


 

 

 

 

 

  

 

 

วัตถุประสงค ์ เพื่อเผยแพร่บทความวิชาการในสาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ
และความพิการ และเพื่อ เป็นสื ่อกลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างบุคลากรที่ท างานด้านคนพิการ 
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 บทความทุกเร่ืองได้รับการตรวจสอบทางวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) อย่างน้อย 2 ท่านต่อบทความ 
 ข้อความ เนื้อหา รูปภาพ และตาราง ที่ตีพิมพ์ในวารสาร เป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนบทความแต่เพียงผู้เดียว  
 มิใช่ความคิดเห็นและความรับผิดชอบของกองบรรณาธิการวารสารวิทยาลัยราชสุดา กองจัดการ และวิทยาลัยราชสุดา 
 การคัดลอกอ้างอิงต้องด าเนินการตามการปฏิบัติในหมู่นักวิชาการโดยทั่วไป และสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 กองบรรณาธิการสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาและตัดสินการตีพิมพ์บทความในวารสาร 
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สารบัญ 

 หน้า 
 
บทบรรณาธิการ                                
 
บทความวิจัย 
 
1. การศึกษาสถานการณ์และปัญหาการปฏิบัติงานของล่ามภาษามือไทยในการ  4 
 จัดการเรียนการสอนนักศึกษาหูหนวก: กรณีศึกษาวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล  

ธีรศักดิ์ ศรสีุรกลุ, ศักดา โกมลสิงห์, พนิตา โพธิเ์ย็น 
 
2. สถานการณ์สุขภาพของผู้สูงอายุที่มีภาวะทุพพลภาพ  24 
 : กรณีศึกษา อ าเภอท่ามะกา และ อ าเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี 

สมชาย วิริภริมย์กลู, ดลพัฒน์ ยศธร, เกรียงศักดิ์ ธรรมอภิพล,สุพัตรา ศรีวณิชชากร, กวินารัตน์ สุทธิสคุนธ์ 
  

3. แบบจ าลองการปฏิรูปนโยบายและกฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพคนพิการ  43 
อาดัม นีละไพจิตร, ทวี เช้ือสุวรรณทวี, ปารณีย์ วิสุทธิพันธุ,์ ขจรพรรณ สุวรรณส ารดิ  
  

4. แนวทางการออกแบบผังโครงการใหม่ของสถานสงเคราะห์คนพิการและทุพพลภาพ  56 
 บางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้รับบริการและผู้ให้บริการ 

ฤทธิรงค์ จุฑาพฤฒิกร, กาญจน์กณัณ์ วัฒนาวีรชัย, โกญจนาจ ทององอาจ, สิริกร ศิรนิอก, สงกรานต์ เอี่ยมรศัม ี  
 
5. การออกแบบห้องน้ าส าหรับคนพิการทางการเห็น 71 

ศรีสดุา ภู่แย้ม, เจนจิรา  เจนจิตรวาณิช, ธรรม จตุนาม  
 
 



 

 

 
 
 
 
 

 
 

สารบัญ (ต่อ) 
 หน้า 
 
บทความวิจัย 
 
6. การเปรียบเทียบความเร็วในการอ่านของนักเรียนพิการทางการเห็น 85 
 และนักเรียนที่มีการเห็นปกติ  

ปณิชา จิตสดใสกลุ, วีระแมน นิยมพล, อิศวรา ศิริรุ่งเรือง  
 
7. คุณลักษณะเชิงปรากฏการณ์ขององค์ประกอบท่ีส่งผลต่อการเรียนรู้ภาษามือ  99 
 ของนักเรียนระดับประถมศึกษาที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน  

ศรีสดุา พัฒจันทร,์ สมโภชน์ อเนกสุข, ศศินันท์ ศิริธาดากลุพัฒน์  
 
8. การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการทางการเห็น ทักษะการใช้ชีวิตประจ าวัน 119 
 การเห็นคุณค่าในตนเองและคุณภาพชีวิตของผู้พิการทางการเห็นในเขต 
 กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

ประภสัสร  แสงศร,ี บัวทอง สว่างโสภากลุ 
 



 
 
 

บทบรรณาธิการ 
 

ในทศวรรษที่ผ่านมา การเคลื่อนไหวด้านคนพิการและความพิการในประเทศไทยปัจจุบันมีมากขึ้น 
โดยเฉพาะเร่ิมตั้งแต่ในปี พ.ศ. 2550 ที่ถือเป็นจุดเปลี่ยนส าคัญของกระบวนทัศน์ที่มีต่อคนพิการไทย มีการก าหนด
มาตรการ นโยบาย กฎหมายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในทุกมิติ ทั้งด้านสุขภาพ การศึกษา อาชีพ และ
การอยู่ร่วมในสังคม และการเสริมพลังคนพิการ รวมทั้งมีการตื่นตัวการพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ มีนักวิจัย นักวิชาการที่ผลิตผลงานวิชาการในด้านนี้มากขึ้น  วารสารวิทยาลัยราชสุ ดาเพื่อการวิจัยและ
พัฒนาคนพิการฉบับนี้ จึงประกอบด้วยผลงานวิชาการ ที่เน้นหนักสาระเกี่ยวกับคนพิการทางการได้ยินและสื่อ
ความหมาย คนพิการทางการเห็น รวมทั้งประเด็นด้านกฎหมาย นโยบาย สุขภาพ การศึกษา การมีอาชีพ ทักษะ
การใช้ชีวิตประจ าวัน การออกแบบสภาพแวดล้อมส าหรับคนพิการทั่วไปและผู้สูงอายุ ในขณะเดียวกันเป็นที่น่ายินดีว่า 
วารสารวิทยาลัยราชสดุาฯ ได้รับการรับรองจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index: TCI) 
ในประกาศผลการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 3 พ.ศ. 2558 ให้เป็นวารสารกลุ่มที่1 
โดยมีระยะเวลาการรับรองคุณภาพวารสารเป็นระยะเวลา 5 ปี คือ ในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 – 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 

ด้วยเหตุปัจจัยการตื่นตัวทางวิชาการ และวารสารวิทยาลัยราชสุดาฯ ได้มีการพัฒนาคุณภาพวารสารอย่าง
ต่อเนื่อง จึงมีนักวิจัยจ านวนมากที่ยื่นเสนองานวิจัยในการตีพิมพ์ขณะนี้ ซึ่งท าให้มีจ านวนผลงานวิชาการที่ได้มีการ
พิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Reviewers) และรอการตีพิมพ์ในฉบับต่อไป ในจ านวนที่เพียงพอในการตีพิมพ์
โดยทันที วารสารวิทยาลัยราชสุดา นอกจากมุ่งเน้นที่จะให้เป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านคนพิการ ความพิการ
ที่เข้มแข็ง และเข้าถึงส าหรับนักวิชาการและคนพิการไทยแล้ว กองบรรณาธิการ โดยผู้บริหารวิทยาลัยราชสุดา ยังมี
นโยบาย เจตนารมณ์ ที่จะให้นักวิชาการ คนพิการในประชาคมอาเซียนและสากล ได้เข้าถึง แลกเปลี่ยนองค์ความรู้
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการมากขึ้น จึงมีแนวทางที่จะตีพิมพ์ผลงานวิชาการทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ใน
เล่มเดียวกันในฉบับต่อ ๆ ไป ภายใต้มาตรฐานและคุณภาพทางวิชาการที่เป็นสากล  

กองบรรณาธิการ ขอขอบคุณผู้อ่าน นักวิจัย ผู้เขียน เจ้าของผลงาน ผู้ทรงคุณวุฒิ  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องท าให้ 
วารสารวิทยาลัยราชสุดาเพื่อการวิจัยและพัฒนาคนพิการ เป็นเวทีแลกเปลี่ ยนทางวิชาการด้านคนพิการ ความ
พิการที่เข้มแข็งมากขึ้นโดยล าดับ และวิทยาลัยราชสุดา โดยกองบรรณาธิการ จะมุ่งมั่นและสานต่อเพื่อให้เป็น 
“ปริมณฑลวิชาการสาธารณะ” และการเข้าถึงของมูลข่าวสารของคนพิการ และผู้เกี่ยวข้องทุกระดับ อันเป็นการ
เติมเต็ม สร้างเสริมสังคมบูรณาการ “สังคมร่วมสุข” (Inclusive Society) ของคนพิการต่อไป 
  

                      รองศาสตราจารย์ ดร.ทวี เชื้อสุวรรณทวี 
                     บรรณาธิการ 

          ธันวาคม ๒๕๕๘
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บทคัดย่อ 
  งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสถานการณ์และปัญหาการปฏิบัติงานของล่ามภาษามือไทยใน
การจัดการเรียนการสอนนักศึกษาหูหนวก พร้อมทั้งน าเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานของล่าม
ภาษามือไทยในการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาหูหนวก งานวิจัยนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ท าการ
เก็บรวบรวมข้อมูลกับล่ามภาษามือไทยที่ปฏิบัติงานในวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล จ านวน 6 คน 
ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกและจัดสนทนากลุ่ม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์สรุปอุปนัย การจับใจความ
ส าคัญ และการสร้างข้อสรุปร่วมกัน  
  ผลการศึกษาสถานการณ์การปฏิบัติงานของล่ามภาษามือไทยในการจัดการเรียนการสอนนักศึกษา
หูหนวก พบว่า มี 11 ประเด็น ได้แก่ 1) การศึกษาค าศัพท์ 2) การใช้ภาษามือไทยในการจัดการเรียนการ
สอน 3) การพบผู้สอนล่วงหน้า 4) ความดังของเสียงที่เหมาะสมมีผลต่อการปฏิบัติการ 5) การชี้ข้อความใน
เอกสารประกอบการสอนหรือจอสไลด์ 6) การได้รับแจกเอกสารประกอบการสอนหรือแบบฝึกหัดก่อนถึง
เวลาเรียน  7) บทบาทหน้าที่ของอาจารย์ผู้สอนกับบทบาทล่ามยังมีความคลุมเครือ 8) ล่ามไม่สามารถ
เพ่ิมเติมเนื้อหา/แปลนอกเหนือจากสิ่งที่อาจารย์สอน 9) บทบาทที่ไม่เหมาะสมที่มอบหมายให้ล่ามท า 10) 
การล่าม 2 คนปฏิบัติงานต่อ 1 คาบเรียน และสลับการปฏิบัติการล่ามทุก ๆ 15 – 20 นาที และ 11) ปัจจัย
ทางกายภาพส่งผลต่อการปฏิบัติงานล่าม ส่วนปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานของล่ามภาษา
มือไทยในการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาหูหนวก พบว่า 1) ปัญหาพ้ืนความรู้เดิมมีผลต่อการแปลภาษา
มือและแปลพูดของล่าม แนวทางการแก้ไขปัญหา ได้แก่ การศึกษาจากวิดีทัศน์ การมีระบบพ่ีเลี้ยงคู่ล่าม 
การคลุกคลีกับนักศึกษาเพ่ือให้ได้ค าศัพท์เพ่ิมมากขึ้น การจัดท าคลังค าภาษามือแยกตามกลุ่มวิชาเอกโดย
การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมระหว่างอาจารย์ผู้สอน ล่าม ครูสอนภาษามือ ผู้จดค าบรรรยาย และผู้บันทึก
วิดีทัศน์ 2) ปัญหาการประสานงานกับอาจารย์ผู้สอน  โดยล่ามเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาโดยให้อาจารย์
ผู้สอนได้ก าหนดเวลาที่ชัดเจนให้กับนักศึกษาได้เข้าพบ การเปลี่ยนแปลงวันและเวลาเรียนขอให้แจ้งล่วงหน้า 
และขอให้สอนตรงตามเวลาเพราะหากเกินเวลาล่ามที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ต่อจะไม่มีเวลาพัก 3) ปัญหาบทบาท
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ของล่าม ในการจัดการเรียนการสอนยังคลุมเครือไม่ชัดเจนระหว่างอาจารย์และล่าม โดยล่ามมีความคิดเห็น
ว่าควรก าหนดบทบาทที่ชัดเจนให้กับล่ามในรายวิชานั้นว่าอยู่ในบทบาทล่ามอย่างเดียว หรือเป็นผู้ช่วยสอน 
หรือผู้สอนร่วม และด าเนินการวิธีปฏิบัติให้สอดคล้องกับบทบาทดังกล่าวด้วย 4) ปัญหาสุขภาพของล่าม 
โดยล่ามมีความคิดเห็นว่าควรจัดสรรเวลาในการท างานของล่ามให้มีความเหมาะสม และ 5) ปัญหาปัจจัย
ทางกายภาพที่ส่งผลต่อการปฏิบัติการล่ามในชั้นเรียน ได้แก่ คุณภาพของไมโครโฟนท าให้ล่ามได้ยินเสียงไม่
ชัดเจน ความชัดและขนาดแคปเจอร์จอล่ามในจอมอนิเตอร์ส่งผลนักศึกษาหูหนวกมองภาษามือไม่ชัด และ
การจัดวางเก้าอ้ีที่บดบังกันท าให้นักศึกษาหูหนวกมองล่ามไม่ชัดเจน แนวทางการแก้ไขปัญหาคือต้องปรับ
สภาพแวดล้อมเพ่ือให้นักศึกษามองล่ามท าภาษามือได้อย่างชัดเจน 
 
ค าส าคัญ: ล่ามภาษามือไทย, การจัดการเรียนการสอน, นักศึกษาหูหนวก 
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Abstract 
  The objectives of this research were to study on the situations and the problems 
of the Thai sign language interpreter on learning process management for the deaf 
students, and suggest the resolutions of the practice problem on learning process 
management for the deaf students, then collected the empirical fact to prepare the 
interpreter for the deaf students learning process management. Qualitative Methodology 
was applied to conduct the research by collecting data from 6 Thai sign language 
interpreters working at Ratchasuda College, Mahidol University, by indepth interview and 
focus group discussion. The analysis of data used to analytic induction, concluding, and 
summarize.  
  The findings of the situations were 1) Interpreters studied the vocabularies. 2) Thai 
sign language interpreter was used Thai sign language to communicate. 3) Before teaching 
meetings between the lecturers and the sign language interpreters were unsystematically 
managed. 4) The proper loudness of the lecturers affected to the interpreters practices. 5) 
The interpreters could emphasize the texts on the slide or on the books while the 
lecturers were teaching. 6) The interpreter should be given the teaching materials before 
class for further preparation of vocabulary and contents of the subject. 7) There was the 
ambiguity between the role of lecturer and the interpreter. 8) The interpreter could not 
add or interpret any more contents from the lecture of the lecturer. 9) The improper roles 
were that the lecturer assigned the interpreter. 10) There must be 2 interpreters each 
class, about 3 hours duration, and every 15- 20 minutes shifting. and 11) Other physical 
factors affected to the interpreter performance. The problems and resolutions of the Thai 
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sign language interpreter practice in educational setting for the deaf students were 1) The 
background knowledge affected to sign language and speaking interpretation, while the 
solution could be presented such as learning from VDO, partner coaching, the interpreters 
socializing with the students to get more knowledge of vocabulary, specific vocabulary 
glossary composition from together learning with the lecturers, interpreters, sign language 
lecturers, the note takers, and VDO recorders. 2) The problem of coordination with the 
lecture. The interpreter suggested the lecturer to set the specific time available for the 
students’ meeting. If time schedule would be changed, the lecturer should inform in 
advance, and the lecturer should be punctual because the interpreter had to continue 
working in another class without break. 3) The ambiguity of interpreters and the lecturer 
roles in the learning process. The interpreters suggested to clarify whether the interpreter 
in each subject was only an interpreter, teacher-assistant, or the co-lecturer, and 
performed consorted with the role. 4) The health of the interpreter problem, the 
interpreters suggested to allocate the proper timetable, and 5) The physical factors 
problems; for instance, the quality of microphone and speakers was not clear enough for 
the interpreter, the sharpness and size of interpreter capture on the monitor affected to 
the unclear sign language view of the interpreters for the deaf students. The solution was 
to adjust the surroundings to help the students see the interpreters better.  
 
Keywords: Thai sign language interpreter, Learning process management, Deaf student 
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ที่มาและความส าคัญของปัญหา  
วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เปิด

สอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาหูหนวก
ศึกษา อยู่ภายใต้ภาควิชาหูหนวกศึกษา ซึ่งเป็น
หลักสูตรการศึกษา 5 ปี (ตามมาตรฐานคุณวุฒิปริญญา
ตรี (หลักสูตร 5 ปี) สาขาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์) 
และเป็นหลักสูตรเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยที่
จั ด ก า ร เ รี ย นก า ร สอน ใ ห้ กั บ ค นหู หน วก ใ น
ระดับอุดมศึกษา โดย เปิดรับนักศึกษาทั่ ว ไป 
(นักศึกษาที่มีการได้ยิน) และนักศึกษาพิการ
ทางการได้ยิน (นักศึกษาหูหนวกและนักศึกษาหูตึง) 
ประกอบไปด้วย 5 วิชาเอก คือ 1) วิชาเอกประวัติศาสตร์ 
และวัฒนธรรมคนหูหนวก 2) วิชาเอกภาษามือไทย 
3) วิชาเอกล่ามภาษามือไทย 4) วิชาเอกเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษา และ 5) วิชาเอกศิลปกรรม
ประยุกต์ด้านเครื่องดินเผา หลังจบการศึกษา
นักศึกษาสามารถประกอบวิชาชีพครู และวิชาชีพ
ล่ามภาษามือไทย (เฉพาะนักศึกษาที่มีการได้ยิน) 
โดยหลักสูตรจัดการเรียนการสอนแบบสองภาษา
สองวัฒนธรรม (Bilingual-bicultural Education) 
กล่าวคือ จัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาไทยและ
ภาษามือไทย โดยการบรรยายของอาจารย์ผู้สอนที่
มีการได้ยินและอาจารย์ผู้สอนหูหนวก และมีการ
เรียนร่วมกันระหว่างนักศึกษาที่มีการได้ยินและ
นักศึกษาพิการทางการได้ยิน (ธีรศักดิ์ ศรีสุรกุล 
และสุขสิริ ด่านธนวานิช, 2556)  

การจัดการเรียนการสอนนักศึกษาหูหนวก
จ าเป็นต้องมีบุคลากรสนับสนุนการจัดการเรียนการ
สอน ซึ่งแตกต่างจากการจัดการเรียนการสอน
นักศึกษาทั่วไปที่มีเพียงอาจารย์ผู้สอนหรืออาจมี

ผู้ช่วยสอนในบางกรณี บุคลากรสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอนนักศึกษาหูหนวกประกอบไป
ด้วย อาจารย์ผู้สอน ล่ามภาษามือ ผู้จดค าบรรยาย 
ผู้บันทึกวีดีทัศน์ ผู้ช่วยสอน ครูสอนภาษามือ และ
ติวเตอร์ (จิตประภา ศรีอ่อน, 2542; ธีรศักดิ์ ศรีสุรกุล 
และสุขสิริ ด่านธนวานิช, 2556) ซึ่งจะประสานการ
ท างานร่วมกันเพ่ือให้นักศึกษาหูหนวกเกิดการ
เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ล่ามภาษามือที่ท าหน้าที่สื่อสารระหว่างอาจารย์
ผู้สอนและนักศึกษาหูหนวกโดยการสื่อสารผ่าน
ภาษามือ อีกทั้งล่ามภาษามือมีความส าคัญมากใน
การจัดการศึกษาแบบเรียนร่วม เพราะเป็นการเอ้ือ
ให้คนหูหนวกสามารถเข้าถึงการศึกษาโดยทั่วไปได้ 
และยังเป็นเสมือนพาหนะที่จะขับเคลื่อนให้คนหู
หนวกและคนที่มีการได้ยินมีปฏิสัมพันธ์กันได้อีก
ด้วย (Solow, 1981) 

จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง พบว่ายังไม่มีบุคคลหรือหน่วยงานใดที่
ท าการศึกษาสถานการณ์และปัญหาการปฏิบัติงาน
ของล่ามในการจัดการเรียนการสอนนักศึกษา      
หูหนวกในประเทศไทย ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงสนใจที่
จะศึกษาสถานการณ์และปัญหาการปฏิบัติงานของ
ล่ามในการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาหูหนวก
เฉพาะกรณีวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล
เนื่ องจากเป็นสถาบันการศึกษาที่มีบุ คลากร
สนับสนุนการเรียนการสอนนักศึกษาหูหนวก
ค่อนข้างสมบูรณ์ที่สุด และผลจากการวิจัยในครั้งนี้
จะเป็นประโยชน์ให้กับสถาบันการศึกษาอ่ืนในการ
เตรียมล่ามภาษามือในการจัดการเรียนการสอน
ให้กับนักศึกษาหูหนวก 
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วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือศึกษาสถานการณ์การปฏิบัติงาน

ของล่ามภาษามือไทยในการจัดการเรียนการสอน
นักศึกษาหูหนวก 

2. เพ่ือศึกษาปัญหาการปฏิบัติงานของล่าม
ภาษามือไทยในการจัดการเรียนการสอนนักศึกษา 
หูหนวก 

3. เพ่ือน าเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา
การปฏิบัติงานของล่ามภาษามือไทยในการจัดการ
เรียนการสอนนักศึกษาหูหนวก 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

สถานการณ์การปฏิบัติงาน หมายถึง การ
ปฏิบัติการล่ามภาษามือไทยในชั้นเรียนให้กับ
นักศึกษาหูหนวกของล่าม ณ วิทยาลัยราชสุดา 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

ปัญหาการปฏิบัติงาน หมายถึง ปัญหา
การปฏิบัติการล่ามภาษามือไทยในชั้นเรียนให้กับ
นักศึกษาหูหนวกของล่าม ณ วิทยาลัยราชสุดา 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

ล่ามภาษามือไทย หมายถึง ผู้ปฏิบัติงาน
เป็ นล่ า มภาษามื อ ไทย ในวิ ทยาลั ย ร าชสุ ด า 
มหาวิทยาลัยมหิดล  

การจัดการเรียนการสอนนักศึกษาหู
หนวก หมายถึง การจัดการเรียนการสอนใน
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาหูหนวก
ศึกษา โดยจัดการเรียนการสอนแบบสองภาษาสอง
วัฒนธรรม (Bilingual - bicultural Education) 
กล่าวคือ จัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาไทยและ
ภาษามือไทย โดยการบรรยายของอาจารย์ผู้สอนที่

มีการได้ยินและอาจารย์ผู้สอนหูหนวก และมีการ
เรียนร่วมกันระหว่างนักศึกษาที่มีการได้ยินและ
นักศึกษาหูหนวก 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

1. ขอบเขตด้านเนื้อหา 
คณะผู้วิจัยน าแนวคิดการบริการล่ามภาษา

มือของจิตประภา ศรีอ่อน (2542) และแนวคิดการ
ล่ามในสถานศึกษา (Educational Settings) ของ Solow 
(1981) มาเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาและก าหนด 
ประเด็นในการสัมภาษณ์ล่ามภาษามือไทย  
 2. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่ม
ตัวอย่าง 
 ประชากรคอื ล่ามภาษามือไทยในวิทยาลัย
ราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล จ านวน 8 คน ผู้วิจัย
ท าการเก็บข้อมูลกับล่ามทุกคนเนื่องจากมีจ านวน
น้อย ดังนั้นกลุ่มตัวอย่างคือ ล่ามภาษามือไทยใน
วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล จ านวน 6 คน 
(เนื่องจาก 2 คนเป็นนักวิจัยในโครงการวิจัยนี้) 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ง านวิ จั ยนี้ เ ป็ นการวิ จั ย เ ชิ ง คุณภาพ 
(Qualitative Research) คณะผู้วิจัยด าเนินการ
วิจัยดังนี้ 

1. การก าหนดกลุ่มประชากรและกลุ่ม
ตัวอย่าง 
 กลุ่มประชากร คือ ล่ามภาษามือไทยที่
ปฏิบัติงานในวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล 
จ านวน 8 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2557) 
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 กลุ่มตัวอย่าง คือ ล่ามภาษามือไทยที่
ปฏิบัติงานในวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล 
จ านวน 6 คน (เนื่องจาก 2 คนเป็นนักวิจัยในโครงการ 
วิจัยนี้) (ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2557) 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 คณะผู้วิจัยพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
ดังนี้ 

2.1 ผู้วิจัยศึกษาแนวคิด ทฤษฏี 
และงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องจากหนังสือ วารสาร 
วารสารอิเล็กทรอนิคส์ในฐานข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้
ทั้งในและต่างประเทศ ได้แก่ TCI, Scopus และ ISI 
เป็นต้น โดยน ามาพัฒนาเป็นประเด็นที่ใช้ในการ
สั มภาษณ์ถึ งสถานการณ์และปัญหาในการ
ปฏิบัติงานของล่ามภาษามือไทย ซึ่ งเป็นแบบ
สัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-structured 
interview)  

2.2 ผู้วิจัยตรวจสอบความตรง
ตามเนื้อหา (Content Validity) ของประเด็นที่ใช้
ในการสัมภาษณ์ถึงสถานการณ์และปัญหาในการ
ปฏิบัติงานของล่ามภาษามือไทยโดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิ
จ านวน 5 ท่าน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิด้าน
ภาษามือไทยและด้านการจัดการเรียนการสอน
นักศึกษาหูหนวก 

ผลการต รว จสอบคว ามตร ง 
(Validity) โดยผู้ทรงคุณวุฒิพบว่าทุกข้อค าถามมีค่า
ความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ 
(Index of item objective congruence: IOC) 
ตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป (ดวงกมล ไตรวิจิตรคุณ, 2550) 
และมีการปรับแก้ภาษาและข้อความตามค าแนะน า
ของผู้ทรงคุณวุฒิโดยคงความหมายของข้อค าถาม

เดิม ทั้งนี้ เ พ่ือให้มีความเข้าใจและชัดเจนในข้อ
ค าถามยิ่งข้ึน 
 3. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 คณะผู้วิจัยท าการเก็บรวบรวมข้อมูล 2 
ขั้นตอนดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 การสัมภาษณ์ล่ามภาษามือ
ไทยด้วยแบบสัมภาษณ์สถานการณ์และปัญหาใน
การปฏิบัติงานของล่ามภาษามือไทย ผู้วิจัยใช้
วิธีการสัมภาษณ์ทีละคนด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก 
(Indepth Interview) จนครบทั้ง 6 คน โดยขออนุญาต
บันทึกเสียงระหว่างการสัมภาษณ์ (วิธีการอยู่
ภายใต้การรับรองจากส านักงานจริยธรรมการ
วิจัยในคนมหาวิทยาลัยมหิดล) ถึงสถานการณ์
และปัญหาในการปฏิบัติงานของล่ามภาษามือใน
การจัดการเรียนการสอนส าหรับนักศึกษาหูหนวก 
 ขั้นตอนที่ 2 การสนทนากลุ่ม (Focus 
Group Discussion) ในหัวข้อ “แนวทางการแก้ไข
ปัญหาการปฏิบัติงานของล่ามภาษามือไทยในการ
จัดการเรียนการสอนนักศึกษาหูหนวก” ประกอบไป
ด้วยล่ามภาษามือไทยจ านวน 6 คน โดยคณะผู้วิจัย
เป็ นผู้ ด า เ นิ น ร ายกา ร  ( Moderator)  เ พ่ื อ ให้
ผู้ เ ข้ า ร่ ว ม ก า ร ส น ท น า ก ลุ่ ม ไ ด้ ร ะ ด ม ส ม อ ง 
(Brainstorming) ร่วมกัน  

4. วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
  คณะผู้ วิ จั ย วิ เ คราะห์ ข้ อมู ลจากการ
สัมภาษณ์ด้วยการวิเคราะห์สรุปอุปนัย (Analytic 
Induction) ในประเด็นสถานการณ์และปัญหาการ
ปฏิบัติงานของล่ามภาษามือไทยในการจัดการเรียน
การสอนนักศึกษาหูหนวก และการสนทนากลุ่ม
คณะผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการจับใจความ
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ส าคัญและการสร้างข้อสรุปร่วมกันถึงแนวทางการ
แก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานของล่ามภาษามือไทยใน
การจัดการเรียนการสอนนักศึกษาหูหนวก  
 คณะผู้วิจัยน าเสนอข้อมูลที่ ได้จากการ
วิเคราะห์ข้อมูลทั้งการสัมภาษณ์และการสนทนา
กลุ่มในรูปแบบการบรรยายเป็นข้อความ และการ
อ้างถึงข้อความที่ได้จากการสัมภาษณ์ (คณะผู้วิจัย
จะไม่ระบุชื่อจริงแต่จะระบุนามแฝงแทน) 
 
ผลการวิจัย 
 คณะผู้วิจัยน าเสนอผลการวิจัย ดังนี้ 

1. ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างคือล่ามภาษามือไทยจ านวน 

6  ค น  ที่ ป ฏิ บั ติ ง า น  ณ  วิ ท ย า ลั ย ร า ช สุ ด า 
มหาวิทยาลัยมหิดล ที่มีประสบการณ์ล่ามในการ
จัดการเรียนการสอนนักศึกษาหูหนวกตั้งแต่ 1 ปีขึ้น
ไป จากการศึกษาข้อมูล พบว่า ล่ามภาษามือไทยมี
ประสบการณ์การท างานเป็นล่ามภาษามือ 5 – 10 
ปี (ร้อยละ 50.00) มากที่สุด รองลงมาคือ 10 ปีขึ้น
ไป (ร้อยละ 33.33) และ น้อยกว่า 5 ปี (ร้อยละ 
16.67) ตามล าดับ และมีประสบการณ์การท างาน
เป็นล่ามภาษามือที่วิทยาลัยราชสุดา น้อยกว่า 5 ปี 
(ร้อยละ 50.00) มากที่สุด รองลงมาคือ 5 – 10 ปี 
(ร้ อยละ 33.33 )  และ 10 ปีขึ้น ไป (16 .67 ) 
ตามล าดับ 

ล่ามภาษามือไทยปฏิบัติการล่ามในกลุ่ม
วิชาชีพครู (ร้อยละ 20.00) มากที่สุด รองลงมาคือ 
กลุ่มวิชาเอกล่ามภาษามือไทยและกลุ่มวิชาเอก
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา (ร้อยละ 
16.67) กลุ่มวิชาเอกประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม

คนหูหนวกและกลุ่มวิชาเอกศิลปกรรมประยุกต์ด้าน
เครื่องเคลือบดินเผา (ร้อยละ 13.33) และกลุ่มวิชา
ศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย/วิทยาลัยและกลุ่ม
วิชาเอกภาษามือไทย (ร้อยละ 10.00) ตามล าดับ 
และมีรายละเอียดของผู้ให้สัมภาษณ์แต่ละท่านเป็น
ดังนี้ 
 ผู้ ใ ห้ สั มภ าษณ์ คนที่  1  เ พศหญิ ง  มี
ประสบการณ์ท างานเป็นล่ามภาษามือ 10 ปี และมี
ประสบการณ์ท างานเป็นล่ามภาษามือที่วิทยาลัย
ราชสุดา 10 ปี เคยล่ามทุกกลุ่มรายวิชาที่เปิดสอน
ในวิทยาลัยราชสุดา 
 ผู้ ใ ห้ สั มภ าษณ์ คนที่  2  เ พศหญิ ง  มี
ประสบการณ์ท างานเป็นล่ามภาษามือ 4 ปี และมี
ประสบการณ์ท างานเป็นล่ามภาษามือที่วิทยาลัย
ราชสุดา 1 ปี เคยล่ามกลุ่มวิชาเอกล่ามภาษามือ 
กลุ่มวิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 
และกลุ่มวิชาชีพครู 
 ผู้ ใ ห้ สั มภ าษณ์ คนที่  3  เ พศหญิ ง  มี
ประสบการณ์ท างานเป็นล่ามภาษามือ 10 ปี และมี
ประสบการณ์ท างานเป็นล่ามภาษามือที่วิทยาลัย
ราชสุดา 3 ปี เคยล่ามกลุ่มวิชาเอกประวัติศาสตร์
และวัฒนธรรมคนหูหนวก กลุ่มวิชาเอกล่ามภาษา
มือ และกลุ่มวิชาชีพครู 
 ผู้ ใ ห้ สั มภ าษณ์ คนที่  4  เ พศหญิ ง  มี
ประสบการณ์ท างานเป็นล่ามภาษามือ 18 ปี และมี
ประสบการณ์ท างานเป็นล่ามภาษามือที่วิทยาลัย
ราชสุดา 13 ปี เคยล่ามทุกกลุ่มรายวิชาที่เปิดสอน
ในวิทยาลัยราชสุดา 
 ผู้ ใ ห้ สั มภ าษณ์ คนที่  5  เ พศหญิ ง  มี
ประสบการณ์ท างานเป็นล่ามภาษามือ 10 ปี และมี
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ประสบการณ์ท างานเป็นล่ามภาษามือที่วิทยาลัย
ราชสุดา 1 ปี เคยล่ามกลุ่มวิชาเอกล่ามภาษามือ 
วิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา กลุ่ม
วิชาเอกศิลปกรรมประยุกต์ด้านเครื่องเคลือบดินเผา 
และกลุ่มวิชาชีพครู 
 ผู้ ใ ห้ สั มภ าษณ์ คนที่  6  เ พศหญิ ง  มี
ประสบการณ์ท างานเป็นล่ามภาษามือ 11 ปี และมี
ประสบการณ์ท างานเป็นล่ามภาษามือที่วิทยาลัย
ราชสุดา 6 ปี เคยล่ามทุกกลุ่มรายวิชาที่เปิดสอนใน
วิทยาลัยราชสุดา 
 

2.ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านสถานการณ์
และปัญหาการปฏิบัติงานของล่ามภาษามือไทย
ในการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาหูหนวก 
  2.1 สถานการณ์การปฏิบัติงาน
ของล่ามภาษามือไทยในการจัดการเรียนการสอน
นักศึกษาหูหนวก คณะผู้วิจัยน าเสนอสถานการณ์
การปฏิบัติงานเป็นรายข้อ ดังนี้ 
   2.1.1 การท าความคุ้นเคย
กับค าศัพท์ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษามือไทย 
และค าศัพท์เฉพาะ ในวิชานั้นๆ หากเป็นล่ามที่มี
ประสบการณ์การล่ามในชั้นเรียนปีแรกจะเริ่มต้น
จากการศึกษาวิดีทัศน์ในรายวิชานั้นที่ท าการเรียน
การสอนในเทอมที่ผ่านมา หรือศึกษาจากเอกสาร
ประกอบการเรียนการสอนส าหรับบางวิชาที่
อาจารย์ผู้สอนได้วางแผนการสอนล่วงหน้ากับล่าม 
ส่วนล่ามที่มีประสบการณ์ผ่านปีแรกมาแล้วจะใช้
วิธีการสอบถามกับล่ามรุ่นพ่ีหรือเพ่ือนล่ามด้วย
กันเองเกี่ยวกับค าศัพท์ที่เคยมีประสบการณ์ล่ามใน
รายวิชาหรือกลุ่มวิชานั้นมาแล้ว หรือขณะที่อาจารย์

ท าการสอน ถ้าหากมีค าศัพท์ใดไม่เข้าใจหรือไม่
สามารถปฏิบัติการล่ามได้ จะขอให้อาจารย์ผู้สอน
ได้อธิบายขยายความเพ่ิมเติมหรือใช้การสะกดนิ้ว
มือแทนค าศัพท์นั้น  
   2.1.2 ภาษามือที่ใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนของล่ามภาษามือไทยนั้นจะใช้ทั้ง
สองแบบ กล่าวคือ ภาษามือไทยและท่ามือตาม
ไวยากรณ์ภาษาไทย โดยส่วนใหญ่ล่ามจะปฏิบัติการ
ล่ามโดยใช้ภาษามือไทย ยกเว้นกรณีนักศึกษาชั้นปีที่ 
1 หรือรายบุคคลที่ยังคงต้องใช้ท่ามือตามไวยากรณ์
ภาษาไทยในบางครั้งเพราะยังไม่ชินกับภาษามือไทยที่
ใช้กันเป็นส่วนใหญ่ในวิทยาลัยราชสุดา 
   2 . 1 . 3  การพบผู้ ส อน
ล่วงหน้าก่อนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละครั้ง 
ไม่มีระบบที่แน่ชัด แต่เป็นการตกลงกันเองระหว่าง
ผู้สอนกับล่ามในรายวิชานั้นๆ โดยมีการนัดพบ เช่น 
หลังจากเลิกการเรียนการสอนครั้งนั้นเพ่ือวางแผน
ในครั้งถัดไป การนัดพบกันก่อนจัดการเรียนการ
สอนก่อน 1-2 วัน และการพบก่อนท าการเรียนการ
สอนในครั้งนั้นๆ ก่อน 30-60 นาที เป็นต้น 
   2.1.4 ความดังของเสียง
ที่เหมาะสมมีผลต่อการปฏิบัติการล่าม ในกรณีที่
ล่ามไม่ได้ยินเสียงอาจารย์ผู้สอนขณะบรรยายมี
สาเหตุ 3 ประการคือ ประการแรกเกิดจากน้ าเสียง
ของอาจารย์ผู้สอนเอง ประการที่สองเกิดจาก
ลักษณะต าแหน่งของอาจารย์ผู้สอนและต าแหน่ง
ล่ามที่อยู่ห่ างกันอันเนื่ องมาจากลักษณะของ
ห้องเรียนที่มีขนาดใหญ่ดังแผนภาพที่  1 และ
ประการสุดท้ายเกิดจากคุณภาพของอุปกรณ์
โสตทัศนูปกรณ์ท่ีเสื่อมคุณภาพ 
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ภาพที่ 1 ต าแหน่งอาจารย์ผู้สอนและต าแหน่งล่ามที่มีระยะห่างกันพอสมควร 
 
   2.1.5 ล่ามสามารถชี้ข้อความในเอกสารประกอบการสอนหรือจอสไลด์ ในขณะที่
อาจารย์ผู้สอนท าการสอนประกอบการปฏิบัติการล่าม เพื่อต้องการเน้นย้ าค าศัพท์เฉพาะ/ข้อความ/ประโยค
ที่เป็นสาระส าคัญในเนื้อหานั้นๆ ดังแผนภาพที่ 2  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 การท าท่ามือชี้ภาพเพ่ือเน้นย้ าข้อความ 
 

อาจารย์
ผู้สอน 

ล่าม 
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    2.1.6 เอกสารประกอบการ
สอนหรือแบบฝึกหัด อาจารย์จะแจกให้กับล่ามใน
ชั้นเรียนพร้อมกับนักศึกษา โดยล่ามมีความคิดเห็น
ว่าการได้รับแจกเอกสารประกอบการสอนหรือ
แบบฝึกหัดก่อนถึงเวลาเรียนจะเป็นประโยชน์
มากกว่านี้ เพราะล่ามจะได้เตรียมความพร้อมท า
ความเข้าใจกับค าศัพท์และเนื้อหาเหล่านั้นก่อนการ
ปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแปลพูดจะท าให้
ล่ามใช้ค าที่สอดคล้องเหมาะสมกับการเรียนการ
สอนในคาบนั้น ๆ 
   2 . 1 . 7  ค า ก ล่ า ว ที่ ว่ า 
“ล่ามไม่มีบทบาทความรับผิดชอบการเรียนของ
นักศึกษาหูหนวก ล่ามเป็นเพียงบริการที่จะช่วย
เรื่องการสื่อสารเท่านั้น ความรับผิดชอบเรื่องการ
เรียนและการสอนเป็นบทบาทของอาจารย์ผู้สอน 
และผู้เรียน (นักศึกษาหูหนวก)” โดยล่ามที่เห็นด้วย
กับค ากล่าวนี้  4 คน มีความคิดเห็นว่าควรแบ่ง
บทบาทหน้าที่ของอาจารย์ผู้สอนกับบทบาทล่ามให้
ชัดเจน กล่าวคือ อาจารย์ต้องรับผิดชอบในการ
จัดการเรียนการสอนทั้งหมด เช่น การเตรียมการ
สอน การประสานงานกับนักศึกษา การออกข้อสอบ 
การตรวจข้อสอบ เป็นต้น ส่วนล่ามมีหน้าที่ปฏิบัติ
หน้าที่ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เช่น การรับผิดชอบ
ในคุณภาพในการแปล (ภาษามือและภาษาพูด) 
หากนักศึกษาไม่เข้าใจล่ามมีหน้าที่ตรวจสอบตนเอง
ว่าลักษณะการไม่เข้าใจของนักศึกษาอาจมาจาก
อาจารย์ผู้สอนหรือมาจากการแปลของตนเอง ถ้า
หากมาจากอาจารย์ผู้สอนก็จะขอให้อาจารย์ผู้สอน
ท าการอธิบายใหม่ และหากมาจากการการแปล

ของล่ามเอง ล่ามก็จะท าการตีความและอธิบาย
ให้กับนักศึกษาใหม่อีกครั้ง 
   ใ น ส่ ว น ที่ ไ ม่ เ ห็ น ด้ ว ย
จ านวน 2 คน ล่ามมีความเห็นว่าในบางรายวิชาที่มี
การปฏิบัติร่วมด้วยจ าเป็นต้องมีบทบาทผู้ช่วยสอน
ช่วยอาจารย์ผู้สอนด้วย เช่น กลุ่มรายวิชาเอก
เทคโนโลยีทางการศึกษา กลุ่มวิชาชีพครู เป็นต้น 
   2 . 1 . 8  ก า ร เ พ่ิ ม เ ติ ม
เนื้อหา/แปลนอกเหนือจากสิ่งที่อาจารย์สอน ล่ามมี
ความคิดเห็นว่าไม่ควรท าและไม่มีล่ามคนใดเคยท า
การล่ามเพ่ิมเติมเนื้อหา/แปลนอกเหนือจากสิ่งที่
อาจารย์สอน เพียงแต่ถ้าเป็นสิ่งที่อาจารย์เคยสอน
ไปแล้วล่ามสามารถอธิบายซ้ าได้เพ่ือเป็นการเรียก
ความจ าของนักศึกษากลับมาท าให้เชื่อมโยงกับ
ความรู้ใหม่ที่นักศึกษาจะได้รับ หรือการอธิบายซ้ า
ระหว่างช่วงพักหรือเลิกชั้นเรียนหากนักศึกษาไม่
เข้าใจและร้องขอล่ามให้ช่วยอธิบาย  
   ส า ห รั บ ก า ร อ ธิ บ า ย
เพ่ิมเติมเนื้อหา/แปลนอกเหนือจากสิ่งที่อาจารย์
สอนเป็นสิ่งที่ไม่ควรท าเพราะผิดจรรยาบรรณล่าม 
อีกท้ังไม่ใช่บทบาทหน้าที่ของล่าม และล่ามไม่มีสิทธิ์
ที่จะอธิบายเพิ่มเติมเนื้อหาให้กับนักศึกษา ในกรณีที่
นักศึกษาไม่เข้าใจในสิ่งที่อาจารย์ผู้สอน นักศึกษาจะ
ถามผ่านล่ามและล่ามจะเป็นสื่อกลางในการถามไป
ยังอาจารย์ผู้สอน แม้ว่าล่ามจะรู้ค าตอบนั้นอยู่แล้วก็
จะไม่อธิบายให้กับนักศึกษาโดยตรงต้องให้อาจารย์
เป็นผู้อธิบาย ยกเว้นกรณีที่อาจารย์ผู้สอนได้อธิบาย
เพียงใดแล้วนักศึกษาก็ยังไม่เข้าใจ ล่ามก็จะขอ
อนุญาตอาจารย์ผู้สอนขออธิบายเพ่ิมเติมด้วยการ
ยกตัวอย่างท่ีท าให้นักศึกษาเข้าใจ  
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   2.1.9 การรับบทบาทอ่ืน
ที่มากกว่าการล่าม เป็นสิ่งที่ล่ามมีความคิดเห็นว่าไม่
ควรได้รับบทบาทนี้จากอาจารย์ผู้สอน แต่บางครั้ง
ต้องท าเพราะความเกรงใจ ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว
ไม่ใช่บทบาทหน้าที่ของล่าม ที่ผ่านมาบทบาทที่ไม่
เหมาะสมที่มอบหมายให้ล่ามท า ได้แก่ การออก
ข้อสอบ การตรวจข้อสอบ การฝากให้ดูแลชั้นเรียน 
และการตอบค าถามนักศึกษาในกรณีที่มีปัญหา
เกี่ยวกับเนื้อหาในเรื่องที่เรียน  
   นอกจากนี้ ยั ง มี ค ว าม
คิดเห็นเพ่ิมเติมว่าล่ามควรพัฒนาศักยภาพตนเอง
เพ่ิมเติม เพื่อให้ประสิทธิภาพในการล่ามดีขึ้นทั้งการ
แปลมือและการแปลพูด ได้แก่ การเพ่ิมพูนความรู้
ตัวเองสม่ าเสมอ การท าความคุ้นเคยกับวิธีการสอน
ของอาจารย์แต่ละท่าน การแลกเปลี่ยนข้อมูลด้าน
วิชาการกับเพื่อนล่ามด้วยกันเอง เป็นต้น 

   2.1.10 การล่ามในการ
จัดการเรียนการสอนจ าเป็นต้องมีล่าม 2 คนที่
ปฏิบัติงานต่อ 1 คาบเรียน (ประมาณ 3 ชั่วโมง) 
และสลับการปฏิบัติการล่ามทุกๆ 15 – 20 นาที 
ส าหรับล่ามที่นั่งรอระหว่างอีกคนก าลังปฏิบัติงาน
จะมีหน้าที่คอยสังเกตการณ์ต่างๆ อยู่เป็นระยะ
เพ่ือให้การล่ามเกิดความต่อเนื่อง เช่น ค าศัพท์ใหม่
ที่ เกิดขึ้นระหว่างคู่ล่ามก าลั งล่าม สังเกตสีหน้า
นักศึกษาหูหนวกในกรณีที่นักศึกษาไม่เข้าใจ เป็น
ต้น หรือขอความช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน เช่น นึก
ภาษามือค าศัพท์นั้นๆ ไม่ออกคู่ล่ามจะคอยส่งภาษา
มือช่วย การเจ็บป่วยกะทันหัน เป็นต้น หรือศึกษา
เอกสารประกอบการสอนเพ่ือตามบทเรียนระหว่าง
อาจารย์ผู้สอนก าลังท าการสอน ดังภาพที่ 3 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 3 คู่ล่ามที่นั่งพักก าลังศึกษาเอกสารและสังเกตการณ์การสอน 
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    2.1.11 ล่ามมีความเห็นว่า
ปัจจัยทางกายภาพส่งผลต่อการปฏิบัติงานล่าม 
ได้แก่ 1) สีของฉากล่าม 2) ลักษณะห้องเรียนที่เป็น
กระจกที่สามารถมองเห็นสิ่งแวดล้อมภายนอก 3) 
แสงไฟที่ ส่ องล่ าม และ 4)  ลักษณะที่นั่ งของ
นักศึกษาที่บดบังกัน ซึ่งปัจจัยดังกล่าวส่งผลต่อการ
มองเห็นล่ามของนักศึกษา นอกจากนี้ ความชัดของ
เสียงของอาจารย์ผู้สอนที่ผ่านไมโครโฟนและ
สุขภาพของล่ามส่งผลต่อการปฏิบัติการล่ามด้วย
เช่นกัน 

2.2 ปัญหาการปฏิบัติงานของ
ล่ามภาษามือไทยในการจัดการเรียนการสอน
นักศึกษาหูหนวก คณะผู้วิจัยน าเสนอปัญหาการ
ปฏิบัติงานเป็นรายข้อ ดังนี้ 
   2.2 .1  พ้ืนความรู้ เ ดิ ม 
(background knowledge) มีผลต่อการแปลภาษามือ
และแปลพูดของล่าม กล่าวคือ ในรายวิชาเฉพาะที่
ล่ามไม่คุ้นเคยกับค าศัพท์ซึ่งจะแตกต่างกันตามพ้ืน
ความรู้เดิมของแต่ละบุคคลจะส่งผลต่อการแปลเป็น
ภาษามือ หากล่ามไม่เข้าใจเนื้อหาที่สอนหรือติดขัด
เรื่องค าศัพท์ที่มากเกินไป ท าให้ล่ามรู้สึกท้อแท้และ
ไม่มั่น ใจในการปฏิบัติ งาน อีกทั้ งส่ งผลท าให้
นักศึกษาไม่เข้าใจในเนื้อหาวิชาเรียนยิ่งท าให้ล่าม
เกิดความเครียดตามไปด้วย หรือแม้กระทั่งอาจารย์
ผู้สอนบรรยายโดยการใช้ค าทับศัพท์ภาษาอังกฤษ
มากเกินไปก็ส่งผลต่อการล่ามเช่นเดียวกัน ส าหรับ
การแปลพูด ปัญหาที่พบคืออาจารย์หูหนวกเวลาท า
ภาษามือ ล่ามแปลพูดได้ไม่ถึงระดับของค า/ระดับ
ของภาษามื อที่ อ าจารย์หู หนวกต้ องการสื่ อ
ความหมายที่แท้จริง  

2.2 .2  การสื่ อสารกับ
นักศึกษา เป็นอีกปัญหาหนึ่งส าหรับล่าม โดยส่วน
ใหญ่เกิดข้ึนกับนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 เนื่องจากล่าม
ไม่คุ้นเคยกับภาษามือที่ติดมาจากท้องถิ่นของ
นักศึกษา  
   2.2.3 การประสานงาน
กับอาจารย์ผู้สอน เกิดปัญหาคือ ในกรณีที่นักศึกษา
มีปัญหาและต้องการติดต่ออาจารย์ โดยนักศึกษาได้
ติดต่อผ่านล่ามและล่ามไม่สามารถติดต่ออาจารย์ได้
หรือไม่กล้าติดต่อเนื่องมาจากความเกรงใจเพราะอยู่
นอกเวลางาน นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงวันและ
เวลาสอนกะทันหันโดยอาจารย์ผู้สอนไม่ได้แจ้งล่าม 
การสอนล่วงเลยเวลาของอาจารย์ผู้สอนก็เช่นกันท า
ให้ล่ามที่มีชั้นเรียนต่อไปเตรียมตัวไม่ทันในชั้นเรียน
ถัดไป  
   2.2.4 บทบาทของล่าม 
ในการจัดการเรียนการสอนยังคลุมเครือไม่ชัดเจน
ระหว่างอาจารย์และล่าม โดยเห็นได้จากอาจารย์
มอบหมายให้ล่ามช่วยควบคุมชั้นเรียนแทน การ
ออกข้อสอบ การตรวจข้อสอบ เป็นต้น  
   2.2.5 สุขภาพของล่าม ที่
มีสาเหตุมาจากระยะเวลาในการเป็นล่าม โดยล่ามที่
มีประสบการณ์เป็นล่ามมาระยะหนึ่ง (ประมาณ 5 
ปี) จะเกิดปัญหาคือการปวดเมื่อยช่วงล าตัว แขน 
ไหล่ ต้นคอ และศีรษะ ซึ่งหากมีโรคประจ าตัวร่วม
ด้วยจะส่งผลต่อการปฏิบัติงานเป็นอย่างมาก  
   2 . 2 . 6  ปั จ จั ย ท า ง
กายภาพเป็นปัญหาที่ส่งผลต่อการปฏิบัติการล่ามใน
ชั้นเรียน ได้แก่ คุณภาพของไมโครโฟนท าให้ล่ามได้
ยินเสียงไม่ชัดเจน ความชัดและขนาดแคปเจอร์จอ
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ล่ามในจอมอนิเตอร์ส่งผลนักศึกษาหูหนวกมอง
ภาษามือไม่ชัด และการจัดวางเก้าอ้ีที่บดบังกันท า
ให้นักศึกษาหูหนวกมองล่ามไม่ชัดเจน  
 

3. ผลการวิเคราะห์แนวทางการแก้ไข
ปัญหาการปฏิบัติงานของล่ามภาษามือไทยในการ
จัดการเรียนการสอนนักศึกษาหูหนวกจากการ
สนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) 
   จากการจัดสนทนากลุ่มกับล่าม 
คณะผู้วิจัยน าเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาการ
ปฏิบัติงานของล่ามภาษามือไทยในการจัดการเรียน
การสอน เป็นประเด็นดังต่อไปนี้ 
  3.1 การไม่คุ้ ย เคยกับค าศัพท์ 
น าเสนอได้ 2 กรณี คือ กรณีแรก การแก้ปัญหา
เฉพาะหน้า ได้แก่ การศึกษาจากวิดีทัศน์ที่ได้มีการ
จัดการเรียนการสอนมาก่อนหน้านี้ การมีระบบพ่ี
เลี้ยงคู่ล่าม การที่ล่ามเข้าไปคลุกคลีกับนักศึกษา
เ พ่ื อ ให้ ไ ด้ ค า ศั พท์ เ พ่ิ มมากขึ้ น  เช่ น  ช่ ว งท า
แบบฝึกหัด ช่วงอาจารย์มอบหมายงาน หรือช่วงท า
การบ้าน ซึ่งวิธีนี้เป็นการเรียนรู้ท่ามือจากนักศึกษา 
นอกจากนี้ล่ามควรมีการสังเกตการณ์ (Observe) 
ชั้นเรียนหรือศึกษาเนื้อหารายวิชาเรียนล่วงหน้า
ก่อนที่จะขึ้นปฏิบัติการล่ามจริง ในบางครั้งค าศัพท์
ใหม่ที่เกิดขึ้นไม่มีภาษามือมาก่อน ผู้สอน ล่าม และ
ผู้เรียนจะใช้วิธีท าความเข้าใจกับความหมายของ
ค าศัพท์นั้นและจะตกลงร่วมกันว่าจะใช้ภาษามือ
แบบใดในชั้นเรียน  
  กรณีที่ 2 เป็นการแก้ปัญหาระยะ
ยาว ได้แก่ การจัดท าคลังค าภาษามือแยกตามกลุ่ม
วิชาเอกโดยการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมระหว่าง

อาจารย์ผู้สอน ล่าม ครูสอนภาษามือ ผู้จดค า
บรรรยาย และผู้บันทึกวิดีทัศน์  
  3.2 ด้านกายภาพ ต าแหน่งของ
อาจารย์ผู้สอนและล่ามควรยืนอยู่ใกล้ชิดกัน เพ่ือให้
ล่ามได้ยินเสียงของอาจารย์ผู้สอนชัดเจนและเพ่ือ
ความสะดวกในการประสานงานต่างๆ อาทิเช่น 
อาจารย์ผู้สอนได้เหลือบมองล่ามได้อย่างชัดเจนว่า
สามารถท าภาษามือตามทันในสิ่งที่สอนหรือไม่ และ
หากล่ามสังเกตนักศึกษาแล้วพบว่านักศึกษาไม่
เข้าใจสิ่งที่อาจารย์ผู้สอนก าลังสอน ล่ามจะสามารถ
บอกอาจารย์ได้อย่างทันท่วงทีและขอให้อาจารย์ได้
อธิบายในสิ่งที่สอนไปแล้วอีกครั้ง ขนาดของฉาก
ล่ามและแท่นล่ามเช่นเดียวกันควรมีควรมีความ
เหมาะสมกับขนาดของห้องเรียนซึ่งเท่าที่พบมีขนาด
เดียว หากห้องเรียนมีขนาดใหญ่ควรมีการแคปเจอร์
หน้าจอล่ามขึ้นจอมอนิเตอร์แล้วขยายให้ใหญ่
พอเหมาะกับนักศึกษาที่นั่งแถวหลังได้มองเห็น
ชัดเจน ส าหรับห้องเรียนที่มีขนาดเล็กและขนาด
ปานกลางการแคปเจอร์หน้าจอล่ามขึ้นจอมอนิเตอร์
ไม่เกิดประโยชน์ใดๆ หากนักศึกษาทั้งหมดสามารถ
มองเห็นล่ามได้อีกทั้งยังบดบังเนื้อหาที่อาจารย์
ผู้สอนบรรยายอีกด้วย นอกจากนี้ต าแหน่งไฟก็มี
ความส าคัญควรส่องมายังล่ามเพ่ือให้เห็นภาษามือที่
ชัดเจน ต้องพึงระวังการเกิดเงาที่ส่งผลต่อการ
มองเห็นของนักศึกษาหูหนวก 
  3.3 การประสานงานกับอาจารย์
ผู้สอน ในกรณีที่เป็นรายวิชาต่างคณะและการเชิญ
อาจารย์ พิเศษมาสอนทั้งรายวิชา ล่ามมีความ
คิดเห็นว่าควรมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาอยู่
ประจ าทุกครั้ งระหว่างที่อาจารย์ต่างคณะหรื
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อาจารย์พิเศษมาสอน เพราะส่วนใหญ่ที่ผ่านมาล่าม
จะท าหน้าที่ประสานงานกับอาจารย์ต่างคณะหรือ
อาจารย์พิเศษแทนอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาซึ่ง
ไม่ใช่หน้าที่ของล่ามที่จะต้องท า 
   ส าหรับอาจารย์ประจ าวิทยาลัย
ราชสุดาเอง ล่ามมีความคิดเห็นว่าก่อนการเรียนการ
สอนในคาบนั้นๆ อยากให้อาจารย์ผู้สอนได้นัดพบ
ชี้แจงล่ามถึงลักษณะและเนื้อหาที่จะสอนในแต่ละ
ครั้งเพ่ือที่ล่ามจะได้เตรียมตัวในการปฏิบัติการล่าม
อันจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการจัดการเรียนการ
สอนที่ส่งผลต่อนักศึกษาหูหนวกอย่างแท้จริง 
  3.4 สุขภาพของล่าม โดยปกติเมื่อ
ปฏิบัติงานมากกว่า 5 ปี ล่ามมักจะมีอาการปวด
เมื่อยตามร่างกายหรือหากมีโรคประจ าตัวร่วมด้วย
จะส่งผลต่อสุขภาพโดยรวมของล่ามเป็นอย่างมาก 
เพ่ือป้องกันและบรรเทาปัญหาสุขภาพของล่าม ล่าม
มีความคิดเห็นว่าควรจัดสรรเวลาในการท างานของ
ล่ามให้มีความเหมาะสม เช่น 15 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
ซึ่งจะส่งผลต่อสุขภาพของล่ามในระยะยาว การมี
สวัสดิการห้องออกก าลังกาย ห้องผ่อนคลาย การ
บริการตรวจสุขภาพประจ าทุกๆ 3 เดือน 6 เดือน 
หรือ 1 ปี การอบรมท่ากายบริหารที่ถูกต้องจากนัก
วิชาชีพ (นักกายภาพบ าบัด) เป็นต้น 
  3.5 บทบาทของล่ามที่คลุมเครือ
โดยการได้รับมอบหมายจากอาจารย์ผู้สอนให้ช่วย
คุมชั้นเรียน ออกข้อสอบ และตรวจข้อสอบ ซึ่งยังคง
ไม่ใช่บทบาทล่าม โดยล่ามมีความคิดเห็นว่าควร
ก าหนดบทบาทที่ชัดเจนให้กับล่ามในรายวิชานั้นว่า
อยู่ในฐานะล่ามอย่างเดียว หรือเป็นผู้ช่วยสอน หรือ

ผู้สอนร่วม และด าเนินการวิธีปฏิบัติให้สอดคล้อง
กับบทบาทดังกล่าวด้วย 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

คณะผู้วิจัยอภิปรายผลการวิจัยดังประเด็น
ต่อไปนี้ 

1 .  คว ามพร้ อมของล่ ามส าหรั บการ
ปฏิบัติงานในประเด็นพ้ืนความรู้เดิม (Background 
Knowledge) มีผลต่อการแปลภาษามือและแปลพูด
ของล่าม โดยเฉพาะอย่างการคุ้นเคยกับค าศัพท์มีผล
ต่อการแปลภาษามือเป็นอย่างมาก นอกจากนี้หาก
อาจารย์ผู้สอนเป็นอาจารย์หูหนวก ล่ามจะมีหน้าที่
แปลพูดให้กับนักศึกษาหูดีฟัง ระดับภาษามือของ
อาจารย์หูหนวกก็ส่งผลต่อการแปลพูดของล่ามหาก
ล่ามมีคลังค าหรือระดับภาษาของตัวเองที่ยังไม่
เชี่ยวชาญจะไม่สามารถเลือกใช้ค าพูดที่เหมาะสม
และสื่อความหมายที่ต้องการได้อย่างชัดเจน ซึ่งทั้ง
การแปลภาษามือและแปลพูดจะส่งผลต่อการ
เรียนรู้ของนักศึกษาหูหนวกและหูดีทั้งสิ้น การ
พัฒนาตนเองของล่ามถือว่าเป็นสิ่งส าคัญในการ
พัฒนาการปฏิบัติการล่ามให้มีความช านาญ แต่
ปัจจุบันยังไม่มีหน่วยงานใดที่มีการอบรมเฉพาะ
ทางการเป็นล่ามในการจัดการเรียนการสอนหรือ
ล่ามทางการศึกษา ดังนั้นล่ามในวิทยาลัยราชสุดาที่
มีประสบการณ์จะท าหน้าที่พีเ่ลี้ยงคอยฝึกให้กับล่าม
รุ่นน้อง และใช้การท างานจริงที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน
เสมือนเป็นสถานที่ฝึกอบรมและฝึกประสบการณ์
ความเชี่ยวชาญเพ่ือเติมเต็มความรู้ของตนเอง ถือได้
ว่าเป็นการเรียนรู้ในงาน (On the job training) ซึ่ง
สอดคล้องกับ โชติชวัล ฟูกิจกาญจน์ (2556) ที่
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กล่าวถึง การฝึกอบรมขณะปฏิบัติงาน (On the 
Job Training) ว่าเป็นการที่ผู้บังคับบัญชาฝึกอบรม
ผู้ใต้บังคับบัญชาไปพร้อมกับการปฏิบัติงานจริงหรือ
แม้แต่ระหว่างเพ่ือนร่วมงานด้วยกันเอง โดยจะเน้น
การถ่ายทอดแบบหนึ่งต่อหนึ่งเพ่ือการปฏิบัติงาน
เชิงลึก 

2. การสื่อสารกับนักศึกษาซึ่ งล่ ามพบ
ปัญหานี้กับนักศึกษาหูหนวกชั้นปีที่ 1 เป็นส่วนใหญ่ 
เนื่องมาจากนักศึกษาใช้ภาษามือท้องถิ่นหรือภาษา
มือชุมชน ท าให้ล่ามบางคนที่ไม่คุ้นเคยกับภาษามือ
ท้องถิ่นหรือภาษามือชุมชนไม่สามารถสื่อสารกับ
นักศึกษาหูหนวกได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้อง
กับสุวรรธนา เทพจิตและคณะ (2552) ที่น าเสนอ
ความเป็นเอกภาพของภาษามือไทยว่ายังไม่นิ่ง 
กล่าวคือแต่ละชุมชนหรือแต่ละท้องถิ่นภาษามือก็
จะแตกต่างกันออกไป ส่งผลให้นักศึกษาหูหนวก
ที่มาจากทุกภูมิภาคของประเทศไทยจะคงชินกับ
การสื่อสารด้วยภาษามือชุมชนหรือภาษามือท้องถิ่น
ของตนเอง   
 3. สุขภาพของล่ามเป็นสิ่งส าคัญที่ต้อง
ค านึ งถึ ง เป็ นอย่ า งมาก เพราะส่ งผลต่ อการ
ปฏิบัติการล่าม หากล่ามมีปัญหาสุขภาพจะส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการล่ามทันที ไม่ว่าจะเป็นการปวด
เมื่อยตามร่างกาย หรือแม้แต่ความเครียดก็จะส่งผล
ต่อการตีความจากภาษาไทยไปสู่ภาษามือไทย หรือ

จากภาษามือไทยไปสู่ภาษาไทย หากเปรียบเสมือน
เครื่องจักรในการท างานยังมีอายุการใช้งานและรอบ
ของการซ่อมบ ารุง แต่การบริการล่ามในการจัดการ
เรียนการสอนเป็นการบริการที่ เกิดจากมนุษย์ 
ดังนั้นการรักษาสุขภาพทางกายและทางจิตเป็นสิ่ง
ส าคัญ การมีสวัสดิการต่าง ๆ ทางด้านสุขภาพจะ
ช่วยให้ล่ามมีสุขภาวะที่ดีและปฏิบัติงานล่ามได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งสอดคล้อง
กับแนวคิดการสร้างเสริมสุขภาพการท างานของ
องค์กรอนามัยโลก (WHO, 1998) ที่กล่าวว่า การสร้างเสริม 
สุขภาพการท างานเป็นกระบวนการต่อเนื่อง เพ่ือ
ยกระดับคุณภาพชีวิตการท างาน สุขภาพ และ
ความเป็นอยู่ที่ดีของประชากร คนงานทั้งมวล โดย
การปรับปรุงสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ  สังคม
จิตวิทยา องค์กร และเศรษฐกิจ การเสริมสร้างพลัง
อ านาจแก่ปัจเจกบุคคล และความเจริญเติบโตแก่
บุคคลเหล่านั้น 
 4. บทบาทของอาจารย์ผู้สอนและบทบาท
ล่ามในการจัดการเรียนการสอนยังคลุมเครือไม่
ชั ด เจน  โดยทั่ ว ไปแล้ วล่ ามภาษามื อ ไทยใน
สถานการณ์อ่ืนๆ การปฏิบัติงานของล่ามท าหน้าที่
สื่อกลางในการถ่ายทอดข้อความเท่านั้น ดังภาพที่ 4 
ที่แสดงการล่ามในสถานการณ์ทั่วไป 

 
 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 4 การปฏิบัติการล่ามในสถานการณ์ทั่วไป 

ผู้ให้ข้อมูลที่
เป็นคนหูหนวก 

ผู้ใหข้้อมูลที่
เป็นคนหูดี 

ล่ามภาษา
มือไทย 
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ส าหรับล่ามในการจัดการเรียนการสอนมี
บทบาทความรับผิดชอบที่ แตกต่างจากล่ามใน
สถานการณ์ทั่วไป ดังเห็นได้จากบทบาทผู้ช่วยสอน
ที่สามารถให้ข้อคิดเห็นหรือค าแนะน าร่วมกับ
อาจารย์ผู้สอนถึงปัญหาที่พบระหว่างการจัดการ
เรียนการสอน เช่น การให้ค าแนะน าแก่อาจารย์
ผู้สอนถึงวิธีการเรียนรู้ของนักศึกษาหูหนวก การ
ยกตัวอย่างหรืออธิบายเพ่ิมเติมสนับสนุนการสอน
ของอาจารย์ผู้สอนซึ่งประเด็นเหล่านี้เป็นข้อเหลื่อม
ล้ าว่าผิดจรรยาบรรณของการเป็นล่ามหรือไม่ใน
ประเด็นการแปลที่ผิดไปจากผู้ที่ให้ข้อมูล (อาจารย์
ผู้สอน) แต่การปฏิบัติดังกล่าวก็เป็นความยินยอม
ของอาจารย์ผู้สอนที่ให้ล่ามได้ท าหน้าที่ผู้ช่วยสอน
ร่วมด้วย แม้กระนั้นบทบาทผู้ช่วยสอนของล่ามก็ยัง
ไม่ชัดเจนว่ามีขอบเขตมากน้อยเพียงใดในการท า
หน้าที่ผู้ช่วยสอนด้วยเช่นกัน  

ล่ า ม ใ น ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อน มี
ความสัมพันธ์กับอาจารย์ผู้สอนดังที่ได้กล่าวมาแล้ว   
นอกจากนี้ยังมีความสัมพันธ์กับผู้จดค าบรรยายและ
ผู้บันทึกวิดีทัศน์ด้วย ดังเห็นได้จากที่ล่ามได้เสนอ

แนวทางการแก้ไขปัญหาค าศัพท์ระยะยาวโดย “การ
จัดท าคลังค าภาษามือแยกตามกลุ่มวิชาเอกโดยการ
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วมระหว่างอาจารย์ผู้สอน ล่าม 
ครูสอนภาษามือ ผู้จดค าบรรรยาย และผู้บันทึก
วิดีทัศน์” ซึ่งสอดคล้องกับธีรศักดิ์ ศรีสุรกุล และสุข
สิริ ด่านธนวานิช (2556) ที่ได้น าเสนอว่าบุคลากร
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนนักศึกษา       
หูหนวก วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล 
ประกอบไปด้วย อาจารย์ผู้สอน ล่ามภาษามือไทย 
ผู้จดค าบรรยาย และผู้บันทึกวีดิทัศน์ ซึ่งบุคคลทั้ง 
4 กลุ่มนี้จะประสานการท างานร่วมกันในการจัดการ
เรียนการสอนเพ่ือให้นักศึกษาหูหนวกเกิดการเรียนรู้
อย่างเต็มศักยภาพ ซึ่ งผลลัพธ์ที่ ได้ เห็นได้จาก
นักศึกษาหูหนวกสามารถศึกษาจนจบการศึกษาใน
ระดับปริญญาตรี แต่อย่างไรก็ตามยังไม่สามารถระบุ
ได้ว่าบุคคลทั้ง 4 กลุ่มนี้มีความสัมพันธ์กันอย่างไร
บ้าง หากน าเสนอเป็นแผนผังทางความคิดแสดงได้
ดังภาพที่ 5 และเป็นที่น่าสนใจว่าความสัมพันธ์ของ
บุคคลทั้ง 4 กลุ่มนี้มีความสัมพันธ์กันอย่างไร 

 
 
 
 
 
 
 
 
               แสดงเส้นทางความสัมพันธ์ที่ยังคลุมเครือ  

ภาพที่ 5 ความสัมพันธ์ที่ยังคลมุเครือของบุคลากรสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนส าหรับนักศึกษาหูหนวก 

อาจารย์
ผู้สอน 

ล่าม 
ภาษามือไทย 

ผู้จดค า
บรรยาย 

ผู้บันทึก 
วีดิทัศน์ 
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อย่างไรก็ตาม บุคลากรสนับสนุนการจัดการเรียนการ
สอนนักศึกษาหูหนวก ดังที่กล่าวข้างต้นไม่ได้มีเพียง 
4 กลุ่มคนนี้เท่านั้น หากแต่ในรายวิชาเฉพาะยังคงมี
บุคลากรกลุ่มอ่ืนๆ อาทิเช่น ผู้ช่วยสอน ครูสอนภาษา
มือ และติวเตอร์ ที่สนับสนุนการจัดการเรียนการ
สอนส าหรับนักศึกษาหูหนวก ดังนั้นเป็นสิ่งน่าสนใจ

ศึกษาอย่างยิ่งว่า แท้จริงแล้วบุคลากรสนับสนุนการ
เรียนการสอนที่สอดคล้องกับนักศึกษาหูหนวก
ประกอบไปด้วยกลุ่มบุคคลใดบ้าง มีความสัมพันธ์กัน
ในรูปแบบอย่างไร และแต่ละกลุ่มรายวิชาจ าเป็นต้อง
มีกลุ่มบุคลากรใดบ้าง สามารถแสดงเป็นแผนผังทาง
ความคิดได้ดังแผนภาพที่ 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     แสดงเส้นทางความสัมพันธ์ที่ยังคลุมเครือ  
 
ภาพที่ 6 ความสัมพันธ์ที่ยังคลุมเครือของบุคลากรสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนส าหรับนักศึกษาหูหนวก  
ที่มีผลต่อกลุ่มรายวิชา 

อาจารย์
ผู้สอน 

ล่ามภาษา
มือไทย 

ผู้จด 
ค าบรรยาย 

ผู้บันทึก 
วีดิทัศน์ 

กลุ่มรายวิชา 

ผู้ช่วยสอน ครูสอน
ภาษามือ 

ติวเตอร์ 
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ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจัย 
  1.1 ล่ามควรก าหนดบทบาทล่ามในการ
จัดการเรียนการสอนให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้าน และก าหนดแนวทางที่พัฒนาความรู้ความ
เชี่ยวชาญให้สอดคล้องกับบทบาทที่ก าหนดขึ้น 
  1.2 อาจารย์ผู้สอนและล่ามในการจัดการ
เรียนการสอนควรเคารพและตระหนักในหน้าที่
ความรับผิดชอบของตนเอง โดยมุ่งเป้าหมายเพ่ือ
พัฒนาความรู้ความสามารถของนักศึกษาหูหนวก
เป็นส าคัญ 
  1.3 ควรให้ความส าคัญและตระหนักในสุข
ภาวะทางร่างกายและจิตใจของล่ามในการจัดการ
เรียนการสอน โดยให้ความส าคัญกับเวลาในการ
ปฏิบัติการล่ามที่เหมาะสม ตลอดจนมีสวัสดิการที่
ส่งเสริมสุขภาพที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ล่าม 
  1.4 การจัดการศึกษาส าหรับนักศึกษาหู
หนวกไม่สามารถประสบความส าเร็จได้โดยมี
อาจารย์ผู้สอนและล่ามในการจัดการเรียนการสอน
เท่านั้น หากแต่ยังมีผู้จดค าบรรยายและผู้บันทึกวีดิ
ทัศน์หรือกลุ่มบุคคลอ่ืนที่คอยสนับสนุนให้การ
จัดการเรียนการสอนประสบผลส าเร็จ ดังนั้นการวาง
แผนการจัดการศึกษาต้องตระหนักถึงองค์ประกอบ
ส าคัญเหล่านี้ด้วย 
 2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
  2.1 ควรมีการศึกษาบทบาทของล่ามใน
การจัดการเรียนการสอนนักศึกษาหูหนวกที่ชัดเจน
ยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นบทบาทผู้ช่วยสอน หรือผู้สอน
ร่วม เพ่ือเป็นประโยชน์ในการพัฒนาความรู้ความ

เชี่ยวชาญเฉพาะด้านของล่ามที่ท าหน้าที่ในการ
จั ด ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อน นั ก ศึ ก ษ า หู ห น ว ก ใ น
ระดับอุดมศึกษา 
  2.2 ควรมีการศึกษารูปแบบความสัมพันธ์
ของบุคลากรสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
นักศึกษาหูหนวก ประกอบไปด้วย อาจารย์ผู้สอน 
ล่ามภาษามือไทย ผู้จดค าบรรยาย ผู้บันทึกวีดิทัศน์ 
และกลุ่มบุคคลอ่ืน อาทิเช่น ผู้ช่วยสอน ครูสอน
ภาษามื อ  และติ ว เ ตอร์  เป็ นต้ น  ที่ ส่ ง ผลต่ อ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดการศึกษา
ส าหรับนักศึกษาหูหนวกในระดับอุดมศึกษา 
  2.3 ควรมีการศึกษาค าศัพท์เฉพาะกลุ่ม
วิชาเอกรวมรวมไว้เป็นคลังค าเพ่ือใช้ประโยชน์ใน
การจัดการเรียนการสอนส าหรับนักศึกษาต่อไป 
 
กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยฉบับนี้ ได้รับการสนับสนุนจาก
วิทยาลัยราชสุดา ทุนอุดหนุนการวิจัย ประจ าปี 
2557  
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บทคัดย่อ 
 การดูแลผู้สูงอายุที่ประสบกับภาวะทุพพลภาพ เป็นปัญหาที่ส าคัญยิ่งของสังคมไทยในปัจจุบัน การวิจัย
เชิงคุณภาพครั้งนี้ มุ่งศึกษาสถานการณ์สุขภาพและการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะทุพพลภาพใน 2 ชุมชน โดย
การสัมภาษณ์เชิงลึกแบบกึ่งมีโครงสร้าง กับผู้ที่ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะทุพพลภาพในครอบครัวของชุมชน
ต าบลท่าไม้ อ าเภอท่ามะกา และ ต าบลจรเข้เผือก อ าเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี ต าบลละ 12 ราย  
รวม 24 ราย และสนทนากลุ่ม แบบกึ่งมีโครงสร้างค าถาม กับผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้สูงอายุที่มี
ภาวะทุพพลภาพในชุมชน รวม 2 กลุ่ม อันได้แก่ ผู้น าชุมชน เจ้าหน้าที่ อบต. เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และกลุ่ม 
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน(อสม.) อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ(อผส.) ซ่ึงปฏิบัติงานอยู่ในพ้ืนที่ดังกล่าว 

ผลการศึกษา พบว่า แนวโน้มผู้สูงอายุที่มีภาวะทุพพลภาพในชุมชน มีจ านวนเพ่ิมมากขึ้น โดยสาเหตุมา
จากการมีโรคประจ าตัว เช่น โรคความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง โรคเบาหวาน ฯลฯ การเสื่อมโทรมตามวัย 
เช่น หูตึง กระดูกเสื่อม ฯลฯ และการประสบอุบัติเหตุ เช่น รถชน หกล้ม ฯลฯ ท าให้ต่อมาเกิดภาวะทุพพลภาพ
ในระยะยาว  ส่วนประเด็นการดูแลผู้สูงอายุที่พิการและทุพพลภาพนั้น มีการดูแลโดยตนเอง โดยครอบครัวและ
ญาติพ่ีน้อง รวมทั้งโดยชุมชน อันได้แก่ กลุ่มเพ่ือนบ้าน และกลุ่มผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ ซึ่งให้การดูแลเป็นอย่างดี   

 ผู้ที่เกี่ยวข้องและภาครัฐควรให้ความรู้ สร้างความตระหนักให้แก่ประชาชน ให้เห็นความส าคัญใน
การดูแลสุขภาพตนเอง ตั้งแต่วัยเด็กจนถึงการเข้าสู่วัยชรา การหาแนวทางป้องกันปัญหาการหกล้ม และ
ภาวะทุพพลภาพ โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุที่มีโรคประจ าตัว ควรจัดสวัสดิการเพ่ิมขึ้นเพ่ือช่วยเหลือบางกรณี 
เช่น จัดหาวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตของผู้มีภาวะทุพพลภาพระยะยาว เช่น รถเข็น ที่นอน
ลม ฯลฯ สนับสนุนการเดินทางมาพบแพทย์ และเพ่ิมเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุที่มีภาวะทุพพลภาพ ตลอดจน
สนับสนุนการให้ความรู้แก่คนในครอบครัว อสม. อผส.ในการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน  
 
ค าส าคัญ : ผู้สูงอายุ, ทุพพลภาพ, ภาวะสุขภาพ, การดูแลผู้สูงอายุทุพพลภาพระยะยาว, ชุมชน 

 

 
สถานการณ์สุขภาพของผู้สูงอายุที่มีภาวะทุพพลภาพ 

: กรณีศึกษา อ าเภอท่ามะกา และ อ าเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี 

 



 
วารสารวิทยาลยัราชสดุา  ปีท่ี 10  ฉบับท่ี 13   หน้า 25 วารสารวิทยาลยัราชสดุา  ปีท่ี 11  ฉบับท่ี 14   หน้า 25    
 

The Health Situation of the Disabled Elderly: a case study of Tha- Maka  
and Dan Makham Tia districts in Kanchanaburi Province  

 
Somchai Viripiromgool1, Dalapat Yossatorn2 

Kriengsak Thammapipol1, Supattra Srivanichakorn1, Kawinnarat Suthisukhon1 
1ASEAN Institute for Health Development, Mahidol University 

2National Institute for Child and Family Development, Mahidol University 
3Bureau of Non- Communicable Diseases Department of Disease Control, Ministry of Public Health. 

 

Abstract 

Care for the elderly with disabilities has become a serious issue of concern in 
contemporary Thai society. This qualitative research aims to study the health situation of 
and health care for the elderly with disabilities in two Thai communities by means of 
semi-structured, In-depth interviews with twelve family caregivers, in Tha Mai sub-district 
of Tha-Maka District, and twelve in Jorake-Puak sub -district of Dan Makham Tia District, 
Kanchanaburi Province, Thailand, a total of 24 cases in all. Two focus group discussions 
with community leaders, local organization administration staff, public health officials, 
village health volunteers (VHVs), and Care-for-the-Elderly-at-Home volunteers in these 
areas were conducted using semi-structured questions. 

The findings show that there is an increasing trend towards elderly people in these 
communities possessing some form of disability due to chronic diseases such as high 
blood pressure, cholesterol, heart disease, diabetes etc.; as well as age-related afflictions 
such as hearing loss, stroke, osteoarthritis etc. Accidents and falls also contribute to long-
term disabilities in the elderly. With regard to health care for the disabled elderly, 
different levels of care were identified, namely, self-care; care by family members; and by 
societal members including neighbors, volunteers, and relevant local authorities.  

Health care staff and relevant agencies should disseminate knowledge about and 
raise awareness of the importance of self-care throughout one’s life; accident and 
disability prevention advice should be made available, particularly to those who suffer 
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from chronic disease. The provision of additional assistance is recommended in specific 
long-term cases, especially support equipment that facilitates daily life activities such as 
wheelchairs, air mattresses etc. Transport facilities should be made available as required 
so that the elderly with disabilities may access health care services more conveniently, 
and an increase in the old age benefit is sorely overdue. Finally, health care knowledge 
must be promoted and maintained for family members, VHV, and the Care-for-the-Elderly-
at-Home volunteers. 

 
Key words: elderly, disability, health situation, long term care, community 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
วารสารวิทยาลยัราชสดุา  ปีท่ี 10  ฉบับท่ี 13   หน้า 27 วารสารวิทยาลยัราชสดุา  ปีท่ี 11  ฉบับท่ี 14   หน้า 27    
 

บทน า 
จากปัญหาการเปลี่ยนแปลงด้านประชากร

ของประเทศไทยที่มีประชากรสูงอายุเพ่ิมขึ้นมาก 
เนื่องมาจากเทคโนโลยีทางการแพทย์และการ
สาธารณสุขมีความทันสมัยและเจริญก้าวหน้าขึ้น 
ท าให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยดีขึ้น มีอายุขัย
เฉลี่ยยืนยาวขึ้นกว่าในอดีต ส่งผลกระทบต่อการ
ให้บริการสุขภาพ และงบประมาณในการดูแลรักษา 
เนื่องจากวัยสูงอายุ เป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้ง
ทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสภาพจิตใจ ซึ่ง
เป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทางเสื่อมถอยตาม
ธรรมชาติ และตามวัยร่างกายทรุดโทรมลง ความ
ต้านทานต่อโรคลดลงท าให้มีโรคภัยไข้เจ็บเข้ามา
เบียดเบียน โดย เฉพาะโรคเรื้อรังต่างๆ ส่งผลให้
ความชุกของการเกิดโรคเพ่ิมมากขึ้นและเกิดภาวะ
ทุพพลภาพสูงขึ้นการดูแลผู้สูงอายุที่ประสบ กับ
ภาวะทุพพลภาพเป็นปัญหาที่ ส าคัญยิ่ ง ขอ ง
สังคมไทยในปัจจุบันจากการเพ่ิมขึ้นของประชากร
สูงอายุ(ผู้ที่มีอายุ 60ปี ขึ้นไป) ซึ่งทางองค์การ
อนามัยโลก (WHO, 1980) ให้ค าจ ากัดความของค า
ว่า“ภาวะทุพพลภาพ” หมายถึง ความจ ากัด หรือ
สูญเสียความสามารถในการประกอบกิจต่างๆ  ที่
ควรจะกระท าได้เป็นปกติ  อันเป็นผลที่เกิดตาม มา
จากภาวะบกพร่อง เช่น แขนขาอ่อนแรงท าให้
แต่งตัวเองไม่ได้ ใช้ห้องสุขาเองไม่ได้ หรืออาจกล่าว
ได้ว่า ภาวะทุพพลภาพ คือการสูญเสียอวัยวะหรือ
สูญเสียสมรรถภาพของอวัยวะหรือของร่างกาย 
หรือสูญเสียสภาวะปกติของจิตใจ จนไม่สามารถ
ท างานได้ ท าให้เกิดภาวะด้อยโอกาส  หรือหย่อน
ก าลังความสามารถที่จะประกอบการงานตามปกติ

ได้ ส่วนประเด็นภาวะทุพพลภาพระยะยาว คือการ
มีสภาพความเจ็บป่วย หรือความบกพร่องทาง
สุขภาพที่เกิดขึ้นยาวนานกว่าหกเดือน และท าให้ไม่
สามารถปฏิบัติกิจอันเป็นปกติได้ ต้องพ่ึงพิงผู้ อ่ืน
(คณะกรรมการการแพทย์, 2553) การวิจัยที่ผ่านมา
หลายกรณี ชี้ให้เห็นว่า การที่ประชากรมีอายุยืน
ยาวขึ้น ไม่ได้หมาย ความว่าภาวะสุขภาพจะดีขึ้น 
ด้านสุขภาพกายผู้สูงอายุต้องเผชิญกับปัญหาการ
เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังเพ่ิมขึ้น และกลับต้องไปอยู่
ในภาวะทุพพลภาพ ช่วยตัวเองไม่ได้ต้องพ่ึงพาผู้อ่ืน
ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน (สุทธิชัย จิตะพันธ์กุล 
และไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล, 2542) นอกจากนี้ โรค
เรื้อรังหรือกลุ่มอาการที่เป็นปัญหาสุขภาพของ
ผู้สูงอายุที่ส าคัญได้แก่กลุ่ม โรคข้อและกระดูก กลุ่ม
โรคหลอดเลือดสมอง กลุ่มโรคทางเดินหายใจ
(สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ, 2549) เป็นต้น 

ภาวะทุพพลภาพ เป็นปัญหาส าคัญใน
ประชากรสูงอายุไทย จากการศึกษาที่ผ่านมาพบว่า 
ผู้สูงอายุทุก 1 ใน 4 คนจะมีภาวะทุพพลภาพ โดยที่
ร้อยละ 76 เป็นผู้มีภาวะทุพพลภาพระยะยาว และ
ร้อยละ 1.8  หรือประมาณ 100 ,000 คน มีภาวะ
ทุพพลภาพระดับรุนแรง ปัญหาทุพพลภาพของ
ผู้สูงอายุจะส่งผลให้เกิดปัญหาการเข้าถึงระบบริการ
ทางสุขภาพ และมีการใช้ทรัพยากรต่างๆในอัตราที่
สูง สาเหตุของภาวะทุพพลภาพระยะยาวที่ส าคัญ
เกี่ยวเนื่องกับอุบัติเหตุ โรคเรื้อรัง (โดยเฉพาะโรค
หลอดเลือดสมอง) ภาวะบกพร่องทางกายภาพต่าง ๆ   
ปัจจัยทางสังคมและเศรษฐกิจ และประเด็นที่ส าคัญ
ยิ่ง คือ อายุที่มากขึ้น การอ่านหนังสือไม่ได้ และ
ความยากจน (สุทธิชัย จิตะพันธ์กุล, 2539) 
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การที่จะศึกษาผู้สูงอายุให้ครอบคลุมและ
ละ เ อียดมากขึ้ น  นั กวิ ช าการ  นั ก วิ จั ย  และ 
นักพัฒนา ได้แบ่งผู้สูงอายุออกเป็น สามวัย และ 
สามกลุ่ม สามวัย อันได้แก่  “วัยต้น” 60-69 ปี  
“วัยกลาง” 70-79 ปี และ “วัยปลาย” 80 ปี ขึ้นไป 
(ชาย โพธิสิตา และสุชาดา ทวีสิทธิ์, 2552) นอกจากนี้ 
เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการวางแผนการศึกษา 
การให้ความรู้อย่างถูกวิธี และการดูแลผู้สูงอายุ จึง
จั ด กลุ่ ม ผู้ สู ง อ า ยุ ที มี ค ว ามหล ากหล ายจ าก
นักวิชาการหลายส านักไว้  แล้วรวมเป็นหนึ่งเดียว
โดยยังคงลักษณะเฉพาะที่แต่ละงานบริการต้องการ 
ท าให้ผู้ปฏิบัติงานไม่ยุ่งยากและใช้เป็นแนวทาง
เดียวกัน ซึ่งการแบ่งผู้สูงอายุออกเป็นสามกลุ่ม 
ได้แก่ กลุ่มที่ 1 “ผู้สูงอายุติดสังคม” คือ ผู้สูงอายุ
ทั่วไปที่ยังดูแลตัวเองและยังช่วยตัวเองได้ สามารถ
ออกนอกบ้านได้   กลุ่มที่ 2 “ผู้สูงอายุติดบ้าน” 
ดูแลตัวเองได้บ้าง แต่ไปไหนไม่ไหวแล้ว และกลุ่มที่ 
3 “ผู้สูงอายุติดเตียง” คือดูแลตัวเองไม่ได้เลย ต้อง
น อ น อ ยู่ บ น เ ตี ย ง ต ล อ ด เ ว ล า  (ส า นั ก ง า น
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ส านักนายกรัฐมนตรี, 2548) 

จากผลการศึกษาผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้น
ไป จ านวน 19,372 คนในโครงการภาวะทุพพล
ภาพและปัจจัยเสี่ ยงของภาวะทุพพลภาพใน
ประชากรสูงอายุไทยพบว่า ความชุกของภาวะ
ทุพพลภาพในด้านความจ ากัดในการท ากิจวัตร
พ้ืนฐานประจ าวัน ร้อยละ 5.5  ขณะที่ผู้สูงอายุ
มากกว่าครึ่งหนึ่ง หรือร้อยละ 56.3  มีความจ ากัด

ในการท างานบ้าน และผู้สูงอายุ ร้อยละ 24.8 กลั้น
ปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ โดยผู้สูงอายุหญิง มี
ความชุกของภาวะทุพพลภาพทุกประเภทสูงกว่า
ผู้สูงอายุชาย นอกจากนี้ ยังพบว่า ผู้สูงอายุยิ่งมีอายุ
เพ่ิมสูงขึ้น โอกาสที่จะเกิดภาวะทุพพลภาพเพ่ิม
สูงขึ้นตามไปด้วย และผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตชนบท มี
ความเสี่ยงต่อภาวะทุพพลภาพมากกว่าผู้ที่อาศัยอยู่
ในเขตเมือง และผู้มีรายได้น้อย มีความเสี่ยงต่อ
ภาวะทุพพลภาพมากว่า ผู้มีรายได้มาก(อุทัยทิพย์ 
รักจรรยาบรรณ และคณะ, 2552)   

การวิจัยนี้ สถานการณ์สุขภาพของผู้สูงอายุ
ที่มีภาวะทุพพลภาพ: กรณีศึกษา อ าเภอท่ามะกา  
และ อ าเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี จึง
เป็นการมุ่งเน้นศึกษาผู้สูงอายุเฉพาะกลุ่มที่มีภาวะ
ทุพพลภาพหรือพิการ ทางด้านร่างกาย จนไม่
สามารถท างานได้ ทั้ในสังคมกึ่งเมืองและชนบท 

ข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลประเทศไทย ปี พ.ศ. 
2555 (Thailand Information Center, 2555) 
เกี่ยวกับสถานการณ์จ านวนผู้สูงอายุและผู้สูงอายุที่
พิการ ทุพพลภาพในชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี พบว่า 
การแบ่งเขตการปกครองในจังหวัดกาญจนบุรี 
ประกอบด้วย 13 อ าเภอ 95 ต าบล และ 875 
หมู่บ้าน มีผู้สูงอายุจ านวน 64,459 คนจากจ านวน
ประชากรทั้งหมด 625,809 คน ในจ านวนนี้ แบ่งเป็น
ผู้สูงอายุที่ป่วยเรื้อรัง 18,455 คน ผู้สูงอายุที่ช่วย
ตนเองไม่ได้ 1,223 คน และมีผู้ทุพพลภาพ/พิการ 
5, 896 คน ดังแผนภาพที่ 1 
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การศึกษาครั้ งนี้   เป็นการศึกษาแบบ

เจาะจง ใน 2 พื้นที่ ของจังหวัดกาญจนบุรี คือ  
 1. ต าบลท่าไม้ อ าเภอท่ามะกา จังหวัด
กาญจนบุรี เป็นพ้ืนที่กึ่งเมืองอยู่ในความดูแลของ
เทศบาลต าบลท่าไม้มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล (รพสต.) 1 แห่ง ได้แก่ รพสต.กระต่ายเต้น 
ประชาชนในพ้ืนที่มีอาชีพที่หลากหลาย เนื่องจาก
บางส่วนของพ้ืนที่อยู่ติดกับถนนใหญ่ อาชีพรับจ้าง 
ธุรกิจส่วนตัว ค้าขาย อุตสาหกรรมขนาดเล็ก อาชีพ
เกษตรกรปลูกผัก ปลูกอ้อย พืชผักสวนครัวและ
รับจ้างทั่วไป ในต าบลมีจ านวนประชากร 10,432 
คน มีจ านวนผู้สูงอายุทั้งสิ้น  1,084 คน ผู้สูงอายุที่
ติดเตียงหรือไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ จ านวน 

16 คน และมีผู้ที่พิการ 85 คน (ศูนย์ข้อมูลประเทศ
ไทย, 2555)  

2. ต าบลจรเข้เผือก อ าเภอด่านมะขามเตี้ย  
จังหวัดกาญจนบุรี เป็นชุมชนชนบทที่ส่วนใหญ่ท า
การเกษตรปลูกอ้อย  เนื่องจากลักษณะพ้ืนที่ที่กว้าง 
มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพสต. ) 
ทั้งหมด 3 แห่ง ได้แก่ รพสต. ท่าโป่ง  รพสต.บ้าน
ทรายทอง  และรพสต.หนองหญ้าปล้อง ตั้งอยู่ใน 3 
ชุมชน มีผู้สูงอายุรวมกัน ประมาณ 1,031 คน 
ประกอบด้วย ชุมชนท่าโป่ง หมู่ 1, 2, 3, 11 และ 
หมู่ 10 มีจ านวนผู้สูงอายุ  400 กว่าคน  ชุมชน
ทรายทอง มี 7 หมู่ 12, 9, 5, 6, 4 และ 3 จ านวน
ผู้สูงอายุ  400 กว่าคน  ชุมชนหนองหญ้าปล้อง มี 3
หมู่ คือ 7, 8 และ 9 จ านวนผู้สูงอายุ 231 คน 

http://thailand.kapook.com/
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แนวโน้มของผู้สูงอายุในแต่ละพ้ืนที่ ส่วน
ใหญ่เป็นโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรค
ซึมเศร้า แต่ละหมู่บ้านมีจ านวนผู้ป่วยเฉลี่ย 100 คน
ขึ้น ไป ในกลุ่มนี้ มีผู้สูงอายุที่ติดสังคม ผู้สูงอายุที่พอ
ช่วยเหลือตนเองได้ และผู้สูงอายุติดเตียงคือ มีภาวะ
ทุพพลภาพ  แต่จ านวนผู้สูงอายุที่มีภาวะทุพพลภาพ
หรือเรียกว่า กลุ่มติดเตียงมีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้น
เรื่อยๆ เมื่ อเทียบสัดส่วนจะเห็นว่า ต าบลนี้ มี
ประชากรทั้งหมด 12,589 คน มีจ านวนผู้สูงอายุ 
1,084 คน ผู้พิการ/ทุพพลภาพ 85 คน ผู้สูงอายุติด
เตียง 16 คน คิดเป็นร้อยละ 1.48  ส่วนใหญ่ที่ช่วยเหลือ 

ตัวเองไม่ได้ มีสาเหตุมาจากการเจ็บป่วยด้วยโรค
ประจ าตัว คือความดันโลหิตสูง เป็นไข้สูงรักษาไม่ทัน 
บางรายหกล้มท าให้กระดูกที่ก้นกบ/สะโพกช ารุด
เดินไม่ได้ แต่ส่วนใหญ่จะมีผู้ดูแลอยู่ที่บ้าน ซึ่งอาจ
เป็นสามี/ภรรยา /ญาติ /ลูกหลาน และบางราย อสม.
ที่รับผิดชอบอยู่ในพ้ืนที่เป็นผู้ดูแล จากการสนทนา
กลุ่มพบว่า ในอนาคจะมีผู้สูงอายุที่ติดเตียงหรือมี
ภาวะทุพพลภาพเพ่ิมมากขึ้น เป็นเรื่องที่ อบต. และ 
รพสต. พยายามที่จะหาทางป้องกันในรูปแบบต่าง ๆ 
เพ่ือไม่ให้เกิดรายใหม่เพิ่มขึ้นมากเกินไป 
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จ านวนผู้สูงที่มีภาวะติดเตียง ในต าบลท่า
ไม้  อ าเภอท่ามะกา มีจ านวน 16 คน แบ่งเป็นเพศ
ชาย 7 คน เพศหญิง 9 คน เมื่อจ าแนกตามอายุ พบว่า 
มีอายุ 50-59 ปี 2 คน อายุ 60-69 ปี 6 คน อายุ 

70-79 ปี 7 คน และอายุ 80 ปี ขึ้นไป  1 คน ส่วน
ในต าบลจรเข้เผือก อ าเภอด่านมะขามเตี้ย  มี
จ านวนทั้งสิ้น 10 คน แบ่งเป็นเพศชาย 3 คน และ
เพศหญิง 7 คน  เมื่อจ าแนกตามอายุ พบว่า มีอายุ 
50-59 ปี 3 คน อายุ 60-69 ปี  2 คน อายุ 70-79 
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ปี 3 คนและ 80 ปีขึ้นไป 2 คน แสดงให้เห็นว่า การ
ที่มีปัญหาภาวะสุขภาพ จนต้องนอนติดเตียงสามารถ
เกิดได้ในกลุ่มก่อนวัยสูงอายุ โดยเฉพาะกลุ่ม 50-59 
ปี และโอกาสที่จะเกิดในเพศหญิงหรือชายมีพอ ๆ กัน 

และจากข้อมูลพบว่า พ้ืนที่ในเขตกึ่งเมืองจะเกิดใน
เพศชายมากว่าเพศหญิง แต่ในเขตชนบทเกิดในเพศ
หญิงมากกว่าเพศชาย 
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การศึกษาครั้งนี้แบ่งระดับของภาวะทุพพล

ภาพออกเป็น 3 ระดับตามความรุนแรง (สุทธิชัย   
จิตะพันธ์กุล, 2539) กล่าวคือ 

ระดับที่ 1 ทุพพลภาพระดับรุนแรงมาก 
คือ ช่วยเหลือตนเองไม่ได้เลย อาบน้ า เปลี่ยนเสื้อผ้า 
ด้วยตัวเองไม่ได้ ต้องมีคนป้อนข้าว ป้อนน้ า บาง
รายต้องใช้วิธีให้อาหารทางสายยาง พูดไม่ได้ นอน
ติดเตียงอย่างเดียว และต้องการการดูแลอย่างมาก 

ระดับท่ี 2 ทุพพลภาพระดับรุนแรง ยังพอ
ช่วยเหลือตัวเองได้บางส่วน เช่น ทานอาหารเองได้ 
หยิบของได้บ้าง และยังพอนั่งได้เองบ้าง 

ระดับที่ 3 ทุพพลภาพระดับปานกลาง มี
แขน ขา นิ้วพิการ/หูตึง/หูหนวก ช่วยเหลือตนเอง

ได้ เดินไปไหนมาไหนได้ อาบน้ าเองได้ ทานข้าวเอง
ได้ อาจจะช่วยดูแลบ้าน แต่ไม่สามารถเดินออกไป
นอกบ้านไกล ๆ ได้ด้วยตนเอง 

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความ
สนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับสถานการณ์สุขภาพของ
ผู้สูงอายุในชุมชน ที่มีภาวะทุพพลภาพ ซึ่งผล
การศึกษาครั้งนี้จักเป็นประโยชน์ต่อผู้สูงอายุและ
กลุ่มก่อนวัยสูงอายุ ส าหรับการเตรียมตัวตนเอง 
เพ่ือให้มีสุขภาพกาย สุขภาพใจที่แข็งแรง เป็นการ
ลดปัญหาภาวะทุพพลภาพของผู้สูงอายุในอนาคต 
รวมทั้งเพ่ือเป็นผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดี หรือที่เรียกกัน
ว่า Healthy aging 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย    
เพ่ือศึกษาสถานการณ์สุขภาพและการดูแล

ผู้สูงอายุที่มีภาวะทุพพลภาพในชุมชน 
 
วิธีด าเนินการ 
 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ 
เพ่ือจะได้ทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์
และแนวทางการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่มีภาวะ
ทุพพลภาพในชุมชน  โดยเลือกศึกษาอย่างเจาะจง 
ในพ้ืนที่หมู่ 9 ในเขตเมือง ได้แก ่ต าบลท่าไม้ อ าเภอ
ท่ามะกา และพ้ืนที่หมู่ 4 ในเขตชนบท คือต าบล
จร เข้ เ ผื อก  อ า เภอด่ านมะขาม เตี้ ย  จั งหวั ด
กาญจนบุรี  

เ ค รื่ อ ง มื อ ที่ ใ ช้ ใ น ก า ร เ ก็ บ ข้ อ มู ล 
ประกอบด้วย 1) การสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth 
Interview) แบบกึ่งมีโครงสร้างค าถาม  ซึ่งใช้เก็บ
ข้อมูลกลุ่มผู้ดูแล  2) การสนทนากลุ่ม (Focus 
Group Discussion) แบบกึ่งมีโครงสร้างค าถาม 
ส าหรับเก็บข้อมูลกลุ่มผู้น าชุมชน เจ้าหน้าที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และ
กลุ่มอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งปฏิบัติงานอยู่ใน
พ้ืนที่ที่เลือกศึกษาวิจัย 
 
 พื้นที่วิจัย  ต าบลท่าไม้ อ าเภอท่ามะกา  
และ ต าบลจรเข้เผือก  อ าเภอด่านมะขามเตี้ ย 
จังหวัดกาญจนบุรี 
 
 ประชากรที่ศึกษา ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปี
ขึ้นไป ทั้งชายและหญิงที่มีภาวะทุพพลภาพ ใช้
วิธีการสุ่มอย่างง่าย โดยก าหนดเกณฑ์การคัดเข้า 

คือ บ้านที่มีผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ที่มีภาวะ
ทุพพลภาพ และกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานการให้บริการ
ด้านสุขภาพผู้สูงอายุ ในพ้ืนที่ทั้ง 2 ต าบล ดังกล่าว   
 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล ในการศึกษาครั้งนี้ 
ใช้กระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ ดังสรุปรายละเอียด
ต่อไปนี้  
    1.ใช้เทคนิคการสนทนากลุ่ม แบบ
กึ่งมีโครงสร้างค าถาม เพ่ือเก็บข้อมูลกลุ่มผู้ดูแล
ผู้สูงอายุในชุมชน ซึ่งประกอบด้วย รองนายก อบต. 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน อาสาสมัคร
ดูแลผู้สูงอายุในชุมชน ผู้น าชุมชน(ผู้ใหญ่บ้าน/ก านัน 
และตัวแทนชมรม หรือกลุ่มผู้สูงอายุในต าบล) 
จ านวน 2 กลุ่ม ๆ ละ 10-15 คน  
    2.ใช้เทคนิคการสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึก แบบกึ่งมีโครงสร้างค าถาม เพ่ือเก็บข้อมูล
กลุ่มผู้ดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งได้แก่ สามี/ภรรยา/บุตรหลาน 
หรือญาติที่ดูแลผู้สูงอายุ รวมทั้งอาสาสมัครดูแล
ผู้สูงอายุในชุมชน ที่ต้องดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะทุพพล
ภาพ ต าบลละ 12 ราย จ านวน 2 ต าบล รวม 24 ราย 
 
ผลการศึกษา  
 กา ร จั ด เ ว ที ส นทนากลุ่ ม ย่ อ ย (Focus 
Group Discussion) กับองค์กรต่างๆในชุมชน ใน 
2 พื้นที่ พบว่า ชุมชนทั้ง 2 แห่งยอมรับว่าในอนาคต
สถานการณ์ผู้สูงอายุจะมีจ านวนผู้สูงอายุเพ่ิมมาก
ขึ้นและจะมีผู้ป่วย รวมทั้งมีผู้ที่มีภาวะทุพพลภาพ
เพ่ิมมากขึ้นตามล าดับ การควบคุมป้องกัน จึงเป็น
หน้าที่ของ อสม. และ รพสต. ที่จะต้องดูแลคอยให้
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ค าแนะน า การออกไปเจาะเลือด วัดความดัน วัด
รอบเอว ชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูง แนะน าการออก
ก าลังกาย เพ่ือให้จ านวนผู้ป่วยน้อยลง  เพราะเมื่อ
อายุมากขึ้น ผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะมีโรคประจ าตัว 
แต่ถ้ามีการดูแลร่างกายอย่างดีจ านวนผู้ป่วยก็จะ
ลดลง ผู้ ร่ วมเวทีสนทนากลุ่มย่อยให้ข้อมูลว่า 
ประมาณร้อยละ 80 ของผู้สูงอายุในชุมชนป่วยด้วย
โรคความดันโลหิตสูง รองลงมาเป็น โรคไขมันใน
เส้นเลือดสูง โรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดสมอง 
โรคหัวใจ โรคหูหนวก หูตึง ตาบอด อัมพฤกษ์ 
อัมพาต ปวดแขน ปวดขา ปวดเข่า ภาวะสมอง
เสื่อม กระดูกทับเส้นประสาท พิการมาแต่ก าเนิด 
เช่น โรคโปลิโอ แขนขาลีบ  
 ผลการศึกษา จากการสุ่มเลือกจากเขต
ชนบท อ.ด่านมะขามเตี้ย และเขตกึ่งเมืองอ าเภอท่า
มะกาเขตละ 12 คนท าให้ทราบถึงสถานการณ์และ
การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะทุพพลภาพในชุมชน 

1.สถานการณ์จ านวนผู้สูงอายุและผู้ สูงอายุที่
พิการ ทุพพลภาพในชุมชน 

จากการศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพโดยใช้
เทคนิคการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth 
Interview) ในกลุ่มผู้ดูแลผู้สูงอายุ ได้แก่ พ่ีน้อง 
สามี/ภรรยา รวมทั้ง อสม. ในพ้ืนที่และการเยี่ยม
บ้านผู้สูงอายุที่มีภาวะทุพพลภาพ รวมจ านวน 24 
ราย พบว่า ส่วนใหญ่ผู้สูงอายุที่มีภาวะทุพพลภาพ
ระยะยาว เป็นภาวะทุพพลภาพ ระดับรุนแรง ร้อย
ละ 50 แบ่งเป็น เขตชนบท ร้อยละ 29.16 และเขต
กึ่งเมือง ร้อยละ 20.84 รองลงมาเป็นผู้สูงอายุ ที่มี
ภาวะทุพพลภาพ ระดับปานกลาง ร้อยละ 29.17   
เขตชนบทร้อยละ 4.17 และเขตกึ่งเมือง ร้อยละ 
25.0 และเป็นผู้สูงอายุที่มีภาวะทุพพลภาพระดับ
รุนแรงมาก ร้อยละ 20.83 เป็นเขตชนบท ร้อยละ 
16.67 และก่ึงเมือง ร้อยละ 4.16 (ดังตารางที่ 1) 

 
ตารางที่ 1 แสดงจ านวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุที่มีภาวะทุพพลภาพในเขตพื้นที่ชนบทและกึ่งเมือง 
 

               พื้นที่ 
 
ระดับทุพพลภาพ 

เชตชนบท 
(ด่านมะขามเตี้ย) 

กึ่งเมือง 
(ท่ามะกา) 

รวม 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ภาวะทุพพลภาพรุนแรงมาก 4 16.67 1 4.16 5 20.83 
ภาวะทุพพลภาพรุนแรง 7 29.16 5 20.84 12 50.0 
ภาวะทุพพลภาพระดับ 
ปานกลาง 

1 4.17 6 25.0 7 29.17 

รวม 12 50.0 12 50.0 24 100.0 
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ก.ความหมายของค าว่าทุพพลภาพ 
 ผู้ ร่ วมสนทนากลุ่ ม  ซึ่ งประกอบด้ วย  
อาสาสมัครสาธารณสุข อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุใน
ชุมชน ผู้สู งอายุหรือญาติของผู้สู งอายุ  ได้ ให้
ความหมายของค าว่า ทุพพลภาพ ว่าหมายถึง การ
ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ หรือมีความพิการส่วนใดส่วน
หนึ่งของร่างกาย ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ เป็นอัมพาต 
หรือผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ นอนติดเตียง
และเดินไม่ได้ บางท่านบอกว่า คือ ผู้สูงอายุที่
เจ็บป่วย เดินไม่ได้ เป็นหลายโรค ท าอะไรไม่ได้แล้ว 
หรือหมายถึงคนที่พิการช่วยตัวเองไม่ได้  ท าอะไร
เองไม่ได้ เจ็บป่วย ไม่มีคนดูแล  
 สรุปได้ว่า ทุพพลภาพในความหมายของ
ผู้สูงอายุหรือของญาติผู้สูงอายุ หมายถึง ผู้สูงอายุที่
เจ็บป่วย ช่วยเหลือตนเองไม่ได้เลย คือ มีความ
พิการส่วนใดส่วนหนึ่ง ไม่สามารถเดินไปไหนมาไหน
ด้วยตนเอง ทานอาหาร อาบน้ า  เปลี่ยนเสื้อผ้าเอง
ไม่ได้ บางรายนอนติดเตียง พูดไม่ได้ 
 
ข.สาเหตุของความทุพพลภาพ 
  จากการศึกษาพบว่า มีหลายสาเหตุที่ท าให้
ผู้สูงอายุประสบภาวะทุพพลภาพ ส่วนใหญ่เกิดจาก
ปัญหาอาการเจ็บป่วย ซึ่งเกิดจากโรคที่ไม่ติดต่อ 
(Non-communicable Diseases: NCD) ได้แก่ 
โ รคความดัน โลหิ ตสู ง เป็นล าดับแรก ท า ให้
กลายเป็นอัมพฤกษ อัมพาต จนเดินไม่ได้ โรคไขมัน
ในเลือดสูง ท าให้ เส้นโลหิตในสมองแตกเป็น
อัมพฤกษ อัมพาต มีถึงร้อยละ 50  นอกจากนี้ ยังมี
อาการปวดขา ปวดเอว ปวดหลังจนเดินไม่ได้ 
เพราะขาดการรักษาพยาบาลที่ถูกต้อง บางราย

ตอนเด็ก ๆ ป่วยเป็นไข้สูงไปหาหมอ หมอฉีดยาให้ 
ต่อมาขาเริ่มลีบจนกระทั่งพิการในที่สุดพิการเพราะ
เป็นไข้สูงพาไปหาหมอถูกฉีดยาต่อมาขาเริ่มมี
อาการลีบ บางรายพิการขาเดียว บางรายพิการ 2 
ขา บางรายเกิดจากการประสบอุบัติเหตุและการ
ได้รับบาดเจ็บ เช่น การถูกรถชน การหกล้ม มีเพียง
ส่ วนน้อยที่ เกิดจากอุบัติ เหตุ  เช่น  ปืนลั่ นถูก
เส้นประสาทที่ขาและสะโพก ท าให้เกิดพิการขา 
และบางรายก็หกล้ม กลุ่มตัวอย่างที่ท าการศึกษา
ส่วนใหญ่ มีภาวะทุพพลภาพระยะยาว คือ มีภาวะ
บกพร่องเรื้อรังมานาน แต่ระดับความรุนแรง
แตกต่างกันตามอาการของโรคที่เป็น (ดังตารางที่ 2) 
 



 
วารสารวิทยาลยัราชสดุา  ปีท่ี 10  ฉบับท่ี 13   หน้า 35 วารสารวิทยาลยัราชสดุา  ปีท่ี 11  ฉบับท่ี 14   หน้า 35    
 

ตารางท่ี 2  แสดงจ านวนร้อยละของผู้สูงอายุที่ทุพพลภาพ แยกตามสาเหตุของความพิการ 
 

สาเหตุของความพิการ จ านวน ร้อยละ 
สาเหตุของ
ความพิการ 

ร้อยละ 

โรคความดันโลหิตสูง อัมพฤกษ์ อัมพาต เดินไม่ได้ 12 50.00  
 

การ
เจ็บป่วย 

 
 

66.66 
โปลิโอ ขาลีบ 2 ข้าง 1 4.16 
โรคไต*โรคหัวใจ 1 4.16 
ตาเป็นต้อเนื้อมองไม่ชัดเดินไม่สะดวก/ตาบอด 1 4.16 
โรคซึมเศร้า 1 4.16 
อุบัติเหตุหกล้มเป็นอัมพฤกษ์ อัมพาต 1 4.16  

อุบัติเหตุ 
 

16.67 อุบัติเหตุปืนลั่น โดนขาพิการ 1 4.16 
อุบัติเหตุรถชน ท าให้ขาลีบและพิการ 1 4.16 
พิการนิ้วมือด้านซ้าย 1 4.16 
หูตึง 2 8.4 ความเสื่อม

ถ อ ย ท า ง
ร่างกาย 

 
16.67 ขาอ่อนแรง ปวดขา ปวดเข่า ข้อเข่าเสื่อม 1 4.16 

กระดูกทับเส้นประสาท เดินไม่ไหวปวดหลังมาก 1 4.16 
รวม 24 100.0   

 
ส่วนใหญ่ผู้สูงอายุ จะมีโรคอ่ืนแทรกซ้อน เพราะ
ความเสื่อมของร่างกาย เช่น กรณีผู้พิการทางหู จะ
มีโรคความดันโลหิตสูง ไข้หวัด เจ็บป่วยเล็กน้อย 
บางรายทุพพลภาพและมีอาการโรคกระเพาะ โรค
ล าไส้ตามมา บางรายพยายามช่วยเหลือตนเองออก
ก าลังกาย ทานยา และท ากายภาพตามแพทย์สั่ง
อย่างเคร่งครัด  

สรุปได้ว่า  สาเหตุของความทุพพลภาพ
จากตารางที่ 3 เมื่อพิจารณาดูสาเหตุของความ
ทุพพลภาพ จะพบว่า ส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจาก
ปัญหาภาวะสุขภาพ คือการเจ็บป่วย ถึงร้อยละ 
66.66 รองลงมา คือ สาเหตุของความเสื่อมถอย

ของทางร่างกาย เมื่อเข้าสู่วัยชรา ร้อยละ 16.67   
และสาเหตุจากการเกิดอุบัติเหตุ ร้อยละ 16.67 ซึ่ง
ส่ งผลให้ เกิด เป็นภาวะทุพพลภาพระยะยาว  
อย่างไรก็ดี ผู้สูงอายุเหล่านี้ ยังต้องการการดูแลจาก 
สามี-ภรรยา ลูก หลาน ญาติ มิตร คนในครอบครัว 
คนในชุมชนและหน่วยงานภาครัฐอย่างต่อเนื่อง 

 
2.การดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุที่มีภาวะทุพพล
ภาพระยะยาว 

จากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก กลุ่มผู้ดูแล
ผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นภรรยา-สามี ลูกหลาน ญาติมิตร 
และการสนทนากลุ่มในกลุ่ม อสม. อบต. และ อผส.
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พบว่า สิ่งที่เป็นปัญหาที่ส าคัญประการหนึ่งคือ การ
ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะทุพพลภาพ เมื่อมีอาการ
เจ็บป่วยถึงขั้นทุพพลภาพ ซึ่ งในแผนผู้สูงอายุ
แห่งชาติ ฉบับที่ 2 (2545-2564) ฉบับปรับปรุงครั้ง
ที่ 1 กล่าวว่า ควรมีการจัดตั้งและพัฒนาการบริการ
ทางสุขภาพและทางสังคม รวมทั้งระบบการดูแล
ผู้สู งอายุระยะยาวในชุมชน ที่สามารถเข้าถึง
ผู้สูงอายุมากที่สุด โดยเน้นบริการถึงบ้าน และ
ผู้สู งอายุมีการดูแลสุขภาพที่แตกต่างกัน แบ่ง
ออกเป็น 3 ระดับคือ 1.การดูแลตนเอง  2.การดูแล
โดยครอบครัว และ 3.การดูแลโดยชุมชน  
 

1. การดูแลตนเอง  

  จากการศึกษา พบว่า ผู้สูงอายุใน
กลุ่มที่ทุพพลภาพระดับรุนแรงมาก ในตอนแรกยัง
พอช่วยเหลือตนเองได้บ้าง ทางโรงพยาบาลแนะน า
ให้ท ากายภาพบ าบัด ทานยาตรงเวลา และให้
กลับไปพักฟ้ืนที่บ้าน แต่ส่วนใหญ่เกิดความท้อแท้ไม่
ค่อยท าตาม จะนอนเฉยๆจนแขนขาลีบ เดินไปไหน
มาไหนไม่ได้ หนักเข้าก็ช่วยเหลือตนเองไม่ได้เลย 
อาการเริ่มหนัก จนไม่สามารถที่จะรักษาได้ ต้อง
กลายเป็นประเภททุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร นอนติด
เตียง ทานอาหารเองไม่ได้ ดื่มน้ าเองไม่ได้ ส่วนกลุ่ม
ที่พยายามที่จะท ากายภาพ/ออกก าลังกาย ทาน
อาหาร ทานยาเป็นประจ า แต่เมื่อเกิดอุบัติเหตุหก
ล้มก็ท าให้กลายเป็นคนทุพพลภาพในที่สุด  

  กลุ่มที่ทุพพลภาพ ระดับรุนแรง 
คือยังพอช่วยเหลือตัวเองได้บางส่วน เช่น ทาน
อาหารเองได้ หยิบของได้บ้าง และยังพอนั่งได้ด้วย
ตนเอง-แต่เดินไม่ได้ มีบางรายที่พยายามช่วยเหลือ

ตนเองและเชื่อฟัง ปฏิบัติตามที่ญาติมิตร เพ่ือนบ้าน 
และ อสม.ที่มาเยี่ยมเยียนแนะน า พยายามช่วยเหลือ
ตนเองทุกวิถีทางเพ่ือให้หายและอยู่รอดต่อไป    
บางรายที่เป็นอัมพฤกษ์หรือพิการขา ก็ขอรถเข็น-
รถโยกจากหน่วยงานภาครัฐ หรือให้ญาติหาซื้อรถ
โยกให้ เพ่ือเดินทางไปไหนมาไหนบ้างเป็นบางครั้ง 
ทานยาตามที่หมอสั่ง ออกก าลังกายเท่าที่จะท าได้ 
ซึ่งผู้ป่วยที่พิการขา-เดินไม่ได้บอกว่า  “เราต้องช่วย
ตนเองก่อนเพราะถ้าเราไม่ช่วยตนเองแล้วใครจะ
มาช่วยเรา..ลูกหลาน ญาติๆ เขาก็มีภาระ” แต่บาง
รายก็ไม่ค่อยสนใจท าตามที่แพทย์สั่ง ซึ่งจะส่งผล
กระทบในอนาคตจนถึงระยะสุดท้ายของบั้นปลาย
ชีวิต 

  ระดับปานกลาง คือ ทุพพลภาพ
อันเนื่องจากพิการแขน ขา นิ้ว/หูตึง/หูหนวก 
ช่วยเหลือตนเองได้ เดินไปไหนมาไหนได้ อาบน้ า
เองได้ ทานข้าวเองได้ ช่วยดูแลบ้านได้บ้าง-แต่ไม่
สามารถเดินออกไปนอกบ้านไกลๆ ได้ด้วยตนเอง 
กลุ่มนี้พยายามท าอะไรด้วยตนเองมาตลอด เช่น 
การหุงหาอาหารเอง กินข้าวเอง อาบน้ าเอง พอเก็บ
กวาดบ้านเองได้บ้าง บางรายเมื่อมีรถเข็นหรือรถ
โยกก็เดินทางไปหาหมอที่ รพสต.เอง บางรายก็ยัง
เดินรอบบ้านไปนั่งถอนหญ้าหน้าบ้านได้ แต่ก็มีบาง
รายที่เจ็บป่วยบ่อยขึ้น คือ เจ็บออดๆแอดๆ เช่น เจ็บ
คอ เป็นหวัด มีไข้ เพราะขาดการออกก าลังกาย เวลา
เจ็บเล็กน้อยก็จะซื้อยาทานเอง ไม่ค่อยได้ไปหาหมอ 

   บางรายพิการหู  มีอาการหูตึ ง 
และมีอายุมากประมาณ 80 ปี พยายามดูแลตนเอง
โดยวิ่งเหยาะๆ เพ่ือออกก าลังกาย บางครั้งไป
ท าบุญที่วัด พยายามดูแลสุขภาพตนเองอย่างดี 
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รับประทานอาหารตรงเวลาทั้ง 3 มื้อ เพราะกลัวเป็น
โรคกระเพาะ ซักเสื้อผ้าเอง มีคติประจ าตัวว่า คิดดี 
ท าดี ก็ได้ด ีจึงไม่เครียด “ท าโน่นท านี่ไปวัน ๆ” 

 
  2.การดูแลระดับครอบครัว 

  การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะทุพพล
ภาพในระดับครอบครัว ส่วนใหญ่มีการดูแลกัน ไม่มี
การทอดทิ้งกัน โดยได้รับการดูแลจาก ภรรยา ลูก
สาว ลูกชายหลาน คนในครอบครัว  ขึ้นอยู่กับความ
พร้อมของแต่ละครอบครัว 
   กลุ่มที่ทุพพลภาพระดับรุนแรง
มาก ในเขตชนบทส่วนใหญ่ จะได้รับการดูแลจาก 
ภรรยา ลูกสาว ลูกชาย หลาน คนในครอบครัว ซึ่ง
คอยป้อนข้าวป้อนน้ าป้อนยา ดูแลเรื่องที่หลับนอน 
การอาบน้ าเปลี่ยนเสื้อผ้า พาไปพบแพทย์ตามนัด 
เขตกึ่งเมือง ก็มีลักษณะเช่นเดียวกัน โดยกลุ่มที่
ทุพพลภาพ ระดับรุนแรง ก็ยังได้รับการดูแลจาก
ครอบครัวในเรื่องต่างๆ เท่าที่จะดูแลได้  กลุ่ม
ทุพพลภาพ  ระดับปานกลาง คือ ทุพพลภาพโดย
พิการแขน ขา นิ้ว/หูตึง/  หูหนวก ช่วยเหลือตนเอง
ได้เดินไปไหนมาไหนได้ อาบน้ าเองได้ ทานข้าวเอง
ได้ พอช่วยดูแลบ้านแต่ไม่สามารถเดินออกไปนอก
บ้านไกลๆ ได้ด้วยตนเองในเขตกึ่งเมือง ส่วนใหญ่จะ
ได้รับการดูแลจากครอบครัว โดยเฉพาะคนที่เป็นลูก
คนโต จะเป็นคนดูแล ทั้งในเรื่องอาหารการกิน การ
นอน การอาบน้ า และเรื่องยา ถึงเวลาก็พาไปพบ
แพทย์ที่โรงพยาบาลตามนัด  จัดหาอุปกรณ์ในการ
เคลื่อนไหว ส่วนบางรายที่ไม่ได้อยู่กับลูก ลูกๆก็จะ
มาเยี่ยมทุกอาทิตย์ น าเงินมาให้คนดูแล เช่น ญาติ 
หรือเพ่ือนบ้าน ในรายที่อยู่ตัวคนเดียวก็จะขาดส่วน

นี้ไป เพ่ือนบ้านจะกลายเป็นครอบครัว แต่ก็ยัง
สามารถช่วยตัวเองได้ เสียงจากผู้สูงอายุท่านหนึ่ง
กล่าวว่า “ลูกหลานถ้าเขาอยากมาเยี่ยม เขาก็มา
เอง เราไม่ต้องเรียกร้องเขาหรอก” ส่วนในเขต
ชนบท ลูกหลานก็ยังคอยดูแลเช่นเดียวกับเขตกึ่ง
เมือง  แต่ปัญหาในการดูแล คือ การสื่อสารกันไม่รู้
เรื่อง ผู้สูงอายุบางท่านเอาแต่ใจ ผู้ดูแลต้องเสียเวลา
ในการไปท ามาหากินมาเลี้ยงครอบครัว เพราะต้อง
อยู่ดูแลตลอด 
 
  3.การดูแลระดับชุมชน 

    การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะทุพพล
ภาพในระดับชุมชน ทั้ง 3 กลุ่ม ส่วนใหญ่ได้รับการ
ดูแลจากเพ่ือนบ้าน คอยมาพูดคุย ถามทุกข์-สุข ให้
ก าลังใจ บางรายเอาอาหารการกินมาเยี่ยม องค์การ
บริหารส่วนต าบล/เทศบาล เดินทางมาเยี่ยมเยียน 
หาอาหาร ยามาให้ตามความจ าเป็น เจ้าหน้าที่ รพ
สต. อาสาสมัครสาธารณสุข และอาสาสมัครดูแล
ผู้สูงอายุมาเยี่ยมตรวจ ถามทุกข์สุข พูดคุยให้ความรู้
ในเรื่องอาหารการกิน การทานยา การให้ความรู้แก่
ญาติหรือผู้ดูแลในเรื่องการดูแลรักษาแผลกดทับ 

  สรุปได้ว่า  การดูแลสุขภาพของ
ผู้ สู งอายุที่ มีภาวะทุพพลภาพระยะยาว  แบ่ ง
ออกเป็น 3  ระดับ ได้แก่ การดูแลตนเอง การดูแล
โดยครอบครัว  และการดูแลโดยชุมชน  การเข้าถึง
บริการสุขภาพของผู้สูงอายุในประเทศไทย ท าให้
ประชาชนสามารถที่จะมีอายุยืนยาวขึ้น และก้าว
เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างรวดเร็ว แต่อย่างไรก็ดีควร
มีการเตรียมตัวและเตรียมประชาชน ตั้งแต่อายุยัง
น้อยหรือเป็นเด็ก เพ่ือให้เติบโตเป็นผู้สูงอายุที่มี
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คุณภาพ สุขภาพร่างกายแข็งแรง มีภาวะความ
พิการน้อยลงหรือไม่มีเลย  ในส่วนผู้พิการหรือผู้มี
ภาวะทุพพลภาพ รัฐควรเอาใจใส่ ให้การดูแล
ช่วยเหลืออย่างเต็มที่ เพ่ือให้คนกลุ่มนี้มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น ประเด็นสาเหตุของความทุพพลภาพ ที่
ได้จากการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจาก
ปัญหาภาวะสุขภาพคือ  การเจ็บป่วย สาเหตุจาก
ความเสื่อมถอยของทางร่างกาย เมื่อเข้าสู่วัยชรา 
และสาเหตุจากการเกิดอุบัติเหตุ  

สรุป 

จากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ผู้สูงอายุที่
ติดเตียง หรือผู้ดูแล และจากการจัดเวทีสนทนา
กลุ่ม กับองค์กรต่างๆในชุมชน ใน 2 พ้ืนที่ พบว่า 
ส่วนใหญ่ยอมรับว่า ในอนาคตจะมีจ านวนผู้สูงอายุ
เพ่ิมมากขึ้น และจะมีผู้ป่วยเพ่ิมมากขึ้นตามล าดับ 
สาเหตุของความทุพพลภาพ ส่วนใหญ่เกิดจากการ
เจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อ ได้แก่ โรคความดันโลหิต
สูง เบาหวาน เป็นต้น และเกิดในหญิงมากกว่าชาย 
จึงต้องเป็นหน้าที่ของ อสม.และรพสต. ที่จะต้อง
ดูแลให้ค าแนะน าในการควบคุมป้องกัน โดยการ
ออกไปเจาะเลือด วัดความดัน วัดรอบเอว แนะน า
การออกก าลังกาย เพ่ือให้จ านวนผู้ป่วยน้อยลง  
เพราะเมื่ออายุมากขึ้น ผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะมีโรค
ประจ าตัว แต่ถ้ามีการดูแลร่างกายอย่างดีจ านวน
ผู้ป่วยก็จะลดลง  และข้อมูลจากผู้ เข้าร่วมเวที
สนทนากลุ่มพบว่า ร้อยละ 80 ของผู้สูงอายุใน
ชุมชน  มีโรคความดันโลหิตสูง รองลงมาก็เป็น
ไขมันในเส้นเลือดสูง  โรคเบาหวาน โรคหลอดเลือด
สมอง โรคหัวใจ โรคหูหนวก หูตึง ตาบอด อัม

พฤกษ์ อัมพาต ปวดแขน ปวดขา ปวดเข่า ภาวะ
สมองเสื่อม กระดูกทับเส้นประสาท พิการมาแต่
ก าเนิด เช่นโรคโปลิโอ แขนขาลีบ  

อนึ่ง จากการศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพ โดย
ใช้เทคนิคการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกในกลุ่มผู้ดูแล
ผู้สูงอายุ ซึ่งได้แก่ พ่ีน้อง สามี/ภรรยา รวมทั้ง อสม.
ในพ้ืนที่ และการเยี่ยมบ้าน ผู้สูงอายุที่มีภาวะทุพพล
ภาพ จ านวน 24 ราย พบว่า ส่วนใหญ่ ผู้สูงอายุที่มี
ภาวะทุพพลภาพระยะยาว เป็นภาวะทุพพลภาพ 
ระดับรุนแรง ร้อยละ 50  เป็น เขตชนบท ร้อยละ 
29.16 และเขตกึ่งเมือง ร้อยละ 20.84  รองลงมา
เป็นผู้สูงอายุที่มีภาวะทุพพลภาพ ระดับปานกลาง 
ร้อยละ 29.17 เป็นเขตชนบท   ร้อยละ 4.17 และ
เขตกึ่งเมือง ร้อยละ 25.0  และผู้สูงอายุที่มีภาวะ
ทุพพลภาพระดับรุนแรงมาก ร้อยละ 20.83  
แบ่งเป็นชนบท ร้อยละ 16.67 และกึ่งเมือง ร้อยละ 
4.16 จะเห็นได้ว่า แนวโน้มสถานการณ์เกี่ยวกับ
ผู้สูงอายุที่มีภาวะทุพพลภาพจะเพ่ิมสูงขึ้นในอนาคต
(ตารางท่ี 1) 
  ประเด็นเรื่องการดูแลผู้สูงอายุที่พิการและ
ทุพพลภาพจากครอบครัว และชุมชนเป็นสิ่งส าคัญ  
การที่ยังมีการเอาใจใส่ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะทุพพล
ภาพจากคนในครอบครัว ณ ปัจจุบัน โดยส่วนใหญ่
ยังคงได้รับการดูแลเอาใจใส่จาก ญาติพ่ีน้อง และ
คนในชุมชนเป็นอย่างดี มีน้อยรายที่ไม่ได้รับ ทั้งนี้ 
อาจเป็นเพราะสังคมไทยยังมีความเข้มแข็ง เอ้ือ
อาทรต่อกัน มีความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมกึ่งเมือง และสังคม
ชนบท  สิ่งที่ต้องคิดต่อไปคือ  ท าอย่างไร จึงท าให้
ผู้ สู งอายุตระหนักและเห็นคุณค่าของตั ว เอง 
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โดยเฉพาะส่วนมากผู้สูงอายุมักจะใจน้อย จึงต้องท า
ให้ผู้สูงอายุรู้สึกว่า ตนเองมีคุณค่า เมื่อรู้สึกได้เช่นนี้
ก็จะภูมิใจในชีวิตของตน สุขภาพก็จะแข็งแรงขึ้น 
การท าให้ผู้สูงอายุรู้สึกว่าชีวิตตนมีคุณค่า ค าตอบ
อาจได้แก่ การปฏิบัติธรรม โดยให้ผู้สูงอายุได้มี
โอกาสสวดมนต์ ฟังธรรม นั่งสมาธิ เพ่ือจะได้รับรู้ว่า
สิ่งที่ท านี้  เป็นบุญกุศล ซึ่งจะติดตัวท่านไปตลอด 

อภิปรายผล 
  การเพ่ิมขึ้นของประชากรวัยสูงอายุใน
อนาคตหลายฝ่ายให้ความเห็นตรงกันว่าจะมีจ านวน
เพ่ิมมากขึ้นตามล าดับจะส่งผลให้ประเทศไทยมี
จ านวนผู้สูงอายุเพ่ิมมากข้ึน     ในเวลาเดียวกันเป็น
ที่คาดกันว่าถ้าภาครัฐขาดการเหลียวแลเอาใจใส่
สุขภาพของผู้สูงอายุจะส่งผลให้จ านวนผู้สูงอายุที่
เจ็บป่วยด้วยสาเหตุต่างๆ มากขึ้น อันจะน าไปสู่
ภาวะทุพพลภาพที่ เ พ่ิมขึ้น หรือส่ งผลกระทบ
โดยตรงต่อปริมาณผู้สูงอายุที่มีภาวะทุพพลภาพ 
จากการศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่ จะมีภาวะทุพพล
ภาพระดับรุนแรงถึงร้อยละ 50  และสาเหตุของ
ความพิการ/ทุพพลภาพ ส่วนใหญ่เกิดจากการ
เจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อ ได้แก่ โรคความดันโลหิต
สูง เบาหวาน เป็นต้น และเกิดในหญิงมากกว่าชาย 
สอดคล้องกับการศึกษาท่ีผ่านมา ของ อุทัยทิพย์ รัก
จรรยาบรรณ และคณะ (2522) ด้วยเหตุนี้ การ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
พฤติกรรมการบริโภค  การดูแลเรื่องโรคไขมันใน
เลือดสูง ความดันโลหิตสูง ตลอดจนการป้องกันการ
เกิดอุบัติเหตุจากการหกล้มในผู้สูงอายุ จะช่วยลด
ภาวะทุพพลภาพ ท าให้ผู้สูงอายุมีอายุยืนยาวขึ้น 

และจะท าให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  สิ่ง
ส าคัญอีกประการหนึ่ง คือ การเข้าถึงบริการทาง
สุขภาพของผู้สูงอายุในสถานพยาบาลแต่ละแห่ง 
สอดคล้องกับการศึกษาของ สุทธิชัย จิตะพันธ์กุล 
(2539) ที่ว่า ปัญหาทุพพลภาพของผู้สูงอายุจะ
ส่งผลให้เกิดปัญหาการเข้าถึงระบบบริการทาง
สุขภาพและมีการใช้ทรัพยากรต่างๆ ในอัตราที่สูง  
ส่วนสาเหตุส าคัญของภาวะทุพพลภาพระยะยาว 
จะเก่ียวเนื่องกับอุบัติเหตุ โรคเรื้อรัง (โดยเฉพาะโรค
หลอดเลือดสมอง) และภาวะบกพร่องทางกายภาพ
ต่ างๆ ส าหรั บประ เด็นปั จจั ยทางสั งคมและ
เศรษฐกิจที่ส าคัญของภาวะทุพพลภาพคือ อายุที่
มากขึ้น การอ่านหนังสือไม่ได้ และความยากจน 
 การดูแลสุขภาพของผู้สู งอายุที่มีภาวะ
ทุพพลภาพระยะยาว ผลจากการศึกษาพบว่า 
สามารถแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ การดูแล
ตนเอง การดูแลโดยครอบครัว และการดูแลโดย
ชุมชน โดยประเด็นเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุที่มี
ภาวะทุพพลภาพในชุมชน ควรเริ่มตั้งแต่ การดูแล
ตนเอง ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญระดับแรก และร่วมกับการ
ดูแลจากคนในครอบครัวในระดับถัดมา และ
ท้ายที่สุด คือ การดูแลจากชุมชน  เพ่ือที่จะให้
ผู้สูงอายุอยู่อย่างมีความสุขในช่วงบั้นปลายชีวิต 
พวกเขาเหล่านั้นต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่จากคน
ในครอบครัวและชุมชน หรืออย่างน้อยจากคนใน
ครอบครัว  อย่างไรก็ตาม ภาครัฐคงต้องช่วยกัน
ประชาสัมพันธ์ในประเด็นนี้  และให้สวัสดิการเพ่ือ
การช่วยเหลืออย่างเต็มที่ พร้อมทั้งให้ความรู้ในการ
ดูแลผู้สูงอายุด้วย 
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ข้อเสนอแนะ 
สิ่งส าคัญในอันดับต้นๆ คือ หน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะภาครัฐ ควรให้ความส าคัญใน
การลดและป้องกันภาวะทุพพลภาพในกลุ่มผู้สูงอายุ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเสี่ยงที่ป่วยด้วยโรคความดัน
โลหิตสูง โรคเบาหวาน  โรคไขมันในเลือดสูง และ
การป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการหกล้มของ
ผู้สูงอายุ เพ่ือท าให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
สุขภาพดีขึ้น มีชีวิตที่ยืนยาว และเป็นการลดภาระ
ของครอบครัวและสังคม อันเนื่องมาจากผลกระทบ
ของการมีภาวะทุพพลภาพ   นอกจากนั้นแล้ว มีสิ่ง
ที่ต้องด าเนินการ ดังสรุปต่อไปนี้ คือ 

การให้ความรู้ 
 1. กลุ่มก่อนวัยสูงอายุให้ดูแลตัวเองใน

เรื่องสุขภาพกาย ใจ รวมทั้ งการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพก่อนที่จะสาย 

 2. การให้ความรู้แก่คนในครอบครัว 
อสม.อผส.ในการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน จัดการ
อบรมอย่างต่อเนื่อง 

 3. การให้ความรู้กับผู้สูงอายุในเรื่อง
การดูแลตนเอง การกินยาที่ถูกต้องรวมถึงการ
บริโภคอาหารที่มีคุณประโยชน์ต่อวัย 

สุขภาพ 
 1. ควรมีการตรวจสุขภาพฟรีให้แก่

ผู้สูงอายุทุกปี และจัดหายาฟรีให้กับผู้ป่วย/ผู้พิการ 
พร้อมทั้งการติดตามการกินยาของผู้สูงอายุอย่าง
ต่อเนื่อง 

 2. ควรให้แพทย์ตามโรงพยาบาล
อ าเภอมีการออกหน่วยเยี่ยม ดูแลรักษาสุขภาพของ

ผู้นอนติดเตียงให้มากขึ้น การไปเยี่ยมแต่ละครั้ง 
ควรเป็นแบบบูรณาการหลายส่วน เช่น มีแพทย์ 
พยาบาล นักกายภาพบ าบัด นักพัฒนาชุมชน และ
สังคม 

สวัสดิการสังคม  
 1. ควรมีสวัสดิการช่วยเหลือคนพิการ
ต่างๆ เพ่ิมเติม ทั้งในส่วนรับผิดชอบของภาครัฐ 
และสวัสดิการที่จัดโดยชุมชนเอง เช่น ค่าอาหารวัน
ละ 50-100 บาท 
 2. การสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ
เพ่ิมเติม เพ่ือเอ้ือต่อผู้ที่มีภาวะทุพพลภาพระยะยาว 
นอนติดเตียง เช่น รถเข็น ที่นอนลม กระดาษทิชชู่ 
ผ้าอ้อมส าเร็จรูปส าหรับผู้สูงอายุที่ทุพลภาพ หรือ
ติดเตียง เป็นต้น 
 3. ควรมีการสนับสนุนในการเดินทาง
ไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาล ของผู้สูงอายุที่ทุพพล
ภาพ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และหรือในกรณี
ฉุกเฉิน 
  4. สนับสนุน เ พ่ิม เบี้ ยยั งชีพให้ แก่
ผู้สูงอายุและคนพิการ เพ่ือให้สามารถน าเงินไปเป็น
ค่าใช้จ่ายในเรื่องความเป็นอยู่ รวมทั้งควรเพ่ิมเบี้ย
ยังชีพให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ 
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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างแบบจ าลองการ การปฏิรูปนโยบายและกฎหมายทางด้าน
การส่งเสริมอาชีพส าหรับคนพิการ  และเพ่ือศึกษาหาข้อสรุปเกี่ยวกับสภาพการบังคับใช้กฎหมายในอดีต 
ปัจจุบัน และแนวทางหรือวิธีการในการปฏิรูปนโยบายและกฎหมายในอนาคตเกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพ  
กลุ่มตัวอย่าง เป็นคนพิการและผู้ที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ ในพ้ืนที่ของจังหวัดที่มีภาคอุตสาหกรรม และ
จังหวัดที่มีภาคเกษตรกรรม  โดยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 

ผลการศึกษาพบว่า แบบจ าลองการปฏิรูปนโยบายและกฎหมายทางด้านบริการอาชีพส าหรับคน
พิการ เกี่ยวข้องกับศูนย์บริการอาชีพส าหรับคนพิการ ที่เชื่อมโยงระหว่าง การศึกษา อาชีพ และสุขภาพ  

ข้อสรุปเกี่ยวกับสภาพการบังคับใช้กฎหมายในอดีต พบการเลือกปฏิบัติต่อคนพิการในการประกอบ
อาชีพ และในปัจจุบันพบว่ามีการสนับสนุนให้คนพิการได้มีอาชีพ เปิดโอกาส ให้คนพิการกับบุคคลปกติ
สามารถอยู่ร่วมกันในสังคม รวมทั้ง คนพิการมีความรู้ทางกฎหมายและการใช้สิทธิทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับอาชีพและการจ้างงานคนพิการเพ่ิมมากขึ้น และแนวทางหรือวิธีการในการปฏิรูปนโยบายและกฎหมาย
ในอนาคตเกี่ยวกับการบริการอาชีพ พบว่านโยบายที่สนับสนุนและส่งเสริมนโยบายมาตรา 35 ในพระราชบัญญัติ 
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ(ฉบับที่2) พ.ศ. 2556 เป็นนโยบายที่เอ้ือต่อการการมีรายได้ของ  
คนพิการ   
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Abstract 

This research to construct a model of occupation related laws in the pas t, 
present and in terms of future trends for understanding policy reforms for 
occupation promote. The sample is persons with disabilities and related personnel 
in provincial industrial and agricultural sectors in Thailand using participatory action 
research. 

The study found that the model of policy reform and legal reform of 
occupation promote of persons with disabilities relates to occupation service 
centers in connection with education, occupation and health.  

Legal enforcement was arbitrary in the past, whereas in the present there is 
broader support for disability employment, opportunity to include them in normal 
society. A trend toward greater legal consciousness and awareness of persons with 
disabilities and compliance statute to promote and improve the ir lives Act of 2556, 
Section 35. 
 
Key words : Occupation Promote of Persons with Disabilities, Model  
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

  จากพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 มี
สาระส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพของ
คนพิการ ได้แก่ การห้ามเลือกปฏิบัติเพราะเหตุ
จากความพิการในทุกด้านที่เกี่ยวกับการจ้างงาน 
รวมถึงเงื่อนไขในการคัดเลือกบุคคล และจ้างงาน 
รวมทั้งความก้าวหน้าในอาชีพการงาน การปกป้อง
สิทธิของคนพิการเสมอภาคกับผู้อ่ืนด้วยการปรับ
และท าให้เงื่อนไขการท างานเอ้ือต่อคนพิการ 
รวมทั้งโอกาส ค่าจ้าง ความปลอดภัยและถูก
สุขลักษณะ รวมทั้งคุ้มครองแรงงาน การเข้าถึง
แผนงานด้านเทคนิคและแนะแนวอาชีพทั่วไป การ
บริการจัดหางานตลอดจนการฝึกอาชีพอย่าง
ต่อเนื่อง การส่งเสริมโอกาสการจ้างงานและ
ความก้าวหน้าในงานอาชีพส าหรับคนพิการใน
ตลาดแรงงาน  การช่วยเหลือในการจัดหางาน การ
จ้างงาน การได้กลับเข้าท างานอีกครั้ง การส่งเสริม
การประกอบอาชีพอิสระ การเป็นผู้ประกอบและ
เริ่มธุรกิจของตนเอง การว่าจ้างคนพิการเข้าท างาน
ในหน่วยงานภาครัฐ  ส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ
ในหน่วยงานภาคเอกชน (ส านักงานส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ, 2556) 

 จากพระราชบัญญัติดังกล่าว ได้มี
การขับเคลื่อนเพ่ือสิทธิและความเท่าเทียมของคน
พิการในการมีอาชีพและมีงานท าอยู่ตลอดมา ทั้งที่
เป็นการบัญญัติในกฎหมายทั่วไปและกฎหมาย
เฉพาะ และเมื่อพิจารณารัฐธรรมนูญแห่งราชอาญา
จักรไทย  พ.ศ. 2550  มีหลายมาตราที่บัญญัติและ
เกี่ยวข้องกับสิทธิ ศักดิ์ศรี ความเท่าเทียม การห้าม

เลือกปฏิบัติต่อคนพิการ รวมทั้ งการเน้นย้ าถึง
บทบาทหน้ าที่ ของรั ฐหรื อประเทศ มี หน้ าที่
รับผิดชอบในการสร้างกลไก มาตรการเพ่ือน าไปสู่
สิทธิและความเท่าเทียมเหล่านั้น (ทวี เชื้อสุวรรณทวี, 
2551) นอกจากนั้นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้สะท้อน
ปัญหา ข้อจ ากัด รวมทั้งจุดดีของการจัดการ
ส่งเสริมอาชีพส าหรับคนพิการในอดีตโดยเฉพาะ
ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ตลอดจนสภาพจริงที่เป็น
ปัจจุบัน กับแนวคิด เจตนารมณ์ สิทธิทางกฎหมาย
และนโยบายของคนพิการ ที่ช่วยให้เห็นทิศทาง
หรือแนวทางในการพัฒนา การปรับปรุงปฏิรูป
กฎหมายและนโยบายเกี่ยวกับคนพิการ ความ
พิการในแง่มุมต่าง ๆ ได้หลายประการ แต่อย่างไรก็
ตามหากสาระส าคัญ ประเด็ นข้อค้นพบจาก
งานวิจัยที่ผ่านมาและที่เป็นแนวทางเหล่านั้น มิได้
น ามาใช้หรือทดลองใช้อย่างชัดเจน อาจมีปัญหา
และข้อจ ากัดในการน าไปใช้ในสภาพจริง  ซึ่งจาก
งานวิจัยของ ดลพร เผือกคงและคณะ (2554) ได้สะท้อน 
ถึ งสภาพความเป็นจริ งและประสบการณ์ที่
เกี่ยวข้องกับอาชีพของคนพิการที่ยังคงประสบ
ปัญหาเกี่ยวกับความมั่นคงทางอาชีพและรายได้ 
การขาดแคลนทุนทรัพย์ในการประกอบอาชีพ และ
สอดคล้องกับ สุดา นุ่มพุ่ม (2549) ที่กล่าวว่าคน
พิการขาดรายได้เนื่องจากสภาพการท างานที่ไม่
มั่นคง รวมทั้งประสบปัญหา การมีหนี้สิน และไม่มี
ความพึงพอใจในการท างาน ผู้วิจัยจึงเห็นว่า ควร
ท าความเข้าใจกับข้อค้นพบ หรือผลการวิจัยที่ผ่าน
มา และน าไปทดลองใช้ในสภาพจริง บนพ้ืนฐาน
ของการมีส่วนร่วมของคนที่ เกี่ยวข้องและหา
ข้อสรุป เ พ่ือช่ วยให้ เห็นความเป็น ไป ได้ จาก
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ข้อเสนอแนะหรือแนวทางการปฏิรูปกฎหมายและ
นโยบายทางด้านอาชีพของคนพิการที่เป็นรูปธรรม
มากข้ึน 

 
วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 

  เพ่ือสร้างแบบจ าลอง เกี่ยวกับนโยบาย
และกฎหมายทางด้านการส่งเสริมอาชีพส าหรับคน
พิการ และเพ่ือศึกษาหาข้อสรุปเกี่ยวกับสภาพการ
บังคับใช้กฎหมายในอดีต ปัจจุบัน และแนวทางใน
การปฏิรูปนโยบายและกฎหมายในอนาคตเกี่ยวกับ
การส่งเสริมอาชีพ  
 

 
 

นิยามศัพท์ 
  นโยบายสังคม หมายถึง แผนงาน หรือ
นโยบายระดับชาติที่เกี่ยวข้องกับอาชีพและการ
สร้างรายได้ของคนพิการ 
  กฎหมายด้านอาชีพ หมายถึง กฎหมาย
รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ ประมวลกฎหมาย 
พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ 
รวมทั้งกฎหมายระหว่างประเทศหรืออนุสัญญาว่า
ด้วยสิทธิคนพิการที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ และการมี
รายได้ของคนพิการ 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

กรอบแนวคิดในการวิจัย เป็นไปตาม
กระบวนการวิจัยแบบ PAR   

 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กระบวนการวิจัยแบบ PAR   

ผู้เกี่ยวขอ้ง
ผู้สนใจอืน่ ๆ

ในสังคม 
ชุมชน คนพิการ 

ครอบครัว 

นายจ้าง/  
เจ้าของสถาน
ประกอบการ 

 นักวิจัย/
ทีมวิจัย 

 

ขั้นที่ 1: การพัฒนาความคิดและความ
เข้าใจด้านคนพิการ/กฎหมายร่วมกัน 

ขั้นที่ 2 : การรวบรวมข้อมูล  
เรียนรู้  และวางแผนการจัด
อาชีพคนพิการร่วมกัน 

ขั้นที่ 4 : น าแผนไป
ป ฏิ บั ติ (Action)แ ล ะ
ประเมินผล(Evaluation) 

ขั้นที่ 3: การวางแผน วางแนวทางการ
จัดอาชีพส าหรับคนพิการร่วมกัน 
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วิธีด าเนินการวิจัย 

  กลุ่มตัวอย่าง จ านวนและการเลือก
ผู้เข้าร่วมการวิจัย (Participants) 
   กา ร วิ จั ย นี้ เ ป็ น ง า น วิ จั ย เ ชิ ง
คุณภาพ ใช้วิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วน
ร่วม(Participatory Action Research: PAR) 
ผู้เข้าร่วมการวิจัยในการศึกษาครั้งนี้ เป็นบุคคลที่
เกี่ยวข้องกับคนพิการและแสดงความสมัครใจ 
ต้องการจะท างานเพ่ือช่วยเหลือคนพิการในการ
ประกอบอาชีพและมีงานท าส าหรับคนพิการ 
ประกอบด้วย ภาคส่วนละ 3-5 คน โดยผู้เข้าร่วม
วิจัย ประกอบไปด้วย 

1) เป็นคนพิการทุกประเภท อายุ 
15 ปีขึ้นไป มีความพิการไม่รุนแรงและสามารถ
สื่อสาร รวมทั้งแสดงความเห็น หรือให้ข้อมูลได้  

2) เป็ นผู้ ปกครองหรือผู้ ดู แล
หลัก/ใกล้ชิดกับคนพิการ 

3) เป็นนายจ้าง /เจ้าของสถาน
ประกอบการ/นักธุรกิจ เจ้าของสถานที่นั้นมาอย่าง
น้อย 1 ปี 

4) ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ เช่น ตัวแทน
ภาครัฐ เอกชน ผู้น าชุมชน สมาชิกชุมชน เป็นต้น 

5) มีความสมัคร ใจในการให้
ข้อมูลและเข้าร่วมโครงการวิจัย  

 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 แบบสัมภาษณ์คนพิการ ครอบครัวคน
พิการที่อยู่วัยท างานและในชุมชน  
  แบบการบันทึกการเรียนรู้ของทีมวิจัย  
   

การเก็บรวบรวมข้อมูล  
  ขั้นที่ 1 : การพัฒนาความคิดและความ
เข้าใจด้านคนพิการ/กฎหมายร่วมกัน 
  จัดการประชุมเพ่ือคัดเลือกหน่วยงานและ
บุคคลที่เข้าร่วมการวิจัย ด้านการประกอบอาชีพ
และการมีงานท าของคนพิการ พร้อมทั้งชี้แจง
วัตถุประสงค์ กรอบแนวคิด กระบวนทัศน์ และ
วิธีการการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
(Participatory Action Research: PAR) ให้ทีม
วิจัยเครือข่ายพร้อมทั้งรับฟังปัญหาของคนพิการ
และหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือมาก าหนดกิจกรรมที่จะ
เกิดข้ึนในการท าวิจัยในพ้ืนที่เป้าหมาย  
  ขั้นที่ 2 : การรวบรวมข้อมูล  เรียนรู้ 
และวางแผนการจัดอาชีพคนพิการร่วมกัน 

ลงพ้ืนที่ เก็บข้อมูลภาคสนาม ณ ศูนย์
ราชการ ของชุมชนภาคอุตสาหกรรม และชุมชน
เกษตรกรรม  รวมทั้งสถานประกอบการ จ านวน 2 
ชุมชน โดยการนัดหมายเพ่ือสัมภาษณ์หัวหน้า
หน่วยงานราชการ และ เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการด้าน
ข้อมูลกับคนพิการ รวมทั้งสถานประกอบการที่
ต้องการรับคนพิการเข้าท างานของทั้ งชุมชน
ภาคอุตสาหกรรม และชุมชนเกษตรกรรม 
  ขั้นที่ 3 : การวางแผน วางแนวทางการจัด
อาชีพส าหรับคนพิการร่วมกัน 

 จัดการประชุมโดยเชิญผู้เข้าประชุมที่เป็น
ทีมวิจัยเครือข่ายในพ้ืนที่ชุมชนภาคอุตสาหกรรมใน
จังหวัดอยุธยา และชุมชนเกษตรกรรมในจังหวัด
สุรินทร์ เ พ่ือชี้แจงรายละเอียดวางแผนในการ
ด าเนินการจัดกิจกรรมที่เกิดขึ้น ที่ได้จากการเก็บ
ข้อมูลในพ้ืนที่ และเป็นข้อตกลงร่วมกันในการหา
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แนวทางเ พ่ือแก้ ไขปัญหาที่ เกี่ ยวข้องกับการ
ประกอบอาชีพและการมีงานท าของคนพิการใน
ชุมชน และจากข้อมูลและข้อสรุปจากการประชุม 
พบว่าต้องการจัดตั้งศูนย์บริการด้านอาชีพของคน
พิการ ในชุ มชน  เ พ่ื อ เป็ นศู นย์ ก ล า ง ในกา ร
ประสานงานระหว่างคนพิการ หน่วยงานภาครัฐ 
และสถานประกอบการ 

ขั้นที่ 4 : น าแผนไปปฏิบัติ(Action) 
และประเมินผล(Evaluation) 
  จากข้อมูลและข้อสรุปจากการ
ประชุม ที่ต้องการจัดตั้งศูนย์บริการด้านอาชีพของ
คนพิการในชุมชน จึงได้วางแผนร่วมกันในการตั้ง
ศูนย์ทดลองในการประสานงานด้านอาชีพของคน
พิการในชุมชน โดยมีระยะเวลาด าเนินการ 3 เดือน 
และได้ด าเนินการประเมินผล กิจกรรมดังกล่าว  
 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 เน้นการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ ด้วยการใช้
กระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วม (PAR) โดยมีการ
ตรวจสอบความถู กต้ อ งของข้ อมู ล โดยการ
เปรียบเทียบและวิเคราะห์เชิงอุปนัย และการ
ตีความสร้างข้อสรุปข้อมูลจากการตรวจสอบสาม
เส้ าด้ านวิ ธี รวบรวมข้อมูล  (Methodological  
Triangulation) และเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่ง
ต่าง ๆ กันเพ่ือรวบรวมข้อมูลและใช้การสังเกต
ควบคู่กับการสัมภาษณ์ พร้อมกันนั้นศึกษาข้อมูล
เพ่ิมเติมจากแหล่งเอกสาร หรือท าการซักถามผู้ให้
ข้อมูลส าคัญ และปรับแก้ไขผลการวิจัยให้มีความ
สมบูรณ์จากข้อวิพากษ์ของผู้ เชี่ยวชาญ และผู้ที่
เกี่ยวข้องกับประเด็นด้านอาชีพของคนพิการ 
 

สรุปผลการวิจัย 

  ผลการศึกษาพบว่า แบบจ าลองเกี่ยวกับ
นโยบายและกฎหมายทางด้านอาชีพส าหรับคน
พิการโดยการถอดบทเรียน เกี่ยวข้องกับศูนย์
ประสานงานอาชีพส าหรับคนพิการที่เป็นตัวกลาง
ในการเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เช่น 
ส านักงานพัฒนาสังคมจังหวัด  ส านักงานจัดหางาน
จังหวัด เป็นต้น และสถานประกอบการที่ท าให้คน
พิการมีอาชีพที่ต้องการมีผู้พิการเข้าท างานเพ่ือ
น าไปสู่การใช้สิทธิในการลดหย่อนภาษีในธุรกิจ 
นอกจากนั้นศูนย์ประสานงานอาชีพส าหรับคน
พิการ ยังเป็นจุดที่ให้บริการคนพิการ ในการให้
ข้อมูลและประสานในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา 
และสุขภาพ ซึ่งสามารถเขียนเป็น แบบจ าลองได้ดัง 
แผนภาพที่ 2 
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ภาพที่ 2  แบบจ าลองศูนย์บริการด้านอาชีพส าหรับคนพิการ 
 
  ข้อสรุ ป เกี่ ย วกับสภาพการบั งคับ ใช้
กฎหมายในอดีต พบการเลือกปฏิบัติต่อคนพิการใน
การประกอบอาชีพ กฎหมายเกี่ยวกับคนพิการของ
ไทยในอดีต ยังมีทิศทางของความชัดเจนในการ
น าพาคนพิการเข้าสู่อาชีพและการมีส่วนร่วมของ
สังคมในการก าหนดนโยบายและกฎหมายยังมีน้อย 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ งเกี่ยวกับการจ้างงาน การ
จัดบริการการคมนาคม การประกันสุขภาพ 

สภาพการบังคับใช้กฎหมายในปัจจุบัน
พบว่ามีการสนับสนุนให้คนพิการได้มีอาชีพ เปิด
โอกาส ให้คนพิการกับบุคคลปกติสามารถอยู่
ร่วมกันในสังคม รวมทั้ง คนพิการมีความรู้ทาง
กฎหมายและการใช้สิทธิทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับอาชีพและการจ้างงานคนพิการเพ่ิมมากข้ึน  

แนวทางหรือวิธีการในการปฏิรูปนโยบาย
และกฎหมายในอนาคตเกี่ยวกับการบริการอาชีพ 

พบว่าการสนับสนุนและส่งเสริมมาตรา 35 คือการ
ที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการต้องมี
นโยบายให้สัมปทานจัดสถานที่จ าหน่ายสินค้าของ
คนพิการ หรือบริการจัดจ้างเหมาช่วงงานหรือจ้าง
คนพิการ จึงจะเป็นนโยบายที่เอ้ือต่อการการมี
รายได้ของคนพิการ 
 
อภิปรายผล  

จากผลการศึกษาพบว่า แบบจ าลอง
เกี่ยวกับนโยบายและกฎหมายทางด้านบริการ
อาชีพส าหรับคนพิการโดยการถอดบทเรียน 
เกี่ยวข้องกับศูนย์บริการอาชีพส าหรับคนพิการ ที่
เชื่อมโยงระหว่าง การศึกษา อาชีพ และสุขภาพ  

ด้วยความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐกับ
การท างานเกี่ยวกับคนพิการ ที่ยังไม่สามารถเป็นที่
พ่ึงของคนพิการได้ การรวมกลุ่มเพ่ือจัดตั้งศูนย์ของ

ศูนย์บริการด้านอาชีพ
ส าหรับคนพิการ 

อาชีพของ

คนพิการ 

สุขภาพ
การศึกษา 

คนพิการ 
ครอบครัวคนพิการ 

หน่วยงาน
ภาครัฐ 

สถาน
ประกอบการ 
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คนพิการจึงเป็นทางออกเพ่ือช่วยเหลือซึ่งกันและ
กันและเป็นที่พ่ึงของคนพิการ จากการที่คนพิการมี
มุมมองจากประสบการณ์ตรง และการบอกเล่า
ร่วมกันว่า ภาครัฐในชุมชนไม่เห็นถึงความส าคัญ
เกี่ยวกับความเป็นอยู่ของคนพิการมากนัก ขาดการ
ประสานงานหรือสนับสนุนที่ดีจากรัฐ การให้ข้อมูล
ของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงาน
คนพิการที่ยังไม่มีความชัดเจน ความคาดเคลื่อน
ของข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการให้บริการระหว่าง
ฝ่ายบริหารกับฝ่ายปฏิบัติการในหน่วยงานเดียวกัน 
และการให้บริการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง    
ที่ไม่ตรงกันและไม่ประสานส่งต่อกัน จึงเป็นสิ่งที่ท า
ให้คนพิการมีการรวมกลุ่มเพื่อช่วยเหลือระหว่างคน
พิการด้วยกัน ด้วยเหตุผลของความเหมือนใน
สถานการณ์ของปัญหาที่ต้องเผชิญ การสื่อสารด้าย
ภาษาที่มีความเข้าใจ และเป็นภาษาที่สื่อสารเฉก
เช่นเดียวกับกับติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐแต่ขาด
ความเข้าใจ ดังนั้นการรวมกลุ่มคนพิการจึงเสมือน
เป็นตัวแทนที่ท างานเพ่ือคนพิการ  ซึ่งกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากกระบวนการสังเกตแบบมีส่วนร่วมคือ 
การจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการ ในพ้ืนที่   โดย
สอดคล้องกับ แนวคิดที่เกิดขึ้นในพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ 
2) พ.ศ. 2556  มาตรา 20/3  ร่วมทั้งเป็นอีกหนึ่ง
บทบาทในการสร้ างความเข้า ใจให้กับสถาน
ประกอบการที่มีคนพิการเข้าไปท างานเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติในการอยู่ร่วมกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งทัศนคติ
ที่ มี ใ ห้ ร ะห ว่ า ง กั น  โ ด ยบทบาทหน้ า ที่ ข อ ง
ศูนย์บริการ ท าหน้าที่ประสานงานด้านอาชีพทั้ ง
หน่วยงานภาครัฐและองค์กรเอกชน ให้ข้อมูล

ข่าวสารสิทธิด้านอาชีพของคนพิการ  รับฟังปัญหา
และให้ความช่วยเหลือ  ให้ค าแนะน าในการ
จัดเตรียม เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประกอบ
อาชีพหรือ การติดต่อหน่วยง านต่าง ๆ เช่น 
เอกสารการสมัครงาน  เอกสารการขึ้นทะเบียน  
เอกสารการกู้ยืมเงินกองทุนฯ เป็นต้น ซึ่งเป็น
แนวทางในการเป็นที่พ่ึงของประชาชน 

และแม้ว่าศูนย์บริการด้านอาชีพของคน
พิการจะเน้นและให้ความส าคัญเกี่ยวกับการมี
อาชีพและการมีรายได้ของคนพิการ  แต่ประเด็น
ในการเข้ารับบริการยังคง เกี่ยวโยงไปสู่ เรื่องของ
สุขภาพ การศึกษาของคนพิการ  ดังนั้นศูนย์ที่
เกิดขึ้นในชุมชน  คนพิการเห็นว่าน่าจะเป็นที่พ่ึง
ของคนพิการในการเป็นคนกลาง เชื่อมโยงเรื่องราว
ต่าง ๆ ที่เป็นความต้องการในด้านสิทธิของคน
พิการ หรือต้องการทราบข้อมูลข่าวสารของคน
พิการ การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ
ได้อีกทางหนึ่ง 

 
สภาพการบังคับใช้กฎหมายในอดีต พบ

การเลือกปฏิบัติต่อคนพิการในการประกอบอาชีพ  
  ประเด็นการเลือกปฏิบัติต่อคน

พิการในการประกอบอาชีพและมีงานท าของคน
พิการไทยยังเกิดข้ึนอย่างต่อเนื่อง ดังการศึกษาของ 
วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ (2546) พบว่า กฎหมาย
ไทยมีถ้อยค าที่แสดงให้เห็นถึงการเลือกปฏิบัติอย่าง
ชัดแจ้งกว่า 10 ฉบับ และเปิดโอกาสให้ใช้ดุลยพินิจ
อีกประมาณกว่า 50 ฉบับ รวมทั้งการศึกษาของ 
ทวี เชื้อสุวรรณทวี (2548) พบว่ากฎหมายเกี่ยวกับ
คนพิการของไทย ยั งมีทิศทางในการพัฒนา
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ช่วยเหลือคนพิการ ความชัดเจนของการน าพาคน
พิการเข้าสู่อาชีพ และการมีส่วนร่วมของสังคมใน
การก าหนดนโยบายและกฎหมายยั งมีน้ อย 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ งเกี่ยวกับการจ้างงาน การ
จัดบริการการคมนาคมหรือการเดินทางไปสถานที่
ท างานและสถานบริการ ที่การขนส่งสาธารณะเข้า
ไม่ถึงโดยเฉพาะในพ้ืนที่ชนบท การไม่สามารถจัด
สวัสดิการการประกันสุขภาพ และการเจ็บป่วยใน
การท างาน คนพิการทางการเห็นและคนพิการ
รุนแรงยังคงมีอัตราการจ้างงานที่ต่ า  ถูกเลือก
ปฏิบัติ  คนพิการยังไม่มีฐานะทางเศรษฐกิจที่
เพียงพอในการด ารงชีวิต (National Council on 
Disability, 2007) ดังนั้นภาพของสิ่งที่ปรากฏกับ
คนพิการในอดีตยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องจนกระทั่ง
ถึงปัจจุบันผ่านประสบการณ์ตรง และค าบอกเล่า 
แม้บางอย่างมีการปรับเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นใน
ปัจจุบัน แต่ค าบอกเล่าที่บ่อยครั้งยังคงอยู่ที่ความ
ทรงจ าที่ เป็นผู้ถูกกระท า  อันมาจากความไม่
ชัดเจนของกฎหมายซึ่งเป็นสิ่งที่คนในสังคมใช้เป็น
เครื่องมือในการปฏิบัติต่อกันในสังคม การเห็น
ความส าคัญของคนพิการ รวมทั้งการขาดสิ่งที่จะ
มาสนับสนุนให้คนพิการได้มีพ้ืนที่ยืนในสังคมเพ่ิม
มากขึ้น และเปิดโอกาสให้เข้าถึง เฉกเช่นเดียวกับ
สิ่งที่คนในสังคมได้รับ 

 
สถานการณ์เกี่ยวกับอาชีพของคนพิการ

ในปัจจุบัน  
  การสนับสนุนให้คนพิการได้มี

อาชีพ การเปิดโอกาส ให้คนพิการกับบุคคลปกติ
สามารถอยู่ร่วมกันในสังคม ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็น

ถึงความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันในสังคม
มากขึ้น พบเห็นได้ในปัจจุบันมากขึ้น  เป็นการเปิด
โอกาส ให้คนพิการกับบุคคลปกติสามารถอยู่
ร่วมกันในสังคมของการประกอบอาชีพได้อย่างเท่า
เทียมกัน เพ่ือให้คนพิการแสดงถึงความสามารถ
ของตนเองในการหารายได้ พ่ึงพาตนเอง และ
สามารถเลี้ยงครอบครัว และยังเป็นการแบ่งเบา
ภาระของสังคมและภาครัฐในการดูแลคนพิการอีก
ทางหนึ่ง มีการเปิดกว้างและให้โอกาสในการ
ประกอบอาชีพของคนพิการมากขึ้น นายจ้าง 
สถานประกอบการและเพ่ือนร่วมงานยอมรับใน
ความสามารถของคนพิการมากขึ้น มีแนวโน้มใน
การจ้างงานคนพิการเพ่ิมขึ้นในอนาคต พบว่าคน
ทั่วไปมีทัศนคติที่ดีต่อคนพิการมองว่าคนพิการเป็น
ผู้มีศักยภาพ  มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อเพ่ือนร่วมงาน
และบุคคลทั่วไปมากขึ้น และในขณะเดียวกันคน
พิการก็มองว่าได้รับการช่วยเหลือและความเป็น
มิตรจากบุคคลที่เกี่ยวข้องและเห็นว่าทุกภาคส่วน
ทั้งภาครัฐและเอกชนควรให้ความร่วมมือและ
สนับสนุนการจ้างงานคนพิการ ทั้งนี้ควรบัญญัติ
เป็นกฎหมายเพ่ือให้การคุ้มครอง และส่งเสริมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอย่ างยั่ งยืน  ซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พิมพา ขจรธรรม (2547) 
ที่ได้ท าการสังเคราะห์องค์ความรู้ด้านการประกอบ
อาชีพของคนพิการโดยการรวบรวมองค์ความรู้และ
การสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการประกอบ
อาชีพของคนพิการในประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. 
2534 – 2545 พบว่า ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มี
เจตคติเชิงบวกต่อคนพิการ แต่ยังขาดความรู้และ
ความเข้าใจเรื่องคนพิการ รวมทั้งความพร้อมใน
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การจัดเครื่องอุปกรณ์ สภาพแวดล้อมในสถานที่
ท างานและเห็นว่าคนพิการสามารถปรับตัวให้เข้า
กับสภาพการท างานและท่ีท างานได้ 

  ส าหรับในหน่วยงานภาครัฐ แม้
จะมีกฎหมายออกมาบังคับ แต่ในความเป็นจริงการ
รับคนพิการเข้าท างานในหน่วยงานภาครัฐยังมีน้อย 
มีบางหน่วยงานที่ เลือกปฏิบัติกับคนพิการทั้ ง
ทางตรงและทางอ้อม เช่น การก าหนดคุณสมบัติ
การสมัครเข้าท างานของคนพิการไว้ว่าต้องไม่พิการ 
เป็นต้น 

  โอกาสที่เกิดขึ้นกับคนพิการท าให้
คนพิการมีแนวโน้มในการแสวงหาความรู้ทาง
กฎหมายและการใช้สิทธิทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับอาชีพและการจ้างงานคนพิการเพ่ิมมากขึ้น  
กลุ่มองค์กรคนพิการและกลุ่มผู้ปกครองมีแนวโน้ม
ที่มีระดับความรู้เกี่ยวกับคนพิการมากขึ้น และ
ข้อมูลในเชิงคุณภาพพบว่าคนพิการส่วนใหญ่จะ
ทราบเกี่ยวกับสิทธิทางกฎหมายเบื้องต้นที่เกี่ยวกับ
ตนเองเช่น เดียวกับกลุ่ มนายจ้ างหรือสถาน
ประกอบการจะมีความรู้เกี่ยวกับการใช้หรือปฏิบัติ
ตามกฎหมายในการจ้างงานคนพิการในเบื้องต้น 
เช่น อัตราส่วนการรับคนพิการเข้าท างานเมื่อเทียบ
กับจ านวนลูกจ้างในสถานประกอบการ ซึ่งเป็นสิ่งที่
ถูกบังคับใช้ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ 
  สิ่งที่ค้นพบ คือการเปิดโอกาสที่แท้จริง
ให้กับคนพิการ ซึ่งมีการมองคนพิการ เป็นเหมือน
คนทั่วไปที่มีคุณค่า มีศักยภาพ สอดคล้องกับ
แนวคิดของการเสริมพลังอ านาจที่มองคนอย่างมี
คุณค่ า  และมี อ าน าจ ในการ เลื อกตั ดสิ น ใจ    

(Nosek, 1992; Gutierrez, Parsons & Cox, 1998; 
Wils, 2001) มาตราต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริม 
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ไม่ได้มีผลต่อการ
โน้มน้าวในการเปิดโอกาสให้กับคนพิการ  และการ
มองคนพิการโดยแฝงด้วยอคติ และการหวัง
ผลประโยชน์ โดยมองว่าการปฏิบัติกับคนพิการ 
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ ในมาตราต่าง ๆ จะน ามาช่วยให้เกิด
ผลประโยชน์ได้อย่างไร ดังนั้นการเปิดโอกาสเหล่านี้
จึงท าให้คนพิการหลายคนเลือกที่จะไม่ใช้โอกาสที่
สังคมมอบให้ จากการได้รับโอกาส แต่เลือกกลับไป
ด าเนินชีวิตตามวิถีชีวิตที่คุ้นชิน 

 
การปฏิรูปนโยบายและกฎหมายใน

อนาคตเกี่ยวกับการบริการอาชีพ  
  พบว่า การสนับสนุนและส่งเสริม

มาตรา 35 คือการให้นายจ้างหรือเจ้าของสถาน
ประกอบการมีนโยบายให้สัมปทานจัดสถานที่
จ าหน่ายสินค้าของคนพิการ หรือ บริการจัดจ้าง
เหมาช่วงงานหรือจ้างคนพิการซึ่งเป็นนโยบายเอ้ือ
ต่อการการมีรายได้ของคนพิการ เนื่องจาก มาตรา 
35 เน้นให้คนพิการมีโอกาสในการประกอบอาชีพ
อิสระ เพ่ือให้สอดคล้องกับลักษณะการด าเนินชีวิต
ของผู้พิการ ซึ่งเอ้ือต่อคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ
ในการเข้าถึงโอกาสในการประกอบอาชีพและการ
สร้างรายได้  แต่ยังพบปัญหาที่นายจ้างหรือสถาน
ประกอบการไม่กล้าปฏิบัติ ตามนโยบายที่ส่งเสริม
และสนับสนุนมาตรา 35 เนื่องจากยังไม่เข้าใจ
กฎหมายอย่างดีพอ และการตีความกฎระเบียบ
ต่าง ๆ เป็นเรื่องที่ควรน ามาพิจารณาเพ่ือให้เกิด
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ความชัดเจนในการน าไปปฏิบัติ เนื่องจากความไม่
แน่ใจและความไม่ชัดเจนของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่
เกี่ยวข้องกับการตีความการด าเนินการตามมาตรา 
35 ในสถานประกอบการ ท าให้ผู้ประกอบการไม่
มั่นใจในการปฏิบัติ ตามมาตรา 35 จึงท าให้คน
พิการขาดรายได้ ขาดโอกาสในการประกอบอาชีพ 
ที่เหมาะสมกับวิถีชีวิต นอกจากนั้น ในมาตรา 35 
นี้ยังสอดคล้องกับลักษณะความพิการบางประเภท
ของคนพิการ หรือสิทธิของผู้ดูแลคนพิการที่ปรากฏ
ชื่อในบัตรคนพิการที่สามารถท างานแทนคนพิการ
ได้ ท าให้ครอบครัวมีโอกาสใกล้ชิดคอยช่วยเหลือ
สนับสนุนดูแลคนพิการได้มากขึ้น ไม่จ าเป็นต้องไป
ท างานในที่ห่างไกล  ลดความห่วงความกังวลของ
ครอบครัวที่มีต่อคนพิการ ที่กลัวว่าปัญหาจะเกิด
ขึ้นกับคนพิการอันจะอาจส่งผลกระทบมาสู่ผู้ดูแล
ต่อไปได้ ดังนั้น พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชี วิ ตคนพิการ (ฉบับที่  2 ) พ .ศ .2556  
มาตรา 35 นี้จึงเป็นแนวทางที่สอดคล้องกับบริบท
ของคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ หากจะต้องมี
ความชัดเจนในรายละเอียดที่น ามาสู่แนวทางใน
การปฏิบัติ เนื่องจากจะต้องเกี่ยวข้องกับหลายฝ่าย 
ทั้ ง ห น่ ว ย ง า น ภ า ค รั ฐ  น า ย จ้ า ง ห รื อ ส ถ า น
ประกอบการ และคนพิการการและครอบครัวคน
พิการ ที่หากไม่มีความชัดเจนแล้วจะท าให้เกิดการ
ตีความที่แตกต่างกัน  อันจะส่งผลต่อรายได้ความ
เป็นอยู่ในครอบครัวของคนพิการตามมา 

  นอกจากนั้น การเตรียมความ
พร้อมในอาชีพ ในการให้คนพิการหรือผู้ดูแลคน
พิการได้มีอาชีพอิสระเป็นเรื่องที่มีความส าคัญและ
มีความจ าเป็น เพ่ือให้คนในครอบครัวมีรายได้ใน

การเลี้ยงดูคนในครอบครัว สิ่งที่มีความจ าเป็น
ส าหรับการมีรายได้อิสระคือ การมีเงินทุนและ
ตลาดรองรับในการผลิตสินค้า ซึ่งในการที่จะได้รับ
การสนับสนุนทุนดังกล่าวทางภาครัฐก็มีนโยบายใน
การสนับสนุน แต่กระบวนการขั้นตอนติดต่อ
ประสานงานเพื่อขอรับบริการหลายขั้นตอน และใช้
เวลานาน ท าให้เกิดความยากล าบากในการขอใช้
บริการ รวมทั้งมีข้อจ ากัดเนื่องจากการเดินทาง 
รวมทั้งจ านวนเงินที่ให้กู้ยืมไม่เพียงพอต่อการน าไป
สนับสนุนการประกอบอาชีพ ดังนั้น หากนายจ้าง
และสถานประกอบการ มีการวางแผนในการให้
โ อกาสคน พิการ เ ข้ า ไปมี ส่ ว น ร่ ว ม ในสถาน
ประกอบการตามมาตรา 35  ก็จะเป็นโอกาสและ
เป็นทางเลือกให้กับสถานประกอบการและคน
พิการในการที่จะท าให้คุณภาพชีวิตของคนพิการดี
ขึ้น  ไม่เช่นนั้นคนพิการและครอบครัวคนพิการก็
ยังคงจะต้องพ่ึงพิงเบี้ยคนพิการ ที่เป็นรายได้หลัก
ของครอบครัวในการน ามาใช้จ่ายในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวันต่อไป 
 
ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย 

ระดับนโยบาย 
  1 .  ภ าครั ฐ คว รปฏิ รู ปน โ ยบ ายและ
กฎหมายโดยศูนย์บริการคนพิการมีบทบาทใน
ส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพคนพิการมากข้ึน 
  2. ภาครัฐควรให้สิทธิ พิ เศษทางภาษี 
ส าหรับสถานประกอบที่รับคนพิการขั้นรุนแรงเข้า
ท างาน เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  
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  ระดับปฏิบัติการ 
  1. ภาครัฐควรพัฒนาหลักสูตรเพ่ือส่งเสริม
ศักยภาพส าหรับคนพิการที่จะท าหน้าที่ด าเนินการ
ศูนย์บริการคนพิการในชุมชน หลักสูตรเพ่ือเตรียม
ความพร้อมของคนพิการ และการปรับปรุง/พัฒนา
หลักสูตรฝึกอาชีพ  

2. ควรมีประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูล
ไปสู่สถานประกอบการ และผู้ที่เก่ียวข้องกับการ 
ประกอบอาชีพของคนพิการในหน่วยงานภาครัฐ 
เกี่ยวกับระเบียบแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการ
สนับสนุนส่งเสริมมาตรา 35 คือการให้นายจ้าง
หรือเจ้าของสถานประกอบการให้สัมปทานจัด
สถานที่จ าหน่ายสินค้า หรือ บริการจัดจ้างเหมา
ช่วงงานหรือจ้างในรูปแบบต่างๆเช่น สื่อโทรทัศน์ 
ป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 
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บทคัดย่อ 

วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้ คือ การศึกษาถึงปัญหาสภาพแวดล้อมทางกายภาพของการวางผัง
อาคารในสถานสงเคราะห์ฯ เพ่ือที่จะหาแนวทางในการออกแบบปรับปรุงการวางผังใหม่ที่ช่วยส่งเสริมให้ทั้ง
ผู้ให้บริการ (ผู้ดูแล) และผู้รับบริการ (คนพิการ) มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น คณะผู้วิจัยได้ท าการลงส ารวจพ้ืนที่
จริงและใช้วิธีการสัมภาษณ์กลุ่มในการเก็บข้อมูล ซึ่งพบว่าอุปสรรคหลักเก่ียวกับสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
ของผังโครงการ คือ เส้นทางการสัญจรและต าแหน่งของอาคารที่ไม่รองรับการใช้งานได้จริง ซึ่งมีผลต่อการ
เข้าถึงอาคารต่างๆได้ล าบาก การบริการให้กับคนพิการได้ไม่สะดวก และสภาพความเป็นอยู่ที่ไม่เหมาะสม
ส าหรับทุกคน ด้วยที่การศึกษานี้เน้นแนวคิดการมีส่วนร่วมจากผู้ใช้สอย คณะผู้วิจัยได้ เจ้าหน้าที่และผู้อาศัย
ในบ้านบางปะกงจึงช่วยกันออกแบบวางผังโครงการใหม่ โดยจัดวางกลุ่มอาคารตามการใช้งานจริงและทาง
สัญจรภายในที่สามารถเชื่อมโยงส่วนบริการเข้าสู่อาคารพักอาศัย ซึ่งหวังว่าแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา
ผังโครงการนี้จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของทั้งผู้ให้และผู้รับบริการภายในสถานสงเคราะห์ ฯให้เหมาะสม
ยิ่งขึ้น  

ค าส าคัญ: สถานสงเคราะห์คนพิการและทุพพลภาพบางปะกง, คนพิการ, การออกแบบเพ่ือทุกคน, คุณภาพ
ชีวิตของคนพิการ 
 
 
 
 
 

 

 
แนวทางการออกแบบผังโครงการใหม่ของสถานสงเคราะห์คนพิการและทุพพลภาพบางปะกง 

จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้รับบริการและผู้ให้บริการ 
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Abstract 

The purpose of this research is to identify major physical problems of Bangprakong 
for Disabilities’ master plan to introduce a new design for project improvement. This will 
help enhance the quality of life of both staffs and disabilities within Bangprakong Home. 
By observing the location and interviewing Bangprakong Home’s staff, the findings show 
that the main problems are thoroughfare and building location of the recent master plan. 
They are inefficient to serve functions inside the project. This leads to an access difficulty, 
slow service, and poor living conditions for all people within the site. With emphasizing on 
user participation concept, researchers invite some staffs and several residents creating a 
new master plan together. The groups of buildings are rearranged and the inside pathways 
are connected which completely link the service area to the residential.  Hopefully, this 
design development guideline can bring a better quality of life to all staff and disabilities 
within Bangprakong Home. 

 
Keywords: Disability Home Care, Disabilities, Universal Design, Quality of Life 
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บทน า 
  จากผลการส ารวจความพิการ พ.ศ. 2555 
ส านักงานสถิติแห่งชาติพบว่า จ านวนประชากรที่
พิการนั้นคิดได้เป็นร้อยละ 2.17 ของประชากรไทย
ทั้งหมด โดยมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยกว่า 1 แสนคน
ต่อปี  นอกจากนี้ ยั งพบว่า เ ก ือบทั ้ง หมดของ
จ านวนคนพิการนั้นมีปัญหาสุขภาพและมีความ
เสี่ยงต่อการเกิดปัญหาสุขภาพสูงกว่าคนทั่วไป 
(ประทีบ ฮัศวภูมิ และคณะ, 2556) สาเหตุเป็นเพราะว่า
คนพิการนั้นมีข้อจ ากัดในการดูแลสุขภาพและ
ช่วยเหลือตัวเองได้น้อย อีกทั้งความพิการบาง
ประเภทนั้นอาจส่งผลให้พวกเขาถูกแยกออกจาก
สังคมและจ าเป็นที่จะต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ 
จึงท าให้มีการก่อตั้งสถานสงเคราะห์คนพิการใน
ภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศเพ่ือให้ความช่วยเหลือ
ดูแลคนพิการให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ 
สามารถใช้ชีวิตได้และได้รับการดูแลรักษาตาม
สมควรตามสิทธิขั้นพื้นฐานที่มนุษย์คนหนึ่งพึงได้รับ 

ดังนั้นระบบบริการและช่วยเหลือคนพิการ
ในสถานสงเคราะห์คนพิการฯ บางปะกง จึงสมควร
ที่ได้รับการออกแบบและก่อสร้างตามแนวทางที่
เหมาะสมที่ จ ะช่ วย ให้ทั้ งตั วคน พิการและผู้
ให้บริการในสถานสงเคราะห์คนพิการฯ มีคุณภาพ
ชีวิตที่พึงประสงค์ มีความสอดคล้องกับสิทธิที่ได้รับ
การบัญญัติไว้ข้างต้น การศึกษาถึงความต้องการ
เกี่ยวกับพ้ืนที่ใช้งานที่จ าเป็นต่อการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและศักยภาพในการให้บริการในสถาน
สงเคราะห์คนพิการฯ บางปะกง จึงมีความส าคัญ
และจะช่วยน าไปสู่ การก าหนดแนวทางการ
ออกแบบผังโครงการเพ่ือตอบสนองต่อความ

ต้องการของผู้ให้บริการและช่วยให้คุณภาพชีวิต
ของคนพิการดียิ่งข้ึน  

การศึกษาครั้งนี้ ได้เน้นไปที่การศึกษาเพ่ือ
แก้ปัญหาในเรื่องของผังโครงการภายในของสถาน
สงเคราะห์คนพิการและทุพพลภาพบางปะกง โดย
รวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ ผ่านปัญหาจริงที่พบ 
โดยใช้กระบวนการส ารวจสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพการสัมภาษณ์ และการออกแบบอย่างมี
ส่วนร่วมกับผู้ให้บริการ คนพิการ และผู้บริหาร 

 
วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

งานวิจัยนี้คณะผู้ วิจัยได้ท าการศึกษา
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับงานและวิธีการ
วิจัย 4 ประเด็นหลัก คือ นิยามความพิการ ประเภท
ของความพิการและสถานสงเคราะห์ กระบวนการ
การออกแบบอย่างมีส่วนร่วม และการออกแบบ
สถานสงเคราะห์และมาตรฐานการออกแบบทาง
สัญจรเพ่ือคนพิการ 

 
นิยามความพิการ 
  ประที บ  ฮั ศ วภู มิ  แ ล ะคณ ะ 

(2556) กล่าวว่า ประชากรพิการนั้นมีความส าคัญ
ต่อประเทศชาติในหลาย ๆ ด้าน ทว่าความเป็นอยู่
ของคนพิการนั้นมักจะถูกละเลย ไม่ว่าจะเป็น
สภาพแวดล้อมสาธารณะที่ไม่สามารถใช้ได้สะดวก 
หรือทัศนคติของสังคมที่มีต่อคนพิการ ดังนั้นการ
ท าความเข้าใจเกี่ยวกับความพิการและการนิยาม
ความพิการจึงเป็นก้าวแรกที่จะท าให้สังคมเล็งเห็น
ถึงความส าคัญของการช่วยเหลือและสนับสนุนให้
คนพิการสามารถใช้ชี วิตได้ เหมือนคนทั่ ว ไป 
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ความหมายของคนพิการได้ถูกระบุไว้อย่างชัดเจน
ในพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ พ.ศ. 2550 ตามมาตราที่ 4  กล่าวคือ 
“คนพิการ หมายความว่า บุคคลซึ่งมีข้อจ ากัดใน
การปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจ าวัน หรือเข้าไปมี
ส่วนร่วมทางสังคม เนื่องจากมีความบกพร่อง
ทางการเห็น การได้ยิน การเคลื่อนไหว การสื่อสาร 
จิตใจ อารมณ์ พฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้ 
หรือความบกพร่องอ่ืนใด ประกอบกับมีอุปสรรคใน
ด้านต่าง ๆ และมีความจ าเป็นเป็นพิเศษที่จะต้อง
ได้รับความช่วยเหลือด้านหนึ่ งด้านใดเพ่ือให้
สามารถปฏิบัติกิจกรรม ในชีวิตประจ าวันหรือเข้า
ไปมีส่วนร่วมทางสังคมได้อย่างบุคคลทั่วไป”  
(ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2556) 

จะเห็นได้ว่า การนิยามความพิการนี้เป็น
การให้ค าจัดกัดความทางการแพทย์ในเชิงของ
การมองความพิการเป็นปัญหาและอุปสรรคในการ
ใช้ชีวิตแบบคนปกติทั่วไป บนทัศนคติที ่มองว่า
เป็นบุคคลที่ต้องได้รับการช่วยเหลือดูแลเป็นพิเศษ 
ในทางกลับกันนิยามความพิการจากแนวคิดเชิง
สังคม (Social Model) จะมองว่าความพิการนั้น
ไม่ใช่ปัญหา คนพิการคือมนุษย์ และมีสิทธิเท่า
เทียมกับทุกคน ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของสังคมที่
จะต้องส่งเสริมให้คนพิการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
สาธารณะได้เฉกเช่นบุคคลทั่วไป (ภัทรกิติ์ โกมลกิติ
, 2551) จึงจะเห็นได้ว่า นิยามความพิการสอง
อย่างนี้ได้ก่อให้เกิดสองภาพลักษณ์ภายในตัวคน
พิการ นั่นคือ 1) การเป็นคนป่วยที่ต้องได้รับการ
ดูแลพิเศษ และ 2) คนพิการก็เป็นบุคคลหนึ่งใน
สังคม (Ingstad & Whyte, 1995) 

ประเภทของความพิการและสถาน
สงเคราะห์ 

  แม้ว่าเราจะสามารถพบเห็นคน
พิการได้ทั่วไปในสังคม แต่หากมองลึกลงไปแล้วนั้น 
คนพิการก็มีอยู่หลายประเภทและแต่ละความ
บกพร่องนั้นก็จ าเป็นจะต้องได้รับการช่วยเหลือ
หรือสนับสนุนให้ใช้ชีวิตได้ในรูปแบบที่ต่างกัน
ออกไป ซึ่งการแยกประเภทคนพิการตามประกาศ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ เรื่องประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการ 
ฉบับที่ 2 พ.ศ.2555 ได้แบ่งประเภทความพิการ
ออกได้เป็น 7 ประเภทคือ ความพิการทางการ
มอง เห็น  ความพิการทางการได้ ยินหรือสื่ อ
ความหมาย ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือ
ทางร่างกาย ความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม 
ความพิการทางสติปัญญา ความพิการทางการ
เรียนรู้ และความพิการทางออทิสติก (กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์, 2555) 
ซึ่ งคนพิการโดยเฉพาะที่ ยากจนหรือขาดคน
อุปการะ ที่จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพคนพิการ พ.ศ. 2550 จะมีสิทธิ
เข้ารับบริการในสถานสงเคราะห์ ใน 4 ด้านหลัก 
คือ  การ ฟ้ืน ฟูสมรรถภาพทางร่ า งกาย  การ
รักษาพยาบาล การฝึกอาชีพ และการนันทนาการ 
(ศิริชัย ทรัพย์ศิริ, 2552)  

ส าหรับสถานสงเคราะห์คนพิการและ
ทุพพลภาพบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทราตั้งขึ้นด้วย
วัตถุประสงค์ ในการฟ้ืนฟูสุขภาพกาย สุภาพจิต 
และพิทักษ์สิทธิคนพิการที่ถูกละเลย และทอดทิ้ง
จากครอบครัวและสังคม โดยให้ความอุปการะ     
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ผู้พิการชาย ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีที่ไม่มีโรคติดต่อ
ร้ายแรง และเป็นคนพิการทางร่างกายและ/หรือ
ส ม อ ง ที่ ส า ม า ร ถ ช่ ว ย เ ห ลื อ ต น เ อ ง ไ ด้ ใ น
ชีวิตประจ าวัน แต่ขาดผู้อุปการะเลี้ยงดู ไม่มีที่อยู่
อาศัย ไม่สามารถอยู่ร่วมกับครอบครัว  ซึ่งทาง
สถานสงเคราะห์จะให้ความช่วยเหลือพัฒนา
ศักยภาพและฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ด้านต่าง ๆ จนสามารถ 
ช่วยเหลือตนเองได้ตามอัตภาพ (สถานสงเคราะห์คน
พิการและทุพพลภาพบางปะกง, ม.ม.ป.) ซึ่งการ
จ าแนกประเภทของคนพิการและการศึกษาถึง
วัตถุประสงค์ของสถานสงเคราะห์นี้ เป็นอีกทาง
หนึ่งที่จะช่วยให้ผู้ออกแบบเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะ
พิเศษและความต้องการที่แตกต่างกันของคนพิการ 
เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงการจัดวางอาคาร 
รวมถึงช่วยให้ผู้ให้บริการสามารถจัดล าดับงานเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานและความรวดเร็ว
ในการเข้าถึงผู้รับบริการได้อย่างเหมาะสม 

 
กระบวนการการออกแบบอย่างมีส่วนร่วม 
  แนวคิดการออกแบบอย่างมีส่วน

ร่วมเน้นกระบวนการที่สนับสนุนให้ผู้เกี่ยวข้องทุก
ฝ่ายเข้ามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เสนอแนวทาง
แก้ปัญหา และสร้างความเข้าใจในงานออกแบบ
ด้วยกัน อันจะก่อให้เกดิประโยชน์แก่ทุกคนที่เกี่ยวข้อง
(Spinuzzi, 2005; Schuler & Namioka, 1993) การ
ตัดสินใจตลอดกระบวนการออกแบบควรมาจาก  
ผู้ที่ใช้งานอาคารนั้นจริง (Sanoff, 2005; Hamdi, 
1991; Yap, 1989; Pual, 1987) ซึ่งนอกจากจะ
สร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของแล้วนั้น (นันทิยา หุตานุวัตร 
และ ณรงค์ หุตานุวัตร, 2546) ยังเป็นการเปิดโอกาส

ให้ผู้ใช้ได้บ่งบอกถึงความต้องการของตนเอง ซึ่งจะ
น ามาสู่แนวทางในการแก้ปัญหาและพัฒนาที่ตรง
กับความต้องการที่แท้จริงได ้ 

  การลดความซับซ้อน ในด้ าน
เทคนิคต่าง ๆ ในการออกแบบวางผัง เช่น การแบ่ง
ส่วนอาศัยและส่วนบริการ การจัดทางสัญจรที่ไม่
กีดขวางกันระหว่างพ้ืนที่ส่วนสาธารณะ ส่วนพัก
อาศัยและส่วนบริการ จะเป็นบทบาทของนัก
ออกแบบที่จะช่วยปรับเปลี่ยนให้เป็นเรื่องเข้าใจได้
ง่ายมากขึ้น (Sanoff, 2000; Sanoff, 2005) แต่
อย่างไรก็ตาม ความเชี่ยวชาญและความรู้ทางการ
ออกแบบของกลุ่มนักวิจัยเพียงอย่างเดียวอาจไม่
เพียงพอต่อการท าความเข้าใจความละเอียดอ่อน
ของการอยู่อาศัยในสถานสงเคราะห์แห่งนี้  การมี
ส่วนร่วมของผู้ใช้สอยอาคารจะช่วยให้ผู้วิจัยได้
ข้อมูลที่มาจากความต้องการของผู้เกี่ยวข้องแต่ละ
ฝ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถสะท้อน
ความส าคัญและล าดับของปัญหาต่าง ๆ ที่จะช่วย
วางแผนการด าเนินงานโครงการได้ดียิ่งขึ้น (Muller, 
2007) เพราะเป็นการให้ความส าคัญกับความ 
ต้องการของผู้ใช้สถานที่ซึ่งถือได้ว่าเป็นผู้ที่มีความ
เข้าใจต่อปัญหาได้อย่างดีที่สุด อีกทั้งยังเป็นการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ที่เข้ามาท างานร่วมกัน
อีกด้วย (Till, 2005) 

 
การออกแบบสถานสงเคราะห์และ

มาตรฐานการออกแบบทางสัญจรเพื่อคนพิการ 
  สิ่งที่ต้องค านึงถึงในการออกแบบ

สถานสงเคราะห์ประกอบไปด้วย 4 องค์ประกอบ
คือ 1) กลุ่มผู้ใช้หลักและรอง เช่น ผู้ให้บริการ และ
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ผู้รับบริการ ซึ่งหมายความถึง ลักษณะของผู้ใช้ 
และจ านวนคนที่สถานสงเคราะห์สามารถรองรับได้ 
2) กิจกรรม ได้แก่ ประเภทของกิจกรรม (เช่น พัก
อาศัย กายภาพบ าบัด และอาชีวะบ าบัด เป็นต้น) 
รูปแบบพฤติกรรมของผู้ใช้อาคาร และลักษณะ
พ้ืนที่ส าหรับรองรับกิจกรรมต่างๆ 3) การวิเคราะห์
ที่ตั้งและสภาพแวดล้อมโดยรอบ ทั้งทางด้านการ
เข้าถึงอาคาร สังคมวัฒนธรรม และสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพ และ 4) ปัจจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์ 
เช่น จ านวนงบในการลงทุนทั้งการสร้างและการ
ปรับปรุง  รวมถึ งแหล่ งที่มาของงบประมาณ 
(พงศกร ทางเอ้ือ, 2545) ส าหรับการออกแบบ
สถานสงเคราะห์คนพิการนั้นอาจจะมีรายละเอียด
เฉพาะเพ่ิมเติมที่ต่างออกไป เช่น สภาพแวดล้อมที่
เ อ้ือต่อการใช้งานของคนพิการ และสิ่งอ านวย
ความสะดวก  

  ต า ม คู่ มื อ  “ ข้ อ แ น ะน า ก า ร
ออกแบบสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับทุกคน” ได้
ระบุไว้ว่า ทางสัญจรที่เอ้ือให้ผู้พิการใช้ได้สะดวกจะ
ให้ความส าคัญใน 2 ประเด็นหลัก คือ ความกว้าง
และความลาดชันของทางสัญจร ซึ่งความกว้างที่
เหมาะสมจะมีระยะอยู่ระหว่าง 0.90-1.50 เมตร 
และความลาดชันที่ไม่น้อยกว่า1:12 ซึ่งหากทาง
ลาดมีความยาวเกินกว่า 2.50 เมตร จะต้องมีราว
จับทั้งสองด้าน และหากความยาวของทางลาดแต่
ละช่วงเกิน 6.00 เมตรต้องมีชานพักหรือมีความ
กว้างของทางลาดที่ 1.50 เมตร ที่ส าคัญพ้ืนผิวของ
ทางลาดต้องเป็นวัสดุที่ไม่ลื่น (สมาคมสถาปนิก
สยามในพระบรมราชูปถัมภ์, 2557) 
 

วิธีการวิจัย 
 ในการเก็บข้อมูลนั้น คณะผู้วิจัยได้ใช้การ

ส ารวจกายภาพของสถานที่และการสัมภาษณ์เป็น
วิธีการหลักในการเก็บข้อมูลร่วมกับรูปภาพและ
การร่างภาพผังโครงการ โดยคณะผู้วิจัยได้ท าการ
ลงพ้ืนที่ที่สถานสงเคราะห์คนพิการ ฯ บางปะกง 
จ านวนสามครั้ง เป็นการเก็บข้อมูลทางกายภาพ
และสภาพปัญหาต่ างๆสองครั้ งและท าการ
ออกแบบร่วมกันหนึ่งครั้ง 

 การส ารวจครั้งแรกเมื่อวันที่ 8 กันยายน 
พ.ศ.2557 มีจุดประสงค์เพ่ือเป็นการส ารวจสถานที่
จริงเบื้องต้นและเข้าพบ  นางสาวศิริ์ดาวัลย์  สรา
รัมย์ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์ฯ เจ้าหน้าที่พัสดุ 
พยาบาลวิชาชีพ พ่ีเลี้ยง และผู้ ให้บริการอ่ืนๆ
ประจ าสถานสงเคราะห์คนพิการและทุพพลภาพ
บางปะกง เพ่ือขอข้อมูลภาพรวมเกี่ยวสถานที่และ
ปัญหาโดยทั่วไป ส าหรับน ามาเป็นแนวทางในการ
ก าหนดแผนงานการวิจัยและการศึกษาข้อมูล
เพ่ิมเติมที่คณะผู้วิจัยต้องการ ต่อมาในวันที่ 12 
ตุลาคม พ.ศ.2557 คณะผู้วิจัยได้เข้าพ้ืนที่ศึกษาอีก
ครั้งเพ่ือเก็บข้อมูลเชิงลึก โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์
กลุ่มและสังเกตการณ์พ้ืนที่โดยละเอียดเพ่ือท า
ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพปัจจุบัน ปัญหาและ
ความต้องการกับเจ้าหน้าที่ในทุกงานซึ่งข้อมูลที่
ได้มานั้นได้ถูกน าไปวิเคราะห์เพ่ือการออกแบบผัง
โครงการใหม่เบื้องต้น เพ่ือเตรียมการการออกแบบ
ผังโครงการอย่างมีส่วนร่วมกับทางคณะเจ้าหน้าที่
ของสถานสงเคราะห์คนพิการและทุพพลภาพบาง
ปะกง ในครั้งต่อไป (ภาพที ่1) 
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ภาพที ่1 : (ซา้ย) การส ารวจสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ภายในสถานสงเคราะห์คนพิการและทุพพลภาพ 
(ขวา) สัมภาษณ์กลุ่มระหว่างคณะผู้วิจัยและพยาบาลประจ าสถานสงเคราะห์คนพิการฯ 

 
  ผู้ ให้ข้อมูลหลักประกอบด้วยพยาบาล   
ผู้ช่วยเหลือคนไข้ พ่ีเลี้ยง เจ้าหน้าที่ประจ าส านักงาน 
และช่างซ่อมบ ารุง (ผู้ ให้บริการ) ภายในสถาน
สงเคราะห์คนพิการ ฯ บางปะกง เนื่องจากเป็น
กลุ่มผู้ใช้สถานที่จริงที่สามารถให้ข้อมูลได้อย่าง
ตรงไปตรงมา ส าหรับผู้รับบริการซึ่งเป็นคนพิการ
นั้น ค่อนข้างมีความสามารถจ ากัดในด้านการให้
ข้อมูล ทางคณะผู้วิจัยจึงต้องอาศัยข้อมูลที่ได้จาก
ฝ่ายพยาบาลและผู้ให้บริการเป็นหลัก 

ในครั้งที่  3 หลังจากที่ได้รับข้อมูลและ
ประเด็นส าคัญต่างๆพอสมควรแล้ว ในวันที่ 27 
พฤศจิกายน 2557 คณะผู้วิจัยได้น าข้อมูลเหล่านั้น
มาใช้เป็นแนวทางในการออกแบบร่างผังโครงการ
ใหม่ของสถานสงเคราะห์คนพิการและ-ทุพพลภาพ
บางปะกง  และน าแนวทางดังกล่าวเข้าไปน าเสนอ
ให้กับผู้ให้ข้อมูลจากงานต่างๆ โดยมีผู้บริหาร 1 คน 
ผู้ให้บริการ 12 คน และคนพิการที่สามารถสื่อสาร

ได้ดีจ านวน 3 คน เข้าร่วมให้ข้อมูลและออกแบบ
ร่วมกันที่สถานสงเคราะห์คนพิการ ฯ บางปะกง 
อีกครั้ ง (ภาพที่2) ซึ่ งผู้ เข้าร่วมทุกท่านได้ออก
ความเห็นให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมและท าการวางผัง
อาคารต่างๆใหม่ร่วมกันกับทีมนักวิจัย เพ่ือให้ทุก
ฝ่ายสามารถแน่ใจได้ว่า ร่างแผนผังโครงการใหม่นี้
จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในทางปฏิบัติส าหรับ
การใช้เป็นเอกสารประกอบการน าเสนอโครงการ
พัฒนาสถานสงเคราะห์คนพิการ ฯ บางปะกง    
แก่ผู้บริหารระดับสูงประกอบการตัดสินใจต่อไป  
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ภาพที่ 2 : บรรยากาศระหว่างการประชุมเพ่ือร่วมกันร่างผังโครงการใหม่ ระหว่างคณะผู้วิจัยและเจ้าหน้าที่
ของสถานสงเคราะห์คนพิการและทุพพลภาพบางปะกง 

 
กรณีศึกษา 

    สถานสงเคราะห์คนพิการและ
ทุพพลภาพบางปะกง มีพ้ืนที่ทั้งหมด 59 ไร่ มีสิ่ง
ปลูกสร้างรวมทั้งหมด 12 หลัง แบ่งเป็นอาคาร
ผู้รับบริการ 7 หลังและอาคารอ่ืนๆอีกจ านวน 5 
หลัง อาคารทั้งหมดมีลักษณะเป็นอาคารราบชั ้น
เดียว ในผังที่ร่างโดยคณะผู้วิจัย (ภาพที่ 3) แสดง
ถึงผังโครงการในปัจจุบัน โดยที่อาคารส่วนที่เป็นสี
แดงคืออาคารพักอาศัยของคนพิการ สีเขียวคือ

อาคารพักอาศัยของเจ้าหน้าที่ สีขาวคือครัว ทาน
อาหาร ร้านค้าและหอประชุม และสีน้ าเงินคือ 
อาคารพยาบาล (ภาพที่ 4)  

   น อ ก จ า ก ก า ร ส ัง เ ก ต ท า ง
กายภาพโดยคณะผู้วิจัยแล้ว ข้อมูลอุปสรรคทาง
กายภาพที่ส าคัญหลายๆประการ ได้มาจากการ
ส ารวจร่วมกับเจ้าหน้าที่พยาบาล พ่ีเลี้ยง และผู้
ให้บริการในสถานสงเคราะห์คนพิการและทุพพล
ภาพบางปะกง  

 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3 : ภาพร่างแผนผังปัจจุบันของสถานสงเคราะห์คนพิการและทุพพลภาพบางปะกง 
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ภาพที่ 4 : ภาพอาคารพยาบาลและสภาพบางส่วนในสถานสงเคราะห์คนพิการและทุพพลภาพบางปะกง 

ผลการวิจัย 
คณะผู้ วิ จั ย ได้ เ ล็ ง เห็ นถึ งปัญหาและ

อุปสรรคทางกายภาพที่ก่อให้เกิดความไม่สะดวก
และล่าช้าในการให้และรับบริการ ซึ่งปัญหาที่พบ
เจอเกี่ยวกับผังโครงการปัจจุบันได้ถูกแยกออกเป็น
สองหมวดหลักๆคือ ปัญหาของเส้นทางสัญจรและ
ปัญหาของจุดที่ตั้งของอาคารต่าง ๆ 

1) อุปสรรคที่เกิดจากเส้นทางการสัญจร  
  เนื่ อ งจาก เส้ นทางการสัญจร

ภายในโครงการในปัจจุบันเกิดจากการปรับเปลี่ยน
การใช้งานที่เปลี่ยนแปลงของการใช้งานอาคารเพ่ือ
ความเหมาะสมของสถานการณ์ของแต่ละช่วง เช่น 
การเพ่ิมขึ้นของอาคารพักอาศัยคนพิการ การแบ่ง
ประเภทความพิการเมื่อมีจ านวนคนพิการมากขึ้น 
ปัญหาที่พบมีทั้ ง เ รื่ อ งของทางสัญจรส าหรั บ
ยานพาหนะและการเดินเท้า  

   เ ส้ น ท า ง ก า ร สั ญ จ ร ส า ห รั บ
ยานพาหนะตั้ งแต่ทางเข้าหลัก  มีลักษณะเป็น
สะพานแคบและลาดชัน ท าให้การเข้าถึงสถา 

 

 
สงเคราะห์ฯค่อนข้างล าบาก ขณะที่ถนนภายใน
โครงการไม่เชื่อมต่อทั่วถึง ท าให้การเดินทางด้วย
รถยนต์ไม่สามารถไปได้โดยรอบโครงการเพราะ
ที่ดินมีขนาดใหญ่ ถนนภายในกว้างเพียงรถยนต์วิ่ง
เลนเดียวท าให้ไม่สามารถการเข้าถึงอาคารต่างๆ
อย่างรวดเร็วหากมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้น เช่น หากเกิด
เหตุเพลิงไหม้ อาจจะเป็นไปได้ยากที่รถดับเพลิงจะ
สามารถเข้าถึงจุดเกิดเหตุภายในโครงการได้อย่าง
ทันท่วงที 

  เส้นทางการสัญจรทางเท้าภายใน
โครงการก็ไม่ได้รับการออกแบบให้อ านวยความ
สะดวกส าหรับคนพิการอย่างแท้จริง เช่น ทางเชื่อม
ระหว่างอาคารต่างๆไม่ต่อเนื่องกันท าให้ทั้งคนพิการ
และผู้ให้บริการต้องลงมาเดินที่ทางรถยนต์ในบาง
จุด แม้ว่าความกว้างทางสัญจรจะกว้างมากพอ
ส าหรับการใช้งานของคนพิการโดยเฉพาะคนพิการ
ที่ใช้รถเข็น รวมถึงมีหลังคาคลุม หากสัดส่วนความ
ชันของทางลาดไม่เป็นไปตามมาตรฐานส าหรับการ
ใช้งานของคนพิการ ซึ่งบางต าแหน่งทางลาดมี
สัดส่วนความชันที่ 1:6 ซึ่งถือว่าชันเกินกว่าที่คน
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พิการจะสามารถเข็นขึ้น-ลงด้วยตัวเองได้อย่าง
ปลอดภัย (ดภูาพที่ 5)  อีกทั้งหลายจุดไม่มีราวเกาะ 
ที่ส าคัญเส้นทางสัญจรหลายต าแหน่งตัดขวางการ
ให้บริการ เช่น ทางเดินเข้าสู่อาคารที่พัก 1 และ 2 

จะเป็นทางท่ีใช้ร่วมกับการส่งอาหาร หรือการเข้าถึง
อาคารพยาบาลคนพิการต้องลงมาเดินที่ทางรถยนต์ 
เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5 : ทางเชื่อมระหว่างอาคารไม่มีความต่อเนื่องและระดับของทางลาดก็ไม่ได้มาตรฐาน 
 
2) จุดที่ตั้งอาคารไม่เหมาะสม 
  อาคารส าคัญๆ หลายอาคารตั้งอยู่

ในบริเวณที่ไม่เหมาะสมต่อการเข้าถึงได้สะดวกของ
ทั้งคนพิการและเจ้าหน้าที่ เช่น โรงครัวที่เจ้าหน้าที่
สามารถน าอาหารไปยังอาคารที่พักต่างๆได้อย่าง
สะดวก หรืออาคารพยาบาลที่คนพิการควรจะ
เข้าถึงได้ง่ายและปลอดภัย เนื่องจากเป็นอาคารที่
คนพิการใช้บ่อย อีกทั้งหากมีเหตุฉุกเฉิน การเข้าถึง
ของรถพยาบาลและคนพิการเองก็ไม่ควรจะกีดขวาง
กันและกัน 

  จากข้อมูลที่ได้รับมาและปัญหาที่
สั ง เกตพบ คณะวิจัยได้ เล็ ง เห็นว่าปัญหาหลัก
เกี่ยวกับผังโครงการปัจจุบันนั้นคือความล่าช้าในการ
เข้าถึงจุดต่างๆ ของทั้งผู้ให้และผู้รับบริการภายใน
เขตสถานสงเคราะห์คนพิการ ฯ ประเด็นที่คณะวิจัย

จะต้องค านึงถึงในการออกแบบปรับปรุงผังโครงการ
คือระยะทางระหว่างอาคารต่าง ๆ ที่ควรจัดวางใหม่
ในต าแหน่งที่เหมาะสม โดยค านึงถึงความต้องการ
พิเศษของผู้รับบริการแต่ละประเภท เนื่องจาก
ผู้รับบริการบางประเภทมีความต้องการการดูแล
ต่างกัน อีกประเด็นหนึ่งคือการไหลเวียนของการ
สัญจรผ่านเส้นทางต่างๆภายในโครงการสถาน
สงเคราะห์คนพิการ ฯ บางปะกง จะต้องมีความ
ต่อเนื่องและเข้าถึงจุดต่างๆของสถานสงเคราะห์คน
พิการ ฯ บางปะกง ได้ง่าย ไม่กีดขวางกัน และ
ปลอดภัยหากมีเหตุฉุกเฉินเกิดข้ึน 

 
อภิปรายและข้อเสนอแนะ 

ข้อมูลจากการส ารวจทางกายภาพและการ
สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลเบื้องต้น ทางคณะวิจัยได้น าไป
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ท าการวิเคราะห์และร่างแบบผังโครงการ แรกเริ่ม 
โดยตามข้อมูลที่คณะผู้วิจัยมีอยู่ท าให้สามารถสรุป
แนวทางการออกแบบผังโครงการใหม่ได้ดังนี้ 

1 )  ต า แ ห น่ ง ข อ ง อ า ค า ร พย า บ า ล -
กายภาพบ าบัด และอาคารอ านวยความสะดวก
ต่างๆ เช่น ครัว ส านักงาน และอาคารกิจกรรม ควร
จะตั้งอยู่บริเวณที่เป็นจุดศูนย์กลางของโครงการ 
โดยที่มีอาคารของผู้รับบริการอยู่ล้อมรอบเพ่ือเป็น
การง่ายต่อการเข้าถึงจากบริเวณอาคารต่างๆของ
ผู ้ร ับบริการและเป็นการเพิ่มความรวดเร็วใน
การให้บริการและเข้าไปช่วยเหลือของผู้ให้บริการ 

2 )  เส้ นทา งการสัญจรภายในสถาน
สงเคราะห์คนพิการและทุพพลภาพบางปะกง 
จะต้ องมี ความ เชื่ อม โยงกันและสามารถร่ น
ระยะเวลาการเดินทางโดยรวมจากผังโครงการเดิม
ได้ ทั้งในรูปแบบของการสัญจรด้วยยานพาหนะและ
การสัญจรด้วยเท้า และขนาดความกว้างของทาง
สัญจรส าหรับยานพาหนะต้องเอ้ือต่อการเข้าถึง
ส าหรับรถยนต์ขนาดใหญ่ เพ่ือความรวดเร็วในการ
ให้บริการและการให้ความช่วยเหลือที่ทันท่วงที 

อย่างไรก็ตาม จากการวิพากษ์ผังโครงการ
และการออกแบบร่างผังโครงการใหม่ร่วมกัน 
ตัวแทนทุกฝ่ายจากสถานสงเคราะห์คนพิการฯได้
เสนอรายละเอียดการจัดวางความสัมพันธ์ของกลุ่ม
อาคารเ พ่ิมเติม โดยใช้สีแบ่งกลุ่ มอาคารตาม
ประเภทการใช้งานเพ่ือให้ง่ายต่อการเข้าใจ (ภาพที่ 
6) ซึ่งข้อสรุปต าแหน่งของกลุ่มอาคารในส่วนต่างๆที่
สามารถเชื่อมต่อและตอบสนองต่อความต้องการ
ของผู้ ให้บริการทุกฝ่ายได้โดยสะดวก สามารถ
แบ่งเป็นโซนต่าง ๆ ดังนี้ 

1) กลุ่มอาคารพักอาศัยของคนพิการ ซึ่งได้
แยกประเภทความพิการเป็น 2 ลักษณะ คือ คน
พิการทางร่างกาย และคนพิการทางสมอง เพ่ือ
จัดสรรสิ่งอ านวยความสะดวกให้เหมาะสมกับ
ลักษณะความพิการ ซึ่งแต่ละอาคารก็จะแยก
ลักษณะความพิการเฉพาะ เช่น คนพิการติดเตียง 
คนพิการที่นั่งรถเข็น เป็นต้น   

2) กลุ่มอาคารส านักงาน จะเป็นส่วนท างาน
ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ทั้งผู้ปกครอง ธุรการ และ 
พัสดุ เป็นต้น นอกจากนี้แล้วยังเป็นที่ต้อนรับผู้ เข้า
เยี่ยมชมโครงการกลุ่มย่อยด้วย 

3) อาคารพยาบาลและกายภาพบ าบัด ที่จัดวาง
ในต าแหน่งที่ใกล้กับอาคารพักอาศัยของคนพิการ
และสามารถเชื่อมต่อโดยตรงด้วยการเดินได้  

4) โรงครัวและทานอาหารที่จัดวางอยู่กลาง
พ้ืนที่เพ่ือการบริการไปยังอาคารต่างๆได้โดยสะดวก 

5) หอประชุมและอาคารสันทนาการ ที่วาง
อยู่ด้านหน้าของพ้ืนที่ นอกจากจะรองรับกลุ่มผู้เข้า
เยี่ยมโครงการในลักษณะที่เป็นหมู่คณะแล้ว ยังเป็น
พ้ืนที่ส าหรับการท ากิจกรรมร่วมกันของคนพิการ
และผู้เยี่ยมชม 

6) ส่วนพักอาศัยของผู้ให้บริการ ซึ่งจะจัดวาง
แยกออกไปเ พ่ือให้ เกิดความเป็นส่ วนตัวของ
คนท างาน  

7) เพ่ิมถนน 2 เลนโดยรอบโครงการ เชื่อม
ต่อไปยังส่วนบริการได้โดยสะดวก และเพ่ิมเส้นทาง
การเดินภายในให้ต่อเนื่องถึงกัน 
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ภาพที่ 6 : การจัดกลุ่มความสัมพันธ์ของอาคารที่ได้มาจากการประชุมและออกแบบร่วมกัน 
(ไม่ใช่ต าแหน่งอาคารจริงในผังโครงการใหม่) 

 
จากข้อมูลรายละเอียดที่เพ่ิมเติมคณะวิจัย

น ามาปรับเปลี่ยนเป็นผังโครงการใหม่ (ภาพที่ 7) ซึ่ง
ได้รับการรับรองจากผู้ใช้งานแล้วว่าสามารถลด
ปัญหาความไม่ต่อเนื่องของเส้นทางการสัญจร
ภายในและต าแหน่งของอาคารที่ก่อให้เกิดความ
ล่าช้าในการเข้าถึงและให้หรือรับบริการได้ ทาง
ตัวแทนจากสถานสงเคราะห์คนพิการฯได้ ให้
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมว่า ในรายละเอียดความ
ต้องการย่อยของแต่ละกลุ่มอาคารและแต่ละอาคาร 

จ าเป็นต้องมีการออกแบบอย่างมีส่วนร่วมเพ่ิมเติม
เนื่องจากแต่ละอาคารมีความต้องการประโยชน์ใช้
สอยเฉพาะที่ละเอียดอ่อนต่างกันออกไป อย่างไรก็
ตามแบบร่างของผังโครงการใหม่ส าหรับสถาน
สง เคราะห์คนพิการ  ฯ  บางปะกงนี้  ถื อ เป็น
จุดเริ่มต้นส าหรับแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของผู้ที่เกี่ยวข้องภายในโครงการแห่งนี้ ให้ดียิ่งขึ้น 
และจะน าไปสู่การพัฒนาปรับปรุงผังบริเวณภายใน
โครงการในอนาคตได้เป็นอย่างดี 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 7 : แสดงการจัดวางผังบริเวณใหมข่องสถานสงเคราะห์คนพิการและทุพพลภาพบางปะกง 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาแนวทางการออกแบบห้องน้ าส าหรับคนพิการทางการ
เห็น ให้มีความเหมาะสมและปลอดภัยต่อการใช้งาน 2) เพ่ือออกแบบห้องน้ าส าหรับคนพิการทางการเห็นที่
มีความเหมาะสมและปลอดภัย กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือ กลุ่มคนสายตาเลือนรางและกลุ่มคนตาบอดสนิท 
จากสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย สมาคมคนตาบอดชาวอีสาน ศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด และ
ย่านอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ซึ่ง                                                          2             
                 งคมภายนอก และเดินทางได้ด้วยตนเองโดยใช้ไม้เท้าขาวจ านวนทั้งหมด 50 คน เครื่องมือที่
ใช้ในการเก็บข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามซึ่งเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างโดยการสัมภาษณ์, แบบสัมภาษณ์ใน
ประเด็นเก่ียวกับพฤติกรรมการใช้งานในปัจจุบันและความต้องการ โดยแบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ ด้านการ
สังเกต ด้านการสัมผัส ด้านการเคลื่อนไหว และแบบบันทึกการสังเกต พฤติกรรมการเคลื่อนไหวของคนตา
บอด และมีการจดบันทึกการสังเกตเพ่ือน าผลที่ได้มาท าการออกแบบห้องน้ า  
        ผลการวิจัยพบว่า 1) แนวทางการออกแบบห้องน้ าส าหรับคนพิการทางการเห็น  ให้มีความ
เหมาะสมและมีความปลอดภัยต่อการใช้งาน ศึกษาจากความต้องการของกลุ่มตัวอย่าง แบ่งออกเป็น 3 ด้าน 
คือ ด้านการสังเกต ด้านการสัมผัส และด้านการเคลื่อนไหว เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านพบว่า ด้านการสังเกต 
สุขภัณฑ์ที่ต้องการใช้งานเป็นแบบนั่งราบ อ่างล้างหน้าที่ต้องการใช้งานเป็นแบบมีเคาน์เตอร์ โถปัสสาวะชาย
ส่วนใหญ่ที่ต้องการใช้งาน (เฉพาะเพศชาย 29 คน) เป็นแบบแขวนผนัง ด้านการสัมผัส ลักษณะพ้ืนที่
ต้องการใช้งานเป็นแบบขรุขระ ลักษณะผนังที่ต้องการใช้งานมีทั้งแบบเรียบและแบบขรุขระ ลักษณะฝ้าเพดาน
ที่ต้องการใช้งานเป็นแบบสูงโปร่ง ลักษณะประตูที่ต้องการใช้งานเป็นแบบบานเปิดเข้า ด้านการเคลื่อนไหว 
ขนาดพ้ืนที่ห้องน้ าที่ต้องการใช้งาน (เปรียบเทียบจากการเคลื่อนไหว) คือ มีพ้ืนที่ให้ก้าว 2 – 3 ก้าว  2) น า
ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาความต้องการของกลุ่มตัวอย่างมาใช้เพื่อการออกแบบห้องน้ าส าหรับคนพิการ
ทางการเห็น  ผลที่ได้คือแนวทางการออกแบบแต่ละองค์ประกอบของงานสถาปัตยกรรม และแบบ
ก่อสร้างส าหรับห้องน้ าเดี่ยวจ านวน 3 รูปแบบ คือ แบบห้องน้ ารูปร่างสี่เหลี่ยมผืนผ้า แบบห้องน้ ารูปร่าง
สี่เหลี่ยมจตุรัส และแบบห้องน้ ารูปร่างตัวแอล ที่มีความเหมาะสมและมีความปลอดภัยต่อการใช้งาน 
ค าส าคัญ: การออกแบบ, ห้องน้ า, คนพิการ, คนพิการทางการเห็น, คนตาบอด  
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Abstract 

The purposes of this research were: 1) To study the guideline to design appropriate 
and safe toilet for persons with visual disability and 2) To design appropriate and safe 
toilet for the use of persons with visual disability. The sample of the study comprised of 
50 low vision and blind persons at the Thailand Association of the Blind, the Issan Blind 
Association, the Center for Rehabilitation of the Blind, and the area near the Victory 
Monument who used at least two of public toilets facilities and can lead their life in 
society and travel independently using white canes. The data was collected using a survey 
instrument by interviewing the sample group regarding current toilet usage behavior and 
needs. The survey was divided into three sections:  observations, tactile/touch and 
movement. The data was recorded in the observation forms in the respective areas. This 
data was analyzed to make recommendations for toilet design. 

The study found that: 1) The guideline to design appropriate and safe toilets for 
persons with visual disability were viewed by the participants with respect to recognition, 
touch and movement. Regarding recognition, respondents desired flat-seated toilets and 
sink basins with counters. The most popular men’s urinals from 29 male participants were 
installed on walls. Regarding touch, course area surfaces were preferred; while fine and 
course surfaced walls were desired. Stalls with high walls were preferred, as well as with 
inward-swinging doors. Regarding movement, the total preferred spacing was between 2 
and 3 steps in the toilet.  2) Data of the sample is useful for toilet design for persons with 
visual disability for each architectural element of the facilities constructed in three 
patterns: square, rectangular and L-Shaped. These three designs were appropriate and 
safe for the users. 

 
Keywords: Design, Toilet, People with disabilities, Persons with visual disability, Blind 
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ที่มาและความส าคัญของปัญหา 
 ปัจจุบันสังคมไทยได้ให้ความส าคัญต่อคน
พิการมากข้ึน  โดยที่คนพิการมีสิทธิและเสรีภาพได้
เช่นเดียวกับบุคคลอ่ืนโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ จะ
เห็นได้ว่ามีการออกกฎเกณฑ์ หรือระเบียบปฏิบัติ
ต่างๆ ขึ้นมากมายเพ่ือเป็นกรอบและแนวทางใน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยมีเป้าหมายใน
การให้คนพิการได้รับการคุ้มครองสิทธิ มีคุณภาพ
ชีวิตที่มีศักยภาพ และสามารถมีส่วนร่วมในสังคม
อย่างเต็มที่ ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ปราศจาก
อุปสรรคและเอ้ือต่อการด าเนินชีวิตของคนพิการให้
มี ค ว าม เสมอภ าคกั บบุ คคลทั่ ว ไป  เ ช่ น  ใ ห้
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาในทุกสังกัด มีหน้าที่
รับคนพิการเข้าศึกษาในสัดส่วนหรือจ านวนที่
เหมาะสม (พระราชบัญญัติการจัดการศึกษา
ส าหรับคนพิการ, 2551) การยอมรับและมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมทางสังคมและสิ่งอ านวยความสะดวกและ
บ ริ ก า ร ต่ า ง ๆ ที่ จ า เ ป็ น ส า ห รั บ ค น พิ ก า ร 
(พระราชบัญญัติการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการ , 
2534) หรือแม้กระทั่งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
ออกแบบอาคารที่ก าหนดให้สร้างสิ่งอ านวยความ
สะดวกในอาคารส าหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ 
และคนชราด้วยเช่นกัน 
 จากการส ารวจของส านักงานสถิติแห่งชาติ
ปี (2550) พบว่า จ านวนคนพิการในประเทศไทยมี
แนวโน้มสูงขึ้นจากร้อยละ 1.8 ในปี 2534 เป็นร้อย
ละ 2.0 ในปี 2550 หมายความว่าในประชากร 
100 คนจะมีคนพิการ 2 คน ซึ่งเป็นส่วนส าคัญที่ท า
ให้เกิดแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ 
ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2550 - 2554 โดยเป็นโครงการน า

ร่องการด ารงชีวิตอิสระของคนพิการ กล่าวคือ การ
ที่คนพิการสามารถก าหนดแนวทางการด าเนินชีวิต
ของตนเองได้อย่างสมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ โดย
ไม่ขึ้นอยู่กับความพิการว่าจะรุนแรงมากน้อย
เพียงไร และยังส่งผลให้เกิดแนวคิดการออกแบบ
เพ่ือการใช้งานของคนทุกกลุ่มในสังคม (Universal 
Design) เป็นการออกแบบที่ยึดหลักประโยชน์ที่
เกิดขึ้นกับคนทั้งมวล โดยไม่เลือกปฏิบัติในความ
แ ต ก ต่ า ง ทั้ ง ด้ า น ร่ า ง ก า ย  จิ ต ใ จ  สั ง ค ม 
สภาพแวดล้อม (กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์, 2550) จึงเป็นเรื่องที่ผู้ออกแบบ
ควรตระหนักถึงความส าคัญในแนวความคิดนี้ ให้
มากขึ้น โดยปรับเปลี่ยนทัศนคติและแนวทางการ
ใ ห้ ค ว า ม ช่ ว ย เ ห ลื อ  ซึ่ ง ค ว ร จ ะค ร อบ ค ลุ ม
รายละเอียด วิถีชีวิตของคนพิการในวงกว้าง การ
ออกแบบสถาปัตยกรรมที่ดีส าหรับคนพิการนั้น ไม่
แตกต่างจากการออกแบบสถาปัตยกรรมทั่วไป 
พ้ืนฐานความต้องการของคนพิการนั้นเหมือนกับ
คนทั่วไปหากแต่สิ่งที่ เ พ่ิมขึ้นคือความเข้าใจถึง
พฤติกรรม ความสามารถ และความต้องการเท่า
นั้นเอง  
  ห้องน้ าเป็นส่วนส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่ง
ในชีวิตประจ าวัน ส าหรับในงานสถาปัตยกรรมนั้น 
ในทุกๆอาคารไม่ว่าจะเป็นบ้านพักอาศัย โรงเรียน 
โรงแรม หรือแม้แต่อาคารจอดรถ มีการออกแบบ
ห้องน้ าในวัตถุประสงค์ที่ต่างกันออกไปทั้งเพ่ือ
ความสวยงาม ปริมาณที่ เ พียงพอ หรือตามที่
ข้อบังคับกฎหมายได้ก าหนดไว้ เป็นต้น การปรับ
สภาพแวดล้อมภายในห้องน้ าส าหรับคนพิการ
ทางการเห็นนั้นนอกจากการวางแผนเรื่องสิ่ ง
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อ านวยความสะดวก ความปลอดภัยกับการใช้งาน
แล้วยังต้องค านึงถึงประสาทสัมผัสอ่ืนๆที่คนพิการ
ทางการเห็นเหลืออยู่ เพ่ือสร้างให้เกิดการเรียนรู้
จากสภาพแวดล้อม การรับรู้ที่ว่างด้วยการจดจ า
ต าแหน่ง การก้าวเดิน หรือการสัมผัส ซึ่งท าให้ผู้
พิ ก า ร ท า ง ก า รม อ ง เ ห็ น ส า ม า ร ถ ใ ช้ ง าน ไ ด้
เช่นเดียวกับคนทั่วไป และอาจหมายความรวมถึง
การสามารถรับรู้ได้ถึงความงามของสถาปัตยกรรม
นั้นได้เช่นเดียวกับคนทั่วไปอีกด้วย 
  จากความส าคัญและที่มาของปัญหาที่ท า
การวิจัยในครั้งนี้คณะผู้วิจัยจึงเห็นควรอย่างยิ่งใน
การท าวิจัยการออกแบบห้องน้ าส าหรับคนพิการ
ทางการเห็น เพ่ือเป็นการส่งเสริมแนวคิดการ
ด ารงชีวิตอิสระของคนพิการ  พัฒนาคุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้นทั้งภายในบ้านและพ้ืนที่สาธารณะ ตลอดจน
เป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นให้สังคมตระหนักถึง
ความเท่าเทียมกัน โดยมีแนวคิดในการวิจัยว่าการ
ออกแบบเพ่ือให้ทุกคนสามารถใช้งานได้อย่างเท่า
เทียมกันนั้น เป็นไปไม่ได้ที่ทุกคนจะพอใจและรับรู้
ได้อย่าง เท่ า เทียมกัน ดังนั้นสิ่ งส าคัญในการ
ออกแบบคือการเน้นทางด้านการใช้งานที่ทั้งกลุ่ม
ผู้ใช้หลัก (คนทั่วไป) และกลุ่มผู้ใช้รอง (คนพิการ
ทางการเห็น) สามารถใช้งานร่วมกันในพ้ืนที่
เดียวกันได้อย่างไม่แตกต่างกัน 
  ผลการวิจัยในครั้งนี้จะเกิดประโยชน์ทั้งใน
แง่ของกระบวนการในการออกแบบห้องน้ าส าหรับ
คนพิการทางการเห็น ให้มีความเหมาะสมและมี
ความปลอดภัยต่อการใช้งาน ซึ่งน าไปสู่การสร้าง
เกณฑ์ มาตรฐ าน ในการออกแบบและแบบ
สถาปัตยกรรมเพ่ือน าไปใช้ก่อสร้างห้องน้ า ซึ่ง

สามารถน าไปประยุกต์ใช้งานส าหรับการปรับปรุง
ห้องน้ าที่มีอยู่เดิม หรือส าหรับการออกแบบใหม่
เพ่ือให้คนพิการทางการเห็นสามารถใช้งานได้อย่าง
เหมาะสมได ้
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
  1. เพ่ือศึกษาแนวทางการออกแบบห้องน้ า
ส าหรับคนพิการทางการเห็น ให้มีความเหมาะสม
และมีความปลอดภัยต่อการใช้งาน  
  2. เพ่ือออกแบบห้องน้ าส าหรับคนพิการ
ทางการเห็นที่มีความเหมาะสมและปลอดภัย 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
   ประชากรในการวิจัย คือ กลุ่มคน
ตาบอดสนิทและกลุ่มคนสายตาเลือนรางจาก
สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย สมาคมคนตา
บอดชาวอีสาน ศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด 
และย่านอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ  ซึ่งมีประสบการณ์
ในการใช้ห้องน้ าสาธารณะ อย่างน้อย 2 แห่ง และ
สามารถใช้ชีวิตร่วมกับสังคมภายนอก ตลอดจน
สามารถเดินทางได้ด้วยตนเองโดยใช้ไม้เท้าขาว   
   กลุ่มตัวอย่าง ในการวิจัยครั้งนี้
ได้มาจากวิธีการสุ่มแบบบังเอิญ (Accidental 
Selection) โดยมีเกณฑ์การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง
จากกลุ่มคนตาบอดสนิทและกลุ่มคนสายตาเลือน
รางที่มีประสบการณ์ในการใช้ห้องน้ าสาธารณะมา
อย่างน้อย 2 แห่ง สามารถใช้ชีวิตร่วมกับสังคม
ภายนอก และเดินทางได้ด้วยตนเองโดยใช้ไม้เท้า
ขาว ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 50 คน จ าแนกดังนี้ 
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สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย จ านวน 15 คน 
สมาคมคนตาบอดชาวอีสาน จ านวน 10 คน ศูนย์
พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด จ านวน 10 คน และ
ย่านอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ จ านวน 15 คน   
 
 ตัวแปรที่ศึกษา 
  ตั ว แป รมี ผ ลกร ะท บต่ อก า ร
ออกแบบห้องน้ าส าหรับคนพิการทางการเห็น 
ได้แก่ 
   1.พฤติกรรมการเคลื่อนไหว และ
การรับรู้ต าแหน่งต่างๆของสุขภัณฑ์ 
  2.ความต้องการที่ เกี่ยวข้องใน
งานสถาปัตยกรรม 
    การศึกษาตัวแปรดังกล่าวนั้น จะ
น าไปสู่แนวทางและเกณฑ์ในการออกแบบห้องน้ า
ส าหรับคนพิการทางการเห็น ซึ่งตัวแปรดังกล่าวนั้น
ได้มาจากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม  
แบบสัมภาษณ์และการสังเกต 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  การวิจัยครั้งนี้ได้มาจากการศึกษาข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับคนพิการทางการเห็น โดยเครื่องมือที่
เหมาะสมส าหรับค าตอบของตัวแปรคือ การใช้
แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ และแบบบันทึกการ
สังเกต โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 1.แบบสอบถาม 
   แบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้
เ พ่ือศึกษาปัจจัยส่ วนบุคคล ได้แก่  เพศ อายุ 
สถานภาพ ลักษณะที่อยู่อาศัย ความสามารถใน

การมองเห็น และประสบการณ์ในการใช้ห้องน้ า  
โดยผู้วิจัยเป็นผู้อ่านข้อค าถามให้กลุ่มตัวอย่างฟัง 
 2.แบบสัมภาษณ์ 
   ผู้วิจัยสร้างแบบสัมภาษณ์ โดย
การศึกษาจากทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมา
เป็นกรอบในการสร้างแบบสัมภาษณ์ให้สอดคล้อง
กับเนื้อหาและวัตถุประสงค์ในการวิจัย ในประเด็น
เกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้งานในปัจจุบัน และความ
ต้องการ โดยแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ 
  - ด้านการสังเกต ได้แก่ ลักษณะ
รูปร่างและการติดตั้งของสุขภัณฑ์ อ่างล้างหน้า 
และโถปัสสาวะชาย 
  - ด้านการสัมผัส ได้แก่ ลักษณะ
พ้ืนผิวของพ้ืน ผนัง ฝ้าเพดาน และประต ู
  - ด้านการเคลื่อนไหว ได้แก่ 
ระยะเวลาในการเข้าถึง ต าแหน่งของสุขภัณฑ์ต่างๆ 
ขนาดพ้ืนที่การใช้งาน 
  3.แบบบันทึกการสังเกต 
   ผู้วิจัยได้ท าการสังเกตพฤติกรรม
การเคลื่อนไหวของคนตาบอด  และมีการจดบันทึก
การสังเกตเพ่ือน าผลที่ได้มาท าการออกแบบห้องน้ า
ที่ตอบสนองต่อพฤติกรรมของคนตาบอดโดยให้มี
การปรับตัวได้ง่ายที่สุด หรือน้อยที่สุดเท่าที่จะท าได้ 
 
ขั้นตอนในการด าเนินการในการวิจัย 
  การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา
แนวทางการออกแบบห้องน้ า และเพ่ือออกแบบ
ห้องน้ าส าหรับคนพิการทางการเห็น ให้มีความ
เหมาะสมและปลอดภัยต่อการใช้งาน ซึ่งสามารถ
สรุปขั้นตอนในการศึกษา ดังนี้ 
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ภาพที่ 1 ขั้นตอนในการศึกษา 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 คณะผู้วิจัยได้ท าการสัมภาษณ์และเก็บ
รวบรวมข้อมูลที่ท าการบันทึกการสังเกตไว้ด้วย
ตนเอง โดยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลตั้งแต่เดือน
มีนาคม – มิถุนายน 2556  
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้ วิ จั ย วิ เ ค ร าะห์ ข้ อมู ล เบื้ อ งต้ นจ าก
แบบสอบถามแบบสัมภาษณ์และแบบบันทึกการ
สังเกต โดยจ าแนกตามพฤติกรรมการใช้งานและ
ความต้องการด้านสถาปัตยกรรม โดยโปรแกรม
ส าเร็จรูปทางสถิติ เพ่ือท าการสังเคราะห์ข้อมูลมา
เป็นเกณฑ์และแนวทางในการออกแบบ 3 แนวทาง 
โดยแบ่งเป็น 2 ประเด็นคือ 

1. ข้อมูลทั่วไปของคนพิการทางการเห็น 
ซึ่งเป็นข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ 

อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพ ลักษณะที่
อยู่อาศัย จ านวนผู้อยู่อาศัย ระดับการมองเห็น 
ระยะก้าวโดยเฉลี่ย (เซ็นติเมตร) และประสบการณ์
การใช้ห้องน้ า โดยเป็นการวิเคราะห์เพ่ือตรวจทาน
ข้อมูลที่ ได้จากการศึกษา และน าไปใช้ในการ
ออกแบบขนาดพ้ืนที่ที่ต้องใช้ภายในห้องน้ า 

2. ข้อมูลพฤติกรรมการใช้งานและความ
ต้องการด้านสถาปัตยกรรม โดยแบ่งออกเป็น 3 ด้าน  
   2.1 ด้านการสังเกต เพ่ือน าไป
เป็นเกณฑ์ในการเลือกใช้ชนิดของสุขภัณฑ์ อ่างล้าง
หน้า และโถปัสสาวะชาย 

  2.2 ด้านการสัมผัส เพื่อน าไปเป็น
แนวทางในการเลือกใช้วัสดุพ้ืนผิวพ้ืน ผนัง ฝ้า
เพดาน รูปแบบของประตู และราวจับ 

1. การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลพฤติกรรมการ    
ใช้งาน และข้อมูลความต้องการด้านสถาปัตยกรรม 

2. วิเคราะห์ข้อมลูเบื้องต้นตามหลกัสถิต ิ

3. สังเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการใช้งาน และข้อมูล
ความต้องการด้านสถาปัตยกรรม เพื่อหาแนวทางการ
ออกแบบเพื่อความเหมาะสม และปลอดภัย 

4. ออกแบบห้องน้ าส าหรับคนพิการทางการเห็น                
3 แบบ 
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    2.3 ด้านการเคลื่อนไหว เ พ่ือ
น าไปเป็นเกณฑ์ในการก าหนดขนาดของห้องน้ า 
ต าแหน่งของสุขภัณฑ์ และระยะในการเข้าถึง  

 
ผลการวิจัย 

ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยแบ่ง
ออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

 ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน 

 ข้อมูลพ้ืนฐานผู้เข้าร่วมการวิจัยที่เป็นกลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน 50 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย  
ร้อยละ 58 เพศหญิงร้อยละ 42 มีอายุระหว่าง 18-
25 ปี ร้อยละ 34 รองลงมามีอายุระหว่าง 34-41 ปี 
และ 42-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 16 กลุ่มตัวอย่างมี
ระดับการศึกษาอยู่ในระดับต่ ากว่ามัธยมต้น ร้อย
ละ 50 รองลงมาเป็นระดับมัธยมต้น ร้อยละ 26
กลุ่มตัวอย่างมีอาชีพรับจ้าง ร้อยละ 38 รองลงมา
เ ป็ น นั ก เ รี ย น ห รื อ นั ก ศึ ก ษ า  ร้ อ ย ล ะ  3 6               
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด ร้อยละ 72 
รองลงมามีสถานภาพสมรส ร้อยละ 20 ส่วนของ
ลักษณะที่อยู่อาศัยส่วนใหญ่เป็นบ้านเดี่ยว ร้อยละ 
72 รองลงมาอาศัยอยู่ทาวเฮาส์ ร้อยละ 12 และมี
จ านวนผู้อยู่อาศัยมากกว่า 4 คน ร้อยละ 48 
รองลงมามีจ านวนผู้อยู่อาศัย 4 คน ร้อยละ 22
นอกจากนั้นแล้วระดับการมองเห็นของกลุ่ ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับตาบอดสนิทและสายตา
เลือนรางเท่าๆ กัน ร้อยละ 50 และมีประสบการณ์
การใช้ห้องน้ า 7 แห่ง ร้อยละ 26 รองลงมามี
ประสบการณ์การใช้ห้องน้ า 6 แห่ง ร้อยละ 22 
โดยมีระยะก้าวโดยเฉลี่ยที่ 37.33 ซม.  

  ส่วนที่ 2 ข้อมูลพฤติกรรมการใช้งาน 3 
ด้าน ได้แก่ ด้านการสังเกต ด้านการสัมผัส และ
ด้านการเคลื่อนไหว  

   1) ด้านการสังเกต  
      ข้อมูลพฤติกรรมการใช้งานด้าน
สังเกต ด้านแรกคือสุขภัณฑ์ส่วนใหญ่ที่เคยใช้งาน 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างเคยใช้งานสุขภัณฑ์แบบนั่งยอง 
ร้อยละ 42 แบบนั่งราบ ร้อยละ 36 และทั้งแบบนั่ง
ยองและนั่งราบ ร้อยละ 22 ด้านที่สองคืออ่างล้าง
หน้าส่วนใหญ่ที่เคยใช้งาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างเคย
ใช้อ่างล้างหน้าแบบมีเคาน์เตอร์ ร้อยละ 46 แบบ
แขวนผนั ง  ร้อยละ 42 และเคยใช้ทั้ ง แบบมี
เคาน์เตอร์และแบบแขวนผนัง ร้อยละ 12 ด้านที่
สามคือโถปัสสาวะชายส่วนใหญ่ที่ เคยใช้งาน 
(เฉพาะเพศชาย 29 คน) พบว่า โถปัสสาวะชายที่
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เคยใช้งานเป็นแบบแขวน
ผนัง ร้อยละ 86 
    2) ด้านการสัมผัส  
     ข้อมูลพฤติกรรมการใช้งานด้านการ
สัมผัส  ด้านแรกคือลักษณะพ้ืนส่วนใหญ่ที่กลุ่ม
ตัวอย่างเคยใช้งาน พบว่า เป็นพ้ืนเรียบ ร้อยละ 56 
พ้ืนขรุขระ ร้อยละ 24 และทั้งพ้ืนเรียบและพ้ืน
ขรุขระ ร้อยละ 20 ด้านที่สองคือผนังส่วนใหญ่ที่
เคยใช้งาน พบว่า เป็นผนังเรียบ ร้อยละ 86 ทั้ง
ผนังเรียบและผนังขรุขระ ร้อยละ 12 น้อยที่สุดเป็น
ผนังขรุขระ ร้อยละ 2 ด้านที่สามคือลักษณะฝ้า
เพดานส่วนใหญ่ที่เคยใช้งาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างไม่
ทราบว่าฝ้าเพดานที่เคยใช้งานลักษณะอย่างไร ร้อย
ละ 38 ทราบว่าเป็นแบบสูงโปร่ง ร้อยละ 36 และ
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แบบเตี้ย ร้อยละ 18 ด้านที่สี่คือลักษณะประตูส่วน
ใหญ่ที่เคยใช้งาน พบว่า ส่วนใหญ่มีลักษณะประตู
เป็นบานเปิดเข้า ร้อยละ 92 แบบบานเลื่อน ร้อย
ละ 6 น้อยที่สุดเคยใช้ทั้งแบบเปิดเข้าและบาน
เลื่อน ร้อยละ 2 ด้านที่ห้าคือลักษณะที่จับประตู 
พบว่า ส่วนใหญ่เป็นแบบลูกบิด ร้อยละ 74 แบบมี
ราวจับ ร้อยละ 18 น้อยที่สุดเคยใช้ทั้งแบบลูกบิด
และราวจับ ร้อยละ 8 
   3) ด้านการเคลื่อนไหว  
     ข้อมูลพฤติกรรมการใช้งานด้านการ
เคลื่อนไหว ด้านแรกคือระยะเวลาในการเข้าถึง
สุขภัณฑ์ อ่างล้างหน้า โถปัสสาวะ พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างใช้เวลาในการเข้าถึงสุขภัณฑ์ อ่างล้างหน้า
และโถปัสสาวะ 2 – 3 นาที ร้อยละ 46 รองลงมา
ใช้เวลาไม่เกิน 1 นาที ร้อยละ 26 ใช้เวลา 5 นาที 
ร้อยละ 18 และใช้เวลามากกว่า 5 นาที ร้อยละ 10 
ด้านที่สองคือขนาดพ้ืนที่ห้องน้ าส่วนใหญ่ที่เคยใช้
งาน (เปรียบเทียบจากการเคลื่อนไหว)  พบว่า 
ขนาดพ้ืนที่ห้องน้ ามีพ้ืนที่ให้ก้าว 2 – 3 ก้าว ร้อย
ละ 42 รองลงมากลุ่มตัวอย่างเคยใช้งานห้องน้ าที่มี
พ้ืนที่แค่หมุนตัวและมีพ้ืนที่สุดปลายไม้เท้าขาว
เท่ากัน ร้อยละ 24 และเคยใช้งานห้องน้ าทั้งสาม
ขนาดคือทั้งที่มีพ้ืนที่แค่หมุนตัว มีพ้ืนที่สุดปลายไม้
เท้าขาว และมีพ้ืนที่ให้ก้าว 2 – 3 ก้าว ร้ อยละ 8
น้อยที่สุดคือ มีพ้ืนที่สุดปลายไม้เท้าขาวและพ้ืนที่
ให้ก้าว 2–3 ก้าว ร้อยละ 2 
 
  ส่วนที่  3  ข้อ มูลความต้องการด้ าน
สถาปัตยกรรมใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการสังเกต 
ด้านการสัมผัส และด้านการเคลื่อนไหว 

    1) ด้านการสังเกต  
           ความต้องการด้านสถาปัตยกรรม 
ด้านแรกคือสุขภัณฑ์ที่ใช้ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่ต้องการสุขภัณฑ์ที่ใช้งานแบบนั่งราบ ร้อยละ 
72  ด้านที่สองคืออ่างล้างหน้า พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่ต้องการใช้งานเป็นแบบมีเคาน์เตอร์ ร้อย
ละ 80 ด้านที่สามคือโถปัสสาวะชาย (เฉพาะเพศชาย 
29 คน) พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ต้องการโถ
ปัสสาวะชายที่ใช้งานเป็นแบบแขวนผนัง ร้อยละ 90 
    2) ด้านการสัมผัส  
        ความต้องการด้านสถาปัตยกรรม 
ด้านแรกคือลักษณะพ้ืนที่ต้องการใช้งาน พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ต้องการพ้ืนที่ใช้งานเป็นแบบ
พ้ืนขรุขระ ร้อยละ 78 ด้านที่สองคือลักษณะผนังที่
ต้องการใช้ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ต้องการ
ผนังทั้งแบบเรียบและแบบขรุขระ ร้อยละ 66 ด้าน
ที่สามคือฝ้าเพดาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
ต้องการฝ้าเพดานที่มีลักษณะสูงโปร่ง ร้อยละ 82
ด้านที่สี่คือลักษณะประตูที่ต้องการใช้งาน พบว่า  
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ต้องการประตูเป็นบานเปิด
เข้า ร้อยละ 66 และด้านที่ห้าคือลักษณะที่จับที่
ต้องการใช้งาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างต้องการ
ลักษณะที่จับประตูแบบมีลูกบิด ร้อยละ 56 
    3) ด้านการเคลื่อนไหว  
        ความต้องการด้านสถาปัตยกรรม 
ด้ า น ข น า ด พ้ื น ที่ ห้ อ ง น้ า ที่ ต้ อ ง ก า ร ใ ช้ ง า น 
(เปรียบเทียบจากการเคลื่อนไหว) พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่ต้องการขนาดพ้ืนที่ห้องน้ า      
เป็นแบบมีพ้ืนที่ให้ก้าว 2 – 3 ก้าว ร้อยละ 66 
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2. แนวทางการออกแบบเพื่อความเหมาะสม และปลอดภัย 

ตารางที่ 1 แสดงแนวทางการออกแบบห้องน้ าส าหรับคนพิการทางการเห็นเพ่ือความเหมาะสมและปลอดภัยต่อการใช้งาน  

องค์ประกอบใน

งานสถาปัตยกรรม 

ความต้องการของผู้ใช้ 

/การศึกษา 
แนวทางการออกแบบ 

สุขภัณฑ์ แบบนัง่ราบ แบบนั่งราบ ที่กดแบบก้าน ติดตั้งตามระยะมาตรฐาน

ทั่วไป  

อ่างล้างหน้า แบบมีเคาน์เตอร์ แบบวงรี ฝังใต้เคาน์เตอร์ ปาดมุมมน 

ก๊อกน้ า แบบก้านโยก แบบก้านโยกซ้าย – ขวา 

โถปัสสาวะชาย แบบแขวนผนัง ส าหรับห้องน้ าเดี่ยว ไม่ควรมี 

พื้น พื้นขรุขระ ใช้พื้นกระเบื้องเซรามิก 2              ผิวด้าน

      ผิวข  ข  ส าหรับ             ข      

                               

ผนัง ผนังเรียบหรือขรุขระ ใช้ผนังกระเบื้องเซรามิกและโมเสคใน 2 รูปแบบ    

                โทน        อยู่ด้านหลังของ

สุขภัณฑ์กว้าง 1.20  . สูงจรดฝ้าเพดาน 

ฝ้าเพดาน สูงโปร่ง เพิ่มพัดลมดูดอากาศเพื่อให้อากาศถ่ายเทได้ดีขึ้น 

ประต ู บานเปิดและมลีูกบิด บานเปิด 90                   ไม่มีธรณีประตู 

ต าแหน่งของ

สุขภัณฑ์ 

อยู่ฝั่งตรงข้ามกัน จัดวางสุขภัณฑ์ และเคาน์เตอร์อ่างล้างหน้าในแนว

ทแยงกัน ส่วนพื้นที่อาบน้ าให้แปรผันตามพื้นที่

โดยรวม 

ขนาดพื้นที่ห้องน้ า มีพื้นที่ให้ก้าว 2 – 3 ก้าว เส้นทางในการสัญจรที่ลึกที่สุด 1.2 ม. 

แสงสว่าง เน้นความแตกต่างของความ

สว่างระหว่างพื้นที่ ใช้งาน 

กับพื้นที่สภาพแวดล้อม 

ท ากล่องไฟ หรือไฟดาวน์ไลท์ เหนือเคาน์เตอร์อ่างล้าง

หน้า โดยเพิ่มปริมาณความสว่างให้มากกว่าความสวา่ง

ทั่วไปภายในห้องน้ า 

สี ค น ต า บ อ ด มี ก า ร รั บ รู้ สี

เหลือง, แดง, สีเขียว, สีน้ า

เงิน และสีม่วง ตามล าดับ 

เน้นการใช้สีเหลืองบริเวณผนังด้านหลังของสุขภัณฑ์ 

เพื่อให้คนตาบอดเลือนรางสามารถเข้าถึงได้ง่าย และ

รวดเร็วขึ้น  
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3. การออกแบบห้องน้ าส าหรับคนพิการทางการเห็น 

   3.1 แบบห้องน้ ารูปร่างสี่เหลี่ยมผืนผ้า 

 
ภาพที่ 2 ผังพื้น (Plan) และรายละเอียดห้องน้ ารูปร่างสี่เหลี่ยมผืนผ้า 

 

       
ภาพที่ 3 (ก) ทัศนียภาพภายในห้องน้ ารูปร่างสี่เหลี่ยมผืนผ้า (ด้านซ้าย) และ  

     (ข) ทัศนียภาพภายในห้องน้ ารูปร่างสี่เหลี่ยมผืนผ้า (ด้านขวา) 
 
3.2 แบบห้องน้ ารูปร่างสี่เหลี่ยมจัตุรัส 

 
ภาพที่ 4 ผังพื้น (Plan) และรายละเอียดห้องน้ ารูปร่างสี่เหลี่ยมจัตุรัส 
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 ภาพที่ 5 (ก) ทัศนียภาพภายในห้องน้ ารูปร่างสี่เหลี่ยมจัตุรัส (ด้านซ้าย) และ  

ภาพที่ 5 (ข) ทัศนียภาพภายในห้องน้ ารูปร่างสี่เหลี่ยมจัตุรัส (ด้านขวา) 
 

3.3 แบบห้องน้ ารูปร่างตัวแอล 

 
ภาพที่ 6 ผังพื้น (Plan) และรายละเอียดห้องน้ ารูปร่างตัวแอล 

 
 

       
 

ภาพที่ 7 (ก) ทัศนียภาพภายในห้องน้ ารูปร่างตัวแอล (ด้านซ้าย) และ  

     (ข) ทัศนียภาพภายในห้องน้ ารูปร่างตัวแอล (ด้านขวา) 
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อภิปรายผลการวิจัย 

การวิจัยนี้เป็นการหาแนวทางการออกแบบ
ห้องน้ าส าหรับคนพิการทางการเห็น ให้มีความ
เหมาะสม และปลอดภัยกับการใช้งาน รวมถึงการ
ออกแบบบนพ้ืนฐานของข้อมูลจากผู้ใช้งานจริง 
ผู้วิจัยได้มีการออกแบบห้องน้ าทั้ง 3 รูปแบบ คือ 
แบบห้องน้ ารูปร่างสี่ เหลี่ยมผืนผ้า, แบบห้องน้ า
รูปร่างสี่เหลี่ยมจัตุรัส และแบบห้องน้ ารูปร่างตัว
แอล จากข้อมูลพฤติกรรมการใช้งาน 3 ด้าน ได้แก่ 
ด้านการสัง เกต ด้านการสัมผัส และด้านการ
เคลื่อนไหว รวมทั้งศึกษาข้อมูลความต้องการด้าน
สถาปัตยกรรมใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการสังเกต 
ด้านการสัมผัส และด้านการเคลื่อนไหว โดยการใช้
วิธีการสัมภาษณ์กับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 50 คน ซึ่ง
กลุ่ มตั วอย่ า งจะต้ อง เป็ นผู้ ที่ มี           
                             น้อย 2      
                          งคมภายนอก ตลอดจน
สามารถเดินทางได้ด้วยตนเองโดยใช้ไม้เท้าขาว  
โดยสุ่มจากกลุ่มคนสายตาเลือนรางและกลุ่มคนตา
บอดสนิท จากสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย 
ส ม า ค ม ค น ต า บ อด ช า ว อี ส า น  ศู น ย์ พั ฒ น า
สมรรถภาพคนตาบอด และย่านอนุสาวรีย์ ชัย
สมรภูมิ โดยใช้วิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-
stage Sampling) 

ข้อมูลที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างท าให้ผู้วิจัย
สามารถออกแบบห้องน้ า 3 แบบ ได้แก่ แบบ
ห้องน้ ารูปร่างสี่เหลี่ยมผืนผ้า, แบบห้องน้ ารูปร่าง
สี่เหลี่ยมจัตุรัส และแบบห้องน้ ารูปร่างตัวแอล โดย
มีการเลือกใช้วัสดุและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เหมาะสม
กับคนพิการทางการเห็น เช่น ก๊อกน้ าแบบก้านโยก

ซ้าย-ขวา การใช้กล่องไฟและดาวน์ไลท์เหนืออ่าง
ล้างหน้า กระเบื้องผิวด้านและผิวขรุขระ  รวมทั้งสี
ของกระเบื้องโดยเน้นการใช้สีเหลืองบริเวณผนัง
ด้านหลังของสุขภัณฑ์ เพ่ือให้คนสายตาเลือนราง
สามารถเข้าถึงได้ง่าย และรวดเร็วขึ้น ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ เผชิญ (2551) เรื่องการออกแบบ
สภาพแวดล้อมภายในห้องน้ าสาธารณะเพ่ือความ
ปลอดภัยส าหรับคนตาบอด ได้สรุปแนวทางการ
ออกแบบห้องน้ าไว้ว่า ขนาดประตูทางเข้า 1.00 
เมตร ก๊อกน้ าที่คนตาบอดต้องการมากที่สุดคือ 
แบบโยกขึ้น-ลง หรือโยกซ้าย-ขวา ราวจับเป็นแบบ
กลมและติดตั้งให้ใกล้กับสุขภัณฑ์มากที่สุด อ่างล้าง
หน้าแบบตั้งพ้ืน กระเบื้องหลักของห้องน้ าใช้สีขาว
แบบเรียบ กระเบื้องบนผนัง ใช้สีแดง พ้ืนผิวขรุขระ
สูงจากพ้ืน 1.00 เมตร ขนาดกระเบื้องกว้าง 0.20 
เซนติเมตร เพ่ือให้คนตาบอดได้สัมผัสถึ งความ
แตกต่างและเกิดการรับรู้ในการใช้งาน แสงสว่าง
ภายในห้องน้ า เน้นที่บริเวณสุขภัณฑ์ บนเพดาน
เหนืออ่างล้างหน้าและชักโครก หรือบริเวณใต้
กระจกและเหนือกระจก เพ่ือให้คนตาบอดเห็นได้
อย่างชัดเจน   
 
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

1. การเก็บข้อมูลจากคนพิการทางการเห็น 
ต้องใช้เวลาค่อนข้างมากจึงจะได้กลุ่มตัวอย่างที่
ครบถ้วนทุกเพศ ทุกวัย และต้องใช้เวลาในการ
สัมภาษณ์แบบตัวต่อตัว ดังนั้นส าหรับผู้ที่ต้องการ
ท าการวิจัยที่มีกลุ่มตัวอย่างเป็นคนพิการทางการ
เห็นจึงควรก าหนดขอบเขตในการเก็บข้อมูลให้
สอดคล้องกับช่วงเวลาในการวิจัยด้วย 
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2. การวิจัยในครั้งนี้เป็นการเก็บรวบรวม
ข้อมูลเพ่ือน ามาออกแบบห้องน้ าส าหรับคนพิการ
ทางการเห็น  ดังนั้นควรมีการศึกษาการทดลองใช้
ห้องน้ า 3 รูปแบบ เพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพ
ของการออกแบบและการใช้งานต่อไป 

3. การวิจัยครั้งต่อไปอาจมีการเก็บข้อมูล
กับกลุ่มตัวอย่างที่มีความพิการในด้านอ่ืน ๆ หรือ
กลุ่มตัวอย่างที่ไม่ได้มีความพิการร่วมด้วย  เพ่ือเป็น
การวิจัยที่เป็นการออกแบบเพ่ือการใช้งานของคน
ทุกกลุ่มในสังคม (Universal Design) 
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บทคัดย่อ 
  การศึกษาการเปรียบเทียบความเร็วในการอ่านของนักเรียนพิการทางการเห็นและนักเรียนที่มีการ
เห็นปกติครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพ่ือส ารวจความเร็วในการอ่านออกเสียงของนักเรียนพิการทางการเห็น
และนักเรียนที่มีการเห็นปกติ และ (2) เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างของความเร็วในการอ่านออก
เสียงระหว่างนักเรียนพิการทางการเห็นและนักเรียนที่มีการเห็นปกติ 
  กลุ่มตัวอย่างท่ีศึกษาแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ นักเรียนพิการทางการเห็นและนักเรียนที่มีการเห็นปกติ
ที่ก าลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนที่มีการจัดการเรียนร่วมส าหรับนักเรียนพิการทางการเห็นในกรุงเทพมหานคร
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม. 1-3) จ านวน 4 แห่ง โดยกลุ่มตัวอย่างของนักเรียนที่มีการเห็นปกติใช้การสุ่ม 
และนักเรียนพิการทางการเห็นเก็บข้อมูลทั้งหมด กลุ่มละ 21 คน รวม 42 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ
บทความและแบบบันทึกข้อมูลการอ่านให้นักเรียนพิการทางการเห็นอ่านบทความอักษรเบรลล์ และนักเรียน
ที่มีการเห็นปกติอ่านบทความเดียวกันรูปแบบอักษรพิมพ์ โดยใช้บทความจากการประกวดอ่านและเขียน
อักษรเบรลล์แห่งชาติ ครั้งที่ 14 ปี พ.ศ.2552 ของวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล  
  ผลจากการศึกษาพบว่า นักเรียนพิการทางการเห็นใช้เวลาในการอ่านมากกว่านักเรียนที่มีการเห็น
ปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ข้อมูลจากการวิจัยพบว่า เวลาเฉลี่ยที่ใช้ใน
การอ่านของนักเรียนที่มีการเห็นปกติ คิดเป็น 6.26 นาที เวลาเฉลี่ยในการอ่านของนักเรียนพิการทางการ
เห็น คิดเป็น 17.13 นาที และความเร็วเฉลี่ยในการอ่านของนักเรียนที่มีการเห็นปกติ คิดเป็น 121.53 ค าต่อ
นาที ความเร็วเฉลี่ยในการอ่านของนักเรียนพิการทางการเห็น คิดเป็น 51.82 ค าต่อนาที จากข้อมูลดังกล่าว 
พบว่าการอ่านของนักเรียนที่มีการเห็นปกติสามารถอ่านได้เร็วกว่าการอ่านของนักเรียนพิการทางการเห็นถึง 
2.35 เท่า ซึ่งสามารถน าความแตกต่างไปเป็นข้อเสนอแนะส าหรับการก าหนดมาตรฐานในการเพ่ิมเวลาสอบ
ส าหรับนักเรียนที่อ่านด้วยอักษรเบรลล์ 

 
ค าส าคัญ: นักเรียนพิการทางการเห็น, นักเรียนที่มีการเห็นปกติ, อักษรเบรลล์, ความเร็วในการอ่าน  
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Abstract  
  The purposes of this study are (1) to survey the reading speed of visually impaired 
and sighted students and (2) to compare the difference in the reading speed between 
visually impaired and sighted students. 

The sample groups in this research were divided into 2 groups including visually 
impaired students and sighted students studying in 4 mainstream secondary schools providing 
inclusive education for visually impaired students in Bangkok area. The sample group of sighted 
students were recruited at random while the sample group of visually impaired students were 
all recruited for data collection. Each sample group consisted of 21 students, totaling 42 
students. The research instruments used in this study were an article and a reading report form. 
The researcher asked the visually impaired students to read the Braille article and the sighted 
students to read the same article in print. The article used was taken from the article of the 14th 
National Braille Reading & Writing Contest (year 2009) of Ratchasuda College Mahidol University.    

The results of this study showed that the visually impaired students took significantly 
more time to read than sighted students at a statistical confidence level of 95%. The data of 
this research showed that the average reading time of sighted students was 6.26 minutes while 
the average reading time of the visually impaired students was 17.13 minutes.  The average 
reading speed of sighted students was 121.53 words per minute (wpm) while the average 
reading speed of the students with visual impairments was 51.82 wpm. From this data, it was 
found that the reading speed of sighted students was 2.35 times faster than the reading speed 
of the visually impaired students. Reading performance differences can be used as a 
recommendation for setting standards for increasing examination time for Braille reading students.     
Key words: Visually Impaired Students, Sighted Students, Braille, Reading Speed 
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บทน า 
  ปัจจุบันนี้ในการด ารงชีวิตของมนุษย์ไม่ว่า
จะเป็นคนพิการหรือไม่ พิการย่อมต้อง ได้ รั บ
การศึกษา เรียนรู้เพ่ิมเติมรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และ
อ่ืน ๆ เ พ่ือให้สามารถที่จะด ารงชีวิตอยู่ ได้ การ
เข้าถึงในการเรียนรู้ต่าง ๆ นั้นมนุษย์เราจะต้อง
ได้รับผ่าน ทางประสาทสัมผัสในการรับรู้ด้านต่างๆ
การอ่านจัดเป็นทักษะที่ส าคัญประเภทหนึ่งในการ
สื่อสารโดยใช้ภาษาเขียนรวมถึงสัญลักษณ์ต่าง ๆ 
เพ่ือสื่อให้ผู้รับสารสามารถตีความ แปลความหมาย
ได้ตรงกันในเรื่องราวหรือสิ่งที่ผู้ส่งสารต้องการจะสื่อ 
โดยผ่านกระบวนการรับรู้ทางการเห็นและการ
สัมผัส ส าหรับในการอ่านของบุคคลที่ไม่มีความ
พิการทางการเห็นนั้นจะใช้การรับรู้ทางการเห็น ซึ่ง
การรับรู้ทางการเห็นสามารถเห็นในภาพกว้างได้ 
สามารถอ่านได้เป็นจ านวนมาก แต่ในการอ่านของ
คนพิการทางการเห็นจ าเป็นต้องใช้การรับรู้ทางการ
สัมผัสด้วยปลายนิ้ วแทนการเห็น ซึ่ งการรับรู้
ทางการสัมผัสสามารถอ่านสัมผัสอักษรเบรลล์ได้ที
ละตัวไม่สามารถเห็นภาพกว้างได้ Nolan and 
Kederis (1969) การอ่านเป็นปัจจัยที่ส าคัญ
เพ่ือที่จะได้สามารถเข้าถึงสาระความรู้ต่าง ๆ ที่เป็น
ลักษณะภาษาเขียนได้อย่างเข้าใจในสิ่งที่ผู้ส่งสาร
ต้องการสื่อ ซึ่งทักษะดังกล่าวของแต่ละบุคคลจะมี
ลักษณะระดับความสามารถในการอ่านที่แตกต่าง
กันขึ้นอยู่กับประสบการณ์ในการฝึกฝน ความ
ช านาญ และจุดประสงค์ในการอ่านของแต่ละบุคคล  
  อักษรเบรลล์เป็นสื่อประเภทแรกที่ให้คน
พิการทางการเห็นได้เข้าถึงการศึกษา ข้อมูลข่าวสาร 
และอ่ืน ๆ ถึงแม้ว่าปัจจุบันนี้จะมีสื่อประเภทอ่ืนที่

ให้เข้าถึงได้มากขึ้น แต่สื่ออักษรเบรลล์ยังมีความ
จ าเป็นและมีความส าคัญต่อคนพิการทางการเห็น 
โดยเฉพาะนักเรียนที่ยังเรียนอยู่ในโรงเรียน รวมไป
ถึงนักเรียนพิการทางการเห็นที่เรียนร่วมกับนักเรียน
ที่มีการเห็นปกติ เพ่ือที่จะได้เรียนตามเพ่ือน ๆ ได้
ทัน ท าให้เข้าใจเนื้อหาเพ่ิมขึ้น สามารถทบทวนใน
สิ่งที่เรียนมาได้ ได้ทราบถึงตัวสะกดต่าง ๆ ที่ถูกต้อง 
สามารถน าไปเขียนได้ถูกต้อง และเข้าใจในเนื้อหา
มากขึ้นกว่าการฟังเพียงอย่างเดียว บทบาทหน้าที่
ของครูเสริมวิชาการท่ีเข้าไปช่วยเหลือนักเรียนพิการ
ทางการเห็นเรียนร่วมในโรงเรียนเรียนร่วม พบว่าใน
การสอบมีการจัดท าข้อสอบเป็นอักษรเบรลล์มาให้
นักเรียนพิการทางการเห็นใช้ในการอ่านสอบ 
ปัญหาที่พบคือนักเรียนพิการทางการเห็นไม่
สามารถอ่านได้ทันกับเวลาที่ได้ก าหนดไว้ในแต่ละ
โรงเรียน จึงจ าเป็นต้องให้ครูเสริมวิชาการช่วยอ่าน
ข้อสอบให้ฟัง ซึ่งบางโรงเรียนไม่มีการยืดหยุ่นเรื่อง
เวลาให้กับนักเรียนพิการทางการเห็น ท าให้เกิดผล
ต่อคะแนนการสอบของนักเรียน (สุริ ยัน มั่น
ประสงค์, 2554) ผู้วิจัยได้เห็นถึงความส าคัญในการ
อ่านของนักเรียนทั้ง 2 กลุ่ม การอ่านไม่ว่าจะเป็น
การอ่านของนักเรียนกลุ่มใดหรือบุคคลใด ซึ่ ง
ปัจจุบันนี้การอ่านได้มีความส าคัญ และมีประโยชน์
ต่อการศึกษา หาข้อมูล และรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ 
ได้รอบโลก รวมทั้งการเรียนรู้ตลอดชีวิต การท างาน 
นอกเหนือจากการด าเนินชีวิตประจ าวัน และอ่ืน ๆ 
อีกมากมาย ซึ่งมีประโยชน์มากต่อชีวิตประจ าวัน
ของบุคคลทุกกลุ่ม  

จากข้อมูลและปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยจึง
สนใจศึกษาความแตกต่างของอัตราความเร็วในการ
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อ่านของนักเรียนพิการทางการเห็น และนักเรียนที่มี
การเห็นปกติ ซึ่งรูปแบบในการอ่านของคนพิการ
ทางการเห็น และคนที่ไม่พิการทางการเห็นมีความ
แตกต่างกัน และพบว่ายังไม่มีการส ารวจเกี่ยวกับ
การเปรียบเทียบความเร็วในการอ่านของนักเรียน
พิการทางการเห็นและนักเรียนที่มีการเห็นปกติใน
ประเทศไทย ดังนั้นผู้วิจัยจึงเห็นความส าคัญของ
ระยะเวลาที่ใช้ในการอ่านของนักเรียนทั้ง 2 กลุ่มนี้
จึงจ าเป็นต้องท าการศึกษา และวิจัยเพ่ือให้ทราบถึง
ความแตกต่างของระยะเวลาที่ใช้ในการอ่านของ
นักเรียนทั้ง 2 กลุ่มนี้ เพ่ือน าผลที่ได้จากการศึกษา 
และวิจัยมาเปรียบเทียบความเร็วในการอ่านของ
นักเรียนพิการทางการเห็นและนักเรียนที่มีการเห็นปกติ 

 
วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
  1. เพ่ือส ารวจความเร็วในการอ่านออก
เสียงของนักเรียนที่มีการเห็นปกติ 
  2. เพ่ือส ารวจความเร็วในการอ่านออก
เสียงของนักเรียนพิการทางการเห็น  
  3. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่าง
ของความเร็วในการอ่านออกเสียงระหว่างนักเรียน
พิการทางการเห็นและนักเรียนที่มีการเห็นปกต ิ
 
ค าถามจากการวิจัย 
 1. นักเรียนที่มีการเห็นปกติใช้เวลาเท่าไร
ในการอ่านออกเสียงบทความทั้งหมดที่ก าหนดให้ 
  2. นักเรียนพิการทางการเห็นใช้เวลาเท่าไร
ในการอ่านออกเสียงบทความทั้งหมดที่ก าหนดให้ 
 3. นักเรียนพิการทางการเห็นและนักเรียน
ที่มีการเห็นปกติใช้ เวลาในการอ่ านออกเสียง
บทความเดียวกัน จะใช้เวลาแตกต่างกันมากน้อยเท่าไร 

สมมติฐานในการวิจัย 
  นักเรียนพิการทางการเห็นใช้เวลาในการ
อ่านมากกว่านักเรียนที่มีการเห็นปกติ 

 
วิธีด าเนินการวิจัย  

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
ประชากร แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 

   1.นักเรียนพิการทางการเห็น
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม. 1-3) ซึ่งเรียนอยู่
ในโรงเรียนเรียนร่วมในเขตกรุงเทพมหานคร ที่
โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพส่งนักเรียนพิการ
ทางการเห็นไปเรียนร่วม  

  2 . นั ก เ รี ย น ที่ มี ก า ร เ ห็ นป ก ติ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม. 1-3) ซึ่งเรียนอยู่
ในโรงเรียนที่มีการรับนักเรียนพิการทางการเห็นเข้า
เรียนร่ วมกับนักเรียนที่มีการเห็นปกติ ในเขต
กรุงเทพมหานคร  

กลุ่มตัวอย่างแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 
   1.นักเรียนพิการทางการเห็น
จ านวน 21 คน ที่เรียนร่วมอยู่ใน 4 โรงเรียนในเขต
กรุงเทพมหานคร คือ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย 
โรงเรียนศรีอยุธยา โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ 
และโรงเรียนเซนต์คาเบรียล ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น (ม.1-3) เนื่องจากนักเรียนพิการทางการ
เห็นมีจ านวนน้อย จึงเก็บข้อมูลกับนักเรียนพิการ
ทางการเห็นในกลุ่มนี้ทั้งหมด (เอกสารประกอบวิชา
ระเบียบวิธีวิจัย, 2556) โดยนักเรียนพิการทางการ
เห็นในกลุ่มนี้ทุกคนต้องเข้าเกณฑ์ในการวิจัยและ
สมัครใจเข้าร่วมการวิจัย มีจ านวนนักเรียนพิการ
ทางการเห็น ดังตารางที่ 1 
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ตารางท่ี 1 แสดงจ านวนนักเรียนพิการทางการเห็นระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) โรงเรียนเรียนร่วมใน
เขตกรุงเทพมหานคร 
 

              ระดับชั้น 

โรงเรียน 

มัธยมศึกษาปีท่ี 
1 

มัธยมศึกษาปีท่ี 
2 

มัธยมศึกษาปีท่ี 
3 

รวม 

โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย 2 3 1 6 

โรงเรียนศรีอยุธยา 3 3 2 8 

โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ - 1 1 2 

โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 2 1 2 5 

รวม 7 8 6 21 

  
   2.  นัก เรียนที่ มีการเห็นปกติ
จ านวน 21 คน วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างใช้การ
เลือกโดยการสุ่ม (เอกสารประกอบวิชาระเบียบวิธี
วิจัย, 2556) โดยให้โรงเรียนช่วยคัดเลือกจาก
นักเรียนที่มีความสมัครใจ ให้ได้จ านวนเท่ากับ
จ านวนของนักเรียนพิการทางการเห็น ซึ่งต้องอยู่
ในระดับชั้นและห้องเรียนเดียวกันกับนักเรียน
พิการทางการเห็นระดับมัธยมศึกษาตอนต้น       
(ม. 1-3) จาก 4 โรงเรียนคือ โรงเรียนสันติราษฎร์
วิทยาลัย โรงเรียนศรีอยุธยา โรงเรียนมัธยมวัดม
กุฏกษัตริย์ และโรงเรียนเซนต์คาเบรียล ที่โรงเรียน
สอนคนตาบอดกรุงเทพส่งนักเรียนพิการทางการ
เห็นเข้าเรียนร่วม ดังนั้นการกระจายจ านวน
นักเรียนที่มีการเห็นปกติจ านวน 21 คน จะเท่ากับ
การกระจายจ านวนนักเรียนพิการทางการเห็นตาม
ตารางที่ 1     

 

 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  

เครื่องมือที่ใช้ท าการวิจัย แบ่งออกได้ ดังนี้ 
   1. บทความภาษาไทยที่ใช้ในการทดสอบ
ในการอ่านออกเสียง เป็นบทความที่น ามาจาก
บทความในการประกวดการอ่าน และการเขียน
อักษรเบรลล์แห่งชาติครั้งที่ 14 ปี พ.ศ. 2552 ของ
วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล โดยเป็น
บทความในการอ่านประเภทรายบุคคลในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ผู้วิจัยจัดท าบทความเรื่อง 
“กระจุกดาวเปิด” เป็น 2 รูปแบบ ประกอบไปด้วย
บทความในรูปแบบอักษรเบรลล์และบทความใน
รูปแบบอักษรพิมพ์ มีจ านวนค าในเรื่องทั้งหมด 745 
ค า และใช้บทความที่มีอายุย้อนหลัง 5 ปีขึ้นไป 
เหตุผลที่เลือกใช้บทความในการประกวดอ่าน และ
เขียนอักษรเบรลล์นี้มาเป็นเครื่องมือในการทดสอบ
เนื่องจากได้ผ่านคณะกรรมการ และผู้เชี่ยวชาญใน
การสรรหาและคัดเลือกบทความ เพ่ือให้เหมาะสม
กับระดับที่ท าการอ่านและสาเหตุที่ต้องเลือกใช้



 

หน้า 90วารสารวิทยาลัยราชสุดา  ปีท่ี 8  ฉบับท่ี 11    หน้า 90   วารสารวิทยาลยัราชสดุา  ปีท่ี 11  ฉบับท่ี 14    
 

บทความย้อนหลัง 5 ปี  เพราะเพ่ือให้มั่นใจว่า
นักเรียนพิการทางการเห็นในการวิจัยนี้ที่เคยมา
ประกวดอ่าน และเขียนอักษรเบรลล์จะได้ไม่เคย
ผ่านการอ่านในเรื่องดังกล่าวมาก่อน 
   1.1 บทความจัดท าเป็นอักษร
เบรลล์ระดับ 1 ใช้กระดาษ Master ขนาด 11.5 x 
11 นิ้ว จ านวน 40 ตัวอักษรต่อบรรทัด และ 25 
บรรทัดต่อหน้า ซึ่งเป็นขนาดมาตรฐานทั่วไปในการ
จัดท าเอกสารรูปแบบอักษรเบรลล์ในประเทศไทย 
(สุปราณี ศรีสวัสดิ์, 2553) 
    1.2 บทความจัดท าเป็นอักษร
พิมพ์ ใช้กระดาษขนาด A 4 รูปแบบตัวอักษรใช้
แบบอังสนา ขนาดตัวอักษรใช้ขนาด 16 เนื่องจาก
เป็นตัวอักษรที่ อ่านง่าย ขนาดพอดี และเป็น
มาตรฐานที่หลายมหาวิทยาลัย และสถาบันให้ใช้
รูปแบบและขนาดตัวอักษรดังกล่าวในการพิมพ์  
   2. แบบบันทึกการอ่านจากการทดลอง 
แบ่งข้อมูลเป็น 2 ส่วนดังนี้ 

  ข้อมูลส่วนบุคคล 

- ประเภทของความพิการ  

- ชื่อโรงเรียนที่ก าลังศึกษา 

- ระดับชั้นเรียน/ห้อง 

- เพศ  

- อายุปัจจุบัน 
   - อายุที่เริ่มมีความพิการทางการ
เห็น (เฉพาะนักเรียนพิการทางการเห็น) 

   - อายุที่ เริ่มเรียนอักษรเบรลล์ 
(เฉพาะนักเรียนพิการทางการเห็น) 

   - จ านวนปีที่เรียนอักษรเบรลล์ 
(เฉพาะนักเรียนพกิารทางการเห็น) 

  ข้อมูลการอ่าน 

   - ประเภทของเอกสาร 

   - จ านวนค าทั้งหมดที่อ่านได ้

   - จ านวนเวลาที่ใช้ในการอ่านทั้งหมด 

   - จ านวนค าที่อ่านออกเสียงผิด 
  3. นาฬิกาจับเวลา เพ่ือใช้จับเวลาในขณะที่
ผู้เข้าร่วมการวิจัยอ่านบทความ เพ่ือบอกจ านวน
เวลาในการอ่านของผู้เข้าร่วมการวิจัย 
  4 . เครื่ องบั นทึ ก เสี ยง  เ พ่ือ ใช้ ในการ
บันทึกเสียงในขณะที่ผู้เข้าร่วมการวิจัยก าลังอ่าน
บทความ 
 
 เกณฑ์การนับจ านวนค าที่อ่านได้ จ าแนกได้ 
ดังต่อไปนี้ 
  1. ให้นักเรียนที่เข้าร่วมการวิจัยอ่านออก
เสียงบทความท่ีก าหนดให้จนจบ จ านวน 1 ครั้ง 
  2. น าจ านวนค าที่อ่านได้ทั้งหมด ลบด้วย
จ านวนค าที่อ่านออกเสียงผิดเท่ากับจ านวนค าที่อ่าน
ได้ถูกต้องทั้งหมดแล้วน ามาหารกับจ านวนเวลา
ทั้งหมดท่ีใช้ในการอ่าน ซึ่งในการวิจัยนี้จะน าจ านวน
เวลาที่นักเรียนใช้ในการอ่านทั้งหมดมาค านวณใน
รูปแบบของวินาที เพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง และ
แม่นย ามากขึ้น 
   3. เมื่อได้จ านวนค าที่ อ่านได้ถูกต้องต่อ
วินาทีแล้วน ามาค านวณเพ่ือให้ได้ผลลัพธ์คิดเป็น
จ านวน ค าท่ีอ่านได้ถูกต้องต่อนาที 
  4. น าจ านวนค าที่อ่านได้ถูกต้องต่อนาทีมา
หาค่าเฉลี่ยของนักเรียนทั้งหมด โดยจะหาค่าเฉลี่ย
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แยกกันระหว่างนักเรียนพิการทางการเห็นและ
นักเรียนที่มีการเห็นปกติ และน าค่าเฉลี่ยของ
นักเรียนทั้ง 2 กลุ่ม มาเปรียบเทียบกัน 

 
การเก็บรวบรวมข้อมูล  
  1 . ยื่นขอวิจัยในคนจากคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในคนของมหาวิทยาลัยมหิดล 

2 . อบรมวิธีการเก็บข้อมูล การบันทึก
ข้อมูลให้กับผู้ช่วยวิจัย  

3 . ส่ งหนั ง สื อขอ เข้ าท า กา รทด สอบ
เครื่องมือไปยังโรงเรียนเรียนร่วม  

4 . ท าการทดสอบเครื่องมือ โดยน าไป
ทดสอบกับนักเรียนพิการทางการเห็น และนักเรียน
ที่มีการเห็นปกติระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม. 1-3) 
ในโรงเรียนเรียนร่วมที่ไม่ใช่นักเรียนในกลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 6 คน แบ่งเป็นนักเรียนพิการทางการเห็น 3 
คน นักเรียนที่มีการเห็นปกติ 3 คน   

5. น าผลจากการทดสอบเครื่องมือมาท า
การวิเคราะห์ เพ่ือปรับปรุงเครื่องมือในการวิจัยให้
เหมาะสม 

6 . ส่ งหนั งสื อขอ เข้ า เก็ บข้ อมู ล ไปยั ง
โรงเรียนเรียนร่วมในกลุ่มตัวอย่าง 

7. โรงเรียนเรียนร่วมทั้ง 4 โรงเรียนนัด
นักเรียนที่จะเข้าร่วมการวิจัย  

8. จัดเตรียมสถานที่ในการทดสอบ โดย
สถานที่ที่ใช้ในการทดสอบครั้งนี้  ใช้ห้องที่เงียบ
เพ่ือให้นักเรียนที่เข้าร่วมการวิจัยมีสมาธิในการอ่าน
บทความตามท่ีผู้วิจัยก าหนด 

9. นักเรียนที่เข้าร่วมการวิจัยอ่านเอกสาร
ชี้แจงก่อนท าการทดสอบ จากนั้นผู้วิจัยอธิบาย
กติกาในการอ่านบทความ  

10. นักเรียนที่เข้าร่วมการวิจัยแต่ละคน
อ่านออกเสียงบทความที่เตรียมไว้ จ านวน 1 ครั้ง 
โดยให้อ่านจนจบเรื่อง  

11. ระหว่างที่นักเรียนที่เข้าร่วมการวิจัย
อ่านบทความผู้วิจัยบันทึกเสียง เพ่ือน าข้อมูลไป
วิเคราะห์  

12. ผู้ช่วยวิจัยบันทึกข้อมูลของนักเรียนที่
เข้าร่วมการวิจัยลงในแบบบันทึกการอ่าน 

13. รวบรวมข้อมูลเพื่อท าการวิเคราะห์โดย
ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล  
  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive statistics) และสถิติวิเคราะห์ 
(analytic statistics) การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเวลาที่
ใช้ในการอ่านระหว่างนักเรียนพิการทางการเห็นและ
นักเรียนที่มีการเห็นปกติที่เข้าร่วมการวิจัยในครั้งนี้ 
โดยใช้สถิติ t-test  

      
ผลการวิจัย  
  ผลการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างที่ได้ศึกษาใน
ครั้งนี้ เป็นนักเรียนพิการทางการเห็นและนักเรียนที่
มีการเห็นปกติในโรงเรียนที่มีการจัดการเรียนร่วม
ส า ห รั บ นั ก เ รี ย น พิ ก า ร ท า ง ก า ร เ ห็ น ใ น
กรุงเทพมหานครระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) 
ที่มีการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษา จาก
โรงเรียนเรียนร่วมที่มีนักเรียนพิการทางการเห็น
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เรียนร่วมกับนักเรียนที่มีการเห็นปกติจ านวน 4 แห่ง 
ได้แก่ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย โรงเรียนศรี
อยุธยา โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์และโรงเรียน
เซนต์คา เบรียล โดยมีผู้เข้าร่วมการวิจัยจ านวน 42 
คน แบ่งเป็นนักเรียนพิการทางการเห็น 21 คน 
นักเรียนที่มีการเห็นปกติ 21 คน และแบ่งเป็นเพศ
ชาย 23 คน คิดเป็นร้อยละ 54.76 เพศหญิง 19 คน 
คิดเป็นร้อยละ 45.24 จากการส ารวจอายุที่ เริ่ม
พิการทางการเห็น พบว่า มีนักเรียนที่พิการทางการ
เห็นตั้งแต่ก าเนิดจ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 
61.90  พิการทางการเห็นภายหลังจ านวน 8 คน 
คิดเป็นร้อยละ 38.10 เมื่อจ าแนกตามอายุที่ เริ่ม
เรียนอักษรเบรลล์นั้นพบว่า นักเรียนพิการทางการ
เห็นส่วนใหญ่เริ่มเรียนอักษรเบรลล์เมื่ออายุ 5 ปี คิด
เป็นร้อยละ 28.57 อายุเริ่มต้นในการเรียนอักษร
เบรลล์เฉลี่ยจากการส ารวจในครั้งนี้พบว่า เริ่มต้นที่ 
7.33 ปี ระยะเวลาในการเรียนอักษรเบรลล์ของ
นักเรียนพิการทางการเห็นอยู่ระหว่าง 1-11 ปี มี
ค่าเฉลี่ย 8.14 ปี นักเรียนพิการทางการเห็นส่วน
ใหญ่เรียนอักษรเบรลล์มาเป็นเวลา 9 ปี คิดเป็นร้อย
ละ 33.33  
 
สรุปผลการวิจัย 

แบ่งเป็น 2 ส่วนได้ดังนี้  
  1. จากการศึกษาเวลาที่ใช้ในการอ่านออก
เสียงของนักเรียนพิการทางการเห็นและนักเรียนที่มี
การเห็นปกติ พบว่า เวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการอ่านของ
นักเรียนที่มีการเห็นปกติ คิดเป็น 6 นาที 26 วินาที 
และเวลาเฉลี่ยในการอ่านของนักเรียนพิการทางการ
เห็น คิดเป็น 17 นาที 13 วินาที  

2. จากการศึกษาความเร็วในการอ่านออก
เสียงของนักเรียนพิการทางการเห็นและนักเรียนที่มี
การเห็นปกติ โดยคิดจากจ านวนค าที่อ่านได้ถูกต้อง
ต่อ 1 นาที พบว่า ความเร็วเฉลี่ยในการอ่านของ
นักเรียนที่มีการเห็นปกติ คิดเป็น 121.53 ค าต่อ
นาที และความเร็วเฉลี่ยในการอ่านของนักเรียน
พิการทางการเห็น คิดเป็น 51.82 ค าต่อนาที 

จากข้อมูลดังกล่าว พบว่าการอ่านของ
นักเรียนที่มีการเห็นปกติสามารถอ่านได้เร็วกว่าการ
อ่านของนักเรียนพิการทางการเห็นถึง 2.35 เท่า คิด
เป็น 135% จากการทดสอบการเปรียบเทียบ
ค่าเฉลี่ยเวลาที่ใช้ในการอ่านอักษรเบรลล์และการ
อ่านอักษรพิมพ์ โดยใช้การวิเคราะห์ด้วยสถิติ t-test 
เพ่ือทดสอบสมมติฐานที่ตั้งไว้ พบว่านักเรียนพิการ
ทางการเห็นใช้เวลาในการอ่านมากกว่านักเรียนที่มี
การเห็นปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความ
เชื่อมั่นร้อยละ 95 (p = .009) ระหว่างการอ่านอักษรเบรลล์ 
ของนักเรียนพิการทางการเห็นและการอ่านอักษร
พิมพ์ของนักเรียนที่มีการเห็นปกต ิ
 
การอภิปรายผล 
  ผลการวิจัยจากการศึกษาในครั้งนี้พบว่า 
เวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการอ่านของนักเรียนที่มีการเห็น
ปกติ คิดเป็น 6 นาที 26 วินาที เวลาเฉลี่ยในการ
อ่านของนักเรียนพิการทางการเห็น คิดเป็น 17 
นาที 13 วินาที และความเร็วเฉลี่ยในการอ่านของ
นักเรียนที่มีการเห็นปกติ คิดเป็น 121.53 ค าต่อ
นาที ความเร็วเฉลี่ยในการอ่านของนักเรียนพิการ
ทางการเห็น คิดเป็น 51.82 ค าต่อนาที นักเรียนที่มี
การเห็นปกติสามารถอ่านได้เร็วกว่านักเรียนพิการ
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ทางการเห็นถึง 2.35 เท่า คิดเป็น135% จากการทดสอบ 
สมมติฐานพบว่า นักเรียนพิการทางการเห็นใช้เวลา
ในการอ่านมากกว่านักเรียนที่มีการเห็นปกติอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น ร้อยละ 95 
ซึ่งจากผลการวิจัยของผู้วิจัยนั้นได้สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ Wetzel & Knowlton (2000) ได้
ท าการศึกษาเปรียบเทียบอัตราความเร็วในการอ่าน
ระหว่างผู้อ่านอักษรเบรลล์และผู้อ่านอักษรพิมพ์ 
โดยทดสอบกับผู้อ่านอักษรพิมพ์จ านวน 24 คน 
และผู้อ่านอักษรเบรลล์จ านวน 23 คน ซึ่งทั้งสอง
กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยเพศและระดับการศึกษา
เฉลี่ยใกล้เคียงกัน แต่อายุแตกต่างกัน การทดสอบ
ประกอบด้วยการอ่านที่แตกต่างกัน 3 รูปแบบ คือ 
การอ่านออกเสียง (oral reading) การอ่านไม่ออก
เสียง (silent reading) และการอ่านแบบเรียน 
(studying) ส าหรับการอ่านออกเสียง ได้ท าการ
ทดสอบโดยให้ผู้อ่านอ่านข้อความครั้งเดียวอย่าง
รวดเร็ว เพ่ือเป็นการทดสอบการอ่านด้วยความเร็ว
ไม่ใช่เน้นอารมณ์หรือความรู้สึก ในขณะที่การอ่าน
ไม่ออกเสียง จะท าการทดสอบโดยให้อ่านบทความ
อย่างรวดเร็วเช่นเดียวกัน แต่จะทดสอบโดยการ
ถามค าถามให้ผู้อ่านตอบเกี่ยวกับสิ่งที่ตัวเองได้อ่าน
จ านวนสามครั้ง จากผลการศึกษาพบว่ามีความ
แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญระหว่างผู้อ่านทั้งสองกลุ่ม 
และระหว่างรูปแบบการอ่านที่แตกต่างกันทั้งการ
อ่านออกเสียง การอ่านไม่ออกเสียง และการอ่าน
แบบเรียน โดยจ านวนประมาณร้อยละ 31 ของ
ผู้อ่านอักษรเบรลล์อ่านได้ช้ากว่าผู้อ่านอักษรพิมพ์ที่
ช้าที่สุด ในกลุ่มการอ่านออกเสียง ผู้ อ่านอักษร
เบรลล์สามารถอ่านในอัตราความเร็วเฉลี่ย 136 

wpm (word per minute หรือค าต่อนาที) ใน
กลุ่มอ่านไม่ออกเสียง มีอัตราความเร็วเฉลี่ย 105 
wpm และในกลุ่มอ่านแบบเรียน มีอัตราความเร็ว
เฉลี่ยอยู่ที่ 106 wpm อย่างไรก็ดี พบว่าความแตกต่าง
ของความเร็ ว ในการ อ่านไม่มากกว่ าผลของ
การศึกษาในช่วงก่อนหน้ามากนัก โดยอัตรา
ความเร็วในการอ่านเฉลี่ยของผู้อ่านอักษรพิมพ์เร็ว
กว่าความเร็วของผู้อ่านอักษรเบรลล์อยู่ที่ประมาณ
ร้อยละ 30 (ส าหรับการอ่านออกเสียง) ถึงร้อยละ 
60 (ส าหรับการอ่านไม่ออกเสียง) จากการศึกษา
ของผู้วิจัยและการศึกษาของ Wetzel & Knowlton 
(2000) ในเรื่องของการเปรียบเทียบความเร็วในการ
อ่านออกเสียงระหว่างผู้อ่านอักษรพิมพ์และผู้อ่าน
อักษรเบรลล์พบว่า ผู้อ่านอักษรพิมพ์สามารถอ่านได้
เร็วกว่าผู้อ่านอักษรเบรลล์ จากงานวิจัยของผู้วิจัย
พบว่าการทดสอบการอ่านออกเสียงภาษาไทยของ
ผู้อ่านอักษรพิมพ์สามารถอ่านได้เร็วกว่าผู้อ่านอักษร
เบรลล์ถึง 2.35 เท่า คิดเป็น 135% ในขณะเดียวกัน
งานวิจัยของ Wetzel & Knowlton (2000) พบว่า
การทดสอบการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษของ
ผู้อ่านอักษรพิมพ์สามารถอ่านได้เร็วกว่าผู้อ่านอักษร
เบรลล์ถึง ร้อยละ 30 เป็นข้อสังเกตได้ว่าการทดสอบ
การอ่านออกเสียงเหมือนกันแต่ต่างภาษากัน ท าให้
มีความเร็วในการอ่านที่แตกต่างกันระหว่างการอ่าน
อักษรพิมพ์และการอ่านอักษรเบรลล์ของการ
ทดสอบความเร็วในการอ่านภาษาไทยช้ากว่าการ
ทดสอบการอ่านภาษาอังกฤษอยู่มาก จากการ
ทดสอบการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษนั้น ไม่พบว่า
ใช้อักษรเบรลล์ระดับใด แต่คิดว่าอาจจะเป็นระดับ 
2 เพราะระดับ 1 ไม่มีการย่อ ระดับ 2 มีการย่อ จึง
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ท าให้สามารถอ่านได้เร็วกว่าภาษาไทยมาก ทั้งนี้ 
จากความแตกต่างระหว่างความเร็วในการอ่านของ
ผู้อ่านอักษรเบรลล์และอักษรพิมพ์สะท้อนให้เห็นว่า
ผู้อ่านอักษรเบรลล์ควรจะได้รับการพิจารณาปรับ
เพ่ิมเวลาในการสอบให้มากกว่าผู้อ่านอักษรพิมพ์
อย่างเหมาะสม   
  จากผลการศึกษาพบว่า การทดสอบการ
อ่านออกเสียงระหว่างภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
นั้นมีความแตกต่างกัน อาจเป็นเพราะใช้ภาษาไทย
ในการทดสอบการอ่าน จึงท าให้การอ่านออกเสียง
ภาษาไทยช้ากว่าการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษอยู่
มาก สาเหตุที ่ท าให ้การอ่านภาษาไทยช้ากว ่า
ภาษาอังกฤษ และการอ่านภาษาไทยของผู ้อ่าน
อักษรพิมพ์สามารถอ่านได้เร็วกว่าผู ้อ่านอักษร
เบรลล์ เพราะเนื่องจากในภาษาไทยที่เป็นอักษร
พิมพ์จะมีการวางสระและวรรณยุกต์อยู่ด้านบน 
หรอืด้านล่างของพยัญชนะต้น เมื่อเปลี่ยนเป็นอักษร
เบรลล์ ท าให้สระและวรรณยุกต์ที่วางอยู่ด้านบน
และด้านล่ างนั้นต้องวางอยู่ ด้ านหลั งต่อจาก
พยัญชนะต้นในบรรทัดเดียวกัน และอักษรเบรลล์ใน
ภาษาไทยยังมีพยัญชนะที่ใช้ 2 เซลล์ ซึ่งท าให้
จ านวนเซลล์มีปริมาณมากขึ้นท าให้ในการอ่าน การ
เขียนนั้นเพิ่มมากข้ึนด้วย (สุปราณี ศรีสวัสดิ์, 2553) 
และอีกทั้งรูปแบบการเขียนของภาษาไทยมีความ
แตกต่างจากการเขียนของภาษาอังกฤษ ภาษา
ฝรั่งเศสและภาษาญี่ปุ ่น เนื่องจากรูปประโยคของ
ภาษาอ่ืนจะเขียนเป็นค าๆ แต่การวางรูปประโยค
ของภาษาไทยจะเป็นประโยคที่ยาวติดกันอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ Nolan & 
Kederis (1969) ที่กล่าวไว้ว่าระยะเวลาในการอ่าน

อักษรเบรลล์แปรผันตามความยาวและจ านวนของ
ตัว อักษรเบรลล์  นั่นหมายความว่าถ้าจ านวน
ตัวอักษรมากขึ้นก้อจะใช้เวลาในการอ่านเพ่ิมตาม
ขึ้นไป โดยเป็นจริงในทุกกรณีไม่ว่าจะเป็นค าที่
คุ้นเคยหรือไม่คุ้นเคย และไม่ว่าผู้อ่านจะสามารถ
อ่านได้ช้าหรือเร็ว นอกจากนี้ ในบางกรณี พวกเขา
ยังค้นพบว่าระยะเวลาที่ใช้ในการจดจ าและระบุทั้ง
ค าใช้เวลามากกว่าระยะเวลาในการจดจ าแต่ละ
ตัวอักษรมารวมกันเป็นค า ดังนั้น ผู้ อ่านอักษร
เบรลล์จึงต้องอาศัยการจดจ าทีละตัวอักษรเพ่ือผสม
เป็นค าในแต่ละค า ส่งผลให้ใช้เวลาในการอ่านอักษร
เบรลล์ช้ากว่าการอ่านอักษรพิมพ์มาก เนื่องจาก
ผู้อ่านที่มองเห็นสามารถอ่านอักษรจ านวนมากได้ใน
เวลาเดียวกัน และอีกสาเหตุหนึ่งที่ท าให้นักเรียน
พิการทางการเห็นอ่านอักษรเบรลล์ได้ช้าคือ ผู้อ่าน
อักษรเบรลล์บางคนเกิดความไม่แน่ใจในตัวอักษร
บางตัวต้องถอยมือกลับมาอ่านซ้ าท าให้มีความเร็ว
ในการอ่านช้าลงได้ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ 
Bertelson, Paul ; Mousty, Philippe & D’ Alimonte 
, Graziella (1985) กล่าวไว้ว่า หากมีการถอยมือ
กลับมาอ่านซ้ ามากเท่าใดย่อมส่งผลให้การอ่าน
อักษรเบรลล์มีความเร็วในการอ่านช้ากว่า การ
ถอยมือกลับน้อยในช่วงเวลาสั้นๆ นอกจากนี้ยังมี
เรื่องของวิธีในการอ่านของนักเรียนพิการทางการ
เห็นมีความแตกต่างกับวิธีในการอ่านของนักเรียนที่
มีการเห็นปกติมาก การอ่านของนักเรียนพิการ
ทางการเห็นใช้ปลายนิ้วในการอ่านสามารถอ่านได้ที
ละตัวอักษรเท่านั้น แต่การอ่านของนักเรียนที่มีการ
เห็นปกติสามารถอ่านได้เป็นจ านวนมาก การใช้
สายตาในการอ่านมีวิธีในการอ่านหลายวิธีพบว่าใน
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การอ่านแต่ละวิธีนั้นนักเรียนที่มีการเห็นปกติ
สามารถเห็นตัวอักษรได้เป็นจ านวนมาก จึงสามารถ
อ่านได้เป็นค า ประโยคหรือทั้งบรรทัด ซึ่งสอดคล้อง
กับการศึกษาของ (Burklen, 1932; Meyers, Ethington, 
& Ashcroft, 1958; Nolan & Kederis, 1969) จากผล
การศึกษาที่ผ่านมาของพวกเขาพบว่าผู้อ่านอักษร
พิมพ์สามารถสังเกตเห็นตัวอักษรได้ครั้งละหลาย
ตัวอักษรเมื่อเทียบกับอักษรเบรลล์ ดังนั้น โดยทั่วไป 
ผู้อ่านอักษรพิมพ์จึงสามารถอ่านได้เร็วกว่าผู้อ่าน
อักษรเบรลล์ และผู้อ่านอักษรเบรลล์จึงต้องอาศัย
การจดจ าทีละตัวอักษรเพ่ือผสมเป็นค าในแต่ละค า 
ส่งผลให้ใช้เวลาในการอ่านอักษรเบรลล์ช้ากว่าการ
อ่านอักษรพิมพ์มาก เนื่องจากผู้ อ่านที่มองเห็น
สามารถอ่านอักษรพิมพ์จ านวนมากได้ในเวลา
เดียวกัน  
  สาเหตุที่ท าให้ความเร็วในการอ่านและ
เวลาที่ใช้ในการอ่านของนักเรียนพิการทางการเห็น
แต่ละคนมีความแตกต่างกันนั้น เพราะเนื่องจาก
ความแตกต่างของอายุที่เริ่มพิการทางการเห็น อายุ
ที่เริ่มเรียนอักษรเบรลล์ และระยะเวลาที่เรียนอักษร
เบรลล์มาไม่เท่ากัน จากผลการศึกษาในครั้งนี้ ผู้วิจัย
ได้ท าการเปรียบเทียบระหว่างอายุที่เริ่มเรียนอักษร
เบรลล์กับความเร็วในการอ่านของนักเรียนพิการ
ทางการเห็น ในการวิจัยนี้มีนักเรียนพิการทางการ
เห็นที่เริ่มเรียนอักษรเบรลล์ตั้งแต่อายุ 4-16 ปี จ านวน 
21 คน โดยน ามาเรียงจากนักเรียนที่เริ่มเรียนอักษร
เบรลล์เมื่ออายุน้อยไปหานักเรียนที่เริ่มเรียนอักษร
เบรลล์เมื่ออายุมากขึ้น เมื่อเรียงแล้วท าการแบ่ง
นักเรียนเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มที่ 1 เป็นนักเรียนที่เริ่ม
เรียนอักษรเบรลล์เมื่ออายุ 4-6 ปี จ านวน 10 คน 

และกลุ่มที่ 2 เป็นนักเรียนที่เริ่มเรียนอักษรเบรลล์
เมื่ออายุ 7-16 ปี จ านวน 11 คน โดยหาค่าเฉลี่ย
ความเร็วในการอ่านแยกกันระหว่างนักเรียนกลุ่มที่ 
1 และนักเรียนกลุ่มที่ 2 และน าค่าเฉลี่ยความเร็วใน
การอ่านของนักเรียนทั้ง 2 กลุ่มมาเปรียบเทียบกัน 
พบว่า กลุ่มที่ 1 เริ่มเรียนอักษรเบรลล์ เมื่ออายุน้อย มี
ค่าเฉลี่ยความเร็วในการอ่าน = 58.14    ค าต่อนาที 
กลุ่มที่ 2 เริ่มเรียนอักษรเบรลล์เมื่ออายุมากขึ้น มี
ค่าเฉลี่ยความเร็วในการอ่าน = 46.08 ค าต่อนาที 
จากการเปรียบเทียบนั้นพบว่า ค่าเฉลี่ยความเร็วใน
การอ่านของนักเรียนทั้ง 2 กลุ่ม มีความแตกต่างกัน 
สังเกตได้ว่านักเรียนที่เริ่มเรียนอักษรเบรลล์เมื่ออายุ
น้อยสามารถอ่านได้เร็วกว่านักเรียนที่เริ่มเรียน
อักษรเบรลล์เมื่ออายุมากขึ้น เนื่องจากนักเรียนที่
พิการทางการเห็นตั้งแต่ก าเนิดจะเริ่มเรียนอักษร
เบรลล์เร็วกว่า แต่นักเรียนที่พิการทางการเห็น
ภายหลังจะเริ่มเรียนอักษรเบรลล์ช้ากว่า จึงส่งผล
ต่อเวลาที่ใช้ในการอ่าน และความเร็วในการอ่านได้ 
และอีกทั้งนักเรียนพิการทางการเห็นที่เริ่มเรียนเมื่อ
อายุน้อยสามารถเรียนรู้ได้เร็วและการสัมผัสของ
ปลายนิ้วสามารถสัมผัสได้ดี แต่นักเรียนพิการ
ทางการเห็นที่เริ่มเรียนเมื่ออายุมากขึ้นจะท าให้การ
เรียนรู้ช้าและการสัมผัสของปลายนิ้วจะมีความรู้สึก
ตอบสนองน้อยลง และอีกสาเหตุหนึ่งที่ท าให้ใช้เวลา
ในการอ่านอักษรเบรลล์แตกต่างกัน เนื่องจาก
ความสามารถ การฝึกฝน และประสบการณ์ในการ
อ่านอักษรเบรลล์ของนักเรียนแต่ละคนมีความ
แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ (Baker, 
Christine Peterson, 1998 อ้างถึงใน สุริยัน มั่น
ประสงค์, 2554) ที่ได้กล่าวไว้ว่าในการอ่านอักษร
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เบรลล์  นักเรียนต้องเป็นผู้ที่ อ่านหนังสืออย่าง
สม่ าเสมอจึงจะเกิดทักษะในการอ่านได้ อักษร
เบรลล์เป็นอักษรนูนที่ต้องใช้ปลายนิ้วสัมผัส หาก
ผู้ใดมีการสัมผัสด้วยปลายนิ้วช้า ท าให้การอ่านได้แต่
ละตัวอักษรหรือแต่ละค าใช้เวลานาน ประกอบกับมี
ความพิการทางการเห็นภายหลัง ท าให้มีปัญหาด้าน
ความจ าแต่ละตัวอักษร มีประสบการณ์เกี่ยวกับ
อักษรเบรลล์น้อยและการสัมผัสเป็นไปอย่างเชื่องช้า
จึงท าให้อ่านหนังสือได้ชา้    
  โดยสรุปพบว่า จากการศึกษาในครั้งนี้
นักเรียนพิการทางการเห็นใช้ เวลาในการอ่าน
มากกว่านักเรียนที่มีการเห็นปกติอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น ร้อยละ 95 จากการ
พิจารณาการศึกษาในครั้งนี้สามารถกล่าวได้ว่า
ข้อมูลจากผลการศึกษาในครั้งนี้ควรได้รับความเอา
ใจใส่ในเรื่องของเวลาที่ใช้ในการอ่านของนักเรียน
พิการทางการเห็น นับว่าเป็นข้อมูลที่ไม่ควรมองข้าม 
เพราะแสดงให้เห็นว่าแม้ในการอ่านเพียงระยะเวลา
สั้นๆ ยังมีเวลาที่ใช้ในการอ่านและความเร็วในการ
อ่านที่แตกต่างกันอยู่ ซึ่งโดยปกติในการเรียนของ
นักเรียนนั้นจ าเป็นต้องอ่านหนังสือเป็นจ านวนมาก 
และช่วงที่มีการสอบนักเรียนยังต้องอ่านข้อสอบเป็น
จ านวนมาก ดังนั้นวิธีในการอ่านของนักเรียนพิการ
ทางการเห็นและนักเรียนที่มีการเห็นปกติที่มีความ
แตกต่างกัน อาจจะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ
อ่าน การเรียน และการสอบของนักเรียนได้ จึงควร
ที่จะมีการพิจารณาในเรื่องของการปรับเวลาเพ่ิมใน
การสอบอย่างเหมาะสมให้กับนักเรียนพิการ
ทางการเห็น เพ่ือให้นักเรียนพิการทางการเห็นมี
ประสิทธิภาพในการอ่านข้อสอบได้เป็นอย่างดี และ

จะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนพิการทางการเห็นใน
การศึกษาระดับสูงต่อไปในอนาคต 

 
ข้อเสนอแนะ 
  1. ผลจากการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย
ความเร็วในการอ่านพบว่า นักเรียนที่มีการเห็นปกติ
สามารถอ่านได้เร็วกว่านักเรียนพิการทางการเห็นถึง 
2.35 เท่า คิดเป็น 135% ซึ่งอาจน าไปก าหนด
เกณฑ์ในการเพ่ิมเติมเวลาสอบให้กับนักเรียนพิการ
ทางการเห็นประมาณ 2 เท่า ในกรณีที่เวลาสอบ
ของนักเรียนที่มีการเห็นปกติก าหนดให้ใช้เวลา 1 
ชม. อาจจะขยายเวลาเพ่ิมให้กับนักเรียนพิการ
ทางการเห็นเป็น 2 ชม. ในกรณีที่เวลาสอบของ
นักเรียนที่มีการเห็นปกติก าหนดให้ใช้เวลา 2 ชม. 
อาจจะขยายเวลาเพ่ิมให้กับนักเรียนพิการทางการ
เห็นเป็น 3 ชม.  30 นาที หรือ 4 ชม. ได้ ควรถูกน าไป
เป็นข้อเสนอแนะในการก าหนดมาตรฐานการเพ่ิม
เวลาสอบให้กับนักเรียนพิการทางการเห็นที่อ่าน
อักษรเบรลล์ โดยพิจารณาความเหมาะสมจากผู้
ก าหนดนโยบายหรือผู้ บริหารที่ เ กี่ ยวข้อง ใน
ส ถ า บั น ก า ร ศึ ก ษ า ทั้ ง ร ะ ดั บ พ้ื น ฐ า น  แ ล ะ
ระดับอุดมศึกษา 
  2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบความเร็วใน
การอ่านระหว่างนักเรียนที่มีการเห็นปกติกับนักเรียน
พิการทางการเห็น โดยใช้เครื่องมือที่เป็นข้อสอบที่มี
ตัวเลือก และข้อสอบแบบเขียนที่ไม่มีตัวเลือก เพ่ือให้
ทราบว่านักเรียนทั้ง 2 กลุ่ม นั้น ใช้เวลาในการอ่าน
ข้อสอบจริงในแต่ละประเภทแตกต่างกันมาก - น้อย
เพียงใด ควรจะมีกลุ่มตัวอย่างเพ่ิมมากขึ้น เพ่ือน า
ผลที่ได้จากการส ารวจนี้ไปใช้เป็นข้อมูลพิจารณาใน
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การค านวณปรับเพ่ิมเวลาในการสอบแต่ละประเภท
ให้กับนักเรียนพิการทางการเห็นได้อย่างเหมาะสม  

3. งานวิจัยในครั้งต่อไป ควรจะมีการเก็บ
ข้อมูลเพ่ิมเติมในเรื่องของการสัมภาษณ์นักเรียน
พิการทางการเห็น เช่น เวลาที่ใช้ในการฝึกฝนการ
อ่านอักษรเบรลล์ในแต่ละวันหรือสัปดาห์ใช้เวลา
เท่าไร มีสื่ออักษรเบรลล์ให้อ่านมาก-น้อยเพียงใด 
เพราะข้อมูลเหล่านี้อาจจะส่งผลต่อความเร็วในการ
อ่านและเวลาที่ใช้ในการอ่านของนักเรียนได้  
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บทคัดย่อ             
  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันขององค์ประกอบที่ส่งผลต่อ
การเรียนรู้ภาษามือของนักเรียนระดับประถมศึกษาที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน 2) ศึกษาคุณลักษณะเชิง
ปรากฏการณ์ขององค์ประกอบที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ภาษามือของนักเรียนระดับประถมศึกษาที่มีความ
บกพร่องทางการได้ยิน โดยการวิจัยเชิงผสมผสานระหว่างวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ และวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ 
กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียน ผู้ปกครอง และครูผู้สอนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินที่ก าลังศึกษาอยู่ใน
ระดับชั้นประถมศึกษาที่ 2 และ 3 ภาคเรียนที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 2556 ของโรงเรียนโสตศึกษา สังกัดส านัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ เครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามแบบประมาณค่า 3 ระดับ สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูลคือการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน และเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก
รายบุคคล และวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา 
  ผลการวิจัยพบว่าองค์ประกอบที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ภาษามือของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการ
ได้ยินสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ คุณลักษณะเชิงปรากฏการณ์ด้านครอบครัวพบว่าโรงเรียนที่นักเรียน
เรียนรู้ภาษามือดี ผู้ปกครองตระหนักและให้ความส าคัญต่อนักเรียน ส่วนโรงเรียนที่นักเรียนเรียนรู้ภาษามือต่ า
พบว่าผู้ปกครองขาดความเข้าใจด้านความบกพร่องทางการได้ยิน และมีทัศนคติทางลบต่อนักเรียน ด้านการศึกษา
พบว่าโรงเรียนที่นักเรียนเรียนรู้ภาษามือดี ครูมีความเชี่ยวชาญด้านภาษามือ และโรงเรียนจัดสภาพแวดล้อม
เอ้ืออ านวยต่อการพัฒนาศักยภาพของนักเรียน ส่วนโรงเรียนที่นักเรียนเรียนรู้ภาษามือต่ าพบว่าครูขาดความ
เชี่ยวชาญด้านภาษามือ และโรงเรียนขาดการส่งเสริมพัฒนาความรู้ความสามารถของครู ด้านนักเรียนพบว่า
โรงเรียนที่นักเรียนเรียนรู้ภาษามือดี นักเรียนมีความพร้อม และมีความรับผิดชอบต่อการเรียน ส่วนโรงเรียนที่
นักเรียนเรียนรู้ภาษามือต่ าพบว่านักเรียนมีความพิการซ้อน ครอบครัวมีปัญหา และเข้ารับการศึกษาช้ากว่าปกติ 
ด้านสังคมพบว่านักเรียนที่เรียนรู้ภาษามือดีและเรียนรู้ภาษามือต่ าเกิดการพัฒนาทักษะภาษามือจากเพ่ือน 
ค าส าคัญ : ภาษามือ, นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน, คุณลักษณะเชิงปรากฏการณ์ขององค์ประกอบการ
เรียนรู้ภาษามือ 
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Abstract 
 The purpose of this study was 1) to analyze confirmatory factor on the sign 
language learning of elementary hearing impaired students and 2) to investigate the 
phenomenal characteristics of factors on the sign language of elementary hearing impaired 
students by applying Mixed Method Research: quantitative and qualitative approach. The 
participants consisted of students, parents and instructors of hearing impaired students in 
elementary school during the second semester in the academic year of 2013. The 
research instrument included a questionnaire with 3 scale. The statistical procedure 
employed to analyze the data was confirmatory factor analysis. Data collection in part of 
qualitative approach received from individual interview and content analysis was used. 
 The finding were as follow: Factors on the sign language learning of hearing 
impaired students conformed to the empirical data. Phenomenon characteristic of family: 
parents offered their children a special care and considered on the importance of sign 
language in the school with high level of student’s proficiency. On the other hand, in the 
school with low level of students’ proficiency, parents lacked of the knowledge about 
hearing impaired children and sign language. They are also pessimistic. Education: in the 
school with high level of student’s proficiency, teachers were masterful in terms of 
instruction for hearing impaired students. In addition, students were provided the 
appropriate environment and full facilities. In contrast with the school of students’ low 
proficiency, teachers were inadequate of sign language teaching skill. The development of 
sign language teaching among those teachers was inadequate. Student: in the school with 
high level of student’s proficiency, most students owned high availability and 
responsibility in their education. On the contrary, in the school with low level of student’s 
proficiency, it was found that students were redundancy disabled children. They also 
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suffered from family issue along with their belated education. Society: students could 
effectively improve their sign language skill with their friends. Most students lived with 
their friends happily and received the assistance among group in terms of sign language 
communication. Thus, friend was considered as one of the most important parts for 
hearing impaired students.      
 

Key Words : Sign Language, Hearing Impaired Students, Phenomenal Characterristics Learning 
of factors on the sign Language 
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บทน า 
  จากสถิติของส านักงานส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติประจ าปี  2555 
ประเทศไทยมีจ านวนผู้บกพร่องทางการได้ยิน 
196,272 คน ซึ่งจัดเป็นคนพิการกลุ่มหนึ่งที่สังคม
ควรให้ความช่วยเหลือ เนื่องจากไม่สามารถสื่อสาร
ภาษาถ้อยค าได้  ท าให้ประสบปัญหาและเป็น
อุปสรรคในการอยู่ร่วมกับบุคคลในสังคม (อัญชลี 
ด่านวิรุฬหวณิช, 2539) 
 ส าหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้
ยินมีภาษามือ ซึ่งใช้เป็นช่องทางส าหรับการสื่อสาร
ของบุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน (วีระ
ศักดิ์ จันทร์ส่องแสง, 2549) 
 ภาษามือก าเนิดในประเทศไทยเมื่อปี 2509 
โดยคุณหญิงกมลา ไกรฤกษ์ เป็นผู้ประดิษฐ์ และ
คิดค้น โดยดัดแปลงจากภาษามืออเมริกัน ปัจจุบัน
ได้รับการรับรองเป็นภาษาส าหรับบุคคลที่มีความ
บกพร่องทางการได้ยินเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 
2542 ท าให้บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
เรียนรู้ได้ดีเช่นเดียวกับภาษาถ้อยค า (50 ปีมูลนิธิ
อนุ เคราะห์คนหูหนวกในพระบรมราชินูปถัมป์ , 
ม.ป.ป.)  
 จากการศึกษาน าร่อง แนวคิด ทฤษฎีพบว่า
องค์ประกอบที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ภาษามือของ
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินมี  4 
องค์ประกอบ คือ ครอบครัว การศึกษา นักเรียน 
และสังคม และพบว่าภาษามือมีข้อจ ากัดในการสื่อ
ความหมายดังนี้ 
 

  1. ด้านครอบครัวพบว่าประสบปัญหาการ
สื่อสารภายในครอบครัว เนื่องจากพ่อแม่ไม่สามารถ 
สื่อสารภาษามือได้ ขาดการดูแลเอาใจใส่ และขาด
ความเข้าใจด้านความบกพร่องทางการได้ยิน ซึ่ง
ผลการวิ จัยของ  เมียวดาว์น  และ เม เบอรรี่ 
(Meadow & Mayberry, 2001) พบว่าร้อยละ 90 
ของเด็กที่เกิดในครอบครัวที่พ่อแม่มีการได้ยินปกติ
ไม่มีความรู้ด้านภาษามือ 
 2. ด้านการศึกษาพบว่าภาษามือไม่มี
รูปแบบมาตรฐาน (ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานกระทรวงศึกษาธิการ, 2555) ภาษามือ 
มีน้อยไม่ครอบคลุมเนื้อหาแต่ละรายวิชา ค าศัพท์
หลายท่าเกือบจะเป็นท่าเดียวกัน (สมาคมคนหูหนวก
แห่งประเทศไทย, 2533) หลักสูตรที่สอนไม่สอดคล้อง
กับความสามารถของนักเรียน ครูไม่ได้จบการศึกษา
ด้านการสอนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้
ยินโดยเฉพาะ (อรัญญา บุญมาเลิศ, 2548) 
 3. ด้านผู้เรียนพบว่านักเรียนมีความพิการ
ซ้อน ปัญหาด้านสุขภาพ และมีความล่าช้าในการ
เรียนรู้ภาษามือ ท าให้เป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้
ภาษามือ (Meronen & Timo, 2008) 

4.ด้านสังคมพบว่านักเรียนขาดการดูแลเอา
ใจใส่ พิการซ้อน และเข้ารับการศึกษาช้ากว่าปกติ 
ท าให้แยกตัวออกจากสังคม ขาดการมีปฏิสัมพันธ์
กับเพ่ือน และครู ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้
ภาษามือ 
  จากสภาพปัญหาดังกล่าว ท าให้ผู้วิจัย
ตระหนักและเห็นความส าคัญของการเรียนรู้ภาษา
มือ จึงเป็นสาเหตุในการศึกษาคุณลักษณะเชิง
ปรากฏการณ์ขององค์ประกอบที่ส่งผลต่อการ
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เรียนรู้ภาษามือของนักเรียนระดับประถมศึกษาที่มี
ความบกพร่องทางการได้ยิน เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้
ภาษามือของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  1. เพ่ือวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของ
องค์ประกอบที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ภาษามือของ
นักเรียนระดับประถมศึกษาที่มีความบกพร่อง
ทางการได้ยินโดยข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 2. เพ่ือศึกษาคุณลักษณะเชิงปรากฏการณ์
ขององค์ประกอบที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ภาษามือของ
นักเรียนระดับประถมศึกษาที่มีความบกพร่อง
ทางการได้ยิน 
 
สมมติฐานของการวิจัย 
 องค์ประกอบที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ภาษา
มือของนักเรียนระดับประถมศึกษาที่มีความ
บกพร่องทางการได้ยินประกอบด้วยด้านครอบครัว 
ด้านการศึกษา ด้านนักเรียน และด้านสังคมของ
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
  1. สามารถยืนยันองค์ประกอบที่ส่งผลต่อ
การเรียนรู้ภาษามือของนักเรียนระดับประถมศึกษา
ทีม่ีความบกพร่องทางการได้ยิน 
  2. ได้ข้อมูลคุณลักษณะเชิงปรากฏการณ์
ขององค์ประกอบที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ภาษามือของ 
นักเรียนระดับประถมศึกษาที่มีความบกพร่อง
ทางการได้ยิน 
  3. ข้อค้นพบที่ได้จากการวิจัยสามารถใช้
เป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนรู้ภาษามือของ

นักเรียนระดับประถมศึกษาที่มีความบกพร่อง
ทางการได้ยิน 
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กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
ภาพที่ 1 : กรอบแนวคิดการวิจัย องค์ประกอบที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ภาษามือของนักเรียนระดับประถมศึกษาที่มี
ความบกพร่องทางการได้ยิน 

 
 
 
 

ทักษะการเรยีนรู ้

การเตรียมการ 

ความรับผิดชอบ 

การยอมรับ 

ความช่วยเหลือ 

ทักษะของเพื่อน 

การเรยีนรู้
ภาษามือ 

การดูแลเอาใจใส ่

องค์ประกอบ
ด้านการศึกษา 

องค์ประกอบ
ด้านครอบครัว 

องค์ประกอบ
ด้านนักเรียน 

องค์ประกอบ
ด้านสังคม 

การส่งเสริมการเรียนรู ้

การให้ค าแนะน า 

วิธีการสอน 

การให้ค าปรึกษา 

สิ่งแวดล้อมทางการศึกษา 

การประเมินผลการเรยีน 

ทักษะการเรยีนรู ้

การเตรียมการ 

ความรับผิดชอบ 

การยอมรับ 

ความช่วยเหลือ 

ทักษะของเพื่อน 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
  การวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการวิจัยเชิงผสมผสาน 
(Mixed Method Research) ประกอบด้วยวิธีการ
วิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และ
วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มี
ขั้นตอนดังนี้ 
 การศึกษาเชิงปริมาณ 
  เพ่ือตรวจสอบองค์ประกอบเชิง
ยืนยันขององค์ประกอบที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ภาษา
มือของนักเรียนระดับประถมศึกษาที่มีความ
บกพร่องทางการได้ยินมีข้ันตอนดังนี้ 
  1. ศึกษาน าร่อง แนวคิด ทฤษฎี 
และงานวิจัยเกี่ยวกับองค์ประกอบการเรียนรู้ภาษา
มือของนักเรียนระดับประถมที่มีความบกพร่อง
ทางการได้ยิน 
  2. เลือกตัวแปร แนวคิด และ
ก าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการที่สามารถวัดค่าได้ 
  3 . ก า ห น ด ก ร อ บ แ น ว คิ ด
องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ภาษามือของ
นักเรียนระดับประถมที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน 
   4.  พัฒนาแบบสอบถาม และ
จัดท าชุดวิดีโอแบบสอบถามองค์ประกอบที่ส่งผลต่อ
การเรียนรู้ภาษามือของนักเรียนระดับประถมศึกษา
ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน โดยมีมาตราส่วน
ประมาณค่า 3 ระดับ คือ มาก ปานกลาง และน้อย 
   5. ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
เชิงปริมาณ และวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
องค์ประกอบที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ภาษามือของ
นักเรียนระดับประถมศึกษาที่มีความบกพร่อง
ทางการได้ยิน 

 การศึกษาเชิงคุณภาพ 
   เ พ่ื อ ศึ ก ษ า คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ เ ชิ ง
ปรากฏการณ์ขององค์ประกอบการเรียนรู้ภาษามือ
ของนักเรียนระดับประถมที่มีความบกพร่องทางการ
ได้ยิน มีข้ันตอนดังนี ้
   1.แบ่งกลุ่มนักเรียนที่มีคะแนน
การเรียนรู้ภาษามือเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มนักเรียนที่
เรียนรู้ภาษามือระดับดี มีต าแหน่งเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 
75 ขึ้นไป และกลุ่มนักเรียนที่เรียนรู้ภาษามือระดับต่ า 
มีต าแหน่งเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 25 ลงมา 
   2. สุ่มโรงเรียนแต่ละกลุ่มกลุ่มละ 
3 โรงเรียน ซึ่งผู้วิจัยพิจารณาจากค่าเฉลี่ย และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานของผลคะแนนการทดสอบภาษา
มือของนักเรียน โดยเรียงล าดับค่าสูงไปหาค่าต่ าดัง
ตารางที่ 1 
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ตารางท่ี 1 แสดงผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการทดสอบภาษามือ และต าแหน่ง
เปอร์เซ็นไทล์ของโรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง 

โรงเรียน 
คะแนนการทดสอบภาษามือ Group 

กลุ่มตัวอย่าง (คน) 
Mean SD Percentile25 Middle Percentile75 

A 15.59 3.95 10 11 1 22 
B 21.44 4.00 1 10 5 16 
C 25.4 4.28 0 1 4 5 
D 23 3.08 0 4 5 9 
E 17.64 5.21 9 9 4 22 
F 19.11 4.86 5 9 5 19 
G 17.9 7.55 3 4 3 10 
H 17.53 6.51 12 10 8 30 
I 22.37 5.65 4 3 12 19 
J 19.5 3.49 2 11 5 18 
K 20.58 6.29 5 5 9 19 
L 21.78 6.67 5 3 10 18 

รวม 19.49 5.78 56 80 71 207 

 
   3. เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการ
สังเกต และสัมภาษณ์ครูประจ าชั้นเป็นรายบุคคล 
   4. ศึ ก ษ า ส ภ า พ แ ว ด ล้ อ ม
องค์ประกอบที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ภาษามือของ
นักเรียนระดับประถมศึกษาที่มีความบกพร่อง
ทางการได้ยินที่ครอบคลุมทั้ง 4 องค์ประกอบ 
   5. วิ เคราะห์ เนื้อหา เ พ่ือสร้าง
ข้ อ ส รุ ป คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ เ ชิ ง ป ร า ก ฏ ก า ร ณ์ ข อ ง
องค์ประกอบที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ภาษามือของ
นักเรียนระดับประถมศึกษาที่มีความบกพร่อง
ทางการได้ยิน 

  
 

 

ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากร 
   ก า ร วิ จั ย ค รั้ ง นี้ ผู้ วิ จั ย ศึ ก ษ า
ประชากร 3 กลุ่ม คือ กลุ่มนักเรียน กลุ่มผู้ปกครอง 
และครูประจ าชั้นของนักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทา งการ ได้ ยิ นที่ ก าลั ง ศึ กษาอยู่ ใ น ระดั บชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 2 และ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2556 สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
ทั้งหมด 20 โรงเรียน 
 กลุ่มตัวอย่าง 
   ก ลุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง เ ป็ น นั ก เ รี ย น 
ผู้ปกครอง และครูประจ าชั้นนักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางการได้ยินที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น

192 
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ประถมศึกษาปีที่ 2 และ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2556 ของ โ ร ง เ รี ยน โสตศึ กษา จั งหวั ดชั ยภู มิ 
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ โรงเรียนโสต
ศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสาร
สุนทรจังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัด
ปราจีนบุรี  โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช โรงเรียน
โสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น โรงเรียนโสตศึกษา
จังหวัดสงขลา โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ      
โรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระบรมราชูปถัมป์ และ
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งมีจ านวน 
447 คน  โ ดยจ า แนก เป็ น นั ก เ รี ย น  207 คน 
ผู้ปกครอง 207 และครู 33 คน 
 
เทคนิคและวิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 
  ผู้วิจัยสุ่มกลุ่มตัวอย่างโดยอาศัยความน่าจะ
เป็นด้วยวิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบง่าย โดยใช้
โรงเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม จากนั้นใช้วิธีการสุ่มโดย
วิธีการจับสลากโรงเรียนกลุ่มตัวอย่างจ านวน 12 
โรงเรียน  
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  1. การวิจัยเชิงปริมาณเป็นแบบสอบถาม
องค์ประกอบที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ภาษามือจ านวน 
6 ชุด ดังนี้ 
 ชุดที่ 1 แบบสอบถามองค์ประกอบด้าน
ครอบครัว มีค่าความเที่ยงเท่ากับ .73 
 ชุดที่ 2 แบบสอบถามองค์ประกอบด้าน
การศึกษา มีค่าความเที่ยงท่ากับ .87 
 ชุดที่ 3 แบบสอบถามองค์ประกอบด้าน
นักเรียน มีค่าความเที่ยงเท่ากับ .90 

 ชุดที่ 4 แบบสอบถามองค์ประกอบด้าน
สังคมของนักเรียน มีค่าความเที่ยงเท่ากับ .73 
 ชุดที่ 5 แบบสอบถามสภาพแวดล้อมของ
การเรียนรู้ มีค่าความเท่ียงเท่ากับ .81 
 ชุดที่ 6 แบบทดสอบภาษามือ มีค่าความ
เที่ยงเท่ากับ .74 
  2. การวิจัยเชิงคุณภาพเก็บรวบรวมข้อมูล
โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกครูประจ าชั้นเป็นรายบุคคล 
ซึ่งผู้วิจัยเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. ท าบันทึกขอความร่วมมือถึงโรงเรียน
กลุ่มตัวอย่าง โดยมีจดหมายขอความร่วมมือจาก
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพาถึงโรงเรียนกลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
 2. จัดเตรียมเครื่องมือที่ ใช้ ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล 
 3. ด าเนินการเก็บข้อมูลด้วยตนเองตั้งแต่
วันที่ 14 มกราคม ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2557 
 4. ผู้ วิ จั ยตรวจสอบความสมบู รณ์ ของ
แบบสอบถามทุกฉบับ เพ่ือพิจารณาแบบสอบถามมา
ลงรหัสผลการเก็บรวบรวมข้อมูล เพ่ือน าไปใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 
   1. วิ เคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานของ
กลุ่มตัวอย่างนักเรียน ผู้ปกครอง ครูประชั้น และตัว
แปรที่ผู้วิจัยศึกษา โดยใช้สถิติ เชิงบรรยายด้วย
โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 
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  2. วิ เคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยันอันดับแรก และอันดับที่สอง เพ่ือตรวจสอบ
ความตรงเชิงโครงสร้างขององค์ประกอบที่ส่งผลต่อ
การเรียนรู้ภาษามือด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ
ขั้นสูง 
 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
   หลังจากที่ผู้วิจัยด าเนินการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ครูประจ าชั้นของ
นักเรียนระดับประถมศึกษาที่มีความบกพร่อง

ทางการไดย้ินจ านวน 10 คน ซึ่งข้อมูลที่ผู้วิจัยได้รับ
อยู่ ในรูปของข้อความ ค าพูด ที่สื่อความหมาย
คุณลักษณะเชิงปรากฏการณ์ขององค์ประกอบที่
ส่งผลต่อการเรียนรู้ภาษามือที่เกิดขึ้น จากนั้นผู้วิจัย
ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหาแต่ละประเด็น 
และจัดหมวดหมู่ข้อมูลที่มีความหมายในทาง
เดียวกัน และสร้างข้อสรุปตามวัตถุประสงค์การวิจัย 
ตรวจสอบความถูกต้องผลการวิเคราะห์ข้อมูลจาก
ผู้ให้สัมภาษณ์ และน าเสนอเชิงพรรณนา 

 
ผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ภาษามือของนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน 
 

 
ภาพที่ 2 : องค์ประกอบเชิงยืนยนัการเรียนรู้ภาษามือของนกัเรียนระดับประถมศึกษาท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน 
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ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ภาษามือของนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน 
 

** p <.01 
 
 
 
 

ตัวแปร   SE t 2R  
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับแรก 
1. FAM_A (การดูแลเอาใจใส่) 

 
.80 

 
- 

 
- 

 
.65 

2. FAM_B (การส่งเสริมการเรียนรู้) .71 .72 4.90** .51 
3. FAM_C (การให้ค าแนะน า) .73 .24 7.62** .53 
4. EDU1 (วิธีการสอน) .61 - - .37 
5. EDU2 (การให้ค าปรึกษา) .52 1.20 7.14** .27 
6. EDU3 (สิ่งแวดล้อมทางการศึกษา) .82 .27 6.99** .67 
7. EDU4 (การประเมินผลการเรียน .91 .33 7.49** .83 
8. STD1 (ทักษะการเรียนรู้) .62 - - .38 
9. STD2 (การเตรียมการ) .77 .21 10.04** .60 
10. STD3 (ความรับผิดชอบ) .83 0.10 7.64** .68 
11.SOC1 (การยอมรับ) .53 - - .28 
12. SOC2 (ความช่วยเหลือ) .48 .56 7.17** .23 
13. SOC3 (ทักษะของเพ่ือน) .85 1.11 4.96** .73 
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สอง 
FAMILY (ด้านครอบครัว) 

 
.41 

 
.09 

 
4.75** 

 
.17 

EDUCATION (ด้านการศึกษา) .51 .10 5.02** .27 
STUDENT (ด้านนักเรียน) .92 .13 6.95** .84 
SOCIAL (ด้านสังคม) .65 .15 4.48** .42 

     squareChi  = 52.20                       df =  36                             p = .039 
GFI = .96                                     AGFI = .91                      RMSEA = .047                             
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  จากภาพที่ 2 และตารางที่ 2 ผลการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันที่ส่งผลต่อการ
เรียนรู้ภาษามือของนักเรียนระดับประถมศึกษาที่มี
ความบกพร่องทางการได้ยินสามารถยืนยันได้ 4 
อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ  คื อ  FAMILY ( ค ร อ บ ค รั ว ) 
EDUCATION (การศึกษา) STUDENT (นักเรียน) 
และ SOCIAL (สังคม) โดยวัดจากตัวแปรสังเกตได้ 
13 ตัวแปร ผลการวิจัยพบว่าองค์ประกอบที่ส่งผล
ต่ อก าร เ รี ยนรู้ ภ าษามื อของนั ก เ รี ย นร ะดั บ
ประถมศึกษาที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยพิจารณาจาก
ค่าไค-สแควร์ ( 2X = 52.20, df  = 36, p = .039) 
ค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์ ( 2X / df ) เท่ากับ 1.45 ซึ่ง
ผ่านเกณฑ์พิจารณาของสุภมาส อังศุโชติ และคณะ 
(2554) กล่าวว่าค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์ต้องมีค่าน้อย
กว่า 2.00 แสดงว่าโมเดลสอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) 
เท่ากับ .96 ซึ่งผ่านเกณฑ์พิจารณาของสุภมาส อังศุ
โชติ และคณะ (2554) กล่าวว่าค่าดัชนีวัดระดับ
ความกลมกลืนต้องมีค่ามากกว่า .90 แสดงว่าโมเดล
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ค่าดัชนีวัดระดับ
ความกลมกลืนที่ปรับแก้ (AGFI) เท่ากับ .91 ซึ่งผ่าน
เกณฑ์พิจารณาของสุภมาส อังศุโชติ และคณะ 
(2554) กล่าวว่าค่าค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่
ปรับแก้ต้องมีค่ามากกว่า .90 แสดงว่าโมเดล
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ค่าดัชนีรากที่สอง
ของค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนของการประมาณค่า 
(RMSEA) เท่ากับ .047 ซึ่งผ่านเกณฑ์พิจารณาของสุภ
มาส อังศุโชติ และคณะ (2554) กล่าวว่าค่าดัชนี
รากที่สองของค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนของการ

ประมาณค่าต้องมีค่าน้อยกว่า .05 แสดงว่าโมเดล
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ จากค่าดัชนีวัด
ระดับความกลมกลืนขององค์ประกอบเชิงยืนยันที่
ส่งผลต่อการเรียนรู้ภาษามือของนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาที่มีความบกพร่องทางการได้ยินแสดง
ว่าสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ ์
  เมื่อพิจารณาค่าน้ าหนักองค์ประกอบของ
ตัวแปรสังเกตได้ ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยันอันดับแรกพบว่าค่าน้ าหนักองค์ประกอบทั้ง 4 
มีค่าเป็นบวก โดยมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบตั้งแต่ 
.48 ถึง .91 ซึ่งมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุก
ตัว เรียงล าดับดังนี้ EDU4 (การประเมินผลการ
เรียน) มีค่าเท่ากับ .91 SOC3 (ทักษะของเพ่ือน) มี
ค่าเท่ากับ .85 STD (ความรับผิดชอบ) มีค่าเท่ากับ 
.83 EDU3 (สิ่งแวดล้อมทางการศึกษา) มีค่าเท่ากับ 
.82 FAM_A (การดูแลเอาใจใส่) มีค่าเท่ากับ .80 
STD2 (การเตรียมการ) มีค่าเท่ากับ .77 FAM_C 
(การให้ค าแนะน า) มีค่าเท่ากับ .73 FAM_B (การ
ส่งเสริมการเรียนรู้) มีค่าเท่ากับ .71 STD1 (ทักษะ
การเรียนรู้) มีค่าเท่ากับ .62 EDU1 (วิธีการสอน) มี
ค่าเท่ากับ .61 SOC1 (การยอมรับ) มีค่าเท่ากับ .53 
EDU2 (การให้ค าปรึกษา) มีค่าเท่ากับ .52 ส่วน
น้ าหนักความส าคัญต่ าสุด คือ SOC2 
(ความช่วยเหลือ) มีค่าเท่ากับ .48 
  เมื่อพิจารณาค่าน้ าหนักองค์ประกอบของ
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สอง
พบว่าค่าน้ าหนักองค์ประกอบทั้ง 4 มีค่าเป็นบวก โดย 
มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบตั้งแต่ .41 ถึง .92 ซึ่งมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ทุกตัว เรียงล าดับดังนี้ 
STUDENT(องค์ประกอบด้านนักเรียน) มีค่าเท่ากับ .92 
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SOCIAL( ด้ า น สั ง ค ม )  มี ค่ า เ ท่ า กั บ  .65 
EDUCATION(ด้านการศึกษา) มีค่าเท่ากับ .51 ส่วน
น้ า ห นั ก ค ว า ม ส า คั ญ ต่ า สุ ด  คื อ  FAMILY 
(องค์ประกอบด้านครอบครัว) มีค่าเท่ากับ .41 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพคุณลักษณะเชิง
ปรากฏการณ์ขององค์ประกอบที่ส่งผลต่อการ
เรียนรู้ภาษามือของนักเรียนระดับประถมศึกษาที่
มีความบกพร่องทางการได้ยิน 
 1.  คุณลักษณะเชิ งปรากฏการณ์ด้ าน
ครอบครัวพบว่าโรงเรียนที่นักเรียนเรียนรู้ภาษามือ
ระดับดีผู้ปกครองตระหนัก และให้ความส าคัญต่อ
นักเรียน ส่วนโรงเรียนที่นักเรียนเรียนรู้ภาษามือ
ระดับต่ าพบว่าผู้ปกครองขาดความเข้าใจด้านความ
บกพร่องทางการได้ยิน และมีทัศนคติทางลบต่อ
นักเรียน 
 2.  คุณลักษณะเชิ งปรากฏการณ์ด้ าน
การศึกษาพบว่าโรงเรียนที่นักเรียนเรียนรู้ภาษามือ
ระดับดีครูมีความเชี่ยวชาญด้านภาษามือ และด้าน
การสอน โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมเอ้ืออ านวยต่อ
การพัฒนาศักยภาพของนักเรียน ส่วนโรงเรียนที่
นักเรียนเรียนรู้ภาษามือระดับต่ าพบว่าครูขาดความ
เชี่ยวชาญด้านภาษามือ และโรงเรียนขาดการ
ส่งเสริมพัฒนาความรู้ความสามารถของครู 
 3.  คุณลักษณะเชิ งปรากฏการณ์ด้ าน
นักเรียนพบว่าโรงเรียนที่นักเรียนเรียนรู้ภาษามือ
ระดับดีนั ก เ รี ยนมี ค ว ามพร้ อม  และมี คว าม
รับผิดชอบต่อการเรียน ส่วนโรงเรียนที่นักเรียน
เรียนรู้ภาษามือระดับต่ าพบว่านักเรียนส่วนใหญ่มี

ความพิการซ้อน ครอบครัวมีปัญหา และเข้ารับ
การศึกษาช้ากว่าปกต ิ
 4. คุณลักษณะเชิงปรากฏการณ์ด้านสังคม
พบว่านักเรียนเกิดการพัฒนาทักษะทางภาษาจาก
เพ่ือน ได้รับการยอมรับ และความช่วยเหลือจาก
เพ่ือนในการพัฒนาทักษะการเรียน และการสื่อสาร
ภาษามือ 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
  1. องค์ประกอบด้านครอบครัว 
  ผลการวิ จั ยองค์ประกอบเชิ ง
ยืนยันที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ภาษามือองค์ประกอบ
ด้านครอบครัว ตัวแปรที่ผู้วิจัยศึกษา คือ การดูแล
เอาใจใส่  การส่งเสริมการเรียนรู้  และการให้
ค าแนะน าสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์  
   คุณลักษณะเชิงปรากฏการณ์ของ
องค์ประกอบด้านครอบครัวของโรงเรียนที่นักเรียน
เรี ยนรู้ ภ าษามื อระดับดี มี ปรากฏการณ์ดั งนี้ 
ผู้ปกครองดูแลเอาใจใส่นักเรียนอย่างใกล้ชิด 
ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษามือ และให้ค าแนะน าด้าน
ค าศัพท์ภาษามือ พ้ืนฐาน และด้านการเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาได้  แต่การเรียนระดับ
มัธยมศึกษาไม่สามารถให้ค าแนะน าได้ลึกซึ้ง ส่วน
ผู้ปกครองที่สูญเสียการได้ยินสามารถเป็นที่ปรึกษา 
และให้ค าแนะน าแก่นักเรียนได้เป็นอย่างดี ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดของมาลี อรุณากูร (2554) พบว่า
ผู้ปกครองที่ยอมรับและดูแลเอาใจใส่นักเรียน ส่วน
ใหญ่พยายามท าความเข้าใจความพิการ และผลของ
การสูญเสียการได้ยิน พยายามแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น 
ท าให้ทราบวิธีการเลี้ยงนักเรียนได้ถูกทาง และ
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เสริมสร้างประสบการณ์ให้นักเรียนได้เหมาะสม 
นักเรียนจึงมีพัฒนาการทางอารมณ์ และจิตใจในทาง
ที่ดี ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของสมพร หวานเสร็จ 
(2552) กล่าวถึงความรับผิดชอบของพ่อแม่ที่มีลูก
บกพร่องทางการได้ยิน พ่อแม่ต้องยอมรับความจริง
ว่าลูกสูญเสียการได้ยิน เรียนรู้ข้อมูลข่าวสารด้าน
การสูญเสียการได้ยิน เพ่ือหาแนวทางพัฒนาทักษะ
ทางภาษา มอบความรักแก่ลูกอย่างจริงใจ ส่งเสริม
ให้ลูกได้รับการศึกษา พัฒนาความสามารถ และให้
ความส าคัญต่อลูก 
  ส่วนคุณลักษณะเชิงปรากฏการณ์
ขององค์ประกอบด้านครอบครัวของโรงเรียนที่
นักเรียนเรียนรู้ภาษามือระดับต่ ามีปรากฏการณ์
ดังนี้ ผู้ปกครองขาดการดูแลเอาใจใส่นักเรียน มี
ทัศนคติทางลบ ขาดความรู้ด้านความบกพร่อง
ทางการได้ยิน ขาดการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษามือ 
และไม่ สามารถให้ ค าปรึ กษาแก่นั ก เ รี ยน ได้ 
เนื่ องจากไม่สามารถสื่ อสารภาษามือได้  ซึ่ ง
สอดคล้องกับแนวคิดของมาลี อรุณากูร (2554) กล่าว
ว่าผู้ปกครองที่รู้สึกผิดหวังที่มีลูกพิการทางการได้ยิน 
ขาดการดูแลเอาใจใส่นักเรียน ไม่พยายามท าความ
เข้าใจความรู้สึกของนักเรียน และทอดทิ้งไม่ให้มี
ส่วนร่วมในกิจกรรมของครอบครัว ท าให้นักเรียน
รู้สึกไม่เป็นที่ต้องการของบุคคลในครอบครัว ขาด
ความอบอุ่น รู้สึกไม่ปลอดภัย ไม่มั่นคงทางจิตใจ 
และไม่มีความสุข ซึ่งและสอดคล้องกับผลการวิจัย
ของปิเซอร์ (Pizer, 2008) พบว่าการใช้ภาษามือของ
พ่อแม่เป็นเรื่องที่ล าบากใจเป็นอย่างยิ่ง พ่อแม่ให้
เหตุผลว่า “รู้สึกอึดอัดใจ และอับอายที่ต้องใช้ภาษา
มือหรือภาษาสัญลักษณ์สื่อสารในที่สาธารณะ ซึ่ง

การใช้ภาษามือหรือภาษาสัญลักษณ์เป็นอุปสรรค
อย่างหนึ่งของการสื่อสาร” ดังนั้น จึงเลือกใช้ภาษา
พูดกับลูก ซึ่งเป็นทัศนคติทางลบในการเลือกใช้ภาษา
ส าหรับลูกที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน 
 2. องค์ประกอบด้านการศึกษา 
  ผลการวิจัย เชิ งปริมาณพบว่า
องค์ประกอบเชิงยืนยันที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ภาษา
มือองค์ประกอบด้านการศึกษา ตัวแปรที่ผู้วิจัย
ศึ ก ษ า  คื อ  วิ ธี ก า ร ส อน  ก า ร ใ ห้ ค า ป รึ ก ษ า 
สิ่งแวดล้อมทางการศึกษา และการประเมินผลการ
เรียนสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์  
   คุณลักษณะเชิงปรากฏการณ์ของ
องค์ประกอบด้านการศึกษาของโรงเรียนที่นักเรียน
เรียนรู้ภาษามือระดับดีมีปรากฏการณ์ดังนี้ 
  1. วิธีการสอน ครูใช้วิธีการสื่อสาร
การสอนแบบองค์รวม จัดการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการ จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ภาษามือ 
จัดท าสื่อประกอบการสอน จัดชั่วโมงพิเศษสอน
ภาษามือ และคิดค้นวิธีการสอนผ่านการวิจัย 
  2. ครูให้ค าปรึกษา และเป็นที่
ปรึกษาด้านการเรียน และเรื่องส่วนตัวของนักเรียน
อย่างใกล้ชิด นอกจากนี้เป็นที่ปรึกษาด้านการเลี้ยง
ดูนักเรียน การสื่อสารภาษามือ และเป็นล่ามภาษา
มือแก่ผู้ปกครองเป็นอย่างดี  

  3.  สิ่ งแวดล้อมทางการศึกษา
โรงเรียนจัดการสอนแบบปกติ และแบบสองภาษา 
ครูจบการศึกษาด้านการสอนนักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางการได้ยินโดยตรง จัดกิจกรรมส่งเสริม
การเรียนรู้ภาษามือ จัดศูนย์บริการให้ความรู้ด้าน
ความบกพร่องทางการได้ยินแก่ผู้ปกครอง จัดอบรม
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พัฒนาความรู้ ของครู  จั ดอบรมภาษามือแก่
ผู้ปกครอง และนักเรียนอย่างต่อเนื่อง ครูร่วมกัน
บัญญัติท่าค าศัพท์ภาษามือด้านวิชาการ และ
วิชาชีพของสถานศึกษา  

  4. การประเมินผลการเรียน ครู
จัดท าแบบทดสอบภาษามือ เพื่อทดสอบความรู้ของ
นักเรียน โรงเรียนจัดประเมินผลการสื่อสารภาษา
มือระดับสถานศึกษา เพ่ือประเมินพัฒนาการทาง
ภาษาของนักเรียน ทุกปีการศึกษา และจัดประเมิน
ความรู้ และการสื่อสารภาษามือของผู้ปกครองทุก
ภาคการศึกษา 
  ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ
จันทร์ดี (Chandee, 2011) ศึกษากรอบการเรียนรู้
ส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
พบว่าองค์ประกอบด้านการศึกษา วิธีการสอน การ
ให้ค าปรึกษา สิ่ งแวดล้อมในการเรียนรู้  การ
ประเมินผลการเรียนของนักเรียนเป็นปัจจัยส าคัญที่
ส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางการได้ยิน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ    
จิตประภา ศรีอ่อน (2550) กล่าวว่าการจัดการศึกษา
ส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินต้อง
ได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษด้านหลักสูตร วิธีสอน 
สื่อการสอน การประเมินผล และการสนับสนุนทาง
การศึกษา หากสามารถจัดการศึกษาได้สอดคล้อง
กับวิถีชีวิตของนักเรียนส่งผลท าให้นักเรียนสามารถ
เรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพได้เช่นเดียวกับนักเรียน
ปกติ  
  ส่วนคุณลักษณะเชิงปรากฏการณ์
ขององค์ประกอบด้านการศึกษาของโรงเรียนที่
นักเรียนเรียนรู้ภาษามือระดับต่ าพบว่ารูปแบบการ

สอน สิ่งแวดล้อมทางการศึกษา และการประเมินผล
การเรียนของครูมีลักษณะคล้ายกัน แต่สิ่งที่ท าให้
นักเรียนเรียนรู้ภาษามือต่ า เนื่องจากครูขาดความ
เชี่ยวชาญด้านภาษามือ และขาดความเข้าใจ
ธรรมชาติของนักเรียน ท าให้เป็นอุปสรรคต่อการ
สื่อสารการสอน และไม่สามารถให้ค าแนะน าแก่
นักเรียนได้ ด้านสิ่งแวดล้อมทางการศึกษาพบว่า
โ ร ง เ รี ย น ข า ด ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม พั ฒ น า ค ว า ม รู้
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ข อ ง ค รู  โ ร ง เ รี ย น ข า ด ก า ร
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านความบกพร่องทางการ
ได้ยิน และขาดการส่งเสริมพัฒนาภาษามือแก่
ผู้ ป กครอ งอย่ า ง ต่ อ เ นื่ อ ง  ซึ่ ง ส อดคล้ อ ง กั บ
ผลการวิจัยของอรัญญา บุญมาเลิศ (2548) พบว่า
ครูส่วนใหญ่ไม่ได้จบการศึกษาด้านการสอนนักเรียน
ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินโดยตรง ท าให้ไม่
สามารถสอนนักเรียนให้ เข้าใจความหมายใน
บทเรียนได้  หลักสูตรที่ สอนไม่สอดคล้องกับ
ความสามารถของนักเรียน เนื่องจากเนื้อหาซับซ้อน
เกินกว่านักเรียนจะสามารถเรียนรู้ และเข้าใจได้
เช่น เดี ยวกับนัก เรี ยนปกติ  ซึ่ ง สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของชิค วิลเลียมและคูเปอร์มินทซ์ 
(Schick, Williams & Kupermintz 2006 cited 
in Pizzo, 2013) พบว่านักเรียนที่มีความบกพร่องทาง 
การได้ยินได้รับการพัฒนาภาษาจากครู และล่าม
ภาษามือที่มีความเชี่ยวชาญ แต่ผลการวิจัยพบว่าครู 
และล่ามภาษามือที่มีความเชี่ยวชาญมีจ านวนน้อย 
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 3. องค์ประกอบด้านนักเรียน 
    ผลการวิจัย เชิ งปริมาณพบว่า
องค์ประกอบเชิงยืนยันที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ภาษา
มือองค์ประกอบด้านนักเรียน ตัวแปรที่ผู้วิจัยศึกษา 
คือ ทักษะการเรียนรู้ การเตรียมการ และความ
รับผิดชอบสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
  คุณลักษณะเชิงปรากฏการณ์ของ
องค์ประกอบด้านนักเรียนของโรงเรียนที่เรียนรู้
ภาษามือระดับดีมีปรากฏการณ์ดังนี้ นักเรียนมี
ทักษะการสื่อสารภาษามือระดับดี เนื่องจากมีความ
พร้อมต่อการเรียน มีความรับผิดชอบ มีลักษณะช่าง
พูด ช่างสังเกต สนใจเรียน และมีปฏิสัมพันธ์กับ
เพ่ือนเป็นอย่างดี ท าให้เกิดการเรียนรู้ภาษามือ
ตลอดเวลา ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของจันทร์ดี 
(Chandee, 2011) พบว่าองค์ประกอบด้านผู้เรียน
ประกอบด้วยทักษะการเรียนรู้ การเตรียมความ
พร้อม และความรับผิดชอบเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การเรียนรู้ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้
ยิน ซึ่ งสอดคล้องกับผลการวิจัยของเมโรเน้น 
(Meronen, 2008) พบว่าความสามารถในการใช้ภาษามือ 
ของนักเรียนแต่ละคนต่างกัน ขึ้นอยู่กับทักษะการ
เคลื่อนไหวของมือ ความเร็วของการเคลื่อนไหวมือ 
การสะกดนิ้วมือซ้ า การเลียนแบบต าแหน่งมือ 
ความคล่องแคล่วในการใช้มือ การสอนภาษามือที่
บ้าน ความเร็วในการเรียกชื่อ และภาษาแรกของ
พ่อแม ่
  คุณลักษณะเชิงปรากฏการณ์ของ
องค์ประกอบด้านนักเรียนของโรงเรียนที่เรียนรู้
ภาษามือระดับต่ ามีปรากฏการณ์ดังนี้ นักเรียนขาด
ทักษะการ เรี ยนรู้  และการสื่ อสารภ าษามื อ 

เนื่องจากความพิการซ้อน ขาดความความพร้อมใน
การ เรี ยน ขาดความรับผิดชอบ และเข้ ารับ
การศึกษาช้ากว่าปกติ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัย
ของ เมโรเน้น (Meronen, 2008) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผล
ต่อความสามารถในการใช้ภาษามือของนักเรียนที่มี
ความบกพร่องทางการได้ยินพบว่าการพัฒนาภาษา
มือของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินที่  
ไม่สามารถท าได้มี 2 อย่าง คือ ความล่าช้าในการเรียน
ภาษามือ และความยากในการใช้สัญลักษณ์ใหม่ ๆ
ที่เกิดขึ้นทุกวัน 
 4. องค์ประกอบด้านสังคม 
  ผลการวิจัย เชิ งปริมาณพบว่า
องค์ประกอบเชิงยืนยันที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ภาษา
มือองค์ประกอบด้านสังคม ตัวแปรที่ผู้วิจัยศึกษา 
คือ การยอมรับ ความช่วยเหลือ และทักษะของ
เพ่ือนสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์  
  ซึ่งข้อค้นพบเชิงคุณภาพพบว่า
คุณลักษณะเชิงปรากฏการณ์องค์ประกอบด้าน
สังคมของโรงเรียนที่นักเรียนเรียนรู้ภาษามือระดับดี 
และระดับต่ ามีลักษณะเหมือนกันดังนี้ 
  1. นักเรียนยอมรับว่าภาษามือ
เป็นช่องทางในการสื่อสาร และยอมรับท่าค าศัพท์
ภาษามือที่ครู เพ่ือน และครอบครัวบัญญัติขึ้น  
  2. นักเรียนได้รับความช่วยเหลือ
จากเพ่ือน และเพ่ือนรุ่นพ่ีช่วยสอนภาษามือ สอน
การบ้าน และกิจกรรมต่างๆในโรงเรียน 
  3. นักเรียนเรียนรู้ทักษะการสื่อสาร
ภาษามือจากเพ่ือน และเพ่ือนรุ่นพ่ี เพ่ือน ามาใช้
สื่อสารในชีวิตประจ าวัน 
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  ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ
อารีลักษณ์ คีมทอง (2544) พบว่าพัฒนาการทาง
ภาษาของลูกที่มีความบกพร่องทางการได้ยินได้รับ
การพัฒนา และเรียนรู้ภาษามือจากเ พ่ือนใน
โรงเรียน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของวรัชญา 
ชาลี (2555) พบว่าโรงเรียนโสตศึกษาเป็นแหล่ง
สร้างสังคมของบุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้
ยิน นักเรียนได้พบเพ่ือนที่เหมือนกัน ถูกสอนให้ใช้
ภาษามือเหมือนกัน และมีกิจกรรมร่วมกัน ดังนั้น
โรงเรียนจึงเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างสังคม เป็น
พ้ืนที่ของภาษามือ และเป็นพ้ืนที่ในการแลกเปลี่ยน
เข้าถึงข้อมูลได้อย่างลึกซึ้ง นอกจากนี้สอดคล้องกับ
ผลกา ร วิ จั ย ขอ งแ อนด์ เ ด อ ร์ สั น  แล ะ เ ร ล ลี่ 
(Anderson & Reilly 2002, cited in Pizzo, 
2013) พบว่าเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
ได้รับการพัฒนาภาษามือจากพ่อแม่ที่สูญเสียการได้
ยิน กลุ่มเพ่ือน และกลุ่มบุคคลที่มีความบกพร่อง
ทางการได้ยินผู้ใหญ่ 
 
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1. องค์ประกอบที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ภาษา
มือของนักเรียนระดับประถมศึกษาที่มีความ
บกพร่องทางการได้ยินสามารถยืนยันได้ด้วยข้อมูล
เชิงประจักษ์ ดังนั้นหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องควร
พิจารณาองค์ประกอบทั้ง 4 เพ่ือใช้วางแผนการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางการได้ยิน 
 2. องค์ประกอบด้านครอบครัวที่ส่งผลให้
นักเรียนเรียนรู้ภาษามือได้ดี พบว่าผู้ปกครองควร
ดูแลเอาใจใส่ ส่งเสริมการเรียนรู้  ยอมรับความ

บกพร่องทางการได้ยิน มีทัศนคติที่ดีต่อบุตรหลาน 
มอบความรัก และเรียนรู้ข้อมูลข่าวสารด้านความ
บกพร่องทางการได้ยิน เพ่ือหาแนวทางในการ
พัฒนาทักษะทางภาษา และคุณภาพชีวิตของ
นักเรียน 
 3. องค์ประกอบด้านการศึกษาที่ส่งผลให้
นักเรียนเรียนรู้ภาษามือได้ดี พบว่าผู้บริหาร
โรงเรียนควรส่งเสริมพัฒนาความรู้ ความเชี่ยวชาญ
ด้านการจัดการเรียนการสอนส าหรับครูผู้สอน จัด
สื่อและสิ่งอ านวยความสะดวกในการส่งเสริมการ
เรียน อบรมพัฒนาภาษามือให้กับนักเรียน และ
ผู้ปกครองอย่างต่อเนื่อง ประเมินผลทักษะการ
สื่อสารภาษามือของนักเรียนเป็นระยะ เพ่ือพัฒนา
ทักษะทางภาษาของนักเรียน 
 4. องค์ประกอบด้านนักเรียนที่ส่งผลให้
นั ก เ รี ยน เ รี ยนรู้ ภาษามื อ ได้ ดี  พบว่ าครู และ
ผู้ปกครองควรร่วมมือกันส่งเสริม และกระตุ้นให้
นักเรียนมีความมั่นใจในตนเอง กล้าแสดงออก และ
มีพฤติกรรมใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
 5. องค์ประกอบด้านสังคมที่ส่ งผลให้
นั ก เ รี ยน เ รี ยนรู้ ภาษามื อ ได้ ดี  พบว่ าครู และ
ผู้ปกครองควรส่งเสริมและเปิดโอกาสให้นักเรียนท า
กิจกรรมร่วมกับเพ่ือนหรือบุคคลที่มีความบกพร่อง
ทางการได้ยิน เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้วิถีชีวิตของ
บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน พัฒนาทักษะ
ทางภาษามือ และคุณภาพชีวิต 
 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ผลการวิจัยพบว่าองค์ประกอบการ
เรียนรู้ภาษามือของนักเรียนที่มีความบกพร่อง
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ทางการ ได้ ยิ นค่ าน้ าหนั กองค์ประกอบด้ าน
ครอบครัวมีค่าต่ าสุด เมื่อผู้วิจัยศึกษาข้อมูลเชิง
คุณภาพพบว่าผู้ปกครองส่วนใหญ่มีทัศนคติทางลบ
ต่ อนั ก เ รี ย น  ขาดคว ามตระหนั กและ ไม่ ใ ห้
ความส าคัญต่อภาษามือ ขาดการดูแลเอาใจใส่
นักเรียน และขาดความเข้าใจด้านความบกพร่อง
ทางการได้ยิน ดังนั้นการวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษา
วิธีการปรับทัศนคติและพัฒนาวิธีการเลี้ยงดูของ
ผู้ปกครองที่มีบุตรบกพร่องทางการได้ยิน 
 2. ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
องค์ประกอบการเรียนรู้ภาษามือกับคะแนนผลการ
ทดสอบภาษามือของนักเรียนพบว่าองค์ประกอบ
ด้านการศึกษาไม่มีความสัมพันธ์กับผลคะแนนการ
ทดสอบภาษามือ ดังนั้นการวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษา
ปัญหาและข้อจ ากัดที่ส่งผลต่อผลการเรียนรู้ภาษา
มือของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน 
 3. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
การเรียนรู้ภาษามือทั้ง 4 องค์ประกอบในภาพรวม
พบว่าทั้งครูผู้สอน นักเรียน และผู้ปกครอง สังคม 
ถ้าหากมีการเข้าใจ และใช้ภาษามือได้ดีจะท าให้การ
สื่อสารพัฒนาเรียนรู้ได้ดีขึ้น ดังนั้นในการวิจัยครั้ง
ต่อไปควรศึกษาการพัฒนาสื่อ และเทคโนโลยีใน
การเรียนรู้ภาษามือด้วยตนเอง 
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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
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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. 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
วารสารวิทยาลยัราชสดุา  ปีท่ี 10  ฉบับท่ี 13   หน้า 137 วารสารวิทยาลยัราชสดุา  ปีท่ี 11  ฉบับท่ี 14   หน้า 137    
 

 
 
 

1. ใช้กระดาษขนาด A4  พิมพ์ห่างจากขอบกระดาษ 1 นิ้ว ทั้งสี่ด้าน พิมพ์หน้าเดียว ใส่เลขหน้าที่มุมบนขวา  
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1)  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา (Background and Significance of the Study) 
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13. ข้อความ เนื้อหา รูปภาพ และตาราง ที่ตีพิมพ์ในวารสาร เป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนบทความแต่

เพียงผู้เดียว มิใช่ความคิดเห็นและความรับผิดชอบของกองบรรณาธิการวารสารวิทยาลัยราชสุดา     
กองจัดการ และวิทยาลัยราชสุดา  

14.  กองบรรณาธิการจะพิจารณาคุณภาพของบทความเป็นล าดับแรก และหากเป็นบทความภาษาอังกฤษ
จะได้รับการพิจารณาก่อนบทความภาษาไทย เพ่ือยกระดับวารสารให้เข้าสู่สากล 

15. การตรวจแก้ไขต้นฉบับ บรรณาธิการวารสารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจแก้ไขและตีพิมพ์ตามล าดับ
ก่อนหลังตามความเหมาะสม เมื่อบทความวิจัยหรือบทความวิชาการได้รับการพิจารณา จาก
ผู้ทรงคุณวุฒิให้ลงตีพิมพ์ ผู้เขียนบทความจะต้องสมัครเป็นสมาชิกวารสารก่อนการตีพิมพ์ 

 
การส่งบทความ ส่งได้ตลอดปี ตามวิธีต่อไปนี้  
1. ส่งไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ต้นฉบับในรูปแบบ doc/docx และ pdf file ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ไปที่ 
 E-mail address:  rs-journal@hotmail.com  
 โดยใช้ชื่อเรื่อง (Subject) ว่า “ส่งบทความเพ่ือพิจารณาตีพิมพ์ของ....(ชื่อเจ้าของบทความชื่อแรก).....” 
 
2. ส่งไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ต้นฉบับด้วยการ upload เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลวารสาร ที่ 

http://www.rs.mahidol.ac.th/rs-journal/article/index.php หรือ 

http://www.rs.mahidol.ac.th/rs-journal/article/index.php


 
วารสารวิทยาลยัราชสดุา  ปีท่ี 10  ฉบับท่ี 13   หน้า 139 วารสารวิทยาลยัราชสดุา  ปีท่ี 11  ฉบับท่ี 14   หน้า 139    
 

http://www.rs.mahidol.ac.th/rs-journal/article-submissions.php คลิก Submission Form 
 
3. ส่งไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ต้นฉบับในรูปแบบ word และ pdf ที่บันทึกในแผ่น CD/DVD ไปที่ 

กองบรรณาธิการวารสารวิทยาลัยราชสุดาเพ่ือการวิจัยและพัฒนาคนพิการ 
วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล  111 หมู่ 6 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ต าบลศาลายา  
อ าเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม  73170  
โทรศัพท์ 0 2889 5315-9 ต่อ 146  โทรสาร 0 2889 5308 

 
การสมัครสมาชิก 
อัตราค่าสมัครสมาชิกวารสาร  
  1 ปี 400 บาท   
  3 ปี 1,000 บาท  
  5 ปี 1,500 บาท  
ผู้สนใจสมัครสมาชิกวารสารวิทยาลัยราชสุดาเพ่ือการวิจัยและพัฒนาคนพิการ สามารถดาวน์โหลดใบสมัคร
สมาชิกได้ที่เว็บไซต์  http://www.rs.mahidol.ac.th/rs-journal และส่งใบสมัครได้ที ่ 

1. E-mail: rs-journal@hotmail.com  หรือ  
2. บรรณาธิการวารสารวิทยาลัยราชสุดาเพ่ือการวิจัยและพัฒนาคนพิการ(สมัครสมาชิก) 

วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล 
111 หมู่ 6 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170  
โทรศัพท์ 0 2889 5315-9 ต่อ 146  โทรสาร 0 2889 5308 

 
การช าระเงินค่าสมาชิก 

1. ส่งเงินทางธนาณัติ หรือเช็คไปรษณีย์ในนามของ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล สั่งจ่าย 
ป.ท. มหาวิทยาลัยมหิดล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 

2. โอนเงินผ่านบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาศิริราช ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยมหิดลประเภท 
กระแสรายวัน(บัญชีเดินสะพัด)เลขที่บัญชี 016-3-00325-6 (กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงิน
ภายใน 3 วัน นับจากวันที่โอน โดยระบุด้านบนว่า “สมัครสมาชิกวารสารวิทยาลัยราชสุดา” ส่ง
หลักฐานได้ท่ี Fax: 02-889-5308 หรือ E-mail: rs-journal@hotmail.com) 

3. กรณีที่ท่านเปลี่ยนแปลงที่อยู่ กรุณาแจ้งให้กองบรรณาธิการวารสารทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 
เดือน ก่อนก าหนดวารสารออก เพ่ือความสะดวกในการส่งวารสารให้แก่ท่าน 

4. ก าหนดออกวารสารฯ ปีละ 1 ฉบับ 

http://www.rs.mahidol.ac.th/rs-journal/article-submissions.php%20คลิก
http://www.rs.mahidol.ac.th/rs-journal
mailto:rs-journal@hotmail.com%20หรือ
mailto:rs-journal@hotmail.com
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วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล มีหลักสูตรที่เปิดสอน ดังนี ้
 

 ปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาหูหนวกศึกษา 
  ส าเร็จการศึกษาแลว้ สามารถประกอบอาชีพด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

ครูสอนภาษามือไทย ครูสอนเด็กหูหนวก ล่ามภาษามือ นักเทคโนโลยีทางการศึกษาล่ามภาษามือทาง
การศึกษา ประกอบอาชีพทางด้านเครื่องเคลือบดินเผาและงานศิลปะต่างๆ เป็นบุคลากรทาง
การศึกษาในหน่วยงานทางการศึกษาต่างๆ ตลอดจนประกอบอาชีพอิสระตามความถนัดและความ
สนใจของตนเองได้ (หมายเหตุ  :  มีทุนการศึกษาให้ส าหรับผู้ที่มีผลการเรียนดีหรือยากจน) 
 

 ปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาล่ามภาษามือไทย 
  ส าเร็จการศึกษาแลว้ สามารถประกอบอาชีพด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

ล่ามภาษามือในส านักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ  กรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สถาบันการศึกษาในระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานจนถึงระดับอุดมศึกษา กระทรวงแรงงาน ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
แห่งชาติ (NECTEC) องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร องค์กรด้านคนพิการ องค์กร
ระดับนานาชาติ หรือท างานเป็นล่ามอิสระ 
 

 ปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ  
      (ภาคปกติและภาคพิเศษ) 

 ส าเร็จการศึกษาแลว้ สามารถประกอบอาชีพด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
นักให้ค าปรึกษาในด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ  นักเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก 
นักวิชาการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ นักวิชาการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ  นักวิชาการด้านคน
พิการ นักสังคมสงเคราะห์ นักพัฒนาสังคม 
 

 ปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาส าหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ    
      (ภาคพิเศษ) 

 ส าเร็จการศึกษาแลว้ สามารถประกอบอาชีพด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
นักวิชาการทางการศึกษาพิเศษ บุคลากรทางการศึกษาทั้งในและนอกระบบ ระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา 
 

 ปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  
      (ภาคพิเศษ) 

 ส าเร็จการศึกษาแล้ว สามารถประกอบอาชีพด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ นักวิจัยด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต    
คนพิการ ผู้บริหารองค์กรคนพิการ ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ผู้ถ่ายทอดความรู้ 
วิทยากร นักฝึกอบรมด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ นักสิทธิมนุษยชน นักพัฒนาสังคม 

 
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ งานบริการการศึกษา วิทยาลัยราชสุดา 

0-2889-5315-9 ต่อ 230, 237, 238   0-2889-5308 หรือ www.rs.mahidol.ac.th 
 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ 
 

http://www.rs.mahidol.ac.th/





