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ในปัจจุบัน แนวคิดทางการจัดการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสมรรถนะการประกอบอาชีพ คนพิการที่
นาเสนอในงานวิจัย บทความวิชาการ หรือเอกสารทางวิชาการต่างๆ พบว่ามี แนวคิดที่นักวิจัยและนักวิชาการ
นามาเป็นกรอบในการศึกษาประเด็นด้านคนพิการจานวนมาก ซึ่งแม้ว่าแต่ละแนวคิดจะมีวัตถุประสงค์สาคัญ
ร่วมกันในการช่วยเหลือ สนับสนุน และส่งเสริมให้ คนพิการสามารถดารงชีวิต เข้าร่วมกิจกรรมในสัง คม และ
ประกอบอาชีพได้อย่างเท่าเทียม ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการในภาพรวมเช่นเดียวกันและพบว่า
บางแนวคิดมีองค์ประกอบที่สอดคล้องและสนับสนุนต่อกัน แต่ลักษณะการนาเสนอมักไม่ถูกนามาบูรณาการ
ร่วมกันอย่างชัดเจน ดังนั้น การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สั งเคราะห์องค์ประกอบของแนวคิดการจัดการ
สมรรถนะการประกอบอาชีพคนพิการ และ 2) ศึกษาความสัมพันธ์ของแนวคิดการจัดการสมรรถนะการประกอบ
อาชีพคนพิการ โดยใช้กระบวนวิธีการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) ตามแนวทางของ Scott
(1990; 2006) ศึก ษาวรรณกรรมที่ เกี่ ย วข้อ ง แบ่ ง เป็ น 1) วรรณกรรมภาษาไทย จ านวน 72 ฉบั บ และ
2) วรรณกรรมภาษาต่า งประเทศ จ านวน 47 ฉบับ ผลการวิ จัย พบว่ า 1) แนวคิดการจัด การสมรรถนะการ
ประกอบอาชี พ คนพิ ก าร แบ่ ง ได้ 3 องค์ ป ระกอบ คื อ องค์ ป ระกอบภายใน องค์ ป ระกอบภายนอก และ
องค์ประกอบเชิงผสมผสาน และ 2) แนวคิดการจัดการสมรรถนะการประกอบอาชีพ คนพิการ ซึ่งประกอบด้วย
6 แนวคิดย่อย พบว่ามีลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิด จานวน 19 ลักษณะ โดยผลการวิจัยครั้งนี้จะเป็น
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กรอบแนวคิดในการวิจัยเชิงประจักษ์เพื่อพิสูจน์ข้อค้นพบ รวมถึงเป็นข้อมูลสารสนเทศที่สาคัญในการจัดทา
นโยบายที่เกี่ยวข้องกับคนพิการต่อไป
คาสาคัญ : สมรรถนะ คนพิการ แนวคิดที่ให้ความสาคัญกับมนุษย์ทุกคน
Abstract

Nowadays, there are many management concepts about managing capabilities of
occupational for people with disabilities present in research articles, academic articles or academic
documents which researchers and academicians use as a framework for studying about people
with disabilities. Although, each concept has a common purpose in supporting, helping and
encouraging people with disabilities to live in society, participate social activities and work equally
to normal people which will increase the quality of life. Moreover, some concepts have consistent
and supportive components to other concepts but most of them will not integrate together
clearly. Therefore, this paper aims to 1) synthesize the components of the concept of managing
capabilities of occupational for people with disabilities and 2) analyze the relationship of each
concept of managing capabilities of occupational for people with disabilities. By using the
Documentary research technique (Scott, 1990; 2006) in studying related literatures consists of 72
Thai literatures and 47 foreign literatures. The results revealed that 1) the concept of managing
capabilities of occupational for people with disabilities is divided into 3 components which are
internal capabilities, external capabilities and combined capabilities and 2) the concept of
managing capabilities of occupational for people with disabilities which consists of 6 sub-concepts
have 19 relationships between them. The results of this paper will be the framework for the future
empirical study to prove the findings and also provides the important information for policy makers
in creating the suitable policy for people with disabilities.
Keywords: Capability, People with Disability, Capability Approach
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1. บทนา

แนวโน้ มการเพิ่มขึ้น ของคนพิการในประเทศไทย จากการประมาณการจานวนคนพิ การระหว่า ง
ปี พ.ศ. 2550 – 2562 พบว่า มีอัตราการเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 12.60 ต่อปี (สานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพ
ระหว่างประเทศ, 2556) และในปี พ.ศ. 2560 ประเทศไทยมีจานวนคนพิการทั้งสิ้น 1,800,499 คน (กระทรวง
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ , 2560ข) คิดเป็นร้อยละ 2.70 เมื่อเทียบกับจานวนประชากรทั้งหมด
65.90 ล้านคน (กรมการปกครอง, 2560) และแม้จานวนคนพิการจะเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนในสังคมไทย แต่ คน
พิ ก ารส่ ว นมากยั ง คงต้ อ งประสบปั ญ หาในการด ารงชี วิ ต ในสั ง คมและการประกอบอาชี พ ซึ่ ง เป็ น ผลจาก
กระบวนการทางสังคมที่ให้ความหมายคนพิการเป็นผู้มีความบกพร่อง ไม่สามารถทางานหรือสร้างประโยชน์ต่อ
องค์กรได้ และบางครั้งอาจมองว่า คนพิการเป็นปัญหาต่อสังคม (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข , 2553) ทาให้คน
พิการถูกกีดกันในการเข้าถึงสิทธิที่พึงได้รับ การเข้าสู่สังคม และโอกาสในการประกอบอาชีพที่เหมาะสม ส่งผลให้
คุณภาพชีวิตของคนพิการส่วนมากจึง ไม่เป็นไปอย่างเหมาะสมและเท่าเทียมกับคนในสังคม (กุลภา วนจสาระ,
2555) ดังนั้น หน้าที่ของประชาชนทุกคน ภาครัฐ เอกชน หน่วยงานอิสระที่เกี่ยวข้องรวมถึง คนพิการมีความ
จาเป็นที่ต้องร่วมมือกันในการปรับเปลี่ยนบริบทของคนพิการจากภาระสู่การเป็นพลังในการพัฒนาสังคมร่วมกัน
อย่างเป็นรูปธรรม (สุทิน จันทา, วรุณี เชาวน์สุขุม และวงศ์ธีรา สุวรรณิน, 2554) เนื่องจากคนพิการเป็นทรัพยากร
มนุษย์ที่มีความสาคัญต่อภาคการผลิต เป็นส่วนร่วมสาคัญในการสร้างคุณประโยชน์และพัฒนาประเทศร่วมกับ
สังคมและประเทศชาติ (สุมิตตา เจิมพันธ์ และไชยนันท์ ปัญญาศิริ , 2558; องค์การแรงงานระหว่างประเทศ,
2553)
โดยปัจจุบันประเทศไทยมีแนวโน้มในการสนับสนุนการจ้างงานคนพิการในเชิงบวกจากการพัฒนา
กฎหมาย ข้อบังคับ หรือนโยบายต่างๆ ที่ผลักดันให้หน่วยงานภาครัฐและสถานประกอบการรับ คนพิการเข้าตาม
อย่างต่อเนื่อง (จักรภพ ดุลศิริชัย และวิภาวี กฤษณะภูติ, 2556) แต่เมื่อพิจารณาสถิติที่สาคัญของคนพิการ พบว่า
จานวนคนพิการในปี พ.ศ. 2560 จานวน 1,800,499 คน มีจานวนคนพิการที่อยู่ใน วัยทางาน (อายุระหว่าง
15 – 60 ปี) จานวนมากถึง 802,058 คน แต่กลับพบว่ามีจานวนคนพิการที่ประกอบอาชีพเพียง 225,924 คน
คิดเป็นร้อยละ 28.42 โดยมีจานวนคนพิการระดับรุนแรงที่ช่วยตนเองไม่ได้ จานวน 118,144 คน ดังนั้น จึงมีคน
พิการในวัยทางานที่ไม่ได้ประกอบอาชีพถึง455,990คน(กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์,2560ก)
ซึ่งเพื่อพิจารณาจากสภาวะการขาดแคลนแรงงานอย่างรุนแรงของประเทศไทยในปัจจุบัน (ชญานี ชวะโนทย์ ,
นภนต์ ภุมมา และ ถิรภาพ ฟักทอง, 2559) ควบคู่กับงานวิจัยที่แสดงให้เห็นว่า คนพิการมีสมรรถนะในการ
ประกอบอาชีพรวมถึงประโยชน์ที่เกิดต่อองค์กร คนพิการจึงควรมีโอกาสได้รับการจ้างงานเพิ่มมากขึ้น (องค์การ
แรงงานระหว่างประเทศ, 2553) ดังนั้น ช่องว่างของปัญหาที่เกิดขึ้น คือ สาเหตุที่คนพิการจานวนมากไม่ได้รับการจ้าง
งาน และในอีกมุมมองหนึ่ง คือ สาเหตุที่คนพิการเลือกไม่ประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับตน
ผลการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องพบว่าสาเหตุเบื้องต้นของช่องว่างที่เกิดขึ้น คือ การถูกลิดรอน
สมรรถนะ ความสามารถ และอิสระในการดารงชีวิตและการประกอบอาชีพซึ่งเป็นผลจากโครงสร้างเชิงอานาจ
ทางสังคมที่ส่งผลให้เกิดอุปสรรค 3 ประการต่อ คนพิการ คือ 1) อุปสรรคเชิงกายภาพ (Physical Barrier) 2)
อุปสรรคเชิงนโยบาย (Systematic Barrier) และ 3) อุปสรรคเชิงทัศนคติ (Attitude Barrier) (ภัทรกิติ์ โกมลกิติ ,
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2551) ดังนั้น นัยสาคัญของการแก้ปัญหาคือการค้นหาแนวทางหรือองค์ประกอบที่ส่งเสริมให้ คนพิการได้รับ
โอกาส เกิดอิสระภาพในการดารงชีวิตและประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสมกับสมรรถนะของตน โดยพิจารณา
ปัจจัยภายในตัวคนพิการและปัจจัยภายนอก รวมถึงปัจจัยทางสังคมที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากพบว่าสมรรถนะของ
คนพิการจะมีความเชื่อมโยงกับสภาพแวดล้อมทางสังคม (ประเสริฐ ยังปากน้า, 2552)
จากรายละเอียดข้างต้น ผู้วิจัยจึงสังเคราะห์และนาเสนอแนวคิดการจัดการสมรรถนะการประกอบ
อาชีพคนพิการบนพื้นฐานของแนวคิดที่ให้ความสาคัญกับมนุษย์ทุกคน รวมถึงการจัดกลุ่มองค์ประกอบแนวคิด
การจัดการสมรรถนะการประกอบอาชีพ คนพิการ เพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษาเชิงประจักษ์ และเป็นข้อมูล
สารสนเทศในการจัดทานโยบายที่เกี่ยวข้องกับคนพิการต่อไป
2. วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อสังเคราะห์องค์ประกอบของแนวคิดการจัดการสมรรถนะการประกอบอาชีพคนพิการ
2. เพื่อศึกษาความเชื่อมโยงของแนวคิดการจัดการสมรรถนะการประกอบอาชีพคนพิการ
3. การทบทวนวรรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
การวิจัยเชิงเอกสารครั้งนี้ดาเนินการโดยการทบทวนวรรณกรรม ประกอบด้วย งานวิจัย บทความ
วิชาการ คู่มือ เกณฑ์มาตรฐาน รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แบ่งเป็นวรรณกรรมภาษาไทย จานวน 72 ฉบับ และ
วรรณกรรมภาษาต่างประเทศ จานวน 47 ฉบับ เพื่อศึกษาแนวคิดซึ่งเป็นที่มาของปัญหาคนพิการในปัจจุบัน
ศึกษากระบวนทัศน์เกี่ยวกับคนพิการที่ส่งผลต่อรูปแบบการช่วยเหลือคนพิการในปัจจุบนั และสังเคราะห์แนวคิดที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการสมรรถนะการประกอบอาชีพ รวมถึงความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละแนวคิด มีรายละเอียด
ที่สาคัญ ดังนี้
3.1 สถานการณ์ของคนพิการกับกลไกการผลักดันสู่การเป็นคนชายขอบในสังคม
การให้ความหมายคนพิการในอดีตจนถึงปัจจุบัน เป็นการสะท้อนการตีความหมายคนพิการของคน
ทั่วไปในสังคมที่มักแฝงด้วยทัศนคติหรือนัยเชิงลบของสังคม จนคนพิการถูกกลไกทางสังคมผลักดันให้ถูกจัดกลุ่ม
อยู่ในประเภท “คนชายขอบ” ที่ถูกสังคมละทิ้งและทาให้อยู่สภาวะการเป็น “คนอื่น” ในสังคมและถูกกีดขวางใน
การเข้าถึงทรัพยากร สวัสดิการภาครัฐ ไร้อานาจการต่อรองหรือเรียกร้องสิทธิ รวมถึงการจากัดโอกาสในการมี
ส่วนร่วมตัดสินใจในกิจกรรมต่างๆ ของสังคม ซึ่งผลการวิจัยพบว่าปัญหาที่เกิดขึ้นกับ คนพิการนั้นเป็นผลมาจาก
โครงสร้างเชิงอานาจทางสังคมของสถาบันต่างๆ ในสังคม (กุลภา วจนสาระ, 2555) โครงสร้างเชิงอานาจทาง
สังคมเป็นปัญหาที่ซ่อนเร้นเคียงคู่กับปัญหาด้านความเหลื่อมล้า ไม่เป็นธรรม และไม่เท่าเทียมกันในสังคม ซึ่งมี
ต้น เหตุ ส าคัญ จากระบบทุ น นิย มที่แฝงอยู่ ในกระบวนการทางสั งคมที่มุ่ ง เน้ น การสร้า งความมั่ งคั่ง ทางระบบ
เศรษฐกิจและสังคมจนเกิดเป็นช่องว่างทางสังคมอย่างชัดเจน ดังนั้น ความเหลื่อมล้าและความไม่เท่าเทียมกันใน
สังคมที่เกิดจากอิทธิพลของระบบทุนนิ ยมที่มุ่งเน้นการยกระดับมูลค่าทางเศรษฐกิจ ส่งผลให้มโนทัศน์ของคนใน
สังคมถูกสะท้อนออกมาในบริบทของการพัฒนาประเทศ คือ การสร้างประโยชน์ให้กับประเทศและคนส่วนมาก
และคนบางส่วนจะต้องกลายเป็นผู้เสียสละโดยไม่มีทางเลือก (มณเฑียร บุญตัน , 2560) จึงเป็นหนึ่งในกลไกทาง
สังคมที่ผลักดันให้กลุ่มคนบางกลุ่มถูกตีตราว่าเป็น “คนชายขอบ” (กาญจนา เทียนลาย และธีรนงค์ สกุลศรี ,
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2555) และรายงานโลกด้านคนพิการที่ดาเนินการร่วมกับธนาคารโลก พบว่า กลุ่มคนชายขอบที่ถูกสังคมละเลย
ทอดทิ้ง มีความเสียเปรียบมากที่สุด คือ คนพิการ (World Health Organization, 2011) ทั้งนี้ จากการศึกษา
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่าปัญหาที่เกิดกับคนพิการในปัจจุบันตามบริบทของประเทศไทยอันเป็นผลความเหลื่อมล้า
และไม่เท่าเทียมกันในสังคม สามารถจาแนกได้เป็น 4 ด้านคือ 1) ปัญหาด้านทัศนคติและสมรรถนะของคนพิการ
2) ปัญหาด้านสังคม สภาพแวดล้อมและสิ่งอานวยความสะดวกทางสังคม 3) ปัญหาด้านองค์กร ทัศนคติต่อ
คนพิการ การปฏิบัติตามกฎหมาย และสภาพแวดล้อมในการทางาน และ 4) ปัญหาด้านการสนับสนุนภาครัฐ
ซึ่งปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ส่งผลกระทบที่ชัดเจนต่อการดารงชีวิต การประกอบอาชีพ และการตัดสินใจเลือกงาน
ของคนพิการ (ฐิติวัจน์ ทองแก้ว, วิรัญญา สุทธิกุล และธีรวัฒน์ จันทึก ,2560; รื่นฤดี ชอบผล, ทวี เชื้อสุวรรณทวี
และอาดัม นีละไพจิต, 2560; ทวี เชื้อสุวรรณทวี และคณะ, 2558; สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2558;
สุวภา จรดล และโชคชัย สุธาเวศ, 2556; สานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ , 2556ข;
วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์, มณเฑียร บุญตัน และอัครพรรณ ขวัญชื่น, 2546)
3.2 กระบวนทัศน์เกี่ยวกับคนพิการ
กระบวนทัศน์หรือแนวคิดของคนในสังคมต่อคนพิการ เกิดขึ้นจากการเรียนรู้ สั่งสม และสืบทอดกันมา
ผ่านกระบวนการทางสังคม ส่งผลให้คนส่วนมากมีความเข้าใจ ให้ความหมายคนพิการในบริบทเชิงลบ และยัง
ส่งผลต่อการปฏิบัติและพฤติกรรมต่างๆ ของสังคมต่อคนพิการซึ่งอาจเป็นประโยชน์หรือเป็นอุปสรรคต่อคนพิการ
ได้ (กมลพรรณ พันพึ่ง, 2556) ดังนั้น การศึกษาและเข้าใจฐานคิดของกระบวนทัศน์ หรือแนวคิดต่อคนพิการใน
รูปแบบต่างๆ ในแต่ละยุคสมัย จะแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการรูปแบบของแนวทางการแก้ปัญหาและช่วยเหลือ คน
พิการที่เหมาะสม (Edmons, 2005) ผลการทบทวนวรรณกรรมพบว่ากระบวนทัศน์หรือแนวคิดที่ส่งผลต่อรูปแบบ
การปฏิบัติและช่วยเหลือคนพิการสามารถแบ่งออกเป็น 4 แนวคิดหลัก คือ 1) แนวคิดด้านการประชาสงเคราะห์
และการสนับสนุนสิทธิพื้นฐานเบื้องต้น มองว่าคนพิการเป็นบุคคลที่ต้องการความช่วยเหลือ การดูแล และปกป้อง
จากคนปกติ เป็นแนวคิดที่มองคนพิการในเชิงลบ รูปแบบการช่วยเหลือ คนพิการที่สาคัญคือการช่วยเหลือตาม
สิทธิพื้นฐานทางกฎหมาย เช่น การให้เงินช่วยเหลือ การให้ของอุปโภค บริโภค 2) แนวคิดด้านการแพทย์ มองว่า
คนพิการเป็นบุคคลที่มีความบกพร่อง เป็นผู้ป่วย โดยทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญจะเป็นผู้ตัดสินใจหลักในการ
ดาเนินการช่วยเหลือคนพิการ รูปแบบการช่วยเหลือคนพิการที่สคือการสร้างเสริมพลังอานาจแบบมีข้อจากัด การ
ฟื้นฟูสมรรถภาพและการรักษาจากสถาบันเฉพาะทางด้านคนพิการ ภายใต้การดูแลของทีมแพทย์ และนักวิชาชีพ
3) แนวคิดด้านสังคม มองว่าคนพิการเป็นสมาชิกในสังคม ที่ควรเข้ามามีส่วนร่วม และใช้ชีวิตในสังคมเช่นเดียวกับ
คนทั่วไป รูปแบบการช่วยเหลือคนพิการที่สาคัญคือแนวทางการดารงชีวิตอิสระของคนพิการ และ 4) ความเป็น
พลเมือง สิทธิมนุษยชน และความเท่าเทียมในสังคม มองว่าคนพิการและประชาชนทุกคนในสังคมควรมีส่วนร่วม
ในการพัฒนานโยบายด้านคนพิการ สร้างโอกาสร่วมกันในการรับผลประโยชน์ การช่วยเหลือ และการให้บริการ
ทั้ง ในชุ มชนและสถาบั นทุ กระดับ รูป แบบการช่ ว ยเหลือ คนพิ การที่ ส าคัญคือการสร้างเสริมพลั งอานาจการ
ดารงชีวิตอิสระการมีส่วนร่วมของชุมชน และการดูแลจากสถาบัน แพทย์ และนักวิชาชีพ (กมลพรรณ พันพึ่ง ,
2556; ศาสวัต เพ่งแพ, 2553; Edmons, 2005) จากการสังเคราะห์กระบวนทัศน์ต่อ คนพิการพบว่าในแต่ละ
แนวคิดจะเกิดรูปแบบการช่วยเหลือคนพิการที่แตกต่างกัน และยังคงส่งอิทธิพลต่อรูปแบบการช่วยเหลื อคนพิการ
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ในปัจจุบัน ดังนั้น สามารถสรุปความเชื่อมโยงของกระบวนทัศน์ที่มีต่อคนพิการกับรูปแบบการช่วยเหลือคนพิการ
ที่พบในปัจจุบัน ได้ดังภาพที่ 1 ซึ่งผู้วิจัยจะนาการเชื่อมโยงดังกล่าวไปเป็นกรอบในการคัดเลือกแนวคิดการจัดการ
ที่เกี่ยวข้องกับคนพิการเพื่อสังเคราะห์แนวคิดทางการจัดการสมรรถนะการประกอบอาชีพคนพิการต่อไป
นโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ

แนวคิดด้านการประชาสงเคราะห์และ
การสนับสนุนสิทธิพื้นฐานเบื้องต้น

การสนับสนุนจากภาครัฐ เอกชน และ
หน่วยงานอิสระ
การฟื้นฟูสมรรถภาพ

แนวคิดด้านการแพทย์

การสร้างเสริมพลังอานาจ
แนวคิดด้านสังคม

การดารงชีวิตอิสระ

แนวคิดด้านความเป็นพลเมือง
สิทธิมนุษยชน และความเท่าเทียม
ในสังคม

สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน สังคม
และคนพิการ

ภาพที่ 1 ความเชื่อมโยงกระบวนทัศน์ต่อคนพิการในแต่ละยุคทีส่ ่งผลต่อรูปแบบการช่วยเหลือคนพิการในปัจจุบนั
ที่มา: สังเคราะห์โดยผู้วิจัย
จากภาพที่ 1 แสดงให้เห็น ว่ า กระบวนทั ศน์ ที่ มี ต่ อคนพิ การในแต่ ล ะยุ คส่ ง ผลให้เ กิด รูป แบบการ
ช่วยเหลือคนพิการในรูปแบบต่าง ๆ ประกอบด้วย 1) นโยบาย กฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ 2) การสนับสนุนจาก
ภาครัฐ เอกชน และหนว่ยงานอิสระ 3) การฟื้นฟูสมรรถภาพ 4) การสร้างเสริมพลังอานาจ 5) การดารงชีวิต
อิสระ และ 6) สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน สังคม และคนพิการ ซึ่งพบว่าการช่วยเหลือรูปแบบนี้สามารถมี
ลักษณะการช่วยเหลือคนพิการที่สอดคล้องกับรูปแบบการช่วยเหลืออื่นๆ ดังการเชื่อมโยงที่แสดงในภาพแผน
ข้างต้น
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3.3 แนวคิดที่ให้ความสาคัญกับสมรรถนะของมนุษย์ทุกคน (Capability Approach)
การแก้ปัญหาอุปสรรคที่ขวางกั้นอิสระภาพในการดารงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนพิการ คือ
การปรับเปลี่ยนเป้าหมายการพัฒนาประเทศที่มุ่งเน้นความมั่งคั่งทางรายได้หรือทางเศรษฐกิจสู่หลักการพัฒนาที่
ส่งเสริมให้เกิดเสรีภาพ (Development as Freedom) มุ่งเน้นการสร้างความเท่าเทียม และสิทธิในการเข้าถึง
อรรถประโยชน์ต่างๆ ซึ่งหลักการดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดที่ให้ความสาคัญกับสมรรถนะของมนุษย์ทุกคน
(Capability Approach: CA) ของศาสตราจารย์อมาตยะ เซน นักเศรษฐศาสตร์ ผู้ ได้รับรางวัลโนเบลทาง
เศรษฐศาสตร์ ที่มีนัยสาคัญในการพัฒนาสมรรถนะของมนุษย์ทุกคนที่มีพื้นฐานแตกต่างกัน เนื่องจากมนุษย์แต่ละ
คนนั้นจะมีสมรรถนะในการกระทาการใดๆ (Functioning) ที่แตกต่างกัน และเมื่อผสมผสานสมรรถนะของแต่ละ
บุ ค คลกั บ ปั จ จั ย ทางสภาพแวดล้ อ ม เช่ น ปั จ จั ย ทางสั ง คม ปั จ จั ย ทางการเมื อ ง และปั จ จั ย ทางเศรษฐกิ จ
จะเกิดเป็นอิสระภาพ (Freedom) ให้บุคคลสามารถบรรลุคุณค่าในการดารงชีวิตของตน (Sen, 2003; Sen,
2009) ซึ่งแนวคิดดังกล่าวเป็นแนวคิดพื้นฐานหลักที่สาคัญในการวิเคราะห์แนวคิดทางการจัดการรูปแบบต่างๆ ที่
ส่งผลต่อการจัดการสมรรถนะของคนพิการในการประกอบอาชีพ รวมถึงการยกระดับมาตรฐานการใช้ชีวิตใน
ภาพรวมได้อย่างเหมาะสม (Mitra, 2006)
ทั้งนี้ จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่าสมรรถนะของคนพิการตามแนวคิดที่ให้ความสาคัญกับ
สมรรถนะของมนุษย์ทุกคนแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ 1) สมรรถนะพื้นฐาน (Basic Capability) คือ สมรรถนะที่
บุค คลมี ตั้ ง แต่ กาเนิด โดยอาจแสดงออกมาอย่ า งชั ด เจนหรือซ่ อนอยู่ ภายในบุ คคลนั้ น 2) สมรรถนะภายใน
(Internal Capability) คือ คุณลักษณะเฉพาะของแต่บุคคล เช่น สติปัญญา ทัศนคติต่อตนเองและสิ่งรอบข้าง
อารมณ์ ร่างกายและสุขภาพ เป็นต้น และ 3) สมรรถนะแบบผสมผสาน (Combined Capability) คือ สมรรถนะ
ที่ค นพิการแสดงออกมาในเชิ ง ประจักษ์ ซึ่ ง เป็ น ผลจากสมรรถนะภายในที่ ได้ รับอิท ธิพ ลจากสภาพแวดล้ อม
ประกอบด้วย สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม (Bitar, 2013; Nussbaum, 2011) ซึ่งบางครั้งอาจเรียก
สมรรถนะในรูปแบบเฉพาะนี้ว่า สมรรถนะทางสังคม (Social Capability) เนื่องจากสมรรถนะของคนพิการที่
แสดงออกมาไม่ ใช่ส มรรถนะของแต่ ละบุ คคลเป็น ผลจากการหลอมรวมกับ บริบ ทของสัง คมในลักษณะของ
ปฏิสัมพันธ์ของโครงสร้างความสัมพันธ์ในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ (Trani and Dubois, 2011)
โดยผู้วิจัยจะนาแนวคิดที่ให้ความสาคัญกับสมรรถนะของมนุษย์ทุกคนและประเภทของสมรรถนะมาเป็นกรอบใน
การสังเคราะห์แนวคิดทางการจัดการที่เกี่ยวข้องกับการจัดสมรรถนะต่อไป
ดังนั้น จากการทบทวนวรรณกรรมในประเด็นสถานการณ์ของคนพิการและปัญหาที่เกิดกับคนพิการ
กระบวนทัศน์ต่อคนพิการ รวมถึงแนวคิดที่ให้ความสาคัญกับสมรรถนะของมนุษย์ทุกคน ผู้วิจัยได้นามาบูรณาการ
เป็นกรอบแนวคิดในการคัดเลือกและทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง สามารถแสดงรายละเอียดในภาพที่ 2
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ทัศนคติเชิงลบที่ฝังอยู่ในสังคม
ความเหลื่อมล้า ความไม่เท่าเทียม
และความไม่ยุติธรรมในสังคม
(มณเฑียร บุญตัน, 2560)

การลิดรอนสมรรถนะและโอกาส
ที่เกิดจากความสัมพันธ์ทาง
โครงสร้างเชิงอานาจในสังคมไทย
(กุลภา วนจสาระ, 2555)

ปัญหาการดารงชีวิตและการ
ประกอบอาชีพของคนพิการ
(การริดรอนสิทธิ โอกาส เสรีภาพ)
(Mitra, 2006)

กระบวนทัศน์ต่อคนพิการ
(กมลพรรณ พันพึ่ง, 2556;
Edmons, 2005)

แนวคิดที่ให้ความสาคัญ
กับมนุษย์ทุกคน
(Sen, 2003; Sen, 2009)

ค้นหาปัจจัยและองค์ประกอบที่
ส่งผลต่อการแสดงสมรรถนะของ
มนุษย์ทุกคน

กรอบแนวคิดในการคัดเลือกและทบทวนวรรณกรรมที่เกีย่ วข้องกับ
การจัดการสมรรถนะการประกอบอาชีพคนพิการ

ภาพที่ 2 กรอบแนวคิดในการคัดเลือกและทบทวนวรรณกรรม
3.4 แนวคิดการจัดการสมรรถนะการประกอบอาชีพคนพิการ
จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ย วข้องสู่กรอบแนวคิดการคัด เลื อกและทบทวนวรรณกรรมตาม
รายละเอียดข้างต้น การจัดการสมรรถนะการประกอบอาชีพ คนพิการจึงหมายถึง แนวคิดในการบริหารจัดการ
ปัจจัยและองค์ประกอบที่ส่งผลต่อการแสดงสมรรถนะในการดารงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนพิการ
แบ่งเป็นแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบภายในของคนพิการ และแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบภายนอก
ของคนพิ การ และจากผลการทบทวนงานวิ จั ย บทความวิ ช าการ คู่มือ เกณฑ์ม าตรฐาน รวมถึงกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง สามารถจาแนกแนวคิดการจัดการสมรรถนะการประกอบอาชีพคนพิการได้ 6 แนวคิด ประกอบด้วย
3.4.1 การเสริมสร้างพลังอานาจคนพิการ
การเสริมสร้างพลังอานาจคนพิการ เป็นแนวคิดทางการจัดการที่มุ่งเน้นการผลักดันให้ คนพิการ
ตระหนักถึงความสามารถของตนเอง เข้าใจในสมรรถนะและความสามารถในการใช้ชวี ิต สามารถแก้ปัญหาได้ด้วย
ตนเอง และเกิดเป็นความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาสมรรถนะของคนพิการในภาพรวม
และก้าวไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น (กิตติยาภรณ์ โชคสวัสดิ์ภิญโญ, 2554) โดยพบว่าองค์ประกอบของการ
เสริมสร้างพลังอานาจคนพิการทั้งในบริบทของประเทศไทยและต่างประเทศมีความคล้ายคลึงกัน ประกอบด้วย
3 องค์ประกอบ คือ 1) การเสริมสร้างพลังอานาจด้านคนพิการ ประกอบด้วยการพัฒนาสมรรถนะคนพิการในการ
ดาเนินชีวิตและประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับความพิการที่แตกต่างกัน ให้ คนพิการพร้อมต่อ
การเข้าถึงสิทธิและโอกาสเพื่อสร้างความเท่ าเทียมกันในสังคม 2) การเสริมสร้างพลังอานาจด้านการสนับสนุน
ภายนอก เช่น แกนนาคนพิการ ผู้มีความใกล้ชิ ด ครอบครัว ผู้ดูแล เครือข่า ยคนพิการ องค์กรด้านคนพิการ
องค์กรนอกภาครัฐที่ไม่แสดงหากาไร และภาครัฐ 3) การเสริมสร้างพลังอานาจด้านการมีส่วนร่วมทางสังคม เป็น
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ผลลัพธ์จากการเสริมสร้างพลังอานาจด้านคนพิการและด้านการสนับสนุนภายนอก ที่ส่งเสริมให้คนพิการมีความ
กล้าเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ในสังคม การใช้บริการและเข้า ถึงสิทธิ ต่างๆ การออกไปใช้สิท ธิหรือกิจกรรมเชิ ง
นโยบายต่างๆ (กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ, 2560; เนตรชนก สุนา, 2560; กิตติยาภรณ์ โชค
สวัสดิ์ภิญโญ, 2554; สุทิน จันทา, วรุณา เชาวน์สุขุม และ วงศ์ธีรา สุวรรณิน , 2554; Eleweke and Soje,
2016; Naami and Iddrisu, 2013; Baranauskiene et al.,2011)
3.4.2 การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ
การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ คือ กระบวนการเสริมสร้างสมรรถภาพหรือสร้างความสามารถของ
คนพิการในรูปแบบที่เหมาะสม โดยมุ่งหวังให้ คนพิการได้รับโอกาสในการประกอบอาชีพ หรือดารงชีวิตได้อย่าง
เท่าเทียมในสังคม (ราชกิจจานุเบกษา, 2534) การดาเนินงานการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการเป็นแนวคิดทางการ
จัดการที่เริ่มต้นจากกระบวนทัศน์ หรือแนวคิดด้านการแพทย์ ที่ใช้รูปแบบการฟื้นฟู คนพิการในฐานะของผู้ป่วย
โดยสถาบันภายใต้การควบคุมของแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญ และนักวิชาชีพ โดยคนพิการไม่สามารถเข้าไปมีส่วนร่วม ใน
การตัดสินใจใดๆ (สุริยัน นันทา, ชัยวุฒิ บัวเนี่ยว และกฤษณ์ ขุนลึก , 2559) และต่อมาเมื่อกระบวนทัศน์ต่อคน
พิการเปลี่ยนไปตามแนวคิดด้านสังคม จึงเกิดการพัฒนารูปแบบการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการผ่านการมีส่วนร่วม
ของคนพิการ ครอบครัว และชุมชน เพื่อให้การช่วยเหลือ คนพิการนั้นควบคู่ไปกับการความเท่าเทียมของโอกาส
และการใช้ชีวิตร่วมกันในสังคม (ทวี เชื้อสุวรรณทวี , 2551) ทั้งนี้ รูปแบบการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการที่เป็นที่
ยอมรั บ และสามารถน ามาประยุ กต์ ใ ช้ ไ ด้ อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ คื อ การฟื้ น ฟู ส มรรภาพ คนพิ การโดยชุ ม ชน
(Community-Based Rehabilitation: CBR) โดยเป้ า หมายหลั ก ยั ง คงมุ่ ง เน้ น การยกระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต
ความสามารถในการดารงชีวิตร่วมกับ ชุมชนและสังคมได้อย่างเท่าเทียม (รัชนี สรรเสริญ และคณะ, 2553) และ
จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องพบว่าองค์ประกอบของการฟื้น ฟูสมรรถภาพคนพิ การ ประกอบด้ว ย
6 องค์ประกอบ คือ 1) ด้านสุขภาพและการแพทย์ 2) ด้านการศึกษา 3) ด้านความเป็นอยู่ 4) ด้านสังคม 5) ด้าน
การเสริมพลัง และ 6) ด้านอาชีพ (ชุติมาป.ว. สังฆา และคณะ, 2560; ประภัสสร แสงศรี และบัวทอง สว่างโสภา
กุล, 2558; สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2558; จิรพรรณ โพธิ์ทอง, อาภรณ์ ดีนาน และรัชนี สรรเสริญ
, 2557; องค์การอนามัยโลก, 2556; รัชนี สรรเสริญ, 2555; รัชนี สรรเสริญ และคณะ, 2553; ทวี เชื้อสุวรรณทวี,
2551; ราชกิจจานุเบกษา, 2550ก; ราชกิจจานุเบกษา, 2534)
3.4.3 การดารงชีวิตอิสระของคนพิการ
การดารงชีวิตอิสระของคนพิการเป็นแนวคิดที่มุ่งเน้นให้คนพิการเกิดการรับรู้สมรรถนะของตนเอง
เกิดความรู้สึกเชื่อมั่น กล้าคิดและตัดสินใจ เห็นคุณค่าของตนเอง และกล้าแสดงความต้องการของตนเอง โดย
คุณ ลักษณะภายในต่ างๆ ที่เกิด ขึ้นกับ คนพิ การนี้จ ะส่ งเสริมให้ คนพิการมีคุณ ภาพชี วิต ที่ดี ขึ้น (สภาศูน ย์การ
ดารงชีวิตอิสระของคนพิการประเทศไทย, 2561) การเตรียมความพร้อมให้คนพิการทางด้านการดารงชีวิตอิสระ
ในประเทศไทยได้นารูปแบบการให้บริการพื้นฐานจากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งพบว่ามีรูปแบบการบริการพื้นฐานที่
จาเป็น คือ 1) การฝึกทักษะการดารงชีวิตอิสระหรือฝึกปฏิบัติการดารงชีวิตประจาวัน (Independent Living
Skill Training) 2) การบริการด้านข้อมูลข่าวสารและการส่งต่อ (Information and Referral) 3) การให้
คาปรึกษาแบบฉันท์เพื่อน (Counselling) และ 4) การพิทักษ์สิทธิ์ (Advocacy) (กมลพรรณ พรรณพึ่ง, 2553)
โดยหัวใจหลักของแนวคิดการดารงชีวิตอิสระ คือ การส่งเสริมให้คนพิการสามารถตัดสินใจเลือกรูปแบบการ
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ดารงชีวิตด้วยตนเองได้ (Self Determination) (สานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ,
2557) สามารถตัดสินใจเลือกวิธีการด้วยตนเอง สามารถประเมินว่าปัญหาใดที่ตนไม่สามารถแก้ไขได้ ปัญหาใดที่
ต้องให้บุคคลอื่นช่วยเหลือ (สานักส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ , 2556ก) ทั้งนี้ จากการ
ทบทวนวรรณกรรมในประเทศไทยที่เกี่ย วข้อง สามารถสั ง เคราะห์องค์ป ระกอบของการด ารงชีวิ ต อิสระใน
ประเทศไทย ได้ 3 องค์ประกอบ คือ 1) ด้านการให้บริการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2) ด้านปัจจัยสนับสนุน และ
3) ด้านผลลัพธ์ (กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต , 2560; รัชนี สรรเสริญและคณะ, 2558; สานักงานส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ , 2557; จันทกานติ์ ฉายะพงศ์, 2556; กมลพรรณ พันพึ่ง, 2553;
ภัทรกิติ์ โกมลกิติ, 2551; ทวี เชื้อสุวรรณทวี, 2548; กมลพรรณ พันพึ่ง, 2546)
3.4.4 การสนับสนุนทางสังคมต่อคนพิการ
การสนับสนุนทางสั งคมเป็นแนวคิดทางการจัดการที่มีขอบเขตเนื้อหากว้างและถูกนามาใช้ใน
งานวิจัยอย่างแพร่หลาย (อภิญญา ศิริพิทยาคุณกิจ , 2553) และมีผู้ให้ความหมายของการสนับสนุนทางสังคม
จานวนมาก จากการทบทวนวรรณกรรมพบการอธิบายความหมายใน 3 ลักษณะ คือ 1) เป็นกระบวนการของ
การมีปฏิสัมพันธ์หรือการมีกิจกรรมร่วมกับบุคคลอื่น ซึ่งผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจะทาให้บุคคลมี สุขภาวะ คุณภาพชีวิต
และการอยู่ดีมีสุขเพิ่มขึ้น (Findler, Jacoby and Gabis, 2016) 2) เป็นลักษณะของการที่บุคคลได้รับการ
สนับสนุนจากกลุ่มคนหรือเครือข่าย เช่น ครอบครัว คนใกล้ ชิด เพื่อน หรือบุค คลอื่น ๆ ในสังคม เป็นต้น ซึ่ ง
ผลลัพธ์จะส่งผลให้บุคคลนั้นๆ เกิดคุณลักษณะการรับรู้คุณค่าของตนเอง และรู้สึกถึงการเป็นส่วนหนึ่งของสังคม
(นันทภัค ชนะพันธ์, อัจฉราพร สี่หิรัญวงศ์, ประภา ยุทธไตร และรณชัย คงสกนธ์, 2556) และ 3) เป็นลักษณะที่
บุคคลรับรู้ถึงสิ่งที่สังคมหรือบุคคล เช่น ครอบครัว คนใกล้ชิด องค์กรแบบไม่เป็นทางการ องค์กรแบบเป็นทางการ
สถานประกอบการ เป็นต้น ได้จัดเตรียมทรัพยากรที่เหมาะสมให้พวกเขา ทั้งนี้ การทบทวนวรรณกรรมพบว่าการ
สนับสนุนทางสังคมยังไม่มีการจาแนกองค์ประกอบที่ชัดเจน ดังนั้น ผู้วิจัยจึงจาแนกองค์ประกอบเบื้องต้นของการ
สนั บสนุ นทางสั งคมจากลักษณะการให้ความหมาย ประกอบด้ วย 1) กลุ่ มผู้ จั ดสรรการสนับ สนุน ทางสัง คม
ประกอบด้วย ระดับปฐมภูมิ คือ กลุ่มคนที่ มีความใกล้ชิดกับ คนพิการ เช่น ครอบครัว เพื่อนสนิท เครือข่า ย
เป็นต้น และระดับทุติยภูมิ คือ กลุ่มคนหรื อองค์กรที่มีโครงสร้างชัดเจน เช่น องค์กรภาครัฐ องค์กรเอกชน และ
สถานประกอบการ เป็นต้น 2) กลุ่มผู้รับการสนับสนุนทางสังคม ซึ่งในงานวิจัยครั้งนี้หมายความถึง คนพิการ
3) ปัญหาและความต้องการของคนพิการ 4) รูปแบบการสนับสนุนและการช่วยเหลือ ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับ
ปัญหาและความต้องการของคนพิการ และ 5) ผลลัพธ์จากการสนับสนุนทางสังคม เช่น สุขภาพกายและจิตใจ
ความอยู่ดีมีสุข และการมีส่วนร่วมทางสังคม เป็นต้น (ศมนรักษ์ สุวรรณทรัพย์, ยุวดี ลีลัคนาวีระ และวรรณรัตน์
ลาวัง, 2559; เพ็ญประภา ไสวดี, 2558; กมลพรรณ พันพึ่ง, 2553; Xie et al., 2018; Dayapoglu and Tan,
2017; Potvit et al. 2016; Hoglund and Larsson, 2016)
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3.4.5 สิ่งอานวยความสะดวก และเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อคนพิการ
สิ่งอานวยความสะดวกเพื่อคนพิการเป็นลักษณะของเครื่องมือ อุปกรณ์ หรือสิ่งต่างๆ ที่อาจติด ตั้ง
หรือเป็นส่วนของของบริเวณภายนอกหรือภายในอาคารสถานที่ รวมถึงยานพาหนะในการคมนาคมขนส่งประเภท
ต่างๆ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อช่วยเหลือ คนพิการให้สามารถเข้าถึงสถานที่ต่างๆ ได้ตามความปรารถนาของคน
พิการ โดยในประเทศไทยพบว่า รูปแบบการจัดสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับ คนพิการ แบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ
1) สิ่งอานวยความสะดวกเฉพาะสาหรับบุคคล คือ ลักษณะของเครื่องมือ อุปกรณ์ที่สามารถใช้งานได้เพียงบุคคล
เดียวในขณะนั้น แบ่งเป็นสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับการดารงชีวิต การศึกษา และการประกอบอาชีพ และ
2) สิ่งอานวยความสะดวกแบบสาธารณะ คือ ลักษณะของพื้นที่และสถานที่ที่สามารถใช้งานร่วมกันได้ทั้งคนพิการ
แต่คนทั่วไปในสังคม เช่น ทางเดิน ทางลาด ห้องสุขาเฉพาะสาหรับ คนพิการ ป้ายบอกทางแบบเฉพาะสาหรับ คน
พิการ รถสาธารณะทุกประเภท เป็นต้น (ธนายุศ ธนธิติ, 2550)
เทคโนโลยี สิ่ ง อ านวยความสะดวกเพื่ อ คนพิ ก าร เป็ น ลั ก ษณะของเครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์ หรื อ
เทคโนโลยีที่ช่วยสนับสนุนให้ คนพิการหรือผู้ที่มีความบกพร่องสามารถทากิจ กรรม มีการดารงชีวิตที่เป็นอิสระ
(วราพร ปัญญาวงศ์ และคณะ, 2560) ไม่ต้องพึ่งพิงบุคคลอื่น ช่วยเพิ่มอัตราการเข้าร่วมกิจกรรมประเภทต่างๆ ใน
สังคม และ การประกอบอาชีพได้เท่าเทียบกับคนทั่วไป ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนพิการ
(รพีพรรณ ฉลองสุข, 2558) วัตถุประสงที่สาคัญของการจัดการเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับ คนพิการ
คือ 1) ยกระดับความสามารถของคนพิการ 2) ธารงรักษาระดับสมรรถนะของคนพิการ 3) ปรับปรุงสมรรถนะ
ของคนพิการ และ 4) สนับสนุน คนพิการในการเข้าถึงความรู้ ข้อมูลทางการศึกษา การดารงชีวิตอิสระ การ
ประกอบอาชีพ ที่ส่งผลต่อความสามารถในการพึ่งพาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ (สานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา, 2555) ดังนั้น การจัดการสิ่งอานวยความสะดวกและเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อคนพิการจึง
เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่สาคัญในการจัดการสมรรถนะคนพิการในปัจจุบัน ที่จะช่วยให้คนพิการเกิดสมรรถนะใน
การดารงชีวิตประจาวัน การประกอบอาชีพซึ่งจะส่งผลเชิงบวกต่อการดารงชีวิตอิสระและการเข้าไปมีส่วนร่วม
ทางสังคมของคนพิการได้อย่างยั่งยืน (ขัตพันธ์ ชุมนุสนธิ์ และธีรศักดิ์ อุ่นอารมณ์เลิศ, 2559)
3.4.6 การมีส่วนร่วมทางสังคมของคนพิการ
แนวคิดการมีส่วนร่วมทางสังคมของประเทศไทย เริ่มปรากฏแนวทางอย่างชัดเจนในช่วงการจัดทา
ยุทธศาสตร์อินซอนซึ่งเป็นการจัดทาข้อตกลงร่วมกันของประเทศสมาชิกภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ร่วมกับองค์กร
ที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ ที่ได้กาหนดให้ พ.ศ. 2556 – 2565 เป็นทศวรรษใหม่ของคนพิการและกาหนดกรอบการ
มีส่วนร่วมทางสังคมของคนพิการเป็นเป้าประสงค์สาคัญ โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมทางการเมืองและการตัดสินใจ
เนื่องจากการมีส่วนร่วมทางการเมืองนั้นเป็นการแสดงถึงสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานของประชาชนรวมถึง คนพิการ
อย่างชัดเจน (Opokua, Mprah and Saka, 2016) ทั้งนี้ จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่าลักษณะการมีส่วน
ร่วมของคนพิการสามารถแบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ คือ 1) การมีส่วนร่วมกิจกรรมทางสังคม คือ การที่คนพิการเข้า
ไปดาเนินกิจกรรมทั่วไปหรือกิจกรรมที่ถูกจัดขึ้นเฉพาะเพื่อคนพิการร่วมกับสมาชิกในสังคม 2) การมีส่วนร่วมด้าน
การเมือง คือ การเข้าไปมีส่วนร่วมในการแสดงสิทธิการเลือกตั้ง การร่วมประชาพิจารณ์นโยบาย การเป็นผู้แทนใน
การตรากฎหมาย รวมถึงการแสดงความคิดเห็นในเวทีสาธารณะ เป็นต้น และ 3) การมีส่วนร่วมในองค์กร คือ คน
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พิการจะเข้าไปมีบทบาทหรือความรับผิดชอบในรูปแบบใดรู ปแบบหนึ่งในองค์กรประเภทต่างๆ ทั้งนี้ การมีส่วน
ร่วมทางสังคมของคนพิการเป็นการส่งเสริมให้คนพิการได้ค้นพบอัตลักษณ์ของตน รับรู้บทบาทของตนในการเป็น
สมาชิกของสังคมที่แท้จริง และผลจากการเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคมจะส่งผลเชื่อมโยงต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดี
และการอยู่ดีมีสุขของคนพิการอีกทางหนึ่ง (Sundar, Brucker, Pollack and Chang, 2016) โดยองค์ประกอบ
ของการมีส่วนร่วมทางสังคมของคนพิการจากการสังเคราะห์งานวิจัย พบว่า ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบสาคัญ
คือ 1) คุณลักษณะส่วนบุคคลของคนพิการ 2) สภาพแวดล้อมทางสังคม 3) สภาพแวดล้อมกายภาพ 4) การได้รับ
การสนั บ สนุ น จากสั ง คม 5) การเข้ า ถึ ง สิ ท ธิ แ ละบริ ก ารขั้ น พื้ น ฐาน และ6) สิ่ ง อ านวยความสะดวก
(พงษ์พันธุ์ พุทธิวิศิษฎ์ และวารัชต์ มัธยมบุรุษ, 2559; Marino et al., 2018; Mikula et al. 2015; Swaine et
al, 2014; Arvidson et al., 2014; Arvidson, 2013; Bedell et al, 2013; Kalpinski et al., 2013; Silva et
al.,2013)
5. วิธีดาเนินการวิจัย
5.1 กระบวนวิธีการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ใช้กระบวนวิธีการวิจัยเชิงเอกสารเป็นเครื่องมือสาคัญ โดยผู้วิจัยคัดเลือกเอกสารระดับ
ทุติยภูมิ คือ วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย ประกอบด้วย บทความวิจัยและ
วิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ เอกสารเผยแพร่ของภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลเชิงนโยบายที่เกี่ยวข้อง เช่น
พระราชบัญญัติ ราชกิจจานุเบกษา แผนยุทธศาสตร์ระดับชาติ เป็นต้น (Wellington, 2000)
5.2 การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารระดับทุติยภูมิตามแนวทางของ Scott (1990; 2006) ซึ่งมีหลักเกณฑ์
ในการคัดเลือกเอกสารที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 1) มีความถูกต้อง (Authenticity) คือ เป็นเอกสารที่มาจาก
แหล่งเชื่อถือได้ มีความต้องถูกต้อง สมบูรณ์ สอดคล้องกับบริบทของสถานการณ์ ที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาที่
ตีพิ ม พ์ 2) มี ความน่ าเชื่ อถือ (Credibility) คือ เป็น เอกสารที่ ป ราศจากข้อผิ ดพลาดและการบิ ด เบื อนข้อมู ล
3) มีความเป็นตัวแทน (Representativeness) คือ เป็นเอกสารที่สามารถแสดงรายละเอียดแทนเอกสารประเภท
เดียวกันได้ รายละเอียดสามารถเป็นตัวแทนกลุ่มประชากรตัวอย่างได้ และ 4) มีความหมายชัดเจน (Meaning)
คื อ เป็ น เอกสารที่ ส ามารถเข้ า ใจได้ ง่ า ย ชั ด เจน สอดคล้ อ งกั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละนั ย ส าคั ญ ของการวิ จั ย
(Mogalakwe, 2006)
5.3 ขอบเขตของเอกสารระดับทุติยภูมิ
ขอบเขตเนื้อหาของข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์เชิงเอกสารครั้งนี้ ประกอบด้วย 1) สถานการณ์เกี่ยวกับคน
พิการ 2) กระบวนทัศน์เกี่ยวกับคนพิการ 3) แนวคิดพื้นฐานในการวิจัย คือ แนวคิดที่ให้ความสาคัญกับสมรรถนะ
ของมนุษย์ทุกคน และ 4) แนวคิดการจัดการสมมรนถะด้านการประกอบอาชีพ คนพิการ โดยผลการคัดเลือก
พบว่ามีวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกเอกสาร และวัตถุประสงค์งานวิจัย แบ่งเป็น
วรรณกรรมภาษาไทย จานวน 72 ฉบับ และวรรณกรรมภาษาต่างประเทศ จานวน 47 ฉบับ ซึ่งผู้วิจัยได้นา
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องต่างๆ มาสังเคราะห์แนวคิดทางการจัดการที่เป็น องค์ประกอบของแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการสมรรถนะการประกอบอาชีพคนพิการ และสรุปความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดต่างๆดังกล่าว
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6. ผลการวิจัย
การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับประเด็นสถานการณ์ของคนพิการและปัญหาที่เกิดกับคนพิการ
กระบวนทัศน์ต่อคนพิการ รวมถึงแนวคิดที่ให้ความสาคัญกับสมรรถนะของมนุษย์ทุกคน สามารถสังเคราะห์และ
สรุปกรอบแนวคิดการจัดการสมรรนะด้านการประกอบอาชีพ คนพิการ ประกอบด้วย 6 แนวคิด คือ 1) การ
เสริมสร้างพลังอานาจของคนพิการ 2) การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ 3) การสนับสนุนทางสังคมต่อคนพิการ 4)
การดารงชีวิตอิสระของคนพิการ 5) สิ่งอานวยความสะดวกและเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวก และ 6) การมี
ส่วนร่วมทางสังคม สามารถแสดงกรอบแนวคิดได้ดังภาพที่ 3
การเสริมสร้างพลัง
อานาจของคนพิการ
การฟื้นฟูสมรรถภาพ
คนพิการ

การสนับสนุนทาง
สังคมต่อคนพิการ

การดารงชีวติ อิสระ
ของคนพิการ

สิ่งอานวยความสะดวก
และเทคโนโลยี
สิ่งอานวยความสะดวก
การมีส่วนร่วม
ทางสังคม

ภาพที่ 3 กรอบแนวคิดการจัดการสมรรถนะการประกอบอาชีพคนพิการ
ที่มา: สังเคราะห์โดยผู้วิจัย
ทั้งนี้ ผลการศึกษาความหมาย รูปแบบการด าเนินงาน และองค์ป ระกอบ พบว่า แต่ละแนวคิด มี
ความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลต่อกัน หรือมีลักษณะการดาเนินงานที่เชื่อมโยงต่อเนื่องกัน ซึ่งปรากฎในลักษณะการ
ให้ความหมาย การอธิบายเชิงพรรณนา และผลการวิจัย สามารถแสดงได้ จานวน 19 ลักษณะ สามารถแสดง
รายละเอียดได้ดังภาพที่ 4
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การเสริมสร้างพลังอานาจของคนพิการ
การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ
การสนับสนุนทางสังคมต่อคนพิการ
การดารงชีวิตอิสระของคนพิการ
สิ่งอานวยความสะดวก
และเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวก
การมีส่วนร่วมทางสังคม

ภาพที่ 4 ความสัมพันธ์ของแนวคิดการจัดการสมรรถนะการประกอบอาชีพคนพิการ
ที่มา: สังเคราะห์โดยผู้วิจัย
จากแผนภาพที่ 4 ลูกศรแสดงความสัมพันธ์ของการดาเนินงานตามแนวคิดต่างๆ ที่ส่งผลต่ออีกแนวคิด
หนึ่ง เช่น หากดาเนินการเสริมสร้างพลังอานาจของคนพิการจะส่งผลต่อการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการและการ
ดารงชีวิตอิสระของคนพิการเช่นเดียวกัน เป็นต้น ดังนั้น สามารถสรุปในเบื้องต้นได้ว่าการช่วยเหลือหรือสนับสนุน
คนพิการให้มีสมรรถนะในการดารงชีวิตและการประกอบอาชีพ นั้น ต้องพิจารณาการดาเนินงานตามแนวคิด
ต่างๆ ร่วมกัน
นอกจากนี้ เมื่อพิจารณานัยสาคัญ กระบวนการ และผลลัพธ์ที่แต่ละแนวคิดมุ่งหวังให้เกิดต่อ คนพิการ
พบว่าสามารถจัดกลุ่มแนวคิดการจัดการสมรรถนะการประกอบอาชีพ ของคนพิการออกเป็น 3 องค์ประกอบ คือ
1) องค์ประกอบภายใน คือ แนวคิดการจัดการที่เกี่ยวข้องกับ คนพิการโดยตรง 2) องค์ประกอบภายนอก คือ
แนวคิด การจั ดการที่ไ ม่ไ ด้ด าเนิน การที่ ตัว คนพิการและส่ง ผลกระทบต่ อ คนพิ การ และ 3) องค์ประกอบเชิ ง
ผสมผสาน คือ แนวคิดทางการจัดการที่แสดงให้เห็นลักษณะการผสมผสานสมรรถนะส่วนบุคคลของคนพิการกับ
ปั จ จั ย สนั บ สนุ น ด้ า นต่ า งๆ โดยพบว่ า มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ กระบวนทั ศ น์ ข องแนวคิด ที่ ใ ห้ความสั ม พั น ธ์ กั บ
สมรรถนะของมนุษย์ทุกคน สามารถแสดงได้ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 การสังเคราะห์องค์ประกอบการจัดการสมรรถนะการประกอบอาชีพของคนพิการ
องค์ประกอบ
กระบวนทัศน์
การจัดการจัดสมรรถนะ
แนวคิดการจัดการสมรรถนะคนพิการ
Capabilities Approach*
**
คนพิการ
1. สมรรถนะพื้นฐาน
1. การเสริมสร้างพลังอานาจของคนพิการ
องค์ประกอบภายใน
2. สมรรถนะภายใน
2. การฟื้นฟูสมรรถภาพของคนพิการ
3. การดารงชีวิตอิสระของคนพิการ
3. สภาพแวดล้อมภายนอก
1. การสนับสนุนทางสังคม
องค์ประกอบภายนอก
2. สิ่งอานวยความสะดวกและเทคโนโลยี
สิ่งอานวยความสะดวก
4. สมรรถนะแบบผสมผสาน
การมีส่วนร่วมทางสังคม
องค์ประกอบเชิงผสมผสาน
ที่มา: * ประยุกต์จาก Nussbaum (2011) และ Bitar (2013)
** สังเคราะห์โดยผู้วิจัย

5. บทสรุป

จากผลการวิ จั ย เชิ ง เอกสาร แสดงให้เห็น ว่ า รูป แบบการช่ ว ยเหลื อคนพิ การที่ เกิด จากบริบ ทของ
สถานการณ์ กระบวนทั ศน์ ภายใต้ แนวคิด ที่ ใช้ ความส าคัญ กับ สมรรถนะของมนุ ษ ย์ ทุ กคน จะต้ องเป็ น การ
ดาเนินงานแบบบูรณาการร่วมกัน ไม่เพียงแต่การจัดการองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ เช่น การฟื้นฟู
สมรรถภาพหรือการเสริมสร้างพลังอานาจให้กับคนพิการเท่านั้น แต่ต้องให้ ความสาคัญกับองค์ประกอบภายนอก
เช่น สิ่งอานวยความสะดวกและเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวก และการได้รับการสนับสนุนทางสังคม โดยต้อง
ผลักดันให้คนพิการได้ออกไปมีส่วนร่วมทางสังคมเพื่อให้คนพิการได้เกิดรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะอย่างเป็น
รูปธรรมและต่อเนื่องควบคู่กันไป จากความสัมพันธ์ที่พบดังแสดงในภาพที่ 4 แสดงให้เห็นว่าหากดาเนินการ
ช่วยเหลือคนพิการตามแนวคิดหนึ่งอาจเป็นพื้นฐานและส่งผลต่อการดาเนินงานด้านผู้พิการในอีกรูปแบบหนึ่ง
ดังนั้นหากพิจารณาบูรณาการทุกแนวคิดร่วมกัน จะส่งผลให้การดาเนินงานด้านคนพิการมีประสิทธิภาพและเป็น
ระบบที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
ดังนั้น ผลการวิจัยครั้งนี้สามารถสรุปได้ว่าแนวคิดของการจัดการการจัดการสมรรถนะของคนพิการ
คือ รูปแบบการผสมผสานแนวคิดทางการจัดการที่เกี่ยวข้องกับ คนพิการในการค้นหาปัจจัยหรือองค์ประกอบที่
ผลักดันหรือขวางกั้นโอกาสและอิสระภาพของคนพิการในการดารงชีวิตและการประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสม
ตามสมรรถนะที่ตนเองมี ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตและความอยู่ดีมีสุขของคนพิการอย่างยั่งยืน
อันจะส่งผลประโยชน์ในภาพรวมของประเทศ เนื่องจากคนพิการเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่สาคัญของประเทศที่ควร
ได้รับโอกาสในการแสดงสมรรถนะที่ตนเองมีเพื่อเป็นส่วนร่วมและพลังในการพัฒนาประเทศร่วมกับคนทัว่ ไป ทั้งนี้
กรอบการทบทวนวรรณกรรมของแนวคิดทางการจัดการที่เกี่ยวข้องนั้นได้ขยายมุมมองของผลลัพธ์ที่จะเกิดกับ คน
พิการไม่เพียงแค่สามารถดารงชีวิตหรือร่วมกิจกรรม ในสังคมร่วมกับคนทั่วไปได้ แต่ให้ความสาคัญกับสมรรถนะที่
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ส่งเสริมให้คนพิการสามารถประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับสมรรถนะและความสามารถของตน โดยแนวคิดการ
จัดการด้านคนพิการที่พบประกอบด้วย การเสริมสร้างพลังอานาจคนพิการ การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ การ
ดารงชีวิตอิสระของคนพิการ การสนับสนุนทางสังคม สิ่งอานวยความสะดวกและเทคโนโลยีสิ่งอานวยความ
สะดวก และการมี ส่ ว นร่ว มทางสั ง คม ซึ่ ง ภาพรวมของการด าเนิ น งานในแนวคิด ต่ า งๆ จะเป็ น กระบวนการ
ปรับเปลี่ยนทัศนคติที่มีต่อตนเองของคนพิการและทัศนคติของคนในสังคมต่อ คนพิการ การฟื้นฟูสมรรถภาพทั้ง
ร่างกายและจิตใจให้มีความพร้อม ควบคู่กับฝึกทักษะที่จาเป็น และสอดคล้องกับคุณลักษณะของคนพิการแต่ละ
คนบนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการในประเทศ
ไทยเป็ น ไปอย่ า งเหมาะสม ต่ อเนื่ อ ง และยั่ ง ยื น ซึ่ ง จะเป็ น การสานต่ อ พระราชด ารัส ของพระบาทสมเด็ จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดชฯ ด้านการช่วยเหลือคนพิการให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป
6. ประโยชน์ที่ได้รับ
1. ประโยชน์เชิงทฤษฎี (Theoretical Contribution) ผลการศึกษาครั้งนี้แสดงให้เห็นความเชื่อมโยง
และพัฒนาการของแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับ คนพิการ จากแนวคิดในอดีตที่ก่อให้เกิดปัญหารูปแบบต่างๆ ต่อ คน
พิการ ที่พัฒนาสู่กระบวนทัศน์หรือแนวคิดที่เป็นพื้นฐานของการให้ความช่วยเหลือ คนพิการในลักษณะต่างๆ จน
เกิดเป็นแนวคิดที่ให้ความสาคัญกับสมรรถนะของมนุษย์ทุกคน ที่มุ่งเน้นการค้นหาปัจจัยหรือองค์ประกอบที่จะ
สร้างอิสรภาพในการดารงชีวิตและการประกอบอาชีพให้กับ คนพิการ รวมถึงความสัมพันธ์ของแต่ละแนวคิดใน
การจัดการสมรรถนะการประกอบอาชีพคนพิการ ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถนาไปขยายขอบเขตในการศึกษาเพื่อค้นหา
รูปแบบการช่วยเหลือหรือสนับสนุนคนพิการที่เหมาะสมต่อไป
2. ประโยชน์เชิงการจัดการ (Managerial Contribution) ผลการศึกษาครั้งนี้ทาให้เกิดกรอบแนวคิด
การจัดการสมรรถนะการประกอบอาชีพของคนพิการ ที่แสดงให้เห็นถึงความหมาย กระบวนการหรือรูปแบบการ
ดาเนินงาน องค์ประกอบที่สาคัญ และรูปแบบการประเมินที่พบของแต่ละแนวคิด ซึ่งจะเป็นข้อมูลพื้นฐานสาคัญ
ในการต่อยอดงานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่อไป
7. ข้อเสนอแนะสาหรับการศึกษาในอนาคต
บทความชิ้นนี้เป็นการวิจัยเชิงเอกสาร โดยศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดทากรอบแนวคิดการ
จัดการสมรรถนะการประกอบอาชีพคนพิการ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงองค์ประกอบเบื้องต้นของแต่ละแนวคิดจากการ
สังเคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการทดสอบความถูกต้ องขององค์ประกอบดังกล่ าวในบริบ ทของ
สังคมไทยจึงสามารถต่อยอดสู่การวิจัย คือ การวิจัยเชิงปริมาณเพื่อยืนยันองค์ประกอบที่พบโดยวิธีการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmation Factor Analysis) หรือเป็นกรอบในการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อสร้างทฤษฎี
ฐานราก (Grounded Theory) ของแนวคิดการจัดการสมรรถนะการประกอบอาชีพของคนพิการในบริบทของ
สังคมไทย นอกจากนี้ ในการทบทวนวรรณกรรมพบว่าทุกแนวคิดทางการจัดการที่เกี่ยวข้องกับ คนพิการมุ่งเน้น
ผลลัพธ์ในการสร้างคุณภาพชีวิตคนพิการ ดังนั้น การดาเนินการในอนาคตจึงสามารถศึกษาแนวคิดด้านคุณภาพ
ชีวิตที่เกี่ยวข้องกับคนพิการเพื่อให้กระบวนการศึกษาด้านคนพิการเกิดความสมบูรณ์ต่อไป
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