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บทคัดย่อ 

การวิจัยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้แนวทางการสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจาก ผู้ให้บริการทั้งภาครัฐและเอกชน จ านวน 8 ราย และผู้รับบริการซึ่งเป็นคนตาบอด จ านวน 15 
ราย ผลการวิจัยพบว่า การจัดสวัสดิการสังคมให้กับคนตาบอดนั้น มี 3 ขั้นตอน คือ การขึ้นทะเบียนคน
พิการ การขอรับสิทธิของคนพิการและการใช้สิทธิของคนพิการ ส าหรับประเภทการจัดสวัสดิการสังคม
ให้กับคนตาบอดนั้น มีพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ .ศ. 2550 ปัญหาและ
ความต้องการจะแตกต่างกันออกไปตามประเภทของการใช้สิทธิตามสวัสดิการสังคมนั้น ๆ แนวทาง 
การพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมให้กับคนตาบอด ได้แก่ 1) มาตรการกฎหมาย 2) กลไกในการด าเนินงาน
ด้านการจัดสวัสดิการส าหรับคนพิการ 3) การส่งเสริมและการสนับสนุนด้านงบประมาณและบุคลากร และ 
4) การรับรู้ข้อมูลข่าวสารในการจัดสวัสดิการสังคม  
ค าส าคัญ:  คนโลกมืด  การสนับสนุน  ภาครัฐและเอกชน  
 
ABSTRACT 
 This research is a qualitative research adopting an interview to collect data from 
eight government and private social welfare providers and fifteen social welfare 
recipients with visual impairments. The results found that there are three steps for 
providing social welfare to people with visual impairments, namely, the registration of 
disabled persons, claims process and receiving the right of person with disabilities. The 
types of social welfare provision to the disabled persons with visual impairments are 
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being enforced following the Empowerment and Improvement of the Quality of Life for 
People with Disabilities Act of 2550.  It was found that the problems and demands are 
varied depending on the types of social welfare in which stated on the Act. For 
improving social welfare provision, it can be said there are five following issues; 1) laws 
and regulations, 2) mechanism of social welfare management, 3) encouragement and 
support by personnel and budget, and 4) accessibility to the information on social 
welfare provision. 
Key Words:  The Dark World (Blind), Support, Government and private agencies 
 
บทน า 

สวัสดิการสังคมมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ทุกคนเนื่องจากเป็นบริการขั้น
พ้ืนฐานที่จะช่วยให้มนุษย์สามารถตอบสนองความจ าเป็นขั้นพ้ืนฐานที่จะน าไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้  
ซึ่งประเทศไทยก็ได้เห็นความส าคัญดังกล่าวเช่นกัน โดยได้ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. 2550 และพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ .ศ. 2550 เป็นต้นโดย
ก าหนดให้รัฐมีหน้าที่ในการจัดสวัสดิการสังคมประเภทต่าง ๆ ที่ก าหนดไว้ให้กับประชาชนทุdกลุ่มเปูาหมาย
รวมทั้งผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับความเดือดร้อนด้วย 
 ส านักงานสถิติแห่งชาติ (2557) ได้รวบรวมสถิติคนพิการในประเทศไทยโดยในปี พ.ศ. 2539 มีคน
พิการทั้งสิ้น 1,024,100 คน หรือร้อยละ 1.7 ของประชากรทั่วประเทศ และล่าสุด ในปี พ.ศ. 2557 มีคน
พิการ 1,857,961 คน เพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 2.8 ของประชากรทั่วประเทศ เมื่อพิจารณาถึงกลุ่มคนตาบอด 
(ตาบอด) และในคนพิการจ านวนนี้ เป็นคนพิการทางด้านการมองเห็นจ านวนทั้งสิ้น 176,936 คน หรือ 
ร้อยละ 9.5 ของคนพิการทั่วประเทศ ซึ่งจะเห็นได้ว่ามีจ านวนมากและเพ่ิมขึ้น อย่างไรก็ดี ประชากรกลุ่มนี้
ก็เป็นกลุ่มเปูาหมายอีกกลุ่มหนึ่งที่ควรจะได้รับการจัดบริการสวัสดิการสังคมตามสิทธิต่าง ๆ ตามกฎหมาย
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตให้สามารถด ารงชีวิตอย่างปกติสุขอย่างเช่นคนทั่วไป (วิภาวี กฤษณะภูติ, 2554)   
 การสูญเสียดวงตานี้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อภาพลักษณ์  ของบุคคล ท าให้สูญเสียความมั่นใจและ
ความภาคภูมิใจที่มีต่อตนเอง บั่นทอนศักยภาพและความสามารถในด้านต่างๆลง อีกทั้งการสูญเสีย
ความสามารถในการรับรู้สภาวะแวดล้อมผ่านการมองเห็นยังส่งผลให้เกิดความยากล าบากในการด าเนิน
ชีวิตและการติดต่อสื่อสารกับบุคคลรอบข้างส่งผลให้บทบาทหน้าที่สถานะทางสังคม และความสัมพันธ์ต่อ
บุคคลรอบข้างต้องเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นการจัดสวัสดิการสังคมส าหรับคนตาบอดนั้น ยังต้องประสบกับ
ความท้าทายอยู่ไม่น้อยเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นการมีส่วนร่วมไม่มากนักในการก าหนดนโยบายต่าง ๆ ทั้งนี้เป็น
ผลสืบเนื่องมาจากการที่กฎข้อบังคับได้ระบุถึงจ านวนคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการในส่วนกลางและคณะอนุกรรมการฯ ระดับจังหวัด ที่ได้ระบุถึงสัดส่วนของคณะกรรมการทั้งหมดให้มี
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จ านวน 16-19 คน แต่มีคนพิการเพียง 2-3 คน ของคณะกรรมการทั้งหมดเท่านั้น (ทวี เชื้อสุวรรณทวี, 
2551) หรือการที่คนพิการไม่สามารถเข้าถึงระบบบริการของรัฐเพราะการศึกษาน้อยและยากจน (จีรพร 
แผ้วกิ่งและโสภา อ่อนโอภาส, 2546) รวมทั้งการขาดการรับรู้ข้อมูลข่าวสารหรือการเข้าถึงการบริการของ
รัฐ (ระภีภัทร์ วงษ์ภักดี, 2542 และ วิภาวี กฤษณะภูติ, 2554) อีกทั้งการจัดบริการสวัสดิการสังคมโดยมี
มาตรการทางกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องก็ไม่ได้ผลเท่าที่ควร เนื่องจากมาตรการเหล่านี้ ไม่มีบทลงโทษ
ส าหรับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตาม รวมทั้งมิได้ใช้กับหน่วยงานภาครัฐ การฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านอาชีพแก่คนพิการ
ของภาครัฐยังให้ความส าคัญกับการฝึกอาชีพในสถานฝึกอาชีพมากกว่าบริการด้านอาชีพอ่ืนๆ (กานดา ศี
ลาเจริญ, 2545) การขาดงบประมาณทางการแพทย์ซึ่งมีผลท าให้คนพิการไม่ได้รับการตอบสนองต่อความ
ต้องการเรื่องยาและเวชภัณฑ์ที่เหมาะสมกับคนพิการ ยิ่งไปกว่านั้น คนพิการยังได้รับการปฏิบัติโดยไม่
ค านึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ถูกแบ่งแยกและไม่ได้รับความสะดวกในการเข้ารับบริการทางการแพทย์  
(วิภาวี กฤษณะภูติ, 2554) 
 นอกจากนี้ ยังต้องประสบกับการที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดสวัสดิการสังคมส าหรับคน
พิการ เช่น องค์การบริหารส่วนต าบลที่เน้นการจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพคนพิการ แต่องค์การ
บริหารส่วนต าบลยังขาดการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง ซึ่งเป็นการปิด
โอกาสส าหรับคนพิการไม่ให้เข้าถึงบริการด้านสวัสดิการสังคมจากภาครัฐอย่างเหมาะสม (ธีระศักดิ์ พงษ์
ไกรรุ่งเรือง, 2552) ยังไม่มีกระบวนการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการประกอบอาชีพ ที่เป็นรูปธรรมแบบ
ครบวงจรและขาดการบูรณาการ ดังจะเห็นได้จากการเสนอโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพต่ าง ๆ 
ของคนพิการไม่มีกระบวนการพัฒนาที่ต่อเนื่องและไม่มีการลงพ้ืนที่ในการให้ค าปรึกษาหรือให้ความรู้กับ
คนพิการและญาติในการประกอบอาชีพต่างๆ เท่าที่ควร ดังนั้นจึงส่งผลให้คนพิการส่วนใหญ่ต้องประกอบ
อาชีพที่ขาดความมั่นคง มีรายได้ไม่แน่นอนและต้องแบ่งรายได้ในแต่ละวันออกเป็นหลายส่วนและเป็น
ค่าจ้างส าหรับผู้น าพาไปประกอบอาชีพ (จรีพร แผ้วกิ่งและโสภา อ่อนโอภาส, 2546)  
 ส าหรับจ านวนคนพิการในพ้ืนที่จังหวัดสงขลานั้นมีจ านวนทั้งสิ้น 19, 901  คน (ส านักงานพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์, 2556) มีคนพิการทางการเห็น 1,386 คน หรือร้อยละ 6.96 ของคน
พิการในจังหวัดสงขลา โดยเป็นชาย 730 คน เป็นหญิง 656 คน (ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์, 2556) ซึ่งในการจัดสวัสดิการให้แก่กลุ่มเปูาหมายกลุ่มนี้ก็ต้องประสบกับปัญหาต่าง ๆ ดังที่ได้
กล่าวมาในข้างต้นเช่นกัน และจากการสัมภาษณ์ นายบ่าว(นามสมมุติ)(2557) คนตาบอด เมื่อวันที่ 4 
ธันวาคม พ.ศ. 2557 ก็ได้ท าให้ทราบถึงปัญหาต่างๆ ที่คนตาบอดต้องประสบเพ่ิมเติม เช่น จ านวนเบี้ย
ความพิการที่ได้รับเพียงเดือนละ 500 บาทไม่เพียงพอต่อการด ารงชีวิตของคนพิการ แม้ว่ารัฐบาลปัจจุบัน
ได้เพ่ิมจ านวนเงินจาก 500 บาท เป็น 800 บาทต่อเดือน (ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์, 2556) ต้องรอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาให้การช่วยเหลือด้านการประกอบอาชีพและด้านอ่ืนๆ 
รวมทั้งในด้านการรักษาพยาบาลค่อนข้างที่มีขั้นตอนที่ยุ่งยาก ซับซ้อนและไม่เป็นเอกภาพส่งผลให้ คนตา
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บอดต้องประสบกับความล าบากในการเข้าขอรับสิทธิในการรักษาพยาบาล และประการส าคัญที่พบก็คือ 
ยังไม่มีกระบวนการที่เป็นรูปแบบครบวงจรและขาดการบูรณาการในการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการ
ประกอบอาชีพแก่คนตาบอด 
 เมื่อพิจารณาถึงงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคนตาบอดนั้นพบว่า ยังมีอยู่จ านวนไม่มากนักเพราะ
งานวิจัยส่วนใหญ่จะเน้นถึงการใช้ชีวิตประจ าวัน และความเป็นอยู่  โดยมองคนตาบอดเป็นอ่ืน แต่ใน 
ความเป็นจริงนั้น คนตาบอดก็เป็นมนุษย์ย่อมมีสิทธิเสรีภาพ ตามที่ภาครัฐและเอกชนได้จัดให้ เนื่องด้วย
ดวงตาเป็นสิ่งที่ส าคัญมาก ซึ่งเป็นประสาทสัมผัสทางตาถูกใช้เป็นอันดับ 1 ในกลุ่มประสาทสัมผัส ตา หู 
จมูก ลิ้น ผิวกาย โดยใช้ประมาณร้อยละ 75 ต่อวัน (สมศักดิ์ รัศมิทัต, 2536) ซึ่งคนตาบอดก็ย่อมที่จะ
ประสบปัญหาและความต้องการแตกต่างไปด้วยเช่นกัน เนื่องจากความพิการทางการมองเห็นย่อมส่งผลต่อ
การด าเนินกิจวัตรประจ าวันและการเข้าถึงกิจกรรมทางสั งคมต่าง ๆ การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการจัด
สวัสดิการสังคมส าหรับคนพิการทางการเห็นจะเป็นการสร้างองค์ความรู้ที่จะเติมเต็มช่องว่างที่ขาดหายไป
ขององค์ความรู้ดังกล่าว 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาถึงสภาพและประเภทการจัดสวัสดิการสังคมให้กับคนตาบอดในอ าเภอหาดใหญ่ 
จังหวัดสงขลา 

2. เพ่ือศึกษาถึงปัญหาและความต้องการในการจัดสวัสดิการสังคมให้กับคนตาบอดในอ าเภอ 
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

3. เพ่ือหาแนวทางการพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมให้กับคนตาบอดในในอ าเภอหาดใหญ่ 
จังหวัดสงขลา 

 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 คนโลกมืด หมายถึง คนตาบอด คนพิการทางสายตา หรือ บุคคลที่สูญเสียการมองเห็นมาก จน
ต้องใช้สื่อสัมผัสและสื่อเสียง หากตรวจวัดความชัดของสายตาข้างดีเมื่อแก้ไขแล้ว อยู่ในระดับ 6 ส่วน 60 
(6/60) หรือ 20 ส่วน 200 (20/200) จนถึงไม่สามารถรับรู้เรื่องแสง (คนตาบอดสามารถมองเห็นวัตถุได้ใน
ระยะห่างน้อยกว่า 6 เมตรหรือ 20 ฟุต ในขณะที่คนปกติสามารถมองเห็นวัตถุเดียวกันได้ในระยะ 60 
เมตรหรือ 200 ฟุต) (หอผู้ปุวยตา, 2556) 
  การสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชน หมายถึง สวัสดิการทางสังคม สิทธิทางสังคมที่คนพิการพึง
ได้ตาม พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550  
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
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      การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีผู้ให้ข้อมูล ทั้งสิ้นจ านวน  23 ราย ได้แก่  
1. เจ้าหน้าที่ ผู้ซึ่งให้บริการสวัสดิการสังคมจ านวน 8 รายกระจายตามหน่วยงานทั้งภาครัฐ

จ านวน 6 ราย และเอกชนจ านวน 2 ราย ได้แก่ 1) ด้านการจัดศึกษา (ครู 2 ราย ของโรงเรียนตาบอด
ธรรมสากล) จ านวน 2 ราย  2) การฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ (เจ้าหน้าที่ 1 ราย ของโรงเรียนตาบอด
ธรรมสากล) จ านวน 2 ราย 3) การรักษาพยาบาล (พยาบาลหอผู้ปุวยตา) จ านวน 2 ราย 4) องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (เจ้าหน้าที่สวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองคอหงส์) จ านวน 1 ราย 5) ส านักงานพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา(เจ้าหน้าที่สวัสดิการสังคม) จ านวน 1 ราย  

2. คนพิการ(คนตาบอด) จ านวน 15 ราย  
ในการเลือกพ้ืนที่นั้นได้เลือกพ้ืนที่อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เป็นพ้ืนที่ท าการศึกษา เนื่องจาก

เป็นศูนย์กลางของ ภาคใต้ ทั้งทางการศึกษาและการคมนาคม (องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา, 2557)  
และในการเลือกผู้ให้ข้อมูลได้เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling Selection) กระจายตาม
สถานภาพ เพศและอายุ และส าหรับผู้ที่ตาบอด (คนตาบอดและคนสายตาเลือนราง) นั้นจะเลือกเฉพาะผู้ที่
ขึ้นทะเบียนคนพิการกับส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เรียบร้อยแล้วเท่านั้น โดยมี
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แนวทางการสัมภาษณ์  
 เนื่องจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่เป็นคนตาบอด จัดได้ว่าเป็นกลุ่มที่เปราะบางในสังคม ดังนั้นในการ
ด าเนินการวิจัยนั้นได้ปฏิบัติตามระเบียบของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และยึดหลักความ
เคารพในบุคคล หลักผลประโยชน์และหลักความยุติธรรม ตลอดจนปฏิบัติตามแนวทางจริยธรรมการท า
วิจัยในมนุษย์แห่งชาติไทยอย่างเคร่งครัด โดยได้ขออนุญาต ผู้ให้ข้อมูลในการให้สัมภาษณ์ (Informed 
Consent) ไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล หรือรักษาความลับ (Confidentiality) ของผู้ให้ข้อมูล และมีการใช้
นามสมมุติของผู้ให้ข้อมูล (Anonymity) (ศิริพร จิรวัฒน์กุล, 2553) 
 ในการวิเคราะห์นั้น ผู้วิจัยได้น าข้อมูลจากการสัมภาษณ์มาตรวจสอบ ความสมบูรณ์ถูกต้องของ
ข้อมูลโดยวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์และกรอบแนวคิดในการศึกษา ด้วยวิธีวิเคราะห์เชิงพรรณนา 
(Descriptive Analysis Method) ซึ่งเป็นการน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาสังเคราะห์และแยกเป็น
ประเด็นตามเนื้อหา (ชาย โพธิสิตา, 2549) 
 
แนวคิดสวัสดิการสังคม  (Social   Welfare) 

งานสวัสดิการสังคมเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคนทุกคนในสังคมตั้งแต่แรกเกิดจนกระทั่งตายอาจ
กล่าวได้ว่าวัฏจักรชีวิต (Life Cycle) ของคนในสังคม แต่ละคนต้องได้รับบริการขั้นพ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อ 
การด ารงชีวิต  เช่น  บริการด้านสุขภาพอนามัย บริการด้านการศึกษา บริการด้านที่อยู่อาศัย เป็นต้น 
ซึ่งมักจะมีข้อค าถามว่าใครควรจ าท าหน้าที่จัดระบบบริการสวัสดิการสังคมให้กับประชาชนและใครควรจะ
ได้รับบริการบ้าง ท าอย่างไรที่จะท าให้คนในสังคมได้รับการบริการสวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึง การกระจาย
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บริการหรือทรัพยากรให้กับประชาชนที่มีลักษณะปัญหาหลากหลาย แตกต่างกันได้รับการบริการอย่าง  
เป็นธรรม ประเดน็เหล่านี้ยังมีข้อโต้แย้งเป็นอย่างมากท้ังในด้านปรัชญา แนวคิดพัฒนาการของสังคมแต่ละ
สังคมและการประยุกต์ใช้ในลักษณะของนโยบาย แผนงานและกิจกรรมในอดีต การดูแลคุ้มครองสมาชิก
ของสังคมเป็นหน้าที่ของครอบครัว ครอบครัวจึงเป็นสถาบันแรกท่ีส าคัญต่อการสร้างระบบความมั่นคงทาง
สังคมให้ครอบครัว(จิรัชยา เจียวก๊ก, 2557)  

สวัสดิการสังคม หมายถึง การจัดบริการสังคมที่มุ่งช่วยเหลือประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี   
สามารถด ารงชีวิตในสังคมได้ในระดับมาตรฐาน รูปแบบการให้ความช่วยเหลือมีทั้งที่ให้เป็นเงิน สิ่งของ 
การดูแลหรือการให้บริการ โดยความช่วยเหลือหรือบริการอาจเกี่ยวข้องกับด้านการศึกษา สาธารณสุข  
ที่อยู่อาศัยการประกันรายได้ การจ้างงาน นันทนาการ และบริการสังคมอ่ืน ๆ (จิรัชยา เจียวก๊ก, 2557) 
 
องค์ประกอบของงานสวัสดิการสังคม 

องค์ประกอบของงานสวัสดิการสังคมโดยทั่วไปมีการใช้ใน 2  ลักษณะคือ ลักษณะกว้างและแคบ
ดังนี้ องค์ประกอบของงานสวัสดิการสังคมในลักษณะกว้าง ๆ แบ่งเป็น 8 ด้าน (สมเกียรติ วันทะนะ, 2536 
อ้างถึงใน จิรัชยา เจียวก๊ก, 2557) ได้แก่  

1. การศึกษา (Education) 
2. สุขภาพอนามัย (Health) 
3. ที่อยู่อาศัย  (Housing) 
4. การท างานและการมีรายได้ (Employment and income maintenance) 
5. ความมั่นคงทางสังคม (Social Security) 
6. บริการทางสังคม (Social Services)  
7. นันทนาการ (Recreation) 
8. กระบวนการยุติธรรม (Justice) 
องค์ประกอบของงานของสวัสดิการสังคมในลักษณะแคบๆ แบ่งตามพระราชบัญญัติความมั่นคง

ทางสังคมของประเทศสหรัฐอเมริกาแบ่งเป็น 3 บริการ ได้แก่ 
1. บริการประกันสังคม (Social insurance)  
2. บริการสงเคราะห์ประชาชน บริการสงเคราะห์ (Public Assistance) 
3. บริการสังคม (Social Services)  
ดังนั้นองค์ประกอบของงานสวัสดิการสังคมในลักษณะกว้าง 8 ด้านและองค์ประกอบของงาน

สวัสดิการสังคมในลักษณะแคบ 3 ด้านจึงขึ้นอยู่กับการน าไปใช้ของนักสังคมสงเคราะห์หรือนักสวัสดิการ
สังคม ส าหรับสังคมไทยน ามาใช้ใน 2 ลักษณะทั้งด้านกว้างและด้านแคบแต่โดยทั่วไปแล้ว สังคมไทยมักจะ
รู้จักบริการลักษณะแคบมากกว่า โดยบริการประกันสังคมถือเป็นบริการที่น าไปสู่การสร้างความมั่นคงทาง
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สังคมให้กับลูกจ้าง ผู้ใช้แรงงานที่พัฒนาขยายความครอบคลุมและสิทธิประโยชน์ทดแทนมากขึ้น ขณะที่
บริการสงเคราะห์ประชาชนยังคงเป็นบริการที่รัฐต้องจัดสรรงบประมาณการช่วยเหลือกับเด็กผู้เดือดร้อน 
ปัจจุบันรัฐพยายามใช้แนวคิดการมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชน องค์กรภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน
เข้ามาร่วมรับผิดชอบในระบบสวัสดิการสังคมมากขึ้น 

 
 
แนวทางการจัดสวัสดิการทางสังคม 

มาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการทางสังคม พ.ศ. 2546 ก าหนดขอบเขต 
รูปแบบวิธีการ ในการจัดสวัสดิการทางสังคมขององค์การสวัสดิการทางสังคม ให้แก่ผู้รับบริการสวัสดิการ
สังคม ว่าให้ค านึงถึงเรื่องดังต่อไปนี้  

1. สาขาต่าง ๆ ที่จะด าเนินการตามความจ าเป็นและเหมาะสม เช่น การบริการทางสังคม 
การศึกษา สุขภาพอนามัย ที่อยู่อาศัย การฝึกอาชีพ การประกอบกาชีพ นันทนาการและกระบวนการ
ยุติธรรม เป็นต้น 

2. ลักษณะหรือรูปแบบและวิธีการในการด าเนินการ เช่นการส่งเสริม การพัฒนาการสงเคราะห์ 
การคุ้มครอง การปูองกัน การแก้ไขและการบ าบัดฟื้นฟู เป็นต้น 

ในการจัดสวัสดิการทางสังคมวรรคหนึ่งให้มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนาและองค์กรอื่นที่มีส่วนร่วมด้วย 
 
ผลการวิจัย 

1. การจัดสวัสดิการสังคมให้กับคนตาบอด  
 การจัดสวัสดิการสังคมให้กับคนตาบอดนั้น มี 3 ขั้นตอนด้วยกัน คือ การขึ้นทะเบียนคนพิการ 

การขอรับสิทธิของคนพิการและการใช้สิทธิของคนพิการ โดยการขึ้นทะเบียนคนพิการที่ถูกต้องตาม
กฎหมายอันจะน าไปสู่การขอรับสิทธิและการใช้สิทธิคนพิการตามมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ซึ่งมีอยู่ด้วยกัน 8 ประเภทได้แก่ ด้านการบริการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพโดยกระบวนการทางการแพทย์ ด้านการจัดการศึกษา ด้านการฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ  
ด้านการช่วยให้เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือการสื่อสารส าหรับคนพิการ  
ด้านเครื่องมือหรืออุปกรณ์น าทาง ด้านการรับเบี้ยความพิการ ด้านการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย และ
การจัดสวัสดิการสังคมอ่ืน ๆ ได้ตามมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการ พ.ศ. 2550 

2. ปัญหาในการจัดสวัสดิการส าหรับส าหรับคนพิการ 
 ส าหรับปัญหาในการจัดสวัสดิการส าหรับส าหรับคนตาบอดนั้นสามารถสรุปได้ดังนี้ 
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 2.1 ปัญหาการขึ้นทะเบียนคนพิการ 
 ปัญหาของการขึ้นทะเบียนคนพิการนั้น ได้แก่ การที่คนพิการไม่ทราบเกี่ยวกับขั้นตอนและ

เอกสารหลักฐานในการขึ้นทะเบียน ท าให้ต้องมีการเดินทางไปขึ้นทะเบียนไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง  และปัญหา
เกี่ยวกับประสิทธิภาพในการให้บริการของเครื่องมือออกบัตรคนพิการ เนื่องจากมีคนพิการเข้ามารับ
บริการเป็นจ านวนมากท าให้เครื่องพิมพ์บัตรไม่ตอบสนองได้ทันตามจ านวนคนพิการที่เข้ารับบริการ 

  
 
 2.2 ปัญหาของการขอรับสิทธิของคนพิการ 
       ปัญหาของการขอรับสิทธิของคนพิการนั้น พบว่า คนพิการส่วนใหญ่เข้าใจเพียงว่าตนเองมี

สิทธิได้รับสวัสดิการสังคมบางประการเท่านั้น อีกท้ังยังไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ 
ที่คนพิการพึงจะได้รับตามมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ .ศ. 
2550  

 2.3 ปัญหาการใช้สิทธิของคนพิการ 
        ปัญหาการใช้สิทธิของคนพิการจะแตกต่างกันออกไปตามประเภทของสิทธิที่คนพิการใช้ดัง

สามารถสรุปได้ต่อไปนี้ 
  ด้านการบริการฟื้นฟูสมรรถภาพโดยกระบวนการทางการแพทย์ ปัญหาที่พบคือ 1) คน

พิการประสบปัญหาในการเดินทางเพ่ือใช้สิทธิในการขอรับสิทธิ และ 2) ปัญหาคนพิการ ญาติและผู้ที่
เกี่ยวข้องไม่มีความรู้ความเข้าใจในสิทธิการบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยกระบวนการทางการแพทย์ที่
ชัดเจนและไม่มีความรู้เรื่องการรักษาโรคบางโรค ท าให้เข้าไม่ถึงสิทธิที่ตนเองควรจะได้รับ 

  ด้านการจัดการศึกษาได้แก่ 1) ปัญหาด้านนโยบายการจัดการศึกษา นโยบายของ
กระทรวงศึกษามีการเปลี่ยนหลักสูตรอยู่บ่อยครั้งและมีการจัดพิมพ์สื่อหลายส านักพิมพ์ ส่งผลกระทบไปยัง
กระบวนการพิมพ์สื่อและเอกสารการสอนอักษรเบรลล์1 ซึ่งมีอยู่หลายขั้นตอน ไม่สามารถจัดบริการได้ทัน
ตามความต้องการของนักเรียน 2) ปัญหาด้านงบประมาณ สถานศึกษาได้รับงบประมาณอุดหนุนรายหัว
จากรัฐบาล ในอัตราเท่ากับนักเรียนปกติแต่การจัดการศึกษาส าหรับคนตาบอดต้องใช้งบประมาณสูงกว่า
นักเรียนปกติถึงประมาณ 8 เท่า ท าให้มีงบประมาณไม่เพียงพอในการด าเนินงาน 3) ปัญหาด้านบุคลากร 
ครูผู้สอนไม่อธิบายโดยใช้สรรพนามแทนสิ่งต่างๆที่ท าการสอน และไม่ตระหนักถึงการสอนนักเรียนที่ ตา
บอดที่จะเอ้ือให้เด็กนักเรียน มีพัฒนาการหรือมีการเรียนรู้เท่าที่ควร และ 4) คนตาบอด ญาติหรือ

                                                           
1 อักษรเบรลล์ (อังกฤษ: Braille) เป็นอักษรส าหรบัคนตาบอด มีลักษณะเป็นจดุนูนเล็กๆ ใน 1 ช่องประกอบด้วยจดุ 6 

ต าแหน่ง ซึ่งน ามาจัดสลับกันไปมาเป็นรหสัแทนอักษรตาดี (วิกิพีเดยี สารานุกรมเสรี, 2557) 
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ผู้ปกครอง ให้ความส าคัญกับการศึกษาสายวิชาชีพน้อย ผู้ปกครองจึงไม่ให้บุตรของตนเองมาเข้าศึกษา โดย
ให้เหตุผลว่าไม่มีใครดูแลและเกรงว่าไม่ได้รับความปลอดภัยเพราะสถานศึกษาอยู่ห่างไกลชุมชน 

  ด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ ได้แก่ 1) การขาดกระบวนการส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพที่ครบวงจร คนตาบอด ได้รับการอบรมทักษะในการประกอบอาชีพแล้ว หรือการใช้สิทธิในการกู้ยืม
เงินเพ่ือประกอบอาชีพแล้ว แต่ไม่มีการให้ความรู้หรือไม่ได้รับการส่งเสริมด้านอื่น ๆ เช่น ส่งเสริมการตลาด 
การแปรรูปผลิตภัณฑ์ หรือสถานที่ในการท างาน เป็นต้น และ 2) ปัญหาด้านงบประมาณในการส่งเสริม
และพัฒนาอาชีพคนพิการมีจ ากัดเมื่อเทียบกับสัดส่วนของคนพิการที่มีเพ่ิมมากข้ึน 

  ด้านการช่วยให้เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกเพื่อการสื่อสาร
ส าหรับคนพิการ  ปัญหาที่พบคือ การที่คนตาบอดประสบกับปัญหาในเรื่องการไม่สามารถเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารต่าง ๆ ได้ทั้งท่ีเป็นเอกสารปกติและการใช้สิ่งอ านวยความสะดวก เช่น คอมพิวเตอร์ไม่สามารถอ่าน
ข้อมูลที่เป็นรูปภาพและไฟล์ที่เป็นไฟล์รูปภาพได้   

  ด้านการรับเบี้ยความพิการ ปัญหาที่พบคือ เกิดความล่าช้าในการจ่ายเบี้ยความพิการ
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต.และเทศบาล) ยังไม่มีระบบการตรวจสอบบัญชีรายชื่อคนพิการที่รับ
เบี้ยความพิการอย่างมีประสิทธิภาพ 
  3. ความต้องการในการจัดสวัสดิการส าหรับส าหรับคนพิการ 

 3.1 ความต้องการขึ้นทะเบียนคนพิการ 
        คนพิการประสงค์จะขึ้นทะเบียนก็เพียงเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิทธิบางประการ  ส่วนใหญ่เพราะ

อยากจะเป็นคนพิการที่ถูกต้องตามกฎหมาย เพ่ือที่จะได้สิทธิการรับเบี้ยความพิการ รักษาพยาบาลฟรี 
และกู้เงินจากส านักพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ได้  

 3.2 ความต้องการขอรับสิทธิของคนพิการ 
       ความต้องการขอรับสิทธิของคนพิการนั้น พบว่า ขณะที่คนพิการก าลังรอรับการขึ้น

ทะเบียนอยู่นั้น เจ้าหน้าที่จะให้กรอกเอกสารซึ่งเป็นข้อมูลทั่วไปของคนพิการและข้อมูลความจ านงที่จะ
ขอรับสิทธิของคนพิการตามสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่คนพิการพึงจะได้รับตามมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 เช่น สิทธิในการรักษาพยาบาลฟรี สิทธิในการศึกษา 
สิทธิในการรับเบี้ยความพิการ (รัฐบาลปัจจุบันได้เพ่ิมจ านวนเงินจาก 500 บาท เป็น 800 บาทต่อเดือน) 
เงินสงเคราะห์ และสิทธิในการขอกู้ยืมเงินไปประกอบอาชีพ เป็นต้น  

 3.3 ความต้องการใช้สิทธิของคนพิการและการขอรับสิทธิของคนพิการ 
       ความต้องการใช้สิทธิของคนพิการและการขอรับสิทธิของคนพิการในการบริการสวัสดิการ

สังคมนั้น สามารถจ าแนกตามมาตรา 20 ที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการ พ.ศ. 2550 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
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  1) ด้านการบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยกระบวนการทางการแพทย์ คือ คนพิการส่วนใหญ่
มีความต้องการที่จะได้รับสวัสดิการสังคมด้านการรักษาพยาบาลฟรีและต้องการความสะดวกในการเข้ารับ
บริการ เช่น ช่องทางของคนพิการ ผู้ช่วยน าพาไปยังขั้นตอนต่าง ๆ เป็นต้น  

  2) ด้านการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ คือ 1) ด้านงบประมาณ ควรจัดสรรงบประมาณ
ด้านการจัดการศึกษาให้เพียงพอและควรให้มากกว่าการจัดการศึกษาของบุคคลทั่วไป และ 2) ด้าน
บุคลากร ควรสนับสนุนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและท่ีส าคัญต้องเป็นผู้ที่มีทัศนคติท่ีดีต่อคนพิการ 

  3) ด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพส าหรับคนพิการ คือ 1) คนพิการต้องการความรู้และ
ทักษะในการประกอบอาชีพต่าง ๆ ที่ครบวงจร ที่คนพิการสนใจและมีความถนัด เช่น นวดแผนไทย 
เกษตรกรรม หัตถกรรม เป็นต้น นอกจากนี้ คนพิการต้องมีอาชีพเสริมเพ่ือสร้างรายได้เพ่ิมให้กับครอบครัว 
2) คนพิการบางรายต้องการรวมกลุ่มในการประกอบอาชีพเพ่ือสร้างโอกาสและความเข้มแข็งในกลุ่มของ
คนพิการเอง  

  4) ด้านการช่วยให้เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือการสื่อสาร
ส าหรับคนพิการ คือ 1) ต้องการความต่อเนื่องของการให้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เพ่ือให้คนพิการได้ติดตาม
อย่างสม่ าเสมอและทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน ทั้งในรูปของทางการและไม่เป็นทางการ และ 2) หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดบริการสวัสดิการสังคมให้กับคนพิการควรค านึงถึงการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จริง
โดยให้คนพิการทุกประเภทสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ได้ ส่วนการใช้สิ่งอ านวยความสะดวก เช่น 
คอมพิวเตอร์ผ่านทางเว็บไซต์นั้นให้สามารถอ่านข้อมูลไฟล์ที่เป็นรูปภาพได้  

  5) ด้านเครื่องช่วยความพิการหรืออุปกรณ์น าทาง คือ ความต้องการให้ภาครัฐแก้ไข
ระเบียบกฎหมายให้ตรงกับสภาพปัญหาและความต้องที่แท้จริงของคนพิการ และเปิดช่องทางให้เจ้าหน้าที่
ท างานได้ง่ายขึ้นเพ่ือปูองกันไม่ให้เจ้าหน้าที่เลือกปฏิบัติในการด าเนินงานจัดสวัสดิการสังคม 

  6) ด้านการรับเบี้ยความพิการ คือ คนพิการต้องการความรวดเร็วในการเบิกจ่ายเงินให้กับ
คนพิการและต้องการให้ได้รับเบี้ยดังกล่าวทันทีเมื่อคนพิการไปขึ้นทะเบียนขอรับจะได้น าไปใช้จ่ายใน
ชีวิตประจ าวันต่อไป 

  7) ด้านการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย คือ 1) คนพิการต้องการได้รับบริการโดยไม่มี
การเลือกปฏิบัติ และต้องการให้ทุกภาคส่วนในสังคมร่วมด าเนินงานโดยการจัดตั้งคณะท างานเฉพาะขึ้น 
เพ่ือความโปร่งใสในการท างานและเพ่ือปูองกันปัญหาการเลือกปฏิบัติ 2) ต้องการให้มีการจัดสรร
งบประมาณด้านการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้กับ คนพิการทุกคนที่ไปขอรับสิทธิ 
  4. แนวทางการพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมส าหรับคนพิการ 
 การจัดสวัสดิการสังคมส าหรับคนพิการควรมีแนวทางดังนี้ 1) การน ามาตรการทางกฎหมายมา
บังคับใช้ รัฐควรมอบหมายให้มีการจัดบริการตามที่ระบุไว้ในกฎหมายให้ครบทุกประเภทของการจัด
สวัสดิการสังคม 2) กลไกในการด าเนินงานสวัสดิการสังคมส าหรับคนพิการ มีความส าคัญอย่างยิ่งในการ
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ขับเคลื่อนงานด้านคนพิการ คนพิการควรเป็นตัวหลักโดยด าเนินงานภายใต้คณะท างานในระดับต่าง ๆ  
3) การส่งเสริมและการสนับสนุน ควรมีงบประมาณที่ต่อเนื่องในแต่ละประเภทของการบริการและทุกพ้ืนที่ 
และบุคคลากรควรมีความรู้ความเข้าใจในความต้องการตามความจ าเป็นของแต่ละบุคคล และ 4) การรับรู้
ข้อมูลข่าวสารควรมีการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการจัดสวัสดิการสังคมในแต่ละประเภทที่จัดบริการให้คน
พิการโดยการลงพ้ืนที่ในระดับอ าเภอ และรูปแบบควรเป็นการให้ความรู้แก่ คนตาบอด ญาติและผู้ที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเรียนรู้การท างานซึ่งกันและกัน  

อภิปรายผลการวิจัย 
 1) จากผลการวิจัยเกี่ยวกับ การจัดสวัสดิการให้คนตาบอด พบว่ามีขั้นตอนการจัดสวัสดิการ 
3 ขั้นตอนด้วยกัน ได้แก่ 1) การขึ้นทะเบียนคนพิการ 2) การขอรับสิทธิของคนพิการ และ 3) การใช้สิทธิ
ของคนพิการ ทั้งนี้ในกรณีทีค่นพิการไม่สามารถไปยื่นค าขอขึ้นทะเบียนด้วยตัวเอง ก็สามารถมอบหมายให้
ผู้ปกครอง ผู้พิทักษ์ ผู้อนุบาล หรือผู้ดูแลคนพิการ ไปยื่นค าขอขึ้นทะเบียนแทนได้ แต่ต้องน าหลักฐานซึ่ง
เป็นเอกสารรับรองความพิการมาประกอบการด าเนินการขึ้นทะเบียนดังกล่าว อนึ่ง จากสภาพการจัด
สวัสดิการสังคมหรือขั้นตอนดังกล่าวจะเห็นได้ว่าเป็นขั้นตอนที่เป็นไปอย่างเหมาะสมโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การก าหนดเงื่อนไขเบื้องต้นให้คนพิการต้องยอมรับในการเป็น “คนพิการ” ของตนเองเสียก่อนที่จะไป
ขอรับสิทธิและขอใช้สิทธิที่เป็นขั้นตอนต่อไป เพราะหากคนพิการมิได้ยอมรับถึงการเป็นคนพิการของตนก็
จะท าให้ยากต่อการด าเนินการให้การช่วยเหลือต่อไปได้ 

2) การฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยกระบวนการทางการแพทย์ คนตาบอดสามารถใช้สิทธิในการรักษา
เหมือนคนปกติท่ัวไป โดยใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ตามนโยบาย 30 บาทรักษาทุกโรคเดิม และ
สามารถใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ท.74 ซึ่งใช้ได้เฉพาะคนพิการโดยสิทธิประโยชน์จากสิทธิ
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ท.74 ได้แก่ 1) สิทธิในการเข้ารับการรักษาพยาบาลทั่วไป เหมือนกับคน
ทั่วไป 2) สิทธิเพ่ือการฟ้ืนฟูสมรรถภาพความพิการ 26 รายการ และ 3) สิทธิอ่ืน ๆ ได้แก่ สิทธิค่าห้องและ
ค่าอาหาร อย่างไรก็ตาม ในการเบิกจ่ายของสถานพยาบาลต่าง ๆ ให้สถานพยาบาลแห่งนั้นเบิกจ่ายจาก
กองทุนที่คนพิการรายนั้นมีสิทธิ เช่น กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กองทุนประกันสังคม เว้นแต่
เป็นกรณีการจัดหาอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการที่มีมูลค่าสูงเฉพาะที่กฎหมายและระเบียบของหน่วยงาน
ของรัฐมิได้ก าหนดไว้ จะให้ศูนย์สิรินธรเพ่ือการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติเป็นหน่วยงานใน
การด าเนินการได้  ซึ่งสอดคล้องกับธรรม จตุนาม (ธรรม จตุนาม, 2548) ที่พบว่า รัฐบาลไทยและองค์กร
เอกชนที่ท างานเกี่ยวข้องกับคนพิการทางการมองเห็นมี กฎหมาย นโยบาย แผนงาน และกิจกรรมที่
เกี่ยวกับสิทธิและโอกาสด้านสุขภาพส าหรับคนพิการทางการมองเห็น 

3) เมื่อพิจารณาถึงผลการวิจัยเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการประเภทการจัดการศึกษา ก็ได้ท าให้ทราบ
ว่าในปัจจุบันนี้คนพิการได้รับโอกาสทางการศึกษาเพ่ิมมากขึ้นกว่าในอดีตเพราะนอกจากจะได้รับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นพิเศษตั้งแต่แรกเกิดหรือเมื่อพบความพิการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยจะได้รับสิ่ง



การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 
26 มิถุนายน 2558 มหาวิทยาลยัหาดใหญ่ 

473 | P a g e  

 

อ านวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา ในปัจจุบันรัฐได้ออกระเบียบ
กฎหมาย เพ่ือสอดรับกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งถือได้ว่าเป็นการส่งเสริมและ
สนับสนุนคนพิการให้ได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมกับบุคคลปกติทั่วไปแล้ว ยังมีการการจัดการบริการ
ต่าง ๆ ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของคนพิการโดยเฉพาะอย่างยิ่งส าหรับคนตาบอดนอกเหนือไปจากการเรียนรู้
ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการก าหนดใน 8 กลุ่มสาระตามกระทรวงศึกษาธิการก าหนด โดยนักเรียนที่ตาบอด
ต้องมีการเรียนการสอนมากกว่าคนปกติทั่วไปในประเด็นต่าง ๆ คือ ทักษะความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อม
และการเคลื่อนไหว (Orientation & Mobility (O&M)) ทักษะการด ารงชีวิตประจ าวัน (Activity Daily 
Living (ADL)) และการเรียนรู้อักษรเบรลล์ ทั้งนี้มีการบูรณาการ การเรียนการสอนในรายวิชาอ่ืน อย่างไร
ก็ตาม แตกต่างกับงานวิจัยของสุขุม ใหม่จันทร์ดีและคณะ (สุขุม ใหม่จันทร์ดี และคณะ, 2548) ได้ค้นพบ
ว่าคนพิการไม่ค่อยได้รับโอกาสทางการเรียนเท่าที่ควรอีกทั้งคนพิการไม่มีความมั่นใจในการศึกษา กล่าวคือ 
โรงเรียนไม่สามารถตอบสนองต่อการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของคนพิการได้โดยเฉพาะ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพท าให้การศึกษาโดยส่วนใหญ่ของคนพิการเป็นลักษณะการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งมาจากสาเหตุที่โรงเรียนยังไม่ได้ให้ความส าคัญต่อการศึกษาพิเศษอย่างถูกต้อง
เหมาะสมโดยเฉพาะการเรียนร่วมกันระหว่างคนพิการกับคนปกต ิซึ่งเป็นข้อค้นพบที่แตกต่าง 

4) ในการจัดสวัสดิการประเภทการฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ หน่วยงานที่บริการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพด้านอาชีพและการส่งเสริมการประกอบอาชีพ มีการให้บริการทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ส่วน
ใหญ่คนตาบอดสามารถท าได้และมีความสนใจ  การให้บริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านอาชีพของภาครัฐจะ
ด าเนินการในลักษณะรายบุคคลโดยสนับสนุนงบประมาณฝึกอาชีพให้กับคนพิการอ่ืนทั่วไป ซึ่งสอดคล้อง
กับการศึกษาของพิมพา ขจรธรรม (พิมพา ขจรธรรม, 2547) พบว่า กลไกของภาครัฐเป็นองค์กรหลักใน
การส่งเสริมการประกอบอาชีพของคนพิการ เนื่องจากมีการก าหนดมาตรการต่าง ๆ ทั้งในด้านกฎหมาย 
เช่น กฎกระทรวง ว่าด้วยการก าหนดจ านวนคนพิการที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและ
หน่วยงานของรัฐจะต้องรับเข้าท างานและจ านวนเงินที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการจะต้องน าส่ง
เข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพ่ือให้นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและ
หน่วยงานของรัฐจะต้องรับเข้าท างานและให้การช่วยเหลืออ่ืนใดแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ ตลอดจน
การฝึกอาชีพในสถานฝึกอาชีพมากกว่าบริการด้านอาชีพอ่ืน ๆ 

กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ มีรูปแบบการให้บริการคือ 1) การให้บริการ  
กู้ยืมเงิน เป็นการบริการคนพิการ และผู้ดูแลคนพิการ เพ่ือเป็นทุนประกอบอาชีพหรือขยายกิจการ 
รายบุคคลรายละไม่เกิน 40,000 บาท รายกลุ่ม กลุ่มละไม่เกิน 1 ล้านบาท ผ่อนช าระภายในระยะเวลาไม่
เกิน 5 ปี โดยไม่คิดดอกเบี้ย 2) การสนับสนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  เป็นตาม
ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่าด้วยการพิจารณาอนุมัติการ
จ่ายเงินเพ่ือการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และการจัดท ารายงานสถานะการเงินและการ
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บริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2552 และ3) ส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ  
เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้คนพิการมีงานท า มีรายได้เพียงพอส าหรับการด ารงชีพ ลดภาระของสังคม และ
พัฒนาให้คนพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตลอดจนสามารถด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ของความเป็น
มนุษย ์  

อย่างไรก็ตาม การได้รับโอกาสในการส่งเสริมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านอาชีพนั้นคนพิการแต่ละ
รายจะได้รับแตกต่างกันออกไปทั้งนี้ขึ้นอยู่กับฐานะและความพร้อมของคนพิการแต่ละรายและเมื่อ คน
พิการเข้าสู่การท างานในสถานประกอบการก็อาจจะต้องประสบกับความท้าทายในหลายรูปแบบไม่ว่าจะ
เป็นการเดินทาง การยอมรับของเพ่ือนร่วมงานและความก้าวหน้าในการท างานอีกด้วยซึ่งเป็นข้อค้นพบที่
เห็นได้จากงานของระภีภัทร์ วงษ์ภักดี (2542) ที่พบว่า การสร้างโอกาสในการมีงานท าของคนพิการ ความ
พิการของตนเองเป็นอุปสรรคต่อการท างานในสถานประกอบการไม่ว่าจะเป็นการเดินทาง การยอมรับของ
เพ่ือนร่วมงานและความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน คนตาบอดยังถูกกีดกันหรือรังเกียจท าให้กลายเป็น
ส่วนเกินของสังคม ขาดการรับรู้ข้อมูลข่าวสารหรือเข้าถึงบริการของรัฐ โอกาสในการประกอบอาชีพไม่ว่า
จะเป็นอาชีพอิสระ ลูกจ้าง หรือเป็นครูยังจ ากัดและเป็นไปด้วยอุปสรรคมากมาย คนตาบอดต้องมีความ
อดทนและต่อสู้อย่างมากจึงจะสามารถพ่ึงพิงตนเองได้ด้วยเจตคติของคนในสังคมยังไม่ยอมรับใน
ความสามารถของคนตาบอด  

5) คนพิการมีโอกาสเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร  แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม
อันเป็นสาธารณะได้มากขึ้นเนื่องจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ได้มีการส่งเสริมให้มีการถ่ายทอด
ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่ส าคัญผ่านสื่อหลายประเภทด้วยกัน อาทิ สื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเลคทรอนิกส์ รวมทั้ง
สื่อสารผ่านทางผู้น ากลุ่ม เครือข่าย และกลุ่มเพ่ือน โดยจะกระจายข้อมูลข่าวสารให้กับคนภายในกลุ่มต่อ ๆ
ไป ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยของอรสา  บุพโกสุม (2550) ที่พบว่า เครือข่ายกลุ่มเพ่ือนมีความส าคัญมากใน
การให้ข้อมูลข่าวสารทั้งกับตัวคนตาบอดและครอบครัวของผู้คนพิการ เครือข่ายโรงเรียนมีส่วนในการให้
การสนับสนุนเรื่องของการศึกษา การฟ้ืนฟูสมรรถภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจ และเครือข่ายองค์กร
มูลนิธิให้ความช่วยเหลือแก่คนพิการในด้านการฝึกอาชีพและการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ  

ข้อค้นพบใหม่ประการหนึ่งที่น่าสนใจก็คือ การรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ คนตาบอดมีการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี กล่าวคือ การใช้โทรศัพท์เป็นช่องทางการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร แผนงาน โครงการ
หรือกิจกรรมอันเป็นสาธารณะ โดยผ่านระบบ ดีแทค ทรูมูฟ และวันทูคลอ หมายเลขโทรศัพท์ 1414 โดย
ไม่เสียค่าบริการ ซึ่งต้องซื้อซิมการ์ดที่มีการลงทะเบียนจากสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย หรือตัวแทน
ของสมาคม ซึ่งเมื่อกดหมายเลข 1414 แล้วก็จะเข้าเมนูโดยคนตาบอดสามารถเลือกฟังข้อมูลข่าวสารต่าง 
ๆ ได้ตามความต้องการของแต่ละบุคคล เช่น ข่าวสารประจ าวัน หรือข้อมูลที่เก่ียวข้องกับสิทธิของคนพิการ 
เป็นต้น   
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6)  เมื่อพิจารณาถึงปัญหาและความต้องการของคนตาบอดต่อสวัสดิการสังคมก็พบว่า คนตาบอด
ยังต้องประสบกับปัญหาต่าง ๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางด้วยระยะทางที่ไกลในการเข้ามาขอรับ
สิทธิการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยกระบวนการทางการแพทย์ การเข้าไม่ถึงสิทธิต่าง ๆ อันเป็นผลสืบ
เนื่องมาจากความไม่รู้และไม่เข้าใจถึงสิทธิที่ควรจะได้รับ ซึ่งเป็นข้อค้นพบที่แตกต่างจากการศึกษาของ
ธรรม จตุนาม (ธรรม จตุนาม, 2548) ที่พบว่า ตัวคนพิการทางการมองเห็นทราบถึงสิทธิและโอกาสด้าน
สุขภาพของตนเอง  

 ส าหรับปัญหาและความต้องการด้านการศึกษาพบว่า เป็นปัญหาที่น่าสนใจอย่างยิ่ง เริ่มจาก
นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษามีการเปลี่ยนหลักสูตรอยู่บ่อยครั้งและมีการจัดพิมพ์สื่อหลาย
ส านักพิมพ์ ส่งผลกระทบไปยังกระบวนการพิมพ์สื่อและเอกสารการสอนอักษรเบรลล์ซึ่งมีอยู่หลายขั้นตอน 
ไม่สามารถจัดบริการได้ทันตามความต้องการของนักเรียนตาบอด ท าให้นักเรียนที่ตาบอดมีพัฒนาการ
เรียนรู้ช้าและไม่อยากเรียนหนังสือ ยิ่งไปกว่านั้นสถานศึกษาที่มีเด็กที่ตาบอดเข้าเรียน ก็ไม่สามารถที่จะท า
สื่อการเรียนการสอนได้ทันตามความต้องการของวิชาต่าง ๆ เนื่องจากไม่มีเวลาและต้องดูแลเด็กนักเรียน
คนอ่ืนด้วย  ในด้านงบประมาณ สถานศึกษาได้รับงบประมาณอุดหนุนรายหัวจากรัฐบาล ในอัตราเท่ากับ
นักเรียนปกติแต่การจัดการศึกษาส าหรับคนตาบอดต้องใช้งบประมาณสูงกว่านักเรียนปกติถึงประมาณ 8 
เท่า ท าให้มีงบประมาณไม่เพียงพอในการด าเนินงาน นอกจากนี้ โรงเรียนเฉพาะความพิการต้องรับภาระ
ดูแลนักเรียนโครงการเรียนร่วมปีละ 50-60 คน ซึ่งงบประมาณสถานศึกษาต้นสังกัดของนักเรียนเป็นผู้
เบิกจ่าย ส่วนปัญหาด้านบุคลากร ครูผู้สอนไม่อธิบายให้นักเรียนที่ตาบอดเกิดความชัดเจนและเข้าใจโดยใช้
สรรพนามแทนสิ่งต่าง ๆ ที่ท าการสอน เช่นข้อความที่กล่าวว่า “…อันนั้นของโรงเรียน อันนี้ของเพ่ือน อันนี้
ของเธอ ซึ่งท าให้ผมไม่ทราบว่า มันคืออันไหน เพราะลักษณะที่สัมผัสมันก็เหมือนกัน ...” (นายบ่าว(นาม
สมมุติ), สัมภาษณ์ 4 ธันวาคม 2557) และไม่ตระหนักถึงการสอนนักเรียนที่ตาบอดที่จะเอ้ือให้เด็กนักเรียน 
มีพัฒนาการหรือมีการเรียนรู้เท่าที่ควร ซึ่งสอดคล้องกับจุรีรัตน์ ผ่องแผ้ว (ม.ป.ป., อ้างถึงใน กระทรวง
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, 2547) ที่พบว่า  ปัญหาความต้องการด้านการศึกษา ตามสภาพ
เขตท่ีพักอาศัยส่วนใหญ่คนพิการอยู่ในชนบท มีฐานะยากจน การกระจายบริการด้านการศึกษาพิเศษไปสู่
ชนบทได้อย่างทั่วถึงเพียงพอกับความต้องการ ด้านศึกษาของคนพิการ ผู้ปกครองต้องพาเด็กพิการมารับ
บริการศึกษาพิเศษในพ้ืนที่ชุมชนใหญ่ ๆ ที่มีไม่กี่แห่ง คนพิการบางรายที่เรียนร่วมกับเด็กปกติ ต้องเผชิญ
ปัญหาทัศนะคติของครูและเพ่ือนที่มีต่อเด็กพิการบางคนประสบปัญหาการไม่เข้าใจในบทเรียนของเด็ก
พิการตาบอด  

 ผลการวิจัยประการหนึ่งที่น่าสนใจก็คือ แม้ว่าภาครัฐและเอกชนจะมีการส่งเสริมการประกอบ
อาชีพให้แก่คนพิการ ตลอดจนให้มีโอกาสในการศึกษาเรียนรู้เพ่ือพัฒนาตนเอง แต่ในโลกแห่งความเป็น
จริงนั้นคนพิการที่ตาบอดยังคงประสบปัญหาขาดโอกาสในการประกอบอาชีพ ไม่สามารถเลือกอาชีพได้  
ตามที่มีความถนัด ตลาดแรงงานก็ไม่มีการยอมรับ จึงจ าเป็นต้องประกอบอาชีพที่ตนเองท าได้และการให้
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โอกาสของสังคมนั้นๆ ซึ่งมีรายได้ที่ไม่แน่นอนและนอกจากนั้นจะต้องแบ่งรายได้ส่วนหนึ่งให้กับผู้ที่พาไป
จ าหน่าย และผู้ที่ติดต่องานต่างๆแทนด้วย ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ จีรพร แผ้วกิ่งและโสภา อ่อน
โอภาส (2546) พบว่า คนตาบอด มีปัญหาอุปสรรคด้านการประกอบอาชีพ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นอาชีพที่ขาด
ความมั่นคง มีรายได้ไม่แน่นอนและต้องแบ่งรายได้ในแต่ละวันออกเป็นหลายส่วนเพ่ือเป็นค่าจ้างส าหรับผู้
น าพาไปประกอบอาชีพและส่วนใหญ่มีความเห็นว่าชีวิตของคนตาบอด มีทางเลือกน้อยในการด ารงชีวิต 
ต้องดิ้นรนท ามาหากินไปวัน ๆ และไม่มีการวางแผนชีวิต นอกจากนี้ ยังมีความเห็นว่า การที่ตาบอดเป็น
สาเหตุของความยากล าบากในชีวิตของเขา จึงท าให้ขาดโอกาสในการด าเนินชีวิตในด้านต่าง ๆ และจาก
การศึกษายังพบว่า คนตาบอดที่ได้รับการส่งเสริมอาชีพแล้ว ยังขาดกระบวนการส่งเสริมการประกอบ
อาชีพแบบครบวงจร เช่น เมื่อการส่งเสริมการประกอบอาชีพเลี้ยงกบ หัตถกรรม ยังไม่ได้รับการส่งเสริม
ด้านการขายหรือการตลาดที่เก่ียวข้องกับสินค้านั้น ๆ  

 7)  เป็นที่น่าสังเกตอย่างยิ่งว่าสวัสดิการสังคมประเภทต่าง ๆ ที่คนพิการโดยเฉพาะคนตาบอด
ได้รับนั้นเป็นเพียงสวัสดิการสังคมเบื้องต้นที่เป็นเพียงพอต่อการด ารงชีวิตเท่านั้น แต่ ในความเป็นจริงนั้น
คนพิการแต่ละรายก็มีความแตกต่างกันออกไปทั้งในด้านปัญหาและความต้องการ ดังนั้นจึงจ าเป็นอย่างยิ่ง
ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและคนพิการอาจจะต้องร่วมมือกันในการจัดสวัสดิการที่สอดคล้องต่อความต้องการ
และความจ าเป็นที่แตกต่างกันออกไปของคนพิการแต่ละบุคคลเพ่ือให้ได้รับการตอบสนองที่ถูกต้องและมี
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนกว่าเดิม 

 8)  แนวทางการพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมส าหรับคนพิการ พบว่า การจัดสวัสดิการส าหรับคน
ตาบอด ควรด าเนินการตามที่ระบุไว้ใน พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
พ.ศ.2550 และพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ พ.ศ.2552 ควรมีระเบียบหรือข้อก าหนด
เพ่ือให้เกิดความชัดเจนเป็นแนวทางการด าเนินงานซึ่งควรก าหนดกรอบกว้าง ๆ เพ่ือสอดคล้องกับความ
ต้องการจ าเป็นของแต่ละบุคคลและเพ่ือไม่ให้เกิดการเลือกปฏิบัติ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของระภีภัทร์ 
วงษ์ภักด ี(2542) ได้เสนอแนะแนวทางให้ภาครัฐบังคับใช้กฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ที่มีให้เกิดผลในทาง
ปฏิบัติอย่างจริงจัง รวมทั้งการเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องท างานในเชิงรุกโดยการประสานความร่วมมือ
ระหว่างกัน 
 
สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
1.สรุปผลการวิจัย 
 การจัดสวัสดิการสังคมให้กับคนตาบอดนั้น เช่นเดียวกับคนพิการโดยทั่วไป มี 3 ขั้นตอน คือ การ
ขึ้นทะเบียนคนพิการ การขอรับสิทธิของคนพิการและการใช้สิทธิของคนพิการ ส าหรับประเภทการจัด
สวัสดิการสังคมให้กับคนตาบอดนั้น ประกอบด้วย 8 ประเภทตามมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ปัญหาและความต้องการจะแตกต่างกันออกไปตามประเภท
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ของการใช้สิทธิตามสวัสดิการสังคมนั้น ๆ แนวทางการพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมให้กับคนตาบอด 
ได้แก่ 1) มาตรการกฎหมาย 2) กลไกในการด าเนินงานด้านการจัดสวัสดิการส าหรับคนพิการ  3) การ
ส่งเสริมและการสนับสนุนด้านงบประมาณและบุคลากร และ 4) การรับรู้ข้อมูลข่าวสารในการจัดสวัสดิการ
สังคม 

2.ข้อเสนอแนะ 
2.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
      2.1.1 สภาพการจัดสวัสดิการสังคม เป็นไปตามหน่วยงานต่าง ๆ ที่จัดบริการในแต่ละ

ประเภทการจัดสวัสดิการสังคม คนพิการส่วนใหญ่ยังประสบปัญหาในการเดินทาง และความรู้ความเข้าใจ
ในขั้นตอนการบริการ รัฐบาลควรมีนโยบายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดสวัสดิการให้กับคนพิการ 
ได้แก่ ส านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันของมนุษย์ สาธารณสุขจังหวัด เป็นต้น ควรมีการประชาสัมพันธ์
ถึงขั้นตอนการเข้ารับบริการ ตลอดจนสิทธิ ต่าง ๆ ที่คนพิการพึงจะได้รับ และควรลดขั้นตอนที่บางอย่าง
เพ่ือไม่ให้เกิดความยากล าบากในการเดินทางคนพิการมาขอรับบริการดังกล่าว ยิ่งไปกว่านั้น ควรจะมี 
“นโยบายเชิงรุก” ในการเข้าไปให้บริการแก่ชุมชนหรือพ้ืนที่ที่มีคนพิการอยู่พอสมควรเพ่ือเป็นการอ านวย
ความสะดวกแก่คนพิการ 

  2.1.2 การจัดบริการสวัสดิการสังคมส าหรับคนพิการ จากการศึกษาพบว่า ความตระหนักรู้
ของ ผู้ให้บริการเกี่ยวกับคนพิการและการให้บริการนั้น ยังมีปัญหาอยู่เช่นกันเนื่องจากบุคลากรในส่วนนี้ยัง
ขาดความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนในบางครั้งเลือกปฏิบัติซึ่งล้วนแล้วแต่ส่งผลต่อการ เข้ารับสวัสดิการของ
คนพิการตามสิทธิที่พึงได้รับ ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น ควรมีนโยบายเพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและการ
ตระหนักรู้ของผู้ให้บริการเพ่ือที่จะได้สามารถดูแลและจัดสวัสดิการให้แก่กลุ่มผู้ด้อยโอกาสเหล่านี้ได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม โดยค านึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และความเท่าเทียมกันในสังคม ไม่เกิดการเลือก
ปฏิบัติ  

  2.1.3 จากผลการวิจัยพบว่า คนพิการต่างได้รับโอกาสในการฟ้ืนฟูและพัฒนาอาชีพ หากแต่
ยังต้องประสบกับปัญหาในการมีงานท า การมีรายได้ที่ไม่แน่นอนหรือต่ า รวมทั้งในบางครั้งไม่ได้รับการ
ยอมรับจากเพ่ือนร่วมงานและองค์กร ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ เช่น 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สาธารณสุข ศูนย์ฟ้ืนฟูอาชีพ และสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นต้น ควรมี
นโยบายในการส่งเสริมการมีงานท า ตลอดจนการสร้างมาตรฐานในการท างานและผลประโยชน์ตอบแทน
แก่คนพิการเพ่ือที่จะได้ถูกเอารัดเอาเปรียบจากนายจ้าง นอกจากนี้ ยังควรมีนโยบายในการเสริมสร้าง
ความรู้และความเข้าในเกี่ยวกับการท างานร่วมกับคนพิการเพ่ือให้เกิดการยอมรับในการท างานร่ วมกันซึ่ง
อาจจะเป็นนโยบายที่จะต้องมีการด าเนินการอย่างต่อเนื่องในระยะยาวต่อไป 
 2.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
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 2.2.1 ควรมีการท าวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research: 
PAR) เพ่ือค้นหาปัญหาความต้องการตลอดจนแนวทางการจัดสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมแก่คนพิการแต่
ละประเภทในพ้ืนที่ที่แตกต่างกันออกไป  
 2.2.2 ควรมีการท าวิจัยเชิงคุณภาพโดยศึกษาถึงการจัดสวัสดิการสังคมส าหรับ คนพิการและ
ครอบครัวคนพิการ ตลอดจนผู้ที่เก่ียวข้องในการจัดสวัสดิการสังคม เพ่ือให้ได้ข้อมูลในเชิงลึก 
 2.2.3 ควรมีการท าวิจัยเพ่ือติดตามผล ประเมินผลการเข้ารับบริการสวัสดิการสังคมของคน
พิการ เพื่อน าผลวิจัยที่ได้มาเป็นข้อมูลสารสนเทศในการพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมให้แก่กลุ่มเปูาหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
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