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บทคัดย่อ 
  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1) เพ่ือศึกษาระดับของการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้พิการทางการ
เห็น ทักษะการใช้ชีวิตประจ าวัน การเห็นคุณค่าในตนเองและคุณภาพชีวิตของผู้พิการทางการเห็น 2) เพ่ือศึกษา
เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของผู้พิการทางการเห็นตามปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน 3) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ 
ระหว่างผลการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้พิการทางการเห็น และคุณภาพชีวิตของผู้พิการทางการเห็น 4) เพ่ือศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการใช้ชีวิตประจ าวัน และคุณภาพชีวิตของผู้พิการทางการเห็น 5) เพ่ือศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างการเห็นคุณค่าในตนเองและคุณภาพชีวิตของผู้พิการทางการเห็น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การศึกษา จ านวน 190 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้คือ แบบประเมินการ
เห็นคุณค่าในตนเองและแบบประเมินคุณภาพชีวิต วิเคราะห์ข้อมูลโดยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ SPSS 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t-test ค่า F-test การ
เปรียบเทียบเป็นรายคู่ด้วยวิธี LSD (Least Significant Difference) และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบ
เพียร์สัน โดยก าหนดค่านัยส าคัญทางสถิติไว้ที่ระดับ .05 
  ผลการวิจัยครั้งนี้ พบว่า 1) ผู้พิการทางการเห็นได้รับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้พิการทางการเห็น ทักษะ
การใช้ชีวิตประจ าวัน การเห็นคุณค่าในตนเองและคุณภาพชีวิตของผู้พิการทางการเห็นอยู่ในระดับสูง 2) ผู้พิการ
ทางการเห็นที่มีเพศ อายุ สถานภาพสมรส และลักษณะการอยู่อาศัยแตกต่างกันมีระดับคุณภาพชีวิตของผู้
พิการทางการเห็นแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 .001 .01 และ .001 ตามล าดับ 3) การฟ้ืนฟู
สมรรถภาพผู้พิการทางการเห็นมีความสัมพันธ์ทางบวกกับคุณภาพชีวิตของผู้พิการทางการเห็น อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 4) ทักษะการใช้ชีวิตประจ าวันมีความสัมพันธ์ทางบวกกับคุณภาพชีวิตของ   
ผู้พิการทางการเห็นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 5) การเห็นคุณค่าในตนเองมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
คุณภาพชีวิตของผู้พิการทางการเห็น อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 

 
ค าส าคัญ: การฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้พิการทางการเห็น, ทักษะการใช้ชีวิตประจ าวัน, การเห็นคุณค่าในตนเอง 
คุณภาพชีวิต, ผู้พิการทางการเห็น 
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Abstract 

This research, the purposes were to study as followed; 1) To study the level of  
rehabilitation for persons with visual impairment, daily living skills, self esteem and quality 
of life of persons with visual impairment. 2) To compare the personal factors of quality of 
life of persons with visual impairment. 3) To study correlation between results of visual 
rehabilitation and quality of life of persons with visual impairment. 4) To study correlation 
between daily living skills and quality of life of persons with visual impairment. 5) To study 
correlation between self esteem and quality of life of persons with visual impairment. 
Subjects were one hundred and ninety persons. The research tools were questionnaires. 
SPSS program was used for data analysis. Statistical methods used were percentage, 
mean, standard deviation, t-test, F-test, multiple comparison (LSD) and Pearson’s product 
moment correlation coefficient. The statistical significance was set at .05 level. 

The results were as followed; 1) Rehabilitation for persons with visual impairment, 
daily living skills, self Esteem and quality of life of persons with visual impairment were at 
high level. 2) Difference in sex, age, marital status, habitation did make difference in 
quality of life with statistical significance at .05 .001 .05 .01 and .001 respectively.             
3) Rehabilitation for persons with visual impairment was positively correlated with quality 
of life of persons with visual impairment with statistical significance at .001 4) Daily living 
skills was positively correlated with quality of life with statistical significance at .001. 5) Self 
esteem was positively correlated with quality of life with statistical significance at .001 
 
Keywords: Rehabilitation for Persons with Visual Impairment, Daily Living Skills, Self 
Esteem and Quality of Life of Persons with Visual Impairment 
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บทน า 
  ความพิการเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้กับทุกคน 
อาจเกิดได้จากหลายสาเหตุ ซึ่งในปัจจุบันความ
เจริญก้าวหน้าทางการแพทย์ และเทคโนโลยีสิ่ง
อ านวยความสะดวกได้เข้ามามีส่วนช่วยเหลือ
ทางการพัฒนา การ ฟ้ืนฟูสมร รถภาพในการ
ด ารงชีวิตของผู้พิการให้สามารถช่วยเหลือตนเองใน
การท ากิจวัตรประจ าวันต่าง ๆ ได้อย่างสะดวก 
ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และเป็นอิสระอยู่ในสังคม
ได้อย่างมีความสุข ความพิการทางการเห็นมีผลกระทบ
โดยตรงต่อการด าเนินชีวิตของมนุษย์  ทุกคนอาทิ
เช่น การดูแลตนเอง การท ากิจวัตรประจ าวัน การ
เดินทาง การศึกษา การประกอบอาชีพ และ
สถานภาพทางสังคม การฟ้ืนฟูสมรรถภาพให้แก่    
ผู้พิการทางการเห็นช่วยให้เขาสามารถด ารงชีวิตอยู่
ในสังคมด้วยคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น (กาญจนี  นิติเรือง
จรัส และ นวลอนงค์  ธนสมบัติสกุล, 2552) ในปัจจุบัน 
มีผู้พิการทางการเห็นเพ่ิมมากขึ้นและยังมีแนวโน้มที่
จะเพ่ิมขึ้นอีกในอนาคต จากรายงานผลการส ารวจ
ประชากรพิการทั่วราชอาณาจักร พ.ศ. 2550 โดย
ส านักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร มีผู้พิการตามลักษณะความบกพร่อง
ทางการเห็นทั้งหมดมีจ านวนทั้งสิ้น 543,332 คน 
(รายงานการส ารวจคนพิการส านักงานสถิติแห่งชาติ 
ส านักนายกรัฐมนตรี, 2550) กลุ่มผู้พิการทางการ
เห็นเหล่านี้หากได้รับการดูแลช่วยเหลือ การพัฒนา
และฟ้ืนฟูสมรรถภาพแล้วก็จะสามารถประกอบ
อาชีพเลี้ยงดูตนเองและครอบครัว แต่หากผู้พิการ
ทางการเห็นเหล่านี้ ไม่ได้รับการดูแลช่วยเหลือ 
พัฒนาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพก็จะกลายเป็นปัญหา

และภาระที่ครอบครัวและสังคมต้องรับภาระในการ
ดูแล นอกจากนี้การช่วยเหลือการพัฒนาและฟ้ืนฟู
สมรรถภาพด้านอาชีพแก่กลุ่มผู้พิการทางการเห็น
ยังช่วยส่งเสริมให้ผู้พิการทางการเห็นมีชีวิตความ
เป็นอยู่ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น การพัฒนาและการ
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้พิการทางการเห็น ประกอบด้วย 
4 ด้านคือ การฟ้ืนฟูทางด้านการแพทย์ การศึกษา 

สังคมและอาชีพ  ประกอบกับทักษะในการใช้
ชีวิตประจ าวันถือเป็นทักษะส าคัญขั้นตอนหนึ่งใน
กระบวนการพัฒนาและการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้
พิการทางการเห็น โดยจะช่วยส่งเสริมให้ผู้พิการ
ทางการเห็นสามารถช่วยเหลือตนเอง ในการท า
กิจวัตรประจ าวันวันต่างๆได้อย่างสะดวก ปลอดภัย 
มีประสิทธิภาพ และเป็นอิสระ ถ้าผู้พิการทางการ
เห็นได้เรียนรู้ทักษะเหล่านั้นแล้วก็น่าจะท าให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป นอกจากการเรียนรู้ทักษะ
ต่าง ๆ เหล่านี้แล้วการเห็นคุณค่าในตนเองของผู้
พิการทางการเห็นนั้นก็เป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่งในการ
ปรับตัวทางสังคม เพราะเป็นพ้ืนฐานของการมอง
ชีวิตในแง่มุมต่าง ๆ บุคคลที่เห็นคุณค่าในตนเองสูง
จะสามารถเผชิญกับอุปสรรคที่ผ่านเข้ามาในชีวิตได้ 
ความเชื่อมั่นในตนเองของผู้พิการทางการเห็นเป็น
สิ่งที่มีความส าคัญยิ่ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม
ต่าง ๆ ของผู้พิการทางการเห็น โดยมีสังคมคอย
ประคับประคองและคอยให้ความช่วยเหลือ ท าให้ผู้
พิการทางการเห็นมีคุณภาพชีวิตที่ดีและสามารถ
ด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุข ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึง
สนใจศึกษาระดับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ พิการ
ทางการเห็น ทักษะการใช้ชีวิตประจ าวัน การเห็น
คุณค่าในตนเองและคุณภาพชีวิตของผู้ พิการ
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ทางการเห็น ซึ่งนับเป็นผู้พิการที่มีจ านวนมาก จาก
ราย ง านผลกา รส า ร วจประช ากร พิ ก า รทั่ ว
ราชอาณาจักร  พ.ศ. 2550 โดยส านักงานสถิติแห่งชาติ 
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีผู้
พิการตามลักษณะความบกพร่อง 32 ลักษณะรวม 
1,319,832 คน ล าดับที่ 1 คือ สายตาเลือนราง 2 
ข้าง และล าดับที่ 2 คือสายตาเลือนรางข้างเดียว ซึ่ง
เมื่อรวมเป็นกลุ่มผู้ที่บกพร่องทางการเห็นทั้งหมดมี
จ านวนทั้งสิ้น 543,332 คน(รายงานการส ารวจคน
พิการส านักงานสถิติแห่งชาติ ส านักนายกรัฐมนตรี, 
2550) โดยศึกษาในกลุ่มผู้พิการทางการเห็นในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งผลการวิจัย
ดังกล่าวอาจจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่
ด า เนินงานด้านผู้ พิการทางการเห็น รวมทั้ ง
หน่วยงานด้านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้ตระหนักถึง
ความส าคัญของการพัฒนาการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้
พิการทางการเห็น ทักษะการใช้ชีวิตประจ าวัน การ
เห็นคุณค่าในตนเองและคุณภาพชีวิตของผู้พิการ
ทางการเห็นอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง และมี
การกระจายโอกาสอย่างทั่วถึง เนื่องจากยังมีผู้พิการ
ทางการเห็นจ านวนมากที่ยังไม่สามารถเข้าถึงการ
บริการและการช่วยเหลือทางด้านต่าง  ๆ จาก
หน่วยงานรัฐ  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาระดับของการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
ผู้ พิการทางการเห็น ทักษะการใช้ชีวิตประจ าวัน     
การเห็นคุณค่าในตนเองและคุณภาพชีวิตของผู้
พิการทางการเห็นในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล 

2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของ
ผู้พิการทางการเห็นในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลตามปัจจัยส่วนบุคคล (เพศ อายุ สถานภาพ
สมรส ประเภทของความผิดปกติทางการเห็น อาชีพ 
กิจกรรมทางสังคม รายได้ต่อเดือน ลักษณะการอยู่อาศัย 
การเกิดความบกพร่องทางการเห็น ระยะเวลาของ
การมีภาวะพิการทางการเห็น) ที่แตกต่างกัน 
 3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลการ
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้พิการทางการเห็นกับคุณภาพ
ชีวิตของผู้พิการทางการเห็นในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล 

4. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทักษะ
การใช้ชีวิตประจ าวันกับคุณภาพชีวิตของผู้พิการ
ทางการเห็นในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 5. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเห็น
คุณค่าในตนเองกับคุณภาพชีวิตของผู้พิการทางการ
เห็นในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
ตัวแปรที่ศึกษา 
 ตัวแปรอิสระ 

ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ
สมรส ประเภทของความผิดปกติทางการเห็น อาชีพ 
กิจกรรมทางสังคม รายได้ต่อเดือน ลักษณะการอยู่
อ าศั ย  การ เกิ ดความบกพร่ อ งทางการ เห็ น 
ระยะเวลาของการมีภาวะพิการทางการเห็น 
 การฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้พิการทางการเห็น 
(Rehabilitation for Persons with Visual 
Impairment) ได้แก่ การฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการ
แพทย์ (Medical rehabilitation) การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
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ทางการศึกษา (Educational rehabilitation) การ
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางสังคม (Social rehabilitation) 
การ ฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางอาชีพ (Vocational 
rehabilitation)  
 ทักษะการใช้ชีวิตประจ าวัน (Daily living 
skills) ได้แก่ การท าความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อม 
และการเคลื่อนไหว (Orientation and mobility: 
O & M) กับการท ากิจวัตรประจ าวัน (Activity of  
daily living: ADL)  

การเห็นคุณค่าในตนเอง (Self esteem) 
ได้ แก่  ด้ านคว ามส าคัญ  ( Significance)  ด้ าน
ความสามารถ (Competence)  ด้านการมีอ านาจ 
(Power) และด้านคุณความดี (Virtue) 

ตัวแปรตาม 
คุณภาพชีวิตของผู้ พิการทางการเห็น 

(Quality of Life quality of Persons with Visual 
Impairment) ไ ด้ แ ก่  ด้ า น ร่ า ง ก า ย  ( Psysical 
domain) ด้านจิตใจ (Psychology domain) ด้าน
ความสัมพันธ์ทางสังคม (Social relationships) 
และด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) 
 
นิยามศัพท์ 

ผู้พิการทางการเห็น หมายถึง ผู้พิการ
ทางการเห็นในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
จากการส ารวจข้อมูลคนพิการใน 4 จังหวัดในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลซึ่งมีข้อจ ากัดในการ
ปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจ าวันหรือเข้าไปมีส่วน
ร่วมทางสังคม เนื่องจากมีความบกพร่องทางการเห็น 
ความพิการทางการเห็น แบ่งออกเป็น 2 ประเภท 
ได้แก่ ตาบอดและสายตาเลือนราง  

ผู้พิการทางการเห็นประเภทตาบอด คือ    
ผู้ที่มีสายตาข้างที่ดีที่สุดมีระดับความชัดเจนของ
สายตาในที่ไกล น้อยกว่า 3/60 หรือมีลานสายตา
แคบกว่า 10 องศาลงไปรอบจุดศูนย์กลาง เมื่อแก้ไข
ด้วยแว่นสายตาธรรมดาแล้ว (มาตรา 4 พระราชบัญญัติ 
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550) 

ผู้พิการทางการเห็นประเภทสายตาเลือน
ราง หรือ คนตาเลือนราง คือ ผู้ที่มีสายตาข้างที่ดี
ที่สุดมีระดับความชัดเจนของสายตาในที่ไกลน้อย
กว่า 6/18 ถึง 3/60 หรือมีลานสายตาแคบกว่า 30 
องศาถึง 10 องศารอบจุดศูนย์กลางเมื่อแก้ไขด้วย
แว่นสายตาธรรมดาแล้ว (มาตรา 4 พระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550) 

ปัจจัยส่วนบุคคล หมายถึง คุณลักษณะ
เฉพาะส่วนบุคคลของผู้พิการทางการเห็น ได้แก่ 

เพศ หมายถึง เพศของผู้พิการทางการเห็น 
จ าแนกเป็นเพศชายและเพศหญิง  
 อายุ หมายถึง อายุจริงของผู้พิการทางการ
เห็น โดยนับตั้งแต่เกิดจนถึงวันตอบแบบประเมิน 
แสดงด้วยตัวเลขจ านวนเต็ม หน่วยเป็นปี 
 สถานภาพสมรส หมายถึง สภาพการครอง
คู่ในปัจจุบันของผู้พิการทางการเห็น แบ่งเป็นโสด 
สมรส/หม้าย/หย่าร้างหรือแยกกันอยู่ 

ประเภทของความผิดปกติทางการเห็น 
หมายถึง ประเภทของความพิการทางการเห็น 
จ าแนกเป็นสายตาเลือนรางและตาบอด 

อาชีพ หมายถึง อาชีพที่ผู้พิการทางการ
เห็นท างานเพื่อหารายได้ในการเลี้ยงชีพ จ าแนกเป็น
อาชีพรับราชการ/พนักงานรัฐ/พนักงานเอกชน 
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อาชีพอิสระ (ค้าขาย นวด รับจ้างทั่วไป เกษตรกร 
นักดนตรี) ไม่ได้ประกอบอาชีพ และนักศึกษา 

กิจกรรมทางสังคม หมายถึง กิจกรรมที่ผู้
พิการทางการเห็นท าในเวลาว่างเพ่ือเป็นการผ่อน
คลาย จ าแนกเป็นไม่เข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมและ
เข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม เช่น การร้องเพลง การ
เล่นดนตรี การเล่นกีฬา การนั่งวิปัสสนา การท าบุญ 
ทั ศ น ศึ ก ษ า  อ า ส า ส มั ค ร  กิ จ ก ร ร ม ด้ า น
ศิลปหัตถกรรมและศิลปวัฒนธรรม 
 รายได้ต่อเดือน หมายถึง รายได้ที่ได้รับ
หรือผลตอบแทนของผู้พิการทางการเห็นที่ได้รับ
จากการประกอบอาชีพโดยคิดจ านวนเงินเป็นราย
เดือน จ าแนกเป็น รายได้ต่ ากว่า 1,000บาท รายได้ 
1,001- 5,000 บาท รายได้ 5,001 – 10,000 บาท 
และรายได้ตั้งแต่ 10,001 บาทข้ึนไป  
 ลักษณะการอยู่อาศัย หมายถึง ลักษณะ
การอยู่อาศัยของผู้พิการทางการเห็น จ าแนกเป็น 
อยู่คนเดียว อยู่กับครอบครัว อยู่กับเพ่ือน อ่ืนๆ (อยู่
กับศูนย์/โรงเรียน) 
 การ เกิ ดความบกพร่ องทางการ เห็ น 
หมายถึง สาเหตุความพิการทางการเห็น จ าแนก
เป็นพิการแต่ก าเนิดและพิการภายหลังที่เกิดจาก
โรคทางกายหรืออุบัติเหตุ 

ระยะเวลาของภาวะพิการทางการเห็น 
หมายถึง ระยะเวลาที่ผู้พิการทางการเห็นมีภาวะ
ทางการเห็นพิการ จ าแนกเป็น ระยะเวลาน้อยกว่า 
5 ปี ระยะเวลา 6-10 ปี ระยะเวลา 11-15 ปี และ
ระยะเวลา 16 ปีขึ้นไป 

การฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้พิการทางการเห็น 
หมายถึง การที่ผู้ พิการทางการเห็นได้รับการ

เสริมสร้างสมรรถภาพหรือความสามารถเพ่ือให้ผู้
พิการทางการเห็น มีสภาพที่ดีข้ึน สามารถด ารงชีวิต
ในสังคมได้อย่างเต็มศักยภาพ ตามแนวพระราชบัญญัติ 
การฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการ มาตรา 15 (2534) 
และของส านักพัฒนาวิชาการแพทย์ กรมการแพทย์ 
กระทรวงสาธารณสุข (2547) จ าแนกออกเป็น 4 
ด้านดังนี้ คือ การฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ 
การฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการศึกษา การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 
ทางสังคม การฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางอาชีพ  

ทักษะการใช้ชีวิตประจ าวัน หมายถึง 
ทักษะการเดินทางและการช่วยเหลือตนเองใน
ชีวิตประจ าวันของผู้พิการทางการเห็นที่ได้รับการ
สอน เพ่ือให้สามารถด ารงชีวิตได้เพียงล าพัง ตาม
แนวคิดของศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด 
(2531) และของ แฉล้ม แย้มเอ่ียม (2550) จ าแนก
ออกเป็น 2 ด้านดังนี้ คือ ทักษะการท าความคุ้นเคย
กับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหวและทักษะ
การท ากิจวัตรประจ าวัน  
 การเห็นคุณค่าในตนเอง หมายถึง การรับรู้
ในคุณค่าของตนเองของผู้พิการทางการเห็นที่เกิด
จากการการยอมรับคุณค่าของตนเองหรือจากบุคคล
อ่ืนที่มีทัศนคติที่ดีหรือมีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง    
ตามแนวคิดของ Coopersmith (1981) จ าแนกเป็น 
4 ด้านคือ ด้านความส าคัญ ด้านความสามารถ ด้าน
การมีอ านาจและด้านคุณความดี 

คุณภาพชีวิตของผู้ พิการทางการเห็น 
หมายถึง การที่ผู้พิการทางการเห็นรับรู้ถึงการมีชีวิต
ที่ดี มีความสุข ความพึงพอใจในชีวิตทั้งในด้าน
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และการด าเนินชีวิต
ของปัจเจกบุคคลในสังคม อันเกิดจากการที่บุคคล
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สามารถด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างเหมาะสมสอดคล้อง
กับสภาพแวดล้อมและค่านิยมของสังคม ตาม
แนวคิดพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ (2550) กับองค์ประกอบคุณภาพชีวิต
ขององค์การอนามัยโลก (WHO, 1997 อ้างใน สุวัฒน์ 
มหัตนิรันดร์กุล และคณะ, 2540) จ าแนกคุณภาพ
ชีวิตออกเป็น 4 ด้านคือ ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ 
ด้านความสัมพันธ์ทางสังคมและด้านสิ่งแวดล้อม  
 
สมมติฐานการวิจัย 
 สมมติฐานที่  1 ผู้ พิการทางการเห็นที่มี
ปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกัน มีระดับคุณภาพชีวิต
ของผู้พิการทางการเห็นที่แตกต่างกัน 

สมมติฐานที่  2 การฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้
พิการทางการเห็นมีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิต
ของผู้พิการทางการเห็น 
  สมมติฐานที่ 3 ทักษะการใช้ชีวิตประจ าวันมี
ความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้พิการทางการเห็น  

สมมติฐานที่ 4 การเห็นคุณค่าในตนเองมี
ความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้พิการทางการเห็น  
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีศึกษา  

ประชากรที่ศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้พิการ
ทางการเห็นในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
การส ารวจข้อมูลศูนย์ฟ้ืนฟูอาชีพคนพิการใน 4 จังหวัด 
ใ น เ ข ต ก รุ ง เ ท พ ม ห า น ค ร แ ล ะ ป ริ ม ณ ฑ ล                  
คือ กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี และ
สมุทรสาคร มีจ านวน 360 คน (ข้อมูล ณ วันที่      
7 ส.ค. 2556 ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการแห่งชาติ) 

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ส าหรับการศึกษา จ านวน 
190 คน โดยการใช้สูตรการค านวณของ Yamane  
ที่ระดับความคลาดเคลื่อน .05 (Yamane, 1973) ผู้วิจัย 
ไ ด้ ท า ก า ร สุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง แ บ บ แ บ่ ง ชั้ น ภู มิ 
(Proportional Stratified Ramdom Sampling) 
หลังจากนั้นเมื่อได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างในแต่ละกลุ่ม
แล้วน าไปสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random 
Sampling)  

 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลใน
การวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมา
จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดย
แบ่งเป็น 5 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 แบบประเมินเกี่ยวกับปัจจัยส่วน
บุคคล เป็นแบบตรวจรายการ (Check list) และ
เติมข้อความเกี่ยวกับ เพศ อายุ สถานภาพสมรส 
ประเภทของความผิดปกติทางการเห็น อาชีพ 
กิจกรรมทางสังคม รายได้ต่อเดือน ลักษณะการอยู่
อ าศั ย  การ เกิ ดความบกพร่ อ งทางการ เห็ น 
ระยะเวลาของการมีภาวะพิการทางการเห็น 
 ส่วนที่ 2 แบบประเมินเกี่ยวกับการฟ้ืนฟู
สม ร รถภ าพผู้ พิ ก า รท า งกา ร เ ห็ น  แบ่ ง เ ป็ น
องค์ประกอบด้านการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการ
แพทย์ การฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการศึกษา การ
ฟ้ื น ฟู ส ม ร ร ถ ภ า พท า ง สั ง ค ม แ ล ะก า ร ฟ้ื น ฟู
สมรรถภาพทางอาชีพ ลักษณะค าถามเป็นข้อ
ค าถามแบบลิเคิร์ท (Likert scale) 5 ระดับ ผู้วิจัย
สร้ า งขึ้ น ตามแนว พระราชบัญญัติ กา ร ฟ้ืน ฟู
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สมรรถภาพคนพิการ มาตรา 4 และมาตรา 15 
(2534) 

ส่วนที่ 3 แบบประเมินเกี่ยวกับทักษะการ
ใช้ชีวิตประจ าวัน แบ่งเป็นองค์ประกอบด้านทักษะ
การท าความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการ
เคลื่อนไหว และทักษะการท ากิจวัตรประจ าวัน
ลักษณะค าถามเป็นข้อค าถามแบบลิเคิร์ท (Likert 
scale) 5 ระดับ ผู้วิจัยสร้างขึ้นตามแนวคิดของศูนย์
พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด (2531) และ แฉล้ม  
แย้มเอ่ียม (2550)  

ส่วนที่ 4 แบบประเมินเกี่ยวกับการเห็น
คุณค่ า ในตนเอง  แบ่ ง เป็นองค์ประกอบด้ าน
ความส าคัญ ด้านความสามารถ ด้านการมีอ านาจ 
และด้านคุณความดี ลักษณะค าถามเป็นข้อค าถาม
แบบลิเคิร์ท (Likert scale) 5 ระดับ ผู้วิจัยสร้างขึ้น
ตามแนวคิดของ Coopersmith (1981)  

ส่วนที่ 5 แบบประเมินคุณภาพชีวิตผู้พิการ
ทางการเห็น  แบ่งเป็นองค์ประกอบด้านร่างกาย
ด้านจิตใจ ด้านความสัมพันธ์ทางสังคมและด้าน
สิ่งแวดล้อม ลักษณะค าถามเป็นข้อค าถามแบบลิ
เคิร์ท (Likert scale) 5 ระดับ สร้างขึ้นตามแนว
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการ (2550) กับองค์ประกอบคุณภาพชีวิตของ
องค์การอนามัยโลก (WHO, 1997 อ้างใน สุวัฒน์ 
มหัตนิรันดร์กุล และคณะ, 2540) 
 
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

ผู้ วิจัยน าแบบสอบถามให้ผู้ เชี่ ยวชาญ
ตรวจสอบความตรงของเนื้อหา (Content validity) 
จ านวน 3 คน หลังจากนั้นน าแบบสอบถามที่ได้

ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้ เชี่ยวชาญ ไป
ทดลองใช้กับประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง โดยขอ
ข้อมูลรายชื่อและประวัติของผู้พิการทางการเห็นที่
ผ่านการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการเห็นในคลินิกฟ้ืนฟู
สมรรถภาพทางการเห็น โรงพยาบาลศิริ ราช 
ท าการศึกษา 30 คน หลังจากนั้นน าแบบสอบถาม
เกี่ยวกับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการเห็น ทักษะ
การด าเนินชีวิตประจ าวัน การเห็นคุณค่าในตนเอง
และคุณภาพชีวิตของผู้พิการทางการเห็นมาท าการ
วิเคราะห์แบบรายข้อ รายด้านและแบบโดยรวมทั้ง
ฉบับมาหาความเชื่อมั่น (Reliability) โดยวิธีการหา
ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของครอนบัค (Cronbach’s 
alpha coefficient)  ดังแสดงในตารางที่ 1 
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ตารางท่ี 1 ค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถามเก่ียวกับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้พิการทางการเห็น ทักษะการใช้
ชีวิตประจ าวัน การเห็นคุณค่าในตนเองและคุณภาพชีวิตของผู้พิการทางการเห็นในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล 

ตัวแปร ค่าความเชื่อม่ัน 
การฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้พิการทางการเห็น .909 
ทักษะการใช้ชีวิตประจ าวัน .945 
การเห็นคุณค่าในตนเอง .953 
คุณภาพชีวิตของผู้พิการทางการเห็น .921 

 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้ วิ จั ยน าหนั งสือจากบัณฑิตวิทยาลั ย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพ่ือขออนุญาต นายก
สมาคมคนสายตาเลือนรางแห่ งประเทศไทย 
ผู้ อ า น ว ย ก า ร โ ร ง เ รี ย น ส อ น ค น ต า บ อ ด 
กรุ ง เทพมหานคร  ผู้ อ านวย การศูนย์ พัฒนา
ส ม ร ร ถ ภ า พ ค น ต า บ อ ด  จั ง ห วั ด น น ท บุ รี 
ผู้อ านวยการศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอดสามพราน 
จังหวัดนครปฐมและผู้อ านวยการมูลนิธิคอลฟีลด์
เพ่ือคนตาบอด กรุงเทพมหานคร เพ่ือท าการเก็บ
ข้อมูล หลังจากนั้นน าแบบประเมินที่สมบูรณ์ไปอ่าน
ให้กลุ่มตัวอย่างฟัง ก่อนที่จะเริ่มการเก็บข้อมูล
ผู้วิจัยได้ท าการอธิบายวัตถุประสงค์ของการท าวิจัย
และข้อค าถามทุกข้ออย่างละเอียดตามจ านวนที่
ก าหนดไว้ จากนั้นตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบ
ประเมินเพ่ือน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ด้วยวิธีการ
ทางสถิต ิ
 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบประเมิน
โดยใช้ โปรแกรมส า เร็ จรูปทางคอมพิว เตอร์ 

(โปรแกรม SPSS)สถิติที่ใช้ ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive statistic) ผู้วิจัยใช้ค่าสถิติร้อยละ ค่า
คะแนนเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใน
การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป สถิติอนุมาน (Inferential 
statistic) ผู้วิจัยใช้ ค่า t-test,  ค่า F-test  และ
เปรียบเทียบความแปรปรวนเป็นรายคู่ด้วยวิธีการ
ของ LSD (Least significant difference), ค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s 
product moment correlation coefficient)  
ก าหนดระดับนัยส าคัญทางสถิติ (Level of 
significance) ที ่.05  
 
ผลการวิจัย 
  ผู้วิจัยได้น าเสนอผลการวิจัย โดยแบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 
 ส่วนที่ 1 ผลการวิจัยเชิงพรรณนาอธิบาย 
 1.1 ข้ อมู ลปั จ จั ย ส่ วนบุ คคล  ส รุ ป ไ ด้
ดังต่อไปนี้ ผู้พิการทางการเห็นที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง
เป็นเพศชายและหญิงใกล้เคียงกัน คือ เป็นเพศชาย 
ร้อยละ 52.60 นอกนั้นเป็นเพศหญิง ร้อยละ 47.40 
ส่วนใหญ่มีอายุ 15-20 ปี (ร้อยละ 30.00) โดยมีอายุ
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เฉลี่ยเท่ากับ 31.99 ปี สถานภาพสมรส พบว่าส่วน
ใหญ่มีสถานภาพสมรสเป็นโสด (ร้อยละ 75.80) 
ประเภทของความผิดปกติทางการเห็นส่วนใหญ่เป็น
สายตาเลือนราง ร้อยละ 68.90 และเป็นตาบอด 
ร้อยละ 31.10 อาชีพพบว่าส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
นักศึกษา (ร้อยละ 32.60) รองลงมาคือ อาชีพอิสระ 
(ค้าขาย นวด รับจ้างทั่วไป เกษตรกร นักดนตรี) 
(ร้อยละ 26.80) ใกล้เคียงกับไม่ได้ประกอบอาชีพ 
(ร้อยละ 25.80) กิจกรรมทางสังคม ส่วนใหญ่ไม่เข้า
ร่วมกิจกรรมทางสังคม (ร้อยละ 90.50) นอกนั้นเข้า
ร่วมกิจกรรมทางสังคม (ร้อยละ 9.50) ส่วนใหญ่มี
รายได้ต่อเดือนต่ ากว่า 1,000 บาท (ร้อยละ48.90) 
และอาศัยอยู่กับครอบครัว (ร้อยละ 47.40) โดย
การเกิดความบกพร่องทางการเห็นส่วนใหญ่เป็น
ความพิการแต่ก าเนิด (ร้อยละ 54.20) เป็นความ
พิการภายหลังที่เกิดจากโรคทางกายหรืออุบัติเหตุ 
(ร้อยละ 45.80) และผู้พิการทางการเห็นที่เป็นกลุ่ม
ตัวอย่าง ส่วนใหญ่มีระยะเวลาของภาวะพิการ
ทางการเห็น 16  ปีขึ้นไป (ร้อยละ 58.90)  
 1.2 ข้อมูลการการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้พิการ
ทางการเห็น ทักษะการใช้ชีวิตประจ าวัน การเห็น
คุณค่าในตนเองและคุณภาพชีวิตของผู้ พิการ
ทางการเห็นในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
สรุปได้ดังนี้ 

ผู้พิการทางการเห็นที่เป็นกลุ่มตัวอย่างได้รับ
การฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้พิการทางการเห็น โดยรวมเฉลี่ย
อยู่ในระดับสูง (M = 74.06) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า ผู้พิการทางการเห็นที่เป็นกลุ่มตัวอย่างได้รับ
การฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้พิการทางการเห็นโดยเฉลี่ย
อยู่ในระดับสูง 2 ด้านและระดับปานกลาง 2 ด้าน 

โดยด้านที่อยู่ในระดับสูงที่มีค่าเฉลี่ยสูงตามล าดับ 2 ด้าน 
คือ การฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการศึกษา (M = 20.02) และ
การฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ (M = 18.45) 
ตามล าดับส่วนผู้ พิการทางการเห็นที่ เป็นกลุ่ม
ตัวอย่างได้รับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้พิการทางการเห็น 
ที่อยู่ในระดับปานกลางที่มีค่าเฉลี่ยสูงตามล าดับ 2 
ด้านคือ การฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางสังคม (M = 17.88) และ 
การฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางอาชีพ (M = 17.70) ตามล าดับ 

ผู้พิการทางการเห็นที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง
ได้รับการฝึกทักษะการใช้ชีวิตประจ าวัน โดยรวมอยู่
ในระดับสูง (M = 81.29) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า ผู้ พิการทางการเห็นที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง มี
ทักษะการใช้ชีวิตประจ าวัน โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับสูง 
ทั้ง 2 ด้านคอื การท ากิจวัตรประจ าวัน (M = 42.02) และ
การท าความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการ
เคลื่อนไหว (M = 39.27) 

ผู้พิการทางการเห็นที่เป็นกลุ่มตัวอย่างได้รับ
การเห็นคุณค่าในตนเองโดยรวมอยู่ ในระดับสูง         
(M = 75.59) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าผู้พิการ 
ทางการเห็นที่เป็นกลุ่มตัวอย่างได้รับการเห็นคุณค่าใน
ตนเองโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับสูง ทั้ง 2 ด้านและระดับ
ปานกลาง 2  ด้าน โดยด้านที่อยู่ในระดับสูงที่มีค่าเฉลี่ย
สูงตามล าดับ 2 ด้านคือ ด้านความสามารถ   (M = 20.18) 
และด้านคุณความดี(M = 19.44) ตามล าดับ ส่วนผู้พิการ
ทางการเห็นที่เป็นกลุ่มตัวอย่างได้มีการเห็นคุณค่าใน
ตนเองที่อยู่ในระดับปานกลาง 2 ด้านคือ ด้านการมี
อ านาจ  (M = 18.04) และด้านความส าคัญ (M = 17.94) 
ตามล าดับ 

ผู้พิการทางการเห็นที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมี
คุณภาพชีวิตของผู้พิการทางการเห็นโดยรวมอยู่ใน
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ระดับสูง (M = 92.09) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า ผู้ พิการทางการเห็นที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมี
ระดับคุณภาพชีวิตของผู้พิการทางการเห็นโดยเฉลี่ย
อยู่ในระดับสูง ทั้ง 4 ด้านโดยด้านที่อยู่ในระดับสูงที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงตามล าดับ 4 ด้านคือ ด้านร่างกาย (M = 23.77) 
ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม (M = 23.18) ด้านจิตใจ 
(M = 23.11) และด้านสิ่งแวดล้อม (M = 22.03) 
ตามล าดับ 

ส่วนที่ 2 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
2.1 ผลการวิเคราะห์ ปัจจัยส่วนบุคคลกับ

ระดับคุณภาพชีวิตของ(พิการทางการเห็น พบว่า 
ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ เพศ สถานภาพสมรส 
และลักษณะการอยู่อาศัยแตกต่างกันมีระดับ
คุณภาพชีวิตของผู้พิการทางการเห็นแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 .05 .01 
และ .001 ตามล าดับ ส่วนผู้พิการทางการเห็นที่มี
ประเภทของความผิดปกติทางการเห็น อาชีพ 
กิจกรรมทางสังคม รายได้ต่อเดือน การเกิดความ
บกพร่องทางการเห็นและระยะเวลาของการมีภาวะ
พิการทางการเห็นแตกต่างกันมีระดับคุณภาพชีวิต
ของผู้ พิการทางการเห็นไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

2.2 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
การฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้พิการทางการเห็น ทักษะการ
ใช้ชีวิตประจ าวัน การเห็นคุณค่าในตนเองกับ
คุณภาพชี วิ ตของผู้ พิการทางการ เห็นใน เขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า การฟ้ืนฟู
สมรรถภาพผู้พิการทางการเห็น ทักษะการใช้
ชี วิ ต ปร ะจ า วั น  ก า ร เ ห็ น คุณค่ า ในตน เ อ งมี

ความสัมพันธ์ทางบวกกับคุณภาพชีวิตของผู้พิการ
ทางการเห็นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 

 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
  1. การฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้พิการทางการเห็น 
ผลการวิจัยพบว่า ผู้พิการทางการเห็นมีระดับการ
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้พิการทางการเห็น โดยรวมอยู่ใน
ระดับสูง แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การ
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทย์และการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพทางการศึกษาอยู่ในระดับสูง ซึ่งแสดงว่า
ผู้พิการทางการเห็นมีการพัฒนาความรู้ค่อนข้างที่ดี 
เนื่องจากมีบุคลากร เจ้าหน้าที่ เกี่ยวข้องทาง
การแพทย์และผู้พิการทางการเห็นให้ความรู้และ
แนะน าอุปกรณ์เครื่องช่วยทางการเห็น พร้อมทั้ง
แนะน าการเรียนรู้สภาพแวดล้อมในเวลากลางวัน
และกลางคืนทักษะต่าง ๆ ที่จ าเป็นการเดินทาง
ให้กับผู้พิการทางการเห็น อีกทั้งสามารถช่วยให้ผู้
พิการทางการเห็นมีการมองเห็นที่ดีขึ้นไม่แย่ลง
กว่าเดิม แต่การที่การฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางสังคม
และการฟื้นฟูสมรรถภาพทางอาชีพได้แค่ระดับปาน
กลางนั้น อาจเป็นเพราะ ความพิการเป็นอุปสรรค
ในการเข้าสังคม จึงท าให้ไม่สามารถเข้าถึงกิจกรรม
ทางสั งคมได้ มากนัก  ส่ วนทางด้ านการ ฟ้ืน ฟู
สมรรถภาพทางอาชีพของผู้ พิการทางการเห็นมี 
ข้อจ ากัดจึงคิดว่ามีความสามารถในการท างานด้อย
กว่าคนสายตาปกติ  จากผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับ
การศึกษาของ กาญจนี  นิติเรืองจรัส และ นวล
อนงค์  ธนสมบัติสกุล (2552) ที่ได้ศึกษาการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพในผู้ป่วยที่มีความบกพร่องทางการ
มองเห็นของคลินิกสายตาเลือนรางว่าการมองเห็น 
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มีความส าคัญต่อการด ารงชีวิตอย่างมีคุณภาพของ
มนุษย์ เนื่องจากการมองเห็นเป็นการรับรู้สัมผัส
อย่างหนึ่งของร่างกาย เพราะในแต่ละวันคนเรารับรู้
สัมผัสต่างๆ จากการมองเห็น ประมาณร้อยละ 80 
ท าให้มนุษย์สามารถด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ และมี
ปฏิสัมพันธ์กับสังคมรอบตัวและสิ่งแวดล้อมได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ  

2. ทักษะการใช้ชีวิตประจ าวัน ผลการวิจัย
พบว่า ผู้ พิการทางการเห็นมีระดับทักษะการใช้
ชีวิตประจ าวัน โดยรวมอยู่ในระดับสูง และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  การท ากิจวัตร
ป ร ะ จ า วั น แ ล ะ ก า ร ท า ค ว า ม คุ้ น เ ค ย กั บ
สภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหวอยู่ในระดับสูง 
ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ผู้พิการทางการเห็นได้รับการ
สอนทักษะการท าความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อม
และการเคลื่อนไหวได้ดี ท าให้ผู้พิการทางการเห็น
สามารถเดินทางไปยั งสถานที่ ต่ า งๆได้อย่ า ง
ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ประกอบกับทักษะ
การท ากิจวัตรประจ าวัน ผู้ พิการทางการเห็นได้
ปฏิบัติและได้ท าเป็นประจ าทุกๆวัน จึงสามารถ
เรียนรู้ เพ่ิมเติมทักษะได้อย่างเต็มความสามารถ
เพ่ือให้สามารถด ารงชีวิตประจ าวันได้เพียงล าพังไม่
ต้องพ่ึงพาผู้ อ่ืน จากผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับ
การศึกษาของ วิฑิตา ประชานุกูล (2546) ส ารวจ
ความคิดเห็นของคนพิการทางการเห็นและผู้สอน ณ 
ศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอดและศูนย์ฝึก
อาชีพหญิงตาบอดสามพรานเกี่ยวกับการฝึกทักษะ
ความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหว 
โดยสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างคนพิการทางการเห็น
จานวน 85 คนและผู้สอน 7 คน พบว่า ทุกคน

สนับสนุนว่าคนพิการทางการเห็นจ าเป็นต้องได้รับ
การฝึกทักษะความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและ
การเคลื่อนไหว เพ่ือเดินทางได้อย่างถูกวิธี และ
ปลอดภัย ซึ่งจะช่วยให้เขาเกิดความมั่นใจในตนเอง
และมีวิถีชีวิตอิสระในสังคม และสอดคล้องกับ
การศึกษาของ กรวิทย์  จันทร์ดี (2550) ศึกษา
วิธีการเดินทางของคนตาบอดต้นแบบ (Best 
practice) จากกรณีศึกษาจ านวน 3 คนที่อาศัยอยู่
ชุมชนคนตาบอดดาวคะนอง กรุงเทพมหานครใน
การเดินทางไปประกอบอาชีพ ด้วยการสังเกตแบบ
ไม่มีส่วนร่วม การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกและการ
ป ร ะ เ มิ น ทั ก ษ ะก า ร ส ร้ า ง ค ว า ม คุ้ น เ ค ย กั บ
สภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหว พบว่า คนตา
บอดต้นแบบทั้ง 3 คนเคยได้รับการฝึกอบรมทักษะ 
O & M จากสถาบันเกี่ยวกับคนตาบอดมาแล้ว และ
สามารถใช้ทักษะ O & M ได้ดี ท าให้มีความกล้า
และความมั่นใจในการเดินทางไปประกอบอาชีพได้
ด้วยตนเอง มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง การ
แต่งกายสะอาดเรียบร้อยเหมาะสม มารยาททาง
สังคมดี มองโลกในแง่ดี และเป็นผู้น าชุมชนที่ได้รับ
การยอมรับจากคนในชุมชนว่าประสบความส าเร็จ
ในการท างานได้ด้วยตนเอง รวมทั้งสอดคล้องกับ
การศึกษาของ อารยา ประโมจนีย์ (2553) การศึกษา
ปัญหาในการเดินทางของผู้ป่วยโรคจอตาเสื่อม
ประเภท Retinitis Pigmentosa (RP) และพัฒนา
โปรแกรมฝึกทักษะการเดินทางที่สอดคล้องกับ
ปัญหาในการมองเห็นของผู้ป่วยโรคนี้ กลุ่มตัวอย่าง
ที่ศึกษาคือ ผู้ป่วยโรคจอตาเสื่อมประเภท RP ที่มา
รับการรักษา ณ หน่วยตรวจโรคจักษุ โรงพยาบาล 
ศิริราช ประเทศไทยได้ท าการคัดเลือกอาสาสมัคร
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จากกลุ่มตัวอย่างนี้ได้จานวน 3 คน เพ่ือเป็น
กรณีศึกษาในการจัดโปรแกรมฝึกทักษะในการ
เดินทางที่สอดคล้องกับปัญหาในการมองเห็นเป็น
เวลา 4 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 ครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมง 
ประกอบด้วยทักษะที่ส าคัญ ได้แก่ การรับรู้
สภาพแวดล้อมและทิศทาง การใช้ประสาทสัมผัส
อ่ืนช่วย การใช้การมองเห็นที่เหลืออยู่ การป้องกัน
ตนเอง การเดินทางโดยล าพัง การใช้อุปกรณ์
เครื่องช่วย เป็นต้น ด าเนินการประเมินผลด้วยการ
ใช้แบบประเมินความล าบากในการเดินทางก่อน
และหลังการฝึก แบบสังเกตพฤติกรรมการเดินทาง
ในขณะฝึกในบริเวณโรงพยาบาลศิริราช ผลการวิจัย
พบว่า สภาพแวดล้อมที่ผู้เข้าร่วมวิจัยทั้ ง 20 ราย
รู้สึกเป็นปัญหามากที่สุด คือ การเดินไปมาภายใน
งานสังคมและการเดินทางตามล าพังในเวลา
กลางคืน ส่วนผลจากการฝึกทักษะตามโปรแกรม
พบว่า ผู้เข้าร่วมวิจัยกรณีศึกษาท้ัง 3 รายมีทักษะใน
การเดินทางด้วยตนเองดีขึ้น มีความพึงพอใจต่อ
โปรแกรมการฝึกทักษะนี้มากและเห็นพ้องกันว่า 
การจัดการฝึกทักษะะตามโปรแกรมนี้เหมาะสมกับ
ผู้ ป่ ว ย โ ร ค จ อ ต า เ สื่ อ ม ป ร ะ เ ภ ท  Retinitis 
Pigmentosa (RP) และสอดคล้องกับการศึกษาของ 
Rundquist (2004) ศึกษาและติดตามผลการให้บริการ
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพแก่ผู้ป่วยโรคจอตาเสื่อม (RP) 
กรณีศึกษา 1 ราย ซึ่งประสบปัญหาในการเดินทาง 
มักชนสิ่งกีดขวาง รู้สึกไม่ปลอดภัยเมื่อเดินในที่ไม่
คุ้นเคย และมีปัญหาในการมองเห็นในที่แสงสว่าง
มากและในที่มืด ซึ่ง Runquist ได้ให้ฝึกใช้อุปกรณ์
ช่วยในการมองเห็นและฝึกทักษะ O & M จ านวน 5 
บทเรียน โดยใช้ร่วมกับอุปกรณ์ ได้แก่ สวมแว่นที่ใช้

เลนส์ย้อมสีเพ่ือป้องกันแสงจ้าเวลาอยู่กลางแจ้ง ใช้
ไฟฉายช่วยส่องเวลาเดินทางตอนกลางคืน การสวม
แว่นสายตาที่มีเลนส์ขยายมุมด้านข้าง (Fresnel 
prisms)ใช้มองทางด้านหน้าและด้านบน คู่กับใช้ไม้
เท้าขาวแทนการมองด้านล่างในการเดินทาง และ
ฝึกการใช้สายตา scanning ช่วยทดแทนอาการลาน
สายตาแคบ และเดินให้ช้าลง ซึ่งหลังจากได้รับการ
ฝึกต่างๆ เป็นเวลา 6 เดือน พบว่าผู้ป่วยสามารถ
เดินทางได้โดยล าพังด้วยความมั่นใจและปลอดภัย  
ดังนั้นเมื่อได้รับทักษะการด าเนินชีวิตประจ าวันดีก็มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตาม เพราะการได้รับทักษะการ
ด าเนินชีวิตประจ าวันน ามาซึ่งทักษะการเดินทางที่
ท าให้ผู้พิการทางการเห็นมีความมั่นใจและที่ส าคัญ
คือ ความปลอดภัยซึ่งท าให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้นตาม  

3. การเห็นคุณค่าในตนเอง ผลการวิจัย
พบว่า ผู้พิการทางการเห็นมีระดับการเห็นคุณค่าใน
ตนเองโดยรวมอยู่ในระดับสูง และเมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า ด้านความสามารถ ด้านคุณความดี
และด้านความส าคัญอยู่ในระดับสูง เพราะผู้พิการ
ทางการเห็นยังเชื่อมั่นว่าตนเองยังท าอะไรๆได้อยู่ ดู
ที่ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทักษะการใช้ชีวิตประจ าวัน
พบว่า ผู้พิการทางการเห็นมีทักษะสูง คนทักษะสูงก็
ย่อมมั่นใจในความสามารถ ความส าคัญของตนเอง 
ส่วนด้านคุณความดีผู้พิการทางการเห็นอาจเห็นว่า
ตนไม่ได้ท าความเดือดร้อนให้ใคร ไม่สร้างภาระให้
ใคร ผู้พิการทางการเห็นจึงคิดว่าตนมีคุณความดีอยู่ 
ส่วนด้านการมีอ านาจอยู่ในระดับปานกลางเพราะ 
ผู้พิการทางการเห็นมีความพิการอยู่จึงคิดว่าการมี
อ านาจอาจมีน้อยกว่าคนอ่ืน ๆ ที่ยังมีสายตาที่ดีอยู่ 
ดูจากผลการวิ เคราะห์ข้อมูลการเห็นคุณค่าใน



 

หน้า 132วารสารวิทยาลัยราชสุดา  ปีท่ี 8  ฉบับท่ี 11    หน้า 132   วารสารวิทยาลัยราชสดุา  ปีท่ี 11  ฉบับท่ี 14    
 

ตนเองด้านการมีอ านาจ และสอดคล้องกับแนวคิด
ของ Coopersmith (1981) ได้แบ่งลักษณะของ
บุคคลที่มีการเห็นคุณค่าในตนเองไว้ 2 ลักษณะคือ 
บุคคลที่มีการเห็นคุณค่าในตนเองสูงจะรับรู้ค่าของ
ตนเองตามความเป็นจริง ตระหนักถึงศักยภาพ
ทั้งหมดของตนเอง มีจิตใจที่เปิดกว้าง ยอมรับสิ่ง
ต่างๆที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงพร้อมทั้งสามารถ
แสดงพฤติกรรมต่างๆได้อย่างเหมาะสม และบุคคล
ที่มีการเห็นคุณค่าในตนเองต่ าจะไม่ค่อยมีความ
เชื่อมั่นในตนเองจะมองว่าตนเองเป็นคนไม่ดี รู้สึกว่า
ตนเองไร้ค่า ไม่มีความสามารถ มีข้อบกพร่อง ท า
อะไรก็ล้มเหลว มีความวิตกกังวลสูง มีความเครียด 
รู้สึกไม่เป็นสุข ไม่มีความพยายามในการปฏิบัติงาน
ที่ยากล าบาก เมื่อพบกับอุปสรรคก็ละทิ้ง หลีกเลี่ยง
การแก้ไขปัญหา ไม่มีความยืดหยุ่น  

จากผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับการศึกษา
ของ เฉลิมขวัญ  สิงห์วี (2548) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผล
ต่อคุณภาพชีวิตของผู้พิการทางกายในศูนย์ฟ้ืนฟู
อาชีพคนพิการในเขตกรุ ง เทพมหานครและ
ปริมณฑล ผลการศึกษาพบว่า  การเห็นคุณค่าใน
ตนเองทั้งโดยรวมและ ด้านความสามารถ ด้าน
ความส าคัญ ด้านความส าเร็จ และด้านการมีคุณค่า 
มีความสัมพันธ์ทางบวกกับคุณภาพชีวิตของคน
พิการทางกายและคุณภาพชีวิตด้านร่างกาย ด้าน
จิตใจ ด้านความสัมพันธ์ในครอบครัว ด้าน
ความสัมพันธ์ในศูนย์ฟ้ืนฟู และด้านสิ่งแวดล้อม
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 (r = .9251)
เนื่องจากการเห็นคุณค่าในตนเองเป็นการประเมิน
ตนเองในด้านต่าง ๆ  บุคคลที่มีการยอมรับความสามารถ
ของตนเองว่าตนเองเชื่อมั่นว่าตนเองจะประสบ

ความส าเร็จ มีเป้าหมายในการด าเนินชีวิตและ
พัฒนาตนเองไปสู่เป้าหมายที่คาดไว้ รับรู้ว่าตนเองมี
ค่ามีความส าคัญจะช่วยส่งเสริมให้บุคคลมีมุมมอง
ทางด้านบวกต่อตนเองมีการพัฒนาชีวิตตนเองให้ดี
ขึ้น หากมีการเสริมสร้างการเห็นคุณค่าในตนเอง
ให้แก่คนพิการทางกายมากขึ้นย่อมท าให้คนพิการ
ทางกายมีคุณภาพชีวิตสูงขึ้นด้วย  

4. คุณภาพชีวิตของผู้พิการทางการเห็น 
ผลการวิจัยพบว่า ผู้ พิการทางการเห็นมีระดับ
คุณภาพชีวิตของผู้พิการทางการเห็นโดยรวมอยู่ใน
ระดับสูง และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้าน
ร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านความสัมพันธ์ทางสังคมและ
ด้านสิ่งแวดล้อมอยู่ ในระดับสูง แสดงให้เห็นว่า       
ผู้พิการทางการเห็นมีคุณภาพชีวิตที่ดีและรู้สึกพอใจ
ในตนเอง มีความรู้สึกว่าชีวิตนี้มีคุณค่า มีความหมาย 
ร่างกายมีความแข็งแรง ปราศจากโรค สามารถ
ปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมและเพ่ือนในสังคม มี
จิตใจร่าเริง แจ่มใสเบิกบาน มองโลกแง่ดี ควบคุม
อารมณ์และมีชีวิตอยู่ในสังคมได้ดี จากผลการวิจัยนี้
ไม่สอดคล้องกับการศึกษาของ ยศพล  เหลืองโสม
นภา, สาคร  พร้อมเพราะ และสุกัญญา  ขันวิเศษ 
(2552)  ศึกษาคุณภาพชีวิต  ปัญหาและความ
ต้องการของผู้ พิการในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของ
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง จังหวัดจันทบุรี 
การศึกษานี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา คุณภาพชีวิต 
ปัญหา และความต้องการของผู้พิการในเขตพ้ืนที่
รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง 
จันทบุรี โดยใช้รูปแบบการวิจัยผสมระหว่างการ
วิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ในการศึกษาเชิง
ปริมาณจะศึกษาจากประชากรผู้ พิการทุกคนที่
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อาศัยอยู่ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่าช้าง จันทบุรี ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ส่วน
ได้แก่ ผู้พิการทางการมองเห็น ทางกายและการ
เคลื่ อนไหวทั้ งหมด 64 คน และผู้ พิการทาง
สติปัญญาหรือการเรียนรู้ซึ่งจะเก็บข้อมูลผ่านจาก
ผู้ดูแลทั้งหมดจ านวน 16 คน รวมจ านวนทั้งสิ้น 80 
คน ส่วนการศึกษาเชิงคุณภาพจะศึกษาจากตัวอย่าง
ผู้ พิ ก ารทา งการมอง เห็ น  ทางกายและการ
เคลื่อนไหวจ านวน 10 คน ผลการศึกษา พบว่า ผู้
พิการทางการมองเห็น ทางกายและการเคลื่อนไหว
ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่ วน
ต าบลท่าช้าง ส่วนใหญ่มีระดับคุณภาพชีวิตโดยรวม
และรายด้านในระดับปานกลาง และจากผล
การศึกษาครั้งนี้มีข้อเสนอแนะว่า องค์การบริหาร
ส่วนต าบลควรจัดกิจกรรมหรือเวทีให้ผู้พิการได้มี
ส่วนร่วมกิจกรรมของชุมชนในรูปแบบต่างๆที่
เหมาะสมกับความพิการที่มีอยู่ ควรหยิบยกเรื่อง
การส่งเสริมอาชีพขึ้นมาใหม่อีกครั้ง หลังจากที่เคย
ปฏิบัติไปแล้วครั้งหนึ่ง โดยอาจจะมีการจัดท าเวที
ประชาคมการสร้างอาชีพของผู้พิการ เพ่ือระดมหา
รูปแบบการส่งเสริมที่ เหมาะสมกับท้องถิ่นและ
ศักยภาพของผู้พิการที่แท้จริง และสุดท้ายควรดูแล
ให้ผู้ พิการได้รับสวัสดิการ โดยเฉ าะเรื่องเงิน
สวัสดิการที่ควรจัดให้ผู้พิการตรงตามเวลาอย่างทั่วถึง 
เมื่อพิจารณาผลการวิจัยตามสมมติฐาน พบว่า  

สมมติฐานที่ 1 ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัย
ส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส และ
ลักษณะการอยู่อาศัยแตกต่างกันมีระดับคุณภาพ
ชีวิตของผู้พิการทางการเห็นแตกต่างกัน อย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 .001 .01 และ .001 
ตามล าดับ 

สมมติฐานที่ 2 ผลการวิจัยพบว่า การฟ้ืนฟู
สมรรถภาพผู้พิการทางการเห็นมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับคุณภาพชีวิตของผู้พิการทางการเห็น 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 
  สมมติฐานที่ 3 ผลการวิจัยพบว่า ทักษะ
การใช้ชีวิตประจ าวันมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
คุณภาพชีวิตของผู้ พิการทางการเห็น อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 

สมมติฐานที่ 4 ผลการวิจัยพบว่า การเห็น
คุณค่าในตนเองมีความสัมพันธ์ทางบวกกับคุณภาพ
ชีวิตของผู้พิการทางการเห็น อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .001 

 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป  

1. ควรศึกษาวิจัยโดยใช้วิธีการวิจัยแบบอ่ืน
ร่วมด้วย เช่น การใช้วิจัยเชิงคุณภาพหรือใช้แบบ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึก  วิธีการวิจัยนี้จะช่วยให้ได้
ข้อมูลที่ละเอียดมากขึ้น เพราะผู้พิการทางการเห็น
บางส่วนต้องการระบาย พูดคุยถึงปัญหาและ
รายละเ อียดอ่ืนๆ (ซึ่ งท า ให้การเก็บข้อมูลใช้
เวลานาน) สามารถเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์
รายบุคคล กรณีศึกษาหรือการสัมภาษณ์แบบกลุ่ม  
 2. ควรมีการศึกษาคุณภาพชีวิตของผู้พิการ
ทางการเห็นที่แตกต่างจากกลุ่มประชากรที่ศึกษา 
เช่น กลุ่มผู้พิการทางการได้ยิน กลุ่มผู้พิการทางกาย
หรอืกลุ่มผู้พิการทางการทางด้านอ่ืน ๆ เพ่ือที่น าผล
มาเปรียบเทียบกันและสามารถไปใช้ประโยชน์จาก
การศึกษาวิจัยได้อย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น 
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3.  ควรศึกษาตัวแปร อ่ืน  ๆ ที่น่ าจะมี
ความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้พิการทางการ
เห็น เช่น การสนับสนุนทางสังคม ความว้าเหว่ และ
ความภาคภูมิใจในตนเอง เป็นต้น เพ่ือให้สามารถ
อธิบายความสัมพันธ์ของคุณภาพชีวิตของผู้พิการ
ทางการเห็นมากยิ่งขึ้น 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
วารสารวิทยาลยัราชสดุา  ปีท่ี 10  ฉบับท่ี 13   หน้า 135 วารสารวิทยาลยัราชสดุา  ปีท่ี 11  ฉบับท่ี 14   หน้า 135    
 

เอกสารและสิ่งอ้างอิง 
 
กรวิทย์ จันทร์ดี. (2550). การศึกษาทักษะการท าความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหว 

ของคนตาบอดต้นแบบ:  กรณีศึกษา ชุมชนคนตาบอดดาวคะนอง กรุงเทพมหานคร.  วิทยานิพนธ์
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชางานบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการ มหาวิทยาลัยมหิดล. 

กาญจนี นิติเรืองจรัส และนวลอนงค์ ธนสมบัติสกุล. (2552). “การฟ้ืนฟูสมรรถภาพในผู้ป่วยที่มีความ 
บกพร่องทางการมองเห็นของคลินิกสายตาเลือนราง.”  กรุงเทพมหานคร: วารสารพยาบาล คณะ 
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล. 

คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ . (2552). พระราชบัญญัติส่งเสริม 
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550. ราชกิจจานุเบกษา.  เล่ม 124, ตอนที่ 61ก. 
วันที่ 27 กันยายน 2550. 

เฉลิมขวัญ สิงห์วี. (2548). ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของคนพิการทางกายในศูนย์ฟ้ืนฟูอาชีพคน 
พิการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล.  วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยา
ชุมชนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 

แฉล้ม แย้มเอ่ียม. (2550). การท าความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหว.  เอกสารประกอบ 
การฝึกอบรมการแนะน าการดูแลตนเองส าหรับผู้ป่วยที่มีความบกพร่องทางการมองเห็นแก่บุคลากร
ทางการแพทย์ ภาควิชาจักษุวิทยา โรงพยาบาลศิริราช. วันที่ 1 พฤศจิกายน 2550. 

ยศพล เหลืองโสมนภา, สาคร พร้อมเพราะ และสุกัญญา ขันวิเศษ. (2552). คุณภาพชีวิต ปัญหาและความ 
ต้องการของผู้พิการในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบขององค์การบริการสว่นต าบลท่าช้าง จังหวัดจันทบุรี: งานวิจยั
โดยทุนสนับสนุนจากเงินงบประมาณปี 2552 ขององค์การบริการส่วนต าบลท่าช้าง จังหวัดจันทบุรี. 

รายงานการส ารวจคนพิการ. (2550). ส านักงานสถิติแห่งชาติ ส านักนายกรัฐมนตรี.  
วิฑิตา ประชานุกูล. (2546). การส ารวจความคิดเห็นของคนพิการทางการเห็นและผู้สอนเกี่ยวกับการ 

ฝึกทักษะความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหว: กรณีศึกษาศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคน
ตาบอดและศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอดสามพราน.  วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขางาน
บริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ มหาวิทยาลัยมหิดล. 

ศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด. (2531). การฟ้ืนฟูสมรรถภาพของคนตาบอดในชนบทและการ 
ฝึกสอนคนตาบอดในท้องถิ่น. กองการศึกษาพิเศษ – มูลนิธชิ่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยใน 
พระบรมราชินูปถัมภ์ ยูเสด แห่งประเทศไทย - องค์การเฮเลน เคล์เลอ อินเตอร์เนชั่นแนล. 

สุวัฒน ์มหัตนิรันดร์กุล และคณะ. (2540). เปรียบเทียบแบบวัดคุณภาพชีวิตขององค์การอนามัยโลก ชุด  
100 ตัวชี้วัด และ 26 ตัวชี้วัด (WHO, 1997). รายงานการวิจัย. กรุงเทพฯ: กรมสุขภาพจิต. 



 

หน้า 136วารสารวิทยาลัยราชสุดา  ปีท่ี 8  ฉบับท่ี 11    หน้า 136   วารสารวิทยาลัยราชสดุา  ปีท่ี 11  ฉบับท่ี 14    
 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2554).  การน าเสนอแนวคิด แผนพัฒนา 
ฯ ฉบับที่ 10. สรุปสาระส าคัญ แผนพัฒนาฯ ฉบับที1่0. สืบค้นเมื่อ 20 กรกฎาคม 2556. 
จาก www.nesdb.go.th/Default.aspx? tabid=139.  

ส านักงานคณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ . (2537). พระราชบัญญัติการฟ้ืนฟูราชบัญญัติการ 
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534.  กรุงเทพมหานคร: ส านักงานคณะกรรมการฟ้ืนฟู 
สมรรถภาพคนพิการ กรมประชาสงเคราะห์. 

ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ. (2556). สถิติข้อมูลคนพิการที่มีบัตร 
ประจ าตัวคนพิการ 

อารยา ประโมจนีย์. (2553). รปูแบบการจัดโปรแกรมการฝึกทักษะการสร้างความคุ้นเคยกับ 
สภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหว: กรณีศึกษาผู้ป่วยโรคจอตาเสื่อมประเภท RETINITIS 
PIGMENTOSA (RP) ที่โรงพยาบาลศิริราช ประเทศไทย.  วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขางานบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการ มหาวิทยาลัยมหิดล. 

Coopersmith, S. 1981. The Antecedent of Self-Esteem. California: Consulting Psychologist Press Inc. 
Rundquist, J. (2004). Low Vision Rehabilitation of Retinitis Pigmentosa. Journal of  

Visual Impairment &Blindness, Retrieved July 20, 2013 from 
http:// www.afb.org.jvibclassics/jvib981107.asp.  

Yamane, T. (1973). Statistics: An Introductory Analysis.  3rd ed.  New York: Harper  
And Row Publication. 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 


