิจกรรมอาจมี
รายได�ตอบแทนหรืออาจเป=นช#องทางในการประกอบอาชีพได�  การบริหารจัดการด�านการเงิน การมี
ชีวิตคู#  การจัดการบ�านเรือน  การทําอาหาร ฯลฯ      

 การดํารงชีวิตอิสระของคนพิการ (Independent Living of People with 
Disabilities)  เป=นปรัชญาท่ีเกิดข้ึนภายใต�ฐานคิดเรื่องสิทธิ เสรีภาพ การกําหนดวิถีการดําเนินชีวิต
ของตนเองได�  ซ่ึงความเป=นจริงโดยท่ัวไปแล�วคนพิการมีชีวิตและการตัดสินใจท่ีเป=นอิสระโดยผ#านการ
เรียนรู�จากประสบการณ8ชีวิตของตนเอง  เป=นกระบวนการท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติ  ดังจะเห็นตัวอย#าง
จากผู�นําคนพิการหรือคนพิการที่เข�าใจและเรียนรู�ที่จะมีชีวิตอยู#กับความพิการของตนเอง โดยเห็น
คุณค#าของตัวเอง มีการดํารงชีวิตอยู#ในสังคมอย#างเป=นสุขสิ่งสําคัญการจะดํารงชีวิตอิสระได�นั้น 
คนพิการต�องมองเห็นคุณค#าว#าการดํารง ชีวิตอิสระเป=นส่ิงมีค#าสวยงามกว#าการมีชีวิตอย#างพ่ึงพาหรือ
การอยู#ไปวันๆ แล�วก็มาวิเคราะห8ว#ายังขาดทักษะอะไร และจะเริ่มฝ�กฝนทักษะไหนก#อนหลังฝ�กอย#างไร 
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  จากการสังเคราะห8แนวคิดเก่ียวกับการดํารงชีวิตอิสระของคนพิการ สรุปได�ว#า การ
ดํารงชีวิตอิสระของคนพิการ  หมายถึง  การที่คนพิการสามารถกําหนดแนวทางการดํารงชีวิตของ
ตนเองได�อย#างสมศักด์ิศรีความเป=นมนุษย8ในสังคม โดยไม#ข้ึนอยู#กับความพิการว#าจะรุนแรงมากน�อย
เพียงไร โดยอาศัยบริการความช#วยเหลือเท#าท่ีจําเป=นเท#านั้น 
 2.4 การฟIJนฟูสมรรถภาพคนพิการ 

2.4.1 ความหมายของการฟ_`นฟูสมรรถภาพโดยชุมชน (Community Based  
Rehabilitation - CBR) 
   องค8การอนามัยโลก ได�ให�คําจํากัดความของคําว#า “การฟ_`นฟูสมรรถภาพโดย
ชุมชน” ว#าเป=นยุทธวิธีของกระบวนการพัฒนาชุมชนในเรื่องการฟ_`นฟูสมรรถภาพ โอกาส สิทธิ เสมอภาค 
และการเข�าร#วมในสังคมของคนพิการ  ซ่ึงสามารถดําเนินการได�จากความพยายามของคนพิการเอง
โดยร#วมกับครอบครัวและชุมชนในเรื่องการจัดบริการท่ีเหมาะสมให�แก#คนพิการไม#ว#าจะเป=นด�าน
สาธารณสุข  การศึกษา  การอาชีพ  และบริการด�านสังคม   

   ในส#วนขององค8การสหประชาชาติ ได�กล#าวเก่ียวกับการฟ_`นฟูสมรรถภาพคนพิการ
โดยให�โอกาสเท#าเทียมกันและการทําให�คนพิการทุกคนสามารถอยู#ในชุมชนได�อย#างปกติสุข สามารถ
ดําเนินการได�โดยความพยายามร#วมกันของคนพิการ  ครอบครัว  และชุมชนร#วมกันบริการสาธารณสุข  
การศึกษา การอาชีพ  และสังคมท่ีเหมาะสมและการพัฒนาจะยั่งยืนถาวรได�โดยปKจจัย 3 อย#างรวมกัน 
คือ  

   1. การเชื่อมโยงความต�องการของคนพิการ  ครอบครัว  และชุมชน   
   2. การตอบสนองภายในชุมชน และ 
   3. การสนับสนุนจากภายนอกชุมชน   

   จึงถือได�ว#า“การฟ_`นฟูสมรรถภาพโดยชุมชน”เป=นกลวิธีท่ีเหมาะสมท่ีช#วยในการ
แก�ปKญหาให�คนพิการได�รับการฟ_`นฟูสมรรถภาพให�มีการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตในแต#ละ
พ้ืนท่ีอย#างท่ัวถึง  นอกจากนี้ยังได�ให�ความหมายของการฟ_`นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชนว#า
หมายถึง การเสริมสร�างความสามารถของคนพิการให�มีสมรรถภาพดีข้ึนท้ังทางร#างกาย จิตใจ และ
สติปKญญา สามารถช#วยเหลือตัวเองได�  มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน สามารถอยู#ในสังคมได�อย#างมีความสุข 
โดยอาศัยวิธีทางการแพทย8 การศึกษา การอาชีพ และสังคม ความร#วมมือของคนพิการ  ครอบครัว 
ชุมชน ได�รับความช#วยเหลือสนับสนุนจากองค8กรของรัฐและเอกชนท่ีมีการฟ_`นฟูสมรรถภาพคนพิการ
โดยชุมชน (สํานักส#งเสริมและพิทักษ8คนพิการ, 2549: 64-65)  
   การฟ_`นฟูสมรรถภาพโดยชุมชน  จึงมีความหมายโดยสรุปว#าเป=นการเสริมสร�าง
ความสามารถของคนพิการให�มีสมรรถภาพดีขึ้นทั้งทางร#างกาย จิตใจ และสติปKญญา  สามารถ
ช#วยเหลือตัวเองได�  มีคุณภาพชีวิตที่ดี  สามารถอยู#ในสังคมได�อย#างมีความสุขโดยอาศัยวิธีทาง
การแพทย8 การศึกษา การอาชีพ และความร#วมมือของคนพิการ ครอบครัว ชุมชนได�รับการช#วยเหลือ
สนับสนุนจากองค8กรภาครัฐและเอกชน  

   อีกนัยหนึ่งอาจสรุปได�ว#าการฟ_`นฟูสมรรถภาพโดยชุมชนเป=นกลวิธีท่ีเกิดข้ึน
ภายในชุมชนเพ่ือพัฒนาชุมชนในเรื่องเก่ียวกับการฟ_`นฟูสมรรถภาพ ความเท#าเทียมในโอกาสและการ
อยู#ร#วมกันในสังคมของคนพิการ โดยดําเนินการผ#านการทํางานร#วมกันของคนพิการ ครอบครัวคนพิการ
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และชุมชน เพ่ือให�คนพิการเหล#านั้นมีสุขภาพท่ีดี ได�รับการศึกษา การอาชีพ และบริการทางสังคมท่ี
เหมาะสม 
  2.4.2 แนวคิดเก่ียวกับการฟ_`นฟูสมรรถภาพโดยชุมชน 
   ในช#วงทศวรรษท่ี 1960 เกิดการเปลี่ยนแปลงแนวคิดการฟ_`นฟูสมรรถภาพ
คนพิการจากลักษณะของสถานสงเคราะห8หรือศูนย8ฝ�กอาชีพเป=นการฟ_`นฟูสมรรถภาพโดยอาศัยชุมชน 
โดยใช�ชุมชนเป=นฐานในการฟ_`นฟูคนพิการครบวงจรทุกด�าน  เน�นการเป�ดโอกาสให�คนพิการครอบครัว
และชุมชนมีส#วนร#วมในการจัดโครงการ  (สํานักส#งเสริมและพิทักษ8คนพิการ, 2549: 65-67)    

   แนวคิดในการฟ_`นฟูสมรรถภาพคนพิการมีจุดเริ่มต�นมาต้ังแต#สมัยสงครามโลก
ครั้งท่ี 1 และ 2 เนื่องจากมีจํานวนคนพิการเกิดขึ้นมากมายภายหลังสงครามและมีการพัฒนา
ประเทศในภายหลังสงครามอย#างรวดเร็ว ภายใต�กระแสของการเปลี่ยนแปลงท่ีเน�นเทคโนโลยีในการ
บําบัดฟ_`นฟูและใช�โรงพยาบาลสมัยใหม#ในแนวทางตะวันตกเป=นสถาบันหลักในการบําบัดรักษาโรคต#างๆ 
กลยุทธ8ในการพัฒนาประเทศและพัฒนาระบบการรักษาในแนวใหม#จึงมีข�อจํากัดในประเทศกําลัง
พัฒนาหรือประเทศโลกท่ี 3  จํานวนมากประสบปKญหาความไม#เสมอภาคทางสังคมและการกระจาย
ทรัพยากรไม#ท่ัวถึง  ซ่ึงคนพิการจํานวนมากอาศัยอยู#ในชนบทยังขาดโอกาสท่ีจะได�รับการบําบัดและ
การฟ_`นฟูสมรรถภาพท่ีถูกต�องและเท#าเทียม จึงเกิดแนวคิดการพึ่งตนเอง และการจัดระเบียบทาง
เศรษฐกิจต#างๆ ของประเทศท่ัวโลก  กระแสด�านแนวคิดท่ีเป=นการพ่ึงตนเอง  และการมีส#วนร#วมของ
ประชาชนเริ่มมีผลกระทบและมีอิทธิพลกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายต#างๆ โดยเฉพาะประเทศท่ีกําลัง
พัฒนาและผลกระทบโดยตรงต#อการเกิดแนวคิดเก่ียวกับการฟ_`นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยใช�ชุมชน
เป=นฐาน และเป~าหมายในการดําเนินงาน โดยใช�ชื่อย#อว#า  CBR หรือท่ีเรียกว#า การฟ_`นฟูสมรรถภาพ
โดยชุมชน  

   แนวคิดการให�บริการพื้นฐานแก#คนพิการในชุมชน โดยเน�นให�มีการสํารวจ
จํานวนคนพิการในชุมชนเป=นอันดับแรก จากนั้นคณะกรรมการของชุมชนจะต�องมีบทบาทท่ีสําคัญใน
การรณรงค8การสร�างความเข�าใจเก่ียวกับคนพิการในชุมชน เพ่ือให�ชุมชนมีบทบาทร#วมมือช#วยเหลือ 
คนพิการตามลําดับ  คือ   

1. ชุมชนยอมรับสภาพคนพิการ  ยอมรับคนพิการเป=นสมาชิกของชุมชน 
2. ชุมชนให�โอกาสคนพิการในการบําบัดรักษา แก�ไขความพิการ ตลอดจนการ

ฟ_`นฟูสมรรถภาพ 
3. ชุมชนมีส#วนร#วมในการให�ความช#วยเหลือในการศึกษา การเรียน การฝ�กช#วย

ตนเองของคนพิการ 
4. ชุมชนมีส#วนช#วยสนับสนุนผลผลิตการทํางานของคนพิการ 

   โดยสรุป การช#วยเหลือคนพิการในชุมชนควรดําเนินการโดยชุมชนเป=นหลักจาก
ความหมายและแนวคิดในการฟ_`นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน แสดงให�เห็นถึงแนวคิดพ้ืนฐานใน
การให�บริการฟ_`นฟูสมรรถภาพคนพิการได�ท่ัวถึงตามความต�องการของคนพิการตามจํานวนคนพิการท่ี
เพ่ิมมากข้ึน  ซ่ึงกระจายอยู#ในชนบทท่ีห#างไกล ขณะท่ีประเทศกําลังพัฒนาควรมีการถ#ายทอดความรู�
เก่ียวกับความพิการอย#างกว�างขวาง และทักษะในด�านการฟ_`นฟูสมรรถภาพแก#คนพิการ ครอบครัว 
และสมาชิกในชุมชน  มีเจ�าหน�าท่ีท่ีเก่ียวข�องให�การสนับสนุนในบริการด�านต#างๆ รวมถึงระบบส#งต#อ 
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แต#สิ่งท่ีต�องคํานึงถึงจากแนวคิดท่ีกล#าวมาแล�วข�างต�นและความต�องการของคนพิการอย#างแท�จริง  
เพ่ือให�เกิดความร#วมมือในการฟ_`นฟูสมรรถภาพและตระหนักถึงความสําคัญในการพ่ึงตนเองตาม
แนวคิดในการฟ_`นฟูสมรรถภาพในชุมชนร#วมกับครอบครัวและชุมชนเพ่ือให�เกิดการพัฒนาท่ียั่งยืน  
   หลักการของการฟ_`นฟูสมรรถภาพโดยชุมชน (CBR) ประกอบด�วย    

1. การมีส#วนร#วมของคนพิการและครอบครัว  
2. ความเท#าเทียมกันทางโอกาส   
3. ความเป=นอันหนึ่งอันเดียวกันของชุมชน        
4. ใช�ภูมิปKญญาในท�องถ่ินและเพ่ิมความรู� ทักษะท่ีจําเป=นในการฟ_`นฟูสมรรถภาพ  

ผนวกในแผนหรือโครงสร�างเดิมท่ีมีอยู#แล�ว  
5. มีผู�ประสานงานท่ีชัดเจน 

   องค8การสหประชาชาติ ได�เสนอการฟ_`นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน โดยมี
หลักการของการฟ_`นฟูสรรถภาพโดยชุมชน  ดังนี้   

1. คนพิการมีศักยภาพ พัฒนาได�  
2. การใช�ทรัพยากรท�องถ่ิน บูรณาการ ฟ_`นฟูคนพิการ  
3. การมีส#วนร#วมหลายฝtาย 

  2.4.3 องค8ประกอบของการฟ_`นฟูสมรรถภาพโดยชุมชน 
   การฟ_`นฟูสมรรถภาพโดยชุมชน (Community Based Rehabilitation) มี
องค8ประกอบท่ีสําคัญ  ดังนี้  

1. การสนับสนุนการดําเนินการฟ_`นฟูสมรรถภาพคนพิการทุกด�าน (Multi 
Sectored Approach) ท้ังด�านการแพทย8 การศึกษา การอาชีพและสังคมเพ่ือให�คนพิการเกิดการ
พ่ึงตนเอง 

2. การสนับสนุนการดําเนินการฟ_`นฟูสมรรถภาพคนพิการนั้นจําเป=นอย#างมากท่ี
จะต�องให�ชุมชน ครู  พระ เพ่ือนบ�าน ญาติพ่ีน�องคนพิการหรือแม�กระท่ังตัวคนพิการเอง มีส#วนร#วมใน
การดําเนินโครงการทุกข้ันตอน เริ่มต้ังแต#การวางแผนการดําเนินการ และการติดตามประเมินผล 

3. การใช�ทรัพยากรท่ีมีอยู#แล�วในชุมชนให�เกิดประโยชน8สูงสุด (Mobilizing of 
the Existing Local Resources) ทรัพยากรท่ีมีอยู#นี้หมายถึงวัสดุพ้ืนบ�านท่ีนํามาปรับใช�ในการฟ_`นฟู
สมรรถภาพคนพิการ ภูมิปKญญาชาวบ�าน อาคารสถานท่ีต#างๆ ในชุมชน หน#วยงานราชการท่ีเข�าไป
ดําเนินการในพ้ืนท่ีอยู#แล�ว  

4. การดําเนินการฟ_`นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชนนี้ หน#วยงานภายนอก     
ไม#ว#าจะเป=นหน#วยงานราชการหรือหน#วยงานพัฒนาเอกชนอาจจะเป=นผู�เริ่มนําแนวคิดไปให�ชุมชนได�  
แต#มิใช#เจ�าของโครงการเนื่องจากว#าในท่ีสุดแล�วโครงการนี้จะต�องดําเนินการโดยชุมชนเอง หน#วยงาน
ภายนอกมีบทบาทเป=นเพียงผู�ให�ความรู�สนับสนุนการอบรม ประสานงานและผู�รับจากการส#งต#อคนพิการ 

5. การฟ_`นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชนนี้เป=นเรื่องท่ีต�องดําเนินการบน
พ้ืนฐานของการให�โอกาส สิทธิ และความเสมอภาค (Opportunities, Rights and Equalization) 
แก#คนพิการ   
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6. การฟ_`นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน มิได�เป=นโครงการท่ีต�องพ่ึงผู�เชี่ยวชาญ
แต#ละสาขา  แต#พ่ึงผู�มีประสบการณ8 (Non-Professionals) เช#น ผู�ปกครอง คนพิการเองหรือญาติ  
คนพิการหรือสนับสนุนให�สมาชิกในชุมชนมีความรู�ความสามารถในการดําเนินโครงการเอง   

  สรุปได�ว#า การฟ_`นฟูสมรรถภาพโดยชุมชนเป=นวิธีการท่ีดีและเหมาะสมสําหรับแก�ปKญหา
เรื่องความพิการในประเทศท่ียังไม#สามารถจัดบริการให�แก#คนพิการได�อย#างท่ัวถึง โดยเฉพาะคนพิการ
ส#วนใหญ#ท่ีอาศัยอยู#ในชนบทห#างไกล ถือเป=นรูปแบบหรือวิธีการอย#างหนึ่งท่ีใช�ชุมชนเป=นฐานในการ
ปฏิบัติการให�บริการด�านการฟ_`นฟูสมรรถภาพคนพิการท่ีดําเนินการโดยชุมชนเอง ซ่ึงต�องอาศัยการมี
ส#วนร#วมของประชาชนทุกฝtายในชุมชนร#วมมือ ประสานงาน และประสานทรัพยากร รวมท้ังการ
ประสานใจระหว#างครอบครัว คนพิการ เครือญาติ เพ่ือนบ�าน  ชุมชนท่ีอยู#ในชุมชนหรือนอกชุมชน 
เพ่ือใช�ทรัพยากรต#างๆเหล#านี้เป=นเครื่องมือการค�นหาและพัฒนาทางเลือกท่ีเหมาะสมให�คนพิการใน
ชุมชนได�รับโอกาสในการฟ_`นฟูสมรรถภาพแทนการต�องถูกแยกตัวออกจากครอบครัว ชุมชน เข�าไปใช�
ชีวิตร#วมกับผู�พิการอ่ืนๆ ในสถาบัน 
 2.5 ทักษะชีวิต  (Life Skills) 
  2.5.1 ความหมายของทักษะชีวิต  (Life Skills) 
   องค8การอนามัย ได�ให�ความหมายของทักษะชีวิตว#าเป=นความสามารถในการ
ปรับตัว และมีพฤติกรรมไปในทางที่ถูกต�องในการที่จะเผชิญกับสิ่งท�าทายต#างๆ ที่เกิดขึ้นใน
ชีวิตประจําวันได�อย#างมีประสิทธิภาพ ส#วนกรมอนามัย ได�ให�ความหมายของทักษะชีวิตว#า  เป=น
ความสามารถอันประกอบด�วยความรู�  เจตคติ  และทักษะในอันที่จะจัดการกับปKญหารอบๆ ตัว
ในสภาพสังคมปKจจุบัน  และเตรียมพร�อมสําหรับการปรับตัวในอนาคต (กองสุขศึกษา, 2542: 44-46)   
   โดยสรุป ทักษะชีวิต  หมายถึง  ความสามารถขั้นพื้นฐานของบุคคลในการ
ปรับตัวและเลือกทางเดินชีวิตท่ีเหมาะสมในการเผชิญปKญหาต#างๆ ท่ีอยู#รอบตัวในสภาพสังคมปKจจุบัน  
และเตรียมพร�อมสําหรับการปรับตัวในอนาคตได�อย#างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยการถ#ายทอด
ประสบการณ8ด�วยการฝ�กฝนอบรม  
   โดยธรรมชาติแล�วทักษะชีวิต (Life Skills) จะมีความแตกต#างกันในแต#ละ
วัฒนธรรม แต#ในภาพรวมจะพบว#ามีทักษะชีวิตหลัก (Core Life Skills) อยู# 10 ประการ ดังนี้  

1. การตัดสินใจ (Decision Making)  เป=นสิ่งท่ีนําไปสู#การตัดสินใจเก่ียวกับ
เรื่องราวต#างๆ ในชีวิต  ซ่ึงถ�าบุคคลมีการตัดสินใจอย#างมีประสิทธิภาพในการกระทําต#างๆ โดยมีการ
ประเมินทางเลือกและผลจากการตัดสินใจเลือกทางเลือกนั้นๆ จะมีผลดีต#อบุคคลนั้นๆ 

2. การแก�ปKญหา (Problem Solving)  เม่ือบุคคลมีปKญหาต#างๆ  ท่ีไม#สามารถ
แก�ไขได�  ทําให�เกิดภาวะตึงเครียดทั้งด�านร#างกายและจิตใจ  ทักษะการแก�ปKญหาจะช#วยให�บุคคล
สามารถแก�ไขปKญหาต#างๆ ในชีวิตของเขาได� 

3. ความคิดสร�างสรรค8 (Creative Thinking)  มีส#วนสนับสนุนในการตัดสินใจ
และแก�ไขปKญหาในการค�นหาทางเลือกต#างๆ  และผลท่ีเกิดข้ึนในแต#ละทางเลือก  ถึงแม�ว#ายังไม#มีการ
ตัดสินใจและแก�ไขปKญหาก็ตาม  ความคิดสร�างสรรค8ยังช#วยให�บุคคลสามารถนําประสบการณ8ท่ีผ#านมา
ใช�ในการปรับตัวให�เข�ากับสถานการณ8ต#างๆ ท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจําวันได�อย#างเหมาะสม 
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4. ความคิดอย#างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) เป=นความสามารถท่ีจะ
วิเคราะห8ข�อมูลข#าวสารและประเมินปKจจัยต#างๆ ท่ีมีอิทธิพลต#อทัศนคติและพฤติกรรม เช#น ค#านิยม 
แรงกดดันจากกลุ#มเพ่ือน อิทธิพลจากสื่อต#างๆ ท่ีมีผลต#อการดําเนินชีวิต  

5. การสื่อสารอย#างมีประสิทธิภาพ (Effectived Communication) หมายถึง             
ความสามารถในการใช�คําพูดและภาษาท#าทาง  เพ่ือแสดงความรู�สึกนึกคิดของตนอย#างเหมาะสมกับ
สภาพวัฒนธรรมและสถานการณ8ต#างๆ โดยสามารถท่ีจะแสดงความคิดเห็น ความปรารถนา ความต�องการ 
การขอร�อง การเตือน และการขอความช#วยเหลือ 

6. ทักษะการสร�างสัมพันธภาพระหว#างบุคคล (Interpersonal Relationship 
Skills)  สามารถช#วยให�บุคคลมีความสัมพันธ8ซึ่งกันและกัน และสามารถที่จะรักษาและดํารงไว�ซ่ึง
ความสัมพันธ8อันดี  ซ่ึงเป=นสิ่งท่ีสําคัญต#อการอยู#ร#วมกันในสังคมได�อย#างปกติสุข  และรวมถึงการรักษา
สัมพันธภาพท่ีดีของสมาชิกในครอบครัวท่ีเป=นแหล#งสําคัญของแรงสนับสนุนทางสังคม 

7. ความตระหนักในตนเอง (Self-Awareness) เป=นความสามารถในการเข�าใจ
จุดดี จุดด�อยของตนเอง  อะไรท่ีตนเองปรารถนาและไม#พึงปรารถนา และเข�าใจในความแตกต#างจาก
บุคคลอ่ืนๆ  สามารถอยู#ภายใต�แรงกดดันต#างๆ ในชีวิตได�  นอกจากนี้ยังส#งผลต#อการสร�างสัมพันธภาพ
และการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ  และการเห็นอกเห็นใจผู�อ่ืนอีกด�วย 

8. ความเห็นอกเห็นใจผู�อ่ืน (Empathy)  เป=นความสามารถในการเข�าใจความรู�สึก  
และความเห็นใจจากบุคคลท่ีแตกต#างจากเรา ถึงแม�ว#าเราจะไม#คุ�นเคย ซึ่งจะช#วยให�เราเข�าใจและ
ยอมรับความแตกต#างของบุคคลอ่ืน  ทําให�เกิดความสัมพันธ8อันดีทางสังคม 

9. การจัดการกับอารมณ8 (Coping With Emotions)  เป=นการรู�จักและเข�าใจ
อารมณ8ของตนเองและผู�อ่ืนว#ามีอิทธิพลต#อพฤติกรรม  ซ่ึงจะทําให�สามารถตอบสนองและแสดงออกได�
อย#างเหมาะสม 

10. การจัดการกับความเครียด (Coping With Stress)  เป=นความสามารถใน
การรู�ถึงสาเหตุของความเครียดและรู�ถึงแนวทางในการควบคุมระดับความเครียด 
  สําหรับในประเทศไทยได�มีการพัฒนาองค8ประกอบของทักษะชีวิต โดยเพ่ิมองค8ประกอบ
ทักษะชีวิต คือ ความภูมิใจในตนเอง (Self-Esteem) และความรับผิดชอบต#อสังคม (Social 
Responsibility) โดยจัดความคิดสร�างสรรค8  ความคิดอย#างมีวิจารณญาณเป=นองค8ประกอบร#วม และ
เป=นพ้ืนฐานของทุกองค8ประกอบ  จัดความตระหนักในตนเองและความ เห็นอกเห็นใจผู�อ่ืน ความภูมิใจใน
ตนเองและความรับผิดชอบต#อสังคม เป=นด�านจิตพิสัย ส#วนการสร�างสัมพันธภาพและการสื่อสาร        
การตัดสินใจและการแก�ปKญหา การจัดการกับอารมณ8และความเครียด เป=นด�านทักษะพิสัยเพ่ือให�
เหมาะสมกับสภาพสังคมและวัฒนธรรมไทย 
  จากการศึกษาจะเห็นได�ว#า ทักษะชีวิต (Life Skills) ช#วยสร�างพ้ืนฐานด�านเจตคติ 
สร�างทักษะท่ีสําคัญต#อการมีชีวิตและการปรับตัวในสังคม  คือ  ช#วยสร�างเจตคติของความเสมอภาค
ระหว#างชายหญิงในเรื่องของบทบาทท้ังในครอบครัวและสังคม  สร�างค#านิยมท่ีดีด�านชีวิตครอบครัว มี
ความรับผิดชอบต#อสังคม  สร�างค#านิยมในเรื่องเพศ  และสามารถปรับตัวในครอบครัวและสังคมได�ดี
มากข้ึน (ขัตพันธ8 ชุมนุสนธิ์, 2551: 69-71) 
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  ความสามารถท่ีเป=นทักษะชีวิตเป=นสิ่งท่ีมนุษย8พัฒนาข้ึนจากประสบการณ8และการ
ฝ�กฝนอบรม ซ่ึงเกิดข้ึนในวงจรของชีวิตประจําวันในสังคมโดยการปะทะหรือมีปฏิสัมพันธ8กับพ#อแม#   
พ่ีน�อง  เพ่ือน  และผู�ใหญ#ในชุมชน  ดังนั้น แหล#งท่ีมาของทักษะชีวิตอาจจําแนกเป=น 3 แหล#งใหญ#ๆ คือ 

1. ครอบครัว  คือ  ได�จากการใช�ชีวิตประจําวันร#วมกับบุคคลในครอบครัวและได�รับ
ถ#ายทอดหล#อหลอมจากการฟKงนิทาน  นิยาย  ท่ีผู�ใหญ#เล#าให�ฟKง ได�แบบอย#างจากการสนทนา  และ
ปฏิบัติการงานอาชีพปกติของผู�ใหญ# ได�จากการช#วยงาน เช#น ทํางานบ�าน ดูแลเลี้ยงสัตว8  เป=นต�น 

2. ชุมชน  คือ  ได�จากการร#วมกิจกรรมในชุมชน ได�ความคิดและแบบอย#างจากการ
ปฏิบัติของผู�ใหญ#ในชุมชน  และดูแบบอย#างจากการละเล#นพ้ืนเมือง เกม งานประเพณี เล#นกับเพ่ือนๆ 
พบปะสนทนากับบุคคลต#างกลุ#มต#างวัย โดยไม#มีภาวะกดดัน   

3. โรงเรียน ได�จากการฝ�กอบรมจากกระบวนการเรียนการสอน ทั้งในและนอก
หลักสูตร โดยเฉพาะท่ีมีการสอดแทรกวิชาวรรณคดี นิทาน บทเรียนวิชาภาษา การแนะแนว กิจกรรม
เสริมหลักสูตร และการอบรมบ#มนิสัย 
  ทักษะชีวิตเป=นตัวเชื่อมโยงความรู� เจตคติ และค#านิยม เพ่ือนําไปสู#ความสามารถ      
ท่ีแท�จริง เช#น จะทําอะไร และทําอย#างไร (What to do and How to do it) ทักษะชีวิตเป=น
ความสามารถท่ีจะนําไปสู#หนทางการมีพฤติกรรมท่ีดี การนําทักษะชีวิตไปใช�ยังต�องคํานึงถึงปKจจัย
สิ่งแวดล�อมทางวัฒนธรรมและครอบครัวท่ีมีผลกระทบต#อพฤติกรรมนั้นๆ ด�วย  
  สรุปได�ว#า ทักษะชีวิต  คือ ความสามารถข้ันพ้ืนฐานของบุคคลในการปรับตัวและเลือก
ทางเดินชีวิตท่ีเหมาะสมในการเผชิญปKญหาต#างๆ ท่ีอยู#รอบตัวในสภาพสังคมปKจจุบัน และเตรียมพร�อม
สําหรับการปรับตัวในอนาคตได�อย#างมีประสิทธิภาพ  โดยอาศัยการถ#ายทอดประสบการณ8ด�วยการ
ฝ�กฝนอบรม การนําทักษะชีวิตไปประยุกต8ใช�อย#างมีประสิทธิผลจะทําให�บุคคลรู�จักตนเองและเข�าใจ
ตนเอง  รับรู�และเข�าใจคนอื่น  ทักษะชีวิตจะช#วยสนับสนุนการรับรู�เกี่ยวกับความสามารถแห#งตน 
(Self-Efficacy) ความเชื่อม่ันในตนเอง (Self-Confidence)  และการเห็นคุณค#าในตนเอง (Self-
Esteem)  ซ่ึงส#งเสริมให�เกิดการมีสุขภาพจิตท่ีดีท่ีจะสนับสนุนหรือจูงใจท่ีจะทําให�สามารถดูแลตนเอง
และบุคคลอ่ืน  อีกท้ังป~องกันโรคทางจิตและปKญหาทางพฤติกรรมสุขภาพต#างๆ  จึงได�มีการนําทักษะ
ชีวิตไปใช�อย#างกว�างขวาง  
 2.6 การดูแลตนเอง  (Self-Care) 

  การดูแลตนเอง (Self-Care) เป=นการปฏิบัติกิจกรรมท่ีบุคคลริเร่ิมและกระทําด�วยตนเอง
อย#างจงใจ (DeliberatedAction)   มีระบบระเบียบเป=นข้ันตอน เพ่ือการดํารงชีวิตสุขภาพและสวัสดิ
ภาพของตนเอง  เม่ือกระทําอย#างมีประสิทธิภาพจะมีส#วนช#วยให�โครงสร�างของร#างกาย การทําหน�าท่ี
และพัฒนาการดําเนินไปถึงขีดสูงสุดของแต#ละคน ดังนั้น บุคคลไม#ว#าอยู#ที่พัฒนาการระยะใด
จําเป=นต�องปฏิบัติกิจกรรมที่ส#งเสริมสุขภาพให�ดีอยู#ได�นานที่สุดตามศักยภาพของตนเอง  การดูแล
ตนเองเป=นพฤติกรรมท่ีเรียนรู�ได�ภายใต�ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม  โดยมีจุดประสงค8เพ่ือ
สนองความต�องการการดูแลตนเองท้ังหมด (Therapeutic Self-Care Demand) โดยแบ#งความ
ต�องการดูแลตนเองเป=น 3 ประเภท  ดังนี้ (กมลพรรณ  พันพ่ึง, 2547: 23-24) 
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1. การดูแลตนเองท่ีจําเป=นโดยท่ัวไป (Universal Self-Care Requisites) เป=นการ
ดูแลตนเองท่ีเน�นการตอบสนองความต�องการพ้ืนฐานท่ีจําเป=นต#อการดํารงชีวิต เพ่ือสุขภาพท่ีดีและ
ความผาสุก  ในเรื่องของอากาศ น้ํา อาหาร การขับถ#ายของเสีย กิจกรรมและการพักผ#อน การมี
ปฏิสัมพันธ8กับบุคคลอ่ืน การใช�เวลาส#วนตัว การป~องกันอันตรายต#อชีวิตและสุขภาพ  และการส#งเสริม
หน�าท่ีและพัฒนาการ 

2. การดูแลตนเองที่จําเป=นตามระยะพัฒนาการ (Developmental Self-Care 
Requisites) เป=นการดูแลตนเองท่ีจําเป=นตามระยะพัฒนาการของชีวิตมนุษย8ในระยะต#างๆ เช#น การ
ต้ังครรภ8  การคลอดบุตร การเจริญเติบโตเข�าสู#วัยต#างๆ ของชีวิต และเหตุการณ8ท่ีมีผลเสียหรือเป=น
อุปสรรคต#อพัฒนาการ เช#น การขาดการศึกษา การสูญเสียญาติมิตร  ความเจ็บปtวย  การบาดเจ็บและ
พิการ การดูแลตนเองท่ีจําเป=นตามระยะพัฒนาการเป=นสิ่งสําคัญมาก    

3. การดูแลตนเองท่ีจําเป=นตามภาวะเบี่ยงเบนทางสุขภาพ (Health Deviation Self-
Care Requisites) เป=นการดูแลตนเองท่ีเกิดจากความพิการแต#กําเนิด  เกิดโรคหรือความเจ็บปtวย ซ่ึง
ทําให�เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร�างและหน�าท่ีของร#างกายไปจากปกติ  ทําให�ความสามารถในการ
ดูแลตนเองลดลง การดูแลตนเองเม่ือมีการเบี่ยงเบนทางสุขภาพจะช#วยให�เรียนรู�ท่ีจะมีชีวิตอยู#กับผล
ของพยาธิสภาพหรือภาวะท่ีเป=นอยู#  สามารถรักษารูปแบบการดําเนินชีวิตที่ส#งเสริมพัฒนาการของ
ตนเองให�ดีท่ีสุดตามความสามารถท่ีเหลืออยู# สามารถปรับตัว ปรับบทบาทได�เหมาะสม และรักษา           
อัตมโนทัศน8และภาพลักษณ8ท่ีดีของตนไว� 

  การให�คํานิยามคําว#า “การดูแลตนเอง”  นี้ได�มีการถกเถียงกันมากในการประชุม 
First International Symposium ท่ีกรุงโคเป=นเฮเกน ในปo 1975  มีผู�ให�ความหมายไว�ต#างกันจาก         
29 ประเทศ  นักวิชาการบางท#านเห็นว#าควรมีความหมายกว�างและลึก และได�มีข�อเสนอว#า “การดูแล
ตนเอง” นั้น ควรเก่ียวข�องกับสิ่งต#อไปนี้  

1. การดูแลตนเองจะต�องเก่ียวข�องกับการกระทําของผู�รับบริการ (Consumer) หรือ
ผู�ปtวยในการลดความรุนแรงของโรคเรื้อรังท่ีเป=นอยู# 

2. เก่ียวข�องกับกระบวนการของบุคคลในการปฏิบัติภารกิจของตัวเองเก่ียวกับการ
ส#งเสริมสุขภาพ  การป~องกันโรค  การวินิจฉัยและรักษาโรค  ตั้งแต#เริ่มมีอาการผิดปกติจากแหล#ง
บริการข้ันพ้ืนฐานท่ีหาได�ในระบบบริการสาธารณสุข 

3. เก่ียวกับบทบาทหลัก 4 ประการ ได�แก# การดํารงรักษาสุขภาพ การป~องกันโรค การ
วินิจฉัยอาการด�วยตนเอง การให�ยารักษาอาการของตนเอง รวมถึงการร#วมมือกับบุคลากร วิชาชีพใน
การดูแลรักษา 
  จากการประชุมครั้งนั้นทําให�แนวคิดเก่ียวกับการดูแลตนเองได�ขยายกว�างออกไป 
นอกจากเป=นเรื่องเก่ียวกับสุขภาพของบุคคลแล�ว ยังรวมถึงการดูแลสุขภาพของครอบครัว  กลุ#ม และ
ชุมชนด�วย  การดูแลตนเองเป=นกระบวนการตัดสินใจที่เกี่ยวกับการสังเกตตนเอง การรับรู� การ
ตัดสินใจเลือกบริการ และการรักษาตามท่ีบุคคลเข�าใจ  

  การดูแลตนเองเป=นสิ่งท่ีติดตัวมากับมนุษย8และการดูแลตนเองนั้น  มิได�หมายถึงการ
ปล#อยให�บุคคลกระทําอะไรด�วยตนเองเสมอไป  ข้ึนกับความสามารถของแต#ละคน ผู�ใหญ#สามารถดูแล
ตนเองได�เป=นอย#างดี แต#เด็กเล็ก หรือเด็กอ#อน วัยรุ#น ผู�สูงอายุ หรือผู�ปtวย บุคคลเหล#านี้ไม#สามารถดูแล
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ตนเองอย#างสมบูรณ8 จึงต�องการความช#วยเหลือเป=นบางส#วน หรือบางคนอาจต�องการท้ังหมด ในเด็กอ#อน 
หรือเด็กเล็กย#อมต�องการความช#วยเหลือจากมารดา พ่ีเลี้ยงหรือบุคคลอ่ืน เนื่องจากร#างกาย จิตใจยัง 
ไม#เติบโตสมบูรณ8พอท่ีจะช#วยตนเองได�  ผู�สูงอายุท่ีมีสภาพร#างกายหรือจิตใจเสื่อมลงจนทําให�ความสามารถ
ในการดูแลตนเองมีน�อยหรือผู�เจ็บปtวยทุพลภาพย#อมต�องการความช#วยเหลือจากบุคคลอ่ืนบางส#วน
หรือท้ังหมดเช#นเดียวกัน   
  การดูแลตนเองเป=นหน�าท่ีท่ีจําเป=นของมนุษย8ในการท่ีจะปฏิบัติเพ่ือท่ีจะรักษาไว�ซ่ึงชีวิต 
สุขภาพและสวัสดิภาพของตนอยู#แล�วตามธรรมชาติ ยกเว�นเม่ืออยู#ในเวลาท่ีจําเป=นท่ีไม#สามารถดูแล
ตนเองได� เช#น อยู#ในวัยทารก หรือมีข�อจํากัดด�านร#างกาย เม่ือมีการเบี่ยงเบนของภาวะสุขภาพ เป=นต�น  
ซ่ึงการท่ีบุคคลจะดูแลตนเองได�นั้นข้ึนอยู#กับความสามารถในการดูแลตนเอง (Self-Care Agency) 
หมายถึงความสามารถ พลังที่เอื้ออํานวยต#อการประกอบกิจกรรมในการดูแลตนเอง อันได�แก# 
(กมลพรรณ  พันพ่ึง, 2547: 22-24) 

1. ความสามารถและคุณสมบัติพ้ืนฐาน (Foundation Capabilities and Disposition) 
หมายถึง  ความสามารถและคุณสมบัติท่ีจําเป=นตามพฤติกรรมของมนุษย8 ในการรู�และกระทํากิจกรรม
ต#างๆ เพ่ือตนเอง เช#น มีการรับรู�ปกติ มีประสาทความรู�สึกครบถ�วน มีความสามารถในการจัดการ 

2. พลังความสามารถ (Power Component) เป=นเครื่องบ#งชี้ถึงการท่ีบุคคลได�กระทํา
กิจกรรมอย#างจงใจ มีความสนใจ เอาใจใส# มีเป~าหมายและแรงจูงใจในการกระทํากิจกรรมเพ่ือดูแลตนเอง 

3. ความสามารถในการปฏิบัติเพื่อการดูแลตนเอง (Capabilities for Self-Care 
Operation)  โดยปกติแล�วมนุษย8ทุกคนมีความจําเป=น และมีความต�องการการดูแลตนเองเพ่ือดํารง
ภาวะสุขภาพอยู#แล�ว ถ�าเขามีพลังความสามารถท่ีเอ้ือต#อการประกอบกิจกรรมการดูแลตนเอง เขาย#อมจะ
ดูแล ตนเองเพ่ือสนองตอบความต�องการการดูแลตนเองของเขาได�  
  การดูแลตนเองเป=นพฤติกรรมท่ีจงใจและมีเป~าหมาย (Deliberate Action and Goal 
Oriented) ประกอบด�วย 2 ระยะ คือ  

  ระยะท่ี 1  เป=นระยะของการพินิจพิจารณาและตัดสินใจ ซ่ึงจะนําไปสู#การกระทํานั่นคือ 
บุคคลสามารถจะกระทําการดูแลตนเองได�อย#างมีประสิทธิภาพ จะต�องมีความรู�เก่ียวกับตนเองและ
สิ่งแวดล�อม จะต�องเห็นว#าสิ่งท่ีจะกระทํานั้นเหมาะสมในสถานการณ8นั้นๆ ดังนั้นก#อนท่ีบุคคลจะเห็น
ด�วยกับการกระทํานั้นๆ ว#าเหมาะสม จะต�องมีความรู�ก#อนว#าสิ่งท่ีต�องกระทํานั้นจะมีประสิทธิภาพและ
ให�ผลตามท่ีต�องการ ดังนั้น การดูแลตนเองจึงต�องการความรู�เก่ียวกับเหตุการณ8ท้ังภายในและภายนอก  
ความรู�ท่ีจะช#วยในการสังเกต การให�ความหมายของสิ่งที่สังเกตพบ มองเห็นความสัมพันธ8ของ
ความหมายของเหตุการณ8 กับสิ่งท่ีต�องกระทําจึงจะสามารถพินิจพิจารณา 
  ระยะท่ี 2 เป=นระยะของการดําเนินการกระทํา ซึ่งการกระทํานั้นจะต�องมีเป~าหมาย 
การต้ังเป~าหมายมีความสําคัญอย#างยิ่งในการปฏิบัติกิจกรรมต#างๆ เพ่ือการดูแลตนเอง เพราะเป=นตัว
กําหนดการเลือกกิจกรรมท่ีจะกระทํา และเป=นเกณฑ8ท่ีจะใช�ในการติดตามผลของการปฏิบัติกิจกรรมต#างๆ 
ในการดูแลตนเองนั้นบุคคลจะต้ังคําถามว#า ตนเองจะดําเนินการอย#างไรเพ่ือจะได�กระทํากิจกรรมการ
ดูแลตนเองตามท่ีได�เลือกจะกระทําอะไรบ�าง ต�องการแหล#งประโยชน8อะไรบ�าง  ตนเองมีประโยชน8
เหล#านั้นหรือไม# จะกระทําได�ถูกต�องและมีประสิทธิภาพหรือ ไม#จะทราบได�อย#างไรว#ากระทําได�ถูกต�อง  
และถ�าต�องการความช#วยเหลือมีใครจะช#วยได�บ�าง 
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  แม�ว#าเป~าหมายของการดูแลตนเองของบุคคล คือ เพ่ือรักษาไว�ซ่ึงชีวิต สุขภาพ  และ
สวัสดิภาพก็ตาม แต#กิจกรรมการดูแลตนเองหรือดูแลบุคคลท่ีต�องการการพ่ึงพาบางอย#างอาจก#อให�เกิด
อันตรายต#อชีวิตและสุขภาพได�ซึ่งเรียกการดูแลตนเองนั้นว#า ไม#เป=นการบําบัดรักษา “Non-
Therapeutic” ดังนั้น การดูแลตนเองจะเป=นการบําบัดรักษา “Therapeutic Self-Care” ต#อเม่ือ
ก#อให�เกิดผลแก#บุคคล ดังนี้   

1. รักษาไว�ซึ่งชีวิต  สุขภาพ  และการทําหน�าท่ีท่ีเป=นไปตามปกติ 
2. ส#งเสริมการเจริญเติบโต  พัฒนาการและการบรรลุวุฒิภาวะของบุคคลด�วยศักยภาพ 
3. ป~องกัน  ควบคุม  และรักษากระบวนการของโรคและการบาดเจ็บ 
4. ป~องกันหรือปรับชดเชยภาวะไร�สมรรถภาพ 
5. ส#งเสริมสวัสดิภาพและความผาสุกของบุคคล 

  เม่ือการดูแลตนเองหรือการดูแลบุคคลท่ีต�องพ่ึงพาไม#เป=นการบําบัดรักษา “Therapeutic” 
หรือความสามารถไม#เพียงพอท่ีจะตอบสนองต#อความต�องการการดูแลตนเองได�อย#างเพียงพอ เรียกว#า
บุคคลมีความพร#องในการดูแลตนเอง (Self-Care Deficit) ดังนั้น การท่ีจะเข�าใจแนวคิดของ
ความพร#องในการดูแลตนเองได�นั้น จําเป=นต�องเข�าใจแนวคิดของความต�องการดูแลตนเองทั้งหมด 
(Therapeutic Self-Care Demand) และความสามารถในการดูแลตนเอง (Self-Care Agency) 
  สรุปได�ว#า การดูแลตนเองเป=นกระบวนการตัดสินใจที่เกี่ยวกับการสังเกตตนเอง 
การรับรู�  การตัดสินใจเลือกบริการและการรักษาตามท่ีบุคคลเข�าใจ เป=นพฤติกรรมท่ีเรียนรู�ได�ภายใต�
ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม ซ่ึงถือเป=นหน�าท่ีท่ีจําเป=นของมนุษย8ในการท่ีจะปฏิบัติเพ่ือท่ีจะ
รักษาไว�ซ่ึงชีวิต สุขภาพ และสวัสดิภาพของตนอยู#แล�วตามธรรมชาติ และมีเป~าหมายเพ่ือส#งเสริมให�
ชีวิตมีความปกติสุขท้ังร#างกายและจิตใจ    

2.7 นโยบายและแผนงานท่ีเก่ียวข�องกับคนพิการไทยในป%จจุบัน 
   การดําเนินงานด�านการส#งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในประเทศไทยท่ีผ#าน
มาในอดีตนั้น นโยบายเริ่มต�นจากการช#วยเหลือเบื้องต�นแก#คนพิการในรูปแบบให�การสงเคราะห8โดย
สถาบันต#างๆได�พัฒนาก�าวหน�าไปสู#การฟ_`นฟูสมรรถภาพ  และให�การศึกษาแก#คนพิการ  การเปลี่ยนแปลง
ดังกล#าวทําให�เกิดการผลักดันอย#างต#อเนื่องในนโยบายและการดําเนินงานด�านคนพิการในหลายมิติใน
เวลาต#อมา  นับต้ังแต#ปoคนพิการสากล ในปo 2524 ได�ให�ความสําคัญกับแนวทางการฟ_`นฟูสมรรถภาพ 
คนพิการเพ่ิมมากข้ึน  ต#อมาสหประชาชาติได�ประกาศ  “แผนปฏิบัติการระดับโลกว#าด�วยเรื่องคนพิการ”  
เพ่ือใช�เป=นคู#มือปฏิบัติงานในทศวรรษคนพิการแห#งสหประชาชาติ พ.ศ. 2526 - 2535   ในปo 2434 ได�
ประกาศใช�พระราชบัญญัติการฟ_`นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534  และได�มีการจัดทําแผนการ
ฟ_`นฟูสมรรถภาพคนพิการแห#งชาติ พ.ศ. 2540 - 2544 ท่ีสอดคล�องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห#งชาติ ฉบับท่ี 8 พ.ศ. 2540 - 2544 จนถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห#งชาติ ฉบับท่ี  9  พ.ศ. 
2545 - 2549  ในช#วงนี้จึงมีการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  พ.ศ. 2545 - 2549 ท่ีมี
ความสําคัญและสอดคล�องกันเป=นอย#างยิ่ง โดยมุ#งเน�นการพัฒนาแบบองค8รวม ด�วยการยึดคนเป=น
ศูนย8กลางของการพัฒนา เพ่ือให�คนพิการมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีส#วนร#วมในสังคมอย#างยุติธรรม เสมอภาค
และสร�างสรรค8 รวมถึงเป=นพลังแผ#นดินในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ   
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  ผู�แทนจากองค8กรท่ีเก่ียวข�องกับคนพิการท้ังภาครัฐและเอกชน และองค8กรคนพิการได�
ร#วมกันจัดทําปฏิญญาว#าด�วยสิทธิคนพิการไทย เพื่อถือปฏิบัติให�เป=นไปในทิศทางเดียวกันให�เกิด
ประโยชน8สูงสุดแก#คนพิการ ซึ่งปฏิญญานี้ได�รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2541 และลงนามโดยนายกรัฐมนตรี (นายชวน หลีกภัย) เม่ือวันท่ี 3 ธันวาคม พ.ศ. 
2541 โดยมีสาระท้ังหมด ดังนี้  (สํานักงานส#งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห#งชาติ, 2552: 
175-180) 

1. คนพิการมีศักด์ิศรีแห#งความเป=นมนุษย8 มีสิทธิ และเสรีภาพแห#งบุคคลย#อมได�รับ
ความคุ�มครองในฐานะพลเมืองไทยตามรัฐธรรมนูญแห#งราชอาณาจักรไทย และมีสิทธิต#างๆ ตามท่ีระบุ
ไว�ภายใต�ปฏิญญาฉบับนี้  โดยไม#มีข�อยกเว�นใดๆ และโดยปราศจากการแบ#งแยก เชื้อชาติ ศาสนา 
การเมือง ภาษา ถ่ินกําเนิด เพศ อายุหรือสถานะอ่ืนใด  

2. คนพิการมีสิทธิแสดงความคิดเห็น และมีส#วนร#วมในกิจกรรมทางการเมือง  
3. คนพิการมีสิทธิเข�าร#วมในการตัดสินใจกําหนดนโยบาย  และแผนงานทุกด�านท่ี

เก่ียวกับคนพิการ ท้ังในระดับชาติและระดับท�องถ่ิน 
4. คนพิการมีสิทธิได�รับการดูแลฟ_`นฟูสมรรถภาพและพัฒนา ตั้งแต#แรกเกิดและ

แรกเริ่มท่ีพบความพิการ รวมท้ังผู�ปกครองและครอบครัวของคนพิการต�องได�รับการสนับสนุนจากรัฐ
ในทุกด�านเพ่ือให�สามารถฟ_`นฟูสมรรถภาพและพัฒนาคนพิการอย#างเต็มศักยภาพ และสอดคล�องกับ
ความต�องการของแต#ละบุคคล 

5. คนพิการมีสิทธิได�รับบริการฟ_`นฟูสมรรถภาพเพ่ือให�สามารถดํารงชีวิตอย#างอิสระได�
ด�วยตนเองอย#างเต็มตามศักยภาพของแต#ละบุคคล 

6. คนพิการมีสิทธิและโอกาสได�รับการศึกษาอย#างมีคุณภาพในทุกระดับ  ทุกรูปแบบ
ของการจัดการนอกระบบ และการศึกษาต#อเนื่องตลอดชีวิต โดยไม#มีการจํากัด กีดกัน เลือกปฏิบัติ
หรือข�อยกเว�นใดๆ  

7. คนพิการมีสิทธิและโอกาสได�รับการเตรียมความพร�อมด�านอาชีพ  การฝ�กอาชีพการ
ประกอบอาชีพทุกประเภทได�รับการจ�างงานหรือว#าจ�างเข�าทํางานตามความต�องการและความสามารถ
โดยได�รับค#าตอบแทนและสวัสดิการได�รับความก�าวหน�ารวมท้ังได�เข�าร#วมเป=นสมาชิกสหภาพแรงงาน 
โดยไม#มีการกีดกันหรือเลือกปฏิบัติ 

8. คนพิการมีสิทธิได�รับการปกป~องคุ�มครองจากการถูกคุกคามทางเพศ  ทําร�ายร#างกาย
และจิตใจ  กักขัง  เอารัดเอาเปรียบหรือการแสวงหาประโยชน8ใดๆ จากความพิการ ท้ังนี้ให�ได�รับความ
ช#วยเหลือทางด�านกฎหมายเช#นเดียวกับบุคคลท่ัวไป  

9. คนพิการมีสิทธิอยู#ร#วมกับครอบครัว ชุมชนของตนและมีส#วนร#วมอย#างเต็มท่ี
ในกิจกรรมของครอบครัว  ชุมชน  และสังคม  

10. คนพิการมีสิทธิได�รับสิ่งอํานวยความสะดวก  บริการ และความช#วยเหลืออ่ืนจาก
รัฐ เพ่ือให�สามารถดํารงชีวิตอยู#ในสังคมได�เช#นเดียวกับบุคคลท่ัวไป 

11. คนพิการมีสิทธิได�รับการเผยแพร#และประชาสัมพันธ8ให�ครอบครัว ชุมชน และ
สังคมได�รับรู�และเข�าใจในคนพิการในทางท่ีสร�างสรรค8โดยเฉพาะในเรื่องสิทธิ  ศักยภาพและความสามารถ  
รวมท้ังการบําเพ็ญประโยชน8ของคนพิการ  
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12. คนพิการมีสิทธิได�รับและเข�าถึงข�อมูลข#าวสารโดยเฉพาะเรื่องท่ีเก่ียวข�องกับสิทธิ
ของคนพิการ ท้ังนี้ต�องได�รับการสนับสนุนให�มีสื่อทุกประเภทท่ีเหมาะสมกับความพิการ รวมท้ังต�องจัด
ให�มีล#ามภาษามือ อักษรเบรลล8  สื่ออิเลคโทรนิคส8หรืออุปกรณ8พิเศษอ่ืนๆ ท่ีใช�ในการสื่อสาร 

13. คนพิการและครอบครัว ชุมชน สังคม มีสิทธิได�รับและเข�าถึงข�อมูล ข#าวสาร เพ่ือ
ทราบถึงสิทธิอันระบุไว�ในปฏิญญาฉบับนี้โดยท่ัวถึง  

14. รัฐต�องให�ความสําคัญและปฏิบัติตามพันธสัญญาท่ีเก่ียวข�องกับคนพิการ  ซ่ึงได�ลง
นามหรือตกลงร#วมกันในระดับประเทศและระดับนานาชาติ 
    การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห#งชาติเป=นการดําเนินงานภายใต�
พระราชบัญญัติการฟ_`นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 ท่ีกําหนดให�มีคณะกรรมการฟ_`นฟูสมรรถภาพ
คนพิการทําหน�าที่เสนอแนะนโยบายการดําเนินงานและแผนบริหารงานเก่ียวกับการสงเคราะห8  
การพัฒนาและการฟ_`นฟูสมรรถภาพคนพิการต#อรัฐมนตรีเพ่ือนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให�ความ
เห็นชอบ  และมอบหมายให�ส#วนราชการหรือหน#วยงานของรัฐท่ีเก่ียวข�องรับไปดําเนินการตามอํานาจ
หน�าท่ีต#อไป จากอํานาจหน�าท่ีดังกล#าวได�ถือกําเนิดแผนฉบับแรก คือ “แผนการฟ_`นฟูสมรรถภาพ
คนพิการแห#งชาติ พ.ศ. 2540 - 2544” ข้ึน นับว#าเป=นจุดเริ่มต�นในการกําหนดแผนระดับชาติด�าน 
คนพิการ  โดยได�จัดทําให�สอดคล�องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห#งชาติ  ฉบับท่ี  8 ซ่ึงกําหนดให�
คนพิการเป=นกลุ#มเป~าหมายท่ีควรได�รับการพัฒนาให�เต็มตามศักยภาพ เพ่ือให�มีขีดความสามารถท่ีพร�อม
ในการปรับตัวอยู#ในสังคมอย#างมีคุณค#า และมีความสุข มีจุดเน�นด�านการฟ_`นฟูสมรรถภาพคนพิการ  
ท้ัง  4  ด�าน ได�แก#  ด�านการแพทย8  การศึกษา การอาชีพและการจ�างงาน และด�านสังคม 

 ในการจัดทําแผนฉบับที่ 2  คือ  “แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห#งชาติ  พ.ศ.
2545 - 2549” ได�ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน8ในการจัดทําแผนตามบริบทการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
เศรษฐกิจและให�สอดคล�องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห#งชาติ ฉบับท่ี 9 พ.ศ. 2545 – 2549
ครอบคลุมมิติของคุณภาพชีวิตของคนพิการโดยบูรณาการหลักพ้ืนฐาน  แนวคิด  และการดําเนินงาน
ด�านคนพิการ  จากรัฐธรรมนูญแห#งราชอาณาจักรไทย ปฏิญญาว#าด�วยสิทธิคนพิการไทย พ.ศ. 2541 
การปฏิรูปการศึกษา การปฏิรูประบบสุขภาพ ตลอดจนพันธกรณีและข�อตกลงระดับนานาชาติ ท้ังนี้ได�
ปรับให�สอดคล�องกับบริบทของสังคมไทยโดยเน�นการมีส#วนร#วมของทุกภาคส#วนในสังคม ในการเสริมสร�าง
ความก�าวหน�า สิทธิ ความยุติธรรม และความเสมอภาคสําหรับคนพิการในกระบวนการพัฒนาทุกด�าน
(กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย8, คณะกรรมการฟ_`นฟูสมรรถภาพคนพิการ, 
2550: 1) 
  2.7.1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในช#วงแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห#งชาติ
ฉบับท่ี 1 – 4 (ระหว#างพ.ศ. 2540 – 2559) 

  แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห#งชาติเป=นแผนแม#บทท่ีกําหนดแนวทางการ
ดําเนินงานด�านคนพิการของประเทศไทยให�กับหน#วยงานท้ังภาครัฐเอกชนและทุกภาคส#วนท่ีเก่ียวข�อง
โดยกําหนดช#วงเวลาของแผนแต#ละฉบับในระยะเวลา 5 ปoทั้งนี้ในช#วงที่ผ#านมาได�มีการจัดทํา
แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการมาแล�วจํานวน 3 ฉบับโดยมีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน8ท้ังในด�าน
สารัตถะและกระบวนการจัดทําแผนอย#างต#อเนื่องภายใต�กระแสการเปลี่ยนแปลงและสถานการณ8ทาง
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สังคมต#างๆท้ังภายในและภายนอกประเทศท่ีมีผลกระทบต#อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของ
ประเทศไทยการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห#งชาติฉบับแรกคือ 

  แผนฟ_`นฟูสมรรถภาพคนพิการแห#งชาติพ.ศ. 2540 – 2554 ซึ่งได�กําหนดให�        
คนพิการเป=นกลุ#มเป~าหมายท่ีควรได�รับการพัฒนาให�เต็มศักยภาพเพ่ือให�มีขีดความสามารถพร�อมใน
การปรับตัวอยู#ในสังคมอย#างมีคุณค#าและมีความสุข โดยจุดเน�นในการพัฒนาจะมุ#งไปที่การฟ_`นฟู
สมรรถภาพคนพิการท้ัง 4 ด�านได�แก#การแพทย8การศึกษาอาชีพการมีงานทําและการมีส#วนร#วมใน
สังคม 

  ในระยะต#อมาแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห#งชาติฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2545 – 
2549มีเป~าหมายท่ีสําคัญในการเสริมสร�างเจตคติเชิงสร�างสรรค8และสร�างการมีส#วนร#วมในการพัฒนา
ของคนพิการการพัฒนากลไกทางกฎหมายเพ่ือพัฒนาและคุ�มครองสิทธิคนพิการให�มีความเสมอภาค 
ตลอดจนการพัฒนาคนพิการในทุกมิติรวมถึงการส#งเสริมการรวมตัวขององค8กรด�านคนพิการอย#าง
เข�มแข็ง 

  สําหรับแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห#งชาติฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2550 – 2554
มีจุดเน�นท่ีสําคัญในการปรับเปลี่ยนโครงสร�างและกลไกการดําเนินงานด�านคนพิการในระดับชาติ
โดยเฉพาะคณะกรรมการส#งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห#งชาติท่ีมีนายกรัฐมนตรีเป=น
ประธานซ่ึงทําให�การดําเนินงานด�านคนพิการมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนเป~าหมายสําคัญท่ียังคงเป=น
จุดเน�นของแผนฉบับนี้คือการปฏิรูประบบบริหารจัดการด�านคนพิการท้ังด�านการแพทย8การศึกษา
อาชีพและการมีงานทําและบริการสังคมรวมถึงประเด็นการเสริมสร�างความเข�มแข็งให�แก#องค8กรด�าน
คนพิการการเสริมสร�างเจตคติเชิงสร�างสรรค8ต#อคนพิการและความพิการตลอดจนการเสริมสร�าง
สภาพแวดล�อมท่ีปราศจากอุปสรรคต#อคนพิการและความพิการ 

  การดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห#งชาติฉบับท่ี 3 พ.ศ. 
2550 – 2554พบว#าบรรลุความสําเร็จอย#างน#าพอใจในหลายด�านได�แก#การผลักดันให�มีการปฏิบัติตาม
กฎหมายท่ีสําคัญด�านคนพิการของประเทศไทยหลายฉบับอาทิพระราชบัญญัติส#งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการพ.ศ. 2550 พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการพ.ศ 2551 และ
พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.2551 การมีกลไกในการขับเคลื่อนนโยบายด�านคนพิการทั้งในเชิง
ประเด็นและเชิงพ้ืนท่ีภายใต�พระราชบัญญัติส#งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพ.ศ. 2550 อาทิ
คณะกรรมการส#งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห#งชาติซ่ึงนายกรัฐมนตรีเป=นประธานกําหนด
นโยบายระเบียบประกาศต#างๆท่ีมีผลต#อการส#งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการผ#านการขับเคลื่อน
ของกลไกระดับพ้ืนท่ีได�แก#คณะอนุกรรมการส#งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจําจังหวัด/
กรุงเทพมหานครและกลไกเชิงประเด็นได�แก#คณะอนุกรรมการตามประเภทความพิการคณะอนุกรรมการ
บริหารกองทุนส#งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและคณะอนุกรรมการด�านต#างๆเช#นการขจัด
การเลือกปฏิบัติโดยไม#เป=นธรรมต#อคนพิการการพัฒนามาตรฐานและรับรองมาตรฐานองค8กร
ด�านคนพิการการส#งเสริมและพัฒนาล#ามภาษามือ การส#งเสริมอาชีพคนพิการการส#งเสริมการจัด
สวัสดิการให�แก#คนพิการและผู�ดูแลคนพิการการส#งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานภายใต�อนุสัญญา
ว#าด�วยสิทธิคนพิการการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกและสภาพแวดล�อมสําหรับคนพิการเป=นต�น 
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  นอกจากการมีคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการเป=นกลไกการขับเคลื่อนงาน
ด�านคนพิการดังกล#าวข�างต�นคนพิการสามารถเข�าถึงสิทธิอย#างเป=นรูปธรรมหลายด�านมากข้ึนได�แก#ด�าน
บริการฟ_`นฟูสมรรถภาพคนพิการมีการจัดให�ตามกระบวนทางการแพทย8และค#าใช�จ#ายในการรักษาพยาบาล
ค#าอุปกรณ8เครื่องช#วยความพิการและสื่อส#งเสริมพัฒนาการเพ่ือปรับสภาพทางร#างกายจิตใจอารมณ8
สังคมพฤติกรรมสติปKญญาและการเรียนรู�สําหรับการจัดบริการด�านการศึกษามีการจัดให�ได�รับ
การศึกษาไม#เสียค#าใช�จ#ายต้ังแต#แรกเกิดหรือพบความพิการจนตลอดชีวิตพร�อมท้ังได�รับเทคโนโลยีสิ่ง
อํานวยความสะดวกสื่อบริการและความช#วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาสามารถเลือกบริการทาง
การศึกษาสถานศึกษาระบบและรูปแบบการศึกษาโดยคํานึงถึงความสามารถความสนใจ ความถนัด
และความต�องการจําเป=นพิเศษของบุคคลนั้นรวมถึงได�รับการศึกษาท่ีมีมาตรฐานและประกันคุณภาพ
การศึกษาการจัดหลักสูตรกระบวนการเรียนรู�การทดสอบทางการศึกษาท่ีเหมาะสมสอดคล�องกับความ
ต�องการจําเป=นพิเศษของคนพิการแต#ละประเภทและบุคคลในส#วนของบริการด�านอาชีพและการมีงาน
ทํามีการส#งเสริมอาชีพอิสระสําหรับคนพิการและมาตรการสําหรับสนับสนุนการจ�างงานคนพิการระบบ
สัดส#วนในสถานประกอบการจากเดิมพนักงาน 200 คนต#อคนพิการ 1 คนเป=นการกําหนดให�หน#วยงาน
ภาครัฐและสถานประกอบการซ่ึงมีผู�ปฏิบัติงานหรือพนักงานจํานวน 100 คนต�องจ�างงานคนพิการ     
1 คน นับว#าเป=นพัฒนาการท่ีสําคัญของการจ�างงานคนพิการในประเทศไทยท่ีได�มีการปรับเปลี่ยน
ระบบสัดส#วนในการจ�างงานคนพิการเพ่ิมมากข้ึนและยังครอบคลุมไปยังหน#วยงานภาครัฐด�วย 

  แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในช#วงท่ีผ#านมาได�ก�าวข�ามการทํางาน
บนฐานการสงเคราะห8ฟ_`นฟูมุ#งสู#การดําเนินงานบนฐานสิทธิมากยิ่งข้ึนโดยคนพิการหรือผู�แทนองค8กร
คนพิการมีสิทธิเข�าร#วมเป=นคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการในแต#ละประเด็นและมีส#วนร#วมในการ
กําหนดนโยบายแผนงานโครงการกิจกรรมทางสังคมเศรษฐกิจและการเมืองท่ีส#งผลต#อการพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการนอกจากนี้คนพิการมีสิทธิได�รับการช#วยเหลือทางกฎหมายและการจัดหา
ทนายความว#าต#างแก�ต#างทางคดีการเข�าถึงข�อมูลข#าวสารการสื่อสารและบริการโทรคมนาคม
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกต#างๆตลอดจนบริการสาธารณะ 
บริการล#ามภาษามือการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการการปรับสภาพแวดล�อมท่ีอยู#อาศัยบริการผู�ช#วย
คนพิการ เป=นต�นดังนั้นประเด็นสําคัญที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการบนฐานสิทธิ
ดังกล#าวข�างต�นอย#างต#อเนื่องจําเป=นท่ีจะต�องคํานึงถึงการเป=นส#วนหนึ่งของคนพิการในสังคม 
(Inclusive Society) และการส#งเสริมสิทธิท่ีเป=นจริงของคนพิการ (Make the Rights Real) ในช#วง
ของแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห#งชาติฉบับต#อไป 

  อย#างไรก็ตามความท�าทายของการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในระยะ
แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห#งชาติฉบับท่ี 4 พ.ศ. 2555 – 2559 คือการท่ีจะต�องเผชิญกับ
บริบทการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการท่ีสําคัญภายใต�กระแสโลกาภิวัฒน8ท้ังในระดับโลกและ
ระดับประเทศซ่ึงจะส#งผลกระทบต#อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของประเทศไทยท้ังท่ีคาดว#าจะ
เป=นโอกาสให�สามารถใช�จุดแข็งอันประกอบด�วยกลไกด�านกฎหมายนโยบายและมาตรการต#างๆรวมถึง
การมีส#วนร#วมขององค8กรด�านคนพิการและเครือข#ายอย#างเข�มแข็งในการพัฒนาให�มีประสิทธิภาพมาก
ข้ึนและส#วนท่ีเป=นภัยคุกคามท่ีต�องแก�ไขจุดอ#อนอันประกอบด�วยการปรับเปลี่ยนเจตคติของสังคมต#อ
คนพิการและความพิการ รวมถึงการเลือกปฏิบัติโดยไม#เป=นธรรมต#อคนพิการ เพ่ือเป=นการระมัดระวัง
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และป~องกันผลด�านลบท่ีจะเกิดข้ึนกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ดังนั้น จึงจําเป=นต�องประเมิน
สถานการณ8การเปลี่ยนแปลงท่ีจะมีผลต#อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของประเทศไทย ในระยะ
ต#อไปอย#างมีประสิทธิภาพเพ่ือให�มีภูมิคุ�มกันต#อการเปล่ียนแปลงได�อย#างเหมาะสมและสามารถ
คุ�มครองสิทธิคนพิการได�อย#างเสมอภาคและเป=นรูปธรรมต#อไป (คณะกรรมการส#งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการแห#งชาติ, 2555: 1-3) 

  แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห#งชาติฉบับท่ี 4 พ.ศ. 2555 - 2559 เป=น
แผนยุทธศาสตร8ที่ดําเนินการภายใต�พระราชบัญญัติส#งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 
2550 ซ่ึงกําหนดให�คณะกรรมการส#งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห#งชาติมีหน�าท่ีเสนอ
นโยบายแผนหลักและโครงการเก่ียวกับการส#งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการท้ังนี้สาระสําคัญ
ของแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห#งชาติฉบับนี้มีความสอดคล�องเชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญแห#ง
ราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 พระราชบัญญัติส#งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพ.ศ. 
2550 แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห#งชาติฉบับท่ี 11 พ.ศ. 2555 -2559 คําแถลงนโยบายของ
รัฐบาลตลอดจนอนุสัญญาว#าด�วยสิทธิคนพิการซ่ึงเป=นกฎหมายระหว#างประเทศท่ีมีความสําคัญเป=น
อย#างยิ่ง 

  กระบวนการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห#งชาติฉบับท่ี 4 พ.ศ. 
2555 – 2559 ได�เน�นการมีส#วนร#วมของทุกภาคส#วนอย#างเต็มที่และมีประสิทธิภาพโดยมีหลักการ
สําคัญในการสร�างสังคมท่ีบูรณาการเพ่ือคนพิการและทุกคนในสังคมให�คนพิการสามารถเข�าถึงและใช�
ประโยชน8ได�จากสิทธิอย#างเท#าเทียมและเป=นธรรมและไม#เลือกปฏิบัติต#อคนพิการและผู�ดูแลคนพิการมี
บริการเพ่ือให�คนพิการเข�าถึงสิทธิตามกฎหมายและตอบสนองความจําเป=นของคนพิการแต#ละประเภท
สร�างสภาพแวดล�อมพัฒนาเทคโนโลยีและข�อมูลข#าวสารท่ีคนพิการสามารถเข�าถึงและใช�ประโยชน8ได�
รวมถึงการสร�างพลังอํานาจให�คนพิการสามารถเข�าถึงบริการต#างๆ ท้ังด�านการแพทย8การศึกษาอาชีพ
และการมีงานทํากีฬาและการท#องเท่ียวรวมถึงการปรับปรุงกลไกด�านการเงิน การคลังและงบประมาณ
เพ่ือการส#งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให�มีประสิทธิภาพและกระจายอํานาจสู#ท�องถ่ินภาค
ประชาสังคมและภาคส#วนอ่ืนๆท่ีเก่ียวข�องอย#างมีประสิทธิผลและสร�างความเข�มแข็งขององค8กรด�าน
คนพิการและเครือข#ายในการขับเคลื่อนการดําเนินงานด�านคนพิการอย#างเป=นระบบและมี
ประสิทธิภาพตลอดจนจัดบริการให�แก#คนพิการได�อย#างมีมาตรฐานรวมถึงการสร�างเสริมเจตคติเชิง
สร�างสรรค8ต#อความพิการและคนพิการให�ตระหนักรู�เก่ียวกับสิทธิและศักด์ิศรีของความเป=นมนุษย8อย#าง
เท#าเทียมในสังคม (คณะกรรมการส#งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห#งชาติ, 2555: ก)  
   ท้ังนี้ จากการสังเคราะห8ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกับการเสริมสร�างความสามารถ
ในการจัดการตนเองของคนพิการเพ่ือการพึ่งตนเองอย#างยั่งยืน ทั้งจากแนวคิดเก่ียวกับการจัดการ
ตนเอง (Self-management) แนวคิดเก่ียวกับการพ่ึงตนเอง (Self-reliance) แนวคิดเก่ียวกับการ
ดํารงชีวิตอิสระ (Independent Living : IL) แนวคิดเก่ียวกับการฟ_`นฟูสมรรถภาพโดยชุมชน 
(Community Based  Rehabilitation - CBR) รวมท้ังนโยบายและแผนงานท่ีเก่ียวข�องกับคนพิการ
ไทยในปKจจุบัน อาทิเช#น พระราชบัญญัติการฟ_`นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534  แผนการฟ_`นฟู
สมรรถภาพคนพิการแห#งชาติ พ.ศ. 2540 – 2544 และแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต คนพิการแห#งชาติ 
ฉบับที่ 1 – 4 (ระหว#าง พ.ศ. 2540 – 2559) สามารถสรุปได�ว#า กรอบความคิดการวิจัยเก่ียวกับ
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องค8ประกอบของการเสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเองของคนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเองอย#าง
ยั่งยืน ประกอบด�วย 5 ด�าน คือ 

1. ด�านการประกอบอาชีพ(Career) 
2. ด�านการเรียนรู�(Learning) 
3. ด�านเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวก(Assistive technology) 
4. ด�านการดูแลตนเอง(Self-care) 
5. ด�านการตระหนักในตนเอง(Self-awareness) 

 
3. ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกับการพัฒนารูปแบบ 
  3.1 ความหมายของรูปแบบ 
   คําว#า “Model” เป=นคําภาษาอังกฤษท่ีเข�ามามีบทบาทในการทําวิจัยและวิทยานิพนธ8
ของนิสิตนักศึกษาเพ่ิมมากข้ึน (มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร, สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2553: 2) คําว#า 
“รูปแบบ” แปลมาจากคําภาษาอังกฤษว#า “Models” ซ่ึงมีผู�แปลต#างกัน บางท#านใช�คําว#า ต�นแบบ 
ตุ�กตา แบบจําลอง แบบแผน วงจร หรือแบบ เป=นต�น อย#างไรก็ตามไม#ว#าจะแปลว#าอย#างไร ก็มีนัยแห#ง
ความหมายท่ีมาจากคําว#า Model ดังกล#าว (กระทรวงศึกษาธิการ, สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 
2555: 27)  
   ตัวแบบ (Model) หมายถึง กรอบความคิดท่ีชัดแจ�ง แสดงอิทธิพลของปKจจัยเหตุต#อ
ปKจจัยผล หรือกรอบความคิดท่ีชัดแจ�งท่ีแสดงข้ันตอนต#างๆ ของโครงการหนึ่งใด จากจุดเริ่มต�นจนถึง
จุดหมายปลายทาง (สัญญา สัญญาวิวัฒน8, 2551: 163-164) 
   รูปแบบเป=นการจําลองภาพในอุดมคติท่ีนําไปสู#การอธิบายคุณลักษณะสําคัญของ
ปรากฏการณ8ท่ีคาดว#าจะเกิดข้ึน เพ่ือให�ง#ายต#อการทําความเข�าใจที่ไม#มีองค8ประกอบตายตัวหรือ
รายละเอียดทุกแง#มุมโดยผ#านกระบวนการทดสอบอย#างเป=นระบบ เพ่ือให�เกิดความแม#นตรงและ
เชื่อถือได� (กระทรวงศึกษาธิการ, สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2555: 28)  
   รูปแบบ หมายถึง กรอบความคิดทางด�านหลักการ วิธีการดําเนินงาน และเกณฑ8ต#างๆ 
ของระบบ ท่ีสามารถยึดถือเป=นแนวทางในการดําเนินงานเพ่ือให�บรรลุตามวัตถุประสงค8ได� (มหาวิทยาลัย
ราชภัฎสกลนคร, สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2553: 3) 
   รูปแบบ หมายถึง โครงสร�าง โปรแกรม แบบจําลอง หรือตัวแบบท่ีจําลองสภาพความ
เป=นจริงท่ีสร�างข้ึนจาการลดทอนเวลาและเทศะพิจารณาว#ามีสิ่งใดบ�างท่ีจะต�องนํามาศึกษาเพ่ือใช�แทน
แนวความคิดหรือปรากฏการณ8ใดปรากฏการณ8หนึ่ง โดยอธิบายความสําคัญขององค8ประกอบต#างๆ
ของรูปแบบนั้นๆ(นรินทร8 สังข8รักษา, 2555: 296) 
  3.2 ประเภทของรูปแบบ 
   มีนักวิชาการหลายท#านได�แบ#งประเภทของรูปแบบออกเป=นประเภทต#างๆ ดังนี้ 
   สมิธ และคณะ (Smith and others, 1980: 461) จําแนกรูปแบบออกเป=น 2 
ประเภท ได�แก# 

1. รูปแบบเชิงกายภาพ (Physical Model) จําแนกออกเป=นรูปแบบแรก คือ รูปแบบ
คล�ายจริง (Iconic Model) มีลักษณะคล�ายของจริง เช#น เครื่องบินจําลอง หุ#นไล#กา เป=นต�น และ
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รูปแบบท่ีสอง คือ รูปแบบเชิงอุปมาหรือเสมือนจริง (Analog Model) มีลักษณะคล�ายปรากฏการณ8จริง 
เช#น การทดลองทางเคมีในห�องปฏิบัติการก#อนจะทําการทดลองจริงเครื่องบินจําลองท่ีบินได� เป=นต�น 

2. รูปแบบเชิงสัญลักษณ8 (Symbolic Model) จําแนกออกเป=น รูปแบบแรก คือ 
รูปแบบข�อความ (Verbal model) หรือรูปแบบเชิงคุณภาพ (Qualitative Model) ซ่ึงเป=นการใช�
ข�อความในการอธิบายโดยย#อ เช#น คําพรรณนาลักษณะงาน คําอธิบายรายวิชา เป=นต�น โดยผู�สร�าง
ทฤษฎีระบบกล#าวว#าการมีรูปแบบข�อความนั้นแม�บางครั้งจะเข�าใจยาก แต#ก็ยังดีกว#าไม#มีรูปแบบ
เสียเลย เพราะอย#างน�อยก็เป=นแนวทางในการสร�างรูปแบบประเภทอ่ืนต#อไปและรูปแบบท่ีสอง คือ 
รูปแบบทางคณิตศาสตร8 (Mathematical Model) หรือรูปแบบเชิงปริมาณ (QuantitativeModel) 
เช#น สมการ และโปรแกรมเชิงเส�น เป=นต�น 
   ขณะท่ี คีฟส8(Keeves, 1988: 561-565) ได�จําแนกรูปแบบออกเป=น 4 ประเภท คือ 

1. Analogue Model หรือเรียกว#า รูปแบบเชิงเปรียบเทียบ เป=นรูปแบบท่ีใช�การ
อุปมาอุปมัยเทียบเคียงปรากฏการณ8ซึ่งเป=นรูปแบบท่ีสร�างความเข�าใจในปรากฏการณ8ท่ีเป=นนามธรรม 
เป=นรูปแบบเชิงกายภาพส#วนใหญ#ใช�ในด�านวิทยาศาสตร8 เช#น รูปแบบโครงสร�างอะตอมสร�างข้ึนโดยใช�
หลักการเปรียบเทียบโครงสร�างของรูปแบบให�สอดคล�องกับลักษณะท่ีคล�ายกันทางกายภาพ สอดคล�อง
กับข�อมูลและความรู�ท่ีมีอยู#ในลักษณะนั้นด�วยรูปแบบท่ีสร�างข้ึนต�องมีองค8ประกอบชัดเจน สามารถ
นําไปทดสอบด�วยข�อมูลเชิงประจักษ8ได�และสามารถนําไปใช�ในการหาข�อสรุปของปรากฏการณ8ได�อย#าง
กว�างขวาง   

2. Semantic Model หรือเรียกว#า รูปแบบเชิงข�อความ เป=นรูปแบบท่ีใช�ภาษาเป=นสื่อ
ในการบรรยาย หรืออธิบายปรากฏการณ8ที่ศึกษาด�วยภาษา แผนภูมิ หรือรูปภาพ เพ่ือให�เห็น
โครงสร�างทางความคิดองค8ประกอบ และความสัมพันธ8ขององค8ประกอบของปรากฏการณ8นั้นๆ และ
ใช�ข�อความในการอธิบายเพ่ือให�เกิดความกระจ#างมากข้ึน มีการนํารูปแบบนี้มาใช�กับการศึกษามาก 
เช#น รูปแบบการเรียนรู�ในโรงเรียนเป=นต�น 

3. Mathematical Model หรือเรียกว#า รูปแบบเชิงคณิตศาสตร8 เป=นรูปแบบท่ีใช�
สมการทางคณิตศาสตร8แสดงความสัมพันธ8ขององค8ประกอบหรือตัวแปรต#างๆ โดยใช�สัญลักษณ8ทาง
คณิตศาสตร8 ปKจจุบันมีแนวโน�มว#าจะนําไปใช�ในด�านพฤติกรรมศาสตร8มากขึ้น รูปแบบลักษณะนี้
ส#วนมากพัฒนามาจากรูปแบบเชิงข�อความรูปแบบประเภทนี้นิยมใช�กันในทางสาขาจิตวิทยา  การวัด
และการประเมินผลทางการศึกษาเป=นต�น 

4. Causal Model หรือเรียกว#า รูปแบบเชิงสาเหตุ เป=นรูปแบบท่ีเริ่มจากการนํา
เทคนิคการวิเคราะห8เส�นทาง (Path Analysis) ในการศึกษาเกี่ยวกับพันธุศาสตร8 โดยการนําเอา
ตัวแปรต#างๆ มาสัมพันธ8กันเชิงเหตุและผลที่เกิดขึ้น สามารถศึกษารูปแบบเชิงข�อความที่มีตัวแปร
สลับซับซ�อนได� โดยต�องสร�างข้ึนจากทฤษฎีท่ีเก่ียวข�องหรืองานวิจัยท่ีมีมาแล�ว รูปแบบจะเขียนใน
ลักษณะสมการเส�นตรง แต#ละสมการแสดงความสัมพันธ8 
   ดังนั้น การกําหนดองค8ประกอบของรูปแบบว#าจะประกอบด�วยอะไร จํานวนเท#าใด มี
โครงสร�างและความสัมพันธ8กันอย#างไร ข้ึนอยู#กับปรากฏการณ8 ปKจจัยหรือตัวแปรต#างๆ ท่ีกําลังศึกษา 
ซ่ึงจะออกแบบตามแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัย และหลักการพ้ืนฐานในการกําหนดรูปแบบนั้นๆ เป=นหลัก 
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 3.3 ลักษณะของรูปแบบท่ีดี 
  รูปแบบท่ีดีควรมีลักษณะ ดังนี้ (มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร, สถาบันวิจัยและพัฒนา, 

2553: 6) 
1. รูปแบบควรประกอบด�วยความสัมพันธ8เชิงโครงสร�างระหว#างตัวแปรมากกว#า

ความสัมพันธ8เชิงเส�นตรงธรรมดา อย#างไรก็ตามความสัมพันธ8เชิงเส�นตรงก็มีประโยชน8ในช#วงของการ
พัฒนารูปแบบ 

2. รูปแบบควรนําไปสู#การทํานายผลท่ีตามมา ซ่ึงสามารถตรวจสอบได�ด�วยข�อมูลเชิง
ประจักษ8โดยเม่ือทดสอบรูปแบบแล�วถ�าปรากฏว#าไม#สอดคล�องกับข�อมูลเชิงประจักษ8 รูปแบบนั้นต�อง
ถูกยกเลิก 

3. รูปแบบควรอธิบายโครงสร�างความสัมพันธ8เชิงเหตุผลของเรื่องท่ีศึกษาได�อย#างชัดเจน 
4. รูปแบบควรเป=นเครื่องมือในการสร�างความคิดรวบยอด (Concept) ใหม# และการ

สร�างความสัมพันธ8ของตัวแปรใหม# ซ่ึงจะเป=นการเพ่ิมองค8ความรู� (Body of Knowledge) ในเรื่องท่ี
กําลังศึกษา 

5. รูปแบบในเรื่องใด จะเป=นเช#นไรข้ึนอยู#กับกรอบของทฤษฎีในเรื่องนั้น ๆ 
3.4 การสร�างหรือพัฒนารูปแบบ  

  การสร�างรูปแบบ คือ การกําหนดมโนทัศน8ท่ีเก่ียวข�องสัมพันธ8กันอย#างเป=นระบบเพ่ือ
ชี้ให�เห็นว#า รูปแบบเสนออะไร เสนออย#างไร เพ่ือให�ได�อะไร และสิ่งท่ีได�นั้นอธิบายปรากฏการณ8อะไร 
และนําไปสู#ข�อค�นพบอะไรใหม#ๆ(นรินทร8 สังข8รักษา, 2555: 297) ซ่ึงการพัฒนารูปแบบแบ#งออกเป=น 2 
ข้ันตอน ได�แก# 1) การสร�างหรือพัฒนารูปแบบ และ 2) การตรวจสอบความเท่ียงตรงของรูปแบบ ซ่ึง
แต#ละข้ันตอนมีรายละเอียด ดังนี้(มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร, สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2553: 9-10) 

1. การสร�างหรือพัฒนารูปแบบ 
   การสร�างหรือพัฒนารูปแบบ ในข้ันตอนนี้ผู�วิจัยจะสร�างหรือพัฒนารูปแบบข้ึนมา

ก#อนเป=นรูปแบบตามสมมติฐาน (Hypothesis Model) โดยศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และผลการวิจัยท่ี
เก่ียวข�อง นอกจากนี้ผู�วิจัยอาจจะศึกษารายกรณีหน#วยงานท่ีดําเนินการในเรื่องนั้นๆ ได�เป=นอย#างดี ซ่ึง
ผลการศึกษาจะนํามาใช�กําหนดองค8ประกอบหรือตัวแปรต#างๆ ภายในรูปแบบ รวมทั้งลักษณะ
ความสัมพันธ8ระหว#างองค8ประกอบหรือตัวแปรเหล#านั้น หรือลําดับก#อนหลังของแต#ละองค8ประกอบใน
รูปแบบ ดังนั้น การพัฒนารูปแบบในข้ันตอนนี้จะต�องอาศัยหลักการของเหตุผลเป=นรากฐานสําคัญ ซ่ึง
โดยท่ัวไปการศึกษาในข้ันตอนนี้จะมีข้ันตอนย#อยๆ ดังนี้ 

1.1 การศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง เพ่ือนําสารสนเทศท่ีได�มาวิเคราะห8 
และสังเคราะห8เป=นร#างกรอบความคิดการวิจัย 

1.2 การศึกษาจากบริบทจริงในข้ันตอนนี้อาจจะดําเนินการได�หลายวิธี ดังนี ้
1.2.1 การศึกษาสภาพและปKญหาการดําเนินการในปKจจุบันของหน#วยงาน โดย

ศึกษาความคิดเห็นจากบุคคลท่ีเก่ียวข�อง (Stakeholder) ซ่ึงวิธีศึกษาอาจจะใช�วิธีการสัมภาษณ8 การ
สอบถาม การสํารวจ การสนทนากลุ#ม เป=นต�น 
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1.2.2 การศึกษารายกรณี (Case Study) หรือพหุกรณี หน#วยงานท่ีประสบ
ผลสําเร็จ หรือมีแนวปฏิบัติท่ีดีในเรื่องท่ีศึกษา เพ่ือนํามาเป=นสารสนเทศท่ีสําคัญในการพัฒนารูปแบบ 

1.2.3 การศึกษาข�อมูลจากผู�เชี่ยวชาญหรือผู�ทรงคุณวุฒิ วิธีศึกษาอาจจะใช�
วิธีการสัมภาษณ8 การสนทนากลุ#ม (Focus Group Discussion) เป=นต�น 

1.3 การจัดทํารูปแบบ ในข้ันตอนนี้ผู�วิจัยจะใช�สารสนเทศท่ีได�ในข�อ 1.1 และ1.2 
มาวิเคราะห8และสังเคราะห8เพ่ือกําหนดเป=นกรอบความคิดการวิจัย เพ่ือนํามาจัดทํารูปแบบนอกจากนี้
ผู�วิจัยยังอาจจะศึกษาเพ่ิมเติมโดยใช�กระบวนการวิจัยแบบเดลฟาย (Delphi Technique) หรือการ
สนทนากลุ#ม (Focus Group Discussion) ในการพัฒนารูปแบบก็ได� 

  2. การตรวจสอบความเท่ียงตรงของรูปแบบ 
   การทดสอบความเท่ียงตรงของรูปแบบ ภายหลังท่ีได�พัฒนารูปแบบในข้ันตอนแรก

แล�วจําเป=นท่ีจะต�องทดสอบความเท่ียงตรงของรูปแบบดังกล#าว เพราะรูปแบบท่ีพัฒนาข้ึนถึงแม�จะ
พัฒนาโดยมีรากฐานจากทฤษฎี แนวความคิดรูปแบบของบุคคลอ่ืน และผลการวิจัยท่ีผ#านมา แต#ก็เป=น
เพียงรูปแบบตามสมมติฐาน ซ่ึงจําเป=นท่ีจะต�องตรวจสอบความเท่ียงตรงของรูปแบบว#ามีความเหมาะสม
หรือไม# เป=นรูปแบบท่ีมีประสิทธิภาพตามท่ีมุ#งหวังหรือไม# การเก็บรวบรวมข�อมูลในสถานการณ8จริง
หรือทดลองใช�รูปแบบในสถานการณ8จริงจะช#วยให�ทราบอิทธิพลหรือความสําคัญขององค8ประกอบย#อย
หรือตัวแปรต#างๆ ในรูปแบบผู�วิจัยอาจจะปรับปรุงรูปแบบใหม#โดยการตัดองค8ประกอบหรือตัวแปรท่ี
พบว#าไม#มีอิทธิพลหรือมีความสําคัญน�อยออกจากรูปแบบ ซ่ึงจะทําให�ได�รูปแบบที่มีความเหมาะสม
ยิ่งข้ึน 

 นอกจากนี้แนวทางการศึกษารูปแบบ สามารถแบ#งได�เป=น 2 ลักษณะคือ (นรินทร8 สังข8รักษา, 
2555: 297) 

1. การพัฒนารูปแบบ หมายถึง การศึกษาเพ่ือสร�างและพัฒนาแบบจําลองหรือโมเดลท่ียัง
ไม#ได�เคยสร�างข้ึนและพัฒนาแบบจําลอง/โมเดลให�มีความสมบูรณ8 เช#น การพัฒนารูปแบบการเรียนรู�
แบบร#วมมือเพื่อส#งเสริมการฝ�กทักษะการอ#านกลุ#มสาระการเรียนรู�ภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปoท่ี 3 

2. รูปแบบการพัฒนา หมายถึง การวิจัยท่ีมีแบบจําลองหรือโมเดลอยู#แล�ว โดยนํามาใช�ใน
การวิจัยหรือประยุกต8ใช�และพัฒนาให�เหมาะสมยิ่งขึ้น เช#น รูปแบบการพัฒนาผู�นําเหนือผู�นําของ
ผู�บริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน  
 จากการสังเคราะห8แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบ สรุปได�ว#า รูปแบบ  
หมายถึง กรอบความคิดทางด�านหลักการ วิธีการดําเนินงาน และเกณฑ8ต#างๆ ของระบบ ท่ีสามารถ
ยึดถือเป=นแนวทางในการดําเนินงานเพ่ือให�บรรลุตามวัตถุประสงค8 ซ่ึงจะออกแบบตามแนวคิด ทฤษฎี 
งานวิจัย และหลักการพ้ืนฐานในการกําหนดรูปแบบนั้นๆ เป=นหลัก ส#วนกระบวนการวิจัยเพ่ือการ
พัฒนารูปแบบ สามารถสรุปได�เป=น 2 ข้ันตอน ได�แก# 1) การสร�างหรือพัฒนารูปแบบ และ 2) การตรวจสอบ
ความเท่ียงตรงของรูปแบบ 

 และในการศึกษาครั้งนี้ผู�วิจัยจะอาศัยแนวคิดของ คีฟส8  (Keeves, 1988: 561-565) เป=น
หลักในการสร�างรูปแบบ นั่นก็คือ ผู�วิจัยจะสร�างรูปแบบการเสริมสร�างความสามารถในการจัดการ
ตนเองของคนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเองอย#างยั่งยืนท่ีมีลักษณะเป=นSemantic Model หรือรูปแบบเชิง
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ข�อความ เป=นรูปแบบท่ีใช�ภาษาเป=นสื่อในการบรรยาย หรืออธิบายปรากฏการณ8ท่ีศึกษาด�วยภาษา 
แผนภูมิ หรือรูปภาพ เพื่อให�เห็นโครงสร�างทางความคิดองค8ประกอบ และความสัมพันธ8ของ
องค8ประกอบของปรากฏการณ8นั้นๆ และใช�ข�อความในการอธิบายเพ่ือให�เกิดความกระจ#างมากข้ึน 
 
4. งานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง 
 การวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการเสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเองของคน
พิการเพ่ือการพัฒนาอย#างยั่งยืน” ในครั้งนี้ ผู�วิจัยได�ศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวข�องท้ังงานวิจัยในประเทศ
และงานวิจัยต#างประเทศ  ซ่ึงมีรายละเอียดดังต#อไปนี้ 

 4.1 งานวิจัยในประเทศ 
  กมลพรรณ พันพ่ึง (2553: 229-233)  วิจัยเรื่อง อัตลักษณ8 การเสริมสร�างพลังอํานาจ

และการกําหนดวิถีชีวิตตนเอง : การดํารงชีวิตอิสระของคนพิการในสังคมไทย สรุปผลการวิจัย อัตลักษณ8 
การเสริมสร�างพลังอํานาจและการกําหนดวิถีชีวิตตนเอง: การดํารงชีวิตอิสระของคนพิการในสังคมไทย 
ดังนี้ 

1. บุคคลยอมรับว#าความพิการมีอยู#ในสังคม แต#ไม#ระบุอัตลักษณ8ความพิการว#าเป=น
ของตัวตน บุคคลบอกกับตัวเองว#า “ฉันไม#ใช#คนพิการ” 

2. บุคคลยอมรับว#า ”ฉันเป=นคนพิการ” และมีชีวิตท่ีพึงพอใจอยู#ได�ภายในบ�านหรือ
พ้ืนท่ีปลอดภัยส#วนบุคคล 

3. บุคคลยอมรับอัตลักษณ8ความพิการในเชิงบวกและขยายตัวออกสู#การประกาศ
ตัวตนในสาธารณะ 

4. บุคคลเข�าเป=นสมาชิกกลุ#มของคนพิการและเข�าร#วมในขบวนการเคลื่อนไหวทาง
สังคมของคนพิการ 

5. การยอมรับความพิการว#าเป=นส#วนหนึ่งของธรรมชาติของมนุษย8เชื่อมโยงความรู�สึก
ถึงปKญหากับกลุ#มผู�ถูกกดข่ีในสังคมกลุ#มต#างๆ และเห็นว#าประเด็นความพิการว#าเป=นส#วนหนึ่งของเรื่อง
การพัฒนาสังคมโดยรวม 
  ธนายุส ธนธิติ (2553: 98-109) วิจัยเรื่อง ความพร�อมและการพัฒนาความพร�อมใน
การดําเนินงานด�านสวัสดิการสังคมสําหรับคนพิการขององค8การบริหารส#วนตําบล จังหวัดนครปฐม 
สรุปผลการวิจัย ความพร�อมและการพัฒนาความพร�อมในการดําเนินงานด�านสวัสดิการสังคมสําหรับ
คนพิการขององค8การบริหารส#วนตําบล จังหวัดนครปฐม ดังนี้ 

1. บุคลากรองค8การบริหารส#วนตําบล จังหวัดนครปฐม ท่ีเป=นกลุ#มตัวอย#างส#วนมาก
เป=นหญิง และส#วนมากมีการศึกษาระดับปริญญาตรี กลุ#มตัวอย#างมีระยะเวลาการทางานในองค8การ
บริหารส#วนตําบลท่ีสังกัดอยู#ในปKจจุบันเฉลี่ย 4 ปo โดยมีระยะเวลาการทางานน�อยกว#า 5 ปo มากท่ีสุด 
และส#วนมากมีตําแหน#งเป=นเจ�าหน�าท่ีผู�ปฏิบัติงาน ในส#วนของการเป=นสมาชิกกลุ#มหรือองค8กรท่ีมีใน
ท�องถ่ินนั้น กลุ#มตัวอย#างส#วนมากไม#เป=นสมาชิกกลุ#ม ชมรม หรือองค8กร สําหรับคนท่ีเป=นสมาชิกกลุ#ม
หรือองค8กรในท�องถ่ินนั้น พบว#า เป=นกรรมการหมู#บ�านมากท่ีสุด  

2. สมาชิกองค8การบริหารส#วนตําบลส#วนมากมีความพร�อมด�านความรู�ในภาพรวมอยู#
ในระดับสูง เม่ือพิจารณารายละเอียดความพร�อมด�านความรู�ในแต#ละด�านย#อย ผลการศึกษาพบว#า 
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กลุ#มตัวอย#างมีความพร�อมด�านความรู�เก่ียวกับคนพิการอยู#ในระดับสูง และมีความพร�อมด�านความรู�
เก่ียวกับการจัดสวัสดิการสังคมสาหรับคนพิการ อยู#ในระดับสูง กลุ#มตัวอย#างมีเจตคติท่ีดีต#อการดาเนิน
การจัดสวัสดิการสังคมสาหรับคนพิการ อยู#ในระดับมากท่ีสุด แต#ส#วนมากมีส#วนร#วมปฏิบัติในการ
ดําเนินการจัดสวัสดิการสังคมสาหรับคนพิการในภาพรวมอยู#ในระดับตํ่า 

3. สภาพของการจัดสวัสดิการสังคมสาหรับคนพิการด�านต#างๆ ได�แก# ด�านสุขภาพ
อนามัย ด�านการศึกษา ด�านอาชีพและการส#งเสริมให�มีรายได� ด�านท่ีอยู#อาศัย ด�านนันทนาการ และ
ด�านบริการทางสังคมโดยมีการประสานความมือกับหน#วยงานอ่ืนๆ เพ่ือจัดสวัสดิการสังคมสําหรับคน
พิการส#วนมากประสานงานด�านการจัดสวัสดิการสังคมกับสํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของ
มนุษย8 จังหวัดนครปฐม ซ่ึงส#วนมากจะประสานเพ่ือการข้ึนทะเบียนคนพิการและขอความช#วยเหลือ
เก่ียวกับอุปกรณ8ช#วยเหลือสําหรับคนพิการ ได�แก# ไม�เท�า รถวีลแชร8 และเครื่องนุ#งห#ม ในส#วนสวัสดิการ
ด�านสุขภาพอนามัยก็จะมีการประสานกับทางอนามัย และโรงพยาบาลเพ่ือการรักษาและดูแลสุขภาพ
คนพิการ นอกจากนี้ยังมีการประสานความร#วมมือจากองค8กรเอกชน เช#น สโมสรโรตารีจังหวัดเพ่ือขอ
ความช#วยเหลือด�านอุปกรณ8สิ่งอํานวยความสะดวกสาหรับคนพิการ เช#น รถวีลแชร8 และไม�เท�า เป=นต�น 

4. การจัดสวัสดิการสําหรับคนพิการเน�นการจัดสวัสดิการ 5 ด�าน คือ ด�านสุขภาพ 
(health)ด�านการศึกษา (education)ด�านการดํารงชีพและมีงานทํา (livelihood)ด�านสังคม (social)และ
ด�านการเสริมพลังให�กลุ#มคนพิการ (empowerment) ซ่ึงการดําเนินการจัดสวัสดิการจะต�องดําเนินการใน
หลักการ 6 หลักการ ดังนี้ 

4.1 คํานึงว#าคนพิการเป=นส#วนหนึ่ งของสังคมและการจัดสวัสดิการจะต�อง
ครอบคลุมคนพิการทุกประเภท(Inclusion) 

4.2 เน�นการมีส#วนร#วมของคนพิการในชุมชน (Participation) 
4.3 มีความยั่งยืนในการจัดสวัสดิการ (Sustainability) 
4.4 มีการเสริมสร�างพลังให�กลุ#มคนพิการ (Empowerment) 
4.5 ให�คนพิการมีสิทธิ เสรีภาพ การตัดสินใจในการจัดสวัสดิการของชุมชนเพ่ือ

ตนเอง (Self-advocacy): 
4.6 เน�นจัดการสิ่งแวดล�อมทางกายภาพและสิ่งแวดล�อมทางสังคมท่ีปราศจาก

อุปสรรคในการเข�าถึงบริการของคนพิการ (Barrier Free Environment) 
  มงคล เลากลาง และคณะ (2553: 50-52) วิจัยเรื่อง รูปแบบการจัดสวัสดิการท่ี

เหมาะสมสําหรับคนพิการ ตําบลบ�านปรางค8 อําเภอคง จังหวัดนครราชสีมา สรุปผลการวิจัย รูปแบบ
การจัดสวัสดิการท่ีเหมาะสมสําหรับคนพิการ ตําบลบ�านปรางค8 อําเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ดังนี้ 

1. พบว#า คนพิการตําบลคูขาด การเข�าไปมีส#วนร#วม คนพิการสามารถเข�าเป=นสมาชิก
กองทุนได�ครบและมีส#วนร#วมในกิจกรรมกองทุนสวัสดิการได� ครอบครัวสามารถเข�าเป=นสมาชิกกองทุน 
ชุมชนสามารถร#วมกัน จัดสวัสดิการชุมชนได�ในระดับตําบล โดยคนพิการสามารถท่ีเข�าร#วมกิจกรรม ใน
การรับการจัดสวัสดิการในเรื่องการเจ็บปtวยของคนพิการ เพราะคนพิการรักษาฟรีแต#มีค#าใช�จ#ายใน
การเดินทางและ ค#าอาหารของผู�ดูแลคนพิการต�องใช�จ#ายสูง หรือทุนการศึกษาของคนพิการโดย
สามารถได�รับเงินใช�จ#ายในการ บริการสมาชิกท้ัง 18 หมู#บ�าน แต#ยังไม#ครบทุกครอบครัว 



53 
 

2. พบว#า คนพิการสามารถทํากิจกรรมร#วมกับชุมชน ได�โดยไม#แปลกแยก เช#น การเข�าร#วมกับ
กิจกรรมการออมสวัสดิการร#วมกับกลุ#มคนปกติ บ#งบอกถึงการอยู#ร#วมกับสังคมได�อย#างเป=นอย#างดี 

3. พบว#า แนวทางการบริหารจัดการสวัสดิการชุมชนสําหรับคนพิการ พบว#ามีรูปแบบ
การบริหารจัดสวัสดิการท่ีเหมาะสมสําหรับคนพิการนั้นต�องบริหารแบบมีส#วนร#วมของภาคีเครือข#ายใน
ชุมชน ต้ังแต# บุคคล ครอบครัว องค8กรภาครัฐองค8กรภาคประชาชน พอสรุปได�ดังนี้ 

3.1 แนวทางการจัดสวัสดิการในด�านการบริหารจัดการกองทุนฯ เพ่ือให�สมาชิก
และผู�พิการได�รับสวัสดิการท่ีเท#าเทียมเป=นธรรม และต#อเนื่อง 

3.2 แนวทางการจัดสวัสดิการในการดําเนินการจัดหาทุนมาดําเนินงานต#อจาก
หน#วยงานต#างๆ 

3.3 การหาสมาชิกมาเพ่ิมเติมของกลุ#มสวัสดิการท้ังในกลุ#มคนปกติและกลุ#มคนพิการ 
3.4 หาบุคลากรรุ#นใหม#มาดําเนินงานทดแทนและเรียนรู�จากคนรุ#นเก#า 
3.5 เป�ดโอกาสให�ทุกครอบครัวคนพิการ และภาคีเครือข#ายเข�ามามีส#วนร#วมบริหาร

กองทุนให�มากข้ึน 
3.6 ใช�หลักการ เข�าถึง เป=นธรรม เท#าเทียม มีส#วนร#วม โปร#งใส ในการดําเนินการ 
3.7 แสวงหาทรัพยากรจากภายนอกชุมชน 

4. แนวทางท่ีควรนําไปพัฒนาเพ่ิมเติมในการจัดสวัสดิการสําหรับคนพิการท่ีเหมาะสม 
มีดังนี้ 

4.1 ด�านการแพทย8 การสาธารณสุข เช#น จัดหากายอุปกรณ8และเครื่องช#วย
เหลือต#างๆ ไม�เท�า รถโยก รถเข็น เครื่องช#วยฟKง แว#นตา อ่ืนๆตามความจําเป=นท่ีคนพิการต�องการใช�
เป=นต�นส#งเสริมสุขภาพแบบองค8รวม ป~องกันโรคแทรกซ�อน ไข�หวัด ปอดอักเสบการดูแลสุขาภิบาล
สิ่งแวดล�อมให�กับคนพิการการดแลเสื้อผ�าเครื่องนุ#งห#ม ที่นอนหมอนมุ�งการระบายนําเสียจาก
การอาบน้ํา รักษาพยาบาล เช#น การเช็ดตัวเวลาเป=นไข� การดูแลแผลกดทับการฟ_`นฟูสมรรถภาพ
สภาพในกลุ#มคนพิการรุนแรง เช#น การฟ_`นฟูสมรรถภาพ การหาอุปกรณ8 เคลื่อนย�ายในการทํากิจวัตร
ประจําวันของคนพิการและการให�คําปรึกษาด�านสุขภาพจิต การสนับสนุนการเดินทางไปรับบริการ กรณี
ต�องออกนอกชุมชน หมู#บ�าน การมีผู�ช#วยในการช#วยทํากิจวัตรประจําวัน การใส#เสื้อผ�า การรับประทาน
ยาต#อเนื่อง  

4.2 การด�านการศึกษา ควรสนับสนุน การเข�าศึกษาภาคบังคับระดับการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน การสนับสนุนทุนการศึกษา ท้ังอุปกรณ8การเรียน และค#าเดินทางค#าใช�จ#ายในการรับประทาน
อาหาร เพราะท่ีผ#านมาการเข�าถึงการศึกษายังมีน�อย 

4.3 ด�านการประกอบอาชีพ การอบรมหลักสูตรต#าง ๆ เก่ียวกับอาชีพท่ีเหมาะสม
กับคนพิการ เพ่ือให�คนพิการมีศักยภาพในการเข�าสู#การประกอบอาชีพ การสนับสนุนทุนประกอบ
อาชีพให�สําหรับคนพิการ การหางานให�คนพิการทํา 

4.4 ด�านเศรษฐกิจ การสนับสนุนเบี้ยยังชีพ ช#วยเหลือค#าสาธารณูปโภคข�าวสาร
อาหารแห�ง เสื้อผ�า ผ�าห#มท่ีนอนหมอนมุ�ง การสนับสนุนทุนการประกอบอาชีพผู�ปกครองคนพิการ 

4.5 ด�านสังคมควรจัดกิจกรรมให�คนพิการสามารถอยู#ร#วมกับสังคม วันสําคัญ ใน
ชุมชนและนอกชุมชนควรเป�ดโอกาสให�คนพิการ ได�เข�าร#วมกิจกรรมเต็มท่ี 
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  กชนิภา นราพินิจ  และคณะ (2551: 159-166) วิจัยเรื่อง การมีส#วนร#วมระหว#าง
ชุมชนกับองค8กรภาครัฐระดับตําบลในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กรณีศึกษา ตําบลตาจั่น 
อําเภอคง จังหวัดนครราชสีมา สรุปผลการวิจัย การมีส#วนร#วมระหว#างชุมชนกับองค8กรภาครัฐระดับ
ตําบลในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กรณีศึกษา ตําบลตาจั่น อําเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ดังนี้ 

1. บทบาทของชุมชนครอบครัวคนพิการในการดูแลคนพิการมีเป=นบางหมู#บ�านผู�ใหญ#
สันติได�ทดลองนําไปปฏิบัติการพบว#าถ�าผู�นํามีความรู�ความเข�าใจ ในเรื่องการช#วยเหลือเข�าใจบทบาท
ว#าชุมชนมีหน�าท่ีอย#างไร โดยไม#ต�องรอองค8กรภายนอกสามารถดึงทรัพยากรในชุมชนใช�กับการพัฒนา
ผู�ด�อยโอกาสท่ีพิการอย#างดี เช#น การมีกองทุนในหมู#บ�านสามารถท่ีจะนํากองทุนมาใช�ในการดูแลคน
พิการปKญหาแบบเร#งด#วน ในเรื่องการส#งต#อ หรือระยะยาวก็สามารถทําได�ถ�ากองทุนหมดก็สามารถนํา
เงินปKนผลของกองทุนต#างๆในหมู#บ�านเพ่ิมเติมได� ส#วนในเรื่องอาสาสมัครท่ีมีอยู#ชุมชนพบว#าบ�านใดท่ีมี
อาสาสมัครคอยให�คําแนะนําช#วยเหลือคนพิการชุมชนนั้นก็จะมีคนเชื่อมประสานทําให�ชองว#างท่ีครอบ
คนพิการและชุมชนเป=นสิ่งเดียวกันแบบไม#แปลก 

2. คนพิการการดูแลรักษาฟ_`นฟูสมรรถภาพ จะช#วยเหลือตัวเองในการปฏิบัติกิจวัตร
ประจําวันได�ค�นพบว#าชุมชนมีสิ่งท่ีดีในการฟ_`นฟูสมรรถภาพโดยใช�สมุนไพรแพทย8ไทยมาใช�ในการดูแล
รักษาได�เอง เช#น การใช�ยาสมุนไพรจากการโฆษณา การนวดโดยตามมานวดท่ีบ�านซ่ึงสะดวกกว#าการ
ไปใช�บริการท่ีสถานพยาบาลต#างๆ 

3. องค8การบริหารส#วนตําบลระดับผู�บริหารและเจ�าหน�ารับผิดชอบงานได�รู�บทบาท
หน�าท่ีของตนเองว#ามีหน�าท่ีในการท่ีจะจัดสรรงบประมาณดูแลเรื่องอะไรบ�างเม่ือก#อนรู�แต#เรื่องท่ีต�อง
จ#ายเบี้ยยังชีพคนพิการพอทําวิจัยแล�วรู�ว#าบทบาทหน�าท่ีของตนเองมีมากกว#าการสนับสนุนเบี้ยยังชีพก็
สามารถท่ีจัดสรรงบประมาณมาช#วยเหลือคนพิการได�โดยไม#ต�องออกแรงผลักดันนําแผนเสนอในสภา 
แต#สามารถจัดงบประมาณรองรับได�โดยไม#ขัดต#อกฎหมายท�องถิ่น เช#น การจัดอบรมให�ความรู�
ผู�ปกครองและคนพิการให�เข�าถึงสิทธิ์และการเยี่ยมบ�านหรือในเรื่องระบบส#งต#อ การจัดหากายอุปกรณ8
ให�คนพิการในกรณีเร#งด#วน หรือสนับสนุนท่ีอยู#อาศัยเพ่ือกันแดดกันฝน ซ#อมแซมท่ีอยู#อาศัย การพัฒนา
และปรับปรุงสิ่งแวดล�อมภายใน อบต.เพ่ืออํานวยความสะดวกให�แก#คนพิการท่ีมาใช�บริการ 

4. สถานีอนามัยแนะนําการเข�าถึงสิทธิ์ ส#งต#อคนพิการไปยังหน#วยท่ีให�คนพิการได�รับ
โดยตรง เช#นหน#วยงานการศึกษา การรักษาพยาบาลและการฟ_`นฟูสมรรถภาพคนพิการ แหล#ง
สนับสนุนกายอุปกรณ8พ้ืนฐาน หรือขอรับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ8ด�านการแพทย8ได�บางส#วน ซ่ึง
สอดคล�องกับการท่ีสถานีอนามัยเป=นศูนย8รวมและซ#อมบํารุงกายอุปกรณ8ชั่วคราวในตําบลมีแนวทาง
เป=นศูนย8รับฝากเลี้ยงคนพิการชั่วคราวในระดับตําบลเพ่ือให�ผู�ดูแลคนพิการมีโอกาสได�ทําภารกิจ
ส#วนตัวหรือพักผ#อน 

5. การจัดระบบส#งต#อคนพิการของชุมชนเพ่ือรับบริการตามสิทธิของคนพิการในระดับ
ตําบล ตามสิทธิ มีดังนี้ คือ การส#งต#อตามสิทธิด�านการแพทย8 การส#งต#อตามสิทธิด�านการศึกษา การส#งต#อ
สิทธิด�านสังคมและสวัสดิการ และการส#งต#อสิทธิด�านอาชีพ 

  พิมพา  ขจรธรรม (2547: 55-59) วิจัยเรื่อง การสังเคราะห8องค8ความรู�ด�านการ
ประกอบอาชีพของคนพิการสรุปผลการวิจัย การสังเคราะห8องค8ความรู�ด�านการประกอบอาชีพของ
คนพิการ ดังนี้ 
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1. ระบบการให�บริการฟ_`นฟูด�านอาชีพท้ังภาครัฐและเอกชนให�ความสําคัญกับการ
ฟ_`นฟูอาชีพในสถาบัน ไม#ครอบคลุมคนพิการทุกประเภท จํานวนคนพิการท่ีเข�าฝ�กอาชีพได�มีจํานวนน�อย 
เน�นการฝ�กอาชีพเป=นหลักโดยไม#ค#อยให�ความสําคัญกับองค8ประกอบหรือข้ันตอนส#วนอ่ืนๆ ในกระบวนการ
ฟ_`นฟูสมรรถภาพทางอาชีพซ่ึงมีความสําคัญ 

2. ระบบการทํางานของภาครัฐยังทํางานในเชิงรับ ขาดการประชาสัมพันธ8 ทําให�คน
พิการจํานวนมากขาดโอกาสในการรับรู�ข�อมูลข#าวสารเก่ียวกับบริการส#งเสริมอาชีพ 

3. มาตรการจํากัดกําลังคนเป=นอุปสรรคต#อการเข�าทํางานของคนพิการในหน#วยงาน
ภาครัฐ 

4. ปKญหาท่ีเป=นอุปสรรคและเด#นชัดท่ีสุดของคนพิการในการประกอบอาชีพคือความ
ลําบากในการเดินทางไปทํางาน เนื่องจากสิ่งกีดขวางทางกายภาพและสถาปKตยกรรมในสถานท่ี
สาธารณะต#างๆ 

5. มาตรการการสร�างโอกาสในการทํางานยังไม#ได�ผลเท#าท่ีควร 
6. สถานประกอบการส#วนใหญ#ยังขาดความรู�ความเข�าใจเรื่องคนพิการ ไม#มีการปรับ

สถานท่ีหรืออุปกรณ8เพ่ือเอ้ืออํานวยต#อการทํางานของคนพิการ 
7. ปKญหาพ้ืนฐานท่ีก#อให�เกิดปKญหาต#างๆ ด�านคนพิการตามมา คือ การขาดโอกาสใน

การศึกษาของคนพิการ อีกท้ังครอบครัวยังขาดความเข�าใจเรื่องคนพิการ 
  ดวงพร สีคราม  และคณะ (2551: 61-62) วิจัยเรื่อง การศึกษาการสร�างพลังการ

ประกอบอาชีพของกลุ#มเยาวชนพิการโดยการมีส#วนร#วมของครอบครัวและชุมชน สรุปผลการวิจัย 
การศึกษาการสร�างพลังการประกอบอาชีพของกลุ#ม เยาวชนพิการโดยการมีส#วนร#วมของครอบครัว
และชุมชน ดังนี้ 

1. แรงจูงใจท่ีอยากประกอบอาชีพ คือ ไม#อยากเป=นภาระของครอบครัว อยากมีรายได�
เป=นของตนเองไม#อยากให�ใครมาดูถูกคนพิการว#าตนเองพิการ ไม#มีปKญญาต�องเป=นภาระครอบครัว 

2. วิธีการเรียนรู�ในการประกอบอาชีพคนพิการ คนพิการใช�ความพยายามสูงมากใน
การเรียนรู�การประกอบอาชีพ 

3. การยกระดับการพัฒนาอาชีพ พัฒนาฝoมือเพ่ิม ดังนี้ 
3.1 พัฒนาความรู�ความหลากหลาย ในการให�บริการสามารถเลือกได� ช#างซ#อม 

ต�องสามารถมารถซ#อมได�หลายประเภท เป=นท่ีต�องการของลูกค�าได�ตามความต�องการ 
3.2 มีความซ่ือสัตย8ต#อลูกค�า ไม#เปลี่ยนสินค�าของลูกค�า มีความความซ่ือสัตย8 ตรง

ต#อเวลา 
3.3 มีการยืดหยุ#นในการให�บริการลูกค�า ราคาตามโอกาสของงานบางชิ้นท่ีประสิทธิภาพ

ท่ีไม#ดีเกิดการซ#อม ราคาต�องปรับเปลี่ยนได�ตามโอกาส 
3.4 การให�บริการพูดจาไพเราะ มีมนุษย8สัมพันธ8ดีกับลูกค�าและกลุ#มคนท่ัวไป 
3.5 การดูแลลูกค�าประจําตามโอกาสเทศกาล ปoใหม# สงกรานต8 ของฝากเล็กๆน�อย 

4. การช#วยเหลือครอบครัวแลชุมชนในการสนับสนุนอาชีพคนพิการ ครอบครัวให�
กําลังใจ ช#วยนําพาคนพิการไปเรียนรู�ตามความต�องการ และช#วยสอนเป=นบางครั้ง และสนับสนุนทุก
กิจกรรม ชุมชน ให�โอกาสและนําพาคนพิการฝ�กปฏิบัติบางครั้งท่ีคนพิการร�องขอ 
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5. การจัดการบริหารจัดการอาชีพคนพิการ คนพิการสามารถบริหารตนเองได�เป=น
อย#างดีจากกรณีการศึกษาการประกอบอาชีพเชิงลึกจํานวน 4ราย และการศึกษาเพ่ิมจํานวน 30 ราย 
ครอบครัวและชุมชนเป=นเพียงผู�ให�คําแนะนําให�กําลังใจ ได�จากเทคนิคในการ ลดราคาสินค�าตาม ช#วง
เทศกาล การลดหย#อนสินค�าเม่ือสินค�าคุณภาพ ไม#เต็มร�อย การลงทุนในการเริ่มประกอบอาชีพต�นทุน
ในการใช�จ#ายไม#มากอาศัยความขยันทุมเทเป=นต�นทุนในการต้ังต�น และบางครั้งนําความสามรถตนเอง
ในการพัฒนาอาชีพท่ีหลากหลาย เช#น สุชาติสามารถเป�ดรับกิจการรถแห#ในงานบุญท่ีชาวบ�านชอบและ
มีความจําเป=นในการท่ีต�องใช�งาน การใช�บริการสามารถนํารายได�มาถ่ัวเฉลี่ยในยามท่ีอาชีพหนึ่งมี
รายได�ไม#ค#อยดีบางช#วง ทําให�อาชีพหรือกิจการสามารถอยู#ได�แบบพ่ึงพากันเป=นบางครั้ง 

  สุทัศน8  โทแหล#ง และคณะ (2554: 79-83) วิจัยเรื่อง ศักยภาพเครือข#ายชมรมคนพิการ 
อําเภอโดนไทย จังหวัดนครราชสีมา สรุปผลการวิจัย ศักยภาพเครือข#ายชมรมคนพิการ อําเภอโดนไทย 
จังหวัดนครราชสีมา ดังนี้ 

1. ศักยภาพด�านคนของชมรมคนพิการอําเภอโนนไทย อยู#ในระดับปานกลาง ด�าน
การศึกษา ถือว#าเป=นปKญหา เพราะไม#ได�เรียน 

2. ศักยภาพด�านงบประมาณของชมรมคนพิการอําเภอโนนไทย อยู#ในระดับน�อย ต�อง
ดําเนินการหาทุนเพ่ิม เพ่ือให�สามารถตอบสนองความต�องการในการสนับสนุนกิจกรรมของชมรมได� 

3. ศักยภาพด�านวัสดุอุปกรณ8ของชมรมคนพิการอําเภอโนนไทยอยู#ในระดับน�อย 
4. การจัดการถือว#าจัดการได�ดี เช#น การจัดการกําลังคน การจัดโครงสร�างท่ีชัดเจน 

เหมาะสม มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ8 มีแนวคิดท่ีหลากหลายตามไปด�วย 
  นิคม ภูศรี  และคณะ (2552: 88-91) วิจัยเรื่อง แนวทางการสร�างความเข�มแข็งกลุ#มผู�

ช#วยเหลือคนพิการ ตําบลหนองแจ�งใหญ# อําเภอบัวใหญ# จังหวัดนครราชสีมา สรุปผลการวิจัย แนวทาง 
การสร�างความเข�มแข็งกลุ#มผู�ช#วยเหลือคนพิการตําบลหนองแจ�งใหญ# อําเภอบัวใหญ# จังหวัด
นครราชสีมา ดังนี้ 

1. กลุ#มผู�ช#วยเหลือคนพิการเกิดจากการผลักดันของโครงการฟ_`นฟูคนพิการ อําเภอบัวใหญ# 
และสถานีอนามัยหนองแจ�งใหญ# เป=นหน#วยงานท่ีสนับสนับสนุน เม่ือปo 2537 และสถานการณ8ของ      
คนพิการในขณะนั้นประสบกับปKญหามาก เช#น คนพิการยังไม#เข�าถึงสิทธิด�านการฟ_`นฟูสมรรถภาพด�าน
สวัสดิการต#าง ๆ คนพิการและครอบครัวมีชีวิตอย#างยากลําบาก ประกอบกับช#วงนั้นมีกระแสการ
สนับสนุนจากท้ังภาครัฐและเอกชน ให�มีการจัดต้ังกลุ#มข้ึนภายในตําบลหนองแจ�งใหญ# เช#น กลุ#มออม
ทรัพย8เพ่ือการผลิต กลุ#มเกษตรพ่ึงตนเอง กลุ#มเลี้ยงสัตว8 เป=นอีกส#วนหนึ่งท่ีช#วยให�ท้ังผู�นําในชุมชน    
อสม. ครอบครัวคนพิการ คนพิการมีความต�องการท่ีจะรวมกลุ#มกันเป=นกลุ#มผู�ช#วยเหลือคนพิการตําบล
หนองแจ�งใหญ#ข้ึน 

2. แนวทางการพัฒนาความเข�มแข็งของกลุ#มช#วยเหลือคนพิการ พบว#า มีแนวทางใน
การพัฒนาด�านกรรมการกลุ#ม พัฒนาองค8ความรู�กรรมการในด�านทักษะการแนะนําคนพิการเรื่องการ
เข�าถึงสิทธิ์ การให�กําลังใจการให�คําปรึกษาหรือให�ความช#วยเหลือคนพิการ พัฒนาด�านการ
ประชาสัมพันธ8กิจกรรมของกลุ#มให�ผู�นําเช#นผู�ใหญ#บ�านผู�ช#วยผู�ใหญ#บ�านสมาชิกสภาองค8การบริหารส#วน
ตําบลให�รู�มากข้ึน พัฒนาการจัดกิจกรรมเยี่ยมบ�านสัญจรเพ่ือให�คนพิการผู�ปกครองหรือผู�ดูแลผู�นําชม
ชนได�รับรู�ว#ากลุ#มกําลังทําอะไรอยู# มีการศึกษาดูงาน จัดต้ังกองทุนของกลุ#ม การระดมทุนเพ่ิม ขยาย
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สวัสดิการเพ่ิม การเข�าไปมีส#วนร#วมในการเสนอความต�องการแก#องค8การบริหารส#วนตําบลหนองแจ�งใหญ# 
การแสวงหาความร#วมมือจากองค8กรภายนอก ด�านสมาชิก มีการขยายสมาชิกเพ่ิม พัฒนาองค8ความรู�
ด�านสิทธิตามกฎหมายและการดูแลสุขภาพการฟ_`นฟูสภาพ พัฒนาจิตสํานึกในการยึดม่ันในกฎระเบียบ
ของกลุ#มพัฒนาการมีส#วนร#วมในกิจกรรมต#าง ๆ ของกลุ#มให�มากข้ึนได�แก#การออมทรัพย8 การกู�เงิน
ประกอบอาชีพการประชุมใหญ#สามัญประจําปoการส#งเสริมการศึกษาวันคนพิการสากลการส#งเสริมองค8
ความรู�ด�านการประกอบอาชีพกายอุปกรณ8การระดมทรัพยากรเข�ากลุ#ม ด�านการบริหารจัดการ การ
ทบทวนกฎระเบียบของกลุ#มอย#างสมํ่าเสมอ พัฒนาให�สมาชิกเข�ามามีส#วนร#วมในกิจกรรมของกลุ#ม
อย#างท่ัวถึง และพัฒนาองค8ความรู�ด�านการบริหารจัดการให�แก#กรรมการกลุ#ม 

  วิทยา จันทร8แดง (2555: 239-244) วิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ
ชุมชนเข�มแข็งตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน เขตจังหวัดภาคกลางตอนบน สรุปผลการวิจัย 
การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการชุมชนเข�มแข็งตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในเขตจังหวัด
ภาคกลางตอนบน ดังนี้ 

  รูปแบบในการนํานโยบายไปสู#การปฏิบัติมีองค8ประกอบในการขับเคลื่อนนโยบายการ
สร�างชุมชนเข�มแข็งตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู#การปฏิบัติ ดังนี้  

1. การสื่อสารและการยอมรับนโยบาย  
2. การสร�างการมีส#วนร#วมและมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ8 ในพระบรม

ราชูปถัมภ8 แสวงหาภาคีสนับสนุน  
3. การแสวงหาแนวทางในการบริหารจัดการชุมชนท่ีเหมาะสมและสอดคล�องกับ

บริบทชุมชน  
4. การเรียนรู�ในการนําเทคโนโลยีมาใช�เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินนโยบาย 
5. การสร�างความเป=นป�กแผ#นและดําเนินการอย#างต#อเนื่อง 

  ผลการนํานโยบายไปสู#การปฏิบัติก#อให�เกิดผลลัพธ8 ดังนี้  
1. เกิดการรวมกลุ#มของประชาชน และองค8กรในชุมชนในรูปแบบต#างๆ ภายใต�ระบบ

การจัดการท่ีเกิดจากความร#วมมือแบบบูรณาการในการร#วมกันแก�ปKญหาของชุมชน  
2. เกิดกระบวนการเรียนรู� ศูนย8การเรียนรู�หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
3. ชุมชนสามารถพ่ึงตนเองได�  
4. มีการจัดสรรและใช�ประโยชน8ทรัพยากรในชุมชน  
5. มีการนําภูมิปKญญาและปรับตัวได�อย#างสอดคล�องและเหมาะสมกับบริบทของชุมชน  
6. ชุมชนมีแผนพัฒนาท่ีเหมาะสมกับวิถีชุมชนซ่ึงจะเป=นปKจจัยส#งผลให�เกิดการ

ดําเนินการต#อเนื่องในการบริหารจัดการชุมชน 
  ชนินทร8  วะสีนนท8 (2549: บทคัดย#อ) วิจัยเรื่อง การจัดสวัสดิการชุมชนเครือข#ายอินแปง: 

กลไก กระบวนการจัดการตนเอง สรุปผลการวิจัย การจัดสวัสดิการชุมชนเครือข#ายอินแปง: กลไก 
กระบวนการจัดการตนเอง ดังนี้ 
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1. กลไกท่ีเป=นพลังอํานาจของเครือข#ายอินแปง ประกอบด�วย  บุคคลในเครือข#าย องค8
ความรู� วัฒนธรรมและความหลากหลาย โครงสร�างการจัดการ ความเป=นเครือข#ายและการสื่อสาร 

2. ตัวแบบการจัดการตนเองเพ่ือการจัดสวัสดิการชุมชน ประกอบด�วย การจัดการ
เครือข#าย การจัดการความรู� ตัวแบบของการจัดการตนเอง องค8ประกอบของสวัสดิการชุมชนบูรณาการ  

3. ปKญหาความขัดข�องในการจัดสวัสดิการชุมชนบูรณาการของเครือข#ายมีสาเหตุมา
จากตัวบุคคลในเครือข#ายเอง เนื่องมาจากสมาชิกยังไม#เข�าใจจิตวิญญาณของความเป=นเครือข#าย ทําให�
ขาดความเข�มข�นในการจัดสวัสดิการชุมชนบูรณาการของเครือข#าย รวมถึงแกนนํายังต�องมีการจัดการ
พ้ืนฐานเพ่ือสร�างรากฐานของตนเองอยู# ทําให�การจัดสวัสดิการชุมชนเครือข#ายยังไม#สามารถจัดการได�
เต็มท่ี  กลายเป=นปKญหาการขับเคลื่อนการจัดสวัสดิการชุมชนเครือข#าย 

4. อุปสรรคท่ีเกิดข้ึนมีสาเหตุมาจากการขาดการประสานงานในการทํางานเพ่ือพัฒนา
ชุมชนของหน#วยงานต#างๆ โดยเฉพาะหน#วยงานราชการ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล�อม
ภายนอกท่ีไม#สามารถควบคุมได� ได�แก# เศรษฐกิจ สังคม กฎหมาย 

  วิรากรณ8 ขัดสี (2552: 54-62) วิจัยเรื่อง ปKจจัยท่ีมีผลต#อการพ่ึงตนเองของคนพิการ 
ตําบลปtาแดด อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม# สรุปผลการวิจัย ปKจจัยท่ีมีผลต#อการพ่ึงตนเองของคนพิการ 
ตําบลปtาแดด อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม# ดังนี้  

1. ปKจจัยท่ีมีผลต#อการพึ่งตนเองของคนพิการ คือ ปKจจัยด�านบทบาทหน�าที่ของ
ครอบครัว ในด�านลักษณะการอบรมเลี้ยงดู อยู#ในระดับมาก ซึ่งจากข�อมูลดังกล#าวชี้ให�เห็นว#า
ครอบครัวคนพิการสามารถทําหน�าท่ีในด�านการให�ความรัก ความอบอุ#น การสั่งสอนให�รู�จักเอ้ืออาทร
ในการอยู#ร#วมกัน ซ่ึงครอบครัวถือว#าเป=นสถาบันหลักและมีความใกล�ชิดกับคนพิการมากที่สุดท่ีจะ
สามารถอบรมสั่งสอนให�คนพิการพ่ึงตนเองให�ได�มากท่ีสุด 

2. ความสัมพันธ8ของคนในครอบครัวคนพิการเป=นส#วนสําคัญท่ีจะทําให�คนพิการมี
กําลังใจท่ีจะต#อสู�กับความผิดปกติของตนเองได� ซ่ึงหากในครอบครัวคนพิการมีความสัมพันธ8ท่ีดีต#อกัน 
ทําให�คนพิการในครอบครัวรู�สึกถึงความอบอุ#น ว#าตนเองยังได�รับความรัก ไม#ถูกทอดท้ิงอีกท้ังการให�
เกียรติและการยอมรับคนพิการว#าเป=นส#วนหนึ่งของครอบครัว ถือว#าเป=นปKจจัยสําคัญท่ีจะทําให�คนพิการ
เกิดความเชื่อม่ันในตนเองมากยิ่งข้ึน ดังนั้น ครอบครัวจึงต�องสร�างความสัมพันธ8ท่ีดีแก#คนพิการเพ่ือ
เป=นการสนับสนุนให�เกิดแรงเสริมด�านบวกแก#สมาชิกในครอบครัว 

  อัจฉรพรรณ ค�ายาดี (2553: 60-65) วิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการตนเอง
อย#างมีส#วนร#วมต#อความสมํ่าเสมอของการใช�ยาต�านไวรัสเอดส8ในผู�ปtวยเอดส8 โรงพยาบาลบ�านไร# 
จังหวัดอุทัยธานี สรุปผลการวิจัย การพัฒนารูปแบบการจัดการตนเองอย#างมีส#วนร#วมต#อความ
สมํ่าเสมอของการใช�ยาต�านไวรัสเอดส8ในผู�ปtวยเอดส8 โรงพยาบาลบ�านไร# จังหวัดอุทัยธานี ดังนี้ 

1. การสร�างสัมพันธภาพเชิงบําบัด คือ การสร�างสัมพันธภาพท่ีดีให�เกิดข้ึน การยอมรับ
การเป=นปKจเจกบุคคลของการสร�างสัมพันธภาพเชิงบําบัด มีการยอมรับการเป=นปKจเจกบุคคลของผู�ปtวย 
ความมีศักยภาพ และมีคุณค#าในตนเอง เพ่ือให�เกิดบรรยากาศแห#งความไว�วางใจ สร�างความเชื่อม่ัน 
และไว�วางใจให�ผู�ปtวยกล�าเข�ามาร#วมในการวิจัย มีการทํางานร#วมกันเป=นทีมระหว#างผู�ปtวย ครอบครัว 
และทีมสุขภาพ เพ่ือค�นหาปKญหาได�ตรงกับความต�องการของผู�ปtวยร#วมกันเกิดความต#อเนื่องและยั่งยืน 
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2. การให�ความรู�/การสอนและฝ�กทักษะอย#างต#อเนื่องในเรื่องการรับประทานยาต�าน
ไวรัส ผู�ปtวยบางรายไม#มีความรู�และขาดทักษะในการใช�ยา เม่ือได�รับการสอนประกอบการชมวีดีทัศน8
เรื่องการรับประทานยาต�านไวรัสท่ีถูกต�องร#วมฝ�กทักษะการรับประทานยาต�านไวรัส ได�แก# การดูเวลา
เม่ือใส#ยาเข�าปาก การจดบันทึกหลังการกินยา ทักษะในการเรียกช่ือยาท่ีมีความเข�าใจตรงกันท้ังผู�ปtวย 
ครอบครัว และทีมสุขภาพ การเรียนรู�และฝ�กทักษะอย#างต#อเนื่องเหล#านี้ช#วยให�ผู�ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส8 
สามารถจัดการตนเองในเรื่องการรับประทานยาต�านไวรัสได�สําเร็จและมีประสิทธิภาพ 

3. การมีส#วนร#วมในการดูแลสุขภาพระหว#างผู�ปtวย ญาติผู�ดูแล/ครอบครัว และทีม
สุขภาพ การส#งเสริมให�ญาติผู�ดูแล/ครอบครัวมีส#วนในการต้ังเป~าหมายการรักษาร#วมกันนั้น ทําให�
ครอบครัวมีความรู�ในการดูแล  ผู�ปtวย คอยช#วยเหลือ กระตุ�นเตือนในการใช�ยาอย#างสมํ่าเสมอ และ
แก�ปKญหาร#วมกัน ผู�ปtวยและครอบครัวมีสัมพันธภาพท่ีดีต#อกัน มีความเข�าใจซ่ึงกันและกัน เข�าใจ
ปKญหาและข�อจํากัดของแต#ละฝtาย และพร�อมท่ีจะให�การช#วยเหลือ ให�กําลังใจกับผู�ปtวยให�มีความ
พยายามท่ีจะจัดการตนเองในเรื่องการรับประทานยาต�านไวรัส เพ่ือเกิดประสิทธิผลสูงสุด บุคลากรทีม
สุขภาพช#วยส#งเสริมให�ผู�ปtวย และครอบครัวได�รับความรู�เก่ียวกับโรค และการดูแลผู�ปtวยและได�รับการ
เอาใจใส#ด�วยท#าทีท่ีเป=นมิตรจากแพทย8 พยาบาล และทีมสุขภาพอ่ืนๆ ทําให�เป=นแรงจูงใจให�ผู�ปtวย และ
ครอบครัวอยากมีส#วนร#วมในการจัดการตนเองในการรับประทานยาต�านไวรัสอย#างสมํ่าเสมอ 

4. การส#งเสริมและกระตุ�นให�ฝ�กทักษะกิจกรรมตามกลวิธีการจัดการตนเอง ซ่ึงจะช#วย
ให�ผู�ปtวยจดจําและพัฒนาทักษะการจัดการตนเองในเรื่องการรับประทานยาต�านไวรัส การปฏิบัติ
กิจกรรมตามกลวิธีการจัดการตนเอง ได�แก# ติดตามตนเอง ประเมินตนเอง การเสริมแรงตนเอง และ
ประเมินผลการปฏิบัติของตนท่ีทําได�จริง เปรียบเทียบกับการปฏิบัติท่ีตนเองต้ังเป~าหมายไว� ผู�ปtวย
ทราบปKญหาของตนเอง โดยใช�แบบบันทึกการรับประทานยาต�านไวรัส ข�อมูลจากการบันทึกจะช#วย
ประเมินตนเอง ช#วยให�ทราบผลดีท่ีบังเกิดกับตนเม่ือรับประทานยาได�อย#างสมํ่าเสมอ/ต#อเนื่อง อีกท้ัง
ช#วยสะท�อนผลกระทบเชิงลบท่ีเกิดกับตนเม่ือไม#สามารถรับประทานยาได�อย#างสมํ่าเสมอ/ต#อเนื่อง 
ผู�ปtวยเปรียบเทียบการปฏิบัติกิจกรรมกับเป~าหมายท่ีกําหนดไว� ทําให�เกิดการจัดการด�วยตนเองอย#าง
ถูกต�องและต#อเนื่อง แต#หากถ�าผลการปฏิบัติกิจกรรมไม#บรรลุเป~าหมาย สมาชิกกลุ#มจะกลับมาทบทวน
ว#าเป=นเพราะเหตุใดถึงไม#บรรลุเป~าหมาย เพ่ือการแก�ไขปKญหาและปรับปรุงในวงรอบต#อไป อีกท้ังยัง
ช#วยกระตุ�นเตือนและให�กําลังใจซ่ึงกันและกันให�มีความพยายามท่ีจะจัดการตนเองเพ่ิมข้ึน 

5. การประสานการดูแลและความช#วยเหลือจากบุคลากรในทีมสุขภาพ ผู�วิจัยทําการ
ประสานการดูแล และการสนับสนุนจากบุคลากรทีมสุขภาพ ได�แก# แพทย8 พยาบาล เภสัช และ
นักจิตวิทยา เพ่ือให�ผู�ติดเชื้อเอชไอวี/ผู�ปtวยเอดส8ได�รับการส#งเสริมความสามารถในการจัดการตนเองใน
เรื่องการรับประทานยาต�านไวรัสให�สมํ่าเสมอเพ่ิมข้ึน การประสานการดูแลกับทีมสุขภาพช#วยให�เกิด
การค�นหาปKญหา ความต�องการและคิดค�นแนวทางการแก�ปKญหาอย#างมีส#วนร#วม โดยผู�วิจัยเป=น
สื่อกลางเพ่ือให�ความต�องการของผู�ปtวยได�รับการตอบสนอง ท้ังน้ีมีเง่ือนไขว#าผู�ปtวยและครอบครัวต�อง
เข�ามามีส#วนร#วมในการตัดสินใจเก่ียวกับการจัดการตนเองในการรับประทานยาต�านไวรัสอย#างแข็งขัน 

  ประมวล เภตรา (2553: 155-157) วิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนาขีดความสามารถการ
พ่ึงตนเองของชุมชนในจังหวัดร�อยเอ็ด สรุปผลการวิจัย รูปแบบการพัฒนาขีดความสามารถการ
พ่ึงตนเองของชุมชนในจังหวัดร�อยเอ็ด ดังนี้ 
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1. สภาพการพ่ึงตนเองของชุมชนในจังหวัดร�อยเอ็ด พบว#ามี 5 ด�าน ประกอบด�วย 
จิตใจ สังคม เศรษฐกิจ การเรียนรู� และทรัพยากรธรรมชาติ และจากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีของ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร8และเทคโนโลยีและแนวคิดการพึ่งตนเองของกระทรวงมหาดไทย แล�ว
นําเสนอผู�รู�ได�ระดมความคิดเห็นเก่ียวกับปKจจัยท่ีส#งผลต#อการพ่ึงตนเองของชุมชนในจังหวัดร�อยเอ็ด
ประกอบด�วย ด�านเทคโนโลยี ด�านเศรษฐกิจ ด�านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ด�านจิตใจ ด�าน
สังคม และก�านการเรียนรู� 

2. รูปแบบการพัฒนาขีดความสามารถการพึ่งตนเอง มีองค8ประกอบสําคัญ 2 
องค8ประกอบ  คือ 1) การวิจัยปฎิบัติการแบบมีส#วนร#วม และ 2) แผนการดําเนินงานจัดกิจกรรมการ
เรียนรู� ซ่ึงมีความเหมาะสมและมีความเป=นไปได�ในการปฎิบัติจริง รวมทั้งรูปแบบการพัฒนาขีด
ความสามารถการพ่ึงตนเองมีความสอดคล�องกันระหว#างการวิจัยปฎิบัติการแบบมีส#วนร#วมกับแผนการ
ดําเนินงานจัดกิจกรรมการเรียนรู�ของชุมชนซ่ึงสมควรท่ีจะนําไปประยุกต8ใช�กับชุมชนอ่ืนๆ ท่ีมีบริบท
ใกล�เคียงกัน 
  สมชาย ศรีเอียด (2553: 110-117) วิจัยเรื่อง การพัฒนาชุมชนแบบพ่ึงตนเอง : 
กรณีศึกษา แหล#งการเรียนรู�การเกษตรเพ่ือการพ่ึงตนเองและสิ่งแวดล�อมท�องถ่ิน บ�านคลองทุเรียน 
อําเภอวังน้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมา สรุปผลการวิจัย การพัฒนาชุมชนแบบพ่ึงตนเอง : กรณีศึกษา 
แหล#งการเรียนรู�การเกษ๖รเพ่ือการพ่ึงตนเองและสิ่งแวดล�อมท�องถ่ิน บ�านคลองทุเรียน อําเภอวังน้ํา
เขียว จังหวัดนครราชสีมา ดังนี้ 

1. การพัฒนาแบบพ่ึงตนเอง โดยอาศัยหลักการพัฒนาชุมชนแบบพ่ึงตนเองของแหล#ง
การเรียนรู�การเกษตรเพ่ือการพ่ึงตนเองและสิ่งแวดล�อมท�องถ่ิน โดยหลักการตามทฤษฎีการพ่ึงตนเองนั้น 
จะต�องพ่ึงตนเองได�ท้ัง 5 ด�าน คือ ด�านเทคโนโลยี ด�านเศรษฐกิจ ด�านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม ด�านจิตใจ และด�านสังคม 

2. การพ่ึงตนเองด�านเทคโนโลยี ต�องมีความสามารถในการเลือกสรรการใช�ประโยชน8
การอนุรักษ8และพัฒนาเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม สามารถจัดหาได�ในท�องถ่ินและมีการปรับใช�ให�เข�ากับ
ภูมิปKญญาท�องถ่ินได� รวมท้ังไม#มีความสลับซับซ�อนมากนัก 

3. การพ่ึงตนเองด�านเศรษฐกิจ จะต�องมีความสมดุลระหว#างการผลิตและการบริโภค 
มีขีดความสามารถในการผลิต แต#หัวใจหลักสําคัญคือ การเปลี่ยนระบบความคิด ปรับประบวนทัศน8ใน
การเรียนรู�เรื่องราวต#างๆ ท่ีเก่ียวข�องกับวิถีการดําเนินชีวิต สามารถพ่ึงตนเองได�ด�วยปKจจัยพ้ืนฐาน ลด
รายจ#าย มีกิน มีใช� เหลือเก็บออม ไม#เดือดร�อน พ่ึงพาอาศัยกัน เก้ือกูลกัน ซ่ึงเป=นรากฐานสู#ความ
เข�มแข็งทางเศรษฐกิจ 

4. การพึ่งตนเองด�านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม จะต�องมีองค8ประกอบท่ี
สําคัญ 3 ประการ คือ 1) มนุษย8 2) องค8ความรู�และภูมิปKญญา และ 3) ทรัพยากรธรรมชาติ 

5. การพ่ึงตนเองด�านสังคม มีการเสริมสร�างให�ชุมชนร#วมมือช#วยเหลือเก้ือกูลกัน เป=น
ปKจจัยพ้ืนฐานบางอย#างท่ีไม#สามารถพ่ึงตนเองในครอบครัวได� แต#ต�องมีการพัฒนาการพ่ึงตนเองอย#าง
เป=นระบบท่ีให�ชุมชนเข�ามามีส#วนร#วมซ่ึงเป=นกุญแจสําคัญท่ีจะกําหนดทิศทางการพัฒนาในอนาคต เช#น 
การประชุม การจัดกลุ#มเสวนา การศึกษาดูงาน และการปฎิบัติจริง เป=นต�น 



61 
 

6. การพ่ึงตนเองด�านจิตใจ มีการใช�สุขภาพวิถีไทซ่ึงเป=นภูมิปKญญาเพ่ือการอยู#ร#วมกัน
และพ่ึงพากัน เรียนรู�จากการเริมสร�างภูมิปKญญาอย#างอิสระเพ่ือสุขภาพท่ีพ�นจากพันธนาการ อิสระ
จากความเจ็บปtวย ความทุกข8 และความบีบค้ันท้ังปวงเพ่ือก�าวไปสู#ประโยชน8สุขอย#างแท�จริง จากการ
ฝ�กบริหารร#างกาย-ใจ เน�นการฝ�กลมหายใจและใช�สมาธิร#วมด�วย เป=นการบริหารกาย บริหารจิต 
รวมท้ังช#วยในการบําบัดอาการเจ็บปtวยเบื้องต�นสร�างระบบการดูแลสุขภาพท่ีเป=นเอกลักษณ8เฉพาะถ่ิน 
ตอบสนองต#อปKญหาสุขภาพในอนาคต 

  รุ#งนภา สืบคล�าย (2553: 38-42) วิจัยเรื่อง การพ่ึงตนเองทางเศรษฐกิจของคนพิการ
ในอําเภอเมืองเชียงใหม# สรุปผลการวิจัย การพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจของคนพิการในอําเภอเมือง
เชียงใหม# ดังนี้ 

1. คนพิการส#วนใหญ#พิการต้ังแต#กําเนิดและพักอาศัยอยู#บ�านของตนเอง มีสถานภาพ
สมรส มีระดับการศึกษาชั้นประถมศึกษา นับถือศาสนาพุทธ มีรายได�เฉลี่ยต#อเดือน 6,000 – 9,000 
บาท คนพิการส#วนใหญ#ประกอบอาชีพขายสลากกินแบ#งรัฐบาล และมีหนี้สินท่ีเกิดจากค#าใช�จ#าย
ประจําวัน รวมท้ังไม#มีเงินออม 

2. ข�อมูลเกี่ยวกับปKจจัยด�านการสนับสนุนทางสังคมด�านข�อมูลข#าวสาร พบว#า  
คนพิการส#วนใหญ#ได�รับข#าวสารท่ีเป=นประโยชน8หรือเหตุการณ8สําคัญจากเพ่ือนบ�านเสมอ ซ่ึงชุมชนท่ี
คนพิการอาศัยอยู#มักจะช#วยกระจายข#าวสารท่ีเป=นประโยชน8ให�คนพิการได�รับทราบและในส#วนของ
หน#วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวข�องกับคนพิการแจ�งข�อมูลเก่ียวกับสวัสดิการคนพิการให�คนพิการได�รับทราบ 
โดยการได�รับความรู� ข#าวสารของคนพิการอย#างเพียงพอมาจากโทรทัศน8 วิทยุ หนังสือพิมพ8 และสื่อ
สิ่งพิมพ8ต#างๆ และมีการแลกเปลี่ยนข�อมูลข#าวสารกับเพ่ือนคนพิการด�วยกัน 

3. ข�อมูลเกี่ยวกับปKจจัยด�านการสนับสนุนทางสังคมด�านวัตถุและสิ่งของ พบว#า 
คนพิการส#วนใหญ#เม่ือมีปKญหาทางเศรษฐกิจสามารถขอความช#วยเหลือจากผู�อ่ืนได� แต#เพ่ือนบ�านมักจะ
ไม#เสนอตัวให�ความช#วยเหลือเรื่องสิ่งของเครื่องใช�หากผู�พิการเดือดร�อน ในชุมชนของคนพิการมักมี
กิจกรรมช#วยเหลือคนพิการจากองค8กรภาครัฐในด�านการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกให�แก#คนพิการ เช#น 
ทางลาดชัน ทางเดินเท�า ห�องน้ํา ท่ีนั่งบนรถประจําทาง ฯลฯ แต#ยังไม#เพียงพอและท่ัวถึง  

4. ข�อมูลเกี่ยวกับปKจจัยด�านการสนับสนุนทางสังคมด�านอารมณ8และจิตใจ พบว#า 
ส#วนใหญ#เพ่ือนบ�านหรือชุมชนใกล�บ�านมาเยี่ยมเยียนให�กําลังใจคนพิการเม่ือคนพิการมีความทุกข8 เม่ือ
คนพิการมีปKญหามักมีเพ่ือนร#วมงานให�คําแนะนําปรึกษา ช#วยหาทางออกให� และยังไม#ได�รับความใส#ใจ
จากองค8กรภาครัฐเท#าท่ีควร ซ่ึงในมุมมองของคนพิการมองว#าสังคมไม#มีความห#วงใยและเข�าใจปKญหา
ของคนพิการ ด�านการยอมรับ พบว#า คนพิการส#วนใหญ#มีเพ่ือนท่ียอมรับและเห็นคุณค#าของคนพิการ
เช#นเดียวกับคนปกติ แต#บุคคลรอบข�างมักจะไม#เข�ามาขอคําแนะนําปรึกษาปKญหาจากคนพิการ เม่ือ 
คนพิการได�เข�าร#วมกลุ#มในชมรมหรือสมาคมมักจะไม#ได�รับมอบหมายให�ทําหน�าท่ีใดหน�าท่ีหนึ่งและ
ไม#ได�รับการชมเชยหรือรางวัลจากการทํางานเพ่ือส#วนรวม และคนในชุมชนยังมองว#าคนพิการไม#สามารถ
อยู#ได�ด�วยตนเองในสังคม ด�านการเป=นส#วนหนึ่งของสังคม พบว#า ส#วนใหญ#เพ่ือนบ�านในชุมชนมักจะ
เชิญกลุ#มคนพิการไปร#วมกิจกรรมของชุมชนเสมอ แต#คนในชุมชนก็มักจะแสดงท#าทีไม#เต็มใจให�คนพิการ
เข�าร#วมกลุ#มทํากิจกรรมด�วย  
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5. ข�อมูลระดับการพ่ึงตนเองทางเศรษฐกิจของคนพิการ พบว#า คนพิการส#วนใหญ#มี
รายได�เพียงพอสําหรับการดํารงชีวิตแต#ไม#สามารถให�ความช#วยเหลือทางด�านการเงินแก#บุคคลอ่ืนได�
และยังมีปKญหาและความวิตกกังวลด�านฐานะทางการเงิน คนพิการส#วนใหญ#คิดว#าตนเองไม#มีโอกาส
ก�าวหน�าในอาชีพท่ีทําอยู# มีความคิดท่ีจะเปลี่ยนงานหรืออาชีพท่ีทําอยู# คิดว#าตนไม#สามารถเพ่ิมรายได�
ให�มากข้ึนกว#านี้ และมีความเชื่อว#าคนในสังคมยอมรับอาชีพของคนพิการ ซ่ึงคนพิการส#วนใหญ#ชอบ
ทํางานร#วมกับบุคคลอ่ืนมากกว#าทํางานคนเดียวและมีความพยายามเรียนรู�สิ่งใหม#ๆ เพ่ือนํามาใช�ใน
การประกอบอาชีพ ท้ังยังไม#คิดว#าภาระการเลี้ยงดูคนพิการเป=นหน�าท่ีของรัฐบาล 

6. ข�อมูลเก่ียวกับปKจจัยท่ีเป=นปKญหาและอุปสรรคในการพ่ึงตนเองทางเศรษฐกิจของ
คนพิการในอําเภอเชียงใหม# จังหวัดเชียงใหม# พบว#า คนพิการท่ีมีอาชีพขายสลากกินแบ#งรัฐบาลจะไม#
ค#อยได�รับความสะดวกในเรื่องสถานท่ีสําหรับการประกอบอาชีพขายสลากกินแบ#งรัฐบาลจากเจ�าของ
สถานท่ีและเจ�าหน�าท่ีของรัฐท่ีรับผิดชอบเขตพ้ืนท่ีนั้นๆ รองลงมาคือ คนพิการท่ีประกอบอาชีพค�าขาย
ยังขาดแคลนแหล#งเงินทุนในการประกอบอาชีพ เพราะสถาบันการเงินหลายแห#งยังขาดความเชื่อม่ัน
ในการประกอบอาชีพของคนพิการ จึงให�วงเงินกู�ท่ีตํ่าหรืออาจไม#ได�รับเลย รวมท้ังสิ่งอํานวยความ
สะดวกสําหรับคนพิการยังมีน�อย ท้ังในด�านการคมนาคมและอาคารสถานท่ี อีกประการหนึ่งคือ บริษัท 
ห�างร�าน และสถานประกอบการหลายแห#งไม#เห็นคุณค#าความสําคัญและไม#ยอมรับในศักยภาพของ        
คนพิการเท#าท่ีควร รวมถึงการท่ีนายจ�างให�ค#าตอบแทนการทํางานน�อยกว#าคนปกติท่ัวไป เพราะคิดว#า
ประสิทธิภาพการทํางานของคนพิการน�อยกว#าคนปกติ และการไม#เป=นท่ียอมรับของนายจ�างและเพ่ือน
ร#วมงานในเรื่องความสามารถในการทํางานของคนพิการ 

7. ด�านความคิดเห็นเก่ียวกับการสนับสนุนขององค8กรภาครัฐเก่ียวกับการประกอบ
อาชีพของคนพิการนั้น คนพิการส#วนใหญ#ไดเสนอแนะแนวทางให�องค8กรภาครัฐควรจัดสรรโควตาการ
จําหน#ายสลากกินแบ#งรัฐบาลให�แก#คนพิการอย#างเสมอภาค รวมทั้งช#วยเหลือเรื่องสถานที่ในการ
จําหน#ายแก#คนพิการตามห�างร�านและสถานประกอบการต#างๆ รองลงมาคือ ภาครัฐควรให�การ
สนับสนุนด�านเงินทุนเพ่ือส#งเสริมการประกอบอาชีพของคนพิการและควรจัดการฝ�กอาชีพตามความ
สนใจและจัดนิทรรศการแสดงผลงานของกลุ#มคนพิการเพ่ือเป=นการส#งเสริมให�คนพิการได�เรียนรู�วิธีการ
ประกอบอาชีพและนํามาซ่ึงการพ่ึงตนเองได�อย#างอิสระและยั่งยืน รวมท้ังควรส#งเสริมและสนับสนุนให�
สถานประกอบการ บริษัท ห�างร�าน รับคนพิการเข�าทํางานร#วมกับคนปกติมากข้ึน 

  หยาดฝน รัตตะมาน (2554: 109-115) วิจัยเรื่อง ความเข�มแข็งในการพ่ึงตนเองของผู�
พิการ กรณีศึกษา ตําบลท#าชัยอําเภอเมือง จังหวัดชัยนาท สรุปผลการวิจัย ความเข�มแข็งในการ
พ่ึงตนเองของผู�พิการ กรณีศึกษา ตําบลท#าชัยอําเภอเมือง จังหวัดชัยนาท ดังนี้ 

1. ความเข�มแข็งในการพ่ึงตนเองของผู�พิการ มีองค8ประกอบ 3 ด�านท่ีสําคัญ คือ ด�าน
อารมณ8และจิตใจ ด�านเศรษฐกิจ และด�านสังคม  

2. ผู�พิการมีระดับความเข�มแข็งในการพ่ึงตนเองด�านอารมณ8และจิตใจในระดับน�อย 
พบว#า ผู�พิการโดยส#วนใหญ#ไม#สามารถควบคุมอารมณ8ของตนเองได�และไม#พอใจต#อสภาพความพิการ 
ดังนั้นจึงมีความจําเป=นอย#างยิ่งท่ีต�องกําหนดแนวทางการฟ_`นฟูสภาพจิตใจของผู�พิการโดยส#งเสริมให�       
ผู�พิการเข�ามามีบทบาทในการดําเนินงานด�านสังคมหรือเข�ามามีบทบาทในการรวมกลุ#มของผู�พิการ
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ด�วยกันเองเพ่ือกระตุ�นให�เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ8ต#างๆ และร#วมกันหาแนวทางการดํารงชีวิต
ท่ีเหมาะสมเพ่ือเป=นการสร�างความเข�มแข็งด�านอารมณ8และจิตใจของผู�พิการเอง 

3. ผู�พิการมีความเข�มแข็งในการพึ่งตนเองด�านเศรษฐกิจในระดับปานกลาง พบว#า 
ผู�พิการโดยส#วนใหญ#ไม#สามารถจัดสรรรายได�ในการดําเนินกิจกรรมของครอบครัวและขาดการวาง
แผนการใช�จ#ายในอนาคต ตลอดจนขาดการมีโอกาสในการเรียนรู�เพื่อการพัฒนาอาชีพ ซ่ึงมีความ
สอดคล�องกับความคิดของผู�พิการต#อความไม#ม่ันคงในอาชีพของผู�พิการเอง ดังนั้นการจัดบริการต#างๆ 
สําหรับคนพิการเพื่อให�เกิดความเข�มแข็งในการพึ่งตนเองด�านเศรษฐกิจนั้น สิ่งท่ีจําเป=นท่ีต�องเร#ง
ดําเนินการ คือ การส#งเสริมพัฒนาอาชีพของผู�พิการโดยการประสานไปยังหน#วยงานต#างๆ ท้ัง
หน#วยงานภาครัฐและภาคเอกชน โดยเน�นการพัฒนาทักษะของผู�พิการเพื่อให�ผู �พิการสามารถ
ดําเนินงานได� รวมท้ังต�องหาช#องทางการสร�างรายได�และมีงานทําของผู�พิการ เพ่ือสร�างความม่ันคง
ของรายได�อันจะนําไปสู#ความเข�มแข็งในการพ่ึงตนเองของผู�พิการด�านเศรษฐกิจ 

4. ผู�พิการมีความเข�มแข็งในการพ่ึงตนเองด�านสังคมในระดับปานกลาง พบว#า ผู�พิการ
มีการรวมกลุ#มเพ่ือให�รับทราบสิทธิประโยชน8ต#างๆ ท่ีผู�พิการพึงได�รับ รวมท้ังการท่ีบุคคลต#างๆ ไม#เห็น
ความสําคัญเม่ือผู�พิการให�ความร#วมมือในการทํางาน ดังนั้นการส#งเสริมให�พิการมีความเข�มแข็งในการ
พ่ึงตนเองด�านสังคมนั้นต�องมีการส#งเสริมการรวมกลุ#มผู� พิการในชุมชนเพ่ือให�ผู� พิการสามารถ
แลกเปลี่ยนเรียนรู�การใช�ชีวิตประจําวัน การแลกเปลี่ยนข�อมูลข#าวสารต#างๆ ท่ีเก่ียวข�องกับผู�พิการ
โดยตรง ตลอดจนสามารถส#งเสริมให�ผู�พิการสามารถแสดงศักยภาพท่ีมีอยู#ในตัวเอง และเป=นจุดเริ่มต�น
ของการมีตัวตนในสังคมซ่ึงจะนําไปสู#การยอมรับของคนในชุมชนและสังคมมากข้ึน  

5. ผู�พิการมีความเข�มแข็งในการพ่ึงตนเองด�านสังคมมากท่ีสุดอาจมีผลมาจากการท่ี
ชุมชนแห#งนี้เป=นพ้ืนท่ีนําร#องโครงการศูนย8การเรียนรู�เพ่ือฟ_`นฟูและพัฒนาคนพิการโดยชุมชน ซ่ึงมีการ
ช#วยเหลือฟ_`นฟูสมรรถภาพคนพิการในชุมชนโดยมีอาสาสมัครคนพิการเป=นกลไกในการขับเคลื่อน
โครงการในระดับชุมชน โดยประชาสัมพันธ8ข#าวสารจากภาครัฐท่ีจัดให�แก#ผู�พิการเพ่ือให�สามารถเข�าถึง
สิทธิประโยชน8ต#างๆ ท่ีพึงได�รับและให�คําแนะนําวิธีปฎิบัติตนแก#ผู�พิการและผู�ดูแลผู�พิการท่ีถูกต�อง
พร�อมท้ังส#งเสริมให�กําลังใจแก#ผู�พิการและคนในครอบครัว นอกจากนี้สภาพของชุมชนยังมีวัฒนธรรมท่ี
ดีงาม เป=นสังคมท่ีเอ้ืออาทรและมีความกตัญ�ูทําให�สังคมให�การดูแลผู�พิการได�เป=นอย#างดี ท้ังนี้ผู�พิการ
ส#วนใหญ#อาศัยอยู#กับครอบครัว อาจเป=นสาเหตุหนึ่งท่ีทําให�ผู�พิการมีความเข�มแข็งในการพ่ึงตนเองด�าน
สังคมมากท่ีสุด 

  นิตยา สุจริตผลจํารูญ (2557: 114-121)  วิจัยเรื่อง การพัฒนาศักยภาพของชุมชน
เพ่ือการพ่ึงตนเองอย#างยั่งยืน ตําบลโคกโคเฒ#า อําเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี สรุป
ผลการวิจัย การพัฒนาศักยภาพของชุมชนเพ่ือการพ่ึงตนเองอย#างยั่งยืน ตําบลโคกโคเฒ#า อําเภอเมือง
สุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ดังนี้ 

1. ศักยภาพของชุมชนเพ่ือการพ่ึงตนเองอย#างยั่งยืนของตําบลโคกโคเฒ#า พบว#า ด�านท่ี
ชุมชนมีศักยภาพการพ่ึงตนเองมาก ได�แก#  

1.1 ด�านศักยภาพของผู�นําชุมชน ผู�นําเป=นผู�มีความรู� มีการศึกษา มีประสบการณ8ใน
การทํางาน ได�รับการอบรมอย#างต#อเนื่อง และเป=นผู�มีบทบาทสําคัญในการพัฒนาชุมชน สามารถสร�าง
การยอมรับจากลูกบ�านได�  
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1.2 ด�านวัฒนธรรมชุมชน มีวัฒนธรรมแบบสังคมเกษตรกรรม อยู#รวมกันตาม
ความสัมพันธ8ทางเครือญาติ ทําให�อยู#ร#วมกันอย#างปกติ และเข�าร#วมกิจกรรมของชุมชนอย#างต#อเนื่อง  

1.3 ด�านโครงสร�างชุมชน ประกอบด�วยโครงสร�างด�านประชากร มีความสัมพันธ8
ใกล�ชิดเหนียวแน#น ปราศจากความขัดแย�งอย#างรุนแรง และด�านโครงสร�างพ้ืนฐานมีสาธารณูปโภคท่ี
เพียงพอ  

1.4 ด�านภูมิปKญญาท�องถ่ิน คนในชุมชนดํารงชีวิตอย#างเรียบง#ายตามวิถีชุมชน 
สอดคล�องสภาวะแวดล�อมได�อย#างสมดุล มีการผสมผสานภูมิปKญญาดังเดิมกับเทคโนโลยีประกอบ
อาชีพ มีการถ#ายทอดความรู�และพัฒนาผลิตภัณฑ8ให�มีความทันสมัยข้ึน  

1.5 ด�านระบบเครือข#ายชุมชนมีเครือข#ายด�านเศรษฐกิจและเครือข#ายพัฒนาชุมชน 
ซ่ึงเป=นเครือข#ายท่ีมีภาครัฐร#วมจัดต้ังข้ึนมีแกนนําเป=นศูนย8กลางของเครือข#าย มีการแลกเปลี่ยนความรู� 
และสร�างเครือข#ายเพ่ิมข้ึน แต#บางเครือข#ายมีจํานวนสมาชิกเข�าร#วมน�อย และส#วนใหญ#เป=นสมาชิก
หลายเครือข#าย  

1.6 ด�านเศรษฐกิจ ส#วนใหญ#ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีการทําอาชีพเสริมรายได�
ของชุมชนผ#านเกณฑ8ชี้วัด จปฐ. มีการรวมกลุ#มอาชีพ และมีการส#งเสริมการออมในรูปแบบสถาบัน
การเงินชุมชน  

1.7 ด�านการมีส#วนร#วมถือว#าชุมชนมีศักยภาพน�อย แม�ว#าชุมชนจะเข�ามามีส#วนร#วม
ในกิจกรรมของชุมชน แต#มีผู�เข�าร#วมกิจกรรมน�อย และส#วนใหญ#จะเป=นผู�สูงอายุ 

  2. ในส#วนข�อมูลเก่ียวกับการพ่ึงตนเองของชุมชน 5 ด�าน คือ  
2.1 ด�านเทคโนโลยีพบว#า ชุมชนมีความสามารถจัดการด�านเทคโนโลยี มีการใช�

เทคโนโลยีท้ังแบบด้ังเดิมและสมัยใหม#ร#วมกัน แต#จะเลือกใช�สมัยใหม#มากกว#า นอกจากนี้ยังมีการ
รวมกลุ#มในการใช�และบํารุงรักษาเครื่องมือในการประกอบอาชีพ  

2.2 ด�านเศรษฐกิจ พบว#า ประชาชนในชุมชนมีรายได�และอาชีพเล้ียงตนเองได�
อย#างพอเพียง สามารถนํารายได�ไปลงทุนเพ่ือประกอบอาชีพ และมีการสร�างเครือข#ายระหว#างหมู#บ�าน
ในรูปของกลุ#มออมทรัพย8เพ่ือการผลิต และสถาบันการเงินของชุมชน  

2.3 ด�านทรัพยากร พบว#า ชุมชนสามารถพ่ึงตนเองได�ด�านทรัพยากร ไม#ว#าจะเป=น    
ท่ีดินและแหล#งน้ําในการทําการเกษตรท่ีอุดมสมบูรณ8 แต#ยังขาดการสร�างเครือข#ายด�านการอนุรักษ8
ทรัพยากรกับภายนอกชุมชน 

2.4 ด�านจิตใจ พบว#า ชุมชนมีความสามารถในการพึ่งตนเอง ซึ่งจะเห็นได�จาก
ความมีคุณธรรม ความพยายาม ความขยันและอดทนในการประกอบอาชีพ มีจิตใจโอบอ�อมอารี
ช#วยเหลือกันภายในชุมชน มีจิตใจเข�มแข็งต#อสู�กับปKญหาอุปสรรคต#างๆ ท่ีเกิดข้ึนในชุมชนได�  

2.5 ด�านสังคม วัฒนธรรม พบว#า ชุมชนพ่ึงตนเองได�  ด�วยความท่ีชุมชนมี
ความสัมพันธ8ตามระบบเครือญาติ ช#วยเหลือเก้ือกูลกันและพ่ึงพาอาศัยกัน มีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย8สิน มีวัดเป=นศูนย8รวมด�านจิตใจและเป=นสถานท่ีจัดกิจกรรมร#วมกันระหว#างหมู#บ�าน 

  3. ผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาศักยภาพของชุมชน พบว#า  
3.1 ด�านผู�นําชุมชนควรหาผู�ท่ีมีความรู�ด�านเทคโนโลยีในการประกอบอาชีพด�าน

เกษตร สร�างผู�นํากลุ#มรุ#นใหม#อย#างต#อเนื่อง และส#งเสริมให�มีผู�นําด�านเศรษฐกิจพอเพียง  
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3.2 ด�านการมีส#วนร#วมควรส#งเสริมการรวมตัวในกิจกรรมพัฒนา ส#งเสริมการมีส#วนร#วม
ในกิจกรรมประเพณีต#างๆ และอนุรักษ8พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติให�ชุมชนเกิดความรักท�องถ่ิน  

3.3 ด�านภูมิปKญญาท�องถ่ิน ควรส#งเสริมให�เกิดการถ#ายทอดความรู�โดยเชื่อมโยงกับ
วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนในชุมชน  

3.4 ด�านเครือข#าย ควรส#งเสริมให�มีกิจกรรมในเครือข#ายอย#างต#อเนื่อง ส#งเสริมการ
จัดต้ังเครือข#ายผลิตเครื่องมือในประกอบอาชีพและเครือข#ายในการปกป~องทรัพยากรธรรมชาติ และ
พัฒนาความสามารถในด�านการจัดการเครือข#าย 

3.5 ด�านวัฒนธรรมชุมชน ควรส#งเสริมการจัดกิจกรรมประเพณีต#างๆ อย#างต#อเนื่อง
ส#งเสริมการจัดกิจกรรมทางศาสนา และสร�างวัฒนธรรมพอเพียงให�เกิดข้ึนในชุมชน 

3.6 ด�านโครงสร�างชุมชน ควรส#งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อสร�างความสัมพันธ8ที่ดี
ของคนในชุมชน และส#งเสริมการจัดสวัสดิการเบื้องต�น  

3.7 ด�านเศรษฐกิจชุมชน ควรส#งเสริมให�ชุมชนใช�ผลิตภัณฑ8ที่ผลิตขึ้นเองภายใน
ชุมชน ส#งเสริมการใช�ปุ�ยชีวภาพ การจัดต้ังร�านค�าชุมชน การทําอาชีพเสริมหลังการเก็บเก่ียวผลผลิต 
การทําเกษตรแบบผสมผสาน และส#งเสริมการเพ่ิมทุนในกลุ#มออมทรัพย8เพ่ือการผลิต 

  องอาจ ดิษฐาอภิชน (2556: 222-225) วิจัยเรื่อง การพ่ึงตนเองอย#างยั่งยืนของชุมชน
ตําบลห�วยไผ#อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี สรุปผลการวิจัย การพ่ึงตนเองอย#างยั่งยืนของชุมชน
ตําบลห�วยไผ#อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ดังนี้ 

1. รูปแบบการพ่ึงตนเองของคนในชุมชนตําบลห�วยไผ#เป=นการพ่ึงตนเองบนรากฐาน
ของความคิดแก�ไขปKญหาด�วยตนเอง มีกระบวนการเรียนรู�แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร#วมกัน จนสามารถ
คิดค�นสิ่งใหม#ท่ีนํามาใช�ในการจัดการทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล�อมของชุมชนได�ด�วย
ตนเอง ปKจจัยท่ีมีความสัมพันธ8กับการพ่ึงตนเองของชุมชนตําบลห�วยไผ# คือ ปKจจัยภายใน และปKจจัย
ภายนอก โดยปKจจัยท่ีมีความสัมพันธ8กับการดําเนินกิจกรรมเพ่ือการพ่ึงตนเอง ได�แก# คนในชุมชนท่ีมี
ลักษณะการอยู#ร#วมกันแบบเครือญาติ ผู�นําชุมชนมีความรับผิดชอบเสียสละ และต้ังใจทํางานเพ่ือ
ส#วนรวม มีความต้ังใจจริง ไม#ย#อท�อต#ออุปสรรค ชุมชนมีทรัพยากรธรรมชาติ แหล#งน้ํา ดิน ท่ีเหมาะสม
กับการเกษตร การมีกลุ#มองค8กรชุมชนท่ีหลากหลาย แหล#งเงินทุนของชุมชนท่ีสามารถช#วยเหลือ
สมาชิกได�ส#วนหนึ่ง วัฒนธรรมประเพณีท่ีชุมชนยึดถือปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน ส#วนปKจจัยภายนอก 
คือ บทบาทของภาครัฐ โดยส#วนราชการหลักท่ีให�การสนับสนุน ทําให�เกิดกิจกรรมต#างๆ อันนําไปสู#
การพ่ึงตนเองของชุมชน เช#น สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดและสํานักงานเกษตรจังหวัด  

2. ชุมชนตําบลห�วยไผ#ยังไม#สามารถพ่ึงตนเองได�อย#างยั่งยืน เพราะในกิจกรรมการ
พ่ึงตนเองท้ัง 5 ด�าน คือ ด�านเทคโนโลยี ด�านเศรษฐกิจ ด�านทรัพยากรธรรมชาติ ด�านจิตใจ และด�าน
สังคมนั้น ชุมชนตําบลห�วยไผ# สามารถพ่ึงตนเองได�เพียง 2 ด�าน คือด�านจิตใจ และด�านสังคม ส#วนด�าน
เทคโนโลยี ด�านเศรษฐกิจ และด�านทรัพยากรธรรมชาติ ชุมชนยังพ่ึงตนเองไม#ได� จากการดําเนิน
กิจกรรมในด�านต#างๆ ของชุมชน ทําให�เกิดโครงสร�างท่ีจะนําไปสู#การพ่ึงตนเองของชุมชน ได�แก# ฐานะ
ทางเศรษฐกิจของชุมชนท่ีดีข้ึน การมีองค8กรทางการเงินของชุมชน การบริหารจัดการชุมชน การมี
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีสมบูรณ8เอ้ือต#อการเกษตร และเป=นแหล#งอาหารให�คนในชุมชนชุมชนมีเป~ าหมาย
ลดรายจ#าย เพ่ิมรายได� และธุรกิจเอกชนท่ีสามารถพัฒนาเป=นแหล#งรองรับวัตถุดิบท่ีผลิตในชุมชน  
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  สุทธิรักษ8 ศรีสุเลิศ  (2551: 116-123)  วิจัยเรื่อง การพัฒนาศักยภาพการพ่ึงตนเองใน
ชุมชนชนบท ตําบลถ#อนนาลับ อําเภอบ�านดุง จังหวัดอุดรธานี สรุปผลการวิจัย การพัฒนาศักยภาพ
การพ่ึงตนเองในชุมชนชนบท ตําบลถ#อนนาลับ อําเภอบ�านดุง จังหวัดอุดรธานี ดังนี้ 

1. ระดับศักยภาพการพ่ึงตนเองของประชาชนในชุมชนชนบทตําบลถ#อนนาลับ อําเภอ
บ�านดุง จังหวัดอุดรธานี โดยรวมอยู#ในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเป=นรายด�านพบว#า ศักยภาพการ
พ่ึงตนเองของประชาชนในชุมชนชนบทส#วนใหญ#อยู#ในระดับมากทุกด�าน คือ ศักยภาพการพ่ึงตนเอง
ด�านจิตใจ ศักยภาพการพ่ึงตนเองด�านสังคมวัฒนธรรม ศักยภาพการพ่ึงตนเองด�านทรัพยากรธรรมชาติ 
ศักยภาพการพ่ึงตนเองด�านเศรษฐกิจ และศักยภาพการพ่ึงตนเองด�านเทคโนโลยี ส#วนปKญหาการ
พ่ึงตนเองของประชาชนในชุมชนชนบทท้ัง 5 ปKจจัยต#างก็มีปKญหาอยู#ในระดับมาก 

2. การพัฒนาศักยภาพการพ่ึงตนเองของประชาชนตําบลถ#อนนาลับให�เกิดผลสัมฤทธิ์ 
และยั่งยืนได�นั้นต�องนําเอาปKจจัยด�านสังคมวัฒนธรรมของชุมชน เป=นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนา
ศักยภาพการพ่ึงตนเองด�านจิตใจ ด�านเทคโนโลยี ด�านทรัพยากรธรรมชาติและด�านเศรษฐกิจตามลําดับ 
โดยการปลูกจิตสํานึก ส#งเสริมกระบวนการเรียนรู� และรวมกลุ#มกิจกรรม รวมท้ังสร�างและดําเนิน
กิจกรรมเครือข#าย จึงจะทําให�เกิดกระบวนการขับเคลื่อนแนวทางยุทธศาสตร8การพัฒนาการพ่ึงตนเอง
สู#การปฏิบัติได�จริงและยั่งยืนตลอดไป 

3. การพัฒนาศักยภาพการพึ่งตนเองด�านสังคมวัฒนธรรม ด�านจิตใจ ด�าน
ทรัพยากรธรรมชาติ ด�านเศรษฐกิจ และด�านเทคโนโลยีมีความสําคัญต#อการพัฒนาศักยภาพการ
พ่ึงตนเองของประชาชนในชุมชนชนบท 

4.2 งานวิจัยตUางประเทศ   
  Randall J. Owen (2011: 314-318) วิจัยเรื่อง Disability Rights, Employment 

and Welfare :People with Disabilities in Liberal Welfare States ได�กล#าวว#า งานวิจัยนี้ได�มี
การทบทวนการจัดสวัสดิการในการทํางานนโยบายในสหรัฐอเมริกาออสเตรเลียและสหราชอาณาจักร
และความคล�ายคลึงกัน และมีประเด็นสําคัญ 3 ประเด็น ท่ีมีส#วนสําคัญต#อการจัดสวัสดิการ คือ (1) 
สวัสดิการในการทํางานแสดงให�เห็นถึงทางเลือกระหว#างการจ�างงานและความยากจนสําหรับคนพิการ 
(2) การดําเนินงานของสวัสดิการในการทํางานท่ีมีการจัดการตามหลักสิทธิมนุษยชนของคนพิการและ 
(3) การจัดสวัสดิการในการทํางานมุ#งเน�นไปท่ีนโยบายด�านอุปทาน โดยไม#ต�องพิจารณาจากปKจจัยด�าน
อุปสงค8ท่ีส#งเสริมความเท#าเทียมกันของโอกาส 
   Michael J. V. Devenney (n.d.: 370-372)วิจัยเรื่อง The Social Representations 
of Disability : Fears, Fantasies and Factsได�กล#าวว#า คนพิการในสังคมปKจจุบันจํานวนมากต�อง
เผชิญกับปKญหาและอุปสรรคในการดํารงชีวิตมากมาย ปKญหาด�านโอกาสและความเข�าใจในการศึกษา
ของคนพิการถือเป=นปKญหาสําคัญท่ีต�องได�รับการแก�ไข คนพิการท่ีสามารถกําหนดชะตาชีวิตของตนเอง 
ได�รับการสนับสนุนจากสังคม มีความไม#ย#อท�อต#อความพิการของตน และได�รับการตอบสนองความ
ต�องการในด�านต#างๆ ในการดํารงชีวิตมากข้ึน จะสามารถบรรลุเป~าหมายในการศึกษาระดับมัธยมศึกษา 
และเข�าศึกษาต#อในระดับอุดมศึกษาต#อไปได�ไม#ยาก 
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   Laura SchexnayderBrackin (2005: 72) วิจัยเรื่อง Self-Determination of 
Students with Disabilities in Post-Secondary Education People with Disabilities in 
Liberal Welfare States.ได�กล#าวว#า การได�รับการสนับสนุนจากผู�อ่ืน รวมท้ังระบบสวัสดิการต#างๆ ท่ี
รัฐจัดให� จะช#วยเสริมสร�างให�คนพิการสามารถสร�างกระบวนการคิด การตัดสินใจในการกําหนดชะตา
ชีวิตของตน และสามารถดํารงชีวิตอยู#ในสังคมได�เป=นอย#างดี โดยเฉพาะเรื่องการศึกษาท้ังในระดับ
มัธยมศึกษา อุดมศึกษาท่ีมีส#วนสําคัญในกระบวนการกําหนดชะตาชีวิตของตนเองเป=นอย#างมาก 

  Madeline Lorraine Peters (2010: 47) วิจัยเรื่อง A Phenomenological Study 
of the Experiences of Helping Professionals with Learning Disabilitiesได�กล#าวว#า คนพิการ
ส#วนใหญ#มีความยากลําบากในเรื่องความน#าเชื่อถือและการเข�าถึงบริการต#างๆ เพ่ือช#วยให�พวกเขามี
ความสามารถในการใช�ชีวิตประจําวันและมีคุณภาพของชีวิตท่ีดีคนท่ีมีความบกพร#องทางการเรียนรู�
อาจไม#เข�าใจกระบวนการพูด, อ#าน, เขียน, จําหรือจัดระเบียบความคิดอย#างคนปกติท่ัวไปนั้น แต#ไม#ได�
หมายความว#าคนพิการไม#สามารถมีประสิทธิภาพในการทํางานหรือจะไม#มีโอกาสท่ีจะประสบ
ความสําเร็จในชีวิตได� 
   Michael William Duggan (2010: 107) วิจัยเรื่อง Improving Services for 
Students with Disabilities at Community Collegesได�กล#าวว#า วิทยาลัยชุมชนมีบทบาทสําคัญ
ในการตอบสนองความต�องการของผู�คนท่ีมีความพิการในชุมชน วิทยาลัยชุมชนได�เป�ดประตูสู#นโยบาย
และพันธกิจของการให�บริการชุมชนท�องถ่ินโดยกระทําผ#านการเรียนและนําเสนอบนความหลากหลาย
ของพ้ืนท่ีและนักวิชาการทางด�านเทคนิคเฉพาะ การหากระบวนทัศน8ใหม#เพื่อตอบสนองนักเรียนท่ีมี
ความพิการจะต�องมีอย#างต#อเนื่อง ผู�กําหนดนโยบายต�องการท่ีจะสนับสนุนความพยายามของวิทยาลัย
ชุมชนเพ่ือให�ความรู�และฝ�กอบรมนักเรียนท่ีมีความพิการให�มีศักยภาพของเพ่ือการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจและสังคมเป=นอยู#ท่ีดีท้ังในระดับชุมชนรัฐ และประเทศ 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 

 จากท่ีกล#าวมาท้ังหมดในส#วนของทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัยท่ีเก่ียวข�องท่ีผู�วิจัยนําเสนอ
จะเห็นได�ว#ามีความหลากหลายและมีจุดเน�นท่ีแตกต#างกันออกไปในแต#ละประเด็น ท้ังนี้ก็เพ่ือท่ีจะ
นําไปสู#แนวคิดหรือมุมมองท่ีจะพัฒนาไปสู#การทําวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการเสริมสร�างความสามารถ
ในการจัดการตนเองของคนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเองอย#างยั่งยืน” ท่ีผู�วิจัยสนใจท่ีจะทําการวิจัยนั่นเอง
เริ่มจากผู�วิจัยศึกษาและสังเคราะห8ทฤษฎี แนวคิด และข�อมูลท่ีเ ก่ียวข�องกับการเสริมสร�าง
ความสามารถในการจัดการตนเองของคนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเองอย#างยั่งยืน โดยการวิเคราะห8เอกสาร 
(Documentary  Analysis) โดยใช�วิธีการเพ่ือจะได�เข�าใจข�อมูลเบื้องต�นซ่ึงจะช#วยปูพ้ืนฐานการทํา
ความเข�าใจบริบทการจัดการตนเองของคนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเองและนําไปสู#ร#างกรอบความคิดการ
วิจัย จากนั้นผู�วิจัยร#างรูปแบบการเสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเองของคนพิการเพ่ือการ
พ่ึงตนเองอย#างยั่งยืน ซ่ึงได�จากการศึกษาข�อมูลจาก 2 ส#วน คือ ในส#วนแรก เป=นศึกษาข�อมูลจากคน
พิการต�นแบบในการจัดการตนเองเพ่ือการพ่ึงตนเองอย#างยั่งยืน โดยใช�วิธีการสัมภาษณ8เชิงลึกเป=นหลัก 
(In-depth Interview) โดยคนพิการต�นแบบท่ีผู�วิจัยพิจารณาคัดเลือกมาจะต�องเป=นคนพิการท่ีได�รับ
รางวัลบุคคลพิการตัวอย#างของสภาสังคมสงเคราะห8แห#งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ8 หรือ
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รางวัลต�นกล�าต�นแบบคนพิการของกระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย8 รวมท้ังมีความ
พร�อมตามองค8ประกอบของแนวคิดการจัดการตนเองของคนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเองเพ่ือให�สอดคล�อง
กับประเด็นท่ีศึกษาและสามารถตอบคําถามการวิจัยเก่ียวกับข�อมูลพ้ืนฐานจากคนพิการต�นแบบในการ
จัดการตนเองเพ่ือการพ่ึงตนเองอย#างยั่งยืนได� 

 ในส#วนต#อมาผู�วิจัยศึกษาข�อมูลจากผู�เชี่ยวชาญด�านคนพิการเก่ียวกับการเสริมสร�าง
ความสามารถในการจัดการตนเองของคนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเองอย#างยั่งยืน โดยใช�เทคนิคเดลฟาย 
(Delphi Technique) ซ่ึงผู�วิจัยกําหนดคุณลักษณะของผู�เชี่ยวชาญจากผู�ท่ีมีความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณ8ด�านคนพิการ ในฐานะผู�นําองค8กรคนพิการ นักวิชาการด�านคนพิการ และผู�ปฎิบัติงานใน
หน#วยงานท่ีเก่ียวข�องกับคนพิการเพ่ือแสวงหาข�อมูลจากความคิดเห็นของกลุ#มผู�เชี่ยวชาญด�านคน
พิการเก่ียวกับการเสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเองของคนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเองอย#าง
ยั่งยืนด�วยการตอบแบบสอบถามนําไปสู#ข�อสรุปผลการศึกษาข�อมูลเก่ียวกับการเสริมสร�าง
ความสามารถในการจัดการตนเองของคนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเอง และร#างรูปแบบการเสริมสร�าง
ความสามารถในการจัดการตนเองของคนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเองอย#างยั่งยืนต#อไป จากนั้นผู�วิจัยนํา
ร#างรูปแบบดังกล#าวให�ผู�ทรงคุณวุฒิประเมินรูปแบบที่เหมาะสมโดยการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับ
รูปแบบ รวมถึงให�ข�อเสนอแนะในการพัฒนาและปรับปรุง นําไปสู#การพัฒนาเป=นรูปแบบการ
เสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเองของคนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเองอย#างยั่งยืนท่ีเหมาะสมท่ี
สามารถนําไปปรับประยุกต8ใช�ในการส#งเสริมและพัฒนาการจัดการตนเองของคนพิการในพ้ืนท่ีต#างๆ ท่ี
มีลักษณะความพิการและบริบทท่ีแตกต#างกันรวมท้ังเป=นนําข�อค�นพบไปใช�ประโยชน8ในเชิงนโยบาย
การส#งเสริมและพัฒนาการจัดการตนเองของคนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเองอย#างยั่งยืนต#อไป 

 สําหรับการวิจัยเรื่อง“การพัฒนารูปแบบการเสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเอง
ของคนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเองอย#างยั่งยืน”ในครั้งนี้ ผู�วิจัยได�กําหนดกรอบแนวคิดการวิจัยไว�ตาม
แผนภาพดังนี้ 
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ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

ทฤษฎี แนวคิด 
และข�อมูลท่ี
เก่ียวข�องกับ           

การเสริมสร�าง
ความสามารถใน           
การจัดการตนเอง           
ของคนพิการเพ่ือ          

การพ่ึงตนเอง      
อยUางย่ังยืน 

 

 

 
รUาง 

รูปแบบการเสริมสร�าง
ความสามารถใน                 

การจัดการตนเองของ   
คนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเอง

อยUางย่ังยืน 

 
 
 
 

การประเมิน 
รูปแบบฯ 

ท่ีเหมาะสม 
โดยผู�ทรงคุณวุฒิ 

 

 

บริบทการจัดการ
ตนเองของคนพิการ 

- ข�อมูลจากคนพิการต�นแบบ 
- ข�อมูลจากผู�เชี่ยวชาญ 
  ด�านคนพิการ 

รูปแบบการ
เสริมสร�าง

ความสามารถใน    
การจัดการตนเอง
ของคนพิการเพ่ือ

การพ่ึงตนเองอยUาง
ย่ังยืนท่ีเหมาะสม 
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   บทท่ี  3 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

 การวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการเสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเองของ     
คนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเองอย#างยั่งยืน” ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค)เพ่ือ 1) ศึกษาทฤษฎี แนวคิด และ
ข�อมูลที่เกี ่ยวข�องกับการเสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเองของคนพิการเพื่อการ
พ่ึงตนเองอย#างยั่งยืน และ 2) พัฒนารูปแบบการเสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเองของคน
พิการเพ่ือการพ่ึงตนเองอย#างยั่งยืนท่ีเหมาะสม ผู�วิจัยใช�วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใน
การศึกษาข�อมูลเก่ียวกับการเสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเองเพ่ือการพ่ึงตนเองอย#าง
ยั่งยืน โดยการสัมภาษณ)เชิงลึก (In-depth Interview)  คนพิการต�นแบบในการจัดการตนเองเพ่ือการ
พ่ึงตนเองอย#างยั่งยืนตามเกณฑ)ท่ีกําหนด จํานวน 10 คน ผู�วิจัยใช�วิธีการวิเคราะห)ข�อมูลเชิงคุณภาพ
ด�วยการวิเคราะห)เนื้อหา (Content Analysis) ที่ ได�จากการสัมภาษณ) และใช�เทคนิคการ
ตรวจสอบแบบสามเส�า(Triangulation) เพ่ือให�ได�ข�อมูลท่ีมีความถูกต�องและเชื่อถือได� (Valid and 
Reliable) และตรวจยืนยันข�อมูลรูปแบบการเสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเองของคน
พิการเพ่ือการพ่ึงตนเองอย#างยั่งยืนจากผู�เชี่ยวชาญด�านคนพิการ โดยใช�เทคนิคเดลฟาย (Delphi 
Technique) สอบถามความคิดเห็นผู�เชี่ยวชาญด�านคนพิการ จํานวน 17 คน โดยผู�วิจัยวิเคราะห)
ข�อมูลจากแบบสอบถามรอบท่ี 1  โดยการหาค#าความถ่ีและวิเคราะห)เนื้อหาเชิงพรรณนา สําหรับ
แบบสอบถามรอบท่ี 2 และ 3 ทําการวิเคราะห)หาค#ามัธยฐานและค#าพิสัยระหว#างควอไทล)ของแต#ละข�อ
คําถาม เพ่ือนํามาสร�างข�อสรุปผลการศึกษาข�อมูลจากผู�เชี่ยวชาญด�านคนพิการเก่ียวกับการเสริมสร�าง
ความสามารถในการจัดการตนเองของคนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเองอย#างยั่งยืน ซ่ึงมีรายละเอียดของ
วิธีดําเนินการวิจัย ดังนี้ 
 
วิธีดําเนินการวิจัย   
 ผู�วิจัยแบ#งวิธีดําเนินการวิจัยออกเปaน 2 ระยะ ดังนี้ 
 ระยะท่ี 1 การศึกษาทฤษฎี แนวคิด และข�อมูลเกี่ยวกับการเสริมสร�างความสามารถใน
การจัดการตนเองของคนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเองอย#างยั่งยืน 
 ระยะท่ี 2 การสร�าง ประเมิน และพัฒนารูปแบบการเสริมสร�างความสามารถในการ
จัดการตนเองของคนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเองอย#างยั่งยืนท่ีเหมาะสม 
 ส#วนท่ี 1 การศึกษาข�อมูลจากคนพิการต�นแบบเก่ียวกับการเสริมสร�างความสามารถใน
การจัดการตนเองเพ่ือการพ่ึงตนเองอย#างยั่งยืน 
 ส#วนท่ี 2  การศึกษาข�อมูลจากผู� เชี ่ยวชาญด�านคนพิการเ กี่ยวกับการเสริมสร�าง
ความสามารถในการจัดการตนเองของคนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเองอย#างยั่งยืน 
 ส#วนท่ี 3 การประเมินรูปแบบการเสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเองของคนพิการ
เพ่ือการพ่ึงตนเองอย#างยั่งยืนท่ีเหมาะสม 
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 โดยมีรายละเอียดของวิธีดําเนินการวิจัยในแต#ละระยะดังนี้ 
 ระยะท่ี 1 การศึกษาทฤษฎี แนวคิด และข อมูลเก่ียวกับการเสริมสร างความสามารถใน
การจัดการตนเองของคนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเองอย+างย่ังยืน 

1. วิธีดําเนินการวิจัย  
  ผู�วิจัยทําการศึกษาและวิเคราะห)เอกสาร (Documentary  Analysis) เพ่ือจะได�เข�าใจ
ข�อมูลเบื้องต�นซ่ึงจะช#วยปูพื้นฐานการทําความเข�าใจในการวิเคราะห)และตีความข�อมูลต#างๆ และ
นําไปสู#ร#างกรอบความคิดการวิจัย โดยการวิเคราะหืเนื้อหา (Content Analysis) จากเอกสาร
ทางราชการ งานวิจัย วิทยานิพนธ) หนังสือ วารสาร และจุลสาร ตลอดจนสื่อสิ่งพิมพ)ชนิดอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวข�องกับประเด็นท่ีทําการวิจัย เพ่ือให�เห็นภาพของบริบทการจัดการตนเองของคนพิการเพ่ือการ
พ่ึงตนเองอย#างยั่งยืน รวมท้ังองค)ประกอบของการเสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเองของ 
คนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเองอย#างยั่งยืนว#าควรมีลักษณะเปaนอย#างไร 
 2. กลุ+มตัวอย+างท่ีใช ในการวิจัย 
  กลุ#มตัวอย#างท่ีใช�ในการวิจัย ได�แก# เอกสารทางราชการ งานวิจัย วิทยานิพนธ) หนังสือ 
วารสาร และจุลสาร ตลอดจนสื่อสิ่งพิมพ)ชนิดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�องกับประเด็นท่ีทําการวิจัย 

3. เครื่องมือท่ีใช ในการวิจัย 
  ผู�วิจัยใช�ตนเองเปaนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข�อมูลและวิเคราะห)ข�อมูลเชื่อมโยง
ประเด็นท่ีเก่ียวข�องกับรูปแบบการเสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเองของคนพิการเพ่ือการ
พ่ึงตนเองอย#างยั่งยืนกับทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัยท่ีเก่ียวข�องเพ่ือนําไปสู#กรอบความคิดการวิจัย   

 4. การเก็บรวบรวมข อมูล 
   ผู�วิจัยเก็บรวบรวมข�อมูลจากการวิเคราะห)เอกสารท่ีผู�วิจัยพิจารณาคัดเลือกมา โดยเปaน
ทฤษฎี แนวคิด และข�อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข�องกับการเสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเอง
ของคนพิการเพื่อการพึ่งตนเองอย#างยั ่งยืน ได�แก# แนวคิดเกี ่ยวกับการจัดการตนเอง (Self-
management) แนวคิดเก่ียวกับการพ่ึงตนเอง (Self-reliance) แนวคิดเก่ียวกับการดํารงชีวิตอิสระ 
(Independent Living : IL) แนวคิดเก่ียวกับการฟhiนฟูสมรรถภาพโดยชุมชน (Community Based  
Rehabilitation - CBR) รวมท้ังนโยบายและแผนงานที่เกี่ยวข�องกับคนพิการไทยในปkจจุบัน เพื่อ
นําไปสู#การวิเคราะห)ข�อมูลเพ่ือหาข�อสรุปผลการศึกษาทฤษฎี แนวคิด และข�อมูลพ้ืนฐานท่ีเก่ียวข�องกับ
การเสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเองเพ่ือการพ่ึงตนเองอย#างยั่งยืน  
 5. การวิเคราะห3ข อมูล 
  ผู�วิจัยใช�วิธีการวิเคราะห)ข�อมูลเชิงคุณภาพด�วยการวิเคราะห)เนื้อหา (Content 
Analysis) จากเนื้อหาข�อมูลในเอกสาร โดยเริ่มจากการศึกษาและวิเคราะห)ผลการวิจัย จัดหมวดหมู#
ของผลการวิจัยท่ีมีเปlาหมายแบบเดียวกัน วิเคราะห)เนื้อหาในรายงานวิจัยแต#ละประเด็นทั้งความ
เหมือนหรือต#างของสาระในผลการวิจัย รวมท้ังสังเคราะห)ผลการวิจัยและเปรียบเทียบผลท่ีเกิดข้ึนเพ่ือ
นําไปสู#ข�อสรุปผลการศึกษาทฤษฎี แนวคิด และข�อมูลท่ีเก่ียวข�องกับการเสริมสร�างความสามารถใน
การจัดการตนเองเพ่ือการพ่ึงตนเองอย#างยั่งยืน  
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 ระยะท่ี 2 การสร าง ประเมิน และพัฒนารูปแบบการเสริมสร างความสามารถใน
การจัดการตนเองของคนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเองอย+างย่ังยืนท่ีเหมาะสม   
 ส+วนท่ี 1 การศึกษาข อมูลจากคนพิการต นแบบเก่ียวกับการเสริมสร างความสามารถใน
การจัดการตนเองเพ่ือการพ่ึงตนเองอย+างย่ังยืน 

1. วิธีดําเนินการวิจัย  
  ผู�วิจัยทําการศึกษาโดยวิธีการสัมภาษณ)เชิงลึกเปaนหลัก (In-depth Interview) ซ่ึงจะ
ใช�ในทุกประเด็นท่ีเก่ียวข�องกับการเสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเองของคนพิการเพ่ือการ
พ่ึงตนเองเพ่ือนําไปสู#กรอบความคิดการวิจัย โดยเลือกสัมภาษณ)จากผู�ให�ข�อมูลสําคัญ (Key 
Informants) คือ คนพิการต�นแบบในการจัดการตนเองเพ่ือการพ่ึงตนเองอย#างยั่งยืน โดยการศึกษา
จากหนังสือ เอกสาร รวมท้ังได�ติดต#อประสานข�อมูลอ่ืนๆ จากหน#วยงานและบุคคลท่ีเก่ียวข�องกับ
คนพิการ ตรวจสอบรายชื่อคนพิการต�นแบบท่ีมีคุณสมบัติตามเกณฑ)ท่ีกําหนด ซ่ึงได�ทําการศึกษา
ข�อมูลเบื้องต�น และได�พิจารณาเลือกคนพิการต�นแบบในการจัดการตนเองเพ่ือการพ่ึงตนเองอย#าง
ยั่งยืนพร�อมกับทําการศึกษานําร#อง (Pilot Study) คนพิการต�นแบบในเบื้องต�น เพ่ือศึกษาความ
เปaนไปได�ของการวิจัยครั้งนี้และช#วยให�ผู�วิจัยสามารถเขียนแผนการดําเนินการวิจัยและประเด็นสําคัญ
ตามท่ีต�องการวิจัย  
  จากนั้นผู�วิจัยนําร#างกรอบความคิดการวิจัยการเสริมสร�างความสามารถในการจัดการ
ตนเองของคนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเองอย#างยั่งยืน ทฤษฎี แนวคิด รวมท้ังข�อมูลจากคนพิการต�นแบบ
เก่ียวกับการเสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเองเพ่ือการพ่ึงตนเองอย#างยั่งยืนมาสังเคราะห)
ข�อมูล ค�นหาความสอดคล�องและพิจารณาความเปลี่ยนแปลงหรือความแตกต#างของผลการศึกษาใน
การศึกษาท่ีคล�ายกัน รวมท้ังพยายามท่ีจะบูรณาการผลการวิจัยท้ังสองส#วนให�สามารถท่ีจะสรุปอ�างอิง
ได�เพ่ือสรุปเปaนประเด็นท่ีเก่ียวกับข�อสรุปผลการศึกษาข�อมูลจากคนพิการต�นแบบเก่ียวกับการ
เสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเองเพ่ือการพ่ึงตนเองอย#างยั่งยืน 
 2. กลุ+มตัวอย+างท่ีใช ในการวิจัย 
  ผู�วิจัยได�ศึกษาข�อมูลจากคนพิการต�นแบบในการจัดการตนเองเพ่ือการพ่ึงตนเองอย#าง
ยั่งยืน จํานวน 10 คน ด�วยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selective) เพ่ือศึกษาสภาพท่ีเปaนจริง
ในการจัดการตนเองของคนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเอง โดยวิธีการสัมภาษณ)เชิงลึกเปaนหลัก (In-depth 
Interview) ซ่ึงคนพิการต�นแบบท่ีผู�วิจัยพิจารณาคัดเลือกมาในที่นี้ต�องเปaนคนพิการที่ได�รับรางวัล
บุคคลพิการตัวอย#างของสภาสังคมสงเคราะห)แห#งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ) หรือรางวัลต�น
กล�าต�นแบบคนพิการของกระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย) รวมท้ังมีความพร�อม
ตามองค)ประกอบของแนวคิดการจัดการตนเองของคนพิการเพ่ือพ่ึงตนเองอย#างยั่งยืนเพ่ือให�
สอดคล�องกับประเด็นท่ีศึกษาและสามารถตอบคําถามการวิจัยเก่ียวกับการเสริมสร�างความสามารถใน
การจัดการตนเองของคนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเองอย#างยั่งยืนได�  

    3. เครื่องมือท่ีใช ในการวิจัย 
  ผู�วิจัยศึกษาทฤษฎี แนวคิด และข�อมูลท่ีเก่ียวข�องกับการเสริมสร�างความสามารถใน
การจัดการตนเองเพ่ือการพ่ึงตนเองอย#างยั่งยืน โดยผู�วิจัยสร�างแบบวิเคราะห)เอกสารเพ่ือรวบรวม
และสังเคราะห)เปaนประเด็นท่ีเก่ียวกับการจัดการตนเองของคนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเองอย#างยั่งยืน โดย
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มีรายการของการวิเคราะห) คือ องค)ประกอบการจัดการตนเองของคนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเองอย#าง
ยั่งยืนท้ัง 5 ด�าน คือ 1) การประกอบอาชีพ 2) การเรียนรู� 3) เทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวก        
4) การดูแลตนเอง และ 5) การตระหนักในตนเอง จากนั้นจึงนํามาใช�ในการสร�างแบบสัมภาษณ)ก่ึง
มีโครงสร�าง (Semi-structured Interview) โดยผู�วิจัยจะกําหนดแนวคําถามสําหรับการสัมภาษณ)
ไว�ก#อนล#วงหน�า ซ่ึงเปaนแนวคําถามท่ีผ#านการกลั่นกรองและพิจารณาแล�วว#าจะสามารถตอบโจทย)
การวิจัยได�ชัดเจนและครอบคลุมท่ีสุด เพ่ือนําไปสู#กรอบความคิดการวิจัยและข�อสรุปผลการศึกษาข�อมูลจาก
คนพิการต�นแบบเก่ียวกับการเสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเองเพ่ือการพ่ึงตนเองอย#าง
ยั่งยืน 

4. การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
  ผู�วิจัยดําเนินการโดยนําแบบสัมภาษณ)ก่ึงมีโครงสร�าง (Semi-structured Interview) ท่ี
เกี่ยวกับการเสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเองของคนพิการเพื่อการพึ่งตนเองอย#าง
ยั่งยืนที่สร�างขึ้นให�ผู�เชี่ยวชาญตรวจสอบและให�ข�อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงแก�ไข ให�มีความเหมาะสม 
หลังจากนั้นจึงนําไปใช�ในการสัมภาษณ)เชิงลึก (In-depth Interview) คนพิการต�นแบบในการจัดการ
ตนเองเพ่ือการพ่ึงตนเองอย#างยั่งยืนต#อไป 

5. การเก็บรวบรวมข อมูล 
  ผู�วิจัยเก็บรวบรวมข�อมูลจากการวิเคราะห)เอกสารและข�อมูลจากการสัมภาษณ)เชิงลึก       
(In-depth Interview) คนพิการต�นแบบท่ีผู�วิจัยพิจารณาคัดเลือกมา โดยในท่ีนี้ต�องเปaนคนพิการ     
ท่ีได�รับรางวัลบุคคลพิการตัวอย#างของสภาสังคมสงเคราะห)แห#งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ) 
หรือรางวัลต�นกล�าต�นแบบคนพิการของกระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย) รวมท้ัง           
มีความพร�อมตามองค)ประกอบของแนวคิดการจัดการตนเองของคนพิการเพ่ือพ่ึงตนเองเพ่ือให�
สอดคล�องกับประเด็นท่ีศึกษาและสามารถตอบคําถามการวิจัยเก่ียวกับข�อมูลจากคนพิการต�นแบบ
เก่ียวกับการเสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเองเพ่ือการพ่ึงตนเองอย#างยั่งยืนได� 

6. การวิเคราะห3ข อมูล 
  ผู�วิจัยวิเคราะห)ข�อมูล โดยวิธีการวิเคราะห)ข�อมูลเชิงคุณภาพด�วยการวิเคราะห)เนื้อหา 
(Content Analysis) ซ่ึงเปaนการวิเคราะห)ข�อมูลโดยใช�หลักความเปaนเหตุเปaนผล อาศัยการตีความ 
(Interpretation) จากเนื้อหาข�อมูลในเอกสารและการสัมภาษณ)เชิงลึก (In-depth Interview)      
โดยเริ่มจากการศึกษาและวิเคราะห)ผลการวิจัย จัดหมวดหมู#ของผลการวิจัยท่ีมีเปlาหมายแบบเดียวกัน 
วิเคราะห)เนื้อหาในรายงานวิจัยแต#ละประเด็นท้ังความเหมือนหรือต#างของสาระในผลการวิจัย รวมท้ัง
สังเคราะห)ผลการวิจัยและเปรียบเทียบผลท่ีเกิดข้ึนเพ่ือสรุปผลการศึกษาข�อมูลจากคนพิการต�นแบบ
เก่ียวกับการเสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเองเพ่ือการพ่ึงตนเองอย#างยั่งยืน  

  สําหรับการตรวจสอบข�อมูลเชิงคุณภาพ ผู�วิจัยใช�วิธีการตรวจสอบแบบสามเส�า
(Triangulation) เพ่ือให�ได�ข�อมูลท่ีมีความถูกต�องและเชื่อถือได� (Valid and Reliable)  ซ่ึงกล#าวโดย
สรุปสําหรับวิธีการตรวจสอบแบบสามเส�า (Triangulation) ที่ผู�วิจัยนํามาใช�ในการตรวจสอบ
ข�อมูล คือ  

1. การตรวจสอบสามเส�าด�านข�อมูล (Data Triangulation) ผู�วิจัยจะเน�นการตรวจสอบ
ข�อมูลท่ีได�มาจากแหล#งต#างๆ ได�แก#  การตรวจสอบข�อมูลจากแหล#งเวลา  กล#าวคือ  ถ�าข�อมูลต#างเวลากัน
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จะเหมือนกันหรือแตกต#างกันหรือไม#  แหล#งสถานท่ี  กล#าวคือ  ถ�าข�อมูลต#างสถานท่ีกันจะเหมือนกัน
หรือแตกต#างกันหรือไม#  และแหล#งบุคคล กล#าวคือ ถ�าผู�ให�ข�อมูลเปลี่ยนไป ข�อมูลจะเหมือนกันหรือ
แตกต#างกันหรือไม# 

2. การตรวจสอบสามเส�าด�านทฤษฎี (Theory Triangulation) ผู�วิจัยจะเน�นการตรวจสอบ
แนวคิดและทฤษฎีท่ีมีความเชื่อมโยงและเก่ียวข�องกับการเสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเอง
ของคนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเองว#าข�อมูลท่ีได�มาเปaนไปในทิศทางเดียวกันหรือไม#  

3. การตรวจสอบสามเส�าด�านวิธีการรวบรวมข�อมูล  (Methodological Triangulation)  
ผู�วิจัยจะเน�นการใช�วิธีการหลายๆ วิธีในการเก็บรวบรวมข�อมูล เพื่อรวบรวมข�อมูลในประเด็นหรือ
เรื่องเดียวกัน ซ่ึงในการวิจัยครั้งนี้จะใช�การสัมภาษณ)เชิงลึก การสนทนาพูดคุย การสังเกต เปaนต�น 
นอกจากนี้ผู�วิจัยยังใช�วิธีการตรวจสอบข�อมูลโดยการสอบถามซํ้าและการวิเคราะห)เนื้อหาเชื่อมโยงกับ
ทฤษฎีและแนวคิดท่ีเก่ียวข�องกับการเสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเองของคนพิการเพ่ือ
การพ่ึงตนเองอย#างยั่งยืนเพ่ือเปaนการตรวจสอบความเท่ียงตรงภายในอีกครั้งหนึ่งอันจะทําให�ได�ข�อมูล
ท่ีถูกต�องและเปaนจริงมากท่ีสุด  
 ส+วนท่ี 2 การศึกษาข อมูลจากผู เช่ียวชาญด านคนพิการเก่ียวกับการจัดการตนเองของ
คนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเองอย+างย่ังยืน 

1. วิธีดําเนินการวิจัย 
  ผู�วิจัยศึกษาข�อมูลจากผู�เชี่ยวชาญด�านคนพิการเก่ียวกับการจัดการตนเองของคนพิการ

เพ่ือการพ่ึงตนเองอย#างยั่งยืน โดยใช�เทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique) ซ่ึงได�ข�อมูลมาจาก
แบบสอบถามความคิดเห็นผู�เชี่ยวชาญด�านคนพิการ จํานวน 3 รอบ เพ่ือให�ได�ข�อสรุปผลการศึกษา
ข�อมูลจากผู�เชี่ยวชาญด�านคนพิการเก่ียวกับการจัดการตนเองของคนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเองอย#าง
ยั่งยืน  

2. กลุ+มตัวอย+างท่ีใช ในการวิจัย 
  การเลือกกลุ#มผู�เชี่ยวชาญในการวิจัยครั้งนี้เปaนข้ันตอนท่ีมีความสําคัญมากเนื่องจาก  

คุณลักษณะเฉพาะของการวิจัยแบบเทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique)  คือ การอาศัยข�อคิดเห็น
จากการตอบของผู�เชี่ยวชาญ 17 คน ซ่ึงการวิจัยโดยใช�เทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique)  ซ่ึงใน
การวิจัยครั้งนี้ ผู�วิจัยเลือกกลุ#มตัวอย#างโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดย
กําหนดคุณลักษณะของผู�เชี่ยวชาญจากผู�ท่ีมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ)ด�านคนพิการ ในฐานะ
ผู�นําองค)กรคนพิการ นักวิชาการด�านคนพิการ และผู�ปฏิบัติงานในหน#วยงานท่ีเก่ียวข�องกับคนพิการ 
จํานวน 3 กลุ#ม ดังนี้ 
  กลุ#มท่ี 1 ผู�เชี่ยวชาญท่ีเปaนผู�นําองค)กรคนพิการ จํานวน 9 คน ประกอบด�วยผู�มีคุณสมบัติ 
ดังนี้ 

1. เปaนผู�ท่ีดํารงตําแหน#งในองค)กรคนพิการท่ีได�รับการรับรองจากภาครัฐ หรือ 
2. เปaนผู�มีประสบการณ)ในการปฏิบัติงานด�านการเสริมสร�างความสามารถในการ

จัดการตนเองของคนพิการ 
  กลุ#มท่ี 2 ผู�เชี่ยวชาญท่ีเปaนนักวิชาการด�านคนพิการ จํานวน 6 คน ประกอบด�วยผู�มี
คุณสมบัติ ดังนี้ 
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1. เปaนนักวิชาการของมหาวิทยาลัยหรือหน#วยงานอ่ืนท่ีมีบทบาทหน�าท่ีในการปฏิบัติงาน
ด�านคนพิการ หรือ 

2. เปaนนักวิชาการท่ีมีประสบการณ)ในการปฏิบัติงานด�านการเสริมสร�างความสามารถ
ในการจัดการตนเองของคนพิการ 
  กลุ#มท่ี 3 ผู�เชี่ยวชาญท่ีเปaนผู�ปฏิบัติงานในหน#วยงานท่ีเก่ียวข�องกับคนพิการ จํานวน 2 
คน ประกอบด�วยผู�มีคุณสมบัติ ดังนี้ 

1. เปaนผู�ท่ีดํารงตําแหน#งผู�บริหารหน#วยงานของกระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคง
ของมนุษย) หรือ 

2. เปaนผู�มีประสบการณ)ในการปฏิบัติงานด�านการเสริมสร�างความสามารถในการ
จัดการตนเองของคนพิการ 

3. เครื่องมือท่ีใช ในการวิจัย 
  ผู�วิจัยใช�แบบสอบถามความคิดเห็นผู�เชี่ยวชาญด�านคนพิการ เพ่ือหาข�อสรุปผล

การศึกษาข�อมูลเก่ียวกับการเสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเองของคนพิการเพ่ือการ
พ่ึงตนเองอย#างยั่งยืน  
  โดยให�ผู�เชี่ยวชาญด�านคนพิการตอบแบบสอบถาม จํานวน 3 รอบ ดังนี้   

3.1 แบบสอบถามรอบท่ี 1 ผู�วิจัยนําข�อมูลสภาพบริบทการจัดการตนเองของคนพิการ
เพ่ือการพ่ึงตนเองอย#างยั่งยืนและกรอบความคิดการวิจัยเก่ียวกับองค)ประกอบการจัดการตนเองของ     
คนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเองอย#างยั่งยืนท่ีได�จากการวิเคราะห)และสังเคราะห)เอกสารมาสร�างแบบสอบถาม
ความคิดเห็นปลายเปwด (แบบสัมภาษณ)) เก่ียวกับร#างองค)ประกอบการเสริมสร�างความสามารถในการ
จัดการตนเองของคนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเองอย#างยั่งยืน แล�วนําไปสัมภาษณ)ผู�เชี่ยวชาญด�านคนพิการ
ท่ีเปaนกลุ#มตัวอย#างท้ัง 17 คน เพ่ือให�แสดงความคิดเห็นอย#างอิสระ 

3.2 แบบสอบถามรอบท่ี 2 ผู�วิจัยรวบรวมความคิดเห็นท่ีได�จากการตอบแบบสอบถาม
ปลายเปwด (แบบสัมภาษณ)) รอบท่ี 1 นํามาวิเคราะห)และสังเคราะห) รวมท้ังปรับปรุงข�อคําถามข้ึนใหม# 
ซ่ึงคงความหมายเดิมและจัดทําแบบสอบถามประเมินค#า (Rating Scale) 5 ระดับ ให�ผู�เชี่ยวชาญด�าน
คนพิการท่ีเปaนกลุ#มตัวอย#างท้ัง 17 คน แสดงความคิดเห็น โดยข�อคําถามท่ีผ#านเกณฑ)การคัดเลือก
จะต�องมีค#ามัธยฐานต้ังแต# 3.50 ข้ึนไป  

3.3 แบบสอบถามรอบท่ี 3 ผู�วิจัยนําคําตอบท่ีได�รับจากผู� เชี่ยวชาญด�านคนพิการ
ท้ังหมดมาคํานวณหาค#ามัธยฐาน (Median) และค#าพิสัยระหว#างควอไทล) (Interquartile Range) 
ของแต#ละข�อความแล�วสร�างแบบสอบถามฉบับใหม#ท่ีใช�ข�อความเดิมเพ่ิมตําแหน#งของมัธยฐาน โดย
ผู�วิจัยนําแบบสอบถามประเมินค#า (Rating Scale) 5 ระดับ ให�ผู�เชี่ยวชาญด�านคนพิการท้ัง 17 คน 
แสดงความคิดเห็น แล�วนําผลการสอบถามความคิดเห็นดังกล#าวมาทําการวิเคราะห)ค#ามัธยฐาน พิสัย
ระหว#างควอไทล)ของแต#ละข�อคําถาม เพ่ือคัดเลือกข�อคําถามท่ีผ#านเกณฑ)นํามาสรุปผลการศึกษาข�อมูล
จากผู�เชี่ยวชาญด�านคนพิการเก่ียวกับการเสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเองของคนพิการ
เพ่ือการพ่ึงตนเองอย#างยั่งยืน  
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4. การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
  ผู�วิจัยดําเนินการโดยนําแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีสร�างข้ึนไปให�อาจารย)ท่ีปรึกษา

วิทยานิพนธ)ตรวจสอบและให�ข�อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงแก�ไขให�มีความเหมาะสม  หลังจากนั้นจึงนําไป
ให�ผู�เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือ จํานวน 5 คน เพ่ือตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) 
โดยใช�แบบประเมินความสอดคล�องของแบบสอบถาม และผู�วิจัยทําการประเมินค#าความสอดคล�อง
ระหว#างวัตถุประสงค)กับข�อคําถามเปaนรายข�อ (Index of Item Objective Congruence : IOC) 
โดยกําหนดเกณฑ)ในการคัดเลือกข�อคําถาม คือ เปaนข�อคําถามท่ีมี IOC ต้ังแต# .60 ข้ึนไป  และเม่ือทํา
การปรับปรุงและแก�ไขตามข�อเสนอแนะของผู�เชี่ยวชาญแล�ว จึงนําแบบสอบถามไปใช�สัมภาษณ)กับ
กลุ#มผู�ให�ข�อมูล 

  การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือท่ีเปaนแบบสอบถามความคิดเห็นซ่ึงท่ีใช�ในการเก็บ
รวบรวมข�อมูลรอบที่ 2 และรอบที่ 3 นั้น ผู�วิจัยดําเนินการโดยนําแบบสอบถามท่ีสร�างข้ึนไปให�
อาจารย)ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ)ตรวจสอบและให�ข�อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงแก�ไขให�มีความเหมาะสม  
หลังจากนั้นจึงนําไปให�ผู�เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือ จํานวน 5 คน เพื่อตรวจสอบความตรงตาม
เนื้อหา (Content Validity) โดยใช�แบบประเมินความสอดคล�องของแบบสอบถาม และผู�วิจัยทําการ
ประเมินค#าความสอดคล�องระหว#างวัตถุประสงค)กับข�อคําถามเปaนรายข�อ (Index of Item Objective 
Congruence : IOC) โดยกําหนดเกณฑ)ในการคัดเลือกข�อคําถาม คือ เปaนข�อคําถามท่ีมี IOC 
ต้ังแต# .60 ข้ึนไป  และเม่ือทําการปรับปรุงและแก�ไขตามข�อเสนอแนะของผู�เชี่ยวชาญแล�ว  จึงนํา
แบบสอบถามไปใช�กับกลุ#มผู�ให�ข�อมูล 

 5. การเก็บรวบรวมข อมูล 
  ในการเก็บรวบรวมข�อมูลรอบท่ี 1 ผู�วิจัยเก็บรวบรวมข�อมูลด�วยตนเองจากการสัมภาษณ)

ผู�เชี่ยวชาญด�านคนพิการ จํานวน 17 คน ในการเก็บรวบรวมข�อมูลรอบท่ี 2 และรอบท่ี 3 ผู�วิจัยส#ง
และรับแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับรูปแบบการเสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเอง
ของคนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเองอย#างยั่งยืน พร�อมด�วยหนังสือขอความร#วมมือในการเก็บรวบรวมข�อมูล
ไปยังผู�เชี่ยวชาญด�านคนพิการท้ัง 17 คน ท้ังด�วยตนเองและทางจดหมายอีเล็กทรอนิกส)  
 6. การวิเคราะห3ข อมูล 

  ผู�วิจัยวิเคราะห)ข�อมูล จากแบบสอบถามรอบท่ี 1  ทําการวิเคราะห)ข�อมูลจากค#าความถ่ี
และวิเคราะห)เนื้อหาเชิงพรรณนา จากแบบสอบถามรอบท่ี 2 ทําการวิเคราะห)ค#ามัธยฐาน ค#าพิสัย
ระหว#างควอไทล)ของแต#ละข�อคําถาม และจากแบบสอบถามรอบท่ี 3  ทําการวิเคราะห)ค#ามัธยฐาน
และค#าพิสัยระหว#างควอไทล) เพ่ือนํามาสร�างข�อสรุปผลการศึกษาข�อมูลจากผู�เชี่ยวชาญด�านคนพิการ
เก่ียวกับการเสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเองของคนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเองอย#างยั่งยืน 

  โดยสถิติท่ีใช�ในการวิจัย คือ 
1. มัธยฐาน (Median) ค#ามัธยฐานท่ีคํานวณได�จากคําตอบของกลุ#มผู�เชี่ยวชาญด�าน

คนพิการ โดยแปลความหมายตามเกณฑ)ท่ีผู�วิจัยกําหนดให� ดังนี้ 
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ตารางท่ี 1 การแปลความหมายค#ามัธยฐานท่ีคํานวณได�จากคําตอบของกลุ#มผู�เชี่ยวชาญด�านคนพิการ 
 

ค+ามัธยฐาน ความหมาย 
ต้ังแต# 4.50 ข้ึนไป กลุ#มผู�เชี่ยวชาญต�องการมากท่ีสุด 
ต้ังแต# 3.50 - 4.49 กลุ#มผู�เชี่ยวชาญต�องการมาก 
ต้ังแต# 2.50 - 3.49 กลุ#มผู�เชี่ยวชาญต�องการปานกลาง 
ต้ังแต# 1.50 - 2.49 กลุ#มผู�เชี่ยวชาญต�องการน�อย 

ตํ่ากว#า 1.50 กลุ#มผู�เชี่ยวชาญต�องการน�อยท่ีสุด 
 
   สําหรับการวิจัยครั้งนี้ผู�วิจัยกําหนดค#ามัธยฐานท่ีคํานวณได�จากคําตอบของกลุ#ม
ผู�เชี่ยวชาญด�านคนพิการต�องมีค#าต้ังแต# 3.50 ข้ึนไป จึงจะผ#านเกณฑ)การคัดเลือก 

2. ค#าพิสัยระหว#างควอไทล) (Interquartile Range) ผู�วิจยัคํานวณค#าพิสัยระหว#างควอไทล) 
โดยการคํานวณค#าความแตกต#างระหว#างควอไทล)ท่ี 3 กับควอไทล)ท่ี 1 ค#าพิสัยระหว#างควอไทล)ของ
ข�อความท่ีมีค#าไม#มากกว#า 1.50 ถือว#าผู�เชี่ยวชาญด�านคนพิการมีความคิดเห็นต#อข�อความนั้น สอดคล�องกัน
และค#ามากกว#า 1.50 แสดงว#ามีความคิดเห็นต#อข�อความนั้นไม#สอดคล�องกัน 
   จากนั้นผู�วิจัยนําผลจากการศึกษาทั้งส#วนที่ 1 ข�อสรุปผลการศึกษาข�อมูลจาก         
คนพิการต�นแบบเก่ียวกับการเสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเองเพ่ือการพ่ึงตนเองอย#าง
ยั่งยืน และส#วนท่ี 2 ข�อสรุปผลการศึกษาข�อมูลจากผู�เชี่ยวชาญด�านคนพิการเก่ียวกับการเสริมสร�าง
ความสามารถในการจัดการตนเองเพ่ือการพ่ึงตนเองอย#างยั่งยืน มาวิเคราะห)ข�อมูลเชิงคุณภาพด�วย
การวิเคราะห)เนื้อหา (Content Analysis) ซ่ึงเปaนการวิเคราะห)ข�อมูลโดยใช�หลักความเปaนเหตุเปaนผล 
อาศัยการตีความ (Interpretation) จากเนื้อหาข�อสรุปผลการศึกษาทั้งสองส#วนเพื่อค�นหาความ
สอดคล�องและพิจารณาความเปลี่ยนแปลงหรือความแตกต#างของข�อสรุปผลการศึกษา จัดหมวดหมู#
ของข�อสรุปผลการศึกษาที่มีเปlาหมายแบบเดียวกัน วิเคราะห)เนื้อหาในรายงานวิจัยแต#ละประเด็น
ท้ังความเหมือนหรือต#างของสาระในข�อสรุปผลการศึกษา รวมท้ังสังเคราะห)ข�อสรุปผลการศึกษาและ
เปรียบเทียบผลท่ีเกิดข้ึน รวมท้ังพยายามท่ีจะบูรณาการข�อสรุปผลการศึกษาท้ังสองส#วนให�สามารถท่ี
จะสรุปอ�างอิงได�เพ่ือสรุปเปaนประเด็นท่ีเก่ียวกับองค)ประกอบ กระบวนการ และรายละเอียดเก่ียวกับ
การเสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเองของคนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเองอย#างยั่งยืน เพื่อสร�าง
เปaนร#างรูปแบบการเสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเองของคนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเอง
อย#างยั่งยืนต#อไป 
 ส+วนท่ี 3 การประเมินและพัฒนารูปแบบการเสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเอง
ของคนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเองอย#างยั่งยืนท่ีเหมาะสม 
 1. วิธีดําเนินการวิจัย  
  ผู�วิจัยใช�แบบประเมินรูปแบบการเสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเองของ    
คนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเองอย#างยั่งยืนท่ีผู�วิจัยสร�างข้ึนในการสอบถามความคิดเห็นให�ผู�ทรงคุณวุฒิ 
จํานวน 10 คน ประเมินรูปแบบท่ีเหมาะสมโดยการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับรูปแบบ รวมถึงให�
ข�อเสนอแนะในการพัฒนาและปรับปรุง นําไปสู#รูปแบบการเสริมสร�างความสามารถในการจัดการ
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ตนเองของคนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเองอย#างยั่งยืนท่ีเหมาะสม สามารถนําไปปรับประยุกต)ใช�ในการ
ส#งเสริมและพัฒนาการจัดการตนเองของคนพิการในพ้ืนท่ีต#างๆ ท่ีมีลักษณะความพิการและบริบทท่ี
แตกต#างกันรวมท้ังเปaนนําข�อค�นพบไปใช�ประโยชน)ในเชิงนโยบายการส#งเสริมและพัฒนาการจัดการ
ตนเองของคนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเองอย#างยั่งยืนต#อไป 
 2. กลุ+มตัวอย+างท่ีใช ในการวิจัย 
  ในการวิจัยครั้งนี้ ผู�วิจัยเลือกกลุ#มตัวอย#างโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) โดยกําหนดคุณลักษณะของผู�ทรงคุณวุฒิจากผู�ท่ีมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ)ด�าน
คนพิการ ในฐานะผู�นําองค)กรคนพิการ นักวิชาการด�านคนพิการ และผู�ปฏิบัติงานในหน#วยงานท่ี
เก่ียวข�องกับคนพิการ จํานวน 3 กลุ#ม ดังนี้ 
  กลุ#มท่ี 1 ผู�เชี่ยวชาญท่ีเปaนผู�นําองค)กรคนพิการ จํานวน 4 คน ประกอบด�วยผู�มีคุณสมบัติ 
ดังนี้ 

1. เปaนผู�ท่ีดํารงตําแหน#งในองค)กรคนพิการท่ีได�รับการรับรองจากภาครัฐ หรือ 
2. เปaนผู�มีประสบการณ)ในการปฏิบัติงานด�านการเสริมสร�างความสามารถในการจัดการ

ตนเองของคนพิการ 
  กลุ#มท่ี 2 ผู�เชี่ยวชาญท่ีเปaนนักวิชาการด�านคนพิการ จํานวน 2 คน ประกอบด�วยผู�มี
คุณสมบัติ ดังนี้ 

1. เปaนนักวิชาการของมหาวิทยาลัยหรือหน#วยงานอ่ืนท่ีมีบทบาทหน�าท่ีในการปฏิบัติงาน
ด�านคนพิการ หรือ 

2. เปaนนักวิชาการท่ีมีประสบการณ)ในการปฏิบัติงานด�านการเสริมสร�างความสามารถ
ในการจัดการตนเองของคนพิการ 
  กลุ#มท่ี 3 ผู�เชี่ยวชาญท่ีเปaนผู�ปฏิบัติงานในหน#วยงานท่ีเก่ียวข�องกับคนพิการ จํานวน 4 
คน ประกอบด�วยผู�มีคุณสมบัติ ดังนี้ 

1. เปaนผู�ท่ีดํารงตําแหน#งผู�บริหารหน#วยงานของภาครัฐท่ีเก่ียวข�องกับคนพิการ หรือ 
2. เปaนผู�มีประสบการณ)ในการปฏิบัติงานด�านการเสริมสร�างความสามารถในการจัดการ

ตนเองของคนพิการ 
3. เครื่องมือท่ีใช ในการวิจัย 

  ผู�วิจัยใช�แบบประเมินรูปแบบการเสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเองของ     
คนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเองอย#างยั่งยืนท่ีผู�วิจัยสร�างข้ึน ซ่ึงเปaนแบบสอบถามประเมินค#า (Rating Scale) 
5 ระดับ ให�ผู�ทรงคุณวุฒิท้ัง 10 คน ตอบโดยการให�น้ําหนักของข�อความ เพื่อให�แสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับหลักการสร�างรูปแบบ ความเชื่อมโยงของรูปแบบ การอธิบายรูปแบบ และภาพรวมของ
รูปแบบ รวมถึงข�อเสนอแนะในการพัฒนาและปรับปรุง นําไปสู#การพัฒนารูปแบบการเสริมสร�าง
ความสามารถในการจัดการตนเองของคนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเองอย#างยั่งยืนท่ีเหมาะสม  
 4. การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
  การหาคุณภาพของเครื่องมือ ผู�วิจัยดําเนินการโดยนําแบบประเมินรูปแบบการเสริมสร�าง
ความสามารถในการจัดการตนเองของคนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเองอย#างย่ังยืนท่ีสร�างข้ึนให�ผู�เชี่ยวชาญ
ตรวจเครื่องมือ จํานวน 5 คน ตรวจสอบและให�ข�อเสนอแนะ เพ่ือปรับปรุงแก�ไขให�มีความเหมาะสม 
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หลังจากนั้นจึงนําไปใช�ในการในการประเมินและพัฒนารูปแบบการเสริมสร�างความสามารถในการ
จัดการตนเองของคนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเองอย#างยั่งยืนให�มีความเหมาะสมต#อไป 

 5. การเก็บรวบรวมข อมูล 
  ผู�วิจัยเก็บรวบรวมข�อมูลจากการสอบถามความคิดเห็นผู�ทรงคุณวุฒิ โดยวิธีการส#งและ
รับแบบประเมินรูปแบบการเสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเองของคนพิการเพ่ือการ
พ่ึงตนเองอย#างยั่งยืน พร�อมด�วยข�อมูลเชิงคุณภาพเก่ียวกับรูปแบบการเสริมสร�างความสามารถในการ
จัดการตนเองของคนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเองอย#างยั่งยืนและหนังสือขอความร#วมมือในการเก็บ
รวบรวมข�อมูลไปยังผู�ทรงคุณวุฒิท้ัง 10 คน ท้ังด�วยตนเองและทางจดหมายอีเล็กทรอนิกส) 

  6. การวิเคราะห3ข อมูล 
  ผู�วิจัยวิเคราะห)ข�อมูลจากแบบประเมินรูปแบบการเสริมสร�างความสามารถในการ
จัดการตนเองของคนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเองอย#างยั่งยืนในด�านต#างๆ จากผู�ทรงคุณวุฒิท้ัง 10 คน โดย
การวิเคราะห)ค#าเฉลี่ยจากการให�น้ําหนักของข�อความเก่ียวกับหลักการสร�างรูปแบบ ความเชื่อมโยง
ของรูปแบบ การอธิบายรูปแบบ และภาพรวมของรูปแบบเพ่ือนํามาสร�างข�อสรุปผลในการประเมิน
และพัฒนารูปแบบการเสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเองของคนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเอง
อย#างยั่งยืนให�มีความเหมาะสม สามารถนําไปปรับประยุกต)ใช�ในการส#งเสริมและพัฒนาการจัดการ
ตนเองของคนพิการในพ้ืนท่ีต#างๆ ท่ีมีลักษณะความพิการและบริบทท่ีแตกต#างกัน รวมท้ังเปaนนําข�อ
ค�นพบไปใช�ประโยชน)ในเชิงนโยบายการส#งเสริมและพัฒนาการจัดการตนเองของคนพิการเพ่ือการ
พ่ึงตนเองอย#างยั่งยืนต#อไป โดยสถิติท่ีใช�ในการวิจัย คือ ค#าเฉลี่ยท่ีคํานวณได�จากคําตอบของกลุ#ม
ผู�ทรงคุณวุฒิด�านคนพิการ โดยแปลความหมายตามเกณฑ)ท่ีผู�วิจัยกําหนดให� ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 2 การแปลความหมายค#าเฉลี่ยท่ีคํานวณได�จากคําตอบของกลุ#มผู�ทรงคุณวุฒิด�านคนพิการ 
 

ค+าเฉล่ีย ความหมาย 
ต้ังแต# 4.50 ข้ึนไป กลุ#มผู�ทรงคุณวุฒิต�องการมากท่ีสุด 
ต้ังแต# 3.50 - 4.49 กลุ#มผู�ทรงคุณวุฒิต�องการมาก 
ต้ังแต# 2.50 - 3.49 กลุ#มผู�ผู�ทรงคุณวุฒิต�องการปานกลาง 
ต้ังแต# 1.50 - 2.49 กลุ#มผู�ผู�ทรงคุณวุฒิต�องการน�อย 

ตํ่ากว#า 1.50 กลุ#มผู�ทรงคุณวุฒิต�องการน�อยท่ีสุด 
 

 สําหรับข้ันตอนการดําเนินการวิจัยในครั้งนี้ ผู�วิจัยได�กําหนดรายละเอียดของข้ันตอน              
การดําเนินการวิจัย โดยการวิจัยนี้แบ#งการศึกษาออกเปaน 2 ระยะ ตามแผนภาพดังนี้ 
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ข้ันตอนการดําเนินการวิจัย 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
  
 
 
ภาพท่ี 2 ข้ันตอนการดําเนินการวิจัย 

ศึกษาและ วิ เ คร าะห) เ อกสาร ท่ี
เก่ียวข�องกับประเด็นท่ีทําการวิจัย 
เพ่ือให�เห็นภาพของบริบทการจัดการ
ต น เ อ ง ข อ งค น พิ ก า ร เ พ่ื อ ก า ร
พึ ่ง ต น เ อ ง อ ย #า ง ยั่ งยื นรวม ท้ั ง
องค)ประกอบของการเสริมสร�าง
ความสามารถในการจัดการตนเอง
ของคนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเองอย#าง
ยั่งยืนว#าควรมีลักษณะเปaนอย#างไร 
 

ผลการศึ กษาทฤษฎี 
แ น ว คิ ด แ ล ะ ข อ มู ล
เก่ียวกับการเสริมสร าง
ความสามารถในการ
จัดการตนเองของคน
พิการเพ่ือการพ่ึงตนเอง
อย+างย่ังยืน 

 

ข้ันตอนการวิจัย 

ส+วนท่ี 1 ศึกษาข�อมูลจากคนพิการ
ต�นแบบ โดยการสัมภาษณ)เชิงลึกคน
พิการต�นแบบฯ จํานวน 10 คน  
ส+วนท่ี 2 ศึกษาข�อมูลผู� เ ช่ียวชาญ
ด�านคนพิการ โดยใช�เทคนิคเดลฟาย 
สอบถามความคิดเห็นผู�เช่ียวชาญ
ด�านคนพิการ จํานวน 17 คน 
ส+วนที่ 3 นําผลจากการศึกษาท้ัง
สองส# วนมา วิ เคราะห)ข�อมูล เ ชิง
คุณภาพด�วยการวิเคราะห)เน้ือหา
เ พ่ื อสร� า ง เ ปa น ร# า ง รู ป แบบกา ร
เสริมสร�างความสามารถในการ
จัดการตนเองของคนพิการเพ่ือการ
พ่ึงตนเองอย#างยั่งยืนจากน้ันประเมิน
รูปแบบโดยผู�ทรงคุณวุฒิ จํานวน  
10 คน  
   

รูปแบบการเสริมสร าง
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น     
การจัดการตนเองของ
ค น พิ ก า ร เ พ่ื อ ก า ร
พ่ึงตนเองอย+างย่ังยืนท่ี
เหมาะสม 
 

ระยะที่ 1 
การศึกษาทฤษฎี 
แนวคิดและข อมูล
เ ก่ี ย ว กั บ ก า ร
เ ส ริ ม ส ร า ง
ความสามารถใน
การจัดการตนเอง
ของคนพิการเพ่ือ
ก า ร พ่ึ ง ต น เ อ ง
อย+างย่ังยืน 

กระบวนการ ผลท่ีได รับ 

ระยะที่ 2 
การสร าง ประเมิน
และพัฒนรูปแบบ  
ก า ร เ ส ริ ม ส ร า ง
ความสามารถใน
การจัดการตนเอง
ของคนพิการเพ่ือ
ก า ร พ่ึ ง ต น เ อ ง
อ ย+ า ง ย่ั ง ยื น ท่ี
เหมาะสม 
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   บทท่ี  4 

การศึกษาทฤษฎี แนวคิด และข�อมูลท่ีเก่ียวข�องกับ 
การเสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเองของคนพิการ 

เพ่ือการพ่ึงตนเองอย'างย่ังยืน 
 

 การวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการเสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเองของ     
คนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเองอย#างยั่งยืน” ในส#วนของการศึกษาทฤษฎี แนวคิด และข�อมูลที่เก่ียวข�อง
กับการเสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเองเพ่ือการพ่ึงตนเองอย#างยั่งยืน ผู�วิจัยใช�วิธีวิจัยเชิง
คุณภาพท่ีได�จากการสังเคราะห5เอกสารด�านคนพิการ(Documentary  Analysis) เพ่ือจะได�เข�าใจ
ข�อมูลเบื้องต�นซ่ึงจะช#วยปูพื้นฐานการทําความเข�าใจในการวิเคราะห5และตีความข�อมูลต#างๆ และ
นําไปสู#ร#างกรอบความคิดการวิจัย โดยการวิเคราะห5เนื้อหา (Content analysis) จากเอกสารทาง
ราชการ งานวิจัย วิทยานิพนธ5 หนังสือ วารสาร และจุลสาร ตลอดจนสื่อสิ่งพิมพ5ชนิดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�อง
กับการเสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเองเพ่ือการพ่ึงตนเองอย#างยั่งยืน อาทิเช#น 
พระราชบัญญัติส#งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการแห#งชาติฉบับท่ี 4 พ.ศ. 2555 – 2559 แนวคิดการจัดการตนเอง (Self-management) 
แนวคิดการพ่ึงตนเอง (Self-Reliance) แนวคิดการดํารงชีวิตอิสระ (Independent Living : IL) 
แนวคิดการฟcdนฟูสมรรถภาพโดยชุมชน (Community Based  Rehabilitation - CBR) และ
งานวิจัยท่ีเก่ียวข�องเพ่ือให�เห็นภาพของบริบทการจัดการตนเองของคนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเองอย#าง
ยั่งยืน รวมท้ังองค5ประกอบของการเสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเองของคนพิการเพ่ือการ
พ่ึงตนเองอย#างยั่งยืนว#าควรมีลักษณะเปiนอย#างไร โดยมีรายละเอียดตามตารางท่ี 3 ดังนี้ 
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ตารางที่ 3  ตารางสรุปผลการศึกษาทฤษฎี แนวคิด และข�อมูลที่เกี่ยวข�องกับการเสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเองเพื่อการพึ่งตนเองอย#างยั่งยืน 

ทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัย สาระที่ได� ประเด็นที่นําไปศึกษา 
พระราชบัญญัติส# ง เสริมและพัฒนา
คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต ค น พิ ก า ร พ .ศ .2550 
(คณะกรรมการส# ง เสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการแห#งชาติ, 2555:    
1-3) 
 

แนวทางการส#งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
ประกอบด�วย 
1)การขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม#เปiนธรรมต#อคนพิการ
2)การพัฒนามาตรฐานและรับรองมาตรฐานองค5กร
ด�านคนพิการ 
3)การส#งเสริมและพัฒนาล#ามภาษามือ  
4)การส#งเสริมอาชีพสําหรับคนพิการ 
5)การส#งเสริมการจัดสวัสดิการให�แก#คนพิการและผู�ดูแล
คนพิการ 
6)การจัดสิ่งอํานวยความสะดวกและสภาพแวดล�อม
สําหรับคนพิการ 
7)การฟcdนฟูสมรรถภาพคนพิการตามกระบวนทางการแพทย5 
8)การส#งเสริมพัฒนาการเพื่อปรับสภาพทางร#างกายจิตใจ
อารมณ5 
9)การจัดบริการด�านการศึกษาสําหรับคนพิการ  

องค5ประกอบในการเสริมสร�างความสามารถในการ
จัดการตนเองของคนพิการเพื่อการพึ่งตนเองอย#างยั่งยืน 
1)การส#งเสริมอาชีพสําหรับคนพิการ 
2)การส#งเสริมการจัดสวัสดิการให�แก#คนพิการ 
3)สิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการ 
4)การฟcdนฟูสมรรถภาพคนพิการตามกระบวนทางการแพทย5 
5)การปรับสภาพทางร#างกายจิตใจและอารมณ5 และ 
6)การจัดบริการด�านการศึกษาสําหรับคนพิการ 

แผนพ ัฒนาค ุณภ าพช ีว ิตคนพ ิก า ร
แห#งชาติฉบับที่ 4 พ.ศ. 2555 – 2559 
(คณะกรรมการส# ง เสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการแห#งชาติ, 2555: ก) 

หลักการสําคัญในการสร�างสังคมที่บูรณาการเพื่อคนพิการ
และทุกคนในสังคม ประกอบด�วย 
1)มีบริการเพื่อให�คนพิการเข�าถึงสิทธิตามกฎหมายและ
ตอบสนองความจําเปiนของคนพิการแต#ละประเภท 
 

องค5ประกอบในการเสริมสร�างความสามารถในการ
จัดการตนเองของคนพิการเพื่อการพึ่งตนเองอย#างยั่งยืน 
1)การเข�าถึงสิทธิตามกฎหมายและตอบสนองความ
จําเปiนของคนพิการแต#ละประเภท 
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ตารางที่ 3  ตารางสรุปผลการศึกษาทฤษฎี แนวคิด และข�อมูลที่เกี่ยวข�องกับการเสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเองเพื่อการพึ่งตนเองอย#างยั่งยืน (ต#อ) 

ทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัย สาระที่ได� ประเด็นที่นําไปศึกษา 
 2)สร�างสภาพแวดล�อมพัฒนาเทคโนโลยีและข�อมูลข#าวสาร

ที่คนพิการสามารถเข�าถึงและใช�ประโยชน5ได� 
3)การสร�างพลังอํานาจให�คนพิการสามารถเข�าถึงบริการ
ต#างๆ ทั้งด�านการแพทย5 การศึกษา อาชีพและการมีงานทํา 
4)การปรับปรุงกลไกด�านการเงิน การคลังและงบประมาณ
เพื่อการส#งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให�มี
ประสิทธิภาพและกระจายอํานาจสู#ท�องถิ่น 

2)การพัฒนาเทคโนโลยีและข�อมูลข#าวสารที่คนพิการ
สามารถเข�าถึงและใช�ประโยชน5ได� 
3)การเข�าถึงบริการต#างๆ ทั้งด�านการแพทย5 การศึกษา 
อาชีพและการมีงานทํา 
 

แนวคิดการจัดการตนเอง  
(Self-management) 
(Edward and Christine, 1994: 6) 
 

กระบวนการในการจัดการตนเอง ประกอบด�วย  
1)การตรวจสอบตนเอง  
2)การประเมินตนเอง  
3)การเสริมแรงตนเอง  
4)การแนะนําตนเอง  
5)การจัดการความเครียด และ 
6)การแก�ปqญหาสังคม 

กระบวนการในการเสริมสร�างความสามารถในการ
จัดการตนเองของคนพิการเพื่อการพึ่งตนเองอย#างยั่งยืน 
1)การตรวจสอบตนเอง  
2)การประเมินตนเอง  
3)การเสริมแรงตนเอง  
4)การจัดการความเครียด และ 
5)การแก�ปqญหาสังคม 

แนวคิดการจัดการตนเอง  
(Self-management) 
(Kanfer and Gaelick, 1986: 283-345) 

กระบวนการในการจัดการตนเอง ประกอบด�วย  
1)การติดตามตนเอง  
2)การประเมินผลตนเอง และ 
3)การเสริมแรง 
 

กระบวนการในการเสริมสร�างความสามารถในการ
จัดการตนเองของคนพิการเพื่อการพึ่งตนเองอย#างยั่งยืน 
1)การติดตามตนเอง  
2)การประเมินผลตนเอง และ 
3)การเสริมแรง 
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ตารางที่  3 ตารางสรุปผลการศึกษาทฤษฎี แนวคิด และข�อมูลที่เกี่ยวข�องกับการเสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเองเพื่อการพึ่งตนเองอย#างยั่งยืน (ต#อ) 

ทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัย สาระที่ได� ประเด็นที่นําไปศึกษา 
แนวคิดการจัดการตนเอง  
(Self-management) 
(Creer, อ�างถึงใน ลดาวัลย5 ฤทธิ์กล�า, 
2555: 45-46) 

ขั้นตอนในการจัดการตนเอง ประกอบด�วย  
1)การตั้งเปvาหมาย  
2)การรวบรวมข�อมูล  
3)การประมวลและประเมินข�อมูล  
4)การตัดสินใจ  
5)การลงมือปฏิบัติ และ 
6)การประเมินผล 

กระบวนการในการเสริมสร�างความสามารถในการ
จัดการตนเองของคนพิการเพื่อการพึ่งตนเองอย#างยั่งยืน 
1)การตั้งเปvาหมาย  
2)การรวบรวมข�อมูล  
3)การลงมือปฏิบัติ และ 
4)การประเมินผล 

แนวคิดการจัดการตนเอง  
(Self-management) 
(มหาวิทยาลัยธนบุรี, 2555: 9-12) 

รูปแบบของการจัดการพฤติกรรมตนเอง ประกอบด�วย  
1)การควบคุมสิ่งเร�าหรือการวางแผนจัดสิ่งแวดล�อม  
2)การใช�กระบวนการทางพุทธิปqญญาภายในตนเอง  
3)การให�แรงเสริมและลงโทษตนเอง  
4)การควบคุมพฤติกรรมด�วยพุทธิปqญญา 

กระบวนการในการเสริมสร�างความสามารถในการ
จัดการตนเองของคนพิการเพื่อการพึ่งตนเองอย#างยั่งยืน                               
1)การให�แรงเสริมและลงโทษตนเอง  
 

แนวคิดการพึ่งตนเอง 
(Self-Reliance)  
(โกวิทย5 พวงงาม, 2553: 171-173) 
 

องค5ประกอบการพึ่งตนเอง ประกอบด�วย 
1)ด�านเทคโนโลยี  
2)ด�านเศรษฐกิจ  
3)ด�านทรัพยากรธรรมชาติ  
4)ด�านจิตใจ และ 
5)ด�านสังคมวัฒนธรรม 

องค5ประกอบในการเสริมสร�างความสามารถในการ
จัดการตนเองของคนพิการเพื่อการพึ่งตนเองอย#างยั่งยืน 
1)ด�านเทคโนโลยี  
2)ด�านเศรษฐกิจ และ 
3)ด�านจิตใจ  
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ตารางที่  3 ตารางสรุปผลการศึกษาทฤษฎี แนวคิด และข�อมูลที่เกี่ยวข�องกับการเสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเองเพื่อการพึ่งตนเองอย#างยั่งยืน (ต#อ) 

ทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัย สาระที่ได� ประเด็นที่นําไปศึกษา 
แนวคิดการพึ่งตนเอง 
(Self-Reliance)  
(รพีพรรณ คําหอม,  2554: 298-306) 

องค5ประกอบในการพึ่งตนเอง ประกอบด�วย 
1)การพึ่งตนเองด�านสุขภาพ  
2)การพึ่งตนเองด�านเศรษฐกิจ และ  
3)การพึ่งตนเองด�านข�อมูลข#าวสารและการเรียนรู� 

องค5ประกอบในการเสริมสร�างความสามารถในการ
จัดการตนเองของคนพิการเพื่อการพึ่งตนเองอย#างยั่งยืน 
1)ด�านสุขภาพ และ 
2)ด�านเศรษฐกิจ 

แนวคิดการดํารงชีวิตอิสระ 
(Independent Living : IL) 
(สํานักส#งเสริมและพิทักษ5คนพิการ, 
2549: 13) 

รูปแบบการดํารงชีวิตอิสระของคนพิการ ประกอบด�วย 
1)บริการข�อมูลข#าวสาร  
2)ให�คําปรึกษาฉันเพื่อน  
3)การฝxกทักษะการดํารงชีวิต และ 
4)การพิทักษ5สิทธิคนพิการ 

กระบวนการในการเสริมสร�างความสามารถในการ
จัดการตนเองของคนพิการเพื่อการพึ่งตนเองอย#างยั่งยืน                               
1)บริการข�อมูลข#าวสาร  
2)ให�คําปรึกษาฉันเพื่อน  
3)การฝxกทักษะการดํารงชีวิต และ 
4)การพิทักษ5สิทธิคนพิการ 

การจัดบริการของศูนย5การดํารงชีวิตอิสระของคนพิการ 
ได�แก#  
1)บริการด�านข�อมูลข#าวสารและการส#งต#อ   
2)บริการการฝxกทักษะการดํารงชีวิตอิสระ   
3)บริการการให�คําปรึกษาฉันท5เพื่อน 
4)บริการการพิทักษ5สิทธิ์   
5)บริการผู�ช#วยเหลือส#วนตัวคนพิการรุนแรง  และ 
6)บริการจัดกลุ#มสนับสนุนคนพิการในชุมชน 
 

กระบวนการในการเสริมสร�างความสามารถในการ
จัดการตนเองของคนพิการเพื่อการพึ่งตนเองอย#างยั่งยืน                               
1)บริการด�านข�อมูลข#าวสารและการส#งต#อ   
2)บริการการฝxกทักษะการดํารงชีวิตอิสระ   
3)บริการการให�คําปรึกษาฉันท5เพื่อน 
4)บริการการพิทักษ5สิทธิ์   
5)บริการผู�ช#วยเหลือส#วนตัวคนพิการรุนแรง  และ 
6)บริการจัดกลุ#มสนับสนุนคนพิการในชุมชน 
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ตารางที่  3 ตารางสรุปผลการศึกษาทฤษฎี แนวคิด และข�อมูลที่เกี่ยวข�องกับการเสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเองเพื่อการพึ่งตนเองอย#างยั่งยืน (ต#อ) 

ทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัย สาระที่ได� ประเด็นที่นําไปศึกษา 
แนวคิดการดํารงชีวิตอิสระ 
(Independent Living : IL) 
(ศูนย5การดํารงชีวิตอิสระของคนพิการไทย, 
2549: 1-4)    
 

องค5ประกอบที่ช#วยให�คนพิการดําเนินชีวิตอย#างอิสระ 
ประกอบด�วย 
1)รู�จักความพิการของตนเอง   
2)สามารถยอมรับกับสภาพความพิการที่เขาเปiนอยู#  
3)สามารถช#วยเหลือตนเองในชีวิตประจําวัน   
4)มีความเชื่อมั่นในตนเอง  
5)มีทักษะอื่นๆ 

กระบวนการในการเสริมสร�างความสามารถในการ
จัดการตนเองของคนพิการเพื่อการพึ่งตนเองอย#างยั่งยืน                               
1)รู�จักความพิการของตนเอง   
2)สามารถยอมรับกับสภาพความพิการที่เขาเปiนอยู#  
3)สามารถช#วยเหลือตนเองในชีวิตประจําวัน   
4)มีความเชื่อมั่นในตนเอง  
 

แนวคิดการฟcdนฟูสมรรถภาพโดย
ชุมชน (Community Based  
Rehabilitation - CBR) 
(สํานักส#งเสริมและพิทักษ5คนพิการ, 
2549: 64-67) 

การจัดบริการที่เหมาะสมให�แก#คนพิการ ประกอบด�วย 
1)สาธารณสุข   
2)การศึกษา   
3)การอาชีพ  และ 
4)บริการด�านสังคม   

องค5ประกอบในการเสริมสร�างความสามารถในการ
จัดการตนเองของคนพิการเพื่อการพึ่งตนเองอย#างยั่งยืน                               
1)ด�านสาธารณสุข   
2)ด�านการศึกษา   
3)ด�านการอาชีพ   
 ปqจจัยการพัฒนาคนอย#างยั่งยืน ประกอบด�วย 

1)การเชื่อมโยงความต�องการของคนพิการ  ครอบครัว  
และชุมชน   
2)การตอบสนองภายในชุมชน และ 
3)การสนับสนุนจากภายนอกชุมชน  
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ตารางที่  3 ตารางสรุปผลการศึกษาทฤษฎี แนวคิด และข�อมูลที่เกี่ยวข�องกับการเสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเองเพื่อการพึ่งตนเองอย#างยั่งยืน (ต#อ) 

ทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัย สาระที่ได� ประเด็นที่นําไปศึกษา 
 องค5ประกอบของการฟcdนฟูสมรรถภาพโดยชุมชน 

ประกอบด�วย 
1)การสน ับสน ุนการ ดํา เน ินการ ทั้งด�านการแพทย5 
การศึกษา การอาชีพและสังคม 
2)การสนับสนุนให�ชุมชนมีส#วนร#วมในการดําเนินโครงการ
ทุกขั้นตอน  
3)การใช�ทรัพยากรที่มีอยู#แล�วในชุมชนให�เกิดประโยชน5
สูงสุด  
4)การดําเนินการโดยชุมชนเอง หน#วยงานภายนอกมี
บทบาทเปiนเพียงผู�ให�สนับสนุน 
5)การดําเนินการบนพื้นฐานของการให�โอกาส สิทธิ และ
ความเสมอภาคแก#คนพิการ   

 

แนวคิดการดูแลตนเอง  
(Self-Care) 
(กมลพรรณ  พันพึ่ง, 2547: 23-24) 

การดูแลตนเอง ประกอบด�วย 2 ระยะ คือ  
ระยะที่ 1 เปiนระยะของการพินิจพิจารณาและตัดสินใจ 
ระยะที่ 2 เปiนระยะของการดําเนินการกระทํา 
ความสามารถในการดูแลตนเอง ประกอบด�วย 
1)ความสามารถและคุณสมบัติพื้นฐาน 
2)พลังความสามารถ 
3)ความสามารถในการปฏิบัติเพื่อการดูแลตนเอง 

องค5ประกอบในการเสริมสร�างความสามารถในการ
จัดการตนเองของคนพิการเพื่อการพึ่งตนเองอย#างยั่งยืน                               
ด�านการดูแลตนเอง 
ระยะที่ 1  เปiนระยะของการพินิจพิจารณาและตัดสินใจ 
ระยะที่ 2 เปiนระยะของการดําเนินการกระทํา 
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ตารางที่  3 ตารางสรุปผลการศึกษาทฤษฎี แนวคิด และข�อมูลที่เกี่ยวข�องกับการเสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเองเพื่อการพึ่งตนเองอย#างยั่งยืน (ต#อ) 

ทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัย สาระที่ได� ประเด็นที่นําไปศึกษา 
งานวิจัยเรื่อง รูปแบบการจัดสวัสดิการ
ที่เหมาะสมสําหรับคนพิการ ตําบลบ�าน
ปรางค5 อําเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 
ของมงคล เลากลาง และคณะ (2553: 
50-52) 

รูปแบบการจัดสวัสดิการที่เหมาะสมสําหรับคนพิการ 
ประกอบด�วย 
1)ด�านการแพทย5 
2)ด�านการศึกษา  
3)ด�านการประกอบอาชีพ 
4)ด�านเศรษฐกิจ และ 
5)ด�านสังคม 

องค5ประกอบในการเสริมสร�างความสามารถในการ
จัดการตนเองของคนพิการเพื่อการพึ่งตนเองอย#างยั่งยืน                               
1)ด�านการแพทย5 
2)ด�านการศึกษา  
3)ด�านการประกอบอาชีพ 
4)ด�านเศรษฐกิจ  
 

งานวิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนาขีด
ความสามารถการพึ่งตนเองของชุมชน
ในจังหวัดร�อยเอ็ด ของประมวล เภตรา 
(2553: 155-157) 

สภาพการพึ่งตนเองของชุมชน ประกอบด�วย  
1)ด�านจิตใจ  
2)ด�านสังคม  
3)ด�านเศรษฐกิจ  
4)ด�านการเรียนรู� และ 
5)ด�านทรัพยากรธรรมชาติ 

องค5ประกอบในการเสริมสร�างความสามารถในการ
จัดการตนเองของคนพิการเพื่อการพึ่งตนเองอย#างยั่งยืน                               
1)ด�านจิตใจ  
2)ด�านเศรษฐกิจ และ 
3)ด�านการเรียนรู� 

งานวิจัยเรื่อง ความเข�มแข็งในการ
พึ่งตนเองของผู�พิการ กรณีศึกษา ตําบล
ท#าชัยอําเภอเมือง จังหวัดชัยนาท ของ
หยาดฝน รัตตะมาน (2554: 109-115) 

องค5ประกอบในการเสริมสร�างความเข�มแข็งในการ
พึ่งตนเองของผู�พิการ ประกอบด�วย  
1)ด�านอารมณ5และจิตใจ  
2)ด�านเศรษฐกิจ และ 
3)ด�านสังคม  
 
 

องค5ประกอบในการเสริมสร�างความสามารถในการ
จัดการตนเองของคนพิการเพื่อการพึ่งตนเองอย#างยั่งยืน                              
1)ด�านอารมณ5และจิตใจ และ 
2)ด�านเศรษฐกิจ  
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ตารางที่  3 ตารางสรุปผลการศึกษาทฤษฎี แนวคิด และข�อมูลที่เกี่ยวข�องกับการเสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเองเพื่อการพึ่งตนเองอย#างยั่งยืน (ต#อ) 

ทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัย สาระที่ได� ประเด็นที่นําไปศึกษา 
งานวิจัยเรื่อง การพัฒนาศักยภาพการ
พึ่งตนเองในชุมชนชนบท ตําบลถ#อนนา
ลับ อําเภอบ�านดุง จังหวัดอุดรธานี ของ
สุทธิรักษ5 ศรีสุเลิศ  (2551: 116-123)   

ศักยภาพการพึ่งตนเองของประชาชน ประกอบด�วย      
1)ศักยภาพการพึ่งตนเองด�านจิตใจ  
2)ศักยภาพการพึ่งตนเองด�านสังคมวัฒนธรรม  
3)ศักยภาพการพึ่งตนเองด�านทรัพยากรธรรมชาติ  
4)ศักยภาพการพึ่งตนเองด�านเศรษฐกิจ และ 
5)ศักยภาพการพึ่งตนเองด�านเทคโนโลยี 

องค5ประกอบในการเสริมสร�างความสามารถในการ
จัดการตนเองของคนพิการเพื่อการพึ่งตนเองอย#างยั่งยืน                              
1)ด�านจิตใจ  
2)ด�านเศรษฐกิจ และ 
3)ด�านเทคโนโลยี 

งานวิจัยเรื่อง การพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจ
ของคนพิการในอําเภอเมืองเช ียงใหม# 
ของรุ#งนภา สืบคล�าย (2553: 38-42) 

ปqจจัยในการ พึ่งตนเองทางเศรษฐกิจของคนพิการ 
ประกอบด�วย 
1)ด�านข�อมูลข#าวสาร 
2)ด�านวัตถุและสิ่งของ 
3)ด�านอารมณ5และจิตใจ และ 
4)ด�านเศรษฐกิจ 

องค5ประกอบในการเสริมสร�างความสามารถในการ
จัดการตนเองของคนพิการเพื่อการพึ่งตนเองอย#างยั่งยืน                              
1)ด�านวัตถุและสิ่งของ 
2)ด�านอารมณ5และจิตใจ และ 
3)ด�านเศรษฐกิจ 

งานวิจัยเรื่อง การมีส#วนร#วมระหว#างชุมชน
กับองค5กรภาครัฐระดับตําบลในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กรณีศึกษา 
ตําบลตาจั่น อําเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 
ของกชนิภา นราพินิจ และคณะ (2551: 
159-166) 

การจัดระบบส#งต#อคนพิการของชุมชนเพื่อรับบริการตาม
สิทธิของคนพิการ มีดังนี้ คือ  
1)การส#งต#อตามสิทธิด�านการแพทย5  
2)การส#งต#อตามสิทธิด�านการศึกษา  
3)การส#งต#อสิทธิด�านสังคมและสวัสดิการ และ 
4)การส#งต#อสิทธิด�านอาชีพ 
 
 

องค5ประกอบในการเสริมสร�างความสามารถในการ
จัดการตนเองของคนพิการเพื่อการพึ่งตนเองอย#างยั่งยืน                              
1)ด�านการแพทย5  
2)ด�านการศึกษา และ 
3)ด�านอาชีพ 
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ตารางที่  3 ตารางสรุปผลการศึกษาทฤษฎี แนวคิด และข�อมูลที่เกี่ยวข�องกับการเสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเองเพื่อการพึ่งตนเองอย#างยั่งยืน (ต#อ) 

ทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัย สาระที่ได� ประเด็นที่นําไปศึกษา 
งานวิจัยเรื่อง การพึ่งตนเองอย#างยั่งยืน
ของชุมชนตําบลห�วยไผ# อําเภอเมืองราชบุรี 
จังหวัดราชบุรี ขององอาจ ดิษฐาอภิชน 
(2556: 222-225) 

รูปแบบการพึ่งตนเองของคนในชุมชน ประกอบด�วย 
1)ด�านเทคโนโลยี  
2)ด�านเศรษฐกิจ  
3)ด�านทรัพยากรธรรมชาติ  
4)ด�านจิตใจ และ 
5)ด�านสังคม 

องค5ประกอบในการเสริมสร�างความสามารถในการ
จัดการตนเองของคนพิการเพื่อการพึ่งตนเองอย#างยั่งยืน                              
1)ด�านเทคโนโลยี  
2)ด�านเศรษฐกิจ และ 
3)ด�านจิตใจ  
 

งานวิจัยเรื ่อง การพัฒนารูปแบบการ
จัดการตนเองอย#างมีส#วนร#วมต#อความ
สม่ําเสมอของการใช�ยาต�านไวรัสเอดส5
ในผู�ปyวยเอดส5 โรงพยาบาลบ�านไร# จังหวัด
อุทัยธานี ของอัจฉรพรรณ ค�ายาดี (2553: 
60-65) 

รูปแบบการจัดการตนเองอย#างมีส#วนร#วม ประกอบด�วย 
1)การสร�างสัมพันธภาพเชิงบําบัด 
2)การให�ความรู�/การสอนและฝxกทักษะอย#างต#อเนื่อง 
3)การมีส#วนร#วมในการดูแลสุขภาพ 
4)การส#งเสริมและกระตุ�นให�ฝxกทักษะกิจกรรมตามกลวิธี
การจัดการตนเอง 
5)การประสานการดูแลและความช#วยเหลือจากบุคลากร
ด�านสุขภาพ 

กระบวนการในการเสริมสร�างความสามารถในการ
จัดการตนเองของคนพิการเพื่อการพึ่งตนเองอย#างยั่งยืน                              
1)การให�ความรู�/การสอนและฝxกทักษะอย#างต#อเนื่อง 
2)การส#งเสริมและกระตุ�นให�ฝxกทักษะกิจกรรมตามกลวิธี
การจัดการตนเอง 
3)การประสานการดูแลและความช#วยเหลือจากบุคลากร
ด�านสุขภาพ 

งานวิจัยเรื ่อง การพัฒนาศักยภาพของ
ชุมชนเ พื่อการพึ่งตนเองอย #า ง ยั ่ง ย ืน 
ตําบลโคกโคเฒ#า อําเภอเมืองสุพรรณบุรี 
จังหวัดสุพรรณบุรี  
 

องค5ประกอบการพึ่งตนเองของชุมชน ประกอบด�วย 
1)ด�านเทคโนโลยี 
2)ด�านเศรษฐกิจ 
3)ด�านทรัพยากร 
 

องค5ประกอบในการเสริมสร�างความสามารถในการ
จัดการตนเองของคนพิการเพื่อการพึ่งตนเองอย#างยั่งยืน                              
1)ด�านเทคโนโลยี 
2)ด�านเศรษฐกิจ และ 
3)ด�านจิตใจ 
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ตารางที่  3 ตารางสรุปผลการศึกษาทฤษฎี แนวคิด และข�อมูลที่เกี่ยวข�องกับการเสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเองเพื่อการพึ่งตนเองอย#างยั่งยืน (ต#อ) 

ทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัย สาระที่ได� ประเด็นที่นําไปศึกษา 
ของนิตยา สุจริตผลจํารูญ (2557: 114-
121)   

4)ด�านจิตใจ และ 
5)ด�านสังคม วัฒนธรรม 

 

งานวิจัยเรื่อง การพัฒนาชุมชนแบบ
พึ่งตนเอง : กรณีศึกษา แหล#งการเรียนรู�
ก า ร เ กษตร เ พื่ อก า ร พึ่ ง ตน เ อ ง และ
สิ่งแวดล�อมท�องถิ่น บ�านคลองทุเรียน 
อําเภอวังน้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมา 
ของสมชาย ศรีเอียด (2553: 110-117)  

การพัฒนาแบบพึ่งตนเอง ประกอบด�วย  
1)ด�านเทคโนโลยี  
2)ด�านเศรษฐกิจ  
3)ด�านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม  
4)ด�านจิตใจ และ 
5)ด�านสังคม 

องค5ประกอบในการเสริมสร�างความสามารถในการ
จัดการตนเองของคนพิการเพื่อการพึ่งตนเองอย#างยั่งยืน                              
1)ด�านเทคโนโลยี  
2)ด�านเศรษฐกิจ และ 
3)ด�านจิตใจ  
 

งานวิจัยเรื่อง ความพร�อมและการพัฒนา
ความพร�อมในการ ดํ า เ น ิน ง า นด �า น
สว ัสด ิการส ังคมสําหร ับคนพิการของ
องค5การบริหารส#วนตําบล จังหวัดนครปฐม 
ของธนายุส ธนธิติ (2553: 98-109) 

การจัดสวัสดิการสําหรับคนพิการ ประกอบด�วย             
1)ด�านสุขภาพ  
2)ด�านการศึกษา  
3)ด�านการดํารงชีพและมีงานทํา  
4)ด�านสังคม และ 
5)ด�านการเสริมพลังให�กลุ#มคนพิการ 
 

องค5ประกอบในการเสริมสร�างความสามารถในการ
จัดการตนเองของคนพิการเพื่อการพึ่งตนเองอย#างยั่งยืน                               
1)ด�านสุขภาพ  
2)ด�านการศึกษา  
3)ด�านการดํารงชีพและมีงานทํา  
 

 
 จากการศึกษาทฤษฎี แนวคิด และข�อมูลที่เกี่ยวข�องกับการเสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเองเพื่อการพึ่งตนเองอย#างยั่งยืน ผู�วิจัยสามารถ
สรุปผลการศึกษาทั้งในส#วนขององค5ประกอบและกระบวนการที่เกี่ยวข�องกับการพัฒนารูปแบบการเสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเองของคนพิการเพื่อการ
พึ่งตนเองอย#างยั่งยืนตามแผนภาพ ดังนี้ 
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ภาพท่ี 3   ข�อสรุปผลการศึกษาทฤษฎี แนวคิด และข�อมูลท่ีเก่ียวข�องกับการพัฒนารูปแบบการเสริมสร�าง

ความสามารถในการจัดการตนเองของคนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเองอย#างยั่งยืน 
 
 

กระบวนการ
1)การเตรียม       
ความพร�อม

2)การสร�างการเรียนรู�

3)การเสริมพลัง

4)การติดตามและ
ประเมินผล

5)การรวมกลุ'ม

การประกอบอาชีพ

การเรียนรู�

(การศึกษา)

เทคโนโลยี           
ส่ิงอํานวย           

ความสะดวก

การดูแลตนเอง

(สขุภาพ)

การตระหนัก        
ในตนเอง
(จิตใจ)
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บทท่ี 5 

ข�อมูลจากคนพิการต�นแบบเก่ียวกับการเสริมสร�างความสามารถ 
ในการจัดการตนเองเพ่ือการพ่ึงตนเองอย"างย่ังยืน 

 
 การวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการเสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเองของ     
คนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเองอย#างยั่งยืน” ในส#วนของการศึกษาข�อมูลจากคนพิการต�นแบบเก่ียวกับ
การเสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเองเพ่ือการพ่ึงตนเองอย#างยั่งยืน ผู�วิจัยใช�วิธีวิจัยเชิง
คุณภาพท่ีได�จากการสังเคราะห3เอกสารด�านคนพิการและการสัมภาษณ3เชิงลึก (In-depth Interview) 
คนพิการต�นแบบในการจัดการตนเองเพ่ือการพ่ึงตนเองตามเกณฑ3ท่ีกําหนด จํานวน 10 คน โดยแบ#ง
การนําเสนอออกเปGน 3 ส#วน  ประกอบด�วย 
 ส#วนท่ี 1 สถานการณ3คนพิการไทยในปHจจุบัน 

 ส#วนท่ี 2 การเสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเองของคนพิการ 
 ส#วนท่ี 3 สรุปผล 

 โดยการนําเสนอข�อมูลจากคนพิการต�นแบบเก่ียวกับการเสริมสร�างความสามารถในการ
จัดการตนเองเพ่ือการพ่ึงตนเองอย#างยั่งยืนในแต#ละส#วน มีประเด็นท่ีน#าสนใจดังรายละเอียดต#อไปนี้ 
 
ส"วนท่ี 1 สถานการณ%คนพิการไทยในป(จจุบัน 
 “เพราะโลกนี้ประกอบข้ึนด�วยความหลากหลายโลกจึงมิได�จําเปGนต�องมีแต#มนุษย3ท่ี
สมบูรณ3แบบแต#โลกท่ีหลากหลายควรประกอบด�วยบุคคลท่ีมีศักด์ิและศรีทางจิตวิญญาณท่ีทัดเทียมกัน 
เสมอภาคกันและศรัทธาในคุณค#าของกันและกันเพ่ือท่ีจะเปGนสังคมท่ีท้ังคนพิการและไม#พิการอาศัยอยู#
ร#วมกันอย#างศานติสุข”เปGนหนึ่งข�อความจากจดหมายข#าวการเมืองเรื่องคนพิการ ฉบับท่ี 15 ต.ค.-พ.ย. 
2552 ปQท่ี 2 ของสถาบันสร�างเสริมสุขภาพคนพิการท่ีสะท�อนถึงการอยู#ร#วมกันบนความหลากหลาย
ของสังคมไทยปHจจุบัน ซ่ึงความเปGนจริงแล�วผู�พิการยังคงได�รับการยอมรับและเปSดโอกาสให�แสดง
ความสามารถในสังคมน�อยมาก โดยเฉพาะคนพิการในชนบทเพราะสังคมมีความเชื่อท่ีว#า  “คนพิการ
เปGนบุคคลท่ีน#าสงสาร ด�อยศักยภาพ ไม#สามารถทํางานได�เท#ากับคนท่ัวไป” ความเชื่อดังกล#าวทําให� 
คนพิการขาดโอกาสทางการศึกษา ไม#ได�รับการสนับสนุนให�ออกมามีส#วนร#วมในกิจกรรมทางสังคมรวมถึง
การถูกกีดกันท้ังทางสังคมอันเกิดจากเจตคติดังกล#าวและสภาพทางกายภาพท่ีเต็มไปด�วยอุปสรรค  
 “ความพิการ” ในสังคมไทยถูกทําให�คนรับรู�และเข�าใจจากชุดความรู�ท่ีจํากัดในสังคม 
ทําให�การให�คุณค#าและความหมายกับ “คนพิการ” มีความผิดเพ้ียนบิดเบือนไปจากท่ีควรจะเปGน และ
ในกระแสความเข�าใจหลักมักมองว#า “ความพิการ” เปGนภาวะไร�ความสามารถ และ “คนพิการ” ก็
นํามาซ่ึงความเปGนภาระต#อคนอ่ืนและสังคม ทุนจากความเปGนมนุษย3คนหนึ่งของสังคมท่ีละเลยและ
มองข�ามไปอย#างน#าเสียดาย สังคมไม#คิดท่ีจะทําอะไรเพื่อเผยแสดงคุณค#าและศักดิ์ศรีของคนพิการ 
และการละเลยหรือขับคนพิการออกนอกสังคมนี้ ยังเปGนการกดข่ีข#มเหงมนุษย3ด�วยกันเองท่ีสร�างความ
ทุกข3ยากลําบากให�คนพิการอย#างรู�เท#าไม#ถึงการณ3อีกด�วย 



94 

 คนพิการจํานวนไม#น�อยท่ีพยายามด้ินรนหาโอกาสทางการศึกษาและโอกาสในการ
ประกอบอาชีพเพ่ือหวังท่ีจะมีชีวิตความเปGนอยู#ที่ดีขึ้นและไม#เปGนภาระแก#ผู�อื่น แต#มีคนพิการเพียง
ส#วนน�อยเท#านั้นท่ีได�รับโอกาสท่ีดีจากสังคมหรือสามารถฝVาฟHนอุปสรรคเหล#านั้นไปได�  ในขณะท่ีแนวคิด
ระดับสากลมีความเชื่อว#า “คนพิการมีศักยภาพไม#ยิ่งหย#อนไปกว#าบุคคลท่ัวไป หากได�รับการส#งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตอย#างมีคุณภาพ” เปGนความเชื่อท่ีมีพื้นฐานมาจากหลักสิทธิมนุษยชนซ่ึงให�
ความสําคัญในสิทธิและความเสมอภาคของบุคคล  โดยสํานักงานส#งเสริมศักยภาพและสิทธิ        
กรมส#งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห#งชาติได�เปSดเผยข�อมูลสถิติคนพิการไทยท่ีได�สํารวจ
โดยสํานักงานสถิติแห#งชาติ ต้ังแต# ปQ พ.ศ. 2517 - 2550 พบว#า มีแนวโน�มความเสี่ยงต#อความพิการ
มากยิ่งข้ึน ท้ังในด�านความเจ็บปVวย วิถีการดํารงชีวิต และสภาพแวดล�อม ท่ีมุ#งเชิงอุตสาหกรรมมาก
ยิ่งข้ึน อุบัติเหตุในการทํางาน การจราจร การบริโภคที่ส#งผลให�เกิดโรคภัยไข�เจ็บต#างๆ เหล#านี้ล�วน
ส#งผลกระทบต#อความพิการท่ีนับวันจะมีแนวโน�มสูงเพ่ิมข้ึน 
 ความเหลื่อมล้ําในสังคมไทยนับว#ายังเปGนปHญหาท่ีรุนแรงและก#อให�เกิดความขัดแย�งใน
สังคม โดยเฉพาะระหว#างกลุ#มคนรวยและกลุ#มคนด�อยโอกาส เช#น คนพิการ คนชรา และเด็ก เปGนต�น      
จากข�อมูลการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนสํานักงานสถิติแห#งชาติ ปQ 2553 
ประมวลผลโดยสํานักพัฒนาฐานข�อมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม พบว#า ในปHจจุบันความม่ังค่ัง (Wealth 
distribution) มีการกระจุกตัวอยู#ในกลุ#มคนจํานวนน�อยและยังมีความเหลื่อมล้ําในมิติอ่ืนๆ ท้ังการ
เข�าถึงบริการสาธารณะท่ีมีคุณภาพ การเข�าถึงทรัพยากร การเข�าถึงข�อมูลและข#าวสาร การเข�าถึง
เทคโนโลยีสารสนเทศ การเข�าถึงกระบวนการยุติธรรมอย#างเท#าเทียม และความเหลื่อมล้ําทางสังคม
อ่ืนๆ เช#น การกีดกันและการแบ#งแยกระหว#างเพศกลุ#มอายุ และกลุ#มอาชีพต#างๆ ท่ีกลายเปGนข�อจํากัด
สําหรับการพัฒนาประเทศให�เต็มศักยภาพ และเปGนสาเหตุสําคัญท่ีทําให�เกิดปHญหาการกระจายความ
ม่ังค่ังระหว#างกลุ#มด�อยโอกาสโดยเฉพาะอย#างยิ่งกลุ#มคนพิการและกลุ#มคนปกติ 
 ผลการสํารวจความพิการของสํานักงานสถิติแห#งชาติ เม่ือปQ พ.ศ. 2555 พบว#า ประเทศ
ไทยมีประชากรท่ีพิการประมาณ 1.5 ล�านคน หรือร�อยละ 2.2 ของประชากรท่ัวประเทศ โดยพบ
ผู�หญิงมีร�อยละของผู�พิการสูงกว#าผู�ชายเล็กน�อย(ร�อยละ 2.3 และ 2.1 ตามลําดับ) ส#วนใหญ#เปGนกลุ#ม
อายุ 70 ปQ ข้ึนไป(ร�อยละ 16.4) นอกจากนี้ยังพบว#า นอกเขตเทศบาลมีร�อยละประชากรท่ีพิการ
มากกว#าในเขตเทศบาล (ร�อยละ 2.5 และร�อยละ 1.5 ตามลําดับ)โดยเฉพาะภาคเหนือและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีประชากรท่ีพิการสูงกว#าภาคอ่ืน (ร�อยละ 2.9 และ 2.8 ตามลําดับ) และเม่ือ
พิจารณาตามลักษณะความพิการพบว#าเปGนประชากรที่มีความลําบากหรือปHญหาสุขภาพท่ีเปGน
ข�อจํากัดในการทํากิจกรรม มีร�อยละ 2.1 (1.4 ล�านคน)ประชากรท่ีมีความลําบากในการดูแลตนเอง
หรือทํากิจวัตรส#วนตัวมีร�อยละ 0.5 (0.3 ล�านคน) หรือประชากรท่ีมีลักษณะความบกพร#องทาง
ร#างกาย จิตใจ หรือสติปHญญา มีร�อยละ 1.6 (1.1 ล�านคน) โดยประชากรท่ีพิการลดลงจากปQ 2550   
ท้ัง 3 กลุ#ม 
 จากการสํารวจการเข�าถึงความช#วยเหลือหรือสวัสดิการของรัฐและการใช�เทคโนโลยี
สารสนเทศ พบว#า ประชากรท่ีพิการเกือบทุกคนได�รับสวัสดิการค#ารักษาพยาบาล (ร�อยละ 98.4) แต#
ยังมีประชากรท่ีพิการอีกร�อยละ 15.8 มีความจําเปGนต�องใช�อุปกรณ3เครื่องช#วยสําหรับคนพิการแต#ไม#มี 
และผู�พิการถึง 4 ใน 5 ต�องการความช#วยเหลือหรือสวัสดิการเพ่ิมเติมจากรัฐ โดยต�องการเงิน
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สนับสนุนมากท่ีสุด รองลงมาคือ งานมีรายได�ทําที่บ�าน และพยาบาลมาเยี่ยมและดูแลที่บ�านเมื่อ
จําเปGน นอกจากนี้ยังพบว#าประชากรท่ีพิการอายุต้ังแต# 5 ปQ ข้ึนไป ถึงร�อยละ 22.4 ท่ีไม#ได�รับ
การศึกษา และมีประชากรท่ีพิการวัยแรงงาน (อายุ 15 – 59 ปQ) เพียงร�อยละ 60.0 ท่ีมีงานทําส#วน
การใช�เทคโนโลยีสารสนเทศของประชากรท่ีพิการอายุต้ังแต# 5 ปQ ข้ึนไปมีสัดส#วนน�อยมาก คือ ผู�พิการ
ท่ีใช�คอมพิวเตอร3และอินเทอร3เน็ตมีเพียงร�อยละ 2.0 และ 1.8 ตามลําดับ 
 จากผลการสํารวจข�างต�น แสดงให�เห็นว#าคนพิการยังได�รับความช#วยเหลือหรือสวัสดิการ
จากรัฐบาลไม#ครบถ�วนเพียงพอ ท้ังในเรื่องการศึกษา การประกอบอาชีพ และอุปกรณ3เครื่องช#วย
สําหรับผู�พิการ กลุ#มคนพิการควรได�รับการช#วยเหลือสนับสนุนจากภาครัฐ โดยการยกระดับรายได�ให�
สูงขึ้นโดยการสนับสนุนการเข�าถึงทรัพยากรอย#างเปGนธรรม การสร�างโอกาสทางการศึกษาของ
คนพิการ และการเข�าถึงข�อมูลข#าวสารและการเพ่ิมทักษะในการประกอบอาชีพการจัดสวัสดิการท่ี
จําเปGนตามสิทธิพ้ืนฐานให�สามารถส#งถึงกลุ#มเปeาหมายอย#างแท�จริง เพ่ือให�คนพิการสามารถดํารงชีวิต 
ประกอบอาชีพได�เต็มตามศักยภาพของตนเองและมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน (สํานักงานสถิติแห#งชาติ, 
2557: 3)  
 แรกเริ่มเดิมทีก#อนจะลงพ้ืนท่ีวิจัย ผู�วิจัยได�เคยมีประสบการณ3ในการศึกษาวิจัยเก่ียวกับวิถี
การดํารงชีวิตอิสระของคนพิการและการเสริมสร�างพลังอํานาจของคนพิการ รวมท้ังมีบทบาทในการ
ขับเคลื่อนงานด�านการพ่ึงตนเองของคนพิการในองค3กรคนพิการแห#งหนึ่งทําให�เกิดความเข�าใจใน
ธรรมชาติของคนพิการและรับรู�ถึงปHญหาและความต�องการด�านต#างๆ รวมท้ังศักยภาพท่ีคนพิการมีอยู#
การนําเสนอประเด็นปHญหาการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการเสริมสร�างความสามารถในการจัดการ
ตนเองของคนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเองถือเปGนเรื่องใหม#ท่ีมีความสําคัญต#อการดํารงชีวิตของคนพิการใน
ปHจจุบัน  ผู�วิจัยได�เรียนรู�โดยใช�หลักจิตวิทยาและปรับเปลี่ยนวิธีการนําเสนอประเด็นการวิจัยต#างๆ 
ด�วยความละมุนละม#อม อ#อนน�อมถ#อมตน พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สร�างความเปGนกันเอง และ
แสดงจุดยืนความต้ังใจในการเปGนผู�ให�และผู�รับท่ีดีจนได�รับความไว�วางใจและยอมรับประเด็นปHญหา
การวิจัย ทําให�การลงพ้ืนท่ีวิจัยในแต#ละครั้งเปGนไปด�วยความราบรื่น ได�รับความร#วมมือจากคนพิการ
ต�นแบบและเจ�าหน�าท่ีในองค3กรคนพิการต#างๆ เปGนอย#างดี ส#งผลให�ผู�วิจัยเข�าใจในประเด็นปHญหา  
การวิจัยในหลากหาลายประเด็นท่ีสังคมยังไม#รับรู�   
 “การส#งเสริมสิทธิและศักด์ิศรีของคนพิการคือการสร�างความม่ันใจในอํานาจของตัวเอง
เพ่ือสร�างเศรษฐกิจท่ีเข�มแข็งและสังคมท่ีอุดมสมบูรณ3” วาทะสําคัญของ ฮวน โซมาเวียผู�อํานวยการ
ใหญ#องค3การแรงงานระหว#างประเทศ หรือท่ีนิยมเรียกย#อๆ ว#า ไอแอลโอ ท่ีเปGนพลังผลักดันให�ผู�วิจัยได�
ริเริ่มการทํางานด�านคนพิการและการทําวิจัยในครั้งนี้ โดยได�ศึกษาข�อมูลจากการสังเคราะห3เอกสาร
ด�านคนพิการและการสัมภาษณ3เชิงลึกคนพิการต�นแบบในการจัดการตนเองเพ่ือการพ่ึงตนเองตาม
เกณฑ3ท่ีกําหนด จํานวน 10 คน เพ่ือหาข�อสรุปผลการศึกษาข�อมูลพื้นฐานจากคนพิการต�นแบบ
เก่ียวกับการเสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเองเพ่ือการพ่ึงตนเองอย#างยั่งยืนต#อไป 
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ส"วนท่ี 2 การเสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเองของคนพิการ 
 องค%ประกอบท่ี 1 การเสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเองของคนพิการด�าน
การประกอบอาชีพ (Career) 
 “คนเราต�องมีข�อผิดพลาดและบกพร#องมนุษย3ไม#ได�เกิดมาเพ่ือท่ีจะเพียบพร�อมสิ่งท่ีอยู#ในตัว 
และในใจต#างหากจะทําให�คนเติบโตไม#ใช#ตําแหน#งไม#ใช#ฐานะไม#ใช#อํานาจไม#ใช#การบริหารจัดการ     
สิ่งใหญ#โต และไม#ใช#การยกระดับตัวเอง” การประกอบอาชีพก็เฉกเช#นกัน เปGนสิ่งท่ีมีความสําคัญ
สําหรับการดํารงชีวิตของผู�พิการเปGนอย#างมาก ทําให�ชีวิตมีคุณค#า ชีวิตมีความสมบูรณ3 สามารถพ่ึงพา
ตนเองได� ไม#เปGนภาระต#อสังคม การได�มีส#วนร#วมในสังคม อีกท้ังยังเปGนพ้ืนฐานศักด์ิศรีในความเปGน
มนุษย3 สังคมมีทัศนคติท่ีดีต#อผู�พิการ ซ่ึงการประกอบอาชีพของผู�พิการนั้นเปGนการพัฒนา สติปHญญา 
พัฒนากาย ใจ และมีรายได�เปGนของตนเอง ทําให�ผู�พิการมีความภาคภูมิใจในตนเอง เปGนท่ียอมรับใน
สังคม  ซ่ึงคนพิการทุกคนมีศักยภาพในตัวเอง ถ�ามีความตั้งใจและหมั่นฝiกฝนก็จะสามารถพัฒนา
ศักยภาพให�สูงข้ึนได� เพราะคนมีพิการมีพรสวรรค3พิเศษอยู#ในตัวเอง แต#ท้ังนี้ก็ข้ึนอยู#กับจิตใจและความ
มุ#งม่ันของ ผู�พิการเอง หากให�โอกาสท้ังจากครอบครัวและสังคม ในการท่ีจะพัฒนาตามความถนัดของ
ผู�พิการ นอกจากนี้ต�องจัดหางานท่ีเหมาะสมให�ทําร#วมถึงการให�โอกาสทางการศึกษา สร�างความเข�าใจ
เก่ียวกับความพิการของตนเอง การช#วยเหลือตนเอง การใช�เทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวก          
ท่ีเหมาะสม 
 ข�อมูลจากองค3กรแรงงานระหว#างประเทศ หรือท่ีเรียกกันว#า ไอแอลโอ จากหนังสือเรื่อง 
Decent Work for People with Disabilitiesได�โดยสรุปว#า คนพิการมีจํานวนราวร�อยละ 10 ของ
ประชากรโลก ทว#าคนพิการในฐานะคนกลุ#มหนึ่งมักถูกเลือกปฏิบัติและกีดกั้นจากบริการพ้ืนฐาน
โดยท่ัวไป อาทิ ด�านสุขภาพอนามัย การศึกษา การฝiกอบรมและโอกาสในการจ�างงาน อันเปGนสาเหตุ
ให�คนพิการจํานวนมาก รวมทั้งครอบครัวเปGนประชากรที่ยากจนที่สุดของโลก และไม#ได�รับการ    
เหลียวแลจากสังคม ประการที่สอง ในหลายประเทศนั้นคนพิการไม#มีโอกาสรับรู�เรื่องนโยบาย 
กฎหมาย และแม�กระท่ังการจัดให�มีบริการทางสังคมท่ีมีผลต#อตนโดยตรง ช#องว#างในการรับรู� เช#นนี้ทํา
ให�คนพิการถูกกีดก้ันจากการเข�าร#วมกับสังคมส#วนใหญ# ท้ังทางด�านสังคม เศรษฐกิจและการเมืองใน
การส#งเสริมให�คนพิการได�มีส#วนร#วมอยู#ในสังคมท่ัวไปนั้น จําเปGนต�องเริ่มด�วยการยอมรับว#าคนพิการ
คือ สมาชิกเต็มข้ันของสังคมและต�องให�ความเคารพต#อสิทธิท้ังปวงของคนพิการด�วย อีกท้ังยังต�องมี
หลักประกันให�คนพิการได�รับบริการขั้นพื้นฐานเช#นเดียวกับประชาชนท่ัวไป โดยต�องมีการขจัด
อุปสรรคกีดขวางท้ังทางด�านกายภาพ เจตคติ กฎหมาย กฎระเบียบ 
 คนพิการไม#ใช#เพียงแต#มีความสําคัญในการทําคุณประโยชน3ให�แก#เศรษฐกิจของชาติเท#านั้น 
แต#การจ�างงานคนพิการยังสามารถช#วยลดต�นทุนในการจัดระบบสิทธิประโยชน3สําหรับคนพิการ 
ตลอดจนอาจช#วยลดความยากจนได� ท้ังนี้มีเหตุผลท่ีน#ารับฟHงในการจ�างงานคนพิการ กล#าวคือคนกลุ#มนี้
มักมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมสําหรับงานบางงานโดยเฉพาะ ดังนั้นจึงน#าจะเปGนผลดีสําหรับผู�ประกอบการ   
ท่ีจะยังคงว#าจ�างคนพิการท่ีเกิดจากการทํางานต#อไป เพ่ือเก็บรักษาความเชี่ยวชาญท่ีเกิดจากการฝiกฝน
จากการทํางานนั้นไว� (องค3การแรงงานระหว#างประเทศ, 2553: 5-6) การเสริมสร�างสังคมท่ีปราศจาก
อุปสรรคและขจัดการเลือกปฏิบัติต#อคนพิการ องค3ความรู�ที่จําเปGนในการดูแลตนเอง ความรู�ด�าน
กฎหมายท่ีเก่ียวข�องกับการประกอบอาชีพและมีงานทําของคนพิการ การเตรียมความพร�อมคนพิการ
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สู#การประกอบอาชีพทั้งในสถานประกอบการและการประกอบอาชีอิสระจึงถือเปGนสิ่งสําคัญ
ประเด็นแรกในการจัดการตนเองด�านการประกอบอาชีพของคนพิการ ซ่ึงปHจจุบันมีสถานประกอบการ
เปGนจํานวนมากยังไม#สามารถจ�างคนพิการเข�าทํางานได� สาเหตุหลักมาจากความไม#มั่นใจของ
ผู�ประกอบการเรื่องความพร�อมของสถานท่ี ทางเดิน ห�องน้ํา ท่ีจะอํานวยความสะดวกแก#คนพิการ 
และปHญหาขาดทักษะความรู�ของคนพิการ ทําให�หลายแห#งปฏิเสธท่ีจะรับคนพิการเข�าทํางาน  
 คนพิการมีความพิการที่หลากหลาย ตั้งแต#ความพิการทางกาย ทางประสาทสัมผัส         
ทางสติปHญญาหรือทางจิตใจ ซ่ึงอาจเปGนมาโดยกําเนิดหรือเกิดข้ึนในวัยเด็ก วัยแรกรุ#นหรือช#วงชีวิต
หลังจากนั้นในขณะกําลังศึกษาเล#าเรียนหรือกําลังทํางาน ในบางรายความพิการอาจมีผลกระทบต#อ
ความสามารถในการทํางานและการมีส#วนร#วมในสังคมเพียงเล็กน�อย แต#ในบางกรณีอาจมีผลกระทบ
มาก ซ่ึงต�องอาศัยระบบสนับสนุนช#วยเหลือเพิ่มขึ้น (องค3การแรงงานระหว#างประเทศ, 2553: 5)    
โดยในปHจจุบันผู�พิการยังคงได�รับการยอมรับและเปSดโอกาสให�แสดงความสามารถน�อยมาก โดยเฉพาะ
อย#างยิ่งในชนบทเพราะสังคมมีความเชื่อที่ผิดว#า คนพิการเปGนบุคคลที่น#าสงสาร ด�อยศักยภาพ       
ไม#สามารถทํางานได�เท#ากับคนท่ัวไป ความเชื่อท่ีผิดทําให�คนพิการขาดโอกาสทางการศึกษา ไม#ได�รับ
การสนับสนุนให�ออกมามีส#วนร#วมในกิจกรรมทางสังคม รวมถึงการถูกกีดกันท้ังทางสังคมอันเกิดจาก     
เจตคติดังกล#าวและสภาพทางกายภาพท่ีเต็มไปด�วยอุปสรรค 
 ภาพลักษณ3ของคนพิการท่ีปรากฏในสื่อยิ่งบ#อยครั้งเท#าไร ย#อมมีผลเท#านั้นในการทําให�
สังคมคิดและเชื่อตามที่เห็น ในบางรายการท่ีสื่อมุ#งเสนอเรื่องราวของคนพิการโดยเฉพาะ เช#นใน
สารคดีทางโทรทัศน3นั้น น�อยครั้งมากท่ีเราจะเห็นภาพคนพิการเหมือนคนท่ัวไป ส#วนใหญ#แล�วจะเปGน
การมุ#งเน�นถึงความเปGนคนพิการและความเปGนผู�มีข�อด�อย หรือไม#เช#นนั้นก็เปGนคนท่ีน#าเวทนา
หรือไม#ก็เปGนวีรบุรุษผู�สร�างวีรกรรมด�วยความพากเพียรเหนือมนุษย3 ในทางกลับกันหากจะมีการ
นําเสนอเรื่องราวของคนพิการรวมอยู#ในรายการประจําของโทรทัศน3หรือวิทยุ นอกเหนือจากสื่ออ่ืนๆ 
แล�วย#อมจะช#วยให�คนพิการมีตัวตนด�วยความเปGนธรรมและเหมาะสม อีกท้ังยังช#วยหักล�างความคิด
ทางลบอันเปGนปกติวิสัยของคนท่ัวไปท่ีมีต#อคนพิการด�วย 
 โลกทุกวันนี้มีคนพิการร#วมอยู#ในกําลังแรงงานและสร�างคุณประโยชน3ท่ัวทุกระดับ แต#
กระนั้นก็ยังมีคนพิการอีกจํานวนมากท่ีต�องการทํางานแต#ขาดโอกาสเนื่องจากอุปสรรคหลายอย#าง
คนพิการจํานวนมากท่ีพยายามด้ินรนศึกษา และหางานทําเพ่ือมีชีวิตท่ีดี ไม#เปGนภาระแก#ผู�อ่ืน แต#มี
เพียงจํานวนส#วนน�อยเท#านั้นท่ีได�รับโอกาสท่ีดีจากสังคมหรือสามารถฝVาฟHนอุปสรรคเหล#านั้นได� 
ในขณะท่ีแนวคิดระดับสากลมีความเชื่อว#าคนพิการมีศักยภาพไม#ยิ่งหย#อนไปกว#าบุคคลท่ัวไป หาก
ได�รับการส#งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตอย#างมีคุณภาพเปGนความเชื่อท่ีมีพ้ืนฐานมาจากหลักสิทธิ
มนุษยชน เปGนความเชื่อในสิทธิและความเสมอภาคของบุคคล (ผลา ศรีขาว, 2555: 4-8) ดังนั้น การ
เสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเองของคนพิการด�านการประกอบอาชีพจึงมีความสําคัญต#อ          
การพ่ึงตนเองของคนพิการ โดยมีกระบวนการ 4 ข้ันตอน คือ 1) การเตรียมความพร�อม 2) การสร�าง    
การเรียนรู� 3) การเสริมพลัง และ 4) การรวมกลุ#ม สามารถสรุปได�ตามแผนภาพ ดังนี้ 

 



98 

1.การเตรียม         
ความพร�อม

2.การสร�าง           
การเรียนรู�

3.การเสริมพลัง

4.การรวมกลุ"ม

การประกอบอาชีพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4  กระบวนการเสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเองของคนพิการด�าน         
การประกอบอาชีพ (คนพิการต�นแบบ) 

 
1. การเตรียมความพร�อม 

  1.1 ฝ7กฝนให�คนพิการสามารถดูแลตนเองและมีความพร�อมในการประกอบอาชีพ 
   ในการเตรียมความพร�อมด�านการประกอบอาชีพนั้น จากการสังเคราะห3ข�อมูลท่ีได�

จากการสัมภาษณ3คนพิการต�นแบบ พบว#า การฝiกฝนให�คนพิการสามารถดูแลตนเองและมีความพร�อม
ในการประกอบอาชีพถือเปGนสิ่งสําคัญท่ีจะช#วยให�คนพิการมีความพร�อมเบื ้องต�นก#อนเข�าสู#
กระบวนการเรียนรู�ด�านต#างๆ เพ่ือเข�าสู#สถานประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ โดยอันดับ
แรกต�องมีความเชื่อว#า คนพิการทุกคนมีศักยภาพในตัวเอง ถ�ามีความตั้งใจและหมั่นฝiกฝนก็จะ
สามารถพัฒนาศักยภาพให�สูงข้ึนได� เพราะคนพิการมีพรสวรรค3พิเศษอยู#ในตัวเอง แต#ท้ังนี้ก็ข้ึนอยู#กับ
จิตใจและความมุ#งม่ันของผู�พิการเอง ดังท่ีคนพิการกล#าวว#า 
   “คือตัวเองต�องเข�มแข็งก#อน หลังจากนั้นคือการฝiกทักษะ ฝiกอะไร สิ่งเหล#านี้คง
เก็บเก่ียวจากประสบการณ3การใช�ชีวิตต#างๆ อย#างตัวอาจารย3เองเดินทางไม#เก#งหรอก แต#ว#าคือเพ่ือน
จะบอกว#าพ่ีต�องเดินทางกับคนตาบอดบ#อย คือ เดินทางกับคนตาบอดเก#งๆ ท่ีเขาคล#องๆ เราจะเริ่ม
เรียนรู� อย#างเม่ือก#อนเรามองไม#เห็นใหม#ๆ เราจะรู�สึกว#า คือ เราจะเดินผิดไม#ได�นะ เดินผิดทางแล�วมัน
จะเปGนจะตาย แต#พอเราไปเรียนรู� เขาก็เดินผิด เดินผิดก็เดินใหม#สิ เราก็จับทางเราก็มอง อันนี้เปGน
ประสบการณ3ท่ีสั่งสม ต�องกล�าท่ีหนึ่งมันม่ันคงในตัวเอง และกล�าท่ีจะออกไปเชิญอุปสรรค เพราะถ�า
เราแบบไม#กล�าออกไปไหนหรืออะไรอย#างนี้” (อิศวรา  ศิริรุ#งเรือง, 2557) 
   “ถ�าเขาทําอย#างอ่ืน เขาจะมีศักด์ิศรีความเปGนมนุษย3มากกว#านี้ ศักด์ิศรีความเปGน
มนุษย3มันไม#ได�มาง#ายๆ ไปแบบนอน กลิ้งตามพ้ืน ตกเย็นก็ไปด่ืมเหล�าเมายา  แล�วเอาเงินตรงนั้นมาทํา 
ผมปHqนรถไปใส#บาตรทุกเช�า บ�านผมกับปากซอย ผมก็ออกต้ังแต#ตีห�าครึ่ง พระมาตอนหกโมง ผมก็ปHqน
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ไปคนในซอยก็ถามว#าจะทําๆ ไมให�ได�อะไรข้ึนมาเม่ือก#อนผมเดินไปแต#แม#ต�องหิ้ว กระจาดข�าวตามไป
ส#ง สงสารแม#อายุมากแล�วผมอยู#ผมเลยปHqนเอง เขาเลยถามผมว#าทําๆไม ให�มันได�อะไรข้ึนมา อยู#เฉยๆ 
ไม#ดีเหรอ นอนต่ืนสายๆ กินแล�วนอนไม#ดีเหรอ ผมบอกว#านั้นแหละไม#ใช#ศักด์ิศรีความเปGนมนุษย3 
มนุษย3ทําอะไรได�มากกว#านี้เยอะ และท่ีสําคัญกว#าจะเกิดมาเปGนมนุษย3และเกิดเปGนมนุษย3ผู�ชายมันยาก
มากๆ กว#าจะได�แต#ละคน เกิดเปGนลูกผู�ชายยากมาก  ผมเลยไม#ยอม” (เฉลิมพล กวยเนียม, 2557) 
   จากความคิดเห็นดังกล#าวจะเห็นว#าการประกอบอาชีพจึงมีความสําคัญสําหรับผู�
พิการเปGนอย#างมาก เปGนปHจจัยสําคัญท่ีสร�างคุณค#าให�กับชีวิตการดํารงชีวิตมีความสมบูรณ3มากข้ึน 
สามารถพ่ึงพาตนเองได� ไม#เปGนภาระต#อสังคม และสร�างการมีส#วนร#วมในสังคม อีกท้ังยังเปGนพ้ืนฐาน
ศักด์ิศรีในความเปGนมนุษย3 สังคมมีเจตคติท่ีดีต#อผู�พิการ การฝiกฝนให�คนพิการสามารถดูแลตนเองและ
มีความพร�อมในการประกอบอาชีพ ส#งผลให�คนพิการมีทักษะในการดํารงชีวิต ได�รับประสบการณ3
ใหม#ๆ สามารถฟHนฝVาอุปสรรคต#างๆ และแก�ไขปHญหาเฉพาะหน�าได�ด�วยตนเอง รวมท้ังมีความพร�อม
เบื้องต�นก#อนเข�าสู#กระบวนการเรียนรู�ด�านต#างๆ เพ่ือเข�าสู#สถานประกอบการหรือการประกอบ
อาชีพอิสระต#อไป  
   สถาบันครอบครัวถือเปGนส#วนสําคัญในการเตรียมความพร�อมด�านการประกอบ
อาชีพ จากการสัมภาษณ3คนพิการต�นแบบ พบว#า ครอบครัวเปGนสถาบันพ้ืนฐานแรกสุดและมี
ความสําคัญยิ่งของสังคมทําหน�าท่ีให�การศึกษาและความรู � พัฒนาให�คนพิการมีทักษะในการ
ดํารงชีวิต รวมทั้งอบรมสั่งสอนสมาชิกของครอบครัวให�เปGนพลเมืองท่ีมีท้ังคุณภาพและคุณธรรม 
ส#งผลให�คนพิการมีความพร�อมเบื้องต�นก#อนเข�าสู#กระบวนการเรียนรู�ด�านต#างๆ เพ่ือเข�าสู#สถาน
ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระต#อไป ดังท่ีคนพิการกล#าวว#า 
   “ครอบครัวสําคัญมาก เพราะว#าอย#างท่ีบ�าน แม#จะเน�นเขาไม#ได�มองว#าเราพิการ
แล�วต�อง Over Protect เขาจะพูดตลอดคุณต�องอยู#ได�ด�วยตัวคุณเองเพราะว#าถ�าวันหนึ่งเขาไม#อยู#แล�ว
เราจะทํายังไง คือ เขาจะพยายามฝiกให�เราทําอะไร อย#างสมัยก#อน ก็ฝiกให�ข้ึนรถเมล3ไปโรงเรียนเอง 
แต#ตอนเด็กเรารู�สึกทําไม แต#พอโตมาเรารู�สึกดีนะ แม#จะไม#คอยไปไหนอะไรยังไง ถ�าเทียบกับเพ่ือนคนหนึ่ง
พ#อแม#จะตามมากๆ ก็เลยมองว#าอันหนึ่งเปGนส#วนจากครอบครัวสําคัญ มันทําให�เรากล�าคิดกล�าทํา       
กล�าอะไรอย#างนี้ ข้ึนอยู#กับการปลูกฝHงมา” (อิศวรา ศิริรุ#งเรือง, 2557) 
   “มีน�องบางคนแม�จบปริญญาตรีแล�ว บ�านเขาโอเคพอมีฐานะ พ#อก็ดูแลเขาจะไป
ไหน ก็ต�องมีคนไปส#งหรืออะไรอย#างนี้ มันคอยพ่ึงคนอ่ืนตลอดเวลาก็ลําบาก จริงๆ อย#างบางครั้งเขามี
วันนี้จะไปงานอันนี้ แต#สรุปพ#อปVวยทําให�ไมได�ไปงานนั้น ก็เลยมองว#าคือ ส#วนหนึ่งคือ จากครอบครัว 
อีกส#วนหนึ่งคือ ตัวเองก็ต�องกล�าท่ีออกไปข�างนอก เพ่ือเจออะไรท่ีมันท�าทาย เพราะว#าถ�าไม#เจอเลยมัน
จะไม#กล�า และไม#สามารถท่ีจะบอกดํารงชีวิตตอนอยู#ได�ด�วยตนเองหรือว#าบริหารจัดการคนรอบๆข�าง
ยังไงท่ีแบบว#าคือ ทําให�เราสามารถดําเนินชีวิตได�มันมองว#ามันเปGนประสบการณ3ด�วยส#วนหนึ่ง” 
(อิศวรา  ศิริรุ#งเรือง, 2557) 
   จากความคิดเห็นดังกล#าวจะเห็นว#า คนพิการคนหนึ่งจะมีความสามารถในการดูแล
ตนเองและมีความพร�อมในการประกอบอาชีพได�นั้น ครอบครัวคนพิการมีบทบาทสําคัญท่ีจะเปGนเบ�า
หลอมแห#งศักยภาพของคนพิการ ทําให�คนพิการมีความพร�อมออกสู#โลกภายนอกด�วยตนเอง กล�าคิด 
กล�าทํา กล�าแสดงออก สามารถเลือกเดินทางไปในสายชีพท่ีเหมาะสมกับศักยภาพและความถนัดของตน 
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        จากการสังเคราะห3ข�อมูลจากคนพิการในเรื่องของกระบวนการเตรียมความพร�อม
ด�านการประกอบอาชีพ สามารถสรุปได�ตามแผนภาพ ดังนี้ 

ภาพท่ี 5 การเตรียมความพร�อมด�านการประกอบอาชีพ (คนพิการต�นแบบ) 
 

 2.การสร�างการเรียนรู� 
2.1 จัดทําข�อมูลตําแหน"งงานที่ตรงกับความต�องการของตลาดเผยแพร"ให�เข�าถึง

คนพิการแต"ละประเภท 
   ในการสร�างการเรียนรู�ด�านการประกอบอาชีพนั้น จากการสังเคราะห3ข�อมูลท่ีได�

จากการสัมภาษณ3คนพิการต�นแบบ พบว#า การจัดทําข�อมูลตําแหน#งงานท่ีตรงกับความต�องการของ
ตลาดเผยแพร#ให�เข�าถึงคนพิการแต#ละประเภทนั้นมีความสําคัญต#อการประกอบอาชีพของคนพิการ
เปGนอย#างมาก ซ่ึงส#งผลต#อการจัดคนพิการเข�าทํางานในตําแหน#งท่ีเหมาะสมกับสภาพความพิการ โดย
ปHญหาในการจัดบริการด�านการจ�างงานของรัฐแก#คนพิการ คือ ตําแหน#งงานท่ีรองรับความพิการทุก
ประเภทมีน�อย สาขาวิชาท่ีคนพิการจบออกมาไม#สอดคล�องกับความต�องการของตลาดในปHจจุบัน  
รวมท้ังขาดการจัดทําข�อมูลตําแหน#งงานท่ีตรงกับความต�องการของตลาดเผยแพร#ให�เข�าถึงคนพิการ 
แต#ละประเภท ดังท่ีคนพิการกล#าวว#า 
   “จริงๆ ผมว#าไม#สัมพันธ3กัน คือ บางคนท่ีเรียนจบปริญญาตรี แต#ว#าตลาดเขาก็ไม#
ต�องการสาขาท่ีเขาจบ อย#างบางจบรัฐศาสตร3 แต#ว#าทางบริษัทห�างร�าง ก็อาจจะไม#ต�องการคนพิการท่ี
จบสาขารัฐศาสตร3 ทําสาขาอ่ืนไป ซ่ึงบางทีการศึกษาในปHจจุบันไม#ได�บอกว#าเราต�องการคนพิการ
ทางการเห็นที่จบสาขานี้นะ ไม#ได�บอกไว�ก#อน เขาก็อยากเรียนในสิ่งที่เขาอยากเรียนใช#ไหมครับ 
พอเรียนจบมา การทํางานก็ไม#สอดคล�องกัน สาขาท่ีเขาจบมา มันก็เลยกลายเปGนปHญหา นี้คือปHญหา
หลักเลยแหละ เวลาเขาเปSดตลาดนัดคนพิการ เก่ียวกับแรงงาน มีคนไปน�อยมาก ยังขาดการจัดทํา
ตําแหน#งงานท่ีเหมาะสมกับคนพิการ บางทีคนพิการไม#รับรู�ข#าวสาร แล�วบริษัทแสดงความจํานงมาว#า
ต�องการพิการไปทํางานแต#บางทีมีเรื่องทางคุณวุฒิ และมีเรื่องการศึกษาท่ีเอาไปใช�งานกับบริษัทเขา 
แล�วก็เงินเดือนด�วย พอผนวกกัน มันเลยจูนกันไม#ตรง ในเรื่องนี้จําเปGนไหม” (ชาญ สุปSนะ, 2557) 
 
 

การประกอบอาชีพ การเตรียมความพร�อม
การฝiกทักษะการดํารงชีวิต

(คนพิการ/ครอบครัว)
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   “เรื่องการสมัครงานบางทีเขาก็สถานประกอบการ หรือนายจ�างจะไม#รับคนหูหนวก 
ซ่ึงเขาก็ไม#เข�าใจว#าเพราะอะไร เพราบางทีคนหูหนวกก็จบปริญญาตรี อ#านออกเขียนได�คะ แต#ว#า
นายจ�างจะกังวล บางทีเขาไม#เข�าใจในเมื่อเราปริญญาตรีเหมือนกันกับคนพิการคนอื่น แต#ในจ�าง      
ไม#ค#อยรับเข�าทํางาน” (ปรียานุช ศศิธรวัฒนกุล, 2557) 
   “เพราะเท#าท่ีเคยได�ไปงานท่ีเวลาของ พก.จัดอะไรนะ ตลาดนัดแรงงานหรืออะไร
สักอย#างคือ ก็มันจะมีบางเรียกว#า มันยังจับคู#ไม#ตรงกัน คือจบได� แต#ว#างานเขารับอีกด�านหนึ่ง แล�วมัน
ก็อันนั้นส#วนหนึ่งนะคะ แล�วส#วนหนึ่งท่ีมองเขายังมองว#าศักยภาพคืองานท่ีเขารับเท#าท่ีเราสังเกต มัน
ต้ังแต#ปQ 55 เท#าท่ีดูคือในให�ดูท่ีให�รับสมัครไม#มีรับคนตาบอดเลย มีแต#รับคนหูหนวก หรือแขนขา แต#
คนหูหนวกท่ีเห็นจะรับวุฒิ ม.3- ม.6 อาจจะมองว#าสังคมก็ยังไม#รู�ว#าคนพิการทําอะไรได� หรือว#าบางอัน
รับสูงจนบางคนคนพิการก็ไปไม#ถึง มันต�องคนพิการเองก็ต�องพัฒนาตัวเองให�พร�อมกับการท่ีจะไปสอด
รับกับตําแหน#งท่ีเขาเปSด” (อิศวรา ศิริรุ#งเรือง, 2557) 
   “จริงๆ ตอนนี้หน#วยงานภาครัฐต�องมากระตุ�นคนพิการในชุมชน ยังมีอีกเยอะท่ีไม#รู�
ข#าวสารอะไร ต�องมากระตุ�น เพราะบางครั้งเขาอาจจะได�ประโยชน3ในเรื่องการประกอบอาชีพ ถ�ารัฐ
มาส#งเสริมอะไรบ�าง บางคนพิการอยู#ไม#ได�ทําอะไร เหมือนกับพ#อแม#เลี้ยงไป ท้ังๆ ท่ีผมมองแล�วบางคน
ศักยภาพท่ีทํางานได� คือ ต�องเข�ามากระตุ�นให�ความรู�” (สายยันต3 จันทรา, 2557) 
   จากความคิดเห็นดังกล#าวจะเห็นว#า การจัดทําข�อมูลตําแหน#งงานท่ีตรงกับความ
ต�องการของตลาดเผยแพร#ให�เข�าถึงคนพิการแต#ละประเภท หากผู�ประกอบการมีความเข�าใจในความ
พิการ จัดหางานท่ีเหมาะสมตามความพิการ รวมท้ังสร�างกระบวนการทํางานให�เหมาะสมกับความ
พิการแต#ละประเภท และประชาสัมพันธ3เผยแพร#ข#าวสารข�อมูลให�เข�าถึงคนพิการอย#างท่ัวถึง ก็จะ
ส#งผลให�คนพิการสามารถเข�าถึงโอกาสของการมีงานทําอย#างทั่วถึง โดยภาครัฐ ภาคเอกชน และ
หน#วยงานท่ีเก่ียวข�องควรจัดทําข�อมูลตําแหน#งงานท่ีตรงกับความต�องการของตลาดเผยแพร#ให�เข�าถึง
คนพิการแต#ละประเภทผ#านช#องทางต#างๆ ตามความเหมาะสมซึ่งถือเปGนประตูบานสําคัญในการ
เสริมสร�างให�คนพิการในประเทศไทยมีอาชีพที่มั่นคง ซึ่งประเทศต#างๆ ทั่วโลก ถือว#าการมีงานทํา
เปGนการให�โอกาสทางสังคมท่ีดีท่ีสุดแก#คนพิการ และส#งผลต#อการยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการ 
รวมท้ังนําไปสู#การพ่ึงพาตนเองของคนพิการอย#างยั่งยืน 

2.2 จัดวิทยากรท่ีมีความเข�าใจและเข�าถึงทักษะความสามารถของคนพิการแต"ละ
ประเภทเพ่ืออบรมถ"ายทอดองค%ความรู�ต"างๆ 

   ในการสร�างการเรียนรู�ด�านการประกอบอาชีพนั้น จากการสังเคราะห3ข�อมูลท่ีได�
จากการสัมภาษณ3คนพิการต�นแบบ พบว#า ปHจจัยสําคัญในการจัดฝiกอบรมถ#ายทอดองค3ความรู�ต#างๆ 
ในการประกอบอาชีพของคนพิการ คือ การจัดวิทยากรอบรมและฝiกปฎิบัติเพ่ือสร�างความรู�ความ
เข�าใจเรื่องเก่ียวกับองค3ความรู�ต#างๆ ในการประกอบอาชีพ การดูแลตนเองแก#คนพิการแต#ละประเภทซ่ึงมี
ความแตกต#างกัน ดังนั้น วิทยากรอบรมและฝiกปฏิบัติต�องมีความเข�าใจและเข�าถึงทักษะความสามารถ
ของคนพิการแต#ละประเภทมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ3ในองค3ความรู�นั้นๆ หรืออาจเปGนคน
พิการประเภทนั้นๆ ท่ีมีประสบการณ3ในการฝiกอบรมอาชีพสําหรับคนพิการสามารถเข�าถึงทักษะความ
ชํานาญและมีหลักจิตวิทยาในการพัฒนาคนพิการแต#ละประเภทให�มีศักยภาพในการประกอบอาชีพ
นั้นๆ ได�เปGนอย#างดี ดังท่ีคนพิการกล#าวว#า 
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   “วิทยากรท่ีใช�ฝiกอบรม ถ�าเปGนคอมพิวเตอร3ส#วนใหญ#เราจะใช�คนพิการทางการ
มองเห็นเหมือนกัน ซ่ึงเขามีความรู� มีความชํานาญ เพราะว#าเขาได�อบรม เขาได�ใช�อยู# แต#ถ�าคนปกติ
มาสอน เขาจะไม#ทราบ เขาจะไม#มีเทคนิคในการท่ีจะมาทําให�คนพิการทางการมองเห็นเข�าใจ แต#
วิทยากรอย#างฝiกอาชีพอ่ืนเช#นว#านวด ก็เปGนคนปกติ ก็มีคนตาบอดบ�าง” (ชาญ สุปSนะ, 2557) 
   “กิจกรรมก็ฟtuนฟูคนพิการนี้แหละครับ ลงพ้ืนท่ีตําบล แต#ละตําบลเราก็ใน 1 เดือน 
เราลงไปประมาณ 3-4 ครั้ง ร#วมกับทีมนักกายภาพบําบัดของโรงพยาบาล มีแพทย3ลงไป มีนัก
กายภาพบําบัด มีพยาบาล แล�วก็มีผม ผมจะเข�าไปฟtuนฟูทางด�านจิตใจก#อน พอฟtuนฟูทางด�านจิตใจ
เสร็จแล�ว เราก็ฟtuนฟูทางด�านร#างกาย พอร#างกายเสร็จแล�วเราก็ฟtuนฟูทางด�านสภาพสิ่งแวดล�อมนะ
ครับ” (เฉลิมพล กวยเนียม, 2557) 
   จากความคิดเห็นดังกล#าวจะเห็นว#า วิทยากรที่มีความเข�าใจและเข�าถึงทักษะ
ความสามารถของคนพิการแต#ละประเภทเพ่ืออบรมถ#ายทอดองค3ความรู�ต#างๆ นอกจากจะมีส#วน
สําคัญในการพัฒนาศักยภาพคนพิการแล�วนั้น ยังมีส#วนสําคัญในทางอ�อมในการเสริมสร�างความเข�าใจ
ของคนในสังคมท่ีมีต#อตัวคนพิการซ่ึงเปGนสิ่งท่ีจําเปGนอย#างยิ่ง ซ่ึงปHจจุบันคนพิการสามารถพัฒนา
ศักยภาพของตนเองทัดเทียมคนปกติได�ในหลายๆ ด�านและมีบทบาทในสังคมมากยิ่งข้ึน ส#งผลให�คน
ท่ัวไปยอมรับและเข�าใจคนพิการมากข้ึน ไม#รู�สึกแปลกแยก มีอาชีพและรายได� สามารถไปไหนมาไหน
ในสังคมได�มากข้ึน  
  2.3 จัดอบรมอาชีพตามความสนใจและความถนัดของคนพิการแต"ละประเภท 

   ในการสร�างการเรียนรู�ด�านการประกอบอาชีพนั้น จากการสังเคราะห3ข�อมูลท่ีได�
จากการสัมภาษณ3คนพิการต�นแบบ พบว#า การเลือกประกอบอาชีพให�เหมาะสมกับบุคลิกภาพ ความ
สนใจและความถนัดของคนพิการแต#ละประเภทหรือแต#ละบุคคลจึงมีความสําคัญมาก อาชีพแต#ละ
อาชีพก็มีความแตกต#างกันมาก อาชีพบางอย#างก็อาจเหมาะสมกับบุคลิกภาพคนหนึ่ง แต#ก็อาจมา
สอดคล�องกับบุคลิกภาพของอีกคนหนึ่ง คนพิการท่ีเลือกประกอบอาชีพท่ีเหมาะสมกับตน ย#อม
ก#อให�เกิดความเพลิดเพลินและเกิดความสุขในการทํางานและยังมีโอกาสท่ีจะประสบความสําเร็จใน
การประกอบอาชีพมาก ดังท่ีคนพิการกล#าวว#า 
   “ถ�าเปGนไปได�คนท่ีไม#ได�เข�าศูนย3ท่ีเปGนระบบการศึกษา ท่ีเขาไม#สามารถจะใช�ความรู�
ไปเปGนแนวทางในการประกอบอาชีพ คนกลุ#มนี้ต�องฝiกอาชีพให�เขา เช#น  ฝiกนวด ฝiกอะไร ถ�าหากว#า
เขามีความสามารถในการฝiกหรือว#ามีความสามารถท่ีจะประกอบอาชีพ มีสุขภาพร#างกายแข็งแรง 
กลุ#มนี้ก็จะฝiกอาชีพนวดไป แต#กลุ#มท่ีสุขภาพไม#ดีหรือว#าไม#มีความต�องการท่ีจะประกอบอาชีพนวด ก็
อาจจะจัดหาในเรื่องของโควต�าสลากให�คนพิการ ซ่ึงรัฐสนับสนุนบ�าง ผมว#ามันก็จะทําให�เขามีรายได�   
ท่ีดีข้ึน แล�วเอาไปใช�จ#ายในครอบครัว ทําให�คุณภาพชีวิตดีด�วย”(ชาญ สุปSนะ, 2557) 
   “ออมสินพาไปบ�าง โดยเฉพาะจะพาไปดูเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียง ทําน้ําหมัก ทํา
ปุvยอะไรต#างๆ ผมไปหลายๆครั้งคือ ส#วนใหญ#ก็ไปอบรม แล�วเม่ือเราได�รับการอบรมมาแล�ว เราก็มาจัด
โครงการต#อในชุมชน” (สายยันต3 จันทรา, 2557) 
   “คนพิการจริงๆ ต�องเรียนเพ่ือท่ีจะเอาวุฒิกับการศึกษา เรียนเพ่ือให�อ#านออกเขียน
ได�แล�ว สามารถท่ีจะดูแลตนเองได� ในการดํารงชีวิต ในการสร�างอาชีพให�กับตัวเอง ในการหาอาชีพ
ให�กับตัวเอง ในการเข�าสู#ระบบการจ�างงานอะไรต#างๆ การศึกษาก็ไม#ได�มีบทบาทสําคัญท่ีเปGนอันดับ
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หนึ่งนั้น แต#ไม#ใช#ทั้งหมดแล�วก็มองว#าเรื่องของการฝiกอบรมเรื่องอาชีพ มันเปGนเรื่องของการให�
การศึกษา ให�การศึกษาเพราะให�คนพิการจากไม#มีความรู�มีความรู�ในการพ่ึงพาช#วยเหลือตัวเอง และ
เอ้ือประโยชน3ให�กับคนในครอบครัว ไม#เปGนภาระคนในครอบครัวนั้นคือ การให�การศึกษา” (ธีรวัฒน3 
ศรีปฐมสวัสด์ิ, 2557) 
   “คนพิการไม#จําเปGนต�องขายลwอตเตอร3รี่ทุกคน เฉพาะคนท่ีสุขภาพไม#แข็งแรงหรือ
ว#ามีความต�องการท่ีจะขายสลากก็ขายไป แต#ส#วนท่ีมีสุขภาพแข็งแรงมีการฝiกอาชีพ ก็ประกอบอาชีพ
ตามท่ีตนได�ไปฝiกนวด ทุกวันนี้การนวดมันก็ได�รับความนิยมมากข้ึนคือ อย#างเราในการฝiกอาชีพนวด 
มันพ้ืนฐานของท่ีสมาคมนี้ ก็คือจะเปGนศิษย3เก#าศูนย3ฝiกอาชีพ ซ่ึงเปGนสถานท่ีฝiกอาชีพนวดให�กับคน
พิการทางการมองเห็นอยู#แล�ว ส#วนใหญ#คนท่ีจบไปก็ประกอบอาชีพนวด ถ�าไม#นวดก็ขายสลากมีอยู# 2 จุด
นี้เท#านั้นเอง ส#วนใหญ#จะเปGนอย#างนี้ แต#บางคนอาจจะมีความสามารถด�านอ่ืน ด�านร�องเพลง เขาจะไป
ร�องเพลงเหมือนกัน ส#วนคอมพิวเตอร3บางคนฝiกเอาไปแล�วก็ไปสอนเพ่ือนๆ ต#อ คิดเปGนชั่วโมงอะไรก็มี
เหมือนกัน” (ชาญ สุปSนะ, 2557) 
   “เราเน�นให�ความรู� ให�ความรู�ในเรื่องของการผลิตมูลไส�เดือน เพ่ือนําไปใช�ประโยชน3ให�
เอ้ือต#อการดูแลสุขภาพตัวเองเพราะฉะนั้นไม#ได�คิดถึงเรื่องของกําไรขาดทุน หรือแสวงหาผลประโยชน3
คนไม#พิการต�องเสีย เพราะฉะนั้นการจัดอบรมก็ให�ความรู�เดือนละ 1 ครั้ง ก็ได�รับความสนใจนะ เต็ม
นะคอร3สคอร3สแรกก็เต็ม และเริ ่มทยอยลงคอร3ส 2 รุ #นที่ 2 สิ่งที่เราบอกกับสังคมไปคือข้ันตอน 
กระบวนการของการเลี้ยง การเตรียมอาหาร ท่ีแตกต#างกับฟาร3มอ่ืน ท่ีเราใช�วิธีหมัก ฟาร3มอ่ืนใช�วิธี  
แช#น้ํา ซ่ึงเราพยายามเน�นของการท่ีจะทะนุถนอมแร#ธาตุต#างๆ จากต�น คือ เรื่องของอาหารการเตรียม
อาหารให�กับไส�เดือนต้ังแต#แรก เพ่ือให�มาอยู#ครบถ�วนบริบูรณ3ไม#ขาดหายไปไหน” (ธีรวัฒน3 ศรีปฐมสวัสด์ิ, 
2557) 
   จากความคิดเห็นดังกล#าวจะเห็นว#า การจัดบริการด�านการฝiกอบรมวิชาชีพ เพื่อ
เสริมสร�างความรู�และทักษะตามความถนัดและความสามารถที่เหมาะสมกับสภาพความพิการถือ
เปGนการสร�างการเรียนรู�แก#คนพิการก#อนออกไปประกอบอาชีพในสถานประกอบการหรือการ
ประกอบอาชีพอิสระ เปGนส#งเสริมการมีงานทําของคนพิการให�คนพิการสามารถดํารงชีวิตอยู#ใน
สังคมได�อย#างมีศักด์ิศรี  
  2.4 ผลักดันให�คนพิการทํางานร"วมกับคนปกติเพ่ือแลกเปล่ียนความคิดและมุมมอง
ระหว"างกัน 
   ในการสร�างการเรียนรู�ด�านการประกอบอาชีพนั้น จากการสังเคราะห3ข�อมูลท่ีได�
จากการสัมภาษณ3คนพิการต�นแบบ พบว#า การผลักดันให�คนพิการทํางานร#วมกับคนปกติเพ่ือ
แลกเปลี่ยนความคิดและมุมมองระหว#างกันมีส#วนสําคัญท่ีทําให�คนพิการสามารถออกสู#สังคมมาก
ยิ่งข้ึน ซ่ึงคนพิการหลายคนได�แสดงให�เห็นว#าหากมีโอกาสและการปรับตัวอย#างเหมาะสมเพ่ืองานนั้น
หรือด�วยสิ่งแวดล�อมแล�วทุกคนล�วนสามารถสร�างคุณประโยชน3ให�แก#โลกแห#งการทํางานได� ดังท่ีคน
พิการกล#าวว#า 
   “พอเราเปSดตัวเองมากขึ้น จากที่เมื่อก#อนเราอยู#แต#ในวงจรคนพิการ พอเรา
ออกมาข�างนอกมากข้ึน มาทํางาน มาอยู#ในกลุ#มธุรกิจอย#างเช#น Amway เราได�เรียนรู�อะไรเพ่ิมข้ึนนะ 
แล�วก็รู�สึกว#าทําให�เราโตขึ้น มองเห็นหนทางอะไรมากขึ้นกว#าเดิมมันก็ในฐานะที่ผมทํางานองค3กร
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คนพิการ ผมจะมองว#าจริงๆความผิดพลาดก็อยู#ท่ีตัวเรานั้นแหละ คือ บางทีโดยท่ัวไปคนในสังคมเขา
ไม#ได�รู�เรื่องอะไรพวกนี้อยู#แล�ว ไม#ใช#ความผิดของเขา แต#บางทีอาจจะคุ�นเคยวิธีการเดิมๆ วิธีคิดเดิมๆ 
ทํางานด�วยวิธีแบบเดิมๆ มันทําให�หลายๆ อย#างยังคงอยู#ในกระดาษ (สว#าง ศรีสม, 2557) 
   “คือ จากประสบการณ3ท่ีผมทํางานมา บางทีผมพบว#า เรามีคอมโพโซนของเราเอง 
คือรู�สึกว#าการทํางานกับกลุ#มของเรามันง#าย มันพูดแล�วก็เข�าใจ มันสื่อสาร กันง#าย พอเราทํางานกับ
คนข�างนอก บางทีมันมีเรื่องของช#องว#าง ในความแตกต#างทางความคิด บางทีท่ีเราสื่อสารประเด็นของ
เราแล�วเขาไม#เข�าใจ มีการปฏิเสธอะไรอย#างนี้ บางทีเราก็รู�สึกว#าเราไม#อยากจะไปยุ#งอะไรกับเขามาก ก็
ทําของเราเองดีกว#า ตรงนี้มันทําให�เรายังอยู#กับท่ี แต#จริงๆ แล�วเราคงต�องทํางานกับคนท่ีหลากหลาย
มากข้ึน คือ ผมว#าในสุดท�ายยังไงองค3กรคนพิการ ตัวคนพิการก็ต�องเปGนเซ็นเตอร3ในการท่ีจะเผยแพร#
ประชาสัมพันธ3โฆษณาตัวเองออกไป เพื่อบอกให�คนในสังคมรู�ว#า เราต�องการอะไร แล�วเราจะทํา
ประโยชน3อะไรกลับคืนไป” (สว#าง ศรีสม, 2557) 
   จากความคิดเห็นดังกล#าวจะเห็นว#า การผลักดันให�คนพิการมีสิทธิเสรีภาพในการ
เลือกประกอบอาชีพและสามารถทํางานร#วมกับคนปกติเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดและมุมมองระหว#าง
กัน ซ่ึงเปGนยุทธศาสตร3ในการพัฒนาศักยภาพคนพิการท้ังทางตรงและทางอ�อมได�เปGนอย#างดี ซ่ึงใน
ปHจจุบันคนพิการมีโอกาสได�เข�าไปร#วมทํางานกับคนปกติโดยท่ัวไปมากข้ึน ได�แลกเปลี่ยนความคิด
และมุมมองระหว#างกันโอกาสของคนพิการท่ีเคยขาดมาต้ังแต#อดีต ค#อยๆเปSดกว�างข้ึน เม่ือคนในสังคม
ยอมรับถึงความรู� ความสามารถของคนพิการ โลกของคนพิการในปHจจุบันจึงเปGนโลกเดียวกับคนปกติ
ท่ีสามารถอยู#ร#วมกันได�อย#างไม#มีช#องว#างมากนัก  
   จากการสังเคราะห3ข�อมูลจากคนพิการในเรื่องของกระบวนการสร�างการเรียนรู�ด�าน
การประกอบอาชีพ สามารถสรุปได�ตามแผนภาพ ดังนี้ 
 
 
 
 

 
 
 
 
ภาพท่ี 6 การสร�างการเรียนรู�ด�านการประกอบอาชีพ (คนพิการต�นแบบ) 
 
 
 

การประกอบ
อาชีพ

การสร�างการเรียนรู�

การจัดข�อมลูตําแหน#งงานคนพิการ
(ภาครัฐ/ภาคเอกชน)

การจัดอบรมอาชีพตามความถนัด  
และความสนใจของคนพิการ                 

(ภาครัฐ/ภาคเอกชน/องค3กรคนพิการ)

การจัดวิทยากรอบรมอาชีพท่ีมีความ
เข�าใจและเข�าถึงทักษะของคนพิการ            

(ภาครัฐ/ภาคเอกชน/องค3กรคนพิการ)
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 3. การเสริมพลัง 
3.1 เป>ดโอกาสและเพ่ิมทางเลือกในการประกอบอาชีพแก"คนพิการแต"ละประเภท 

   ในการเสริมพลังด�านการประกอบอาชีพนั้น จากการสังเคราะห3ข�อมูลท่ีได�จากการ
สัมภาษณ3คนพิการต�นแบบ พบว#า การเปSดโอกาสและเพ่ิมทางเลือกในการประกอบอาชีพแก#คนพิการ
แต#ละประเภทจะต�องเปGนไปตามความถนัดและความต�องการของคนพิการและครอบครัว รวมท้ัง
ต�องสอดคล�องกับวิถีชีวิต สภาพแวดล�อมของชุมชนและความต�องการของตลาด โดยจะต�องมอง
ชุมชนแบบองค3รวม ท้ังคนพิการ ครอบครัวคนพิการ ครอบครัวคนท่ัวไปในชุมชนท่ีไม#พิการ รวมท้ัง
จะต�องทํางานแบบบูรณาการไม#แยกส#วนเฉพาะอาชีพเท#านั้น โดยให�คนพิการ ครอบครัว และชุมชน
เข�ามามีส#วนร#วมทุกกระบวนการต้ังแต# ร#วมคิด ร#วมทําและร#วมติดตามประเมินผล และส#งเสริมพัฒนา
อาชีพให�คนพิการอย#างครบวงจรและต#อเนื่อง ดังท่ีคนพิการกล#าวว#า 
   “โอกาสในการจ�างงาน จริงๆ แล�วเรื่องการจ�างงานกับคนพิการในส#วนตัวผมเอง 
ผมมองว#ามันไม#ค#อยจะจูนกันได�ตรง เพราะว#าคนพิการทางการเห็น บางทีอาจจะต�องการท่ีจะทํา
อาชีพนวด แต#ว#าคนที่เปGนบริษัทห�างร�างอะไรต#างๆ ที่เขาจ�าง ต�องการในด�านอ่ืน มันก็เลยจูนกัน 
ไม#ตรงกัน บางทีถึงแม�จูนตรงกันก็จะมีความจําเปGนอ่ืนเข�ามาเก่ียวข�องนะ คือ เรื่องรายได�อะไรต#างๆ 
ซ่ึงอาจจะเขาอาจจะจ�างในค#าแรงข้ันตํ่า จริงๆ เขานวด เขาอาจจะได�มากกว#า มันก็เลยกลายเปGนว#า
ถึงแม�จะมีงานให�คนพิการ คนพิการก็ไม#ได�เข�าไปสู#การจ�างงานจริงๆ เขาก็ไม#ได�ไป” (ชาญ สุปSนะ, 
2557) 
   “อาชีพคนพิการทําได�ดีอยู#แล�ว คุณไม#ควรไปริดรอนเขา คุณควรไปส#งเสริมเขา
จริงจัง คุณต�องให�โอกาสเขาจริงๆ” (วิรัช สุขเจริญ, 2557) 
   “แต#อาชีพอ่ืนๆ เรายังไม#เห็นมากขนาดนั้น อาจจะมีพวกงานฝQมือบ�าง คือ แต#มันยัง
ไม#หลากหลาย คือ ไม#ใช#ว#าไม#นั้นนะ เพียงแต#ว#า ถ�ามีอาชีพหลากหลายให�  เราได�ฝiกมากกว#านี้        
ก็อาจจะดีอย#างเช#น มีเด็กน�องๆ เรียนสารพัดช#าง เขาไปฝiกพวกงานในสํานักงาน ก็อันนั้นก็ได�ไป
ทํางาน ทําได�จริง แต# ณ ตอนนี้สิ่งท่ีเจอยังอยู#ก็คือ ให�จบอะไรมันก็ไม#มีงานหลากหลายให�เราได�เลือก 
ส#วนใหญ#ก็ Call center เปGนอะไรที่ใหม# ก็คล�ายๆกับอดีต Operator นะ อาชีพไม#หลากหลาย
มากมาย” (อิศวรา ศิริรุ#งเรือง, 2557) 
   “น#าจะมีหน#วยงานหรือองค3กรสักหน#วยงานหนึ่งท่ีท้ังสัมภาษณ3 ท้ังตรวจสอบว#า    
ผู�พิการแต#ละคนจะมีอะไรท่ีจะพัฒนาตนเองได�บ�าง แล�วก็ส#งเสริมไปแนวทางท่ีเหมาะสม แล�วก็องค3กร
นี้ก็ต�องอยู#ต#อเนื่องไปเรื่อย หลังจากท่ีส#งเขาเข�าไปสู#สังคมแล�วว#า Feedback เปGนยังไง แล�วเราก็ต�อง 
Cheer up ให�เขาอยู#เปGนคนของสังคมได� โดยไม#แปลกแยก” (กําพล ทองบุญนุ#ม, 2557) 
   “จริงๆ ตอนนี้หน#วยงานภาครัฐต�องมากระตุ�นคนพิการในชุมชน ยังมีอีกเยอะท่ีไม#รู�
ข#าวสารอะไร ต�องมากระตุ�น เพราะบางครั้งเขาอาจจะได�ประโยชน3ในเรื่องการประกอบอาชีพ ถ�ารัฐ
มาส#งเสริมอะไรบ�าง บางคนพิการอยู#ไม#ได�ทําอะไร เหมือนกับพ#อแม#เลี้ยงไป ท้ังๆ ท่ีผมมองแล�วบางคน
ศักยภาพท่ีทํางานได�” (สายยันต3 จันทรา, 2557) 
   จากความคิดเห็นดังกล#าวจะเห็นว#า การเปSดโอกาสและเพ่ิมทางเลือกในการ
ประกอบอาชีพแก#คนพิการแต#ละประเภทจะเกิดข้ึนได�นั้นภาครัฐจะต�องเปGนเจ�าภาพหลักในการ
ส#งเสริมอาชีพคนพิการและเปGนแกนหลักในการประสานงานกับภาคีเครือข#ายในระดับต#างๆ อย#าง
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ใกล�ชิดและต#อเนื่อง โดยต�องเชื่อม่ันว#าคนพิการมีศักยภาพมีสิทธิความเท#าเทียมกันในสังคมและต�องให�
โอกาสคนพิการคิดเองทําเองได�ต�องมีการกระตุ�นให�คําแนะนําและติดตามประเมินผลอย#างต#อเนื่อง
รวมท้ังหน#วยงานท่ีเก่ียวข�องต�องร#วมกันทํางานอย#างจริงใจต#อเนื่องและพัฒนาร#วมกัน 
   3.2 สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาองค%ความรู�แก"คนพิการแต"ละประเภท
เพ่ือนําไปใช�ในการประกอบอาชีพ 
   ในการเสริมพลังด�านการประกอบอาชีพนั้น จากการสังเคราะห3ข�อมูลท่ีได�จากการ
สัมภาษณ3คนพิการต�นแบบ พบว#า การสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาองค3ความรู�แก#คนพิการแต#
ละประเภทเพ่ือนําไปใช�ในการประกอบอาชีพ ควรมุ#งเน�นในการส#งเสริมการให�บริการวิชาการและ
การถ#ายทอดองค3ความรู� การส#งเสริมเรียนรู�ร#วมกันระหว#างคนพิการ ครอบครัว ภาครัฐ ภาคเอกชน 
และองค3กรท่ีเก่ียวข�องเพ่ือสร�างความเข�มแข็งให�กับคนพิการและชุมชนท�องถ่ิน รวมท้ังเปGนการเพ่ิม
ผลิตภาพและยกระดับความสามารถในการแข#งขันของคนพิการในตลาดแรงงานโดยการสนับสนุน
งบประมาณในการดําเนินงานของทุกภาคส#วนท่ีเก่ียวข�องกับงานด�านการประกอบอาชีพของคนพิการ
อย#างเพียงพอและทั่วถึงเพ่ือพัฒนาศักยภาพคนพิการด�านการประกอบอาชีพอย#างยั่งยืน ดังท่ีคน
พิการกล#าวว#า 
   “ท่ีเราอยากให�ทํามากที่สุดคือ ในด�านการฝiกอาชีพ บางทีมันใช�งบประมาณ
ค#อนข�างเยอะ แต#ว#าเงินท่ีเราได�รับการสนับสนุนจากทางบริษัทห�างร�าง บางทีก็น�อยเกินไป ไม#เพียงพอ
เราก็ต�องควักเงินในกระเปvาเพิ่มเติมอะไรเข�าไป ในด�านอาชีพ ในด�านการพัฒนาองค3ความรู� เช#น 
เราเรียนคอมพิวเตอร3” (ชาญ สุปSนะ, 2557) 
   “รัฐบาลควรจะมีงบประมาณมาให� ถ�าพิสูจน3ว#ารัฐบาลน้ีทําจริง มีการเคลื่อนไหว
กิจกรรมจริงๆ ให�งบประมาณมาเลยเหมือนท่ีพ#อบอก แล�วส#งเสริมอาชีพท่ีเขาทําได� ต�องส#งเสริม ไม#ใช# 
แล�วอาชีพท่ีเขาทําไม#ได� แต#เขาอยากทําก็ต�องส#งเสริม มันต�องเปGนแนวส#งเสริม ไม#ใช#แนวสงเคราะห3 
สงเคราะห3ส#งเสริมมันเส�นยาแดง สงเคราะห3มันให�โดยไม#คิดท่ีจะพัฒนานะ มันให�เพราะสงสารคิด
เวทนา แต#ส#งเสริม มันต�องพัฒนาไปด�วย” (วิรัช สุขเจริญ, 2557) 
   “งบประมาณแต#ละปQข้ึนอยู#กับหน#วยงานนั้นๆ อย#างบางทีงบเขาเหลือ เขาทุ#ม 
สนใจผู�พิการ เขาจะทุ#มสักแสน สอนแสน ล�านสองล�านเขาก็ทําได� เพียงแต#งบประมาณ ก็พ่ึงได�อย#างนี้ 
แต#ทีนี้มันข้ึนอยู#หน#วยงานนั้นๆ โครงการแต#ละโครงการอนุมัติมาเราสามารถช#วยเหลือเพ่ือนมนุษย3ได�
อีกเยอะเลย และท่ีสําคัญทําให�เขาพ�นทุกข3 อย#างเขาอยู#สบาย เขาใช�ชีวิตแบบสบาย เราก็เหมือนกัน 
ถ�าเราสบายเราก็มีความสุข เขาก็มีความสุข แล�วอีกอย#างชีวิตต#อชีวิต เหมือนเราไปสร�างชีวิตให�เขา
ใหม# บางทีบางหน#วยงานเขาต�องมีใจกับงานตรงนี้ ผู�พิการก็สบาย ไม#ใช#ผู�พิการอย#างเดียว คนรอบข�าง
ผู�พิการก็สบาย สังคมก็สบายด�วย ไม#เปGนภาระสังคมไง ผู�พิการไม#วนเวียนเข�าออกโรงพยาบาล ไม#ต�อง
มานั่งขอทาน แล�วเขาก็บอกว#าขอทานไม#เปSดโอกาสให�เขาทํางาน ไม#เปSดโอกาสให�เขาไปเรียน เขาทํา
อะไรไม#ได�เขาก็ขอทาน เขาทําอะไรไม#ได�เขาขายลwอตเตอร3รี่” (เฉลิมพล กวยเนียม, 2557) 
   “ผมอยากให�มีหน#วยวิจัยเฉพาะเรื่องของคนพิการข้ึนมาเลย เปGนสถาบัน ผมว#า
เริ่มต�นจากมหาลัยต#างๆ รัฐบาลให�งบเขาไปเลย จุฬา ศิลปากร มหิดล แล�วเปGนคณะหนึ่งในคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมก็ได� ให�เปGนคณะหนึ่ง หรือเปGนวิชาแขนงหนึ่ง ให�นักศึกษาสามารถประกวด 
Thesis สิ่งประดิษฐ3ตรงนี้ข้ึนมา เปGนการวิจัย แล�วเราก็ส#งเสริมจริงจัง หรือออกเปGนกฎหมายบังคับให�
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บริษัทใดๆท่ีเปGนด�านเทคโนโลยี หรือบริษัทไหนไม#มีเทคโนโลยี ก็ต�องเงินมาสนับสนุนบริษัทนี้ทําเรื่องนี้ 
200 บริษัท รับเรื่องของ physical ของร#างกาย 200 บริษัทรับเรื่องสายตา 200 บริษัทรับเรื่อง   
หูหนวก รับผลิตสินค�าชิ้นงานวิจัยท่ีมาช#วยลดความพิการตรงนี้แล�วรัฐบาลก็ต�องส#งเสริมจริงจัง แล�วก็
ถ�าเขาต�องขาย ผมว#าก็ขาย แต#ว#าราคายังไงก็ถูกกว#าต#างประเทศแน#นอนเมืองไทย” (วิรัช สุขเจริญ, 
2557) 
   “จริงๆ มันก็ควร คือ ควรจะได�จากภาครัฐมันก็คงเปGนเรื่องของกิจกรรมโครงการ ท่ี
จะเข�ามาสนับสนุน และในอนาคตคิดว#าเขาจะมีศูนย3บริการคนพิการ องค3กรคนพิการ หน#วยงาน
คนพิการอะไรนี้ หรือว#าองค3กรเอกชนมูลนิธิฯ หรืออะไรต#างๆ สามารถท่ีจะจัดเปGนศูนย3บริการท่ีจะ
ช#วยเหลือคนพิการได� รัฐจะให�การสนับสนุน แต#ก็ยังช#วย ยังอีกไกลได�อีกนาน” (ธีรวัฒน3 ศรีปฐมสวัสด์ิ, 
2557) 
   จากความคิดเห็นดังกล#าวจะเห็นว#า การสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาองค3
ความรู�แก#คนพิการแต#ละประเภทเพ่ือนําไปใช�ในการประกอบอาชีพอีกด�านหนึ่ง คือ การส#งเสริมการ
วิจัยและพัฒนาด�านการประกอบอาชีพของคนพิการสู #การปฎิบัติจริง โดยการร#วมมือกับ
สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัยพัฒนาต#างๆ ท้ังภาครัฐและภาคเอกชนเพ่ือสร�างความเปGนธรรมให�กับ
คนพิการ เกิดประเด็นวิจัยท่ีสร�างคุณค#าและความเข�มแข็งของคนพิการตลอดจนเครือข#ายท่ีเก่ียวข�อง
ให�เชื่อมโยงการทํางานร#วมกันอย#างเปGนรูปธรรม เปGนส#วนหน่ึงในการสร�างอาชีพและการมีงานทําโดย
พัฒนาต�นแบบอาชีพสําหรับคนพิการ แหล#งเรียนรู�ต#างๆ สนับสนุนการศึกษาเรียนรู�  

3.2 สนับสนุนให�คนพิการมีรายได�เพียงพอต"อการดํารงชีวิต รวมท้ังได�รับเบ้ียยังชีพ
คนพิการให�มีความเหมาะสมและท่ัวถึง 
   ในการเสริมพลังด�านการประกอบอาชีพนั้น จากการสังเคราะห3ข�อมูลท่ีได�จากการ
สัมภาษณ3คนพิการต�นแบบ พบว#า การสนับสนุนให�คนพิการมีรายได�เพียงพอต#อการดํารงชีวิต รวมท้ัง
ได�รับเบี้ยยังชีพคนพิการให�มีความเหมาะสมและท่ัวถึง เปGนตัวแปรสําคัญในการส#งเสริมให�คนพิการมี
รายได�เพียงพอสําหรับการดํารงชีพ ลดภาระของสังคม และพัฒนาให�คนพิการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
ตลอดจนสามารถดํารงชีวิตในสังคมได�อย#างมีศักด์ิของความเปGนมนุษย3ดังท่ีคนพิการกล#าวว#า 
   “ท่ีจะบอกคือว#า รายได�ของคนพิการ เงินเดือนมันโดนบีบค้ัน ด�วยเศรษฐกิจ และ
ธุรกิจ โอกาสยาก เพราะคนพิการต�องมีธุรกิจของตัวเองถึงจะมีอยู#รอดได�อย#างดี เปGนลูกจ�างประจําก็
ได�ระดับหนึ่ง เปGนข�าราชการเงินเดือนได�ระดับหนึ่ง แต#ควรจะมีงานเสริมเปGนอาชีพให�เขา เปGนรายได�เพ่ิม”
(วิรัช สุขเจริญ, 2557) 
   “จริงๆ ผมไม#ได�มาหวัง มาหวังเงินเล็กๆน�อยๆจากรัฐ เพราะว#ามันไม#พอ อีกอย#าง
หนึ่งผมรู�สึกว#า สิ่งเหล#านี้ ถ�าเราทําเปGน เราผ#านได� ถ�าระบบอะไรต#างๆ มันเอ้ืออํานวย เราน#าจะหาได� 
ไม#หาได�มาก ก็พออยู#ได� ต�องพออยู#แล�วแหละ เพราะฉะนั้นผมมองว#ามันจะกลับมาเรื่องของโครงสร�าง
ของสังคมอยู#ดีนะครับ ท่ีมันไม#เอ้ือนะครับ คือ อย#างคนท่ัวไป แน#นอนอาจจะมีคนท่ีตกงาน บางคน
อาจจะไม#ประสบความสําเร็จชีวิต แต#ว#าเขายังข้ึนรถเมล3ได� ยังไปเรียนหนังสือได� ก็ยังอะไรอย#างนี้ มัน
ก็เปGนปHญหา ก็อาจจะมีปHญหาท่ัวไป แต#เขาไมได�ประสบปHญหาในเรื่องของการเข�าถึง ก็ทําให�เขามี
โอกาสท่ีจะพัฒนาตัวเองได�มากกว#า แต#คนพิการประสบปHญหาเรื่องการเข�าถึง แค#จะออกจากบ�านมันก็
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ออกไม#ได� มันก็คิดจะทําอย#างอื่นก็ยากแล�ว ยิ ่งถูกกดทับจากสังคม จากครอบครัว เพราะฉะนั้น
โครงสร�างพ้ืนฐานมันสําคัญ” (สว#าง ศรีสม, 2557) 
   “เริ่มจะลงตัว เริ่มมีการจัดสรรกองทุนเปGนกองๆ ในการจัดกิจกรรม แล�วก็ นํา
รายได�จาก การจําหน#ายผลิตภัณฑ3ต#างๆ เข�ากองทุนต#างๆภาครัฐให�แค#เขียนโครงการส#งเข�าไป ไม#ใช#
เปGนตัวหลัก แต#เปGนตัวที่ให�คุณได�ทํางานแล�วให�คุณได�มีงานทํา ก็ยังต�องพึ่งโครงการของภาครัฐ   
อีกครึ่งหนึ่งเกิดจากการท่ีเราหามาเอง การท่ีเราต�องหา มันมีโอกาสตรงท่ีเราจะหามาหล#อเลี้ยงองค3กร
ได�ต�องทํา เพราฉะนั้นมันมีผลิตภัณฑ3ข้ึนมา คือ มูลไส�เดือน เริ่มท่ีจะคิดค�นเรื่องผัก และสินค�าอ่ืนค#อยๆ 
ทยอยติดตามมา คือ ต�องมีผลิตภัณฑ3ข้ึนมาเพ่ือสร�างรายได�เปGนตัวหาทุน ระดมทุนเข�ามาหล#อเลี้ยง
โครงการ เข�ามาช#วยในการบริหารจัดการองค3กร ช#วยให�องค3กรสามารถจะดําเนินกิจกรรมโครงการ
ต#างๆ ในการช#วยเหลือคนพิการ มันเกิดจากองค3กร เขาเรียกมีรายได�เข�ามาเจือจานช#วยเหลือในการ
บริหารจัดการ การทํางานแล�วก็แหล#งรายได� คือ มาจากผลิตภัณฑ3ของมูลนิธิฯ และนํารายได�มาจ�าง
ผู�ช#วย แต#การช#วยเหลือ มันก็ยังช#วยอยู#ในวงแคบ ยังช#วยอยู#เฉพาะคนพิการท่ีมาทํางาน มาช#วยงาน           
มันยังไม#เอ้ือไปถึงคนพิการท่ีอยู#ในชุมชนรอบๆ ใกล�ๆ ได� ยังไม#ถึงตรงนั้น” (ธีรวัฒน3 ศรีปฐมสวัสด์ิ, 
2557) 
   “อยากให�รัฐบาลช#วยสนับสนุนการลงกลุ#มของคนหูหนวก แต#ว#าจะต�องมีการเขียน
แผนงาน ค#าไฟ ค#าน้ํา ค#าเช#า ค#าอะไรอย#างนี้ เปGนงบประมาณต#อปQคะ   แบบว#าต�องมีแผนงานเสมือน
หน#วยงานภาครัฐ และให�รับสนับสนุนเงินเปGนก�อนเปGนค#าบริหารจัดการ อยากได�อย#างนั้น ถ�าการเงิน
จะให�รัฐบาลช#วย เขาคิดว#ามีเบี้ยยังชีพก็โอเคอยู#แล�ว จ#าว#าจํานวนเงินก็แล�วแต#สถานะการเงินของรัฐ 
แต#ตัวองค3กรอยากให� มีเงินช#วย เปGนค#าน้ํา ค#าไฟ ค#าอะไรอย#างนี้คะ” (ปรียานุช ศศิธรวัฒนกุล, 2557) 
   “ตอนท่ีผมทํางานโครงการดนตรี ก็มีพ่ีคนหนึ่งที่เขาก็ทํางานในวงการเพลงนั้น
แหละ เขาก็พูดกับผมว#าคนพิการโชคดีเนอะ อยากมีเงินทํางานก็เขียนโครงการไปขอเขา แล�วก็ได�เงิน
มาทํา มันดูง#ายจัง ในขณะที่เขาต�องลงทุนเอง ต�องทําเอง เจwงเอง เสี่ยงเอง อะไรเอง เปGนพวกนี้
ทุกอย#าง มันก็ทําให�ผมกลับมาคิด เออจริงด�วย คือ บางทีนะ พูดกันตรงๆ ก็คือว#า คนพิการอยู#ใกล�
แหล#งทุน ได�เงินมาไม#ใช#เรื่องยากเลย มันต�องไม#พยายามอะไรเลย รู�สึกว#า ทําไมเราถึงมันเปGนสาเหตุ
หนึ่งหรือเปล#าท่ีทําให�เราไม#ได�เห็นคุณค#าของเงินท่ีเราได�มา โครงการทําไม#สําเร็จไม#เปGนไรนะ แหล#งทุน
ก็ไม#ว#า เอาใหม# ถ�ามันแย#จริงๆเขาก็แค#ไม#ให� แต#เราก็ยังหาท่ีอ่ืนได�อยู#ดี คือ มันก็ยังมีคนท่ีพร�อมจะ
หยิบยื่นสิ่งนี้ให�กับเรา” (สว#าง ศรีสม, 2557) 
   “500 ไม#พอเด๋ียวนี้ค#าครองชีพมันก็แพง ค#าอาหารวันหนึ่ง 40 แล�ว อย#างเช#น
ค#าใช�จ#ายวันหนึ่งก็เกิน 100 บาทอยู#แล�ว แต#เขาได� 500 สัปดาห3เดียวเงินก็หมดแล�วคะ หูหนวกจะมี
ปHญหามาก บางคนจบ ม.6 สมัครงานบริษัทไม#รับ เขาต�องมากับรถขายของ ประกอบอาชีพอิสระ
อาจจะเดินเร#ขายของบ�าง เพ่ือหารายได� เพราะว#าถ�าหวังเงิน 500 ก็ไม#พอ” (ปรียานุช ศศิธรวัฒนกุล, 
2557)  
   จากความคิดเห็นดังกล#าวจะเห็นว#า ท่ีผ#านรัฐบาลยังให�ความสําคัญกับคนพิการ
น�อยมากท้ังในเรื่องของสวัสดิการทางสังคม และเรื่องทัศนคติต#อผู�พิการ การสนับสนุนให�คนพิการมี
ได�รับเบี้ยยังชีพคนพิการให�มีความเหมาะสมและทั่วถึงเปGนเพียงปHจจัยเสริมในการสนับสนุนให�คน
พิการมีรายได�เพียงพอต#อการดํารงชีวิต แต#จําเปGนต�องอาศัยความร#วมมือจากทุกภาคส#วนในการ
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กระจายข#าวสารข�อมูล สร�างองค3ความรู� ส#งเสริมการับรู�สิทธิของตนเองสู#ชุมชนเพ่ือให�เข�าถึงคนพิการ
แต#ละประเภทตามสิทธิท่ีพึงได�รับ และเปGนการเสริมพลังในการจัดการตนเองของคนพิการด�านการ
ประกอบอาชีพเพ่ือการพ่ึงตนเองอย#างยั่งยืน 
   จากการสังเคราะห3ข�อมูลจากคนพิการในเรื่องของกระบวนการเสริมพลังด�านการ
ประกอบอาชีพ สามารถสรุปได�ตามแผนภาพ ดังนี้ 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
ภาพท่ี 7 การเสริมพลังด�านการประกอบอาชีพ (คนพิการต�นแบบ) 
 

 4. การรวมกลุ"ม 
4.1 สนับสนุนการรวมกลุ"มและประสานงานกับองค%กรต"างๆ เพ่ือเปBนการสร�างความ

เข�มแข็งและสามารถช"วยเหลือคนพิการอ่ืนๆ ในชุมชน 
   ในการรวมกลุ#มด�านการประกอบอาชีพ จากการสังเคราะห3ข�อมูลท่ีได�จากการ

สัมภาษณ3คนพิการต�นแบบ พบว#า การรวมกลุ#มอาชีพของคนพิการและประสานงานกับองค3กร
ต#างๆ ถือเปGนการยกระดับกลุ#มคนพิการผู�ผลิตสินค�าและบริการสู#กลุ#มผู�ผลิตท่ีมีคุณภาพให�สามารถ
พ่ึงพาตนเองได� รวมท้ังสามารถขยายโอกาสการเข�าถึงการมีอาชีพและรายได�ของคนพิการด�วยกันเอง
มากข้ึน โดยการประสานความร#วมมือกับหลายหน#วยงานท่ีเปGนภาคียุทธศาสตร3ในการพัฒนาศักยภาพ
ด�านการประกอบอาชีพของคนพิการ โดยอาจรวมกลุ#มความช#วยเหลือระหว#างกันท้ังเฉพาะคนพิการ
เองหรือร#วมกับคนปกติท่ัวไป ซ่ึงจะเปGนการเสริมสร�างความความสามารถในการจัดการตนเองของคน
พิการด�านการประกอบอาชีพเพ่ือการพ่ึงตนเองอย#างยั่งยืนได�เปGนอย#างดี ดังท่ีคนพิการกล#าวว#า 
   “เราต�องช#วยเหลือตัวเองให�ได� เมื่อเราอยู#รอดได� และเราก็มีความคิดอยากจะ
ช#วยเหลือคนอ่ืน มันก็จะมีการช#วยเหลือคนอ่ืน มีการรวมกลุ#ม มีการเปGน Group Self กรุwปชมรม 
สมาคมอะไรต#างๆเข�ามา ก็คือ เริ่มมีการคํานึงถึงคนอ่ืน อยากให�คนอ่ืนมีชีวิตอยู#รอดได� เช#น เหมือนท่ี

การประกอบ
อาชีพ

การเสริมพลัง

การเปSดโอกาสและเพ่ิมทางเลือก            
ในการประกอบอาชีพแก#คนพิการ          

(ภาครัฐ/ภาคเอกชน)

การสนับสนุนงบประมาณส#งเสริมอาชีพ
สําหรับคนพิการ                        

(ภาครัฐ/ภาคเอกชน)

การจัดตั้งกองทุนพัฒนาอาชีพ            
(ภาครัฐ/ภาคเอกชน/องค3กรคนพิการ)

การสนับสนุนเบ้ียยังชีพคนพิการ             
(ภาครัฐ)

การสนับสนุนอาชีพเสรมิสร�างรายได�           
(ภาครัฐ/ภาคเอกชน/องค3กรคนพิการ)
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เราประสบปHญหาและดํารงชีวิตได� ก็อยากให�คนอ่ืนนั้นมีชีวิตอยู#รอดได�เช#นเดียวกัน กลุ#ม Self-help 
Group” (ธีรวัฒน3 ศรีปฐมสวัสด์ิ, 2557) 
   “ตอนท่ีเกิดเหตุตาบอดใหม#ๆ จะมีคุณครูอยู#คนหนึ่งท่ีเปGนนายร�อย จปร.  ชื่อว#า 
เอกสันติ ซ่ึงคนนี้จะอยู#ในความดูแลสมเด็จพระเทพ คล�ายๆเปGนครูสอนโรงเรียนคนตาบอดกรุงเทพฯ 
ผมได�รับคําแนะนําจากคนนี้ให�มาเรียนท่ีศูนย3ขอนแก#น มาเรียนฝiกอาชีพหน#วยท่ีปากเกร็ด นอกนั้นก็
ไม#มีองค3กรไหนมาดูแลว#า เราต�องฝiกอาชีพอะไรยังไง เพียงแต#ว#าเพ่ือนท่ีเปGนทหารด�วยกัน แล�วเขาเห็น
เราตาบอด เขาแนะนําหน#วยงานทางราชการ บางทีก็ไม#ทราบด�วยซํ้าไปว#าเราต�องการอะไร ไม#ค#อยได�
ช#วยเท#าไหร# แต#พอเรามาสู#วงการตรงนี้รู�จักคนตาบอดมีอะไรองค3กรอย#างเช#นสมาคมนี้ สมาคมคนตาบอด
แห#งประเทศไทย หรือสมาคมส#งเสริมอาชีพ หรืออะไรต#างๆ ท่ีเราไปเปGนกรรมการหรือเปGนอะไร มันก็
จะมีกลุ#มมีพวกท่ีเขามีประสบการณ3อยู#แล�วแนะนําคนในองค3กรจะแนะนําให�เราปรับตัวยังไง ชีวิตอะไร
ยังไง มันก็ดีข้ึนเรื่อยๆ” (ชาญ  สุปSนะ, 2557) 
   “คือ เราพยายามจัดสร�างการยอมรับให�กับคนในชุมชน ให�ยอมรับในความรู�
ความสามารถของคนพิการ ขององค3กรว#าเรามีดําเนินงาน ทํางานช#วยเหลือคนพิการด�วยการใช�ความรู� 
และเราใช�ความรู�ในการช#วยเหลือคนพิการเราช#วยแม�กระท่ังตัวคนพิการ ครอบครัวพิการ และคนใน
สังคม คนในชุมชน สามารถท่ีจะมาใช�ประโยชน3จากความรู� และความช#วยเหลือของเราได� มันถึงได�
เปGนท่ีมาของว#าเราต�องมีความรู�เรื่องใดเรื่องหนึ่งท่ีสังคม คนในชุมชนยอมรับ ก็เรื่องผลิตภัณฑ3มูลไส�เดือน 
ความรู�จากการฝiกอบรม ความรู�จากการแบ#งปHนความรู�ในเรื่องของการผลิตปุvยธรรมชาติ” (ธีรวัฒน3 
ศรีปฐมสวัสด์ิ, 2557) 
   “เข�ามาเรื่อยเลย ท้ังองค3กรคนพิการก็เข�ามาดูงาน ดูงานการทํางานด�านคนพิการ 
เรื่องไส�เดือน สถานศึกษาก็เข�ามา ท่ีภูมิใจก็คือ คณะศึกษาจากสาขาศึกษาพิเศษจากเชียงใหม#มาดูงาน 
เขาเห็นแล�วว#าองค3กรเราเข�มแข็งมีความรู� และจัดการช#วยเหลือได� การดําเนินงานเราใช�ความรู�ในการ
ช#วยคนพิการ” (ธีรวัฒน3  ศรีปฐมสวัสด์ิ, 2557) 
   จากความคิดเห็นดังกล#าวจะเห็นว#า ปHจจุบันการดําเนินงานกลุ#มอาชีพเปGนกลไกใน
การขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจฐานรากภายในชุมชน อันเปGนผลจากการสนับสนุนของหน#วยงานภาครัฐ
เปGนส#วนใหญ# โดยจะใช�กระบวนการมีส#วนร#วมระหว#างสมาชิกในกลุ#มคนพิการ ซ่ึงการรวมกลุ#มและ
ประสานงานกับองค3กรต#างๆ เปGนการสร�างการยอมรับความสามารถของคนพิการในสังคมให�เกิดข้ึน
เปGนรูปธรรม นอกจากนี้ปHจจัยท่ีเอ้ือให�เกิดการรวมกลุ#มอาชีพคนพิการ ก็คือ นโยบายรัฐบาลท่ี
เอ้ืออํานวยให�กลุ#มอาชีพคนพิการมีโอกาสในการเจริญเติบโต อาทิ งบประมาณสนับสนุน สิ่งอํานวย
ความสะดวก การฝQกอบรมและสนับสนุนวิทยากรมาถ#ายทอดความรู�ผ#านกระบวนการทํากิจกรรมใน
การพัฒนากลุ#มอาชีพส#งผลให�กลุ#มคนพิการมีความเข�มแข็งและสามารถช#วยเหลือคนพิการอ่ืนๆ ใน
ชุมชนได�มากข้ึน 
   จากการสังเคราะห3ข�อมูลจากคนพิการในเรื่องของกระบวนการรวมกลุ#มด�านการ
ประกอบอาชีพ สามารถสรุปได�ตามแผนภาพ ดังนี้ 
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ภาพท่ี 8 การรวมกลุ#มด�านการประกอบอาชีพ (คนพิการต�นแบบ) 
 
 องค%ประกอบท่ี 2 การเสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเองของคนพิการ
ด�านการเรียนรู�(Learning) 
 คนพิการเปGนทรัพยากรบุคคลของสังคม หากได�รับการส#งเสริมอย#างถูกต�อง ย#อมมีความรู� 
ความสามารถ มีศักยภาพท่ีจะประกอบอาชีพ สามารถพ่ึงพาตนเองและดํารงชีวิตอยู#ในสังคมอย#างมี
ความสุข รวมท้ังการช#วยสร�างสรรค3สังคมได�เช#นเดียวกับคนท่ัวไป ซ่ึงการส#งเสริมพัฒนาคนพิการ
ได�เต็มศักยภาพต�องดําเนินการอย#างเปGนระบบตั้งแต#การเตรียมความพร�อมคนพิการ การให�ข�อมูล
ข#าวสารและสร�างการเรียนรู� การเสริมพลัง การติดตามและประเมินผล และการสร�างเครือข#ายให�
เกิดข้ึน ดังนั้น การเสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเองของคนพิการด�านการเรียนรู�ควร
มุ#งเน�นพัฒนาความสามารถคนพิการให�เต็มศักยภาพของแต#ละบุคคล โดยการให�บริการช#วยเหลือ
ระยะแรกเริ่ม หรือแรกพบความพิการให�การศึกษาอบรมให�ตระหนักในความสําคัญของการศึกษาท่ีจะ
ช#วยให�คนพิการพ่ึงตนเองได� รู�จักสิทธิ หน�าท่ีในฐานะพลเมืองดี มีอาชีพ มีงานทํา สามารถดํารงชีวิตใน
สังคมอย#างมีเกียรติ มีศักด์ิศรีเท#าเทียมกับผู�อ่ืนในสังคม ช#วยเหลือตนเอง และมีส#วนร#วมในการพัฒนา
ประเทศ 
 การเสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเอของคนพิการด�านการเรียนรู�มุ#งเน�นโอกาส
ทางการศึกษาท่ีเท#าเทียมกัน ท้ังการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัยต#อเนื่องตลอดชีวิต 
โดยยึดหลักการศึกษาเพ่ือปวงชนท่ีได�กําหนดไว�อย#างชัดเจนในรัฐธรรมนูญแห#งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2540 มาตรา 43 ซ่ึงบัญญัติไว�ว#า “บุคคลย#อมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานไม#น�อยกว#า 12 ปQ รัฐจัดไอย#างท่ัวถึง และมีคุณภาพโดยไม#เก็บค#าใช�จ#าย ” ประกอบกับมาตรา 
30 วรรค 3 บัญญัติไว�ว#า “การเลือกปฏิบัติโดยไม#เปGนธรรมต#อบุคคล เพราะเหตุแห#งความแตกต#างใน
เรื่อง ถ่ินกําเนิดเชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกาย หรือสุขภาพ สถานะของบุคคลจะกระทํา
มิได�” นั่นหมายถึงว#าประชาชนคนไทยทกคนมีสิทธิเสมอกันทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไม#ว#าจะยากดีมีจน 
หรือสภาพร#างกายพิกลพิการ โดยรัฐต�องจัดสื่อ สิ่งอํานวย ความสะดวก และความช#วยเหลืออ่ืนทาง
การศึกษาให� มาตรา 55 ซ่ึงบัญญัติไว�ว#า “บุคคลพิการ หรือทุพพลภาพ มีสิทธิได�รับสิ่งอํานวยความ
สะดวก อันเปGนสาธารณะและความช#วยเหลือจากรัฐ ท้ังนี้ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ” 

การประกอบอาชีพ การรวมกลุ"ม

การสนับสนุนการรวมกลุ#มด�านอาชีพ
(ภาครัฐ/ภาคเอกชน/องค3กรคนพิการ)

การสร�างภาคีเครือข#ายด�านอาชีพ
(ภาครัฐ/ภาคเอกชน/องค3กรคนพิการ)

การสนับสนุนกลุ#มเพ่ือนช#วยเพ่ือน         
(คนพิการ/ครอบครัว/องค3กรคนพิการ)



112 

1.การเตรียม         
ความพร�อม

2.การสร�าง           
การเรียนรู�

3.การเสริมพลัง

4.การรวมกลุ"ม

การเรียนรู� 

 การจัดการศึกษาสําหรับคนพิการจึงเปGนการรวมพลังระหว#างหน#วยงานท้ังภารรัฐ 
ภาคเอกชน องค3กร ชุมชน องค3กรคนพิการ ผู�ปกครองคนพิการ และองค3กรอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�อง เพ่ือให�
เกิดการประสานความร#วมมือและสนับสนุนการดําเนินการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการทุกระบบและ
ครบวงจร จึงจําเปGนต�องมีการส#งเสริมพัฒนาระบบการทํางานร#วมมือกันระหว#างหน#วยงานท่ีเก่ียวข�อง
ดังนั้น การเสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเองของคนพิการด�านการเรียนรู�จึงมีความสําคัญ 
ต#อการพึ่งตนเองของคนพิการ โดยมีกระบวนการ 4 ขั้นตอน คือ 1) การเตรียมความพร�อม            
2) การสร�างการเรียนรู� 3) การเสริมพลัง และ 4) การรวมกลุ#ม สามารถสรุปได�ตามแผนภาพ ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ภาพท่ี 9  กระบวนการเสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเองของคนพิการ ด�านการเรียนรู� 

(คนพิการต�นแบบ) 
 

1. การเตรียมความพร�อม 
1.1 สร�างความตระหนักในความสําคัญของการศึกษาท่ีจะช"วยให�คนพิการพ่ึงตนเองได� 

   ในการเตรียมความพร�อมด�านการเรียนรู�นั้น จากการสังเคราะห3ข�อมูลท่ีได�จากการ
สัมภาษณ3คนพิการต�นแบบ พบว#า การสร�างความตระหนักในความสําคัญของการศึกษาเปGนสิ่งสําคัญ
คือ การศึกษาสําหรับคนพิการเปGนกระบวนการเสริมสร�างการเรียนรู� ให�คนพิการมีความรู� 
ความสามารถมีทักษะพ้ืนฐานที่จําเปGนมีลักษณะนิสัยจิตใจที่ดีงาม มีความพร�อมที่จะต#อสู �เพื่อ
ตนเองและสังคม มีความพร�อมท่ีจะประกอบการงานอาชีพได� การศึกษาช#วยให�คนเจริญงอกงาม 
ท้ังทางปHญญา จิตใจ ร#างกาย และสังคม การศึกษาจึงเปGนปHจจัยท่ี 5 ของชีวิตเปGนปHจจัยท่ีจะช#วย
แก�ปHญหาทุกๆ ด�านของชีวิต ดังท่ีคนพิการกล#าวว#า 
   “การศึกษาเปGนปHจจัยสําคัญท่ีทําให�ผู�พิการดํารงชีวิตอยู#ได� 80% นอกจากร#างกาย
แล�ว ถ�าผู�พิการคนหนึ่งมีความรู� ต#อให�พิการขนาดไหนแต#ก็มีความรู�ใช�ปากเขียนหนังสือ ใช�ปากวาดภาพ
หรือว#าใช�ปากคาบเม�าส3 กดอะไรก็แล�วแต#บางคนใช�ศอกพิมพ3งานเก#ง พวกนี้ทําได� คนอ่ืนทําไม#ได�เลย 
แต#คนอ่ืน  ทําได�” (เฉลิมพล กวยเนียม, 2557) 
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   “สิ่งท่ีจะทําให�คนพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น คือ การก�าวออกมาใช�ชีวิต สู#สังคม
ภายนอก มีการศึกษา การศึกษาเปGนเรื่องจําเปGน ถ�าคนพิการไม#ได�รับการศึกษา ก็เหมือนกับเขาไม#มี
ช#องทางหรือไม#มีแนวทางในการท่ีจะไปทําให�มีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเขา การศึกษานี้แหละจะ
ทําให�เขามีชีวิตท่ีดีข้ึน แล�วการก�าวเข�ามาสู#ในสังคม ทําให�เขาได�รู�ว#าสังคมจริงๆ แล�วมันเปGนยังไง มีการ
รู�จักผู�คนอะไรต#างๆ การศึกษาเปGนสิ่งจําเปGน” (ชาญ สุปSนะ, 2557) 
   “คือ ในการเดินทางก็แบบว#า เขายกตัวอย#างเปรียบเทียบว#า ถ�าคนหูหนวกท่ีเขียน
หนังสือได� ได�เรียนหนังสือ ก็สามารถช#วยเหลือตัวเองได� ก็อาจจะเปGนเส�นทางก็ใช�วิธีการเขียนถามได� 
แต#ถ�าเปGนคนหูหนวกท่ีไม#รู�หนังสือก็อาจจะยากหน#อย ก็อาจจะจําเปGนต�องมีล#าม มีคนคอยให�
คําแนะนําดูแลในการเดินทาง” (ปรียานุช ศศิธรวัฒนกุล, 2557) 
   “การศึกษาคนพิการมันก็สําคัญ การศึกษาคนพิการทุกคน มันทําให�โลกมันกว�าง
ข้ึน ทําให�มีความคิดท่ีกว�างข้ึน มันทําให�เขามีทักษะท่ีจะอยู#ในสังคมมากข้ึน อย#างผม ผมรู�เลยว#า ตอน
ท่ีอยู#บ�าน คือ ในช#วงวัยท่ีเราควรจะได�พบคนในสังคมไมได�พัฒนา มันเสียโอกาสหลายอย#างมาก ตอน
ท่ีโตแล�วมันก็เขิน มันก็ไม#ได�ง#าย คือ การท่ีมันไปโดยธรรมชาติ ตามช#วงวัยของมัน แต#มันก็หยุดชะงัก 
พอมันเลยเวลาท่ีจะต�องพัฒนามันก็ทําได�ไม#เต็มท่ี” (สว#าง ศรีสม, 2557) 
   “จริงๆ แล�วมีความจําเปGนทุกด�าน ทุกประเภทเลย เพราะว#าคนพิการทางการ
มองเห็นบางคนเขาสู#ในระบบการศึกษาท่ีค#อนข�างจะช�า จะให�เขาไปเข�าสู#ปกติไม#ได� มันก็เลยต�องใช�
ระบบการศึกษานอกโรงเรียน แล�วการฝiกอาชีพเข�ามา คนพิการกลุ#มนี้ต�องแยกประเภททํางานว#า มา
ศึกษานอกระบบมันเปGนการศึกษานอกโรงเรียนบ�างและอบรมอาชีพเสริมเข�าไป ส#วนคนท่ีเรียนมา
ต้ังแต#เด็กๆถ�าคนไหนท่ีมีความสามารถคือเรียนหนังสือเก#งเราก็ส#งเสริมให�เข�าเรียนในระดับท่ีสูงข้ึนไป
ในระดับปริญญาตรี หรืออะไรก็ได� แต#ถ�าคนไหนเรียนได�ถึงระดับท่ีเขาเรียนได�สูงสุดได�แล�วนี้ แค#ม.3 
ถ�าไปไม#ไหวก็ฝiกอาชีพให�เขาต#อไป  มันจะแยกกัน แล�วก็มีความสําคัญทุกแบบเลย” (ชาญ สุปSนะ, 
2557) 
   “เรียน Computer & Business Management English เปGนหลักสูตรธุรกิจภาค
ภาษาอังกฤษ ก็เรียนภาษาอังกฤษหมดเลย ถือว#าโชคดีนะผมว#าการได�ภาษาอังกฤษเปGนข�อได�เปรียบ
เพราะว#าความรู� แหล#งข�อมูลอะไรต#างๆในโลกอินเตอร3เน็ตนะ มันเปGนภาษาอังกฤษ แล�วผมก็โชคดี
ตรงท่ี พอเราได�ตรงนี้ เราสามารถหาความรู�อะไรก็ได�ท่ีอยากรู�ท่ีมันอาจจะไม#ได�มีภาษาไทย ท่ีคนไทย
ไม#ได�คิด ไม#ได�มีการสนทนาพูดคุยเอาไว� อย#างจริงๆ ผมเรียนธุรกิจภาษาอังกฤษใช#ไหม ผมไม#รู�เรื่อง 
Web หรอก แต#ผมก็ใส#ว#าอาศัยอ#าน อาศัยศึกษาจากอินเตอร3เน็ต จริงๆ หลายๆ เรื่องผมก็ศึกษาจาก
อินเตอร3เน็ต เหมือนอย#างเรื่องคนพิการ เวลาทํางานองค3กรคนพิการ องค3ความรู�อะไรต#างๆ มันจะเปGน
ภาษาอังกฤษเยอะ เราก็สามารถท่ีจะศึกษาหาความรู�จากข�อได�เปรียบนี้ได�” (สว#าง ศรีสม, 2557) 
   จากความคิดเห็นดังกล#าวจะเห็นว#า การศึกษาหรือการเรียนรู�มีความสําคัญต#อ
คนพิการเปGนอย#างมาก ซ่ึงการสร�างความตระหนักในความสําคัญของการศึกษาท่ีจะช#วยให�คนพิการ
พ่ึงตนเองได�นั้นต�องเริ่มจากสถาบันครอบครัวซ่ึงเปGนสถาบันแรกท่ีจะมีบทบาทในการเสริมสร�างให�คน
พิการเกิดความตระหนักในเรื่องของการศึกษา โดยการเรียนรู�หรือการศึกษานั้นไม#ได�จํากัดอยู#เพียง
ในห�องเรียน คนพิการแต#ละประเภทสามารถเรียนรู�และศึกษาได�ในทุกท่ี หากคนพิการสามารถนํา
ความรู�จากการศึกษามาประยุกต3ใช�ให�เกิดประโยชน3สูงสุดแล�วก็ย#อมเกิดผลดีกับตัวของคนพิการเอง 
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การศึกษาหรือกระบวนการการเรียนรู�สามารถเกิดได�ในทุกเพศ ทุกวัย ทุกสถานภาพ สามารถนํามา
ประยุกต3ให�เข�ากับการดําเนินชีวิตแต#ละด�านเพ่ือการพ่ึงตนเองอย#างยั่งยืน 

1.2 ฝ7กฝนให�คนพิการสามารถช"วยเหลือตนเองและทํากิจวัตรประจําวันได�  
   ในการเตรียมความพร�อมด�านการเรียนรู�นั้น จากการสังเคราะห3ข�อมูลท่ีได�จากการ
สัมภาษณ3คนพิการต�นแบบ พบว#า การฝiกฝนให�คนพิการสามารถช#วยเหลือตนเองและทํากิจวัตร
ประจําวันได�นั้นเปGนการเสริมสร�างให�คนพิการสามารถควบคุมวิถีชีวิตของตนบนพ้ืนฐานของทางเลือก
ท่ีเหมาะสมท่ีทําให�เกิดภาวะพึ่งพิงน�อยที่สุดทั้งในแง#ของการดําเนินกิจวัตรประจําวัน และการ
ตัดสินใจเลือกท้ังในเรื่องของกิจกรรมส#วนตัว การเข�าไปมีส#วนร#วมและมีบทบาทในสังคม การ
ต้ังเปeาหมายชีวิตของตนเองและลดความช#วยเหลือจากภายนอกท้ังด�านร#างกายและจิตใจเพ่ือให�มี
ความพร�อมสู#กระบวนการสร�างการเรียนรู� ดังท่ีคนพิการกล#าวว#า 
   “ฝiกตลอด ทํายังไงเราจะต�องปHสสาวะได� ไม#ติดเชื้ออุจาระได�ทําไง ต�องสวนน้ํา 
ต�องเรียนรู�หลักการแพทย3ด�วย ศึกษาการแพทย3 อย#างเช#นการสวนปHสสาวะทําไงไม#ให�ติดเชื้อ ไม#ใช#
แบบว#างูๆปลาๆ เราติดเชื้อแน#นอน ประสบการณ3อย#างเดียวไม#ได� ต�องวิชาการร#วมกัน ผมออกไป
ชุมชนแล�วฟtuนฟู เสร็จแล�วผมก็เข�าไปหาวิชาการ เสร็จแล�วผมก็เอาวิชาการร#วมกับประสบการณ3ไป
ถ#ายทอด รุ#นพ่ีสู#รุ#นน�องบอกว#าตัวเองฟtuนยังไง ก็ไปถ#ายทอดให�คนอ่ืนฟtuนอย#างนั้น” (เฉลิมพล กวยเนียม, 
2557) 
   “เราต�องหาความรู�ให�ตัวเองฟtuนก#อน เราก็มีคอมพิวเตอร3 เราก็อาศัยดูตามโทรทัศน3 
และคอมพิวเตอร3ว#าเขามีข#าวสารให�อบรม เราก็สมัครไป พอเราสมัครไปเขาก็ให�ความรู�มาเรื่อยๆเขาก็
มีการเรียนอบรมเปGนคอร3ส จะให�พอเรียนไปปQๆ มันเปGนเสียเวลาไม#ไป เขาถามทําไมไม#เรียนต#อโท ต#อ
อะไรท่ีสูงมากกว#านี้ ผมบอกว#ามันเสียเวลา เอาเวลาท่ีไปเรียนไปฟtuนฟูผู�พิการไม#ดีเหรอ ท้ังๆ ท่ีเรียน
ออกมา สุดท�ายคนบ�างคนเรียนมากกว#าผมก็ให�ผมสอนอยู#ดี เพราะอาศัยประสบการณ3”(เฉลิมพล กวยเนียม, 
2557)    
   จากความคิดเห็นดังกล#าวจะเห็นว#า การท่ีคนพิการสามารถดําเนินชีวิตประจําวัน
หรือจัดการกับวิถีชีวิตของตนเองได� สามารถกําหนดแนวทางการดํารงชีวิตของตนเองได� โดยอาจ
บรรลุเปeาหมายดังกล#าวด�วยการพ่ึงพาตนเองหรือภายใต�การช#วยเหลือจากผู�อ่ืนหรือสังคม สิ่งท่ีสําคัญ
ท่ีสุดคือ คนพิการจะต�องมีอิสระทางความรู�สึกนึกคิด มีความเชื่อม่ันในตนเอง มีความคิดริเริ่ม
สร�างสรรค3 สามารถตัดสินใจเพ่ือแก�ปHญหาต#างๆ ในการดําเนินชีวิตได�ตามศักยภาพของตนเองอย#างมี
คุณค#าและสมศักด์ิศรีของความเปGนมนุษย3 

จากการสังเคราะห3ข�อมูลจากคนพิการในเรื่องของกระบวนการเตรียมความพร�อม
ด�านการเรียนรู� สามารถสรุปได�ตามแผนภาพ ดังนี้ 
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การเรียนรู� การเตรียมความพร�อม การฝiกทักษะการดํารงชีวิต               
(คนพิการ/ครอบครัว)

 
 
 

 
 
ภาพท่ี 10 การเตรียมความพร�อมด�านการเรียนรู� (คนพิการต�นแบบ) 
 

2. การสร�างการเรียนรู� 
2.1 จัดระบบการศึกษาท่ีเหมาะสมกับคนพิการแต"ละประเภทโดยมู"งสู"การปฎิบัติจริง

เพ่ือให�เกิดทักษะและความชํานาญ 
ในการสร�างการเรียนรู�ด�านการเรียนรู�นั้น จากการสังเคราะห3ข�อมูลท่ีได�จากการ

สัมภาษณ3คนพิการต�นแบบ พบว#า การจัดระบบการศึกษาท่ีเหมาะสมกับคนพิการแต#ละประเภท
โดยมู#งสู#การปฎิบัติจริงเพ่ือให�เกิดทักษะและความชํานาญมีความสําคัญต#อการพัฒนาการเรียนรู�ของ
คนพิการเปGนอย#างมาก ซ่ึงคนพิการควรมีเสรีภาพในการเลือกบริการทางการศึกษา สถานศึกษา ระบบ
และรูปแบบการศึกษา โดยคํานึงถึงความสามารถ ความสนใจ ความถนัดและความต�องการจําเปGน
พิเศษของบุคคลนั้น รวมท้ังการจัดหลักสูตรกระบวนการเรียนรู�ท่ีเหมาะสมสอดคล�องกับความต�องการ
จําเปGนพิเศษของคนพิการแต#ละประเภทและบุคคล ดังท่ีคนพิการกล#าวว#า 
   “การศึกษาข้ันพ้ืนฐานมันเปGนเรื่องการสร�างองค3ความรู� การเริ่มต�น แต#คนพิการ
เองก็ต�องมีความรู�พิเศษข้ึนมาเสริม โดยเฉพาะคนพิการเองต�องใช�มากกว#าคนปกติ โดยเราอาจจะมี
สภาพร#างกาย ความจําเปGนพิเศษกว#าคนอ่ืนเขา อันนี้ต�องได�การอบรมเพ่ิมเติมพอสมควร เช#นอย#าง
กรณี เด็กตาดีต�องเรียนพิเศษ เพราะว#าต�องการแข#งขันกัน เด็กตาบอดก็ต�องการการเรียนพิเศษ       
แต#พิเศษของตาบอดนอกจากแข#งขันคนอ่ืนแล�ว บางทีในห�องเราก็ไม#ทันเขา” (วิรัช สุขเจริญ, 2557) 
   “คือ ผู�บกพร#องทางจิตส#วนมากเรียนไม#จบ หรือจบก็พอปVวยก็ไปเรียนต#อก็ไม#ไหว 
ด�วยสภาพของอาการทางจิตท่ีบางคนพอปVวยแล�วข้ีเกียจบางคนปVวยแล�วขยันเกิน บางคนปVวยแล�วดู
วุ#นวายคนอ่ืนมาก คนอ่ืนนั้นรังเกียจ การประกอบอาชีพสําคัญกว#า ต�องฝiกการประกอบอาชีพ”    
(พงษ3ศักด์ิ แสงโพธิ์ศิริ, 2557) 
   “ผมมองว#าการเรียนในการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีเรียนในชั้นเรียนปกติ ยังต�องทํา แต#มี
การเรียนข�างนอก อบรมต#างๆ เปGนความจําเปGนกับคนพิการ  คนตาบอดมาก แต#ในกรณีท่ีถ�าหากมีพ#อ
แม#มีศักยภาพหรือมีศูนย3บริการเสริมเข�ามาอีก คนตาบอดต�องมีการเสริมอะไรมาก#อน เปGนการปSด
ความอ#อนแอตรงท่ีเขาเรียนในห�อง จุดด�อยเขา จะยิ่งดีไปใหญ# ความสัมฤทธิ์ทางการศึกษาก็จะมา แต#
อย#าคาดหวังว#าคนตาบอดหรือคนพิการมันจะหุ#นยนต3รับได�เหมือนคนปกติ”(วิรัช สุขเจริญ, 2557) 
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   “เขาบอกข้ึนอยู#กับการสื่อสาร คือ ถ�าการสื่อสารสามารถสื่อสารจนเข�าใจก็จะมี
ปHญหาค#อนข�างน�อย ยกตัวอย#างหูหนวกท่ีไมได�เรียนหนังสือ หรือเรียนใช�ภาษาไทยได�น�อย ถ�าเขาต�อง
เข�าสังคม บางทีการเขียนคํา เขามักจะเขียนกลับไปกลับมา คนดีๆก็อาจจะไม#เข�าใจ บางทีหูดีก็ไม#มา
เสียเวลาอดทนในการสื่อสารกับคนหูหนวก เขาไม#สนใจ คนหูหนวก ก็ไมได�รับการดูแล ก็ข้ึนอยู#กับ แต#
ละคน หูหนวกแต#ละคนไม#เหมือนกัน อย#างเขา เขาอาจจะมีปHญหาเพราเขาสามารถเขียนสื่อสารได�
ระหว#างคนหูดี แต#เขาต�องทําหน�าท่ีช#วยเหลือคนอ่ืนๆ อีก เช#น คือ ตอนนี้สภาพแวดล�อมมันยังไม#ได�
เอ้ือต#อการเข�าถึงข�อมูลในทุกๆ ด�าน เช#น ในการประชาสัมพันธ3แล�วมันเปGนเสียง อยู#ในสังคม ออกนอก
บ�านได� แต#เขาก็จะไม#รู�ข�อมูลอย#างนี้เหมือนกัน นี้ก็เปGนปHญหาว#าการเข�าถึงข�อมูลสื่อสารก็จํากัดกว#า
คนอ่ืน” (ปรียานุช ศศิธรวัฒนกุล, 2557) 
   “ในเรื่องของการเดินทางคนพิการก็ลําบาก ก็อาจจะประสบปHญหาตรงนี้ เดินทาง
มาทุกวัน เพราะฉะนั้นมีท่ี Video Conference หรือการให�มาพักแล�วอบรมเสร็จแล�วค#อยกลับมันก็
สะดวกมากข้ึนนะครับ คือ ถ�าโดยส#วนตัวผมก็คิดว#ามันก็ดีกว#า แต#ว#าในแง#ของคือ ถ�าเราอยู#กับคนพิการ 
เราจะเริ่มเห็นปHญหาคือ เรื่องของการขาด Motivation แรงกระตุ�น แรงจูงใจท่ีทําอะไรบางอย#าง
เพราะบางทีก็อาจจะเคยชินกับการอยู#บ�าน ถูกเลี้ยงดูอีกแบบ คิดไม#เหมือน คนท่ัวไป เพราะฉะนั้น
บางทีเขาอาจจะขาดตรงนี้ การท่ีให�เขาออกมาข�างนอกบ�างก็จะเหมือนเปGนการกระตุ�นให�เขามีคล�ายๆ 
กับมีพลัง มีได�เห็นโลกว�าง มากข้ึน ทําให�เขาคิดอะไรมากข้ึน เพราะฉะนั้นมันก็แล�วแต# ถ�าเปGนอย#างผม 
อาจจะออกมาข�างนอกเยอะแล�ว เพราะฉะนั้นจะอบรมแบบออนไลน3บ�าง ก็ไม#เปGนไร” (สว#าง ศรีสม, 
2557) 
   จากความคิดเห็นดังกล#าวจะเห็นว#าการจัดระบบการศึกษาท่ีเหมาะสมกับคนพิการ
แต#ละประเภทโดยมู#งสู#การปฎิบัติจริงเพ่ือให�เกิดทักษะและความชํานาญ ก็คือ การจัดการศึกษา
สําหรับคนพิการให�สามารถพึ่งตนเองได� โดยต�องอาศัยหน#วยงานที่เก่ียวข�องจัดระบบการศึกษา
ท่ีเหมาะสมกับคนพิการแต#ละประเภทโดยปรับเปลี่ยนให�ผู�เรียนเปGนศูนย3กลางและมู#งสู#การปฎิบัติจริง
เพ่ือให�เกิดทักษะและความชํานาญ 
   ในเรื่องของการปรับเปลี่ยนให�ผู�เรียนเปGนศูนย3กลางและมู#งสู#การปฎิบัติจริงเพ่ือให�
เกิดทักษะและความชํานาญนั้นถือเปGนยุทธศาสตร3สําคัญในการเสริมสร�างความสามารถในการ
จัดการตนเองของคนพิการด�านการเรียนรู�ซ่ึงการเรียนรู�ท่ีเน�นการเรียนรู�โดยมีผู�เรียนเปGนศูนย3กลาง 
มุ#งเน�นการเรียนรู�โดยการกระทํา หรือ Learning by doing ซ่ึงเปGนรูปแบบของการจัดการเรียนการ
สอนโดยให�คนพิการเปGนผู�ลงมือปฏิบัติ โดยเปลี่ยนบทบาทจากผู�รับมาเปGนผู�เรียนและบทบาทของครู
ผู�ถ#ายทอดข�อมูลมาเปGนผู�จัดประสบการณ3การเรียนรู�ให�คนพิการได�ปรับบทบาทนี้ เท#ากับเปGนการ
เปลี่ยนจุดการเรียนรู� เน�นการมีส#วนร#วมในกิจกรรมการเรียนรู� หากคนพิการมีส#วนร#วมในกิจกรรมการ
เรียนรู�ท่ีจัดมากข้ึน คนพิการก็จะเกิดทักษะการเรียนรู�ท่ีดีตามมา ดังท่ีคนพิการกล#าวว#า 
   “ในความรู�สึกก็ยังมองว#าคือ ที่นู�นเขาจะเน�นให�เด็กต�องศึกษาด�วยตัวเองเยอะ
พอสมควร แล�วก็หนังสือ แต#ว#าท่ีไทย ดูๆ แล�วบางทีเราก็ยังอดไม#ได�ท่ีจะปeอนให�เด็กอยู#ดี ซ่ึงก็แต#
พยายามท่ีจะฝiกให�เด็กค�นหา แล�วก็เด็กไทยจะมี ตัวเองก็เปGน ตอนไปใหม#ๆ จะเปGนว#าอาจารย3บอกเลย
ว#าจะเจออะไร ทําแบบนี้มันจะถูกหรือมันจะผิด คือ จะมีความกลัวตรงนั้นท่ีจะไม#กล�า แล�วก็ไม#กล�าท่ี
จะแบบวิเคราะห3 หรืออะไรอย#างนี้ บางทีเราให�เขาเขียนหรือให�เขาทําอะไร บางทีเขาเขียนมา แล�ว
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แบบว#าอันนี้ถูกหรือเปล#า คือมันยังไม#กล�าคิด ไม#กล�า เพราะถูกใส#กรอบมา เขาใจว#าอย#างนั้น มันต�อง
แบบนี้ คือ มันจะแบบขาวดํา ถูกก็ถูก ผิดก็ผิด แต#บางอย#างมันไม#ใช#” (อิศวรา ศิริรุ#งเรือง, 2557) 
   “ผมว#าการได�ภาษาอังกฤษเปGนข�อได�เปรียบเพราะว#าความรู� แหล#งข�อมูลอะไร
ต#างๆ ในโลกอินเตอร3เน็ตนะ มันเปGนภาษาอังกฤษ แล�วผมก็ โชคดีตรงท่ี พอเราได�ตรงนี้ เราสามารถ
หาความรู�อะไรก็ได�ท่ีอยากรู�ท่ีมันอาจจะไม#ได�มีภาษาไทย ท่ีคนไทยไม#ได�คิด ไม#ได�มีการสนทนาพูดคุย
เอาไว� อย#างจริงๆผมเรียนธุรกิจภาษาอังกฤษใช#ไหม ผมไม#รู�เรื่อง Web หรอก แต#ผมก็ใส#ว#าอาศัยอ#าน 
อาศัยศึกษาจากอินเตอร3เน็ต จริงๆหลายๆเรื่องผมก็ศึกษาจากอินเตอร3เน็ต เหมือนอย#างเรื่องคนพิการ 
เวลาทํางานองค3กรคนพิการ องค3ความรู�อะไรต#างๆมันจะเปGนภาษาอังกฤษเยอะ เราก็สามารถท่ีจะ
ศึกษาหาความรู�จากข�อได�เปรียบนี้ได�” (สว#าง ศรีสม, 2557) 
   “ทีนี้เม่ือเราฟtuนฟู 3 อย#าง คือ จิตใจ ร#างกาย และสภาพสิ่งแวดล�อมแล�ว เราก็ฟtuนฟู
ทางด�านการศึกษา คือ จะสงเคราะห3 คือ ถ�าคนไหนมือยังใช�งานได� สมองยังใช�งานได� เราก็จะส#งเขาไป
เรียนทางด�านคอมพิวเตอร3 หรือเครื่องยนต3กลไกเล็กๆท่ีเขาสามารถออกมาประกอบอาชีพได�เพราะว#า
ตอนนี้ ในหน#วยงานหรือว#าหน#วยงานราชการ หรือหน#วยงานรัฐวิสาหกิจ หรือบริษัทเขาจะต#อ 50 คน 
เขาจะรับผู�พิการ 1 คน แต#ผู�พิการต�องมีศักยภาพ ทํางานได� เช#น  มีความรู�ทางด�านคอมพิวเตอร3 คีย3
ข�อมูล พิมพ3งาน Word, Excel,  Power Point เขาจะเอาเข�าไปในหน#วยงานตามโรงงานเพ่ือไปคีย3
ข�อมูล ทํางานเอกสารให�เขา ส#วนตามหน#วยงานราชการส#วนมากมีน�อย” (เฉลิมพล กวยเนียม, 2557)
   จากความคิดเห็นดังกล#าวจะเห็นว#า กระบวนการเรียนรู�ท่ีเน�นผู�เรียนเปGนสําคัญมี
ส#วนในการเสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเองของคนพิการด�านการเรียนรู�เปGนอย#างมากซ่ึง
กระบวนการดังกล#าวเปGนการจัดการศึกษาท่ียึดหลักว#าคนพิการทุกคนมีความสามารถเรียนรู�และ
พัฒนาตนเองได� และถือว#าคนพิการท่ีเข�าสู#กระบวนการเรียนรู�มีความสําคัญท่ีสุด โดยกระบวนการจัด
การศึกษาจะต�องส#งเสริมให�คนพิการสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ ซ่ึงมุ#งพัฒนา
ความรู�และทักษะทางวิชาชีพ ทักษะชีวิตและทักษะสังคม กระบวนการเรียนรู� ท่ีผู�สอนได�จัดให�
สอดคล�องตามความแตกต#างระหว#างบุคคล ให�คนพิการท่ีเข�าสู#กระบวนการเรียนรู�ได�มีส#วนร#วมในการ
ปฏิบัติจริง พัฒนากระบวนการคิด วิเคราะห3 ศึกษา ค�นคว�า ทดลอง และแสวงหาความรู�ด�วยตนเอง
ตามความถนัด ความสนใจ ด�วยวิธีการท่ีหลากหลาย และแหล#งเรียนรู�ท่ีหลากหลายท่ีเชื่อมโยงกับชีวิต
จริงท้ังในและนอกห�องเรียนซ่ึงจะส#งผลให�คนพิการสามารถนําความรู�และทักษะความชํานาญด�าน
ต#างๆ ไปใช�ในการพ่ึงตนเองได�อย#างยั่งยืน 

2.2 จัดระบบการศึกษาร"วมระหว"างคนพิการและคนปกติเพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู�
ร"วมกัน 
   ในการสร�างการเรียนรู�ด�านการเรียนรู�นั้น จากการสังเคราะห3ข�อมูลท่ีได�จากการ
สัมภาษณ3คนพิการต�นแบบ พบว#า การจัดระบบการศึกษาร#วมระหว#างคนพิการและคนปกติเพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู�ร#วมกัน เปGนการจัดการให�คนพิการได�เข�าศึกษาในระบบการศึกษาท่ัวไปทุกระดับ
และหลากหลายรูปแบบ รวมถึงการจัดการศึกษา ให�สามารถรองรับการเรียนการสอนสําหรับคนทุก
กลุ#มรวมท้ังคนพิการการจัดระบบการศึกษาร#วมระหว#างคนพิการและคนปกติเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู�
ร#วมกันมีพ้ืนฐานของความเชื่อท่ีว#าคนพิการทุกคนสามารถเรียนรู�และพัฒนาได�ถ�าได�รับโอกาสในการ
เรียนรู�ที่เหมาะสมกับความต�องการพิเศษของคนพิการนั้นๆ การจัดการศึกษาสําหรับคนพิการท่ีมี
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ความต�องการพิเศษท่ีสําคัญ คือ ให�โอกาสคนพิการท่ีมีความต�องการพิเศษได�เรียนร#วมกับคนพิการ
ปกติในโรงเรียนปกติและดํารงชีวิตอยู#ในชุมชนร#วมกับบุคคลอ่ืนๆ เพ่ือให�เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู�
ร#วมกันการจัดการเรียนรวมในโรงเรียนจึงนับเปGนก�าวสําคัญของการปฏิรูปการศึกษาและการ
เสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเองด�านการเรียนรู�ของคนพิการ ดังที่คนพิการกล#าวว#า 
   “คือ ณ ปHจจุบันมองว#าคนพิการได�รับการเตรียมความพร�อมมากพอสมควร แต#อีก
ทางหนึ่งคือ ทางสังคมท่ัวๆไปด�วยท่ีมันต�องช#วยๆกัน เหมือนว#าคือ ก็ต�องมี มันก็ไม#ง#ายเรื่องความ
เข�าใจทัศนคติ อย#างตัวเองตอนท่ีทําปริญญาเอก คือ ทําเรื่องประสบการณ3ของนักเรียนตาบอดท่ีเรียนร#วม 
คือ เราถามนักเรียน การที่ไปเรียนร#วมไม#ใช#แค#ว#าเอาเด็กเข�าไปนั่งเรียนอยู#ในชั้นเรียนเดียวกับ
เด็กท่ัวไปแค#นั้นจบ แต#มันหมายถึงว#าครูเองก็ต�อง ออกแบบการสอนการเรียนการสอน จัดการเรียน
การสอนให�แบบคนถึงคนบางกลุ#มท่ีคือ อย#างสมมุติครูเรา บางทีมาถึงจดกระดาษ คือ เด็กตาบอด ก็
ตายแล�ว ให�เพ่ือนมาช#วย แต#ถ�าสมมุติมีการพูด หรือครูอธิบาย ไม#ใช#ว#ามาถึงจดบนกระดานแล�ว ให�
นักเรียนจดตาม คือ ก็เลยมองว#า ถ�าอย#างนั้น ต#อให�เราเทรนด3เด็กแค#ไหน มันก็ยังไม#สมบูรณ3อยู#ดี 
เพราะว#าถ�าครูหรือแบบโรงเรียน หรือว#าเพ่ือนๆ ไม#เข�าใจหรือไม#ได�ให�การสนับสนุนท่ีเหมาะสม เช#น 
ปHญหาหนังสือเรียน เพราะว#าสิ่งที่มันให�ไม#ทันคือ ว#าเราต�องทําหนังสือเปGนเล#มๆมานั่งพิมพ3ใหม# 
เหมือนเราไปนั่งย�อนกระบวนการท้ังหมด ท้ังๆท่ีเทคโนโลยีในปHจจุบัน ถ�าสํานักพิมพ3เข�าใจนะ คือ เรา
สามารถขอไฟล3ของเขามา แต#คือ เข�าใจเขาในส#วนหนึ่งคือ เรื่องลิขสิทธิ์หรืออะไรแล�วแต# อันนี้เปGนวิจัย
ท่ีต#อ อย#างท่ีตัวเองอยาอังกฤษ เราอ#านหนังสือเยอะ เวลาเราซ้ือหนังสือ เราสามารถเอาใบเสร็จส#งไป
ทางสํานักพิมพ3 เพ่ือเราจะขอไฟล3มาได�เลย อย#างนี้มันก็คือ ทําให�เด็กไม#พร�อม บางครั้งอาจจะไม#ใช# 
เพราะเนื่องจากบางทีกว#าเด็กจะมีหนังสือเรียนก#อนสอบเลย ในขณะท่ีเพ่ือนๆ มีมาต้ังแต#ต�นเทอม” 
(อิศวรา ศิริรุ#งเรือง, 2557) 
   “ใช# อย#างเม่ือก#อนมีสถาบันการศึกษาท่ีโรงเรียนสอนคนตาบอดในกรุงเทพ แล�วก็
เรียนจบปHนถึง ม.3 แต# ณ ปHจจุบันคือ เรียนถึ งม.6 และหลังจากนั้นไปเรียนร#วมกับโรงเรียนปกติ ซ่ึง 
ณ ปHจจุบันนี้โรงเรียนคนตาบอดขยายมากข้ึนแหละ โอกาสท่ีคนตาบอดจะได�เรียนมันก็สูงข้ึน แต#มันก็
มีหน#วยงานหรือบางสถานท่ี เขาสอน กศน.ก็จะมีคนท่ีมีความประสงค3จะเรียนต#อไปเรียน กศน.บ�างก็มี
ตอนนี้ถือว#าการศึกษาคนตาบอดมีเพ่ิมข้ึนมากกว#าเดิม” (ชาญ สุปSนะ, 2557) 
   “จริงๆ มันแล�วแต#ความถนัด ความชอบ เราคงไม#น#าจํากัดว#าคุณพิการแล�ว คุณ
จะต�องเรียนแค#นี้ เรียนสิ่งกฎหมายหรืออะไรอย#างนี้ แต#ว#าคือ เพราะว#าสิ่งหนึ่งท่ียังยากคือ การ
มองข�ามความบกพร#อง แล�วไปทํายังไง จริงๆ เทคโนโลยีหรืออะไรต#างๆ เหล#านี้มันทําให�สมัยนี้ คือ 
เราทําอะไรได�หลายอย#างแล�ว อย#างเมืองไทยเอง เรื่องการเรียนสายวิทยาศาสตร3 เม่ือก#อนเปGนเรื่องท่ี
ไม#สามารถเลย คือปSดเลย อย#างเพ่ือนอาจารย3เขาจบอเมริกา ตัวเขาเองเรียนสายวิทย3 แต#เรียนไม#ได�จน
ไปเรียนสายศิลป� จนไปจบอักษร แต#พอตอนได�รับโอกาสได�ทุนไปเรียนขอไปเรียนทาวนี้แหละ ทาง
สายวิทย3 แต#ก็ยังมีปHญหา พอกลับมาก็เกิดปHญหาแล�วจะทํางานด�านนี้ มีแบบว#าบางคนไปสัมภาษณ3
งานแล�วก็บอกว#า คือ เขาเปGนคนตาบอด จบทางคอมไซด3 ทางคนสัมภาษณ3ก็ถามว#าแล�วอาจารย3จะ
สอน Animation ได�หรือเปล#านี้เปGนสิ่งท่ี คุณมันมีวิชา Animation เพียงวิชาเดียวเหรอ คุณสามารถ
ให�เขาสอนวิชาอ่ืนก็ๆ ได�อะไรอย#างนี้ มันก็เปGนอะไรท่ี ฉะนั้นเรื่องเรียนมองว#าคือ เรียนอะไร คือ ให�
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เลือกตามความชอบ ความถนัด จะดีกว#าท่ีจะตาบอดจํากัดว#า ถ�าคุณพิการแล�ว คุณจะต�องเรียนเฉพาะ
สาขา 1-2-3-4 เท#านี้คะ”(อิศวรา ศิริรุ#งเรือง, 2557) 
   “เวลานักศึกษาไปเรียนร#วมนักเรียน หรือที่ไปเรียนร#วม เขาจะเรียนมาต้ังแต#
ประถมแล�วนะ ต้ังแต#เด็กๆ อายุอาจจะใกล�เคียงกัน สักปQ 2 ปQ ในรุ#นเดียวกันนะครับ ก็สิ่งท่ีเปGนปHญหา
สําหรับนักเรียนเรียนร#วมคือ เรื่องอุปกรณ3 การเรียนมันไม#ครบ ในปHจจุบันยังไม#ครบ เด็กมีความ
ต�องการสื่อท่ีเปGนอักษรเบรลล3ซึ่งในใช�ในการเรียน มันก็จะไม#เพียงพอ แล�วก็ทางรัฐก็ไม#ได�พิมพ3ตรงนี้ไว�
เปGนหนังสือเปGนอะไรให� นอกจากสื่อตรงนี้แล�ว คนพิการทางการมองเห็นต�องการครูช#วยสอนท่ีเขา
เรียกว#า Resource ตัวนี้จะมาช#วยเสริมเขา ให�เขาเข�าใจว#าสิ่งท่ีเขาเรียนไป มันเข�าแค#ไหน เรียนยังไง 
แล�ว Resource ช#วยแนะนํา ช#วยในตอนท�ายๆว#าเด็กคนนี้ขาดอะไรตรงไหน แล�วอุปกรณ3การเรียน
การสอนบางตัวก็ต�องเสริมเข�ามาให�เพียงพอ แล�ววิชาท่ีเรียนอีกอย#างหนึ่งคือ อย#างสมมุติว#า วาดเขียน
ยังไงคนตาบอดก็ทําไม#ได� แต#ควรจะมีหลักสูตรอะไรท่ีมันทดแทนกัน เปGนกิจกรรมอะไรก็ได�ท่ีมันส#งงาน
คุณครูได� ซ่ึงตัวนี้มันแปลสภาพให�มันเหมาะสมกับคนพิการในการท่ีจะเข�าถึง หรือเรียนร#วมก็ได�อย#างมี
ความสุขน#าจะมีการปรับปรุงตรงนี้ด�วย เปGนหลักสูตร” (ชาญ สุปSนะ, 2557) 
   “การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม ถือว#า เปGนแนวคิดใหม#ทางการศึกษาท่ีโรงเรียน
จะต�องจัดการศึกษาให�กับเด็กทุกคน ไม#มีการแบ#งแยกว#าเด็กคนใดเปGนเด็กท่ัวไป หรือเด็กคนใดท่ีมี
ความต�องการพิเศษ โดยโรงเรียนจะต�องจัดการศึกษาให�อย#างเหมาะสม ตามหลักการเรียนรวม เด็กท่ี
มีความต�องการพิเศษจะได�เรียนในโรงเรียนปกติใกล�บ�านโดยไม#มีการแบ#งแยก ได�เรียนในชั้นเดียวกับ
เพ่ือนในวัยเดียวกันไม#มีห�องเรียนพิเศษ การช#วยเหลือสนับสนุนอ่ืนๆ จะจัดอยู#ในสภาพแวดล�อมในชั้น
เรียนปกติ ท้ังนี้โรงเรียนต�องมีการปรับเปลี่ยนระบบให�มีความยืดหยุ#นและตอบสนองต#อความต�องการ
ท่ีหลากหลายของเด็กแต#ละคน และเด็กทุกคนมีฐานะเปGนสมาชิกหนึ่งของโรงเรียนมีสิทธิ มีความเสมอ
ภาคเท#าเทียมกัน ซ่ึงเปeาประสงค3ของการเรียนรวม คือ การจัดโอกาสสําหรับนักเรียน ทุกคนให�บรรลุ
ขีดศักยภาพในการศึกษาท่ัวไป เพ่ือให�เด็กสามารถดํารงชีพในสังคมร#วมกันได�อย#างมีความสุขและ
ยอมรับซ่ึงกัน และการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมเปGน การให�โอกาสเด็กพิการได�เรียนอย#างเคียงบ#า
เคียงไหล#กับเด็กท่ัวไป ในสภาพห�องเรียนปกติ ซ่ึงหากได�รับการช#วยเหลืออย#างถูกวิธีแล�ว เด็กพิการ
สามารถประสบความสําเร็จได� การเรียนรวมทําให�เด็กพิการมีปฏิสัมพันธ3กับเด็กท่ัวไปและรอดพ�นจาก
การถูกตีตราว#าเปGนเด็กพิการ ทําให�เด็กท้ังสองกลุ#มยอมรับซ่ึงกันและกัน การจัดการศึกษาแบบเรียน
รวมจึงเปGนทางเลือกหนึ่งท่ีให�โอกาสแก#คนพิการได�พัฒนาศักยภาพทุกด�านในระบบของโรงเรียนท่ีจัดให�” 
(ชาญ สุปSนะ, 2557) 
  จากความคิดเห็นดังกล#าวจะเห็นว#า การจัดระบบการศึกษาร#วมระหว#างคนพิการและ
คนปกติเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู�ร#วมกันเพ่ือช#วยพัฒนาศักยภาพคนพิการให�สามารถพ่ึงตนเองได�นั้นทุก
ภาคส#วนท่ีเก่ียวข�องต�องมีวิสัยทัศน3ในการจัดการศึกษาและสร�างกระบวนการเรียนรู�ท่ีมองว#าการเรียน
ร#วมมิใช#การศึกษาเฉพาะเด็กท่ีมีความต�องการพิเศษเท#านั้นหากแต#เปGนการศึกษาเพ่ือเด็กทุกคน การ
จัดการเรียนการสอนและการดําเนินการต#างๆจะเปGนการผสมผสานระหว#างหลักการทางการศึกษา
พิเศษ และการศึกษาท่ัวไปการเรียนรวมในประเทศไทย เพ่ือให�สอดคล�องกับสภาพปHญหาและความ
ต�องการของผู�เรียนเปGนสําคัญ 
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   จากการสังเคราะห3ข�อมูลจากคนพิการในเรื่องของกระบวนการเตรียมความพร�อม
ด�านการประกอบอาชีพ สามารถสรุปได�ตามแผนภาพ ดังนี้ 

 
 
 

 
 
ภาพท่ี 11 การสร�างการเรียนรู�ด�านการเรียนรู� (คนพิการต�นแบบ) 
 

 3. การเสริมพลัง 
3.1 เป>ดกว�างโอกาสทางการศึกษาสําหรับคนพิการแต"ละประเภทอย"างเท"าเทียม 

   ในการเสริมพลังด�านการเรียนรู�นั้น จากการสังเคราะห3ข�อมูลท่ีได�จากการสัมภาษณ3
คนพิการต�นแบบ พบว#า ในปHจจุบันประเทศไทยได�ตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาคนพิการ
โดยเฉพาะเรื่องของการศึกษาท่ีมีส#วนสําคัญในการพัฒนาศักยภาพคนพิการให�สามารถพ่ึงตนเองได�
อย#างยั่งยืน ซ่ึงในปHจจุบันประเทศไทยมีการเปSดกว�างโอกาสทางการศึกษาสําหรับคนพิการแต#ละ
ประเภทมากข้ึน แต#ยังไม#เพียงพอและสอดคล�องกับความต�องการของคนพิการเท#าท่ีควร ดังท่ีคน
พิการกล#าวว#า 
   “แล�วก็ท่ีมหาลัยราชภัฏสวนดุสิตจะมีคณะหรือแผนกคหกรรมต#างๆ อันนี้ จะใช�
หูหนวกเรียนคณะคหกรรมก็สามารถท่ีจะประกอบอาชีพได� แล�วเวลาไปสมัครงานสถานท่ีต#างๆ เขาจะ
มีโอกาสได�งานมาก เขาไม#แน#ใจนะ เขาได�ข#าวมาว#าราชภัฏสวนดุสิต ตอนนี้ไม#เปSดคณะหรือแผนก
การศึกษาพิเศษแล�ว ก็จะมีแผนกอย#างเดียว แผนกคหกรรมศาสตร3อย#างเดียว แล�วก็จะมีท่ีวิทยาลัย
สารพัดช#างชลบุรีก็เปSดรับโรงเรียน ปวส. แผนกคอมพิวเตอร3ธุรกิจ ก็จะให�เรียนคอมพิวเตอร3ธุรกิจ ก็
จะเน�นไปด�านใดด�านหนึ่งเลย ก็จะไม#มีโอกาสเรียนหลากหลายเหมือนคนหูดี เขาบอกว#าถ�าอย#างเรียน 
ปวส. คอมพิวเตอร3ธุรกิจพอเรียนจบออกมาแล�วเขามีทักษะการใช�คอมพิวเตอร3 ก็จะหางานได�ง#าย ก็
คือคิดว#าโอกาสท่ีมันเพ่ิมมากข้ึนอย#างเม่ือก#อน ระบบโควตาจะเปGน 200 ต#อ 1 แต#ตอนนี้เปGน 100 ต#อ 1 
มันทําให�โอกาสการทํางาน ช#องทางมากกว#า โอกาสในการมีงานทํามันเพ่ิมมากข้ึน ก็จะเห็นว#าจะเห็น
ความแตกต#างบริษัทท่ีแจ�งมาว#าจะรับคนของเราเข�าทํางานเพ่ิมมากข้ึนคะ” (ปรียานุช ศศิธรวัฒนกุล, 
2557) 
   “จริงๆ แล�ว ก็ต้ังใจเปGนอาจารย3ไหม คือ เราเลือกระหว#างการท่ีจะไปทํางานใน
กระทรวงหรือทํางานมหาวิทยาลัย พอดีว#าทุนยังเปGนทุนมมีเจ�าสังกัด ทําให�เราสามารถเลือกได� ก็คือ
ตัวเองทําได�ท้ัง 2 แบบแหละ ไม#ว#าจะยังไง แต#ว#าคือ สิ่งท่ีตอบรับคือ มาท่ีนี้ซ่ึงจริงๆ ตัวเองก็มองว#ามัน
ก็ดี เพราะเราอ#านบนหน�า Website วิสัยทัศน3 พันธกิจ ก็มองว#ามันเปGนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

การเรียนรู� การสร�างการเรียนรู�

การระบบการศึกษา                             
ท่ีเหมาะสมกับคนพิการ                                   

(ภาครัฐ)

การจัดอบรมความรู�ตามความถนัด  
และความสนใจของคนพิการ                 

(ภาครัฐ/ภาคเอกชน/องค3กรคนพิการ)
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คนพิการในแบบทุกๆ ด�านคะ พอดีตัวเองจบทางแบบการศึกษา แต#ก็มอง คือ ท่ีเลือกการศึกษา
เพราะว#ามันมองว#าเปGนพ้ืนฐานในการพัฒนาคุณภาพชีวิต หรืออะไรก็แล�วแต# แต#ว#าพอบอกว#ามาทํา
ท่ีนี้ มันทําให�เราสามารถขยายอยากทํางานในด�านอ่ืนๆ ได�มากข้ึนได�ด�วย” (อิศวรา ศิริรุ#งเรือง, 2557) 
   จากความคิดเห็นดังกล#าวจะเห็นว#า การศึกษาเปGนสิ่งสําคัญในการพัฒนาคนพิการ
สิ่งท่ีจะช#วยคนพิการเข�าถึงโอกาสทางการศึกษาได�อย#างมากก็คือครอบครัวและชุมชนที่เปGนส#วน
ที่อยู#ใกล�ชิดกับคนเหล#านั้น ต�องนําทรัพยากรท่ีมีอยู#รอบตัวนํามาพัฒนาเปGนแหล#งเรียนรู� โดยไม#หวังพ่ึง
งบประมาณของรัฐแต#เพียงอย#างเดียวจะทําให�คนพิการมีสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคเท#าเทียม
กับบุคคลอ่ืนมากข้ึน คนท่ัวไป ภาครัฐ ภาคเอกชน องค3กรท่ีเก่ียวข�องก็ต�องเสริมสร�างความตระหนัก
ถึงสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของคนพิการและร#วมมือกันในการส#งเสริมและสนับสนุนให�คน
พิการแต#ละประเภทได�รับโอกาสทางการศึกษาอย#างท่ัวถึงและเท#าเทียม จะเปGนแนวทางหนึ่งในการ
เสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเองด�านการเรียนรู�ของคนพิการได�เปGนอย#างดี 

3.2 จัดทํากองทุนสนับสนุนด�านการศึกษาสําหรับคนพิการ 
   ในการเสริมพลังด�านการเรียนรู�นั้น จากการสังเคราะห3ข�อมูลท่ีได�จากการสัมภาษณ3
คนพิการต�นแบบ พบว#า การจัดทํากองทุนสนับสนุนด�านการศึกษาสําหรับคนพิการเปGนตัวแปรสําคัญ
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาได�เปGนอย#างดี เพ่ือใช�จ#ายและต#อยอดในการส#งเสริมสนับสนุนและพัฒนา
การศึกษาสําหรับคนพิการอย#างเปGนธรรมและท่ัวถึง โดยต�องมีระบบตรวจสอบท่ีโปร#งใสพร�อมท้ัง
ระบบการบริหารจัดการท่ีมุ#งสร�างคนพิการให�สามารถพ่ึงพาตนเองได� ซ่ึงมีส#วนสําคัญในการขับเคลื่อน
การพัฒนาการศึกษาของคนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเองอย#างยั่งยืน ดังท่ีคนพิการกล#าวว#า 
   “จริงๆ ผมมองว#าเรื่องของการให�เงินสนับสนุนเบื้องต�นเปGนสิ่งท่ีดี เพียงแต#ว#าการ
พัฒนาเพ่ือให�เขาไปต#อเองได�สําคัญมากนะครับ ทํายังไงถึงให�องค3กรท่ีเขามารับทุนสนับสนุนจากเรา 
เขาสามารถท่ีจะเติบโตและยืนด�วยขาของตัวเองได� แล�ว ก็อีกอย#างการปลูกฝHงเรื่อง วิธีคิดด�วยแหละ 
NGO พออะไรท่ีเปGนธุรกิจ พออะไรเปGนเรื่องของเงิน มันจะมีความขัดแย�ง มีเรื่องของความไม#เข�าใจ
เยอะ และทําให�ตัวเองเสียโอกาสในการท่ีจะพัฒนาแหล#งรายได�ของตนเองให�ตนเองอยู#รอดได� เสีย
โอกาสไปเยอะ มัวแต#มาคิดว#ามันเด๋ียวจะเปGนการไปหาเงินกับคนพิการ เด๋ียวจะเปGนการไม#โปร#งใส 
อย#างนั้น อย#างนู�น อย#างนี้ มันก็เลยไม#พัฒนาทางด�านนี้ เพราะฉะนั้นผมมองว#าการให�ความรู� ทางการ
จัดการทางการเงิน ท้ังท่ีแบบองค3กรและแบบส#วนตัว เปGนเรื่องสําคัญ ท่ีจะทําให�คนพิการ วันหนึ่งเขาก็
จะยืนได�ด�วยตัวเอง ตระหนักถึงศักยภาพของตัวเองท่ีจะสรรหาอะไรต#างๆท่ีเขาอยากได�มาด�วยตัวเอง 
ไม#ง้ันก็ต�องมาพ่ึงคนอ่ืนตลอดไป” (สว#าง ศรีสม, 2557) 
   จากความคิดเห็นดังกล#าวจะเห็นว#า การจัดทํากองทุนสนับสนุนด�านการศึกษา
สําหรับคนพิการนอกจากเรื่องแหล#งท่ีมาของเงินทุนแล�ว ยังต�องมองถึงระบบการบริหารจัดการของ
กองทุนท่ีมีความโปร#งใส ใช�งบประมาณด�านต#างๆ ตรงตามวัตถุประสงค3และเหมาะสมกับคนพิการแต#
ละประเภทอย#างเท#าเทียม รวมท้ังมีรูปแบบท่ีส#งเสริมให�คนพิการแต#ละประเภทสามารถพัฒนา
ศักยภาพของตนเองให�สามารถพ่ึงตนเองได�อย#างยั่งยืนจะเปGนการเสริมสร�างความสามารถในการ
จัดการตนเองของคนพิการด�านการเรียนรู�ได�อย#างแท�จริง 
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3.3 ปรับสภาพแวดล�อมให�มีความเปBนอารยสถาป(ตย%ท้ังในสถานศึกษาและสถานท่ี    
สาธารณะ 
   ในการรวมกลุ#มด�านการเรียนรู�นั้น จากการสังเคราะห3ข�อมูลท่ีได�จากการสัมภาษณ3
คนพิการต�นแบบ พบว#า การปรับสภาพแวดล�อมให�มีความเปGนอารยสถาปHตย3ท้ังในสถานศึกษาและ
สถานท่ีสาธารณะถือเปGนปHจจัยสําคัญท่ีจะช#วยส#งเสริมให�คนพิการเข�าสู#กระบวนการเรียนรู�ได�มากข้ึน การ
เล็งเห็นคุณค#าและความสําคัญในการสร�างทําอารยสถาปHตย3เพื่อให�ทุกสถานที่มีการออกแบบที่เปGน
มิตรต#อคนท้ังมวล โดยเฉพาะผู�พิการและผู�สูงอายุจะต�องสามารถเข�าถึงได� ใช�งานได� สะดวก ปลอดภัย 
เปGนการส#งเสริมสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของคนพิการให�ได�รับโอกาสท่ีดีทางการศึกษา ดังท่ี
คนพิการกล#าวว#า  
   “แล�วก็ปHญหาหลักสําคัญตอนผู�พิการตอนนี้ ถ�ายังผมนั่ง วีลแชร3หน#วยงานหาท่ีรับ
ยากมาก เพราะว#าตามหน#วยงานต#างๆไม#มีสิ่งอํานวยความสะดวกให�เราเช#น ห�องน้ําไม#มีทางลาด ไม#มี
อะไร เขาจะรับถึงแม�กฎหมายกําหนดว#าต�องรับ แต#เขาก็ยังรับนิ้วขาด แขนขาด อย#างนั่งวีลแชร3ผม
น�อยมาก ต�องมีศักยภาพจริงๆเขาถึงเอาไป” (เฉลิมพล กวยเนียม, 2557) 
   “โอกาสทางการศึกษาของคนพิการ ถ�าพิการแต#กําเนิด ค#อนข�างยังน�อย เพราะสิ่ง
อํานวยความสะดวกมันไม#เอ้ือ มันไม#มีระบบขนส#งมวลชน มันไม#มีศูนย3อํานวยความสะดวกท่ีให�เขา
ดํารงชีวิต ออกมาใช�ในสังคมได�ราบรื่น แล�วสามารถดําเนินชีวิต เปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองไปสู#ตําแหน#งนี้ 
ตําแหน#งนี้ของสังคม หน#วยงานนั้น หน#วยงานนี้ ไปเรียนท่ีนั้นท่ีนี้ มันไม#มีสิ่งอํานวยความสะดวก หัวใจหลัก
คือ สิ่งอํานวยความสะดวกด�วย” (ธีรวัฒน3 ศรีปฐมสวัสด์ิ, 2557) 
   จากความคิดเห็นดังกล#าวจะเห็นว#า อารยสถาปHตย3 หรือท่ีเรียกกันว#า Univesal 
Design หรือท่ีนิยมเรียกกันโดยย#อว#า UD เปGนหัวใจสําคัญที่จะส#งเสริมให�คนพิการออกสู#สังคม
ภายนอก โดยเฉพาะการเข�าสู#สถานศึกษาและสถานที่สาธารณะต#างๆ ซ่ึงมีองค3ประกอบสําคัญ
หลายประการและปHจจุบันทุกประเทศต#างให�ความสําคัญกันอย#างจริงจัง รวมท้ังประเทศไทยเราก็
ต่ืนตัวในเรื่องนี้มากข้ึนอย#างเห็นได�ชัด อาคาร สถานท่ีต#างๆ ท้ังภาครัฐและเอกชนได�นําอารยสถาปHตย3
มาใช�กันมากข้ึนเพ่ือให�สอดคล�องกัน 
   จากการสังเคราะห3ข�อมูลจากคนพิการในเรื่องของกระบวนการเสริมพลังด�านการ
เรียนรู� สามารถสรุปได�ตามแผนภาพ ดังนี้ 
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ภาพท่ี 12 การเสริมพลังด�านการเรียนรู� (คนพิการต�นแบบ) 
 

 4. การรวมกลุ"ม 
4.1 สนับสนุนการรวมกลุ"มและประสานงานกับองค%กรต"างๆ เพ่ือเปBนการสร�างความ

เข�มแข็งและสามารถช"วยเหลือคนพิการอ่ืนๆ ในชุมชน 
   ในการรวมกลุ#มด�านการเรียนรู�นั้น จากการสังเคราะห3ข�อมูลท่ีได�จากการสัมภาษณ3

คนพิการต�นแบบ พบว#า การสนับสนุนการรวมกลุ#มและประสานงานกับองค3กรต#างๆ เพ่ือเปGนการ
สร�างความเข�มแข็งและสามารถช#วยเหลืคนพิการอ่ืนๆ ในชุมชน มีการประสานความช#วยเหลือกัน
และเปGนความสัมพันธ3เชิงแนวราบมากกว#าท่ีจะเปGนแนวด่ิง ดังนั้น การรวมกลุ#มและประสานงานกับ
องค3กรต#างๆ เพ่ือเปGนการสร�างความเข�มแข็งและสามารถช#วยเหลือคนพิการอ่ืนๆ ในชุมชนจึงเปGน
สัมพันธภาพของคนพิการและคนทั่วไปที่ครอบคลุมทั้งการให�และการรับและการเอ้ืออาทรต#อกัน 
ดังท่ีคนพิการกล#าวว#า 
   “อะไรให�เราขับเคลื่อนงานได� ความร#วมมือของท�องถ่ิน ถ�าเขาให�ความร#วมมือกับ
เราดี แล�วให�โอกาสคนพิการในท�องถ่ินได�มีกิจกรรม ทํากิจกรรมเข�าร#วมกิจกรรม มันก็จะทําให�เรา
เข�าถึงคนพิการ และคนพิการเข�าถึงข�อมูลข#าวสาร การช#วยเหลืออะไรต#างๆด�วย หรือบทบาทของ
องค3กรการปกครองส#วนท�องถ่ิน ไม#ว#าจะ อบต. หรือ เทศบาล มีบทบาทสําคัญ” (ธีรวัฒน3 ศรีปฐมสวัสด์ิ, 
2557) 
   “คือ เราพยายามจัดสร�างการยอมรับให�กับคนในชุมชน ให�ยอมรับในความรู�
ความสามารถของคนพิการ ขององค3กรว#าเรามีดําเนินงาน ทํางานช#วยเหลือคนพิการด�วยการใช�ความรู� 
และเราใช�ความรู�ในการช#วยเหลือคนพิการเราช#วยแม�กระท่ัง ตัวคนพิการ ครอบครัวพิการ และคน
ในสังคม คนในชุมชน สามารถท่ีจะมาใช�ประโยชน3จากความรู� และความช#วยเหลือของเราได� มันถึงได�

การเรียนรู� การเสริมพลัง

การสนับสนุนการเข�าถึง                         
ระบบการศึกษาของคนพิการ                                   

(ภาครัฐ/ภาคเอกชน/องค3กรคนพิการ)

การสนับสนุนงบประมาณส#งเสริม                
การเรยีนรู�สาํหรับคนพิการ                         

(ภาครัฐ/ภาคเอกชน)

การจัดตั้งกองทุนพัฒนาการศึกษา           
(ภาครัฐ/ภาคเอกชน/องค3กรคนพิการ)

การส#งเสริมแหล#งเรียนรู�ในชุมชน            
(ครอบครัว/ชุมชน/ภาครัฐ/                     

ภาคเอกชน/องค3กรคนพิการ)

การปรับสภาพแวดล�อม                            
ตามหลักอารยสถาปHตย3                                   
(ครอบครัว/ชุมชน/ภาครัฐ/                     

ภาคเอกชน/องค3กรคนพิการ)
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เปGนท่ีมาของว#าเราต�องมีความรู�เรื่องใดเรื่องหนึ่งที่สังคม คนในชุมชนยอมรับ ก็เรื่องผลิตภัณฑ3มูล
ไส�เดือน ความรู�จากการฝiกอบรม ความรู�จากการแบ#งปHนความรู�ในเรื่องของการผลิตปุvยธรรมชาติ” 
(ธีรวัฒน3 ศรีปฐมสวัสด์ิ, 2557) 
   “มันสร�างความเก#งให�กับความเปGนผู�นํา ให�มีความเชี่ยวชาญบริหารกิจกรรม
โครงการ งานเอกสาร ให�มีความรู�ความเปGนไปในเรื่องของประเด็นคนพิการ ความพิการ ก็จากการ
เข�าถึงตัวคนพิการจากกิจกรรมโครงการ ซ่ึงมันก็สร�างผลดี แต#มันไม#ได�มีความยั่งยืน มันไมได�มีความ
แน#นอน แล�วคุณไม#สามารถทํางานได�เต็มท่ี ตัวผู�นําคนพิการแค#คนหนึ่งถึงสามคน คุณไม#สามารถยืน
ทํางานระยะยาวได�เปGน 10 ปQ 20 ปQ อย#างไรเสีย องค3กรต�องอยู#ได� องค3กรก็ต�องมีวัฒนธรรมองค3กรใน
การพ่ึงตนเอง ช#วยตนเอง” (ธีรวัฒน3 ศรีปฐมสวัสด์ิ, 2557)   
   “ทํางานสมาคมก็ดีนะคะ คือ เหมือนกับเราได�มีโอกาสไปทําโครงการ ช#วยเหลือ
อบรม ช#วยเหลือคนหูหนวกท่ีอยู#ต#างจังหวัด ได�สอนภาษามือบ�าง คือ ได�พบปะกับคนหูหนวกคะ แต#ว#า
ทํางานบริษัทมันก็ต�องอยู#อีกท่ี ทํางานเหมือนอยู#ประจํา แต#อยู#ท่ีนี้เหมือนได�ประสบการณ3อ่ืนๆ คือ อยู#
บริษัทเราอาจจะมีความม่ันคงแต#โอกาสท่ีจะเรียนรู�หาประสบการณ3ใหม#ๆ ก็ไม#มี” (ปรียานุช ศศิธรวัฒนกุล, 
2557) 
   จากความคิดเห็นดังกล#าวจะเห็นว#า ปHจจุบันมีการรวมกลุ#มการเรียนรู�กันมากข้ึน 
เพ่ือเปGนการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดระบบการเรียน การสอน รูปแบบใหม#ในสถาบันการศึกษา 
เช#น เครือข#ายภายในสถานศึกษา ก#อให�เกิดการติดต#อสื่อสารระหว#างครูกับนักเรียน เพื่อร#วมมือกัน
ทํางานได�มากข้ึน เปGนสื่อกลาง เพ่ือให�ผู�เรียนสามารถเข�าถึงแหล#งข�อมูลข#าวสารได�ท่ัวโลก รวมท้ัง
สามารถใช�ประโยชน3จากระบบอินเตอร3เน็ตในการส#งข#าวสารได�เปGนการเสริมสร�างประสบการณ3 
ทักษะชีวิต องค3ความรู�ใหม#ๆ และความเข�มแข็งให�กับคนพิการในการพัฒนาศักยภาพเพ่ือการเรียนรู�สู#
การพ่ึงตนเองท่ียั่งยืนได�มากยิ่งข้ึน 
   จากการสังเคราะห3ข�อมูลจากคนพิการในเรื่องของกระบวนการรวมกลุ#มด�านการ
เรียนรู� สามารถสรุปได�ตามแผนภาพ ดังนี้ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ภาพท่ี 13 การรวมกลุ#มด�านการเรียนรู� (คนพิการต�นแบบ) 

การเรียนรู� การรวมกลุ"ม

การสนับสนุนการรวมกลุ#ม               
ด�านการเรียนรู�                           

(ภาครัฐ/ภาคเอกชน/องค3กรคนพิการ)

การสร�างภาคีเครือข#ายด�านการเรยีนรู�
(ภาครัฐ/ภาคเอกชน/องค3กรคนพิการ)

การสนับสนุนกลุ#มเพ่ือนช#วยเพ่ือน            
(คนพิการ/ครอบครัว/องค3กรคนพิการ)
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 องค%ประกอบท่ี 3 การเสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเองของคนพิการด�าน
เทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวก (Assistive Technology)  
 เทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการถือเปGนสิ่งสําคัญในการดํารงชีวิตของคน
พิการในปHจจุบันโดย ผศ.ดร. เบญจา ชลธาร3นนท3 ได�กล#าวไว�ตอนหนึ่งในบทความเรื่องเทคโนโลยีสิ่ง
อํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการว#า เทคโนโลยีอํานวยความสะดวก หมายถึง เทคโนโลยีท่ีคน
พิการเลือกใช�เพ่ือช#วยในการปฎิบัติงานและการดํารงชีวิตอิสระ (Independent Living) ให�มี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึนซ่ึงได�มีการพัฒนาและการใช�ประโยชน3เทคโนโลยีเพ่ือช#วยให�คนพิการดํารงชีวิต
อิสระสามารถปฎิบั ติงานและผลิตงานต#างๆ ออกมาได� ซ่ึงตรงกับภาษาอังกฤษว#า Assistive 
Technology หรือใช�ชื่อย#อว#า AT โดยอาจจะเปGนเทคโนโลยีระดับพ้ืนฐาน (Low Technology) 
หรือระดับสูง (High Technology) ก็ได� ท้ังนี้อาจเปGนเคร่ืองมือท่ีสามารถหาซ้ือได�ตามร�านค�าท่ัวไป 
เช#น โทรศัพท3ท่ีหน�าปHทม3มีตัวเลขและตัวอักษรขนาดใหญ#เพ่ือช#วยให�คนเห็นเลือนลางเห็นได�ชัดเจนข้ึน 
จนกระท้ังถึงเครื่องมือท่ีมีการออกแบบพิเศษให�คนพิการใช�เปGนเฉพาะบุคคล เช#น เก�าอ้ีรถเข็นไฟฟeาท่ี
ใช�ท#อพลาสติกบังคับการเคลื่อนไหวโดยคนพิการดูดหรือเปVาลมเข�าท#อแทนการใช�นิ้วมือกดบังคับ
สวิตช3เล็กๆ ท่ีติดกับเก�าอ้ีเหมือนคนพิการร#างกายท่ัวไปท่ีสามารถใช�มือได� เปGนต�น 

 เทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวก (Assistive Technology) เปGนวิทยาการท่ีมุ#งพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการให�   พ�นจากอุปสรรคท่ีทําให�คนพิการมีสมรรถนะท่ีด�อยกว#าคนปกติท้ังในด�าน
การดําเนินชีวิตประจําวัน การศึกษา และการประกอบอาชีพ วิทยาการของเทคโนโลยีด�านนี้จึงต�อง
คํานึงถึงสภาพความพิการ อันได�แก# ความพิการทางกาย ทางตา ทางหู ทางสติปHญญา และทางการ
เรียนรู� ในการสร�างสิ่งอํานวยความสะดวกให�ตรงกับความต�องการเฉพาะของผู�พิการแต#ละประเภท การ
พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกจําเปGนต�องอาศัยความร#วมมือของผู�ท่ีเก่ียวข�องหลายสาขา นอกจาก
ความรู�เทคโนโลยีแกนหลัก แล�วยังต�องใช�ความรู� ทางด�านการแพทย3 การบําบัด การศึกษาพิเศษ 
วิศวกรรมการฟtuนฟูสมรรถภาพ (Rehabilitation Engineering) รวมทั้งการออกแบบผลิตภัณฑ3ท่ี
ต�องคํานึงถึงส#วนติดต#อใช�งาน (User Interface) กับผู�พิการซ่ึงมีความต�องการพิเศษ 

 ประเทศไทยของเรามีจํานวนผู�พิการรวมไม#น�อยกว#าล�านคน ประชากรผู�พิการเหล#านี้ล�วน
ต�องพ่ึงพาเทคโนโลยีและนวัตกรรมช#วยเหลือผู�พิการ ซ่ึงได�รับการพัฒนามาอย#างต#อเนื่องทั้งในและ
ต#างประเทศ เทคโนโลยีเหล#านี้เข�ามามีส#วนสําคัญในชีวิตประจําวันของผู�พิการ ไม#ว#าจะเปGนข�าวของ
เครื่องใช�ท่ีช#วยอํานวยความสะดวก เทคโนโลยีท่ีเอ้ือประโยชน3ต#อการเรียนการสอน ฯลฯ ซ่ึง มีส#วนช#วย
ในการพัฒนาศักยภาพของผู�พิการให�สามารถดํารงชีวิตได�ทัดเทียมกับคนปกติเทคโนโลยีสิ่งอํานวย
ความสะดวกสําหรับคนพิการประเภทต#างๆ ในยุคสมัยนี้มีการพัฒนาไปอย#างต#อเนื่อง ท้ังด�านการวิจัย
และพัฒนา การจัดการประกวดสิ่งประดิษฐ3สําหรับผู�พิการ ฯลฯ ซ่ึงล�วนแล�วแต#นํามา ซ่ึงประโยชน3ต#อ 
ผู�พิการท้ังสิ้นดังนั้น การเสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเองของคนพิการด�านเทคโนโลยี    
สิ่งอํานวยความสะดวกจึงมีความสําคัญต#อการพ่ึงตนเองของคนพิการ โดยมีกระบวนการ 4 ข้ันตอน 
คือ 1) การเตรียมความพร�อม 2) การสร�างการเรียนรู� 3) การเสริมพลัง และ 4) การรวมกลุ#ม สามารถ
สรุปได�ตามแผนภาพ ดังนี้ 
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1.การเตรียม         
ความพร�อม

2.การสร�าง           
การเรียนรู�

3.การเสริมพลัง

4.การรวมกลุ"ม

เทคโนโลยีส่ิงอํานวยความสะดวก 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 14  กระบวนการเสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเองของคนพิการด�านเทคโนโลยี

สิ่งอํานวยความสะดวก (คนพิการต�นแบบ) 
 

1. การเตรียมความพร�อม 
1.1 สร�างความตระหนักในความสําคัญของการใช�เทคโนโลยีส่ิงอํานวยความสะดวก

เพ่ือการพ่ึงตนเอง 
   ในการเตรียมความพร�อมด�านเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกนั้น จากการ
สังเคราะห3ข�อมูลท่ีได�จากการสัมภาษณ3คนพิการต�นแบบ พบว#า การสร�างความตระหนักใน
ความสําคัญของการใช�เทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกมีความสําคัญต#อการดํารงชีวิตของคนพิการ
เปGนอย#างมาก เปGนตัวแปรสําคัญท่ีทําให�คนพิการสามารถออกสู#โลกภายนอกได�มากยิ่งข้ึน ลดภาระ
ของสังคม และส#งผลในวงกว�างท้ังชีวิตและจิตใจในการพ่ึงตนเองของคนพิการอย#างยั่งยืน รวมท้ังมี
ส#วนช#วยในการพัฒนาศักยภาพของผู�พิการให�สามารถดํารงชีวิตได�ทัดเทียมกับคนปกติ การสร�างความ
ตระหนักในความสําคัญของการใช�เทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือการพ่ึงตนเองจะเปGน
จุดเริ่มต�นในการเพ่ิมขีดความสามารถของผู� พิการให�สามารถทํางานหรือกิจกรรมต#างๆ ใน
ชีวิตประจําวันได�แบบพ่ึงพิงตัวเองหรือพ่ึงพิงผู�อ่ืนน�อยท่ีสุดและมีส#วนร#วมในสังคมได�อย#างเต็มท่ี ท้ังนี้
ครอบคลุมไปถึงการให�บริการ การประยุกต3ใช� และการนําไปปฏิบัติเพ่ือลดอุปสรรคในการทํากิจกรรม
ของผู�พิการ ดังท่ีคนพิการกล#าวว#า 
   “คืออย#างเทคโนโลยีท่ีจําเปGนพวกคอมพิวเตอร3นะคะ แล�วก็สมัยนี้ก็คือมือถือ แต#ว#า
คอมพิวเตอร3กับมือถือเหล#านี้มันจะต�องมีตัวโปรแกรมเสียงท่ีเพ่ิมเข�าไปท่ีสามารถทําให�เราเข�าถึงได�ก็
จะเปGนประมาณนั้นมากกว#า ส#วนเทคโนโลยีอื่นๆหรอ ทุกวันนี้ก็ใช�นี ่แหละคะหลักๆ จะเปGน
คอมพิวเตอร3กับมือถือ ใช�ในการทั้งสอนทั้งติดต#อสื่อสารใช�หาข�อมูลเข�าถึงข�อมูล แล�วก็ดําเนิน
ชีวิตประจําวัน เช#นทําธุรกรรมทางการเงิน ก็ใช�ผ#านมือถือ” (อิศวรา ศิริรุ#งเรือง, 2557) 
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   “เรื่องเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกมีความสําคัญต#อชีวิต เพราะมันโยงไปถึง
เรื่องของการใช�ชีวิตในสังคม ท้ังเรื่องการทํางาน การศึกษา  การปฏิสัมพันธ3กับคนอ่ืนคือ มันส#งผลท้ัง
ชีวิตและจิตใจ มันส#งผลกว�างมาก คือ ถ�าคนพิการไม#มีความสะดวกในการเดินทาง เขาก็ไม#อยาก
เดินทางออกมา สิ่งอํานวยความสะดวกมันไม#เอ้ือ มันไม#มีระบบขนส#งมวลชน มันไม#มีศูนย3อํานวยความ
สะดวกท่ีให�เขาดํารงชีวิต ออกมาใช�ในสังคมได�ราบรื่น แล�วสามารถดําเนินชีวิต เปลี่ยนแปลงชีวิต
ตัวเองไปสู#ตําแหน#งนี้ ตําแหน#งนี้ของสังคม หน#วยงานนั้น หน#วยงานนี้ ไปเรียนท่ีนั้นท่ีนี้ มันไม#มีสิ่ง
อํานวยความสะดวก หัวใจหลักคือ สิ่งอํานวยความสะดวกด�วย” (ธีรวัฒน3 ศรีปฐมสวัสด์ิ, 2557) 
   “แต#ว#ามองว#าสังคมเองก็ยังไม#ค#อย สังคมท่ัวๆไปยังอาจจะขาดความตระหนักรู�อยู#
พอสมควร สมมุติว#าตามทางเท�า อย#างคนท่ีเปGนแม#ค�า หรือคนท่ีแบบหน#วยงานท่ีต�องมาวาง
สาธารณูปโภคต#างๆ เช#น ตู�โทรศัพท3หรืออะไรก็แล�วแต# ถ�าเขาไม#ตระหนัก เขาก็สุดท�ายคือ ทําเบรลล3 
บล็อคไว� แต#มีสิ่งเหล#านี้มาวางทับไว� ก็มองว#าจริงๆ แล�ว สิ่งอํานวยความสะดวก แต#ในขณะเดียวกันท่ี
เราเพ่ิมสิ่งเหล#านี้เข�ามาในสังคมก็ต�องให�ความรู�กับคนท่ีอยู#ในสังคมด�วยว#ามันมีมาเพ่ืออะไร แล�วก็จะ
ได�เรียกว#าอะไรคะ ทําให�มันเกิดเปGนอุปสรรคใหม#ข้ึนมา หรือแม�กระท่ังอย#างบางเช#นว#า ลิฟต3สมัยใหม#
จะมาพร�อมเสียงอยู#แล�ว บางทีเขาก็ปSดเสียง เพราะว#าเขาไม#ได�รู �สึกว#ามันอาจจะแบบไม#รู�ว#ามัน
จําเปGนหรืออะไรอย#างนี้ปSดไป ซ่ึงมันก็น#าเสียดาย เพราะว#าบางครั้งเราเดินทางไปเราก็ต�องใช� ก็เลย
มองว#าเทคโนโลยีก็ส#วนหนึ่ง แต#เรื่องการให�ความรู�กับสังคมท่ีโดยกว�างก็จําเปGน”(อิศวรา ศิริรุ#งเรือง, 
2557) 
   “คนพิการทางการเห็น โดยพ้ืนฐานของมันคือ เราจะรับรู�ข�อมูลข#าวสารโดยการใช�
หู เพราะสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีมันจะให�คนพิการได�ยิน มันจะเก่ียวกับการได�ยิน ก็ต�องเปGนเสียงนะ 
ถ�าหากว#าเปGนรถเมล3หรืออะไร ถ�าเราข้ึนรถเมล3 มันก็ควรจะมีสิ่งท่ีทําให�เราได�รู� คือ อาจจะเปGนการ
บอกสาย ว#าสาย 21 นะ เราจะได�ข้ึนรถได�ถูกต�อง อันนี้คือ พูดถึงเรื่องของเสียง ส#วนอันอ่ืนก็จะมีเรื่อง
ของการสัมผัสมันก็อาจจะกลาย จะเปGนเรื่องของอักษรเบรลล3ไว�ตามจุดต#างๆ   ท่ีจะทําให�เราได�ทราบ
ว#าตรงนี้มันคืออะไร เปGนอะไร บอกว#าสิ่งนั้นต�องการทราบอะไรได�ด�วย อันนี้เทคโนโลยีนะ ก็ทําอะไรก็
ได� อย#างเช#นโทรศัพท3คือ สิ่งสําคัญท่ีคนตาบอดใช�กันเยอะ ณ ปHจจุบันนี้ก็จะเปGนมีโทรศัพท3ท่ีเราใช�กัน
จะมี IPhone มันเปGนระบบ IOS ซ่ึงทําเราได�เข�าถึงข�อมูลข#าวสารได�ระดับหนึ่งเพราเปSดแล�วมันจะมี
เสียง และระบบ Androids จะมีเสียงท่ีของซัมซุงก็ถ�าเปGนไปได�ก็ให�มันมีเสียงแล�วก็สิ่งท่ีเราต�องการอีก
อย#างคือ เม่ือมันเปGนภาพ มันไม#สามารถทําให�เราเข�าใจได�ว#ามันเปGนภาพตรงไหน อันนี้สิ่งอํานวยความ
สะดวกในเรื่องของโทรศัพท3 แต#ถ�าเปGนทีวีมันอาจจะต�องมีระบบบอกเสียงนิดนึงว#าในขณะท่ีภาพมันนิ่ง
หรือยังเราไม#สามารถเข�าถึงข�อมูลข#าวสารตรงนั้นได� ถ�ามีการภาคหน#อยว#ายังนี้นะ มันเปGนภาพว#าเขา
กําลังทําอะไรอยู# หรืออธิบายสักหน#อยมันก็จะทราบ อันน้ีคือ สิ่งอํานวยความสะดวก” (ชาญ สุปSนะ, 
2557) 
   “เทคโนโลยีสําหรับผม ผมมองว#าเปGนเรื่องสําคัญ สําหรับคนท่ีมองไม#เห็นเลยเรื่อง
เสียงสําคัญครับ เช#นอะไรก็แล�วแต#ท่ีมีเสียงบอกจะเปGนสิ่งสําคัญอยู# ไม#ว#าจะเปGนรถเมล3ประจําทาง 
ยังไงก็แล�วแต#ควรจะมีเสียงบอกสายรถเมล3 มาจอดมีเสียงรถเมล3 ซ่ึงสาย 12 เคยมีอยู# ไม#จําเปGนต�อง
บอกเส�นทางผ#าน เอาแค#สายอะไรก็พอแล�ว บางทีบอกเส�นทางบางทีมันยาวไป บอกสาย 12 สาย 108 
บอกอย#างนี้ แล�วก็สําคัญท่ีสุดอย#างคนอย#าผม เรื่อง Location อยากจะได�ตัวปeาย เบอร3รถเมล3ท่ี
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เห็นชัดๆตัวใหญ#ๆ ปHจจุบันมันทําตัวเล็ก แล�วก็มองไม#รู� แล�วก็เลขหลายเลขจัด ไม#รู�เลขไหนไหนกันแน#
รถเมล3 แล�วก็ตําแหน#งท่ีวาง ตัวเลขบอกสายไม#มาตรฐาน สมัยก#อนถ�ารถล�อจะมีมาตรฐานหน�าประตู 
ด�านซ�ายของประตูหน�า ด�านซ�ายของประตูหลังเราก็จะรู�ว#าตรงนี้พ้ืนเปGนสีน้ําเงิน ตัวหนังสือสีขาวเราก็
ดูใกล�ๆ ได� แต#ปHจจุบันมันวางตรงไหนก็ไม#รู� ม่ัวไปหมด จะเกิดปHญหามาก อันนี้เปGนเทคโนโลยีง#ายๆ แต#
ถ�ามีเสียง มีปeายไฟยิ่งดี ให�เห็นชัดๆ ตัวใหญ#ๆ ต�องเห็นจริงๆ คนพิการก็จะช#วยตัวเองได�เยอะ คนท่ี
เปGนอย#างผมก็จะเยอะ เสียงก็ช#วยได�เยอะ เพราะว#าถึงยังไงก็ตามเสียงมันทะลุมา แต#ไกล เรามองไม#ไกล 
ไกลเรามองไม#เห็น สมมุติจอดอยู#คันท่ี 4-5 เสียงออกมาแล�ว มันก็ยังมีไกลๆ พอเรามองไม#เห็นโดนบัง 
แต#เสียงทะลุอากาศมาได� อันนี้เรื่องของสิ่งอํานวยความสะดวก อันท่ี 2 คือ เรื่องของเส�นบอกต#างๆ 
อะไรต#างๆเม็ดสีกับพ้ืนให�มันให�ชัดเจนว#านี้คือบันไดนะ อันนี้คือทางลงนะ อันนี้คือบริเวณเสา บริเวณ
มันต�องมีความชัดเจนให�รู�ว#าเห็นแต#ความแตกต#าง ว#าเราจะเน�นสีกลมกลืนกัน หรืออะไรอย#างนี้ เราก็
เดินไปไม#สะดวก” (วิรัช สุขเจริญ, 2557) 
   “เครื่องยกตัวมันท้ังรถเข็นไฟฟeา และเครื่องยกตัวมันเปGนเรื่องของการดํารงชีวิต 
คือ ทําอย#างไรก็ได�ให�เราสามารถลุกออกมาจากเตียง ออกมาจากห�อง ออกมาจากบ�าน แล�วได�ทํา
กิจวัตรต#างๆในการดํารงชีวิต เทคโนโลยีเหล#านี้เปGนเพื่อนที่ช#วยเราดํารงชีวิตให�สามารถดํารง
ชีวิตประจําวันได�มองในเรื่องของการให�เราได�ใช�กิจวัตรประจําวัน” (ธีรวัฒน3 ศรีปฐมสวัสด์ิ, 2557) 
   “จริงๆ แล�วใช� Taxi เปGนหลัก และพบว#าตอนนี้ท่ีมันมีเทคโนโลยีเข�ามาช#วยก็ทําให�
เราใช� Taxi ง#ายข้ึน มี App เรียก Taxi แล�วตอนนี้ทําให�เราไม#ให�เราต�องออกไปเรียก Taxi ไม#ต�องรอ 
ไม#ต�องคอย ไม#ต�องถูกปฏิเสธ เพราะว#าถ�าเปGนการเรียก Taxi ท่ัวๆไป สมมุติถ�าเกิดผมอยู#ท่ีบ�าน ผม
ต�องเข็นรถเข็นออกมาข�างนอกก็ไกลพอสมควร แดดร�อน ฝนตกอะไรอย#างนี้มันจะลําบาก แล�วพอเรา
เรียกถูกปฏิเสธไม#ไป พูดจาไม#ดีบ�าง พอเรามีเทคโนโลยีมาช#วยขึ้นอย#างนี้มันง#ายขึ้น  ก็ค#อนข�างดี 
ไม#ค#อยถูกปฏิเสธจากการท่ีเราโทรเรียกมารับ หรือว#าใช� App เรียกมารับ จะไม#มีการปฏิเสธลูกค�า” 
(สว#าง ศรีสม, 2557) 
   “จริงๆ แล�วโทรศัพท3มือถือสะดวก ทําให�เราลดการเดินทางลง แทนท่ีจะต�อง
ออกมาเจอกัน ก็สามารถท่ีจะคุยกัน Chat ใช� Line คุยกันได� ลดค#าใช�จ#ายลงได�ด�วย หรือว#าการใช�
คอมพิวเตอร3 รับ-ส#ง Internet ในการรับส#งไฟล3งาน ก็สะดวกข้ึน ถ�าเปGนเม่ือก#อนเราอาจจะต�องไรท3 
CD แล�วเอาไปให�เขานะครับ แต#เด๋ียวนี้เราสามารถท่ีจะ Upload ข้ึนไป และให�เข�า Download 
เพราะฉะนั้นการทํางานเพลงจะง#ายขึ้น อย#างเมื่อก#อนการทํางานเพลงถ�ารับ-ส#งไฟล3ก็ต�องเดินทาง     
ใช#ไหมครับ แต#เด๋ียวนี้สามารถรับ-ส#งทางระบบอินเตอร3เน็ต แล�วมันก็ง#ายข้ึน”(สว#าง ศรีสม, 2557)  
   “คือ เรามองว#ามันเปGนเทคโนโลยีท่ีทําให�การดํารงชีวิตของเรามีความอิสระ ท่ีเรา
อยากจะเคลื่อนย�ายตัว Move จากอีกจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่ง ทํากิจกรรมสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือกิจวัตรอย#าง
ใดอย#างหนึ่งได� มันทําให�สุขภาพจิตดี สุขภาพกายดี อันนี้มองในแง#ของ และลดการเปGนภาระของ
ผู�ดูแล ผู�ช#วยเหลือท่ีจะมาดูแลเรา 24 ชั่วโมงแบบมันทําให�คนพิการเปลี่ยนแปลงการใช�ชีวิตได� ไม#ใช#ว#า
นอนรอความช#วยเหลือจากคนอ่ืน อย#างน�อยการเปลี่ยนตัวเองให�สามารถลุกมาบนรถเข็นได� มันก็ทํา
ให�เขามันจะมีชีวิตมีความคิดความอ#านอะไรก�าวไปต#อข�างหน�าได� ความเปGนตัวของตัวเอง การท่ีคนเรา
สามารถใช#กิจวัตรประจําวัน ทําอะไรต#างๆ เก่ียวกับกิจวัตรประจําวันของตัวเองต#างๆ มันจะทําให�
สุขภาพแข็งแรง ไม#นอนเปGนแผลกดทับ ไม#นอนจนกระท่ังความดันโลหิตตํ่า แล�วก็ไม#นอนจนกระท่ัง
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เปGนโรคตับ โรคไต ครับ การเปลี่ยนแปลงกิจวัตรประจําวัน และทํากิจวัตรประจําวันทุกๆ วันท่ีตัวเอง
เคยทํามันเปGนเรื่องการออกกําลังกายด�วย” (ธีรวัฒน3 ศรีปฐมสวัสด์ิ, 2557) 
   “คนตาบอดบ�านเราต�องใช�ชีวิตเปGนคนพิการ 100% ถึงแม�เขามีศักยภาพท่ีจะใช�
ชีวิตปกติให�มากท่ีสุด ดึงความพิการออกมาโชว3 100% เช#น คน Low Vision อย#างผม สุดท�ายแล�วก็
ต�องเพ่ือความปลอดภัยก็ต�อง ถือไม�เท�า เพ่ือประกาศตัวว#าตาบอด ซ่ึงจริงๆ บางคนเขาไม#ได�ตาบอด 
เขาแค#เห็นไม#ชัดเจน ถ�าเราทําสภาพแวดล�อมหรือสิ่งอํานวยความสะดวกในการดําเนินชีวิตของเขา ใน
ความตรงนี้ก็น�อยลงไป เพราะผมมองว#าความพิการ เปGนแค#เรื่องการทํากิจกรรมอย#างใดอย#างหนึ่ง
ไม#ไดอย#างคนปกติ แต#ถ�าเม่ือใดกิจกรรมนั้นเราสามารถดําเนินการอย#างคนปกติทํา เราก็ไม#พิการ ผม
คิดอย#างนี้นะ” (วิรัช สุขเจริญ 2557) 
   จากความคิดเห็นดังกล#าวจะเห็นว#า เทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกคือสิ่งท่ีคน
พิการเลือกใช�เพ่ือช#วยในการปฎิบัติงานและการดํารงชีวิตอิสระให�มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ดังนั้น การ
สร�างความตระหนักในความสําคัญของการใช�เทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือการพ่ึงตนเองเปGน
สิ่งสําคัญท่ีช#วยเสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเองของคนพิการเปGนอย#างมาก  การเปSดใจใน
การเรียนรู�และการประยุกต3ใช�เทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือการแก�ปHญหาชีวิต และการอยู#
ร#วมกันอย#างมีความสุขในสังคม โดยการส#งเสริมและผลักดันให�คนพิการ หน#วยงานท้ังภาครัฐและ
เอกชนที่เกี่ยวข�องตระหนักถึงความสําคัญในการประยุกต3ใช�เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยี
สิ่งอํานวยความสะดวกมาช#วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการ การนําเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความ
สะดวกมาใช�ก็จะก#อให�เกิดประโยชน3อนันต3   

จากการสังเคราะห3ข�อมูลจากคนพิการในเรื่องของกระบวนการเตรียมความพร�อม
ด�านเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวก สามารถสรุปได�ตามแผนภาพ ดังนี้ 

ภาพท่ี 15 การเตรียมความพร�อมด�านเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวก (คนพิการต�นแบบ) 
 

 2.การสร�างการเรียนรู� 
2.1 จัดทําโปรแกรมเฉพาะสําหรับคนพิการแต"ละประเภทเพ่ือใช�ในการรับรู�ข"าวสาร  

   ในการสร�างการเรียนรู�ด�านเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกนั้น จากการ
สังเคราะห3ข�อมูลท่ีได�จากการสัมภาษณ3คนพิการต�นแบบ พบว#า การจัดทําโปรแกรมเฉพาะสําหรับคน
พิการแต#ละประเภทเพ่ือใช�ในการรับรู�ข#าวสารส#งผลต#อการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนพิการเปGน

เทคโนโลยี       
ส่ิงอํานวย        

ความสะดวก
การเตรียมความพร�อม

การฝiกทักษะการดํารงชีวิต
(คนพิการ/ครอบครัว)
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อย#างมาก ซ่ึงในปHจจุบันโปรแกรมคอมพิวเตอร3มากมายหลายแบบถูกสร�างให�เหมาะสมสําหรับผู�พิการ
แต#ละบุคคลมากท่ีสุด เนื่องจากสภาพร#างกายแต#ละคนอาจแตกต#างกัน ซึ่งปHญหาเหล#านี้นักพัฒนาจ
ก็ได�สร�างโปรแกรมและระบบคอมพิวเตอร3ข้ึนมารองรับ นอกเหนือจากอุปกรณ3ช#วยเหลือต#างๆ แล�ว 
ซอฟต3แวร3คอมพิวเตอร3ยังเปGนอีกสิ่งหนึ่งท่ีจําเปGนมาก ดังท่ีคนพิการกล#าวว#า 
   “ก็คืออย#างสมัยนี้จริงๆ ก็คือใครก็รู�แล�วว#า Iphone ก็จะแบบเด๋ียวนี้มัน คือเอาง้ี
คือถ�าเปGนมือถือสมัยก#อนมันจะต�องใส#โปรแกรมเพ่ิมเข�าไปอย#างพวกSymbian สมัยก#อนนะคะ แต#
สมัยนี้อย#างIphoneนี้ไม#รู�จะโฆษณาหรือเปล#านะ แต#ก็คือเขาก็คือหรือแม�กระทั่งAndroids ก็คือมี
โปรแกรม แต#ถ�าคือ Androids จะต�องลงเพ่ิม แต#อย#างตัวภาษาอังกฤษก็คือ Out of the block กัน
หมดแล�ว อย#าง Iphone เองก็เหมือนกันคือแกะมาเราก็ต้ัง Setting แล�วก็ใช�ได�เลย มัน ทําให�เรียกว#า
ไรอะคะ คนพิการก็สามารถเข�าถึงเทคโนโลยีได�ในราคาที่ไม#แตกต#างจากคนท่ัวไป เพราะถ�าเปGน
เม่ือก#อนนี้อย#างโปรแกรมเสียงคือถ�าซ้ืออย#างจริงๆ เลย 8000 มันก็จะเท#ากับราคาเครื่องอยู#แล�วอะไร
อย#างนี้คะ” (อิศวรา ศิริรุ#งเรือง, 2557) 
   “ก็เรียกว#าเหมือนช#วยยกระดับคุณภาพชีวิตมากข้ึน ทําให�เราสามารถทําอะไรได�
ด�วยตนเองได�มากขึ้น อย#างเช#นสมมุติถ�าแต#ก#อนจะเปGนโอนเงินหรือจะเปGนอะไรแบบนี้คะ มันก็  
ไม#สะดวกท่ีเราต�องหาคนพาไปหรือท่ีเราต�องไปกดตู� ATM มันก็พูดไม#ได�ใช#ไหมคะ แต#เด๋ียวนี้คือเราจะ
โอนเงินอะไรทุกอย#างมันก็สะดวก คือเราก็ไม#ต�องเดินทางทําเองได�เลยกับเครื่อง เพียงแต#ว#ามันก็ข้ึนอยู#
กับตัวแอพพลิเคชั่นแต#ละธนาคาร คือบางธนาคารก็คือใช�ได�โอเคเลยแต#บางธนาคารก็ยังมีปHญหา
อุปสรรคในการที่เขาออกแบบ Application ที่ยังไม#สอดคล�องกับโปรแกรมเสียงคะ” (อิศวรา 
ศิริรุ#งเรือง, 2557) 
   “โทรศัพท3ท่ีผมใช�มันเปGนโทรศัพท3ท่ีมีเสียงสังเคราะห3 คือมันจะมีเสียง อันนี้คือเปGน
ระบบของ Nokia แล�วจะมีเสียงบอก แล�วเราจะกดหมายเลขอะไร เราจะกดได�หมด ผิดอัน Iphone 
มันจะเปGนระบบ IOS ซ่ึงเขามีโหมดสําหรับช#วยคนพิการ จะมีเสียงเฉพาะโปรแกรมท่ีมันอ#าน บาง
โปรแกรมมันไม#อ#าน เราก็จะไม#ทราบ อันนี้คือ ถ�าไม#มีตัวนี้ เราก็ไม#สามารถเข�าถึงได� แต#บางอันท่ีมัน
เปGนภาพส#งสต๊ิกเกอร3เราไม#ทราบ อันนั้นคือจุดอ#อน” (ชาญ สุปSนะ, 2557) 
   “แล�วเรื่องของเทคโนโลยีข�อมูลข#าวสารเหมือนๆกัน เราอยากได�มีเสียงบอก มี
ตัวอักษรใหญ#ๆ มีสีแตกต#าง เรื่องเสียงเปGนเรื่องสําคัญของคนตาบอด เพราะง้ันคนตาบอดถ�าอะไร
เข�าถึงแล�วเรื่องของเสียงมันก็ลดความพิการลงไปได� เกือบท้ังหมด อาจจะไม#ถึง 100% แต#ได�เยอะมาก 
ก็อย#างเช#นปHจจุบัน ระบบโทรศัพท3 หรือระบบคอมพิวเตอร3ต#างๆก็เพ่ิมโปรแกรมเสียงเข�ามา IPhone
พยายามปรับปรุง IOS ปฏิบัติการของ IOS ก็สามารถให�เราเข�าถึงลิงค3ต#างๆ ได�ง#ายข้ึน มากข้ึน เราจะรู�
ข�อมูลได�ด�วยตัวเอง การค�นคว�าต#างๆ ก็ค�นคว�าด�วยตัวเองมากข้ึน การพ่ึงพาต#อสังคมก็น�อย เรากลับ
เปGนคนท่ีช#วยสังคมท่ีเขาไม#รู�กว#าเรา พิสูจน3ให�เห็นก็เยอะ ท่ีคนตาบอดสามารถเล#นคอมพิวเตอร3แล�ว
บอกได�เหมือนคนปกติ ญาติพี่น�องชาวบ�านที่เขาไม#รู� คนตาบอดสามารถกลับบอกได� ก็เปGนเรื่อง
ต่ืนเต�นของสังคมไทย ทําได�ยังไง” (วิรัช สุขเจริญ, 2557) 
   “สิ่งอํานวยความสะดวกของคนพิการมีราคาสูง แต#รัฐไม#ได�ช#วยอะไร อย#างเช#น
โปรแกรม บางทีเราต�องใช�โปรแกรมแปลงอะไรพวกนี้ กwอปปQuมา ซ่ึงบางคนไม#สามารถท่ีจะซ้ือได�หรอก 
มันต�องใช�โปรแกรมท่ีมันกwอปมา แต#จริงๆ มันก็ผิดกฎหมายนะ แต#มันก็เลือกคิดท่ีจะนั้นมากกว#า ถ�าไม#
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กwอปมันก็ไม#มีอะไรท่ีจะไปซ้ือเขาเพราะมันแพง สิ่งท่ีทําถูกกฎหมาย โปรแกรมอะไรต#างๆ อย#าง
คอมพิวเตอร3อะไรต#างๆ มันแพง เราใช�วิธีการกwอปปQuบ�าง แฮกเขาบ�าง ถ�าจะให�รัฐช#วยตรงนี้ผมว#ารัฐ
น#าจะส#งเสริมให�มีการทําโปรแกรมให�มันถูกต�อง เพ่ือจะให�คนพิการทางการเห็นได�ใช�เครื่องมือได� 
จริงๆ แล�วก็มีของ Nettrack เขาทําอันนั้นอยู#โปรแกรม มันอ#านโปรแกรมเสียงของภาษาไทย 
โปรแกรมเฉพาะ ซ่ึงได�ระดับหนึ่งของโปรแกรมภาษาไทยค#อนข�างจะยาก มันต�องมีการใส#ศัพท3อะไร
ต#างๆ ลงไปเทคโนโลยี ซ่ึงบางทีมันก็ มันไม#ครบ แล�วก็ภาษาไทยเปGนภาษาท่ีละเอียดอ#อน ไม#ใช#
ภาษาอังกฤษใส#ไปนิดเดียวมันก็อ#านคําไหน มันก็อ#านแต#คํานั้น แต#ว#าภาษาไทยมันไม#มี มันต�องมีการ
ปรับปรุง ซ่ึงทุกวันนี้ ท่ีผมเรียนหนังสือ ก็จะใช�การเข�าถึงจากคอมพิวเตอร3ใช�โปรแกรมตาทิพย3 ใช�อ#าน
หนังสือทางคอมพิวเตอร3” (ชาญ สุปSนะ, 2557) 
   “ตอนนี้หมายถึงว#ามูลนิธิสากลคนพิการเปGนผู�รับผิดชอบในการดําเนินการอยู#นะคะ 
มูลนิธิสากลทํางานด�านคนพิการหลายประเภท แต#เขาจะมี Project หนึ่งท่ีทําเก่ียวกับเรื่องของศูนย3
บริหารถ#ายทอดการสื่อสารแห#ง ประเทศไทย หรือจะเรียกย#อๆ ว#า TTRS ซ่ึงในหลายๆ ประเทศก็จะมี
แบบนี้ เช#น ญ่ีปุVน สวีเดน แต#ว#าตอนนี้ล#ามก็ยังมีน�อยอยู# เขาก็พยายามแบบว#ามีล#ามท่ีจะให�บริการ
ผ#านระบบ TTRS เพ่ิมมากข้ึน แต#ว#าล#ามไมได�ให�บริการ 24 ชั่วโมงนะคะ ตอนนี้ให�เวลา 7 โมงเช�าถึง 5 
ทุ#มคะแต#ว#าถ�ากรณีท่ีต�องการติดต#อฉุกเฉินอะไรอย#างนี้ ก็สามารถติดต#อไปท่ีเบอร3 1300 ได�”    
(ปรียานุช  ศศิธรวัฒนกุล, 2557) 
   จากความคิดเห็นดังกล#าวจะเห็นว#า ปHจจุบันนี้เรามีซอฟต3แวร3เพ่ือคนพิการหลาย
โปรแกรม ซ่ึงออกแบบมาให�มีคุณสมบัติพิเศษ เพ่ือช#วยให�ผู�พิการสามารถดํารงชีวิตได�สะดวกมากข้ึน 
ทุกภาคส#วนจึงควรสนับสนุนและพัฒนาโปรแกรมเฉพาะสําหรับคนพิการแต#ละประเภทเพ่ือใช�ในการ
รับรู�ข#าวสารและเปGนการเสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเองของคนพิการด�าน
เทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือการพ่ึงตนเองอย#างยั่งยืน 

2.2 จัดอบรมให�ความรู�การใช�เทคโนโลยีส่ิงอํานวยความสะดวกและสิทธิต"างๆ แก"      
คนพิการแต"ละประเภท  
   ในการสร�างการเรียนรู�ด�านเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกนั้น จากการ
สังเคราะห3ข�อมูลท่ีได�จากการสัมภาษณ3คนพิการต�นแบบ พบว#า การจัดอบรมให�ความรู�การใช�
เทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกและสิทธิต#างๆ แก#คนพิการแต#ละประเภท เปGนการสร�างโอกาสคน
พิการได�เข�าถึงข�อมูล ข#าวสาร สภาพแวดล�อม พร�อมท้ังการใช�เทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวก
เหล#านี้อย#างเท#าเทียม จึงมีความสําคัญมากท่ีจะช#วยให�คนพิการมีส#วนร#วมในสังคมอย#างเต็มท่ีการ
จัดอบรมให�ความรู�การใช�เทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกและสิทธิต#างๆ แก#คนพิการแต#ละประเภท
เปGนการถ#ายทอดองค3ความรู�ในการประยุกต3ใช�เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความ
สะดวกกับคนพิการ โดยบุคลากรในหน#วยงานท้ังภาครัฐและเอกชนท่ีเก่ียวข�องเพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ของคนพิการ ดังท่ีคนพิการกล#าวว#า 
   “ถ�าเปGนเรื่องเก่ียวกับสิ่งอํานวยความสะดวก หรือ IT จะมีคอมพิวเตอร3 และสอน
การใช�โทรศัพท3 ส#วนเรื่องอ่ืนๆเน�นงานด�านอาชีพพวกนวด แล�วก็อบรมความรู�ด�านอ่ืนๆ ไป อย#างนี้
ครับ แล�วอีกอย#างหนึ่งถ�าคือ สิ่งอํานวยความสะดวก เบรลล3 บล็อค ท่ีคนพิการทางการเห็นใช�ท่ีมีตาม
ฟุตบาทตัวนั้น มันเหมือนกับว#าเราไม#ได�ใช�ประโยชน3อย#างเต็มท่ีเพราะว#าฟุตบาทบ�านเราเต็มไปด�วย
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แม#ค�า อันนี้สิ่งอํานวยความสะดวกไม#ค#อยสะดวกเท#าไหร# ลิฟต3บ�านเราก็ไม#มีเสียง บางท่ีก็มี บางท่ีก็ไม#
มี และก็ต�องเขียนอักษรเบรล3ลติด ติดไว�ท่ีตัวเลขจะได�รู�ว#ามันข้ึนชั้นไหนได� ถ�าเรามีข�อมูลพวกนี้เยอะๆ 
อยู#ในเครื่องใช�สําหรับคนปกติ มันจะทําให�ผู�พิการใช�ได�ด�วย” (ชาญ สุปSนะ, 2557)  
   “คือ จริงๆ แล�วมันมี App ด�วยนะมันช#วยได�เยอะ  แต#ว#าใช�เวลานานไหม อย#างผม
มีฝiกเรื่องคอมพิวเตอร3มาบ�างไง ซ่ึงจริงๆ ผมเปGนคนเข�าใจเรื่องนี้ช�า คุณวิรัชอีกคนหนึ่งก็เข�าใจเรื่องนี้
ช�าเหมือนผมแหละ แต#คนอ่ืนท่ีเขาพัฒนาบ#อยๆนะ เขาจะทําได�ดี เขาจะฝiกได�เร็ว ยิ่งคนมีพ้ืนฐาน
คอมพิวเตอร3นะ จะทําพวกนี้ได�เร็วมาก แล�วมันจะมีคอมพิวเตอร3อีกอย#างนะ ท่ีทําให�เราเข�าถึงข�อมูล
ข#าวสารได� คอมพิวเตอร3  เม่ือก๊ีห�องนี้มีเรียนคอมพิวเตอร3ด�วยสําหรับคนตาบอดมีการสอน เข�าไปดูได� 
เขาสอนการใช�คอมพิวเตอร3 เราจะมีห�องอบรมคอมพิวเตอร3สําหรับคนตาบอดว#า อย#างเราต�องการ
เรียนเรื่องนู�นเรื่องนี้ ก็จะมีเพ่ือนท่ีมีข�อมูลมีความรู�เรื่องนี้มาสอน”  (ชาญ สุปSนะ, 2557) 
   “ผ#านการอบรมเรียนคอมพิวเตอร3สมัยโรงเรียนสอนคนตาบอด ทุกคนจะได�เรียน
อยู#แล�ว คอมพิวเตอร3สําคัญนะต้ังแต#เรียนมาเลย ป.โทก็ทําด�านนี้คะ คือ เหมือนประมาณว#ามุมมอง
ของคนตาบอดต#อ ICT ท่ีมีต#อการช#วยเรื่องการเรียนของเขา เพราะตัวเองมองจากตัวเองว#าเราไปเรียน 
แล�วเรามีอิเล็กทรอนิกส3เยอะ มันช#วยให�เราเข�าถึงข�อมูลได�เร็วข้ึน ฉะนั้นคอมพิวเตอร3ก็เลยท่ีโรงเรียน
จะให�ความสําคัญ เด็กต�องพิมพ3ดีดเปGน พิมพ3สัมผัส สองคือ ใช�คอมพิวเตอร3ได�เพ่ือท่ีเราออกไปเรียน
ร#วมข�างนอกเราจะเขียนอักษรเบรล3ล แล�วส#งครูมันก็ไม#ได� ก็คืออันนี้ให�เราเรียนท้ังพิมพ3ดีด ท้ัง
คอมพิวเตอร3 คือเราสามารถส#งงานรูปแบบท่ีคนท่ัวไปก็อ#านได� ก็คือได�รับการสอน” (อิศวรา ศิริรุ#งเรือง, 
2557) 
   จากความคิดเห็นดังกล#าวจะเห็นว#า การจัดอบรมให�ความรู�การใช�เทคโนโลยีสิ่ง
อํานวยความสะดวกและสิทธิต#างๆ แก#คนพิการแต#ละประเภทน้ันมุ#งเน�นให�เกิดการถ#ายทอดความรู�
ในเรื่องต#างๆ ท่ีเก่ียวข�องกับเทคโนโลยีสิ ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการ และอื่นๆ ตามท่ี
กลุ#มผู�เข�ารับการฝiกอบรมสนใจหรือมีความต�องการท่ีจะใช�หรือจําเปGนต�องใช�อุปกรณ3เทคโนโลยีพิเศษ
ท่ีจะช#วยในด�านต#างๆ เช#น การศึกษา การใช�ชีวิตอิสระ การอาชีพ หรือการฟtuนฟู และอ่ืนๆ ท่ีจําเปGน
ต#อการพัฒนาตนเองต#อไป ทําให�คนพิการท่ีผ#านการฝiกอบรมสามารถพ่ึงตนเองได�อย#างยั่งยืน 
  จากการสังเคราะห3ข�อมูลจากคนพิการในเรื่องของกระบวนการสร�างการเรียนรู�ด�าน
เทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวก สามารถสรุปได�ตามแผนภาพ ดังนี้ 
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ภาพท่ี 16 การสร�างการเรียนรู�ด�านเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวก (คนพิการต�นแบบ) 
 

3.  การเสริมพลัง 
3.1 ส"งเสริมให�คนพิการเข�าถึงเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกอย"างท่ัวถึงและเท"าเทียม 

   ในการเสริมพลังด�านเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกนั้น จากการสังเคราะห3
ข�อมูลท่ีได�จากการสัมภาษณ3คนพิการต�นแบบ พบว#า การส#งเสริมให�คนพิการเข�าถึงเทคโนโลยีสิ่ง
อํานวยความสะดวกอย#างทั่วถึงและเท#าเทียมมีความสําคัญต#อการดํารงชีวิตของคนพิการเปGน
อย#างมาก ไม#ว#าจะเปGนการได�รับข�อมูลข#าวสารการสื่อสาร บริการโทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร เทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือการสื่อสาร และบริการสื่อสาธารณะ โดย
หน#วยงานของรัฐต�องกําหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติเพ่ือให�คนพิการแต#ละประเภทสามารถเข�าถึง
เทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกอย#างท่ัวถึงและเท#าเทียม ดังท่ีคนพิการกล#าวว#า 
   “ถ�าเราจะพัฒนาคนพิการ ต�องอุดข�อด�อยให�เขา พออยู#ร#วมกับเราได�ในสังคม แล�ว
ทีนี้เขาจะแฮปปQuข้ึน มีความม่ันใจข้ึนพูดถึงตรงนี้ก็อยากจะแบบฝากนิดนึงว#าเปGนไปได�แค#ไหนว#า ให�
บ�านเรามีเรื่องของการดูแลคนพิการให�มากกว#าเดิมในเรื่องของความสะดวกในการใช�ชีวิต อันนี้ไม#ใช#
การเรียกร�องแต#ว#า การท่ีเราไปญ่ีปุVนมา เราเห็นคนญ่ีปุVนให�ความสําคัญกับความสะดวกในการใช�ชีวิต
ของคนพิการมากกว#าทุกวันนี้เรามีเรื่องทางลาดมากข้ึน แต#เรื่องอย#างท่ีนอกเหนือจากทางลาด       
รถสําหรับคนพิการ” (กําพล ทองบุญนุ#ม, 2557) 
   “เทคโนโลยีนโยบายภาครัฐ นโยบายมีบอก กฎหมายมารองรับพอสมควร เรื่อง
การศึกษา เทคโนโลยี กฎหมายบ�านเรามีไว�แค#ประดับ ภาคปฏิบัติไม#ได�เข�าใจอย#างลึกซ้ึง แล�วก็คือ 
การลงมาทําส#วนใหญ# คนท่ีทํา คนท่ีผู�ใช� กฎหมายมันก็เปSดโอกาสให�คนพิการมากข้ึน แต#อย#างท่ีบอก
เราคือ ผู�ใช� ไม#ได�ทํา ผู�ทําไม#ได�ใช� คือ ความหมายเหมือนเดิม คือ มันไม#ตรงประเด็น ไม#ได�แก�ไข เข�าถึง
ปHญหาอย#างแท�จริง แล�วก็มีเรื่องของผลประโยชน3แอบแฝงในการ เช#น การท่ีเขาบอกว#ามีระบบให�ยืม
อุปกรณ3เทคโนโลยีให�คนพิการ พอเอาเข�าจริงๆ มีเง่ือนไขอีก คือ พูดคนพิการได�ยิน ดีใจ ทุกคน แต#พอ
เอาเข�าจริงๆ มีเงื ่อนไขเพียบเลย ซื้อมาแล�วก็ไม#ได�ใช� เหมือนคัดเกรดเด็ก ซ้ือมาก็ไม#ได�ใช�งาน 
ความหมายคือ คนท่ีเอามาก็ไม#ได�เข�าใจแท�จริง ผลิตออกมาไม#ต�องกับความต�องการ หรือว#าไปพูดสื่อ

เทคโนโลยี           
ส่ิงอํานวย      

ความสะดวก
การสร�างการเรียนรู�

การจัดทําโปรแกรมสนับสนุน            
การดํารงชีวิตของคนพิการ              

(ภาครัฐ/ภาคเอกชน)

การจัดอบรมองค3ความรู�เก่ียวกับ
เทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวก
(ภาครัฐ/ภาคเอกชน/องค3กรคนพิการ)
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ต�องการเปGนผู�รู� แต#รู�ไม#จริง เพียงว#าอาศัยชื่อเสียง อาศัยเครดิตส#วนตัว แล�วเอาหยิบนั้นมาหน#อย หยิบ
นี้มาหน#อยมาชนกัน ปHญหาก็สะสมตรงนี้ เทคโนโลยีภาครัฐเราก็ คือ ในมุมเชิงบวกคือ รัฐมีนโยบาย
หันมาสนใจมากข้ึน เขาเรียกว#า รักษาสิทธิมนุษยชนมากข้ึน แต#ผมมองว#าการเข�าถึงจริงยังเปGนเรื่อง
ห#างไกล (วิรัช สุขเจริญ, 2557) 
   “ระบบขนส#งมวลชนต�อง เอาแค#ในประเทศ ยังไม#เอ้ือกับการใช�ชีวิตในสังคม หรือ
ในกรุงเทพฯ เองก็เถอะ ก็ยังไม#มี คนพิการยังจะต�องเดินทางเคลื่อนย�ายกันเอง ก็ยังต�องอยู#บน   
ผิวจราจรจะข้ึนไปบนฟุตบาทก็ยังลําบาก มีสิ่งกีดขวาง มีอุปสรรค ไม#มีทางลาดข้ึน แล�วก็โดยเฉพาะใน
ต#างจังหวัดระบบขนส#งมวลชนไม#มีสิ่งอํานวยความสะดวกน�อย แทบจะไม#มีเลย วันนั้นเรื่องของสิ่ง
อํานวยความสะดวก เทคโนโลยีเอ้ือการดํารงชีวิตของคนพิการยังเปGนเรื่องท่ีไกล ไกลอารยะประเทศ
อยู# ห#างไกลมาก คือ พวกเทคโนโลยี และสิ่งอํานวยความสะดวก เปGนตัวบ#งบอกคุณภาพชีวิตของ
คนพิการในประเทศนั้นๆ การใช�ไม#ว#าการใช�รถเข็นท่ีมีคุณภาพ น้ําหนักเบา แข็งแรง แล�วก็สะดวกโดย
การใช�งาน อะไรต#างๆ มันหมายถึงคุณภาพชีวิต หมายถึงความเจริญของประเทศนั้นๆ ท่ีจะผลิตของมี
คุณภาพได�” (ธีรวัฒน3 ศรีปฐมสวัสด์ิ, 2557) 
   “อันนี้แล�วแต#บางมีนะ อย#างเช#น ของรัฐบางท่ีพอเราไป มีบัตรคนพิการ ไปเลย
เด๋ียวลัดคิวให�แล�วแต#เจ�าหน�าท่ี แต#บางคนรอไปสิ พูดจาไม#ดี แต#ถ�าไปเอกชน ผมก็ไม#ค#อยได�ใช�บริการ
มากนะ เก่ียวกับเอกชน แต#ในเรื่องของบัตรคนพิการ แต#ว#ามันต�องอยู#ท่ีประเภทความพิการด�วย แต#ว#า
ถ�าไปโรงแรมไปอะไรนี้ ทางลาดเขาเตรียมให�เลย มีประชุมมีอะไร เขาจะมีทางลาด มีห�องน้ําคนพิการ
มีอะไรให�เลย แต#ของรัฐกลับไม#มี เขาจะเปGนอย#างนี้ เอกชนจะอํานวยความสะดวก” (พงษ3ศักด์ิ 
แสงโพธิ์ศิริ, 2557) 
   “รู�สึกว#ารัฐก็พยายามที่จะสนับสนุนตรงนี้ แต#ว#าอาจจะได�ยังไม#ครบถ�วน เพราะ
หน#วยงานภาครัฐที่จะบริหารให�คนหูหนวกได�เห็นชัดเจน คือ การจัดบริหารล#ามภาษามือนะคะ 
อย#างเช#นในการประชุมอบรม ก็สามารถเข�าร#วมการประชุมได� ก็ทําให�เขารับรู�เรื่องของสิทธิของ
คนพิการเพ่ิมมากข้ึน แล�วก็มี กสทช. ท่ีผลักดันเรื่องการให�มีจอล#ามภาษามือ หรือว#าคําบรรยายเปGน
เหมือนคําบรรยายแทนเสียงในโทรทัศน3เพิ่มมากขึ้น ที่นึกได�มีเท#านี้คะ”(ปรียานุช ศศิธรวัฒนกุล, 
2557) 
   “รู�สึกว#าไม#ค#อยดีในเรื่องข#าวสารด�านคนพิการ ไม#ค#อยได�รับ ส#วนเหมือนว#าผมได�รับ
ข#าวสารของคนปกติมากกว#า คนพิการแทบจะไม#ได�รู�อะไรเลย ก็ผมจะติดต#อหน#วยงานภาครัฐ ถ�าไปใน
นามของคนพิการนี้จะต�อนรับไม#ดี ผมไปในภาพประชาชน จิตอาสา แทบจะอุ�ม มันคนละเรื่องกันเลย” 
(สายยันต3 จันทรา, 2557) 
   “อยากจะขอให�รัฐบาลช#วยในเรื่องอย#างหน#วยงานอย#างเช#น ICT คนหูหนวกท่ีเขา
อาจจะรายได�น�อยอะไรอย#างนี้นะคะ หรือว#ามีข�อจํากัดแบบเขาจําเปGนต�องใช�เทคโนโลยีตัวนี้ในการ
สื่อสารอยากจะให�เหมือนกับว#า คือตอนนี้กระทรวง ICT เขาจะมีกับบริการท่ีจะให�ยืมอุปกรณ3นะคะ ที
นี้อุปกรณ3ท่ีเขาให�ยืมอย#างนี้ จะมีพวก IPadคอมพิวเตอร3 ซ่ึงอุปกรณ3คือ บางอย#างมันเปGนอุปกรณ3ท่ีใช�
แล�วเหมาะกับคนหูหนวก อุปกรณ3ท่ีเขาให�ยืมมีน�อยมาก ถ�าเปGนไปได� ถึงรู�จะมีการกําหนดไหม จะให�
เวลาแบบว#าให�ยืมได�นานแค#ไหน เปGนปQไหม เพราะถ�าเขาสามารถท่ีจะแบบว#าซ้ือ แล�วเหมือนกับว#า
ต�องจ#ายเองไหม ถ�ากรณีท่ีคนท่ีเขามีอุปกรณ3อยู#แล�วสามารถจ#ายได� มีรายได�เพียงพอก#อนอาจจะไม#
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ต�องไปยืม แต#ถ�าคนท่ีไม#มี มีรายได�น�อย เขาก็จะต�องอาจจะต�องใช�บริการของยืมตรงนี้ แต#บางทีกว#า
จะเข�าคิวกว#าจะรอ ก็เต็ม ก็ต�องรอ คือ ของเขารู�สึกว#า อุปกรณ3ท่ีจะช#วยคนหูหนวกมันน�อย แต#ว#ารู�สึก
ว#าจะมุ#งเน�นไปท่ีคนพิการประเภทอ่ืนมากกว#า”(ปรียานุช ศศิธรวัฒนกุล, 2557) 
   จากความคิดเห็นดังกล#าวจะเห็นว#า เทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกสามารถช#วย
แก�ไขปHญหาอุปสรรคให�คนพิการในการดํารงชีวิตประจําวันได�และเปGนการเสริมการความสามารถให�
คนพิการสามารถพ่ึงตนเองได� โดยหน#วยงานท้ังภาครัฐและเอกชนจะต�องจัดให�คนพิการเข�าถึงและใช�
ประโยชน3จากบริการต#างๆ ผ#านช#องทางต#างๆ ได�อย#างเหมาะสมและเปGนรูปธรรม  

3.2 เพ่ิมช"องทางการกระจายข"าวสารด�านคนพิการให�หลากหลายและเข�าถึงคนพิการ 
   ในการสร�างการเรียนรู�ด�านเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกนั้น จากการ
สังเคราะห3ข�อมูลท่ีได�จากการสัมภาษณ3คนพิการต�นแบบ พบว#า การเพ่ิมช#องทางการกระจายข#าวสาร
ด�านคนพิการให�หลากหลายและเข�าถึงคนพิการจึงเปGนแนวทางสําคัญในการส#งเสริมให�คนพิการรับรู�
ข�อมูลข#าวสารได�เท#าเทียมกับคนท่ัวไปเม่ือเทคโนโลยีก�าวไกล คนพิการสามารถเข�าถึงข�อมูลข#าวสารได�
มากข้ึน และสามารถสร�างพ้ืนท่ีในการสื่อสารให�แก#คนพิการมากข้ึนได� ดังท่ีคนพิการกล#าวว#า 
   “ในส#วนของมือถือหรืออุปกรณ3พวกนี้ เขาสามารถใช�ได�เหมือนคนท่ัวไป เพียงแต#
ว#าโทรทัศน3จําเปGนต�องมีล#าม หรือมีคําบรรยายให�นะคะ แล�วก็ถ�าเปGนอุปกรณ3พวกมือถือ Ipadอะไรก็
ตาม ก็ต�องมีระบบหรือบริหารรองรับในการท่ีจะคุย Video Chat และคุยเปGนภาษามือคะ แล�วก็มัน
จะมีเขาใช�ผ#าน App Tango คะ แล�วก็จะมี Skype หรือจะมี App หรือโปรแกรมบางตัวท่ี เขาใช�
สําหรับกับการ Video chat คะ จะมีหลายโปรแกรม ยกตัวอย#างเช#น Skype หรือว#า Tango” (ปรียานุช          
ศศิธรวัฒนกุล, 2557) 
   “เราอาจจะมีคอมตัวหนึ่งท่ีอาจจะ Space ดีหน#อย ท่ีจะทํางานหนักๆได�นะครับ 
มันก็จะ เครื่องมือสื่อสารมาช#วยในเรื่องของการติดต#อ ประสานงานท่ัวไปให�มันใช�เวลาน�อยลง ใช�
ค#าใช�จ#ายน�อยลง ให�สะดวกมากข้ึน เพราะคนพิการถ�าจะต�องเดินทางออกไปนั้นไปนี้ มันค#าใช�จ#าย
เยอะมาก” (สว#าง ศรีสม, 2557) 
   “เช#นไปประชุมกับสภาคนพิการ หรือ พก.เก่ียวกับด�านท่ีเก่ียวกับสื่อวิทยุ หรือการ
พูดคุยประชาสัมพันธ3ประมาณนี้ แล�วก็เราก็ต�องมี Facebook มีไว�เผยแพร#ข#าว อย#างสมมุติว#าสื่อท่ีผมจะ
ใช�คือ พวกวิทยุโทรทัศน3 และก็ Facebook กับ Line ไว�ติดต#อสื่อสารกันนะ อย#างเช#น ผมทํางาน
สมาคมเปGนประชาสัมพันธ3 เปGนหนึ่งในคณะกรรมการ ผมก็จะมีไลน3กลุ#ม แล�ว Facebook ในสังคม
คนพิการทั้งหลายที่ใช�เฟสบุwคที่รู �จักกันก็จะใช�สื่อสารกัน แลกเปลี่ยนความรู�กันใน Facebook 
ไม#ใช#เล#นเพลิดเพลินอย#างเดียว” (พงษ3ศักด์ิ แสงโพธิ์ศิริ, 2557) 
   “มีๆ เห็นหลังๆ ก็พยายามใช�สื่อนะครับ รายการทีวีอะไรอย#างนี้นะครับออกไป 
เพ่ือท่ีจะสื่อสารเรื่องราวบางอย#างให�คนพิการให�สังคมได�รับทราบ อย#างท่ีประสบความสําเร็จอย#าง
หนึ่งท่ีผมชอบคือ เรื่องของคําว#า “อารยสถาปHตย3” นะ คือ ผมแปลกใจจนคิดว#าไปไหนใครก็รู�จัก ต�อง
มีอารยสถาปHตย3 คนก็เริ่มพูดคํานี้มากข้ึนก็บางทีเราอาจจะต�องใช�อะไรแบบนี้ เพียงแต#ว#าพอเราใช�สื่อ
แล�ว อย#างคุณกฤษนะก็ทําหน�าท่ีสื่อ แต#ในทางปฏิบัติมันก็อาจจะยังต�องอาศัยองค3กรคนพิการท่ียังต�อง
ไปผลักดัน ไปสานต#อจากเขา สิ่งท่ีเขาทําไว�ให�แล�ว” (สว#าง ศรีสม, 2557) 
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   จากความคิดเห็นดังกล#าวจะห็นว#า การรับรู�ข�อมูลข#าวสารเปGนสิทธิข้ันพ้ืนฐานท่ี
ประชาชนทุกคนควรจะได�รับบริการอย#างท่ัวถึง โดยการเพ่ิมช#องทางการกระจายข#าวสารด�านคน
พิการให�หลากหลายและเข�าถึงคนพิการมีประโยชน3ในการช#วยให�คนพิการได�พัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ตนเอง โดยใช�ข�อมูลข#าวสารและความบันเทิงท่ีเปGนประโยชน3 ในขณะเดียวกันคนพิการเองก็
จะต�องเปGนผู�บริโภคสื่อท่ีเข�มแข็ง รู�เท#าทัน และใช�ประโยชน3จากสื่อสังคมต#างๆ ให�มากท่ีสุด รวมท้ัง
คนในสังคมโดยท่ัวไป เม่ือได�รับสื่อหรือเนื้อหาท่ีเก่ียวข�องกับคนพิการก็จะมีความเข�าใจ เปSดใจยอมรับ
และสร�างสังคมท่ีทุกคนอยู#ร#วมกันได�ด�วยเช#นกัน 

3.3 สนับสนุนงบประมาณในการสร�างอารยสถาป(ตย%ท่ีมีมาตรฐานสากล ให�เกิดข้ึน
เปBนรูปธรรม 
   ในการเสริมพลังด�านเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกนั้น จากการสังเคราะห3
ข�อมูลท่ีได�จากการสัมภาษณ3คนพิการต�นแบบ พบว#า การสนับสนุนงบประมาณในการสร�าง
อารยสถาปHตย3ท่ีมีมาตรฐานสากลให�เกิดข้ึนเปGนรูปธรรมนั้นจะส#งผลดีในวงกว�างของสังคม โดย
กําหนดให�มีการจัดทําอารยสถาปHตย3 หรือสิ่งอํานวยความสะดวกต#างๆ สําหรับผู�สูงอายุ ผู�พิการ หรือผู�
ท่ีมีสุขภาพไม#แข็งแรง เพียงแต#ว#าปHญหาใหญ#ในบ�านเมืองเรา คือ แม�จะมีกฎหมายบังคับใช�แล�ว แต#ยัง
ไม#เกิดผลในทางปฏิบัติเท#าท่ีควร ดังท่ีคนพิการกล#าวว#า 
   “แต#จริงๆแล�วมันไม#ใช#เรื่องแปลก เราทําอะไรก็แล�วแต# นึกถึงคนทุกคนสามารถใช�
ร#วมกันได� แค#นั้นเอง Universal Design อาจารย3คงทราบเรื่องประเด็นนี้เนอะ เปGนเรื่องท่ีผมคิดว#า
จริงๆคนไทยเปGนคนมีน้ําใจ พร�อมจะให�อยู#แล�ว เพียงแต#เขาไม#รู�ว#าจะให�ยังไง แค#นั้นเอง ทีนี้รัฐเองต�อง
มาเรื่องนี้มากๆ เพราะ ICT ต�องเปGนเรื่องท่ีทําอย#างแท�จริง ไม#ใช#เพียงแค# เอางบประมาณมาใช�แล�ว
สร�างภาพไปวันๆหนึ่ง คือ ปHญหาคนพิการอาจจะหลากหลาย มันเยอะ มันแปลก ถ�าทําจริงๆมันไม#ได�
หลากหลายอะไรมากมาย เพราะว#าจุดท่ีมันใช�ร#วมกันได� มันก็เหมือนกันหมด ผู�สูงอายุกับคนพิการอยู#
ในเกณฑ3ใกล�เคียงกันนะ (วิรัช สุขเจริญ, 2557) 
   “ปHญหาของเราคือ เราทําทุกอย#าง แต#เราไม#เข�าถึงการแก�ปHญหานั้นอย#างแท�จริง 
แล�วเม่ือเราไปดูงานต#างประเทศ ทําไมเขาทําได�เข�าถึง ก็แค#ว#าคุณเอาเข�าใจเขาเข�าถึงมันก็จะได�รู�มัน
ไม#ได�ยากกว#าเราเลย การได�เสียงต๊ีดยาวๆท่ีไฟแดง และเสียงต๊ีดๆ ท่ีต#อเนื่อง ผมไปกับคนแก# จูงผมข�าม 
ปeาก็มองสีชัด แต#ปeาบางวันจะชามากๆ ก็ไม#ม่ันใจว#าแดงหรือเขียวนะ แต#ถ�ามีเสียงบอกปeา ก็ได�ยิน พุด
ไฟแดงคะ ข�ามได�คะ ก็จบไปเลย ข�ามรถบรรทุกมา ผมก็เสียวเลย ทําไมอย#างนี้ มันเปGนการใช�
เทคโนโลยีท่ีไม#เข�าถึงตรงท่ีว#าผู�ทําไม#ตอบโจทย3อย#างแท�จริง ผู�ผลิตไม#ผลิตบนความต�องการอย#างแท�จริง 
อันนี้เปGนแบบหัวใจสําคัญของบ�านเรา” (วิรัช สุขเจริญ, 2557)  
   “ผมมองเรื่องเทคโนโลยีสําหรับผมก็เรื่องของการใช�ต�องมีตัวอักษรใหญ#ๆ ปeายไฟ
เห็นชัดๆ มีการใช�เสียง แล�วก็พ้ืนผิวต#างๆให�มันสีแตกต#างจะชัดเจน เพ่ือความปลอดภัย ลดความ
อันตรายออกไป อย#างไฟแดง ปHญหาการข�ามถนนคนพิการมีเยอะมาก เช#น มันมีไฟแดงบ�านเรา ทํา
เหมือนคนต#างประเทศ แต#ว#าเขาไม# เรากดจะข�ามมันจะมีเสียงบอก ลําโพงอยู#ฝHqงตรงข�าม บ�านเราวิ่ง
เร็วมาก ผมฟHงไม#รู�เรื่อง บอก ไฟเขียวนะคะ แล�วคนตาบอดมาไม#ทัน พอบอกไฟเขียวก็ไม#รู�แล�ว พูดว#า
อะไร พอไฟแดงนะคะ ไฟแดงข�ามถนนได� พูดแค#นั้นจบเลย แต#เมืองนอกไม#ใช# ท้ังไปเขียวเขาจะมี
สัญญาณ ต๊ีดต๊ีด ถ�าพอไฟแดงมันจะ ต๊ีดดดดด จนกว#าจบเราจะรู�ว#ามันอยู#ในภาวะนั้น ซ่ึงถามว#ามัน
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ยากตรงไหน ทําแบบนี้ แต#เสียงพูดยากกว#าอีก เราทําอะไรแล�วแต# ทําแล�วไม#เข�าถึง”(วิรัช สุขเจริญ, 
2557) 
   “ผมจะเสนออย#างนี้ อย#างเช#นเครื่องฟHงเสียงคนหูหนวก บ�านเรามีหูฟHง Iphone ได�
หมด แต#ทําไมต�อง ก็คนท่ีทําไม#นึกถึงว#าตัวเองไม#เดือดร�อน แต#เอาเรื่องของ Marketing ไปเสนอเขา 
แล�วรัฐบาล Marketing บ�านเรา คนพิการบ�านเรามันน�อย คือ น�อยในเรื่องของทุนทรัพย3 รัฐบาล
พร�อมจะ Support บริษัทพวกนี้ ก็มาขายต�องซ้ือ แต#หมายถึงว#าคุณภาพต�องโดยควบคุมนะ รัฐบาล
ต�องเอาเงินสนับสนุน เอาเงินผลิตเลย แล�วแจกคนรัฐบาลนิยมได�เลย ผมก็เห็นว#าจะนิยมสําหรับคน
พิการ เพราะเขาต�องการ อย#างเครื่องฟHงเสียง คนหูหนวก หูตึง คนแก#ใช#ได�ไหม ใช�ได� อย#างแว#นสายตา
กับคนแก#จะได�ไหม ตาบอดได�ไหมได� ไม�เท�าคํ้ายันกับคนขาโปลิโอ กับคนขาเจ็บ ก็ใช�ได� รถชนอุบัติเหตุ
ก็ใช�ได� วีลแชร3ทําไมต�องไปซ้ือวีลแชร3ท่ีสําหรับคนพิการรุนแรง ทําไมต�องนําเข�า มอเตอร3ตัวนี้เราทําได�
หมด ขนาด Kubota ยังทําได�เลย” (วิรัช สุขเจริญ, 2557) 
   “ส#วนใหญ#มันได�จากการจัดความช#วยเหลือของบริษัท ของขนส#ง เขาเรียกอะไร
กรมขนส#งทางบก ท่ีเขามีการประมูลปeายทะเบียน มีการประมูลปeายทะเบียนรถในราคาท่ีตัวเลขสวยๆ 
ในราคาสูง แล�วก็เอาเงินจํานวนนั้นมาเข�ากองทุนจัดซ้ือจัดหาเทคโนโลยีต#างๆท้ังรถเข็นไฟฟeา ท้ังเตียง 
ท้ังขาเทียม ข�อ เข#าอะไรต#างๆ เปGนเทคโนโลยีชั้นสูง ส#วนใหญ#คนพิการจะได�รถเข็นไฟฟeาจากตรงนั้น 
ลําพัง ทางเศรษฐกิจของตัวเองไม#สามารถท่ีจะหาได� เพราะมูลค#าของมันค#อนข�างจะสูง” (ธีรวัฒน3 
ศรีปฐมสวัสด์ิ, 2557) 
    จากความคิดเห็นดังกล#าวจะเห็นว#า การสนับสนุนงบประมาณในการสร�าง
อารยสถาปHตย3ท่ีมีมาตรฐานสากลให�เกิดข้ึนเปGนรูปธรรมนั้น ต�องคํานึงถึงการออกแบบสภาพแวดล�อม
ท่ีมีความหลากหลายเพ่ือคนทุกกลุ#มในสังคม มีความยืดหยุ#นในการใช�งาน ประหยัดแรง ใช�งานง#าย มี
ความปลอดภัย ทุกคนในสังคมสามารถใช�งานได�อย#างเท#าเทียม ไม#มีการแบ#งแยกและเลือกปฎิบัติจะ
เปGนการเสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเองของคนพิการด�านเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความ
สะดวกเพ่ือการพ่ึงตนเองอย#างยั่งยืน 
  3.4 ดูแลและปรับปรุงเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกทางสาธารณะให�มีความสมบูรณ% 
   ในการเสริมพลังด�านเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกนั้น จากการสังเคราะห3
ข�อมูลท่ีได�จากการสัมภาษณ3คนพิการต�นแบบ พบว#า การดูแลและปรับปรุงเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความ
สะดวกทางสาธารณะให�มีความสมบูรณ3ถือเปGนสิ่งสําคัญท่ีส#งผลให�คนพิการสามารถดําเนินชีวิตได�ด�วย
การพ่ึงตนเอง โดยภาครัฐ ภาคเอกชน และองค3กรท่ีเก่ียวข�องควรร#วมมือกันในการดําเนินการปรับปรุง
พัฒนาเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกให�มีความสวยงาม สะอาด สะดวก ปลอดภัย ทันสมัย เปGน
ธรรมและเท#าเทียม โดยเฉพาะการจัดทําสิ่งอํานวยความสะดวกทางสาธารณะ ท้ังทางลาด ห�องน้ํา ท่ี
จอดรถ ต�องพัฒนาปรับปรุงต#อไปเรื่อยๆ เพ่ือให�เกิดความสะดวก ปลอดภัยในการเดินทางสําหรับคน
ทุกกลุ#มในสังคม ดังท่ีคนพิการกล#าวว#า 
   “คนพิการกับอุบัติเหตุมันเปGนเรื่องปกติ เพราะว#าเรามองไม#เห็น ถ�าเราเดินออก
นอกบ�านไปโอกาสท่ีเราจะพบอุบัติเหตุมันมี เพราะฉะนั้นต�องลองเสี่ยงกันนะ บางคนข้ึนรถเมล3ก็ต�อง
ระมัดระวังไม#ให�รถเมล3ทับ เพ่ือนผมก็เคยตกรถ แล�วรถทับไปเลยซ่ึงตรงนี้ต�องคอยระวัง และการเดิน
ในพ้ืนผิวจราจร ฟุตบาทอะไรอย#างนี้นะ ตามท่ีบ�านคน ท่ีอาคารพาณิชย3 เขาจะมีพวกมู#ลี่ท่ีกันสาดท่ี
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ห�อยไว� คนพิการทางการเห็นไปไม#ระวัง มันแขวนอยู#ข�างบนไง ก็จะโดนตา บางทีก็ตกท#อ ซ่ึงตอน
หลังๆ มาเรื่องตกท#อจะมีนอนลง แต#เรื่องชนกับเหล็กก็จะมี บางทีใช�เดินบล็อกไปก็มุ#งไปตรงนั้นพอดี 
อย#างมีต�นไม� แทนท่ีจะหลบต�นไม�ได� ต�นไม�มันเอียงเราเดินไปปHง ต�นไม�ตรงไม#เปGนไรนะ ต�นไม�เอียงเดิน
ไปไม�เท�าไปได� เข่ียไปได� แต#หัวคนไปไม#ได�มันก็จะมีอุบัติเหตุอยู#เหมือนกัน” (ชาญ สุปSนะ, 2557) 
   “รถเข็นไฟฟeา เดิมเลยได�รับบริจาคจากญ่ีปุVน เปGนรถเข็นไฟฟeามือสอง แล�วก็ใช�มา
นานจนกระท่ังชํารุดทรุดโทรม แล�วก็หาซ้ือพอในปHจจุบัน เทคโนโลยีพวกนี้ได�เข�ามาในประเทศ ของ
มือสองจากญ่ีปุVนเปGน มันก็มีท่ีตกรุ#นแล�วเข�ามาก็ ซ้ือง#ายข้ึนก็ซื้อจากของมือสองญ่ีปุVนใช� เปGนการซ้ือมา
ใช�”(ธีรวัฒน3 ศรีปฐมสวัสด์ิ, 2557) 
   “ซ#อมยาก หาแหล#งซ#อมยาก แหล#งอะไหล#ยาก การซ#อมแซมก็ต�องเปลี่ยนอุปกรณ3 
คือ ไม#ได�เปลี่ยนอะไร เปลี่ยนอุปกรณ3เลย อุปกรณ3หลักๆ ของตัวรถมันทําให�มีราคาแพงเปGนเทคโนโลยี
ต#างประเทศท้ังนั้น ไม#ใช#เทคโนโลยีในประเทศ เพราะฉะนั้นมันหาอะไหล#ค#อนข�างยาก ยังนําเข�าอยู# 
รถเข็นไฟฟeายังนําเข�า ประเทศเรายังไม#สามารถประดิษฐ3ในเชิงการค�าได� แม�จะมีสถาบันทางการศึกษา 
มีการออกแบบเข�ามา” (ธีรวัฒน3 ศรีปฐมสวัสด์ิ, 2557) 
   จากความคิดเห็นดังกล#าวจะเห็นว#า การดูแลและปรับปรุงเทคโนโลยีสิ่งอํานวย
ความสะดวกทางสาธารณะให�มีความสมบูรณ3นั้น ภาครัฐ ภาคเอกชน และองค3กรท่ีเก่ียวข�องควร
ร#วมมือกันในการดําเนินการปรับปรุงพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกให�มีความสมบูรณ3พร�อม
ใช�งานอยู#เสมอ เพ่ือลดอุบัติเหตุท่ีอาจจะเกิดข้ึน รวมท้ังเปGนการสร�างความสุขท่ีสมบูรณ3แบบให�กับทุก
คนทุกวัยในสังคมไทยและเพ่ิมมูลค#าและรายได�ทางการท#องเท่ียวให�กับชุมชน และเสริมสร�าง
ภาพลักษณ3ท่ีดีให�กับสังคมไทย สังคมแห#งอารยสถาปHตย3เพ่ือคนท้ังมวลได�เปGนอย#างดี 
   จากการสังเคราะห3ข�อมูลจากคนพิการในเรื่องของกระบวนการเสริมพลังด�าน
เทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวก สามารถสรุปได�ตามแผนภาพ ดังนี้ 
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ภาพท่ี 17 การเสริมพลังด�านเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวก (คนพิการต�นแบบ) 
 
 4. การรวมกลุ"ม 

4.1 สนับสนุนการรวมกลุ"มและประสานงานกับองค%กรต"างๆ เพ่ือเปBนการสร�างความ
เข�มแข็งและสามารถช"วยเหลือคนพิการอ่ืนๆ ในชุมชน 
   ในการรวมกลุ#มด�านเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกนั้น จากการสังเคราะห3ข�อมูล
ท่ีได�จากการสัมภาษณ3คนพิการต�นแบบ พบว#า การสนับสนุนการรวมกลุ#มและประสานงานกับองค3กร
ต#างๆ เพ่ือเปGนการสร�างความเข�มแข็งและสามารถช#วยเหลือคนพิการอ่ืนๆ ในชุมชนเปGนสิ่งสําคัญ 
เนื่องจากเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือคนทุกกลุ#มในสังคมเปGนเรื่องท่ีละเอียดอ#อน จําเปGนต�อง
อาศัยความร#วมมือและการบูรณาการทํางานของหน#วยงานทุกภาคส#วนไม#ว#าจะเปGนภาครัฐ 
ภาคเอกชน และองค3กรท่ีเก่ียวข�อง รวมไปถึงตัวคนพิการ ดังท่ีคนพิการกล#าวว#า 
   “ความช#วยเหลือระหว#างองค3กร องค3กรคนพิการท่ีมีการนํารถมือสองจากญ่ีปุVนเข�ามา 
มาช#วยคนพิการในประเทศไทย ท้ังรถเข็นไฟฟeาด�วย ก็มีองค3กรคนพิการท่ีเปGนความร#วมมือระหว#าง
องค3กรคนพิการระหว#างประเทศท่ีให�ความช#วยเหลือ เข�ามาเอาเข�าจริงๆ แล�วประเทศเรายังต�อง
รับความช#วยเหลือเรื่องเทคโนโลยีจากต#างประเทศอยู# ประเทศท่ีเจริญแล�ว โดยเฉพาะญ่ีปุVนตอนนี้มี
นักศึกษาเทคโนโลยี จําชื่อไม#ได� ก็เข�ามาแสดงความจํานงท่ีอยากจะพัฒนาเครื่องยกตัวท่ีเราใช�อยู#ให�
มันดีข้ึน แล�วมีความปลอดภัย แล�วก็สามารถท่ีจะใช�ได�กับผู�ช#วยทุกเพศ ทุกวัย คนพิการก็สามารถท่ีจะ
บังคับควบคุมได�ด�วย ก็นักศึกษาก็มาช#วยพัฒนาก็คาดว#าจะได�นํามาใช�ในชีวิตประจําวันเร็วๆ นี้” 
(ธีรวัฒน3 ศรีปฐมสวัสด์ิ, 2557) 
 

เทคโนโลยี           
ส่ิงอํานวย       

ความสะดวก
การเสริมพลัง

การส#งเสริมการเข�าถึง               
เทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวก                   
(ภาครัฐ/ภาคเอกชน/องค3กรคนพิการ)

การสนับสนุนงบประมาณส#งเสริม
เทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวก                   

(ภาครัฐ/ภาคเอกชน)

การจัดสภาพแวดล�อมตามหลัก
อารยสถาปHตย3ท่ีมีมาตรฐานสากล

(ภาครัฐ/ภาคเอกชน)

การดูแลและปรับปรุง                
เทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวก                 

ให�มีความสมบูรณ3                      
(ครอบครัว/ชุมชน/ภาครัฐ/              

ภาคเอกชน/องค3กรคนพิการ)                   
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   “คือ สมาคมเรามีเครือข#าย คือ ว#าเราทํางานร#วมกับสภาคนพิการ ทํางานกับความ
คนพิการทุกประเภทเลย ก็ทํางานร#วมกันในนามของสภาคนพิการแล�วก็พวกมูลนิธิท่ีทํางานด�านคน
พิการต#างๆเช#น มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย แล�วก็สมาคมเองเปGนองค3กรระดับชาติ แห#งประเทศไทย 
เราก็จะมีชมรมเปGนเครือข#าย 77 จังหวัด เพราะฉะนั้นก็ทํางานมีเครือข#ายตรงนี้คะ นอกจากใน
ประเทศแล�วนี้ ก็ยังมีทํางานร#วมกับเครือข#ายต#างประเทศด�วยท่ีเปGนองค3กรคนหูหนวก เช#น ญ่ีปุVน 
สวีเดน” (ปรียานุช ศศิธรวัฒนกุล, 2557) 
   “ผมมองว#ามันเปGนการเรียนรู�ระหว#าง จริงๆคนพิการ ไม#พิการ หรือใครก็แล�วแต#อยู#
ในสังคมต�องมีการเรียนรู�ระหว#างกัน ว#าเราจะอยู#ร#วมกันยังไง คือสังคมท่ีเขามีสิ่งเหล#านี้ ก็แสดงว#าเขา
เรียนรู�กันมากพอท่ีจะรู�ว#าโอเค ถ�าคนแบบนี้ท่ีจะอยู#ได�ต�องมีแบบนี้ แล�วมีแบบนี้แล�ว เขาสามารถท่ีจะ
ทําประโยชน3 ทํางานทําอะไร ดูแลครอบครัวได� คือ อย#างน�อยดูแลตัวเองได�ไม#ต�องเปGนภาระของ
รัฐบาลท่ีต�องจ#ายเงินมาดูแล มันก็คุ�มค#าแล�วนะ อาจจะไม#ต�องหวังว#าเขาจะไปเปGนผู�นําการเปลี่ยนแปลง 
ผู�นําประเทศ หรือทําประโยชน3มากมายขนาดนั้น เอาแค#เขาดูแลตัวเองได�ก็นะ” (สว#าง ศรีสม, 2557) 
   จากความคิดเห็นดังกล#าวจะเห็นว#า การออกแบบเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวก
เพ่ือคนทุกกลุ#มในสังคมต�องมีการรวมกลุ#ม ประสานความร#วมมือกับเครือข#ายภาคประชาสังคมต#างๆ
เพ่ือเปGนแรงขับเคลื่อนอย#างต#อเนื่อง เปGนแรงกระตุ�นและสร�างแรงจูงใจแก#ผู �นําองค3กรต#างๆ ท้ัง
ภาครัฐ และเอกชนได�ตระหนักถึงความสําคัญในเรื่องอารยสถาปHตย3จนเกิดผลทางการปฏิบัติ และเกิด
การประสานความร#วมมือของทุกส#วน ในด�านการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกให�คนพิการทุกคนให�
สามารถเข�าถึงและใช�ประโยชน3ได�อย#างเปGนรูปธรรม 
   จากการสังเคราะห3ข�อมูลจากคนพิการในเรื่องของกระบวนการรวมกลุ#มด�าน
เทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวก สามารถสรุปได�ตามแผนภาพ ดังนี้ 
 
 
 

 
 
 
 
ภาพท่ี 18 การรวมกลุ#มด�านเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวก (คนพิการต�นแบบ) 
 
 องค%ประกอบท่ี 4 การเสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเองของคนพิการ
ด�านการดูแลตนเอง (Self-care) 

เทคโนโลยี            
ส่ิงอํานวย         

ความสะดวก 
การรวมกลุ"ม

การสนับสนุนการรวมกลุ#มด�าน
เทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวก                    
(ภาครัฐ/ภาคเอกชน/องค3กรคนพิการ)

การสร�างภาคีเครือข#ายด�าน     
เทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวก                    
(ภาครัฐ/ภาคเอกชน/องค3กรคนพิการ)

การสนับสนุนกลุ#มเพ่ือนช#วยเพ่ือน         
(คนพิการ/ครอบครัว/องค3กรคนพิการ)
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 “สุขภาพดีมีชัยไปกว#าครึ่ง” ยิ่งกับคนพิการในสังคมด�วยแล�ว สุขภาพหรือการดูแลตนเอง
ถือว#าสําคัญท่ีสุดเพราะนี่คือประตูที่จะนําคนพิการไปสู#ประเด็นอื่นๆ อีกมากมาย ทั้งการศึกษา         
การทํางาน ครอบครัว บริการสาธารณะ ฯลฯท#ามกลางสถานการณ3การเพ่ิมข้ึนของคนพิการและคนท่ี
มีภาวะพ่ึงพา การเข�าถึงบริการทางการแพทย3และการฟtuนฟูสมรรถภาพของคนกลุ#มนี้ท่ีมีอยู#ยังมีปHญหา 
ก#อให�เกิดช#องว#างและไม#เปGนธรรม ถือเปGนโจทย3ใหญ#ท่ีหลายฝVายกําลังร#วมผลักดันแก�ไข โดยเปeาหมาย
การลดความเหลื่อมล้ําและความไม#เปGนธรรมของคนพิการ ต�องทําควบคู#กันไปท้ังเรื่องความต�องการ
ด�านบริการทางการแพทย3 การฟtuนฟูสมรรถภาพท่ีคนพิการอยากได� โดยรัฐสามารถจัดหาให�ได�โดย
ไม#ส#งผลกระทบต#อระบบการคลังและการบริหารจัดการสุขภาพโดยรวมของประเทศ 
 วิวัฒนาการของการดูแลสุขภาพคนพิการในประเทศไทยเริ่มต�นมาหลายสิบปQ เริ่มจากมี   
การจัดต้ังหน#วยงานเพ่ือดูแลคนพิการในสังกัดของกรมประชาสงเคราะห3 มาต้ังแต#ปQ พ.ศ. 2483 แต#
เปGนหน#วยงานเล็กๆ ในฝVายสงเคราะห3คนไร�ท่ีพ่ึง กองสวัสดิการสงเคราะห3 เน�นการสงเคราะห3คนพิการ   
อีก 50 ปQต#อมาจึงมีพระราชบัญญัติการฟtuนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534มีการจัดต้ังสํานักงาน
คณะกรรมการฟtuนฟูสมรรถภาพคนพิการขึ้นมา มีหน�าที่ในการสงเคราะห3 พัฒนา และฟtuนฟู
สมรรถภาพคนพิการ และปHจจุบันมีพระราชบัญญัติส#ง เสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ        
พ.ศ. 2550 ออกมาใช�แทน โดยสาระสําคัญของพระราชบัญญัติฉบับนี้ก็คือ เพ่ือปรับปรุงวิธีการ
ส#งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให�มีความเหมาะสมย่ิงข้ึน กําหนดบทบัญญัติเพ่ือคุ�มครอง
สิทธิคนพิการเพ่ือมิให�มีการเลือกปฏิบัติโดยไม#เปGนธรรมเพราะเหตุทางกายหรือสุขภาพ ให�คนพิการมี
สิ่งอํานวยความสะดวกสาธารณะและความช#วยเหลืออ่ืนจากรัฐ ตลอดจนให�รัฐต�องสงเคราะห3คนพิการ
ให�มีชีวิตท่ีดีและพ่ึงตนเองได� 
 อย#างไรก็ตาม แม�ว#าจะมีพระราชบัญญัติฉบับดังกล#าว และรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 ได�
คุ�มครองศักด์ิศรีความเปGนมนุษย3และความเสมอภาคของบุคคล รวมถึงการห�ามเลือกปฏิบัติโดยไม#เปGน
ธรรมเพราะเหตุแห#งความพิการ ตลอดจนการท่ีรัฐบาลไทยได�เข�าเปGนภาคีและยื่นสัตยาบันสารตาม 
“อนุสัญญาว#าด�วยสิทธิคนพิการขององค3การสหประชาชาติ” เม่ือเดือนกรกฎาคม 2551 แล�วก็ตาม 
แต#ในทางปฏิบัติยังปรากฏความเหลื่อมล้ําและไม#เปGนธรรมแก#คนพิการในหลายๆ ด�าน โดยเฉพาะการ
เข�าถึงบริการสุขภาพของคนพิการ เช#น คนพิการต�องประสบความยากลําบากในการรับบริการทาง
การแพทย3 ท้ังในเรื่องค#าใช�จ#ายในการเดินทาง ค#ารักษาพยาบาล และการรอรับการรักษาท่ีต�องใช�
เวลานาน ประกอบกับความยากจนของคนพิการและครอบครัว ทําให�ครอบครัวต�องด้ินรนต#อสู�เพ่ือ
ความอยู#รอด คนพิการจึงต�องถูกทอดทิ้ง ขาดการปฏิบัติที่เหมาะสม ไม#สามารถเข�าถึงการฟtuนฟู
สมรรถภาพ และถูกละเมิดสิทธิข้ันพ้ืนฐาน 
 คนพิการต�องประสบปHญหาด�านสุขภาพ เนื่องจากขาดความรู�ในการดูแลรักษาสุขภาพท่ี
ถูกต�องและถูกวิธี มีภาวะโภชนาการท่ีส#งผลให�เกิดโรคภัยไข�เจ็บต#างๆ เปGนผลให�เกิดโรคแทรกซ�อน
หรือเกิดการเสื่อมสภาพของอวัยวะนอกจากนี้ หน#วยบริการข้ันต�นท่ีให�บริการด�านสาธารณสุขยังขาด
แคลนเอกสารเพ่ือเผยแพร#ข#าวสารด�านสุขภาพแก#คนพิการ ขาดแคลนอุปกรณ3เครื่องช#วยเหลือ      
คนพิการ และไม#สามารถจัดสิ่งอํานวยความสะดวกข้ันพ้ืนฐานสําหรับคนพิการได� เนื่องจากข�อจํากัด
ด�านงบประมาณและข�อจํากัดของสถานท่ีทุกภาคส#วนท่ีเก่ียวข�องจึงควรหาแนวทางในการเสริมสร�าง
สุขภาพของคนพิการให�เกิดข้ึนเปGนรูปธรรม ซ่ึงสุขภาพหรือการดูแลตนเองเปGนปHจจัยสําคัญในการ
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1.การเตรียม         
ความพร�อม

2.การสร�าง           
การเรียนรู�

3.การเสริมพลัง

4.การรวมกลุ"ม

การดูแลตนเอง 

พ่ึงตนเองของคนพิการอย#างยั่งยืนดังนั้น การเสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเองของ       
คนพิการด�านการดูแลตนเองจึงมีความสําคัญต#อการพึ่งตนเองของคนพิการ โดยมีกระบวนการ         
4 ขั้นตอน คือ 1) การเตรียมความพร�อม 2) การสร�างการเรียนรู � 3) การเสริมพลัง และ                
4) การรวมกลุ#ม สามารถสรุปได�ตามแผนภาพ ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 19  กระบวนการเสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเองของคนพิการด�านการดูแลตนเอง 
(คนพิการต�นแบบ) 

 
1. การเตรียมความพร�อม 

1.1 สร�างความตระหนักในความสําคัญของการดูแลสุขภาพตนเองอย"างถูกต�องและ
เหมาะสม 
   ในการเตรียมความพร�อมด�านการดูแลตนเองนั้น จากการสังเคราะห3ข�อมูลท่ีได�จาก
การสัมภาษณ3คนพิการต�นแบบ พบว#า การสร�างความตระหนักในความสําคัญของการดูแลสุขภาพ
ตนเองอย#างถูกต�องและเหมาะสมถือเปGนสิ่งสําคัญในการดําเนินชีวิต การท่ีคนพิการจะดํารงชีวิตอยู#ใน
สังคมได�อย#างปกติสุขนั้นต�องเปGนผู�ท่ีมีสภาวะของร#างกายและจิตใจที่สมบูรณ3 ปราศจากโรคภัยไข�
เจ็บ มีโครงสร�างของร#างกายท่ีเหมาะสม ซ่ึงคนพิการท่ีมีสุขภาพดีจะสามารถปฏิบัติงานหรือทํา
กิจกรรมต#างๆได�อย#างคล#องแคล#ว มีบุคลิกภาพท่ีดี สุขภาพแข็งแรงเปGนท่ีชื่นชมของคนท่ัวไป และ
สามารถทํากิจกรรมต#างๆ ในสังคมได�เต็มศักยภาพท่ีมีอยู# ซ่ึงเปGนปHจจัยหนึ่งท่ีจะทําให�ประสบ
ความสําเร็จในชีวิตในด�านต#างๆ ดังท่ีคนพิการกล#าวว#า 
   “ข�อจํากัดคนพิการมีเยอะนะ ผมมีข�อจํากัดมาก เพราะผมมีความรู�สึกเพียงแค#นี้ 
อันนี้ผมแทบจะไม#รู�จักเลย บางทีเราจะต�องให�มีแสดงออกมาก#อน เราถึงจะรู� ช#วงเวลามันหนาว เราไม#
รู�มันหนาวหรอก เวลามันร�อนทีเราเฉยๆ จนมันข้ึนท่ีตา จนมันเนื้อตัวไม#สบาย ว#านี้มันร�อน จับแก�วน้ํา
สักอันไม#รู�ว#าแก�วน้ํานี้อุ#นหรือเย็น ร�อนหรือเย็น ไม#รู�นะ จนกว#าจะมีอาการพอง ร�อน คือ ต�องดูอาการ
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ของร#างกายท่ีมันตอบสนอง คงต�องเรียนรู�แบบนั้น การเรียนรู�ต�องรอให�มันตอบสนอง นี้กว#ามันจะ
ตอบสนอง (กําพล ทองบุญนุ#ม, 2557) 
   “ถ�าเราจับแก�วน้ําไม#เปGน ห�องต�องรู�ว#าร�อน ทุกอย#างมันต�องรอท่ีมันตอบสนอง ไม#
ง้ันเราตอบไมได�ว#านี้เราร�อนไปนะ ทานข�าวไปมันรู�สึกว#าอ่ิมแล�วรู�สึกอืด อ#อนี้เพราะเราทานข�าวมัน
ย#อยยาก ต�องดูอาการท่ีมันตอบสนองข้ึนมา ซ่ึงมันวิเคราะห3ดูตัวเองจะรู�ตรงน้ีได�ไวมาก จะเรียนรู�ว#าถ�า
แบบนี้มันจะต�องมีปHญหาแบบนี้ มันจะเริ่มเปGน เปGนท่ีสรีระของตัวเอง แล�วค#อยพิสูจน3ดู มันก็จะไม#
พลาด รู�สึกว#า แต#ผมมีเซ็นเซอร3ท่ีคอยเรียนรู�ว#าอาการหัวใจเต�นแรง มีเหง่ือซึมๆ เส�นเลือดมันหดตัว นี้
คือ ปHสสาวะ นี้จะเรียนรู�แบบนี้ เพ่ือให�ช#วยตัวเองได� คือ ต�องดูอาการท่ีมันแสดงออกมาก#อน และยิ่ง
อายุมากข้ึน ทุกอย#างมันเปลี่ยนแปลงได�ไวมากร#างกาย ไม#ใช#เปลี่ยนไปทางดี เปลี่ยนไปทางเสื่อม ก็
ต�องฝiกท่ีจะเรียนรู�บ#อยๆต�องสํารวจตัวเองให�มากๆ ผมมีพลังแบบจํากัดมาก อวัยวะทุกส#วนผมเปGน
การกระตุ�นใช�หมดเลย การหายใจต�องขยับ ปอดมันได�ทํางาน ถ�าเราไม#ขยับเลย มันจะอึดอัด เหมือน
การทานข�าว เราต�องคอยขยับตัว ให�ช#วยย#อย ถ�านิ่งๆมันจะไม#ค#อยย#อย การขับถ#ายต�องถ#ายแบบ 
Detox ออกเลย ไม#ง้ันมันถ#ายไม#ออก การปHสสาวะต�องช#วยกระตุ�น ทุกอย#างต�องช#วยกระตุ�น มันถึงจะ
ทํางานได� ยกเว�นหัวใจท่ีมันยังไม#ข้ีเกียจเต�น ถ�ามันข้ีเกียจเต�นก็เลิกเหมือนกัน” (กําพล ทองบุญนุ#ม, 
2557) 
   “พ่ึงพิงกับสถานพยาบาล เปGนแล�วถึงออกไปรักษา เปGนแล�วถึงรักษา แต#ไม#ได�มี
แนวคิดของการปeองกัน แต#ว#าถ�าคนพิการมีแนวคิดเรื่องของการปeองกัน ดูแลสุขภาพ เราก็ไม#ต�องไป
เสียงเวลาเรื่องการรักษา ไม#ต�องเสียเวลาท้ังชีวิตกับการรักษาเรื่องแผลกดทับ เรื่องไต เรื่องตับ เรื่อง
หัวใจ ระบบไหลเวียน เรื่องกระดูกผุพรุน คือเรื่องของการดูแลสุขภาพ เรื่องของการดูแลสุขภาพสําคัญ 
ทํายังไงไม#ให�ตัวเองเปGนแผลกดทับ ทํายังไงท่ีไม#ให�ตัวเองไม#มีอาการเจ็บปVวยในทางเดินปHสสาวะ หัวใจ 
กับอะไรท่ีตัวเองลุกข้ึนมานั่งบนรถเข็นและสามารถทํางานได� เปGนเรื่องของการดูแลสุขภาพ เรา
ต�องดูแลสุขภาพ ถ�าสุขภาพเราดี เราก็ทํางานได� เราก็ช#วยคนอ่ืนได�” (ธีรวัฒน3 ศรีปฐมสวัสด์ิ, 2557) 
   “เกิดจากอุบัติเหตุ เปGนต้ังแต#ปQ 4 ต้ังแต#นมลงไป ไม#มีความรู�สึก เสียความรู�สึกไป
เลย แขนก็หัก ซ่ีโครงหัก หักข�างหลังหักไปเลย แล�วยุบเข�าไป มันเลยทําให�ต้ังแต#หน�าอกลงไปอ#อนแรง 
พร�อมท้ังแขนด�วย แล�วผมก็นอนอยู#กับท่ี ก็ฝiกฝนตัวเองข้ึนมาเรื่อยๆ แล�วก็เม่ือตัวเองท่ีสามารถจะ
หลุดพ�นจากตรงนั้นได� ก็มีความคิดแล�วก็มีความมุ#งม่ันปณิธานของตัวเองว#า เม่ือเราฝtนได� เราก็จะทํา
ให�ผู�อ่ืนฟtuนอย#างเราได�บ�างวิธีการการฝiกฝนครั้งแรก เม่ือก#อนผมนอนท่ีบ�านผม เม่ือก#อนไม#ได�อยู#หลังนี้ 
หลังเก#าเปGนทรงไทยเก#าๆ ก็มีเสาไม� เวลาลุกผมก็เอาเชือกให�แม#มัดเชือกข�างหน�า เพ่ือจะดึงตัวเองข้ึน 
มัดเชือกข�างซ�าย เพ่ือดึงแขนทางขวาเพ่ือตะแคงพลิก มัดเชือกอีกข�างหนึ่งเพ่ือจะดึงตัวเองเพ่ือท่ีจะ
ตะแคงให�ได� เพ่ือหนึ่งไม#ให�เปGนแผลกดทับ สองเพ่ือให�ร#างกายขยับ เพ่ือระบบขับถ#าย สามเพ่ือฟtuนฟู
ตัวเองให�มากข้ึน ไม#ให�เปGนภาระแม#ต�องปeอนข�าว แล�วผมก#อนท่ีผมจะเปGนเปGนทหาร แล�วเปGนชายชาติ
ทหาร มันเจ็บใจตรงที่ว#าเราพร�อมทุกอย#าง แล�วเราจู#ๆมันมายึดอยู#กับที่ เสียท้ังอนาคต มีท้ังเสีย
ทุกอย#าง หมดทุกอย#าง แล�วเปGนภาระให�กับแม# แล�วเปGนชายชาติทหาร ผมก็ไม#ยอม ผมก็เลยฝiกฝน
ตัวเอง” (เฉลิมพล กวยเนียม, 2557) 
   “สุขภาพเปGนเรื่องปกติ ไม#ว#าจะเปGนคนปกติหรือคนตาบอด สุขภาพเปGนเรื่อง
พ้ืนฐาน แต#คนตาบอดข�อด�อยคือ อาจดูแลตัวเองได�ไม#เนี๊ยบเท#ากับคนปกติ เช#น ผมจะมีข้ีตา ถ�าผม
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คลําไม#เจอก็ซวยไป แต#คนตาดีเห็น เพราะถ�าแบบ Manual เลย ก็คือ อยู#ร#วมกับคนปกติให�ได� เราช#วย
พ่ึงพาอาศัยกันแหละกัน อันนี้มันเปGน Manual แล�วเปGนมนุษย3ท่ีสุด และเปGนวิถีมนุษย3ท่ีสุด” (วิรัช สุขเจริญ, 
2557) 
   “ใช#เรารู�เท#าทันไม#มีอะไร เลยไม#เปGนไร คือเรารู�ว#า แต#เราก็รู�จักพอนะ คือ มันเปGน
จังหวะเท#านั้นเอง ถ�าทํางานมากๆ ตาจะปSด ต�องกระตุ�นแล�ว ด�วยงาน ด�วยภาระ แต#ว#าผมดูแลตัวเอง
ตลอดไง อย#างช#วงก#อนผมจะเข�ามาเดินเล#นในศรีธัญญาเรื่อยๆ ผมวิ่งไม#ไหว หัวเข#าแย#แล�วน้ําหนัก
เยอะ ก#อนมาขาก็บวมไปนวด แล�วกินยา แย#เลย ผมอ�วนข้ึน ตอนแรกยุบลงไปหน#อย ตอนนี้อ�วนข้ึน” 
(พงษ3ศักด์ิ แสงโพธิ์ศิริ, 2557) 
   “จริงๆ แล�วถ�าเราศึกษาโภชนาการเราจะพบว#า สุขภาพดีเริ่มต�นท่ีอาหาร คือการ
ออกกําลังกายก็ช#วยให�สุขภาพดีได� หรือจะไปทําโยคะ ทําให�จิตใจปลอดโปร#งก็ช#วยให�สุขภาพดีได� แต#
ร#างกายไม#สามารถท่ีจะสร�างสิ่งท่ีมันขาดได�จากการออกกําลังกายจากพวกนี้ มันต�องได�จากอาหาร 
เพราะฉะนั้นผมจะดูแลเรื่องอาหารให�เราได�อาหารท่ีมันครบในทุกหมวดหมู#ท่ีเราต�องการแล�วก็ คือ ผม
ทําธุรกิจ Amway ผมก็จะอาหารเสริมของ Amway มาช#วยดูแลสุขภาพ มันก็ง#ายข้ึน เพราะว#าเรา
ไม#ได�มีเวลาเยอะมานั่งกินนู�น กินนี้ เราก็เลือกท่ีมันง#ายสะดวก ซ่ึงมันก็ดีข้ึนนะ ผมว#า คือ มันก็แล�วแต#
วิธีการของใครว#าเราจะเลือกดูแลสุขภาพยังไง เพียงแต#ว#าการดูแลสุขภาพต�องใช�ความรู� ไม#ใช#
ความรู�สึก ไม#ใช#การอย#างผมบอกว#า กินอาหารให�ครบ 5 หมู#นะ แต#ในความเปGนจริงมันทําไม#ได� ในปQ
หนึ่งกินก่ีครั้งท่ีมันครบจริงๆ เราก็ต�องดูความเปGนจริง มันทําไม#ได� เราก็ต�องยอมรับวิธีการใหม#ๆท่ี
น#าจะช#วยเราได�มากกว#าอะไรอย#างนี้” (สว#าง ศรีสม, 2557) 
   “แล�วผมมีความรู�สึกว#าประเทศเราให�ความสําคัญเรื่องการดูแลสุขภาพ เรื่องของ
โภชนาการน�อยมาก เราไม#มีความรู�เรื่องนี้ เราพูดแต#อาหาร 5 หมู# แต#ในความเปGนจริงมันไม#ได� มัน
ต�องมีวิธีว#าทําอย#างไร มันถึงจะได�สัดส#วนของอาหารเพียงพอท่ีจะทําให�เขามีสุขภาพท่ีดีได� ถ�าดูจาก
รายงาน ผมจําไม#ได�ว#ารายงานอะไรน#าจะเปGนองค3การอาหารโลก คนไทยเริ่มกินผักน�อยลง แล�วก็เปGน
โรคท่ีเก่ียวกับเรื่องของโภชนาการมากข้ึน ท่ีเกิดจากอาหารมากข้ึน เช#น โรคหัวใจ โรคหลอดเลือด         
โรคความดัน พวกนี้ มันก็เกิดจากการท่ีเขาไม#ดูแลสุขภาพนั้นเอง” (สว#าง ศรีสม, 2557) 
   จากความคิดเห็นดังกล#าวจะเห็นว#า การสร�างความตระหนักในความสําคัญของการ
ดูแลสุขภาพตนเองอย#างถูกต�องและเหมาะสมของคนพิการต�องเริ่มต�นด�วยโภชนาการท่ีถูกต�อง การ
กินอาหารให�ถูกต�องตามหลักโภชนาการคือพ้ืนฐานสําคัญของการมีสุขภาพดีอาหารจึงเปGน
ปHจจัยพ้ืนฐานสําคัญในการดํารงชีวิตของคนพิการ อาหารช#วยสร�างเสริมให�ร#างกายเจริญเติบโต 
ซ#อมแซมส#วนสึกหรอของร#างกาย และควบคุมการทํางานของร#างกายให�ปกติ การกินอาหารท่ีถูกหลัก
โภชนาการ คือ อาหารดี มีประโยชน3 สะอาด ปลอดภัย และมีปริมาณเพียงพอโดยคํานึงถึงคุณค#าของ
อาหารซ่ึงเปGนสิ่งท่ีคนพิการต�องเรียนรู�และดูแลตนเองให�ถูกต�องและเหมาะสมเพ่ือสุขภาพอันสมบูรณ3
พร�อมสําหรับการดํารงชีวิตอิสระ 

จากการสังเคราะห3ข�อมูลจากคนพิการในเรื่องของกระบวนการเตรียมความพร�อม
ด�านการเรียนรู� สามารถสรุปได�ตามแผนภาพ ดังนี้ 
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ภาพท่ี 20 การเตรียมความพร�อมด�านการดูแลตนเอง (คนพิการต�นแบบ) 
 
 2.การสร�างการเรียนรู� 

2.1 จัดทําข�อมูลด�านสุขภาพเผยแพร"ผ"านช"องทางต"างๆ ที่คนพิการแต"ละประเภท
สามารถเข�าถึงได�  

   ในการสร�างการเรียนรู�ด�านการดูแลตนเองนั้น จากการสังเคราะห3ข�อมูลท่ีได�จาก
การสัมภาษณ3คนพิการต�นแบบ พบว#า การจัดทําข�อมูลข#าวสารด�านสุขภาพมีความจําเปGนสําหรับคน
พิการแต#ละประเภทเปGนอย#างมาก เนื่องจากต�องใช�ในการปeองกัน ส#งเสริมสุขภาพและดูแลตัวเองให�
หายจากการเจ็บปVวย และยังมีคนพิการจํานวนมากท่ีเข�าไม#ถึงบริการหรือสวัสดิการของรัฐท้ังท่ีมีความ
จําเปGนเนื่องจากการขาดการรับรู�ข#าวสารด�านสุขภาพ อาจเปGนเพราะข�อจํากัดท่ีเกิดจากความพิการ
และวิธีการกระจายข#าวสารไม#ครอบคลุมความพิการแต#ละประเภท จึงจําเปGนต�องจัดทําข�อมูลด�าน
สุขภาพเผยแพร#ผ#านช#องทางต#างๆ ท่ีคนพิการแต#ละประเภทเข�าถึงได� โดยการบูรณาการและพัฒนา
ระบบข�อมูลข#าวสารด�านสุขภาพเพ่ือตอบสนองต#อการใช�ประโยชน3ของคนพิการแต#ละประเภทเปGน
สําคัญ ดังท่ีคนพิการกล#าวว#า 
   “มันอาจจะต�องมีการจัดองค3ความรู� เปGนคู#มือ เปGนหนังสือเผยแพร#ออกมานะครับ 
ว#า เม่ือพิการแล�วจะดูแลยังไง พิการแบบนี้จะดูแลตัวเองแบบไหน ตาบอด หูหนวก คนท่ีเปGนแผลกด
ทับอะไรอย#างนี้ต�องมีการดูแลตัวเอง คือ เข�าใจว#ามันมีองค3ความรู�แบบนี้อยู#แล�ว แล�วก็บางหน#วยงานก็
อาจจะทําเปGนสื่อสิ่งพิมพ3หรืออะไร ก็แล�วแต# เพียงแต#ว#ามันก็ไม#ได�เผยแพร#ในวงกว�างเท#านั้นเอง” 
(สว#าง ศรีสม, 2557) 
   “จะมีหนังสือคําศัพท3ภาษามือสุขภาพเผยแพร#ออกไปจากสมาคม ก็จะมีคําศัพท3
เก่ียวกับอาการโรคต#างๆ เช#น เบาหวาน ความดันสูง เปGนแผล ปวด ก็จะมีภาพมือ หรือคําศัพท3ของมัน
อยู#” (ปรียานุช ศศิธรวัฒนกุล, 2557)  
   “อันนั้นตัวเองไม#แน#ใจ เพราะ สสส.เอง ก็พยายามทํา Website ให�เขาถึงจะได�ให�
คนพิการสามารถเข�าไปหาข�อมูลได� อันนั้นส#วนหนึ่งที่รู� แต#เขาอาจจะมีกิจกรรมอื่นที่อาจารย3เอง
ไม#แน#ใจ แต#เข�าใจว#าตัวคนพิการหรืออะไรเอง ก็อาจสามารถเสนอ Project เพ่ือขอรับสนับสนุนก็
น#าจะได� คิดว#าคะ” (อิศวรา ศิริรุ#งเรือง, 2557) 

การดูแลตนเอง การเตรียมความพร�อม
การฝiกทักษะการดํารงชีวิต

(คนพิการ/ครอบครัว)
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   จากความคิดเห็นดังกล#าวจะเห็นว#า การจัดทําข�อมูลด�านสุขภาพเผยแพร#ผ#าน
ช#องทางต#างๆ ท่ีคนพิการแต#ละประเภทเข�าถึงได�นั้นควรคํานึงถึงการเข�าถึงคนพิการแต#ละประเภท ท่ี
สําคัญควรมีการจัดการความรู�และเครือข#ายความรู�ด�านเทคโนโลยีสารสนเทศ ศึกษา วิจัย และพัฒนา
ระบบข�อมูลสุขภาพท่ีมีคุณภาพสําหรับคนพิการท่ีเปGนมาตรฐาน ทันสมัย เหมาะสม และสอดคล�องกับ
ความต�องการของคนพิการทุกประเภท โดยสามารถเชื่อมโยงประสานข�อมูลสุขภาพได�อย#างเปGน
เอกภาพในทุกมิติเพ่ือเสริมสร�างการจัดการข�อมูลสุขภาพได�อย#างมีประสิทธิภาพไม#ว#าจะผ#านทาง
เว็บไซต3 เครือข#ายสังคมออนไลน3 หรือแม�กระท่ังหนังสือ คู#มือเสริมสร�างการเรียนรู�ต#างๆ 

2.2 จัดอบรมให�ความรู�แก"คนพิการแต"ละประเภทเก่ียวกับการดูแลตนเอง รวมท้ัง
สิทธิต"างๆ ท่ีพึงได�รับ  

  ในการสร�างการเรียนรู�ด�านการดูแลตนเองนั้น จากการสังเคราะห3ข�อมูลท่ีได�จาก
การสัมภาษณ3คนพิการต�นแบบ พบว#า การจัดอบรมให�ความรู�แก#คนพิการเก่ียวกับการดูแลตนเอง 
รวมท้ังสิทธิต#างๆ ท่ีพึงได�รับ เปGนแนวทางสําคัญในการเสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเอง
ของคนพิการด�านสุขภาพให�มีความรู� เจตคติ ความเข�าใจ และสามารถดูแลสุขภาพตนเองได� เปGนการ
ฟtuนฟูท้ังกายและใจไปพร�อมๆ กันโดยผ#านสื่อการเรียนรู�ต#างๆ ดังท่ีคนพิการกล#าวว#า  
   “กระบวนการฟtuนฟูด�านจิตใจ อันดับแรกฟtuนฟูจิตใจก#อน ถ�าจิตใจสู� ไม#ว#าอะไรเขา
ทําได�หมด จิตใจสู�ทําได�หมด ผมก็ทําวนเวียนอยู#กับคนพิการในชุมชน ร�อยลูกพันลูก ร�อยคนพันคน 
ครั้งเดียวไม#สําเร็จหรอก การท่ีจะช#วยคนหนึ่งคนให�สําเร็จ อย#างน�อยเปGนปQๆ ผู�พิการโรงพยาบาลบาง
แคบางคนยังไม#สําเร็จนะ เพราะว#ายังไม#เปSดใจ แต#ถ�าสําเร็จคนหน่ึงแล�วนะ อาจารย3จะปลาบปลื้มมาก     
ท่ีช#วยเหลือเขาให�พ�นทุกข3ได�” (เฉลิมพล กวยเนียม, 2557)  
   “เสนอแนะคือ ถ�าเอาโดยรวมเลยนะ ต้ังแต#เด็กประถมยันมัธยมควรมีหลักสูตรทาง
จิตเวชเข�าไปเลย เล็กๆ น�อยๆ อย#างน�อยคือ ให�รู�ว#าการกินเหล�าแม�เพียงครั้ง 2 ครั้ง หรือการเสพยา
เสพติดเพียงครั้ง 2 ครั้ง บุหรี่ มันสามารถปVวยเปGนจิตเวชได� คุณสามารถเปGนบ�าวิกลจริตได� อันนี้สอน
เขา แล�วถามว#า เหมือนกับมีชั่วโมงผู�ปกครองกับผู�ปกครองไปเรียนรู�ร#วมกันเลยว#า พวกคุณเปGนจิตเวช
ได�นะ ถ�าคุณไม#ดูแลลูกดีๆ หรือตัวพ#อแม#เอง คุณต�องมีวิธีการเลี้ยงลูก ว#าคุณต�องทําอารมณ3ยังไงกับ
เด็ก ถ�าเด็กอารมณ3นี้เปGนยังไง สมมุติเด็กร�องได� ด้ินชักด้ินชักงอ จะปฏิบัติยังไงกับเขา ของเล#นอะไร
อย#างนี้ นี้เปGนจิตวิทยาท้ังนั้น พวกนี้ต�องเริ่มต้ังแต#เด็กเลยนะ ไม#อย#างนั้นต#อไป มันจะติดเปGนนิสัยจน
เปGนวัยรุ#นเด๋ียวนี้ แค#นิดหน#อยก็ตีกัน ยิงกันตาย ความรุนแรงจากอะไร หนังฮอลลิวูwดบ�าง หนังจีนบ�าง 
หรือหนังไทยท่ีเปGนนางมารร�าย แย#งผัวชาวบ�านแล�วตบกัน อะไรอย#างนี้ เกมทําให�ก�าวร�าว บางคนเล#น
ติดเกม เอาปtนมาเล#นเอง ยิงตัวเองด�วยกระสุนนัดเดียว หรือว#ากราดยิง หรือขับรถซ่ิงอะไรอย#างนี้” 
(พงษ3ศักด์ิ แสงโพธิ์ศิริ, 2557)  
  จากความคิดเห็นดังกล#าวจะเห็นว#าการส#งเสริมสุขภาพท่ีดีและยั่งยืนควรมีการปลูกฝHง
พฤติกรรมด�านสุขภาพโดยเริ่มสร�างพฤติกรรมท่ีถูกต�องต้ังแต#วัยเด็ก ดังนั้นการเสริมสร�าง
ความสามารถในการจัดการตนเองของคนพิการด�านสุขภาพควรดําเนินงานสร�างสุขภาพคนพิการใน
โรงเรียนต้ังแต#ชั้นประถมศึกษา ซ่ึงหากคนพิการมีพฤติกรรมท่ีดี มีเจตคติและการปฏิบัติตัวท่ีถูกต�อง
แล�ว จะสามารถเปGนผู�นําด�านสุขภาพในครอบครัวและชุมชนได� อันจะนําไปสู#การมีคุณภาพชีวิตท่ีดีใน
ท่ีสุด และปฏิบัติตนเปGนแบบอย#างท่ีดีแก#เพ่ือนคนพิการด�วยกัน สามารถเผยแพร#ข�อมูลข#าวสารด�าน
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สุขภาพได�และสามารถช#วยเหลือด�านบริการสุขภาพอนามัยแก#คนรอบข�างได�อย#างถูกต�องเหมาะสม
ต#อไป 

2.3 จัดกิจกรรมส"งเสริมนันทนาการสําหรับคนพิการแต"ละประเภทอย"างสมํ่าเสมอ 
   ในการสร�างการเรียนรู�ด�านการดูแลตนเองนั้น จากการสังเคราะห3ข�อมูลท่ีได�จาก
การสัมภาษณ3คนพิการต�นแบบ พบว#า การจัดกิจกรรมส#งเสริมนันทนาการสําหรับคนพิการแต#ละ
ประเภทอย#างสมํ่าเสมอเปGนอีกกิจกรรมหนึ่งท่ีมีความสําคัญเพ่ิมข้ึนพร�อมกับความสนใจในสุขภาพของ
คนในปHจจุบัน ซ่ึงคุณค#าของกิจกรรมพัฒนาสุขภาพและสมรรถภาพ ช#วยในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ทางด�านสุขภาพกายและจิตใจพัฒนาสมรรถภาพทางกายสร�างความสมดุลของร#างกายและผ#อนคลาย
ความตึงเครียดจากการดําเนินชีวิตประจําวัน ดังท่ีคนพิการกล#าวว#า 
   “เรื่องสุขภาพของคนพิการจะมีอยู# มีเยอะเหมือนกัน เพราะว#าคนพิการจะไม#ค#อย
ได�ออกกําลังกาย แล�วก็ไม#ค#อยได�ดูแลสุขภาพเท#าไหร# เรียกง#ายๆ ว#า กินแล�วก็อาจจะเคลื่อนไหวช�า 
มันเลยทําให�แคลอรี่อะไรต#างท่ีมันจะไปเผาผลาญมันน�อย  มันลดน�อยไป คนพิการส#วนใหญ#จะอ�วน 
จะมีปHญหาเรื่องสุขภาพตามมา เช#น เปGนโรคความดัน บางคนอาจจะเปGนเบาหวาน โรคหัวใจ ไม#ค#อย
ได�ออกกําลังกายก็มีปHญหาเรื่องนี้เหมือนกัน ก็อย#างสมาคมของเราท่ีเรามีนโยบาย ก็คือ ต�องการให�คน
พิการได�ออกกําลังกายบ�าง ก็จะจัดเปGนโครงการเปGนอะไร บางทีก็เปGนโครงการแข#งขันกีฬา ซ่ึงก็จะมี
เฉพาะคนท่ีเปGนนักกีฬาแล�วไปแข#งเท#านั้นนะ ท่ีได�รับประโยชน3จากตรงนี้ คนอ่ืนก็ไมได�รับเท#าไหร#” 
(ชาญ สุปSนะ, 2557) 
   “เรื่องสุขภาพสําหรับผมคนพิการ ผมชอบการออกกําลังกาย อย#างผมเปGนนักกีฬา
ออกกําลัง อย#างช#วงนี้ผมข้ีเกียจเอง แต#ผมมันข�อดี ผมมองเห็นอยู#บ�าง ยังพอวิ่งตัวเองได�บ�าง แต#คนท่ี
ไม#เห็นเลย วิธีการคือ เริ่มต�นคือ การสร�างความเข�าใจ คนพิการก็ต�องสร�างความเข�าใจให�กับคน
รอบตัวเอง ให�เขารู�วิธีการช#วยเหลือเรา ไม#ใช#เรียกร�องอย#างเดียว เพราะบ�านเราจะไปสร�างการ
เรียกร�องอย#างเดียวไมได� คนพิการต�องช#วยตัวเองมากๆ เปGนเรื่องจําเปGนบ�านเรา ผมมีวิธีการออกกําลัง
ของผม ถ�าวิ่งก็เอาเชือกสักเส�นผูกไว�แล�วผมก็จับเชือก แล�ววิ่งคู#กันไปมันจะได�ไม#ต�องมารั้งกัน ไม#ใช#คุณ
มาจับแขนเสื้อผม ผมจะวิ่งยังไง แค#เรื่องแค#นี้ง#ายๆ อย#างนี้โอเค วิ่งกันยาวๆ ก็ออกําลังกายกันได� แค#นี้
เองครับยกตัวอย#าง” (วิรัช สุขเจริญ, 2557) 
   “อย#างว#ายน้ํา คนตาบอดจะว#ายยังไง ก็จับมือสอนยากหน#อย ก็ค#อยๆสอนไปแล�วมี
กว#าจะมาถึง คือ ถ�าคนว#ายน้ําเขาจะรู�ว#านับแขนได�ไหม ทําสมํ่าเสมอกว#าจะถึง Apply นิดเดียว 
วิธีการเคาะหัวคนตาบอด เวลาตาบอดสนิท พอมาถึงก#อนถึง 2 แขน จะเอาไม�เท�าหรือไม�อะไร ลูก
เทนนิสใช�เคาะ ใช�โฟมมาใส# เคาะมันไม#ดี โฟมมาเจอน้ําแล�วไม#สะบัดทันทีมันโต�น้ํา ต�องใช�ลูกเทนนิส
เคาะแค#นี้ ชาวบ�านมากเลย โค�ชทีมชาติตาบอดไทยเอามาใช� แค#นี้เองเหรอ จีนมันใช� ยางดิบออกมา 
อย#างดีของเขานะอันหนึ่งหลายตัง ปลอดภัยใช� แค#นี้เองเหรอ เอาไปใช�บ�าง เรื่องจริง นักว#ายน้ํา   
แค#ว#ายน้ําคนตาบอด มาใส#ลูกเทนนิสท่ีเลิกใช�แล�วเสียไป ขอบสระอยู#นี้ อีก 2 แขนมาถึง กลัวชน เคาะ
มันตีลังกา รู�แหละ คนตาบอดไม#เห็นขอบสระไง บอดสนิทนะ แต#ก#อนไม#รู�ว#ายชนหัวเปSดก็มี มันต�อง
เรียนรู� โค�ชจีนถึงเขาทําแบบยางดีด ใช�ยางกันอย#างนั้น กลายเปGนฟาล3ว แต#จีนเขารู�วิธีการทําไม#ให�
ฟาล3ว แต#ทําอันหนึ่งตกเปGนพันเลย แต#เห็นเราทําแค#นี้พับเก็บ โค�ชเห็นพับเก็บ เจาะกางเกงวอร3ม
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ตัวเองเดินไป ลูกเทนนิสก็โผล#ข้ึนมา ปลายไม�เท�าคนตาบอดมันพับได� กางเคาะ อย#างนี้เหรอ จีนใช�
อย#างนี้หมดเลย จีนญ่ีปุVนใช�อย#างนี้หมดเลย”(วิรัช สุขเจริญ, 2557)    
      จากความคิดเห็นดังกล#าวจะเห็นว#า การจัดกิจกรรมส#งเสริมนันทนาการสําหรับคน
พิการแต#ละประเภทอย#างสมํ่าเสมอเปGนสิ่งท่ีช#วยพัฒนาอารมณ3 ความสุข ความสามารถของบุคคล 
รวมถึงสุขภาพ ความสมดุลทางกาย และสมรรถภาพทางกายและจิตใจของคนพิการแต#ละประเภท
เปGนอย#างมาก กิจกรรมเหล#านี้จะต�องพัฒนากิจกรรมนันทนาการให�เหมาะสมกับกลุ#มของประชาชน
ทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะคนพิการแต#ละประเภทเพ่ือให�บุคคลเหล#านี้มีกิจกรรมนันทนาการท่ีเหมาะสม 
และช#วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให�ทัดเทียมกับบุคคลอ่ืนได� 
   จากการสังเคราะห3ข�อมูลจากคนพิการในเรื่องของกระบวนการสร�างการเรียนรู�ด�าน
การดูแลตนเอง สามารถสรุปได�ตามแผนภาพ ดังนี้ 

 
 
 
 

 
 

 
ภาพท่ี 21 การสร�างการเรียนรู�ด�านการดูแลตนเอง (คนพิการต�นแบบ) 

 
 3. การเสริมพลัง 

3.1 สนับสนุนให�คนพิการได�รับสิทธิประโยชน%ต"างๆ ด�านสุขภาพอย"างทั่วถึงและ
ครอบคลุมความพิการทุกประเภท 

   ในการเสริมพลังด�านการดูแลตนเองนั้น จากการสังเคราะห3ข�อมูลท่ีได�จากการ
สัมภาษณ3คนพิการต�นแบบ พบว#า การสนับสนุนให�คนพิการได�รับสิทธิประโยชน3ต#างๆ ด�านสุขภาพ
อย#างท่ัวถึงและครอบคลุมความพิการทุกประเภทถือเปGนสิ่งสําคัญ แต#ในปHจจุบันคนพิการเปGน
ประชาชนอีกกลุ#มหนึ่งท่ีได�รับผลกระทบจากปHญหาความเหลื่อมล้ําระหว#างระบบประกันสุขภาพ
ภาครัฐ และการรับบริการจากสถานพยาบาลหรือหน#วยงานจากภาครัฐ ส#งผลให�การเข�าถึงสิทธิ
ประโยชน3ต#างๆ ด�านสุขภาพของคนพิการเปGนไปอย#างไม#ท่ัวถึงและเท#าเทียม ดังท่ีคนพิการกล#าวว#า  
   “คนท่ีจะพาไปหาหมอ คือ คุณแม# แล�วก็ข�อมูลความรู�อะไรต#างๆ ส#วนใหญ#เรื่อง
สุขภาพ ส#วนใหญ#จะรู�จากโรงเรียน ตอนอยู#ในโรงเรียนนะคะ แต#พอเรียนจบแล�วไปเรียนต#อปริญญาตรี
ท่ีวิทยาราชสุดา ก็จะมีเหมือนกับเริ่มมีบริการล#ามมาช#วยในการไปพบแพทย3ตอนนี้เวลาทํางานท่ี
สมาคม เหมือนกับว#าเขาเริ่มสื่อสารด�วยตัวเองได� แบบไม#สบายนิดหน#อย ไข�หวัดเจ็บคอ ตัวร�อนนิดๆ

การดูแลตนเอง การสร�างการเรียนรู�

การจัดทําข�อมลูสุขภาพ          
เผยแพร#ผ#านช#องทางต#างๆ                         

(ภาครัฐ/ภาคเอกชน)

การจัดอบรมความรู�ในการดูแลตนเอง
สําหรับคนพิการ                      

(ภาครัฐ/ภาคเอกชน/องค3กรคนพิการ)

การจัดกิจกรรมส#งเสริมนันทนาการ    
ท่ีเหมาะสมกับคนพิการ                  

(ภาครัฐ/ภาคเอกชน/องค3กรคนพิการ)
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หน#อยๆเขาจะไปหาหมอเอง แต#เขาจะบอกหมอก#อนว#าเขาเปGนคนหูหนวกนะ แต#ว#าถ�าปVวยแล�วเขา
รู�สึกว#าเขาปVวยมาก หรือว#าหนัก หรือจะเปGนต�องใช�ล#าม เขาจะขอรับบริการล#าม เหมือนยกตัวอย#าง
เช#น กรณีท่ีเปGนไข� เขาก็จะไปเอง แต#ตอนท่ีเขาต�องคลอดลูก จะใช�บริการล#าม” (ปรียานุช ศศิธรวัฒนกุล, 
2557) 
   “คือ ด�วยกําลังบุคลากร กําลังคน ระบบสาธารณสุขไม#เพียงพอ และเข�าไม#ถึงตัว
คนพิการ การเข�าไปช#วยเหลือคนพิการตามบ�านก็ยังขาดกระบวนการ และรูปธรรมของการช#วยเหลือ
ท่ีชัดเจน ไม#ใช#เพียงแค#เปGนการเก็บข�อมูล แต#ต�องเปGนการช#วยในเชิงท่ีเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาเรื่อง
สุขภาพด�วย คือระบบสาธารณสุขบ�านเราทําเพียงแค#ฉาบฉวย เก็บข�อมูลเพ่ือตอบสนองต#อส#วนกลาง 
สนองต#องานวิจัยกับ  การช#วยเหลือเม่ือได�ข�อมูลคนพิการคนหนึ่ง การเข�าถึงคนพิการคนนั้นในชุมชน     
เขาเข�าไม#ถึง มีแต#ข�อมูลในกระดาษแต#ไม#มีข�อมูลในเชิงลึก คนพิการคนนี้พิการอะไร เคยได�รับความ
ช#วยเหลือใด เคยมีปHญหาสุขภาพอะไร มีปHญหาอะไรท่ีมันเจ็บปVวยต#อเนื่อง แล�วก็เขาควรท่ีจะเข�าไป
ช#วยทุกๆระยะเท#าไหร#ๆ คล�ายๆมันขาดข�อมูลเปGนตัวแบบ ตัวแบบท่ีเขาจะเข�าถึงตัวคนพิการ มันมี
ข�อมูลในเชิงกระดาษในเชิงวิจัยท้ังนั้น” (ธีรวัฒน3 ศรีปฐมสวัสด์ิ, 2557) 
   “ภาครัฐเข�ามาไหม ก็จะมีบางจุด อย#างจุดของคนพิการท่ีนี้ คนพิการจะได�รับการ
ตรวจสุขภาพ เปGนการตรวจสุขภาพของเทศบาลนครปากเกร็ด ก็ตรวจสุขภาพเหมือนกัน แต#โดยท่ัวไป
ไม#ค#อยได�ดูเท#าไหร#” (ชาญ สุปSนะ, 2557) 
   “แบบสิทธิของคนพิการเยอะกว#า แต#อาจจะมีบางส#วนเท#านั้นเองท่ีว#าเขาต�องร#วม
จ#าย แต#ว#าประกันสังคมมันก็ดี เขาจะมีช#วยเรื่องของค#าเลี้ยงดูบุตร ค#าท่ีเก่ียวกับกรณีเสียชีวิต ก็จะมี
เงินช#วยให�นะคะ เขารู�สึกว#า 30 มันคนละส#วนกัน อันนี้สิทธิสําหรับคนท่ีทํางานบริษัท และอีกอันหนึ่ง
เปGนสิทธิค#ารักษาพยาบาลอย#างเดียว แต#จะมีปHญหาอย#างเรื่องค#าทําฟHนถ�าเปGนบัตรทองไม#ต�องเสีย
ค#าใช�จ#าย แต#ถ�าประกันสังคม เขาให� สมมุติว#าถ�าถอน 2,400 จ#ายให� 300 เขาต�องจ#ายเองบางทีเราก็
สมทบร#วมจ#าย”(ปรียานุช ศศิธรวัฒนกุล, 2557) 
   “อยากจะให�บริการอย#างเช#น กรณีของบัตรทอง บัตร 30 บาท บัตร 30 บาท เขา
บอกว#า เหมือนกับว#าบริการบางอย#างมันไม#ครบถ�วน เช#น กรณีบัตร 30 บาท ถ�าเขาคลอดบุตร ถ�า
กรณีคลอดเองตามธรรมชาติไม#ต�องจ#าย แต#ถ�าผ#าคลอดจะต�องร#วมจ#าย แต#ว#าเขาจําไม#ได�นะคะว#าราคา
เท#าไหร# จริงๆ อยากให� คือ เขาคิดว#า อยากให�ทุกอย#างมันครอบคลุมไม#ต�องเสียค#าใช�จ#ายสําหรับคน
พิการ แต#ถ�ากรณีประกันสังคม จะมีกฎหมายมาตรา 40 อันนี้เหมือนกับว#า เขาสามารถประกันตนเอง
ได�ใช#ไหมคะ แต#ว#าจริงๆ คิดว#าของคนพิการถ�าเปGนบัตรทอง บัตร 30 บาท เรื่องของสิทธิการ
รักษาพยาบาล ถ�าร#วมจ#ายด�วย ก็ค#อนข�างลําบากสําหรับเขา” (ปรียานุช ศศิธรวัฒนกุล, 2557) 
   จากความคิดเห็นดังกล#าวจะเห็นว#า การสนับสนุนให�คนพิการได�รับสิทธิประโยชน3
ต#างๆ ด�านสุขภาพอย#างท่ัวถึงและครอบคลุมความพิการทุกประเภททําให�คนพิการมีสุขภาวะท่ีดีและ
สามารถพ่ึงตนเองได� โดยเฉพาะบริการฟtuนฟูสมรรถภาพโดยกระบวนการทางการแพทย3 ซ่ึงหากคน
พิการได�รับการสนับสนุนให�เข�าถึงสิทธิประโยชน3ต#างๆ ด�านสุขภาพอย#างท่ัวถึงและครอบคลุมความ
พิการทุกประเภทจะเปGนการเสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเองของคนพิการด�านการดูแล
ตนเองได�อย#างเปGนรูปธรรม 
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3.2 จัดระบบผู�ช"วยเหลือคนพิการให�เกิดข้ึนเปBนรูปธรรม 
   ในการเสริมพลังด�านการดูแลตนเองนั้น จากการสังเคราะห3ข�อมูลท่ีได�จากการ
สัมภาษณ3คนพิการต�นแบบ พบว#า การจัดระบบผู�ช#วยคนพิการเปGนมิติใหม#ของสังคมไทยท่ีมุ#งสู#สิทธิ
ของคนพิการอย#างเปGนรูปธรรม เพ่ือให�คนพิการสามารถอยู#อย#างมีสิทธิ ศักด์ิศรี เสมอภาค กับบุคคล
คนท่ัวไป และสามารถดํารงชีวิตได�อย#างมีอิสระ ซ่ึงผู�ช#วยเหลือคนพิการจะรับแผนงานจากคนพิการไป
แล�วปฏิบัติหน�าท่ีสนับสนุนการดําเนินชีวิตตามท่ีคนพิการได�คิดและตัดสินใจด�วยตนเอง ซ่ึงเปGนงาน
พัฒนาคนพิการและสังคมท่ีมีค#าตอบแทนจากรัฐ โดยจัดระบบผู�ช#วยเหลือคนพิการผ#านองค3กรภาครัฐ
หรือองค3กรคนพิการ ดังท่ีคนพิการกล#าวว#า 
   “มี มาตรา 20 พูดถึงเรื่องการบริการผู�ช#วย แล�วก็มีการยกร#างระเบียบเรื่องผู�ช#วย
ออกมาแล�ว แต#ว#าการจัดบริการลงไปสู#คนพิการในภูมิภาคต#างๆ ยังไม#เปGนจริง ยังเหมือนเปGนการ
ทดลองในพ้ืนท่ี พื้นที่ละ 5 คน พื้นที่ละ 7 คน พื้นที่ละ 3 คนอะไรอย#างนี้ ยังเปGนการทดลอง 
จัดบริการเขาก็มีการประเมินติดตาม แต#ด�วยเจ�าหน�าท่ีของรัฐก็ขาดความเข�าใจในเรื่องการให�บริการ
ผู�ช#วย ท่ีเขาควรจะเน�นไปท่ีกิจวัตรประจําวัน เรื่องการกลับเข�ามาสู#สังคม ตัวผู�ช#วยเองก็ไม#รู�  ไม#เข�าใจ 
ไม#มีความรู�ในเรื่องของการช#วย ไม#ใช#ช#วยเพียงแค#หยิบของ เข็นรถ ปeอนข�าวเพียงเท#านั้น มันควรลงไป
ถึงการดูแลชีวิตประจําวันของคนพิการ เพราฉะนั้นการช#วยเหลือคนพิการ เขาก็ยังช#วยแบบแกนๆ 
ไม#สามารถช#วยท่ีเปลี่ยนแปลงชีวิตได�”(ธีรวัฒน3 ศรีปฐมสวัสด์ิ, 2557) 
   “ถ�าองค3กรคนพิการมันจะทําให�เรื่องของการจํากัดความช#วยเหลือเรื่องผู�ช#วย มัน
เหมาะสมกับคนพิการ มันเหมาะสมแล�วก็ตรงใจความต�องการของคนพิการมากกว#า เพราะว#าคนพิการ
จะรู�ว#าปHญหาของเขาคืออะไร ควรจะให�ช#วยยังไง วิธีท่ีจะช#วยท่ีเหมาะสมกับเขาเปGนยังไง เพราะฉะนั้น
องค3กรคนพิการควรจะเข�ามามีส#วนแล�วก็ท้ังในเรื่องการจัดบริหาร การให�คําแนะนําหรือว#าการ
จัดระบบ ก็ยังควรจะเปGนองค3กรคนพิการ แต#ไม#ใช#ว#าท้ังหมดเพราะว#าองค3กรคนพิการยังไม#เข�มแข็ง
พอท่ีจะให�ความช#วยเหลือ หรือการจัดการบริหารให�มันท่ัวถึงท้ังประเทศได� มันเปGนไปไมได� ความ
เข�มแข็งยังไม#มี”(ธีรวัฒน3 ศรีปฐมสวัสด์ิ, 2557) 
   จากความคิดเห็นดังกล#าวจะเห็นว#า การจัดระบบผู �ช#วยเหลือคนพิการให�
เกิดขึ ้นเปGนรูปธรรมจะเปGนส#วนท่ีช#วยให�คนพิการท่ีมีความต�องการจําเปGนสามารถทํากิจวัตร
ประจําวันและออกสู#สังคมภายนอกได�อย#างมีอิสระมากขึ้น ผู�ช#วยเหลือคนพิการ คือ คนที่ให�บริการ
สนับสนุนการทํากิจกรรมของคนพิการ โดยผู�ช#วยคนพิการจะปฏิบัติงานตามความจําเปGนของคน
พิการ เนื่องจากข�อจํากัดทางด�านร#างกายทําให�คนพิการไม#สามารถทํากิจกรรมต#างๆ และดํารงชีวิต
อยู#ในสังคมได�อย#างอิสระ ท้ังนี้ผู�ช#วยคนพิการต�องคํานึงถึงการตัดสินใจและความต�องการของคนพิการ
เปGนหลัก  

3.3 สนับสนุนงบประมาณในการจัดสรรเครื่องมือและอุปกรณ%ฟ\]นฟูสมรรถภาพ
คนพิการ  
   ในการเสริมพลังด�านการดูแลตนเองนั้น จากการสังเคราะห3ข�อมูลท่ีได�จากการ
สัมภาษณ3คนพิการต�นแบบ พบว#า การสนับสนุนงบประมาณในการจัดสรรเครื่องมือและอุปกรณ3
ฟtuนฟูสมรรถภาพคนพิการเปGนปHจจัยท่ีส#งเสริมให�คนพิการสามารถทํากิจวัตรประจําวันและออกสู#สังคม
ภายนอกได�มากข้ึน ซ่ึงคนพิการแต#ละประเภทจะได�รับอุปกรณ3เครื่องช#วยความพิการ และบริการฟtuนฟู
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สมรรถภาพท้ังในหน#วยบริการและในชุมชน โดยให�คนพิการแต#ละประเภทที่มีความจําเปGนต�อง
ได�รับการฟtuนฟูสมรรถภาพ ได�รับบริการด�านการฟtuนฟูสมรรถภาพอย#างต#อเนื่องท้ังในหน#วยบริการ
และในชุมชน ดังท่ีคนพิการกล#าวว#า   
   “เครื่องยกตัวก็เปGนเรื่องความปลอดภัย ความปลอดภัยของเม่ือนํามาใช�กับคนพิการท่ี
ยังต�องเปGนปHญหาอุปสรรค แล�วก็ราคามันคนพิการ แล�วฐานะทางบ�านเขาจะไม#มีรายได� คนท่ีบ�าน
ไม#ได�ใส#ใจท่ีจะหาอุปกรณ3นี้มาให�คนพิการเพราะราคาสูง แล�วก็การกระจายให�รับรู�รับทราบเก่ียวกับ
เรื่องเครื่องมือมันยังน�อย ถ�าหากมีการกระจายในเชิงธุรกิจ หรือการกระจายในเชิงการค�า มันก็น#าจะ 
น#าจะทําให�คนพิการเข�าถึงได� ทุกวันนี้ระบบสิทธิ์ประโยชน3หลักประกันสุขภาพก็ไม#ได�เอ้ือ ไม#มีสิทธิ
ประโยชน3ตัวนี้ ให�คนพิการ ไม#ว#าจะรถเข็นไฟฟeา เครื่องยกตัว เตียงไฟฟeา สิ่งอํานวยความสะดวก   
มันไม#มี” (ธีรวัฒน3 ศรีปฐมสวัสด์ิ, 2557) 
   “คนในสังคมเข�าใจในเรื่องความพิการ ยอมรับในเรื่องของความเปGนมนุษย3 ความมี
มนุษยธรรมให�คนสามารถดํารงชีวิตได� ทีนี้คนไทยยังไม#ใช# ไม#ได�มอง มองแค#งบไม#พอ ยังทําไม#ได� 
เพราะฉะนั้นมันโยงไปเรื่องเศรษฐกิจ ถ�าเศรษฐกิจบ�านเรายังไม#ดี งบประมาณไม#มีเพียงพอ เขาก็จะ
อะไรก็ไม#ได� แล�วไหนเรื่องคอรัปชั่นของนักการเมืองอีกถ�าเรามองเรื่องแหล#งทรัพยากร เรื่องงบ 
สาธารณสุขเขามีมาก แล�วเขาดูแลเรื่องสุขภาพของคนพิการมาแต#เริ่มแรก มีการจัดบริการข้ึนเพ่ือช#วย
คนพิการต#างๆ อุปกรณ3เขามีท้ังหมด เม่ือก#อนก็ 10 กว#ารายการ ตอนนี้ 22-26 มันเพ่ิมข้ึนมาเยอะ 
และในปลีกย#อยพวกอุปกรณ3ต#างๆ เปGนร�อยรายการ ซ่ึงมีการเปลี่ยนแปลงนะ เปลี่ยนแปลงเชิงจํานวน
เข�ามา ถ�ายังคิดว#าเปGนหน�าท่ีหลักท่ีตัวสาธารณสุขยังต�องดูแลคนพิการอยู# ส#วนตัวพัฒนาสังคม ก็ต�อง
ดูแลในเชิงสังคมให�มาก ให�ความช#วยเหลือ คนพิการในทางสังคมให�มากข้ึน”(ธีรวัฒน3 ศรีปฐมสวัสด์ิ, 
2557) 
   “อีกอย#างเปGนนวัตกรรม ผมสร�างนวัตกรรมเพ่ือผู�พิการ สร�างเตียง ฝQมือผมท้ังนั้น
แหละ สร�างเตียง แต#คือ ผมทําคนเดียวได�หรอก อาศัยผู�ท่ีมีกําลังมีแขนมีขา เราช#วยออกความคิดพ่ี
ต�องทําแบบนี้ เพราะว#าเราเปGน เราจะรู�ว#าต�องทําแบบไหน เครื่องออกกําลังกายได�รับรางวัลด�วยนะ 
เครื่องออกกําลังกายนี้ ให�ผู�พิการ ออกกําลังกาย ฟtuนฟู จนเขากลับมาเดินได� ผมเปGนนักกีฬายิงปtนด�วย 
ได�รับเหรียญ” (เฉลิมพล กวยเนียม, 2557) 
   “คนพิการมีส#วนร#วม คนพิการเปGนหลักในการยกร#าง ให�ข�อเสนอแนะ แก�ไข
ปรับปรุง คนพิการมีส#วนค#อนข�างมากโดยเฉพาะสภาคนพิการทุกประเภทแห#งประเทศไทย แล�วก็
รวมถึงองค3กรคนพิการต#างๆ ในทุกจังหวัด แต#ระบบมันก็ยังมาถึงคนพิการได�ค#อนข�างยาก ด�วยระบบ
เชิงโครงสร�างของตัวกฎหมายเอง แล�วก็ ตัวโครงสร�างในสภาคนพิการทุกประเภทด�วย เรื่องของการ
จัดงบประมาณท่ีมาช#วยคนพิการแต#ละประเภทนี่มีความเหลื่อมล้ําไม#เท#าเทียมกัน ไม#มีความเปGนธรรม 
คืออะไร ก็คือ เช#นการจัดสรรงบประมาณประเภทความพิการรับเท#าๆกัน แต#หารู�ไม# จํานวนคนพิการ
ในแต#ละประเภทมันไม#เท#ากัน เพราฉะนั้นการจัดสรรงบประมาณลงมาประเภทความพิการ อย#างเช#น 
สมมุติความพิการประเภทละ 1 ล�าน จะรู�ไหม ออทิสติกมีจํานวนเท#าไหร# มีก่ีแสนคน ร#างกายมีก่ีล�านคน 
ตาบอดมีก่ีแสนคน หูหนวกมีก่ีแสนคน เพราะฉะนั้นมันต�องดูในเชิงปริมาณด�วย และจัดงบประมาณให�
มันเปGนธรรมในการช#วยเหลือ จัดบริหารให�เปGนธรรมในการช#วยคนพิการ เพราฉะนั้นมันจะโยงมาเรื่อง
บริการผู�ช#วยว#ามันจะไม#มีทางเกิดขึ้น เพราะว#าการจัดงบให�กับผู�ช#วย คนพิการมันจัดแบบแบ#งเคส 
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เท#าๆกัน คนพิการร#างกายดีอยู# 50% ความพิการท้ังหมด แต#ได�เท#ากัน เพราะฉะนั้นมันไม#มีทางเลยท่ี
คุณภาพชีวิตคนพิการและระบบผู�ช#วยจะเปGนจริงและเกิดข้ึนได�” (ธีรวัฒน3 ศรีปฐมสวัสด์ิ, 2557) 
   จากความคิดเห็นดังกล#าวจะเห็นว#า การสนับสนุนงบประมาณในการจัดสรร
เครื่องมือและอุปกรณ3ฟtuนฟูสมรรถภาพคนพิการ ต�องประสานให�เกิดความร#วมมือระหว#างหน#วย
บริการองค3กรคนพิการ องค3กรปกครองส#วนท�องถ่ิน ชุมชนในการพัฒนารูปแบบการดูแล ช#วยเหลือ 
สนับสนุน และให�บริการฟtuนฟูสมรรถภาพแก#คนพิการแต#ละประเภทท่ีมีความจําเปGนต�องได�รับการ
ฟtuนฟูสมรรถภาพร#วมกันในชุมชนอย#างท่ัวถึงและเท#าเทียม เพ่ือให�คนพิการสามารถพ่ึงตนเองได�อย#าง
ยั่งยืน 

3.4 จัดสถานท่ีสําหรับการจัดกิจกรรมนันทนาการท่ีมีความเปBนอารยสถาป(ตย% 
   ในการเสริมพลังด�านการดูแลตนเองนั้น จากการสังเคราะห3ข�อมูลท่ีได�จากการ
สัมภาษณ3คนพิการต�นแบบ พบว#า การจัดสถานท่ีสําหรับการจัดกิจกรรมนันทนาการท่ีมีความเปGน
อารยสถาปHตย3นั้นถือเปGนสิ่งสําคัญท่ีไม#ควรมองข�าม ซ่ึงภาครัฐ ภาคเอกชน และองค3กรท่ีเก่ียวข�องควร
จัดสถานท่ีให�มีมาตรฐานพร�อมด�วยสิ่งอํานวยความสะดวกและการให�บริการในด�านการจัดกิจกรรม
นันทนาการแก#คนทุกกลุ#ม รวมท้ังมีการบํารุงรักษาอย#างถูกต�องตามหลักวิชาการ หากสถานท่ี
สําหรับการจัดกิจกรรมนันทนาการในชุมชนมีความเปGนอารยสถาปHตย3ท่ีคนทุกกลุ#มสามารถเข�าถึงและ
ใช�ประโยชน3ได� จะท่ีช#วยส#งเสริมให�คนพิการสามารถออกกําลังกายและเล#นกีฬาเพ่ือสุขภาพได�อย#าง
เหมาะสม และได�รับการพัฒนาศักยภาพด�านกีฬาสู#ความเปGนเลิศได� ดังท่ีคนพิการกล#าวว#า 
   “การดูแลจริงๆ สุขภาพ ออกกําลังกายสําหรับคนตาบอด เอาแค#คุณมีท่ีวิ่งปลอดภัย 
มีท่ีเดินให�มันเรียบไม#มีอะไรขวางทาง สองถ�ารัฐบาลมีใจสักหน#อยหนึ่ง  ก็สร�างศูนย3คอมเพล็กกีฬา
คนพิการ เฉพาะข้ึนมาก็ได� ทุกจังหวัดเปGนกฎหมายเลย สระว#ายน้ํา มีอะไรทุกอย#าง เฉพาะเลยก็ได� 
อบจ.ทุกจังหวัดมีงบประมาณทําได� ตอนนี้นายก อบจ.นนฯ ศูนย3คอมเพล็ก กับกีฬาคนพิการ
จังหวัดนนฯ แต#ไม#รู�ว#ามี  สระว#ายน้ําหรือเปล#า แต#มันกลายเปGนเรื่องเฉพาะวิสัยทัศน3ของผู�บริหารแต#ละ
ท�องถ่ิน ไปไง”  (วิรัช สุขเจริญ, 2557) 
   “รัฐบาลควรกําหนดเปGนมาตรฐานเรื่องของสุขภาพ ควรจะต�องมีศูนย3อะไรเฉพาะ 
ผมคิดว#าสิ่งสําคัญท่ีสุดเลยเราต�องมีระบบให�คนไทยรักกัน เอาจริงเอาจังเรื่องของการรักสุขภาพ และ
การออกกําลังกาย แล�วพวกคนท่ัวไปออกกําลังกายเปGนมาตรฐาน คนพิการจะมีโอกาสเอง คนตาบอด
ไม#ได�ยากเลยการออกกําลังกายเพียงแค#คนปกติร#วมกันได� อยู#ด�วยกันได� ก็เข�าใจวิ่งด�วยกันได� แต#ถ�ามี
เฉพาะของเราก็ยิ่งดี ผมมองทุกจังหวัด ควรจะสนับสนุนจริงจัง มันจะย�อนกลับมาท่ีเดิมว#า รัฐท่ีมี
อํานาจแต#ต�องนึกถึงคนส#วนรวมอย#างแท�จริงอย#าคิดแต#เฉพาะกลุ#มเปeาหมายท่ีคุณต�องการคะแนนเสียง
เท#านั้น แต#ถ�าคุณทําจริงๆถึงกลุ#มเปeาหมายแท�จริง คุณจะได�ชื่อว#าเปGนมหาบุรุษของจังหวัดนั้นๆ หรือ
มหาสตรีจังหวัดนั้นๆ มันต�องมองแบบนี้” (วิรัช สุขเจริญ, 2557) 
   จากการสัมภาษณ3คนพิการต�นแบบ พบว#า การจัดสถานท่ีสําหรับการจัดกิจกรรม
นันทนาการท่ีมีความเปGนอารยสถาปHตย3นั้นก็สามารถช#วยส#งเสริมและกระตุ�นให�คนมาสนใจ
กิจกรรมนันทนาการ และใช�เวลาว#างให�เกิดประโยชน3มากยิ่งข้ึน เปGนศูนย3กลางหรือสถานท่ีของการ
พบปะพูดคุย สังสรรค3 ทําให�ได�รับ ความรู� ความบันเทิง แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเจตคติซึ่งกัน
และกัน เปGนแหล#งส#งเสริมและสร�างเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตให�ดี ซ่ึงเปGนประโยชน3ต#อคน
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พิการในการดํารงชีวิตได�อย#างอิสระในสังคม โดยเชื่อว#าการจัดสถานท่ีสําหรับการจัดกิจกรรม
นันทนาการท่ีมีความเปGนอารยสถาปHตย3จะช#วยเสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเองของคน
พิการด�านการดูแลตนเองเพ่ือการพ่ึงตนเองอย#างยั่งยืน 
   จากการสังเคราะห3ข�อมูลจากคนพิการในเรื่องของกระบวนการเสริมพลังด�านการ
ดูแลตนเอง สามารถสรุปได�ตามแผนภาพ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 22 การเสริมพลังด�านการดูแลตนเอง (คนพิการต�นแบบ) 
 
 4. การรวมกลุ"ม 

4.1 สนับสนุนการรวมกลุ"มและประสานงานกับองค%กรต"างๆ เพ่ือเปBนการสร�างความ
เข�มแข็งและสามารถช"วยเหลือคนพิการอ่ืนๆ ในชุมชน 

   ในการรวมกลุ#มด�านการดูแลตนเองนั้น จากการสังเคราะห3ข�อมูลท่ีได�จากการ
สัมภาษณ3คนพิการต�นแบบ พบว#า การรวมกลุ#มของคนพิการเพ่ือเสริมสร�างความสามารถในการ
จัดการตนเองด�านการดูแลตนเองนั้น หรือท่ีเรียกกันว#า กลุ#มเพ่ือนช#วยเพ่ือน (Self-help group) ซ่ึง
เปGนการรวมตัวของสมาชิกในกลุ#มท่ีมีการเผชิญปHญหาท่ีคล�ายกันมารวมกลุ#มเพ่ือทํากิจกรรมได�
แลกเปลี่ยนความรู� ความคิดเห็นประสบการณ3 เพ่ือเอาชนะปHญหาชนะความพิการ การเจ็บปVวย หรือ
ภาวะวิกฤตท่ีเผชิญอยู# สมาชิกต#างให�ความช#วยเหลือสนับสนุนซ่ึงกันและกันกลุ#มเพ่ือนช#วยเพ่ือน จึงมี
ลักษณะเปGนเพ่ือน เปGนมิตร จริงใจต#อกัน เน�นการพูดคุยด�านภาษาท่ีเข�าใจกันในความรู�สึก การทํางาน
ของกลุ#มเกิดจากปฏิสัมพันธ3และความไว�วางใจ เปGนสร�างเครือข#ายในการแก�ไขปHญหาร#วมกัน 
ก#อให�เกิดประโยชน3ในการดูแลสุขภาพตนเอง ท้ังด�านการส#งเสริมสุขภาพ การปeองกันโรคการรักษา 

การดูแลตนเอง การเสริมพลัง

การสนับสนุนการเข�าถึง                         
สิทธิประโยชน3ด�านสุขภาพของคนพิการ             

(ภาครัฐ/ภาคเอกชน/องค3กรคนพิการ)

การสนับสนุนงบประมาณ              
ส#งเสริมสุขภาพสําหรับคนพิการ                                  

(ภาครัฐ/ภาคเอกชน)

การจัดตั้งกองทุนส#งเสริมสุขภาพ           
สําหรับคนพิการ                               

(ภาครัฐ/ภาคเอกชน/องค3กรคนพิการ)

การจัดระบบผู�ช#วยเหลือคนพิการ          
(ภาครัฐ/องค3กรคนพิการ)

การจัดสถานท่ีเพ่ือจัดกิจกรรมนันทนาการ
(ชุมชน/ภาครัฐ/ภาคเอกชน/องค3กรคนพิการ)
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และการฟtuนฟูสุขภาพ รวมท้ังมีศูนย3กลางในการติดต#อสื่อสาร เปGนแหล#งข�อมูล แหล#งรวมจิตใจ 
แก�ปHญหาร#วมกัน เปGนศูนย3กลางให�คําปรึกษาของผู�ท่ีมีปHญหาเดียวกัน ดังท่ีคนพิการกล#าวว#า 
   “เรื่องของการช#วยตัวเอง ช#วยตัวเองให�อยู#รอด บนความพิการตรงนี้ เราต�อง
ช#วยเหลือตัวเองให�ได� ไม#ว#าจะช#วยเหลือตัวเองในการดูแลสุขภาพ เรื่องของเศรษฐกิจ หรือการบริหาร
จัดการให�คนอ่ืนมาช#วยเรา ให�เราข้ึนมาทํากิจวัตร มันไม#เหมือนการดูแลสุขภาพ เพราะฉะนั้นการ
ช#วยเหลือตัวเองตรงนี้ มันต�องมีแนวคิด และแนวดูแลตัวเองในทางปฏิบัติให�มันเปGนจริง แล�วก็ให�ตัวเอง  
อยู#รอดได� และเม่ือเราอยู#รอดได� และเราก็มีความคิดอยากจะช#วยเหลือคนอ่ืน มันก็จะมีการช#วยเหลือ
คนอ่ืน มีการรวมกลุ#ม มีการเปGน Group Self กรุwปชมรม สมาคมอะไรต#างๆเข�ามา ก็คือ เริ่มมีการคํานึงถึง
คนอ่ืน อยากให�คนอ่ืนมีชีวิตอยู#รอดได� เช#น เหมือนท่ีเราประสบปHญหาและดํารงชีวิตได� ก็อยากให�     
คนอ่ืนนั้นมีชีวิตอยู#รอดได�เช#นเดียวกัน กลุ#ม Self-help Group” (ธีรวัฒน3 ศรีปฐมสวัสด์ิ, 2557) 
   “ไม#ใช#เฉพาะผู�ปVวย ส#วนมากผู�ปVวยทําเองไม#ได�หรอก ผู�ปกครอง ผู�ดูแล อสม. คน
อย#างนั้นมากกว#า ซ่ึงถ�าชี้เปeาตอนท่ีเขามากําหนดกฎเกณฑ3ตอนหลังว#าจะต�องเกี่ยวข�องกับผู�ปVวย
โดยตรง ทางเราแทบจะไม#ถูกหลักเกณฑ3เลยด�วย แกนนําส#วนใหญ# เขาเปGน อสม.บ�าง เปGนอะไรบ�าง 
ขยายฐานจากจุดนั้น พวกจิตอาสามากกว#า พูดง#ายๆ ว#าท้ัง 77 จังหวัด ต้ัง 244 ชมรม ถ�ามานั่งจริงๆ
ถูกต�องไม#ถึงครึ่ง ประมาณนั้นมากกว#า” (พงษ3ศักด์ิ แสงโพธิ์ศิริ, 2557)   
   จากความคิดเห็นดังกล#าวจะเห็นว#า การสนับสนุนการรวมกลุ#มและประสานงานกับ
องค3กรต#างๆ เพ่ือเปGนการสร�างความเข�มแข็งและสามารถช#วยเหลือคนพิการอ่ืนๆ ในชุมชนนั้น      
ยังเปGนเสริมสร�างให�คนพิการได�รับความเข�าใจซ่ึงกันและกัน ตระหนักถึงความสําคัญของการรวมกลุ#ม 
การช#วยเหลือและให�การสนับสนุนซ่ึงกันและกัน ทําให�คลายความทุกข3 ปรับตัว และปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองดีขึ้นได�เห็นรูปแบบตัวอย#างของคนพิการในการปฏิบัติตัวท่ีดี       
ในการแก�ปHญหา ได�แนวทางท่ีสามารถนําไปประยุกต3ใช�ได�มีโอกาสได�ระบายความรู�สึก ความเครียด 
ความขับข�องใจขจัดปมด�อย เพ่ิมการนับถือตัวเองมากข้ึน สามารถเสริมสร�างพลังอํานาจให�กับตัวเอง 
สร�างความเชื่อม่ันในตนเอง สามารถยอมรับปHญหาการเจ็บปVวยของตนเอง ยอมรับและให�ความร#วมมือ
ในการรักษา เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพในทางท่ีเหมาะสมมากข้ึน   
   จากการสังเคราะห3ข�อมูลจากคนพิการในเรื่องของกระบวนการรวมกลุ#มด�าน
เทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวก สามารถสรุปได�ตามแผนภาพ ดังนี้ 
 
 

 
 
ภาพท่ี 23 การรวมกลุ#มด�านการดูแลตนเอง (คนพิการต�นแบบ) 

การดูแลตนเอง การรวมกลุ"ม

การสนับสนุนการรวมกลุ#มด�านสุขภาพ
(ภาครัฐ/ภาคเอกชน/องค3กรคนพิการ)

การสร�างภาคีเครือข#ายด�านสุขภาพ
(ภาครัฐ/ภาคเอกชน/องค3กรคนพิการ)

การสนับสนุนกลุ#มเพ่ือนช#วยเพ่ือน 
(องค3กรคนพิการ)
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 องค%ประกอบท่ี 5 การเสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเองของคนพิการด�าน
การตระหนักในตนเอง (Self-awareness) 
 การมีสิทธิและเสรีภาพเหมือนกับคนอื่นสําหรับคนพิการยังไม#เพียงพอ เพราะโอกาสท่ี
จะได�รับประโยชน3ตามสิทธิอย#างแท�จริงมีอยู#น�อยมาก เช#น แม�กฎหมายจะให�สิทธิแก#คนพิการ ได�รับ
การศึกษาเหมือนคนอ่ืน แต#โอกาสท่ีคนพิการจะได�เข�าถึงความรู�อย#างคนอ่ืนนั้น ยังมีปHญหาอยู#มากการ
ตระหนักในคุณค#าของตนเองเปGนพ้ืนฐานสําคัญในการตระหนักถึงศักด์ิศรีของความเปGนมนุษย3        
ไม#เฉพาะคนพิการแต#รวมถึงคนท่ัวไป ถ�ามีความตระหนักในการเห็นคุณค#าของตนเองจะทําให�ประสบ
ความสําเร็จในการทํางานหรือทํากิจกรรมต#างๆ ในชีวิตประจําวันได� ถ�าหากมีความท�อแท�หรือไม#เห็น
คุณค#าของตนเองก็จะไม#มีกําลังใจ เกิดความอ#อนแอต#อปHญหาอุปสรรค หากมีการตระหนักในคุณค#า
ของตนเอง ก็จะเกิดแรงจูงใจ แรงหนุนให�ประสบความสําเร็จได� โดยหลักของการสร�างการเห็นคุณค#า
ในตนเองของคนพิการต�องเปGนการทําให�คนพิการเกิดการตระหนักในตัวของคนพิการเอง ต�องให�เกิด
ความคิด มีจิตใจ มีความภาคภูมิใจในตนเอง ตระหนักถึงคุณค#าในตนเอง คิดเปGน ทําเปGน เลือก
ตัดสินใจในชีวิตของตนเอง คนพิการควรจะเลือกชีวิตของตนเองว#าจะไปในทิศทางไหนโดยอิสระ ชีวิต
ของคนพิการไม#จําเปGนต�องมีชีวิตแบบเดียวกัน การตระหนักในคุณค#าของตนเองต�องประเมินว#าตัวเอง
จะมีชีวิตในทิศทางไหน จะเปGนอย#างไร เพราะว#าคนพิการมีความแตกต#างกันท้ังการศึกษา อาชีพ 
สภาพความเปGนอยู# และการดําเนินชีวิต 
 การสร�างการตระหนักในคุณค#าของตนเองจึงเปGนประโยชน3ต#อการพัฒนาศักยภาพ    
คนพิการ รวมถึงการประเมินสมรรถภาพและเตรียมความพร�อมในการทํางาน ท้ังด�านร#างกายและ
จิตใจ ซ่ึงจะทําให�เขามีความมุ#งหวัง เกิดกําลังใจ ไม#รู�สึกท�อแท�หรือสิ้นหวัง มีความม่ันคงพอท่ีจะต#อสู�
กับสิ่งแวดล�อมและปHญหาอุปสรรคต#างๆ ได� ทําให�เขาประสบความสําเร็จได�ในแบบของเขาเอง ไม#ใช#
การเปรียบเทียบกับคนอ่ืนซ่ึงการตระหนักในคุณค#าของตนเองมีความสําคัญอย#างยิ่งในการปรับตัวทาง
อารมณ3 สังคม และการเรียนรู�สําหรับคนพิการ เพราะเห็นพ้ืนฐานของการมองชีวิต ความสามารถ
ทางด�านสังคมและอารมณ3 เกิดจากการเห็นคุณค#าในตนเอง บุคคลท่ีเห็นคุณค#าในตนเองสูงจะสามารถ
เผชิญกับอุปสรรคท่ีผ#านเข�ามาในชีวิตได� สามารถยอมรับเหตุการณ3ท่ีทําให�ตนเองรู�สึกผิดหวัง ท�อแท�ใจ 
ความเชื่อม่ันในตนเอง มีความหวังและมีความกล�าหาญ จะทําให�เปGนคนท่ีประสบผลสําเร็จ มีความสุข 
สามารถดํารงชีวิตได�อย#างมีความสุขตามท่ีตนปรารถนา  
 คนพิการที่ตระหนักในคุณค#าของตนเอง รู �ว#าตนเองมีคุณค#า มักจะมีการประเมิน
ตนเองในด�านดี แต#ถ�าคนพิการคนใดท่ีมีความรู�สึกว#าไม#มีใครสนใจ ไม#ได�รับการยอมรับหรือทําอะไร
แล�วไม#ประสบความสําเร็จ จะทําให�คนพิการคนนั้นรู�สึกว#าตนเองไร�คุณค#า เม่ือเกิดความรู�สึกเช#นนี้ข้ึนก็
จะทําให�คนพิการนั้นขาดความเชื่อม่ันในตนเอง ทุกภาคส#วนจึงควรเสริมสร�างความสามารถในการ
จัดการตนเองของคนพิการด�านการตระหนักในคุณค#าของตนเอง ให�คนพิการแต#ละประเภทรู�จักความ
พิการของตนเอง รู�จักดูแลสุขภาพของตนเองไม#ให�ความพิการมีสภาพรุนแรงข้ึน หรือส#งผลให�เกิดเปGน
ความเจ็บปVวยได�สามารถยอมรับกับสภาพความพิการท่ีเปGนอยู# มีความเชื่อม่ันในตนเอง และสามารถ
คิดหาวิธีช#วยเหลือตนเองในการทํากิจวัตรประจําวันได�  ดังนั้น การเสริมสร�างความสามารถในการ
จัดการตนเองของคนพิการด�านการตระหนักในตนเองจึงมีความสําคัญต#อการพ่ึงตนเองของคนพิการ 
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1.การเตรียม         
ความพร�อม

2.การสร�าง           
การเรียนรู�

3.การเสริมพลัง

4.การรวมกลุ"ม

การตระหนักในตนเอง 

โดยมีกระบวนการ 4 ข้ันตอน คือ 1) การเตรียมความพร�อม  2) การสร�างการเรียนรู� 3) การเสริมพลัง 
และ 4) การรวมกลุ#ม สามารถสรุปได�ตามแผนภาพ ดังนี้ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 24  กระบวนการเสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเองของคนพิการด�านการตระหนัก
ในตนเอง (คนพิการต�นแบบ) 

 
 1.การเตรียมความพร�อม 

1.1 สร�างความเข�าใจและยอมรับความพิการของตนเอง รวมท้ังสามารถปรับตัวอยู"
ในสังคมได� 
   ในการเตรียมความพร�อมด�านการตระหนักในตนเองนั้น จากการสังเคราะห3ข�อมูลท่ี
ได�จากการสัมภาษณ3คนพิการต�นแบบ พบว#า การสร�างความเข�าใจและยอมรับความพิการของตนเอง 
รวมท้ังสามารถปรับตัวอยู#ในสังคมได� คนพิการต�องพยายามพัฒนาตนเองก#อนต�องพยายามขวนขวาย 
กล�าเปSดเผยตัว มีกําลังใจต#อสู�เพ่ือชีวิตท่ีดีข้ึน อดทนต#อการฟtuนฟูสมรรถภาพร#างกายและจิตใจ
ปHจจุบันสังคมมีความเข�าใจ ยอมรับ ยกย#อง สนับสนุนคนพิการมากขึ้น  ให�โอกาสความเสมอภาค  
คนพิการจึงต�องปรับตัว ต�องตระหนักว#าตนเองยังมีศักยภาพอยู# มีสิทธิท่ีจะคิดฝHน โอกาสท่ีคนพิการ
ได�มานั้นมิใช#รอให�คนอ่ืนหยิบยื่นมาให�สถานเดียว คนพิการต�องมีความขวนขวาย การท่ีจะให�สังคม
เข�าใจและยอมรับคุณค#าของคนพิการ ต�องเริ่มต�นท่ีตัวคนพิการเอง คือมีความมานะอดทน  หม่ันสร�าง
ผลงาน แสดงความสามารถท่ีมีอยู#ออกมาก#อน แล�วในท่ีสุดความแตกต#างของสภาพร#างกายก็มิใช#
ปHญหาอุปสรรคหรือเปGนตัวชี้วัดคุณค#าของมนุษย3อีกต#อไป ดังท่ีคนพิการกล#าวว#า 
   “วิธีการของผมนะ คือ บางทีแบบว#าถ�าเราเครียดจัดๆ ออกไปเดินเล#นห�างบ�าง ไป
เจอผู�คน ถ�าจัดมากเลยเก็บตัวอยู#ในห�อง และโทรศัพท3 เฟส แต#ผมจะเล#นพวกแบบคอมพิวเตอร3
โนwตบุwค ก็จะเล#นๆ คุยกับคนโน�นคนนี้ มันก็คลายเครียดไปเอง  ตอนท่ียังไม#มีเฟส ตอนนั้นก็ใช�ลักษณะ
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ไปเดินเท่ียว ตามถนนคนเดิน คลองหลอด ไปดูของเก#า ไปหอศิลป� ไปดูภาพวาด ผมก็รู�สึกดี ภาพวาด 
ภาพเขียน” (พงษ3ศักด์ิ แสงโพธิ์ศิริ, 2557) 
   “พิการมันช#วยเราได�เยอะ ผมยังไม#ได�รังเกียจความพิการจนขณะปHจจุบันนี้ ซ่ึง
เม่ือก#อนผมรังเกียจมาก ต#อมาจึงรู�มาได�ว#าเรามีวันนี้เพราะความพิการเราเปGนฝVายเริ่มต�น เรารู�เข�าใจ
ของนิยามของชีวิตว#า ชีวิตมันคือการเรียนรู�ท้ังหมด แม�ความทุกข3 หรืออุปสรรคต#างๆ รวมถึงความ
พิการด�วย มันเปGนบทเรียนบทแรกท่ีเราจะต�องเจอ ถ�าเราเข�าใจบทเรียนนี้แล�ว โดยท่ีเราไม#ท�อถอย เรา
เผชิญหน�ากับความทุกข3กับความพิการ เราจะรู�ว#าสิ่งนี้มันมีอยู#สําหรับเรามาก ถ�าเราไม#มีสิ่งนี้นะ มันจะ
ไม#มีวันเปลี่ยนชีวิตใหม#เลย” (กําพล ทองบุญนุ#ม, 2557) 
   “เรารู�จักชีวิตรู�จักตัวเองเพราะความพิการ แค#เพียงเราไม#พิการเราก็ไปยืนเล#นๆ 
มองแต#ข�างนอก ทําแต#ข�างนอก เราไม#มีโอกาสหยุดดูตัวเราเอง แต#ความพิการทําให�เราไปไหนไม#ได� 
เลือกอะไรไม#ได� ทุกอย#างต�องเปGนไปตามสิ่งท่ีเขาจัดมาให� หรือเหตุการณ3ท่ีเราต�องเผชิญทุกอย#าง มัน
หนีไม#ได� แค#ความโกรธ ความเหงา ความเครียด เราก็แก�ปHญหาตนเองไม#ได� แล�วเราเผชิญหน�ากับสิ่งให�
รู�ความจริงว#าปQกนี้มันเปGนสิ่งที่เกิดขึ้นมาเพราะว#าเรา เราเคยที่จะผลักไสและวิ่งหนีมัน เราไม#เคย
เผชิญหน�ากับมันว#ากําลังมันแค#ไหน เราหยุดได�เผชิญหน�ากับความเหงา ความเครียดนานๆ เข�า ชีวิต
มันก็เข�มแข็ง มองเห็นสิ่งเหล#านั้นเปGนเพียงแค#อารมณ3ช่ัววูบ อารมณ3ความเหงา อารมณ3ความเครียด 
ถ�าเราเผชิญหน�ากับมันได�นานๆ มันก็ค#อยหายไปเลย มันหายไปเลย แต#ก#อนเราไม#เคยเผชิญหน�า เรา
เหงาเราก็ไป เราเครียดเราก็ไปทําร�าย เสร็จแล�วมันก็ไปทําข�างนอก เราได�จัดการข�างในเรา ซ่ึงรู�ความจริง
ว#า ความพิการ ทําให�เรารู�จักเปGนคนท่ีเข�มแข็งอดทน ทําให�เกิดประสบการณ3ชีวิต เพราะความพิการ 
และทําให�รู�จักตัวเองเพราะความพิการ และเปGนบทเรียนสําคัญท่ีคนทุกคนต�องเจอ แต#คนโดยมากหนี 
แต#เราโชคดีท่ีหนีไม#ได�ต�องเจอกับสิ่งเหล#านั้น” (กําพล ทองบุญนุ#ม, 2557) 
   “แต#คนพิการส#วนใหญ#มักจะลืมไปว#าตัวเองก็มีคุณค#าอยู# แล�วก็จะเรียกร�องแต#สิ่งท่ี
ขาดหายไปอย#างเดียว เพราะถ�าคนพิการทุกคนมองว#าตัวเองคือคนๆหนึ่งท่ีมีชีวิตอยู#บนโลกใบนี้ และมี
ศักยภาพท่ีจะทําอะไรได� เพียงแต#ว#าร#างกายเหลือไม#เท#าเก#า แล�วอยู#ร#วมกันแบบเท#าเทียม แล�วคนอ่ืน 
ก็มองคนพิการทําตัวเองด�อยไม#ใช#คนพิการอยู#ไม#เท#าเรา จิตใจของคนพิการเหลือไม#เท#าเก#าด�วย เขาดู
ถูกตัวเองก#อนว#าตัวเอง ด�อยลง แล�วก็ไม#มีความหวังท่ีจะทําอะไรดีๆ ก็เลยทําให�คนปกติยิ่งดูถูกเขามากข้ึน   
แต#ถ�าเขาถือว#าเขาทําปกติ ยังเปGนส#วนหนึ่งของสังคมไม#ได�มีอะไรท่ีขาดหายไป เปGนชีวิตหนึ่งเหมือนกัน 
และใช�ชีวิตให�ปกติ มันก็น#าจะเดินไปด�วยกันได�ในชีวิตท่ีเหลือ แต#ส#วนใหญ#แล�วคนพิการจะแปลกแยก” 
(กําพล ทองบุญนุ#ม, 2557) 
   “นานมาก เราอาศัยความเคยชินเราหลบ แต#เราหลบไม#ได� มันต�องอาศัยเปGน
ข้ันตอนว#าเริ่มจากการอดทนมัน อดทนกับสิ่งเหล#านั้นให�ได� คําว#าอดทน ต�องทนให�ได�เลยนะ ถ�าทน
ไม#ได�ไม#เรียกว#าอดทน อดทนแล�วทนให�ได� แล�วพออดทนแล�วนี้ ความทนบ#อยมันทําให�เราได�ความคิด
อะไรหลายๆอย#าง ได�เกิดความคิดท่ีจะมองในแง#ท่ีมันเปGนประโยชน3กับเราข้ึนมา ถ�าเราทําอดทนไม#ได� 
เราก็ต�องอยู#ในโลกนี้อย#างเปGนความทุกข3ตลอดไป ถ�าทนได�จะไม#ทุกข3นะ มันมีแง#คิดท่ีทําให�เราหาทางออก 
เริ่มจากการแง#คิด ตระหนักเขาเราก็ต�อง ถึงเราจะทนหรือไม#ทน สิ่งนั้นมันก็ต�องเกิดข้ึนกับเรา เปGน
เรื่องธรรมดาทุกคนไม#ใช#ว#าแต#เรา คนอ่ืนก็เปGนนะ คนท่ีแย#กว#าเราก็มีนะ มันเกิดการยอมรับ พอเกิด
การยอมรับมันก็ได�ความคิดแบบใหม#ว#าทําไม เราจะเปGนอย#างนี้บ�างไม#ได� ทําไมความพิการจะเกิด
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ข้ึนกับเราไมได� ในเม่ือหลายคนพิการมากกว#าเราด�วยซํ้า มันเริ่มยอมรับในความพิการ อดทน ยอมรับได� 
รู�จักวิธีคิดท่ีจะออกจากปHญหา นี้เปGนหลักการท่ีสําคัญมาก ถ�าเราไม#อดทนเราแก�ปHญหาอะไรไม#ได� ถ�า
เราไม#ยอมรับก็แก�ปHญหาอะไรไม#ได� เราจะเผชิญหน�าแบบผลักไสอยู#เรื่อย และถ�าเราไม#รู�จักมอง    
ในแง#ท่ีอยากออกจากปHญหาบ�าง มองแต#ในแง#บวกให�ออกปHญหาบ�าง เราก็จะทําอะไรไม#ได�เหมือนกัน 
ทุกอย#างเปGนกระบวนการท่ีเราออกมาได�เพราะอดทน ยอมรับ แล�วก็รู�จักคิดที่จะออกจากปHญหา” 
(กําพล ทองบุญนุ#ม, 2557)  
   “วันแรกท่ีผมตาบอด ผมคิดว#าผมไม#เหลืออะไร ไม#เหลืออะไรเลย เพราะว#าเรามอง
ไม#เห็น จากคนปกติไปไหนมาไหนได� ก็คิดว#ามันคงเปGนคนไร�ค#า คือ ตอนนั้นช#วยตัวเองไม#เปGน ไปไหน
มาไหนไม#ได� แต#หลังจากนั้นมาคือผมมาฝiกท่ีศูนย3ปากเกร็ด เปGนสถานท่ีฝiกผมครั้งแรก ฝiกเรื่องการใช�
ชีวิตประจําวัน ฝiกเองการออกกําลังกาย ซ่ึงจริงๆเราออกกําลังกายตอนมองเห็นนะ แต#พอตาบอดมา
เราไม#กล�าไง ไม#กล�าท่ีจะเคลื่อนไหวอะไรยังไง แต#พอมาอยู#ท่ีนั้น เขาสอนทําอย#างนี้ สอนฝiกให�เรามี
ความกล�าขึ้น แล�วก็มีการฝiกอาชีพอะไรด�วย เราก็มีความรู�สึกเรามั่นใจขึ้นในการที่จะต#อสู#กับ
ความพิการของเรา” (ชาญ สุปSนะ, 2557) 
   “ชีวิตประจําวันเราก็ทํา แต#เราเหมือนกับว#าท�อ ไม#อยากออกสังคม ไม#อยากอะไร 
ใหม#ๆ มาได�สักระยะปQ 2 ปQ แล�วก็เริ่มปรับตัว ออกสังคม ช#วยเหลือสังคม สังคมก็ยอมรับ” (สายยันต3 
จันทรา, 2557) 
   “ถ�าเปGนเด็กๆ ก็รู�สึกว#ามันเปGนสิ่งท่ีก็หนักหนาเอาเรื่องนะ เพราะว#ามันก็มีหลาย
ครั้งท่ีเรารู�สึกว#าเราถูกปฏิบัติ หรือได�รับความไม#เปGนธรรมท่ีมันแตกต#างจากการมีคนรู�จักของเราเอง 
อย#างเวลาไปเรียนผมประสบปHญหากับเรื่องของความเข�มแข็งภายในตนเอง เพราะว#าตอนประถมไม#มี
ปHญหาอะไร แต#ตอนมันเปGนมัธยม มันเปGนสังคมท่ีเริ่มแปลกออกไปแหละ มันเปGนสังคมของวัยรุ#น ซ่ึง
จะมีการมองคนพิการไปอีกแบบหนึ่ง” (สว#าง ศรีสม, 2557) 
   “อันดับแรกก#อนต�องเปSดใจให�ตัวเองว#าเราเปGนส#วนหนึ่งของสังคม เราสามารถอยู#
ในสังคมได� โดยท่ีไม#ให�สังคมรังเกียจ โดยการดูแลตัวเอง ถ�าดูแลตัวเองได� เราก็วามารถดูแลสังคมได� 
ถ�าผู�พิการสะอาดๆ เข�าไปอยู#ใกล�ๆ อาจารย3ก็รู�สึกดีไหมให�เปSดใจดูแลตัวเอง แล�วเปSดใจว#าเราเปGนส#วนหนึ่ง
ของสังคม เราสามารถออกไปใช�ชีวิตในสังคมได� ท่ีสําคัญเราสามารถเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงตัวเองได� มัน
ก็เลยไม#เปGนปHญหาสังคมด�วย” (เฉลิมพล กวยเนียม, 2557) 
   จากความคิดเห็นดังกล#าวจะเห็นว#า การสร�างความเข�าใจและยอมรับความพิการ
ของตนเอง รวมท้ังสามารถปรับตัวอยู#ในสังคมได�คนพิการ ครอบครัวคนพิการต�องสนับสนุนกระตุ�นให�
กําลังใจให�คนพิการได�รับการพัฒนาและส#งเสริมให�คนพิการได�รับการศึกษามีการออกกําลังกายเพ่ือ
เสริมสร�างสุขภาวะท่ีดีสามารถช#วยเหลือตนเอง พบปะผู�คนภายนอก หากครอบครัวเสริมสร�าง
ความสามารถให�คนพิการเกิดความเข�าใจและยอมรับความพิการของตนเอง จะส#งผลให�คนพิการ
ปรับตัวอยู#ในสังคมได�อย#างรวดเร็ว  

1.2 ฝ7กฝนคนพิการให�สามารถดําเนินชีวิตร"วมกับคนปกติได�ด�วยความภาคภูมิ  
   ในการเตรียมความพร�อมด�านการตระหนักในตนเองนั้น จากการสังเคราะห3ข�อมูลท่ี
ได�จากการสัมภาษณ3คนพิการต�นแบบ พบว#า การฝiกฝนให�คนพิการสามารถดําเนินชีวิตร#วมกับคนปกติ
ได�ด�วยความภาคภูมิมีความสําคัญยิ่ง โดยต�องต�องเริ่มจากเสริมสร�างสมรรถภาพหรือความสามารถ
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ของคนพิการให�มีสภาพท่ีดีข้ึน หรือดํารงสมรรถภาพหรือความสามารถท่ีมีอยู#เดิมไว� โดยอาศัย
กระบวนการทางการแพทย3 การศาสนา การศึกษา สังคม อาชีพ หรือกระบวนการอ่ืนใด เพ่ือให�คน
พิการได�มีโอกาสทํางานหรือดํารงชีวิตในสังคมอย#างเต็มศักยภาพ ดังท่ีคนพิการกล#าวว#า 
   “กระบวนการฟtuนฟูด�านจิตใจ อันดับแรกฟtuนฟูจิตใจก#อน ถ�าจิตใจสู� ไม#ว#าอะไรเขา
ทําได�หมด จิตใจสู�ทําได�หมด ผมก็ทําวนเวียนอยู#กับคนพิการในชุมชน ร�อยลูกพันลูก ร�อยคนพันคน 
ครั้งเดียวไม#สําเร็จหรอก การท่ีจะช#วยคนหนึ่งคนให�สําเร็จ อย#างน�อยเปGนปQๆ ผู�พิการโรงพยาบาล
บางแคบางคนยังไม#สําเร็จนะ เพราะว#ายังไม#เปSดใจ แต#ถ�าสําเร็จคนหนึ่งแล�วนะ อาจารย3จะปลาบปลื้ม
มากท่ีช#วยเหลือเขาให�พ�นทุกข3ได�” (เฉลิมพล กวยเนียม, 2557) 
   “ผู�ปVวยจะมีหลายระดับ จะมี 5 ระดับ ผมอยู#ระดับ 5 คือ ระดับพิเศษ คือ หนึ่งคือ 
ช#วยเหลือตัวเองไม#ได�เลย สองก็ช#วยเหลือตัวเองไม#ได� สามคือแบบว#าช#วยเหลือตัวเองได�หน#อย แต#ยังมี
โอกาสฟุeงซ#านอะไรอยู# สี่คือ ช#วยเหลือตัวเองได� และดํารงชีพในชีวิตประจําวันได� เหมือนท่ีคุณบอกว#า 
ปHด กวาด ถูบ�าน ทํากิจวัตรประจําวันได� ไปหาข�าวทานเอง กินเอง ทานเองเปGน แล�วก็รู�จักการทานยา
อยู#กับท่ีและสามสี่นี้นะ แล�วก็สี่คือ ไปทํางานได�ด�วย แต#ผม 5 คือ บําเพ็ญประโยชน3ให�กับสังคมได�ด�วย 
แล�วก็ดูแลตัวเองได�ทุกอย#างเหมือนปกติ และบางทีเด#นกับคนปกติด�วยซํ้าไป” (พงษ3ศักด์ิ แสงโพธิ์ศิริ, 
2557) 
   “ก#อนหน�านั้นอยู#ระดับอ่ืนก#อน แล�วค#อยพัฒนาข้ึนมา ผมเคยอยู#ระดับ ตอนท่ีปVวย
หนักๆ คือ อยู#ในระดับ 2 คือ เหมือนกับคิดอะไรไม#ออก ทําอะไรไม#ได� แต#พอดีผมมีพ้ืนฐานการทํางาน
ต้ังแต#เด็ก จาก 2 ข้ึนไป 3 พอผมมารักษาก็ 3-4 เลย แล�วยิ่งเม่ือก#อนผมเปGนคนข้ีอาย ไม#กล�าพูดอย#าง
นี้หรอก พูดตรงๆ ชาวบ�านหรือออกโทรทัศน3 หรือออกสื่อ หรือการเขาสังคม ผมจะข้ีอาย แต#ผมมาฝiก
ท่ีศรีธัญญา คือ การรักษาด�วยยา มีการจิตบําบัดโดยนักจิตวิทยา โดยนักสังคม โดยพยาบาลแล�วก็
นักศึกษาพยาบาล การทํากลุ#มพวกคุย การแสดงออก การสื่อสาร การปฏิบัติตน  การดูแลตนเอง
เบื้องต�นอะไรต#างๆ ทําให�ผมพัฒนาการเร็วข้ึน ซ่ึงมีพ้ืนฐานเดิมจากการท่ีผมเปGนคนท่ีมีอัธยาศัยดีอยู#แล�ว”
(พงษ3ศักด์ิ แสงโพธิ์ศิริ, 2557) 
   “ถามภูมิใจบทบาท ณ วันนี้ไหม ก็ภูมิใจระดับหนึ่ง ภูมิใจท่ีเราได� อย#างน�อยสุดเรา
เปGน ตัวเองสําหรับทําให�ตัวเองมีคุณค#าต#อสังคม ไม#เปGนภาระต#อสังคม แล�วก็ภูมิใจท่ีอย#างน�อยเราเปGน
ท่ีพ่ึงของครอบครัว ส#วนสังคมมองท่ีเพ่ือนคนตาบอด หรือคนพิการ ผมก็ยังเปGนส#วนหนึ่งไม#ได�มากมาย 
เปGนส#วนหนึ่งท่ีขับเคลื่อนระบบของ ภาคประชาชนของคนตาบอดให�เปGนที่เปSดเผยในสังคมภาพ
ใหญ# ผมคิดว#าปHจจุบันสังคมดีข้ึน เพราะด�วย Social network เทคโนโลยีเข�าถึงได�ง#ายข้ึน แต#เรายังมี
ความรู�สึกอึดอัดในกรณีท่ีเรา ทํากิจกรรมต#างๆ หรือสิ่งท่ีเราทําได� แต#พอเปGนอย#างนี้เราโดนกีดก้ันทันที 
โดนตัดสิทธิทันที ถ�าทําก็ต�องฝtนมากๆ จนบางทีก็ไม#คุ�ม อึดอัดมากกว#า แต#ความรู�สึกเสียใจไม#มี” (วิรัช 
สุขเจริญ, 2557) 
   “จริงๆ แล�วเม่ือก#อน ผมตอนท่ีผมมองเห็น ผมก็เห็นคนพิการอย#างตาบอดเปGนเรื่อง
ตลกนะ เปGนเรื่องตลกนะเหมือนขายหัวเราะ อย#างคนพิการเดินไปตกท#อ ตกอะไร แต#พอมาเจอกับ
ตัวเองมันตลกไม#ออก แล�วท่ีสําคัญท่ีสุดคือ เรามาเริ่มต�นนับศูนย3ใหม#ตอนนั้นมันอยากลําบากมากเลย
ในการใช�ชีวิตอะไรต#างๆ ให�มันปรับตัวเข�ากับสังคม ก็เลย เราน#าจะเรียนหนังสือ เราน#าจะเข�าไป
ทํางานในสังคมของคนพิการ เพ่ือท่ีจะได�มีคการพัฒนาคุณภาพชีวิตให�ดีข้ึน ถ�าเราเปGนส#วนหนึ่งในการ
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ทําให�คนพิการมันโตข้ึนได� มันก็น#าจะทําให�ชีวิตเขาดีข้ึน เพราะว#าบางคนเราต�องยอมรับเลยว#าเขามี
ความเดือดร�อนจริงๆ เขาไม#มีทางไป คือ จนก็จนดัดดานไม#มีความรู�ไม#มีอะไร คือ เขาก็ใช�ชีวิตตามท่ี
เขาใช�ไป มันก็เปGนแรงบันดาลใจอย#างหนึ่งท่ีอยากจะ ช#วยเขาให�เขามีชีวิตท่ีดีข้ึน” (ชาญ สุปSนะ, 2557) 
   “พอเราปลูกฝHงลักษณะนิสัยของการขวนขวายเรียนรู�ด�วยตัวเอง พอเราออกมา
ทํางาน ออกมาใช�ชีวิตในสังคม เราก็นําเอาสิ่งท่ีเราเคยทํามาใช#ต#อ มันก็เลย ทําให�เกิดผลท่ีคิดและหา
วิธีการตลอดเวลา จะไม#ถามว#ามีเหนื่อยมีท�อ มี เวลาเจอปHญหาเจออะไรอย#างนี้เยอะแยะมากมายก็มี 
แต#ว#าบางทีเราก็รู�ว#า เราก็ต�องไปต#อ เราหยุดอยู#แค#นี้ เราก็ ถ�าไม#ทําอะไร มันก็จะยิ่งถอยหลังก็อาจจะ
อดตาย ก็ต�องพยายาม” (สว#าง ศรีสม, 2557) 
   “ตอนท่ีจบม.6 ตอนนั้นไม#ได�คิดว#าเขาจะเรียนต#อปริญญาตรีเลย เขาคิดว#าเขา
อยากจะทํางานแต#ว#าพ#อเปGนคนบอกว#า อยากให�ลูกเรียนปริญญาตรี เพราะเหมือนกับเปGนความ
ภาคภูมิใจ จริงๆพ#อคาดหวังถ�าเขาจบปริญญาตรี อยากให�เขาเปGนครู แต#ตัวเขาเองเขาไม#ได�อยากเปGน
ครูเลย เขาเหมือนโอเค อยากให�ลูกเรียนปริญญา เพ่ือความภาคภูมิใจของพ#อ ตอนนั้นเขาไปเรียน 
ไม#ได�เรียนแผนกครูด�วย  แต#พอไปเรียนวิทยาลัยราชสุดา เขาเรียนวิชาเอก เรื่องการบริหารจัดการคะ 
แล�วก็พอจบปริญญาตรี เขารู�สึกว#าคือ พ#อภูมิใจมากเลย ลูกเปGนคนหูหนวก แล�วจบปริญญาตรี และ
เขาสามารถทํางานเลี้ยงดูตัวเอง เลี้ยงดูครอบครัวได� เขารู�สึกว#ามันเปGนความภาคภูมิใจ ไม#ต�องทําให�
พ#อแม#ห#วง” (ปรียานุช ศศิธรวัฒนกุล, 2557) 
   “ใช#ความอดทน ขันติ อดทนกับ ถ�าผู�พิการทุกคนมีขันติกับวิริยะผมว#าหาย มนุษย3
คนเราเหมือนกันนะ แต#ผมว#าผมโชคดีที่เปGนอย#างนี ้ เพราะว#าผมจะได�จะได� เขาเรียกว#าอะไร 
มูลค#าเพ่ิม 2 เท#า ของความเปGนมนุษย3 อย#างอาจารย3ต่ืนเช�ามากินข�าว อาบน้ํา ทํางานบ�าน ทํางาน
ธุรกิจต#างๆเสร็จแล�ววนเวียนอย#างนี้ แต#ผมต�องใช�ความพยายามถึง 2 เท#า เพราะฉะนั้นผมต�องได� 
ความคุณค#าเปGน 2 เท#า เหมือนกับว#าเกิดมาชาตินี้คุ�ม เพราะว#าใช�ชีวิตมากกว#าคนอ่ืน 2 เท#า มีความ
พยายาม 2 เท#า ก็มีความพยายามกว#าคนอ่ืน 2 เท#า ทําอะไรก็มีความมานะกว#าคนอ่ืน 2 เท#า แสดงว#า
เรามีอะไรได�มากกว#าคนอ่ืน 2 เท#า ท่ีได�กว#าคนอ่ืน 2 เท#า” (เฉลิมพล กวยเนียม, 2557) 
   จากความคิดเห็นดังกล#าวจะเห็นว#า การท่ีคนพิการสามารถดําเนินชีวิตร#วมกับคน
ปกติได�ด�วยความภาคภูมิ คือ การมีโอกาสในการตัดสินใจในเรื่องท่ีกระทบต#อชีวิตตน สามารถเลือก
ดําเนินกิจกรรมตามท่ีต�องการภายใต�กฎเกณฑ3ข�อกําหนดของสังคมนั้นๆ ซ่ึงหัวใจของการดําเนินชีวิต
ร#วมกับคนปกติได�ด�วยความภาคภูมิ อยู#ท่ีการสามารถตัดสินใจชีวิตด�วยตัวเอง มีสิทธิและโอกาสเลือก
หนทางปฏิบัติเอง และมีอิสระเสรีท่ีจะประสบความล�มเหลวหรือเรียนรู�จากความผิดพลาดของคนอ่ืน
เช#นเดียวกับคนท่ัวไป เกิดการรวมตัวกันและแลกเปลี่ยนเรียนรู�ด�วยความสมัครใจ เพ่ือร#วมสร�างความ
เข�าใจหรือพัฒนาแนวปฏิบัติในเรื่องนั้นๆ ของสังคม สามารถพ่ึงตนเองได�มีศักด์ิศรีแห#งความเปGนมนุษย3
และเสมอภาคกับบุคคลท่ัวไป และมีส#วนร#วมทางสังคมอย#างเต็มท่ีและมีประสิทธิภาพ ภายใต�
สภาพแวดล�อมท่ีคนพิการสามารถเข�าถึงและใช�ประโยชน3ได� 
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จากการสังเคราะห3ข�อมูลจากคนพิการในเรื่องของกระบวนการเตรียมความพร�อม
ด�านการตระหนักในตนเอง สามารถสรุปได�ตามแผนภาพ ดังนี้ 

ภาพท่ี 25 การเตรียมความพร�อมด�านการตระหนักในตนเอง (คนพิการต�นแบบ) 
 
 2. การสร�างการเรียนรู� 

2.1 จัดอบรมให�ความรู�เก่ียวกับเรื่องทักษะชีวิตด�านต"างๆ และสิทธิของตนเองแก"
คนพิการแต"ละประเภท 
   ในการสร�างการเรียนรู�ด�านการตระหนักในตนเองนั้น จากการสังเคราะห3ข�อมูลท่ีได�
จากการสัมภาษณ3คนพิการต�นแบบ พบว#า การจัดอบรมให�ความรู�เก่ียวกับเรื่องทักษะชีวิตด�านต#างๆ 
และสิทธิของตนเองแก#คนพิการแต#ละประเภทถือเปGนสิ่งสําคัญ ซ่ึงทักษะชีวิตจะเปGนแนวทางหนึ่งท่ีจะ
ทําให�คนพิการมีความเข�มแข็งมากข้ึน สามารถพัฒนาปรับตัวเองให�อยู#ในสถานการณ3ต#างๆ ได� และ
ช#วยให�คนพิการสามารถปรับเปลี่ยนตนเองให�มีพฤติกรรมสุขภาพท่ีดีได�ทักษะชีวิตจึงเปGนความสามารถ
ข้ันพ้ืนฐานของบุคคลในการปรับตัวและเลือกทางเดินชีวิตที่เหมาะสมเพื่อที่จะสามารถเผชิญ
ปHญหาต#าง ๆ ท่ีอยู#รอบตัวในสภาพสังคมปHจจุบัน และเตรียมพร�อมสําหรับในอนาคตได�อย#างมี
ประสิทธิภาพ ดังท่ีคนพิการกล#าวว#า 
   “ทดลองลงมือปฏิบัติ แล�วก็มั่นใจแล�วเราก็ดูให�เปGนแนวทาง เปGนทางเลือกให� 
คนพิการ ครอบครัวคนพิการยอมรับ” (ธีรวัฒน3 ศรีปฐมสวัสด์ิ, 2557)   
   “จากการท่ีเขาทํางานกับสมาคม ทําให�เขารับการอบรมหลายเรื่อง อย#างเรื่องสิทธิ
คนพิการ เขาก็ได�รับข�อมูลเรื่องนี้มากข้ึน เขารู�สึกม่ันใจท่ีเขาจะต#อสู�กับเรื่องต#างๆ ได� เขารู�สึกว#าเขา
สามารถทําอะไรได�ด�วยตัวเองคะ” (ปรียานุช ศศิธรวัฒนกุล, 2557) 
   “แล�วก็อยากให�คนพิการเปGนกลุ#มก�อนหมายความว#า คนพิการคนนี้ ข้ึนบันไดเลื่อน
ไม#ได� ท้ังหมดก็ข้ึนไม#ได�อะไรอย#างนี้ เช#น คนตาบอด ต�องมองคนพิการเปGนบุคคล เฉพาะบุคคล แต#ละ
คนก็มีความแตกต#าง ถึงแม�เราจะตาบอดหรือมองไม#เห็นเหมือนกัน แต#มีประสบการณ3เฉพาะตัว 
บางคนข้ึนบันไดเลื่อนไม#แข#ง แต#บางคนคล#องจะตาย เปGนรายบุคคล มีการยืนหยุ#นคุยกันบ�าง แล�วก็คือ 
สิ่งหนึ่งในฐานะคนตาบอดเลย คือ เรื่องการเข�าถึงข�อมูลต#างๆ รัฐเอกชน มันมีข�อมูลอะไรเยอะมาก ท่ี
มันออกมาในรูปแบบสื่อพิมพ3 หรือแม�กระท่ัง Website แต# Website ถ�าทําให�มันเข�าไม#ถึงมันก็เข�าไม#ถึง 

การตระหนัก     
ในตนเอง การเตรียมความพร�อม

การฝiกทักษะการดํารงชีวิต
(คนพิการ/ครอบครัว)

การส#งเสริมการทํากิจกรรมร#วมกับ
คนปกติท่ัวไป                         

(ครอบครัว/ชุมชน/ภาครัฐ/ภาคเอกชน       
/องค3กรคนพิการ)
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มันก็ทําให�เราขาดตรงนี้ พอมันยิ่งขาด มันก็ยิ่งกระหาย ส่ิงนี้ถ�ามันเข�าถึงมันก็เปGนอะไรท่ีเราจะในการ
ตัดสินใจ หรือการทําอะไรก็แล�วแต# เรารู�สึกว#าเราเท#าเทียมกับคนอ่ืนบ�าง” (อิศวรา ศิริรุ#งเรือง, 2557) 
   “ไม#ว#าจะทําอะไรก็ตาม อยากให�มาพูดคุยกับคนพิการ ให�คนพิการเข�าไปมีส#วนร#วม
ในการท่ีคุณจะทํา หรือจะตัดสินใจจะทําอะไร อย#างอันนี้แบบ คือ เวลาเขียนอาจจะไม#เอ#ยชื่อเขาก็ได� 
คือ อย#าง BTS เขาให�ความช#วยเหลือดี บางครั้งเขาชอบมีกฎเกณฑ3อะไรๆประหลาดๆข้ึนมา เช#น ห�าม
คนตาบอดข้ึนบันไดเลื่อน หรือว#า มีบางช#วงท่ีแบบมันมีคนตก เขาจะบอกต�องแบบว#า รปภ. 1 คน ต#อ
คนตาบอด 1 คน สมมุติเรามาหลายคน เขาจะไม#ให�เกาะไปทีเดียว จะมีกฎเกณฑ3อะไรประหลาด แต#
มองว#าเขาตัดสินจากเหตุการณ3ท่ีเกิดข้ึน และเขาก็หาวิธีแก�ปHญหาเพียงแต#เรามองว#า อันนี้ถ�าได�พูดคุย
กันตาบอดหรือคนพิการบ�าง มันน#าจะทําความเข�าใจกันได� อาจจะมีบางคนไม#สะดวกกับการข้ึนบันได
เลื่อน หรือบางคนอยากจะข้ึน คือ เราข้ึนได� มันบางครั้งสิ่งท่ีทํา ถ�าไม#ได�ถาม หรือไม#ได�ให�คนพิการมี
ส#วนร#วมมันจะออกมาประหลาดๆ อันนั้นส#วนหนึ่ง”(อิศวรา ศิริรุ#งเรือง, 2557) 
   จากความคิดเห็นดังกล#าวจะเห็นว#า การจัดอบรมให�ความรู�เกี่ยวกับเรื่องทักษะ
ชีวิตด�านต#างๆ และสิทธิของตนเองแก#คนพิการแต#ละประเภทเปGนการให�ความรู�แนะนําเก่ียวกับการ
ดูแลและสร�างเสริมให�คนพิการมีคุณภาพชีวิตท่ีดี สามารถใช�ชีวิตประจําวันได�อย#างเหมาะสม ปกติสุข
เฉกเช#นคนปกติทั่วไปรวมทั้งรับรู �ตระหนัก และเข�าถึงสิทธิต#างๆ ของคนพิการท่ีปHจจุบันมีการ
ดําเนินการอย#างเปGนรูปธรรมมากข้ึน เกิดการยอมรับในตนเองและก�าวข�ามผ#านความพิการไปสู#การใช�
ศักยภาพได�เต็มขีดความสามารถ ส#งผลให�คนพิการสามารถดําเนินชีวิตในสังคมได�อย#างอิสระ 

2.2 จัดอบรมหลักธรรมสู"การปฎิบัติเพ่ือให�เกิดความเข�าใจตนเองและวิธีแก�ป(ญหาต"างๆ 
   ในการสร�างการเรียนรู�ด�านการตระหนักในตนเองนั้น จากการสังเคราะห3ข�อมูลท่ีได�
จากการสัมภาษณ3คนพิการต�นแบบ พบว#า การจัดอบรมหลักธรรมสู#การปฎิบัติเพ่ือให�เกิดความเข�าใจ
ตนเองและวิธีแก�ปHญหาต#างๆ มีความสําคัญต#อคนพิการ เพราะธรรมะคือธรรมชาติคือหนทางแห#งการ
พ�นทุกข3 ส#งผลให�คนพิการหันกลับมาเข�าใจตนเองและสิ่งรอบข�างมากยิ่งข้ึน รวมท้ังส#งผลให�เกิดการ
พัฒนาด�านจิตใจให�มีความเข�มแข็งและสามารถกลับมาดําเนินชีวิตได�อย#างปกติสุข คนพิการท่ีผ#านการ
ฝiกอบรมหลักธรรมสู#การปฎิบัติจะสามารถฝiกตนให�เปGนคนดีเปGนคนมีประโยชน3ท้ังต#อครอบครัวและ
ต#อสังคม คนพิการการที่ผ#านการอบรมจะสามารถหันหลับมามองตนเองและสิ่งแวดล�อมรอบตัวมาก
ยิ่งข้ึน เกิดการตระหนักคุณค#าในตนเองซ่ึงหลักธรรมในพระพุทธศาสนา เปGนกระบวนทัศน3ท่ีจะสามารถ
นําหลักการสําคัญมาประยุกต3ใช�ในการแก�ปHญหาในแบบองค3รวมอันจะส#งผลดีกับการแก�ไขปHญหา
ต#างๆ ในการดําเนินชีวิตของคนพิการได�เปGนอย#างดี ดังท่ีคนพิการกล#าวว#า 
   “เราออกไปบรรยายที่ไหนก็จะมีคนมารอพบ บางทีก็โทรศัพท3เข�ามาถามปHญหา
บางอย#างเราก็เลยให�คําแนะนําไป อย#างเช#นโทรหาเก่ียวกับเรื่องการปฏิบัติธรรมะ การท่ีนัดมาคุยก็มี
ท้ังปHญหาการปฏิบัติธรรม แล�วก็การแก�ปHญหาชีวิตโดยท่ัวๆไป แล�วไปหลังจากการบรรยายนี้ก็ คือมันมี
คําถามอีก 3 อย#างนี้คือ ปHญหาการปฏิบัติธรรม เกิดการติดขัด แล�วก็ขอคําแนะนําแก�ปHญหาชีวิต
ภายในครอบครัว ภายในสังคม แล�วก็ขอกําลังใจ ส#วนมากจะเปGน 3 อย#าง” (กําพล ทองบุญนุ#ม, 2557) 
   “พอเรามาสนใจธรรมะแล�วมันมีความคิดท่ีเปลี่ยนแปลงจากเดิมไป มันเริ่มคิดมอง
เรื่องราวต#างๆท่ีเกิดข้ึนกับตัวเรานี้ มองให�เปGนความจริงมากยิ่งข้ึน แต#ก#อนเรามองแบบลบ เราไม#น#า
เปGนเรา เราไม#น#าโชคร�าย เราไม#น#าเปGนลบหมดเลย จะมองในแง#ดีมันก็ดีไม#ได� แต#ถ�ามองในอีกแง#ก็คือ 
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โลกของความเปGนจริง ความเจ็บไข�ได�ปVวย ความทุกข3เปGนของคนธรรมดาท่ัวไป พอเรามองในแง#นี้เราได�
วิธีจากการท่ีเราสนใจธรรมะ ได�วิธีคิดท่ีมันไม#เหมือนเดิม เราคิดแต#เรื่องบวกเรื่องลบ แต#มีความคิดอีก
อย#างหนึ่งท่ีมันไม#ได�บวกไม#ได�ลบโดยตรง แต#เปGนความคิดท่ีเปGนความจริง”(กําพล ทองบุญนุ#ม, 2557) 
   “ธรรมะ การเข�าสู#ธรรมะมันมี 3 ข้ันตอน อันนี้เปGนหลักสําคัญของผู�ปฏิบัตินะ มี 3 
ข้ันตอน อันดับแรกคือ การได�อ#าน จากการอ#านการฟHง เปGนการอ#านการฟHง แค#เราอ#าน เราฟHง เราก็
เริ่มท่ีจะรู�ว#าสิ่งนี้ประโยชน3สําหรับเรา แต#ถ�าลึกลงไปอีกข้ึนคือข้ันท่ี 2 คือ คิด ใคร#ครวญ หาเหตุผล 
เปGนการท่ีต�องอาศัยการทดลอง คิด ปลูกเปGนทฤษฎีอะไรข้ึนมาทางด�านจิตใจ ใคร#ครวญผลนั้นมันเปGนจริง
ไปได� ธรรมะมันช#วยดับทุกข3เราได�นะ แค#เราฟHง เราก็สบายใจแล�ว แล�วถ�าเราได�ปฏิบัติมันน#าจะลึกซ้ึง
มากกว#านี้”(กําพล ทองบุญนุ#ม, 2557) 
   “การปฏิบัติตน ก็คือ การปฏิบัติธรรม คือ การหันกลับมาดูตัวเอง หันมาดูตัวเอง 
มาดูว#ามันเปGนเรื่องของร#างกายที่มันเปGนอย#างนั้นเอง สภาพของร#างกาย ซ่ึงคนทุกคนมีสิทธิพิการ
ท้ังนั้นแหละ อย#างว#าแต#เราเลย การดูคนท่ีไมได�ฝiกจิตมันจะเด๋ียวเดียวก็ไปแล�ว เพราะเราเคยชินกับ
อารมณ3ภายนอกใช#ไหม การกลับมาดูตัวเองเปGนสิ่งท่ียากมาก เพราะฝiกท่ีจะใช�หลักของกรรมฐานให�มี
สติ ต�องมีร#างกายท่ีมันผูกจิตเอาไว� ท่ีเปGนปHญหาคือ จิตท่ีมันไป ไปตามอารมณ3 ไปตามความคิด แต#ถ�า
เราเอาจิตมามีท่ีเกาะ เอาร#างกายมาเปGนท่ีเกาะ ให�มันเกาะอยู#กับตัวเรา การเกาะอยู#กับตัวเองเปGนการ
หันกลับมาดูตัวเอง เปGนการปฏิบัติตนเอง เพราะเราทําไปจิตมันก็ไป เราก็กลับมาอยู#กับตัวเอง ฝiก
บ#อยๆ มันจะรู�ความจริงเก่ียวกับเรื่องตัวเรา มันจะรู�ว#าความพิการมันไม#ได�อยู#ท่ีใจ ท่ีร#างกายต้ังหาก 
แต#ใจ ถ�าใจพิการจริง ใจมันก็วิ่งไป มันก็ไม#กลับมา ใจมันวิ่งไปวิ่งมา ใจอิสระ กายไปไมได� แต#ใจไปได� 
แปลว#าจิตใจมันสําคัญกับร#างกาย ความสุข ความทุกข3 ความเดือดร�อนต#างๆมาจากใจท้ังนั้นแหละ 
เข�าใจเรื่องของใจเราเอง อาศัยมีสติควบคุมมัน แล�วอาศัยมีปHญญารู�ว#า จุดนี้เปGนเรื่องของธรรมชาติท่ี
พาไปเอง แต#เด๋ียวมันก็ไป เด๋ียวมันก็มา เด๋ียวมันก็ไป เราก็ยังไม#ต�องไปบังคับอะไรมันมากท่ีจะตามดู
มัน เข�าใจกลไกของชีวิตเราว#ากายเปGนอย#างนี้นะ เราก็จะมีมันเหมือนอย#างเรา เราไม#เคยมีความรู�เรื่อง
แบบนี้มาก#อน พอมารู�เข�ามันเปGนของวิเศษสําหรับเรา แล�วคนที่มีปHญหาแบบเรา เราก็บอกวิธีการ 
ทํายังง้ีสิ เราจะรู�สึกสบาย ผ#อนคลายข้ึน อย#าไปวิ่งตามจิตตามใจ อย#าไปผลักไสความทุกข3ท่ีเกิดจาก
ตัวเรา ให�ยอมรับ แล�วก็เข�าใจอารมณ3ของจิตใจ แต#ก็ทําง#ายๆ โดยการฝiกจิตมาดูตัวเอง มันเปGนความ
เมตตา อยากให�คนท่ีมีความทุกข3 พ�นจากปHญหาท่ีเราเปGน จะทํายังไง ก็ทําด�วยวิธีการท่ีเราเปGน ทําได�
ยังไง ตัวเองก็ต�องทําได�เหมือนกัน เพราะมันมีเรื่องของการมีใจเหมือนกัน ถ�าคนท่ีมีความรักความสุข 
เปGนความทุกข3ต�องการให�ชีวิตก�าวหน�า เขาต�องรับสิ่งเหล#านี้ไปได� และก็ได�ผล คนท่ีมีความทุกข3มากๆ 
ก็ช#วยกันแบ#งไม#ได� เพราะว#ามันมีการต#อต�าน แต#ถ�าเขาวางอัตตาตัวตนท่ีคิดต#อต�าน ลองทําตาม เขาจะ
เข�าใจตัวเขาเอง เราไมได�ไปทําให�ไม#ได�ไปบังคับให�เขาทํา หรือไม#ได�ไปทําให�เขา เราทําเอง เขาจะได�
พิสูจน3ตัวเองว#านี้เปGนของจริง มันเกิดเพราะท่ีเมตตาอยากจะบอกให�คนท่ีเขามีปHญหาได�ปฏิบัติตาม” 
(กําพล ทองบุญนุ#ม, 2557) 
   จากความคิดเห็นดังกล#าวจะเห็นว#าการจัดอบรมหลักธรรมสู#การปฎิบัติเพ่ือให�เกิด
ความเข�าใจตนเองและวิธีแก�ปHญหาต#างๆ ควรจัดหลักสูตรอบรมให�เหมาะสมกับคนพิการแต#ละ
ประเภทเพ่ือท่ีสามารถปฎิบัติ ฝiกฝนด�วยตนเองได�โดยมุ#งเน�นให�คนพิกรแต#ละประเภทได�เรียนรู�อย#าง
เหมาะสมกับตนเอง และสามารถนําไปใช�ในชีว ิตประจําวันได� โดยมีการสอดแทรกธรรมะ
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ประยุกต3ในรูปแบบกิจกรรมท่ีผสมท้ังศาสตร3และศิลป�มีท้ังความสนุก ความเพลิดเพลินแต#อิงแอบกับ
กับหลักธรรมะซ่ึงการจัดอบรมหลักธรรมสู#การปฎิบัตินั้นเปGนหนทางสู#ชีวิตท่ีดีงามและเปGนสุข 

2.3 จัดกิจกรรมให�คนพิการมีส"วนร"วมในการทําประโยชน%เพ่ือสังคม 
   ในการสร�างการเรียนรู�ด�านการตระหนักในตนเองนั้น จากการสังเคราะห3ข�อมูลท่ีได�
จากการสัมภาษณ3คนพิการต�นแบบ พบว#า การจัดกิจกรรมให�คนพิการมีส#วนร#วมในการทําประโยชน3
เพ่ือสังคมนั้น เปGนการจัดกิจกรรมที่เสริมสร�างความตระหนักของคนพิการถึงปHญหาท่ีเกิดข้ึนใน
สังคม ทําให�เกิดความรู�สึกท่ีปรารถนาจะร#วมและมีส#วนช#วยเหลือสังคม โดยรับรู�ถึงสิทธิควบคู#ไปกับหน�าท่ี
และความรับผิดชอบ สํานึกถึงพลังของตนว#าสามารถร#วมแก�ไขปHญหาได� และลงมือกระทําเพ่ือให�เกิดการ
แก�ปHญหาด�วยวิธีการต#างๆ โดยการเรียนรู�และแก�ไขปHญหาร#วมกันกับคนในสังคมเพราะการอยู#ร#วมกันใน
สังคมทุกวันนี้ จําเปGนอย#างยิ่งท่ีจะต�องอาศัยความมีน้ําใจไมตรีการเอ้ือเฟtuอเผื่อแผ# การช#วยเหลือเก้ือกูล
กันโดยไม#หวังผลตอบแทน การดํารงชีวิตในสังคมท่ีมีการช#วยเหลือกันถึงแม�ว#าเรื่องราวหรือเหตุการณ3
นั้นไม#ได�มีความเก่ียวข�องกับคนพิการก็ตาม แต#ก็เต็มใจที่จะแบ#งปHนให�การช#วยเหลือเอ้ืออาทรกัน 
นั่นคือ การแสดงความมีจิตสาธารณะ ดังท่ีคนพิการกล#าวว#า 
   “ก็เริ่มแรกท่ีประสบอุบัติเหตุตัดขา มันก็ท�อ ไม#อยากได�อะไร มาได�ปQ 2 ปQ เราฮึดสู� 
เราก็ประกอบอาชีพ แล�วเราก็เขามาสังคม แล�วเราก็ได�มาเปGนประธาน ประธานนู�นประธานนี้เรื่อยๆ 
มันก็เลยมีความภาคภูมิใจว#าถึงเราพิการเราก็ช#วยเหลือสังคมได�” (สายยันต3 จันทรา, 2557) 
   “เปลี่ยนวิกฤต เปGนโอกาส ใช#ๆ ประเด็นความภาคภูมิใจก็สําคัญ เม่ือเราได�ทําอะไร
สักอย#างเกิดข้ึนมา แล�วเกิดความภาคภูมิใจในตรงนี้เกิดข้ึนมันก็จะมีแนวทางการช#วยเหลือตัวเอง ใน
รูปแบบอ่ืนๆ ต#อๆ ไป เราภาคภูมิใจในสิ่งท่ีเราทํา” (ธีรวัฒน3 ศรีปฐมสวัสด์ิ, 2557) 
   “การทําประโยชน3เปGนการทําตัวเองให�มีคุณค#า เพราะเราไม#เคยทําประโยชน3กับคน
อ่ืนเลย เรารอแต#รับประโยชน3จากคนอ่ืน แล�วมันจะมีคุณค#าได�ไง เปGนคนท่ีด�อยในสังคม ถ�ามีคุณค#าคือ 
แบ#งปHนให�สังคมบ�าง ด�านร#างกายแบ#งปHนไม#ได� ด�านจิตใจด�านความรู�กําลังใจหรือแง#คิดต#างๆ แบ#งกันก็
ได� มีหลายคนท่ีมีความสามารถทางด�านจิตใจ เอาไปทําอะไรแปลกๆ ไม#ได� ตัวเองก็ไม#ได�มีคุณค#าท่ี
แท�จริง ไปโชว3อย#างนั้นโชว3อย#างนี้มันไม#ใช#คุณค#าท่ีแท�จริงของความพิการ มันเปGนคุณค#าที่ย ัง
เทียมๆ อยู# ของจริงคือ ตัวเองต�องมีความสุข แล�วก็ไปแนะนําผู�อ่ืนให�มีความสุข โดยท่ีไม#ต�องอาศัย
สิ่งประกอบ ข�างนอกท่ีเปGนวัตถุ ทําไมผมเรียนภาษาอังกฤษ แล�วไปสอนเขา ทําไมเราจะประดิษฐ3
หนังสือข้ึนมา อันนั้นไม#ใช#ทําให�ตัวเองมีคุณค#า มันทําให�ตนเองมีอาชีพ กับทําตัวเอง  มีโอกาส ไม#เอา 
ไม#เอาประโยชน3” (กําพล ทองบุญนุ#ม, 2557) 
   “เราจะสังเกตคนพิการมันความพิการมันเปGนเฉพาะบางส#วนเท#านั้นเอง บางส#วนก็
ใช�ได�ดีมากนะ อย#างผมท้ังร#างกาย ร#างกายอาจจะไม#มีอะไรท่ีจะทําประโยชน3กับคนอ่ืนได�เลย แต#มี
สมองมีจิตใจท่ีจะทํานู�นนี้ได� ส#วนท่ีเหลือแล�วใช�ได� ควรเอามาทําประโยชน3 ถ�าหากว#าจิตใจมันไม#ปกติ 
ร#างกายไม#ปกติ ก็อันนี้หน�าท่ีเหลือ ถ�าร#างกายไม#ปกติแต#ใจปกติอยู#” (กําพล ทองบุญนุ#ม, 2557) 
   “มันเปGนสร�างเครดิตให�สังคมยอมรับว#า สิ่งบางอย#างท่ีเราถ#ายทอดออกสู#สังคมนั้น 
มันเปGนจริงและใช�ประโยชน3ได� คือ ยอมรับให�มูลนิธิฯ เปGนเหมือนเสมือนหนึ่งสถาบันของชุมชน 
อย#างน�อยเครดิตท่ีได�จากศูนย3การศึกษานอกโรงเรียนก็ช#วยให�เราทํางานง#ายข้ึน แล�วเรื่องการศึกษา
ด�วยความท่ีสังคมไม#ค#อยได�ให�โอกาส แล�ว ไม#ค#อยมีความรู�ในเรื่องปHญหาอุปสรรค ความเลื่อมล้ําใน
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คนพิการมากนักมันก็ทําให�ตัวคนพิการ เข�าสู#ระบบการศึกษาค#อนข�างยาก โดยเฉพาะเรื่องของการไป
เรียนร#วมในระบบ จะด�วยข�อจํากัดของโรงเรียน ของกําลังคนในการศึกษาเอง ที่จะเปSดโอกาสให� 
คนพิการ เพราะฉะนั้นคนพิการด�วยความที่ทุกอย#างยังไม#พร�อมและเอื้อให�คนพิการเข�าสู#ระบบทาง
การศึกษาจะทําให�คนพิการดํารงชีวิตยากลําบาก เพราะฉะนั้นแต#ว#าถ�าเราย�อนมาว#าการช#วยตัวเอง
ดํารงชีวิตอยู#ได�มันเปGนสิ่งสําคัญ การศึกษาเปGนแค#ใบเบิกทางส#วนหนึ่งเท#านั้นที่สร�างการยอมรับ
ของคนในสังคม แต#ท้ังหลายท้ังปวงตัวเราเองต�องสร�างการยอมรับจากตัวเราเอง จากความรู�ความสามารถ
ข้ึนมา และพยายามช#วยเหลือตัวเองให�ได� ไม#เปGนภาระใคร” (ธีรวัฒน3 ศรีปฐมสวัสด์ิ, 2557) 
   “เข�าไปมีบทบาทในเปGนกรรมการของชมรมคนหูหนวกจังหวัดเชียงใหม# เปGน
รองประธานนะคะ รองประธาน ตําแหน#งกรรมการแต#ว#าเปGนรองประธานคะ แล�วก็อาจจะมีบทบาท
ในการเปGนคณะทํางานในโครงการต#างๆเช#น โครงการเรื่องของบริการล#ามภาษามือในโทรทัศน3ท่ีทํา
ร#วมกับมูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย แล�วก็อันท่ี 3 ก็จะมีว#าเปGนท่ีปรึกษา เช#น กรณีท่ีจะมีการอบรม
คอมพิวเตอร3 ก็จะเชิญไปเปGนท่ีปรึกษา ท่ีพอนึกได�ก็มีเท#านี้คะ” (ปรียานุช ศศิธรวัฒนกุล, 2557) 
   จากการสัมภาษณ3คนพิการต�นแบบ พบว#า การส#งเสริมให�คนพิการมีส#วนร#วมใน
การทําประโยชน3เพ่ือสังคมนั้นจะส#งผลให�คนพิการมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความรับผิดชอบต#อสังคม 
และเข�าร#วมในเรื่องส#วนรวมที่เปGนประโยชน3ร#วมกันของกลุ#ม เคารพสิทธิของผู�อ่ืน มุ#งปฏิบัติเพ่ือ
ส#วนรวม รับรู�ถึงปHญหาท่ีเกิดข้ึน มีส#วนร#วมในการหาแนวทางปeองกันแก�ไข เคารพสิทธิของผู�อ่ืนในการ
ใช�ของส#วนรวม เปGนคนท่ีมีความคิดในทางท่ีดีต#อตนเองและผู�อ่ืน และมีโอกาสประสบความสําเร็จ
มากกว#าคนอ่ืน สามารถอยู#ร#วมกับผู�อ่ืนได�ง#ายอย#างเปGนท่ีรักใคร#ของคนรอบข�าง และมักจะได�รับความ
ช#วยเหลือจากบุคคลรอบข�างเม่ือตนเองเดือดร�อน และท่ีสําคัญเปGนแนวทางสําคัญในการเสริมสร�าง
ความสามารถในการจัดการตนเองของคนพิการด�านการตระหนักในตนเองเพ่ือการพ่ึงตนเองอย#าง
ยั่งยืน 
   จากการสังเคราะห3ข�อมูลจากคนพิการในเรื่องของกระบวนการสร�างการเรียนรู�ด�าน
การตระหนักในตนเอง สามารถสรุปได�ตามแผนภาพ ดังนี้ 

 
 
 

 
 

 
ภาพท่ี 26 การสร�างการเรียนรู�ด�านการตระหนักในตนเอง (คนพิการต�นแบบ) 

 

การตระหนัก    
ในตนเอง

การสร�างการเรียนรู�

การจัดอบรมพัฒนาทักษะชีวิต          
(ภาครัฐ/ภาคเอกชน/องค3กรคนพิการ)

การจัดอบรมหลักธรรมสู#การปฎิบัติ
(ภาครัฐ/ภาคเอกชน/องค3กรคนพิการ)

การจัดกิจกรรมส#งเสริม             
การมีส#วนร#วมในสังคม           

(ชุมชน/ภาครัฐ/ภาคเอกชน/              
องค3กรคนพิการ)
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 3. การเสริมพลัง 
3.1 สนับสนุนคนต�นแบบเพ่ือเปBนแบบอย"างในการดําเนินชีวิต 

   ในการเสริมพลังด�านการตระหนักในตนเองนั้น จากการสังเคราะห3ข�อมูลท่ีได�จาก
การสัมภาษณ3คนพิการต�นแบบ พบว#า การสนับสนุนคนต�นแบบเพ่ือเปGนแบบอย#างในการดําเนินชีวิต 

ส#งผลต#อการดําเนินชีวิตของคนพิการเปGนอย#างมาก โดยคนต�นแบบนั้นอาจเปGนคนในครอบครัว คน
ใกล�ชิด หรือบุคคลสาธารณะท่ีมีแนวทางการดําเนินชีวิตท่ีสามารถเปGนแบบอย#างได�หรือประสบ
ความสําเร็จในการดําเนินชีวิต ซ่ึงจะส#งผลให�คนพิการสามารถนําแนวทางในการดําเนินชีวิตมาปรับใช�
กับตนเองได�อย#างเปGนรูปธรรม เกิดพลังใจในการดําเนินชีวิต รวมท้ังเกิดความตระหนักคุณค#าใน
ตนเอง ดังท่ีคนพิการกล#าวว#า 
   “คือ บางทีเราอาจจะต�องหา คือ ผมไม#รู� คือ อย#างบางคนเขาสามารถท่ีจะทําแล�ว
ประสบความสําเร็จได� คือ ถ�าเราศึกษาคนท่ีประสบความสําเร็จหลาย ๆ คน อย#างคุณตัน อิชิตัน มัน
เปGนเพราะวิธีคิดบางอย#างท่ีทําให�ผลลัพธ3มันแตกต#างจากคนทั่วๆ ไปนั้นเอง ผมมองตรงนี้นะ ส#วน
หนึ่งเปGนวิธีคิดของคนทํางานในวงการคนพิการด�วย บางทีก็อาจจะคุ�นเคยกับรูปแบบเดิมๆ ท่ีมันทํา
แล�วประสบความสําเร็จ อย#างจัดสัมมนา จัดอบรม มันก็คนท่ีมาฟHงก็คือ คนที่อยู#กับคนกลุ#มนั้นเอง 
มันไมได�ขยายไปข�างนอก ไม#มีคนข�างนอกรู�เรื่องด�วย เพราะฉะนั้นต�องหาวิธีการใหม#ๆ สื่อสาร
ทํางานกับคนท่ีไม#รู�จักมากข้ึน แทนท่ีจะอยู#ด�วยกันแค#นี้” (สว#าง ศรีสม, 2557) 
   “เปeาหมายท่ี 1 คือ ผมคิดว#า พูดตรงๆ นะ อย#าหาว#าผมโม�เลย จริงๆ ผมก็มองใน
หลวงนะ จริงๆผมมองในหลวง สองมองแม#ผม เพราะแม#ผมตาบอดเหมือนกัน คุณแม#ตาบอดสนิท 
และไม#ได�เรียนหนังสือเลย และแม#ผมเรียน ไม#เรียนหนังสือ แต#เลี้ยงลูก 4 คน ตาบอด 2 ตาดี 2 จบ
ปริญญาโท 3 จบแล�วไม#จบคนหนึ่ง ไม#จบ คนหนึ่งที่ไม#จบไม#ใช#เพราะไม#ใช#ไม#มีปHญหาส#งนะ    
ไม#จบเพราะแกเอง ปHจจุบันก็โอเค คุณแม#ผมหลีกหนีความขอทานให�เร็วท่ีสุด วันหนึ่งจากขอทานมา
ขายล็อตเตอร3รี่  ขายหมาฝรั่ง ทําธุรกิจ เริ่มแล�งก็กลายเปGนท่ีพ่ึงของคนตาบอด พลัดถ่ินเยอะแยะท่ี
ย�ายมาจังหวัดนน คือ ถ�าพูดถึงแม#ผมคนตาบอดท่ีนี้อาชีพล#างๆ วณิพก หรือขาย  ล็อตเตอร3รี่อะไร
ต#างๆ ผมว#าเก#าๆ นะ ผมว#าประมาณ น�อยครับ ไม#ถึง 10% ไม#รู�จักชื่อแม#ผม ท้ังท่ีแกไม#เข�าวงการ
มากมาย ด�วยสมัยก#อนวางการคนพิการมันแคบ ก็รู�จักแม#ผมหมด ผมก็ได�บารมีแม# ได�ทํางานตรงสังคม 
เปGนพ้ืนฐานเหมือนกัน ทําให�บางอย#างอาจจะยากหน#อย เพราะเอาแม#มาพูด ก็โยงไปรู�จักกัน น�า ปeา ก็
เปGนอย#างนี้ครับก็เลยทํางานตรงนี้ง#ายข้ึน เพราะผมมี Idol คือ แม# พระเจ�าอยู#หัว และสิ่งสําคัญท่ีสุดก็
คือ ผมไม#ชอบความไม#ยุติธรรม ผมไม#ชอบความเอาเปรียบ ไม#ชอบอะไรท่ีเอาเปรียบกัน ไม#ยุติธรรม” 
(วิรัช สุขเจริญ, 2557) 
   จากความคิดเห็นดังกล#าวจะเห็นว#า การสนับสนุนคนต�นแบบเพ่ือเปGนแบบอย#างใน
การดําเนินชีวิต ซ่ึงการดําเนินชีวิตของคนพิการจําเปGนต�องมีหลักยึดถือและปฎิบัติ หากมีแบบอย#างท่ีดี
ในการดําเนินชีวิตก็จะส#งผลให�คนพิการได�เห็นรูปแบบตัวอย#างของคนพิการในการปฏิบัติตัวที่ดีใน
การแก�ปHญหา ได�แนวทางท่ีสามารถนําไปประยุกต3ใช�ได� สามารถเสริมสร�างพลังอํานาจให�กับตัวเอง 
สร�างความเชื่อม่ันในตนเอง  
   จากการสังเคราะห3ข�อมูลจากคนพิการในเรื่องของกระบวนการเสริมพลังด�านการ
ตระหนักในตนเอง สามารถสรุปได�ตามแผนภาพ ดังนี้ 
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ภาพท่ี 27 การสร�างเสริมพลังด�านการตระหนักในตนเอง (คนพิการต�นแบบ) 
 

 4. การรวมกลุ"ม 
4.1 สนับสนุนการรวมกลุ"มและประสานงานกับองค%กรต"างๆ เพ่ือเปBนการสร�างความ

เข�มแข็งและสามารถช"วยเหลือคนพิการอ่ืนๆ ในชุมชน 
   ในการรวมกลุ#มด�านการตระหนักในตนเองนั้น จากการสังเคราะห3ข�อมูลท่ีได�จาก
การสัมภาษณ3คนพิการต�นแบบ พบว#า การรวมกลุ#มของคนพิการและประสานงานกับองค3กรต#างๆ 
มีวัตถุประสงค3เพ่ือส#งเสริมกลุ#มช#วยเหลือตนเองของคนพิการ ให�เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ3 
เพ่ือส#งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ#มช#วยเหลือตนเองให�มีความเข�มแข็ง สามารถพ่ึงพาตนเองได�ซ่ึงการ
รวมกลุ#มของคนพิการไม#ว#าจะเปGนกลุ#ม ชมรม สมาคม มูลนิธิ หรือในรูปแบบใดๆ ก็ตาม จะส#งผลให�
คนพิการได�รับความเข�าใจซ่ึงกันและกัน ตระหนักถึงความสําคัญของการรวมกลุ#ม การช#วยเหลือและ
ให�การสนับสนุนซ่ึงกันและกัน ทําให�คลายความทุกข3 ปรับตัว และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแล
สุขภาพตนเองดีข้ึน  ดังท่ีคนพิการกล#าวว#า   
   “ผมมองบทบาทของคนพิการและองค3กรคนพิการเปGนหลักนะตรงนี้ เพราะว#าใน
ฐานะท่ีเปGนเจ�าของปHญหา ถ�าเราตระหนักและเราเห็นความสําคัญ เรารู�ว#าเราทําสิ่งนี้เพ่ืออนาคต 
คนพิการในภายภาคหน�า เราจะต�องทํา เรารอใครไม#ได� ประการท่ี 1 อันท่ี 2 ก็คือเรื่องของบทบาท
การให�การศึกษาในเรื่องของความหลากหลายของคนท่ีจะอยู#ร#วมกันนะครับมันก็น#าจะช#วยให�คนมี
ความตระหนักรู�ในเรื่องของความแตกต#างทางกายภาพ ทางวัฒนธรรม มากข้ึน คือ เราก็น#าจะปรับ จริงๆ 
ประเทศไทยพูดกับสังคมมานานแล�วนะ แต#ว#ามันเปGนพวกสังคมที่อยู#รวมกัน คือ มันกลืนกันได�ง#าย 
จนบางทีมันไม#ได�คิดถึง ความแตกต#างเล็กๆ น�อยๆ ซึ่งมันสําคัญนะ คือ ถ�าเราไปอย#างประเทศ
มาเลเซีย เขากลืนกันได�ยาก และเขามีความขัดแย�งทางเชื้อชาติกันอยู# อันนี้มันเห็นชัดเขามี แต#
ประเทศไทยเราไม#ค#อยเห็นภาพแบบนี้ท้ังท่ีประเทศไทยเราก็มีความหลากหลายนะ แต#เราก็สามารถท่ี
จะใช�ความเปGนไทยของเราอยู#ด�วยกันได�อย#างลงตัว แต#มันก็ทําให�เราลืมคิดถึงประเด็นเล็กๆ น�อยท่ีมัน
ต#างกัน และมันก็สําคัญนะครับ เพราะฉะนั้นการให�การศึกษากับคนในเรื่องของความแตกต#างท้ังหลาย
เขาจะได�ตระหนักมากข้ึน ทําให�คนเห็นคุณค#า คือ ทําอย#างไรให�คนเห็นคุณค#าของคน อย#างความเปGนคน
ท่ีแตกต#างกันมากข้ึน” (สว#าง ศรีสม, 2557) 
   “คือ เราทํางานร#วมกับสภาคนพิการในประเทศไทย สภาคนพิการทุกประเทศของ
ประเทศไทย ก็เข�าไปจัดสรรตําแหน#งกัน ไปเหมือนกับคอยเรียนรู�ซ่ึงกันและกัน เพราะว#าเปGนยุคใหม#

การตระหนัก    
ในตนเอง

การเสริมพลัง

การสนับสนุนคนพิการต�นแบบ         
ในการดําเนินชีวิต                                

(ครอบครัว/ชุมชน/ภาครัฐ/                
ภาคเอกชน/องค3กรคนพิการ)
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แล�วท่ีทุกคนต�องประสาน และแต#ละจังหวัดจะมีอนุกรรมของคนพิการทางจิตเข�าไปร#วมกับประเภทอ่ืนๆ 
คอยพิจารณางบประมาณ แล�วเรื่องอื่นๆ ด�วยเหมือนกัน แล�วก็จะมีชุดของติดต#อ พก. แล�วจะได�
งบประมาณ   ปQละ 10 ล�าน แต#ผมก็เปGนอนุกรรมการด�วยทางจิต ก็จะเข�าไปกลั่นกรองโครงการ แล�ว
ทีนี้จะเปGนอนุกรรมใหญ#ของพก. ว#าโครงการละเท#าไหร# หรือว#าโครงการเราผ#านหรือไม#ผ#าน” (พงษ3ศักด์ิ 
แสงโพธิ์ศิริ,  2557) 
   “คนในสังคมก็ต�องช#วยเหลือเราด�วย เรื่องเงินบริจาค ความช#วยเหลืออ่ืนได� หรือ
การซ้ือผลิตภัณฑ3อะไรต#างๆ ก็สังคมก็ต�องมามีส#วนตรงนั้น ช#วยเหลือเรา และในขณะเดียวกันเราก็
แบ#งปHนให�กับสังคมเรื่องความรู� ความเปGนประโยชน3จากบทบาทท่ีเราแสดงออกจากสื่อกระจายออกไป 
สื่อ Network, Social Network จากสื่อสิ่งพิมพ3 จากสื่อวีดิโอท่ีน�องออกไปมันก็ทําให�สถาบันการศึกษา
อย#างการศึกษา เล#าเรียน มีความเชื่อในความรู�เรา ยอมรับในความสามารถขององค3กรของคนพิการ 
และรวมถึงองค3กรเอกชนอะไรอีก อย#างพวกโรตารี่ อุทยานการอาชีพ” (ธีรวัฒน3  ศรีปฐมสวัสด์ิ, 2557) 
   “ความช#วยเหลือในตัวเองของคนพิการ ท่ีสามารถสานต#อ สานต#อแนวคิด สานต#อ
สิ่งท่ีเราวางแนวทางไว� และสามารถสานต#องานไปได� อันนี้มีความภาคภูมิใจ แล�วก็การดําเนินงานท่ีมัน
หลังๆเริ่มเอ้ือกับคนพิการมากข้ึน ท่ีไม#ได�เจาะจงคนพิการทางด�านร#างกายและการเคลื่อนไหว อันนี้
เปGนความรู�ความม่ันใจและการจัดความช#วยเหลือท่ีมันเริ่มมีความต#อเนื่อง โครงการท่ีเราเริ่มมีความ
ต#อเนื่องโดยไม#จําเปGนต�องพ่ึงกิจกรรมโครงการ คือ ไมได�ให�ความสําคัญมากนักมีก็เอา ไม#มีก็ไม#เอา 
ไม#ดีเราก็ทําได�ต#อไป” (ธีรวัฒน3 ศรีปฐมสวัสด์ิ, 2557) 
   “คือ องค3กรสมาคมนี้ ก็มีทํากิจกรรมร#วมกับทางหน#วยงานราชการ แล�วก็คนปกติ
อยู#เหมือนกัน อย#างผม ผมได�มีโอกาสไปเปGนสมาชิกสภาพท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมเห็นชาติ ซ่ึง
เปGนตัวแทนของคนพิการ องค3กรคนพิการก็ไปทําหน�าท่ีตรงนั้น พอเราไปอยู#ตรงนั้น เราก็เหมือนกับว#า
เราเปSดโลกได�กว�างคิดอีกระดับหนึ่ง ในรูปแบบของสังคมคนปกติ สังคมท่ีมีหลายระดับ ท้ังผู�ใหญ# ท้ัง
คนปกติ เราก็เอาความรู�ตรงนั้นมาใช�ในการแนะนําองค3กรของเรา ได�มีการไปดูงานตามสถานท่ีต#างๆ 
ท้ังในประเทศและต#างประเทศทําให�เรามีประสบการณ3ตรงนั้นมากข้ึน” (ชาญ สุปSนะ, 2557) 
   จากความคิดเห็นดังกล#าวจะเห็นว#า การรวมตัวของคนพิการแต#ละประเภทท่ีมีการ
เผชิญปHญหาที่คล�ายกันมารวมกลุ#มเพื่อทํากิจกรรมต#างๆ ส#งผลให�คนพิการได�แลกเปลี่ยนความรู� 
ความคิดเห็นประสบการณ3 เพ่ือเอาชนะปHญหา ชนะความพิการการเจ็บปVวย หรือภาวะวิกฤตท่ีเผชิญ
อยู# สมาชิกต#างให�ความช#วยเหลือสนับสนุนซึ่งกันและกัน ซ่ึงการรวมกลุ#มและประสานงานกับ
องค3กรต#างๆ ของคนพิการมีเปeาประสงค3หลักในการให�ความช#วยเหลือและส#งเสริมพัฒนาคนพิการใน
ทุกๆ ด�าน ท้ังในด�านการพัฒนาฟtuนฟูสมรรถภาพคนพิการ ส#งเสริมการฝiกอบรมอาชีพและจัดหาสถาน
ประกอบการรองรับแรงงานคนพิการ สนับสนุนด�านการศึกษา ตลอดจนผลักดันให�คนพิการมีส#วนร#วม
ในสังคมอย#างเต็มท่ี ซ่ึงก็จะช#วยให�คนพิการมีโอกาสและมีความเสมอภาคเท#าเทียมกันกับบุคคลท่ัวไป
ในสังคมรวมท้ังเปGนการเสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเองของคนพิการด�านการตระหนักใน
ตนเองเพ่ือการพ่ึงตนเองอย#างยั่งยืน 
   จากการสังเคราะห3ข�อมูลจากคนพิการในเรื่องของกระบวนการรวมกลุ#มด�านการ
ตระหนักในตนเอง สามารถสรุปได�ตามแผนภาพ ดังนี้ 
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ภาพท่ี 28 การรวมกลุ#มด�านการตระหนักในตนเอง (คนพิการต�นแบบ) 
 
ส"วนท่ี 3  สรุปผล 
 จากการวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการเสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเองของ     
คนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเองอย#างยั่งยืน” ในส#วนของการวิจัยเชิงคุณภาพที่ได�จากการสังเคราะห3
เอกสารด�านคนพิการและการสัมภาษณ3เชิงลึกคนพิการต�นแบบในการจัดการตนเอง เพ่ือการพ่ึงตนเอง
ตามเกณฑ3ที่กําหนด จํานวน 10 คน สามารถสรุปผลข�อมูลจากคนพิการต�นแบบเก่ียวกับการ
เสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเองเพ่ือการพ่ึงตนเองอย#างยั่งยืนได�ว#า การเสริมสร�าง
ความสามารถในการจัดการตนเองของคนพิการเพื่อการพึ่งตนเองอย#างยั่งยืนนั้น ประกอบด�วย
องค3ประกอบท่ีสําคัญ 5 ด�าน คือ 1) การประกอบอาชีพ  2) การเรียนรู�  3) เทคโนโลยีสิ่งอํานวย
ความสะดวก 4) การดูแลตนเอง และ 5) การตระหนักในตนเอง และประกอบด�วยกระบวนการ
เสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเองของคนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเองอย#างยั่งยืนโดยเปGนวงจร 
4 ข้ันตอน คือ 1) การเตรียมความพร�อม  2) การสร�างการเรียนรู�  3) การเสริมพลัง  และ 4) การ
รวมกลุ#ม  โดยผู�วิจัยได�สรุปผลการศึกษาข�อมูลจากคนพิการต�นแบบเก่ียวกับการเสริมสร�าง
ความสามารถในการจัดการตนเองเพ่ือการพ่ึงตนเองอย#างยั่งยืนตามตาราง ดังนี้ 

 
 
 
 
 

การตระหนัก         
ในตนเอง

การรวมกลุ"ม

การสนับสนุนการรวมกลุ#ม                    
กิจกรรมทางสังคม                                             

(ภาครัฐ/ภาคเอกชน/องค3กรคนพิการ)

การสนับสนุนกลุ#มเพ่ือนช#วยเพ่ือน       
(คนพิการ/ครอบครัว/องค3กรคนพิการ)
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ตารางที่ 4  ตารางสรุปผลการศึกษาข�อมูลจากคนพิการต�นแบบเกี่ยวกับการเสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเองเพื่อการพึ่งตนเองอย#างยั่งยืน 

องค%ประกอบ กระบวนการ รายละเอียด 
1.การประกอบอาชีพ 1.1 การเตรียมความพร�อม 1) ฝiกฝนให�คนพิการสามารถดูแลตนเองและมีความพร�อมในการประกอบอาชีพ 

1.2 การสร�างการเรียนรู� 1) จัดทําข�อมูลตําแหน#งงานที่ตรงกับความต�องการของตลาดเผยแพร#ให�เข�าถึงคนพิการแต#ละประเภท 
2)จัดวิทยากรที่มีความเข�าใจและเข�าถึงทักษะความสามารถของคนพิการแต#ละประเภทเพื่ออบรมถ#ายทอด
องค3ความรู�ต#างๆ 
3) จัดอบรมอาชีพตามความสนใจและความถนัดของคนพิการแต#ละประเภท 
4) ผลักดันให�คนพิการทํางานร#วมกับคนปกติเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดและมุมมองระหว#างกัน 

1.3 การเสริมพลัง 1) เปSดโอกาสและเพิ่มทางเลือกในการประกอบอาชีพแก#คนพิการแต#ละประเภท 
2)สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาองค3ความรู�แก#คนพิการแต#ละประเภทเพื่อนําไปใช�ในการประกอบ
อาชีพ 
3) สนับสนุนให�คนพิการมีรายได�เพียงพอต#อการดํารงชีวิต รวมทั้งได�รับเบี้ยยังชีพคนพิการให�มีความเหมาะสม
และทั่วถึง 

1.4 การรวมกลุ#ม 1) สนับสนุนการรวมกลุ#มและประสานงานกับองค3กรต#างๆ เพื่อเปGนการสร�างความเข�มแข็งและสามารถ
ช#วยเหลือคนพิการอื่นๆ ในชุมชน 

2.การเรียนรู� 
 

2.1 การเตรียมความ
พร�อมคนพิการ 

1) สร�างความตระหนักในความสําคัญของการศึกษาที่จะช#วยให�คนพิการพึ่งตนเองได� 
2) ฝiกฝนให�คนพิการสามารถช#วยเหลือตนเองและทํากิจวัตรประจําวันได� 
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ตารางที่ 4 ตารางสรุปผลการศึกษาข�อมูลจากคนพิการต�นแบบเกี่ยวกับการเสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเองเพื่อการพึ่งตนเองอย#างยั่งยืน (ต#อ) 

องค%ประกอบ กระบวนการ รายละเอียด 
 2.2 การสร�างการเรียนรู� 1) จัดระบบการศึกษาที่เหมาะสมกับคนพิการแต#ละประเภทโดยมู#งสู#การปฎิบัติจริงเพื่อให�เกิดทักษะและ

ความชํานาญ 
2)จัดระบบการศึกษาร#วมระหว#างคนพิการและคนปกติเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู�ร#วมกัน 
3) ผลักดันให�คนพิการทํางานร#วมกับคนปกติเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดและมุมมองระหว#างกัน 

2.3 การเสริมพลัง 1) เปSดกว�างโอกาสทางการศึกษาสําหรับคนพิการแต#ละประเภทอย#างเท#าเทียม 
2)จัดทํากองทุนสนับสนุนด�านการศึกษาสําหรับคนพิการ 
3) ปรับสภาพแวดล�อมให�มีความเปGนอารยสถาปHตย3ทั้งในสถานศึกษาและสถานที่สาธารณะ 

2.4 การรวมกลุ#ม 1) สนับสนุนการรวมกลุ#มและประสานงานกับองค3กรต#างๆ เพื่อเปGนการสร�างความเข�มแข็งและสามารถ
ช#วยเหลือคนพิการอื่นๆ ในชุมชน 

3.เทคโนโลยี         
สิ่งอํานวยความ 
สะดวก 
 

3.1 การเตรียมความพร�อม
คนพิการ 

1) สร�างความตระหนักในความสําคัญของการเรียนรู�การใช�เทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกที่จะช#วยให�
คนพิการพึ่งตนเองได� 

3.2 การสร�างการเรียนรู� 1) จัดทําโปรแกรมเฉพาะสําหรับคนพิการแต#ละประเภทเพื่อใช�ในการรับรู�ข#าวสาร  
2) จัดอบรมให�ความรู�การใช�เทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกและสิทธิต#างๆ แก#คนพิการแต#ละประเภท 

3.3 การเสริมพลัง 1) ส#งเสริมให�คนพิการเข�าถึงเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกอย#างทั่วถึงและเท#าเทียม 
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ตารางที่ 4 ตารางสรุปผลการศึกษาข�อมูลจากคนพิการต�นแบบเกี่ยวกับการเสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเองเพื่อการพึ่งตนเองอย#างยั่งยืน (ต#อ) 

องค%ประกอบ กระบวนการ รายละเอียด 
  2) เพิ่มช#องทางการกระจายข#าวสารด�านคนพิการให�หลากหลายและเข�าถึงคนพิการ 

3) สนับสนุนงบประมาณในการสร�างอารยสถาปHตย3ที่มีมาตรฐานสากลให�เกิดขึ้นเปGนรูปธรรม 
4) ดูแลและปรับปรุงเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกทางสาธารณะให�มีความสมบูรณ3 

3.4 การรวมกลุ#ม 
 

1) สนับสนุนการรวมกลุ#มและประสานงานกับองค3กรต#างๆ เพื่อเปGนการสร�างความเข�มแข็งและสามารถ
ช#วยเหลือคนพิการอื่นๆ ในชุมชน 

4.การดูแลตนเอง 
 

4.1 การเตรียมความพร�อม
คนพิการ 

1)สร�างความตระหนักในความสําคัญของการดูแลสุขภาพตนเองอย#างถูกต�องและเหมาะสม 

4.2 การสร�างการเรียนรู� 1) จัดทําข�อมูลด�านสุขภาพเผยแพร#ผ#านช#องทางต#างๆ ที่คนพิการแต#ละประเภทสามารถเข�าถึงได�  
2) จัดอบรมให�ความรู�แก#คนพิการแต#ละประเภทเกี่ยวกับการดูแลตนเอง รวมทั้งสิทธิต#างๆ ที่พึงได�รับ  
3) จัดกิจกรรมส#งเสริมนันทนาการสําหรับคนพิการแต#ละประเภทอย#างสม่ําเสมอ 

4.3 การเสริมพลัง 
 

1) สนับสนุนให�คนพิการได�รับสิทธิประโยชน3ต#างๆ ด�านสุขภาพอย#างทั่วถึงและครอบคลุมความพิการทุก
ประเภท 
2)จัดระบบผู�ช#วยเหลือคนพิการให�เกิดขึ้นเปGนรูปธรรม 
3) สนับสนุนงบประมาณในการจัดสรรเครื่องมือ อุปกรณ3ฟtuนฟูสมรรถภาพคนพิการ  
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ตารางที่ 4 ตารางสรุปผลการศึกษาข�อมูลจากคนพิการต�นแบบเกี่ยวกับการเสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเองเพื่อการพึ่งตนเองอย#างยั่งยืน (ต#อ) 

องค%ประกอบ กระบวนการ รายละเอียด 
  4) จัดสถานที่สําหรับการจัดกิจกรรมนันทนาการที่มีความเปGนอารยสถาปHตย3 

5)ผลักดันกฎหมายและนโยบายต#างๆ ด�านสุขภาพของคนพิการให�เกิดขึ้นเปGนรูปธรรม 
4.4 การรวมกลุ#ม 
 

1) สนับสนุนการรวมกลุ#มและประสานงานกับองค3กรต#างๆ เพื่อเปGนการสร�างความเข�มแข็งและสามารถ
ช#วยเหลือคนพิการอื่นๆ ในชุมชน 

5.การตระหนัก       
ในตนเอง 
 

5.1 การเตรียมความพร�อม
คนพิการ 

1)สร�างความเข�าใจและยอมรับความพิการของตนเอง รวมทั้งสามารถปรับตัวอยู#ในสังคมได� 
2) ฝiกฝนคนพิการให�สามารถดําเนินชีวิตร#วมกับคนปกติได�ด�วยความภาคภูมิ 

5.2 การสร�างการเรียนรู� 1) จัดอบรมให�ความรู�เกี่ยวกับเรื่องทักษะชีวิตด�านต#างๆ และสิทธิของตนเองแก#คนพิการแต#ละประเภท 
2) จัดอบรมหลักธรรมสู#การปฎิบัติเพื่อให�เกิดความเข�าใจตนเองและวิธีแก�ปHญหาต#างๆ 
3) จัดกิจกรรมให�คนพิการมีส#วนร#วมในการทําประโยชน3เพื่อสังคม 

5.3การเสริมพลัง 1) สนับสนุนคนต�นแบบเพื่อเปGนแบบอย#างในการดําเนินชีวิต 
5.4 การรวมกลุ#ม 1) สนับสนุนการรวมกลุ#มและประสานงานกับองค3กรต#างๆ เพื่อเปGนการสร�างความเข�มแข็งและสามารถ

ช#วยเหลือคนพิการอื่นๆ ในชุมชน 
 

 จากการวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการเสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเองของคนพิการเพื่อการพึ่งตนเองอย#างยั่งยืน”  ในส#วนของ
การศึกษาข�อมูลจากคนพิการต�นแบบเกี่ยวกับการเสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเองเพื่อการพึ่งตนเองอย#างยั่งยืน สามารถสรุปผลการศึกษาได�ตาม
แผนภาพ ดังนี้ 



 

สรุปผลการศึกษา
ในการจัดการตนเองเพ่ือการพ่ึงตนเองอย"างย่ังยืน

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 29 การเสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเอ

ด�านการประกอบอาชีพ

การ
ประกอบ
อาชีพ

สรุปผลการศึกษาข�อมูลจากคนพิการต�นแบบเก่ียวกับการเสริมสร�างความสามารถ
ในการจัดการตนเองเพ่ือการพ่ึงตนเองอย"างย่ังยืน 

การเสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเองของคนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเองอย#างยั่งยืน
ด�านการประกอบอาชีพ (คนพิการต�นแบบ) 

การเตรียมความ
พร�อม

การฝ7กทักษะการดํารงชีวติ                       
(คนพิการ/ครอบครัว

การสร�าง            
การเรียนรู�

การจัดทาํข�อมูลตําแหน"งงานคนพิการ                                    
(ภาครัฐ/ภาคเอกชน

การจัดอบรมอาชีพ                                        
ตามความถนัดและความสนใจ                            

(ภาครัฐ/ภาคเอกชน/องค%กรคนพิการ

การจัดวิทยากรอบรมอาชีพที่มีความเข�าใจ                   
และเข�าถึงทักษะของคนพิการ                            

(ภาครัฐ/ภาคเอกชน/องค%กรคนพิการ

การเสริมพลัง

การเป>ดโอกาสและเพ่ิมทางเลือก                                  
ในการประกอบอาชีพ                                 
(ภาครัฐ/ภาคเอกชน

การสนับสนุนงบประมาณส"งเสรมิอาชพี               
สําหรับคนพิการ                                               

(ภาครัฐ/ภาคเอกชน

การจัดตัง้กองทุนพัฒนาอาชีพ                      
(ภาครัฐ/ภาคเอกชน/องค%กรคนพิการ

การสนับสนุนเบี้ยยังชีพ                                  
(ภาครัฐ

การสนับสนุนอาชีพเสริมสร�างรายได�               
(ภาครัฐ/ภาคเอกชน/องค%กรคนพิการ

การรวมกลุ"ม

การสนับสนุนการรวมกลุ"มด�านอาชีพ                            
(ภาครัฐ/ภาคเอกชน/องค%กรคนพิการ

การสร�างภาคีเครือข"ายด�านอาชีพ                                
(ภาครัฐ/ภาคเอกชน/องค%กรคนพิการ

การสนับสนุนกลุ"มเพ่ือนช"วยเพ่ือน                                
(คนพิการ/ครอบครัว/องค%กรคนพิการ
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ข�อมูลจากคนพิการต�นแบบเก่ียวกับการเสริมสร�างความสามารถ                  

เพ่ือการพ่ึงตนเองอย#างยั่งยืน             

การฝ7กทักษะการดํารงชีวติ                       
ครอบครัว)

การจัดทาํข�อมูลตําแหน"งงานคนพิการ                                    
ภาคเอกชน)

การจัดอบรมอาชีพ                                        
ตามความถนัดและความสนใจ                            

องค%กรคนพิการ)

การจัดวิทยากรอบรมอาชีพที่มีความเข�าใจ                   
และเข�าถึงทักษะของคนพิการ                            

องค%กรคนพิการ)

การเป>ดโอกาสและเพ่ิมทางเลือก                                  
ในการประกอบอาชีพ                                 

ภาคเอกชน) 

การสนับสนุนงบประมาณส"งเสรมิอาชพี               
สําหรับคนพิการ                                               

ภาคเอกชน)

การจัดตัง้กองทุนพัฒนาอาชีพ                      
องค%กรคนพิการ) 

การสนับสนุนเบี้ยยังชีพ                                  
ภาครัฐ)

การสนับสนุนอาชีพเสริมสร�างรายได�               
องค%กรคนพิการ)

การสนับสนุนการรวมกลุ"มด�านอาชีพ                            
องค%กรคนพิการ)

การสร�างภาคีเครือข"ายด�านอาชีพ                                
องค%กรคนพิการ) 

การสนับสนุนกลุ"มเพ่ือนช"วยเพ่ือน                                
องค%กรคนพิการ)



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 30 การเสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเองของคนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเองอย#างยั่งยืน

ด�านการเรียนรู� 
 

การเรียนรู�

การเสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเองของคนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเองอย#างยั่งยืน
 (คนพิการต�นแบบ) 

การเตรียมความ
พร�อม

การฝ7กทักษะการดํารงชีวติ                        
(คนพิการ/ครอบครัว

การสร�าง            
การเรียนรู�

การจัดระบบการศึกษาที่เหมาะสมกับคนพิการ
(ภาครัฐ

การจัดอบรมความรู�                                            
ตามความถนัดและความสนใจ                           

(ภาครัฐ/ภาคเอกชน/องค%กรคนพิการ

การเสริมพลัง

การสนับสนุนการเข�าถึงระบบการศึกษา                      
(ภาครัฐ/ภาคเอกชน/

การสนับสนุนงบประมาณส"งเสรมิการเรียนรู�               
สําหรับคนพิการ                                               

(ภาครัฐ/ภาคเอกชน

การจัดตัง้กองทุนพัฒนาการศึกษา                      
(ภาครัฐ/ภาคเอกชน/

การส"งเสริมแหล"งเรียนรู�ในชุมชน                       
(ครอบครัว/ชุมชน
ภาคเอกชน/องค%กรคนพิการ

การปรบัสภาพแวดล�อมตามหลักอารยสถาป(ตย%
(ครอบครัว/ชุมชน
ภาคเอกชน/องค%กรคนพิการ

การรวมกลุ"ม

การสนับสนุนการรวมกลุ"มด�านการเรียนรู�                          
(ภาครัฐ/ภาคเอกชน/

การสร�างภาคีเครือข"ายด�านการเรยีนรู�                                
(ภาครัฐ/ภาคเอกชน/

การสนับสนุนกลุ"มเพ่ือนช"วยเพ่ือน                                
(คนพิการ/ครอบครัว/
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การเสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเองของคนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเองอย#างยั่งยืน             

การฝ7กทักษะการดํารงชีวติ                        
ครอบครัว)

การจัดระบบการศึกษาที่เหมาะสมกับคนพิการ
ภาครัฐ)

การจัดอบรมความรู�                                            
ตามความถนัดและความสนใจ                           

องค%กรคนพิการ)

การสนับสนุนการเข�าถึงระบบการศึกษา                      
/องค%กรคนพิการ) 

การสนับสนุนงบประมาณส"งเสรมิการเรียนรู�               
สําหรับคนพิการ                                               

ภาคเอกชน)

การจัดตัง้กองทุนพัฒนาการศึกษา                      
/องค%กรคนพิการ) 

การส"งเสริมแหล"งเรียนรู�ในชุมชน                       
ชุมชน/ภาครัฐ/                             
องค%กรคนพิการ)

การปรบัสภาพแวดล�อมตามหลักอารยสถาป(ตย%
ชุมชน/ภาครัฐ/                           
องค%กรคนพิการ)

การสนับสนุนการรวมกลุ"มด�านการเรียนรู�                          
/องค%กรคนพิการ)

การสร�างภาคีเครือข"ายด�านการเรยีนรู�                                
/องค%กรคนพิการ) 

การสนับสนุนกลุ"มเพ่ือนช"วยเพ่ือน                                
/องค%กรคนพิการ)



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 31 การเสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเองของคนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเองอย#างยั่งยืน

ด�านเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวก

เทคโนโลยี      
สิ่งอํานวย

ความ
สะดวก

การเสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเองของคนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเองอย#างยั่งยืน
เทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวก (คนพิการต�นแบบ) 

เทคโนโลยี      

การเตรียมความ
พร�อม

การฝ7กทักษะการดํารงชีวติ                         
(คนพิการ/ครอบครัว

การสร�าง         
การเรียนรู�

การจัดทาํโปรแกรมสนับสนุน                                 
การดํารงชีวติของคนพิการ                                           

(ภาครัฐ/ภาคเอกชน

การจัดอบรมองค%ความรู�เก่ียวกับ                        
เทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวก                      

(ภาครัฐ/ภาคเอกชน

การเสริมพลัง

การส"งเสริมการเข�าถึง                                    
เทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวก                      

(ภาครัฐ/ภาคเอกชน

การสนับสนุนงบประมาณส"งเสรมิ                        
เทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวก                                      

(ภาครัฐ/ภาคเอกชน

การจัดสภาพแวดล�อมตามหลักอารยสถาป(ตย%                     
ที่มีมาตรฐานสากล                                          

(ภาครัฐ/ภาคเอกชน

การดูแลและปรับปรุงเทคโนโลยี                                    
สิ่งอํานวยความสะดวกให�มีความสมบรูณ%                                  

(ครอบครัว/ชุมชน
ภาคเอกชน/องค%กรคนพิการ

การรวมกลุ"ม

การสนับสนุนการรวมกลุ"มด�าน                           
เทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวก                            

(ภาครัฐ/ภาคเอกชน

การสร�างภาคีเครือข"ายด�าน                                  
เทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวก                           

(ภาครัฐ/ภาคเอกชน

การสนับสนุนกลุ"มเพ่ือนช"วยเพ่ือน                                
(คนพิการ/ครอบครัว
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การเสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเองของคนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเองอย#างยั่งยืน             

การฝ7กทักษะการดํารงชีวติ                         
ครอบครัว)

การจัดทาํโปรแกรมสนับสนุน                                 
การดํารงชีวติของคนพิการ                                           

ภาคเอกชน)

การจัดอบรมองค%ความรู�เก่ียวกับ                        
เทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวก                      

ภาคเอกชน/องค%กรคนพิการ)

การส"งเสริมการเข�าถึง                                    
เทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวก                      

ภาคเอกชน/องค%กรคนพิการ) 

การสนับสนุนงบประมาณส"งเสรมิ                        
เทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวก                                      

ภาคเอกชน)

การจัดสภาพแวดล�อมตามหลักอารยสถาป(ตย%                     
ที่มีมาตรฐานสากล                                          
ภาคเอกชน/องค%กรคนพิการ) 

การดูแลและปรับปรุงเทคโนโลยี                                    
สิ่งอํานวยความสะดวกให�มีความสมบรูณ%                                  

ชุมชน/ภาครัฐ/                                 
องค%กรคนพิการ)

การสนับสนุนการรวมกลุ"มด�าน                           
เทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวก                            

ภาคเอกชน/องค%กรคนพิการ)

การสร�างภาคีเครือข"ายด�าน                                  
เทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวก                           

ภาคเอกชน/องค%กรคนพิการ) 

การสนับสนุนกลุ"มเพ่ือนช"วยเพ่ือน                                
ครอบครัว/องค%กรคนพิการ)



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 32 การเสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเองของคนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเองอย#างยั่งยืน

ด�านการดูแลตนเอง

การดูแล
ตนเอง

การเสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเองของคนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเองอย#างยั่งยืน
ดูแลตนเอง (คนพิการต�นแบบ) 

การเตรียมความ
พร�อม

การฝ7กทักษะการดํารงชีวติ                     
(คนพิการ/ครอบครัว

การสร�าง      
การเรียนรู�

การจัดทาํข�อมูลสขุภาพ                        
เผยแพร"ผ"านช"องทางต"างๆ                        

(ภาครัฐ/ภาคเอกชน

การจัดอบรมความรู�ในการดูแลตนเอง                
(ภาครัฐ/ภาคเอกชน/

การจัดกิจกรรมส"งเสริมนันทนาการ                              
ที่เหมาะสมกับคนพิการ                                           

(ภาครัฐ/ภาคเอกชน/

การเสริมพลัง

การสนับสนุนการเข�าถึงสิทธปิระโยชน%                    
ด�านสุขภาพ                                          

(ภาครัฐ/ภาคเอกชน/

การสนับสนุนงบประมาณส"งเสรมิสุขภาพ 
(ภาครัฐ/ภาคเอกชน

การจัดตัง้กองทุนส"งเสริมสขุภาพ                       
(ภาครัฐ/ภาคเอกชน/

การจัดระบบผู�ช"วยเหลือคนพิการ                       
(ภาครัฐ/องค%กรคนพิการ

การจัดสถานที่เพ่ือจัดกิจกรรมนันทนาการ   
(ชุมชนภาครัฐ/ภาคเอกชน

การรวมกลุ"ม

การสนับสนุนการรวมกลุ"มด�านสขุภาพ                            
(ภาครัฐ/ภาคเอกชน/

การสร�างภาคีเครือข"ายด�านสุขภาพ                          
(ภาครัฐ/ภาคเอกชน/

การสนับสนุนกลุ"มเพ่ือนช"วยเพ่ือน                                
(คนพิการ/ครอบครัว/
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การเสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเองของคนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเองอย#างยั่งยืน             

การฝ7กทักษะการดํารงชีวติ                     
ครอบครัว)

การจัดทาํข�อมูลสขุภาพ                        
เผยแพร"ผ"านช"องทางต"างๆ                        

ภาคเอกชน)

การจัดอบรมความรู�ในการดูแลตนเอง                
/องค%กรคนพิการ)

การจัดกิจกรรมส"งเสริมนันทนาการ                              
ที่เหมาะสมกับคนพิการ                                           

/องค%กรคนพิการ)

การสนับสนุนการเข�าถึงสิทธปิระโยชน%                    
ด�านสุขภาพ                                          

/องค%กรคนพิการ) 

การสนับสนุนงบประมาณส"งเสรมิสุขภาพ 
ภาคเอกชน)

การจัดตัง้กองทุนส"งเสริมสขุภาพ                       
/องค%กรคนพิการ) 

การจัดระบบผู�ช"วยเหลือคนพิการ                       
องค%กรคนพิการ)

การจัดสถานที่เพ่ือจัดกิจกรรมนันทนาการ   
ภาคเอกชน/องค%กรคนพิการ)

การสนับสนุนการรวมกลุ"มด�านสขุภาพ                            
/องค%กรคนพิการ)

การสร�างภาคีเครือข"ายด�านสุขภาพ                          
/องค%กรคนพิการ) 

การสนับสนุนกลุ"มเพ่ือนช"วยเพ่ือน                                
/องค%กรคนพิการ)



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 33 การเสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเองของคนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเองอย#างยั่งยืน

ด�านการตระหนักในตนเอง

การ
ตระหนัก    
ในตนเอง

การเสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเองของคนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเองอย#างยั่งยืน
ด�านการตระหนักในตนเอง (คนพิการต�นแบบ) 

การเตรียมความ
พร�อม

การฝ7กทักษะการดํารงชีวติ                      
(คนพิการ/ครอบครัว

การส"งเสริมการทํากิจกรรม                    
ร"วมกับคนปกติทัว่ไป                           

(ครอบครัว/ชุมชน
ภาคเอกชน/องค%กรคนพิการ

การสร�าง              
การเรียนรู�

การจัดอบรมพัฒนาทักษะชีวิต                          
(ภาครัฐ/ภาคเอกชน/องค%กรคนพิการ

การจัดอบรมหลักธรรมสู"การปฎิบตัิ             
(ภาครัฐ/ภาคเอกชน/องค%กรคนพิการ

การจัดกิจกรรมส"งเสริมการมีส"วนร"วมในสังคม                        
(ภาครัฐ/ภาคเอกชน/องค%กรคนพิการ

การเสริมพลัง
การสนับสนุนคนพิการต�นแบบในการดําเนินชีวติ

(ครอบครัว/ชุมชน
ภาคเอกชน/องค%กรคนพิการ

การรวมกลุ"ม

การสนับสนุนการรวมกลุ"มกิจกรรมทางสังคม  
(ภาครัฐ/ภาคเอกชน/องค%กรคนพิการ

การสนับสนุนกลุ"มเพ่ือนช"วยเพ่ือน                                
(คนพิการ/ครอบครัว/องค%กรคนพิการ
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การเสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเองของคนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเองอย#างยั่งยืน

การฝ7กทักษะการดํารงชีวติ                      
ครอบครัว)

การส"งเสริมการทํากิจกรรม                    
ร"วมกับคนปกติทัว่ไป                           

ชุมชน/ภาครัฐ/                   
องค%กรคนพิการ)

การจัดอบรมพัฒนาทักษะชีวิต                          
องค%กรคนพิการ)

การจัดอบรมหลักธรรมสู"การปฎิบตัิ             
องค%กรคนพิการ)

การจัดกิจกรรมส"งเสริมการมีส"วนร"วมในสังคม                        
องค%กรคนพิการ)

การสนับสนุนคนพิการต�นแบบในการดําเนินชีวติ
ชุมชน/ภาครัฐ/                            
องค%กรคนพิการ)

การสนับสนุนการรวมกลุ"มกิจกรรมทางสังคม  
องค%กรคนพิการ) 

การสนับสนุนกลุ"มเพ่ือนช"วยเพ่ือน                                
องค%กรคนพิการ)
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 บทท่ี  6 

ข�อมูลจากผู�เช่ียวชาญด�านคนพิการเก่ียวกับการเสริมสร�างความสามารถ 
ในการจัดการตนเองของคนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเองอย$างย่ังยืน 

 
 การวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการเสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเองของ     
คนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเองอย$างยั่งยืน” ในส$วนของการศึกษาข�อมูลจากผู�เชี่ยวชาญด�านคนพิการ
เก่ียวกับการเสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเองของคนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเองอย$างยั่งยืนท่ี
ได�จากการสังเคราะห1การสอบถามความคิดเห็นผู�เชี่ยวชาญด�านคนพิการ จํานวน 17 คน โดยใช�
ระเบียบวิธีวิจัยแบบเทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique) แบ$งการนําเสนอออกเปDน 2 ส$วน  
ประกอบด�วย 
 ส$วนท่ี 1 ผลการวิเคราะห1ข�อมูล 
 ส$วนท่ี 2 สรุปผล 
 โดยการนําเสนอข�อมูลจากผู�เชี่ยวชาญด�านคนพิการเก่ียวกับการเสริมสร�างความสามารถ
ในการจัดการตนเองของคนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเองอย$างยั่งยืนในแต$ละส$วน มีประเด็นท่ีน$าสนใจดัง
รายละเอียดต$อไปนี้ 

 
ส$วนท่ี 1 ผลการวิเคราะห(ข�อมูล 
 การศึกษาข�อมูลจากผู�เชี่ยวชาญด�านคนพิการเก่ียวกับการเสริมสร�างความสามารถในการ
จัดการตนเองของคนพิการเพื่อการพึ่งตนเองอย$างยั่งยืน  ผู�วิจัยเริ่มต�นจากการสังเคราะห1แนวคิด
เก่ียวกับการจัดการตนเองของคนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเอง ท้ังจากแนวคิดเก่ียวกับการจัดการตนเอง 
(Self-management)  แนวคิดเก่ียวกับการพ่ึงตนเอง (Self-reliance) แนวคิดเก่ียวกับการดํารงชีวิต
อิสระ (Independent Living: IL) นโยบายและแผนงานท่ีเก่ียวข�องกับคนพิการไทยในปUจจุบัน อาทิ
เช$น พระราชบัญญัติการฟVWนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 แผนการฟVWนฟูสมรรถภาพคน
พิการแห$งชาติ พ.ศ. 2540 - 2544  และแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห$งชาติ ฉบับท่ี 1 – 4 
(ระหว$าง พ.ศ. 2540 – 2559) สามารถสรุปได�ว$า กรอบความคิดการวิจัยเกี่ยวกับองค1ประกอบการ
เสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเองของคนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเองอย$างยั่งยืน ประกอบด�วย 5 
ด�าน คือ 1) การประกอบอาชีพ 2) การเรียนรู� 3) เทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวก 4) การดูแล
ตนเอง และ 5) การตระหนักในตนเอง ซ่ึงสามารถสรุปได�ตามแผนภาพ ดังนี้ 
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ภาพท่ี 34 กรอบความคิดเก่ียวกับองค1ประกอบการเสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเองของ            

คนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเองอย$างยั่งยืน  
 

1. ผลการสัมภาษณ(ความคิดเห็นผู�เช่ียวชาญด�านคนพิการ รอบท่ี 1 
  การสัมภาษณ1ความคิดเห็นผู�เชี่ยวชาญด�านคนพิการในรอบท่ี 1 ผู�วิจัยนํากรอบความคิด     

การวิจัยเก่ียวกับองค1ประกอบการจัดการตนเองของคนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเองอย$างยั่งยืนท่ีได�       
จากการวิเคราะห1และสังเคราะห1เอกสาร ท้ัง 5 ด�าน มาสร�างแบบสอบถามความคิดเห็นปลายเปcด          
(แบบสัมภาษณ1) เก่ียวกับองค1ประกอบการเสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเองของคนพิการ
เพ่ือการพ่ึงตนเองอย$างยั่งยืน แล�วนําไปสัมภาษณ1ผู�เชี่ยวชาญด�านคนพิการที่เปDนกลุ$มตัวอย$างทั้ง      
17 คน เพื่อให�แสดงความคิดเห็นอย$างอิสระ ซึ่งผลการสัมภาษณ1ความคิดเห็นผู�เชี่ยวชาญด�าน
คนพิการ สามารถสรุปผลได�ตามตาราง ดังนี้ 

 
 

การประกอบอาชีพ

การเรียนรู�

เทคโนโลยี                  
สิ่งอํานวย      

ความสะดวก
การดูแลตนเอง

การตระหนัก       
ในตนเอง
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ตารางที่ 5  ตารางสรุปผลการสัมภาษณ1ความคิดเห็นผู�เชี่ยวชาญด�านคนพิการ รอบที่ 1 

องค(ประกอบ กระบวนการ รายละเอียด 
1. การประกอบอาชีพ 1.1 การเตรียมความพร�อม 1) ศึกษาปUญหาและความต�องการด�านการประกอบอาชีพของคนพิการแต$ละประเภท/แต$ละบุคคล 

2) สร�างความตระหนักในสิทธิในการเลือกประกอบอาชีพตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง 
1.2 การสร�างการเรียนรู� 1) จัดทําสื่อการเรียนรู�เพื่อเผยแพร$ข$าวสาร ข�อมูล และบริการต$างๆ ด�านการประกอบอาชีพให�

เหมาะสมกับคนพิการแต$ละประเภท/แต$ละบุคคล 
2) จัดอบรมอาชีพสําหรับคนพิการแต$ละประเภท/แต$ละบุคคลตามความถนัดและความสนใจ 

1.3 การเสริมพลัง 1) กําหนดยุทธศาสตร1เกี่ยวกับสาขาวิชาที่สอดคล�องกับความต�องการของตลาดเพื่อรองรับแรงงานที่
ผลิตออกมา รวมทั้งสร�างระบบการทํางานให�เหมาะสมกับศักยภาพของคนพิการแต$ละประเภทและ
เพิ่มอิสระในการทํางานของคนพิการแต$ละประเภทมากยิ่งขึ้น 
2) เปcดโอกาสให�คนพิการแต$ละประเภทเข�าทํางานตามหลักเกณฑ1ที่กฎหมายกําหนดให�มากขึ้น 
3) ส$งเสริมและสนับสนุนคนพิการต�นแบบที่ประสบความสําเร็จเพื่อเปDนแบบอย$างและแนวทางในการ
ประกอบอาชีพของคนพิการทั่วไป 
4) สร�างสภาพแวดล�อมให�เปDนไปตามหลักอารยสถาปUตย1 (Universal Design) เพื่อลดอุปสรรคในการ
ประกอบอาชีพของคนพิการแต$ละประเภท 

1.4 การติดตามและ
ประเมินผล 

1) ติดตามและประเมินผลหลังจากการให�ความรู�และฝkกฝนทักษะของคนพิการอย$างต$อเนื่อง 
2) จัดทําโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาด�านการประกอบอาชีพของคนพิการแต$ละประเภท 

1.5 การรวมกลุ$ม 1) ส$งเสริมการรวมกลุ$มอาชีพของคนพิการแต$ละประเภทเพื่อสร�างความเข�มแข็งในตลาดแรงงาน 
 
 
 



 

 

 

182 

ตารางที่ 5 ตารางสรุปผลการสัมภาษณ1ความคิดเห็นผู�เชี่ยวชาญด�านคนพิการ รอบที่ 1 (ต$อ) 

องค(ประกอบ กระบวนการ รายละเอียด 
  2) ติดต$อประสานงานกับหน$วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค1กรต$างๆ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู�ด�านการ

ประกอบอาชีพสําหรับคนพิการแต$ละประเภท/แต$ละบุคคล 
2.การเรียนรู� 2.1 การเตรียมความพร�อม 1) ศึกษาปUญหาและความต�องการด�านการศึกษาของคนพิการแต$ละประเภท/แต$ละบุคคล 

2) สร�างความตระหนักในความสําคัญของการเข�ารับศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ 
และการศึกษาตามอัธยาศัย 
3) พัฒนาศักยภาพคนพิการแต$ละประเภทให�มีความพร�อมสู$ระบบการศึกษา 

2.2 การสร�างการเรียนรู� 1) กําหนดหลักสูตรส$งเสริมการเรียนรู�สู$การปฎิบัติจริง (Learning by doing) ให�เหมาะสมกับ       
คนพิการแต$ละบุคคลเพื่อให�เกิดทักษะชีวิตในด�านต$างๆ 
2) จัดทําสื่อการเรียนการสอนที่เสริมสร�างองค1ความรู�ใหม$และเหมาะสมกับคนพิการแต$ละประเภท  
3) มีบุคลากรทางการศึกษาที่มีความรู�และความเชี่ยวชาญด�านคนพิการแต$ละประเภทอย$างเพียงพอ 
4) ส$งเสริมการมีส$วนร$วมของชุมชนท�องถิ่นในการจัดการเรียนรู�เพื่อพัฒนาคนพิการแต$ละประเภท 

2.3 การเสริมพลัง 1) สร�างยุทธศาสตร1การผลิตบัณฑิตให�สอดรับกับความต�องการของตลาดแรงงาน 
2) สนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาศักยภาพสถาบันการศึกษาในการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการแต$
ละประเภท/แต$ละบุคคล 
3) ส$งเสริมและสนับสนุนคนพิการต�นแบบที่ประสบความสําเร็จเพื่อเปDนแบบอย$างและแนวทางใน
การศึกษาของคนพิการทั่วไป 
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ตารางที่ 5 ตารางสรุปผลการสัมภาษณ1ความคิดเห็นผู�เชี่ยวชาญด�านคนพิการ รอบที่ 1 (ต$อ) 

องค(ประกอบ กระบวนการ รายละเอียด 
 2.4 การติดตามและ

ประเมินผล 
1) ติดตามและประเมินผลหลังจากการให�ความรู�และฝkกฝนทักษะของคนพิการอย$างต$อเนื่อง 
2) จัดทําโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาด�านการเรียนรู�ของคนพิการแต$ละประเภท 

2.5 การรวมกลุ$ม 1) ส$งเสริมการรวมกลุ$มคนพิการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู�ร$วมกัน 

2) ติดต$อประสานงานกับหน$วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค1กรต$างๆ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู�ด�าน
การศึกษาสําหรับคนพิการแต$ละประเภท/แต$ละบุคคล 

3.เทคโนโลยีสิ่งอํานวย
ความสะดวก 

3.1 การเตรียมความ
พร�อม 

1) ศึกษาปUญหาและความต�องการด�านเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกของคนพิการแต$ละประเภท/
แต$ละบุคคล  

2) สร�างความตระหนักในความสําคัญของเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวก โดยเฉพาะเรื่อง อารยสถาปUตย1 
(Universal Design) 

3.2 การสร�างการเรียนรู� 1) ประชาสัมพันธ1ข$าวสารข�อมูลและบริการต$างๆ ผ$านช$องทางต$างๆ ให�เข�าถึงคนพิการแต$ละประเภท/
แต$ละบุคคล 
2) จัดทําสื่อการเรียนรู�ต$างๆ เพื่อเผยแพร$ความรู�เกี่ยวกับเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกแก$คนพิการ
แต$ละประเภท/แต$ละบุคคล 
3) จัดผู�เชี่ยวชาญด�านเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อให�ความรู�ในการใช�และการแก�ปUญหาต$างๆ 
แก$คนพิการแต$ละประเภท/แต$ละบุคคล 
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ตารางที่ 5 ตารางสรุปผลการสัมภาษณ1ความคิดเห็นผู�เชี่ยวชาญด�านคนพิการ รอบที่ 1 (ต$อ) 

องค(ประกอบ กระบวนการ รายละเอียด 
  4) จัดอบรมให�ความรู�ด�านเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกแก$คนพิการแต$ละประเภทและครอบครัว

คนพิการ 
5) สร�างการมีส$วนร$วมและแลกเปลี่ยนเรียนรู�กันระหว$างผู�ใช�งาน (ตัวคนพิการ) ครอบครัวคนพิการ 
ชุมชน และผู�กําหนดนโยบาย (หน$วยงานภาครัฐ) 

3.3 การเสริมพลัง 1) สนับสนุนงบประมาณในการจัดบริการด�านเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกแก$คนพิการแต$ละ
ประเภท/แต$ละบุคคล 
2) สนับสนุนเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกที่มีความสอดคล�องกับความต�องการของคนพิการของ
คนพิการแต$ละประเภท/แต$ละบุคคล โดยมีคุณลักษณะตามมาตรฐานสากล มีราคาเหมาะสม และใช�
งานได�เต็มประสิทธิภาพ 

3.4 การติดตามและ 
ประเมินผล 

1) ติดตามและประเมินผลหลังจากการให�ความรู�และฝkกฝนทักษะของคนพิการอย$างต$อเนื่อง 
2) จัดทําโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาด�านเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการแต$ละ
ประเภท 

3.5 การรวมกลุ$ม 1) ส$งเสริมการรวมกลุ$มคนพิการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู�ร$วมกันด�านเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวก 
2) ติดต$อประสานงานกับหน$วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค1กรต$างๆ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู�ด�าน
เทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการแต$ละประเภท/แต$ละบุคคล 
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ตารางที่ 5 ตารางสรุปผลการสัมภาษณ1ความคิดเห็นผู�เชี่ยวชาญด�านคนพิการ รอบที่ 1 (ต$อ) 

องค(ประกอบ กระบวนการ รายละเอียด 
4.การดูแลตนเอง 4.1 การเตรียมความพร�อม 1) ศึกษาปUญหาและความต�องการด�านสุขภาพของคนพิการแต$ละประเภท/แต$ละบุคคล 

2) สร�างความตระหนักในเรื่องสุขภาพและการดูแลตนเองอย$างถูกต�องและเหมาะสม รวมทั้งสิทธิต$างๆ 
ที่พึงได�รับจากภาครัฐ     

4.2 การสร�างการเรียนรู� 1) จัดทําสื่อการเรียนรู�เพื่อเผยแพร$ข$าวสาร ข�อมูล และบริการต$างๆ ด�านสุขภาพให�เหมาะสมกับคน
พิการแต$ละประเภท/แต$ละบุคคล 
2) จัดอบรมด�านสุขภาพแก$คนพิการ ครอบครัวคนพิการ และหน$วยงานที่เกี่ยวข�องอย$างต$อเนื่อง  
3) จัดระบบการให�คําปรึกษาด�านสุขภาพแก$คนพิการแต$ละประเภท/แต$ละบุคคล 
4) สร�างการมีส$วนร$วมและแลกเปลี่ยนเรียนรู�ด�านสุขภาพกันระหว$างตัวคนพิการ ครอบครัวคนพิการ 
ชุมชน และหน$วยงานภาครัฐ 

4.3 การเสริมพลัง 1) จัดระบบผู�ช$วยเหลือคนพิการเพื่อสนับสนุนการทํากิจวัตรประจําวันต$างๆ ตามที่คนพิการร�องขอ 
2) สนับสนุนงบประมาณในการจัดบริการด�านสุขภาพให�เหมาะสมกับคนพิการแต$ละประเภท/ แต$ละ
บุคคล 3) จัดสถานที่ที่เหมาะสมสําหรับการจัดกิจกรรมนันทนาการส$งเสริมสุขภาพโดยเปDนไปตามหลัก
อารยสถาปUตย1 (Universal Design)   

4.4 การติดตามและ
ประเมินผล 

1) ติดตามและประเมินผลหลังจากการให�ความรู�และฝkกฝนทักษะของคนพิการอย$างต$อเนื่อง 

2) สนับสนุนโครงการวิจัยและพัฒนาด�านการดูแลตนเองของคนพิการแต$ละประเภท 

4.5 การรวมกลุ$ม 1) สร�างเครือข$ายแกนนําสุขภาพเพื่อเผยแพร$ความรู�ให�กับคนพิการแต$ละประเภท/แต$ละบุคคล 
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ตารางที่ 5 ตารางสรุปผลการสัมภาษณ1ความคิดเห็นผู�เชี่ยวชาญด�านคนพิการ รอบที่ 1 (ต$อ) 

องค(ประกอบ กระบวนการ รายละเอียด 
  2) ติดต$อประสานงานกับหน$วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค1กรต$างๆ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู�ด�านสุขภาพ

สําหรับคนพิการแต$ละประเภท/แต$ละบุคคล 
5.การตระหนักใน
ตนเอง 

5.1 การเตรียมความพร�อม 1) สร�างความเข�าใจและยอมรับสภาพความพิการของตนเอง รวมทั้งสามารถใช�ศักยภาพของตนเองที่มี
อยู$ได�อย$างเต็มที่ 
2) ปรับเจตคติในทางบวกและเสริมทักษะชีวิตด�านต$างๆ ให�กับคนพิการ 

5.2 การสร�างการเรียนรู� 1) จัดอบรมให�ความรู�เกี่ยวกับการเข�าถึงสิทธิต$างๆ แก$คนพิการแต$ละประเภท/แต$ละบุคคล 
2) จัดระบบการให�คําปรึกษาที่เปDนประโยชน1กับคนพิการแต$ละประเภท/แต$ละบุคคล 
3) จัดกิจกรรมส$งเสริมการมีส$วนร$วมระหว$างคนพิการและคนทั่วไปเพื่อสร�างความเข�าใจของคนในสังคม 

5.3 การเสริมพลัง 1) ส$งเสริมแนวคิดการดํารงชีวิตอิสระคนพิการให�อยู$ในแผนงานภาครัฐ  
2) ส$งเสริมและสนับสนุนคนพิการต�นแบบที่ประสบความสําเร็จเพื่อเปDนแบบอย$างและแนวทางใน
ดําเนินชีวิตของคนพิการทั่วไป 

5.4 การติดตามและ
ประเมินผล 

1) ติดตามและประเมินผลหลังจากการให�ความรู�และฝkกฝนทักษะของคนพิการอย$างต$อเนื่อง 
2) จัดทําโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาด�านการดํารงชีวิตอิสระของคนพิการแต$ละประเภท 

5.5 การรวมกลุ$ม 1) ส$งเสริมการรวมกลุ$มคนพิการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู�ร$วมกันเพื่อเสริมสร�างความเข�มแข็งใน       
การดํารงชีวิตของคนพิการ 

  2) ติดต$อประสานงานกับหน$วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค1กรต$างๆ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู�ในการ
สร�างความเข�มแข็งให�กับคนพิการแต$ละประเภท/แต$ละบุคคล 
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  จากตารางสรุปผลการสัมภาษณ1ความคิดเห็นผู�เชี่ยวชาญด�านคนพิการ รอบท่ี 1 พบว$า      
การเสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเองของคนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเองอย$างยั่งยืน 
ประกอบด�วย  

1. องค1ประกอบการเสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเองของคนพิการเพ่ือ         
การพ่ึงตนเองอย$างยั่งยืน 5 ด�าน คือ 1) การประกอบอาชีพ 2) การเรียนรู� 3) เทคโนโลยีสิ่งอํานวย
ความสะดวก 4) การดูแลตนเอง และ 5) การตระหนักในตนเอง ซ่ึงสามารถสรุปได�ตามแผนภาพ ดังนี้ 

 

 
 
ภาพท่ี 35 องค1ประกอบการเสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเองของคนพิการเพ่ือ    

การพ่ึงตนเองอย$างยั่งยืน (ผู�เชี่ยวชาญด�านคนพิการ) 
 

2. กระบวนการการเสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเองของคนพิการเพ่ือ         
การพ่ึงตนเองอย$างยั่งยืน 5 ขั้นตอน คือ 1) การเตรียมความพร�อม 2) การสร�างการเรียนรู�             
3) การเสริมพลัง 4) การติดตามและประเมินผล และ 5) การรวมกลุ$ม ซ่ึงสามารถสรุปได�ตามแผนภาพ 
ดังนี้ 
 
 
 
 
 

การประกอบอาชีพ

การเรียนรู�

เทคโนโลยีส่ิงอํานวย    
ความสะดวกการดูแลตนเอง

การตระหนัก        
ในตนเอง
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1.การเตรียม    
ความพร�อม

2.การสร�าง           
การเรียนรู�

3.การเสริมพลัง4.การติดตามและ
ประเมินผล

5.การรวมกลุ$ม

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ภาพท่ี 36 กระบวนการการเสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเองของคนพิการเพ่ือ 

การพ่ึงตนเองอย$างยั่งยืน (ผู�เชี่ยวชาญด�านคนพิการ) 
 

  นอกจากนี้ยังมีรายละเอียดของกระบวนการเสริมสร�างความสามารถในการจัดการ
ตนเองของคนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเองอย$างยั่งยืน ท้ังหมด 63 ข�อ (รายละเอียดตามตาราง) ซ่ึงผู�วิจัย
นําผลการสัมภาษณ1ความคิดเห็นผู�เชี่ยวชาญด�านคนพิการ รอบท่ี 1 มาทําการวิเคราะห1เนื้อหาเชิง
พรรณนาและสังเคราะห1เนื ้อหาเพื่อสร�างแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับการเสริมสร�าง
ความสามารถในการจัดการตนเองของคนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเองอย$างยั่งยืนเพ่ือใช�ในการสอบถาม
ความคิดเห็นผู�เชี่ยวชาญด�านคนพิการรอบท่ี 2 ต$อไป 
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 2.ผลการสอบถามความคิดเห็นผู�เช่ียวชาญด�านคนพิการ รอบท่ี 2 
  การสอบถามความคิดเห็นผู�เชี่ยวชาญด�านคนพิการ รอบท่ี 2 ผู�วิจัยนําแบบสอบถาม

ความคิดเห็นเก่ียวกับองค1ประกอบการเสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเองของคนพิการเพ่ือ
การพ่ึงตนเองอย$างยั่งยืน ซ่ึงเปDนแบบสอบถามประเมินค$า (Rating Scale) 5 ระดับ ให�ผู�เชี่ยวชาญ
ด�านคนพิการท้ัง 17 คน แสดงความคิดเห็น แล�วนําผลการสอบถามความคิดเห็นดังกล$าวมาทําการ
วิเคราะห1ค$ามัธยฐาน ค$าพิสัยระหว$างควอไทล1ของแต$ละข�อคําถาม ซึ่งผลการสัมภาษณ1ความ
คิดเห็นผู�เชี่ยวชาญด�านคนพิการ สามารถสรุปผลได�ตามตาราง ดังนี้ 



 

 

190 

ตารางที่ 6 ตารางสรุปผลการสอบถามความคิดเห็นผู�เชี่ยวชาญด�านคนพิการ รอบที่ 2 

องค(ประกอบ กระบวนการ รายละเอียด Median Mode IQR 
1.การประกอบอาชีพ 1.1 การเตรียมความพร�อม 1) ศึกษาปUญหาและความต�องการด�านการประกอบอาชีพ

ของคนพิการแต$ละประเภท/แต$ละบุคคล 
5.00 5.00 0.00 

2) สร�างความตระหนักในสิทธิในการเลือกประกอบอาชีพ
ตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง 

5.00 5.00 0.00 

1.2 การสร�างการเรียนรู� 1) จัดทําสื่อการเรียนรู�เพื่อเผยแพร$ข$าวสาร ข�อมูล และ
บริการต$างๆ ด�านการประกอบอาชีพให�เหมาะสมกับคน
พิการแต$ละประเภท/แต$ละบุคคล 

4.00 4.00 0.00 

2) จัดอบรมอาชีพสําหรับคนพิการแต$ละประเภท/แต$ละ
บุคคลตามความถนัดและความสนใจ 

4.00 4.00 0.00 

1.3 การเสริมพลัง 1) กําหนดยุทธศาสตร1เกี่ยวกับสาขาวิชาที่สอดคล�องกับ
ความต�องการของตลาดเพื่อรองรับแรงงานที่ผลิตออกมา 
รวมทั้งสร�างระบบการทํางานให�เหมาะสมกับศักยภาพ
ของคนพิการแต$ละประเภทและเพิ่มอิสระในการทํางาน
ของคนพิการแต$ละประเภทมากยิ่งขึ้น 

4.00 4.00 0.00 

2) เปcดโอกาสให�คนพิการแต$ละประเภทเข�าทํางานตาม
หลักเกณฑ1ที่กฎหมายกําหนดให�มากขึ้น 

5.00 5.00 0.00 
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ตารางที่ 6 ตารางสรุปผลการสอบถามความคิดเห็นผู�เชี่ยวชาญด�านคนพิการ รอบที่ 2 (ต$อ) 

องค(ประกอบ กระบวนการ รายละเอียด Median Mode IQR 
  3) ส$งเสริมและสนับสนุนคนพิการต�นแบบที่ประสบ

ความสําเร็จ เ พื่อ เปDนแบบอย$างและแนวทางในการ
ประกอบอาชีพของคนพิการทั่วไป 

5.00 5.00 0.50 

4) สร�างสภาพแวดล�อมให�เปDนไปตามหลักอารยสถาปUตย1 
(Universal Design) เพื่อลดอุปสรรคในการประกอบ
อาชีพของคนพิการแต$ละประเภท 

5.00 5.00 0.00 

1.4 การติดตามและ
ประเมินผล 
 
 

1) ติดตามและประเมินผลหลังจากการให�ความรู�และฝkกฝน
ทักษะของคนพิการอย$างต$อเนื่อง 

4.00 4.00 1.00 

2) จัดทําโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาด�านการประกอบ
อาชีพของคนพิการแต$ละประเภท 

5.00 5.00 0.00 

1.5 การรวมกลุ$ม 1) ส$งเสริมการรวมกลุ$มอาชีพของคนพิการแต$ละประเภท
เพื่อสร�างความเข�มแข็งในตลาดแรงงาน 

4.00 4.00 0.00 

2) ติดต$อประสานงานกับหน$วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
องค1กรต$างๆ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู�ด�านการประกอบ
อาชีพสําหรับคนพิการแต$ละประเภท/แต$ละบุคคล 

5.00 5.00 0.00 
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ตารางที่ 6 ตารางสรุปผลการสอบถามความคิดเห็นผู�เชี่ยวชาญด�านคนพิการ รอบที่ 2 (ต$อ) 

องค(ประกอบ กระบวนการ รายละเอียด Median Mode IQR 
2.การเรียนรู� 2.1 การเตรียมความพร�อม 1) ศึกษาปUญหาและความต�องการด�านการศึกษาของคน

พิการแต$ละประเภท/แต$ละบุคคล 
5.00 5.00 0.00 

2) สร�างความตระหนักในความสําคัญของการเข�ารับศึกษา
ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษา
ตามอัธยาศัย 

5.00 5.00 0.00 

3) พัฒนาศักยภาพคนพิการแต$ละประเภทให�มีความพร�อม
สู$ระบบการศึกษา 

5.00 5.00 0.00 

2.2 การสร�างการเรียนรู� 1) กําหนดหลักสูตรส$งเสริมการเรียนรู�สู$การปฏิบัติจริง 
(Learning by doing) ให�เหมาะสมกับคนพิการแต$ละ
บุคคลเพื่อให�เกิดทักษะชีวิตในด�านต$างๆ 

4.00 4.00 0.00 

2) จัดทําสื่อการเรียนการสอนที่เสริมสร�างองค1ความรู�ใหม$
และเหมาะสมกับคนพิการแต$ละประเภท  

4.00 4.00 0.00 

3) มีบุคลากรทางการศึกษาที่มีความรู�และความเชี่ยวชาญ
ด�านคนพิการแต$ละประเภทอย$างเพียงพอ 

4.00 4.00 0.00 

4) ส$งเสริมการมีส$วนร$วมของชุมชนท�องถิ่นในการจัดการ
เรียนรู�เพื่อพัฒนาคนพิการแต$ละประเภท 

4.00 4.00 0.00 
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ตารางที่ 6 ตารางสรุปผลการสอบถามความคิดเห็นผู�เชี่ยวชาญด�านคนพิการ รอบที่ 2 (ต$อ) 

องค(ประกอบ กระบวนการ รายละเอียด Median Mode IQR 
 2.3 การเสริมพลัง 1) สร�างยุทธศาสตร1การผลิตบัณฑิตให�สอดรับกับความ

ต�องการของตลาดแรงงาน 
4.00 4.00 0.00 

2) สนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาศักยภาพสถาบันการศึกษา
ในการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการแต$ละประเภท/แต$ละ
บุคคล 

5.00 5.00 0.00 

3) ส$งเสริมและสนับสนุนคนพิการต�นแบบที่ประสบ
ความสําเร็จเพื่อเปDนแบบอย$างและแนวทางในการศึกษา
ของคนพิการทั่วไป 

5.00 5.00 0.00 

2.4 การติดตามและ
ประเมินผล 

1) ติดตามและประเมินผลหลังจากการให�ความรู�และฝkกฝน
ทักษะของคนพิการอย$างต$อเนื่อง 

4.00 4.00 0.00 

2) จัดทําโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาด�านการเรียนรู�
ของคนพิการแต$ละประเภท 

4.00 4.00 1.00 

2.5 การรวมกลุ$ม 1) ส$งเสริมการรวมกลุ$มคนพิการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู�
ร$วมกัน 

4.00 4.00 0.00 
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ตารางที่ 6 ตารางสรุปผลการสอบถามความคิดเห็นผู�เชี่ยวชาญด�านคนพิการ รอบที่ 2 (ต$อ) 

องค(ประกอบ กระบวนการ รายละเอียด Median Mode IQR 
  2) ติดต$อประสานงานกับหน$วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 

องค1กรต$างๆ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู�ด�านการศึกษาสําหรับ
คนพิการแต$ละประเภท/แต$ละบุคคล 

4.00 4.00 0.00 

3.เทคโนโลยีสิ่งอํานวย
ความสะดวก 

3.1 การเตรียมความพร�อม 1) ศึกษาปUญหาและความต�องการด�านเทคโนโลยีสิ่ง
อํานวยความสะดวกของคนพิการแต$ละประเภท/แต$ละ
บุคคล 

5.00 5.00 1.00 

2) สร�างความตระหนักในความสําคัญของเทคโนโลยีสิ่ง
อํานวยความสะดวก โดยเฉพาะเรื่องอารยสถาปUตย1  
(Universal Design) 

5.00 5.00 1.00 

3.2 การสร�างการเรียนรู� 1) ประชาสัมพันธ1ข$าวสารข�อมูลและบริการต$างๆ ผ$าน
ช$องทางต$างๆ ให�เข�าถึงคนพิการแต$ละประเภท/แต$ละ
บุคคล 

5.00 5.00 1.00 

2) จัดทําสื่อการเรียนรู�ต$างๆ เพื่อเผยแพร$ความรู�เกี่ยวกับ
เทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกแก$คนพิการแต$ละ
ประเภท/แต$ละบุคคล 

5.00 5.00 0.00 
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ตารางที่ 6 ตารางสรุปผลการสอบถามความคิดเห็นผู�เชี่ยวชาญด�านคนพิการ รอบที่ 2 (ต$อ) 

องค(ประกอบ กระบวนการ รายละเอียด Median Mode IQR 
  3) จัดผู�เชี่ยวชาญด�านเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวก

เพื่อให�ความรู�ในการใช�และการแก�ปUญหาต$างๆ แก$คนพิการ
แต$ละประเภท/แต$ละบุคคล 

4.00 4.00 0.00 

4) จัดอบรมให�ความรู�ด�านเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวก
แก$คนพิการแต$ละประเภทและครอบครัวคนพิการ  

4.00 4.00 0.00 

5) สร�างการมีส$วนร$วมและแลกเปลี่ยนเรียนรู�กันระหว$าง
ผู�ใช�งาน (ตัวคนพิการ) ครอบครัวคนพิการ ชุมชน และ   
ผู�กําหนดนโยบาย (หน$วยงานภาครัฐ) 

4.00 4.00 0.00 

3.3 การเสริมพลัง 1) สนับสนุนงบประมาณในการจัดบริการด�านเทคโนโลยี
สิ่งอํานวยความสะดวกแก$คนพิการแต$ละประเภท/แต$ละ
บุคคล 

4.00 4.00 0.00 

2) สนับสนุนเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกที่มีความ
สอดคล�องกับความต�องการของคนพิการของคนพิการ
แต$ละประเภท/แต$ละบุคคล โดยมีคุณลักษณะตาม
มาตรฐานสากล มีราคาเหมาะสม และใช�งานได�เต็ม
ประสิทธิภาพ 

5.00 5.00 0.00 
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ตารางที่ 6 ตารางสรุปผลการสอบถามความคิดเห็นผู�เชี่ยวชาญด�านคนพิการ รอบที่ 2 (ต$อ) 

องค(ประกอบ กระบวนการ รายละเอียด Median Mode IQR 
 3.4 การติดตามและ

ประเมินผล 
1) ติดตามและประเมินผลหลังจากการให�ความรู�และ
ฝkกฝนทักษะของคนพิการอย$างต$อเนื่อง 

4.00 4.00 0.00 

2) จัดทําโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาด�านเทคโนโลยี   
สิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการแต$ละประเภท 

4.00 4.00 0.00 

3.5 การรวมกลุ$ม 1) ส$งเสริมการรวมกลุ$มคนพิการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู�
ร$วมกันด�านเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวก 

5.00 5.00 0.00 

2) ติดต$อประสานงานกับหน$วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
องค1กรต$างๆ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู�ด�านเทคโนโลยีสิ่ง
อํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการแต$ละประเภท/แต$ละ
บุคคล 

4.00 4.00 0.00 

4.การดูแลตนเอง 4.1 การเตรียมความพร�อม 1) ศึกษาปUญหาและความต�องการด�านสุขภาพของคน
พิการแต$ละประเภท/แต$ละบุคคล 

5.00 5.00 0.00 

2) สร�างความตระหนักในเรื่องสุขภาพและการดูแลตนเอง
อย$างถูกต�องและเหมาะสม รวมทั้งสิทธิต$างๆ ที่พึงได�รับ
จากภาครัฐ     

5.00 5.00 0.00 
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ตารางที่ 6 ตารางสรุปผลการสอบถามความคิดเห็นผู�เชี่ยวชาญด�านคนพิการ รอบที่ 2 (ต$อ) 

องค(ประกอบ กระบวนการ รายละเอียด Median Mode IQR 
 4.2 การสร�างการเรียนรู� 1) จัดทําสื่อการเรียนรู�เพื่อเผยแพร$ข$าวสาร ข�อมูล และ

บริการต$างๆ ด�านสุขภาพให�เหมาะสมกับคนพิการแต$ละ
ประเภท/แต$ละบุคคล 

5.00 5.00 0.00 

2) จัดอบรมด�านสุขภาพแก$คนพิการ ครอบครัวคนพิการ 
และหน$วยงานที่เกี่ยวข�องอย$างต$อเนื่อง  

5.00 5.00 0.00 

3) จัดระบบการให�คําปรึกษาด�านสุขภาพแก$คนพิการแต$
ละประเภท/แต$ละบุคคล 

4.00 4.00 0.00 

4) สร�างการมีส$วนร$วมและแลกเปลี่ยนเรียนรู�ด�านสุขภาพ
กันระหว$างตัวคนพิการ ครอบครัวคนพิการ ชุมชน และ
หน$วยงานภาครัฐ 

4.00 4.00 0.00 

4.3 การเสริมพลัง 1) จัดระบบผู�ช$วยเหลือคนพิการเพื่อสนับสนุนการทํา 
กิจวัตรประจําวันต$างๆ ตามที่คนพิการร�องขอ 

4.00 4.00 1.00 

2) สนับสนุนงบประมาณในการจัดบริการด�านสุขภาพให�
เหมาะสมกับคนพิการแต$ละประเภท/แต$ละบุคคล 

5.00 5.00 0.00 
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ตารางที่ 6 ตารางสรุปผลการสอบถามความคิดเห็นผู�เชี่ยวชาญด�านคนพิการ รอบที่ 2 (ต$อ) 
 

 
 

องค(ประกอบ กระบวนการ รายละเอียด Median Mode IQR 
  3) จัดสถานที่ที่เหมาะสมสําหรับการจัดกิจกรรมนันทนาการ

ส$งเสริมสุขภาพโดยเปDนไปตามหลักอารยสถาปUตย1 
(Universal Design)   

4.00 4.00 0.00 

4.4 การติดตามและ
ประเมินผล 

1) ติดตามและประเมินผลหลังจากการให�ความรู�และ
ฝkกฝนทักษะของคนพิการอย$างต$อเนื่อง 

4.00 4.00 0.00 

2) สนับสนุนโครงการวิจัยและพัฒนาด�านการดูแลตนเอง
ของคนพิการแต$ละประเภท 

4.00 4.00 0.00 

4.5 การรวมกลุ$ม 1) สร�างเครือข$ายแกนนําสุขภาพเพื่อเผยแพร$ความรู�ให�กับ
คนพิการแต$ละประเภท/แต$ละบุคคล 

5.00 5.00 0.00 

2) ติดต$อประสานงานกับหน$วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
องค1กรต$างๆ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู�ด�านสุขภาพสําหรับ
คนพิการแต$ละประเภท/แต$ละบุคคล 

5.00 5.00 0.00 

5.การตระหนักใน
ตนเอง 

5.1 การเตรียมความพร�อม 1) สร�างความเข�าใจและยอมรับสภาพความพิการของ
ตนเอง รวมทั้งสามารถใช�ศักยภาพของตนเองที่มีอยู$ได�
อย$างเต็มที่ 

5.00 5.00 0.00 

2) ปรับเจตคติในทางบวกและเสริมทักษะชีวิตด�านต$างๆ 
ให�กับคนพิการ 

5.00 5.00 0.00 
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ตารางที่ 6 ตารางสรุปผลการสอบถามความคิดเห็นผู�เชี่ยวชาญด�านคนพิการ รอบที่ 2 (ต$อ) 

 
 
 
 

องค(ประกอบ กระบวนการ รายละเอียด Median Mode IQR 
 
 
 
 
 

5.2 การสร�างการเรียนรู� 
 

1) จัดอบรมให�ความรู�เกี่ยวกับการเข�าถึงสิทธิต$างๆ แก$คน
พิการแต$ละประเภท/แต$ละบุคคล 

5.00 5.00 0.00 

2) จัดระบบการให�คําปรึกษาที่เปDนประโยชน1กับคนพิการ
แต$ละประเภท/แต$ละบุคคล 

5.00 5.00 0.00 

3) จัดกิจกรรมส$งเสริมการมีส$วนร$วมระหว$างคนพิการ
และคนทั่วไปเพื่อสร�างความเข�าใจของคนในสังคม 

4.00 4.00 0.00 

5.3 การเสริมพลัง 1) ส$งเสริมแนวคิดการดํารงชีวิตอิสระคนพิการให�อยู$ใน
แผนงานภาครัฐ  

4.00 4.00 0.00 

2) ส$งเสริมและสนับสนุนคนพิการต�นแบบที่ประสบ
ความสําเร็จเพื่อเปDนแบบอย$างและแนวทางในดําเนินชีวิต
ของคนพิการทั่วไป 

5.00 5.00 0.00 

5.4 การติดตามและ
ประเมินผล 

1) ติดตามและประเมินผลหลังจากการให�ความรู�และ
ฝkกฝนทักษะของคนพิการอย$างต$อเนื่อง 

5.00 5.00 0.00 

2) จัดทําโครงการวิจัยและพัฒนาด�านการดํารงชีวิตอิสระ
ของคนพิการแต$ละประเภท 

4.00 4.00 0.00 



 

 

200 

ตารางที่ 6 ตารางสรุปผลการสอบถามความคิดเห็นผู�เชี่ยวชาญด�านคนพิการ รอบที่ 2 (ต$อ) 
 

องค(ประกอบ กระบวนการ รายละเอียด Median Mode IQR 
 5.5 การรวมกลุ$ม 1) ส$งเสริมการรวมกลุ$มคนพิการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู�

ร$วมกันเพื่อเสริมสร�างความเข�มแข็งในการดํารงชีวิตของ
คนพิการ 

5.00 5.00 0.00 

2) ติดต$อประสานงานกับหน$วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
องค1กรต$างๆ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู�ในการสร�างความ
เข�มแข็งให�กับคนพิการแต$ละประเภท/แต$ละบุคคล 

4.00 4.00 0.00 
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  จากตารางสรุปผลการสอบถามความคิดเห็นผู�เชี่ยวชาญด�านคนพิการ รอบท่ี 2 พบว$า
องค1ประกอบการเสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเองของคนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเองอย$าง
ยั่งยืนท้ัง 5 ด�าน และกระบวนการการเสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเองของคนพิการเพ่ือ
การพ่ึงตนเองอย$างยั่งยืนทั้ง 5 ขั้นตอน ประกอบด�วยรายละเอียดท้ังหมด 63 ข�อ มีค$ามัธยฐาน 
(Median) ต้ังแต$ 3.50 ข้ึนไป ท้ัง 63 ข�อ และมีค$าพิสัยควอไทล1 (Interquartile Range : IQR) ไม$เกิน 
1.50 ท้ัง 63 ข�อ 
 

3. ผลการสอบถามความคิดเห็นผู�เช่ียวชาญด�านคนพิการ รอบท่ี 3 
  การสอบถามความคิดเห็นผู�เชี่ยวชาญด�านคนพิการ รอบที่ 3 ผู�วิจัยนําแบบสอบถาม      

ความคิดเห็นเก่ียวกับองค1ประกอบการเสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเองของคนพิการเพ่ือ
การพ่ึงตนเองอย$างยั่งยืน ซ่ึงเปDนแบบสอบถามประเมินค$า (Rating Scale) 5 ระดับ ให�ผู�เชี่ยวชาญ
ด�านคนพิการท้ัง 17 คน แสดงความคิดเห็น แล�วนําผลการสอบถามความคิดเห็นดังกล$าวมาทําการ
วิเคราะห1ค$ามัธยฐาน ค$าพิสัยระหว$างควอไทล1ของแต$ละข�อคําถาม เพ่ือคัดเลือกข�อคําถามท่ีผ$านเกณฑ1
นํามาสรุปผลการศึกษาข�อมูลจากผู�เชี่ยวชาญด�านคนพิการเก่ียวกับการเสริมสร�างความสามารถในการ
จัดการตนเองของคนพิการเพื ่อการพึ่งตนเองอย$างยั ่งยืน ซึ ่งผลการสัมภาษณ1ความคิดเห็น
ผู�เชี่ยวชาญด�านคนพิการ สามารถสรุปผลได�ตามตาราง ดังนี้  
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ตารางที่ 7 ตารางสรุปผลการสอบถามความคิดเห็นผู�เชี่ยวชาญด�านคนพิการ รอบที่ 3 

 
องค(ประกอบ 

 
กระบวนการ 

 
รายละเอียด 

 
Median 

 
Mode 

 
IQR 

ผลการ
คัดเลือก 

1.การประกอบอาชีพ 1.1 การเตรียมความพร�อม 1) ศึกษาปUญหาและความต�องการด�านการประกอบอาชีพ
ของคนพิการแต$ละประเภท/แต$ละบุคคล 

5.00 5.00 0.00 ผ$าน
เกณฑ1 

2) สร�างความตระหนักในสิทธิในการเลือกประกอบอาชีพ
ตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง 

5.00 5.00 0.00 ผ$าน
เกณฑ1 

1.2 การสร�างการเรียนรู� 1) จัดทําสื่อการเรียนรู�เพื่อเผยแพร$ข$าวสาร ข�อมูล และ
บริการต$างๆ ด�านการประกอบอาชีพให�เหมาะสมกับคน
พิการแต$ละประเภท/แต$ละบุคคล 

4.00 4.00 0.00 ผ$าน
เกณฑ1 

2) จัดอบรมอาชีพสําหรับคนพิการแต$ละประเภท/แต$ละ
บุคคลตามความถนัดและความสนใจ 

5.00 5.00 0.00 ผ$าน
เกณฑ1 

1.3 การเสริมพลัง 1) กําหนดยุทธศาสตร1เกี่ยวกับสาขาวิชาที่สอดคล�องกับ
ความต�องการของตลาดเพื่อรองรับแรงงานที่ผลิตออกมา 
รวมทั้งสร�างระบบการทํางานให�เหมาะสมกับศักยภาพ
ของคนพิการแต$ละประเภทและเพิ่มอิสระในการทํางาน
ของคนพิการแต$ละประเภทมากยิ่งขึ้น 

5.00 5.00 0.00 ผ$าน
เกณฑ1 
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ตารางที่ 7 ตารางสรุปผลการสอบถามความคิดเห็นผู�เชี่ยวชาญด�านคนพิการ รอบที่ 3 (ต$อ) 

 
องค(ประกอบ 

 
กระบวนการ 

 
รายละเอียด 

 
Median 

 
Mode 

 
IQR 

ผลการ
คัดเลือก 

 
 

 2) เปcดโอกาสให�คนพิการแต$ละประเภทเข�าทํางานตาม
หลักเกณฑ1ที่กฎหมายกําหนดให�มากขึ้น 

4.00 4.00 0.00 ผ$าน
เกณฑ1 

3) ส$งเสริมและสนับสนุนคนพิการต�นแบบที่ประสบ
ความสําเร็จเ พื่อเปDนแบบอย$างและแนวทางในการ
ประกอบอาชีพของคนพิการทั่วไป 

5.00 5.00 1.00 ผ$าน
เกณฑ1 

4) สร�างสภาพแวดล�อมให�เปDนไปตามหลักอารยสถาปUตย1 
(Universal Design) เพื่อลดอุปสรรคในการประกอบ
อาชีพของคนพิการแต$ละประเภท 

5.00 5.00 0.00 ผ$าน
เกณฑ1 

1.4 การติดตามและ
ประเมินผล 
 
 

1) ติดตามและประเมินผลหลังจากการให�ความรู�และ
ฝkกฝนทักษะของคนพิการอย$างต$อเนื่อง 

5.00 5.00 0.00 ผ$าน
เกณฑ1 

2) จัดทําโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาด�านการประกอบ
อาชีพของคนพิการแต$ละประเภท 

5.00 5.00 0.00 ผ$าน
เกณฑ1 

1.5 การรวมกลุ$ม 1) ส$งเสริมการรวมกลุ$มอาชีพของคนพิการแต$ละประเภท
เพื่อสร�างความเข�มแข็งในตลาดแรงงาน 

5.00 5.00 0.00 ผ$าน
เกณฑ1 
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ตารางที่ 7 ตารางสรุปผลการสอบถามความคิดเห็นผู�เชี่ยวชาญด�านคนพิการ รอบที่ 3 (ต$อ) 

 
องค(ประกอบ 

 
กระบวนการ 

 
รายละเอียด 

 
Median 

 
Mode 

 
IQR 

ผลการ
คัดเลือก 

  2) ติดต$อประสานงานกับหน$วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
องค1กรต$างๆ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู�ด�านการประกอบอาชีพ
สําหรับคนพิการแต$ละประเภท/แต$ละบุคคล 

5.00 5.00 0.00 ผ$าน
เกณฑ1 

2.การเรียนรู� 2.1 การเตรียมความพร�อม 1) ศึกษาปUญหาและความต�องการด�านการศึกษาของคน
พิการแต$ละประเภท/แต$ละบุคคล 

5.00 5.00 0.00 ผ$าน
เกณฑ1 

2) สร�างความตระหนักในความสําคัญของการเข�ารับศึกษา
ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบ และการศึกษา
ตามอัธยาศัย 

5.00 5.00 0.00 ผ$าน
เกณฑ1 

3) พัฒนาศักยภาพคนพิการแต$ละประเภทให�มีความพร�อม 
สู$ระบบการศึกษา 

5.00 5.00 1.00 ผ$าน
เกณฑ1 

2.2 การสร�างการเรียนรู� 1) กําหนดหลักสูตรส$งเสริมการเรียนรู�สู$การปฏิบัติจริง 
(Learning by doing) ให�เหมาะสมกับคนพิการแต$ละ
บุคคลเพื่อให�เกิดทักษะชีวิตในด�านต$างๆ 

5.00 5.00 1.00 ผ$าน
เกณฑ1 

2) จัดทําสื่อการเรียนการสอนที่เสริมสร�างองค1ความรู�ใหม$
และเหมาะสมกับคนพิการแต$ละประเภท  

5.00 5.00 0.00 ผ$าน
เกณฑ1 
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ตารางที่ 7 ตารางสรุปผลการสอบถามความคิดเห็นผู�เชี่ยวชาญด�านคนพิการ รอบที่ 3 (ต$อ)  

 
องค(ประกอบ 

 
กระบวนการ 

 
รายละเอียด 

 
Median 

 
Mode 

 
IQR 

ผลการ
คัดเลือก 

  3) มีบุคลากรทางการศึกษาที่มีความรู�และความเชี่ยวชาญ
ด�านคนพิการแต$ละประเภทอย$างเพียงพอ 

4.00 4.00 0.00 ผ$าน
เกณฑ1 

4) ส$งเสริมการมีส$วนร$วมของชุมชนท�องถิ่นในการจัดการ
เรียนรู�เพื่อพัฒนาคนพิการแต$ละประเภท 

4.00 4.00 0.00 ผ$าน
เกณฑ1 

2.3 การเสริมพลัง 1) สร�างยุทธศาสตร1การผลิตบัณฑิตให�สอดรับกับความ
ต�องการของตลาดแรงงาน 

4.00 4.00 0.00 ผ$าน
เกณฑ1 

2) สนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาศักยภาพสถาบันการศึกษา
ในการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการแต$ละประเภท/แต$ละ
บุคคล 

5.00 5.00 0.00 ผ$าน
เกณฑ1 

3) ส$งเสริมและสนับสนุนคนพิการต�นแบบที่ประสบ
ความสําเร็จเพื่อเปDนแบบอย$างและแนวทางในการศึกษา
ของคนพิการทั่วไป 

5.00 5.00 0.00 ผ$าน
เกณฑ1 

2.4 การติดตามและ
ประเมินผล 

1) ติดตามและประเมินผลหลังจากการให�ความรู�และ
ฝkกฝนทักษะของคนพิการอย$างต$อเนื่อง 

5.00 5.00 0.00 ผ$าน
เกณฑ1 
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ตารางที่ 7 ตารางสรุปผลการสอบถามความคิดเห็นผู�เชี่ยวชาญด�านคนพิการ รอบที่ 3 (ต$อ) 

 
องค(ประกอบ 

 
กระบวนการ 

 
รายละเอียด 

 
Median 

 
Mode 

 
IQR 

ผลการ
คัดเลือก 

  2) จัดทําโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาด�านการเรียนรู�
ของคนพิการแต$ละประเภท 

4.00 4.00 1.00 ผ$าน
เกณฑ1 

2.5 การรวมกลุ$ม 1) ส$งเสริมการรวมกลุ$มคนพิการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู�
ร$วมกัน 

5.00 5.00 0.00 ผ$าน
เกณฑ1 

2) ติดต$อประสานงานกับหน$วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
องค1กรต$างๆ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู�ด�านการศึกษาสําหรับ
คนพิการแต$ละประเภท/แต$ละบุคคล 

4.00 4.00 0.00 ผ$าน
เกณฑ1 

3.เทคโนโลยีสิ่ง
อํานวยความสะดวก 

3.1 การเตรียมความพร�อม 1) ศึกษาปUญหาและความต�องการด�านเทคโนโลยีสิ่ง
อํานวยความสะดวกของคนพิการแต$ละประเภท/แต$ละ
บุคคล 

5.00 5.00 0.00 ผ$าน
เกณฑ1 

2) สร�างความตระหนักในความสําคัญของเทคโนโลยีสิ่ง
อํานวยความสะดวก โดยเฉพาะเรื่องอารยสถาปUตย1 
(Universal Design) 

5.00 5.00 0.00 ผ$าน
เกณฑ1 
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ตารางที่ 7 ตารางสรุปผลการสอบถามความคิดเห็นผู�เชี่ยวชาญด�านคนพิการ รอบที่ 3 (ต$อ) 

 
องค(ประกอบ 

 
กระบวนการ 

 
รายละเอียด 

 
Median 

 
Mode 

 
IQR 

ผลการ
คัดเลือก 

 3.2 การสร�างการเรียนรู� 1) ประชาสัมพันธ1ข$าวสารข�อมูลและบริการต$างๆ ผ$าน
ช$องทางต$างๆ ให�เข�าถึงคนพิการแต$ละประเภท/แต$ละ
บุคคล 

5.00 5.00 0.50 ผ$าน
เกณฑ1 

2) จัดทําสื่อการเรียนรู�ต$างๆ เพื่อเผยแพร$ความรู�เกี่ยวกับ
เทคโนโลยีสิ ่ง อํานวยความสะดวกแก$คนพิการแต$ละ
ประเภท/แต$ละบุคคล 

5.00 5.00 0.00 ผ$าน
เกณฑ1 

3) จัดผู�เชี่ยวชาญด�านเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวก
เพื่อให�ความรู�ในการใช�และการแก�ปUญหาต$างๆ แก$คน
พิการแต$ละประเภท/แต$ละบุคคล 

4.00 4.00 1.00 ผ$าน
เกณฑ1 

4) จัดอบรมให�ความรู�ด�านเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวก
แก$คนพิการแต$ละประเภทและครอบครัวคนพิการ  

4.00 4.00 0.00 ผ$าน
เกณฑ1 

5) สร�างการมีส$วนร$วมและแลกเปลี่ยนเรียนรู�กันระหว$าง
ผู�ใช�งาน (ตัวคนพิการ) ครอบครัวคนพิการ ชุมชน และ   
ผู�กําหนดนโยบาย (หน$วยงานภาครัฐ) 

4.00 4.00 0.00 ผ$าน
เกณฑ1 
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ตารางที่ 7 ตารางสรุปผลการสอบถามความคิดเห็นผู�เชี่ยวชาญด�านคนพิการ รอบที่ 3 (ต$อ) 

 
องค(ประกอบ 

 
กระบวนการ 

 
รายละเอียด 

 
Median 

 
Mode 

 
IQR 

ผลการ
คัดเลือก 

 3.3 การเสริมพลัง 1) สนับสนุนงบประมาณในการจัดบริการด�านเทคโนโลยี
สิ่งอํานวยความสะดวกแก$คนพิการแต$ละประเภท/แต$ละ
บุคคล 

4.00 4.00 1.00 ผ$าน
เกณฑ1 

2) สนับสนุนเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกที่มีความ
สอดคล�องกับความต�องการของคนพิการของคนพิการ
แต$ละประเภท/แต$ละบุคคล โดยมีคุณลักษณะตาม
มาตรฐานสากล มีราคาเหมาะสม และใช�งานได�เต็ม
ประสิทธิภาพ 

5.00 5.00 0.00 ผ$าน
เกณฑ1 

3.4 การติดตามและ
ประเมินผล 

1) ติดตามและประเมินผลหลังจากการให�ความรู�และ
ฝkกฝนทักษะของคนพิการอย$างต$อเนื่อง 

5.00 5.00 0.00 ผ$าน
เกณฑ1 

2) จัดทําโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาด�านเทคโนโลยีสิ่ง
อํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการแต$ละประเภท 

4.00 4.00 0.00 ผ$าน
เกณฑ1 

3.5 การรวมกลุ$ม 1) ส$งเสริมการรวมกลุ$มคนพิการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู�
ร$วมกันด�านเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวก 

5.00 5.00 0.00 ผ$าน
เกณฑ1 
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ตารางที่ 7 ตารางสรุปผลการสอบถามความคิดเห็นผู�เชี่ยวชาญด�านคนพิการ รอบที่ 3 (ต$อ) 

 
องค(ประกอบ 

 
กระบวนการ 

 
รายละเอียด 

 
Median 

 
Mode 

 
IQR 

ผลการ
คัดเลือก 

  2) ติดต$อประสานงานกับหน$วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
องค1กรต$างๆ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู�ด�านเทคโนโลยีสิ่ง
อํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการแต$ละประเภท/แต$ละ
บุคคล 

5.00 5.00 0.00 ผ$าน
เกณฑ1 

4.การดูแลตนเอง 4.1 การเตรียมความพร�อม 1) ศึกษาปUญหาและความต�องการด�านสุขภาพของคน
พิการแต$ละประเภท/แต$ละบุคคล 

5.00 5.00 0.00 ผ$าน
เกณฑ1 

2) สร�างความตระหนักในเรื่องสุขภาพและการดูแลตนเอง
อย$างถูกต�องและเหมาะสม รวมทั้งสิทธิต$างๆ ที่พึงได�รับ
จากภาครัฐ     

5.00 5.00 0.00 ผ$าน
เกณฑ1 

4.2 การสร�างการเรียนรู� 1) จัดทําสื่อการเรียนรู�เพื่อเผยแพร$ข$าวสาร ข�อมูล และ
บริการต$างๆ ด�านสุขภาพให�เหมาะสมกับ  คนพิการแต$ละ
ประเภท/แต$ละบุคคล 

5.00 5.00 0.00 ผ$าน
เกณฑ1 

2) จัดอบรมด�านสุขภาพแก$คนพิการ ครอบครัวคนพิการ 
และหน$วยงานที่เกี่ยวข�องอย$างต$อเนื่อง  

5.00 5.00 0.00 ผ$าน
เกณฑ1 
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ตารางที่ 7 ตารางสรุปผลการสอบถามความคิดเห็นผู�เชี่ยวชาญด�านคนพิการ รอบที่ 3 (ต$อ) 
 

 

 
 

 

 
องค(ประกอบ 

 
กระบวนการ 

 
รายละเอียด 

 
Median 

 
Mode 

 
IQR 

ผลการ
คัดเลือก 

  3) จัดระบบการให�คําปรึกษาด�านสุขภาพแก$คนพิการ
แต$ละประเภท/แต$ละบุคคล 

5.00 5.00 1.00 ผ$าน
เกณฑ1 

4) สร�างการมีส$วนร$วมและแลกเปลี่ยนเรียนรู�ด�านสุขภาพ
กันระหว$างตัวคนพิการ ครอบครัวคนพิการ ชุมชน และ
หน$วยงานภาครัฐ 

5.00 5.00 0.00 ผ$าน
เกณฑ1 

4.3 การเสริมพลัง 1) จัดระบบผู�ช$วยเหลือคนพิการเพื่อสนับสนุนการทํา
กิจวัตรประจําวันต$างๆ ตามที่คนพิการร�องขอ 

4.00 4.00 0.00 ผ$าน
เกณฑ1 

2) สนับสนุนงบประมาณในการจัดบริการด�านสุขภาพให�
เหมาะสมกับคนพิการแต$ละประเภท/แต$ละบุคคล 

5.00 5.00 0.00 ผ$าน
เกณฑ1 

3) จัดสถานที่ที่เหมาะสมสําหรับการจัดกิจกรรมนันทนาการ
ส$งเสริมสุขภาพโดยเปDนไปตามหลักอารยสถาปUตย1 
(Universal Design)   

5.00 5.00 0.00 ผ$าน
เกณฑ1 

4.4 การติดตามและ
ประเมินผล 

1) ติดตามและประเมินผลหลังจากการให�ความรู�และ
ฝkกฝนทักษะของคนพิการอย$างต$อเนื่อง 

5.00 5.00 1.00 ผ$าน
เกณฑ1 
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ตารางที่ 7 ตารางสรุปผลการสอบถามความคิดเห็นผู�เชี่ยวชาญด�านคนพิการ รอบที่ 3 (ต$อ) 
 

 
 

 
องค(ประกอบ 

 
กระบวนการ 

 
รายละเอียด 

 
Median 

 
Mode 

 
IQR 

ผลการ
คัดเลือก 

  2) สนับสนุนโครงการวิจัยและพัฒนาด�านการดูแลตนเอง
ของคนพิการแต$ละประเภท 

4.00 4.00 1.00 ผ$าน
เกณฑ1 

4.5 การรวมกลุ$ม 1) สร�างเครือข$ายแกนนําสุขภาพเพื่อเผยแพร$ความรู�ให�กับ
คนพิการแต$ละประเภท/แต$ละบุคคล 

5.00 5.00 0.00 ผ$าน
เกณฑ1 

2) ติดต$อประสานงานกับหน$วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
องค1กรต$างๆ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู�ด�านสุขภาพสําหรับ
คนพิการแต$ละประเภท/แต$ละบุคคล 

5.00 5.00 0.00 ผ$าน
เกณฑ1 

5.การตระหนักใน
ตนเอง 

5.1 การเตรียมความพร�อม 1) สร�างความเข�าใจและยอมรับสภาพความพิการของ
ตนเอง รวมทั้งสามารถใช�ศักยภาพของตนเองที่มีอยู$ได�
อย$างเต็มที่ 

5.00 5.00 0.00 ผ$าน
เกณฑ1 

2) ปรับเจตคติในทางบวกและเสริมทักษะชีวิตด�านต$างๆ 
ให�กับคนพิการ 

5.00 5.00 0.00 ผ$าน
เกณฑ1 

5.2 การสร�างการเรียนรู� 
 

1) จัดอบรมให�ความรู�เกี่ยวกับการเข�าถึงสิทธิต$างๆ แก$คน
พิการแต$ละประเภท/แต$ละบุคคล 

5.00 5.00 0.00 ผ$าน
เกณฑ1 

2) จัดระบบการให�คําปรึกษาที่เปDนประโยชน1กับคนพิการ
แต$ละประเภท/แต$ละบุคคล 

5.00 5.00 0.00 ผ$าน
เกณฑ1 
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ตารางที่ 7 ตารางสรุปผลการสอบถามความคิดเห็นผู�เชี่ยวชาญด�านคนพิการ รอบที่ 3 (ต$อ) 

 
องค(ประกอบ 

 
กระบวนการ 

 
รายละเอียด 

 
Median 

 
Mode 

 
IQR 

ผลการ
คัดเลือก 

  3) จัดกิจกรรมส$งเสริมการมีส$วนร$วมระหว$างคนพิการ
และคนทั่วไปเพื่อสร�างความเข�าใจของคนในสังคม 

5.00 5.00 0.00 ผ$าน
เกณฑ1 

5.3 การเสริมพลัง 1) ส$งเสริมแนวคิดการดํารงชีวิตอิสระคนพิการให�อยู$ใน
แผนงานภาครัฐ  

4.00 4.00 0.00 ผ$าน
เกณฑ1 

2) ส$งเสริมและสนับสนุนคนพิการต�นแบบที่ประสบ
ความสําเร็จเพื่อเปDนแบบอย$างและแนวทางในดําเนินชีวิต
ของคนพิการทั่วไป 

5.00 5.00 0.00 ผ$าน
เกณฑ1 

5.4 การติดตามและ
ประเมินผล 

1) ติดตามและประเมินผลหลังจากการให�ความรู�และ
ฝkกฝนทักษะของคนพิการอย$างต$อเนื่อง 

5.00 5.00 1.00 ผ$าน
เกณฑ1 

2) จัดทําโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาด�านการดํารงชีวิต
อิสระของคนพิการแต$ละประเภท 

4.00 4.00 1.00 ผ$าน
เกณฑ1 

5.5 การรวมกลุ$ม 1) ส$งเสริมการรวมกลุ$มคนพิการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู�
ร$วมกันเพื่อเสริมสร�างความเข�มแข็งในการดํารงชีวิตของ
คนพิการ 

5.00 5.00 1.00 ผ$าน
เกณฑ1 

2) ติดต$อประสานงานกับหน$วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
องค1กรต$างๆ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู�ในการสร�างความ
เข�มแข็งให�กับคนพิการแต$ละประเภท/แต$ละบุคคล 

5.00 5.00 0.00 ผ$าน
เกณฑ1 
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  จากตารางสรุปผลการสอบถามความคิดเห็นผู�เชี่ยวชาญด�านคนพิการ รอบท่ี 3 พบว$า
องค1ประกอบการเสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเองของคนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเองอย$าง
ยั่งยืนท้ัง 5 ด�าน และกระบวนการการเสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเองของคนพิการ
เพ่ือการพึ่งตนเองอย$างยั่งยืนทั้ง 5 ขั้นตอน ซึ่งประกอบด�วยรายละเอียด 63 ข�อ มีค$ามัธยฐาน 
(Median) ผ$านเกณฑ1การคัดเลือกท่ีกําหนดไว� คือ ต้ังแต$ 3.50 ข้ึนไป ท้ัง 63 ข�อ และมีค$าพิสัย     
ควอไทล1 (Interquartile Range : IQR) ไม$เกิน 1.50 ท้ัง 63 ข�อ  
 
ส$วนท่ี 2  สรุปผล 
 จากการวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการเสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเอง
ของคนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเองอย$างยั่งยืน”  ในส$วนของการศึกษาข�อมูลจากผู�เชี่ยวชาญด�านคนพิการ
เก่ียวกับการเสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเองของคนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเองอย$างยั่งยืนท่ี
ได�จากการสอบถามความคิดเห็นผู�เชี่ยวชาญด�านคนพิการ จํานวน 17 คน โดยใช�ระเบียบวิธีวิจัยแบบ
เทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique) สามารถสรุปผลศึกษาข�อมูลจากผู�เชี่ยวชาญด�านคน
พิการเก่ียวกับการเสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเองของคนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเองอย$าง
ยั่งยืนได�ว$า การเสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเองของคนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเองอย$าง
ยั่งยืนนั้น ประกอบด�วยองค1ประกอบที่สําคัญ 5 ด�าน คือ 1) การประกอบอาชีพ  2) การเรียนรู�    
3) เทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวก  4) การดูแลตนเอง  และ 5) การตระหนักในตนเอง  และ
ประกอบด�วยกระบวนการเสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเองของคนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเอง
อย$างยั่งยืนเปDนวงจร 5 ข้ันตอน คือ 1) การเตรียมความพร�อม  2) การสร�างการเรียนรู�  3) การเสริม
พลัง  4) การติดตามและประเมินผลและ 5) การรวมกลุ$ม  โดยผู�วิจัยได�สรุปผลการศึกษาข�อมูล
จากผู�เชี่ยวชาญด�านคนพิการเก่ียวกับการเสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเองของคนพิการ
เพ่ือการพ่ึงตนเองอย$างยั่งยืนตามตาราง ดังนี้ 
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ตารางที่  8   ตารางสรุปผลศึกษาข�อมูลพื้นฐานจากผู�เชี่ยวชาญด�านคนพิการเกี่ยวกับการเสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเองของคนพิการเพื่อการ
พึ่งตนเองอย$างยั่งยืน 

องค(ประกอบ กระบวนการ รายละเอียด 
1.การประกอบอาชีพ 1.1 การเตรียมความพร�อม 1) ศึกษาปUญหาและความต�องการด�านการประกอบอาชีพของคนพิการแต$ละประเภท/แต$ละบุคคล 

2) สร�างความตระหนักในสิทธิในการเลือกประกอบอาชีพตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง 
1.2 การสร�างการเรียนรู� 1) จัดทําสื่อการเรียนรู�เพื่อเผยแพร$ข$าวสาร ข�อมูล และบริการต$างๆ ด�านการประกอบอาชีพให�

เหมาะสมกับคนพิการแต$ละประเภท/แต$ละบุคคล 
2) จัดอบรมอาชีพสําหรับคนพิการแต$ละประเภท/แต$ละบุคคลตามความถนัดและความสนใจ 

1.3 การเสริมพลัง 1) กําหนดยุทธศาสตร1เกี่ยวกับสาขาวิชาที่สอดคล�องกับความต�องการของตลาดเพื่อรองรับแรงงานที่
ผลิตออกมา รวมทั้งสร�างระบบการทํางานให�เหมาะสมกับศักยภาพของคนพิการแต$ละประเภทและ
เพิ่มอิสระในการทํางานของคนพิการแต$ละประเภทมากยิ่งขึ้น 
2) เปcดโอกาสให�คนพิการแต$ละประเภทเข�าทํางานตามหลักเกณฑ1ที่กฎหมายกําหนดให�มากขึ้น 
3) ส$งเสริมและสนับสนุนคนพิการต�นแบบที่ประสบความสําเร็จเพื่อเปDนแบบอย$างและแนวทางในการ
ประกอบอาชีพของคนพิการทั่วไป 
4) สร�างสภาพแวดล�อมให�เปDนไปตามหลักอารยสถาปUตย1 (Universal Design) เพื่อลดอุปสรรคในการ
ประกอบอาชีพของคนพิการแต$ละประเภท 

1.4 การติดตามและ
ประเมินผล 

1) ติดตามและประเมินผลหลังจากการให�ความรู�และฝkกฝนทักษะของคนพิการอย$างต$อเนื่อง 
2) จัดทําโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาด�านการประกอบอาชีพของคนพิการแต$ละประเภท 

1.5 การรวมกลุ$ม 1) ส$งเสริมการรวมกลุ$มอาชีพของคนพิการแต$ละประเภทเพื่อสร�างความเข�มแข็งในตลาดแรงงาน 
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ตารางที่  8   ตารางสรุปผลศึกษาข�อมูลพื้นฐานจากผู�เชี่ยวชาญด�านคนพิการเกี่ยวกับการเสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเองของคนพิการเพื่อการ
พึ่งตนเองอย$างยั่งยืน (ต$อ) 

องค(ประกอบ กระบวนการ รายละเอียด 
  2) ติดต$อประสานงานกับหน$วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค1กรต$างๆ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู�ด�านการ

ประกอบอาชีพสําหรับคนพิการแต$ละประเภท/แต$ละบุคคล 
2.การเรียนรู� 2.1 การเตรียมความพร�อม 1) ศึกษาปUญหาและความต�องการด�านการศึกษาของคนพิการแต$ละประเภท/แต$ละบุคคล 

2) สร�างความตระหนักในความสําคัญของการเข�ารับศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ 
และการศึกษาตามอัธยาศัย 
3) พัฒนาศักยภาพคนพิการแต$ละประเภทให�มีความพร�อมสู$ระบบการศึกษา 

2.2 การสร�างการเรียนรู� 1) กําหนดหลักสูตรส$งเสริมการเรียนรู�สู$การปฏิบัติจริง (Learning by doing) ให�เหมาะสมกับ       
คนพิการแต$ละบุคคลเพื่อให�เกิดทักษะชีวิตในด�านต$างๆ 
2) จัดทําสื่อการเรียนการสอนที่เสริมสร�างองค1ความรู�ใหม$และเหมาะสมกับคนพิการแต$ละประเภท  
3) มีบุคลากรทางการศึกษาที่มีความรู�และความเชี่ยวชาญด�านคนพิการแต$ละประเภทอย$างเพียงพอ 
4) ส$งเสริมการมีส$วนร$วมของชุมชนท�องถิ่นในการจัดการเรียนรู�เพื่อพัฒนาคนพิการแต$ละประเภท 

2.3 การเสริมพลัง 1) สร�างยุทธศาสตร1การผลิตบัณฑิตให�สอดรับกับความต�องการของตลาดแรงงาน 
2) สนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาศักยภาพสถานการศึกษาในการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการแต$
ละประเภท/แต$ละบุคคล 
3) ส$งเสริมและสนับสนุนคนพิการต�นแบบที่ประสบความสําเร็จเพื่อเปDนแบบอย$างและแนวทางใน
การศึกษาของคนพิการทั่วไป 
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ตารางที่  8   ตารางสรุปผลศึกษาข�อมูลพื้นฐานจากผู�เชี่ยวชาญด�านคนพิการเกี่ยวกับการเสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเองของคนพิการเพื่อการ
พึ่งตนเองอย$างยั่งยืน (ต$อ) 

องค(ประกอบ กระบวนการ รายละเอียด 
 2.4 การติดตามและ

ประเมินผล 
1) ติดตามและประเมินผลหลังจากการให�ความรู�และฝkกฝนทักษะของคนพิการอย$างต$อเนื่อง 
2) จัดทําโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาด�านการเรียนรู�ของคนพิการแต$ละประเภท 

2.5 การรวมกลุ$ม 1) ส$งเสริมการรวมกลุ$มคนพิการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู�ร$วมกัน 

2) ติดต$อประสานงานกับหน$วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค1กรต$างๆ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู�ด�าน
การศึกษาสําหรับคนพิการแต$ละประเภท/แต$ละบุคคล 

3.เทคโนโลยีสิ่งอํานวย
ความสะดวก 

3.1 การเตรียมความ
พร�อม 

1) ศึกษาปUญหาและความต�องการด�านเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกของคนพิการแต$ละประเภท/
แต$ละบุคคล  

2) สร�างความตระหนักในความสําคัญของเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวก โดยเฉพาะเรื่องอารยสถาปUตย1 
(Universal Design) 

3.2 การสร�างการเรียนรู� 1) ประชาสัมพันธ1ข$าวสารข�อมูลและบริการต$างๆ ผ$านช$องทางต$างๆ ให�เข�าถึงคนพิการแต$ละประเภท/
แต$ละบุคคล 
2) จัดทําสื่อการเรียนรู�ต$างๆ เพื่อเผยแพร$ความรู�เกี่ยวกับเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกแก$คนพิการ
แต$ละประเภท/แต$ละบุคคล 
3) จัดผู�เชี่ยวชาญด�านเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อให�ความรู�ในการใช�และการแก�ปUญหาต$างๆ 
แก$คนพิการแต$ละประเภท/แต$ละบุคคล 
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ตารางที่  8   ตารางสรุปผลศึกษาข�อมูลพื้นฐานจากผู�เชี่ยวชาญด�านคนพิการเกี่ยวกับการเสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเองของคนพิการเพื่อการ
พึ่งตนเองอย$างยั่งยืน (ต$อ) 

องค(ประกอบ กระบวนการ รายละเอียด 
  4) จัดอบรมให�ความรู�ด�านเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกแก$คนพิการแต$ละประเภทและครอบครัว

คนพิการ 
5) สร�างการมีส$วนร$วมและแลกเปลี่ยนเรียนรู�กันระหว$างผู�ใช�งาน (ตัวคนพิการ) ครอบครัวคนพิการ 
ชุมชน และผู�กําหนดนโยบาย (หน$วยงานภาครัฐ) 

3.3 การเสริมพลัง 1) สนับสนุนงบประมาณในการจัดบริการด�านเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกแก$คนพิการแต$ละ
ประเภท/แต$ละบุคคล 
2) สนับสนุนเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกที่มีความสอดคล�องกับความต�องการของคนพิการของ
คนพิการแต$ละประเภท/แต$ละบุคคล โดยมีคุณลักษณะตามมาตรฐานสากล มีราคาเหมาะสม และใช�
งานได�เต็มประสิทธิภาพ 

3.4 การติดตามและ 
ประเมินผล 

1) ติดตามและประเมินผลหลังจากการให�ความรู�และฝkกฝนทักษะของคนพิการอย$างต$อเนื่อง 
2) จัดทําโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาด�านเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการแต$ละ
ประเภท 

3.5 การรวมกลุ$ม 1) ส$งเสริมการรวมกลุ$มคนพิการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู�ร$วมกันด�านเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวก 
2) ติดต$อประสานงานกับหน$วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค1กรต$างๆ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู�ด�าน
เทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการแต$ละประเภท/แต$ละบุคคล 
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ตารางที่  8   ตารางสรุปผลศึกษาข�อมูลพื้นฐานจากผู�เชี่ยวชาญด�านคนพิการเกี่ยวกับการเสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเองของคนพิการเพื่อการ
พึ่งตนเองอย$างยั่งยืน (ต$อ) 

องค(ประกอบ กระบวนการ รายละเอียด 
4.การดูแลตนเอง 4.1 การเตรียมความพร�อม 1) ศึกษาปUญหาและความต�องการด�านสุขภาพของคนพิการแต$ละประเภท/แต$ละบุคคล 

2) สร�างความตระหนักในเรื่องสุขภาพและการดูแลตนเองอย$างถูกต�องและเหมาะสม รวมทั้งสิทธิต$างๆ 
ที่พึงได�รับจากภาครัฐ     

4.2 การสร�างการเรียนรู� 1) จัดทําสื่อการเรียนรู�เพื่อเผยแพร$ข$าวสาร ข�อมูล และบริการต$างๆ ด�านสุขภาพให�เหมาะสมกับ  
คนพิการแต$ละประเภท/แต$ละบุคคล 
2) จัดอบรมด�านสุขภาพแก$คนพิการ ครอบครัวคนพิการ และหน$วยงานที่เกี่ยวข�องอย$างต$อเนื่อง  
3) จัดระบบการให�คําปรึกษาด�านสุขภาพแก$คนพิการแต$ละประเภท/แต$ละบุคคล 
4) สร�างการมีส$วนร$วมและแลกเปลี่ยนเรียนรู�ด�านสุขภาพกันระหว$างตัวคนพิการ ครอบครัวคนพิการ 
ชุมชน และหน$วยงานภาครัฐ 

4.3 การเสริมพลัง 1) จัดระบบผู�ช$วยเหลือคนพิการเพื่อสนับสนุนการทํากิจวัตรประจําวันต$างๆ ตามที่คนพิการร�องขอ 
2) สนับสนุนงบประมาณในการจัดบริการด�านสุขภาพให�เหมาะสมกับคนพิการแต$ละประเภท/แต$ละ 
บุคคล 
บุคคลบุคคล 3) จัดสถานที่ที่เหมาะสมสําหรับการจัดกิจกรรมนันทนาการส$งเสริมสุขภาพโดยเปDนไปตามหลัก
อารยสถาปUตย1 (Universal Design)   

4.4 การติดตามและ
ประเมินผล 

1) ติดตามและประเมินผลหลังจากการให�ความรู�และฝkกฝนทักษะของคนพิการอย$างต$อเนื่อง 

2) สนับสนุนโครงการวิจัยและพัฒนาด�านการดูแลตนเองของคนพิการแต$ละประเภท 
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ตารางที่  8   ตารางสรุปผลศึกษาข�อมูลพื้นฐานจากผู�เชี่ยวชาญด�านคนพิการเกี่ยวกับการเสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเองของคนพิการเพื่อการ
พึ่งตนเองอย$างยั่งยืน (ต$อ) 

องค(ประกอบ กระบวนการ รายละเอียด 
 4.5 การรวมกลุ$ม 1) สร�างเครือข$ายแกนนําสุขภาพเพื่อเผยแพร$ความรู�ให�กับคนพิการแต$ละประเภท/แต$ละบุคคล 

2) ติดต$อประสานงานกับหน$วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค1กรต$างๆ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู�ด�าน
สุขภาพสําหรับคนพิการแต$ละประเภท/แต$ละบุคคล 

5.การตระหนักใน
ตนเอง 

5.1 การเตรียมความพร�อม 1) สร�างความเข�าใจและยอมรับสภาพความพิการของตนเอง รวมทั้งสามารถใช�ศักยภาพของตนเองที่มี
อยู$ได�อย$างเต็มที่ 
2) ปรับเจตคติในทางบวกและเสริมทักษะชีวิตด�านต$างๆ ให�กับคนพิการ 

5.2 การสร�างการเรียนรู� 1) จัดอบรมให�ความรู�เกี่ยวกับการเข�าถึงสิทธิต$างๆ แก$คนพิการแต$ละประเภท/แต$ละบุคคล 
2) จัดระบบการให�คําปรึกษาที่เปDนประโยชน1กับคนพิการแต$ละประเภท/แต$ละบุคคล 
3) จัดกิจกรรมส$งเสริมการมีส$วนร$วมระหว$างคนพิการและคนทั่วไปเพื่อสร�างความเข�าใจของคนใน
สังคม 

5.3 การเสริมพลัง 1) ส$งเสริมแนวคิดการดํารงชีวิตอิสระคนพิการให�อยู$ในแผนงานภาครัฐ  
2) ส$งเสริมและสนับสนุนคนพิการต�นแบบที่ประสบความสําเร็จเพื่อเปDนแบบอย$างและแนวทางใน
ดําเนินชีวิตของคนพิการทั่วไป 

5.4 การติดตามและ
ประเมินผล 
 
 

1) ติดตามและประเมินผลหลังจากการให�ความรู�และฝkกฝนทักษะของคนพิการอย$างต$อเนื่อง 
2) จัดทําโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาด�านการดํารงชีวิตอิสระของคนพิการแต$ละประเภท 
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ตารางที่  8   ตารางสรุปผลศึกษาข�อมูลพื้นฐานจากผู�เชี่ยวชาญด�านคนพิการเกี่ยวกับการเสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเองของคนพิการเพื่อการ
พึ่งตนเองอย$างยั่งยืน (ต$อ) 

องค(ประกอบ กระบวนการ รายละเอียด 
 5.5 การรวมกลุ$ม 1) ส$งเสริมการรวมกลุ$มคนพิการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู�ร$วมกันเพื่อเสริมสร�างความเข�มแข็งในการ

ดํารงชีวิตของคนพิการ 
 
2) ติดต$อประสานงานกับหน$วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค1กรต$างๆ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู�ในการ
สร�างความเข�มแข็งให�กับคนพิการแต$ละประเภท/แต$ละบุคคล 

 
 จากการวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการเสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเองของคนพิการเพื่อการพึ่งตนเองอย$างยั่งยืน”  ในส$วนของ
การศึกษาข�อมูลพื้นฐานจากผู�เชี่ยวชาญด�านคนพิการเกี่ยวกับการเสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเองเพื่อการพึ่งตนเองอย$างยั่งยืน สามารถสรุปผล
การศึกษาได� ตามแผนภาพ ดังนี้ 



 

 

สรุปผลการศึกษาข�อมูลพ้ืนฐานจากผู�เช่ียวชาญด�านคนพิการเก่ียวกับการเสริมสร�างความสามารถ             
ในการจัดการตนเองเพ่ือการพ่ึงตนเองอย$างย่ังยืน

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 37 การเสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเองของคนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเองอย$างยั่งยืน

ด�านการประกอบอาชีพ

การ
ประกอบ
อาชีพ

การเตรียม
ความพร�อม

การเรียนรู�

การเสริมพลัง

สรุปผลการศึกษาข�อมูลพ้ืนฐานจากผู�เช่ียวชาญด�านคนพิการเก่ียวกับการเสริมสร�างความสามารถ             
ในการจัดการตนเองเพ่ือการพ่ึงตนเองอย$างย่ังยืน 

 

การเสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเองของคนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเองอย$างยั่งยืน
ด�านการประกอบอาชีพ (ผู�เชี่ยวชาญด�านคนพิการ) 

การเตรียม
ความพร�อม

การศึกษาปDญหาและความต�องการ                               
ด�านการประกอบอาชีพ

การสร�างความตระหนักในสิทธิ                                       
ในการเลือกประกอบอาชีพ

การสร�าง             
การเรียนรู�

การจัดทาํสื่อการเรียนรู�ด�านการประกอบอาชีพ                   
ที่เหมาะสมกับคนพิการ                            

การจัดอบรมอาชีพ                                                       
ตามความถนัดและความสนใจ

การเสริมพลัง

การกําหนดยุทธศาสตร(สาขาวชิา                                      
ที่สอดคล�องกับความต�องการของตลาดแรงงาน                                   

การสร�างระบบการทํางานที่เหมาะสม                            
กับศัยภาพของคนพิการ                                        

การเปFดโอกาสให�คนพิการเข�าทํางาน                              
ตามเกณฑ(ที่กฎหมายกําหนด                     

การส$งเสริมและสนับสนุนคนพิการต�นแบบ                       
ในการประกอบอาชีพ                                

การสร�างสภาพแวดล�อมตามหลักอารยสถาปDตย(                                   

การติดตาม
และ

ประเมินผล

การติดตามและประเมินผล                              
การให�ความรู�และฝJกฝนทักษะ

การจัดทาํโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาด�านอาชีพ

การรวมกลุ$ม
การส$งเสริมการรวมกลุ$มอาชีพ

การติดต$อประสานงานกับหน$วยงานต$างๆ ด�านอาชีพ 
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สรุปผลการศึกษาข�อมูลพ้ืนฐานจากผู�เช่ียวชาญด�านคนพิการเก่ียวกับการเสริมสร�างความสามารถ             

 
 
 
 
 
 

การเสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเองของคนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเองอย$างยั่งยืน             

การศึกษาปDญหาและความต�องการ                               
ด�านการประกอบอาชีพ

การสร�างความตระหนักในสิทธิ                                       
ในการเลือกประกอบอาชีพ

การจัดทาํสื่อการเรียนรู�ด�านการประกอบอาชีพ                   
ที่เหมาะสมกับคนพิการ                            

การจัดอบรมอาชีพ                                                       
ตามความถนัดและความสนใจ

การกําหนดยุทธศาสตร(สาขาวชิา                                      
ที่สอดคล�องกับความต�องการของตลาดแรงงาน                                   

การสร�างระบบการทํางานที่เหมาะสม                            
กับศัยภาพของคนพิการ                                        

การเปFดโอกาสให�คนพิการเข�าทํางาน                              
ตามเกณฑ(ที่กฎหมายกําหนด                     

การส$งเสริมและสนับสนุนคนพิการต�นแบบ                       
ในการประกอบอาชีพ                                

การสร�างสภาพแวดล�อมตามหลักอารยสถาปDตย(                                   

การติดตามและประเมินผล                              
การให�ความรู�และฝJกฝนทักษะ

การจัดทาํโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาด�านอาชีพ

การส$งเสริมการรวมกลุ$มอาชีพ

การติดต$อประสานงานกับหน$วยงานต$างๆ ด�านอาชีพ 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 38 การเสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเองของคนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเองอย$างยั่งยืน

ด�านการเรียนรู� 
 
 

การ
เรียนรู�

การเสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเองของคนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเองอย$างยั่งยืน
 (ผู�เชี่ยวชาญด�านคนพิการ) 

การเตรียม
ความ
พร�อม

การศึกษาปDญหาและความต�องการ                               
ด�านการศึกษา

การสร�างความตระหนักใน                              
ความสําคัญของการศึกษา

การพัฒนาศักยภาพคนพิการ

ให�พร�อมสู$ระบบการศึกษา

การสร�าง        
การเรียนรู�

การกําหนดหลักสตูรส$งเสริมการเรียนรู�

สู$การปฏิบตัิจริงที่เหมาะสมกับคนพิการ                            

การจัดทาํสื่อการเรียนการสอนที่เสริมสร�าง

องค(ความรู�ใหม$และเหมาะสมกับคนพิการ                         

การจัดบุคลากรทางการศึกษาที่มีความรู�       
และความเชี่ยวชาญด�านคนพิการ

การส$งเสริมการมีส$วนร$วมของชมุชน

ในการจัดการเรยีนรู�

การเสริม
พลัง

การผลิตบณัฑิตให�สอดรบักับ

ความต�องการของตลาดแรงงาน

การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือ

พัฒนาศักยภาพสถาบันการศึกษา

การส$งเสริมและสนับสนุนคนพิการต�นแบบ               
ด�านการศึกษา

การติดตาม
และ

ประเมินผล

การติดตามและประเมินผล                                   
การให�ความรู�และฝJกฝนทักษะ

การจัดทาํโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนา

ด�านการเรยีนรู�

การรวมกลุ$ม

การส$งเสริมการรวมกลุ$มด�านการเรียนรู�                        

การติดต$อประสานงานกับหน$วยงานต$างๆ 
ด�านการเรยีนรู� 
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การศึกษาปDญหาและความต�องการ                               

การสร�างความตระหนักใน                              

การกําหนดหลักสตูรส$งเสริมการเรียนรู�

สู$การปฏิบตัิจริงที่เหมาะสมกับคนพิการ                            

การจัดทาํสื่อการเรียนการสอนที่เสริมสร�าง

องค(ความรู�ใหม$และเหมาะสมกับคนพิการ                         

การจัดบุคลากรทางการศึกษาที่มีความรู�       

พัฒนาศักยภาพสถาบันการศึกษา

การส$งเสริมและสนับสนุนคนพิการต�นแบบ               

การติดตามและประเมินผล                                   

การจัดทาํโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนา

การส$งเสริมการรวมกลุ$มด�านการเรียนรู�                        

การติดต$อประสานงานกับหน$วยงานต$างๆ 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 39 การเสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเองของคนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเองอย$างยั่งยืน

ด�านเทคโนโลยีสิ่งอํานวย
 
 

เทคโน   
โลยี     
สิ่ง

อํานวย
ความ
สะดวก

ความพร�อม

การเสริมพลัง

การเสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเองของคนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเองอย$างยั่งยืน
เทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวก (ผู�เชี่ยวชาญด�านคนพิการ) 

การเตรียม
ความพร�อม

การศึกษาปDญหาและความต�องการ                               
ด�านเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวก

การสร�างความตระหนักในความสําคัญของ                  
เทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวก

การสร�าง           
การเรียนรู�

การประชาสัมพันธ(ข�อมูลข$าวสารให�เข�าถึงคนพิการ

การจัดทาํสื่อการเรียนรู�                                                  
ด�านเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวก

การจัดผู�เชีย่วชาญด�านเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวก

เพ่ือให�ความรู�แก$คนพิการ

การจัดอบรมให�ความรู�                                                     
ด�านเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวก

การสร�างการมีส$วนร$วมและแลกเปลีย่นเรียนรู�                        
ด�านเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวก

การเสริมพลัง

การสนับสนุนงบประมาณ                                                 
ด�านเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวก

การสนับสนุนเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวก                   
ที่สอดคล�องกับความต�องการของคนพิการ

การติดตาม
และ

ประเมินผล

การติดตามและประเมินผล                                       
การให�ความรู�และฝJกฝนทักษะ

การจัดทาํโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนา                             
ด�านเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวก

การรวมกลุ$ม

การส$งเสริมการรวมกลุ$ม                                          
ด�านเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวก

การติดต$อประสานงานกับหน$วยงานต$างๆ                    
ด�านเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวก 

223 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การเสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเองของคนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเองอย$างยั่งยืน             

การศึกษาปDญหาและความต�องการ                               
ด�านเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวก

การสร�างความตระหนักในความสําคัญของ                  
เทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวก

การประชาสัมพันธ(ข�อมูลข$าวสารให�เข�าถึงคนพิการ

การจัดทาํสื่อการเรียนรู�                                                  
ด�านเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวก

การจัดผู�เชีย่วชาญด�านเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวก

เพ่ือให�ความรู�แก$คนพิการ

การจัดอบรมให�ความรู�                                                     
ด�านเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวก

การสร�างการมีส$วนร$วมและแลกเปลีย่นเรียนรู�                        
ด�านเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวก

การสนับสนุนงบประมาณ                                                 
ด�านเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวก

การสนับสนุนเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวก                   
ที่สอดคล�องกับความต�องการของคนพิการ

การติดตามและประเมินผล                                       
การให�ความรู�และฝJกฝนทักษะ

การจัดทาํโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนา                             
ด�านเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวก

การส$งเสริมการรวมกลุ$ม                                          
ด�านเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวก

การติดต$อประสานงานกับหน$วยงานต$างๆ                    
ด�านเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวก 
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ด�านการดูแลตนเอง
 

การดูแล
ตนเอง

การเตรียม
ความพร�อม

การเรียนรู�

การเสริมพลัง

การเสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเองของคนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเองอย$างยั่งยืน
ด�านการดูแลตนเอง (ผู�เชี่ยวชาญด�านคนพิการ) 

การเตรียม
ความพร�อม

การศึกษาปDญหาและความต�องการ                       
ด�านสุขภาพ

การสร�างความตระหนักในเรื่องสุขภาพ

การสร�าง           
การเรียนรู�

การจัดทาํสื่อการเรียนรู�ด�านสุขภาพ

การจัดอบรมด�านสขุภาพ

การจัดระบบให�คําปรึกษาแก$คนพิการ

การสร�างการมีส$วนร$วมและแลกเปลีย่นเรียนรู�ด�านสุขภาพ

การเสริมพลัง

การจัดระบบผู�ช$วยเหลือคนพิการ

การสนันสนุนงบประมาณด�านสุขภาพ

การจัดสถานที่ทาํกิจกรรมส$งเสริมสขุภาพ

การติดตาม
และ

ประเมินผล

การติดตามและประเมินผล                                       
การให�ความรู�และฝJกฝนทักษะ

การสนับสนุนโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนา                           
ด�านสุขภาพ

การรวมกลุ$ม

การสร�างเครือข$ายแกนนําเพ่ือเผยแพร$ความรู�                   
ด�านสุขภาพ

การติดต$อประสานงานกับหน$วยงานต$างๆ ด�านสขุภาพ 
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การศึกษาปDญหาและความต�องการ                       

การสร�างความตระหนักในเรื่องสุขภาพ

การจัดทาํสื่อการเรียนรู�ด�านสุขภาพ

การจัดอบรมด�านสขุภาพ

การจัดระบบให�คําปรึกษาแก$คนพิการ

การสร�างการมีส$วนร$วมและแลกเปลีย่นเรียนรู�ด�านสุขภาพ

การจัดระบบผู�ช$วยเหลือคนพิการ

การสนันสนุนงบประมาณด�านสุขภาพ

การจัดสถานที่ทาํกิจกรรมส$งเสริมสขุภาพ

การติดตามและประเมินผล                                       
การให�ความรู�และฝJกฝนทักษะ

การสนับสนุนโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนา                           

การสร�างเครือข$ายแกนนําเพ่ือเผยแพร$ความรู�                   
ด�านสุขภาพ

การติดต$อประสานงานกับหน$วยงานต$างๆ ด�านสขุภาพ 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 41 การเสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเองของคนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเองอย$างยั่งยืน

ด�านการตระหนักในตนเอง

การ
ตระหนัก
ในตนเอง

การเตรียม
ความพร�อม

การเรียนรู�

การเสริมพลัง

การเสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเองของคนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเองอย$างยั่งยืน
ด�านการตระหนักในตนเอง (ผู�เชี่ยวชาญด�านคนพิการ) 

การเตรียม
ความพร�อม

การสร�างความเข�าใจและยอมรับในความพิการ

การปรบัเจตคตทิางบวกและเสริมทักษะแก$คนพิการ

การสร�าง            
การเรียนรู�

การจัดอบรมให�ความรู�เรื่องสิทธิคนพิการ

การระบบให�คําปรึกษาแก$คนพิการ

การส$งเสริมการมีส$วนร$วมของคนพิการกับคนทั่วไปเพ่ือ
ความเข�าใจของคนในสังคม

การเสริมพลัง

การส$งเสริมแนวคิดดาํรงชีวิตอิสระให�อยู$ในแผนงานภาครัฐ

การส$งเสริมและสนับสนุนคนพิการต�นแบบ                              
ในการดําเนินชีวติ

การติดตาม
และ

ประเมินผล

การติดตามและประเมินผล

การให�ความรู�และฝJกฝนทักษะ

การจัดทาํโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนา                               
ด�านการดํารงชีวิตอิสระของคนพิการ                                   

การรวมกลุ$ม
การส$งเสริมการรวมกลุ$มเพ่ือเสริมสร�างความเข�มแข็ง                      

การติดต$อประสานงานกับ                                         
หน$วยงานต$างๆ 
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การสร�างความเข�าใจและยอมรับในความพิการ

การปรบัเจตคตทิางบวกและเสริมทักษะแก$คนพิการ

การจัดอบรมให�ความรู�เรื่องสิทธิคนพิการ

การระบบให�คําปรึกษาแก$คนพิการ

การส$งเสริมการมีส$วนร$วมของคนพิการกับคนทั่วไปเพ่ือ
ความเข�าใจของคนในสังคม

การส$งเสริมแนวคิดดาํรงชีวิตอิสระให�อยู$ในแผนงานภาครัฐ

การส$งเสริมและสนับสนุนคนพิการต�นแบบ                              

การติดตามและประเมินผล

การให�ความรู�และฝJกฝนทักษะ

การจัดทาํโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนา                               
ด�านการดํารงชีวิตอิสระของคนพิการ                                   

การส$งเสริมการรวมกลุ$มเพ่ือเสริมสร�างความเข�มแข็ง                      

การติดต$อประสานงานกับ                                         
หน$วยงานต$างๆ 
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 บทท่ี  7 

การสร�าง ประเมิน และพัฒนารูปแบบการเสริมสร�างความสามารถ 
ในการจัดการตนเองของคนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเองอย%างย่ังยืน 

 
 การวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการเสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเองของ     
คนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเองอย#างยั่งยืน”  ผู�วิจัยได�ทําการลงพ้ืนท่ีศึกษาผู�วิจัยใช�วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) เพ่ือเปBนการตรวจสอบข�อมูลและศึกษารายละเอียดของข�อมูลในระดับลึก 
รวมท้ังอธิบายปรากฏการณEต#างๆ  พร�อมท้ังใช�เทคนิคสามเส�า (Triangulation Technique) ในการ
ยืนยันข�อมูล โดยศึกษาแง#มุมต#างๆ ให�ได�ข�อมูลมาเสริมกันในภาพรวม รวมท้ังใช�เทคนิคเดลฟาย 
(Delphi Technique) ซ่ึงเปBนเทคนิคท่ีมุ#งแสวงหาข�อมูลจากความคิดเห็นของกลุ#มผู�เชี่ยวชาญด�านคน
พิการด�วยการตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับการเสริมสร�างความสามารถในการจัดการ
ตนเองของคนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเองอย#างยั่งยืน โดยการวิจัยครั้งนี้ผู�วิจัยมุ#งเน�นศึกษาข�อมูลเก่ียวกับ
การเสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเองของคนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเองอย#างยั่งยืน โดยแบ#ง
การศึกษาเปBน 2 ส#วน คือ 
 ในส#วนท่ี 1 ศึกษาข�อมูลจากคนพิการต�นแบบเก่ียวกับการเสริมสร�างความสามารถในการ
จัดการตนเองเพ่ือการพ่ึงตนเองอย#างยั่งยืน ผู�วิจัยทําการศึกษาและวิเคราะหEเอกสาร (Documentary  
Analysis) เพ่ือจะได�เข�าใจข�อมูลเบื้องต�นซ่ึงจะช#วยปูพ้ืนฐานการทําความเข�าใจในการวิเคราะหEและ
ตีความข�อมูลต#างๆ ส#งผลให�เห็นภาพของบริบทของการจัดการตนเองของคนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเอง
อย#างยั่งยืน ตลอดจนปรากฏการณEต#างๆ ท่ีเกิดข้ึนในสังคม รวมท้ังองคEประกอบในการเสริมสร�าง
ความสามารถในการจัดการตนเองของคนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเองอย#างยั่งยืน สําหรับการศึกษาศึกษา
ข�อมูลเก่ียวกับการเสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเองของคนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเองอย#าง
ยั่งยืนนั้น ผู�วิจัยทําการศึกษาโดยวิธีการสัมภาษณEเชิงลึกเปBนหลัก (In-depth Interview) ซ่ึงจะใช�ใน
ทุกประเด็นที่เกี่ยวข�องกับการเสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเองของคนพิการเพ่ือ    
การพ่ึงตนเองเพ่ือนําไปสู#กรอบความคิดการวิจัย โดยเลือกสัมภาษณEจากผู�ให�ข�อมูลสําคัญ (Key 
Informants) คือ คนพิการต�นแบบในการจัดการตนเองเพื่อการพึ่งตนเองอย#างยั่งยืน จํานวน 10 
คน ด�วยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selective) เพ่ือศึกษาข�อมูลเก่ียวกับการเสริมสร�าง
ความสามารถในการจัดการตนเองของคนพิการเพื่อการพึ่งตนเองอย#างยั่งยืน โดยวิธีการสัมภาษณE
เชิงลึกเปBนหลัก (In-depth Interview) ซ่ึงคนพิการต�นแบบที่ผู�วิจัยพิจารณาคัดเลือกมาในที่นี้ต�อง
เปBนคนพิการที่ได�รับรางวัลบุคคลพิการตัวอย#างของสภาสังคมสงเคราะหEแห#งประเทศไทย ในพระ
บรมราชูปถัมภE หรือรางวัลต�นกล�าต�นแบบคนพิการของกระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของ
มนุษยE รวมท้ังมีความพร�อมตามองคEประกอบของแนวคิดการจัดการตนเองของคนพิการเพ่ือพ่ึงตนเอง
อย#างยั่งยืนเพ่ือให�สอดคล�องกับประเด็นท่ีศึกษาและสามารถหาข�อสรุปผลการศึกษาข�อมูลเก่ียวกับการ
เสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเองของคนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเองอย#างยั่งยืน 
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 ส#วนท่ี 2 ศึกษาข�อมูลจากผู � เ ชี ่ย วชาญด�านคนพิการ เ กี่ย วกับการ เสริมสร�า ง
ความสามารถในการจัดการตนเองของคนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเองอย#างยั่งยืน ผู�วิจัยศึกษาความคิดเห็น
ของผู�เชี่ยวชาญด�านคนพิการ โดยใช�เทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique) ซ่ึงในการวิจัยครั้งนี้ผู�วิจัย
เลือกกลุ#มตัวอย#างโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selective) โดยกําหนดคุณลักษณะของ
ผู�เชี่ยวชาญจากผู�ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณEด�านคนพิการ ในฐานะผู�นําองคEกรคนพิการ 
นักวิชาการด�านคนพิการ และผู�ปฎิบัติงานในหน#วยงานท่ีเก่ียวข�องกับคนพิการ จํานวน 3 กลุ#ม รวม 
17 คน ซ่ึงผู�วิจัยใช�วิธีการสัมภาษณEและสอบถามความคิดเห็น โดยใช�แบบสอบถามความคิดเห็น
เก่ียวกับการเสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเองของคนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเองอย#างยั่งยืน 
จํานวน 3 รอบ เพ่ือนํามาสู#ข�อสรุปผลการศึกษาข�อมูลจากผู�เชี่ยวชาญด�านคนพิการเก่ียวกับการ
เสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเองของคนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเองอย#างยั่งยืน และ
นําไปสู#การร#างรูปแบบการเสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเองของคนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเอง
อย#างยั่งยืนต#อไป ซ่ึงมีข�อมูลเปรียบเทียบผลการศึกษาข�อมูลเก่ียวกับการเสริมสร�างความสามารถในการ
จัดการตนเองของคนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเองอย#างยั่งยืนตามตาราง ดังนี้ 
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ตารางที่ 9  ตารางเปรียบเทียบผลการศึกษาข�อมูลเกี่ยวกับการเสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเองของคนพิการเพื่อการพึ่งตนเองอย#างยั่งยืน 
 

องค&ประกอบ 
 

กระบวนการ 
 

ข�อสรุปผลการสัมภาษณ&คนพิการต�นแบบ 
ข�อสรุปผลการสอบถามความคิดเห็น

ผู�เชี่ยวชาญด�านคนพิการ 
1.การประกอบอาชีพ 1.1 การเตรียมความ

พร�อม 
1) ฝiกฝนให�คนพิการสามารถดูแลตนเองและมี
ความพร�อมในการประกอบอาชีพ 

1) ศึกษาปjญหาและความต�องการด�านการ
ประกอบอาชีพของคนพิการแต#ละประเภท/
แต#ละบุคคล 
2) สร�างความตระหนักในสิทธิในการเลือก
ประกอบอาชีพตามศักยภาพและความถนัดของ
ตนเอง 

1.2 การสร�างการเรียนรู� 1) จัดทําข�อมูลตําแหน#งงานที่ตรงกับความต�องการ
ของตลาดเผยแพร#ให�เข�าถึงคนพิการแต#ละประเภท 

1) จัดทําสื ่อการเรียนรู �เ พื ่อเผยแพร#ข#าวสาร 
ข�อมูลและบริการต#างๆ ด�านการประกอบอาชีพ
ให�เหมาะสมกับคนพิการแต#ละประเภท/แต#ละ
บุคคล 

2) จัดวิทยากรที่มีความเข�าใจและเข�าถึงทักษะ
ความสามารถของคนพิการแต#ละประเภทเพื่อ
อบรมถ#ายทอดองคEความรู�ต#างๆ 

2) จัดอบรมอาชีพสําหรับคนพิการแต#ละประเภท/
แต#ละบุคคลตามความถนัดและความสนใจ 

3) จัดอบรมอาชีพตามความสนใจและความถนัด
ของคนพิการแต#ละประเภท 
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ตารางที่ 9  ตารางเปรียบเทียบผลการศึกษาข�อมูลเกี่ยวกับการเสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเองของคนพิการเพื่อการพึ่งตนเองอย#างยั่งยืน (ต#อ) 
 

องค&ประกอบ 
 

กระบวนการ 
 

การสัมภาษณ&คนพิการต�นแบบ 
การสอบถามความคิดเห็นผู�เชี่ยวชาญ           

ด�านคนพิการ 
  4) ผลักดันให�คนพิการทํางานร#วมกับคนปกติเพื่อ

แลกเปลี่ยนความคิดและมุมมองระหว#างกัน 
 

1.3 การเสริมพลัง 1) เปmดโอกาสและเพิ่มทางเลือกในการประกอบ
อาชีพแก#คนพิการแต#ละประเภท 

1) กําหนดยุทธศาสตรEเกี่ยวกับสาขาวิชาที่สอดคล�อง
กับความต�องการของตลาดเพื่อรองรับแรงงานที่
ผลิตออกมา รวมทั้งสร�างระบบการทํางานให�
เหมาะสมกับศักยภาพของคนพิการแต#ละประเภท
และเพิ่มอิสระในการทํางานของคนพิการ 
แต#ละประเภทมากยิ่งขึ้น 

2) สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาองคEความรู�
แก#คนพิการแต#ละประเภทเพื่อนําไปใช�ในการ
ประกอบอาชีพ 

2) เปmดโอกาสให�คนพิการแต#ละประเภทเข�า
ทํางานตามหลักเกณฑEที่กฎหมายกําหนดให�มากขึ้น 

3) สนับสนุนให�คนพิการมีรายได�เพียงพอต#อการ
ดํารงชีวิต รวมทั้งได�รับเบี้ยยังชีพคนพิการให�มี
ความเหมาะสมและทั่วถึง 

3) ส#งเสริมและสนับสนุนคนพิการต�นแบบที่
ประสบความสําเร็จ เ พื่อเปBนแบบอย#างและ
แนวทางในการประกอบอาชีพของคนพิการทั่วไป 

 

 



 

 

 

230 

ตารางที่ 9  ตารางเปรียบเทียบผลการศึกษาข�อมูลเกี่ยวกับการเสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเองของคนพิการเพื่อการพึ่งตนเองอย#างยั่งยืน (ต#อ) 
 

องค&ประกอบ 
 

กระบวนการ 
 

การสัมภาษณ&คนพิการต�นแบบ 
การสอบถามความคิดเห็นผู�เชี่ยวชาญ         

ด�านคนพิการ 
   4) สร�า งสภาพแวดล�อมให� เปBนไปตามหลัก

อารยสถาปjตยE (Universal Design) เพื่อลดอุปสรรค
ในการประกอบอาชีพของคนพิการแต#ละประเภท 

1.4 ติดตามและ
ประเมินผล 
 
 

 
 

1) ติดตามและประเมินผลหลังจากการให�ความรู�
และฝiกฝนทักษะของคนพิการอย#างต#อเนื่อง 

2) จัดทําโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาด�านการ
ประกอบอาชีพของคนพิการแต#ละประเภท 

1.5 การรวมกลุ#ม 1) สนับสนุนการรวมกลุ#มและประสานงานกับ
องคEกรต#างๆ เพื่อเปBนการสร�างความเข�มแข็งและ
สามารถช#วยเหลือคนพิการอื่นๆ ในชุมชน 

1) ส#งเสริมการรวมกลุ#มอาชีพของคนพิการแต#ละ
ประเภทเพื่อสร�างความเข�มแข็งในตลาดแรงงาน 
2) ติดต#อประสานงานกับหน#วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน องคEกรต#างๆ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู�
ด�านการประกอบอาชีพสําหรับคนพิการแต#ละ
ประเภท/แต#ละบุคคล 
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ตารางที่ 9  ตารางเปรียบเทียบผลการศึกษาข�อมูลเกี่ยวกับการเสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเองของคนพิการเพื่อการพึ่งตนเองอย#างยั่งยืน (ต#อ) 
 

องค&ประกอบ 
 

กระบวนการ 
 

การสัมภาษณ&คนพิการต�นแบบ 
การสอบถามความคิดเห็นผู�เชี่ยวชาญ        

ด�านคนพิการ 
2.การเรียนรู� 2.1 การเตรียมความพร�อม

คนพิการ 
1) สร�างความตระหนักในความสําคัญของ
การศึกษาที่จะช#วยให�คนพิการพึ่งตนเองได� 

1) ศึกษาปjญหาและความต�องการด�านการศึกษา
ของคนพิการแต#ละประเภท/แต#ละบุคคล 

2) ฝiกฝนให�คนพิการสามารถช#วยเหลือตนเอง
และทํากิจวัตรประจําวันได� 
 

2) สร�างความตระหนักในความสําคัญของการเข�า
รับศึกษาทั้งการศึกษาในระบบการศึกษานอก
ระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
3) พัฒนาศักยภาพคนพิการแต#ละประเภทให�มี
ความพร�อมสู#ระบบการศึกษา 

2.2 การสร�างการเรียนรู� 1) จัดระบบการศึกษาที่เหมาะสมกับคนพิการ
แต#ละประเภทโดยมู#งสู#การปฎิบัติจริงเพื่อให�เกิด
ทักษะและความชํานาญ 

1)  กําหนดหลักสูตรส#ง เ ส ริมการ เ รียนรู �สู#
การปฎิบัติจริง (Learning by doing) ให�
เหมาะสมกับคนพิการแต#ละบุคคลเพื่อให�เกิด
ทักษะชีวิตในด�านต#างๆ 

2) จัดระบบการศึกษาร#วมระหว#างคนพิการและ
คนปกติเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู�ร#วมกัน 

2) จัดทําสื่อการเรียนการสอนที่ เสริมสร�าง
องคEความรู�ใหม#และเหมาะสมกับคนพิการแต#ละ
ประเภท 
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ตารางที่ 9  ตารางเปรียบเทียบผลการศึกษาข�อมูลเกี่ยวกับการเสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเองของคนพิการเพื่อการพึ่งตนเองอย#างยั่งยืน (ต#อ) 
 

องค&ประกอบ 
 

กระบวนการ 
 

การสัมภาษณ&คนพิการต�นแบบ 
การสอบถามความคิดเห็นผู�เชี่ยวชาญ           

ด�านคนพิการ 
  3) ผลักดันให�คนพิการทํางานร#วมกับคนปกติเพื่อ

แลกเปลี่ยนความคิดและมุมมองระหว#างกัน 
3) มีบุคลากรทางการศึกษาที่มีความรู�และความ
เชี่ยวชาญด�านคนพิการแต#ละประเภทอย#าง
เพียงพอ 
4) ส#งเสริมการมีส#วนร#วมของชุมชนท�องถิ่นใน
การจัดการเรียนรู� เ พื่อพัฒนาคนพิการแต#ละ
ประเภท 

2.3 การเสริมพลัง 1) เปmดกว�างโอกาสทางการศึกษาสําหรับคนพิการ
แต#ละประเภทอย#างเท#าเทียม 

1) สร�างยุทธศาสตรEการผลิตบัณฑิตให�สอดรับกับ
ความต�องการของตลาดแรงงาน 

2) จัดทํากองทุนสนับสนุนด�านการศึกษาสําหรับ
คนพิการ 

2) สนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาศักยภาพ
สถานการศึกษาในการจัดการศึกษาสําหรับ
คนพิการแต#ละประเภท/แต#ละบุคคล 

3) ปรับสภาพแวดล�อมให�มีความเปBน
อารยสถาปjตยEทั้งในสถานศึกษาและสถานที่
สาธารณะ 

3) ส#งเสริมและสนับสนุนคนพิการต�นแบบที่
ประสบความสํา เร็จ เ พื่อเปBนแบบอย#างและ
แนวทางในการศึกษาของคนพิการทั่วไป 

2.4 การติดตามและ
ประเมินผล 

 1) ติดตามและประเมินผลหลังจากการให�ความรู�
และฝiกฝนทักษะของคนพิการอย#างต#อเนื่อง 
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ตารางที่ 9  ตารางเปรียบเทียบผลการศึกษาข�อมูลเกี่ยวกับการเสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเองของคนพิการเพื่อการพึ่งตนเองอย#างยั่งยืน (ต#อ) 
 

องค&ประกอบ 
 

กระบวนการ 
 

การสัมภาษณ&คนพิการต�นแบบ 
การสอบถามความคิดเห็นผู�เชี่ยวชาญ            

ด�านคนพิการ 
   2) จัดทําโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาด�านการ

เรียนรู�ของคนพิการแต#ละประเภท 
2.5 การรวมกลุ#ม 1) สนับสนุนการรวมกลุ#มและประสานงานกับ

องคEกรต#างๆ เพื่อเปBนการสร�างความเข�มแข็งและ
สามารถช#วยเหลือคนพิการอื่นๆ ในชุมชน 

1) ส#งเสริมการรวมกลุ#มคนพิการเพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู�ร#วมกัน 
2) ติดต#อประสานงานกับหน#วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน องคEกรต#างๆ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู�
ด�านการศึกษาสําหรับคนพิการแต#ละประเภท/
แต#ละบุคคล 

3.เทคโนโลยีสิ่งอํานวย
ความสะดวก 

3.1 การเตรียมความ
พร�อมคนพิการ 

1) สร�างความตระหนักในความสําคัญของการ
เรียนรู�การใช�เทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกที่
จะช#วยให�คนพิการพึ่งตนเองได� 

1) ศึกษาปjญหาและความต�องการด�านเทคโนโลยี 
สิ่งอํานวยความสะดวกของคนพิการแต#ละประเภท/
แต#ละบุคคล 
2) สร� า งความตระหนัก ในความสําคัญของ
เทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวก โดยเฉพาะ
เรื่องอารยสถาปjตยE(Universal Design)    
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ตารางที่ 9  ตารางเปรียบเทียบผลการศึกษาข�อมูลเกี่ยวกับการเสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเองของคนพิการเพื่อการพึ่งตนเองอย#างยั่งยืน (ต#อ) 
 

องค&ประกอบ 
 

กระบวนการ 
 

การสัมภาษณ&คนพิการต�นแบบ 
การสอบถามความคิดเห็นผู�เชี่ยวชาญ       

ด�านคนพิการ 
 3.2 การสร�างการเรียนรู� 1) จัดทําโปรแกรมเฉพาะสําหรับคนพิการแต#ละ

ประเภทเพื่อใช�ในการรับรู�ข#าวสาร 
1) ประชาสัมพันธEข#าวสารข�อมูลและบริการต#างๆ 
ผ#านช#องทางต#างๆ ให�เข�าถึงคนพิการแต#ละ
ประเภทแต#ละบุคคล 

2) จัดอบรมให�ความรู�การใช�เทคโนโลยีสิ่งอํานวย
ความสะดวกและสิทธิต#างๆ แก#คนพิการแต#ละ
ประเภท 

2) จัดทําสื่อการเรียนรู�ต#างๆ เพื่อเผยแพร#ความรู�
เกี่ยวกับเทคโนโลยีสิ ่งอํานวยความสะดวกแก#
คนพิการแต#ละประเภท/แต#ละบุคคล 
3) จัดผู�เชี่ยวชาญด�านเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความ
สะดวกเพื่อให�ความรู�ในการใช�และการแก�ปjญหา
ต#างๆ แก#คนพิการแต#ละประเภท/แต#ละบุคคล 
4) จัดอบรมให�ความรู�ด�านเทคโนโลยีสิ่งอํานวย
ความสะดวกแก#คนพิการแต#ละประเภทและ
ครอบครัวคนพิการ  
5) สร�างการมีส#วนร#วมและแลกเปลี่ยนเรียนรู�กัน
ระหว#างผู�ใช�งาน (ตัวคนพิการ) ครอบครัวคนพิการ 
ชุมชน และผู�กําหนดนโยบาย (หน#วยงานภาครัฐ) 
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ตารางที่ 9  ตารางเปรียบเทียบผลการศึกษาข�อมูลเกี่ยวกับการเสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเองของคนพิการเพื่อการพึ่งตนเองอย#างยั่งยืน (ต#อ) 
 

องค&ประกอบ 
 

กระบวนการ 
 

การสัมภาษณ&คนพิการต�นแบบ 
การสอบถามความคิดเห็นผู�เชี่ยวชาญ        

ด�านคนพิการ 
 3.3 การเสริมพลัง 1) ส#งเสริมให�คนพิการเข�าถึงเทคโนโลยีสิ่งอํานวย

ความสะดวกอย#างทั่วถึงและเท#าเทียม 
1) สนับสนุนงบประมาณในการจัดบริการด�าน
เทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกแก#คนพิการ
แต#ละประเภท/แต#ละบุคคล 

2) เพิ่มช#องทางการกระจายข#าวสารด�านคนพิการ
ให�หลากหลายและเข�าถึงคนพิการ 

2) สนับสนุนเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกที่มี
ความสอดคล�องกับความต�องการของคนพิการ
ของคนพิการแต#ละประเภท/แต#ละบุคคล โดยมี
คุณลั กษณะตามมาตรฐ านสากล  มี ร าคา
เหมาะสม และใช�งานได�เต็มประสิทธิภาพ 

3) สนับสนุนงบประมาณในการสร�างอารยสถาปjตยE
ที่มีมาตรฐานสากลให�เกิดขึ้นเปBนรูปธรรม 
4) ดูแลและปรับปรุงเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความ
สะดวกทางสาธารณะให�มีความสมบูรณE 

3.4 การติดตามและ
ประเมินผล 

 1) ติดตามและประเมินผลหลังจากการให�ความรู�
และฝiกฝนทักษะของคนพิการอย#างต#อเนื่อง 
2) จัดทําโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาด�าน
เทคโนโลยีสิ ่ ง อํานวยความสะดวกสําหรับ
คนพิการแต#ละประเภท 
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ตารางที่ 9  ตารางเปรียบเทียบผลการศึกษาข�อมูลเกี่ยวกับการเสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเองของคนพิการเพื่อการพึ่งตนเองอย#างยั่งยืน (ต#อ) 
 

องค&ประกอบ 
 

กระบวนการ 
 

การสัมภาษณ&คนพิการต�นแบบ 
การสอบถามความคิดเห็นผู�เชี่ยวชาญ        

ด�านคนพิการ 
 3.5 การรวมกลุ#ม 

 
1) สนับสนุนการรวมกลุ#มและประสานงานกับ
องคEกรต#างๆ เพื่อเปBนการสร�างความเข�มแข็งและ
สามารถช#วยเหลือคนพิการอื่นๆ ในชุมชน 

1) ส#งเสริมการรวมกลุ#มคนพิการเพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู�ร#วมกันด�านเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความ
สะดวก 

  2) ติดต#อประสานงานกับหน#วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน องคEกรต#างๆ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู�
ด�านเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับ
คนพิการแต#ละประเภท/แต#ละบุคคล 

4. การดูแลตนเอง 4.1 การเตรียมความพร�อม
คนพิการ 

1) สร�างความตระหนักในความสําคัญของการ
ดูแลสุขภาพตนเองอย#างถูกต�องและเหมาะสม 

1) ศึกษาปjญหาและความต�องการด�านสุขภาพ
ของคนพิการแต#ละประเภท/แต#ละบุคคล 
2) สร�างความตระหนักในเรื่องสุขภาพและการ
ดูแลตนเองอย#างถูกต�องและเหมาะสม รวมทั้ง
สิทธิต#างๆ ที่พึงได�รับจากภาครัฐ     

4.2 การสร�างการเรียนรู� 1) จัดทําข�อมูลด�านสุขภาพเผยแพร#ผ#านช#องทาง
ต#างๆ ที่คนพิการแต#ละประเภทสามารถเข�าถึงได�  

1) จัดทําสื่อการเรียนรู�เพื่อเผยแพร#ข#าวสาร ข�อมูล 
และบริการต#างๆ ด�านสุขภาพให�เหมาะสมกับ  
คนพิการแต#ละประเภท/แต#ละบุคคล 
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ตารางที่ 9  ตารางเปรียบเทียบผลการศึกษาข�อมูลเกี่ยวกับการเสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเองของคนพิการเพื่อการพึ่งตนเองอย#างยั่งยืน (ต#อ) 
 

องค&ประกอบ 
 

กระบวนการ 
 

การสัมภาษณ&คนพิการต�นแบบ 
การสอบถามความคิดเห็นผู�เชี่ยวชาญ        

ด�านคนพิการ 
  

 
2) จัดอบรมให�ความรู�แก#คนพิการแต#ละประเภท
เกี่ยวกับการดูแลตนเอง รวมทั้งสิทธิต#างๆ ที่พึง
ได�รับ  

2) จัดอบรมด�านสุขภาพแก#คนพิการ ครอบครัว
คนพิการ และหน#วยงานที่เกี่ยวข�องอย#างต#อเนื่อง  

3) จัดกิจกรรมส#งเสริมนันทนาการสําหรับคนพิการ
แต#ละประเภทอย#างสม่ําเสมอ 

3) จัดระบบการให�คําปรึกษาด�านสุขภาพแก#
คนพิการแต#ละประเภท/แต#ละบุคคล 
4) สร�างการมีส#วนร#วมและแลกเปลี่ยนเรียนรู�ด�าน
สุขภาพกันระหว#างตัวคนพิการ ครอบครัวคนพิการ 
ชุมชน และหน#วยงานภาครัฐ 

4.3 การเสริมพลัง 
 

1) สนับสนุนให�คนพิการได�รับสิทธิประโยชนEต#างๆ 
ด�านสุขภาพอย#างทั่วถึงและครอบคลุมความพิการ
ทุกประเภท 

1) จัดระบบผู�ช#วยเหลือคนพิการเพื่อสนับสนุน
การทํากิจวัตรประจําวันต#างๆ ตามที่คนพิการ
ร�องขอ 

2) จัดระบบผู�ช#วยเหลือคนพิการให�เกิดขึ้นเปBน
รูปธรรม 

2) สนับสนุนงบประมาณในการจัดบริการด�าน
สุขภาพให�เหมาะสมกับคนพิการแต#ละประเภท/
แต#ละบุคคล 
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ตารางที่ 9  ตารางเปรียบเทียบผลการศึกษาข�อมูลเกี่ยวกับการเสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเองของคนพิการเพื่อการพึ่งตนเองอย#างยั่งยืน (ต#อ) 
 

องค&ประกอบ 
 

กระบวนการ 
 

การสัมภาษณ&คนพิการต�นแบบ 
การสอบถามความคิดเห็นผู�เชี่ยวชาญ          

ด�านคนพิการ 
  3)สนับสนุนงบประมาณในการจัดสรรเครื่องมือ 

อุปกรณEฟtuนฟูสมรรถภาพคนพิการ  
3)  จั ดสถาน ที่ ที่ เ หม า ะสม สํ า ห ร ับ ก า ร จ ัด
กิจกรรมนันทนาการส#งเสริมสุขภาพโดยเปBนไป
ตามหลักอารยสถาปjตยE (Universal Design)   4) จัดสถานที่สําหรับการจัดกิจกรรมนันทนาการ

ที่มีความเปBนอารยสถาปjตยE 
4.4 ติดตามและประเมินผล  1) ติดตามและประเมินผลหลังจากการให�ความรู�

และฝiกฝนทักษะของคนพิการอย#างต#อเนื่อง 
2) สนับสนุนโครงการวิจัยและพัฒนาด�านการ
ดูแลตนเองของคนพิการแต#ละประเภท 

4.5 การรวมกลุ#ม 
 

1) สนับสนุนการรวมกลุ#มและประสานงานกับ
องคEกรต#างๆ เพื่อเปBนการสร�างความเข�มแข็งและ
สามารถช#วยเหลือคนพิการอื่นๆ ในชุมชน 

1) สร�างเครือข#ายแกนนําสุขภาพเพื่อเผยแพร#
ความรู�ให�กับคนพิการแต#ละประเภท/แต#ละ
บุคคล 
2) ติดต#อประสานงานกับหน#วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน องคEกรต#างๆ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู�
ด�านสุขภาพสําหรับคนพิการแต#ละประเภท/
แต#ละบุคคล 
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ตารางที่ 9  ตารางเปรียบเทียบผลการศึกษาข�อมูลเกี่ยวกับการเสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเองของคนพิการเพื่อการพึ่งตนเองอย#างยั่งยืน (ต#อ) 
 

องค&ประกอบ 
 

กระบวนการ 
 

การสัมภาษณ&คนพิการต�นแบบ 
การสอบถามความคิดเห็นผู�เชี่ยวชาญ       

ด�านคนพิการ 
5.การตระหนักใน
ตนเอง 

5.1 การเตรียมความ
พร�อมคนพิการ 

1) สร�างความเข�าใจและยอมรับความพิการของ
ตนเอง รวมทั้งสามารถปรับตัวอยู#ในสังคมได� 

1) สร�างความเข�าใจและยอมรับสภาพความพิการ
ของตนเอง รวมทั้งสามารถใช�ศักยภาพของ
ตนเองที่มีอยู#ได�อย#างเต็มที่ 

2) ฝiกฝนคนพิการให�สามารถดําเนินชีวิตร#วมกับ
คนปกติได�ด�วยความภาคภูมิ 

2) ปรับเจตคติในทางบวกและเสริมทักษะชีวิต
ด�านต#างๆ ให�กับคนพิการ 

5.2 การสร�างการเรียนรู� 1) จัดอบรมให�ความรู�เกี่ยวกับเรื่องทักษะชีวิต
ด�านต#างๆ และสิทธิของตน เองแก#คนพิกา ร
แต#ละประเภท 

1) จัดระบบการให�คําปรึกษาด�านสุขภาพแก#
คนพิการแต#ละประเภท/แต#ละบุคคล 

2) จัดอบรมหลักธรรมสู#การปฏิบัติเพื่อให�เกิด
ความเข�าใจตนเองและวิธีแก�ปjญหาต#างๆ 

2) จัดระบบการให�คําปรึกษาที่เปBนประโยชนEกับ
คนพิการแต#ละประเภท/แต#ละบุคคล 

3) จัดกิจกรรมให�คนพิการมีส#วนร#วมในการทํา
ประโยชนEเพื่อสังคม 

3) จัดกิจกรรมส#งเสริมการมีส#วนร#วมระหว#าง
คนพิการและคนทั่วไปเพื่อสร�างความเข�าใจของ
คนในสังคม 

5.3 การเสริมพลัง 1) สนับสนุนคนต�นแบบเพื่อเปBนแบบอย#างในการ
ดําเนินชีวิต 

1) ส#งเสริมแนวคิดการดํารงชีวิตอิสระคนพิการให�
อยู#ในแผนงานภาครัฐ  
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ตารางที่ 9  ตารางเปรียบเทียบผลการศึกษาข�อมูลเกี่ยวกับการเสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเองของคนพิการเพื่อการพึ่งตนเองอย#างยั่งยืน (ต#อ) 
 

องค&ประกอบ 
 

กระบวนการ 
 

การสัมภาษณ&คนพิการต�นแบบ 
การสอบถามความคิดเห็นผู�เชี่ยวชาญ       

ด�านคนพิการ 
   2) ส#งเสริมและสนับสนุนคนพิการต�นแบบที่

ประสบความสําเร็จเพื่อเปBนแบบอย#างและแนวทาง
ในดําเนินชีวิตของคนพิการทั่วไป 

5.4 ติดตามและ
ประเมินผล 

 
 

1) ติดตามและประเมินผลหลังจากการให�ความรู�
และฝiกฝนทักษะของคนพิการอย#างต#อเนื่อง 
2) จัดทําโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาด�านการ
ดํารงชีวิตอิสระของคนพิการแต#ละประเภท 

5.5 การรวมกลุ#ม 1) สนับสนุนการรวมกลุ#มและประสานงานกับ
องคEกรต#างๆ เพื่อเปBนการสร�างความเข�มแข็งและ
สามารถช#วยเหลือคนพิการอื่นๆ ในชุมชน 

1) สนับสนุนการรวมกลุ#มและประสานงานกับ
องคEกรต#างๆ เพื่อเปBนการสร�างความเข�มแข็งและ
สามารถช#วยเหลือคนพิการอื่นๆ ในชุมชน 
2) ติดต#อประสานงานกับหน#วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
องคEกรต#างๆ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู�ในการสร�าง
ความเข�มแข็งให�กับคนพิการแต#ละประเภท/
แต#ละบุคคล 
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 จากนั้นผู�วิจัยนําผลจากการศึกษาในระยะที่ 1 ในสองส#วน ทั้งส#วนที่ 1 ข�อสรุปผล
การศึกษาข�อมูลจากคนพิการต�นแบบเก่ียวกับการเสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเองเพ่ือ
การพ่ึงตนเองอย#างยั่งยืน และส#วนที่ 2 ข�อสรุปผลการศึกษาข�อมูลจากผู�เชี่ยวชาญด�านคนพิการ
เก่ียวกับการเสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเองของคนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเองอย#างยั่งยืนมา
วิเคราะหEข�อมูลเชิงคุณภาพด�วยการวิเคราะหEเนื้อหา (Content Analysis) ซ่ึงเปBนการวิเคราะหEข�อมูล
โดยใช�หลักความเปBนเหตุเปBนผล อาศัยการตีความ (Interpretation) จากเนื้อหาข�อสรุปผลการศึกษา
ท้ังสองส#วนเพ่ือค�นหาความสอดคล�องและพิจารณาความเปลี่ยนแปลงหรือความแตกต#างของข�อสรุป
ผลการศึกษา จัดหมวดหมู#ของข�อสรุปผลการศึกษาที่มีเปwาหมายแบบเดียวกัน วิเคราะหEเนื้อหาใน
รายงานวิจัยแต#ละประเด็นท้ังความเหมือนหรือต#างของสาระในข�อสรุปผลการศึกษา รวมท้ังสังเคราะหE
ข�อสรุปผลการศึกษาและเปรียบเทียบผลท่ีเกิดข้ึน รวมท้ังพยายามท่ีจะบูรณาการข�อสรุปผลการศึกษา
ท้ังสองส #วนให�สามารถที ่จะสร ุปอ�า งอิง ได �เ พื ่อสร ุป เป Bนประเด ็น ท่ีเ ก่ียวกับองคEประกอบ 
กระบวนการ และรายละเอียดเกี่ยวกับการเสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเองของคน
พิการเพื่อการพึ่งตนเองอย#างยั่งยืน เพื่อสร�างเปBนรูปแบบการเสริมสร�างความสามารถในการ
จัดการตนเองของคนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเองอย#างยั่งยืนตามตารางดังต#อไปนี้ 
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ตารางที่ 10 ตารางสรุปผลการสร�างรูปแบบการเสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเองของคนพิการเพื่อการพึ่งตนเองอย#างยั่งยืน 

 
 

องค&ประกอบ กระบวนการ รายละเอียด 
1.การประกอบอาชีพ 1.1 การเตรียมความพร�อม 1) ศึกษาปjญหาและความต�องการด�านการประกอบอาชีพของคนพิการแต#ละประเภท/แต#ละ

บุคคล 
2) สร�างความตระหนักในสิทธิในการเลือกประกอบอาชีพตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง 
3) ฝiกฝนให�คนพิการสามารถดูแลตนเองและมีความพร�อมในการประกอบอาชีพ 

1.2 การสร�างการเรียนรู� 1) จัดทําสื่อการเรียนรู�เพื่อเผยแพร#ข#าวสาร ข�อมูล และบริการต#างๆ ด�านการประกอบอาชีพให�
เหมาะสมกับคนพิการแต#ละประเภท/แต#ละบุคคล 
2) จัดทําข�อมูลตําแหน#งงานที่ตรงกับความต�องการของตลาดเผยแพร#ให�เข�าถึงคนพิการแต#ละ
ประเภท 
3) จัดวิทยากรที่มีความเข�าใจและเข�าถึงทักษะความสามารถของคนพิการแต#ละประเภทเพื่อ
อบรมถ#ายทอดองคEความรู�ต#างๆ 
4) จัดอบรมอาชีพสําหรับคนพิการแต#ละประเภท/แต#ละบุคคลตามความถนัดและความสนใจ 
5) ผลักดันให�คนพิการทํางานร#วมกับคนปกติเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดและมุมมองระหว#างกัน 

1.3 การเสริมพลัง 1) เปmดโอกาสให�คนพิการแต#ละประเภทเข�าทํางานตามหลักเกณฑEที่กฎหมายกําหนดให�มากขึ้น 
2) สร�างระบบการทํางานให�เหมาะสมกับศักยภาพของคนพิการแต#ละประเภทและเพิ่มอิสระใน
การทํางานของคนพิการแต#ละประเภทมากยิ่งขึ้น 
3) กําหนดยุทธศาสตรEเกี่ยวกับสาขาวิชาที่สอดคล�องกับความต�องการของตลาดเพื่อรองรับ
แรงงานที่ผลิตออกมา 
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ตารางที่ 10  ตารางสรุปผลการสร�างรูปแบบการเสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเองของคนพิการเพื่อการพึ่งตนเองอย#างยั่งยืน (ต#อ) 

องค&ประกอบ กระบวนการ รายละเอียด 
  4) ส#งเสริมและสนับสนุนคนพิการต�นแบบที่ประสบความสําเร็จเพื่อเปBนแบบอย#างและแนวทางใน

การประกอบอาชีพของคนพิการทั่วไป 
5) สร�างสภาพแวดล�อมให�เปBนไปตามหลักอารยสถาปjตยE (Universal Design) เพื่อลดอุปสรรคใน
การประกอบอาชีพของคนพิการแต#ละประเภท 
6) สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาองคEความรู�แก#คนพิการแต#ละประเภทเพื่อนําไปใช�ในการ
ประกอบอาชีพ 
7) สนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการให�มีความเหมาะสมและทั่วถึง 

1.4 การติดตามและ
ประเมินผล 

1) ติดตามและประเมินผลหลังจากการให�ความรู�และฝiกฝนทักษะของคนพิการอย#างต#อเนื่อง 
2) จัดทําโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาด�านการประกอบอาชีพของคนพิการแต#ละประเภท 

1.5 การรวมกลุ#ม 1) สนับสนุนการรวมกลุ#มและประสานงานกับองคEกรต#างๆ เพื่อเปBนการสร�างความเข�มแข็งและ
สามารถช#วยเหลือคนพิการอื่นๆ ในชุมชน 

2.การเรียนรู� 2.1 การเตรียมความพร�อม 
คนพิการ 

1) ศึกษาปjญหาและความต�องการด�านการศึกษาของคนพิการแต#ละประเภท/แต#ละบุคคล 
2) สร�างความตระหนักในความสําคัญของการเข�ารับศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอก
ระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
3) ฝiกฝนคนพิการแต#ละประเภทให�สามารถช#วยเหลือตนเองได�และมีความพร�อมสู#ระบบการศึกษา 
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ตารางที่ 10  ตารางสรุปผลการสร�างรูปแบบการเสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเองของคนพิการเพื่อการพึ่งตนเองอย#างยั่งยืน (ต#อ) 

องค&ประกอบ กระบวนการ รายละเอียด 
 2.2 การสร�างการเรียนรู� 

 
 

1) จัดทําสื่อการเรียนการสอนที่เสริมสร�างองคEความรู�ใหม#และเหมาะสมกับคนพิการแต#ละประเภท 
2) จัดบุคลากรทางการศึกษาที่มีความรู�และความเชี่ยวชาญด�านคนพิการแต#ละประเภทอย#าง
เพียงพอ 
3) จัดระบบการศึกษาที่เหมาะสมกับคนพิการแต#ละประเภทโดยมู#งสู#การปฎิบัติจริงเพื่อให�เกิด
ทักษะและความชํานาญ 
4) จัดระบบการศึกษาร#วมระหว#างคนพิการและคนปกติเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู�ร#วมกัน 
5) ส#งเสริมการมีส#วนร#วมของชุมชนท�องถิ่นในการจัดการเรียนรู�เพื่อพัฒนาคนพิการแต#ละประเภท 

2.3 การเสริมพลัง 1) เปmดกว�างโอกาสทางการศึกษาสําหรับคนพิการแต#ละประเภทอย#างเท#าเทียม 
2) สร�างยุทธศาสตรEการผลิตบัณฑิตให�สอดรับกับความต�องการของตลาดแรงงาน 
3) สนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาศักยภาพสถานการศึกษาในการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ
แต#ละประเภท/แต#ละบุคคล 
4) ปรับสภาพแวดล�อมให�มีความเปBนอารยสถาปjตยEทั้งในสถานศึกษาและสถานที่สาธารณะ 
5) ส#งเสริมและสนับสนุนคนพิการต�นแบบที่ประสบความสําเร็จเพื่อเปBนแบบอย#างและแนวทางใน
การศึกษาของคนพิการทั่วไป 

2.4 การติดตามและ
ประเมินผล 

1) ติดตามและประเมินผลหลังจากการให�ความรู�และฝiกฝนทักษะของคนพิการอย#างต#อเนื่อง 
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ตารางที่ 10  ตารางสรุปผลการสร�างรูปแบบการเสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเองของคนพิการเพื่อการพึ่งตนเองอย#างยั่งยืน (ต#อ) 

องค&ประกอบ กระบวนการ รายละเอียด 
  2) จัดทําโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาด�านการเรียนรู�ของคนพิการแต#ละประเภท 

2.5 การรวมกลุ#ม 1) สนับสนุนการรวมกลุ#มและประสานงานกับองคEกรต#างๆ เพื่อเปBนการสร�างความเข�มแข็งและ
สามารถช#วยเหลือคนพิการอื่นๆ ในชุมชน 

3.เทคโนโลยีสิ่งอํานวย
ความสะดวก 

3.1 การเตรียมความพร�อม 1) ศึกษาปjญหาและความต�องการด�านเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกของคนพิการแต#ละ
ประเภท/แต#ละบุคคล 
2) สร�างความตระหนักในความสําคัญของการใช�เทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อการ
พึ่งตนเองโดยเฉพาะเรื่องอารยสถาปjตยE (Universal Design) 

3.2 การสร�างการเรียนรู� 1) จัดทําสื่อการเรียนรู�ต#างๆ เพื่อเผยแพร#ความรู�เกี่ยวกับเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวก
แก#คนพิการแต#ละประเภท/แต#ละบุคคล 
2) จัดผู�เชี่ยวชาญด�านเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อให�ความรู�ในการใช�และการแก�ปjญหา
ต#างๆ แก#คนพิการแต#ละประเภท/แต#ละบุคคล 
3) ประชาสัมพันธEข#าวสารข�อมูลและบริการต#างๆ ผ#านช#องทางต#างๆ ให�เข�าถึงคนพิการแต#ละ
ประเภท/แต#ละบุคคล 
4) จัดอบรมให�ความรู�ด�านเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกแก#คนพิการแต#ละประเภทและ
ครอบครัวคนพิการ 
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ตารางที่ 10  ตารางสรุปผลการสร�างรูปแบบการเสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเองของคนพิการเพื่อการพึ่งตนเองอย#างยั่งยืน (ต#อ) 

องค&ประกอบ กระบวนการ รายละเอียด 
  5) สร�างการมีส#วนร#วมและแลกเปลี่ยนเรียนรู�กันระหว#างผู�ใช�งาน (ตัวคนพิการ) ครอบครัวคนพิการ 

ชุมชน และผู�กําหนดนโยบาย (หน#วยงานภาครัฐ) 
3.3 การเสริมพลัง 1) ส#งเสริมให�คนพิการเข�าถึงเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกอย#างทั่วถึงและเท#าเทียม 

2) เพิ่มช#องทางการกระจายข#าวสารด�านคนพิการให�หลากหลายและเข�าถึงคนพิการ 
3) สนับสนุนงบประมาณในการจัดบริการด�านเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกแก#คนพิการแต#ละ
ประเภท/แต#ละบุคคลอย#างทั่วถึงและเท#าเทียม 
4) สนับสนุนเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกที่มีความสอดคล�องกับความต�องการของคนพิการ
ของคนพิการแต#ละประเภท/แต#ละบุคคล 
5) ดูแลและปรับปรุงเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกให�มีความสมบูรณEและพร�อมใช�งานอยู#เสมอ 

3.4 การติดตามและ
ประเมินผล 

1) ติดตามและประเมินผลหลังจากการให�ความรู�และฝiกฝนทักษะของคนพิการอย#างต#อเนื่อง 
2) สนับสนุนโครงการวิจัยและพัฒนาด�านเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการแต#ละ
ประเภท 

3.5 การรวมกลุ#ม 2) สนับสนุนการรวมกลุ#มและประสานงานกับองคEกรต#างๆ เพื่อเปBนการสร�างความเข�มแข็งและ
สามารถช#วยเหลือคนพิการอื่นๆ ในชุมชน 
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ตารางที่ 10  ตารางสรุปผลการสร�างรูปแบบการเสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเองของคนพิการเพื่อการพึ่งตนเองอย#างยั่งยืน (ต#อ) 

องค&ประกอบ กระบวนการ รายละเอียด 
4.การดูแลตนเอง 4.1 การเตรียมความพร�อม 1) ศึกษาปjญหาและความต�องการด�านสุขภาพของคนพิการแต#ละประเภท/แต#ละบุคคล 

2) สร�างความตระหนักในเรื่องสุขภาพและการดูแลตนเองอย#างถูกต�องและเหมาะสม รวมทั้งสิทธิ
ต#างๆ ที่พึงได�รับจากภาครัฐ     

4.2 การสร�างการเรียนรู� 1) จัดทําสื่อการเรียนรู�เพื่อเผยแพร#ข#าวสาร ข�อมูล และบริการต#างๆ ด�านสุขภาพให�เหมาะสมกับ
คนพิการแต#ละประเภท/แต#ละบุคคล 
2) จัดระบบการให�คําปรึกษาด�านสุขภาพแก#คนพิการแต#ละประเภท/แต#ละบุคคล 
3) จัดอบรมให�ความรู�ด�านสุขภาพแก#คนพิการ ครอบครัวคนพิการ และหน#วยงานที่เกี่ยวข�องอย#าง
ต#อเนื่อง 
4) จัดกิจกรรมส#งเสริมนันทนาการสําหรับคนพิการแต#ละประเภทอย#างสม่ําเสมอ 
5) สร�างการมีส#วนร#วมและแลกเปลี่ยนเรียนรู�ด�านสุขภาพกันระหว#างตัวคนพิการ ครอบครัว คน
พิการ ชุมชน และหน#วยงานภาครัฐ 

4.3 การเสริมพลัง 1) สนับสนุนให�คนพิการได�รับสิทธิประโยชนEต#างๆ ด�านสุขภาพอย#างทั่วถึงและครอบคลุมความ
พิการทุกประเภท 
2) จัดระบบผู�ช#วยเหลือคนพิการเพื่อสนับสนุนการทํากิจวัตรประจําวันต#างๆ ตามที่คนพิการร�อง
ขอให�เกิดขึ้นเปBนรูปธรรม 
3) สนับสนุนงบประมาณในการจัดบริการด�านสุขภาพให�เหมาะสมกับคนพิการแต#ละประเภท/แต#ละ
บุคคล 
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ตารางที่ 10  ตารางสรุปผลการสร�างรูปแบบการเสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเองของคนพิการเพื่อการพึ่งตนเองอย#างยั่งยืน (ต#อ) 

องค&ประกอบ กระบวนการ รายละเอียด 
  4) จัดสถานที่ที่เหมาะสมสําหรับการจัดกิจกรรมนันทนาการส#งเสริมสุขภาพโดยเปBนไปตามหลัก

อารยสถาปjตยE (Universal Design)   
4.4 การติดตามและ
ประเมินผล 

1) ติดตามและประเมินผลหลังจากการให�ความรู�และฝiกฝนทักษะของคนพิการอย#างต#อเนื่อง 
2) สนับสนุนโครงการวิจัยและพัฒนาด�านการดูแลตนเองของคนพิการแต#ละประเภท 

4.5 การรวมกลุ#ม 1) สนับสนุนการรวมกลุ#มและประสานงานกับองคEกรต#างๆ เพื่อเปBนการสร�างความเข�มแข็งและ
สามารถช#วยเหลือคนพิการอื่นๆ ในชุมชน 

5.การตระหนักใน
ตนเอง 

5.1 การเตรียมความพร�อม 1) สร�างความเข�าใจและยอมรับสภาพความพิการของตนเอง รวมทั้งสามารถใช�ศักยภาพของ
ตนเองที่มีอยู#ได�อย#างเต็มที่ 
2) ปรับเจตคติในทางบวกและเสริมทักษะชีวิตด�านต#างๆ ให�กับคนพิการ 
3) ฝiกฝนคนพิการให�สามารถดําเนินชีวิตร#วมกับคนปกติได�ด�วยความภาคภูมิ 

5.2 การสร�างการเรียนรู� 1) สร�างระบบการให�ข�อมูลข#าวสารด�านต#างๆ แก#คนพิการให�เหมาะสมกับความพิการแต#ละประเภท 
2) จัดอบรมให�ความรู�เกี่ยวกับเรื่องทักษะชีวิตด�านต#างๆ และสิทธิของตนเองแก#คนพิการแต#ละ
ประเภท 
3) จัดอบรมหลักธรรมสู#การปฎิบัติเพื่อให�เกิดความเข�าใจตนเองและวิธีแก�ปjญหาต#างๆ 
4) จัดระบบการให�คําปรึกษาที่เปBนประโยชนEกับคนพิการแต#ละประเภท/แต#ละบุคคล 
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ตารางที่ 10  ตารางสรุปผลการสร�างรูปแบบการเสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเองของคนพิการเพื่อการพึ่งตนเองอย#างยั่งยืน (ต#อ) 

องค&ประกอบ กระบวนการ รายละเอียด 
  5) จัดกิจกรรมให�คนพิการมีส#วนร#วมในการทําประโยชนEเพื่อสังคม 

5.3 การเสริมพลัง 1) ส#งเสริมแนวคิดการดํารงชีวิตอิสระคนพิการให�อยู#ในแผนงานภาครัฐ 
5.4 การติดตามและ
ประเมินผล 

1) ติดตามและประเมินผลหลังจากการให�ความรู�และฝiกฝนทักษะของคนพิการอย#างต#อเนื่อง 
2) จัดทําโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาด�านการดํารงชีวิตอิสระของคนพิการแต#ละประเภท 

5.5 การรวมกลุ#ม 1) สนับสนุนการรวมกลุ#มและประสานงานกับองคEกรต#างๆ เพื่อเปBนการสร�างความเข�มแข็งและ
สามารถช#วยเหลือคนพิการอื่นๆ ในชุมชน 

 
จากตารางสรุปผลการสร�างรูปแบบการเสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเองของคนพิการเพื่อการพึ่งตนเองอย#างยั่งยืน สามารถสรุปผลได�ตาม

แผนภาพ ดังนี้ 



 

สรุปผลการสร�างรูปแบบการเสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเองของคนพิการ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 42 รูปแบบการเสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเอ
อย#างยั่งยืนด�านการประกอบอาชีพ

การ
ประกอบ
อาชีพ

การเตรยีม
ความพร�อม

การสร�าง
การเรียนรู�

การเสริม
พลัง

การติดตาม
และ

ประเมินผล

การรวมกลุ%ม

สรุปผลการสร�างรูปแบบการเสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเองของคนพิการ
เพ่ือการพ่ึงตนเองอย%างย่ังยืน 

การเสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเองของคนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเอง             
อย#างยั่งยืนด�านการประกอบอาชีพ 

การศึกษาป1ญหาและความต�องการด�านการประกอบอาชีพ                                                                    
(ครอบครัว/ชุมชน/ภาครัฐ/ภาคเอกชน/องค&กรคนพิการ)
การสร�างความตระหนักในสิทธิในการเลือกประกอบอาชีพ                                                                        
(ครอบครัว/ชุมชน/ภาครัฐ/ภาคเอกชน/องค&กรคนพิการ)

การฝ8กฝนทักษะชีวิตให�มีความพร�อมสู%ในการประกอบอาชีพ                                                                     
(คนพิการ/ครอบครัว/ชุมชน/องค&กรคนพิการ)

การจัดทําสื่อการเรียนรู�เพ่ือเผยแพร%ข%าวสารข�อมูลด�านการประกอบอาชีพ                                                    
(ภาครัฐ/ภาคเอกชน/องค&กรคนพิการ)

การจัดทําข�อมูลตําแหน%งงานสําหรับคนพิการ                                   
(ภาครัฐ/ภาคเอกชน)

การจัดวิทยากรท่ีมีความเข�าใจและเข�าถึงทักษะของคนพิการ                                        
(ภาครัฐ/ภาคเอกชน/องค&กรคนพิการ)

การจัดอบรมอาชีพตามความถนัดและความสนใจของคนพิการ                                    
(ภาครัฐ/ภาคเอกชน/องค&กรคนพิการ)

การผลักดันให�คนพิการทํางานร%วมกับคนปกติเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู�ระหว%างกัน

(ครอบครัว/ภาครัฐ/ภาคเอกชน/องค&กรคนพิการ)

การส%งเสริมให�คนพิการเข�าทํางานตามหลกัเกณฑ&ท่ีกฎหมายกําหนด                      
(ภาครัฐ/ภาคเอกชน)

การสร�างระบบการทํางานให�เหมาะสมกับศักยภาพของคนพิการ    
(ภาครัฐ/ภาคเอกชน)

การกําหนดยุทธศาสตร&สาขาวิชาท่ีสอดรับกับความต�องการของตลาด                                        
(ภาครัฐ/ภาคเอกชน)

   การส%งเสริมและสนับสนุนคนพิการต�นแบบท่ีประสบความสําเร็จด�านการประกอบอาชีพ
(ครอบครัว/ชุมชน/ภาครัฐ/ภาคเอกชน/องค&กรคนพิการ

การสร�างสภาพแวดล�อมให�เป<นไปตามหลกัอารยสถาป1ตย&                                                                
(ครอบครัว/ชุมชน/ภาครัฐ/ภาคเอกชน/องค&กรคนพิการ

การสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาองค&ความรู�ด�านการประกอบอาชีพ                          
(ภาครัฐ/ภาคเอกชน)

การสนับสนุนเบีย้ยังชีพคนพิการให�มีความเหมาะสมและท่ัวถึง
(ภาครัฐ)

การติดตามและประเมินผลการให�ความรู�และฝ8กฝนทักษะ                               
(ภาครัฐ/ภาคเอกชน/องค&กรคนพิการ)

การจัดทําโครงการศึกษาวิจยัและพัฒนาด�านการประกอบอาชีพ                                          
(ภาครัฐ/ภาคเอกชน/องค&กรคนพิการ)

การสนับสนุนการรวมกลุ%มและประสานงานกับองค&กรต%างๆ ด�านการประกอบอาชีพ
(ชุมชน/ภาครัฐ/ภาคเอกชน/องค&กรคนพิการ
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สรุปผลการสร�างรูปแบบการเสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเองของคนพิการ                  

 
 
 

 
 

 

คนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเอง             

การศึกษาป1ญหาและความต�องการด�านการประกอบอาชีพ                                                                    นักในสิทธิในการเลือกประกอบอาชีพ                                                                        

การฝ8กฝนทักษะชีวิตให�มีความพร�อมสู%ในการประกอบอาชีพ                                                                     

การจัดทําสื่อการเรียนรู�เพ่ือเผยแพร%ข%าวสารข�อมูลด�านการประกอบอาชีพ                                                    

การจัดทําข�อมูลตําแหน%งงานสําหรับคนพิการ                                   

การจัดวิทยากรท่ีมีความเข�าใจและเข�าถึงทักษะของคนพิการ                                        

การจัดอบรมอาชีพตามความถนัดและความสนใจของคนพิการ                                    

การผลักดันให�คนพิการทํางานร%วมกับคนปกติเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู�ระหว%างกัน

การส%งเสริมให�คนพิการเข�าทํางานตามหลกัเกณฑ&ท่ีกฎหมายกําหนด                      

การสร�างระบบการทํางานให�เหมาะสมกับศักยภาพของคนพิการ    

การกําหนดยุทธศาสตร&สาขาวิชาท่ีสอดรับกับความต�องการของตลาด                                        

การส%งเสริมและสนับสนุนคนพิการต�นแบบท่ีประสบความสําเร็จด�านการประกอบอาชีพ
องค&กรคนพิการ)

การสร�างสภาพแวดล�อมให�เป<นไปตามหลกัอารยสถาป1ตย&                                                                
องค&กรคนพิการ)

การสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาองค&ความรู�ด�านการประกอบอาชีพ                          

การติดตามและประเมินผลการให�ความรู�และฝ8กฝนทักษะ                               

การจัดทําโครงการศึกษาวิจยัและพัฒนาด�านการประกอบอาชีพ                                          

การสนับสนุนการรวมกลุ%มและประสานงานกับองค&กรต%างๆ ด�านการประกอบอาชีพ
องค&กรคนพิการ)                       



 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 43 รูปแบบการเสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเอ
อย#างยั่งยืนด�านการเรียนรู�

 

การ
เรียนรู�

การเตรยีม
ความพร�อม

การสร�าง        
การเรียนรู�

การเสริม
พลัง

การติดตาม
และ

ประเมินผล

การรวมกลุ%ม

การเสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเองของคนพิการ
อย#างยั่งยืนด�านการเรียนรู� 

การเตรยีม
ความพร�อม

การศึกษาป1ญหาและความต�องการด�านการศึกษา                  
(ครอบครัว/ชุมชน/ภาครัฐ/ภาคเอกชน/องค&กรคนพิการ

การสร�างความตระหนักในความสําคัญของการศึกษา

(ครอบครัว/ชุมชน/ภาครัฐ/ภาคเอกชน/องค&กรคนพิการ

การฝ8กฝนทักษะการดํารงชีวิตให�มีความพร�อมสู%ระบบการศึกษา

(คนพิการ/ครอบครัว/ชุมชน/องค&กรคนพิการ)

การสร�าง        
การเรียนรู�

การจัดทําสื่อการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมกับคนพิการ

(ภาครัฐ/ภาคเอกชน/องค&กรคนพิการ)

การจัดบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีความรู�และความเช่ียวชาญด�านคนพิการ                 
(ภาครัฐ)

การจัดระบบการศึกษาท่ีเหมาะสมกับคนพิการ                                    
(ภาครัฐ)

การจัดระบบการศึกษาร%วมเพ่ือแลกเปลีย่นเรียนรู�ร%วมกัน                    
(ภาครัฐ/ภาคเอกชน/องค&กรคนพิการ)

การส%งเสริมการมีส%วนร%วมของชุมชนท�องถ่ินในการจัดการเรียนรู�                             
(ครอบครัว/ชุมชน/ภาครัฐ/ภาคเอกชน/องค&กรคนพิการ

การเปAดกว�างโอกาสทางการศึกษาสําหรับคนพิการอย%างเท%าเทียม       

(ครอบครัว/ชุมชน/ภาครัฐ/ภาคเอกชน/องค&กรคนพิการ)

การสร�างยุทธศาสตร&การผลิตบัณฑิตให�สอดรับกับความต�องการของตลาดแรงงาน              
(ภาครัฐ)

การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือพัฒนาศักยภาพสถานศึกษา                                       
(ภาครัฐ/ภาคเอกชน)

การปรับสภาพแวดล�อมให�มีความเป<นอารยสถาป1ตย&                                                     
(ครอบครัว/ชุมชน/ภาครัฐ/ภาคเอกชน/องค&กรคนพิการ

การส%งเสริมและสนับสนุนคนพิการต�นแบบท่ีประสบความสําเร็จด�านการศึกษา
(ครอบครัว/ชุมชน/ภาครัฐ/ภาคเอกชน/องค&กรคนพิการ

การติดตาม

ประเมินผล

การติดตามและประเมินผลการให�ความรู�และฝ8กฝนทักษะของคนพิการ                             
(ภาครัฐ/ภาคเอกชน/องค&กรคนพิการ)            

การจัดทําโครงการศึกษาวิจยัและพัฒนาด�านการเรียนรู�                                
(ภาครัฐ/ภาคเอกชน/องค&กรคนพิการ)                                 

การรวมกลุ%ม
การสนับสนุนการรวมกลุ%มและประสานงานกับองค&กรต%างๆ ด�านการเรียนรู�                                   

(ชุมชน/ภาครัฐ/ภาคเอกชน/องค&กรคนพิการ
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งของคนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเอง 

การศึกษาป1ญหาและความต�องการด�านการศึกษา                  
องค&กรคนพิการ)

องค&กรคนพิการ)

การฝ8กฝนทักษะการดํารงชีวิตให�มีความพร�อมสู%ระบบการศึกษา

การจัดทําสื่อการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมกับคนพิการ

การจัดบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีความรู�และความเช่ียวชาญด�านคนพิการ                 

การจัดระบบการศึกษาท่ีเหมาะสมกับคนพิการ                                    

การจัดระบบการศึกษาร%วมเพ่ือแลกเปลีย่นเรียนรู�ร%วมกัน                    

การส%งเสริมการมีส%วนร%วมของชุมชนท�องถ่ินในการจัดการเรียนรู�                             
องค&กรคนพิการ)

การเปAดกว�างโอกาสทางการศึกษาสําหรับคนพิการอย%างเท%าเทียม       

การสร�างยุทธศาสตร&การผลิตบัณฑิตให�สอดรับกับความต�องการของตลาดแรงงาน              

การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือพัฒนาศักยภาพสถานศึกษา                                       

การปรับสภาพแวดล�อมให�มีความเป<นอารยสถาป1ตย&                                                     
องค&กรคนพิการ)

การส%งเสริมและสนับสนุนคนพิการต�นแบบท่ีประสบความสําเร็จด�านการศึกษา
องค&กรคนพิการ)

การติดตามและประเมินผลการให�ความรู�และฝ8กฝนทักษะของคนพิการ                             
)            

การจัดทําโครงการศึกษาวิจยัและพัฒนาด�านการเรียนรู�                                
)                                 

การสนับสนุนการรวมกลุ%มและประสานงานกับองค&กรต%างๆ ด�านการเรียนรู�                                   
องค&กรคนพิการ)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 44 รูปแบบการเสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเอ
อย#างยั่งยืนด�านเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวก

เทคโนโลยี
สิ่งอํานวย

ความ
สะดวก

การเตรยีม
ความ
พร�อม

การสร�าง
การ

เรียนรู�

การเสริม
พลัง

การติดตาม
และ

ประเมินผล

การ
รวมกลุ%ม

การเสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเองของคนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเอง 
อย#างยั่งยืนด�านเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวก 

การเตรยีม
การศึกษาป1ญหาและความต�องการด�านเทคโนโลยสีิ่งอํานวยความสะดวก                                                                   

(ครอบครัว/ชุมชน/ภาครัฐ/ภาคเอกชน/องค&กรคนพิการ

การสร�างความตระหนักในความสําคัญของการใช�เทคโนโลยสีิ่งอํานวยความสะดวก
(ครอบครัว/ชุมชน/ภาครัฐ/ภาคเอกชน/องค&กรคนพิการ

การสร�าง

การจัดทําสื่อการเรียนรู�เก่ียวกับเทคโนโลยสีิ่งอํานวยความสะดวก                           
(ภาครัฐ/ภาคเอกชน/องค&กรคนพิการ)

การจัดผู�เช่ียวชาญด�านเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวก 
(ภาครัฐ/ภาคเอกชน)

การประชาสัมพันธ&ข%าวสารข�อมูลและบริการให�เข�าถึงคนพิการ   
(ภาครัฐ/ภาคเอกชน/องค&กรคนพิการ)

การจัดอบรมให�ความรู�ด�านเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวก
(ภาครัฐ/ภาคเอกชน/องค&กรคนพิการ)

การส%งเสริมการมีส%วนร%วมและแลกเปลีย่นเรียนรู�                                           
ด�านเทคโนโลยสีิ่งอํานวยความสะดวก                                                         

(คนพิการ/ครอบครัว/ชุมชน/ภาครัฐ/ภาคเอกชน/องค&กรคน

การส%งเสริมให�เข�าถึงเทคโนโลยีอย%างท่ัวถึงและเท%าเทียม
(ภาครัฐ/ภาคเอกชน/องค&กรคนพิการ)

การเพ่ิมช%องทางการกระจายข%าวสารให�เข�าถึงคนพิการ
(ภาครัฐ/ภาคเอกชน/องค&กรคนพิการ)

การสนับสนุนงบประมาณด�านเทคโนโลยีสิง่อํานวยความสะดวก
(ภาครัฐ/ภาคเอกชน)

การสนับสนุนเทคโนโลยสีิ่งอํานวยความสะดวก                                                       
ท่ีสอดคล�องกับความต�องการของคนพิการ                                                      

(ภาครัฐ/ภาคเอกชน)

การดูแลและปรับปรุงเทคโนโลยใีห�มีความสมบูรณ&                         
(คนพิการ/ครอบครัว/ชุมชน/ภาครัฐ/ภาคเอกชน/องค&กรคนพิการ

การติดตาม
และ

ประเมินผล

การติดตามและประเมินผลการให�ความรู�และฝ8กฝนทักษะของคนพิการ
(ภาครัฐ/ภาคเอกชน/องค&กรคนพิการ)            

การจัดทําโครงการศึกษาวิจยัและพัฒนา                                            
ด�านเทคโนโลยสีิ่งอํานวยความสะดวก                                                                      
(ภาครัฐ/ภาคเอกชน/องค&กรคนพิการ)                                   

การ
รวมกลุ%ม

การสนับสนุนการรวมกลุ%มและประสานงานกับองค&กรต%างๆ                      
ด�านเทคโนโลยสีิ่งอํานวยความสะดวก                                              

(ชุมชน/ภาครัฐ/ภาคเอกชน/องค&กรคนพิการ
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พิการเพ่ือการพ่ึงตนเอง 

การศึกษาป1ญหาและความต�องการด�านเทคโนโลยสีิ่งอํานวยความสะดวก                                                                   
องค&กรคนพิการ)

การสร�างความตระหนักในความสําคัญของการใช�เทคโนโลยสีิ่งอํานวยความสะดวก
องค&กรคนพิการ)

การจัดทําสื่อการเรียนรู�เก่ียวกับเทคโนโลยสีิ่งอํานวยความสะดวก                           

การประชาสัมพันธ&ข%าวสารข�อมูลและบริการให�เข�าถึงคนพิการ   

การจัดอบรมให�ความรู�ด�านเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวก

การส%งเสริมการมีส%วนร%วมและแลกเปลีย่นเรียนรู�                                           
ด�านเทคโนโลยสีิ่งอํานวยความสะดวก                                                         

องค&กรคนพกิาร)

การสนับสนุนงบประมาณด�านเทคโนโลยีสิง่อํานวยความสะดวก

การสนับสนุนเทคโนโลยสีิ่งอํานวยความสะดวก                                                       
ท่ีสอดคล�องกับความต�องการของคนพิการ                                                      

การดูแลและปรับปรุงเทคโนโลยใีห�มีความสมบูรณ&                         
องค&กรคนพิการ)

การติดตามและประเมินผลการให�ความรู�และฝ8กฝนทักษะของคนพิการ
)            

การจัดทําโครงการศึกษาวิจยัและพัฒนา                                            
ด�านเทคโนโลยสีิ่งอํานวยความสะดวก                                                                      

)                                   

การสนับสนุนการรวมกลุ%มและประสานงานกับองค&กรต%างๆ                      
ด�านเทคโนโลยสีิ่งอํานวยความสะดวก                                              

องค&กรคนพิการ)                       



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 45 รูปแบบการเสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเอ
อย#างยั่งยืนด�านการดูแลตนเอง

การดูแล
ตนเอง

การเตรยีม
ความพร�อม

การสร�าง
การเรียนรู�

การเสริม
พลัง

การติดตาม

ประเมินผล

การรวมกลุ%ม

การเสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเองของคนพิการเพ่ือการ
อย#างยั่งยืนด�านการดูแลตนเอง 

การเตรยีม
ความพร�อม

การศึกษาป1ญหาและความต�องการด�านสขุภาพ                          
(ครอบครัว/ชุมชน/ภาครัฐ/ภาคเอกชน/องค&กรคนพิการ

การสร�างความตระหนักในสิทธิในการดูแลตนเอง                
(ครอบครัว/ชุมชน/ภาครัฐ/ภาคเอกชน/องค&กรคนพิการ

การสร�าง
การเรียนรู�

การจัดทําสื่อการเรียนรู�เพ่ือเผยแพร%ข%าวสารข�อมูลด�านสุขภาพ
(ภาครัฐ/ภาคเอกชน/องค&กรคนพิการ

การจัดระบบการให�คําปรึกษาด�านสุขภาพแก%คนพิการ               
(ภาครัฐ/ องค&กรคนพิการ)

การจัดอบรมให�ความรู�ด�านสุขภาพแก%คนพิการอย%างต%อเนื่อง
(ภาครัฐ/ภาคเอกชน/องค&กรคนพิการ

การจัดกิจกรรมส%งเสริมนันทนาการสําหรับคนพิการ                  
(ภาครัฐ/ภาคเอกชน/องค&กรคนพิการ

การสร�างการมีส%วนร%วมและแลกเปลีย่นเรียนรู�ด�านสุขภาพ
(ครอบครัว/ชุมชน/ภาครัฐ/ภาคเอกชน/องค&กรคนพิการ

การเสริม
พลัง

การสนับสนุนสิทธิประโยชน&ด�านสุขภาพ                                     
(ภาครัฐ/ภาคเอกชน/องค&กรคนพิการ

การจัดระบบผู�ช%วยเหลือคนพิการอย%างเป<นรูปธรรม                       
(ภาครัฐ/องค&กรคนพิการ)

การสนับสนุนงบประมาณในการจัดบริการด�านสุขภาพ                
(ภาครัฐ/ภาคเอกชน)

การจัดสถานท่ีสําหรับการจัดกิจกรรมนันทนาการ             
(ครอบครัว/ชุมชน/ภาครัฐ/ภาคเอกชน/องค&กรคนพิการ

การติดตาม
และ

ประเมินผล

การติดตามและประเมินผลหลังจากการอบรมให�คนพิการ
(ภาครัฐ/ภาคเอกชน/องค&กรคนพิการ

การสนับสนุนโครงการวิจยัและพัฒนาด�านสุขภาพ                       
(ภาครัฐ/ภาคเอกชน/องค&กรคนพิการ

การรวมกลุ%ม
การสนับสนุนการรวมกลุ%มและประสานงานกับองค&กรต%างๆ 

ด�านสุขภาพ                                                                   
(ชุมชน/ภาครัฐ/ภาคเอกชน/องค&กรคนพิการ
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งของคนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเอง

การศึกษาป1ญหาและความต�องการด�านสขุภาพ                          
องค&กรคนพิการ)                  

การสร�างความตระหนักในสิทธิในการดูแลตนเอง                
องค&กรคนพิการ)                                       

การจัดทําสื่อการเรียนรู�เพ่ือเผยแพร%ข%าวสารข�อมูลด�านสุขภาพ
องค&กรคนพิการ)

การจัดระบบการให�คําปรึกษาด�านสุขภาพแก%คนพิการ               

การจัดอบรมให�ความรู�ด�านสุขภาพแก%คนพิการอย%างต%อเนื่อง
องค&กรคนพิการ)

การจัดกิจกรรมส%งเสริมนันทนาการสําหรับคนพิการ                  
องค&กรคนพิการ)

การสร�างการมีส%วนร%วมและแลกเปลีย่นเรียนรู�ด�านสุขภาพ
องค&กรคนพิการ)

การสนับสนุนสิทธิประโยชน&ด�านสุขภาพ                                     
องค&กรคนพิการ)

การจัดระบบผู�ช%วยเหลือคนพิการอย%างเป<นรูปธรรม                       

การสนับสนุนงบประมาณในการจัดบริการด�านสุขภาพ                

การจัดสถานท่ีสําหรับการจัดกิจกรรมนันทนาการ             
องค&กรคนพิการ)

การติดตามและประเมินผลหลังจากการอบรมให�คนพิการ
องค&กรคนพิการ)            

การสนับสนุนโครงการวิจยัและพัฒนาด�านสุขภาพ                       
องค&กรคนพิการ)

การสนับสนุนการรวมกลุ%มและประสานงานกับองค&กรต%างๆ 
ด�านสุขภาพ                                                                   

องค&กรคนพิการ) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

ภาพท่ี 46 รูปแบบการเสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเอ
อย#างยั่งยืนด�านการตระหนักในตนเอง

การ
ตระหนักใน

ตนเอง

การเตรยีม
ความพร�อม

การสร�าง
การเรียนรู�

การเสริม
พลัง

การติดตาม

ประเมินผล

การรวมกลุ%ม

การเสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเองของคนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเอง             
อย#างยั่งยืนด�านการตระหนักในตนเอง 

การเตรยีม
ความพร�อม

การสร�างความเข�าใจและยอมรับสภาพความพิการ                
(คนพิการ/ครอบครัว/ชุมชน/องค&กรคนพิการ

 การปรับเจตคติในทางบวกและเสริมทักษะชีวิต                              
(คนพิการ/ครอบครัว/ชุมชน/องค&กรคนพิการ

การฝ8กฝนคนพิการให�สามารถดําเนนิชีวิตร%วมกับคนปกติ 
(ครอบครัว/ชุมชน/องค&กรคนพิการ)

การสร�าง
การเรียนรู�

การสร�างระบบการให�ข�อมูลข%าวสารด�านต%างๆ                              
(ภาครัฐ/ภาคเอกชน/องค&กรคนพิการ

การจัดอบรมให�ความรู�เก่ียวกับเร่ืองทักษะชีวิต                    
(ภาครัฐ/ภาคเอกชน/องค&กรคนพิการ

การจัดอบรมหลักธรรมสู%การปฎิบัติ                                       
(ภาครัฐ/ภาคเอกชน/องค&กรคนพิการ

การจัดระบบการให�คําปรึกษาแก%คนพิการ                                      
(ภาครัฐ/ภาคเอกชน/องค&กรคนพิการ

การจัดกิจกรรมส%งเสริมการมีส%วนร%วมของคนในสังคม                                 
(ครอบครัว/ชุมชน/ภาครัฐ/ภาคเอกชน/

การเสริม
พลัง

การส%งเสริมแนวคิดการดํารงชีวิตอิสระคนพิการให�อยู%ในแผนงานภาครัฐ     
(ภาครัฐ)

การติดตาม
และ

ประเมินผล

การติดตามและประเมินผลการให�ความรู�และฝ8กฝนทักษะของคนพิการ  
(ภาครัฐ/ภาคเอกชน/องค&กรคนพิการ

การจัดทําโครงการศึกษาวิจยัและพัฒนาด�านการดํารงชีวิตอิสระของคนพิการ
(ภาครัฐ/ภาคเอกชน/องค&กรคนพิการ

การรวมกลุ%ม การสนับสนุนการรวมกลุ%มและประสานงานกับองค&กรต%างๆ                
(ชุมชน/ภาครัฐ/ภาคเอกชน/องค&กรคนพิการ
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ของคนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเอง             

การสร�างความเข�าใจและยอมรับสภาพความพิการ                
องค&กรคนพิการ)

การปรับเจตคติในทางบวกและเสริมทักษะชีวิต                              
องค&กรคนพิการ)

การฝ8กฝนคนพิการให�สามารถดําเนนิชีวิตร%วมกับคนปกติ 
)

การสร�างระบบการให�ข�อมูลข%าวสารด�านต%างๆ                              
องค&กรคนพิการ)

การจัดอบรมให�ความรู�เก่ียวกับเร่ืองทักษะชีวิต                    
องค&กรคนพิการ)

การจัดอบรมหลักธรรมสู%การปฎิบัติ                                       
องค&กรคนพิการ)

การจัดระบบการให�คําปรึกษาแก%คนพิการ                                      
องค&กรคนพิการ)

การจัดกิจกรรมส%งเสริมการมีส%วนร%วมของคนในสังคม                                 
/องค&กรคนพิการ)

การส%งเสริมแนวคิดการดํารงชีวิตอิสระคนพิการให�อยู%ในแผนงานภาครัฐ     

การติดตามและประเมินผลการให�ความรู�และฝ8กฝนทักษะของคนพิการ  
องค&กรคนพิการ)          

การจัดทําโครงการศึกษาวิจยัและพัฒนาด�านการดํารงชีวิตอิสระของคนพิการ
องค&กรคนพิการ)                                   

การสนับสนุนการรวมกลุ%มและประสานงานกับองค&กรต%างๆ                
องค&กรคนพิการ)                       
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รูปแบบการเสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเองของคนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเอง
อย#างยั่งยืน (CLASS EMPOWER MODEL) ทําให�สามารถเข�าใจกระบวนการเสริมสร�างความสามารถ
ในการจัดการตนเองของคนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเองอย#างยั่งยืนว#าจะต�องมีการดําเนินการท่ีเชื่อมโยง
กันอย#างเปBนระบบ โดยเปBนการเชื่อมโยงกันระหว#างตัวคนพิการกับองคEประกอบและกระบวนการ
เสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเองของคนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเองอย#างยั่งยืน นําไปสู#ผลของ
การเสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเองของคนพิการเพื่อการพ่ึงตนเองอย#างยั่งยืน โดย
รูปแบบการเสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเองของคนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเองอย#างยั่งยืน
ดังกล#าวสามารถอธิบายได�ตามลําดับดังต#อไปนี้ 

คนพิการทุกคนมีศักยภาพในตัวเองไม#ยิ่งหย#อนไปกว#าบุคคลท่ัวไป หากคนพิการบุคคลนั้น      
มีความต้ังใจและหม่ันฝiกฝนก็จะสามารถพัฒนาศักยภาพให�สูงข้ึนได� แต#สภาพความเปBนจริงในปjจจุบัน
คนพิการในสังคมไทยยังขาดโอกาสและการเข�าถึงสิทธิต#างๆ ท้ังในเรื่องการประกอบอาชีพ การศึกษา 
เทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวก การสาธารณสุข เปBนต�น ซ่ึงคนพิการทุกคนต�องได�รับการส#งเสริม
และสนับสนุนจากภาครัฐ ภาคเอกชน และองคEกรคนพิการ โดยการยกระดับรายได�ให�สูงข้ึน สามารถ
เข�าถึงทรัพยากรและข�อมูลข#าวสารอย#างเปBนธรรม ได�รับโอกาสทางการศึกษาและมีทักษะในการ
ประกอบอาชีพมากยิ่งข้ึน รวมท้ังการจัดสวัสดิการท่ีจําเปBนตามสิทธิพ้ืนฐานให�สามารถเข�าถึงคนพิการ
อย#างแท�จริง เพ่ือให�คนพิการสามารถดํารงชีวิตและทํากิจวัตรประจําวันต#างๆ ได�เต็มตามศักยภาพของ
ตนเองและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยอยู#บนฐานความคิดเรื่องการฟtuนฟูสมรรถภาพโดยชุมชน 
(CommunityBased Rehabilitation - CBR) ซ่ึงเปBนกลวิธีท่ีเหมาะสมท่ีช#วยในการแก�ปjญหาให�    
คนพิการได�รับการฟtuนฟูสมรรถภาพให�มีการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตในแต#ละพ้ืนท่ีอย#างท่ัวถึง  
เปBนการเสริมสร�างความสามารถของคนพิการให�มีสมรรถภาพดีข้ึนท้ังทางร#างกาย จิตใจ และ
สติปjญญา สามารถช#วยเหลือตัวเองได�  มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน สามารถอยู#ในสังคมได�อย#างมีความสุข 
โดยอาศัยวิธีทางการแพทยE การศึกษา การอาชีพ และสังคม ความร#วมมือของคนพิการ  ครอบครัว 
ชุมชน ได�รับความช#วยเหลือสนับสนุนจากองคEกรของรัฐและเอกชนท่ีมีการฟtuนฟูสมรรถภาพคนพิการ
โดยชุมชน (สํานักส#งเสริมและพิทักษEคนพิการ,  2549: 64-65) ผ#านกระบวนการเสริมสร�าง
ความสามารถในการจัดการตนเองของคนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเองอย#างยั่งยืน ซ่ึงถือเปBนกลไกหนึ่งใน
การเสริมสร�างการเปลี่ยนแปลงตัวคนพิการและสังคม ดึงความเชื่อม่ันของคนพิการให�กลับคืนมา 
สามารถกล�าคิด กล�าแสดงออก มีเปwาหมายชีวิตและแผนการดําเนินชีวิต มีการออกสู#สังคมและสร�าง
ปฏิสัมพันธEกับบุคคลอ่ืนในสังคม ครอบครัวก็จะเกิดการยอมรับในตัวคนพิการว#ามีความสามารถ ทํา
อะไรในหลายสิ่งหลายอย#างได�  ซ่ึงก็จะส#งผลให�สังคมเปลี่ยนแปลงเจตคติต#อคนพิการไปในทางท่ีดีข้ึน 
โดยอาศัยความร#วมมือจากทุกภาคส#วนท้ังตัวคนพิการ ครอบครัวคนพิการ ชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน 
และองคEกรคนพิการร#วมกันพัฒนากลไกและเปลี่ยนแปลงสังคม ก็จะทําให�คนพิการสามารถเดินทาง
ออกมาใช�ชีวิตในสังคมได�เช#นคนปกติท่ัวไป  ไม#ว#าจะเปBนในเรื่องของการประกอบอาชีพ  การเรียนรู� 
การเข�าถึงเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกและหน#วยบริการต#างๆ ในชุมชน การดูแลตนเอง อีกท้ัง
เปBนการเพ่ิมพูนคุณค#าและศักด์ิศรีของคนพิการเอง และส#งผลให�คนพิการสามารถพ่ึงตนเองได�อย#าง
ยั่งยืน  
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รูปแบบการเสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเองของคนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเอง
อย#างยั่งยืน เปBนกลไกหนึ่งในการเสริมสร�างการเปลี่ยนแปลงตัวคนพิการและพัฒนาศักยภาพให�
คนพิการสามารถดํารงชีวิตอิสระและพ่ึงตนเองได�อย#างยั่งยืน ซ่ึงเปBนแนวคิดและกระบวนการพัฒนา
คนพิการโดยผู�พิการสามารถเลือก ตัดสินใจ และวางแผนกําหนดแนวทางการดําเนินชีวิตด�วยตัวเอง 
พ่ึงพาการช#วยเหลือเท#าท่ีจําเปBน และเน�นให�คนพิการดํารงชีวิตอยู#ในชุมชนแทนการอยู#ในศูนยEหรือ
สถาบัน เฉพาะทาง (คณะทํางานแผนงานสร�างเสริมสุขภาพคนพิการในสังคมไทย, 2551: 153) แต#
มุ#งเน�นให�องคEกรคนพิการเปBนองคEกรในการประสานและขับเคลื่อนการเสริมสร�างความสามารถในการ
จัดการตนเองของคนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเองอย#างยั่งยืน ซ่ึงการนํารูปแบบดังกล#าวไปประยุกตEใช�ใน
องคEกรคนพิการท่ีมีโครงสร�างการทํางานที่ชัดเจนและได�รับการับรองตามกฎหมายซ่ึงจะได�รับการ
สนับสนุนจากภาครัฐ ภาคเอกชน และหน#วยงานท่ีเก่ียวข�อง เนื่องจากกระบวนการแต#ละข้ันตอน
จําเปBนต�องได�รับการสนับสนุนในด�านงบประมาณ สิทธิต#างๆ รวมท้ังการประสานงานด�านต#างๆ จาก
หน#วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองคEกรท่ีเก่ียวข�อง โดยรูปแบบการเสริมสร�างความสามารถในการ
จัดการตนเองของคนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเองอย#างยั่งยืน ประกอบด�วยองคEประกอบท่ีสําคัญ 5 ด�าน 
คือ 

1. การประกอบอาชีพ (Career) เปBนองคEประกอบสําคัญที่สร�างคุณค#าให�กับชีวิต การ
ดํารงชีวิตมีความสมบูรณEมากขึ้น สามารถพึ่งพาตนเองได� ไม#เปBนภาระต#อสังคม และสร�างการมี
ส#วนร#วมในสังคม อีกท้ังยังเปBนพ้ืนฐานศักด์ิศรีในความเปBนมนุษยE สังคมมีเจตคติท่ีดีต#อผู�พิการ ซ่ึง
ความรู�ความสามารถและประสบการณEท่ีได�รับของคนพิการจะเปBนพ้ืนฐานสําคัญในการประกอบอาชีพ 
ซ่ึงการเลือกประกอบอาชีพของคนพิการแต#ละประเภท/แต#ละบุคคลควรเปBนไปตามความถนัดและ
ความสนใจ  เพ่ือให�สามารถใช�ความรู�ความสามารถได�เต็มศักยภาพของตนในการหารายได�เพ่ือ
การดํารงชีวิตและสร�างมาตรฐานที่ดีให�แก#ตนเอง  ครอบครัว  และสังคม  การประกอบอาชีพ
ของคนพิการจึงเปBนการพัฒนาท้ังสติปjญญา พัฒนากาย พัฒนาใจ ทําให�ผู�พิการมีความภาคภูมิใจใน
ตนเอง เปBนท่ียอมรับในสังคมท่ัวไปว#าเปBนคนท่ีมีศักยภาพในการทํางาน มีผลงานเปBนที่ประจักษE 
สามารถทํางานได�ทัดเทียมกับคนปกติท่ัวไปรวมท้ังสามารถพ่ึงตนเองได�อย#างย่ังยืน  

2. การเรียนรู� (Learning) เปBนองคEประกอบสําคัญท่ีจะทําให�คนพิการสามารถมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีข้ึน เปBนกระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอันเปBนผลมาจากประสบการณEและการฝiกฝน 
และเปBนสิ่งท่ีเกิดข้ึนกับมนุษยEตลอดชีวิต การเรียนรู�หรือการศึกษานั้นจึงไม#ได�จํากัดอยู#เพียงในห�องเรียน 
ซ่ึงคนพิการแต#ละประเภทสามารถเรียนรู�และศึกษาได�ในทุกท่ี ทุกแห#ง ซ่ึงคนพิการต�องมีสิทธิในการ
เลือกเรียนรู�ตามความถนัดและความสนใจของตนเอง โดยเริ่มจากสถาบันครอบครัวซ่ึงเปBนสถาบันแรก
ที่จะมีบทบาทในการเสริมสร�างให�คนพิการเกิดความตระหนักในเรื่องของการเรียนรู� หากคนพิการ
สามารถนําความรู�จากการศึกษามาประยุกตEใช�ให�เกิดประโยชนEสูงสุดแล�วก็ย#อมเกิดผลดีกับตัวของ        
คนพิการเอง โดยการศึกษาหรือกระบวนการการเรียนรู�สามารถเกิดได�ในทุกเพศ ทุกวัย ทุกสถานภาพ 
สามารถนํามาประยุกตEให�เข�ากับการดําเนินชีวิตแต#ละด�านเพ่ือการพ่ึงตนเองอย#างยั่งยืน 

 



257 

 

3. เทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวก (Assistive technology) เปBนองคEประกอบสําคัญท่ี
มีส#วนช#วยในการพัฒนาศักยภาพของผู�พิการให�สามารถดํารงชีวิตได�ทัดเทียมกับคนปกติ  เปBนสิ่งท่ี
จําเปBนอย#างยิ่งต#อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให�พ�นจากอุปสรรค  โดยต�องคํานึงถึงสภาพ
ความพิการในการจัดเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกให�ตรงกับความต�องการเฉพาะของผู�พิการ
แต#ละประเภท การพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกจําเปBนต�องอาศัยความร#วมมือของผู�ท่ีเก่ียวข�อง
หลายสาขามาบูรณาการให�สอดคล�องกับการใช�งานจริงของกลุ#มคนท่ัวไปและกลุ#มคนท่ีมีความต�องการ
จําเปBนเฉพาะเพื่อเ พิ่มขีดความสามารถของผู�พิการให�สามารถทํางานหรือกิจกรรมต#างๆ ใน
ชีวิตประจําวันได� เสริมสร�างการดํารงชีวิตอิสระ และมีส#วนร#วมในสังคมได�อย#างเต็มท่ี และนําไปสู#การ
พ่ึงตนเองอย#างยั่งยืน   

4. การดูแลตนเอง (Self-care) เปBนองคEประกอบสําคัญในการดําเนินชีวิต ซ่ึงการดูแล
ตนเองของคนพิการ ก็คือ การดูแลสภาวะของร#างกายและจิตใจให�เปBนปกติ การที่คนพิการจะ
ดํารงชีวิตอยู#ในสังคมได�อย#างปกติสุขนั้นต�องเปBนผู� ที่มีสภาวะของร#างกายและจิตใจท่ีสมบูรณE 
ปราศจากโรคภัยไข�เจ็บ มีโครงสร�างของร#างกายท่ีเหมาะสม การดูแลตนเองจึงเปBนกิจกรรมท่ีคนพิการ
แต#ละคนปฏิบัติและยึดเปBนแบบแผนในการปฏิบัติ เพ่ือให�มีสุขภาพดี แข็งแรง สามารถดําเนินชีวิตได�
อย#างปกติสุข เช#น การออกกําลังกาย หลีกเลี่ยงจากสิ่งท่ีเปBนอันตรายต#อสุขภาพ การไปตรวจสุขภาพ 
การปwองกันตนเองไม#ให�ติดโรค ซ่ึงคนพิการท่ีมีสุขภาพดีจะสามารถปฏิบัติงานหรือทํากิจกรรมต#างๆได�
อย#างคล#องแคล#ว  มีบุคลิกภาพท่ีดี และสามารถทํากิจกรรมต#างๆ ในสังคมได�เต็มศักยภาพท่ีมีอยู# ซ่ึง
เปBนปjจจัยหนึ่งท่ีจะทําให�ประสบความสําเร็จในชีวิตในด�านต#างๆ และสามารถพ่ึงตนเองได�อย#างยั่งยืน 

5. การตระหนักในตนเอง (Self-awareness) เปBนประโยชนEต#อการพัฒนาศักยภาพ
คนพิการ ซ่ึงจะทําให�คนพิการมีความมุ#งหวัง เกิดกําลังใจ ไม#รู�สึกท�อแท�หรือสิ้นหวัง มีความม่ันคง
พอท่ีจะต#อสู�กับสิ่งแวดล�อมและปjญหาอุปสรรคต#างๆ ได� เปBนพ้ืนฐานของการมองชีวิต ความสามารถ
ทางด�านสังคมและอารมณE เกิดจากการเห็นคุณค#าในตนเอง รู�จักความถนัด ความสามารถ จุดเด#น 
จุดด�อยของตนเอง เข�าใจความแตกต#าง ของแต#ละบุคคล รู�จักตนเอง ยอมรับเห็นคุณค#าและภาคภูมิใจ
ในตนเองและผู�อ่ืน มีเปwาหมายในชีวิต และมีความรับผิดชอบ คนพิการท่ีเห็นคุณค#าในตนเองสูงจะ
สามารถเผชิญกับอุปสรรคท่ีผ#านเข�ามาในชีวิตได� สามารถยอมรับเหตุการณEท่ีทําให�ตนเองรู�สึกผิดหวัง 
ท�อแท�ใจ ความเชื่อม่ันในตนเอง มีความหวังและมีความกล�าหาญ จะทําให�เปBนคนท่ีประสบผลสําเร็จ 
มีความสุข สามารถดํารงชีวิตได�อย#างมีความสุขตามท่ีตนปรารถนาและสามารถพ่ึงตนเองได�อย#างยั่งยืน 

องคEประกอบการเสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเองของคนพิการเพ่ือการ
พ่ึงตนเองอย#างยั่งยืนท้ัง 5 ด�าน มีความสําคัญต#อคนพิการในการสร�างคุณค#าให�กับชีวิต เปBนประโยชนE
ต#อการพัฒนาศักยภาพคนพิการ และสร�างการมีส#วนร#วมของคนพิการในสังคม อีกท้ังยังเปBนพ้ืนฐาน
ศักด์ิศรีในความเปBนมนุษยE และเปBนการเสริมสร�างเจตคติท่ีดีต#อผู�พิการในสังคมไทย ซ่ึงเปBนกลไกใน
ขับเคลื่อนการเสริมสร�างการเปลี่ยนแปลงตัวคนพิการและพัฒนาศักยภาพให�คนพิการสามารถ
พ่ึงตนเองได�อย#างยั่งยืนโดยในแต#ละองคEประกอบนั้น ประกอบด�วยกระบวนการท่ีสําคัญ 5 ข้ันตอน 
คือ 
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1. การเตรียมความพร�อม (Preparation) เปBนข้ันตอนการเสริมสร�างคนพิการให�มีพัฒนาการ
ทางด�านต#างๆ ท้ังทางร#างกาย อารมณE จิตใจ สังคม และสติปjญญาเพียงพอท่ีจะรับรู�สิ่งต#างๆ ได�โดย      
ไม#เปBนอุปสรรค ก#อให�เกิดความพึงพอใจในการกระทํานั้นๆ เกิดผลดีต#อตัวเองและการเรียนรู� เปBน
ข้ันตอนแรกเพ่ือเสริมสร�างให�คนพิการมีความพร�อมก#อนเข�าสู#ข้ันตอนการสร�างการเรียนรู�ข้ันต#อไป ซ่ึง
หากคนพิการมีความพร�อมท้ังร#างกายและจิตใจ รวมท้ังมีความตระหนักในตนเองและมีเจตคติเชิงบวก
ต#อการดําเนินชีวิต ก็จะสามารถบรรลุเปwาหมายในข้ันตอนต#อไปได�เปBนอย#างดี โดยในข้ันตอนนี้จะต�อง
อาศัยความร#วมมือระหว#างตัวคนพิการ ครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน และองคEกรคนพิการ
ตามบริบทของแต#ละพ้ืนท่ีในการศึกษาปjญหาและความต�องการของคนพิการแต#ละประเภท/แต#ละ
บุคคล เพ่ือท่ีจะเข�าใจสภาพบริบทและระดับความพร�อมของคนพิการแต#ละประเภท/แต#ละบุคคล เพ่ือ
นําไปสู#การฝiกฝนให�คนพิการสามารถดูแลตนเองและทํากิจวัตรประจําวันได�ตามศักยภาพของคนพิการ
แต#ละประเภท/แต#ละบุคคล และเสริมสร�างความตระหนักในความสําคัญขององคEประกอบการ
เสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเองของคนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเองอย#างยั่งยืนในแต#ละด�าน 
ส#งผลให�คนพิการท่ีผ#านกระบวนการข้ันตอนนี้มีความพร�อมท้ังร#างกายและจิตใจตามศักยภาพของ   
คนพิการแต#ละประเภท/แต#ละบุคคลในการเรียนรู� สามารถเข�าสู#การฝiกอบรม พร�อมสู#การพัฒนา
ทักษะด�านอาชีพ การเข�าสู#ระบบการศึกษา การใช�เทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวก การดูแลตนเอง 
รวมท้ังมีความตระหนักในตนเองมากข้ึน 

2. การสร�างการเรียนรู� (Learning) เปBนข้ันตอนในการเปลี่ยนแปลงคนพิการให�มีศักยภาพ
ท่ีสูงข้ึน ซ่ึงเปBนผลมาจากการให�องคEความรู� การฝiกอบรม และการลงมือปฏิบัติจริงตามองคEประกอบ
การเสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเองของคนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเองอย#างยั่งยืนในแต#ละด�าน 
เปBนกระบวนการท่ีเกิดข้ึนตลอดชีวิตและต#อเนื่องมาจากข้ันตอนการเตรียมความพร�อม เม่ือคนพิการมี
ความพร�อมสามารถดูแลตนเองและทํากิจวัตรประจําวันได�ตามศักยภาพของคนพิการแต#ละประเภท/
แต#ละบุคคล และมีความตระหนักในความสําคัญขององคEประกอบการเสริมสร�างความสามารถใน   
การจัดการตนเองของคนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเองอย#างยั่งยืนในแต#ละด�านแล�ว ข้ันตอนการสร�างการ
เรียนรู�จะช#วยพัฒนาคนพิการให�เกิดความรอบรู�เก่ียวกับศาสตรEสาขาวิชาต#างๆ  และองคEความรู�ท่ีเปBน
ประโยชนEต#อการดํารงชีวิต ส#งผลให�คนพิการเกิดทักษะชีวิต สามารถทํางานได�อย#างมีประสิทธิภาพ
และแก�ปjญหาเฉพาะหน�าได� รวมท้ังสามารถปรับตัวให�เข�ากับสภาพแวดล�อมต#างๆ ได�เปBนอย#างดี  โดย
ในข้ันตอนนี้จะต�องอาศัยความร#วมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชน และองคEกรคนพิการตามบริบทของ    
แต#ละพ้ืนท่ีในการจัดทําสื่อการเรียนรู�เพ่ือเผยแพร#ข#าวสาร ข�อมูล และบริการต#างๆ ให�เหมาะสมกับ  
คนพิการแต#ละประเภท/แต#ละบุคคล จัดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในองคEความรู�นั้นๆ และมี
ความเข�าใจ สามารถเข�าถึงทักษะความสามารถของคนพิการแต#ละประเภทเพื่ออบรมถ#ายทอด
องคEความรู�ต#างๆ ตามความถนัดและความสนใจของคนพิการแต#ละประเภท/แต#ละบุคคล รวมท้ังสร�าง
การมีส#วนร#วมและแลกเปลี่ยนเรียนรู�กันระหว#างตัวคนพิการครอบครัวคนพิการ ชุมชน ภาครัฐ 
ภาคเอกชน และองคEกรคนพิการ 
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3. การเสริมพลัง (Empowerment) เปBนข้ันตอนในการทําให�คนพิการสามารถดึง
ศักยภาพท่ีมีอยู#ภายในตนมาใช�ในการดํารงชีวิต สามารถทํากิจวัตรประจําวันได�ตามองคEประกอบการ
เสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเองของคนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเองอย#างยั่งยืนในแต#ละด�าน 
ซ่ึงการที่จะทําให�คนพิการเกิดทักษะชีวิต สามารถทํางานได�อย#างมีประสิทธิภาพและแก�ปjญหา
เฉพาะหน�าได� รวมท้ังสามารถปรับตัวให�เข�ากับสภาพแวดล�อมต#างๆ ได�นั้นจําเปBนต�องใช�กระบวนการ
เสริมพลังท้ังสิ้น โดยในขั้นตอนนี้จะต�องอาศัยการสนับสนุนจากภาครัฐ ภาคเอกชน และองคEกร
คนพิการตามบริบทของแต#ละพ้ืนท่ีในการส#งเสริมให�คนพิการเข�าถึงบริการต#างๆ ตามองคEประกอบ
การเสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเองของคนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเองอย#างยั่งยืนแต#ละด�าน
อย#างท่ัวถึงและเท#าเทียม  เพ่ิมช#องทางการกระจายข#าวสารด�านคนพิการให�หลากหลายและเข�าถึง
คนพิการ สนับสนุนงบประมาณ บุคลากร อุปกรณE สถานท่ีในการสนับสนุนงานด�านต#างๆ อย#างท่ัวถึง
และเท#าเทียม สอดคล�องกับความต�องการจําเปBนของคนพิการอย#างแท�จริง รวมท้ังส#งเสริมและ
สนับสนุนคนพิการต�นแบบท่ีประสบความสําเร็จเพ่ือเปBนแบบอย#างและแนวทางในดําเนินชีวิตของคน
พิการท่ัวไป โดยหลักของการเสริมพลังจะช#วยกระตุ�นให�คนพิการเกิดความตระหนักในศักยภาพท่ีตนมี 
และดึงศักยภาพนั้นออกมาใช�อย#างเต็มที่และเต็มใจ เพื่อปรับปรุงพัฒนาวิถีชีวิต วิถีการทํางานให�
บรรลุผลสําเร็จ ซ่ึงผลสําเร็จท่ีเกิดข้ึนนี้จะมีความต#อเนื่องและยั่งยืน 

4. การติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) เปBนข้ันตอนท่ีจะทําให�
การกระบวนการเสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเองของคนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเองอย#าง
ยั่งยืนในแต#ละด�านมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทําให�ทราบปjญหา อุปสรรคสําคัญ และสามารถหา
มาตรการแก�ไขได�ทันการณE สามารถทราบว#ากระบวนการเสริมสร�างความสามารถในการจัดการ
ตนเองของคนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเองอย#างยั่งยืนในแต#ละด�านบรรลุเปwาหมายมากน�อยเพียงใด โดย
การติดตามและประเมินผลสามารถกระทําได�ท้ังก#อนเริ่มกระบวนการ ระหว#างกระบวนการ และเม่ือ
กระบวนการเสร็จสิ้น ซ่ึงเปBนข้ันตอนในการวางแผนและสรุปยืนยันประสิทธิภาพของกระบวนการ
ดังกล#าวและมีบทบาทสําคัญท่ีจะช#วยผลักดันให�เกิดความสําเร็จตามแผนท่ีกําหนดไว� โดยในข้ันตอนนี้
จะต�องอาศัยความร#วมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชน และองคEกรท่ีเก่ียวข�องตามบริบทของแต#ละพ้ืนท่ีใน
การติดตามและประเมินผลหลังจากการให�ความรู�และฝiกฝนทักษะของคนพิการอย#างต#อเนื่อง รวมท้ัง
จัดทําโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาด�านต#างๆ ตามองคEประกอบการเสริมสร�างความสามารถในการ
จัดการตนเองของคนพิการเพื่อการพึ่งตนเองอย#างยั่งยืน ซึ่งการติดตามและประเมินผลเปBน
กระบวนการสําคัญในการกําหนดทิศทางในการพัฒนาและประเมินความก�าวหน�าของกระบวนการ 
รวมท้ังเปBนการประเมินความสําเร็จของกระบวนการเสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเองของ
คนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเองอย#างยั่งยืนในแต#ละด�าน 

5. การรวมกลุ#ม (Aggregation) เปBนข้ันตอนสุดท�ายในการเสริมสร�างความสามารถในการ
จัดการตนเองของคนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเองอย#างยั่งยืน เม่ือคนพิการผ#านกระบวนการท้ัง 4 ข้ันตอน
ข�างต�นและมีความสามารถในการจัดการตนเองของคนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเองอย#างยั่งยืนในแต#ละ
ด�านได�แล�วนั้น ก็จะทําให�คนพิการมีความรู� มีความสามารถ มีศักยภาพ และเปBนคนพิการท่ีสามารถ
พ่ึงตนเองได�  แต#การดํารงชีวิตอยู#เพียงลําพังคงไม#สามารถทําให�คนพิการนั้นสามารถพ่ึงตนเองได�อย#าง
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ยั่งยืนจึงต�องมีการรวมกลุ#ม ไม#ว#าจะเปBนกลุ#มอาชีพ กลุ#มการเรียนรู�ต#างๆ ท่ีเกิดข้ึนจากคนพิการท่ีผ#าน
กระบวนการการเสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเองของคนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเองอย#าง
ยั่งยืนแล�ว มีเปwาหมายเดียวกัน มีปฏิสัมพันธEกัน มีความเก่ียวข�องกันในกิจกรรมของกลุ#ม เกิดความ
ตระหนักในความสําคัญของกันและกัน แสดงออกซึ่งการยอมรับ การให�เกียรติกัน มีการวางแผน 
การทํางานร#วมกัน และต�องการเสริมสร�างความเข�มแข็งด�านต#างๆ ร#วมกันเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของเปwาหมายตามองคEประกอบการเสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเองของ    
คนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเองอย#างยั่งยืน โดยในขั้นตอนนี้จะต�องอาศัยความร#วมมือจากตัวคนพิการ 
ครอบครัวคนพิการ ชุมชนภาครัฐ ภาคเอกชน และองคEกรท่ีเก่ียวข�องตามบริบทของแต#ละพ้ืนท่ีในการ
ส#งเสริมการรวมกลุ#มคนพิการและติดต#อประสานงานกับหน#วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องคEกรต#างๆ 
เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู�ร#วมกันและนําไปสู#การพ่ึงตนเองอย#างยั่งยืนต#อไป 

อย#างไรก็ดีการเสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเองของคนพิการเพ่ือการ
พ่ึงตนเองอย#างยั่งยืนท้ัง 5 ด�าน และกระบวนการท้ัง 5 ข้ันตอนท่ีกล#าวมาแล�วจะต�องมีความเชื่อมโยง
กันในลักษณะของการบูรณาการ (Integration) และเปBนมีความเปBนองคEรวม (Holistic) ซ่ึงรูปแบบ
การเสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเองของคนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเองอย#างยั่งยืนนั้นส#งผลต#อ  
คนพิการ 3 ประการ ดังต#อไปนี้ 

1. คุณภาพชีวิตท่ีดี (Quality of life) เปBนผลมาจากกระบวนการเสริมสร�างความสามารถ
ในการจัดการตนเองของคนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเองอย#างยั่งยืนท่ีส#งผลต#อคนพิการให�มีชีวิตความ
เปBนอยู#ท่ีดีข้ึนอย#างเปBนรูปธรรม คนพิการท่ีผ#านกระบวนการสามารถดํารงชีวิตอิสระร#วมกับทุกคนใน
สังคมได�อย#างมีความสุข สามารถเข�าถึงสิทธิอย#างเสมอภาคเท#าเทียมกันและเปBนไปตามแผนพัฒนา
คุณภาพชีวิต คนพิการแห#งชาติ ฉบับท่ี 4 พ.ศ. 2555 – 2559 ส#งผลให�คนพิการเข�าถึงสิทธิอย#างเสมอภาค
และเท#าเทียมโดยไม#เลือกปฏิบัติต#อคนพิการ โดยการจัดบริการต#างๆ จากภาครัฐ ภาคเอกชน และ
องคEกรท่ีเก่ียวข�องเพ่ือให�คนพิการเข�าถึงสิทธิตามกฏหมายและตอบสนองความจําเปBนของคนพิการ 
แต#ละประเภท รวมท้ังพัฒนา ปรับปรุง แก�ไข กฏหมาย กลไก และวิธีปฏิบัติ เพ่ือส#งเสริมคุ�มครองสิทธิ 
และขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม#เปBนธรรมต#อคนพิการ ส#งผลให�คนพิการเข�าถึงและใช�ประโยชนEได�จาก
เทคโนโลยี สิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือการดํารงชีวิตประจําวัน มีการพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน 
และการฝiกอบรมเกี่ยวกับการสร�างและปรับสภาพแวดล�อมโดยอาศัยหลักการการออกแบบท่ีเปBน
สากลและเปBนธรรมเพื่อการเข�าถึงและใช�ประโยชนEได�ของคนพิการ รวมท้ังจัดต้ังกลไกให�คําปรึกษา 
ติดตามประเมินผล และพัฒนานวัตกรรม เพื่อส#งเสริมการปรับสภาพแวดล�อมทางสังคมและท่ีอยู#
อาศัยให�คนพิการสามารถเข�าถึงและใช�ประโยชนEในการดํารงชีวิตได�จริง 

2. แกนนําคนพิการ (People with disabilities leaders) คนพิการท่ีผ#านกระบวนการ
เสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเองของคนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเองอย#างยั่งยืนและทําให�      
คนพิการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน สามารถเข�าถึงบริการต#างๆ ตามความจําเปBนพิเศษของแต#ละบุคคล มี
ทักษะการเรียนรู� มีความม่ันคงและความก�าวหน�าด�านการประกอบอาชีพหรือการทํางาน โดยมีรายได�
ท่ีเพียงพอต#อการดํารงชีวิต สามารถเข�าถึงสิทธิเสรีภาพในการเดินทาง ท#องเท่ียว และนันทนาการบน
พ้ืนฐานของความเท#าเทียมกับบุคคลท่ัวไป ส#งผลให�เกิดความเข�มแข็ง สามารถพ่ึงตนเองได�จนเกิดเปBน
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แกนนําคนพิการซ่ึงเปBนตัวแทนหรือผู�นําของกลุ#มคนพิการหรือตัวหลักสําคัญในการเคลื่อนไหว
กิจกรรมต#างๆ ท่ีมีพลังพอท่ีจะขับเคลื่อนความร#วมมือทํากิจกรรมร#วมกันของแกนนําในลักษณะทีม
เพ่ือขับเคลื่อนกลไกในการสร�างการเปลี่ยนแปลงตัวคนพิการและสังคมเพื่อดึงความเชื่อม่ันของ
คนพิการให�กลับคืนมา สามารถกล�าคิดกล�าแสดงออก มีเปwาหมายชีวิตและแผนการดําเนินชีวิต มีการ
ออกสู#สังคมและสร�างปฏิสัมพันธEกับบุคคลอ่ืนในสังคม ครอบครัวก็จะเกิดการยอมรับในตัวคนพิการว#า
มีความสามารถทําอะไรในหลายสิ่งหลายอย#างได� ซ่ึงก็จะส#งผลให�สังคมเปลี่ยนแปลงเจตคติต#อคนพิการ 
รวมท้ังสร�างการเปลี่ยนแปลงสังคม โดยพิทักษEสิทธิ์ของคนพิการให�เกิดสภาพแวดล�อมท่ีเหมาะสม
สําหรับคนพิการในสังคมก็จะทําให�คนพิการสามารถเดินทางออกมาใช�ชีวิตในสังคมได�เช#นคนปกติ
ท่ัวไป 

3. เครือข#ายคนพิการ (People with disabilities network) เม่ือคนพิการได�รับมีความ
เข�มแข็งและมีศักยภาพเปBนแกนนําคนพิการซ่ึงเปBนตัวแทนหรือผู�นําของกลุ#มคนพิการหรือตัวหลัก
สําคัญในการเคลื่อนไหวกิจกรรมต#างๆ ท่ีมีพลังพอท่ีจะขับเคล่ือนความร#วมมือทํากิจกรรมร#วมกันของ
แกนนําในลักษณะทีมเพ่ือขับเคลื่อนกลไกในการสร�างการเปลี่ยนแปลงตัวคนพิการและสังคมเพ่ือดึง
ความเชื่อม่ันของคนพิการให�กลับคืนมา สามารถกล�าคิดกล�าแสดงออก มีเปwาหมายชีวิตและแผนการ
ดําเนินชีวิต มีการออกสู#สังคมและสร�างปฏิสัมพันธEกับบุคคลอ่ืนในสังคม มีการรวมตัว จัดต้ัง และสร�าง
องคEกรด�านคนพิการ มีบทบาทในองคEกรหรือกิจกรรมด�านคนพิการท้ังในระดับท�องถ่ินไปจนถึงระดับ
นานาชาติ มีการติดต#อประสานงานและร#วมมือกันระหว#างคนพิการในการทํากิจกรรมต#างๆ ในการ
ส#งเสริมและสนับสนุนองคEกรคนพิการให�สามารถบริหารจัดการ ส#งเสริมและคุ�มครองสิทธิ ตลอดจน
จัดบริการให�แก#คนพิการได�อย#างมีมาตรฐาน เสริมสร�างความรู� ความเข�าใจ และตระหนักรู�เก่ียวกับ
ศักด์ิศรีของความเปBนมนุษยE ศักยภาพ และการดํารงชีวิตอิสระ สิทธิ และหน�าท่ีของคนพิการ ส#งเสริม
และสนับสนุนให�หน#วยงานภาครัฐและภาคเอกชนจัดกิจกรรมในการสร�างเสริมเจตคติเชิงสร�างสรรคE
ต#อคนพิการ ผู�ดูแล ผู�ช#วยคนพิการ และครอบครัว มีการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมทางสังคมใน
ทุกด�านเพ่ือให�คนพิการสามารถแสดงศักยภาพของตนเองได�อย#างเต็มท่ี บรรจุความรู�เรื่องความพิการ
และคนพิการในหลักสูตรการศึกษาทุกระดับและทุกระบบ รวมท้ังจัดต้ังและสนับสนุนสถาบันการ
สื่อสารสังคมเพ่ือสื่อสารสาธารณะเรื่องคนพิการอย#างมีประสิทธิภาพ และนําไปสู#การพ่ึงตนเองอย#าง
ยั่งยืนของคนพิการในสังคมไทยอย#างเปBนรูปธรรมมากยิ่งข้ึน โดยรูปแบบการเสริมสร�างความสามารถ
ในการจัดการตนเองของคนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเองอย#างยั่งยืน สามารถสรุปได�ตามแผนภาพ ดังนี้ 
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ภาพท่ี 47 รูปแบบการเสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเองของคนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเอง             
อย#างยั่งยืน  

1.การเตรียม       
ความพร�อม

2.การสร�าง           
การเรียนรู�

3.การเสริม
พลัง

4.การติดตาม
และประเมินผล

5.การ
รวมกลุ#ม

การประกอบ
อาชีพ

การเรียนรู�

เทคโนโลยี              
ส่ิงอํานวยความ

สะดวก
การดูแลตนเอง

การตระหนัก
ในตนเอง

คุณภาพชีวติทีด่ี

แกนนํา     
คนพิการ

เครือข%าย      
คนพิการ

คนพิการ
พ่ึงตนเองได�
อย%างย่ังยืน 

คนพิการ
พ่ึงตนเองได�
อย%างย่ังยืน 

คนพิการ 
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จากการสังเคราะหEข�อมูลจากการศึกษารูปแบบการเสริมสร�างความสามารถในการจัดการ
ตนเองของคนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเองอย#างยั่งยืน โดยมีการสังเคราะหEออกมาเปBนรูปแบบของการ
เสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเองของคนพิการท่ีสามารถนําไปประยุกตEใช�เปBนแนวทางใน
พัฒนาศักยภาพคนพิการให�สามารถพึ่งตนเองได�อย#างยั่งยืน ทั้งนี้สําหรับรูปแบบการเสริมสร�าง
ความสามารถในการจัดการตนเองของคนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเองอย#างยั่งยืน มีชื่อว#า “CLASS 
EMPOWER MODEL” ซ่ึงมาจากตัวอักษรย#อตัวแรกในภาษาอังกฤษขององคEประกอบท้ัง 5 ด�าน 
ได�แก# 

1. อักษร   C    ย#อมาจาก   Career (การประกอบอาชีพ)   
2. อักษร   L    ย#อมาจาก   Learning (การเรียนรู�) 
3. อักษร   A    ย#อมาจาก   Assistive Technology (เทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวก) 
4. อักษร   S    ย#อมาจาก   Self-care (การดูแลตนเอง) 
5. อักษร   S    ย#อมาจาก   Self-awareness (การตระหนักในตนเอง)   
ส#วน EMPOWER มีความหมายว#า เสริมสร�างความสามารถ หรือเสริมสร�างพลังอํานาจ  
โดย “CLASS EMPOWER MODEL” เปBนรูปแบบท่ีผ#านการประเมินโดยผู�ทรงคุณวุฒิ          

ซ่ึงมีรายละเอียดของผลการประเมินรูปแบบตามตาราง ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 11  ตารางผลการประเมินรูปแบบ  “CLASS EMPOWER MODEL” 

ประเด็น 
ความเหมาะสม 

ความเป<นไปได�ใน
การนําไปปฏิบัติ 

ความสอดคล�อง
กับบริบท 

การนําไปใช�
ประโยชน&ได�จริง 

X  แปลผล X  แปลผล X  แปลผล X  แปลผล 
1. หลักการสร�างรูปแบบ  5.00 มากท่ีสุด 4.80 มากท่ีสุด 5.00 มากท่ีสุด 4.60 มากท่ีสุด 
2. ความเชื่อมโยงของ
รูปแบบ  

5.00 มากท่ีสุด 4.80 มากท่ีสุด 4.80 มากท่ีสุด 4.80 มากท่ีสุด 

3. องค&ประกอบของรูปแบบ 
3.1 การประกอบอาชีพ 4.80 มากท่ีสุด 4.60 มากท่ีสุด 4.80 มากท่ีสุด 4.60 มากท่ีสุด 
3.2 การเรียนรู� 5.00 มากท่ีสุด 4.80 มากท่ีสุด 4.80 มากท่ีสุด 4.60 มากท่ีสุด 
3.3 เทคโนโลยสีิ่งอํานวย 
ความสะดวก 

5.00 มากท่ีสุด 4.80 มากท่ีสุด 5.00 มากท่ีสุด 4.60 มากท่ีสุด 

3.4 การดูแลตนเอง 4.80 มากท่ีสุด 4.60 มากท่ีสุด 5.00 มากท่ีสุด 4.80 มากท่ีสุด 
3.5 การตระหนักในตนเอง 4.80 มากท่ีสุด 4.60 มากท่ีสุด 5.00 มากท่ีสุด 4.60 มากท่ีสุด 
4. การอธิบายรูปแบบ  4.80 มากท่ีสุด 4.60 มากท่ีสุด 5.00 มากท่ีสุด 4.80 มากท่ีสุด 
5. ภาพรวมของรูปแบบ  4.80 มากท่ีสุด 4.80 มากท่ีสุด 5.00 มากท่ีสุด 4.60 มากท่ีสุด 
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การประเมินและพัฒนารูปแบบการเสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเองของคน
พิการเพ่ือการพ่ึงตนเองอย#างยั่งยืน ผู�วิจัยได�นําเสนอและมีการรับฟjงความคิดเห็นและประเมินรูปแบบ
ดังกล#าวโดยผู�ทรงคุณวุฒิ จํานวน 10 คน ซ่ึงเปBนรูปแบบการจัดการตนเองของคนพิการท่ีสร�างข้ึนจาก
การใช�ข�อมูลจากปรากฏการณEจริงในพ้ืนท่ี ซ่ึงผู�วิจัยได�ลงพ้ืนท่ีศึกษาข�อมูลและนํามาวิเคราะหEจน
ออกมาเปBนรูปแบบ “CLASS EMPOWER MODEL” ท่ีให�ความสําคัญกับการเสริมสร�างความสามารถ
ในการจัดการตนเองของคนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเองอย#างยั่งยืน โดยการเสริมสร�างความสามารถในการ
จัดการตนเองของคนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเองอย#างยั่งยืนนั้น ต้ังอยู#บนฐานคิดของการผสานแนวคิดการ
จัดการตนเอง (Self-management) แนวคิดการพ่ึงตนเอง (Self-Reliance) แนวคิดการดํารงชีวิต
อิสระ (Independent Living : IL) แนวคิดการฟtuนฟูสมรรถภาพโดยชุมชน (Community 
Based  Rehabilitation - CBR) และงานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง โดยรูปแบบการเสริมสร�างความสามารถ
ในการจัดการตนเองของคนพิการดังกล#าวนี้  ผู�วิจัยเชื่อว#าจะทําให�คนพิการมีความเข�มแข็ง สามารถ
ใช�ความรู� ความสามารถและศักยภาพท่ีมีอยู#เพ่ือการดํารงชีวิตได�อย#างภาคภูมิ สามารถเดินทางออกมา
ใช�ชีวิตในสังคมได�เช#นคนปกติท่ัวไป ไม#ว#าจะเปBนในเรื่องของการประกอบอาชีพ การเรียนรู� เทคโนโลยี
สิ่งอํานวยความสะดวกต#างๆ การดูแลตนเอง และสามารถเข�าถึงหน#วยบริการต#างๆ ในชุมชนได�เปBน
อย#างดี โดยมีแนวทางการพัฒนารูปแบบการเสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเองของคน
พิการเพ่ือการพ่ึงตนเองอย#างยั่งยืน (CLASS EMPOWER MODEL) ดังนี้ 

แนวทางการนํารูปแบบการเสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเองของคนพิการ
เพ่ือการพ่ึงตนเองอย%างย่ังยืนไปประยุกต&ใช�ให�มีประสิทธิภาพ 

รูปแบบการเสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเองของคนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเอง
อย#างยั่งยืน เปBนกลไกหนึ่งในการเสริมสร�างการเปลี่ยนแปลงตัวคนพิการและพัฒนาศักยภาพให�คน
พิการสามารถพ่ึงตนเองได�อย#างยั่งยืน โดยนํากระบวนการสร�างความเข�มแข็งในตัวคนพิการ ท้ังการ
เตรียมความพร�อม การสร�างการเรียนรู� การเสริมพลัง การติดตามและประเมินผล และการรวมกลุ#ม 
เพ่ือดึงความเชื่อม่ันของคนพิการให�กลับคืนมา สามารถกล�าคิดกล�าแสดงออก มีเปwาหมายชีวิตและ
แผนการดําเนินชีวิต มีการออกสู#สังคมและสร�างปฏิสัมพันธEกับบุคคลอ่ืนในสังคม ครอบครัวก็จะเกิด
การยอมรับในตัวคนพิการว#ามีความสามารถ ทําอะไรในหลายสิ่งหลายอย#างได� ซ่ึงก็จะส#งผลให�สังคม
เปลี่ยนแปลงทัศนคติต#อคนพิการ ส#งผลให�ให�คนพิการสามารถเดินทางออกมาใช�ชีวิตในสังคมได�เช#น
คนปกติท่ัวไปและสามารถเข�าถึงหน#วยบริการอ่ืนๆ ในชุมชน ซ่ึงจากการดําเนินงานด�านการส#งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในประเทศไทยท่ีผ#านมาในอดีตนั้น นโยบายเริ่มต�นจากการช#วยเหลือ
เบื้องต�นแก#คนพิการในรูปแบบให�การสงเคราะหEโดยสถาบันต#างๆ ได�พัฒนาก�าวหน�าไปสู#การฟtuนฟู
สมรรถภาพและให�การศึกษาแก#คนพิการ การเปลี่ยนแปลงดังกล#าวทําให�เกิดการผลักดันอย#างต#อเนื่อง
ในนโยบายและการดําเนินงานด�านคนพิการในหลายมิติในเวลาต#อมา (คณะกรรมการฟtuนฟูสมรรถภาพ
คนพิการ, 2550: บทนํา) โดยมีแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห#งชาติเปBนแผนแม#บทท่ีกําหนด
แนวทางการดําเนินงานด�านคนพิการของประเทศไทยให�กับหน#วยงานท้ังภาครัฐเอกชนและทุกภาค
ส#วนท่ีเก่ียวข�องโดยกําหนดช#วงเวลาของแผนแต#ละฉบับในระยะเวลา 5 ป�ท้ังนี้ในช#วงท่ีผ#านมาได�มีการ
จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการมาแล�วจํานวน 3 ฉบับโดยมีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนEท้ังใน
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ด�านสารัตถะและกระบวนการจัดทําแผนอย#างต#อเนื่องภายใต�กระแสการเปลี่ยนแปลงและสถานการณE
ทางสังคมต#างๆท้ังภายในและภายนอกประเทศท่ีมีผลกระทบต#อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของ
ประเทศไทย 

แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในช#วงท่ีผ#านมาได�ก�าวข�ามการทํางานบนฐาน
การสงเคราะหEฟtuนฟูมุ#งสู#การดําเนินงานบนฐานสิทธิมากยิ่งข้ึนโดยคนพิการหรือผู�แทนองคEกรคนพิการ
มีสิทธิเข�าร#วมเปBนคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการในแต#ละประเด็นและมีส#วนร#วมในการกําหนด
นโยบายแผนงานโครงการกิจกรรมทางสังคมเศรษฐกิจและการเมืองท่ีส#งผลต#อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ นอกจากนี้คนพิการมีสิทธิได�รับการช#วยเหลือทางกฎหมายและการจัดหาทนายความว#า    
ต#างแก�ต#างทางคดีการเข�าถึงข�อมูลข#าวสารการสื่อสารและบริการโทรคมนาคมเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกต#างๆตลอดจนบริการสาธารณะ บริการล#ามภาษามือ 
การจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการการปรับสภาพแวดล�อม ท่ีอยู#อาศัย บริการผู�ช#วยเหลือคนพิการ เปBนต�น 
ดังนั้นประเด็นสําคัญท่ีจะขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการบนฐานสิทธิดังกล#าวข�างต�นอย#าง
ต#อเนื่องจําเปBนท่ีจะต�องคํานึงถึงการเปBนส#วนหนึ่งของคนพิการในสังคม (Inclusive Society) และการ
ส#งเสริมสิทธิที่เปBนจริงของคนพิการ (Make the Rights Real) ในช#วงของแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการแห#งชาติฉบับต#อไป 

อย#างไรก็ตามความท�าทายของการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในระยะแผนพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการแห#งชาติฉบับที่ 4 พ.ศ. 2555 – 2559 คือการที่จะต�องเผชิญกับบริบทการ
เปลี่ยนแปลงและพัฒนาการท่ีสําคัญภายใต�กระแสโลกาภิวัฒนEท้ังในระดับโลกและระดับประเทศซ่ึงจะ
ส#งผลกระทบต#อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของประเทศไทยท้ังท่ีคาดว#าจะเปBนโอกาสให�สามารถ
ใช�จุดแข็งอันประกอบด�วยกลไกด�านกฎหมายนโยบายและมาตรการต#างๆรวมถึงการมีส#วนร#วมของ
องคEกรด�านคนพิการและเครือข#ายอย#างเข�มแข็งในการพัฒนาให�มีประสิทธิภาพมากข้ึนและส#วนท่ีเปBน
ภัยคุกคามท่ีต�องแก�ไขจุดอ#อนอันประกอบด�วยการปรับเปลี่ยนเจตคติของสังคมต#อคนพิการและความ
พิการ รวมถึงการเลือกปฏิบัติโดยไม#เปBนธรรมต#อคนพิการ เพ่ือเปBนการระมัดระวังและปwองกันผลด�าน
ลบท่ีจะเกิดข้ึนกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ดังนั้น จึงจําเปBนต�องประเมินสถานการณEการ
เปลี่ยนแปลงที่จะมีผลต#อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของประเทศไทย ในระยะต#อไปอย#างมี
ประสิทธิภาพเพื่อให�มีภูมิคุ�มกันต#อการเปลี่ยนแปลงได�อย#างเหมาะสมและสามารถคุ�มครองสิทธิ
คนพิการได�อย#างเสมอภาคและเปBนรูปธรรมต#อไป (คณะกรรมการส#งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการแห#งชาติ, 2555: 1-3) 

กระบวนการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห#งชาติฉบับท่ี 4 พ.ศ. 2555 – 
2559 ซ่ึงเปBนแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห#งชาติฉบับท่ีกําลังบังคับใช�อยู#ในปjจจุบัน ได�เน�นการมี
ส#วนร#วมของทุกภาคส#วนอย#างเต็มท่ีและมีประสิทธิภาพโดยมีหลักการสําคัญในการสร�างสังคมท่ีบูรณาการ 
เพ่ือคนพิการและทุกคนในสังคมให�คนพิการสามารถเข�าถึงและใช�ประโยชนEได�จากสิทธิอย#างเท#าเทียม
และเปBนธรรมและไม#เลือกปฏิบัติต#อคนพิการและผู�ดูแลคนพิการมีบริการเพ่ือให�คนพิการเข�าถึงสิทธิ
ตามกฎหมายและตอบสนองความจําเปBนของคนพิการแต#ละประเภทสร�างสภาพแวดล�อมพัฒนา
เทคโนโลยีและข�อมูลข#าวสารท่ีคนพิการสามารถเข�าถึงและใช�ประโยชนEได�รวมถึงการสร�างพลังอํานาจ
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ให�คนพิการสามารถเข�าถึงบริการต#างๆ ท้ังด�านการแพทยEการศึกษาอาชีพและการมีงานทํากีฬาและ
การท#องเที่ยวรวมถึงการปรับปรุงกลไกด�านการเงิน การคลังและงบประมาณเพ่ือการส#งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให�มีประสิทธิภาพและกระจายอํานาจสู#ท�องถ่ินภาคประชาสังคมและภาค
ส#วนอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�องอย#างมีประสิทธิผลและสร�างความเข�มแข็งขององคEกรด�านคนพิการและเครือข#าย
ในการขับเคลื่อนการดําเนินงานด�านคนพิการอย#างเปBนระบบและมีประสิทธิภาพตลอดจนจัดบริการ
ให�แก#คนพิการได�อย#างมีมาตรฐานรวมถึงการสร�างเสริมเจตคติเชิงสร�างสรรคEต#อความพิการและ
คนพิการให�ตระหนักรู �เ กี่ยวกับสิทธิและศักดิ์ศรีของความเปBนมนุษยEอย#างเท#าเทียมในสังคม
(คณะกรรมการส#งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห#งชาติ, 2555: ก) 

จากการประเมินและพัฒนารูปแบบการเสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเองของ
คนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเองอย#างยั่งยืนโดยผู�ทรงคุณวุฒิ มีข�อเสนอแนะในการนํารูปแบบการเสริมสร�าง
ความสามารถในการจัดการตนเองของคนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเองอย#างย่ังยืนท่ีได�จากการวิจัยในครั้งนี้
ไปประยุกตEใช�ให�เกิดประสิทธิภาพ ดังรายละเอียดต#อไปนี้ 

1. ด�านการนํารูปแบบไปประยุกตEใช�ในองคEกรคนพิการ 
 การนํารูปแบบการเสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเองของคนพิการเพ่ือการ

พ่ึงตนเองอย#างยั่งยืนไปประยุกตEใช�ในชุมชน ควรขับเคลื่อนผ#านองคEกรคนพิการที่มีโครงสร�างการ
ทํางานท่ีชัดเจนและได�รับการรับรองตามกฎหมาย มีระบบบริการคนพิการท่ีมีมาตรฐานและบริหาร
จัดการโดยองคEกรคนพิการในแต#ละพื้นที่ซึ่งจากพระราชบัญญัติส#งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ พ.ศ. 2550 มาตรา 6 (10) ท่ีให�มีการกําหนดมาตรฐาน ให�การรับรอง หรือเพิกถอนการ
รับรององคEกรด�านคนพิการ หรือองคEกรอ่ืนใดท่ีให�บริการแก#คนพิการ โดยคณะกรรมการส#งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห#งชาติได�กําหนดระเบียบคณะกรรมการ ส#งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการแห#งชาติ ซ่ึงมาตรฐานองคEกรด�านคนพิการจะเปBนกลไกหนึ่งในการผลักดัน ส#งเสริม ให�
องคEกรด�านคนพิการมีระบบ โครงสร�างการบริหารจัดการ และการจัดบริการท่ีมีคุณภาพ ก#อให�เกิด
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การให�บริการ สามารถพัฒนาองคEกรให�มีความเข�มแข็ง มีศักยภาพใน
การส#งเสริม พัฒนา และคุ�มครองพิทักษEสิทธิคนพิการได�อย#างมีประสิทธิภาพ (สํานักงานส#งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห#งชาติ, 2552: บทนํา) โดยมุ#งเน�นการมีส#วนร#วมของคนพิการ ครอบครัว 
คนพิการ และชุมชนควบคู#ไปกับการสนับสนุนและส#งเสริมจากภาครัฐและภาคเอกชน รวมท้ัง
สนับสนุนบทบาทขององคEกรคนพิการในการเข�าร#วมกระบวนการจัดทํานโยบายท้ังในระดับท�องถ่ิน
และระดับชาติ เพ่ือร#างและผลักดันกฎหมายท่ีมีส#วนในการขับเคลื่อนการเสริมสร�างความสามารถใน
การจัดการตนเองของคนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเองอย#างยั่งยืน  

2. ด�านการจัดทําแผนการจัดบริการสําหรับคนพิการเปBนรายบุคคล 
  การจัดทําแผนการจัดบริการสําหรับคนพิการเปBนรายบุคคลสอดคล�องกับหลักแนวคิด

ในการอธิบายเก่ียวกับมิติคนพิการ  ความพิการ  ซึ่งองคEการอนามัยโลกเจนีวา (World Health 
Organization) ได�อธิบายในหนังสือ “บัญชีสากลเพ่ือการจําแนกการทํางานความพิการและสุขภาพ” 
(International Classification of Function Disability and Health = ICF) โดยเฉพาะแนวคิด
เกี่ยวกับ “รูปแบบทางการแพทยE” (Medial Models) เปBนแนวคิดในมิติทางการแพทยE มอง
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ความพิการว#าเปBนปjญหาของบุคคลท่ีมีสาเหตุมาจากโรค การบาดเจ็บ หรือภาวะสุขภาพอ่ืนๆ จําเปBนต�อง
ได�รับการรักษาโดยผู�ชํานาญเฉพาะทางด�านการแพทยE  มุ#งการรักษาหรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ
ปjจเจกบุคคล  (สํานักงานส#งเสริมศักยภาพและสิทธิ, 2552: 43-44)  ซ่ึงสภาพความเปBนจริงในเรื่อง
ของปjญหาและความต�องการหลักในการดํารงชีวิตของคนพิการแต#ละคนมีความแตกต#างกันไป 
ไม#ว#าจะเปBนปjญหาด�านการแพทยE  คนพิการจํานวนมากอาศัยอยู#ในชนบท  คนพิการเหล#านี้มักไม#ได�
รับการดูแลรักษาจากแพทยE ขาดความรู� ขาดการศึกษาหรือเศรษฐกิจไม#เอ้ืออํานวย จึงทําให�คนพิการ
เหล#านี้ขาดโอกาสในการเข�ารับการรักษาพยาบาล ตลอดจนไม#สามารถจัดหากายอุปกรณEหรือ
เครื่องช#วยคนพิการชนิดต#างๆ ได� ปjญหาด�านการศึกษา ด�วยเหตุท่ีคนพิการส#วนใหญ#อาศัยอยู#ในชนบท
และมีฐานะยากจน รวมท้ังรัฐไม#สามารถกระจายบริการด�านการศึกษาพิเศษไปสู#ชนบทได�อย#าง
เพียงพอกับความต�องการด�านการศึกษาของเด็กพิการได� ปjญหาด�านอาชีพ ทัศนคติของสังคมท่ีมีต#อ
คนพิการไม#เอ้ืออํานวยและไม#เปmดโอกาสให�เขาได�แสดงความสามารถ ประกอบกับคนพิการขาดความรู�
ความชํานาญ จึงเปBนการยากที่คนพิการจะได�งานทํา แต#ถ�าได�มีการพัฒนาขีดความสามารถและ
คุณภาพของคนพิการให�มีประสิทธิภาพ คนพิการก็สามารถประกอบอาชีพได�    

 นอกจากนี้ยังมีปjญหาด�านสังคม ซ่ึงการท่ีคนพิการจะเข�าไปมีส#วนร#วมในสังคมนั้นจะต�อง
คํานึงถึงองคEประกอบท่ีสําคัญ 2 ประการ คือ ความพร�อมของคนพิการ และความพร�อมของสังคม  
เม่ือคนพิการมีความพร�อมทั้งทางด�านร#างกายและจิตใจ มีความรู� ความสามารถเพียงพอท่ีจะ
ประกอบอาชีพได�ตามถนัด  ตามสมรรถภาพของร#างกาย และมีความพร�อมทางด�านจิตใจท่ีจะเข�าไปมี
ส#วนร#วม  มีบทบาทและความรับผิดชอบในสังคม  ในขณะเดียวกันถ�าสังคมยังไม#พร�อม  ไม#เปmดโอกาส
ให�คนพิการได�แสดงความสามารถโดยยังยึดติดอยู#กับเจตคติท่ีคับแคบและความไม#เข�าใจ ก็ย#อมจะ
แสดงอาการไม#ยอมรับ ประกอบกับการไม#เอื้ออํานวยประโยชนEด�านวัตถุ เช#น อาคารสถานท่ี  
สภาพแวดล�อมสาธารณะและบริการอ่ืนๆ ด�วยแล�ว ผลก็คือ คนพิการไม#สามารถจะเข�าไปมีส#วนร#วมใน
สังคมได�อย#างเต็มท่ีและเสมอภาคเช#นเดียวกับบุคคลอ่ืนๆ (กมลพรรณ  พันพ่ึง, 2547: 18-19)  ดังนั้น 
จึงควรจัดทําแผนการจัดบริการสําหรับคนพิการเปBนรายบุคคลเพ่ือเสริมสร�างความสามารถในการ
จัดการตนเองของคนพิการเพื่อการพึ่งตนเองอย#างยั่งยืนท้ังด�านการประกอบอาชีพ การเรียนรู� 
เทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวก การดูแลตนเอง และการตระหนักในตนเอง ท่ีมีลักษณะเฉพาะตาม
ความต�องการและลักษณะทางกายภาพของคนพิการเพ่ือให�สอดคล�องกับความต�องการจําเปBนและมี
ความเหมาะสมกับศักยภาพของคนพิการแต#ละบุคคล  
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 บทท่ี  8 

สรุป  อภิปรายผล และข�อเสนอแนะ 
 

 รูปแบบการเสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเองของคนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเอง
อย"างยั่งยืน เป#นกลไกหนึ่งในการเสริมสร�างการเปลี่ยนแปลงตัวคนพิการและพัฒนาศักยภาพให�
คนพิการสามารถพ่ึงตนเองได�อย"างยั่งยืน ซ่ึงการนํารูปแบบดังกล"าวไปประยุกต/ใช�ในองค/กรคนพิการ 
ท่ีมีโครงสร�างการทํางานท่ีชัดเจนและได�รับการรับรองตามกฎหมายซ่ึงจะได�รับการสนับสนุนจาก
ภาครัฐ ภาคเอกชน และหน"วยงานท่ีเก่ียวข�อง เนื่องจากกระบวนการแต"ละข้ันตอนจําเป#นต�องได�รับ
การสนับสนุนในด�านงบประมาณ สิทธิต"างๆ รวมทั้งการประสานงานด�านต"างๆ จากหน"วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน และองค/กรท่ีเก่ียวข�อง ซ่ึงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการเสริมสร�าง
ความสามารถในการจัดการตนเองของคนพิการเพื่อการพึ่งตนเองอย"างยั่งยืน” ในครั้งนี้  ผู�วิจัยมี
วัตถุประสงค/เพ่ือศึกษาทฤษฎี แนวคิดและข�อมูลท่ีเกี่ยวข�องกับการเสริมสร�างความสามารถในการ
จัดการตนเองของคนพิการเพื่อการพึ่งตนเองอย"างยั ่งยืนและพัฒนารูปแบบการเสริมสร�าง
ความสามารถในการจัดการตนเองของคนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเองอย"างยั่งยืนท่ีเหมาะสม โดยผู�วิจัย   
ใช�วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) การสังเคราะห/เอกสารด�านคนพิการ
(Documentary  Analysis) เพ่ือจะได�เข�าใจข�อมูลเบื้องต�นในการวิเคราะห/และตีความข�อมูลต"างๆ 
และนําไปสู"ร"างกรอบความคิดการวิจัย เพ่ือให�เห็นภาพของบริบทการจัดการตนเองของคนพิการเพ่ือ
การพ่ึงตนเองอย"างยั่งยืน รวมท้ังองค/ประกอบของการเสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเอง
ของคนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเองอย"างยั่งยืนว"าควรมีลักษณะเป#นอย"างไร  
 ผู�วิจัยได�เก็บข�อมูลภาคสนามจากคนพิการต�นแบบจํานวน 10 คน ในประเด็นต"างๆ ท่ี
เก่ียวข�องกับรูปแบบการเสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเองของคนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเอง
อย"างยั่งยืนแล�วนําข�อมูลมาวิเคราะห/เนื้อหาเพื่อตอบวัตถุประสงค/การวิจัย และสามารถเข�าถึง
ปรากฏการณ/ทางสังคมท่ีจะนําไปสู"การสร�างข�อสรุปผลการศึกษาได� รวมท้ังพัฒนารูปแบบการเสริมสร�าง
ความสามารถในการจัดการตนเองของคนพิการเพื่อการพึ่งตนเองอย"างยั่งยืนที่ เหมาะสม
นอกจากนี้ผู�วิจัยใช�เทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique) ในการเก็บข�อมูลความคิดเห็นของกลุ"ม
ผู�เชี่ยวชาญด�านคนพิการด�วยการตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับการเสริมสร�างความสามารถ
ในการจัดการตนเองของคนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเองอย"างยั่งยืน ซึ่งการวิจัยครั้งนี้ผู�วิจัยแบ"งการ
นําเสนอผลการวิจัยออกเป#น 2 ระยะ โดยใช�วิธีการต"างแหล"งข�อมูล (Triangulation of Source) และ
ต"างวิธี (Method Triangulation) ดังนี้ 
 การวิจัยในระยะท่ี 1 เป�นศึกษาทฤษฎี แนวคิด และข�อมูลท่ีเก่ียวข�องกับการเสริมสร�าง
ความสามารถในการจัดการตนเองของคนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเองอย-างย่ังยืน  
 ผู�วิจัยสังเคราะห/เอกสารด�านคนพิการ (Documentary  Analysis) เพ่ือจะได�เข�าใจข�อมูล
เบื้องต�นซ่ึงจะช"วยปูพ้ืนฐานการทําความเข�าใจในการวิเคราะห/และตีความข�อมูลต"างๆ และนําไปสู"
ร"างกรอบความคิดการวิจัย โดยแหล"งข�อมูลเอกสารดังกล"าว ได�แก" เอกสารทางราชการ งานวิจัย 
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วิทยานิพนธ/ หนังสือ วารสาร และจุลสาร ตลอดจนสื่อสิ่งพิมพ/ชนิดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�องกับการเสริมสร�าง
ความสามารถในการจัดการตนเองเพ่ือการพ่ึงตนเองอย"างยั่งยืน อาทิเช"น พระราชบัญญัติส"งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห"งชาติฉบับท่ี 4 พ.ศ. 
2555 – 2559 แนวคิดการจัดการตนเอง (Self-management) แนวคิดการพ่ึงตนเอง (Self-
Reliance) แนวคิดการดํารงชีวิตอิสระ (Independent Living : IL) แนวคิดการฟklนฟูสมรรถภาพ
โดยชุมชน (Community Based  Rehabilitation - CBR) และงานวิจัยท่ีเก่ียวข�องเพ่ือให�เห็นภาพ
ของบริบทการจัดการตนเองของคนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเองอย"างยั่งยืน รวมท้ังองค/ประกอบของการ
เสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเองของคนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเองอย"างยั่งยืนว"าควรมี
ลักษณะเป#นอย"างไร 
 การวิจัยในระยะที่ 2 เป�นการสร�าง ประเมิน และพัฒนารูปแบบการเสริมสร�าง
ความสามารถในการจัดการตนเองของคนพิการเ พื่อการพึ่งตนเองอย-างย่ังยืน โดยแบ-ง
การศึกษาเป�น 3 ส-วน คือ      
 การวิจัยในระยะท่ี 2 ส"วนท่ี 1 เป#นศึกษาข�อมูลจากคนพิการต�นแบบเก่ียวกับการเสริมสร�าง
ความสามารถในการจัดการตนเองเพ่ือการพ่ึงตนเองอย"างยั่งยืน ซ่ึงข�อมูลของการวิจัยได�จากการศึกษา 
ทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข�องกับการเสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเองของ        
คนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเองนั้น ผู�วิจัยทําการศึกษาและวิเคราะห/เอกสาร(Documentary  Analysis) 
เพ่ือจะได�เข�าใจข�อมูลเบื้องต�นซึ่งจะช"วยปูพื้นฐานการทําความเข�าใจในการวิเคราะห/และตีความ
ข�อมูลต"างๆ และนําไปสู"ร"างกรอบความคิดการวิจัย โดยแหล"งข�อมูลเอกสารดังกล"าว ได�แก" 
เอกสารทางราชการ งานวิจัย วิทยานิพนธ/ หนังสือ วารสาร และจุลสาร ตลอดจนสื่อสิ่งพิมพ/ชนิดอ่ืนๆ 
ท่ีเก่ียวข�องกับประเด็นท่ีทําการวิจัย ทําให�เห็นภาพของบริบทของการจัดการตนเองของคนพิการเพ่ือ
การพ่ึงตนเองอย"างยั่งยืนและปรากฏการณ/ต"างๆ ท่ีเกิดข้ึนในสังคม รวมท้ังองค/ประกอบของรูปแบบ
การเสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเองของคนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเองอย"างยั่งยืนว"ามี
ลักษณะเป#นอย"างไร 
 สําหรับการศึกษาสภาพท่ีเป#นจริงในการจัดการตนเองของคนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเองนั้น 
ผู�วิจัยทําการศึกษาโดยวิธีการสัมภาษณ/เชิงลึกเป#นหลัก (In-depth Interview) ซ่ึงจะใช�ในทุกประเด็น
ท่ีเก่ียวข�องกับการเสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเองของคนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเองเพ่ือ
นําไปสู"กรอบความคิดการวิจัย โดยเลือกสัมภาษณ/จากผู�ให�ข�อมูลสําคัญ (Key Informants) คือ 
คนพิการต�นแบบในการจัดการตนเองเพ่ือการพ่ึงตนเองอย"างยั่งยืน จํานวน 10 คน ด�วยการเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive Selective) เพ่ือศึกษาข�อมูลจากคนพิการต�นแบบเกี่ยวกับการเสริมสร�าง
ความสามารถในการจัดการตนเองเพ่ือการพ่ึงตนเองอย"างยั่งยืน ซ่ึงคนพิการต�นแบบท่ีผู�วิจัยพิจารณา
คัดเลือกมาในท่ีนี้ต�องเป#นคนพิการท่ีได�รับรางวัลบุคคลพิการตัวอย"างของสภาสังคมสงเคราะห/แห"ง
ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ/ หรือรางวัลต�นกล�าต�นแบบคนพิการของกระทรวงพัฒนาสังคม
และความม่ันคงของมนุษย/ รวมท้ังมีความพร�อมตามองค/ประกอบของแนวคิดการจัดการตนเองของ
คนพิการเพื่อพึ่งตนเองอย"างยั่งยืนเพื่อให�สอดคล�องกับประเด็นท่ีศึกษาและสามารถตอบคําถาม
การวิจัยเก่ียวกับข�อสรุปผลการศึกษาข�อมูลจากคนพิการต�นแบบเก่ียวกับการเสริมสร�างความสามารถ
ในการจัดการตนเองเพ่ือการพ่ึงตนเองอย"างยั่งยืน 
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 การวิจัยในระยะที่ 2 ส"วนที่ 2 เป#นศึกษาข�อมูลจากผู�เชี่ยวชาญด�านคนพิการเก่ียวกับ
การเสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเองของคนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเองอย"างยั่งยืน ผู�วิจัย
ใช�เทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique) ซ่ึงได�ข�อมูลมาจากแบบสอบถามความคิดเห็นผู�เชี่ยวชาญด�าน
คนพิการ จํานวน 3 รอบ เพ่ือให�ได�ข�อสรุปผลการศึกษาข�อมูลจากผู�เชี่ยวชาญด�านคนพิการเก่ียวกับ
การเสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเองของคนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเองอย"างยั่งยืนซ่ึงในการ
วิจัยในส"วนท่ี 2 นี้ ผู�เชี่ยวชาญด�านคนพิการจํานวน  17 คน ซ่ึงผู�วิจัยเลือกกลุ"มตัวอย"าง โดยการ
เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยกําหนดคุณลักษณะของผู�เชี่ยวชาญจากผู�ท่ีมี
ความเชี่ยวชาญและประสบการณ/ด�านคนพิการ ในฐานะผู�นําองค/กรคนพิการ นักวิชาการด�านคนพิการ 
และผู�ปฏิบัติงานในหน"วยงานที่เกี่ยวข�องกับคนพิการ จํานวน 3 กลุ"ม คือ กลุ"มท่ี 1 ผู�เชี่ยวชาญ        
ท่ีเป#นผู�นําองค/กรคนพิการ จํานวน 9 คน กลุ"มท่ี 2 ผู�เชี่ยวชาญท่ีเป#นนักวิชาการด�านคนพิการ จํานวน 6 คน 
และกลุ"มท่ี 3 ผู�เชี่ยวชาญท่ีเป#นผู�ปฏิบัติงานในหน"วยงานท่ีเก่ียวข�องกับคนพิการ จํานวน 2 คน เพ่ือ
ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับข�อมูลจากผู�เชี่ยวชาญด�านคนพิการเก่ียวกับการเสริมสร�าง
ความสามารถในการจัดการตนเองของคนพิการเพื่อการพึ่งตนเองอย"างยั่งยืนครบทุกข้ันตอน 
เพ่ือให�ได�ความเห็นท่ีถูกต�อง เพ่ือให�ได�ข�อสรุปผลการศึกษารูปแบบการเสริมสร�างความสามารถในการ
จัดการตนเองของคนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเองอย"างยั่งยืนและนําไปสู"การร"างรูปแบบการเสริมสร�าง
ความสามารถในการจัดการตนเองของคนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเองอย"างยั่งยืนต"อไป 
 จากนั้นผู�วิจัยนําผลการศึกษาในระยะท่ี 1 ในสองส"วน ท้ังส"วนท่ี 1 ข�อสรุปผลการศึกษา
ข�อมูลจากการสัมภาษณ/เชิงลึกคนพิการต�นแบบในการจัดการตนเองเพ่ือการพ่ึงตนเองอย"างยั่งยืน และ
ส"วนท่ี 2 ข�อสรุปผลการศึกษาข�อมูลจากผู�เชี่ยวชาญด�านคนพิการเก่ียวกับการเสริมสร�างความสามารถ
ในการจัดการตนเองของคนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเองอย"างยั่งยืนมาวิเคราะห/ข�อมูลเชิงคุณภาพด�วยการ
วิเคราะห/เนื้อหา (Content Analysis) ซ่ึงเป#นการวิเคราะห/ข�อมูลโดยใช�หลักความเป#นเหตุเป#นผล 
อาศัยการตีความ (Interpretation) จากเนื้อหาข�อสรุปผลการศึกษาทั้งสองส"วนเพ่ือค�นหาความ
สอดคล�องและพิจารณาความเปลี่ยนแปลงหรือความแตกต"างของข�อสรุปผลการศึกษา จัดหมวดหมู"
ของข�อสรุปผลการศึกษาท่ีมีเปuาหมายแบบเดียวกัน วิเคราะห/เนื้อหาในรายงานวิจัยแต"ละประเด็นท้ัง
ความเหมือนหรือต"างของสาระในข�อสรุปผลการศึกษา รวมท้ังสังเคราะห/ข�อสรุปผลการศึกษาและ
เปรียบเทียบผลท่ีเกิดข้ึน รวมท้ังพยายามท่ีจะบูรณาการข�อสรุปผลการศึกษาท้ังสองส"วนให�สามารถท่ี
จะสรุปอ�างอิงได�เพ่ือสรุปเป#นประเด็นท่ีเก่ียวกับองค/ประกอบ กระบวนการ และรายละเอียดเก่ียวกับ
การเสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเองของคนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเองอย"างยั่งยืน เพ่ือสร�าง
เป#นรูปแบบการเสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเองของคนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเองอย"าง
ยั่งยืนต"อไป  
 การวิจัยในระยะท่ี 2 ส"วนท่ี 3 เป#นการประเมินและพัฒนารูปแบบการเสริมสร�างความสามารถ
ในการจัดการตนเองของคนพิการเพื่อการพึ่งตนเองอย"างยั่งยืนท่ีเหมาะสม ผู�วิจัยใช�แบบประเมิน
รูปแบบการเสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเองของคนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเองอย"างยั่งยืนท่ี
ผู�วิจัยสร�างข้ึนในการสอบถามความคิดเห็นผู�ทรงคุณวุฒิ จํานวน 10 คน ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ ผู�วิจัย
เลือกกลุ"มตัวอย"างโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยกําหนดคุณลักษณะของ
ผู�ทรงคุณวุฒิจากผู�ท่ีมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ/ด�านคนพิการ ในฐานะผู�นําองค/กรคนพิการ 
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และนักวิชาการด�านคนพิการ จํานวน 3 กลุ"ม คือ กลุ"มที่ 1 ผู�เชี่ยวชาญที่เป#นผู�นําองค/กรคนพิการ 
จํานวน 4 คน กลุ"มท่ี 2 ผู�เชี่ยวชาญท่ีเป#นนักวิชาการด�านคนพิการ จํานวน 2 คน และกลุ"มท่ี 3 
ผู�เชี่ยวชาญที่เป#นผู�ปฏิบัติงานในหน"วยงานที่เกี่ยวข�องกับคนพิการ จํานวน 4 คน เพื่อให�แสดง
ความคิดเห็นเก่ียวกับรูปแบบ รวมถึงข�อเสนอแนะในการพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบดังกล"าวและ
นําไปสู"การพัฒนาเป#นรูปแบบการเสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเองของคนพิการเพ่ือการ
พ่ึงตนเองอย"างยั่งยืนท่ีเหมาะสม สามารถนําไปปรับประยุกต/ใช�ในการส"งเสริมและพัฒนาการจัดการ
ตนเองของคนพิการในพ้ืนท่ีต"างๆ ท่ีมีลักษณะความพิการและบริบทท่ีแตกต"างกันรวมท้ังเป#นการนํา 
ข�อค�นพบไปใช�ประโยชน/ในเชิงนโยบายการส"งเสริมและพัฒนาการจัดการตนเองของคนพิการเพ่ือการ
พ่ึงตนเองอย"างยั่งยืนต"อไป 
 ผู�วิจัยได�ข�อค�นพบจากการศึกษาเป#นผลของการวิจัย ซึ่งสรุปและนําเสนอเพื่ออธิบาย
รูปแบบการเสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเองของคนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเองอย"างยั่งยืนท่ี
จะอธิบายถึงสรุปเป#นประเด็นท่ีเกี่ยวกับองค/ประกอบ กระบวนการ และรายละเอียดเก่ียวกับ     
การเสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเองของคนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเองอย"างยั่งยืน ซ่ึงนําเสนอ 
ในแต"ละส"วนเก่ียวกับสรุปผลการวิจัย อภิปรายผลการวิจัย และข�อเสนอแนะจากการวิจัย ดังนี้ 
                                                                                                                                 
สรุปผลการวิจัย 
 จากการวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการเสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเอง
ของคนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเองอย"างยั่งยืน” ในครั้งนี้ ผู�วิจัยสามารถสรุปผลการวิจัยตามประเด็นต"างๆ  
ดังนี้ 
 ประเด็นท่ี 1 การศึกษาทฤษฎี แนวคิด และข�อมูลท่ีเก่ียวข�องกับการเสริมสร�างความสามารถ
ในการจัดการตนเองของคนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเองอย"างยั่งยืน 
 ประเด็นท่ี 2 การพัฒนารูปแบบการเสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเองของ
คนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเองอย"างยั่งยืนท่ีเหมาะสม 
 ประเด็นท่ี 1 การศึกษาทฤษฎี แนวคิด และข�อมูลท่ีเก่ียวข�องกับการเสริมสร�างความสามารถ
ในการจัดการตนเองของคนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเองอย-างย่ังยืน 
 ในส"วนของการศึกษาทฤษฎี แนวคิด และข�อมูลที่ เ กี่ยวข�องกับการเสริมสร�าง
ความสามารถในการจัดการตนเองเพ่ือการพ่ึงตนเองอย"างยั่งยืน โดยแหล"งข�อมูลเอกสารดังกล"าว 
ได�แก" เอกสารทางราชการ งานวิจัย วิทยานิพนธ/ หนังสือ วารสาร และจุลสาร ตลอดจนสื่อสิ่งพิมพ/
ชนิดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�องกับการเสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเองเพ่ือการพ่ึงตนเองอย"างยั่งยืน 
อาทิเช "น พระราชบัญญัติส"งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีว ิตคนพิการ พ.ศ.2550 แผนพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการแห"งชาติฉบับท่ี 4 พ.ศ. 2555 – 2559 แนวคิดการจัดการตนเอง (Self-management) 
แนวคิดการพ่ึงตนเอง (Self-Reliance) แนวคิดการดํารงชีวิตอิสระ (Independent Living: IL) 
แนวคิดการฟklนฟูสมรรถภาพโดยชุมชน (Community Based  Rehabilitation - CBR) และ
งานวิจัยท่ีเก่ียวข�องเพ่ือให�เห็นภาพของบริบทการจัดการตนเองของคนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเองอย"าง
ยั่งยืน รวมท้ังองค/ประกอบของการเสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเองของคนพิการเพ่ือการ
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พ่ึงตนเองอย"างยั่งยืนว"าควรมีลักษณะเป#นอย"างไร ผู�วิจัยสรุปสาระสําคัญท่ีเก่ียวข�องกับการเสริมสร�าง
ความสามารถในการจัดการตนเองของคนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเองอย"างยั่งยืน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 พระราชบัญญัติส"งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 จากการศึกษาสรุปได�ว"า 
แนวทางการส"งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประกอบด�วย 1)การขจัดการเลือกปฏิบัติโดย
ไม"เป#นธรรมต"อคนพิการ 2)การพัฒนามาตรฐานและรับรองมาตรฐานองค/กรด�านคนพิการ       
3)การส"งเสริมและพัฒนาล"ามภาษามือ 4)การส"งเสริมอาชีพสําหรับคนพิการ 5)การส"งเสริมการ
จัดสวัสดิการให�แก"คนพิการและผู�ดูแลคนพิการ 6)การจัดสิ่งอํานวยความสะดวกและสภาพแวดล�อม
สําหรับคนพิการ 7)การฟklนฟูสมรรถภาพคนพิการตามกระบวนทางการแพทย/ 8)การส"งเสริมพัฒนาการเพ่ือ
ปรับสภาพทางร"างกายจิตใจอารมณ/ และ 9)การจัดบริการด�านการศึกษาสําหรับคนพิการ (คณะกรรมการ
ส"งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห"งชาติ, 2555: 1-3) ซ่ึงแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิต       
คนพิการท่ีได�ก�าวข�ามการทํางานบนฐานการสงเคราะห/ฟklนฟูมุ"งสู"การดําเนินงานบนฐานสิทธิมากยิ่งข้ึน 
รวมท้ังเป#นแนวทางสําคัญในการขับเคลื่อนงานการเสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเองของ
คนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเองอย"างยั่งยืนได�เป#นอย"างดี 
 แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห"งชาติฉบับที่ 4 พ.ศ. 2555 – 2559 จาก
การศึกษาสรุปได�ว"า หลักการสําคัญในการสร�างสังคมท่ีบูรณาการเพ่ือคนพิการและทุกคนในสังคม 
ประกอบด�วย 1)มีบริการเพ่ือให�คนพิการเข�าถึงสิทธิตามกฎหมายและตอบสนองความจําเป#นของ
คนพิการแต"ละประเภท 2)สร�างสภาพแวดล�อมพัฒนาเทคโนโลยีและข�อมูลข"าวสารท่ีคนพิการสามารถ
เข�าถึงและใช�ประโยชน/ได� 3)การสร�างพลังอํานาจให�คนพิการสามารถเข�าถึงบริการต"างๆ ท้ังด�าน
การแพทย/ การศึกษา อาชีพและการมีงานทํา 4)การปรับปรุงกลไกด�านการเงิน การคลังและ
งบประมาณเพ่ือการส"งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให�มีประสิทธิภาพและกระจายอํานาจสู"
ท�องถ่ิน (คณะกรรมการส"งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห"งชาติ, 2555: ก) ได�เน�นการมี 
ส"วนร"วมของทุกภาคส"วนอย"างเต็มที่และมีประสิทธิภาพโดยมีหลักการสําคัญในการสร�างสังคมท่ี
บูรณาการเพ่ือคนพิการและทุกคนในสังคมให�คนพิการสามารถเข�าถึงและใช�ประโยชน/ได�จากสิทธิอย"าง
เท"าเทียมและเป#นธรรม รวมท้ังเป#นแนวทางสําคัญในการขับเคลื่อนงานการเสริมสร�างความสามารถใน
การจัดการตนเองของคนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเองอย"างยั่งยืนได�เป#นอย"างดี 
 แนวคิดการจัดการตนเอง (Self-management)  จากการศึกษาสรุปได�ว"า แนวคิดการ
จัดการด�วยตนเองโดยท่ัวไปหมายถึงการกระทําเพ่ือเปลี่ยนแปลงหรือรักษาพฤติกรรมของบุคคล 
ประกอบด�วยทักษะท่ีสําคัญ คือ การตรวจสอบตนเอง (Self-monitoring) การประเมินตนเอง (Self-
evaluation) การเสริมแรงตนเอง (Self-reinforcement) การแนะนําตนเอง (Self-instruction) 
การจัดการความเครียด (Stress-inoculation) และการแก�ปwญหาสังคม (Social problem-solving) 
(Edward and Christine, 1994: 6) การจัดการตนเองเป#นแนวคิดท่ีพัฒนามาจากทฤษฏีการเรียนรู�
ปwญญาทางสังคม (Social Cognitive Theory) โดยแนวคิดการจัดการด�วยตนเองเป#นแนวคิดท่ี
เน�นการมีส"วนร"วมของบุคคลในทุกกระบวนการโดยมีความเชื่อพ้ืนฐานว"า การท่ีบุคคลจะปฏิบัติ
พฤติกรรมใดๆ ต�องเกิดจากกระบวนการตัดสินใจ ประเมินผลดีผลเสียของการปฏิบัติกิจกรรมนั้นๆ 
ด�วยตนเอง มองเห็นคุณค"าของสิ่งที่จะปฏิบัติด�วยตนเอง เพราะเม่ือประเมิน และตัดสินใจแล�วว"า
พฤติกรรมนั้นๆ มีคุณค"าก็จะส"งผลต"อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมท่ีไม"เหมาะสมในการดํารงชีวิต และ
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ปฏิบัติอย"างต"อเนื่อง การจัดการตนเองของคนพิการ จึงหมายถึง กระบวนการท่ีแสดงให�เห็นถึงการ
พัฒนาศักยภาพคนพิการในชุมชนและท�องถ่ินท้ังในแง"ความสามารถในการจ ัดการเร ียนรู�  
กระบวนการกลุ"ม  การสั่งสมประสบการณ/และภูมิปwญญาของท�องถ่ินเอง เพ่ือพัฒนาเป#นองค/ความรู�
ในการจัดการแก�ไขปwญหาได�อย"างมีประสิทธิภพตามแบบฉบับของตนเอง   
 แนวคิดการพ่ึงตนเอง (Self-Reliance) จากการศึกษาสรุปได�ว"า การพ่ึงตนเองเป#นเหตุให�
เกิดการพัฒนา ยิ่งพ่ึงตนเองได�มาก ก็ยิ่งพัฒนามาก  นอกจากการพ่ึงตนเองจะทําให�เกิดการพัฒนาได�แล�ว  
การพ่ึงตนเองจะยังรักษาความพัฒนาให�ม่ันคงถาวรต"อไปอีกด�วย เพราะการสามารถรักษาสมดุล
เป#นเสมือนการออกกําลังกาย ทําให�ร"างกายแข็งแรง  หากร"างกายเจ็บปyวยหรือขาดดุล ก็จะมีการ
เยียวยารักษาให�กลับสู"ความปรกติ การพึ่งตนเองยังจะช"วยการพัฒนาในด�านกลั่นกรองการพัฒนา  
ทําให�กําหนดทิศทางด�านต"างๆ ความเร็ว ระยะเวลา วิธีการพัฒนา หรือวางโครงการพัฒนาได�อย"าง
รอบคอบ มีประสิทธิภาพอีกด�วย (สัญญา สัญญาวิวัฒน/, 2551: 104) เป#นหนทางท่ีจะทําให�เกิดการ
พัฒนาอย"างยั่งยืนเพื่อให�มนุษย/ สังคมอยู"รอดร"วมกันอย"างมีความสุข ก็คือการพึ่งตนเองสามารถ
กําหนดอนาคตของตนเองท่ีวางอยู"บนความคิดและทิศทางของการพัฒนาท่ีจะนําไปสู"การพ่ึงตนเองได�
โดยเน�นการปลดปล"อยตนเองท่ียึดหลักการจัดการงานพัฒนาด�านต"างๆ ท่ีตนเป#นผู�เรียนรู� ผู�เลือกสรร 
ผู�วางแผน ผู�ปฎิบัติ และผู�รับผลจากการปฏิบัตินั้นๆ  (โกวิทย/ พวงงาม, 2553: 169-170) การ
พ่ึงตนเอง  จึงหมายถึง การท่ีคนสามารถดํารงอยู"ได�ในสิ่งแวดล�อมทางกายภาพและสังคมปwจจุบัน 
โดยมุ"งให�เกิดประโยชน/สูงสุดและต�องไม"คุกคามสภาพแวดล�อมจนเกิดอันตราย โดยพยายามให�
ประชาชนยืนอยู"บนขาของตนเองมากท่ีสุดเท"าท่ีจะเป#นได� คือ พยายามใช�ทรัพยากรท่ีมีอยู"ในท�องถ่ิน
อย"างมีประสิทธิภาพ รวมท้ังส"งเสริมให�มีการผลิตและกระตุ�นให�ใช�เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมเพ่ิมยิ่งข้ึน 
 แนวคิดการดํารงชีวิตอิสระ (Independent Living : IL) จากการศึกษาสรุปได�ว"า เป#น
แนวคิดท่ีมุ"งเน�นให�เกิดการเสริมพลังความเชื่อม่ันท่ีตระหนักถึงคุณค"าของตัวบุคคล (Empowerment)  
โดยมีเนื้อหาเป#นเรื่องของการท่ีคนพิการสามารถจัดการ  ตัดสินใจทางเลือกในการดํารงชีวิตได�ด�วย
ตนเอง และมีบทบาทในการช"วยเหลือสาธารณะ เปลี่ยนสถานะจากเป#นผู�ท่ีรับ (Object) มาเป#นผู�ท่ี
กระทํา (Subject) และตัดสินใจ ซึ่งแนวคิดดังกล"าวสอดคล�องกับการพัฒนาสังคมในปwจจุบัน
ของประเทศไทยท่ีต�องการให�เกิดการเสริมพลังแก"กลุ"มบุคคลในสังคมให�ตระหนักถึงคุณค"าของตนเอง  
และบทบาทของตนเองท่ีจะทําประโยชน/ต"อสาธารณะ นอกจากนี้เป#นการแสดงถึงแนวคิดท่ีมีความ
กระตือรือร�น ไม"รอให�คนอื่นมาแก�ปwญหาให�กับกลุ"มคนพิการ แนวคิดนี้เน�นที่คนพิการต�องช"วยกัน
แก�ปwญหาของคนพิการเอง หน"วยงานอ่ืนเป#นผู�สนับสนุน  แต"คนพิการต�องเป#นผู�นํา ซ่ึงเป#นหลักแนวคิด
การช"วยเหลือตนเอง (Self-Help)  การพัฒนาประเทศไทยในขณะนี้ส"งเสริมการพัฒนากระบวนการ
ชุมชนเข�มแข็งให�เกิดพลังของคนในชุมชน การรวมตัวของภาคประชาชน ร"วมคิด ร"วมทํา ร"วม
รับผิดชอบในการพัฒนา แก�ไขจัดการปwญหาในชุมชนท�องถิ่น บทบาทหน�าที่รัฐถูกจัดวางให�เป#น
หน"วยงานสนับสนุนแทนท่ีจะเป#นผู�ชี้นําหรือจัดวางรูปแบบการพัฒนาให�แก"ชุมชนเหมือนท่ีผ"านมา 
(กมลพรรณ พันพ่ึง, 2547: 44) การดํารงชีวิตอิสระของคนพิการ จึงหมายถึง การท่ีคนพิการสามารถ
กําหนดแนวทางการดํารงชีวิตของตนเองได�อย"างสมศักด์ิศรีความเป#นมนุษย/ในสังคม โดยไม"ข้ึนอยู"กับ
ความพิการว"าจะรุนแรงมากน�อยเพียงไร โดยอาศัยบริการความช"วยเหลือเท"าท่ีจําเป#นเท"านั้น 
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 แนวคิดการฟklนฟูสมรรถภาพโดยชุมชน (Community Based  Rehabilitation - 
CBR) จากการศึกษาสรุปได�ว"า เป#นกลวิธีท่ีเหมาะสมท่ีช"วยในการแก�ปwญหาให�คนพิการได�รับการฟklนฟู
สมรรถภาพให�มีการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตในแต"ละพ้ืนท่ีอย"างท่ัวถึง นอกจากนี้ยังได�ให�
ความหมายของการฟklนฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชนว"าหมายถึง การเสริมสร�างความสามารถ
ของคนพิการให�มีสมรรถภาพดีข้ึนท้ังทางร"างกาย จิตใจ และสติปwญญา สามารถช"วยเหลือตัวเองได�  มี
คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน สามารถอยู"ในสังคมได�อย"างมีความสุข โดยอาศัยวิธีทางการแพทย/ การศึกษา การ
อาชีพ และสังคม ความร"วมมือของคนพิการ  ครอบครัว ชุมชน ได�รับความช"วยเหลือสนับสนุนจาก
องค/กรของรัฐและเอกชนที่มีการฟklนฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน (สํานักส"งเสริมและพิทักษ/
คนพิการ, 2549: 64-65) การฟklนฟูสมรรถภาพโดยชุมชนจึงเป#นวิธีการท่ีดีและเหมาะสมสําหรับแก�ปwญหา
เรื่องความพิการในประเทศท่ียังไม"สามารถจัดบริการให�แก"คนพิการได�อย"างท่ัวถึง โดยเฉพาะคนพิการ
ส"วนใหญ"ท่ีอาศัยอยู"ในชนบทห"างไกล ถือเป#นรูปแบบหรือวิธีการอย"างหนึ่งท่ีใช�ชุมชนเป#นฐานในการ
ปฏิบัติการให�บริการด�านการฟklนฟูสมรรถภาพคนพิการท่ีดําเนินการโดยชุมชนเอง ซ่ึงต�องอาศัยการมี
ส"วนร"วมของประชาชนทุกฝyายในชุมชนร"วมมือ ประสานงาน และประสานทรัพยากร รวมท้ังการ
ประสานใจระหว"างครอบครัว คนพิการ เครือญาติ เพื่อนบ�าน  ชุมชนท่ีอยู"ในชุมชนหรือนอกชุมชน 
เพ่ือใช�ทรัพยากรต"างๆเหล"านี้เป#นเครื่องมือการค�นหาและพัฒนาทางเลือกท่ีเหมาะสมให�คนพิการใน
ชุมชนได�รับโอกาสในการฟklนฟูสมรรถภาพแทนการต�องถูกแยกตัวออกจากครอบครัว ชุมชน เข�าไปใช�
ชีวิตร"วมกับผู�พิการอ่ืนๆ ในสถาบัน  
 จากการสังเคราะห/ทฤษฎี แนวคิด และข�อมูลพ้ืนฐาน ทําให�ผู�วิจัยได�ประเด็นของรูปแบบ
การเสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเองของคนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเองอย"างยั่งยืนว"าควรมี
องค/ประกอบในการเสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเองของคนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเอง
อย"างยั่งยืน ดังต"อไปนี้ 
 1.การประกอบอาชีพ 
 2.การเรียนรู� 
 3.เทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวก 
 4.การดูแลตนเอง 
 5.การตระหนักในตนเอง 
 และจะต�องพัฒนากระบวนการเสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเองของ         
คนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเองอย"างยั่งยืนเป#นวงจร โดยเริ่มจาก 
 1.การเตรียมความพร�อม 
 2.การสร�างการเรียนรู� 
 3.การเสริมพลัง 
 4.การติดตามและประเมินผล 
 5.การรวมกลุ"ม 
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 ประเด็นท่ี 2 การพัฒนารูปแบบการเสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเอง
ของคนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเองอย-างย่ังยืนท่ีเหมาะสม 
 จากการวิเคราะห/และสังเคราะห/ข�อมูลท่ีได�จากการสัมภาษณ/คนพิการต�นแบบเก่ียวกับการ
เสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเองเพ่ือการพ่ึงตนเองอย"างยั่งยืนให�ความสําคัญกับการ
เสริมสร�างพลังแห"งศักยภาพในตัวคนพิการให�สามารถพัฒนาตนเองในด�านต"างๆ ให�มีความพร�อมและ
สามารถพ่ึงตนเองได�อย"างยั่งยืน โดยอาศัยความร"วมมือและสนับสนุนจากตัวคนพิการ ครอบครัว
คนพิการ ชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน และองค/กรท่ีเก่ียวข�อง เป#นส"วนสําคัญในการแลกเปลี่ยนเรียนรู�
และร"วมกันขับเคลื่อนกลไกดังกล"าว ซึ่งจากการวิจัยพบว"าองค/ประกอบที่สําคัญในการเสริมสร�าง
ความสามารถในการจัดการตนเองของคนพิการเพื่อการพึ่งตนเองอย"างยั่งยืนมี 5 ด�าน คือ 1) การ
ประกอบอาชีพ (Career)  2) การเรียนรู� (Learning) 3) เทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวก (Assistive 
technology) 4) การดูแลตนเอง (Self-care) และ 5) การตระหนักในตนเอง (Self-awareness) และ
ประกอบด�วยกระบวนการเสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเองของคนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเอง
อย"างยั่งยืนเป#นวงจร 4 ข้ันตอน คือ 1) การเตรียมความพร�อม (Preparation) 2) การสร�างการเรียนรู� 
(Learning) 3) การเสริมพลัง (Empowerment) และ 4) การรวมกลุ"ม (Aggregation) 
 ในส"วนของการวิเคราะห/และสังเคราะห/ข�อมูลพ้ืนฐานจากผู�เชี่ยวชาญด�านคนพิการ
เก่ียวกับการเสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเองของคนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเองอย"างยั่งยืนท่ี
ได�จากการศึกษาให�ความสําคัญกับการเสริมสร�างพลังแห"งศักยภาพในตัวคนพิการให�สามารถพัฒนา
ตนเองในด�านต"างๆ ให�มีความพร�อมและสามารถพ่ึงตนเองได�อย"างยั่งยืนไม"แตกต"างจากข�อมูลพ้ืนฐาน
จากคนพิการต�นแบบเก่ียวกับการเสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเองเพื่อการพึ่งตนเอง
อย"างยั่งยืนมากนัก โดยอาศัยความร"วมมือและสนับสนุนจากตัวคนพิการ ครอบครัวคนพิการ ชุมชน 
ภาครัฐ ภาคเอกชน และองค/กรที่เกี่ยวข�อง เป#นส"วนสําคัญในการแลกเปลี่ยนเรียนรู�และร"วมกัน
ขับเคลื่อนกลไกดังกล"าว ซ่ึงจากการวิจัยพบว"าองค/ประกอบท่ีสําคัญในการเสริมสร�างความสามารถใน
การจัดการตนเองของคนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเองอย"างยั่งยืนมี 5 ด�าน คือ 1) การประกอบอาชีพ 
(Career) 2) การเรียนรู� (Learning) 3) เทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวก (Assistive technology) 
4) การดูแลตนเอง (Self-care) และ 5) การตระหนักในตนเอง (Self-awareness) และประกอบด�วย
กระบวนการเสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเองของคนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเองอย"างยั่งยืน
เป#นวงจร 5 ขั้นตอน คือ 1) การเตรียมความพร�อม (Preparation) 2) การสร�างการเรียนรู� 
(Learning) 3) การเสริมพลัง (Empowerment) 4) การติดตามและประเมินผล (Monitoring 
and Evaluation) และ 5) การรวมกลุ"ม (Aggregation) 
 ในส"วนของการพัฒนารูปแบบการเสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเองของ          
คนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเองอย"างยั่งยืนท่ีเหมาะสมนั้น ผู�วิจัยนําผลจากการศึกษาข�อมูลเก่ียวกับการ
เสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเองของคนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเองอย"างยั่งยืนมาวิเคราะห/
เนื้อหาในรายงานวิจัยแต"ละประเด็น ซึ่งจากการศึกษาสามารถสรุปได�ว"า รูปแบบการเสริมสร�าง
ความสามารถในการจัดการตนเองของคนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเองอย"างยั่งยืนถือเป#นกลไกหนึ่งในการ
เสริมสร�างการเปลี่ยนแปลงตัวคนพิการและพัฒนาศักยภาพให�คนพิการสามารถพ่ึงตนเองได�อย"าง
ยั่งยืน ซ่ึงการนํารูปแบบดังกล"าวไปประยุกต/ใช�ในองค/กรคนพิการท่ีมีโครงสร�างการทํางานท่ีชัดเจน
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และได�รับการับรองตามกฎหมายซ่ึงจะได�รับการสนับสนุนจากภาครัฐ ภาคเอกชน และหน"วยงานท่ี
เก่ียวข�อง เนื่องจากกระบวนการแต"ละข้ันตอนจําเป#นต�องได�รับการสนับสนุนในด�านงบประมาณ สิทธิ
ต"างๆ รวมท้ังการประสานงานด�านต"างๆ จากหน"วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค/กรท่ีเก่ียวข�อง 
โดยรูปแบบการเสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเองของคนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเองอย"าง
ยั่งยืนท่ีได�จากการสังเคราะห/ข�อมูลมีชื่อว"า “CLASS EMPOWER MODEL” ซ่ึงมาจากอักษรย"อตัวแรกท่ี
เป#นภาษาอังกฤษของการสังเคราะห/องค/ประกอบท้ัง 5 ด�าน  ซ่ึงเป#นรูปแบบในการการเสริมสร�าง
ความสามารถให�กับคนพิการ และมีความเชื่อมโยงกันอย"างเป#นระบบ โดยเริ่มจากองค/ประกอบท่ี
สําคัญ 5 ด�าน คือ 1) การประกอบอาชีพ (Career) 2) การเรียนรู� (Learning) 3) เทคโนโลยีสิ่งอํานวย
ความสะดวก (Assistive technology) 4) การดูแลตนเอง (Self-care)  และ 5) การตระหนักใน
ตนเอง (Self-awareness) และประกอบด�วยกระบวนการเสริมสร�างความสามารถในการจัดการ
ตนเองของคนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเองอย"างยั่งยืนท่ีสําคัญเป#นวงจร 5 ข้ันตอน คือ 1) การเตรียมความ
พร�อม (Preparation) 2) การสร�างการเรียนรู� (Learning) 3) การเสริมพลัง (Empowerment) 
4) การติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) และ 5) การรวมกลุ"ม (Aggregation)
  
อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการเสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเอง
ของคนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเองอย"างยั่งยืน” ในครั้งนี้  ผู�วิจัยสามารถอภิปรายผลการวิจัยตามประเด็นต"างๆ  
ดังนี้ 
 ประเด็นท่ี 1  การศึกษาทฤษฎี แนวคิด และข�อมูลท่ีเ ก่ียวข�องกับการเสริมสร�าง
ความสามารถในการจัดการตนเองของคนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเองอย"างยั่งยืน 
 ประเด็นท่ี 2  การพัฒนารูปแบบการเสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเอง
ของคนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเองอย"างยั่งยืนท่ีเหมาะสม 
 ประเด็นท่ี 1 การศึกษาทฤษฎี แนวคิด และข�อมูลท่ีเก่ียวข�องกับการเสริมสร�างความสามารถ
ในการจัดการตนเองของคนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเองอย-างย่ังยืน 
 การเสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเองของคนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเองอย"าง
ยั่งยืนตามสภาพปwจจุบันมีความสอดคล�องกับแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห"งชาติ ฉบับท่ี 4 
พ.ศ. 2555 - 2559 (คณะกรรมการส"งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห"งชาติ, 2555: ก) ซ่ึง
เป#นแผนยุทธศาสตร/ท่ีดําเนินการภายใต�พระราชบัญญัติส"งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 
2550 ท่ีมุ"งเน�นการมีส"วนร"วมของทุกภาคส"วนอย"างเต็มท่ีและมีประสิทธิภาพ โดยมีหลักการสําคัญใน
การสร�างสังคมที่บูรณาการเพื่อคนพิการและทุกคนในสังคม ให�คนพิการสามารถเข�าถึงและใช�
ประโยชน/ได�จากสิทธิอย"างเท"าเทียมและเป#นธรรม และไม"เลือกปฏิบัติต"อคนพิการและผู�ดูแล         
คนพิการ มีบริการเพ่ือให�คนพิการเข�าถึงสิทธิตามกฎหมายและตอบสนองความจําเป#นของคนพิการ 
แต"ละประเภท สร�างสภาพแวดล�อม พัฒนาเทคโนโลยี และข�อมูลข"าวสารท่ีคนพิการสามารถเข�าถึง
และใช�ประโยชน/ได� รวมถึงการสร�างพลังอํานาจให�คนพิการสามารถเข�าถึงบริการต"างๆ ท้ังด�าน
การแพทย/ การศึกษา อาชีพและการมีงานทํา กีฬา และการท"องเท่ียว รวมถึงการปรับปรุงกลไกด�าน
การเงิน การคลังและงบประมาณเพ่ือการส"งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให�มีประสิทธิภาพ และ
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กระจายอํานาจสู"ท�องถ่ินภาคประชาสังคมและภาคส"วนอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�องอย"างมีประสิทธิผล และสร�าง
ความเข�มแข็งขององค/กรด�านคนพิการและเครือข"ายในการขับเคลื่อนการดําเนินงานด�านคนพิการ
อย"างเป#นระบบและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนจัดบริการให�แก"คนพิการได�อย"างมีมาตรฐาน รวมถึงการ
สร�างเสริมเจตคติเชิงสร�างสรรค/ต"อความพิการและคนพิการให�ตระหนักรู�เก่ียวกับสิทธิ และ
ศักด์ิศรีของความเป#นมนุษย/อย"างเท"าเทียมในสังคม ซ่ึงจากการศึกษาและสังเคราะห/ทฤษฎี แนวคิด 
และข�อมูลพ้ืนฐานท่ีเก่ียวข�อง ไม"ว"าจะเป#นพระราชบัญญัติส"งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
พ.ศ.2550 แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห"งชาติฉบับท่ี 4 พ.ศ. 2555 – 2559 แนวคิดการ
จัดการตนเอง (Self-management) แนวคิดการพ่ึงตนเอง (Self-Reliance) แนวคิดการดํารงชีวิต
อิสระ (Independent Living: IL) แนวคิดการฟklนฟูสมรรถภาพโดยชุมชน (Community Based  
Rehabilitation - CBR) และงานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง  ทําให�เห็นภาพของรูปแบบการเสริมสร�างความสามารถ
ในการจัดการตนเองของคนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเองอย"างยั่งยืนว"ามีองค/ประกอบที่สําคัญ 5 ด�าน ทั้ง
ในเรื่องของการประกอบอาชีพ การเรียนรู� เทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวก การดูแลตนเอง 
และการตระหนักในตนเอง และมีกระบวนการเสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเองของ       
คนพิการเพื่อการพึ่งตนเองอย"างยั่งยืนเป#นวงจร โดยเริ่มจากการเตรียมความพร�อม การสร�าง
การเรียนรู� การเสริมพลัง การติดตามและประเมินผล และการรวมกลุ"ม ซึ่งเป#นกลไกในการสร�าง
การเปลี่ยนแปลงตัวคนพิการและสังคม ดึงความเชื่อม่ันของคนพิการให�กลับคืนมา สามารถกล�าคิด
กล�าแสดงออก มีเปuาหมายชีวิตและแผนการดําเนินชีวิต มีการออกสู"สังคมและสร�างปฏิสัมพันธ/กับ
บุคคลอ่ืนในสังคม ซ่ึงก็จะส"งผลให�สังคมเปลี่ยนแปลงเจตคติต"อคนพิการ และทําให�คนพิการสามารถ
เดินทางออกมาใช�ชีวิตในสังคมได�เช"นคนปกติท่ัวไปได�อย"างยั่งยืน 
 ประเด็นท่ี 2 การพัฒนารูปแบบการเสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเองของ      
คนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเองอย-างย่ังยืนท่ีเหมาะสม 
 ผู�วิจัยศึกษาพระราชบัญญัติส"งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 และ
แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห"งชาติฉบับท่ี 4 พ.ศ. 2555 – 2559 เป#นหลัก โดยเนื้อหาหลัก
ของกฎหมายดังกล"าวมุ"งเน�นการพัฒนาคนพิการทั้งเรื ่องการส"งเสริมอาชีพสําหรับคนพิการ 
การส"งเสริมการจัดสวัสดิการให�แก"คนพิการ สิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการ การฟklนฟูสมรรถภาพ
คนพิการตามกระบวนทางการแพทย/ การปรับสภาพทางร"างกายจิตใจและอารมณ/ และ การจัดบริการ
ด�านการศึกษาสําหรับคนพิการ ผู�วิจัยจึงสรุปองค/ประกอบการเสริมสร�างความสามารถในการจัดการ
ตนเองของคนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเองอย"างยั่งยืนได�ดังนี้ 
 องค4ประกอบท่ี 1 ด�านการประกอบอาชีพ (Career)  
 การประกอบอาชีพเป#นองค/ประกอบสําคัญที่สร�างคุณค"าให�กับชีวิต การดํารงชีวิตมี
ความสมบูรณ/มากขึ้น สามารถพึ่งพาตนเองได� ไม"เป#นภาระต"อสังคม และสร�างการมีส"วนร"วมใน
สังคม อีกทั้งยังเป#นพื้นฐานศักดิ์ศรีในความเป#นมนุษย/ ซึ่งการเลือกประกอบอาชีพของคนพิการ
แต"ละประเภท/แต"ละบุคคลควรเป#นไปตามความถนัดและความสนใจเพ่ือให�สามารถใช�ความรู�
ความสามารถได�เต็มศักยภาพของตนในการหารายได�เพ่ือการดํารงชีวิตและสร�างมาตรฐานที่ดี
ให�แก"ตนเอง ครอบครัว และสังคม ซ่ึงสอดคล�องกับพระราชบัญญัติส"งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ พ.ศ.2550 ของคณะกรรมการส"งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห"งชาติ (2555: 1-3) ท่ี
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กล"าวว"า การส"งเสริมอาชีพสําหรับคนพิการเป#นแนวทางสําคัญแนวทางหนึ่งในการส"งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ และสอดคล�องกับแนวคิดการพ่ึงตนเอง (Self-Reliance) ของโกวิทย/ พวงงาม 
(2553: 171-173) ในองค/ประกอบท่ี 2 ท่ีกล"าวว"า เศรษฐกิจเป#นองค/ประกอบสําคัญในการพ่ึงตนเอง  
และสอดคล�องกับผลการศึกษาของธนายุส ธนธิติ (2553: 98-109) เรื่อง ความพร�อมและการพัฒนา
ความพร�อมในการดําเนินงานด�านสวัสดิการสังคมสําหรับคนพิการขององค/การบริหารส"วนตําบล 
จังหวัดนครปฐม  ในองค/ประกอบที่ 3 ที่กล"าวว"า การดํารงชีพและมีงานทําเป#นองค/ประกอบสําคัญ
ในการจัดสวัสดิการสําหรับคนพิการ รวมทั้งสอดคล�องกับผลการศึกษาของกชนิภา นราพินิจ และ
คณะ (2551: 159-166) วิจัยเรื่อง การมีส"วนร"วมระหว"างชุมชนกับองค/กรภาครัฐระดับตําบลใน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กรณีศึกษา ตําบลตาจั่น อําเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ใน
องค/ประกอบที่ 4 ท่ีกล"าวว"า การส"งต"อสิทธิด�านอาชีพเป#นองค/ประกอบสําคัญในการจัดระบบส"งต"อ
คนพิการของชุมชนเพ่ือรับบริการตามสิทธิของคนพิการ ดังนั้นองค/ประกอบด�านการประกอบอาชีพ
จึงมีความสําคัญในการเสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเองของคนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเอง
อย"างยั่งยืน เป#นการพัฒนาท้ังสติปwญญา พัฒนากาย พัฒนาใจ ทําให�ผู�พิการมีความภาคภูมิใจในตนเอง 
เป#นท่ียอมรับในสังคมท่ัวไปว"าเป#นคนท่ีมีศักยภาพในการทํางาน มีผลงานเป#นที่ประจักษ/ สามารถ
ทํางานได�ทัดเทียมกับคนปกติท่ัวไปรวมท้ังสามารถพ่ึงตนเองได�อย"างยั่งยืน โดยมีกระบวนการในการ
เสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเองของคนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเองอย"างยั่งยืนด�านการ
ประกอบอาชีพ 5 ข้ันตอน ดังนี้ 

1. การเตรียมความพร�อม เป#นข้ันตอนการเสริมสร�างคนพิการให�มีพัฒนาการทางด�านต"างๆ 
ท้ังทางร"างกาย อารมณ/ จิตใจ สังคม และสติปwญญาเพียงพอท่ีจะสามารถดําเนินชีวิตได�โดยไม"เป#น
อุปสรรค ก"อให�เกิดความพึงพอใจในการกระทํานั้นๆ เกิดผลดีต"อตัวเองและการเรียนรู� ซ่ึงสอดคล�อง
กับแนวคิดการดํารงชีวิตอิสระ (Independent Living : IL) ของศูนย/การดํารงชีวิตอิสระของ
คนพิการไทย (2549: 1-4) ท่ีกล"าวว"า คนพิการควรมีความสามารถในการช"วยเหลือตนเอง และมี
ทักษะอ่ืนๆ ในการประกอบอาชีพเพ่ือเลี้ยงชีพ ทําให�คนพิการสามารถเข�าถึงระบบการทํางานท่ี
เหมาะสมกับศักยภาพของคนพิการ และบริการต"างๆ ของภาครัฐได� และสอดคล�องกับแนวคิด
การจัดการด�วยตนเองของ Edward and Christine (1994: 6-45)  ในข้ันท่ี 4 ท่ีกล"าวว"า การแนะนํา
ตนเองเป#นขั้นตอนที่สําคัญในการจัดการตนเองเพื่อการประกอบอาชีพเเลี้ยงตัวเอง โดยการเตรียม
ความพร�อมด�านการประกอบอาชีพในข้ันตอนนี้จะต�องอาศัยความร"วมมือระหว"างตัวคนพิการ 
ครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน และองค/กรคนพิการในการเตรียมความพร�อมให�คนพิการสามารถ
ดํารงชีวิตและออกสู"สังคมได� ไม"ว"าจะเป#นการศึกษาปwญหาและความต�องการด�านการประกอบอาชีพ
ของคนพิการแต"ละประเภท/แต"ละบุคคล การสร�างความตระหนักในสิทธิในการเลือกประกอบอาชีพ
ตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมท้ังฝ�กฝนให�คนพิการสามารถดูแลตนเองและมีความพร�อม
ในการประกอบอาชีพ โดยรายละเอียดดังกล"าวสามารถนําไปประยุกต/ใช�และปรับเปลี่ยนตามความพร�อม
และบริบทของแต"ละพ้ืนท่ี ซ่ึงหากคนพิการมีความพร�อมท้ังร"างกายและจิตใจ รวมท้ังมีความตระหนักใน
ตนเองและมีเจตคติเชิงบวกต"อการดําเนินชีวิต ก็จะสามารถบรรลุเปuาหมายในขั้นตอนต"อไปได�
เป#นอย"างดี 
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2. การสร�างการเรียนรู� เป#นข้ันตอนในการเปลี่ยนแปลงคนพิการให�มีศักยภาพท่ีสูงข้ึน ซ่ึง
เป#นผลมาจากการให�องค/ความรู� การฝ�กอบรม และการลงมือปฏิบัติจริงเก่ียวกับการประกอบอาชีพ
ของคนพิการ เป#นกระบวนการท่ีเกิดข้ึนตลอดชีวิตและต"อเนื่องมาจากข้ันตอนการเตรียมความพร�อม 
ซ่ึงสอดคล�องกับแนวคิดการจัดการตนเอง (Self-management) ของ Creer (อ�างถึงใน ลดาวัลย/ 
ฤทธิ์กล�า, 2555: 45-46) ในข้ันตอนท่ี 4 ซ่ึงเป#นข้ันตอนการตัดสินใจในการเลือกประกอบอาชีพท่ี
ตนเองมีความถนัดและมีความสนใจ รวมท้ังเหมาะสมกับสภาพความพิการ ใช�ความรู�ความสามารถใน
การประกอบอาชีพได�อย"างเต็มศักยภาพของตนเองและสามารถขจัดอุปสรรคปwญหาต"างๆ รวมท้ัง
สอดคล�องกับแนวคิดการดํารงชีวิตอิสระ (Independent Living : IL) ของสํานักส"งเสริมและพิทักษ/
คนพิการ (2549: 13) โดยภาครัฐต�องจัดบริการข�อมูลข"าวสารเก่ียวกับการประกอบอาชีพท่ีเหมาะสม
กับคนพิการ และการฝ�กทักษะการประกอบอาชีพเพ่ือให�คนพิการมีความพร�อมสู"ตลาดแรงงานต"อไป 
ซึ่งเป#นแนวทางสําคัญในการเสริมสร�างการดํารงชีวิตอิสระของคนพิการ โดยในข้ันตอนนี้จะต�อง
อาศัยความร"วมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชน และองค/กรคนพิการในการจัดทําสื่อการเรียนรู�เพ่ือ
เผยแพร"ข"าวสาร ข�อมูล และบริการต"างๆ ด�านการประกอบอาชีพให�เหมาะสมกับคนพิการแต"ละ
ประเภท/แต"ละบุคคล การจัดทําข�อมูลตําแหน"งงานที่ตรงกับความต�องการของตลาดเผยแพร"ให�
เข�าถึงคนพิการแต"ละประเภท การจัดวิทยากรที่มีความเข�าใจและเข�าถึงทักษะความสามารถของ
คนพิการแต"ละประเภทเพ่ืออบรมถ"ายทอดองค/ความรู�ต"างๆ  การจัดอบรมอาชีพสําหรับคนพิการ        
แต"ละประเภท/แต"ละบุคคลตามความถนัดและความสนใจ รวมทั้งการผลักดันให�คนพิการทํางาน
ร"วมกับคนปกติเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดและมุมมองระหว"างกัน โดยรายละเอียดดังกล"าวสามารถนําไป
ประยุกต/ใช�และปรับเปลี่ยนตามความพร�อมและบริบทของแต"ละพ้ืนท่ี ข้ันตอนการสร�างการเรียนรู�จะ
ช"วยพัฒนาคนพิการมีองค/ความรู�ที่เป#นประโยชน/ต"อการดํารงชีวิต ส"งผลให�คนพิการเกิดทักษะชีวิต 
สามารถทํางานได�อย"างมีประสิทธิภาพและแก�ปwญหาเฉพาะหน�าได� รวมท้ังสามารถปรับตัวให�เข�ากับ
สภาพแวดล�อมต"างๆ ได�เป#นอย"างดี   

3. การเสริมพลัง เป#นข้ันตอนในการทําให�คนพิการสามารถดึงศักยภาพท่ีมีอยู"ภายใน
ตนมาใช�ในการประกอบอาชีพ ซ่ึงการที่จะทําให�คนพิการเกิดทักษะชีวิต สามารถทํางานได�อย"างมี
ประสิทธิภาพและแก�ปwญหาเฉพาะหน�าได� รวมท้ังสามารถปรับตัวให�เข�ากับสภาพแวดล�อมต"างๆ ได�
นั้นจําเป#นต�องใช�กระบวนการเสริมพลังทั้งสิ้น ซ่ึงสอดคล�องกับแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
แห"งชาติฉบับท่ี 4 พ.ศ. 2555 – 2559 โดยคณะกรรมการส"งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
แห"งชาติ (2555: ก) ท่ีกําหนดให�รัฐต�องส"งเสริมให�คนพิการเข�าถึงสิทธิในการประกอบอาชีพตาม
กฎหมาย และตอบสนองความจําเป#นของคนพิการแต"ละประเภท ต�องสร�างสภาพแวดล�อม พัฒนา
เทคโนโลยีและข�อมูลข"าวสารเก่ียวกับการประกอบอาชีพท่ีคนพิการสามารถเข�าถึงและใช�ประโยชน/ได� 
ซ่ึงเป#นการเสริมพลังจากภาครัฐ และสอดคล�องกับแนวคิดการจัดการตนเอง (Self-management) 
ของ Edward and Christine (1994: 6) ท่ีกล"าวว"า การเสริมแรงเป#นกระบวนการสําคัญในการ
จัดการตนเองและส"งผลให�คนพิการสามารถบรรลุเปuาหมายในการประกอบอาชีพ โดยในขั้นตอนนี้
จะต�องอาศัยการสนับสนุนจากภาครัฐ ภาคเอกชน และองค/กรคนพิการในการเป�ดโอกาสให�       
คนพิการแต"ละประเภทเข�าทํางานตามหลักเกณฑ/ที่กฎหมายกําหนดให�มากขึ้น การสร�างระบบ
การทํางานให�เหมาะสมกับศักยภาพของคนพิการแต"ละประเภทและเพิ่มอิสระในการทํางานของ 
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คนพิการแต"ละประเภท การกําหนดยุทธศาสตร/เกี่ยวกับสาขาวิชาที่สอดคล�องกับความต�องการ
ของตลาดเพ่ือรองรับแรงงานท่ีผลิตออกมา การส"งเสริมและสนับสนุนคนพิการต�นแบบท่ีประสบ
ความสําเร็จเพื่อเป#นแบบอย"างและแนวทางในการประกอบอาชีพของคนพิการท่ัวไป การสร�าง
สภาพแวดล�อมให�เป#นไปตามหลักอารยสถาปwตย/ (Universal Design) เพื่อลดอุปสรรคในการ
ประกอบอาชีพของคนพิการแต"ละประเภท การสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาองค/ความรู�แก"
คนพิการแต"ละประเภทเพ่ือนําไปใช�ในการประกอบอาชีพ รวมท้ังการสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการให�มี
ความเหมาะสมและท่ัวถึง โดยรายละเอียดดังกล"าวสามารถนําไปประยุกต/ใช�และปรับเปลี่ยนตาม
ความพร�อมและบริบทของแต"ละพ้ืนท่ี ซ่ึงหลักของการเสริมพลังจะช"วยกระตุ�นให�คนพิการเกิดความ
ตระหนักในศักยภาพท่ีตนมี และดึงศักยภาพนั้นออกมาใช�อย"างเต็มที่และเต็มใจ เพื่อปรับปรุง
พัฒนาวิถีชีวิต วิถีการทํางานให�บรรลุผลสําเร็จ ผลสําเร็จท่ีเกิดข้ึนนี้จะมีความต"อเนื่องและยั่งยืน 

4. การติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) เป#นข้ันตอนท่ีจะทําให�
กระบวนการเสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเองของคนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเองอย"างยั่งยืน
ด�านการประกอบอาชีพมีประสิทธิภาพมากข้ึน ทําให�ทราบปwญหา อุปสรรคสําคัญในการประกอบ
อาชีพของคนพิการ และสามารถหามาตรการแก�ไขได�ทันการณ/ สามารถทราบว"ากระบวนการ
เสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเองของคนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเองอย"างยั่งยืนด�านการ
ประกอบอาชีพบรรลุเปuาหมายมากน�อยเพียงใด ซึ่งสอดคล�องกับแนวคิดการจัดการตนเอง (Self-
management) ของ Kanfer and Gaelick (1986: 283-345) และแนวคิดการจัดการตนเอง (Self-
management) ของ Creer (อ�างถึงใน ลดาวัลย/ ฤทธิ์กล�า, 2555: 45-46) โดยท้ัง 2 แนวคิด ได�กล"าว
โดยสรุปว"า การติดตามและประเมินผลเป#นกระบวนการสําคัญในการจัดการตนเองด�านการประกอบ
อาชีพ สามารถกระทําได�ท้ังก"อนเริ่มกระบวนการ ระหว"างกระบวนการ และเม่ือกระบวนการเสร็จสิ้น 
ซ่ึงเป#นข้ันตอนในการวางแผนและสรุปยืนยันประสิทธิภาพของกระบวนการดังกล"าวและมีบทบาท
สําคัญท่ีจะช"วยผลักดันให�เกิดความสําเร็จตามแผนด�านการประกอบอาชีพท่ีกําหนดไว� โดยในข้ันตอน
นี้จะต�องอาศัยความร"วมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชน และองค/กรท่ีเก่ียวข�องตามบริบทของแต"ละพ้ืนท่ี
ในการติดตามและประเมินผลหลังจากการให�ความรู�และฝ�กฝนทักษะของคนพิการอย"างต"อเนื่อง และ
การจัดทําโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาด�านการประกอบอาชีพของคนพิการแต"ละประเภทโดย
รายละเอียดดังกล"าวสามารถนําไปประยุกต/ใช�และปรับเปลี่ยนตามความพร�อมและบริบทของ 
แต"ละพ้ืนท่ี ซ่ึงการติดตามและประเมินผลเป#นกระบวนการสําคัญในการกําหนดทิศทางในการพัฒนาและ
ประเมินความก�าวหน�าของกระบวนการ รวมท้ังเป#นการประเมินความสําเร็จของกระบวนการเสริมสร�าง
ความสามารถในการจัดการตนเองของคนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเองอย"างยั่งยืนด�านการประกอบอาชีพ 

5. การรวมกลุ"ม เป#นข้ันตอนสุดท�ายในการเสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเอง
ของคนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเองอย"างยั่งยืน เม่ือคนพิการผ"านกระบวนการท้ัง 4 ข้ันตอนข�างต�นและมี
ความสามารถในการจัดการตนเองของคนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเองอย"างยั่งยืนด�านการประกอบอาชีพ
แล�วนั้น ก็จะทําให�คนพิการมีความรู� มีความสามารถ มีศักยภาพในการประกอบอาชีพ และเป#น         
คนพิการท่ีสามารถพ่ึงตนเองได� แต"การดํารงชีวิตอยู"เพียงลําพังคงไม"สามารถทําให�คนพิการนั้น
สามารถพ่ึงตนเองได�อย"างยั่งยืนจึงต�องมีการรวมกลุ"ม โดยเฉพาะกลุ"มอาชีพท่ีเกิดข้ึนจากคนพิการท่ี
ผ"านกระบวนการการเสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเองของคนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเอง
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อย"างยั่งยืนแล�ว มีเปuาหมายเดียวกัน มีปฏิสัมพันธ/กัน มีความเกี่ยวข�องกันในกิจกรรมของกลุ"ม 
เกิดความตระหนักในความสําคัญของกันและกัน แสดงออกซึ่งการยอมรับ การให�เกียรติกัน มีการ
วางแผนการทํางานร"วมกัน และต�องการเสริมสร�างความเข�มแข็งด�านการประกอบอาชีพ โดยอาจเป#น
การรวมกลุ"มกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของผลผลิต สินค�า หรือแลกเปลี่ยนเรียนรู�
ร"วมกันในสาขาอาชีพต"างๆ ส"งผลให�เกิดพลังในการสร�างผลผลิต สินค�า มีอํานาจต"อรองในกลไกตลาด 
ส"งเสริมให�คนพิการมีศักยภาพในการประกอบอาชีพ และสามารถออกสู"ตลาดแรงงานมากยิ่งข้ึน ซ่ึง
สอดคล�องกับแนวคิดการดํารงชีวิตอิสระ (Independent Living: IL) ของสํานักส"งเสริมและพิทักษ/ 
คนพิการ (2549: 13) ท่ีกําหนดให�รัฐต�องจัดบริการกลุ"มสนับสนุนคนพิการในชุมชนให�เกิดพลังกลุ"ม
อาชีพที่เข�มแข็ง ซ่ึงเป#นแนวทางสําคัญในการเสริมสร�างการดํารงชีวิตอิสระของคนพิการ โดยใน
ขั้นตอนนี้จะต�องอาศัยความร"วมมือจากตัวคนพิการ ครอบครัวคนพิการ ชุมชนภาครัฐ ภาคเอกชน 
และองค/กรท่ีเก่ียวข�องตามบริบทของแต"ละพ้ืนท่ีในการสนับสนุนการรวมกลุ"มอาชีพและประสานงาน
กับองค/กรต"างๆ เพื่อเป#นการสร�างความเข�มแข็งในการประกอบอาชีพของคนพิการและสามารถ
ช"วยเหลือคนพิการอ่ืนๆ ในชุมชน และนําไปสู"การพ่ึงตนเองอย"างยั่งยืนต"อไป 
 องค4ประกอบท่ี 2 ด�านการเรียนรู� (Learning)  
 การเรียนรู�เป#นองค/ประกอบสําคัญท่ีจะทําให�คนพิการสามารถมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน เป#น
กระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอันเป#นผลมาจากประสบการณ/และการฝ�กฝน และเป#นสิ่งท่ีเกิด
ข้ึนกับมนุษย/ตลอดชีวิต การเรียนรู�หรือการศึกษานั้นจึงไม"ได�จํากัดอยู"เพียงในห�องเรียน ซ่ึงคนพิการแต"
ละประเภทสามารถเรียนรู�และศึกษาได�ในทุกท่ี ทุกแห"ง ซ่ึงคนพิการต�องมีสิทธิในการเลือกเรียนรู�ตาม
ความถนัดและความสนใจของตนเอง โดยเริ่มจากสถาบันครอบครัวซ่ึงเป#นสถาบันแรกที่จะมีบทบาท
ในการเสริมสร�างให�คนพิการเกิดความตระหนักในเรื่องของการเรียนรู� หากคนพิการสามารถนํา
ความรู�จากการศึกษามาประยุกต/ใช�ให�เกิดประโยชน/สูงสุดแล�วก็ย"อมเกิดผลดีกับตัวของคนพิการเอง 
ซ่ึงสอดคล�องกับพระราชบัญญัติส"งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพ.ศ.2550 ของคณะกรรมการ
ส"งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห"งชาติ (2555:  1-3) ท่ีกล"าวว"า การจัดบริการด�าน
การศึกษาสําหรับคนพิการเป#นแนวทางสําคัญแนวทางหนึ่งในการส"งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต        
คนพิการ และสอดคล�องกับแนวคิดการพ่ึงตนเอง (Self-Reliance) ของรพีพรรณ คําหอม (2554: 
298-306) ในองค/ประกอบท่ี 3 ท่ีกล"าวว"าว"า ข�อมูลข"าวสารและการเรียนรู�เป#นองค/ประกอบสําคัญในการ
พึ่งตนเอง และสอดคล�องกับผลการศึกษาของประมวล เภตรา (2553: 155-157) เรื่อง รูปแบบ
การพัฒนาขีดความสามารถการพ่ึงตนเองของชุมชนในจังหวัดร�อยเอ็ด ในองค/ประกอบท่ี 4 ท่ีกล"าวว"า 
การเรียนรู�เป#นองค/ประกอบสําคัญในการพ่ึงตนเองของชุมชน ดังนั้นองค/ประกอบด�านการเรียนรู�จึง
มีความสําคัญในการเสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเองของคนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเองอย"าง
ยั่งยืน ซึ่งการศึกษาหรือกระบวนการการเรียนรู�สามารถเกิดได�ในทุกเพศ ทุกวัย ทุกสถานภาพ 
สามารถนํามาประยุกต/ให�เข�ากับการดําเนินชีวิตแต"ละด�านเพื่อการพ่ึงตนเองอย"างยั่งยืน โดยมี
กระบวนการในการเสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเองของคนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเองอย"าง
ยั่งยืนด�านการเรียนรู� 5 ข้ันตอน ดังนี้ 
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1. การเตรียมความพร�อม เป#นข้ันตอนการเสริมสร�างคนพิการให�มีพัฒนาการทางด�านต"างๆ 
ท้ังทางร"างกาย อารมณ/ จิตใจ สังคม และสติปwญญาเพียงพอท่ีจะสามารถดําเนินชีวิตได�โดยไม"เป#น
อุปสรรค ก"อให�เกิดความพึงพอใจในการกระทํานั้นๆ เกิดผลดีต"อตัวเองและการเรียนรู� ซ่ึงสอดคล�อง
กับแนวคิดการดํารงชีวิตอิสระ (Independent Living : IL) ของศูนย/การดํารงชีวิตอิสระของ
คนพิการไทย (2549: 1-4) ท่ีกล"าวว"า คนพิการควรมีความสามารถในการช"วยเหลือตนเอง และมี
ทักษะอ่ืนๆ ในแสวงหาองค/ความรู�ใหม"เพ่ือประโยชน/ในการดํารงชีวิต ทําให�คนพิการสามารถเข�าถึง
ระบบการศึกษาตามความถนัดความสนใจและเหมาะสมกับศักยภาพของคนพิการ และสอดคล�องกับ
แนวคิดการจัดการด�วยตนเองของ Edward and Christine (1994: 6-45)  ในข้ันตอนท่ี 4 ท่ีกล"าวว"า  
การแนะนําตนเองเป#นข้ันตอนท่ีสําคัญในการจัดการตนเองเพ่ือการศึกษาหาความรู�ในการดํารงชีวิต 
ไม"ว"าจะเป#นการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ หรือการศึกษาตามอัธยาศัยก็ตาม โดยในข้ันตอนนี้
จะต�องอาศัยความร"วมมือระหว"างตัวคนพิการ ครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน และองค/กร      
คนพิการในการเตรียมความพร�อมให�คนพิการสามารถดํารงชีวิตและออกสู"สังคมได� ไม"ว"าจะเป#น
การศึกษาปwญหาและความต�องการด�านการศึกษาของคนพิการแต"ละประเภท/แต"ละบุคคล การสร�าง
ความตระหนักในความสําคัญของการเข�ารับการศึกษาท้ังในระบบ การนอกระบบ และการศึกษาตาม
อัธยาศัย รวมท้ังฝ�กฝนให�คนพิการแต"ละประเภทสามารถดูแลตนเองและมีความพร�อมสู"ระบบการศึกษา 
โดยรายละเอียดดังกล"าวสามารถนําไปประยุกต/ใช�และปรับเปลี่ยนตามความพร�อมและบริบทของ      
แต"ละพ้ืนท่ี ซ่ึงหากคนพิการมีความพร�อมท้ังร"างกายและจิตใจ รวมท้ังมีความตระหนักในตนเองและมี
เจตคติเชิงบวกต"อการดําเนินชีวิต ก็จะสามารถบรรลุเปuาหมายในข้ันตอนต"อไปได�เป#นอย"างดี 

2. การสร�างการเรียนรู� (Learning) เป#นข้ันตอนในการเปลี่ยนแปลงคนพิการให�มีศักยภาพ
ท่ีสูงข้ึน ซ่ึงเป#นผลมาจากการให�องค/ความรู� การฝ�กอบรม และการลงมือปฏิบัติจริงเก่ียวกับการเรียนรู�
ของคนพิการ เป#นกระบวนการท่ีเกิดข้ึนตลอดชีวิตและต"อเนื่องมาจากข้ันตอนการเตรียมความพร�อม 
ซ่ึงสอดคล�องกับแนวคิดการจัดการตนเอง (Self-management) ของ Creer (อ�างถึงใน ลดาวัลย/ 
ฤทธิ์กล�า, 2555: 45-46) ในข้ันท่ี 4 ข้ันตอนการตัดสินใจในการเลือกศึกษาหาความรู�ในศาสตร/
สาขาวิชาต"างๆ ท่ีตนเองมีความถนัดและมีความสนใจ เพ่ือให�สามารถใช�ความรู�ความสามารถท่ีได�จาก
การศึกษาในการดํารงชีวิตได�อย"างเต็มศักยภาพของตนเอง รวมท้ังสอดคล�องกับแนวคิดการดํารงชีวิต
อิสระ (Independent Living : IL) ของสํานักสงเสริมและพิทักษ/คนพิการ (2549: 13) ท่ีกําหนดให�รัฐ
ต�องจัดบริการข�อมูลข"าวสารด�านการศึกษาในศาสตร/สาขาวิชาต"างๆ และการฝ�กทักษะการเรียนรู�
เพ่ือให�คนพิการมีความพร�อมสู"ระบบการศึกษา ซ่ึงเป#นแนวทางสําคัญในการเสริมสร�างการดํารงชีวิต
อิสระของคนพิการ โดยในข้ันตอนนี้จะต�องอาศัยความร"วมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชน และองค/กร
คนพิการในจัดทําสื่อการเรียนการสอนที่เสริมสร�างองค/ความรู�ใหม"และเหมาะสมกับคนพิการ 
แต"ละประเภท การจัดบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีความรู�และความเชี่ยวชาญด�านคนพิการแต"ละ
ประเภทอย"างเพียงพอ การจัดระบบการศึกษาที่ เหมาะสมกับคนพิการแต"ละประเภทโดยใช�
ปรัชญาการศึกษาตามแนวคิดอัตถิภาวนิยมที่ให�ความสําคัญกับการศึกษาเพื่อตอบสนอง
ความต�องการของผู�เรียน การศึกษาจึงเป#นไปเพ่ือให�ผู�เรียนได�เรียนในสิ่งท่ีต�องการสามารถเลือก ตัดสินใจ
ด�วยตัวของตนเองว"า จะเรียนสิ่งใด ไม"ว"าจะเป#นวิชาชีพ วิชาการหรือวิชาอ่ืนใด การศึกษานั้นควรต�อง
มีจุดมุ"งหมายให�ผู�เรียนได�พัฒนาความเป#นตัวของตัวเองอย"างเต็มท่ีให�รู�จักตัวเองให�รู�จักใช�เสรีภาพ       
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ในการเลือก มีความรับผิดชอบต"อการตัดสินใจ และการกระทําของตนเอง (พระมหาทองมา อรุณรังสี, 
2553: 71) มู"งสู"การปฎิบัติจริงเพื่อให�เกิดทักษะและความชํานาญ การจัดระบบการศึกษาร"วม
ระหว"างคนพิการและคนปกติเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู�ร"วมกัน รวมท้ังการส"งเสริมการมีส"วนร"วมของ
ชุมชนท�องถ่ินในการจัดการเรียนรู�เพ่ือพัฒนาคนพิการแต"ละประเภท โดยรายละเอียดดังกล"าวสามารถ
นําไปประยุกต/ใช�และปรับเปลี่ยนตามความพร�อมและบริบทของแต"ละพ้ืนท่ี ข้ันตอนการสร�าง
การเรียนรู�จะช"วยพัฒนาคนพิการมีองค/ความรู�ท่ีเป#นประโยชน/ต"อการดํารงชีวิต ส"งผลให�คนพิการเกิด
ทักษะชีวิต สามารถทํางานได�อย"างมีประสิทธิภาพและแก�ปwญหาเฉพาะหน�าได� รวมท้ังสามารถปรับตัว
ให�เข�ากับสภาพแวดล�อมต"างๆ ได�เป#นอย"างดี   

3. การเสริมพลัง (Empowerment) เป#นขั้นตอนในการทําให�คนพิการสามารถดึง
ศักยภาพท่ีมีอยู"ภายในตนมาใช�ในการศึกษาหาความรู�ด�านต"างๆ ซ่ึงการท่ีจะทําให�คนพิการเกิดทักษะ
ชีวิต สามารถทํางานได�อย"างมีประสิทธิภาพและแก�ปwญหาเฉพาะหน�าได� รวมท้ังสามารถปรับตัวให�
เข�ากับสภาพแวดล�อมต"างๆ ได�นั้นจําเป#นต�องใช�กระบวนการเสริมพลังทั้งสิ้น ซ่ึงสอดคล�องกับ
แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห"งชาติฉบับท่ี 4 พ.ศ. 2555 – 2559 โดยคณะกรรมการส"งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห"งชาติ (2555: ก) ท่ีกําหนดให�รัฐต�องจัดบริการเพ่ือให�คนพิการ
เข�าถึงสิทธิในการเข�าสู"ระบบการศึกษาตามกฎหมายและตอบสนองความจําเป#นของคนพิการ  
แต"ละประเภท และสร�างสภาพแวดล�อมพัฒนาเทคโนโลยีและข�อมูลข"าวสารด�านการศึกษาท่ีคนพิการ
สามารถเข�าถึงและใช�ประโยชน/ได� ซึ่งเป#นการเสริมพลังจากภาครัฐ และสอดคล�องกับแนวคิด        
การจัดการตนเอง (Self-management) ของ Edward and Christine (1994: 6) ท่ีกล"าวว"า การเสริมแรง
เป#นกระบวนการสําคัญในการจัดการตนเองและส"งผลให�คนพิการสามารถบรรลุเปuาหมายทาง
การศึกษา โดยในข้ันตอนนี้จะต�องอาศัยการสนับสนุนจากภาครัฐ ภาคเอกชน และองค/กรคนพิการ       
ในการเป�ดกว�างโอกาสทางการศึกษาสําหรับคนพิการแต"ละประเภทอย"างเท"าเทียม  การสร�างยุทธศาสตร/
การผลิตบัณฑิตให�สอดรับกับความต�องการของตลาดแรงงาน  การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพสถานการศึกษาในการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการแต"ละประเภท/แต"ละบุคคล การปรับ
สภาพแวดล�อมให�มีความเป#นอารยสถาปwตย/ท้ังในสถานศึกษาและสถานท่ีสาธารณะ รวมท้ังการส"งเสริม
และสนับสนุนคนพิการต�นแบบท่ีประสบความสําเร็จเพ่ือเป#นแบบอย"างและแนวทางในการศึกษาของ
คนพิการท่ัวไป โดยรายละเอียดดังกล"าวสามารถนําไปประยุกต/ใช�และปรับเปลี่ยนตามความพร�อมและ
บริบทของแต"ละพ้ืนท่ี ซ่ึงหลักของการเสริมพลังจะช"วยกระตุ�นให�คนพิการเกิดความตระหนักใน
ศักยภาพท่ีตนมี และดึงศักยภาพนั้นออกมาใช�ในการเรียนรู�อย"างเต็มที่และเต็มใจเพื่อปรับปรุง
พัฒนาวิถีชีวิต วิถีการทํางานให�บรรลุผลสําเร็จ ซ่ึงผลสําเร็จท่ีเกิดข้ึนนี้จะมีความต"อเนื่องและยั่งยืน 

4. การติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) เป#นข้ันตอนท่ีจะทําให�
กระบวนการเสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเองของคนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเองอย"างยั่งยืน
ในแต"ละด�านมีประสิทธิภาพมากขึ้น  ทําให�ทราบปwญหา อุปสรรคสําคัญในการเรียนรู�ของ
คนพิการ และสามารถหามาตรการแก�ไขได�ทันการณ/ สามารถทราบว"ากระบวนการเสริมสร�าง
ความสามารถในการจัดการตนเองของคนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเองอย"างยั่งยืนด�านการเรียนรู�บรรลุ
เปuาหมายมากน�อยเพียงใด ซ่ึงสอดคล�องกับแนวคิดการจัดการตนเอง (Self-management) ของ 
Kanfer and Gaelick (1986: 283-345) และแนวคิดการจัดการตนเอง (Self-management) ของ 
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Creer (อ�างถึงใน ลดาวัลย/ ฤทธิ์กล�า, 2555: 45-46) โดยท้ัง 2 แนวคิด ได�กล"าวโดยสรุปว"าการติดตาม
และประเมินผลเป#นกระบวนการสําคัญในการจัดการตนเองด�านการเรียนรู� สามารถกระทําได�ท้ังก"อน
เริ่มกระบวนการ ระหว"างกระบวนการ และเม่ือกระบวนการเสร็จสิ้น ซ่ึงเป#นข้ันตอนในการวางแผน
และสรุปยืนยันประสิทธิภาพของกระบวนการดังกล"าวและมีบทบาทสําคัญท่ีจะช"วยผลักดันให�เกิด
ความสําเร็จตามแผนท่ีกําหนดไว� โดยในข้ันตอนนี้จะต�องอาศัยความร"วมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชน 
และองค/กรท่ีเก่ียวข�องตามบริบทของแต"ละพ้ืนท่ีในการติดตามและประเมินผลหลังจากการให�ความรู�
และฝ�กฝนทักษะของคนพิการอย"างต"อเนื่อง และการจัดทําโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาด�านการ
เรียนรู�ของคนพิการแต"ละประเภท โดยรายละเอียดดังกล"าวสามารถนําไปประยุกต/ใช�และปรับเปลี่ยน
ตามความพร�อมและบริบทของแต"ละพ้ืนท่ี ซ่ึงการติดตามและประเมินผลเป#นกระบวนการสําคัญใน
การกําหนดทิศทางในการพัฒนาการเรียนรู�ของคนพิการและประเมินความก�าวหน�าของกระบวนการ 
รวมท้ังเป#นการประเมินความสําเร็จของกระบวนการเสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเองของ
คนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเองอย"างยั่งยืนด�านการเรียนรู� 

5. การรวมกลุ"ม (Aggregation) เป#นข้ันตอนสุดท�ายในการเสริมสร�างความสามารถในการ
จัดการตนเองของคนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเองอย"างยั่งยืน เม่ือคนพิการผ"านกระบวนการท้ัง 4 ข้ันตอน
ข�างต�นและมีความสามารถในการจัดการตนเองของคนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเองอย"างยั่งยืนด�านการ
เรียนรู�แล�วนั้น ก็จะทําให�คนพิการมีความรู� มีความสามารถ มีศักยภาพในการศึกษาหาความรู� ไม"ว"าจะ
เป#นการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ หรือการศึกษาตามอัธยาศัย และเป#นคนพิการท่ีสามารถ
พ่ึงตนเองได�  แต"การดํารงชีวิตอยู"เพียงลําพังคงไม"สามารถทําให�คนพิการนั้นสามารถพ่ึงตนเองได�อย"าง
ยั่งยืนจึงต�องมีการรวมกลุ"ม โดยเฉพาะกลุ"มการเรียนรู�ต"างๆ ท่ีเกิดข้ึนจากคนพิการท่ีผ"านกระบวนการ
การเสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเองของคนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเองอย"างยั่งยืนแล�ว มี
เปuาหมายเดียวกัน มีปฏิสัมพันธ/กัน มีความเก่ียวข�องกันในกิจกรรมของกลุ"ม เกิดความตระหนักใน
ความสําคัญของกันและกัน แสดงออกซึ่งการยอมรับ การให�เกียรติกัน มีการวางแผน การทํางาน
ร"วมกัน และต�องการเสริมสร�างความเข�มแข็งด�านการเรียนรู� โดยอาจเป#นการรวมกลุ"มกันเพ่ือพัฒนา
องค/ความรู� ท่ีได�จากการศึกษาหรือแลกเปลี่ยนเรียนรู�ในศาสตร/สาขาวิชาต"างๆ เกิดการบูรณาการ         
องค/ความรู�ใหม"ร"วมกัน ส"งผลให�คนพิการมีศักยภาพ รู�เท"าทันต"อสถานการณ/ปwจจุบัน และมีความพร�อม
เข�าสู"ระบบการศึกษามากยิ่งข้ึน ซ่ึงสอดคล�องกับแนวคิดการดํารงชีวิตอิสระ (Independent Living: IL) 
ของสํานักส"งเสริมและพิทักษ/คนพิการ (2549: 13) ที่กําหนดให�รัฐต�องจัดบริการจัดกลุ"มสนับสนุน
คนพิการในชุมชนให�รวมกลุ"มกัน ในท่ีนี้อาจรวมกลุ"มกันเพ่ือให�ภาครัฐจัดการศึกษานอกระบบให�
และมีการเทียบวุฒิเหมือนการศึกษาในระบบ โดยในขั้นตอนนี้จะต�องอาศัยความร"วมมือจาก       
ตัวคนพิการ ครอบครัวคนพิการ ชุมชนภาครัฐ ภาคเอกชน และองค/กรท่ีเก่ียวข�องตามบริบทของ        
แต"ละพ้ืนท่ีในการสนับสนุนการรวมกลุ"มการเรียนรู�และประสานงานกับองค/กรต"างๆ เพ่ือเป#นการสร�าง
ความเข�มแข็งในการเรียนรู�ของคนพิการและสามารถช"วยเหลือคนพิการอ่ืนๆ ในชุมชน และนําไปสู" 
การพ่ึงตนเองอย"างยั่งยืนต"อไป 
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 องค4ประกอบท่ี 3 ด�านเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวก (Assistive technology)  
 เทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกเป#นองค/ประกอบสําคัญท่ีมีส"วนช"วยในการพัฒนา
ศักยภาพของผู�พิการให�สามารถดํารงชีวิตได�ทัดเทียมกับคนปกติ  เป#นสิ่งท่ีจําเป#นอย"างยิ่งต"อการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให�พ�นจากอุปสรรค  โดยต�องคํานึงถึงสภาพความพิการในการจัด
เทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกให�ตรงกับความต�องการเฉพาะของผู�พิการแต"ละประเภท 
การพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกจําเป#นต�องอาศัยความร"วมมือของผู�ท่ีเก่ียวข�องหลายสาขามาบูรณาการ
ให�สอดคล�องกับการใช�งานจริงของกลุ"มคนท่ัวไปและกลุ"มคนท่ีมีความต�องการจํา เป#น เฉพาะ และ
นําไปสู"การพ่ึงตนเองอย"างยั่งยืน ซ่ึงสอดคล�องกับพระราชบัญญัติส"งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต       
คนพิการพ.ศ.2550 ของคณะกรรมการส"งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห"งชาติ (2555: 1-3) 
พบว"า การจัดสิ่งอํานวยความสะดวกและสภาพแวดล�อมสําหรับคนพิการเป#นแนวทางสําคัญแนวทางหนึ่ง
ในการส"งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และสอดคล�องกับแนวคิดการพึ่งตนเอง (Self-
Reliance) ของโกวิทย/ พวงงาม (2553: 171-173) ในองค/ประกอบท่ี 1 ท่ีกล"าวว"า เทคโนโลยีเป#น
องค/ประกอบสําคัญในการพ่ึงตนเอง และสอดคล�องกับผลการศึกษาของนิตยา สุจริตผลจํารูญ (2557: 
114-121)  เรื่อง การพัฒนาศักยภาพของชุมชนเพ่ือการพ่ึงตนเองอย"างยั่งยืน ตําบลโคกโคเฒ"า อําเภอ
เมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ในองค/ประกอบท่ี 1 ท่ีกล"าวว"า เทคโนโลยีเป#นองค/ประกอบสําคัญ
ในการพ่ึงตนเองของชุมชน ดังนั้นองค/ประกอบด�านการเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกของคนพิการ
จึงมีความสําคัญในการเสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเองของคนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเอง
อย"างยั่งยืน สามารถเพิ่มขีดความสามารถของผู�พิการให�สามารถทํางานหรือกิจกรรมต"างๆ ใน
ชีวิตประจําวันได� เสริมสร�างการดํารงชีวิตอิสระ และมีส"วนร"วมในสังคมได�อย"างเต็มที่ โดยมี
กระบวนการในการเสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเองของคนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเองอย"าง
ยั่งยืนด�านเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวก 5 ข้ันตอน ดังนี้ 

1. การเตรียมความพร�อม เป#นข้ันตอนการเสริมสร�างคนพิการให�มีพัฒนาการทางด�านต"างๆ 
ท้ังทางร"างกาย อารมณ/ จิตใจ สังคม และสติปwญญาเพียงพอท่ีจะสามารถดําเนินชีวิตได�โดยไม"เป#น
อุปสรรค ก"อให�เกิดความพึงพอใจในการกระทํานั้นๆ เกิดผลดีต"อตัวเองและการเรียนรู� ซ่ึงสอดคล�อง
กับแนวคิดการดํารงชีวิตอิสระ (Independent Living : IL) ของศูนย/การดํารงชีวิตอิสระของคนพิการไทย 
(2549: 1-4) ท่ีกล"าวว"า คนพิการควรมีความสามารถในการช"วยเหลือตนเอง และมีทักษะอ่ืนๆ ใน
การใช�เทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือการดํารงชีวิต ทําให�คนพิการสามารถเข�าถึงบริการต"างๆ 
ของภาครัฐและภาคเอกชนได� และสอดคล�องกับแนวคิดการจัดการด�วยตนเองของ Edward and 
Christine (1994: 6-45)  ในข้ันท่ี 4 ท่ีกล"าวว"า การแนะนําตนเองเป#นข้ันตอนท่ีสําคัญในการจัดการตนเอง
เพ่ือการเรียนรู�เทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกใหม"เพ่ือประโยชน/ในการพ่ึงตนเอง โดยในข้ันตอนนี้
จะต�องอาศัยความร"วมมือระหว"างตัวคนพิการ ครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน และองค/กร       
คนพิการในการเตรียมความพร�อมให�คนพิการสามารถดํารงชีวิตและออกสู"สังคมได� ไม"ว"าจะเป#นการศึกษา
ปwญหาและความต�องการด�านเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกของคนพิการแต"ละประเภท/แต"ละบุคคล 
การสร�างความตระหนักในความสําคัญของใช�เทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือการพ่ึงตนเอง
โดยเฉพาะเรื่องอารยสถาปwตย/  โดยรายละเอียดดังกล"าวสามารถนําไปประยุกต/ใช�และปรับเปลี่ยนตาม
ความพร�อมและบริบทของแต"ละพ้ืนท่ี ซ่ึงหากคนพิการมีความพร�อมทั้งร"างกายและจิตใจ รวมท้ังมี
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ความตระหนักในตนเองและมีเจตคติเชิงบวกต"อการดําเนินชีวิต ก็จะสามารถบรรลุเปuาหมายใน
ข้ันตอนต"อไปได�เป#นอย"างดี 

2. การสร�างการเรียนรู� เป#นข้ันตอนในการเปลี่ยนแปลงคนพิการให�มีศักยภาพท่ีสูงข้ึน ซ่ึง
เป#นผลมาจากการให�องค/ความรู� การฝ�กอบรม และการลงมือปฏิบัติจริงเก่ียวกับเทคโนโลยีสิ่งอํานวย
ความสะดวก ไม"ว"าจะเป#นเรื่องของการเข�าถึง การใช� การดูแลรักษา และการแก�ปwญหาเฉพาะหน�าท่ี
เกิดข้ึน เป#นกระบวนการท่ีเกิดข้ึนตลอดชีวิตและต"อเนื่องมาจากข้ันตอนการเตรียมความพร�อม ซ่ึง
สอดคล�องกับแนวคิดการจัดการตนเอง (Self-management) ของ Creer (อ�างถึงใน ลดาวัลย/ ฤทธิ์กล�า, 
2555: 45-46) ในข้ันท่ี 4 ข้ันตอนการตัดสินใจในการเลือกใช�เทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกท่ี
เหมาะสมกับความพิการของตนเอง เพ่ือให�คนพิการสามารถใช�เทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือ
การดํารงชีวิตได�อย"างถูกต�องเหมาะสมและเต็มประสิทธิภาพ รวมทั้งสอดคล�องกับแนวคิดการ
ดํารงชีวิตอิสระ (Independent Living: IL) ของสํานักสงเสริมและพิทักษ/คนพิการ (2549: 13) 
เก่ียวกับการจัดบริการข�อมูลข"าวสารด�านเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกต"างๆ และการฝ�กทักษะ
การใช�เทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือการดํารงชีวิต ซ่ึงเป#นแนวทางสําคัญในการเสริมสร�างการ
ดํารงชีวิตอิสระของคนพิการ โดยในข้ันตอนนี้จะต�องอาศัยความร"วมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชน 
และองค/กรคนพิการในการจัดทําสื่อการเรียนรู�ต"างๆ เพื่อเผยแพร"ความรู�เกี่ยวกับเทคโนโลยีสิ่ง
อํานวยความสะดวกแก"คนพิการแต"ละประเภท/แต"ละบุคคล  การจัดผู�เชี่ยวชาญด�านเทคโนโลยี         
สิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือให�ความรู�ในการใช�และการแก�ปwญหาต"างๆ แก"คนพิการแต"ละประเภท/
แต"ละบุคคล  การประชาสัมพันธ/ข"าวสารข�อมูลและบริการต"างๆ ผ"านช"องทางต"างๆ ให�เข�าถึงคนพิการ
แต"ละประเภท/แต"ละบุคคล การจัดอบรมให�ความรู�ด�านเทคโนโลยีสิ่ ง อํานวยความสะดวกแก"      
คนพิการแต"ละประเภทและครอบครัวคนพิการ  รวมท้ังสร�างการมีส"วนร"วมและแลกเปลี่ยนเรียนรู�
กันระหว"างผู�ใช�งาน (ตัวคนพิการ) ครอบครัวคนพิการ ชุมชน และผู�กําหนดนโยบาย (หน"วยงาน
ภาครัฐ) โดยรายละเอียดดังกล"าวสามารถนําไปประยุกต/ใช�และปรับเปลี่ยนตามความพร�อมและบริบท
ของแต"ละพ้ืนท่ี ข้ันตอนการสร�างการเรียนรู�จะช"วยพัฒนาคนพิการให�เกิดความรอบรู�เก่ียวกับศาสตร/
สาขาวิชาต"างๆ  และองค/ความรู�ที่เป#นประโยชน/ต"อการดํารงชีวิต ส"งผลให�คนพิการเกิดทักษะชีวิต 
สามารถทํางานได�อย"างมีประสิทธิภาพและแก�ปwญหาเฉพาะหน�าได� รวมท้ังสามารถปรับตัวให�เข�ากับ
สภาพแวดล�อมต"างๆ ได�เป#นอย"างดี   

3. การเสริมพลัง เป#นข้ันตอนในการทําให�คนพิการสามารถดึงศักยภาพท่ีมีอยู"ภายใน
ตนมาใช�ในการดํารงชีวิต และสามารถใช�เทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือการพ่ึงตนเอง  ซ่ึงการท่ี
จะทําให�คนพิการเกิดทักษะชีวิต สามารถทํางานได�อย"างมีประสิทธิภาพและแก�ปwญหาเฉพาะหน�า
ได� รวมท้ังสามารถปรับตัวให�เข�ากับสภาพแวดล�อมต"างๆ ได�นั้นจําเป#นต�องใช�กระบวนการเสริมพลัง
ทั้งสิ้น ซ่ึงสอดคล�องกับแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห"งชาติฉบับท่ี 4 พ.ศ. 2555 – 2559 
โดยคณะกรรมการส"งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห"งชาติ (2555: ก) ท่ีกําหนดให�รัฐต�อง
สร�างสภาพแวดล�อมพัฒนาเทคโนโลยีและข�อมูลข"าวสารท่ีคนพิการสามารถเข�าถึงและใช�ประโยชน/ได� 
และกําหนดให�องค/กรปกครองส"วนท�องถ่ินต�องสร�างเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกให�กับคนพิการ
ในท�องถ่ิน เช"น ทางลาด ทางเดิน ลิฟท/ ซ่ึงเป#นการเสริมพลังจากภาครัฐ และสอดคล�องกับแนวคิดการ
จัดการตนเอง (Self-management) ของ Edward and Christine (1994: 6) ในข้ันท่ี 3 ท่ีกล"าวว"า
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การเสริมแรงเป#นกระบวนการสําคัญในการจัดการตนเอง โดยในขั้นตอนนี้จะต�องอาศัยการ
สนับสนุนจากภาครัฐ ภาคเอกชน และองค/กรคนพิการในการส"งเสริมให�คนพิการเข�าถึงเทคโนโลยี
สิ่งอํานวยความสะดวกอย"างท่ัวถึงและเท"าเทียม การเพ่ิมช"องทางการกระจายข"าวสารด�านคนพิการให�
หลากหลายและเข�าถึงคนพิการการสนับสนุนงบประมาณในการจัดบริการด�านเทคโนโลยีสิ่งอํานวย
ความสะดวกแก"คนพิการแต"ละประเภท/แต"ละบุคคลอย"างทั่วถึงและเท"าเทียม การสนับสนุน
เทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกที่มีความสอดคล�องกับความต�องการของคนพิการของคนพิการ        
แต"ละประเภท/แต"ละบุคคล รวมท้ังการดูแลและปรับปรุงเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกให�มีความ
สมบูรณ/และพร�อมใช�งานอยู"เสมอ โดยรายละเอียดดังกล"าวสามารถนําไปประยุกต/ใช�และปรับเปลี่ยน
ตามความพร�อมและบริบทของแต"ละพ้ืนท่ี ซ่ึงหลักของการเสริมพลังจะช"วยกระตุ�นให�คนพิการเกิด
ความตระหนักในศักยภาพที่ตนมี และดึงศักยภาพนั้นออกมาใช�อย"างเต็มที่และเต็มใจ เพื่อ
ปรับปรุงพัฒนาวิถีชีวิต วิถีการทํางานให�บรรลุผลสําเร็จ ซ่ึงผลสําเร็จท่ีเกิดข้ึนนี้จะมีความต"อเนื่องและ
ยั่งยืน 

4. การติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) เป#นข้ันตอนท่ีจะทําให�
กระบวนการเสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเองของคนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเองอย"างยั่งยืน
ด�านเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทําให�ทราบปwญหา อุปสรรคสําคัญ 
เก่ียวกับเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการ และสามารถหามาตรการแก�ไขได�ทันการณ/ 
สามารถทราบว"ากระบวนการเสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเองของคนพิการเพ่ือ          
การพ่ึงตนเองอย"างยั่งยืนด�านเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกบรรลุเปuาหมายมากน�อยเพียงใด ซ่ึง
สอดคล�องกับแนวคิดการจัดการตนเอง (Self-management) ของ Kanfer and Gaelick (1986: 
283-345) ท่ีกล"าวว"า การติดตามตนเองและการประเมินผลตนเองเป#นกระบวนการสําคัญในการ
จัดการตนเอง รวมท้ังสอดคล�องกับแนวคิดการจัดการตนเอง (Self-management) ของ Creer 
(อ�างถึงใน ลดาวัลย/ ฤทธิ์กล�า, 2555: 45-46) ในข้ันตอนท่ี 6 ท่ีกล"าวว"าการติดตามและประเมินผล
เป#นกระบวนการสําคัญในการจัดการตนเองด�านเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวก สามารถกระทําได�
ท้ังก"อนเริ่มกระบวนการ ระหว"างกระบวนการ และเม่ือกระบวนการเสร็จสิ้น ซ่ึงเป#นข้ันตอนในการ
วางแผนและสรุปยืนยันประสิทธิภาพของกระบวนการดังกล"าวและมีบทบาทสําคัญท่ีจะช"วย
ผลักดันให�เกิดความสําเร็จตามแผนด�านเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีกําหนดไว� โดยในข้ันตอนนี้
จะต�องอาศัยความร"วมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชน และองค/กรท่ีเก่ียวข�องตามบริบทของแต"ละพ้ืนท่ีใน
การติดตามและประเมินผลหลังจากการให�ความรู�และฝ�กฝนทักษะของคนพิการอย"างต"อเนื่อง 
และการสนับสนุนโครงการวิจัยและพัฒนาด�านเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการ        
แต"ละประเภท โดยรายละเอียดดังกล"าวสามารถนําไปประยุกต/ใช�และปรับเปลี่ยนตามความพร�อมและ
บริบทของแต"ละพ้ืนท่ี ซึ่งการติดตามและประเมินผลเป#นกระบวนการสําคัญในการกําหนดทิศทาง
ในการพัฒนาและประเมินความก�าวหน�าของกระบวนการ รวมทั้งเป#นการประเมินความสําเร็จ
ของกระบวนการเสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเองของคนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเองอย"าง
ยั่งยืนด�านเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวก 
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5. การรวมกลุ"ม เป#นข้ันตอนสุดท�ายในการเสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเอง
ของคนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเองอย"างยั่งยืน เม่ือคนพิการผ"านกระบวนการท้ัง 4 ข้ันตอนข�างต�นและมี
ความสามารถในการจัดการตนเองของคนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเองอย"างย่ังยืนด�านเทคโนโลยีสิ่งอํานวย
ความสะดวกแล�วนั้น ก็จะทําให�คนพิการมีความรู� มีความสามารถ มีศักยภาพในการใช�เทคโนโลยี          
สิ่งอํานวยความสะดวก และเป#นคนพิการท่ีสามารถพึ่งตนเองได�  แต"การดํารงชีวิตอยู"เพียงลําพังคง         
ไม"สามารถทําให�คนพิการนั้นสามารถพ่ึงตนเองได�อย"างยั่งยืนจึงต�องมีการรวมกลุ"ม ไม"ว"าจะเป#นกลุ"ม
อาชีพ กลุ"มการเรียนรู�ต"างๆ ท่ีเกิดข้ึนจากคนพิการท่ีผ"านกระบวนการการเสริมสร�างความสามารถใน
การจัดการตนเองของคนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเองอย"างยั่งยืนแล�ว มีเปuาหมายเดียวกัน มีปฏิสัมพันธ/กัน 
มีความเก่ียวข�องกันในกิจกรรมของกลุ"ม เกิดความตระหนักในความสําคัญของกันและกัน แสดงออก        
ซึ่งการยอมรับ การให�เกียรติกัน มีการวางแผน การทํางานร"วมกัน และต�องการเสริมสร�าง          
ความเข�มแข็งด�านเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวก โดยอาจเป#นการรวมกลุ"มกันเพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู�การใช�เทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวก หรือร"วมกันพัฒนานวัตกรรมใหม"เพ่ือการดํารงชีวิตของ
คนพิการ ส"งผลให�คนพิการสามารถเข�าถึงและใช�ประโยชน/เทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกได� 
มากยิ่งข้ึน ซ่ึงสอดคล�องกับแนวคิดการดํารงชีวิตอิสระ (Independent Living : IL) ของสํานักส"งเสริม
และพิทักษ/คนพิการ (2549: 13) เกี่ยวกับการจัดบริการการให�คําปรึกษาฉันท/เพ่ือน ซ่ึงคนพิการ
ต�องการรวมกลุ"มกันในการให�คําปรึกษาเรื่องการใช�เทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวก ช"วยกันแก�ปwญหา
การใช�เทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกแก"กันได� รวมท้ังแนะนําวิธีการซ"อมแซมหรือการส"งซ"อม
เทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกต"างๆ โดยในขั้นตอนนี้จะต�องอาศัยความร"วมมือจากตัวคนพิการ 
ครอบครัวคนพิการ ชุมชนภาครัฐ ภาคเอกชน และองค/กรท่ีเก่ียวข�องตามบริบทของแต"ละพ้ืนท่ีในการ
สนับสนุนการรวมกลุ"มด�านเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกและประสานงานกับองค/กรต"างๆ เพื่อ
เป#นการสร�างความเข�มแข็งด�านเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกและสามารถช"วยเหลือคนพิการอ่ืนๆ 
ในชุมชน และนําไปสู"การพ่ึงตนเองอย"างยั่งยืนต"อไป 
 องค4ประกอบท่ี 4 ด�านการดูแลตนเอง (Self-care)  
 การดูแลตนเองเป#นองค/ประกอบสําคัญในการดําเนินชีวิต ซ่ึงการดูแลตนเองของคนพิการ 
ก็คือ การดูแลสภาวะของร"างกายและจิตใจให�เป#นปกติ การที่คนพิการจะดํารงชีวิตอยู"ในสังคม
ได�อย"างปกติสุขนั้นต�องเป#นผู� ท่ีมีสภาวะของร"างกายและจิตใจท่ีสมบูรณ/ ปราศจากโรคภัยไข�เจ็บ มี
โครงสร�างของร"างกายท่ีเหมาะสม การดูแลตนเองจึงเป#นกิจกรรมท่ีคนพิการแต"ละคนปฏิบัติและยึด
เป#นแบบแผนในการปฏิบัติ เพื่อให�มีสุขภาพดี แข็งแรง สามารถดําเนินชีวิตได�อย"างปกติสุข เช"น 
การออกกําลังกาย หลีกเลี่ยงจากสิ่งท่ีเป#นอันตรายต"อสุขภาพ การไปตรวจสุขภาพ การปuองกันตนเอง
ไม"ให�ติดโรค ซึ่งเป#นปwจจัยหนึ่งที่จะทําให�ประสบความสําเร็จในชีวิตในด�านต"างๆ และสามารถ
พ่ึงตนเองได�อย"างยั่งยืน ซ่ึงสอดคล�องกับพระราชบัญญัติส"งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
พ.ศ.2550 ของคณะกรรมการส"งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห"งชาติ (2555: 1-3) พบว"า 
การฟklนฟูสมรรถภาพคนพิการตามกระบวนการแพทย/เป#นแนวทางสําคัญแนวทางหนึ่งในการส"งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และสอดคล�องกับแนวคิดการพึ่งตนเอง (Self-Reliance) ของ 
รพีพรรณ คําหอม  (2554: 298-306) ในองค/ประกอบท่ี 1 ท่ีกล"าวว"า สุขภาพเป#นองค/ประกอบสําคัญ
ในการพ่ึงตนเอง และสอดคล�องกับผลการศึกษาของมงคล เลากลาง และคณะ (2553: 50-52) เรื่อง 
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รูปแบบการจัดสวัสดิการท่ีเหมาะสมสําหรับคนพิการ ตําบลบ�านปรางค/ อําเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 
ในองค/ประกอบท่ี 1 ท่ีกล"าวว"า การแพทย/เป#นองค/ประกอบสําคัญในการจัดสวัสดิการท่ีเหมาะสม
สําหรับคนพิการ ดังนั้นองค/ประกอบด�านการดูแลตนเองจึงมีความสําคัญในการเสริมสร�างความสามารถ
ในการจัดการตนเองของคนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเองอย"างยั่งยืน ซ่ึงคนพิการท่ีมีสุขภาพดีจะสามารถ
ปฏิบัติงานหรือทํากิจกรรมต"างๆได�อย"างคล"องแคล"ว มีบุคลิกภาพท่ีดี และสามารถทํากิจกรรมต"างๆ 
ในสังคมได�เต็มศักยภาพท่ีมีอยู" โดยมีกระบวนการในการเสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเอง
ของคนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเองอย"างยั่งยืนด�านการดูแลตนเอง 5 ข้ันตอน ดังนี้ 

1. การเตรียมความพร�อม เป#นข้ันตอนการเสริมสร�างคนพิการให�มีพัฒนาการทางด�านต"างๆ 
ท้ังทางร"างกาย อารมณ/ จิตใจ สังคม และสติปwญญาเพียงพอท่ีจะสามารถดําเนินชีวิตได�โดยไม"เป#น
อุปสรรค ก"อให�เกิดความพึงพอใจในการกระทํานั้นๆ เกิดผลดีต"อตัวเองและการเรียนรู� ซ่ึงสอดคล�อง
กับแนวคิดการดํารงชีวิตอิสระ (Independent Living : IL) ของศูนย/การดํารงชีวิตอิสระของคนพิการไทย 
(2549: 1-4) ท่ีกล"าวว"า คนพิการควรมีความสามารถในการช"วยเหลือตนเอง และมีทักษะอ่ืนๆ ใน
การดูแลตนเองอย"างถูกต�องและเหมาะสม โดยเฉพาะเรื่องสุขภาพท่ีเป#นปwจจัยสําคัญในการดํารงชีวิต 
ทําให�คนพิการสามารถเข�าถึงบริการต"างๆ ของภาครัฐได� และสอดคล�องกับแนวคิดการจัดการด�วย
ตนเองของ Edward and Christine (1994: 6-45)  ในข้ันท่ี 4 ท่ีกล"าวว"า การแนะนําตนเองเป#นข้ันตอนท่ี
สําคัญในการจัดการตนเองเก่ียวกับการดูแลตนเองให�มีสุขภาพท่ีดี ไร�โรคภัย รวมท้ังสอดคล�องกับแนวคิด
การดูแลตนเองของกมลพรรณ  พันพ่ึง (2547: 22-24) ที่กล"าวว"ามนุษย/ทุกคนมีความจําเป#นและมี
ความต�องการการดูแลตนเองเ พื่อ ดํารงภาวะสุขภาพอยู"แล�ว ถ�ามีพลังความสามารถท่ีเอ้ือต"อ
การประกอบกิจกรรมการดูแลตนเอง จะสามารถดูแลตนเองเพ่ือสนองตอบความต�องการของตนเองได� 
โดยในข้ันตอนนี้จะต�องอาศัยความร"วมมือระหว"างตัวคนพิการ ครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน 
และองค/กรคนพิการในการเตรียมความพร�อมให�คนพิการสามารถดํารงชีวิตและออกสู"สังคมได� ไม"ว"า
จะเป#นการศึกษาปwญหาและความต�องการด�านสุขภาพของคนพิการแต"ละประเภท/แต"ละบุคคล       
การสร�างความตระหนักในเรื่องสุขภาพและการดูแลตนเองอย"างถูกต�องและเหมาะสม รวมท้ังสิทธิต"างๆ 
ท่ีพึงได�รับจากภาครัฐ โดยรายละเอียดดังกล"าวสามารถนําไปประยุกต/ใช�และปรับเปลี่ยนตามความพร�อม
และบริบทของแต"ละพ้ืนท่ี ซ่ึงหากคนพิการมีความพร�อมท้ังร"างกายและจิตใจ รวมท้ังมีความตระหนัก
ในตนเองและมีเจตคติเชิงบวกต"อการดําเนินชีวิต ก็จะสามารถบรรลุเปuาหมายในข้ันตอนต"อไปได�เป#น
อย"างดี 

2. การสร�างการเรียนรู� เป#นข้ันตอนในการเปลี่ยนแปลงคนพิการให�มีศักยภาพท่ีสูงข้ึน ซ่ึง
เป#นผลมาจากการให�องค/ความรู� การฝ�กอบรม และการลงมือปฏิบัติจริงเก่ียวกับการดูแลตนเอง เป#น
กระบวนการท่ีเกิดข้ึนตลอดชีวิตและต"อเนื่องมาจากข้ันตอนการเตรียมความพร�อม ซ่ึงสอดคล�องกับ
แนวคิดการจัดการตนเอง (Self-management) ของ Creer (อ�างถึงใน ลดาวัลย/ ฤทธิ์กล�า, 2555: 
45-46) ในข้ันท่ี 4 ข้ันตอนการตัดสินใจในการเลือกศึกษาหาความรู�ในดูแลตนเองอย"างถูกต�องและ
เหมาะสมกับความพิการ ส"งผลให�คนพิการมีสุขภาพท่ีดี รู�เท"าทันโรคภัย รวมท้ังอุบัติเหตุต"างๆ ท่ีอาจ
เกิดข้ึนได�จากการดําเนินชีวิตประจําวัน รวมท้ังสอดคล�องกับแนวคิดการดํารงชีวิตอิสระ (Independent 
Living : IL) ของสํานักสงเสริมและพิทักษ/คนพิการ (2549: 13) เก่ียวกับการท่ีคนพิการจะสามารถ
ดํารงชีวิตอิสระได�จําเป#นต�องได�รับข�อมูลข"าวสาร โดยเฉพาะการจัดบริการข�อมูลข"าวสารเก่ียวกับ       
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การดูแลสุขภาพตนเอง และการฝ�กทักษะในการดูแลสุขภาพของตนเอง เพื่อให�มีสุขภาพท่ีดี       
ไม"เจ็บปyวย และรู�จักวิธีการดูลร"างกายท่ีไม"ปกติอีกด�วย โดยในข้ันตอนนี้จะต�องอาศัยความร"วมมือจาก
ภาครัฐ ภาคเอกชน และองค/กรคนพิการในการจัดทําสื่อการเรียนรู�เพ่ือเผยแพร"ข"าวสาร ข�อมูล และ
บริการต"างๆ ด�านสุขภาพให�เหมาะสมกับคนพิการแต"ละประเภท/แต"ละบุคคล การจัดระบบการให�
คําปรึกษาด�านสุขภาพแก"คนพิการแต"ละประเภท/แต"ละบุคคล  การจัดอบรมให�ความรู�ด�านสุขภาพแก"
คนพิการ ครอบครัวคนพิการ และหน"วยงานที่เกี่ยวข�องอย"างต"อเนื่อง การจัดกิจกรรมส"งเสริม
นันทนาการสําหรับคนพิการแต"ละประเภทอย"างสมํ่าเสมอ รวมทั้งการสร�างการมีส"วนร"วมและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู�ด�านสุขภาพกันระหว"างตัวคนพิการ ครอบครัว คนพิการ ชุมชน และหน"วยงาน
ภาครัฐ ซ่ึงสอดคล�องกับแนวคิดการดูแลตนเองของกมลพรรณ  พันพ่ึง (2547: 22-24) ท่ีกล"าวว"า 
บุคคลสามารถจะกระทําการดูแลตนเองได�อย"างมีประสิทธิภาพ จะต�องมีความรู�เก่ียวกับตนเองและ
สิ่งแวดล�อม จะต�องเห็นว"าสิ่งท่ีจะกระทํานั้นเหมาะสมในสถานการณ/นั้นๆ ดังนั้นก"อนท่ีบุคคลจะเห็น
ด�วยกับการกระทํานั้นๆ ว"าเหมาะสม จะต�องมีความรู�ก"อนว"าสิ่งท่ีต�องกระทํานั้นจะมีประสิทธิภาพและ
ให�ผลตามท่ีต�องการ โดยรายละเอียดดังกล"าวสามารถนําไปประยุกต/ใช�และปรับเปลี่ยนตามความพร�อม
และบริบทของแต"ละพ้ืนท่ี ข้ันตอนการสร�างการเรียนรู�จะช"วยพัฒนาคนพิการให�เกิดความรอบรู�
เก่ียวกับศาสตร/สาขาวิชาต"างๆ  และองค/ความรู�ท่ีเป#นประโยชน/ต"อการดํารงชีวิต ส"งผลให�คนพิการเกิด
ทักษะชีวิต สามารถทํางานได�อย"างมีประสิทธิภาพและแก�ปwญหาเฉพาะหน�าได� รวมท้ังสามารถปรับตัว
ให�เข�ากับสภาพแวดล�อมต"างๆ ได�เป#นอย"างดี   

3. การเสริมพลัง เป#นข้ันตอนในการทําให�คนพิการสามารถดึงศักยภาพท่ีมีอยู"ภายใน
ตนมาใช�ในการดูแลสุขภาพของตนเอง ซ่ึงการที่จะทําให�คนพิการเกิดทักษะชีวิต สามารถทํางานได�
อย"างมีประสิทธิภาพและแก�ปwญหาเฉพาะหน�าได� รวมท้ังสามารถปรับตัวให�เข�ากับสภาพแวดล�อมต"างๆ  
ได�นั้นจําเป#นต�องใช�กระบวนการเสริมพลังท้ังสิ้น ซึ่งสอดคล�องกับแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต 
คนพิการแห"งชาติฉบับท่ี 4 พ.ศ. 2555 – 2559 โดยคณะกรรมการส"งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการแห"งชาติ (2555: ก) ท่ีกล"าวว"า รัฐจะต�องสร�างสภาพแวดล�อมพัฒนาเทคโนโลยีและข�อมูล
ข"าวสารท่ีคนพิการสามารถเข�าถึงและใช�ประโยชน/ได�โดยการสร�างพลังอํานาจให�คนพิการสามารถ
เข�าถึงบริการต"างๆ โดยเฉพาะข�อมูลข"าวสารความรู�ด�านสุขภาพและต�องเสริมพลังให�คนพิการสามารถ
เข�าถึงบริการสาธารณสุขของรัฐ รวมท้ังสนับสนุนงบประมาณสําหรับการดูแลสุขภาพของผู�พิการด�วย 
และสอดคล�องกับแนวคิดการจัดการตนเอง (Self-management) ของ Edward and Christine 
(1994: 6) ท่ีกล"าวว"า การเสริมแรงเป#นกระบวนการสําคัญในการจัดการตนเอง โดยในขั้นตอนนี้
จะต�องอาศัยการสนับสนุนจากภาครัฐ ภาคเอกชน และองค/กรคนพิการในการสนับสนุนให�       
คนพิการได�รับสิทธิประโยชน/ต"างๆ ด�านสุขภาพอย"างท่ัวถึงและครอบคลุมความพิการทุกประเภท 
การจัดระบบผู�ช"วยเหลือคนพิการเพ่ือสนับสนุนการทํากิจวัตรประจําวันต"างๆ ตามท่ีคนพิการร�องขอให�
เกิดข้ึนเป#นรูปธรรม  การสนับสนุนงบประมาณในการจัดบริการด�านสุขภาพให�เหมาะสมกับคนพิการ
แต"ละประเภท/แต"ละบุคคล รวมท้ังจัดสถานท่ีท่ีเหมาะสมสําหรับการจัดกิจกรรมนันทนาการส"งเสริม
สุขภาพโดยเป#นไปตามหลักอารยสถาปwตย/ (Universal Design) โดยรายละเอียดดังกล"าวสามารถ
นําไปประยุกต/ใช�และปรับเปลี่ยนตามความพร�อมและบริบทของแต"ละพ้ืนท่ี ซ่ึงหลักของการเสริมพลัง
จะช"วยกระตุ�นให�คนพิการเกิดความตระหนักในศักยภาพท่ีตนมี และดึงศักยภาพนั้นออกมาใช�อย"าง
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เต็มท่ีและเต็มใจ เพ่ือปรับปรุงพัฒนาวิถีชีวิต วิถีการทํางานให�บรรลุผลสําเร็จ ซ่ึงผลสําเร็จท่ีเกิดข้ึนนี้
จะมีความต"อเนื่องและยั่งยืน 

4. การติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) เป#นข้ันตอนท่ีจะทําให�
การกระบวนการเสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเองของคนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเองอย"าง
ยั่งยืนด�านการดูแลตนเองมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทําให�ทราบปwญหา อุปสรรคสําคัญในเรื่องการ
ดูแลสุขภาพของคนพิการ และสามารถหามาตรการแก�ไขได�ทันการณ/ สามารถทราบว"ากระบวนการ
เสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเองของคนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเองอย"างยั่งยืนด�านการดูแล
ตนเองบรรลุเปuาหมายมากน�อยเพียงใด ซ่ึงสอดคล�องกับแนวคิดการจัดการตนเอง (Self-management) 
ของ Kanfer and Gaelick (1986: 283-345) ที่กล"าวว"า การติดตามตนเองและการประเมินผล
ตนเองเป#นกระบวนการสําคัญในการจัดการตนเองด�านการดูแลสุขภาพตนเอง รวมท้ังสอดคล�องกับ
แนวคิดการจัดการตนเอง (Self-management) ของ Creer (อ�างถึงใน ลดาวัลย/ ฤทธิ์กล�า, 2555: 
45-46) ในข้ันตอนท่ี 6 ท่ีกล"าวว"าการติดตามและประเมินผลเป#นกระบวนการสําคัญในการจัดการ
ตนเอง สามารถกระทําได�ท้ังก"อนเริ่มกระบวนการ ระหว"างกระบวนการ และเม่ือกระบวนการเสร็จสิ้น 
ซ่ึงเป#นข้ันตอนในการวางแผนและสรุปยืนยันประสิทธิภาพของกระบวนการดังกล"าวและมีบทบาท
สําคัญท่ีจะช"วยผลักดันให�เกิดความสําเร็จตามแผนด�านการดูแลสุขภาพท่ีกําหนดไว� โดยในข้ันตอนนี้
จะต�องอาศัยความร"วมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชน และองค/กรท่ีเก่ียวข�องตามบริบทของแต"ละพ้ืนท่ีใน
การติดตามและประเมินผลหลังจากการให�ความรู�และฝ�กฝนทักษะของคนพิการอย"างต"อเนื่อง และ
การสนับสนุนโครงการวิจัยและพัฒนาด�านการดูแลตนเองของคนพิการแต"ละประเภท โดยรายละเอียด
ดังกล"าวสามารถนําไปประยุกต/ใช�และปรับเปลี่ยนตามความพร�อมและบริบทของแต"ละพ้ืนท่ี ซึ่งการ
ติดตามและประเมินผลเป#นกระบวนการสําคัญในการกําหนดทิศทางในการพัฒนาและประเมิน
ความก�าวหน�าของกระบวนการ รวมท้ังเป#นการประเมินความสําเร็จของกระบวนการเสริมสร�าง
ความสามารถในการจัดการตนเองของคนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเองอย"างยั่งยืนด�านการดูแลตนเอง 

5. การรวมกลุ"ม เป#นข้ันตอนสุดท�ายในการเสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเอง
ของคนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเองอย"างยั่งยืน เม่ือคนพิการผ"านกระบวนการท้ัง 4 ข้ันตอนข�างต�นและมี
ความสามารถในการจัดการตนเองของคนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเองอย"างยั่งยืนด�านการดูแลตนเองแล�วนั้น  
ก็จะทําให�คนพิการมีความรู� มีความสามารถ มีศักยภาพในการดูแลตนเอง และเป#นคนพิการท่ีสามารถ
พ่ึงตนเองได�  แต"การดํารงชีวิตอยู"เพียงลําพังคงไม"สามารถทําให�คนพิการนั้นสามารถพ่ึงตนเองได�อย"าง
ยั่งยืนจึงต�องมีการรวมกลุ"ม โดยเฉพาะกลุ"มสุขภาพต"างๆ ท่ีเกิดข้ึนจากคนพิการท่ีผ"านกระบวนการ             
การเสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเองของคนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเองอย"างยั่งยืนแล�ว มี
เปuาหมายเดียวกัน มีปฏิสัมพันธ/กัน มีความเก่ียวข�องกันในกิจกรรมของกลุ"ม เกิดความตระหนักใน
ความสําคัญของกันและกัน แสดงออกซึ่งการยอมรับ การให�เกียรติกัน มีการวางแผน การทํางาน
ร"วมกัน และต�องการเสริมสร�างความเข�มแข็งด�านสุขภาพ โดยอาจเป#นการรวมกลุ"มกันเพ่ือแลกเปลี่ยน
เรียนรู�ให�คําปรึกษาเก่ียวกับการดูแลสุขภาพของตนเอง  รวมท้ังการปuองกันโรคภัยไข�เจ็บต"างๆ ส"งผลให�
คนพิการมีสุขภาพท่ีดีและเข�าถึงบริการจากภาครัฐได�มากยิ่งข้ึน ซ่ึงสอดคล�องกับแนวคิดการดํารงชีวิต
อิสระ (Independent Living: IL) ของสํานักส"งเสริมและพิทักษ/คนพิการ (2549: 13) เก่ียวกับ       
การจัดบริการจัดกลุ"มสนับสนุนคนพิการในชุมชนด�านสุขภาพ โดยในขั้นตอนนี้จะต�องอาศัย       



292 

ความร"วมมือจากตัวคนพิการ ครอบครัวคนพิการ ชุมชนภาครัฐ ภาคเอกชน และองค/กรท่ีเก่ียวข�อง
ตามบริบทของแต"ละพ้ืนท่ีในการสนับสนุนการรวมกลุ"มด�านสุขภาพและประสานงานกับองค/กรต"างๆ 
เพ่ือเป#นการสร�างความเข�มแข็งด�านสุขภาพและสามารถช"วยเหลือคนพิการอ่ืนๆ ในชุมชน และนําไปสู"
การพ่ึงตนเองอย"างยั่งยืนต"อไป 
 องค4ประกอบท่ี 5 ด�านการตระหนักในตนเอง (Self-awareness)  
 การตระหนักในตนเองเป#นประโยชน/ต"อการพัฒนาศักยภาพคนพิการ ซ่ึงจะทําให�       
คนพิการมีความมุ"งหวัง เกิดกําลังใจ ไม"รู �สึกท�อแท�หรือสิ ้นหวัง มีความมั่นคงพอที่จะต"อสู�กับ
สิ่งแวดล�อมและปwญหาอุปสรรคต"างๆ ได� เป#นพ้ืนฐานของการมองชีวิต ความสามารถทางด�านสังคม
และอารมณ/ เกิดจากการเห็นคุณค"าในตนเอง รู�จักความถนัด ความสามารถ จุดเด"น จุดด�อยของ
ตนเอง เข�าใจความแตกต"างของแต"ละบุคคล รู�จักตนเอง ยอมรับเห็นคุณค"าและภาคภูมิใจในตนเอง
และผู�อ่ืน มีเปuาหมายในชีวิต และมีความรับผิดชอบ และสามารถพ่ึงตนเองได�อย"างยั่งยืน ซ่ึงสอดคล�อง
กับพระราชบัญญัติส"งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพ.ศ.2550 ของคณะกรรมการส"งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห"งชาติ (2555:1-3) พบว"า การปรับสภาพทางร"างกาย จิตใจ 
และอารมณ/สําหรับคนพิการเป#นแนวทางสําคัญแนวทางหนึ่งในการส"งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต  
คนพิการ และสอดคล�องกับแนวคิดการพ่ึงตนเอง (Self-Reliance) ของโกวิทย/ พวงงาม (2553: 171-173) 
ในองค/ประกอบท่ี 4 ท่ีกล"าวว"า จิตใจเป#นองค/ประกอบสําคัญในการพ่ึงตนเอง และสอดคล�องกับ      
ผลการศึกษาของสุทธิรักษ/ ศรีสุเลิศ  (2551: 116-123)  เรื่อง การพัฒนาศักยภาพการพ่ึงตนเองใน
ชุมชนชนบท ตําบลถ"อนนาลับ อําเภอบ�านดุง จังหวัดอุดรธานี ในองคืประกอบท่ี 1 ท่ีกล"าวว"า 
ศักยภาพการพึ่งตนเองด�านจิตใจเป#นองค/ประกอบสําคัญในการพึ่งตนเองของประชาชน รวมทั้ง
สอดคล�องกับผลการศึกษาขององอาจ ดิษฐาอภิชน (2556: 222-225) เรื่อง การพ่ึงตนเองอย"าง
ยั่งยืนของชุมชนตําบลห�วยไผ" อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ในองค/ประกอบท่ี 4 ท่ีกล"าวว"า จิตใจ
เป#นองค/ประกอบสําคัญในการพ่ึงตนเองของคนในชุมชน ดังนั้นองค/ประกอบด�านการตระหนักใน
ตนเองจึงมีความสําคัญในการเสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเองของคนพิการเพ่ือ
การพ่ึงตนเองอย"างยั่งยืน คนพิการท่ีเห็นคุณค"าในตนเองสูงจะสามารถเผชิญกับอุปสรรคท่ีผ"านเข�ามา
ในชีวิตได� สามารถยอมรับเหตุการณ/ท่ีทําให�ตนเองรู�สึกผิดหวัง ท�อแท�ใจ ความเชื่อม่ันในตนเอง มี
ความหวังและมีความกล�าหาญ จะทําให�เป#นคนท่ีประสบผลสําเร็จ มีความสุข สามารถดํารงชีวิตได�
อย"างมีความสุขตามท่ีตนปรารถนา โดยมีกระบวนการในการเสริมสร�างความสามารถในการจัดการ
ตนเองของคนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเองอย"างยั่งยืนด�านการตระหนักในตนเอง 5 ข้ันตอน ดังนี้ 

1. การเตรียมความพร�อม เป#นข้ันตอนการเสริมสร�างคนพิการให�มีพัฒนาการทางด�านต"างๆ 
ท้ังทางร"างกาย อารมณ/ จิตใจ สังคม และสติปwญญาเพียงพอท่ีจะสามารถดําเนินชีวิตได�โดยไม"เป#น
อุปสรรค ก"อให�เกิดความพึงพอใจในการกระทํานั้นๆ เกิดผลดีต"อตัวเองและการเรียนรู� ซ่ึงสอดคล�อง
กับแนวคิดการดํารงชีวิตอิสระ (Independent Living : IL) ของศูนย/การดํารงชีวิตอิสระของคนพิการไทย 
(2549 : 1-4) ท่ีกล"าวว"า คนพิการควรรู�จักความพิการของตนเอง สามารถยอมรับกับสภาพความพิการ
ท่ีเป#นอยู" และมีความเชื่อม่ันในตนเอง ทําให�คนพิการเข�าใจใจตนเองและเห็นคุณค"าในตนเองและ
สอดคล�องกับแนวคิดการจัดการด�วยตนเองของ Edward and Christine (1994: 6-45)  ในข้ันท่ี 4         
ท่ีกล"าวว"า การจัดการความเครียด เป#นข้ันตอนท่ีสําคัญในการจัดการตนเองในการเรียนรู�ตนเองและจัดการ
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กับปwญหาต"างๆ ในการดํารงชีวิต โดยในขั้นตอนนี้จะต�องอาศัยความร"วมมือระหว"างตัวคนพิการ 
ครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน และองค/กรคนพิการในการเตรียมความพร�อมให�คนพิการ
สามารถดํารงชีวิตและออกสู"สังคมได� ไม"ว"าจะเป#นการสร�างความเข�าใจและยอมรับสภาพความพิการ
ของตนเอง รวมท้ังสามารถใช�ศักยภาพที่มีอยู"ได�อย"างเต็มที่ ปรับเจตคติในทางบวกและเสริมทักษะ
ชีวิตด�านต"างๆ ให�กับคนพิการ รวมท้ังฝ�กฝนให�คนพิการสามารถดําเนินชีวิตร"วมกับคนปกติได�อย"าง
ภาคภูมิ  โดยรายละเอียดดังกล"าวสามารถนําไปประยุกต/ใช�และปรับเปลี่ยนตามความพร�อมและบริบท
ของแต"ละพ้ืนท่ี ซ่ึงหากคนพิการมีความพร�อมท้ังร"างกายและจิตใจ รวมท้ังมีความตระหนักในตนเอง
และมีเจตคติเชิงบวกต"อการดําเนินชีวิต ก็จะสามารถบรรลุเปuาหมายในข้ันตอนต"อไปได�เป#นอย"างดี 

2. การสร�างการเรียนรู� เป#นข้ันตอนในการเปลี่ยนแปลงคนพิการให�มีศักยภาพท่ีสูงข้ึน ซ่ึง
เป#นผลมาจากการให�องค/ความรู� การฝ�กอบรม และการลงมือปฏิบัติจริงเกี่ยวกับการสร�างความ
ตระหนักในตนเอง เป#นกระบวนการท่ีเกิดข้ึนตลอดชีวิตและต"อเนื่องมาจากข้ันตอนการเตรียมความ
พร�อม ซ่ึงสอดคล�องกับแนวคิดการดํารงชีวิตอิสระ (Independent Living : IL) ของสํานักสงเสริม
และพิทักษ/คนพิการ (2549: 13) เก่ียวกับการให�คําปรึกษาฉันท/เพ่ือนและการฝ�กทักษะการดํารงชีวิต
โดยคนพิการจําเป#นต�องได�รับคําปรึกษา แนะแนวทางการดําเนินชีวิต พร�อมต�องฝ�กฝนให�มีทักษะใน
การดํารงชีวิตเพื่อให�สามารถออกสู"สังคมภายนอกได� ซ่ึงเป#นแนวทางสําคัญในการเสริมสร�างการ
ดํารงชีวิตอิสระของคนพิการ โดยในข้ันตอนนี้จะต�องอาศัยความร"วมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชน 
และองค/กรคนพิการในการสร�างระบบการให�ข�อมูลข"าวสารด�านต"างๆ แก"คนพิการให�เหมาะสมกับความ
พิการแต"ละประเภท การจัดอบรมให�ความรู�เกี่ยวกับเรื่องทักษะชีวิตด�านต"างๆ และสิทธิของตนเอง
แก"คนพิการแต"ละประเภท การจัดอบรมหลักธรรมสู"การปฎิบัติเพื่อให�เกิดความเข�าใจตนเองและวิธี
แก�ปwญหาต"างๆ  การจัดระบบการให�คําปรึกษาท่ีเป#นประโยชน/กับคนพิการแต"ละประเภท/แต"ละบุคคล  
รวมทั้งจัดกิจกรรมให�คนพิการมีส"วนร"วมในการทําประโยชน/เพื่อสังคม โดยรายละเอียดดังกล"าว
สามารถนําไปประยุกต/ใช�และปรับเปลี่ยนตามความพร�อมและบริบทของแต"ละพ้ืนท่ี ข้ันตอนการสร�าง
การเรียนรู�จะช"วยพัฒนาคนพิการให�เกิดความรอบรู�เก่ียวกับศาสตร/สาขาวิชาต"างๆ  และองค/ความรู�ท่ี
เป#นประโยชน/ต"อการดํารงชีวิต ส"งผลให�คนพิการเกิดทักษะชีวิต สามารถทํางานได�อย"างมีประสิทธิภาพ
และแก�ปwญหาเฉพาะหน�าได� รวมท้ังสามารถปรับตัวให�เข�ากับสภาพแวดล�อมต"างๆ ได�เป#นอย"างดี   

3. การเสริมพลัง เป#นข้ันตอนในการทําให�คนพิการสามารถดึงศักยภาพท่ีมีอยู"ภายใน
ตนมาใช�ในการดํารงชีวิตและทํากิจวัตรประจําวันได�อย"างอิสระ ซ่ึงการท่ีจะทําให�คนพิการเกิดทักษะชีวิต 
สามารถทํางานได�อย"างมีประสิทธิภาพและแก�ปwญหาเฉพาะหน�าได� รวมท้ังสามารถปรับตัวให�เข�ากับ
สภาพแวดล�อมต"างๆ ได�นั้นจําเป#นต�องใช�กระบวนการเสริมพลังทั้งสิ้น ซ่ึงสอดคล�องกับแนวคิดการ
จัดการตนเอง (Self-management) ของ Edward and Christine (1994: 6) ท่ีกล"าวว"า การ
เสริมแรงตนเองและการจัดการความเครียดเป#นกระบวนการสําคัญในการจัดการตนเองเพ่ือให�       
คนพิการเกิดความตระหนักในตนเอง สามารถจัดการกับอุปสรรคปwญหาและดํารงชีวิตในสังคมได�อย"าง
ภาคภูมิ โดยในข้ันตอนนี้จะต�องอาศัยการสนับสนุนจากภาครัฐในการส"งเสริมแนวคิดการดํารงชีวิต
อิสระคนพิการให�อยู"ในแผนงานภาครัฐ  โดยรายละเอียดดังกล"าวสามารถนําไปประยุกต/ใช�และ
ปรับเปลี่ยนตามความพร�อมและบริบทของแต"ละพ้ืนท่ี ซ่ึงหลักของการเสริมพลังจะช"วยกระตุ�นให�       
คนพิการเกิดความตระหนักในศักยภาพท่ีตนมี และดึงศักยภาพนั้นออกมาใช�อย"างเต็มที่และเต็มใจ 
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เพ่ือปรับปรุงพัฒนาวิถีชีวิต วิถีการทํางานให�บรรลุผลสําเร็จ ซ่ึงผลสําเร็จท่ีเกิดข้ึนนี้จะมีความต"อเนื่อง
และยั่งยืน 

4. การติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) เป#นข้ันตอนท่ีจะทําให�
กระบวนการเสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเองของคนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเองอย"างยั่งยืน
ด�านการตระหนักในตนเองมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทําให�ทราบปwญหา อุปสรรคสําคัญในการ
สร�างความตระหนักในตนเอง และสามารถหามาตรการแก�ไขได�ทันการณ/ สามารถทราบว"า
กระบวนการเสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเองของคนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเองอย"าง
ยั่งยืนด�านการตระหนักในตนเองบรรลุเปuาหมายมากน�อยเพียงใด ซ่ึงสอดคล�องกับแนวคิดการจัดการ
ตนเอง (Self-management) ของ Kanfer and Gaelick (1986: 283-345) ท่ีกล"าวว"า การติดตาม
ตนเองและการประเมินผลตนเองเป#นกระบวนการสําคัญในการจัดการตนเอง รวมท้ังสอดคล�องกับ
แนวคิดการจัดการตนเอง (Self-management) ของ Creer (อ�างถึงใน ลดาวัลย/ ฤทธิ์กล�า, 2555: 
45-46) ในข้ันตอนท่ี 6 ท่ีกล"าวว"าการติดตามและประเมินผลเป#นกระบวนการสําคัญในการจัดการ
ตนเองเพ่ือสร�างความตระหนักในตนเองของคนพิการ สามารถกระทําได�ทั้งก"อนเริ่มกระบวนการ 
ระหว"างกระบวนการ และเม่ือกระบวนการเสร็จสิ้น ซ่ึงเป#นข้ันตอนในการวางแผนและสรุปยืนยัน
ประสิทธิภาพของกระบวนการดังกล"าวและมีบทบาทสําคัญท่ีจะช"วยผลักดันให�เกิดความสําเร็จตาม
แผนด�านการตระหนักในตนเองท่ีกําหนดไว� โดยในข้ันตอนนี้จะต�องอาศัยความร"วมมือจากภาครัฐ 
ภาคเอกชน และองค/กรท่ีเก่ียวข�องตามบริบทของแต"ละพ้ืนท่ีในการติดตามและประเมินผลหลังจาก
การให�ความรู�และฝ�กฝนทักษะของคนพิการอย"างต"อเนื่อง และการจัดทําโครงการศึกษาวิจัยและ
พัฒนาด�านการดํารงชีวิตอิสระของคนพิการแต"ละประเภท โดยรายละเอียดดังกล"าวสามารถนําไป
ประยุกต/ใช�และปรับเปลี่ยนตามความพร�อมและบริบทของแต"ละพ้ืนท่ี ซ่ึงการติดตามและประเมินผลเป#น
กระบวนการสําคัญในการกําหนดทิศทางในการพัฒนาและประเมินความก�าวหน�าของกระบวนการ 
รวมท้ังเป#นการประเมินความสําเร็จของกระบวนการเสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเองของ
คนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเองอย"างยั่งยืนด�านการตระหนักในตนเอง 

5. การรวมกลุ"ม เป#นข้ันตอนสุดท�ายในการเสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเอง
ของคนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเองอย"างยั่งยืน เม่ือคนพิการผ"านกระบวนการท้ัง 4 ข้ันตอนข�างต�นและมี
ความสามารถในการจัดการตนเองของคนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเองอย"างยั่งยืนด�านการตระหนักใน
ตนเองแล�วนั้น ก็จะทําให�คนพิการมีความรู� มีความสามารถ มีศักยภาพในการทํากิจกรรมต"างๆ  
ร"วมกับคนท่ัวไปในสังคม และเป#นคนพิการท่ีสามารถพ่ึงตนเองได�  แต"การดํารงชีวิตอยู"เพียงลําพังคง
ไม"สามารถทําให�คนพิการนั้นสามารถพ่ึงตนเองได�อย"างยั่งยืนจึงต�องมีการรวมกลุ"ม ไม"ว"าจะเป#นกลุ"ม
อาชีพ กลุ"มการเรียนรู�ต"างๆ กลุ"มความร"วมมือด�านต"างๆ ท่ีเกิดข้ึนจากคนพิการท่ีผ"านกระบวนการ   
การเสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเองของคนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเองอย"างยั่งยืนแล�ว มี
เปuาหมายเดียวกัน มีปฏิสัมพันธ/กัน มีความเก่ียวข�องกันในกิจกรรมของกลุ"ม เกิดความตระหนักใน
ความสําคัญของกันและกัน แสดงออกซึ่งการยอมรับ การให�เกียรติกัน มีการวางแผน การทํางาน
ร"วมกัน และต�องการเสริมสร�างความเข�มแข็งโดยเฉพาะด�านจิตใจ โดยอาจรวมกลุ"มเพ่ือเสริมสร�าง
ความเข�มแข็งเพ่ือพิทักษ/สิทธิด�านต"างๆ ท่ีคนพิการพึงได�รับ ซ่ึงสอดคล�องกับแนวคิดการดํารงชีวิต
อิสระ (Independent Living : IL) ของสํานักส"งเสริมและพิทักษ/คนพิการ (2549: 13) โดยภาครัฐ
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ต�องจัดบริการจัดกลุ"มสนับสนุนคนพิการในชุมชนเพ่ือพิทักษ/สิทธิ์ด�านต"างๆ ท่ีคนพิการพึงได�รับ โดยใน
ขั้นตอนนี้จะต�องอาศัยความร"วมมือจากตัวคนพิการ ครอบครัวคนพิการ ชุมชนภาครัฐ ภาคเอกชน 
และองค/กรท่ีเก่ียวข�องตามบริบทของแต"ละพ้ืนท่ีในการสนับสนุนการรวมกลุ"มและประสานงานกับ
องค/กรต"างๆ เพื่อเป#นการสร�างความเข�มแข็งและสามารถช"วยเหลือคนพิการอ่ืนๆ ในชุมชน และ
นําไปสู"การพ่ึงตนเองอย"างยั่งยืนต"อไป 
 
ข�อเสนอแนะจากการวิจัย 
 การสนับสนุนและส"งเสริมให�รูปแบบการเสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเองของ    
คนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเองอย"างยั่งยืนบรรลุวัตถุประสงค/และเกิดข้ึนจริงเป#นรูปธรรมในวงกว�าง      
เพ่ือนําไปสู"การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการและสามารถพ่ึงตนเองได�อย"างยั่งยืนนั้น ควรพัฒนา
กระบวนการเสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเองของคนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเองอย"างยั่งยืน
แต"ละด�านให�มีประสิทธิภาพ รวมท้ังจัดทําแผนงานและแนวทางเพ่ือสนับสนุนและส"งเสริมให�คนพิการ
เกิดแรงจูงใจและพลังแห"งศักยภาพท่ีตนเองมีอยู" ส"งผลให�สังคมได�รับรู� เข�าใจ และเกิดการยอมรับใน
ศักด์ิศรีความเป#นมนุษย/ของคนพิการมากยิ่งข้ึน ซ่ึงมีรายละเอียดดังต"อไปนี้ 

1. การเตรียมความพร�อม ควรเริ่มจากการส"งเสริมพัฒนาทักษะการดํารงชีวิตของคนพิการ
ตั้งแต"วัยเด็กให�มีความเหมาะสมตามช"วงวัย รวมทั้งส"งเสริมการมีส"วนร"วมของคนพิการ ครอบครัว 
ชุมชน และสถานศึกษา โดยให�คนพิการมีส"วนร"วมทุกกิจกรรมอย"างใกล�เคียงกับคนท่ัวไป  

2. การสร�างการเรียนรู� ควรสื่อสารผ"านช"องทางสาธารณะ เช"น รายการทีวี รายการวิทยุ 
รวมท้ังสื่อสังคมออนไลน/ต"างๆ ในเรื่องราวท่ีเก่ียวกับการเสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเอง
ของคนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเองอย"างยั่งยืน เพ่ือเป#นการเป�ดพ้ืนท่ีการเข�าถึงข�อมูลข"าวสารของคนพิการ
อย"างเป#นรูปธรรมรวมท้ังสร�างการมีส"วนร"วมจากทุกภาคส"วนเพ่ือสร�างกระบวนการจัดการความรู�ด�าน
ความพิการในประเด็นต"างๆ เช"น การแลกเปลี่ยนประสบการณ/ชีวิตและการทํางานเครือข"ายคนพิการ 
การนําภูมิปwญญาท�องถ่ินมาประยุกต/ใช�เพ่ือการพ่ึงตนเองอย"างยั่งยืนของคนพิการ การนําเสนอภาพ 
คนพิการผ"านบทละครโทรทัศน/หรือภาพยนตร/ รวมท้ังการสร�างความรู�โดยใช�กระบวนการเรียนรู�ต"างๆ 
รวมถึงการศึกษาวิจัย เพ่ือให�คนพิการและสังคมเกิดความเข�าใจและเกิดองค/ความรู�เพ่ือสนับสนุนการ
เสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเองของคนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเองอย"างยั่งยืน  

3. การเสริมพลัง ควรสนับสนุนและส"งเสริมการสร�างความเข�าใจและการทํางานร"วมกับ             
องค/กรปกครองส"วนท�องถ่ินเก่ียวกับการพิทักษ/สิทธิ์เพ่ือการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล�อมทางกายภาพ
ตามหลักอารยสถาปwตย/อย"างเป#นรูปธรรม รวมท้ังสร�างเจตคติท่ีเอ้ือให�คนพิการเข�าร"วมในกิจกรรมสังคม 
และสนับสนุนการระดมทรัพยากรอย"างเป#นระบบและต"อเนื่องแทนการสนับสนุนเป#นโครงการรายป�
เพ่ือให�องค/กรคนพิการสามารถวางแผนพัฒนาองค/กรระยะยาวและมีการพัฒนาคุณภาพได�ดียิ่งข้ึน  

4. การติดตามและประเมินผล ควรสนับสนุนการมอบหมายให�องค/กรคนพิการเป#นหน"วย
จัดบริการสําหรับคนพิการในท�องถ่ินและมีระบบการติดตามและประเมินผลอย"างต"อเนื่องรวมท้ังสร�าง
ความร"วมมือระดับกระทรวงต"างๆท่ีเก่ียวข�องในการบูรณาการแผนงานด�านการเสริมสร�างความสามารถ 
ในการจัดการตนเองของคนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเองอย"างยั่งยืนเพ่ือกําหนดนโยบาย ร"างและผลักดัน
กฎหมาย นําไปสู"การปฏิบัติจริง การติดตามประเมินผล รวมท้ังการวิจัยและพัฒนาต"อไป 
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5. การรวมกลุ"ม ควรสร�างเครือข"ายการทํางานด�านการเสริมสร�างความสามารถในการ
จัดการตนเองของคนพิการเพื่อการพึ่งตนเองอย"างยั่งยืน โดยประสานความร"วมมือให�ครอบคลุม
องค/กรภาคีอ่ืนๆ ในสังคมนอกเหนือจากองค/กรด�านคนพิการเพื่อสร�างพลังในการเปลี่ยนแปลงและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการสู"การพ่ึงตนเองอย"างยั่งยืน เช"น ภาคีนักวิชาการด�านต"างๆ ภาคีองค/กร
คุ�มครองผู�บริโภค เป#นต�น  

 
ข�อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต-อไป 
 จากการวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการเสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเอง
ของคนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเองอย"างยั่งยืน” ในครั้งนี้  ผู�วิจัยมีข�อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต"อไป ซ่ึงมี
รายละเอียดดังต"อไปนี้ 

1. สนับสนุนการศึกษาวิจัยและพัฒนาโมเดลนําร"องเก่ียวกับการเสริมสร�างความสามารถใน
การจัดการตนเองของคนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเองอย"างยั่งยืนเพ่ือเป#นตัวอย"างกระตุ�นให�เกิดการพัฒนา
ในพ้ืนท่ีต"างๆ อย"างเป#นรูปธรรมมากยิ่งข้ึน 

2. สนับสนุนการศึกษาวิจัยการพัฒนาเทคนิคและกระบวนการสื่อสารท่ีกระตุ�นการเรียนรู� 
การมีส"วนร"วมเพ่ือสร�างประสบการณ/การเรียนรู�ด�านความพิการในกลุ"มเปuาหมายเฉพาะ เช"น นักเรียน 
นักศึกษา คนพิการใหม"ๆ ครอบครัวคนพิการ และบุคลากรท่ีเก่ียวข�องกับงานด�านคนพิการ 

3. สนับสนุนการศึกษาวิจัยการสร�างเครือข"ายการจัดการตนเองของคนพิการเพ่ือการ
พ่ึงตนเองอย"างยั่งยืนเพ่ือเป#นแนวทางในการสร�างความเข�มแข็งขององค/กรคนพิการและชุมชน รวมท้ัง
ถ"ายถอดและขยายผลไปสู"องค/กรคนพิการและชุมชนอ่ืนต"อไป   

4. สนับสนุนการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส"วนร"วม (PAR) เพ่ือระดมการมีส"วนร"วม
ของกลุ"มแกนนําคนพิการในองค/กรคนพิการในพ้ืนท่ีต"างๆ หรือคนพิการท่ีมีความสนใจเข�าร"วมทํางาน
เป#นนักวิจัย เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาบุคลากรและกระบวนการการทํางานด�านคนพิการให�มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน รวมท้ังสร�างองค/ความรู�จากคนพิการท่ีเผชิญกับปwญหาเอง  

 ภาพรวมท้ังหมดของผลการวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการเสริมสร�างความสามารถ
ในการจัดการตนเองของคนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเองอย"างยั่งยืน” นี้ สามารถสรุปได�ตามแผนภาพ ดังนี้ 
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ภาพท่ี 48 ภาพรวมผลการวิจัย “การพัฒนารูปแบบการเสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเอง  
             ของคนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเองอย"างยั่งยืน” 

รูปแบบการเสริมสร�าง
ความสามารถในการ
จัดการตนเองของคน

พิการเพ่ือการพ่ึงตนเอง
อย-างยั่งยืน 

(องค4ประกอบ) 
1)การประกอบอาชีพ 
2)การเรียนรู� 
3)เทคโนโลยี                   
ส่ิงอํานวยความสะดวก 
4)การดูแลตนเอง 
5)การตระหนักในตนเอง 

กระบวนการ 
1)การเตรียมความพร�อม 
2)การสร�างการเรียนรู� 
3)การเสริมพลัง 
4)การติดตามและ
ประเมินผล 
5)การรวมกลุ"ม 

 
 
 

คนพิการ 

พ่ึงตนเองได� 
อย-างย่ังยืน 

เงื่อนไขความสําเร็จ 
1)การมีส"วนร"วมของคนพิการ ครอบครัว ภาครัฐ ภาคเอกชน  
  และองค/กรคนพิการ ในการเสริมสร�างและพัฒนางานด�านต"างๆ 
2)การขับเคล่ือนผ"านองค/กรคนพิการท่ีได�รับการรับรองตามกฎหมาย 
3)การให�ท�องถิ่นมีบทบาทสําคัญในการจัดบริการด�านต"างๆ สําหรับคนพิการ 
4)การจัดบริการท่ีครอบคลุมคนพิการทุกประเภท  
 

ทฤษฎีและแนวคิดที่เก่ียวข�อง 
- แนวคิดการจัดการตนเอง 
- แนวคิดการพึ่งตนเอง 
- แนวคิดการดํารงชีวิตอิสระ 
- แนวคิดการฟklนฟูสมรรถภาพ

โดยชุมชน 
- งานวิจัยท่ีเกี่ยวข�อง 

 

บริบทท่ีเกี่ยวข�อง 
- พระราชบัญญัติส"งเสริมและ    

พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
พ.ศ.2550 

- แผนพัฒนาคุณภาพชีว ิต
คนพิการแห"งชาติฉบับท่ี 4 
พ.ศ. 2555 – 2559 

- นโยบายภาครัฐด�านคนพิการ 
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ภาคผนวก ก 
รายนามผูใหขอมูล 
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รายนามคนพิการตนแบบในการจัดการตนเอง  
พิจารณาตัวบ�งช้ีการเสริมสรางความสามารถในการจัดการตนเองของคนพิการ 

เพ่ือการพ่ึงตนเองอย�างย่ังยืน 

 

1. นายธีรวัฒน�  ศรีปฐมสวัสด์ิ บุคคลพิการตัวอย!างจากการสรรหา สภาสังคมสงเคราะห� 
  แห!งชาติ ในพระบรมราชูปถัมภ� ป- 2550 
2. นายพงษ�ศักด์ิ  แสงโพธิ์ศิริ บุคคลพิการตัวอย!าง สภาสังคมสงเคราะห�แห!งชาติ  

 ในพระบรมราชูปถัมภ� ป- 2550 
3. นายกําพล  ทองบุญนุ!ม บุคคลพิการตัวอย!างจากการสรรหา สภาสังคมสงเคราะห� 
  แห!งชาติในพระบรมราชูปถัมภ� ป- 2551 
4. นายเฉลิมพล  กวยเนียม บุคคลพิการตัวอย!าง สภาสังคมสงเคราะห�แห!งชาติ  
  ในพระบรมราชูปถัมภ� ป- 2555 
5. ร7อยเอกชาญ  สุป8นะ บุคคลพิการตัวอย!าง สภาสังคมสงเคราะห�แห!งชาติ  
  ในพระบรมราชูปถัมภ� ป- 2555 
6. นายวิรัช  สุขเจริญ บุคคลพิการตัวอย!าง สภาสังคมสงเคราะห�แห!งชาติ  
  ในพระบรมราชูปถัมภ� ป- 2555 
7. นายสายยันต�  จันทรา บุคคลพิการตัวอย!างจากการสรรหา สภาสังคมสงเคราะห�แห!งชาติ 
  ในพระบรมราชูปถัมภ�  ป- 2556 
8. อ.ดร.อิศวรา  ศิริรุ!งเรือง ต7นกล7าต7นแบบคนพิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคง 
  ของมนุษย� ป- 2554 
9. นางสาวปรียานุช  ศศิธรวัฒนกุล ต7นกล7าต7นแบบคนพิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคง 
  ของมนุษย� ป- 2554 
10.นายสว!าง  ศรีสม                  ต7นกล7าต7นแบบคนพิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคง 
  ของมนุษย� ป- 2554 
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รายนามผูเช่ียวชาญดานคนพิการ 
พิจารณาตัวบ�งช้ีการเสริมสรางความสามารถในการจัดการตนเองของคนพิการ 

เพ่ือการพ่ึงตนเองอย�างย่ังยืน 

 

1. น.อ.สถิตย�พงศ�  อธิภิรมย�ศรี  ประธานมูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการไทย 
2. น.ส.สุภัทราพร  ตันอธิคม  รองผู7อํานวยการศูนย�การดํารงชีวิตอิสระคนพิการพญาไท 
3. น.ส.ขวัญฤทัย  สว!างศรี  กรรมการสภาศูนย�การดํารงชีวิตอิสระของคนพิการ 
      ประเทศไทย 
4. นายสุภรธรรม  มงคลสวัสด์ิ  เลขาธิการมูลนิธิพระมหาไถ!เพ่ือการพัฒนาคนพิการ 
5. นายธีรยุทธ  สุคนธวิท   ผู7อํานวยการศูนย�การดํารงชีวิตอิสระคนพิการนนทบุรี 
6. นายอนุชา รัตนสินธุ�   นายกสมาคมคนหูหนวกแห!งประเทศไทย 
7. นายธมนิฎฐ� ชาญจรัสพงศ�  กรรมการสมาคมคนตาบอดแห!งประเทศไทย 
8. นายปรีดา  ลิ้มนนทกุล   กรรมการผู7จัดการบริษัท พีดับบลิวดี เอาท�ซอส 
      เมเนจเมนท� จํากัดและบริษัท เอ็ดดูเคชั่น แอดคลิก จํากัด  
9. อาจารย�พวงแก7ว  กิจธรรม  ผู7จัดการมูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย   
10. นายชูศักด์ิ  จันทยานนท�  ประธานมูลนิธิออทิสติกไทย 
11. ผศ.ดร.พิมพา  ขจรธรรม  อาจารย�ประจําภาควิชาฟGHนฟูสมรรถภาคคนพิการ 
       วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล 
12. อาจารย�ธรรม  จตุนาม  อาจารย�ประจําภาควิชาฟGHนฟูสมรรถภาคคนพิการ 
      วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล  
13.อาจารย�พฤหัส  ศุภจรรยา  อาจารย�ประจําภาควิชาหูหนวกศึกษา 
      วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล 
14. ผศ.ดร.ป8ยรัตน�  นุชผ!องใส  อาจารย�ประจําภาควิชาหูหนวกศึกษา 
      วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล 
15. ดร.กมลพรรณ  พันพ่ึง  นักวิชาการศูนย�เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส�และ 
      คอมพิวเตอร�แห!งชาติ (NECTEC) 
16. นางจินตนา จันทร�บํารุง  ผู7อํานวยการกองส!งเสริมสิทธิและสวัสดิการคนพิการ  
      กรมส!งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
17. นางก่ิงแก7ว  อินหว!าง   อดีตเลขาธิการสํานักงานส!งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
      คนพิการแห!งชาติ (ปQจจุบันเปลี่ยนเปRนกรมส!งเสริมและ 
      พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ) 
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รายนามผูเช่ียวชาญตรวจเครื่องมือ 
 
1. อาจารย� ดร.วรอนงค�  โกวิทเสถียรชัย อาจารย�ประจําภาควิชาฟGHนฟูสมรรถภาพคนพิการ  

วิทยาลัยราชสุดามหาวิทยาลัยมหิดล 
2. อาจารย� ดร.เจนจิรา  เจนจิตรวาณิช    อาจารย�ประจําภาควิชาฟGHนฟูสมรรถภาพคนพิการ   

วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล 

3. อาจารย� ดร.ธีรศักด์ิ  ศรีสุรกุล  อาจารย�ประจําภาควิชาหูหนวกศึกษา 
วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล 

4. อาจารย� ดร.สุธา  เหลือลมัย  อาจารย�ประจําภาควิชาหูหนวกศึกษา  
วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล 

5. อาจารย� ดร.ยุวรี  ผลพันธิน  อาจารย�ประจําภาควิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร�  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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รายนามผูทรงคุณวุฒิ 
ประเมินรูปแบบการเสริมสรางความสามารถในการจัดการตนเองของคนพิการ 

เพ่ือการพ่ึงตนเองอย�างย่ังยืน 

 

1. อาจารย� ดร.นนทิรัตน� พัฒนภักดี อาจารย�ประจําภาควิชามนุษยศาสตร� คณะศิลปศาสตร�   
  ประยุกต� มหาวิทยาลัยพระจอมเกล7าพระนครเหนือ 
2. ผศ.ดร.ป8Sนกนก วงศ�ป8Sนเพ็ชร� อาจารย�ประจําภาควิชามนุษยศาสตร� คณะศิลปศาสตร�   
  ประยุกต� มหาวิทยาลัยพระจอมเกล7าพระนครเหนือ 
3. พ.ท.หญิง ชุติมา ป.ว.สังฆา  หัวหน7าพยาบาลแผนกพยาบาลเวชศาสตร�ฟGHนฟู   
  กองการพยาบาล โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล7า 
4. นายประเสริฐ  เอกนวพุทธิพันธ� นายอําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม 
5. นายประพันธ�ศักด์ิ  จตุเทน นักวิชาการพัฒนาชุมชน อําเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี 
6. นายธีรวัฒน�  ศรีปฐมสวัสด์ิ ประธานมูลนิธิวิถีชีวิตอิสระคนพิการ 
7. น.อ.สถิตย�พงศ�  อธิภิรมย�ศรี ผู7อํานวยการศูนย�การดํารงชีวิตอิสระคนพิการพญาไท 
8. นางสาวสุกัญญา มลคล้ํา นายกสมาคมคนพิการจังหวัดนครปฐม 
9. นายสันติ  รุ!งนาสวน ผู7อํานวยการศูนย�การดํารงชีวิตอิสระคนพิการพุทธมณฑล 
10. นายอํานวย  ยุติธรรม ผู7ช!วยดําเนินงานเลขาธิการอาเซียน                                
  (ดร.สุรินทร� พิศสุวรรณ) และประธานเครือข!าย 
  ภาคประชาชนเพ่ือความเปRนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
แบบสัมภาษณ�คนพิการต�นแบบ 

ในการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการเสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเอง 
ของคนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเองอย%างย่ังยืน 
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แบบสัมภาษณ�คนพิการต�นแบบ 

ในการวิจัย 
เรื่อง การพัฒนารูปแบบการเสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเอง 

ของคนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเองอย%างย่ังยืน 
 
ข�อมูลผู�วิจัย 
 นายขัตพันธ�  ชุมนุสนธิ์ 
 นักศึกษาปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาพัฒนศึกษา  ภาควิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา 
 บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 โทร. 091-4499-415 
 E-mail :pong_nakrubb@hotmail.com 
 
อาจารย�ท่ีปรึกษางานวิจัย 
 ผูGชHวยศาสตราจารย� ดร.ธีรศักด์ิ  อุHนอารมย�เลิศ 
 สาขาพัฒนศึกษา  ภาควิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร�  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
 1.  เพ่ือศึกษาทฤษฎี แนวคิด และขGอมูลท่ีเก่ียวขGองกับการเสริมสรGางความสามารถในการ
จัดการตนเองของคนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเองอยHางยั่งยืน 
 2.  เพ่ือพัฒนารูปแบบการเสริมสรGางความสามารถในการจัดการตนเองของคนพิการเพ่ือการ
พ่ึงตนเองอยHางยั่งยืนท่ีเหมาะสม 
 
วัตถุประสงค�ของการสอบถามความคิดเห็น 

เพ่ือศึกษาขGอมูลจากคนพิการตGนแบบเก่ียวกับการเสริมสรGางความสามารถในการจัดการ
ตนเองเพ่ือการพ่ึงตนเองอยHางยั่งยืน 
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1. ท%านคิดว%าการจัดการตนเองของคนพิการด�านการประกอบอาชีพเพ่ือการพ่ึงตนเองอย%างย่ังยืน
ควรเป0นอย%างไร 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
2. ท%านคิดว%าการจัดการตนเองของคนพิการด�านการเรียนรู�เพ่ือการพ่ึงตนเองอย%างย่ังยืนควรเป0น
อย%างไร 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
3. ท%านคิดว%าการจัดการตนเองของคนพิการด�านเทคโนโลยีส่ิงอํานวยความสะดวกเพ่ือการ
พ่ึงตนเองอย%างย่ังยืนควรเป0นอย%างไร 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
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4. ท%านคิดว%าการจัดการตนเองของคนพิการด�านการดูแลตนเองเพ่ือการพ่ึงตนเองอย%างย่ังยืนควร
เป0นอย%างไร 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
5. ท%านคิดว%าการจัดการตนเองของคนพิการด�านการตระหนักในตนเองเพ่ือการพ่ึงตนเองอย%าง
ย่ังยืน 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
6. นอกจากประเด็นท้ัง 5 ด�านท่ีกล%าวมาแล�ว ท%านคิดว%ามีประเด็นเก่ียวกับการจัดการตนเองของ
คนพิการด�านอ่ืนๆท่ีจําเป0นต%อการพ่ึงตนเองอย%างย่ังยืนอีกหรือไม% อย%างไร 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 
แบบสัมภาษณ�ผู�เช่ียวชาญด�านคนพิการ 

ในการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการเสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเอง 
ของคนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเองอย(างย่ังยืน 

(รอบท่ี 1 – 3) 
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แบบสัมภาษณ�ผู�เช่ียวชาญด�านคนพิการ 
ในการวิจัย 

เรื่อง การพัฒนารูปแบบการเสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเอง 
ของคนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเองอย(างย่ังยืน 

 
ข�อมูลผู�วิจัย 
 นายขัตพันธ  ชุมนุสนธิ์ 
 นักศึกษาปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาพัฒนศึกษา  ภาควิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา 
 บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 โทร. 091-4499-415 
 E-mail :pong_nakrubb@hotmail.com 
 
อาจารย�ท่ีปรึกษางานวิจัย 
 ผูGชHวยศาสตราจารย ดร.ธีรศักด์ิ  อุHนอารมยเลิศ 
 สาขาพัฒนศึกษา  ภาควิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
วัตถุประสงค�ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาทฤษฎี แนวคิด และขGอมูลท่ีเก่ียวขGองกับการเสริมสรGางความสามารถในการ
จัดการตนเองของคนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเองอยHางยั่งยืน 

2. เพ่ือพัฒนารูปแบบการเสริมสรGางความสามารถในการจัดการตนเองของคนพิการเพ่ือ  
การพ่ึงตนเองอยHางยั่งยืนท่ีเหมาะสม 
 
วัตถุประสงค�ของการสอบถามความคิดเห็น 
 เพ่ือศึกษาขGอมูลจากผูGเชี่ยวชาญดGานคนพิการเก่ียวกับการจัดการตนเองของคนพิการเพ่ือการ
พ่ึงตนเองอยHางยั่งยืน 
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1. ท(านคิดว(าการจัดการตนเองของคนพิการด�านการประกอบอาชีพเพ่ือการพ่ึงตนเองอย(างย่ังยืน
ควรเป5นอย(างไร 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
2. ท(านคิดว(าการจัดการตนเองของคนพิการด�านการเรียนรู�เพ่ือการพ่ึงตนเองอย(างย่ังยืนควรเป5น
อย(างไร 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
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_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
3. ท(านคิดว(าการจัดการตนเองของคนพิการด�านเทคโนโลยีส่ิงอํานวยความสะดวกเพ่ือการ
พ่ึงตนเองอย(างย่ังยืนควรเป5นอย(างไร 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
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4. ท(านคิดว(าการจัดการตนเองของคนพิการด�านการดูแลตนเองเพ่ือการพ่ึงตนเองอย(างย่ังยืนควร
เป5นอย(างไร 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
5. ท(านคิดว(าการจัดการตนเองของคนพิการด�านการตระหนักในตนเองเพ่ือการพ่ึงตนเองอย(าง
ย่ังยืน 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
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_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
6.นอกจากประเด็นท้ัง 5 ด�านท่ีกล(าวมาแล�ว ท(านคิดว(ามีประเด็นเก่ียวกับการจัดการตนเองของ
คนพิการด�านอ่ืนๆท่ีจําเป5นต(อการพ่ึงตนเองอย(างย่ังยืนอีกหรือไม( อย(างไร 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
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แบบสอบถามความคิดเห็นของผู�เช่ียวชาญด�านคนพิการ 
ในการวิจัย 

เรื่อง การพัฒนารูปแบบการเสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเอง 
ของคนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเองอย(างย่ังยืน 

 
ข�อมูลผู�วิจัย 
 นายขัตพันธ  ชุมนุสนธิ์ 
 นักศึกษาปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาพัฒนศึกษา  ภาควิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา 
 บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 โทร. 091-4499-415 
 E-mail :pong_nakrubb@hotmail.com 
 
อาจารย�ท่ีปรึกษางานวิจัย 
 ผูGชHวยศาสตราจารย ดร.ธีรศักด์ิ  อุHนอารมยเลิศ 
 สาขาพัฒนศึกษา  ภาควิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
วัตถุประสงค�ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาทฤษฎี แนวคิด และขGอมูลท่ีเก่ียวขGองกับการเสริมสรGางความสามารถในการ
จัดการตนเองของคนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเองอยHางยั่งยืน 

2. เพ่ือพัฒนารูปแบบการเสริมสรGางความสามารถในการจัดการตนเองของคนพิการเพ่ือ   
การพ่ึงตนเองอยHางยั่งยืนท่ีเหมาะสม 
 
วัตถุประสงค�ของการสอบถามความคิดเห็น 
 เพ่ือศึกษาขGอมูลจากผูGเชี่ยวชาญดGานคนพิการเก่ียวกับการเสริมสรGางความสามารถในการ
จัดการตนเองของคนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเองอยHางยั่งยืน 
 
 
 
 
 



325 
 

 

 

ข�อมูลการตอบแบบสอบถาม 
แบบสอบถามฉบับนี้เปTนแบบสอบถามความคิดเห็นของผูGเชี่ยวชาญดGานคนพิการเก่ียวกับ    

ขGอมูลพ้ืนฐานการเสริมสรGางความสามารถในการจัดการตนเองเพ่ือการพ่ึงตนเองอยHางยั่งยืน ซ่ึงเปTน
แบบสอบถามแบบมาตราสHวนประมาณคHา 5 ระดับ (Rating Scale) โดยกําหนดคHาของคะแนนแตHละ
ระดับไวG ดังนี้ 

5  หมายถึง  เห็นดGวยกับการเสริมสรGางความสามารถในการจัดการตนเองของคนพิการเพ่ือ
การพ่ึงตนเองอยHางยั่งยืนขGอดังกลHาวในระดับมากท่ีสุด  

4  หมายถึง  เห็นดGวยกับการเสริมสรGางความสามารถในการจัดการตนเองของคนพิการเพ่ือ
การพ่ึงตนเองอยHางยั่งยืนขGอดังกลHาวในระดับมาก 

3  หมายถึง  เห็นดGวยกับการเสริมสรGางความสามารถในการจัดการตนเองของคนพิการเพ่ือ
การพ่ึงตนเองอยHางยั่งยืนขGอดังกลHาวในระดับปานกลาง 

2  หมายถึง  เห็นดGวยกับการเสริมสรGางความสามารถในการจัดการตนเองของคนพิการเพ่ือ
การพ่ึงตนเองอยHางยั่งยืนขGอดังกลHาวในระดับนGอย 

1  หมายถึง  เห็นดGวยกับการเสริมสรGางความสามารถในการจัดการตนเองของคนพิการเพ่ือ
การพ่ึงตนเองอยHางยั่งยืนขGอดังกลHาวในระดับนGอยท่ีสุด 

 

 โปรดใหGคะแนนโดยทําเครื่องหมาย √ ลงในแบบสอบถามท่ีตรงกับความคิดเห็นของทHานวHา
ทHานเห็นดGวยกับการเสริมสรGางความสามารถในการจัดการตนเองของคนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเองอยHาง
ยั่งยืนแตHละขGอในระดับใด 
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องค�ประกอบ 

 
 

กระบวนการ 

 
 

รายละเอียด 

ความคิดเห็นของผู�เชี่ยวชาญ 
5 4 3 2 1 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น�อย น�อย
ที่สุด 

1.การประกอบอาชีพ 
 

1.1 การเตรียมความพรGอม 1)ศึกษาป̀ญหาและความตGองการดGานการประกอบอาชีพ
ของคนพิการแตHละประเภท/แตHละบุคคล 

     

2)สรGางความตระหนักในสิทธิในการเลือกประกอบอาชีพ
ตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง 

     

1.2 การสรGางการเรียนรูG 1)จัดทําสื่อการเรียนรูGเพื่อเผยแพรHขHาวสาร ขGอมูล และ
บริการตHางๆ ดGานการประกอบอาชีพใหGเหมาะสมกับคน
พิการแตHละประเภท/แตHละบุคคล 

     

2)จัดอบรมอาชีพสําหรับคนพิการแตHละประเภท/แตHละ
บุคคลตามความถนัดและความสนใจ 

     

1.3 การเสริมพลัง 1)กําหนดยุทธศาสตรเกี่ยวกับสาขาวิชาที่สอดคลGองกับ
ความตGองการของตลาดเพื่อรองรับแรงงานที่ผลิตออกมา 
รวมทั้งสรGางระบบการทํางานใหGเหมาะสมกับศักยภาพ
ของคนพิการแตHละประเภทและเพิ่มอิสระในการทํางาน
ของคนพิการแตHละประเภทมากยิ่งขึ้น 
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องค�ประกอบ 

 
 

กระบวนการ 

 
 

รายละเอียด 

ความคิดเห็นของผู�เชี่ยวชาญ 
5 4 3 2 1 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น�อย น�อย
ที่สุด 

 1.4การติดตามและ
ประเมินผล 

1)ติดตามและประเมินผลหลังจากการใหGความรูG
และฝeกฝนทักษะของคนพิการอยHางตHอเนื่อง 

     

2)จัดทําโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาดGานการ
ประกอบอาชีพของคนพิการแตHละประเภท 

     

1.5 การรวมกลุHม 1)สHงเสริมการรวมกลุHมอาชีพของคนพิการแตHละ
ประเภทเพื่อสรGางความเขGมแข็งในตลาดแรงงาน 

     

2) ติ ดตH อประสานงาน กั บหนH วย งานภาครั ฐ 
ภาคเอกชน องคกรตHางๆ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูG
ดGานการประกอบอาชีพสําหรับคนพิการแตHละ
ประเภท/แตHละบุคคล 

     

2.การเรียนรูG 2.1 การเตรียมความพรGอม 1)ศึกษาป̀ญหาและความตGองการดGานการศึกษา
ของคนพิการแตHละประเภท/แตHละบุคคล 

     

2)สรGางความตระหนักในความสําคัญของการเขGารับ
ศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ 
และการศึกษาตามอัธยาศัย 
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องค�ประกอบ 

 
 

กระบวนการ 

 
 

รายละเอียด 

ความคิดเห็นของผู�เชี่ยวชาญ 
5 4 3 2 1 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น�อย น�อย
ที่สุด 

  3)พัฒนาศักยภาพคนพิการแตHละประเภทใหGมีความ
พรGอมสูHระบบการศึกษา 

     

2.2 การสรGางการเรียนรูG 1)กําหนดหลักสูตรสHงเสริมการเรียนรูGสูHการปฎิบัติ
จริง(Learning by doing) ใหGเหมาะสมกับคน
พิการแตHละบุคคลเพื่อใหGเกิดทักษะชีวิตในดGาน
ตHางๆ 

     

2)จัดทําสื่อการเรียนการสอนที่เสริมสรGางองค
ความรูG ใหมHและเหมาะสมกับคนพิการแตHละ
ประเภท  

     

3)มีบุคลากรทางการศึกษาที่มีความรูGและความ
เชี่ยวชาญดGานคนพิการแตHละประเภทอยHางเพียงพอ 

     

4)สHงเสริมการมีสHวนรHวมของชุมชนทGองถิ่นในการ
จัดการเรียนรูGเพื่อพัฒนาคนพิการแตHละประเภท 

     

2.3 การเสริมพลัง 1) สรGางยุทธศาสตรการผลิตบัณฑิตใหGสอดรับกับ
ความตGองการของตลาดแรงงาน 
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องค�ประกอบ 

 
 

กระบวนการ 

 
 

รายละเอียด 

ความคิดเห็นของผู�เชี่ยวชาญ 
5 4 3 2 1 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น�อย น�อย
ที่สุด 

  2)สนับสนุนงบประมาณเ พื่อพัฒนาศักยภาพ
สถาบันการศึกษาในการจัดการศึกษาสําหรับ        
คนพิการแตHละประเภท/แตHละบุคคล 

     

3)สHงเสริมและสนับสนุนคนพิการตGนแบบที่ประสบ
ความสําเร็จเพื่อเปTนแบบอยHางและแนวทางใน
การศึกษาของคนพิการทั่วไป 

     

2.4 การติดตามและ
ประเมินผล 

1)ติดตามและประเมินผลหลังจากการใหGความรูG
และฝeกฝนทักษะของคนพิการอยHางตHอเนื่อง 

     

2)จัดทําโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาดGานการ
เรียนรูGของคนพิการแตHละประเภท 

     

2.5 การรวมกลุHม 1)สHงเสริมการรวมกลุHมคนพิการเพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรูGรHวมกัน 
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องค�ประกอบ 

 
 

กระบวนการ 

 
 

รายละเอียด 

ความคิดเห็นของผู�เชี่ยวชาญ 
5 4 3 2 1 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น�อย น�อย
ที่สุด 

  2) ติ ดตH อประสานงาน กับหนH ว ย ง านภาครั ฐ 
ภาคเอกชน องคกรตHางๆ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูG
ดGานการศึกษาสําหรับคนพิการแตHละประเภท/          
แตHละบุคคล 

     

3.เทคโนโลยีสิ่งอํานวย
ความสะดวก 

3.1 การเตรียมความพรGอม 1)ศึกษาป̀ญหาและความตGองการดGานเทคโนโลยีสิ่ง
อํานวยความสะดวกของคนพิการแตHละประเภท/
แตHละบุคคล 

     

2)สรGางความตระหนักในความสําคัญของเทคโนโลยี
สิ่งอํานวยความสะดวก โดยเฉพาะเรื่องอารยสถาป̀ตย 
(Universal Design) 

     

3.2 การสรGางการเรียนรูG 1)ประชาสัมพันธขHาวสารขGอมูลและบริการตHางๆ 
ผHานชHองทางตHางๆ ใหGเขGาถึงคนพิการแตHละประเภท/ 
แตHละบุคคล 
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องค�ประกอบ 

 
 

กระบวนการ 

 
 

รายละเอียด 

ความคิดเห็นของผู�เชี่ยวชาญ 
5 4 3 2 1 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น�อย น�อย
ที่สุด 

  2)จัดทําสื่อการเรียนรูGตHางๆ เพื่อเผยแพรHความรูG
เกี่ยวกับเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกแกHคน
พิการแตHละประเภท/แตHละบุคคล 

     

3)จัดผูGเชี่ยวชาญดGานเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความ
สะดวกเพื่อใหGความรูGในการใชGและการแกGป̀ญหา
ตHางๆแกHคนพิการแตHละประเภท/แตHละบุคคล 

     

4)จัดอบรมใหGความรูGดGานเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความ
สะดวกแกHคนพิการแตHละประเภทและครอบครัว     
คนพิการ 

     

5)สรGางการมีสHวนรHวมและแลกเปลี่ยนเรียนรูGกัน
ระหวHางผูGใชGงาน (ตัวคนพิการ) ครอบครัวคนพิการ 
ชุมชน และผูGกําหนดนโยบาย (หนHวยงานภาครัฐ) 

     

3.3 การเสริมพลัง 1)สนับสนุนงบประมาณในการจัดบริการดGาน
เทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกแกHคนพิการแตHละ
ประเภท/แตHละบุคคล 
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องค�ประกอบ 

 
 

กระบวนการ 

 
 

รายละเอียด 

ความคิดเห็นของผู�เชี่ยวชาญ 
5 4 3 2 1 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น�อย น�อย
ที่สุด 

 
 

 2)สนับสนุนเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกที่มี
ความสอดคลGองกับความตGองการของคนพิการของ
คนพิการแตHละประเภท/แตHละบุคคล  โดยมี
คุณลักษณะตามมาตรฐานสากล มีราคาเหมาะสม 
และใชGงานไดGเต็มประสิทธิภาพ 

     

3.4 การติดตามและ 
ประเมินผล 

1)ติดตามและประเมินผลหลังจากการใหGความรูG
และฝeกฝนทักษะของคนพิการอยHางตHอเนื่อง 

     

2)จั ด ทํา โครงการ ศึกษาวิ จั ยและพัฒนาดG าน
เทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการ
แตHละประเภท 

     

3.5 การรวมกลุHม 1)สHงเสริมการรวมกลุHมคนพิการเพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรูGรHวมกันดGานเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวก 
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องค�ประกอบ 

 
 

กระบวนการ 

 
 

รายละเอียด 

ความคิดเห็นของผู�เชี่ยวชาญ 
5 4 3 2 1 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น�อย น�อย
ที่สุด 

  2) ติ ดตH อประสานงาน กับหนH ว ย ง านภาครั ฐ 
ภาคเอกชน องคกรตHางๆ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูG
ดGานเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับ           
คนพิการแตHละประเภท/แตHละบุคคล 

     

4.การดูแลตนเอง 4.1 การเตรียมความพรGอม 1)ศึกษาป̀ญหาและความตGองการดGานสุขภาพของ
คนพิการแตHละประเภท/แตHละบุคคล 

     

2)สรGางความตระหนักในเรื่องสุขภาพและการดูแล
ตนเองอยHางถูกตGองและเหมาะสม รวมทั้งสิทธิตHางๆ 
ที่พึงไดGรับจากภาครัฐ     

     

4.2 การสรGางการเรียนรูG 1)จัดทําสื่อการเรียนรูGเพื่อเผยแพรHขHาวสาร ขGอมูล 
และบริการตHางๆ ดGานสุขภาพใหGเหมาะสมกับคน
พิการแตHละประเภท/แตHละบุคคล 

     

2)จัดอบรมดGานสุขภาพแกHคนพิการ ครอบครัว
คนพิการ และหนHวยงานที่เกี่ยวขGองอยHางตHอเนื่อง  
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องค�ประกอบ 

 
 

กระบวนการ 

 
 

รายละเอียด 

ความคิดเห็นของผู�เชี่ยวชาญ 
5 4 3 2 1 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น�อย น�อย
ที่สุด 

  3)จัดระบบการใหGคําปรึกษาดGานสุขภาพแกHคน
พิการแตHละประเภท/แตHละบุคคล 

     

4)สรGางการมีสHวนรHวมและแลกเปลี่ยนเรียนรูGดGาน
สุขภาพกันระหวHางตัวคนพิการ ครอบครัวคนพิการ 
ชุมชน และหนHวยงานภาครัฐ 

     

4.3 การเสริมพลัง 1)จัดระบบผูGชHวยเหลือคนพิการเพื่อสนับสนุนการ
ทํากิจวัตรประจําวันตHางๆ ตามที่คนพิการรGองขอ 

     

2)สนับสนุนงบประมาณในการจัดบริการดGาน
สุขภาพใหGเหมาะสมกับคนพิการแตHละประเภท/  
แตHละบุคคล 

     

3)จัดสถานที่ที่เหมาะสมสําหรับการจัดกิจกรรม
นันทนาการสHงเสริมสุขภาพโดยเปTนไปตามหลัก
อารยสถาป̀ตย (Universal Design) 
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องค�ประกอบ 

 
 

กระบวนการ 

 
 

รายละเอียด 

ความคิดเห็นของผู�เชี่ยวชาญ 
5 4 3 2 1 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น�อย น�อย
ที่สุด 

 4.4 การติดตามและ
ประเมินผล 

1)ติดตามและประเมินผลหลังจากการใหGความรูG
และฝeกฝนทักษะของคนพิการอยHางตHอเนื่อง 

     

2)สนับสนุนโครงการวิจัยและพัฒนาดGานการดูแล
ตนเองของคนพิการแตHละประเภท 

     

4.5 การรวมกลุHม 1)สรGางเครือขHายแกนนําสุขภาพเพื่อเผยแพรHความรูG
ใหGกับคนพิการแตHละประเภท/แตHละบุคคล 

     

2)ติดตHอประสานงานกับหนHวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
องคกรตHางๆ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูGดGานสุขภาพ
สําหรับคนพิการแตHละประเภท/แตHละบุคคล 

     

5.1 การเตรียมความพรGอม 1)สรGางความเขGาใจและยอมรับสภาพความพิการ
ของตนเอง รวมทั้งสามารถใชGศักยภาพของตนเองที่
มีอยูHไดGอยHางเต็มที่ 

     

2)ปรับเจตคติในทางบวกและเสริมทักษะชีวิตดGาน
ตHางๆ ใหGกับคนพิการ 
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องค�ประกอบ 

 
 

กระบวนการ 

 
 

รายละเอียด 

ความคิดเห็นของผู�เชี่ยวชาญ 
5 4 3 2 1 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น�อย น�อย
ที่สุด 

 5.2 การสรGางการเรียนรูG 1)จัดอบรมใหGความรูGเกี่ยวกับการเขGาถึงสิทธิตHางๆ 
แกHคนพิการแตHละประเภท/แตHละบุคคล 

     

2)จัดระบบการใหGคําปรึกษาที่เปTนประโยชนกับ         
คนพิการแตHละประเภท/แตHละบุคคล 

     

3)จัดกิจกรรมสHง เสริมการมีสHวนรHวมระหวHาง         
คนพิการและคนทั่วไปเพื่อสรGางความเขGาใจของ      
คนในสังคม 

     

5.3 การเสริมพลัง 1)สHงเสริมแนวคิดการดํารงชีวิตอิสระคนพิการใหGอยูH
ในแผนงานภาครัฐ  

     

2) สHงเสริมและสนับสนุนคนพิการตGนแบบที่ประสบ
ความสําเร็จเพื่อเปTนแบบอยHางและแนวทางใน
ดําเนินชีวิตของคนพิการทั่วไป 
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องค�ประกอบ 

 
 

กระบวนการ 

 
 

รายละเอียด 

ความคิดเห็นของผู�เชี่ยวชาญ 
5 4 3 2 1 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น�อย น�อย
ที่สุด 

 5.4 การติดตามและ
ประเมินผล 

1)ติดตามและประเมินผลหลังจากการใหGความรูG
และฝeกฝนทักษะของคนพิการอยHางตHอเนื่อง 

     

2)จัดทําโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาดGานการ
ดํารงชีวิตอิสระของคนพิการแตHละประเภท 

     

5.5 การรวมกลุHม 1)สHงเสริมการรวมกลุHมคนพิการเพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรูGรHวมกันเพื่อเสริมสรGางความเขGมแข็งในการ
ดํารงชีวิตของคนพิการ 

     

2)ติดตHอประสานงานกับหนHวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
องคกรตHางๆ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูGในการสรGาง
ความเขGมแข็งใหGกับคนพิการแตHละประเภท/แตHละ
บุคคล 

     

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
การตรวจคุณภาพเครื่องมือ 
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แบบประเมินความสอดคล�องของแบบสัมภาษณ! (โดยผู�เช่ียวชาญ) 
ในการวิจัย 

เรื่อง การพัฒนารูปแบบการเสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเอง 
ของคนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเองอย.างย่ังยืน 

 

ข�อมูลผู�วิจัย 
 นายขัตพันธ�  ชุมนุสนธิ์ 
 นักศึกษาปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาพัฒนศึกษา  ภาควิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา 
 บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 โทร. 091-4499-415 
 E-mail :pong_nakrubb@hotmail.com 
 
อาจารย!ท่ีปรึกษางานวิจัย 
 ผูGชHวยศาสตราจารย� ดร.ธีรศักด์ิ  อุHนอารมย�เลิศ 
 สาขาพัฒนศึกษา  ภาควิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร�  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
วัตถุประสงค!ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาทฤษฎี แนวคิด และขGอมูลท่ีเก่ียวขGองกับการเสริมสรGางความสามารถในการ
จัดการตนเองของคนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเองอยHางยั่งยืน 

2. เพื่อพัฒนารูปแบบการเสริมสรGางความสามารถในการจัดการตนเองของคนพิการเพ่ือ  
การพ่ึงตนเองอยHางยั่งยืนท่ีเหมาะสม 
 
วัตถุประสงค!ของการสอบถามความคิดเห็น 

เพ่ือศึกษาขGอมูลจากผูGเชี่ยวชาญดGานคนพิการเก่ียวกับการเสริมสรGางความสามารถใน       
การจัดการตนเองเพ่ือการพ่ึงตนเองอยHางยั่งยืน 
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คําช้ีแจงในการประเมินความสอดคล�องของแบบสัมภาษณ! 

 เอกสารฉบับนี้เปTนแบบประเมินความสอดคลGองของแบบสัมภาษณ�ท่ีผูGวิจัยไดGสรGางข้ึนเพ่ือใชG
เปTนเครื่องมือวิจัยในการสอบถามความคิดเห็นของผูGเชี่ยวชาญเก่ียวกับขGอมูลพ้ืนฐานการเสริมสรGาง
ความสามารถในการจัดการตนเองเพ่ือการพ่ึงตนเองอยHางยั่งยืน ซ่ึงเปTนการเก็บรวบรวมขGอมูล      
รอบท่ีหนึ่งของการวิจัยท่ีใชGเทคนิคเดลฟาย (Delphi technique) 

 ในการนี้ ผูGวิจัยใครHขอความอนุเคราะห�จากทHานไดGโปรดสละเวลาประเมินความสอดคลGองของ
แบบสัมภาษณ�ฉบับนี้  โดยใหGทHานพิจารณาวHาแบบสัมภาษณ�สอดคลGองกับวัตถุประสงค�ขGอท่ี 1 ของ
การวิจัยหรือไมH ซ่ึงมีเกณฑ�การใหGคะแนนประเมินดังนี้ 

 +1 คะแนน  เม่ือทHานแนHใจวHาขGอคําถามสอดคลGองกับงานวิจัย 

  0  คะแนน  เม่ือทHานไมHแนHใจวHาขGอคําถามสอดคลGองกับงานวิจัย 

  -1 คะแนน  เม่ือทHานแนHใจวHาขGอคําถามไมHสอดคลGองกับงานวิจัย 

 ขGอมูลท่ีไดGจากการประเมินในครั้งนี้จะนําไปวิเคราะห�หาความสอดคลGองของแบบสัมภาษณ�
เพ่ือนําไปใชGเปTนเครื่องมือวิจัยตHอไป  ซ่ึงจะเปTนประโยชน�อยHางยิ่งตHอการนําเสนอรูปแบบการ
เสริมสรGางความสามารถในการจัดการตนเองของคนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเองอยHางยั่งยืน 

 

 

    ขอขอบพระคุณอยHางสูงมา ณ โอกาสนี้ 
             นายขัตพันธ�  ชุมนุสนธิ์ 
                       ผูGวิจัย 
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รายการข�อคําถาม 

คะแนนประเมิน 
ความสอดคล�องของแบบสัมภาษณ! 

-1 0 +1 ข�อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
1.ทHานคิดวHาการจัดการตนเองของคนพิการ   
ด�านการประกอบอาชีพเพ่ือการพ่ึงตนเอง
อยHางยั่งยืนควรเปTนอยHางไร 

    

2.ทHานคิดวHาการจัดการตนเองของคนพิการ
ด�านการเรียนรู�เพ่ือการพ่ึงตนเองอยHางยั่งยืน
ควรเปTนอยHางไร 

    

3.ทHานคิดวHาการจัดการตนเองของคนพิการ
ด�านเทคโนโลยีส่ิงอํานวยความสะดวกเพ่ือ
การพ่ึงตนเองอยHางยั่งยืนควรเปTนอยHางไร 

    

4.ทHานคิดวHาการจัดการตนเองของคนพิการ
ด�านการดูแลตนเองเพ่ือการพ่ึงตนเองอยHาง
ยั่งยืนควรเปTนอยHางไร 

    

5.ทHานคิดวHาการจัดการตนเองของคนพิการ
ด�านการตระหนักในตนเองเพ่ือการพ่ึงตนเอง
อยHางยั่งยืนควรเปTนอยHางไร 

    

6.นอกจากประเด็นท้ัง 5 ดGานท่ีกลHาวมาแลGว 
ทHานคิดวHามีประเด็นเ ก่ียวกับการจัดการ
ตนเองของคนพิการด�านอ่ืนๆท่ีจําเปTนตHอการ
พ่ึงตนเองอยHางยั่งยืนอีกหรือไมH อยHางไร 

    

 

ขGอเสนอแนะอ่ืนๆ 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
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แบบประเมินความสอดคล�องของแบบสอบถาม (โดยผู�เช่ียวชาญ) 
ในการวิจัย 

เรื่อง การพัฒนารูปแบบการเสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเอง 
ของคนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเองอย.างย่ังยืน 

 

ข�อมูลผู�วิจัย 
 นายขัตพันธ�  ชุมนุสนธิ์ 
 นักศึกษาปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาพัฒนศึกษา  ภาควิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา 
 บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 โทร. 091-4499-415 
 E-mail :pong_nakrubb@hotmail.com 
 
อาจารย!ท่ีปรึกษางานวิจัย 
 ผูGชHวยศาสตราจารย� ดร.ธีรศักด์ิ  อุHนอารมย�เลิศ 
 สาขาพัฒนศึกษา  ภาควิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร�  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
วัตถุประสงค!ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาทฤษฎี แนวคิด และขGอมูลพื้นฐานท่ีเก่ียวขGองกับการเสริมสรGางความสามารถ
ในการจัดการตนเองของคนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเองอยHางยั่งยืน  

2. เพื่อพัฒนารูปแบบการเสริมสรGางความสามารถในการจัดการตนเองของคนพิการเพ่ือ  
การพ่ึงตนเองอยHางยั่งยืนท่ีเหมาะสม 
 
วัตถุประสงค!ของการสอบถามความคิดเห็น 

เพ่ือศึกษาขGอมูลพ้ืนฐานจากผูGเชี่ยวชาญดGานคนพิการเก่ียวกับการเสริมสรGางความสามารถใน       
การจัดการตนเองเพ่ือการพ่ึงตนเองอยHางยั่งยืน 
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คําช้ีแจงในการประเมินความสอดคล�องของแบบสอบถาม 

เอกสารฉบับนี้เปTนแบบประเมินความสอดคลGองของแบบสอบถามท่ีผูGวิจัยไดGสรGางข้ึนเพ่ือใชG
เปTนเครื่องมือวิจัยในการสอบถามความคิดเห็นของผูGเชี่ยวชาญดGานคนพิการเก่ียวกับขGอมูลพ้ืนฐาน   
การเสริมสรGางความสามารถในการจัดการตนเองเพ่ือการพ่ึงตนเองอยHางยั่งยืน ซ่ึงเปTนการเก็บรวบรวม
ขGอมูลรอบท่ีสองของการวิจัยท่ีใชGเทคนิคเดลฟาย (Delphi technique) 
 ในการนี้ ผูGวิจัยใครHขอความอนุเคราะห�จากทHานไดGโปรดสละเวลาประเมินความสอดคลGองของ
แบบสอบถามฉบับนี้  โดยใหGทHานพิจารณาวHาแบบสัมภาษณ�สอดคลGองกับวัตถุประสงค�ของการวิจัย
หรือไมH ซ่ึงมีเกณฑ�การใหGคะแนนประเมินดังนี้ 

 +1 คะแนน  เม่ือทHานแนHใจวHาขGอคําถามสอดคลGองกับงานวิจัย 

  0  คะแนน  เม่ือทHานไมHแนHใจวHาขGอคําถามสอดคลGองกับงานวิจัย 

  -1 คะแนน  เม่ือทHานแนHใจวHาขGอคําถามไมHสอดคลGองกับงานวิจัย 

 ขGอมูลท่ีไดGจากการประเมินในครั้งนี้จะนําไปวิเคราะห�หาความสอดคลGองของแบบสอบถาม
เพ่ือนําไปใชGเปTนเครื่องมือวิจัยตHอไป  ซ่ึงจะเปTนประโยชน�อยHางยิ่งตHอการนําเสนอรูปแบบการ
เสริมสรGางความสามารถในการจัดการตนเองของคนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเองอยHางยั่งยืน 

 

 

    ขอขอบพระคุณอยHางสูงมา ณ โอกาสนี้ 
             นายขัตพันธ�  ชุมนุสนธิ์ 
                       ผูGวิจัย 
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องค!ประกอบ 

 

กระบวนการ 

 

รายละเอียด 

คะแนนประเมิน 

ความสอดคล�องของแบบสอบถาม 

-1 0 +1 ข�อเสนอแนะเพิ่มเติม 

1.การประกอบอาชีพ 

 

1.1 การเตรียมความพรGอม 1) ศึกษาปbญหาและความตGองการดGานการประกอบ
อาชีพของคนพิการแตHละประเภท/แตHละบุคคล 

    

2) สรGางความตระหนักในสิทธิในการเลือกประกอบ
อาชีพตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง 

    

1.2 การสรGางการเรียนรูG 1) จัดทําสื่อการเรียนรูGเพื่อเผยแพรHขHาวสาร ขGอมูล 
และบริการตHางๆ ดGานการประกอบอาชีพใหGเหมาะสม
กับคนพิการแตHละประเภท/แตHละบุคคล 

    

2)จัดอบรมอาชีพสําหรับคนพิการแตHละประเภท/
แตHละบุคคลตามความถนัดและความสนใจ 

    

1.3 การเสริมพลัง 1)กําหนดยุทธศาสตร�เกี่ยวกับสาขาวิชาที่สอดคลGอง
กับความตGองการของตลาดเพื่อรองรับแรงงานที่
ผลิตออกมา รวมทั้งสรGางระบบการทํางานใหGเหมาะสม
กับศักยภาพของคนพิการแตHละประเภทและเพิ่ม
อิสระในการทํางานของคนพิการแตHละประเภท 
มากยิ่งขึ้น 
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องค!ประกอบ 

 

กระบวนการ 

 

รายละเอียด 

คะแนนประเมิน 

ความสอดคล�องของแบบสอบถาม 

-1 0 +1 ข�อเสนอแนะเพิ่มเติม 

 1.4การติดตามและ
ประเมินผล 

1)ติดตามและประเมินผลหลังจากการใหGความรูG
และฝeกฝนทักษะของคนพิการอยHางตHอเนื่อง 

    

2)จัดทําโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาดGานการ
ประกอบอาชีพของคนพิการแตHละประเภท 

    

1.5 การรวมกลุHม 1)สHงเสริมการรวมกลุHมอาชีพของคนพิการแตHละ
ประเภทเพื่อสรGางความเขGมแข็งในตลาดแรงงาน 

    

2)ติดตHอประสานงานกับหนHวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
องค�กรตHางๆ เพื่อแลกเปลี่ยนเรยีนรูGดGานการประกอบ
อาชีพสําหรับคนพิการแตHละประเภท/แตHละบุคคล 

    

2. การเรียนรูG 2.1 การเตรียมความพรGอม 1)ศึกษาปbญหาและความตGองการดGานการศึกษา
ของคนพิการแตHละประเภท/แตHละบุคคล 

    

2)สรGางความตระหนักในความสําคัญของการเขGารับ
ศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ 
และการศึกษาตามอัธยาศัย 
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องค!ประกอบ 

 
กระบวนการ 

 
รายละเอียด 

คะแนนประเมิน 
ความสอดคล�องของแบบสอบถาม 

-1 0 +1 ข�อเสนอแนะเพิ่มเติม 
  

 
3)พัฒนาศักยภาพคนพิการแตHละประเภทใหGมีความ
พรGอมสูHระบบการศึกษา 

    

2.2 การสรGางการเรียนรูG 
 
 

1)กําหนดหลักสูตรสHงเสริมการเรียนรูGสูHการปฏิบัติจริง
(Learning by doing) ใหGเหมาะสมกับคนพิการ 
แตHละบุคคลเพื่อใหGเกิดทักษะชีวิตในดGานตHางๆ 

    

2)จัดทําสื่อการเรียนการสอนที่เสริมสรGางองค�
ความรูG ใหมHและเหมาะสมกับคนพิการแตHละ
ประเภท  

    

3)มีบุคลากรทางการศึกษาที่มีความรูGและความ
เชี่ยวชาญดGานคนพิการแตHละประเภทอยHางเพียงพอ 

    

4)สHงเสริมการมีสHวนรHวมของชุมชนทGองถิ่นในการ
จัดการเรียนรูGเพื่อพัฒนาคนพิการแตHละประเภท 

    

2.3 การเสริมพลัง 1)สรGางยุทธศาสตร�การผลิตบัณฑิตใหGสอดรับกับ
ความตGองการของตลาดแรงงาน 
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องค!ประกอบ 

 
กระบวนการ 

 
รายละเอียด 

คะแนนประเมิน 
ความสอดคล�องของแบบสอบถาม 

-1 0 +1 ข�อเสนอแนะเพิ่มเติม 
  

 
2)สนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาศักยภาพ
สถาบันการศึกษาในการจัดการศึกษาสําหรับ     
คนพิการแตHละประเภท/แตHละบุคคล 

    

3)สHงเสริมและสนับสนุนคนพิการตGนแบบที่ประสบ
ความสําเร็จเพื่อเปTนแบบอยHางและแนวทางใน
การศึกษาของคนพิการทั่วไป 

    

2.4 การติดตามและ
ประเมินผล 

 

1)ติดตามและประเมินผลหลังจากการใหGความรูG
และฝeกฝนทักษะของคนพิการอยHางตHอเนื่อง 

    

2)จัดทําโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาดGานการ
เรียนรูGของคนพิการแตHละประเภท 

    

2.5 การรวมกลุHม 1)สHงเสริมการรวมกลุHมคนพิการเพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรูGรHวมกัน 

    



 

 
 

348 

 
 
 

 
องค!ประกอบ 

 
กระบวนการ 

 
รายละเอียด 

คะแนนประเมิน 
ความสอดคล�องของแบบสอบถาม 

-1 0 +1 ข�อเสนอแนะเพิ่มเติม 
  2)ติดตHอประสานงานกับหนHว ย ง านภาครัฐ 

ภาคเอกชน องค�กรตHางๆ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูG
ดGานการศึกษาสําหรับคนพิการแตHละประเภท/    
แตHละบุคคล 

    

3.เทคโนโลยีสิ่งอํานวย
ความสะดวก 

 

3.1 การเตรียมความพรGอม 
 

1)ศึกษาปbญหาและความตGองการดGานเทคโนโลยีสิ่ง
อํานวยความสะดวกของคนพิการแตHละประเภท/
แตHละบุคคล 

    

2)สรGางความตระหนักในความสําคัญของเทคโนโลยี
สิ่งอํานวยความสะดวก โดยเฉพาะเรื่องอารยสถาปbตย� 
(Universal Design) 

    

3.2 การสรGางการเรียนรูG 
 

1)ประชาสัมพันธ�ขHาวสารขGอมูลและบริการตHางๆ 
ผHานชHองทางตHางๆ ใหGเขGาถึงคนพิการแตHละประเภท/
แตHละบุคคล 
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องค!ประกอบ 

 
กระบวนการ 

 
รายละเอียด 

คะแนนประเมิน 
ความสอดคล�องของแบบสอบถาม 

-1 0 +1 ข�อเสนอแนะ
  2)จัดทําสื่อการเรียนรูGตHางๆ เพื่อเผยแพรHความรูG

เกี่ยวกับเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกแกH      
คนพิการแตHละประเภท/แตHละบุคคล 

    

3)จัดผูGเชี่ยวชาญดGานเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความ
สะดวกเพื่อใหGความรูGในการใชGและการแกGปbญหา
ตHางๆแกHคนพิการแตHละประเภท/แตHละบุคคล 

    

4)จัดอบรมใหGความรูGดGานเทคโนโลยีสิ่งอํานวย
ความสะดวกแกHคนพิการแตHละประเภทและ
ครอบครัวคนพิการ 

    

5)สรGางการมีสHวนรHวมและแลกเปลี่ยนเรียนรูGกัน
ระหวHางผูGใชGงาน (ตัวคนพิการ) ครอบครัวคน
พิการ ชุมชน และผูGกําหนดนโยบาย (หนHวยงาน
ภาครัฐ) 

    

3.3 การเสริมพลัง 1)สนับสนุนงบประมาณในการจัดบริการดGาน
เทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกแกHคนพิการ 
แตHละประเภท/แตHละบุคคล 
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องค!ประกอบ 

 
กระบวนการ 

 
รายละเอียด 

คะแนนประเมิน 
ความสอดคล�องของแบบสอบถาม 

-1 0 +1 ข�อเสนอแนะ
  2)สนับสนุนเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกที่มี

ความสอดคลGองกับความตGองการของคนพิการ
ของคนพิการแตHละประเภท/แตHละบุคคล โดยมี
คุณลักษณะตามมาตรฐานสากล มีราคาเหมาะสม 
และใชGงานไดGเต็มประสิทธิภาพ 

    

3.4 การติดตามและ ประเมินผล 
 

1)ติดตามและประเมินผลหลังจากการใหGความรูG
และฝeกฝนทักษะของคนพิการอยHางตHอเนื่อง 

    

2)จัดทําโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาดGาน
เทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคน
พิการแตHละประเภท 

    

3.5 การรวมกลุHม 1)สHงเสริมการรวมกลุHมคนพิการเพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรูGรHวมกันดGานเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความ
สะดวก 

    



 

 
 

351 

 
องค!ประกอบ 

 
กระบวนการ 

 
รายละเอียด 

คะแนนประเมิน 
ความสอดคล�องของแบบสอบถาม 

-1 0 +1 ข�อเสนอแนะ
เพิ่มเติม 

  2)ติดตHอประสานงานกับหนHวยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน องค�กรตHางๆ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูG
ดGานเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับ 
คนพิการแตHละประเภท/แตHละบุคคล 

    

4.การดูแลตนเอง 4.1 การเตรียมความพรGอม 1)ศึกษาปbญหาและความตGองการดGานสุขภาพ
ของคนพิการแตHละประเภท/แตHละบุคคล 

    

2)สรGางความตระหนักในเรื่องสุขภาพและการ
ดูแลตนเองอยHางถูกตGองและเหมาะสม รวมทั้ง
สิทธิตHางๆ ที่พึงไดGรับจากภาครัฐ     

    

4.2 การสรGางการเรียนรูG 1)จัดทําสื่อการเรียนรูG เ พื่อ เผยแพรHขHาวสาร 
ขGอมูล และบริการตHางๆ ดGานสุขภาพใหGเหมาะสม
กับคนพิการแตHละประเภท/แตHละบุคคล 

    

2)จัดอบรมดGานสุขภาพแกHคนพิการ ครอบครัว
คนพิการ และหนHวยงานที่ เ กี่ยวขGองอยHาง
ตHอเนื่อง 
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องค!ประกอบ 

 
กระบวนการ 

 
รายละเอียด 

คะแนนประเมิน 
ความสอดคล�องของแบบสอบถาม 

-1 0 +1 ข�อเสนอแนะ
  3)จัดระบบการใหGคําปรึกษาดGานสุขภาพแกHคน

พิการแตHละประเภท/แตHละบุคคล 
    

4)สรGางการมีสHวนรHวมและแลกเปลี ่ยนเรียนรูG
ดGานสุขภาพกันระหวHางตัวคนพิการ ครอบครัว
คนพิการ ชุมชน และหนHวยงานภาครัฐ 

    

4.3 การเสริมพลัง 1)จัดระบบผูGชHวยเหลือคนพิการเพื่อสนับสนุน
การทํากิจวัตรประจําวันตHางๆ ตามที่คนพิการ
รGองขอ 

    

2)สนับสนุนงบประมาณในการจัดบริการดGาน
สุขภาพใหGเหมาะสมกับคนพิการแตHละประเภท/ 
แตHละบุคคล 

    

3)จัดสถานที่ที่เหมาะสมสําหรับการจัดกิจกรรม
นันทนาการสHงเสริมสุขภาพโดยเปTนไปตามหลัก
อารยสถาปbตย� (Universal Design) 
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องค!ประกอบ 

 
กระบวนการ 

 
รายละเอียด 

คะแนนประเมิน 
ความสอดคล�องของแบบสอบถาม 

-1 0 +1 ข�อเสนอแนะ
 4.4 การติดตามและประเมินผล 1)ติดตามและประเมินผลหลังจากการใหGความรูG

และฝeกฝนทักษะของคนพิการอยHางตHอเนื่อง 
    

2)สนับสนุนโครงการวิจัยและพัฒนาดGานการ
ดูแลตนเองของคนพิการแตHละประเภท 

    

4.5 การรวมกลุHม 
 

1)สรGางเครือขHายแกนนําสุขภาพเพื่อเผยแพรH
ความรูGใหG กับคนพิการแตHละประเภท/แตHละ
บุคคล 

    

 2)ติดตHอประสานงานกับหนHวยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน องค�กรตHางๆ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูG
ดGานสุขภาพสําหรับคนพิการแตHละประเภท/          
แตHละบุคคล 

    

5.1 การเตรียมความพรGอม 1)สรGางความเขGาใจและยอมรับสภาพความ
พิการของตนเอง รวมทั้งสามารถใชGศักยภาพของ
ตนเองที่มีอยูHไดGอยHางเต็มที่ 

    

2)ปรับเจตคติในทางบวกและเสริมทักษะชีวิต
ดGานตHางๆ ใหGกับคนพิการ 
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     21 ตุลาคม 2558 
 
เรื่อง  ขอเชิญเป2นผู5ประเมินรูปแบบงานวิจัย 
 
เรียน  อาจารย) ดร.นนทิรัตน)  พัฒนภักดี 
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องค!ประกอบ 

 
กระบวนการ 

 
รายละเอียด 

คะแนนประเมิน 
ความสอดคล�องของแบบสอบถาม 

-1 0 +1 ข�อเสนอแนะ
 5.2 การสรGางการเรียนรูG 1)จัดอบรมใหGความรูGเกี่ยวกับการเขGาถึงสิทธิ

ตHางๆ แกHคนพิการแตHละประเภท/แตHละบุคคล 
    

2)จัดระบบการใหGคําปรึกษาที่เปTนประโยชน�กับ
คนพิการแตHละประเภท/แตHละบุคคล 

    

3)จัดกิจกรรมสHงเสริมการมีสHวนรHวมระหวHางคน
พิการและคนทั่วไปเพื่อสรGางความเขGาใจของคน
ในสังคม 

    

5.3 การเสริมพลัง 1)สHงเสริมแนวคิดการดํารงชีวิตอิสระคนพิการใหG
อยูHในแผนงานภาครัฐ  

    

2)สHงเสริมและสนับสนุนคนพิการตGนแบบ ที่
ประสบความสําเร็จเพื่อเปTนแบบอยHางและ
แนวทางในดําเนินชีวิตของคนพิการทั่วไป 
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องค!ประกอบ 

 
กระบวนการ 

 
รายละเอียด 

คะแนนประเมิน 
ความสอดคล�องของแบบสอบถาม 

-1 0 +1 ข�อเสนอแนะ
 5.4 การติดตามและประเมินผล 1)ติดตามและประเมินผลหลังจากการใหGความรูG

และฝeกฝนทักษะของคนพิการอยHางตHอเนื่อง 
    

2)จัดทําโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาดGานการ
ดํารงชีวิตอิสระของคนพิการแตHละประเภท 

    

5.5 การรวมกลุHม 1)สHงเสริมการรวมกลุHมคนพิการเพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรูGรHวมกันเพื่อเสริมสรGางความเขGมแข็งในการ
ดํารงชีวิตของคนพิการ 

    

2)ติดตHอประสานงานกับหนHวยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน องค�กรตHางๆ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูG
ในการสรGางความเขGมแข็งใหGกับคนพิการแตHละ
ประเภท/แตHละบุคคล 

    



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
แบบประเมินรูปแบบโดยผู�ทรงคุณวุฒิ 
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แบบประเมินรูปแบบโดยผู�ทรงคุณวุฒิ 
ในการวิจัย 

เรื่อง การพัฒนารูปแบบการเสริมสร�างความสามารถในการจัดการตนเอง 
ของคนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเองอย'างย่ังยืน 

 

ข�อมูลผู�วิจัย 
 นายขัตพันธ  ชุมนุสนธิ์ 
 นักศึกษาปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาพัฒนศึกษา  ภาควิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา 
 บัณฑิตวิทยาลัย  ม หาวิทยาลัยศิลปากร 
 โทร. 091-4499-415 
 E-mail :pong_nakrubb@hotmail.com 
 
อาจารย)ท่ีปรึกษางานวิจัย 
 ผูHชIวยศาสตราจารย ดร.ธีรศักด์ิ  อุIนอารมยเลิศ 
 สาขาพัฒนศึกษา  ภาควิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
วัตถุประสงค)ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาทฤษฎี แนวคิด และขHอมูลท่ีเก่ียวขHองกับการเสริมสรHางความสามารถในการ
จัดการตนเองของคนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเองอยIางยั่งยืน 

2. เพ่ือพัฒนารูปแบบการเสริมสรHางความสามารถในการจัดการตนเองของคนพิการเพ่ือ   
การพ่ึงตนเองอยIางยั่งยืนท่ีเหมาะสม 
 
วัตถุประสงค)ของการสอบถามความคิดเห็น 
 เพ่ือพัฒนารูปแบบการเสริมสรHางความสามารถในการจัดการตนเองของคนพิการเพ่ือ       
การพ่ึงตนเองอยIางยั่งยืนท่ีเหมาะสม 
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ข�อมูลการตอบแบบสอบถาม 
แบบสอบถามฉบับนี้เปVนแบบสอบถามความคิดเห็นของผูHทรงคุณวุฒิเพ่ือประเมินรูปแบบ   

การเสริมสรHางความสามารถในการจัดการตนเองของคนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเองอยIางยั่งยืนท่ีเหมาะสม    
ซ่ึงเปVนแบบสอบถามแบบมาตราสIวนประมาณคIา 5 ระดับ (Rating Scale) โดยกําหนดคIาของคะแนน
แตIละระดับไวH ดังนี้ 

5  หมายถึง  เห็นดHวยกับการเสริมสรHางความสามารถในการจัดการตนเองของคนพิการเพ่ือ
การพ่ึงตนเองอยIางยั่งยืนขHอดังกลIาวในระดับมากท่ีสุด  

4  หมายถึง  เห็นดHวยกับการเสริมสรHางความสามารถในการจัดการตนเองของคนพิการเพ่ือ
การพ่ึงตนเองอยIางยั่งยืนขHอดังกลIาวในระดับมาก 

3  หมายถึง  เห็นดHวยกับการเสริมสรHางความสามารถในการจัดการตนเองของคนพิการเพ่ือ  
การพ่ึงตนเองอยIางยั่งยืนขHอดังกลIาวในระดับปานกลาง 

2  หมายถึง  เห็นดHวยกับการเสริมสรHางความสามารถในการจัดการตนเองของคนพิการเพ่ือ  
การพ่ึงตนเองอยIางยั่งยืนขHอดังกลIาวในระดับนHอย 

1  หมายถึง  เห็นดHวยกับการเสริมสรHางความสามารถในการจัดการตนเองของคนพิการเพ่ือ  
การพ่ึงตนเองอยIางยั่งยืนขHอดังกลIาวในระดับนHอยท่ีสุด 
 โปรดใหHคะแนนโดยทําเครื่องหมาย √ ลงในแบบสอบถามท่ีตรงกับความคิดเห็นของทIานวIา
ทIานเห็นดHวยกับการเสริมสรHางความสามารถในการจัดการตนเองของคนพิการเพ่ือการพ่ึงตนเองอยIาง
ยั่งยืนแตIละขHอในระดับใด 
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ประเด็น 
 
 

 
ความคิดเห็นของผู�ทรงคุณวุฒ ิ

 
 

ความเหมาะสม 
ความเป.นไปได� 

ในการนําไปปฏิบัต ิ

 

ความสอดคล�องกับบริบท 
 

การนําไปใช�ประโยชน)ได�จริง 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น�อย น�อย
ที่สุด 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น�อย น�อย
ที่สุด 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น�อย น�อย
ที่สุด 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น�อย น�อย
ที่สุด 

1.หลักการสรHางรูปแบบ                     
2.ความเชื่อมโยงของรูปแบบ                     

3. องคประกอบของรูปแบบ  
3.1การประกอบอาชีพ                     
3.2การเรียนรูH                     
3.3เทคโนโลยีสิ่งอํานวยความ
สะดวก 

                    

3.4การดูแลตนเอง                     
3.5การตระหนักในตนเอง                     
4.การอธิบายรูปแบบ                     
5.ภาพรวมของรูปแบบ                     
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ข�อเสนอแนะอ่ืนๆ 

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ 
หนังสือขอเก็บข�อมูล 
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ท่ี ศธ 0520.107 (นฐ)/6516                                     บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร                            
               พระราชวังสนามจันทร) นครปฐม 73000 
 
 
     29 ตุลาคม 2557 
 
เรื่อง  ขอเชิญเป2นผู5ตรวจเครื่องมือวิจัย 
 
เรียน  อาจารย) ดร.ธีรศักด์ิ  ศรีสุรกุล 
 
  ด5วย นายขัตพันธ) ชุมนุสนธิ์ นักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา         
พัฒนศึกษา  ภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา  มหาวิทยาลัยศิลปากร  กําลังทําวิทยานิพนธ) เรื่อง          
“การพัฒนารูปแบบการเสริมสร5างความสามารถในการจัดการตนเองเพ่ือการพ่ึงตนเองอยCางยั่งยืน”  
มีความประสงค)จะขอเรียนเชิญทCานในฐานะผู5เชี่ยวชาญเป2นผู5ตรวจเครื่องมือวิจัย เพ่ือประกอบการทํา
วิทยานิพนธ)  ในการนี้บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงขอความอนุเคราะห)จากทCานโปรด
เป2นผู5ตรวจเครื่องมือวิจัยให5กับนักศึกษาดังกลCาวด5วย 
 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดให5ความอนุเคราะห)  จักขอบพระคุณยิ่ง 
 
 
     ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
        (ผู5ชCวยศาสตราจารย) ดร.ไชยยศ  ไพวิทยศิริธรรม) 
        รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
                                             รักษาราชการแทนบัณฑิตวิทยาลัย  
 
 

สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย 
นครปฐม โทร.0-3421-8788 

 
ปณิธานบัณฑิตวิทยาลัย “มุ�งส�งเสริม สนับสนุน เพ่ือพัฒนาคุณภาพบัณฑิตศึกษา” 
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ท่ี ศธ 0520.107 (นฐ) พิเศษ                                     บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร                            
               พระราชวังสนามจันทร) นครปฐม 73000 
 
 
     29 ตุลาคม 2557 
 
เรื่อง  ขอความอนุเคราะห)ในการเก็บรวบรวมข5อมูล 
 
เรียน  นายธีรวัฒน)  ศรีปฐมสวัสด์ิ 
 
  ด5วย นายขัตพันธ) ชุมนุสนธิ์ นักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา         
พัฒนศึกษา  ภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา  มหาวิทยาลัยศิลปากร  กําลังทําวิทยานิพนธ) เรื่อง          
“การพัฒนารูปแบบการเสริมสร5างความสามารถในการจัดการตนเองเพ่ือการพ่ึงตนเองอยCางยั่งยืน”  
มีความประสงค)จะขอเก็บรวบรวมข5อมูลจากทCานเพื่อประกอบการทําวิทยานิพนธ)  ในการนี้        
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงขอความรCวมมือในการตอบแบบสอบถามให5แกCนักศึกษา       
ดังกลCาวด5วย 
 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดให5ความอนุเคราะห)  จักขอบพระคุณยิ่ง 
 
 
     ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
        (ผู5ชCวยศาสตราจารย) ดร.ไชยยศ  ไพวิทยศิริธรรม) 
        รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
                                             รักษาราชการแทนบัณฑิตวิทยาลัย  
 
 
สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย 
นครปฐม โทร.0-3421-8788 

 
ปณิธานบัณฑิตวิทยาลัย “มุ�งส�งเสริม สนับสนุน เพ่ือพัฒนาคุณภาพบัณฑิตศึกษา” 
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ท่ี ศธ 0520.107 (นฐ) พิเศษ                                     บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร                            
               พระราชวังสนามจันทร) นครปฐม 73000 
 
 
     16 เมษายน 2558 
 
เรื่อง  ขอความอนุเคราะห)ในการเก็บรวบรวมข5อมูล 
 
เรียน  นาวาอากาศเอกสถิตย)พงศ)  อธิภิรมย)ศรี 
 
  ด5วย นายขัตพันธ) ชุมนุสนธิ์ นักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา         
พัฒนศึกษา  ภาควิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา  มหาวิทยาลัยศิลปากร  กําลังทําวิทยานิพนธ) เรื่อง          
“การพัฒนารูปแบบการเสริมสร5างความสามารถในการจัดการตนเองเพ่ือการพ่ึงตนเองอยCางยั่งยืน”  
มีความประสงค)จะขอเก็บรวบรวมข5อมูลจากทCาน เพื่อประกอบการทําวิทยานิพนธ)  ในการนี้        
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงขอความรCวมมือในการตอบแบบสอบถามให5แกCนักศึกษา        
ดังกลCาวด5วย 
 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดให5ความอนุเคราะห)  จักขอบพระคุณยิ่ง 
 
 
     ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
        (ผู5ชCวยศาสตราจารย) ดร.ไชยยศ  ไพวิทยศิริธรรม) 
        รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
                                             รักษาราชการแทนบัณฑิตวิทยาลัย  
 
 
สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย 
นครปฐม โทร.0-3421-8788 

 
ปณิธานบัณฑิตวิทยาลัย “มุ�งส�งเสริม สนับสนุน เพ่ือพัฒนาคุณภาพบัณฑิตศึกษา” 
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ประวัติผู
วิจัย 
 
ชื่อ - สกุล   นายขัตพันธ�  ชุมนุสนธิ์ 
ท่ีอยู�   45/4  ถนนทรงพล ซอย 1  ตําบลพระปฐมเจดีย�  อําเภอเมืองนครปฐม 
   จังหวัดนครปฐม 73000 
ท่ีทํางาน   หอพักสตรี วันดี   
   45/4  ถนนทรงพล ซอย 1  ตําบลพระปฐมเจดีย�  อําเภอเมืองนครปฐม 
   จังหวัดนครปฐม 73000 

    
ประวัติการศึกษา   
    พ.ศ. 2544 สําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 
    อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 
    พ.ศ. 2548 สําเร็จการศึกษาปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) 
   สาขาวิชารัฐศาสตร� (การบริหารรัฐกิจ)  มหาวิทยาลัยรามคําแหง   
    พ.ศ. 2551 สําเร็จการศึกษาปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาพัฒนศึกษา 

ภาควิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร   
    พ.ศ. 2558 สําเร็จการศึกษาปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาพัฒนศึกษา 

ภาควิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร   
 
ประวัติการทํางาน 
    พ.ศ. 2548 – ปEจจุบัน   เจFาของกิจการและผูFจัดการหอพักสตรี วันดี 
    พ.ศ. 2553 อาจารย�พิเศษโปรแกรมวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร�และ  
                              สังคมศาสตร� มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม 
    พ.ศ. 2555             อาจารย�พิเศษสาขาวิชาพัฒนศึกษา ภาควิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา 
                              คณะศึกษาศาสตร� มหาวิทยาลัยศิลปากร 
    พ.ศ. 2556 – ปEจจุบัน   กรรมการมูลนิธิวิถีชีวิตอิสระคนพิการ   
 




