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บทคัดยอ 

 

 ศูนยบริการคนพิการเปนหนวยงานสําคัญที่จะทําใหคนพิการไดรับสิทธิและสวัสดิการสังคมอยาง
ทั่วถึง โดยงานวิจัยน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนารูปแบบการใหบริการของศูนยบริการคนพิการในการเขาถึงสิทธิ
และสวัสดิการสังคมเพื่อลดความเหลื่อมล้ําของกลุมคนพิการในสังคมไทย ดวยวิธีการวิจัยและพัฒนา 
ประกอบดวย 4 ข้ันตอน คือ 1. ศึกษาสถานการณความเหลื่อมล้ําของกลุมคนพิการ 2. การพัฒนารูปแบบการ
ใหบริการของศูนยบริการคนพิการ 3. การประเมินความเหมาะสม 4. รูปแบบที่เหมาะสมในการใหบริการของ
ศูนยบริการคนพิการ สําหรับสถานการณความเหลื่อมล้ํา ประกอบดวย 2 สวน คือ สวนที่ 1. การเขาถึงสิทธิ
และสวัสดิสังคมการของคนพิการ และสวนที่ 2. การเขาถึงการใหบริการของศูนยบริการคนพิการ กลุมตัวอยาง
ในการวิจัยประกอบดวยคนพิการที่อยูใน 4 ภูมิภาค ไดแก ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต และ
ภาคกลางรวมถึงภาคตะวันออกของประเทศไทย และวิเคราะหขอมูลโดยใชสูตรดัชนีการจัดเรียงลําดับ
ความสําคัญของความตองการจําเปนที่ใชหลักการประเมินความแตกตาง (Modified Priority Needs Index : 
PNIModified) ผลการวิจัย พบวา 1. คนพิการมีความตองการจําเปนในการเขาถึงสิทธิและสวัสดิการสังคมทุกขอ 
ขอที่มีความตองการจําเปนสูงสุด คือ ดานนันทนาการ รองลงมา คือ ดานที่อยูอาศัย ดานบริการสังคม ดาน
การศึกษา ดานอาชีพและรายได ดานสุขภาพอนามัย และดานความมั่นคงในชีวิต 2. คนพิการมีความตองการ
จําเปนในการเขาถึงการใหบริการของศูนยบริการคนพิการทุกขอ ขอที่มีความตองการจําเปนสูงสุด คือ ดาน
ประสานความชวยเหลือกับหนวยงานของรัฐ รองลงมา คือ ดานใหบริการความชวยเหลือในการดํารงชีวิตข้ัน
พื้นฐาน ดานเรียกรองแทนคนพิการใหไดรับสิทธิประโยชน ลําดับสุดทาย คือ ดานใหบริการขอมูลขาวสาร 
นอกจากน้ันยัง พบวา ควรสงเสริมการจัดต้ังศูนยบริการคนพิการทั่วไประดับทองถ่ิน โดยรูปแบบที่เหมาะสมใน
การใหบริการของศูนยบรกิารคนพิการทัว่ไประดับทองถ่ิน คือ 1. การสงตอ 2. การสงเสริมการทําบัตรคนพกิาร 
3. งบประมาณ 4. การสงเสริมอาชีพ 5. นันทนาการ 6. อาสาสมัครดูแลคนพิการ และ 7. การบริการสังคม 
 

คําสําคัญ: ศูนยบริการคนพิการ / การเขาถึงสิทธิและสวัสดิการสังคม / ความเหลื่อมล้ํา 
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ABSTRACT 
 
 

  Disability Service Center (DSC) is an important unit that provides persons with 
disability to get rights and social welfare thoroughly. This study aims to develop the DSC 
service model in accessing to social rights and welfare to reduce the disparity of group of 
disabled persons in a Thai society, using research and development method, consisting of 4 
steps; 1) the situational study regarding the inequality of group of persons with disability, 2) the 
development of DSC service model, 3) the assessment of suitability, and 4) the appropriate DSC 
service model. Inequality situations comprises 2 parts: Part 1. Access to rights and social welfare 
of persons with disability, and Part 2. Access to the DSC service. The research sample consists 
of persons with disability in 4 regions, namely, northern region, northeast region, southern 
region, and central region including the eastern region of Thailand. Modified Priority Needs 
Index: PNIModified applying the principle to assess differences is used in data analysis. It is 
revealed that 1) persons with disability have requirements to access to all rights and social 
welfare. The most essential dimension is recreation. The second orders are dwelling, social 
service, education, career and income, health and sanitation, and life security, respectively. 2. 

persons with disability have requirements to access to all DSC services. The most needed item 
is coordination with government agencies. The second orders are the services for basic living 
support, and claims for persons with disability to get benefits as equal value and the final order 
is the information service, respectively. Moreover, it is also found that the establishment of 
general DSC at the local level should be promoted. The appropriate model of service of general 
DSC at the local level consists of 1. transfer, 2. identification card for the disabled, 3. budget, 4. 

occupation, 5. recreation, 6. volunteer care for persons with disability, and 7. social service.  
 
KEY WORDS: DISABILITY SERVICES CENTER / ACCESS TO RIGHTS AND SOCIAL 

WELFARE / INEQUALITY 
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1. บทนํา 
 

ภายใตระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมในปจจุบัน กลุมคนพิการไดรับผลกระทบจากปญหาความ

เหลื่อมล้ําของสังคมอยูไมนอย โดยในป 2019 พบวา มีคนพิการราว 15% ของประชากรโลก หรือราว 1 

พันลานคนทั่วโลกที่เปนคนพิการ โดยระหวาง 110 ลานคน (2.2%) ถึง 190 ลานคน (3.8%) หรือ 2-4% 

ประสบกับความพิการที่สําคัญและประสบปญหาอยางมากในการทํางาน (World Bank, 2019) อัตราความ

พิการที่เพิ่มสูงข้ึนมีสาเหตุมาจากประชากรสูงอายุและสภาวะสุขภาพเรื้อรัง (World Health Organization 

[WHO], 2018) คนที่มีความพิการโดยเฉลี่ยเปนกลุมที่มีแนวโนมที่จะไดรับผลกระทบหรือผลลัพธทางสังคมที่

เลวรายและเศรษฐกิจที่ไมพึงประสงคมากกวาคนที่ไมมีความพิการ ตัวอยางเชน การศึกษานอย ดานสุขภาพที่

แยลง ระดับการจางงานและรายไดที่ตํ่ากวาคาครองชีพที่แพงข้ึน อัตราความยากจนที่สูงข้ึน การไมสามารถ

จายคารักษาพยาบาลไดในประเทศกําลังพัฒนา (World Bank, 2019) ดังน้ัน การคุมครองสิทธิเปนสิ่งสําคัญ

และสอดคลองกบัอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยสิทธิคนพิการ (United Nations [UN], 2019) และปฏิญญา

รัฐมนตรีวาดวยทศวรรษคนพิการแหงเอเชียและแปซิฟก พ.ศ. 2556-2565 หรือที่เรียกวา ยุทธศาสตรอินชอน 

เพื่อ “ทําสิทธิใหเปนจริง” สําหรบัคนพิการในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟก (สํานักงานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตคนพิการแหงชาติ, 2556) 

ปจจุบันประเทศไทยเปนประเทศกําลังพัฒนา ที่ไดรับอิทธิพลและแรงผลักดันจากระดับโลกและ

ระดับภูมิภาควาดวยสิทธิคนพิการ ซึ่งเปนเปาหมายในการพัฒนาที่ย่ังยืน โดยยึดหลักการสําคัญวา “ไมทิ้งใคร

ไวขางหลัง” (คณะอนุกรรมาธิการกิจการคนพิการ, 2562) ในขณะที่ประเทศไทยมียุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 

2561-2580) ในการขับเคลื่อนสังคมไปสู “สังคมอยูเย็นเปนสุขรวมกัน” โดยสรางหลักประกันทางสังคมเพื่อ

รองรับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว (ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ.2561-2580), 2561) ทําใหประเทศ

ไทยตองผลักดันเรื่องคนพิการเปนวาระแหงชาติ สงผลใหภาครัฐจัดต้ังศูนยบริการคนพิการ (Disability 

Services Center : DSC) ซึ่งถือเปนนวัตกรรมทางสังคมและเปนแนวคิดเชิงสรางสรรคที่ตองอาศัยเครือขาย

ความรวมมือจากหลายหนวยงาน (คณะอนุกรรมาธิการกิจการคนพิการ, 2562) แตอยางไรก็ตาม คนพิการที่

เพิ่มข้ึนมีแนวโนมไดรับผลกระทบทางสังคมสูงข้ึนตามไปดวย ลาสุดในป 2563 ประเทศไทยมีคนพิการทั่ว

ประเทศราว 2,027,500 คน (3.05%) ของประชากรทั้งประเทศ แยกเปนชาย 1,058,405 คน (52.20%) เปน

หญิง 969,095 คน (47.80%) แยกเปนภาคกลาง 419,739 คน (20.70%) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 816,609 

คน (40.28%) ภาคใต 244,301 คน (12.05%) ภาคเหนือ 447,834 คน (22.09%) กรุงเทพมหานคร 92,324 

คน (4.55%) และรอขอมูลยืนยัน 6,693 คน (0.33%) แยกเปนความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางรางกาย 

1,002,083 คน (49.42%) ทางการไดยินหรือสื่อความหมาย 382,615 คน (18.87%) ทางการมองเห็น 

191,965 คน (9.47%) ทางจิตใจหรือพฤติกรรม 157,003 คน (7.74%) ทางสติปญญา 138,552 คน (6.83%) 

พิการซ้ําซอน 123,306 คน (6.08%) ออทิสติก 14,563 คน (0.72%) ทางการเรียนรู 11,898 คน (0.59%) 

และรอขอมูลยืนยัน 5,515 คน (0.27%) ในขณะเดียวกัน คนพิการที่ไมไดรับการศึกษา มีจํานวน 71,184 คน 

(3.54%)  นอกน้ันไดรับการศึกษาเพียงข้ันพื้นฐานหรือตํ่ากวา คนพิการไมไดประกอบอาชีพ 196,446 คน 

(23.23%) และไมระบุอาชีพ 328,309 คน (38.82%) (กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ, 2563) 

นอกจากน้ี พบวา การถูกละเมิดทางเพศของเด็กพิการทางสติปญญาหรือออทิสติกมีแนวโนมเพิ่มข้ึนอีกดวย 
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และการที่คนพิการไมมีผูดูแลหรือถูกทอดทิ้งเพราะความยากจนกําลังเปนปญหาสําคัญในขณะน้ี รวมไปถึง

ปญหาองคกรปกครองสวนทองถ่ินขาดความพรอมในการจัดต้ังศูนยบริการคนพิการ สวนใหญเปนปญหาดาน

ระเบียบกฎหมายและดานงบประมาณ ประการสุดทาย ที่สําคัญในปจจุบัน คือ ปญหาและอุปสรรคในการ

ดําเนินงานของศูนยบริการคนพิการ ที่ทําใหคนพิการไมสามารถเขาถึงสิทธิและสวัสดิการสังคมได ตัวอยางเชน 

บุคลากรของศูนยบริการคนพิการไมเพียงพอ ขาดงบประมาณ อุปกรณชวยความพิการไมเพียงพอ ขาดการ

ประสานงานในการสงตอคนพิการ และคนพิการถขาไมถึงขอมูลขาวสาร  

โดยสรุปแลว ดวยปญหาและสาเหตุดังกลาว สงผลใหศูนยบริการคนพิการขาดประสิทธิภาพใน

การดําเนินงาน ทําใหคนพิการมีความเหลื่อมล้ําที่สูงข้ึน ดังน้ัน ผูวิจัยจึงศึกษาเพื่อหารูปแบบการใหบริการของ

ศูนยบริการคนพิการในการเขาถึงสิทธิและสวัสดิการสงัคมเพื่อลดความเหลือ่มล้าํของกลุมคนพิการในสังคมไทย 

โดยหวังวาคนพิการจะไดรับสิทธิ สวัสดิการสังคมและการดูแลจากรัฐเพิ่มข้ึน เพื่อใหคนพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดี

และมีการพัฒนาที่ย่ังยืนในอนาคต 
 
2. ทบทวนวรรณกรรม 
 

ในอดีตการกลาวถึงคนพิการเปนการกลาวถึงตามลักษณะที่ปรากฏ เชน คนตาบอด คนเปนใบ 

คนแขนขาดวน (DePoy and Gilson, 2004) สงผลใหการปฏิบัติตอคนพิการมีความแตกตางไปจากคนทั่วไป 

ทําใหมีการแบงคนออกเปน “คนปกติกับคนไมปกติ” และมีการวางกฎเกณฑในการปฏิบัติตอคนที่ถูกนิยามวา

เปนผูไมปกติ คือ ถูกจํากัดโอกาส กีดกัน เหยียดหยามและถูกตีตราวาเปน “บุคคลไรความสามารถ” จนทําให

คนพิการกลายเปนผูที่มีพื้นที่จํากัดในสังคมและคนพิการถูกใหความหมายและคุณคาเชิงลบ ถึงแมวายุค

สมัยใหมจะมีการใชเหตุผลมากข้ึน แตความคิด ภาพลักษณหรือการนิยามที่มีตอคนพิการในแงลบยังคงถูก

ถายทอดอยูในสังคมต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบันอยางไมมีเปลีย่นแปลง ดังที่ Stone, Deborah A (1981) กลาววา 

ความพิการทําใหบุคคลมีขอจํากัดดานบทบาทและการทํางานตามความคาดหวังของสังคม ซึ่งเกี่ยวของกับการ

ดูแลตนเอง ความสัมพันธในครอบครัว การศึกษา การสันทนาการ การหารายไดและอาชีพ เหมือนกับ 

McBride, Earl D. (1963) การที่โครงสรางของรางกายไมสามารถทําหนาที่ไดตามปกติ เปนผลมาจากการ

ไดรับบาดเจ็บ เปนโรคหรือผิดปกติมาแตกําเนิด ซึ่งความพิการอาจจะเปนช่ัวคราวหรือถาวรก็ได WHO (1980) 

ไดนิยาม “ความพิการ” ไว 3 ประเภท (1) ความบกพรอง หมายถึง ความผิดปกติของโครงสรางและรปูรางของ

รางกาย (2) ความพิการ หมายถึง ขอจํากัดหรือการขาดซึ่งความสามารถในการปฏิบัติกิจกรรมใดๆ เน่ืองจาก

ความบกพรองอยางหน่ึงอยางใด (3) ความเสียเปรียบ (Handicap) หมายถึง สิ่งที่บุคคลแตละคนไดรับจาก

ความบกพรองและความพิการ ความเสียเปรียบจึงสะทอนถึงการมีปฏิสัมพันธและการปรับตัวใหเขากับ

สภาพแวดลอมรอบขางของแตละบุคคล อยางไรก็ตาม Hammerman and Maikowshi (1981) อธิบายวา 

บุคคลหน่ึงอาจมีความบกพรอง โดยไมพิการและพิการโดยไมเกิดการเสียเปรียบก็ได หากไดรับการสนับสนุน

จากครอบครัวหรือมีสิ่งอํานวยความสะดวกทางกายภาพ ซึ่งสิ่งเหลาน้ีสามารถทําการเยียวยาความบกพรองได

และไมสงผลตอความเสียเปรียบของคนพิการในการดํารงชีวิต 

สิทธิของคนพิการเริ่มจากในป ค.ศ. 1922 ประเทศตางๆ ไดรวมกันจัดต้ังองคการฟนฟู

สมรรถภาพคนพิการระหวางประเทศ ในป ค.ศ. 1948 สมัชชาใหญแหงองคการสหประชาชาติไดลงมติรับรอง
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ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน เสรีภาพข้ันพื้นฐาน ความเทาเทียมกันของมนุษยทุกคนโดยไมเลือกปฏิบัติ

และสงเสริมการมีสวนรวมของคนพิการทางดานสังคม เศรษฐกิจและการเมือง (United Nations General 

Assembly, 1948) ในป ค.ศ. 1971 ประกาศใหคนพิการไดรับสิทธิในการบริการทางการแพทย การศึกษา 

ฝกฝนอาชีพ และมีสิทธิไดรับการคุมครองการถูกกระทําอันทารุณกรรม ดูถูกเหยียดหยามหรือการใชความ

รุนแรง (United Nations General Assembly, 1971) ในป ค.ศ. 1975 กําหนดมาตรฐานในการปฏิบัติตอคน

พิการอยางเทาเทียมกนัในสังคมและเคารพในศักด์ิศรคีวามเปนมนุษย (United Nations General Assembly, 

1975) ในป ค.ศ. 1977 จัดต้ังกองทุนเพื่อใหการสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับคนพิการ (United Nations 

General Assembly, 1977) ในป ค.ศ. 1981 องคการสหประชาชาติไดประกาศเปนปคนพิการสากล ในป 

ค.ศ. 1982 องคการสหประชาชาติไดลงมติรับรองแผนปฏิบัติการระดับโลกวาดวยคนพิการ เพื่อใหทุกประเทศ

ใชเปนแนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับการคุมครองสิทธิและสวัสดิการของคนพิการ (United Nations General 

Assembly, 1982) องคการสหประชาชาติไดประกาศใหป ค.ศ. 1983-1992 เปนทศวรรษของสหประชาชาติ

เพื่อคนพิการ (United Nations General Assembly, 1982) และ ในป ค.ศ. 2015 สหประชาชาติประกาศ

เปาหมายในการพัฒนาที่ย่ังยืน หน่ึงในเปาหมายสําคัญคือการลดความเหลื่อมล้ําในสังคม (Sachs, J., et al, 

2019) 

แนวคิดความเหลื่อมล้ํา เปนการกลาวถึงความไมเทาเทียมกันระหวางผู ที่มีโอกาสกับผู ที่ขาด

โอกาสในสังคม เชน กลุมคนพิการ ในขณะที่ความเหลื่อมล้ําทําใหเกิดความไมเปนธรรมหรอืเน่ืองจากคนเกดิมา 

"ไมเทากัน" (อติวิชญ, 2558) จึงกอใหเกิดความเหลื่อมล้ําตามมา ปจจุบันคงจะปฏิเสธไมไดวาสังคมมีความ

เหลื่อมล้ําสูง เพราะความแตกตางทางเศรษฐกิจ สังคมและการเขาถึงสิทธิ ถาความเหลื่อมล้ําเปนผลลัพธจาก

ปญหาเชิงโครงสรางเหลาน้ัน จําเปนตองอาศัยอํานาจรัฐเขาจัดการเพื่อลดความเหลื่อมล้ําใหกับผูดอยโอกาส 

(สฤณี, 2554) สุดทายแนวคิดศูนยบริการคนพิการ ซึ่งมีอํานาจหนาที่สําคัญในการบริหารและจัดการชวยเหลือ

คนพิการเพื่อประโยชนในการสงเสริมสิทธิและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการทุกระดับใหเปนไปอยางทั่วถึงและ

เปนธรรม โดยไมเลือกปฏิบัติ ซึ่งเปนการลดความแตกตางหรือความเหลื่อมล้ําของคนพิการ ในปจจุบันประเทศ

ไทยมีศูนยบริการคนพิการ 2 ระดับ (1) ศูนยบริการคนพิการระดับจังหวัด จัดต้ังโดยสํานักงานจังหวัดเพื่อ

สงเสริม สนับสนุนและประสานงานเกี่ยวกับการจัดบริการของศูนยบริการคนพิการทั่วไป เพื่อประโยชนในการ

สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการภายในจังหวัด (2) ศูนยบริการคนพิการทั่วไป แบงเปน 2 ประเภท 1)  

จัดต้ังโดยองคกรคนพิการหรือองคกรอื่นใดที่ใหบรกิารแกคนพิการและไดรับการรับรองมาตรฐานใหจัดต้ังได 2) 

จัดต้ังโดยราชการสวนทองถ่ินหรือหนวยงานภาครัฐเพื่อใหบริการแกคนพิการในระดับพื้นที่หรือตามประเภท

ความพิการหรือใหบริการแกคนพิการเปนการเฉพาะในเรื่องใดเรื่องหน่ึง 
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3. ระเบียบวิธีวิจัย 
 

งานวิจัยน้ีเปนการวิจัยและพัฒนา ประกอบดวย (1) สถานการณความเหลื่อมล้ําของกลุมคน

พิการ (2) รูปแบบการใหบริการของศูนยบริการคนพิการ สําหรับสถานการณความเหลื่อมล้ํา ประกอบดวย 2 

สวน คือ (1) การเขาถึงสิทธิและสวัสดิการสังคมของคนพิการ (2) การใหบริการของศูนยบริการคนพิการ 

งานวิจัยน้ีใชวิธีการวิจัยแบบผสมผสาน คือ (1) วิจัยเชิงปริมาณ เปนการสํารวจขอมูลทั่วไปของคนพิการและ

ความเหลื่อมล้ําในการเขาถึงสิทธิและสวัสดิการสังคมในปจจุบัน รวมถึงการใหบริการของศูนยบริการคนพิการ

ในปจจุบัน (2) วิจัยเชิงคุณภาพ เปนการวิเคราะหเน้ือหาผานกระบวนการสัมภาษณเชิงลึก การสนทนากลุม

และการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

สําหรับขอมูลในเชิงปริมาณ ผูวิจัยกําหนดกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ประกอบดวยคนพิการใน

พื้นที่ 4 ภูมิภาคของประเทศไทย คือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใตและภาคเหนือ ซึ่งใชวิธีการสุม

ตัวอยางแบบหลายช้ัน จากระดับภาคถึงระดับทองถ่ินหรือชุมชน จากการคํานวณดวยสูตรของ Taro Yamane 

(Yamane, 1967) ทําใหไดขนาดตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี จํานวน 400 ตัวอยาง ผูวิจัยลงไปในชุมชนเพื่อ

เก็บขอมูลกับคนพิการตามพื้นที่เปาหมายที่กําหนดไว ผูวิจัยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือการวิจัย และได

ตรวจสอบเครื่องมือการวิจัย (1) การหาความเที่ยงตรง 1) ความเที่ยงตรงตามเน้ือหา เปนการตรวจสอบวาชุด

ของขอคําถามหรือขอความสําหรับใชวัดมีความเหมาะสมและครอบคลุมลักษณะของแนวคิดที่ตองการวัดน้ัน 

(Polit & Back, 2008) โดยขอความทุกขอความที่ใชในการวัดเปนตัวแทนที่สําคัญของเน้ือหาที่ผูวิจัยสนใจศึกษา 

(LoBiondo-Wood & Haber, 2010) และ 2) ความเที่ยงตรงตามจุดมุงหมายของการวิจัย (2) การหาคาความ

เช่ือมั่นของแบบสอบถาม โดยคาความเช่ือมั่นของแบบสอบถามความเหลื่อมล้ําในการเขาถึงสิทธิและสวัสดิ

สังคมการของกลุมคนพิการในสังคมไทย เทากับ 0.972 และแบบสอบถามการใหบริการของศูนยบริการคน

พิการ เทากับ 0.923 

สําหรับขอมูลในเชิงคุณภาพ ผูวิจัยใชกระบวนการในการวิเคราะห 4 วิธี (1) การวิเคราะหจาก

เอกสารและงานวิจัย (2) ใชวิธีการสมัภาษณเชิงลึก คือ 1) สัมภาษณคนพิการ จํานวน 40 คน โดยครอบคลุม

ทุกภูมิภาค 2) สัมภาษณนักวิชาการ จํานวน 5 คน 3) สัมภาษณเจาหนาที่ในการใหบริการคนพิการ จํานวน 10 

คน ใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (3) การสนทนากลุม จํานวน 4 ครั้ง แบงเปนภูมิภาคละ 1 ครั้ง 

สนทนาครั้งละ 3-5 คน และ (4) การประชุมเชิงปฏิบัติการ จํานวน 1 ครั้ง เปนการรวมรวมขอมูลจาก

ผูเช่ียวชาญและผูที่มีความรูความสามารถเฉพาะทางเกี่ยวกับคนพิการ จํานวน 35 คน แบงเปน 1) นักวิชาการ 

2) เจาหนาที่ของรัฐระดับผูอํานวยการหรือหัวหนาสวนราชการที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการดานคนพิการ 

3) ภาค NGOs 4) คนพิการที่ทํางานในภาครัฐและเอกชน จากน้ันนําขอมูลมาวิเคราะหและสังเคราะห

ผลการวิจัยเพื่อหารูปแบบที่เหมาะสมในการใหบริการของศูนยบริการคนพิการเพื่อลดความเหลื่อมล้ําของกลุม

คนพิการ 
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4. ผลการวิจัย 
 

ผลการวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการใหบริการของศูนยบริการคนพิการในการเขาถึงสิทธิและ

สวัสดิการสังคมเพื่อลดความเหลื่อมล้ําของกลุมคนพิการในสังคมไทย สามารถนําเสนอได ดังน้ี 

1. ผลการวิเคราะหภาพรวมในการเขาถึงสิทธิและสวัสดิการสังคมของคนพิการเพ่ือลดความ

เหลื่อมล้ําในสังคมไทย 

การเขาถึงสิทธิและ

สวัสดิการสังคมเพ่ือลด

ความเหลื่อมล้ํา 

ระดับการเขาถึงสิทธิ สวัสดิการสังคมของคนพิการตามกฎหมาย 

การเขาถึงสิทธิ สวัสดิการสังคมใน

ปจจุบัน 

ความคาดหวังท่ีตองการสิทธิ 

สวัสดิการสังคม 

X  S.D. แปลผล ลําดับ X  S.D. แปลผล ลําดับ 

1. ดานการศึกษา 2.91 0.94 ปานกลาง 4 4.23 0.89 สูงทีสุ่ด 7 

2. ดานสุขภาพอนามัย 3.06 0.84 ปานกลาง 2 4.38 0.74 สูงทีสุ่ด 2 

3. ดานที่อยูอาศัย 2.78 0.89 ปานกลาง 5 4.29 0.80 สูงทีสุ่ด 5 

4. ดานอาชีพและรายได 3.01 0.92 ปานกลาง 3 4.35 0.79 สูงทีสุ่ด 3 

5.  ดานความมั่นคงในชีวิต 3.12 0.96 ปานกลาง 1 4.39 0.78 สูงทีสุ่ด 1 

6. ดานบริการสังคม 2.91 0.88 ปานกลาง 4 4.32 0.81 สูงทีสุ่ด 4 

7. ดานนันทนาการ 2.71 0.88 ปานกลาง 6 4.25 0.99 สูงทีสุ่ด 6 

ผลรวมท้ังหมด 2.93 0.77 ปานกลาง 4.32 0.75 สูงท่ีสุด 
 

จากผลการวิเคราะห พบวา ในภาพรวมการเขาถึงสิทธิ สวัสดิการสังคมในปจจุบัน มีคาเฉลี่ย 

2.93 มีคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.77 มีผลการประเมินอยูในระดับปานกลาง และภาพรวมความคาดหวังที่

ตองการสิทธิ สวัสดิการสังคม มีคาเฉลี่ย 4.32 มีคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.75 มีผลการประเมินอยูใน

ระดับสูงที่สุด สวนผลการวิเคราะหในแตละรายดาน พบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ดานความมั่นคงในชีวิต 

มีคาเฉลี่ย 3.12 มีคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.96 รองลงมา คือ ดานสุขภาพอนามัย มีคาเฉลี่ย 3.06 มีคา

ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.84 สวนดานอาชีพและรายได มีคาเฉลี่ย 3.01 มีคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.92 

มี สําหรับดานการศึกษาและดานบริการสังคม มีคาเฉลี่ยเทากัน คือ 2.91 มีคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.94 

และ 0.88 ดานที่อยูอาศัย คาเฉลี่ย 2.78 มีคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.89 และดานนันทนาการ คาเฉลี่ย 

2.71 มีคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.88 โดยทุกดานมีผลการประเมินอยูในระดับปานกลาง 

สําหรับผลการวิเคราะห ภาพรวมความคาดหวังที่ตองการสิทธิ สวัสดิการสังคม พบวา ใน

ภาพรวมความคาดหวังที่ตองการสิทธิ สวัสดิการสังคม มีคาเฉลี่ย 4.32 มีคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.75 มี

ผลการประเมินอยูในระดับสูงที่สุด สวนผลการวิเคราะหภาพรวมในแตละดาน พบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด 

คือ ดานความมั่นคงในชีวิต มีคาเฉลี่ย 4.39 มีคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.78 รองลงมา คือ ดานสุขภาพ
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อนามัย มีคาเฉลี่ย 4.38 มีคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.74 ดานอาชีพและรายได มีคาเฉลี่ย 4.35 มีคาความ

เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.79 สําหรับดานบริการสังคม มีคาเฉลี่ย 4.32 มีคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.81 สวน

ดานที่อยูอาศัยมีคาเฉลี่ย 4.29 มีคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.80 ดานนันทนาการ มคีาเฉลี่ย 4.25 มีคาความ

เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.99 และดานการศึกษา มีคาเฉลี่ย 4.23 มีคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.89 โดยทุกขอมี

ผลการประเมินอยูในระดับสูงที่สุด 
 

2. ผลการวิเคราะหภาพรวมการใหบริการของศูนยบริการคนพิการเพ่ือลดความเหลื่อมล้ําใน

สังคมไทย 

การใหบริการของศูนยบริการ

คนพิการ 

ระดับการใหบริการของศูนยบริการคนพิการ 

การเขาถึงการใหบริการของ

ศูนยบริการคนพิการในปจจุบัน 

ความคาดหวังในการใหบริการ

ของศูนยบริการคนพิการ 

X  S.D. แปลผล ลําดับ X  S.D. แปลผล ลําดับ 

1.  ดานใหบริการขอมูลขาวสาร 3.01 0.98 ปานกลาง 1 4.42 0.78 สูงทีสุ่ด 1 

2. ดานเรียกรองแทนคนพิการ

ใหไดรับสิทธิประโยชน 
2.96 0.91 ปานกลาง 3 4.36 0.80 สูงทีสุ่ด 4 

3. ดานใหบริการความชวยเหลือ

ในการดํารงชีวิตข้ันพื้นฐาน 
2.97 0.90 ปานกลาง 2 4.38 0.79 สูงทีสุ่ด 3 

4. ดานประสานความชวยเหลือ

กับหนวยงานของรัฐ 
2.95 0.94 ปานกลาง 4 4.39 0.79 สูงทีสุ่ด 2 

ผลรวมท้ังหมด 2.97 0.86 ปานกลาง 4.38 0.74 สูงท่ีสุด 
 

สําหรับผลการวิเคราะหภาพรวมการใหบริการของศูนยบริการคนพิการเพื่อลดความเหลื่อมล้ําใน

สังคมไทย พบวา ในภาพรวมการเขาถึงการใหบริการของศูนยบริการคนพิการ ในปจจุบัน มีคาเฉลี่ย 3.01 มีคา

ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.98 มีผลการประเมินอยูในระดับปานกลาง และภาพรวมความคาดหวังในการ

ใหบริการของศูนยบริการคนพิการ มีคาเฉลี่ย 4.38 มีคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.74 มีผลการประเมินอยูใน

ระดับสูงที่สุด 

สําหรับผลการวิเคราะห การเขาถึงการใหบริการของศูนยบริการคนพิการในปจจุบัน ในแตละ

ดาน พบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ ดานใหบริการขอมูลขาวสาร คาเฉลี่ย 3.01 มีคาความเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 0.98 รองลงมา คือ ดานใหบริการความชวยเหลอืในการดํารงชีวิตข้ันพื้นฐาน คาเฉลี่ย 2.96 มีคาความ

เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.91 สวนดานเรียกรองแทนคนพิการใหไดรับสิทธิประโยชน คาเฉลี่ย 2.96 มีคาความ
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เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.91 และดานประสานความชวยเหลือกับหนวยงานของรัฐ มีคาเฉลี่ย 2.95 มีคาความ

เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.94 โดยทุกดานมีผลการประเมินอยูในระดับปานกลาง 

สวนผลการวิเคราะห ความคาดหวังในการใหบริการของศูนยบริการคนพิการในละดาน พบวา 

ดานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ ดานใหบริการขอมูลขาวสาร มีคาเฉลี่ย 4.42 มีคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.78 

รองลงมา คือ ดานประสานความชวยเหลือกับหนวยงานของรัฐ มีคาเฉลี่ย 4.39 มีคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

0.79 สวนดานใหบริการความชวยเหลอืในการดํารงชีวิตข้ันพื้นฐาน มีคาเฉลี่ย 4.38 มีคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

0.79 และดานเรียกรองแทนคนพิการใหไดรับสิทธิประโยชน มีคาเฉลี่ย 4.36 มีคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

0.80 โดยทุกดานมีผลการประเมินอยูในระดับสูงที่สุด 
 

3. ผลการวิเคราะหภาพรวมความตองการจําเปนในการเขาถึงสิทธิและสวัสดิการสังคมของ

คนพิการเพ่ือลดความเหลื่อมล้ําในสังคมไทย 

การเขาถึงสิทธิและ

สวัสดิการสังคมเพ่ือลด

ความเหลื่อมล้ํา 

การเขาถึงสิทธิ 

สวัสดิการสังคมใน

ปจจุบัน  

ความคาดหวังท่ี

ตองการสิทธิ สวัสดิการ

สังคม 

ความตองการจําเปน 

X  S.D. X  S.D. PNImodified ลําดับท่ี 

1.  ดานการศึกษา 2.91 0.94 4.23 0.89 0.45 4 

2.  ดานสุขภาพอนามัย 3.06 0.84 4.38 0.74 0.43 6 

3.  ดานที่อยูอาศัย 2.78 0.89 4.29 0.80 0.54 2 

4. ดานอาชีพและรายได 3.04 1.12 4.37 0.88 0.44 5 

5.  ดานความมั่นคงในชีวิต 3.12 0.96 4.39 0.78 0.41 7 

6.  ดานบริการสังคม 2.91 0.88 4.32 0.81 0.48 3 

7.  ดานนันทนาการ 2.71 0.88 4.25 0.99 0.56 1 

หมายเหตุ PNImodified มีคาสูงกวา 0.35 ถือวาเปนความตองการจําเปนเรงดวน 

 

1. ดานการศึกษา จากผลการวิเคราะหขอมูล พบวา ดานการศึกษา มีความตองการจําเปน 

(PNImodified) อยูในลําดับที่ 4 โดยมีคา 0.45 นอกจากน้ี ผลการวิจัยยังระบุความตองการจําเปนรายขอ โดยทุก

ขอเปนความตองการจําเปนเรงดวน โดยขอที่สําคัญเรียงลําดับจากมากไปหานอย คือ การไดรับสิทธิและโอกาส

เขาถึงการพัฒนาทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (0.51) การไดรับการศึกษาที่มีหลักสูตรและกระบวนการ

เรียนรูใหสอดคลองกับสภาพความตองการจําเปนพิเศษของคนพิการแตละประเภท (0.50) การไดรับสิทธิ

การศึกษาข้ันพื้นฐานเปนพิเศษต้ังแตแรกเกิดหรอืเมื่อพบความพิการโดยไมเสียคาใชจาย (0.47) การไดรับสิ่งอํานวย

ความสะดวก สื่อ บริการและความชวยเหลืออื่นใดทางการศึกษาใหสอดคลองและเหมาะสมกับสถานการณใน
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ปจจุบัน (0.47) การไดรับสิทธิและโอกาสเขาถึงการศึกษาอยางมีคุณภาพในทุกระดับ ทุกรูปแบบของการจัด

การศึกษาอยางเทาเทียมกับบุคคลทั่วไป ทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบและการศึกษาตอเน่ืองตลอดชีวิต 

โดยไมจํากัด กีดกัน เลือกปฏิบัติหรือขอยกเวนใดๆ (0.39) ตามลําดับ 

2.  ดานสุขภาพอนามัย จากผลการวิเคราะหขอมูล พบวา ดานสุขภาพอนามัย มีความตองการ

จําเปน (PNImodified) อยูในลําดับที่ 6 โดยมีคา 0.43 นอกจากน้ี ผลการวิจัยยังระบุความตองการจําเปนรายขอ 

โดยทุกขอเปนความตองการจําเปนเรงดวน โดยขอที่สําคัญเรียงลําดับจากมากไปหานอย คือ การมีสิทธิไดรับ

และเขาถึงการรักษาพยาบาลทางการแพทยไดทุกโรงพยาบาลทั้งรัฐและเอกชน (0.56) ภาครัฐจัดใหมีผูชวยคน

พิการ โดยจัดจางบุคคลเพื่อใหความชวยเหลือคนพิการเฉพาะบุคคล เพื่อใหสามารถปฏิบัติกิจวัตรที่สําคัญใน

การดํารงชีวิต (0.52) การเปดโอกาสใหคนพิการสามารถเลือกใชสิทธิประกันสังคมหรือสิทธิบัตรทองอยางใดอยาง

หน่ึงได หากการเลือกใชประกันสงัคมหรอืประกนัสุขภาพ ไมตอบรับกับความตองการและสามารถเปลีย่นไดปละ 1 ครั้ง 

(0.48) การไดรับสิทธิและโอกาสเขาถึงบริการฟนฟูสมรรถภาพและพัฒนาคนพิการต้ังแตแรกเกิดหรือแรกเริ่มที่

พบความพิการ เพื่อใหสามารถดํารงชีวิตไดอยางอิสระเต็มศักยภาพและสอดคลองกับความตองการของแตละ

บุคคล (0.37) การไดรับบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติ สามารถเขาถึงบริการสาธารณะสุขของรัฐ

ไดทุกแหง โดยไมตองสงตอไปยังโรงพยาบาลอื่น (0.36) การไดรับการชวยเหลือโดยกระบวนการทางการแพทย

และคาใชจายในการรักษาพยาบาลคาอุปกรณ เครื่องชวยความพิการและสื่อสงเสริมพัฒนาการ เพื่อปรับสภาพ

รางกาย จิตใจ อารมณ สังคม พฤติกรรม สติปญญา การเรียนรูหรอืเสริมสรางสมรรถภาพใหดีข้ึน (0.35) ตามลําดับ 

3.  ดานท่ีอยูอาศัย จากผลการวิเคราะหขอมูล พบวา ดานที่อยูอาศัย มีความตองการจําเปน 

(PNImodified) อยูในลําดับที่ 2 โดยมีคา 0.54 นอกจากน้ี ผลการวิจัยยังระบุความตองการจําเปนรายขอ โดยมี

ความตองการจําเปนเรงดวน 6 ขอ และไมจําเปนเรงดวน 1 ขอ โดยขอที่สําคัญเรียงลําดับจากมากไปหานอย 

คือ การไดรับอัตราวงเงินและรายการคาใชจายในการปรับสภาพแวดลอมที่อยูอาศัยใหแกคนพิการในลักษณะ

เหมาะจายรายละไมเกินสองหมื่นบาท (0.74) การที่ไมมีที่อยูอาศัยเปนหลักแหลง หรือที่อยูอาศัยไมมั่นคงหรือไม

เหมาะสม ยอมไดรับการคุมครองสิทธิจากรัฐ (0.60) การมีสิทธิไดรับการออกแบบบาน การซอมแซม การ

กอสราง โดยการใชเทคโนโลยีหรือวิธีการอื่น เพื่อขจัดอุปสรรคหรือจัดใหคนพิการสามารถดํารงชีวิตในที่อยู

อาศัยน้ันไดโดยสะดวกและเหมาะสมกับสภาพความพิการ รวมถึงความปลอดภัยและสุขอนามัย (0.58) การ

ไดรับการคุมครองสิทธิและการชวยเหลือ ในกรณีที่คนพิการไมมีบิดา มารดา บุตร สามี ภรรยา ญาติ พี่นอง

หรือบุคคลในครอบครัวดูแลหรืออุปการะเลี้ยงดูได หรือมีแตไมสามารถเลี้ยงดูได (0.58) การไดรับการปรับ

สภาพแวดลอมที่อยูอาศัย โดยการเพิ่มเติม ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือดัดแปลงที่อยูอาศัยบางสวนหรือทัง้หมด 

(0.57) คนพิการที่ไมมีผูดูแลคนพิการ มีสิทธิไดรับการจัดสวัสดิการดานที่อยูอาศัยและการเลี้ยงดูจากหนวยงาน

ของรัฐ (0.50) ทานมีสิทธิอาศัยอยูในชุมชน มีสิทธิอยูรวมกับครอบครัว ชุมชนของตนและมีสวนรวมอยางเต็มที่

ในกิจกรรมของครอบครัวและชุมชน (0.31) 
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4. ดานอาชีพและรายได จากผลการวิเคราะหขอมูล พบวา ดานอาชีพและรายได มีความ

ตองการจําเปน (PNImodified) อยูในลําดับที่ 2 โดยมีคา 0.54 นอกจากน้ี ผลการวิจัยยังระบุความตองการ

จําเปนรายขอ โดยมีความตองการจําเปนเรงดวน 6 ขอ และไมจําเปนเรงดวน 1 ขอ โดยขอที่สําคัญเรียงลําดับ

จากมากไปหานอย คือ การไดรับการกําหนดหลักประกนัในการมีงานทาํงานของคนพิการและครอบครัว พรอม

ทั้งกําหนดคาจางและการจัดสวัสดิการอยางเปนธรรม (0.53) การไดรับการจางงานหรอืวาจางเขาทํางานตาม

ความตองการและความสามารถโดยไดรับคาตอบแทนและสวัสดิการ ไดรับความกาวหนาในการทํางานหรือได

เขารวมเปนสมาชิกสหภาพแรงงาน โดยไมมีการกีดกันหรือเลือกปฏิบัติ (0.52) คนพิการและผูดูแลคนพิการมี

สิทธิและเขาถึงการไดรับการลดหยอนภาษีหรือยกเวนภาษี ตามที่กฎหมายกําหนด (0.46) การมีสิทธิและโอกาส

ไดรับการเตรียมความพรอมดานอาชีพ การฝกอบรมและการประกอบอาชีพ (0.45) ผูดูแลคนพิการมีสิทธิไดรับ

บริการใหคําปรึกษา แนะนํา ฝกอบรม ทักษะ การจัดการศึกษาการสงเสริมอาชีพและการมีงานทํา ตลอดจน

ความชวยเหลืออื่นใดเพื่อใหพึ่งตนเองได (0.45) การมีสิทธิไดรับและเขาถึงสวัสดิการสังคมของคนพิการในการ

สมัครงานหรือการติดตอประสานงานดานการประกอบอาชีพและการมีงานทํา (0.44) การมีสิทธิไดรับและ

เขาถึงการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ภาครัฐกําหนด (0.28) ตามลําดับ 

5.  ดานความมั่นคงในชีวิต จากผลการวิเคราะหขอมูล พบวา ดานความมั่นคงในชีวิต มีความ

ตองการจําเปน (PNImodified) อยูในลําดับที่ 7 โดยมีคา 0.41 นอกจากน้ี ผลการวิจัยยังระบุความตองการ

จําเปนรายขอ โดยทุกขอเปนความตองการจําเปนเรงดวน โดยขอที่สําคัญเรียงลําดับจากมากไปหานอย คือ 

การมีสิทธิและเขาถึงการไดรับการเผยแพรและประชาสัมพันธใหครอบครัว ชุมชนและสังคมไดรับรูและเขาใจ

ในคนพิการในทางสรางสรรคโดยเฉพาะในเรื่องสิทธิ ศักยภาพและความสามารถ รวมทั้งการบําเพ็ญประโยชน

ของคนพิการ (1.13) การมีสิทธิและเขาถึงการเขารวมการตัดสินใจในการกําหนดนโยบายและแผนงานทุกดานที่

เกี่ยวกับคนพิการทั้งในระดับชาติและระดับทองถ่ิน ตลอดจนการแสดงความคิดเห็นและมีสวนรวมในกิจกรรมทาง

การเมือง (0.46) การมีสิทธิและเขาถึงการไดรับการปกปองคุมครองจาการถูกคุกคามทางเพศ ทํารายรางกาย

และจิตใจ กักขัง เอารัดเอาเปรียบหรือการแสวงหาประโยชนใดๆ จากความพิการ ทั้งน้ีใหไดรับความชวยเหลือ

ทางดานกฎหมายเชนเดียวกับบุคคลทั่วไป (0.40) การมีสิทธิไดรับและเขาถึงการดูแลทกุรูปแบบจากภาครัฐโดย

ไมเลือกปฏิบัติและขจัดความไมเปนธรรมตอคนพิการ (0.37) คนพิการมีศักด์ิศรีแหงความเปนมนุษย สิทธิและ

เสรีภาพแหงบุคคล ยอมไดรับความคุมครองในฐานะพลเมืองไทย โดยไมมีการแบงแยกเช้ือชาติ ศาสนา 

การเมือง ภาษา ถ่ินกําเนิด เพศ อายุหรือสถานอื่นใด (0.36) ตามลําดับ 

6. ดานบริการสังคม จากผลการวิเคราะหขอมูล พบวา ดานบริการสังคม มีความตองการจําเปน 

(PNImodified) อยูในลําดับที่ 3 โดยมีคา 0.48 นอกจากน้ี ผลการวิจัยยังระบุความตองการจําเปนรายขอ โดยทุก

ขอเปนความตองการจําเปนเรงดวน โดยขอที่สําคัญเรียงลําดับจากมากไปหานอย คือ การไดรับหรือเขาถึงการ

ชวยเหลือทางกฎหมายและการจัดหาทนายความวาตางแกตางคดีแกคนพิการ ความทั้งการใหคําปรึกษาหารือ
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ทางกฎหมาย การใหความรูทางกฎหมายตางๆ (0.54) การไดรับหรือเขาถึงและใชประโยชนจากสวัสดิการสิ่ง

อํานวยความสะดวกอันเปนสาธารณะและบริการตาง ๆ ที่จําเปนสําหรับคนพิการ เชน ถนน ระบบขนสง

สาธารณะ (รถเมลล รถไฟฟา รถใตดิน) หองนํ้าสาธารณะ อาคาร ทางลาดสําหรับคนพิการ ตลอดจนบริการ

สังคมอื่นใดจากรัฐและเอกชน (0.50) การไดรับสิทธิและการเขาถึงการกูยืมเงินกองทุนสงเสริมและพัฒนา

คุณภาพชีวิตคนพิการ (0.48) การไดรับและเขาถึงขอมูลขาวสาร เกี่ยวกับสิทธิของคนพิการ ทั้งไดรับการ

สนับสนุนใหมีสื่อทุกประเภทที่เหมาะสมกับความพิการ รวมทั้งการจัดใหมีลามภาษามือ อักษรเบลล สื่ออิเล็ก

โทรนิกส หรืออุปกรณพิเศษอื่น ๆ  ที่ใชในการสื่อสาร (0.47) สามารถเขาถึงและไดรับบริการสังคมและความ

ชวยเหลือผานศูนยบริการคนพิการในทองถ่ิน ในการไดรับการคุมครองในฐานะมนุษยอยางสมบูรณ (0.44) 

ตามลําดับ 

7.  ดานนันทนาการ จากผลการวิเคราะหขอมูล พบวา ดานนันทนาการมีความตองการจําเปน 

(PNImodified) อยูในลําดับที่ 1 โดยมีคา 0.56 นอกจากน้ี ผลการวิจัยยังระบุความตองการจําเปนรายขอ โดยทุก

ขอเปนความตองการจําเปนเรงดวน โดยขอที่สําคัญเรียงลําดับจากมากไปหานอย คือ การมีโอกาสเขารวมและ

เขาถึงกิจกรรมนันทนาการบําบัดและฟนฟูสมรรถภาพรางกาย ผานการใชเวลาวางอยางมีประสิทธิภาพ ที่จัด

โดยภาครัฐหรือโรงพยาบาล เชน กิจกรรบําบัดการเหยียดแขนบริเวณขอศอกถึงขอมือเพื่อพัฒนากลามเน้ือ 

การเลนปงปอง โยนลูกบอล หรือโบวลิ่ง เปนตน (0.60) การมีโอกาสและการเขาถึงสถานที่พักผอนหยอนใจ 

สวนสาธารณะ เปนตน ที่ภาครัฐไดจัดไวใหเพื่อพัฒนาสุขภาวะและความพึงพอใจในชีวิตของคนพิการ (0.60) 

การมีโอกาสเขารวมหรือเขาถึงโปรแกรมกีฬาสําหรับคนพิการที่ชุมชนหรือหนวยงานภาครัฐ สถานศึกษาหรือ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดข้ึนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสําหรับคนพิการ ตลอดจนการจัดชมรมกีฬาสําหรับ

คนพิการทางกายและคนพิการอื่นๆ และการสรางสิ่งอํานวยความสะดวก เชน ทางลาด หองนํ้า ตามแหลง

นันทนาการตางๆ เพื่อตอบสนองการเขาใชบริการนันทนาการดวย (0.58) การมีโอกาสและเขาถึงองคกรที่

ใหบริการนันทนาการบําบัด ตลอดจนกิจกรรมในระดับการศึกษาโดยใชเวลาวางในการเรียนรูตามอัธยาศัย เพื่อ

นําไปสูการฟนฟูสภาพรางกายและจิตใจของคนพิการ (0.55) การมีโอกาสและเขาถึงกิจกรรมนันทนาการทาง

สังคม เชน กิจกรรมการออกกําลัง อุปกรณออกกําลังกาย เปนตน เพื่อพัฒนารางกายและจิตใจในการอยูรวม

ในสังคม (0.53) ตามลําดับ 

สรุป จากผลการวิเคราะหขอมูล พบวา ความตองการจําเปน (PNImodified) สามารถเรียงลําดับ

จากมากไปหานอย ตามรายดาน ไดดังตอไปน้ี ลําดับที่ 1 ดานนันทนาการ (0.56) ลําดับที่ 2 ดานที่อยูอาศัย 

(0.54) ลําดับที่ 3 ดานบริการสังคม (0.48) ลําดับที่ 4 ดานการศึกษา (0.45) ลําดับที่ 5 ดานอาชีพและรายได 

(0.44) ลําดับที่ 6 ดานสุขภาพอนามัย (0.43) ลําดับที่ 7 ดานความมั่นคงในชีวิต (0.41) ตามลําดับ  
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4. ผลการวิเคราะหภาพรวม ความตองการจําเปนในการใหบริการของศูนยบริการคนพิการ

เพ่ือลดความเหลื่อมล้ําในสังคมไทย 

การใหบริการของศูนยบริการ

คนพิการ 

การเขาถึงการ

ใหบริการของ

ศูนยบริการคนพิการ 

ในปจจุบัน  

ความคาดหวังในการ

บริการของ

ศูนยบริการคนพิการ 

ความตองการจําเปน 

X  S.D. X  S.D. PNImodified ลําดับท่ี 

1.  ดานใหบริการขอมูลขาวสาร 3.01 0.98 4.42 0.78 0.46 3 

2. ดานเรียกรองแทนคนพิการ

ใหไดรับสิทธิประโยชน 
2.96 0.91 4.36 0.80 0.47 2 

3. ดานใหบริการความชวยเหลือ

ในการดํารงชีวิตข้ันพื้นฐาน 
2.97 0.90 4.38 0.79 0.47 2 

4. ดานประสานความชวยเหลือ

กับหนวยงานของรัฐ 
2.95 0.94 4.39 0.79 0.49 1 

หมายเหตุ PNImodified มีคาสูงกวา 0.35 ถือวาเปนความตองการจําเปนเรงดวน 

 

1. ดานใหบริการขอมูลขาวสาร จากผลการวิเคราะหขอมูล พบวา ดานใหบริการขอมูลขาวสาร 

มีความตองการจําเปน (PNImodified) อยูในลําดับที่ 3 โดยมีคา 0.46 นอกจากน้ี ผลการวิจัยยังระบุความ

ตองการจําเปนรายขอ โดยทุกขอเปนความตองการจําเปนเรงดวน โดยขอที่สําคัญเรียงลําดับจากมากไปหานอย 

คือ มีการใหบริการขอมูลขาวสารเกี่ยวกับสิทธิประโยชน สวัสดิการ  (0.48) การชวยดําเนินการเกี่ยวกับการขอใช

สิทธิประโยชนแกคนพิการ (0.47) การใหบริการความชวยเหลอืตามที่คนพิการรองขอ (0.48) มีการสํารวจ ติดตาม

และจัดทําระบบขอมูลการใหบริการ (0.45) การใหบริการคําปรึกษาเกี่ยวกับสิทธิ สวัสดิการ (0.45) ตามลําดับ 

2. ดานเรียกรองแทนคนพิการใหไดรับสิทธิประโยชน จากผลการวิเคราะหขอมูล พบวา ดาน

เรียกรองแทนคนพิการใหไดรับสิทธิประโยชน  มีความตองการจําเปน (PNImodified) อยูในลําดับที่ 2 โดยมีคา 

0.47 นอกจากน้ี ผลการวิจัยยังระบุความตองการจําเปนรายขอ โดยทุกขอเปนความตองการจําเปนเรงดวน 

โดยขอที่สําคัญเรียงลําดับจากมากไปหานอย คือ การดําเนินการแทนคนพิการเกี่ยวกับการฟองคดีหรือดาน

กฎหมาย ที่คนพิการหรือผูดูแลคนพิการรองขอ (0.58) การเรียกรองแทนคนพิการที่ถูกเลือกปฏิบัติโดยไมเปน

ธรรม (0.48) การไดรับความชวยเหลอืหรอืดําเนินการแทนคนพิการเกีย่วกับการไดรบัการศึกษาตามความเหมาะสม 

รวมทั้งสิ่งอํานวยความสะดวก บริการและและความชวยเหลืออื่นใดทางการศึกษา (0.48) การชวยเหลือหรือ

เรียกรองแทนคนพิการเกี่ยวกับสิทธิการรักษาพยาบาล กระบวนการทางการแพทยและคาใชจายทางการแพทย (0.47) 
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การดําเนินการแทนคนพิการในการย่ืนคําขอมีบัตรประจําตัวคนพิการตอนายทะเบียนกลางหรือนายทะเบียนจังหวัด 

(0.38) ตามลําดับ 

3. ดานใหบริการความชวยเหลือในการดํารงชีวิตขั้นพ้ืนฐาน จากผลการวิเคราะหขอมูล พบวา 

ดานใหบริการความชวยเหลือในการดํารงชีวิตข้ันพื้นฐาน มีความตองการจําเปน (PNImodified) อยูในลําดับที่ 2 

โดยมีคา 0.47 นอกจากน้ี ผลการวิจัยยังระบุความตองการจําเปนรายขอ โดยทุกขอเปนความตองการจําเปน

เรงดวน โดยขอที่สําคัญเรียงลําดับจากมากไปหานอย คือ ศูนยบริการคนพิการ ไดใหบริการความชวยเหลือดาน

อุปกรณคนพิการหรือเครื่องชวยความพิการ (0.59) ศูนยบริการคนพิการ ไดใหบริการความชวยเหลือหรือแนะนํา 

กองทุนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (0.58) ศูนยบริการคนพิการ ไดใหบริการความชวยเหลือการ

ฟนฟูสมรรถภาพดานอาชีพ (0.49) ศูนยบริการคนพิการ ไดใหบริการความชวยเหลือในการปรับสภาพแวดลอมที่

อยูอาศัย (0.47) ศูนยบริการคนพิการ ไดใหบริการความชวยเหลือการมีงานทํา การสงเสริมการประกอบอาชีพ 

การคุมครองแรงงาน (0.46) ตามลําดับ  

4. ดานประสานความชวยเหลือกับหนวยงานของรัฐ จากผลการวิเคราะหขอมูล พบวา ดาน

ประสานความชวยเหลือกับหนวยงานของรัฐ มีความตองการจําเปน (PNImodified) อยูในลําดับที่ 1 โดยมีคา 0.49 

นอกจากน้ี ผลการวิจัยยังระบุความตองการจําเปนรายขอ โดยทุกขอเปนความตองการจําเปนเรงดวน โดยขอที่

สําคัญเรียงลําดับจากมากไปหานอย คือ ศูนยบริการคนพิการ ไดประสานความชวยเหลือคนพิการใหไดรับ

เครื่องมือหรืออุปกรณตามความตองการจําเปนพิเศษเฉพาะบคุคล (0.47) ศูนยบริการคนพิการ ไดประสานความ

ชวยเหลือ คัดกรอง สงตอและใหความชวยเหลือคนพิการหรือผูที่มีแนวโนมวาจะพิการใหไดรับการดู

รักษาพยาบาลที่เหมาะสม (0.47) ศูนยบริการคนพิการ ไดประสานความชวยเหลือแกคนพิการในการใหบริการ

หรือจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมการกีฬาหรือนันทนาการสําหรับคนพิการ (0.46) ศูนยบริการคนพิการ ไดประสาน

ความชวยเหลือแกคนพิการไปยังกรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (0.46) ศูนยบริการคนพิการได

ประสานความชวยเหลือกับหนวยงานของรัฐที่มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบเพื่อใหความชวยเหลือคนพิการตาม

ประเภทความพิการ (0.45) ตามลําดับ 

สรุป จากผลการวิเคราะหขอมูล พบวา ความตองการจําเปน (PNImodified) สามารถเรียงลําดับ

จากมากไปหานอย ตามรายดาน ไดดังตอไปน้ี ลําดับที่ 1 ดานประสานความชวยเหลือกับหนวยงานของรัฐ 

(0.49) ลําดับที่ 2 ดานใหบริการความชวยเหลือในการดํารงชีวิตข้ันพื้นฐาน และดานเรียกรองแทนคนพิการให

ไดรับสิทธิประโยชน (0.47) ลําดับที่ 3 ดานใหบริการขอมูลขาวสาร (0.46) ตามลําดับ  
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5. รูปแบบท่ีเหมาะสมในการใหบริการคนพิการของศูนยบริการคนพิการในการเขาถึงสิทธิและสวัสดิการสังคมเพ่ือลดความเหลื่อมล้ําของกลุมคนพิการในสังคมไทย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หนา 16 จากจํานวน 33 หนา 

จากรูปแบบที่เหมาะสมในการใหบริการของศูนยบริการคนพิการในการเขาถึงสิทธิและสวัสดิการ

สังคมเพื่อลดความเหลื่อมล้ําของกลุมคนพิการในสังคมไทย  (TDcBORVS Model) ดังกลาวขางตน สามารถ

อธิบายไดดังตอไปน้ี 

1. โครงสรางการบริหารงาน 

1.1 กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ในฐานะผูรับผิดชอบในการกําหนด

นโยบายและการสงเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ ตลอดจนเปนหนวยงานสวนกลางที่ไดแบงความรับผิดชอบให

กองตางๆ เปนผูนําเนินการในการใหบริการคนพิการ อาทิเชน กองสงเสริมสิทธิและสวัสดิการคนพิการ ซึ่งมี

หนวยงานที่อยูภายใตกองสงเสริมสทิธิและสวัสดิการคนพิการ ไดแก กลุมงานสงเสรมิศูนยบรกิารคนพิการ เปน

ตน ซึ่งจะเห็นวากรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เปนผูที่รับผิดชอบเรื่องศูนยบริการคนพิการ

โดยตรง ดังน้ัน ศูนยบริการคนพิการระดับจังหวัดควรจะตองข้ึนตรงกับกรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน

พิการ 

1.2 ขอมูลของกรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการควรจะเปนแหลงคนควาและ

ถายทอดขอมูลเพื่อใหคนพิการเขาถึงสทิธิและสวัสดิการไดงายและอยางเขาใจ น่ันก็คือ information flow คือ 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขามามีบทบาทในการขับเคลื่อนพัฒนาสังคมคนพิการ โดยเฉพาะเวปไซต 

(website) ของกรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการควรเปนแหลงในการใหขอมูลดานคนพิการที่มี

ประสิทธิภาพที่สุด 

2. ศูนยบริการคนพิการระดับจังหวัด 

2.1 ความเกี่ยวของกันระหวางศูนยบริการคนพิการระดับจังหวัดกับสํานักงานพัฒนาสงัคม

และความมั่นคงของมนุษยจังหวัด โดยหลักการแลวสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด

ไดรับงานของทุกกรมมาปฏิบัติ ซึ่งงานคนพิการก็เปนสวนหน่ึง แตตอนน้ีกรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน

พิการใหแยกศูนยบริการคนพิการระดับจังหวัดออกอยางชัดเจน เพื่อการทํางานที่เปนอิสระและคลองตัวย่ิงข้ึน 

ผูวิจัยเห็นดวยกับการแยกศูนยบริการคนพิการระดับจังหวัดออกจากสํานักงานพัฒนาสงัคมและความมั่นคงของ

มนุษยจังหวัด แตอยางไรก็ตาม ถึงแมจะแยกออกมา แตก็มีการประสานงานที่เกี่ยวของกับการทํางานตาม

แผนพัฒนาจังหวัดดวย ตลอดจนการตรวจสอบ (check and balance) การทํางานตามแผนพัฒนาจังหวัด และ

ผูวิจัยก็เห็นวาศูนยบริการคนพิการระดับจังหวัดควรจะรายงานผลการปฏิบัติงานใหกรมสงเสริมและพัฒนา

คุณภาพชีวิตคนพิการรับทราบโดยตรง เน่ืองจากวากรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ มีกลุมงาน

สงเสริมศูนยบริการคนพิการอยูแลวดวย 

2.2 Case by case ในการชวยเหลือคนพิการหรือการใหบริการคนพิการน้ัน ผูวิจัยเห็นวา 

การทํางานของศูนยบริการคนพิการระดับจังหวัด ควรชวยเหลือคนพิการตามความตองการของคนพิการแตละ

คนแตละประเภทตามความตองการ โดยพิจารณาเปนกรณีไป จึงจะสามารถชวยเหลือคนพิการไดอยางแทจริง 
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แตเทาที่ผูวิจัยลงพืน้ที่หลายๆ แหง ศูนยบริการคนพิการระดับจังหวัดก็ทําโดยพิจารณาเปนกรณีไป แตไมได

รวมถึงการพิจารณาใหเงินกูใหกับคนพิการหรือการทําบัตรคนพิการ ผูวิจัยหมายถึง การชวยเหลือดานอุปกรณ

ชวยเหลือคนพิการแตละคนแตละประเภทหรือคนพิการติดเตียง ซึ่งความจําเปนของคนพิการอาจจะแตกตาง

กัน ศูนยบริการคนพิการก็ตองพิจาณาเปนกรณีไปดวยเชนกัน    

2.3 ศูนยบริการคนพิการระดับจังหวัด ควรมีการนํางบประมาณจากกองทุนสงเสริมและ

พัฒนาคุณภาพชีวิคนพิการลงสูคนพิการในทองถ่ินใหมากข้ึน อาจจะตองมีการประสานงานกับองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน ตลอดจนการกํากับดูแลการใชงบประมาณน้ีใหดี เพื่อใหคนพิการไดใชเงินกองทุนสงเสริมและ

พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เต็มประสิทธิภาพ ผูวิจัยเห็นวา จํานวนเงินของกองทุนสงเสรมิและพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตคนพิการ น้ันมีจํานวนมาก แตการเขาถึงคนพิการมีจํานวนนอยมาก ซึ่งคนพิการสวนมากเปนคนยากจน มี

รายไดนอยมากๆ ไมเพียงพอตอการดํารงชีพอยางแนนอน แคเบี้ยความพิการอาจจะไมพอ แตอยางไรก็ตาม

อาจตองบัญญัติกฎหมายรองรับการใชเงินกองทุนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ น้ีดวยเพื่อปองกัน

ความผิดพลาดและการทุจริต เพราะเงินกองทุนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เปนเงินของกลุมคน

พิการ  

2.4 ศูนยบริการคนพิการ ควรจะตองสงเสริมและสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ินให

เขาใจถึงการจัดต้ังศูนยบริการคนพิการทั่วไประดับทองถ่ิน เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดดูแลคนพิการ

อยางเปนรูปธรรมมากข้ึน โดยสามารถทําไดดังน้ี 

2.4.1 ประชาสัมพันธในการจัดต้ังศูนยบริการคนพิการทั่วไประดับทองถ่ิน ให

องคกรปกครองสวนทองถ่ินทราบและประเมินผลความพรอมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินวามีความพรอม

มากแคไหนในการจัดต้ังศูนยบริการคนพิการทั่วไประดับทองถ่ิน 

2.4.2 ให คําปรึกษาในการจัดต้ังศูนยบริการคนพิการทั่วไประดับทอง ถ่ิน 

เน่ืองจากวาองคกรปกครองสวนทองถ่ินสวนใหญยังไมทราบหรือยังไมเขาใจอยางถูกตอง ตลอดจนวัตถุประสงค

ในการจัดต้ังศูนยบริการคนพิการทั่วไประดับทองถ่ินดวย ประเด็นสําคัญคือ เมื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

จัดต้ังศูนยบริการคนพิการทั่วไประดับทองถ่ินแลว จะตองมีการขับเคลื่อนศูนยบริการคนพิการทั่วไประดับ

ทองถ่ินอยางตอเน่ืองดวย ศูนยบริการคนพิการระดับจังหวัดจะตองทําหนาที่เปนพี่เลี้ยง (coaching) ใหกับ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินดวย ตลอดจนการสรางความเขาใจในการจัดต้ังศูนยบริการคนพิการทั่วไประดับ

ทองถ่ินโดยใชงบประมาณของทองถ่ินเอง ตามมาตรา 20/3 ของพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตคนพิการ 2550 และแกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ป 2556 

2.4.3 ใหความรูเกี่ยวกับงานดานคนพิการแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซึ่งตองให

ความรูในเชิงของกฎหมายและการสังคมสงเคราะหดวย ทั้งน้ีตองอบรมความรูแกผูบริหารทองถ่ิน ผูนําทองถ่ิน 

ผูนําชุมชน ขาราชการ เจาหนาที่เกี่ยวของดวยทั้งหมด 
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2.4.4 ใหทราบถึงขอดีและสิทธิที่ไดจากการต้ังศูนยบริการคนพิการทั่วไประดับ

ทองถ่ิน ขอน้ีเปนสิ่งจําเปนมาก เพราะถาไมเห็นถึงขอดี องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจจะไมอยากสนใจใน

เรื่องน้ีเลยก็ได และที่สําคัญคือ ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองรับรูและเห็นขอดีของการจัดต้ัง

ศูนยบริการคนพิการทั่วไประดับทองถ่ินดวย 

2.4.5 การไดรับงบประมาณในการดําเนินการ ในการขับเคลื่อนในการบริหารงาน

ดานคนพิการ ผูวิจัยเห็นวางบประมาณที่ศูนยบริการคนพิการทั่วไประดับทองถ่ินไดรับมาน้ัน จะเปนประโยชน

ตอคนพิการในระดับพื้นที่ แตจําเปนตองมีกฎหมายรองรับในการใชงบประมาณน้ีดวย และตองกระบวนการ

กํากับดูแลงบประมาณใหรอบดานเพื่อปองกันปญหาจาการทุจริต   

2.4.6 การสรางเครือขายและเช่ือมโยงกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผูวิจัยเห็นวา

เปนประเด็นที่สําคัญมาก เน่ืองจากศูนยบริการคนพิการระดับจังหวัดมีพื้นที่ใหญโต ไมสามารถจะทําหนาที่ได

ครอบคลุมทั้งจังหวัด ดังน้ัน ศูนยบริการคนพิการระดับจังหวัดตองลงพื้นที่แลวเช่ือมโยงการทาํงานกับองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินใหได แลวทองถ่ินจะเปนตัวเช่ือมเครือขายในชุมชนในพื้นที่ขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ินใหกับศูนยบริการคนพิการระดับจังหวัด  

2.5 ระบบพี่เลี้ยง (coaching) หรือการทํางานคูขนานกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือ

ศูนยบริการคนพิการทั่วไประดับทองถ่ิน เปนวิธีการที่เปนไปไดมากที่สุด จากการวิเคราะหและสังเคราะห 

ประกอบกับการลงพื้นและจัดประชุมอภิปราย ทําใหทราบวาระบบพี่เลี้ยงหรือการทํางานคูขนานกับองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน เปนการบริหารจัดการแบบสงตอ (matching fund) ซึ่งเปนรูปแบบการสนับสนุนจาก

ศูนยบริการคนพิการระดับจังหวัดสวนหน่ึงและไดรับการสนับสนุนจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินสวนหน่ึง 

เสมือนรวมกันทํางาน รวมกันปรับปรุง ซึ่งเช่ือวาจะเกิดประโยชนตรงกับความตองการของหนวยงานและคน

พิการมากที่สุด อีกประเด็น คือ ศูนยบริการคนพิการระดับจังหวัดและองคกรปกครองสวนทองถ่ินตางก็เปน

ระบบราชการเหมือนกัน การทํางานจึงไมไดแตกตางกันมาก ซึ่งถาหากแกไขระเบียบตางๆ ที่เปนปญหาให

ตรงกัน การทํางานก็ไปดวยกันไดอยางดีที่สุด  

3. องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

3.1 องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนองคกรที่ใกลชิดกับประชาชนมากที่สุด มีฐานะเปน

นิติบุคคล เปนองคกรที่มีพื้นที่อยางแนนอน มีโครงสรางองคกรตามกฎหมายอยางชัดเจน ซึ่งผูบริหารและ

สมาชิกสภาทองถ่ินมาจากการเลือกต้ังของประชาชน ซึ่งเรียกวาขาราชการการเมืองทองถ่ิน ทําหนาที่ในการ

ออกนโยบายเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนในพื้นที่และมีขาราชการทองถ่ินเปนผูปฏิบัติหนาที่ตาม

นโยบายและเปนผูรักษาระเบียบกฎหมายของทางราชการ ดังน้ัน องคกรปกครองสวนทองถ่ินจึงรูสภาพปญหา

ที่เกิดข้ึนในพื้นที่เปนอยางดี  
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การใหบริการคนพิการในระดับทองถ่ิน เปนหน่ึงในภาระหนาที่ขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ินที่จะชวยเหลือคนพิการใหมีคุณภาพชีวิตคนพิการที่ดี หน่ึงในภาระหนาที่ คือ การจายเบี้ยความพิการ

ใหแกคนพิการ แตยังมีหนาที่ที่เกี่ยวของกับคนพิการที่จะทําใหคนพิการมีชีวิตที่ดีข้ึนและปองกันคนพิการถูก

ทอดทิ้ง ซึ่งสวนใหญทําตามศักยภาพของตนเองที่มีหรือเทาที่จะทําไดน่ันเอง ดังน้ัน ถาหากจะใหองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินไดทําหนาที่ดูแลคนพิการหรือทําใหคนพิการในทองถ่ินมีคุณภาพชีวิตที่ดี จะตองมี

หนวยงานตางๆ เขามาชวยเหลือและรวมมือกันอยางเปนเครือขาย ทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน ผูนําชุมชน ผูนํา

ทองถ่ิน องคกรคนพิการ ครอบครัวคนพิการและตัวคนพิการเอง ดังน้ัน องคกรปกครองสวนทองถ่ินจึงถือเปน

ตัวเช่ือม รอยรัดเกี่ยวโยงเครือขายเหลาน้ีที่ดี ในการชวยกันดูแลคนพิการในทองถ่ิน (ถาทองถ่ินพรอมที่จะทํา) 

และการจัดต้ังศูนยบริการคนพิการทั่วไประดับทองถ่ินถือเปนทางหน่ึงที่จะสรางเครือขายตางๆ ใหเขามา

ชวยกันแกไขปญหาคนพิการ 

สําหรับการจัดต้ังศูนยบริการคนพิการทั่วไปในระดับทองถ่ิน ไมตองผานมาตรฐานการ

รับรอง เน่ืองจากเปนหนวยงานราชการมีระเบียบ กฎหมายเปนตัวกํากับดูแลอยูแลวและเปนหนวยงานที่ดูแล

สิทธิและสวัสดิการสังคมใหแกคนพิการโดยตรง ซึ่งจะเปนประโยชนแกคนพิการและลดความเหลื่อมล้ําได 

3.2 งานเกี่ยวกับคนพิการ เปนหนาที่และภารกิจหลักของกองสวัสดิการสังคมและเปนผู

ปฏิบัติใหนโยบายทั้งสวนกลาง สวนทองถ่ินเกิดการปฏิบัติเปนจริง ดังน้ัน กองสวัสดิการสังคม จึงตองมีหนาที่

ในการจัดต้ังศูนยบริการคนพิการทั่วไปในระดับทองถ่ิน ซึ่งงานคอนขางจะหนัก แตสามารถทําใหงานหนักเปน

งานเบาและสนุกได ดวยการสรางเครือขายในการทํางานหรืออาสาสมัครดูแลคนพิการ หรือทําเปนโครงการจติ

อาสา ทําความดีดวยหัวใจของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชการที่ 10 ซึ่งใชคนในพื้นที่ ในชุมชนเปนผูดูแล

คนพิการ โดยอาสาสมัครดูแลคนพิการ เมื่อคนพิการมีปญหาเดือดรอนอาสาสมัครดูแลคนพิการเหลาน้ันจะนํา

ปญหามาสูองคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือศูนยบริการคนพิการทั่วไประดับทองถ่ินน่ันเอง  

3.3 รูปแบบการดําเนินงานของศูนยบริการคนพิการทั่วไปในระดับทองถ่ิน คือ 

1. การสงตอ (Transfer) ศูนยบริการคนพิการทั่วไปในระดับทองถ่ินทําหนาที่ใน

การสงตอใหกับศูนยบริการคนพิการระดับจังหวัด หรือหนวยงานของรัฐ เชน สถานฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ 

โรงพยาบาลของรัฐ เปนตน รวมถึงสงตอใหองคกรคนพิการเฉพาะทาง ตลอดจนการชวยเหลือเปนรายกรณีไป 

เชน คนพิการตองการวิลแชร จําเปนตองใหวิลแชรที่เหมาะสมกับตัวเอง ทั้งการน่ัง การเคลื่อนที่ตาง ๆ ซึ่งเปน

การใชเฉพาะบุคคลและตองใชชางเทคนิค มีแพทยมาประเมินในการใชรถวิลแชรใหกับคนพิการดวย ดังน้ัน 

การชวยเหลือในปจจุบันที่เหมาะสม คือ การชวยเหลือแบบ case by case น่ันเอง  

2. การสงเสริมการทําบัตรคนพิการ (Disabled Identification Card) เพื่อเปด

ประตูสูสิทธิและสวัสดิการสังคมที่คนพิการควรจะไดรับ ตัวอยางเชน องคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือ

ศูนยบริการคนพิการทั่วไประดับทองถ่ิน อาจจะทําโครงการรวมกับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล (รพสต.) 
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ใหแพทยมาตรวจความพิการที่องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เดือนละ 1 ครั้ง แลวประชาสัมพันธใหคนพิการหรอื

ผูดูแลคนพิการทราบโครงการดังกลาว โดยกําหนดวันในการมาตรวจ / หรือคนพิการนําใบรับรองความพิการ

จากแพทยมา แลวเชิญศูนยบริการคนพิการระดับจังหวัดมาข้ึนทะเบียนแลวออกบัตรใหกับคนพิการที่องคการ

ปกครองสวนทองถ่ินก็ได 

สวนสาเหตุที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือศูนยบริการคนพิการทั่วไประดับ

ทองถ่ินไมสามารถออกบัตรคนพิการได ประกอบกับการลงพื้นที่และจัดประชุม ผูเขารวมประชุมมองวาขัดกับ

กฎหมาย มาตรา 18 มาตรา 20/2 และมาตรา 20/4 ของพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน

พิการ 2550 และแกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ป 2556  

3. งบประมาณ (Budget) องคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถทําแผนปฏิบัติการ

เพื่อขอรับงบประมาณจากศูนยบริการคนพิการระดับจังหวัด ในการดูแลคนพิการในทองถ่ิน เมื่อมีการจัดต้ัง

ศูนยบริการคนพิการทั่วไประดับทองถ่ินและการขอรับงบประมาณจะตองไมมีข้ันตอนที่ยุงยากเกินไป แตตอง

เปนไปตามระเบียบกฎหมาย 

4. การสงเสริมอาชีพ (Occupation) โดยรวมมือกับภาคเอกชน กรมการจัดหางาน 

และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพื่อใหภาคเอกชนจางคนพิการทํางานสาธารณะประโยชนตามมาตรา 35 

โดยเฉพาะคนพิการที่เปราะบาง 

5. นันทนาการ (Recreation) สนับสนุนกีฬาสําหรับคนพิการที่ชุมชนหรือหนวยงาน

ภาครัฐ สถานศึกษาหรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดข้ึนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสําหรับคนพิการ ตลอดจน

กิจกรรมนันทนาการบําบัดและฟนฟูสมรรถภาพรางกาย ผานการใชเวลาวางอยางมีประสิทธิภาพ 

6. อาสาสมัครดูแลคนพิการ (Volunteer care for people with disabilities) องคกร

ปกครองทองถ่ินสรางเครือขายจากคนในชุมชนเพื่อเปนหูเปนตาในการปกปองคุมครองคนพิการจากการถูก

คุกคามทางเพศ ทํารายรางกายและจิตใจ กักขัง เอารัดเอาเปรียบหรือการแสวงหาประโยชนใดๆ จากความ

พิการ 

7. การบริการสังคม (Social service) องคกรปกครองสวนทองถ่ินชวยเหลือในการ

เขาถึงการกูยืมเงินกองทุนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตองไมยุงยากและไมตองมีคนคํ้า โดยผาน

การกลั่นกรองและตรวจเอกสารจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

สรุป รูปแบบที่เหมาะสมในการใหบริการของศูนยบริการคนพิการในการเขาถึงสิทธิและ

สวัสดิการสังคมเพื่อลดความเหลื่อมล้ําของกลุมคนพิการในสังคมไทย ที่ผูวิจัยคิดข้ึนน้ัน เปนแนวทางในการ

สรางคุณภาพชีวิตที่ดีของกลุมคนพิการ ซึ่งอยากใหคนพิการเขาถึงสิทธิอยางทั่วถึงและเปนธรรมกับคนกลุม

พิการโดยมองเรื่องสังคมฐานสิทธิเปนหลัก ที่คนพิการทุกคนยอมที่จะไดรับการสนับสนุนจากรัฐอยางเสมอภาค

และเปนธรรม
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6. รูปแบบกลไกท่ีเหมาะสมในการใหบริการของศูนยบริการคนพิการในการเขาถึงสิทธิและสวัสดิการสังคมเพ่ือลดความเหลื่อมล้ําของกลุมคนพิการในสังคมไทย 
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จากแผนภาพสามารถอธิบายรูปแบบกลไกการใหบรกิารของศูนยบริการคนพิการในการเขาถึง

สิทธิและสวัสดิการสงัคมเพื่อลดความเหลื่อมล้ําของกลุมคนพิการในสงัคมไทย ไดดังตอไปน้ี 

1. ปรับโครงสรางใหศูนยบริการคนพิการระดับจังหวัดข้ึนตรงตอกรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตคนพิการ ซึ่งทําใหเห็นการบริหารงานที่ชัดเจนข้ึน ตรงกับหนวยงานราชการที่รับผิดชอบมากข้ึนเพราะใน

กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ มีกลุมงานสงเสริมศูนยบริการคนพิการ ซึ่งอาจจะรับผิดชอบใน

การดูแลศูนยบริการคนพิการระดับจังหวัดดวย 

ประเด็นตอมา คือ การทําใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถใชงบประมาณในการบริหารงาน

ของศูนยบริการคนพิการทั่วไปในระดับทองถ่ินได ซึ่งปจจุบันจะมีปญหาในเรื่องของการใชงบประมาณที่ไดรับ

จากศูนยบริการคนพิการระดับจังหวัด ซึ่งระเบียบที่ใชจะเปนระเบียบคนละตัวกัน โดยองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินจะใชระเบียบของกระทรวงมหาดไทยและศูนยบริการคนพิการระดับจังหวัดจะใชระเบียบของกองทุน

สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เมื่อระเบียบขัดกัน ก็ไมสามารถจะทําใหคนพิการไดรับประโยชนจาก

งบประมาณของกองทุนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการได ซึ่งเปนกองทุนที่มีเงินจํานวนมาก ผลที่

เกิดข้ึน คือ ทําใหตองคืนงบประมาณกลับไปยังศูนยบริการคนพิการระดับจังหวัด 

กลไกในการแกไขปญหา คือ รวมแกไขระเบียบกับกระทรวงมหาดไทย โดยทําเปน MOU รวมกัน 

เพื่อใหตรงกับระเบียบกองทุนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินได

ใหบริการและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2. การแกไขปญหาการบริหารงานของศูนยบริการคนพิการระดับจังหวัด เพื่อใหสามารถ

บริหารงานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังตอไปน้ี 

2.1 ปญหาบุคลากร จํานวนคนทํางานนอยแตภาระงานมาก ซึ่งมีเจาหนาที่ปฏิบัติงาน

เพียง 6-7 คนเทาน้ัน  

กลไกในการแกไขปญหา คือ ทางกรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตองเพิ่ม

อัตรากําลังคนใหเพิ่มข้ึนและเพียงพอตอการทํางานในศูนยบริการคนพิการระดับจังหวัด อยางนอย 3-5 อัตรา 

เพื่อทําใหประสิทธิภาพการทํางานในองคการดีข้ึน เร็วข้ึนและทันตอเหตุการณและความตองการของคนพิการ

ดวย จึงจะทําใหงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลข้ึน  

2.2 ปญหาแรงจูงใจในการทํางาน เน่ืองจากปริมาณงานไมเหมาะสมกับจํานวนคน อีกทั้ง

ความหวังที่จะมีความกาวหนาในอาชีพมีนอย จึงมีปญหาแรงจูงใจ ขวัญและกําลังใจในการทํางานมีนอย ซึ่ง

กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอาจจะตองคิดวาเมื่อรับคนเขามาทํางานแลว จําเปนจะตองดูแล

ใหพนักงานและเจาหนาผูปฏิบัติงานมีความกาวหนาในอาชีพดวย (career path)  

กลไกในการแกไขปญหา คือ เพิ่มสวัสดิการที่เหมาะสมเพื่อเปนแรงจูงใจในการทํางานของ

พนักงานและเจาหนาที่ 
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2.3 ปญหาความกาวหนาในตําแหนงหนาที่ เน่ืองจากความชัดเจนในความกาวหนาในสาย

อาชีพยังมีนอย โอกาสกาวหนามีไมมาก จึงทําใหพนักงานเปลี่ยนบอยหรือยายบอยทําใหความตอเน่ืองในการ

ทํางานไมตอเน่ืองกันและพนักงานที่มาใหมตองมีการเรียนรูงานใหม ทําใหงานของศูนยบริการคนพิการระดับ

จังหวัดไมกาวหนา และเกิดแรงแกวงเมื่อมีปจจัยมากระทบ เชน การไมไดรับการบรรจุ ทางตันของสายอาชีพ 

เปนตน  

กลไกในการแกไขปญหา คือ สงเสริมความกาวหนาในอาชีพ เพิ่มตําแหนงราชการ หรือ

ไดรับการบรรจุเปนพนักงานราชการ  

2.4 ศูนยบริการคนพิการระดับจังหวัดมีพื้นที่ดูแลทั้งจังหวัดและมีคนพิการจํานวนมาก 

เน่ืองจากมีพื้นที่ใหญระดับจังหวัด ทําใหไมสามารถเขาถึงพื้นที่ชุมชน ทองถ่ินหรือครอบครัวของตัวคนพิการได

และเปนสาเหตุที่ตองกระจายอํานาจไปยังองคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือตองใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ชวยงานและจําเปนตองสรางเครือขายในการทํางานกับองคกรคนพิการอื่น ๆ  

กลไกในการแกไขปญหา คือ ควรกระจายภาระหนาที่ไปยังองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ในปจจุบันศูนยบริการคนพิการระดับจังหวัดตองทําหนาที่เปนพี่เลี้ยง (Coaching) ใหแก

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยลงพื้นที่ไปพูดคุยกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพื่อใหองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินไดรับรูรับทราบและเขาใจในงานเกี่ยวกับคนพิการและหนาที่ที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินตองทํา ซึ่ง

ถือวาเปนแนวทางที่ดีที่สุด  

3. แนวทางที่นาจะเปนไปได คือ ศูนยบริการคนพิการระดับจังหวัด ทําหนาที่เปนพี่เลี้ยง 

(Coaching) ใหกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินทั้งองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่จัดต้ังและไมไดจัดต้ัง

ศูนยบริการคนพิการทั่วไประดับทองถ่ิน เพราะการทําหนาที่เปนพี่เลี้ยง (Coaching) เปนการทํางานคูขนาน

ระหวางศูนยบริการคนพิการระดับจังหวัดกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือศูนยบริการคนพิการทั่วไประดับ

ทองถ่ิน  

4. องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซึ่งมาตรา 20/3 กําหนดใหราชการสวนทองถ่ินอาจจัดต้ัง

ศูนยบริการคนพิการไดโดยใชงบประมาณของตนเอง ดังน้ัน ศูนยบริการคนพิการระดับจังหวัดควรทําความ

เขาใจและประชาสัมพันธใหความรูในการจัดต้ังศูนยบริการคนพิการทั่วไประดับทองถ่ิน ซึ่งไมใชภาระ แตเปน

หนาที่ที่ควรจะทํา  

กลไกในการแกไขปญหา คือ สรางความเขาใจ ประชาสัมพันธใหความรูและสรางความตระหนักรู

และใหเห็นความสําคัญในการใหบริการคนพิการในระดับทองถ่ิน โดยใหเห็นวาการบริการคนพิการหรือการ

ชวยเหลือคนพิการไมใชภาระ แตเปนหนาที่ที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินตองทํา 

5. การชวยเหลือคนพิการใหไดรับสิทธิและสวัสดิการสังคม จําเปนตองมองเปนมิติ ซึ่งมี 4 มิติ

ดวยกัน คือ 
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5.1 มิติดานคนพิการ เปนการชวยเหลือใหคนพิการไดรับสิทธิและสวัสดิการสังคมที่รัฐจัด

ให โดยผานการจดทะเบียนและไดรับบัตรคนพิการ โดยมีองคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือศูนยบริการคนพิการ

ทั่วไประดับทองถ่ินเปนเปนผูคนหาคนพิการรายใหม เพื่อไมใหคนพิการตกหลนและไดรับบริการอยางทั่วถึง  

5.2 มิติทางสังคม เปนการชวยเหลือใหคนพิการสามารถใชชีวิตในสังคมไดอยางไม

ยากลําบาก ทั้งการเดินทาง อุปกรณสําหรับชวยเหลือคนพิการ สภาพแวดลอม การพัฒนาเทคโนโลยีที่คน

พิการเขาถึงและใชประโยชนได และทําใหมีคุณภาพชีวิตที่เทาเทียมกับคนทั่วไป ซึ่งสิ่งสําคัญ คือ การสนับสนุน

ดานสังคมแกคนพิการ เชน การสนับสนุนดานการศึกษาแกคนพิการ การชวยเหลือใหคนพิการมีงานทําหรือมี

ทุนในการประกอบอาชีพ กิจกรรมนันทนาการ รวมถึงคนดูแลคนพิการใหไดรับสิทธิเหลาน้ีดวย โดยเฉพาะคน

พิการที่เปราะบาง ตลอดจนการสรางการยอมรับทางสังคมของคนพิการแกคนทั่วไป น่ันคือ ไมมองวาคนพิการ

ดอยคา ดอยความสามารถ แตตองชวยคนพิการใหมีทักษะดวยการเปดโอกาสทางสังคมและไมควรเลือกปฏิบติั

แกคนพิการ 

5.3 มิติทางจิตวิทยา เปนการชวยเหลือคนพิการทุกกลุม ทุกวัย ใหคิดบวกหรือในแงที่ดี 

ตลอดจนคนพิการที่พิการในภายหลงั เชน พิการเน่ืองจากอุบติัเหตุ เปนตน ซึ่งตองใชนักจิตทยา เพื่อพูดคุยและ

สรางแรงบนัดาลใจใหกับคนพิการ สรางกําลังใจที่ดีแกคนพิการ สรางเจตคติทางบวกใหแกคนพิการ ลดภาวะ

ความเครียด ความกดดันทางสังคมและวิตกกังวล ตลอดจนการรักษาเยียวยาจิตใจดวย 

5.4 มิติทางการแพทย การชวยเหลือรักษาพยาบาลแกคนพิการโดยไมเสียคาใชจาย การ

รักษาในโรงพยาบาลไดทุกแหง การอํานวยความสะดวกในการรักษาพยาบาลแกคนพิการ ตลอดจนการฟนฟู

สมรรถภาพคนพิการ รวมทั้งการวิเคราะหทางการแพทยเพื่อสรางอุปกรณชวยเหลือคนพิการ  

6. การที่จะใหคนพิการไดเขาถึงสิทธิและสวัสดิการสังคมไดน้ัน ในพื้นที่ขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน ซึ่งเปนหนาที่ของกองสวัสดิการสังคม โดยตองสรางการเช่ือมโยงกับคนในพื้นที่ชุมชนหรือผูนําชุมชน 

โดยมีกลไกดังตอไปน้ี 

6.1 การสรางเครือขายในการทํางาน (networking) ซึ่งมีความสําคัญมากในระดับทองถ่ิน 

เปนการเช่ือมโยงรอยรัดความพยายามและการดําเนินงานของฝายตางๆ เขาดวยกันอยางเปนระบบ เพื่อ

ปฏิบัติการเกี่ยวกับการใหบริการคนพิการหรือภารกิจอยางใดอยางหน่ึงในการใหบริการคนพิการประสบ

ความสําเร็จ โดยมีกลไก ดังตอไปน้ี 

1. ผานการประชาสัมพันธ เปนการสรางการรับรูที่ทําใหคนพิการกลาออกมาสู

สังคมภายนอก เพื่อใหตนเองไดเขาถึงสิทธิและสวัสดิการที่รัฐมีให ตลอดจนการประชาสัมพันธใหพอแม

ผูปกครองที่มีคนในครอบครัวเปนคนพิการไดรูถึงการใหบริการและการชวยเหลือของภาครัฐ ซึ่งทําใหคนพิการ

ไดโอกาสเพิ่มมากข้ึน ตลอดจนผูดูแลคนพิการก็ไดรับรูสิทธิในการเปนผูดูแลคนพิการดวยเชนกัน   



หนา 25 จากจํานวน 33 หนา 

2. ผานการประชุม เปนการสรางเครือขายโดยใหกลุมคนพิการหรือหนวยงานคน

พิการไดมีการสื่อสารทําความเขาใจผานเวทีการประชุม ตลอดจนผูที่ทําหนาที่เปนอาสาสมัครชวยเหลือคน

พิการ ก็จะไดรับทราบถึงบทบาทหนาที่ผานเวทีการประชุม ซึ่งองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดประชุมข้ึน หรือ

ศูนยบริการคนพิการจัดประชุมข้ึนก็ได 

3. ผานการอบรมสัมมนา ซึ่งจะคลายกับการประชุม แตการอบรมสัมมนาจะมี

ลักษณะของความเปนหลักสูตรการอบรม เชน หลักสูตรการอบรมการเปนผูดูแลคนพิการ เปนตน ซึ่งหากผาน

การอบรมสัมมนา ก็ถือวามีความรูที่จะนําไปใชในการชวยเหลอืคนพิการหรือการใหบริการคนพิการหรือการ

ดูแลคนพิการในครอบครัวของตนเอง ซึ่งการอบรมก็จะไดพบปะกับคนที่หลากหลาย ไดพูดคุยสนทนาซึ่งจะทํา

ใหเกิดเครือขายข้ึน ไมวาจะเปนเครือขายขนาดเล็ก ขนาดใหญก็ตาม 

4. ผานการแลกเปลี่ยนเรียนรู เปนการสรางเครือขายที่สําคัญมากสําหรับปจจุบัน 

เพราะการแลกเปลี่ยนเรียนรู ทําใหคนพิการ ผูดูแลคนพิการ หรือผูใหบริการคนพิการ ทั้งภาครัฐ เอกชน หรือ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไดพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดและทําใหเขาใจปญหารวมกัน เขาใจซึ่งกันและกัน 

จนนําไปสูการวางแผนการหาทางการแกไขปญหารวมกัน ซึ่งทําใหหลายๆ องคกรที่ผานเวทีการแลกเปลี่ยน

เรียนรูประสบความสําเร็จมาแลว 

5. ผานการสนทนาพูดคุย ชักชวน เปนวิธีการหน่ึงในการสรางเครือขาย เพื่อ

ชักชวนใหเขามารวมเปนสวนหน่ึงของแนวคิดหรืออุดมการณ ที่เห็นพองตองกันในการดําเนินการในการ

ใหบริการคนพิการในระดับทองถ่ิน  

6. ผูนําชุมชน รวมถึงผูบริหารทองถ่ิน เปนกลไกสําคัญที่จะทําใหการสรางเครือขาย

ในการใหบริการคนพิการประสบความสําเร็จ เพราะจะเปนผูประสานงาน หรือเปนแกนกลางในการใหคน

พิการ ผูดูแลคนพิการ ผูปกครอง ครอบครัวคนพิการ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน สมาคมคนพิการ มูลนิธิ 

หนวยงานที่ดูแลคนพิการ ไดเขามารวมกันในการใหบริการคนพิการ 

7. บันทึกขอตกลง (MOU) เปนการสรางเครือขายความรวมมือโดยทําการขอตกลง

รวมกันและมีหนังสือแสดงเจตนารมณรวมกันที่จะทําใหการบริการคนพิการมันเกิดข้ึนจริง หรือมีผลตอการ

พัฒนาองคกรคนพิการในทองถ่ิน ซึ่งอาจจะทําบันทึกขอตกลงรวมกันของหลายๆ ฝายก็ได เพื่อรวมมือกันใน

การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการใหดีข้ึนก็ได  

ดังน้ัน ผลของการสรางเครือขายในการทํางานเพื่อชวยเหลอืคนพิการ จะนําไปสูคน

ที่จะเปนอาสาสมัครชวยเหลือดูแลคนพิการในชุมชนของตนเอง  

6.2 สรางการมีสวนรวม เปนการเปดโอกาสใหทุกฝายไดเขามามีสวนรวมในกระบวนการ

ชวยเหลือคนพิการ รวมทั้งการหาทางรวมกันในการแกไขปญหาและปองกันปญหา โดยเปดโอกาสใหทุกคนได
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คิด ไดพูด ไดริเริ่มในการกําหนดแนวทาง การวางแผน การปฏิบัติ หรือนโยบายเพื่อนําไปสูการใหบริการคน

พิการที่ดีย่ิงข้ึนในอนาคต โดยมีกลไกล ดังตอไปน้ี 

1. เวทีประชาคม เปนการจัดเวทีใหประชาชนในชุมชนหรือตําบล หมูบานได

รวมกันอภิปราย ถกปญหาหรือประเด็นที่จะทําใหคนพิการไดรับบริการที่ดีที่สุด ตลอดจนการยอมรับความ

คิดเห็นของคนพิการหรือเสยีงสวนนอยดวย จนนําไปสูแนวทางการตัดสินใจที่เปนกลางหรือแนวทางชวยเหลือ

ที่ดีที่สุดดวยความสมานฉันท 

2. เวทีประชาพิจารณ เปนการเปดโอกานใหคนที่มีสวนเกี่ยวของไดเสนอความคิด 

วิธีการ ขอดี ขอเสีย ผลกระทบที่จะเกิดข้ึน เพื่อใหคนพิการไดรับบริการอยางทั่วถึง 

3. ผานการรองทุกข รองเรียน เปนวิธีการหน่ึงที่สังคม ชุมชน หรือแมกระทั่วตัวคน

พิการเองสามารถนําปญหามาสูศูนยบริการคนพิการทั่วไประดับทองถ่ินหรือกองสวัสดิการสังคมขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน เพื่อนําปญหาเหลาน้ันมาคิดวิเคราะหและหาแนวทางแกไขเยียวยาตอไป ชองทางในการ

รองทุกข รองเรียน อาจจะมีหลายชองทางดวยกัน เชน ผานจดหมาย ผานระบบ internet ผานผูนําองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินหรอืแมกระทั่งการออกมาประทวง เปนตน 

4. ผานขอเสนอแนะ เปนวิธีการที่มีทั้งขอดี ขอเสีย การติ การชม เพื่อนํามา

ปรับปรุงแกไขใหไดรับบริการที่ดีตอคนพิการในระดับทองถ่ิน ดังน้ันขอเสนอแนะ อาจะมีชองทางในการ

เสนอแนะหลายชองทาง เชนเดียวกับการรองทุก รองเรียนน่ันเอง 

ดังน้ัน ผลที่ไดจาการมีสวนรวม โดยผานสิ่งตาง ๆ ดังกลาวขางตน ก็คือ ความ

ใกลชิดและเอื้ออาทรตอคนพิการ   

6.3 ผูนําองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนสิ่งที่สําคัญอยางมากที่จะทําใหการบริการคน

พิการในทองถ่ินเกิดข้ึนเปนจริง ทั้งน้ีก็มาจากผูนําองคกรปกครองสวนทองถ่ินน่ันเองวาจะเห็นดวยหรือไม ซึ่ง

กลไกสําคัญที่ผูนําองคกรปกครองสวนถ่ินเห็นดวยกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ซึ่งอยูในความดูแลของ

พื้นที่องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ก็คือ  

1. การสนับสนุนดานนโยบาย ผูนําองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความสําคัญที่จะ

เปนกลไกในการใหการสนับสนุนดานนโยบายหรือเปนการเปดทางใหหนวยงานที่รับผิดชอบน่ันก็คือกอง

สวัสดิการสังคม ไดนํานโยบายไปสูการปฏิบัติ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการหรือใหความสําคัญกับกลุมคน

พิการน่ันเอง คนพิการก็เขาถึงสิทธิและสวัสดิการไดอยางทั่วถึง  

2. การสนับสนุนดานการดําเนินงาน ผูนําองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เมื่อมีการ

เปดทางใหกองสวัสดิการสังคมเปนผูดําเนินการตามนโยบาย ซึ่งเทากับวาเห็นดวยในทางปฏิบัติในการ

ดําเนินงานที่จะใหบริการคนพิการ ซึ่งการสนับสนุนดานการดําเนินงาน อาจจะเปนการสนับสนุนดาน

งบประมาณ อุปกรณ กําลังคน หรือแมกระทั่งการอํานวยความสะดวกในการดําเนินงาน 
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3. การใหคําปรึกษา ผู นําองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่มี วิสัยทัศนกวางไกล 

สามารถใหคําปรึกษาในการดําเนินงานตางๆ เทคนิค วิธีการที่เปนประโยชนตอการใหบริการคนพิการได 

ตลอดจนการใหกําลังใจตอผูปฏิบัติงาน ที่จะทําใหเกิดแรงบันดาลใจในการทํางานใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน  

ดังน้ัน ผลของการที่มีผูนําองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการใหการสนับสนุนดาน

นโยบาย ดานการดําเนินงาน และการใหคําปรึกษา ก็จะทําใหเกิดการแกไขปญหาความตองการของคนพิการที่

หลากหลายไดในที่สุด  

6.4 การเขาถึงครอบครัว ในดานน้ีถือวาเปนจุดสําคัญมาก เพราะครอบครัวเปนสถาบันข้ัน

พื้นฐานสําหรับมนุษย ครอบครัวที่ดีก็ทําใหทุกคนในครอบครัวมีความสุข ถึงแมวาครอบครัวน้ันจะมีคนพิการ

รวมอยูดวยก็ตาม แตหากวาครอบครัวที่ไมดี ไมดูแลเอาใจใสกัน ก็จะทําใหครอบครัวขาดความอบอุน ขาดการ

เอาใจใสซึ่งกันและกัน ทําใหคนพิการถูกทอดทิ้งไดงายหรือครอบครัวมีปญหาสวนใหญก็กลายเปนแมเลี้ยงเด่ียว 

แมกระทั่งการลวงละเมิดทางเพศ ก็เปนปญหามาจากครอบครัว ดังน้ัน การเขาถึงครอบครัว จึงเปนเรื่องสําคัญ

ที่สุด ดังน้ัน กลไกที่สําคัญในการเขาถึงครอบครัว ก็คือ  

1. สรางความเขาใจกับครอบครัวที่มีคนพิการ โดยมีคนในชุมชนทําหนาที่เปน

อาสาสมัครดูแลคนพิการ ไปใหความรูความเขาใจแกครอบครัวที่มีคนพิการ เพื่อลดปญหาหรือความเสี่ยงที่จะ

เกิดข้ึนกับคนพิการ สิ่งที่สําคัญ คือ ตองการใหคนพิการมีผูดูแลซึ่งเปนคนภายในครอบครัวน่ันเอง  

2. การสรางความเขมแข็ง ใหกับสถาบันครอบครัว โดยเฉพาะครอบครัวที่มีคน

พิการ ตองสรางกําลังใจแกคนพิการและคนดูแลคนพิการ เพื่อเปนเกราะปองกันคนพิการถูกทอดทิ้ง ดังน้ัน 

ตองสรางความเขมแข็งแกครอบครัวคนพิการน่ันเอง ตลอดจนการสรางภูมิคุมกันที่ดีแกครอบครัวคนพิการดวย 

เชน การใหคนดูแลคนพิการนําคนพิการมาทํากิจกรรมภายนอกเพื่อสรางการแลกเปลี่ยนเรียนรูหรือพูดคุย

ปญหากับครอบครัวที่มีคนพิการเหมือนกัน เมื่อเปนเชนน้ีก็จะทําใหครอบครัวที่มีคนพิการคลายความทุกข 

ความเศรา ไมยอทอตอชีวิตและมีกําลังใจที่จะดูแลคนพิการตอไป 

ดังน้ัน ผลที่จะเกิดข้ึนในการเขาถึงครอบครัวของคนพิการ ก็คือ การปองกันคน

พิการถูกทอดทิ้ง น่ันเอง  

สรุป จากการพัฒนารูปแบบการใหบริการของศูนยบริการคนพิการในการเขาถึงสิทธิและ

สวัสดิการสังคมเพื่อลดความเหลื่อมล้ําของกลุมคนพิการในสังคมไทย เปนการพัฒนามาจากขอมูลที่ได แลวทํา

การวิเคราะหและสังเคราะหถึงความเปนไปไดที่จะนําไปใชในการใหบริการคนพิการในการเขาถึงสิทธิอยาง

ทั่วถึง แตอยางไรก็ตาม หนวยงานใดหนวยงานหน่ึงไมสามารถจะทําใหคนพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีได ถาหาก

ขาดเครือขาย ดังน้ัน ทุกฝายตองมองเห็นเปาหมายเดียวกัน ตองรวมมือกันและพัฒนาใหคนพิการอยูในสังคม

ไดเหมือนคนปกติ ซึ่งสังคมตองยอมรับคนพิการ ไมรังเกียจหรือมองวาคนพิการดอยคา ทําอะไรไมได ซึ่งน่ีคือ

สิทธิข้ันพื้นฐานที่เปนสากล แตในความเปนจริงคนพิการสวนใหญถาไดรับการฝกหรือเรียนมาแลว คนพิการก็
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สามารถจะทํางานได ทําในสิ่งที่เปนประโยชนตอสังคมได ดังจะเห็นจากคนพิการที่ไปทํางานตามหนวยงาน

ตางๆ ดังน้ัน การมีศูนยบริการคนพิการทั่วไปในระดับทองถ่ิน จึงเปนเครื่องยืนยันถึงการชวยเหลือและเปด

โอกาสใหคนพิการไดมีพื้นที่ทางสังคม จนนําไปสูการมีชีวิตที่ดี 
 

7. อภิปรายผล 
 

จากผลการวิจัยช้ีใหเห็นวา คนพิการสวนใหญเปนผูสูงอายุและมีแนวโนมเพิ่มข้ึน สอดคลองกับ 

WHO (2018) อัตราความพิการที่เพิ่มสูงข้ึนมีสาเหตุมาจากประชากรสูงอายุและมีสภาวะสุขภาพเรื้อรัง โดย

สวนมากมีความพิการทางรางกาย สอดคลองกับกรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (2563) ที่พบวา

ประเทศไทยมีคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางรางกายเปนอันดับ 1 มากถึง 49.42% สําหรับความเหลื่อมล้ํา

ของคนพิการในปจจุบัน อยูในระดับมากที่สุดเพราะคนพิการในประเทศสวนใหญมีความยากจนจึงไมสามารถ

สรางหลักประกันใหแกตนเองไมวาทั้งหมดหรือบางสวนได (General Assembly of the United Nation, 

1975) อีกทั้งความพิการทําใหเกิดอุปสรรคหรือขัดขวางการมีสวนรวมในสังคมของคนพิการอยางมาก (UN, 

2006) จึงสงผลใหความเหลื่อมล้ําดานความมั่นคงในชีวิตมาเปนลําดับแรก อยางไรก็ตามมนุษยเกิดมาไมเทา

เทียมกัน แตความไมเทาเทียมกันที่ทําใหปจเจกบุคคลรวมมือกันทางสังคมที่จะลดความเหลื่อมล้ํา (Lucwig 

von Mises, 1998) สอดคลองกับสหประชาชาติ ลาสุดไดกําหนดวาระการเปลี่ยนแปลงโลกเพื่อการพัฒนา

อยางย่ังยืนในป 2030” (Transforming Our World : The 2030 Agenda for Sustainable Development

) รวมถึงการพัฒนาคนพิการเพื่อลดความเหลื่อมล้ํา (World Bank, 2020) สําหรับความเหลื่อมล้ําดานสุขภาพ

อนามัย ในปจจุบันยังมีการเลอืกปฏิบติัที่แตกตางจากคนทั่วไป สอดคลองกับ Vergunst, R., et al. (2017) คน

พิการตองเผชิญกับอุปสรรคการเขาถึงบริการดานสุขภาพ โดยเฉพาะในประเทศที่มีรายไดตํ่าและรายไดปาน

กลาง จะมีความเหลื่อมล้ําคอนขางมากระหวางชนบทกับเมือง ในทํานองเดียว Gudlavalleti V. (2018) ความ

ตองการดานสุขภาพของคนพิการมีความสําคัญมากกวาผูที่ไมมีความพิการ และสุขภาพที่แยของคนพิการถูก

พบในประเทศที่มีรายไดตํ่าและปานกลาง ย่ิงไปกวาน้ัน Soltani, S., et al. (2017) อุปสรรคทางวัฒนธรรมตอ

การใหบริการดานสุขภาพของคนพิการ คือ ไมเต็มใจที่จะใหบริการดานสุขภาพและการดูหมิ่น ไมเคารพตอคน

พิการ รวมไปถึง Sakellariou & Rotarou (2017) การปฏิรูปดานสุขภาพตามระบบเสรีนิยมใหม ซึ่งนําไปสู

ความไมเทาเทียมและแบงชนช้ันของการบริการดานสุขภาพ ทําใหมีผลตอการดูแลสุขภาพของคนพิการ  

สําหรับความเหลื่อมล้ําดานอาชีพและรายได พบปญหาการกีดกันในการทํางาน เน่ืองจากระบบทุนนิยมมองวา

คนพิการไมสามารถสรางงานและผลติผลที่คุมคาใหกับนายจางได ซึ่งช้ีใหเห็นถึงความไมยุติธรรมและการถูกกด

ข่ีทางชนช้ัน (Marx and Engels, 1977) โดยเฉพาะความไมเทาเทียมกันของรายได ซึ่งปรากฏเพิ่มข้ึนอยางมี

นัยสําคัญต้ังแตตนทศวรรษ 1980 (Gabriel Zucman, 2019) ในทํานองเดียวกับ Hanass-Hancock & 

McKenzie (2017) คนพิการไดรับผลกระทบจากปญหาที่เกี่ยวของกับความยากจนหลายมิติ อาทิ การศึกษาที่

ตํ่ากวาและโอกาสการจางงานที่นอยลง ย่ิงไปกวาน้ันครัวเรือนของคนพิการมีรายไดนอยกวาครัวเรือนที่ไมมีคน

พิการอยางมาก โดยเฉพาะกับครัวเรือนที่มีคนพิการที่มีความพิการรุนแรง ชองวางน้ียังแตกตางกันไปตาม

ประเภทความพิการ สําหรับความเหลื่อมล้ําดานบริการ พบปญหาการใหบริการที่ไมเทาเทียมและเปนธรรม มี

สาเหตุมาจากคนพิการมีจํานวนมากที่เขามาใชบริการที่ศูนยบริการคนพิการ ทําใหไมไดรับความสะดวกในการ
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ใหบริการ แตถึงอยางไร ผูใหบริการตองมีจิตสํานึกของการใหบริการที่ดี (Nicholas Henry, 1975) สวนความ

เหลื่อมล้ําดานที่อยูอาศัย สอดคลองกับคณะอนุกรรมาธิการกิจการคนพิการ (2562) พบวา ไดมีการสนับสนุน

งบประมาณดานการปรับปรุงที่อยูอาศัยของคนพิการแตยังไมเพียงพอกับความตองการ แตอยางไรก็ตาม

หนวยงานภาครัฐโดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดเขามาชวยเหลือดานที่อยูอาศัยของคนพิการตาม

ความจําเปนพื้นฐาน สุดทายความเหลื่อมล้ําดานการศึกษา สอดคลองกับ Peters S.J. (2008) คนพิการถูกกีด

กันจากภาคการศึกษา ทั้งเปนทางการและไมเปนทางการ เปนปรากฏการณระดับโลก ในขณะที่ Vergunst, R., 

et al. (2017) ระดับการศึกษาที่สูงข้ึนจะลดอุปสรรคและความรุนแรงของความพิการที่เพิ่มข้ึนได 

การใหบริการของศูนยบริการคนพิการ โดยเฉพาะศูนยบริการคนพิการระดับจังหวัดยังมีชองวาง

การใหบริการอยูมาก ผูวิจัยคิดวาควรสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดต้ังศูนยบริการคนพิการทั่วไป

ระดับทองถ่ิน สอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2560 - 2564 ได

สนับสนุนการจัดต้ังศูนยบริการคนพิการ ในทํานองเดียวกับ รัชนี และคณะ (2554) กลาววา รูปแบบการฟนฟู

สมรรถภาพคนพิการอาจมีการจัดต้ังตามพื้นที่เฉพาะ เชน ศูนยบริการคนพิการก็ได และรูปแบบการใหบริการ

ของศูนยบริการคนพิการ ควรเนนใหสถาบันครอบครัวและคนในชุมชนชวยกันดูแลคนพิการ นอกจากน้ัน ควร

สงเสริมการทําบตัรคนพิการ สนับสนุนงบประมาณ สงเสริมอาชีพและรายไดใหแกคนพิการ อยางไรก็ตาม หาก

คนพิการสามารถเขาถึงการใหบริการของศูนยบริการคนพิการไดมากข้ึน ผูวิจัยเช่ือวา คนพิการจะมีคุณภาพ

ชีวิตที่ดีและมีความเปนอยูเทียบเทาคนปกติอยางแนนอน 
 
8. ขอสรุป  
 

ผลลัพธจากการวิจัยไมไดมองคนพิการในฐานะสังคมสงเคราะห แตมองในฐานะสังคมฐานสิทธิ เพื่อ

ตองการใหคนพิการไดรับสิทธิประโยชนตามที่รัฐมีใหกับคนพิการผานการทําหนาที่และการดําเนินงานของ

ศูนยบริการคนพิการอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีจุดมุงหมายเพื่อลดความเหลื่อมล้ําของกลุมคนพิการใน

สังคมไทย ปจจุบันประเทศไทยมศูีนยบริการคนพิการ 2 ระดับ คือ (1) ศูนยบริการคนพิการระดับจังหวัด (2) 

ศูนยบริการคนพิการทั่วไป ซึ่งมี 2 ประเภท 1) จัดต้ังโดยองคกรคนพิการ 2) จัดต้ังโดยองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน โดยองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะจัดต้ังไดงายกวาและมีความพรอมในการจัดต้ังมากที่สุด เพราะมี

ฐานะเปนหนวยงานราชการ มีสถานที่ มีบุคลากรและมีพื้นที่ในการปกครองที่แนนอน รวมถึงมีความใกลชิดกับ

ประชาชนในชุมชนทองถ่ินมากที่สุด ดังน้ัน งานวิจัยน้ีจึงใหความสําคัญไปที่ศูนยบริการคนพิการทั่วไปที่จัดต้ัง

โดยองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เรียกวา ศูนยบริการคนพิการทั่วไประดับทองถ่ิน (ปจจุบันมีจํานวนนอย) แต

อยางไรก็ตาม ศูนยบริการคนพิการระดับจังหวัดและศูนยบริการคนพิการทั่วไประดับทองถ่ินตองรวมมือกัน

ทํางานอยางจริงจัง ดังน้ัน จากผลการวิจัย ซึ่งเปนการพัฒนาจากขอมูลหลายดานผานกระบวนการวิเคราะห

และสังเคราะหเน้ือหาอยางเปนระบบและตกผลึกจนไดรูปแบบการใหบริการของศูนยบริการคนพิการ ที่ผูวิจัย

เช่ือมั่นวา ถาหากนําไปปฏิบัติจะทําใหลดความเหลื่อมล้ําของกลุมคนพิการในสังคมไทยไดอยางแนนอน 
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9. ขอเสนอแนะ 

9.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

1. กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยและกรมสงเสริมและพัฒนา

คุณภาพชีวิคนพิการควรสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนศูนยบริการคนพิการ โดยเฉพาะองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินที่มีศักยภาพในการจัดการและดูแลคนพิการในทองถ่ิน โดยใชรูปแบบ Coaching ระหวาง

ศูนยบรกิารคนพิการระดับจังหวัดกับศูนยบริการคนพิการทั่วไประดับทองถ่ิน และใชกลไกของเครือขายชุมชน

มาชวยในการดูแลคนพิการ 

2. กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิคนพิการควรมีการกําหนดคุณสมบัติผูที่จะ

ทํางานดานคนพิการในองคกรปกครองสวนทองหรือศูนยบริการคนพิการทั่วไประดับทองถ่ิน โดยตองมีใบ

ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะหดวย  

3. กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ควรจัดสรรตําแหนงมาใหศูนยบริการ

คนพิการระดับจังหวัด เพื่อใหเหมาะสมกับปริมาณและการทํางานอยางมีประสทิธิภาพ พรอมกับการสรางขวัญ

และกําลังใจแกบุคลากรศูนยบริการคนพิการระดับจังหวัดอยางเหมาะสม 

9.2 ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 

1. กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและศูนยบริการคนพิการระดับจังหวัด

ควรจัดอบรม ใหความรูแกผูนํา ผูบริหารและขาราชการกองสวัสดิการสังคมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินให

เขาใจถึงบทบาท ภาระหนาที่ในการทํางานดานคนพิการ เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่มีศักยภาพได

จัดต้ังศูนยบริการคนพิการทั่วไประดับทองถ่ิน และเกิดการขับเคลื่อนไดอยางแทจริง 

2. สงเสริมระบบพี่เลีย้งในการทาํงานคูขนานระหวางศูนยบริการคนพิการระดับจงัหวัด

กับองคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือศูนยบริการคนพิการทั่วไประดับทองถ่ิน ซึ่งวิธีการที่ดีที่สุดในการทํางาน 

matching กันระหวางหนวยงานราชการ 

3. สงเสริมการสรางเครือขายอาสาสมัครดูแลคนพิการโดยชุมชน เพื่อใหคนพิการไดรบั

สิทธิและสวัสดิการสังคมที่รัฐจัดใหอยางทั่วถึง 

4. ควรการแกไขกฎหมายที่เปนปญหาและอุปสรรคตอการใหบริการคนพิการระหวาง

ศูนยบริการคนพิการระดับจังหวัดกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหตรงกัน เพื่อประสิทธิภาพประสิทธิผลใน

การทํางานดานคนพิการอยางแทจริง 

9.3 ขอเสนอแนะในการศึกษาวิจัยครั้งตอไป 

1. ควรทําการศึกษาปญหาบริบทแวดลอมขององคที่เกี่ยวของ ทั้งของศูนยบริการคน

พิการระดับจังหวัดและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพื่อเติมเต็มองคประกอบอื่นๆ ที่มีผลตอความเปนไปไดใน

การปฏิบัติงานอยางแทจริง 
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2. ควรทําการวิจัยในการถอดรูปแบบการใหบริการคนพิการที่ดี (best practice) ของ

เทศบาลเมืองหนองปรือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี  
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