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บทคัดย่อ 
 การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาและเปรียบเทียบความต้องการฟื้นฟู
สมรรถภาพของคนพิการ ในเขตเทศบาล
ต าบลโพนทอง อ าเภอโพนทอง จังหวัด
ร้อยเอ็ด จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล  ได้แก่  
เพศ  และระดับการศึกษา  ประชากรและกลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ คนพิการที่ขึ้น
ทะเบียนกับเทศบาลต าบลโพนทอง  อ าเภอ
โพนทอง  จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 207 คน 
ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรค านวณ
ของ ทาโร  ยามาเน่ ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 
136 คน  เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษาเป็น
แบบสอบถามมีลักษณะแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อย
ละ ค่า เฉลี่ ย  ค่ า เบี่ ยง เบนมาตรฐาน การ
ทดสอบค่าที (t–test) และการทดสอบค่าเอฟ 
(F-test) และเมื่อพบความแตกต่างจึงทดสอบ
ความแตกต่างเป็นรายคู่โดยวิธีการของเชฟเฟ่ 

(Scheffe/) ผลการศึกษาพบว่า 
 1.  คนพิการในเขตเทศบาลต าบล
โพนทอง อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด มีความ
ต้องการฟื้นฟูสมรรถภาพ โดยภาพรวมและราย
ด้าน อยู่ในระดับปานกลาง โดยเรียงล าดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านสังคม  
ด้านอาชีพ  ด้านการศึกษา  และด้านวิธีการ
ทางการแพทย์ ตามล าดับ 
 2.  คนพิการในเขตเทศบาลต าบล
โพนทอง อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด เพศ
ห ญิ ง แ ล ะ ช า ย  มี ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ฟื้ น ฟู
สมรรถภาพ โดยรวมและเป็นรายด้านไม่
แตกต่างกัน 
 3  คนพิการในเขตเทศบาลต าบลโพน
ทอง อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ระดับ
การศึ กษาต่ า งกั น  มี คว ามต้ องการฟื้ นฟู
สมรรถภาพ โดยรวมและเป็นรายด้านไม่
แตกต่างกัน 
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ค าส าคัญ  :  การฟื้นฟูสมรรถภาพของคน
พิการ,  เทศบาล 
 
ABSTRACT 
 The purposes of this study were to 
study and compare the rehabilitation needs 
of people with disabilities in Phonthong 
Subdistrict Municipality, Phonthong District, 
Roi Et Province, classified by gender and 
education level.  Population consisted of 207 
people with disabilities registered with 
Phonthong Subdistrict Municipality. 
Samples were 136 persons by Taro Yamane’s 
method. The questionnaire with rating scale 
was used as a tool. The data were analyzed 
by using percentage, mean, standard 
deviation, t-test, F-test (One way ANOVA), 
and least significant difference by Scheffe’s 
method. 
 The results of the study revealed 
that: 
  1.  Rehabilitation needs of people with 
disabilities in Phonthong Subdistrict 
Municipality were at moderate level the overall 
and each aspect, ranked by descending; 
social, occupation, education and medical 
procedures respectively. 
  2.  The opinion of rehabilitation 
needs of people with disabilities in Phonthong 
Subdistrict Municipality, classified by gender, 
was not different both the overall and each 
aspect. The opinion of rehabilitation needs of 

people with disabilities in Phonthong 
Subdistrict Municipality, classified by 
education level, was not different both the 
overall and each aspect. 
  
Keywords :  rehabilitation needs of people 
with disabilities,  Subdistrict Municipality 
 
บทน า 
 การประกาศปฏิญญาแห่งฟิลาเดลเฟีย 
พ.ศ. 2478 และการประกาศปฏิญญาสากลว่า
ด้วยสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติ
ปี พ.ศ. 2531 และ พ.ศ. 2545 และการประกาศ
อนุ สั ญญ า ว่ า ด้ ว ย สิ ท ธิ ค น พิ ก า ร แ ห่ ง
สหประชาชาติ (The United Nations  
Convention on the Rights of Persons with 
Disabilities : CRPD) เพื่อน าไปสู่การบังคับใช้
กฎหมายระหว่างประเทศ สาระส าคัญของ
อนุสัญญาหรือกฎหมายระหว่างประเทศฉบับ
นี้คือการส่งเสริมพิทักษ์ การประกันสิทธิมนุษยชน
และเสรีภาพขั้นพื้นฐานของคนพิการทุกคน
ในมิติต่างๆ เช่น การเข้าถึงและใช้ประโยชน์จาก
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ สังคม เศรษฐกิจ 
วัฒนธรรม สาธารณสุข การศึกษารวมทั้งการ
เข้าถึงข้อมูลและสื่อสาร  โดยค านึงถึง
มาตรฐานที่พอเพียงในการด ารงชีพ  การ
คุ้มครองทางสังคม และมาตรการคุ้มครอง
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  คนพิการเป็นประชากรของ
ประเทศที่มีจ านวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ความ
พิการมีทั้ งที่พิการมาแต่ก า เนิดและพิการ
ภายหลัง ถึงแม้ว่าความพิการเป็นสิ่งที่สังคม
ไม่พึงปรารถนาให้เกิดขึ้น แต่เมื่อเกิดขึ้นหรือ
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เป็นแล้ว ก็เป็นสิ่งที่ทุกคนในสังคมจะต้อง
ช่วยกันดูแล  ให้ความช่วยเหลือ  และ
สนับสนุนคนพิการ ให้สามารถด ารงชีวิตอยู่
ในสังคมได้อย่างปกติสุขเสมือนบุคคลทั่วไป 
ดังที่    พระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลปัจจุบัน ทรง
พระราชทานไว้เมื่อวันศุกร์ที่  22 มีนาคม 
พ.ศ.2517 ความตอนหนึ่งว่า  “งานช่วยเหลือ
คนพิการนี้ ก็มีความส าคัญอย่างยิ่ง เพราะว่าผู้
พิการไม่ได้อยากจะเป็นผู้พิการ และอยาก
ช่วยเหลือตนเอง ถ้าเราไม่ช่วยเขาให้สามารถ
ปฏิบัติงาน อะไรเพื่อชีวิตและเศรษฐกิจของ
ครอบครัว  จะท าให้ เกิดสิ่งที่หนักใน
ครอบครัว หนักแก่ส่วนรวม ฉะนั้น นโยบาย
ที่จะท าก็คือ ช่วยเขาให้ช่วยเหลือตนเองได้
เพื่อจะท าให้เขาสามารถเป็นประโยชน์ต่อ
สังคม”  (สุจินต์  สว่างศรี,  2550 : 1) 
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2550 ได้ก าหนดสิทธิและสิ่งที่
เกี่ยวข้องกับศักดิ์ศรีความเท่าเทียมกันของคน
พิการ รวมทั้งสิทธิทางการ เมือง การรับรู้
ข้อมูลข่าวสาร  และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน โดยมีบทบัญญัติส าหรับคนพิการ 
ระบุถึงการขจัดข้อจ ากัดต่างๆ ที่   กีดกั้นการ
ใ ช้ สิ ท ธิ ค น พิ ก า ร ที่ จ ะ มี ส่ ว น ร่ ว ม ใ น
กระบวนการทาง สังคมทุกด้าน รวมทั้งสิทธิ
ของคนพิการที่ควรมีในฐานะที่เป็น พลเมือง
ของประเทศไว้ตามมาตรา 54 ที่ก าหนดให้
บุคคลซึ่ง พิการหรือทุพพลภาพ มีสิทธิเข้าถึง
และใช้ประโยชน์จากสวัสดิการ สิ่งอ านวย
ความสะดวกอันเป็นสาธารณะ และความ
ช่วยเหลือที่ เหมาะสมจากรัฐ บุคคลวิกลจริต 

ย่อมได้รับการช่วยเหลือที่เหมาะ สมจากรัฐ 
และมาตรา 80 (1) ที่ก าหนดให้รัฐต้อง
ด าเนินการ ตามแนวทางนโยบายด้านสังคม 
การสาธารณสุข การศึกษา และวัฒนธรรม 
โดยคุ้มครองและพัฒนาเด็กและเยาวชน 
สนับสนุนการอบรมเลี้ยงดู และให้การศึกษา
ปฐมวัย ส่งเสริมความเสมอภาคของหญิงและชาย 
เสริมสร้างและพัฒนาความเป็นปึกแผ่นของ
สถาบัน ครอบครัวและชุมชน  รวมทั้ง
สงเคราะห์และจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้
ยากไร้ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ และผู้อยู่ใน
สภาวะยากล าบาก ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
และพึ่งพาตนเองได้ ซึ่งมีความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับ
ที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) ที่มีการก าหนด
วิสัยทัศน์ที่มุ่งเน้นสังคมอยู่ ร่วมกันอย่างมี
ความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมี
ภูมิคุ้มกัน ต่อการเปลี่ยนแปลง และมีความ
สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพ ชีวิตคน
พิการฉบับที่ 4 (พ.ศ.2555-2559) ที่มุ่งเน้นการ
สร้างสังคมบูรณาการเพื่อคนพิการและทุกคน
ในสังคม โดยให้คนพิการเข้าถึง และใช้
ประโยชน์จากสิทธิอย่างเท่าเทียมและเป็น
ธรรม และไม่ เลือกปฏิบัติต่อคนพิการ สร้าง
สภาพแวดล้อม พัฒนาเทคโนโลยี และข้อมูล
ข่าวสาร โดยให้องค์กรทุกภาคส่วนรวมถึง
องค์กร ธุรกิจเอกชนจัดให้คนพิการเข้าถึงและ
ใช้ประโยชน์ ได้จากสภาพ  แวดล้อม 
เทคโนโลยีและข้อมูลข่าวสาร สร้างพลัง
อ านาจให้คน พิการสามารถเข้าถึงบริการ
ต่างๆ รวมถึงสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่คน พิการ
เพื่อรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
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สภาพอากาศ และภัยพิบัติทางธรรมชาติ สร้าง
ความเข้มแข็งขององค์กรด้าน คนพิการและ
เครือข่าย ในการขับเคลื่อนการด าเนินงานด้าน
คน พิการอย่างเป็นระบบ (ส านักงานส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ,  
2552) 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2540 ได้ให้ความส าคัญกับการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างมาก โดยเฉพาะ
มาตรา 284 บัญญัติไว้ว่า องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นทั้งหลายย่อมมีความเป็นอิสระในการ
ก าหนดนโยบายการปกครอง การบริหาร การ
บริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมี
อ านาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ ซึ่งแสดง
ให้เห็นอย่างชัดเจนว่า องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่
ของตนเอง นอกจากนี้รัฐธรรมนูญฉบับ
ดังกล่าวยังได้เน้นการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น 
จึงมีผลท าให้บทบาทอ านาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น ซึ่งรวมถึงมี
หน้าที่ต้องส่งเสริมการพัฒนาสตรี  เด็ก 
เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ นอกจากนี้ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบหลายหน่วยงานได้
ก าหนดแนวทาง และนโยบาย เกี่ยวกับการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการ ส่งเสริมให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี ส่วนร่วม
รับผิดชอบด าเนินงานการหาแนวทาง และ
มาตรการที่ส าคัญเพื่อส่งเสริมให้คนพิการมี
คุณภาพชีวิตที่ดี เนื่องจากสภาพของความ
พิการเป็นอุปสรรคในการด ารงชีวิต ในการ
ประกอบอาชีพ การมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ของสังคม จึงสนับสนุนส่งเสริมให้คน พิการ

ได้รับความคุ้มครอง  สงเคราะห์ ฟื้นฟู
สมรรถภาพโดยวิธีการ  ทางการแพทย์ 
การศึกษา อาชีพ และสังคม การพัฒนาและ
แก้ไข ปัญหาอุปสรรคทั้งทางเศรษฐกิจและ
สังคม ตลอดจนส่งเสริมให้ คนพิการได้รับ
สิทธิและโอกาสในด้านต่างๆ ให้สามารถ
ด ารงชีวิต ประกอบอาชีพ มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมทางสังคมที่เท่าเทียมกับคนทั่วไป 
 
วัตถุประสงค์ 
  1.  เพื่อศึกษาความต้องการฟื้นฟู
สมรรถภาพของคนพิการในเขตเทศบาลต าบลโพน
ทอง อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 
 2.  เพื่อเปรียบเทียบความต้องการ
ฟื้นฟูสมรรถภาพของคนพิการในเขตเทศบาล
ต าบลโพนทอง อ า เภอโพนทอง จังหวัด
ร้อยเอ็ด ตามความคิดเห็นของคนพิการที่เพศ 
และระดับการศึกษาต่างกัน 
 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง 
 ก่อนปี พ.ศ. 2534 แนวคิดเกี่ยวกับคน
พิการของสังคมไทยมีทัศนะว่าคนพิการ
จ าเป็นที่จะต้องได้รับการสงเคราะห์เลี้ยงดูให้
มีชีวิตรอด ด้วยความเมตตาสงสารตามหลัก
มนุษยธรรมโดยไม่ได้ให้ความส าคัญกับการ
ป้องกันหรือฟื้นฟูให้สามารถด ารงชีวิตใน
สั งคมได้ เฉก เช่นบุ คคลทั่ วไปในสั งคม
จนกระทั่งมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติ
การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 จึง
เร่ิมให้ความส าคัญกับการฟื้นฟูสมรรถภาพทั้ง
ด้านการแพทย์ การศึกษา การฝึกอาชีพและมี
งานท า รวมถึงการเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคม 
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ตามกฎหมายฉบับนี้ให้ความหมายของ “คน
พิการ” ว่าเป็นคนที่มีความผิดปกติ หรือ
บกพร่องทางร่างกาย ทางสติปัญญา หรือทาง
จิตใจ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือการเน้นไปที่
ความพิการของปัจเจกบุคคล และพยายาม
แก้ไขปัญหาของแต่ละคน โดยลดความพิการ
หรือชดเชยความพิการด้วยวิธีทางการแพทย์ 
ทางอุปกรณ์ หรือการจัดสิ่งอ านวยความ
สะดวกต่างๆ สิ่งทั้งหลายเหล่านี้ส่วนมากเน้น
รูปแบบทางการแพทย์ (Medical Model) 
 ต่อมาในปี พ.ศ. 2550 มีการ
ประกาศใช้พระราชบัญญัติส่ง เสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และ
ได้มีการยกเลิกพระราชบัญญัติการฟื้นฟู
สมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 ซึ่งกฎหมาย
ฉบับใหม่นี้มีมุมมองต่อมิติของ “คนพิการ” ที่
กว้างขวางยิ่งขึ้น กล่าวคือคนพิการ หมายถึง
บุคคลซึ่งมีข้อจ ากัดในการปฏิบัติกิจกรรมใน
ชีวิตประจ าวัน หรือเข้าไปมีส่วนร่วมทาง
สังคม เนื่องจากมีความบกพร่องทางการเห็น 
การได้ยิน การเคลื่อนไหว การสื่อสาร จิตใจ 
อารมณ์ พฤติกรรม สติปัญญาการเรียนรู้ หรือ
ความบกพร่องอ่ืนใด ประกอบกับมีอุปสรรค
ในด้านต่างๆ และมีความจ าเป็นพิเศษที่จะต้อง
ได้รับความช่วยเหลือด้านใดด้านหนึ่งเพื่อให้
สามารถปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจ าวัน 
หรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคมได้อย่างบุคคล
ทั่วไป  มิติที่แตกต่างออกไปคือใครจะมีความ
บกพร่องหรือมีความพิการอย่างไรไม่ใช่
สาระส าคัญแต่การเคารพในความเป็นมนุษย์ 
ความเสมอภาคแห่งสิทธิพลเมือง การท าความ
เข้าใจถึงมิติแห่งความแตกต่างหลากหลาย 

และการขจัดอุปสรรคทั้งด้านเจตคติและ
สภาพแวดล้อม จะท าให้คนพิการสามารถ
ด าเนินชีวิตได้อย่างบุคคลทั่วไปและมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี เป็นการใช้มิติในเชิงสังคม (Social 
Mode) ในการท างานด้านคนพิการ 
 ความหมายของคนพิการ 
 พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 กล่าวว่า “คน
พิการ” หมายถึง บุคคลซึ่งมีข้อจ ากัดในการ
ปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจ าวันเนื่องจากมี
ความบกพร่องทางการเห็น การได้ยิน การ
เคลื่อนไหว การสื่อสาร จิตใจ อารมณ์ 
พฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้ หรือความ
บกพร่องอ่ืนใด ประกอบกับมีอุปสรรคใน
ด้านต่างๆ และมีความจ าเป็นพิเศษที่จะต้อง
ได้รับความช่วยเหลือด้านหนึ่งด้านใด เพื่อให้
สามารถปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจ าวันได้
อย่างบุคคลทั่วไป  ทั้งนี้ตามประเภทและ
หลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ประกาศก าหนด 
 สิทธิคนพิการในพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตาม
มาตรา 20  แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 
ก าหนดว่า คนพิการมีสิทธิเข้าถึงและใช้
ประโยชน์ได้จากสิ่งอ านวยความสะดวกอัน
เป็นสาธารณะ ตลอดจนสวัสดิการและความ
ช่วยเหลืออ่ืนจากรัฐ ดังต่อไปนี้ 
 1.  การบริการฟื้นฟูสมรรถภาพโดย
กระบวนการทางการแพทย์และค่าใช้จ่ายในการ
รักษาพยาบาลค่าอุปกรณ์ เคร่ืองช่วยความพิการ 
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และสื่อส่งเสริมพัฒนาการ เพื่อปรับสภาพทาง
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม พฤติกรรม 
สติปัญญา การเรียนรู้ หรือเสริมสร้าง
สมรรถภาพให้ดีขึ้นตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุขประกาศก าหนด 
 2.  การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วย
การศึกษาแห่งชาติหรือแผนการศึกษาแห่งชาติ 
ตามความเหมาะสมในสถานศึกษาเฉพาะหรือใน
สถานศึกษาทั่วไป หรือการศึกษาทางเลือก 
หรือการศึกษานอกระบบโดยให้หน่วยงานที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับสิ่งอ านวยความสะดวกสื่อ 
บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา
ส าหรับคนพิการให้การสนับสนุนตามความ
เหมาะสม 
 3.  การฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ 
การให้บริการที่มีมาตรฐาน การคุ้มครอง
แรงงานมาตรการเพื่อการมีงานท า ตลอดจน
ได้รับการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ 
และบริการสื่อ  สิ่งอ านวยความสะดวก
เทคโนโลยีหรือความช่วยเหลืออ่ืนใด เพื่อการ
ท างานและประกอบอาชีพของคนพิการ ตาม
หลัก เกณฑ์วิ ธี ก าร  และ เงื่ อนไขที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานประกาศ
ก าหนด 
 4.  การยอมรับและมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมทางสังคม เศรษฐกิจและการเมือง
อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพบนพื้นฐาน
แห่ งความ เท่ า เที ยมกันกับบุคคลทั่ ว ไป 
ตลอดจนได้รับสิ่งอ านวยความสะดวกและ
บริการต่างๆ ที่จ าเป็นส าหรับคนพิการ 
 5.  การช่วยเหลือให้เข้าถึงนโยบาย 
แผนงาน โครงการ กิจกรรม การพัฒนาและ

บริการอันเป็นสาธารณะ ผลิตภัณฑ์ที่มีความ
จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต การช่วยเหลือทางกฎหมาย
และการจัดหาทนายความว่าต่างแก้ต่างคดี ให้
เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด 
 6.  ข้อมูลข่าวสาร การสื่อสาร บริการ
โทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารและเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก
เพื่อการสื่อสารส าหรับคนพิการทุกประเภท
ตลอดจนบริการสื่อสาธารณะจากหน่วยงาน
ของ รัฐหรือ เอกชนที่ ได้ รับงบประมาณ
สนับสนุนจากรัฐ ตามหลักเกณฑ์วิธีการและ
เงื่อนไขที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสารก าหนดใน
กฎกระทรวง 
 7.  บริการล่ามภาษามือตามระเบียบที่
คณะกรรมการก าหนด 
 8.  สิทธิที่จะน าสัตว์น าทาง เคร่ืองมือ
หรืออุปกรณ์น าทาง หรือเคร่ืองช่วยความพิการใด  ๆ
ติดตัวไปในยานพาหนะหรือสถานที่ใดๆ เพื่อ
ประโยชน์ในการเดินทางและการได้รับสิ่ง
อ านวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะโดย
ได้รับยกเว้นค่าบริการ ค่าธรรมเนียมและค่า
เช่าเพิ่มเติมส าหรับสัตว์ เคร่ืองมืออุปกรณ์ 
หรือเคร่ืองช่วยความพิการดังกล่าว 
 9.  การจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ
ก าหนดในระเบียบ 
 10.  การปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่
อาศัย การมีผู้ช่วยคนพิการ หรือการจัดให้มี
สวัสดิการอ่ืนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
คณะกรรมการก าหนดในระเบียบ ผู้ช่วยคน
พิการให้มีสิทธิได้รับการลดหย่อนหรือยกเว้น
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ค่าบริการ ค่าธรรมเนียม ตามระเบียบที่
คณะกรรมการก าหนดคนพิการที่ไม่มีผู้ดูแล
คนพิการมีสิทธิได้รับการจัดสวัสดิการด้านที่
อยู่อาศัย และการเลี้ยงดูจากหน่วยงานของรัฐ 
ในกรณีที่มีสถานสงเคราะห์เอกชนจัดที่อยู่
อาศัย และสวัสดิการให้แล้ว รัฐต้องจัดเงิน
อุดหนุนให้แก่สถานสงเคราะห์เอกชนนั้น 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ
ก าหนดในระเบียบ ผู้ดูแลคนพิการมีสิทธิ
ได้รับบริการให้ค าปรึกษา แนะน า ฝึกอบรม
ทักษะ การเลี้ยงดู การจัดการศึกษา การ
ส่งเสริมอาชีพและการมีงานท า ตลอดจน
ความช่วยเหลืออ่ืนใด เพื่อให้พึ่งตนเองได้ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ
ก าหนดในระเบียบคนพิการ และผู้ดูแลคน
พิการมีสิทธิได้รับการลดหย่อนภาษีหรือ
ยกเว้นภาษี ตามที่กฎหมายก าหนด องค์กร
เอกชนที่จัดให้คนพิการได้รับสิทธิประโยชน์
ตามมาตรานี้ มีสิทธิได้รับการลดหย่อนภาษี
หรือยกเว้นภาษีเป็นร้อยละของจ านวนเงิน
ค่าใช้จ่ายตามที่กฎหมายก าหนด 
 สิ ท ธิ ต า ม รั ฐ ธ ร ร ม นู ญ แ ห่ ง
ราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2550 
รั ฐ ธ ร ร ม นู ญ แ ห่ ง ร า ช อ าณ า จั ก ร ไ ท ย 
พุทธศักราช 2550 ได้มีบทบัญญัติในการ
คุ้มครองสิทธิของคนพิการไว้อย่างชัดเจน
ทั้งนี้เป็นผลมาจากการรวมพลังกันขององค์กร
คนพิการในระหว่างการจัดท าร่างรัฐธรรมนูญ
ด้วยรูปแบบและวิธีการต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 
การรณรงค์ให้มีการบรรจุสิทธิของคนพิการ
ค ร้ั งส า คัญ เกิ ดขึ้ น ในการสั มมนา เ ร่ื อ ง 
“บทบัญญัติรัฐธรรมนูญที่ เกี่ยวข้องกับคน

พิการ” จัดโดยสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2550 
ณ ห้องประชุมส านักงานสภาที่ปรึกษา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมทั้งข้อเสนอ
ในการร่างรัฐธรรมนูญจากการประชุมร่วม
ระหว่างคณะกรรมการสภาคนพิการทุก
ประ เ ภทแห่ งประ เทศไทยกั บคณะอนุ
กรรมาธิการด้านผู้พิการ ในคณะกรรมาธิการ
กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและ
ความมั่งของมนุษย์ โดยมีประเด็นที่น าเสนอ
คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ  10 
ประเด็น ดังนี ้
 1.  คนพิการไม่ใช่คนป่วย ผู้พิการ
เห็นว่าความพิการเป็นผลจากความสัมพันธ์
ระหว่างอัตลักษณ์ความบกพร่องของบุคคลกับ
สภาพแวดล้อม (Social Mode) คนพิการไม่ได้
อยู่ในกลุ่มสภาพทางกายหรือสุขภาพบกพร่อง 
ซึ่ ง เป็ นก ารมองความพิ ก า รในมิ ติ ท า ง
การแพทย์ (Medical Model) ที่มองคนพิการ
เป็นคนป่วย คนที่ผิดปกติและต้องการการ
ดูแล 
 2.  คนพิการไม่ใช่เป็นพลเมืองชั้น 3 
ข้อเสนอแนะ คือ 
 2.1  การประกันความเสมอภาค 
และสิทธิของบุคคลทุกกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่ม
คนพิการต้องชัดเจนและจริงจังมากขึ้น 
 2.2 ขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่
เป็นธรรมต่อบุคคลทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่ม
คนพิการ 
 2.3 การหลีกเลี่ยงไม่ก าหนดหรือ
ล ะ เ ว้ น ก า ร ใ ห้ ค ว า ม ช่ ว ย เ ห ลื อ อ ย่ า ง
สมเหตุสมผล ถือเป็นการเลือกปฏิบัติ 
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 3.  โลกนี้ไม่มีคนพิการ มีแต่สังคม
พิการ การคุ้มครองสิทธิคนพิการไม่ควรถูก
ชี้น าให้มองตัวคนพิการเพียงอย่างเดียว ต้อง
พิจารณาจากสภาพแวดล้อมและสังคมซึ่งเป็น
ปัจจัยส าคัญที่ก่อให้เกิดความพิการ 
 4.  โซ่ตรวนที่สังคมตรึงคนพิการ 
 4.1  การ “ได้รับสิ่งอ านวยความ
สะดวก” ส าหรับคนพิการให้หมายความถึง
การเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ (Accessibility) 
ซึ่งรวมถึงผลิตภัณฑ์  สิ่งของ  วัตถุ 
สภาพแวดล้อม แผนงาน โครงการ และ
กิจกรรมด้านการพัฒนาทุกรูปแบบ บริการสิ่ง
อ านวยความสะดวก  สภาพแวดล้อมทาง
กายภาพ การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และ
สวัสดิการ ซึ่งภาษาอังกฤษใช้ 1 ค าที่สามารถ
ครอบคลุม คือ 1) Product หมายถึง สิ่งที่เป็น
ผลผลิต อันได้แก่ สินค้า สิ่งของ วัตถุ และ
นวัตกรรมทั้งที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้ 2) 
Environment หมายถึง สภาพแวดล้อมทั้งทาง
สถาปัตยกรรม การขนส่ง ข้อมูลข่าวสาร การ
สื่อสารและเทคโนโลยี 3) Program หมายถึง 
แผนงาน โครงการและกิจกรรมด้านการ
พัฒนาทุกรูปแบบ 4) Service หมายถึง บริการ 
และ 5) Welfare หมายถึง สวัสดิการต่างๆ 
 4.2  คนทุกกลุ่มรวมทั้งคนพิการมี
เสรีภาพในการเดินทาง ฉะนั้น รัฐต้อง
คุ้มครองเสรีภาพในการเดินทางของคนพิการ 
โดยขจัดสภาพแวดล้อมที่มีข้อจ ากัด เช่น ถนน 
ยานพาหนะ ระบบขนส่งสาธารณะ และ
ระบบขนส่งมวลชน เป็นต้น การไม่อ านวย
ความสะดวก ในเร่ืองนี้ถือเป็นการจ ากัด
เสรีภาพ 

 4.3  สังคมปิดหูปิดตาคนพิการ 
คนทุกกลุ่มรวมทั้งคนพิการมีเสรีภาพในการ
ติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ฉะนั้น รัฐต้อง
คุ้มครองเสรีภาพในการเข้าถึงและการรับรู้
ข้อมูล ข่าวสารของคนพิการแต่ละประเภท ซึ่ง
ต้องการสื่อหรือรูปแบบการติดต่อสื่อสารที่
แตกต่างกัน เช่น คนตาบอดต้องอ่านเอกสาร
อักษรเบลล์ คนหูหนวกต้องสื่อสารด้วยภาษา
มือ เป็นต้น ทั้งนี้ การไม่อ านวยความสะดวก
ในเร่ืองนี้ถือเป็นการจ ากัดเสรภีาพ 
 5.  หมดยุคสงเคราะห์คนพิการ ต้อง
ใช้ค าว่า “สวัสดิการ” แทนค าว่า “สงเคราะห์” 
เพราะการสงเคราะห์น าไปสู่ความเข้าใจว่า
การให้ตามความสมัครใจและตามความพร้อม
ซึ่งไม่สามารถน าไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีและ
พึ่งตนเองได้ 
 6.  คนพิการ คนของชุมชนท้องถิ่น 
 6.1  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องมีส่วนร่วมอย่างจริงจังในการท าหน้าที่
คุ้มครองส่งเสริมและพัฒนาคนพิการรวมทั้ง
ผู้ปกครองหรือครอบครัว 
 6.2  รัฐต้องจัดสวัสดิการดูแลเด็ก 
คนพิการที่ไม่สามารถพึ่งตนเองได้ให้มีชีวิต
ความเป็นอยู่ที่พอเพียงอย่างต่อเน่ือง 
 7.  คนพิการท าอะไรได้มากกว่าที่ใคร
คิด การก าหนดหลักประกันในการมีงานท าของคน
พิการและครอบครัวพร้อมทั้งก าหนดค่าจ้าง 
และการจัดสวัสดิการอย่างเป็นธรรมเป็น
ปั จจั ยส าคัญในการส่ ง เส ริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการและครอบครัว 
 8.  ครอบครัวที่พึ่งตั้งแต่เกิดถึงเชิง
ตะกอนของคนพิการ การคุ้มครอง ส่งเสริม
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และพัฒนาผู้ปกครองหรือครอบครัวของเด็ก 
คนพิการเป็นปัจจัยส าคัญในการส่งเสริม และ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและครอบครัว 
 9.  ความพิการไม่จ ากัดเพศและอายุ 
การจัดการดูแลคนทุกกลุ่ม เช่น เด็ก เยาวชน 
สตรีผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส  ต้องหมาย
รวมถึงการดูแลคนพิการซึ่งรวมอยู่ในกลุ่ม
บุคคลนั้นๆ ด้วย 
 10.  คนพิการเหยื่อของความรุนแรง รัฐ
ต้องคุ้มครองการกระท ารุนแรงต่อคนพิการ
โดยเฉพาะเด็กพิการ สตรีพิการ และผู้สูงอายุ
พิการ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
  การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา 
คือ คนพิการที่ขึ้นทะเบียนกับเทศบาลต าบล
โพนทอง  อ าเภอโพนทอง  จังหวัดร้อยเอ็ด 
จ านวน 207 คน ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง
โดยใช้สูตรค านวณของ ทาโร  ยามาเน่ ได้
กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 136 คน  เคร่ืองมือที่ใช้
ในการศึกษาเป็นแบบสอบถามมีลักษณะแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า วิเคราะห์ข้อมูลโดย
การหาค่ า ร้อยละ  ค่ า เฉลี่ ย  ค่ า เบี่ ย ง เบน
มาตรฐาน การทดสอบค่าที (t–test) และการ
ทดสอบค่าเอฟ (F-test) และเมื่อพบความ
แตกต่างจึงทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่
โดยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe/) 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1.  คนพิการในเขตเทศบาลต าบลโพน
ทอง อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด มีความต้องการ

ฟื้นฟูสมรรถภาพ โดยภาพรวมและรายด้าน 
อยู่ในระดับปานกลาง โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ย
จากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านสังคม ด้านอาชีพ  
ด้านการศึกษา  และด้านวิธีการทางการแพทย์ 
ตามล าดับ และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน เป็น
ดังนี ้
 1)  ด้านวิธีการทางการแพทย์ โดย
ภาพรวมและรายข้ออยู่ ในระดับปานกลาง โดย
เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับ 
ดั ง นี้  สิ ท ธิ ใ นก า ร เ ข้ า รั บ ก า ร รั กษ า ใน
สถานพยาบาลของรัฐนอกเหนือจากที่ระบุไว้
ในบั ตรหลั กประกันสุ ขภาพ  ซ่อมแซม 
เปลี่ยนแปลง อุปกรณ์เสริม หรือเคร่ืองช่วย
โดยไม่ เสียค่ าใช้จ่ าย   และหน่วยแพทย์
เคลื่อนที่ เพื่อให้บริการถึงชุมชนที่ท่านอยู่
อาศัย 
 ส่วนข้อที่คนพิการในเขตเทศบาล
ต าบลโพนทองมีความคิดเห็น ที่มีค่าเฉลี่ยต่ า
ที่สุดคือความต้องการบุคลากรทางการแพทย์
หรือพยาบาลเพื่อคอยให้ค าแนะน า ปรึกษา 
 2)  ด้านการศึกษา โดยภาพรวม
และรายข้อ อยู่ในระดับปานกลาง โดยเรียงล าดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับ ดังนี้ การ
ได้ไปทัศนศึกษานอกสถานที่  ครุภัณฑ์ 
อุปกรณ์ด้านการเรียนการสอน เช่น โต๊ะ เก้าอ้ี 
ที่อ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการเป็นการ
เฉพาะและชุดส่งเสริมเพื่อพัฒนาทักษะทางด้าน
การเรียนรู้ส าหรับคนพิการเป็นการเฉพาะ 
 ส่วนข้อที่คนพิการในเขตเทศบาล
ต าบลโพนทองมีความคิดเห็น ที่มีค่าเฉลี่ยต่ า
ที่สุดคือความต้องการเข้ารับการอบรมใน
หลักสูตรที่จ าเป็น หรือเร่ืองที่สนใจ 
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 3)  ด้านอาชีพ โดยภาพรวมและ
รายข้อ อยู่ในระดับปานกลาง โดยเรียงล าดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับ ดังนี้ ช่อง
ทางการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับอาชีพ
ให้ได้รับทราบอย่างหลากหลาย การฝึกอาชีพ
ในหน่วยงานภาครัฐและการจัดบริการให้
ค าปรึกษา แนะน าการประกอบอาชีพ 
 ส่วนข้อที่คนพิการในเขตเทศบาล
ต าบลโพนทองมีความคิดเห็น ที่มีค่าเฉลี่ยต่ า
ที่สุดคือความต้องการจัดหาแหล่งเงินทุนกู้ยืม
เพื่อประกอบอาชีพ 
 4)  ด้านสังคม โดยภาพรวมและ
รายข้อ อยู่ในระดับปานกลาง โดยเรียงล าดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับ การจัด
กิจกรรมให้ความรู้เร่ืองกฎหมายและสิทธิ
ประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง จัดให้มีสถานสงเคราะห์
ส าหรับคนพิการที่ขาดผู้ดูแลหรือไร้ที่อยู่อาศัย 
และการให้ค าปรึกษาและแนะแนวทางในการ
ด าเนินชีวิต 
 ส่วนข้อที่คนพิการในเขตเทศบาล
ต าบลโพนทองมีความคิดเห็นที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดคือ
การจัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านผู้พิการ 

2.  คนพิการในเขตเทศบาลต าบลโพน
ทอง อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด เพศหญิง
และชาย มีความต้องการฟื้นฟูสมรรถภาพ 
โดยรวมและเป็นรายด้านไม่แตกต่างกัน 
 3. คนพิการในเขตเทศบาลต าบลโพน
ทอง อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มี
ระดับการศึกษาต่างกัน มีความต้องการฟื้นฟู
สมรรถภาพ โดยรวมและเป็นรายด้านไม่
แตกต่างกัน 
 

อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 1.  คนพิการในเขตเทศบาลต าบลโพน
ทอง อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด มีความต้องการ
ฟื้นฟูสมรรถภาพ โดยภาพรวมและรายด้าน 
อยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับการศึกษา
ของ อนัญญา  เจียนรัมย์  (2557 : บทคัดย่อ) ที่
ศึกษาความต้องการได้รับการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของคนพิการในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลสนามชัย อ าเภอบางไทร จังหวัด
พระนครศรอียุธยา ที่ผลการศึกษาพบว่า ความ
ต้องการได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคน
พิการด้านอาชีพและรายได้ อยู่ในระดับปาน
กลาง และผู้ศึกษาขอน าเสนอผลการศึกษาเป็น
รายด้าน ดังนี้ 
 1)  ด้านวิธีการทางการแพทย์  ผล
การศึกษาพบว่า  คนพิการต้องการฟื้นฟู
สมรรถภาพในระดับปานกลาง โดยเร่ืองที่
ต้องการมากที่สุดคือ สิทธิในการเข้ารับการ
รักษาในสถานพยาบาลของรัฐนอกเหนือจาก
ที่ระบุไว้ในบัตรหลักประกันสุขภาพ ทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะเพื่อความสะดวกในการเข้ารับการ
รักษาในสถานพยาบาลที่คนพิการสามารถเข้า
ได้สะดวก รวดเร็วและลดความเป็นภาระของ
ผู้อ่ืน เนื่องจากคนพิการไม่สามารถเดินทางไป
เข้ารับการรักษาได้ด้วยตนเอง ส่วนความ
ต้องการในล าดับที่รองลงมาคือ ซ่อมแซม 
เปลี่ยนแปลง อุปกรณ์เสริม หรือเคร่ืองช่วย
โดยไม่ เสียค่ าใช้จ่ าย   และหน่วยแพทย์
เคลื่อนที่ เพื่อให้บริการถึงชุมชนที่ท่านอยู่
อาศัย  ซึ่งเป็นจ าเป็นส าหรับคนพิการ
เช่นเดียวกัน 
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 2)  ด้านการศึกษา ผลการศึกษา
พบว่าคนพิการต้องการฟื้นฟูสมรรถภาพระดับ
ปานกลาง  โดยเร่ืองที่ต้องการมากที่สุดคือ การ
ได้ไปทัศนศึกษานอกสถานที่  ส่วนความ
ต้องการในล าดับที่รองลงมาคือ ต้องการ
ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ด้านการเรียนการสอน เช่น 
โต๊ะ เก้าอ้ี ที่อ านวยความสะดวกส าหรับคน
พิการเป็นการเฉพาะ และชุดส่งเสริมเพื่อ
พัฒนาทักษะทางด้านการเรียนรู้ส าหรับคน
พิการเป็นการเฉพาะ จากผลการศึกษาแสดง
ให้เห็นว่าคนพิการมีต้องการได้รับการศึกษา 
ทั้งที่เป็นการศึกษาในระบบการเรียนการสอน
ปกติและการศึกษานอกสถานที่ ในรูปการ
ทัศนศึกษานอกสถานที่ และมีความต้องการ
สิ่งสนับสนุนในการศึกษา เช่น ครุภัณฑ์ 
อุปกรณ์สนับสนุน และ ชุดส่งเสริมเพื่อพัฒนา
ทักษะทางด้านการเรียนรู้ เป็นต้น 
 3)  ด้านอาชีพ ผลการศึกษาพบว่า 
คนพิการต้องการฟื้นฟูสมรรถภาพระดับปาน
กลางสอดคล้องกับการศึกษาของ เอ้ืองทิพย์  
ไตรบ ารุง (2550)  ที่วิจัยเร่ือง ความต้องการ 
สวัสดิการสังคมของคนพิการในเขตเทศบาล
นครราชสีมา จังหวัด นครราชสีมา ผลการ 
วิจัยพบว่า คนพิการมีความต้องการด้านอาชีพ 
อยู่ในระดับปานกลาง และยังสอดคล้องกับ
การศึกษาของ อนัญญา  เจียนรัมย์  (2557 : 
บทคัดย่อ) ที่ศึกษาความต้องการได้รับการ
พัฒนาคุณภาพชีวิ ตของคนพิการในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลสนามชัย  อ าเภอ
บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ผลจาก
การศึกษาพบว่า ความต้องการได้รับการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการด้านอาชีพ

และรายได้ อยู่ในระดับปานกลาง  ส่วนความ
ต้องการในล าดับที่รองลงมาคือ ต้องการให้มี
ช่องทางการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
อาชีพให้ได้รับทราบอย่างหลากหลาย  การฝึก
อาชีพในหน่วยงานภาครัฐ และการจัดบริการ
ให้ค าปรึกษา แนะน า การประกอบอาชีพ 
 4)  ด้านสังคม ผลการศึกษาพบว่า 
คนพิการต้องการฟื้นฟูสมรรถภาพระดับปาน
กลางโดยเร่ืองที่ต้องการมากที่สุดคือ การจัด
กิจกรรมให้ความรู้เ ร่ืองกฎหมายและสิทธิ
ประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง ส่วนความต้องการใน
ล าดับที่รองลงมาคือ จัดให้มีสถานสงเคราะห์
ส าหรับคนพิการที่ขาดผู้ดูแลหรือไร้ที่อยู่อาศัย 
และการให้ค าปรึกษาและแนะแนวทางในการ
ด าเนินชีวิต 
 2.  คนพิการในเขตเทศบาลต าบล
โพนทอง อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด เพศ
ห ญิ ง แ ล ะ ช า ย  มี ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ฟื้ น ฟู
สมรรถภาพ โดยรวมและเป็นรายด้านไม่
แตกต่างกัน สอดคล้องกับการศึกษาของ 
อนัญญา  เจียนรัมย์  (2557 : บทคัดย่อ) ที่
ศึกษาความต้องการได้รับการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของคนพิการในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลสนามชัย อ าเภอบางไทร  จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ที่ผลการศึกษาพบว่า เพศ 
อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้
ต่อเดือน และสาเหตุความพิการที่แตกต่างกัน
ไม่ท าให้ความต้องการได้ รับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของคนพิการแตกต่างกัน 
 3.  คนพิการในเขตเทศบาลต าบลโพน
ทอง อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ระดับ
การศึ กษาต่ า งกั น  มี คว ามต้ องการฟื้ นฟู
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สมรรถภาพ โดยรวมและเป็นรายด้านไม่
แตกต่างกัน สอดคล้องกับการศึกษาของ 
อนัญญา  เจียนรัมย์  (2557 : บทคัดย่อ) ที่
ศึกษาความต้องการได้รับการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของคนพิการในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลสนามชัย อ าเภอบางไทร จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ที่ผลการศึกษาพบว่า เพศ 
อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้
ต่อเดือน และสาเหตุความพิการ ที่แตกต่างกัน
ไม่ท าให้ความต้องการได้ รับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของคนพิการแตกต่างกัน 
 4.  ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
 1 )   ด้ านสั ง คม  เทศบาลควร
ด าเนินการในเร่ือง จัดกิจกรรมให้ความรู้เร่ือง
กฎหมายและสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง จัดให้
มีสถานสงเคราะห์ส าหรับคนพิการที่ขาด
ผู้ดูแลหรือไร้ที่อยู่อาศัย และการให้ค าปรึกษา
และแนะแนวทางในการด าเนินชีวิต 
 2)  ด้านอาชีพ เทศบาลควรจัดให้
มีช่องทางการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
อาชีพให้ได้รับทราบอย่างหลากหลาย  การฝึก
อาชีพในหน่วยงานภาครัฐ และการจัดบริการ
ให้ค าปรึกษา แนะน า การประกอบอาชีพ 
 3)  ด้านการศึกษา เทศบาลควร
ส่งเสริมให้คนพิการได้ไปทัศนศึกษานอก

สถานที่ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ด้านการเรียนการ
สอน เช่น โต๊ะ เก้าอ้ี ที่อ านวยความสะดวก
ส าหรับคนพิการเป็นการเฉพาะ  และชุด
ส่งเสริมเพื่อพัฒนาทักษะทางด้านการเรียนรู้
ส าหรับคนพิการเป็นการเฉพาะ 
 4)  ด้ านวิธีการทางการแพทย์ 
เทศบาลควรด าเนินการในเร่ืองสิทธิในการเข้ารับ
การ รั กษา ใ น ส ถ า น พ ย า บ า ล ข อ ง รั ฐ
นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในบัตรหลักประกัน
สุขภาพ ซ่อมแซม เปลี่ยนแปลง อุปกรณ์เสริม 
หรือเคร่ืองช่วยโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  และ
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อให้บริการถึงชุมชนที่
ท่านอยู่อาศัย 
 5.  ข้อเสนอแนะในการวิจัยต่อไป 
 1)  ควรมีการศึกษาแนวทางการ
ส่งเสริมแนวทางหรือวิธีปฏิบัติที่ดีในการ
ด า เนินการจัดสวัสดิการ  หรือการฟื้นฟู
สมรรถภาพส าหรับคนพิการ 

 2 )   ควรมี การศึกษาแนวทาง
ส่งเสริมหรือสนับสนุนให้ภาคส่วนต่างๆ ใน
สั ง คม เ ข้ า ม ามี ส่ วน ร่ วม  ส่ ง เ ส ริมห รือ
สนับสนุนในการด าเนินการจัดสวัสดิการ 
หรือการฟื้นฟูสมรรถภาพส าหรับคนพิการ 
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