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บทที่ 2 

การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 

งานวิจัยฉบับนี้ ผูวิจัยไดสรุปแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ โดยแบงสาระสําคัญ
ในการนําเสนอไดเป็นลําดับขั้นตอนดังตอไปนี้ 

 ความหมายและแนวคิดเก่ียวกับคุณภาพชีวิต 

 บทบาทหนาที่ศูนยแฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 (จังหวัดปทุมธานี) 

 ปรัชญาการหาความรูความจริง (Levels of Philosophy)   

 แนวคิดเก่ียวกับตราบาปหรือการตีตรา (Stigma) 

 งานวิจัยทั้งในและตางประเทศท่ีเกี่ยวของ 
 

2.1. ความหมายและแนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพชีวิต (Definition of Quality of Life : QOL)  
  
  คุณภาพชีวิต เป็นแนวคิดที่กวาง ซับซอน และหลากหลายมิติ ซึ่งสวนใหญเป็นการ
ประเมินตนเองของปใจเจกหรือแตละบุคคล ทั้งมิติบวกและลบของชีวิต ในรูปแบบลักษณะตางๆ อาทิ 
ความอยูดีกินดีทางสังคม ความรูสึกหรือการรับรูในความอยูดีกินดี (well-being) ความตองการจําเป็น
พ้ืนฐานในการดําเนินชีวิต ความแตกตาง หรือระดับความแปลกแยกระหวางสิ่งที่ไมสมหวังกับสิ่งที่ตองการ 
ซึ่งโดยทั่วไปวัดจากลักษณะ หรือความพึงพอใจทั้งบวก และลบของปใจเจก ที่เกี่ยวของในมิติตางๆของชีวิต 
ไดแก สุขภาพกาย สุขภาพจิต ความมีอิสระในตนเอง ครอบครัว ความสัมพันธแในครอบครัว และทางสังคม 
วัฒนธรรม ความเชื่อของบุคคล และทางศาสนา การจางงาน การเงิน ความมั่งคั่ง และสภาพแวดลอม              
ในการดําเนินชีวิต (Brown and Brown, 2003; https://www.cdc.gov/hrqol/concept.htm,online 2017; 
https://en.wikipedia.org/wiki/Quality_of, online 2017) 
  ดังนั้น คุณภาพชีวิตจึงหมายถึง “การรับรูและการประเมินตนเองในการใหคุณคา ระดับ 
ความหมาย การจัดวางตําแหนงแหงที่ในชีวิตของบุคคล ภายใตบริบท ระบบวัฒนธรรมและคานิยม            
ที่บุคคลนั้นดํารงอยูและมีความเชื่อมโยงกับเปูาหมาย ความคาดหวัง มาตรฐาน และสิ่งที่ตระหนักของ
บุคคลนั้น” (WHO,2017; Brown and Brown, 2003) 
   การวัด การประเมินคุณภาพชีวิตนั้นมีหลายแบบ แตที่เหมือนกันคือ ตองเป็นการให
ความหมาย หรือ ทําประเมินโดยบุคคลคนนั้น ไมสามารถใหคนอ่ืนแทนได แบบวัดทดสอบคุณภาพชีวิต           
ที่องคแการอนามัยโลกสรางขึ้น ที่เรียกวา “The WHOQOL” ก็เป็นแบบสอบถามหรือแบบทดสอบหนึ่ง            
ที่นิยมใชซึ่งมี 2 แบบ คือ แบบสั้นมี 26 ขอคําถาม (WHOQOL-26) และแบบเต็ม มีทั้งหมด 100 คําถาม 

https://www.cdc.gov/hrqol/concept.htm
https://en.wikipedia.org/wiki/Quality_of
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(WHOQOL- 100) อยางไรก็ตามแบบวัดนี้ เนนการวัด ประเมินพยาธิสภาพ หรือโรคที่สงผลตอความอยูดี
กินดีในมิติตางๆ ของบุคคลเป็นสําคัญ  
          หากพิจารณากวางๆ แลวมีทฤษฎี แนวคิดที่อธิบายใหความหมายคุณภาพชีวิตไดเป็น 3 แบบ 
(Brown and Brown, 2003) 
 1. คุณภาพชีวิตในความหมายประชากรกลุมใหญ (QOL of large populations) : ซึ่งสิ่งที่เป็น
ตัวชี้วัดประเมิน ไดแก การมีที่อยูอาศัย รายได การจางงาน และการศึกษา เป็นตน 
 2. คุณภาพชีวิตในความหมายเชื่อมโยงสุขภาพ (Health-related QOL) : ซึ่งสิ่งที่เป็นตัวชี้วัด
ประเมิน ไดแก ความเจ็บปวด สุขภาพ การดูแลรักษา แบบวัดที่สรางแบบฐานคิดนี้มีจํานวนมาก อาทิ 
HRQOL-14  เป็นตน 
 3. คุณภาพชีวิตในความหมายการพัฒนาตนเองแบบองคแรวม (QOL in improving individuals’ 
whole lives) : ซึ่งอาจแบงไดเป็น 
 3.1 เกีย่วกับบุคคล : วัตถุสิ่งของใช กายภาพ จิตใจ จิตวิญญาณ สังคม ภาพลักษณแ และ            
การตัดสินใจดวยตัวเอง 

3.2 เกี่ยวกับสิ่งที่บุคคลทํา/ปฏิบัติ : งานอดิเรก ความสัมพันธแระหวางบุคคล ความใกลชิด และ 
การศึกษา  
   3.3 เกี่ยวกับสภาพแวดลอมของบุคคลนั้น : การเป็นสวนหนึ่งของสังคม สิทธิ ความปลอดภัย 
ความอยูดีกินดีทางสังคม ทีพั่กอาศัย ทรัพยากรในชุมชน การเขาถึงสภาพแวดลอม 

จากความหมายและแนวคิดที่กลาวมาทั้งหมด สรุปไดวา ลักษณะสําคัญ และแนวคิดสําคัญ
ของคุณภาพชีวิตมีดังตอไปนี้ (Essential ideas and key concepts in QOL) (Brown and Brown, 2003; Romney, 
Brown, Fry, 1994; Kemp, 2012) 

1. คุณภาพชีวิต ชวยเติมเต็มลักษณะที่เหมือนกันของมนุษยแทุกคน (QOL addresses similar 
aspect for all people) กลาวคือ สิ่งที่เป็นองคแประกอบสําคัญในคุณภาพชีวิตที่เหมือนกันของทุกคน คือ 
อาหาร การมีสุขภาพที่ดี การมีสังคม ที่อยูอาศัย นันทนาการ เป็นตน  

2. คุณภาพชีวิตเป็นปใจเจก (QOL is personal) เป็นการใหความหมาย คุณคา ที่ขึ้นอยูกับ
มุมมองของปใจเจก วัฒนธรรม ความเชื่อ และการกําหนดไดดวยตัวเองของแตละบุคคล 

3. ทุกๆสวนและมิติของคุณภาพชีวิตมีความเกี่ยวของเชื่อมโยงกันหมด (All parts of QOL 
are interconnected) เนื่องจากคุณภาพชีวิตเป็นเรื่องที่กวาง ซับซอนและหลากหลายมิติ อาทิ อาหาร 
การมีสุขภาพที่ดี การมีสังคม ที่อยูอาศัย นันทนาการ รายได การจางงาน และการศึกษา ยอมมีผลตอกัน และ
สงผลตอคุณภาพชีวิตโดยรวม  

4. คุณภาพชีวิตเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลง และพลวัตร (QOL is ever–changing or dynamic) 
เนื่องจากคุณภาพชีวิตเป็นการรับรู ประเมินโดยปใจเจก ภายใตบริบท วัฒนธรรม สิ่งแวดลอม ดังนั้นระดับ 
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ความหมายของคุณภาพชีวิตของบุคคล ไมนิ่งสถิตอยูอยางโดดๆ แตแปรเปลี่ยนไปตามปใจจัยแวดลอม และ
ปใจจัยเงื่อนไขที่มากระทบกับปใจเจก หรือบุคคลนั้น  

5. แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตนั้นมีแนวทางสําคัญ 4 ประเด็นคือ (Approach for QOL 
improvement)  

5.1. เนนลักษณะสําคัญของชีวิตที่มีผลตอบุคคล ณ ปใจจุบัน  
5.2. ตองมั่นใจ แนใจวา ลักษณะสําคัญเหลานั้นสงผลความพึงพอใจของบุคคลไดจริงๆ  
5.3. แนวทางและทางเลือกในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตองจัดใหภายใตความเป็นไปไดของ

บุคคลนั้นดวย  
5.4. การเสริมพลังและความพึงพอใจในตนเองของบุคคล คือเปูาหมายสูงสุดในการพัฒนา

คุณภาพชีวิต 
เนื่องจาก “คุณภาพชีวิต” นั้น มีความซับซอนและหลากหลายมิติ มีความเป็นพลวัตร ดังนั้น           

การกําหนดนโยบายดานคุณภาพชีวิตนั้น จึงเป็นเรื่องซับซอนไปดวย จําเป็นตองดําเนินการเป็นขั้นตอนแรก 
ตองทําความเขาใจความหมาย ขอบเขตของคุณภาพชีวิตใหตรงกันกอน (QOL concept) หลังจากนั้นตอง
กําหนดวิธีวัด และประเมิน ที่ชัดเจนรวมกันวาจะทําอยางไร ใชเครื่องมืออะไรบาง (Assessment)                
การเก็บรวบรวมขอมูลตองเป็นระบบ หรือหากจะใหรัดกุมตองใชกระบวนการวิจัยมาคนหาคําตอบนั้น 
(Research) จากนั้นจึงนําผลการวิจัยนั้นไปกําหนดแนวทาง หรือขยายการนําไปใช (Practice / intervention) 
หากไดผลดีแลว หรือชัดเจนแลว จึงกําหนดเป็นนโยบาย หรือใชในสังคมวงกวาง (Policy) ดังภาพที่ 2  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

ภาพที่ 2 : ความเชื่อมโยงของนโยบายด้านคุณภาพชีวิตกับมิติอ่ืนๆ 
(Adapted from Brown and Brown, 2003) 
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2.2. บทบาทหน้าที่ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 
ปใจจุบัน ศูนยแฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนงาน สํานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ใหบริการฟ้ืนฟู

สมรรถภาพในการทํางาน แกลูกจางที่ เจ็บปุวย ลูกจางที่ประสบอันตรายเนื่องจากการทํางาน                        
ตามพระราชบัญญัติเง ินทดแทน พ.ศ. 2537 และผู ประกันตนทุพพลภาพตามพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ. 2533 (แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2558) ที่ครอบคลุมทุกภาคดังนี้ 
  1.  ศูนยแฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1   
  2.  ศูนยแฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 2   
  3.  ศูนยแฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 3   
  4.  ศูนยแฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 4   
  5.  ศูนยแฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 5   
 
 ศูนยแฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 เป็น 1 ใน 5 ของศูนยแฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนงานที่ทํางานภายใต 
สํานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ซึ่งเป็นหนวยงานที่รับผิดชอบในดานสรางหลักประกัน         
ความมั่นคงในการดํารงชีวิตใหแกลูกจางและผูประกันตน โดยมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้  
  1. ดําเนินการเกี่ยวกับการใหบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพในการทํางานแกผูประกันตน และ
ลูกจาง ตามกฎหมายวาดวยการประกันสังคม และกฎหมายวาดวยเงินทดแทน รวมทั้งด านการแพทยแ   
สุขภาพจิต อาชีพ และสังคม 
  2. ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนที่ เกี่ยวของ                
หรือที่ไดรับมอบหมาย 
  2.2.1 กลุ่มเป้าหมายหลัก 

1) กลุมลูกจางที่อยู ในความคุมครองของกองทุนเงินทดแทน ที่ประสบอันตราย              
อันเนื่องจากการทํางาน ทําใหมีภาวการณแบาดเจ็บที่อวัยวะ สูญเสียอวัยวะบางสวน พิการ หรือทุพพลภาพ 

2) กลุมผูประกันตน ที่อยูในความคุมครองของกองทุนประกันสังคม ซึ่งประสบอันตราย
หรือเจ็บปุวย ไมเนื่องจากการทํางาน จนทําใหเป็นผูทุพพลภาพ 
 2.2.2 รูปแบบการฟื้นฟูสมรรถภาพในการท างาน 

1) เป็นกระบวนการตอเนื่องและจําเป็นสําหรับลูกจางที่สูญเสียสมรรถภาพ พิการหรือ
ทุพพลภาพ และผูประกันตนที่ทุพพลภาพ หลังสิ้นสุดการรักษาจากโรงพยาบาลแลว 

2) เป็นกระบวนการฟ้ืนฟูสมรรถภาพในรูปแบบที่สมบูรณแครบวงจร (Comprehensive 
Rehabilitation) โดยการฟ้ืนฟูสมรรถภาพดานการแพทยแ ดานอาชีพ ควบคูดานจิตใจและสังคม โดยพิจารณา
ภาพรวมของตัวผูเขารับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพเป็นหลัก (Holistic Approach) และดูแลผูเขารับการฟ้ืนฟูฯ 
ทุกดานไปพรอมๆกัน โดยมุงเนนการประสานงานของทีมงานทุกๆดาน 
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3) เป็ นหน วยงานที่ ให บริ การ ฟ้ืน ฟูสมรรถภาพในการทํ างานแบบครบวงจร 
(Comprehensive Rehabilitation) ซึ่งใหผลดี และเกิดประโยชนแสูงสุดตอลูกจางและผูประกันตน และ
เป็นที่ยอมรับของหนวยงานทั้งใน และตางประเทศ 

2.2.3 วัตถุประสงค์ 
เพ่ือใหลูกจาง และผูประกันตนทุพพลภาพที่รับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ สามารถยอมรับ

สภาพความพิการ เห็นคุณคาในตนเอง มีความเชื่อมั่นในตนเอง สามารถกลับเขาทํางานในสถาน
ประกอบการ ประกอบอาชีพอิสระ หรือสามารถดํารงชีวิตไดอยางอิสระ (Independent Living)  

2.2.4 สภาพปัญหาของผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพ 
 1) เนื่องจากเป็นกลุมคนที่เคยมีสภาพรางกายปกติมากอน แตตองมาประสบอันตราย 
จนตองสูญเสียสมรรถภาพในการทํางานของอวัยวะสวนตางๆ จะมีผลทําใหมีการเปลี่ยนแปลงทางจิตใจ
ตลอดจนพฤติกรรม และอารมณแ เพราะในระยะแรกผูเขารับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ยังไมสามารถยอมรับ
การสูญเสียอวัยวะ ไมยอมรับสภาพความพิการ จะมีความรูสึกสลดหดหู เสียขวัญ หรืออาจกาวราว บางราย            
หวาดผวา กลัวเครื่องจักร กลัวที่สูง ฯลฯ  
 2) ปใญหาเรื่องอาชีพ ผูเขารับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพจะรูสึกวาตนเองไมมีความมั่นคง
กาวหนาในอาชีพการงาน นายจางอาจรังเกียจความพิการ อาจทําใหตนไมสามารถประกอบอาชีพไดตอไป 
 3) ขณะเจ็บปุวยรายไดก็จะลดลงจากเดิม ทําใหมีปใญหาดานเศรษฐกิจภายในครอบครัว 
ลูกจางจํานวนมาก เมื่อพิการมักประสบปใญหาทางดานสังคมตามมา ไดแก การแยกตัวเองจากสังคม เก็บตัว 
รูสึกอับอายที่จะปรากฏตัวในสังคม   
 4) ในบางรายจะมีปใญหาเกี่ยวกับสัมพันธภาพกับบุคคลในครอบครัว นายจาง และ
เพ่ือนรวมงาน เนื่องจากบุคคลรอบขางไมเคยมีประสบการณแในการอยูรวมกับคนพิการ ทําใหขาดความรู 
และประสบการณแในการปฏิบัติตนกับคนพิการ ฯลฯ  
 2.2.5 กระบวนการฟื้นฟูสมรรถภาพในการท างาน  
  จากสภาพปใญหาดังกลาว ศูนยแฟ้ืนฟูฯ จะใหบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพในการทํางานแบบ
ครบวงจร โดยทีมเจาหนาที่ที่ทํางานรวมกันเป็นกระบวนการ ประกอบดวยการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ               
ดานการแพทยแ การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ดานอาชีพ การฟ้ืนฟูดานจิตใจและสังคม และมีทีมสนับสนุนเพ่ือให
การบริการมีประสิทธิภาพมากขึ้น คือ ทีมวิชาการ และแผนงานรวมทั้งบริหารทั่วไป การใหบริการโดยดูปใญหา
ของคนทั้งคนที่เขารับการฟ้ืนฟูฯ วามีอะไรบาง และจะชวยเขาดานใด ชวยอยางไร เพ่ือใหเขายอมรับ     
ความพิการ ทํางานไดใหเหมาะสมกับตนเอง หรือชวยตัวเองไดในชีวิตประจําวัน และกลับไปทํางาน หรือ   
กลับสูสังคมอยางมีความเชื่อมั่นในตนเอง และสามารถดํารงชีวิตอยางอิสระ ซ่ึงศูนยแฯ ก็จะใชกระบวนการ
ฟ้ืนฟูฯ ทั้งหมดไปชวยเหลือ โดยทีมเจาหนาที่ทุกทีม หรือทุกฝุาย รวมทั้งคณะอนุกรรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
คนงานฯ และแพทยแที่ปรึกษาซึ่งประกอบดวย แพทยแผู เชี่ยวชาญสาขาตางๆ อาทิ แพทยแผู เชี่ยวชาญ                 
ดานศัลยกรรมตกแตง และศัลยกรรมทางมือ ศัลยกรรมกระดูกและขอ เวชศาสตรแฟ้ืนฟู และโรคทางกระดูก           
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สันหลัง ชวยกันใหบริการเพ่ือจะใหกระบวนงานฟ้ืนฟูสมรรถภาพแกลูกจาง และผูประกันตนที่ทุพพลภาพ 
มีประสิทธิภาพ ดังนี้ 

1) การฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ เพ่ือแกไขสภาพความพิการ โดยใหบริการดาน
กายภาพบําบัด กิจกรรมบําบัด เพ่ือใหอวัยวะสวนที่เหลือนั้นคืนสภาพเป็นปกติหรือ เกือบปกติมากที่สุด 
สงเสริมใหผูเขารับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ บางรายใชอวัยวะที่เหลือรวมกับกายอุปกรณแเทียม (Prosthesis) 
กายอุปกรณแเสริม (Orthosis) หรือเครื่องชวยตางๆ (Aid devices) เพ่ือชวยใหสามารถประกอบกจิวัตรประจําวัน
และทํากิจกรรมตางๆ ไดดวยตนเอง และชวยพัฒนาทักษะในการทํางาน หรือ ใหคําปรึกษาแนะนํา และ
ดําเนินการเรื่อง การจัดสภาพแวดลอมภายในบานใหเหมาะสมกับสภาพความพิการ มีการจัดการกีฬา และ
การออกกําลังกาย พรอมทั้งนํากิจกรรมนันทนาการเขามาชวยกระตุนใหผูเขารับการฟ้ืนฟูฯ สามารถฟ้ืนฟูฯ 
ไดรวดเร็วขึ้นและใหความรูเกี่ยวกับโรค และการปูองกันแกผูเขารับการฟ้ืนฟูฯ เพ่ือใชประโยชนแกับตนเอง
ทั้งในระหวางการฟื้นฟูฯ และสิ้นสุดการฟ้ืนฟูฯ 

2) การฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ เพ่ือการปรับตัวหรือทักษะในงานอาชีพใหเหมาะสม
กับสภาพความบกพรองของรางกาย และความถนัด ทําใหเกิดความมั่นใจที่จะกลับเขาสูตลาดแรงงาน 
หรอืประกอบอาชีพอิสระโดยแบงเป็น 2 ลักษณะ คือ 

2.1) การเตรียมเขาทํางาน เป็นการฝึกระยะสั้นเพ่ือเตรียมความพรอมใหกับ              
ผูเขารับการฟ้ืนฟูฯ ปรับตัว และปรับสภาพความพิการกลับเขาทํางานในสถานประกอบการเดิม โดยจะ
จัดทําแผนการฝึกเฉพาะรายบุคคล โดยพิจารณาถึงลักษณะงานเดิม สภาพความพิการ ความตองการ             
ของลูกจาง นายจาง การกลับไปทํางานกับนายจางเดิมหลังสิ้นสุดการฟ้ืนฟูฯ ขณะเตรียมเขาทํางาน            
จะไดรับการฟ้ืนฟูฯ ควบคูกับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพดานการแพทยแไปดวย โดยมีสาขาตางๆ ใหเลือกระยะเวลา
ประมาณ 2 - 4 เดือน 

2.2) การฝึกอาชีพ เป็นการฝึกโดยเนนใหเกิดความชํานาญจนสามารถออกไป
ประกอบอาชีพอิสระ หรือทํางานในสถานประกอบการใหมได โดยพิจารณาองคแประกอบตางๆ ไดแก 
ความรู อายุ สภาพรางกาย ความตองการของลูกจาง นายจาง ตลาดแรงงาน รวมทั้งลักษณะงานที่จะตอง
ปฏิบัติ โดยมีสาขาอาชีพตางๆ ใหเลือกหลากหลายสาขา ระยะเวลาประมาณ 2 - 12 เดือน 
  นอกจากนี้ เพ่ือใหการฟ้ืนฟูสมรรถภาพดานอาชีพ มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล
มากยิ่งขึ้น ศูนยแฟ้ืนฟูฯ ยังดําเนินการจัดใหมีการฝึกอาชีพเสริมระยะสั้น เพ่ือเพ่ิมพูนความรู ฝึกทักษะ และ                     
เพ่ิมทางเลือกในการประกอบอาชีพที่หลากหลาย และจัดทําอุปกรณแในการฝึกอาชีพ และประกอบอาชีพ
สําหรับผูเขารับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพตามความเหมาะสมเฉพาะราย 

3) การฟื้นฟูสมรรถภาพด้านจิตใจและสังคม เป็นการปรับสภาพจิตใจของผูเขารับ                
การฟ้ืนฟูฯ ใหยอมรับสภาพความพิการ รับรูความสามารถ สรางความเชื่อม่ันในตนเอง และรูจักเสริมสราง
ศักยภาพของตนเองโดยกิจกรรมตางๆ ดังนี้ 
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              3.1) การใหคําปรึกษาแนะนํา โดยการใหคําปรึกษารายบุคคล เพ่ือใหผูเขารับการฟ้ืนฟูฯ 
ไดมีโอกาสเปิดเผยขอมูลตางๆ และรวมกันแกปใญหาเฉพาะบุคคล หรือการใหคําปรึกษา และปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมเป็นกลุม โดยจัดใหมีกลุมตางๆ ตามกระบวนการทางจิต อาทิ กลุมเพ่ือนผูใหคําปรึกษากลุม
ชวยเหลือตนเอง กลุมชี้แจงสิทธิประโยชนแ กลุมความฉลาดทางอารมณแ (EQ) กลุมเพ่ือการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
สําหรับผูบาดเจ็บรุนแรงที่ไขสันหลัง และอัมพาตทอนลาง เพ่ือใหผู เขารับการฟ้ืนฟูฯ ไดพูดคุยในกลุม            
ซึ่งมีปใญหาคลายคลึงกัน โดยระบายอารมณแแลกเปลี่ยนประสบการณแการแกไขปใญหา อันเนื่องจาก
สภาพความพิการ และฝึกสรางสัมพันธภาพกับผูอื่น และเกิดการเรียนรูอันจะชวยใหผูเขารับการฟ้ืนฟูฯ 
ปรับตัวเขากับผูอ่ืนในสังคมไดดีขึ้น   
    3.2) การใหคําปรึกษาแกนายจางและเยี่ยมสถานประกอบการ เพื่อใหเกิดความรู 
ความเขาใจ เกี่ยวกับขอจํากัดของผูเขารับการฟ้ืนฟูฯ และเพ่ือจัดหาตําแหนงงานที่เหมาะสมใหผูเขารับ  
การฟ้ืนฟูฯ ภายหลังจบการฟ้ืนฟูฯ 
                     3.3) ใหการสงเคราะหแผูเขารับการฟ้ืนฟูฯ และครอบครัว พรอมทั้งใหคําปรึกษาและ
เยี่ยมครอบครัว ตลอดจนประสานงานองคแกรเอกชนตางๆ เพื่อชวยเหลือผูเขารับการฟ้ืนฟูฯ และครอบครัว
เป็นรายกรณ ี  
    3.4) สงเสริมการมีงานทําของผูเขารับการฟ้ืนฟูฯ โดยการจัดใหมีการฝึกอบรม เพ่ือพัฒนา
ดานการประกอบธุรกิจขนาดยอม (SMEs) เพ่ือใหผูเขารับการฟ้ืนฟูฯ ไดมีความรูเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ 
ฝากฝึกในสถานประกอบการ เพ่ือเพ่ิมประสบการณแ รวมทั้ งการส งเสริมสนับสนุนชี้ แนะแนวทาง                        
ในการเขาถึงแหลงทุนในการประกอบอาชีพอิสระ  จากกองทุนสง เสริมและพัฒนาคุณภาพชีว ิต          
คนพิการแหงชาติ ของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยแ 
   3.5) สงเสริมใหมีการเรียนการสอนแบบทางไกล โดยการประสานงานกับศูนยแบริการ
การศึกษาของจังหวัดที่ศูนยแฟื้นฟูฯ ตั้งอยู คือ จังหวัดปทุมธานี จากประสบการณแการใหบริการเป็นระยะเวลา 
32 ปี ไดปรับบทบาทใหเป็นองคแกรแหงการเรียนรูดานการฟ้ืนฟูสมรรถภาพแบบครบวงจร ในดานการพัฒนา
แรงงานที่ประสบอันตราย จนทําใหสูญเสียสมรรถภาพ พิการหรือทุพพลภาพ โดยใหความสําคัญกับการพัฒนา 
ที่สมดุลและยั่งยืน ทั้งทางดานรางกาย จิตใจสังคม เศรษฐกิจ ภายใตนโยบายเชิงรุก รวมทั้งการเสริมสราง
ภาพลักษณแ ของสํานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน และรัฐบาล ดังนี้  
                     3.5.1) เป็นแหลงขอมูล/ประดิษฐแ /ออกแบบนวัตกรรมใหมดานการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพคนงาน (Industrial Rehabilitation) ทั้ง 3 ดาน คือ                                                                                                                                                                         
                        ดานที่ 1 การฟ้ืนฟูสมรรถภาพดานการแพทยแ เกี่ยวกับกายภาพบําบัด 
กิจกรรมบําบัด การพัฒนาออกแบบอุปกรณแ การดัดการดึงแกผูบาดเจ็บรุนแรงทางมือ ซึ่งเป็นหนวยงาน
เดียวที่มีความเชี่ยวชาญในการออกแบบดังกลาว เนื่องจากผูเขารับการฟ้ืนฟูฯ ที่เขารับการฟ้ืนฟูฯ ภายใน
ศูนยแฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 (จังหวัดปทุมธานี) ประมาณรอยละ 60 เป็นผูบาดเจ็บรุนแรงทางมือ 
(มือ/นิ้วมือบิดผิดรูป มีแผลยึด หดรั้ง มือขาด แขนขาด) รวมทั้งการทํากายอุปกรณแเทียม และ               
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กายอุปกรณแเสริม ทั้งนี้ยังเป็นหนวยงานเดียวที่ประกอบแขนเทียม และฝึกการใชแขนเทียม ที่เนนเพ่ือ         
การประกอบอาชีพ จัดทําเครื่องชวยคนพิการ เทคนิคฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูปุวยแขนขาขาด การใชดนตรีบําบัด 
การดูแลผูปุวยแผลกดทับ และสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ สําหรับคนพิการ ฯลฯ 
                               ดานที่ 2 การฟ้ืนฟูดานจิตใจ และสังคม ไดแก ดานจิตวิทยาการใหคําปรึกษา 
ดานการสังคมสงเคราะหแ โดยการคิดวิเคราะหแพัฒนา กายและจิต ในรูปแบบของพุทธศาสนา เพ่ือการ
พัฒนากายจิตที่ยั่งยืน รวมทั้งการนํากิจกรรมกีฬา เพ่ือการฟ้ืนฟูสมรรถภาพและความเป็นเลิศมาเพ่ือ           
การพัฒนาคนพิการ และสรางตัวแบบตอเนื่องใหแกงานฟ้ืนฟูสมรรถภาพดานจิตใจและสังคม 
                            ดานที่ 3 การฟ้ืนฟูสมรรถภาพดานอาชีพ ไดแก รูปแบบเทคนิคการแนะ
แนวอาชีพ การปรับอุปกรณแเพ่ือชวยในการฝึกอาชีพ การใหคําปรึกษาในการเลือกอาชีพ การฝึกอาชีพ
รายบุคคล ใหเหมาะสมกับสภาพความพิการ รวมทั้งพัฒนาฝีมืออาชีพคนพิการในสาขาที่มีการเรียน            
การสอน สามารถเขาแขงขันในระดับประเทศ/ระดับโลก 
         3.5.2) เป็นศูนยแการเรียนรูดานการฟ้ืนฟูสมรรถภาพแบบครบวงจรแกบุคลากร 
ภาครัฐ และเอกชน ที่เกี่ยวของกับงานฟ้ืนฟูสมรรถภาพภายในประเทศ และตางประเทศ โดยวิธีการ
ประชาสัมพันธแ การฝึกอบรม สัมมนา และโสตทัศนูปกรณแ งานบรรยาย การฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา 
ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และการนิเทศงานภาคปฏิบัติของเจาหนาที่แตละสาขาวิชาชีพของศูนยแฟ้ืนฟูฯ           
ภาค 2 - 5 ในดานตาง  ๆอาทิ ดานสังคม จิตใจ ดานเวชศาสตรแ ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ดานอาชีพ เพ่ือใหมีความเชี่ยวชาญ
ในการชวยเหลือลูกจาง/ผูประกันตนทุพพลภาพ ไดมาตรฐานเทียบเทากันทั้งหมด 
         3.5.3) จัดทําระบบสถิติขอมูล เพ่ือนําขอมูลที่ไดมาทําการศึกษา วิเคราะหแ 
สังเคราะหแ หรือวิจัยเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานของศูนยแฟ้ืนฟูฯ อาทิ ขอมูลดานจิตใจ และ
สังคม ดานการฟ้ืนฟูสมรรถภาพดานการแพทยแ และการฟื้นฟูสมรรถภาพดานอาชีพ 
                    3.5.4) พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เกี่ยวของกับงานฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
เพ่ือนํามาจัดทําโครงการ“จัดทําอุปกรณแชวยในการฝึกอาชีพและประกอบอาชีพใหกับผูเขารับการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพ” และโครงการ“การประดิษฐแและพัฒนา อุปกรณแสําหรับการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทยแ” 
เพ่ือเป็นการพัฒนาองคแความรูดานการฟ้ืนฟูสมรรถภาพอยางเป็นรูปธรรมมากข้ึน 
  นอกจากนี้ ยังจัดใหมีกิจกรรมเสริมเพ่ือสงเสริมการฟ้ืนฟูฯ ดานจิตใจและสังคม เพ่ือการ
ผอนคลาย การใชเวลาวางใหเป็นประโยชนแ อาทิ การทัศนศึกษา กิจกรรมดานดนตรี และการแสดง 
กิจกรรมดานศาสนา และอีกกิจกรรมหนึ่งที่จัดไวใหแกผูเขารับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ คือกิจกรรมกีฬา               
ซ่ึงผูเขารับการฟ้ืนฟูฯ สวนใหญ อายุและวัยเหมาะกับการเลนกีฬา ศูนยแฟ้ืนฟูฯ จะจัดหาวัสดุ และอุปกรณแ
กีฬาชนิดตางๆ ใหเหมาะสมกับผูเขารับการฟ้ืนฟูฯ สงเสริมใหมีการเลนกีฬาภายในศูนยแฯ อาทิ  
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 (1) จัดการแขงขันกีฬาภายในระหวางหอพัก กีฬาสีประจําปี 
                     (2) สงผูเขารับการฟ้ืนฟูฯ ไปแขงขันกีฬาชนิดตาง ๆ ภายนอกศูนยแฯ อาทิ กีฬาเชื่อม
สัมพันธแระหวางหนวยงาน กีฬาคนพิการจังหวัดปทุมธานี กีฬายิงธนูของมหาวิทยาลัยตางๆ ที่จัดใหมี          
การแขงขัน 
 (3) สงเสริมใหมีการแขงขันกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ เมื่อผูเขารับการฟ้ืนฟูฯ คนใดที่เลนกีฬา
ตอเนื่อง และตองการแสดงศักยภาพตนเอง โดยเลนกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศตามที่ตนเองถนัด และ             
ตามสภาพความพิการของตน อยูในเกณฑแของคณะกรรมการพาราลิมปิกสากล (IPC) กําหนด ศูนยแฟ้ืนฟูฯจะ
สงเสริมใหมีการเลนกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ โดยเตรียมความพรอมในการเพ่ิมทักษะสมรรถภาพรางกาย      
มีการฝึกซอม โดยทีมเจาหนาที่ชมรมกีฬาศูนยแฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนงานกอนการแขงขัน โดยแบงเป็น 2 สวน 
คือ 
      (3.1) การแขงขันกีฬาคนพิการระดับชาติ คือการแขงขันกีฬาคนพิการแหง
ประเทศไทย ซึ่งจะจัดใหมีขึ้นทุกปี ผูเขารับการฟ้ืนฟูฯ ที่ประสงคแจะเขาแขงขันกีฬาดังกลาว จะตองขึ้น
ทะเบียนนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาคนพิการแหงประเทศไทย ตามระเบียบการกีฬาแหงประเทศไทย 
พ.ศ. 2545 กําหนดไววา นักกีฬาที่ประสงคแจะเขารวมการแขงขันกีฬาคนพิการแหงประเทศไทยในสังกัดได 
ตองมีชื่อในทะเบียนนักกีฬาของสังกัดนั้นๆ เพียงสังกัดเดียว เป็นเวลาไมนอยกวา 1 ปี  
      (3.2) การแขงขันกีฬาคนพิการระดับนานาชาติ อาทิเชน การแขงขันอาเซียน
พาราเกมสแ 2 ปี/ครั้ง เอเซียนพาราเกมสแ (เฟสปิกเกมสแ) 4 ปี/ครั้ง พาราลิมปิกสแเกมสแ 4 ปี/ครั้ง และกีฬา
ชิงแชมปโลกชนิดตางๆ ขึ้นอยูกับแตละประเทศจะจัดการแขงขัน 

จากการศึกษาขอมูลเกี่ยวกับบทบาทหนาที่ของศูนยแฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 
(จังหวัดปทุมธานี) ดังที่กลาวมาขางตน พบวาบทบาทในการใหบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1             
มีความสัมพันธแในการสงผลตอคุณภาพชีวิตของผูเขารับการฟ้ืนฟูฯ หลังสิ้นสุดการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ซึ่งมีทั้ง
ผูที่มีสภาพปใญหาการบาดเจ็บที่ไมรุนแรง และปใญหาบาดเจ็บรุนแรง ตั้งแตสูญเสียอวัยวะบางสวน 
หรือหลายสวนจนถึงขั้นพิการ หรือทุพพลภาพไปแลว จํานวน 5,675 คน โดยกลับไปทํางานกับนายจางเดิม 
จํานวน 3,100 คน ประกอบอาชีพกับนายจางใหมหรือประกอบอาชีพอิสระ จํานวน 2,227 คน ในจํานวนนี้  
มี “ผูบาดเจ็บรุนแรง” ซึ่งหมายถึง “อดีตผูประกันตนตามกฎหมายประกันสังคม ที่ไดรับอุบัติเหตุจากการทํางาน 
ภายหลังการฟื้นฟูสมรรถภาพ ณ ศูนยแฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 แลวยังมีความพิการอาการอัมพาต           
ไมสามารถควบคุมประสาท และการเคลื่อนไหว รวมทั้งแขน ขาขาด หรือสูญเสียอวัยวะสําคัญมากกวา        
1 อยาง สงผลตอการดําเนินชีวิตอยางมีนัยสําคัญ” จํานวน 129 คน (กระทรวงแรงงาน สํานักงานประกันสังคม, 
ม.ป.ป) ศูนยแฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 ไดมีการติดตามผลการฟ้ืนฟูฯ หลังสิ้นสุดการฟ้ืนฟูฯ ในชวงสิ้นสุด
การฟ้ืนฟูฯ แลว 3 เดือน 6 เดือน และติดตามผลการฟ้ืนฟูสมรรถภาพดานอาชีพในระหวางปี  
  ทั้งนี้ ยังไมมีการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวกับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพในการทํางาน ที่มีผลตอ
คุณภาพชีวิตของผูเขารับการฟ้ืนฟูฯ หลังสิ้นสุดการฟ้ืนฟูสมรรถภาพไปแลว ประกอบกับจากงานวิจัย             
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ที่ผานมาจะเห็นวามีปใจจัยเงื่อนไขที่ “เป็นธรรมชาติ” (Nature of persons with disabilities and context) 
ของคนพิการผูบาดเจ็บรุนแรงเอง และบริบทแวดลอมที่ทําใหสงผลตอคุณภาพชีวิตคนพิการ ที่แตกตาง
หลากหลาย รวมทั้งปใจจัยเงื่อนไขที่ “จัดใหเพ่ือการเยียวยา” (Intervention) หรือ “กระบวนการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพ” (Rehabilitation) จึงเป็นปใจจัยสําคัญประการหนึ่ง ในขณะที่ความรูเรื่องนี้ ยังมีนอยมากในบริบท
ของคนไทย และผูมารับบริการ จากศูนยแฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 ผานมาแลวกวา 3 ทศวรรษ  
   ดังนั้น ประเด็นที่เป็นคําถามวิจัยคือ “คุณภาพชีวิต ความเป็นอยูของผูบาดเจ็บรุนแรง
เหลานี้ ภายหลังการเขารับบริการ ณ ศูนยแฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 เป็นอยางไรบาง มีปใจจัยเงื่อนไข
ในดานการบริการของศูนยแฯ และปใจจัยอ่ืนๆ สงผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของบุคคลเหลานี้อยางไร”          
ผูวิจัยจึงมุงเนนที่การศึกษาคุณภาพชีวิต ติดตามความเป็นอยูของผูบาดเจ็บรุนแรงเหลานี้ ภายหลังการเขารับ
บริการ ณ ศูนยแฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 โดยผลการศึกษาครั้งนี้ จะเป็นประโยชนแตอผูมีสวน ไดเสียในระบบ 
ประกันสังคมไดรับรู รับทราบปใญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นของอดีตผูเขารับการฟ้ืนฟูฯ เพ่ือนํามาใชเป็นแนวทาง    
ในการพัฒนาดานงานฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนงาน ใหมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลมากขึ้น จึงเห็นควรมี            
การศึกษาวิจัยนี้ขึ้น 
 

2.3. ปรัชญาการหาความรู้ความจริง (Levels of Philosophy)    
  ในหลักปรัชญาการหาความรูความจริง (Philosophy) แบงระดับออกเป็น 7 ระดับ (Rubin 
and Babbie 1997; Lincoln and Guba, 1985).  

1. ภววิทยา (Ontology)    
2. ญาณวิทยา (Epistemology)   
3. วิธีวิทยา (Methodology) 
4. กระบวนทัศนแ ( Paradigm)   
5. ทฤษฎี (Theory)     
6. วิธีการเก็บขอมูล (Method)   
7. แหลงของขอมูล (Source of data )   

1) ภววิทยา (Ontology) หมายถึง ธรรมชาติของความเป็นจริง หรือ ภววิทยา (The Nature of 
Reality or Ontology) : แบงเป็น 2 แบบ  

1.1) ความเป็นจริงมีหนึ่งเดียว ความเป็นจริงเป็นสากล (Single and Universal Reality) 
ความจริงมีอยูแลวในธรรมชาติ เป็นเอกเทศ  

1.2) ความเป็นจริงมีความหลากหลาย ความเป็นจริงเป็นการประกอบสราง และเป็น 
องคแรวม (Multiple, Construct, Holistic Realities) ขึ้นอยูกับ   

 1.2.1) ภูมิหลังของนักวิจัย นั่นหมายความวานักวิจัย 10 คน ศึกษาเรื่องเดียวกัน 
แตผลไมเหมือนกันก็เป็นเรื่องธรรมดา และเป็นธรรมชาติที่เกิดขึ้นได    
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 1.2.2) บริบท ณ ความจริงถูกสรางขึ้น : โดยเฉพาะประวัติศาสตรแ สังคม การเมือง 
วัฒนธรรม 

2) ญาณวิทยา (Epistemology) หมายถึง ความสัมพันธแระหวาง “ผู”แสวงหาความรูกับ “สิ่ง” 
ตองการรู (The Relationship of Knower and the Known) : แบงเป็น 2 แบบ  

2.1) “ผู”แสวงหาความรู กับ“สิ่ง”ตองการรู ไมมีความเกี่ยวของกันหรือสัมพันธแกัน อยูอยาง 
แยกสวน ความจริงมีอยูแลวในธรรมชาติรอการคนพบ ผูศึกษากับความจริงตองแยกจากกันอยางเด็ดขาด 
ไมมีอคติปะปน  

2.2) “ผู”แสวงหาความรู กับ“สิ่ง”ตองการรู มีความเกี่ยวของกัน สัมพันธแกัน มิไดอยูอยาง
แยกสวนออกจากกัน แตเป็นเนื้อเดียวกัน ความจริงเกิดจากการประกอบสราง (ดวยภาษา) ของมนุษยแ              
ซ่ึงตองอาศัยภูมิหลังของผูสราง และบริบท สังคม วัฒนธรรม การเมือง เศรษฐกิจ   

3) วิธีวิทยา (Methodology) หมายถึง วิธีการเขาถึงความรู ความจริง อาจแบงไดเป็น 2 แบบ 
กวางๆ ดังนี้  

3.1) แบบปฏิฐานนิยม (Positivism) ใหความสําคัญวา การศึกษาที่ดี นักวิจัยตองควบคุม
จัดการสิ่งที่ศึกษาและกลุมตัวอยาง/ประชากรได โดยนักวิจัยตองไมเขาไปมีสวนรวม เป็นเพียงผูสังเกตการณแ 
หรือมักเรียกกันแบบคําใหญ หรือกวางๆ วา “การศึกษาเชิงปริมาณ” หรือ “การวิจัยเชิงปริมาณ” เชน 

3.1.1) การศึกษาเชิงสํารวจ/การศึกษาเชิงพรรณนา (Survey/descriptive study) 
3.1.2) การศึกษาเชิงเปรียบเทียบ/สหสัมพันธแ (Comparison/correlation study) 
3.1.3) การศึกษากึ่งทดลอง (Quasi study)  
3.1.4) การศึกษาแบบทดลอง (Experimental study) ฯลฯ 

3.2) แบบมิใชปฏิฐานนิยม (Non-positivism) ใหความสําคัญวา การศึกษาที่ดี นักวิจัยตอง
เขาไปปฏิสัมพันธแกับผูถูกวิจัย/ผูรวมวิจัย หรือสิ่งที่ศึกษาอยางแนบแนน ไวใจ หรือมักเรียกกันแบบคําใหญ 
หรือกวางๆ วา “การศึกษาเชิงคุณภาพ” หรือ “การวิจัยเชิงคุณภาพ” ตัวอยางเชน  

3.2.1) ปรากฏการณแวิทยา Phenomenology 
3.2.2) ชาติพรรณวรรณนา (Ethnography) 
3.2.3) มานุษยวิทยา (Anthropology)  
3.2.4) การตีความ/ทฤษฎีวิพากษแ (Interpretivism/Critical theory) 
3.2.5) โครงสรางนิยม/หลังโครงสรางนิยม (Structuralism/Post-structuralism) 
3.2.6) วิเคราะหแวาทะกรรม (Discourse analysis) 
3.2.7) เรื่องเลา (Narrative) ฯลฯ  

4) กระบวนทัศน์ (Paradigm) ซ่ึงหมายถึง แบบแผนพ้ืนฐาน หรือ กรอบแนวคิดพ้ืนฐาน  
(Fundamental model or scheme) ที่จัดการลําดับ มีอิทธิพลตอความคิด ทัศนะของเราที่มีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง         
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5) ทฤษฎี (Theory) หมายถึง ชุดของแนวคิด ถอยความ ที่เป็นระบบ ในการอธิบายสิ่งที่
เกิดขึ้นจากปรากฏการณแในธรรมชาติ หรือชีวิตในสังคมวามนุษยแนั้น ดําเนินและคนหาความหมาย          
ในชีวิตประจําวันอยางไร          

 ในความหมายนี้ กระบวนทัศนแจึงมีความหมายกวางกวา ไมจําเพาะเจาะจง ในขณะที่
ทฤษฎีก็มีความหมายแคบกวา อยางไรก็ตาม แมกระบวนทัศนแจะแตกตางจากทฤษฎี แตบางตํารานักคิด
บางกลุมมองวา “ทฤษฎี”“กระบวนทัศนแ”(paradigm) “วิธีวิทยา”(Methodology) มีความใกลเคียง หรือ
“เป็นสิ่งเดียวกัน”   

6) วิธีการเก็บข้อมูล (Method) หมายถึง ชองทาง แนวทางการเขาถึงขอมูล อาทิ แบบสอบถาม 
แบบสัมภาษณแ การสังเกตแบบมีสวนรวมและไมมีสวนรวม ซึ่งจะสอดคลองกับระดับปรัชญาที่สูงขึ้นไป         
คือ ทฤษฎี กระบวนทัศนแ วิธีวิทยา ญาณวิทยา และภววิทยา  

7) แหล่งของข้อมูล (Source of data ) หมายถึง จุดหรือตําแหนงแหงที่ของขอมูลที่ตองการเก็บ 
ไดแก คน สัตวแ เอกสาร รองรอยประวัติศาสตรแ หรือบริบท สิ่งแวดลอม เป็นตน  

เนื่องจากโดยทั่วไปเรามักคุนเคยกับคําวา การศึกษา/การวิจัย “เชิงคุณภาพ” และ“เชิงปริมาณ” 
หรือเป็นปรัชญาระดับ “วิธีวิทยา” เทานั้น แตความจริงแลว มีระดับของปรัชญา หลักคิดที่สําคัญ การหาความรู
ความจริงที่สูงและต่ํากวา และกํากับสิ่งที่เรียกวา การศึกษา/การวิจัย “เชิงคุณภาพ” และ“เชิงปริมาณ” เพ่ือให
เห็นความเชื่อมโยงของปรัชญาการหาความรูความจริงในทุกระดับ จึงแสดงไวในภาพที่ 3 ดังนี้ 
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ภาพที่ 3 : แสดงระดับปรัชญาการหาความรู้ 
 

 
 
 
 
 

ปรัชญาการหาความรู้ 

 

ภววิทยา : ความเปน็จริงมี 1 เดียว 
 

ภววิทยา: ความเปน็จริงมีความ
หลากหลาย 

ญาณวิทยา:  ผู้ศึกษา - สิ่งที่ศึกษา 
ไมม่ีความเกี่ยวข้องกนั 

ญาณวิทยา: ผู้ศึกษา - สิ่งที่ศึกษา 
มคีวามเกี่ยวข้องกนั 

วิธีวิทยา/กระบวนทัศน/์ทฤษฏี :             
ปฏิฐานนิยม 

วิธีวิทยา/กระบวนทัศน/์ทฤษฏ ี: 
มิใช่ปฏิฐานนิยม 

วิธีการเก็บข้อมูล : แบบสอบถาม แบบวัด/ 
เครื่องมือท่ีมีมาตรฐาน ฯลฯ 

วิธีการเก็บข้อมูล : แบบสัมภาษณ์ สังเกต 
แบบม/ีไมม่ีส่วนร่วม ประชุมกลุม่ ฯลฯ 

 

แหล่งข้อมูล: กลุ่มตัวอย่าง/ 
คน สัตว์ เอกสาร ฯลฯ  

แหล่งข้อมูล: ผู้เข้าร่วมการวิจัย/ 
คน สัตว์ เอกสาร ฯลฯ  

 

การศึกษาเชิงปริมาณ 
 

การศึกษาเชิงคุณภาพ 
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นอกจากนี้ จากปรัชญาการหาความรู ความจริง สามารถหาความสัมพันธแของ ทฤษฎี 
การวิจัย วิธีการแสวงหาความรู้ของมนุษยแ ดังแผนภาพที่ 4 ( Adapted from  Wallace, 1971) ดังนี้  

 
ภาพที่ 4 : แสดงวงล้อของปรัชญาการหาความรู้  (Adapted from  Wallace, 1971) 

 

2.4. แนวคิดเกี่ยวกับตราบาปหรือการตีตรา (Stigma)  
2.4.1. ความหมายและแนวคิด 

 มีนักวิชาการไทยแปล “Stigma” เป็นคําวา “มลทิน” “ตราหนา” “ตีตรา” “ตราบาป”  
ซ่ึงในหนังสือเลมนี้ผูเขียนขอใชคําวา “ตราบาป” (ทวี เชื้อสุวรรณทวี, 2552) 

จากงานเขียนของ Erving  Goffman (1963) ในสมัยกรีกนั้น คําวา “ตราบาป” มักหมายถึง 
ลักษณะทางกายที่เห็นไดชัด และมีความเป็นสิ่งที่ผิดปกติวิสัย คุนชินและเป็นตัว/รูปสัญญะ หมายถึง 
รูปราง หนาตา ผิวพรรณ อันเป็นสัญลักษณแที่แทนความหมายในอัตลักษณแของบุคคล (Signifier) และ         
มีความหมายเลวรายทางศีลธรรม สัญญะ (Signs) ดังกลาวจะเป็นตัวประกาศใหบุคคลนั้น กลายเป็นผูถูก
ตําหนิ ผิดจารีตประเพณี สังคมสมควรหลีกเลี่ยงโดยเฉพาะในที่สาธารณะ ปใจจุบันคําดังกลาว                       
มีความหมายที่กวางขวางขึ้น และไมเฉพาะแตผูมีลักษณะทางกายที่ผิดปกติวิสัยเทานั้น โดยสรุป “การตราบาป” 
หมายถึง สัญลักษณแแหงการลดคุณคา ลดโอกาส ไมยอมรับ หรือ ความไมพึงประสงคแที่เกิดจาก การ
ประกอบสรางทางสังคมและวัฒนธรรม สังคมสรางวิธีการจัดประเภทของคน และลักษณะความเป็นปกติ
และธรรมชาติ โดยปกติแลว การปฏิสัมพันธแในสังคมของมนุษยแ มิไดใหความสนใจและคิดถึง การจัดแบง
เหล านี ้ จนกว า เราจะเผชิญกับสิ ่งที ่แปลกประหลาด บุคคลหรือสิ ่งที ่ต างไปจากที ่เราพบเห็น             
กรอบความคิดที่แฝงเรนเหลานี้ก็จะปรากฏขึ้น กลายเป็นเอกลักษณแทางสังคม (Social Identity) นําไปสู 
“ความคาดหวังหรือความตองการ” แหงความปกติ และเป็นความรูสึกที่ปรากฏตอประสาทการรับรูที่ซอนเรน
อยูภายใน กอนที่จะเผชิญกับสิ่งแปลกใหม และประหลาดไปจากท่ีคุนชิน ซึ่งลักษณะดังกลาวนี้ อาจเรียกวา 
“เอกลักษณแทางสังคมที่เสมือนจริง” (Virtual Social Identity) สวนประเภท และลักษณะที่มนุษยแเผชิญ 
เป็นและมีอยูในสภาพจริงนั้น เรียกวา “เอกลักษณแทางสังคมที่เป็นจริง” (Actual Social Identity)  

ทฤษฎ ี

 

สมมติฐาน 

การสังเกต/เก็บข้อมูล 

 

การอธิบายไป 
ยังกลุ่มใหญ่เชิงประจกัษ ์

อุปนัยตรรกะ 
(Inductive logic) 
- interpretivism 
- Anthropology 

  - Qualitative 
  - Ideographic 
  - Probabilistic 

นิรนัยตรรกะ 
(Deductive logic) 
   - Positivism 
   - Postpostivism 
   - Quantitative 
   - Monothetic 
   - Causal 

 



21 

 

เมื่อมีบุคคลที่เราไมคุนชิน ความคิดเหลานี้จะปรากฏขึ้น และจะทําใหคนที่เราเผชิญอยู
นั้นแตกตางไปจากคนอ่ืน ไมเป็นที่ตองการ มีมลทิน ไมจัดนับ หรือไมมีพ้ืนที่ที่จะจัดวางในความรูสึก 
ลักษณะที่ปรากฏขึ้นในใจเชนนี้เรียกวา "ตราบาป" ซึ่งถูกสถาปนาข้ึนจากความแปลกแยก แตกตางระหวาง 
“เอกลักษณแทางสังคมที่เสมือนจริงหรือคาดหวัง” กับ “ความเป็นจริง” แมวา การตราบาปจะเป็นถอยคํา 
ที่เชื่อมโยงกับลักษณะที่ไมพึงประสงคแ แตแทจริงแลวเป็นความสัมพันธแของภาษาและการใหความหมาย 
มิใชลักษณะนั้นๆโดยตรง นั่นหมายความวาลักษณะเดียวกันนี้ อาจเป็นตราบาปสําหรับสังคมหนึ่ง แตอาจ
เป็นเรื่องปกติวิสัย สิ่งที่คุนชินกับอีกสังคมหนึ่ง กลาวโดยสรุป ตราบาป เป็นความสัมพันธแระหวางลักษณะ
และความรูสึกคุนชิน (Stereotype) ซึ่งมีอยูในทุกสังคม 

ประเภทของ ตราบาปมี 3 ประเภท คือ   
      1) ตราบาปจากลักษณะความผิดปกติทางกาย หรือแตกตางไปจากลักษณะทั่วไป เชน 
ความพิการ คนเผือก เป็นตน     
      2) ตราบาปที่เกิดจาก การถูกตําหนิติติง เสมือนเป็นผูมีใจออนแอ ไมเป็นธรรมชาติ อัปยศ 
ไมซื่อสัตยแ และมักมีกรอบแนวคิดท่ีกําหนดไวกอนหนาแลว เชน ผูติดยา รักรวมเพศ เป็นตน  
    3) ตราบาปที่เกิดจาก ความเป็นชนเผาในเรื่องชาติพันธุแ ความเป็นชาติ ศาสนา ซึ่งตราบาป 
ประเภทนี้สามารถถายทอดสงผาน และแปดเปื้อนสมาชิกในครอบครัวดวย 
  เจตคติของคนท่ัวไปที่มีตอบุคคลที่มีตราบาปนั้น มักเห็นวาบุคคลนั้นไมมีความเป็นมนุษยแ 
ถูกแปลกแยก และเลือกปฏิบัติ ขาดโอกาสในชีวิต มีปมดอย และจากพ้ืนฐานความคิดเรื่องตราบาป เป็นเรื่อง 
ความแตกตางระหวางสิ่งที่คุนชินกับสิ่งที่ไมเคยพบเห็น แปลกประหลาด ทําใหมีการสรางลักษณะบางอยาง
ขึ้นมา และมักเป็นสิ่งเหนือธรรมชาติ เชน การมีสัมผัสที่หก เชื่อวาคนตาบอดมีประสาทสัมผัสพิเศษ            
ที่คนทั่วไปไมมี นอกจากนี้ยังกอใหเกิดการรับรูวา คนพิการ มัก “พิการทั้งหมด" (Gestalt disability) 
ดังนั้น คนบางคนอาจพูดตะโกนใสคนตาบอด เพราะคิดวาคนตาบอดจะไมไดยิน รวมทั้งไมกลาปฏิบัติ 
และลังเลที่จะมีปฏิสัมพันธแกับคนพิการ เป็นตน     

ในระดับปใจเจก ความรูสึกตราบาป เกิดขึ้นจากความแปลกแยกระหวางความตองการ
หรือ สิ่งที่คาดหวัง กับตัวตนที่แทจริง ซึ่งตราบาปจะหายไปไดนั้น บุคคลตอง “ยอมรับ” (Acceptance)            
ซ่ึงหมายถึง การที่บุคคลเผชิญกับสิ่งที่แปลกแยกนั้น ตองใหการยอมรับ และตระหนักถึงลักษณะที่ปนเปื้อน
ของเอกลักษณแทางสังคม นําไปสูการขยายตนเอง และยอมรับความแปลกแยกนั้น แตการเผชิญตราบาป
นั้นอาจไมสําเร็จ และยอมรับไดทุกคน ในบางคนนั้นลมเหลว เชน ภายหลังที่มีรางกายพิการ บุคคลก็จะ
แสวงหาวิธีการเยียวยารักษา ซึ่งการรักษาดังกลาวมิได ทําใหบุคคลกลับสูสภาพปกติ แตเป็นการ
เปลี่ยนแปลงตัวตนจากคนที่ถูกตําหนิอยางหนึ่ง (Particular Blemish) ไปสูคนที่สมเหตุสมผลที่ถูกตําหนิ      
ซึ่งสถานการณแเชนนี้ จะทําใหบุคคลอยูในสภาพ "การกลายเป็นเหยื่อ" (Victimization) คือ บุคคลจะมีโอกาส    
ที่จะไดรับการรักษาเยียวยาที่ไมถูกตองมากขึ้น ลุมหลงกับการบําบัดที่หลอกลวง แตสิ่งที่นาสนใจ ก็คือ             
บุคคลเหลานี้  ยินดียินยอมที่จะเขาไปเผชิญกับการบําบัดรักษาเหลานี้  เนื่องจากความเจ็บปวด              
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จากสภาพของการตราบาป นําเขาเขาไปสูกระบวนการบําบัดเหลานี้  และตกอยูในสภาพความเป็นเหยื่อ
โดยปริยาย  และในบางรายใชความมีตราบาปเพ่ือ “การไดรับผลตอบแทนทางออม” (Secondary Gain) 
เพื่อการตอรอง การขอโทษ หลีกเลี ่ยงการแขงขัน และความรับผิดชอบในสังคม แตในบางรายนั้น            
ก็สามารถยอมรับและปรับตัวตอความมีตราบาปนั้น เรียนรูและสามารถใชชีวิตประจําวันได เนื่องจาก
โดยธรรมชาติแลว คนทั่วไป (Normal People) กับคนที่ถูกตราบาป (Stigmatized) ตองมีปฏิสัมพันธแรวมกัน/
ผสมผสานระหวางกัน (Mixed Contact) ปใญหาที่เกิดขึ้น จึงเสมือนเป็นการขับเคี่ยวกันระหวางความเป็น               
ทวิลักษณแระหวาง “คนทั่วไป” และ “คนถูกตราบาป”เสมอ ผลของการมีตราบาปมีมากมาย ไมวาจะเป็น
ความรูสึกมีปมดอย ความอิจฉา รูสึกไมมั่นคง ไมมั่นใจ โดยเฉพาะความรูสึกไมมั่นใจวา คนทั่วไปจะแยกแยะ
และยอมรับพวกเขาอยางไร ความรูสึกไมมั่นคงนี้เกิดจากการที่คนมีตราบาปนั้น ไมรูวาเขาจะถูกจัดวางไว         
ในกลุมใด และไมรูวาตําแหนงแหงที่ใดที่เหมาะสมกับพวกเขา โดยสรุปคนถูกตราบาปมักมีความคิดที่วา           
ไมรูวาคนอ่ืนคิดอะไรกับพวกเขาบาง สวนปฏิกิริยาของคนทั่วไปที่มีตอคนถูกตราบาปนั้น แสดงไดหลาย
รูปแบบ เชน การเหมารวมวา ปใญหาทุกอยางในชีวิตของคนพิการนั้น เกิดจากความพิการที่เขาเป็น 
ความรูสึกวาคนพิการไมคูควรจะทําในบางสิ่งบางอยาง ไดแก การสูบบุหรี่ การแตงงาน การทํางาน หรือ
ประกอบอาชีพ เป็นตน    
 การที่คนทั่วไปและคนตราบาป ตองอยูในสังคมรวมกัน (Mixed Social Situation) 
สถานการณแนี้ สรางความกังวลแกคนถูกตราบาปอยางหลีกเลี่ยงไมได จึงทําใหคนที่ถูกตราบาปมีความรูสึก 
ทั้งความกาวราวและรูสึกอับอาย สิ่งเหลานี้ทําใหเราไดตระหนักและเขาใจถึงปรากฏการณแที่เกิดขึ้น 
และยอมรับวามันไมสามารถทําใหสงบราบเรียบได และพยามยามใหการอยูรวมกันของคนทั่วไป   
และคนที่ถูก ตราบาปอยางลงตัวและธรรมชาติที่สุดเทานั้น พึงระลึกเสมอวา ในสถานการณแที่คนทั่วไปรูสึก 
ไมลงตัว อึดอัดเมื่อตองอยูรวมกับคนพิการ คนถูกตราบาป แทจริงแลว คนพิการ คนถูกตราบาป ยิ่งรูสึกเชนนั้น 
กวาคนทั่วไปหลายเทานัก   

2.4.2. การก้าวข้ามตราบาปและการเปลี่ยนผ่าน (Passing)  
บุคคลที่ถูกตราบาป มีแนวโนมในการมีประสบการณแการเรียนรูที่ เหมือนกัน มีการ

เปลี่ยนแปลงความคิดเกี่ยวกับตนเอง มีวิถีการดําเนินชีวิตที่ตองอาศัยความมีมโนสํานึก (Moral Career)  
หรือ แบบแผนการปรับตัวตอความพิการของตนที่เหมือนกัน อาศัยการปรับตัวของบุคคล และวงจร           
ที่เหมือนกัน ไดแก จุดกําเนิดของตราบาป การแผขยายผลกระทบ และระยะการบรรเทาลงของผลกระทบ
ของตราบาปนั้น หรือกลาวสั้นๆก็คือ เป็นกระบวนการขัดเกลาทางสังคม (Socialization Process)             
ซึ่งแบงเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 เป็นระยะที่บุคคลที่มีตราบาป เรียนรู รวบรวมซึมซับ (Incorporate) 
จุดยืนของคนทั่วไป ดังนั้นจึงตองการการจําแนกแยกแยะความเชื่อของสังคม  และความคิดทั่วไป            
ที่มตีอบุคคลทีม่ีตราบาป ระยะที ่2 เป็นระยะที่บุคคลที่มีตราบาปเรียนรูวา เขาถูกตีตรา หรือมีตราบาปอยางไร
และจะอยูกับมันอยางไร ระยะเวลาและปฏิสัมพันธแของกระบวนการขัดเกลาทางสังคม  2 ระยะนี้  
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ทําใหเกิดแบบแผนสําคัญ เป็นการสรางรากฐานสําหรับการพัฒนาและใหแนวทางความแตกตางระหวาง 
วิถีแหงมโนสํานึกท่ีมีอยู กับแนวทางใหมแกบุคคลที่ถูกตราบาปนั้น โดยแบงเป็น 4 แบบแผน คือ  

   แบบแผนที่ 1 : เป็นแบบแผนสําหรับบุคคลที่มีตราบาปตั้งแตกําเนิด ที่สามารถเรียนรูขัดเกลา 
ตนเอง แมจะอยูสภาพที่เสียเปรียบ ตัวอยางเชน เด็กกําพรา เรียนรูวาเด็กโดยธรรมชาติ และปกติแลวตองมี 
พอแม และแมวาเขาจะเรียนรูวาเขาไมมีพอแมเหมือนเด็กคนอ่ืนแตหลังจากท่ีเขาโตขึ้น เขาก็สามารถที่จะ    
รูไดอยางธรรมชาติวา เขาสามารถที่จะเป็นพอของลูกไดอยางไร หรืออาจเรียกวา การขัดเกลาโดยตนเอง  

   แบบแผนที่ 2 : เป็นการขัดเกลาโดยครอบครัว เป็นแบบแผนการขัดเกลาที่มาจาก                
ความสามารถของครอบครัว ที่จะปกปูองคุมครองเป็นปราการ (Capsule) สําหรับบุตรหรือสมาชิกในครอบครัว     
เชน ครอบครัวที่มีบุตรพิการ แตคนในครอบครัวเป็นผูควบคุมขอมูล ขจัดวงจรของการถูกตีตรา สงเสริมให
บุตรของตนเรียนรู และรูจักตนเองเสมือนกับคนทั่วไป สงเสริมการมีเอกลักษณแแหงตนตามวัย และตามเพศ
อยางเหมาะสม หรืออาจเรียกวา การขัดเกลาโดยครอบครัว  

  แบบแผนที่ 3 : เป็นแบบแผนที่เกิดขึ้นกับบุคลที่มีตราบาปภายหลัง และเป็นการที่ตอง
ขัดเกลาเรียนรูกับสถานการณแที่เขาเคยรังเกียจ ตราบาปมากอน ซึ่งขณะนี้เขากลายเป็นคนหนึ่งที่อยูในสภาพ
เชนนั้น ดังนั้นบุคคลจึงมีปใญหาที่ตองกลับไปทบทวนเอกลักษณแของตนใหม และบางทีจําเป็นจะตองให       
นักวิชาชีพเขามาชวยเหลือแกไขปใญหาดังกลาวดวยในภายหลัง หรืออาจเรียกวา การขัดเกลาโดยนักวิชาชีพ 

แบบแผนที่ 4 : เป็นแบบแผนในกรณีของบุคคลที่ตองไดรับการขัดเกลาทางสังคม โดยกลุม
ชุมชนที่มีลักษณะแตกตางไปจากสังคมปกติ เพ่ือใหเขาไดเรียนรูทางเลือกหนทางที่ 2 และรับรู ยอมรับวา         
สิ่งเหลานี้คือ ความจริง เชน การที่คนพิการไดรู ไดเห็นคนพิการที่เหมือนหรือตางไปจากตน ก็จะทําใหเขา 
ไดรับรูวาในโลก และสังคม ยังมีผูคนหรือคนพิการอีกมากมาย ทั้งที่ตาง และเหมือนกับเขา และเพ่ือการรับรู
ถึงความจริงที่เป็นอยู หรืออาจเรียกวา การขัดเกลาโดยชุมชนและกลุมคนที่เป็นคนพิการเหมือนกัน 

สิ่งที่นาสนใจแบบแผน กระบวนการขัดเกลาทางสังคมทั้ง 4 แบบนั้น ดูเหมือนวาควรมี
ชวงเวลาหนึ่งที่คนที่ถูกตีตราหรือมีตราบาปเหลานี้ ไดมีปฏิสัมพันธแ มีประสบการณแรวมกับคนที่มีตราบาป
ลักษณะเดียวกันดวย แตอยางไรก็ตามในครั้งแรกๆ ของการเขากลุมมีปฏิสัมพันธแ  คนที่มีตราบาปจะรูสึก 
ไมมั่นใจ ความรูสึกลังเล 2 ฝใก 2 ฝุาย (Ambivalence) กลุมมักจะตอนรับสําหรับบุคคลที่ยอมรับความพิการ 
ของตนมากกวากลุมที่แสวงหาการรักษาเยียวยา การมีประสบการณแในการขัดเกลานี้  ชวยทําใหคนที่มี 
ตราบาปไดขัดเกลาความเชื่อ ระหวางตนเองและความเป็นบุคคลปกติ  และมีวิธีปฏิบัติตนในการปรับตัว         
ที่เหมาะสม และถือเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิต 
  ประเด็นของการปรับตัว การเปลี่ยนผาน (Passing) ของบุคคลที่มีตราบาปนั้น ยังขึ้นอยูกับ
การปรากฏตอสายตา (Visibility) หรือการมองเห็นไดของตราบาปนั้นดวย นั่นหมายถึงวา ตราบาปนั้น 
สามารถสื่อสารความหมาย (Communicating) แกสังคมและคนในสังคมไดมากนอยเพียงใด เชน คนตาบอด 
คนพิการทางกาย อาจมีความพิการ และมีความเป็นเอกลักษณแ ลักษณะของตน ที่จะบงบอกแกคนรอบขาง  
ผูพบเห็นไดมากกวาคนพิการหูหนวกที่ไมแสดงลักษณะ เอกลักษณแที่ปรากฏตอสายตาของผูคนมากนัก 
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แตแทจริงแลว คําวา “การปรากฏตอสายตา” (Visibility) อาจเป็นคําที่ทําใหเขาใจผิด ซึ่งนาจะใชคําวา 
“ความสามารถในการรับรู” (Perceptibility) หรือ“ความประจักษแชัดเจน” (Evidentness) และอาจสื่อ
ความหมายไดตรงกวา เพราะความตราบาปบางอยางมิไดรับรู  และใหความหมายเพียงการมองเห็น 
อยางเดียว แตอยางไรก็ตาม การจะเขาใจความหมายของคําวา“Visibility” ในที่นี้ไดถูกตองนั้นมีสิ่งที่
ควรคํานึงอยู 3 ประการคือ  

1. การประจักษแตอสายตาของตราบาป (Visibility of Stigma) มีความหมายในเชิง “การรูใน
สิ่งนั้น” (Known about-ness) ตัวอยางเชน แมวา ตราบาปของบุคคลนั้นจะมองไมเห็นไดชัดเจน แตความรูสึก 
ตราบาปของผูที่พบเห็นที่มีตอบุคคล อาจเกิดจากปใจจัยอ่ืนมากวาสิ่งที่ปรากฏตอสายตาในขณะนั้น ซึ่งอาจเป็น
ความรูเดิมหรือการไดรับการบอกเลาจากคนอ่ืนที่มีตอบุคคลนั้น 

2. การประจักษแตอสายตา มีความหมายในเชิงสิ่งที่มีความเดนเฉพาะอยาง (Obtrusiveness) 
เชน เมื่อมีการรับรูถึงความตราบาป แตหลังจากนั้นมีขอมูลบางอยางที่สงผลกระทบตอการลื่นไหล  
ของการมีปฏิสัมพันธแ ตัวอยางเชน “คนตาบอดที่ถือไมเทาขาว” เป็นสัญลักษณแสิ่งที่ประจักษแตอสายตา 
(Visibility) วาเขาเป็นคนตาบอด แตสัญญะดังกลาวบางครั้ง มิไดรับความสนใจในสิ่งที่มันแสดงความหมาย 
แตลักษณะที่คนตาบอด “ไมสามารถหันหนาและสบตากับผูรวมสนทนา” กลายเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลเดนชัด 
(Obtrusiveness) ตอการมีปฏิสัมพันธแสื่อสารในขณะนั้น   

3. การประจักษแตอสายตา และสิ่ งที่ มีความเดนเฉพาะอยา ง (Obtrusiveness)                        
มีความหมายในเชิง “จุดสนใจเลือกท่ีจะรับรู” (Perceived Focus)  โดยปกติคนทั่วไปมักจะสรางแนวความคิด 
ทั้งที่เป็นนามธรรมหรือรูปธรรม เกี่ยวกับคนที่มีตราบาปวา เป็นสิ่งที่ไมมีคุณสมบัติที่เหมาะสมบางประการ  
เชน แมวาในบางแงมุมเราจะเห็นวา คนพิการก็มีความสามารถในการทํางานได แตก็มีความรูสึกวา          
เขาเป็นคนอัปลักษณแ นาเกลียด แปลกแยกและเลือกปฏิบัติจากคนทั่วไป นั่นเป็นเพราะเราเลือกและ
รับรูในบางสิ่งบางอยาง มากกวาสิ่งที่ประจักษแตอสายตา 

การจัดการความมีตราบาป (Stigma Management) คือ การขจัด ทําใหตนเองหลุดพนบางสิ่ง 
บางอยางที่จัดวางอยู ในสังคมออกไป โดยเฉพาะความคุนชิน (Stereotyping) ที่มีความคิดเชิงอนุรักษแ               
วา มนุษยแตองอยูในประเพณี วัฒนธรรม และตองถูกจัดวางไวในประเภท พ้ืนที่ การประพฤติ และมีลักษณะ 
ตามความคาดหวังของคนสวนใหญหรือคนทั่วไปเทานั้น ดังนั้นปริมณฑลของการบริหารความมีตราบาป จึงอยู
ที่การมีหรือการสราง “พ้ืนที่สาธารณะ” และตองมีปฏิสัมพันธแกับคนแปลกหนา ซึ่งผูที่ถูกหรือมีตราบาป           
ก็มักจะมีเทคนิคที่อาจแตกตางกัน ในการที่จะเผชิญกับ คนแปลกหนาเหลานั้น และพยายามแสดงใหเห็นถึง 
“ความเป็นบุคคล” “ความมีตัวตน” เพ่ือใหความบกพรองของพวกเขาหมดสภาพของการที่จะถูกวิพากษแวิจารณแ
ตอไป ซึ่งกระบวนการนี้อาจเรียกวา “การทําลายเพ่ือแสดงความเป็นตัวตน” (Breaking Through) ไดรับการยอมรับ
จากผูอื่นและกลายเป็นสวนหนึ่งของสังคม ไมถูกแปลกแยก หรือ “คนที่มีเอกภาพ” (Unique Person) ซึ่งคําวา         
" Unique" ในที่นี้ มาจากแนวคิดที่เกี่ยวของดังนี้ 
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แนวคิดที่ 1 : ความเป็นเอกภาพ หมายถึง เครื่องหมายทางบวก (Positive Mark) หรือ                
เสาหลักของเอกลักษณแ (Identity Peg) ซึ่งแตละคนก็จะมีภาพลักษณแ หรือเป็นการจัดวางตําแหนงแหงที่
ในโครงขายของความสัมพันธแในใจของคนอื่นที่แตกตางกัน ไมซ้ําที่กัน ฉะนั้นในที่ที่หนึ่งก็จะมีไวสําหรับ
คนหนึ่งเทานั้น ซึ่งเปรียบไดกับลายนิ้วมือของคนที่ไมซ้ําหรือเหมือนกันได  

แนวคิดที่ 2 : ในขณะทีค่วามจริงบางอยางของบุคคล จะตองมีความถูกตองสอดคลองกับ  
การรับรูของคนอ่ืน แตความจริงทั้งหมดเกี่ยวกับบุคคล ก็ไมสามารถจะรูไดทั้งหมด ดังนั้นมนุษยแจึงมีวิธีการ             
ที่จะจําแนกแยกแยะบุคคลใหเกิดความแตกตางกัน หรือมีลักษณะเฉพาะของบุคคล ดวยการหลอมรวมกัน
อยางเป็นเอกภาพของแงมุมประวัติชีวิต (Unique Combination of Life History Items) ตัวอยางเชน  
การผูกโยงดวยการมีชื่อ (Name Bound) การผูกโยงกบัลักษณะทางกายและรูปแบบพฤติกรรม (Body Bound) 
หรือ ใชทั้ง 2 วิธีรวมกัน 

แนวคิดที่ 3 : ความแตกตางของบุคคลหนึ่งกับบุคคลอ่ืนๆ ถือเป็นสิ่งสําคัญของการดํารง
อยูการมีชีวิตของบุคคล (Core of Being)  

ซึ่งทั้ง 3 แนวคิดดังกลาวมาขางตนนี้ นําไปสูความมีเอกลักษณแ หรืออัตลักษณแของบุคคล 
(Personal Identity) กระบวนการและวิธีการการสรางเอกลักษณแแหงตนนั้น อาจมีไดหลากหลาย  
ไมวาจะเป็นลักษณะทางกาย การพิจารณาจากลายมือในการเขียนหนังสือ การวาดภาพ การถายภาพ 
รวมทั้งการสรางระบบ/องคแกรขึ้นมารองรับเป็นกลุมขนาดใหญ รวมทั้งการผลักดันใหเกิดเป็นนโยบาย
ของรัฐและชาติ เชน การตรากฎหมายในการใหมีบัตรประจําตัวประชาชน ใบสูติบัตร รวมทั้งการตรา
กฎหมาย พระราชบัญญัติอ่ืนๆแตอยางไรก็ตาม การสถาปนาตัวตน เอกลักษณแของบุคคลเหลานี้ มักเกิดจาก                
การกําหนดเอกลักษณแใหแกตนเอง  ซึ่งคอนขางจะแตกตางจากเอกลักษณแของความภาคภูมิใจ              
และการตราบาปที่มีอยูในใจ และถูกกําหนดโดยสาธารณะ ดังนั้นการเขียนอัตชีวประวัติของตน 
(Autobiographies) และการเรียนรูจากชีวประวัติที่มีคนอ่ืนเขียนให  (Biographies) ทั้งที่มีหรือไมมี
ชื่อเสียง เป็นอีกวิธีหนึ่งในการสรางเอกลักษณแของตน และมีขอดีคือ มีความเป็นทางการหรือยุงยากนอยกวา 
การสรางบทบาททางสังคมในการเขาไปอยูรวมกับคนอ่ืน 
  เมื่อบุคคลมีตราบาป ก็จะทําใหบุคคลแยกตัวออกจากสังคม และมีชีวิตอยางไมมีความสุข
ในสังคม บุคคลจึงจําเป็นตองทําลายอุปสรรคปใญหา และเปลี่ยนผานวิกฤติชีวิตของตนไปสูอีกจุดหนึ่ง 
(Breakdown and Passing) วงจรธรรมชาติของการเปลี่ยนผานนั้นมี 6 ขั้นตอน ดังนี้  

ขั้นที่ 1 เป็นขั้นที่บุคคลไมรูวากําลังเขาสูการเปลี่ยนผาน (Unwitting passing)      
ขั้นที่ 2 เป็นขั้นเริ่มเรียนรูวาตนเองกําลังเปลี่ยนผานโดยไมตั้งใจ (Unintended passing) 
ขั้นที่ 3 เป็นขั้นเริ่มรูสึกสนุกและมีความสุขกับชีวิตมากขึ้น (Passing for Fun) 

                  ขั้นที่ 4 เป็นขั้นรูสึกถึงความเปลี่ยนผาน (มีความสุข) ในบางสวนของชีวิต ในกิจกรรม                  
ที่มิใชกิจวัตรประจําวัน (Passing during non routine parts of social round) เชน การไดไปพักผอน 
การไปเที่ยว  
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 ขั้นที่ 5 เป็นขั้นรูสึกและมีการเปลี่ยนผาน (มีความสุข) ในขณะที่ดําเนินกิจกรรมในชีวิต 
ประจําวัน (Passing during routine daily occasions) เชน รูสึกทํางานไดดี มีอาชีพ มีความสุขกับการทํางาน 

ขั้นที่ 6 เป็นขั้นปราศจากตราบาป (Disappearance) เป็นขั้นของการเปลี่ยนผานที่สมบูรณแ   
มีความสุขหรือพอใจในแงมุมตางๆ ของชีวิต 

ซึ่งการเปลี่ยนผานดังกลาวเป็นสิ่งที่บุคคลนั้นเทานั้น ที่จะรับรูไดวาตนเองกําลังอยู              
ณ ขั้นตอนไหนของกระบวนการเปลี่ยนผาน ซึ่งอาจถายทอดออกมาจากงานเขียน การเลาชีวประวัติ            
ของตนและพฤติกรรมตางๆ  และมีการจัดการ และการกําหนดวิถีการดําเนินชีวิตดวยตนเอง เชน บุคคลนั้น 
อาจเดินทางไปยังอีกเมืองหนึ่ง ไปเชาหองพักเพ่ือพักผอน ซื้อของ ซื้อเครื่องแตงตัวใหตนเองเสมือนผีเสื้อ            
ที่กําลังมีปีกใหม และกําลังจะกระพือปีกบินอยางอิสระ แตอยางไรก็ตาม แตละคนมีการเปลี่ยนผาน              
ที่แตกตางกัน และอาจจะลมเหลวในการเปลี่ยนผานและกลับไปสูขั้นตอนเดิมใหมอีกก็ได 

ใน 2 ขั้นตอนแรกนั้น คนที่มีหรือถูกตราบาป ตองเรียนรูถึงมุมมองที่เขาถูกกําหนดวา            
เป็นบุคคลที่ไรคุณคา ไมเป็นที่ตองการของคนทั่วไป ขั้นตอไป เขาตองเรียนรูถึงวิธีการเผชิญกับที่คนอ่ืน
ปฏิบัติตอตน และข้ันตอนตอมาเป็นขั้นตอนของเรียนรูการเปลี่ยนผานอยางแทจริง สิ่งสําคัญประการหนึ่ง              
ที่จะชวยใหเกิดการเปลี่ยนผานไดนั้น คือการจัดบรรยากาศ และสัมพันธภาพที่มีความมั่นคง มั่นใจแกบุคคล
เหลานี้ โดยเฉพาะบิดามารดา สมาชิกในครอบครัว จะมีสวนชวยสนับสนุนการเปลี่ยนผานไดอยางมาก 
รวมถึงเอกลักษณแทางสังคม วิถีชาวบาน จริยธรรม วัฒนธรรมยอมมีอิทธิพลในการปรับเปลี่ยนเอกลักษณแ
ของบุคคล และกระบวนการเปลี่ยนผานของบุคคลดวยเชนกัน 

กระบวนการเปลี่ยนผาน มีความเกี่ยวของกับสภาพจิตใจของบุคคลที่ตองเปลี่ยนผาน             
ซึ่งมีสิ่งที่ตองคํานึงถึงธรรมชาติของการเปลี่ยนผาน 3 ประการคือ  

ประการที่ 1 บุคคลที่ตองเปลี่ยนผานจะมีความวิตกกังวลสูง การดําเนินชีวิตอาจชะงักงัน
ไดตลอดเวลา 

 ประการที่ 2 บุคคลที่ตองเปลี ่ยนผานจะมีความรู สึกแปลกแยก ในการสราง
สัมพันธภาพกับผูอื่น ลังเลไมแนใจในเจตคติที่มีตอตนเองของกลุมใหมที่เขาไปมีปฏิสัมพันธแดวย  
                   ประการที่ 3 บุคคลที่กาวพนการเปลี ่ยนผานแลว  ตองมีชีวิตและดํารงอยูได                
ในรูปแบบตางๆของสังคม สามารถอยูกับผู อ่ืนที่อาจปฏิบัติตอตนเอง อยางไมสามารถคาดเดาได               
หรือมีความพรอมตอการปรับตัวตลอดเวลา ตองใชเวลา 

มีวิธีการที่หลากหลายที่บุคคลใชจัดการขอมูล  จัดการเกี่ยวกับตนเองและตราบาป
(Techniques of Information Control) ไดแก   

1. การปกปิด/ปฏิเสธที่จะรับรูสัญลักษณแของการตราบาป ตัวอยางเชน คนที่ฉีดสารเสพติด         
อาจสวมเสื้อแขนยาวเพ่ือปกปิดรอยเข็มฉีดยา คนพิการอาจปฏิเสธที่ใช เครื่องชวยความพิการ             
ทั้งท่ีมีความจําเป็นตองใช หรือคนที่มีสายตาเลือนราง อาจจะหลีกเลี่ยงการอานหนังสือ เป็นตน 
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2. การเปลี่ยนหรือกลบเกลื่อนสัญลักษณแของการตราบาปไปเป็นลักษณะอ่ืน ตัวอยางเชน 
คนที่มีปใญหาทางการไดยิน จะแสดงอาการจะเป็นลม อาการงวงนอน แสดงอาการเป็นคนเบื่อคนงาย   
เพ่ือหลีกเลี่ยงที่จะตอบคําถาม พูดคุย เนื่องจากไมไดยิน หรือไมเขาใจคําถามเมื่อมีปฏิสัมพันธแกับผูอ่ืน 

3. การจัดแบงโลกออกเป็น 2 สวน เพ่ือจัดการกับความเสี่ยง กลาวคือ คนที่ถูกตราบาป
รูสึกวา โลกของคนท่ัวไปนั้นมีความแตกตางจากโลกของตัวเอง หรือกลุมของตัวเอง ทําใหโลกของคนกลุม
ใหญเป็นสิ่งสิ่งที่ไมนาไวใจ ไมอยากพูดคุยดวย แตโลกของพวกเขาเป็นกลุมเล็กที่มีการพูดคุยปฏิสัมพันธแ
อยางใกลชิดไวใจกันมากกวา นั่นหมายความวา คนที่มีตราบาปตองการสัมพันธแภาพที่แนนแฟูน           
มีความมั่นใจวาขอมูลของเขาจะเก็บไวเป็นความลับ ซ่ึงในแนวคิดประเด็นนี้ นักวิชาชีพผูบําบัดรักษา 
นํามาใชเป็นแนวทางการบริการ การชวยเหลือกับคนที่มีตราบาปดวย       

นอกจากนี้ ความหางไกลทางกายภาพ ก็มีอิทธิพลตอการเปลี่ยนผานเชนกัน กลาวคือ             
การที่บุคคลจัดวางตนเองหางจากสังคม ก็จะทําใหบุคคลมีแนวโนม มีขอจํากัดในการสรางเอกลักษณแ                
สวนบุคคลของตน และการอยูหางจากสังคมสวนใหญ ก็จะทําใหเขาถูกตัดขาดที่จะมีประสบการณแกับผูอ่ืน
อยางตอเนื่อง และสงผลตอความสําเร็จในการสรางเอกลักษณแแหงตนและการเปลี่ยนผาน ซึ่งคนที่ถือวา              
กาวพนการเปลี่ยนผานความมีตราบาป จะตองประกาศสัญลักษณแของตนตอคนอื่น ยอมรับตนเอง         
นับถือตนเอง และมีความรูสึกวา ไมจําเป็นตองปกปิดสัญญะนั้นอีกตอไป การบันทึก การตีพิมพแ ประวัติความพิการ 
อัตชีวประวัติของตน เป็นวิธีหนึ่งที่จะชวยใหบุคคลที่รูสึกมีตราบาปนั้น ไดกาวพนความรูสึกนั้น ซึ่งมีจํานวน
นอยที่สามารถเปลี่ยนผานได ในขณะที่บุคคลเหลานี้ สวนใหญก็มักจะเลือกที่จะปกปิดมากกวา ซึ่งถือเป็น
ปใญหาสําคัญของคนที่มีความรูสึกตราบาป 
  2.4.3.ข้อสรุปบางประการเกี่ยวกับความพิการและการตราบาป (Disability and Stigma)  
  จากงานเขียนของ Fine and Asch, (1988) ไดระบุถึงขอสรุปขอคนพบเบื้องตน (Assumptions 
about Disability) ที่ทาทายตอนักวิจัยและการคนหา ดังนี้ 
   1) ความพิการมักถูกจัดวางไวในมิติทางชีววิทยา : ความพิการไดรับการยอมรับวาเป็น                    
ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) : ความพิการและความเป็นมนุษยแไดรับการยอมรับวา เป็นสิ่งเดียวกัน 
อยูในมิติเดียวกัน และเป็นสาเหตุของการเกิดพฤติกรรมและเจตคติของคนอ่ืนๆ ที่มีตอคนพิการดวย เชน    
งานของ Goffman, (1963) ระบุวา ความพิการกระตุนใหเกิดความวิตกกังวล และความอึดอัดใหแกผูพบเห็น
คนอ่ืน โดยเฉพาะความพิการที่มองเห็นไดชัด เชน คนพิการนั่งลอเข็น คนตาบอด และนําไปสูการ                 
ตราบาปทางสังคม คนพิการกลายเป็นสิ่งแปลกประหลาดในสังคม โดยสรุป ความพิการเป็นตัวแปรอิสระ               
ที่จะทําใหเกิดความวิตกกังวล อึดอัดของสังคม เป็นตัวทํานายผลลัพธแของปฏิสัมพันธแทางสังคม 
   2) เมื่อคนพิการเผชิญกับปใญหา นั่นแสดงใหเห็นวา “ความพิการ” เป็นตนเหตุของปใญหาทั้งหมด 
: แนวคิดนี้อยูในงานเขียนของ Goffman (1963) และ Jones et al  (1984, quoted in Fine and Asch,1988, p.9) 
เชนเดียวกับ Hahn ที่ใหความหมายของคําวา “สิ่งแวดลอมแหงความพิการ” (Disabling Environment) ที่มองวา
อุปสรรคปใญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นของคนพิการ เป็นผลของหรือขอจํากัดทางชีววิทยา/ทางรางกายของบุคคล 
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มากกวาอุปสรรคทางสถาปใตยกรรมที่มนุษยแสรางขึ้น หรือการเลือกปฏิบัติของสังคมตอคนพิการ ดังนั้น                      
การเรียกรองและการบัญญัติกฎหมาย เพ่ือขจัดปใญหาการเลือกปฏิบัติ จึงไมสามารถแกไขปใญหาทุกอยางของ
คนพิการ “ในโลกที่สรางมาเพ่ือคนสวนใหญที่มีรางกายปกติ” ดังนั้น สิ่งที่นาจะเป็นทางออก และการแกไข
ปใญหานี้ก็คือ การใหการปรึกษา ฝึกฝนใหคนพิการ “ยอมรับความจริง” บนโลกใบนี้ (Baker, 1948, quoted in 
Fine and Asch, 1988, p. 9) 
  อยางไรก็ตามขอสรุปนี้ ก็มิไดรับการยอมรับจากนักคิด นักวิชาการทั้งหมด (Sampson, 
1983, quoted in Fine and Asch,1988,p.10) ที่ทํางานดานยุติธรรม ก็เป็นคนหนึ่งที่ไมเห็นดวยกับแนวคิด 
หรือขอสรุปนี้ โดยเขาเห็นวา การจัดสรรทรัพยากรที่เป็นธรรม เป็นสิ่งที่จะชวยใหคนพิการไดรับความสุข 
และการปลอดพนจากความรูสึกดังกลาว มากกวา “การยอมรับ” กับ สิ่งแวดลอม ชะตากรรม และผลพวง
ของความพิการอยางที่เป็นอยู 
   3) คนพิการ คือ เหยื่อ (Victim) : ในทัศนะนี้ คนพิการถูกมองวาเป็นเหยื่อ เป็นคนที่ตองเผชิญ
กับความเจ็บปวดจากการ “โทษตนเอง” (Bulman & Wortman, 1977, quoted in Fine and Asch,1988, p. 10) 
ในทางจิตวิทยานั้น ความพิการถูกแสดงออกมา โดยแบบแผนการมีกลไกปูองกันทางจิต ที่เรียกวา “การปฏิเสธ” 
(Denial) ดังนั้น ความพิการ จึงถูกใชในความหมายของการ “เป็นเหยื่อ” ซ่ึง Taylor et al (1983) และ Schutz 
and Decker (1985, quoted in Fine and Asch, 1988, p. 10) ไดอธิบายสภาพที่คนตกเป็นเหยื่อนี้วา จะมีวิธีการ
เผชิญกับปใญหาดังกลาว เป็นขั้นตอน 4 - 5 ขั้นตอนของการปรับตัว เริ่มตั้งแต การโทษตัวเอง ซึมเศรา ไปจนถึง
การยอมรับ และปราศจากความรูสึกมีปใญหา และปรับตัวได ซึ่งแตละคนใชเวลาที่แตกตางกัน ตั้งแต 1 เดือน 1 ปี 
5 ปี 20 ปี หรือ บางคนอาจไมสามารถทําใจยอมรับกับความพิการ หรือตก “เป็นเหยื่อ” ไปตลอดชีวิต   
   4) ความพิการ เป็นปใจจัยสําคัญที่มีอิทธิพลตอสังกัปแหงตน (Self Concept) การนิยาม
ตนเอง การใหความหมายตนเอง การปรับตัวทางสังคม และกลุมอางอิง นักคิดที่ใหการสนับสนุนขอสรุป            
ในกลุมนี้ (Taylor et al, 1983; Jone et al, 1984;  Gibbons, 1986, quoted in Fine and Asch, 1988, pp. 11-12) 
เป็นตน 
   5) การมีความพิการ เป็นเครื่องหมายแสดงถึงความตองการการชวยเหลือ และ                
การประคับประคองทางสังคม : ขอสรุปนี้ ไดรับการสนับสนุนที่ปรากฏในงานของ Goffman (1986, 
Katz,1981; Brickman et al, 1982; Jone et al, 1984; Sarason, 1986, quoted in Fine and Asch, 1988, 
pp. 12-13) เป็นตน จึงทําให “คนพิการ” อยูในฐานะ หรือสภาพของคนที่หมดหวังพ่ึงพิง ยอมตาม เจ็บปุวย 
และนําไปสูฐานคิดแบบแผนทางการแพทยแ (Medical Model) ที่ใหความสําคัญของบทบาท “ผูเชี่ยวชาญ” 
นักวิชาชีพ ตางๆเขามาชวยเหลือ แกไขปใญหาใหคนพิการมอง “ความพิการ”เหมือนกับ ไขหวัด อาการ            
ปวดฟใน กระดูกหัก ฯลฯ เมื่อใหผูเชี่ยวชาญบําบัดรักษา และบางความพิการเป็นสภาพชั่วคราวที่รักษา              
ใหหายได และเมื่อบางความพิการไมสามารถทําใหกลับมามีชีวิตเหมือนปกติได ก็จะมองวาความพิการ 
และคนพิการมีความยากลําบากในการแกไข และปรับตัว     
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นอกจากนี้ ขอสรุปนี้คนทั่วไปมักจะตอตาน อึดอัดเมื่อตองเผชิญกับคนพิการที่สามารถ
จัดการกับชีวิตของตนเองได ปฏิเสธความสําเร็จในการปรับตัวของคนพิการ มองงาน กิจกรรมที่มีตอ     
คนพิการเป็นเพียง “การทําใหดีที่สุดในสิ่งที่เสียแลวหรืองานไมมีใครตองการทํา” เทานั้น (Making the best 
of a bad job) ดังนั้น การชวยเหลือหรือการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ จึงใหความสําคัญกับสุขภาพ/การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
ทางกายเทานั้น และเป็นที่มาของฐานคิดแบบแผนทางการแพทยแ ดังกลาวแลวในขางตน 
  ซึ่งขอสรุปแนวคิดนี้ก็ถูกโตแยงวา คนพิการมิไดหมายถึงการชวยเหลือ ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
มิติทางรางกายเพียงอยางเดียว แตยังรวมถึงการชวยเหลือทางการศึกษา อาชีพ ตลอดจนคนพิการมิได            
มีฐานะเป็น “ผูรับ” เพียงอยางเดียว อันเป็นการตอกย้ําความคิด ความเชื่อเดิมๆที่มีมา เชน เด็กพิการมิไดรับ
การคาดหวังใหมีคุณคา และประโยชนแตอครอบครัวและสังคม เป็นตน 

จะเห็นไดวาขอสรุปเบื้องตนดังกลาว คอนขางจะมองคนพิการ ความพิการในทางลบ            
คนพิการ/ความพิการ จึงเป็นจึงเป็นสิ่งกระตุนความรูสึกของ “ภาวะอันตราย” “ความตาย” เพราะความพิการ
สะทอนใหเห็นถึง ความไมสามารถควบคุมชีวิตในมิติตางๆ คนทั่วไปตองการใหคนพิการอยูในสภาพทุกขแทรมาน
อยูอยางนั้น เพื่อตอกย้ําวา “ภาวะของความปกติ” (Normal State) คือ สิ่งที่ดีงาม และเป็นสิ่งสําคัญ         
ซึ่งแทจริงแลว ในชีวิตประจําวันของคนเรา บางครั้งคนทั่วไปก็อยูในสภาพพ่ึงพิง ควบคุมชีวิตของตนเองไมได 
เสมือนเราจะพยายามแบงมนุษยแออกเป็น 2 กลุม คือ“ผูให” และ“ผูรับ” แตแทจริงแลว คนทั้ง 2 กลุม ก็อยูในภาวะ 
“พ่ึงพิงกัน” และ “มีสวนไดสวนเสีย” เชนกัน (Interdependent and Stakeholder) กระบวนทัศนแการมอง
คนพิการดังกลาว ทั้ง 5 ประการ จึงมองวา ปใญหาของคนพิการเกิดจาก “ความพิการ” หรือ “ความบกพรองทาง
รางกาย” ดังนั้น วิธีการแกไขปใญหาของคนพิการก็คือ การเยียวยารักษาความพิการหรือความบกพรองทาง
รางกายนั้น ใหฟื้นคืนกลับมาสูปกติใหมากที่สุด ก็จะทําใหปใญหาของคนพิการหมดและลดลงไป กระบวนทัศนแเชนนี้
จึงเรียกวา“แบบแผนทางการแพทยแ” (Medical Model) ปใจจุบันกระบวนทัศนแนี้ ไดมีขอโตแยงและถูกเบียดขับ
ดวยกระบวนทัศนแใหมท่ีเรียกวา“แบบแผนทางสังคม” (Social Model) 
     6) ปใญหาของคนพิการเกิดจากสังคม : กระบวนทัศนแนี้เรียกวา “แบบแผนทางสังคม” 
(Social Model) ซึ่งเป็นการมองวา ปใญหาของคนพิการเกิดจากปฏิสัมพันธแระหวาง “ความบกพรอง
ทางรางกาย” กับ “บริบททางสังคมและสภาพแวดลอม”กลาวคือ เชื่อวาความรุนแรงและนัยของปใญหา
ของคนพิการ เกิดจากการประกอบสราง และอุปสรรคทางสังคม โดยเฉพาะเจตคติ ความคิด ความเชื่อ
ของสังคมที่มีตอคนพิการ นําไปสูอุปสรรคทางสังคม การปิดกั้นทางโอกาส การเลือกปฏิบัติการกดขี่          
ความไมเทาเทียมในสิทธิและศักดิ ์ศรีของความเป็นมนุษยแ  ว ิธีการแกไขปใญหาของคนพิการ  คือ          
การทําลายโครงสรางอํานาจที่มีอยูเดิม กระบวนการปลุกจิตสํานึก การเสริมพลังอํานาจแกคนพิการ 
ตลอดจนรูปแบบการขับเคลื่อนทางสังคมตางๆ อาทิ การฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการในชุมชน (Community 
Based Rehabilitation: CBR) การมีวิถีชีวิตอิสระ (Independent Living: IL) เป็นตน “แบบแผนทางสังคม” 
ดังกลาวนี้ ไดถูกหยิบยก และเป็นที่นิยมในการนําใชกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการมากขึ้นในปใจจุบัน  
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2.4.4. การปรับตัวต่อความพิการ 
  ความพิการ โดยเฉพาะความพิการที ่เก ิดขึ ้นภายหลัง ก อให เก ิดผลกระทบตอ                    
การเปลี่ยนแปลงของชีวิตในดานตางๆ มากมาย ไมวาจะเป็นดานการประกอบอาชีพ เศรษฐานะ สุขภาพ 
จิตใจและลักษณะทางสังคม โดยเฉพาะผลกระทบและความเสียหายทางดานจิตใจและสังคมนั้น  จะมีผล
มากที่สุด ตัวอยางที่เห็นไดชัดเจน ก็คือ ความเจ็บปุวยเรื้อรังและความพิการนั้ น มิไดมีผลเพียงการจํากัด            
ในบทบาทหนาที่กิจวัตรประจําวันเทานั้น แตยังมีผลทําใหเกิดการตีตรา หรือการตราบาปทางสังคม (Social 
Stigma) และปใญหาทางจิตใจอีกดวย สงผลทําใหเกิดการปรับตัวทางดานจิตสังคมของคนพิการ และนําไปสู
การพิจารณาการใหคําปรึกษาในงานฟื้นฟูสมรรถภาพ (Rehabilitation Counseling) แกคนพิการเหลานี้  
  มักมีคําถามเกิดขึ้นเสมอวา คนพิการแตละแบบ แตละประเภทนั้น มีลักษณะสัมพันธแกับ
บุคลิกภาพหรือไม? และมักจะสรุปความเห็นไปตางๆ นานา อาทิ คนตาบอดมีบุคลิกภาพชอบแสดงออก 
(Extrovert Personality) ชอบแสดงตัว และพูดคุย และอยูเป็นกลุมๆ สวนคนหูหนวกมีบุคลิกชอบเก็บตัว 
(Introvert Personality) ไมชอบแสดงออก หวาดระแวง คนพิการทางรางกายมีลักษณะเจาระเบียบ (Compulsive 
Personality) เป็นตน มีงานวิจัยในตางประเทศกวา 250 เรื่อง (Shontz,1971 cited in Cook, 1992) ที่ศึกษา
ความสัมพันธแระหวางบุคลิกภาพกับความพิการประเภทตางๆ ผลการศึกษาพบวา ความพิการแตละประเภท   
“ไมมีความสัมพันธแ” กับประเภทหรือลักษณะของคนพิการนั้นๆ และความแตกตางของความพิการ “ไมเป็น
สาเหตุ” ของความลมเหลวในการปรับตัวของคนพิการ แตอยางไรก็ตาม มีการศึกษาพบวาลักษณะบุคลิกภาพ
กอนการเกิดความพิการมีผลตอ หรือมีความสัมพันธแกับพฤติกรรมการปรับตัวตอความพิการของบุคคล อาทิ 
บุคคลที่มีบุคลิกภาพชอบเก็บตัว และมีลักษณะซึมเศรา (Depressive Personality) มักมีปใญหาการปรับตัว 
หรือใชเวลาในการปรับตัวตอความพิการมาก เป็นตน และมีสิ่งที่นาสนใจก็คือความพิการนั้น มีผลกระทบ  
ทําใหบุคคลมีพฤติกรรมการแสดงออก หรือปฏิกิริยาตางๆกันได ซ่ึงสามารถวิเคราะหแไดวาเกิดจาก                    
การตอบสนองจาก 2 มิติใหญๆ (Cook,1992) คือ 1) การตอบสนองของคนพิการตอความพิการของเขาเอง                
2) การตอบสนองของสังคมตอคนพิการ     
  ดังไดกลาวไปในตอนตนวา คนพิการ โดยเฉพาะคนพิการภายหลัง อาทิ ไดรับอุบัติเหตุและ
ทําใหสูญเสียอวัยวะ หรือความพิการ มักจะมีปฏิกิริยาตอบสนองตอความพิการของตน เป็นลําดับ 5 ขั้นตอน 
ดังนี้ (Crewe & Athelstan,1981; Scorzelli, 1998)  

1)  ช็อก (Shock) มักเกิดขึ้นเป็นปฏิกิริยาแรก โดยมีอาการหายใจติดขัด ตัวสั่นสะทาน 
ตัวเหงื่อออก ตัวเย็น ควบคุมอารมณแไมได บางรายอาจหมดสติ ปฏิเสธ และไมรับรูตอความพิการที่เกิดขึ้น
(Denial) อาจมีอาการโกรธ ฉุนเฉียว (Anger) และไมสามารถปฏิบัติหนาที่ปกติของตนได  
  การชวยเหลือในระยะนี้ มุงเนนการประคับประคองจิตใจเป็นหลัก แสดงความเห็นอก
เห็นใจ รับฟใง อยูใกลๆ ยอมรับปฏิกิริยาที่เกิดขึ้น เปิดโอกาสใหระบายความรูสึก อารมณแตางๆ โดยการระบาย 
พูดคุย และการแสดงอารมณแตางๆ อยางรวมรูสึกและเขาอกเขาใจ ไมตําหนิ  รวมทั้งการปูองกันอันตราย      
ที่อาจเกิดข้ึนจากอาการช็อกนั้น 
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2)  การตระหนักรู (Realization) ในขั้นนี้ บุคคลเริ่มตระหนัก และรับรูถึงความเป็นจริง 
และความรุนแรงของคนพิการที่เกิดขึ้น โดยจะมีอาการวิตกกังวล และตื่นตระหนก (Anxiety and Panic) 
นอกจากนี้ อาจพบวามีอาการกลัวจะเสียชีวิต กลัวการสูญเสีย และการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอยาง และ
เป็นผลใหเกิดความรูสึกซึมเศรา (Depression)  
  การชวยเหลือระยะนี้  ผูใหการรักษาจําเป็นตองใหขอมูล และความเขาใจที่ถูกตอง
เกี่ยวกับความพิการ และยอมรับความกลัวของบุคคลที่เกิดข้ึน 

3)  การถอยหนี แยกตัวเพื่อการปูองกันตนเอง และปฏิเสธการชวยเหลือ (Defensive 
Retreat) ปฏิกิริยาดังกลาวจะเกิดขึ้นเนื่องจาก บุคคลมีความวิตกกังวล (Anxiety) ภายหลังการตระหนักรู        
ในขั้นที่  2 ที่รับรูวาตนเองตองมีความพิการ และตองเผชิญกับความพิการที่เกิดขึ้นอยางแนนอน  
กลไกปูองกันตนเองที่พบไดบอยในขั้นนี้คือ การปฏิเสธ (Denial) ซึ่งจะเกิดขึ้นเพียงชั่วคราวเทานั้น 
หากไดรับการชวยเหลืออยางถูกตองเหมาะสม  
  ในระยะนี้ ผูใหการปรึกษาตองตระหนักวา การยอมรับ และการใหเกียรติแกคนพิการนั้น 
เป็นสิ่งสําคัญ ถาคนพิการมิไดพบหรือติดตอผูใหการปรึกษามากอนหนานี้ คนพิการก็มักจะรูสึกวา              
การใหคําปรึกษา (Counseling) เป็นสิ่งที่เลวราย มีทาทีปฏิเสธ และไมเป็นมิตรตอผูใหการปรึกษา รวมทั้ง     
ผูบําบัดชวยเหลืออ่ืนๆ ซึ่งผูชวยเหลือตองมีความอดทน เขาใจตอปฏิกิริยาที่เกิดขึ้น และยอมรับอยาง              
ไรเงื่อนไข นอกจากนี้ ตองมีความสุขุม ไมเรงรีบใหคนพิการเขาใจและยอมรับความพิการของตน ตองชวย
ลดความวิตกกังวลของคนพิการ ใหขอมูลที่ถูกตองแมนตรง เป็นจริงเกี่ยวกับขอจํากัดและปใญหาที่เกิด
ขึ้นมาพรอมกับความพิการ ภายใตการกระทํา ทาที การชวยเหลืออยางประคับประคองและนุมนวลที่สุด     
ครั้นเมื่อคนพิการยอมรับการชวยเหลือแลว คนพิการก็เริ่มเขาใจ และพรอมที่จะรับรูสิ่งตางๆ ที่เกิดขึ้นได
อยางเต็มที่    

4)  การรับรู  และเขาใจความพิการอยางถองแท (Acknowledgement) ขั ้นนี้             
จะเกิดขึ้น เมื่อบุคคลไดผานขั้นตอนความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับความพิการ และขอจํากัดของตนเอง 
ปฏิกิริยาดังกลาวจะเกิดขึ้นภายหลังความความรูสึกเสียใจ (Grief) เกี่ยวกับการสูญเสีย ความรูสึกเศรานี้  
ตางจากความรูสึกซึมเศรา (Depression) ที่เกิดขึ้นในขั้นกอนหนานี้ แตความรูสึกเศรานี้ถือเป็นสัญญาณท่ีดี 
เพราะเป็นความรูสึกที่เกิดจากคนพิการเริ่มมองเห็น และยอมรับกับความพิการที่เกิดขึ้น และความรูสึกสูญเสีย
ของตน (Mourning) อันเป็นการรวมตัว ตกผลึกทางความคิดความรูสึก การตระหนักรูของบุคคลตอความพิการ
อยางแทจริง ในมุมมองของนักวิชาชีพแลว มีความเห็นวา ความรูสึกท่ีมองเห็น รับรูการสูญเสียของตนนั้น              
เป็นสิ่งจําเป็นและเอ้ือใหบุคคลยอมรับความพิการของตนอยางแทจริง ความรูสึกสูญเสีย (Mourning) เกิดขึ้น
ภายหลังที่บุคคลไดปรับเปลี่ยน สรางภาพลักษณแ หรือสังกัปแหงตน (Self Concept) ใหม เพื่อใหสอดคลอง
ตามจริง และเป็นการปลุกความรูสึกมีคุณคาแหงตนใหมอีกครั้ง  
  การใหคําปรึกษา และชวยเหลือในระยะนี้ ก็คือ การประคับประคองและชวยใหบุคคล
กาวขามความรูสึกเสียใจ (Grief) และความสูญเสีย (Mourning) ที่เกิดขึ้นอยางคอยเป็นคอยไป  
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5)  การปรับตัว (Adaptation) ถือเป็นระยะสุดทาย เป็นระยะที่บุคคลสามารถผาน
ปฏิกิริยาทางอารมณแทั้ง 4 ประการขางตนมาแลว ซึ่งความพิการนั้นยังคงมีอยู แตบุคคลสามารถ
ยอมรับความเป็นจริง และขอจํากัดตางๆนั้นได สภาพทางจิตใจพรอมที่จะเริ่มตน และเขาสูขบวนการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพตอไปได  

2.4.5.ทฤษฎีทางจิตวิทยาเกี่ยวกับการปรับตัวต่อความพิการ 
  คนพิการแตละคนนั้น มีระยะเวลาและพฤติกรรมการปรับตัว เพ่ือตอบสนองตอคนพิการ
ที่แตกตางกัน โดยเฉพาะดานพฤติกรรมการปรับตัวนั้น สามารถใชทฤษฎีทางจิตวิทยาอธิบายไดดังนี้ 
(Corey,1996; Cook,1992) 

1) Freud’s Psychoanalysis Theory 
ฟรอยดแ เชื่อวาสวนที่เรียกวาจิตใจ (Mind) หรือโครงสรางบุคลิกภาพ (Structure of Personality) 

ของมนุษยแนั้น มอีงคแประกอบเป็น 3 สวนใหญ  ๆคือ อิด (Id) อีโก (Ego) และซุปเปอรแอีโก (Superego) โดย อิด (Id) 
ถือเป็นสัญชาตญาณ (Instinct) และเป็นแหลงที่ทําใหเกิดแรงขับทางจิตทุกอยาง (Psychic Energy) และ
ถูกเก็บไวในจิตใตสํานึก (Unconscious) และแสวงหาทาง เพื่อตอบสนองความตองการตามความพอใจ 
(Pleasure Principle) และที่เป็นสัญชาตญาณทุกวิถีทางตลอดเวลา และมักจะเกิดความขัดแยงกับโครงสราง
ทางจิตหรือบุคลิกภาพชนิดที่ 2 เรียกวาอีโก (Ego) ซึ่งจะทําหนาที่ในการคนหาแนวทาง เพ่ือสรางความพอใจ
ใหแกอิด (Id) ภายใตหลักของความเป็นจริง และบนพ้ืนฐานของความเป็นไปได (Reality Principle) จึงถือวา
เป็นสวนของจิตที่ทํางานหนักที่สุด เพื่อรักษาดุลยภาพ และการดํารงอยูในภาวะ “ปกติ” ของมนุษยแ และ
โครงสรางทางจิตหรือบุคลิกภาพชนิดที่ 3 เรียกวา ซุปเปอรแอีโก (Superego) ซึ่งก็ทําหนาที่เสริม หรือเพ่ิมเติม
ความสมดุลยแจากอีโก (Ego) โดยการทํางานตอบสนองความตองการของมนุษยแบนหลักของศีลธรรม จรรยา 
(Moral Principle) ดังนั้น เมื่อไหรก็ตาม ถาขาดความสมดุลของแรงขับหรือความตองการ อีโกไมสามารถรักษา
ความสมดุลได ก็จะเกิดความขัดแยง (Conflict) และความวิตกกังวลของอีโก (Ego Anxiety) และเพ่ือเป็นการ
ตอบสนองความตองการของอิด และจิตใตสํานึกมนุษยแก็จะแสดงพฤติกรรมตางๆออกมา เพ่ือเป็นการปลดปลอย
แรงขับ และลดความวิตกกังวลของอีโก ที่เรียกวา “กลไกปูองกันตนเอง” (Defense Mechanism) ในรูปแบบ
ตางๆ ซึ่งมักเกิดขึ้นไดในมนุษยแที่อยูในภาวะปกติ แตเป็นการเกิดขึ้นเพียงชั่วครั้งชั่วคราว และเป็นกลไกปูองกัน
ตนเองในทางบวก หรือไมจัดเป็นกลไกปูองกันตนเองที่ผิดปกติ แตหากมีการใชกลไกปูองกันตนเองเหลานี้             
เป็นระยะเวลานาน เรื้อรัง ก็จะทําใหกลายเป็นบุคคลที่ไมรับรูความเป็นจริง (Reality Distortion) ไมอยูในโลก
ของความเป็นจริง (Out of Reality) และกลายเป็นบุคคลที่ลมเหลวในการปรับตัว และมีความผิดปกติทางจิต
ไดในที่สุด  

การปูองกันตนเองของอีโก หรือกลไกปูองกันตนเอง (Ego Defense/ Defense 
Mechanism) ซึ่งจะพบอยางนอย 4 ประเภท ตอไปนี้คือ  

1.1) การเก็บกด (Repression) เป็นการเก็บความรูสึก ความจดจําในอดีตเกี่ยวกับ
ความเจ็บปวด ความขัดแยง ความวิตกกังวล ความรูสึกผิด    
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   1.2) โทษผูอ่ืน (Projection) รวมทั้งปฏิกิริยาความไมเป็นมิตร ซึ่งมักจะแสดงออกจาก
คําพูด เชน “เขาเกลียดผมมากกวาที่ผมเกลียดเขา”หรือ “ไมมีใครรูดีที่จะชวยฉันจริงๆ” เป็นตน 
 1.3) ทําในสิ่งตรงกันขาม (Reaction Formation) เป็นการแสดงออกท่ีตรงขามกับ 
ความรูสึกที่แทจริง เชน คนพิการไมพอใจกับงานบริการที่จัดให แตบอกวาชอบงานบริการ  และก็มาพบ 
ทุกครั้งที่นัดหมาย 
 1.4) ถดถอย (Regression) เป็นถอยหนีสิ่งที่เผชิญโดยการถอยกลับไปสูพฤติกรรม
ในวัยเด็ก 

จากทฤษฎีของฟรอยดแนั้น หากความพิการเกิดขึ้นกอนอายุ 5 ขวบ ซึ่งเป็นชวงที่บุคลิกภาพ
กําลังพัฒนา จะทําใหคนพิการนั้นคอนขางจะมีปใญหาทางจิตใจมาก นอกจากนี้ Cubbage and Thomas, (1989) 
ไดใชทฤษฎีของฟรอยดแในการอธิบายปฏิกิริยา และกระทบของความพิการตอภาวะจิตสังคมเชื่อมโยงเกี่ยวกับ
ความวิตกกังวล และกลัวถูกตัดอวัยวะเพศ (Castration Anxiety) โดยมีงานวิจัยหลายฉบับ ชี้ใหเห็นวาเด็กผูชาย
ที่มี Castration Anxiety มีเจตคติทางลบกับความพิการ นอกจากนี้ หากพิจารณาถึงปฏิกิริยาการปรับตัวตอ
ความพิการทั้ง 5 ขั้น ที่กลาวมาขางตน โดยเฉพาะการปรับตัวขั้นที่ 3 การถอยหนี และแยกตัวเพ่ือการปูองกัน
ตนเอง (Defensive Retreat) มีความเกี่ยวของ และใชทฤษฎีจิตวิเคราะหแของฟรอยดแมาอธิบายมากทีเดียว 

2) Roger’s Self Concept Theory 
        โรเจอรแ (Carl R. Rogers) (Corey,1996; Ivey, Ivey, and Simek - Morgan, 1993).                
ใหความสําคัญกับประสบการณแ และการรับรูความจริงที่เป็นปใจจุบันขณะ (Here and Now) และใหความสําคัญ
กับความคิดรวบยอด หรือสังกัปเกี่ยวกับตนเอง (Self Concept) ซึ่งไดใหความหมายไววา “ความคิดที่เป็น
ระเบียบ และคงที่ในการรับรูเกี่ยวกับลักษณะตนเอง และการรับรูถึงความสัมพันธแระหวางตนเอง            
กับลักษณะตางๆของชีวิต และการใหคุณคาที่มีตอการรับรูนั้นๆ” 
  ในขณะที่ฟรอยดแ เชื่อวาแรงจูงใจของบุคลนั้น เกิดจากแรงขับทางดานชีวภาพ แตโรเจอรแ 
เชื่อวา แรงจูงใจของบุคคลนั้น เกิดจากความตองการไปสูความเป็นสัจการแหงตน (Self Anctualijation) 
หมายถึง บุคคลที่มีภาวะแหงการมีหัวใจที่เปิดกวาง  เขาใจโลกและชีวิตอยางลึกซึ้ง สรางสรรคแ ไดรับ            
การยอมรับทั้งจากตนเอง และผูอ่ืน มีพัฒนาการดานสัมพันธภาพกับผูอ่ืนอยางลึกซึ้ง และมีความหมาย   
ปลอยวาง และเป็นอิสระจากพันธนาการทั้งปวง หรือเรียกวา การเป็นตัวของตัวเองอยางสมบูรณแ 
  จากแนวคิดของโรเจอรแ แสดงใหเห็นวา มนุษยแจะปรับตัวไดดีหรือไมนั้นขึ้นอยูกับ                   
ความแตกตางของตนเองที่เป็นจริง (Real Self) และตนเองในอุดมคติ (Ideal Self) ซึ่งทั้ง 2 สวนอยูใน Self 
Concept ของแตละบุคคล ความแตกตางจะมีมากและชัดเจน เมื่อบุคคลนั้นมองตนเองในความจริงตางไปจาก
สิ่งที่ปรารถนาหรือที่หวัง แลวบุคคลก็จะแสดงพฤติกรรมการปรับตัว ปรับสภาพความสมดุลที่แตกตางกันดวย
วิธีการที่แตกตางกันตามประสบการณแ ความรูสึก คานิยม การรับรูของตนเอง เพ่ือรักษาสภาพความสมดุล        
ใน Self Concept ของตนเอง ในคนพิการที่ลมเหลวในการปรับตัว หรือลมเหลวในการปรับ Self Concept ของตน 
ก็จะแสดงพฤติกรรมการปฏิเสธ (Denial) หรือไมรับรูความจริง (Reality Distortion) โดยอาจแสดงใหเห็น      
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จากการพูดวา “ฉันไมมีอะไรเปลี่ยนแปลงมาก” “ฉันจะเดินไดภายใน 6 เดือน” ทั้งที่สภาพจริงไมสามารถ         
ทําเชนนั้นได ซ่ึงการสรางสัมพันธภาพในการรักษาชวยเหลือสําหรับผูใหการปรึกษา (Counselor) ตองอาศัย
ปรัชญาหรือทาทีตอคนพิการ 3 ประการ (Three Facilitating Conditions) ไดแก 1) ความเขาใจดวยความเห็นอก
เห็นใจ (Empathic Understanding) 2) การยอมรับทางบวกอยางไรเงื่อนไข (Unconditional Positive Regard) 
3) ความจริงแทในตัวของตัวเอง (Authenticity, Congruent, Immediacy)  

3) Lewin and Somato Psychology (Lewin’s Theory)  
    คัฟทแ เลวิน (Kuft Lewin) (Smith, 2001) ซึ่งเป็นนักจิตวิทยาสังคม ใหความสําคัญ

และอธิบายพฤติกรรมของมนุษยแวา เป็นผลมาจากปใจจัยทางสังคม ทฤษฎีนี้ไดใหความสําคัญใน 2 ประการ
ตอไปนี้ 
      3.1) ความรวมสมัย (Contemporaneity) หมายถึง พฤติกรรมสามารถจะอธิบายได
อยางเขาใจมากท่ีสุด เมื่อแสดงออกอยางเป็นปใจจุบันขณะ หรือทันทีทันใดในขณะนั้น  
      3.2) ความเขาใจในความสัมพันธแระหวางบุคคลนั้นกับสิ่งแวดลอม ซึ่งหมายความวา         
การจะอธิบายพฤติกรรมไดถูกตอง ตองคํานึงถึง “สถานการณแแบบองคแรวม” หรือ “สถานการณแทั้งหมด” 
(Total Situations) “สถานการณแท้ังหมด” (Total Situations) Lewin เรียกอีกอยางหนึ่งวา “จักรภพแหงชีวิต” 
(Life Space) ซึ่งประกอบดวย 2 สวนใหญๆ คือ  
       3.2.1) สภาพแวดลอมทางจิตวิทยา (Psychological Environment : E) ซึ่งหมายถึง 
ทุกสิ่งทุกอยางที่อยูรอบตัวเรา นอกตัวเราที่สังเกตได รับรู และรูสึกได หรือเป็นสิ่งกระตุนสิ่งเราที่สงผลตอ
ตัวบุคคล เชน ความพิการ ความไมเหมือนคนอ่ืนทางกายภาพ ทาที อาการกิริยาของคนในครอบครัว ชุมชน 
เป็นตน 
       3.2.2) ตัวบุคคลหรือสิ่งที่อยูในตัวบุคคล (Person: P) ซึ่งหมายถึง ความเชื่อ คานิยม 
บุคลิกภาพ พ้ืนฐานทางอารมณแ ความรูสึกนึกคิดตางๆ ที่ถูกหลอหลอม และฝใงแนนไวในตัวบุคคล 
  ดังนั้น ปใจจัยทั้ง 2 ประการ จะเป็นสิ่งกําหนดพฤติกรรม (Behavior: B) ตางๆของบุคคล 
รวมถึงพฤติกรรมการปรับตัวตอความพิการดวย สามารถเขียนเป็นสูตรทางคณิตศาสตรแไดดังนี้ B = P x E  

4) Parson’s Social Role Theory 
    ทาลคอตตแ พารแสัน (Talcott Parsons, 1951) ไดกลาวถึงบทบาทของบุคคลในการปฏิบัติ

หนาที่ และกิจกรรมที่แตกตางภายในระบบทางสังคมของบุคคล ในขณะเดียวกันทฤษฎีนี้เชื่อวา ความเจ็บปุวย
หรือความพิการทําใหบุคคลไรความสามารถ (Incapacity) ดังนั้นจึงไปจํากัด หรือยับยั้งความสามารถ           
ในการปฏิบัติหนาที่ในกิจกรรมตางๆที่เคยเป็นอยูของตน ในทางตรงกันขาม ความมีสุขภาพดี มีความหมาย
และแสดงใหเห็นถึง “การมีความสามารถสูงสุด”ที่จะปฏิบัติหนาที่ในกิจกรรมตางๆไดอยางมีคุณคา 
ดังนั้นกระบวนการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ จึงเป็นการรักษาหรือบริการเพ่ือเพ่ิมพูน และผดุงความสามารถ               
ของบุคคล ใหปฏิบัติหนาที่ในกิจกรรมตางๆ และบทบาทของตนเองอยางเหมาะสม ดังนั้นทฤษฎีนี้จึงเชื่อวา 
การปรับตัวที่ไมดี (Maladjustment) จะเกิดขึ้นถาบุคคลอยูภายใตบทบาทของความเจ็บปุวย และ             
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การปลอยใหบุคคล “หลุด”ออกจากความตองการ ความหมายที่เป็น“ปกติ”ของสังคม ถือเป็นสภาพ
ที่ไมพึงประสงคแ และสมควรไดรับการชวยเหลือ ดังนั้น กระบวนการฟื้นฟูสมรรถภาพ (Rehabilitation) 
คือ เปูาหมายที่จะชวยใหบุคคลกลับคืนสูความมี “สุขภาพดี”  

5) Body Image Theory  
    ทฤษฎีนี้ (Fisher.1959; Scholz,1993) ชี้ใหเห็นวา ความพิการ เป็นผลใหเกิดความเบี่ยงเบน 

ในภาพลักษณแของบุคคล และบุคคลจึงตองดูดซับและปรับเปลี่ยนภาพลักษณแแหงตนใหม ความหมายของ
ภาพลักษณแแหงตน มีความหมายมากไปกวาการรับรู  และจินตนาการของบุคคล แตรวมถึง การประเมิน
ทางดานรางกายของตน ตลอดจนถึงการรับรูทุกอยางที่มีอยูในขณะนั้น ตัวอยางที่สนับสนุนทฤษฎีนี้ไดแก 
ผลการศึกษาวิจัยที่พบวา รอยละ 40 ของคนที่อัมพาตครึ่งทอนลาง หรือถูกตัดอวัยวะสวนตางๆ ของรางกาย 
โดยเฉพาะแขนหรือขา จะรูสึกเจ็บปวดที่เรียกวา “Phantom Pain” ซึ่งหมายถึง ความรูสึกเจ็บปวด เจ็บแสบ 
หรือคัน บริเวณอวัยวะที่ถูกตัดทิ้งไป เชน มีอาการเจ็บแสบ คันปลายเทา ทั้งๆที่ในความเป็นจริงแลว         
ขาขางนั้นถูกตัดไปแลว จากปฏิกิริยาดังกลาวสามรถแสดงใหเห็นตามภาพที่ 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 ความพิการ/ 
ความเจ็บป่วย 

เพ่ิมความคิดและ 
ความหมกมุ่นทางกาย 

เพ่ิมความไวต่อความเจ็บปวด 
และความสะดวกสบาย 

เพ่ิมการเร้า/ 
กระตุ้นทางอารมณ์ 

ลดการเรียนรู้ 
และการปรับตัว 

ลดความก้าวหน้าในการ
ตอบสนองต่อการบ าบัด 

ภาพที่ 5 : ทฤษฎีภาพลักษณแทางรางกาย (Body Image Theory) 
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6) Maslow’s Pesonality Theory 
       อับราฮัม มาสโลวแ(Abrahum Maslow) (1943 cited in Gree, 2017, online 

http://psychclassics. yorku.ca/Maslow/motivation.htm, Available, March 2017) ไดกลาวถึง
ระดับขั้นของความตองการมนุษยแ ไดแก ความตองการทางสรีระหรือกายภาพ  ความปลอดภัย ความเป็นเจาของ
ความรัก ความภาคภูมิใจในตนเอง และความมีสัจการแหงตน ดังนั้นเมื่อบุคคลมีความพิการ หรือ              
ความเจ็บปุวยเกิดขึ้นกับตน จึงเป็นสาเหตุไปกระทบตอความสมดุลยแ และหนาที่ทางสรีระและกายภาพ
โดยตรง ดังนั้นจึงเป็นผลใหความสมดุล และความตองการลําดับขั้นอื่นๆ ไดรับผลกระทบตามไปดวย 
และเป็นเหตุใหบุคคลมีปฏิกิริยาตอบสนองความพิการของตนในลักษณะตางๆ ได เพ่ือรักษาสภาพ             
ความสมดุลนั้น 

              7) Adler’s Personality Theory 
อัลเฟรด แอดเลอรแ (Alfred Adler) (Boeree,1997) ใหความสําคัญกับสังคม และเนนถึง 

ความรูสึกมีปมดอย (Inferiority) กับการแสวงหาความรูสึกที่เหนือกวาคนอื่น (Superiority) นอกจากนี้ 
เชื่อวา เด็กนั้นจะมีความรูสึกต่ําตอย หรือมีปมดอยเมื่อเทียบกับบิดา มารดา และโลกภายนอกทั่วไป ดังนั้น
ในวัยเด็กบุคคลจึงมีจินตนาการ ปรารถนา และแสวงหา ความมีอํานาจเหนือผูอื่น ความมั่นคง ในตนเอง 
กระหายที่จะมีความสุข และพอใจตลอดชีวิต บุคคลจะเลือกและดูดซับประสบการณแตางๆ เพ่ือใหวิถีชีวิต 
มีความพอดีอยางตอเนื่อง และไมหยุดนิ่ง ในขณะเดียวกัน วิถีชีวิต (Life Style) ยังคงเหมือนเดิม  
  ดังนั้น ความพิการจะเป็นสาเหตุความผิดปกติในวิถีชีวิต ทําใหบุคคลรูสึกมีปมดอย          
เป็นผูที่อยูใตอํานาจผูอ่ืน เชนเดียวกับความรูสึกในวัยเด็กเกิดขึ้นอีกครั้ง จึงทําใหบุคคลเสียดุลยภาพของ
การรักษาวิถีชีวิต และเสาะแสวงหาความมีอํานาจ และความเหนือผูอ่ืน เป็นสาเหตุใหบุคคลมีปฏิกิริยาตอ
ความพิการในลักษณะตางๆ  

ตัวอยางทฤษฎีที่กลาวมาขางตน ลวนใชอธิบายพฤติกรรม ปฏิกิริยาของบุคคลเมื่อตอง
เผชิญกับความพิการที่เกิดขึ้นของตน ซึ่งถือเป็น “ธรรมชาติ” “ธรรมดา” ของมนุษยแเมื่อตองภาวะที่ไมพึงประสงคแ 
และสรางความสั่นคลอนตอความมั่นคงของตนเอง ซึ่งแตละคนมีระยะเวลาการเผชิญ และใชเวลาการปรับตัว
จากระยะช็อก (Shock) จนเขาสูระยะการปรับตัวได (Adaptation) ที่แตกตางกันไป อาจใชเวลาเป็นเดือน ปี 
หรือหลายสิบปี แตสิ่งที่ “มิใชธรรมดา” ก็คือ ความไมสามารถปรับตัว ยอมรับความพิการของตนอยางเรื้อรัง 
และบางรายอาจติดตัวไปตลอดชีวิต กลายเป็นผูมีปมดอยและติดคางกับความสูญเสีย ไรคา Wright (1983 
cited in Parker and Szymanski, 1992) ไดระบุวา บุคคลที่ไมสามารถปรับตัวตอความพิการไดนั้น อาจสังเกต
ไดจากลักษณะสําคัญดังตอไปนี้ 

1)  มีลักษณะ 2 ลักษณะในบุคคลคนเดียวกัน หรือ อัตลักษณแ 2 ขั้ว (Dual Identification) 
กลาวคือ บางครั้งรูสึกวาตนเองเป็นคนพิการ บางครั้งรูสึกวาไมเป็นคนพิการ 
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2)  มีพฤติกรรมที่พยายามแสดงใหเห็นประหนึ่ง วาตนเองไมมีความพิการ หรือไม
เป็นคนพิการ (As if Behavior) เชน พยายามไมใชไมค้ํายันของคนพิการทางกาย หรือไมใชเครื่องชวยฟใง
ของคนท่ีมคีวามผิดปกติทางการไดยิน ทั้งท่ีเป็นเครื่องชวยมีความจําเป็นในการดําเนินชีวิต   

3)  หลงใหล บูชาหรือปรารถนาอยางแรงกลา ตอ “มาตรฐานของความปกติ” 
(Idolization of Normal Standard) ทําใหหมกมุนตอการหาย หรือการทําใหปราศจากความพิการใหตนเอง 

4)  มีพฤติกรรมที่สนใจตอความบกพรอง สูญเสียของตนเอง (Deficit Behavior) 
มากกวาพฤติกรรมที่สนใจ และใหคุณคาตอสิ่งที่หลงเหลือหรือที่มีอยู  (Asset Behavior)  

2.4.6. การตอบสนองของสังคมต่อคนพิการ    
   นอกจากการปรับตัวของบุคคลตอความพิการ จะขึ้นอยูกับการตอบสนองของคนพิการ
ตอความพิการของเขา ตามที่อธิบายไวในขางตนแลว ซึ่งอาจถือวาเป็น “ปใจจัยภายใน” แตยังมี “ปใจจัย
ภายนอก” คือ การตอบสนองของบุคคลอ่ืน ชุมชน สังคมตอคนพิการ ก็สงผลกระทบตอการปรับตัว ภาวะจิต
สังคมของคนพิการ เชนกัน แมวาคนพิการที่พิการแตกําเนิดที่ไมตองเผชิญกับการปรับตัวตอความพิการ              
ของตนเองมากนักเหมือนคนพิการภายหลัง หรือคนพิการที่ถือวา เขาสูการปรับตัวและยอมรับ (Adaptation) 
ตอความพิการของตนไดแลวก็ตาม แตปใจจัยจากภายนอก โดยเฉพาะ “เจตคติ” คานิยม ความเชื่อ 
การใหความหมาย (Meaning) ตอความพิการ ของสังคมชุมชนรอบขางคนพิการนั้น ถือเป็นสิ่งที่คนพิการ 
ตองเผชิญอยูเนืองๆ และยากจะควบคุมได  

Siller, (1976) พบวา คนพิการจะ “ถูกมองจากคนทั่วไป” วามีลักษณะอยางนอย 7 ประการ 
ตอไปนี้ 

1)  มีปใญหาดานการปฏิสัมพันธแ (Interaction Strain) กลาวคือ มีความยากลําบาก
ในการอยูรวมกับคนอื่น และมีความไมแนนอนในการมีปฏิสัมพันธแกับคนอ่ืน 

2)  ปฏิเสธความสนิทสนม ความใกลชิดกับคนอื่น (Rejection of Intimacy) 
3)  ปฏิเสธไมเป็นมิตรกับสังคมรอบขางและสังคมท่ัวไป(Generalized Rejection) 
4)  การมีพลังแหงอํานาจ และครอบงํา (Authoritarian Virtuousness) กลาวคือ             

มีความเป็นอัตตาสูง เรียกรองการดูแล ชวยเหลือที่พิเศษ มีอภิสิทธิ์ รูสึกเป็นอันตรายกวาที่คิด  
5)  มีความผิดปกติทางอารมณแ (Inferred Emotional Consequences) โดยเฉพาะ

ความไมเป็นมิตร และกาวราว  
6)  บุคลิกลักษณะแบบคนมีทุกขแ (Distressed Identification) โดยเฉพาะความออนไหว 

ทางอารมณแ ขี้ระแวง และวิตกกังวลสูง 
7)  มีขอจํากัด และขาดความสามารถในการเผชิญปใญหา และสิ่ งแวดลอม 

(Functional-Limitation)  
การมีเจตคติตอคนพิการ (Attitudes toward Persons with Disabilities) หรือการใหคุณคา

หรือความหมาย (Meaning) ตอคนพิการหรือความพิการ ไมวาจะมีทิศทางเป็นทางลบหรือบวก 



38 

 

(Negative or Positive Attitudes) ยอมมผีลตอทาทีในการปฏิบัติตอคนพิการแตกตางกันไปดวย อาทิ หาก
บุคคลรูสึกวา คนพิการเป็นบุคคลที่ออนแอ ไมมีคา (Negative Meaning) หรือเรียกรวมๆวา “การตราบาป” 
(Stigma)  หรือ “การตีตรา” (Labeling) ดังการรายงานของ Siller ขางตน บุคคลนั้นก็มักจะแสดงทาทีแหง 
การสมเพชเวทนา หรือปกปูองเกินจริง (Over protection) หรือละเลยที่จะพัฒนาชวยเหลือ (Neglect) รวมถึง
การกดขี่ การเอารัดเอาเปรียบคนพิการ (Oppression and Exploitation) แตหากบุคคลรูสึกวาคนพิการ          
เป็นบุคคลที่มีคุณคา มีศักยภาพ และมีสามารถพัฒนาใหมีความทัดเทียมคนปกติทั่วไป (Positive Attitudes) 
บุคคลนั้นก็มักจะแสดงทาทีแหงการกระตุน สงเสริมศักยภาพ หรือเสริมพลัง (Helping and Empowerment) 
การใหโอกาสแกคนพิการ เป็นตน ซึ่งในประเด็นนี้จะกลาวถึงรายละเอียดในบทตอไป 

 
2.5 งานวิจัยทั้งในและต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง 

นอกจากงานวิจัยตางประเทศ ที่ระบุไวในบทนํา ความสําคัญของปใญหาแลว สําหรับ
งานวิจัยที่เกี่ยวของในเมืองไทย ที่สําคัญไดแก  
  เตือนใจ อัฐวงศแ, (2547).ความสัมพันธ์ของสภาวะทางอารมณ์และการเรียนรู้ทางสังคม
กับการยอมรับความพิการของผู้ป่วยไขสันหลังและบาดเจ็บที่ไขสันหลัง. วิทยานิพนธแปริญญาวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 
  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคแเพ่ือ ศึกษาปใจจัยทางจิตวิทยา ที่มีความสัมพันธแกับการยอมรับ 
ความพิการของผูปุวยไขสันหลัง และบาดเจ็บที่ไขสันหลังขณะอยูที่ โรงพยาบาล กลุมตัวอยางเป็นผูปุวยใน            
จํานวน 49 คน ทีไ่ดใหขอมูลของตนเองแบบวัดอยางสมบูรณแ ขณะที่เขามารับการบําบัดฟ้ืนฟูสมรรถภาพที่คลินิก 
ผูปุวยนอก หอง 20 และที่หอฟ้ืนฟูฯ 1 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม คณะแพทยแศาสตรแ มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม จังหวัดเชียงใหม ระหวางเดือนพฤษภาคม และเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2547 การศึกษาครั้งนี้ ไดมีการเก็บ
รวบรวมขอมูลสวนบุคคลของผูปุวย และพิจารณาโดยนําคะแนนที่ไดจากแบบวัดความวิตกกังวลและ                
ความซึมเศรา แบบวัดการควบคุมสุขภาพหลายมิติ และแบบวัดการรับรูความสามารถของตน มาวิเคราะหแเพ่ือ 
หาความสัมพันธแของการยอมรับความพิการของผูปุวยโรคไขสันหลัง และบาดเจ็บที่ไขสันหลัง  
  จากผลการศึกษาปรากฏวา การรับรูความสามารถของตนเอง และการควบคุมสุขภาพ ในสวน
ของมิติดานความเชื่ออํานาจในตน มีความสัมพันธแทางบวก ในขณะที่ความซึมเศราและวิตกกังวล                           
มีความสัมพันธแทางลบกับการยอมรับความพิการ ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (r = 0.617, 0.551,               
- 0.514, - 0.569) นอกจากนี้ ยังพบวาการรับรูความสามารถของตนเอง และความซึมเศราสามารถรวมทํานาย          
การยอมรับความพิการของผูปุวยโรคไขสันหลัง และบาดเจ็บที่ไขสันหลังไดถึงรอยละ 47.4 ที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ 0.01 (R2= 0.474, F= 20.707) 
  จึงกลาวโดยสรุปวาการเรียนรูทางสังคม ไดแก การรับรูความสามารถของตนเองและ
สภาวะทางอารมณแ ไดแก ความซึมเศรา มีความสัมพันธแกับการยอมรับความพิการ และเพ่ือให
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กระบวนการบําบัดฟื้นฟูสมรรถภาพเป็นไปอยางมีประสิทธิภาพ ควรมุงเนนใหมีการเรียนรูทางสังคม 
และการสนับสนุนทางอารมณแรวมดวย 
  ปรียาพร มหาเทพ, (2544). สิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อพฤติกรรมสุขภาพของคนพิการ           
ในจังหวัดเชียงใหม่ภายหลังออกจากโรงพยาบาล. วิทยานิพนธแศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเชียงใหม.   
  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคแเพ่ือ ศึกษาถึงสิ่งแวดลอมท่ีมีผลกระทบตอพฤติกรรมสุขภาพ
ของคนพิการในจังหวัดเชียงใหมภายหลังออกจากโรงพยาบาล กลุมตัวอยางคือ คนพิการที่มีความบกพรอง
ของการเคลื่อนไหวของขาทั้ง 2 ขาง (Paraplegia) ซึ่งเกิดจากการบาดเจ็บของไขสันหลังที่เคยไดรับ           
การฟ้ืนฟู 1 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม ในชวงเดือนมกราคม  2541 ถึง เดือนเมษายน 2543 จํานวน 
28 ราย โดยการคัดเลือกแบบเจาะจงตามเกณฑแที่กําหนด ใชวิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ ทําการเก็บขอมูล
โดยการสัมภาษณแเชิงลึก การสังเกตแบบมีสวนรวม และใชแบบบันทึกขอมูลทั่วไป แบบประเมินสภาพบาน 
และแบบประเมิน พฤติกรรมสุขภาพ ซึ่งดัดแปลงมาจากแบบประเมิน FIM เพ่ือประเมินความสามารถ             
ของคนพิการในการทํากิจวัตรประจําวัน วิเคราะหแขอมูลเชิงปริมาณดวยการวิเคราะหแขอมูลทางสถิติและ
วิเคราะหแขอมูลเชิงคุณภาพดวยวิธีการ 5 ขั้นตอน คือ การจัดแฟูม การลงรหัสขอมูล การจัดหรือแยก
ประเภทขอมูล การพัฒนาแนวเรื่อง และการแกไขโครงสรางและแนวเรื่อง จากนั้นนําเสนอโดยการบรรยาย 
ผลการศึกษาพบว่า 

1) สิ่งแวดลอมที่มีผลตอพฤติกรรมสุขภาพของคนพิการภายหลังออกจากโรงพยาบาล
มากที่สุด คือ ลานจอดรถ ทางลาด หองน้ํา ยานพาหนะ รองลงมาคือ สิ่งแวดลอมดานครอบครัว และ 
ดานสังคม ไดแก การดูแลของคูสมรส กําลังใจจากบุตร รวมทั้งกําลังใจจากเ พ่ือนรวมงานและนายจาง 
สิ่งแวดลอมดานเศรษฐกิจ ไดแก คาใชจายที่เพ่ิมขึ้น การเปลี่ยนอาชีพใหม  และสิ่งแวดลอมดานการเมือง 
ไดแก กฎหมาย และนโยบายของรัฐ สิทธิที่คนพิการจะไดรับ 
  อยางไรก็ตามสิ่งแวดลอมทุกดาน ลวนมีความสําคัญตอพฤติกรรมสุขภาพของคนพิการ 
ทัง้นี้ขึ้นอยูกับการดําเนินชีวิตของแตละบุคคล 

2) คนพิการสวนใหญมีพฤติกรรมสุขภาพซึ่งแสดงออกมาในรูปแบบกิจวัตรประจําวันที่ดี คืฮ 
สามารถทํากิจวัตรประจําวันภายในบานไดดวยตนเอง สําหรับกิจกรรมประจําวันบางอยางที่ตองทํานอกบาน 
ไดแก การไปพบแพทยแ การพักผอน การเลนกีฬา การประกอบอาชีพ การติดตอราชการ คนพิการ ทําไดดวย
ตนเองเป็นสวนนอย 

  เพชรน้ําหนึ่ง ศรีวรรธนะ. (2545). การศึกษาความรู้  ทัศนคติ  และปัจจัยในการมีชีวิตคู่         
ของบุคคลพิการจากการบาดเจ็บทางไขสันหลัง ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล.วิทยานิพนธแปริญญา
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยมหิดล.                                                                
             การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคแเพ่ือ ศึกษาความรูและทัศนคติตอการมีชีวิตคูของบุคคลพิการจาก
การบาดเจ็บทางไขสันหลัง ศึกษาปใจจัยที่สัมพันธแตอการตัดสินใจมีชีวิตคูของบุคคลพิการจากการบาดเจ็บ            
ทางไขสันหลัง โดยการสัมภาษณแกลุมบุคคลพิการจากการบาดเจ็บทางไขสันหลัง ในเขตกรุงเทพมหานคร                
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และปริมณฑล จํานวน 50 คน (ชาย 36 คน, หญิง 14 คน) เก็บขอมูลระหวางเดือนธันวาคม พ.ศ. 2543         
ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2545 
  ขอมูลทั่วไป ผูใหสัมภาษณแสวนใหญมีอายุระหวาง 31 – 45 ปี และสวนใหญอยูในสถานภาพโสด 
มีผูสมรสมาตั้งแตกอนพิการรอยละ 44.44 ของจํานวนผูที่อยูในสถานภาพสมรส ในดานคูครองนั้น              
เป็นคนไมพิการรอยละ 83.33 และผูที่มีบุตรก็เป็นบุตรที่มีมากอนพิการทุกคน 

ความรูเกี่ยวกับการมีชีวิตคู ผูใหสัมภาษณแที่มีความรูขอกฎหมายเกี่ยวกับการสมรส           
เป็นอยางดี มีเพียงรอยละ 22 ความรูดานการวางแผนครอบครัวนั้นรอยละ 90 ตองการตรวจรางกาย         
กอนสมรส เพ่ือปูองกันโรคภัยตางๆ รวมทั้งโรคจากเพศสัมพันธแ ในดานการปรับตัวเมื่อมีชีวิตคูบุคคลพิการ 
สวนใหญใหความสําคัญกับการรูจักใหอภัยซึ่งกันและกัน และผูใหสัมภาษณแสวนมาก ทราบถึงปใญหา            
กามตายดานในเพศชาย และปใญหาการไมถึงจุดสุดยอดในเพศหญิง สําหรับทัศนคติในการมีชีวิตคู สวนใหญ 
มีทัศนคติในทางบวก โดยรอยละ 74 เห็นวา บุคคลพิการทุกประเภท สามารถแตงงานมีคูครองได และมากกวา
ครึ่งหนึ่งที่เห็นวาควรเปิดเผยความตองการในการมีชีวิตคู  ปใจจัยในการตัดสินใจมีชีวิตคู ผูใหสัมภาษณแ         
ใหความสําคัญในเรื ่องบุคลิกลักษณะเป็นสวนใหญ โดยเฉพาะในเรื่องความสนใจที่ตรงกันและลักษณะ          
การพูดจา และมีจํานวนนอยมากเพียง 1 ใน 5 เทานั้นที่ใหความสําคัญในเรื่องการศึกษาของคูครอง 

จากขอมูลขางตน สะทอนใหเห็นวา การศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของคนพิการ ผูบาดเจ็บ
รุนแรงไขสันหลัง มีอยูบางในเมืองไทย แตยังมีไมมากนัก หากมีก็เป็นกลุมคนพิการที่เกิดจากอุบัติเหตุ          
บนทองถนน หรืออัมพาตจากความดันโลหิต หรือพยาธิสภาพอ่ืน ที่มิใชการบาดเจ็บจากการทํางาน 
ประกอบกับกลุมเปูาหมายที่เป็นผูมารับบริการ ณ ศูนยแฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 (จังหวัดปทุมธานี) 
ยังมิไดมีการศึกษามากอน ดังนั้นในงานวิจัยนี้ มิไดมีสมมติฐานเพ่ือเป็นการเปิดกรอบความคิด และการ
คนหาปใจจัย และองคแความรูเบื้องตนหรือฐานรากกอน (Grounded knowledge)  
           อยางไรก็ตามเนื่องจากประเด็นดานคุณภาพชีวิต เป็นสิ่งที่กวางสําหรับการวิจัยนี้ จากการทบทวน
วรรณกรรม โดยเฉพาะในตางประเทศ คุณภาพชีวิตของผูบาดเจ็บรุนแรงเกี่ยวของกับ 4 ประเด็นหลักๆ ดังนี้ 

1) สุขภาพกาย   
- ความเจ็บปวด และความสบายทางกายและพยาธิสภาพ 
- การเคลื่อนไหวทางกายภาพและความมีอิสระ   
- การเขาถึงการบริการฟ้ืนฟูฯ ดูแลรักษา 

2) จิตใจ อารมณแ 
- ความรูสึกสูญเสียความเขมแข็ง การเห็นคุณคาในตนเอง 
- การรับรูความสามารถของตนเอง และความเชื่ออํานาจในตน การควบคุมตนเอง 
- ยอมรับความพิการ การปรับตัว     
- ภาวะซึมเศรา 
- การตีตรา ไมกลาออกสูสังคม 



41 

 

3)  สังคม  
- บทบาท ฐานะการมีสวนรวมในครอบครัว ชุมชน 
- การออกสูโลกภายนอก การมีปฏิสัมพันธแกับคนอื่น 
- สภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการใชชีวิต การเดินทาง การทํากิจกรรรมดวยตนเองทั้งในและ

นอกบาน 
- กิจกรรมนันทนาการ กีฬา กินขาวนอกบาน ดูหนัง ซื้อของ 

4) เศรษฐกิจ    
- ฐานะการเงิน     
- รายได  
- การมีอาชีพ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


