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การวิจัยเชิงคุณภาพ เปนระเบียบวิธีวิจัยที่มีตนกําเนิดมาจากสาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาและใชอยาง
แพรหลายในทั้งสองสาขาวิชาที่กลาวมา  ในปจจุบันไดมีการนํามาประยุกตใชในแทบทุกสาขาวิชา เชน สังคมศาสตรและ
พฤติกรรมศาสตร การศึกษา การบริหารองคกร และจิตวิทยา  ซ่ึงการวิจัยในสาขาวิชาการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการก็ไดรับ
ประโยชนจากการนําวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพมาใชเชนเดียวกัน  บทความนี้เปนการนําเสนอประสบการณจากการทําวิจัยเชิง
คุณภาพในศูนยฝกอาชีพคนพิการสองแหง  รวมทั้งนําเสนอวิธีการที่ผูวิจัยใชในการตีความขอมูลและการรักษาความนาเชือ่ถือ
ของขอมูล 
 
การวิจัยเชิงคุณภาพในงานฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ 

นักวิชาการตะวันตกไดใชการวิจัยเชิงคุณภาพ2  ในงานวิจัยเกี่ยวกับคนพิการมาเปนเวลานานแลว (Hagner & Helm, 
1994) ในชวงทศวรรษที่ 1960-1970  งานวิจัยโดย Edgerton (1967) Scott (1969) และ Rosenhan (1973) นับเปนงานวิจัย
เกี่ยวกับคนพิการที่ไดรับการยกยองวาเปนงานคลาสสิค  ปจจุบันไดมีการนําระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพมาประยุกตใชใน
การศึกษาดานการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ เชน การศึกษาพฤติกรรมในองคกรที่ใหบริการดานการฟนฟูสมรรถภาพคน
พิการ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อทําความเขาใจความหมายและมุมมองของคนพิการที่เขารวมในกระบวนการฟนฟูสมรรถภาพ
คนพิการ การศึกษาเชิงบุกเบิกในการปรับปรุงงานการใหบริการคนพิการ หรือการศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการทางสังคมอัน
ซับซอนของมนุษยที่มีตอกัน 
 การศึกษาการฟนฟูสมรรถภาพทางอาชีพเปนแนวทางสําคัญแนวทางหนึ่ง ที่จะสงเสริมใหคนพิการไดใชศักยภาพใน
การชวยเหลือตนเองและสังคม  เพื่อใหคนพิการสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีขึ้นไดดวยการทํางาน และมีวิถีชีวิตอิสระไม
เปนภาระใหครอบครัวและสังคม  นอกจากนี้ แนวคิดเรื่องการเสริมอํานาจ (Empowerment) ใหคนพิการ  มีความสัมพันธ
โดยตรงกับการสงเสริมคุณภาพชีวิตเชนกัน สําหรับงานวิจัยที่นํามาเขียนบทความนี้เปนการเชื่อมโยงเรื่องการเสริมอํานาจและ
คุณภาพชีวิตเขากับการฝกอาชีพของคนพิการ  โดยศึกษาความสัมพันธระหวางการใหบริการฝกอาชีพกับการเสริมอํานาจ  และ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยใชกรณีศึกษาสองกรณี คือ ศึกษาการดําเนินงานของศูนยฝกอาชีพของรัฐ คือศูนยฟนฟูอาชีพคน
พิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม  และโรงเรียนอาชีวศึกษาพระมหาไถ จังหวัดชลบุรี ของเอกชน 



วัตถุประสงคของการวิจยั คือ 
1. เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการใหบริการฝกอาชีพคนพิการในทุกแงมุม  
2. เพื่อศึกษาวาการฝกอาชีพของคนพิการสามารถนํามาซึ่งการเสริมอํานาจและการพัฒนาคุณภาพชีวิตไดมากนอย

เพียงใด  การศึกษานี้สนใจวาการฝกอาชีพใหอะไรแกคนพิการบาง 
3. เพื่อนําผลการศึกษาและบทเรียนที่ไดรับจากการวิจัยมาเปนแนวทางในการเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อการปรับปรุง

การบริหารจัดการศูนยฝกอาชีพคนพิการที่ดําเนินงานโดยรัฐ 
 

ทําไมตองเก็บขอมูลเชิงคุณภาพ 
 เนื่องจากหัวขอในการศึกษาในครั้งนี้เปนหัวขอที่มีความละเอียดออน  เปนการศึกษาการดําเนินงานของศูนยฝกอาชีพ
ทุกดาน  รวมทั้งตองศึกษาวาคนพิการไดเรียนรูอะไรบางจากการฝกอาชีพ เพราะปรากฏการณที่ศึกษามีความสลับซับซอน  มี
มิติทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมเขามาเกี่ยวของ  ส่ิงเหลานี้มิไดเกิดขึ้นอยางโดดเดี่ยวแตมีความสัมพันธกัน  จึงตองมองอยาง
องครวม (Holistic view) ขอมูลเหลานี้เปนเรื่องที่ตองการรายละเอียด  ซ่ึงไมใชเพียงแคการสํารวจหรือแจกแบบสอบถาม
เทานั้น  เพราะขอมูลสวนใหญจะมาจากการมองปรากฏการณจากความคิดของผูใหขอมูล  ส่ิงเหลานี้ตองการการตีความที่
ลึกซึ้งจากความหมายที่ซอนอยู  ในการศึกษาเรื่องการเสริมอํานาจและคุณภาพชีวิตของคนพิการนี้  จําเปนอยางยิ่งที่จะตอง
เขาใจระบบความคิด ความเชื่อ และการมองโลกของคนพิการดวย  ซ่ึงการเก็บขอมูลโดยแจกแบบสอบถามเพียงครั้งเดียวเปน
ส่ิงที่เปนไปไมได  เพราะผูวิจัยตองซักถามผูใหขอมูลอยางละเอียด  ใหเขาใจวาการสื่อสารระหวางทั้งสองฝายตรงกัน  เพราะ
ขอมูลที่ไดจะตองสะทอนระบบคิดของผูตอบจริงๆ3  
 
สถานที่ในการเก็บขอมูล 

สถานที่ในการเก็บขอมูลในงานชิ้นนี้มีสองแหง คือ ศูนยฟนฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม  และ
โรงเรียนอาชีวศึกษาพระมหาไถ จังหวัดชลบุรี  การเก็บขอมูลภาคสนามเริ่มตั้งแตเดือนพฤษภาคม 2547 ถึงเดือนกันยายน 
2548  

 
ขั้นตอนและวิธีเก็บขอมูล 

การเก็บขอมูลแบงออกเปนสองชวงใหญๆ  ชวงแรกคือ เดือนกรกฎาคมถึงพฤศจิกายน 2547 ที่จังหวัดเชียงใหมและ
ชลบุรี  การเก็บขอมูลในชวงแรกนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการดําเนินการฝกอาชีพของคนพิการขณะอยูที่ศูนยฝกอาชีพ  เพื่อ
จะไดศึกษาชีวิตความเปนอยูและกิจกรรมการฝกอาชีพอยางใกลชิด  ในชวงนี้ผูวิจัยไดอยูประจําที่ศูนยฯ ขณะเก็บขอมูลที่
จังหวัดเชียงใหม  ผูวิจัยพักที่บานพักรับรองของศูนยฯ  สวนที่จังหวัดชลบุรีไดพักที่โรงแรมของศูนยคณะพระมหาไถที่ตั้งอยู
ในบริเวณโรงเรียน  การพักอยูที่ศูนยฝกอาชีพทั้งสองแหงทําใหมีโอกาสที่จะไดเรียนรูกิจวัตรประจําวันของคนพิการ  ไดเขา
รวมการฝกอาชีพและทํากิจกรรมตางๆ ไมวาจะเปนกิจกรรมการเรียนการสอนหรือกิจกรรมนอกศูนยฝกอาชีพ  รวมทั้งไดใช
เวลาในชวงวันหยุดพูดคุย  และสรางความคุนเคยกับคนพิการและบุคลากรของศูนยฝกอาชีพดวย มีการกลับไปเก็บขอมูล
ซํ้าอีกหลายครั้ง  เพื่อเก็บขอมูลเพิ่มเติมในสวนที่ขาดไป  การเขียนผลการวิจัยรางแรกเริ่มดําเนินงานในเดือนธันวาคม 2547 



ชวงที่สอง ตั้งแตเดือนมิถุนายนถึงกันยายน 2548  เพื่อติดตามผลการฝกอาชีพของคนพิการหลังจากที่คนพิการเหลานี้
จบหลักสูตรและออกไปประกอบอาชีพ  เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงในคุณภาพชีวิตในเวลาหนึ่งปหลังจากนั้น  หลักสูตรการ
ฝกอาชีพของศูนยฟนฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน  มีระยะเวลาหนึ่งป  จึงสามารถเก็บขอมูลของคนพิการที่จบการฝกรุนป พ.ศ. 
2547 ได  ระหวางชวงการเก็บขอมูลชวงที่สองนี้  มีการกลับไปเก็บขอมูลซํ้าอีก  รวมถึงการสัมภาษณคนพิการที่สถานที่
ทํางาน ทางโทรศัพท และการสงแบบสอบถามทางไปรษณีย  เพื่อติดตามผลหลังจากการจบหลักสูตร  และเพื่อใหทราบ
สถานภาพในการจางงานของผูที่จบหลักสูตรการฝกอาชีพ  อยางไรก็ดี หลักสูตรของโรงเรียนอาชีวศึกษาพระมหาไถมี
ระยะเวลาสองป  จึงไมสามารถเก็บขอมูลของผูจบการศึกษาจากคนพิการชุดเดียวกันที่เก็บขอมูลไปแลวในป พ.ศ. 2547 ได  แตได
เก็บขอมูลจากศิษยเกาที่จบไปในรุนกอนๆ ที่สะดวกจะใหความรวมมือ 

ผูวิจัยไดนําเทคนิคหลายอยางมาใชในการเก็บขอมูล  วิธีแรกคือการใชเอกสารที่เกี่ยวของ(Documentary research) 
เพื่อเสริมกับการเก็บขอมูลภาคสนาม  วิธีที่สองคือการสัมภาษณ (Interview) อันเปนการเก็บขอมูลหลักของงานวิจัยในเชิง
กรณีศึกษา  การสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth interview) ซ่ึงเปนการเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณอยางละเอียดทําในหลาย
รูปแบบ  ไมวาจะเปนการถามแบบปลายเปด (Open-ended interview) หรือการสัมภาษณโดยมีการเตรียมขอคําถามไวแลว 
(Structured interview) รวมทั้งการสัมภาษณแบบกลุม (Focus group interview) ซ่ึงจะชวยละลายพฤติกรรมและทําใหคนพิการ
รูสึกปลอดภัยในการพุดคุยเปนกลุม  การเตรียมคําถามในการเก็บขอมูลทําโดยการนําวัตถุประสงคการวิจัยมาเปนกรอบการ
สรางขอคําถาม  บางครั้งคําถามเกิดขึ้นในระหวางการสัมภาษณ  ผูวิจัยปลอยใหการสัมภาษณเปนไปอยางอิสระและยืดหยุน  
โดยเสริมใหผูถูกสัมภาษณไดแสดงความคิดเห็นอยางอิสระ เพื่อเปนการปกปองผูใหขอมูล  ผูวิจัยจึงใชนามสมมติ (Fiction 
name) ในการนําเสนอขอมูล เนื่องจากขอมูลบางอยางมีความละเอียดออน  และอาจสงผลกระทบตอผูที่ถูกพาดพิง  และการ
ใชบุคคลหลักในการใหขอมูล (Key informant) ดวย  ผูใหขอมูลหลักคือเจาหนาที่ของศูนยฯ และคนพิการที่เขารับการฝก
อาชีพรวมถึงผูสําเร็จการศึกษาและฝายตางๆ ที่เกี่ยวของ 

ผูใหขอมูลหลักจากศูนยฝกอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม ประกอบดวย เจาหนาที่ของศูนยฝกอาชีพ 
จํานวน 14 คน  คนพิการที่เขารับการฝกอาชีพ จํานวน 29 คน  สวนผูใหขอมูลหลักจากโรงเรียนอาชีวศึกษาพระมหาไถ 
จังหวัดชลบุรี ประกอบดวย เจาหนาที่ของโรงเรียน จํานวน 13 คน  และคนพิการที่เขารับการฝกอาชีพ จํานวน 20 คน 

การสัมภาษณแบบไมเปนทางการ (Informal interview) เปนอีกวิธีหนึ่งที่ผูวิจัยใชเพื่อใหไดขอมูลในเชิงลึก  การ
สัมภาษณแบบนี้มีขอดีคือเปนการพูดคุยแบบสบายๆ อาจมีกรอบความสนใจในเรื่องที่จะถาม  แตไมมีการกําหนดคําถามไว
ลวงหนา  ไมจําเปนวาจะตองมีลําดับคําถามในการถาม  และปลอยใหบรรยากาศการสนทนาเปนตัวนําไปสูเร่ืองราวที่ผูวิจัย
สนใจ  และในหลายๆ คร้ังผูวิจัยพบวาการพูดคุยแบบนี้  เปดโอกาสใหผูใหขอมูลไดพูดถึงสิ่งที่ตนเองรูสึก  เขาจะเปนผูนําใน
การบอกเลาเรื่อง  โดยผูวิจัยจะรับฟงและซักถาม  วิธีนี้ทําใหไดขอมูลที่นาสนใจ  และขอบเขตของขอมูลไมติดอยูเพียงแค
กรอบการศึกษาที่นักวิจัยใช  ทําใหเขาใจระบบคิดหรือทาทีของผูตอบตอเร่ืองตางๆ  แตการสัมภาษณแบบนี้มีขอเสียคือ 
บางครั้งผูตอบจะมีอารมณความรูสึกตางๆ  ซ่ึงผูวิจัยจะตองพิจารณาแยกแยะวาจะนําขอมูลจากแตละสถานการณหรือสภาพ
อารมณของผูตอบไปวิเคราะหอยางไร 

การสังเกตอยางมีสวนรวม (Participant observation) เปนอีกวิธีหนึ่งที่ใชตลอดเวลาในการเก็บขอมูล  การวิจัยแบบนี้
ผูวิจัยมีสวนรวมในการกระทํากิจกรรมตางๆ และพยายามทําตัวใหเปนเหมือนสมาชิกของกลุมที่ศึกษา  การสังเกตมีทั้งแบบ
เปนทางการ (Formal observation) เชน เขาไปสังเกตการเรียนการสอน  โดยนั่งอยูหางๆ และไมเขาไปเปนสวนหนึ่งของการ



เรียนการสอนกับการสังเกตแบบไมเปนทางการ (Informal observation)  ซ่ึงผูวิจัยเขาไปนั่งในหองเรียนและฝกอาชีพรวมกับ
คนพิการ  โดยทํากิจกรรมตางๆ เสมือนวาเปนคนพิการคนหนึ่ง  ผูวิจัยไดเขารวมการฝกอาชีพ  ตลอดจนใชชีวิตอยูที่ศูนยฝก
อาชีพและไดรับการปฏิบัติเชนเดียวกับผูเขาฝกอาชีพ  นอกจากในชั้นเรียนแลวยังไดเขารวมกิจกรรมตางๆ ภายนอกศูนยฝก
อาชีพในวันหยุดกับคนพิการดวย  การทําเชนนี้ทําใหสามารถสังเกตและวิเคราะหพฤติกรรมของคนพิการและบุคลากรได
อยางลึกซึ้ง 

 
ขั้นตอนการวิเคราะหและตีความขอมูล 

การวิเคราะหและตีความขอมูลทําอยางระมัดระวัง  การวิเคราะหเอกสารที่เกี่ยวของเปนสิ่งจําเปนในการตรวจสอบ
ความถูกตองของขอมูลที่ไดรับจากการสัมภาษณ  และเพื่อเปนการย้ําความมั่นใจในความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูล  
ผูวิจัยใชวิธีการตางๆ ดังนี้ 

1. การใชเวลาในการเก็บขอมูล ผูวิจัยไดเขาไปเก็บขอมูลในศูนยฝกอาชีพติดตอกันเปนระยะ  เพื่อสรางความคุนเคย
และความไววางใจกับผูถูกศึกษา  และเพื่อใหเกิดความคุนเคยกับสถานที่  ในการเขาไปเก็บขอมูลคร้ังแรกๆ นั้น  ผูวิจัยยัง
ไมไดขอมูลเชิงลึก  ขอมูลที่ไดในครั้งหลังๆ จะมีความลึกมากขึ้น  ซ่ึงมีประโยชนในการเปรียบเทียบเพื่อความเที่ยงตรงในการ
นําเสนอ 

2. การนําบันทึกการสัมภาษณอยางละเอียดมาวิเคราะห เปนอีกวิธีหนึ่งในการวิเคราะหขอมูล ในการเก็บขอมูลนั้น  
ผูวิจัยไดเก็บรายละเอียดของเหตุการณ ความคิดเห็น หรือส่ิงตางๆ ที่เกิดขึ้น  ในเชิงพรรณนาพรอมทั้งยกตัวอยางเหตุการณ
ตางๆ เพื่อเปนหลักฐานในการนํามาซึ่งขอสรุปในประเด็นสําคัญๆ ผูวิจัยพยายามเขียนสรุปบันทึกขอมูลทุกวันในตอนเย็นเพื่อ
ไมใหลืมส่ิงที่สังเกตมาในวันนั้น  การจดอยางละเอียดมีประโยชนในการชวยเตือนความจําเมื่อเวลาผานไป  การใชเทปเสียงก็
เปนวิธีที่สะดวกในการเก็บขอมูล  แตในหลายๆ กรณี ผูถูกสัมภาษณมักจะไมคอยเต็มใจที่จะถูกสัมภาษณแบบบันทึกเสียง  
ดังนั้น การจดบันทึก (Interview note) จึงเปนวิธีที่ใชเปนหลัก 

3. การตรวจสอบขอมูลหลายๆ ทาง ขอมูลจะนาเชื่อถือไดมากขึ้นถามีแหลงขอมูลที่ใชยืนยันมากกวาหนึ่งแหลงขึ้น
ไป  ตัวอยางเชน ถาขอมูลจากการสัมภาษณตรงกับขอมูลเอกสาร และสอดคลองกับการสังเกตของผูวิจัย  หรือตรงกับผูให
ขอมูลคนอ่ืน  หมายความวาขอมูลนั้นมีความถูกตองในระดับหนึ่ง ซึ่งผูวิจัยพยายามตรวจสอบขอมูลหลายๆ ทาง 

4. การหาขอมูลมาหักลางขอมูลที่มีอยู เปนวิธีที่ผูวิจัยใชในการวิเคราะห  ในบางครั้งขอมูลที่ไดรับอาจไมถูกตอง  การ
หาหลักฐานมาหักลางสิ่งที่ผูถูกสัมภาษณใหสัมภาษณไวเปนวิธีอีกวิธีหนึ่งที่ใช  ทั้งนี้มิไดหมายความวาผูวิจัยไมไววางใจผูให
ขอมูล  แตเพื่อความมั่นใจวาจะไมไดรับขอมูลผิดๆ หรือรับขอมูลดานเดียว  เพราะในบางครั้งบุคคลหลายๆ คนใหขอมูลใน
เร่ืองเดียวกันแตไมตรงกัน 

อีกวิธีหนึ่งก็คือ การขอใหผูถูกสัมภาษณชวยอานงานวิจัยกอนสรุป เพื่อขอความคิดเห็นวาผูวิจัยเขาใจในสิ่งที่ได
สัมภาษณไปอยางถูกตอง  รวมทั้งอาจไดรับขอเสนอแนะเพิ่มเติมจากผูใหสัมภาษณดวย 
 
ประสบการณจากการทําวิจัย 

ผูวิจัยรับการฝกในดานการทําวิจัยเชิงคุณภาพมาโดยตลอด  โดยเนนการวิจัยทางมานุษยวิทยา  แตทุกครั้งที่ทําวิจัยก็มี
ส่ิงที่ไดเรียนรูเพิ่มขึ้นมากมาย  การวิจัยในครั้งนี้ไดชวยตอกย้ําความสําคัญของการวิจัยเชิงคุณภาพวาจะนํามาซึ่งขอมูลเชิงลึก  



เนื่องจากการเขาศึกษาการฝกอาชีพเสมือนหนึ่งเปนผูเขาฝกอาชีพดวย  โดยเขาไปในหองเรียนและไปรวมทํากิจกรรมกับคน
พิการ  การไปคางและใชชีวิตในศูนยฝกอาชีพ  ทําใหไดสัมผัสกับสิ่งที่ผูเขาฝกอาชีพประสบ  และเขาใจคนพิการมากกวาเดิม 
(โดยเฉพาะการไดไปที่ศูนยฟนฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน) ขอมูลที่มีคุณคาหลายๆ สวน ไดมาจากการใชชีวิตอยูที่ศูนยฝกอาชีพ  
ซ่ึงถาหากไมไดเขาไปคลุกคลีและใชชีวิตเสมือนผูฝกคนหนึ่งแลว คงจะไมสามารถเขาใจสถานการณไดอยางลึกซึ้ง  ในสวนนี้ จะ
ขอยกตัวอยางสองตัวอยางที่แสดงใหเห็นวาการเก็บขอมูลเชิงคุณภาพนั้น  สามารถทําใหเขาใจปรากฏการณไดอยางลึกซึ้งมาก
ขึ้น  คือ 

ตัวอยางที่หนึ่ง การที่คนพิการอยูประจําที่ศูนยฝกอาชีพ  อาจเปนสิ่งธรรมดาสําหรับผูบริหารจัดการศูนยฝกอาชีพหรือ
ผูวางนโยบาย  เพราะเปนการสะดวกแกผูเขาฝก  และสามารถบริหารจัดการการฝกอาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพ  อยางไรก็
ตาม เมื่อไดอยูกับคนพิการระยะหนึ่ง ผูวิจัยเร่ิมสังเกตวาการอยูประจํานั้นก็มีขอจํากัด เชน ทุกคนจะตองนอนรวมกันในหอง
ใหญ  และมีหองแตงตัวและเก็บของใชสวนตัวในหองใหญ ใชหองน้ํารวม ดูเผินๆ ไมนาจะมีปญหาใดๆ  แตเมื่อไดพูดคุย 
สังเกตพฤติกรรมและกิจวัตรของคนพิการแลว  พบวาการทําอะไรรวมๆ กัน  ทําใหความเปนสวนตัวขาดหายไป  ผูวิจัยไดมา
ตระหนักในวันหนึ่ง  ขณะที่เดินเลนตอนเย็นที่ศูนยฟนฟูอาชีพคนพิการหยาดฝนมีคนพิการนั่งรถเข็นคนหนึ่ง  ออกไปใน
บริเวณที่เปลี่ยวและออกจะหางไกลจากบริเวณศูนยฯ คนพิการคนนั้นนั่งซุมทําอะไรสักอยาง  ตลอดระยะเวลาที่อยูที่ศูนยฯ
หลายวันก็สังเกตวาเปนแบบนี้หลายครั้ง  แตเมื่อเริ่มมองไปใหกวางกวาเดิม  ก็พบวามีคนพิการอีกหลายคน ปลีกตัวเองออกไป
อยูในบริเวณเปลี่ยว บางก็เปนกลุม บางก็ไปคนเดียว  เมื่อไดลองไปพูดคุยกับเจาตัวและจากการสอบถามเพื่อนๆ ก็พบวาคน
พิการเหลานี้ตองการความเปนเอกเทศเพื่อทํากิจธุระ “สวนตัว” ใดๆ ก็ตาม  หรือบางครั้งก็เพื่อจะไดออกไปไกลๆ จาก “ผูคน” 
ที่อยูรอบขางเกือบตลอดเวลา  การไดออกไปหา “มุมสงบ” บางก็เปนสิ่งที่เขาตองการ  และเมื่อผูวิจัยเร่ิมตระหนักถึงความ
ตองการของเขาแลว  ก็ไดพูดคุยซักถามคนพิการอื่นๆ อีกวามีความรูสึกแบบนี้บางหรือไม  จึงไดเรียนรูในเรื่องของสภาพ
ความเปนอยูในศูนยฯ ในแงมุมใหมๆ ที่ไมไดเปนหัวขอที่เตรียมมาศึกษา  แตก็เปนประเด็นที่มีประโยชนและสําคัญตอการ
บริหารจัดการ  เพราะการจัดการฝกอาชีพโดยคํานึงถึงความตองการของคนพิการเปนสิ่งที่จะตองคํานึงถึงเปนอยางยิ่ง 

ขอมูลจากการสังเกตที่ไดนี้  ถาใชการเก็บขอมูลแบบแจกแบบสอบถาม คงจะไมไดรับรู เพราะไมไดอยูในกรอบการ
เก็บขอมูล  และผูวิจัยไมมีประสบการณตรงในการใชชีวิตอยูในศูนยฝกอาชีพ  จึงไมเคยคิดวาจะเปนประเด็นมากอน  หากใคร
ไดไปชมการดําเนินชีวิตของคนพิการเพียงผิวเผิน  ก็จะเห็นแตภาพหองนอน หองน้ํา และความมีระเบียบของการอยูรวมกัน  
และเห็นขอดีของการอยูประจําเพื่อฝกอาชีพ ถาผูวิจัยไมไดมาลองอยูแบบคนพิการเหลานี้แลว  อาจนึกไมออกวาเรื่องความ
เปนเอกเทศก็มีความสําคัญมิใชนอย  โดยเฉพาะเมื่อตองอยูประจําที่ศูนยฝกอาชีพเปนเวลานานเปนป  เมื่อไดรับฟงความรูสึก
ของคนพิการแลวจึงเขาใจ  และตระหนักวาคนเหลานี้สวนหนึ่งเปนผูใหญ  ไมใชเด็กๆ ที่จะเขามาอยูโรงเรียนประจํา และให
ทําอะไรรวมกันตลอดเวลาไดโดยท่ีเขาจะไมรูสึกอึดอัด  คนพิการบางคนพิการภายหลัง  มีชีวิตครอบครัวมากอน  ในหลายๆ 
กรณี เรามักจะลืมไปวาคนพิการทางรางกายนั้นพิการเพียงรางกาย  แตจิตใจสมบูรณ  มีความตองการและความรูสึก
เชนเดียวกับคนไมพิการ  ความตองการเหลานี้ รวมไปถึงความตองการทางเพศที่พวกเราหลายคนอาจคิดวาเขาไมมี เพราะ
รางกายพิการ  ซ่ึงเปนการเขาใจที่ผิด เพราะหลายคนยังมีความรูสึกนึกคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้  และอีกไมนอยที่ยังมีความตื่นตัวทาง
เพศ  บางครั้งในการใหการดูแล  ผูจัดการฝกอาจไมไดใหความสําคัญกับความตองการดานอื่น เพราะไปมุงเนนที่การฟนฟทูาง
รางกายและอาชีพ  ซ่ึงเปนวัตถุประสงคหลัก  ส่ิงที่คนพบนี้แมจะดูเหมือนวาไมใชเร่ืองใหญ  เพราะอาจไมเกี่ยวของโดยตรง
กับการฝกอาชีพ  แตจะสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการและตอบสนองความตองการไดมากกวาเดิม  หากไดรับการ



ปรับปรุง  การเขาไปเก็บขอมูลในศูนยฝกอาชีพดวยวิธีการเชิงคุณภาพ  ทําใหผูวิจัยสามารถเขาใจในปรากฏการณที่เกิดขึ้นได
อยางรอบดานมากขึ้น  ตัวอยางที่ยกมานี้ทําใหเขาใจวาปรากฏการณหรือพฤติกรรมที่เกิดขึ้นนั้น  เปนผลมาจากเงื่อนไขและ
สภาพแวดลอมตางๆ  
 ขอมูลหลายๆ อยาง โดยเฉพาะขอมูลที่คอนขางเปนเรื่องสวนตัวที่ไดรับนั้น  ตองอาศัยความเขาใจ ความไวเนื้อเชื่อใจ
กันระหวางผูวิจัยและผูใหขอมูล  ในหลายกรณีจะพบวาหากแจกแบบสอบถามไป  อาจไมไดรับคําตอบที่ผูตอบรูสึกจริงๆ  
เนื่องมาจากสวนมากคนพิการจะมีพื้นฐานการศึกษานอย การอานและทําความเขาใจกับแบบสอบถามที่อาจจะมีความซับซอน
อาจทําไดยาก  หากเปนการซักถาม พูดคุย คนพิการจะรูสึกผอนคลายกวา  และเมื่อไมเขาใจคําถามใด  ก็สามารถใหผูวิจัย
อธิบายขยายความได และบอยครั้งผูใหขอมูลทั้งที่เปนคนพิการและเจาหนาที่ของศูนยฯ มีความไมแนใจในการรักษาความลับ
ของผูทําวิจัย  การมาแจกแบบสอบถาม  โดยไมมีการสรางความคุนเคย เชนที่ทํากันในการวิจัยแบบสํารวจทําใหผูใหขอมูลมี
ความกลัววาขอเท็จจริงหรือความเห็นที่ใหไป  หากมีการพาดพิงถึงผูใดในทางลบอาจจะมีผลเสียตอตนเอง  ซ่ึงปญหานี้แกไข
ไดดวยการผูกมิตรและใชเวลาอยูกับคนเหลานี้ใหมาก  และหลีกเลี่ยงการตั้งคําถามที่จะทําใหเกิดความไมมั่นใจ  หรือนําไปสู
ความระแวงวาเขาจะไดรับผลกระทบในทางลบจากการตอบคําถาม  รวมทั้งอธิบายใหเขาเขาใจวาการวิจัยนั้นทําเพื่อ
ประโยชนทางวิชาการ  และขอมูลเกี่ยวกับผูถูกวิจัยจะเปนความลับ 

บางครั้งการไดใชเวลาทํากิจกรรมตางๆ กับคนพิการและเจาหนาที่ของศูนยฯ ก็ทําใหผูวิจัยไดเรียนรูนิสัย  
ประสบการณที่ผานมาในชีวิตของคนเหลานี้  สามารถเขาใจความรูสึกนึกคิด มุมมองและพฤติกรรมตางๆ ไดมากกวาเดิม  ใน
บางกรณีเกิดความผูกพันและมิตรภาพ  ทําใหไดเพื่อนเพิ่มขึ้น เปนเรื่องทาทายที่ผูวิจัยจะตองพยายามรักษาสมดุลระหวางความ
เขาใจ ความเห็นอกเห็นใจกับการวิเคราะหขอมูลดวยความเปนกลางและปราศจากอคติ เชน เมื่อมีความขัดแยงระหวางคน
พิการที่มาฝกกับเจาหนาที่ของศูนยฝกอาชีพในเรื่องการฝกอาชีพและการใชชีวิตในศูนยฝกอาชีพ  ทั้งสองฝายตางก็มีความ
คาดหวังวาผูวิจัยจะ “เขาขาง” ฝายตน  จึงตองชี้แจงวาตนเองเปนเพียงคนนอกที่เขามาศึกษาการบริหารจัดการฝก  เพื่อนําเอา
ส่ิงที่ไดไปวิเคราะหเพื่อเสนอแนวทางปรับปรุงเทานั้น 

ตัวอยางที่สองที่ผูวิจัยจะยกมาเพื่อสนับสนุนวาการเก็บขอมูลเชิงคุณภาพนั้นจะเพิ่มคุณคาใหงานวิจัย  ก็คือการที่ผูวิจัย
ไดคนพบความจริงใหมๆ ที่มิไดมีอยูในกรอบการศึกษา กลาวคือ ผูวิจัยเขาไปศึกษาที่ศูนยฝกอาชีพดวยกรอบการศึกษาของ
นักวิชาการตะวันตก แบบผูบริโภคนิยม (Consumerism) หัวขอในการประเมินการใหบริการคือ “การใหบริการที่ผูใชบริการ
เปนผูกําหนดทิศทางของบริการนั้นๆ” สมมติฐานคือ การใหบริการที่ดีควรจะเปนแบบที่คนพิการมีสวนในการกําหนดทิศ
ทางการบริการ เชน คนพิการสามารถกําหนดทิศทางของบริการได  สามารถมีทางเลือกหลายทาง มีขอมูลเพียงพอ มีสวนรวม
ในการกําหนดนโยบายในการใหบริการ  ผูวิจัยจึงเริ่มศึกษาในหัวขอตางๆ เหลานี้  และพบวาในระยะแรก ผูใหขอมูลสวนมาก  
มักจะตอบคําถามในลักษณะที่เปนบวกตอขอคําถามตางๆ และนําเสนอภาพตางๆ ในแงบวก อาจเพื่อมีเจตนาที่จะทําใหผูวิจัย
ประทับใจ และในบางกรณีผูใหขอมูลตอบคําถามในเชิงคลอยตามขอคําถามที่ตั้งไว  เหมือนกับวาพยายามตอบเพื่อใหผูวิจัย
พอใจ เชน คนพิการจะกลาวชมการทํางานของศูนยฝกอาชีพ บุคลากรในศูนยฝกอาชีพ จะย้ําวาการใหบริการเปนแบบเนนคน
พิการเปนหลัก และคนพิการคือลูกคา ซ่ึงสอดคลองกับแนวคําถามที่ใชวัดเกี่ยวกับการกําหนดทิศทางการใหบริการ  แตเมื่อใช
เวลาอยูในศูนยฝกอาชีพนานขึ้น  ไดเปลี่ยนสภาพจาก “แขกผูมาเยือนจากกรุงเทพ” มาเปนสมาชิกธรรมดาในศูนยฝกอาชีพ ก็
จะไดพบเห็นสิ่งตางๆ ในมุมที่แตกตาง  เมื่อคนพิการและบุคลากรของศูนยฝกอาชีพเกิดความไวเนื้อเชื่อใจ  ก็จะใหขอมูลใน
เชิงความคิดเห็น  และกลาที่จะพูดในสิ่งที่อาจจะขัดแยงกับความจริงที่ผูใหขอมูลตองการนําเสนอ4 



ผลจากการวิเคราะหไดพบวา การฝกอาชีพยังมีแนวคิดแบบการกุศล และมีบุคลากรของศูนยฝกอาชีพอีกจํานวนหนึ่ง
ยังมองคนพิการวานาสงสาร และไมใช “ลูกคา” ที่มารับบริการ  แตเปนคนยากจนที่ขาดโอกาส  และมีสถานภาพเปน “เด็ก” 
เปน “ลูกหลาน” ที่ตองการการชี้แนะ ช้ีนํา มากกวาจะเปน “ผูใชบริการ” ที่มีสถานภาพเทาเทียมกับผูจัดการฝกอาชีพที่สามารถ
กําหนดทิศทางบริการไดเอง  แตมองวาคนพิการตองพึ่งพาบุคลากรของศูนยฝกอาชีพ และถูกคาดหวังใหเชื่อฟงโดยไมโตแยง ซ่ึง
ความคิดของบุคลากรเหลานี้ก็ไมใชส่ิงผิด  แตสะทอนใหเห็นถึงรากเหงาของสังคมวัฒนธรรมไทยที่ยังเปนสังคมครอบครัว มี
อาวุโส และยังมีคนอีกมากที่ยังมองคนพิการวาเปนคนดอยโอกาส  และควรแกการสงเคราะห แตในอีกมุมหนึ่งก็มองไดวา
การคิดแบบนี้มีพื้นฐานมาจากความมีน้ําจิตน้ําใจแบบไทย มีความเมตตา สงสารที่อยากจะชวยโอบอุมคนพิการ  จึงอดไมไดที่
จะคิดแทนหรือบอกใหทําตามเพราะหวังดี5  ผูวิจัยจึงเริ่มตั้งคําถามที่ไมไดจํากัดอยูในกรอบที่ศึกษา  แตถามเอาจากสิ่งที่รูสึก
จากการสังเกตและพบวา ส่ิงที่คนพบนั้นบางอยางก็แตกตางจากการสัมภาษณ  การสังเกตทําใหไดเห็นพฤติกรรมและทราบ
ความรูสึกนึกคิดของผูที่ใหขอมูลไดมากขึ้น  และไดเรียนรูวาการฝกอาชีพแบบไทยๆ ก็มีคุณคามากมาย และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการไดตามอัตภาพแบบไทยๆ  ซ่ึงหากใชแตแนวคิดตะวันตกอยางเดียวมาประเมิน  คงจะกลาวไดเพียงวา การจัดการ
ฝกอาชีพคนพิการของไทยไมประสบผลสําเร็จในการสนับสนุนคนพิการใหมีสวนกําหนดทิศทาง  ที่อันตรายไปกวานั้น อาจ
สรุปวาการฝกอาชีพของไทยไมมีประสิทธิภาพ  เนื่องจากไมเปนไปตามมาตรฐานตะวันตกอันเปนที่ยอมรับกัน  การสรุป
เชนนี้เปนการสรุปที่ผิด เพราะขาดการนําเอาบริบทของสังคมไทยเขามารวมพิจารณาอยางลึกซึ้ง 
 จากตัวอยางทั้งสองที่กลาวมาแสดงใหเห็นวา การใชวิธีการสังเกตในการวิจัยเชิงคุณภาพ  ทําใหไดเปดโลกของความคดิ
ใหกวางขึ้น  ไดพบสิ่งใหมๆ โดยไมไดจํากัดการมองโลกอยูเพียงแค “กรอบการวิจัย” ของผูวิจัยที่มีความคิดเบื้องตน 
(Preconception) เกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ อยูแลว  หากแตไดพยายามนําเอาปรากฏการณอ่ืนๆ มารวมวิเคราะหดวยอยางเปนองครวม  
เพื่อใหไดคําอธิบายปรากฏการณที่เที่ยงตรงที่สุด 

 
สรุป  
 การวิจัยเชิงคุณภาพมิไดจํากัดกรอบอยูเฉพาะการวัดตัวแปรตามกรอบการเก็บขอมูล  ดังเชนการวิจัยเชิงปริมาณ  
ยอมจะใหขอมูลที่ลึกซึ้งกวา  บทความนี้มิไดมุงนําเสนอผลการวิจัยเปนหลัก  จึงขอกลาวเพียงยอๆ วา ผลการวิจัยทําใหทราบ
วาศูนยฝกอาชีพของเอกชนประสบความสําเร็จในการฝกอาชีพและชวยใหคนพิการไดงานทํา  ในขณะที่ศูนยฝกอาชีพของรัฐ
ยังมีประสิทธิภาพดอยกวา  เพราะเงื่อนไขหลายประการในการบริหารจัดการ  ซ่ึงจะไมขอกลาวในที่นี้  ผูเขาฝกที่จบการฝก
สวนใหญรูสึกวาไดรับการเสริมอํานาจและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  ดังนั้น อาจสรุปไดวาการฝกอาชีพที่จัดโดยศูนยฝกอาชีพทั้ง
สองแหงมีประโยชนตอคนพิการเปนอยางยิ่ง  ซ่ึงงานวิจัยมีขอเสนอแนะหลายประการที่ไดมาจากการใชวิธีการวิจัยเชิง
คุณภาพที่จะเปนประโยชนตอการพัฒนาการใหบริการฝกอาชีพคนพิการไทย 

 
5แตความหวังดีนี้ ควรเปลี่ยนไปเปนการใหคนพิการไดคิด ตัดสินใจเอง โดยมีบุคลากรคอยสนับสนุน
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