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พิการทางการเห็นเพื่อการเปZนผูXใหXบริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพตามหลักสูตรนวดไทยเพื่อ
สุขภาพสํ าหรั บ ผูX พิ ก ารทางสายตา กลุ] ม ตั วอย] างที่ใชXในการวิ จั ย คื อ ผูX พิ ก ารทางการเห็ นที่ เ ปZ นผูX
ใหXบริการ เจXาหนXาที่หน]วยงานของรัฐที่เกี่ยวขXองกับการส]งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตและอาชีพผูX
พิการ และผูXเกี่ยวขXองอื่นๆ ซึ่งเปZนผูXเชี่ยวชาญและมีประสบการณ!ดXานการส]งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและอาชีพผูXพิการ จํานวน 100 คน เครื่องมือที่ใชXในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ!แบบเจาะลึกและ
การสนทนากลุ]ม วิเคราะห!ขXอมูลเชิงคุณภาพโดยใชXเทคนิคการวิเคราะห!เนื้อหา
ผลการวิจัยพบว]า 1. สถานการณ!และรูปแบบการประกอบอาชีพสําหรับผูXพิการทางการเห็น
เพื่อการเปZนผูXใหXบริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพตามหลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ ผูXพิการ
ทางสายตาในป\จจุบันเนื่องจากพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 กําหนดใหX
สถานประกอบการเพื่อสุ ขภาพจะตXอ งรับ ผูXใหX บริ การซึ่งเปZนผูX ที่ไดXขึ้นทะเบียนเปZ นผูXใหXบริ การตาม
กฎหมายแลXวเท]านั้นเขXาทํางานในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ จึงมีผลใหXการประกอบอาชีพของผูX
พิการทางการเห็นในการเปZนผูXใหXบริการนวดไทยเพื่อสุขภาพตXองเปZนผูXที่ไดXขึ้นทะเบียนเปZนผูXใหXบริการ
โดยคุณสมบัติในการขอขึ้นทะเบียนเปZนผูXใหXบริการจะตXองไดXรับวุฒิบัตรหรือประกาศนียบัตรดXานการ
บริการเพื่อสุขภาพที่ไดXรับการรับรองจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สําหรับรูปแบบการประกอบ
อาชี พ ของผูX พิ ก ารทางการเห็ นในป\ จ จุ บั น ไดX แก] รู ป แบบการเปZ นเจX าของธุ ร กิ จ รู ป แบบการเปZ น
พนักงานหรือลูกจXางและรูปแบบการรวมกลุ]มอาชีพ 2. ป\ญหาและอุปสรรคในการประกอบอาชีพของ
ผูXพิการทางการเห็นเพื่อการเปZนผูXใหXบริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพตามหลักสูตรนวดไทย
เพื่อสุขภาพสําหรับผูXพิการทางสายตา ประกอบดXวยดXานผูXพิการทางการเห็นดXานหลักสูตรนวดไทยเพือ่
สุขภาพสําหรับผูXพิการทางสายตา ดXานการขึ้นทะเบียนเปZนผูXใหXบริการดXานการประกอบธุรกิจนวดไทย
เพื่อสุขภาพดXานการส]งเสริมอาชีพและดXานกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวขXอง 3. เทคนิคและแนวทางที่
ส]ง ผลต]อ ความสํ าเร็ จในการประกอบอาชีพ สําหรับ ผูXพิ การทางการเห็นในสถานประกอบการเพื่ อ
สุขภาพ ประกอบดXวย ดXานผูXเขXาฝrกอบรม ดXานครูผูXทําการฝrกอบรมและดXานหลักสูตรนวดไทยเพื่อ
สุขภาพสําหรับผูXพิการทางสายตา
คําสําคัญ : 1. การจัดการความรูX 2. การประกอบอาชีพ 3. ผูXพิการทางการเห็น 4. นวดไทยเพื่อสุขภาพ
ABSTRACT
The objective of research article were 1) to study the situations and occupational
patterns of the employment for visually impaired people to be the masseur in the
health business according to Thai massage for health by blind person course, 2) to
study the problems and obstacles in the employment for visually impaired people
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to be the masseur in the health business according to Thai massage for health by
blind person course, 3)to search for the techniques leading to be successful on the
employment for visually impaired people to be the masseur in the health business
according to Thai massage for health by blind person course. The samplings were
made up of three groups, 1) visually impaired people who are the masseur in the health
business, 2) government officials who are involved in the promotion and development of
the quality of life and occupation of disabled, 3) other stakeholders who are experts
and have experience in promoting and improving the quality of life and occupation of
the disabled, 100 people. The research tools were in-depth interviews and focus group
discussions. Qualitative data were analyzed using content analysis techniques.
The research results were found as follows: 1. Due to the Health Establishment
Act, B.E. 2559 require that establishments for health must only hire service providers
who are registered as legal service providers to work in health establishments,
resulting in the occupations of the visually impaired as a Thai massage service
provider for health must be registered as a service provider. The qualifications to
apply for registration as service providers must be certified by the Department of
Health Service Support. The occupational patterns of the visually impaired people
are including business owner, employee and career integration. 2. The problems and
obstacles in the employment for visually impaired people to be the masseur in the
health business according to Thai massage for health by blind person courseare
divided as the visually impaired, Thai massage for health by blind person course, the
service provider registration, Thai massage business for health, the career promotion
and Laws and regulations. 3. The techniques and guidelines leading to be successful
on the employment for visually impaired people to be the masseur in the health
business according to Thai massage for health by blind person course are including
the trainee, the trainer and Thai massage for health by blind person course.
Keywords : 1. Knowledge Management 2. Employment 3. Visually Impaired 4. Thai
Healthcare Massage
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1. ความสําคัญและที่มาของปgญหาที่ทําการวิจัย
ป\จจุบันประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงทางสั งคมอย]างรวดเร็ ว ประชากรของประเทศมี
จํานวนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งในจํานวนประชากรที่เพิ่มขึ้นดังกล]าวนี้มีประชากรกลุ]มที่ตXองไดXรับการดูแลเปZน
พิเศษ คือ กลุ]มคนพิการจากการสํารวจขXอมูล ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2562 ประเทศไทยมีคนพิการ
ที่ไดXรับการออกบัตรประจําตัวคนพิการ จํานวน 1,995,767 คน คิดเปZนรXอยละ 3.01 ของประชากร
ทั้งประเทศ (กรมส]งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ, 2562 : ออนไลน!) โดยความพิการเรียง
ตามลําดับคือ ทางการเคลื่อนไหวหรือทางร]างกายทางการไดXยินหรือสื่อความหมายทางการเห็นทาง
จิตใจหรือพฤติกรรมทางสติป\ญญา ออทิสติก และทางการเรียนรูXโดยคนพิการที่อยู]ในวัยทํางาน อายุ
ระหว]าง 15 –59 ป• มีจํานวน 841,408 คน คิดเปZนรXอยละ 42.16 ของจํานวนคนพิการทั้งหมด ซึ่ง
การใหXโอกาสและพื้นที่ทางสังคมสําหรับคนพิการโดยเฉพาะอย]างยิ่งการส]งเสริมและพัฒนาอาชีพนั้น
ถือไดXว]าเปZนอํานาจและหนXาที่ของรัฐ และแมXว]าจะมีระเบียบกฎหมายบัญญัติไวXอย]างชัดเจนในเรื่อง
การส]งเสริมการมีงานทําสําหรับผูXพิการแต]ก็ยังขาดกระบวนการที่ครบวงจรและงบประมาณมีอยู]อย]าง
จํากัด ส]งผลใหXผูXพิการบางรายตXองขาดโอกาสในการประกอบอาชีพ ไม]สามารถเลือกอาชีพที่ตนเอง
สนใจไดX บางครั้งจําเปZนตXองกลับไปประกอบอาชีพวณิพกหรือประกอบอาชี พที่มีรายไดXไม]แน]นอน
สําหรับผูXพิการทางการเห็นนั้นย]อมประสบป\ญหาและความตXองการมากเปZนพิเศษ เนื่องมาจากสภาพ
ทางกายภาพทําใหX บกพร]องในการดํ าเนินกิจ วัตรประจํ าวันและการเขXาถึงกิจกรรมทางสั งคมต]างๆ
นอกจากนี้ป\ญ หาการประกอบอาชีพของผูXพิการทางการเห็นที่ทําหนXาที่เ ปZนพนักงานนวดในสถาน
ประกอบการนวดเพื่ อสุ ขภาพนั้ น ป\จ จุ บันไดX มีป ระกาศใชX พ ระราชบัญ ญัติสถานประกอบการเพื่ อ
สุขภาพ พ.ศ. 2559 ซึ่งผูXรับอนุญาตใหXประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพจะตXองรับผูXใหX
บริ ก ารที่ เ ปZ น ผูX ที่ ไ ดX ขึ้ น ทะเบี ย นเปZ น ผูX ใ หX บ ริ ก ารตามกฎหมายแลX ว เท] า นั้ น เขX า ทํ า งานในสถาน
ประกอบการเพื่อสุขภาพ (พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 มาตรา 28(5))
โดยคุ ณ สมบั ติ ที่ สํ า คั ญ ของผูX ข อขึ้ น ทะเบี ย นเปZ น ผูX ใ หX บ ริ ก ารนั้ น จะตX อ งไดX รั บ วุ ฒิ บั ต รหรื อ
ประกาศนี ยบั ตรดX านการบริ ก ารเพื่ อ สุ ขภาพที่ไดXรั บ การรั บ รองจากกรมสนั บ สนุนบริ ก ารสุ ขภาพ
(พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 มาตรา 23(2)) (ราชกิจจานุเบกษา, 2559
: ออนไลน!) ซึ่งคณะกรรมการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพไดXกําหนดหลักเกณฑ!การรับรองวุฒิบัตร
หรื อ ประกาศนียบั ตรดX านการบริ การเพื่ อสุขภาพสํ าหรั บผูXพิ การทางสายตาคือหลักสู ตรนวดไทยเพื่ อ
สุขภาพสําหรับผูXพิการทางสายตา 255 ชั่วโมง ซึ่งหลักสูตรดังกล]าวมีวัตถุประสงค!เพื่อใหXผูXที่ประสงค!จะ
เปZนผูXใหXบริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพมีความรูX ความเขXาใจหลักการและทฤษฎีการนวดไทย
เพื่อสุขภาพ มีความรูXและทักษะการนวดไทยเพื่อสุขภาพไดXอย]างถูกวิธี มีทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับการนวด
ไทยเพื่อสุขภาพแก]ผูXพิการทางสายตา มีคุณธรรม จริยธรรม มารยาทในการประกอบอาชีพนวดไทย
เพื่ อสุ ขภาพแก] ผูX พิก ารทางสายตา มี ความรูX ความเขXาใจเกี่ยวกับ กฎหมาย ระเบี ยบขX อ บัง คั บและ

วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตรอยเอ็ด ปที่ 10 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2564)| 303

จรรยาบรรณที่เกี่ยวขXองกับการนวดไทยเพื่อสุขภาพ ตลอดจนเพื่อใหXสามารถประกอบอาชีพเปZนผูX
ใหXบริการนวดไทยเพื่อสุขภาพในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
จากสภาพป\ญหาดังกล]าวจะเห็นไดXว]าการประกอบอาชีพของผูXพิการทางการเห็นในการทํา
หนXาที่ใหXบริการนวดเพื่อสุขภาพในสถานประกอบการในป\จจุบันนั้น ผูXพิการทางสายตาจะตXองผ]าน
หลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพสําหรับผูXพิการทางสายตา 255 ชั่วโมง ซึ่งเปZนมาตรฐานหลักสูตรดXาน
การบริการเพื่อสุขภาพสําหรับผูXพิการทางสายตาตามที่คณะกรรมการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
ใหXการรับรอง คณะผูXวิจัยจึงตXองการศึกษาการจัดการความรูXดXานการประกอบอาชีพสําหรับผูXพิการ
ทางการเห็นเพื่ อ การเปZ นผูXใหX บ ริก ารในสถานประกอบการเพื่ อ สุขภาพตามหลัก สู ตรนวดไทยเพื่ อ
สุขภาพสํ าหรับผูXพิ การทางสายตา อันเปZ นการส]ง เสริมและพัฒนาความสามารถของผูXพิการในการ
ประกอบอาชีพไดXอย]างมีประสิทธิภาพต]อไป
2. วัตถุประสงคhของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาถึงสถานการณ!และรูปแบบการประกอบอาชีพสําหรับผูXพิการทางการเห็นเพื่อการ
เปZนผูXใหXบริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพตามหลักสูตรนวดไทยเพือ่ สุขภาพสําหรับผูพX กิ ารทางสายตา
2.2 เพื่อศึกษาป\ญหาและอุปสรรคในการประกอบอาชีพสําหรับผูXพิการทางการเห็นเพื่อการ
เปZนผูXใหXบริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพตามหลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพสําหรับผูXพิการทางสายตา
2.3 เพื่อคXนหาเทคนิคและแนวทางที่ส]งผลต]อความสําเร็จในการประกอบอาชีพสําหรับผูXพิการ
ทางการเห็นเพื่ อ การเปZ นผูXใหX บ ริก ารในสถานประกอบการเพื่ อ สุขภาพตามหลัก สู ตรนวดไทยเพื่ อ
สุขภาพสําหรับผูXพิการทางสายตา
3. ประโยชนhที่ไดรับจากการวิจัย
3.1 ทําใหXทราบถึงสถานการณ!และรูปแบบการประกอบอาชีพสําหรับผูXพิการทางการเห็น
เพื่อการเปZนผูXใหXบริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพตามหลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพสําหรับผูX
พิการทางสายตาในป\จจุบัน
3.2 ทําใหXทราบถึงป\ญหาและอุปสรรคในการประกอบอาชีพของผูXพิการทางการเห็นเพื่อ
การเปZนผูXใหXบริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพตามหลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพสําหรับผูXพิการ
ทางสายตา
3.3 ทําใหXทราบถึงเทคนิคและแนวทางที่ส]งผลต]อความสําเร็จในการประกอบอาชีพสําหรับผูX
พิการทางการเห็นเพื่อการเปZนผูXใหXบริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพตามหลักสูตรนวดไทยเพื่อ
สุขภาพสําหรับผูXพิการทางสายตา
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3.4 ไดXพัฒนาองค!ความรูXดXานการประกอบอาชีพใหXแก]พิการทางการเห็นนําไปสู]การส]งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
4. วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปZนการวิจัยเชิงคุณภาพ ผูXวิจัยแบ]งวิธีดําเนินการวิจัยออกเปZน 3 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 การสืบคXนแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการความรูXดXานการประกอบอาชีพสําหรับผูXพิการทางการ
เห็นเพื่อการเปZนผูXใหXบริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพตามหลักสูตรนวดไทยเพือ่ สุขภาพสําหรับ
ผูXพิ การทางสายตาดX วยวิธีการทบทวนวรรณกรรมเพื่อ ศึก ษาและวิ เคราะห! ขXอ มูล ดXานเอกสารดX าน
ทฤษฎีและงานวิจัยเพื่อจัดทํากรอบแนวความคิดในการศึกษาและทําแบบเครื่องมือในการสัมภาษณ!
และการประชุมกลุ]ม ระยะที่ 2 จัดทําเครื่องมือในการสัมภาษณ!และการประชุมกลุ]มโดยผูXวิจัยทําการ
ทบทวนเอกสารทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวขXองเพื่อนําไปออกแบบคําถามในการสัมภาษณ!และประชุม
กลุ]มหลังจากผูXวิจัยทําการคัดเลือกบุคคลที่ใชXสัมภาษณ!และประชุมกลุ]มแลXวผูXวิจัยใชXโทรศัพท!ในการขอ
นัดหมายเพื่อสัมภาษณ!และการประชุมกลุ]มโดยผูXวิจัยไดXแนะนําตัวและอธิบายขั้นตอนในการวิจัยใหX
ผูXใหXสัมภาษณ!และผูXเขXาร]วมประชุมกลุ]มทราบเมื่อไดXรับความยินยอมใหXสัมภาษณ!แลXวจากนัน้ จึงทําการ
สัมภาษณ!และการประชุมกลุ]ม ระยะที่ 3 สรุปผลการวิจัยและการเขียนรายงานเพื่อใหXไดXความคิดเห็น
ที่ตกผลึกแลXวและนําเสนอผลงานวิจัยที่เสร็จสิ้นแลXว กลุ]มตัวอย]างที่ใชXในการวิจัย คือ ผูXพิการทางการ
เห็นที่เปZนผูXใหXบริการ เจXาหนXาที่หน]วยงานของรัฐที่เกี่ยวขXองกับการส]งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
และอาชีพผูXพิการ และผูXเกี่ยวขXองอื่นๆ ซึ่งเปZนผูXเชี่ยวชาญและมีประสบการณ!ดXานการส]งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและอาชีพผูXพิการ จํานวน 100 คน เครื่องมือที่ใชXในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ!
แบบเจาะลึกดXวยวิธีการแบบ face to face เพื่อใหXไดXขXอมูลในเชิงลึกเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ
สําหรับผูXพิการทางการเห็น ดXานสถานการณ!และรูปแบบการประกอบอาชีพในป\จจุบัน ป\ญหาและ
อุปสรรค วิธีการแกXไข ขXอเสนอแนะจากกลุ]มตัวอย]างที่ผูXวิจัยไดXคัดเลือกไวXและการสนทนากลุ]มเพื่อ
ระดมความรูXความคิดเห็นของกลุ]มตัวอย]างเกี่ยวกับการประกอบอาชีพสําหรับผูXพิการทางการเห็นเพื่อ
การเปZนผูXใหXบริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพตามหลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพสําหรับผูXพิการ
ทางสายตา คXนหาแนวปฏิบัติที่ดี(best practice) จากตัวคนที่มีความเชี่ยวชาญในการจัดการดXานการ
ประกอบอาชีพสําหรับผูXพิการทางการเห็นเพื่อการเปZนผูXใหXบริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
ตามหลั กสู ตรนวดไทยเพื่อ สุขภาพสํ าหรับ ผูXพิ การทางสายตา และนําผลการวิจั ยมาเผยแพร]ใหXแก]
สมาชิกสมาคมคนตาบอด ผูXพิการทางการเห็นที่ฝrกอาชีพตามหลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพสําหรับผูX
พิการทางสายตา 255 ชั่วโมง และผูXเกี่ยวขXองกับการส]งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตและอาชีพผูXพิการ
ใหXเกิดองค!ความรูXใหม]เกี่ยวกับการประกอบอาชีพสําหรับผูXพิการทางการเห็นเพื่อการเปZนผูXใหXบริการ
ในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพตามหลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพสําหรับผูXพิการทางสายตาพรXอมรับ
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ฟ\งขXอเสนอแนะเพิ่มเติม การวิเคราะห!ขXอมูลเชิงคุณภาพ ผูXวิจัยใชXวิธีการการถอดถXอยคําจากการจัด
ประชุมกลุ]มและการใหXสัมภาษณ!แบบคําต]อคําจดบันทึก การสังเกตการณ!และคัดลอกขXอความสําคัญ
จากเอกสารและบันทึกอย]างละเอียดเพื่อใหXการตีความและการกําหนดประเด็นที่สําคัญไดXอย]างถูกตXอง
เชื่ อ ถื อ ไดX แ ลX วทํ า การวิ เ คราะห! ขX อ มู ล เชิ ง คุ ณ ภาพโดยใชX เ ทคนิ ค การวิ เ คราะห! เ นื้ อ หา(content
analysis) เพื่อกําหนดหัวขXอ/กลุ]มหัวขXอ แนวคิดสําคัญ(topic/category)และแบบแผนแนวคิดสําคัญ
อันเปZนแก]นสาระหลัก(pattern/themes) เพื่อนําไปสู]การตอบคําถามการวิจัยและถ]ายทอดความรูX
5. ผลการวิจัย
5.1 ผลการวิเคราะห!สถานการณ!และรูปแบบการประกอบอาชีพสําหรับผูXพิการทางการเห็น
เพื่อการเปZนผูXใหXบริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพตามหลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพสําหรับผูX
พิการทางสายตาพบว]า การประกอบอาชี พของผูX พิการทางการมองเห็ นเกี่ ยวกั บการนวดไทยเพื่ อ
สุขภาพในป\จจุบันนั้นเนื่องจากพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 กําหนดใหX
สถานประกอบการเพื่อสุ ขภาพจะตXอ งรับ ผูXใหX บริ การซึ่งเปZนผูX ที่ไดXขึ้นทะเบียนเปZ นผูXใหXบริ การตาม
กฎหมายแลXวเท]านั้นเขXาทํางานในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ จึงมีผลใหXการประกอบอาชีพของผูX
พิการทางการเห็นที่เปZนผูXใหXบริการนวดไทยเพื่อสุขภาพตXองเปZนผูXที่ไดXขึ้นทะเบียนเปZนผูXใหXบริการ โดย
คุณสมบัติในการขอขึ้นทะเบียนเปZนผูXใหXบริการจะตXองไดXรับวุฒิบัตรหรือประกาศนียบัตรดXานการบริการ
เพื่อสุขภาพที่ไดXรับการรับรองจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ซึ่งคณะกรรมการสถานประกอบการ
เพื่อสุขภาพไดXกําหนดหลักเกณฑ!การรับรองวุฒิบัตรหรือประกาศนียบัตรดXานการบริการเพื่อสุขภาพ
สําหรั บผูXพิ การทางสายตาคื อหลั กสูตรนวดไทยเพื่ อสุขภาพสําหรับผูX พิการทางสายตา 255 ชั่ วโมง
สําหรับรูปแบบการประกอบอาชีพของผูXพิการทางการเห็นในป\จจุบัน ไดXแก] 1)รูปแบบการเปZนเจXาของ
ธุรกิจ 2)รูปแบบการเปZนพนักงานหรือลูกจXาง และ 3)รูปแบบการรวมกลุ]มอาชีพ
5.2 ป\ ญ หาและอุ ป สรรคในการประกอบอาชี พ ของผูX พิ ก ารทางการเห็ น เพื่ อ การเปZ น ผูX
ใหX บริ การในสถานประกอบการเพื่อ สุขภาพตามหลั กสู ตรนวดไทยเพื่อ สุขภาพสํ าหรับ ผูXพิ การทาง
สายตา พบว]ามีป\ญหาและอุปสรรคหลายประการ ไดXแก] 1)ดXานผูXพิการทางการเห็น 2)ดXานหลักสูตร
นวดไทยเพื่อ สุขภาพสําหรับผูXพิก ารทางสายตา 3)ดXานการขึ้นทะเบียนเปZนผูXใหXบริก าร 4)ดX านการ
ประกอบธุรกิ จนวดไทยเพื่อสุ ขภาพ 5)ดX านการส] งเสริม อาชี พ และ 6)ดX านกฎหมายและระเบี ยบที่
เกี่ยวขXอง
5.3 เทคนิคและแนวทางที่ส]งผลต]อความสําเร็จในการประกอบอาชีพสําหรับผูXพิการทางการ
เห็นเพื่อการเปZนผูXใหXบริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพตามหลักสูตรนวดไทยเพือ่ สุขภาพสําหรับ
ผูXพิการทางสายตา พบว]า มีเทคนิคและแนวทางที่ส]งผลต]อความสําเร็จในการประกอบอาชีพสําหรับผูX
พิการทางการเห็นเพื่อการเปZนผูXใหXบริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพตามหลักสูตรนวดไทยเพื่อ
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สุขภาพสําหรับผูXพิการทางสายตา ประกอบดXวย 1)ดXานผูXเขXาฝrกอบรม 2)ดXานครูผูXทําการฝrกอบรมและ
3)ดXานหลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพสําหรับผูXพิการทางสายตา
6. อภิปรายผลการวิจัย
6.1 ผลการวิเคราะห!สถานการณ!และรูปแบบการประกอบอาชีพสําหรับผูXพิการทางการเห็น
การประกอบอาชี พของผูXพิ การทางการเห็นเกี่ยวกับ การนวดไทยเพื่อ สุขภาพนั้ นเนื่ องจากป\ จจุบั น
พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 กําหนดใหXผูXรับอนุญาตใหXประกอบกิจการ
สถานประกอบการเพื่อสุ ขภาพจะตXอ งรับ ผูXใหX บริ การซึ่งเปZนผูX ที่ไดXขึ้นทะเบียนเปZ นผูXใหXบริ การตาม
กฎหมายแลXวเท]านั้นเขXาทํางานในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ จึงส]งผลใหXการประกอบอาชีพของผูX
พิการทางการเห็นที่เปZนผูXใหXบริการนวดไทยเพื่อสุขภาพตXองเปZนผูXที่ไดXขึ้นทะเบียนเปZนผูXใหXบริการ จาก
ผลการวิ จั ย พบว] า คุ ณ สมบั ติ ใ นการขอขึ้ น ทะเบี ย นเปZ น ผูX ใ หX บ ริ ก ารจะตX อ งไดX รั บ วุ ฒิ บั ต รหรื อ
ประกาศนียบัตรดXานการบริการเพื่อสุขภาพที่ไดXรับการรับรองจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ซึ่ง
คณะกรรมการสถานประกอบการเพื่ อ สุ ข ภาพไดX กํ า หนดหลั ก เกณฑ! ก ารรั บ รองวุ ฒิ บั ต รหรื อ
ประกาศนียบัตรดXานการบริการเพื่อสุขภาพสําหรับผูXพิการทางสายตาคือหลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ
สําหรับผูXพิการทางสายตา 255 ชั่วโมง ซึ่งส]งผลดีต]อการประกอบอาชีพของผูXพิการทางการเห็นคือเปZน
การยกระดับคุณภาพของการประกอบอาชีพของผูXพิการทางสายตาโดยมีการควบคุมตรวจสอบจาก
หน]วยงานของรัฐ แต]ผลกระทบที่เกิดขึ้นคือกระบวนการขั้นตอนที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งสถานฝrกอบรมอาชีพ
นวดไทยเพื่อสุขภาพสําหรับผูXพิการทางสายตาจะตXองดําเนินการขอรับรองหลักสูตรโดยจะตXองผ]าน
กระบวนการตรวจสอบคุ ณสมบั ติต]างๆ และป\ จจุ บั นสถานที่ ฝrก อบรมอาชี พนวดไทยเพื่ อสุ ขภาพ
สําหรับผูXพิการทางสายตาที่ไดXรับการรับรองหลักสูตรมีนXอย จึงมีผลกระทบในเรื่องสถานทีฝ่ กr อบรมทีม่ ี
จํากัด สําหรับรูป แบบการประกอบอาชีพ ของผูX พิการทางสายตาในป\ จจุบัน พบว] า มีก ารประกอบ
อาชีพหลากหลายประเภท เช]น ครู อาจารย! หมอนวด ขายลอตเตอรี่ โอเปอเรเตอร! เปZนตXน ซึ่งการ
ประกอบอาชีพของผูXพิการทางสายตาจะขึ้นอยู]กับระดับการศึกษาของผูXพิการดXวยซึ่งสอดคลXองกับ
งานวิจัยของ จักรินทร! กริยานนท! (2545 : 63-65) ไดXทําการศึกษาโอกาสการมีงานทําของผูXพิการ
ทางการมองเห็นพบว]า มีการประกอบอาชีพไดXหลากหลายประเภท โดยส]วนใหญ]เลือกประกอบอาชีพ
พนักงานตอบรับโทรศัพท! รองลงมาคืออาชีพหมอนวดแผนโบราณ อาชีพขายสลากกินแบ]งรัฐบาล
และเลือกอาชีพตามความถนัดและความสนใจของตนเอง โดยรูปแบบการประกอบอาชีพของผูXพิการ
ทางการเห็ นในป\จจุบัน สามารถแยกไดXเปZน 1)รูปแบบการเปZนเจXาของธุรกิจ เช]น การเปZนเจXาของ
สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ การรับโควตXาสลากกินแบ]งรัฐบาลมาขาย การเปZนเจXาของรXานกาแฟ
และกิ จการลX างอัดฉีด เปZ นตX น แต] ยังเปZนจํานวนนXอ ยและผูXที่ ป ระสบความสํ าเร็จ ยัง มี จํานวนนX อ ย
2)รูปแบบการเปZนพนักงานหรือลูกจXางเช]น การเปZนผูXใหXบริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ การ
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เปZนพนักงานขององค!กรต]างๆ การเปZนนักวิชาการและอาจารย!มหาวิทยาลัย เปZนตXน และ 3)รูปแบบ
การรวมกลุ] มอาชีพโดยมีการรวมตัวกั นแบบหลวมๆ ไม]ไดXจ ดทะเบียนเปZนองค!ก รและลักษณะการ
รวมตัวกันอย]างเปZนทางการโดยจดทะเบียนในรูปแบบของสมาคม/สหกรณ!เช]น กลุ]มอาชีพนวดสมาคม
คนตาบอดการรวมกลุ]มอาชีพการเกษตร เปZนตXน ซึ่งสอดคลXองกับงานวิจัยของมูลนิธิพระมหาไถ]เพื่อ
การพัฒนาคนพิการ (2553 : 156) ที่ไดXศึกษารูปแบบและแนวทางการส]งเสริมกลุ]มอาชีพหรือสวัสดิการ
สําหรับคนพิการพบว]า รูปแบบการรวมกลุ]มเพื่อประกอบอาชีพกลุ]มอาชีพคนพิการมีการรวมกลุ]มกัน
2 ลั กษณะ คือ ลั กษณะแรกเปZ นการรวมตัวกันแบบหลวมๆ โดยไม]ไดX จดทะเบี ยนเปZนองค!ก รและ
ลักษณะที่สองเปZนการรวมตัวกันโดยจดทะเบียนอย]างเปZนทางการในรูปแบบของสมาคม/สหกรณ!
6.2 ผลการวิ เ คราะห! เ ทคนิ คและแนวทางที่ ส] ง ผลต] อ ความสํ าเร็จ ในการประกอบอาชี พ
สําหรับผูXพิการทางการเห็นเพื่อการเปZนผูXใหXบริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพตามหลักสูตรนวด
ไทยเพื่อสุขภาพสําหรับผูXพิการทางสายตา สามารถแยกเปZนประเด็นดังนี้
6.2.1 เทคนิคและแนวทางที่ส]งผลต]อความสําเร็จในการประกอบอาชีพสําหรับผูXพิการ
ทางการเห็นเพื่ อการเปZ นผูXใหX บริก ารในสถานประกอบการเพื่อ สุขภาพในดXานผูXเขX าฝrกอบรมพบว] า
เทคนิคและแนวทางที่จะทําใหXผูXที่กําลังฝrกอาชีพนวดอยู]ประสบความสําเร็จในการผ]านหลักสูตรอีก
ประการคือผูXเขXามารับการฝrกจะตXองเปˆดใจในการเรียนรูX เขXาร]วมกิจกรรมและโครงการที่เกี่ยวกับการ
ส]งเสริมอาชีพเพื่อสะสมความรูXและประสบการณ! ผูXรับการฝrกอาชีพควรเปˆดรับขXอมูลและความเปZน
ศาสตร!วิชาของการนวดแผนไทย ซึ่งนอกจากการนวดไทยเพื่อสุขภาพจะสามารถนํามาประกอบอาชีพ
ไดXแลXว ผูXรับการฝrกอาชีพยังสามารถพัฒนาตัวเองเพิ่มเติมโดยเรียนหลักสูตรผูXช]วยแพทย!หรือเรียน
ต]อ เนื่ อ งเปZ นแพทย! แผนไทยและสอบใบประกอบโรคศิ ล ป‰ เ พื่ อ ประกอบอาชี พในอี ก ขั้ นต] อไป ซึ่ ง
สอดคลXองกับแนวคิดของ จันทนา อินสระ (2555 : 2-3) ที่ไดXศึกษา สื่อภาพนูน “กลXามเนื้อ” เพื่อ
ประกอบการฝr ก นวดสํ าหรั บ ผูX พิ ก ารทางสายตา พบว] า ผูX พิ ก ารสามารถทํ างานไดX ทุ ก ประเภทไดX
เช]นเดียวกับคนทั่วไปหากมีโอกาสไดXรับการศึกษาและสภาพร]างกายไม]เปZนอุปสรรคต]อการทํางาน
สามารถประสบความสําเร็ จในการประกอบอาชี พต] างๆ ไดX สําหรั บแนวคิด ทั ศนคติ คื อ การปรั บ
ความคิดและการยอมรับสภาพความเปZนจริงแลXวเชื่อมต]อเรื่องอาชีพ การสรXางกําลังใจดXวยตนตัวเอง
และกําลังใจจากมิตร โดยการคบหามิตรที่ดี และป\ญหาของผูXพิการทางสายตาอาจจะไม]คล]องแคล]ว
เหมือนคนตาปกติ แต]สิ่งที่ทดแทนคือผูXพิการทางสายตามีความจําดีและสามารถนั่งสมาธิไดXดีกว]าคน
ตาปกติ ซึ่งการนั่งสมาธิและการศึกษาธรรมะก็เปZนอีกแนวทางหนึ่งในการช]วยสรXางแนวคิด ทัศนคติ
และการยอมรับสภาพความเปZนจริงใหXกับผูXพิการ และผูXพิการที่เขXารับการฝrกอบรมจะตXองสรXางแรง
บันดาลใจใหXตัวเอง ตXองมีความเพียร มีความตั้งใจแน]วแน] การมองถึงโทษและประโยชน!เมื่อเรียนผ]าน
หลักสูตรแลXว เช]น สิทธิทางกฎหมาย การไดXประกอบอาชีพ และมีรายไดX เปZนตXน
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6.2.2 เทคนิคและแนวทางที่ส]งผลต]อความสําเร็จในการประกอบอาชีพสําหรับผูXพิการ
ทางการเห็นเพื่อการเปZนผูXใหXบริ การในสถานประกอบการเพื่อสุ ขภาพในดXานครูผูXทําการฝr กอบรม
พบว]า การฝrกอบรมหลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพสําหรับผูXพิการทางสายตา 255 ชั่วโมงนี้ผูXเกี่ยวขXอง
ในการฝrกอบรมคือครูผูXสอนที่ทําการถ]ายทอดเนื้อหาความตามหลักสูตรใหXกับผูXเรียนซึ่งก็คือผูXพิการ
ทางสายตาที่เขXารับการฝrกอบรมอาชีพ ซึ่งกระบวนการเรียนรูXจะเปZนการบรรยาย เล]าเรื่องในรายวิชา
ที่เกี่ยวกับทฤษฎี เพื่อใหXผูXเรียนจดจํา และเมื่อเปZนเนื้อหาที่เกี่ยวกับการจับสัมผัสก็จะเกิดป\ญหากับ
ผูX เ รี ย น ซึ่ ง ป\ จ จั ย สํ า คั ญ ที่ จ ะส] ง ผลใหX ก ารเรี ย นรูX ต ามหลั ก สู ต รเปZ น ไปอย] า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ คื อ
ประสบการณ!และความรูXของครูผูXสอนซึ่งนอกจากจะมีความรูXแลXวยังตXองมีเทคนิคในการถ]ายถอด และ
เทคนิคการจํา เช]น การจําเปZนคํากลอน และคิดคXนประยุกต!สื่ออุปกรณ!เพื่อนํามาประกอบการเรียน
การสอน ตลอดจนการรวบรวมหนั ง สื อ เสี ยงในแต] ร ายวิ ช าเพื่ อใหX ผูX เ รี ยนนํ าไปทบทวนเพิ่ ม เติ ม
ซึ่งสอดคลXองกับแนวคิดของวารี ถิระจิตร (2531: 46) ที่ไดXกล]าวถึงนักการศึกษาโลเวนเฟล (Lowenfeld)
ซึ่งไดXใหXหลักสําคัญในการจัดการเรียนการสอนเด็กที่มีความพิการทางการมองเห็นไวX โดยพิจารณาใหX
เหมาะสมกับสภาพความตXองการและป\ญหาของเด็กตาบอดขนาดของชั้นเรียนสอนในเรื่องรูปธรรมใน
ชีวิตประจําวันจากการไดXยินการสัมผัสนําประสบการณ!ที่เปZนรูปธรรมที่เคยเรียนรูXแลXวไปเชื่อมโยงกับ
ประสบการณ!ใหม]เพิ่มสิ่งเรXาเพื่อขยายประสบการณ!ใหXเด็กไดXรับการพัฒนาความคิดฝ\นและจินตนาการ
ต]างๆ และกระตุXนใหXเด็กไดXมีโอกาสทํากิจกรรมทางสังคมใหXมากขึ้น
6.1.3 เทคนิคและแนวทางที่ส]งผลต]อความสําเร็จในการประกอบอาชีพสําหรับผูXพิการ
ทางการเห็นเพื่อการเปZนผูXใหXบริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพในดXานหลักสูตรนวดไทยเพื่อ
สุขภาพสําหรับ ผูXพิการทางสายตา พบว] า หลักสู ตรนวดไทยเพื่ อสุขภาพสํ าหรั บผูXพิก ารทางสายตา
255 ชั่วโมง ใหXผูXพิการทางสายตาไดXศึกษากายวิภาคศาสตร!ทั่วไป กฎหมาย และจรรยาบรรณวิชาชีพ
ธรรมะกับสมาธิเพื่อสุขภาพ ทฤษฎีการแพทย!แผนไทย เภสัชกรรมไทยเบื้องตXน การเขียนและอ]าน
อักษรเบรลล! หรือคอมพิวเตอร! การพัฒนาบุคลิกภาพและการเคลื่อนไหว และการบริหารจัดการใน
สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ประวัติองค!ความรูXและการประยุกต!ใชXการนวดไทย ไดXศึกษาและฝrก
ทักษะเกี่ยวกับเรื่องเสXนประธานสิบ การตรวจร]างกายเบื้องตXน การนวดไทยเพื่อสุขภาพ การดัดตน
การบั นทึ กผลการนวด การนวดไทยผ] อนคลาย การทบทวนการนวดไทยเพื่อ สุขภาพ และการฝr ก
ปฏิบัติในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ หรือหน]วยงานที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพเห็นชอบซึ่งเปZน
การเรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยภาคทฤษฎี จํานวน 39 ชั่วโมง และภาคปฏิบัติ จํานวน
216 ชั่ง โมง รวมทั้ งหมด 255 ชั่ วโมง ซึ่ งเกณฑ!ก ารประเมินผลจะตX องมีเ วลาเรียนภาคทฤษฎี และ
ภาคปฏิบัติไม]นXอยกว]ารXอยละ 80 ของเวลาเรียน เกณฑ!การตัดสินตXองผ]านการทดสอบภาคทฤษฎีดXวย
คะแนนไม]นXอยกว]ารXอยละ 60 และภาคปฏิบัติดXวยคะแนนไม]นXอยกว]ารXอยละ 80 โดยมีการฝrกปฏิบัติ
ภาคสนาม ไม]นXอยกว]า 30 รายในการฝrกอบรมภาคทฤษฎีครูผูXสอนจะทําการถ]ายทอดเนื้อหาความ
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ตามหลักสูตรใหXกับผูXเรียนดXวยการบรรยาย การเล]าเรื่องเพื่อใหXผูX เรียนจดจํา และเมื่อเปZนเนื้อหาที่
เกี่ยวกับการจับสัมผัสการถ]ายทอดของผูXสอนก็จะตXองมีอุปกรณ!หรือสื่อการเรียนซึ่งจะทําใหXเรียนรูXไดX
ง]ายขึ้น โดยการเรียนการสอนจะเนXนการปฏิบัติเปZนพิเศษ เพราะตXองนําไปใชXในการประกอบอาชีพ
เพื่อใหXการบริการลูกคXาเปZนไปอย]างมีคุณภาพ ซึ่งสอดคลXองกับแนวคิดของ ชูชีพ อ]อนโคกสูง (2527 :
120) ที่ไดXกล]าวถึงการเรียนโดยการบันทึกเสียงซึ่งพบว]าการเรียนโดยใชXการบันทึกเทปมีประสิทธิภาพ
มากกว]าเรียนโดยใชXอักษรเบรลล!หรือตัวอักษรขนาดใหญ]ในต]างประเทศมีสื่อและอุปกรณ!การเรียนการ
สอนสําหรับนักเรียนตาบอดมากมายเช]นเข็มทิศเทอร!โมมิเตอร!ถXวยตวงฯลฯซึ่งทั้งหมดนี้ตXองใชXการ
สัมผัสทางกายและการฟ\งเปZนหลักแทบทั้งสิ้น
7. ขอเสนอแนะ
7.1 ขXอเสนอแนะเชิงนโยบาย
7.1.1 จากผลการวิจัยพบว]า การประกอบอาชีพของผูXพิการทางสายตาเกี่ยวกับการนวด
ไทยเพื่อสุขภาพนั้นตXองเปZนผูXที่ไดXขึ้นทะเบียนเปZนผูXใหXบริการตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการ
เพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 โดยจะตXองไดXรับวุฒิบัตรหรือประกาศนียบัตรดXานการบริการเพื่อสุขภาพที่
ไดXรับ การรั บรองจากกรมสนับสนุนบริ การสุขภาพ แต] ป\จจุ บันสถานที่ ฝrกอบรมอาชีพนวดไทยเพื่ อ
สุขภาพสําหรับผูXพิ การทางสายตาที่ไดXรับ การรั บรองหลัก สูตรมี จํานวนจํากั ดจึงควรใหX หน]วยงานที่
เกี่ยวขXอง ส]งเสริมใหXจัดตั้งสถานฝrกอบรมที่ไดXมาตรฐานและไดXรับการรับรองหลักสูตรเพิ่มขึ้นเพื่อใหX
เพียงพอต]อการพัฒนาอาชีพผูXพิการทางการเห็น
7.1.2 จากผลการวิ จั ยพบว] า ป\ญ หาและอุ ป สรรคในการประกอบอาชีพ ของผูX พิ ก าร
ทางการเห็นเพื่ อ การเปZ นผูXใหX บ ริก ารในสถานประกอบการเพื่ อ สุขภาพตามหลัก สู ตรนวดไทยเพื่ อ
สุขภาพสําหรับผูXพิการทางสายตา ประกอบดXวยดXานผูXพิการทางการเห็นดXานหลักสูตรนวดไทยเพื่อ
สุขภาพสําหรับผูXพิการทางสายตาดXานการขึ้นทะเบียนเปZนผูXใหXบริการดXานการประกอบธุรกิจนวดไทย
เพื่ อสุ ขภาพดX านการส] งเสริ ม อาชีพ และดXานกฎหมายและระเบี ยบที่เ กี่ ยวขXอ ง รวมทั้ งเทคนิ คและ
แนวทางที่ ส] ง ผลต] อ ความสํ าเร็ จ ในการประกอบอาชี พ สํ าหรั บ ผูX พิ ก ารทางการเห็ นเพื่ อ การเปZ น ผูX
ใหX บริ การในสถานประกอบการเพื่อ สุขภาพตามหลั กสู ตรนวดไทยเพื่อ สุขภาพสํ าหรับ ผูXพิ การทาง
สายตาประกอบดXวย ดX านผูXเขX าฝr กอบรม ดXานครูผูXทํ าการฝr กอบรมและดXานหลั กสู ตรนวดไทยเพื่ อ
สุขภาพสําหรับผูXพิการทางสายตาดังนั้น ควรใหXหน]วยงานที่เกี่ยวขXองกับการส]งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการกําหนดนโยบายในการส]งเสริม สนับสนุน หรือแกXไขป\ญหาในแต]ละดXานใหXชัดเจน
7.2 ขXอเสนอแนะสําหรับผูXปฏิบัติ
7.2.1 การประกอบอาชีพของผูXพิการทางสายตาเกี่ยวกับการนวดไทยเพื่ อสุขภาพนั้ น
ตXองเปZนผูXที่ไดXขึ้นทะเบียนเปZนผูXใหXบริการตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559
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โดยจะตXองไดXรับวุฒิบัตรหรือประกาศนียบัตรดXานการบริการเพื่อสุขภาพที่ไดXรับการรับรองจากกรม
สนับสนุนบริการสุขภาพ
7.3 ขXอเสนอแนะสําหรับการวิจัยต]อไป
7.3.1 การวิจัยครั้งนี้ผูXวิจัยไดXศึกษาการจัดการความรูXดXานการประกอบอาชีพสําหรับผูX
พิการทางการมองเห็น ซึ่งเปZนเพียงการประกอบอาชีพในการเปZนผูXใหXบริการในสถานประกอบการเพือ่
สุขภาพของผูXพิการทางสายตาเท]านั้น ในการวิจัยครั้งต]อไปควรส]งเสริมใหXมีการศึกษาวิจัยแนวทางใน
การจัดการความรูX ที่ ครอบคลุ ม การพั ฒนาอาชี พ สําหรั บผูX พิ การทางการมองเห็ นเพื่ อ เปZ นการเปˆ ด
ทางเลือกในการประกอบอาชีพใหXกวXางขึ้นมากกว]าการประกอบอาชีพนวดไทยเพื่อสุขภาพอย]างเดียว
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9. คําขอบคุณ
ขอขอบพระคุณกองทุนส]งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กรมส]งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพั ฒนาสั งคมและความมั่นคงของมนุ ษย! ที่ไดXใหXการสนั บสนุ น
งบประมาณใหXดําเนินโครงการวิจัยครั้งนี้ ขอขอบพระคุณผูXทรงคุณวุฒิและผูXเชี่ยวชาญทุกท]านที่ไดXใหX
คําปรึ ก ษาใหX ความอนุ เ คราะห!ใหX คําแนะนํ าและตรวจสอบเครื่ องมื อ ที่ใชXในการวิ จั ยใหX มี คุณภาพ
ขอขอบพระคุณผูXบริ หารและเจXาหนXาที่ของสมาคมคนตาบอดชาวอีสาน ที่ใหXก ารสนับสนุนในการ
ดําเนินโครงการวิจัยเปZนอย]างดี และขอขอบพระคุณเจXาของเอกสารและงานวิจัยทุกท]านที่ผูXวิจัยศึกษา
คXนควXาและไดXนํามาอXางอิงในการทําวิจัยจนกระทั่งงานวิจัยฉบับนี้สําเร็จลุล]วงครบถXวนสมบูรณ!
คุณค]าและประโยชน!ของงานวิจัยฉบับนี้ผูXวิจัยขอมอบเปZนกตัญŽูกตเวทิตาแด]บุพการีและ
ครอบครัวรวมทั้ งบู ร พาจารย! และผูX มี พ ระคุณทั้ ง ในอดี ตและป\จ จุ บั นทุก ท] านที่ ทําใหX ผูX วิจัยเปZ นผูX มี
การศึกษาและประสบความสําเร็จมาจนตราบเท]าทุกวันนี้

