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ชื่อผู้วิจัย นางสาวสุวรรธนา เทพจิต และนายเจนกิจ ภูติรัตน์
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หน่วยงำนเจ้ำของเรื่อง สานักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล สานักงาน ก.พ.
การวิจัยเรื่อง “การบริหารงานบุคคลที่เอื้อต่อการทางานภาครัฐ ของคนพิการ : ในทัศนะของ
นักวิชาการ ผู้กาหนดนโยบายสาธารณะ และผู้แทนคนพิการ” มีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาแนวทางที่เอื้อต่อการ
ทางานภาครัฐของคนพิการโดยการใช้กลไกของการบริหารงานบุคคล
คณะผู้วิจัยดาเนินการวิจัยด้วยวิธีวิจัยเชิงคุณภาพแบบภาคสนาม กระบวนการวิจัยประกอบด้วย
การวิจัยเอกสาร (Documentary Research) การวิจัยภาคสนาม (Field Study) วิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิค
การวิเคราะห์ เนื้อหา (Content Analysis) และสรุปผลการศึกษา ประชากรเป้าหมายจานวน 3 กลุ่ ม คือ
นั กวิช าการ ผู้ กาหนดนโยบายสาธารณะ และผู้ แ ทนคนพิก าร รวมทั้งสิ้ น 10 ท่าน เลื อกโดยการเจาะจง
(Purposive Sampling) และการแนะนาต่อ (Snowball Sampling) เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์
จากแนวคาถามที่เตรียมไว้ล่วงหน้า (Interview Guide) ตรวจสอบ Trustworthy โดยผู้เชี่ยวชาญและการ
Pre-test จากกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะที่ใกล้เคียง
ผลการศึกษาพบว่า ทัศนะของประชากรเป้าหมายเห็นว่าการบริหารงานบุคคลที่เอื้อต่อการ
ทางานในภาครัฐของคนพิการน่าจะมีองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง 3 ประการ คือ คนพิกำร : ขีดความสามารถ
กำรทำงำนในภำครัฐ : สภาพแวดล้อมภายในองค์การ (ลักษณะงาน ผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน อุปกรณ์
สานักงานและสถานที่ทางาน) และสภาพแวดล้อมภายนอก (ครอบครัว กฎหมาย เจตคติและความรู้เรื่อง
คนพิการของสั งคม) กำรบริ หำรงำนบุคคล : แนวทางและรูปแบบที่คาดว่าจะเอื้อให้ คนพิการมีโ อกาส
ที่เท่าเทียม
ปัญหาและอุปสรรคในการทางานภาครัฐของคนพิการ จาแนกตามมิติของเวลา กล่าวคือ ปัญหา
และอุปสรรคซึ่งเกิดขึ้นในอดีตคือ เจตคติของสังคมที่มีต่อคนพิการและกฎหมาย ปัญหาและอุปสรรคในปัจจุบัน
จาแนกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่ วนที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ คือ โอกาสในการพัฒนาศักยภาพด้านอาชีพของคน
พิการ ความแตกต่างทางวัฒนธรรมในการอยู่ร่วมกัน การเลี้ยงดูของครอบครัวและความเชื่อมั่นของครอบครัว
ต่อคนพิการ และส่วนที่เป็นสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ คือ งบประมาณ การแบ่งส่วนงานและการ
ประสานงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การสื่อสารเกี่ยวกับนโยบายการส่งเสริมอาชีพระหว่างภาครัฐ และ
ระหว่างภาครัฐกับกลุ่มคนพิการและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ระบบการประเมินและการจาแนกคนพิการ ความรู้
ของสังคมเกี่ยวกับความพิการและคนพิการ เจตคติของบุคลากรภาครัฐต่อคนพิการ ปัญหาและอุปสรรคการ
ทางานภาครัฐ ของคนพิการจากอดีตถึงปัจ จุบัน ทาให้เกิดความไม่เท่าเทียมในโอกาสการทางานภาครัฐต่อ
คนพิการ
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ความคาดหวังต่อการส่งเสริ มอาชีพการทางานของคนพิการคือ คาดหวังให้เกิดสังคมที่ทุกคน
สามารถอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลายอันจะทาให้คนพิการสามารถเข้ามา Share สังคมกับ
คนกลุ่มอื่นๆ รวมถึงสั งคมการทางาน และคาดหวังให้ผู้ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องปรับรูปแบบสวัสดิการสังคมจาก
เน้นลงไปที่ปัจเจกบุคคลหรือคนพิการเป็นการเกื้อกูลถึงครอบครัว เพราะจะทาให้ครอบครัว ดูแลคนพิการ
ได้อย่างมีคุณภาพ คาดหวังต่อสังคมบูรณาการที่ปราศจากอุปสรรค และเคารพสิทธิกัน (Barrier Free) และการ
ให้ คนพิ การได้ เข้าไปมี ส่ วนร่ วมทางสั งคมอย่ างแท้จริ ง โดยการน ารายได้ของคนพิการรวมเป็ นส่ วนหนึ่ ง ของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ
ส่วนการบริหารงานบุคคลที่เอื้อต่อการทางานของคนพิการควรเริ่มต้นจาก 1) กาหนดบทบาทของ
ภาครัฐตามระดับของการมีส่วนร่วมต่อการส่งเสริมการทางานภาครัฐของคนพิการจาแนกได้ 4 ฐานะ คือ ฐานะ
ผู้นา ฐานะผู้ถ่ายทอดความรู้ ฐานะผู้เชื่อมโยง และฐานะผู้ประชาสัมพั นธ์ 2) รูปแบบอาจจะเป็นไปตามแบบ
Supported Employment หรือ Free Market แต่ต้องมีความพร้อมด้านเทคโนโลยีสิ่งอานวยความ
สะดวก การปรั บ สภาพแวดล้ อ มที่ เ อื้ อ ต่ อ การเคลื่ อ นไหว และการพั ฒ นาระบบการศึ ก ษาของคนพิ ก าร
3) หลักการที่เหมาะสมควรเป็นไปตามหลักคุณธรรมและเพิ่มเติมด้วยหลักการ “เท่าเทียมแต่ไม่จาเป็นต้อง
เท่ากัน” “ยิ่งมีน้อย ยิ่งต้องให้มาก” และ “ละทิ้งความพิการแต่ให้พิจารณาที่ความสามารถ” 4) วิธีการ
ควรมุ่งเน้นที่การคัดเลือกและการพัฒนาศักยภาพ ส่วนการจ่ายค่าตอบแทนและการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ควรใช้ Standard Rules 5) ปัจจัยสนับสนุนคืองบประมาณ การออกแบบงาน การจัดสรรเทคโนโลยี สิ่งอานวย
ความสะดวก การปรั บ ปรุ งสภาพแวดล้ อ ม และการพัฒ นาระบบการศึ กษาให้ ค นพิ การได้ศึ กษาในสาขา
ที่หลากหลาย
ข้อเสนอแนะของคณะผู้วิจัย คือ การกาหนดนโยบายด้านการส่งเสริมอาชีพการทางานภาครัฐ
ส าหรั บ คนพิ ก าร ควรเริ่ ม ต้ น โดยการร่ ว มกั น คิ ด หาข้ อ สรุ ป ของค าว่ า “เอื้ อ ” ของผู้ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งกั บ
การทางานภาครัฐของคนพิการ เพื่อนาไปกาหนดหาระดับของบริการสาธารณะที่สอดคล้องกับระดับความ
ต้องการส่งเสริมอาชีพของคนพิการ ขั้นตอนถัดไปคือการกาหนดวิธีการบริหารงานบุคคลภาครัฐซึ่งมุ่งเน้นไปที่
การประเมินเพื่อคัดเลือกคนพิการเข้าทางาน และ Job Coach การประเมินผลการปฏิบัติงาน ควรใช้งาน
ที่มอบหมายให้คนพิการเป็ นเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน ส่วนวิธีการประเมินใช้วิธีการมาตรฐาน
การฝึกอบรมและพัฒนา ควรมีการฝึกอบรมบุคลากรภาครัฐที่ทางานร่วมกับคนพิการให้มีความรู้ความเข้าใจต่อ
คนพิ ก ารและความพิ ก าร ส าหรั บ คนพิ ก ารควรมี ร ะบบการพั ฒ นาให้ มี ค วามก้ า วหน้ า ในสายอาชี พ
การตอบแทนเป็น ไปตามระบบมาตรฐานเช่นบุค ลากรอื่น ๆ และเพื่อ ให้ค นพิก ารมีโ อกาสและทางเลือ ก
ในอาชีพ ควรพัฒนาระบบการศึกษาให้ คนพิการมีโอกาสได้เรียนในสาขาที่ห ลากหลายเพื่อเลื อกอาชีพได้
หลากหลายมากขึ้น ซึ่งคณะผู้วิจัยเห็นว่าน่าจะเป็นสาเหตุที่แท้จริงที่ทาให้คนพิการเข้าสู่อาชีพได้อย่างจากัด
สาหรับงานวิจัยในลาดับถัดไป ควรวิจัยเกี่ยวเนื่องถึงปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับบุคลากรที่ทางาน
ในภาครัฐและเกิดความพิการในภายหลัง และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการทางานภาครัฐของคนพิการ
 

