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บทคัดย่อ

การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบริบทของคนพิการในชุมชน  ศึกษากระบวนการพัฒนาผู้พิการโดยการมีส่วนร่วม
ของครอบครัวและชุมชน  และเพื่อศึกษาผลลัพธ์ของกระบวนการฟื้นฟูสมรรถภาพโดยครอบครัวและชุมชน กลุ่มตัวอย่าง
ได้จากการเลือกแบบเจาะจง  จ�ำนวน 22 ครอบครัว ที่มีบุตรพิการอายุไม่เกิน 20 ปี  เครื่องมือเก็บข้อมูลประกอบด้วยแบบ
การสัมภาษณ์ผู้ดูแลคนพิการ
ผลการวิจัยพบว่า  ต�ำบลหินดาด  มีประชากรพิการ  จ�ำนวน 307 คน  จากจ�ำนวนประชากร 7,608 คน  คิดเป็น      
ร้อยละ 4.04 คน  กระบวนการพัฒนาคนพิการโดยการมีส่วนร่วมของครอบครัว และชุมชนผู้น�ำองค์กรมีวิสัยทัศน์  มีความ
เข้าใจดีว่าคนพิการต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพทั้งการแพทย์  การศึกษา  สังคม  อาชีพ  โดยให้ใช้ทรัพยากรที่มีในชุมชน
ให้เข้าถึงสิทธิที่พึงมีพึงได้
การวางแผนโดยการร่วมคิด วิเคราะห์ความต้องการกระบวนการพัฒนาท�ำให้ถงึ เป้าหมายเฉพาะบุคคลตามแผนการ
ฟื้นฟูสมรรถภาพ ประเมินเป้าหมายเฉพาะบุคคล ซึ่งหาจุดที่ส�ำเร็จและหาจุดที่ต้องแก้ไข ผู้พิการร่วมคิด ร่วมให้ข้อมูล        
ร่วมบอกความต้องการ ร่วมพิจารณาแผนและร่วมมือในการฟื้นฟูสมรรถภาพร่วมกับนักศึกษาซึ่งเป็นอาสาสมัคร  
กระบวนการส่งเสริมและซึ่งเป็นพัฒนา ประกอบด้วย การวิเคราะห์สถานการณ์ การวางแผนและออกแบบ การฟื้นฟู
สมรรถภาพและการประเมินผล
ค�ำส�ำคัญ: คนพิการ  การมีส่วนร่วม  การฟื้นฟูสมรรถภาพ
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ABSTRACT

The purposes of this research were 1) to study context of disabled rural people, 2) to learn the                       
development process that emphasis on participation, and 3) to determine the outcome of the process. The        
22 families were selected as participants, using purposive sampling where there were disabled people at the
age between 2-22 years old at home. The research findings were; 307 disabled people from population of 7,608
people, which mean 4.04% of disabled people. The process was developed to target specific individuals         
rehabilitation plan. Disabled people received rehabilitation by their families and community members in            
thinking, planning, targeting, acting and also evaluating.
Keywords: People with Disability, Collaboration, Rehabilitation

บทน�ำ

ความยากจนไม่ได้เป็นเพียงสถานะของการที่ไม่มี
เงินหรือขาดรายได้เท่านั้น   แต่ยังเป็นสิ่งที่กัดกร่อนหรือ
ท�ำลายสิทธิในเชิงเศรษฐกิจและสังคมของบุคคลอีกด้วย  
เป็นทั้งเหตุให้เกิดความพิการและอาจเป็นผลจากความ
พิการด้วย  คนจนมีความเสี่ยงในการที่จะเกิดความพิการ
มากกว่ าและคนพิการมีค วามเสี่ยงที่จะตกอยู่ในสภาพ
ความยากจนมากกว่าและประสบอุปสรรคในการเข้าถึง
โอกาสทางด้านสุขภาพ  การศึกษา ทีอ่ ยูอ่ าศัยและความเป็น
อยู่ที่ดี  
ประเทศไทยโดยกระทรวงพั ฒ นาสั ง คมและ             
ความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ ไ ด้ ห นาแนวทางร่ ว มกั น ก�ำหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ คือ 1) การ
สร้ า งสั ง คมบู ร ณาการเพื่ อ คนพิ ก ารและทุ ก คนในสั ง คม             
2) สร้างสภาพแวดล้อม พัฒนาเทคโนโลยี และข้อมูล
ข่าวสาร 3)   สร้างพลังอ�ำนาจให้คนพิการสามารถเข้าถึง
บริการต่าง ๆ  ทงั้ ด้านการแพทย์ การศึกษา  อาชีพ และ การ
มีการท�ำ  4) สร้างความเข้มแข็งขององค์กรด้านคนพิการ
และเครือข่ายในการขับเคลือ่ นการด�ำเนินงานด้านคนพิการ
อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 5)  สร้างเสริมเจตคติ
เชิงสร้างสรรค์ต่อความพิการและคนพิการโดยการเสริม
สร้างความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักรู้เกี่ยวกับศักดิ์ศรี      
ของความเป็นมนุษย์ งานช่วยเหลือคนพิการจะประสบ
ความส�ำเร็จถึงจุดมุง่ หมายปลายทางได้ขนึ้ อยูก่ บั การมีสว่ น
ร่วม  และการสนับสนุนจากครอบครัว  ท้องถิ่น  และชุมชน

การพัฒนาศักยภาพคนพิการเข้าถึงบริการของรัฐ  โดยอาศัย
บ้านและชุมชนของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพและยัง่ ยืน  
เป็นวิธกี ารฟืน้ ฟูสมรรถภาพโดยชุมชน Community Based  
Rehabilitation (CBR)  คอื   การมีสว่ นร่วม ของผูท้ เี่ กีย่ วข้อง
ทั้ ง หมดโดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง คนพิ ก ารและสมาชิ ก ใน
ครอบครั ว ในทุ กขั้ นตอน ท�ำให้ คนพิ การสามารถเข้ า ถึ ง
บริการด้านการแพทย์ การศึกษา การประกอบอาชีพ  และ
การเข้าร่วมกิจกรรมในสังคม สร้างความเข้มแข็งของคน      
ในชุมชนด้วยการสร้างความรู้ ความเข้าใจทีถ่ กู ต้อง เพือ่ การ
ช่วยเหลือ  ดแู ล ฟืน้ ฟู  และพัฒนาคนพิการ ความส�ำเร็จ  จะ
เกิ ด ขึ้ น ได้ ต ้ อ งอาศั ย ปั จ จั ย ส�ำคั ญ คื อ การน�ำอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ  การเป็นพันธมิตรซึ่งกันและกัน ความรู้สึก
เป็นเจ้าของชุมชน การใช้ทรัพยากรในท้องถิน่ ค�ำนึงถึงปัจจัย
ทางด้านวัฒนธรรมการก่อเกิดความสามารถ  การสนับสนุน
ทางการเงิน  และการสนับสนุนจากภาคการเมือง  (องค์การ
อนามั ย โลก, 2553, น. 37-38) จากแนวคิ ด การฟื ้ น ฟู
สมรรถภาพโดยชุมชน เป็นส่วนสนับสนุนให้ชมุ ชนมีสว่ นร่วม
ในการฟืน้ ฟูสมรรถภาพคนพิการ  องค์การบริหารส่วนต�ำบล
หิ น ดาด เป็ น องค์ ก รชุ ม ชนที่ มี ค วามใกล้ ชิ ด กั บ ปั ญ หา  
สามารถเข้าถึงการให้บริการรับรู้ข่าวสารรวดเร็ว คนพิการ       
มีบทบาทประสานงานในการช่วยเหลือด้านสิง่ อ�ำนวยความ
สะดวกแก่คนพิการ ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ชุมชน  และฝ่ายสวัสดิการสังคม  โรงเรียนในต�ำบล  อาสา
สมัครสาธารณสุข และหน่วยงานภายนอก โดยเฉพาะ
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มหาวิทยาลัย  และหน่วยงานระดับจังหวัดจ�ำเป็นอย่างยิง่ ที่
ต้องแสดงบทบาทเป็นผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงทางความคิด  
หรือกระบวนทัศน์ในการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งและยัง่ ยืน
แก้ปัญหาความยากจน ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชากรในชุมชนทุกเพศทุกวัยและสถานภาพไม่เลือก
ปฏิบัติและกีดกันโดยเฉพาะผู้พิการและด้อยโอกาสต้องได้
สิทธิขั้นพื้นฐานเพื่อให้มีพื้นที่ยืนอยู่ในสังคมอย่างมีศักดิ์ศรี  
ไม่ใช่เป็นเพียงผูร้ บั การสงเคราะห์  แต่เป็นผูร้ ว่ มพัฒนาให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน  

วัตถุประสงค์

1. เพื่ อ ศึ ก ษาบริ บ ทของชุ ม ชนและคนพิ ก าร               
ในต�ำบลหินดาด  อ�ำเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา  
2. เพื่อน�ำกระบวนการการพัฒนาผู้พิการโดยมี
ชุมชนเป็นฐานไปใช้ในการพัฒนาคนพิการ          
3. เพื่ อ ศึ ก ษาผลลั พ ธ์ ข องกระบวนการฟื ้ น ฟู
สมรรถภาพคนพิการโดยครอบครัวและชุมชน

กรอบแนวคิดการวิจัย

การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยครอบครัวและ
ชุมชน  แนวคิดการเข้าถึงบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ  ปัจจัยที่
มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การมี ส ่ ว นร่ ว มของชุ ม ชน เป็ น แนวทางที่
องค์การอนามัยโลก (WHO) ใช้เป็นยุทธศาสตร์ในการ         
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ช่วยให้คนพิการ  สามารถเข้าถึงบริการฟื้นฟูสมรรถต่าง ๆ  
ได้ดียิ่งขึ้นด้วยการใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์
สูงสุด   และด้วยความร่วมมือขององค์การต่าง ๆ และ
สามารถตอบสนองต่อความต้องการของคนพิการได้อย่าง
หลากหลายยิ่งขึ้น ท�ำให้คนพิการมีส่วนร่วมและเป็นส่วน
หนึง่ ของสังคม  ตลอดจนยกระดับคุณภาพชีวติ ของคนพิการ
ให้สูงขึ้นอีกด้วย
แนวคิ ด การมี ส ่ ว นร่ ว มและบทบาทหน้ า ที่ ข อง
ครอบครัว  รูปแบบ  ระดับ  และขั้นตอนของการมีส่วนร่วม  
ประโยชน์ของการมีส่วนร่วม งานวิจัยที่เกี่ยวข้องประกอบ
ด้วย  ปราณี   ประไพวัชรพันธ์   (2551)  ศึกษารูปแบบการ
พัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการในต�ำบลอรพิมพ์  อ�ำเภอครบุร  ี
จังหวัดนครราชสีมา Puri  (2011) ความจ�ำเป็นในการฝึก
อบรม การประเมินการฟื้นฟูสมรรถภาพโดยชุมชน สิ่ง
อ�ำนวยความสะดวกส�ำหรับคนชรา  ในชนบทอินเดีย Iancu
และคณะ (2013) ได้ศึกษาเรื่อง บริการดูแลสุขภาพจิต
ศักยภาพการปฏิบัติงานในฟาร์มของผู้พิการทางจิต โดยใช้
ชุ ม ชนเป็ น ฐาน งานวิ จั ย เหล่ า นี้ ยื น ยั น ว่ า การส่ ง เสริ ม
คุณภาพชีวติ คนพิการโดยการมีสว่ นร่วมของครอบครัวและ
ชุมชนช่วยให้ผู้พิการและครอบครัวเกิดกระบวนการเรียนรู้
เกิดทัศนคติในทางสร้างสรรค์และเพิ่มความสามารถในสิ่ง
ที่สนใจได้ดีขึ้น
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การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการโดยการมีส่วนร่วม
ของครอบครัวและชุมชน
                ขั้นตอน
                                 กิจกรรม
การวิเคราะห์สถานการณ์ 1.  ศึกษาสภาพปัญหาความต้องการและแนวทางการ
    
ส่งเสริมชุมชน ต�ำบลหินดาด  อ�ำเภอหินดาด  
     
จังหวัดนครราชสีมา
2.  ส�ำรวจข้อมูลคนพิการ
การวางแผน
1.  รวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์นักพัฒนาชุมชน
และการออกแบบ
และฝ่ายสวัสดิการสังคม  อบต.หินดาด  โรงเรียน
     
ในต�ำบล  และอาสมัครสาธารณสุข (อสม.)
2.  สัมภาษณ์ครอบครัวและผู้ดูแลคนพิการ
3.  วางแผนปฏิบัติงานโดยจัดท�ำแผนการฟื้นฟู
     
สมรรถภาพคนพิการเฉพาะบุคคล
กระบวนการพัฒนา
1.  กระบวนการพัฒนาตามแผนการฟื้นฟูสมรรถภาพ
     
คนพิการเฉพาะบุคคล  
2.  การมีส่วนร่วมของชุมชน
3.  บันทึกผล
การประเมินผล
1.  การประเมินผลตามแผนการฟื้นฟูสมรรถภาพ          
     
คนพิการเฉพาะบุคคล                     
2.  การเก็บข้อมูลจากการบันทึก

บริบทของชุมชน
การมีส่วนร่วมของ
ครอบครัวและชุมชน
ผลลัพธ์การส่งเสริม
และพัฒนา

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

วิธีการด�ำเนินการวิจัย

การศึกษาวิจัยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการโดยการมีสว่ นร่วมของครอบครัวและชุมชน : กรณี
ศึกษาต�ำบลหินดาด  อ�ำเภอห้วยแถลง  จงั หวัดนครราชสีมา  
เป็ น การวิ จั ย แบบมี ส ่ ว นร่ ว ม (Participatory Action                
Research : PAR)  กับองค์การบริหารส่วนต�ำบลหินดาด
โดยด�ำเนินการ 3 ขั้นตอน   1)   ศึกษาบริบทของชุมชน             
โดยการศึ ก ษาเอกสาร สั ง เกต สั ม ภาษณ์ 2) แสวงหา
กระบวนการพั ฒ นาแบบมี ส ่ ว นร่ ว ม 3) ศึ ก ษาผลลั พ ธ์
กระบวนการพัฒนา

ผลการวิจัย

1.   ด้านบริบทของชุมชนและคนพิการ ในต�ำบล      
หิ น ดาด อ�ำเภอห้ ว ยแถลง จั ง หวั ด นครราชสี ม า พื้ น ที              ่
ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงแห้งแล้งอยู่ในเขตอับฝน ดินเป็น       
ดินร่วนปนทรายมีเนื้อที่ 74 ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ
46,250 ไร่ ทิศเหนือติดต่อต�ำบลหลุง่ ประดู  ่ อ�ำเภอห้วยแถลง  
จังหวัดนครราชสีมา  ทิศใต้ติดต่อ  ต�ำบลหนองขาม  อ�ำเภอ
จักราช  จังหวัดนครราชสีมา  และอ�ำเภอหนองหงส์  จังหวัด
บุรรี มั ย์ ทิศตะวันออกติดต่อต�ำบลทับสวาย, ต�ำบลห้วยแถลง  
อ�ำเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา  ทิศตะวันตกติดต่อ  
ต�ำบลหินโดน  อ�ำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา การตั้ง
หมู่บ้าน ทั้งหมด 15 หมู่บ้าน  แต่ละหมู่บ้านจะตั้งอยู่ตาม
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ถนนหนทาง ตามล�ำห้ ว ยที่ มี อ ยู ่ เ ดิ ม มี พื้ น ที่ ทั้ ง หมด                        
74 ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ 46,250 ไร่  พืน้ ทีท่ างการ
เกษตร   32,135 ไร่ พื้นที่แหล่งน�้ำ  876 ไร่ พื้นที่ป่าไม้         
4,692 ไร่   พื้นที่ที่อยู่อาศัยและที่สาธารณะ 8,547 ไร่               
คนพิการที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ใน ปี พ.ศ. 2558  และได้รับเบี้ย
คนพิการทั้งหมด  จ�ำนวน 307 คน  ประกอบด้วยคนพิการ
ทางการเห็น จ�ำนวน 106 คน คนพิการทางการได้ยินหรือ
สือ่ ความหมาย  จ�ำนวน 45 คน  คนพิการทางการเคลือ่ นไหว
หรือทางร่างกาย จ�ำนวน 64 คน คนพิการทางจิตใจหรือ
พฤติกรรมหรือออทิสติก จ�ำนวน 21 คน คนพิการทางสติ
ปัญญา จ�ำนวน 12 คน  คนพิการทางการเรียนรู้   จ�ำนวน  
10 คน  คนพิการซ�้ำซ้อน  จ�ำนวน 23 คน  และไม่ระบุความ
พิการ จ�ำนวน 26 คน    
การด�ำเนินงานคนพิการขององค์การบริหารส่วน
ต�ำบลหินดาด ประกอบด้วย การแจกเบี้ยยังชีพคนพิการ  
การปรับสภาพแวดล้อมให้กบั คนพิการ การจัดสวัสดิการใน
ชุมชน  เป็นหน่วยฝึกอาชีพให้กบั คนพิการ  เช่น  เกษตรชุมชน  
การทอผ้า  เพือ่ เป็นการต่อยอดทางอาชีพ  และเป็นการเพิม่
มูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์   เป็นหน่วยให้บริการการขอมีบัตร
ประจ�ำตัวคนพิการและออกบัตรประจ�ำตัวคนพิการและ
รับค�ำขอกู้ยืมเงินเพื่อประกอบอาชีพ
2. กระบวนการการพั ฒ นาผู ้ พิ ก ารโดยมี ชุ ม ชน       
เป็นฐาน  มีความต้องการด้านการส่งเสริมอาชีพ ด้านการ
ศึกษา ด้านการแพทย์และกายอุปกรณ์  การผ่าตัดปากแหว่ง
เพดานโหว่  ดา้ นกายภาพบ�ำบัด  กจิ กรรมบ�ำบัด  ดา้ นสังคม  
จั ด ตั้ ง องค์ ก รคนพิ ก าร และศู น ย์ ก ารเรี ย นรู ้ ผู ้ ป กครอง                 
ผู ้ บ ริ ห าร ด้ า นสวั ส ดิ ก าร กองทุ น การกู ้ ยื ม เงิ น เพื่ อ การ
ประกอบอาชี พ การท�ำผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละการตลาด  
กระบวนการส่งเสริมและพัฒนา
  
1) ประเมินวิเคราะห์ปัญหาความต้องการ
เฉพาะบุคคล นักศึกษาวิชาเอกการศึกษาพิเศษ ชั้นปีที่ 4
ลงพื้นที่มีส่วนร่วมกับครอบครัวในการศึกษาสภาพปัญหา
และความต้องการ   โดยประเมินความสามารถปัจจุบัน           
จุดแข็ง  และจุดที่จ�ำเป็นต้องได้รับการพัฒนา
   2)   วางแผนก�ำหนดเป้าหมาย ปฏิบตั กิ ารแบบ
มีส่วนร่วม ระหว่าง คนพิการ ครอบครัว คนพิการ  อาสา
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สมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน นักพัฒนาชุมชน และนักศึกษา  
รายละเอียดของแผนประกอบด้วย เป้าหมาย  วธิ ดี �ำเนินการ  
การประเมินผล  โดยผูพ้ กิ ารและครอบครัวและผูว้ จิ ยั ร่วมกัน
ก�ำหนดเป้าหมาย วิธีด�ำเนินการ นักศึกษาคิดวิธีร่วมกับ
ความต้องการผู้ปกครองและปรึกษาอาจารย์ซึ่งเป็นผู้ช่วย
3. ผลลัพธ์ของกระบวนการฟื้นฟูสมรรถภาพคน
พิการโดยครอบครัวและชุมชน   
3.1 ผู้พิการ จ�ำนวน 22 คน มีสภาพความ
บกพร่องต่างกัน ตั้งแต่รุนแรงมากต้องการฟื้นฟูด้านการ
แพทย์ การส่งเสริมพัฒนาการโดยเร่งด่วน  และบางส่วนเริม่
ได้รับโอกาสให้เข้าเรียนร่วม
3.2   แผนการฟื้นฟูมีเป้าหมายที่แตกต่างกัน  
เด็กสมองพิการมีเป้าหมายคลายเกร็ง  การใช้มอื ท�ำกิจกรรม  
การฟื้นฟูด้านสังคม  เด็กบกพร่องทางสติปัญญาเป้าหมาย
การปฏิบตั กิ จิ วัตรได้ดว้ ยตนเอง  เด็กบกพร่องทางสติปญ
ั ญา
เป้ า หมายการสื่ อ สารได้ และผู ้ ที่ ต ้ อ งการฝึ ก อาชี พ มี                
เป้าหมาย คือ  ฝึกทักษะที่สามารถประกอบอาชีพได้
3.3   การฟืน้ ฟูสมรรถภาพคนพิการ  ผพู้ กิ ารทาง
ร่างกายและสุขภาพหรือการเคลื่อนไหว จ�ำนวน 8 ราย  
จ�ำแนกเป็น  สมองพิการ จ�ำนวน 2 ราย  กล้ามเนื้อ  แขนขา  
อ่อนแรง 4 ราย  ปากแหว่งเพดานโหว่  จ�ำนวน 1 ราย  มีผล
การฟื้นฟูสมรรถภาพดังนี้ 1) สามารถท�ำให้เกิดการผ่อน
คลายมีปฏิสัมพันธ์ที่ดี  2)  สามารถช่วยเหลือตนเองได้มาก
ขึ้นกรณีมีอาการชักร่วม  สภาพร่างกาย  แขน  ขา  กระดูก
คอยังไม่แข็งแรงร่วมมือกับพยาบาลโรงพยาบาลส่งเสริมสุข
ภาพชุ ม ชน 3) สามารถท�ำกิ จ กรรมที่ เ ป็ น ประโยชน์ ซึ่ ง
ดัดแปลงจากอุปกรณ์ทรี่ าคาไม่แพง  4)  สามารถท�ำกิจกรรม
ที่เป็นประโยชน์และมีพัฒนาการที่ดีขึ้น  5)  สามารถเดินได้
อย่างคล่องแคล่วและสามารถเล่นกีฬาได้กบั เพือ่ นเช่นเดียว
กับเด็กปกติสื่อสารได้ดีขึ้น  6)  สามารถที่จะประกอบอาชีพ
เลี้ยงตัวเองได้ในอนาคต  สามารถพูดออกเสียงหรือสื่อสาร
ได้ชัดเจน
    ผู้พิการด้านสติปัญญา  จ�ำนวน 13 คน  เป็นกลุ่ม
อาการดาวน์ซนิ โดรม/พัฒนาการล่าช้า  อายุ 3-10 ปี  จ�ำนวน
8 คน  และอายุ 11-20 ปี จ�ำนวน 5 คน  ผลจากการฟื้นฟู
สมรรถภาพมีดังนี้  
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1) เข้ า รั บ การศึ ก ษา และสามารถอยู ่ ร ่ ว มกั บ ผู ้ อื่ น ได้                     
2)  สามารถช่วยเหลือตนเองในการใช้ชีวิตประจ�ำวัน  และ
สามารถเข้ากับผู้อื่นได้ 3) เข้ารับการศึกษาและสามารถ      
พูดสื่อสารกับผู้อื่นได้ 4) สามารถช่วยเหลือตนเองในชีวิต
ประจ�ำวันและสื่อสารกับผู้อื่นได้ 5) สามารถเคลื่อนไหว
ร่างกายในการเดินได้แต่ยังไม่คล่องแคล่วนักเนื่องจาก
ปัจจัยหลายด้าน   6)   สามารถเข้าห้องน�้ำได้ด้วยตนเอง          
เข้าสังคมได้และอยู่ร่วมกับเพื่อนในวัยเดียวกันได้ และได้
เข้ารับการศึกษาตามความเหมาะสมกับวัย 7)  สามารถท�ำ
กิจกรรมทีเ่ ป็นประโยชน์เพือ่ มีรายได้เลีย้ งชีพ 8) สามารถฝึก
ทักษะอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่ตนเอง  9)  สามารถสร้าง
อาชี พ โดยการพั บ เหรี ย ญโปรยทาน 10) สามารถที่ จ ะ
ประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองได้ในอนาคต 11) สามารถช่วย
เหลือตนเองในการใช้ชีวิตประจ�ำวันสามารถเข้ากับผู้อื่นได้
ดีขึ้น
ผูพ้ กิ ารทางการได้ยนิ   จ�ำนวน 1 คน  พบว่า  สามารถ
สื่อสารและออกเสียงได้และสามารถหยิบจับสิ่งของชิ้น      
ใหญ่  ๆ  และผูพ้ กิ ารออทิสติก จ�ำนวน  1  คน  พบว่า  สามารถ
ฝึกทักษะอาชีพสามารถช่วยเหลือตนเองได้

คนพิการทีอ่ ยูใ่ นวัยทีต่ อ้ งได้รบั การศึกษาภาคบังคับ  
ผู้ปกครองได้น�ำบุตรพิการไปเข้ารับการศึกษาที่โรงเรียน
ประถมที่อยู่ใกล้บ้าน แต่ยังมีผู้พิการอีกจ�ำนวนหนึ่งที่ต้อง
ออกจากโรงเรียนกลางคัน  เนือ่ งจากโรงเรียนแจ้งว่านักเรียน
ขาดความพร้อมในการเรียน  และโรงเรียนก็ขาดความพร้อม
ในการจัดการศึกษา ขาดครูที่มีความรู้ความเข้าใจ หาก
ต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีเสถียรภาพและ
ยั่งยืน ผู้บริหารโรงเรียนและครูทุกคนในโรงเรียนต้องปรับ
เปลี่ ยนกระบวนทั ศน์ ใ นการจัดการศึกษาส�ำหรั บทุ กคน          
ให้ทกุ ฝ่ายมีสว่ นร่วมในการจัดการศึกษาต้องไม่มใี ครสักคน
ที่ถูกทอดทิ้งไว้เบื้องหลัง (No child left behind) นักศึกษา  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา สาขาวิชาการศึกษา
พิเศษ-ภาษาไทย ชั้นปีที่ 4 ซึ่งศึกษาในรายวิชาการฟื้นฟู
สมรรถภาพคนพิ ก ารโดยชุ ม ชน จ�ำนวน 92 คน ไม่ มี
ประสบการณ์การท�ำงานกับคนพิการในชุมชน  เมือ่ ได้เข้าไป
สัมผัสกับผู้พิการในชุมชนได้รับทราบสภาพ บริบท และ
ต้นทุนทางสังคมในภาพรวม  และเป็นรายกรณี  จงึ พยายาม
หาวิ ธี ก ารลดอุ ป สรรคและได้ พ บข้ อ จ�ำกั ด ของคนพิ ก าร
แต่ละกรณี ดังนั้น นักศึกษาได้ร่วมกันสร้างความสัมพันธ์            
สร้างมิตรภาพ ผ่านกิจกรรมที่ท�ำร่วมกัน เช่น การเล่น              
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การท�ำงานที่เกิดประโยชน์ การ
อภิปรายผล
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น เป็ น ผู ้ ร ่ ว มคิ ด ร่ ว ม ยอมรับในการเป็นผูน้ �ำและการเป็นผูต้ ามท�ำให้ทงั้ นักศึกษา
ก�ำหนดเป้าหมาย และผู้น�ำได้ให้นโยบายแสดงเจตจ�ำนง และคนพิ ก ารได้ พั ฒ นาทั ก ษะชี วิ ต    ทั ก ษะการสื่ อ สาร            
ต้องการให้คนพิการได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพข้ามผ่าน โดยเฉพาะนักศึกษาต้องเพิ่มทักษะการสืบค้นและการเก็บ
อุปสรรคได้รับการยอมรับได้รับสิทธิประโยชน์   ได้รับการ ข้อมูล   การวางแผนการท�ำงานเป็นคณะท�ำงานร่วมกัน  
หนุนเสริมเติมพลังคนพิการและครอบครัวมีสว่ นร่วมในการ ทักษะการใช้สอื่ เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดท�ำรายงาน  
ก�ำหนดเป้าหมายภาพอนาคตทีอ่ ยากจะเคลือ่ นไป  นกั ศึกษา เป็นต้น
   จากบริบทการส่งเสริมและพัฒนาคนพิการใน
มีส่วนร่วมรับรู้ความต้องการรับทราบความสามารถและ
ต้นทุนที่แต่ละครอบครัวมี  และร่วมกันคิด  เกิดก�ำลังใจท�ำ ต�ำบลหินดาด พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้น�ำ
กิจกรรมร่วมกันคนพิการ  จ�ำนวน 22 คน ได้รับ  การฟื้นฟู องค์กรมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาให้คนพิการสามารถเข้าถึง
สมรรถภาพ  จุดเด่นของผลสัมฤทธิ์  คือ  ประหยัดค่าใช้จ่าย   สิทธิของตนเองสอดคล้องกับ (Puri : 2011)  ที่ได้ศึกษา      
ผลิตกายอุปกรณ์ การช่วยเดิน  อปุ กรณ์ทใี่ ช้ส�ำหรับเคลือ่ นที่ เกี่ยวกับความจ�ำเป็นในการฝึกอบรมบุคลากรให้สามารถ
ร่วมคิดแก้ปัญหาจากทรัพยากรที่หาได้   กรณีเด็กชายวัย         ฟืน้ ฟูสมรรถภาพคนพิการและผูส้ งู อายุในชุมชน  สว่ นส�ำคัญ
8 ปี คุ ณ ตาของเด็ ก และนั ก ศึ ก ษาได้ ร ่ ว มกั น ดั ด แปลง คือการมีส่วนร่วมของชุมชนที่จะเข้าใจถึงหลักการเหตุผล
จักรยานส�ำหรับเด็กทัว่ ไปให้เป็นอุปกรณ์ชว่ ยการเคลือ่ นไหว และความจ�ำเป็นในการพัฒนาเจตจ�ำนงความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะให้
บรรลุความส�ำเร็จร่วมกัน  วธิ กี ารทีจ่ ะไปถึงเป้าหมายในการ
ฟื้นฟูสมรรถภาพ และกลวิธีในการไปสู่อนาคตที่ดีงาม
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  กระบวนการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการโดยการมีสว่ นร่วมของครอบครัวและชุมชน  ประกอบ
ด้วย  การวิเคราะห์สถานการณ์  การวางแผนและออกแบบ
การปฏิบตั กิ ารฟืน้ ฟูสง่ เสริมและพัฒนา และการประเมินผล  
และจากการสนทนากลุม่ สิง่ ทีพ่ บ คือ มีความต้องการในการ
ตัง้ กลุม่ เสริมพลังในการดูแลคนพิการน�ำไปสูก่ ารเรียนรูท้ จี่ ะ
ช่วยลูกอย่างถูกวิธีและให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีเพื่อที่จะได้เข้า
ถึงสิทธิได้อย่างเต็มที่ในด้านการส่งเสริมอาชีพ ด้านการ
ศึกษา  ด้านการแพทย์ ด้านสังคม  และด้านสวัสดิการ  

ข้อเสนอแนะการวิจัย

จากการศึกษา พบว่า จุดแข็งขององค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลหินดาดให้ความส�ำคัญและบริการอ�ำนวยความ
สะดวกเกีย่ วกับเบีย้ คนพิการอย่างเต็มทีแ่ ต่ปญ
ั หาทีย่ งั มีอยู่
คือคนพิการขาดการรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าถึงแหล่งทุน
กูย้ มื เพือ่ ประกอบอาชีพ  จึงเห็นว่าการจัดตัง้ ชมรมคนพิการ
โดยมีผู้แทนคนพิการเป็นกระบอกเสียงแทนคนพิการ เพื่อ
มิให้คนพิการเสียโอกาสต่าง ๆ  สามารถเข้าถึงข้อมูลอย่าง
ชัดเจนทั่วถึง และเป็นศูนย์กลางในการพิทักษ์สิทธิ และ
ด�ำเนินการโดยคนพิการเองได้รวมทั้งการเข้ามามีส่วนร่วม
ในชุมชนมากขึน้ อีกทัง้ คนพิการทีอ่ ยูใ่ นช่วงปฐมวัย มีจ�ำนวน
ค่อนข้างมาก  ดงั นัน้ โรงเรียนหรือศูนย์เด็กเล็กสังกัดองค์การ
ส่วนบริหารส่วนต�ำบล   มคี รูทมี่ คี วามรูด้ า้ นการศึกษาพิเศษ
ทีส่ ามารถช่วยเหลือเด็กพิการเบือ้ งต้นได้  โดยได้เรียนอยูก่ บั
เพือ่ นในห้องเดียวกันได้อยูร่ ว่ มกันในสังคม  สว่ นความรูด้ า้ น
วิชาการในการดูและเด็กพิการเบื้องต้นนั้น คณะผู้วิจัย
สามารถให้ ค วามรู ้ แ ละอบรมเบื้ อ งต้ น แก่ ค ณะครู ข อง
โรงเรียนหรือศูนย์เด็กเล็กที่สังกัดองค์การบริหารส่วนต�ำบล
และโรงเรียนที่เกี่ยวข้องต่อไป
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