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ของคนพิการ” มีวัตถุประสงค์ดั ง นี้ 1) เพื่อศึกษาความหมายของความสาเร็ จในการ
ประกอบอาชีพ อิสระของคนพิการ 2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความสาเร็จในการ
ประกอบอาชีพอิสระของคนพิการ การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณ ภาพโดยการเก็ บ
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อิสระ ใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) และกาหนดแนวคาถาม
(Guideline) ไว้ ล่วงหน้ า ส่ วนผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ลสาคั ญ ในการศึ ก ษาวิ จั ย ครั้ ง นี้ คื อ คนพิ การ
ทางการเคลื่อนไหวที่ ประสบความสาเร็จในการประกอบอาชีพ อิสระในเขตภาคกลาง
จานวน 13 คน โดยใช้วิธีสุ่มตัวอย่างเพิ่มจานวนแบบลูกโซ่ (Snowball Technique)
ผลการวิจัยสรุปได้ว่า
1. จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ พบว่า ความหมายของความสาเร็จในการ
ประกอบอาชีพอิสระของคนพิการ หมายถึง ความสามารถที่จะเลี้ยงดูตัวเองและครอบครัว
ได้ โดยอาชีพ อิ สระนั้น จะต้อ งมีค วามต่อ เนื่ อ งและสามารถพั ฒ นาต่อ ยอดได้ รวมทั้ ง
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2. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความสาเร็จในการประกอบอาชีพ อิสระของคนพิการ
แบ่งออกเป็น 2 ปัจจัย คือ ปัจจัยภายนอกและปัจจั ยภายใน ซึ่งปัจจัยภายในสรุปเป็น 13
ประเด็น คื อ 1) มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในอาชีพ 2) ขยัน อดทน ไม่
ท้อแท้ 3) ดูแลตัวเองได้ (ดารงชีวิตอิสระ) 4) มีความซื่อสัตย์ 5) มีความมุ่งมั่น 6) ใฝ่รู้ 7)
คิดบวก 8) รับผิดชอบและให้ความสาคัญต่อลูกค้า 9) ความพิการ 10) คิดแล้วลงมื อทา
11) รักในอาชีพ 12) การช่วยเหลื อผู้อื่น 13) มีมนุษยสัมพันธ์ดี ส่วนปัจจัยภายนอก สรุป
ได้เป็น 5 ประเด็น คือ 1) การสนับสนุนทางสั งคมจากครอบครัว 2) หน่วยงานของรัฐ 3)
เทคโนโลยี 4) เพื่อนและเครือข่ายในอาชีพ 5) ตัวแบบ
คาสาคัญ : ความสาเร็จ, อาชีพอิสระ, คนพิการ
Abstract
This study on “Factors Related to Career Success of Persons with
Disabilities who are Self-employed” aimed 1) to study the meaning of career
success of persons with disabilities who are self-employed 2) to study the
factors related to career success of persons with disabilities who are selfemployed. This is a qualitative research that collected data from persons
with disabilities engaged in independent careers with some measure of
professional success. It uses in-depth interviews and a question guideline
with 13 participants from Central Thailand who have mobility impairments.
The sample was selected using a snowball technique.
The major findings were:
1. The interview results revealed that the meaning of independent
career success of persons with disabilities who are self-employed are able
to provide for themselves and their families. And independent career must
be continuous and able to develop, Including profit and prosperity in life.
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2. The factors related to career success of persons with disabilities
who are self-employed were divided in 2 factors : internal and external
factors. The internal factors are summarized as 13 points: 1) knowledge,
ability and experience in the career 2) diligence, patience, not discouraged
3) have perseverance, determination and dedicated 4) be honest 5) self-care
(independent living) 6) seeks knowledge 7) positive thinking 8) responsible
and emphasize to customers 9) disability 10) action on thinking 11) love in a
career 12) helping others 13) good human relations. External factors can be
summarized into five categories: 1) social support from families 2) government
agencies 3) technology 4) professional networks 5) models.
Keywords : Career Success, Self-Employed, Persons with Disabilities
บทนา
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพ ลอดุลยเดช รัชการที่ 9 ทรงมีกระแส
พระราชดารัสเกี่ยวกับงานช่วยเหลือคนพิการ ทรงชี้ให้เห็นว่า การสนับสนุนให้คนพิก ารมี
ความสามารถในการช่วยเหลือตนเองและครอบครัวได้เป็นสิ่งสาคัญ ดังความตอนหนึ่ง ว่ า
“งานช่วยเหลื อผู้พิการนี้มีความสาคัญอย่างยิ่ง เพราะว่าผู้ที่พิการไม่ได้เป็นผู้ที่อยากพิการ
และอยากช่วยตัวเอง ถ้าเราไม่ช่วยเขาให้สามารถที่จะปฏิบัติงานอะไรเพื่อมีชีวิต และมี
เศรษฐกิจของครอบครั ว จะทาให้เกิด สิ่ง ที่ ห นัก ในครอบครั วหนั ก แก่ ส่วนรวม ฉะนั้น
นโยบายที่จะทาคื อช่ วยเขาให้ช่วยตัวเองได้ เพื่อจะได้ให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม” (อารยา
อรุณานนท์ชัย, 2534) จากพระราชดารัสของในหลวงรัชการที่ 9 รวมทั้งในมุมมองของ
ศาสตราจารย์วิริยะ นามศิริพงศ์พันธ์ บุคคลสาคัญผู้ขับเคลื่อนการพัฒนานาคุณภาพชี วิต
ของคนพิการในประเทศไทย ท่านได้กล่า วถึ ง ประเด็ น นี้ ว่า การพัฒนาคนพิการ ให้ มี
ความสามารถในการประกอบอาชีพ และดารงชี วิตอยู่ ในสังคมได้อย่างเป็น ปกติ ว่า คน
พิการมีความสามารถและคนพิการก็เหมื อนกับคนอื่น การที่กฎหมายรับรองว่าคนพิการก็
มีศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ มีสิทธิ และมีโอกาสเท่าเทียมกับคนอื่นนั้นเป็นหัวใจสาคัญ
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เพราะความเชื่อ สิทธิ โอกาสนั้นจะทาให้คนพิการสามารถพัฒนาตนเองให้มีความสามารถ
ได้อย่างเต็มที่และสามารถประกอบอาชีพ ตลอดจนอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสังคมได้ อ ย่า ง
ปกติสุข (วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์, 2539) ซึ่งแนวคิดของท่านยังสอดคล้องกับเจตนารมณ์
ของ พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิ ตคนพิการ พ.ศ.2550 มาตรา 20 ที่
มุ่งเน้นสิทธิการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ไ ด้จากสิ่งอานวยความสะดวกอันเป็น สาธารณะ
ตลอดจนสวัสดิการและความช่วยเหลื ออื่นๆ จากรัฐ โดยเฉพาะใน วรรค 3 กล่าวว่า การ
ฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ การให้บริการที่ มีมาตรฐาน การคุ้มครองแรงงาน มาตรการ
เพื่อการมีงานทา ตลอดจนการได้รับการส่งเสริมอาชีพ อิสระ และบริการสื่อสิ่งอานวย
ความสะดวกเทคโนโลยีหรือความช่วยเหลืออื่นใด เพื่อการทางานและประกอบอาชีพ ของ
คนพิการ สะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจในการวางแนวทางเพื่อนาไปสู่การปฏิบัติที่ดีสาหรับ
คนพิการ
จากที่ ก ล่ า วมาข้ า งต้ น หากพิ จ ารณาถึ ง การก าหนดให้ น ายจ้ า งหรื อ สถาน
ประกอบการและหน่วยงานของรัฐรับ คนพิการเข้า ทางานในอัตราส่ วนที่เหมาะสมกั บ
ผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการหรื อหน่วยงานของรัฐ ซึ่งปัจจุบันได้มีการปรับเปลี่ยน
การรับคนพิการเข้าทางานในอัตราส่วนจากพนัก งาน 200 คน ต่อ คนพิการ 1 คน เป็น
พนักงาน 100 คน ต่อ คนพิการ 1 คน ส่งผลให้เกิดการจ้างงานคนพิการมากขึ้น นับเป็น
โอกาสดีที่ทาให้คนพิการมีงานทาและสามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้มากขึ้น แต่
อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าจะมีการออกกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับเพื่อให้เกิดการจ้างงาน
ทั้งในภาครัฐและเอกชน แต่ ในความเป็นจริงแล้ ว ยังมีคนพิการอีกจานวนหนึ่งที่ เ ลื อ ก
ประกอบอาชีพอิสระเพื่อการดารงชีวิต ซึ่งอาจมีสาเหตุที่แตกต่างหลากหลายกันออกไป
เช่น การไม่ไ ด้รับการยอมรับในความสามารถที่แท้จริงของคนพิการ การขาดสิ่งอานวย
ความสะดวกที่จาเป็นต่อการทางาน การขาดพี่เลี้ยงหรือบุคคลที่ทาหน้าที่ในการสอนงาน
หรือให้คาปรึกษาเกี่ยวกับการทางาน การขาดใบรับรองวุฒิการศึกษา รวมไปถึงทัศนคติ ที่
มีต่อการทางานในสถานประกอบการกั บการประกอบอาชีพ อิ สระของแต่ ละบุ ค คลที่
แตกต่างกันออกไป ซึ่งสะท้อนจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสาคัญท่านหนึ่งในการวิจั ย ครั้ง
นี้ซึ่งประกอบอาชีพซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ว่า “ความมีอิสระในอาชีพ ที่ ผม
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ทา ผมไม่ต้องเป็นลูกจ้างของใคร ไม่ต้องอยู่ภายใต้กากับของใคร ไม่ต้องคอยรับฟังค าสั่ ง
ใคร เพราะผมเป็นเจ้านายตัวเอง ถ้าถามว่าตอนนี้ผมประสบความสาเร็จไหม ผมตอบได้
แค่ว่าการทาอาชีพ อิสระทาให้ผมมีรายได้พ อที่จะสามารถเลี้ ยงดูตัวเองและครอบครั วได้
รวมถึงผมไม่มีหนี้สินอะไรเมื่อเทียบกับสมัยที่ผมทางานเป็นลูกจ้างประจาครับ”
นอกจากนั้นแล้วการจะประกอบอาชีพอิสระของคนพิการให้ประสบความสาเร็จ
และสามารถเลี้ยงดูตนเอง และครอบครัวได้นั้นไม่ใช่เรื่องที่จะสามารถทาได้ ง่ายๆ หรื อ
ประสบความสาเร็จได้ทุกคน เนื่องจากการประกอบอาชีพ อิสระจาเป็นที่จะต้องอาศั ย
ปัจจัยหลายๆ อย่างเข้ามาเกี่ยวข้อง ทั้งเรื่องเงินทุน ความรู้ความสามารถที่เกี่ยวข้องกับ
อาชีพ รวมไปถึงเรื่องการตลาด การบริหารจัดการ ฯลฯ ทั้งนี้ ความสาเร็จที่จะเกิด ขึ้ นได้
นั้น อาจมีปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ทั้งปัจจัยภายในของคนพิการเอง ซึ่งส่งผลต่อพฤติกรรมต่ างๆ
และปัจจัยภายนอก ที่เป็นส่วนช่ วยในการสนั บ สนุน ให้ คนพิการสามารถการประกอบ
อาชีพอิสระประสบความสาเร็จได้ จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะ
ศึกษาความหมายของความสาเร็จในการประกอบอาชีพอิสระของคนพิการในมุมมองของ
คนพิการเอง และศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความสาเร็จในการประกอบอาชีพอิสระของ
คนพิการ เพื่อขยายความเข้าใจที่มีต่อวิถีการดาเนินชีวิตคนพิการให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความหมายของความสาเร็จในการประกอบอาชีพ อิสระของคน
พิการ
2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความสาเร็จในการประกอบอาชีพอิสระของ
คนพิการ
ประโยชน์ที่ได้รบั
1. ทาให้ทราบความหมายของความสาเร็จในการประกอบอาชีพอิสระในมุ มมอง
ของคนพิการ
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2. ทาให้ทราบถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความสาเร็จ ในการประกอบอาชีพ อิสระ
ของคนพิการ
3. ผู้ที่มีความสนใจในงานส่ งเสริม และพัฒนาศัก ยภาพคนพิการ สามารถน า
ผลการวิจัยไปปรับประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องและเหมาะสมกั บบริบ ทการทางานของตน
ต่อไปได้
นิยามศัพท์เฉพาะ
คนพิการ หมายถึง คนพิการทางการเคลื่อนไหวที่ประสบความสาเร็จในการ
ประกอบอาชีพอิสระจนเป็นที่ยอมรับของสังคมทั่วไปในเขตภาคกลาง
ความสาเร็จในการประกอบอาชีพ หมายถึง การรับรู้ของบุคคลเกี่ยวกับผลหรื อ
ประสบการณ์ที่ไ ด้รับจากการทางาน ซึ่งเกิดจากการประเมินตนเองว่าสิ่งที่ไ ด้รับนั้นเป็น
ผลบวกที่ทาให้เกิดความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยเก็บรวมรวมข้อมูลจากผู้พิ ก าร
ทางการเคลื่อนไหวที่ประกอบอาชีพอิสระและประสบความสาเร็จในอาชีพ ใช้วิธีสัมภาษณ์
แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) และกาหนดแนวคาถาม (Guideline) ไว้ล่วงหน้า
ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ
ผู้ให้ข้อมูลสาคัญในการวิจัยครั้ง นี้ คื อ คนพิการทางการเคลื่อนไหวที่ประสบ
ความสาเร็จในการประกอบอาชีพอิสระจนเป็นที่ยอมรับของสังคมทั่วไปในเขตภาคกลาง
และเป็นเจ้าของกิ จการของตนเอง ไม่ร วมถึงอาชีพ ขายสลาก จานวน 13 คน ได้มาจาก
การสุ่ ม ตั วอย่ า งโดยเพิ่ ม จ านวนแบบลู ก โซ่ (Snowball Technique) เป็ น การศึ ก ษา
เกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายที่มีผู้รู้ข้อมูลอย่างจากัด ซึ่งกลุ่มตัวอย่างแต่ละคนจะเป็นผู้ให้ ข้อ มู ล
สาคัญ (Key Informants) และแนะนากลุ่มตัวอย่างต่อๆ กันไป
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เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
เครื่องมื อในการเก็บข้อมูล คื อ ผู้วิจัยและแนวคาถาม (Guideline) โดยสร้าง
แนวคาถามที่มีความยื ดหยุ่นไม่ตายตัวในการสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง (Semi structured
Interview) มีประเด็นหลักในการสัมภาษณ์ดังนี้
ประเด็นที่ 1 ความหมายของความสาเร็จในอาชีพอิสระของคนพิการ
ประเด็นที่ 2 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความสาเร็จในอาชีพอิสระของคนพิการ
ขั้นตอนในการดาเนินการวิจัย
1. ผู้วิจัยศึกษาแนวคิดเกี่ย วกั บความสาเร็จในอาชีพ และการประกอบอาชี พ
อิสระของคนพิการจากตารา เอกสาร บทความ เว็บไซด์และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2. ผู้วิจัยสร้ า งแนวค าถาม (Guideline) ในการสัม ภาษณ์ แ บบกึ่ งโครงสร้ า ง
(Semi structured Interview) ตามประเด็นหลักที่ตั้งไว้
3. นาแนวค าถามที่ สร้ างขึ้ นไปตรวจสอบความเที่ ย งตรง (Validity) โดยให้
ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง จานวน 5 ท่าน พิจารณาให้ความเห็นเพื่อปรับแก้
แนวคาถามให้เหมาะสมก่อนนาไปเก็บข้อมูลจริง
4. ปรั บ แก้ แ นวค าถามตามค าแนะน าของผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ และด าเนิ น การ
สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ
5. นาข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาจัดทาและจัดเก็บข้อมูล โดยการถอดข้อมูล
ที่ ไ ด้ จ ากการสั ม ภาษณ์ โดยการพิ ม พ์ ข้ อ ความ ถอดรหั สค าสาคั ญ และข้ อ ความจาก
สัมภาษณ์ หลังจากนั้นการหาความคล้ายคลึงกันของข้อมูล โดยการรวบรวมและการสร้า ง
บทสรุปข้อมูลโดยการจาแนกประเภทและจัดกลุ่มข้อมูลที่มีความคล้ายคลึงของข้อมูล จน
ได้แบบแผนข้อมูลที่มีความคล้ายคลึงกันจนเป็นข้อสรุปได้
6. ทาการตรวจสอบความน่าเชื่อ ถื อ ภายในโดยใช้ วิธีการสามเส้า ด้านข้ อ มู ล
รวมทั้งมีการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของผลการวิเคราะห์จากภายนอกโดยการนาผลการ
วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ลไปให้ เ พื่ อ นนั ก วิ จั ย หรื อ นั ก วิ ช าการอื่ น ที่ มี ค วามสนใจในเรื่ อ งของ
ความสาเร็จในอาชีพอิสระของคนพิการ อ่านและให้ความเห็น (Peer Review)
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ผลการวิจัย
1. ความหมายของความสาเร็จในการประกอบอาชีพอิสระของคนพิการ
จากการวิเคราะห์ ข้อมูล ประเด็นความหมายของความสาเร็จในการประกอบ
อาชีพ อิสระของคนพิการ พบว่า ผู้ให้ข้อมูลสาคั ญมองความหมายความสาเร็จในการ
ประกอบอาชีพอิสระสอดคล้องกันโดยมีแกนหลักของความหมาย คือ ความสามารถที่ จะ
เลี้ยงดูตัวเองและครอบครัวได้ ทั้งนี้ อาชีพ อิสระนั้นจะต้องมีความต่อเนื่ องและสามารถ
พัฒนาต่อยอด ก่อให้เกิดผลกาไร และสร้างความมั่ นคงในชี วิตได้ ดังพิจารณาได้จาก
คากล่าวของผู้ให้ข้อมูลสาคัญที่เป็นตัวอย่างต่อไปนี้
ผู้ให้ข้อมูลคนหนึ่งอาศัยอยู่ในจังหวัดนนทบุรี ประกอบอาชีพ การจัดฝึกอบรม
เขาได้กล่าวถึงมุมมองที่มีต่อความสาเร็จในการประกอบอาชีพ ของเขาว่า “การประสบ
ความสาเร็จในอาชีพในความคิดของผม ถ้าย้อนกลับไปสมัยที่ผมยังปกติ ไม่ได้พิการ ผมคิด
ว่า การประสบความสาเร็จในชีวิตคือ การมีบริษัทที่ใหญ่โต มีทรัพย์สินเงินทองมากมาย มี
อาณาจักรเป็นของตัวเอง นั่นเป็นความคิดดั้งเดิ ม ของผม แม้กระทั่งตอนที่ผมประสบ
อุบัติเหตุกลายเป็นคนพิการแล้ วผมก็ ยัง มีค วามคิดเช่น นั้นอยู่ จนมีเหตุการณ์ที่เป็ น จุ ด
เปลี่ยนของชี วิต คื อ หลังจากที่ ผมเปิ ด บริษั ทซึ่ ง ทาธุร กิ จเกี่ ย วกั บ การติด ตั้ ง สั ญ ญาณ
โทรศัพ ท์มาได้สักระยะหนึ่งแล้ ว ซึ่งกาลังจะก้าวเข้า สู่ปี ที่ 5 บริษัทของผมเริ่มประสบ
ปัญหาจนต้องปิดตัวลง ทาให้ผมปรับเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ ปัจจุบันนี้ผมมองแค่ว่าการประสบ
ความสาเร็จ ในชี วิต คื อ การมีงานเข้ามาและมีเ งินพอที่ จะสามารถเลี้ ย งดู ตั วเองและ
ครอบครัวได้”
ไม่ต่างกันนัก ผู้ให้ข้อมูลอีกคนหนึ่งอาศัยอยู่ในจังหวั ดสมุทรสงคราม ประกอบ
อาชี พ ผลิ ต และจ าหน่ า ยผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากกะลามะพร้ า ว ได้ ก ล่ า วถึ ง ความหมายของ
ความสาเร็จในการประกอบอาชีพอิสระไว้ว่า “ความสาเร็จในอาชีพอิสระในมุมมองของผม
คื อ การทาให้ครอบครั วได้อยู่ อย่ างสุ ข สบาย ถึงแม้ผมจะพิการแต่ ผมยั ง สามารถดู แ ล
รับผิดชอบครอบครัวได้เหมื อนตอนที่ผมยังปรกติ จากอาชีพ ทากะลาของผมทาให้ผ มมี
รายได้สามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้อย่างสุขสบาย”
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สอดคล้องกัน กับผู้ให้ข้อมูลอีกคนหนึ่งที่อาศั ยอยู่ในจังหวัด ปทุ มธานี ซึ่งเป็น
เจ้าของกิจการโรงพิมพ์ขนาดเล็ก เขาได้สะท้อนความหมายเกี่ยวกับความสาเร็จในการ
ประกอบอาชีพอิสระไว้ว่า “ในมุมมองของผมคิดว่าการประสบความสาเร็จในอาชีพ อิ สระ
หมายถึง การที่เราอยู่ได้ สามารถดูแลตัวเองและครอบครัวได้ โดยที่ทุกคนไม่ต้องออกไป
ทางานที่อื่นแล้ว เพราะตั้งแต่ผมจดทะเบียนการค้าเมื่อปี พ.ศ.2549 จนถึงปัจจุบัน ผมก็ไ ม่
มีปัญหาเรื่องเงิน อาจจะมีบ้างแต่ก็หาทางออกได้ และคนในครอบครัวของผมก็ไ ม่ต้ องไป
ทางานที่อื่น และยังได้ช่วยเหลือเพื่อนคนพิการอื่นๆ ได้มีงานทาด้วย”
นอกจากนั้นแล้วผู้ให้ข้อมูลสาคัญคนหนึ่ง อาศัยอยู่ในจังหวัดสระบุรี ประกอบ
กิจการรับซ่อมเครื่องใช้ไ ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ได้ให้ความหมายความสาเร็จในการ
ประกอบอาชีพอิสระของคนพิการไว้ว่ า “ในมุมมองของผมคิดว่าการประสบความสาเร็จ
ในอาชีพ คือ การที่สามารถเลี้ยงดูตัวเองและลูกได้ โดยไม่ต้องพึ่งพาคนอื่น ไม่เป็นภาระให้
คนอื่น รวมถึงต้องไม่เป็นหนี้สินด้วยครับ ” ไม่ต่างกันนัก ผู้ให้ข้อมูลสาคัญอีกคนหนึ่ ง ที่
อาศัยอยู่ในจังหวัดปทุมธานี ทั้งยังประกอบอาชีพ ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิก ส์
เหมื อนกัน ได้กล่าวถึงความสาเร็จในการประกอบอาชีพ อิ สระของคนพิการว่ า “การ
ประสบความสาเร็จหรือไม่สาเร็จนั้นมันวัดกันไม่ได้ แต่อย่างหนึ่งที่ผมรู้คือ ความมีอิสระใน
อาชีพที่ผมทา ผมไม่ต้องเป็นลูกจ้างของใคร ไม่ต้องอยู่ภายใต้กากับของใคร ไม่ต้องคอยรับ
ฟังคาสั่งใคร เพราะผมเป็นเจ้านายตัวเอง ถ้าถามว่าตอนนี้ผมประสบความสาเร็จไหม ผม
ตอบได้แค่ ว่า การทาอาชีพ อิ สระทาให้ ผมมีร ายได้พ อที่ จะสามารถเลี้ ย งดูตั วเองและ
ครอบครัวได้ รวมถึงผมไม่มีหนี้สินอะไรเมื่อเทียบกับสมัยที่ผมทางานเป็นลูกจ้างประจา
ครับ”
ในส่วนความหมายความสาเร็จในการประกอบอาชีพ อิสระที่เกี่ยวข้องกับการ
ความสามารถพัฒนาต่อยอด ก่อให้เกิดผลกาไร และสร้างความมั่งคงในชีวิต ตลอดจน
สามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้นั้น พิจารณาได้จากคากล่าวของผู้ให้ข้อมูลสาคัญคนหนึ่งที่ อาศั ย
อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบกิจการธุรกิจจัดจาหน่ายรถเข็นผู้ป่วยและผู้สูงอายุ
เขาได้กล่าวถึงความหมายความสาเร็จในการประกอบอาชีพ อิสระของคนพิการ โดยให้
ความหมายความสาเร็จที่ สัมพันธ์กับ ผลประกอบการทางธุร กิจที่ มีกาไร บริษัทมีความ
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เจริญเติบโต สามารถจ้างงานผู้อื่นได้ ดังคากล่าวที่เขาสะท้อ นไว้ ว่า “ในเชิงธุร กิจ เรา
สามารถเป็นเจ้าของบริษัทได้ เราสามารถจ้างงานคนอื่นมาเป็นพนักงานเราได้ แล้วก็ธุร กิจ
มี กาไรและดูจากบริษัทของเราที่มันเติบโต” เช่นเดียวกัน ผู้ให้ข้อมูลสาคัญอีกคนหนึ่ ง ที่
อาศัยอยู่ในจังหวัดสิงห์บุรีประกอบอาชีพ ซ่อมและจาหน่ายอะไหล่ร ถจักรยานยนต์ ได้
สะท้อนความคิดเห็นของเขาไว้ว่า “โดยส่วนตัวผมคิดว่าการประสบความสาเร็จในชีวิต ไม่
ว่าจะเป็นการงาน การทาธุรกิจ การค้าขาย หรือแม้กระทั่งชีวิตครอบครัว ผมว่ามันมีห ลาย
แบบ อยู่ที่ความพึงพอใจของแต่ละบุคคลว่า พอใจแค่ไ หน บางคนอาจจะแค่อยู่ได้ ก็ถือว่า
ประสบความสาเร็จแล้ ว แต่บางคนอาจจะมองไกลมากกว่ านั้น อย่างเช่นตัวผม ผมไม่ไ ด้
มองแค่ว่าเราอยู่ได้ ดูแลตัวเองและครอบครัวได้ แต่ผมมองไปถึงการวางรากฐานอนาคตไว้
ให้รุ่นลูกรุ่นหลาน ได้สืบทอดและต่อยอดธุรกิจที่ผมสร้างไว้ขยายออกไปอีก เพราะผมไม่
อยากให้สิ่งที่เราสร้างไว้สูญหายไปพร้อมกับรุ่นเรา แต่ควรได้รับการสืบสานต่อไปถึงรุ่น ลูก
รุ่นหลาน เมื่อเขาเรียนจบแล้วไม่มีอะไรทา เขาก็สามารถมาทาธุร กิจที่เราสร้างไว้ให้ได้ ”
สอดคล้องกับความคิดเห็นของผู้ให้ข้อมูลสาคัญอีกคนหนึ่ง ที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร
ดาเนินธุร กิจประกันภัย เขาได้กล่าวถึงมุมมองความหมายความสาเร็จในการประกอบ
อาชีพไว้ว่า “มีความต่อเนื่องของธุรกิจที่ค่อนข้างยาวนาน แล้วก็เป็นธุรกิจที่ไม่เอาเปรีย บ
สังคม แล้วก็สามารถให้คนอื่นได้ด้วย” สาหรับมิติของความหมายความความสาเร็จในการ
ประกอบอาชีพอิสระ ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงในชีวิต
ส่วนความหมายความสาเร็จในการประกอบอาชีพอิสระในมิติของความมั่น คงใน
ชีวิต จนสามารถเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่และแบ่งบันให้แก่ผู้อื่นได้นั้น พอสังเกตได้จากคากล่าว
ของผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล ส าคั ญ บางคน เช่ น ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล ส าคั ญ คนหนึ่ ง ที่ อ าศั ยอยู่ ในเ ขต
กรุงเทพมหานคร ประกอบอาชีพ จาหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าออร์แกนิค ได้สะท้อนความ
คิดเห็นของเขาไว้ว่า “เราสามารถจะทาตัวเองให้เป็นสุขหนึ่ง และก็เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แ บ่ ง ปัน
ให้คนรอบข้างจากเรา เนี่ยนะครับ ตั้งแต่ตัวเราเองเป็นต้นไปเลย ไม่ว่าจะเป็นลูกเมี ย เรา
ญาติพี่น้องเรา เพื่อนฝู งของเรา สังคมของเรา เพื่อนพ้องน้องพี่ ประเทศชาติของเรา”
สอดคล้องกับความความคิดเห็น ของผู้ใ ห้ ข้อ มู ลสาคั ญอีกคนหนึ่ งที่ อาศั ยอยู่ใ นจั ง หวั ด
สมุทรสงคราม ประกอบอาชีพเกษตรกร เขาได้สะท้อนความคิดของเขาไว้ว่า “ความสาเร็จ
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ใน มุมมองของผมคื อสามารถเลี้ยงดูตัวเองและครอบครัวได้ รวมถึงการสร้างฐานะและ
ทรัพ ย์สมบัติไ ว้ให้ลูกๆ ตลอดจนสามารถช่วยเหลื อคนพิการและผู้สูงอายุใ นชุ มชนให้ มี
รายได้ด้วย” นอกจากนี้ ผู้ให้ข้อมูลสาคัญอีกคน หนึ่งที่อาศัยอยู่ในจังหวัดสุพรรณบุรี และ
ประกอบอาชีพเกษตรกรเช่นกัน ได้กล่าวถึงความหมายความสาเร็จในการประกอบอาชีพ
อิสระในมิติที่ขยายกว้างไปจนสามารถช่วยเหลื อผู้อื่นได้ด้วยว่า “การที่พี่สามารถสร้างเนื้อ
สร้างตัวเองได้โดยไม่ต้องพึ่งพาพ่อแม่ สามารถเลี้ยงดูตัวเองและครอบครัวได้ และยังได้
ช่วยเหลื อคนพิการคนอื่นๆ ได้มีงานทา ให้เขามีรายได้เลี้ยงดูตัวเองและครอบครัว ทาให้
เขารู้สึกมีคุณค่า”
จากที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ ล้วนเป็นมุมมองที่ สะท้อนให้เห็น ถึงความหมายของ
ความสาเร็จในการประกอบอาชีพอิสระในฐานะคนในหรือคนพิการเองทั้งสิ้น
2. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความสาเร็จในการประกอบอาชีพอิสระของคนพิการ
2.1 ปัจจัยภายในที่เกี่ยวข้องกับความสาเร็จ ในการประกอบอาชีพอิสระของคน
พิการ จากการวิเคราะห์ข้อมูล ประเด็นปัจจัยภายในที่เกี่ยวข้องกับความสาเร็จในการ
ประกอบอาชีพ อิสระของคนพิการ สรุปได้เป็น 13 ประเด็น เรียงจากปัจจัยภายในที่ มี
ความเกี่ยวข้องกับความสาเร็จในอาชีพอิสระมากที่สุดปัจจัยที่เกี่ยวข้องน้อยที่สุด ดั งนี้ 1)
มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ใ นอาชีพ 2) ขยัน อดทน ไม่ท้อแท้ 3) ดูแ ล
ตัวเองได้ (ดารงชีวิตอิสระ) 4) มีความซื่อสัตย์ 5) มีความมุ่งมั่น 6) ใฝ่รู้ 7) คิดบวก 8)
รับผิดชอบและให้ความสาคัญต่อลูกค้า 9) ความพิการ 10) คิดแล้วลงมื อทา 11) รักใน
อาชีพ 12) การช่วยเหลื อผู้อื่น และ 13) มีมนุษยสัมพันธ์ดี ดังพิจารณาได้จากตัวอย่าง
คากล่าวของผู้ให้ข้อมูลสาคัญที่สะท้อนถึงปัจจัยภายในบางปัจจัย ทั้งนี้ปัจจัยภายในที่ มี ผล
ต่อความสาเร็จ ตามที่ได้สรุปไว้ รวม 13 ปัจจัยนั้น มิได้หมายความว่าผู้พิการทุกคนจะมี
ปัจจัยดังกล่าวครบหรือเหมือนกันทุกปัจจัย
ในบทความนี้ ผู้วิจั ย ขอน าเสนอเฉพาะปั จ จั ย ภายในที่ มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งกั บ
ความสาเร็จในการประกอบอาชีพ อิสระของคนพิการมากที่สุดอันดับแรก คื อ มีความรู้
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ความสามารถ และประสบการณ์ในอาชีพ ดังตัวอย่างการให้ข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลสาคัญ คน
หนึ่ง ซึ่งประกอบอาชีพซ่อมและจาหน่ายอะไหล่มอเตอร์ไซค์ ได้กล่าวถึงประเด็นนี้ว่า
“หลังจากผมเรียนจบผมก็ไ ด้ไ ปสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ในสาขา
วิชาชีพช่างยนตร์ ของสานักงานพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน ได้ขั้นที่ 3 ซึ่งมี
ทั้งหมด 3 ขั้น โดยจะเรียงลาดับขั้นจากขั้นที่ 3 ไปหาขั้นที่ 1 ซึ่งแต่ละขั้นก็จะได้รับค่า แรง
ที่แตกต่างกัน ขั้นที่ 1 นั้นส่วนใหญ่จะสอบไปต่ างประเทศ แล้วค่าแรงก็จะสูงกว่า ถามว่า
เรามีใบประกอบวิชาชีพ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติแ ล้วช่ วยเสริม สร้างความมั่ น ใจ
ให้กับลูกค้ าไหม ผมว่ามัน ก็เ ป็ น ส่ วนหนึ่ ง ที่ ทาให้ ลูกค้ า มั่ นใจมากขึ้ น ว่ าร้า นของเรามี
มาตรฐาน แต่จริงๆ แล้วผมว่าความมั่นใจหรือความเชื่อถือของลูกค้า ส่วนมากเขาจะดูจาก
การทางานของเรามากกว่า เวลาผมซ่อมรถลูกค้า เขาก็จะมองดูตลอดว่าเราซ่อมยัง ซึ่งคน
ซ่อมเป็นหรือไม่เป็นเขาดูก็รู้ครับ”
นอกจากนั้นแล้ ว ผู้ให้ข้อมู ลสาคั ญอีก ท่ านหนึ่ ง ซึ่ง ประกอบอาชีพ ผลิ ต และ
จาหน่ายผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว ได้กล่าวว่า
“อย่างผมที่ทาอาชีพนี้ เพราะเป็นการต่อยอดจากความรู้เดิมที่ผมมี เพราะสมัย
ผมเรียนหนังสื อ ผมเคยเรียนงานเลื่อยฉลุมาก่อน เพียงแต่ตอนนั้นใช้ไม้อัดทา เช่น ทาที่
รองแก้ว ถาดผลไม้ ผมเลยคิดว่าผมมีฝีมือในงานเลื่อยอยู่แล้ว มันน่าจะไม่ยาก เลยลองทา
ดู แต่มันก็ไม่ง่ายอย่างที่คิดเพราะกะลามันเป็นส่วนโค้ง ไม่ได้เป็นแผ่นเหมื อนไม้อัด ผมก็
ต้องมาคิดดัดแปลงว่าจะทาอย่างไร ผมก็ทาลองผิดลองถูกมาเรื่อยๆ พอผมทาจนชานาญ
แล้ว ผมก็เริ่มดัดแปลงทาเครื่องไม้เครื่องมือขึ้นมาเอง ซึ่งมันเกิดจากการเรียนรู้การลองผิ ด
ลองถูกของเรานั่นแหละ”
อีกทั้งผู้ให้ข้อมูลสาคัญ ที่ประกอบอาชีพ ทางด้านเกษตรกรรม ก็กล่าวถึง ปั จจั ย
ภายในเรื่องการมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์นอาชีพ ที่ส่งผลต่อความสาเร็จ
ในอาชีพของตน ไว้ว่า
“ประสบการณ์ที่ผ่านมาก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ สาคัญที่ช่วยให้พี่ประสบความสาเร็จ
พี่เคยอยู่โรงเรียนศรีสังวาลย์มาก่อน พี่ก็จะรู้ว่าคนพิการแบบไหนเหมาะกับงานอะไร ทา
ให้พี่นาประสบการณ์ตรงนี้มาออกแบบงานได้เหมาะสมกับลักษณะความพิการของคนแต่
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ละประเภท เช่น คนพิการสติปัญญา พี่ก็จะให้เขาเก็บไข่ ขายของ ซึ่งเขาก็สามารถทาได้ ดี
แต่เขาจะกินเยอะ พี่ก็จะให้เขาทางานขุดดิน ปลูกผัก ให้เขาได้ออกกาลังกายบ้างจะได้ไ ม่
อ้วน...พี่คิดว่าการที่เราจะประสบความสาเร็จในอาชีพได้เราจะต้องรู้จริงในงานที่ทาตั้ ง แต่
งานระดับล่างไปจนถึงการบริหาร รู้อย่างเดียวไม่พอแต่ต้องทาเป็นด้วย เพราะไม่งั้นเราจะ
รู้ได้อย่างไรว่ารู้น้องเราทาถูกหรือผิด พี่จึงคิดว่าการเป็นเถ้าแก่ที่ประสบความสาเร็จจะต้อ ง
เริ่มตั้งแต่งานทาความสะอาด ปัด กวาด เช็ด ถู สอนแม้กระทั่งเรื่องล้างจาน เรื่องการ
จัดการคนให้เหมาะสมกับงานไปจนถึงบริหารงาน การเงินและบัญชี”
สาหรับผู้ให้ ข้อมู ลสาคัญ อี ก ท่านหนึ่ง ซึ่งประกอบอาชีพ ธุร กิจประกันภั ย ได้
กล่าวถึงประเด็นนี้ไว้ว่า
“ผมไม่ได้เก่งไปทั้ง 4 วิริยะหรอก จะว่าเก่งก็น่าจะขี้โม้นะ ผมชานาญมันเฉพาะ
รถยนต์ และที่ผมบอกว่า ชานาญเพราะผมอยู่กับ มัน 29 ปี มันก็ต้องถื อว่าชานาญโดย
ปริยายอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นถ้าคุณถามผมเรื่องประกันรถยนต์ผมน่าจะตอบคุณได้ ทุกจุด
เพราะผมทาทุกทีผมก็ มองเกมออกแล้ วว่ า งวดต่อไปควรจะเป็นอะไรเหมื อนกับ เรารู้
แนวทางแล้ว”
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มีม นุษ ย
สัม พันธ์ด ี

มีค วามรู้
ค วามสามารถ
และ
ประสบการณ์ใน
อาช ีพ

ขยัน
อดทนไม่ทอ้ แท้

ดูแ ลตัวเองได้
(ด ารงชีวิต
อิส ระ)

การช่วยเหลือ
ผู้อ ื่น

รักในอาชีพ

มีค วามซือ่ สัตย์

ปัจจัย
ภายใน

คิด แล้วลง

มีค วามมุ่งมัน่

มือ ทา

ความพิการ

ใฝ่ร ู้
รับผิดชอบและ
ให้ค วามสาคัญ
ต่อ ลูกค้า

คิด บวก

แผนภาพที่ 1 ปัจจัยภายในที่เกี่ยวข้องกับความสาเร็จในการประกอบอาชีพอิสระของคนพิการ

2.2 ปัจจัยภายนอกที่เกี่ยวข้องกับความสาเร็จในการประกอบอาชีพอิสระของ
คนพิการ จากการวิเคราะห์ข้อมูล ประเด็นปัจจัยภายนอกที่เกี่ยวข้องกับความสาเร็จใน
การประกอบอาชีพอิสระของคน พิการ สรุปได้เป็น 5 ประเด็น เรียงจากปัจจัยภายนอกที่
เกี่ยวข้องกั บความสาเร็จ ในการประกอบอาชีพ อิ สระของคนพิก ารมากที่ สุดไปปั จ จั ย
ภายนอกที่เกี่ยวข้องน้อยที่สุด คือ 1) การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว 2) หน่วยงาน
ของรัฐ 3) เทคโนโลยี 4) เพื่อนและเครือข่ายในอาชีพ และ 5) ตัวแบบ ซึ่งในบทความนี้
ผู้วิจัยขอนาเสนอเฉพาะบทสัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลสาคัญในประเด็นที่มีความเกี่ยวข้อง
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มากที่สุดเป็นอันดับแรก คื อ การสนั บสนุนทางสังคมจากครอบครัว ดังพิจารณาได้จาก
ตัวอย่างคากล่าวของผู้ให้ข้อมูลสาคัญที่สะท้อนให้เห็น ต่อไปนี้
“ครอบครัวถือเป็นกาลังใจที่สาคัญที่ทาให้เรามีพ ลังและแรงใจอยากทา เพราะ
บางครั้งเวลาเรามีปัญหา เราท้อ เราเหนื่อย แต่เมื่อได้รับกาลังใจจากครอบครัวก็ทาให้เรา
มีแรงฮึดสู้ต่อไป...ครอบครัวที่คอยเป็นแรงสนับสนุนและเป็นกาลั งใจให้ผมตลอดมาครั บ
ครอบครัวในที่นี้หมายถึงภรรยาของผมเอง เพราะนับตั้งแต่ผมล้มป่วยลง ภรรยาผมก็ไม่
เคยทอดทิ้งผมเลย เขาจะคอยดูแลและให้กาลังใจผมตลอด ทั้งๆ ที่ตอนนั้นเราเพิ่งแต่งงาน
กัน...อีกอย่างนอกจากเป็นกาลังใจให้แล้ว ในส่วนของธุรกิจภรรยาผมเขาก็ช่วยเหลื อ แทบ
ทุกอย่าง แต่หลักๆ เลยเขาจะดูแลเรื่องการเงินกับบัญชี คอยติดต่อประสานงานกับ ลูก ค้า
นอกนั้นก็มีช่วยขายของและหยิบจับอะไหล่ให้บ้าง หรื อบางครั้งก็ช่วยซ่อมในส่วนที่เขา
พอจะทาได้” ผู้ให้ข้อมูลสาคัญซึ่งประกอบอาชีพ ซ่อมและจาหน่ายอะไหล่ร ถมอเตอร์ไ ซค์
กล่าวถึงปัจจัยภายนอกที่เกี่ยวข้องกับความสาเร็จของเขาไว้
“ผมคิดว่าสิ่งแรกเลยคื อ ครอบครัว ซึ่งก็คือลูกชายของผม ลูกเปรียบเสมื อ น
กาลังใจและแรงสนับสนุนที่สาคัญ เพราะครอบครัวของผมแตกร้าวตั้งแต่ปีแรกที่ผมพิการ
ผมก็อยู่กับลูกชายแค่ 2 คน ซึ่งผมต้องรับภาระเลี้ยงดูเขาเพียงลาพัง ทาให้ผมต้องคิ ด หา
อาชีพ ทาเพื่อจะได้สามารถเลี้ยงดูตัวเองและลูกได้ นอกจากเป็นกาลังใจลูกชายผมก็จะ
ช่ วยเหลื อ หยิ บ จั บ งานเท่ า ที่ เ ขาพอจะทาได้ ครับ ” ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ลสาคั ญ อี ก ท่ า นหนึ่ ง ซึ่ ง
ประกอบอาชีพ ซ่อมอิเล็กทรอนิกส์ ในจังหวัด สระบุรี กล่าวถึงลูกชายของเขาที่เป็น ผู้ ใ ห้
กาลังใจและแรงสนับสนุนจากครอบครัวที่เป็นเบื้องหลังความสาเร็จในอาชีพอิสระของเขา
และผู้ให้ข้อมูลสาคัญอีกคนหนึ่ง ประกอบอาชีพรับจัดฝึกอบรม ได้กล่าวสะท้อน
ให้เห็นในประเด็นนี้ว่า “ครอบครัวก็มีส่วนสนับสนุนให้ผมประสบความสาเร็จ อย่างการจัด
ฝึกอบรมผมก็ไ ด้ภรรยาของผม นี่แหละช่วยงาน นอกจากจะช่วยเหลื อในเรื่องงานแล้ ว
ภรรยาผมก็ช่วยการดูแลผมในเรื่องกิจวัตรประจาวันด้วย เพราะผมถือเป็นกลุ่มคนพิ การ
รุนแรง และยังเป็นกาลังใจที่สาคัญ”
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นอกจากนั้นแล้ว ในมุมมองของผู้ให้ข้อมูลสาคัญอีกท่านหนึ่ง ซึ่งประกอบอาชีพเกษตรกร
ได้กล่าวถึงครอบครัว ญาติพี่น้องที่คอยสนับสนุนเขาตั้งแต่แรกเริ่ม จนประสบความสาเร็จ
ในทุกวันนี้ ไว้ว่า
“ผมมีที่ดินอยู่ แต่ตอนนั้นยังคิดไม่ออกว่าจะทาอะไร ครอบครัวผมซึ่งก็คื อญาติ
พี่น้องของผม นี่แหละเขาก็บอกว่า “ปลูกมะลิสิ” ประกอบกับคนในชุมชนที่เราอยู่ซึ่งก็ คือ
ผู้เฒ่าผู้แก่ต่างก็บอกว่า “ทาเลยสิ เดี๋ยวจะช่วยเก็บ” ตอนนั้นผมก็ตัดสินใจทาเลย ไม่คิด
อะไรมาก”

การสนับ สนุน
ทางสังคมจาก
ครอบครัว

ตัวแบบ

ปัจจัย
ภายนอก

เพื่อนและ
เครือข่ายใน
อาชีพ

หน่วยงาน
ของรัฐ

เทคโนโลยี

แผนภาพที่ 2 ปัจจัยภายนอกที่เกี่ยวข้องกับความสาเร็จในการประกอบอาชีพอิสระของคนพิการ

อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจัย “ปัจจัยที่เกี่ ย วข้องกับความสาเร็จในการประกอบอาชีพ อิ สระ
ของคนพิการ” ดังได้สรุปมาข้างต้นแล้วนั้น ผู้วิจัยมีประเด็นสาคัญที่นามาอภิปรายผล ดังนี้
1. ความหมายของความสาเร็จในการประกอบอาชีพ อิ สระของคนพิการ คื อ
ความสามารถ ที่จะเลี้ยงดูตัวเองและครอบครั วได้ โดยอาชีพ อิสระนั้นจะต้อ งมี ความ
ต่อเนื่องและพัฒนาต่อยอดได้ รวมทั้งก่อให้เกิดผลกาไรและความมั่งคงในชีวิต สอดคล้อง
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กับ Judge & Bretz (1994); Ng, Eby, Sorensen & Feldman (2005); ภาณิน กมลสุนทร
(2553); สุวีรา โลหิตหาญ (2549); ศันสนีย์ เหรียญแก้ว (2548) และนวลฉวี ประเสริฐสุข
(2542) ที่ได้ให้ความหมายของความสาเร็จในอาชีพอย่างสอดคล้องกันว่า เป็นผลทางบวก
ทางด้านจิตใจหรือผลลัพ ท์ ตลอดจนสัมฤทธิ์ผล ที่เกี่ยวข้องกับงานหรือความสาเร็จ อย่า ง
ใดอย่างหนึ่งที่มีผลมาจากประสบการณ์การทางานของตน
2. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความสาเร็จในการประกอบอาชีพ อิสระของคนพิก าร
จาแนกออกเป็น 2 ประเด็น คื อ ปัจจัยภายในและปัจ จัย ภายนอกที่เ กี่ย วข้อ งกั บ การ
ประสบความสาเร็จในการประกอบอาชีพอิสระ กล่าวคือ
2.1 ปัจจัยภายในตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประสบความสาเร็จในการประกอบ
อาชีพ อิสระ จากผลการวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล ผู้ให้ข้อ มู ลสาคัญได้ก ล่ า วถึ ง ปั จ จั ยภายในที่
เกี่ยวข้องกับการประสบความสาเร็จในการประกอบอาชีพ อิสระ สรุปได้ 13 ประเด็น
ได้แก่ 1) มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในอาชีพ 2) ขยัน อดทน ไม่ท้อแท้ 3)
ดูแลตัวเองได้ (ดารงชีวิตอิสระ) 4) มีความซื่อสัตย์ 5) มีความมุ่งมั่น 6) ใฝ่รู้ 7) คิดบวก 8)
รับผิดชอบและให้ความสาคัญต่อลูกค้า 9) ความพิการ 10) คิดแล้วลงมื อทา 11) รักใน
อาชีพ 12) การช่วยเหลื อ ผู้อื่ น และ 13) มีมนุษยสั มพันธ์ ดี ซึ่งในบทความนี้ ผู้ วิ จั ย ได้
นาเสนอการอภิปรายผลการวิจัยใน 5 ประเด็นแรกที่มีความเกี่ยวข้องกับความสาเร็จใน
อาชีพอิสระของคนพิการ ดังนี้
ประเด็นแรกที่ผู้ให้ข้อมูลสาคัญแสดงความคิดเห็นตรงกันมากที่สุด คื อ การมี
ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในอาชีพ สอดคล้องกับกองวิจัยตลาดแรงงาน
และกองส่งเสริมการมีงานทา กรมการจัดหางาน (2557) ที่ไ ด้วิจัยเรื่องแนวโน้มอาชี พ
อิสระในอนาคต 3 ปีข้างหน้า (พ.ศ.2558-2560) กล่าวว่า การจะประกอบอาชีพใดก็ ตาม
ผู้ที่จะประกอบอาชีพนั้นก็ต้องหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพจนเป็นที่เข้าใจอย่างถ่องแท้ แ ละที่
สาคัญต้องพิจารณาทบทวนด้วยว่าตนเองมีคุณสมบัติสอดคล้องกับอาชีพ นั้น หรือไม่ เพื่อ
ป้องกันความผิดพลาดและความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได้เพราะความไม่รู้
ส่วนประเด็นที่สอง คื อ ความขยัน อดทน ไม่ท้อแท้ สอดคล้องกับผลการวิจัย
ของ ธานินทร์ ศิลป์จารุ (2535) ที่พบว่า คุณลักษณะของผู้ประกอบอาชีพอิสระที่ประสบ
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ความสาเร็จ 10 อันดับแรก ได้แก่ ความกระตือรือร้น ความอดทน ความมีโชคทางการค้า
ความเชื่อมั่นในตนเอง ความรู้ ในสาขาอาชีพ ที่ทาความรับ ผิด ชอบ ความซื่อสัตย์สุจ ริ ต
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความละเอียดรอบคอบ และความสนใจในการแสวงหาความรู้
นอกจากนั้น บวร สุวรรณผา (2550) ได้กล่าวถึง บุคคลที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูงว่า จะ
เป็นคนที่มีความกระตื อรื อร้น ขยัน และอดทน กล้าคิดกล้ าตัดสินใจ มีการวางแผนการ
ทางานให้ประสบความสาเร็จ
สาหรับประเด็นที่สาม คือ ความสามารถในการดูแลตัวเองได้ (ดารงชีวิตอิ สระ)
สอดคล้องกับงานวิจัยของ กัลปังหา หงส์ทอง (2545) ผู้ศึกษาเปรียบเทียบปัญหา อุปสรรค
และความต้องการของคนพิการที่ประกอบอาชีพในหน่วยงานกับคนพิการที่ประกอบอาชีพ
อิสระ ผลการวิจัยพบว่า ผู้พิการทั้งสองกลุ่มต้องการ ให้สังคมตระหนักรับรู้ ยอมรับในตัวผู้
พิการว่าสามารถทางานหาเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ ต้องการพึ่งพาตนเองมากกว่า
ขอรับการสงเคราะห์
ในส่ ว นของประเ ด็ นที่ สี่ คื อ มี ค วามซื่ อ สั ตย์ กรมการพั ฒ นา ชุ ม ช น
กระทรวงมหาดไทย (ม.ป.ป.) กล่าวว่า ผู้ประกอบอาชีพอิสระจะต้องมีความซื่อสัต ย์ แ ละ
จริงใจต่อลูกค้า การบริการลูกค้าให้เกิดความประทับใจในการขายสินค้าหรือบริการ และ
กลับมาใช้บริการอีกเป็นหัวใจสูงสุด เพื่อผลประโยชน์ต่อธุรกิจและต่อตนเองในที่สุด
ประเด็นที่ห้า คื อ มีความมุ่ งมั่ น ในประเด็นนี้สอดคล้ องกั บ ผลการวิจั ย ของ
สุภลักษณ์ ภาระ (2547) ที่ศึกษาผลสาเร็จในการประกอบอาชีพอิสระของคนพิการจาก
การกู้ยืมเงินของกองทุนฟื้นฟู สมรรถภาพคนพิการ ผลการวิจัยพบว่ า กลุ่มตัวอย่ า งมี
ความเห็นว่าการประกอบอาชีพอิสระทาให้ได้รายได้ที่มั่นคง แต่ผู้ประกอบอาชีพอิสระต้อง
มีคุณสมบัติในด้านความตั้งใจในการทางาน มีความอดทนและทุ่มเทให้กับการทางาน
จากที่กล่าวมาทั้งหมดจะเห็ นได้ว่า ปัจจัยภายในตัวบุคคลที่เกี่ย วข้องกั บ การ
ประสบความสาเร็ จ ในการประกอบอาชี พ อิ สระของคนพิ ก าร มี ห ลายปั จ จั ย ที่ เ ป็ น
ปัจจัยพื้นฐานหรื อเป็นปัจจัยร่วม ซึ่งเมื่อบุคคลนั้นๆ คงไว้หรื อมีอยู่ก็อาจทาให้สามารถ
ประสบความสาเร็ จในการประกอบอาชีพ อิ สระได้ ทั้งนี้โดยไม่ ถื อ ว่ าความพิก ารเป็ น
ข้อจากัด อย่างไรก็ตาม จากผลการวิจัยนี้ มีปัจจัยภายในประการหนึ่งซึ่งผู้ให้ข้อมูลสาคัญ
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ได้สะท้อนไว้อย่างน่าสนใจว่า ‘ความพิการ’ ที่เผชิญอยู่นั้น ถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีส่วนทาให้
สามารถประสบความสาเร็จในการประกอบอาชีพได้ นับเป็นตัวอย่างมุมมองที่ดีต่อตนเอง
ในการสร้างพลังใจเพื่อยื นหยัดอยู่ในสังคม สามารถดารงชีวิตอยู่ได้อย่างเป็นปกติสุข โดย
ไม่แบ่งแยกแตกต่าง มองความพิการเป็นข้อจากัดในการดาเนินชีวิต
2.2 ปัจจัยภายนอกตัวบุคคลที่เกี่ ย วข้อ งกั บการประสบความสาเร็จในอาชี พ
อิสระ จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ให้ข้อมูลสาคัญได้กล่าวถึงปัจจัยภายนอกที่เกี่ย วข้อ ง
กับการประสบความสาเร็จในอาชีพอิสระ สรุปได้ 5 ประเด็น ได้แก่ 1) การสนับสนุ น ทาง
สังคมจากครอบครัว 2) หน่วยงานของรัฐ 3) เทคโนโลยี 4) เพื่อนและเครือข่ายในอาชีพ
และ 5) ตัวแบบ ซึ่งสามารถอภิปรายได้ดังนี้
ปัจจัยภายนอกประเด็นแรกที่ผู้ให้ข้อมูลสาคัญแสดงความคิดเห็นตรงกั น มาก
ที่สุด คือ การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว สอดคล้องกับผลการวิจัยของ สุภลักษณ์
ภาระ (2547) และพรพิ ม ล อิ น ทิ ย ศ (2546) ที่ ก ล่ า วว่ า การได้ รั บ การสนั บ สนุ น จาก
ครอบครัวเป็นปัจจัยหนึ่งที่สาคัญต่อการประสบผลสาเร็จในการประกอบอาชีพอิสระของ
คนพิการ นอกจากนั้น สานักงานกองทุ น สนั บ สนุน การสร้า งเสริ ม สุ ขภาพ (2552) ได้
นาเสนอแนวคิดเกี่ยวกับความสุข 8 ประการของมนุษย์ และหนึ่งในนั้นคื อ ความสุ ข ของ
ครอบครัว (Happy Family) กล่าวคือ การมีครอบครัวที่อบอุ่นและมั่นคง จะเป็นกาลัง ใจ
ที่ดีในการทางาน เพราะครอบครัวเป็นเหมือนภูมิคุ้มกัน เป็นกาลังใจในการที่จะสามารถ
เผชิญกับอนาคตหรืออุปสรรคในชีวิตได้
สาหรับประเด็นที่สองที่ผู้ให้ข้อมูลสาคัญเห็นว่าเป็น ปัจจัยภายนอกที่เกี่ยวข้อง
กับความสาเร็จของตน คื อ การช่วยเหลื อสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐ สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพคนพิการ พ.ศ.2550 ที่กล่าวถึงสิทธิที่คนพิการ
พึงได้รับบริการต่างๆ ที่เกี่ยวกับอาชีพ คื อ การสงเคราะห์แ ละฟื้นฟู สมรรถภาพด้ า น
ร่างกาย ด้านการศึกษา ด้านอาชีพ และด้านสังคม การจัดบริการในศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ
คนพิการในชุมชน การฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพคนพิการ การให้การสงเคราะห์กายอุ ปกรณ์
และเครื่องช่วยความพิการ และการจัดหางานให้ทาหรื อส่งเสริมสนับสนุนการประกอบ
อาชีพอิสระ รวมทั้งยังสอดคล้องกับภารกิจ ของศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน (ม.ป.ป) ที่ทา
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หน้าที่ให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพแก่ลูกจ้างที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการ
ทางานและผู้ ป ระกั น ตนทุ พ พลภาพ เพื่ อ ช่ วยให้ ลูก จ้ า งที่ สูญ เสี ย อวั ย วะหรื อ สู ญ เสีย
สมรรถภาพในการทางานเหล่านั้นได้รับ การฟื้นฟูสมรรถภาพที่เหมาะสม ให้สามารถดารง
ชีวิตประจาวันได้อย่างอิสระไม่ต้องพึ่งพาผู้อื่น และสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงดูตนเองได้
ปัจจัยภายนอกประเด็นที่สาม คือ เทคโนโลยี ตามที่ธานินทร์ ศิลป์จารุ (2535)
ได้กล่าวถึง ปัจจัยที่สนับสนุนความพร้อมของทรัพ ยากรซึ่งเป็นปัจจัยสนับสนุนที่เอื้อต่อ
การประกอบอาชีพ อิสระให้ ประสบ ความสาเร็จนั้น คื อ ความพร้อมทางด้ านเงิ น ทุ น
ทรัพย์สินต่างๆ กาลังคน และเทคโนโลยี ตลอดจนระบบข้อมูลที่ จะนามาใช้ สอดคล้องกับ
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2555 อ้างถึงใน กอง
วิจัยตลาดแรงงานและกองส่งเสริมการมีงานทา กรมการจัดหางาน, 2557) ที่ได้กล่า วถึ ง
ยุทธศาสตร์การสร้าง ความเป็นธรรมในสังคมไว้ว่า การสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และ
สังคมให้ทุกคนในสังคมไทยควบคู่กับการ เสริมสร้างขีดความสามารถในการจัดการความ
เสี่ยงและสร้างโอกาสในชีวิตให้แก่ตนเอง มุ่งปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจให้มีฐานการพัฒ นา
ที่ทั่วถึงและยั่งยืน รวมทั้งพัฒนาการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศ และการเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนาอาชีพ นับได้ว่าเป็นปัจจัยที่สาคัญในโลกปัจจุบันที่จะทาให้
ประสบความสาเร็จในการประกอบอาชีพได้
เพื่อนและเครื อข่ายในอาชีพ เป็นปัจจัยภายนอกประเด็ นที่สี่ ซึ่งผลการวิจัยนี้
สอดคล้องกับจินตนา สาธุพันธุ์ (2547) ที่ผลการวิจัยพบว่า การรวมกลุ่มประกอบอาชีพ
อิสระของคนพิการ จะทาให้เกิดการเรียนรู้ การพัฒนาทักษะร่วมกัน มีความสะดวกในการ
จาหน่ายสินค้าหรือบริการได้ง่ายขึ้น รวมทั้งจะช่วยพัฒนาอาชีพได้ดีกว่าต่างคนต่างทา
และปัจจัยภายนอกประเด็ น สุด ท้า ยประเด็ นที่ ห้ า ที่เกี่ ย วข้องกับ การประสบ
ความสาเร็จในอาชีพอิสระ คือ ตัวแบบ ซึ่งสามารถอธิบายโดยอ้างอิงทฤษฎีของ Bandura
(1977) ที่กล่าวไว้ว่า ตัวแบบเป็น ตัวช่วยในการกาหนดความเชื่อของบุคคลว่าตนเองมี
ความสามารถที่ จะประสบความสาเร็จและบรรลุผลที่ เฉพาะเจาะจงได้ เกิดจากแหล่ง ที่ มา
ของการรับรู้ความสามารถของตนเอง ได้แก่ ประสบการณ์ที่ประสบ ความสาเร็จ การได้
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เห็นตัวแบบ ไม่ว่าตัวแบบที่มีชีวิตหรือตัวแบบที่เป็นสัญลักษณ์ คาพูดในการชักจูงโน้ มน้ า ว
รวมถึงการกระตุ้นทางอารมณ์ของบุคคล
จากที่กล่าวมา เกี่ ยวกับปัจจัยภายนอกตัวบุคคลที่ส่งผลต่อความสาเร็จในการ
ประกอบอาชีพ อิสระของคนพิการ เป็นที่น่าสังเกตว่า ผู้ให้ข้อมูลสาคัญในการวิจัยครั้งนี้
สะท้อนมุ ม มองที่เ ป็ น ปั จจั ย ภายนอกซึ่ ง มีจ านวนของประเด็ น ปั จจั ย น้ อ ยกว่ า จ านวน
ประเด็นปัจจัยภายใน ซึ่งผลการวิจัยนี้ อาจแสดงให้เห็ นได้ว่า ผู้พิการ ที่เป็นผู้ให้ ข้ อ มู ล
สาคัญครั้งนี้เป็นกลุ่มบุคคลที่มองเห็นคุณค่าในตนเอง รู้และเข้าใจในคุณลักษณะ ตลอดจน
ความสามารถของตนเอง ไม่มองความพิการเป็นข้อจากัดที่มีผลต่อการดาเนินชีวิตและเป็น
อุปสรรคต่อความสาเร็จในการประกอบอาชีพ ทั้งนี้ ปัจจัยภายนอก ทั้ง 5 ปัจจัย ดังกล่าว
แล้วนั้น ถือเป็นปัจจัยสนับสนุนส่งเสริมที่สัมพันธ์กับความรู้สึก แรงจูงใจและโอกาสที่ไ ด้รับ
ตามปรกติจากครอบครัว ญาติมิตร หน่วยงานของรัฐ และสังคมทั่วไป โดยไม่จากัดหรือ
แบ่งแยกความแตกต่างความเป็นมนุษย์
ข้อเสนอแนะ
1. หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับคนพิการ ควรให้การสนับสนุนในด้ าน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพอิสระของคนพิการมากขึ้น ทั้งด้านความรู้ในการ
ประกอบอาชีพ ที่หลากหลายและตรงกับความต้องการของตลาด การให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
แหล่งเงินทุนและขั้นตอนในการขอกู้ยืมเพื่อการประกอบอาชีพอิสระของคนพิก าร
2. ควรมี ก ารจั ด หลั ก สู ต รฝึ ก อบรมเพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ลั ก ษณะที่ จ าเป็ น ต่ อ การ
ประกอบอาชี พ อิ ส ระให้ แ ก่ ค นพิ ก ารในประเด็ น ที่ เ กี่ ย วกั บ การด ารงชี วิ ต อิ สระ
ความสามารถในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรค การเห็นคุณค่าในตนเอง การคิดแง่
บวก บุคลิกภาพ และการมีมนุษยสั มพันธ์ที่ดี รวมทั้งเรื่องของการทาการตลาดและ การ
ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้กลุ่มคนพิการมีคุณลักษณะที่เหมาะสม ประสบความสาเร็จในอาชีพ
อิสระได้
3. ครอบครัวและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคนพิการควรให้การสนับสนุนในด้านต่างๆ
ที่จาเป็นต่อการประกอบอาชีพ ของคนพิการ ทั้งในด้านกาลังกาย กาลังใจ เงินทุ น ข้อมูลที่
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เป็นประโยชน์ต่อการทางาน รวมทั้งการเข้ามีส่วนร่วมในด้านต่างๆ เนื่องจากผลการวิ จั ย
ในครั้ ง นี้ แ สดงให้ เ ห็ น ว่ า ครอบครั วเป็ น ปั จ จั ย ภายนอกที่ ส าคั ญ ที่ สุ ด ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ
ความสาเร็จในอาชีพอิสระของคนพิการ รวมไปถึงเพื่อนและเครือข่ายในอาชีพอีกด้วย
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยต่อไป
1. การศึกษาวิจัยในครั้งนี้มี การศึกษากลุ่ม ผู้ ให้ ข้อ มู ลสาคั ญในเขตภาคกลาง
เท่านั้น จึงน่าจะมี การเก็บข้อมูลจากกลุ่มคนพิการด้านการเคลื่อนไหวในภาคอื่นๆ ซึ่ง
อาจจะมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความสาเร็จในอาชีพอิสระที่แตกต่างออกไป
2. ในการศึกษาครั้งต่อไปอาจมีการศึกษาเพิ่มเติมในประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้ อ งกั บ
ความสาเร็จในอาชีพ อิสระของคนพิการ เช่น ปัญหาและอุปสรรคในการประกอบอาชีพ
อิสระ วิธีการจัดการกับปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น ข้อดีและข้อด้อยของการประกอบ
อาชีพอิสระ
3. ข้อค้นพบจากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ถือเป็นการเริ่มต้นที่สาคัญในการศึกษาเชิ ง
คุณภาพเกี่ยวกับความหมาย ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง และแนวทางในการประสบความสาเร็จ ใน
อาชีพ อิสระของคนพิการ ซึ่งได้ทาการศึกษาเฉพาะคนพิการด้านการเคลื่อนไหวเท่านั้น
ดังนั้นเพื่อเป็นการขยายผลการศึกษาให้กว้างขวางและครอบคลุมยิ่งขึ้นจึงควรศึกษากลุ่ ม
คนพิการประเภทอื่นที่ประสบความสาเร็จในอาชีพอิสระร่วมด้วย
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