
The 6th National Conference on Technology and Innovation Management 

NCTIM 2020 | Rajabhat Maha Sarakham University | Maha Sarakham | Thailand | 12 March 2020 

Technology and Innovation Management | 1 

 

การศึกษาความพึงพอใจที่มีต�อการจัดการด�านสิ่งอำนวยความสะดวกของคนพิการ 
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บทคัดย�อ 
การวิจัยครั ้งนี้มีวัตถุประสงค�เพื่อ 1) ความพึงพอใจที่มีต�อการจัดการด�านสิ่งอำนวยความสะดวกของคนพิการ 

2) วิเคราะห�ผลเปรียบเทียบความพึงพอใจ แบ�งตามช�วงอายทุี่มีต�อการจัดการด�านสิ่งอำนวยความสะดวก โดยการสัมภาษณ�คน

พิการ ผู�ดูแลคนพิการและผู�ช�วยคนพิการในมูลนิธิเมาไม�ขับจังหวัดนครศรีธรรมราช การวิจัยนี้เกิดขึ้นในช�วงระหว�างเดือน

มิถุนายน ถึงเดือนธันวาคมในป� พ.ศ. 2562 จำนวน 385 ชุดคำถาม สถิติที่ใช� ได�แก� ค�าความถี่ ค�าร�อยละ และการทดสอบ

ความแตกต�างระหว�างความถี่  

ผลการวิจัยพบว�า 1) ความพึงพอใจที่มีต�อการจัดการด�านสิ่งอำนวยความสะดวกของคนพิการ พบว�าความพึงพอใจ

การจัดการด�านสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ โดยส�วนใหญ�มีความพึงพอใจในสิ่งอำนวยความสะดวกในระดับปาน

กลาง มีความพึงพอใจสูงสุดเกี่ยวกับห�องน้ำสำหรับคนพิการ รองลงมาพึงพอใจเกี่ยวกับที่นั่งสำหรับคนพิการหรือพื้นที่สำหรับ

จอดรถเข็นคนพิการ และมีความพึงพอใจน�อยเกี่ยวกับพื้นที่สำหรับหนีภัยของคนพิการ 2) ผลวิเคราะห�เปรียบเทียบความ 

พึงพอใจ แบ�งตามช�วงอาย ุ10-35 ป� 36-55 ป� และ 56 ป�ขึ้นไป พบว�าความพึงพอใจต�อการจัดการด�านสิ่งอำนวยความสะดวก

ของคนพิการในเทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีความพึงพอใจในระดับปานกลางเหมือนกันทุกช�วงอายุ   

 

คำสำคัญ: ความพึงพอใจของผู�พิการ, การจดัการด�านสิ่งอำนวยความสะดวก  

 

ABSTRACT 
 The purpose of this research was to 1) the satisfaction towards the facilities management of the 

disabled. 2) Analysis of satisfaction results Classified by age range towards facility management By 

interviewing people with disabilities Caregivers for People with Disabilities and Helping People with 

Disabilities in the Drunken Drive Foundation, Nakhon Si Thammarat Province This research occurred during 

the month of June. To December in the year 2019, amount 385 sets of statistical questions used, including 

frequency, percentage, and testing the difference between frequencies. 

 The results of the research revealed that 1) The satisfaction towards the facilities management of 

the disabled Found that the satisfaction of facilities management for the disabled Most of them were 

satisfied with the facilities at a moderate level. The highest satisfaction with the toilets for the disabled 
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Next, satisfied with seats for disabled people or areas for wheelchair parking. And less satisfied about the 

area for the escape of the disabled. 2) The results of the comparison of satisfaction Categorized by ages 

10-35 years, 36-55 years and 56 years and over, found that the total satisfaction with facilities management 

of people with disabilities in Nakhon Si Thammarat municipality Moderate satisfaction in all age groups. 

 
Keyword: Satisfaction of the disabled, Facilities management  

 

บทนำ 
ป�จจุบันหน�วยงานภาครัฐและเอกชนในประเทศไทยให�ความสำคัญและตระหนักถึงสิทธิมนุษยชนของคนในประเทศ

ตามรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 และอนุบัญญัติแห�งพระราชบัญญัติส�งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน

พิการ พ.ศ. 2550 ผู�พิการได�รับสิทธิที่สำคัญอย�างเป�นรูปธรรม ซึ่งครอบคลุมวิถีชีวิตคนพิการ หน�วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

จะต�องจัดสิ่งอำนวยความสะดวกตามความเหมาะสมเพื่อให�คนพิการสามารถเข�าถึงและใช�ประโยชน�จากบริการ เช�น บริการใน

การเดินทาง บริการขนส�งสาธารณะ บริการข�อมูลข�าวสาร เป�นต�น (สำนักงานเลขาธิการสภาผู�แทนราษฎร, 2560) การจัดการ

ด�านสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู�พิการ เป�นการดำเนินการที่ทำให�คนพิการสามารถเข�าถึงและใช�ประโยชน�ในสิ่งอำนวย

ความสะดวก ทำให�เกิดความเท�าเทียมกันในการดำรงชีวิตประจำวัน ส�งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและพึงตนเองได� 

และมีส�วนร�วมในกิจกรรมต�าง ๆ ในสังคมอย�างเท�าเทียมกับคนทั่วไปมากขึ้น 

 จังหวัดนครศรีธรรมราช มีคนพิการสูงที่สุดในภาคใต� มีจำนวน 49,784 คน จังหวัดมีแนวทางการขับเคลื่อนระบบ

การให�บริการ เทคโนโลยีสิ ่งอำนวยความสะดวก สื ่อ บริการ และความช�วยเหลืออื ่นใดทางการศึกษาสำหรับคนพิการ 

มีกิจกรรมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสื่อการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนพิการ โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง

ของมนุษย�จังหวัดนครศรีธรรมราช และภาคีเครือข�ายของ สภาคนพิการทุกประเภทในจังหวัดนครศรีธรรมราช ทั้งหน�วยงาน

ภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข�อง ได�มีการวางแนวทางในการจัดการอยู�ร�วมกันในสังคมได�อย�างเสมอภาค ทั่งถึงและเท�าเทียมกัน 

เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง ตามประเด็นที่เกี่ยวข�องกับการพัฒนาที่ยั่งยืน พ.ศ.2570 จากฐานข�อมูลของ กรมส�งเสริมและ

พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ณ.วันที่ 6 มกราคม 2562 มีจำนวนคนพิการทั่วประเทศจำนวนกว�า 2 ล�านคน (สำนักงาน

ประชาสัมพันธ�จังหวัดนครศรีธรรมราช. 2562) 

จากหลักการและเหตุผลที่กล�าวมาแล�วข�างต�น ผู�วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความพึงพอใจที่มีต�อการจัดการด�าน 

สิ่งอำนวยความสะดวกของคนพิการในพื้นที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่ส�งผลให�เกิดความเข�าใจในความพึงพอใจของ 

คนพิการ และสามารถนำไปจัดการด�านสิ่งอำนวยความสะดวกของผู�พิการในพื้นที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราชได�อย�างมี

ประสิทธิภาพ 

  

1. วัตถุประสงค�การวิจัย 

1.1 เพื่อศึกษาความพึงพอใจท่ีมีต�อการจัดการด�านสิ่งอำนวยความสะดวกของคนพิการ 

1.2 เพื่อวิเคราะห�ผลเปรียบเทียบความพึงพอใจ แบ�งตามช�วงอายุที่มีต�อการจัดการด�านสิ่งอำนวยความสะดวก 

ของคนพิการ ในพ้ืนที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

 

2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข�อง 

กรมส�งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (2562) สถานการณ�คนพิการในป� 2562 ที่ได�รับการออกบัตรประจำตวั 

คนพิการจำนวน 1,995,767 คน คิดเป�นร�อยละ 3.01 ของประชากรทั้งประเทศ เป�นเพศชายจำนวน 1,043,308 คิดเป�น 
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ร�อยละ 52.28 และเป�นเพศหญิง จำนวน 952,459 คน คิดเป�นร�อยละ 47.72 คนพิการส�วนใหญ�อายุ ตั้งแต� 60 ป� ขึ้นไป 

มีจำนวน 1,072,470 คน คิดเป�นร�อยละ 53.74 ของจำนวนคนพิการทั้งหมด คนพิการที่อยู�ในวัยทำงาน อายุระหว�าง 15-59 ป� 

มีจำนวน 841,408 คน คิดร�อยละ 42.16 ของจำนวนคนพิการทั้งหมด 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย� (2556) ตามกฎกระทรวงได�กำหนดลักษณะหรือการจัดให�มี

อุปกรณ� สิ่งอํานวยความสะดวก หรือบริการในอาคารออกกฎกระทรวงไว� ดังต�อไปนี้ “อุปกรณ�” หมายความว�าเครื่องช�วย

อํานวยความสะดวกซึ่งเคลื่อนที่หรือเคลื่อนย�ายได� เพื่อให�คนพิการเข�าถึงและใช�ประโยชน�ในอาคารหรือสถานที่ได�บนพื้นฐาน

ของความต�องการพิเศษของคนพิการแต�ละประเภท “สิ่งอํานวยความสะดวก” หมายความว�า เครื่องมือเพื่อการช�วยเหลือท้ัง

ภายในและภายนอกอาคาร หรือสถานที่ โดยการสร�าง ติดตั้ง หรือดัดแปลงให�เครื่องมือดังกล�าวเป�นส�วนหนึ่งของอาคารหรือ

สถานที่ เพื่อให�คนพิการเข�าถึงและใช�ประโยชน�ได�บนพื้นฐานของความต�องการพิเศษของคนพิการแต�ละประเภท “บริการ” 

หมายความว�า การปฏิบัติ การดูแล การให�ความช�วยเหลือ หรือการให�ความสะดวก เพื่อให�คนพกิารเข�าถึงและใช�ประโยชน�ได�

บนพื้นฐานของความต�องการพิเศษของคนพิการแต�ละประเภท และให�หมายความรวมถึงการสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ� หรือสิ่ง

อํานวยความสะดวกแก�คนพิการในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน หรือการมีส�วนร�วมทางสังคมได�อย�างเท�าเทียมกับบุคคลทั่วไป 

“สถานท่ี” หมายความว�า สถานที่ท่ีให�ประชาชนเข�าไปหรือใช�ประโยชน�ได�ทั้งกรณีที่มีการจัดเก็บค�าบริการและกรณีที่ไม�มีการ

จัดเก็บค�าบริการ  และให�หมายความรวมถึงทางสัญจรสาธารณะด�วย อุปกรณ�หรือสิ่งอํานวยความสะดวกที่จัดให�มีในอาคาร

หรือสถานที่ตามกฎกระทรวงนี้ ต�องมีสภาพมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยในการใช�งาน เพื่อให�คนพิการสามารถเข�าถึงและใช�

ประโยชน�ได�อย�างเหมาะสมและสอดคล�องกับความต�องการพิเศษของคนพิการแต�ละประเภท การจัดให�มีอุปกรณ� สิ่งอํานวย

ความสะดวก  หรือบริการในอาคารหรือสถานท่ีเพื่อให�คนพิการสามารถเข�าถึงและใช�ประโยชน�ได� 

 Maynard W. Shelly (1975) ความพึงพอใจเป�นความรู�ส ึกสองแบบของมนุษย� คือ ความรู �สึกในทางบวกและ

ความรู�สึกทางลบ ความรู�สึกทางบวกเป�นความรู�สึกที่เมื่อเกิดขึ้นแล�วจะทำให�เกิดความสุข ความสุขเป�นความรู�สึกที่สลับซับซ�อน

และความสุขนี้จะมีผลต�อบุคคลมากกว�าความรู�สึกทางบวกอื่น ๆ ของบุคคลจะเกิดขึ้นเมื่อความต�องการได�รับการตอบสนองใน

ระดับหนึ่งเมื่อเกิดความต�องการบุคคลจะตั้งเป�าหมายเพื่อให�บรรลุความต�องการ ความพึงพอใจของบุคคลจะแตกต�างกันตาม

สภาพแวดล�อมทางกายภาพและลักษณะส�วนบุคคล 

 

วิธีดำเนินการวิจัย 
1. ขั้นตอนการดำเนินการวิจัยประกอบด�วย 2 ขั้นตอน ดังนี ้

1.1 ขั้นตอนการศึกษาความพึงพอใจที่มีต�อการจัดการด�านสิ่งอำนวยความสะดวกของคนพิการ ผู�วิจัยได�ออกแบบ

แบบสอบถามพึงพอใจที่มีต�อการจัดการด�านสิ่งอำนวยความสะดวกของคนพิการ เพื่อใช�สำหรับการสัมภาษณ�ผู�พิการในมูลนธิิ

เมาไม�ขับ ในเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ช�วงระหว�างเดือนมิถุนายน ถึงเดือนธันวาคมในป� พ.ศ. 2562 จำนวน 385 คน แล�ว

นำมาวิเคราะห�ผลทางสถิติ และสรุปผลความพึงพอใจของผู�ตอบแบบสอบถาม 

1.2 ขั้นตอนวิเคราะห�ผลเปรียบเทียบความพึงพอใจ แบ�งตามช�วงอายุที่มีต�อการจัดการด�านสิ่งอำนวยความสะดวก 

ของคนพิการ ผู�วิจัยนำผลความพึงพอใจที่ได� นำมาเปรียบเทียบตามช�วงอายุ เพื่อหาผลสรุปความเปรียบเทียบความพึงพอใจที่

เกิดขึ้น 

 
2. เคร่ืองมือการวิจัย 

ผู�วิจัยได�พัฒนาแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต�อการจดัการด�านสิง่อำนวยความสะดวกของคนพิการ ตามข�อกำหนด

ของกฎกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย� เพื่อเป�นเครื่องมือที่ใช�ในการศึกษาความพึงพอใจของคนพิการ

และวิเคราะห�หาค�าทางสถิติด�วยเครื่องคอมพิวเตอร� โดยใช�โปรแกรมสำเร็จรูป 



การประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 6 

มหาวิทยาลัยราชภฏัมหาสารคาม | จังหวัดมหาสารคาม | ประเทศไทย | 12 มีนาคม 2563 

4 | การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

 

3. ประชาการและกลุ�มตัวอย�าง   

3.1 ประชากรในการวิจ ัยคร ั ้งประกอบไปด�วย คนพิการ ผ ู �ด ูแลคนพิการและผู �ช �วยคนพิการ ในจังหวัด

นครศรีธรรมราช จำนวน 49,784 คน 

3.2 กลุ�มตัวอย�างในการวิจัยมีวิธีการคัดเลือกกลุ�มโดยการสุ�มตัวอย�างแบบง�ายจากผู�พิการในมลูนิธิเมาไม�ขับ ในเขต

พื้นท่ีเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จำนวน 385 คน 

 

4. สถิติท่ีใช�ในการวิจัย 

4.1 ค�าเฉลี่ย ค�าร�อยละ ส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยนำผลที่ได�เทียบกับเกณฑ�การประเมิน (วุฒิ สุขเจริญ, 2562)  

    ค�าเฉลี่ยเท�ากับ 4.50 – 5.00 หมายความว�า พึงพอใจมากที่สุด    

    ค�าเฉลี่ยเท�ากับ 3.50 – 4.49 หมายความว�า พึงพอใจมาก    

    ค�าเฉลี่ยเท�ากับ 2.50 – 3.49 หมายความว�า พึงพอใจปานกลาง    

    ค�าเฉลี่ยเท�ากับ 1.50 – 2.49 หมายความว�า พึงพอใจน�อย    

    ค�าเฉลี่ยเท�ากับ 1.00 – 1.49 หมายความว�า พึงพอใจน�อยท่ีสุด 

4.2 การเปรียบเทียบความพึงพอใจ ด�วยวิธีการเปรียบเทียบ กลุ�มตัวแปร ใช�สถิติแบบเพียรสัน (Pearson Chi-

Square) การวิเคราะห�ค�าความแปรปรวนทางเดียว F-test (One-Way ANOVA) และทดสอบความแตกต�างเป�นรายคู�ด�วยวิธี

ของ Schefft 

  

ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยความพึงพอใจที ่ม ีต�อการจัดการด�านสิ ่งอำนวยความสะดวกของคนพิการในพื ้นที ่เทศบาลนคร

นครศรีธรรมราช โดยแบ�งตามเพศ อาย ุประเภทของผู�ตอบแบบสอบถาม และความพึงพอใจ  โดยมีผลของการวิเคราะห�ข�อมูล

ตามขั้นตอนการดำเนินการวิจัยมีผลการดำเนินการ ดังนี ้

1. ผลการศึกษาความพึงพอใจที่มีต�อการจัดการด�านสิ่งอำนวยความสะดวกของคนพิการ แบ�งตามข�อมูลทั่วไป 

ตารางที่ 1 แสดงค�าความถี่ และค�าร�อยละข�อมูลทั่วไปของผู�ตอบแบบสอบถามจากพิการในมูลนิธิเมาไม�ขับ ในเขตพื้นที่

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จำนวน 385 คน ดังนี ้

ลำดับ ข�อมูลทั่วไป N = 385 

เพศ ประชากร ร�อยละ  S.D. 

 ชาย 284 74 2.74 0.255 

 หญิง 101 26 2.74 0.248 

 รวม 385 100   

อายุ    ประชากร ร�อยละ   

 10-35 ป� 68 18 2.72 0.265 

 36-55 ป� 194 50 2.73 0.259 

 56 ป�ขึ้นไป 123 32 2.76 0.236 

 รวม 385 100   

ชนิดผู�ตอบแบบสอบถาม      

 คนพิการ 255 66 2.74 0.254 

 ผู�ดูแลและผู�ช�วยคนพิการ 130 34 2.74 0.252 

 รวม 385 100   
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 จากตารางท่ี 1  พบว�าข�อมูลทั่วไปของผู�ตอบแบบสอบถาม ส�วนใหญ�ผู�สอบถามเป�นเพศชาย จำนวน 284 คน คิดเป�น

ร�อยละ 74 ที่เหลือเป�นเพศหญิง จำนวน 101 คน คิดเป�นร�อยละ 26 ผู�ตอบแบบสอบถามส�วนใหญ�อยู�ในช�วงอายุ 36-55 ป� 

จำนวน 194 คน คิดเป�นร�อยละ 50 และผู�ตอบแบบสอบถามเป�นผู�พิการ จำนวน 255 คน คิดเป�นร�อยละ 66 

 

ตารางที่ 2 แสดงผลความพึงพอใจ แบ�งตามค�าความถี่ และค�าร�อยละ ของผู�ตอบแบบสอบถามจำนวน 385 คน ดังนี้ 

การจัดการด�านสิ่งอำนวยความสะดวก

สำหรับคนพิการ 

ระดับความพึงพอใจ “จำนวนประชากร(ร�อยละ)” N=385  

  S.D. ระดับ 
น�อยที่สุด น�อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

1.ที่นั่งสำหรับคนพิการหรือพื้นที่สำหรับ

จอดรถเข็นคนพิการ 
7(2) 110(29) 150(39) 36(10) 82(21) 3.20 1.13 ปานกลาง 

2.ทางลาดสำหรับคนพิการ 20(5) 142(37) 154(40) 22(6) 47(12) 2.83 1.05 ปานกลาง 

3.พื้นผิวต�างสัมผัสสำหรับคนพิการ

ทางการเห็น 
53(14) 154(40) 119(31) 51(13) 8(2) 2.50 0.96 ปานกลาง 

4.บันไดเลื่อนสำหรับคนพิการ 65(17) 164(43) 109(28) 40(10) 7(2) 2.38 0.94 น้อย  

5.ทางลาดเลื่อนหรือทางเลื่อนในแนวราบ 47(12) 149(39) 116(30) 39(10) 34(9) 2.65 1.10 ปานกลาง 

6.ราวกันตกหรือผนังกันตก 34(9) 154(40) 139(36) 23(6) 35(9) 2.66 1.03 ปานกลาง 

7.ถังขยะแบบยกเคลื่อนที่ได� 79(20) 163(42) 125(33) 12(3) 6(2) 2.23 0.86  น้อย 

8.สถานที่ติดต�อหรือประชาสัมพันธ� 17(4) 186(49) 136(36) 41(11) 5(1) 2.56 0.79 ปานกลาง 

9.โทรศัพท�สาธารณะสำหรับคนพกิาร 28(7) 171(44) 121(31) 30(8) 35(9) 2.67 1.03 ปานกลาง 

10.จุดบริการน้ำดื่มสำหรับคนพิการ 14(4) 165(43) 122(32) 47(12) 37(10) 2.81 1.02 ปานกลาง 

11.ตู�บริการเงินด�วนสำหรับคนพิการ 17(4) 131(34) 146(38) 62(16) 27(7) 2.87 0.97 ปานกลาง 

12.ประตูสำหรับคนพิการ 14(4) 136(36) 147(38) 51(13) 37(10) 2.9 1.00 ปานกลาง 

13.ห�องน้ำสำหรับคนพิการ 6(1) 10(2) 267(60) 77(20) 30(8) 3.28 0.71 ปานกลาง 

14.ลิฟต�สำหรับคนพิการ 26(7) 173(45) 112(29) 38(10) 36(9) 2.70 1.05 ปานกลาง 

15.ที่จอดรถสำหรับคนพิการ 29(8) 150(39) 135(35) 41(11) 30(8) 2.72 1.02 ปานกลาง 

16.สัญญาณเสียงและสัญญาณแสงขอ

ความช�วยเหลือสำหรับคนพกิาร 
82(21) 161(42) 135(35) 1(0.2) 6(1.4) 2.19 0.82 น้อย  

17.ป�ายแสดงอุปกรณ�หรือสิ่งอํานวยความ

สะดวกสำหรับคนพิการ 
32(8) 170(44) 146(38) 33(9) 4(1) 2.50 0.81 ปานกลาง 

18.ทางสัญจรสำหรับคนพิการ 19(5) 159(41) 143(33) 23(6) 41(10) 2.76 1.02 ปานกลาง 

19.ตู�ไปรษณีย�สำหรับคนพิการ 83(22) 160(42) 131(34) 6(2) 5(1) 2.19 0.84 น้อย  

20.พื้นที่สำหรับอพยพหนีภยัของคนพิการ 88(23) 166(43) 120(31) 6(2) 5(1) 2.15 0.84 น้อย  

21.การประกาศเตือนภยัตัวอกัษรไฟวิ่ง

หรือสัญญาณไฟเตือนภัยสำหรับคนพิการ 
58(15) 148(39) 131(34) 43(11) 5(1) 2.45 0.92 น้อย 

22.การประกาศข�อมูลที่เป�นประโยชน�

สำหรับคนพิการ 
21(6) 151(39) 130(34) 55(14) 28(7) 2.79 1.00 ปานกลาง 

23.เจ�าหน�าที่ซึ่งผ�านการฝ�กอบรมและมี

คุณสมบัติตรงกับความต�องการของ 

คนพิการ 

65(17) 150(39) 122(32) 44(11) 4(1) 2.41 0.93 น้อย  

ผลเฉลี่ยรวม  2.63 0.95  ปานกลาง 
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 จากตารางท่ี 2  พบว�าความพึงพอใจการจัดการด�านสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ โดยส�วนใหญ�มีความพึง

พอใจในระดับปานกลาง มีค�าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุดเกี่ยวกับห�องน้ำสำหรับคนพิการ มีค�าเฉลี่ย 3.28 รองลงมาความพึง

พอใจระดับปานกลาง เกี่ยวกับที่นั่งสำหรับคนพิการหรือพ้ืนที่สำหรับจอดรถเข็นคนพิการ มีค�าเฉลี่ย 3.20 และมีความพึงพอใจ

น�อยเกี่ยวกับพื้นท่ีสำหรับหนีภัยของคนพิการ มีค�าเฉลี่ย 2.15 

 

2. ผลการวิเคราะห�ผลเปรียบเทียบความพึงพอใจที่มีต�อการจัดการด�านสิ่งอำนวยความสะดวกของคนพิการ 

ตารางที่ 3 แสดงการทดสอบความสัมพันธ�ระหว�างตัวแปร โดยเทคนิค (One-Way ANOVA) ของข�อมูลผลเปรียบเทียบความ

พึงพอใจท่ีมีต�อการจัดการด�านสิ่งอำนวยความสะดวกของคนพิการ แบ�งตามช�วงอายุของผู�ตอบแบบสอบถาม 

Dependent Variable ความแปรปรวน Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

ความพึงพอใจ ระหว�างกลุ�ม .089 2 .044 .687 .504 

ภายในกลุ�ม 24.703 382 .065   

 Total 24.792 384    

*ค�านัยสำคญัทางสถิติ  α = 0.05 

สมมติฐาน   H0 = ความพึงพอใจแบ�งตามช�วงอายุของผู�ตอบแบบสอบถาม ไม�แตกต�างกัน 

     H1 = ความพึงพอใจแบ�งตามช�วงอายุของผู�ตอบแบบสอบถาม แตกต�างกัน 

จากตารางที่ 3 พบว�า ค�าความน�าจะเป�นเท�ากับ .504 มีค�ามากกว�า ค�านัยสำคัญทางสถิติ 0.05 จึงสรุปได�ว�า 

ความพึงพอใจที ่มีต�อการจัดการด�านสิ ่งอำนวยความสะดวกของคนพิการ แบ�งตามช�วงอายุของผู �ตอบแบบสอบถาม  

มีความพึงพอใจในระดับปานกลางไม�แตกต�างกัน  

ตารางที่ 4 แสดงการทดสอบความแตกต�างเป�นรายคู�ด�วยวิธีของ Schefft สมัพันธ�ระหว�างตัวแปร แบ�งตามช�วงอายุรายกลุ�ม 

ของผู�ตอบแบบสอบถาม 

Dependent 

Variable (I) อาย ุ (J) อาย ุ

Mean Difference 

(I-J) Std. Error Sig. 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

ความพึงพอใจ 10-35 ป� 36-55 ป� -.00520 .03584 .990 -.0933 .0829 

56 ป�ขึ้นไป -.03619 .03843 .642 -.1306 .0582 

36-55 ป� 10-35 ป� .00520 .03584 .990 -.0829 .0933 

56 ป�ขึ้นไป -.03098 .02931 .572 -.1030 .0410 

56 ป�ขึ้นไป 10-35 ป� .03619 .03843 .642 -.0582 .1306 

36-55 ป� .03098 .02931 .572 -.0410 .1030 

 

จากตารางท่ี 4 พบว�าผลเปรียบเทียบความพึงพอใจท่ีมีต�อการจัดการด�านสิ่งอำนวยความสะดวกของคนพิการจำแนก

ตามอายุเปรียบเทียบระดับความแตกต�างรายคู� ดังนี้ 

- รายคู�อายุ 10-35 ป� เปรียบเทียบกับอายุ 36-55 ป� มีค�า ความน�าจะเป�น เท�ากับ 0.990   

- รายคู�อายุ 10-35 ป� เปรียบเทียบกับอายุ 56 ป�ขึ้นไป ความน�าจะเป�น เท�ากับ 0.642 

- รายคู�อายุ 36-55 ป� เปรียบเทียบกับอาย ุ56 ป�ขึ้นไป ความน�าจะเป�น เท�ากับ 0.572 

ผลจากการเปรียบเทียบแบ�งตามอายุต�าง ๆ มีความพึงพอใจในการจัดการด�านสิ่งอำนวยความสะดวกของคนพิการ 

โดยรวมความพึงพอใจไม�แตกต�างกันทั้ง 3 คู� อย�างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
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อภิปรายผลการวิจัย 
การดำเนินการวิจัยในครั้งน้ี  เป�นการศึกษาความพึงพอใจที่มีต�อการจัดการด�านสิ่งอำนวยความสะดวกของคนพิการ

ในพื้นที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราช พบว�าความพึงพอใจการจัดการด�านสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ โดยส�วน

ใหญ�มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง พึงพอใจเกี่ยวกับห�องน้ำสำหรับคนพิการสูงสุด รองลงมาความพึงพอใจเกี่ยวกับที่นั่ง

สำหรับคนพิการหรือพื้นที่สำหรับจอดรถเข็นคนพิการ และมีความพึงพอใจน�อยเกี่ยวกับพื้นที่สำหรับหนีภัยของคนพิการ  

เป�นเช�นนี้อาจเป�นเพราะว�า ความเข�าใจและทัศนคติของคนทั่วไป ที่มตี�อคนพิการที่ไม�ถูกต�อง ไม�เข�าใจบริบทและข�อจำกัดของ

คนพิการที่แท�จริง จึงมีผลต�อการจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกของคนพิการ ซึ่งสอดคล�องกับงานวิจัยของ ฐิติวัจน� ทองแก�ว 

(2560) ที่พบว�าทัศนคติที่ไม�ถูกต�องเกี่ยงกับคนพิการ จนสร�างกำแพงทางความคิดขวางก้ันคนพิการ การจัดสรรสภาพแวดล�อม

และวัสดุอุปกรณ�ที่ไม�สนับสนุนคนพิการ มีมุมมองต�อคนพิการว�ามีศักยภาพการไม�เหมาะสม ไม�ยอมรับคนพิการและแสดงการ

ต�อต�านในการรวมกลุ�มการทำงาน รวมถึงการรับผลประโยชน�ร�วมกัน การเข�าถึงสิทธิการบริการด�านสุขภาพ คนพิการประสบ

ป�ญหาจากนโยบายที่ขาดความเข�าใจบริบทและข�อจำกัดของคนพิการ และยังสอดคล�องกับงานวิจัยของ วิชัย จันทร�บุญ และ

มณีมัย ทองอยู� (2559) ได�ทำการวิจัยเกี่ยวกับ กระบวนการต�อสู�ต�อความเชื่อทางสังคมของคนพิการ ที่พบว�า ความเชื่อทาง

สังคมที่มีต�อคนพิการนั้นเป�นวัฒนธรรมที่แตกต�างกันไปตามแต�ละบริบท แต�ในสังคมไทยนั้นยังมีความเชื่อว�าคนพิการส�วนใหญ�

มีความสามารถที่ไม�เท�าเทียมกับคนปกติ และไม�สามารถที่จะเป�นผู�น�าคนปกติได� การให�โอกาสคนพิการยังตั้งอยู�พื้นฐานของ

ความสงสาร โอกาสคนพิการจะถูกสร�างความหมายใหม�ว�าเป�นหน�วยงานที่เป�ดกว�าง เป�นตัวอย�างท่ีดีขององค�กร แต�คนพิการยัง

ถูกเบียดขับไม�ให�แสดงความสามารถได�อย�างเตม็ที่ และไม�สามารถเข�าสู�ต�าแหน�งการบรหิารและสัง่การได� คนพิการถูกจัดวางให�

อยู�ในระดับสัญลักษณ�ของหน�วยงานและยังไม�สามารถสร�างความหมายให�กับตนเองได�ภายใต�บริบทนั้นได� 

ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจการจัดการด�านสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ แบ�งตามช�วงอายทุั้ง 3 ช�วง 

พบว�ามีความพึงพอใจที่ไม�แตกต�างกัน จึงอภิปรายได�ว�าความพึงพอใจที่มีต�อการจัดการด�านสิ่งอำนวยความสะดวกของคน

พิการ แบ�งตามช�วงอายุของผู�ตอบแบบสอบถาม มีความพึงพอใจในระดับปานกลางไม�แตกต�างกัน เป�นเช�นนี้อาจเป�นเพราะว�า 

ห�องน้ำสำหรับคนพิการมีความสำคัญต�อคนพิการทุกช�วงอายุเป�นอย�างมาก ห�องน้ำเป�นสิ่งอำนวยความสะดวกหลักที่ผู�พิการมี

ความต�องการใช�ในการดำรงชีวิตแตกต�างจากบุคคลทั่วไปเป�นอย�างมาก จึงมีผลให�หน�วยงานภาครัฐและเอกชน ให�ความสำคัญ

ในการจัดการในการบริการห�องน้ำสำหรับคนพิการ ซึ่งสอดคล�องกับบทความวิชาการของ แผนงานสร�างเสริมสุขภาพคนพิการ

ในสังคมไทย (2551) ห�องน้ำสำหรับคนพิการเป�นการส�งเสริมคุณภาพชีวิตผู�พิการให�มีอิสรภาพและเท�าเทียม โดยสถานที่

ราชการจะมีห�องน้ำเฉพาะสำหรับคนพิการ และมีราวจับในห�องน้ำสำหรับคนตาบอดจะจึงมีขนาดห�องกว�าใหญ�กว�าห�องน้ำของ

บุคคลทั่วไปรวมถึงมีสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ ให�กับผู�พิการ 
  

ข�อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยดังกล�าวข�างต�น ผู�วจิัยได�นำมาพิจารณาและมีข�อเสนอแนะดังต�อไปนี ้

  1. ควรมีการศึกษาความต�องการสิ่งอำนวยความสะดวกของคนพิการ เพื่อทำให�เกิดข�อมูลความรู�ในความต�องการ 

ทีจ่ำเป�นกับผู�พิการอย�างมีประสิทธิภาพและตรงกับความต�องการที่แท�จริง 

 2. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมต�อการบริการสิ่งอำนวยความสะดวกคนพิการที่มีต�อในพื้นที่สาธารณะ 

เพื่อทำให�รับรู�ถึงความจำเป�นในการสร�างสิ่งอำนวยความสะดวกคนพิการในพื้นท่ีสาธารณะ 

 3. ควรมีการประเมินความพึงพอใจด�านการจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกคนพิการในอาคารสถานที่ของหน�วยงาน

ภาครัฐ เพื่อทำให�รับรู�ถึงความพึงพอในสิ่งอำนวยความสะดวกคนพิการในอาคารสถานที่ของหน�วยงานภาครัฐ สามารถนำไป

พัฒนาการบริการที่มีประสิทธิภาพ 
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