
 ง

55601319 : สาขาวิชาการจดัการภาครัฐและภาคเอกชน 
คําสําคัญ   : เรื่องเลาชีวิตคนพิการทางการเคล่ือนไหว/ผูประกอบอาชีพจําหนายสลากกินแบงรัฐบาล 
  พัชราภรณ  บาลนคร : เรื่องเลาชีวิตคนพิการทางการเคล่ือนไหวผูประกอบอาชีพ
จําหนายสลากกนิแบงรัฐบาล.  อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ  : ผศ.ดร.พิทักษ  ศิรวิงศ. 74 หนา. 
 
 การศึกษาเรื่องเลาชีวิตคนพิการทางการเคล่ือนไหวผูประกอบอาชีพจําหนายสลากกิน
แบงรัฐบาลผูวิจัยใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใชวิธีการศึกษาแบบ ประวัติชีวิตและเรื่องเลา (Life 

history and narrative approach) เพ่ือใหคนพิการทางการเคล่ือนไหวผูประกอบอาชีพจําหนายสลาก
กินแบงเลาถึงประสบการณชีวิต ปญหาอุปสรรคลักษณะการดําเนินชีวิตเพ่ือเปดเผยความจริงให
ปรากฏออกมาเปนท่ีรับรูโดยการสัมภาษณ ผูใหขอมูลหลักคือผูนําคนพิการทางการเคล่ือนไหวผู
ประกอบอาชีพจําหนายสลากกินแบงรัฐบาล มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาชีวิตคนพิการทางการ
เคล่ือนไหวผูประกอบอาชีพจําหนายสลากกินแบงรัฐบาลและเพ่ือใหเขาใจถึงปญหาและอุปสรรค
ในการดําเนินชีวิตของคนพิการทางการเคล่ือนไหวผูประกอบอาชีพจําหนายสลากกินแบงรัฐบาล 
จากการศึกษาพบวาผูใหขอมูลหลักอาศัยอยูในครอบครัวใหญและเปนบุตรคนสุดทายมีความพิการ
คือโรคโปลิโอเกิดจากเช้ือไวรัสทําใหไขสันหลังอักเสบ จากการดําเนินชีวิตมีโอกาสทํางานชมรม
คนพิการและโครงการเผยแพรแนวคิดญ่ีปุน จากประสบการณการทํางานทําใหผูใหขอมูลหลัก
ตองการเผยแพรและสรางความเข็มแข็งใหกับคนพิการออกมาใชสิทธ์ิ พิทักษสิทธ์ิในการดําเนิน
ชีวิตอิสระตอการประกอบอาชีพ ผูใหขอมูลหลักจึงประกอบอาชีพอิสระท้ังการบริหารจัดการสลาก
กินแบงรัฐบาลของสมาคมคนพิการและใหความชวยเหลือตอคนพิการในการประกอบอาชีพ
จําหนายสลากกินแบงรัฐบาล การบริหารจัดการดวยตนเอง มุงหวังเพ่ือตองการใหคนพิการมีอาชีพ 
มีรายได รูจักการดําเนินชีวิตตอสังคมและเพ่ือนําผลกําไรจากการจําหนายสลากกินแบงรัฐบาลเปน
เงินลงทุนการจัดตั้งสถานีวิทยุสําหรับคนพิการและศูนยฝกอาชีพคนพิการใหคนพิการออกมา
เคล่ือนไหว ขับเคล่ือนและตอสูกับโลกของความเปนจริง การดําเนินชีวิตเต็มไปดวยปญหาและ
อุปสรรคตางๆ โดยไมตองการความชวยเหลือจากภาครัฐหรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของเพราะการ
ชวยเหลือของภาครัฐหรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของทําใหสังคมคนพิการไมเกิดการเปล่ียนแปลง ผูนํา
ระดับตางๆ ไมมีความเขาใจตอความรูสึกของคนพิการไดอยางแทจริง 
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 This study focused on the disabled life history and narrative of his movement 
to the one who earns his own living by selling lottery in particular. The researcher provided 
the research by quality research that the method of the research was to study informant’s 
autobiography, life history and narrative for particularly the disabled-featured only for the 
disabled who earns his living by selling lottery in his own movement, giving the researcher 
about his own life experience, emphasized in his trouble and obstacle occurred in his life to 
both disclose and publicize by selected interview provided by researcher. The main informant 
was the disabled leader in his movement, featuring only for the disabled who earn his living 
by selling lottery. 

 This quality research emphasizes into the disabled life history and narrative for 
disabled – featuring only for the disabled who earn his living by selling lottery. The research’s 
result founded that the main informant had been living in an extended family , and he was 
also the last child- exactly disabled , that he was diagnosed –virus infected , consequently he 
had been polio infected that leaded to spinal cord inflamed.   

As a matter of fact he had also worked in the disabled club and Ideal-based 
Japanese project to publicize its idea, due to his own real working experience; hence, he had 
intended to publicize and to strengthen the disabled to realize in both their rights and their 
right protection to freely earn a living by themselves. Therefore the disabled earns his living 
freely by not only had been he managed lottery of the disabled association, but he also had 
provided such an assistance for other disabled to earn their livings by selling lottery that to 
manage by themselves. 
The research main objective was to provide the disabled occupation , so they would have 
such an income; as a result, they learned how to live on their own ways towards society 
where they had been living in , and to take a net profit of selling lottery as the capital to 
establish the radio station for disabled ; in addition, the occupational training centre for 
disabled would be established and run along to its disabled movement ; therefore, they would 
have known to propel and confront to real fact- whereas their lives had been full of troubles 
and obstacles: they can stand and do their best without governmental and its related 
agencies assistances because the governmental and its related agencies’ assistance 
provided had been caused to such a disabled movement-that was without any changes 
occurred in disabled society ;nevertheless, leaders in all levels had not understood the 
disabled real feeling. 
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 วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปไดดวยดีเนื่องจากไดรับความชวยเหลือ และ
สนับสนุนจากบุคคลสําคัญตอผูวิจัยหลายทานดวยกัน 

 ขอขอบพระคุณอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิทักษ ศิริวงศ ท่ี
ใหความเมตตากรุณาช้ีแนะแนวทาง ใหคําปรึกษาท่ีเปนประโยชนตอการศึกษาในครั้งนี้  
 ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ประสพชัย พสุนนท ท่ีใหเกียตริเปนประธาน
กรรมการในงานวิทยานิพนธของผูวิจัยซ่ึงไดใหคําแนะนําและช้ีแนะแนวทางท่ีเปนประโยชนตอ
ผูวิจัยในครั้งนี้ 
 ขอขอบพระคุณ อาจารย ดร.สุวิชา วรวิเชียรวงษ ท่ีใหเกียรติเปนกรรมการและให
คําแนะนําตางๆ ท่ีเปนประโยชนตอวิทยานิพนธในครั้งนี้ 
 อยางไรก็ตามผูวิจัยตระหนักดีวาความตั้งใจและความพยายามของผูวิจัยไมสามารถ
ประสบความสําเร็จหากไมไดรับการสนับสนุนสงเสริมจากครอบครัว ไดแก พอ แม ปู ยา ปา นา อา 
พ่ีชาย ท่ีใหกําลังใจท่ีดีและคอยใหการสนบัสนุนในการเรียนตลอดมา 
 ขอขอบพระคุณเพ่ือน ๆ พี ๆ นอง ๆ รวมรุน ทุกคน ท่ีใหความชวยเหลือและชวยกัน
กระตุนทําวิทยานิพนธฉบับนี้ใหสําเร็จเพ่ือใหเราไดเรียนจบพรอมกัน ขอบคุณสําหรับกําลังใจดี ๆ 
จากเพ่ือนๆ พ่ีตูน พ่ีออย บี อุย พ่ีเดียว พ่ีโอ พ่ีริน พ่ีบีชาย พ่ีปอป พ่ีบีหญิง พ่ีเขม พ่ีกวาง พ่ีฝน มุย  
 สุดทายขอขอบพระคุณ คนพิการทางการเคล่ือนไหวผูประกอบอาชีพจําหนายสลากกิน
แบงรัฐบาลและผูเกี่ยวของท่ีเปนบุคคลสําคัญสําหรับงานวิจัยในครั้งนี้ ท่ีไดอนุญาตใหนําเรื่องราว
ในชีวิตมาถายทอด ซ่ึงสะทอนใหเห็นถึงเรื่องราวชีวิตกับส่ิงท่ีเปนอยูส่ิงท่ีสังคมมองไมเห็น หากขาด
เรื่องราวสําคัญเหลานี้วิทยานิพนธฉบับนี้คงไมอาจสําเร็จได 
 ผูวิจัยหวังเปนอยางย่ิงวาวิทยานิพนธฉบับนี้ไดใหคุณประโยชนตอสังคม และการสราง
คุณประโยชนใดๆ ท่ีไดจากวิทยานิพนธฉบับนี้ตอไป  


