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แนวทางการบริหารงานของศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการในชุมชน: กรณีศึกษาศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคน
พิการในชุมชนต าบลหนองกุงเซิน อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

Management  Guideline  for  Community  Disabled  Person  Rehabilitation:  
A Case  Study  of  Nong  Kungsern  Subdistrict,  Phu  Wieng  Districe,  

Khon Kaen Province 
 

เสาวลักษณ์  ค าหาญสุนทร1 
เพ็ญณี  แนรอท2 

 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยเชิงคุณภาพน้ีมีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษา 1) กระบวนการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการในชุมชนต าบล 
หนองกุงเซิน อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น  2) ปัญหา อุปสรรคของศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการในชุมชนต าบลหนองกุงเซิน 
อ าเภอ ภูเวียงจังหวัดขอนแก่นในการพัฒนาคนพิการในท้องถ่ิน และ 3) แนวทางในการฟ้ืนฟูสมรรถภาพชีวิตคนพิการของศูนย์
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการ การด าเนินงานของศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการในชุมชนต าบล หนองกุงเซิน อ าเภอภูเวียง  
จังหวัดขอนแก่น การเก็บรวบรวมข้อมูลจาก กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก 33 คน แบ่งเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มคนพิการและครอบครัวจ านวน  
15 ครอบครัว กลุ่มผู้ใหญ่บ้าน 9 หมู่บ้าน จ านวน 9 คน และกลุ่มนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่วน
ต าบล หัวหน้าศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการในชุมชน พัฒนาชุมชน  อาสาสมัครดูแลคนพิการ จ านวน 9 คน เข้าร่วมประชุม
กลุ่มและสัมภาษณ์เชิงลึก เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสัมภาษณ์ชนิดมีโครงสร้าง การสนทนากลุ่ม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์
เชิงเน้ือหา (Content Analysis) 
 จากผลการวิจัย พบว่า 1) กระบวนการพัฒนา คนพิการประกอบด้วยการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางด้านการแพทย์ และ
การฝึกอาชีพและจัดการให้รับรู้การเข้าถึงสิทธิคนพิการในด้านสวัสดิการของรัฐ รวมถึงการจัดฝึกอบรมบุคลากรเพ่ื อพัฒนา
ทักษะ ความรู้ความสามารถ และการประสานงานระหว่างหน่วยงานอื่นๆ 2) ปัญหาอุปสรรคของศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการ
ในชุมชน ได้แก่ผู้พิการในชุมชน ได้แก่ผู้พิการไม่มีความสนใจด้านการส่งเสริมอาชีพ การเสริมพลังทางด้านเทคโนโลยี การขาด
แคลนงบประมาณในการติดตามงานและขาดการบูรณาการงานระหว่างหน่วยงาน (3) แนวทางในการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคน
พิการประกอบด้วย 3.1 บุคลากรที่ท างานมาจากหลากหลายสาขาได้แก่ นักกายภาพบ าบัด ควรอาสาสมัครดูแลเย่ียมบ้าน และ
มีบริการรับส่ง เมื่อเวลาเจ็บป่วย 3.2ควรมีการประสานในหน่วยงานต่างๆ และการประเมินการด าเนินงานของศูนย์ฟ้ืนฟู
สมรรถภาพคนพิการในชุมชน 3.3 ควรมีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิกในครอบครัวผู้พิการในการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคน
พิการและกิจกรรมฝึกอาชีพที่เหมาะสม 
 
ค าส าคัญ:  บุคคลพิการ, การฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการ,การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
 
Abstract 
 The purposes of this qualitative study were: 1) to study the management of the Rehabilitation 
Center for Disabled People in the community of Nong Kung SernSubdistrict, PhuWiang District, Khon Kaen 
Province, 2) to investigate problems and obstacles of the Rehabilitation Center for Disabled People in the 
development of disabled people in local area, and 3) to propose guidelines for the rehabilitation of 
disabled people's lives in the Rehabilitation Center for Disabled People. The data were obtained from 33 
key informants from 3 groups: The disabled people and families include 15 families, 9 village headmen in 
9 villages, and the President of Tambon Administration Organization, Director of District Hospital, Head of 
the Rehabilitation Center for Disabled People in the community, Community development personnel,  
 
___________________________________________________________________________________________________________ 
1นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
2อาจารย์ประจ าวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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volunteers taking care of  disabled  people include 9 persons, participated in focus group discussion and 
in-depth interview. The research tools used in the study were a structured – interview and frame for focus 
group discussion.  The data were analyzed using content analysis.  
 The results showed that: 1) the management of the Rehabilitation Center for Disabled People 
included medical rehabilitation, and occupation training, and providing knowledge concerning the people 
in public welfare such as  receiving free treatment from government hospital, and subsidy for expenses in 
living expenses., 2) the problems and obstacles were found that most disabled people were not 
interested in vocational training because of living conditions. They were not interested in technology 
enhancements or other privileges that disabled people should receive on universal principles, such as 
being  independent via technological devices for disabled people, and 3) the guidelines for development 
process of the Rehabilitation Center for Disabled People in Nong Kung SernSubdistrict, 3.1 the staff 
required the knowledge in the operation in various fields, such as physiotherapyshould  volunteer for 
taking care of disabilities by home visit and transportation when they need help, 3.2 there should be 
coordination among other agencies. It was necessary to have government agencies to assess the services 
of the Center, 3.3 there should be promoting participation from the family member of disable persons in 
rehabilitation program and occupational training activities.  
 
Keywords: Disabled person., Rehabilitation of the disabled., Improving the quality of life, the disabled 
 
1. บทน า 
 ความพิการที่ เกิดข้ึนกับสมาชิกในครอบครัว 
ย่อมมีผลกระทบต่อสมาชิกในครอบครัว  ที่ต้องรับผิดชอบ
เลี้ยงดู  ทั้งผลกระทบทางจิตใจและร่างกาย สังคม เศรษฐกิจ 
ส านักงานสถิติแห่งชาติ ในช่วงปี พ.ศ. 2545 และปี พ.ศ.2550 
พบว่า สัดส่วนของผู้พิการต่อประชากรทั้งหมด เท่ากับร้อย
ละ 2.7  และรายงานข้อมูลสถานการณ์ด้านคนพิการใน
ประเทศไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง 30 
มิถุนายน 2559 คนพิการที่ได้รับการออกบัตรประจ าตัวคน
พิการ จ านวน 1,597,7575 คน (ร้อยละ 2.43 ของประชากร
ทั้งหมด) สาเหตุความพิการ เกิดจากภาวะความเจ็บป่วย 
โรคต่างๆ ในภายหลัง ร้อยละ 30.07 ความพิการแต่ก าเนิด 
ร้อยละ 19.51 อุบัติเหตุ ร้อยละ 14.20  พันธุกรรม ร้อยละ 
0.48  มากกว่า 1 สาเหตุ ร้อยละ 2.81 แพทย์ไม่ระบุสาเหตุ
ความพิการร้อยละ 32.92  โดยแบ่งประเภทของความพิการ 
7. ประเภท  เรียงจากล าดับมากไปหาน้อย คือ 1. ทางการ
เคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย 2. ทางการได้ ยินหรือสื่อ
ความหมาย 3. ทางการเห็น 4. ทางจิตใจหรือพฤติกรรม  
5. ทางสติปัญญา 6. ทางออทิสติก และ 7. ทางการเรียนรู้ 
รายงานข้อมูลสถานการณ์ด้านคนพิการในประเทศไทย  
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ (2559) มีกฎหมายเฉพาะส าหรับคนพิการ คือ 
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
พ.ศ. 2550 โดยเน้ือหาสาระเป็นการเปลี่ยนจาก “ปรัชญาวิธี
คิดจากแบบแผนทางการแพทย์ไปสู่แบบแผนทางสังคม” 

“การสงเคราะห์ ไปสู่การพัฒนาและเสริมพลังอ านาจ”
“กฎหมายเพ่ือการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ” (Rehabilitation Act) 
ไปสู่ “กฎหมายขจัดการเลือกปฏิบั ติ” (Discrimination 
Act)  รวมทั้งการมีส่วนร่วมของคนพิการในการก าหนด
นโยบายและกฎหมาย  เป็นการจัดให้มีการบริการด้านการ
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ การพัฒนาอาชีพ การฝึกทักษะในการ
ด ารงชีวิต การช่วยเหลือให้เข้าถึงนโยบาย แผนงาน โครงการ 
กิจกรรม การพัฒนาอันเป็นสาธารณะ  ข่าวสารข้อมูล 
รวมถึงสิทธิประโยชน์ของคนพิการและผู้ ดูแลคนพิการตาม
กฎหมาย จะได้รับ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. 2550 (พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ พ.ศ.2550) และ (พระราชบัญญัติการจัดการศึกษา
ส าหรับคนพิการ พ.ศ. 2551)  
 จั งห วัดขอนแก่ น  เป็ นจั งห วัดที่ มี จ าน วน
ประชากรเพ่ิมข้ึนและจ านวนผู้พิการก็มีจ านวนเพ่ิมข้ึนอย่าง
รวดเร็ว จะเห็นได้จากสถิติของคนพิการที่มีบัตรประจ าตัว
คนพิการต้ังแต่ วันที่  1 พฤศจิกายน 2537 ถึงวันที่  31 
ธันวาคม 2558 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการ ทั้งหมด 1,983,925ราย เสียชีวิต 243,109 ราย  
มีชีวิต 1,740,816 ราย และ สถิติของคนพิการที่มีบัตร
ประจ าตัวคนพิการต้ังแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2537 ถึงวันที่ 
28 กุมภาพันธ์ 2560  คนพิการทั้งหมด จ านวน 2,286,754 
ราย เสียชีวิต 555,156 ราย มีชีวิต 1,731,598 ราย ข้อมูล 
ณ วันที่ 2 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560 จะเห็นได้ว่าจ านวนคน
พิการเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็ว  ขณะเดียวกัน ในพ้ืนที่ต่างๆ  
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ที่อยู่ภายใต้การดูแลขององค์กรปกครองท้องถ่ินต่างเห็น
ความส าคัญของการดูแลผู้พิการเพราะ เป้าหมายของศูนย์
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการ  คือ คนพิการครอบครัวสามารถ
เข้าถึงระบบบริการพ้ืนฐานของรัฐ และด ารงชีวิตได้อย่างมี
ความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน สร้างความตระหนักรู้ของ
ครอบครัวและชุมชนให้เห็นความส าคัญของคนพิการ  
ผลลัพธ์ คือ เกิดต้นแบบการท างานจัดต้ังและการด าเนินงาน
ของศูนย์ฯ เกิดหลักสูตรการฝึกอบรม ส าหรับเจ้าหน้าที่ใน
ศูนย์และอาสาสมัครปฏิบัติงานเพ่ือคนพิการทั้งในชุมชนและ
ในศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการในชุมชน  ร่วมกันสร้าง
คู่มือการท างาน เพ่ือน าไปสู่การขยายผลงานในพ้ืนที่อื่น เป็น
สถานที่จัดอบรมคนพิการ ผู้ ดูแลคนพิการ และชุมชน 
องค์กร หน่วยงานที่เก่ียวข้อง ท าให้คนพิการและครอบครัว
สามารถด ารงชีวิตอยู่ในชุมชน มีอาชีพ  และพ่ึงพาตนเอง 
และเป็นที่ยอมรับของชุมชน สังคม อยู่ในสังคมอย่างมี
ความสุข และมีคุณค่า  สามารถช่วยเหลือชุมชนของตนเอง
ให้พัฒนาและน าแนวทางไปสู่ชุมชนอื่นได้ (รัชนี สรรเสริญ, 
2555) 
 การด าเนินงานพัฒนาศักยภาพคนพิการโดย
ชุมชนของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ ด าเนินงานภายใต้โครงการ การฟ้ืนฟูสมรรถภาพคน
พิการโดยชุมชนเพ่ือให้บริการคนพิการแบบครบวงจร  ใน
ระดับชุมชน  โดยใช้รูปแบบของ “อาสาสมัครพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ช่วยเหลือคนพิการ” (อพมก.)  
ซึ่งภารกิจหลักของ อพมก. ในการให้ความช่วยเหลือดูแล 
ฟ้ืนฟู และพัฒนาคนพิการมี 11 ภารกิจหลักได้แก่ การ
ค้นหาคนพิการโดยชุมชน การจดทะเบี ยนคนพิการ 
ประสานงานกับคนพิการ ครอบครัว อบต. และผู้ที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือค้นหาปัญหาและความต้องการ การจัดท าแผนบุคคล 
การฝึกทักษะที่จ าเป็นในการด ารงชีวิตอิสระของคนพิการแต่
ละประเภท  การส่งเสริมเข้าถึงระบบสุขภาพหลักประกัน 
30 บาท การได้รับอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ เตรียมความ
พร้อมเข้าระบบโรงเรียนการฝึกทักษะอาชีพส าหรับคนพิการ 
และการกระตุ้นให้เกิดการรวมกลุ่มในชุมชน คู่มือปฏิบัติงาน
อาสาสมัครพัฒนาสังคมฯ ช่วยเหลือคนพิการ (อพมก.) 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
(ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ, 
2555) (สุเวช ทรงอยู่สุข, 2550) ศึกษา แนวทางการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพคนพิการโดยองค์การบริหารส่วนต าบลเขมราฐ 
อ าเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี พบว่า ความต้องการ
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพของคนพิการ กลุ่มผู้ ให้ ข้อมูลหลักและ 
ผู้ได้รับผลกระทบจากการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ เห็นสอดคล้องกัน
ว่าองค์การบริหารส่วนต าบลเขมราฐ ควรด าเนินการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพด้านการแพทย์เป็นล าดับแรก รองลงมาคือ  

ด้านอาชีพ ส่วนปัญหาอุปสรรคในการปฏิบั ติงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเขมราฐ ได้แก่  ปัญหาด้าน
งบประมาณ บุคลากร การวางแผน และการบูรณาการ 
ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่วนแนวทางการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพคนพิการที่ส าคัญ คือ การฟ้ืนฟูสมรรถภาพคน
พิการด้านการแพทย์ (Medical Rehabililtation) การฟ้ืนฟู
สมรรถภาพทางด้านการศึกษา (Education Rehabilitation) 
การฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางด้านอาชีพ (Vocation Rehabilitation)  
การฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางด้านสังคม (Social Rehabilitation) 
การพัฒนางานด้านน้ี จึงถือว่ามีความส าคัญ ดังน้ันการศึกษา
สภาพการบริหารจัดการของศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการ
ในชุมชนต าบลหนองกุงเซิน อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น  
จึงเป็นองค์ความรู้ที่ควรได้รับการศึกษาเพ่ือให้ได้องค์ความรู้
มาพัฒนางานบริการด้านน้ี งานวิจัยน้ีจึงมุ่ งเพ่ือศึกษา
กระบวนการด าเนินงานของศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการ
ในชุมชนต าบลหนองกุงเซิน อ าเภอภูเวียงในการฟ้ืนฟูสภาพ
ร่างกายให้คนพิการ การฝึกอาชีพของคนพิการและ
ครอบครัว ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการฟ้ืนฟู
คนพิการ  รวมทั้งจัดท าหาแนวทางแก้ไขและการน าความรู้
เพ่ื อพัฒนาคนพิการในชุมชนโดยจัดท าแผนกลยุท ธ์
ประกอบการพิจารณาความเป็นไปได้ของการน าสู่การปฏิบัติ  
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2.1 เพ่ือศึกษากระบวนการฟ้ืนฟู สมรรถภาพคน
พิการของศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการในชุมชนต าบล
หนองกุงเซิน อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 
 2.2 เพ่ือวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการ
ด าเนินงานของศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการในชุมชนต าบล
หนองกุงเซิน อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 
 2.3. เพ่ือหาแนวทางในการฟ้ืนฟูสมรรถภาพชีวิต
คนพิการของศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการในชุมชน 
 
3. ขอบเขตของการวิจัย 
 3.1 ประชากรกลุ่มตัวอย่าง 
       ใน ก ารศึ ก ษ าค รั้ ง น้ี  ผู้ ศึ ก ษ า ได้ เลื อ ก
กลุ่ม เป้ าหมายจากผู้ ให้ ข้อมูลหลัก (Key informants)  
3 กลุ่ม  
        3.1.1 กลุ่มเป้าหมาย (Target Group) 
ประกอบด้วยกลุ่มผู้พิการและครอบครัวผู้พิการ จ านวน 15 คน  
   3.1.2 กลุ่มผู้ดูแลศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
คนพิการในชุมชน จ านวน 4 คน  ผู้น าชุมชน  นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล จ านวน 1 คน หัวหน้าสถานีอนามัยประจ า
ต าบล จ านวน 2 คน เจ้าหน้าท่ีจากโรงพยาบาลประจ าต าบล 
จ านวน 2 คน 
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   3.1 .3  ผู้ ให ญ่ บ้ านหมู่ บ้ านละ1 คน
จ านวน9 หมู่บ้าน รวมเป็น 9 คน รวมทั้งหมด  33 คน ได้มา
ด้วยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
 3.2 กรอบแนวคิดการวิจัย 
  กรอบแนวคิดด้านกระบวนการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้พิการซึ่งประกอบด้วยการฟ้ืนฟูโดยมีชุมชน
เป็ น ศู น ย์ฐาน  community-based rehabilitationห รือ 
CBR (องค์การอนามัยโลกWHO)6การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 
คนพิการ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านสุขภาพ ด้านการศึกษา ด้าน
ความเป็นอยู่ ด้านสังคม และด้านการเสริมพลัง ซึ่ งมี
ผู้ เกี่ ยวข้อง ได้แก่  ผู้ พิ การในชุมชน  ผู้ ดู แลคนพิการ 
ครอบครัว ผู้น าชุมชน และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  
(สุเวช ทรงอยู่สุข, 2550) 

 3.3 วิธีการวิจัย 
  ใช้หลักการวิจัยปฏิบัติการ (Action Research 
Principle) 4 ข้ันตอน คือ การวางแผน (Planning) การปฏิบัติ 
(Action) การสังเกต (Observation) และการสะท้อนผล 
(Reflection) 
 3.4 ระยะเวลาในการวิจัย 
  ใช้ระยะเวลาในการศึกษาค้นคว้าระหว่าง
เดือนมกราคม 2560 – เดือนมีนาคม 2561 
 
4. วิธีด าเนินการวิจัย 
 4.1 ใช้แบบสัมภาษณ์เป็นแบบสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้าง  น าไปสัมภาษณ์ตามกลุ่มเป้าหมายคือคนพิการ
และครอบครัวคนพิการจ านวน15 ชุด  ผู้ ดูแลศูนย์ฟ้ืนฟู
สมรรถภาพคนพิการในชุมชน ผู้น าชุมชน นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล ผู้ใหญ่บ้าน  หัวหน้าสถานีอนามัยประจ า
ต าบล เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลประจ าอ าเภอ จ านวน 9 ชุด  
 4.2 กรอบการประชุมกลุ่มย่อย ยังเป็นประเด็น
ค าถามปลายเปิดให้สมาชิกในกลุ่มได้ตอบค าถาม จ านวน  
9 ชุด 
 4.3 แบบประเมินความเป็นไปได้ของแผนกลยุทธ์
ส าหรับผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาความเป็นไปได้ของแผนกลยุทธ์
ในการพัฒนาศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการต าบลหนองกุงเซิน 
อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น จ านวน 3 คน  
 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การศึกษ าครั้ ง น้ี เป็ นการ วิจั ยเชิ งคุณ ภาพ 
(Qualitative Research) โดยใช้ การสั มภ าษณ์ เชิ งลึ ก  
(In – Depth interview) ใน การสั ม ภ าษณ์ ป ร ะช าก ร 
กลุ่มเป้าหมาย  ผู้ศึกษาใช้วิธีการพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการ
กับผู้ให้สัมภาษณ์ ข้อมูลที่ได้จะมีอิสระในการตอบค าถาม
และแสดงความคิดเห็น และให้ตุผลตามประสบการณ์ที่ผู้ให้

สัมภาษณ์ได้ตอบเกี่ยวกับแนวทางการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคน
พิการในชุมชนต าบลหนองกุงเซิน อ าเภอภูเวียง จังหวัด
ขอนแก่นการจัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus group discussion) 
เพ่ือพิจารณาความเป็นไปได้ของแผนกลยุทธ์รายละเอียด
การด าเนินการประกอบด้วย 
  1. ส ารวจและท าบัญชีคนพิการกลุ่มตัวอย่าง
ในศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการต าบลหนองกุงเซิน อ าเภอ
ภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 
  2. ท าหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัย
การปกครองท้องถ่ินมหาวิทยาลัยขอนแก่น ถึงนายกองค์การ
บริหารต าบลหนองกุงเซิน อ าเภอภูเวียง ผู้อ านวยการ
โรงพยาบาลส่วนต าบลหนองกุงเซิน อ าเภอภูเวียง จังหวัด
ขอนแก่น ประธานชุมชนในเทศบาลต าบลหนองกุงเซิน  
ผู้ดูแลศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการต าบลหนองกุงเซิน 
อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น เพ่ือขออนุญาตเก็บข้อมูล 
ในพ้ืนที ่
  3. ประชุมชี้แจงกับกลุ่มผู้ร่วมศึกษาเพ่ือท า
ความเข้าใจในการใช้เครื่องมือแบบสัมภาษณ์มีโครงสร้างกับ
กลุ่มตัวอย่าง  
  4. เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์
แบบมีโครงสร้างคนพิการและครอบครัว ผู้น าชุมชน  นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุงเซิน  ผู้ดูแลศูนย์ฟ้ืนฟู
สมรรถภาพคนพิการ หัวหน้าสถานีอนามัยประจ าต าบล  
เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลประจ าอ าเภอ  จ านวน 33 คน 
น ามาตรวจสอบความถูกต้อง และกลับไปเก็บข้อมูลใหม่หาก
ข้อมูลไม่สมบูรณ์ 
  5..แต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือตรวจสอบความ
เป็นไปได้ของกลยุทธ์ในการพัฒนาศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพคน
พิการ ต าบลหนองกุงเซิน อ าเภอ ภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 
จ านวน 3 คนได้แก่ รศ.ดร.ปิยะวรรณ ศรีสุรักษ์  ผู้เชี่ยวชาญ
สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา ช านาญการ การสอนสังคม
ศึกษ า สื่ อการเรียนรู้ และการศึกษาพิ เศษ  อ ดีตรอง
ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่าย
การศึกษาพิเศษ (ศูนย์ วิจัยออทิสติก) รศ.ดร.สุวรี   ฤกษ์จารี  
รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และประธานสาขาจิตวิทยา
การศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ รศ.ดร.วัลลภา  
อารี รัตน์  ความเชี่ ยวชาญพิ เศษการบริหารการศึ กษา  
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
  1. ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนจากแบบ
สัมภาษณ์ทุกชุด น าข้อมูลมาวิเคราะห์ผู้ศึกษาน าแบบ
สัมภาษณ์ที่เก็บรวบรวมได้จากการศึกษาครั้งน้ีมาท าการ
วิเคราะห์ข้อมูล โดยการเก็บข้อมูลหลากหลายวิธี และเก็บ
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จากหลายหลายกลุ่มสรุปข้อมูลโดยการสร้างข้อสรุปใช้
หลักการวิเคราะห์แบบอุปนัย (Inductive analysis) 
 2. น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์และสังเกตมา
วิเคราะห์เชิงเน้ือหา (content analysis) และจัดหมวดหมู่
ตามกรอบวัตถุประสงค์การวิจัย 
 3. พัฒนาข้อเสนอแนะเชิงกลยุทธ์โดยประมวล
ข้อมูลที่ได้และจัดท าแผนกลยุทธ์จากน้ันน าเสนอแผนกลยุทธ์ 
โดยเสนอต่อผู้บริหารในการประชุมกลุ่มย่อย (Focus group 
discussion) เพ่ือพิจารณาความเป็นไปได้ของแผนกลยุทธ์ 
 4. สรุปผลการประชุมกลุ่มย่อยและน าเสนอกลุ่ม
ย่อยและน าเสนอแนวทางการบริหารงานของศูนย์ฟ้ืนฟู
สมรรถภาพคนพิการในชุมชนต าบลหนองกุงเซิน อ าเภอภูเวียง 
จังหวัดขอนแก่น 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. จากผลการศึกษาท าให้ทราบว่าศูนย์ฟ้ืนฟู
สมรรถภาพคนพิการในชุมชนต าบลหนองกุงเซิน ขาดบุคลากร
ในการด าเนินงานในด้านต่างๆ เช่น แพทย์ นักกายภาพบ าบัด 
อาสาสมัคร ในการออกเย่ียมบ้านคนพิการและครอบครัว 
ขาดการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 2. ขาดงบประมาณในการติดตามงาน ขาดความ
ต่อเน่ืองในการพัฒนาศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการให้เป็น
ปัจจุบัน เพราะมีการปรับเปลี่ ยนผู้บริหารชุมชนบ่อย  
ไม่มีการวางแผนในการด าเนินงานอย่างต่อเน่ือง 
 3. คนพิการและครอบครัวในชุมชน ไม่มีความ
ต้องการฝึกอาชีพ แต่ต้องการได้รับเงินสงเคราะห์ เครื่องใช้
อุปโภคบริโภคในชีวิตประจ าวัน เน่ืองจากคนพิการเป็น
ผู้สูงอายุ  การเดินทางล าบาก ไม่มีแรงจูงใจในการฝึกอาชีพ
ตามโครงการที่ รัฐ หรือห น่วยงานส่งเสริม ไม่มีความ
กระตือรือร้น และแรงจูงใจในการพัฒนาตนเอง 
 
อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยเรื่อง แนวทางการบริหารงาน
ศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการในชุมชน : กรณีศึกษาศูนย์
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการในชุมบนต าบลหนองกุงเซิน 
อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น ที่ควรอภิปรายดังน้ี 
  1. กระบวนการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการ 
คนพิการต้องการแพทย์ นักกายภาพบ าบัด อาสาสมัครควร
ให้ความส าคัญในการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการด้านการแพทย์ 
การติดตามออกเย่ียมบ้านคนพิการ ของอาสาสมัครดูแลคน
พิการให้มากข้ึน ท าตารางออกเย่ียมให้ชัดเจน มีการจด
บันทึกการออกเย่ียม ทั้ง 9 หมู่บ้าน  ให้ทั่วถึง การจัดหา
อุปกรณ์ที่จ าเป็นส าหรับคนพิการ การให้ความรู้การดูแล
ตนเองส าหรับคนพิการ และความรู้ในการดูแลคนพิการ

ส าหรับครอบครัวคนพิการ การเสริมพลังให้คนพิการและ
ครอบครัว พ่ึงตนเองได้ จัดการชีวิตให้เหมาะสมกับสังคมที่
เก้ือหนุนกัน สอดคล้องกับผลการศึกษาของ โกวิทย์ พวงงาม 
(2553) ศึกษา การจัดการตนเองในชุมชนและท้องถ่ิน  
คนพิการต้องการที่จะได้เงินช่วยเหลือ วัสดุอุปกรณ์ กายอุปกรณ์  
สิ่งอ านวยความสะดวกที่ พร้อมใช้มากกว่าที่จะพยายาม
ได้มาจากการฝึก การเรียนรู้เพ่ือที่จะได้มาซึ่งอาชีพอย่าง
ย่ังยืน คนพิการต้องการช่วยในการ ดูแลด้านจิตใจและ
ทางด้านร่างกาย และมีการส่งต่อถ้าหากเกิดอาการเจ็บป่วย 
มีรถบริการเพ่ือความรวดเร็วในการขนส่งผู้ป่วยให้ได้รับการ
รักษาอย่างทันเวลาอาจเป็นเพราะคนพิการมีอายุมาก ที่อยู่
ไกลจากศูนย์ฟ้ืนฟูคนพิการในชุมชน  ไม่มีค่าใช้จ่ายในการ
เดินทาง ครอบครัวคนพิการไม่สามารถพาคนพิการมารับ
บริการได้เพราะต้องท ามาหากินสอดคล้องกับงานวิจัยของ
ขนิษฐา เทวินทรภักดิ (2539) แนวคิดในการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
คนพิการ คือ ด้านการแพทย์ เพ่ือเสริมสร้างสมรรถภาพ
ความพิการให้ ดีข้ึนด้วยวิธี ตรวจวินิจฉัย ให้ค าแนะนะ 
บ าบัดรักษา กายภาพบ าบัด จิตบ าบัด กายอุปกรณ์ โดยไม่
เสียค่าใช้จ่ายจากสถานพยาบาลของรัฐ หรือสถานพยาบาล
ของกระทรวงสาธารณสุข  
  2. วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคของศูนย์
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการในชุมชนต าบลหนองกุงเซิน 
อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่นในการพัฒนาคนพิการผล
การศึกษา พบว่า 
   2.1 ศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการใน
ชุมชนต าบลหนองกุงเซินขาดบุคลากรในการด าเนินงานใน
ด้านต่างๆ เช่นนักกายภาพบ าบัด แพทย์ อาสาสมัคร ในการ
ออกเย่ียมบ้านคนพิการและครอบครัวให้ทั่วถึงรวมถึงการจัด
ฝึกอบรมบุคลากรเพ่ือพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถ 
และการประสานงานระหว่างหน่วยงานอื่นๆ  ในการ
บริหารงานจะต้องมีทักษะในการวิเคราะห์ พัฒนาทรัพยากร
บุคคลในชุมชน ให้มีการพัฒนาและเรียนรู้ด้วยตนเองอย่าง
ต่อเน่ืองตลอดชีวิต (กุหลาบ ปุริสาร, 2558) 

   2.2 ขาดงบประมาณในการติดตามงาน 
ขาดความต่อเน่ืองในการพัฒนาศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพคน
พิการให้ เป็นปัจจุบันอาจเป็นเพราะไม่มีการบูรณาการ
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การด าเนินงาน การวางแผน 
ที่จะท าให้ศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการในชุมชนด าเนินการ
อย่างต่อเน่ืองเพ่ือประโยชน์ของคนพิการได้เข้ามาใช้บริการ
ขาดบุคคลากรในการด าเนินงานเช่น แพทย์นักกายภาพ 
อาสาสมัครดูแลคนพิการและออกออกเย่ียมบ้านโดยรวมมี
การด าเนินการในหลายกิจกรรม กิจกรรมส าคัญคือการเย่ียม
บ้านและการฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์  ขาดทักษะ 
ในการดูแลคนพิการ ด้านความต่อเน่ืองของการติดตาม
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โครงการ การบริหารจัดการซึ่งบูรณาการโดยความร่วมมือ
กับหน่วยงานอื่นๆ ในท้องถ่ินซึ่งไม่สอดคล้องกับงานของ 
ทวี เชื้อสุวรรณทวี และคณะ(2549) เรื่องรูปแบบการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพคนพิการที่ เหมาะสมกับชุมชนพุทธมณฑล 
อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ได้เสนอแนวทางการ
ฟ้ืนฟูได้แก่ การจัดโครงการส ารวจปรึกษาและแนะแนวแก่
คน พิ ก าร  โด ยบู รณ าการกั บ ส่ วน ราช การอื่ น  เช่ น 
โรงพยาบาลส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนต าบล ส านักงาน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังห วัดในเรื่อง
งบประมาณเงินทุนกู้ยืมส าหรับประกอบอาชีพคนพิการ และ
การสร้างอาชีพให้คนพิการ เพ่ือให้คนพิการสามารถช าระหน้ี
เงินกู้คืนได้  การพัฒนาระบบบริหารงานของศูนย์ฟ้ืนฟู
สมรรถภาพคนพิการ โดยการส ารวจข้อมูลคนพิการอย่าง
ครอบคลุม ทุกแง่มุม เพ่ือจัดระบบข้อมูลและสารสนเทศ
ส าหรับการบริหารงานและมีเครือข่ายการปฏิบัติงานฟ้ืนฟู
คน พิการและค รอบครั ว เข้าม ามี ส่ วนร่ วมได้อ ย่างมี
ประสิทธิภาพรวมทั้งการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ 
ความช านาญในการปฏิบัติงาน ซึ่งอาจส่งเจ้าหน้าที่ไปศึกษา 
อบรม ดูงานในสถานที่ประสบความส าเร็จในการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพคนพิการ 
   2.3 คน พิ การ ไม่ มี ค วาม สน ใจ ด้ าน
การศึกษ าเพ่ิมเติม ไม่ ว่าจะเป็นการศึ กษาภาคบั งคับ 
การศึกษาด้านอาชีพ การฝึกอาชีพตามโครงการต่างๆ  
อาจเป็นเพราะคนพิการในชุมชนต าบลหนองกุงเซิน อ าเภอ
ภูเวียง จังหวัดขอนแก่น เป็นคนพิการและสูงอายุ ไม่มีการ
พัฒนาในด้านสารสนเทศ  การติดต่อสื่อสารต่อและไม่
เล็งเห็นถึงความส าคัญของการศึกษา หรือการเสริมพลังด้าน
สิทธิของคนพิการ เน่ืองจากความชราและพิการ  อยู่ในพ้ืนที่
เดิมๆ คนพิการไม่มีการพัฒนาตนเอง แต่มีความสนใจใน
ด้านการมีส่วนร่วมกับชุมชน ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
รัชนี สรรเสริญ (2555) เรื่อง การบูรณาการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
คนพิการ โดยใช้ชุมชนเป็นฐานในการบริการระดับปฐม. 
พบว่า ผู้พิการ ต้องการมีส่วนร่วมในชุมชน ต้องการพัฒนา
ทักษะและความรู้ทั่วไปเฉพาะด้านให้แก่สมาชิกในชุมชน 
การให้คนพิการและครอบครัวมีส่วนร่วมในกระบวนการท า
กิจกรรม ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมพัฒนา 
  3. แนวทางการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการได้
ดังน้ี 
    3.1 การส่ งเสริมการมี ส่วนร่วมของ
สมาชิกในครอบครัวผู้ พิ การ  ผู้น าชุมชน อาสาสมัค ร 
หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีกิจกรรมฝึกอาชีพที่ เหมาะสม
ส าหรับคนพิการในชุมชน  
    3.2 การเสริมพลังอ านาจในการดูแล
สุขภาพตนเอง คือ การค้นพบปัญหาท่ีตนเองเป็น ตระหนัก

ถึงปัญหาของตนเอง แล้วหันมาดูแลตนเอง สร้างก าลังใจ 
แรงจูงใจให้ตนเอง และปฏิบัติตามอาสาสมัครออกเย่ียมบ้าน 
ท าให้พัฒนาสุขภาพตนเองได้ดีข้ึน (เบญจรงค์ ศรีสุระ , 
วีณา อิศรางกูร  ณ อยุธยา และ กุหลาบ ปุริสาร, 2559) 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะการน าผลการวิจัยไปใช้          
       1.1 จากข้อมูลที่ได้จากการวิจัย เมื่อวิเคราะห์
ประมวลผลแล้ว ควรจัดให้มีแผนกลยุทธ์ด้านการวางแผนในการ
ให้บริการ มีการคัดกรองคนพิการแยกประเภทคนพิการเพ่ือให้
คนพิการได้รับบริการแบบถูกวิธี และเกิดความตระหนักให้
คนพิการได้รับรู้สิทธิของตนเอง  แต่ให้ข้อคิดเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการของศูนย์บริการคนพิการในชุมชน สามารถที่
จะหาสถานที่และอุปกรณ์ที่เพียงพอแต่ความต้องการของ 
คนพิการ  
  1.2 ควรศึกษาการติดตามการด าเนินงาน
ของเจ้าหน้าที่ อาสาสมัครคนพิการและครอบครัวคนพิการ 
ถึงการจัดอบรมเจ้าหน้าท่ีของศูนย์ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องใน
การดูแลฟ้ืนฟูคนพิการในชุมชนอย่างต่อเน่ือง  การติดต่อ
ประสานงานกับหน่วยงานของภาครัฐ โรงพยาบาล การส่ง
ต่อ  การออกเย่ียมบ้านของเจ้าหน้าที่ รวมถึงการสนับสนุน
งบประมาณจากภาครัฐเพ่ือให้การบริการของศูนย์ฟ้ืนฟู
สมรรถภาพคนพิการในชุมชนสามารถด าเนินการได้อย่าง
ต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ 
   2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
       2.1 ควรมีการศึกษาวิจัยเจาะลึกถึงชีวิตคน
พิการด้านสภาพปัญหาด้านอื่น ๆ นับแต่ ด้านสุขภาพจิต 
ด้านสุ ขภ าวะ เพ่ือ เป็นกรอบในการจั ดท าแผนฟ้ืน ฟู
สมรรถภาพ  ตลอดจนโค รงการฝึ กอาชีพ ได้อ ย่างมี
ประสิทธิภาพ 
      2.2 ควรมีการศึกษาวิธีการเสริมพลังให้แก่ผู้
พิการ เพ่ือให้เกิดความภาคภูมิใจและพลังใจในการด ารงชีวิต
แบบพ่ึงพาตนเองได้แบบย่ังยืนและอยู่ในสังคมแบบมี
ความสุข 
 
เอกสารอ้างอิง 
1. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนุษย์. (2559). รายงานข้อมูลสถานการณ์ด้าน
คนพิการในประเทศไทย ณ วันที่ 30มิถุนายน 
2559. กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิ ก า ร . (10 ตุ ล า ค ม  2559) แ ห ล่ ง ที่ ม า 
https://www.m-ciety.go.th/article_attach/ 
17199/19730.pdf 
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