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โครงการ “การส ารวจมาตรฐานคุณภาพชีวิตคนพิการ : กรณีศึกษา  SMILE City 6 จังหวัด” น้ี 
ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดีเน่ืองจากได้รับทุนสนับสนุนจากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวง
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คณะผู้วิจัยขอขอบพระคุณ นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
คนพิการ นางสาวอณิรา ธินนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ นางณฐอร อินทร์ดีศรี 
ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน และนางสาววริยาภรณ์ พรนภดล ผู้อ านวยการกลุ่มวิจัยและติดตาม
ประเมินผล ที่ได้กรุณาให้ค าปรึกษาและข้อแนะน าต่าง ๆ  ที่เป็นประโยชน์อย่างย่ิงและท าให้งานวิจัยน้ี 
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ส่วนเก่ียวข้องทุกท่านที่ช่วยให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่น เจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการส่วนท้องถ่ิน 
ทุกจังหวัดที่ช่วยด าเนินการแจกแบบสอบถามไปยังกลุ่มตัวอย่างเพื่อเก็บข้อมูลส าหรับการวิจัยในครั้งน้ี และ
ผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือและเสียสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม ท าใหก้ารเก็บข้อมลู
ด าเนินไปอย่างราบรื่นและประสบผลส าเร็จภายในระยะเวลาอันจ ากัด ผู้มีส่วนเก่ียวข้องทุกท่านล้วนมีส่วนช่วย
ให้การด าเนินโครงการน้ีบรรลุตามวัตถุประสงคท์ี่ตัง้ไว้ 

สุดท้ายน้ี คณะผู้วิจัยหวังเป็นอย่างย่ิงว่าข้อมูลจากการวิจัยในครั้งน้ีจะเป็นประโยชน์ส าหรับ  
การด าเนินงานของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยเฉพาะการน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์  
ในการพิจารณาก าหนดนโยบายและแผนงาน/โครงการทั้งในระดับประเทศและระดับจังหวัด รวมถึงเป็น
ประโยชน์ต่อหน่วยงานที่เก่ียวข้องและผู้สนใจโดยทั่วไป และเป็นส่วนส าคัญในการท าให้คนพิการสามารถเข้าถึง
สิทธิและสวัสดิการต่าง ๆ มีความเข้มแข็ง มีอาชีพ มีรายได้ที่มั่นคง และพึ่งพาตนเองได้ ซ่ึงจะท าให้คนพิการ 
ในประเทศไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน อันเป็นพลังส าคัญที่จะช่วยลดความเหล่ือมล้ าทางสังคมตามนโยบาย
ประเทศไทย 4.0 และผลักดันให้ประเทศไทยก้าวไปสู่ความมัน่คง มั่งคั่ง ย่ังยืน ได้ในที่สุด 
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ภาพที่ 4.21 จ านวนของกลุ่มตัวอย่างที่มีความพิการทางจิตใจหรือพฤตกิรรม 
               ที่ต้องการเข้าถึง บริการสาธารณสุขแตล่ะประเภท  
               และร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้    50 
ภาพที่ 4.22 จ านวนของกลุ่มตัวอย่างที่มีความพิการทางสติปญัญา 
               ที่ต้องการเข้าถึงบริการสาธารณสุข แต่ละประเภท  
               และร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้    51 
ภาพที่ 4.23 จ านวนของกลุ่มตัวอย่างที่มีความพิการทางการเรียนรู ้(LD)  
               ที่ต้องการเข้าถึงบริการสาธารณสุขแตล่ะประเภท  
               และร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้    52 
ภาพที่ 4.24 จ านวนของกลุ่มตัวอย่างที่มีความพิการทางออทิสติก 
               ที่ต้องการเข้าถึงบริการสาธารณสุข แต่ละประเภท  
               และร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได ้   53 
ภาพที่ 4.25 จ านวนของกลุ่มตัวอย่างที่มีความพิการซ้ าซ้อน 
               ที่ต้องการเข้าถึงบริการสาธารณสุขแตล่ะประเภท  
               และร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้    53 
ภาพที่ 4.26 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามด้านของการรับรู้และระดบัการรบัรู้   54 
ภาพที่ 4.27 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปี     54 
ภาพที่ 4.28 ตัวช้ีวัดของดัชนีที่ 3 ด้านการศึกษา       55 
ภาพที่ 4.29 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการสนับสนุนด้านการศึกษา    55 
ภาพที่ 4.30 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่สามารถส าเร็จการศึกษาได้     56 
ภาพที่ 4.31 ตัวช้ีวัดของดัชนีที่ 4 ด้านอาชีพ การจ้างงาน และรายได้     56 
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ภาพที่ 4.32 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับค าแนะน า ค าปรึกษาด้านอาชีพ    57 
ภาพที่ 4.33 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่เข้ารับการอบรมหลักสูตรอาชีพ    57 
ภาพที่ 4.34 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์     58 
ภาพที่ 4.35 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่ประกอบอาชีพ      58 
ภาพที่ 4.36 ร้อยละของคนพิการที่เคยใช้บริการระบบบริการจัดหางานของคนพิการ   59 
ภาพที่ 4.37 ร้อยละของคนพิการที่เคยใช้บริการระบบบริการจัดหางานและไดร้ับการจ้างงาน  59 
ภาพที่ 4.38 ตัวช้ีวัดของดัชนีที่ 5 ด้านการออกสู่สังคม      60 
ภาพที่ 4.39 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่ก าหนดเป้าหมายในการออกสู่สังคม    60 
ภาพที่ 4.40 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการส่งเสริมการฝึกทกัษะ 
               เพื่อบรรลุเป้าหมายในการออกสู่สังคม       61 
ภาพที่ 4.41 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่เคยเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม     61 
ภาพที่ 4.42 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามลักษณะของการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม  61 
ภาพที่ 4.43 จ านวนของกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการเข้าถึงการบรกิาร  
               และร้อยละของกลุ่มตัวอย่างสามารถเข้าถึงการบรกิาร     62 
ภาพที่ 4.44 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามผลจากการได้รบัการฝึกอบรม 
               อยู่ร่วมกับสมาชิกในครอบครัวดว้ยสัมพันธภาพที่ด ี     63 
ภาพที่ 4.45 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามลักษณะการรวมกลุ่มคนพิการ   63 
ภาพที่ 4.46 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามการมีส่วนร่วมประชุม 
               ก าหนดนโยบาย แผนงาน โครงการที่เก่ียวข้องกับงานคนพิการ    64 
ภาพที่ 4.47 ตัวช้ีวัดของดัชนีที่ 6 ด้านกีฬาและนันทนาการ      64 
ภาพที่ 4.48 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามความสอดคล้องกับเปา้หมาย    65 
ภาพที่ 4.49 ตัวช้ีวัดของดัชนีที่ 7 ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก      65 
ภาพที่ 4.50 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากส่ิงอ านวยความสะดวก 
      ในหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน       66 
ภาพที่ 4.51 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามระดับความพึงพอใจต่อส่ิงอ านวยความสะดวก 
               ในหน่วยงานราชการและหน่วยงานเอกชน      66 
ภาพที่ 4.52 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่มีบัตรประจ าตวัคนพิการ จ าแนกรายจังหวัด   67 
ภาพที่ 4.53 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับเบี้ยความพิการ จ าแนกรายจังหวัด    68 
ภาพที่ 4.54 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่รับรู้สิทธิคนพิการ จ าแนกรายข้อและรายจังหวัด   69 
ภาพที่ 4.55 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากสิทธิคนพิการ  
      ที่กลุ่มตัวอย่างต้องการเข้าถึงมากที่สุด 3 อันดับแรก  
      จ าแนกรายข้อและรายจังหวัด        70 
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ภาพที่ 4.56 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสาร 
      ด้านสิทธิประโยชน์ จากส่ือหรือหน่วยงานต่าง ๆ  ที่กลุ่มตัวอย่าง 
      ต้องการเข้าถึงมากที่สุด 3 อันดับแรก จ าแนกรายส่ือและรายจังหวัด   71 
ภาพที่ 4.57 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่รับรู้ในเรื่องสุขภาวะองค์รวม  
               จ าแนกรายด้านของการรับรูแ้ละรายจังหวัด      72 
ภาพที่ 4.58 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการสนับสนุนด้านการศึกษา จ าแนกรายจังหวัด   72 
ภาพที่ 4.59 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่สามารถส าเร็จการศึกษาได ้จ าแนกรายจังหวัด    73 
ภาพที่ 4.60 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับค าแนะน า ค าปรึกษาด้านอาชีพ จ าแนกรายจังหวัด  74 
ภาพที่ 4.61 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่เข้ารับการอบรมหลักสูตรอาชีพและส าเร็จการศกึษา 
                ได้ตามหลักสูตรอาชีพที่ฝึก จ าแนกรายจังหวัด      74 
ภาพที่ 4.62 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากแหล่งกู้ยืมเงิน 
               เพื่อประกอบอาชีพ จ าแนกรายจังหวัด       75 
ภาพที่ 4.63 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่ประกอบอาชีพ จ าแนกรายจังหวัด    76 
ภาพที่ 4.64 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการฝึกทักษะการด ารงชีวิต  
                ที่สอดคล้องกับเป้าหมายของตนเอง จ าแนกรายจังหวัด     76 
ภาพที่ 4.65 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่เคยเข้าร่วมกิจกรรม 
                ตามหลักศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี จ าแนกรายจังหวัด    77 
ภาพที่ 4.66 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่สามารถเข้าถึงการบริการ จ าแนกรายจังหวัด   78 
ภาพที่ 4.67 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการฝึกอบรม 
      การอยู่ร่วมกับสมาชิกในครอบครวั  จ าแนกรายจังหวัด     78 
ภาพที่ 4.68 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่มีการรวมกลุ่ม/ชมรมคนพิการ จ าแนกรายจังหวดั  79 
ภาพที่ 4.69 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่มีส่วนร่วมประชุมก าหนดนโยบาย แผนงาน  
                โครงการที่เก่ียวข้องกับงานคนพิการ จ าแนกรายจังหวัด     80 
ภาพที่ 4.70 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วมกิจกรรมการเล่นกีฬาและนันทนาการ  
                ที่สอดคล้องกับความต้องการ จ าแนกรายจังหวัด     81 
ภาพที่ 4.71 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากส่ิงอ านวยความสะดวก 
       ในหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน จ าแนกรายจังหวัด     82 
ภาพที่ 4.72 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่มีความพึงพอใจในการใช้ประโยชน์จากส่ิงอ านวยความสะดวก 
      สาธารณะในหน่วยงานราชการ จ าแนกรายจังหวัด     82 
ภาพที่ 4.73 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่มีความพึงพอใจในการใช้ประโยชน์จากส่ิงอ านวยความสะดวก 
      สาธารณะในหน่วยงานเอกชน จ าแนกรายจังหวัด     83 
ภาพที่ 4.74 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่มีความพึงพอใจในการใช้ประโยชน์จาก 
                ส่ิงอ านวยความสะดวกสาธารณะในหน่วยงานราชการ ปี 2560    84 
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ภาพที่ 4.75 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่มีความพึงพอใจในการใช้ประโยชน์จาก 
                ส่ิงอ านวยความสะดวกสาธารณะในหน่วยงานราชการ ปี 2562    84 
ภาพที่ 4.76 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่มีความพึงพอใจในการใช้ประโยชน์จาก 
                ส่ิงอ านวยความสะดวกสาธารณะในหน่วยงานเอกชน ปี 2560    85 
ภาพที่ 4.77 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่มีความพึงพอใจในการใช้ประโยชน์จาก 
                ส่ิงอ านวยความสะดวกสาธารณะในหน่วยงานเอกชน ปี 2562    85 
 





บทสรุปผู้บริหาร 

 จากการที่กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ได้ด าเนินโครงการ “เมืองที่เป็นมิตร
ส าหรับคนพิการและคนทั้งมวล (SMILE City)” เพื่อขับเคล่ือนนโยบายเมืองที่เป็นมิต รส าหรับทุกคนและ 
คนทั้งมวลตามยุทธศาสตร์ AAA (Accessibility For All Act) ในมิติด้านสังคม เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยการสร้างพื้นที่ต้นแบบให้คนพิการสามารถด ารงชีวิตได้อย่างอิสระ
และเท่าเทียม ก าหนดเป้าหมายใน 6 ภาค 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกระบี่ ขอนแก่น เชียงใหม่ ชลบุรี นนทบุรี 
สงขลา พิษณุโลก และอุดรธานี อีกทั้งมีจังหวัดที่เพิ่งได้รับเลือกเป็นพื้นที่ด าเนินโครงการอีก 2 จังหวัด ได้แก่ 
พิษณุโลก และอุดรธานี ภายใต้แนวคิด “SMILE” อันได้แก่ 1) Social services: บริการที่คุ้มครองสิทธิและ
สวัสดิการ 2) Management information: ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 3) Infrastructure: การเข้าถึง
โครงสร้างพื้นฐานส าหรับทุกคน 4) Logistics and transportation: ระบบคมนาคมขนส่งที่เป็นมิตร และ  
5) Empowerment: การมีส่วนร่วมทางสังคม/การเสริมพลัง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์จึงมุ่งที่จะวดั
ระดับคุณภาพชีวิตคนพิการในพื้นทีด่ าเนินโครงการดงักล่าวภายใตโ้ครงการ “การส ารวจมาตรฐานคณุภาพชีวติ
คนพิการ: กรณีศึกษา SMILE City 6 จังหวัด” เพื่อส ารวจข้อมูลสถานการณ์คุณภาพชีวิตคนพิการตามตัวช้ีวัด
มาตรฐานคุณภาพชีวิตคนพิการ 7 ด้าน ประกอบด้วย 1) สิทธิและความเท่าเทียม 2) สุขภาวะคนพิการ  
3) การศึกษา 4) อาชีพ การจ้างงานและรายได้ 5) การออกสู่สังคม 6) กีฬาและนันทนาการ และ 7) ส่ิงอ านวย
ความสะดวกส าหรับคนพิการ เพื่อเป็นการสะท้อนสถานการณ์การเข้าถึงสิทธิคนพิการตามมาตรฐานคุณภาพ
ชีวิตคนพิการและการคาดการณ์แนวโน้มสถานการณ์คุณภาพชีวิตคนพิการ อันจะช่วยให้หน่วยงานที่เก่ียวข้อง
สามารถก าหนดนโยบายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการไดอ้ย่างเหมาะสมและทันเหตกุารณ์ 

ผลการส ารวจข้อมูลพื้นฐาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 52.96  
เป็นคนพิการทางการเคล่ือนไหวหรือทางร่างกาย คิดเป็นร้อยละ 43.69 อายุเฉล่ียของกลุ่มตัวอย่าง คือ  
54.46 ปี โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุ 60 ปีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 47.77 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่ได้
ประกอบอาชีพ คิดเป็นร้อยละ 82.06 ส่วนใหญ่จบการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 59.04 เมื่อพิจารณาเฉพาะ 
กลุ่มตัวอย่างที่จบการศกึษา ส่วนใหญ่จบการศึกษาในระดบัประถมศกึษา คิดเป็นร้อยละ 77.09  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลมาตรฐานการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการโดยจ าแนกตามดัชนี  
7 ด้านของมาตรฐานการพัฒนาคณุภาพชีวิตคนพิการ สามารถสรปุได้ดงัน้ี 

 กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 94.33 มีบัตรประจ าตวัคนพิการและบตัรยังไม่หมดอายุ 
 กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 98.69 ได้รับเบี้ยความพิการ 
 “ข้อที่ 9 เบี้ยความพิการ” เป็นสิทธิที่กลุ่มตัวอย่างรับรู้มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 83.86 ส่วนสิทธิที่

กลุ่มตัวอย่างรับรู้น้อยที่สุด คือ “ข้อที่ 7 บริการล่ามภาษามือ” คิดเป็นร้อยละ 28.29 เมื่อพิจารณาจากจ านวน
สิทธิคนพิการตามมาตรา 20 ที่กลุ่มตัวอย่างรับรู้ พบว่าส่วนใหญ่รับรู้สิทธิทั้ง 10 ข้อ คิดเป็นร้อยละ 20.16 
รองลงมา คือ ไม่รับรู้สิทธิเลย คิดเป็นร้อยละ 13.68 

  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ “ไม่เคยถูกละเมิดสิทธิ” มีเพียงร้อยละ 0.91 ที่เคยถูกละเมิดสิทธิ  
  “ข้อที่ 9 เบี้ยความพิการ” เป็นสิทธิคนพิการตามมาตรา 20 ที่กลุ่มตัวอย่างสามารถเข้าถึงและใช้

ประโยชน์ได้มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 93.01 ส่วนสิทธิที่กลุ่มตัวอย่างสามารถเข้าถึงน้อยที่สุด คือ “ข้อที่ 7 
บริการล่ามภาษามือ”  
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  ส่ือที่กลุ่มตัวอย่างต้องการใช้เป็นช่องทางเข้าถึงข้อมูลข่าวสารมากที่สุด คือ “ส่ือบุคคล (เพื่อน  
คนรู้จัก และเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่าง ๆ )” ส าหรับส่ือที่กลุ่มตัวอย่างสามารถใช้เป็นช่องทางเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
ได้มากที่สุด คือ “โทรทัศน์” คิดเป็นร้อยละ 70.44 รองลงมา คือ “ส่ือบุคคล” คิดเป็นร้อยละ 68.53 ส าหรับ
ส่ือที่กลุ่มตัวอย่างสามารถใช้เป็นช่องทางเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้น้อยที่สุด คือ“หนังสือพิมพ์” คิดเป็นร้อยละ 
36.87 

 สิทธิการบริการตามระบบสาธารณสุขที่กลุ่มตัวอย่างที่มีความพิการทางการเห็นต้องการเข้า ถึง
มากที่สุด คือ “การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยครอบครัวและชุมชน การเย่ียมบ้าน กิจกรรมการให้บริการ
เชิงรุก” โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ (มากกว่าร้อยละ 50) สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขเกือบทั้งหมดไดต้าม
ความต้องการ ยกเว้นการบริการด้านการศลัยกรรมทีก่ลุ่มตัวอย่างเข้าถึงได้ต่ ากว่าร้อยละ 50 

 สิทธิการบริการตามระบบสาธารณสุขที่กลุ่มตัวอย่างที่มีความพิการทางการได้ยินและการสื่อ
ความหมายต้องการเข้าถึงมากที่สุด คือ “การฟื้นฟูสมรรถภาพการไดยิ้น” โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ (มากกวา่
ร้อยละ 50) สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้ตามความต้องการ ยกเว้นการบริการด้านการศัลยกรรม  
การแก้ไขการพูด (อรรถบ าบัด) และการให้บริการเก่ียวกับกายอุปกรณ์เทียม กายอุปกรณ์เสริม เครื่องช่วย
ความพิการ หรือส่ือส่งเสริมพัฒนาการ ที่กลุ่มตัวอย่างสามารถเข้าถึงไดไ้ม่ถึงร้อยละ 50 

 สิทธิการบริการตามระบบสาธารณสุขที่กลุ่มตัวอย่างที่มีความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทาง
ร่างกายต้องการเข้าถึงมากที่สุด คือ “การให้ยา ผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ และหัตถการพิเศษอ่ืนๆ เพื่อการบ าบัด 
ฟื้นฟ”ู โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ (มากกว่าร้อยละ 50) สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้ตามความตอ้งการ 
ยกเว้นการบริการด้านพลบ าบัดและศลิปะบ าบัดที่กลุ่มตวัอย่างสามารถเข้าถึงได้ไม่ถึงรอ้ยละ 50 

 สิทธิการบริการตามระบบสาธารณสุขที่กลุ่มตัวอย่างที่มีความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม
ต้องการเข้าถึงมากที่สุด คือ “การให้ยา ผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ และหัตถการพิเศษอ่ืน ๆ เพื่อการบ าบัด ฟื้นฟู” 
โดยกลุ่มตัวอย่างยังไม่สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขส่วนใหญไ่ดต้ามความต้องการ 

 สิทธิการบริการตามระบบสาธารณสุขที่กลุ่มตัวอย่างที่มีความพิการทางสติปัญญาต้องการเข้าถึง
มากที่สุด คือ “การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยครอบครัวและชุมชน การเย่ียมบ้าน กิจกรรมการให้บริการ
เชิงรุก” โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ (มากกว่าร้อยละ 50) สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้ตามความตอ้งการ 
ยกเว้นการบริการด้านการประเมิน และเตรียมความพร้อมก่อนการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอา ชีพหรือการ
ประกอบอาชีพ 

 สิทธิการบริการตามระบบสาธารณสุขที่กลุ่มตัวอย่างที่มีความพิการทางการเรียนรู้ (LD)  
ต้องการเข้าถึงมากที่สุด คือ “การตรวจวินิจฉัย การตรวจทางห้องปฏิบัติการและการตรวจพิเศษด้วยวิธีอ่ืน ๆ 
ตามชุดสิทธิประโยชน์” โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ (มากกว่าร้อยละ 50) สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้
ตามความต้องการ ยกเว้นการบริการด้านกิจกรรมบ าบัด พฤติกรรมบ าบัด การบริการทางการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก การพัฒนาทักษะทางสังคม สังคมสงเคราะห์ และสังคมบ าบัด การประเมิน และ
เตรียมความพร้อมก่อนการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพหรือการประกอบอาชีพ การบริการข้อมูลข่าวสารด้าน
สุขภาพผ่านส่ือในรูปแบบที่เหมาะสมกับความพิการ ซ่ึงคนพิการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ การฝึกอบรมและ
การพัฒนาทักษะแก่คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ และผู้ช่วยคนพิการ และการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ โดย
ครอบครัวและชุมชน การเย่ียมบ้าน กิจกรรมการให้บริการเชิงรุก 
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 สิทธิการบริการตามระบบสาธารณสุขที่กลุ่มตัวอย่างที่มีความพิการทางออทิสติกต้องการเข้าถึง
มากที่สุด คือ “การให้ยา ผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ และหัตถการพิเศษอ่ืน ๆ เพื่อการบ าบัด ฟื้นฟู” และ “การฟื้นฟู
สมรรถภาพคนพิการโดยครอบครัวและชุมชน การเย่ียมบ้าน กิจกรรมการให้บริการเชิงรุก” โดยกลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่ (มากกว่าร้อยละ 50) สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้ตามความต้องการ ยกเว้นการบริการด้าน
การประเมิน และเตรียมความพร้อมก่อนการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพหรือการประกอบอาชีพ การบริการ
ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพผ่านส่ือในรูปแบบที่เหมาะสมกับความพิการซ่ึงคนพิการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ 
การฝึกทักษะการเรียนรู้ข้ันพื้นฐาน และการบริการทนัตกรรม 

 สิทธิการบริการตามระบบสาธารณสุขที่กลุ่มตัวอย่างที่มีความพิการซ  าซ้อนต้องการเข้าถึงมาก
ที่ สุด  คือ “การให้ยา ผลิต ภัณฑ์เวชภัณฑ์ และหัตถการพิ เศษอ่ืน ๆ เพื่ อการบ าบัด ฟื้นฟู ”  โดย 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ (มากกว่าร้อยละ 50) สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขไดต้ามความต้องการ ยกเว้นการ
บริการด้านการศลัยกรรม ดนตรีบ าบดั พลบ าบัด และศิลปะบ าบดั 

 กลุ่มตัวอย่างมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการดูแลสุขภาวะองค์รวมในแต่ละด้านอยู่ในระดับสูง 
(เกินร้อยละ 70) โดยด้านที่มีการรับรู้มากที่สุด คือ “ด้านร่างกาย เช่น การรับประทานอาหาร การออกก าลัง
กาย การดูแลด้านสุขอนามัย” คิดเป็นร้อยละ 89.64 ส่วนการรับรู้ในระดับที่สามารถอธิบายได้ ถ่ายทอดได้ 
และแสดงพฤติกรรมได้น้ันอยู่ในระดับต่ า คือ ไม่ถึงร้อยละ 20 ของจ านวนกลุ่มตัวอย่างที่รับรูใ้นแตล่ะด้าน  

 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ “ได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปี” คิดเป็นร้อยละ 80.81 ซ่ึงในจ านวนน้ี 
ส่วนใหญ่ “ได้รับการตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งเป็นประจ าทุกปี” คิดเป็นร้อยละ 35.45 

 กลุ่มตัวอย่า งที่ ก าลังศึกษาอยู่ ส่วนใหญ่ “ได้รับการสนับสนุนด้านการศึกษา” คิด เป็น 
ร้อยละ 65.65 โดยส่วนใหญ่ “ได้รับการจัดท าแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล และส่ือ อุปกรณ์ เครื่องช่วยที่
เหมาะสมกับสภาพความพิการ รวมทั้งมีบุคลากรทางการศึกษาช่วยสนับสนุนการเรียนเป็นระยะ ๆ" คิดเป็น
ร้อยละ 25.95 

 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ “ไม่สามารถส าเร็จการศึกษาตามช่วงช้ันหรือตามแผนการศึกษารายบุคคล
ภายในเวลาที่ก าหนด” คิดเป็นร้อยละ 50.72 

 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ “ไม่ได้รับค าแนะน า ค าปรึกษาด้านอาชีพ” คิดเป็นร้อยละ 44.33 โดยม ี
กลุ่มตัวอย่างเพียงร้อยละ 25.50 ที่ “ได้รับค าแนะน า ค าปรกึษาดา้นอาชีพและแหล่งงาน รวมถึงทรัพยากรและ
ส่ิงอ านวยความสะดวกในการเข้าถึงบริการด้านอาชีพที่สอดคล้องกับศักยภาพ ความถนัด และความพร้อมของ
ตนเอง” 

 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ “ไม่ได้รับการอบรมหรือศกึษาหลักสูตรฝึกวิชาชีพ” คิดเป็นร้อยละ 92.39 
 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ “ไม่สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากแหล่งกู้ยืมเพื่อประกอบอาชีพได้ ”  

(รวมคนพิการที่ไม่ต้องการกู้ยืมเงิน) คิดเป็นร้อยละ 81.54 โดยมี “การประกอบอาชีพจากเงินกู้ยืมน้ัน ๆ  
สามารถสร้างรายไดใ้หแ้ก่คนพิการ” มีเพียงร้อยละ 4.36 

 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ “ไม่ได้ประกอบอาชีพและไม่มีรายได้ จึงต้องพึ่งพา ญาติพี่น้องและ  
เบี้ยความพิการ” คิดเป็นร้อยละ 82.06 ส าหรับคนพิการที่ประกอบอาชีพซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 17.94 น้ันมีรายได้
เฉล่ีย 5,652.83 บาทต่อเดือน 
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 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ “ไม่เคยใช้บริการระบบจดัหางานคนพิการ” คิดเป็นร้อยละ 96.87 คนพิการ
ที่เคยใช้บริการระบบดังกล่าวส่วนใหญ่ “ไม่ได้รับการจ้างงานผ่านระบบบริการจัดหางาน” คิดเป็นร้อยละ 
51.85 รองลงมา คือ “ได้รับการจ้างงานผ่านระบบบริการจัดหางาน เป็นงานลักษณะช่ัวคราว รายปี ”  
คิดเป็นร้อยละ 20.37 

 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ “ไม่ได้ก าหนดเป้าหมายในการเข้าสู่สังคม” คิดเป็นร้อยละ 94.21  
เมื่อพิจารณาเฉพาะกลุ่มตัวอย่างที่มีการก าหนดเป้าหมายในการออกสู่สังคม ส่วนใหญ่ “ไม่ได้รับการส่งเสริม 
การฝึกทักษะเพื่อบรรลุเป้าหมายในการออกสู่สังคม” คิดเป็นร้อยละ 77.84 

 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ “ไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม” คิดเป็นร้อยละ 61.76 เมื่อพิจารณา
ลักษณะของการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมของกลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่  “มีปัญหาในการเข้าร่วมกิจกรรมฯ  
ไม่เข้าร่วมสนุก ร่วมท าส่ิงที่สนใจ หรือร่วมงาน” คิดเป็นร้อยละ 29.73 

 การบริการที่กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการมากที่สุด คือ “การจัดปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย” 
ส าหรับการเข้าถึงการบริการน้ัน การบริการที่กลุ่มตัวอย่างสามารถเข้าถึงได้มากที่สุด คือ “การมีผู้ช่วย 
คนพิการ” คิดเป็นร้อยละ 60.75  

 คนพิการหรือผู้ดูแลส่วนใหญ่ “ไม่ได้รับการฝึกอบรมการอยู่ร่วมกับสมาชิกในครอบครัว” คิดเป็น
ร้อยละ 39.08  

 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ “ไม่มีการรวมกลุ่ม /ชมรมคนพิการฯ” คิดเป็นร้อยละ 82.48 ส่วน 
กลุ่มตัวอย่า งที่ เห ลือมีการรวมกลุ่มในลักษณะต่าง  ๆ  โดยส่วนใหญ่ เป็น “กลุ่ม ช่วยเห ลือกันเอง 
อย่างไม่เป็นทางการ” คิดเป็นร้อยละ 8.61 

 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ “ไม่มีส่วนร่วมประชุมก าหนดนโยบาย แผนงาน โครงการที่เก่ียวข้องกับงาน
คนพิการ” คิดเป็นร้อยละ 70.79 ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่เหลือมีส่วนร่วมในลักษณะต่าง ๆ โดยส่วนใหญ่  
“มีส่วนร่วมโดยเข้าร่วมประชุมเพื่อก าหนดนโยบาย แผนงาน โครงการที่เก่ียวข้องกับงานคนพิการ” คิดเป็น
ร้อยละ 19.47 

 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่สามารถ “เข้าร่วมกิจกรรมการเล่นกีฬาและนันทนาการที่สอดคล้องกับ 
ความต้องการและบรรลุเป้าหมาย” คิดเป็นร้อยละ 46.13 

 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ “ไม่สามารถเข้าถึง/ไม่เคยใช้บริการส่ิงอ านวยความสะดวกในหน่วยงานของ
ภาครัฐและเอกชน” คิดเป็นร้อยละ 50.04 เมื่อพิจารณาเฉพาะกลุ่มตัวอย่างที่เหลือ ส่ิงอ านวยความสะดวก  
ที่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ คือ “ด้านอาคารสถานที่” คิดเป็นร้อยละ 97.72  

 กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อส่ิงอ านวยความสะดวกในหน่วยงานราชการมากกว่าหน่วยงาน
เอกชนเล็กน้อย โดยคะแนนความพึงพอใจโดยเฉล่ียต่อส่ิงอ านวยความสะดวกในหน่วยงานราชการเท่ากับ 3.57 
คะแนน ในขณะที่คะแนนความพึงพอใจโดยเฉล่ียต่อส่ิงอ านวยความสะดวกในหน่วยงานเอกชนเท่ากับ  3.40 
คะแนน 
 



บทท่ี 1 
 หลักการและเหตุผล 

คณะกรรมาธิการการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส  ได้ขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์การจัดสภาพแวดล้อมสาธารณะที่ทุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ (Accessibility for All Act) 
หรือ AAA ซึ่งมีความส าคัญต่อการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกคนรวมถึงคนพิการ และตาม
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ (CRPD) ของสหประชาชาติได้ก าหนดให้ประเด็น Accessibility เป็นหลักการ
พ้ืนฐานส าคัญที่ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการ นอกจากนี้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2550 ได้ให้ความส าคัญกับประเด็น Accessibility โดยให้สภาพแวดล้อมสาธารณะหมายรวมถึง 
อาคารสถานที่ เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก เทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคม การสื่อสาร ข้อมูล
ข่าวสาร บริการ ผลิตภัณฑ์ การเดินทาง และการช่วยเหลือที่สมเหตุสมผล  

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ได้ด าเนินโครงการ “เมืองที่เป็นมิตรส าหรับ       
คนพิการและคนทั้งมวล (SMILE City)” เพ่ือขับเคลื่อนนโยบายเมืองที่เป็นมิตรส าหรับทุกคนและคนทั้งมวล 
ตามยุทธศาสตร์ AAA (Accessibility For All Act) ในมิติด้านสังคม เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยการสร้างพ้ืนที่ต้นแบบให้คนพิการสามารถด ารงชีวิตได้อย่างอิสระและเท่าเทียม 
ก าหนดเป้าหมายใน 6 ภาค 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกระบี่ ขอนแก่น เชียงใหม่ ชลบุรี นนทบุรี สงขลา 
พิษณุโลก และอุดรธานี อีกทั้งมีจังหวัดที่เพ่ิงได้รับเลือกเป็นพ้ืนที่ด าเนินโครงการอีก 2 จังหวัด ได้แก่ พิษณุโลก 
และอุดรธานี ภายใต้แนวคิด “SMILE” อันได้แก่ 1) Social services: บริการที่คุ้มครองสิทธิและสวัสดิการ  
2) Management information: ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 3) Infrastructure: การเข้าถึงโครงสร้างพ้ืนฐาน
ส าหรับทุกคน 4) Logistics and transportation: ระบบคมนาคมขนส่งที่เป็นมิตร และ 5) Empowerment: 
การมีส่วนร่วมทางสังคม/การเสริมพลัง  

ดังนั้น สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ซึ่ งเป็นสถาบันการศึกษาที่มีบุคลากรผู้ทรงคุณวุฒิ  
มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ รวมทั้งมีผลงานทางวิชาการและการวิจัยด้านสังคมศาสตร์ จึงมุ่งที่
จะวัดระดับคุณภาพชีวิตคนพิการในพ้ืนที่ด าเนินโครงการ “เมืองที่เป็นมิตรส าหรับคนพิการและคนทั้งมวล 
(SMILE City)” ภายใต้โครงการ “การส ารวจมาตรฐานคุณภาพชีวิตคนพิการ: กรณีศึกษา SMILE City  
6 จังหวัด” เพ่ือส ารวจข้อมูลสถานการณ์คุณภาพชีวิตคนพิการตามตัวชี้วัดมาตรฐานคุณภาพชีวิตคนพิการ  
7 ด้าน ประกอบด้วย 1) สิทธิและความเท่าเทียม 2) สุขภาวะคนพิการ 3) การศึกษา 4) อาชีพ การจ้างงาน
และรายได้ 5) การออกสู่สังคม 6) กีฬาและนันทนาการ และ 7) สิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการ  
เพ่ือเป็นการสะท้อนสถานการณ์การเข้าถึงสิทธิคนพิการตามมาตรฐานคุณภาพชีวิตคนพิการและการคาดการณ์
แนวโน้มสถานการณ์คุณภาพชีวิตคนพิการ อันจะช่วยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถก าหนดนโยบายในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการได้อย่างเหมาะสมและทันเหตุการณ์ โดยตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ คือ คนพิการที่ 
จดทะเบียนคนพิการในพ้ืนที่ด าเนินโครงการ 6 จังหวัด และเพ่ิมอีก 2 จังหวัด รวมเป็น 8 จังหวัด รวมทั้งสิ้น 
4,500 คน จากจ านวนคนพิการที่ข้ึนทะเบียนทั้งหมด 277,464 คน   
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1.1 วัตถุประสงค์ 
1.1.1 เพ่ือจัดเก็บข้อมูลสถานการณ์คุณภาพชีวิตคนพิการตามตัวชี้วัดมาตรฐานคุณภาพชีวิต 

คนพิการ ประจ าปี 2562 ในพ้ืนที่ด าเนินโครงการเมืองที่เป็นมิตรส าหรับคนพิการและคนทั้งมวล (SMILE City)  

1.1.2 เพ่ือจัดท ารายงานการเข้าถึงสิทธิคนพิการตามมาตรฐานคุณภาพชีวิตคนพิการ ในพ้ืนที่ ที่ด าเนิน
โครงการเมืองที่เป็นมิตรส าหรับคนพิการและคนทั้งมวล (SMILE City)   

1.2 ขอบเขตของการด าเนินงาน 
โครงการวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ มีวัตถุประสงค์เพ่ือจัดเก็บข้อมูลสถานการณ์คุณภาพชีวิตคนพิการ

ตามตัวชี้วัดมาตรฐานคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจ าปี 2562 และจัดท ารายงานการเข้าถึงสิทธิคนพิการตาม
มาตรฐานคุณภาพชีวิตคนพิการ ในพ้ืนที่ด าเนินโครงการ “เมืองที่เป็นมิตรส าหรับคนพิการและคนทั้งมวล 
(SMILE City)” ในเบื้องต้นนั้นคณะผู้วิจัยจะด าเนินการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) ซึ่งเป็น
กระบวนการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร โดยการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ต่อจากนั้นจึงด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถาม แล้วจึงน าข้อมูลที่
เก็บรวบรวมมาวิเคราะหและจัดท ารายงานผลการวิจัย โดยการวิจัยครั้งนี้มีขอบเขตการด าเนินงานด้านต่าง ๆ 
ดังต่อไปนี้ 

1.2.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา 

การส ารวจและเก็บข้อมูลการเข้าถึงสิทธิคนพิการตามตัวชี้ วัดมาตรฐานคุณภาพชีวิต 
คนพิการ ในพ้ืนที่ด าเนินโครงการเมืองที่ เป็นมิตรส าหรับคนพิการและคนทั้งมวล (SMILE City) จ านวน  
6 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดกระบี่ ขอนแก่น เชียงใหม่ ชลบุรี นนทบุรี และสงขลา หลังจากเริ่มด าเนินการ
วิจัย ทางกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ได้ขอให้คณะผู้วิจัยส ารวจและเก็บข้อมูลเพ่ิมอีก  
2 จังหวัดที่เพ่ิงได้รับเลือกเป็นพ้ืนที่ด าเนินโครงการเมืองที่ เป็นมิตรส าหรับคนพิการและคนทั้งมวล (SMILE 
City) ได้แก่ พิษณุโลก และอุดรธานี ดังนั้นจังหวัดที่เป็นพ้ืนที่ในการเก็บข้อมูลมีจ านวนรวมทั้งสิ้น 8 จังหวัด 
เพ่ือน าข้อมูลมาวิเคราะห์ข้อมูลทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ และจัดท ารายงานผลการศึกษาตามระเบียบ
วิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ พร้อมทั้งสังเคราะห์ข้อมูลการเข้าถึงสิทธิคนพิการ ตามดัชนีมาตรฐานคุณภาพชีวิต  
คนพิการ 7 ดัชนี 8 องค์ประกอบ 26 ตัวชี้วัด เพื่อจัดท ารายงานสถานการณ์คุณภาพชีวิตคนพิการ 

1.2.2 ขอบเขตด้านพื้นที่และตัวอย่าง 

การวิจัยครั้ งนี้ มุ่ งเน้ นศึกษาในจั งหวัดที่ มี การด าเนินโครงการ “เมืองที่ เป็ นมิตรส าหรับ 
คนพิการและคนทั้งมวล (SMILE City)” ซึ่งประกอบด้วย จังหวัดกระบี่  ขอนแก่น เชียงใหม่ ชลบุรี นนทบุรี        
ส งข ล า  พิ ษ ณุ โล ก แ ล ะ อุ ด ร ธ านี ร ว ม ทั้ ง สิ้ น  8  จั งห วั ด  โด ย ตั ว อ ย่ า ง ใน ก า ร วิ จั ย ค รั้ ง นี้  คื อ  
คนพิการที่จดทะเบียนคนพิการในพ้ืนที่ด าเนินโครงการ มีก าหนดขนาดตัวอย่างทั้ งสิ้น 5 ,200 คน  
จากจ านวนคนพิการที่ขึ้นทะเบียนทั้งหมด 277,464 คน ใน 8 จังหวัด สัดส่วนในการเก็บข้อมูลแต่ละจังหวัดแสดงดัง
ตารางที่ 1.1 
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ตารางท่ี 1.1 สัดส่วนตัวอย่างที่ใช้ในการเก็บข้อมูลรายจังหวัด 

จังหวัด คนพิการที่จดทะเบียนคนพิการ กลุ่มเป้าหมาย ปี 2562 
กระบี่ 9,808 134 

ขอนแก่น 61,687 2,026 

เชียงใหม่ 51,432 1,114 

ชลบุร ี 24,864 693 

นนทบุรี 22,286 443 

สงขลา 33,577 590 

พิษณุโลก 30,030 100 
อุดรธานี 43,780 100 

จ านวนรวม 277,464 5,200 

ทั้งนี้ ตัวอย่างคนพิการ 5,200 คน ที่ใช้ส าหรับงานวิจัยนี้ต้องประกอบด้วยตัวแทนคนพิการจาก
ทุกอ าเภอในแต่ละจังหวัดตามที่ก าหนดในตารางที่ 1.1 และต้องครอบคลุมคนพิการทั้ง 7 ประเภท ได้แก่  
ความพิการทางการเห็น ความพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือ  
ทางร่างกาย ความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม ความพิการทางสติปัญญา ความพิการทางการเรียนรู้ และ
ความพิการทางออทิสติก 

1.2.3 ขอบเขตด้านระยะเวลา  

โครงการวิจัยนี้ใช้ระยะเวลาในการด าเนินงานวิจัยทั้งสิ้น 90 วัน คือ ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2562 ถึง วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2562 

 



 



 

บทท่ี 2 
 แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ในการวิจัยครั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้ท าการส ารวจและเก็บข้อมูลการเข้าถึงสิทธิคนพิการตามตัวชี้วัดมาตรฐาน
คุณภาพชีวิตคนพิการ ในพ้ืนที่ด าเนินโครงการเมืองที่เป็นมิตรส าหรับคนพิการและคนทั้งมวล (SMILE City) 
จ านวน 8 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดกระบี่ ขอนแก่น เชียงใหม่ ชลบุรี นนทบุรี สงขลา พิษณุโลก และ
อุดรธานี เพ่ือจัดท ารายงานผลการศึกษาตามระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ พร้อมทั้งสังเคราะห์ข้อมูล  
การเข้าถึงสิทธิคนพิการ และเพ่ือจัดท ารายงานงานสถานการณ์คุณภาพชีวิตคนพิการ โดยในบทนี้จะกล่าวถึง
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องตามรายละเอียดดังต่อไปนี้  

2.1 แนวคิดเก่ียวกับคนพิการ 
2.2 สถานการณ์คนพิการในประเทศไทย    
2.3 แนวคิดเมืองที่เป็นมิตรส าหรับคนพิการและคนทั้งมวล (SMILE City) 
2.4 แนวคิดเก่ียวกับคุณภาพชีวิต 

2.1 แนวคิดเกี่ยวกับคนพิการ 
2.1.1 ความหมายของคนพิการ 

พระราชบัญญัติการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ .ศ. 2534 กล่าวว่า “ความพิการ” หมายถึง  
คนที่มีความผิดปกติหรือบกพร่องทางร่างกาย ทางสติปัญญา หรือทางจิตใจ ตามประเภทและหลักเกณฑ์ที่
ก าหนด ในกฎกระทรวง ได้แก่ คนพิการทางการมองเห็น คนพิการทางการได้ยินและการสื่อความหมาย  
คนพิการทางกายหรือการเคลื่อนไหว คนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม และคนพิการทางสติปัญญาหรือ 
การเรียนรู้ นอกจากนี้ “คนพิการ” หมายความว่า บุคคลซึ่งมีข้อจ ากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจ าวัน 
หรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคมเนื่องจากมีความบกพร่องทางการมองเห็น การได้ยิน การเคลื่อนไหว จิตใจ 
อารมณ์ พฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้ หรือความบกพร่องอ่ืนใด ประกอบกับมีอุปกรณ์ในด้านต่าง  ๆ และ 
มีความจ าเป็นเป็นพิเศษที่จะต้องได้รับความช่วยเหลือด้านหนึ่งด้านใดเพ่ือให้สามารถปฏิบัติกิจกรรมใน
ชีวิตประจ าวัน หรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคมได้อย่างบุคคลทั่วไป ทั้งนี้ตามประเภทและหลักเกณฑ์ที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประกาศก าหนด ตามพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 (กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ , 2562) 
อโนชา ทัศนาธนชัย (2551) ได้ให้ความหมายของคนพิการว่า เป็นผู้ที่ไม่สามารถใช้ชีวิตได้เยี่ยงคนปกติธรรมดา
หรือใช้ชีวิตในสังคมปกติได้ โดยที่ ไม่มีสิ่ งช่วยเหลือพิเศษ ซึ่ งอาจเกิดจากความบกพร่องทางร่างกาย  
ทางสติปัญญาหรือทางจิตใจตามประเภท และหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในกฎกระทรวง ไม่ว่าจะเป็นแต่ก า เนิด
หรือไม่ก็ตาม องค์การอนามัยโลก (2002) ให้ระบุว่า คนพิการ หมายถึง ความเสียเปรียบของบุคคลใดบุคคล
หนึ่งที่เกิดจากความช ารุดหรือความสามารถบกพร่อง เป็นผลท าให้บุคคลนั้นไม่อาจแสดงบทบาทหรือกระท า
อะไรให้เหมาะสมสอดคล้องตามวัย สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมได้ (เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก
ส าหรับคนพิการ) กล่าวโดยสรุปว่าคนพิการ หมายถึง บุคคลซึ่งมีข้อจ ากัดในการใช้ชีวิตประจ าวันและการเข้า
ไปมีส่วนร่วมในสังคม เนื่องจากมีความบกพร่องทางด้านร่างกาย ทางการมองเห็น การได้ยิน การเคลื่อนไหว 
การสื่อสารด้านจิตใจและอารมณ์ รวมทั้งสติปัญญาการเรียนรู้ ซึ่งเป็นผลท าให้บุคคลเกิดความเสียโอกาส 
ในการแสดงบทบาทของตนเองให้เหมาะสมและสอดคล้องตามวัย สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมได้ 
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2.1.2 ประเภทความพิการ 

ตามประกาศกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พ.ศ. 2552 แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 
พ.ศ. 2555 เรื่องประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการ ได้ก าหนดประเภทความพิการไว้ 7 ประเภท ดังนี้  
(กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ, 2556) 

1) ความพิการทางการเห็น ได้แก่ ตาบอด และตาเห็นเลือนราง  
2) ความพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย ได้แก่ หูหนวก หูตึง และความพิการทางการ 

สื่อความหมาย  
3) ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย ได้แก่ ทางการเคลื่อนไหว และทางร่างกาย 
4) ความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม  
5) ความพิการทางสติปัญญา 
6) ความพิการทางการเรียนรู้ 
7) ความพิการทางออทิสติก 
ทั้งนี้ประกาศฉบับดังกล่าวก าหนดแนวทางการตรวจวินิจฉัยและออกใบรับรองความพิการ ดังนี้ 

1) ให้ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเป็นผู้ตรวจวินิจฉัยและออกใบรับรองความพิการที่ระบุประเภทความพิการ   
ในกรณีเป็นคนพิการที่มีสภาพความพิการมากกว่าหนึ่งประเภท ให้ระบุทุกประเภทลงในใบรับรองความพิการ  
เพ่ือประโยชน์ในการขอมีบัตรประจ าตัวคนพิการ (Disability Identification Card) ตามมาตรา 19 แห่ง
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 2) กรณีนายทะเบียนกลางหรือ 
นายทะเบียนจังหวัดเห็นว่าบุคคลนั้นมีสภาพความพิการที่สามารถเห็นได้โดยประจักษ์  ไม่ต้องให้มีการวินิจฉัย 
ก็ได้ และ 3) ก าหนดให้มีคณะท างานขึ้น เพ่ือท าหน้าที่ก าหนดแบบเอกสาร แนวทาง และวิธีการปฏิบัติให้
เป็นไปตามประกาศดังกล่าวข้างต้น 

2.1.3 การประเมินลักษณะความพิการ (Disability Assessment) 

ความพิการ (Disabilities) ถือเป็นความบกพร่อง การมีข้อจ ากัดในการท ากิจกรรมหรือการมี 
ส่วนร่วมใด ๆ ซึ่งท าให้เกิดปัญหาด้านโครงสร้างสรีระร่างกายหรือการท างานของร่างกาย จนเกิดเป็นข้อจ ากัด
ในการมีบทบาททางสังคม สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างคนในสังคมและคนพิการ ดังนั้น 
คนพิการเองก็ต้องการมีคุณภาพชีวิตที่ดีเช่นเดียวกับทุกคนในสังคม (World Health Organization, n.d.) 
จากรายงาน World Report on Disability พบว่า คนพิการทั่วโลกมีมากถึง 1,000 ล้านคน หรือ 1 ใน 7 ของ
ประชากรทั้งหมด ซึ่งคนพิการต้องการผู้เชี่ยวชาญและสิ่งอ านวยความสะดวกด้านสุขภาพมากกว่าคนทั่วไปถึง 
2 เท่า แต่กลับถูกปฏิเสธในการได้รับบริการด้านสุขภาพถึง 3 เท่า ในขณะที่คนพิการที่เข้าถึงบริการสุขภาพ
กลับได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมมากถึง 4 เท่า เมื่อเทียบกับคนที่ไม่มีความพิการ (WHO, 2011) ดังนั้นเพ่ือ 
ลดความเหลื่อมล้ าในการเข้าถึงบริการสาธารณะต่าง ๆ ระหว่างคนพิการและผู้ที่ไม่มีความพิการ รวมถึง
สนับสนุนหลักสิทธิมนุษยชนสากล องค์การอนามัยโลก (World Health Organization: WHO) จึงได้ก าหนด 
International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) เพ่ือใช้เป็นภาษามาตรฐานใน
การระบุสภาวะสุขภาพและความเป็นอยู่ของบุคคลอย่างครอบคลุม โดยช่วยในการสื่อสารแก่บุคคลหรือ
หน่วยงานด้านสาธารณะสุขหรือสังคม รวมไปถึงเป็นการสื่อสารระหว่างประเทศด้วย ซึ่งจะท าให้คนพิการได้รับ
การตอบสนองความต้องการอย่างแท้จริง โดย ICF มีกรอบแนวคิดในการประเมินดังภาพที่ 2.1 
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ภาพที่ 2.1 International Classification of Functioning, Disability and Health ICF)   
ที่มา: WHO, 2001 

กรอบแนวคิดของ ICF เป็นการประเมินลักษณะความพิการ (Health Condition)  โดยอาศัย  
4 องค์ประกอบ ได้แก่ การท างานของร่างกายและโครงสร้างร่างกาย (Body Functions and Structure) 
กิจกรรม (Activity) การมีส่วนร่วม (Participation) และปัจจัยแวดล้อมซึ่ งประกอบด้วยปัจจัยด้าน
สภาพแวดล้อม (Environmental Factors) และปัจจัยภายในตัวบุคคล (Personal Factors) 

2.2 สถานการณ์คนพิการในประเทศไทย 
ประเทศไทยมีคนพิการที่ยังขาดโอกาสในการพัฒนาศักยภาพ การเข้าถึงสวัสดิการ สิทธิประโยชน์ 

ตลอดจนการช่วยเหลืออ่ืนจากรัฐอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการจัดการศึกษา การบริการทางฟ้ืนฟูและ
สมรรถภาพ การมีงานท า รายได้และบริการทางสังคม จากรายงานข้อมูลสถานการณ์ด้านคนพิการในประเทศ
ไทยของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
พบว่า คนพิการที่ได้รับการออกบัตรประจ าตัวคนพิการ ณ เดือนมีนาคม 2561 มีจ านวนทั้งสิ้น 1,916,828 คน 
โดยส่วนใหญ่เป็นคนพิการที่อยู่ในวัยสูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป) คิดเป็นร้อยละ 53.82 รองลงมา คือ คนพิการที่
อยู่ในวัยท างาน (อายุ 15-60 ปี) คิดเป็นร้อยละ 42.29 ในจ านวนนี้เป็นคนพิการที่ประกอบอาชีพและมีงานท า
ร้อยละ 38.16 คนพิการที่สามารถประกอบอาชีพได้ แต่ยังคงไม่ได้ประกอบอาชีพ ร้อยละ 36.20 และคนพิการ
ที่ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ (เนื่องจากพิการมากและช่วยเหลือตนเองไม่ได้) ร้อยละ 25.64 ส าหรับคนพิการ
ที่อยู่ในวัยเด็กและวัยศึกษา (แรกเกิด-15ปี) มีร้อยละ 3.89  

เมื่ อ พิ จารณ าการกระจายตั วของประชากรที่ เป็ นคน พิการ พบว่ า คน พิการอาศั ย อยู่ ใน 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากที่สุด (ร้อยละ 40.64) รองลงมา ได้แก่ ภาคเหนือ (ร้อยละ 22.54) ภาคกลาง 
(ร้อยละ 20.44) ภาคใต้ (ร้อยละ 11.59) และกรุงเทพมหานคร (ร้อยละ 4.2) ตามล าดับ ดังภาพที่ 2.2 
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ภาพที่ 2.2 สถานการณ์คนพิการ ประจ าเดือนมีนาคม 2561 
ที่มา: กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ, 2561 

เมื่อพิจารณาจ านวนคนพิการที่ได้รับการออกบัตรประจ าตัวคนพิการ ณ เดือนมิถุนายน 2562 มีจ านวน
ทั้งสิ้น 2,038,929 คน เพ่ิมข้ึนจากเดือนมีนาคม 2561 ประมาณ 120,000 คน โดยส่วนใหญ่เป็นคนพิการที่อยู่
ในวัยสูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป) คิดเป็นร้อยละ 54.35 รองลงมา คือ คนพิการที่อยู่ในวัยท างาน (อายุ 15-59 ปี) 
คิดเป็นร้อยละ 41.60 เมื่อพิจารณาตามประเภทความพิการนั้น พบว่า ทั้งคนพิการที่อยู่ในวัยสูงอายุและ 
คนพิการที่อยู่ในวัยท างานเป็นคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกายมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 55.61 และ
ร้อยละ 44.66 ตามล าดับ ดังภาพที่ 2.3 

ภาพที่ 2.3 คนพิการตามอายุและประเภทความพิการ ประจ าเดือนมิถุนายน 2562 
ที่มา: กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ, 2562 
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ในจ านวนคนพิการในวัยท างาน (อายุ 15-59 ปี) นั้น ส่วนใหญ่เป็นคนพิการที่ประกอบอาชีพและ
มีงานท า คิดเป็นร้อยละ 25.58 รองลงมา คือ คนพิการที่สามารถประกอบอาชีพได้ แต่ยังคงไม่ได้ประกอบ
อาชีพ ร้อยละ 17.55 และคนพิการที่ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ (เนื่องจากพิการมากและช่วยเหลือตนเอง
ไม่ได้) ร้อยละ 6.63 ตามล าดับ ดังภาพที่ 2.4  

 
ภาพที่ 2.4 อาชีพคนพิการในวัยท างาน ประจ าเดือนมิถุนายน 2562 

ที่มา: กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ, 2562 

ในเดือนมิถุนายน 2562 ประชากรที่เป็นคนพิการยังคงอาศัยอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 40.46 รองลงมา ได้แก่ ภาคเหนือ (ร้อยละ 22.27) ภาคกลาง (ร้อยละ 20.59) 
ภาคใต้ (ร้อยละ 11.83) และกรุงเทพมหานคร (ร้อยละ 4.46) ตามล าดับ ดัง ภาพที่ 2.5  

 
 ภาพที่ 2.5 สถานการณ์คนพิการ ประจ าเดือนมิถุนายน 2562 

ที่มา: กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ, 2562 
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เมื่อจ าแนกคนพิการตามประเภทความพิการ พบว่า จ านวนคนพิการที่ได้รับการออกบัตร
ประจ าตัวคนพิการ ณ เดือนมิถุนายน 2562 มีจ านวนทั้งสิ้น 2,038,929 คน เป็นความพิการทางการ
เคลื่อนไหวหรือทางร่างกายมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 49.65 รองลงมา คือ คนพิการทางการได้ยินหรือ 
สื่อความหมาย (ร้อยละ 18.65) คนพิการทางการเห็น (ร้อยละ 9.73) คนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม  
(ร้อยละ 7.57) คนพิการทางสติปัญญา (ร้อยละ 6.70) คนพิการทางออทิสติก (ร้อยละ 0.66) และคนพิการ
ทางการเรียนรู้ (ร้อยละ 0.53) ตามล าดับ ส่วนคนที่พิการมากกว่า 1 ประเภทความพิการ มีร้อยละ 6.18  
ดังภาพที่ 2.6 

ภาพที่ 2.6 จ านวนคนพิการวิเคราะห์ตามประเภทความพิการ ประจ าเดือนมิถุนายน 2562 
ที่มา: กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ, 2562 

จากสถานการณ์ดังกล่าวจะเห็นได้ว่า จ านวนคนพิการในสังคมไทยมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น โดยในปี 
พ.ศ. 2561 จ านวนคนพิการคิดเป็นร้อยละ 2.8 ของจ านวนประชากรทั้งประเทศ ซึ่งมีจ านวน 66,413,979 คน 
และในปี พ.ศ. 2562 จ านวนคนพิการเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 3 ของจ านวนประชากรทั้งประเทศ ซึ่งมีจ านวน
66,374,000 คน (ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2562) ดังนั้นหน่วยงานภาครัฐจึงจ าเป็นต้องเข้ามามีบทบาทในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการโดยการด าเนินโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือให้คนพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
โดยหนึ่งในหน่วยงานหลัก คือ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งได้มีการด าเนินโครงการ “เมืองที่เป็นมิตรส าหรับคนพิการและคนทั้งมวล 
(SMILE City)” เพ่ือขับเคลื่อนนโยบายเมืองที่เป็นมิตรส าหรับทุกคนและคนทั้งมวล ตามยุทธศาสตร์ AAA 
(Accessibility For All Act) ในมิติด้านสังคม เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดย
การสร้างพ้ืนที่ต้นแบบให้คนพิการสามารถด ารงชีวิตได้อย่างอิสระและเท่าเทียม ภายใต้แนวคิด “SMILE”  
อันได้แก่ Social services (บริการที่คุ้มครองสิทธิและสวัสดิการ) Management information (ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ) Infrastructure (การเข้ าถึ งโครงสร้างพ้ืนฐานส าหรับทุ กคน ) Logistics and transportation  
(ระบบคมนาคมขนส่งที่เป็นมิตร) และ Empowerment (การมีส่วนร่วมทางสังคม/การเสริมพลัง) ซึ่งเป็น
แนวคิดท่ีส าคัญที่จะช่วยยกระดับความเป็นอยู่ของคนพิการให้ดีขึ้นในทุกมิต ิ
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2.3 แนวคิดเมืองที่เป็นมิตรส าหรับคนพิการและคนทั้งมวล (SMILE City) 
Smile City เป็นหลักคิดในการพัฒนาพ้ืนที่ “เมืองที่เป็นมิตรส าหรับคนพิการและคนทั้งมวล” เพ่ือส่งเสริม

คุณภาพชีวิตและด ารงชีวิตอิสระของคนพิการ ทั้งในด้านการบริการทางสังคม การเข้าถึงเทคโนโลยีข้อมูล
ข่าวสารและนวัตกรรมที่ทันสมัย การเสริมสร้างพลังแนวคิดและการพัฒนาศักยภาพให้คนพิการ ด้านคุณภาพ
ชีวิตปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย เพ่ือให้เป็นชุมชนน่าอยู่และปลอดภัย รวมทั้งระบบขนส่งสาธารณะ เช่น 
รถยนต์ รถเมล์ เรือ เครื่องบิน รถไฟ เพ่ือรองรับคนพิการในการใช้บริการ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ “เมืองที่ เป็นมิตรส าหรับคนพิการและคนทั้งมวล (SMILE City)” คือ  
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งได้
ด าเนินโครงการดังกล่าวในพ้ืนที่ต้นแบบเพ่ือให้คนพิการสามารถด ารงชีวิตได้อย่างอิสระและเท่าเทียม โดยมี
เป้าหมายใน 6 ภาค 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกระบี่ ขอนแก่น เชียงใหม่ ชลบุรี นนทบุรี และสงขลา อีกทั้งมี
จังหวัดที่เพ่ิงได้รับเลือกเป็นพ้ืนที่ด าเนินโครงการอีก 2 จังหวัด คือ พิษณุโลกและอุดรธานี ภายใต้แนวคิด 
“SMILE” ซึ่งประกอบด้วย 5 มิติ คือ (กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ, 2562) 

1) Social service: บริการที่คุ้มครองสิทธิและสวัสดิการ 
2) Management information: ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3) Infrastructure: การเข้าถึงโครงการพ้ืนฐานส าหรับทุกคน 
4) Logistics and transportation: ระบบคมนาคมขนส่งที่เป็นมิตร 
5) Empowerment: การมีส่วนร่วมทางสังคม/การเสริมพลัง 

2.4 แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพชีวิต 
2.4.1 ความหมายของคุณภาพชีวิต 

จอร์จ และเบอร์สัน (George & Berson, 1989) ได้อธิบายว่า คุณภาพชีวิต หมายถึง มิติของการ
มีชีวิตที่ดี ประกอบด้วยความสุข ความพอใจในชีวิต ความนับถือตนเอง สุขภาพและสถานภาพการท างานของ
ร่างกาย และสภาพเศรษฐกิจที่ดี 

ฟอร์แรนส์และพาวเวอร์ (Ferrans & Powers, 1992) ได้ระบุว่า คุณภาพชีวิต หมายถึง 
ความรู้สึกมีความสุข (Sense of Wellbeing) ซึ่งมีผลมาจากความรู้สึกพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจในแต่ละด้าน
ของชีวิตที่มีความส าคัญต่อบุคคล 

ฟิชเชอร์ (Fisher, 1992) ได้ให้ความหมายว่า คุณภาพชีวิต หมายถึง ความสามารถในการเรียนรู้
ความสามารถด้านสังคม ความพึงพอใจของชีวิต สภาวะของสุขภาพทุกด้าน และความสามารถในการท าหน้าที่ 

องค์การสหประชาชาติ (UNESCO, 1993  อ้างถึงใน ธานีรัตน์ ผ่องแก้ว, 2558) ได้ให้ความหมาย
ว่า คุณภาพชีวิต หมายถึง ระดับความเป็นอยู่ที่ดีในสังคมและระดับของความพึงพอใจในความต้องการส่วนหนึ่ง
ของมนุษย์  

องค์การอนามัยโลก (WHOQOL Group, 1995) ได้ระบุว่า คุณภาพชีวิต หมายถึง การรับรู้หรือ
ความเข้าใจของปัจเจกบุคคลที่มีต่อสถานภาพชีวิตของตนเอง ตามบริบทของวัฒนธรรมและค่านิยมที่ใช้ชีวิตอยู่
และสัมพันธ์กับเป้าประสงค์ ความคาดหวัง มาตรฐาน และความกังวลใจที่มีต่อสิ่งต่าง ๆ คุณภาพชีวิตเป็น 
มโนมติที่มีขอบเขตกว้างขวางครอบคลุมเรื่องต่าง ๆ ที่สลับซับซ้อน ได้แก่ สุขภาพทางกาย สภาวะทางจิต 
ระดับความเป็นตัวของตัวเอง ความสัมพันธ์ต่าง ๆ ทางสังคม ความเชื่อส่วนบุคคล และสัมพันธภาพที่มีต่อ
สิ่งแวดล้อม 
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จากการประมวลความหมายของคุณภาพชีวิตดังกล่าวข้างต้น คณะผู้วิจัยสรุปได้ว่า คุณภาพชีวิต 
หมายถึง ความรู้สึกมีความสุขอันเกิดจากความพึงพอใจในชีวิต และการรับรู้หรือความเข้าใจของปัจเจกบุคคลที่
มีต่อสถานภาพชีวิตของตนเองตามบริบทของวัฒนธรรมและค่านิยม รวมถึงการมีความเป็นอยู่และชีวิตที่ดี 

2.4.2 องค์ประกอบของคุณภาพชีวิต 

องค์ประกอบของคุณภาพชีวิตจะมีความส าคัญและส่งผลต่อบุคคล คณะท างานด้านคุณภาพชีวิต
ขององค์การอนามัยโลกแบ่งองค์ประกอบของคุณภาพชีวิตออกเป็น 4 องค์ประกอบดังนี้  (WHOQOL Group, 
1995) 

1) ด้านร่างกาย (Physical Health) คือ การรับรู้ทางด้านร่างกายของบุคคลซึ่งมีผลต่อชีวิตประจ าวัน 
ได้แก่ การรับรู้สภาพความสมบูรณ์แข็งแรงในร่างกาย การรับรู้ในความรู้สึกสุขสบาย ไม่มีความเจ็บป่วย การรับรู้
ความสามารถที่จะจัดการกับความเจ็บปวดทางร่างกาย การรักษาทางการแพทย์ การรับรู้ถึงพละก าลังในการ
ด าเนินชีวิตประจ าวัน การพักผ่อนนอนหลับ การปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน การท างาน การรับรู้เหล่านี้มีผลต่อ
การด าเนินชีวิตประจ าวัน 

2) ด้านจิตใจ (Psychological) คือ การรับรู้สภาพทางจิตใจของตนเอง ได้แก่ การรับรู้ความรู้สึก
ทางบวกที่บุคคลมีต่อตนเอง การรับรู้ภาพลักษณ์ของตนเองความรู้สึกภาคภูมิใจในตนเอง ความม่ันใจในตนเอง 
การรับรู้ถึงความคิด ความจ า สมาธิ การตัดสินใจ ความสามารถในการจัดการกับความเศร้าและความกังวล 
การรับรู้ถึงความเชื่อด้านจิตใจ ศาสนา การให้ความหมายของชีวิตและความเชื่ออ่ืน ๆ ที่มีผลในทางที่ดีต่อการ
ด าเนินชีวิต 

3) ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม (Social Relationship) คือ การรับรู้ด้านความสัมพันธ์ของตนเองกับ
บุคคลอ่ืน การรับรู้ถึงการได้รับความช่วยเหลือจากบุคคลอ่ืนในสังคม การได้รับรู้ว่าตนได้เป็นผู้ให้ความ
ช่วยเหลือบุคคลอื่นในสังคม รวมทั้งการรับรู้ในเรื่องอารมณ์ทางเพศหรือการมีเพศสัมพันธ์ 

4) ด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) คือ การรับรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการด าเนินชีวิต 
เช่น การรับรู้ว่าตนมีชีวิตอยู่อย่างอิสระ ไม่ถูกกักขัง มีความปลอดภัยและมั่นคงในชีวิต อยู่ในสิ่งแวดล้อมทาง
กายภาพที่ดี การคมนาคมสะดวก มีแหล่งประโยชน์ด้านการเงิน สถานบริการสุขภาพ การบริการทางสังคม 
การรับรู้ว่าตนมีโอกาสที่จะได้รับข่าวสาร มีกิจกรรมสันทนาการ มีกิจกรรมในเวลาว่าง เป็นต้น 

2.4.3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ คือ การสงเคราะห์คนพิการเพ่ือให้ชีวิตอยู่รอดและอยู่ภายใต้
การดูแลของครอบครัวหรือสถานสงเคราะห์ที่รัฐจัดตั้งขึ้น โดยคุณภาพชีวิตเป็นกลไกทางสังคมที่ก่อให้เกิดการ
พัฒนาตนเองไปสู่ เป้าหมายที่ พึงปรารถนาของคนพิการ ให้มีการด ารงชีวิตที่ดี คุณภาพชีวิตคนพิการ
ประกอบด้วยด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม (ธานีรัตน์ ผ่องแก้ว , 
2558) 

1) ด้านร่างกาย การที่มนุษย์จะด ารงอยู่ได้อย่างมีความสุข นั่นคือมีสุขภาพและร่างกายที่ดี เพราะ
จะสามารถกระท าสิ่งต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง สามารถน าไปสู่วิถีทางที่จะน ามาซึ่งความสุขและความส าเร็จในชีวิต 
อาจกล่าวได้ว่า สุขภาพดี คือ คุณภาพชีวิตทางด้านร่างกาย แต่เนื่องจากข้อจ ากัดของร่างกายที่พิการ การฝึก
การช่วยเหลือตนเองและการใช้กายอุปกรณ์หรือเครื่องช่วยความพิการจะช่วยพัฒนาความสามารถทางด้าน
ร่างกายของคนพิการ 
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2) ด้านจิตใจ คนพิการสามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่สามารถยอมรับและปรับตัวกับ
ความพิการได้ และกลุ่มที่กลัวสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งคนกลุ่มนี้มักแสดงออกทางอารมณ์ค่อนข้างซึมเศร้า
และเสียใจ โดยเฉพาะหากรู้สึกว่าตนเองเป็นภาระ ซึ่งความรู้สึกดังกล่าวจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของคนพิการ
เป็นอย่างมาก 

3) ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม คนพิการมีความต้องการเข้าสังคมเช่นเดียวกับคนปกติทั่วไป แต่
คนพิการมักถูกแบ่งแยกจากสังคม เนื่องจากคนทั่วไปมีมุมมองว่าคนพิการเป็นบุคคลไร้ความสามารถ ท าให้ถูก
กีดกันโอกาสในการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมในชุมชนและสังคม ซึ่งเป็นอุปสรรคที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตคนพิการ 
ในทางกลับกันหากมีการส่งเสริมสัมพันธภาพที่ดีระหว่างคนพิการกับชุมชนและสังคม จะส่งผลในทางบวกต่อ
คุณภาพชีวิตคนพิการ 

4) ด้านสิ่งแวดล้อม หากสภาพแวดล้อมไม่เอ้ือต่อคนพิการ จะท าให้คนพิการไม่สามารถด าเนิน
กิ จกรรมต่ าง  ๆ  ได้  น อกจากนี้ ห ากสิ่ งอ านวยความสะดวกคน พิ การมี จ านวนจ ากั ด  จะท า ให้ 
คนพิการไม่สามารถเข้าถึงบริการสาธารณะได้ หากสามารถปรับเปลี่ยนสิ่งอ านวยความสะดวกหรือ
สภาพแวดล้อมได้ จะเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการให้ดีขึ้น ซึ่งเป็นการลดภาระของสังคมในการดูแล 
คนพิการ 

สืบเนื่องจากองค์การสหประชาชาติได้ประกาศปีคนพิการสากล ท าให้ เกิดองค์กรของ 
คนพิการในหลายประเทศ รวมทั้ งประเทศไทย โดยได้มีการผลักดันให้ รัฐจัดรัฐสวัสดิการส าหรับ 
คนพิการ ซึ่งค านึงถึงสิทธิและเสรีภาพของคนพิการโดยอาศัยแนวคิดในระดับสากลขององค์กรระหว่างประเทศ 
เช่น องค์การสหประชาชาติ องค์การอนามัยโลก และคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมภูมิภาคเอเชียและ
แปซิฟิก จนท าให้เกิดกฎหมายคนพิการ ซึ่งสิทธิคนพิการที่ ระบุไว้ในกฎหมายนั้นเป็นสิ่งที่ท าให้คนพิการมี
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน  

ปัจจุบันประเทศไทยได้ให้ความส าคัญเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยให้กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนแนวทางและมาตรการของ
แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2560-2564 เพ่ือให้คนพิการสามารถเข้าถึงสิทธิ 
สวัสดิการ และสิ่งอ านวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะได้อย่างเท่าเทียม รวมทั้งองค์กรและเครือข่ายด้าน  
คนพิการได้รับการสนับสนุนให้มีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วม โดยมีกรอบการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ซึ่งอาศัย
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่ งยืนขององค์การสหประชาชาติ  (Sustainable Development Goals: SDGs) และ 
กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี  (พ.ศ. 2560-2579) อันมีแนวคิดที่สอดคล้องกันมาจัดท าแผนพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2560-2564 

2.4.3.1 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ SDGs ถูกก าหนดขึ้นในปี พ.ศ.2558 โดยมติเห็นพ้อง

จากผู้น า 189 ประเทศทั่วโลก ในการประชุมองค์การสหประชาชาติ (United Nations: UN) SDGs ถือเป็น
พิมพ์เขียวปัจจุบันของโลกด้านการพัฒนา มีระยะเวลาครอบคลุม 15 ปี นับตั้งแต่เดือนกันยายน พ.ศ.2558 ถึง
เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2573 โดยเป็นการด าเนินการต่อเนื่องจากเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ 
(Millennium Development Goals: MDGs) ที่การประชุมองค์การสหประชาชาติเคยร่วมกันก าหนดแนว
ทางการพัฒนาโลกไว้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 ในขณะนั้น MDGs มีเป้าหมายมุ่งเสริมสร้างมาตรฐานชีวิตความ
เป็นอยู่ของประชาชาชนภายใต้ 8 เป้าหมายหลัก (องค์การสหประชาชาติประจ าประเทศไทย, 2558)  ในขณะ
ที่ SDGs ถูกสร้างขึ้นผ่านมุมมองการพัฒนาอย่างเป็นมิติ ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการบริหาร 
ภายใต้เป้าประสงค์ (Goals) 17 ข้อ ดังภาพที่ 2.7 เพ่ือสร้างความมั่งคั่ง สันติภาพ และความยุติธรรม น ามาสู่
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การมีอนาคตท่ีดีและยั่งยืนแก่ส าหรับประชาชน “ทุกคน” ท่ามกลางความท้าทายระดับมหภาคที่หลายประเทศ
ทั่วโลกต่างก าลังเผชิญร่วมกันไม่ว่าจะเป็นความยากจน ความไม่เท่าเทียม สภาพภูมิอากาศอันแปรปรวน ความ
เสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม เป็นต้น เป้าหมายทั้ง 17 ข้อของ SDGs จึงมีความเชื่อมโยงกันเพ่ือก าหนด 
ทิศทางการพัฒนาที่จะ “ไม่ทิง้ใครไว้เบื้องหลัง” (องค์การสหประชาชาติประเทศไทย, 2558)  

 

ภาพที่ 2.7 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 
ที่มา: United Nations, 2018 

เป้ าหมายของการพัฒ นาที่ ยั่ งยื น  (Sustainable Development Goals: SDGs) 
ประกอบด้วย 

เป้าหมายที่ 1 ยุติความยากจนทุกรูปแบบในทุกที่ (No Poverty) 
เป้าหมายที่ 2 ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการและ

ส่งเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืน (Zero Hungry) 
เป้าหมายที่ 3 สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมสวัสดิภาพส าหรับ

ทุกคนในทุกวัย (Good Health and Well-being) 
เป้าหมายที่ 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและ 

เท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Quality Education) 
เป้าหมายที่ 5 บรรลุความเสมอภาคระหว่างเพศและให้อ านาจของผู้หญิงและเด็กหญิง

ทุกคน (Gender Equality) 
เป้าหมายที่ 6 สร้างหลักประกันว่าจะมีการจัดให้มีน้ าและสุขอนามัยส าหรับทุกคน และ

มีการบริหารจัดการที่ยั่งยืน (Clean Water and Sanitation) 
เป้าหมายที่ 7 สร้างหลักประกันว่าทุกคนเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ในราคาที่สามารถซื้อหา

ได้ เชื่อถือได้ และยั่งยืน (Affordable and Clean Energy) 
เป้าหมายที่ 8 ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุมและยั่งยืน การจ้าง

งานเต็มที่และมีผลิตภาพ และการมีงานที่สมควรส าหรับทุกคน (Decent Work and Economic Growth) 
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เป้าหมายที่ 9 สร้างโครงสร้างพ้ืนฐานที่ทีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรม
ที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม (Industry, Innovation and Infrastructure) 

เป้าหมายที่ 10 ลดความไม่เสมอภาคภายในและระหว่างประเทศ (Reduce Inequalities) 
เป้าหมายที่ 11 ท าให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความครอบคลุม ปลอดภัย  

มีภูมิต้านทาน และยั่งยืน (Sustainable City and Community) 
เป้ าหมายที่  12 สร้ างหลักประกัน ให้ มี รูปแบบการบริ โภคและผลิ ตที่ ยั่ งยื น 

(Responsible Consumption and Production) 
เป้าหมายที่ 13 ปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนเพ่ือต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

และผลกระทบที่เกิดขึ้น (Climate Action) 
เป้าหมายที่ 14 อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเล

อย่างยั่งยืนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Life below Water)   
เป้าหมายที่ 15 ปกป้อง ฟ้ืนฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน จัดการ

ป่าไม้อย่างยั่งยืน ต่อสู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย หยุดการเสื่อมโทรมของที่ดินและฟ้ืนสภาพกลับมาใหม่ 
และหยุดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ (Life on Land)  

เป้าหมายที่ 16 ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคน
เข้าถึงความยุติธรรม และสร้างสถาบันที่มีประสิทธิผล รับผิดรับชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ (Peace, 
Justice and Strong Institution) 

เป้าหมายที่ 17 เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการด าเนินงานและฟ้ืนฟูสภาพหุ้นส่วน
ความร่วมมือระดับโลกส าหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนการเงิน (Partnership for the Goals) 

2.4.3.2 ยุทธศาสตร์ชาติ 
ยุทธศาสตร์ชาติ คือ เป้าหมายระยะยาวในการพัฒนาประเทศ เพ่ือใช้เป็นกรอบในการ

ก าหนดนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรีที่ เข้ามาบริหารประเทศ  (ส านักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2561) โดยยุทธศาสตร์ชาติประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ ได้แก่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง มุ่งสร้างความมั่นคงในทุกระดับตั้งแต่ระดับชาติ สังคม 
ชุมชน และความมั่นคงของมนุษย์จากภัยคุกคาม ทั้งที่เป็นภัยคุกคามแบบดั้งเดิมและภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 
เพ่ือให้เกิดความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ ความมั่นคงทางการทหารความมั่นคงแนวชายแดนและเกิด
ความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคามและภัยพิบัติในรูปแบบใหม่ และโรคอุบัติใหม่ต่าง ๆ รวมทั้งการสร้างความ
มั่นคงด้านอาหาร น้ า และพลังงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มุ่งการพัฒนาภาคการผลิต 
ผู้ประกอบการ รวมทั้งสร้างผู้ประกอบการทางธุรกิจ พัฒนาปัจจัยสนับสนุนและการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
และวางรากฐานที่แข็งแกร่งเพ่ือสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มุ่งเน้นการ
ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม เพ่ือสร้างคนไทยที่มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย เคารพ
กฎหมาย พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม พัฒนาและรักษากลุ่มผู้มี
ความสามารถพิเศษ เสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดีและสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มุ่งเน้นการสร้าง
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินของคนทุกกลุ่มในสังคม สร้าง
โอกาสการเข้าถึงบริการทางสังคมอย่างทั่วถึง เสริมสร้างพลังทางสังคม สร้างความสมานฉันท์ในสังคม 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
มุ่งเน้นจัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ วางระบบบริหารจัดการน้ าอย่าง
บูรณาการให้มีประสิทธิภาพใน 25 ลุ่มน้ า พัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในทุกภาคเศรษฐกิจ
พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้
พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือ
สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ มุ่งเน้นระบบ
บริหารงานราชการแบบบูรณาการ ยกระดับงานบริการประชาชนและการอ านวยความสะดวกของภาครัฐ 
ปรับปรุงบทบาท ภารกิจ และโครงสร้างของหน่วยงานภาครัฐ พัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนา
บุคลากรภาครัฐ ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ และปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับให้มี
ความชัดเจน ทันสมัยเป็นธรรม และสอดคล้องกับข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ 

หากพิจารณ าถึ งประเด็นที่ มี ความเกี่ ยวข้องกับการพัฒ นา คุณ ภาพชีวิตของ 
คนพิการตามวิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2560-2564 ที่ว่า  
“คนพิการเข้าถึงสิทธิได้จริง ด ารงชีวิตอิสระ ในสังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันอย่างยั่งยืน” (คณะกรรมการส่งเสริม
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่ งชาติ , 2560) พบว่า เป้ าหมายการพัฒนาที่ ยั่ งยืน  (Sustainable 
Development Goals: SDGs) มี 6 เป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตคนพิการ คือ เป้าหมายที่ 1 ว่าด้วย
การยุติความยากจนทุกรูปแบบในทุกที่ เป้าหมายที่ 3 ว่าด้วยการสร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและ
ส่งเสริมสวัสดิภาพส าหรับทุกคนในทุกวัย เป้าหมายที่ 4 ว่าด้วยการสร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มี
คุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม เป้าหมายที่ 8 ว่าด้วยการจ้างงานเต็มที่และมีผลิตภาพ และการมีงานที่
สมควรส าหรับทุกคน เป้าหมายที่ 11 ว่าด้วยการท าให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความครอบคลุม 
ปลอดภัย มีภูมิต้านทาน และยั่งยืน และเป้าหมายที่ 17 ว่าด้วยการเสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการ
ด าเนินงานและฟ้ืนฟูสภาพหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกส าหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนการเงิน ส าหรับยุทธศาสตร์
ชาตินั้น มียุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตคนพิการ คือ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม โดยมีการให้
ความส าคัญกับปัจเจกบุคคลในด้านความเท่าเทียมกัน เพ่ือลดปัญหาความขัดแย้งภายในสังคมและท าให้สังคม
อยู่เย็นเป็นสุข  

นอกจากนี้ยังพบว่าประเด็นเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการตามที่ระบุไว้ใน 
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและยุทธศาสตร์ชาติ มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) โดยหลักการส าคัญของแผนนี้ประกอบด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
การเน้น “คนเป็นศูนย์กลางพัฒนา” ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าคนทุกกลุ่มเป็นปัจจัยที่มีความส าคัญอย่างมากในการ
พัฒนาประเทศ  

จากที่กล่าวมาข้างต้นจึงน าไปสู่ยุทธศาสตร์แห่งความเท่าเทียมของแผนพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2560-2564 (คณะกรรมการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
แห่งชาติ, 2560) ได้แก่  

1) การเสริมพลังคนพิการและองค์กรด้านคนพิการให้มีศักยภาพและความเข้มแข็ง 
(Empowerment)  

2) พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ ขจัดการเลือกปฏิบัติ เพ่ือให้คนพิการเข้าถึงสิทธิได้
จริง (Quality Management)  
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3) เสริมสร้างความเข้าใจและเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อคนพิการและความพิการ 
(Understanding)  

4) สร้างสภาพแวดล้อมและบริการสาธารณะที่ทุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ 
(Accessibility)  

5) ส่งเสริมการบูรณาการเครือข่ายและสร้างการมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
คนพิการอย่างยั่งยืน (Linkage) 

2.4.4 ดัชนีชี้วัดคุณภาพชีวิต (Quality of Life Index) 

คุณภาพชีวิต (Quality of Life: QOL) ของมนุษย์นั้นขึ้นอยู่กับการรับรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
ของบุคคลภายใต้บริบทสังคมและค่านิยมที่ตนอาศัยอยู่ โดยสัมพันธ์กับเป้าหมายในชีวิต ความคาดหวัง 
มาตรฐาน และรวมไปถึงความกังวลในจิตใจของแต่ละบุคคล ทั้งนี้คุณภาพชีวิตของบุคคลยังยึดโยงกับสุขภาพ
ร่างกาย สภาพจิตใจ ความเชื่อส่วนบุคคล ความสัมพันธ์ทางสังคม และบทบาทที่เด่นชัดทางสังคม (WHOQOL 
Group, 1994) จากความสัมพันธ์อันซับซ้อนของทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยแวดล้อมทางสังคม คุณภาพชีวิต
ของบุคคลจึงมีความสัมพันธ์ต่อความเจ็บป่วยและการเสียชีวิต ดังนั้นงานวิจัยด้านสุขภาพจึงเริ่มมีการประเมิน
คุณภาพชีวิตขึ้นใน ค.ศ. 1970 เพ่ือยกระดับการมีคุณภาพชีวิตของบุคคล  (Federa et al., 2015) ทั้งเด็ก 
เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส รวมไปถึงคนพิการ ปัจจุบันคุณภาพชีวิตจึงเป็นเสมือนตัวชี้วัดระดับ 
มหภาคที่ให้ความส าคัญกับทุกด้านของชีวิตมนุษย์ทุกคน เกินกว่าค าว่า “สุขภาพ” เพียงอย่างเดียว (Harrison 
et al., 1996; Molzahn & Pagé, 2006)   

การศึกษา QOL จ านวนมากได้ใช้ World Health Organization QOL (WHOQOL)-100 เป็น
เครื่องมือในการชี้วัดคุณภาพชีวิต โดยเครื่องมือดังกล่าวเป็นแบบสอบถาม 100 รายการ แบ่งเป็น 6 ด้าน 
ต่อมาได้มีการพัฒนาแบบสอบถามฉบับย่อ โดยลดเหลือเพียง 26 รายการ เรียกว่า WHOQOL-BREF 
(WHOQOL Group, 1998) ซึ่ง WHOQOL-BREF ประกอบด้วยข้อค าถามที่มีลักษณะภาวะวิสัย (Perceived 
Objective) และอัตวิสัย (Self-report Subjective) ในองค์ประกอบของคุณภาพชีวิต 4 ด้าน ได้แก่ ร่างกาย 
(Physical Health) จิตใจ (Psychological Health) ความสัมพันธ์ทางสังคม (Social Relationships) และ
สภาพแวดล้อม (Environment) รายละเอียดดังตารางที่ 2.1 โดยมีข้อค าถามแยกเป็น 2 ประเด็น คือ การรับรู้
เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตโดยทั่วไป (Individual’s overall perception of quality of life) และการรับรู้เกี่ยวกับ
สุ ข ภ าพ โด ย ทั่ ว ไป  ( Individual’s overall perception of health) (WHOQOL Group, 1 9 9 6 ) ซ่ึ ง 
WHOQOL-BREF เป็นเครื่องมือที่นักวิจัยด้านคุณภาพชีวิตน ามาใช้เป็นจ านวนมากเพราะมีค่าความเชื่อมั่น 
(Validity) และความเท่ียงตรง (Reliability) ที่เหมาะสม  
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ตารางท่ี 2.1 รายละเอียดองค์ประกอบของคุณภาพชีวิตของ WHOQOL-BREF 

องค์ประกอบของคุณภาพชีวิต 
(Domain) 

ความสัมพันธ์ภายในองค์ประกอบของคุณภาพชีวิต 
(Facets incorporated within domains) 

ด้านร่างกาย (Physical Health) - กิจวัตรประจ าวัน (Activities of daily living) 
- การใช้ ย าหรือการรักษ าความ เจ็ บป่ วย  (Dependence on 
medicinal substances and medical aids) 
- พละก าลังและความอ่อนล้า (Energy and fatigue) 
- การเคลื่อนไหว (Mobility) 
- ความเจ็บปวดและความไม่สะดวกสบาย (Pain and discomfort) 
- การนอนหลับและพักผ่อน (Sleep and rest) 
- ความสามารถในการท างาน (Work capacity) 

ด้านจิตใจ (Psychological 
Health) 

- รูปลักษณ์ทางร่างกาย (Bodily image and appearance) 
- อารมณ์เชิงลบ (Negative feelings) 
- อารมณ์เชิงบวก (Positive feelings) 
- ความภาคภูมิใจในตนเอง (Self-esteem) 
- ปัญญา/ศาสนา/ความเชื่ อ  (Spirituality/Religion/Personal 
beliefs) 
- การคิด การเรียนรู้  ความจ า และสมาธิ (Thinking, learning, 
memory and concentration) 

ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม 
(Social Relationships) 

- ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (Personal relationships) 
- การสนับสนุนจากสังคม (Social support) 
- กิจกรรมทางเพศ (Sexual activity) 

ด้านสภาพแวดล้อม 
(Environment) 

- แหล่งเงินทุน (Financial resources) 
- การมีอิสระ ความปลอดภัย และความม่ันคง (Freedom, physical 
safety and security) 
- การเข้าถึงบริการด้านสุขภาพและสังคม รวมถึงสภาพแวดล้อมทาง
ก าย ภ าพ ที่ ดี บ ริ เว ณ ที่ อ ยู่ อ า ศั ย  (Health and social care: 
accessibility and quality of home environment) 
- โอกาส ในการได้ รับ ข้ อมู ลข่ าวส ารและการพัฒ นาทั กษ ะ 
(Opportunities for acquiring new information and skills) 
- โอกาสในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมนันทนาการภายในชุมชน 
(Participation in and opportunities for recreation/leisure 
activities) 
- สภาพแวดล้อมทางกายภาพ ได้แก่ มลพิษทางอากาศ มลพิษทาง
เสียง การจราจร และสภาพภูมิอากาศ (Physical environment: 
Pollution/Noise/Traffic/Climate) 
- การคมนาคม (Transport) 

ที่มา: WHOQOL Group, 1996



 

บทท่ี 3 
 ระเบียบวิธีในการด าเนินการวิจยั 

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) 
เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และคณะผู้วิจัยจะน าข้อมูลมาจัดท ารายงานสถานการณ์คุณภาพชีวิต
คนพิการตามตัวชี้วัดมาตรฐานคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยน าเสนอแยกเป็นหัวข้อดังนี้ 

 3.1 ประชากรและตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
 3.2 การวัดค่าดัชนีชี้วัดคุณภาพชีวิตคนพิการ 
 3.3 ระเบียบวิธีในการวิเคราะห์ข้อมูล 

3.1 ประชากรและตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
3.1.1 ประชากร (Population) ที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ คนพิการที่จดทะเบียนคนพิการใน

พ้ืนที่ด าเนินโครงการ “เมืองที่เป็นมิตรส าหรับคนพิการและคนทั้งมวล (SMILE City)” จ านวน 8 จังหวัด 
ประกอบด้วยจังหวัดกระบี่ ขอนแก่น เชียงใหม่ ชลบุรี นนทบุรี สงขลา พิษณุโลก และอุดรธานี 

3.1.2 ตัวอย่าง (Sample) ที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ คนพิการที่จดทะเบียนคนพิการในพ้ืนที่
ด าเนินโครงการ “เมืองที่เป็นมิตรส าหรับคนพิการและคนทั้งมวล (SMILE City)” 8 จังหวัด จ านวนรวมทั้งสิ้น 
5,200 คน ประกอบด้วยตัวแทนคนพิการจากทุกอ าเภอในแต่ละจังหวัด และครอบคลุมคนพิการทั้ง 7 ประเภท 
ได้แก่ ความพิการทางการเห็น ความพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย ความพิการทางการเคลื่อนไหว
หรือทางร่างกาย ความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม ความพิการทางสติปัญญา ความพิการทางการเรียนรู้ 
และความพิการทางออทิสติก 

เนื่องจากการวิจัยนี้มุ่งที่จะศึกษามาตรฐานคุณภาพชีวิตของคนพิการในพ้ืนที่ด าเนินโครงการ “เมืองที่
เป็ น มิ ต รส าห รั บ ค น พิ ก าร แ ล ะค น ทั้ งม ว ล  (SMILE City)”  ซึ่ ง อ ยู่ ภ าย ใต้ ก า รด า เนิ น งาน ข อ ง 
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ านวน 8 
จั งห วั ด  ป ระกอบ ด้ วยจั งห วั ด กระบี่  ข อน แก่ น  เชี ย ง ให ม่  ชลบุ รี  นน ท บุ รี  ส งขลา พิ ษ ณุ โล ก  
และอุดรธานี จึงต้องศึกษาจากคนพิการที่จดทะเบียนคนพิการในพ้ืนที่ด าเนินโครงการดังกล่าว ทั้งนี้ในการ  
สุ่มตัวอย่างจะใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยการสุ่มคนพิการจ านวน 
5,200 คน จากจังหวัดที่เป็นพื้นที่ด าเนินโครงการทั้ง 8 จังหวัด โดยค านวณขนาดตัวอย่างตามสัดส่วนคนพิการ
ที่จดทะเบียนคนพิการในจังหวัดนั้น ๆ ผลการก าหนดขนาดตัวอย่างแสดงดังตารางที่ 3.1  

ตารางท่ี 3.1 การก าหนดขนาดตัวอย่าง จ าแนกตามจังหวัด 

จังหวัด จ านวนประชากร  จ านวนตัวอย่างท่ีก าหนด 
กระบี่ 9,808 134 

ขอนแก่น 61,687 2,026 
เชียงใหม่ 51,432 1,114 
ชลบุร ี 24,864 963 

นนทบุรี 22,286 443 
สงขลา 33,577 590 
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จังหวัด จ านวนประชากร  จ านวนตัวอย่างท่ีก าหนด 
พิษณุโลก 30,030 100 
อุดรธานี 43,780 100 

จ านวนรวม 277,464 5,200 

3.2 การวัดค่าดัชนีช้ีวัดคุณภาพชีวิตคนพิการ 
ในการศึกษาครั้งนี้ คณะผู้วิจัยใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงบรรยาย (Descriptive Statistics) 

ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพ่ือ
อธิบายดัชนีชี้วัดคุณภาพชีวิตของคนพิการในพื้นที่ด าเนินโครงการ “เมืองที่เป็นมิตรส าหรับคนพิการและคนทั้ง
มวล (SMILE City)” และเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของคนพิการในแต่ละจังหวัด ตามดัชนีมาตรฐานคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ 7 ดัชนี 8 องค์ประกอบ 26 ตัวชี้วัด 

3.2.1 ด้านสิทธิและความเท่าเทียม ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบ ได้แก่ การส่งเสริมและพิทักษ์สิทธิ 
และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร โดยมีรายละเอียดตัวชี้วัดดังภาพที่ 3.1 

ภาพที่ 3.1 องค์ประกอบและตัวชี้วัดของดัชนีที่ 1 ด้านสิทธิและความเท่าเทียม 

รูปแบบการวิเคราะห์ข้อมูลและการน าเสนอผลการศึกษาของดัชนีที่ 1 ด้านสิทธิและความเท่า
เทียม มีรายละเอียดดังตารางที่ 3.2 

ตารางท่ี 3.2 รูปแบบการวิเคราะห์ข้อมูลและการน าเสนอผลการศึกษาของดัชนีที่ 1 ด้านสิทธิและความเท่าเทียม 

องค์ประกอบ ตัวชี้วัด ค าถามส าหรับตัวชี้วัด รูปแบบการวิเคราะห์และการน าเสนอ 
องค์ประกอบที่ 1 
การส่งเสริมและ

พิทักษ์สิทธิ 

1.1.1 การมี
บัตรประจ าตัว
คนพิการ 
 

บั ต ร ป ร ะ จ า ตั ว ค น พิ ก า ร แ ล ะ
สถานภาพบัตรฯ 
 1 . บั ต รหมดอายุ  และไม่

ประสงค์จะต่ออายุบัตร 
 2. บัตรหมดอายุ ประสงค์จะ

ต่ออายุบัตร แต่ยังไม่ด าเนินการขอ
ต่ออายุ 

1. จัดกลุ่มคนพิการเป็น 2 กลุ่ม คือ 
1 = คนพิการที่บัตรยังไม่หมดอายุ 

(คนพิการที่ตอบข้อ 1-4) 
2 = คนพิการที่บัตรหมดอายุ (คน

พิการที่ตอบข้อ 5) 
2. น าเสนอจ านวนและร้อยละของคน

พิการที่ ยั งไม่ ห มดอายุ  ทั้ ง ใน
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องค์ประกอบ ตัวชี้วัด ค าถามส าหรับตัวชี้วัด รูปแบบการวิเคราะห์และการน าเสนอ 
 3. บัตรหมดอายุ และก าลัง

ด าเนินการขอต่ออายุ 
 4. บัตรหมดอายุ ขอต่ออายุ

แล้ว อยู่ระหว่างรอรับบัตรใหม่ 
 5. บัตรยังไม่หมดอายุ  วัน/

เดือน/ปีที่ออกบัตร..............วัน/เดือน/
ปีที่บัตรหมดอายุ.............. 

ภาพรวมและรายจังหวัด 

1.1.2 การได้รับ
เบี้ยความพิการ 

คนพิการได้รับเบี้ยความพิการหรือไม่ 
 1. ไม่ต้องการ/ไม่ประสงค์จะ

รับเบี้ยความพิการ 
 2. ต้องการรับเบี้ยความพิการ 

โดยอยู่ในขั้นตอน ดังนี้ 
 1) ไม่ได้รับเบี้ยฯ เพราะ

ยังไม่ข้ึนทะเบียนรับเบี้ยฯ  
 2 ) ไม่ ได้ รั บ เบี้ ย ฯ  อยู่

ระหว่างการขอขึ้นทะเบียนรับเบี้ยฯ  
 3) ขอขึ้นทะเบียนรับเบี้ย

ฯแล้ว รอรับเบี้ยฯ 
 4) ได้รับเบี้ยฯ แต่ได้รับ

ต่ ากว่าสิทธิที่ควรได้รับ คือ.................
บาท/เดือน  

 5) ได้รับเบี้ยฯตามสิทธิ 
คือ............บาท/เดือน 

1. เลือกเฉพาะคนพิการที่ต้องการ
เบี้ยความพิการ เพ่ือตรวจสอบ
สถานะการได้รับเบี้ยความพิการ 

2. จัดกลุ่มคนพิการที่ต้องการเบี้ย
ความพิการเป็น 2 กลุ่ม คือ 

1 = คนพิการไม่ ได้ รับ เบี้ ยฯ 
(คนพิการที่ตอบข้อ 1-3) 

2 = คนพิการได้รับเบี้ยฯ (คน
พิการที่ตอบข้อ 4 และ 5) 

3. น าเสนอจ านวนและร้อยละของคน
พิการที่ได้รับเบี้ยความพิการ ทั้งใน
ภาพรวมและรายจังหวัด 

 

1.1.3 การรับรู้
เรื่องสิทธิคน
พิการตาม
กฎหมาย 

คนพิการหรือผู้ดูแล รับรู้เรื่องสิทธิคน
พิการตามกฎหมายในเรื่องใดบ้าง โดย
มีสิทธิคนพิการตามกฎหมายทั้งสิ้น 
10 เรื่อง ให้คนพิการเลือกตอบว่า 
“รู้” หรือ “ไม่รู”้ ในแต่ละเรื่อง  
 

1. นับรวมจ านวนเรื่องสิทธิคนพิการ
ตามกฎหมายที่คนพิการแต่ละคน
รับรู้ จากท้ังหมด 10 ข้อ 

2. น าเสนอจ านวนและร้อยละของคน
พิการที่รับรู้เรื่องสิทธิคนพิการตาม
กฎหมายในแต่ละข้อ 

3. น าเสนอจ านวนและร้อยละของคน
พิการ ตามจ านวนสิทธิคนพิการ
ตามกฎหมายที่รับรู้ 

1.1.4 การ
ด าเนินการ
ร้องเรียนเรื่อง

1. คนพิ การ  เคยถูกละเมิดสิทธิ
หรือไม่                                                                    
 1. ไม่เคย 

1. น าเสนอจ านวนและร้อยละของคน
พิการที่เคยและไม่เคยถูกละเมิด
สิทธิ 
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องค์ประกอบ ตัวชี้วัด ค าถามส าหรับตัวชี้วัด รูปแบบการวิเคราะห์และการน าเสนอ 
การละเมิดสิทธิ
และด าเนินการ
คุ้มครองสิทธิ 
คนพิการ 
 

 2 . เค ย  ใน เรื่ อ ง ...........ได้
ด าเนินการร้องเรียนกับหน่วยงาน
............ 
2. หากเคยถูกละเมิดสิทธิ  ผลการ
ด าเนินงานเกี่ยวกับการร้องเรียนเรื่อง
การละเมิดสิทธิฯ มีลักษณะใด 
 1. คนพิการหรือผู้ดูแลได้รับ

บริการให้ความรู้เรื่องสิทธิคนพิการ 
 2. คนพิการหรือผู้ดูแลได้รับ

บริการรับเรื่องราวการละเมิดสิทธิ
คนพิการ 
 3. คน พิการหรือผู้ ดู แล ไม่

สามารถด าเนินการร้องเรียนเรื่อง
การละเมิดสิทธิและด าเนิ นการ 
คุ้มครองสิทธิคนพิการได้ 
 4.  ค น พิ ก า ร ห รื อ ผู้ ดู แ ล

สามารถด าเนินการร้องเรียนตาม
ระบบของกฎหมายเพ่ือให้คนพิการ
ได้รับการคุ้มครองสิทธิ 
 5. เรื่องที่คนพิการหรือผู้ดูแล

ร้องเรียนได้ รับการพิจารณา และ
ด าเนินการตามขั้นตอนจนได้รับข้อยุติ 

2. เลือกเฉพาะคนพิการที่ เคยถูก
ละเมิดสิทธิ  

3. น าเสนอจ านวนและร้อยละของคน
พิ ก า ร  จ า แ น ก ต า ม ผ ล ก า ร
ด าเนินการหลังจากการร้องเรียน
เรื่องการถูกละเมิดสิทธิ 

1.1.5 การ
เข้าถึงและใช้
ประโยชน์จาก
สิทธิตามมาตรา 
20 พ.ร.บ. 
ส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ 
พ.ศ. 2556 

คนพิ การ  สามารถเข้ าถึ งและใช้
ประโยชน์ จากสิทธิตามมาตรา 20 
พ.ร.บ. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ 
พ.ศ. 2556 เรื่องใดบ้าง 
ค าอธิบาย : ให้คนพิการเลือกตอบ 2 
ประเด็น คือ ความต้องการและการ
เข้าถึงสิทธิตามมาตรา 20 ซึ่งมีทั้งหมด 
10 ข้อ โดยมีเงื่อนไขว่าคนพิการที่จะ
ตอบเรื่องการเข้าถึงสิทธิได้นั้นจะต้อง
เป็นคนพิการที่ ต้องการเข้าถึงสิทธิ
เท่านั้น 

1. เลือกเฉพาะคนพิการที่ต้องการ
เข้าถึงสิทธิตามมาตรา 20 จ าแนก
รายข้อ  

2. น าเสนอจ านวนคนพิการที่ต้องการ
เข้าถึงสิทธิตามมาตรา 20 และ
ร้อยละของคนพิการที่เข้าถึงและ
ใช้ประโยชน์ได้ตามความต้องการ 
จ าแนกรายข้อ 

องค์ประกอบที่ 2 
การเข้าถึงข้อมูล

ข่าวสาร 

1.2.1 การ
เข้าถึงและใช้
ประโยชน์จาก

คนพิการหรือผู้ดูแล สามารถเข้าถึง
ข้ อ มู ล ข่ า ว ส ารที่ เกี่ ย ว กั บ สิ ท ธิ
ประโยชน์ของคนพิการจากสื่อใน

1. เลือกเฉพาะคนพิการที่ต้องการ
เข้าถึงช่องทางที่รับข้อมูลข่าวสาร
ที่เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของคน
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องค์ประกอบ ตัวชี้วัด ค าถามส าหรับตัวชี้วัด รูปแบบการวิเคราะห์และการน าเสนอ 
ข้อมูลข่าวสาร
ด้านสิทธิ
ประโยชน์จาก
สื่อหรือ
หน่วยงานต่างๆ  

รูปแบบใดบ้าง 
ค าอธิบาย : ให้คนพิการเลือกตอบ 2 
ประเด็น คือ ความต้องการและการ
เข้าถึงช่องทางที่รับข้อมูลข่าวสารที่
เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของคนพิการ
ซึ่งมีทั้งหมด 8 ข้อ โดยมีเงื่อนไขว่า 
คนพิการที่จะตอบเรื่องการเข้าถึง
สิทธิได้นั้ นจะต้องเป็นคนพิการที่
ต้องการเข้าถึงสิทธิเท่านั้น 

พิการ จ าแนกรายข้อ  
2. น าเสนอจ านวนคนพิการที่ต้องการ

เข้าถึงช่องทางที่รับข้อมูลข่าวสาร
ที่เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของคน
พิการ และร้อยละของคนพิการที่
เข้ าถึ งและใช้ประโยชน์ ได้ตาม
ความต้องการ จ าแนกรายข้อ 

3.2.2 ด้านสุขภาวะคนพิการ ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด โดยมีรายละเอียดดังภาพที่ 3.2  

ภาพที่ 3.2 ตัวชี้วัดของดัชนีที่ 2 ด้านสุขภาวะคนพิการ 

รูปแบบการวิ เคราะห์ ข้อมูลและการน าเสนอผลการศึกษาของดัชนีที่  2 ด้านสุขภาวะ 
คนพิการ มีรายละเอียดดังตารางที่ 3.3 

ตารางท่ี 3.3 รูปแบบการวิเคราะห์ข้อมูลและการน าเสนอผลการศึกษาของดัชนีที่ 2 ด้านสุขภาวะคนพิการ 

องค์ประกอบ ตัวช้ีวัด ค าถามส าหรับตัวชี้วัด รูปแบบการวิเคราะห์และการ
น าเสนอ 

 2.1.1 การได้รับ
บริการตามระบบ
สาธารณสุข 

คนพิการ ได้รับการบริการตามระบบ
สาธารณสุขตาม พ.ร.บ. หลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ  ว่าด้วยเรื่องสิทธิ
ป ระ โยชน์ ของคน พิ การห รื อ ไม่ 
อย่างไร 
ค าอธิบาย : ให้คนพิการเลือกตอบ 2 

1. จ าแนกบริการสาธารณสุขตาม
ความจ าเป็นของความพิการ 
แต่ละประเภท ดังนี้ 
1) ทางการเห็น ประกอบด้วยข้อ 

1 2 3 4 5 19 20 21 22 23 
24 25 และ 26 
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องค์ประกอบ ตัวช้ีวัด ค าถามส าหรับตัวชี้วัด รูปแบบการวิเคราะห์และการ
น าเสนอ 

ประเด็น คือ ความต้องการและการ
เข้าถึงบริการตามระบบสาธารณสุข
ของคนพิการซึ่งมีทั้งหมด 26 ข้อ โดย
มีเงื่อนไขว่าคนพิการที่จะตอบเรื่อง
การเข้ าถึ งสิทธิได้นั้ น จะต้องเป็ น 
คนพิการที่ต้องการเข้าถึงสิทธิเท่านั้น 

2) ทางการได้ยินหรือการสื่ อ
ความหมาย ประกอบด้วยข้อ 
1 2 3 4 5 8 14 15 16 19 
21 22 23 24 25 และ 26 

3) ทางการเคลื่อนไหวหรือทาง
ร่างกาย ประกอบด้วยข้อ 1 2 
3 4 5 6 7 12 13 16 17 19 
21 22 23 24 25 และ 26 

4) ทางจิต ใจหรือพฤติกรรม 
ประกอบด้วยข้อ 1 2 3 5 7 9 
10 11 13 18 19 21 22 23 
24 และ 25 

5) ทางสติปัญญา ประกอบด้วย
ข้อ 1 2 3 5 6 7 8 11 12 13 
18 19 21 22 23 24 25 
และ 26 

6 )  ท า ง ก า ร เ รี ย น รู้  ( LD) 
ประกอบด้วยข้อ 1 2 3 5 7 9 
10 11 12 13 16 17 18 19 
21 22 23 24 และ 25 

7) ทางออทิสติก ประกอบด้วย
ข้อ 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 
12 13 16 17 18 19 21 22 
23 24 และ 25 

8) พิการซ้ าซ้อน (พิการมากกว่า 
1 ประเภท) ประกอบด้วยข้อ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
12 13 14 15 16 17 18 19 
20 21 22 23 24 25 และ 
26 

2. เลือกเฉพาะคนพิการที่ต้องการ
เข้ า ถึ ง บ ริ ก า ร ส า ธ า ร ณ สุ ข 
จ าแนกรายข้อและประเภทความ
พิการ  
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องค์ประกอบ ตัวช้ีวัด ค าถามส าหรับตัวชี้วัด รูปแบบการวิเคราะห์และการ
น าเสนอ 

3 . น า เสนอจ านวนคน พิการที่
ต้ อ ง ก า ร เ ข้ า ถึ ง บ ริ ก า ร
สาธารณสุข และร้อยละของคน
พิการที่เข้าถึงและใช้ประโยชน์
ได้ตามความต้องการ จ าแนก
รายข้อและประเภทความพิการ 

2.1.2 ความรู้ 
ความเข้าใจ การ
ดูแลสุขภาวะองค์
รวม 

คนพิการหรือผู้ดูแล มีความรู้ความ
เข้าใจในการดูแลตนเองของคนพิการ
ด้านใดบ้าง 
ค าอธิบาย : ให้คนพิการเลือกตอบ 2 
ป ร ะ เด็ น  คื อ  ก า ร รั บ รู้ แ ล ะ
ค ว าม ส าม ารถ ใน ก ารอ ธิ บ าย /
ถ่ายทอด/แสดงพฤติกรรมจากการ
รับรู้ในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งมีทั้งหมด 6 ข้อ 
โดยมีเงื่อนไขว่าคนพิการที่จะตอบ
เรื่องความสามารถในการอธิบาย/
ถ่ายทอด/แสดงพฤติกรรมได้นั้ น 
จะต้องเป็นคนพิการที่มีการรับรู้ใน
เรื่องนั้นเท่านั้น 

1. น าเสนอร้อยละของคนพิการที่มี
ความรู้ความเข้าใจในการดูแล
ตนเอง จ าแนกรายข้อ 

2. เลือกเฉพาะคนพิการที่มีความรู้
ความเข้าใจในการดูแลตนเอง 

3. น าเสนอร้อยละของคนพิการที่
ส า ม า ร ถ อ ธิ บ า ย แ ล ะ /ห รื อ
ถ่ า ย ท อ ด แ ล ะ /ห รื อ แ ส ด ง
พฤติกรรมในการรับรู้แต่ละเรื่อง 

2.1.3 การตรวจ
สุขภาพประจ าปี 

คนพิการ เคยได้รับการตรวจสุขภาพ
ประจ าปี หรือไม่ อย่างไร  
 1. ไม่เคยรับการตรวจ เพราะ… 
 2. ได้รับตรวจสุขภาพประจ าปี

แบบไม่ต่อเนื่อง ตามความสะดวก 
 3. ได้ รับการตรวจสุ ขภาพ

ประจ าปีนาน ๆ ครั้ง (มากกว่า 2 ปี/
ครั้ง) 
 4. ได้รับการตรวจสุขภาพ

ประจ าปีเป็นประจ า ปีเว้นปี  (2 ปี/
ครั้ง) 
 5. ได้ รับการตรวจสุ ขภาพ

ประจ าปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งเป็น
ประจ าทุกปี 

น า เสนอร้อ ยละของคน พิ การ 
จ าแนกตามความถี่ ในการตรวจ
สุขภาพประจ าปี 
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3.2.3 ด้านการศึกษา ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด โดยมีรายละเอียดดังภาพที่ 3.3 

ภาพที่ 3.3 ตัวชี้วัดของดัชนีที่ 3 ด้านการศึกษา 

รูปแบบการวิเคราะห์ข้อมูลและการน าเสนอผลการศึกษาของดัชนีที่  3 ด้านการศึกษา มี
รายละเอียดดังตารางที่ 3.4  

ตารางท่ี 3.4 รูปแบบการวิเคราะห์ข้อมูลและการน าเสนอผลการศึกษาของดัชนีที่ 3 ด้านการศึกษา 

องค์ประกอบ ตัวช้ีวัด ค าถามส าหรับตัวชี้วัด รูปแบบการวิเคราะห์และการ
น าเสนอ 

 3.1.1 คนพิการที่
ก าลังศึกษาอยู่
และได้รับบริการ
จัดการศึกษา
อย่างเต็มตาม
ศักยภาพ 

ไม่มีค าถามส าหรับตัวชี้วัดนี้  

 3.1.2 การได้รับ
การสนับสนุน
ด้านการศึกษา 

คนพิการที่ก าลังศึกษาอยู่ ได้รับ
การสนับสนุนหรือความช่วยเหลือ
หรือในการศึกษาจากสถาบันการ 
ศึกษาท่ีศึกษาอยู่หรือไม่ อย่างไร 
 1. ไม่ ได้ รับการสนั บสนุ น 

ช่ ว ย เห ลื อ ด้ า น ก า ร ศึ ก ษ า ใน
สถาบันการศึกษา 
 2. ได้รับการจัดท าแผนการ

ศึกษาเฉพาะบุคคล 

1. จ าแนกคนพิการเป็น 2 กลุ่ม คือ 
1 ) ค น พิ ก า ร ที่ ไม่ ได้ รั บ ก า ร

สนับสนุนด้านการศึกษา (คนพิการ 
   ที่เลือกตอบข้อ 1 ) 

2) คนพิการที่ได้รับการสนับสนุน
ด้ า น ก า รศึ ก ษ า  (ค น พิ ก า ร ที่
เลือกตอบข้อ 2-5) 

2. น าเสนอร้อยละของคนพิการที่
ไม่ได้รับการสนับสนุนและได้รับ
การสนับสนุนด้านการศึกษา 



27 
 

องค์ประกอบ ตัวช้ีวัด ค าถามส าหรับตัวชี้วัด รูปแบบการวิเคราะห์และการ
น าเสนอ 

 3. ได้ รับการจัดท าแผนการ
ศึกษาเฉพาะบุคคล และสื่อ อุปกรณ์ 
เครื่ องช่ วยที่ เหมาะสมกั บสภาพ 
ความพิการ 
 4. ได้รับการจัดท าแผนการ

ศึ ก ษ า เฉ พ า ะ บุ ค ค ล  แ ล ะ สื่ อ 
อุปกรณ์ เครื่องช่วยที่เหมาะสมกับ
สภาพความพิการ รวมทั้งมีบุคลากร
ทางการศึกษาช่วยสนับสนุนการ
เรียนเป็นระยะ ๆ 
 5. สถาบันการศึกษาจัดให้ มี

บุคลากรติดตามผลเป็นระยะ ๆ 

3. เลือกเฉพาะคนพิการที่ก าลังศึกษา
อยู่  แ ล ะน า เสน อร้ อ ยล ะขอ ง 
คนพิการที่ได้รับการสนับสนุนทาง
การศึกษา จ าแนกตามรูปแบบของ
การสนับสนุน เทียบกับคนพิการที่
ก าลังศึกษาอยู่ทั้งหมด 

3.1.3 การส าเร็จ
การศึกษาในช่วง
ชั้นของการศึกษา
หรือตามแผนการ
ศึกษาเฉพาะ
บุคคล (IEP) 

ความสามารถส าเร็จการศึกษาตาม
แผนการศึกษาเฉพาะบุคคลของ 
คนพิการ เป็นอย่างไร 
 1. ไม่สามารถส าเร็จการศึกษา

ตามช่วงชั้นหรือตามแผนการศึกษา
รายบุคคลภายในเวลาที่ก าหนด 
 2. สามารถส าเร็จการศึกษาตาม

ช่ วงชั้ นหรื อตามแผนการศึ กษา
รายบุคคล แต่ใช้ระยะเวลามากกว่าที่
ก าหนด 
 3. สามารถส าเร็จการศึกษาตาม
ช่ วงชั้ นหรือตามแผนการศึ กษา
รายบุคคลในระยะเวลาที่ก าหนด 

น าเสนอร้อยละของคนพิการ จ าแนก
ตามความสามารถในการส าเร็จ
การศึ กษาตามช่ วงชั้ นหรื อตาม
แผนการศึกษา 
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3.2.4 ด้านอาชีพ  การจ้างงาน และรายได้  ประกอบด้วย 5 ตัวชี้ วัด  โดยมีรายละเอียดดั ง 
ภาพที่ 3.4  

 
ภาพที่ 3.4 ตัวชี้วัดของดัชนีที่ 4 ด้านอาชีพ การจ้างงาน และรายได้ 

รูปแบบการวิเคราะห์ข้อมูลและการน าเสนอผลการศึกษาของดัชนีที่ 4 ด้านอาชีพ การจ้างงาน 
และรายได้ มีรายละเอียดดังตารางที่ 3.5 

ตารางท่ี 3.5 รูปแบบการวิเคราะห์ข้อมูลและการน าเสนอผลการศึกษาของดัชนีที่ 4 ด้านอาชีพ การจ้างงาน 
และรายได้ 

องค์ประกอบ ตัวช้ีวัด ค าถามส าหรับตัวชี้วัด รูปแบบการวิเคราะห์และการ
น าเสนอ 

 4.1.1 การได้รับ
ค าแนะน า 
ค าปรึกษาด้าน
อาชีพ 

ค าแนะน า ค าปรึกษาด้านอาชีพและ
แหล่งงานที่คนพิการได้รับมีลักษณะ
อย่างไร        
 1.  ค น พิ ก า ร ไ ม่ ไ ด้ รั บ

ค าแนะน า ค าปรึกษาด้านอาชีพ 
รวมถึงทรัพยากรและสิ่ งอ านวย
ความสะดวกในการเข้าถึงบริการ
ด้านอาชีพ 
 2. คนพิการได้รับค าแนะน า 

ค าป รึ ก ษ าด้ าน อ าชี พ  รวม ถึ ง
ทรัพยากรและสิ่ งอ านวยความ
สะดวกในการเข้าถึงบริการด้าน
อาชีพ แต่ไม่สอดคล้องกับศักยภาพ
ความถนัดและความพร้อมของ
ตนเอง 
 3. คนพิการได้รับค าแนะน า 

ค าปรึกษาด้านอาชีพและแหล่งงาน 
รวมถึงทรัพยากรและสิ่งอ านวยความ

น าเสนอร้อยละของคนพิการ จ าแนก
ตามลักษณะการได้รับค าปรึกษา
ด้ านอาชี พและแหล่ งงานของ 
คนพิการ 
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สะดวกในการเข้าถึงบริการด้านอาชีพ
ที่สอดคล้องกับศักยภาพความถนัด
และความพร้อมของตนเอง   

 4.1.2 การส าเร็จ
การศึกษาได้ตาม
หลักสูตรอาชีพท่ี
ฝึก 

คนพิ การ ได้ รับการอบรมหรือ
ศึกษาหลักสูตรฝึกวิชาชีพหรือไม่ 
อย่างไร 
 1. ไม่ได้รับการอบรม เพราะ

.............................................. 
 3. เข้ารับการอบรมหลักสูตร

อาชีพ (ระบุ).... แต่ไม่สามารถส าเร็จ
การ ศึกษา ได้ตามหลักสูตร เนื่อง
จาก........................ 
 5. เข้ารับการอบรมหลักสูตร

อาชีพ (ระบุ )...............และส าเร็จ
การศึกษาได้ตามหลักสูตร 

น าเสนอร้อยละของคนพิการจ าแนก
ตามลักษณะการได้รับการอบรม
หรือศึกษาหลักสูตรฝึกวิชาชีพของ
คนพิการ  

4.1.3 การเข้าถึง
และใช้ประโยชน์
จากแหล่งกู้ยืม
เงินเพ่ือประกอบ
อาชีพ 

คนพิการ ได้ใช้ประโยชน์จากแหล่ง
กู้ยืมเงินเพ่ือประกอบอาชีพหรือไม่ 
 1. ไม่สามารถเข้าถึงและใช้

ป ระ โยชน์ จ ากแห ล่ งกู้ ยื ม เพ่ื อ
ประกอบอาชีพจากหน่ วยงานที่
รับผิดชอบได้ เพราะ......... 
 2. สามารถเข้าถึงและได้รับเงิน

กู้ ยื ม เพ่ื อ ป ระก อบ อ าชี พ จ าก
หน่วยงาน……….โดยได้ตามความ
ต้องการจ าเป็ นได้ เพี ยงบางส่ วน 
ประมาณร้อยละ...................ของ
จ านวนที่ขอกู้ยืม  
 3. สามารถเข้าถึงและได้รับเงิน

กู้ ยื ม เพ่ื อ ป ระก อบ อ าชี พ จ าก
หน่ วยงาน..............ได้ ตามความ
ต้องการจ าเป็น 
 4. สามารถวางแผนการใช้

เงิ นกู้ ได้ ต ามวั ตถุ ป ระสงค์ และ
แผนงานที่ก าหนด   
 5. การประกอบอาชีพจากเงิน

กู้ยืมนั้น ๆ สามารถสร้างรายได้ให้แก่

น าเสนอร้อยละของคนพิการจ าแนก
ตามลักษณ ะการเข้ าถึ งและใช้
ประโยชน์จากแหล่งกู้ยืมเงินเพ่ือ
ประกอบอาชีพของคนพิการ 
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คนพิการ 
 4.1.4 การมี

อาชีพ และมี
รายได้เพียงพอ
ต่อการยังชีพ 

คนพิการ ได้ประกอบอาชีพหรือไม่ 
 1. ไม่ได้ประกอบอาชีพ เพราะ

......................................................... 
ที่มาของรายได้       
 1) ไม่มีรายได้ ต้อง

พ่ึงพาผู้อื่น 
(ระบุ).................. 

 2) มีรายได้ จาก 
(ระบุ).................. 

 2. ประกอบอาชีพ  
ระบุ………....................................... 
           ลักษณะการประกอบอาชีพ
ของคนพิการ   
            1) เป็นกลุ่มอาชีพ        

  2) ส่วนตัว 
ระยะเวลาในการด าเนินการ........ปี 
.......เดือน รายได้ต่อเดือน ....... บาท 

1. น าเสนอร้อยละของคนพิการที่
ประกอบอาชีพและไม่ประกอบ
อาชีพ 

2. เลือกเฉพาะคนพิการที่ประกอบ
อาชีพ 

3. ค านวณรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของ
คน พิการที่ประกอบอาชีพ 

 4.1.5 การได้รับ
การจ้างงานผ่าน
ระบบบริการ
จัดหางานของ 
คนพิการ 

คนพิการ เคยใช้ระบบบริการจัดหา
งานคนพิการหรือไม ่
 1. ไม่ เคยใช้บ ริการระบบ

จัดหางานคนพิการ และมี
สถานภาพปัจจุบัน ดังนี้ 
 1) ไม่ได้รับการจ้างงาน

จากหน่ วยงานใด
เลย 

 2) ได้รับการจ้างงาน
จ า ก  ( ร ะ บุ 
ห น่ ว ย ง า น ที่
จ้าง)................. 

 2. เคยใช้บริการ โดย 
 1) ไม่ได้รับการจ้างงาน

ผ่านระบบบริการจัดหางาน 
 2) ได้ รับการจ้ างงาน

ผ่านระบบบริการจัดหางาน แต่เป็น
งานลักษณะการจ้างเป็นครั้งคราว 

1. น าเสนอร้อยละของคนพิการที่เคย
ใช้งานและไม่เคยใช้งานระบบ
บริการจัดหางานคนพิการ 

2. เลือกเฉพาะคนที่เคยใช้งานระบบ
บริการจัดหางานคนพิการ 

3. น าเสนอร้อยละของคนพิการ 
จ าแนกตามผลลัพธ์จากการใช้งาน
ระบบบริการจัดหางานคนพิการ 
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 3) ได้ รับการจ้ างงาน
ผ่านระบบบริการจัดหางาน เป็นงาน
ลักษณะชั่วคราว ภายในระยะเวลา
ช่วงหนึ่ง (เช่น 3 เดือน 6 เดือน) ระบุ
ระยะเวลาการจ้างงาน........................
เดือน 

 4) ได้รับการจ้างงาน
ผ่านระบบบริการจัดหางาน เป็น
งานลักษณะชั่วคราว รายปี 

 5) ได้ รับการจ้ างงาน
ผ่านระบบบริการจัดหางาน โดยได้รับ
การบรรจุเป็นพนักงานประจ า 

3.2.5 ด้านการออกสู่สังคม ประกอบด้วย 6 ตัวชี้วัด โดยมีรายละเอียดดังภาพที่ 3.5 

 
ภาพที่ 3.5 ตัวชี้วัดของดัชนีที่ 5 ด้านการออกสู่สังคม 

รูปแบบการวิเคราะห์ข้อมูลและการน าเสนอผลการศึกษาของดัชนีที่ 5 ด้านการออกสู่สังคม มี
รายละเอียดดังตารางที่ 3.6   
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ตารางท่ี 3.6 รูปแบบการวิเคราะห์ข้อมูลและการน าเสนอผลการศึกษาของดัชนีที่ 5 ด้านการออกสู่สังคม 

องค์ประกอบ ตัวช้ีวัด ค าถามส าหรับตัวชี้วัด รูปแบบการวิเคราะห์และการ
น าเสนอ 

 5.1.1 การได้รับ
การฝึกทักษะการ
ด ารงชีวิตที่
สอดคล้องกับ
เป้าหมายของ
ตนเอง 

1 . ค น พิ ก า ร  มี ก า ร ก า ห น ด
เป้าหมาย (เช่น การลุกจากเตียง
ไปนั่ งรถเข็น ) เพ่ื อการออกสู่
สังคมหรือไม ่ 
 1. ไม่ ได้ก าหนด (ไม่ต้อง

ตอบข้อ 2) 
 2. ก าหนด (ระบุ) ............ 

2. คนพิ การที่ ก าหนดเป้ าหมาย 
ได้รับการส่งเสริมการฝึกทักษะ
เพ่ือบรรลุเป้าหมาย (เช่น การฝึก
นั่ง การขยับร่างกาย) หรือไม่ 
 1. ได้รับ ในเรื่องใดบ้าง.......  

จากหน่วยงานใด........................ 
 2. ไม่ได้รับ เพราะ …………. 

1. น าเสนอร้อยละของคนพิการที่
ก าหนดและไม่ก าหนดเป้าหมายใน
การออกสู่สังคม 

2. เลื อกเฉพาะคนพิการที่ มี การ
ก าหนดเป้ าหมายในการออกสู่
สังคม 

3. น าเสนอร้อยละของคนพิการที่
ได้รับและไม่ได้รับการส่งเสริมการ
ฝึกทักษะเพ่ือบรรลุเป้าหมาย 

 5.1.2 การเข้า
ร่วมกิจกรรมตาม
หลักศาสนา 
วัฒนธรรม 
ประเพณี 

คนพิการ ได้เข้าร่วมกิจกรรมกับ
สังคมหรือไม ่
1. คนพิการ ได้เข้าร่วมกิจกรรมกับ

สังคมหรือไม ่
 1. ไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมทาง

สังคม 
 2. เข้าร่วมกิจกรรม ในด้าน…. 

2. การเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม 
ของคนพิการ มีลักษณะอย่างไร  
 1. มีปัญหาในการเข้าร่วม

กิจกรรมฯ  ไม่เข้าร่วมสนุก ร่วมท า
สิ่งที่สนใจ หรือร่วมงาน 
 2. สามารถเข้าร่วมกิจกรรมฯ 

หรือในกรณีที่ไม่แสดงความอยาก
เข้าร่วมสนุก ร่วมท าสิ่งที่สนใจ หรือ
ร่วมงาน แต่เมื่อถูกชักชวนจะยอม
เข้ าร่ วมน้ อยกว่ าครึ่ งหนึ่ งของ
จ านวนครั้งที่ชักชวน โดยต้องการ

1. น าเสนอร้อยละของคนพิการที่เคย
และไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมทาง
สังคม 

2. น าเสนอร้อยละของคนพิการ 
จ าแนกตามลักษณะการเข้าร่วม
กิจกรรมทางสังคม 
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ค าแนะน าและช่วยเหลือมาก 
 3. สามารถเข้าร่วมกิจกรรมฯ 

หรือในกรณีที่ไม่แสดงความอยาก
เข้าร่วมสนุก ร่วมท าสิ่งที่สนใจ หรือ
ร่วมงาน แต่เมื่อถูกชักชวนจะยอม
เข้ าร่ วมม ากกว่ าครึ่ งหนึ่ งขอ ง
จ านวนครั้งที่ชักชวน ทั้งนี้ต้องการ
ค าแนะน าและช่วยเหลือบ้าง 
 4. สามารถเข้าร่วมกิจกรรมฯ 

อยากเข้าร่วมสนุก ร่วมท าสิ่ งที่
สนใจ หรือร่วมงานเป็นส่วนใหญ่ 
โดยต้องการค าแนะน าเล็กน้อย 
 5. สามารถเข้าร่วมกิจกรรม

นันทนาการและกิจกรรมยามว่าง 
อยากเข้าร่วมสนุก ร่วมท าสิ่งที่สนใจ 
หรือร่วมงานอย่างสม่ าเสมอ 

5.1.3 การได้รับ

บริการการมี

ผู้ช่วยคนพิการ 

การจัดปรับ

สภาพแวดล้อมที่

อยู่อาศัย และ

การช่วยเหลือคน

พิการที่ไม่มี

ผู้ดูแล 

คนพิ การ ได้ รับบริการใน เรื่อง

ต่อไปนี้ หรือไม ่อย่างไร 
ค าอธิบาย : ให้คนพิการเลือกตอบ 
2 ประเด็ น  คื อ  ความต้ องการ
บริการและการได้รับบริการส าหรับ
คนพิการ 3 ด้าน โดยมีเงื่อนไขว่า
คนพิการที่จะตอบเรื่องการได้รับ
บริการส าหรับคนพิการ 3 ด้านนั้น
จะต้ อ งเป็ น คน พิการที่ มี ความ
ต้องการบริการด้านนั้น ๆ เท่านั้น 

1. เลือกเฉพาะคนพิการที่ต้องการ

บริการส าหรับคนพิการ จ าแนก

ตามการบริการ  

2. น าเสนอจ านวนคนพิการที่ต้องการ

บริการส าหรับคน พิการ และ 

ร้อยละของคนพิการที่ได้รับบริการ

ตามความต้องการ จ าแนกตาม

การบริการ 

 5.1.4 การได้รับ

การฝึกอบรมอยู่

ร่วมกับสมาชิกใน

ครอบครัวด้วย

สัมพันธภาพที่ดี 

มีความภาคภูมิใจ

ผลจากการรับการอบรมในการอยู่

ร่ ว ม กั บ ค รอ บ ค รั ว ก่ อ ให้ เกิ ด

สัมพันธภาพที่ดีในครอบครัวของ 

คนพิการ ในลักษณะใด  

 1. คนพิการหรือผู้ดูแลไม่ได้รับ

การฝึกอบรมการอยู่ร่วมกับสมาชิกใน

น าเสนอร้อยละของคนพิการ จ าแนก
ตามผลลัพธ์จากการได้ รับการ
ฝึกอบรมอยู่ ร่ วมกับสมาชิ ก ใน
ครอบครัวด้วยสัมพันธภาพที่ดี 
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ในตนเอง ครอบครัว       

 2. คนพิการหรือผู้ดูแลได้รับ

การฝึกอบรมการอยู่ร่วมกับสมาชิก

ในครอบครัว 

 3. ครอบครัวของคนพิการที่

ผ่านการอบรมฯ สามารถพูดคุยกับ

คนพิการเข้าใจกันบ้างบางครั้ง 

 4. ครอบครัวของคนพิการที่

ผ่านการอบรมฯ สามารถพูดคุยกัน

โดยเข้าใจเป้ าหมายของการอยู่ 

ร่วมกันเป็นอย่างด ี
 5. ครอบครัวของคนพิการที่

ผ่านการอบรมฯ มีสัมพันธภาพที่
สามารถด ารงชีวิตร่วมกันด้วยความ
เข้าใจและเอ้ืออาทรต่อกัน 

 5.1.5 การรวม 
กลุ่มคนพิการ 
ชมรมคนพิการ 
เป็นกลุ่ม
ช่วยเหลือกันเอง 

คนพิการมีการรวมตัวกันเป็นกลุ่ม
หรือชมรมหรือไม่ อย่างไร  
 1. ไม่มีการรวมกลุ่ม/ชมรม

คนพิการฯ เพราะ……………………… 
 2. มีการรวมกลุ่มคนพิการ 

ชมรมคนพิการ เป็นกลุ่มช่วยเหลือ
กันเองอย่างไม่เป็นทางการ 
 3. มีการรวมกลุ่มคนพิการ 

ชมรมคนพิการ เป็นกลุ่มช่วยเหลือ
กันเองโดยจัดให้มีโครงสร้างการ
บริหารกลุ่มในรูปกรรมการหรือ
รูปแบบอื่น ๆ  
 4. กลุ่มคนพิการ ชมรมคน

พิการมีการจัดกิจกรรมช่วยเหลือ
กันอย่างต่อเนื่อง 
 5. กลุ่มคนพิการ ชมรมคน

พิการ มีผลงานเป็นที่ยอมรับของ
สมาชิกและชุมชน 

น าเสนอร้อยละของคนพิการ จ าแนก
ตามลักษณะการรวมตัวกันเป็น
กลุ่มหรือชมรมของคนพิการ 
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องค์ประกอบ ตัวช้ีวัด ค าถามส าหรับตัวชี้วัด รูปแบบการวิเคราะห์และการ
น าเสนอ 

 5.1.6 การมีส่วน
ร่วมประชุม
ก าหนดนโยบาย  
แผนงาน 
โครงการที่
เกี่ยวข้องกับงาน
คนพิการ 

คนพิการหรือผู้ดูแล มีส่วนร่วม
แสดงความคิดเห็นในการประชุมกับ
หน่วยงานราชการในการก าหนด
น โยบาย  แผนงาน  โครงการที่
เกี่ ย ว ข้ อ งกั บ ค น พิ ก ารห รื อ ไม่ 
อย่างไร 
 1. ไม่ มี ส่ วนร่ วมประชุ มฯ 

เพราะ....................................... 
 2. มี ส่ วนร่ วมโดยเข้ าร่ วม

ประชุมเพ่ือก าหนดนโยบาย แผนงาน 
โครงการที่เกี่ยวข้องกับงานคนพิการ 
 3. คนพิการหรือผู้ดูแลได้รับ

ก ารแต่ งตั้ ง เป็ น ค ณ ะท า งาน /
คณะกรรมการของหน่วยงานระดับ
ต าบล เพ่ือมีส่วนน าเสนอกิจกรรม 
โครงการ แผนงาน  
 4.  ค น พิ ก า ร ห รื อ ผู้ ดู แ ล

สามารถ เป็ นผู้ น า ในการจัดท า
แผนงาน โครงการที่เกี่ยวข้องกับ
คนพิการเสนอหน่วยงานต่าง ๆ 
 5. แ ผ น งาน  โค ร งก า รที่ 

คนพิการหรือผู้ดูแลเป็นผู้ เสนอ
ได้รับการพิจารณาหรือบรรจุใน
แผนระดับต าบลหรือในหน่วยงาน
ต่าง ๆ 

น าเสนอร้อยละของคนพิการ จ าแนก
ตามลักษณะการมีส่วนร่วมแสดง
ความคิดเห็น ในการประชุมกับ
หน่วยงานราชการในการก าหนด
นโยบาย  แผนงาน  โครงการที่
เกี่ยวข้องกับคนพิการ 
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3.2.6 งานกีฬาและนันทนาการ ประกอบด้วย 1 ตัวชี้วัด โดยมีรายละเอียดดังภาพที่ 3.6 

ภาพที่ 3.6 ตัวชี้วัดของดัชนีที่ 6 ด้านกีฬาและนันทนาการ 

รูปแบบการวิเคราะห์ข้อมูลและการน าเสนอผลการศึกษาของดัชนีที่ 6 ด้านกีฬาและนันทนาการ 
มีรายละเอียดดังตารางที่ 3.7  

ตารางท่ี 3.7 รูปแบบการวิเคราะห์ข้อมูลและการน าเสนอผลการศึกษาของดัชนีที่ 6 ด้านกีฬาและนันทนาการ 

องค์ประกอบ ตัวช้ีวัด ค าถามส าหรับตัวชี้วัด รูปแบบการวิเคราะห์และการ
น าเสนอ 

 6.1.1 การเข้า
ร่วมกิจกรรมการ
เล่นกีฬาและ
นันทนาการ 

การเข้าร่วมกิจกรรมด้านกีฬาและ
นันทนาการสอดคล้องกับเป้าหมาย
หรือไม่ อย่างไร 
 1. คนพิการเข้าร่วมกิจกรรม
การเล่นกีฬาและนันทนาการที่ไม่
ตรงกับความต้องการ 
 3. คนพิการเข้าร่วมกิจกรรม
การเล ่นก ีฬาและน ันทนาการที่
สอดคล้องกับความต้องการแต่ยัง
ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 5. คนพิการเข้าร่วมกิจกรรม

การเล่ นกี ฬาและนั นทนาการที่
สอดคล้องกับความต้องการและบรรลุ
เป้าหมาย 

น าเสนอร้อยละของคนพิการ จ าแนก
ตามสอดคล้องกับเป้ าหมายของ 
คนพิการในการเข้าร่วมกิจกรรมด้าน
กีฬาและนันทนาการ 
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3.2.7 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด โดยมีรายละเอียดดังภาพที่ 3.7 

ภาพที่ 3.7 ตัวชี้วัดของดัชนีที่ 7 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

รูปแบบการวิเคราะห์ข้อมูลและการน าเสนอผลการศึกษาของดัชนีที่ 7 ด้านสิ่งอ านวยความ
สะดวก มีรายละเอียดดังตารางที่ 3.8 

ตารางท่ี 3.8 รูปแบบการวิเคราะห์ข้อมูลและการน าเสนอผลการศึกษาของดัชนีที่ 7 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

องค์ประกอบ ตัวช้ีวัด ค าถามส าหรับตัวชี้วัด รูปแบบการวิเคราะห์และการ
น าเสนอ 

 
 
 
 
 
 
 
 

7.1.1 การเข้าถึง
และใช้ประโยชน์
จากสิ่งอ านวย
ความสะดวกใน
หน่วยงานของ
ภาครัฐ และ
เอกชน 

คนพิการ สามารถเข้าถึงและใช้
ประโยชน์ จากสิ่ งอ านวยความ
สะดวกของหน่วยงานราชการและ
เอกชนไดห้รือไม่ อย่างไร                                                                                   
 1. ไม่สามารถเข้าถึง/ไม่เคยใช้

บริการสิ่งอ านวยความสะดวก  
 2 . สามารถ เข้ าถึ งและใช้

ประโยชน์ได้ ดังนี้ 
 1) ด้านอาคารสถานที่ 

(ระบุ).................................. 
 2) ระบบคมนาคมขนส่ง 

(ระบุ)................................... 
 3) เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(ระบุ)................................... 
 4) อ่ืน ๆ ระบุ............. 

1. น าเสนอร้อยละของคนพิการที่
เข้าถึงและไม่สามารถเข้าถึงและ 
ใช้ประโยชน์จากสิ่งอ านวยความ
สะดวกของหน่วยงานราชการและ
เอกชน 

2. เลือกเฉพาะคนที่สามารถเข้าถึง
และใช้ประโยชน์จากสิ่งอ านวย
ค วาม ส ะด วกข อ งห น่ ว ย งาน
ราชการและเอกชน 

3. น าเสนอร้อยละของคนพิการที่
สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์
จากสิ่งอ านวยความสะดวกของ
หน่วยงานราชการและเอกชนใน
ด้านต่าง ๆ 

 7.1.2 ความพึง
พอใจในการใช้

คนพิการ มีความพึงพอใจต่อสิ่ง
อ านวยความสะดวกในหน่วยงาน

1. น าเสนอระดับความพึงพอใจต่อสิ่ง
อ านวยความสะดวกในหน่วยงาน
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องค์ประกอบ ตัวช้ีวัด ค าถามส าหรับตัวชี้วัด รูปแบบการวิเคราะห์และการ
น าเสนอ 

ประโยชน์จากสิ่ง
อ านวยความ
สะดวกสาธารณะ 

ราชการและเอกชนในระดับใด โดย
มีระดับความพึงพอใจให้เลือกตอบ 
5 ระดับ ได้แก่  
1 = น้อยที่สุด 2 = น้อย  
3 = ปานกลาง 4 = มาก และ  
5 = มากท่ีสุด 

ราชการโดยเฉลี่ย และร้อยละของ
คนพิการจ าแนกตามระดับความ
พึงพอใจ 

2. น าเสนอระดับความพึงพอใจต่อสิ่ง
อ านวยความสะดวกในหน่วยงาน
เอกชนโดยเฉลี่ย และร้อยละของ
คนพิการจ าแนกตามระดับความ
พึงพอใจ 

3.3 ระเบียบวิธีในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ครั้งนี้ ได้จากการส ารวจโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือการวิจัย โดย

แบบสอบถามประกอบด้วย 4 ส่วน ดังนี้ 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน   
ส่วนที่ 2 ข้อมูลมาตรฐานการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
ส่วนที่ 3 ข้อคิดเห็นอื่น ๆ ของคนพิการ 
ส่วนที่ 4 ข้อสังเกต/ความเห็น (ของผู้สัมภาษณ์หรือผู้ดูแลคนพิการ) 
ส าหรับข้อมูลที่จะน ามาใช้ในการวิเคราะห์คุณภาพชีวิตคนพิการ ประกอบด้วยข้อมูล 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 

1 ข้อมูลพ้ืนฐาน และส่วนที่ 2 ข้อมูลมาตรฐานการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยการวิเคราะห์
ข้อมูลมีข้ันตอนดังนี้ 

1. ตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของข้อมูล และก าหนดค่าสูญหาย (Missing Value) ใน
กรณีท่ีผู้ตอบแบบสอบถามไม่ตอบค าถาม หรือค าตอบไม่ตรงกับค าถาม 

2. วิเคราะห์ข้อมูลตามวิธีการที่ก าหนดในหัวข้อที่ 3.2  
3. สรุปและอภิปรายผลการวิเคราะห์ข้อมูล



 

บทท่ี 4 
 ผลการศึกษา 

การส ารวจมาตรฐานคุณภาพชีวิตคนพิการ ปี 2562 เป็นการส ารวจสถานการณ์คุณภาพชีวิตคนพิการใน
จังหวัดที่มีการด าเนินโครงการ “เมืองที่ เป็นมิตรส าหรับคนพิการและคนทั้งมวล (SMILE City)” ซึ่ ง
ประกอบด้วย จังหวัดกระบี่ ขอนแก่น เชียงใหม่ ชลบุรี นนทบุรี สงขลา พิษณุโลก และอุดรธานี รวมทั้งสิ้น  
8 จังหวัด ผลการศึกษาแสดงรายละเอียดตามหัวข้อดังนี้ 

4.1 ประชากรและตัวอย่าง 
การส ารวจมาตรฐานคุณภาพชีวิตคนพิการครั้งนี้มุ่งเน้นศึกษาในจังหวัดที่มีการด าเนินโครงการ “เมืองที่

เป็นมิตรส าหรับคนพิการและคนทั้งมวล (SMILE City)” ซึ่งประกอบด้วย จังหวัดกระบี่ ขอนแก่น เชียงใหม่ ชลบุรี 
นนทบุรี สงขลา พิษณุโลก และอุดรธานี รวมทั้งสิ้น 8 จังหวัด โดยตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ คือ คนพิการที่ 
จดทะเบียนคนพิการในพ้ืนที่ โครงการฯ ก าหนดขนาดตัวอย่างทั้งสิ้น 5,200 คน จากจ านวนคนพิการ 
ที่ขึ้นทะเบียนทั้งหมด 277,464 คน ใน 8 จังหวัด (ข้อมูล ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2562) โดยจ านวนตัวอย่างที่
ตอบกลับภายในระยะเวลาที่ก าหนดและมีความครบถ้วนสมบูรณ์มีจ านวนทั้งสิ้น 4,500 คน คิดเป็นร้อยละ 
86.54 ดังรายละเอียดในตารางที่ 4.1 

ตารางท่ี 4.1 สัดส่วนจ านวนตัวอย่างที่ใช้ในการเก็บข้อมูลรายจังหวัด 

 
ทั้ งนี้ กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ส าหรับงานวิจัยนี้ต้องประกอบด้วยตัวแทนคนพิการจากทุกอ าเภอใน 

แต่ ล ะจั งห วั ดที่ ก าหนดใน ตารางที่  4.1  และต้ องประกอบด้ วยคน พิการทั้ ง  7  ป ระ เภท  ได้ แก่  
ความพิการทางการเห็น ความพิการทางการได้ยินและการสื่อความหมาย ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือ
ทางร่างกาย ความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม ความพิการทางสติปัญญา ความพิการทางการเรียนรู้ (LD) 
และความพิการทางออทิสติก 
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4.2 เพศของกลุ่มตัวอย่าง 
จากการส ารวจกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 4,500 คน พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่เป็นเพศชายมีจ านวน 2,383 คน 

คิดเป็นร้อยละ 52.96 และเป็นเพศหญิงจ านวน 2,117 คน คิดเป็นร้อยละ 47.04 ดังภาพที่ 4.1 
 

 

ภาพที่ 4.1 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามเพศ 

4.3 ประเภทความพิการของกลุ่มตัวอย่าง 
จากการส ารวจกลุ่ มตัวอย่างทั้ งหมด 4,500 คน พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ ไม่ ให้ ข้อมูลประเภท 

ความพิการมีจ านวน 87 คน และให้ข้อมูลทั้งหมด 4,413 คน สามารถจ าแนกคนพิการตามประเภทความพิการ
ได้เป็น 7 ประเภท และความพิการซ้ าซ้อนอีก 1 ประเภท โดยจ านวนและร้อยละของคนพิการแต่ละประเภท
แสดงดังภาพที่ 4.2  

 
ภาพที่ 4.2 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามประเภทความพิการ 
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4.4 อายุของกลุ่มตัวอย่าง 
จากการส ารวจกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด กลุ่มตัวอย่างที่ให้ข้อมูลเรื่องอายุมีจ านวน 4,459 คน โดยพบว่า 

อายุเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง คือ 54.46 ปี โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 47.77 
ของคนพิการที่ให้ข้อมูล รองลงมา คือ อายุ 25-59 ปี คิดเป็นร้อยละ 38.39 ดังภาพที่ 4.3 

 
ภาพที่ 4.3  จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามช่วงอายุ และอายุเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 

4.5 อาชีพและรายได้ของกลุ่มตัวอย่าง 
จากการส ารวจกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 4,500 คน มีคนพิการที่ให้ข้อมูลด้านการประกอบอาชีพทั้งสิ้น 

4,135 คน โดยพบว่าส่วนใหญ่ไม่ได้ประกอบอาชีพ มีคนพิการที่ประกอบอาชีพเพียง 742 คน หรือร้อยละ 
17.94 ของกลุ่มตัวอย่างที่ให้ข้อมูล ดังภาพที่ 4.4 โดยคนพิการที่ประกอบอาชีพส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร (ท านา 
ท าไร่ ท าสวน และปศุสัตว์) 

 
ภาพที่ 4.4 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่ประกอบอาชีพ 
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4.6 การศึกษาของกลุ่มตัวอย่าง 
จากการส ารวจข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่าง 4,500 คน มีคนพิการให้ข้อมูลทั้งสิ้น 4,348 

คน โดยพบว่าส่วนใหญ่จบการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 59.04 ของกลุ่มตัวอย่างที่ให้ข้อมูล รองลงมา คือ ไม่ส าเร็จ
การศึกษา คิดเป็นร้อยละ 35.63 ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่เหลืออยู่ระหว่างการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 5.34 ดังภาพที่ 
4.5 

ภาพที่ 4.5 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามสถานะการศึกษา 

เมื่อพิจารณาเฉพาะกลุ่มตัวอย่างที่จบการศึกษา ส่วนใหญ่จบการศึกษาในระดับประถมศึกษา คิดเป็น
ร้อยละ 77.09 รองลงมา คือ มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย คิดเป็นร้อยละ 10.60 และ 
ร้อยละ 6.93 ตามล าดับ มีกลุ่มตัวอย่างเพียงร้อยละ 1.76 ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ดังภาพที่ 4.6 

 
ภาพที่ 4.6 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่จบการศึกษา จ าแนกตามระดับการศึกษา 
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4.7 มาตรฐานการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในภาพรวมของประเทศ 
ในการส ารวจคุณภาพชีวิตคนพิการครั้งนี้ คณะผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม

ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง โดยแบบสอบถามชุดนี้พัฒนาขึ้นจากมาตรฐานการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของ
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) โดยนักวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาแห่งหนึ่งเมื่อปี  
พ.ศ. 2560 และใช้เก็บข้อมูลในปีดังกล่าว หลังจากนั้นแบบสอบถามได้รับการปรับปรุงโดยนักวิชาการอิสระใน
ปี พ.ศ. 2561 และใช้เก็บข้อมูลในปีดังกล่าว มาตรฐานการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประกอบด้วย 7 ดัชนี  
ดังภาพที่ 4.7 

ภาพที่ 4.7 ดัชนี 7 ด้านของมาตรฐานการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการที่พัฒนาโดยกรมส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) 

หลังจากที่ได้ด าเนินการเก็บข้อมูลเสร็จสิ้น คณะผู้วิจัยน าข้อมูลมาท าการวิเคราะห์โดยจ าแนกตามดัชนี 
7 ด้านของมาตรฐานการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ผลการศึกษามีรายละเอียดดังนี้ 

4.7.1 ด้านสิทธิและความเท่าเทียม ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบ ได้แก่ การส่งเสริมและพิทักษ์สิทธิ 
และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร โดยมีรายละเอียดตัวชี้วัดดังภาพที่ 4.8 

ภาพที่ 4.8 องค์ประกอบและตัวชี้วัดของดัชนีที่ 1 ด้านสิทธิและความเท่าเทียม 
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 ตัวช้ีวัดที่ 1.1.1 การมีบัตรประจ าตัวคนพิการ 
ในการส ารวจการมีบัตรประจ าตัวคนพิการของกลุ่มตัวอย่าง มีคนพิการให้ข้อมูลทั้งสิ้น 4,377 คน 

โดยพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีบัตรประจ าตัวคนพิการและบัตรยังไม่หมดอายุมีจ านวน 4,129 คน คิดเป็นร้อยละ 
94.33 ของกลุ่มตัวอย่างที่ให้ข้อมูล ส่วนอีกร้อยละ 5.67 นั้นไม่มีบัตรประจ าตัวคนพิการหรือบัตรหมดอายุ  
ดังภาพที่ 4.9 

 

 
ภาพที่ 4.9 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่มีบัตรประจ าตัวคนพิการ 

 ตัวช้ีวัดที่ 1.1.2 การได้รับเบี้ยความพิการ 
ในการส ารวจการได้รับเบี้ยความพิการจากกลุ่มตัวอย่าง 4,500 คน มีคนพิการให้ข้อมูลทั้งสิ้น 

4,344 คน โดยพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ได้รับเบี้ยความพิการมีจ านวน 4,287 คน คิดเป็นร้อยละ 98.69 ของ 
กลุ่มตัวอย่างที่ให้ข้อมูล ดังภาพที่ 4.10 

 

ภาพที่ 4.10 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับเบี้ยความพิการ 

 ตัวช้ีวัดที่ 1.1.3 การรับรู้เรื่องสิทธิคนพิการตามกฎหมาย 
ในการส ารวจการรับรู้เกี่ยวกับสิทธิคนพิการตามกฎหมายของกลุ่มตัวอย่าง 4,500 คน มีคนพิการ

ให้ข้อมูลทั้งสิ้น 4,196 คน โดยพบว่า ข้อที่ 9 เบี้ยความพิการ เป็นสิทธิที่กลุ่มตัวอย่างรับรู้มากที่สุด คิดเป็น 
ร้อยละ 83.86 ของกลุ่มตัวอย่างที่ให้ข้อมูล รองลงมา คือ ข้อที่ 10 การปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย ผู้ช่วย 
คนพิการ หรือผู้ดูแลคนพิการ และข้อที่ 4 การยอมรับและมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม ซึ่งมีกลุ่มตัวอย่าง
รับรู้จ านวนใกล้เคียงกัน คือ ร้อยละ 62.25 และร้อยละ 62.01 ตามล าดับ ส่วนสิทธิที่กลุ่มตัวอย่างรับรู้ 
น้อยที่สุด คือ ข้อที ่7 บริการล่ามภาษามือ คิดเป็นร้อยละ 28.29 ดังภาพที่ 4.11 
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ภาพที่ 4.11 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่รับรู้สิทธิคนพิการ จ าแนกรายข้อ 

เมื่อพิจารณาจากจ านวนสิทธิที่รับรู้ พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่รับรู้สิทธิทั้ง 10 ข้อ คิดเป็นร้อยละ 
20.16 รองลงมา คือ ไม่รับรู้สิทธิเลย คิดเป็นร้อยละ 13.68 รับรู้สิทธิ 9 ข้อ คิดเป็นร้อยละ 9.94 และรับรู้สิทธิ 
1 ข้อ คิดเป็นร้อยละ 8.82 ตามล าดับ ดังภาพที่ 4.12 

 
ภาพที่ 4.12 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่รับรู้สิทธิคนพิการ จ าแนกตามจ านวนสิทธิที่รับรู้ 

 ตัวช้ีวัดที่ 1.1.4 การด าเนินการร้องเรียนเรื่องการละเมิดสิทธิ 
จากการส ารวจเกี่ยวกับการร้องเรียนเรื่องการละเมิดสิทธิ มีคนพิการที่ตอบค าถามข้อนี้จ านวน 

4,381 คน พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่เคยถูกละเมิดสิทธิมีจ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 0.91 ของกลุ่มตัวอย่างที่ให้
ข้อมูล ในจ านวนผู้ที่ เคยถูกละเมิดสิทธิ มี เพียง 16 คนที่ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลการด าเนินงานเกี่ยวกับ 
การร้องเรียนเรื่องการละเมิดสิทธิ ดังภาพที่ 4.13 

 
ภาพที่ 4.13 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่เคยถูกละเมิดสิทธิ และผลการด าเนินงานเกี่ยวกับการร้องเรียนเรื่อง 

การละเมิดสิทธิ 
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 ตัวช้ีวัดที่ 1.1.5 การเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากสิทธิคนพิการตามมาตรา 20  
จากการส ารวจการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากสิทธิคนพิการตามมาตรา 20 (ภาพที่ 4.14) พบว่า 

ข้อ 9 เบี้ยความพิการ เป็นสิทธิที่กลุ่มตัวอย่างสามารถเข้าถึงมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 93.01 รองลงมา คือ  
ข้อ 4 การยอมรับและมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม และข้อ 1 การฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ คิดเป็น 
ร้อยละ 79.23 และร้อยละ 78.92 ตามล าดับ ดังภาพที่ 4.15  

 
ภาพที่ 4.14 สิทธิคนพิการตามมาตรา 20 

ภาพที่ 4.15 จ านวนของกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการเข้าถึงสิทธิคนพิการตามมาตรา 20 และร้อยละของกลุ่ม
ตัวอย่างที่สามารถเข้าถึงสิทธิคนพิการตามมาตรา 20 

 ตัวชี้วัดที่ 1.2.1 การเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารด้านสิทธิประโยชน์จาก
สื่อหรือหน่วยงานต่าง ๆ 

จากการส ารวจการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารด้านสิทธิประโยชน์ของ 
กลุ่มตัวอย่าง มีคนพิการตอบค าถามข้อนี้ 2,379 คน พบว่าสื่อที่กลุ่มตัวอย่างต้องการใช้เป็นช่องทางเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารมากที่สุด คือ สื่อบุคคล (เพ่ือน คนรู้จัก และเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่าง ๆ) จ านวน 912 คน 
รองลงมา คือ โทรทัศน์ จ านวน 910 คน และวิทยุ จ านวน 820 คน ส าหรับสื่อที่กลุ่มตัวอย่างสามารถใช้เป็น
ช่องทางเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้มากที่สุด คือ โทรทัศน์ คิดเป็นร้อยละ 70.44 รองลงมา คือ สื่อบุคคล คิดเป็น
ร้อยละ 68.53 และวิทยุชุมชน/เสียงตามสาย/หอกระจายข่าว คิดเป็นร้อยละ 68.15 ส าหรับสื่อที่กลุ่มตัวอย่าง
สามารถใช้เป็นช่องทางเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้น้อยที่สุด คือ หนังสือพิมพ์ คิดเป็นร้อยละ 36.87 ดังภาพที่ 4.16 
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ภาพที่ 4.16 จ านวนของกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการใช้สื่อเป็นช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และร้อยละของ

กลุ่มตัวอย่างที่สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางต่าง ๆ 

4.7.2 ด้านสุขภาวะคนพิการ ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด โดยมีรายละเอียดดังภาพที่ 4.17 

ภาพที่ 4.17 ตัวชี้วัดของดัชนีที่ 2 ด้านสุขภาวะคนพิการ 
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 ตัวช้ีวัดที่ 2.1.1 การได้รับบริการตามระบบสาธารณสุข 
การบริการตามระบบสาธารณสุขส าหรับคนพิการ มีทั้งสิ้น 26 ด้าน ครอบคลุมความพิการทุก

ประเภท ซึ่งคนพิการแต่ละประเภทมีความจ าเป็นในการใช้บริการระบบสาธารณสุขที่แตกต่างกัน การน าเสนอ
จึงแยกประเภทความพิการและบริการสาธารณสุขตามความจ าเป็นของประเภทความพิการทั้ง 7 ประเภท ดังนี้ 

1) ความพิการทางการเห็น  
จากการส ารวจความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีความพิการทางการเห็นจ านวน 397 คน ถึง

บริการสาธารณสุขที่มีความจ าเป็นส าหรับคนพิการทางการเห็น ซึ่งมีท้ังสิ้น 13 ด้าน พบว่า สิทธิการบริการตาม
ระบบสาธารณสุขที่กลุ่มตัวอย่างต้องการเข้าถึงมากที่สุด คือ การฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการโดยครอบครัวและ
ชุมชน การเยี่ยมบ้าน กิจกรรมการให้บริการเชิงรุก (177 คน) โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ (มากกว่าร้อยละ 50) 
สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขเกือบทั้งหมดได้ตามความต้องการ ยกเว้นการบริการด้านการศัลยกรรมที่ 
กลุ่มตัวอย่างเข้าถึงได้ต่ ากว่าร้อยละ 50 ดังภาพที่ 4.18 
 

 

ภาพที่ 4.18 จ านวนของกลุ่มตัวอย่างที่มีความพิการทางการเห็นที่ต้องการเข้าถึงบริการสาธารณสุข 
แต่ละประเภท และร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้ 

2) ความพิการทางการได้ยินและการสื่อความหมาย  
จากการส ารวจความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีความพิการทางการได้ยินและการสื่อความหมาย

จ านวน 693 คน ถึงบริการสาธารณสุขที่มีความจ าเป็นส าหรับคนพิการทางการได้ยินและการสื่อความหมาย ซึ่งมี
ทั้งสิ้น 17 ด้าน พบว่า สิทธิการบริการตามระบบสาธารณสุขที่กลุ่มตัวอย่างต้องการเข้าถึงมากที่สุด คือ การ
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพการได้ยิน (308 คน) โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ (มากกว่าร้อยละ 50) สามารถเข้าถึงบริการ
สาธารณสุขได้ตามความต้องการ ยกเว้นการบริการด้านการศัลยกรรม การแก้ไขการพูด (อรรถบ าบัด) และการ
ให้บริการเกี่ยวกับกายอุปกรณ์เทียม กายอุปกรณ์เสริม เครื่องช่วยความพิการ หรือสื่อส่งเสริมพัฒนาการ ที่
กลุ่มตัวอย่างสามารถเข้าถึงได้ไม่ถึงร้อยละ 50 ของคนพิการที่มีความต้องการบริการด้านนี้ ดังภาพที่ 4.19 
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ภาพที่ 4.19 จ านวนของกลุ่มตัวอย่างที่มีความพิการทางการได้ยินและการสื่อความหมายที่ต้องการเข้าถึง
บริการสาธารณสุขแต่ละประเภท และร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้ 

3) ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย  
จากการส ารวจความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย

จ านวน 1,928 คน ถึงบริการสาธารณสุขที่มีความจ าเป็นส าหรับคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย
ซึ่งมีทั้งสิ้น 18 ด้าน พบว่า สิทธิการบริการตามระบบสาธารณสุขที่กลุ่มตัวอย่างต้องการเข้าถึงมากที่สุด คือ 
การให้ยา ผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ และหัตถการพิเศษอ่ืน ๆ เพ่ือการบ าบัด ฟื้นฟู (913 คน) กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ 
(มากกว่าร้อยละ 50) สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้ตามความต้องการ ยกเว้นการบริการด้านพลบ าบัด
และศิลปะบ าบัดที่กลุ่มตัวอย่างสามารถเข้าถึงได้ไม่ถึงร้อยละ 50 ของคนพิการที่มีความต้องการบริการด้านนี้ 
ดังภาพที่ 4.20 

 
ภาพที่ 4.20 จ านวนของกลุ่มตัวอย่างที่มีความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกายที่ต้องการเข้าถึง

บริการสาธารณสุขแต่ละประเภท และร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้ 
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4) ความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม  
จากการส ารวจความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมจ านวน 251 

คน ถึงบริการสาธารณสุขที่มีความจ าเป็นส าหรับคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมซึ่งมีทั้งสิ้น 16 ด้าน พบว่า 
สิทธิการบริการตามระบบสาธารณสุขท่ีกลุ่มตัวอย่างต้องการเข้าถึงมากที่สุด คือ การให้ยา ผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ 
และหัตถการพิเศษอ่ืน ๆ เพ่ือการบ าบัด ฟ้ืนฟู  (121 คน) โดยกลุ่มตัวอย่างยังไม่สามารถเข้าถึงบริการ
สาธารณสุขส่วนใหญ่ได้ตามความต้องการ บริการสาธารณสุขที่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ (มากกว่าร้อยละ 50) 
สามารถเข้าถึงได้ตามความต้องการ ได้แก่ การตรวจวินิจฉัย การตรวจทางห้องปฏิบัติการ และการตรวจพิเศษ
ด้วยวิธีอ่ืน ๆ ตามชุดสิทธิประโยชน์ การแนะแนว การให้ค าปรึกษา และการจัดบริการเป็นรายกรณี การให้ยา 
ผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ และหัตถกรรมพิเศษอ่ืน ๆ เพ่ือการบ าบัด ฟื้นฟู การบริการพยาบาลเฉพาะทาง จิตบ าบัด 
การฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการโดยครอบครัวและชุมชน การเยี่ยมบ้าน กิจกรรมการให้บริการเชิงรุก และการ
ฝึกทักษะการเรียนรู้ขั้นพ้ืนฐาน ดังภาพที่ 4.21 

 

 

ภาพที่ 4.21 จ านวนของกลุ่มตัวอย่างที่มีความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมที่ต้องการเข้าถึง 
บริการสาธารณสุขแต่ละประเภท และร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้ 

5) ความพิการทางสติปัญญา 
จากการส ารวจความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีความพิการทางสติปัญญาจ านวน 467 คน ถึง

บริการสาธารณสุขที่มีความจ าเป็นส าหรับคนพิการทางสติปัญญาซึ่งมีทั้งสิ้น 8 ด้าน พบว่า สิทธิการบริการตาม
ระบบสาธารณสุขที่กลุ่มตัวอย่างต้องการเข้าถึงมากที่สุด คือ การฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการโดยครอบครัวและ
ชุมชน การเยี่ยมบ้าน กิจกรรมการให้บริการเชิงรุก (210 คน) โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ (มากกว่าร้อยละ 50) 
สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขทุกประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้นการบริการด้านการประเมิน และ
เตรียมความพร้อมก่อนการฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านอาชีพหรือการประกอบอาชีพ ดังภาพที่ 4.22 
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ภาพที่ 4.22 จ านวนของกลุ่มตัวอย่างที่มีความพิการทางสติปัญญาที่ต้องการเข้าถึงบริการสาธารณสุข 

แต่ละประเภท และร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้ 

6) ความพิการทางการเรียนรู้ (LD) 
จากการส ารวจความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีความพิการทางการเรียนรู้ (LD) จ านวน 27 คน 

ถึงบริการสาธารณสุขที่มีความจ าเป็นส าหรับคนพิการทางการเรียนรู้ (LD) ซึ่งมีทั้งสิ้น 19 ด้าน พบว่า สิทธิการ
บริการตามระบบสาธารณสุขที่กลุ่มตัวอย่างต้องการเข้าถึงมากที่สุด คือ การตรวจวินิจฉัย การตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการและการตรวจพิเศษด้วยวิธีอ่ืน ๆ ตามชุดสิทธิประโยชน์ (14 คน) โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ 
(มากกว่าร้อยละ 50) สามารถเข้าถึงบริการสาธารณ สุขได้ตามความต้องการ ยกเว้นการบริการด้าน
กิจกรรมบ าบัด พฤติกรรมบ าบัด การบริการทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก การพัฒนาทักษะ
ทางสังคม สังคมสงเคราะห์ และสังคมบ าบัด การประเมิน และเตรียมความพร้อมก่อนการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
ด้านอาชีพหรือการประกอบอาชีพ การบริการข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพผ่านสื่อในรูปแบบที่เหมาะสมกับความ
พิการ ซึ่งคนพิการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ การฝึกอบรมและการพัฒนาทักษะแก่คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ 
และผู้ช่วยคนพิการและการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการโดยครอบครัวและชุมชน การเยี่ยมบ้าน กิจกรรมการ
ให้บริการเชิงรุกดังภาพที่ 4.23  
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ภาพที่ 4.23 จ านวนของกลุ่มตัวอย่างที่มีความพิการทางการเรียนรู้ (LD) ที่ต้องการเข้าถึงบริการสาธารณสุข

แต่ละประเภท และร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้ 

7) ความพิการทางออทิสติก 
จากการส ารวจความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีความพิการทางออทิสติกจ านวน 24 คน ถึง

บริการสาธารณสุขที่มีความจ าเป็นส าหรับคนพิการทางออทิสติกซึ่งมีทั้งสิ้น 21 ด้าน พบว่า สิทธิการบริการ
ตามระบบสาธารณสุขที่กลุ่มตัวอย่างต้องการเข้าถึงมากที่สุด คือ การให้ยา ผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ และหัตถการ
พิเศษอ่ืน ๆ เพ่ือการบ าบัด ฟ้ืนฟู (10 คน) และการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการโดยครอบครัวและชุมชน การ
เยี่ยมบ้าน กิจกรรมการให้บริการเชิงรุก (10 คน) โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ (มากกว่าร้อยละ 50) สามารถ
เข้าถึงบริการสาธารณสุขได้ตามความต้องการ ยกเว้นการบริการด้านการประเมิน และเตรียมความพร้อมก่อน
การฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านอาชีพหรือการประกอบอาชีพ การบริการข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพผ่านสื่อในรูปแบบ
ที่เหมาะสมกับความพิการซึ่งคนพิการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ การฝึกทักษะการเรียนรู้ขั้นพ้ืนฐาน และการ
บริการทันตกรรม ดังภาพที่ 4.24 
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ภาพที่ 4.24 จ านวนของกลุ่มตัวอย่างที่มีความพิการทางออทิสติกที่ต้องการเข้าถึงบริการสาธารณสุข 

แต่ละประเภท และร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้ 

8) ความพิการซ้ าซ้อน 
จากการส ารวจความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีความพิการซ้ าซ้อนจ านวน 626 คน ถึงบริการ

สาธารณสุขที่มีความจ าเป็นส าหรับคนพิการซ้ าซ้อนซึ่งมีทั้งสิ้น 26 ด้าน พบว่า สิทธิการบริการตามระบบ
สาธารณสุขที่กลุ่มตัวอย่างต้องการเข้าถึงมากที่สุด คือ การให้ยา ผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ และหัตถการพิเศษอ่ืน ๆ 
เพ่ือการบ าบัด ฟ้ืนฟู (251 คน) โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ (มากกว่าร้อยละ 50) สามารถเข้าถึงบริการ
สาธารณสุขได้ตามความต้องการ ยกเว้นการบริการด้านการศัลยกรรม ดนตรีบ าบัด พลบ าบัด และศิลปะบ าบัด 
ดังภาพที่ 4.25 

 
ภาพที่ 4.25 จ านวนของกลุ่มตัวอย่างที่มีความพิการซ้ าซ้อนที่ต้องการเข้าถึงบริการสาธารณสุขแต่ละประเภท 

และร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้ 
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 ตัวช้ีวัดที่ 2.1.2 ความรู้ ความเข้าใจ การดูแลสุขภาวะองค์รวม 
การประเมินความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลสุขภาวะองค์รวมของกลุ่มตัวอย่างเป็นการ

ประเมินการรับรู้ 6 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้ายจิตใจ ด้านอารมณ์ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา และด้านการ
ด ารงชีวิตประจ าวัน ผลการส ารวจพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลสุขภาวะองค์รวมใน
แต่ละด้านอยู่ในระดับสูง (เกินร้อยละ 70) โดยมีการรับรู้ด้านร่างกายมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 89.64 รองลงมา 
คือ ด้านจิตใจ คิดเป็นร้อยละ 82.65 ส่วนการรับรู้ในระดับที่สามารถอธิบายได้ ถ่ายทอดได้ และแสดง
พฤติกรรมได้นั้นมีสัดส่วนค่อนข้างต่ า นั่นคือไม่ถึงร้อยละ 20 ของจ านวนกลุ่มตัวอย่างที่รับรู้ในแต่ละด้าน  
ดังภาพที่ 4.26 

ภาพที่ 4.26 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามด้านของการรับรู้และระดับการรับรู้ 

 ตัวช้ีวัดที่ 2.1.3 การตรวจสุขภาพประจ าปี 
ผลการส ารวจการตรวจสุขภาพประจ าปีของกลุ่มตัวอย่าง มีคนพิการให้ข้อมูลทั้งหมด 4,378 คน 

พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปี คิดเป็นร้อยละ 80.81 ซึ่งในจ านวนนี้ส่วนใหญ่
ได้รับการตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งเป็นประจ าทุกปี คิดเป็นร้อยละ 35.45 รองลงมา คือ ได้รับการ
ตรวจสุขภาพประจ าปีแบบไม่ต่อเนื่อง ตามความสะดวก คิดเป็นร้อยละ 35.31 ดังภาพที่ 4.27 

  
ภาพที่ 4.27 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปี  

และความถี่ของการตรวจสุขภาพประจ าปี 
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4.7.3 ด้านการศึกษา ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด โดยมีรายละเอียดดังภาพที่ 4.28 

 
ภาพที่ 4.28 ตัวชี้วัดของดัชนีที่ 3 ด้านการศึกษา 

 ตัวชี้วัดที่ 3.1.1 คนพิการที่ก าลังศึกษาอยู่และได้รับบริการจัดการศึกษาอย่างเต็มตาม
ศักยภาพ 

ในแบบสอบถามไม่มีข้อค าถามส าหรับตัวชี้วัดนี้ 

 ตัวช้ีวัดที่ 3.1.2 การได้รับการสนับสนุนด้านการศึกษา 
ผลการส ารวจการได้รับการสนับสนุนด้านการศึกษาของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ก าลัง

ศึกษาอยู่มีจ านวน 232 คน มีคนพิการที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการสนับสนุนด้านการศึกษาจ านวน 131 คน  
ส่วนใหญ่ได้รับการสนับสนุนด้านการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 65.65 เมื่อพิจารณาเฉพาะกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับ 
การสนับสนุนด้านการศึกษา ส่วนใหญ่ได้รับการจัดท าแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล และสื่อ อุปกรณ์ เครื่องช่วย
ที่เหมาะสมกับสภาพความพิการ รวมทั้งมีบุคลากรทางการศึกษาช่วยสนับสนุนการเรียนเป็นระยะ ๆ คิดเป็น
ร้อยละ 25.95 รองลงมา คือ ได้รับการจัดท าแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล และสื่อ อุปกรณ์ เครื่องช่วยที่
เหมาะสมกับสภาพความพิการ คิดเป็นร้อยละ 18.32 ดังภาพที่ 4.29 

 
ภาพที่ 4.29 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการสนับสนุนด้านการศึกษา 
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 ตัวชี้วัดที่ 3.1.3 การส าเร็จการศึกษาในช่วงชั้นของการศึกษาหรือตามแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคล (EP) 

ผลการส ารวจการส าเร็จการศึกษาของกลุ่มตัวอย่าง มีคนพิการให้ข้อมูลทั้งหมด 2,624 คน พบว่า
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่สามารถส าเร็จการศึกษาตามช่วงชั้นหรือตามแผนการศึกษารายบุคคลภายในเวลาที่
ก าหนด คิดเป็นร้อยละ 50.72 รองลงมา คือ สามารถส าเร็จการศึกษาตามช่วงชั้นหรือตามแผนการศึกษา
รายบุคคลในระยะเวลาที่ก าหนด คิดเป็นร้อยละ 37.39 ดังภาพที่ 4.30 

 
ภาพที่ 4.30 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่สามารถส าเร็จการศึกษาได้ 

4.7.4 ด้านอาชีพ การจ้างงาน และรายได้ ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัด โดยมีรายละเอียดดังภาพที่ 4.31 

ภาพที่ 4.31 ตัวชี้วัดของดัชนีที่ 4 ด้านอาชีพ การจ้างงาน และรายได้ 
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 ตัวช้ีวัดที่ 4.1.1 การได้รับค าแนะน า ค าปรึกษาด้านอาชีพ 
ในการส ารวจข้อมูลด้านการได้รับค าแนะน า ค าปรึกษาด้านอาชีพ มีคนพิการให้ข้อมูลจ านวน 

3,494 คน พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่ได้รับค าแนะน า ค าปรึกษาด้านอาชีพ คิดเป็นร้อยละ 44.33 ของ
กลุ่มตัวอย่างที่ให้ข้อมูล ส่วนคนพิการที่เหลือได้รับค าแนะน า ค าปรึกษาด้านอาชีพ โดยร้อยละ 30.17 ได้รับ
ค าแนะน า ค าปรึกษาด้านอาชีพ รวมถึงทรัพยากรและสิ่งอ านวยความสะดวกในการเข้าถึงบริการด้านอาชีพ แต่
ไม่สอดคล้องกับศักยภาพ ความถนัด และความพร้อมของตนเอง ส่วนที่เหลือ คือ ร้อยละ 25.50 ได้รับ
ค าแนะน า ค าปรึกษาด้านอาชีพและแหล่งงาน รวมถึงทรัพยากรและสิ่งอ านวยความสะดวกในการเข้าถึงบริการ
ด้านอาชีพที่สอดคล้องกับศักยภาพ ความถนัด และความพร้อมของตนเอง ดังภาพที่ 4.32 

 
ภาพที่ 4.32 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับค าแนะน า ค าปรึกษาด้านอาชีพ 

 ตัวช้ีวัดที่ 4.1.2 การส าเร็จการศึกษาได้ตามหลักสูตรอาชีพที่ฝึก 
ในการส ารวจคนพิการด้านการส าเร็จการศึกษาได้ตามหลักสูตรอาชีพ มีคนพิการให้ข้อมูลจ านวน 

3,839 คน พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่ได้รับการอบรมหรือศึกษาหลักสูตรฝึกวิชาชีพ คิดเป็นร้อยละ 92.39 
กลุ่มตัวอย่างเพียงร้อยละ 7.61 ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรอาชีพ โดยร้อยละ 4.98 ส าเร็จการศึกษาได้ตาม
หลักสูตร และร้อยละ 2.63 ไม่สามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามหลักสูตร ดังภาพที่ 4.33 

 

 
ภาพที่ 4.33 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่เข้ารับการอบรมหลักสูตรอาชีพ 
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 ตัวช้ีวัดที่ 4.1.3 การเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากแหล่งกู้ยืมเงินเพื่อประกอบอาชีพ 
จากการส ารวจการเข้ าถึ งและใช้ป ระโยชน์ จ ากแหล่ งกู้ ยื ม เงิน เพ่ื อประกอบอาชีพ  

มีคนพิการให้ข้อมูลทั้งหมด 3,580 คน โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากแหล่ง
กู้ยืมเพ่ือประกอบอาชีพได้ (รวมคนพิการที่ไม่ต้องการกู้ยืมเงิน) คิดเป็นร้อยละ 81.54 รองลงมา คือ สามารถ
เข้าถึงและได้รับเงินกู้ยืมเพ่ือประกอบอาชีพได้ตามความต้องการจ าเป็น คิดเป็นร้อยละ 7.09 ดังภาพที่ 4.34 

 
ภาพที่ 4.34 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ 

จากแหล่งกู้ยืมเพ่ือประกอบอาชีพได้ 

 ตัวช้ีวัดที่ 4.1.4 การมีอาชีพ และมีรายได้เพียงพอต่อการยังชีพ 
จากการส ารวจการมีอาชีพของกลุ่มตัวอย่าง มีคนพิการให้ข้อมูลทั้งหมด 4,135 คน พบว่า 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่ได้ประกอบอาชีพ คิดเป็นร้อยละ 82.06 โดยไม่มีรายได้ จึงต้องพ่ึงพาญาติพ่ีน้องและ
เบี้ยความพิการ ดังภาพที่ 4.35 ส าหรับคนพิการที่ประกอบอาชีพ (ร้อยละ 17.94) นั้น มีรายได้เฉลี่ย 5,652.83 
บาทต่อเดือน  

 

 
ภาพที่ 4.35 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่ประกอบอาชีพ 
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 ตัวช้ีวัดที่ 4.1.5 การได้รับการจ้างงานผ่านระบบบริการจัดหางานของคนพิการ 
จากการส ารวจการใช้ระบบบริการจัดหางานของคนพิการ มีคนพิการให้ข้อมูลจ านวน 3,869 คน 

พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่เคยใช้บริการ คิดเป็นร้อยละ 96.87 ส่วนที่เหลือ คือ ร้อยละ 3.13 เคยใช้บริการ
ระบบบริการจัดหางานของคนพิการ ดังภาพที่ 4.36 

 
ภาพที่ 4.36 ร้อยละของคนพิการที่เคยใช้บริการระบบบริการจัดหางานของคนพิการ 

ในกลุ่มคนพิการที่เคยใช้บริการระบบดังกล่าว ประมาณครึ่งหนึ่งไม่ได้รับการจ้างงานผ่านระบบ
บริการจัดหางาน คิดเป็นร้อยละ 51.85 รองลงมา คือ ได้รับการจ้างงานผ่านระบบบริการจัดหางาน เป็นงาน
ลักษณะชั่วคราว รายปี คิดเป็นร้อยละ 20.37 และได้รับการจ้างงานผ่านระบบบริการจัดหางาน โดยได้รับการ
บรรจุเป็นพนักงานประจ า คิดเป็นร้อยละ 10.19 ดังภาพที่ 4.37 

 
ภาพที่ 4.37 ร้อยละของคนพิการที่เคยใช้บริการระบบบริการจัดหางานและได้รับการจ้างงาน 
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4.7.5 ด้านอาชีพ การจ้างงาน และรายได้ ประกอบด้วย 6 ตัวชี้วดั โดยมีรายละเอียด  ดังภาพที่ 4.38 

 
ภาพที่ 4.38 ตัวชี้วัดของดัชนีที่ 5 ด้านการออกสู่สังคม 

 ตัวชี้วัดที่ 5.1.1 การได้รับการฝึกทักษะการด ารงชีวิตที่สอดคล้องกับเป้าหมายของ
ตนเอง 

จากการส ารวจการได้รับการฝึกทักษะการด ารงชีวิตที่สอดคล้องกับเป้าหมายของตนเองของ 
คน พิ การ เบื้ อ งต้ น เป็ น การส ารวจการก าหนด เป้ าหมายใน การออกสู่ สั งคมของกลุ่ มตั วอย่ า ง  
มีคนพิการให้ข้อมูลจ านวน 3,836 คน พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่ได้ก าหนดเป้าหมายในการเข้าสู่สังคม  
คิดเปน็ร้อยละ 94.21 ดังภาพที่ 4.39 

 

 
ภาพที่ 4.39 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่ก าหนดเป้าหมายในการออกสู่สังคม 
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เมื่อพิจารณาเฉพาะกลุ่มตัวอย่างที่มีการก าหนดเป้าหมายในการออกสู่สังคมซึ่งมีจ านวน 222 คน 
มีคนพิการให้ข้อมูลด้านการส่งเสริมการฝึกทักษะในการออกสู่สังคมจ านวน 194 คน โดยส่วนใหญ่ไม่ได้รับการ
ส่งเสริมการฝึกทักษะเพ่ือบรรลุเป้าหมายในการออกสู่สังคม คิดเป็นร้อยละ 77.84 ดังภาพที่ 4.40 

 
ภาพที่ 4.40 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการส่งเสริมการฝึกทักษะเพ่ือบรรลุเป้าหมายในการออกสู่สังคม 

 ตัวช้ีวัดที่ 5.1.2 การเข้าร่วมกิจกรรมตามหลักศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี 
จากการส ารวจการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมของกลุ่มตัวอย่าง มีคนพิการให้ข้อมูลจ านวน 4,250 

คน พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม คิดเป็นร้อยละ 61.76 ดังภาพที่ 4.41 

 
ภาพที่ 4.41 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่เคยเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม 

เมื่ อ พิ จารณ าลั กษณ ะของการเข้ าร่ วมกิจกรรมทางสั งคมของกลุ่ มตั วอย่ าง พบว่ า 
กลุ่มตัวอย่างประมาณ 1 ใน 3 มีปัญหาในการเข้าร่วมกิจกรรมฯ ไม่เข้าร่วมสนุก ร่วมท าสิ่งที่สนใจ หรือร่วมงาน 
คิดเป็นร้อยละ 29.73 รองลงมา คือ สามารถเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการและกิจกรรมยามว่าง อยากเข้าร่วม
สนุก ร่วมท าสิ่งที่สนใจหรือร่วมงานอย่างสม่ าเสมอ คิดเป็นร้อยละ 26.55 ดังภาพที่ 4.42 

 

 
ภาพที่ 4.42 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามลักษณะของการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม 
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 ตัวช้ีวัดที่ 5.1.3 การได้รับบริการ 
จากการส ารวจการได้รับบริการด้านการมีผู้ช่วยคนพิการ การจัดปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย 

และการช่วยเหลือคนพิการที่ไม่มีผู้ดูแล พบว่าการบริการที่กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการมากที่สุด คือ การจัด
ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย (1,584 คน) รองลงมา คือ การมีผู้ช่วยคนพิการ (1,149 คน) ในแง่ของ
ความสามารถในการเข้าถึงบริการนั้น การบริการที่กลุ่มตัวอย่างสามารถเข้าถึงได้มากที่สุด คือ การมีผู้ช่วย  
คนพิการ คิดเป็นร้อยละ 60.75 ส่วนการบริการที่เข้าถึงได้น้อยที่สุด คือ การจัดปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย 
คิดเป็นร้อยละ 48.93 ดังภาพที่ 4.43 

 
ภาพที่ 4.43 จ านวนของกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการเข้าถึงการบริการ และร้อยละของกลุ่มตัวอย่างสามารถเข้าถึง

การบริการ 

 ตัวชี้วัดที่ 5.1.4 การได้รับการฝึกอบรมอยู่ร่วมกับสมาชิกในครอบครัวด้วยสัมพันธภาพ
ที่ดี มีความภาคภูมิใจในตนเอง 

จากการส ารวจผลจากการได้รับการฝึกอบรมอยู่ร่วมกับสมาชิกในครอบครัวด้วยสัมพันธภาพที่ดี 
มีคนพิการให้ข้อมูลจ านวน 3,685 คน พบว่าคนพิการหรือผู้ดูแลส่วนใหญ่ไม่ได้รับการฝึกอบรมการอยู่ร่วมกับ
สมาชิกในครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 39.08 รองลงมา คือ คนพิการหรือผู้ดูแลได้รับการฝึกอบรมการอยู่ร่วมกับ
สมาชิกในครอบครัว และครอบครัวของคนพิการที่ผ่านการอบรมฯ มีสัมพันธภาพที่สามารถด ารงชีวิตร่วมกัน
ด้วยความเข้าใจและเอ้ืออาทรต่อกัน คิดเป็นร้อยละ 22.99 และ 20.95 ตามล าดับ ดังภาพที่ 4.44 
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ภาพที่ 4.44 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามผลจากการได้รับการฝึกอบรมอยู่ร่วมกับสมาชิกในครอบครัว

ด้วยสัมพันธภาพที่ดี 

 ตัวช้ีวัดที่ 5.1.5 การรวมกลุ่มคนพิการ ชมรมคนพิการ เป็นกลุ่มช่วยเหลือกันเอง 
จากการส ารวจการรวมกลุ่มของกลุ่มตัวอย่าง มีคนพิการให้ข้อมูลจ านวน 4,042 คน พบว่า 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่มีการรวมกลุ่ม/ชมรมคนพิการฯ คิดเป็นร้อยละ 82.48 ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่เหลือมีการ
รวมกลุ่มในลักษณะต่าง ๆ โดยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มช่วยเหลือกันเองอย่างไม่เป็นทางการ คิดเป็นร้อยละ 8.61  
ดังภาพที่ 4.45 

 
ภาพที่ 4.45 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามลักษณะการรวมกลุ่มคนพิการ 
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 ตัวชี้วัดที่ 5.1.6 การมีส่วนร่วมประชุมก าหนดนโยบาย แผนงาน โครงการที่เกี่ยวข้อง
กับงานคนพิการ 

จากการส ารวจการมีส่วนร่วมประชุมก าหนดนโยบาย แผนงาน โครงการที่ เกี่ยวข้องกับ 
งานคนพิการของกลุ่มตัวอย่าง มีคนพิการให้ข้อมูลจ านวน 4,063 คน โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่มีส่วนร่วม
ประชุม คิดเป็นร้อยละ 70.79 ส่วนคนพิการที่เหลือจ านวน 1,187 คน มีส่วนร่วมประชุมก าหนดนโยบาย 
แผนงาน โครงการที่เกี่ยวข้องกับงานคนพิการในลักษณะต่าง ๆ โดยส่วนใหญ่มีส่วนร่วมโดยเข้าร่วมประชุมเพ่ือ
ก าหนดนโยบาย แผนงาน โครงการที่เกี่ยวข้องกับงานคนพิการ คิดเป็นร้อยละ 19.47 ดังภาพที่ 4.46 

 
ภาพที่ 4.46 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามการมีส่วนร่วมประชุมก าหนดนโยบาย แผนงาน โครงการที่

เกี่ยวข้องกับงานคนพิการ 

4.7.6 ด้านกีฬาและนันทนาการ ประกอบด้วย 1 ตัวชี้วัด โดยมีรายละเอียดดังภาพที่ 4.47 

ภาพที่ 4.47 ตัวชี้วัดของดัชนีที่ 6 ด้านกีฬาและนันทนาการ 
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 ตัวช้ีวัดที่ 6.1.1 การเข้าร่วมกิจกรรมการเล่นกีฬาและนันทนาการ 
จากการส ารวจการเข้ าร่วมกิจกรรมการเล่นกีฬาและนันทนาการของกลุ่ มตัวอย่ าง  

มีคนพิการให้ข้อมูลจ านวน 1,110 คน พบว่ากลุ่มตัวอย่างเกือบครึ่งหนึ่งสามารถเข้าร่วมกิจกรรมการเล่นกีฬา
และนันทนาการที่สอดคล้องกับความต้องการและบรรลุเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 46.13 รองลงมา คือ เข้าร่วม
กิจกรรมการเล่นกีฬาและนันทนาการที่สอดคล้องกับความต้องการแต่ยังไม่บรรลุเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ 
27.21 ดังภาพที่ 4.48 

 
ภาพที่ 4.48 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามความสอดคล้องกับเป้าหมาย 

ของการเข้าร่วมกิจกรรม 

4.7.7 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด โดยมีรายละเอียดดังภาพที่ 4.49 

 
ภาพที่ 4.49 ตัวชี้วัดของดัชนีที่ 7 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
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 ตัวชี้วัดที่ 7.1.1 การเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากสิ่งอ านวยความสะดวกในหน่วยงาน
ของภาครัฐและเอกชน 

จากการส ารวจการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากสิ่งอ านวยความสะดวกในหน่วยงานของภาครัฐ
และเอกชนของกลุ่มตัวอย่าง มีคนพิการให้ข้อมูลจ านวน 4,065 คน พบว่ากลุ่มตัวอย่างประมาณครึ่งหนึ่งไม่
สามารถเข้าถึง/ไม่เคยใช้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกในหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน คิดเป็นร้อยละ 
50.04 เมื่อพิจารณาเฉพาะกลุ่มตัวอย่างที่สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ จากสิ่งอ านวยความสะดวกใน
หน่วยงานของภาครัฐและเอกชนได้ ส่วนใหญ่สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ด้านสถานที่มากที่สุด คิดเป็น 
ร้อยละ 97.72 และสามารถเข้าถึงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 62.70 ดังภาพที่ 4.50 

 
ภาพที่ 4.50 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากสิ่งอ านวยความสะดวกใน 

หน่วยงานของภาครัฐและเอกชน 

  ตัวชี้ วัดที่ 7.1.2 ความพึงพอใจในการใช้ประโยชน์จากสิ่งอ านวยความสะดวก
สาธารณะ 

จากการส ารวจความพึงพอใจในการใช้ประโยชน์จากสิ่งอ านวยความสะดวกสาธารณะของ 
คนพิการ แบ่งออกเป็น 2 ประเด็น ได้แก่ ความพึงพอใจต่อสิ่งอ านวยความสะดวกในหน่วยงานราชการ และ
ความพึงพอใจต่อสิ่งอ านวยความสะดวกในหน่วยงานเอกชน พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อสิ่งอ านวย
ความสะดวกในหน่วยงานราชการมากกว่าหน่วยงานเอกชนเล็กน้อย โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ
ต่อสิ่งอ านวยความสะดวกในหน่วยงานราชการในระดับมาก ในขณะที่ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อสิ่งอ านวย
ความสะดวกในหน่วยงานเอกชนในระดับปานกลาง ดังภาพที่ 4.51 

 
ภาพที่ 4.51 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามระดับความพึงพอใจต่อสิ่งอ านวยความสะดวกใน 

หน่วยงานราชการและหน่วยงานเอกชน 
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4.8 มาตรฐานการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในระดับจังหวัด 
ในการส ารวจคุณภาพชีวิตคนพิการครั้งนี้ นอกจากจะน าข้อมูลมาท าการวิเคราะห์โดยจ าแนกตามดัชนี 7 

ด้านของมาตรฐานการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแล้ว คณะผู้วิจัยยังท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยจ าแนกตาม
จังหวัดอีกด้วย (เฉพาะตัวชี้วัดที่สามารถจ าแนกได้) ผลการศึกษามีรายละเอียดดังนี้ 

4.8.1 ด้านสิทธิและความเท่ าเทียม ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบ โดยองค์ประกอบที่  1  
การส่งเสริมและพิทักษ์สิทธิมี 5 ตัวชี้วัด ได้แก่ 1) การมีบัตรประจ าตัวคนพิการ 2) การได้รับเบี้ยความพิการ  
3) การรับรู้เรื่องสิทธิคนพิการตามกฎหมาย 4) การด าเนินการร้องเรียนเรื่องการละเมิดสิทธิ และ 5) การเข้าถึง
และใช้ประโยชน์จากสิทธิคนพิการตามมาตรา 20 และองค์ประกอบที่ 2 การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารมี 1 ตัวชี้วัด 
คือ การเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารด้านสิทธิประโยชน์จากสื่อหรือหน่วยงานต่าง ๆ 

 ตัวช้ีวัดที่ 1.1.1 การมีบัตรประจ าตัวคนพิการ 
เมื่อพิจารณาสถานะการมีบัตรประจ าตัวคนพิการ จ าแนกรายจังหวัด พบว่า ในแต่ละจังหวัดมี 

คนพิการที่มีบัตรประจ าตัวคนพิการและบัตรยังไม่หมดอายุเป็นสัดส่วนที่สูง โดยมากกว่า ร้อยละ 90 ของ 
คนพิการในเกือบทุกจังหวัดมีประจ าตัวคนพิการ ยกเว้นจังหวัดอุดรธานีที่ต่ ากว่าร้อยละ 90 เพียงเล็กน้อย 
จังหวัดที่กลุ่มตัวอย่างมีบัตรประจ าตัวคนพิการและบัตรยังไม่หมดอายุมากที่สุด คือ จังหวัดพิษณุโลก คิดเป็น
ร้อยละ 98.98 ส่วนจังหวัดที่มีกลุ่มตัวอย่างที่มีบัตรประจ าตัวคนพิการและบัตรยังไม่หมดอายุน้อยที่สุด คือ 
จังหวัดอุดรธานี คิดเป็นร้อยละ 89.69 ดังภาพที่ 4.52 

 
ภาพที่ 4.52 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่มีบัตรประจ าตัวคนพิการ จ าแนกรายจังหวัด 

 ตัวช้ีวัดที่ 1.1.2 การได้รับเบี้ยความพิการ 
เมื่อพิจารณาสถานะการได้รับเบี้ยความพิการของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกรายจังหวัด พบว่า  

ทุกจังหวัดมีคนพิการที่ ได้รับเบี้ยความพิการเกินร้อยละ 98 โดยจังหวัดที่กลุ่มตัวอย่างทุกคนได้รับ  
เบี้ยความพิการ คือ จังหวัดพิษณุโลก ส่วนจังหวัดที่กลุ่มตัวอย่างได้รับเบี้ยความพิการเป็นจ านวนน้อยที่สุด คือ 
จังหวัดเชียงใหม่ คิดเป็นร้อยละ 98.34 และจังหวัดกระบี่ คิดเป็นร้อยละ 98.35 ดังภาพที่ 4.53 
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ภาพที่ 4.53 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับเบี้ยความพิการ จ าแนกรายจังหวัด 

 ตัวช้ีวัดที่ 1.1.3 การรับรู้เรื่องสิทธิคนพิการตามกฎหมาย 
จากการส ารวจข้อมูลเรื่องการรับรู้ เรื่องสิทธิคนพิการตามกฎหมาย จ าแนกรายจังหวัด  

ดังภาพที่ 4.54 พบว่ากลุ่มตัวอย่างในจังหวัดขอนแก่นมีระดับการรับรู้เรื่องสิทธิคนพิการสูงที่สุด เนื่องจากมี  
ร้อยละของการรับรู้มากท่ีสุดทั้ง 10 ข้อ ส่วนกลุ่มตัวอย่างในจังหวัดกระบี่มีระดับการรับรู้สิทธิต่ าที่สุด เนื่องจาก
มีร้อยละของการรับรู้น้อยที่สุด 6 ข้อ ได้แก่ ข้อที่ 3 การฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ ข้อที่ 4 การยอมรับและมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม ข้อที่ 5 การช่วยเหลือให้เข้าถึงนโยบาย แผนงาน โครงการ กิจกรรม และการ
ช่วยเหลือทางกฎหมาย ข้อที่ 7 บริการล่ามภาษามือ ข้อที่ 8 เครื่องช่วยความพิการและสิ่งอ านวยความสะดวก
สาธารณะ และข้อที่ 9 เบี้ยความพิการ อีก 2 จังหวัดที่กลุ่มตัวอย่างมีระดับการรับรู้สิทธิค่อนข้างต่ า คือ จังหวัด
นนทบุรีและจังหวัดพิษณุโลก จังหวัดนนทบุรีมีร้อยละของการรับรู้สิทธิน้อยที่สุด 1 ข้อ คือ ข้อที่ 6 ข้อมูล
ข่าวสาร เทคโนโลยีสารสนเทศ และสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือการสื่อสาร และมีระดับการรับรู้น้อยที่สุดเป็น
อันดับ 2 (รองจากจังหวัดกระบี่) 3 ข้อ คือ ข้อที่ 2 การศึกษา ข้อที่ 4 การยอมรับและมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ทางสังคม และข้อที่ 5 การช่วยเหลือให้เข้าถึงนโยบาย แผนงาน โครงการ กิจกรรม และการช่วยเหลือทาง
กฎหมาย ส่วนจังหวัดพิษณุโลกมีร้อยละของการรับรู้สิทธิน้อยที่สุด 1 ข้อ คือ ข้อที่ 1 การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
ทางการแพทย์ และมีระดับการรับรู้น้อยที่สุดเป็นอันดับ 2 (รองจากจังหวัดกระบี่) 2 ข้อ คือ ข้อที่ 3 การฟ้ืนฟู
สมรรถภาพด้านอาชีพ และข้อที่ 8 เครื่องช่วยความพิการ และสิ่งอ านวยความสะดวกสาธารณะ 
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ภาพที่ 4.54 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่รับรู้สิทธิคนพิการ จ าแนกรายข้อและรายจังหวัด 

 ตัวช้ีวัดที่ 1.1.5 การเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากสิทธิคนพิการตามมาตรา 20 

จากการส ารวจข้อมูลเรื่องการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากสิทธิคนพิการตามมาตรา 20 พ.ร.บ. ส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 จ าแนกรายจังหวัด 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างในจังหวัดกระบี่สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากสิทธิคนพิการมากกว่ากลุ่มตัวอย่างใน
จังหวัดอ่ืน ๆ ทุกข้อ ยกเว้นข้อที่ 9 เบี้ยความพิการ ในขณะที่กลุ่มตัวอย่างในจังหวัดพิษณุโลกสามารถเข้าถึง
และใช้สิทธิประโยชน์จากสิทธิคนพิการได้น้อยที่สุดถึง 4 สิทธิ ได้แก่ ข้อที่ 2 การศึกษา ข้อที่ 3 การฟ้ืนฟู



70 
 

สมรรถภาพด้านอาชีพ ข้อที่ 5 การช่วยเหลือให้เข้าถึงนโยบาย แผนงาน โครงการ กิจกรรม และการช่วยเหลือ
ทางกฎหมาย และข้อที่ 10 การปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย ผู้ช่วยคนพิการ หรือผู้ดูแลคนพิการ  

เมื่ อพิจารณาสิทธิคนพิการที่ กลุ่ มตั วอย่างต้องการเข้ าถึงมากที่ สุด  3 อันดับแ รก จ าแนก 
รายข้อและรายจังหวัด พบว่า การเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากสิทธิข้อที่ 9 เบี้ยความพิการของกลุ่มตัวอย่างใน
ทุกจังหวัดมีสัดส่วนใกล้เคียงกัน ในขณะที่การเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากสิทธิข้อที่ 1 การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
ทางการแพทย์ มีสัดส่วนค่อนข้างแตกต่างกัน โดยจังหวัดที่มีสัดส่วนสูงที่สุด คือ จังหวัดกระบี่ คิดเป็นร้อยละ 
96.08 และจังหวัดที่มีสัดส่วนต่ าที่สุด คือ จังหวัดอุดรธานี คิดเป็นร้อยละ 70.00 ดังภาพที่ 4.55 

 

 
ภาพที่ 4.55 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากสิทธิคนพิการที่กลุ่มตัวอย่าง

ต้องการเข้าถึงมากท่ีสุด 3 อันดับแรก จ าแนกรายข้อและรายจังหวัด 

 ตัวชี้วัดที่ 1.2.1 การเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารด้านสิทธิประโยชน์จาก
สื่อหรือหน่วยงานต่าง ๆ  

เมื่อพิจารณาผลการส ารวจการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารด้านสิทธิประโยชน์จาก
สื่อหรือหน่วยงานต่าง ๆ จ าแนกรายจังหวัด พบว่า กลุ่มตัวอย่างในจังหวัดเชียงใหม่ ชลบุรี นนทบุรี แ ละ
อุดรธานี สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารด้านสิทธิประโยชน์ผ่านทุกสื่อได้ถึงร้อยละ 100 
ในขณะที่กลุ่มตัวอย่างในจังหวัดพิษณุโลกสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารด้านสิทธิประโยชน์
ได้น้อยที่สุดถึง 6 สื่อ ได้แก่ วิทยุ วิทยุชุมชน/เสียงตามสาย/หอกระจายข่าว แผ่นพับ/ใบปลิว หนังสือพิมพ์ 
นิตยสาร/วารสาร และอินเทอร์เน็ต  
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เมื่อพิจารณาสื่อที่กลุ่มตัวอย่างต้องการเข้าถึงมากที่สุด 3 อันดับแรก จ าแนกรายสื่อและราย
จังหวัด พบว่า การเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารด้านสิทธิประโยชน์จากสื่อหรือหน่วยงานต่าง ๆ 
ของกลุ่มตัวอย่างในจังหวัดขอนแก่นและพิษณุโลกอยู่ในระดับต่ ากว่าจังหวัดอ่ืน ๆ อย่างเห็นได้ชัด  ดังภาพที่ 
4.56 

ภาพที่ 4.56 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารด้านสิทธิประโยชน์ 
จากสื่อหรือหน่วยงานต่าง ๆ ที่กลุ่มตัวอย่างต้องการเข้าถึงมากที่สุด 3 อันดับแรก จ าแนกรายสื่อและรายจังหวัด 

4.8.2 ด้านสุขภาวะคนพิการ ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ 1) การได้รับบริการตามระบบสาธารณสุข 
2) ความรู้ ความเข้าใจ การดูแลสุขภาวะองค์รวม และ 3) การตรวจสุขภาพประจ าปี 

 ตัวช้ีวัดที่ 2.1.2 ความรู้ ความเข้าใจ การดูแลสุขภาวะองค์รวม  
จากการส ารวจข้อมูลเรื่องความรู้ ความเข้าใจ การดูแลสุขภาวะองค์รวม (สุขภาพกาย จิตใจ  

อารมณ สังคม สติปัญญา) สามารถด ารงชีวิตประจ าวันได้ตามศักยภาพ จ าแนกรายจังหวัด พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ในจังหวัดกระบี่มีการรับรู้เรื่องสุขภาวะองค์รวมมากที่สุดทุกด้าน ในขณะที่กลุ่มตัวอย่างในจังหวัดพิษณุโลกมี
การรับรู้น้อยที่สุด เนื่องจากร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่รับรู้เรื่องสุขภาวะองค์รวมมีจ านวนต่ าที่สุดถึง 3 ด้าน 
ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ และด้านการด ารงชีวิตประจ าวัน เมื่อพิจารณาข้อมูลแบบจ าแนกรายด้าน 
พบว่า ในภาพรวมนั้นด้านของสุขภาวะองค์รวมที่กลุ่มตัวอย่างมีความรู้ความเข้าใจมากที่สุด คือ ด้านร่างกาย 
เช่น การรับประทานอาหาร การออกก าลังกาย และการดูแลด้านสุขอนามัย ในขณะที่ด้านของสุขภาวะ 
องค์รวมที่กลุ่มตัวอย่างมีความรู้ความเข้าใจน้อยที่สุดมี 2 ด้าน คือ ด้านสังคม เช่น การมีส่วนร่วมหรือการท า
กิจกรรมในชุมชน และด้านสติปัญญา เช่น การเรียนรู้ในชีวิตประจ าวัน การเรียนรู้ในสถาบันหรือแหล่งเรียนรู้
อ่ืน ๆ ดังภาพที่ 4.57 
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ภาพที่ 4.57 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่รับรู้ในเรื่องสุขภาวะองค์รวม จ าแนกรายด้านของการรับรู้และรายจังหวัด 

4.8.3 ด้านการศึกษา ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ 1) คนพิการที่ก าลังศึกษาอยู่และได้รับบริการจัด
การศึกษาอย่างเต็มตามศักยภาพ 2) การได้รับการสนับสนุนด้านการศึกษา และ 3) การส าเร็จการศึกษาในช่วง
ชั้นของการศึกษาหรือตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (EP)  

 ตัวช้ีวัดที่ 3.1.2 การได้รับการสนับสนุนด้านการศึกษา  
เมื่อพิจารณาผลการส ารวจการได้รับการสนับสนุนด้านการศึกษา จ าแนกรายจังหวัด พบว่า  

กลุ่มตัวอย่างในจังหวัดชลบุรีได้รับการสนับสนุนด้านการศึกษามากที่สุด (ร้อยละ 80.65) รองลงมา คือ จังหวัด
กระบี่และสงขลา (ร้อยละ 64.29 และ 56.79 ตามล าดับ) ส่วนจังหวัดที่กลุ่มตัวอย่างได้รับการสนับสนุนด้าน
การศึกษาน้อยที่สุด 3 จังหวัด คือ จังหวัดพิษณุโลก (ร้อยละ 23.08) จังหวัดเชียงใหม่ (ร้อยละ 23.87) และ
จังหวัดนนทบุรี (ร้อยละ 25) ดังภาพที่ 4.58 

 
ภาพที่ 4.58 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการสนับสนุนด้านการศึกษา จ าแนกรายจังหวัด 
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 ตัวชี้วัดที่ 3.1.3 การส าเร็จการศึกษาในช่วงชั้นของการศึกษาหรือตามแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคล (EP) 

เมื่อพิจารณาผลการส ารวจการได้รับการสนับสนุนด้านการศึกษา จ าแนกรายจังหวัด พบว่า  
กลุ่มตัวอย่างในจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดกระบี่สามารถส าเร็จการศึกษาตามช่วงชั้นหรือตามแผนการศึกษา
รายบุคคลมากที่สุด โดยมีสัดส่วนใกล้เคียงกันมาก (ร้อยละ 56.38 และ 56.25 ตามล าดับ) ในขณะที่ 
กลุ่มตัวอย่างในจังหวัดชลบุรีสามารถส าเร็จการศึกษาได้น้อยที่สุด (ร้อยละ 32.77) อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณา
เฉพาะกลุ่มตัวอย่างที่สามารถส าเร็จการศึกษาตามช่วงชั้นหรือตามแผนการศึกษารายบุคคลในระยะเวลาที่
ก าหนด จังหวัดกระบี่มีคนพิการที่สามารถส าเร็จการศึกษาในระยะเวลาที่ก าหนดมากที่สุด (ร้อยละ 47.92) 
รองลงมา คือ จังหวัดพิษณุโลก (ร้อยละ 46.81) ส่วนจังหวัดชลบุรีมีคนพิการที่สามารถส าเร็จการศึกษา 
ในระยะเวลาที่ก าหนดน้อยที่สุด (ร้อยละ 21.47) ดังภาพที่ 4.59 

 
ภาพที่ 4.59 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่สามารถส าเร็จการศึกษาได้ จ าแนกรายจังหวัด 

4.8.4 ด้านอาชีพ การจ้างงาน และรายได้ ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัด ได้แก่ 1) การได้รับค าแนะน า 
ค าปรึกษาด้านอาชีพ 2) การส าเร็จการศึกษาได้ตามหลักสูตรอาชีพที่ฝึก 3) การเข้าถึงและใช้ประโยชน์จาก
แหล่งกู้ยืมเงินเพ่ือประกอบอาชีพ 4) การมีอาชีพและมีรายได้เพียงพอต่อการยังชีพ และ 5) การได้รับการจ้าง
งานผ่านระบบบริการจัดหางานของคนพิการ 

 ตัวชี้วัดที่ 4.1.1 การได้รับค าแนะน า ค าปรึกษาด้านอาชีพ จากผลการส ารวจการได้รับ
ค าแนะน า ค าปรึกษาด้านอาชีพ จ าแนกรายจังหวัด พบว่า กลุ่มตัวอย่างในจังหวัดขอนแก่นได้รับค าแนะน า 
ค าปรึกษาด้านอาชีพมากที่สุด (ร้อยละ 61.99) ในขณะที่กลุ่มตัวอย่างในจังหวัดสงขลาได้รับค าแนะน า 
ค าปรึกษาด้านอาชีพน้อยที่สุด (ร้อยละ 41.80) เมื่อพิจารณาเฉพาะกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับค าแนะน า ค าปรึกษา
ด้านอาชีพ พบว่าคนพิการในจังหวัดนนทบุรีได้รับค าแนะน า ค าปรึกษาด้านอาชีพ รวมถึงทรัพยากรและ 
สิ่งอ านวยความสะดวกในการเข้าถึงบริการด้านอาชีพที่สอดคล้องกับศักยภาพ ความถนัด และความพร้อมของ
ตนเองมากที่สุด (ร้อยละ 40) และคนพิการในจังหวัดขอนแก่นได้รับค าแนะน า ค าปรึกษาด้านอาชีพ รวมถึง
ทรัพยากรและสิ่งอ านวยความสะดวกในการเข้าถึงบริการด้านอาชีพ แต่ไม่สอดคล้องกับศักยภาพ ความถนัด 
และความพร้อมของตนเองมากท่ีสุด (ร้อยละ 34.19) ดังภาพที่ 4.60  
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ภาพที่ 4.60 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับค าแนะน า ค าปรึกษาด้านอาชีพ จ าแนกรายจังหวัด 

 ตัวช้ีวัดที่ 4.1.2 การส าเร็จการศึกษาได้ตามหลักสูตรอาชีพที่ฝึก  
จากผลการส ารวจการเข้ารับการอบรมหลักสูตรอาชีพและการส าเร็จการศึกษาได้ตามหลักสูตร

อาชีพที่ฝึก จ าแนกรายจังหวัด พบว่า กลุ่มตัวอย่างในจังหวัดพิษณุโลกเข้ารับการอบรมหลักสูตรอาชีพมากที่สุด 
(ร้อยละ 16.33) ในขณะที่กลุ่มตัวอย่างในจังหวัดเชียงใหม่เข้ารับการอบรมน้อยที่สุด (ร้อยละ 4.35) เมื่อ
พิจารณาการส าเร็จการศึกษาของกลุ่มตัวอย่างที่เข้ารับการอบรมหลักสูตรอาชีพ พบว่า คนพิการในจังหวัด
พิษณุโลกสามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามหลักสูตรมากที่สุด (ร้อยละ 10.20) และคนพิการในจังหวัดนนทบุรี
ส าเร็จการศึกษาน้อยที่สุด (ร้อยละ 1.87) ในขณะเดียวกันคนพิการในจังหวัดพิษณุโลกก็ไม่สามารถส าเร็จ
การศึกษาได้ตามหลักสูตรมากที่สุดเช่นเดียวกัน (ร้อยละ 6.12) ดังภาพที่ 4.61 

 

 
ภาพที่ 4.61 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่เข้ารับการอบรมหลักสูตรอาชีพและส าเร็จการศึกษาได้ตาม 

หลักสูตรอาชีพท่ีฝึก จ าแนกรายจังหวัด 
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 ตัวช้ีวัดที่ 4.1.3 การเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากแหล่งกู้ยืมเงินเพื่อประกอบอาชีพ  
จากผลการส ารวจการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากแหล่งกู้ยืมเงินเพ่ือประกอบอาชีพ จ าแนกราย

จังหวัด พบว่า กลุ่มตัวอย่างในจังหวัดกระบี่สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากแหล่งกู้ยืมเงินเพ่ือประกอบ
อาชีพได้มากที่สุด (ร้อยละ 40.91) ในขณะที่กลุ่มตัวอย่างในจังหวัดสงขลาสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จาก
แหล่งกู้ยืมเงินได้น้อยที่สุด (ร้อยละ 8.65) เมื่อพิจารณาเฉพาะกลุ่มตัวอย่างที่สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์
จากแหล่งกู้ยืมเงินเพ่ือประกอบอาชีพได้ พบว่า เมื่อเปรียบเทียบระดับการใช้ประโยชน์จากเงินกู้ยืม คนพิการ
ในทุกจังหวัดยกเว้นจังหวัดอุดรธานี สามารถเข้าถึงและได้รับเงินกู้ยืมเพ่ือประกอบอาชีพได้ตามความต้องการ
จ าเป็นเป็นสัดส่วนมากที่สุด และเมื่อพิจารณาการใช้ประโยชน์จากเงินกู้ยืมเพ่ือสร้างรายได้ คนพิการในจังหวัด
กระบี่สามารถสร้างรายได้จากการประกอบอาชีพจากเงินกู้ยืมมากที่สุด (ร้อยละ 6.82) ในขณะที่คนพิการใน
จังหวัดพิษณุโลกไม่สามารถสร้างรายได้จากการประกอบอาชีพจากเงินกู้ยืมเลยแม้แต่คนเดียว ดังภาพที่ 4.62 

 

 

ภาพที่ 4.62 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากแหล่งกู้ยืมเงินเพ่ือ               
ประกอบอาชีพ จ าแนกรายจังหวัด  

 ตัวช้ีวัดที่ 4.1.4 การมีอาชีพและมีรายได้เพียงพอต่อการยังชีพ  
เมื่อพิจารณาการประกอบอาชีพของคนพิการ จ าแนกรายจังหวัด พบว่า  กลุ่มตัวอย่าง 

ในจังหวัดพิษณุโลกประกอบอาชีพเป็นจ านวนมากที่สุด (ร้อยละ 30.93) รองลงมา คือ จังหวัดอุดรธานี  
(ร้อยละ 25) และจังหวัดกระบี่ (ร้อยละ 22.02) ตามล าดับ ในขณะที่กลุ่มตัวอย่างในจังหวัดชลบุรีประกอบ
อาชีพน้อยที่สุด (ร้อยละ 15.34) ดังภาพที่ 4.63 
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ภาพที่ 4.63 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่ประกอบอาชีพ จ าแนกรายจังหวัด 

4.8.5 ด้านการออกสู่สังคม ประกอบด้วย 6 ตัวชี้วัด ได้แก่ 1) การได้รับการฝึกทักษะการด ารงชีวิตที่
สอดคล้องกับเป้าหมายของตนเอง 2) การเข้าร่วมกิจกรรมตามหลักศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี 3) การได้รับ
บริการ (การมีผู้ช่วยคนพิการ การจัดปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย และการช่วยเหลือคนพิการที่ไม่มีผู้ดู แล)  
4) การได้รับการฝึกอบรมอยู่ร่วมกับสมาชิกในครอบครัวด้วยสัมพันธภาพที่ดี มีความภาคภูมิใจในตนเอง  
5) การรวมกลุ่มคนพิการ ชมรมคนพิการ เป็นกลุ่มช่วยเหลือกันเอง และ 6) การมีส่วนร่วมประชุมก าหนด
นโยบาย แผนงาน โครงการที่เกี่ยวข้องกับงานคนพิการ  

 ตัวชี้วัดที่ 5.1.1 การได้รับการฝึกทักษะการด ารงชีวิตที่สอดคล้องกับเป้าหมายของ
ตนเอง  

เมื่อพิจารณาการได้รับการฝึกทักษะการด ารงชีวิตที่สอดคล้องกับเป้าหมายของตนเอง จ าแนก
รายจังหวัด พบว่า กลุ่มตัวอย่างในจังหวัดเชียงใหม่ได้รับการฝึกทักษะการด ารงชีวิตมากที่สุด  (ร้อยละ 86.79) 
รองลงมา คือ จังหวัดกระบี่ (ร้อยละ 85.71) และจังหวัดขอนแก่น (ร้อยละ 79.17) ในขณะที่กลุ่มตัวอย่างใน
จังหวัดพิษณุโลกได้รับการฝึกทักษะการด ารงชีวิตน้อยที่สุด (ร้อยละ 50) ดังภาพที่ 4.64 

 

 
ภาพที่ 4.64 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการฝึกทักษะการด ารงชีวิตที่สอดคล้องกับเป้าหมายของตนเอง 

จ าแนกรายจังหวัด 



77 
 

 ตัวช้ีวัดที่ 5.1.2 การเข้าร่วมกิจกรรมตามหลักศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี 
เมื่อพิจารณาการเข้าร่วมกิจกรรมตามหลักศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี จ าแนกรายจังหวัด พบว่า 

กลุ่มตัวอย่างในจังหวัดอุดรธานีได้เข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมมากที่สุด (ร้อยละ 69.79) รองลงมา คือ จังหวัด
ขอนแก่น (ร้อยละ 67.93) และจังหวัดพิษณุโลก (ร้อยละ 62.63) ตามล าดับ ในขณะที่กลุ่มตัวอย่างในจังหวัด
นนทบุรีเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมน้อยที่สุด (ร้อยละ 52.28) ดังภาพที่ 4.65 

 

 
ภาพที่ 4.65 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่เคยเข้าร่วมกิจกรรมตามหลักศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี  

จ าแนกรายจังหวัด 

 ตัวช้ีวัดที่ 5.1.3 การได้รับบริการ 
เมื่อพิจารณาการได้รับบริการที่ จ าเป็น ได้แก่  1) การมีผู้ช่วยคนพิการ 2) การจัดปรับ 

สภาพแวดลอมที่อยู่อาศัย และ 3) การช่วยเหลือคนพิการที่ไม่มีผู้ดูแล เพ่ือช่วยให้คนพิการสามารถท ากิจกรรม
ต่าง ๆ ในครอบครัว ชุมชนได้ จ าแนกรายจังหวัด พบว่า กลุ่มตัวอย่างในจังหวัดกระบี่สามารถเข้าถึงบริการ 
ทุกด้านได้มากที่สุด ทั้ งการมีผู้ช่วยคนพิการ (ร้อยละ 76.92) การจัดปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย  
(ร้อยละ 100 เท่ากับจังหวัดอุดรธานี) และการช่วยเหลือคนพิการที่ไม่มีผู้ดูแล (ร้อยละ 75) ในขณะที่จังหวัดที่
คนพิการสามารถเข้าถึงบริการการมีผู้ช่วยคนพิการได้น้อยที่สุด คือ จังหวัดสงขลา (ร้อยละ 25) จังหวัดที่ 
คนพิการสามารถเข้าถึงบริการการจัดปรับสภาพแวดล้อมที่ อยู่อาศัยได้น้อยที่สุด คือ จังหวัดชลบุรี  
(ร้อยละ 29.63) และจังหวัดที่คนพิการสามารถเข้าถึงบริการการช่วยเหลือคนพิการที่ไม่มีผู้ดูแลได้น้อยที่สุด คือ 
จังหวัดนนทบุรี (ร้อยละ 37.50) ดังภาพที่ 4.66 
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ภาพที่ 4.66 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่สามารถเข้าถึงการบริการ จ าแนกรายจังหวัด 

 ตัวชี้วัดที่ 5.1.4 การได้รับการฝึกอบรมอยู่ร่วมกับสมาชิกในครอบครัวด้วยสัมพันธภาพ
ที่ดี มีความภาคภูมิใจในตนเอง 

จากผลการส ารวจการได้รับการฝึกอบรมอยู่ร่วมกับสมาชิกในครอบครัวของคนพิการหรือผู้ดูแล 
จ าแนกรายจังหวัด พบว่า กลุ่มตัวอย่างในจังหวัดอุดรธานีได้รับการฝึกอบรมมากที่สุด (ร้อยละ 70.11) ในขณะ
ที่กลุ่มตัวอย่างในจังหวัดนนทบุรีได้รับการฝึกอบรมน้อยที่สุด (ร้อยละ 30.17) เมื่อพิจารณาเฉพาะผลจากการ
รับการฝึกอบรมอยู่ร่วมกับสมาชิกในครอบครัวของกลุ่มตัวอย่างที่ ได้รับการฝึกอบรม พบว่า กลุ่มตัวอย่างใน 
ทุกจังหวัดมีสัมพันธภาพที่สามารถด ารงชีวิตร่วมกันด้วยความเข้าใจและเอ้ืออาทรต่อกันมากท่ีสุด รองลงมา คือ 
สามารถพูดคุยกันโดยเข้าใจเป้าหมายของการอยู่ร่วมกันเป็นอย่างดี และสามารถพูดคุยกับคนพิการเข้าใจกัน
บ้างบางครั้ง ตามล าดับ นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างในจังหวัดอุดรธานีที่ผ่านการฝึกอบรมสามารถมีสัมพันธภาพที่
สามารถด ารงชีวิตร่วมกันด้วยความเข้าใจและเอ้ืออาทรต่อกันมากที่สุด (ร้อยละ 34.48) รองลงมา คือ จังหวัด
ชลบุรี (ร้อยละ 32.56) ในขณะที่กลุ่มตัวอย่างในจังหวัดนนทบุรีที่ผ่านการฝึกอบรมสามารถมีสัมพันธภาพที่
สามารถด ารงชีวิตร่วมกันด้วยความเข้าใจและเอ้ืออาทรต่อกันน้อยที่สุด (ร้อยละ 9.78) ดังภาพที่ 4.67  

 
ภาพที่ 4.67 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการฝึกอบรมการอยู่ร่วมกับสมาชิกในครอบครัว จ าแนกรายจังหวัด 
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 ตัวช้ีวัดที่ 5.1.5 การรวมกลุ่มคนพิการ ชมรมคนพิการ เป็นกลุ่มช่วยเหลือกันเอง 
จากผลการส ารวจการรวมกลุ่ มคนพิการ ชมรมคนพิการ จ าแนกรายจังหวัด พบว่า  

กลุ่มตัวอย่างในจังหวัดอุดรธานีมีการรวมตัวเป็นกลุ่ม/ชมรมคนพิการมากที่สุด (ร้อยละ 34.78) รองลงมา คือ 
จังหวัดพิษณุโลก (ร้อยละ 28.87) ในขณะที่กลุ่มตัวอย่างในจังหวัดนนทบุรีมีการรวมตัวเป็นกลุ่ม /ชมรม 
คนพิการน้อยที่สุด (ร้อยละ 7.56) ตามด้วยจังหวัดสงขลา (ร้อยละ 12.45) เมื่อพิจารณารูปแบบการรวมกลุ่ม
ของคนพิการที่มีการรวมตัวเป็นกลุ่ม/ชมรมคนพิการ พบว่า คนพิการในทุกจังหวัดยกเว้นจังหวัดพิษณุโลกมีการ
รวมกลุ่มคนพิการ ชมรมคนพิการ เป็นกลุ่มช่วยเหลือกันเองอย่างไม่เป็นทางการมากที่สุด ในขณะที่ กลุ่ม 
คนพิการ ชมรมคนพิการ มีผลงานเป็นที่ยอมรับของสมาชิกและชุมชนมีสัดส่วนน้อยที่สุดใน 4 จังหวัด คือ 
จังหวัดนนทบุรี พิษณุโลก สงขลา และอุดรธานี นอกจากนี้จังหวัดอุดรธานีมีการรวมกลุ่มคนพิการเป็นกลุ่ม
ช่วยเหลือกันเองอย่างไม่เป็นทางการมากที่สุด (ร้อยละ 14.13) จังหวัดพิษณุโลกมีการรวมกลุ่ม/ชมรม 
คนพิการเป็นกลุ่มช่วยเหลือกันเองโดยจัดให้มีโครงสร้างการบริหารกลุ่มในรูปกรรมการหรือรูปแบบอ่ืน ๆ  
มากที่สุด (ร้อยละ 9.28) จังหวัดอุดรธานีมีกลุ่ม/ชมรมคนพิการที่มีการจัดกิจกรรมช่วยเหลือกันเองอย่าง
ต่อเนื่องมากที่สุด (ร้อยละ 10.87) และจังหวัดพิษณุโลกกับชลบุรีมีกลุ่ม/ชมรมคนพิการที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับ
ของสมาชิกและชุมชนมากที่สุดในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน (ร้อยละ 4.12 และ 4.10 ตามล าดับ) ดังภาพที่ 4.68  

 
ภาพที่ 4.68 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่มีการรวมกลุ่ม/ชมรมคนพิการ จ าแนกรายจังหวัด 

 ตัวชี้วัดที่ 5.1.6 การมีส่วนร่วมประชุมก าหนดนโยบาย แผนงาน โครงการที่ เกี่ยวข้อง
กับงานคนพิการ 

จากผลการส ารวจการมีส่วนร่วมประชุมก าหนดนโยบาย แผนงาน โครงการที่เกี่ยวข้องกับ 
งานคนพิการ จ าแนกรายจังหวัด พบว่า กลุ่มตัวอย่างในจังหวัดอุดรธานีมีส่วนร่วมประชุมมากที่สุด (ร้อยละ 
42.39) รองลงมา คือ จังหวัดขอนแก่น (ร้อยละ 36.24) ในขณะที่กลุ่มตัวอย่างในจังหวัดนนทบุรีมีส่วนร่วม
ประชุมน้อยที่สุด (ร้อยละ 10.68) ตามด้วยจังหวัดสงขลา (ร้อยละ 16.44) เมื่อพิจารณารูปแบบการมีส่วนร่วม 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างในทุกจังหวัดมีส่วนร่วมโดยเข้าร่วมประชุมเพ่ือก าหนดนโยบาย แผนงาน โครงการที่
เกี่ยวข้องกับงานคนพิการเป็นสัดส่วนมากที่สุด ในขณะที่การมีส่วนร่วมในรูปแบบอ่ืน ๆ ทั้ง 3 รูปแบบ ได้แก่ 
คนพิการหรือผู้ดูแลได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะท างาน/คณะกรรมการของหน่วยงานระดับต าบล เพ่ือมีส่วน
น าเสนอกิจกรรม โครงการ แผนงาน คนพิการหรือผู้ดูแลสามารถเป็นผู้น าในการจัดท าแผนงาน โครงการที่
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เกี่ยวข้องกับคนพิการเสนอหน่วยงานต่าง ๆ และแผนงาน และโครงการที่คนพิการหรือผู้ดูแลเป็นผู้เสนอได้รับ
การพิจารณาหรือบรรจุในแผนระดับต าบลหรือในหน่วยงานต่าง ๆ นั้นมีสัดส่วนค่อนข้างน้อยมาก นอกจากนี้
กลุ่มตัวอย่างในจังหวัดพิษณุโลกมีส่วนร่วมโดยเข้าร่วมประชุมเพ่ือก าหนดนโยบาย แผนงาน โครงการที่
เกี่ยวข้องกับงานคนพิการมากที่สุด (ร้อยละ 23.22) ส าหรับการมีส่วนร่วมอีก 3 รูปแบบนั้น กลุ่มตัวอย่างใน
จังหวัดอุดรธานีมีส่วนร่วมมากท่ีสุด ทั้งคนพิการหรือผู้ดูแลได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะท างาน/คณะกรรมการของ
หน่วยงานระดับต าบล เพ่ือมีส่วนน าเสนอกิจกรรม โครงการ แผนงาน มากที่สุด (ร้อยละ 8.70) คนพิการหรือ
ผู้ดูแลสามารถเป็นผู้น าในการจัดท าแผนงาน โครงการที่เกี่ยวข้องกับคนพิการเสนอหน่วยงานต่าง ๆ และ
แผนงาน (ร้อยละ 3.26) และโครงการที่คนพิการหรือผู้ดูแลเป็นผู้เสนอได้รับการพิจารณาหรือบรรจุในแผน
ระดับต าบลหรือในหน่วยงานต่าง ๆ (ร้อยละ 11.96) ดังภาพที่ 4.69 

 

 
ภาพที่ 4.69 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่มีส่วนร่วมประชุมก าหนดนโยบาย แผนงาน โครงการที่เกี่ยวข้องกับ 

งานคนพิการ จ าแนกรายจังหวัด 

4.8.6 ด้านกีฬาและนันทนาการ ประกอบด้วย 1 ตัวชี้วัด ได้แก่ การเข้าร่วมกิจกรรมการเล่นกีฬาและ
นันทนาการ 

 ตัวช้ีวัดที่ 6.1.1 การเข้าร่วมกิจกรรมการเล่นกีฬาและนันทนาการ  
จากผลการส ารวจการได้รับการฝึกทักษะการด ารงชีวิตที่สอดคล้องกับเป้าหมายของตนเอง 

จ าแนกรายจังหวัด พบว่า กลุ่มตัวอย่างในจังหวัดชลบุรีเข้าร่วมกิจกรรมการเล่นกีฬาและนันทนาการที่
สอดคล้องกับความต้องการมากที่สุด (ร้อยละ 94.74) รองลงมา คือ จังหวัดพิษณุโลก (ร้อยละ 85.71) ในขณะ
ที่กลุ่มตัวอย่างในจังหวัดนนทบุรีเข้าร่วมกิจกรรมการเล่นกีฬาและนันทนาการที่สอดคล้องกับความต้องการ
น้อยที่สุด (ร้อยละ 47.54) ตามด้วยจังหวัดสงขลา (ร้อยละ 56.31) เมื่อพิจารณาเฉพาะกลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วม
กิจกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการ พบว่า คนพิการในทุกจังหวัดยกเว้นจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมกิจกรรมการ
เล่นกีฬาและนันทนาการที่สอดคล้องกับความต้องการและบรรลุเป้าหมาย นอกจากนี้คนพิการในจังหวัดชลบุรี
เข้าร่วมกิจกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการแต่ยังไม่บรรลุเป้าหมายมากที่สุด (ร้อยละ 42.11) รองลงมา คือ 
จังหวัดนนทบุรี (ร้อยละ 29.51) ส่วนจังหวัดที่คนพิการเข้าร่วมกิจกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการและบรรลุ
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เป้าหมายมากที่สุด คือ จังหวัดอุดรธานี (ร้อยละ 62.86) รองลงมา คือ จังหวัดพิษณุโลก (ร้อยละ 60.71)  
ดังภาพที่ 4.70  

 
ภาพที่ 4.70 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วมกิจกรรมการเล่นกีฬาและนันทนาการที่สอดคล้องกับ 

ความต้องการ จ าแนกรายจังหวัด 

4.8.7 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ 1) การเข้าถึงและใช้ประโยชน์จาก 
สิ่งอ านวยความสะดวกในหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน และ 2) ความพึงพอใจในการใช้ประโยชน์จากสิ่งอ านวย
ความสะดวกสาธารณะ 

 ตัวชี้วัดที่ 7.1.1 การเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากสิ่งอ านวยความสะดวกในหน่วยงาน
ของภาครัฐ และเอกชน  

เมื่อพิจารณาการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากสิ่งอ านวยความสะดวกในหน่วยงานของภาครัฐ และ
เอกชน จ าแนกรายจังหวัด พบว่า กลุ่มตัวอย่างในทุกจังหวัดสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากสิ่งอ านวยความ
สะดวกด้านสถานที่มากที่สุด ในขณะที่สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากสิ่งอ านวยความสะดวกด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศน้อยที่สุด ยกเว้นจังหวัดชลบุรีที่กลุ่มตัวอย่างสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ด้านระบบ
คมนาคมขนส่งน้อยที่สุด นอกจากนี้คนพิการในจังหวัดพิษณุโลกสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ด้านสถานที่
เป็นจ านวนมากที่สุด (ร้อยละ 100) คนพิการในจังหวัดเชียงใหม่สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ด้านระบบ
คมนาคมขนส่งมากที่สุด (ร้อยละ 44.79) และคนพิการในจังหวัดชลบุรีสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมากที่สุด (ร้อยละ 52.56) ดังภาพที่ 4.71 
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ภาพที่ 4.71 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากสิ่งอ านวยความสะดวก 

ในหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน จ าแนกรายจังหวัด 

 ตัวช้ีวัดที่ 7.1.2 ความพึงพอใจในการใช้ประโยชน์จากสิ่งอ านวยความสะดวกสาธารณะ  
เมื่อพิจารณาความพึงพอใจในการใช้ประโยชน์จากสิ่งอ านวยความสะดวกสาธารณะในหน่วยงาน

ราชการ จ าแนกรายจังหวัด พบว่า จังหวัดอุดรธานีมีคะแนนเฉลี่ยของความพึงพอใจสูงที่สุด (4 คะแนน) 
รองลงมา คือ จังหวัดพิษณุโลก (3.82 คะแนน) และจังหวัดเชียงใหม่ (3.76 คะแนน) ในขณะจังหวัดกระบี่มี
คะแนนความพึงพอใจโดยเฉลี่ยต่ าที่สุด (3.36 คะแนน) โดยกลุ่มตัวอย่างในจังหวัดอุดรธานีมีความพึงพอใจมาก
ถึงมากที่สุดเป็นสัดส่วนสูงที่สุด (ร้อยละ 80) รองลงมา คือ จังหวัดเชียงใหม่ (ร้อยละ 66.73) และจังหวัด
พิษณุโลก (ร้อยละ 66.07) ตามล าดับ นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใน 4 จังหวัด คือ จังหวัดขอนแก่น 
เชียงใหม่ พิษณุโลก และอุดรธานี มีความพึงพอใจในระดับมาก ในขณะที่กลุ่มตัวอย่างในจังหวัดอ่ืน ๆ มี  
ความพึงพอใจในระดับปานกลาง ดังภาพที่ 4.72 

 

 
ภาพที่ 4.72 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่มีความพึงพอใจในการใช้ประโยชน์จากสิ่งอ านวยความสะดวก

สาธารณะในหน่วยงานราชการ จ าแนกรายจังหวัด 
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เมื่อพิจารณาความพึงพอใจในการใช้ประโยชน์จากสิ่งอ านวยความสะดวกสาธารณะในหน่วยงาน
เอกชน จ าแนกรายจังหวัด พบว่า ผลการส ารวจเป็นไปในทิศทางเดียวกับความพึงพอใจต่อสิ่งอ านวยความ
สะดวกสาธารณะในหน่วยงานราชการ โดยจังหวัดอุดรธานีมีคะแนนเฉลี่ยของความพึงพอใจสูงที่สุด  
(3.73 คะแนน) รองลงมา คือ จังหวัดเชียงใหม่ (3.67 คะแนน) และจังหวัดพิษณุโลก (3.65 คะแนน) ในขณะที่
จังหวัดกระบี่มีคะแนนความพึงพอใจโดยเฉลี่ยต่ าที่สุด (2.93 คะแนน) ทั้งนี้กลุ่มตัวอย่างในจังหวัดอุดรธานีมี 
ความพึงพอใจมากถึงมากที่สุดเป็นสัดส่วนสูงที่สุด (ร้อยละ 68.63) รองลงมา คือ จังหวัดเชียงใหม่ (ร้อยละ 
64.43) และจังหวัดพิษณุโลก (ร้อยละ 61.11) ตามล าดับ นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใน 3 จังหวัด คือ 
จังหวัดเชียงใหม่ พิษณุโลก และอุดรธานี มีความพึงพอใจในระดับมาก ในขณะที่กลุ่มตัวอย่างในจังหวัดอ่ืน ๆ  
มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง ดังภาพที่ 4.73  
 

 
ภาพที่ 4.73 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่มีความพึงพอใจในการใช้ประโยชน์จากสิ่งอ านวยความสะดวก

สาธารณะในหน่วยงานเอกชน จ าแนกรายจังหวัด 

4.9 การเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตคนพิการระหว่างปี พ.ศ. 2560 กับปี พ.ศ. 
2562 

เนื่องจากข้อมูลปี 2560 ที่เป็นข้อมูลดิบ (Raw Data) ไม่ตรงกับข้อมูลในรายงานสถานการณ์คุณภาพ
ชีวิตคนพิการประจ าปี 2560 นอกจากนั้นวิธีการค านวณของรายงานสถานการณ์คุณภาพชีวิตคนพิการของ
ประเทศไทยประจ าปี 2560 ก็ไม่ตรงกับวิธีการค านวณในรายงานสถานการณ์คุณภาพชีวิตคนพิการของ
ประเทศไทยประจ าปี 2562 ในครั้งนี้  ดังนั้นคณะผู้วิจัยจะไม่เปรียบเทียบข้อมูลดิบ (Raw Data) แต่จะ
เปรียบเทียบเฉพาะข้อมูลจากรายงานสถานการณ์คุณภาพชีวิตคนพิการประจ าปี 2560 กับข้อมูลจากรายงาน
สถานการณ์คุณภาพชีวิตคนพิการที่น าเสนอในปี 2562 เท่านั้น ซึ่งมีข้อมูลที่ตรงกันเพียง 1 ประเด็น คือ ดัชนีที่ 
7 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ตัวชี้วัดที่ 7.1.2 ความพึงพอใจในการใช้ประโยชน์จากสิ่งอ านวยความสะดวก
สาธารณะ 

เมื่อเปรียบเทียบร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่มีความพึงพอใจในการใช้ประโยชน์จากสิ่งอ านวยความ
สะดวกสาธารณะในหน่วยงานราชการระหว่างปี 2560 และปี 2562 พบว่า ในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีความ 
พึงพอใจต่อสิ่งอ านวยความสะดวกสาธารณะในหน่วยงานราชการลดลง เนื่องจากในปี 2560 กลุ่มตัวอย่างที่มี
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ความพึงพอใจมากและมีความพึงพอใจมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 56.09 ในขณะที่ในปี 2562 ลดลงเหลือร้อยละ 
53.77 โดยระดับความพึงพอใจที่สัดส่วนของกลุ่มตัวอย่างที่เห็นด้วยลดลงจากเดิมเล็กน้อยมี 3 ระดับ คือ 
“ความพึงพอใจมากที่สุด” ลดลงจากร้อยละ 14.73 ในปี 2560 เหลือร้อยละ 14.17 ในปี 2562 “ความ 
พึงพอใจมาก” ลดลงจากร้อยละ 41.36 ในปี 2560 เหลือร้อยละ 39.60 ในปี 2562 และ “ความพึงพอใจ 
ปานกลาง” ลดลงจากร้อยละ 41.19 ในปี 2560 เหลือร้อยละ 38.53 ในปี 2562 ส่วนระดับความพึงพอใจ 
อีก 2 ระดับนั้น สัดส่วนของกลุ่มตัวอย่างที่เห็นด้วยเพิ่มข้ึนค่อนข้างมาก โดย “ความพึงพอใจน้อย” เพ่ิมขึ้นจาก
ร้อยละ 2.42 ในปี 2560 เป็นร้อยละ 4.94 ในปี 2562 และ “ความพึงพอใจมากที่สุด” เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 
0.30 ในปี 2560 เป็นร้อยละ 2.76 ในปี 2562 ดังภาพที่ 4.74 และ 4.75 

 

 
ภาพที่ 4.74 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่มีความพึงพอใจในการใช้ประโยชน์จากสิ่งอ านวยความสะดวก

สาธารณะในหน่วยงานราชการ ปี 2560 

 
ภาพที่ 4.75 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่มีความพึงพอใจในการใช้ประโยชน์จากสิ่งอ านวยความสะดวก

สาธารณะในหน่วยงานราชการ ปี 2562 

เมื่อเปรียบเทียบร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่มีความพึงพอใจในการใช้ประโยชน์จากสิ่งอ านวยความ
สะดวกสาธารณะในหน่วยงานเอกชนระหว่างปี 2560 และปี 2562 พบว่า ในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีความ 
พึงพอใจต่อสิ่งอ านวยความสะดวกสาธารณะในหน่วยงานเอกชนลดลงเล็กน้อย  เนื่องจากในปี 2560  
กลุ่มตัวอย่างที่มีความพึงพอใจมากและมีความพึงพอใจมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 47.75 ในขณะที่ในปี 2562 
ลดลงเหลือร้อยละ 47.17 โดยระดับความพึงพอใจที่สัดส่วนของกลุ่มตัวอย่างที่เห็นด้วยลดลงจากเดิมเล็กน้อยมี 
2 ระดับ คือ “ความพึงพอใจมาก” ลดลงจากร้อยละ 37.09 ในปี 2560 เหลือร้อยละ 36.41 ในปี 2562 และ 
“ความพึงพอใจปานกลาง” ลดลงจากร้อยละ 44.58 ในปี 2560 เหลือร้อยละ 40.02 ในปี 2562 ระดับความ
พึงพอใจที่สัดส่วนของกลุ่มตัวอย่างที่เห็นด้วยเพ่ิมขึ้นจากเดิมเล็กน้อย คือ “ความพึงพอใจมากที่สุด” เพ่ิมขึ้น
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จากร้อยละ 10.66 เป็นร้อยละ 10.76 ส่วนระดับความพึงพอใจอีก 2 ระดับนั้น สัดส่วนของกลุ่มตัวอย่างที่เห็น
ด้วยเพ่ิมขึ้นค่อนข้างมาก โดย “ความพึงพอใจน้อย” เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 5 ในปี 2560 เป็นร้อยละ 7.86 ในปี 
2562 และ “ความพึงพอใจน้อยที่สุด” เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 2.67 ในปี 2560 เป็นร้อยละ 4.95 ในปี 2562  
ดังภาพที่ 4.76 และ 4.77 

 

 
ภาพที่ 4.76 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่มีความพึงพอใจในการใช้ประโยชน์จากสิ่งอ านวยความสะดวก

สาธารณะในหน่วยงานเอกชน ปี 2560 

 
ภาพที่ 4.77 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่มีความพึงพอใจในการใช้ประโยชน์จากสิ่งอ านวยความสะดวก

สาธารณะในหน่วยงานเอกชน ปี 2562





 

บทท่ี 5 
 สรุปผลการวิจัยและขอ้เสนอแนะ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือจัดเก็บข้อมูลสถานการณ์คุณภาพชีวิตคนพิการตามตัวชี้วัดมาตรฐาน
คุณภาพชีวิตคนพิการ ประจ าปี 2562 ในพ้ืนที่ด าเนินโครงการเมืองที่เป็นมิตรส าหรับคนพิการและคนทั้งมวล 
(SMILE City) และเพ่ือจัดท ารายงานการเข้าถึงสิทธิคนพิการตามมาตรฐานคุณภาพชีวิตคนพิการในพ้ืนที่ด าเนิน
โครงการเมืองที่เป็นมิตรส าหรับคนพิการและคนทั้งมวล (SMILE City) ในบทนี้คณะผู้วิจัยจะน าเสนอสรุป
ผลการวิจัย ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย รวมทั้งข้อเสนอแนะจากการด าเนินงานโครงการส ารวจมาตรฐาน
คุณภาพชีวิตคนพิการ ประจ าปี 2562 

5.1 สรุปผลการวิจัย 
ผลการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 52.96 เป็น 

คนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย คิดเป็นร้อยละ 43.69 อายุเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง คือ 54.46 ปี 
โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 47.77 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่ได้ประกอบอาชีพ 
คิดเป็นร้อยละ 82.06 ส่วนใหญ่จบการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 59.04 เมื่อพิจารณาเฉพาะกลุ่มตัวอย่างที ่
จบการศึกษา ส่วนใหญ่จบการศึกษาในระดับประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 77.09 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลมาตรฐานการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการโดยจ าแนกตามดัชนี 7 
ด้านของมาตรฐานการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ สามารถสรุปไดด้ังนี้ 

  กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 94.33 มีบัตรประจ าตัวคนพิการและบัตรยังไม่หมดอายุ 
  กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 98.69 ได้รับเบี้ยความพิการ 

  “ข้อที่ 9 เบี้ยความพิการ” เป็นสิทธิที่กลุ่มตัวอย่างรับรู้มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 83.86 ส่วนสิทธิที่
กลุ่มตัวอย่างรับรู้น้อยที่สุด คือ “ข้อที่ 7 บริการล่ามภาษามือ” คิดเป็นร้อยละ 28.29 เมื่อพิจารณาจากจ านวน
สิทธิคนพิการตามมาตรา 20 ที่กลุ่มตัวอย่างรับรู้ พบว่าส่วนใหญ่รับรู้สิทธิทั้ง 10 ข้อ คิดเป็นร้อยละ 20.16 
รองลงมา คือ ไม่รับรู้สิทธิเลย คิดเป็นร้อยละ 13.68 

  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ “ไม่เคยถูกละเมิดสิทธิ” มีเพียงร้อยละ 0.91 ที่เคยถูกละเมิดสิทธิ  
  “ข้อที่ 9 เบี้ยความพิการ” เป็นสิทธิคนพิการตามมาตรา 20 ที่กลุ่มตัวอย่างสามารถเข้าถึงและ 

ใช้ประโยชน์ได้มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 93.01 ส่วนสิทธิที่กลุ่มตัวอย่างสามารถเข้าถึงน้อยที่สุด คือ “ข้อที่ 7 
บริการล่ามภาษามือ”  

  สื่อที่กลุ่มตัวอย่างต้องการใช้เป็นช่องทางเข้าถึงข้อมูลข่าวสารมากที่สุด คือ “สื่อบุคคล (เพ่ือน  
คนรู้จัก และเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่าง ๆ)” ส าหรับสื่อที่กลุ่มตัวอย่างสามารถใช้เป็นช่องทางเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
ได้มากที่สุด คือ “โทรทัศน์” คิดเป็นร้อยละ 70.44 รองลงมา คือ “สื่อบุคคล” คิดเป็นร้อยละ 68.53 ส าหรับ
สื่อที่กลุ่มตัวอย่างสามารถใช้เป็นช่องทางเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้น้อยที่สุด คือ “หนังสือพิมพ์” คิดเป็นร้อยละ 
36.87 

 สิทธิการบริการตามระบบสาธารณสุขที่กลุ่มตัวอย่างที่มีความพิการทางการเห็นต้องการเข้าถึง
มากที่สุด คือ “การฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการโดยครอบครัวและชุมชน การเยี่ยมบ้าน กิจกรรมการให้บริการ
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เชิงรุก” โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ (มากกว่าร้อยละ 50) สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขเกือบทั้งหมดได้ตาม
ความต้องการ ยกเว้นการบริการด้านการศัลยกรรมที่กลุ่มตัวอย่างเข้าถึงได้ต่ ากว่าร้อยละ 50 

 สิทธิการบริการตามระบบสาธารณสุขที่กลุ่มตัวอย่างที่มีความพิการทางการได้ยินและการ 
สื่อความหมายต้องการเข้าถึงมากที่สุด คือ “การฟ้ืนฟูสมรรถภาพการได้ยิน” โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ 
(มากกว่าร้อยละ 50) สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้ตามความต้องการ ยกเว้นการบริการด้านการ
ศัลยกรรม การแก้ไขการพูด (อรรถบ าบัด) และการให้บริการเกี่ยวกับกายอุปกรณ์เทียม กายอุปกรณ์เสริม 
เครื่องช่วยความพิการ หรือสื่อส่งเสริมพัฒนาการ ที่กลุม่ตัวอย่างสามารถเข้าถึงได้ไม่ถึงร้อยละ 50 

 สิทธิการบริการตามระบบสาธารณสุขที่กลุ่มตัวอย่างที่มีความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือ 
ทางร่างกายต้องการเข้าถึงมากที่สุด คือ “การให้ยา ผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ และหัตถการพิเศษอ่ืน ๆ เพ่ือการ
บ าบัด ฟื้นฟู” โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ (มากกว่าร้อยละ 50) สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้ตามความ
ต้องการ ยกเว้นการบริการด้านพลบ าบัดและศิลปะบ าบัดที่กลุ่มตัวอย่างสามารถเข้าถึงได้ไม่ถึงร้อยละ 50 

 สิทธิการบริการตามระบบสาธารณสุขที่กลุ่มตัวอย่างที่มีความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม
ต้องการเข้าถึงมากที่สุด คือ “การให้ยา ผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ และหัตถการพิเศษอ่ืน ๆ เพ่ือการบ าบัด ฟ้ืนฟู” 
โดยกลุ่มตัวอย่างยังไมส่ามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขส่วนใหญ่ได้ตามความต้องการ 

 สิทธิการบริการตามระบบสาธารณสุขที่กลุ่มตัวอย่างที่มีความพิการทางสติปัญญาต้องการเข้าถึง
มากที่สุด คือ “การฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการโดยครอบครัวและชุมชน การเยี่ยมบ้าน กิจกรรมการให้บริการ
เชิงรุก” โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ (มากกว่าร้อยละ 50) สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้ตามความต้องการ 
ยกเว้นการบริการด้านการประเมิน และเตรียมความพร้อมก่อนการฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านอาชีพหรือการ
ประกอบอาชีพ 

 สิทธิการบริการตามระบบสาธารณสุขที่กลุ่มตัวอย่างที่มีความพิการทางการเรียนรู้ (LD) ต้องการ
เข้าถึงมากที่สุด คือ “การตรวจวินิจฉัย การตรวจทางห้องปฏิบัติการและการตรวจพิเศษด้วยวิธีอ่ืน ๆ ตาม 
ชุดสิทธิประโยชน์” โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ (มากกว่าร้อยละ 50) สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้ตาม
ความต้องการ ยกเว้นการบริการด้านกิจกรรมบ าบัด พฤติกรรมบ าบัด การบริการทางการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก การพัฒนาทักษะทางสังคม สังคมสงเคราะห์ และสังคมบ าบัด การประเมิน และเตรียม
ความพร้อมก่อนการฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านอาชีพหรือการประกอบอาชีพ การบริการข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ
ผ่านสื่อในรูปแบบที่เหมาะสมกับความพิการ ซึ่งคนพิการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ การฝึกอบรมและการ
พัฒนาทักษะแก่คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ และผู้ช่วยคนพิการ และการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยครอบครัว
และชุมชน การเยี่ยมบ้าน กิจกรรมการให้บริการเชิงรุก 

 สิทธิการบริการตามระบบสาธารณสุขที่กลุ่มตัวอย่างที่มีความพิการทางออทิสติกต้องการเข้าถึง
มากที่สุด คือ “การให้ยา ผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ และหัตถการพิเศษอ่ืน ๆ เพ่ือการบ าบัด ฟ้ืนฟู” และ “การฟ้ืนฟู
สมรรถภาพคนพิการโดยครอบครัวและชุมชน การเยี่ยมบ้าน กิจกรรมการให้บริการเชิงรุก” โดยกลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่ (มากกว่าร้อยละ 50) สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้ตามความต้องการ ยกเว้นการบริการด้าน
การประเมิน และเตรียมความพร้อมก่อนการฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านอาชีพหรือการประกอบอาชีพ การบริการ
ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพผ่านสื่อในรูปแบบที่เหมาะสมกับความพิการซึ่งคนพิการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ 
การฝึกทักษะการเรียนรู้ขั้นพ้ืนฐาน และการบริการทันตกรรม 

 สิทธิการบริการตามระบบสาธารณสุขที่กลุ่มตัวอย่างท่ีมีความพิการซ้ าซ้อนต้องการเข้าถึงมากท่ีสุด 
คือ “การให้ยา ผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ และหัตถการพิเศษอ่ืน ๆ เพ่ือการบ าบัด ฟ้ืนฟู” โดยกลุ่มตัวอย่าง 
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ส่วนใหญ่ (มากกว่าร้อยละ 50) สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้ตามความต้องการ ยกเว้นการบริการด้าน
การศัลยกรรม ดนตรีบ าบัด พลบ าบัด และศิลปะบ าบัด 

 กลุ่มตัวอย่างมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลสุขภาวะองค์รวมในแต่ละด้านอยู่ในระดับสูง 
(เกินร้อยละ 70) โดยด้านที่มีการรับรู้มากที่สุด คือ “ด้านร่างกาย เช่น การรับประทานอาหาร การออกก าลัง
กาย การดูแลด้านสุขอนามัย” คิดเป็นร้อยละ 89.64 ส่วนการรับรู้ในระดับที่สามารถอธิบายได้ ถ่ายทอดได้ 
และแสดงพฤติกรรมไดน้ั้นอยู่ในระดับต่ า คือ ไม่ถึงร้อยละ 20 ของจ านวนกลุ่มตัวอย่างที่รับรู้ในแต่ละด้าน  

 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ “ได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปี” คิดเป็นร้อยละ 80.81 ซึ่งในจ านวนนี้ 
ส่วนใหญ่ “ได้รับการตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งเป็นประจ าทุกปี” คิดเป็นร้อยละ 35.45 

 กลุ่ มตั วอย่ างที่ ก าลั งศึกษาอยู่ ส่ วนใหญ่  “ได้ รับการสนับสนุนด้ านการศึกษา” คิด เป็ น 
ร้อยละ 65.65 โดยส่วนใหญ่ “ได้รับการจัดท าแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล และสื่อ อุปกรณ์ เครื่องช่วยที่
เหมาะสมกับสภาพความพิการ รวมทั้งมีบุคลากรทางการศึกษาช่วยสนับสนุนการเรียนเป็นระยะ ๆ” คิดเป็น
ร้อยละ 25.95 

 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ “ไม่สามารถส าเร็จการศึกษาตามช่วงชั้นหรือตามแผนการศึกษารายบุคคล
ภายในเวลาที่ก าหนด” คิดเป็นร้อยละ 50.72 

 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ “ไม่ได้รับค าแนะน า ค าปรึกษาด้านอาชีพ” คิดเป็นร้อยละ 44.33 โดยมี 
กลุ่มตัวอย่างเพียงร้อยละ 25.50 ที่ “ได้รับค าแนะน า ค าปรึกษาด้านอาชีพและแหล่งงาน รวมถึงทรัพยากรและ
สิ่งอ านวยความสะดวกในการเข้าถึงบริการด้านอาชีพที่สอดคล้องกับศักยภาพ ความถนัด และความพร้อมของ
ตนเอง” 

 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ “ไม่ได้รับการอบรมหรือศึกษาหลักสูตรฝึกวิชาชีพ” คิดเป็นร้อยละ 92.39 
 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ “ไม่สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากแหล่งกู้ยืมเพ่ือประกอบอาชีพได้ ”  

(รวมคนพิการที่ไม่ต้องการกู้ยืมเงิน) คิดเป็นร้อยละ 81.54 โดย “การประกอบอาชีพจากเงินกู้ยืมนั้น ๆ 
สามารถสร้างรายได้ให้แก่คนพิการ” มีเพียงร้อยละ 4.36 

 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ “ไม่ได้ประกอบอาชีพและไม่มีรายได้ จึงต้องพ่ึงพาญาติพ่ีน้องและเบี้ยความ
พิการ” คิดเป็นร้อยละ 82.06 ส าหรับคนพิการที่ประกอบอาชีพซึ่งคิดเป็นร้อยละ 17.94 นั้นมีรายได้เฉลี่ย 
5,652.83 บาทต่อเดือน 

 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่  “ไม่เคยใช้บริการระบบจัดหางานคนพิการ” คิดเป็นร้อยละ 96.87         
คนพิการที่เคยใช้บริการระบบดังกล่าวส่วนใหญ่ “ไม่ได้รับการจ้างงานผ่านระบบบริการจัดหางาน” คิดเป็น 
ร้อยละ 51.85 รองลงมา คือ “ได้รับการจ้างงานผ่านระบบบริการจัดหางาน เป็นงานลักษณะชั่วคราว รายปี”  
คิดเป็นร้อยละ 20.37 

 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ “ไม่ได้ก าหนดเป้าหมายในการเข้าสู่สังคม” คิดเป็นร้อยละ 94.21 เมื่อ
พิจารณาเฉพาะกลุ่มตัวอย่างที่มีการก าหนดเป้าหมายในการออกสู่สังคม ส่วนใหญ่ “ไม่ได้รับการส่งเสริมการฝึก
ทักษะเพ่ือบรรลุเป้าหมายในการออกสู่สังคม” คิดเป็นร้อยละ 77.84 

 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ “ไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม” คิดเป็นร้อยละ 61.76 เมื่อพิจารณา
ลักษณะของการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมของกลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่  “มีปัญหาในการเข้าร่วมกิจกรรมฯ 
ไม่เข้าร่วมสนุก ร่วมท าสิ่งที่สนใจ หรือร่วมงาน” คิดเป็นร้อยละ 29.73 
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 การบริการที่กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการมากที่สุด คือ “การจัดปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย” 
ส าหรับการเข้าถึงการบริการนั้น การบริการที่กลุ่มตัวอย่างสามารถเข้าถึงได้มากที่สุด คือ “การมีผู้ช่วย 
คนพิการ” คิดเป็นร้อยละ 60.75  

 คนพิการหรือผู้ดูแลส่วนใหญ่ “ไม่ได้รับการฝึกอบรมการอยู่ร่วมกับสมาชิกในครอบครัว” คิดเป็น
ร้อยละ 39.08  

 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่  “ไม่มีการรวมกลุ่ม /ชมรมคนพิการฯ” คิดเป็นร้อยละ 82.48 ส่วน 
กลุ่มตัวอย่างที่เหลือมีการรวมกลุ่มในลักษณะต่าง ๆ โดยส่วนใหญ่เป็น “กลุ่มช่วยเหลือกันเองอย่างไม่เป็น
ทางการ” คิดเป็นร้อยละ 8.61 

 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ “ไม่มีส่วนร่วมประชุมก าหนดนโยบาย แผนงาน โครงการที่เกี่ยวข้องกับ 
งานคนพิการ” คิดเป็นร้อยละ 70.79 ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่เหลือมีส่วนร่วมในลักษณะต่าง ๆ โดยส่วนใหญ่  
“มีส่วนร่วมโดยเข้าร่วมประชุมเพ่ือก าหนดนโยบาย แผนงาน โครงการที่เกี่ยวข้องกับงานคนพิการ” คิดเป็น 
ร้อยละ 19.47 

 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่สามารถ “เข้าร่วมกิจกรรมการเล่นกีฬาและนันทนาการที่สอดคล้องกับความ
ต้องการและบรรลุเป้าหมาย” คิดเป็นร้อยละ 46.13 

 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ “ไม่สามารถเข้าถึง/ไม่เคยใช้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกในหน่วยงานของ
ภาครัฐและเอกชน” คิดเป็นร้อยละ 50.04 เมื่อพิจารณาเฉพาะกลุ่มตัวอย่างที่เหลือ สิ่งอ านวยความสะดวกที่
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ คือ “ด้านอาคารสถานที”่ คิดเป็นร้อยละ 97.72  

 กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อสิ่งอ านวยความสะดวกในหน่วยงานราชการมากกว่าหน่วยงาน
เอกชนเล็กน้อย โดยคะแนนความพึงพอใจโดยเฉลี่ยต่อสิ่งอ านวยความสะดวกในหน่วยงานราชการเท่ากับ 3.57 
คะแนน ในขณะที่คะแนนความพึงพอใจโดยเฉลี่ยต่อสิ่งอ านวยความสะดวกในหน่วยงานเอกชนเท่ากับ  3.40 
คะแนน 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลมาตรฐานการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการโดยจ าแนกตามจังหวัด 
สามารถสรุปไดด้ังนี้  

 กลุ่มตัวอย่างมากกว่าร้อยละ 90 ในทุกจังหวัดมีประจ าตัวคนพิการ ยกเว้นจังหวัดอุดรธานีที่ต่ ากว่า
ร้อยละ 90 เพียงเล็กน้อย  

 กลุ่มตัวอย่างมากกว่าร้อยละ 98 ในทุกจังหวัดได้รับเบี้ยความพิการ 

 กลุ่มตัวอย่างในจังหวัดขอนแก่นมีระดับการรับรู้เรื่องสิทธิคนพิการสูงที่สุด ส่วนกลุ่มตัวอย่างใน
จังหวัดกระบี่มีระดับการรับรู้สิทธิต่ าที่สุด 

 กลุ่มตัวอย่างในจังหวัดกระบี่สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากสิทธิคนพิการมากกว่ากลุ่มตัวอย่าง
ในจังหวัดอ่ืน ๆ ทุกข้อ ยกเว้นข้อที่ 9 เบี้ยความพิการ ในขณะที่กลุ่มตัวอย่างในจังหวัดพิษณุโลกสามารถเข้าถึง
และใช้สิทธิประโยชน์จากสิทธิคนพิการได้น้อยท่ีสุดถึง 4 สิทธิ  

 กลุ่มตัวอย่างในจังหวัดเชียงใหม่ ชลบุรี นนทบุรี และอุดรธานี สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลข่าวสารด้านสิทธิประโยชน์ผ่านทุกสื่อได้ถึงร้อยละ 100 ในขณะที่กลุ่มตัวอย่างในจังหวัดพิษณุโลก
สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารด้านสิทธิประโยชน์ได้น้อยที่สุดถึง 6 สื่อ 
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 กลุ่มตัวอย่างในจังหวัดกระบี่มีการรับรู้เรื่องสุขภาวะองค์รวมมากที่สุดทุกด้าน ในขณะที่กลุ่มตัวอย่าง
ในจังหวัดพิษณุโลกมีการรับรู้น้อยที่สุด เนื่องจากร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่รับรู้เรื่องสุขภาวะองค์รวมมีจ านวน
ต่ าที่สุดถึง 3 ด้าน 

 กลุ่มตัวอย่างในจังหวัดชลบุ รีได้รับการสนับสนุนด้านการศึกษามากที่ สุด  ส่วนจังหวัดที่ 
กลุ่มตัวอย่างได้รับการสนับสนุนด้านการศึกษาน้อยที่สุด คือ จังหวัดพิษณุโลก 

 กลุ่มตัวอย่างในจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดกระบี่สามารถส าเร็จการศึกษาตามช่วงชั้นหรือ 
ตามแผนการศึกษารายบุคคลมากที่สุด โดยมีสัดส่วนใกล้เคียงกันมาก ในขณะที่กลุ่มตัวอย่างในจังหวัดชลบุรี
สามารถส าเร็จการศึกษาได้น้อยท่ีสุด 

 กลุ่มตัวอย่างในจังหวัดขอนแก่นได้รับค าแนะน า ค าปรึกษาด้านอาชีพมากที่สุด ในขณะที่ 
กลุ่มตัวอย่างในจังหวัดสงขลาได้รับค าแนะน า ค าปรึกษาด้านอาชีพน้อยที่สุด 

 กลุ่ มตั วอย่ างในจั งหวัด พิษณุ โลกเข้ ารับการอบรมหลักสู ตรอาชีพมากที่ สุ ด  ในขณ ะที่ 
กลุ่มตัวอย่างในจังหวัดเชียงใหม่เข้ารับการอบรมหลักสูตรอาชีพน้อยที่สุด 

 กลุ่มตัวอย่างในจังหวัดกระบี่สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากแหล่งกู้ยืมเงินเพ่ือประกอบอาชีพ
ได้มากที่สุด ในขณะที่กลุ่มตัวอย่างในจังหวัดสงขลาสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากแหล่งกู้ยืมเงินได้  
น้อยที่สุด 

 กลุ่มตัวอย่างในจังหวัดพิษณุโลกประกอบอาชีพเป็นจ านวนมากที่สุด ในขณะที่กลุ่มตัวอย่างใน
จังหวัดชลบุรีประกอบอาชีพน้อยที่สุด 

 กลุ่ มตัวอย่ างในจั งหวัด เชียงใหม่ ได้ รับการฝึกทั กษะการด ารงชีวิตมากที่ สุ ด  ในขณ ะที่ 
กลุ่มตัวอย่างในจังหวัดพิษณุโลกได้รับการฝึกทักษะการด ารงชีวิตน้อยท่ีสุด 

 กลุ่มตัวอย่างในจังหวัดอุดรธานีเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมมากท่ีสุด ในขณะที่กลุ่มตัวอย่างในจังหวัด
นนทบุรีเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมน้อยที่สุด 

 กลุ่มตัวอย่างในจังหวัดกระบี่สามารถเข้าถึงบริการทุกด้านได้มากที่สุด ในขณะที่จังหวัดที่ 
กลุ่มตัวอย่างสามารถเข้าถึงบริการการมีผู้ช่วยคนพิการได้น้อยที่ สุด คือ จังหวัดสงขลา จังหวัดที่ 
กลุ่มตัวอย่างสามารถเข้าถึงบริการการจัดปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยได้น้อยที่สุด คือ จังหวัดชลบุรี และ
จังหวัดที่กลุ่มตัวอย่างสามารถเข้าถึงบริการการช่วยเหลือคนพิการที่ไม่มีผู้ดูแลได้น้อยที่สุด คือ จังหวัดนนทบุรี 

 กลุ่มตัวอย่างในจังหวัดอุดรธานีได้รับการฝึกอบรมอยู่ร่วมกับสมาชิกในครอบครัวด้วยสัมพันธภาพที่ดี 
มีความภาคภูมิใจในตนเองมากที่สุด ในขณะที่กลุ่มตัวอย่างในจังหวัดนนทบุรีได้รับการฝึกอบรมน้อยที่สุด 

 กลุ่มตัวอย่างในจังหวัดอุดรธานีมีการรวมตัวเป็นกลุ่มคนพิการ ชมรมคนพิการ เป็นกลุ่มช่วยเหลือ
กั น เอ งม าก ที่ สุ ด  ใน ข ณ ะที่ ก ลุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง ใน จั งห วั ด น น ท บุ รี มี ก า ร ร วม ตั ว เป็ น ก ลุ่ ม /ช ม รม 
คนพิการน้อยที่สุด เมื่อพิจารณารูปแบบการรวมกลุ่ม พบว่า กลุ่มตัวอย่างในทุกจังหวัดยกเว้นจังหวัดพิษณุโลก
มีการรวมกลุ่มอย่างไม่เป็นทางการมากที่สุด 

 กลุ่มตัวอย่างในจังหวัดอุดรธานีมีส่วนร่วมประชุมก าหนดนโยบาย แผนงาน โครงการที่เกี่ยวข้องกับ
งานคนพิการมากที่สุด ในขณะที่กลุ่มตัวอย่างในจังหวัดนนทบุรีมีส่วนร่วมประชุมน้อยที่สุด เมื่อพิจารณา
รูปแบบการมีส่วนร่วม พบว่า กลุ่มตัวอย่างในทุกจังหวัดมีส่วนร่วมโดยเข้าร่วมประชุมเพ่ือก าหนดนโยบาย 
แผนงาน โครงการที่เกี่ยวข้องกับงานคนพิการเป็นสัดส่วนมากที่สุด 
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 กลุ่มตัวอย่างในจังหวัดชลบุรีเข้าร่วมกิจกรรมการเล่นกีฬาและนันทนาการที่สอดคล้องกับ  
ความต้องการมากท่ีสุด ในขณะที่กลุ่มตัวอย่างในจังหวัดนนทบุรีเข้าร่วมกิจกรรมการเล่นกีฬาและนันทนาการที่
สอดคล้องกับความต้องการน้อยที่สุด 

 กลุ่มตัวอย่างในทุกจังหวัดสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากสิ่งอ านวยความสะดวกด้านสถานที่
มากที่สุด ในขณะที่สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากสิ่งอ านวยความสะดวกด้านเทค โนโลยีสารสนเทศ 
น้อยที่สุด ยกเว้นจังหวัดชลบุรีที่กลุ่มตัวอย่างสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ด้านระบบคมนาคมขนส่งน้อยที่สุด 

 จังหวัดอุดรธานีมีคะแนนเฉลี่ยของความพึงพอใจในการใช้ประโยชน์จากสิ่งอ านวยความสะดวก
สาธารณะในหน่วยงานราชการและหน่วยงานเอกชนสูงที่สุด ในขณะจังหวัดกระบี่มีคะแนนความพึงพอใจโดย
เฉลี่ยต่ าที่สุด 

ผลการเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตคนพิการระหว่างปี 2560 กับปี 2562 ซึ่งสามารถ
เปรียบเทียบได้เฉพาะตัวชี้วัดที่ 7.1.2 ความพึงพอใจในการใช้ประโยชน์จากสิ่งอ านวยความสะดวกสาธารณะ 
สามารถสรุปได้ดังนี้  

 ในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อสิ่งอ านวยความสะดวกสาธารณะในหน่วยงานราชการ
ลดลง และมีความพึงพอใจต่อสิ่งอ านวยความสะดวกสาธารณะในหน่วยงานเอกชนลดลงเล็กน้อย 

5.2 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
จากผลการส ารวจมาตรฐานคุณภาพชีวิตคนพิการในครั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้น าผลการวิจัยในประเด็นที่

ส าคัญมาพัฒนาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายส าหรับการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการในประเทศไทย ดังนี้ 

5.2.1 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ควรผลักดันให้มีการน าผลการส ารวจ
มาตรฐานคุณภาพชีวิตคนพิการทุกปี ไปใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่องและจริงจัง โดยเฉพาะการส่งเสริมให้
หน่วยงานภาครัฐที่มีการด าเนินงานเกี่ยวข้องกับคนพิการ ศูนย์บริการคนพิการจังหวัด และศูนย์บริการ 
คนพิการทั่วไป น าข้อมูลที่ได้จากการส ารวจมาตรฐานคุณภาพชีวิตคนพิการไปวางแผนการช่วยเหลือคนพิการ 
รวมทั้งน าไปใช้ประโยชน์ในการก าหนดนโยบาย แผนงาน โครงการ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ทั้งในระดับประเทศ ระดับจังหวัด ระดับหน่วยงาน และระดับแผนงาน /
โครงการที่เป็นประโยชน์ต่อคนพิการในพ้ืนที่อย่างแท้จริง อีกทั้งควรจัดหลักสูตรฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ในท้องถิ่นที่
ด าเนินงานเกี่ยวกับคนพิการให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของคนพิการ รวมทั้งเข้าใจและใส่
ใจความต้องการของคนพิการอย่างแท้จริง 

5.2.2 ผลการส ารวจเกี่ยวกับการรับรู้สิทธิคนพิการตามกฎหมายและการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จาก  
สิทธิคน พิการในครั้ งนี้ พบว่า คนพิ การเกือบร้อยละ 15 ไม่ เคยรับรู้สิทธิ เลยแม้แต่ ข้อ เดียว และ 
คนพิการในจังหวัดกระบี่และนนทบุรีมีการรับรู้สิทธิน้อยมาก นอกจากนี้ยังพบว่าคนพิการในจังหวัดพิษณุโลก
และนนทบุรีสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากสิทธิได้ค่อนข้างน้อย ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งส่วนกลาง
และส่วนท้องถิ่นควรให้ความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิทางกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับคนพิการ เช่น การจัดท า
คู่มือเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของคนพิการในรูปแบบ Infographics ที่น่าสนใจ เข้าใจง่าย มีเนื้อหาครบถ้วนและ
ชัดเจน เพ่ือแจกจ่ายให้คนพิการที่ขึ้นทะเบียนคนพิการทั่วประเทศและเผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์ เป็นต้น 
รวมทั้งการด าเนินการเชิงรุกเพ่ือรณรงค์ให้คนพิการได้รับทราบสิทธิที่ตนเองพึงได้รับและเกิดการตื่นตัวในการ
พิทักษ์สิทธิตนเอง เช่น การเยี่ยมบ้านคนพิการ การลงพ้ืนที่ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และการ
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ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อและช่องทางต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องและทั่วถึง นอกจากนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรช่วยกัน
สร้างสรรค์เจตคติที่ดีต่อคนพิการ เพ่ือให้คนในสังคมยอมรับ มีมุมมองที่ดี และไม่เลือกปฏิบัติต่อคนพิการ 
โดยเฉพาะการใช้สื่อสังคมออนไลน์ซึ่งเป็นช่องทางที่เข้าถึงได้ง่ายในยุคดิจิทัล 

5.2.3 ผลการส ารวจด้านอาชีพ การจ้างงาน และรายได้ในครั้งนี้ พบว่า คนพิการจ านวนมากถึง 4 ใน 5 
ไม่ได้ประกอบอาชีพและไม่มีรายได้ อีกทั้งส่วนใหญ่ไม่ได้รับค าแนะน า ค าปรึกษาด้านอาชีพ และไม่ได้รับการ
อบรมหรือศึกษาหลักสูตรฝึกวิชาชีพ แม้แต่จังหวัดขอนแก่นที่คนพิการได้รับค าแนะน า ค าปรึกษาด้านอาชีพ
มากที่สุด แต่ส่วนใหญ่ก็ได้รับค าแนะน าที่ไม่สอดคล้องกับศักยภาพ ความถนัด และความพร้อม ส่วนในจังหวัด
อ่ืน ๆ เกือบทุกจังหวัด คนพิการก็ได้ได้รับค าแนะน าที่ไม่สอดคล้องกับศักยภาพ ความถนัด และความพร้อม
เช่นเดียวกัน สะท้อนให้เห็นว่าปัญหาที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ การจ้างงาน และรายได้ของคนพิการควรได้รับการ
แก้ไขอย่างเร่งด่วน ดังนั้นกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ควรก าหนดนโยบายในการสร้าง
หรือฝึกอาชีพให้กับคนพิการที่เป็นรูปธรรมและมีความพร้อมที่จะน าไปสู่การปฏิบัติได้ (นอกเหนือจากการให้
เงินกู้ยืมเพ่ือประกอบอาชีพ) โดยมุ่งเน้นการพัฒนาอาชีพคนพิการรายบุคคล เนื่องจากการสร้างหรือฝึกอาชีพ
ให้กับคนพิการอย่างเหมาะสมถือเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้ และเปลี่ยน
คนพิการที่ถูกมองว่าเป็นภาระให้กลายเป็นอีกหนึ่งพลังส าคัญในการพัฒนาประเทศ ตัวอย่างแนวปฏิบัติที่ 
เป็นเลิศในการสร้างและฝึกอาชีพให้คนพิการ คือ KARE Employment Programme ในประเทศไอร์แลนด์  
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือหางานและฝึกอาชีพให้คนพิการทางสติปัญญา โดยเปิดโอกาสให้คนพิการที่ต้องการหา
งานท ามีส่วนร่วมตั้งแต่ขั้นตอนแรก คือ การระบุประเภทงานที่อยากท า จ านวนชั่วโมงการท างาน และรูปแบบ
ของรายได้ที่ต้องการ เมื่อหางานให้คนพิการได้ตรงตามความต้องการแล้วก็จะจัดผู้สอนงาน (Job Coach) ให้
ช่วยดูแลคนพิการอย่างใกล้ชิดเพ่ือดูว่าคนพิการต้องได้รับการฝึกอบรมด้านใดบ้างและต้องได้รับการช่วยเหลือ
ด้านใด เช่น การเดินทางไปท างาน รวมทั้งเป็นผู้ประสานระหว่างคนพิการและนายจ้างอีกด้วย (EASPD, 2015) 

5.2.4 ผลการส ารวจด้านการออกสู่สังคมในครั้งนี้พบว่า คนพิการ 3 ใน 5 ไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมทาง
สังคม และ 4 ใน 5 ไม่มีการรวมกลุ่ม/ชมรมคนพิการ ข้อค้นพบที่น่าสนใจ คือ คนพิการในจังหวัดอุดรธานีมี
ความโดดเด่นอย่างเห็นได้ชัดในด้านการออกสู่สังคม เนื่องจากเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมมากท่ีสุด มีการรวมตัว
เป็นกลุ่มคนพิการ ชมรมคนพิการ เป็นกลุ่มช่วยเหลือกันเองมากที่สุด และมีส่วนร่วมประชุมก าหนดนโยบาย 
แผนงาน โครงการที่เกี่ยวข้องกับงานคนพิการมากที่สุด ในขณะที่คนพิการในจังหวัดนนทบุรีมีส่วนร่วมน้อย
ที่สุดทั้ง 3 ตัวชี้วัดดังกล่าว สะท้อนให้เห็นว่ากรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ควร
ด าเนินการศึกษาแนวทางการด าเนินงานด้านคนพิการของจังหวัดอุดรธานีในแง่ของการออกสู่สังคมของ  
คนพิการ เพ่ือน าผลการศึกษามาถอดบทเรียนและน าไปเป็นต้นแบบส าหรับการด าเนินงานด้านการส่งเสริมให้
คนพิการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมและรวมกลุ่มกันมากขึ้น เนื่องจากการรวมกลุ่มจะช่วยให้คนพิการในชุมชน
สามารถพัฒนาศักยภาพตนเองทั้งในแง่ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ กระบวนการกลุ่ม การสั่งสม
ประสบการณ์และภูมิปัญญาของท้องถิ่น เมื่อคนพิการเกิดการรวมตัวเป็นกลุ่มเพ่ือช่วยเหลือกันเองและพัฒนา
ไปสู่การเป็นองค์กรคนพิการ ก็จะส่งเสริมให้คนพิการในชุมชนเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน รวมทั้ง
สามารถสร้างสัมพันธ์อันดีกับคนอ่ืน ๆ ในสังคม และสามารถใช้ชีวิตอิสระในชุมชนได้อย่างยั่งยืน (ขัตพันธ์  
ชุมนุสนธิ, 2552) 
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5.3 ข้อเสนอแนะจากการด าเนินงานโครงการส ารวจมาตรฐานคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจ าปี 
2562 

โครงการส ารวจมาตรฐานคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจ าปี 2562 ด าเนินงานภายใต้พ้ืนฐานของการ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเพ่ือให้คนพิการสามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ อย่างไรก็ตามจากการ
ด าเนินงานที่ผ่านมา คณะผู้วิจัยพบปัญหาและอุปสรรคบางประการในการด าเนินงาน จึงได้รวบรวมเป็น
ข้อเสนอแนะเพ่ือใช้ในการปรับปรุงการด าเนินงานโครงการฯ ในอนาคตให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดังนี้ 

 5.3.1 แบบสอบถามที่ใช้เป็นเครื่องมือในการส ารวจคุณภาพชีวิตคนพิการมีความไม่คงที่หรือไม่
สม่ าเสมอ นอกจากนี้ยังมีข้อค าถามจ านวนมาก จึงอาจเป็นการรบกวนเวลาของผู้ตอบแบบสอบถาม และ 
ข้อค าถามบางข้อไม่ชัดเจน เช่น ตัวชี้วัด 1.1.3 การรับรู้เรื่องสิทธิคนพิการตามกฎหมาย และตัวชี้วัด 2.1.1 การ
ได้รับบริการตามระบบสาธารณสุข ซ่ึงในแบบสอบถามระบุเพียงค าสั้น ๆ หากผู้ตอบแบบสอบถามไม่เข้าใจหรือ
เข้าใจคลาดเคลื่อน ค าตอบที่ได้ก็อาจจะไม่ตรงกับความเป็นจริง ดังนั้นควรมีการทบทวนเพ่ือปรับปรุง
แบบสอบถามให้มีความชัดเจน เข้าใจง่าย กระชับ และสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน 

 5.3.2 เกณฑ์การประเมินบางข้อไม่ชัดเจน ท าให้ผลการส ารวจไม่สามารถสะท้อนความเป็นจริงได้
เท่าที่ควร เช่น เกณฑ์การวิเคราะห์ของตัวชี้วัด 1.1.3 การรับรู้เรื่องสิทธิคนพิการตามกฎหมาย ควรแบ่งจ านวน
สิทธิให้เท่ากันในแต่ละระดับ เช่น ระดับละ 2 สิทธิ ดังนั้นควรมีการทบทวนมาตรฐานคุณภาพชีวิตคนพิการเพ่ือ
ปรับปรุงเกณฑ์การประเมินให้ชัดเจน มีประสิทธิภาพ และสามารถใช้วัดผลได้จริง เพ่ือให้ผลการส ารวจ
มาตรฐานคุณภาพชีวิตคนพิการสะท้อนความเป็นจริงได้มากขึ้น 

 5.3.3 ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลจ ากัดมาก รวมทั้งเจ้าหน้าที่เก็บข้อมูลในหลายจังหวัดขาดความรู้
ความเข้าใจประเด็นต่าง ๆ ที่อยู่ในแบบสอบถาม ขาดความเชี่ยวชาญในการเก็บข้อมูลงานวิจัย และบางครั้ง  
ไม่มีการตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามก่อนที่จะส่งมาให้คณะผู้วิจัย ท าให้แบบสอบถามที่ไม่ครบถ้วน
สมบูรณ์มีจ านวนค่อนข้างมาก ดังนั้นควรเผื่อระยะเวลาในการเก็บข้อมูลให้เพียงพอและสมเหตุสมผล เพื่อให้ได้
ข้อมูลที่ครบถ้วนและมีคุณภาพ และควรมีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ในจังหวัดต่าง ๆ โดยเฉพาะจังหวัดที่เป็นพ้ืนที่
ด าเนินโครงการเมืองที่เป็นมิตรส าหรับคนพิการและคนทั้งมวล (SMILE City) ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ตัวชี้วัดมาตรฐานคุณภาพชีวิตคนพิการ ซึ่งจะช่วยให้สามารถเข้าใจข้อค าถามในแบบสอบถามได้ดีขึ้น 

5.3.4 ควรมีการบูรณาการเชื่อมโยงฐานข้อมูลที่จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคนพิการที่จดทะเบียน 
คนพิการ รวมทั้งข้อมูลอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพ่ือให้มีข้อมูลที่ถูกต้องและ
สามารถน าไปใช้ประโยชน์เพ่ือการส ารวจคุณภาพชีวิตคนพิการ ซึ่งจะช่วยให้แบบสอบถามกระชับขึ้น จึง
สามารถช่วยลดระยะเวลาที่ใช้ในการเก็บข้อมูลจากผู้ตอบแบบสอบถามแต่ละรายได้ 
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แบบสอบถามโครงการ 

“การส ารวจมาตรฐานคุณภาพชีวิตคนพิการ: กรณีศึกษา SMILE CITY 6 จังหวัด” 
 

ค าชี้แจง:  

1. แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “การส ารวจมาตรฐานคุณภาพชีวิตคนพิการ: กรณีศึกษา SMILE CITY 6 
จังหวัด” มีวัตถุประสงค์เพ่ือจัดท ารายงานสถานการณ์คุณภาพชีวิตคนพิการตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพชีวิต
คนพิการ ของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ซึ่งข้อมูลที่ได้จะน าไปสู่การพัฒนาข้อมูล
สารสนเทศและการวางแผนพัฒนาเพ่ือส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิของคนพิการซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของคน
พิการต่อไป 

2. โปรดท าเครื่องหมาย    ในช่องที่ตรงกับข้อมูลที่เป็นจริง/ที่เลือก และเติมข้อความในช่องว่าง 
ผู้สัมภาษณ์............................................. วันที่สัมภาษณ์..................................เบอร์ โทรติดต่อ........................ 
ผู้ให้สัมภาษณ์...........................................  1. คนพิการ   2. ผู้ดูแลคนพิการ  
พ้ืนที่ ต าบล/แขวง ...................................อ าเภอ/เขต .................................... จังหวัด……………………………… 

 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน   

1. ข้อมูลทั่วไปผู้ตอบแบบสอบถาม (คนพิการ)  

1.1 ชื่อ-นามสกุล ..........................................................................   
1.2 เพศ    1. ชาย     2. หญิง 
1.3 เลขประจ าตัวคนพิการตามบัตร/สมุดคนพิการ (13 หลัก) ……………………………………………………… 
1.4 วัน-เดือน-ปีเกิด............/.............../.............      
1.5 อายุ..................ปี..............เดือน (นับถึงวันเก็บข้อมูล) 
1.6 เชื้อชาติ........................................ 
1.7 สัญชาติ.........................................  
1.8 ศาสนา................................... ....... 
1.9 ที่อยู่คนพิการ บ้านเลขท่ี .................. หมู่ที่ .......... ตรอก/ซอย ............................... ถนน ...........................

ต าบล/แขวง ......................................อ าเภอ/เขต ...................................... จังหวัด ...................................
รหัสไปรษณีย ์.............................. เบอรโ์ทรศัพท ์............................ 

1.10 สิทธิในการรักษาพยาบาล (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)   
 1. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ    2. สิทธิ สปสช. (คนพิการ ท74)   3. สปสช.   
 4. ประกันสังคม      5. ประกันชีวิต    6. ทหารผ่านศึก  
 7. อ่ืน ๆ ระบุ ……………………… 
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2. ประเภทและสาเหตุความพิการของคนพิการ (ตามที่ปรากฏตามบัตรคนพิการ) 
 2.1 ทางการเห็น 

 1. ตาบอดสองข้าง   2. สายตาเลือนราง 
 3. อ่ืน ๆ/ลักษณะความพิการที่พบ โปรดระบุ .................................................................. 

      2.2 ทางการได้ยินหรือการสื่อความหมาย 
 1. หูหนวกสองข้าง   2. ห ูตึง   
 3. การสื่อความหมาย       4. อ่ืน ๆ/ลักษณะความพิการที่พบ โปรดระบุ................ 

      2.3 ทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย 
 1. อัมพฤกษ์ อัมพาต      2. สมองพิการ (ซี.พี.)   3. แขน/ขาขาด 
 4. ความบกพร่องหรือความผิดปกติของศีรษะ ใบหน้า ล าตัว และภาพลักษณ ์
 5. อ่ืน ๆ/ลักษณะความพิการที่พบ โปรดระบุ................................................................... 

2.4 ทางจิตใจหรือพฤติกรรม  
 1. สภาวะทางจิต   2. พฤติกรรม 
 3. อ่ืน ๆ/ลักษณะความพิการที่พบ โปรดระบุ................................... .............................. 

 2.5 ทางสติปัญญา 
 1. พัฒนาการ        2. สติปัญญา         3. การช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจ าวัน  
 4. การเรียนรู้      5. อ่ืน ๆ/ลักษณะความพิการที่พบ โปรดระบุ........................... 

 2.6 ทางการเรียนรู้ (LD) ลักษณะความพิการที่พบ โปรดระบุ...................................................... 
..................................................................................................................................................... 

 2.7 ทางออทิสติก ลักษณะความพิการที่พบ โปรดระบุ................................................................. 
..................................................................................................................................................... 

2.8 ระยะเวลาในการเกิดความพิการและสาเหตุ (ตามประเภทความพิการข้อ 2.1-2.7) 
  2.8.1 การเกิดความพิการ  1. ตั้งแต่เกิด  

      2. ภายหลัง ระบุระยะเวลา จ านวน......ปี ......เดือน 

  2.8.2 สาเหตุของความพิการ  (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 1. กรรมพันธุ์         2. โรคติดเชื้อ  3. การตั้งครรภ์/คลอด   
 4. ถูกยิง/ถูกท าร้าย  5. ชราภาพ           6. สารเคมี/ยา      
 7. ถูกไฟ/น้ าร้อนลวก       8. ได้รับความกระทบกระเทือนทางจิตใจ 
 9. อุบัติเหตุ โปรดระบุ...................................................................... ............................. 
 10. เจ็บป่วย/โรคอ่ืน ๆ โปรดระบุ............................................................. ..................... 
 11. ไม่ทราบสาเหตุ 

3. สถานภาพคนพิการ 
3.1 สถานภาพสมรส      1. โสด       2. สมรสและอยู่ร่วมกัน    3. สมรสแต่แยกกันอยู่      
                                4. หย่า  5. หม้าย       6. อ่ืน ๆ ระบุ................ 

3.2 มีผู้ดูแลคนพิการหรือไม่  1. มี               2. ไม่มี (ข้ามไปตอบข้อ 3.2.2) 



100 
 

3.2.1 กรณีมีผู้ดูแลคนพิการ  

 1. ผู้ดูแลคนพิการตามที่ระบุในบัตรคนพิการ ชื่อ-สกุล……………………………………..……....... 
อายุ.............ป ีอาชีพ...................................... ....... 

 2.  ไม่ใช่ผู้ดูแลคนพิการตามท่ีระบุในบัตร (แต่เป็นผู้ดูแลจริง) ชื่อ-สกุล……..…………………… 
อายุ...............ปี        อาชีพ.........................................   
ความสัมพันธ์กับคนพิการ   บิดามารดา   บุตร/ธิดา    
                                 ญาติ                 อ่ืน ๆ.................................. 

โดย    1) อยู่บ้านเดียวกับคนพิการ 
 2) อยู่คนละบ้านกับคนพิการ บ้านเลขท่ี ..............หมู่ที ่....... ตรอก/ซอย.................    

ถนน............................ต าบล/แขวง .............................อ าเภอ/เขต......................   
จังหวัด.........................รหัสไปรษณีย ์.................โทรศัพท.์............................…… 
รายได้ต่อเดือนของผู้ดูแลคนพิการ (ผู้ดูแลจริง) ............................................บาท  

3.2.2 กรณีไม่มีผู้ดูแลและไม่ได้เป็นสมาชิกในครอบครัว  
  ใครคือผู้ช่วยเหลือที่ดูแลคนพิการ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 1. ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน ชื่อ....................................................โทรศัพท์.................................... 
 2. เจ้าหน้าที่ภาครัฐในพ้ืนที่ ชื่อ..........................................โทรศัพท์.................................... 
 3. อสม. ที่ดูแลคนพิการ ชื่อ .............................................โทรศัพท.์................................... 
 4. ผู้ชว่ยคนพิการ (ภาครัฐจัดให้) ชื่อ ....................................โทรศัพท์................................  
 5. อ่ืน ๆ ระบ…ุ………………………....……………………………….โทรศพัท์..... ............................ .. 

3.3 สมาชิกในครอบครัว/จ านวนคนในครอบครัว....................................คน (รวมคนพิการ) 

3.4 สถานะของที่พักอาศัยของคนพิการ   1. บ้านบิดามารดา  2. บ้านตนเอง  3. บ้านญาติ 
  4. บ้านเช่า            5. อ่ืน ๆ โปรดระบุ ………......... 
3.5 สภาพบ้านของคนพิการ  1. บ้านไม้ติดพ้ืน   2. บ้านไม้ยกสูง        3. บ้านปูนติดพ้ืน    

 4. บ้านปูนยกสูง            5. บ้านครึ่งตึกครึ่งไม้   6. บ้านปูน 2 ชั้น    
 7. บ้านไม้ 2 ชั้น            8. อ่ืน ๆ โปรดระบุ…….............................….. 
 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลมาตรฐานการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
1. ดัชนีสิทธิและความเท่าเทียม 

1.1 บัตรประจ าตัวคนพิการและสถานภาพบัตรฯ             (ตัวชี้วัดที่ 1.1.1) 
       1. บัตรหมดอายุ และไม่ประสงค์จะต่ออายุบัตร 
       2. บัตรหมดอายุ ประสงค์จะต่ออายุบัตร แต่ยังไม่ด าเนินการขอต่ออายุ 
       3. บัตรหมดอายุ และก าลังด าเนินการขอต่ออายุ 
       4. บัตรหมดอายุ ขอต่ออายุแล้ว อยู่ระหว่างรอรับบัตรใหม่ 
       5. บัตรยังไม่หมดอายุ วัน/เดือน/ปีท่ีออกบัตร...................วัน/เดือน/ปีท่ีบัตรหมดอายุ.................. 
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1.2 คนพิการได้รับเบี้ยความพิการหรือไม่                                                   (ตัวชี้วัดที่ 1.1.2) 
       1. ไม่ต้องการ/ไม่ประสงค์จะรับเบี้ยความพิการ 
       2. ต้องการรับเบี้ยความพิการ โดยอยู่ในขั้นตอน ดังน้ี 
   1) ไม่ได้รับเบี้ยความพิการ เพราะยังไม่ขึ้นทะเบียนรับเบี้ยความพิการ    

  2) ไม่ได้รับเบี้ยความพิการ อยู่ระหว่างการขอขึ้นทะเบียนรับเบี้ยความพิการ    
  3) ขอขึ้นทะเบียนรับเบี้ยความพิการแล้ว รอรับเบี้ยความพิการ 
  4) ได้รับเบี้ยความพิการ แต่ได้รับต่ ากว่าสิทธิท่ีควรได้รับ คือ.....................บาท/เดือน  
  5) ได้รับเบี้ยความพิการตามสิทธิ คือ.........................บาท/เดือน 

1.3 คนพิการหรือผู้ดูแล รับรู้เรื่องสิทธิคนพิการตามกฎหมายในเรื่องใดบ้าง (จ าเป็นต้องตอบช่องของคนพิการ
ทุกข้อ ส่วนช่องของผู้ดูแล ตอบหรือไม่ตอบก็ได้ แล้วแต่กรณ)ี 

ล าดับ สิทธิคนพิการตามกฎหมาย 
คนพิการ ผู้ดูแล 

ไม่รู ้ รู้ ไม่รู ้ รู้ 

1 การฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์       

2 การศึกษา     

3 การฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ       

4 การยอมรับและมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม       

5 
การช่วยเหลือให้เข้าถึงนโยบาย แผนงาน โครงการ กิจกรรม และการช่วยเหลือทาง
กฎหมาย 

    

6 ข้อมูลข่าวสาร เทคโนโลยีสารสนเทศ และสิ่งอ านวยความสะดวกเพื่อการสื่อสาร     

7 บริการล่ามภาษามือ     

8 เครื่องช่วยความพิการ และสิ่งอ านวยความสะดวกสาธารณะ     

9 เบี้ยความพิการ     

10 การปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย ผู้ช่วยคนพิการ หรือผู้ดูแลคนพิการ     

1.4  หากคนพิการ ถูกละเมิดสิทธิ คนพิการ (หรือผู้ดูแล)  ทราบหรือไม่ว่าจะสามารถร้องเรียนกับหน่วยงาน 
ราชการหรือเอกชนได้ 

 1. ทราบ  สามารถร้องเรียนกับหน่วยงาน.................................................................................. 
 2. ไม่ทราบ เพราะ…………………………………………………………………............................................ 

1.5 คนพิการ เคยถูกละเมิดสิทธิหรือไม่                                                                    
 1. ไม่เคย 
 2. เคย ในเรื่อง..........................................ได้ด าเนินการร้องเรียนกับหน่วยงาน....................................... 

          ผลการด าเนินงานเกี่ยวกับการร้องเรียนเรื่องการละเมิดสิทธิฯ มีลักษณะใด    (ตัวชี้วัดที่ 1.1.4) 
 1) คนพิการหรือผู้ดูแลได้รับบริการให้ความรู้เรื่องสิทธิคนพิการ 
 2) คนพิการหรือผู้ดูแลได้รับบริการรับเรื่องราวการละเมิดสิทธิคนพิการ 
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 3) คนพิการหรือผู้ดูแลไม่สามารถด าเนินการร้องเรียนเรื่องการละเมิดสิทธิและด าเนินการ 
คุ้มครองสิทธิคนพิการได้ 

 4) คนพิการหรือผู้ดูแลสามารถด าเนินการร้องเรียนตามระบบของกฎหมายเพื่อให้คนพิการได้รับ
การคุ้มครองสิทธิ  

 5) เรื่องท่ีคนพิการหรือผู้ดูแลร้องเรียนได้รับการพิจารณา และด าเนินการตามขั้นตอนจนได้รับข้อยุติ 
 

1.6 คนพิการ สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากสิทธิตามมาตรา 20 พ.ร.บ.ส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2556 
เรื่องใดบ้าง (สิทธิใดไม่ต้องการ ไม่ต้องตอบช่องสีเทา) 

ล าดับ 
 

สิทธิตามมาตรา 20 ของพระราชบัญญัติส่งเสริม
คุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2556 

ความต้องการ การเข้าถึง 

ไม่ต้องการ ต้องการ เข้าถึง 
ไม่สามารถ

เข้าถึง 

1 การฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์     

2 การศึกษา     

3 การฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ     

4 การยอมรับและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม     

5 การช่วยเหลือให้ เข้าถึงนโยบาย แผนงาน โครงการ 
กิจกรรม และการช่วยเหลือทางกฎหมาย 

    

6 ข้อมูลข่าวสาร เทคโนโลยีสารสนเทศ และสิ่งอ านวยความ
สะดวกเพื่อการสื่อสาร 

    

7 บริการล่ามภาษา     

8 เครื่องช่วยความพิการ และสิ่ งอ านวยความสะดวก
สาธารณะ 

    

 9 เบี้ยความพิการ     

10 การปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย ผู้ช่วยคนพิการ หรือ
ผู้ดูแลคนพิการ 

    

 
1.7 คนพิการหรือผู้ดูแล  สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารท่ีเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของคนพิการจากสื่อในรูปแบบ 

ใดบ้าง (จ าเป็นต้องตอบช่องของคนพิการทุกข้อ ส่วนช่องของผู้ดูแล ตอบหรือไม่ตอบก็ได้ แล้วแต่กรณี) 

ล าดับ 
ช่องทางที่รับข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์

ของคนพิการ 

คนพิการ ผู้ดูแล 
ความ

ต้องการ 
การเข้าถึง 

ความ
ต้องการ 

การเข้าถึง 

1 วิทยุ     
2 โทรทัศน ์     
3 วิทยุชุมชน/เสียงตามสาย/หอกระจายข่าว     
4 แผ่นพับ/ใบปลิว     
5 หนังสือพิมพ ์      
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ล าดับ 
ช่องทางที่รับข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์

ของคนพิการ 

คนพิการ ผู้ดูแล 
ความ

ต้องการ 
การเข้าถึง 

ความ
ต้องการ 

การเข้าถึง 

6 นิตยสาร/วารสาร     
7 อินเทอร์เน็ต      
8 สื่อบุคคล : เพื่อน คนรู้จัก เจ้าหน้าที่หน่วยงานต่าง ๆ      

1.8 คนพิการหรือผู้ดูแล สามารถใช้ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของคนพิการ/ผู้ดูแลได้ในระดับใด 
(จ าเป็นต้องตอบช่องของคนพิการ ส่วนช่องของผู้ดูแล ตอบหรือไม่ตอบก็ได้ แล้วแต่กรณ)ี 

หัวข้อในการประเมิน 
ไม่สามารถใช้ประโยชน ์

จากข้อมลูได้ 

ความสามารถใช้ข้อมลู
เกี่ยวกับสิทธิประโยชน ์ ข้อเสนอแนะ

ในประเด็นที่
ควรแก้ไข 

น้อยที่สุด              มากที่สุด                              
0 1 2 3 4 5 

คนพิการสามารถใช้ข้อมูล เกี่ ยวกับสิทธิ
ประโยชน์ของคนพิการ 

       

ผู้ ดู แ ล คน พิ ก าร ใช้ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ สิ ท ธิ
ประโยชน์ของคนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการ 

       

 
2. ดัชนีสุขภาวะคนพิการ 
2.1 คนพิการ ได้รับการบริการตามระบบสาธารณสุข ตาม พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยเรื่อง

สิทธิประโยชน์ของคนพิการ หรือไม่ อย่างไร (สิทธิใดไม่ต้องการ ไม่ต้องตอบช่องสีเทา)  

ล าดับ สิทธิการบริการตามระบบสาธารณสุข 

ความต้องการ การได้รับบริการ 

ไม่ต้องการ ต้องการ ได้รับ 
ไม่ได้

รับ 

1 การตรวจวินิจฉัย การตรวจทางห้องปฏิบัติการและการตรวจ

พิเศษด้วยวิธีอื่น ๆ ตามชุดสิทธิประโยชน์ 

    

2 การแนะแนว การให้ค าปรึกษา และการจัดบริการเป็นรายกรณ ี     

3 การให้ยา ผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ และหัตถการพิเศษอื่น ๆ เพื่อ

การบ าบัด ฟื้นฟ ู

    

4 การศัลยกรรม     

5 การบริการพยาบาลเฉพาะทาง     

6 กายภาพบ าบัด     

7 กิจกรรมบ าบัด     

8 การแก้ไขการพูด (อรรถบ าบัด)     

9 พฤติกรรมบ าบัด     

10 จิตบ าบัด     

11 ดนตรีบ าบัด     
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ล าดับ สิทธิการบริการตามระบบสาธารณสุข 

ความต้องการ การได้รับบริการ 

ไม่ต้องการ ต้องการ ได้รับ 
ไม่ได้

รับ 

12 พลบ าบัด     

13 ศิลปะบ าบัด     

14 การฟื้นฟูสมรรถภาพการได้ยิน     

15 การพัฒนาทักษะในการสื่อความหมาย     

16 การบริการส่งเสริมพัฒนาการหรือบริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม     

17 การบริการทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก     

18 การพัฒนาทักษะทางสังคม สังคมสงเคราะห์ และสังคมบ าบัด 

เช่น กลุ่มสันทนาการ เป็นต้น 

    

19 การประเมิน และเตรียมความพร้อมก่อนการฟื้นฟูสมรรถภาพ

ด้านอาชีพหรือการประกอบอาชีพ 
 

   

20 การฟื้นฟูสมรรถภาพทางการเห็น การสร้างความคุ้นเคยกับ

สภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหว 

    

21 การบริการข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพผ่านสื่อในรูปแบบที่

เหมาะสมกับความพิการ ซึ่งคนพิการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ 

    

22 การฝึกอบรมและการพัฒนาทักษะแก่คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ 

และผู้ช่วยคนพิการ 

    

23 การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยครอบครัวและชุมชน การ

เยี่ยมบ้าน กิจกรรมการให้บริการเชิงรุก 

    

24 การฝึกทักษะการเรียนรู้ขั้นพ้ืนฐาน เช่น การฝึกทักษะชีวิต การ

ฝึกทักษะการด ารงชีวิตส าหรับคนพิการ การฝึกทักษะการใช้

อุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ เป็นต้น 

    

25 การบริการทันตกรรม     

26 การให้บริการเกี่ยวกับกายอุปกรณ์ เทียม กายอุปกรณ์ เสริม 

เครื่องช่วยความพิการ หรือสื่อส่งเสริมพัฒนาการ 
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2.2 คนพิการหรือผู้ดูแล มีความรู้ความเข้าใจในการดูแลตนเองของคนพิการด้านใดบ้าง (จ าเป็นต้องตอบช่องของ
คนพิการทุกข้อ ส่วนช่องของผู้ดูแล ตอบหรือไม่ตอบก็ได ้แล้วแต่กรณ)ี 

ล าดับ ความรู้ความเข้าใจ 
ในการดูแลตนเอง 

คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ 
ไม่รู ้ รับรู้ อธิบาย 

ได้ 
ถ่ายทอด 
ต่อได้ 

มีการ
แสดง

พฤติกรรม 

ไม่รู ้ รับรู้ อธิบาย 
ได้ 

ถ่ายทอด 
ต่อได้ 

มีการแสดง
พฤติกรรม 

1 ด้านร่างกาย เช่น การ
รับประทานอาหาร การ
ออกก าลังกาย การดูแล
ด้านสุขอนามยั 

          

2 ด้านจิตใจ เช่น  
การยอมรับคนพิการ ภาวะ
ซึมเศรา้ การมีความสมัพันธ์
ที่ดีกับครอบครัว 
 

          

3 ด้านอารมณ์ เช่น การ
ควบคุมอารมณ์ การจดัการ
ความเครยีด 

          

4 ด้านสังคม เช่น การมีส่วน
ร่วมหรือการท ากิจกรรมใน
ชุมชน 

          

5 ด้านสตปิัญญา เช่น การ
เรียนรู้ในชีวิตประจ าวัน 
การเรยีนรู้ในสถาบันหรือ
แหล่งเรียนรู้อื่น ๆ 

          

6 ด้านด ารงชีวิตประจ าวัน 
เช่น การท ากิจวัตร
ประจ าวัน การด ารงชีวิต
ร่วมกับครอบครัว 

          

 
2.3 คนพิการ เคยได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปีหรือไม่ อย่างไร                         (ตัวชี้วัดที่ 2.1.3) 
                 (พิจารณาช่วงเวลาตั้งแต่การได้รับบัตรคนพิการ ถึง วันท่ีท าการส ารวจข้อมูล)  

 1. ไม่เคยรับการตรวจพราะ……………………....…………………………………………………….....….… 
 2. ได้รับตรวจสุขภาพประจ าปีแบบไม่ต่อเนื่อง ตามความสะดวก 
 3. ได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปี นาน ๆ ครั้ง (มากกว่า 2 ปี/ครั้ง) 
 4. ได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปี เป็นประจ า ปีเว้นปี (2 ปี/ครั้ง) 
 5. ได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งเป็นประจ าทุกป ี

      หากเคยได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปี ได้รับบริการตรวจในด้านใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า1ข้อ) 
 1. วัดความดัน    2. ตรวจเลือด     3. ปัสสาวะ 
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 4. เอกซเรย์ปอด   5. อื่น ๆ (ระบุ) ................... 
      หน่วยงานใดท่ีให้บริการตรวจสุขภาพประจ าปีกับท่าน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 1. หน่วยงานทางการแพทย์       2. ระบบ อสม.      
 3. อื่น ๆ (ระบุ)  .................................... 

 
3. ดัชนีด้านการศึกษา 
3.1 สถานภาพด้านการศึกษาของคนพิการ ณ ปัจจุบัน 
 1. ไม่ได้อยู่ระหว่างการศึกษา (ไม่ต้องตอบข้อ 3.2 ข้ามไปตอบข้อ 3.3) 

               จบการศึกษาในระดับใด 
 1) ไม่ได้ศึกษา   2) ประถมศึกษา  3) มัธยมศึกษาตอนต้น      
 4) มัธยมศึกษาตอนปลาย  5) ปวช.   6) ปวส. 
 7) ปริญญาตรี   8) ปริญญาโท   9) ปริญญาเอก                 

 2. อยู่ระหว่างการศึกษา 
       ก าลังศึกษาในโรงเรียน/สถาบันการศึกษาประเภทใด ระดับใด 

 1) ในระบบ  ประเภทโรงเรียน/สถาบันการศึกษา…………………ระดับการศึกษา................... 
 2) นอกระบบ เช่น กศน. ระดับการศึกษา.................................................................................     

 3) เฉพาะทาง เช่น โรงเรียนโสตศึกษาฯ ระดับการศึกษา......................................................... 
3.2 คนพิการทีก่ าลังศึกษาอยู่ ได้รับการสนับสนุนหรือความช่วยเหลือหรือในการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่ 
ท่านศึกษาอยู่หรือไม่ อย่างไร                                 (ตัวช้ีวัดที่ 3.1.2) 

 1. ไม่ได้รับการสนับสนุน ช่วยเหลือด้านการศึกษาในสถาบันการศึกษา 
 2. ได้รับการจัดท าแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล 
 3. ได้รับการจัดท าแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล และสื่อ อุปกรณ์ เครื่องช่วยท่ีเหมาะสมกับสภาพความพิการ 
 4. ได้รับการจัดท าแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล และสื่อ อุปกรณ์ เครื่องช่วยท่ีเหมาะสมกับสภาพความ

พิการ รวมทั้งมีบุคลากรทางการศึกษาช่วยสนับสนุนการเรียนเป็นระยะ ๆ 
 5. สถาบันการศึกษาจัดให้มีบุคลากรติดตามผลเป็นระยะ ๆ 

3.3 คนพิการ มีความต้องการศึกษาเพิ่มเติมหรือไม่ 
 1. ไม่ต้องการ (ไม่ต้องตอบข้อ 3.4 ข้ามไปตอบข้อ 3.5) 
        เพราะ.............................................................................................................................. 
 2. ต้องการศึกษาเพิ่มเติม ในระดับ ..................................................................................... 

3.4 ส าหรับคนพิการที่ต้องการศึกษาเพิ่มเติม ท่านคิดว่าศักยภาพหรือความสามารถในการศึกษาของท่านมี
ลักษณะใด         (ตัวชี้วัดที่ 3.1.1)        
  1. ไม่สามารถเข้าศึกษาในระบบใดได้เลย (หรือเข้าศึกษาได้แต่ไม่สามารถศึกษาต่อเนื่อง ได้เองต้องการ
           ความช่วยเหลือท้ังหมด) เพราะ.................................................................... 
 2. สามารถรับการศึกษาและศึกษาต่อเน่ืองได้ มีปัญหาบ่อยครั้ง ต้องการค าแนะน าและการช่วยเหลือ

มาก 
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 3. สามารถรับการศึกษาและศึกษาต่อเนื่ องได้  มีปัญหาบ้างบางครั้ ง ต้องการค าแนะน าและ 
การช่วยเหลือเล็กน้อย 

 4. สามารถรับการศึกษาและศึกษาต่อเนื่องได้ มีปัญหาบ้างนาน ๆ ครั้ง ต้องการค าแนะน าเล็กน้อย 
 5. สามารถรับการศึกษาและศึกษาต่อเนื่องได้ด้วยตนเอง ไม่มีปัญหาในการเรียน   

3.5 ความสามารถส าเร็จการศึกษาตามแผนการศกึษาเฉพาะบุคคลของคนพิการเป็นอย่างไร (ตัวชี้วัดที่ 3.1.3) 
 1. ไม่สามารถส าเร็จการศึกษาตามช่วงชั้นหรอืตามแผนการศึกษารายบุคคลภายในเวลาท่ีก าหนด 
 3. สามารถส าเร็จการศึกษาตามช่วงชั้นหรือตามแผนการศกึษารายบุคคล แต่ใชร้ะยะเวลามากกว่าท่ีก าหนด 
 5. สามารถส าเร็จการศึกษาตามช่วงชั้นหรือตามแผนการศึกษารายบุคคลในระยะเวลาท่ีก าหนด 

 
4. ดัชนีด้านอาชีพ การจ้างงานและรายได้ 

4.1 คนพิการหรือผู้ดูแล ได้รับค าแนะน า ค าปรึกษาด้านอาชีพและแหล่งงานหรือไม่ (จ าเป็นต้องตอบช่องของคน
พิการทุกข้อ ส่วนช่องของผู้ดูแล ตอบหรือไม่ตอบก็ได้ แล้วแต่กรณี) 
 

ล าดับ ค าแนะน า ค าปรึกษาด้านอาชีพและแหล่งงาน คนพิการ ผู้ดูแล 
ไม่ได้รับ ได้รับ ไม่ได้รับ ได้รับ 

1 ค าแนะน า ค าปรึกษาด้านอาชีพและแหล่งงาน เช่น บุคคล  สถานที่/
แหล่งฝึกงานอาชีพ แหล่งงาน สถานท่ีจัดจ าหน่ายสินค้า 

    

2 ค าแนะน า ค าปรึกษาด้านทรัพยากรและสิ่งอ านวยความสะดวกในการ
เข้าถึงบริการด้านอาชีพ เช่น แหล่งเงินกู้   
สิ่งอ านวยความสะดวก 

    

 
 คนพิการ ได้รับค าแนะน าหรือการให้ค าปรึกษาด้านอาชีพจากบุคคลหรือหน่วยงานใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 1. บุคคล (ระบุ).......................................................................................................................................    
 2. หน่วยงาน (ระบุ)................................................................................................................................ 

4.2 ค าแนะน า ค าปรึกษาด้านอาชีพและแหล่งงานท่ีคนพิการได้รับในข้อ 4.1 มีลักษณะอย่างไร    (ตัวชี้วัดที่ 4.1.1) 
 1. คนพิการไม่ได้รับค าแนะน า ค าปรึกษาด้านอาชีพ รวมถึงทรัพยากรและสิ่งอ านวยความสะดวกใน 
 การเข้าถึงบริการด้านอาชีพ 
 3. คนพิการได้รับค าแนะน า ค าปรึกษาด้านอาชีพ รวมถึงทรัพยากรและสิ่งอ านวยความสะดวกในการ 
 เข้าถึงบริการด้านอาชีพ แต่ไม่สอดคล้องกับศักยภาพความถนัดและความพร้อมของตนเอง 
 5. คนพิการได้รับค าแนะน า ค าปรึกษาด้านอาชีพและแหล่งงาน รวมถึงทรัพยากรและสิ่งอ านวย 

 ความสะดวกในการเข้าถึงบริการด้านอาชีพท่ีสอดคล้องกับศักยภาพความถนัดและความพร้อมของตนเอง   

4.3 คนพิการ ได้รับการอบรมหรือศึกษาหลักสูตรฝึกวิชาชีพหรือไม่ อย่างไร  (ตัวชี้วัดที่ 4.1.2) 
 1. ไม่ได้รับการอบรม เพราะ..................................................................................................................... 
 3. เข้ารับการอบรมหลักสูตรอาชีพ (ระบุ)......................................................แต่ไม่สามารถส าเร็จการศึกษาได้

ตามหลักสูตร เนื่องจาก....................................................................................................................... 
 5. เข้ารับการอบรมหลักสูตรอาชีพ (ระบ)ุ........................................และส าเร็จการศึกษาได้ตามหลักสูตร 
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4.4 คนพิการ ได้ใช้ประโยชน์จากแหล่งกู้ยืมเงินเพื่อประกอบอาชีพหรือไม่   (ตัวชี้วัดที่ 4.1.3) 
 1. ไม่สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากแหล่งกู้ยืมเพื่อประกอบอาชีพจากหน่วยงานท่ีรับผิดชอบได้ 

เพราะ.................................................................................................................................................... 
 2. สามารถเข้าถึงและได้รับเงินกู้ยืมเพื่อประกอบอาชีพจากหน่วยงาน……….…………….....…………......โดยได้

ตามความต้องการจ าเป็นได้เพียงบางส่วน ประมาณร้อยละ.................ของจ านวนท่ีขอกู้ยืม 
 3. สามารถเข้าถึงและได้รับเงินกู้ยืมเพื่อประกอบอาชีพจากหน่วยงาน...............................................ได้ตาม

ความต้องการจ าเป็น 
 4. สามารถวางแผนการใช้เงินกู้ได้ตามวัตถุประสงค์และแผนงานท่ีก าหนด   
 5. การประกอบอาชีพจากเงินกู้ยืมนั้น ๆ สามารถสร้างรายได้ให้แก่คนพิการ 

4.5 คนพิการ ได้ประกอบอาชีพ หรือไม่ 
 1. ไม่ได้ประกอบอาชีพ เพราะ............................................................................................................ 

               ที่มาของรายได้       1) ไม่มีรายได้ ต้องพ่ึงพาผู้อื่น (ระบุ)........................................................ 
                                          2) มีรายได้ จาก (ระบุ)............................................................................... 

 2. ประกอบอาชีพ  ระบุ………………………………….........................………..…………….....………………. 
               ลักษณะการประกอบอาชีพของคนพิการ   1) เป็นกลุ่มอาชีพ        2) ส่วนตัว 

       ระยะเวลาในการด าเนินการ.................ปี...............เดือน    รายได้ต่อเดือน .............................บาท 

4.6 คนพิการ เคยใช้ระบบบริการจัดหางานคนพิการหรือไม่                            (ตัวช้ีวัดที่ 4.1.5) 
 1. ไม่เคยใช้บริการระบบจัดหางานคนพิการ และมีสถานภาพปัจจุบัน ดังนี้ 
 1) ไม่ได้รับการจ้างงานจากหน่วยงานใดเลย 
 2) ได้รับการจ้างงานจาก (ระบุหน่วยงานที่จ้าง).......................................................... 

 2. เคยใช้บริการ โดย 
 1) ไม่ได้รับการจ้างงานผ่านระบบบริการจัดหางาน 
 2) ได้รับการจ้างงานผ่านระบบบริการจัดหางาน แต่เป็นงานลักษณะการจ้างเป็นครั้งคราว 
 3) ได้รับการจ้างงานผ่านระบบบริการจดัหางาน เป็นงานลกัษณะชั่วคราว ภายในระยะเวลาช่วงหนึ่ง 

(เช่น 3 เดือน 6 เดือน) ระบรุะยะเวลาการจ้างงาน.....................เดือน 
 4) ได้รับการจ้างงานผ่านระบบบริการจัดหางาน เป็นงานลักษณะชั่วคราว รายปี 
 5) ได้รับการจ้างงานผ่านระบบบริการจัดหางาน โดยได้รับการบรรจุเป็นพนักงานประจ า 

5. ดัชนีการออกสู่สังคม 

5.1 คนพิการ มีการก าหนดเป้าหมาย (เช่น การลุกจากเตียงไปน่ังรถเข็น) เพื่อการออกสู่สังคมหรือไม่  
       1. ไม่ได้ก าหนด  (ไม่ต้องตอบข้อ 5.2- 5.4 ข้ามไปตอบข้อ 5.5) 
       2. ก าหนด (ระบุ)……………………..…………………………………………………………………………………. 
5.2 คนพิการ ได้รับการส่งเสริมการฝึกทักษะเพื่อบรรลุเป้าหมายในข้อ 5.1 (เช่น การฝึกนั่ง การขยับร่างกาย) หรือไม ่
 1. ได้รับ  ในเรื่องใดบ้าง............................................................................................................  จาก

หน่วยงานใด......................................................................................................................... 
 2. ไม่ได้รับ เพราะ..................................................................................................................... 
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5.3 คนพิการได้รับกายอุปกรณ์/เครื่องช่วยเพื่อสนับสนุนการฝึกทักษะท่ีสัมพันธ์กับเป้าหมายในการด าเนิน 
     ชีวิตหรือไม่ อย่างไร 

 1. ได้รับ อุปกรณ์อะไร............................................................................................................. จาก
บุคคลหรือหน่วยงานใด…………………………………………..…………....….………….......…..………. 

 2. ไม่ได้รับ เพราะ.................................................................................................................... 
5.4 คนพิการ ต้องการส่งเสริมทักษะในการด าเนินชีวิตด้านใดเพิ่มเติม.......................................................จาก

บุคคลหรือหน่วยงานใด..................................................................................................กายอปุกรณ์
ในการอ านวยความสะดวกท่ีต้องการเพิ่มเติม คือ…………………….....…....….………………. 

5.5 คนพิการ ได้เข้าร่วมกิจกรรมกับสังคมในด้านใดบ้าง  
 1. ไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม 
 2. เข้าร่วมกิจกรรม ในด้าน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 1) ด้านศาสนา (ตามแต่ละหลักศาสนา) 
 2) ด้านวัฒนธรรม (เช่น การแต่งกาย การร่วมสนทนา การวางตัวตามกาลเทศะ) 
 3) ด้านประเพณี (การเข้าร่วมกิจกรรมในประเพณีต่าง ๆ) 
 4) อื่น ๆ โปรดระบุ.....................................................................................................  

5.6 การเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมในข้อ 5.5 ของคนพิการ มีลักษณะอย่างไร         (ตัวชี้วัดที่ 5.1.2) 
 1. มีปัญหาในการเข้าร่วมกิจกรรมฯ ไม่เข้าร่วมสนุก ร่วมท าสิ่งท่ีสนใจ หรือร่วมงาน 
 2. สามารถเข้าร่วมกิจกรรมฯ หรือในกรณีท่ีไม่แสดงความอยากเข้าร่วมสนุก ร่วมท าสิ่งท่ีสนใจ หรือ

ร่วมงาน แต่เมื่อถูกชักชวนจะยอมเข้าร่วมน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจ านวนครั้งท่ีชักชวน โดยต้องการ
ค าแนะน าและช่วยเหลือมาก 

 3. สามารถเข้าร่วมกิจกรรมฯ หรือในกรณีท่ีไม่แสดงความอยากเข้าร่วมสนุก ร่วมท าสิ่งท่ีสนใจ หรือ
ร่วมงาน แต่เมื่อถูกชักชวนจะยอมเข้าร่วมมากกว่าครึ่งหนึ่งของจ านวนครั้งท่ีชักชวน ท้ังนี้ต้องการ
ค าแนะน าและช่วยเหลือบ้าง 

 4. สามารถเข้าร่วมกิจกรรมฯ อยากเข้าร่วมสนุก ร่วมท าสิ่งท่ีสนใจ หรือร่วมงานเป็นส่วนใหญ่ โดย
ต้องการค าแนะน าเล็กน้อย 

 5. สามารถเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการและกิจกรรมยามว่าง อยากเข้าร่วมสนุก ร่วมท าสิ่งท่ีสนใจ หรือ
ร่วมงานอย่างสม่ าเสมอ 

5.7 คนพิการ ได้รับบริการในเรื่องต่อไปน้ีหรือไม่ อย่างไร (สิทธิใดไม่ต้องการ ไม่ต้องตอบช่องสีเทา)       

ล าดับ การบริการ 
ความต้องการ การได้รับบริการ 

ไม่ต้องการ ต้องการ ได้รับ ไม่ได้รับ 

1 การมีผู้ช่วยคนพิการ     

2 การจัดปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย     

3 การช่วยเหลือคนพิการที่ไม่มีผู้ดูแล     
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5.8 คนพิการหรือผู้ดูแล ได้รับการฝึกอบรมในการอยู่ร่วมกับครอบครัวในเรื่องใดบ้าง (จ าเป็นต้องตอบช่องของ
คนพิการทุกข้อ ส่วนช่องของผู้ดูแล ตอบหรือไม่ตอบก็ได ้แล้วแต่กรณ)ี 

ล าดับ 
หัวข้อในการฝึกอบรม 

ในการอยู่ร่วมกับครอบครัว 

คนพิการ ผู้ดูแล 

ได้รับ ไม่ได้รับ ได้รับ ไม่ได้รับ 

1 วิธีการพูดคุยกับสมาชิกในครอบครัว      

2 ฝึกการพูดหลังใส่เครื่องช่วยฟัง        

3 การใช้ภาษามือ     

4 การดูแลด้านสุขอนามัย     

5 การท ากายภาพบ าบัด       

6 ฝึกช่วยเหลือตัวเองในกิจกรรมประจ าวัน     

7 การท าความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหว 

(Orientation and Mobility)  

    

8 การดูแลเรื่องการกินยาอย่างต่อเนื่อง     

9 สมาชิกในครอบครัวได้รับการฝึกการดูแลคนพิการ     

10 อื่น ๆ ระบุ................................................................     
 
5.9 ผลจากการรับการอบรมฯ ตามข้อ 5.8 ก่อให้เกิดสัมพันธภาพท่ีดีในครอบครัวของคนพิการ ในลักษณะใด  

 1. คนพิการหรือผู้ดูแลไม่ได้รับการฝึกอบรมการอยู่ร่วมกับสมาชิกในครอบครัว  (ตัวชี้วัดที่ 5.1.4)  
 2. คนพิการหรือผู้ดูแลได้รับการฝึกอบรมการอยู่ร่วมกับสมาชิกในครอบครัว 
 3. ครอบครัวของคนพิการท่ีผ่านการอบรมฯ สามารถพูดคุยกับคนพิการเข้าใจกันบ้างบางครั้ง 
 4. ครอบครัวของคนพิการท่ีผ่านการอบรมฯ สามารถพูดคุยกันโดยเข้าใจเป้าหมายของการอยู่ ร่วมกันเป็น

อย่างดี 
 5. ครอบครัวของคนพิการท่ีผ่านการอบรมฯ มีสัมพันธภาพท่ีสามารถด ารงชีวิตร่วมกันด้วยความเข้าใจและ

เอื้ออาทรต่อกัน 
5.10 การรวมกลุ่มคนพิการเพื่อการช่วยเหลือกันเอง 
       คนพิการมีการรวมตัวกันเป็นกลุ่มหรือชมรม หรือไม่ อย่างไร                         (ตัวชี้วัดที่ 5.1.5) 

 1. ไม่มีการรวมกลุ่ม/ชมรมคนพิการฯ เพราะ.................................................................... 
 2. มีการรวมกลุ่มคนพิการ ชมรมคนพิการ เป็นกลุ่มช่วยเหลือกันเองอย่างไม่เป็นทางการ 
 3. มีการรวมกลุ่มคนพิการ ชมรมคนพิการ เป็นกลุ่มช่วยเหลือกันเองโดยจัดให้มีโครงสรา้งการบริหาร

กลุ่มในรูปกรรมการหรือรูปแบบอื่น ๆ  
 4. กลุ่มคนพิการ ชมรมคนพิการมีการจัดกิจกรรมช่วยเหลือกันอย่างต่อเนื่อง 
 5. กลุ่มคนพิการ ชมรมคนพิการ มีผลงานเป็นท่ียอมรับของสมาชิกและชุมชน 

        กรณีมีการรวมตัวเป็นกลุ่ม/ชมรม ระยะเวลาในการรวมกลุ่ม/ชมรม....................ปี..............เดือน 
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5.11 คนพิการหรือผู้ดูแล มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในการประชุมกับหน่วยงานราชการในการก าหนดนโยบาย
แผนงาน โครงการท่ีเกี่ยวข้องกับคนพิการ หรือไม่ อย่างไร                   (ตัวชี้วัดที่ 5.1.6) 
 1. ไม่มีส่วนร่วมประชุมฯ เพราะ................................................................................................... 
 2. มีส่วนร่วมโดยเข้าร่วมประชุมเพื่อก าหนดนโยบาย แผนงาน โครงการ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานคนพิการ 
 3. คนพิการหรือผู้ดูแลได้รับการแต่งต้ังเป็นคณะท างาน/คณะกรรมการ ของหน่วยงานระดับต าบล เพื่อมีส่วน

น าเสนอ กิจกรรม โครงการ แผนงาน  
 4. คนพิการหรือผู้ดูแลสามารถเป็นผู้น าในการจัดท าแผนงาน โครงการท่ีเกี่ยวข้องกับคนพิการเสนอ

หน่วยงานต่าง ๆ 
 5. แผนงาน โครงการท่ีคนพิการหรือผู้ดูแลเป็นผู้เสนอได้รับการพิจารณาหรือบรรจุในแผนระดับต าบล

หรือในหน่วยงานต่าง ๆ 

6. ดัชนีด้านกีฬาและนันทนาการ 
6.1 คนพิการ ได้เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการประเภทใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
        1. กีฬาพื้นบ้าน                          2. กีฬาสากล              3. กีฬาสัมพันธ์คนพิการ 
        4. ฟังเพลง ร้องเพลง เล่นดนตรี      5. สะสมวัตถุสิ่งของ     6. การแสดงศิลปะ งานสร้างสรรค ์
6.2 คนพิการ มีการก าหนดเป้าหมายของการเข้าร่วมกิจกรรมในข้อ 6.1 หรือไม่ 
       1. ไม่ได้ก าหนด (ไม่ต้องตอบข้อ 6.3 ข้ามไปตอบข้อ 7.1) 
       2. ก าหนดเป้าหมาย คือ 
                 1) เพื่อความเพลิดเพลิน     2) เพื่อเป็นอาชพี/สร้างรายได้     3) อื่น  ๆ(ระบุ).................... 
6.3 การเข้าร่วมกิจกรรมในข้อ 6.1 สอดคล้องกับเป้าหมายท่ีในข้อ 6.2 หรือไม่ อย่างไร        (ตัวชี้วัดที่ 6.1.1) 
       1. คนพิการเข้าร่วมกิจกรรมการเล่นกีฬาและนันทนาการท่ีไม่ตรงกับความต้องการ 
       3. คนพิการเข้าร่วมกิจกรรมการเล่นกีฬาและนันทนาการท่ีสอดคล้องกับความต้องการแต่ยัง 

ไม่บรรลุเป้าหมาย 
       5. คนพิการเข้าร่วมกิจกรรมการเล่นกีฬาและนันทนาการท่ีสอดคล้องกับความต้องการและบรรลุ 

 เป้าหมาย 
7. ดัชนีด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

7.1 คนพิการ สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากสิ่งอ านวยความสะดวกของหน่วยงานราชการและเอกชนได้ 
หรือไม่ อย่างไร                                                                  (ตัวชี้วัดที่ 7.1.1) 
 1. ไม่สามารถเข้าถึง/ไม่เคยใช้บริการสิ่งอ านวยความสะดวก (ไม่ต้องตอบข้อ 7.2 ข้ามไปตอบส่วนที่ 3)                                 
 2. สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ ดังนี้ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 1) ด้านอาคารสถานท่ี (ระบุ)......................................................................................................... 
 2) ระบบคมนาคมขนส่ง (ระบุ)..................................................................................................... 
 3) เทคโนโลยีสารสนเทศ (ระบุ).................................................................................................... 
 4) อื่น ๆ ระบุ................................................................................................................................ 
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7.2 คนพิการ มีความพึงพอใจต่อสิ่งอ านวยความสะดวกในหน่วยราชการและเอกชนในระดับใด  (ตัวชี้วัดที่ 7.1.2) 

หัวข้อในการประเมิน 

ระดับความพึงพอใจ ข้อเสนอแนะประเด็น 

ที่ควรแก้ไข 1 

น้อย

ที่สุด 

2 

น้อย 

3 

ปาน

กลาง 

4 

มาก 

5 

มาก

ที่สุด 

ความพึ งพอใจต่อสิ่ งอ านวยความ

สะดวกในหน่วยราชการ 

      

ความพึ งพอใจต่อสิ่ งอ านวยความ

สะดวกในหน่วยงานเอกชน 

      

ส่วนที่ 3  ข้อคิดเห็นอื่น ๆ ของคนพิการ 
1. “ความสุข” ในความคิดเห็นของคนพิการ หมายถึง..................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 

2. หากให้คนพิการ ประเมินตนเอง ณ ปัจจุบันคนพิการมี “ความสุข” และ “คุณภาพชีวิต” ในระดับใด 

หัวข้อในการประเมิน 
ไม่มี 

ระดับ ข้อเสนอแนะ 

ประเด็น 

ที่ควรแก้ไข 

น้อยที่สุด                 มากที่สุด           

0 1 2 3 4 5 

ความสุขของคนพิการ        

คุณภาพชีวิตคนพิการ        

ส่วนที่ 4 และข้อสังเกต/ความเห็น (ของผู้สัมภาษณ์หรือผู้ดูแลคนพิการ) 
1. ความสามารถในการช่วยเหลือตนเองของคนพิการและอื่น ๆ ของคนพิการ 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
2.อุปสรรคในการด ารงชีวิตของคนพิการ 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
3.เรื่องเร่งด่วน/ส าคัญท่ีต้องด าเนินการช่วยเหลือคนพิการคืออะไร พร้อมเหตุผล 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
4.ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในพื้นที่ 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
       

ขอขอบคุณเป็นอย่างสูง 
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ภาพการลงพ้ืนที่เก็บข้อมูล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพการลงพื้นที่เก็บข้อมูล 
 
 
 
 
 
 
 

คณะผู้วิจัยลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างคนพิการในจังหวัดขอนแก่น  
เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 
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คณะผู้วิจัยลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างคนพิการในจังหวัดสงขลา 

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 และวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 

คณะผู้วิจัยลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างคนพิการในจังหวัดนนทบุรี  
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 
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คณะผู้วิจัยลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างคนพิการในจังหวัดชลบุรี  
เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 
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คณะผู้วิจัยลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างคนพิการในจังหวัดกระบี่ 
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 
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คณะผู้วิจัยลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างคนพิการในจังหวัดเชียงใหม่  
เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 
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             คณะผู้วิจัยลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างคนพิการในจังหวัดพิษณุโลก  
            เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 

  

   คณะผู้วิจัยลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างคนพิการในจังหวัดอุดรธานี 
เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 
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คณะผู้จัดท าสถานการณ์คุณภาพชีวิตคนพิการของประเทศไทย ปี 2562 

ที่ปรึกษา 
 1. นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ      อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  
 2. นางสาวอณิรา ธินนท์          รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
 3. นางณฐอร อินทร์ดีศรี          ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน  
 4. นางสาววริยาภรณ์ พรนภดล      ผู้อ านวยการกลุ่มวิจัยและติดตามประเมินผล 

 
คณะผู้วิจัย 
 1. ดร.ปนันดา จันทร์สุกรี       ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยคุณภาพชีวิตและสุขภาวะชุมชน 
 2. นางสาวไพลิน เชื้อหยก       ผู้จัดการศูนย์คลังปัญญาและสารสนเทศ  
 3. นางสาวซุกรีย๊ะห์ หะยีสะอะ      ผู้ช่วยนักวิจัย ส านักวิจัย 
 4. นางสาวแก้วบุญเกื้อ ศรีลิขิตานนท์   ผู้ช่วยนักวิจัย ศูนย์วิจัยคุณภาพชีวิตและสุขภาวะชุมชน 
 5. นางสาวณิชชวัลรัชต์ ไวเรียบ      ผู้ช่วยนักวิจัย ศูนย์วิจัยคุณภาพชีวิตและสุขภาวะชุมชน 
 6. นายดนุพล ทองค า       เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล ศูนย์คลังปัญญาและสารสนเทศ 
 7. นายวศิน แก้วชาญค้า       เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล ศูนย์คลังปัญญาและสารสนเทศ 

8. นายณัฐพล ลิขิตลิ้มปรีชา      เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์คลังปัญญาและสารสนเทศ 


