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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเข้าร่วมขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม
ของคนพิการ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ คนพิการทางการมองเห็น   จากสมาคมคนตาบอด
แห่งประเทศไทย   คนพิการทางการได้ยินหรือการสื่อความหมาย   จากสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย  
และคนพิการทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว   จากสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย   การเก็บรวบรวมข้อมูล
จากกลุ่มตัวอย่างจำ�นวน 378 คน โดยใช้แบบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ คือ
การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple regression analysis) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเข้าร่วม
ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมของคนพิการ ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมขบวนการ
เคลื่อนไหวทางสังคมของคนพิการ คือ 1) การได้รับการบริการทางกายภาพ 2) ความเคารพตนเอง 3) ความ
คาดหวังต่อประโยชน์การได้รบั การฟืน้ ฟูสมรรถภาพส่วนบุคคล และ 4) ความคาดหวังต่อประโยชน์ในการจัดการ
เคลื่อนไหว โดยปัจจัยทั้งหมดสามารถพยากรณ์การตัดสินใจการเข้าร่วมขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมของคน
พิการ ได้ร้อยละ  14.50 (R2 =0.145)

ABSTRACT

The purpose of this research was to study factors influencing the participation in
social movements of disable people. The sample used in this research were Thai disable
people who lived in Thailand consisting of blind people from the Thailand Association of the
Blind, hearing impaired persons from the National Association of the Deaf and physical or
locomotion disabled persons from the Association of the Physically Handicapped of Thailand.
The study investigated a sample of 378 disabled people who were members of one of such
three associations with interview schedule.  Multiple Regression was used to analyze the data
and found that there were four factors influencing the participation in social movements of
disable people :1) the acquisition of physical services, 2) self-respect, 3) the expected benefits
on personal rehabilitation  and 4) the expected benefits in the management of the movement.
The coefficient of determination (R2) = 0.145
คำ�สำ�คัญ: ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม คนพิการ
Key Words : Social Movement, Disable people
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ด้านการแพทย์ คนพิการส่วนใหญ่พักอาศัยอยู่ในเขต
ชนบทซึ่งขาดโอกาสในการได้รับการดูแลรักษาของ
แพทย์หรือฟื้นฟูโดยแพทย์เฉพาะด้าน ซึ่งโรคหรือ
การเจ็ บ ป่ ว ยที่ ค วรจะได้ รั บ การรั ก ษาให้ ห ายได้ แ ต่
กลับกลายเป็นสาเหตุทำ�ให้พิการ อาจเป็นเพราะขาด
ความรู้การศึกษา หรือเพราะเศรษฐกิจไม่เอื้ออำ�นวย
ทำ�ให้คนพิการเหล่านี้ขาดโอกาสการเข้ารับการรักษา
พยาบาลและไม่สามารถจัดหาเครื่องช่วยความพิการ
ชนิดต่าง ๆ ได้   ประการที่สอง  ปัญหาความต้องการ
ด้านการศึกษา ตามสภาพเขตที่พักอาศัยส่วนใหญ่คน
พิการอยู่ในชนบทมีฐานะยากจน การกระจายบริการ
ด้านการศึกษาพิเศษไปสูช่ นบทได้ไม่ทวั่ ถึงเพียงพอกับ
ความต้องการด้านการศึกษาของคนพิการ ผู้ปกครอง
ต้องพาเด็กพิการมารับการศึกษาพิเศษในพื้นที่ชุมชน
ใหญ่ ๆ ที่มีไม่กี่แห่ง คนพิการบางรายที่เรียนร่วมกับ
เด็กปกติ ต้องเผชิญปัญหาทัศนะคติของครูและเพื่อน
ที่มีต่อเด็กพิการบางคนประสบปัญหาในเรื่องอาคาร
สถานที่สำ�หรับเด็กพิการ แขน ขา และปัญหาการไม่
เข้าใจในบทเรียนของเด็กพิการทางสายตา เด็กพิการ
ทางการได้ยินและสื่อความหมาย เป็นต้น   ประการ
ที่สาม   ปัญหาความต้องการทางสังคมและการเข้าไป
มีส่วนร่วมในสังคม   สังคมยังไม่พร้อมที่เปิดโอกาส
ให้คนพิการได้แสดงถึงความสามารถ ประกอบกับ
การไม่มีสิ่งที่เอื้ออำ�นวยประโยชน์ เช่น อาคารสถาน
ที่ สภาพแวดล้อมสาธารณะและบริการอื่น ๆ สำ�หรับ
ให้คนพิการสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในสังคมได้อย่าง
เต็มทีแ่ ละเสมอภาคเช่นเดียวกับบุคคลอืน่ ๆ  ประการ
สุดท้าย  ปัญหาและความต้องการด้านอาชีพ คนพิการ
ที่มีความพิการเล็กน้อยและทำ�สิ่งต่าง ๆ ได้  ส่วนใหญ่
ต้องการทีจ่ ะพึง่ ตนเอง ไม่เป็นภาระของครอบครัวและ
สังคม แต่สังคมยังไม่เปิดโอกาสให้คนพิการได้แสดง
ความสามารถเท่าทีค่ วรประกอบกับคนพิการขาดความ
รู้ ความชำ�นาญเมือ่ เปรียบเทียบกับคนปกติ  ทำ�ให้ขาด
โอกาสในการมีงานทำ�  [3]  
จากสภาพปัญหาความต้องการด้านต่าง ๆ
ของคนพิการทั้งทางด้านการแพทย์ การศึกษาสังคม

คนพิการนับว่าเป็นบุคคลที่สำ�คัญของสังคม
คนเหล่านีไ้ ด้ท�ำ ประโยชน์ให้กบั ประเทศชาติและสังคม
ตามโอกาสและศักยภาพของคนพิการ แต่ก็มีบางส่วน
ที่อาจเป็นภาระของสังคม โดยไม่สามารถช่วยเหลือ
ตัวเองได้ จากอดีตที่ผ่านมาคนพิการส่วนใหญ่ยังถูก
ปล่อยปละละเลย และต้องเผชิญกับปัญหาทัศนคติทาง
ลบของสังคมตลอดมา ทำ�ให้ถูกกักขัง ปิดบัง ซ่อนเร้น
ไม่ได้รับการศึกษา ไม่มีอาชีพ ไร้สิทธิขั้นพื้นฐาน เรียก
ได้ว่าเป็น “ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม” ซึ่งคนพิการเหล่า
นี้มักไม่ได้รับการเอาใจใส่จากสังคมเท่าที่ควร [1] จน
กระทั่งรัฐบาลได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติการฟื้นฟู
สมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 และพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550
เพื่อส่งเสริมให้คนพิการได้รับสิทธิในการสงเคราะห์
การพัฒนา และฟื้นฟูสมรรถภาพ ทำ�ให้กลุ่มคนพิการ
ได้รบั ความสนใจจากสังคมมากขึน้ พร้อมทัง้ เปิดโอกาส
ให้คนพิการได้เข้ามามีส่วนร่วมในสังคมมากขึ้น
การศึ ก ษาของกระทรวงการพั ฒ นาสั ง คม
และความมั่นคงของมนุษย์ [2] พบว่า ปัญหาของคน
พิ ก ารไทยนั้ น เกิ ด จากขาดการศึ ก ษา ค้ น หาสาเหตุ
การเฝ้าระวังเกี่ยวกับความพิการอย่างต่อเนื่อง ขาด
การให้บริการ การส่งเสริม การพัฒนา และการฟื้นฟู
สมรรถภาพเด็ ก พิ ก ารตั้ ง แต่ แ รกเกิ ด จนถึ ง วั ย ก่ อ น
เข้าเรียน ขาดโอกาสและความเป็นธรรมในการได้รับ
การศึกษาทุกระดับและทุกระบบ มีกฎหมายที่กีดกัน
จำ�กัดสิทธิและเลือกปฏิบัติต่อคนพิการ เจตคติต่อ
ความพิการและสังคม และเจตคติของสังคมต่อคน
พิการยังไม่เหมาะสม ความไม่พร้อมของบริการฟื้นฟู
สมรรถภาพทางการแพทย์ การศึกษา อาชีพ และสังคม
รวมทั้ ง บุ ค ลากรที่ทำ�งานด้า นการฟื้นฟูส มรรถภาพ
บริการสาธารณะและสิ่งอำ�นวยความสะดวกต่างๆ ที่
รัฐเป็นผู้จัดให้ไม่เพียงพอ สำ�หรับปัญหาและความ
ต้องการของคนพิการในประเทศไทย จากอดีตจน
กระทั่งปัจจุบัน ที่ประสบปัญหาและยังมีความต้องการ
อยู่ ได้แก่   ประการที่หนึ่ง  ปัญหาและความต้องการ
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และอาชีพทีย่ งั ไม่ได้รบั การตอบสนองเท่าทีค่ วร  จึงเป็น
จุดเริ่มต้นที่ทำ�ให้คนพิการต้องลุกขึ้นมาต่อสู้เรียกร้อง
สิทธิ ก็เพื่อต้องการนิยามตนเองว่าเป็นคนที่สามารถ
ทำ�งานได้และมีคุณค่าเหมือนกับคนทั่วไปในสังคม  
หากมองย้อนในอดีตการมองภาพของการปรากฎตัว
ของคนพิการนั้น กล่าวได้ว่า เป็นผลสืบเนื่องมาจาก
ประวัติศาสตร์การต่อสู้และต่อรองของคนพิการอยู่
ไม่ น้ อ ย โดยที่ ผ่ า นมาคนพิ ก ารมี เ ป้ า หมายสำ � คั ญ
อันดับแรกอยู่ที่ความพยายามต่อสู้เพื่อให้ได้สิทธิใน
ทางกฎหมายเพื่อคนพิการมาอย่างยาวนาน  จากอดีต
จนกระทั่งถึงปัจจุบันพวกเขายังคงทำ�งานอย่างหนัก
เพือ่ ต่อสูใ้ นประเด็นทางกฎหมายให้มคี วามชัดเจนมาก
ที่สุดต่อไปข้างหน้า ถือเป็นที่พึ่งสำ�คัญในการยืนยันใน
สิทธิและอัตลักษณ์ความเป็นตัวตนของพวกเขา  ดังที่
คนทำ�งานองค์กรเกีย่ วกับคนพิการกล่าวว่า  “การรวมตัว
ของคนพิการ ก็เพื่อเรียกร้องความเท่าเทียมกันใน
สั ง คม จึ ง เกิ ด ขึ้ น เพื่ อ นำ � ไปสู่ ก ารปรั บ แก้ ห รื อ ออก
กฎหมายใหม่ ทั้งนี้เพราะเห็นว่ากฎหมายคือเครื่องมือ
นำ�ไปสู่การปฏิบัติที่เป็นไปได้วิธีหนึ่ง
ในปั จ จุ บั น จะพบเห็ น การเคลื่ อ นไหวทาง
สังคมของพิการ ในรูปแบบต่างๆ ซึง่ เป้าหมายสำ�คัญใน
การเคลื่อนไหวนั้นส่วนมากจะเน้นไปที่เรื่องของความ
ต้องการให้ได้มาซึ่งสิทธิในการได้รับสิ่งอำ�นวยความ
สะดวก สิทธิในการประกอบอาชีพ และสิทธิในการ
เลือกตั้ง โดยการเคลื่อนไหวทางสังคมของคนพิการจะ
เป็นการรวมกลุม่ ของคนพิการประเภทต่าง ๆ ทีป่ ระสบ
ปัญหาคล้ายคลึงกันและมีความต้องการร่วมที่เหมือน
กัน ทั้งนี้ปัจจัยสำ�คัญที่ทำ�ให้คนพิการเหล่านี้ตัดสินใจ
เข้าร่วมในขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม พบว่าส่วน
หนึ่งเป็นเพราะคนพิการไม่สามารถแสดงบทบาทหรือ
การกระทำ�ใด ๆ ในสังคมได้ ซ้�ำ ยังประสบปัญหาในการ
เข้าสู่ตลาดแรงงานและการกลายเป็นแรงงานราคาถูก
[4] คนพิการมีสภาพร่างกาย ข้อจำ�กัดในการดำ�รงชีพที่
แตกต่างกัน อันส่งผลให้คณ
ุ ภาพชีวติ ของคนพิการแตก
ต่างกันไปตามประเภทของความพิการ และระยะเวลาที่
มีความพิการ [5] จากปัญหาต่างๆ ที่เกิดกับคนพิการ
อันเป็นสาเหตุท�ำ ให้เกิดขบวนการเคลือ่ นไหวทางสังคม

ของคนพิการ   จึงเป็นส่วนสำ�คัญของการศึกษาการ
เข้าร่วมขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมของคนพิการ
ดังกล่าว

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเข้าร่วม
ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมของคนพิการ

วิธีด�ำเนินการวิจัย

ระเบียบวิธีการวิจัย   การวิจัยครั้งนี้ มีการ
ดำ�เนินการวิจัยทั้งการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative
Research) และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative
Research) ซึ่งในการนำ�เสนอผลการวิจัยในบทความ
ชิ้นนี้เป็นการนำ�เสนอเฉพาะในส่วนของการวิจัยเชิง
ปริมาณ   คือการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเข้า
ร่วมขบวนการเคลือ่ นไหวทางสังคมคนพิการ  ดังกรอบ
แนวคิดต่อไปนี้    
		

		

ตัวแปรต้น (X)

ปัจจัยลักษณะทางประชากร เพศ
อายุ
อาชีพ
รายได้ของคนพิการ การศึกษา
สถานภาพสมรส
ปัจจัยเกี่ยวกับความพิการ
ประเภทความพิการ
ระยะเวลาความพิการ
การเป็นสมาชิกองค์กรคนพิการ
ปัจจัยทางด้านสังคม สิ่งแวดล้อม
การได้รับการสนับสนุนทางสังคม  
การได้รับบริการทางกายภาพ  
ความสามารถในการกำ�หนดวิถีชีวิต
ความเคารพตนเอง
ปัจจัยทางด้านความคาดหวังประโยชน์
ความคาดหวังต่อประโยชน์ด้านกายภาพ  
ความคาดหวังต่อประโยชน์ด้านนโยบาย
ความคาดหวังต่อประโยชน์ด้านทัศนคติ  
ความคาดหวังต่อประโยชน์การได้รับการฟื้นฟู
สมรรถภาพส่วนบุคคล   
ความคาดหวังต่อประโยชน์ในวิธีการเคลื่อนไหว
ความคาดหวังต่อประโยชน์ในการจัดการเคลื่อนไหว

ตัวแปรตาม
(Y)

➨

การเข้าร่วม
ขบวนการ
เคลื่อนไหว
ทางสังคม
ของคน
พิการ
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ที่ใช้ในการวิจัย คือ คนพิการที่
สามารถตัดสินใจและประเมินสภาพต่างๆ ได้ด้วย
ตนเอง และไม่มีปัญหาในการติดต่อสื่อสาร ได้แก่ คน
พิการทางการมองเห็น   จากสมาคมคนตาบอดแห่ง
ประเทศไทย   จำ�นวน 8,794 คน คนพิการทางการ
ได้ยินหรือการสื่อความหมาย  จากสมาคมคนหูหนวก
แห่งประเทศไทย  จำ�นวน  4,285 คน และคนพิการทาง
ร่างกายหรือการเคลื่อนไหว  จากสมาคมคนพิการแห่ง
ประเทศไทย  จ�ำ นวน  9,666 คน  รวมทัง้ สิน้   22,745 คน
ซึ่งเป็นสถิติข้อมูลการเป็นสมาชิกของทั้ง   3   องค์กร  
ณ  วันที่  31  มกราคม  2554
กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการศึกษาวิจัยได้จาก
การสุม่ ตัวอย่างคนพิการทัง้   3 ประเภท โดยการคำ�นวณ
ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง (sample size) ได้จากการ
กำ � หนดขนาดตั ว อย่ า งโดยใช้ สู ต รของ เครซี และ
มอร์แกน [6] ที่มีความเหมาะสมเนื่องจากเป็นการ
คำ�นวณกลุ่มตัวอย่างเพื่อการวิเคราะห์ความสัมพันธ์  
โดยการคำ � นวณจากขนาดประชากรคนพิ ก าร   3  
ประเภท  ได้แก่ 1) คนพิการทางการมองเห็น 2) คน
พิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย และ 3) คน
พิการทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว จำ�นวน 22,745  
คน   ได้ขนาดตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัย ทั้งสิ้น
จำ�นวน 378 คน ดังนี้

P
=
สัดส่วนของลักษณะที่สนใจใน
                       ประชากร (p= 0.5)
Q
=
1–P  = 1–0.5 = 0.5  
แทนสูตร

=
โดยที่
N    
n   
e    

=
=
=

n

ขนาดของประชากร
ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
ความคลาดเคลื่อนของการ
สุ่มตัวอย่าง
2
=
ค่าไคสแควร์ที่ df เท่ากับ 1 และ
                    ระดับความเชื่อมั่น 95%
( 2=3.841)

N=

n

=

377.73

โดยการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เลือกใช้
ระดั บ ความเชื่ อ มั่ น ร้ อ ยละ 95 โดยกำ � หนดให้ เ กิ ด
ความคลาดเคลื่อนจากสุ่มตัวอย่างได้เพียงร้อยละ 5
(e = 0.05) จากการคำ�นวณข้างต้นได้จำ�นวนกลุ่ม
ตัวอย่างจำ�นวน 377.73 ตัวอย่าง ผู้วิจัยจึงได้กำ�หนด
ขนาดของกลุม่ ตัวอย่างให้เหมาะสมยิง่ ขึน้ โดยมีจ�ำ นวน
ทั้งสิ้น 378 ตัวอย่าง

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

การวิจัยนี้ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกในการวิจัย
เชิงคุณภาพ แล้วทำ�การวิเคราะห์ข้อมูลประเด็นสำ�คัญ
เพื่อสนับสนุนการวิจัยเชิงปริมาณ
1. แบบสัมภาษณ์ในการวิจัยเชิงปริมาณ
โดยสร้างขึน้ จากแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
นำ � แบบสั ม ภาษณ์ ที่ ผ่ า นการปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพจาก
อาจารย์ทปี่ รึกษาและอาจารย์ผทู้ รงคุณวุฒ  ิ มาตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและทดสอบความเชื่อมั่น
(Reliability) ก่อนนำ�ไปใช้ในเก็บข้อมูลจริงจากกลุม่
ตัวอย่าง โดยได้ทำ�การทดสอบกับคนพิการทางการ
มองเห็น   คนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย
และ คนพิการทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว โดยใช้
สูตรการหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของ   Cronbach’s
Alpha Coefficient ผลการทดสอบได้คา่ ความเชือ่ มัน่
(Coefficient alpha)= 0.93 โดยเนื้อหาในแบบ
สัมภาษณ์ประกอบไปด้วย แบบสัมภาษณ์แบ่งออก
เป็น 4  ส่วน ดังนี้
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ส่วนที่ 1 แบบสั ม ภาษณ์ ข้ อ มู ล ปั จ จั ย ทาง
ประชากร ประกอบด้วยข้อคำ�ถามเกี่ยวกับ เพศ อายุ
อาชีพ รายได้ของคนพิการและครอบครัว ระดับการ
ศึกษา และสถานภาพสมรส  
ส่วนที่ 2 แบบสัมภาษณ์ขอ้ มูลด้านสังคมและ
สิ่งแวดล้อม ได้แก่ การสนับสนุนทางสังคม  การได้รับ
การบริการทางกายภาพ  ความสามารถกำ�หนดวีถีชีวิต
ตนเองได้ และความเคารพ
ส่วนที่ 3 แบบสัมภาษณ์ขอ้ มูลด้านความคาด
หวังประโยชน์จากการเคลือ่ นไหว ได้แก่ ความคาดหวัง
ต่อประโยชน์ดา้ นกายภาพ  ความคาดหวังต่อประโยชน์
ด้านนโยบาย  ความคาดหวังต่อประโยชน์ดา้ นทัศนคติ  
ความคาดหวังต่อประโยชน์การได้รบั ฟืน้ ฟูสมรรถภาพ
ส่ ว นบุ ค คล   ความคาดหวัง ต่อ ประโยชน์ในวิธีการ
เคลื่อนไหว   และความคาดหวังต่อประโยชน์ในการ
จัดการเคลื่อนไหว
ส่วนที่ 4 แบบสัมภาษณ์การเข้าร่วมขบวน
การเคลื่อนไหวทางสังคมของคนพิการ ได้แก่   การ
เคลื่อนไหวส่วนบุคคล   การเคลื่อนไหวรูปแบบกลุ่ม
ได้แก่  ด้านการสนับสนุนในการเคลื่อนไหว  ด้านการ
เข้าร่วมการเคลื่อนไหว   ด้านการติดต่อสื่อสารในการ
เคลื่อนไหว และด้านการดำ�เนินการในการเคลื่อนไหว

และการเคลื่อนไหวในรูปแบบของขบวนการกลุ่ม  ซึ่ง
ในการศึกษาดังกล่าวจะศึกษาถึงคนพิการตามความ
หมายของพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชี วิ ต คนพิ ก าร พ.ศ. 2550 ประกอบกฎกระทรวง
สาธารณสุข   ฉบับที่   2   พ.ศ. 2537   ที่ได้กำ�หนด
ประเภทของคนพิการไว้ 5 ประเภท ได้แก่ 1) คนพิการ
ทางการมองเห็น  2) คนพิการทางการได้ยนิ หรือการสือ่
ความหมาย  3) คนพิการทางกายหรือการเคลื่อนไหว  
4) คนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม   และ5) คน
พิการทางสติปัญญาหรือการเรียนรู้   แต่เป้าหมายใน
การศึ ก ษาวิ จั ย ขบวนการเคลื่ อ นไหวทางสั ง คมของ
คนพิการในครั้งนี้   ผู้วิจัยได้ทำ�การศึกษาโดยการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากประชากรหรือกลุ่มตัวอย่างของคน
พิการที่มีศักยภาพและความสามารถในการรับรู้   การ
แสดงออกหรือเคลื่อนไหวได้ด้วยตนเอง  ซึ่งได้แก่ 1)
คนพิการทางการมองเห็น  2) คนพิการทางการได้ยิน
หรือสือ่ ความหมาย  และ 3) คนพิการทางกายหรือการ
เคลื่อนไหว  
จากการสั ม ภาษณ์ ค นพิ ก ารที่ เ ป็ น กลุ่ ม
ตัวอย่างในการวิจัย พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการเข้าร่วม
ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมของคนพิการมีเพียง
4 ปัจจัย คือ 1) การได้รับการบริการทางกายภาพ
(X10) 2) ความเคารพตนเอง (X12) 3) ความคาด
หวังต่อประโยชน์การได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพส่วน
บุคคล (X16) และ 4) ความคาดหวังต่อประโยชน์ใน
การจัดการเคลื่อนไหว (X18) ซึ่งปัจจัยทั้งสี่มีอิทธิพล
ต่อการตัดสินใจเข้าร่วมขบวนการเคลือ่ นไหวทางสังคม
อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้ผลการ
วิเคราะห์พบว่า R2= 0.145 ซึ่งหมายความว่าปัจจัย
ทั้งหมดที่นำ�มาศึกษาสามารถอธิบายการตัดสินใจเข้า
ร่วมขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมของคนพิการได้
ร้อยละ 14.50 โดยรายละเอียดตามตารางที่ 1

การวิเคราะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์ขอ้ มูลทีเ่ ก็บรวบรวมได้จากกลุม่
ตัวอย่างได้ถกู วิเคราะห์ทางสถิตดิ ว้ ยโปรแกรมสำ�เร็จรูป
โดยสถิตทิ ใี่ ช้ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลีย่
(Mean) ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) และการวิ เ คราะห์ ถ ดถอยพหุ คุ ณ
(Multiple regression analysis)

ผลการวิจัย

ในการศึกษาวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้ทำ�การศึกษาถึง
ขบวนการเคลือ่ นไหวทางสังคมของคนพิการรวมทัง้ จะ
ศึกษาถึงปัจจัยในการเข้าร่วมในขบวนการเคลื่อนไหว
ทางสังคมทั้งการเคลื่อนไหวในส่วนบุคคล (ปัจเจก)
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ตารางที่ 1  ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณตัวแปรต้นทั้งหมด
ตัวแปรที่ใช้ในการพยากรณ์
Constant
ปัจจัยลักษณะทางประชากร
1.เพศ (X1) : หญิง (อ)
                   ชาย
2.อายุ (ปี) (X2)
3.อาชีพ (X3) : ลูกจ้าง/ข้าราชการ/พนักงาน
   รัฐวิสาหกิจ (อ)
− นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา
− พนักงานบริษัทเอกชน
− ประกอบธุรกิจส่วนตัว
− แม่บ้าน/พ่อบ้าน
4.รายได้เฉลี่ยต่อเดือน (บาท) (X4)
5.ระดับการศึกษา (X5): สูงกว่าปริญญาตรี (อ)
− ประถมศึกษา
− มัธยมศึกษาตอนต้น
− มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
− อนุปริญญา/ปวส.
− ปริญญาตรี
6.สถานภาพการสมรส : หม้าย/หย่าร้าง/
   แยกกันอยู่ (อ)
− โสด
− สมรส/อยู่ด้วยกัน (X6)
ปัจจัยลักษณะเกี่ยวกับความพิการ
7.ระยะเวลาความพิการ (ปี) (X7)
8.ระยะเวลาการเป็นสมาชิกองค์กรคนพิการ (ปี)(X8)
ปัจจัยทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
9.การได้รับการสนับสนุนทางสังคม (X9)
10.การได้รับการบริการทางกายภาพ (X10)

Un standardized Standardized
Sig.
Coefficients (b) Coefficients (Beta)
47.237
-0.144
0.037

-0.019
0.023

0.712
0.114

-1.756
-0.616
-1.448
-0.286
1.181

-0.072
-0.043
-0.184
-0.032
0.015

0.396
0.734
0.389
0.867
0.770

2.078
1.857
2.316
4.039
1.507

0.255
0.250
0.207
0.225
0.051

0.335
0.386
0.290
0.082
0.559

-0.178
0.320

-0.021
0.042

0.774
0.558

-0.002
0.000

-0.007
-0.001

0.945
0.992

0.051
0.225

0.045
0.109

0.417
0.036
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ตารางที่ 1  ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณตัวแปรต้นทั้งหมด (ต่อ)
ตัวแปรที่ใช้ในการพยากรณ์
11.ความสามารถในการกำ�หนดวิถีชีวิต(X11)
12.ความเคารพตนเอง (X12)
ปัจจัยทางด้านความคาดหวังประโยชน์
จากการเคลื่อนไหวทางสังคม
13.ความคาดหวังต่อประโยชน์ด้านกายภาพ(X13)
14.ความคาดหวังต่อประโยชน์ด้านนโยบาย(X14)
15.ความคาดหวังต่อประโยชน์ด้านทัศนคติ(X15)
16.ความคาดหวังต่อประโยชน์การได้รับ
    การฟื้นฟูสมรรถภาพส่วนบุคคล (X16)
17.ความคาดหวังต่อประโยชน์ในวิธีการ
   เคลื่อนไหว (X17)
18.ความคาดหวังต่อประโยชน์ในการจัดการ  
   เคลื่อนไหว (X18)

Un standardized Standardized
Sig.
Coefficients (b) Coefficients (Beta)
0.189
0.076
0.158
-0.427
-0.170
0.001

0.031
-0.122
-0.131

0.014
-0.049
-0.072

0.791
0.365
0.221

0.356

0.167

0.004

0.009

0.006

0.911

0.443

0.161

0.003

        Constant = 47.237           R2 = 0.145   F=2.283  Sig of F=0.000  N=378
หมายเหตุ การได้รับการบริการทางกายภาพ = X10 , ความเคารพตนเอง= X12 , ความคาดหวังต่อประโยชน์
              การได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพส่วนบุคคล = X16 และ ความคาดหวังต่อประโยชน์ในการจัดการ
        
เคลื่อนไหว = X18
อ. คือกลุ่มอ้างอิง
จากตารางที่ 1 พบว่าปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลการต่อตัดสินใจ
เข้าร่วมขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมของคนพิการ
มี 4 ปัจจัย  ที่ประกอบด้วย
1) การเคลื่ อ นไหวส่ ว นบุ ค คล   เป็ น การ
แสดงให้เห็นว่าคนพิการ  ครอบครัวหรือคนใกล้ชิดได้
ดำ�เนินการเรียกร้องติดตามสิง่ ทีเ่ ป็นประโยชน์และสิทธิ
ที่จำ�เป็นสำ�หรับคนพิการ
2) การเคลื่อนไหวรูปแบบกลุ่ม   เป็นการ
ดำ�เนินการเรียกร้องของกลุ่มหรือการแสดงพลังของ
คนพิการจำ�นวนมากที่เข้าร่วมให้การสนับสนุนเพื่อให้
ได้มาซึ่งสิทธิและความต้องการในด้านต่างๆ  ตามเป้า
หมายของกลุ่ม

พิจารณาค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยในแต่ละ
ปัจจัยที่มีผลต่อการเข้าร่วมขบวนการเคลื่อนไหวทาง
สังคม พบว่า
1) ปัจจัยด้านการได้รบั บริการทางกายภาพ
(X10) มีผลต่อการเข้าร่วมขบวนการเคลื่อนไหวทาง
สังคมของคนพิการอย่างนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 โดยมีอิทธิพลเชิงบวก ซึ่งแสดงว่าเมื่อคนพิการ
ได้รับการบริการทางกายภาพเพิ่มขึ้น 1 หน่วย ก็จะ
ทำ�ให้เข้าร่วมขบวนการเคลือ่ นไหวทางสังคมได้เพิม่ ขึน้
0.225 หน่วย (b= 0.255)
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2) ปัจจัยด้านการเคารพตนเอง (X12) มี
ผลต่อการเข้าร่วมขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมของ
คนพิการอย่างนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดย
มีอิทธิพล เชิงลบ ซึ่งแสดงว่า เมื่อคนพิการเคารพใน
ตนเองเพิ่มขึ้น 1 หน่วย ก็จะทำ�ให้เข้าร่วมขบวนการ
เคลือ่ นไหวทางสังคมลดลง 0.427หน่วย (b= - 0.427)
3) ปัจจัยด้านความคาดหวังต่อประโยชน์
การได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพส่วนบุคคล (X16)
มีผลต่อการเข้าร่วมขบวนการเคลือ่ นไหวทางสังคมของ
คนพิการอย่างนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมี
อิทธิพลเชิงบวก ซึ่งแสดงว่าเมื่อคนพิการมีความคาด
หวังต่อประโยชน์การได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพส่วน
บุคคลเพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะทำ�ให้เข้าร่วมขบวนการ
เคลื่ อ นไหวทางสั ง คมได้ เ พิ่ ม ขึ้ น 0.356 หน่ ว ย
(b= 0.356)
4) ปัจจัยด้านความคาดหวังต่อประโยชน์
ในการจัดการเคลื่อนไหว (X18) มีผลต่อการเข้าร่วม
ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมของคนพิการอย่างนัย
สำ�คัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยอิทธิพลเชิงบวก ซึ่ง
แสดงว่าเมื่อคนพิการมีความคาดหวังต่อประโยชน์
ในการจัดการเคลื่อนไหวเพิ่มขึ้น 1 หน่วยก็จะทำ�ให้
เข้ า ร่ ว มขบวนการเคลื่ อ นไหวทางสั ง คมได้ เ พิ่ ม ขึ้ น
0.443 หน่วย (b= 0.443)

พิการยังไม่ได้รับการบริการทางกายภาพที่จำ�เป็นต่อ
การดำ � รงชี วิ ต เท่ า ที่ ค วร เช่ น สาธารณู ป โภคต่ า งๆ
อุปกรณ์เครือ่ งมือสนับสนุนการศึกษาหรือการแสวงหา
ความรู้ตามความจำ�เป็น เช่น ล่ามภาษามือ อักษร
เบรลล์ ลิฟท์ ทางลาด หรือสถานที่ที่เหมาะสมกับ
ความพิการ ความสะดวกและโอกาสในการคัดเลือก
เข้าทำ�งานอย่างเท่าเทียมกันกับคนปกติทั่วไป สถานที่
สาธารณะมีความเหมาะสมและเพียงพอกับคนพิการ
รวมทั้งยังขาดความสะดวกในการรับบริการทางการ
แพทย์ทเี่ หมาะสมกับความพิการ เป็นต้น สิง่ เหล่านีเ้ ป็น
ปัญหาและมีผลกระทบเป็นอย่างมากในการดำ�เนินชีวติ
ของคนพิการ จึงเป็นปัจจัยทีส่ �ำ คัญทีท่ �ำ ให้คนพิการเข้า
ร่วมขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมของคนพิการเพื่อ
เคลื่อนไหวเรียกร้องให้ทางหน่วยงานทั้งทางภาครัฐ
และเอกชนได้ให้ความสำ�คัญและแก้ปัญหาเกี่ยวกับ
การบริการทางกายภาพให้กับคนพิการโดยเร่งด่วน
ต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ Oliver [7] และ
แนวคิดเชิงสังคมเกี่ยวกับความพิการ เป็นรูปแบบการ
ให้สิทธิมนุษยชน (Human rights) กับคนพิการ ซึ่ง
มีแนวความคิดว่าสังคมควรจะแสดงความรับผิดชอบ
ต่อบุคคลที่มีความบกพร่องและความพิการ   รวมทั้ง
ส่งเสริมการมีสว่ นร่วมในกิจกรรมทางสังคมทุกรูปแบบ
ความเคารพตนเอง มีอิทธิพลเชิงลบต่อ
การเข้าร่วมขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมของคน
พิการ อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 กล่าว
คือ คนพิการที่มีความเคารพตนเองน้อย จะเข้าร่วมใน
ขบวนการเคลือ่ นไหวทางสังคมของคนพิการมากขึน้ ใน
ขณะเดียวกันเมื่อคนพิการที่มีความเคารพตนเองมาก
จะเข้าร่วมขบวนการเคลือ่ นไหวทางสังคมของคนพิการ
ลดลง   ทงั้ นี้ อธิบายได้วา่ การเคลือ่ นไหวทางสังคมของ
คนพิการส่วนใหญ่เป็นการเคลือ่ นไหวเพือ่ แก้ปญ
ั หาพืน้
ฐานทางเศรษฐกิจและบริการขั้นพื้นฐาน โดยคนพิการ
ทีเ่ ข้าร่วมการเคลือ่ นไหวมักเป็นกลุม่ ทีไ่ ม่มโี อกาสอืน่ ใน
การสะท้อนปัญหาและความต้องการของตน   ในขณะ
ที่คนพิการกลุ่มที่มีโอกาสมากกว่าและมีความเคารพ
ตนเองมากกว่า มักจะใช้ช่องทางอื่นในการทำ�ให้ได้มา

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย

ผลจากการวิจัยทำ�ให้ทราบว่า คนพิการมีการ
ตั ด สิ น ใจเข้ า ร่ ว มขบวนการเคลื่ อ นไหวทางสั ง คม
ในประเด็นสำ�คัญ  4 ปัจจัย ได้แก่ 1) การได้รับการ
บริการทางกายภาพ 2) ความเคารพตนเอง  3) ความ
คาดหวังต่อประโยชน์การได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ
ส่วนบุคคล และ 4)  ความคาดหวังต่อประโยชน์ในการ
จัดการเคลื่อนไหว กล่าวคือ
การได้รบั การบริการทางกายภาพ  มอี ทิ ธิพล
ต่อการเข้าร่วมขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมของคน
พิการ อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ที่เป็น
เช่นนี้เนื่องมาจากการดำ�เนินชีวิตในปัจจุบันของคน
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ซึ่งสิทธิและโอกาส มากกว่าการเข้าร่วมการเคลื่อนไหว
ทางสังคม
ทัง้ นี้ จากการวิจยั พบว่า คนพิการจำ�นวนมาก
มักคิดว่าตนเองไม่มคี ณ
ุ ค่าและไม่สามารถทำ�ประโยชน์
ให้กับครอบครัวและผู้อื่นได้ ไม่มีความภาคภูมิใจใน
สิ่งที่ตนมีอยู่ รู้สึกว่าตนเองไม่สามารถดำ�เนินชีวิตให้
ประสบความสำ�เร็จได้ตามทีต่ อ้ งการ และรูส้ กึ ว่าตนเอง
ไม่มีความสามารถในการทำ�งานเมื่อเทียบกับคนปกติ
เนือ่ งจากคนพิการได้รบั ความกดดันต่างๆ มากมายจาก
คนในครอบครัวหรือคนรอบข้าง จนทำ�ให้คนพิการขาด
ความมัน่ ใจในตัวเอง อย่างไรก็ตาม ในสังคมปัจจุบนั ได้
มีการกล่าวถึงเรือ่ งสิทธิมนุษยชนของคนทัว่ โลกและใน
ประเทศทางสือ่ ต่างๆ มากขึน้ [8] ทำ�ให้คนพิการผูด้ อ้ ย
โอกาสเหล่านี้ออกมาเรียกร้องและเข้าร่วมขบวนการ
เคลื่อนไหวทางสังคมมากขึ้น เพื่อให้ได้มาซึ่งความ
เสมอภาคและการเข้าถึงบริการที่ต้องการ
ความคาดหวังต่อประโยชน์การได้รับการ
ฟืน้ ฟูสมรรถภาพส่วนบุคคล  มีอทิ ธิพลต่อการเข้าร่วม
ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมของคนพิการ อย่างมี
นัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องมาจากคนพิการ
ถู ก มองเป็ น เพี ย งบุ ค คลน่ า สงสารจึ ง ควรได้ รั บ การ
สงเคราะห์และการช่วยเหลือในด้านต่างๆ ไม่วา่ จะเป็น
ด้านการศึกษา อาชีพ สังคม และสุขภาพ จนกระทั่งได้
มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการฟื้นฟูสมรรถภาพ
คนพิการพุทธศักราช 2534 ขึ้นมา ทั้งนี้คนพิการส่วน
ใหญ่ก็ยังไม่สามารถเข้าถึงบริการต่างๆ ได้ ทำ�ให้คน
พิการส่วนใหญ่  ครอบครัว และองค์กรคนพิการจะช่วย
กันเองตามฐานะที่เป็นอยู่ และทัศนคติที่รัฐใช้มองคน
พิการยังเป็นไปในด้านลบ โดยมองคนพิการเป็นภาระ
และไร้ประโยชน์ มีความเข้าใจต่อคนพิการในแง่เป็นผู้
บกพร่องทางร่างกาย จิตใจหรือสติปญ
ั ญาทีไ่ ม่สามารถ
ช่วยเหลือตนเองได้ จากสภาพปัญหาของการดำ�รงชีวติ
ที่เป็นอยู่และการบังคับใช้กฎหมายก็ยังไม่สามารถแก้
ปัญหาเกีย่ วกับการฟืน้ ฟูสมรรถภาพของผูพ้ กิ ารได้ [9]
จึงมีผลทำ�ให้คนพิการเข้าร่วมขบวนการเคลือ่ นไหวทาง
สังคมเพื่อเรียกร้องโอกาสในการคุ้มครอง สงเคราะห์

พั ฒ นา ฝึ ก อาชี พ และแก้ ไ ขปั ญ หาอุ ป สรรคทาง
เศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งให้สังคมมีส่วนร่วมในการ
เกื้อกูล และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการด้วย
ความคาดหวังต่อประโยชน์ในการจัดการ
เคลื่ อ นไหว   มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การเข้ า ร่ ว มขบวนการ
เคลื่อนไหวทางสังคมของคนพิการ อย่างมีนัยสำ�คัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องมาจากการเคลื่อนไหว
ทางสังคมของคนพิการ   นอกจากความคาดหวังว่า
ผลที่ ไ ด้ รั บ จากการเคลื่ อ นไหวจะเป็ น ประโยชน์ ต่ อ
ผู้เข้าร่วมการเคลื่อนไหวโดยส่วนใหญ่แล้ว ยังมีปัจจัย
ที่ผู้เข้าร่วมต้องนำ�มาพิจารณาก่อนตัดสินใจเข้าร่วม
ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมก็คือ ความพร้อมของ
คนพิการหรือบุคคลที่จะเข้าร่วมในการเคลื่อนไหวที่
อาจมีผลกระทบต่อคนพิการที่เข้าร่วมขบวนการ อีก
ทั้งยังต้องมีภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการเดินทางเข้า
ร่วมขบวนการ และโดยสภาพความพิการที่เข้าร่วม
การเคลื่อนไหวโดยเฉพาะคนพิการบางประเภท มี
ความเสี่ยงสูงในเรื่องสุขภาพที่จะได้รับผลกระทบใน
ระหว่างการเคลื่อนไหว การเคลื่อนไหวบางครั้งต้อง
ปฏิบตั ติ นหรือทำ�กิจกรรมตามทีผ่ นู้ �ำ ให้แนวทางไว้ คน
พิการจึงต้องมีการเรียนรู้วิธีการ และต้องมีการปรับตัว
อยู่ตลอดเวลา รวมทั้งไม่มีความเป็นอิสระทางความ
คิดเนื่องจากการเคลื่อนไหวของขบวนการประกอบ
ด้วยคนจำ�นวนมาก มีหลายความคิดเห็น มีทั้งผู้ที่เห็น
ด้วยและไม่เห็นด้วยปะปนกัน ย่อมทำ�ให้เกิดความคับ
ข้องใจได้ในบางกรณี ทัง้ นีก้ ารเคลือ่ นไหวเรียกร้องของ
คนพิการจะประสบความสำ�เร็จหรือไม่ก็ต้องขึ้นอยู่ที่
ปัจจัยหลายอย่างด้วยกัน เช่น จำ�นวนคนพิการ ข้อเรียก
ร้อง ยุทธวิธีการเคลื่อนไหว และเป้าหมายเป็นสำ�คัญ
อีกทั้งยังต้องทำ�ให้คนพิการมีความพึงพอใจในวิธีการ
จัดการเคลื่อนไหว และผู้เข้าร่วมต้องมีความพร้อมใน
ด้านต่างๆ เช่น สภาพร่างกายต้องพร้อมสำ�หรับการทำ�
กิจกรรมได้โดยตลอดในระหว่างการเคลือ่ นไหว ตลอด
จนได้รับการสนับสนุนจากบุคคลที่เกี่ยวข้องรวมทั้ง
การมีเครือข่ายทางสังคมที่ให้การสนับสนุนโดยเฉพาะ
ข้อมูลข่าวสารความเป็นไปเกี่ยวกับคนพิการ เป็นต้น
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นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมต้องไม่มีอุปสรรคอื่นๆ เช่น ไม่
เดือดร้อนในเรื่องทุนทรัพย์ในระหว่างการเข้าร่วมการ
เคลือ่ นไหว  พร้อมทีจ่ ะเผชิญกับเหตุการณ์ทอี่ าจเกิดขึน้
ได้ ในระหว่างการเคลือ่ นไหว ก็จะสามารถตัดสินใจเข้า
ร่วมกิจกรรมขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมได้ง่ายขึ้น
จะเห็นได้วา่ ถ้าการเคลือ่ นไหวเรียกร้องของคนพิการมี
การบริหารจัดการเคลือ่ นไหวอย่างมีระบบตามขัน้ ตอน
อย่างมีแบบแผนแล้วนั้น ก็จะทำ�ให้คนพิการหันมาให้
ความสนใจและตัดสินใจเข้าร่วมขบวนการเคลื่อนไหว
ทางสังคมเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการทำ�ประโยชน์เพื่อ
คนพิการโดยรวมได้งา่ ยยิง่ ขึน้ ดังนัน้ ความคาดหวังต่อ
ประโยชน์ในการจัดการเคลือ่ นไหว จึงมีอทิ ธิพลต่อการ
เข้าร่วมขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมของคนพิการ

ความสนใจตอบสนองความต้องการของคนพิการ  เพือ่
ให้คนพิการได้รับสิทธิและความเท่าเทียมในสังคม  
นอกจากนี้  จากการที่ปัจจัยที่ใช้ในการศึกษา
ครัง้ นี้ เป็นปัจจัยทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับผูก้ ระทำ�การ  (Agency)
คือ ปัจจัยส่วนบุคคล  ปัจจัยด้านประเภทความพิการ  
ปัจจัยด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม (ที่เกี่ยวเนื่องกับ
ผู้พิการ) และปัจจัยด้านความคาดหวังประโยชน์จาก
ความเคลื่อนไหว   ซึ่งปัจจัยต่างๆดังกล่าวสามารถ
อธิบายการเข้าร่วมขบวนการเคลือ่ นไหวทางสังคมของ
คนพิการได้ในระดับหนึง่ เท่านัน้   ดังนัน้ การศึกษาครัง้
ต่อไป จึงน่าจะให้ความสำ�คัญกับปัจจัยเชิงโครงสร้าง
(Structure) ซึ่งมีแนวคิดที่เกี่ยวข้อง เช่น แนวคิด
โครงสร้างโอกาสทางการเมืองและโครงสร้างโอกาสทาง
สังคมของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม   นอกจาก
นี้ ยังควรมีการเชื่อมโยงระหว่างปัจจัยเชิงโครงสร้าง
และปัจเจก มาใช้ในการศึกษาการเคลือ่ นไหวทางสังคม
ของคนพิการด้วย

ข้อเสนอแนะ

ในการศึกษาการเข้าร่วมขบวนการเคลือ่ นไหว
ทางสังคมของคนพิการครั้งนี้   ผู้วิจัยได้ใช้การวิจัยเชิง
ปริมาณในการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการเข้าร่วม
การเคลื่อนไหวทางสังคมของคนพิการ และปัจจัยที่
มีอิทธิพล 4 ปัจจัย คือ 1) การได้รับการบริการทาง
กายภาพ 2) ความเคารพตนเอง 3) ความคาดหวังต่อ
ประโยชน์การได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพส่วนบุคคล
และ 4)   ความคาดหวังต่อประโยชน์ในการจัดการ
เคลือ่ นไหว ซึง่ ทัง้ หมดนีส้ ะท้อนให้เห็นถึงความต้องการ
ของคนพิการทีต่ อ้ งการให้รฐั และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
ให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหา เพื่อเป็นการลด
ทอนความเดือดร้อนให้กบั คนพิการ และทำ�ให้คนพิการ
ได้รบั สิทธิและโอกาสในการดำ�รงชีวติ อย่างเท่าเทียมกับ
บุคคลทั่วไปในสังคม   อาจกล่าวได้ว่า ความต้องการ
จำ�เป็นต่างๆที่ยังไม่ได้รับการตอบสนองได้กลายเป็น
ปัจจัยสำ�คัญที่ทำ�ให้คนพิการออกมาเคลื่อนไหวทาง
สังคม สะท้อนให้เห็นว่า คนพิการยังไม่มีช่องทางที่
จะสามารถเสนอปัญหาและความต้องการของตนต่อ
สังคมและผู้ที่มีอำ�นาจตัดสินใจเชิงนโยบายได้อย่างมี
ประสิทธิผล  ดังนั้น  ภาครัฐและองค์กรคนพิการ ซึ่ง
ส่วนใหญ่อยูภ่ ายใต้การกำ�กับดูแลของรัฐ จึงควรทีจ่ ะให้
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