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บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ  
กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ทอม อ าเภอบางกล่ า จังหวัดสงขลา1 

 

นางลฎาภา  พันธุโพธิ์2 
รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา  จิตนุพงศ์3 

 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาครั้งนี้ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาบทบาทอ านาจหน้าท่ีในการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อศึกษาสภาพปัญหาการด าเนินงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตคน
พิการ และเพื่อศึกษาหาแนวทางและการพัฒนาการด าเนินงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ทอม อ าเภอบางกล่ า จังหวัดสงขลา เป็นการท าวิจัยเชิง
คุณภาพ โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จ านวน 12 คน ประกอบด้วย ผู้บริหาร 2 คน 
เจ้าหน้าท่ี จ านวน 1 คน ผู้น าชุมชน จ านวน 6 คน และคนพิการ จ านวน 3 คน โดยเครื่องมือ
ท่ีใช้รวบรวมข้อมูลเป็นแบบสัมภาษณ์ ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหาและ
ลงข้อสรุปด้วยวิธีการอุปนัย 
 ผลการศึกษาพบว่า บทบาทอ านาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ทอม ในการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ มี 2 บทบาท ได้แก่ บทบาทผู้ให้การศึกษาแก่คนพิการ และ
บทบาทผู้ให้บริการ ช่วยเหลือ สนับสนุน การปฏิบัติตามบทบาทอ านาจหน้าท่ีในการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตคนพิการขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ทอม ประสบปัญหาข้อจ ากัดอ านาจ
หน้าท่ี งบประมาณ บุคลากร การมีส่วนร่วมของคนพิการ และอาคารสถานท่ี ส่ิงอ านวยความ
สะดวกท่ีมีไม่เพียงพอ ส่งผลให้การปฏิบัติงานตามบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่
ประสบผลส าเร็จตามแผนงาน นโยบายท่ีก าหนด การพัฒนางานส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ  

 

ค าส าคัญ  :  บทบาท  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  คุณภาพชีวิต   คนพิการ 
 
1บทความเรียงจากการศึกษาอิสระ เรื่อง บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ 
กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ทอม อ าเภอบางกล่ า จังหวัดสงขลา ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว โดยมี
อาจารย์ที่ปรึกษา คือ รศ.ดร.วิทยา จิตนุพงศ์ 
2นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสหวิทยาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัย
รามค าแหง 
3อาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ 
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ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ทอม ให้มีประสิทธิภาพ จึงต้องพัฒนา 4 ประการ  ได้แก่    
การก าหนดนโยบายการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการให้ชัดเจน ปรับปรุงกฎหมายและ
ระเบียบต่างๆ จัดสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีเอื้อต่อความพิการ และส่งเสริมการสร้างเครือข่าย 
และการมีส่วนร่วมของคนพิการ เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติงานส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตคนพิการได้ครอบคลุมและท่ัวถึง 
 

บทน า 

ความเป็นมา และความส าคัญของปัญหา 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักไทย พ.ศ. 2560 ได้ให้ความส าคัญกับ “คนพิการ” โดย
เน้นย้ าถึงศักดิ์ศรีและสิทธินุษยชน การได้รับความคุ้มครองท่ีเท่าเทียมกันโดยไม่ถูกเลือกปฏิบัติ 
การมีสิทธิได้รับสิ่งอ านวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะและความช่วยเหลืออื่นจากรัฐ          
ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2567) ท่ีก าหนดยุทธศาสตร์        
การสร้างโอกาสความเสมอภาคและ เท่าเทียมกันทางสังคม ก าหนดนโยบายในการลดความ
เหลื่อมล้ า สร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ และสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560–2564) มุ่งเน้นให้คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา ซึ่งการสร้าง
คุณภาพชีวิตท่ีดีของคนพิการ การจัดสวัสดิการสังคมในรูปแบบต่างๆ นั้น ต้องเป็นการท างาน
แบบพหุพาคี ระหว่างรัฐ เอกชน ประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 องค์การบริหารส่วนต าบล เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง มีอ านาจหน้าท่ี
ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 67 (6) ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบล มีหน้าท่ีส่งเสริม
พัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและคนพิการ และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2549 มาตรา 16 ได้ก าหนดอ านาจหน้าท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลในการ
สงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส การด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบล ในระยะเวลาท่ีผ่านมา มิได้ให้ความส าคัญในการศึกษาถึงสภาพ
ปัญหา และความต้องการของคนพิการอย่างแท้จริง ปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นในการด าเนินงาน
ในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ เกิดจากคนพิการในชุมชนขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่อง
สิทธิประโยชน์ของตนเอง ผู้น าชุมชนขาดอุดมการณ์ในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนใน
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ชุมชน อีกท้ังเจ้าหน้าท่ีภาครัฐ ไม่สามารถเข้าถึงจิตใจของประชาชนได้ องค์กรปกครอง      
ส่วนท้องถิ่น มีงบประมาณจ ากัดในการบริหารจัดการในด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ  
 ผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาถึงบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตคนพิการขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ทอม รวมท้ังปัญหาในการด าเนินงาน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ทอม อ าเภอบางกล่ า จังหวัดสงขลา ได้ในอนาคต 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 1. เพ่ือศึกษาบทบาทอ านาจหน้าท่ีในส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการขององค์การบริหาร      
ส่วนต าบลแม่ทอม อ าเภอบางกล่ า จังหวัดสงขลา 
 2. เพื่อศึกษาสภาพปัญหาการด าเนินงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลแม่ทอม อ าเภอบางกล่ า จังหวัดสงขลา 
 3. เพื่อศึกษาหาแนวทางและการพัฒนาการด าเนินงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ   
ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ทอม อ าเภอบางกล่ า จังหวัดสงขลา 
 

แนวคิด ทฤษฎี เอกสารของราชการและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 ผู้วิจัยได้น าแนวคิด ทฤษฎี เอกสารของราชการและวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง มาใช้ใน
การศึกษา ซึ่งประกอบด้วย 1. แนวคิดเกี่ยวกับบทบาทอ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครอง     
ส่วนท้องถิ่น แฮริส จี มองตากู (Mongtagu, 1984 อ้างถึงใน พิมพงา เพ็งนาเรนทร์, 2554,    
หน้า 2) ให้ความหมายของการปกครองท้องถิ่นไว้ว่า เป็นการปกครองซึ่งมีการเลือกตั้ง           
ผู้บริหารโดยอิสระเพื่อเข้ามาท าหน้าท่ีบริหารหน่วยการปกครองท้องถิ่น หน่วยการปกครอง
ท้องถิ่นต้องมีอ านาจอิสระพร้อมความรับผิดชอบซึ่งสามารถจะใช้ได้โดยปราศจากการควบคุม
ของหน่วยการบริหารราชการส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค แต่ท้ังนี้การปกครองท้องถิ่นต้องอยู่
ภายใต้บทบังคับของอ านาจสูงสุดของประเทศ มิได้เป็นอิสระใหม่แต่อย่างไร นุชกร จ าวงศ์ 
(2558, หน้า 16) ได้จ าแนกวัตถุประสงค์ของการปกครองท้องถิ่นไว้ 4 ประการ ดังนี้            
ช่วยแบ่งเบาภาระของรัฐบาล เพื่อสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น     
อย่างแท้จริงความต้องการของประชาชน เพื่อความประหยัด และเพื่อให้หน่วยการปกครอง
ท้องถิ่นเป็นสถาบันท่ีให้การศึกษาการปกครองระบอบประชาธิปไตยแก่ประชาชน                 
ชูศักดิ์ เที่ยงตรง (2518, อ้างถึงใน ปรารถนา เพชรหวล, 2545 หน้า 15) ได้กล่าวว่า ลักษณะ
ขององค์การปกครองท้องถิ่น มี 4 ประการ ดังนี้ มีความเป็นอิสระอยู่ภายใต้การควบคุมของ



4 
 

รัฐบาลกลางน้อยมาก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นนิติบุคคลมีอ านาจอิสระในด้านการคลัง 
และมีอ านาจอิสระในการวางนโยบายและการบริหารงานของตนเอง พิมพงา  เพ็งนาเรนทร์ 
(2554, หน้า 7-8) กล่าวว่า การพิจารณาการก าหนดบทบาทหน้าท่ีรับผิดชอบให้หน่วยการ
ปกครองท้องถิ่นด าเนินการ มี 4 ประการ ดังนี้  เป็นงานท่ีเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของท้องถิ่น
และงานท่ีเกี่ยวกับการอ านวยความสะดวกในชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน  งานท่ีเกี่ยวกับการ
ป้องกันภัย รักษาความปลอดภัย งานท่ีเกี่ยวกับสวัสดิการสังคม และงานท่ีเกี่ยวกับการพาณิชย์
ของท้องถิ่น 2) แนวคิดเกี่ยวกับบทบาท ชุติมา พิชิตรณชัยกุล (2557, หน้า 18) ให้ทัศนะว่า 
บทบาท คือ พฤติกรรมท่ีคาดหวังส าหรับผู้ท่ีอยู่ในสถานภาพต่างๆ  ว่าจะต้องปฏิบัติอย่างไร 
เป็นบทบาทท่ีคาดหวังโดยกลุ่มคนหรือสังคมเพื่อท าให้คู่สัมพันธ์มีการกระท าระหว่างกัน     
ทางสังคมได ้รวมท้ังสามารถคาดการณ์พฤติกรรมท่ีจะเกิดขึ้น คมศร คูณค าแส (2558, หน้า 6) 
ได้กล่าวถึงความส าคัญของบทบาท ไว้ 4 ประการ ดังนี้ ท าให้เกิดการแบ่งหน้าท่ีระหว่าง
สมาชิก ท าให้สมาชิกในสังคมรู้ถึงฐานะและความรับผิดชอบของตนเอง ท าให้สังคมมีความเป็น
ระเบียบ และท าให้สมาชิกแต่ละคน รู้จักหน้าท่ีและความรับผิดชอบของตนตามสถานภาพ 
ทฤษฎีบทบาทของของราล์ฟ ลินตัน (Linton, 1978 อ้างถึงใน พิทยา เพชรรักษ์, 2541, หน้า 
14) กล่าวไว้ว่า ต าแหน่งหรือสถานภาพเป็นผู้ก าหนดบทบาท ผู้ท่ีมีต าแหน่งจะปฏิบัติหน้าท่ี   
ได้สมบทบาทหรือไม่ขึ้นอยู่กับบุคลิกของผู้สวมบทบาท  ลักษณะของสังคม ตลอดจน
ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของสังคม บรูม และ เซลนิค (Broom, Leonard and 
Selznick, 1963, PP. 34 – 35 อ้างถึงใน อาทร คุระวรรณ 2539, หน้า 15) ได้จ าแนกบทบาท
ออกเป็น 3 ประเภท บทบาทท่ีก าหนดไว้หรือบทบาทตามอุดมคติ บทบาทท่ีควรกระท าใน
ต าแหน่งหน้าท่ีนั้นๆ และบทบาทท่ีกระท าจริง 3) แนวคิดเกี่ยวกับคนพิการ อนุสัญญาว่าด้วย
สิทธิคนพิการ( Convention on the Rights of People with Disabilities–CRPD) พ.ศ. 
2551 กล่าวว่า คนพิการหมายความรวมถึงบุคคลท่ีมีความบกพร่องทางร่างกายจิตใจ 
สติปัญญา หรือประสาทสัมผัสในระยะยาวซึ่งเมื่อมีปฏิสัมพันธ์กับอุปสรรคนานัปการ จะกีด
ขวางการมีส่วนร่วมในสังคมอย่างเต็มท่ี และมีประสิทธิผลบนพื้นฐานท่ีเท่าเทียมกับบุคคลอื่น 
กิตติพงษ์  ทัดมาลา (2558, หน้า 12-13) ได้กล่าวว่า ความพิการมี 7 ประเภท ดังนี้ ความ
พิการทางการมองเห็น  ความพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย ความพิการทางการ
เคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย ความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม ความพิการทางสติปัญญา 
ความพิการทางการเรียนรู้ และความพิการทางออทิสติก 4) แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพชีวิต   
สฬารัตน์ ค าทิพย์ (2556, หน้า 10) ได้ให้ความหมาย คุณภาพชีวิตว่า หมายถึง ความรู้สึกของ
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บุคคลต่อความผาสุกและการรับรู้ถึงการมีชีวิตท่ีดี มีความสุข ความพึงพอใจในชีวิตท้ังในด้าน
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและการด าเนินชีวิตของปัจเจกบุคคลในสังคมอันเกิดจากการ     
ท่ีบุคคลสามารถด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและค่านิยมของ
สังคม  5) แนวคิดการพัฒนาบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 พ.ศ. 2560 – 2564 ยึดหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “การพัฒนาท่ียั่งยืน” และ “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา”            
ท่ีต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 9 - 11 และยึดหลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีลด
ความเหลื่อมล้ า และขับเคล่ือนการเจริญเติบโตจากการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตบนฐานการใช้ภูมิ
ปัญญาและนวัตกรรม ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2560 – 2579 โดยมี
กรอบแนวทางท่ีส าคัญ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง ยุทธศาสตร์ด้านการ
สร้างความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  ยุทธศาสตร์ด้าน
การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์ด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  ขนิษฐา ทองเรือง (2558, หน้า 35–38)      
ได้กล่าวว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีบทบาทในการพัฒนาการด าเนินงานสวัสดิการสังคม
ให้แก่คนพิการ จ านวน 4 แผนงาน ดังนี้ แผนงานให้บริการด้านสุขภาพอนามัย  แผนงาน
ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันและสร้างความเข้มแข็งด้านองค์กรคนพิการ แผนงานส่งเสริมอาชีพหรือ
รายได้ของคนพิการ แผนงานด้านการบริหารจัดการระบบพัฒนาคุณภาพชีวิต 6) งานวิจัย       
ท่ีเกี่ยวข้อง อดิศร  ล าดับพังศ์ (2551) ได้ท าการศึกษาเรื่อง บทบาทขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นท่ีมีต่อการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ อ าเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ผล
การศึกษาพบว่า บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีต่อการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคน
พิการ อยู่ในระดับน้อย 2 ด้าน คือ ด้านของการแก้ปัญหาและสนองความต้องการรวมถึงการ
ให้บริการและการดูแลอ านวยความสะดวกต่อคนพิการ และด้านของการให้บริการและสิ่ง
อ านวยความสะดวกการสนับสนุนความเป็นอยู่ ความรู้และอาชีพท่ีท้องถิ่นจัดให้ รวมท้ัง
หน่วยงานของรัฐท่ีเกี่ยวข้องต่อคนพิการ และคนพิการมีความเห็นต่อบทบาทขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีต่อการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ คือ การจัดให้มีรายได้มากขึ้น 
เจ้าหน้าท่ีต้องมีความรู้ ความเข้าใจคนพิการ จัดหาเครื่องอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการ
ทุกประเภท 
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วิธีด าเนินการศึกษา 
 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา ได้แก่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ทอม 
จ านวน 3 คน ผู้น าชุมชน จ านวน 6 คน และคนพิการ จ านวน 3 คน รวมท้ังสิ้น 12 คน        
โดยผู้วิจัยท าการคัดเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) 
  

เครื่องมือที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้เครื่อมือ ดังนี้ 1) แบบสัมภาษณ์ 
ส าหรับบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ทอม ผู้น าชุมชน  และส าหรับคนพิการ ซึ่งมี
แนวค าถาม (Guideline) เกี่ยวกับบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตคนพิการ 2) สมุดจดบันทึกภาคสนาม 3) เครื่องบันทึกเสียงและภาพ (Smart 
Phone) 
 

วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษา ด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 1) ศึกษาจากต ารา 
เอกสาร บทความ ทฤษฎีหลักการและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อก าหนดขอบเขตของการวิจัย
และสร้างเคร่ืองมือวิจัยให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัย 2) การประสานงานกับบุคลากร
ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ทอม ผู้น าชุมชน และคนพิการ เพื่ออนุญาตในการสัมภาษณ์            
3) สัมภาษณ์แบบเจาะลึก และใช้การสังเกตการณ์ร่วมด้วยในขณะท่ีมีการสัมภาษณ์เชิงลึก     
กับกลุ่มตัวอย่างทุกกลุ่ม ท่ีท าการสัมภาษณ์ เพื่อน าข้อมูลท้ังหมดไปศึกษาบทบาทขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยน าข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาเอกสาร สัมภาษณ์ และการสังเกตมาจ าแนกข้อมูล
ตามหมวดหมู่ ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา และตัวแปรท่ีศึกษาตรวจสอบความถูกต้อง 
สมบูรณ์ของข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมได้ น าข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์มาแยกส่วนจัดหมวดหมู่
โดยอาศัยการตีความ ท่ีกรอบแนวคิด และทฤษฎี วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องเป็นพื้นฐาน สร้างมโน
ทัศน์และข้อความซึ่งน าไปสู่ข้อสรุปแบบอุปนัย เรียบเรียงตามวัตถุประสงค์และประเด็นท่ี
ศึกษา และน าเสนอผลการศึกษาโดยวิธีการพรรณนาความ 
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สรุปและอภิปรายผล 
 

สรุปผลการศึกษา 
 บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ 
กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ทอม อ าเภอบางกล่ า จังหวัดสงขลา น ามาสรุปผล
การศึกษา ดังนี้ 
 1. บทบาทอ านาจหน้าที่ในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลแม่ทอม อ าเภอบางกล่ า จังหวัดสงขลา ซึ่งด าเนินการตามนโยบายในการ
ด าเนินงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ มี 2 บทบาท ดังนี้ 1) บทบาทผู้ให้การศึกษา พบว่า 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ทอม มีบทบาทในการเป็นผู้ให้การศึกษา เช่น การฝึกอาชีพ การ
ฝึกอบรมดูแลคนพิการ ส่งเสริมให้คนพิการเข้าร่วมกิจกรรมวันคนพิการสากล เพื่อชมการจัด
นิทรรศการส าหรับคนพิการ เพ่ือให้คนพิการน าความรู้ไปปฎิบัติในชีวิตประจ าวัน และสามารถ
น าความรู้ไปประกอบอาชีพมีรายได้เพียงพอต่อการเล้ียงชีพ  2) บทบาทผู้ให้บริการ ช่วยเหลือ 
สนับสนุน   คนพิการถือว่าเป็นกลุ่มคนท่ีด้อยโอกาส ไม่ว่าจะเป็นโอกาสในการประกอบอาชีพ 
โอกาสในการเข้าสังคม องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ทอม เป็นองค์กรท่ีมีบทบาทในการ
ให้บริการ ช่วยเหลือ สนับสนุน เช่น จัดสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการ ด้วยการจัด
ท าทางลาดและราวจับ ปรับสภาพแวดล้อมท่ีอยู่อาศัยของคนพิการ การรับ – ส่งคนพิการ พบ
แพทย์ตามนัด            ด้วยรถพยาบาลฉุกเฉิน 1669 การรับขึ้นทะเบียนคนพิการ จ่ายเบี้ย
ความพิการ สนับสนุน   งบประมาณแก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบลแม่ทอม เพื่อ
ออกเย่ียมคนพิการ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านสิทธิประโยชน์ของคนพิการ  

 2. สภาพปัญหาการด าเนินงานด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการขององค์การ
บริหาร ส่วนต าบลแม่ทอม อ าเภอบางกล่ า จังหวัดสงขลา  พบว่าประสบปัญหาการ
ด าเนินงานในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ 5 ประการ ดังนี้ 1) ข้อจ ากัดในอ านาจหน้าท่ี 
พบว่าองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ทอมมีอ านาจเพียงส่งเสริม สนับสนุน เช่น ในด้านฝึกอบรม 
จ่ายเบี้ยคนพิการ และก่อสร้างสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อความพิการของคนพิการเท่านั้น            
ไม่สามารถด าเนินการช่วยเหลือด้านท่ีอยู่อาศัย หรือวัสดุอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพ ซึ่งหาก
ต้องการช่วยเหลือในด้านการซ่อมแซมท่ีอยู่อาศัย หรือวัสดุต่างๆ ต้องประสานขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณจากส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา       
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2) งบประมาณ  พบว่า องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ทอม งบประมาณส่วนใหญ่ถูกจัดสรรเพื่อ
การด าเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน ท าให้มีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการด าเนินงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิตคนพิการให้ครอบครุมและท่ัวถึง 3) บุคลากร พบว่า องค์การบริหารส่วนต าบล     
แม่ทอม มีบุคลากรปฏิบัติงานในด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ เพียง 1 คน ไม่เพียงพอ
ต่อการปฏิบัติหน้าท่ีให้ส าเร็จตามนโยบาย และแผนงาน และไม่สามารถเข้าถึงคนพิการได้
อย่างเพียงพอ 4) การมีส่วนร่วมของคนพิการ พบว่า คนพิการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของ
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ทอมจ านวนเพียงเล็กน้อย 5) อาคารสถานท่ี สิ่งอ านวยความ
สะดวกส าหรับคนพิการ พบว่า คนพิการเข้าถึงบริการของรัฐ ได้อย่างยากล าบาก เนื่องจาก
อาคารส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ทอม ไม่มีทางลาด ราวจับ ห้องน้ าส าหรับคน
พิการ และเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบงานคนพิการปฏิบัติหน้าท่ีอยู่ท่ี ชั้น 2 ของอาคารส านักงาน 
ซึ่งไม่เอ้ืออ านวยต่อความพิการ 

 3. แนวทางการพัฒนางานส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่ทอม อ าเภอบางกล่ า จังหวัดสงขลา 1) การมีนโยบายในการส่งเสริมคุณภาพชีวิต   
คนพิการท่ีต่อเนื่อง ชัดเจนและครอบคลุม ท่ัวถึงคนพิการทุกประเภท 2) การจัดสิ่งอ านวย
ความสะดวกท่ีเอื้อต่อความพิการ ด้วยการปรับปรุงต่อเติมอาคารท่ีท าการองค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่ทอม ก่อสร้างทางลาด ราวจับ ห้องน้ า ส าหรับคนพิการ 3) สร้างเครือข่ายและ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนพิการ ช่วยให้คนพิการมีปฏิสัมพันธ์กับสังคมในทางบวก และเป็น
ส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนภารกิจด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการให้มีประสิทธิภาพ 

อภิปรายผลการศึกษา 
 จากผลการศึกษา น ามาอภิปรายผลได้ดังนี้ 
 1. บทบาทขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ทอม ในการส่งเสริมคุณภาพชีวิต         
คนพิการ มี 2 บทบาท คือ 
 1) บทบาทผู้ให้การศึกษา ผลการศึกษา พบว่า การส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ทอม ในสถานบทบาทของผู้ให้การศึกษา ได้ด าเนินการจัด
ฝึกอบรมอาชีพ เพื่อสร้างรายได้ให้กับคนพิการและครอบครัว การฝึกอบรมการดูแลสุขภาพ
ของคนพิการแก่คนพิการและผู้ดูแล เพื่อการมีสุขภาพกายและสุขภาพใจท่ีดีของคนพิการ 
รวมท้ังการจัดคนพิการเข้าร่วมกิจกรรมวันคนพิการสากล เพื่อให้คนพิการมีการให้ความรู้ด้าน
สวัสดิการ ด้านสิทธิประโยชน์ต่างๆ สอดคล้องกับ ขจีรัตน์  เรืองเจริญ (2553) ได้ศึกษาเรื่อง
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การจัดสวัสดิการสังคมผู้พิการขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาค่าย อ าเภอสวี จังหวัดชุมพร 
พบว่า คนพิการส่วนใหญ่ยากจนขาดการศึกษา องค์การบริหารส่วนต าบลเขาค่าย จึงควร
ส่งเสริมสนับสนุนผู้พิการให้ได้รับการอบรม เพื่อมีโอกาสในการพัฒนาตนเอง บทบาทผู้ให้
การศึกษาขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ทอม เป็นภารกิจท่ีเป็นไปตามอ านาจหน้าท่ีท่ี
กฎหมายก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลต้องท า ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 67 (6) 
ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ และสอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านวนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2549 มาตรา 16 (10) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนา
คุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส การปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายก านด เป็น
การส่งเสริมให้คนพิการได้รับสิทธิ และสวัสดิการต่างๆ    
 2) บทบาทผู้ให้บริการ ช่วยเหลือ สนับสนุน ผลการศึกษา พบว่า องค์การบริหาร
ส่วนต าบลแม่ทอม มีบทบาทเป็นผู้ใหบริการ ช่วยเหลือ สนับสนุน การส่งเสริมคุณภาพชีวิต      
คนพิการ 3 ประการ ดังนี้   
 1. การจัดบริการและดูแลคนพิการ เป็นการช่วยเหลือให้คนพิการมีคุณภาพ      
ท่ีดีขึ้น ได้แก่ การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร สิทธิประโยชน์ต่างๆ ในการช่วยเหลือคนพิการ 
ได้แก่ การจัดบริการรถรับ-ส่ง คนพิการในกรณีฉุกเฉิน และพบแพทย์ตามนัด ด้วยรถพยาบาล
ฉุกเฉิน 1669 การเยี่ยมบ้านคนพิการ เพื่อเป็นข้อมูลในการให้ความช่วยเหลือคนพิการ        
ตามสภาพความพิการของคนพิการ เป็นการใช้งบประมาณจากกองทุนส่งเสริมสุขภาพแห่งชาติ
ต าบลแม่ทอม ท่ีสนับสนุนงบประมาณแก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบลแม่ทอม        
โดยปฏิบัติงานร่วมระหว่างบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล และผู้น าชุมชน การส่งเสริมอาชีพคนพิการท่ีมีรายได้น้อย ท่ีผ่าน
การคัดเลือกจากประชาคมหมู่บ้าน และประสานขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก
ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา และการช่วยเหลือคนพิการ 
ผ่านศูนย์บริการคนพิการขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ทอม ซึ่งมีหน้าท่ีในการให้ความ
ช่วยเหลือคนพิการในด้านค่าพาหนะส่วนตัวของคนพิการในกรณีท่ีเดินทางไปโรงพยาบาล 
บริการข้อมูลข่าวสารด้านสิทธิประโยชน ์ 
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 2. การจัดสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมและเอื้อต่อการด ารงชีวิตของ
คนพิการ มีการช่วยเหลือในการปรับสภาพแวดล้อมท่ีอยู่อาศัย เพื่อช่วยให้คนพิการสามารถ
ประกอบกิจวัตรประจ าวันได้เหมือนคนปกติท่ัวไปหรือใกล้เคียงกับกิจกรรมท่ีเคยท าได้  
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ทอม ได้ด าเนินการร่วมกับส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัดสงขลา ในการปรับสภาพแวดล้อมท่ีอยู่อาศัยให้กับคนพิการท่ีมีฐานะยากจน        
ท่ีผ่านการคัดเลือกจากประชาคมหมู่บ้าน ได้แก่ ปรับปรุงห้องน้ าให้เป็นไปตามแบบมาตรฐาน
ส าหรับคนพิการ ปรับปรุงท่ีอยู่อาศัย ทางเดิน ทางลาด ให้เหมาะสมกับสภาพความพิการ 
  3. การจ่ายเบี้ยความพิการ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการท่ีดีขึ้น มีรายได้
เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นการด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาล ตามโครงการสนับสนุนการเสริมสร้าง
สวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ท่ีจ่ายเงินเบี้ยความพิการแก่คนพิการ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 แก้ไขเพ่ิมเติ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 ในอัตราคนละ 800 บาท
ต่อเดือน  
 จากบทบาทขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ทอม ในการส่งเสริมคุณภาพชีวิต          
คนพิการ ท้ัง 2 ด้าน คือ  สอดคล้องกับ พิมพงา เพ็งนาเรนทร์ (2554, หน้า 7-8) ได้กล่าวว่า 
บทบาทหน้าท่ีรับผิดชอบท่ีหน่วยการปกครองท้องถิ่นด าเนินการ ได้แก่ งานท่ีเกี่ยวกับ
สภาพแวดล้อมของท้องถิ่นและงานท่ีเกี่ยวกับการอ านวยความสะดวกในชีวิตความเป็นอยู่ของ
ชุมชน งานท่ีเกี่ยวกับสวัสดิการสังคม (Social Welfare Service) ดังนั้น จึงเป็นหน้าท่ีของ
องค์การปกครองท้องถิ่นต้องจัดให้มีขึ้นหรือต้องรับผิดชอบร่วมมือกับรัฐบาลเพื่อแก้ปัญหา    
การจัดให้มีสถานสงเคราะห์เด็กและคนชรา คนพิการ การจัดห้องสมุดส าหรับประชาชนใน
ท้องถิ่น เป็นต้น และองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ทอม มีบทบาทในการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
คนพิการ เป็นไปตามลักษณะบทบาทท่ี สงวนศรี วิรัชชัย (2527 อ้างถึงในเศกสรรค์ สุขแสง, 
2553 หน้า 6) กล่าวถึงลักษณะบทบาทว่า บุคคลจะแสดงพฤติกรรมบทบาทในขณะด ารง      
ในต าแหน่งต าแหน่งหนึ่ง ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามบทบาทท่ีปฏิบัติจริง และสอดคล้องกับบทบาท
อ านาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลซึ่งได้ก าหนดบทบาทตามระเบียบ กฎหมาย 
ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีบทบาทหน้าท่ีส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน 
ผู้สูงอายุ และผู้พิการ สงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส แม้ว่าบทบาทตามกฎหมายไม่ได้ก าหนดไว้
ชัดเจนด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ แต่ผลการศึกษาพบว่าองค์การบริหารส่วนต าบล
แม่ทอม แสดงบทบาทได้ดี ท่ีเห็นได้จากบทบาทเป็นผู้ให้การช่วยเหลือ สนับสนุน สอดคล้อง
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กับ ดิเรก พละเลิศ (2537 อ้างถึงใน สุดธิดา เรืองยังมี 2553, หน้า 13) กล่าวว่า ประเภทของ
บทบาทตามภารกิจ ประการหนึ่ง คือ บทบาทอันควรกระท า หรือบทบาทอันควรจะเป็น      
เป็นบทบาทท่ีก าหนดไว้ตามกฎหมายแต่องค์กรหรือสังคมมุ่งหวังให้ผู้ด ารงต าแหน่งนั้นๆ ควร
ปฏิบัติหรือควรกระท าแม้ว่าจะมิได้ก าหนดไว้เป็นกฎหมายก็ตาม องค์การบริหารส่วนต าบล    
แม่ทอม แสดงบทบาทด้วยการติดต่อประสานงานขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก
หน่วยงานต่างๆ เช่น ขอรับการสนับสนุนรถพยาบาลฉุกเฉิน 1669 จากองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสงขลา ขอรับการสนับสนุนงบประมาณซ่อมแซมบ้าน ส่งเสริมอาชีพคนพิการ ปรับปรุง
สภาพแวดล้อมท่ีอยู่อาศัย    คนพิการ จากส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
จังหวัดสงขลา ชี้ให้เห็นถึงผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง เห็นถึง
ความส าคัญของคนพิการ ท าให้เกิดวิสัยทัศน์ในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ 
 

 2. สภาพปัญหาการด าเนินงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลแม่ทอม อ าเภอบางกล่ า จังหวัดสงขลา  
  1) ข้อจ ากัดในอ านาจหน้าที่ เป็นปัญหาท่ีส่งผลให้การด าเนินงานส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตคนพิการไม่ครอบคลุมท่ัวถึง อันเกิดจากข้อจ ากัดในอ านาจหน้าท่ี ท่ีก าหนดไว้ตามระเบียบ 
กฎหมาย ไม่ครอบคลุมการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนพิการ ตามพระราชบัญญัติสภาต าบล
และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2552 ข้อ 67 (6) 
ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าท่ีส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ  
และผู้พิการ และแผนการถ่ายโอนภารกิจให้ท้องถิ่น พ.ศ. 2545 ท่ีได้ถ่ายโอนภารกิจการ
สงเคราะห์เบี้ยความพิการแก่คนพิการท่ีด้อยโอกาส ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงกระท าได้
เพียงจ่ายเบ้ียความพิการแก่คนพิการเท่านั้น แต่ไม่สามารถสงเคราะห์คนพิการด้านวัสดุสิ่งของ
ท่ีจ าเป็นแก่การด ารงชีวิตของคนพิการได้ ปัญหาข้อจ ากัดในอ านาจหน้าท่ี  
 2) งบประมาณ ปัญหางบประมาณท่ีมีอยู่อย่างจ ากัด เป็นสาเหตุหนึ่งท่ีท าให้การ
ปฏิบัติตามบทบาทอ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ประสบผลส าเร็จ ตาม
นโยบาย ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ อาทร  คุระวรรณ (2539, หน้า 115 – 116) ท่ีกล่าวไว้
ว่า ปัญหาด้านงบประมาณท่ีมีอยู่อย่างจ ากัด จะไม่สอดคล้องกับภารกิจท่ีก าหนดให้องค์การ
บริหารส่วนต าบล มีหน้าท่ีต้องท า 7 ประการ และหน้าท่ีท่ีอาจท า 11 ประการ กอปรกับมี
พื้นท่ีท่ีต้องดูแลและรับผิดชอบท่ีกว้างใหญ่ จึงก่อให้เกิดปัญหาอุปสรรคต่อการพัฒนาต าบล    
ท้ังในด้านปริมาณและคุณภาพของโครงการ องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ทอม มีภาระ
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ค่าใช้จ่าย อันได้แก่ ค่าใช้จ่ายประจ า ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน        
ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งงบประมาณ
ท่ีจัดสรรพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการมีไม่เพียงพอเพื่อท่ีจะด าเนินการก่อสร้างสิ่งอ านวย
ความสะดวกให้แก่คนพิการ ได้แก่ ห้องน้ า ทางเดิน ราวจับ  การต่อเติมอาคารชั้นล่าง          
เพื่ออ านวยความสะดวกแก่คนพิการ ไม่สามารถกระท าได้ ส่งผลให้คนพิการเข้าถึงบริการ   
ของรัฐยากล าบาก  
  3) บุคลากร จากการศึกษาครั้งนี้ พบว่า องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ทอม ประสบ
ปัญหาด้านบุคลากรท่ีปฏิบัติหน้าท่ีในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ ซึ่งมีผู้ปฏิบัติหน้าท่ี 
จ านวน 1 คน ไม่เพียงพอกับปริมาณงาน สอดคล้องกับ อาทร  คุระวรรณ (2539, หน้า 103)  
ท่ีกล่าวไว้ว่า ปัญหาบุคลากร เจ้าหน้าท่ีไม่เพียงพอและไม่มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อการ
ปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่นไม่ประสบความส าเร็จ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล    
แม่ทอม มีบทบาทหน้าท่ีตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง และหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 
แต่บุคลากรท่ีปฏิบัติงานมีไม่เพียงพอ และขาดการส่งเสริมเสริมให้การปฏิบัติหน้าท่ีมี
ประสิทธิภาพ ท าให้เกิดปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน โดยปฏิบัติงานด้วยการขาดความรู้ 
ความเข้าใจในระเบียบ กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องอย่างถ่องแท้ ผลการปฏิบัติงานจึงไม่สามารถส าเร็จ
ตามนโยบาย แผนงานขององค์การบริหารส่วนต าบล ท่ีก าหนดไว้ 
  4) การมีส่วนร่วมของคนพิการ คนพิการเป็นผู้ท่ีประสบปัญหาทางด้านภาพลักษณ์
ของร่างกาย คนท่ัวไปยังคงมองคนพิการเป็นผู้ท่ีต้องมีการดูแลอย่างใกล้ชิด ซึ่งคนพิการรู้สึกว่า
เป็นปมด้อย ขาดความมั่นใจในตนเองในการเข้าร่วมสังคม สอดคล้องกับ วรรณดี   
ปัญญวรรณศิริ (2551, หน้า 8) ได้กล่าวว่า ท่ีผ่านมาคนพิการมักถูกแยกออกจากสังคม        
ด้วยความตั้งใจและไม่ตั้งใจ เพราะถูกมองว่าเป็นบุคคลไร้ความสามารถ ไม่สามารถเข้าร่วม
กิจกรรมต่างๆ ในสังคมได้ เนื่องจากข้อจ ากัดทางด้านภายภาพ แต่สังคมไม่ได้ตระหนัก และ
รับรู้ข้อมูลท่ีเป็นจริงและอุปสรรคท่ีส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตคนพิการ ส่งผลให้คนพิการ
เกิดการหวาดกลัว หรือความอายในความพิการรู้สึกด้อยค่า ไม่กล้าแสดงออกทางสังคม         
คนพิการในพื้นท่ีต าบลแม่ทอมมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบล      
แม่ทอม เพียงเล็กน้อย อันเกิดจากความรู้สึกไม่อยากเป็นภาระ ขาดความมั่นใจในตนเอง      
จึงกลายเป็นปัญหาส าคัญประการหนึ่งในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลแม่ทอม ท่ีไม่สามารถด าเนินกิจกรรมได้ตามนโยบายหรือแผนงานตามท่ีได้ก าหนดไว้ 
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และคนพิการยังขาดโอกาสในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารท่ีส าคัญ และประโยชน์ท่ีจะได้รับจากการ
เข้าร่วมกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ทอม  
  5. อาคาร สถานที่ สิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการ จากการศึกษาพบว่า 
อาคาร สถานท่ี และสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีเอื้อต่อความพิการขององค์การบริหารส่วนต าบล     
แม่ทอม ยังไม่มีความพร้อมในการให้บริการคนพิการ และเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบงานด้าน       
คนพิการปฏิบัติหน้าท่ี ชั้น 2 ของอาคารท่ีท าการ จึงเป็นปัญหาในการด าเนินงานด้าน         
งานบริการ งานสวัสดิการ งานประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร คนพิการไม่สามารถรับบริการ     
ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ท าให้คนพิการประสบปัญหาอุปสรรคในเข้าถึงบริการของรัฐ การมี
ความพร้อมในด้านอาคาร สถานท่ี และสิ่งอ านวยความสะดวก เป็นสิ่งท่ีกระตุ้นให้คนพิการ      
มีความต้องการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม สอดคล้องกับแนวคิดของ ศิริรัตน์ ถมศิริ (2552, 
หน้า 39)  ท่ีกล่าวไว้ว่า สิ่งอ านวยความสะดวกถือว่าเป็นประตูหรือปัจจัยหลักในการน า        
คนพิการออกจากบ้านเข้าสู่สังคม ฉะนั้นหากสังคมยังเต็มไปด้วยอุปสรรคและไม่มีสิ่งอ านวย
ความสะดวก คนพิการก็ไม่สามารถเข้าถึงบริการสาธารณะท้ังของภาครัฐและเอกชน การมี
ส่วนร่วมของคนพิการในสังคมก็จะเป็นไปได้ยากมาก สังคมจ าเป็นต้องมีสิ่งอ านวยความสะดวก 
หรือมีการปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อม ท่ีมนุษย์สร้างขึ้นอย่างสมเหตุสมผลให้คนพิการสามารถ
อยู่ร่วมในสังคมได้  
 

 3 แนวทางและการพัฒนาการด าเนินงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ทอม อ าเภอบางกล่ า จังหวัดสงขลา 
 1. การมีนโยบายด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการที่ชัดเจน พบว่า ผู้น า
ชุมชนได้เสนอเชิงเสนอแนะให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ทอม มีการพัฒนาด้านส่งเสริม
คุณภาพชีวิต ต้องมีการก าหนดนโยบายหรือวิสัยทัศน์นแผนพัฒนาท้องถิ่น และบรรจุใน
ข้อบัญญัติให้เพียงพอต่อความต้องการของคนพิการ เช่น การฝึกอาชีพให้กับกลุ่มคนพิการ     
ให้ความรู้ในการประกอบอาชีพ หรือจัดหาหน่วยงานฝึกอบรมอาชีพให้แก่คนพิการ รวมท้ัง
แนะน าแหล่งเงินทุนส าหรับการประกอบอาชีพ เพิ่มเงินสวัสดิการเบี้ยความพิการ ซึ่งการ
ด าเนินงานด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการมีประสิทธิภาพท่ีดีเพราะมีการก าหนดนโยบาย   
ท่ีชัดเจน มีวิสัยทัศน์ในการด าเนินงาน เป็นการสร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ า         
ทางเศรษฐกิจและสังคมให้แก่คนพิการ ซึ่งสอดคล้องและเป็นไปตามกรอบแนวทางของแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2560 - 2579 ในประเด็นกรอบแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ได้กล่าวถึงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ท่ีเสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะ
ท่ีดี มีความเป็นอยู่ท่ีดีมีสุขของครอบครัวไทย  ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอ
ภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม ด้วยการสร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ า         
ทางเศรษฐกิจและสังคมมีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมท่ีเอื้อต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
และยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ด้วยการ
ปรับปรุงกฎหายและระเบียบต่างๆ พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
และเป็นไปตามกรอบแนวทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ฉบับท่ี 12 พ.ศ.       
2560–2564  ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม         
ท่ีมีแนวทางการพัฒนา ประกอบด้วย 1) การเพิ่มโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ 
40 ท่ีมีรายได้ต่ าสุดให้สามารถยกระดับรายได้ และเข้าถึงบริการท่ีมีคุณภาพของรัฐ  2) การ
กระจายการให้บริการภาครัฐท้ังด้านการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการท่ีมีคุณภาพ         
ให้ครอบคลุมและท่ัวถึง 3) การเสริมสร้างศักยภาพชุมชน พัฒนาเศรษฐกิจชุชนและการสร้าง
ความเข้มแข็งการเงินฐานรากตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 2. จัดสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อความพิการ คนพิการจัดเป็นกลุ่มบุคคล      
ท่ีด้อยโอกาสในสังคม มีความยากล าบากในการเข้าถึงบริการและสวัสดิการแห่งรัฐ รวมท้ัง
ยากล าบากในการมีปฏิสัมพันธ์กับสังคมอันเนื่องมาจากความพิการ องค์การบริหารส่วนต าบล
แม่ทอม มีอาคารส านักงานท่ียังไม่เอื้อต่อการอ านวยความสะดวกแก่คนพิการ เช่น ทางลาด 
ราวจับ ห้องน้ า สอดคล้องกับ ศิริรัตน์  ถมศิริ (2552) ท่ีศึกษาสภาพแวดล้อมและสิ่งอ านวย
ความสะดวกส าหรับคนพิการท่ีมารับบริการในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ พบว่าคนพิการ
ต้องการลานจอดรถและห้องส้วมส าหรับคนพิการโดยเฉพาะ ส่วนความต้องการอื่นๆ มีความ
ต้องการแตกต่างกันตามความพิการแต่ละประเภท คือ คนพิการทางกาย (การ เคลื่อนไหว) 
ต้องการให้มีประตูเปิด ปิดเองอัตโนมัติ เพิ่มรถเข็นส าหรับผู้ป่วย ทางลาดมีลักษณะชันเกินไป 
เพิ่มราวจับ ส่วนคนพิการทางการมองเห็น มีความต้องการพื้นผิวสัมผัส ลิฟต์ท่ีมีปุ่มกดอักษร
เบรลล์ ป้ายบอกทางหรือสัญญลักษณ์ท่ีให้เป็นแบบอักษรเบรลล์ และเพิ่มทางเชื่อมระหว่าง
อาคารให้มากขึ้น และคนพิการทางการได้ยิน มีความต้องการสิ่งอ านวยความสะดวก
เช่นเดียวกับคนพิการประเภทอื่นๆ แนวทางการพัฒนางานส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ทอม จ าเป็นต้องจัดให้มีสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีเอื้อต่อความ
พิการ เพื่อการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพในการให้บริการด้านต่างๆ แก่ผู้พิการ และสร้าง
โอกาส ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคมส าหรับคนพิการ  
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 3. สร้างเครือข่าย และมีส่วนร่วมของคนพิการ  การเปิดโอกาสให้คนพิการ         
ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในสังคม และมีเครือข่ายของคนพิการ เป็นการส่งเสริมให้คนพิการมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในปัญหา และประสบการณ์ เห็นคุณค่าในตัวเอง เช่น การน าคนพิการ      
เข้าร่วมงานวันคนพิการ ท าให้คนพิการได้พบปะพูดคุยกับกลุ่มคนพิการด้วยกัน ได้รู้จัก
เครือข่ายคนพิการระดับจังหวัด จากการท่ีคนพิการมีเครือข่าย และมีส่วนร่วมในสังคม ส่งผล
ให้การด าเนินงานตามนโยบายขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ทอม ส าเร็จตามแผนงาน และ
เป้าหมายท่ีก าหนดไว้ สอดคล้องกับ เฉลิมขวัญ  สิงห์วี (2548) ท่ีได้ศึกษา เรื่อง ปัจจัยท่ีส่งผล
ต่อคุณภาพชีวิตคนพิการทางกายในศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล พบว่า การสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับคุณภาพชีวิตของคนพิการ 
ได้แก่ การได้รับการสนับสนุนทางสังคม การเห็นคุณค่าในตนเอง และสอดคล้องกับ ปกรณ์  
วชิรัคกุล (2541, หน้า 100) กล่าวว่า การสร้างสัมพันธ์ภาพท่ีดีและการสนับสนุนทางสังคม    
ในด้านต่างๆ จะช่วยให้คนพิการใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ การส่งเสริมการมี
สัมพันธภาพท่ีดีระหว่างตัวผู้พิการกับชุมชนท้ังด้านยกย่องให้การช่วยเหลือ ยอมรับ
ความสามารถและเปิดโอกาสให้คนพิการได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมเป็นการให้คนพิการ
ได้มีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่น ซึ่งจากการมีปฏิสัมพันธ์ดังกล่าว ย่อมส่งผลทางบวกต่อคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีของคนพิการ แนวทางการพัฒนาเพื่อให้คนพิการได้มีการรวมตัวและกระตุ้นให้         
คนพิการเข้ามามีส่วนร่วมในสังคม ท้ังในด้านกิจกรรม โครงการต่างๆ การเข้าร่วมประชุม
ประชาคม เพื่อร่วมเสนอปัญหาและความต้องการ สอดคล้องกับ ขนิษฐา ทองเรือง (2558,       
หน้า 35–38) ได้กล่าวว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีบทบาทในการพัฒนาการด าเนินงาน
สวัสดิการสังคมให้แก่คนพิการ ตามแผนงานส่งเสริมการอยู่ร่วมกันและสร้างความเข้มแข็งด้าน
องค์กรคนพิการ มีแนวทางด าเนินการ คือ ส่งเสริมให้มีการรวมตัวกันเป็นชมรมคนพิการ และ
จัดให้ชมรมคนพิการร่วมกันจัดกิจกรรมด้านสวัสดิการสังคมการนันทนาการและอื่นๆ  ตาม
ความต้องการของสมาชิก  ดังนั้น การสร้างเครือข่าย และการมีส่วนร่วมของคนพิการ จึงเป็น
แนวทางและการพัฒนางานส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการท่ีส าคัญประการหนึ่ง เนื่องจากเป็น
สิ่งท่ีขับเคล่ือนให้โครงการต่างๆ ท่ีก าหนดไว้ในแผนงานประสบผลส าเร็จ  
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 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
 จากผลการศึกษาบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
คนพิการ กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ทอม อ าเภอบางกล่ า จังหวัดสงขล ในคร้ังนี้ 
สามารถตอบค าถามถึงบทบาทอ านาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบบลในการส่งเสริม
คุณภาพชิตคนพิการ สภาพปัญหา รวมท้ังแนวทางและการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ทอม แต่ยังไม่ได้เจาะลึกถึงประเด็นภาวะผู้น าของผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และกระบวนการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนด้านคนพิการ ดังนี้ เพ่ือให้
เกิดความสมบูรณ์และสามารถน าไปใช้ในการวางแผน เป็นแนวทางในการด าเนินงานการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ทอม ผู้วิจัยเสนอแนะการวิจัย
ครั้งต่อไปดังนี้ 
 1. ควรศึกษาถึงภาวะผู้น าของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ทอม เพื่อสามารถ
ขับเคล่ือนบทบาทการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการให้มีการพัฒนาท่ีมีประสิทธิภาพ 
 2. ควรศึกษาถึงกระบวนการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนด้านคนพิการ ซึ่งเป็นองค์กร
ท่ีกระตุ้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แสดงบทบาทอ านาจหน้าท่ีในการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
คนพิการในเรื่องของสิทธิและบริการส าหรับคนพิการได้ครอบคลุมและท่ัวถึง 
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