
134 

  

วารสารวชิาการมหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบุรี ปีที่ 9 (ฉบับที่ 1)  มกราคม – เมษายน พ.ศ. 2562 

Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University. 
 9 (January - April)  134  - 146  (2019)       Vol. 9, No. 1 

รูปแบบและแนวทางการส่งเสริมกลุ่มอาชีพคนพกิารจังหวดัชัยภูม ิ
The Models and Guidelines to Support the Disabled’s Occupations in Chaiyapum Province 

 

สานนท ์ ด่านภกัดี1* และจุฬาพร ศรีรังสรรค์2  
Sanon Danpakdi1* and Chulaporn Srirangsan2 

 
1สาขารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัชยัภูมิ ต.นาฝาย อ.เมือง จ.ชยัภูมิ 36000 

 1Department of Public Administration, Faculty of Political Sciences, Chaiyapum Rajabhat University, Chaiyapum 36000 
2 สาขาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ต.นาวุ้ง อ.เมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000 

2Program in Social Studies, Faculty of Humanities of Social Sciences, Phetchaburi Rajabhat University ,Phetchaburi 76000 
 

*To whom correspondence should be addressed. e-mail : Sanon_tu@hotmail.com 
 

Received: 12 October 2018 , Revised: 11 November 2018  , Accepted: 28 December 2018 
 

บทคดัย่อ 
       การวิจยัคร้ังน้ีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษารูปแบบการรวมกลุ่มอาชีพหรือสวสัดิการส าหรับคนพิการ 2) เสนอแนะแนวทางการ
ส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพหรือสวสัดิการส าหรับคนพิการ ใชร้ะเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ กลุ่มเป้าหมายของการวิจยัคือกลุ่มอาชีพคนพิการ 
เลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection)  เลือกหน่ึงกลุ่มของคนพิการท่ีมีการรวมตวักนัประกอบอาชีพ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก ใชใ้นการศึกษา 
รูปแบบการรวมกลุ่มและปัญหาอุปสรรคในการประกอบอาชีพของคนพิการ  ประเด็นในการถอดบทเรียน  การให้ความรู้ และเสริมพลงัแก่
กลุ่มและการพฒันากลุ่มใหมี้ความกา้วหนา้และยัง่ยนื  
         ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มอาชีพทอผา้ขาวมา้หนองบวัแดง พบว่า แนวทางส่งเสริมอาชีพ ควรมีสถานท่ีตั้งกลุ่มและท่ีพกั ตลาด 
พาหนะการเดินทางจ าหน่ายสินคา้ กลุ่มอาชีพหัตถกรรมบา้นท่ามะไฟหวานควรไดรั้บการอบรมพฒันาทกัษะฝีมือ ตามตลาดตอ้งการ  แบ่ง
งานไปตามบา้นท่ีอยูข่องคนพิการ  กลุ่มอาชีพ  ทอผา้ไหมท่ามะไฟหวาน รูปแบบการรวมกลุ่มอาชีพ กลุ่มไดมี้การก าหนดระเบียบอย่างเป็น
ลายลกัษณ์อกัษร  มีการสนับสนุนจากแหล่งทุน สมาชิกกลุ่มกูเ้งินจากกองทุนส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการเป็นรายบุคคล กลุ่ม
อาชีพนวด/สมาคมคนพิการ(ตาบอด) จงัหวดัชยัภูมิ  แนวทางการส่งเสริมอาชีพ ควรไดรั้บโอกาสในการมีงานท าให้แก่คนตาบอดและการ
พฒันาศกัยภาพฝึกทกัษะท่ีจ าเป็นเหมาะสมสอดคลอ้งกบัวิถีชีวิต ให้มีความรู้และทกัษะวิชานวดแผนไทย ตามหลกัวิชาท่ีว่าดว้ยศาสตร์แห่ง
การนวดแผนไทย เป็นหลกัในการน าไปประกอบอาชีพ  ให้โอกาสทางสังคมและอยู่ในพ้ืนท่ีท่ีหน่วยงานของรัฐบาลไม่สามารถเขา้ถึง ไดมี้
โอกาสเขา้มาฝึกอาชีพและพฒันาตนเองไดอ้ยูร่่วมกบับุคคลทัว่ไปในสังคม 
 

ค าส าคัญ : รูปแบบ    การส่งเสริมกลุ่มอาชีพ   คนพิการ 
 

Abstract 
This research aimed to 1) To study the model of occupational grouping or welfare for the disabled. 2) To provide guidance for 

the promotion of occupational groups or welfare for persons with disabilities. Use qualitative research methodology. The popu lation of the 
research is the occupational group of people with disabilities. Purposive Random Sampling study, one group of people with disabilities 
who are engaged in the occupation, the in-depth interview study, the integration pattern and obstacles in the occupation. Of people with 
disabilities; To educate and empower groups and to develop groups to be progressive and sustainable. The results of the research  on the 
cloth weaving business in Nong Bua Daeng found that the career promotion approach should include group locations and market  
accommodation, Tha Mafawan Handicraft Group should be trained on the skills of the market. Divide the work to the home addres s of the 



135 

  

วารสารวชิาการมหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบุรี ปีที่ 9 (ฉบับที่ 1)  มกราคม – เมษายน พ.ศ. 2562 

Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University. 
 9 (January - April)  134  - 146  (2019)       Vol. 9, No. 1 

disabled. Silk Weaving Group Form of occupational grouping is a group of written regulations. Funded by funding sources. Members of 
the Individuals with Disabilities Fund.Massacre / Blind Association of Chaiyaphum Province Career promotion approaches should  be 
given the opportunity to work for the blind and to develop the skills needed to fit the lifestyle. To have the knowl edge and skills of Thai 
massage as the main principle of Thai massage is to lead a career. Provide social opportunities and stay in are as where government 
agencies can not reach. Have a chance to practice and develop yourself with the public in society.  
 

Keyword : Model, Career group promotion, The disabled 
 

บทน า 
 แผนพฒันาคุณภาพชีวติคนพิการแห่งชาติ พ.ศ. 2550 – 2564 ไดเ้นน้ให้มีกลไกประสานงานดา้นคนพิการระดับชาติ การ
ส่งเสริมความเขม้แขง็ขององคก์รดา้นคนพิการและเครือข่าย เพ่ือใหมี้ส่วนร่วมและมีบทบาทในการพฒันาคุณภาพชีวติคนพิการ ซ่ึง
จะท าให้การน าแผนไปสู่การปฏิบติั และการติดตามประเมินผลมีความชดัเจนยิ่งข้ึน ผลการส ารวจทางสถิติของส านักงานสถิติ
แห่งชาติ พ.ศ. 2550 พบวา่ จ านวนประชากรประมาณ 65.5 ลา้นคน เป็นผูท่ี้พิการประมาณ 1.9 ลา้นคน [1] ซ่ึงเม่ือพิจารณาคนพิการ
เปรียบเทียบต่อสัดส่วนของประชากรทั้งหมด พบว่า คนพิการท่ีเป็นเพศหญิงมีมากกว่าเพศชาย (ร้อยละ 1.53 และร้อยละ 1.31 
ตามล าดบั) และมีคนพิการท่ีอาศยันอกเขตเทศบาลมากกว่าในเขตเทศบาล (ร้อยละ 2.37 และร้อยละ 0.47 ตามล าดบั) และเม่ือ
พิจารณาจ าแนกตามภาค พบวา่ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมีคนพิการสูงสุด (ร้อยละ 1.17) รองลงมา คือ ภาคเหนือ (ร้อยละ 0.79)  
ภาคกลาง (ร้อยละ 0.52) ภาคใต ้(ร้อยละ 0.30) และกรุงเทพมหานคร (ร้อยละ 0.05) สถานการณ์คนพิการปี 2559 [2] พบวา่ คน
พิการส่วนใหญ่อาศยัอยู่ท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ อาชีพผูพิ้การ ส่วนใหญ่ก าลงัเรียนหนงัสือ และไม่ไดท้ างาน ในอตัราส่วนท่ี
ใกลเ้คียงกนั ส าหรับอาชีพการเป็นลูกจา้งพนกังานท่ีไดรั้บเงินเดือน พิจารณาในรายละเอียดคุณภาพชีวติของคนพิการในหลายดา้น
ก็ยงัคงตกต ่า ยงัมีปัญหาท่ีตอ้งปรับปรุงแกไ้ขดา้นอาชีพ การมีงานท าและรายได ้ 
 ผลการส ารวจประเภทของอาชีพคนพิการจงัหวดัชยัภูมิ  พบวา่ส่วนใหญ่น าไปประกอบอาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 38 
รองลงมาอาชีพคา้ขาย ร้อยละ 37 และอาชีพรับจา้ง เช่น นวดแผนไทย ซ่อมเคร่ืองยนต ์ทอผา้ขาวมา้ ร้อยละ 24 เพื่อให้บริการสร้าง
งานและอาชีพแก่คนพิการเป็นไปอย่างทัว่ถึงและเป็นธรรมแก่ทุกกลุ่มเป้าหมาย [3] จึงไดมี้การด าเนินงานวิจยั รูปแบบและแนว
ทางการส่งเสริมกลุ่มอาชีพคนพิการจังหวดัชยัภูมิ ซ่ึงเป็นการเปิดโอกาสให้ท้องถ่ิน ชุมชน ท่ีมีคนพิการสามารถรวมกลุ่มกัน
ประกอบอาชีพในชุมชนได้แนวทางใหม่ในการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระของคนพิการ เพื่อให้ผูดู้แลคนพิการหรือ
ครอบครัวคนพิการ รวมถึงกลุ่มคนพิการ ไดมี้โอกาสในการรวมกลุ่มประกอบอาชีพ [4] โดยท่ีคนพิการสามารถประกอบอาชีพใน
ลกัษณะของชุมชน อีกทั้งองค์กรคนพิการท่ีมีความเขม้แข็งและมีศกัยภาพ สามารถด าเนินกิจกรรมในลกัษณะของการส่งเสริม
อาชีพใหค้นพิการสามารถพ่ึงพาตนเองได ้และสร้างความมัน่คงทางเศรษฐกิจใหค้นพิการอยา่งย ัง่ยนืต่อไป 

จงัหวดัชยัภูมิ มีสถานการณ์เก่ียวกบัคนพิการจากฐานขอ้มูล 16 อ าเภอ 124 ต าบล 1,393 หมู่บา้น แบ่งการปกครอง
ทอ้งถ่ิน ออกเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวดั 1 เทศบาลเมือง 34 เทศบาลต าบล และ 107 องค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน
ประชากรของจงัหวดัชยัภูมิ มีจ านวน 1 ,122,647 คนคนพิการจงัหวดัชยัภูมิ มีความพิการทางกายหรือการเคล่ือนไหวมากท่ีสุด 
จ านวน 27,059 คน คิดเป็นร้อยละ 51.80 รองลงมาเป็นคนพิการประเภททางการไดย้ินหรือส่ือความหมาย จ านวน 13,405 คน คิด
เป็นร้อยละ 25.66 รองลงมาเป็นคนพิการประเภททางการเห็น จ านวน 5,422 คน คิดเป็นร้อยละ 10.38 ประเภทความพิการท่ีมีคน
พิการนอ้ยท่ีสุดคือ ออทิสติก จ านวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 0.18 การส่งเสริมการบูรณาการเครือข่าย และสร้างการมีส่วนร่วมเพ่ือ
พฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการอย่างย ัง่ยืนนั้น  กลุ่มอาชีพคนพิการส่งเสริมอาชีพคนพิการ การวิจยัคร้ังน้ี  จะน าผลท่ีไดรั้บไปเป็น
แนวทางดงักล่าวไปขยายผลเพ่ือด าเนินการต่อไป ดงันั้นจึงเห็นควรให้มีการศึกษาวิจยัรูปแบบและแนวทางการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ 
สร้างความมัน่คงทางเศรษฐกิจใหค้นพิการในจงัหวดัชยัภูมิได ้  
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วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 1. เพื่อศึกษารูปแบบการรวมกลุ่มอาชีพหรือสวสัดิการส าหรับคนพิการ 
 2. เพ่ือเสนอแนะแนวทางการส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพหรือสวสัดิการส าหรับคนพิการ 
 

ขอบเขตการวจัิย 
1.  ขอบเขตดา้นพ้ืนท่ี  

  ศึกษาในพ้ืนท่ีทุกอ าเภอของจงัหวดัชยัภูมิ  
2.  ขอบเขตดา้นเน้ือหา  

เน้ือหาท่ีศึกษาประกอบดว้ย 5 ประการ 
          2.1. ศึกษารูปแบบการรวมกลุ่มประกอบอาชีพหรือสวสัดิการส าหรับคนพิการ  
      2.2. ศึกษารูปแบบขององค์กรหรือกลุ่มคนพิการท่ีดาเนินการจัดสวสัดิการแก่คนพิการทั้ งในชุมชนและ
เครือข่าย  
       2.3. ศึกษาและประเมินผลแนวทาง วธีิการ ขั้นตอน ในการด าเนินการรวมกลุ่มอาชีพหรือสวสัดิการส าหรับคน
พิการของชุมชนท่ีมีศกัยภาพในการกระจายทุนประกอบอาชีพ  
        2.4. ให้ความรู้ และเสริมพลงัแก่กลุ่มและองค์กร รวมถึงการเตรียมความพร้อมให้กลุ่มและองค์กรท่ีสามารถ
ด าเนินการกระจายทุนประกอบอาชีพหรือจดัสวสัดิการ  

2.5. เสนอแนะแนวทางการส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพหรือสวสัดิการส าหรับคนพิการ  
3. ขอบเขตดา้นกลุ่มเป้าหมาย  

  3.1. ประชากรในการวจิยั คือ กลุ่มอาชีพคนพิการทุกอ าเภอ  
       3.2. กลุ่มผูใ้หข้อ้มูลไดเ้ลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) ผูว้จิยัจะเลือกเฉพาะผูท่ี้ข้ึนทะเบียนคนพิการกบั
ส านกังานพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษยจ์งัหวดัชยัภูมิ เท่านั้น โดยกระจายตามสถานภาพ เพศ และอาย ุ
      3.3. กลุ่มผูใ้หข้อ้มูลท่ีเป็นบุคคลท่ีมีความพิการเป็นกลุ่มท่ีบอบบางในสังคม การด าเนินการวิจยั  จะตอ้งปฏิบติั
ตามระเบียบของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในมนุษย ์และยึดหลกัความเคารพในบุคคล หลกัผลประโยชน์และหลกัความ
ยติุธรรม ตลอดจนปฏิบติัตามแนวทางจริยธรรมการท าวิจยัในมนุษยแ์ห่งชาติไทย (Thai National Ethical Guidelines for Research 
Involving Humans) อยา่งเคร่งครัด โดยไดข้ออนุญาต ผูใ้ห้ขอ้มูลในการให้สัมภาษณ์ (Informed Consent) ไม่เปิดเผยขอ้มูลส่วน
บุคคล หรือรักษาความลบั (Confidentiality) ของผูใ้หข้อ้มูล และมีการใชน้ามสมมุติของผูใ้หข้อ้มูล (Anonymity)  

4. ขอบเขตดา้นเวลา 
  ก าหนดระยะเวลาในการด าเนินงาน 12 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560  ถึงเดือนกนัยายน 2561 
 

วธีิด าเนินการวจัิย 
การวิจัยเร่ือง “รูปแบบและแนวทางการส่งเสริมกลุ่มอาชีพคนพิการจังหวดัชัยภูมิ” ใช้ระเบียบวิธี วิจัยเชิงคุณภาพ 

(Qualitative Research) โดยใชข้อ้มูลทุติยภูมิ ท่ีไดจ้ากการศึกษาเอกสาร (Documentary Research) และขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary 
Data) ท่ีไดจ้ากการเก็บรวบรวมขอ้มูล กลุ่มอาชีพคนพิการในพ้ืนท่ีทุกอ าเภอของจงัหวดัชยัภูมิ  ท่ีมีคนพิการท าอาชีพสร้างรายได้
เล้ียงชีพตนเอง  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสมัภาษณ์เจาะลึกใชใ้นการศึกษารูปแบบการรวมกลุ่มอาชีพ และ
แนวทางการส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพ 

มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
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1.  ศึกษาขอ้มูลจากเอกสารและงานวจิยั (Documentary Research) ในประเด็นเก่ียวกบัอาชีพ สวสัดิการ คุณภาพชีวิต การ
ด ารงชีวติอิสระ และสิทธิต่าง ๆ ของคนพิการ 

2.  ศึกษาขอ้มูลจากภาคสนาม (Field Research) โดยสัมภาษณ์เชิงลึกแกนน าและสมาชิกกลุ่มอาชีพคนพิการเก่ียวกบั 
รูปแบบการวมกลุ่มอาชีพหรือสวสัดิการส าหรับคนพิการ  

3.  ประชุมคณะวจิยั  รวบรวมปัญหาและอุปสรรค รูปแบบขององคก์รหรือกลุ่มคนพิการท่ีด าเนินการการรวมกลุ่มอาชีพ
พิการทั้งในชุมชน 

4.  ประชุมยกร่างรูปแบบการรวมกลุ่มอาชีพท่ีเหมาะสม 
5.  จดัเวทีถอดบทเรียน ให้ความรู้ และเสริมพลงัแก่กลุ่มและองคก์ร รวมถึงการเตรียมความพร้อมให้กลุ่มและองคก์รท่ี

สามารถด าเนินการกระจายทุนประกอบอาชีพ 
6.  คณะวจิยัสรุปผลการศึกษาโดยประมวลผลจากการวเิคราะห์ขอ้มูลในทุกภาคส่วน 
7.  เสนอแนะเชิงนโยบายและการปฏิบติังานเพ่ือใหเ้กิดการปรับปรุงกองทุนส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการให้

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิง่ข้ึน 
          การสุ่มกลุ่มตวัอยา่งและกลุ่มเป้าหมายท่ีศึกษา 

การวิจยัคือกลุ่มอาชีพคนพิการทุกอ าเภอ  โดยจะท าการสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Random Sampling) กลุ่ม
อาชีพคนพิการท่ีกระจายอยูใ่นภูมิภาคต่าง ๆ ท่ีมีคุณลกัษณะดงัน้ี 

1.  เป็นกลุ่มของคนพิการท่ีมีการรวมตวักนัประกอบอาชีพ โดยอาจมีคนปกติเขา้ร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มดว้ย แต่คนปรกติ
ตอ้งไม่ใช่ผูมี้บทบาทหลกัในกลุ่ม 

2.  เป็นกลุ่มอาชีพ มีการลงทุน และประกอบการในธุรกิจร่วมกนั โดยทุนประกอบอาชีพอาจมาจาก  (1) การระดมทุน
ของคนพิการเองโดยตรง (2) จากภาครัฐท่ีลงทุนใหเ้บ้ืองตน้ แต่กลุ่มคนพิการเป็นเจา้ของ และด าเนินธุรกิจดว้ยคนพิการ 

3.  เป็นกลุ่มอาชีพท่ีมีหรือไม่มีการจดัสวสัดิการของกลุ่ม 
จากเกณฑ์ในการคัดเลือกลุ่มเป้าหมายทั้ ง 3 ประการ ได้กลุ่มตวัอย่างกระจายตามหมู่บ้านต่าง ๆ เคร่ืองมือท่ีใช้ใน

การศึกษา 
แนวทางการสัมภาษณ์เชิงลึก ใชใ้นการศึกษา รูปแบบการรวมกลุ่มและปัญหาอุปสรรคในการประกอบอาชีพของคน

พิการ  ประเด็นในการถอดบทเรียน  ประเด็นในการใหค้วามรู้ และเสริมพลงัแก่กลุ่มและองคก์รอาชีพคนพิการ  การพฒันากลุ่มให้
มีความกา้วหนา้และยัง่ยนื 

จากเกณฑใ์นการเลือกกลุ่มดงักล่าว ไดก้ลุ่มตวัอย่างจ านวน 4 กลุ่ม คือ 1. กลุ่มอาชีพทอผา้ขาวมา้หนองบวัแดง 2. กลุ่ม
อาชีพหตัถกรรมบา้นท่ามะไฟหวาน 3. กลุ่มอาชีพการท าไมก้วาดดอกหญา้ 4. กลุ่มฝึกอาชีพสานตะกร้า 
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สรุปผลการวจัิย 
         จากการศึกษา  พบว่า รูปแบบการส่งเสริมกลุ่มอาชีพคนพิการ เป็นลกัษณะการรวมกลุ่ม มีขอ้ตกลงเป็นลายลกัษณ์อกัษร
ชดัเจนวา่ เร่ืองของอาชีพท่ีจะด าเนินการแบ่งปันผลประโยชน์หรือรายไดจ้ากการรวมกลุ่มเป็นเครือข่ายเฉพาะความพิการและความ
พิการหลายๆ ประเภทในกลุ่มเดียวกนั ดงัตาราง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะผูว้ิจยัไดศึ้กษากลุ่มอาชีพคนพิการกระจายตามกลุ่มอาชีพคนพิการคือ  กลุ่มอาชีพทอผา้ขาวมา้หนองบวัแดง  กลุ่ม
สตรีพิการเยบ็ปักประดิษฐ ์ กลุ่มอาชีพนวด/สมาคมคนพิการ (ตาบอด) จงัหวดัชยัภูมิ  กลุ่มอาชีพทอผา้คนพิการบา้นท่ามะไฟหวาน  
ดงัมีเน้ือหาในการรวบรวมขอ้มูลดงัน้ี 
 

 กลุ่มอาชีพทอผ้าขาวม้าหนองบัวแดง 
วัตถุประสงค์ การรวมกลุ่มเป็น “ศูนยร์วมอาชีพคนพิการ” ก็เพ่ือท าให้สินคา้ของคนพิการขามีรายได้ มีอาชีพ และ

ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั  กลุ่มอาชีพคนพิการในจงัหวดัชยัภูมิ  มีการจดัสรรรายไดอ้ยา่งเป็นระบบ  มีการแบ่งสดัส่วนรายไดอ้ยา่ง 

การรวมกลุ่มประกอบอาชีพของคนพกิาร จงัหวดัชัยภูม ิ

1. กลุ่มอาชีพคนพกิาร 

 กลุ่มอาชีพทอผา้ขาวมา้หนองบวัแดง 
 กลุ่มอาชีพหตัถกรรมบา้นท่ามะไฟ

หวาน 
 กลุ่มอาชีพการท าไม้กวาดดอกหญ้า  

ใหก้บัคนการและผูดู้แลผูพิ้การโคกกงุ 
 กลุ่มฝึกอาชีพสานตระกร้าจากเสน้ 

พลาสติกนาเสียว 
 กลุ่มอาชีพท าสบู่ท่ามะไฟหวาน 
 กลุ่มอาชีพท าไมก้วาดดอกหญา้ 

 
 ชมรมคนพิการบา้นโนนสาวเอ ้

 อ.ภูเขียว  จ. ชยัภูมิ 
 กลุ่มอาชีพทอผ้าขาวม้าคนพิการอ.

หนองบวัแดงและคณะกรรมการ CLC  
 เทศบาลต าบลบา้นค่ายหม่ืนแผว้ 
 อบต.บา้นเล่า 
 อบต.นาฝาย 
 อบต.นาเสียว 
 อบต.โพนทอง 

 

รูปแบบการรวมกลุ่มอาชีพคนพิการในจังหวัด
ชัยภูม ิ

1. ประเภท / ลกัษณะของกลุ่ม 
2. วธีิการ / ขั้นตอนของการรวมกลุ่ม 
3. ประเภทความพิการของกลุ่มสมาชิก 
4. แหล่งทุนหรือวธีิการจดัหาทุนของกลุ่ม 
5. การกระจายทุนประกอบอาชีพของกลุ่ม 
6. การแบ่งปันผลประโยชน์ของกลุ่ม 
7. ปัญหา อุปสรรคในการรวมกลุ่ม 
8. จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และข้อจ ากัด

ของกลุ่มอาชีพคนพิการ 

แนวทางการส่งเสริม 
กลุ่มอาชีพคนพกิารจงัหวดัชัยภูม ิ

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อการด าเนินงานของกลุ่ม
อาชีพคนพกิารเพือ่พฒันาคุณภาพชีวติคนพกิาร 
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ชดัเจน ทั้งน้ีเป็นไปตามขอ้ตกลงในกลุ่ม  เป็นการสร้างรายไดแ้บบเอ้ืออาทรต่อกนั 
การกระจายทุนประกอบอาชีพ  กลุ่มขาดคนช่วยคิดหาแนวทาง หรือจดัระบบให้ สมาชิกลาออกไปอยูก่ลุ่มคนไม่พิการ  

โครงการวจิยัส่งเสริมอาชีพคนพิการ การสนับสนุนจากแหล่งทุน ในช่วงเร่ิมตน้ของการรวมกลุ่มไดรั้บการสนบัสนุนจาก เทศบาน
หนองบวัแดงสนบัสนุนอุปกรณ์ และหาคนมาสอนทอผา้ซาโอริเพ่ิมแนวทาง กลุ่มไม่ไดรั้บการสนบัสนุนจากกองทุนส่งเสริมและ
พฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพราะมีสมาชิกจ านวนน้อย จึงไม่ไดจ้ดทะเบียนเป็นองคก์ร ผูน้ ากลุ่มเขา้ใจว่ากองทุนส่งเสริมและ
พฒันาคุณภาพชีวติคนพิการจะใหเ้งินทุนกบัสมาคมเท่านั้น จึงไม่ไดข้อทุนสนบัสนุนจากกองทุนฯ [5] 
          การจัดสวัสดิการของกลุ่ม กลุ่มยงัไม่มีการจัดสวสัดิการใดๆ เน่ืองจากเป็นกลุ่มเล็กๆ ท่ีมีรายได้ไม่แน่นอน ปัญหา 
อุปสรรคในการประกอบอาชีพ ในปัจจุบนั“การรวมอาชีพคนพิการ” มีปัญหาหลกั 3ประการ คือ 1) ขาดตลาดรองรับสินคา้ท่ีผลิตท่ี
ถาวร 2) ทุนจม ถา้ขายยงัไม่ได ้ท าใหส้มาชิกบางคนตอ้งถอยออกไป 3) การเดินทางไปขายสินคา้ และท่ีพกัอาศยั มีความยากล าบาก 
(คร้ังแรกๆ ท่ีออกร้าน จะมี อบต. สนบัสนุน คอยจดัรถ และท่ีพกัให ้กลุ่มจึงเขม้แขง็ข้ึนมาได)้ 
        ปัญหา อุปสรรคในการรวมกลุ่ม มี 6 ประการ คือ 

1) หาคนท่ีจะมารับถ่ายทอดความรู้เก่ียวกบัอาชีพในกลุ่มอาชีพไม่ได ้
2) ไม่มีการวางกฎระเบียบท่ีแน่นอน 
3) นโยบายท่ีทางจงัหวดัจดัใหค้นพิการไม่ชดัเจน 
4) ปัญหาเก่ียวกบัสุขภาพของผูน้ าและสมาชิกกลุ่ม 
5) ขาดผูน้ าท่ีมีความเขา้ใจ 
6) ขาดคนท่ีจะมาช่วยดูแล ใหค้  าแนะน า สนบัสนุนกลุ่ม 

          แนวทางด้านทุนส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวติคนพกิาร  
          กลุ่มมีขอ้เสนอแนะว่าในการเขา้ มาสนับสนุนกลุ่มคนพิการดา้นการประกอบอาชีพทอผา้ขาวมา้ให้ประสบผลส าเร็จ ควร
จดัหาสถานท่ี  ทั้งท่ีอยู ่และท่ีพกั ตลาด อ านวยการเร่ืองการเดินทางใหบ้า้ง ขณะน้ีอาศยัค่าใชจ่้ายการเดินทางจากเทศบาลหนองบวั
แดง และค่าเบ้ียเล้ียง พาหนะจากโครงการวจิยั ส่งเสริมกลุ่มอาชีพคนพิการจาก งบประมาณแผน่ดิน ทุนวิจยั วช.61 โดยนกัวิจยัดร.
เดือนเพ็ญพร ชยัภกัดี  ไดล้งพ้ืนท่ีบา้นราษฎรด าเนิน อ าเภอหนองบัวแดง  จงัหวดัชัยภูมิ  ไดเ้รียนทอผา้สไบ  ผา้พนัคอซาโอริ  
เพ่ิมเติม  ทอง่าย  ตน้ทุนต ่า ใชเ้วลาสั้นๆ  กลุ่มคนพิการดา้นการประกอบอาชีพให้ประสบผลส าเร็จ ควรด าเนินการ 2 ประการ คือ 
1) ควรมีการยืดหยุน่เร่ืองระเบียบกฎเกณฑ/์หลกัเกณฑ์ต่างๆ 2) ควรเปิดกวา้งให้มีองคก์รให้กูย้ืมลงทุนเพื่อประกอบอาชีพและ
ก าหนดการคืนเงิน ใหส้อดคลอ้งกบัรายไดจ้ากการประกอบอาชีพ [6] 
 

 กลุ่มสตรีพกิารเยบ็ปักประดษิฐ์ 
บา้นโนนสาวเอ ้อ าเภอแกง้คร้อ จงัหวดัชยัภูมิ ความเป็นมา จากการสัมภาษณ์นางสุวาสนา  ศรียอดแส อาย ุ36 ปี ซ่ึงเป็น

นายกสมาคมคนพิการจงัหวดัชยัภูมิ  คนพิการเยบ็ปักประดิษฐ ์ซ่ึงพิการทางการเคล่ือนไหว พบวา่ จุดเร่ิมตน้ของการประอบอาชีพ  
ไดไ้ปรับรถเข็นท่ีเดียวกนั ไดมี้การพูดคุยแลกเปล่ียนกนัว่าจะมีอาชีพท่ีสร้างรายได ้ เท่าท่ีความสามารถตนเองจะมี  มีทางดา้น
ใดบา้ง ซ่ึงพบวา่ บางคนก็ถนดัปัก บางคนถนดัเยบ็ ฯลฯ จึงเกิดการรวมกลุ่มกนัข้ึน เร่ิมจาก 3 คน ก่อน และไดข้องบประมาณจาก
สมาคมส่งเสริมคนพิการ โดยต่างคนต่างท า แต่ช่วยเหลือกนัตามความถนดัของแต่ละคน พฒันาฝีมือกนัมาเร่ือยๆ ลองผิดลองถูกมา
ตลอด เพราะงานทุกช้ินท าดว้ยมือ  จะไม่เน้นท าของช้ินใหญ่ๆ เพราะขายยาก แต่จะปักงานเป็นช้ินเล็กๆ แทน และให้เขา้กับ
สถานการณ์ในช่วงนั้นๆ ดว้ย เปล่ียนแปลงไปเร่ือยๆ เช่น กระเป๋าใส่มือถือ กระเป๋าสะพาย เป็นตน้ งานปักไม่จ าเป็นตอ้งเจอกนัทุก
วนั สามารถแบ่งงานกลบัไปท าท่ีบา้นได ้แต่ถา้มี Order มากๆ และจ าเป็นตอ้งใชอุ้ปกรณ์ก็จะรวมกลุ่มมาช่วยกนัท า [7] 

วตัถุประสงค์ของกลุ่ม 
           เพ่ือสร้างรายไดใ้หก้บัเพ่ือนผูพิ้การ และท าใหผู้พิ้การไดพ้บปะสงัสรรคก์นัมากข้ึน ซ่ึงท าใหสุ้ขภาพร่างกาย สุขภาพจิตดีข้ึน  
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มีก าลงัใจท่ีจะใชชี้วิตต่อไป ไม่เครียด ไม่ทอ้ถอย เพราะเม่ือก่อนผูพิ้การท่ีน่ีจะไม่รู้จกักนัเลย ต่างคนต่างก็อยูบ่า้นของตนเอง แต่พอมี
การรวมกลุ่มก็ท าใหไ้ดรู้้จกักนั และไดรั้บการยอมรับจากสงัคมมากข้ึน 

จ านวนสมาชิก  
          ปัจจุบนักลุ่มมีสมาชิก 7 คน ในอนาคตขา้งหนา้มีแนวโนม้จะขยายเพ่ิมข้ึน แต่จะเน้นคนวยัใกลเ้คียงกนั เพ่ือไม่ให้เกิด
ช่องวา่งระหวา่งวยั สามารถเขา้กนัไดง่้าย และงานปักเป็นเร่ืองท่ีละเอียดอ่อน ตอ้งใชค้วามพยายาม และสมาธิสูง ซ่ึงท่ีผา่นมาเคยมีผู ้
พิการทางดา้นสติปัญญาเขา้มาท าแต่ไม่สามารถท าได ้ 

กลุ่มได้มกีารก าหนดระเบียบเป็นลายลกัษณ์อกัษรใหส้มาชิกกลุ่มยึดถือปฏิบติัร่วมกนั 5 ประการคือ 
         1) สมาชิกคนใดออกจากกลุ่มโดยไม่มีเหตุผล จะไม่มีสิทธิรับเงินกองกลางประจ ากลุ่ม และเงินปันผล 
         2) สมาชิกคนใดไม่สามารถท างานใหก้ลุ่ม หรือท างานไม่ได ้หรือท าไดไ้ม่ถึงคร่ึงของคนท่ีท าได ้จะไดรั้บเงินปันผล
คร่ึงหน่ึงของคนท่ีท า 
         3) อุปกรณ์ทุกช้ินเป็นของกลุ่ม สมาชิกไม่มีสิทธิแต่เพียงผูเ้ดียว 
        4) ญาติพ่ีนอ้งไม่มีสิทธิกบัเงินกองกลาง และเงินปันผล (เม่ือสมาชิกเสียชีวติแลว้) 
         5) เม่ือทางกลุ่มตอ้งการ  ความร่วมมือ สมาชิกทุกคนตอ้งใหค้วามร่วมมือ 
 

 กลุ่มอาชีพนวด/สมาคมคนพกิาร(ตาบอด) จงัหวดัชัยภูม ิ
     ความเป็นมา จากการสัมภาษณ์ นายสันทดั  โตนชยัภูมิ อาย ุ40 ปี ซ่ึงเป็นผูพิ้การทางการมองเห็น (ไม่สนิท) ไดก้ล่าวถึง
แรงจูงใจท างานนวด เร่ิมจากตนเองท่ีตาเร่ิมจะมองไม่เห็น จึงเขา้มารักษาตวัในกรุงเทพฯ เป็นคนไขข้องในหลวง แต่รักษาไม่หาย 
มองเห็นเลือนราง จึงเขา้ไปฝึกอาชีพท่ีศูนยฟ้ื์นฟูสมรรถภาพคนตาบอด  มูลนิธิคอลฟิล  เขา้ไปใชชี้วิตในกรุงเทพฯ ไม่สามารถ
ปรับตวัไดจึ้งตดัสินใจกลบัมาอยู่บา้นท่ีจงัหวดัชยัภูมิ  ส าหรับอาชีพนวดท่ีท าอยู่น้ีอยู่ในรูปของสมาคม จดทะเบียนแลว้ และอยู่
ภายใตส้มาคมท่ีบา้นท่ามะไฟหวาน  โดยมีนางสุวาสนา  ศรียอดแส  เป็นนายกสมาคมคนพิการจงัหวดัชยัภูมิ และนกัวิจยั ดร.เดือน
เพญ็พร  ชยัภกัดี  ไดใ้หบ้า้นเป็นสถานท่ีรับงานนวด  ทางสมาคมไม่ไดเ้นน้เป็นอาชีพจริงๆ ส่วนมากจะเป็นการฝึกอบรมมากกวา่ 
           การส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพของการประกอบอาชีพหมอนวด มี 6 ประการ คือ 
           1) ไดส้ร้างโอกาสในการมีงานท าใหแ้ก่คนตาบอดและการพฒันาศกัยภาพใหแ้ก่คนตาบอด 
           2) ใหค้นตาบอดในชนบทไดเ้พ่ิมทกัษะท่ีจ าเป็นเหมาะสมสอดคลอ้งกบัวถีิชีวติของตน 
           3) ใหค้นตาบอดมีความรู้และทกัษะวชิานวดแผนไทย ตามหลกัวชิาศาสตร์แห่งการนวดแผนไทยได ้
           4) การเป็นหมอนวดสามารถเป็นอาชีพหลกัได ้
           5) คนตาบอดสามารถน าความรู้เร่ืองการจดัการอาชีพและน าความรู้ท่ีไดไ้ปประกอบอาชีพนวดแผนไทยได ้
          6) เพ่ือใหค้นตาบอดท่ียงัขาดโอกาสทางสงัคมและอยูใ่นพ้ืนท่ีท่ีหน่วยงานของรัฐบาลไม่สามารถเขา้ถึง ไดมี้โอกาสเขา้มาฝึก
อาชีพและพฒันาตนเองไดอ้ยูร่่วมกบับุคคลทัว่ไปในสงัคม 
         ระเบียบที่ยึดถือปฏิบัติร่วมกัน มีขอ้ตกลงวา่ ห้ามด่ืมเหลา้ และสูบบุหร่ี ในสมาคม ส าหรับคนท่ีอาศยัอยูใ่นสมาคมตอ้ง
ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั ดูแลสมาคม เช่น ลา้งจาน ซักผา้ ฯลฯ  เม่ือทางจงัหวดัมีการประชุมอะไรก็จะเขา้ร่วมทุกกิจกรรม ใน
บางคร้ังก็ตอ้งเขา้ร่วมกิจกรรมกบัคนพิการประเภทอ่ืน 

การจัดสรรรายได้ จากการนวด เตรียมไวใ้ชใ้นกรณีท่ีมีความจ าเป็น เช่น ค่าการเดินทางไปรับงานนวดนอกสถานท่ี 
ส าหรับคนท่ีมานวดในท่ีตั้งสมาคม  ก็จะท างานนวดในสมาคมฯ แต่คนไม่มีคิวนวดจะได้รับเงิน 30 บาท/วนั โดยทัว่ไปผูท่ี้มา
ท างานเป็นหมอนวดท่ีสมาคมฯจะมีรายไดเ้ฉล่ีย 100-150 บาท/วนั/คน นอกจากน้ียงัมีขา้วเล้ียง (ม้ือเท่ียง และเยน็) ม้ือละ 15 บาท 
อุปสรรคในการประกอบอาชีพ คือ ความไม่สะดวกในการเดินทาง  ปัญหาเก่ียวกบัพ้ืนท่ี เช่น  ถา้อยูใ่นกรุงเทพฯ ไปหาคนนวดมนั
ง่าย แต่คนชนบทเขาตอ้งท ามาหากินมนัยากจริงๆ  แต่ส่ิงท่ีได้มากกว่านวดก็คือ คนในหมู่บา้นรู้จักเรา ปัญหาการแข่งขนัทาง
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การตลาดในเร่ืองอาชีพหมอนวดก็มี เพราะมีร้านนวดเกิดข้ึนมากและเป็นร้านนวดท่ีมีสาวๆ เป็นคนนวด ไม่ใช่คนพิการ จึงถูกดึง
ลูกคา้ไปส่วนหน่ึง  

ปัญหา อุปสรรคในการรวมกลุ่ม มี 2 ประการ คือ 
1) การยอมรับของคนในทอ้งถ่ิน รวมถึงญาติคนพิการท่ีไม่เขา้ใจ เขาจะคิดวา่ไปแลว้จะไดเ้งินเท่าไหร่ โดยไม่ไดคิ้ดวา่จะ

ไปเพ่ือฝึก และมกัคิดวา่คนพิการตอ้งรับอยา่งเดียวไม่ใช่ตอ้งมาท าอะไรทดแทนหรือแลกเปล่ียน 
2) ตวัคนพิการไม่อยากพฒันาตนเอง เพราะมีความรู้สึกทอ้แท ้ไม่อยากท าอะไร 
แนวทางพฒันาอาชีพและคุณภาพชีวติคนพกิาร 

        ในการเขา้มาสนบัสนุนกลุ่มคนพิการดา้นการประกอบอาชีพให้ประสบผลส าเร็จ คุณสันทดั  โตนชยัภูมิ มีความเห็นว่า 
บุคลากรของกองทุนส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการ เขา้ไม่ถึงคนพิการ เวลาจดัสัมมนาทีก็จะพาคนพิการมานัง่ฟัง เสร็จ
แลว้ก็กลบับา้นกนัไป  ดร.เดือนเพญ็พร  ชยัภกัดี  น าคณะนกัวจิยัไปเยีย่ม 4 คร้ัง จึงไดส้ร้างเครือข่ายเป็นลูกคา้มารับบริการนวด  ท่ี
มหาวทิยาลยัราชภฎัชยัภูมิ  ท าใหค้นพิการไม่ต่ืนในทุกวนัน้ี เป็นการถอยหลงัอีกกา้วหน่ึง เพราะเอาเงิน 500 บาทไปคุมคนพิการไว้
ใหอ้ยูใ่นบา้น ไม่ตอ้งไปไหนก็ได ้500 บาท จึงมีขอ้เสนอวา่ ควรสนบัสนุนองคก์รของคนพิการตาบอด แลว้องคก์รก็จะสอนให้คน
พิการรู้จกัการบริหารจดัการชีวิตของตวัเอง โดยส่งเสริมเร่ืองคุณภาพชีวิต เช่น ตั้งงบเพ่ือส่งเสริมการประกอบอาชีพ  ให้มีศูนย ์ 
สถานท่ีนวดสกัแห่งน่าจะไดผ้ล คนพิการต่ืนตวัมากข้ึนจากท่ีโครงการวจิยัเขา้ไปส่งเสริมอาชีพคนพิการ 
         ข้อเสนอแนะอีกประการหน่ึงคือ ควรสนับสนุนให้มีบุคลากรท่ีมีความรู้เข้ามาช่วยเหลือสมาคมฯ เพ่ือช่วยให้งานมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน แต่ทุกวนัน้ีทางสมาคม ฯ ขาดคนท่ีจะมาท างานให้อย่างจริงจงั ขาดคนท่ีจะมาช่วยวางแผน และเช่ือมกบั
หน่วยงานอ่ืนๆ ท าใหก้ารขบัเคล่ือนการท างานสมาคมฯไม่สามารถท าไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

 กลุ่มอาชีพทอผ้าคนพกิารบ้านท่ามะไฟหวาน                                                                                       
         จากการสัมภาษณ์นางสุวาสนา  ศรียอดแส ซ่ึงเป็นนายกสมาคมคนพิการ  อาชีพทอผา้  คนพิการทางการเคล่ือนไหว พบว่า 
จุดเร่ิมตน้ของการ พฒันาฝีมือทอมาจากครอบครัว ลองผิดลองถูกมาตลอด เพราะงานทุกช้ินท าดว้ยมือ มี Order มากและจ าเป็นตอ้ง
ใชอุ้ปกรณ์ก็ตอ้งมาท่ีกลุ่ม และช่วยกนัท า 
         วัตถุประสงค์ของการท าอาชีพ  ก็เพ่ือสร้างรายไดใ้ห้กบัครอบครัว ท าให้สุขภาพร่างกาย สุขภาพจิตดีข้ึน มีก าลงัใจท่ีจะใช้
ชีวติต่อไป ไม่เครียด ไม่ทอ้ถอย เพราะเม่ือก่อนผูพิ้การท่ีน่ีจะไม่รู้จกักนัเลย ต่างคนต่างก็อยูบ่า้นของตนเอง แต่พอมีการรวมกลุ่มก็
ท าใหไ้ดรู้้จกักนั และไดรั้บการยอมรับจากสงัคม  

ระเบียบทีย่ดึถือปฏบิัตร่ิวมกนั  
           กลุ่มไดมี้การก าหนดระเบียบอยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษร  แหล่งทุนหรือวิธีการจดัหาทุนทุนของกลุ่มโดยสมาคมคนพิการ
ชยัภูมิเป็นผูดู้แล 
           การสนบัสนุนจากแหล่งทุนต่างๆ สมาชิกกลุ่มกูเ้งินจากกองทุนส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการเป็นรายบุคคล 
ส่วนกองทุนหมู่บ้าน ไม่สามารถกูไ้ด้ เพราะกองทุนฯ อา้งว่า “ห้ามผูพิ้การกู ้แต่ออมเงินได้” ซ่ึงส่วนมาก พ่อ แม่จะเป็นคนกู้
มากกวา่ แมจ้ะกูใ้นนามกลุ่มก็ท าไดย้าก เน่ืองจากสมาชิกในกลุ่มกระจดักระจายอยูก่นัคนละหมู่บา้น 
           การกระจายทุนประกอบอาชีพ  ไม่มีการกระจายทุนเพ่ือใหส้มาชิกไปประกอบอาชีพแต่จะเก็บเป็นเงินออมไวใ้ชซ้ื้ออุปกรณ์
ส าหรับท างาน  
 การจดัสวสัดิการ  ยงัไม่ไดจ้ดัสวสัดิการใหแ้ก่สมาชิกอยา่งเป็นระบบ เพียงแต่ช่วยเหลือเล็กๆ นอ้ยๆ เช่น เม่ือมีงานศพ ก็
ซ้ือพวงหรีดไปให ้ซ้ือของไปเยีย่มเม่ือป่วย ใครขาดเหลืออะไรก็มาหยบิยมืเงินของกลุ่มได ้แต่เม่ือมีแลว้ก็ตอ้งคืน  
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ปัญหา อุปสรรคในการประกอบอาชีพ  
เม่ือก่อนมีปัญหาในการเดินทาง แต่ปัจจุบนั อบต.เขา้มาช่วยเหลือ ปัญหาจึงหมดไป แต่ยงัคงมีปัญหาอ่ืนๆ ท่ียงัแกไ้ข

ไม่ได ้คือ 
1) ท างานชา้กวา่คนปกติ 
2) สถานท่ีตั้งอยูใ่นมุมอบั คนไม่ค่อยเห็น 
3) งานขายสินคา้มีนอ้ยลง เช่น OTOP ฯลฯ ท าใหไ้ม่มีโอกาสไปขายตามงานต่างๆ 

 

การถอดบทเรียนการรวมกลุ่มอาชีพคนพกิาร  
คณะผูว้ิจยั  ไดจ้ดัให้มีการถอดบทเรียนการรวมกลุ่มประกอบอาชีพของคนพิการ เม่ือวนัท่ี 11  กนัยายน 2561 ณ ห้อง

ประชุมสระหงส์ 4 มหาวิทยาลยัราชภฎัชยัภูมิ โดยเชิญแกนน ากลุ่มอาชีพคนพิการ  เขาร่วมการถอดบทเรียนเชิงลึก  การร่วมกนั
แลกเปล่ียนความคิดเห็นภายในกลุ่มโดยแบ่งกลุ่มย่อยเป็น ประกอบดว้ย 1. กลุ่มอาชีพนวด 2. กลุ่มสตรีพิการเยบ็ปักประดิษฐ์  
3. กลุ่มผลิตภณัฑจ์ากไมก้วาดดอกหญา้ ตามประเด็นค าถาม พบวา่ เหตุผลในการเลือกอาชีพให้เหมาะสมกบัความพิการ โดยส่วน
ใหญ่จะมีความเห็นตรงกนัวา่ ปัญหาเร่ืองความพิการ ไม่ไดมี้ผลกระทบโดยตรงต่อการประกอบอาชีพเลย แต่การท่ีจะประกอบ
อาชีพใดก็ตามแต่ของ คนพิการจะข้ึนอยูก่บั “ใจ” เป็นหลกั หากมีใจรักในงานท่ีจะท าแลว้ ก็ยอ่มสามารถท างานนั้นๆ ออกมาดีได้
เทียบเท่าคนปกติทัว่ไป หรือบางคร้ังอาจจะดีกวา่ดว้ยซ ้ า เพราะคนพิการมีจิตวิญญาณอยา่งแทจ้ริงในการผลิตงานแต่ละช้ิน ไม่ได้
ท าเพ่ือหวงัผลก าไรมากมาย แต่ท าเพ่ือตอ้งการการยอมรับในศกัยภาพของตนจากสงัคมรอบขา้งเท่านั้น และยิ่งหากเป็นอาชีพท่ีคน
พิการเองมีความถนัดอยูแ่ลว้ก็จะเป็นอีกอาชีพหน่ึงท่ีตดัสินใจเลือกท ามากท่ีสุด เพราะในความถนัดก็จะมีความใจรักในงานนั้น
สอดแทรกอยู ่อีกทั้งไม่ตอ้งไปตั้งตน้เร่ิมฝึกอาชีพใหม่ ซ่ึงอาจท าใหต้อ้งเสียเวลาในการเรียนรู้ 

ในขณะท่ีบางอาชีพคนพิการอาจไม่สามารถท าได ้เพราะความพิการอาจท าให้ไม่มีความเหมาะสมกบัอาชีพท่ีตอ้งการท า
อย่างแทจ้ริง คนพิการจึงขาดศกัยภาพท่ีจะท าอาชีพนั้นๆ ไป เช่น คนตาบอดท าอาชีพเพาะเห็ด คนพิการทางการเคล่ือนไหวท า
อาชีพนวด ฯลฯ แต่หากครอบครัว ญาติ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งให้ความช่วยเหลือ อ านวยความสะดวกให้ในงานบางขั้นตอนท่ีเขาไม่
สามารถท าได ้ส่ิงเหล่าน้ีก็จะช่วยใหค้นพิการมีความมัน่ใจมากข้ึนในการประกอบอาชีพ ในท่ีสุดก็สามารถประกอบอาชีพตามท่ีใจ
รัก สามารถสร้างรายไดใ้ห้กบัตนเอง และครอบครัวได ้ซ่ึงการดึงศกัยภาพของคนพิการออกมาให้ไดจึ้งเป็นส่ิงท่ีมีความส าคญั
มากกวา่เร่ืองอ่ืนใด เพราะคนพิการจะประกอบอาชีพไดป้ระสบส าเร็จนั้นจะตอ้งมาจากศกัยภาพท่ีมีอยูใ่นตวัตนของเขาอยา่งแทจ้ริง 
โดยส่วนใหญ่แลว้ขอ้จ ากดัจะเป็นเร่ืองของปัจจยัภายนอกมากกว่า  ท่ีเป็นเหตุผลหลกัในการเลือกอาชีพของคนพิการ แต่ไม่ใช่
ตวัตนของคนพิการเอง อาทิ เป็นอาชีพท่ีลงทุนไม่สูง ไม่จ าเป็นตอ้งใชวุ้ฒิการศึกษาสูง สามารถท าไดใ้นทุกเขตพ้ืนท่ี มีตลาด/
ผูใ้ชบ้ริการรองรับ มีอ านาจในการต่อรองราคา มีเคร่ืองอ านวยความสะดวกในการเดินทาง ฯลฯ ดงันั้น การเปิดโอกาสให้กบั คน
พิการไดท้ างานตามท่ีใจรัก ตามความถนดัท่ีมี แมจ้ะผิดพลาดในช่วงแรกๆ แต่คร้ังต่อๆ ไปส่ิงท่ีเขาท าผิดพลาดนั้นก็จะกลายเป็น
บทเรียนอนัมีค่าท่ีสอนใหเ้ขาประสบความส าเร็จไดใ้นสุด คนพิการหลายๆ คนท่ีสามารถประกอบอาชีพเล้ียงครอบครัวไดโ้ดยไม่
จ าเป็นตอ้งพ่ึงความช่วยเหลือจากใคร หรือหน่วยงานใดเลย ซ่ึงจากการถอดบทเรียนแกนน ากลุ่มอาชีพคนพิการไดใ้ห้ความเห็นไว้
ดงัน้ี นายประสบ ยีค่  า กล่าววา่ “ความพิการทางดา้นการเคล่ือนไหว ขาขาด แขนขาด ค่อนขา้งจะล าบากในการประกอบอาชีพ ตอ้ง
มีการเฟ้นหาให้เหมาะสมกบัความพิการ คือ มีการส ารวจว่า ใครอยากท าอะไร ทางกลุ่มก็คุยกนั แลว้ก็แบ่งกลุ่ม ใครสนใจเร่ือง
อะไรใหเ้ขา้ไปในกลุ่มนั้น ไม่ตอ้งไปยดัเหยยีดใหเ้ขา เพราะศกัยภาพความพิการไม่เหมือนกนั ตอ้งหาเหตุผลให้ไดว้า่ท าไมถึงเลือก
อาชีพน้ี และน ามาแลกเปล่ียนกนั สรุปก็คือ ตอ้งมีทั้งประสบการณ์ใจ รัก และความขยนั อดทน” 
 จุดแขง็ของอาชีพของแต่ละกลุ่มอาชีพคนพิการก็มีลกัษณะเฉพาะท่ีแตกต่างกนัออกไป แต่ก็มีบางส่วนท่ีมีความคลา้ยคลึง
กนับา้ง ซ่ึงโดยทัว่ไปแลว้จุดแข็งจะเป็นเหตุผลหน่ึงท่ีท าให้กลุ่มอาชีพนั้นยงัคงสภาพอยูไ่ด ้แมว้า่จะมีปัจจยัเขา้มารุมเร้าก็ตาม แต่
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หากจุดแข็งมีมากกว่า ปัจจยัเหล่านั้นก็ย่อมไม่ก่อให้เกิดผลกระทบอะไรเลย ซ่ึงจากการถอดบทเรียนในคร้ังน้ี พบวา่ จุดแข็งของ
อาชีพของคนพิการท่ีส าคญัมี 5 ประการ คือ 

1) สินคา้/บริการมีตลาดรองรับ 
2) เป็นอาชีพท่ีมีความส าคญั ตลาดมีความตอ้งการสูง 
3) กลุ่ม/องคก์รมีความเขม้แขง็ 
4) มีอ านาจในการต่อรองราคาสินคา้ในฐานะเป็นผูผ้ลิต 
5) ความเป็นเอกลกัษณ์ของสินคา้หรือการบริการ 

 ปัจจัยหนุนเสริมให้ประสบความส าเร็จ โดยทัว่ไปแลว้การประกอบอาชีพใด ๆ ก็ตาม ส่วนใหญ่ลว้นจะตอ้งประสบกบั
ความเส่ียงตั้งแต่แค่เร่ิมคิดแลว้ทั้งนั้น เพราะการท่ีจะท าให้ธุรกิจมีความมัน่คงด ารงอยูต่่อไปนั้นไม่ใช่เร่ืองท่ีง่าย เน่ืองจากตอ้งพบ
เจอกบัขอ้จ ากดัต่างๆ มากมาย ไม่วา่จะเป็นเร่ืองการแข่งขนัระหวา่งธุรกิจสินคา้ประเภทเดียวกนั หรือธุรกิจสินคา้ทดแทน อ านาจ
การต่อรองของผูบ้ริโภค กฎระเบียบ/ขอ้บงัคบั ต่างๆ  ซ่ึงตวัแปรหลกัท่ีส าคญัของการท าธุรกิจ คือ ตลาด ดงันั้น การท่ีสามารถครอง
ส่วนแบ่งทางการตลาดไวไ้ดม้ากท่ีสุดจึงนบัวา่เป็นส่ิงท่ีส าคญั แต่จะมุ่งเนน้ท าเพียงเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง เพ่ือให้ไดม้าซ่ึงส่วนแบ่งทาง
การตลาดย่อมเป็นเร่ืองท่ียากมาก ปัจจยัหนุนเสริมอ่ืนๆ จึงมีความจ าเป็นท่ีตอ้งเขา้มามีส่วนช่วย เพ่ือให้การประกอบอาชีพนั้น
ประสบผลส าเร็จอยา่งมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน จากการถอดบทเรียนของกลุ่มอาชีพคนพิการ พบวา่ ปัจจยัหนุนเสริมความส าเร็จมี 
5 ประการ คือ 
 1) ความสามคัคี เพราะความสามคัคีเป็นจุดเร่ิมตน้ของการท าให้กลุ่ม/องคก์รมีความเขม้แข็ง เหนียวแน่น และด ารงอยู่
ต่อไปไม่มีวนัส้ินสลาย เกิดกลายเป็นพลงัท่ีสามารถต่อรองในเร่ืองต่างๆ ท่ีปรารถนาได ้
 2) รักในงานอาชีพ เพราะความรักจะเป็นพลงัส าคญัในการผลกัดนัให้คนพิการมีก าลงัท่ีจะท าในส่ิงท่ีตนรัก ก่อเกิด
กลายเป็นผลงานท่ีมาจากจิตวญิญาณอนัน่าท่ึงของคนพิการท่ีสามารถท าไดเ้ทียบเท่าคนปกติทัว่ไป 
  3) การท าบญัชีเป็นการสร้างความชดัเจน ความเช่ือมัน่ ความโปร่งใส ระหวา่งสมาชิกในกลุ่มดว้ยกนั ท าให้เกิดเป็นความ
ไวเ้น้ือเช่ือใจซ่ึงกนัและกนั ส่งผลใหก้ลุ่ม/องคก์รมีความเขม้แขง็ 
 4) การท างานเป็นกลุ่ม ยอ่มตอ้งอาศยัผูน้ าท่ีดี มีความเขา้ใจ และรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น  
 5) คุณภาพสินคา้ เพราะเป็นการสร้างความเช่ือมัน่ใหแ้ก่ผูซ้ื้อผูม้ารับบริการจากคนพิการ 

ปัญหาอุปสรรคทีเ่กดิขึน้ และวธีิการแก้ปัญหา  
ปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน โดยส่วนใหญ่มีทั้งปัจจยัภายในและภายนอกของคนพิการเอง ท าให้ตอ้งถูกจ ากดัในเร่ืองของ

โอกาสในหลายๆ ดา้น โดยเฉพาะในเร่ืองของอาชีพ เพราะจะท าให้ผลิตภณัฑ์ หรือบริการท่ีมาจากคนพิการนั้น ไม่ไดรั้บการ
ยอมรับจากสังคม ส่งผลให้ธุรกิจของคนพิการตอ้งประสบกบัภาวะขาดทุน และอาจจะตอ้งยติุลงไดใ้นท่ีสุด ซ่ึงปัญหาหลกัๆ ท่ี
ส าคญัมี 10 ประการ คือ 

1) วสัดุ อุปกรณ์ขาดความทนัสมยั 
2) ทศันคติของครอบครัว ญาติ และสงัคมท่ีมีต่อคนพิการ 
3) การไม่กลา้เปิดตวัของคนพิการ 
4) ขาดความรู้ ความเขา้ใจเร่ืองแผนการตลาด 
5) ไม่มีการท าสญัญาซ้ือ-ขาย ท าใหถู้กโกง 
6) หน่วยงาน/องคก์รต่างๆ ไม่เขา้มาช่วยเหลือรับรองกลุ่มอาชีพ 
7) ไม่สามารถเจาะตลาดของสินคา้ได ้
8) สมาชิกในกลุ่มไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั ต่างคนต่างใชค้วามคิดของตนเอง 
9) ขาดความร่วมมือของสมาชิก 
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ผลการถอดบทเรียนแกนน า 
          ส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่า โดยปกติแล้วปัญหาของแต่ละกลุ่มย่อมมีความแตกต่างกันออกไป ดังนั้ น แนวทางการ
แกปั้ญหาก็ตอ้งข้ึนอยูก่บัปัญหาท่ีแต่ละกลุ่มพบ เม่ือมีปัญหาอุปสรรคเกิดข้ึนเร่ิมแรกจะตอ้งคน้หาตน้เหตุของปัญหาเสียก่อนวา่ เกิด
จากอะไร เพ่ือท่ีจะไดห้าแนวทางแกไ้ขไดอ้ยา่งตรงจุด และต่อมาก็ตอ้งใชว้ธีิการพดูคุย ระดมความคิดเห็น เพ่ือ รับฟังความคิดเห็น
ซ่ึงกนัและกนัภายในกลุ่ม หาทางออกร่วมกนัในเบ้ืองตน้ก่อน แต่หากไม่สามารถแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนได ้ก็ตอ้งหาค าปรึกษาจากผูท่ี้มี
ความเช่ียวชาญ หรือช านาญการเฉพาะดา้น เพื่อหาทางออกของปัญหาท่ีดีต่อไป 
         

การจดัสวสัดกิาร  
          เร่ืองการจดัสวสัดิการของกลุ่มอาชีพคนพิการ  จากการถอดบทเรียนพบวา่ สวสัดิการของคนพิการมาจากหลายช่องทาง 
กล่าวคือ ช่องทางท่ี 1 สวสัดิการท่ีมาจากสิทธิของ คนพิการ เช่นเบ้ียยงัชีพรายเดือน การรักษาพยาบาลโดยใชบ้ตัร ช่องทางท่ี 2 
สวสัดิการท่ีไดม้าจากการสนบัสนุนจากบุคคลหรือหน่วยงานท่ีตอ้งการบริจาคให้กบักลุ่มคนพิการ ช่องทางท่ี 3 สวสัดิการท่ีได ้มา
จากการจดักิจกรรมหารายไดเ้ขา้กองทุนสวสัดิการของกลุ่ม เช่น การทอดผา้ป่า การประกอบอาชีพและน ารายไดส่้วนหน่ึงมา
จดัสรรเป็นสวสัดิการใหก้บัคนพิการ 

ข้อเสนอแนะ  
จากผลการศึกษาดงักล่าวขา้งตน้ คณะผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะต่อรูปแบบ และแนวทางการส่งเสริมอาชีพคนพิการ ดงัน้ี  

 1. ขอ้เสนอแนะต่อรูปแบบและแนวทางการส่งเสริมอาชีพของคนพิการ 
 นอกจากรูปแบบและแนวทางการส่งเสริมอาชีพของคนพิการดงักล่าวแลว้ คณะผูว้ิจัยมีขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติมท่ีเป็น
รูปธรรมจากผลการวจิยั ดงัน้ี 
 1.1 กองทุนส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการ ควรจดัสรรงบประมาณสนบัสนุนกลุ่มอาชีพคนพิการแบบให้
เปล่า ส าหรับคนพิการท่ียงัไม่มีอาชีพ และตอ้งการการสงเคราะห์ในเบ้ืองตน้และ เพ่ือใหค้นพิการรวมกลุ่มกนัประกอบอาชีพซ่ึงจะ
ท าใหค้นพิการไดพ้บปะกนัมีกิจกรรมร่วมกนั และเป็นการน าคนพิการออกสู่สงัคม 
 1.2 กองทุนส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการ ควรสนบัสนุนกลุ่มคนพิการท่ียงัไม่ประสบความส าเร็จในการ
ประกอบอาชีพ เป็นการสนบัสนุนเงินกูย้มืแบบกลุ่มโดยไม่มีดอกเบ้ีย และควรมีการยดืหยุน่เร่ืองระเบียบกฎเกณฑ/์ หลกัเกณฑต์่าง 
ๆ ให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ท่ีเป็นจริงในการประกอบอาชีพของคนพิการ โดยค านึงถึงประเภทความพิการและอาชีพของคน
พิการ โดยควรปรับปรุงขั้นตอนการขอกูย้มืเงินใหส้ะดวกรวดเร็วข้ึน ไม่ตอ้งใหค้นพิการเดินทางหลายคร้ัง เพราะ คนพิการมีความ
ยากล าบากในการเดินทาง ควรเปิดช่องทางการส่งเงินกู้ยืมให้หลากหลายช่องทางมากข้ึน เพราะการเปิดช่องทางผ่าน
ธนาคารกรุงไทยเพียงแห่งเดียวค่อนขา้งล าบากและ ควรเปล่ียนระยะเวลาในการคืนเงินใหส้อดคลอ้งกบัรายไดข้องแต่ละอาชีพ 
 1.3 การพฒันาคุณภาพชีวติคนพิการ ควรทดลองส่งเสริมกลุ่มอาชีพคนพิการ  โดยการส่งเสริมให้ขยายธุรกิจในระดบั
ท่ีกวา้งยิง่ข้ึน ควรประสานงานกบัส านกังานส่งเสริมวสิาหกิจ ใหเ้ป็นผูส่้งเสริมศกัยภาพใหก้บักลุ่มอาชีพคนพิการท่ีเขม้แขง็มากข้ึน 
อาจจะสรรเงินทุนกอ้นใหญ่จากกองทุนส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวติคนพิการเขา้ไปร่วมสมทบ พร้อมทั้งการจดัท าขอ้ตกลงกบั
องค์กรของคนพิการให้เขา้ร่วมด าเนินการหนุนเสริม เพ่ือร่วมกันเรียนรู้และ เพ่ือให้การด าเนินการทดลองมีหลกัประกันใน
ความส าเร็จ 
 1.4 กองทุนส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวติคนพิการ ควรท างานเชิงรุกโดยส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพมิใช่รอแต่การ
อนุมติัโครงการกูเ้งินเท่านั้น ซ่ึงอาจเร่ิมจากการช่วยเหลือโครงการท่ีไม่ผา่นการกลัน่กรองในระดบัจงัหวดั โดยการส่งเจา้หนา้ท่ีท่ีมี
ความเช่ียวชาญไปใหค้  าปรึกษาแนะน า ช่วยพฒันาโครงการใหไ้ดรั้บการอนุมติั 
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 1.5 หลงัจากมีพระราชบญัญติัส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 อ านาจในการอนุมติัเงินกูย้ืมเป็น
ของคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริม และพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการ ซ่ึงคณะอนุกรรมการ ระดบัจงัหวดัมีหนา้ท่ีเพียง
กลัน่กรองโครงการมีความเห็นเบ้ืองตน้  ควรกระจายอ านาจมายงัจงัหวดัโดยให้คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิต
คนพิการจงัหวดั มีอ านาจหนา้ท่ีในการอนุมติังบประมาณแทนซ่ึงจะเกิดความยดืหยุน่เร่ืองจ านวนเงินท่ีจะอนุมติัตามประเภทอาชีพ
และเปิดทางใหก้ลไกจงัหวดั  ด าเนินงานจดัสรรกองทุนฯ ไดอ้ยา่งสอดคลอ้งกบัสภาพขอ้เท็จจริง  
 1.6 กระทรวงแรงงาน ควรเขา้มามีบทบาทในการส่งเสริมอาชีพอิสระของคนพิการให้จริงจังมากข้ึน  ควรจัดตั้ง
สถาบนัส่งเสริมอาชีพคนพิการข้ึนมาอีกหน่วยงานหน่ึง  เพ่ือท าหน้าท่ีให้บริการด้านการส่งเสริมอาชีพอิสระให้กบัคนพิการ
โดยตรงอยา่งครบวงจร 
 1.7 การแกปั้ญหาการขาดตลาดรับรองสินคา้ของคนพิการ ควรมอบหมายให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  กรมการ
จดัหางาน แสดงบทบาทในเชิงรุกดา้นการขยายตลาด เพ่ือรับรองสินคา้ของคนพิการทุกประเภท โดยเร่ิมจากการจดัหาสถานท่ี
ส าหรับการจ าหน่ายสินคา้ของคนพิการในจงัหวดัตามประเภทสินคา้และบริการของคนพิการแลว้ท าการตลาดสู่ประชาชนและค่อย 
ๆ ขยายตลาดต่อไป 
 2. ขอ้เสนอแนะในการน าผลวจิยัไปใช ้
 2.1 จากผลการศึกษาพบวา่กลุ่มอาชีพคนพิการ สามารถจดัสวสัดิการให้กบัสมาชิกไดด้ว้ยตนเอง โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง
องคก์รคนพิการท่ีเป็นสมาคม ส านกังานส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวติคนพิการแห่งชาติ ควรด าเนินการกบักองทุนสวสัดิการของ
องค์กรคนพิการ จดัสวสัดิการโดยเฉพาะ โดยอาจมีขอ้ตกลงกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีอยูใ่นพ้ืนท่ีร่วมสมทบในลกัษณะ 
Matching Fund 3 ฝ่าย 
 2.2 ในการจดัสรรงบประมาณสนบัสนุนการจดัสวสัดิการให้กบัองคก์รคนพิการท่ีมีศกัยภาพ เพื่อให้เกิดกลไกหนุน
เสริมในการให้ค  าปรึกษาในเร่ืองการจดัสวสัดิการท่ีไม่ส่งผลกระทบในดา้นท่ีท าให้คนพิการรอคอยแต่ความช่วยเหลือไม่พฒันา
ตนเองซ่ึงเป็นการจดัสวสัดิการเชิงเสริมพลงัท่ีตอ้งการผูมี้ประสบการณ์ช่วยคิดคน้กระบวนการจดัสวสัดิการอยา่งสร้างสรรค ์
 2.3 ควรมีการติดตามประเมินผลการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการจัดสวสัดิการให้กับองค์กรคนพิการ ท่ีมี
ศกัยภาพโดยควรเป็นการติดตาม และประเมินผลแบบเสริมพลงั (Empowerment Monitoring and Evaluation) ซ่ึงจะตอ้งมีการสรุป
บทเรียน ปรับปรุง และจดัระบบการจดัสวสัดิการให้มีประสิทธิภาพเป็นธรรมทัว่ถึงและครอบคลุมเพ่ือสร้างแบบอยา่งและน าไป
ขยายผลต่อไป 
 3. ขอ้เสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป  
 ควรมีการศึกษาวจิยัเชิงปฏิบติัการ เพ่ือส่งเสริมอาชีพคนพิการในขั้นตอนของการรวมกลุ่มตามประเภทความพิการควบคู่
กบัการสนบัสนุนงบประมาณจ านวนมากใหก้บัองคก์รคนพิการในการประกอบอาชีพอิสระ เพ่ือใหเ้กิดกระบวนการเรียนรู้และการ
สร้างรูปแบบและแนวทางท่ีดีในการขยายผลต่อไป 
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