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บทคัดย่อ
บทความวิจยั นี้ เป็นส่วนหนึง่ ของการวิจยั เรือ่ ง “ปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อคุณภาพชีวติ ในการท�ำงานของผูพ้ กิ าร
ทางการเคลื่อนไหวที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานภาคเอกชน” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพ
ชีวติ ในการท�ำงานของผูพ้ กิ ารด้านการเคลือ่ นไหว การวิจยั ในครัง้ นีเ้ ป็นการวิจยั เชิงคุณภาพโดยการเก็บรวมรวม
ข้อมูลจากคนพิการทางการเคลื่อนไหวที่ปฏิบัติงานในองค์การภาคเอกชน โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก
(In-Depth Interview) และก�ำหนดแนวค�ำถาม (Guideline) ไว้ล่วงหน้า ส่วนผู้ให้ข้อมูลส�ำคัญในการศึกษา
วิจยั ครัง้ นี้ คือ คนพิการทางการเคลือ่ นไหวทีป่ ฏิบตั งิ านในหน่วยงานภาคเอกชนในเขตภาคกลาง จ�ำนวน 12 คน
โดยใช้วิธีสุ่มตัวอย่างเพิ่มจ�ำนวนแบบลูกโซ่ (Snowball Technique) ผลการวิจัยสรุปได้ว่า ปัจจัยหลักที่ส�ำคัญ
ที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในการท�ำงานของผู้พิการด้านการเคลื่อนไหวมีทั้งหมด 5 ปัจจัย คือ 1) ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
กับองค์การ ประกอบด้วยปัจจัยย่อย คือ มีความเข้าใจคนพิการและข้อจ�ำกัดของความพิการ มีสิ่งอ�ำนวยความ
สะดวกส�ำหรับคนพิการ ได้ท�ำงานในสิ่งที่ตัวเองมีความสามารถ สนใจ และรัก การได้รับโอกาสในการท�ำงาน
ความปลอดภัยในการท�ำงาน การได้รับสิทธิเท่าเทียมกับคนอื่น ความก้าวหน้าในอาชีพ มีความยืดหยุ่นในการ
ท�ำงานไม่กดดัน มีการพัฒนาคนพิการ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์การ บรรยากาศในที่ท�ำงาน และฝ่าย
บริหารทรัพยากรมนุษย์ 2) ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับผู้พิการ ประกอบด้วยปัจจัยย่อย
คือ เพื่อนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา การสนับสนุนจากครอบครัว และเจ้าของกิจการ 3) ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับค่า
ตอบแทนและสวัสดิการ ประกอบด้วยปัจจัยย่อยคือ ค่าตอบแทน สวัสดิการด้านที่พักอาศัย สวัสดิการประกัน
สุขภาพ ประกันชีวิต และกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ และสวัสดิการอื่นๆ 4) ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ ประกอบ
ด้วยปัจจัยย่อยคือ ทัศนคติทางบวกของคนพิการ การปรับตัวของคนพิการ คนพิการพัฒนาตนเองเสมอ มีความ
เข้มแข็งและไม่ยอมแพ้ การด�ำเนินชีวิตอิสระ 5) ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภาครัฐ ประกอบด้วยปัจจัยย่อยคือ ความ
สะดวกในการเดินทางไปท�ำงาน ประกันสังคม ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน และนโยบายภาครัฐ
ค�ำส�ำคัญ: คุณภาพชีวิตในการท�ำงาน, ผู้พิการทางการเคลื่อนไหว, หน่วยงานภาคเอกชน

หน้า 4 วารสารวิทยาลัยราชสุดา ปีที่ 16 ฉบับที่ 2

Factors that Effect to Quality of Work Life of Persons with Physical Disabilities
who work in Private Organization
Janejira Janejitvanich1, Nontirat Pattanapakdee2
1
Ratchasuda College Mahidol University, 2Faculty of Applied Arts, King Mongkut’s University of Technology North Bangkok
E-mail: 1jane_jinara@hotmail.com
Received: May 5, 2020
Revised: August 17, 2020
Accepted: August 20, 2020

Abstract
This article is a part of the research title “Factors that Effect to Quality of Work Life
of Persons with Physical Disabilities who work for Private Organizations” aimed to study
the factors related to quality of work life of persons with physical disabilities who work for
private organizations. This is a qualitative research that data were collected from persons
with physical disabilities who work for private organizations. An in-depth interviews and
a question guideline were used with a snowball technique, the sample consisted of 12
participants in the Central of Thailand who have mobility impairments. According to the
findings, there were 5 main factors affecting persons with physical disabilities: 1) Factors
related to organization which consisted of minor factors were understanding of disabilities
and the limitations of disabilities, assistive technology for persons with disabilities, the ability to do things that are capable, interested and beloved, a job opportunity, work safety,
equal rights as other people, career path, work flexibility without pressure, development
of persons with disabilities, participation in organization activities, work environment and
Human Resource Management. 2) Factors related to people who associated with persons
with disabilities consisted of minor factors were colleagues, supervisors, family support and
business owner. 3) Factors related to compensation and benefits consisted of minor factors
were compensation, welfare of accommodation, welfare of health insurance, life insurance and provident fund and other benefits. 4) Factors related to persons with disabilities
themselves consisted of minor factors were positive attitude of persons with disabilities,
adaptation of persons with disabilities, development of persons with disabilities, strength
and mindset and independent living. 5) Factors related to government consisted of minor
factors were convenience when traveling to work, Social Security, Industrial Rehabilitation
Centre and government policy.
Key words: Quality of Work Life, Persons with Physical Disabilities, Private Organization
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ความเป็นมาและความส�ำคัญของปัญหา
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 ได้กล่าวถึงมาตรา 33 ว่า
เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ โดยให้นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบ
การ และหน่วยงานของรัฐรับคนพิการเข้าท�ำงานตาม
ลักษณะของงานในอัตราส่วนที่เหมาะสมกับผู้ปฏิบัติ
งานในสถานประกอบการ ซึ่งปัจจุบันได้มีการปรับ
เปลี่ยนการรับคนพิการเข้าท�ำงานในอัตราส่วนจาก
พนักงาน 200 คน ต่อคนพิการ 1 คน เป็นพนักงาน
100 คน ต่อ คนพิการ 1 คน ซึ่งมีเป้าหมายให้เกิดการ
จ้างงานคนพิการมากขึน้ และท�ำให้คนพิการมีงานท�ำ
และสามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้ (Janejitvanich, 2018)
สอดคล้องกับสภาคนพิการทุกประเภทแห่ง
ประเทศไทย (Disabilities Thailand [DTH], 2015)
ที่ ก ล่ า วว่ า การมี ง านท� ำ และการมี อ าชี พ เป็ น องค์
ประกอบที่ส�ำคัญของการมีคุณภาพชีวิตที่ดี เพราะ
นอกจากจะท�ำให้คนพิการมีรายได้ สามารถพึ่งตนเอง
ไม่เป็นภาระต่อครอบครัวและสังคมแล้ว การท�ำงาน
ยั ง ท� ำ ให้ ค นพิ ก ารตระหนั ก ในคุ ณ ค่ า และศั ก ดิ์ ศ รี
ของตนเองในการด�ำรงชีวิตอยู่ในสังคม โดยผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือ นายจ้างหรือเจ้าของ
สถานประกอบการ และหน่วยงานของรัฐ ที่ต้องสร้าง
สังคมแห่งความเท่าเทียมในการจ้างงาน (Inclusive
Employment) มีการเปิดโอกาสอย่างเท่าเทียม และ
มีหลักปฏิบัติที่เหมาะสม เพื่อสร้างสังคมอย่างเป็นสุข
ร่วมกัน (Inclusive Society)
นอกจากนั้นในพระราชบัญญัติส่งเสริมและ
พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต คนพิ ก าร พ.ศ.2550 มาตรา
20 ซึ่งกล่าวถึงสิทธิการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้
จากสิ่งอ�ำนวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะ ตลอด
จนสวัสดิการและความช่วยเหลืออื่นๆ จากรัฐวรรค
3 กล่าวว่า การฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ การให้
บริการที่มีมาตรฐาน การคุ้มครองแรงงาน มาตรการ
เพือ่ การมีงานท�ำ ตลอดจนการได้รบั การส่งเสริมอาชีพ
อิสระ และบริการสือ่ สิง่ อ�ำนวยความสะดวกเทคโนโลยี
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หรือความช่วยเหลืออืน่ ใดเพือ่ การท�ำงานและประกอบ
อาชีพของคนพิการ ก็ได้มีการประกาศใช้และน�ำไปสู่
การปฏิบัติ (Department of Empowerment of
Persons with Disabilities, 2010)
จากพระราชบั ญ ญั ติ ส ่ ง เสริ ม และพั ฒ นา
คุณภาพชีวิตคนพิการที่กล่าวมาแล้วข้างต้น รวมทั้ง
การประกาศใช้อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ (Convention on the rights of Persons with Disabilities: CRPD) ซึ่งเป็นกฎหมายระหว่างประเทศที่มี
ความส�ำคัญและมีผลต่อการก�ำหนดนโยบายด้านคน
พิการ (National Office for Empowerment of
Persons with Disabilities [NEP], 2013) จึงเป็นจุด
เริม่ ต้นทีส่ ำ� คัญต่อการเพิม่ โอกาสในการประกอบอาชีพ
ให้กับคนพิการในประเทศไทย ทั้งในเรื่องของโอกาส
ในการถูกจ้างงาน การได้รับสิทธิต่างๆ รวมทั้งการได้
รับบริการและสิ่งอ�ำนวยความสะดวกหรือเทคโนโลยี
ต่างๆ ที่จ�ำเป็นต่อการท�ำงาน
แต่อย่างไรก็ตามยังมีองค์กรคนพิการหรือ
หน่วยงานต่างๆ ที่ยังออกมาเรียกร้องสิทธิให้กับคน
พิการอยูเ่ สมอ ไม่วา่ จะเป็นเรือ่ งของความเท่าเทียมกัน
ในการจ้างงาน การไม่ได้รบั ค่าตอบแทนและสวัสดิการ
ที่เหมาะสมขาดการสนับสนุนในเรื่องต่างๆเช่น การ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารในการท�ำงาน ความเข้าใจและ
การยอมรับจากคนในหน่วยงาน รวมไปถึงขาดสิ่ง
อ�ำนวยความสะดวกที่จะเป็นต่อการท�ำงาน เป็นต้น
ซึง่ ประเด็นทีก่ ล่าวมานี้ นับว่าเป็นพืน้ ฐานทีส่ ำ� คัญของ
คุณภาพชีวิตที่ในการท�ำงานของคนพิการ ที่จะท�ำให้
พวกเขาเกิดความพึงพอใจในการท�ำงาน เกิดขวัญก�ำลัง
ใจซึ่งจะส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานที่จะเป็นประโยชน์
ต่อทั้งตนเองและหน่วยงานต่อไป
ซี่งจะเห็นได้ว่าถึงแม้จะมีพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ซึ่งมีส่วน
ท�ำให้คุณภาพชีวิตในการท�ำงานของคนพิการดีขึ้นใน
บางส่วนเท่านั้นเพราะในการการท�ำงานจริงๆ การ
ท�ำงานของผู้พิการยังมีการไม่ได้รับการปฏิบัติอย่าง
เท่าเทียมกัน ไม่ว่าจากนายจ้างบางคนที่ละเลยในสิ่ง
อ�ำนวยความสะดวกต่อการท�ำงานขั้นพื้นฐานให้กับ

บางคนรู้สึกว่าตนเองได้รับการปฏิบัติจากเพื่อนร่วม
งานไม่เท่าเทียม เนื่องจากมองว่าผู้พิการเอาเปรียบ
ในการท�ำงาน ได้ท�ำงานที่สบายว่าคนปกติ หรือเป็น
ภาระในการท�ำงาน จึงท�ำให้ผู้พิการถูกปฏิบัติจาก
เพื่อนร่วมงานบางคนในรูปแบบการถูกข่มเหงด้วย
วาจา หรือกลั่นแกล้งในการท�ำงานเป็นต้น หรือแม้แต่
การที่ผู้พิการรับรู้เกี่ยวกับตัวเอง เป็นสิ่งที่ยังขาดการ
ส่งเสริมในการที่จะท�ำให้คนพิการเห็นคุณค่าในตัว
เองซึ่งประเด็นต่างๆที่กล่าวมานี้ นับว่าเป็นปัจจัยที่
ยังเป็นช่องว่างของในองค์การทีจ่ ะต้องให้ความส�ำคัญ
ซึง่ ถือว่าเป็นพืน้ ฐานทีส่ ำ� คัญของคุณภาพชีวติ ทีใ่ นการ
ท�ำงานของคนพิการ ที่จะท�ำให้พวกเขาเกิดความพึง
พอใจในการท�ำงาน เกิดขวัญก�ำลังใจ มีความสุขใน
การท�ำงาน ซึ่งจะส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานที่จะเป็น
ประโยชน์ต่อทั้งตนเองและหน่วยงานต่อไป
จากสถิติของส�ำนักงานส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ (National Statistical Office Thailand [NSO], 2018) พบว่าผู้พิการ
ทางการเคลื่ อ นไหวมี จ� ำ นวนมากที่ สุ ด เมื่ อ จ� ำ แนก
ตามประเภทของผู้พิการในประเทศไทย ด้วยเหตุนี้
ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่ง
ผลต่อคุณภาพชีวิตในการท�ำงานของผู้พิการทางการ
เคลื่ อ นไหวที่ ป ฏิ บั ติ ง านในหน่ ว ยงานภาคเอกชน
ในมุ ม มองของผู ้ พิ ก ารด้ า นการเคลื่ อ นไหว ซึ่ ง ผล
การวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทั้งผู้พิการและหน่วย
งานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาหรือ
ปรั บ ปรุ ง เกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ในการ
ท�ำงานให้แก่ผู้พิการต่อไปในอนาคต
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตใน
การท�ำงานของผู้พิการด้านการเคลื่อนไหว
ประโยชน์ที่ได้รับ
1) ท�ำให้ทราบปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในการ
ท�ำงานของผู้พิการด้านการเคลื่อนไหว
2) เพื่ อ เป็ น แนวทางส� ำ หรั บ แนวทางส� ำ หรั บ ผู ้ ที่

เกี่ยวข้องหรือผู้ที่มีความสนใจในการน�ำผลของการ
วิจัยไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการ
ท�ำงานของผู้พิการด้านการเคลื่อนไหว ที่ปฏิบัติงาน
ในหน่วยงานต่างๆ
วิธีด�ำเนินการวิจัย
บทความวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของการวิจัย
เรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในการท�ำงาน
ของผู้พิการทางการเคลื่อนไหวที่ปฏิบัติงานในหน่วย
งานภาคเอกชน” ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากผูพ้ กิ ารทางการเคลือ่ นไหวทีป่ ฏิบตั ิ
งานในหน่วยงานภาคเอกชนในเขตภาคกลาง ใช้วิธี
สัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) และ
ก�ำหนดแนวค�ำถาม (Guideline) ไว้ล่วงหน้า
ผู้ให้ข้อมูลส�ำคัญ
ผู้วิจัยเลือกผู้ให้ข้อมูลแบบเฉพาะเจาะจง
(Purposive sampling) โดยเลือกคนพิการทางการ
เคลื่อนไหวที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานภาคเอกชนใน
เขตภาคกลาง ซึ่งขั้นตอนแรกผู้วิจัยจะใช้การสอบถาม
ข้อมูลเบื้องต้นจากศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค
1 จ�ำนวน 6 คน และจากการแนะน�ำโดยกลุ่มผู้พิการ
ทางการเคลื่อนไหวอีกจ�ำนวน 6 ท่าน ได้มาจากการ
สุ่มตัวอย่างโดยเพิ่มจ�ำนวนแบบลูกโซ่ (Snowball
Technique) เป็นการศึกษาเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมาย
ที่มีผู้รู้ข้อมูลอย่างจ�ำกัด ซึ่งกลุ่มตัวอย่างแต่ละคนจะ
เป็นผู้ให้ข้อมูลส�ำคัญ (Key Informants) และแนะน�ำ
กลุ่มตัวอย่างต่อๆกันไป รวมเป็นผู้ให้ข้อมูลส�ำคัญใน
การวิจัยครั้งนี้ 12 ท่าน โดยค�ำนึงถึงผู้ที่มีความพิการ
ทางการเคลือ่ นไหวและปัจจุบนั ได้ทำ� งานในหน่วยงาน
ภาคเอกชนในเขตภาคกลาง หลังจากนั้นผู้วิจัยจะคัด
เลือกผู้ให้ข้อมูลตามความยินยอมและความสมัคร
ใจในการให้สัมภาษณ์ แล้วจึงด�ำเนินการขั้นตอนต่อ
ไป ซึ่งจ�ำนวนของผู้ให้ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัย
พิจารณาตามการอิ่มตัวของข้อมูล ซึ่งการวิจัยครั้งนี้
ได้ผู้ให้ข้อมูลทั้งสิ้นจ�ำนวน 12 คน
วารสารวิทยาลัยราชสุดา ปีที่ 16 หน้า 7 ฉบับที่ 2

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
เครือ่ งมือในการเก็บข้อมูลคือ ผูว้ จิ ยั และแนว
ค�ำถาม (Guideline) โดยสร้างแนวค�ำถามที่มีความ
ยืดหยุน่ ไม่ตายตัวในการสัมภาษณ์กงึ่ โครงสร้าง (Semi
structured Interview) ในประเด็นที่เกี่ยวกับปัจจัย
ที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในการท�ำงานของผู้พิการด้าน
การเคลื่อนไหว โดยเครื่องมือที่ใช้ประกอบการเก็บ
รวบรวมข้อมูลการวิจัยในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณา
การรับรองวิจยั ในคนสาขาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหิดล ก่อนด�ำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ส�ำหรับการ
วิจยั ในครัง้ นีจ้ ะประกอบด้วยการสัมภาษณ์และเครือ่ ง
บันทึกเสียง
1. แบบสัมภาษณ์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเองและได้
รับการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง
จ�ำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ แบบบันทึก
ข้อมูลส่วนบุคคล และแบบสัมภาษณ์ข้อมูลเกี่ยวกับ
คุณภาพชีวิตในการท�ำงาน โดยค�ำถามมีลักษณะเป็น
ค�ำถามกึ่งโครงสร้างครอบคลุมเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อ
คุณภาพชีวิตในการท�ำงาน
2. เครื่องบันทึกเสียงพร้อมเทปบันทึกเสียง
ส�ำหรับการสัมภาษณ์
ความน่าเชื่อถือของข้อมูล
การวิจยั ครัง้ นีม้ กี ารควบคุมคุณภาพและความ
น่าเชื่อถือของข้อมูล ดังนี้
1. เครื่องมือที่ใช้ส�ำหรับการเก็บรวบรวม
ข้อมูลในครั้งนี้ ผู้วิจัยมีการตั้งค�ำถามเกี่ยวกับคุณภาพ
ชีวิตในการท�ำงานตามการรับรู้ของผู้พิการด้านการ
เคลื่อนไหว ในด้านปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตใน
การท�ำงาน จากนั้นน�ำไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่
เกี่ยวข้องจ�ำนวน 5 ท่าน เป็นผู้ตรวจสอบความถูก
ต้อง ความครบถ้วนของเนื้อหา และความสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ของงานวิจัย
2. ผู ้ วิ จั ย ลงพื้ น ที่ สั ม ภาษณ์ แ ละวิ เ คราะห์
ข้อมูลด้วยตนเอง เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน
และป้องกันอคติที่เกิดจากการสัมภาษณ์ที่อาจจะเกิด
จากตัวผูว้ จิ ยั เองจัดเป็นการช่วยให้คณ
ุ ภาพของข้อมูล
หน้า 8 วารสารวิทยาลัยราชสุดา ปีที่ 16 ฉบับที่ 2

ที่ใช้ส�ำหรับการวิจัยมีความเที่ยงตรงเพิ่มมากขึ้น
3. การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยด�ำเนินการอย่างเป็น
ระบบทั้งกระบวนการก่อนรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์
และแปลความหมาย โดยพิจารณาข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์และข้อมูลที่ได้จากการสังเกตอย่างละเอียด
มีการตรวจสอบข้อมูลที่ได้จากการถามทวนกลับไป
กลับมาจากผู้ให้สัมภาษณ์
4. ผู้วิจัยตรวจสอบกับแหล่งอ้างอิงที่เชือถือ
ได้ (Referential adequacy) ทั้งในประเทศและต่าง
ประเทศ ซึง่ แหล่งอ้างอิงเพียงพอและเชือ่ ถือได้แล้วน�ำ
ข้อมูลที่ได้ไปตรวจสอบกับผู้ให้ข้อมูลนั้นอีกครั้งหนึ่ง
5. การตรวจสอบข้อมูลได้ด�ำเนินการโดยใช้
วิธีการตรวจสอบแบบสามเส้าได้แก่
5.1 การตรวจสอบแบบสามเส้าด้านข้อมูล
โดยการสัมภาษณ์ควบคู่กับการสังเกต
5.2 ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของผลการ
วิเคราะห์จากภายนอก โดยน�ำผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ไปให้เพือ่ นนักวิจยั ทีม่ คี วามสนใจเกีย่ วกับคุณภาพชีวติ
ในการท�ำงานของคนพิการอ่านและแสดงความคิดเห็น
(Peer Review)
การวิเคราะห์ข้อมูล
ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการสั ม ภาษณ์ ผู ้ วิ จั ย น� ำ มา
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหาตามขั้นตอน ดังนี้
1. หลังจากสัมภาษณ์ผู้วิจัยน�ำเทปบันทึก
เสียงของผูใ้ ห้ขอ้ มูลในแต่ละคนมาท�ำการถอดเทปแล้ว
บันทึกข้อมูลเก็บไว้
2. การวางแผนการวิเคราะห์ผู้วิจัยท�ำความ
คุน้ เคยกับข้อมูลการสัมภาษณ์ทงั้ หมดในครัง้ แรก โดย
การอ่านอย่างรวดเร็วเพือ่ จะได้เห็นภาพและออกแบบ
ประเด็นหรือหมวดหมูก่ ารวิจยั ออกเป็นหัวข้อต่างๆ ทัง้
หัวข้อหลักและหัวข้อย่อยในระหว่างการวางแผนการ
วิเคราะห์ข้อมูลไปด้วย
3. การวิเคราะห์ขอ้ มูลคุณภาพในครัง้ นีผ้ วู้ จิ ยั
ท�ำการวิเคราะห์ข้อมูล โดยการจ�ำแนกชนิดข้อมูล
(Typological Analysis) และจัดระเบียบข้อมูลที่
เก็บรวบรวมไว้จากการสัมภาษณ์ร่วมกับการตีความ

หมายเพือ่ ให้สามารถตอบค�ำถามในการวิจยั ครัง้ นี้ ด้าน
ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในการท�ำงาน
4. การแปลความหมายและการน�ำแนวคิด
และทฤษฎีมาอธิบาย ขัน้ ตอนนีเ้ ป็นการเขียนพรรณาที่
ได้จากการตีความถึงผลการศึกษาออกมาตามประเด็น
ต่างๆที่วางแผนไว้แล้ว พร้อมทั้งน�ำแนวคิดทฤษฎีที่
เกีย่ วข้องในประเด็นต่างๆมาเชือ่ มโยงเข้าหากับผลการ
วิจัยที่ค้นพบในครั้งนี้
ผลการวิจัย
จากการวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล ปั จ จั ย ที่ ที่ ส ่ ง ผล
ต่อคุณภาพชีวิตในการท�ำงานของผู้พิการทางการ
เคลื่อนไหวที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานภาคเอกชน ผล
การวิจัยพบว่ามี 29 ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต
ในการท�ำงาน โดยเรียงล�ำดับจากปัจจัยที่ส่งผลต่อ
คุ ณ ภาพชี วิ ต ในการท� ำ งานมากที่ สุ ด ไปหาปั จ จั ย ที่
น้อยที่สุดได้แก่ 1) เพื่อนร่วมงาน 2) ผู้บังคับบัญชา
3) มี ค วามเข้ า ใจคนพิ ก ารและข้ อ จ� ำ กั ด ของความ
พิการ 4) ค่าตอบแทน 5) การสนับสนุนจากครอบครัว
6) ประกันสังคม 7) สิ่งอ�ำนวยความสะดวกส�ำหรับ
คนพิการ 8) ความสะดวกในการเดินทางไปท�ำงาน
9) ได้ท�ำในสิ่งที่ตัวเองมีความสามารถสนใจและรัก
10) สวัสดิการด้านที่พักอาศัย 11) ทัศนคติทางบวก
ของคนพิการ 12) ได้รับโอกาสในการท�ำงาน 13)
สวัสดิการ (ประกันสุขภาพ, ประกันชีวิต และกองทุน
ส�ำรองเลี้ยงชีพ) 14) ความปลอดภัยในการท�ำงาน
15) เจ้าของกิจการ 16) การปรับตัวของคนพิการ
17) คนพิการพัฒนาตนเองเสมอ 18) เข้มแข็งและ
ไม่ยอมแพ้ 19) ได้รับสิทธิเท่าเทียมกับคนอื่น 20)
สวัสดิการอื่นๆ (วันลา/ค่าเดินทาง/ค่าโทรศัพท์) 21)
ความก้าวหน้าในอาชีพ 22) ยืดหยุ่นในการท�ำงาน/
ไม่กดดัน 23) พัฒนาคนพิการ 24) การมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมขององค์การ 25) การด�ำเนินชีวิตอิสระ
26) ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน 27) ฝ่ายบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ 28) นโยบายภาครัฐ 29) บรรยากาศ
ในที่ท�ำงาน
ดังพิจารณาได้จากตัวอย่างค�ำกล่าวของผู้ให้

ข้อมูลส�ำคัญทีส่ ะท้อนถึงปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อคุณภาพชีวติ
ในการท�ำงานของผูพ้ กิ ารด้านการเคลือ่ นไหวตามทีไ่ ด้
สรุปไว้ มิได้หมายความว่าผู้พิการทุกคนจะมีปัจจัยดัง
กล่าวครบหรือเหมือนกันทุกปัจจัย ซึ่งในบทความนี้ผู้
วิจัยขอน�ำเสนอจากปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตใน
การท�ำงานมากที่สุดห้าอันดับแรก โดยเริ่มจากปัจจัย
ที่ผู้ให้ข้อมูลส�ำคัญทุกท่านกล่าวถึงและเห็นตรงกันว่า
เป็นปัจจัยที่ส�ำคัญมากที่สุดคือ เพื่อนร่วมงานดังเช่น
ตัวอย่างการให้ข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส�ำคัญส่วนหนึ่งที่
ได้กล่าวถึงประเด็นนี้ว่า
“...คุณภาพชีวติ ในการท�ำงานทีด่ มี นั จะต้องมี
ความเห็นอกเห็นใจ มีความเข้าใจในความเปลีย่ นแปลง
เราจากเดิมทีเ่ ราเคยท�ำอะไรได้ตอนนีเ้ ราท�ำไม่ได้ แต่ก็
ไม่ใช้คำ� พูดจาทีท่ ำ� ให้เสียก�ำลังใจให้เรารูส้ กึ แย่...เพือ่ น
ร่วมงานผมนี่ น�้ำแก้วหนึ่งขวดหนึ่งผมถือไม่ได้เลยนะ
เขาป้อนให้นะ นมกล่องนี่เขาเปิด ผมเปิดไม่ได้นะ เขา
เปิดให้เลยนะ เปิดแล้วเอามาให้เรากิน พี่ไหวไหม ไม่
ไหวบอกผมนะ ให้ผมมาช่วยนะ เพราะตอนนั้นผมไป
เข้าอยู่ในโรงงาน รู้จักกันไง เขาก็จะมาช่วยเหลือเรา
เขาก็ท�ำงานแล้ว พอเดินไปเขาก็เรียกมาคุยด้วย อะไร
ด้วยเขาก็ไม่ได้รังเกียจเรานะ”
ผู้ให้ข้อมูลส�ำคัญคนที่ 7
“คืออย่างเพื่อนร่วมงาน คือที่นี่คิดว่า เท่าที่
ท�ำงานมาในบริษัทเอกชน เพื่อนร่วมงานที่นี่ พี่ใกล้
ชิดค่ะรู้สึกว่า เอ่อลงตัว รู้สึกว่าโอเค แล้วก็มีผลมาก
กับการท�ำงานของเราถ้าเกิดว่าเพื่อนร่วมงานแบบไม่
ท�ำงานกันไม่สมูทแล้วก็ไม่เข้าใจ แล้วก็แบบไม่โอเคกัน
มันก็มีผลกับการตัดสินใจว่าเฮ้ย เราจะอยู่ที่นี่ไหม เรา
จะไปต่อได้อย่างไร อะไรแบบนีค้ ะ่ แต่วา่ เพือ่ นร่วมงาน
ทีน่ โี่ อเค เข้าใจกันแล้วก็ เรือ่ งการแบบดูแล หรือว่าการ
เป็นเพือ่ นกันค่ะ มันก็ให้ความอุน่ ใจ มากกว่าทีผ่ า่ นมา
อะไรอย่างนี้ค่ะ”
ผู้ให้ข้อมูลส�ำคัญคนที่ 5

วารสารวิทยาลัยราชสุดา ปีที่ 16 หน้า 9 ฉบับที่ 2

นอกจากปัจจัยที่เกี่ยวกับเพื่อนร่วมงานแล้ว
รองลงมาผู้ให้ข้อมูลส�ำคัญได้กล่าวถึงปัจจัยเกี่ยวกับ
ผู้บังคับบัญชา (หัวหน้า) ไว้ดังตัวอย่างบทสัมภาษณ์
ส่วนหนึ่งดังต่อไปนี้
“หัวหน้างาน เข้าใจลูกน้องค่ะ เขาไม่กดดัน
เรา เขาบอกให้ระมัดระวังในการท�ำงาน ไม่ต้องรีบ ”
ผู้ให้ข้อมูลส�ำคัญคนที่ 3
“พอดี เจอเจ้ า นายที่ เ ป็ น คนดี แ ล้ ว ก็ เข้ า ใจ
กายภาพเรา แล้วก็ให้โอกาสเรา เวลาเราป่วยหรืออะไร
อย่างเนี่ย เขาก็จะดูแลเรา ให้เราลาได้ตามสบายเท่าที่
เราถ้าไหวก็มานะ ถ้าไม่ไหวก็ไม่ต้องมา support เรา
หมดทุกอย่าง...ทุกวันที่มอบให้เรามันคือดี ซึ่งน้อยคน
ที่จะเจอแบบเจ้านายที่เห็นใจเรา ก็ถือว่าเราโชคดี...
เราเคยลาออกไปประมาณ 6 เดือน เพราะว่าไม่ไหว
กับกรุงเทพฯ เบื่อ เหนื่อยกับการเดินทางมากก็เลย
ลาออกไป แต่เจ้านายเราโทรไปถามเดือนที่ 6 ว่าเบื่อ
หรือยังกับชีวิตที่บ้าน ได้ท�ำอะไรหรือเปล่า อยากกลับ
มาไหม ถ้าอยากกลับมาเธอมาเริม่ ต้นได้นะ มาได้เสมอ
ให้โทรมาหาได้เลยบอกว่าคุณอยากเริม่ งานนะ สิง่ นัน้ ก็
จะกลับมา คุณก็จะเป็นคนเดิมคือค�ำพูดเหล่านี้ คือเจ้า
นายเรา”
ผู้ให้ข้อมูลส�ำคัญคนที่ 1
ในส่วนของประเด็นที่สามคือ เข้าใจคนพิการ
และข้อจ�ำกัดของความพิการ ซึ่งผู้ให้ข้อมูลส�ำคัญ
หลายท่านได้กล่าวถึงในประเด็นนี้ไว้ ดังตัวอย่างบท
สัมภาษณ์บางท่าน ดังนี้
“ผู้ร่วมงานก็ดีครับ เขาก็เข้าใจว่าเราท�ำได้
เท่านี้นะ...คือว่าขาผมกระตุกเยอะ ไม่สะดวกกับการ
ท�ำงานในชีวิตประจ�ำวัน ผมก็เลยจะออกทีแรก แต่
เขาก็ชว่ ยเหลือผม เขาให้ผมไปลาพัก พอเวลาพักเสร็จ
ผมก็กลับไปท�ำงานเหมือนเดิม ที่นี้ขามันก็กระตุกแรง
เหมือนเดิม ก็เลยถามเขาว่าท�ำงานที่บ้านได้ไหม เขาก็
ให้ แต่ตอ้ งไปเสนอก่อน ยืน่ เรือ่ งก่อนว่าจะได้ไหม...ใน
ทีท่ ำ� งานเขาดีนะ ตอนผมป่วย ผมขาดงานไปเยอะเลย
เขาก็ยังเลี้ยงผมไว้ เขาก็ยังไม่เอาเราออก”
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“หนึ่งตัวสถานที่ท�ำงานเองจะต้องเข้าใจและ
เรียนรูค้ นพิการและความพิการทีจ่ ะต้องเข้ามาท�ำงาน
ด้วยกัน เช่น มีคนพิการทางการเคลือ่ นไหวในทีท่ ำ� งาน
เนี่ย บางทีก็ต้องยอมรับเรียนรู้ซึ่งกันและกัน อะไรคือ
ข้อจ�ำกัดของเขา ข้อจ�ำกัดด้านการเคลือ่ นไหวนะ...ต่อ
มาเจ้าหน้าทีห่ รือบริษทั อาจจะต้องเรียนรู้ ต้องยอมรับ
ว่าคนพิการในสังคม วิธีการใช้ค�ำพูดกับเขาดีกว่า วิธี
การเรียกเขา คืออย่างน้อยไม่ควรเรียกเขาเป็นตัวตลก
หรือเอาความพิการของเขามากดทับเขาในภาพลักษณ์
ทีไ่ ม่ดี บางทีเราอาจรูส้ กึ ว่ามันพูดเล่นๆ แต่มนั พูดเล่นๆ
ทุกวันไง จริงๆ แล้วค�ำนีเ้ ป็นค�ำกดนะ ถึงแม้จะพูดจริง
พูดเล่น เขาก็จะรู้สึกว่าไม่มีความสุขในการท�ำงาน”
ผู้ให้ข้อมูลส�ำคัญคนที่ 12
ปัจจัยต่อมาในล�ำดับที่สี่ที่ส่งผลต่อคุณภาพ
ชีวติ ในการท�ำงานของคนพิการด้านการเคลือ่ นไหว คือ
ค่าตอบแทน ดังบทสัมภาษณ์บางส่วนทีข่ อกล่าวถึงดังนี้
“ค่าตอบแทนเท่าเทียมกับคนที่ปกติเพราะว่า ยังไงก็
ต้องท�ำให้อย่างน้อยๆ มองในสายตาเขาไม่ครบปกติก็
ให้ได้ครบเท่าเขาหน่อย เพราะว่ามันใช้จา่ ยอะไร สังคม
ทุกวันนี้มันไม่เลือกเลยว่าพิการไม่พิการ ไม่เลือกนะ
ครับ ไปซื้อเขาไม่เลือกเลย คนพิการแต่ดีตรงที่ BTS
ฟรี กับรถทัวร์ลดครึง่ เอาประวัตคิ นพิการไปยืน่ ปุบ๊ เขา
ให้นั่งฟรี ผมว่าดีอยู่แต่อยากพิการไหมผมว่าไม่อยาก
เลยบอกตรงๆ ผมไม่อยากเลย”
ผู้ให้ข้อมูลส�ำคัญคนที่ 10
“ปัจจัยแรกเลยครับ เงินเดือน เงินเดือนส�ำคัญ
มากเลยครับ เพราะว่าถ้าทุกบริษัทจะรับคนพิการเข้า
ผมอยากให้ดูจากต�ำแหน่งงานที่เขาท�ำ แล้วก็วุฒิการ
ศึกษาทีเ่ ขาจบ พอเรามีตำ� แหน่งงานทีเ่ ขาตามเป้าหมาย
แล้วก็วฒ
ุ กิ ารศึกษาทีเ่ ขาจบ คือเอาไปเทียบกับคนปกติ
ครับคือเงินมันจะ matching กัน สูสีกัน แต่ผมว่ามัน
ก็ยากนะที่จะให้เงินเดือนสูงๆ กับคนพิการ เพราะเขา
มองว่าเราพิการ เขาคิดว่าประสิทธิภาพในการท�ำงาน
ก็คงจะด้อยตามไปด้วย”
ผู้ให้ข้อมูลส�ำคัญคนที่ 6

และปัจจัยในล�ำดับที่ห้าที่ส่งผลต่อคุณภาพ
ชีวิตในการท�ำงานของคนพิการซึ่งผู้ให้ข้อมูลส�ำคัญ
กล่าวถึง คือ การสนับสนุนจากครอบครัวของผู้พิการ
ที่ให้การช่วยเหลือและสนับสนุนในด้านต่างๆ ทั้ง
ด้านการศึกษา ความเป็นอยู่ในชีวิตประจ�ำวัน การให้
ก�ำลังใจ และการยอมรับในความพิการ ดังตัวอย่างบท
สัมภาษณ์ดังต่อไปนี้
“ทีบ่ า้ นหนู สนับสนุนให้ทำ� งานอยูแ่ ล้ว ตัง้ แต่
แบบตั้งแต่เล็กเขา คือจะท�ำอะไรก็แค่บอก เขาก็จะ
สนับสนุน เช่นแบบเรียนทีไ่ หน ก็หาข้อมูลไปให้เขา เขา
ก็ช่วยไปรับไปส่ง หรือยังไงหรือหาหอพักอะไรอย่างนี้
เขาก็เต็มที่”
ผู้ให้ข้อมูลส�ำคัญคนที่ 5
“พี่ได้สามีดี เขายอมรับได้...แฟนก็พาไปวัน
ที่มีนัดหมอ แฟนก็ขาดงานพานั่งรถไป เอารถไปจอด
ที่นั่น เราก็ไปโรงพยาบาลศิริราชกลับมา เราก็นั่งรถ
กลับมาบ้านเรา...โอ้โหดีมากเลยผ้าถุงผ้าอะไรชุดชั้น
นงชุดชั้นใน อย่างนี้ซักให้หมด ข้าวหาให้กินตลอดหา
ให้กินนี่คือพี่ไม่ได้ท�ำอะไรเลย เราก็อยากท�ำบ้าง บาง
ครัง้ เราก็ตะกายไปซักผ้าขีร้ วิ้ พีช่ อบท�ำงานใช่ไหม เช็ด
ถูขดั อะไร แบบในบ้านเรานีแ่ หละ ค่อยๆท�ำไปบางที...
พี่ได้แฟนดีได้สามีดี พูดง่ายๆ ใจดีทุกอย่าง”
ผู้ให้ข้อมูลส�ำคัญคนที่ 11
สรุปผลการวิจัย

ผลการวิ จั ย สรุ ป ได้ ว ่ า ปั จ จั ย ที่ ส ่ ง ผลต่ อ
คุ ณ ภาพชี วิ ต ในการท� ำ งานของผู ้ พิ ก ารทางการ
เคลื่ อ นไหวที่ ป ฏิ บั ติ ง านในหน่ ว ยงานภาคเอกชน
สามารถสรุปเป็นปัจจัยหลักที่ส�ำคัญทั้งหมด 5 ปัจจัย
ซึ่งประกอบด้วยปัจจัยย่อย 29 ปัจจัย โดยทางผู้วิจัย
ได้ท�ำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยท�ำการก�ำหนดกรอบ
ประเด็น (Thematic framework) เพื่อหาปัจจัย
หลักที่ส�ำคัญจากข้อมูลที่ได้มาจากการสัมภาษณ์เชิง
ลึก ซึ่งทางผู้วิจัยท�ำการวิเคราะห์ประเด็นปัจจัยต่างๆ
ที่มีความสอดคล้องกัน และน�ำมาจัดเข้าเป็นกลุ่ม
ปัจจัยเดียวกัน ซึ่งท�ำให้เห็นปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพ

ชีวติ ในการท�ำงานของคนพิการจากมุมมองของผูพ้ กิ าร
เองประกอบด้วย 1) ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับองค์การ 2)
ปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้องกับบุคคลทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั ผูพ้ กิ าร
3) ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับค่าตอบแทนและสวัสดิการ
4) ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ และ 5) ปัจจัยที่
เกีย่ วข้องกับภาครัฐ โดยทีป่ จั จัยทีเ่ กีย่ วข้องกับองค์การ
ประกอบด้วย เข้าใจคนพิการและข้อจ�ำกัดของความ
พิการ สิ่งอ�ำนวยความสะดวกส�ำหรับคนพิการ ได้ท�ำ
ในสิง่ ทีต่ วั เองมีความสามารถสนใจและรัก ได้รบั โอกาส
ในการท�ำงาน ความปลอดภัยในการท�ำงาน ได้รบั สิทธิ
เท่าเทียมกับคนอื่น ความก้าวหน้าในอาชีพ มีความ
ยืดหยุ่นในการท�ำงาน มีการพัฒนาคนพิการ การมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์การ และบรรยากาศใน
ที่ท�ำงาน ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่มีความสัมพันธ์
กับผูพ้ กิ ารประกอบด้วย เพือ่ นร่วมงาน ผูบ้ งั คับบัญชา
(หัวหน้า) ครอบครัว และเจ้าของกิจการ ปัจจัยที่
เกี่ยวข้องกับค่าตอบแทนและสวัสดิการประกอบด้วย
ค่าตอบแทน สวัสดิการที่พัก สวัสดิการ ด้านประกัน
สุขภาพ ประกันชีวิต และกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ และ
สวัสดิการอืน่ ๆ ปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้องกับคนพิการประกอบ
ด้วย ทัศนคติทางบวกของคนพิการ การปรับตัวของ
คนพิการ คนพิการพัฒนาตนเองเสมอ และความเข้ม
แข็ง ไม่ยอมแพ้ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภาครัฐ ประกอบ
ด้วย ประกันสังคม ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน และ
นโยบายของภาครัฐ
จากที่กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยจึงได้สรุปปัจจัย
ที่ที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในการท�ำงานของผู้พิการ
ทางการเคลื่อนไหวที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานภาค
เอกชน ตามแผนภูมิภาพดังต่อไปนี้
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ภาพที่ 1 ปัจจัยที่ที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในการท�ำงานของผู้พิการทางการเคลื่อนไหว
ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานภาคเอกชน
อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจัย “ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพ
ชีวิตในการท�ำงานของผู้พิการทางการเคลื่อนไหวที่
ปฏิบตั งิ านในหน่วยงานภาคเอกชน” ดังได้สรุปมาข้าง
ต้นแล้วนั้น ผู้วิจัยมีประเด็นส�ำคัญที่น�ำมาอภิปรายผล
ดังนี้
ปัจจัยหลักที่เกี่ยวข้องกับองค์การสามารถ
อธิบายได้ว่า องค์การมีความส�ำคัญต่อคุณภาพชีวิต
ในการท�ำงานของผูพ้ กิ ารด้านการเคลือ่ นไหวเป็นอย่าง
มาก เพราะในชีวติ การท�ำงานของทุกคนคงต้องการได้
รับโอกาสในการจ้างงานจากองค์การที่ตนเองสนใจ
และเมื่อได้รับการจ้างงานแล้วผู้พิการย่อมต้องการได้
รับความเข้าใจเกี่ยวกับความพิการและข้อจ�ำกัดของ
แต่ละบุคคลจากบุคคลอื่นๆ ในองค์การรวมไปถึงการ
ได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมสอดคล้องกับ Gwen
หน้า 12 วารสารวิทยาลัยราชสุดา ปีที่ 16 ฉบับที่ 2

(1997) ที่ได้ศึกษาประเด็นส�ำคัญที่เกี่ยวกับความ
ก้าวหน้าของผู้พิการไว้ 2 ปัจจัยคือ ปัจจัยที่เกิดจาก
ตัวบุคคลและปัจจัยที่เกี่ยวกับองค์การ ซึ่งเขาได้สรุป
กลยุทธ์ในการก้าวข้ามผ่านอุปสรรคในการด�ำเนิน
การของผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ไว้ว่า ควรมีการ
จัดการฝึกอบรมให้กับคนในองค์การเกี่ยวกับความ
หลากหลายในองค์การ การจัดการฝึกอบรมให้กับคน
พิการในองค์การ การจัดฝึกอบรมให้กับหัวหน้างาน
โปรแกรมทีป่ รึกษาเกีย่ วกับงาน การช่วยเหลือผูพ้ กิ าร
และการจัดการกับความไม่พงึ พอใจของเพือ่ นร่วมงาน
นอกจากนั้นแล้ว ในการปฏิบัติงานก็ยังประกอบด้วย
อีกหลายปัจจัยที่จะส่งผลให้เกิดคุณภาพชีวิตในการ
ท�ำงานของผูพ้ กิ ารทางการเคลือ่ นไหวไม่วา่ จะเป็นการ
ได้ท�ำในสิ่งที่ตัวเองมีความสามารถ สนใจ และรัก ดัง
จะเห็นในบทสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส�ำคัญท่านหนึ่ง

ซึ่งท�ำงานในธุรกิจการพิมพ์ ที่ได้กล่าวในประเด็นนี้
ว่า “ต้องให้เขาเลือกเอง เพราะเขาจะท�ำงานได้เต็ม
ประสิทธิภาพ...ผมไม่ชอบประมาณงานนั่งโต๊ะผมไม่
ค่อยชอบ ผมชอบงานที่ลุยๆ มากกว่า ที่ไปแก้ปัญหา
ได้แล้วก็ภูมิใจว่าเราสามารถแก้ปัญหาให้เขาได้ ซ่อม
เครื่องให้เขาเดินได้อย่างนี้ อย่างไฟเขาเสียเราก็ไป
ท�ำให้ภูมิใจซ่อมได้อย่างนี้” รวมทั้งงานที่ท�ำอยู่ควร
มีความยืดหยุ่น มีความปลอดภัยในการท�ำงาน และ
บรรยากาศในที่ท�ำงานที่ดีมีความเป็นกันเอง อีกทั้งมี
การพัฒนาคนพิการอยูอ่ ย่างต่อเนือ่ งเช่น การฝึกอบรม
เพื่อพัฒนาศักยภาพของคนพิการ เพื่อให้เกิดความ
ก้าวหน้าในอาชีพ และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของ
องค์การ และอีกปัจจัยหนึ่งที่ส�ำคัญส�ำหรับคนพิการ
ด้านการเคลื่อนไหวในการท�ำงานคือ สิ่งอ�ำนวยความ
สะดวกส�ำหรับคนพิการ ดังบทสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล
ส�ำคัญอีกท่านหนึ่งซึ่งมีประสบการณ์ในการท�ำงาน
ทั้งในภาครัฐและเอกชน รวมทั้งเป็นผู้พิการทางการ
เคลื่อนไหวท่านหนึ่งที่เป็นผู้ขับเคลื่อนให้เกิดการจ้าง
งานคนพิการในประเทศไทย ได้กล่าวถึงปัจจัยนี้ไว้
ว่า “ที่ส�ำคัญคือสิ่งอ�ำนวยความสะดวก ขอให้เขาได้
เข้าไปสถานที่ท�ำงานได้ มีทางลาด มีลิฟต์ มีห้องน�้ำ
พิการทางการเคลือ่ นไหวเขาจะเป็นกังวลกับเรือ่ งพวก
นี้มาก การเดินทาง สิ่งอ�ำนวยความสะดวก การเข้า
ห้องน�้ำ หรือบางที่ถ้าเป็นตึกเก่าๆก็ไม่สะดวก ก็ต้อง
ปรับใช่ไหมครับ วิธีการปรับก็ต้องคุยกันว่าจะปรับ
อย่างไงไม่ให้มนั เยอะมันมากเกินไป สิง่ เหล่านีม้ นั สร้าง
บรรยากาศให้เรารู้สึกว่าเราเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร”
และจากที่กล่าวมาแล้วนี้ ผลการวิจัยยังสอดคล้องกับ
Kridongplong (2010) ที่กล่าวไว้ว่า คุณภาพชีวิตใน
การท�ำงานเป็นประเด็นส�ำคัญทีอ่ งค์การควรเสริมสร้าง
ให้เกิดขึ้นด้วยวิธีการต่างๆ เพื่อให้บุคลากรมีความสุข
ในการท�ำงาน ลดความเบื่อหน่าย และป้องกันไม่ให้
คุณภาพชีวิตในการท�ำงานต�่ำลง ซึ่งจะส่งผลโดยตรง
ต่อประสิทธิภาพในการท�ำงาน
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่มีความสัมพันธ์
กับผูพ้ กิ ารประกอบด้วย เพือ่ นร่วมงาน ผูบ้ งั คับบัญชา
(หัวหน้า) ครอบครัว และเจ้าของกิจการ สามารถ

อธิบายได้ว่า การที่มีความสัมพันธ์ที่ดีภายในองค์การ
ไม่ว่าจะเป็นระหว่าง เจ้าของกิจการ ผู้บังคับบัญชา
(หัวหน้า) หรือเพื่อนร่วมงาน ท�ำให้บรรยากาศในการ
ท�ำงานมีความเป็นมิตร มีความเอื้ออาทรต่อกัน ให้
เกียรติซึ่งกันและกัน ไม่มีการแบ่งพรรคแบ่งพวก และ
ได้รับโอกาสในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่น เป็นสิ่ง
ที่ตัวบุคคลเองรู้สึกว่าตนเองได้รับการยอมรับนับถือ
และได้รับเกียรติจากบุคคลรอบข้างภายในองค์การ
โดยสิ่งเหล่านี้ที่บุคคลได้รับท�ำให้รู้สึกตัวเองมีคุณค่า
ในองค์การ นอกจากนี้ความสัมพันธ์ที่ดีกับครอบครัว
การที่ครอบครัวเข้าใจและให้การสนับสนุนในการ
ท�ำงาน ก็เป็นสิ่งที่เกื้อหนุนทางจิตใจที่ท�ำให้ตัวบุคคล
มีความสุขในการท�ำงานและส่งเสริมให้คุณภาพชีวิต
ในการท�ำงานดีขึ้นด้วย สอดคล้องกับ Herzberg,
Mausner, and Synyderman (1959) ที่ได้กล่าวถึง
ปัจจัยสุขอนามัย (Hygiene Factors) ซึ่งเป็นปัจจัย
ที่ส่งผลถึงความไม่พึงพอใจในการท�ำงานและยังเป็น
ปัจจัยที่ท�ำให้เกิดความไม่พึงพอใจในการท�ำงานไว้
หลายปัจจัยย่อย ซึ่งหนึ่งในปัจจัยย่อยที่สอดคล้องกับ
ผลการวิจยั คือ ปัจจัยความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (Interpersonal Relations) โดยแบ่งความสัมพันธ์ออก
เป็น 3 ประเภทหลักได้แก่ ความสัมพันธ์กับผู้บังคับ
บัญชา ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน และความ
สัมพันธ์กบั ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ซึง่ ความสัมพันธ์ทเี่ กิดขึน้
นีม้ คี วามส�ำคัญในเกือบทุกสถานการณ์ในองค์การ เช่น
การยอมรับ หรือการเปลี่ยนแปลงสถานะในองค์การ
นอกจากนั้น ยังสอดคล้องกับ Thai Health Promotion Foundation (ThaiHealth, 2009) ที่กล่าวถึง
แนวคิดเกีย่ วกับความสุข 8 ประการของมนุษย์ ซึง่ หนึง่
ในนัน้ คือ ความสุขของครอบครัว (Happy Family) คือ
การมีครอบครัวที่อบอุ่นและมั่นคง จะเป็นก�ำลังใจที่ดี
ในการท�ำงาน เพราะครอบครัวเป็นเหมือนภูมิคุ้มกัน
เป็นก�ำลังใจในการที่จะสามารถเผชิญกับอนาคตหรือ
อุปสรรคในชีวิตได้
ปั จ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ค่ า ตอบแทนและ
สวัสดิการประกอบด้วย ค่าตอบแทน สวัสดิการที่พัก
สวั ส ดิ ก ารด้ า นประกั น สุ ข ภาพ ประกั น ชี วิ ต และ
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กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ และสวัสดิการอื่นๆ ซึ่งปัจจัย
ด้านเหล่านีถ้ อื เป็นปัจจัยพืน้ ฐานทีส่ ำ� คัญทีท่ ำ� ให้บคุ คล
รูส้ กึ มีความมัน่ คง โดยองค์การก็จะต้องให้คา่ ตอบแทน
หรือสวัสดิการให้มีเหมาะสมและเพียงพอ ตามสภาพ
ทางเศรษฐกิจและค่าครองชีพในปัจจุบัน แต่สิ่งที่
องค์การจะต้องค�ำนึงถึงในการให้ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
กับค่าตอบแทนและสวัสดิการนั้นจะต้องให้ด้วยความ
ยุ ติ ธ รรมและเป็ น ธรรมเท่ า เที ย มกั บ คนปกติ ทั่ ว ไป
โดยที่บุคลากรที่เป็นผู้พิการไม่รู้สึกว่าตนเองได้รับ
ความล�ำเอียงจากนายจ้างหรือหัวหน้างาน ซึง่ สิง่ เหล่า
นี้ก็จะท�ำให้บุคคลมีคุณภาพชีวิตในการท�ำงานที่ดีขึ้น
และมีเกิดความพึงพอใจในในการท�ำงาน สอดคล้อง
กับ Krudsuek (2015) ศึกษาปัจจัยคุณภาพชีวิตใน
การท�ำงานของพนักงาน ความผูกพันต่อองค์กรและ
การสื่อสารในองค์กรส่งผลต่อการเป็นสมาชิกที่ดีต่อ
องค์กรของพนักงานเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร
ผลการวิจัย พบว่าปัจจัยคุณภาพชีวิตในการท�ำงาน
ด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรมส่งผลต่อการ
เป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์กรของพนักงานเอกชนเขต
กรุงเทพมหานครมากที่สุด รองลงมาได้แก่ ปัจจัย
คุณภาพชีวติ ในการท�ำงาน ด้านสิทธิส์ ว่ นบุคคลในการ
ท�ำงาน ด้านการมีส่วนร่วมในการท�ำงานและความ
สัมพันธ์กบั บุคคลอืน่ และสอดคล้องกับ Herzberg et
al. (1959) ที่ได้กล่าวถึงปัจจัยสุขอนามัย (Hygiene
Factors) เกี่ยวกับเงินเดือนและค่าตอบแทน (Salary
and Pay) ว่าหมายรวมถึงเหตุการณ์ทุกเหตุการณ์ท่ี
เกีย่ วข้องกับการตอบแทน ซึง่ เป็นปัจจัยหนึง่ ทีป่ อ้ งกัน
ไม่ให้เกิดความไม่พึงพอใจในการท�ำงาน นอกจากนั้น
แล้วในประเด็นของสวัสดิการหรือผลประโยชน์ต่างๆ
ที่ได้รับ ก็ยังท�ำให้ผู้พิการรู้สึกถึงคุณภาพชีวิตในการ
งานทีด่ รี วมทัง้ ท�ำให้เกิดความรูส้ กึ มัน่ คง และลดภาระ
ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจ�ำวัน ดังที่ผู้ให้ข้อมูลส�ำคัญท่าน
หนึง่ ซึง่ เป็นพนักงานในบริษทั เอกชน เขตลาดพร้าว ได้
กล่าวไว้ว่า “ที่บริษัทมีกองทุนส�ำรองฯ ถ้าผมไม่มีตรง
นีก้ แ็ ย่เหมือนกัน เพราะว่าเงินทุกบาททีผ่ มได้มาผมไป
ทุ่มให้กับการจ่ายค่าบ้านมากกว่า...ของผมเหมือนมี
เป็นประกันอุบตั เิ หตุ 1 ใบ แล้วก็พวกค่ารักษาพยาบาล
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รายปีที่เขาจะจ่ายให้ ต่อปี ปีนี้คุณจะต้องกี่หมื่น เบิก
ค่าใช้จา่ ยนีไ้ ด้กพี่ นั กีห่ มืน่ บริษทั อืน่ ถ้าจะรับคนพิการ
เข้าจริงๆ ก็ควรจะต้องมี อย่างผมไปโรงพยาบาลมีตงั ค์
ติดตัวอยู่แบบสามพันกว่าบาท แล้วต้องไปถอนฟังคุด
ประกันสังคมให้ 900 บาท ผมก็ต้องเอาเงินส่วนตัว
ออกไป พอเอาเงินส่วนตัวออกไปเราก็ไม่เหลือใช้แล้ว
อย่างน้อยก็ได้เงินบริษัทให้เข้ามา ถ้าเราไม่มีตรงนี้เรา
แย่นะ ต่อปีนี่เยอะนะ เพราะประกันสังคมไม่ได้ช่วย
อะไรอยู่แล้ว ช่วยน้อยมาก”
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ ประกอบด้วย
ทัศนคติทางบวกของคนพิการ การปรับตัวของคน
พิการ คนพิการพัฒนาตนเองเสมอ และความเข้ม
แข็งไม่ยอมแพ้ โดยปัจจัยเหล่านี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ส�ำคัญ
อย่างหนึ่งที่จะท�ำให้คุณภาพชีวิตในการท�ำงานของ
คนพิการดีขนี้ ก็ตอ้ งเริม่ ต้นจากตัวของผูพ้ กิ ารเองด้วย
การที่รับรู้ตัวเอง มองเห็นคุณค่าในตนเอง ยอมรับใน
ตัวตน โดยไม่น�ำความพิการของตนเองมาเป็นข้ออ้าง
ในด�ำเนินชีวิตในการท�ำงาน แต่ต้องพิจารณาตนเอง
ว่ายังมีสงิ่ ใดทีจ่ ะต้องพัฒนา และจะต้องพัฒนาตนเอง
ในเรื่องใดบ้างเพื่อที่จะท�ำให้เป็นการพิสูจน์ศักยภาพ
ในการท�ำงานรวมทั้งสิ่งต่างๆ ที่จะต้องเจอในการ
ท�ำงาน ผู้พิการจะต้องสามารถที่จะปรับตัวให้เข้ากับ
สถานการณ์ตา่ งๆ ได้และไม่ทอ้ ถอยต่ออุปสรรคทีต่ อ้ ง
เจอ โดยมองว่าเป็นสิ่งที่ท้าทายส�ำหรับตนเอง ซึ่งการ
รับรู้ตนเองเป็นสิ่งส�ำคัญ ท�ำให้การกระท�ำของตนเอง
มีเป้าหมายและสามารถประสบความส�ำเร็จ สามารถ
พัฒนาตนเองต่อไปได้ เป็นการช่วยส่งเสริมให้คน
พิการมีมมุ มองทางด้านบวกต่อตนเอง และการพัฒนา
คุณภาพชีวติ ในการท�ำงานให้ดขี นึ้ ซึง่ สะท้อนให้เห็นใน
บทสัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลส�ำคัญท่านหนึ่งที่กล่าวว่า
“ผมก็อยากบอกผูพ้ กิ ารคนอืน่ ว่ามันไม่ใช่วา่ เราจะต้อง
รอแต่เขาอย่างเดียว เราก็ควรที่จะศึกษาความรู้เอง
เพือ่ ทีจ่ ะมาประดับตัวเอง ถ้าเรามัวแต่รอเงินเดือนมัน
ก็ตามบริษัท แต่ถ้าคุณหาความรู้เอง จบวุฒิที่สูงๆ เอง
อะไรต่างๆ มันจะข้ามกระโดดเลยครับ เรียกได้ว่าอัป
เกรดตัวเองให้มันสูงขึ้น...ตัวอย่างผมก็ได้ ผมเข้ามา 8
ปีทแี่ ล้ว ผมสอบเข้าต�ำแหน่ง IT ต�ำแหน่งคอม แล้วพอ

ต�ำแหน่งคอมปิดตัวไป ผมก็ไปอยู่ TV พอ TV ปิดตัว
ไปผมก็ตอ้ งไปพวกโซเชียล ก็ตอ้ งเรียนรูไ้ ปเรือ่ ยๆ ครับ
เพราะผมไม่ได้จบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยครับ ผมต้องไป
อยู่ TV ต้องเรียนรู้ใหม่เลย ไปศึกษาใหม่ทั้งหมดเลย
แล้วก็จน TV เขาปิดตัวไป ต้องนี้ก็เป็นพวกดูแลเฟส
ดูแลไลน์ พวก spare part ซึ่งพวกนี้ผมก็ไม่รู้เรื่อง
เลย หม้อหุงข้าว เครือ่ งซักผ้า มีอะไหล่สว่ นไหน ก็ตอ้ ง
ศึกษาจากทีล่ กู ค้าถามบ่อยๆ เช่น อะไหล่บอร์ดตัวนีค้ อื
อะไร แล้วเราก็ไปเปิดดูจากรูปแล้วก็จำ� พอจ�ำไปเรือ่ ยๆ
มันก็จะจ�ำได้เอง มันต้องจ�ำไปเรือ่ ยๆ” และสอดคล้อง
กับ Vornholt, Uitdewilligen, and Nijhuis (2013)
ทีไ่ ด้ศกึ ษาเกีย่ วกับปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อการยอมรับของคน
พิการในการท�ำงาน ผลการศึกษาพบว่า การยอมรับ
ของพนักงานทีม่ คี วามพิการมีอทิ ธิพลจากสามตัวแปร
หลักคือ ลักษณะของเพื่อนร่วมงาน ลักษณะของคน
พิการ และลักษณะของนายจ้าง/องค์กร ซึ่งในตัวแปร
ลักษณะของคนพิการที่น่าสนใจ เป็นประเด็นที่เกี่ยว
กับผลการปฏิบัติงานของคนพิการเองที่ท�ำให้เกิดการ
ยอมรับทางสังคม รวมไปถึงพฤติกรรมทางสังคมของ
คนพิการ ความสามารถในการสื่อสาร และสุขอนามัย
ของคนพิการ นอกจากนัน้ แล้วยังสอดคล้องกับ Janejitvanich (2018) ที่ผลการวิจัยพบว่า หนึ่งในหลาย
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�ำเร็จในอาชีพอิสระของคน
พิการ คือ ผู้พิการต้องใฝ่รู้และมีการพัฒนาตนเองอยู่
เสมอ
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภาครัฐ ประกอบด้วย
ประกันสังคม ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน นโยบาย
ของภาครั ฐ และความสะดวกในการเดิ น ทางไป
ท�ำงาน ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งจะที่ช่วย
ส่งเสริมให้คุณภาพชีวิตในการท�ำงานของคนพิการได้
ดีขึ้นด้วย หน่วยงานภาครัฐถือเป็นก�ำลังขับเคลื่อนที่
ส�ำคัญในส่งเสริม สนับสนุน ให้คนที่พิการเกิดฟื้นฟู
สมรรถภาพเพื่อที่จะประกอบอาชีพได้ ให้มีงานท�ำ
มีรายได้ สามารถเลี้ยงดูตนเองได้อย่างยั่งยืน รวม
ทั้งนโยบายต่างๆที่ภาครัฐออกมาเป็นส่วนที่ผลักดัน
ให้คนพิการได้มีโอกาสในการท�ำงานในภาคเอกชน
ซึ่งเป็นที่ให้คนพิการได้พิสูจน์ตนเองด้วยการแสดง

ศักยภาพในท�ำงาน ท�ำให้หน่วยภาคเอกชนยอมรับ
ในความสามารถของคนพิการ และให้โอกาสในการ
จ้างงานเพิ่มขึ้นด้วย อีกทั้งการที่รัฐให้สิทธิคนพิการที่
เป็นผู้ประกันตน ซึ่งท�ำให้คนพิการมีความทัดเทียม
กันในทุกๆสิทธิ ซึ่งจะส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตในการ
ท�ำงานที่ดี สอดคล้องกับบทสัมภาษณ์ นายสุรเดช วลี
อิทธิกุล เลขาธิการส�ำนักงานประกันสังคม กระทรวง
แรงงาน เกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือคนพิการให้
ได้รับความสะดวกตามกฎหมายว่าด้วยการประกัน
สังคมไว้ว่า “คนพิการในระบบประกันสังคมสามารถ
เข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลที่เลือกไว้ได้ อีกทั้ง
ยังได้รบั สิทธิประโยชน์ในระบบประกันสังคมครบถ้วน
เหมือนเดิม ได้แก่ เงินค่าทดแทนการขาดรายได้ กรณี
พักรักษาตัวตามค�ำสั่งแพทย์ กรณีคลอดบุตร กรณี
ทุพพลภาพ เสียชีวิต สงเคราะห์บุตร ว่างงาน และ
ชราภาพ” (Prachachat Editorial Department,
2017) นอกจากประกันสังคมแล้ว ผู้ให้ข้อมูลส�ำคัญ
ยังกล่าวถึงศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานว่าเป็นปัจจัย
หนึ่งที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในการท�ำงาน ดังที่ผู้ให้
ข้อมูลส�ำคัญท่านหนึง่ ได้กล่าวในประเด็นนีไ้ ว้วา่ “ทาง
ศูนย์ฯ ก็มีการให้ค�ำถามให้คะแนนว่าผมท�ำงาน 1 ปี
หลังจากพิการนี่เขาก็มาถามมาสอบถามกับนายจ้าง
ว่า ผมท�ำงานเป็นอย่างไร มีประสิทธิภาพอย่างไร...
แล้วก็ทางศูนย์กไ็ ม่ทงิ้ ผม ก็คอื โทรถามกับนายจ้างคนนี้
เพราะว่าผมพิการอยูก่ บั เขาก็ 4 ปี ทางศูนย์ฯ เขาก็โทร
เข้ามาถามว่า เป็นไงรับคนพิการคนนีเ้ ข้าไปท�ำงานเป็น
ยังไงๆ ได้ปหี นึง่ แล้วจะขออนุญาตสอบถามแล้วก็จะมี
หนังสือมาให้คะแนนนะ เขาก็โทรมาอย่างนี้ เขาก็โทร
ติดตามตลอด พีอ่ อ้ ย พีฝ่ า่ ยประเมิน คือผมจะมีพเี่ ลีย้ ง
ก็จะโทรตาม ก็โทรสอบถาม...คือของผมนี่นอกศูนย์
นอกศูนย์กค็ อื ยังถามยังติดตาม คือไม่ทอดทิง้ ก็เหมือน
เคสอื่นๆคือไปเยี่ยมจะมี 4 ปี 3 ปีจะมาเยี่ยม 1 ครั้ง
เยี่ยมว่าผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ จากศูนย์แล้วออกมาจาก
ศูนย์ฯ แล้วเป็นอย่างไรบ้างเขาก็จะออกมาเยี่ยมๆ”
และในส่วนของนโยบายของภาครัฐที่เป็นปัจจัยหนึ่ง
ที่ผู้ให้ข้อมูลส�ำคัญกล่าวถึง สะท้อนให้เห็นจากส่วน
หนึ่งในพันธกิจของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
วารสารวิทยาลัยราชสุดา ปีที่ 16 หน้า 15 ฉบับที่ 2

ชีวิตคนพิการว่าส่งเสริมให้คนพิการได้เข้าถึงสิทธิ
ประโยชน์ สวัสดิการ และสิ่งอ�ำนวยความสะดวกอัน
เป็นสาธารณะอย่างเท่าเทียม ปราศจากการถูกเลือก
ปฏิบัติ ขับเคลื่อนและบูรณาการนโยบายด้านการส่ง
เสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ (Department
of Empowerment of Persons with Disabilities
[DEP], 2018)
ข้อเสนอแนะ
1. ภาครั ฐ ควรส่ ง เสริ ม ให้ ผู ้ พิ ก ารเห็ น
ความส�ำคัญของการเห็นคุณค่าในตนเอง มองเห็น
ความสามารถของตนเอง รวมทั้งผลักดันให้เกิดการ
สนับสนุนทางสังคมและคุณภาพชีวิตในการท�ำงาน
ของคนพิการอย่างเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนือ่ ง และเท่า
เทียมกับคนทั่วไป
2. องค์การหรือหน่วยงานภาคเอกชนควรให้
ความส�ำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการท�ำงาน
ของผู้พิการ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายและความ
เท่าเทียมในสังคม โดยพัฒนาปัจจัยในด้านต่างๆ ที่
ส่งผลต่อการพัฒนานาคุณภาพชีวิตในการท�ำงาน
และการอยู่ร่วมกันในสถานประกอบการ (Inclusive
Workplace)
3. ฝ่ า ยทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ค วรออกแบบ
กระบวนการในการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการท�ำงาน
ของพนักงานทีม่ คี วามพิการและพนักงานทัว่ ไป ตัง้ แต่
ก่อนที่จะรับคนพิการเข้ามาท�ำงานในองค์การของตน
เช่น การวิเคราะห์งานการจัดฝึกอบรมให้แก่พนักงาน
ในองค์การเพื่อให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับความพิการ
และข้อจ�ำกัดต่างๆ รวมไปถึงการให้ความส�ำคัญในการ

พัฒนาศักยภาพของผู้พิการอย่างต่อเนื่อง
4. บุ ค คลที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ คนพิ ก ารในการ
ท�ำงานและครอบครัวควรให้ความเข้าใจและสนับสนุน
ช่วยเหลือในด้านต่างๆ ที่จ�ำเป็นต่อการท�ำงานของ
คนพิการ เนื่องจากผลการวิจัยในครั้งนี้แสดงให้เห็น
ว่าผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน เจ้าของกิจการ และ
ครอบครัว เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในการ
ท�ำงานด้านความสัมพันธ์ของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคน
พิการมาเป็นอันดับต้นๆ
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยต่อไป
1. การศึกษาครั้งต่อไปอาจมีการศึกษาเพิ่ม
เติมในประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตในการ
ท�ำงานของคนพิการด้านการเคลื่อนไหวเช่น ปัญหา
และอุปสรรคในการท�ำงาน วิธีการจัดการกับปัญหา
และอุปสรรคที่เกิดขึ้น
2. ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้มีการศึกษากลุ่ม
ผู้ให้ข้อมูลส�ำคัญเฉพาะผู้พิการด้านการเคลื่อนไหว
เท่านัน้ จึงน่าจะมีการเก็บข้อมูลจากกลุม่ คนพิการประ
เภทอืน่ ๆ ซึง่ อาจจะมีปจั จัยทีเ่ กีย่ วข้องกับคุณภาพชีวติ
ในการท�ำงานที่แตกต่างออกไป
3. ข้ อ ค้ น พบจากการศึ ก ษาวิ จั ย ครั้ ง นี้ ถื อ
เป็นการเริ่มต้นที่ส�ำคัญในการศึกษาเชิงคุณภาพเกี่ยว
กับปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อคุณภาพชีวติ ในการท�ำงานของคน
พิการด้านการเคลื่อนไหวที่ปฏิบัติงานในภาคเอกชน
ดังนัน้ ในการวิจยั ครัง้ ต่อไปอาจมีการศึกษาตัวแปรอืน่ ๆ
เพื่อน�ำมาเป็นข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้
พิการในองค์การทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน
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