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บทคัดย่อภาษาไทย 

59251206 : การศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนษุย์ แผน ก แบบ ก 2 
ค าส าคัญ : การส่งเสริมอาชีพคนพิการ, สถานประกอบการ 

นางสาว บัวแก้ว ทองม:ี แนวทางส่งเสริมอาชีพส าหรับคนพิการของสถานประกอบการในจังหวัด
นครปฐม อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์  : รองศาสตราจารย์ ดร. ศิริณา จิตต์จรัส 

  
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพ ปัญหาและความต้องการในการส่งเสริมอาชีพ

ส าหรับคนพิการของสถานประกอบการในจังหวัดนครปฐม และ 2) ศึกษาแนวทางการส่งเสริมอาชีพส าหรับ
คนพิการของสถานประกอบการในจังหวัดนครปฐม โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ จ านวน 333 ฉบับ ซึ่ง
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง คือ เจ้าของสถาน
ประกอบการหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมาย ผู้ควบคุมงานคนพิการ และคนพิการ มีค่าความเชื่อมั่น .985 และมี
ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 คน ท่ีคัดเลือกมาเพื่อประเมินแนวทางการส่งเสริมอาชีพส าหรับคนพิการ  สถิติท่ีใช้ 
คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัย พบว่า 1) สภาพ ปัญหาและความต้องการในการส่งเสริมอาชีพส าหรับคนพิการ
ของสถานประกอบการในจังหวัดนครปฐม ภาพรวมมีสภาพ ปัญหาและความต้องการในด้านการจ้างงานคน
พิการอยู่ในระดับมาก หากพิจารณารายด้านพบว่าด้านสภาพการจ้างงานคนพิการ ด้านปัญหาในการจ้างงาน
คนพิการ และด้านความต้องการในการส่งเสริมอาชีพส าหรับคนพิการอยู่ในระดับมากทุกด้านเช่นกัน  โดยมี
ค่าเฉลี่ยของสภาพ ปัญหาและความต้องการจากสูงสุดไปหาต่ าสุด มีรายละเอียดรองลงมา ดังนี้ คือ ด้าน
ความต้องการในการส่งเสริมอาชีพส าหรับคนพิการ และด้านปัญหาในการจ้างงานคนพิการ ตามล าดับ 2) 
แนวทางการส่งเสริมอาชีพส าหรับคนพิการของสถานประกอบการในจังหวัดนครปฐม มีแนวทาง 3 ด้าน คือ 
2.1) ด้านสภาพการจ้างงานคนพิการ โดยการให้ความรู้ผู้ปฏิบัติงานด้านระเบียบข้อกฎหมายให้เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน เพิ่มมาตรการลดหย่อนภาษีให้กับสถานประกอบการ และการพัฒนาฐานข้อมูลความสามารถและ
ทักษะอาชีพของคนพิการให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน 2.2) ด้านปัญหาในการจ้างงานคนพิการ 
มีการบรูณาการกับหน่วยงานเพื่อเตรียมความพร้อมคนพิการก่อนเข้าสู่การมีงานท า การพัฒนาระบบบริการ
จัดหางานคนพิการให้มีประสิทธิภาพ และ 2.3) ด้านความต้องการในการส่งเสริมอาชีพส าหรับคนพิการ มี
การประชาสัมพันธ์ช่องทางให้สถานประกอบการจ้างงานคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการโดยตรง  จัดต้ังศูนย์
จัดหางานคนพิการให้ครอบคลุมทุกอ าเภอ และมีองค์กรตัวกลางท่ีเชื่อมโยง ระหว่างสถานประกอบการและ
คนพิการ รวมถึงการพัฒนาองค์ความรู้และแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ 
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บทคัดย่อภาษาอังกฤษ 

59251206 : Major (LIFELONG EDUCATION AND HUMAN DEVELOPMENT) 
Keyword : Promoting the Occupation of a Disabled Person, Workplace 

MISS BUAKAEW THONGMEE : GUIDELINES FOR OCCUPATIONAL PROMOTION 
FOR DISABLED PERSON OF THE WORKPLACE IN NAKHON PATHOM PROVINCE THESIS 
ADVISOR : ASSOCIATE PROFESSOR SIRINA JITCHARAT, Ph.D. 

The purposes of this study were 1) to investigate the current situation, 
problems and the needs of employment promotion for people with disabilities  in 
the  workplace,  and 2) to develop a guideline of how to raise employment 
opportunity for people with disabilities in Nakhon Pathom. Methodology: 333 
questionnaires are collected, and the samples are those employers, persons who are 
assigned to support workers with disabilities,workers with disabilities, and 5 experts in 
this field. The statistics used are percentage, mean and standard deviation. 

The findings reveals that: 1)  the current situation, problems and the 
needs of employment promotion for people with disabilities in the workplace are 
critical, particular in the situation of hiring people with disabilities, the needs for 
career promotion, and the problems in employing people with disabilities 
respectively;  2) the guidelines of how to raise employment opportunity for people 
with disabilities in Nakhon Pathom can be divided into three; 2.1) the situation of 
hiring people with disabilities can be improved by giving education for those 
practitioners who are involved themselves in the laws and regulations. 2.2) problems 
in employing people with disabilities can be mitigated by cooperating with other 
agencies to prepare people with disabilities before commencing their works. and 
2.3) The needs for career promotion for people with disabilities there is a public 
relations channel for establishments to hire people with disabilities and the central 
organizationthat links between the establishment and the disabled 
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คนพิการในพื้นท่ีจังหวัดนครปฐมในความช่วยเหลือ การร่วมมือในการเก็บข้อมูลให้ส าเร็จลุล่วงไปได้
ด้วยดี 

ขอขอบคุณ นายดิษฎาพันธ์ บุตรกุล ท่ีให้ค าปรึกษา แนะน า เป็นก าลังใจในการจัดท า
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ขอขอบคุณ บิดา มารดา ครอบครัว ญาติพี่น้อง เพื่อน ตลอดจนผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนท่ี
เป็นก าลังกาย ก าลังใจ  ในการจัดท าวิทยานิพนธ์ให้ส าเร็จในครั้งนี้ 

  
  

บัวแก้ว  ทองมี 
 

 



 

สารบัญ 

 หน้า 
บทคัดย่อภาษาไทย............................................................................................................................... ง 

บทคัดย่อภาษาอังกฤษ ........................................................................................................................ จ 

กิตติกรรมประกาศ .............................................................................................................................. ฉ 

สารบัญ ................................................................................................................................................ ช 

สารบัญตาราง ...................................................................................................................................... ฎ 

สารบัญภาพ ......................................................................................................................................... ฏ 

บทท่ี 1 บทน า ..................................................................................................................................... 1 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา ......................................................................................... 1 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย ................................................................................................................ 6 

ค าถามในการวิจัย ........................................................................................................................... 6 

ขอบเขตของการวิจัย ...................................................................................................................... 6 

นิยามศัพท์เฉพาะ ............................................................................................................................ 7 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ ............................................................................................................. 8 

กรอบแนวคิดการวิจัย ..................................................................................................................... 9 

บทท่ี 2 วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง .......................................................................................................... 10 

แนวคิดเกี่ยวกับสถานประกอบการ ............................................................................................... 10 

1. ความหมายของสถานประกอบการ ................................................................................... 10 

2. ประเภทของสถานประกอบการ ........................................................................................ 12 

3. สถานประกอบการกับการจ้างงานคนพิการในประเทศไทย .............................................. 15 

แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับคนพิการ .................................................................................... 17 

1. ความหมายของคนพิการ .................................................................................................. 17 

                               



  ซ 

2. ประเภทของความพิการ.................................................................................................... 20 

3. สาเหตุความพิการ ............................................................................................................. 22 

4. ปัญหาและความต้องการของคนพิการ .............................................................................. 23 

5. แนวคิดเกี่ยวกับการพึ่งตนเอง (Self-reliance) ................................................................. 25 

6. ทักษะชีวิต  (Life Skills) .................................................................................................. 30 

กฎหมายและนโยบายท่ีเกี่ยวข้องกับการมีงานท าของคนพิการ .................................................... 33 

1. การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในด้านการจ้างงาน ...................................... 33 

2. พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ในส่วนท่ีเกี่ยวกับการ 
ส่งเสริมอาชีพและการจ้างงานคนพิการ ...................................................................... 33 

3. พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2556 ในส่วนท่ี 
เกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพและการจ้างงานคนพิการ (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 130 ก ลง
วันท่ี 29 มีนาคม 2556) .............................................................................................. 35 

4. การก าหนดอัตราส่วนเพื่อสนับสนุนการจ้างงานคนพิการ ................................................. 36 

แนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมอาชีพและการจ้างงานคนพิการ ................................................ 39 

1. พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2556 ................................................................................................. 40 

2. แนวทางการส่งเสริมอาชีพให้กับคนพิการในสถานประกอบการ ....................................... 50 

3. สถานการณ์การจ้างงานและการส่งเสริมอาชีพส าหรับคนพิการ ....................................... 52 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ....................................................................................................................... 57 

1. งานวิจัยภายในประเทศ .................................................................................................... 57 

2. งานวิจัยต่างประเทศ ......................................................................................................... 65 

บทท่ี 3 วิธีด าเนินการวิจัย ................................................................................................................. 68 

การด าเนินการวิจัย ....................................................................................................................... 68 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ........................................................................................................... 69 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ............................................................................................................... 71 

 



  ฌ 

การสร้างเครื่องมือในการวิจัย ....................................................................................................... 72 

การเก็บรวบรวมข้อมูล .................................................................................................................. 74 

การวิเคราะห์ข้อมูล ....................................................................................................................... 75 

บทท่ี 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล .......................................................................................................... 77 

1. ศึกษาสภาพ ปัญหาและความต้องการในการส่งเสริมอาชีพส าหรับคนพิการของสถาน
ประกอบการในจังหวัดนครปฐม ............................................................................................ 77 

ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ....................................................................... 77 

ตอนท่ี 2 สภาพ ปญัหา และความต้องการของสถานประกอบการในการจ้างงานคนพิการ............. 82 

2. ศึกษาแนวทางการส่งเสริมอาชีพส าหรับคนพิการของสถานประกอบการในจังหวัดนครปฐม ... 86 

ตอนท่ี 3 แนวทางการส่งเสริมอาชีพส าหรับคนพิการของสถานประกอบการในจังหวัดนครปฐม
จากแบบสอบถาม ....................................................................................................... 86 

บทท่ี 5 สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ................................................................................. 94 

สรุปผล .......................................................................................................................................... 94 

อภิปรายผล ................................................................................................................................... 95 

ข้อเสนอแนะ ............................................................................................................................... 102 

รายการอ้างอิง ................................................................................................................................. 105 

ภาคผนวก ........................................................................................................................................ 110 

ภาคผนวก ก.เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ........................................................................................ 111 

ภาคผนวก ข.รายช่ือผู้เช่ียวชาญตรวจคุณภาพเครื่องมือวิจัย ...................................................... 119 

ภาคผนวก ค.รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิประเมินความเหมาะสมของข้อมูลวิจัย ................................... 121 

ภาคผนวก ง. หนังสือขอเชิญเป็นผู้ตรวจเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย............................................... 123 

ภาคผนวก จ. หนังสือขอทดลองเครื่องมือวิจัย ............................................................................ 129 

ภาคผนวก ฉ. หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย .............................. 131 

ภาคผนวก ช. หนังสือขอความอนุเคราะห์ประเมินความเหมาะสมของข้อมูลวิจัย ...................... 133 

 



  ญ 

ภาคผนวก ซ. ภาพการสังเกต และส ารวจพื้นท่ีของสถานประกอบการ ...................................... 135 

ประวัติผู้เขียน .................................................................................................................................. 137 

 



 

สารบัญตาราง 

 หน้า 
ตารางท่ี 1 การจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการ (เอกชน) ประจ าปี 2558 – 2560 ................ 53 

ตารางท่ี 2 สถิติการปฏิบัติตามกฎหมายของสถานประกอบการเอกชน จังหวัดนครปฐม .................. 54 

ตารางท่ี 3 แสดงกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย จ าแนกตามสถานประกอบการ ................................... 69 

ตารางท่ี 4 สรุปประเด็นผลการสังเกตและการส ารวจพื้นท่ีของสถานประกอบการ ........................... 72 

ตารางท่ี 5 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ................................................................................ 77 

ตารางท่ี 6 ภาพรวมด้านสภาพ ปัญหา และความต้องการของสถานประกอบการ ............................ 82 

ตารางท่ี 7 สภาพการจ้างงานคนพิการของสถานประกอบการ .......................................................... 82 

ตารางท่ี 8 ปัญหาการจ้างงานคนพิการของสถานประกอบการ............................................................ 83 

ตารางท่ี 9 ความต้องการการจ้างงานและการส่งเสริมอาชีพคนพิการของสถานประกอบการ ........... 84 

ตารางท่ี 10 แนวทางการส่งเสริมอาชีพส าหรับคนพิการของสถานประกอบการในจังหวัดนครปฐมจาก
แบบสอบถาม .................................................................................................................................... 87 

ตารางท่ี 11 สรุปภาพรวมแนวทางการส่งเสริมอาชีพส าหรับคนพิการของสถานประกอบการในจังหวัด
นครปฐม จากแบบสอบถาม .............................................................................................................. 88 

ตารางท่ี 12 ผลการประเมินระดับความเหมาะสมของสภาพ ปัญหาและความต้องการของ แนวทางการ
ส่งเสริมอาชีพส าหรับคนพิการของสถานประกอบการในจังหวัดนครปฐม .............................................. 90

                               



 

สารบัญภาพ 

 หน้า 
ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดของการวิจัย..................................................................................................... 9 

ภาพท่ี 2 ความพิการ ......................................................................................................................... 18 

ภาพท่ี 3 แผนผังการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ัน (Stratified Random Sampling) ...................... 70

                               



 

บทที่ 1 

บทน า 

 

ความเป็นมาและความส าคัญของปญัหา 

โลกในยุคปัจจุบันมีการเปล่ียนแปลงทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมอย่าง
รวดเร็ว เนื่องมาจากการใช้เทคโนโลยีเพื่อเช่ือมโยงข้อมูลต่าง ๆ ในทุกภูมิภาคของโลกเข้าด้วยกัน การ
ปรับเปล่ียนท่ีเกิดขึ้นจึงเป็นการก้าวเข้าสู่ยุคดิจิตอล ซึ่งส่งผลต่อวิถีการด ารงชีวิตของมนุษย์ให้มีความ
สะดวกรวดเร็ว ช่องทางในการติดต่อส่ือสารท้ังคนปกติ และคนท่ีมีความบกพร่องทางด้านต่างๆ ของ
ร่างกาย หรือคนพิการ สามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้น ทุกคนจึงจ าเป็นต้องต่ืนตัวและเตรียมพร้อมในการ
เรียนรู้ให้มีทักษะในการด ารงชีวิตให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงได้ตระหนักถึงสิทธิมนุษยชนแห่งความเท่า
เทียมกันในสังคม โดยเฉพาะการให้โอกาสและสิทธิทางสังคมของคนพิการ หรือ “อนุสัญญาว่าด้วย
สิทธิคนพิการ” (Convention on the Rights of Persons with Disabilities ,CRPD) ซึ่งถือเป็น
อนุสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศท่ีให้หลักประกันในสิทธิ เสรีภาพ และศักด์ิศรีความเป็น
มนุษย์ ของคนพิการ อย่างเสมอภาคทัดเทียมกับบุคคลท่ัวไป และเป็นสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชน 
ขององค์การสหประชาชาติฉบับแรก (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, 2550 : 
8) และในปีพุทธศักราช 2535 คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเซียและแปซิฟิคหรือ
ESCAP ได้มีมติประกาศให้ปี 2536 – 2545 เป็นทศวรรษคนพิการภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิค และ ยัง
ขยายต่อไปอีก 1 ทศวรรษ รู้จักกันในนามสากลท่ัวโลกว่า “Asian and Pacific Decade of 
Disabled Persons, 1993 - 2002”and 2003 – 2012 โดยเน้นการช่วยเหลือส่งเสริมคนพิการใน
ทุกๆด้านทุกประเทศในแถบเอเชียและแปซิฟิคท้ังด้านการส่งเสริม การอบรม การฝึกอาชีพ รวมถึง
จัดหางานให้คนพิการตามความต้องการของสถานประกอบการ ด้านการศึกษา ตลอดจนให้คนพิการมี
ส่วนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสังคมอย่างเต็มท่ีท าให้คนพิการมีความเท่าเทียมกันอย่างเสมอภาคกับบุคคล
ท่ัวไปในสังคม ประเทศไทยอยู่ในฐานะการเป็นประเทศสมาชิกองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ได้ให้
สัตยาบันในอนุสัญญาฉบับท่ี 159 ว่าด้วยการฟื้นฟูอาชีพและการจ้างงาน (คนพิการ) ค.ศ.1983 
ก าหนดให้รัฐบาลของประเทศสมาชิกต้องปรับแก้ไขด้าน กฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ จนน าไปสู่
การปฏิบัติอย่างจริงจัง จึงนับเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายด้านคนพิการในประเทศ
ไทย โดยได้บัญญัติสาระส าคัญอันเกี่ยวข้องกับสิทธิของคนพิการไว้ในกฎหมายต่างๆ เช่น รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.  2550และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.  2560 
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) 
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พ.ศ. 2556 และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง อันเป็นการสร้างหลักประกันสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้น
พื้นฐานท่ีเป็นสากลส าหรับคนพิการไว้ในกฎหมายไทยท่ีสอดคล้องกับความในอนุสัญญา ฯ โดยมี
สาระส าคัญท่ีเน้นด้านการขจัดอุปสรรคจากภายนอก ซึ่งเป็นสาเหตุส าคัญของความยากล าบากในการ
ด าเนินชีวิตของคนพิการ ตลอดจนการแก้ไขความเสียเปรียบทางสังคมของคนพิการ ซึ่งก่อให้เกิดการ
เลือกปฏิบัติ และขัดขวางการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเป็นอย่างยิ่ง (แผนสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ ฉบับท่ี 3 (2560 : 75)  

ประเทศไทย ได้จัดสรรสวัสดิการ และสร้างโอกาสการมีงานท า  มีอาชีพให้คนพิการ
สามารถพึ่งตนเองได้ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนพิการให้ดีขึ้น ตามบทบัญญัติท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ส่งเสริมอาชีพและการมีงานท าของคนพิการในมาตรา 33  มาตรา 34 วรรคหนึ่ง และมาตรา 35  แห่ง
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ. 2556 (ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2550 : 14 – 15) ซึ่งเป็นกฎหมายท่ีมีสภาพบังคับ
เข้มข้นและเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยกฎกระทรวงก าหนดจ านวนคนพิการท่ีนายจ้างหรือเจ้าของ
สถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐต้องรับเข้าท างาน และจ านวนเงินท่ีนายจ้างหรือเจ้าของสถาน
ประกอบการจะต้องน าส่งเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2554 มีผลบังคับ
ใช้ต้ังแต่วันท่ี 30 ตุลาคม 2554  มาตรา 33 ก าหนดให้นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและ
หน่วยงานของรัฐซึ่งมีลูกจ้างหรือผู้ปฏิบัติงานต้ังแต่ 100 คนขึ้นไปรับคนพิการท่ีสามารถท างานได้ไม่ว่า
จะอยู่ในต าแหน่งใด เศษของหนึ่งร้อยคนหากเกินห้าสิบคนต้องรับคนพิการเพิ่มอีกหนึ่งคน มาตรา 34 
ก าหนดให้สถานประกอบการท่ีมิได้จ้างงานคนพิการ ตามมาตรา 33 ต้องส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นรายปี หรือส่งล่าช้าต้องเสียดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 และให้อ านาจ
ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ มีอ านาจอายัดทรัพย์สินของ
นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการเพื่อช าระหนี้ให้แก่กองทุนฯ อีกท้ังให้มีอ านาจโฆษณารายช่ือผู้
ปฏิบัติตามกฎหมาย และไม่ปฏิบัติตามกฎหมายต่อสาธารณะ มาตรา 35 ในกรณีหน่วยงานของรัฐไม่
ประสงค์จะรับคนพิการเข้าท างาน หรือนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการไม่รับคนพิการเข้า
ท างาน และไม่ประสงค์จะส่งเงินเข้ากองทุน  หน่วยงานของรัฐนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ
นั้นอาจให้สัมปทาน จัดสถานท่ีจ าหน่ายสินค้าหรือบริการ จัดจ้างเหมาช่วงงานหรือจ้างเหมาบริการ
โดยวิธีกรณีพิเศษ ฝึกงาน หรือจัดให้มีอุปกรณ์หรือส่ิงอ านวยความสะดวก ล่ามภาษามือ หรือให้ความ
ช่วยเหลืออื่นใดแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการก็ได้ (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์, 2557 : 87 – 91)  

พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และ แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2556 ตามมาตรา 20 ก าหนดให้คนพิการมีสิทธิเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากส่ิงอ านวย
ความสะดวกอันเป็นสาธารณะ ตลอดจนสวัสดิการและความช่วยเหลืออื่นจากภาครัฐ และนอกจากนั้น
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ยังก าหนดให้คนพิการได้มีโอกาสใช้ความสามารถในการมีรายได้และพึ่งพาตนเอง ลดภาระของ
ครอบครัวและสังคม เจตนารมณ์ของกฎหมายต้องการให้มีการจ้างงานหรือรับคนพิการเข้าท างาน 
เพื่อขยายโอกาสให้คนพิการมีอาชีพ มีงานท า และมีรายได้ เพราะวิธีนี้คนพิการจะได้รับประโยชน์
โดยตรง นับเป็นนวัตกรรมทางกฎหมายด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการท่ีมี
สาระส าคัญเกี่ยวกับการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ การจัดสวัสดิการ การส่งเสริมและพิทักษ์สิทธิ การ
สนับสนุนให้คนพิการสามารถด ารงชีวิตอิสระ มีศักด์ิศรีแห่งความเป็นมนุษย์และเสมอภาคกับบุคคล
ท่ัวไป และมีส่วนร่วมในสังคมอย่างเต็มท่ีอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นภายใต้สภาพแวดล้อมท่ีคน
พิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ (ขัตพันธ์ ชุมนุสนธิ์, 2558 : 4 - 5) และสวัสดิการคนพิการจะ
เกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อคนพิการขึ้นทะเบียนเป็นคนพิการโดยให้แพทย์เป็นผู้ประเมินระดับความพิการ และ
ได้รับบัตรประจ าตัวคนพิการ (ID Card for PWD) ตามประกาศกฎกระทรวงกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ซึ่งในปัจจุบันผลของการบังคับใช้กฎหมายท าให้นายจ้างหรือเจ้าของ
สถานประกอบการรวมถึงหน่วยงานภาครัฐมีความต้องการแรงงานคนพิการเพิ่มสูงขึ้น แนวโน้มเป็นไป
ในทิศทางท่ีดีด้านโอกาสของการมีงานท า มีอาชีพ ของคนพิการ แต่ยังพบปัญหาสถานประกอบการยัง
ปฏิบัติตามข้อกฎหมายดังกล่าวได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการเห็น
ว่าการจ้างงานคนพิการหรือแม้กระท่ังการส่งเสริมอาชีพส าหรับคนพิการนั้นเป็นภาระ ช่องว่างของ
กฎหมายการจ้างงานคนพิการเข้าไปท างานในสถานประกอบการเป็นเพียงการขายฝัน คนพิการไม่ได้
ปฏิบัติงานตามจริง (ทวี เช้ือสุวรรณทวี และคณะ, 2558 : 146) การแจ้งช่ือคนพิการเข้าสู่ระบบการ
จ้างงาน แต่ไม่พบคนพิการท างานไม่ได้ปฏิบัติงานตามท่ีสถานประกอบการแจ้ง ได้รับเงินค่าตอบแทน
เหมาจ่ายเป็นรายเดือนเพื่อแลกกับการไม่ต้องเดินทางไปท างาน สถานประกอบการขาดความพร้อมใน
การรับคนพิการเข้าท างาน ไม่ว่าจะเป็นความพร้อมทางด้านกายภาพ คือการขาดสถานท่ีท างานท่ีมีส่ิง
อ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการ ไม่ต้องการปรับสถานท่ีท างาน และความพร้อมด้านองค์ความรู้ 
โดยเฉพาะการวิเคราะห์งานท่ีเหมาะสมส าหรับคนพิการ (Job Analysis) คุณวุฒิการศึกษาของคน
พิการยังไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ท าให้สถานประกอบการเลือกท่ีจะไม่จ้างงาน
คนพิการ หรือจ้างงานคนพิการมาท างานแต่ไม่ตรงกับคุณวุฒิการศึกษาหรือความสามารถ 
นอกจากนั้นยังพบว่า คนพิการยังขาดทักษะการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น เมื่อไปท างานตามสถาน
ประกอบการจะประสบปัญหาเนื่องจากขาดทักษะการปรับตัว วัฒนธรรมสังคมเกี่ยวกับการท างาน
ของคนพิการไม่เอื้ออ านวย เพื่อนร่วมงานของคนพิการยังไม่ให้การยอมรับและเช่ือมั่นในความสามารถ
ของคนพิการอย่างเต็มท่ี สถานประกอบการส่วนใหญ่อยู่ห่างไกลจากภูมิล าเนาของคนพิการ ซึ่งคน
พิการจ านวนมากกระจายตัวอยู่ตามชนบท ท าให้เกิดความไม่สะดวกในการเดินทางไปท างาน รวมถึง
ปัจจัยส าคัญท่ีเป็นปัญหาส่งผลให้คนพิการไม่สามารถมีอาชีพ มีงานท าได้ คือคนพิการไม่มีความรู้ความ
เข้าใจในงานส านักงาน รวมทั้งความพร้อม ความถนัด หรือแม้กระท่ังครอบครัวของคนพิการบางส่วน
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ยังไม่สนับสนุนช่วยเหลือให้คนพิการออกมาท างาน สถานประกอบการต้องการจ้างคนพิการเพื่อ
ปฏิบัติตามกฎหมายท่ีออกมาบังคับ เพื่อลดการสูญเปล่าในการจ่ายเงินเข้ากองทุนฯ การส่งเสริม    
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ. 2556 ให้มีการใช้มาตรา 35 ซึ่งเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาของสถานประกอบการท่ีไม่
สามารถหาคนพิการเข้าท างานในสถานประกอบการได้ และต้องการลดปัญหาในด้านต่างๆ ท่ีเกิดจาก
สภาพร่างกายของคนพิการท่ีไม่เอื้ออ านวยต่อการท า งานลง แต่ก็ไม่สามารถส่งผลให้สถาน
ประกอบการส่วนใหญ่เกิดความเข้าใจ ในระเบียบต่างๆ ท่ีถูกก าหนดขึ้นของแต่ละหน่วยงานในความ
รับผิดชอบ ยังขาดความเข้าใจในแนวทางการปฏิบัติ อีกท้ังเอกสารประกอบการพิจารณามีจ านวนมาก 
เจ้าหน้าท่ีผู้มีหน้าท่ีรับผิดชอบของสถานประกอบการยังขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบฯ ท าให้การ
ขับเคล่ือนและการเลือกปฏิบัติแต่ละด้านยังขาดประสิทธิภาพ ผู้มีอ านาจในการก าหนดนโยบายของ
สถานประกอบการยังไม่ปรับวิสัยทัศน์และทัศนคติในการยอมรับและเช่ือมั่นในความสามารถของ    
คนพิการ การฝึกอบรมอาชีพให้คนพิการหลักสูตรไม่เหมาะสมกับสภาพความพิการ และความ
เช่ียวชาญทางทักษะอาชีพของคนพิการ (Supply Side) ไม่ยั่งยืน หลังการฝึกอบรมไม่มีตลาดรองรับ
ผลิตภัณฑ์ รายได้ไม่มั่นคงไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย เจตนารมณ์ของกฎหมายต้องการให้สถาน
ประกอบการเกิดความเข้าใจและสามารถเลือกวิธีปฏิบัติเพื่อการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อ
พึ่งพาตนเอง โดยไม่เป็นภาระของครอบครัว และสังคม ดังท่ี จักรภพ ดุลศิริและธรรม  จตุนาม (2557 
: 4) กล่าวว่า ถึงแม้จะมีระเบียบ กฎหมาย บังคับ ให้ภาครัฐและเอกชนต้องถือปฏิบัติ แต่พบว่า
นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายรวมถึงคนพิการยังเข้าไม่ถึงบริการด้าน
อาชีพ ต้องพึ่งพาองค์กรต่างๆ ท่ีก่อต้ังขึ้นและเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนจากช่องว่างของระเบียบ 
กฎหมายท่ีเปิดกว้าง ส่งผลให้คนพิการถูกละเมิดสิทธิ การประกอบอาชีพไม่ยั่งยืน ทุนท่ีได้รับการ
สนับสนุนถูกใช้แล้วหมดไปโดยไม่สามารถท าให้คนพิการพึ่งตนเองได้ และกลับไปสู่การรอรับการ
สงเคราะห์แบบเดิม คุณภาพชีวิตยังไม่ได้รับการพัฒนา เพื่อให้คนพิการสามารถด ารงชีวิตในสังคม
อย่างคนปกติท่ัวไปแบบเสมอภาคต้องให้คนพิการรับรู้ในสิทธิของตนเองในการมีอาชีพ มีส่วนร่วมใน
ความคิดของอาชีพท่ีตนเองมีความถนัดและปฏิบัติได้จริง พร้อมท้ังเป็นแนวทางหรือทางเลือกในการ
ตัดสินใจด้านอาชีพเพื่อการพึ่งตนเองของคนพิการ 

จากรายงานข้อมูลสถานการณ์คนพิการในประเทศไทย เดือนกันยายน 2560 ของกระทรวง
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์คนพิการในประเทศไทยท่ีได้รับการจดทะเบียนท้ังส้ิน 1,808,524 
คน (เป็นร้อยละ 2.75 ของประชากรท้ังประเทศ) ในจ านวนนี้มีคนพิการท่ีอยู่ในวัยท างาน อายุ 15-60 ปี 
มีจ านวน 819,550 คน โดยแบ่งเป็นคนพิการในวัยท างานท่ีประกอบอาชีพ จ านวน 271,916 คน      
(ร้อยละ 33.18) คนพิการในวัยท างานท่ีสามารถประกอบอาชีพได้ แต่ยังไม่ได้ประกอบอาชีพ จ านวน 
330,339 คน (ร้อยละ 59.24) และกลุ่มคนพิการในวัยท างานท่ีไม่สามารถประกอบอาชีพได้ (เนื่องจาก



  5 

พิการมากช่วยเหลือตนเองไม่ได้) จ านวน 217,295 คน (ร้อยละ 26.51) ซึ่งจากรายงานข้อมูลดังกล่าว
พบว่าคนพิการท่ีอยู่ในวัยท างานอายุ 15-60 ปี ท่ีสามารถประกอบอาชีพได้ยังพบว่ามีจ านวนมาก และ
จังหวัดนครปฐม ก็เป็นอีกหนึ่งจังหวัดท่ีมีสถานประกอบการและคนพิการท่ีอยู่ในวัยท างาน อายุ 15-60 
ปีอยู่เป็นจ านวนมากในระดับต้นๆของประเทศ  ดังข้อมูลการรายงานท่ีเกี่ยวข้องกับคนพิการของ 
ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม (2560 : 5) ระบุว่า ข้อมูลคนพิการท่ีมี
การจดทะเบียนคนพิการของจังหวัดนครปฐม ณ วันท่ี 31 ส.ค. 2560 จ านวนท้ังส้ิน 14,454 คน มีสถาน
ประกอบการในจังหวัดนครปฐมท่ีมีลูกจ้างต้ังแต่ 100 คนขึ้นไปในปี 2560 จ านวนท้ังส้ิน 316 แห่ง                        
ซึ่งมีความพร้อมในด้านบุคลากรและมีองค์กรคนพิการท่ีเข้มแข็ง มีคนพิการท่ีประสบความส าเร็จใน
อาชีพและการมีงานท าตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และ 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2556 รวมท้ังเป็นจังหวัดท่ีได้รับการสนับสนุนตามแนวทางประชารัฐ  
ท่ีกระทรวงแรงงานร่วมกับเครือข่าย ภาคเอกชนส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ เพิ่มโอกาสในการมีงาน
ท าและการประกอบอาชีพอิสระภายใต้การปฏิบัติตามมาตรา 35 โดยร่วมกับกลุ่มแกนน าองค์กรคน
พิการน าร่อง 5 จังหวัด ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา นครปฐม สระบุรี สมุทรสาคร และสุพรรณบุรี ซึ่ง   
ปี 2559 เป็นจังหวัดน าร่องและเป็นพื้นท่ีต้นแบบท่ีได้รับการสนับสนุนโครงการในเครือบริษัท กลุ่ม
เซ็นทรัล จ ากัด (ประชาชาติธุรกิจ ออนไลน์,2559 : 1)  

การพัฒนาความพร้อมสู่การมีงานท าและการส่งเสริมอาชีพส าหรับคนพิการท้ังใน
สถานศึกษาส าหรับคนพิการ สถานศึกษาในระบบเรียนร่วม และศูนย์ฝึกอาชีพต่างๆ อย่างท่ัวถึงอย่าง
เพียงพอและเป็นท่ียอมรับ อีกท้ังหน่วยงานทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องสร้างเสริมเจตคติท่ีถูกต้องเกี่ยวกับ
คนพิการให้แก่สถานประกอบการ และเพื่อนร่วมงานรวมถึงการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้
ด้านการวิเคราะห์งานและอาชีพท่ีเหมาะสมกับคนพิการให้แก่สถานประกอบการเพื่อให้มีคุณภาพขึ้น
จริง ให้ภาครัฐพัฒนาระบบกลไกสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น การพัฒนา
ศักยภาพคนพิการให้สามารถช่วยเหลือตนเอง สามารถประกอบอาชีพและมีอาชีพท่ีมั่นคงเป็นหลัก
ให้กับครอบครัวได้โดยไม่เป็นภาระของใคร การให้คนพิการได้รับความเสมอภาคในสังคมและมีการจัด
ส่ิงอ านวยความสะดวกให้แก่คนพิการ จะท าให้คนพิการสามารถอยู่ร่วมกับคนท่ัวไปในสังคมได้อย่าง
ปกติสุข สามารถด าเนินชีวิตได้ด้วยตนเองและท าให้สังคมเห็นถึงความสามารถและเปล่ียนทัศนคติท่ี
มองว่าคนพิการเป็นคนท่ีต้องได้รับการสงเคราะห์ดูแล เป็นคนพิการท่ีสามารถด ารงชีวิตในสังคมได้
อย่างคนปกติท่ัวไป 

จากการศึกษาข้อมูลข้างต้น จึงท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษาแนวทางส่งเสริมอาชีพ
ส าหรับคนพิการของสถานประกอบการในจังหวัดนครปฐม เพื่อให้ทราบถึงสภาพ ปัญหา และความ
ต้องการของสถานประกอบการและคนพิการในจังหวัดนครปฐม พร้อมท้ังใช้เป็นแนวทางการส่งเสริม
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อาชีพส าหรับคนพิการของสถานประกอบการ  และให้คนพิการมีงานท า มีอาชีพ สร้างรายได้ มีการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคมอย่างยั่งยืนต่อไป  

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาสภาพ ปัญหาและความต้องการในการส่งเสริมอาชีพส าหรับคนพิการของ
สถานประกอบการในจังหวัดนครปฐม 

2. เพื่อศึกษาแนวทางการส่งเสริมอาชีพส าหรับคนพิการของสถานประกอบการใน
จังหวัดนครปฐม 

ค าถามในการวิจัย 

1. สภาพ ปัญหาและความต้องการในการส่งเสริมอาชีพส าหรับคนพิการของสถาน
ประกอบการในจังหวัดนครปฐม มีลักษณะอย่างไร 

2. แนวทางการส่งเสริมอาชีพส าหรับคนพิการของสถานประกอบการในจังหวัด
นครปฐม ควรเป็นอย่างไร 

ขอบเขตของการวิจัย 

กลุ่มประชากร  
ผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการจ้างงานคนพิการของสถานประกอบการท่ีมีลูกจ้างในระบบต้ังแต่ 

100 คนขึ้นไปในจังหวัดนครปฐม จ านวนท้ังส้ิน 316 แห่ง ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานประกอบการ 
ผู้ควบคุมงานคนพิการ และคนพิการ (Office of Social Development and Human Security, 
Nakhon Pathom Province, 2017: Online) 

กลุ่มตัวอย่าง 
1. ผู้บริหารสถานประกอบการ ผู้ควบคุมงานคนพิการ และคนพิการ ซึ่งได้ก าหนดขนาด

กลุ่มตัวอย่างตามตารางส าเร็จรูปของเครจซี่ และมอร์แกน (Krejcie & Morgan,1970) ได้จ านวน
ท้ังส้ิน 175 แห่ง โดยผู้วิจัยใช้เกณฑ์การสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ัน (Stratified Random 
Sampling) ได้จ านวนท้ังส้ิน 420 คน ประกอบด้วย 1) ผู้บริหารสถานประกอบการ จ านวน 175 คน 
2) ผู้ควบคุมงานคนพิการ จ านวน 175 คน และคนพิการ (โดยใช้เกณฑ์ร้อยละ40 ของผู้พิการท่ีได้รับ
การจ้างงาน เนื่องจากสถานประกอบการบางแห่งมีการจ้างงานคนพิการนอกสถานท่ี) จ านวน 70 คน 

2. ผู้ทรงคุณวุฒิส าหรับประเมินความเหมาะสม (Connoisseurship) ของข้อมูลท่ี
คัดเลือกมาแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยมีเกณฑ์การคัดเลือก คือเป็นผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมีประสบการณ์ด้านงานท่ีเกี่ยวข้องกับคนพิการต้ังแต่   
3 ปีขึ้นไป จ านวนท้ังส้ิน 5 คน 
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เนื้อหา  
1. สภาพการประกอบอาชีพของคนพิการ 
2. ปัญหาการประกอบอาชีพของคนพิการ 
3. ความต้องการประกอบอาชีพของของคนพิการ 
4. แนวทางการส่งเสริมการประกอบอาชีพส าหรับคนพิการ 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

1. คนพิการ หมายถึง บุคคลมีข้อจ ากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจ าวันหรือเข้า
ไปมีส่วนร่วมทางสังคม เนื่องจากมีความบกพร่องทางการเห็น การได้ยิน การเคล่ือนไหว การส่ือสาร 
จิตใจ อารมณ์ พฤติกรรม สติปัญญา และการเรียนรู้หรือความบกพร่องอื่นใด ประกอบกับมีอุปสรรค
ในด้านต่างๆ และมีความจ าเป็นเป็นพิเศษท่ีจะต้องได้รับความช่วยเหลือด้านใดด้านหนึ่ง เพื่อให้
สามารถปฏิบัติกิจกรรมชีวิตประจ าวันหรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคมได้อย่างบุคคลท่ัวไป ท้ังนี้ ตาม
ประเภทและหลักเกณฑ์ท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ประกาศก าหนด 

2. สถานประกอบการ หมายถึง องค์กรท่ีจัดต้ังเป็นนิติบุคคลภาคเอกชนตามกฎหมาย
เพื่อประกอบธุรกิจ ท่ีมีลูกจ้างในระบบต้ังแต่ 100 คนขึ้นไป ในจังหวัดนครปฐม 

3. ผู้ควบคุมงานคนพิการ หมายถึง เจ้าหน้าท่ีของสถานประกอบการและนายจ้างมอบหมาย
ให้ท าหน้าท่ีควบคุมการปฏิบัติงานของคนพิการในสถานประกอบการนั้นๆ 

4. สภาพ หมายถึง ส่ิงท่ีเกิดขึ้นในสถานประกอบการและคนพิการในจังหวัดนครปฐม 
ได้แก่ การจ้างงาน การจ่ายเงินเข้ากองทุนส่งเสริมฯ การให้สัมปทาน การจัดสถานท่ีจ าหน่ายสินค้า
หรือบริการ การจัดจ้างเหมาช่วงงานหรือจ้างเหมาบริการโดยวิธีกรณีพิเศษ  ฝึกงาน จัดให้มีอุปกรณ์
หรือส่ิงอ านวยความสะดวก ล่ามภาษามือ การให้ความช่วยอื่นใด 

5. ปัญหา หมายถึง ส่ิงท่ีไม่สอดคล้องกันระหว่างสภาพและความต้องการหรือส่ิงท่ีเป็น
อุปสรรคข้อคับข้องใจในการเลือกปฏิบัติของสถานประกอบการเพื่อส่งเสริมอาชีพส าหรับคนพิการ 

6. ความต้องการ หมายถึง ความปรารถนา ความพึงพอใจในการมีอาชีพ ลักษณะของ
อาชีพ ความรู้ความช านาญประสบการณ์ ช่องทาง และสวัสดิการในการประกอบอาชีพของสถาน
ประกอบการในจังหวัดนครปฐม 

7. อาชีพคนพิการ หมายถึง งานของคนพิการ ท่ีท าให้เกิดรายได้เล้ียงตนเองและครอบครัว 
เป็นอาชีพท่ีคนพิการมีความถนัด เช่ียวชาญ หรือได้รับการอบรม ถ่ายทอด และได้รับการส่งเสริมจาก
นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ 



  8 

8. การประกอบอาชีพ ตาม พ.ร.บ. มาตรา 33 34 35 หมายถึง นายจ้างหรือเจ้าของ
สถานประกอบการสามารถส่งเสริมให้คนพิการมีอาชีพและมีงานท า พร้อมท้ังมีแนวทางในการส่งเสริม
อาชีพของสถานประกอบการและคนพิการ  

9. สัมปทาน หมายถึง สถานประกอบการ ให้คนพิการใช้อาคาร สถานท่ี หรือทรัพย์สิน
เพื่อประกอบอาชีพ 

10. การจัดสถานท่ีจ าหน่ายสินค้าหรือบริการ หมายถึง สถานประกอบการให้คนพิการ
เข้าไปขายสินค้า ไม่ว่าจะเป็นภายในหรือภายนอกสถานประกอบการ 

11. การจัดจ้างเหมาช่วงงานหรือจ้างเหมาบริการ หมายถึง สถานประกอบการจ้างคน
พิการท างานในสถานประกอบการ และท างานในชุมชน โดยมีระยะเวลาก าหนดในสัญญา เช่น งานท า
ความสะอาด งานความปลอดภัย งานสวน งานศึกษาวิจัย งานข้อมูล งานพิมพ์ งานผลิตสินค้า งาน
บริการ งานประชาสัมพันธ์ 

12. การฝึกงาน หมายถึง สถานประกอบการในจังหวัดนครปฐมจัดฝึกอบรมให้คนพิการ
เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ หรือการถ่ายทอด วิทยาการหรือเทคโนโลยีท่ีสามารถน าไป
ประกอบอาชีพให้กับคนพิการ 

13. จัดให้มอีุปกรณ์หรือส่ิงอ านวยความสะดวก หมายถึง สถานประกอบการจัดให้มีอุปกรณ์ 
ซึ่งเคล่ือนท่ี หรือเคล่ือนย้ายได้ เพื่อช่วยให้ความสะดวกกับคนพิการท่ีรับเข้ามาท างาน ในสถาน
ประกอบการ 

14. การจัดให้มีล่ามภาษามือ หมายถึง สถานประกอบการจ้างบุคคลท่ีจดทะเบียนเป็น
ล่ามภาษามือกับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเพื่อให้บริการแก่คนพิการหูหนวกท่ี
ท างานในสถานประกอบการ 

15. การให้ความช่วยเหลืออื่นใด หมายถึง สถานประกอบการสนับสนุนคนพิการด้าน
การเงิน วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ เครื่องมือ หรือทรัพย์สินอื่น รวมทั้งการซื้อสินค้าจากคนพิการโดยตรง 
เพื่อให้คนพิการมีอาชีพหรือมีรายได้ 

16. แนวทางการส่งเสริมอาชีพ  หมายถึง การวิเคราะห์สังเคราะห์เกี่ยวกับสภาพปัญหา
ความต้องการ อย่างมีหลักการ วิธีการ และน ามาสรุป เป็นแนวทางส่งเสริมอาชีพส าหรับคนพิการของ
สถานประกอบการในจังหวัดนครปฐม 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. ส านักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐมและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับคนพิการมี
สารสนเทศด้านส่งเสริมอาชีพส าหรับคนพิการของสถานประกอบการในจังหวัดนครปฐมเพื่อวางแผน
ก าหนดนโยบายในการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตส าหรับคนพิการ 
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2. สถานประกอบการได้แนวทางส่งเสริมอาชีพส าหรับคนพิการ ตาม พ.ร.บ. มาตรา 33, 
34 และมาตรา 35 

3. คนพิการได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตจากการใช้แนวทางส่งเสริมอาชีพส าหรับคน
พิการของสถานประกอบการ 

4. สถานศึกษา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดหางาน และผู้บริหาร 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง สามารถน าผลการศึกษาวิจัยไปพัฒนาหรือต่อยอดสร้างองค์ความรู้ใหม่ 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดของการวิจัย 

แนวทางส่งเสริมอาชีพส าหรับคนพิการของ
สถานประกอบการในจังหวัดนครปฐม 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
1. แนวคิดสถานประกอบการ 
2. แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับคนพิการ 
3. นโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ 
    การมีงานท าของคนพิการ 
4. แนวคิดการส่งเสริมอาชีพคนพิการ 
5. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

ข้อมูลทั่วไป 
1. สถานประกอบการ 

1.1 ประเภทสถานประกอบการ 
1.2 จ านวนพนักงานในสถานประกอบการ 
1.3 จ านวนคนพิการในสถาน  
     ประกอบการ 

2. คนพิการ 
2.1 เพศ 
2.2 อายุ 
2.3 สถานภาพ 
2.4 ประเภทความพิการ 

สภาพ ปัญหา และความต้องการ  
(ตามพ.ร.บ. มาตรา 33 34 35) 

1. สถานประกอบการ 
1.1 สภาพการจ้างงาน และกฎหมายท่ี

เกี่ยวข้องกับการจ้างงานของคนพิการ 
1.2 ปัญหา อุปสรรค และกฎหมายท่ี

เกี่ยวข้องกับการจ้างงานของคนพิการ 
    1.3 ความต้องการในการส่งเสริมอาชีพ
ส าหรับคนพิการ 
2. คนพิการ 

2.1 สภาพการจ้างงานคนพิการ และ
กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการจ้างงานของคนพิการ 

2.2 ปัญหา อุปสรรค และกฎหมายท่ี
เกี่ยวข้องกับการจ้างงานของคนพิการ 
2.3 ความต้องการในการส่งเสริมอาชีพส าหรับ
คนพิการ 
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บทที่ 2 

วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 

 
การศึกษาวิจัย แนวทางส่งเสริมอาชีพส าหรับคนพิการในจังหวัดนครปฐม ครั้งนี้ผู้วิจัยได้

น าเสนอแนวคิด และทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับการวิจัย เพื่อเป็นแนวทางให้ทราบถึงสภาพ ปัญหาความ
ต้องการ และแนวทางท่ีเหมาะสมในการเข้าถึงการจ้างงานของนายจ้างหรือสถานประกอบการ และ
การประกอบอาชีพของคนพิการ โดยการศึกษารายละเอียดต่าง ๆ ตามล าดับ ดังนี้  

1. แนวคิดเกี่ยวกับสถานประกอบการ 
2. แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับคนพิการ 
3. กฎหมายและนโยบายท่ีเกี่ยวข้องกับการมีงานท าของคนพิการ 
4. แนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมอาชีพและการจ้างงานคนพิการ 
5. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

แนวคิดเก่ียวกับสถานประกอบการ 

1. ความหมายของสถานประกอบการ 

Harms (2009) (อ้างถึงใน สุธีรา อะทะวงษา, 2556: 30) ได้นิยามลักษณะของสถาน
ประกอบการ หมายถึง คุณสมบัติของธุรกิจท่ีด าเนินการเปล่ียนแปลงปัจจัยการผลิตให้อยู่ในรูปของ
สินค้าหรือบริการ ซึ่งจะสามารถสร้างให้ธุรกิจเหล่านั้นเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยธุรกิจอาจใช้กล
ยุทธ์มุ่งผลิตภัณฑ์ หรือมุ่งเน้นตลาดเป้าหมายรวมถึงกระบวนการในการสร้างคุณค่าขององค์กรเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพ และสนับสนุนให้ธุรกิจมีการเติบโต  

สรรพากร (2558: 1) ก าหนดว่า สถานประกอบการ หมายถึง ตามประมวลรัษฎากร 
มาตรา 77/1 (20) ค าว่า "สถานประกอบการ" หมายถึง สถานท่ีซึ่งผู้ประกอบการใช้ประกอบกิจการ
เป็นประจ าและให้หมายความรวมถึงสถานท่ีซึ่งใช้เป็นท่ีผลิตหรือเก็บสินค้าเป็นประจ าด้วย ในกรณี
ผู้ประกอบการไม่มีสถานประกอบการตามวรรคหนึ่งให้ถือว่าท่ีอยู่อาศัยของผู้ประกอบการนั้นเป็น
สถานประกอบการ ถ้าผู้ประกอบการมีท่ีอยู่อาศัยหลายแห่งให้ผู้ประกอบการเลือกเอาท่ีอยู่อาศัยแห่ง
หนึ่งเป็นสถานประกอบการ 

บทบัญญัติดังกล่าวอธิบายความได้ว่าเหตุท่ีต้องมีค านิยามเพื่อก าหนดสถานท่ีจดทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งโดยท่ัวไปผู้ประกอบการท่ีมีสถานประกอบการอยู่แห่งเดียวคงไม่มีปัญหาอะไรมาก
นัก แต่ในบางครั้งกิจการจ าต้องมีสาขา มีโรงงานผลิตสินค้า หรือมีโกดังเก็บสินค้า ซึ่งผู้ประกอบการใช้
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ผลิตหรือเก็บสินค้าเป็นประจ า ในกรณีนี้ประมวลรัษฎากรให้ถือว่า สาขา โรงงานผลิตสินค้า โกดังเก็บ
สินค้า เป็นสถานประกอบการด้วย 

ค าว่า“สถานประกอบการ” ตามประมวลรัษฎากร ครอบคลุมถึงสถานท่ี 3 แห่งด้วยกัน คือ  
1) สถานท่ีซึ่งผู้ประกอบการใช้ประกอบกิจการเป็นประจ า ผู้ประกอบการต้องมีการ

ประกอบกิจการ กล่าวคือ ต้องมีผู้ด าเนินกิจการในสถานท่ีท่ีใช้ประกอบกิจการเป็นประจ า ดังนั้น หาก
มีเพียงสถานท่ีแต่ไม่มีผู้ด าเนินกิจการก็ไม่เข้าลักษณะเป็นสถานประกอบการ หรือสถานท่ีดังกล่าวใช้
ประกอบกิจการเพียงช่ัวคราว ไม่เข้าลักษณะเป็นสถานประกอบการ เช่นกัน 

2) สถานท่ีซึ่งใช้เป็นท่ีผลิตสินค้าเป็นประจ า สถานท่ีใช้ผลิตสินค้าเป็นประจ า เช่น 
โรงงานผลิตสินค้า แต่ถ้าหากเป็นสถานท่ีใช้ผลิตสินค้าเพียงช่ัวคราว ไม่เข้าลักษณะเป็นสถาน
ประกอบการ 

3) สถานท่ีซึ่งใช้เป็นท่ีเก็บสินค้าเป็นประจ า สถานท่ีซึ่งใช้เป็นท่ีเก็บสินค้าเป็นประจ า เช่น 
โกดังเก็บสินค้า แต่ถ้าหากเป็นสถานท่ีใช้เก็บสินค้าเพียงเพียงช่ัวคราวไม่เข้าลักษณะเป็นสถาน
ประกอบการสถานท่ีท้ัง 3 แห่งดังกล่าวจะต้องใช้เป็นประจ า หากเป็นการใช้ช่ัวคราว ก็จะไม่ถือเป็น
สถานประกอบการ และไม่ต้องจดแจ้งเป็นสาขา 

ค าว่า “ใช้สถานท่ีเป็นประจ า” ต้องพิจารณาองค์ประกอบหลายประการ เช่น ระยะเวลา 
ความแข็งแรงของสถานท่ี วัตถุประสงค์ของการใช้สถานท่ี เป็นต้น 

นอกจากนี้ ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 77/1(20) วรรคสอง ยังได้ก าหนดต่อไปอีก
ด้วยว่า ในกรณีผู้ประกอบการไม่มีสถานประกอบการตามประมวลรัษฎากร มาตรา 77/1(20) วรรค
หนึ่ง ให้ถือว่าท่ีอยู่อาศัยของผู้ประกอบการนั้นเป็นสถานประกอบการ ถ้าผู้ประกอบการมีท่ีอยู่อาศัย
หลายแห่งให้ผู้ประกอบการเลือกเอาท่ีอยู่อาศัยแห่งหนึ่งเป็นสถานประกอบการ ดังท่ีกล่าวมาแล้ว
สถานประกอบการจะเป็นท่ีซึ่งผู้ประกอบการใช้เป็นสถานท่ีจดทะเบียน ดังนั้น เมื่อผู้ประกอบการไม่มี  
สถานประกอบการท่ีแน่นอนเป็นหลักแหล่ง แต่ผู้ประกอบการต้องจดทะเบียนในกรณีเช่นนี้กฎหมาย
ก าหนดให้ผู้ประกอบการใช้ท่ีอยู่อาศัยเป็นสถานประกอบการได้ หรือถ้ามีท่ีอยู่อาศัยหลายแห่งให้
ผู้ประกอบการเลือกเอาท่ีอยู่อาศัยเพียงแห่งเดียวเป็นสถานประกอบการ ท่ีคิดว่าสามารถติดต่อได้ 

จากความหมายดังกล่าวสรุปได้ว่ า สถานประกอบการ หมายถึง สถานท่ีซึ่ ง
ผู้ประกอบการใช้ประกอบกิจการเป็นประจ าและรวมถึงสถานท่ีซึ่งใช้เป็นท่ีผลิตหรือเก็บสินค้าเป็น
ประจ าด้วย แต่ในบางครั้งกิจการจ าต้องมีสาขา มีโรงงานผลิตสินค้า หรือมีโกดังเก็บสินค้าให้ถือว่า 
สาขา โรงงานผลิตสินค้า โกดังเก็บสินค้า เป็นสถานประกอบการด้วย และกรณีผู้ประกอบการใช้ท่ีอยู่
อาศัยเป็นสถานประกอบการ หรือถ้ามีท่ีอยู่อาศัยหลายแห่งให้ผู้ประกอบการเลือกเอาท่ีอยู่อาศัยเพียง
แห่งเดียวเป็นสถานประกอบการ ท่ีสามารถติดต่อได้  
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2. ประเภทของสถานประกอบการ 

การประกอบธุรกิจในปัจจุบันมีอยู่หลายลักษณะท้ังธุรกิจขนาดเล็ก ธุรกิจขนาดกลาง  
และธุรกิจขนาดใหญ่ท่ีมีสาขาท่ัวประเทศ เพื่อให้เกิดความสะดวกในการปฏิบัติตามกฎหมาย  หรือ
กฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ จึงมีผู้ก าหนดรูปแบบธุรกิจหรือสถานประกอบการหลายรูปแบบ ดังนี้ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี(2561) ได้ก าหนดประเภทของสถานประกอบการ
จ านวนท้ังส้ิน 24 ประเภท ดังนี้ 

1. งานบัญชี/ตรวจสอบ (Accountant Jobs /Audit Jobs) 
2. งานโฆษณา (Advertising Jobs) 
3. งานการเกษตร (Agricultural Jobs) 
4. งานสายการบิน (Airline Jobs) 
5. งานยานยนต์ (Automotive Jobs) 
6. งานธนาคาร/การเงิน (Banking Jobs/Financing Jobs) 
7. งานก่อสร้าง (Building Jobs/Construction Jobs) 
8. งานธุรกิจค้าปลีก (Convenience store Jobs/Supermarket Jobs) 
9. งานการศึกษา (Education Jobs) 
10. งานวิศวกรรม (Engineering Jobs) 
11. งานบันเทิง (Entertainment Jobs) 
12. งานอาหาร/งานเครื่องด่ืม (Food Jobs /Beverage Job) 
13. งานเส้ือผ้า/ส่ิงทอ (Garment Job/Textile Jobs) 
14. งานอัญมณี/เครื่องประดับ (Gems Jobs /Jewelry Jobs) 
15. งานสุขภาพและความงาม (Health & Beauty Job) 
16. งานต้อนรับ (Hospitality Jobs) 
17. งาน IT (Information Technology Jobs) 
18. งานประกันภัย (Insurance Jobs) 
19. งานทนายความ/นักกฎหมาย (Lawyer Jobs / Legal Jobs) 
20. งานการผลิต (Manufacturing Jobs) 
21. งานส่ือสาร/โทรคมนาคม (Media Jobs /Communication Job) 
22. งานบริการทางการแพทย์ (Medical Service Jobs) 
23. งานอสังหาริมทรัพย์ (Property Jobs /Real Estate Jobs) 
24. งานอื่นๆ (Other Jobs) 
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Maneerat Saeniang (2560) กล่าวว่า การแยกประเภทธุรกิจในปัจจุบันไม่ว่าจะจัดต้ัง
รูปแบบใด เราสามารถแบ่งได้ 3 ประเภท ดังนี้ 

1. ธุรกิจพาณิชยกรรมหรือธุรกิจแบบซื้อมาขายไป เป็นธุรกิจท่ีกิจการซื้อสินค้าส าเร็จรูป
มาแล้วก็ขายออกไป รายได้ของธุรกิจนี้คือรายได้จากการขาย การจัดการทางการเงินไม่ซับซ้อน 
เนื่องจากไม่มีต้นทุนทางการผลิต มีเพียงต้นทุนในการซื้อสินค้าเท่านั้น 

2. ธุรกิจอุตสาหกรรมหรือธุรกิจประเภทผลิต เป็นธุรกิจท่ีต้องซื้อวัตถุดิบ แล้วน าเข้าสู่
การผลิต โดยใช้แรงงานและค่าใช้จ่ายในการผลิต ผลท่ีออกมาคือสินค้าส าเร็จรูป รายได้ของธุรกิจนี้คือ
รายได้จากการขาย การจัดท ารายงานทางการเงินค่อนข้างท่ีจะยุ่งยาก เนื่องจากต้องค านวณต้นทุน
การผลิตค่อนข้างซับซ้อน 

3. ธุรกิจบริการ เป็นธุรกิจท่ีให้บริการในรูปแบบของแรงงาน รายได้มาจากค่าบริการท่ี
คิดจากลูกค้า ซึ่งอยู่ในลักษณะค่าธรรมเนียม ค่านายหน้า ค่าบริการ และค่าเช่า เป็นต้น ส าหรับต้นทุน
ส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปแบบของแรงงาน 

นอกจากการแบ่งประเภทของธุรกิจแล้ว ยังสามารถแบ่งรูปแบบของธุรกิจ ดังนี้ 
1. กิจการแบบเจ้าของคนเดียว คือ บุคคลคนเดียวเป็นเจ้าของ ซึ่งจะน าเงินหรือทรัพย์สิน

มาลงทุน จะด าเนินกิจการและรับผิดชอบทุกอย่างเอง ข้อเสียคือ เจ้าของต้องรับผิดชอบหนี้สินอย่างไม่
จ ากัดจ านวนและไม่สามารถระดมทุนจากผู้ถือหุ้นได้ ทุนต้องทาจากเจ้าของหรือแหล่งเงินกู้เท่านั้น 

2. กิจการแบบห้างหุ้นส่วน คือ การด าเนินงานท่ีมี 2 คนขึ้นไป โดยตกลงเข้าหุ้นกัน ส่วน
การลงทุนไม่จ าเป็นต้องเป็นสัดส่วนท่ีเท่ากันเสมอไป ผลตอบแทนก็เช่นกัน ขึ้นอยู่กับการตกลงกัน โดย
จะแบ่งหุ้นส่วนออกเป็น 2 ประเภท 

2.1 ห้างหุ้นส่วนสามัญ ผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนจะต้องรับผิดชอบกับหนี้สินท้ังหมดอย่าง
ไม่จ ากัดจ านวน และจะจดทะเบียนหรือไม่จดก็ได้ 

2.2 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เป็นห้างหุ้นส่วนท่ีมีผู้มีหุ้นส่วน 2 ประเภท คือ ผู้เป็นห้างหุ้นส่วน
ประเภทจ ากัดความรับผิดชอบ และห้างหุ้นส่วนแบบไม่จ ากัดความรับผิดชอบ 

3. บริษัทจ ากัด คือ เป็นกลุ่มบุคคลท่ีมีต้ังแต่ 7 คนขึ้นไป ร่วมกันลงทุน ในรูปของนิติ
บุคคล โดยจดทะเบียนบริษัทแยกต่างหากออกจากส่วนของเจ้าของ แบ่งทุนออกเป็นหุ้นๆ ซึ่งบริษัท
จ ากัดนี้ มีอยู่ 2 ประเภท คือ บริษัทเอกชนจ ากัดและบริษัทมหาชนจ ากัด กรมสรรพากร (2559) ได้
ก าหนดรูปแบบของธุรกิจไว้ ดังนี้ 

1. ประเภทบุคคลธรรมดา คือบุคคลท่ัวไปท่ีมีชีวิตอยู่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ (มาตรา 15) 
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2. ประเภทคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคล คือ บุคคลต้ังแต่ 2 คนขึ้นไป ตกลงเข้ากันเพื่อการ
ท ากิจการร่วมกันโดยมีวัตถุประสงค์แบ่งปันก าไรท่ีได้จากกิจการท่ีท า (หน่วยภาษีตามมาตรา 56 แห่ง
ประมวลรัษฎากร) 

3. ประเภทห้างหุ้นส่วนสามัญท่ีมิใช่นิติบุคคล คือ บุคคลต้ังแต่ 2 คนขึ้นไป ตกลงเข้ากัน
เพื่อการท ากิจการร่วมกันโดยมีวัตถุประสงค์แบ่งปันก าไรท่ีได้จากกิจการท่ีท า(หน่วยภาษีตามมาตรา 
56 แห่งประมวลรัษฎากร) 

4. ประเภทห้างหุ้นส่วนสามัญท่ีจดทะเบียนนิติบุคคล คือ บุคคลต้ังแต่ 2 คนขึ้นไป มา
ลงทุนและเป็นเจ้าของกิจการร่วมกันโดยหุ้นส่วนทุกคนไม่จ ากัดความรับผิดและต้องจดทะเบียน เป็น
นิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

5. ประเภทห้างหุ้นส่วนจ ากัด คือ บุคคลต้ังแต่ 2 คนขึ้นไปมาลงทุนและเป็นเจ้าของ
กิจการร่วมกันหุ้นส่วนมีท้ังท่ีจ ากัดความรับผิดและไม่จ ากัดความรับผิดและต้องจดทะเบียนเป็นนิติ
บุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

6. ประเภทบริษัทจ ากัด คือ บุคคลต้ังแต่ 3 คนขึ้นไป มาลงทุนและเป็นเจ้าของกิจการ  
ผู้ถือหุ้นรับผิดในหนี้ต่าง ๆ ไม่เกินจ านวนเงินท่ีผู้ถือหุ้นแต่ละคนลงทุนและต้องจดทะเบียนเป็นนิติ
บุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

7. ประเภทวิสาหกิจชุมชน คือ กิจการของชุมชนท่ีเกี่ยวกับการผลิตสินค้าการให้บริการ 
หรือการอื่นท่ีด าเนินการโดยคณะบุคคลท่ีมีความผูกพันมีวิถีชีวิตร่วมกันและรวมตัวประกอบกิจการ
ดังกล่าวเพื่อสร้างรายได้และเพื่อการพึ่งพาตนเองของครอบครัว ชุมชนและระหว่างชุมชน โดยมีการ
ยื่นขอจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนชุมชน 2548 กับกรมส่งเสริมการเกษตร 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ (2560: 1) ระบุว่า การประกอบธุรกิจการค้า
อาจด าเนินการได้หลายรูปแบบ ท้ังโดยบุคคลคนเดียวเป็นเจ้าของกิจการโดยล าพัง หรืออาจ
ด าเนินการโดยร่วมลงทุนกับบุคคลอื่นเป็นกลุ่มคณะก็ได้ การท่ีจะตัดสินใจเลือกด าเนินธุรกิจการค้าใน
รูปแบบใดนั้น ผู้ประกอบการจะต้องค านึงถึงองค์ประกอบท่ีส าคัญหลายประการด้วยกัน เช่น ลักษณะ
ของกิจการค้า เงินทุน ความรู้ความสามารถในการด าเนินธุรกิจเป็นต้น ท้ังนี้ เพื่อให้การประกอบธุรกิจ
นั้นประสบผลส าเร็จน ามาซึ่งผล ประโยชน์และก าไรสูงสุด โดยสามารถ สรุปรูปแบบได้ ดังนี้ 

1. นิติบุคคล (จดทะเบียนจัดต้ังตามกฎหมาย) 
1.1 ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน 
1.2 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
1.3 บริษัทจ ากัด 
1.4 บริษัทมหาชนจ ากัด 
1.5 องค์กรธุรกิจจัดต้ังหรือจดทะเบียนภายใต้กฎหมายเฉพาะ 
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2. ไม่ได้เป็นนิติบุคคล (อาจต้องจดทะเบียนตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์) 
2.1 กิจการร้านค้าเจ้าของคนเดียว 
2.2 ห้างหุ้นส่วนสามัญ 

จากส่ิงท่ีกล่าวมาข้างต้น สามารถสรุป ประเภทของสถานประกอบการได้ว่า การด าเนิน
ธุรกิจจะอยู่ในรูปของการผลิตสินค้าหรือรูปแบบบริการ และสามารถด าเนินธุรกิจให้เจริญเติบโต อาจ
มีหลายแห่ง ลักษณะท้ังธุรกิจขนาดเล็ก ธุรกิจขนาดกลาง  และธุรกิจขนาดใหญ่ อาจด าเนินการได้
หลายรูปแบบท้ังโดยบุคคลคนเดียวเป็นเจ้าของ หรือด าเนินการโดยร่วมลงทุนกับบุคคลอื่นเป็นกลุ่ม
คณะก็ได้ 

3. สถานประกอบการกับการจ้างงานคนพิการในประเทศไทย 

ประเทศไทยเริ่มใช้ระบบสัดส่วนการจ้างงานคนพิการต้ังแต่ปี พ.ศ.2534 โดยมาตรา 
17(2) ของ พ.ร.บ. การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 ประกอบกับกฎกระทรวงฉบับท่ี1/2537 
ออกตาม พ.ร.บ. ดังกล่าวได้ก าหนดให้นายจ้างเจ้าของสถานประกอบการจ้างงานคนพิการในสัดส่วน
คนท่ัวไป 200 : 1 หากไม่จ้างให้เจ้าของสถานประกอบการจ่ายเงินเข้ากองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ
เป็นจ านวนเงินเท่ากับครึ่งหนึ่งของค่าแรงขั้นต่ าคูณ 365 คูณจ านวนคนพิการท่ีต้องจ้างในสถาน
ประกอบการนั้นๆ กฎหมายดังกล่าวไม่มีมาตรการบังคับ ด้วยเหตุนี้ มีนายจ้างจ านวนมากละเลย     
ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือปฏิบัติตามกฎหมายโดยใช้วิธีประกาศรับคนพิการเข้าท างานในต าแหน่ง
งานท่ีคาดว่าคนพิการไม่สามารถท าได้ เมื่อไม่มีคนพิการมาสมัครจึงไม่ต้องจ้างงานคนพิการแต่อย่างใด 
อีกท้ังระบบสัดส่วนการจ้างงานคนพิการนี้ไม่ได้ใช้บังคับกับหน่วยงานภาครัฐ  จึงมีการยกเลิก พ.ร.บ. 
ฉบับดังกล่าวข้างต้น และประกาศใช้ พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 
2550 แทน เมื่อวันท่ี 28 กันยายน 2550 พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
พ.ศ. 2550 กฎหมายฉบับนี้ส่งผลกระทบต่อเจ้าของสถานประกอบการท่ัวไปและหน่วยงานของรัฐ
จะต้องรับคนพิการเข้าท างาน และเมื่อวันท่ี 29 เมษายน พ.ศ. 2554 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
ได้ออกกฎกระทรวงก าหนดจ านวนคนพิการท่ีนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงาน
ของรัฐจะต้องรับคนพิการเข้าท างาน และจ านวนเงินท่ีนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการจะต้อง
น าส่งเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ นับแต่วันท่ีประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป คือ วันท่ี 26 ตุลาคม พ.ศ. 2554 เป็นต้นมา ตามสาระส าคัญของกฎกระทรวงดังกล่าว มี
ผลกระทบต่อนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ ดังนี้ 

1. นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการท่ัวไปท่ีมีลูกจ้างต้ังแต่ 100 คนขึ้นไปให้รับคน
พิการท่ีสามารถท างานได้ไม่ว่าจะอยู่ต าแหน่งใดในอัตราส่วนลูกจ้าง 100 คนต่อคนพิการ 1 คน เศษ
ของลูกจ้าง 100 คน หากเกิน 50 คนจะต้องรับคนพิการเพิ่มอีก 1 คน 
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2. การนับจ านวนลูกจ้างจะต้องนับทุกวันท่ี 1 ตุลาคมของแต่ละปี หากนายจ้างหรือ
เจ้าของสถานประการใด มีส านักงานสาขาในจังหวัดเดียวกัน ให้นับจ านวนลูกจ้างของทุกสาขาใน
จังหวัดนั้นเข้าด้วยกัน 

3. หากนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการผู้ใดไม่รับคนพิการเข้าท างาน จะต้องส่ง
เงินเข้ากองทุนส่งเสริมคนพิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเป็นรายปี โดยค านวณจากอัตรา
ต่ าสุดของอัตราค่าจ้างขั้นต่ าของอัตราค่าจ้างขั้นต่ าตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานท่ีใช้บังคับหลังสุดใน
ปีก่อนท่ีมีหน้าท่ีส่งเงินเข้ากองทุนดังกล่าว คูณด้วย 365 และคูณด้วยจ านวนคนพิการท่ีไม่ได้รับเข้าท างาน  

4. การช าระเงินนั้น นายจ้างสามารถช าระเป็นเงินสด หรือเช็คขีดคร่อม หรือธนาณัติส่ัง
จ่ายกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  โดยส่งต่อส านักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการแห่งชาติ หรือส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดท่ีสถาน
ประกอบการต้ังอยู่ ภายในวันท่ี 31 มกราคมของแต่ละปี 

5. นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการส่งเงินเข้ากองทุนฯ ล่าช้า หรือส่งเงินไ ม่
ครบถ้วน นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการนั้นให้เสียอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี ของ
จ านวนเงินท่ียังไม่ได้ส่งเข้ากองทุนฯ แต่ไม่มีความรับผิดในทางอาญาแต่อย่างใด 

6. นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการซึ่งรับคนพิการเข้าท างานมีสิทธิได้รับยกเว้น
ภาษีโดยสามารถน าเงินท่ีจ่ายไปเป็นค่าจ้างคนพิการ หรือจัดส่ิงอ านวยความสะดวกให้คนพิการเข้าถึง
และใช้ประโยชน์ได้นั้นมาหักเป็นค่าใช้จ่ายในการค านวณก าไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาหรือเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ 

7. สัญญาจ้างคนพิการนั้น จะต้องมีระยะเวลาขั้นต่ าไม่น้อยกว่า 1 ปี  
 

กิจการเพื่อสังคม ไนส์คอร์ป (2556: 1) ได้เสนอการจ้างงานขององค์กรต้นแบบในการ
จ้างงานคนพิการ ท้ังหมด 6 บริษัท ในหลายประเภทธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจการส่ือสาร 
ธุรกิจการเงิน ประกันภัย และธุรกิจอัญมณีจึงสามารถสรุปภาพรวมรูปแบบการจ้างงานคนพิการได้ ดังนี้ 

รูปแบบท่ี 1 รูปแบบการจ้างงานคนพิการในสายงานหลักของบริษัท เช่น การจ้างคน
พิการ เป็นโปรแกรมเมอร์ส าหรับบริษัทท่ีปรึกษาด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ อันเป็นการ
พัฒนาผู้พิการผ่าน สายงานมูลค่าสูง (High Value Job)  

รูปแบบท่ี 2 การจ้างงานคนพิการในสายงานสนับสนุนของบริษัท เช่น การจ้างคนพิการ
เป็น พนักงานสต็อกสินค้าในห้างสรรพสินค้าหรือพนักงาน Call Center 

รูปแบบท่ี 3 การจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติหน้าท่ีพิเศษภายนอกองค์กร เช่น การจ้าง
งานคน พิการโดยให้ปฏิบัติหน้าท่ีเป็นนักกีฬาหรือโค้ชกีฬาคนพิการของทีมชาติไทย โดยมีสถานะเป็น
พนักงานและรับ ค่าจ้างจากบริษัท 
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ท้ังนี้ยังได้มีการน าเสนอแนวปฏิบัติท่ีดีขององค์กรต่างๆ ข้างต้นในการจ้างงานคนพิการ
จัดได้มีการจ่ายค่าจ้างและสวัสดิการเท่าเทียมกับพนักงานปกติหรือมากกว่าปกติ เช่น การจัดหาท่ีพัก
ใกล้กับสถานท่ีท างานและมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสถานท่ีภายในองค์กร เพื่อให้คนพิการ
สามารถเดินทางได้สะดวก เป็นต้น อีกท้ังยังน าเทคโนโลยีมาช่วยในการท างานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
ในการติดต่อส่ือสารและส่งงานเพิ่มขึ้นได้ นอกจากนั้นได้มีการพัฒนาศักยภาพ ความรู้ ความสามารถ 
โดยการจัดฝึกอบรมกับพนักงานปกติ เพื่อส่งเสริมให้คนพิการเข้าศึกษาต่อในระดับสูงตามความสนใจ
และสร้างความก้าวหน้าในการท างานของคนพิการอย่างยั่งยืน สุดท้ายได้มีการจัดกิจกรรมกีฬาภายใน
องค์กร เพื่อสร้างความผูกพันกับองค์กรและส่งเสริมให้สมาชิกในองค์กรเกิดการยอมรับในศักยภาพ
ความสามารถของคนพิการ 

อลิศรา ตะวังทัน (2554) ได้ศึกษาเรื่อง ทัศนะต่อแรงจูงใจในการจ้างงานคนพิการใน
สถานประกอบการ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะงานท่ีนายจ้างหรือสถานประกอบการจัดให้กับ
คนพิการในสถานประกอบการ  ผลงานวิจัยพบว่า แรงจูงใจส าคัญท่ีท าให้นายจ้างจ้างงานคนพิการใน
สถานประกอบการ คือ ลักษณะนิสัยการท างานของลูกจ้างพิการ ส่วนปัญหาการจ้างงานคนพิการใน
สถานประกอบการ คือ ด้านกฎหมายและระเบียบปฏิบัติ 

ทวี เช้ือสุวรรณทวี (2558) ได้ท าการศึกษาเรื่อง โอกาสในการท างานท่ีเหมาะสมกับคน
พิการ  ผลการวิจัยพบ ว่า คนพิการมีคุณลักษณะท่ีสอดคล้องกับทักษะอาชีพ และต าแหน่งงานท่ีมีอยู่
ในตลาดแรงงาน แต่ลักษณะ ทักษะท่ีเหมาะสมกับงานเหล่านี้ อาจแตกต่างกันบ้างตามประเภทและ
ลักษณะ ของความพิการ คนพิการทางการได้ยินและส่ือความหมาย เป็นกลุ่มคนพิการท่ีเป็นท่ีต้องการ
ของสถานประกอบการมากท่ีสุด เนื่องจากสามารถท างานได้ต่อเนื่องตามเวลาการปฏิบัติงาน มีความ
คล่องแคล่ว มีข้อจ ากัดทางกายภาพและการเคล่ือนไหวน้อยกว่า ความพิการประเภทอื่นๆ อย่างไรก็
ตามลักษณะงาน ต าแหน่งงานท่ีเหมาะสมกับคนพิการเหล่านี้ เป็นงานไร้ฝีมือ หรือใช้แรงงานเป็น ส่วน
ใหญ่ นอกจากนี้คนพิการส่วนใหญ่ ต้องการเข้าสู่การจ้างงานโดยใช้หลักการเช่นเดียวกับคนท่ัวไป อาจ
ต้องการการช่วยเหลือ เรื่องท่ีพักและค่าสนับสนุนค่าพาหนะ เพื่อลดภาระการเดินทางกรณีบ้านและท่ี
พักห่างไกลกัน ในขณะท่ีนายจ้างส่วนใหญ่ตระหนัก และมีข้อกังวลเกี่ยวกับการท่ีต้องดูแลคนพิการ
และการปรับสภาพแวดล้อมเพื่อคนพิการเป็นพิเศษ 

แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับคนพิการ 

1. ความหมายของคนพิการ 

ค าจ ากัดความของคนพิการของคนพิการของแต่ละสังคมมีความแตกต่างกัน นอกจาก
สังคมแล้วหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับคนพิการ ได้ก าหนดความหมายของความพิการ เพื่อประโยชน์ใน
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การด าเนินงานให้บริการแก่คนพิการ ซึ่งปัจจุบันความหมายของคนพิการในทางวิชาการและทาง
กฎหมายท้ังภายในประเทศและองค์การระหว่างประเทศ ดังนี้  

Hammerman และ Maikowski (1981) ได้สรุปความหมายของ“ความพิการ” 
หมายถึงความเสียเปรียบ(Handicap), ความพิการ(Disability), และความบกพร่อง(Impairment) 
สามารถอธิบาย ได้ว่าบุคคลหนึ่งอาจมีความบกพร่องโดยไม่พิการและพิการโดยไม่เกิดการเสียเปรียบก็
ได้หากได้รับการสนับสนุน จากครอบครัวหรือมีส่ิงอ านวยความสะดวกทางกายภาพส่ิงเหล่านี้สามารถ
เยียวยาความบกพร่องท่ีมีอยู่ได้และจะ ไม่ส่งผลท าให้บุคคลนั้นเกิดความเสียเปรียบในการด ารงชีวิต
เช่นคนตาบอดท างานท่ีใช้สายตาไม่ได้แต่สามารถใช้ คอมพิวเตอร์ท่ีมีเสียงประกอบได้สามารถเล่น
ดนตรีเป็นนักกีฬาได้ เป็นต้น Hammerman และ Maikowski (1981) ได้สรุปความหมายของ 
“ความพิการ” ไว้ดังนี้    
 
 
 
 

ภาพท่ี 2 ความพิการ 
 

องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization ; ILO) ได้ให้
ค าจ ากัดความจากมุมมองด้านฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพและการจ้างงานคนพิการว่าคนพิการ  
(Disabled Persons) คือ “บุคคลใดบุคคลหนึ่งท่ีมีโอกาสด้านความมั่นคงในชีวิตสถานภาพการจ้าง
งานหรือ ความก้าวหน้าในอาชีพอย่างเหมาะสมถูกจ ากัดหรือลดอย่างเห็นได้ชัดอันเป็นผลจากความ
บกพร่องทางร่างกาย หรือทางจิตใจ (องค์การแรงงานระหว่างประเทศ, 2559) 

ประเทศอังกฤษ ตามกฎหมายการเลือกปฏิบัติต่อคนพิการ ปี ค.ศ.1995 (The Disability 
Discrimination Act 1995 : DDA) นิยามค าว่า “คนพิการ หมายถึง “บุคคลท่ีมีความบกพร่อง ทาง 
กายและจิตใจ (Physical and Mental Impairment) ซึ่งความบกพร่องดังกล่าวมีผลกระทบระยะ
ยาวต่อ ความสามารถในการด ารงตนในกิจวัตร กิจกรรมประจ าวันปกติของบุคคลนั้น”แต่ก็มิได้แบ่ง
ประเภทความพิการไว้ อย่างชัดเจน ส่วนประเทศสหรัฐอเมริกา ตามกฎหมายคนพิการอเมริกัน ปี 
ค.ศ. 1990 (The Americans with Disability Act 1990: ADA) ได้นิยาม “คนพิการ” หมายถึง 
“บุคคลท่ีมีความบกพร่อง (Impairment) ทางกายหรือจิตใจซึ่งส่งผลให้เกิดข้อจ ากัดหนึ่งอย่าง หรือ
มากกว่าของการประกอบกิจกรรมในชีวิต กิจวัตรประจ าวันท่ีส าคัญของบุคคลนั้นและต้องมีเอกสาร
ยืนยันในความบกพร่องนั้น” โดยแบ่งคนพิการเป็น 4 ประเภทคือ คนพิการทางการเคล่ือนไหว คน
พิการทางการมองเห็น คนพิการหูหนวกหรือพิการทางการได้ยิน และ  คนพิการทางปัญญา : 

ความบกพร่อง

Impairment 

ความเสียเปรียบ

Handicap 

ความพิการ

Disability 
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อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ (Convention on the rights of persons with disabilities : 
CRPD) ประเทศไทยได้ให้สัตยาบัน เมื่อวันท่ี 29 กรกฎาคม 2551 และมีผลบังคับใช้ ต้ังแต่วันท่ี 28 
สิงหาคม 2551 (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, 2559 น.6) โดยมีจุดมุ่งหมายท่ี
จะส่งเสริมคุ้มครองและประกันให้คนพิการได้ใช้สิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานอย่างเต็มท่ีและ
เท่าเทียม ตลอดจนส่งเสริมการเคารพในศักดิ์ศรีของตนเอง  

“คนพิการ” ตามความหมายของอนุสัญญานี้ หมายถึง บุคคลท่ีมีความบกพร่องทาง
ร่างกาย ทางจิตใจ ทางสติปัญญา หรือประสาทสัมผัสในระยะยาว ประกอบกับอุปสรรคต่าง ๆ ท าให้
ไม่สามารถมีส่วนร่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพบนพื้นฐานท่ีเท่าเทียมกับบุคคลอื่น โดยหลักการส าคัญท่ี
บัญญัติไว้ในอนุสัญญานี้คือ การเคารพในศักดิ์ศรี การไม่เลือกปฏิบัติ การมีส่วนร่วมและการเข้าร่วมใน
สังคมการเคารพความแตกต่างและการยอมรับความหลากหลายของมนุษยชาติ ความเสมอภาคของ
โอกาส ความสามารถในการเข้าถึงความเท่าเทียมกันระหว่างชายและหญิงการเคารพขีดความสามารถ
ของเด็กพิการ 

International Classification of Functioning, Disabilityand Health (ICF) ซึ่งเป็น
หนึ่งใน Family of International Classification ขององค์กรอนามัยโลก ได้มีกรอบแนวคิดเกี่ยวกับ
ความพิการความพิการมี 2 รูปแบบ (กระทรวงสาธารณสุข, 2555 : 1) รูปแบบแรกคือแนวคิดทาง
การแพทย์ (Medical model) เริ่มในปีพ.ศ. ๒๕๒๓ ซึ่งคิดว่าความพิการเป็นกระบวนการท่ีเกิดจาก
พยาธิสภาพและโรคท าให้เกิด ความบกพรองของร่างกาย (Impairment) เช่น การติดเช้ือโปลิโอท าให้
อวัยวะบกพรอง คือ กล้ามเนื้อแขนและขาอ่อนแรง แล้วส่งผลสู่การสูญเสียสมรรถภาพในการท า
กิจกรรมต่างๆ (Disability) ได้แก่ เดินเองไม่ได้ต้องใช้ไม้ค้ ายันช่วย ผลท่ีตามมาคือเกิดความเสียเปรียบ
หรือด้อยโอกาสในการด ารงชีวิตในสังคม (Handicap)  

รูปแบบท่ีสองเป็นแนวคิดทางสังคม (Social model) กล่าวคือ คนพิการเป็นความ
หลากหลายอย่างหนึ่งของ ร่างกายมนุษย์เท่านั้น ความพิการจึงมิใช่ ปัญหาระดับบุคคล  ทว่าเกิดจาก 
“สังคม” ท่ีไม่สามารถจัดการให้คนท่ีมีความหลากหลาย อยู่ร่วมกันได้ เป็นปัญหาท่ีเกิดจากเงื่อนไข
หลายๆอย่างของสังคม 

คนพิการ หรือความพิการ (ณฤทัย เกตุหอม, 2555: 10-11) ในภาษาอังกฤษจะเกี่ยวพัน
กับค าว่า Disability และ Handicap ความแตกต่างของ 2 ค านี้ แยกได้ดังนี้ 

Disability มักใช้ความหมายและความรู้สึกในเรื่องของบุคคลท่ีสูญเสียความสามารถใน
การกระท าส่ิงใดส่ิงหนึ่งลดลง อันเนื่องมาจากความบกพร่องทางร่างกาย เช่น แขนขาด ขาขาด ตา
บอดหรือความผิดปกติทางพฤติกรรม และสติปัญญา เป็นความพิการท่ีสามารถวัดได้เช่น คนขาลีบ
และขาขาด ไม่สามารถเดินโดยปกติได้คนตาบอดไม่สามารถอ่านหนังสือแบบคนตาดีได้ท าให้คนพิการ
ไม่สามารถท าบางส่ิงบางอย่างเหมือนคนท่ัวไปได้ 
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Handicap มักใช้ความหมายท่ีเป็นความเสียเปรียบซึ่งเป็นอุปสรรค ท าให้มีความ
ยากล าบากในการกระท าส่ิงใดส่ิงหนึ่ง ในขณะท่ีคนท่ัวไปสามารถท าได้เช่น คนตาบอด ท างานท่ีใช้
สายตาไม่ได้เช่น งานถ่ายรูป คนตาบอดจะมี Handicap ของงานถ่ายรูป แต่คนตาบอดสามารถ
พิมพ์ดีดตามเสียงในเทปได้สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ท่ีมีเสียงประกอบได้อ่านหนังสือเบรลล์ได้
เข้าใจเช่นเดียวกับคนปกติอ่านหนังสือปกติคนตาบอดก็ไม่เสียเปรียบส าหรับกรณีนี้เป็นต้น ดังนั้น
Handicap จึงหมายถึงสภาพท่ีเกิดจากมี Disability บางอย่างเท่านั้น 

โดยสรุปแล้ว การนิยามความพิการ เน้นความหมาย สภาพความบกพร่องหรือความ
ผิดปกติทางร่างกาย อารมณ์ สติปัญญา ท่ีเป็นอุปสรรค ดังบัญญัติในมาตรา 4 “คนพิการ” 
หมายความว่า บุคคลท่ีมีข้อจ ากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจ าวันการมีส่วนร่วมทางสังคม 
เนื่องจากมีความบกพร่องทางการเห็น การได้ยิน การเคล่ือนไหว การส่ือสาร จิตใจ อารมณ์ พฤติกรรม 
สติปัญญาการเรียนรู้ หรือความบกพร่องอื่น และมีความจ าเป็นในการได้รับความช่วยเหลือด้านใดด้าน
หนึ่ง เพื่อให้สามารถปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจ าวัน หรือเข้ามีส่วนร่วมกับสังคมได้อย่างบุคคลท่ัวไป 
ท้ังนี้ตามประเภทและหลักเกณฑ์ท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ประกาศก าหนด  

2. ประเภทของความพิการ 

ประเภทของความพิการ ปัจจุบันกฎหมายไทยแบ่งคนพิการออกเป็น 7 ประเภท ตาม
กฎหมายของกระทรวงท่ีเกี่ยวข้องดังนี้  

ประกาศกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง ประเภทและ  
หลักเกณฑ์ความพิการ(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2555 จัดแบ่ง “ความพิการ” ออกเป็น 7 ประเภท คือ ความ
พิการทางการมองเห็น ความพิการทางการได้ยินหรือส่ือความหมาย ความพิการทางการเคล่ือนไหว
หรือทางร่างกาย  ความพิการทางจิตใจและพฤติกรรม ความพิการทางสติปัญญา ความพิการทางการ
เรียนรู้ และความพิการทางออทิสติก 

คนพิการแต่ละประเภทมีรายละเอียดความพิการในประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ เรื่องประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการ (ฉบับท่ี 2) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ประกอบพระราชบัญญัติส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับท่ีสอง) พ.ศ. 2556 (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์, 2557: 3-4) ก าหนดลักษณะ ดังนี้ 

2.1 ความพิการทางการเห็น 
2.1.1) ตาบอด หมายถึง การท่ีบุคคลมีข้อจ ากัดในการปฏิบั ติกิจกรรมใน

ชีวิตประจ าวันหรือการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม ซึ่งเป็นผลมาจากการมีความบกพร่องใน

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3_%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2550&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3_(%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%87)_%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2556&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3_(%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%87)_%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2556&action=edit&redlink=1
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การเห็น เมื่อตรวจวัดการเห็นของสายตาข้างท่ีดีกว่าเมื่อใช้แว่นสายตาธรรมดาแล้ว อยู่ในระดับแย่กว่า 
3 ส่วน 60 เมตร (3/60) หรือ 20 ส่วน 400 ฟุต (20/400) ลงมาจนกระท่ังมองไม่เห็นแม้แต่แสงสว่าง 
หรือมีลานสายตาแคบกว่า 10 องศา 

2.1.2) ตาเห็นเลือนราง หมายถึง การท่ีบุคคลมีข้อจ ากัดในการปฏิบัติกิจกรรมใน
ชีวิตประจ าวันหรือการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม ซึ่งเป็นผลมาจากการมีความบกพร่องใน
การเห็นเมื่อตรวจวัดการเห็นของสายตาข้างท่ีดีกว่า เมื่อใช้แว่นสายตาธรรมดาแล้ว อยู่ในระดับต้ังแต่ 
3 ส่วน60 เมตร (3/60) หรือ 20 ส่วน 400 ฟุต (20/400) ไปจนถึงแย่กว่า 6 ส่วน 18 เมตร (6/18) 
หรือ 20 ส่วน 70 ฟุต (20/70) หรือมีลานสายตาแคบกว่า 30 องศา 

2.2 ความพิการทางการได้ยินและส่ือความหมาย 
2.2.1) หูหนวก หมายถึง การท่ีบุคคลมีข้อจ ากัดในการปฏิบั ติกิจกรรมใน

ชีวิตประจ าวันหรือการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม ซึ่งเป็นผลมาจากการมีความบกพร่องใน
การได้ยินจนไม่สามารถรับข้อมูลผ่านทางการได้ยิน เมื่อตรวจการได้ยิน โดยใช้คล่ืนความถี่ท่ี 500 
เฮิรตซ์1,000 เฮิรตซ์ และ 2,000 เฮิรตซ์ ในหูข้างท่ีได้ยินดีกว่าจะสูญเสียการได้ยินท่ีความดังของเสียง 
90 เดซิเบลขึ้นไป 

2.2.2) หูตึงหมายถึง การท่ีบุคคลมีข้อจ ากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจ าวัน
หรือการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม ซึ่งเป็นผลมาจากการมีความบกพร่องในการได้ยิน เมื่อ
ตรวจวัดการได้ยิน โดยใช้คล่ืนความถี่ท่ี 500 เฮิรตซ์ 1,000 เฮิรตซ์ และ 2,000 เฮิรตซ์ ในหูข้างท่ีได้
ยินดีกว่าจะสูญเสียการได้ยินท่ีความดังของเสียงน้อยกว่า 90 เดซิเบลลงมาจนถึง 40 เดซิเบล 

2.2.3) ความพิการทางการส่ือความหมาย หมายถึง การท่ีบุคคลมีข้อจ ากัดในการ
ปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจ าวันหรือการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม ซึ่งเป็นผลมาจากการมี
ความบกพร่องทางการส่ือความหมาย เช่น พูดไม่ได้ พูดหรือฟังแล้วผู้อื่นไม่เข้าใจ เป็นต้น 

2.3 ความพิการทางการเคล่ือนไหวหรือทางร่างกาย 
2.3.1) ความพิการทางการเคล่ือนไหว หมายถึง การท่ีบุคคลมีข้อจ ากัดในการปฏิบัติ

กิจกรรมในชีวิตประจ าวันหรือการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม ซึ่งเป็นผลมาจากการมีความ
บกพร่องหรือการสูญเสียความสามารถของอวัยวะในการเคล่ือนไหว ได้แก่ มือ เท้า แขน ขา อาจมา
จากสาเหตุอัมพาต แขน ขา อ่อนแรง แขน ขาขาด หรือภาวะเจ็บป่วยเรื้อรังจนมีผลกระทบต่อการ
ท างานมือ เท้า แขน ขา 

2.3.2) ความพิการทางร่างกาย หมายถึง การท่ีบุคคลมีข้อจ ากัดในการปฏิบัติ
กิจกรรมในชีวิตประจ าวันหรือการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม ซึ่งเป็นผลมาจากการมีความ
บกพร่อง หรือความผิดปกติของศีรษะ ใบหน้า ล าตัว และภาพลักษณ์ภายนอกของร่างกายท่ีเห็นได้
อย่างชัดเจน 
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2.4 ความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม 
2.4.1) ความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม หมายถึง การท่ีบุคคลมีข้อจ ากัดในการ

ปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจ าวันหรือการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม ซึ่งเป็นผลมาจากความ
บกพร่องหรือความผิดปกติทางจิตใจหรือสมองในส่วนของการรับรู้ อารมณ์ หรือความคิด 

2.4.2) ความพิการออทิสติก หมายถึง การท่ีบุคคลมีข้อจ า กัดในการปฏิบัติกิจกรรม
ในชีวิตประจ าวันหรือการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม ซึ่งเป็นผลมาจากความบกพร่องทาง
พัฒนาการด้านสังคม ภาษาและการส่ือความหมาย พฤติกรรมและอารมณ์ โดยมีสาเหตุมาจากความ
ผิดปกติของสมอง และความผิดปกตินั้นแสดงก่อนอายุ 2 ปีครึ่ง ท้ังนี้ ให้รวมถึงการวินิจฉัย กลุ่มออทิ
สติกสเปกตรัมอื่น ๆ เช่น แอสเปอเกอร์ (Asperger) 

2.5 ความพิการทางสติปัญญา 
การท่ีบุคคลมีข้อจ ากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจ าวันหรือการเข้าไปมีส่วนร่วม

ในกิจกรรมทางสังคม ซึ่งเป็นผลมาจากการมีพัฒนาการช้ากว่าปกติ หรือมีระดับเชาว์ปัญญาต่ ากว่า
บุคคลท่ัวไป โดยความผิดปกตินั้นแสดงก่อนอายุ 18 ปี 

2.6 ความพิการทางการเรียนรู้ 
การท่ีบุคคลมีข้อจ ากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจ าวัน หรือการเข้าไปมีส่วนร่วม

ในกิจกรรมทางสังคมโดยเฉพาะด้านการเรียนรู้ ซึ่งเป็นผลมาจากความบกพร่องทางสมอง ท าให้เกิด
ความบกพร่องในด้านการอ่านการเขียน การคิดค านวณ หรือกระบวนการเรียนรู้พื้นฐานอื่นในระดับ
ความสามารถท่ีต่ ากว่าเกณฑ์ มาตรฐานตามช่วงอายุและระดับสติปัญญา 

2.7 ความพิการทางออทิสติก 
การท่ีบุคคลมีข้อจ ากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจ าวันหรือการเข้าไปมีส่วนร่วม

ในกิจกรรมทางสังคม ซึ่งเป็นผลมาจากความบกพร่องทางพัฒนาการด้านสังคม ภาษาและการส่ือ
ความหมาย พฤติกรรมและอารมณ์โดยมีสาเหตุมาจากความผิดปกติของสมองและความผิดปกตินั้น
แสดงก่อนอายุสองปีครึ่ง ท้ังนี้ให้รวมถึงการวินิจฉัยออทิสติกสเปกตรัมอื่น ๆ เช่น แอสเปอร์เกอร์ 

3. สาเหตุความพิการ       

ส าหรับสาเหตุความพิการสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ สาเหตุทางสังคม และ 
สาเหตุทางการแพทย์ มีรายละเอียด ดังนี้คือ (คณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ, อ้างถึงใน   
ขัตพันธ์ ชุมนุสนธิ์, 2551: 16-18)  

1. สาเหตุทางสังคม เช่น การเกิดสงคราม  การจ้างงานท่ีมีภาวะเส่ียงต่อการสูญเสีย 
อวัยวะ รวมไปถึงความเจริญก้าวหน้าด้านการแพทย์ท่ีสามารถช่วยรักษาชีวิตของผู้ป่วยไว้ได้ แต่
อาจจะสูญเสียอวัยวะหรือการท าหน้าท่ีของอวัยวะบางอย่างไปซึ่งเป็นเหตุของความพิการ และ 
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2. สาเหตุทางการแพทย์  ซึ่งเป็นความพิการท่ีอาจจะได้รับมาต้ังแต่ก าเนิด เช่น ปัญญา
อ่อนหรือโรคจิตบางประเภท และความพิการท่ีได้ รับมาภายหลัง เช่น หูตึง เนื่องจากอยู่ ใน 
สภาพแวดล้อมท่ีมีเสียงดังเป็นเวลานาน  การเกิดอุบัติเหตุท่ีท าใหสู้ญเสียอวัยวะ  เป็นต้น    

ผลจากการให้ความหมายหรือนิยามของค าว่า “ความพิการหรือคนพิการ” มีความ 
หลากหลาย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จึงได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเมื่อ 
ปี 2546 เพื่อก าหนดนิยามของค าว่าคนพิการขึ้นโดยเชิญผู้แทนจากส่วนราชการและองค์กรภาคเอกชน 
ด้านคนพิการทุกประเภทและทุกกลุ่มมาร่วมพิจารณาเพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงบริการได้ท่ัวถึง 
น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอย่างแท้จริง และก าหนดค านิยาม “คนพิการ” ซึ่งเป็นค าจ ากัด
ความเกี่ยวกับความพิการท่ีใช้เป็นแนวคิดหลักในการวิจัยครั้งนี้ไว้ กล่าวคือ “คนพิการ” คือ บุคคลซึ่ง 
ความสามารถถูกจ ากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจ าวัน และการมีส่วนร่วมทางสังคมได้โดย 
วิธีการท่ัวไป  เนื่องจากมีความบกพร่องทางการเห็นการได้ยินหรือการเคล่ือนไหว  การส่ือสาร  จิตใจ  
อารมณ์  พฤติกรรม  สติปัญญาหรือการเรียนรู้  และมีความต้องการจ าเป็นพิเศษด้านต่างๆ เพื่อให้
สามารถด าเนินชีวิต และมีส่วนร่วมในสังคมได้อยา่งบุคคลท่ัวไป” 

4. ปัญหาและความต้องการของคนพิการ    

ปัญหาและความต้องการหลักในการด ารงชีวิตของคนพิการสามารถแบ่งออกเป็น  4  
ประการ ดังนี้ (กมลพรรณ  พันพึ่ง,  2547: 18-19)  

1. ปัญหาและความต้องการดา้นการแพทย์  คนพิการจ านวนมากเกือบร้อยละ 80 อาศัย 
อยู่ในชนบท  คนพิการเหล่านี้มักไม่ได้รับการดูแลรักษาจากแพทย์  ดังนั้น อาการหรือโรคท่ีควรจะรักษา
ให้หายได้หรือปอ้งกันได้ จึงกลายเปน็สาเหตุท่ีท าให้พิการ อันเนื่องมาจากขาดความรู้ ขาด การศึกษา
หรือเศรษฐกิจไม่เอื้ออ านวย จึงท าให้คนพิการเหล่านี้ขาดโอกาสในการเข้ารับการรักษาพยาบาล 
ตลอดจนไม่สามารถจัดหากายอุปกรณ์หรือเครื่องช่วยคนพิการชนิดต่างๆ ได้ 

2. ปัญหาและความต้องการด้านการศึกษา ด้วยเหตุท่ีคนพิการส่วนใหญ่อาศัยอยู่ใน 
ชนบท และมีฐานะยากจน รวมทั้งรัฐไม่สามารถกระจายบริการด้านการศึกษาพิเศษไปสู่ชนบทได้อย่าง 
เพียงพอกับความต้องการด้านการศึกษาของเด็กพิการได้ ท าให้ผู้ปกครองของเด็กพิการต้องพาเด็ก
พิการไป เข้ารับการศึกษาพิเศษซึ่งมีอยู่ในแต่ในจังหวัดใหญ่ๆ ไม่กี่แห่งเท่านั้น  ส่วนเด็กพิการท่ีเขา
เรียนร่วมกับ เด็กปกติก็ต้องเผชิญกับปัญหาทัศนคติของครูและเพื่อนๆ ท่ีมีต่อเด็กพิการ  บางคนถูก
รังแก ถูกรังเกียจ ถูกล้อเลียนหรือแสดงความสงสารอย่างผิดๆ อีกท้ังยังต้องเผชิญอุปสรรคในเรื่อง
อาคารสถานท่ีส าหรับ คนพิการแขนขา อุปสรรคในการเดินทางไปโรงเรียนของเด็กตาบอดและเด็ก
พิการแขนขา  
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3. ปัญหาและความต้องการด้านอาชีพ  คนพิการท่ีไม่พิการมากจนท าอะไรไม่ได้ส่วน
ใหญ่มีความต้องการท่ีจะพึ่งตนเอง  มีรายได้เป็นของตนเองไม่ต้องการท าตนเป็นภาระของครอบครัว
และสังคม แต่ทัศนคติของสังคมท่ีมีต่อคนพิการไม่เอื้ออ านวยและไม่เปิดโอกาสให้เขาได้แสดง
ความสามารถ ประกอบกับคนพิการขาดความรู้ความช านาญ จึงเป็นการยากท่ีคนพิการจะได้งานท า 
แต่ถ้าได้มีการพัฒนาขีดความสามารถและคุณภาพของคนพิการให้มีประสิทธิภาพ คนพิการก็สามารถ
ประกอบอาชีพได้ ดังนั้น รัฐและเอกชนควรให้ความสนใจมุ่งด าเนินการในเรื่องการฝึกอาชีพให้แก่คน
พิการ โดยจัดต้ังศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการท่ีสามารถสนองตอบต่อความต้องการของคนพิการทุกประเภท
ได้ และควรจะฝึกอาชีพให้เหมาะสมกับสภาพความพิการ โดยมีหลักสูตรการฝึกอาชีพท่ีตรงกับความ
ต้องการของ ตลาดแรงงาน แม้คนพิการจะได้รับการฝึกอาชีพและมีความพร้อมท่ีจะท างานแล้วก็ตาม
ก็ยังเป็นการยากท่ี คนพิการจะได้งานท า เพราะตลาดแรงงานในปัจจุบันมีการแข่งขันกันสูงและมีคน
ว่างงานจ านวนมาก  และท่ีส าคัญต้องมีมาตรการช่วยเหลือเพื่อสนับสนุนให้คนพิการมีงานท า โดยให้
รัฐออกกฎขอ้บังคับ เรื่อง “โควต้าในการท างานของคนพิการ” โดยก าหนดให้สถานประกอบการของรัฐ
และเอกชนท่ีมี ลูกจ้างมากๆ ต้องรับคนพิการเข้าท างานตามสัดส่วนท่ีเหมาะสม  

4. ปัญหาและความต้องการด้านสังคม  การท่ีคนพิการจะเข้าไปมีส่วนร่วมในสังคมนั้น 
จะต้องค านึงถึงองค์ประกอบท่ีส าคัญ 2 ประการ คือ ความพร้อมของคนพิการ และความพร้อมของ
สังคม  เมื่อคนพิการมีความพร้อมท้ังทางด้านร่างกายและจิตใจ  มีความรู้  ความสามารถเพียงพอท่ีจะ
ประกอบอาชีพได้ตามถนัด  ตามสมรรถภาพของร่างกาย และมีความพร้อมทางด้านจิตใจท่ีจะเข้าไปมี 
ส่วนร่วม  มีบทบาทและความรับผิดชอบในสังคม  ในขณะเดียวกันถ้าสังคมยังไม่พร้อม  ไม่เปิดโอกาส 
ให้คนพิการได้แสดงความสามารถโดยยังยึดติดอยู่กับเจตคติท่ีคับแคบและความไม่เข้าใจ ก็ย่อมจะ
แสดงอาการไม่ยอมรับ ประกอบกับการไม่ เอื้ออ านวยประโยชน์ ด้านวัตถุ เช่น อาคารสถานท่ี  
สภาพแวดล้อมสาธารณะ และบริการอื่นๆ ด้วยแล้ว ผลก็คือ คนพิการไม่สามารถจะเข้าไปมีส่วนร่วม 
ในสังคมได้อยา่งเต็มท่ีและเสมอภาคเช่นเดียวกับบุคคลอื่นๆ ดังนั้น คนพิการจึงเรียกร้องให้หน่วยงาน 
ของรัฐและเอกชนท่ีให้บริการดา้นสาธารณะต่างๆ ค านึงถึงคนพิการประเภทต่างๆ ด้วย เช่น ท่ีท าการ 
ต่างๆ ของรัฐท่ีประชาชนต้องเข้าไปติดต่อควรจะมีทางลาด  ราวบันไดส าหรับคนพิการท่ีใช้รถเข็นหรือ 
เครื่องช่วยในการเดินทาง และรถไฟฟ้าหรือโครงการขนส่งมวลชนต่างๆ ก็ควรจะค านึงถึงการร่วมใช้ 
บริการของคนพิการด้วย    

สรุปได้ว่า คนพิการ หมายถึง คนท่ีมี ความผิดปกติหรือความบกพร่องทางร่างกาย ทาง
สังคมทางสติปัญญาหรือทางจิตใจ ซึ่งท าให้บุคคลนั้น มีข้อจ ากัดในการแสดงบทบาทหรือกระท า
กิจวัตรต่างๆ ได้ลดน้อยลงกว่าคนปกติท่ัวไป    
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5. แนวคิดเก่ียวกับการพึ่งตนเอง (Self-reliance)  

แนวคิด ทฤษฎีการพึ่งตนเอง (A Theory of Self-reliance) (ขัตพันธ์ ชุมนุสนธิ์, 2558) 
เปน็แนวคิดการพัฒนาท่ีมีจุดมุง่หมายเพื่อปลดปล่อยพันธนาการต่างๆ ท่ีคน กลุ่มคน หรือชุมชนยึดติดอยู่ 
แต่ให้มองย้อนดูตนเองดูภายในกลุ่ม ดูภายในชุมชนมีศักยภาพหรือมีความสามารถท่ีแฝงอยู่แล้วดึง
พลังอันซ่อนเร้นออกมาจัดการแก้ไขปัญหา แนวทางการพัฒนาท่ีผ่านมาถูกครอบง าด้วยอุดมการณ์
แห่งการพัฒนาสมัยใหม่ ท่ีเป็นการกระตุ้นให้เกิดกิเลส ความโลภ และวัฒนธรรมแห่งความกลัว       
ซึ่งส่งผลให้มนุษย์สังคมและธรรมชาติท่ีเคยอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนต้องแยกออกเป็นส่วนๆ และ
ท างานไม่ประสานกันท าให้เกิดการพัฒนาท่ีไม่ยั่งยืน ก่อให้เกิดปัญหาสังคมตามมามากมาย และ
หนทางท่ีจะท าใหเ้กิดการ พัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อให้มนุษย์ สังคมอยู่รอดร่วมกันอย่างมีความสุข ก็คือ
การพึ่งตนเอง สามารถ ก าหนดอนาคตของตนเองท่ีวางอยู่บนความคิดและทิศทางของการพัฒนาท่ีจะ
น าไปสู่การพึ่งตนเองได้โดยเน้นการปลดปล่อยตนเองท่ียึดหลักการจัดการงานพัฒนาด้านต่างๆ ท่ีตน
เป็นผู้เรียนรู้ ผู้เลือกสรร ผู้วางแผน ผู้ปฎิบัติ และผู้รับผลจากการปฏิบัตินั้นๆ (โกวิทย์ พวงงาม, 2553: 
169-170) การพึ่งตนเองเป็นเหตุใหเ้กิดการพัฒนา ยิ่งพึ่งตนเองได้มาก ก็ยิ่งพัฒนามาก นอกจาก การ
พึ่งตนเองจะท าให้เกิดการพัฒนาได้แล้ว การพึ่งตนเองจะยังรักษาความพัฒนาให้มั่นคงถาวรต่อไป อีก
ด้วย เพราะการสามารถรักษาสมดุลเป็นเสมือนการออกก าลังกาย ท าใหร้่างกายแข็งแรง หาก ร่างกาย
เจ็บป่วยหรือขาดดุล ก็จะมีการเยียวยารักษาให้กลับสู่ความปรกติ การพึ่งตนเองยังจะช่วยการ พัฒนา
ในด้านกล่ันกรองการพัฒนา ท าใหก้ าหนดทิศทางด้านต่างๆ ความเร็ว ระยะเวลา วิธีการพัฒนา หรือ
วางโครงการพัฒนาได้อยา่งรอบคอบ มีประสิทธิภาพอีกด้วย (สัญญา สัญญาวิวัฒน์, 2551: 104)  

5.1 แนวคิดพื้นฐานของการพึ่งตนเอง 
แนวคิดพื้นฐานของการพึ่งตนเองเป็นแนวทางการจัดการท่ีเป็นการพัฒนาแบบ องค์รวม

ท่ีมองเห็นคุณค่าของคนและสรรพส่ิงอย่างเป็นระบบ เป็นการพัฒนารอบด้านครบถ้วน เป็นธรรม 
เสมอภาค ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ (โกวิทย์ พวงงาม, 2553: 169-171) 

5.1.1 เน้นการพัฒนาแบบองค์รวม คือ ต้องมีความเป็นองค์รวมของสรรพส่ิงเป็นพื้นฐาน 
โดยไม่แยกว่าเป็นมนุษย์ ธรรมชาติ หรือส่ิงเหนือธรรมชาติ แล้วให้ความส าคัญกับการพัฒนาท่ี มีความ
เด่นชัดเฉพาะด้าน เฉพาะเรื่องเป็นแนวทางเลือก 

5.1.2 เน้นการพัฒนาท่ียึดระบบคุณค่า คือ ต้องมองเห็นคุณค่าของคนและสรรพส่ิง 
ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรชุมชน ระบบเทคโนโลยีต่างๆ ควบคู่ไปกับการมีระบบการ 
จัดการท่ีมีประสิทธิภาพ เน้นการบริหารและพัฒนาท่ีมีคนเป็นแกนกลางในการพัฒนา  
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5.1.3 เน้นการพัฒนาแบบครบถ้วนรอบด้าน คือ ต้องเป็นการพัฒนาแบบครบถ้วน 
นั่นก็คือ ต้องให้ความส าคัญกับแนวทางการพัฒนาในทุกด้านและพร้อมท่ีจะพัฒนาไปด้วยกัน โดยมี
เป้าหมายใหมท่ี่การสร้างแนวทางการอยู่รวมกันท่ีมีความเป็นชุมชนเป็นหัวใจหลักของการพัฒนา 

5.1.4 เน้นการพัฒนาแบบกระจาย คือ ต้องเป็นการพัฒนาท่ีน าไปสู่ความก้าวหน้า 
ของทุกภาคส่วนของชุมชน ไม่ใช่เป็นระบบการพัฒนาท่ีให้โอกาสแก่ผู้ท่ีเหนือกว่าทางด้านการเข้าถึง 
ทรัพยากร เศรษฐกิจ และการเมือง อันจะท าใหเ้กิดการพัฒนาอย่างไม่เป็นธรรม  

5.2. ความหมายของการพึ่งตนเอง  
การพึ่งตนเอง ได้มีผู้ใหค้วามหมายของการพึ่งตนเอง (Self-Reliance) ไว้เปน็นัยต่างๆ ดังนี้  

5.2.1 เป็นความสามารถท่ีเป็นตัวของตัวเองในทางความคิด โดยมีทัศนะการมอง 
ปัญหาต่างๆ ด้วยการตัดสินใจด้วยตนเอง  

5.2.2 เป็นการตัดสินใจด าเนินการโดยสถาบันของชุมชน หรือองค์กรชุมชน เพื่อ
ประโยชน์ของชุมชนท้ังในด้านการแก้ปัญหาและในด้านการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน 

5.2.3 เป็นการพึ่งตนเองท่ีไม่น าไปสู่การพึ่งพาเป็นการพึ่งพาอาศัยกันอย่างรู้เท่าทัน  
5.2.4 กรอบการมองจะต้องไม่แข่งขันกันหรือไม่มุ่งครอบง าเหนือกว่า แต่เป็นการ 

ก้าวสู่ความเป็นไทต่อกัน ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ดังนั้น การพึ่งตนเอง (Self-Reliance) หมายถึงการท่ี
ตนเองและชุมชนสามารถ ด าเนินการด้วยตนเองซึ่งมีความหมายตรงข้ามกับการพึ่งผู้อื่น การพึ่งผู้อื่น 
คือ ความสัมพันธ์ท่ีฝ่ายหนึ่ง เอาเปรียบและเหนือกว่าอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งฝ่ายท่ีถูกครอบง าจะสูญเสียความ
เป็นตัวของตัวเองและเป็น ลักษณะ “ต้องยืมจมูกคนอื่นหายใจ” หรือ “ยืนบนขาตนเองไม่ได้”  

5.3 หลักการพึ่งตนเอง  
การพึ่งตนเองได้นั้นจ าเป็นต้องมีความเช่ือมั่นว่า ตนย่อมช่วยตนเองได้ก่อนในการท่ีจะท า

ให้เกิดความเช่ือมั่นว่าตนเองย่อมช่วยตนเองได้ (โกวิทย์ พวงงาม, 2553: 171) หลักการ พึ่งตนเองเป็น
หลักการท่ีมีการกล่าวถึงและน ามาใช้ในการพัฒนาสังคมอย่างแพร่หลายมากในปัจจุบัน ในทางทฤษฎี
การศึกษาการพึ่งตนเองมักจะพิจารณาถึงมิติต่างๆ (Various Dimensions) ประกอบเข้า ด้วยกัน
ดังต่อไปนี้ (สุพรรณี ไชยอ าพร และสนิท สมัครการ, 2542: 32-35)  

5.3.1 คุณภาพเฉพาะตัว (Self-quality) โดยปกติแล้วการพึ่งตนเองจะเกิดขึ้นต่อเมื่อ
หน่วยสังคม (Social Unit) ม ี

5.3.1.1 อิสรภาพ (Freedom) ในการคิด การพูด การตัดสินใจ หรือการกระท า 
ตามความต้องการภายใต้กฎเกณฑ์ของสังคม 

5.3.1.2 ความเสมอภาค (Equality) ในการเรียนรู้รับรู้ หรือแสวงหาส่ิงต่างๆ  
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5.3.1.3 ความเป็นไท (Autonomy) ของหน่วยสังคม กล่าวคือ หน่วยสังคม 
จะต้องไม่ถูกครอบง าโดยผู้ใดผู้หนึ่ง หรืออิทธิพลภายนอกจนขาดอ านาจในการด าเนินกิจการของตน 
อย่างเป็นอิสระตามวัฒนธรรม  

5.3.1.4 ศักดิ์ศรี (Dignity) ในการร่วมมือ ร่วมคิดหรือร่วมปฏิบัติ ความมีศักด์ิศรี 
จะเกิดขึ้นได้ก็ตอ่เมื่อหน่วยสังคมนั้นมีความเป็นอิสระเพียงพอ  

5.3.1.5 ความก้าวหน้า (Progress) หมายความว่าโอกาสในการท่ีจะพัฒนามีอยู่ 
พอสมควร   

5.3.2 มีการกระท าอย่างต่อเนื่องหรือมีความเป็นกระบวนการ (Continuing Action 
/Process) ท้ังในด้านความคิดและการตัดสินใจในการกระท า โดยขั้นตอนของกระบวนการการ 
พึ่งตนเอง สามารถสรุปได้ 3 ขั้นตอนคือ ขั้นท่ีหนึ่ง ขั้นตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานของบุคคล 
หรือขั้นผลิตเพื่อบริโภค ขั้นท่ีสอง ขั้นพัฒนา คือพัฒนาท้ังคุณภาพของบุคคลให้มีจิตส านึกพึ่งตนเอง 
และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและทางเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม และขั้นสุดท้าย เพิ่มบทบาทของคนใน 
ชุมชนต่อการควบคุมส่ิงแวดล้อมหรือขั้นผลิตเพื่อจ าหน่าย  

5.3.3 ระดับของการพึ่งตนเอง (Level) สามารถแบง่ระดับของการพึ่งตนเองเป็น 4 ระดับ 
ได้แก่ ระดับบุคคล ระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับระหว่างประเทศ ซึ่งอาจสรุปได้ดังนี ้ 

ระดับประเทศ (International Level) การพึ่งตนเองในระดับนี้มีเป้าหมายท่ีจะปรับปรุง
ความสัมพันธ์และเพิ่มอ านาจการต่อรอง วิธีการหลักท่ีนิยมใช้ได้แก่การสร้างความสัมพันธ์ ระหว่าง
ประเทศ เพื่อปรับให้มีความร่วมมือทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยี  

ระดับประเทศ (National Level) มีเป้าหมายท่ีมุ่งตอบสนองความต้องการ ขั้น
พื้นฐานแก่ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ โดยพยายามใช้ทรัพยากรในประเทศ มีวิธีการหลักท่ี     
นิยมใช้คือ การสร้างความสมดุลระหว่างเมืองกับชนบท หรือพยายามสร้างความสมดุลระหว่างรายรับ
รายจ่าย  

ระดับท้องถิ่น (Local Level) เป้าหมายหลักคือ ความสามารถพัฒนาได้ (Viability) 
ของชุมชนหรือโครงการพัฒนาต่างๆ ในชุมชน วิธีท่ีใช้จึงมักได้แก่ การให้ประชาชนมีส่วนร่วม รวมท้ัง
การกระจายอ านาจ  

ระดับบุคคล (Individual Level) มีเป้าหมายเพื่อให้สมาชิกสามารถด ารงอยู่ได้ใน
ส่ิงแวดล้อมทางกายภาพและสังคมปัจจุบัน โดยมุ่ งให้เกิดประโยชน์ สูงสุดและต้องไม่คุกคาม 
สภาพแวดล้อมจนเกิดอันตราย โดยพยายามให้ประชาชนยืนอยู่บนขาของตนเองมากท่ีสุดเท่าท่ีจะ 
เป็นได้ คือ พยายามใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ในท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ รวมท้ังส่งเสริมให้มีการผลิต 
และกระตุ้นใหใ้ช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมเพิ่มยิ่งขึ้น  
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การพึ่งตนเองระดับบุคคลจึงมีความส าคัญมาก ท้ังนี้เพราะการพึ่งตนเองใน ระดับอื่นๆ 
จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อบุคคลมีการพึ่งตนเอง ในความเป็นจริงแล้วศูนย์กลางของการพัฒนา คือ การ
ปรับปรุงความเป็นอยู่และคุณภาพของคนในสังคมให้ดีขึ้น ซึ่งขึ้นอยู่กับการกระท าของคนและ 
ทรัพยากรในสังคมท่ีจะเป็นตัวก าหนดศักยภาพ (Potential) ของการพัฒนา ถ้าคนในสังคมรู้จักการ 
พึ่งตนเองแล้วก็จะน าไปสู่การพึ่งตนเองในระดับอื่นๆ ด้วย ดังนั้น การพึ่งตนเองระดับบุคคลจึงเป็น 
เงื่อนไขเบื้องต้นของระดับอื่นๆ  

ปัจจัยส าคัญท่ีท าให้คนพึ่งตนเองและพัฒนาได้ TERMS ประกอบด้วย เทคโนโลยี 
(Technology) เศรษฐกิจ (Economic) ทรัพยากรธรรมชาติ (Resource) จิตใจ (Mental) สังคมและ 
วัฒนธรรม (Socio-cultural) ซึ่งล้วนเป็นปัจจัยส าคัญ เทคโนโลยีก็เป็นเครื่องในการท างานใดๆ 
รวมท้ังการพึ่งตนเองหรือการสร้างความสมดุล เศรษฐกิจเป็นเรื่องปากเรื่องท้องหรือเรื่องการท่ีจะ
ด ารงชีวิตอยู่ได้ ต้องกินต้องใช้ จึงจะมีชีวิตอยู่ได้ทรัพยากร เช่น ดิน ถ้า อากาศ ป่าไม้ แร่ธาตุ ก็เป็นส่ิง 
ส าคัญส าหรับการด ารงชีวิต จึงต้องมีและมีมากพอสมควร จิตใจเป็นเรื่องส าคัญ คนจะพึ่งตนเองได้ คน
ต้องมีจิตใจประเภทหนึ่ง มีความเช่ือมั่นตนเองว่าสามารถจะพึ่งตนเองได้ สามารถจะท างานได้ดีมี 
ประสิทธิภาพ รู้จักผ่อนหนักผ่อนเบา รู้จักพอ ไม่โลภมาก สามารถท างานบรรลุเป้าหมายได้ และ 
ประการสุดท้าย สังคมและวัฒนธรรม เป็นเรื่องของกลุ่มคนและระเบียบวินัย สมัครสมานสามัคคี 
ช่วยเหลือ เกื้อกูลกัน ผู้น าท่ีเข้มแข็งสามารถน าคนท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระเบียบวินัยท่ีเอื้อ
ต่อการท างาน เช่น ความขยัน ความประหยัด จะท าให้คนพึ่งตนเองได้ (สัญญา สัญญาวิวัฒน์, 2551: 
104-105) 

อย่างไรก็ตามโดยสรุปการก าหนดกรอบการพึ่งตนเองได้นั้นจะต้องประกอบด้วยการ
พึ่งตนเอง 5 ด้าน คือ (โกวิทย์ พวงงาม, 2553: 171-173)  

ด้านเทคโนโลยี (Technology: T) อาจรวมถึงเครื่องใช้พื้นบ้าน และเทคโนโลยีใหม่ท่ีมี
ความทันสมัยหากแต่ควบคุมได้และควรเป็นเทคโนโลยีท่ีผ่านการวิจัย และพัฒนาภายในประเทศ  

ด้านเศรษฐกิจ (Economic: E) อยู่ในลักษณะท่ีสามารถสร้างภาวะสมดุลให้เกิดขึ้น 
ระหว่างความต้องการและขีดความสามารถการสนองความต้องการเป็นระบบเศรษฐกิจท่ีมีพัฒนาการ 
ต่อเนื่องมีประสิทธิภาพในการแข่งขันกับภายนอก สามารถในการออมและการลงทุนสามารถรวมกลุ่ม 
ในการผลิตและการตลาด ตลอดจนมีการวางแผนส าหรับอนาคตด้วย  

ด้านทรัพยากรธรรมชาติ (Resource: R) ควรมีอย่างอุดมสมบูรณ์หรือสามารถน ามาใช้
ประโยชน์ได้อยา่งมีดุลยภาพของระบบนิเวศน์ และอยู่ในสภาพท่ีสามารถฟื้นฟูได้  

ด้านจิตใจ (Mental: M) คนในชุมชนควรมีจิตส านึกในการพึ่งพาตนเองมีจิตใจใฝ่รู้ใฝ่
พัฒนา มีความรู้  และความสามารถในการประยุกต์  มีคุณภาพ ลดละอบายมุขและมีความ 
ขยันหมั่นเพียร  



  29 

ด้านสังคมวัฒนธรรม (Social: S) มีภาวะผู้น าดี การมีส่วนร่วมสูง มีความเป็นปกึแผ่น
ทางสังคม มีองค์กรทางสังคมท่ีเข้มแข็ง รวมทั้งมีความรู้และขา่วสารท่ีเท่าทันโลกภายนอก  

แนวคิดท่ีสัญญา สัญญาวิวัฒน์ ให้ความหมายของการพึ่งตนเองในระดับภายในและ 
ภายนอกชุมชนว่า ความสามารถในการด ารงตนอยู่อย่างอิสระ มั่นคง สมบูรณ์ ท้ังระดับปัจเจกชน 
และ ระดับชุมชนและได้กล่าวถึงแบบจ าลองการพึ่งตนเองว่าจะต้องพึ่งตนเองได้ใน 5 ประการ คือ 
เทคโนโลยี เศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติ จิตใจ สังคม (Technology, Economic, Resource, 
Mental, Social-Terms)  

เทคโนโลยี (T) หมายถึง การมีปริมาณ และคุณภาพของเทคโนโลยีเพื่อการผลิตและ 
การรับข้อมูลขา่วสาร  

เศรษฐกิจ (E) หมายถึงชาวบ้านมีความสามารถในการด ารงชีวิตทางเศรษฐกิจท่ี สมบูรณ์
เพียงพอต่อการเล้ียงตนเองและครอบครัว  

ทรัพยากรธรรมชาติ (R) หมายถึงชุมชนท่ีมีทรัพยากรธรรมชาติท่ีเพียงพอต่อการใช้
ประโยชน์และมีความยั่งยืน  

จิตใจ (M) หมายถึงจิตใจท่ีกล้าแข็งไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคในการด ารงชีวิตและไม่มัวเมา 
ในอบายมุข  

สังคม (S) หมายถึงสมาชิกในชุมชน มีความสัมพันธ์ท่ีดีต่อกันมีความรัก มีความเอื้อ
อาทรต่อกัน และมีความเปน็ปกึแผ่นเหนียวแน่นกัน  

มองในเชิงทฤษฎี จึงกล่าวได้ว่าการพึ่งตนเองท่ีประกอบด้วยปัจจัย 5 ประเภทนั้น
เป็นการพึ่งตนเองอย่างสมบูรณ์ แต่การพึ่งตนเองนี้ประกอบข้ึนมาด้วยการพึ่งตนเองบางส่วน (Partial 
27 Self-Reliance) คือ การพึ่งตนเองทางจิตใจหรือการพึ่งตนเองของบุคคลแต่ละคน การพึ่งตนเอง
ทาง สังคม และวัฒนธรรม หรือการพึ่งตนเองของกลุ่มคน การพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจ การพึ่งตนเอง
ทาง เทคโนโลยี และการพึ่งตนเองทางสภาพแวดล้อม  

นอกจากนี้ยั งมีองค์ประกอบท่ีบ่งบอกถึงความเข้มแข็งในการพึ่ งตนเอง 3 
องค์ประกอบ คือ (รพีพรรณ ค าหอม, 2554: 298-306)  

1. การพึ่งตนเองด้านสุขภาพคือ สามารถประเมินและดูแลสุขภาพเบื้องต้นของ
ตนเอง และคนในครอบครัว มีความรู้ในการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพในสถานพยาบาลเมื่อจ าเป็น
หลีกเล่ียง พฤติกรรมเส่ียงต่างๆ และมีสิทธิได้รับประกันสุขภาพ  

2. การพึ่งตนเองด้านเศรษฐกิจคือ มีรายได้มากกว่ารายจ่าย เล้ียงดูตนเองและ 
ครอบครัวได้มีการท าบัญชีรายรับ-รายจ่าย และด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

3. การพึ่งตนเองด้านขอ้มูลขา่วสารและการเรียนรู้ คือ สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
จาก ช่องทางส่ือท่ีหลากหลายโดยผ่านช่องทางส่ือท่ีสะดวกและเหมาะสม มีการแลกเปล่ียนข้อมูล
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ข่าวสาร ระหว่างครอบครัวและชุมชน และรู้จักน าข้อมูลขา่วสาร ความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน
ของตนเองและครอบครัว  

แนวคิดเกี่ยวกับการพึ่งตนเอง สรุปได้ว่า การพึ่งตนเอง หมายถึง การท่ีคนท่ัวไปสามารถ
อยู่ในส่ิงแวดล้อมทางกายภาพและสังคมปัจจุบัน โดยมุ่งให้เกิดประโยชน์ สูงสุดและไม่ คุกคาม
สภาพแวดล้อมจนเกิดอันตราย โดยพยายามยืนอยู่บนขาของตนเองให้ได้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นได้ คือ 
พยายามใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ในท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ รวมท้ัง ส่งเสริมใหม้ีการผลิตและกระตุ้นให้
ใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมเพิ่มยิ่งขึ้น 

6. ทักษะชีวิต  (Life Skills)    

ความหมายของทักษะชีวิต  (Life Skills) องค์การอนามัย ได้ให้ความหมายของทักษะ
ชีวิตว่าเป็นความสามารถในการ ปรับตัว และมีพฤติกรรมไปในทางท่ีถูกต้องในการท่ีจะเผชิญกับส่ิงท้า
ทายต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนกรมอนามัย ได้ให้ความหมายของ
ทักษะชีวิตว่าเป็น ความสามารถอันประกอบด้วยความรู้  เจตคติ  และทักษะในอันท่ีจะจัดการกับ
ปัญหารอบๆ ตัว ในสภาพสังคมปัจจุบัน  และเตรียมพร้อมส าหรับการปรับตัวในอนาคต (กองสุข
ศึกษา, 2542: 44-46)  

โดยสรุป ทักษะชีวิต  หมายถึง  ความสามารถขั้นพื้นฐานของบุคคลในการ ปรับตัวและ
เลือกทางเดินชีวิตท่ีเหมาะสมในการเผชิญปัญหาต่างๆ ท่ีอยู่รอบตัวในสภาพสังคมปัจจุบัน  และ
เตรียมพร้อมส าหรับการปรับตัวในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยการถ่ ายทอด 
ประสบการณ์ด้วยการฝึกฝนอบรม 

โดยธรรมชาติแล้วทักษะชีวิต (Life Skills) จะมีความแตกตา่งกันในแต่ละวัฒนธรรม แต่
ในภาพรวมจะพบว่ามีทักษะชีวิตหลัก (Core Life Skills) อยู ่10 ประการ ดังนี้   

1. การตัดสินใจ (Decision Making)  เปน็ส่ิงท่ีน าไปสู่การตัดสินใจเกี่ยวกับ เรื่องราวต่างๆ 
ในชีวิต  ซึ่งถ้าบุคคลมีการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพในการกระท าต่างๆ โดยมีการ ประเมิน
ทางเลือกและผลจากการตัดสินใจเลือกทางเลือกนั้นๆ จะมีผลดีต่อบุคคลนั้นๆ  

2. การแก้ปัญหา (Problem Solving) เมื่อบุคคลมีปญัหาต่างๆ ท่ีไม่สามารถ แก้ไขได้ท า
ให้เกิดภาวะตึงเครียดท้ังด้านร่างกายและจิตใจ  ทักษะการแก้ปัญหาจะช่วยให้บุคคล สามารถแก้ไข
ปัญหาต่างๆ ในชีวิตของเขาได้ 

3. ความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) มีส่วนสนับสนุนในการตัดสินใจ และแก้ไข
ปัญหาในการค้นหาทางเลือกต่างๆ  และผลท่ีเกิดขึ้นในแต่ละทางเลือก  ถึงแม้ว่ายังไม่มีการตัดสินใจ
และแก้ไขปัญหาก็ตาม ความคิดสร้างสรรค์ยังช่วยให้บุคคลสามารถน าประสบการณ์ท่ีผ่านมาใช้ในการ
ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม  



  31 

4. ความคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) เป็นความสามารถท่ีจะ วิเคราะห์ข้อมูล
ข่าวสารและประเมินปัจจัยต่างๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อทัศนคติและพฤติกรรม เช่น ค่านิยม แรงกดดันจาก
กลุ่มเพื่อน อิทธิพลจากส่ือต่างๆ ท่ีมีผลต่อการด าเนินชีวิต  

5. การส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพ (Effectived Communication) หมายถึง ความสามารถ
ในการใช้ค าพูดและภาษาท่าทาง เพื่อแสดงความรู้สึกนึกคิดของตนอย่างเหมาะสมกับสภาพวัฒนธรรม
และสถานการณ์ต่างๆ โดยสามารถท่ีจะแสดงความคิดเห็น ความปรารถนา ความต้องการ การขอร้อง 
การเตือน และการขอความช่วยเหลือ  

6. ทักษะการสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคล (Interpersonal Relationship Skills)  
สามารถช่วยให้บุคคลมีความสัมพันธ์ซึ่ งกันและกัน และสามารถท่ีจะรักษาและด ารงไว้ซึ่ ง 
ความสัมพันธ์อันดี  ซึ่งเป็นส่ิงท่ีส าคัญต่อการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อยา่งปกติสุข  และรวมถึงการรักษา 
สัมพันธภาพท่ีดีของสมาชิกในครอบครัวที่เป็นแหล่งส าคัญของแรงสนับสนุนทางสังคม  

7. ความตระหนักในตนเอง (Self-Awareness) เป็นความสามารถในการเข้าใจ จุดดี จุดด้อย
ของตนเอง  อะไรท่ีตนเองปรารถนาและไม่พึงปรารถนา และเข้าใจในความแตกต่างจาก บุคคลอื่นๆ  
สามารถอยู่ภายใต้แรงกดดันต่างๆ ในชีวิตได้ นอกจากนี้ยังส่งผลต่อการสร้างสัมพันธภาพ และการ
ส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ  และการเห็นอกเห็นใจผู้อื่นอีกดว้ย  

8. ความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น (Empathy) เป็นความสามารถในการเข้าใจความรู้สึก และ
ความเห็นใจจากบุคคลท่ีแตกต่างจากเราถึงแม้ว่าเราจะไม่คุ้นเคย ซึ่งจะช่วยให้เราเข้าใจ และยอมรับ
ความแตกตา่งของบุคคลอื่นท าใหเ้กิดความสัมพันธ์อันดีทางสังคม  

9. การจัดการกับอารมณ์ (Coping With Emotions) เป็นการรู้จักและเข้าใจ อารมณ์ของ
ตนเองและผู้อื่นว่ามีอิทธิพลต่อพฤติกรรม  ซึ่งจะท าให้สามารถตอบสนองและแสดงออกได้อย่าง
เหมาะสม  

10. การจัดการกับความเครียด (Coping With Stress)  เป็นความสามารถในการรู้ถึง
สาเหตุของความเครียดและรู้ถึงแนวทางในการควบคุมระดับความเครียดส าหรับในประเทศไทยได้มี
การพัฒนาองค์ประกอบของทักษะชีวิต โดยเพิ่มองค์ประกอบ ทักษะชีวิต คือ ความภูมิใจในตนเอง 
(Self-Esteem) และความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility) โดยจัดความคิดสร้างสรรค์  
ความคิดอย่างมีวิจารณญาณเป็นองค์ประกอบร่วม และ เป็นพื้นฐานของทุกองค์ประกอบจัดความ
ตระหนักในตนเองและความ เห็นอกเห็นใจผู้อื่น ความภูมิใจในตนเองและความรับผิดชอบต่อสังคม 
เป็นด้านจิตพิสัย ส่วนการสร้างสัมพันธภาพและการส่ือสาร การตัดสินใจและการแก้ปัญหาการจัดการ
กับอารมณ์และความเครียด เป็นด้านทักษะพิสัยเพื่อให้ เหมาะสมกับสภาพสังคมและวัฒนธรรมไทย 
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จากการศึกษา พบวา่ ทักษะชีวิต (Life Skills) ช่วยสร้างพื้นฐานด้านเจตคติ สร้างทักษะ
ท่ีส าคัญต่อการมีชีวิตและการปรับตัวในสังคม คือ ช่วยสร้างเจตคติของความเสมอภาคระหว่างชาย
หญิงในเรื่องของบทบาทท้ังในครอบครัวและสังคม สร้างค่านิยมท่ีดีด้านชีวิตครอบครัว มีความ
รับผิดชอบต่อสังคม  สร้างค่านิยมในเรื่องเพศ  และสามารถปรับตัวในครอบครัวและสังคมได้ดีมากขึ้น 
(ขัตพันธ์ ชุมนุสนธิ์, 2551: 69-71)  

ความสามารถท่ีเป็นทักษะชีวิตเปน็ส่ิงท่ีมนุษย์พัฒนาขึ้นจากประสบการณ์และการฝึกฝน
อบรม ซึ่งเกิดขึ้นในวงจรของชีวิตประจ าวันในสังคมโดยการปะทะหรือมีปฏิสัมพันธ์กับพ่อแม่ พี่น้อง  
เพื่อน และผู้ใหญ่ในชุมชน ดังนั้นแหล่งท่ีมาของทักษะชีวิตอาจจ าแนกเป็น 3 แหล่งใหญ่ๆ คือ  

1. ครอบครัว คือ ได้จากการใช้ชีวิตประจ าวันร่วมกับบุคคลในครอบครัวและได้รับ 
ถ่ายทอดหล่อหลอมจากการฟังนิทาน นิยาย ท่ีผู้ใหญ่เล่าให้ฟัง ได้แบบอย่างจากการสนทนา และ 
ปฏิบัติการงานอาชีพปกติของผู้ใหญ่ ได้จากการช่วยงาน เช่น ท างานบ้าน ดูแลเล้ียงสัตว์  เป็นต้น   

2. ชุมชน คือ ได้จากการร่วมกิจกรรมในชุมชน ได้ความคิดและแบบอย่างจากการ 
ปฏิบัติของผู้ใหญ่ในชุมชน และดูแบบอยา่งจากการละเล่นพื้นเมือง เกม งานประเพณี เล่นกับเพื่อนๆ 
พบปะสนทนากับบุคคลต่างกลุ่มต่างวัย โดยไม่มีภาวะกดดัน    

3. โรงเรียน ได้จากการฝึกอบรมจากกระบวนการเรียนการสอน ท้ังในและนอก 
หลักสูตร โดยเฉพาะท่ีมีการสอดแทรกวิชาวรรณคดี นิทาน บทเรียนวิชาภาษา การแนะแนว กิจกรรม 
เสริมหลักสูตร และการอบรมบ่มนิสัย  

ทักษะชีวิตเป็นตัวเช่ือมโยงความรู้ เจตคติ และค่านิยม เพื่อน าไปสู่ความสามารถท่ี
แท้จริง เช่น จะท าอะไร และท าอย่างไร (What to do and How to do it) ทักษะชีวิตเป็น 
ความสามารถท่ีจะน าไปสู่หนทางการมีพฤติกรรมท่ีดี การน าทักษะชีวิตไปใช้ยังต้องค านึงถึงปัจจัย 
ส่ิงแวดล้อมทางวัฒนธรรมและครอบครัวที่มีผลกระทบต่อพฤติกรรมนั้นๆ ด้วย     

สรุปได้ว่า ทักษะชีวิต  คือ ความสามารถขั้นพื้นฐานของบุคคลในการปรับตัวและเลือก 
ทางเดินชีวิตท่ีเหมาะสมในการเผชิญปัญหาต่างๆ ท่ีอยู่รอบตัวในสภาพสังคมปัจจุบัน และเตรียมพร้อม 
ส าหรับการปรับตัวในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยอาศัยการถ่ายทอดประสบการณ์ ด้วยการ 
ฝึกฝนอบรม การน าทักษะชีวิตไปประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิผลจะท าให้บุคคลรู้จักตนเองและเข้าใจ 
ตนเอง รับรู้และเข้าใจคนอื่น  ทักษะชีวิตจะช่วยสนับสนุนการรับรู้ เกี่ยวกับความสามารถแห่งตน 
(Self-Efficacy) ความเช่ือมั่นในตนเอง (Self-Confidence) และการเห็นคุณค่าในตนเอง (SelfEsteem)  
ซึ่งส่งเสริมให้เกิดการมีสุขภาพจิตท่ีดีท่ีจะสนับสนุนหรือจูงใจท่ีจะท าให้สามารถดูแลตนเอง และบุคคล
อื่น  อีกท้ังป้องกันโรคทางจิตและปัญหาทางพฤติกรรมสุขภาพต่างๆ  จึงได้มีการน าทักษะชีวิตไปใช้
อย่างกว้างขวาง 
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กฎหมายและนโยบายที่เก่ียวข้องกับการมีงานท าของคนพิการ 

การส่งเสริมการจ้างงานให้คนพิการได้มีอาชีพท่ีเหมาะสม และมีรายได้ท่ีมั่นคงนั้นเป็น
ส่วนส าคัญอย่างยิ่งในการสนับสนุนให้คนพิการสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างอิสระ โดยลดการ
พึ่งพิงผู้อื่น และใช้ความสามารถของตนเองอย่างเต็มศักยภาพ ดังนั้นจึงได้มีการก าหนดสิทธิและ
โอกาสของคนพิการไว้ ดังนี้ 

1. การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในด้านการจ้างงาน  

จากการท่ีประเทศไทย เห็นความส าคัญของคุณภาพชีวิตคนพิการ จึงจัดต้ังหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องและรับผิดชอบในการดูแลคุณภาพชีวิตคนพิการมาต้ังแต่ พ.ศ. 2483 อีกท้ังพระราชบัญญัติ
การฟื้นฟู สมรรถภาพคนพิการ พ.ศ.2534 ซึ่งต่อมาจึงมีพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 เพราะพระราชบัญญัติการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 ใช้บังคับ
มาเป็นเวลานาน สาระส าคัญและรายละเอียดเกี่ยวกับการสงเคราะห์และการฟื้นฟูสมรรถภาพคน
พิการไม่เหมาะสมกับสภาพ สังคมปัจจุบัน สมควรก าหนดแนวทางและปรับปรุงวิธีการในการส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้มีความเหมาะสมยิ่ งขึ้น และก าหนดบทบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิ
ประโยชน์และความคุ้มครองคนพิการเพื่อมิให้มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมเพราะเหตุสภาพทาง
กายหรือสุขภาพ รวมท้ังให้คนพิการมีสิทธิได้รับส่ิงอ านวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะและความ
ช่วยเหลืออื่นจากรัฐ ตลอดจนให้รัฐต้องสงเคราะห์คนพิการให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและพึ่งตนเองได้ 
(พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ, 2550: 77) และปัจจุบันเป็นพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2556 ซึ่งมีการแก้ไขเพิ่มเติมจากกฎหมาย
ท่ีว่าด้วยหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในเรื่องของการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ คนพิการตาม
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 เพื่อให้คนพิการได้รับสิทธิ
ประโยชน์สูงสุด 

 

2. พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชวิีตคนพิการ พ.ศ. 2550 ในส่วนที่เก่ียวกับการ 

ส่งเสริมอาชีพและการจ้างงานคนพิการ 

พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ได้บัญญัติในเรื่อง
ของการจ้างงาน ได้แก่คนพิการมีสิทธิ์เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากส่ิงอ านวยความสะดวกเป็น
สาธารณะ ตลอดจนสวัสดิการและความช่วยเหลืออื่นจากรัฐเช่น การฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ การ
ให้บริการท่ีมีมาตรฐานการคุ้มครองแรงงาน มาตรการการมีงานท าตลอดจนการให้นายจ้างหรือ
เจ้าของสถานประกอบการ และหน่วยงานของรัฐรับคนพิการเข้าท างานตามกฎกระทรวงก าหนด
จ านวนท่ีนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐจะต้องรับคนพิการเข้าท างาน 
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ในอัตราส่วน คนปกติ 100 คน ต่อ คนพิการ 1 คน ส่วนนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการท่ีมิได้
รับคนพิการเข้าท างานตามจ านวนท่ีก าหนดก็ให้ส่ง เงินเข้ากองทุนตามอัตราตามท่ีกฎหมายก าหนด 
หรือเลือกการให้สัมปทาน คือ จัดสถานท่ีจ าหน่ายสินค้า หรือบริการ จัดจ้างเหมาช่วงงาน ฝึกงาน 
หรือให้การช่วยเหลืออื่นใดแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการแทน  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี
คณะกรรมการก าหนดในระเบียบ หรือให้อายัดทรัพย์สินของนายจ้างหรือ เจ้าของสถานประกอบการ
ซึ่งฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการจ้างงานคนพิการตามจ านวนท่ีไม่ส่งเงินเข้ากองทุน ตามมาตรา 34 ตาม
มาตรา 34 ตามระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พ.ศ. 2552 แต่ส าหรับ
หน่วยงานภาครัฐ หากไม่จ้างคนพิการเข้าท างานก็ต้องให้สัมปทาน คือ จัดสถานท่ีจ าหน่ายสินค้าหรือ
บริการ จัดจ้างเหมาช่วงงาน ฝึกงาน หรือให้การช่วยเหลืออื่นใดแก่คนพิการหรือผู้ดูแล คนพิการแทน
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีคณะกรรมการก าหนดในระเบียบด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ยังมีการ 
ด าเนินการตามพระราชบัญญัติฯแล้ว ยังมีบทบัญญัติตามมาตรา 39 ท่ีก าหนดให้ส านักงานส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติมีอ านาจออกประกาศโฆษณาข้อมูลการปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติ
ตามท่ี สาธารณะอย่างน้อยปีละครั้ง ส่วนในเรื่องของสิทธิประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายในเรื่อง
ของการมีสิทธิได้รับยกเว้นภาษี เพิ่มเติม เช่น นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการท่ีจ้างงานคน
พิการเข้าท างานมากกว่าร้อยละหกสิบ ของลูกจ้างในสถานประกอบการนั้น โดยมีระยะเวลาจ้างเกิน
กว่าหนึ่งร้อยแปดสิบวัน นายจ้างหรือเจ้าของ สถานประกอบการท่ีรับคนพิการเข้าท างานหรือส่งเงิน
เข้ากองทุน ส่วนในกรณีท่ีรัฐหรือหน่วยงานของรัฐจะ พิจารณาให้สัมปทาน การส่งเสริมการลงทุน การ
ประกาศเกียรติคุณ สินเช่ือรางวัลเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นต้น นอกจากนี้พระราชบัญญัติส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ยังได้กล่าวถึง เรื่องสิทธิของคนพิการ การเลือกปฏิบัติ
โดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการเพราะเหตุสภาพทางกายหรือ สุขภาพรวมถึงสิทธิในการเข้าถึงบริการ
ต่างๆ ตามมาตรา 15 มาตรา 16 และมาตรา 21 ส่วนในการก าหนดเกี่ยวกับสิทธิของคนพิการในด้าน
อาชีพ เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้นายจ้างหรือเจ้าของสถาน
ประกอบการและหน่วยงานของรัฐรับคนพิการเข้าท างานตามลักษณะของงาน ในอัตราส่วนท่ี
เหมาะสมกับผู้ปฏิบัติงานแล้วนั้น กฎหมายฉบับนี้ได้เพิ่มสิทธิในการด าเนินการกรณีท่ีนายจ้าง หรือ
สถานประกอบการท่ีไม่ปฏิบัติตามกฎหมายในการจ้างงานคนพิการในรูปแบบต่างๆ เช่น การส่งเงิน
สมทบ การประกาศโฆษณาข้อมูลการปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติตามท่ีสาธารณะและการอายัดทรัพย์ท้ังนี้
เพื่อเป็นการส่งเสริมให้คนพิการมีโอกาสเข้าท างานในสถานประกอบการเพิ่มขึ้น รวมท้ังการด าเนินการ
ต่าง ๆ ท่ีท าให้คนพิการได้รับการพัฒนาและสามารถมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้นตามมาตรา 36 อีกด้วย 
 



  35 

3. พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 ในส่วนที่ 

เก่ียวกับการส่งเสริมอาชีพและการจ้างงานคนพิการ (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 130 ก ลงวันที่ 29 

มีนาคม 2556)  

เนื่องจากพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ยังขาด 
มาตรการในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพคนพิการเพื่อแก้ไขปัญหาในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ส่ิง 
อ านวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะ ตลอดจนสวัสดิการและความช่วยเหลืออื่นจากรัฐ จึงได้
ก าหนดให ้ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติมีฐานะเป็นกรมและก าหนดให้
มีอ านาจหน้าท่ีใน การตรวจสอบ ให้ค าแนะน า และช่วยเหลือคนพิการให้ได้รับสิทธิประโยชน์และการ
อ านวยความสะดวก เพิ่มขึ้น รวมท้ังก าหนดให้องค์กรด้านคนพิการหรือองค์กรอื่นใดท่ีให้บริการแก่คน
พิการมีบทบาทในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการมากขึ้น ตลอดจนก าหนดให้มี
ศูนย์บริการคนพิการเพื่อท าหน้าท่ี เป็นศูนย์กลางในการบริการ และแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติอื่น ๆ ท่ี
เกี่ยวข้องกับการบังคับการตามกฎหมาย ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพจากเหตุผลดังกล่าวจึงมีการ
แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการโดยเฉพาะในเรื่องท่ี
เกี่ยวกับการจ้างงาน ได้แก่  

1) องค์กรคนพิการมีสิทธิในการด าเนินให้บริการจัดหางานและส่งเสริมการมีงานท า
ให้แก่คนพิการ โดยอาจได้รับเงินอุดหนุนจากกองทุน ท่ีเรียกว่า“กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ”  

2) ให้มีการจัดต้ังศูนย์บริการคนพิการ โดยราชการส่วนท้องถิ่นอาจจะจัดต้ังศูนย์นี้โดยใช้
งบประมาณ ของตนเอง เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

3) มีการให้ความช่วยเหลือในเรื่องของการด ารงชีวิตขั้นพื้นฐาน การฟื้นฟูสมรรถภาพ
ด้านอาชีพ การฝึก อาชีพและการจัดหางานให้แก่คนพิการ  

4) ให้เพิ่มเติมเรื่องของการจัดให้มีล่ามภาษามือ เข้าไว้ในในการปฏิบัติตามมาตรา 35 
สรุปโดยรวมคือ พยายามให้คนพิการได้เข้าถึงสิทธิประโยชน์ของการรับบริการการจัดหา

งาน จากรัฐตามท่ีกฎหมายก าหนดได้มากขึ้น โดยเฉพาะในเรื่องของการจ้างงาน อย่างเช่น การให้
อ านาจแก่ ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ (พก.) สามารถตรวจสอบการ
ได้รับสิทธิประโยชน์ของคนพิการ โดยถ้าหน่วยงานท่ีรับผิดชอบฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามท่ีกฎหมาย
ก าหนด ให้ส านักงานส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติแจ้งแก่หน่วยงานของรัฐ 
องค์กรเอกชนหรือบุคคลดังกล่าวให้ปฏิบัติตามท่ีกฎหมายก าหนดภายในระยะเวลาท่ีก าหนดหากยังไม่
ปฏิบัติตาม ส าหรับหน่วยงานราชการให้ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ
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สามารถรายงานต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณา ด าเนินการก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาส่ังการ
ต่อไป ส่วนองค์กรเอกชนหรือบุคคล ให้แจ้งต่อหน่วยงานของรัฐท่ีมีอ านาจหน้าท่ีรับผิดชอบเพื่อใช้
มาตรการบังคับตามกฎหมาย และด าเนินการตามขั้นตอน ซึ่งมติของคณะกรรมการให้เป็นท่ีสุด เพื่อ
การด าเนินมีความเป็นรูปธรรมท่ีชัดเจน และเพื่อขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการ 
และให้คนพิการของประเทศไทยมีโอกาสได้รับสิทธิประโยชน์ได้อย่างเต็มท่ี 

4. การก าหนดอัตราส่วนเพื่อสนับสนุนการจ้างงานคนพิการ  

กระทรวงแรงงาน ได้ออกกฎกระทรวงฉบับท่ี 1 เรื่องการจ้างงานคนพิการ พ.ศ. 2537 
ซึ่งออก ตามพระราชบัญญัติการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ.2534 โดยเดิมก าหนดให้สถาน
ประกอบการท่ีมี ลูกจ้าง 200 คนขึ้นไป ต้องรับคนพิการท่ีสามารถท างานได้ไม่ว่าจะต าแหน่งใดเข้า
ท างานในอัตราส่วน ของลูกจ้างทุกสองร้อยคนต่อคนพิการหนึ่งคน และสถานประกอบการใดท่ีรับคน
พิการเข้าท างานมีสิทธิน าเงินค่าจ้างท่ีจ่ายให้แก่คนพิการมาหักเป็นค่าใช้จ่ายตามประมวลรัษฎากรได้
เป็นจ านวน 2 เท่าของจ านวนท่ีจ่ายจริง และกรณีนายจ้างหรือสถานประกอบการใดท่ีอยู่ในเกณฑ์ต้อง
จ้างงานคนพิการไม่พร้อมท่ีจะรับผิดชอบคนพิการเข้าท างาน ต้องส่งเงินเข้ากองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ
คนพิการในอัตราครึ่งหนึ่งของอัตรา ค่าจ้างขั้นต่ าท่ีใช้บังคับในท้องท่ีท่ีสถานประกอบการต้ังอยู่คูณด้วย 
365 และคูณด้วยจ านวนคนพิการซึ่งประสงค์จะไม่รับเข้าท างาน ต่อมากระทรวงแรงงานได้ออกเป็น
กฎกระทรวงแรงงาน เรื่อง ก าหนดจ านวนคนพิการท่ีนายจ้าง หรือเจ้าของสถานประกอบการและ
หน่วยงานของรัฐจะต้องรับเข้าท างาน และจ านวนเงินท่ีนายจ้าง หรือเจ้าของสถานประกอบการ
จะต้องน าส่งเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2554 ซึ่งก าหนดให้นายจ้าง
หรือเจ้าของสถานประกอบการซึ่งมีลูกจ้างต้ังแต่ 100 คนขึ้นไปรับคนพิการท่ีสามารถท างานได้ไม่ว่า
จะอยู่ในต าแหน่งใดในอัตราส่วนลูกจ้างท่ีมิใช่คนพิการทุก 100 คนต่อคนพิการ 1 คน เศษ ของ 100 
คนถ้าเกิน 50 คนต้องรับคนพิการเพิ่มอีก 1 คน การนับจ านวนลูกจ้างให้นับทุกวันท่ี 1 ตุลาคม ของแต่
ละปี นอกจากนี้ยังให้หน่วยงานของรัฐซึ่งมีผู้ปฏิบัติงานต้ังแต่ 100 คนขึ้นไปรับคนพิการท่ีสามารถ
ท างานได้ไม่ว่าจะอยู่ในต าแหน่งใดในอัตราส่วนผู้ปฏิบัติงานท่ีมิใช่คนพิการทุก 100 คนต่อคนพิการ     
1 คนเศษของ 100 คนถ้าเกิน 50 คนต้องรับคนพิการเพิ่มอีก 1 คน การนับจ านวนผู้ปฏิบัติงานให้นับ 
ทุกวันท่ี 1 ตุลาคม ของแต่ละปีซึ่งได้แก่กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออย่างอื่นท่ีมี 
ฐานะเป็นกรม, ราชการส่วนท้องถิ่น, รัฐวิสาหกิจท่ีต้ังขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา, 
และ หน่วยงานอื่นของรัฐท่ีเป็นนิติบุคคลเป็นต้น  

จะเห็นได้ว่าการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับต่าง ๆ ดังท่ีกล่าวมาท าให้คนพิการสามารถ
เข้าท างานในสถานประกอบการท่ัวประเทศเพิ่มขึ้นซึ่งเป็นการส่งเสริมให้เกิดความเสมอภาคและความ
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เช่ือมั่นในศักยภาพของคนพิการเพื่อเปิดโอกาสการมีงานท าของคนพิการและสามารถประกอบอาชีพ  
มีรายได้เล้ียงตนเองและครอบครัว 

การด าเนินงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในประเทศไทยท่ีผ่านมา
ในอดีตนั้น นโยบายเริ่มต้นจากการช่วยเหลือเบื้องต้นแก่คนพิการในรูปแบบให้การสงเคราะห์โดย 
สถาบันต่างๆได้พัฒนาก้าวหน้าไปสู่การฟื้นฟูสมรรถภาพ และให้การศึกษาแก่คนพิการ การ
เปล่ียนแปลง ดังกล่าวท าใหเ้กิดการผลักดันอย่างต่อเนื่องในนโยบายและการด าเนินงานด้านคนพิการ
ในหลายมิติในเวลาต่อมา  

แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในช่วงท่ีผ่านมาได้ก้าวข้ามการท างาน บนฐาน
การสงเคราะห์ฟื้นฟูมุ่งสู่การด าเนินงานบนฐานสิทธิมากยิ่งขึ้นโดยคนพิการหรือผู้แทนองค์กรคนพิการ
มีสิทธิเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการในแต่ละประเด็นและมีส่วนร่วมในการก าหนด
นโยบายแผนงานโครงการกิจกรรมทางสังคมเศรษฐกิจและการเมืองท่ีส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการนอกจากนี้คนพิการมีสิทธิไดรับการช่วยเหลือทางกฎหมายและการจัดหาทนายความว่าต่าง
แก้ต่างทางคดีการเข้าถึงข้อมูลขา่วสารการส่ือสารและบริการโทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสารเทคโนโลยีส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆตลอดจนบริการสาธารณะ บริการล่ามภาษามือการ
จัดสวัสดิการเบ้ียความพิการการปรับสภาพแวดล้อมท่ีอยู่อาศัยบริการผู้ช่วยคนพิการ  

การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในช่วงแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับท่ี 
1 – 4 (ระหว่างพ.ศ. 2540 – 2559) ซึ่งเป็นแผนแมบ่ทท่ีก าหนดแนวทางการด าเนินงานด้านคนพิการ
ของประเทศไทยให้กับหน่วยงานท้ังภาครัฐเอกชนและทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง โดยก าหนดช่วงเวลา
ของแผนแต่ละฉบับในระยะเวลา 5 ปี ความท้าทายของการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการท่ีจะต้อง
เผชิญกับบริบทการเปล่ียนแปลงและพัฒนาการท่ีส าคัญภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ท้ังในระดับโลกและ
ระดับประเทศ  

ผลการด าเนินงานท่ีส าคัญ ได้มีการขับเคล่ือนการพัฒนาสิทธิประโยชน์และสวัสดิการท่ี
ครอบคลุมทุกมิติท าให้คนพิการได้เข้าถึงสิทธิต่างๆ เพิ่มมากขึ้น อาทิ การเพิ่มสวัสดิการเบี้ยความ
พิการจาก 500 บาท เป็น 800 บาท จ านวน 1,384,734 คน (ณ ปีงบประมาณ 2559) โดยคนพิการท่ี
มีบัตรประจ าตัวแล้วสามารถได้รับเบี้ยความพิการทันที การพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ในด้านสุขภาพ 
การจัดการศึกษาส าหรับคนพิการในทุกระดับ ท้ังนี้ มีโรงเรียนเฉพาะความพิการ จ านวน 46 โรงเรียน 
มีนักเรียนพิการจ านวน 12,975 คน การจัดการศึกษาแบบเรียนร่วมมีนักเรียนพิการจ านวน 386,823 
คน ใน 21,972 โรงเรียนท่ัวประเทศ และพัฒนาศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการเป้าหมาย 1 อ าเภอ 1 
ศูนย์การเรียน เป็นต้น 

การประเมินแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ สะท้อนให้เห็นถึงพัฒนาการใน
การขับเคล่ือนแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในเชิงประสิทธิภาพและประสิทธิผลท่ีเพิ่มขึ้นในทุกช่วง



  38 

แผน แต่การด าเนินงานให้บรรลุซึ่งวิสัยทัศน์ของแต่ละแผนนั้นจะต้องอาศัยปัจจัยส าคัญท้ังในเชิง
นโยบายของผู้มีอ านาจในการตัดสินใจทรัพยากรในการขับเคล่ือนแผนงบประมาณ บุคลากร ตลอดจน
กลไกในเชิงกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ท่ีจะต้องเอื้อต่อการด าเนินงาน รวมถึงเจตคติของสังคมต่อคน
พิการและความพิการอย่างไรก็ตามจากการผลการประเมินข้างต้นได้สะท้อนให้เห็นว่ายุทธศาสตร์ของ
แผนดังกล่าวยังมีความส าคัญและจะต้องมีการขับเคล่ือนต่อในช่วงแผนฉบับต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับ
ข้อเสนอของคณะกรรมาธิการสังคม กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ รวมถึงข้อเสนอสมัชชาคนพิการระดับชาติ ปี พ.ศ. 2559 ท่ีเห็นควรคง
ยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติไว้ในแผนระยะต่อไป เพื่อให้การขับเคล่ือน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการมีความต่อเนื่องเกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไปอย่างแท้จริง  

ดังนั้นประเด็นส าคัญท่ีจะขับเคล่ือนการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอย่างต่อเนื่อง
จ าเป็นท่ีจะต้องค านึงถึงการเป็นส่วนหนึ่งของคนพิการในสังคม (Inclusive Society) และการส่งเสริม
สิทธิที่เปน็จริงของคนพิการ (Make the Rights Real) ในช่วง ของแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
แห่งชาติฉบับต่อไป       

แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติฉบับท่ี 5 พ.ศ. 2560 -2564 (ปัจจุบัน) เป็นแผน
ยุทธศาสตร์ท่ีขับเคล่ือนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพและให้ส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี น าเสนอแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับท่ี 5 พ.ศ. 2560 – 2564 ให้
คณะกรรมการเตรียมการยุทธศาสตร์ชาติทราบเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบด าเนินการเกี่ยวกับการ
เตรียมการยุทธศาสตร์ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป (คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการแห่งชาติ, 2560) 

แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับท่ี 5 พ.ศ. 2560 - 2564 ก าหนด
วิสัยทัศน์ “คนพิการเข้าถึงสิทธิได้จริง ด ารงชีวิตอิสระ ในสังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันอย่างยั่งยืน” 
ภายใต้ยุทธศาสตร์แห่งความเท่าเทียม (EQUAL) ได้แก่ เสริมพลังคนพิการและองค์กรด้านคนพิการให้
มีศักยภาพและความเข้มแข็ง (Empowerment) พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ ขจัดการเลือก
ปฏิบัติ เพื่อให้คนพิการเข้าถึงสิทธิได้จริง (Quality Management) เสริมสร้างความเข้าใจและเจตคติ
เชิงสร้างสรรค์ต่อคนพิการและความพิการ (Understanding) สร้างสภาพแวดล้อมและบริการสาธารณะ
ท่ีทุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ (Accessibility) ส่งเสริมการบูรณาการเครือข่ายและสร้างการมีส่วน
ร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอย่างยั่งยืน (Linkage) ซึ่งแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
แห่งชาติ ฉบับท่ี 5 พ.ศ. 2560 – 2564 มดัีงนี้ 

1. เสริมพลังให้คนพิการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากสิทธิ สวัสดิการตลอดจนสนับสนุน
องค์กรด้านคนพิการให้มีศักยภาพ ความเข้มแข็ง เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอย่าง
ยั่งยืน 
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2. ปฏิรูประบบบริหารจัดการให้คนพิการเข้าถึงสิทธิได้จริง รวมถึงส่งเสริมคุ้มครองสิทธิ
ของคนพิการและขจัดการเลือกปฏิบัติต่อคนพิการทุกรูปแบบ 

3. ส่ือสารสังคม สร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้มีเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อคนพิการและ
ความพิการเพื่อน าไปสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน 

4. สร้างสภาพแวดล้อม การเดินทาง บริการสาธารณะ และพัฒนาเทคโนโลยี ท่ีคนพิการ
เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ 

5. ส่งเสริมและบูรณาการเครือข่ายทุกภาคส่วนโดยสร้างการมีส่วนร่วม เพื่อขับเคล่ือน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอย่างเป็นระบบและยั่งยืน 

สรุปได้ว่า แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับคนพิการกฎหมายและนโยบายท่ีเกี่ยวข้อง
กับการมีงานท าของคนพิการ ท้ังจาก แนวคิดเกี่ยวกับการพึ่งตนเอง (Self-reliance) ทักษะชีวิต (Life 
Skills) รวมท้ังกฎหมายและนโยบายท่ีเกี่ยวข้องกับการมีงานท าของคนพิการ เช่น พระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ในส่วนท่ีเกี่ยวกับการ ส่งเสริมอาชีพและการจ้าง
งานคนพิการ, พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2556 ในส่วน
ท่ีเกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพและการจ้างงานคนพิการ และแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ 
ฉบับท่ี 5 (ระหว่าง พ.ศ. 2560 - 2564) สามารถสรุปได้ว่า องค์ประกอบของการมีงานท าของ       
คนพิการ ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ 1. ด้านการประกอบอาชีพ (Career) 2. ด้านการเรียนรู้ (Learning) 
3. ด้านเทคโนโลยีส่ิงอ านวยความสะดวก (Assistive technology) 4. ด้านการตระหนักในตนเอง 
(Self-awareness)   

แนวคิดท่ีเก่ียวข้องกับการส่งเสริมอาชีพและการจ้างงานคนพิการ 

การส่งเสริมอาชีพและการจ้างงานคนพิการ ตามนโยบายทางด้านกฎหมาย คือ การออก
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งช าติ พ.ศ.2550 ได้กล่าวไว้ในหลาย
มาตราท่ีรัฐและสถานประกอบการต้องปฏิบัติตาม เช่น มาตรา 33 ท่ีก าหนดสัดส่วนการรับคนพิการ 
เข้าท างานในสถานประกอบการส่วนมาตรา 34 การส่งเงินเข้ากองทุนตามมาตรา24 (5) (Rachakitcha, 
2011) และ มาตรา 35 การให้สัมปทานจัดสถานท่ีจ าหน่ายสินค้าหรือบริการจัดจ้างเหมาช่วงงานหรือ
จ้างเหมาบริการโดยวิธีกรณี พิเศษ ฝึกงานหรือจัดให้มีอุปกรณ์หรือส่ิงอ านวยความสะดวก ล่ามภาษามือ  
หรือให้ความช่วยเหลืออื่นใดแก่คนพิการ หรือผู้ดูแลคนพิการได้ (National Office for Empowerment 
of Persons with Disabilities. (2015) ซึ่งต่อมาได้ตราพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2556 โดยมีเหตุผลในการประกาศใช้ พระราชบัญญัติฉบับนี้ท่ีส าคัญคือมี
การก าหนดให้องค์กรด้านคนพิการหรือองค์กรอื่นใดท่ีให้บริการแก่คนพิการมีบทบาทในการส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการมากข้ึน ตลอดจนก าหนดให้มีศูนย์บริการคนพิการเพื่อท าหน้าท่ีเป็น
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ศูนย์กลางในการบริการและแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการบังคับการตามกฎหมาย
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ (Rachakitcha, 2013) 

1. พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชวิีตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 

บทบัญญัติตามมาตรา 35 ก าหนดให้นายจ้างหรือหน่วยงานของรัฐสามารถใช้มาตรการ
อื่นแทนการจ้างงานหรือส่งเงินเข้ากองทุน บัญญัติว่า  ในกรณีท่ีหน่วยงานของรัฐไม่ประสงค์จะรับคน
พิการเข้าท างานตามมาตรา 33 หรือนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการไม่รับคนพิการเข้าท างาน
ตามมาตรา 33 และไม่ประสงค์จะส่งเงินเข้ากองทุนตามมาตรา 34 หน่วยงานของรัฐ นายจ้างหรือ
เจ้าของสถานประกอบการนั้นอาจให้สัมปทาน จัดสถานท่ีจ าหน่ายสินค้าหรือบริการ จัดจ้างเหมาช่วง
งาน ฝึกงาน หรือให้การช่วยเหลืออื่นใดแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการแทนก็ได้ ท้ังนี้ ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการท่ีคณะกรรมการก าหนดในระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการให้สัมปทาน จัดสถานท่ีจ าหน่ายสินค้าหรือบริการ 
จัดจ้างเหมาช่วงงาน ฝึกงาน หรือให้การช่วยเหลืออื่นใดแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ พ.ศ. 2552 
และเพิ่มเติมตามราชกิจจานุเบกษา 28 พฤษภาคม 2558 สรุปได้ ดังนี้ 

1. หลักเกณฑ์การให้สัมปทาน  ได้แก่ การให้สิทธิแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ
ครอบครองหรือใช้ประโยชน์จากทรัพยากรหรือทรัพย์สินใดๆเพื่อให้คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการได้ใช้
ประโยชน์ในการประกอบอาชีพ มีระยะเวลาด าเนินงานไม่น้อยกว่าหนึ่งปี และทรัพย์สินท่ีให้สัมปทาน
มีมูลค่าไม่น้อยกว่าจ านวนค่าจ้างซึ่งต้องจ้างคนพิการในปีนั้น ส าหรับวิธีการให้สัมปทานขององค์กร
เอกชน กลุ่มเป้าหมายได้รับประโยชน์ต้องเป็นคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ กิจการต้องเป็นเรื่องอาชีพ เช่น 

1.1 การให้ประโยชน์จากอาคาร สถานท่ี หรือทรัพย์สินท่ีอยู่ในความดูแล หรือใช้
ประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐ นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ 

1.2 การให้สิทธิ์ได้จ าหน่ายสินค้าหรือบริการภายใต้ลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายการค้า
ของหน่วยงานของรัฐ นายจ้าง หรือเจ้าของสถานประกอบการ 

1.3 การจัดสรรเวลาออกอากาศของสถานีวิทยุ สถานีโทรทัศน์ เคเบิลทีวี ซึ่งอยู่ใน
ช่วงเวลาท่ีประชาชนสามารถรับฟังหรือรับชมได้อย่างแพร่หลาย และให้หมายความรวมถึงการจัดสรร
พื้นท่ีในเว็บไซต์ หรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

1.4 การให้สัมปทานอื่นๆ ตามี่คณะอนุกรรมการประกาศก าหนด การให้สัมปทานนั้น 
หน่วยงานของรัฐอาจด าเนินการภายในองค์กรหรือภายนอกองค์กรซึ่งหน่วยงานของรัฐมีสิทธิ
ครอบครองหรือใช้ประโยชน์โดยการเช่าก็ได้ โดยให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้ซึ่งมีอ านาจอนุญาต



  41 

ให้ใช้ประโยชน์จากอาคาร สถานท่ี หรือทรัพย์สินแห่งนั้นเป็นผู้อนุญาต และลงนามในสัญญาหรือ
ข้อตกลงระหว่างหน่วยงานของรัฐกับคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ 

การใช้สิทธิในสัมปทานของนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการต้องมีมูลค่าไม่น้อย
กว่าอัตราท่ีก าหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยการก าหนดจ านวนคนพิการท่ีนายจ้างหรือเจ้าของสถาน
ประกอบการจะต้องน าส่งเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
การให้ใช้สิทธิในสัมปทานต้องมีระยะเวลาตามสัญญาต้องไม่น้อยกว่า 1 ปี กรณีการให้ใช้สิทธิใน
สัมปทาน มีระยะเวลาตามสัญญามากกว่า 1 ปี ให้หน่วยงานด าเนินการตรวจสอบและค านวณมูลค่า
การให้สิทธิในสัมปทานเป็นรายปี 

2. การจัดสถานท่ีจ าหน่ายสินค้าหรือบริการ ต้องมีลักษณะและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้  
2.1 ต้ังอยู่ในสถานท่ีซึ่งเห็นได้ง่าย และสะดวกต่อการจ าหน่ายสินค้าหรือให้บริการ 
2.2 มีสาธารณูปโภค และส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีคนพิการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได 
2.3 มีส่ิงปลูกสร้างส าหรบใช้เป็นสถานท่ีจ าหน่ายสินคาท่ีมั่นคง ปลอดภัย โดย 

หน่วยงานของรัฐนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการมีสิทธิครอบครองในสถานท่ีแห่งนั้น 
2.4 มีขนาดพื้นท่ีเหมาะสมตามประเภทกิจการจ าหน่ายสินค้าหรือบริการ 
2.5 ได้รับการยกเว้นค่าเช่าพื้นท่ีและค่าใช้จ่ายอันท่ีเกี่ยวข้องตามท่ีคู่สัญญาตกลงกัน 
2.6 ช่วงเวลาการจ าหน่ายสินค้าหรือให้บริการให้เป็นไปตามเวลาเปิดและปิดท าการ

ปกติ ของหน่วยงานของรัฐหรือสถานประกอบการแห่งนั้น หรือตามท่ีคู่สัญญาตกลงกัน 
2.7 การจัดสถานท่ีจ าหน่ายสินค้าหรือบริการของนายจ้างหรือเจ้าของสถาน

ประกอบการต้องมีมูลค่าการด าเนินงานไม่น้อยกว่าอัตราท่ีก าหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยการ
ก าหนดจ านวนคนพิการท่ีนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐจะต้องรับเข้า
ท างาน  และจ านวนเงินท่ีนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการจะต้องน าส่งเข้ากองทุนส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

การค านวณมูลค่าตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามอัตราอ้างอิงราคาในท้องตลาด กรณีไม่
มีราคาตามท้องตลาดมาอ้างอิงให้เป็นไปตามอัตราท่ีผู้รับการประเมินยื่นแบบการช าระภาษีโรงเรือน
และท่ีดินของราชการส่วนท้องถิ่นแห่งนั้น หรือตามอัตราท่ีคณะอนุกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ
ส่งเสริม  และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจ าจังหวัดประกาศก าหนด 

กรณีนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการได้ด าเนินกิจการเกี่ยวกับการให้เช่า
อาคาร  สถานท่ี หรือมีหลักฐานการให้เช่าจากผู้เช่ารายอื่นมาแสดงก็ให้น าอัตราค่าเช่านั้นมาค านวณ
มูลค่าตามวรรคสอง 
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การจัดสถานท่ีจ าหน่ายสินค้าหรือบริการต้องมีระยะเวลาการด าเนินงานตามสัญญาไม่
น้อยกว่าหนึ่งปี หากมีระยะเวลาตามสัญญามากกว่าหนึ่งปี ให้หน่วยงานด าเนินการตรวจสอบ และ
ค านวณมูลค่าการจัดสถานท่ีจ าหน่ายสินค้าหรือบริการเป็นรายปี 

กรณีหน่วยงานของรัฐ ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐมีอ านาจอนุญาตภายใต้เงื่อนไขให้ใช้
อาคารหรือสถานท่ีของหน่วยงานของรัฐท่ีได้ก าหนดไว้ โดยได้รับการยกเว้นค่าเช่าและค่าธรรมเนียม
อื่นและมีระยะเวลาตามสัญญาไม่น้อยกว่าหนึ่งปีให้หน่วยงานของรัฐ  นายจ้างหรือเจ้าของสถาน
ประกอบการด าเนินการส่งเสริมสนับสนุนและติดตามผลการปฏิบัติเพื่อให้คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ
สามารถด าเนินกิจการจ าหน่ายสินค้าหรือบริการได้ 

3. การจัดจ้างเหมาช่วงงานหรือการจ้างเหมาบริการ ต้องมีลักษณะและเงื่อนไข ดังต่อไปนี ้ 
3.1 เป็นการจ้างคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการโดยตรง 
3.2 เป็นการจ้างท่ีมีลักษณะมุ่งผลส าเร็จของงานท่ีว่าจ้างภายใต้ระยะเวลาท่ีก าหนด

ในสัญญาหรือข้อตกลง เช่น การรักษาความสะอาด งานความปลอดภัย งานสวน งานศึกษาวิจัย งาน
ส ารวจ งานติดตามประเมินผล งานข้อมูล งานพิมพ์ งานผลิตเอกสาร งานผลิตส่ือประชาสัมพันธ์ งาน
ผลิตสินค้า หรือบริการ งานก่อสร้าง หรืองานปรับปรุงส่ิงอ านวยความสะดวก เป็นต้น หรือลักษณะอื่น
ตามท่ีคณะอนุกรรมการประกาศก าหนด 

3.3 ผู้ว่าจ้างต้องจัดท าเอกสารแนบท้ายสัญญาท่ีมีรายละเอียดเกี่ยวกับการประมาณ
การด้านต้นทุน  ค่าใช้จ่ายในการจัดการ และก าไรเพื่อประกอบการพิจารณาของหน่วยงานจัดหางาน
กรุงเทพ หรือ จัดหางานจังหวัด 

3.4 กรณีหน่วยงานของรัฐ ก่อนด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ในแต่ละปีให้หัวหน้า
หน่วยงานของรัฐ มอบหมายเจ้าหน้าท่ีผู้เกี่ยวข้องก าหนดลักษณะงานท่ีเหมาะสมภายในองค์กรเพื่อ
มอบให้คนพิการหรือผู้ดูแล คนพิการท าแทนได้ และจัดสรรงบประมาณตามวงเงินท่ีก าหนดแล้วให้
หัวหน้าเจ้าหน้าท่ีพัสดุของหน่วยงาน แห่งนั้นติดต่อกับผู้รับจ้างเป็นรายกรณีโดยตรงเพื่อเสนอให้
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐนั้นเป็นผู้มีอ านาจอนุมติ และแต่งต้ังคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและ
คณะกรรมการตรวจรับการจ้างตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุของหน่วยงานของรัฐแห่งนั้นโดยวิธีกรณีพิเศษ 

การจัดจ้างเหมาช่วงงานหรือการจ้างเหมาบริการของนายจ้างหรือเจ้าของสถาน
ประกอบการ ต้องมีมูลค่าไม่น้อยกว่าอัตราท่ีก าหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยการก าหนดจ านวนคนพิการ 
ท่ีนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐจะต้องรับเข้าท างาน  และจ านวนเงิน   
ท่ีนายจ้างหรือเจ้าของ สถานประกอบการจะต้องน าส่งเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต    
คนพิการ 
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การค านวณมูลค่าของสัญญา ให้กระท าได้ 2 กรณี ดังนี้  
1) กรณีก าหนดให้คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการเป็นผู้จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ หรือเงิน

ลงทุนตามลักษณะของงานท่ีจ้าง ให้พิจารณาเฉพาะในส่วนท่ีเป็นก าไรท่ีคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ
จะได้รับเมื่อครบก าหนดสัญญาจ้างในปีนั้น 

2) กรณีก าหนดให้นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการเป็นผู้จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ 
หรือเงินทุนตามลักษณะของงานท่ีจ้าง ให้พิจารณาเฉพาะในส่วนท่ีเป็นค่าตอบแทนหรือค่าแรงงานท่ี
คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการได้รับเมื่อครบก าหนดสัญญาจ้างในปีนั้น 

กรณีหน่วยงานของรัฐให้ก าหนดวงเงินตามสัญญาหรือข้อตกลงท่ีจะจ้างในแต่ละ
ครั้ง โดยพิจารณาความจ าเป็นและความเหมาะสม ตามลักษณะของงานและจ านวนคนพิการท่ีต้อง
รับเข้าท างาน 

ระยะเวลาของสัญญาจ้างเหมาช่วงงานหรือจ้างเหมาบริการ ให้เป็นไปตามท่ีคู่สัญญาตก
ลงกัน หากมีระยะเวลามากกว่าหนึ่งปี ให้หน่วยงานด าเนินการตรวจสอบและค านวณมูลค่าตามสัญญา
เป็นรายปี กรณีหน่วยงานของรัฐอาจด าเนินการจ้างโดยวิธีกรณีพิเศษ  โดยให้ด าเนินการภายใน
ปีงบประมาณและในกรณีท่ีมีข้อตกลงให้จ้างต่อเนื่อง ให้สัญญาหรือข้อตกลงดังกล่าวมีผลต้ังแต่วันท่ี 1 
ตุลาคมของแต่ละปีได้ให้หน่วยงานของรัฐแจ้งหัวหน้าหน่วยงานส านักงานจัดหางานกรุงเทพ หรือ 
จัดหางานจังหวัด พร้อมส่งส าเนาสัญญาหรือข้อตกลงเกี่ยวกับการจ้าง ภายใน 30 วัน นับแต่วันท่ีมี
การเข้าท าสัญญาดังกล่าว 

4. การฝึกงาน แก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการต้องมีลักษณะและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้  
4.1 หลักสูตรการฝึกงานต้องมีสาระส าคัญเกี่ยวกับการเพิ่มพูนความรู้ มีทักษะ 

ประสบการณ์ความช านาญการถ่ายทอดวิทยาการ เทคโนโลยี หรือองค์ความรู้ต่าง ๆ เพื่อให้คนพิการ
หรือผู้ดูแลคนพิการน าไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ 

4.2 ระยะเวลาฝึกงานต้องไม่น้อยกว่าหกเดือน ท้ังนี้ ต้องไม่น้อยกว่าหกร้อยช่ัวโมง 
หรือตามท่ีหน่วยงานของรัฐแห่งนั้นเห็นสมควรและมีการมอบวุฒิบัตรท่ีออกโดยหน่วยงานท่ีรับฝึกงาน
แก่ผู้ผ่านการฝึกงานด้วย 

4.3 หลักสูตรการฝึกงานของนายจ้างหรือสถานประกอบการต้องได้รับความเห็นชอบ
จากอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานหรือผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย แล้วแต่กรณี  เว้นแต่
หลักสูตรของเอกชนซึ่งได้รับการเห็นชอบจากทางราชการแล้วไม่ต้องขอความเห็นชอบตามระเบียบ   
นี้อีก โดยก่อนด าเนินการให้ผู้แทนนายจ้างหรือสถานประกอบการเสนอเรื่องต่ออธิบดีกรมพัฒนาฝีมือ
แรงงานหรือผู้ว่าราชการจังหวัด 

4.4 นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการอาจจัดฝึกงานเอง หรือมอบหมายให้
หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนเป็นผู้จัดฝึกงานแทนก็ได้ โดยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการฝึกงาน เช่น 
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ค่าสถานท่ีฝึก ท่ีพัก วัสดุอุปกรณ์ เอกสาร วิทยากร ค่าพาหนะ และให้จ่ายค่าเบี้ยเล้ียงหรือค่าอาหาร
แก่ผู้เข้ารับการฝึกงานตามท่ีตกลงกัน ท้ังนี้ การฝึกงานในสถานประกอบการให้คนพิการหรือผู้ดูแลคน
พิการได้รับเบี้ยเล้ียงในอัตราไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ าตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน  
และมิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายใด ๆ จากคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ กรณีนายจ้างหรือเจ้าของสถาน
ประกอบการมอบหมายให้หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนเป็นผู้จัดฝึกงาน ให้ส่งส าเนาสัญญาหรือ
ข้อตกลงแก่หน่วยงานส านักงานจัดหางานกรุงเทพ หรือ จัดหางานจังหวัด  

4.5 หน่วยงานของรัฐอาจจัดฝึกงานเองหรือจะสนับสนุนงบประมาณให้แก่หน่วยงาน
ของรัฐอื่นหรือเอกชนเป็น ผู้จัดฝึกงานแทนก็ได้ ซึ่งต้องไม่ใช่ภารกิจตามปกติของหน่วยงานของรัฐแห่ง
นั้น โดยให้หน่วยงานของรัฐ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการฝึกงาน เช่น ค่าสถานท่ี ท่ีพัก วัสดุอุปกรณ์ 
เอกสารวิทยากร ค่าพาหนะ และค่าเบ้ียเล้ียงหรือค่าอาหารแก่ผู้เข้ารับการฝึกงาน ทังนี้ ให้น าระเบียบ
ว่าด้วยการฝึกอบรมของส่วนราชการมาใช้บังคับ โดยอนุโลมให้นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ
แจ้งจ านวนและรายช่ือคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ วิทยากร และรายการค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรส่ง
ให้หัวหน้าหน่วยงานส านักงานจัดหางานกรุงเทพ หรือจัดหางานจังหวัด เพื่อด าเนินการตรวจสอบและ
ให้ความเห็นชอบก่อนการฝึกงาน  

การฝึกงานต้องมีมูลค่าไม่น้อยกว่าอัตราท่ีก าหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยการก าหนด
จ านวนคนพิการท่ีนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐจะต้องรับเข้าท างาน
และจ านวนเงินท่ีนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการจะต้องน าส่งเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ  

5. หลักเกณฑ์การจัดให้มีอุปกรณ์หรือส่ิงอ านวยความสะดวก ได้แก่ การจัดให้มีอุปกรณ์
หรือส่ิงอ านวยความสะดวกต้องมีลักษณะและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

5.1 หน่วยงานของรัฐ นายจ้างหรือสถานประกอบการแห่งนั้นได้รับลูกจ้างคน
พิการ ซึ่งมีความ ต้องการจ าเป็นพิเศษเฉพาะบุคคลท่ีต้องการความช่วยเหลือเพื่อให้สามารถท างานได้ 

5.2 หน่วยงานของรัฐ นายจ้างหรือสถานประกอบการแห่งนั้น อาจจัดให้มีอุปกรณ์
หรือ ส่ิงอ านวยความสะดวกให้แก่หน่วยงานของรัฐ นายจ้างหรือสถานประกอบการซึ่งมีคนพิการเข้า
ท างาน เป็นลูกจ้าง 

5.3 การจัดให้มีอุปกรณ์หรือส่ิงอ านวยความสะดวก ได้แก่ การจัดให้มีขึ้นใหม่ หรือ
ปรับปรุงส่ิงปลูกสร้าง  หรือส่ิงอ านวยความสะดวกแก่คนพิการ  โดยด าเนินการในสถานท่ีของ
หน่วยงานของรัฐ นายจ้างหรือเจ้าของประกอบการซึ่งรับคนพิการเข้าท างาน ท้ังนี้  ตามรายการท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวงท่ีออกตามกฎหมาย ว่าด้วยการควบคุมอาคาร หรือกฎกระทรวงท่ีออกตาม
กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม  และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  เว้นแต่ไม่มีการก าหนดไว้ใน
กฎกระทรวงดังกล่าวให้เป็นไปตามท่ี คณะอนุกรรมการประกาศก าหนด 
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5.4 มิใช่อุปกรณ์หรือส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีอาคารส านักงานแห่งนั้นต้องอยู่ภายใต้
บังคับของกฎกระทรวง 

5.5 ต้องด าเนินการให้เสร็จส้ินภายใน 1 ปี ก่อนเริ่มด าเนินการ ให้หน่วยงานของ
รัฐ  นายจ้าง  หรือสถานประกอบการด าเนินการส ารวจและออกแบบเกี่ยวกับการจัดให้มีอุปกรณ์หรือ
ส่ิงอ านวยความสะดวกแก่คนพิการและเสนอแผนงานโครงการท่ีมีรายละเอียดเกี่ยวกับรายการ
อุปกรณ์  ประมาณการค่าใช้จ่ายวงเงินงบประมาณและประโยชน์ ท่ี คาดว่าจะได้รับ โดยยื่นต่อ
หัวหน้าหน่วยงานส านักงานจัดหางานกรุงเทพ หรือ จัดหางานจังหวัด  เพื่อตรวจสอบและให้ความ
เห็นชอบ 

การจัดให้มีอุปกรณ์หรือส่ิงอ านวยความสะดวกแก่คนพิการของนายจ้างหรือเจ้าของ
สถานประกอบการ ต้องมีมูลค่าไม่น้อยกว่าอัตราท่ีก าหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยการก าหนดจ านวน
คนพิการ ทีนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐจะต้องรับเข้าท างาน คูณด้วย
ค่าแรงขั้นต่ า (รายเดือน) ครบ 1 ปี และตรงกับจ านวนยอดเงินรวมที่ต้องส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กรณีหน่วยงานของรัฐ การพิจารณาวงเงินส าหรับการจัดให้มีอุปกรณ์
หรือส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการให้พิจารณาตามความจ าเป็นและเหมาะสมเพื่อให้คนพิการ
เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ 

6. หลักเกณฑ์การจัดให้มีล่ามภาษามือ ได้แก่ การจัดให้มีบริการล่ามภาษามือต้องมี
ลักษณะและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้  

6.1 หน่วยงานของรัฐ นายจ้าง หรือเจ้าของสถานประกอบการแห่งนั้นมีคนพิการซึ่ง
ความต้องการจ าเป็นพิเศษท่ีจะต้องใช้บริการล่ามภาษามือเพื่อสนับสนุนหรือพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการให้สามารถส่ือสารกับผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

6.2 การจัดให้มีล่ามภาษามือในสัดส่วนหนึ่งคนต่อคนพิการทางการได้ยินหรือส่ือ
ความหมาย 20 คน โดยก่อนเริ่มด าเนินการ  ให้หน่วยงานของรัฐ นายจ้างหรือเจ้าของสถาน
ประกอบการด าเนินการส ารวจความต้องการจ าเป็นพิเศษเฉพาะบุคคลเกี่ยวกับการให้บริการล่าม
ภาษามือและเสนอแผนงานโครงการท่ีมี รายละเอียดเกี่ยวกับประมาณการค่าใช้จ่ายวงเงิน
งบประมาณ และประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับต่อหัวหน้าหน่วยงาน การจัดให้มีบริการล่ามภาษามือของ
นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการต้องมีมูลค่าไม่น้อยกว่าอัตราท่ีก าหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วย
การก าหนดจ านวนคนพิการ ทีนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐจะต้อง
รับเข้าท างาน และจ านวนเงินท่ีนายจ้าง หรือเจ้าของสถานประกอบการจะต้องน าส่งเข้ากองทุน
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการต่อการจ้างล่ามภาษามือหนึ่งคน กรณีหน่วยงานของรัฐให้
ก าหนดวงเงินในการจัดให้มีล่ามภาษามือให้พิจารณาตามความจ าเป็น และเหมาะสมเพื่อประโยชน์ใน
การปฏิบัติหน้าท่ีของคนพิการ 
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7. หลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลืออื่นใด ได้แก่ หน่วยงานของรัฐ นายจ้าง หรือเจ้าของ
สถานประกอบการอาจให้การสนับสนุนด้านการเงินวัสดุ  อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ เครื่องมือ หรือทรัพย์สิน
อื่น รวมทั้งการซื้อสินค้าจากคนพิการ หรือผู้ดูแลคนพิการโดยตรง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คนพิการ
หรือผู้ดูแลคนพิการได้ประกอบอาชีพ ฝึกอาชีพ เตรียมความพร้อมในการท างาน หรือกิจกรรมท่ี
เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพ การมีงานท า หรือการมีรายได้ของคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการตาม
ความจ าเป็น หรือการให้ความช่วยเหลืออื่นใดท่ีคณะอนุกรรมการประกาศก าหนดการให้ความ
ช่วยเหลืออื่นใดต้องมีมูลค่าการด าเนินงานตามสัญญาหรือข้อตกลงไม่น้อยกว่าอัตราท่ีก าหนดไว้ใน
กฎกระทรวงว่าด้วยการก าหนดจ านวนคนพิการท่ีนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและ
หน่วยงานของรัฐจะต้องรับเข้าท างาน และจ านวนเงินท่ีนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการจะต้อง
น าส่งเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  

การซื้อสินค้าหรือบริการจากคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการโดยตรงต้องให้คนพิการหรือ
ผู้ดูแลคนพิการมีก าไรจากการขายสินค้าหรือบริการไม่น้อยกว่าอัตราท่ีก าหนดไว้ในกฎกระทรวงว่า
ด้วยการก าหนดจ านวนคนพิการท่ีนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐจะต้อง
รับคนพิการเข้าท างาน และจ านวนเงินท่ีนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการจะต้องน าส่งเข้า
กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 
พบว่ามาตรา 35 ท าให้คนพิการได้รับโอกาส ได้มีงานท าเพิ่มมากขึ้นตามล าดับเมื่อพิจารณาจากสถิติ
การปฏิบัติตามกฎหมายเมื่อปี 2555-2560 เทียบกับจ านวนสถานประกอบการท่ัวประเทศ  

นอกจากนั้น มาตรา 36 ยังให้อ านาจแก่อธิบดีออกค าส่ังเป็นหนังสือให้อายัดทรัพย์สิน
ของนายจ้างหรือเจ้าของ สถานประกอบการซึ่งไม่ส่งเงินท่ีจะต้องส่งแก่กองทุนด้วยและมาตรา ๓๙ ยัง
ก าหนดให้กรมมีอ านาจออกประกาศโฆษณาข้อมูลการปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติตามต่อสาธารณะอย่างน้อย
ปีละนึ่งครั้ง เพื่อให้เกิดมาตรการลงโทษทางสังคม (Social sanctions) ซึ่งในต่างประเทศจะได้ผลมาก
ท่ีสุด  

อย่างไรก็ตาม กฎหมายยังได้ ก าหนดมาตรการเชิงบวกเพื่อให้สิทธิ ประโยชน์ ในกรณี
ปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการท่ีจ้างคนพิการเข้าท างานมากกว่า
ร้อยละหกสิบของลูกจ้างในสถานประกอบการนั้น โดยมีระยะเวลาจ้างเกินกว่าหนึ่งร้อยแปดสิบวันในปี
ภาษี ใดมีสิทธิ ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ในปีนั้น ท้ังนี้ตามท่ีกฎหมายก าหนดการรับคนพิการเข้าท างาน
หรือส่งเงินเข้ากองทุนมีสิทธิได้ รับยกเว้นภาษีเป็นร้อยละของ จ านวนค่าจ้างท่ีจ าหน่ายให้แกคนพิการ
หรือเงินท่ีส่งเข้ากองทุนแล้วแต่กรณีท้ังนี้ตามท่ีกฎหมายก าหนดและในกรณีท่ีรัฐหรือ หน่วยงานของรัฐ
จะพิจารณาให้สัมปทาน การส่งเสริมการลงทุนการประกาศเกียรติคุณ สินเช่ือรางวัลเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
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หรือสิทธิประโยชน์อื่นใด แก่นายจ้างหรือสถานประกอบการใดซึ่งเป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย       
มาประกอบการพิจารณาด้วย 

ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 ถ้าไม่จ้างคน
พิการตามระบบสัดส่วนการจ้างงานคนพิการ นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการมีสองทางเลือกคือ  

1. สร้างงานให้คนพิการตามมาตรา 35 ของพระราชบัญญัติดังกล่าว เช่นให้สัมปทาน ให้
สถานท่ีแก่คนพิการจาหน่ายสินค้า ฝึกงาน หรือให้การช่วยเหล่ืออื่นใดแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ
แทนเป็นต้น ท้ังนี้นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการต้องขาดรายได้ หรือเสียค่าใช้จ่ายในการ
ปฏิบัติตามมาตรา 35 คิดเป็นจ านวนเงินเท่ากับค่าแรงขั้นต่ า คูณ 365 คูณด้วยจ านวนคนพิการท่ีต้อง
จ้าง การสร้างงานตามมาตรา 35 นี้มีผลใช้บังคับเมื่อมีการออกประกาศตามข้อ 6 ถึง 8 ของระเบียบ
คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการให้
สัมปทาน จัดสถานท่ีจาหน่ายสินค้าหรือบริการ จัดจ้างเหมาช่วงงาน ฝึกงาน หรือให้การช่วยเหลืออื่น
ใดแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ พ.ศ. 2552 หรือ 

2. เลือกจ่ายเงินเข้ากองทุนแทนก็ได้ ตามกฎกระทรวงว่าด้วยสัดส่วนการจ้างงานคน
พิการ คณะรัฐมนตรีมีมติให้จ่ายเงินเข้ากองทุนเป็นจ านวนเงินเท่ากับค่าแรงขั้นต่ าสุดของประเทศ 
(159 บาท) คูณ 365 คูณจ านวนคนพิการท่ีต้องจ้าง ท าให้นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการท่ีอยู่
ในจังหวัดท่ีมีค่าแรงขั้นต่ าสุดของประเทศต้องจ่ายเงินเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัว หากรวมกับจ านวนคนพิการท่ี
ต้องจ้างเพิ่มขึ้นด้วยแล้วจะต้องจ่ายเงินเพิ่มขึ้นถึง 4 เท่า ถึงแม้นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ
จะได้ปฏิบัติตามสัดส่วนการจ้างงานคนพิการแล้วก็ตาม นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการยังมี
หน้าท่ีปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการ ตามมาตรา 15 
ถึง มาตรา 17 

สรุปได้ว่า  พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 และท่ี
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2556 ตามมาตรา 35 เป็นทางเลือกใหม่ ให้สถานประกอบการและคน
พิการ ซึ่งมีความยืดหยุ่นท่ีเปิดโอกาสให้คนพิการท่ีมีการรวมกลุ่มกัน ท้ังคนพิการมากและคนพิการ
น้อย รวมทั้งผู้ดูแลได้มีโอกาสเข้าถึงการมีอาชีพมีงานท าและมีรายได้มากขึ้น 

“ภรณี ภู่ประเสริฐ” ผอ.ส านักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ ส านักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสร ิมสุขภาพ (คมชัดลึกออนไลน์,  2562) กล่าวว่า “แนวคิดการ
สนับสนุนคนพิการให้ท างานว่า เป็นการลดภาระครอบครัวหรือผู้ดูแล และที่ส าคัญพวกเขาจะรู้สึก
ภาคภูมิใจที่สามารถพึ่งพาตัวเองได้ ส่วนชุมชนได้ประโยชน์จากงานที่คนพิการท า เจ้าของบริษัท
หรือผู้ประกอบการก็รู ้สึกว่าตัวเองได้ท าประโยชน์ต่อสาธารณะจากเงินก้อนเดิมเคยน าส่งเข้า
กองทุน ก็สามารถส่งตรงไปให้คนพิการโดยตรงสร้างความเข้าใจมองเห็นคุณค่าซึ่งกันและกัน” 
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“นายอภิชาติ การุณกรสกุล” ประธานมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม (ไทยรัฐออนไลน์, 
2561) กล่าวว่า พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ก าหนดให้สถานประกอบการท่ีมี
พนักงาน 100 คน ต้องจ้างงานคนพิการ 1 คน อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงเกิดช่องว่างท่ีบริษัท ไม่
สามารถหาคนพิการเข้ามาท างานได้ ขณะเดียวกันคนพิการจ านวนมากไม่สามารถเข้าถึงการจ้างงาน
ได้เช่นกัน ดังนั้นจึงเกิดทางเลือกใหม่โดยใช้ มาตรา 35 Happy Workplace เปล่ียนเงินท่ีเคยส่ง
กองทุนฯ ส่งตรงไปยังคนพิการโดยตรง 100% เปล่ียนไปสร้างโอกาสให้คนพิการมีงานท าใกล้บ้านและ
มีอาชีพอิสระ สามารถพึงพาตนเองได้อย่างมีเกียรติ มีศักด์ิศรี และถือเป็นการส่งเสริมภารกิจด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทโดยตรงอีกด้วย ส าหรับโครงการ 35 Happy Society Happy 
Workplace ประกอบด้วย1) Happy Relax ผ่อนคลายให้พนักงานโดย หมอนวดตาบอด 2) Happy 
Family บริษัทให้ทุนสร้างอาชีพเสริมแก่พนักงานท่ีมีบุตรพิการ 3)Happy Society เอื้อเฟื้อสถานท่ี 
ติดต้ัง "ตู้ช่ืนใจ" แล้ว 5% ของยอดขายเครื่องด่ืมจาก "ตู้ช่ืนใจ" จะไปช่วยคนพิการท่ีขาดแคลน 

“ดร.ชาติชาย นรเศรษฐาภรณ์” รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล 
จ ากัด (ไทยรัฐออนไลน์, 2561) กล่าวว่า การจ้างงานคนพิการไม่ใช่เรื่องยาก เพียงแค่บริษัทต้องใส่ใจ
และออกแบบวิธีการท่ีเหมาะสม กลุ่มเซ็นทรัล จ้างงานคนพิการทางสายตา 16 อัตรา เรียกว่า Happy 
Relax จัดนวดผ่อนคลายให้พนักงานโดยหมอนวดตาบอดใช้มาตรา 35 จ้างเหมาบริการเพิ่มสวัสดิการ
แสนเพลิดเพลินให้พนักงานได้ผ่อนคลาย โดยน าเงินท่ีเคยส่งเข้ากองทุนฯ(ม.34) มาจ้างเหมาบริการ 
(ม.35) แทนให้คนพิการทางสายตาได้มาบริการนวดผ่อนคลายถึงบริษัท ใช้เวลาประมาณ 20 นาทีต่อ
คน ท าให้พนักงานของเราผ่อนคลายข้ึน ท างานได้มีประสิทธิภาพขึ้น ถือเป็นประโยชน์ท่ีองค์กรได้รับ
โดยตรง แต่อีกมุมหนึ่งคือการได้ช่วยเหลือคนพิการ ซึ่งตลอดระยะเวลาหลายเดือนท่ีเซ็นทรั ลได้คน
พิการมานวด พวกเขาได้แสดงศักยภาพให้เห็นแล้วว่าทุกคนท าหน้าท่ีของตนเองได้อย่างดี นอกจากนี้
ในปี 2561 กลุ่มเซ็นทรัลได้จ้างงานคนพิการ เพื่อส่งเสริมการสร้างงานสร้างอาชีพให้แก่คนพิการใน
พื้นท่ี 9 จังหวัด จ านวน 199 คน ให้มีอาชีพท่ีมั่นคงและสามารถพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืน 

ระภีภัทร์ วงษ์ภักดี (2542) กล่าวว่า แนวคิดด้านอาชีพคนพิการให้ความส าคัญกับงาน
เป็นเป้าหมายอันจ าเป็นของคนพิการ เนื่องมากจากความกดดันหรือความต้องการทางเศรษฐกิจและ
จิตวิทยาสังคมในสังคมส่วนใหญ่ กล่าวคือ 

1. คนพิการและครอบครัวคนพิการต้องการมีรายได้จากการท างานเช่นเดียวกับ
ครอบครัวอื่นๆ โดยท่ัวไป เพราะไม่สามารถอยู่ได้โดยไม่มีรายได้ประจ า 

2. ในแง่ค่านิยมของคนในสังคมซึ่งอยู่ท่ีการท างาน ก่อให้เกิดผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ 
การท างานนับว่าเป็นคุณค่าสูงส่งส าหรับคนทุกชาติ ทุกภาษา ทุกวัฒนธรรม เพราะเป็นส่วนหนึ่งท่ีท า
ให้ชีวิตมีความสมบูรณ์ ดังนั้นเมื่อเกิดความพิการและไม่สามารถท างานได้ คนพิการจะถูกตัดสินว่าเป็น
ผู้ล้มเหลวในชีวิตท่ีไม่อาจเท่าเทียมกับบุคคลอื่นในสังคมเดียวกัน 
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3. คนพิการต้องการมีส่วนร่วมในการใช้ชีวิตอย่างปกติในสังคม ในครอบครัว ในโรงเรียน 
และในสถานท่ีท างาน ซึ่งเป็นแหล่งสร้างสรรค์ความสัมพันธ์ และการพัฒนาทักษะทางสังคม บุคคลจะ
มีสถานะทางสังคมสูงหรือต่ า ขึ้นอยู่กับการมีส่วนร่วมดังกล่าว ถ้าคนพิการขาดโอกาสของการมีส่วน
ร่วมดังกล่าวก็เท่ากับว่าคนพิการได้ถูกขัดขวางอย่างรุนแรงในการอยู่ร่วมกันในสังคม 

4. คุณค่าของการมีงานท าท่ีเหมาะสมเกิดจากความจริงท่ีว่างานนั้นท าให้ชีวิตความเป็นอยู่
มีกฎเกณฑ์เช่นเดียวกับบุคคลท่ัวไป ซึ่งสอดคล้องกับ กิตติยา รัตนากร (2531) กล่าวว่า งาน และการ
ท างานของคนพิการมีข้อควรพิจารณา และท าความเข้าใจ ดังต่อไปนี้  

4.1 คนพิการต้องท างานเพื่อแสดงความสามารถในการช่วยเหลือตนเอง  และ
ครอบครัวไม่ว่าด้านเศรษฐกิจหรือภาระการรับผิดชอบดูแล  มีคนพิการจ านวนมากต้องเข้า 
โรงพยาบาลโรคจิต เพราะไม่สามารถปรับตัวได้เมื่อไปใช้ชีวิตท่ีบ้านและเป็นภาระให้ครอบครัว
รับผิดชอบดูแลหาเล้ียง 

4.2 คนพิการต้องการงานท่ีตนสนใจหรือชอบ และเป็นงานท่ีซึ่งสามารถท า ได้โดยใช้
พลังและความสามารถท่ีมีอยู่ 

4.3 คนพิการต้องการงานท่ีท าให้เกิดความรู้สึกประสบผลส าเร็จ เพราะจะท าให้เกิด
ความเช่ือมั่นมากขึ้น มีความรู้สึกว่าได้มีส่วนช่วยสร้างความเจริญให้ชุมชนและสังคม และเกิดความรู้สึก
พอใจในงานท่ีท า 

4.4 คนพิการต้องการงานซึ่งพิสูจน์ว่าตนไม่ได้มีความสามารถด้อยกว่าคนปกติ  มี
คุณค่าของการมีงานท าท่ีเหมาะสมย่อมอยู่บนพื้นฐานของความจริงท่ีว่างานนั้นได้ท าให้ชีวิตเป็นอยู่ใน
กฎเกณฑ์ และเป็นรูปร่างเช่นเดียวกับบุคคลท่ัวไป การมีชีวิตอยู่ไปวันๆ โดยปราศจากส่ิงท้าทายจาก
การท างานเป็นส่ิงท่ีน่าเบ่ือหน่ายและหงอยเหงา แม้ว่าการท างานจะไม่ใช่ข้อเดียวท่ีจะแก้ปัญหาได้ แต่
ก็เป็นข้อท่ีส าคัญมากรัฐบาลยังคิดว่าเป็นการจัดบริการสวัสดิการแก่ผู้โชคร้าย  เพื่อแสดงถึงความ
เมตตากรุณา แต่คนพิการไม่ต้องการสวัสดิการหรือการท างาน เพราะส่ิงเหล่านี้จะท าให้พวกเขาต้อง
พึ่งพิงผู้อื่นตลอดไป และลดทอนคุณค่าศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 

โอกาสท่ีคนพิการจะได้มีงานท าย่อมขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ  ท้ังทางด้าน
บุคลิกภาพ ด้านสังคมส่ิงแวดล้อมวัฒนธรรมรวมถึงปัจจัยทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้มูลเหตุจาก
ความรู้สึกท่ีเป็นปมด้อยก็มีส่วนท่ีจะท าให้โอกาสในการได้มีงานท าลดน้อยลงด้วย เพราะสภาพความ
ผิดปกติของตนก็มีส่วนอย่างมาก หากได้รับการชดเชยก็จะเป็นการช่วยให้คนพิการสามารถมีก าลังใจท่ี
จะต่อสู้ การท่ีคนพิการจะได้มีงานท านั้นไม่ใช่ด้วยความสามารถเพียงอย่างเดียวยังมีอีกหลายปัจจัยท้ัง
ทางด้านอุปสงค์แรงงานหรือความต้องการแรงงานคนพิการของธุรกิจเอกชน ซึ่งความเป็นไปได้ในการ
รับคนพิการเข้าท างานขึ้นอยู่กับความร่วมมือของสถานประกอบการด้วย   
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2. แนวทางการส่งเสริมอาชีพให้กับคนพิการในสถานประกอบการ 

มาตรฐานสากลเกี่ยวกับประเภทอาชีพ ต าแหน่งงานและลักษณะงานท่ีเหมาะสมกับ
ความพิการ (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, 2559) 

1. ความพิการทางการเห็น ประเภทอาชีพและลักษณะงานในภาพรวมท่ีเหมาะสมกับ
ความพิการทางการเห็นคืองานแทบทุกประเภทท่ีคนซึ่งไม่พิการทางการเห็นท าได้เพียงแต่จะมี
องค์ประกอบในการท างานท่ีแตกต่างออกไป ซึ่งจะอาศัยการใช้เทคโนโลยีส่ิงอ านวยความสะดวกเข้า
มาช่วย เช่น ระบบ screen reader ในคอมพิวเตอร์ หรือ portable barcode scanner ประเภท
อาชีพท่ีเหมาะสม เช่น พนักงาน call center หรือบริการลูกค้า ลักษณะงานของประเภทอาชีพนี้คือ 
งานท่ีพนักงานต้องเป็นเสมือนตัวแทนขององค์กรในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าตอบค าถาม
หรือแก้ไขปัญหาความไม่พอใจต่างๆ ของลูกค้าผ่านทางโทรศัพท์ 

ส่วนมูลนิธิเพื่อคนตาบอดอเมริกัน(American Foundation for the Blind) ได้ระบุว่า
ประเภทอาชีพและลักษณะงานท่ีเหมาะสมกับคนพิการทางการเห็นนั้นมีอยู่เป็นจ านวนมาก เช่น นัก
กฎหมาย ศิลปิน นักบัญชี เลขานุการ พนักงานบริการลูกค้า พนักงานในโรงงาน นักวิเคราะห์ทาง
การเงิน ท่ีปรึกษา ครู พ่อครัว พนักงานขาย พนักงานธุรการ ฯลฯ เนื่องจากการใช้เทคโนโลยีส่ิง
อ านวยความสะดวกท่ีมีในปัจจุบันท าให้คนพิการท างานประเภทต่างๆ ได้ง่ายข้ึน 

2. ความพิการทางการได้ยินหรือการส่ือความหมาย ประเภทอาชีพและลักษณะงานใน
ภาพรวมท่ีเหมาะสมกับความพิการทางการได้ยินคืองานท่ีต้องท ากับอุปกรณ์ท่ีมีเสียงดังหรือ
สภาพแวดล้อมท่ีมีเสียงดัง เพราะเสียงท่ีเกิดขึ้นจะไม่สามารถรบกวนคนพิการและสามารถท างานได้
อย่างมีสมาธิ เช่น พนักงานประจ าเครื่องจักรอุตสาหกรรม (Industrial Machinery Worker) ลักษณะ
งานของประเภทอาชีพนี้คือการท างานร่วมกับเครื่องจักรท่ีใช้ในอุตสาหกรรม ด้วยการเข้าท างานเป็น
กะเพื่อดูแลอุปกรณ์และเครื่องจักรให้ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ เช่นเครื่องสายพาน เครื่องบรรจุภัณฑ์ 
ช่างซ่อมเครื่องจักร หรือผู้ท าเครื่องมือและแม่แบบ (Machinist, Tool-and-Die Maker) ลักษณะงาน
ของประเภทอาชีพนี้คือการต้ังค่าหรือควบคุมดูแลเครื่องจักรผ่านเครื่องมืออื่นอีกช้ันหนึ่ง  เช่น 
คอมพิวเตอร์ นอกจากนี้ยังต้องท างานร่วมกับพิมพ์เขียวของเครื่องจักร ภาพร่างของผลิตภัณฑ์ 
ค านวณและยืนยันความถูกต้องของขนาดและขอบเขตต่างๆ ในกระบวนการผลิตด้วยเครื่องจักร 
ติดตามตรวจสอบการท างานเครื่องจักร และตรวจสอบผลิตภัณฑ์ท่ีออกจากเครื่องจักรและมีปัญหา 

นอกจากนี้ศูนย์การศึกษาคนหูหนวกแห่งชาติอเมริกา (The National Deaf Education 
Center) ยังพบว่า คนหูหนวกสามารถท างานได้ดีในต าแหน่งต่อไปนี้ เช่น นักบัญชี, นักแสดง, 
สถาปนิก, นักชีววิทยา, ช่างไม้/จิตรกร, นักเคมี, เจ้าหน้าท่ีธุรการ, คนเขียนแบบ, วิศวกร,เกษตรกร,  
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ท่ีปรึกษาทางการเงิน, ชาวสวน, บรรณารักษ์, ช่าง, ช่างพิมพ์, นักสังคมสงเคราะห์, นักสถิติ, นักเขียน 
และอื่นๆ 

3. ความพิการทางการเคล่ือนไหวหรือทางร่างกาย คนพิการประเภทนี้สามารถท างานได้
หลากหลาย โดยลักษณะงานท่ีเหมาะสมและมีความปลอดภัย เช่น งานในกลุ่ม เทคโนโลยีสารสนเทศ, 
วิศวกรรม, การบัญชีและการเงินและสาขาวิชาชีพอื่นๆ ซึ่งอาจอธิบายรายละเอียดแยกตามประเภท
อาชีพท่ีส าคัญได้ดังนี้ 

นักบัญชี (Accountant) ประเภทอาชีพนี้มีลักษณะงานคือการจัดเตรียมและตรวจสอบ
บันทึกทางการเงินขององค์กร ซึ่งสามารถท าได้ท้ังในส านักงานบัญชีหรือฝ่ายบัญชีภายในองค์กรธุรกิจ
ต่างๆ ท่ีหลากหลาย  

พนักงานขาย (Sales Person) ลักษณะงานของประเภทอาชีพนี้คือการขายผลิตภัณฑ์
หรือบริการผ่านการส่ือสารกับผู้ท่ีจะเป็นลูกค้าเกี่ยวกับความสามารถของสินค้าและบริการในการ
ตอบสนองความต้องการของพวกเขาได้  

ครูหรืออาจารย์ ผู้ฝึกสอน (Teacher, Mentor) ลักษณะงานของประเภทอาชีพนี้เป็น
งานให้สอนเพื่อช่วยเหลือกลุ่มผู้คนในระดับอายุต่างๆ ท่ีหลากหลายเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะ ซึ่ง
รวมไปถึงการสอนออนไลน์ท่ีเป็นทางเลือกให้คนพิการไม่ต้องออกจากบ้าน  

นักเขียน (Writer) ลักษณะงานของประเภทอาชีพนี้เป็นการส่ือสารกับผู้อ่านผ่านการ
เขียนไม่ว่าจะอยู่ในลักษณะของหนังสือพิมพ์ วารสาร รวมไปถึงการเขียนเนื้อหาเว็บไซต์ และหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Book)  

นักวิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ (Computer Systems Analyst) ลักษณะงานของ
ประเภทอาชีพนี้คืองานท่ีอาศัยความเช่ียวชาญในการตรวจสอบระบบคอมพิวเตอร์และด าเนินการเพื่อ
ช่วยเหลือองค์กรให้ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

นักพัฒนาซอฟท์แวร์ (Software Developer) ลักษณะงานของประเภทอาชีพนี้คือการ
ใช้ความเช่ียวชาญในการพัฒนาระบบและโปรแกรมซอฟท์แวร์ต่างๆ โดยการเขียน การทดสอบ การ
พัฒนาและคอยช่วยเหลือผู้ใช้งานซอฟท์แวร์เกี่ยวกับปัญหาเฉพาะต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน 

เลขานุการและผู้ช่วยผู้บริหาร คนพิการท่ีใช้วีลแชร์ สามารถปฏิบัติงานในลักษณะงาน
ของเสมียนและงานท่ีใช้ความสามารถในการเขียนโดยใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวข้องได้ ซึ่ง
คนพิการสามารถท างานเหล่านี้ได้อย่างสมบูรณ์ไม่ต่างจากคนท่ัวไป 

4. ความพิการทางจิตใจและพฤติกรรม คนท่ีมีความพิการทางจิตสามารถรักษาผ่าน
วิธีการรักษาจะเป็นการให้ยาและบ าบัด ท้ังนี้คนท่ีมีอาการของโรคจิตเภท (Schizophrenia) ดังนั้นคน
พิการกลุ่มนี้จึงสามารถท างานในลักษณะงานท่ีหลากหลายได้แทบทุกประเภท รวมท้ังสามารถท างาน
ในต าแหน่งงานกลางถึงระดับสูงด้วยจากการศึกษายังพบว่าการจ้างคนท่ีมีอาการทางจิตให้ประสบ
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ความส าเร็จ จะต้องอาศัยความยืดหยุ่นในการปรับแผนการท างาน ปรับโครงสร้างรายละเอียดของงาน 
หรือเปล่ียนแปลงสถานท่ีท างาน 

5. ความพิการทางสติปัญญาหรือการเรียนรู้ คนพิการทางสติปัญญาสามารถท างานได้
อย่างดีในงานท่ีหลากหลายและเป็นท่ีน่าไว้วางใจ แตกต่างไปตามความถนัดและความสนใจของแต่ละ
คน โดยในภาพรวมของลักษณะงานต้องเป็นงานท่ีไม่ซับซ้อนจนเกินไปและไม่ใช่งานท่ีอาศัยทักษะ
วิชาชีพ ตัวอย่างเช่น การเป็นพนักงานศูนย์ดูแลสัตว์เล้ียง พนักงานท าความสะอาด พนักงานพิมพ์
ข้อมูล พนักงานคลังสินค้า พนักงานส่งของ พนักงานโรงงาน พนักงานถ่ายเอกสาร พนักงานร้านขาย
ของช า เป็นต้น 

6. ความพิการทางออทิสติก คนพิการท่ีเป็นบุคคลออทิสติกส่วนใหญ่จะประสบ
ความส าเร็จในลักษณะงานทางศิลปะ เช่น การท าเครื่องประดับ, ท างานด้วยดอกไม้และพืช หรือ
ประกอบธุรกิจส่วนตัว ซึ่งระดับของการท างานจะมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับพฤติกรรมออทิสติกใน
การจ้างงานคนออทิสติกจึงควรหารือกับท่ีปรึกษาผู้เช่ียวชาญนั้น ๆ กับการหาประเภทอาชีพลักษณะ
งาน และต าแหน่งงานท่ีดีท่ีสุดและเหมาะสม 

3. สถานการณ์การจ้างงานและการส่งเสริมอาชีพส าหรับคนพิการ  

เมื่อมีการยกเลิก พ.ร.บ.ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ.2534 และ ประกาศใช้ พ.ร.บ. 
ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 แทนท่ี ได้เพิ่มสภาพบังคับให้กับระบบสัดส่วนการจ้าง
งานคนพิการ ด้วยการก าหนดให้การจ่ายเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการล่าช้า
ต้องเสียดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อป ีและให้อ านาจเลขาธิการส านักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการแห่งชาติ มีอ านาจอายัด ทรัพย์สินของนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ เพื่อช าระหนี้
ให้แก่กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการได้ อีกท้ังให้มีอ านาจโฆษณารายช่ือผู้ปฎิบัติตาม
กฎหมาย และไม่ปฏิบัติตามกฎหมายต่อสาธารณะ เช่นในหนังสือพิมพ์ ตามท่ีก าหนดไว้ในมาตรา 34 
วรรค 2, มาตรา 36 และ 39 วรรค 1 นอกจากนี้ ระบบสัดส่วนการจ้างงานคนพิการยังใช้บังคับ
หน่วยงานของรัฐตามมาตรา 33 ในกฎกระทรวงก าหนดสัดส่วนการจ้างงานบุคลท่ัวไปต่อคนพิการ 
คณะรัฐมนตรีได้มีมติก าหนดสัดส่วนการจ้างงานบุคคลท่ัวไปต่อคนพิการ 100 : 1 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเดิม
อีก 1 เท่าตัว พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ได้มีการบัญญัติ
สาระส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับสิทธิทางด้านอาชีพและการจ้างงานของคนพิการ มาตรา 35 สถาน
ประกอบการสามารถท่ีจะด าเนินการส่งเสริมอาชีพคนพิการโดยสามารถให้สัมปทาน จัดสถานท่ีในการ
จ าหน่ายสินค้าหรือบริการให้กับ คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ จัดจ้างเหมาช่วงงาน ฝึกงาน สนับสนุน
ล่ามภาษามือ สนับสนุนเทคโนโลยีและส่ิงอ านวยความสะดวก หรือให้ความช่วยเหลืออื่นได้แก่คน
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พิการหรือผู้ดูแลคนพิการ เพื่อท าให้ทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องในเรื่องอาชีพและการจ้างงานคนพิการสามารถ
ท าให้คนพิการมีรายได้ และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 

เมื่อพิจารณาถึงการจ้างงานของคนพิการในสถานประกอบการภาคเอกชน ประจ าปี 
2558 – 2560 พบว่า ปี 2558 มีผู้พิการท่ีต้องจ้างงานจ านวน 59,945 คน มีการจ้างผู้พิการโดยปฏิบัติ
ตามมาตรา 33 จ านวน 23,321 คน ส่งเงินเข้ากองทุนแทนการจ้างคนพิการ ตามมาตรา 34 จ านวน 
20,875 คน และสถานประกอบการเลือกปฏิบัติตามมาตรา 35 โดยให้สัมปทาน จ านวน 3,202 คน 
คิดเป็นร้อยละท้ังหมดท่ีสถานประกอบการปฏิบัติตามกฎหมาย ร้อยละ 79.07 ซึ่งเมื่อเทียบกับปี 2560 
พบว่ามีผู้พิการท่ีต้องจ้างงานจ านวน 62,864 คน มีการจ้างผู้พิการโดยปฏิบัติตามมาตรา 33 จ านวน 
35,570 คน ส่งเงินเข้ากองทุนแทนการจ้างคนพิการ ตามมาตรา 34 จ านวน 15,903 คน และสถาน
ประกอบการเลือกปฏิบัติตามมาตรา 35 โดยให้สัมปทาน จ านวน 11,322 คน พบว่าได้มีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี ตามล าดับ คิดเป็นร้อยละท้ังหมดท่ีสถานประกอบการปฏิบัติตามกฎหมาย 
ร้อยละ 99.98 ดังตารางนี้ (รายงานสถานการณ์การจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการภาคเอกชน 
ประจ าปี 2560)  

ตารางที่ 1 การจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการ (เอกชน) ประจ าปี 2558 – 2560 

การปฏิบัติตามกฎหมาย ปี 2558 (คน) ปี 2559 (คน) ปี 2560 (คน) 

ต้องจ้าง 59,945 61,782 62,864 
จ้างแล้วตามมาตรา 33 23,321 30,770 35,570 
ส่งเงินแทนการจ้างตามมาตรา 34 20,875 20,060 15,903 
ให้สัมปทาน ตามมาตรา 35 3,202 4,320 11,322 

รวม (ร้อยละ) 79.07 89.26 99.89 

ท่ีมา: รายงานสถานการณ์การจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการภาคเอกชน ประจ าปี 2560 
ส าหรับสถิติการปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการของสถานประกอบการ 

(เอกชน) ในเขตพื้นท่ีจังหวัดนครปฐม ประจ าปี 2560 พบว่า สถานประกอบการท่ีปฏิบัติตามกฎหมาย
โดยรับคนพิการเข้าท างานตามอัตราส่วนในมาตรา 33 มีจ านวน 216 แห่ง ส่งเงินเข้ากองทุนแทนการ
รับคนพิการเข้าท างาน ม.34 จ านวน 33 แห่ง ให้สัมปทานฯ ม.35 จ านวน 4 แห่ง รับคนพิการเข้า
ท างานและส่งเงินเข้ากองทุนฯ ม.33,34 จ านวน 31 แห่ง รับคนพิการเข้าท างานและให้สัมปทานฯ    
ม.33,35 จ านวน 10 แห่ง ปฏิบัติตามกฎหมายแต่ไม่ครบตามอัตราส่วน จ านวน 6 แห่ง ไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมาย จ านวน 16 แห่ง ดังตารางท่ี 2 
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ตารางที่ 2 สถิติการปฏิบัติตามกฎหมายของสถานประกอบการเอกชน จังหวัดนครปฐม 

 

ล าดั
บท่ี 

รายการ 

นายจ้างหรือสถานประกอการ 

จ านวนสถาน
ประกอบการ 

การปฏิบัติตากฎหมาย 
มาตรา 

33 
มาตรา 35 จ่ายเงิน

แทนรับ 
คนพิการ
(บาท) 

ส่งเงินเข้า
กองทุน(บาท) 

แห่ง ร้อยละ 
คน

พิการ
(ราย) 

คน
พิการ
(ราย) 

ผู้ดูแล
คน

พิการ 

รวม 
(ราย) 

1 ปฏิบัติตามกฎหมายครบตามอัตราส่วน 

1.1 รับคนพิการเข้าท างานครบ
ตามอัตราส่วน (ม.33) 

216 68.35 697 - - - - - 

1.2 ส่งเงินเข้ากองทุนแทนการ
รับคนพิการเข้าท างาน (ม.
34) 

33 10.44 - - - - 66 7421107.50 

1.3 ให้สัมปทานฯ (ม.35) 4 1.27 - 8 - 8 - - 

1.4 รับคนพิการเข้าท างานและ
ส่งเงินเข้ากองทุนฯ(ม.33,34) 

31 9.81 112 - - - 108 11835720.00 

1.5 รับคนพิการเข้าท างานและ
ให้สัมปทานฯ (ม.33,35) 

10 3.16 31 27 13 40 - - 

1.6 ส่งเงินเข้ากองทุนฯ และให้
สัมปทานฯ (ม.34,35) 

- 0.00 - - - - - - 

1.7 รับคนพิการเข้าท างานและ
ส่งเงินเข้ากองทุนฯและให้
สัมปทานฯ (ม.33,34,35) 

- 0.00 - - - - - - 

รวมล าดับท่ี 1.1 – 1.7 294 93.03 840 35 13 48 174 19076827.50 

2 ปฏิบัติตามกฎหมายแต่ไม่
ครบตามอัตราส่วน 

6 1.90 12 - - - - 110197.50 

3 ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย 16 5.06 - - - - - - 
รวมล าดับท่ี 1 – 3 ท้ังสิ้น 316 100.00 852 35 13 48 174 19187025.00 

ท่ีมา: พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม ประจ าปี 2560 
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บาร์บาร่าเมอร์เรย์ (Barbara Marley) ผู้เช่ียวชาญอาวุโสด้านฟื้นฟูสมรรถภาพทาง
อาชีพและโรเบิร์ตเฮอรอน (Robert Heron) ผู้เช่ียวชาญอาวุโสด้านการบริหารงานแรงงานองค์การ
แรงงานระหว่างประเทศ กล่าวถึงในหลักการพิจารณาว่าคนพิการจะท างานใดได้นั้นควรพิจารณา
มอบหมายงานท่ีเหมาะสมกับสภาพความพิการและตรงกับความต้องการของคนพิการควรเลิกคิดว่า
คนพิการท าได้แต่งานง่ายๆ ไม่ยุ่งยากต่อการใช้เครื่องไม้เครื่องมือหรืองานประจ าในแต่ละวันแต่ควรจะ
พิจารณาว่าคนพิการส่วนใหญ่สามารถท างานได้หลากหลายนอกจากนั้นงานบางอย่างความพิการก็
ไม่ใช่อุปสรรคท่ีจะท าให้เกิดความมีประสิทธิภาพ เช่น คนพิการท่ีใช้เก้าอี้ล้อเข็นก็สามารถท างานท่ีอยู่
ประจ าท่ีได้เช่นเจ้าหน้าท่ีคอมพิวเตอร์เจ้าหน้าท่ีการเงินหรือเจ้าหน้าท่ีบัญชีหรือคนตาบอดสามารถ
เป็นพนักงานสลับสายโทรศัพท์หรือคนหูหนวกสามารถท างานท่ีต้องปีนป่ายได้เป็นต้น (Barbara 
Marley and Robert Heron อ้างถึงในวิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ และคณะ, 2546, น. 21) 

องค์กร Disability employment Australia ประเทศออสเตรเลีย ได้จัดท าคู่มือเพื่อ
เพิ่มความเข้าใจของภาคธุรกิจในการจ้างงานคนพิการ ซึ่งได้เสนอว่าส่ิงส าคัญท่ีธุรกิจจะต้องค านึงถึงใน
การจ้างงานคนพิการให้ประสบผลส าเร็จ ได้แก่   

1)  การท าความเข้าใจความต้องการตามธรรมชาติของงาน (Inherent Requirements) 
ของแต่ละงานว่าคนพิการสามารถปฏิบัติตามกิจกรรมหลักอันเป็นความต้องการตามธรรมชาตินั้นได้
หรือไม่ หากสามารถปฏิบัติได้ย่อมต้องให้โอกาสคนพิการในการท างานไม่ต่างจากคนท่ัวไป  

2)  การวิเคราะห์งาน (Job Analysis) ท่ีเหมาะสม โดยวิเคราะห์จากความต้องการท่ี
จ าเป็นส าหรับคนพิการแต่ละคน และระยะเวลาการท างาน ตลอดจนทักษะด้านต่างๆ ท่ีจ าเป็นรวมท้ัง
ความจ าเป็นของงานในการให้บริการลูกค้า  

3)  การปรับเปล่ียนในบางส่ิงท่ีช่วยให้คนพิการสามารถท างานได้ดีท่ีสุด เช่น สภาพแวดล้อม
ในการท างาน เป็นต้น  

4)  การปรับแต่งงาน (Job Customization) ในกรณีท่ีมีความจ าเป็น จะต้องมีการ
ปรับปรุงภาระงานหรือหน้าท่ีของทีมงานคนอื่นๆ  เพื่อสนับสนุนให้เพื่อนร่วมงานท่ีเป็นคนพิการ
สามารถทางานได้ดีขึ้น  

5)  คัดสรรงานท่ีเหมาะสม (Good Job Match) การคัดสรรงานท่ีเหมาะสมกับคนพิการ
แต่ละรายผ่านการให้ทดลองงานจะมีประสิทธิภาพยิ่งกว่าการรับเข้าทางานโดยการสัมภาษณ์เหมือน
คนท่ัวไป 

จิราวัลย์ คงถาวร (2547) ได้ศึกษาเรื่อง “ความเป็นไปได้ในการจ้างงานคนพิการของ
บริษัท มิตซูบิชิมอเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของพนักงาน
ต่อการด าเนินงานเพื่อจ้างงานคนพิการซึ่งผลการศึกษาพบว่าผู้บริหารบริษัทมองว่าการรับคนพิการเข้า
ท างานหน่วยงานต้องมีต าแหน่งงานท่ีเหมาะสมกับลักษณะของความพิการและความถนัดของคน
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พิการนอกจากนี้ยังเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิในการด าเนินงานให้แก่สถาน
ประกอบการได้แก่   

1) การประชาสัมพันธ์ให้พนักงานท่ัวไปทราบถึงพระราชบัญญัติหรือกฎหรือระเบียบท่ี
เกี่ยวกับการจ้างงานคนพิการรวมทั้งส่ิงท่ีสถานประกอบการได้ด าเนินการตามกฎหมาย 

2) มีการจัดอบรมร่วมกันระหว่างพนักงานปกติกับพนักงานท่ีพิการเพื่อสร้างความสัมพันธ์
และมีทัศนคติท่ีดีรวมทั้งทราบถึงความสามารถของคนพิการท่ีรับเข้ามาท างาน 

3) ทดลองเปิดโอกาสให้คนพิการท่ีมีความสามารถเหมาะสมกับงานเข้าฝึกงานร่วมกับ
พนักงานปกติ  

4) ควรเริ่มรับคนพิการเข้าท างานในส่วนของงานธุรการหรืองานส านักงานหรือใน
ต าแหน่งท่ีเป็นงานกึ่งไร้ฝีมือก่อนเช่นงานคีย์ข้อมูลงานพิมพ์ดีดงานตอบรับโทรศัพท์และงานรับขนส่ง
เอกสาร เป็นต้น 

นอกจากนี้ จากเอกสารการสัมมนาคณะไตรภาคี งานแถลงทิศทางการส่งเสริมการสร้าง
งานคนพิการ ปี 2556 (กิจการเพื่อสังคมไนส์คอร์ป, 2556) ยังได้มีบริษัทเอกชน แนะน าแนวทางใน
การจัดสวัสดิการให้แก่แรงงานคนพิการ 3 ประเด็น ท่ีได้ช่วยให้บริษัทสามารถรักษาพนักงานคนพิการ
ให้อยู่กับบริษัทอย่างต่อเนื่องและมีศักยภาพท่ีพัฒนาขึ้น จนส่งผลกระทบทางบวกกลับสู่องค์กร คือ  

1) การเพิ่มสวัสดิการท่ีแตกต่างจากพนักงานปกติ เช่น การจัดหาท่ีพักใกล้กับสถานท่ี
ท างาน  

2) การน าเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการท างาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการติดต่อส่ือสาร
กับท้ังคนพิการและคนปกติ  

3) การพัฒนาความรู้และความสามารถ โดยการส่งพนักงานคนพิการออกไปฝึกอบรม
ภายนอกองค์กรร่วมกับพนักงานปกติ ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้แรงงานคนพิการได้เข้าศึกษาต่อใน
ระดับสูงตามความสนใจ 

เสาวลักษณ์   ส่งเจริญ (Hfocus, 2561)  คนพิการทางการมองเห็น กล่าวว่า ปัจจุบัน
อายุ 41 ปี ได้รับการจ้างงานจาก บริษัท ดี.เค.เอส.เอช ประเทศไทย จ ากัด ภายใต้การปฏิบัติตาม
มาตรา 35 แห่ง พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ท าหน้าท่ีนวดแผนโบราณ เป็นเวลา
กว่า 2 ปี กล่าวว่า พิการทางสายตาต้ังแต่อายุ 12 ปี และได้เข้าเรียนในศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอด    
อ.สามพราน จ.นครปฐม มีความรู้ด้านการนวดแผนโบราณจนสามารถเปิดร้านเป็นของตัวเอง แต่ด้วย
สภาพเศรษฐกิจท าให้ต้องเลิกกิจการไป กระท่ังได้รับโอกาสจากมูลนิธินวัตกรรมทางสังคมสนับสนุนให้
มีงานท าในบริษัทเอกชน มีรายได้เล้ียงตัวเองและครอบครัวเดือนละ 9,125 บาท “ดีใจท่ีได้รับโอกาส
ให้มีงานท า มีเงินเดือนใช้จ่ายของตัวเองและครอบครัว ไม่เป็นภาระใคร ท่ีผ่านมาสังคมเริ่มเข้าใจคน
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พิการทางสายตาท่ีให้บริการนวดแผนโบราณมากขึ้น ท าให้ยืนหยัดในสังคมได้ดี คนท่ีมานวดก็ชอบ 
เพราะท าให้เขาหายปวดเมื่อย” 

นายเรืองเวช วิทวัสการเวช ผช.กรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท 
เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (สถาบันวิจัยระบบสาธารณะสุข, 2559) กล่าวว่า ข้อจ ากัดของ
มาตรา 35 คือ ไม่มีแต้มต่อเหมือน ม.33 และ 34 ท่ีหลายๆ องค์กรจะมีการน าไปลดหย่อนภาษีได้ แต่
ทางเราก็เลือกท่ีจะใช้ ม.35 เพราะเห็นว่าสามารถช่วยและเข้าถึงคนพิการได้จริง 

นอกจากนี้ ยังมีข้อเสนออื่นๆ ท่ีส่งเสริมการจ้างงานคนพิการตามมาตร 35 เช่น ควรมี
องค์กรกลางท่ีท าหน้าท่ีในการเช่ือมโยงระหว่างสถานประกอบการและคนพิการ รวมไปถึงการช่วย
ตีความของกฎหมายท่ีเข้าใจไม่ตรงกันของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กับ
กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ท่ีจะต้องได้รับการแก้ไขโดยการมีส่วนร่วมจากคนพิการ รวมถึง
ควรมีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบอย่างจริงจังเรื่องฐานข้อมูลคนพิการท่ีต้องการท างานตาม ม.33 และ    
ม.35 ซึ่งเป็นข้อมูลท่ีทาง สวรส. และสถาบันพัฒนาธุรกิจชุมชน ร่วมกับสถาบันสร้างเสริมสุขภาพคน
พิการ (สสพ.) มูลนิธิสังคมและสุขภาวะ จะน าไปพัฒนาเป็นข้อเสนอให้กับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้รับ
ทราบและด าเนินการต่อไป รวมไปถึงการเผยแพร่รูปแบบท่ีเหมาะสมในการส่งเสริมอาชีพคนพิการ
ต่อๆไป 

งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

1. งานวิจัยภายในประเทศ 

กิ่งกาญจน์ หงส์ร่อน (2550) ศึกษาคุณลักษณะภายในของคนพิการท่ีเอื้อต่อการประสบ
ความส าเร็จในการประกอบอาชีพอิสระของผู้กู้ยืมเงินกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า คนพิการท่ีมีหนี้ค้างช าระและไม่มีหนี้ค้างช าระมีคุณลักษณะ
ภายในท่ีเอื้อต่อการประสบความส าเร็จในการประกอบอาชีพอิสระไม่แตกต่างกัน เมื่อเปรียบเทียบ
คุณลักษณะด้านธุรกิจพบว่า คนพิการท่ีมีหนี้ค้างช าระส่วนมากมีความรู้ในการประกอบอาชีพอิสระ 
และความสามารถในการจัดการไม่แตกต่างจากคนพิการท่ีไม่มีหนี้ค้างช าระ ส าหรับคุณลักษณะด้าน
จิตใจพบว่าคนพิการท่ีมีหนี้ค้างช าระมีคุณลักษณะด้านมนุษยสัมพันธ์ ความอดทนมุ่งมั่นและความ
เช่ือมั่นในตนเองเช่นเดียวกับคนพิการท่ีไม่มีหนี้ค้างช าระ ในกลุ่มคนพิการท่ีมีหนี้ค้างช าระพบว่ามีคน
พิการท่ีมีความสามารถในการช าระหนี้คืน 9 คน ซึ่งส่วนใหญ่มีคุณลักษณะด้านธุรกิจและและ
คุณลักษณะด้านจิตใจไม่แตกต่างจากคนพิการท่ีไม่มีหนี้ค้างช าระ และคนพิการท่ีไม่มีความสามารถใน
การช าระหนี้คืน 3 คน มีคุณลักษณะด้านธุรกิจและด้านจิตใจแตกต่างจากคนพิการท่ีไม่มีหนี้ค้างช าระ 
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วิราการณ์ ขัดสี (2552) ปัจจัยท่ีมีผลต่อการพึ่งตนเองของคนพิการ ต าบลป่าแดดอ าเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับการพึ่งตนเองของคนพิการ และ 2) ศึกษา
ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้านบทบาทหน้าท่ีของครอบครัว ปัจจัยด้านการสนับสนุนทางสังคม ท่ีมีผลต่อ
ความสามารถในการพึ่งตนเองของคนพิการ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา ได้แก่ คนพิการท่ีสามารถ
ตัดสินใจและประเมินสภาพต่าง ๆ ด้วยตนเองตามการรับรู้ท่ีไม่มีปัญหาในการส่ือสารท่ีขึ้นทะเบียนกับ
ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ มีอายุระหว่าง 15-65 ปี และมี
ภูมิล าเนาอยู่ในพื้นท่ีต าบลป่าแดด อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 101 ราย เครื่องมือท่ีใช้ใน
การรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้ 

1) ด้านการพึ่งตนเองของคนพิการพบว่า คนพิการส่วนมากมีการพึ่งตนเองท้ังด้านจิตใจ
ด้านการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันอยู่ในระดับมาก ด้านสังคมอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนด้านเศรษฐกิจ
อยู่ในระดับน้อย 

2) ส าหรับปัจจัยท่ีมีผลต่อการพึ่งตนเองของคนพิการ พบว่า ปัจจัยด้านบทบาทหน้าท่ี
ของครอบครัวมีความสัมพันธ์ต่อการพึ่งตนเองของคนพิการในระดับต่ า อย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ 0.01
และ 0.05 ส่วนปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ ปัจจัยด้านอายุ รายได้ ระดับการศึกษา ระยะเวลาท่ีมีความ
พิการและระดับความพิการ และปัจจัยด้านการสนับสนุนทางสังคมไม่มีความสัมพันธ์ต่อการพึ่งตนเอง
ของคนพิการ 

ขัตพันธ์ ชุมนุสนธิ์ (2558) ศึกษาเรื่องการพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างความสามารถใน
การจัดการตนเองของคนพิการเพื่อการพึ่งตนเองอย่างยั่งยืน พบว่า การเสริมสร้างความสามารถใน
การจัดการตนเองของคนพิการเพื่อการพึ่งตนเองอย่างยั่งยืน มีองค์ประกอบ 5 ด้าน คือ 1) การ
ประกอบอาชีพ 2) การเรียนรู้ 3) เทคโนโลยีส่ิงอ านวยความสะดวก 4) การดูแลตนเอง และ 5) การ
ตระหนักในตนเอง และมีกระบวนการ 5 ขั้นตอน คือ 1) การเตรียมความพร้อม 2) การสร้างการ
เรียนรู้ 3) การเสริมพลัง 4) การติดตามและประเมินผล และ 5) การรวมกลุ่ม จากการพัฒนารูปแบบ
การเสริมสร้างความสามารถในการจัดการตนเองของคนพิการเพื่อการพึ่งตนเองอย่างยั่งยืนท่ีเหมาะสม 
พบว่า รูปแบบการเสริมสร้างความสามารถในการจัดการตนเองของคนพิการเพื่อการพึ่งตนเองอย่าง
ยั่งยืน มีองค์ประกอบ 5 ด้าน คือ 1) การประกอบอาชีพ 2) การเรียนรู้ 3) เทคโนโลยีส่ิงอ านวยความ
สะดวก 4) การดูแลตนเอง และ 5) การตระหนักในตนเอง และมีกระบวนการ 5 ขั้นตอนคือ 1) การ
เตรียมความพร้อม 2) การสร้างการเรียนรู้ 3) การเสริมพลัง 4) การติดตามและประเมินผล และ 5) 
การรวมกลุ่ม โดยรูปแบบดังกล่าวได้ผ่านการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 10 คน ซึ่งผลการ
ประเมินภาพรวมของรูปแบบในแต่ละด้านอยู่ในระดับมากท่ีสุด คือ ด้านความเหมาะสม เท่ากับ 4.80 
ด้านความเป็นไปได้ในการน าไปปฏิบัติ เท่ากับ 4.80 ด้านความสอดคล้องกับบริบท เท่ากับ 5.00 และ
ด้านการน าไปใช้จริง เท่ากับ 4.60 
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ธีราพร ดาวเจริญ (2559) ศึกษาการเข้าถึงสวัสดิการสังคมส าหรับบุคคลท่ีมีความ
บกพร่องทางการได้ยินในอ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี พบว่า บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางการได้
ยินในอ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ยังไม่มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเข้าถึงสวัสดิการสังคม
รวมถึงยังไม่สามารถใช้ประโยชน์จากสิทธิคนพิการตามมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ได้ครบตามจริง แต่ต้องการขึ้นทะเบียนผู้พิการก็เพียงเพื่อให้
ได้สิทธิบางประการ เช่น สิทธิการรับเบี้ยยังชีพคนพิการ 800 บาทต่อเดือน ส่วนปัญหาและความ
ต้องการแตกต่างกันออกไปตามประเภทของการใช้สิทธิตามสวัสดิการสังคมนั้นๆ ตามแนวทางการ
ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ด้านการแพทย์ การศึกษา อาชีพ และสังคม 

มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ (2553) การศึกษาวิจัยเรื่อง “รูปแบบและแนว
ทางการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ หรือสวัสดิการส าหรับคนพิการ” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการ
รวมกลุ่มอาชีพหรือสวัสดิการส าหรับคนพิการ และเพื่อเสนอแนะแนวทางการส่งเสริมการรวมกลุ่ม
อาชีพหรือสวัสดิการส าหรับคนพิการ วิธีการศึกษาใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการเลือกกลุ่ม
อาชีพคนพิการ จ านวน 10 กลุ่ม เป็นกรณีศึกษา โดยการสัมภาษณ์เจาะลึกผู้น ากลุ่มและสมาชิกท้ัง 10 กลุ่ม 
รวมถึงการจัดสนทนาผู้น ากลุ่มเพื่อถอดบทเรียนการประกอบอาชีพของกลุ่มคนพิการ ผลการศึกษา
พบว่า 

1. การรวมกลุ่มอาชีพคนพิการ  
1.1 ลักษณะการรวมกลุ่มเพื่อประกอบอาชีพ มีการรวมกลุ่มกัน 2 ลักษณะ คือ 1) 

การรวมตัวกันแบบหลวมๆ โดยไม่ได้จดทะเบียนเป็นองค์กร และ 2) การรวมตัวกันโดยจดทะเบียน
อย่างเป็นทางการในรูปแบบของสมาคม/สหกรณ์ โดยเป็นการรวมกลุ่มของเครือข่ายความพิการ
เฉพาะประเภท และความพิการหลายๆ ประเภทในกลุ่มเดียวกันซึ่งการรวมกลุ่มท้ัง 2 ลักษณะมี
กฎระเบียบ ข้อตกลงท่ียึดถือร่วมกันเป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจน และเป็นการรวมกลุ่มท่ีมีเป้าหมาย
หลักเพื่อการประกอบอาชีพอิสระ เนื่องจากการรวมกลุ่มเป็นการสร้างจุดแข็งให้กับคนพิการ 

1.2 การบริหารจัดการ ท้ัง 10 กลุ่มบริหารจัดการโดยผู้พิการเอง มีความโปร่งใส มี
ระบบบัญชีแบบง่ายๆ แต่สามารถตรวจสอบได้ การจัดระบบภายในกลุ่มมีการแบ่งบทบาทหน้าท่ี
ชัดเจน สมาชิกของกลุ่มมีส่วนร่วมในการก าหนดกฎระเบียบหรือข้อบังคับ ผู้น ากลุ่มเข้มแข็ง มี
วิสัยทัศน์ มีศักยภาพสูงในการบริหารจัดการกลุ่ม  

1.3 ตลาดรองรับสินค้าและบริการ ท้ัง 10 กลุ่ม มีตลาดรองรับสินค้าหรือบริการท่ี
แตกต่างกัน ถ้าเป็นกลุ่มเล็ก ตลาดหรือกลุ่มลูกค้าจะค่อนข้างแคบอยู่ในระดับท้องถิ่นเท่านั้น แต่หาก
เป็นกลุ่มท่ีมีศักยภาพ (มีขนาดใหญ่ และการบริหารจัดการท่ีดี) ตลาดจะไม่จ ากัดเฉพาะในท้องถิ่น แต่
สามารถขยายท้ังในและต่างประเทศได้  
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1.4 การจัดแบ่งรายได้ ท้ัง 10 กลุ่ม มีการจัดแบ่งรายได้จากการประกอบอาชีพท่ีเป็น
ระบบ และเป็นไปตามข้อตกลงของกลุ่ม โดยแบ่งรายได้ออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ ๆ คือ 1) เป็นค่าบริหาร
จัดการกลุ่ม 2) แบ่งให้กับสมาชิกกลุ่มแบบเอื้ออาทรต่อกัน คือแบ่งรายได้ให้เท่ากันโดยไม่ยึดถือผลงาน
หรือปริมาณงานท่ีท าเป็นตัวต้ัง และแบ่งรายได้ส่วนหนึ่งให้กับสมาชิกกลุ่มท่ีท างานได้ไม่เต็มท่ี
เนื่องจากความพิการ และ 3) แบ่งรายได้ส่วนหนึ่งไว้เป็นกองทุนสวัสดิการของสมาชิกกลุ่ม 

1.5 ปัญหาอุปสรรคในการประกอบอาชีพ ท้ัง 10 กลุ่มเผชิญกับปัญหาคล้ายกัน คือ 
ขาดเงินทุนขยายกิจการ ไม่มีตลาดถาวร วัตถุดิบมีราคาค่อนข้างแพง พื้นท่ีในการประกอบอาชีพ
ค่อนข้างคับแคบ และทุนจม ถ้ายังขายสินค้าไม่ได้ ท าให้สมาชิกบางคนต้องถอยออกไป  

1.6 การสนับสนุนจากแหล่งทุนต่างๆ ท้ัง 10 กลุ่มได้รับการสนับสนุนด้านเงินทุนและ
วัสดุ อุปกรณ์ในการประกอบอาชีพเบื้องต้นจากหลายหน่วยงาน เช่น องค์การบริหารส่วนต าบล 
เทศบาล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด แต่ไม่ต่อเนื่อง สมาชิกบางกลุ่มก็กู้เงินจาก
กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ส าหรับกองทุนในท้องถิ่น โดยเฉพาะกองทุนหมู่บ้าน 
เป็นท่ีน่าสังเกตว่า คนพิการเข้าไม่ถึง เพราะกฎระเบียบของกองทุนท่ีต้องมีคนค้ าประกันท าให้ไม่มีผู้ใด
ค้ าประกันให้  

1.7 การจัดสวัสดิการของกลุ่ม มีเพียงกลุ่มเดียวที่มีรายได้ไม่แน่นอนจึงไม่สามารถจัด
สวัสดิการใด ๆ ให้กับสมาชิกได้เนื่องจากมีรายได้ไม่แน่นอน นอกนั้นมีการจัดสวัสดิการให้กับสมาชิก
ในระดับท่ีแตกต่างกันโดยกลุ่มท่ีเป็นสมาคมจะสามารถจัดสวัสดิการให้กับสมาชิกได้มากกว่ากลุ่มท่ียัง
ไม่ได้เป็นสมาคม สวัสดิการพื้นฐานโดยท่ัวไป คือ เงินค่าเดินทางไปโรงพยาบาล ค่ารักษาพยาบาล เงิน
ช่วยงานศพของสมาชิกและเครือญาติ และการแจกจ่ายกายอุปกรณ์ กลุ่มท่ีมีศักยภาพสามารถจัด
สวัสดิการต้ังแต่ก่อนเกิดจนตาย นับต้ังแต่การสมรส เงินช่วยเหลือคลอดบุตร ทุนการศึกษาบุตร ค่า
รักษาพยาบาล ช่วยเหลือความเดือดร้อนเฉพาะหน้า เงินชดเชยนอนโรงพยาบาล ออกเยี่ยมและมอบ
ถุงยังชีพ และเงินช่วยเหลืองานศพ 

2. รูปแบบและแนวทางส่งเสริมอาชีพคนพิการ  
การส่งเสริมอาชีพคนพิการ ต้องมีแนวคิดว่า คนพิการมีศักยภาพ จึงควรดึงศักยภาพของคนพิการท่ี
ซ่อนอยู่ออกมาพร้อมกับแปรเปล่ียนปัจจัยภายนอกท่ีเป็นข้อจ ากัดให้เป็นปัจจัยท่ีหนุนเสริมการ
ประกอบอาชีพของคนพิการภายใต้แนวคิดดังกล่าว รูปแบบและแนวทางการส่งเสริมอาชีพคนพิการมี 
3 ทางเลือก คือ  

2.1 รูปแบบท่ี 1 การส่งเสริมให้คนพิการท่ียังไม่มีอาชีพรวมกลุ่มกันประกอบอาชีพ  
ควรมีแนวทางการด าเนินงาน 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนท่ี 1 สร้างแรงบันดาลใจ คือ การกระตุ้นคนพิการ
ให้เกิดแรงจูงใจในการประกอบอาชีพ โดยการให้ข้อมูลข่าวสารโดยตรงหรือผ่านส่ือ การชักชวนคน
พิการให้ออกสู่สังคมและเข้าร่วมกิจกรรมกับกลุ่มคนพิการ ฯลฯ ขั้นตอนท่ี 2 ให้การฝึกฝน คือ การ
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แนะแนวเส้นทางสู่อาชีพ โดยการฝึกทักษะชีวิต ฝึกอาชีพและการออกสู่สังคม ฝึกทักษะด้านการ
ท างานและการประกอบการ ฯลฯ ขั้นตอนท่ี 3 คิดค้น ส่งเสริม และพัฒนา คือ การช่วยหาแหล่งทุน 
พัฒนาสินค้าและบริการ หาช่องทางการตลาด หรือสร้างตลาด เป็นท่ีปรึกษาการประกอบการ ฯลฯ 
กลไกในการส่งเสริมควรเป็นแบบภาคีเครือข่าย 4 ประสาน ประกอบด้วย (1) ส านักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) (2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) (3) กรมพัฒนาฝีมือ
แรงงาน และ (4) องค์กรของคนพิการหรือองค์กรเพื่อคนพิการ เครื่องมือท่ีใช้ในการส่งเสริมอาชีพคือ 
กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และงบประมาณสนับสนุนอาชีพของคนพิการท่ี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดสรรให้ได้ตามกรอบของการด าเนินงานด้านสวัสดิการสังคมของ
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  

2.2 รูปแบบท่ี 2 การฟื้นฟูและส่งเสริมให้คนพิการสามารถประกอบอาชีพให้ประสบ
ความส าเร็จมากขึ้น แนวทางนี้เน้นไปยังกลุ่มอาชีพคนพิการท่ียังไม่เข้มแข็งให้สามารถขยายธุรกิจต่อไป
ได้ กระบวนการฟื้นฟูและพัฒนาควรเน้นการเสริมความรู้ การเสริมพลัง เพื่อให้เกิดความมั่นใจ และการ
สนับสนุนทุนในการประกอบอาชีพ กลไกท่ีจะเข้าไปพื้นฟูและพัฒนาควรประกอบด้วย 5 กลไกหลัก คือ 
(1) ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) (2) องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
(อปท.) (3) องค์กรของคนพิการหรือองค์กรเพื่อคนพิการ (4) อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์เพื่อช่วยเหลือคนพิการ (อพมก.) และ(5) สถาบันวิชาการท่ีมีนักวิชาการท่ีสนใจปัญหาของคน
พิการ ร่วมมือกันเป็นภาคีเครือข่ายในการฟื้นฟูและพัฒนากลุ่มอาชีพคนพิการในพื้นท่ี เครื่องมือท่ีใช้ใน
การฟื้นฟูและพัฒนาควรเป็นเครื่องมือเดียวกับแนวทางแรก คือ กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ และงบประมาณสนับสนุนอาชีพของคนพิการท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

2.3 รูปแบบท่ี 3 การส่งเสริมให้กลุ่มคนพิการท่ีประสบความส าเร็จในการประกอบ
อาชีพในระดับค่อนข้างดีให้ดียิ่งขึ้น แนวทางนี้มุ่งเน้นไปยังกลุ่มอาชีพคนพิการท่ีค่อนข้างเข้มแข็งให้มี
ความสามารถในการขยายธุรกิจของกลุ่มตนให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น การส่งเสริมควรมีแนวทางการด าเนินงาน 
4 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนท่ี 1 เริ่มจากการคัดเลือกกลุ่มอาชีพคนพิการท่ีค่อนข้างเข้มแข็งเข้าร่วมกระบวนการ
ส่งเสริม ขั้นตอนท่ี 2 ปรับรูปแบบธุรกิจ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้มีคุณภาพสูง และการเริ่ม
ผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ๆ ขั้นตอนท่ี 3 รวมกลุ่มอาชีพคนพิการท่ีท าการผลิต/บริการเช่ือมโยงกัน
เป็นเครือข่ายขั้นตอนท่ี 4 สร้างองค์กรธุรกิจทางสังคม (Social Enterprise) จัดจ าหน่าย แสวงหา
ผลิตภัณฑ์คนพิการไปจัดจ าหน่าย ช่วยพัฒนาตลาดโดยเน้นให้คนพิการมีส่วนร่วมในการลงทุน การ
บริหารจัดการ การควบคุมก ากับ และการน าผลก าไรมาจัดสวัสดิการให้คนพิการ กลไกในการส่งเสริม
ในแนวทางท่ี 3 ควรประกอบด้วย (1) ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ซึ่ง
เป็นสถาบันที่มีความเช่ียวชาญในการส่งเสริมศักยภาพทางธุรกิจโดยตรง (2) กรมส่งเสริมการส่งออก 
กระทรวงพาณิชย์ ท่ีสามารถน าสินค้าไปท าการตลาดในต่างประเทศได้ (3) กรมหรือกองท่ีมีความ
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เช่ียวชาญเฉพาะในอาชีพท่ีกลุ่มคนพิการด าเนินการ เช่น กรมปศุสัตว์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ฯลฯ 
และ (4) องค์กรของคนพิการหรือองค์กรเพื่อคนพิการ ท่ีควรเข้ามามีส่วนร่วมในการก ากับดูแลกลุ่ม
อาชีพยังคงมีจุดยืนเพื่อคนพิการ 

รุ่งนภา  สืบจากคล้าย (2553) ศึกษาการพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจของคนพิการในอ าเภอ
เมืองเชียงใหม่ เพื่อศึกษาระดับการพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจของคนพิการ และเพื่อศึกษาถึงปัจจัยท่ีเป็น
ปัญหาและอุปสรรคในการพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจของคนพิการ ผลการศึกษาพบว่า ในส่วนของระดับ
การพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจของคนพิการ พบว่าส่วนใหญ่คนพิการทางการเคล่ือนไหว สามารถบรรลุถึง
การประทังชีพได้ คือ มีความพยายามเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ เพื่อน าไปใช้ในการประกอบอาชีพ คิดเป็นร้อย
ละ 91.30 และมีรายได้เพียงพอท่ีจะน าไปซื้อส่ิงของเครื่องใช้ท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีวิต คิดเป็นร้อยละ 
56.70 แต่ยังขาดความสมดุลระหว่างรายรับและรายจ่าย เพราะยังมีปัญหาด้านการเงิน คิดเป็นร้อยละ 
60.70 และยังมีความวิตกกังวลด้านฐานะทางการเงินของตนเอง คิดเป็นร้อยละ 56.30 ซึ่งคนพิการท่ี
ประกอบอาชีพค้าขายสลากกินแบ่งรัฐบาลมีความพอใจในอาชีพท่ีตนท าอยู่ คิดเป็นร้อยละ 46.30  
และไม่คิดว่าภาระการเล้ียงดูคนพิการจะต้องเป็นหน้าท่ีของรัฐบาลและสังคมตลอดไป คิดเป็นร้อยละ 
63.30 ส าหรับปัจจัยท่ีเป็นปัญหาและอุปสรรคในการพึ่งพาตนเองทางเศรษฐกิจของคนพิการ คือ การ
ไม่ได้รับความสะดวกในเรื่องสถานท่ีจ าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล รวมทั้งยังขาดแคลนแหล่งเงินทุนใน
การประกอบอาชีพ และส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการยังมีน้อย ท้ังในด้านการคมนาคมและ
อาคารสถานท่ี อีกประการหนึ่ง คือ สถานประกอบการหลายแห่งไม่เห็นคุณค่าความส าคัญและไม่
ยอมรับในศักยภาพของคนพิการเท่าท่ีควร จึงมักปิดกั้นโอกาสและความสามารถของคนพิการในการ
รับคนพิการเข้าท างาน 

หยาดฝน รัตตะมาน (2554) ศึกษาความเข้มแข็งในการพึ่งตนเองของผู้พิการ 
กรณีศึกษา ต าบลท่าชัย อ าเภอเมือง จังหวัดชัยนาท พบว่า ผู้พิการส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุต้ังแต่ 
40 ปีขึ้นไป มีสถานภาพสมรส การศึกษาระดับประถมศึกษา ไม่ได้ประกอบอาชีพ มีรายได้ต่ ากว่า
เดือนละ 2,000 บาท ไม่เป็นสมาชิกขององค์กรในชุมชนเป็นผู้พิการทางการเคล่ือนไหว มีสภาพความ
พิการภายหลังก าเนิด และได้รับการสนับสนุนทางสังคมอยู่ในระดับปานกลาง 

ส าหรับความเข้มแข็งในการพึ่งตนเองของผู้พิการ พบว่า ผู้พิการมีความเข้มแข็งในการ
พึ่งตนเองโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงจากน้อยไปหามาก คือ 
ความเข้มแข็งในการพึ่งตนเองด้านสังคมอยู่ในระดับปานกลาง และจากการทดสอบสมมติฐานในการ
วิจัย พบว่า ปัจจัยท่ีมีผลต่อความเข้มแข็งในการพึ่งตนเองคือ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ 
สถานภาพทางการสมรส สถานภาพการเป็นสมาชิกในองค์กรชุมชน การมีส่วนร่วมในองค์กรชุมชน 
ระยะเวลาท่ีเกิดความพิการภายหลัง ความรู้สึกต่อสภาพความพิการและการได้รับการสนับสนุนทาง
สังคม ผลการศึกษาบ่งช้ีว่า การเสริมสร้างเจตคติท่ีดีส าหรับผู้พิการและครอบครัวผู้พิการท่ีมีต่อสภาพ
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ความพิการนั้น เป็นส่ิงส าคัญประการแรกท่ีศูนย์การเรียนรู้เพื่อการฟื้นฟู และพัฒนาคนพิการโดย
ชุมชน ต้องเร่งให้บริการแก่ผู้พิการภายในชุมชน โดยเฉพาะผู้ท่ีมีสภาพความพิการภายหลังเพื่อ
เสริมสร้างให้ผู้พิการมีทัศนคติท่ีดีต่อการมองตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคมต่อไป 

อนัญญา เจียนรัมย์ (2557) ศึกษาความต้องการได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลสนามชัย อ าเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเปรียบเทียบ
คุณลักษณะส่วนบุคคลกับความต้องการของคนพิการต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต  และเสนอแนะ
แนวทางในการปรับปรุงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ คนพิการในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลสนามชัย อ าเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยาท่ีได้รับการจดทะเบียน
คนพิการกับส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  จ านวน 63 
คน เครื่องมือท่ีใช้เป็นแบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าสถิติ และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว โดยก าหนดระดับ
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ผลการวิจัยพบว่า 1) ความต้องการได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
คนพิการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านสุขภาพร่างกายและ
จิตใจ ด้านท่ีอยู่อาศัยและสภาพแวดล้อม ด้านการศึกษา ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก อยู่ในระดับมาก 
ส่วนด้านอาชีพและรายได้ อยู่ในระดับปานกลาง และด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของสังคม อยู่ใน
ระดับน้อยที่สุด 2) ผลการเปรียบเทียบ พบว่า เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อ
เดือน และสาเหตุความพิการ ท่ีแตกต่างกันไม่ท าให้ความต้องการได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคน
พิการแตกต่างกัน แต่ลักษณะความพิการท่ีแตกต่างกัน ท าให้ความต้องการได้รับการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 3) ข้อเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลสนามชัย อ าเภอบางไทร จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ควรด าเนินการ ดังนี้ 1) จัดให้มีการฝึกอบรม เพื่อให้ความรู้ในด้านสุขภาพร่างกาย 
ด้านจิตใจ ด้านอาชีพ และด้านรายได้ 2) จัดต้ังกองทุนเพื่อการศึกษาส าหรับคนพิการ 3) ปรับปรุงท่ี
อยู่อาศัย สภาพแวดล้อมและจัดส่ิงจ าเป็นในชีวิตให้คนพิการ 

อารี ภาวสุทธิไพศิฐ (2558: 57) ศึกษาวิธีการอบรมเล้ียงดูของครอบครัวท่ีมีลูกหูหนวกท่ี
มีความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการช้ีน าตนเองสูง พบว่า ผู้ปกครองของเด็กหูหนวกท่ีมีระดับความ
พร้อมในการเรียนรู้ ด้วยการช้ีน าตนเองสูง มีรูปแบบการอบรมเล้ียงดูบุตร 3 แบบ คือ 1)แบบ
ประชาธิปไตย 2)แบบรักถนอมมากเกินไป 3)แบบการเป็นแบบอย่างให้กับเด็ก และผู้ปกครองไม่ได้มี
จุดมุ่งหมายของการอบรมเล้ียงดูลูกเพื่อต้องการให้ลูกเป็นผู้ท่ีมีความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยตนเอง
อย่างชัดเจน แต่จากรูปแบบของการอบรมเล้ียงดูลูกท่ีพ่อแม่ใช้ในชีวิตประจ าวันเป็นรูปแบบการอบรม
เล้ียงดูท่ีเอื้อให้ลูกมีคุณลักษณะของผู้ท่ีมีความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการช้ีน าตนเองบางประการ คือ 
ความคิดสร้างสรรค์ ความรับผิดชอบ และความรักในการเรียนรู้ ส าหรับอุปสรรคในการอบรมเล้ียงดู
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ลูกของครอบครัวที่มีลูกหูหนวกท่ีมีความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการช้ีน าตนเองสูง พบว่าผู้ปกครองมี
อุปสรรคในการอบรมเล้ียงดูลูก 2 ประการคือ 1) อุปสรรคในส่วนของผู้ปกครอง 2) อุปสรรคในส่วน
ของตัวลูก 

มาลิน เนาว์นาน (2562: 112) ศึกษาการให้ค าปรึกษาเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพคนหู
หนวก พบว่า การให้ค าปรึกษาเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพส าหรับคนหูหนวก เป็นกระบวนการส่ือสาร
ระหว่างนักให้ค าปรึกษาและผู้รับบริการท่ีเป็นคนหูหนวกท่ีเผชิญกับปัญหาความคับข้องใจในเรื่อง
ต่างๆ เพื่อช่วยให้พวกเขามีความเข้าใจในตนเอง ยอมรับข้อจ ากัดของตนเอง ผู้อื่นหรือส่ิงท่ีมีอิทธิพล
ทางสังคม รวมถึงการเรียนรู้ ท่ีจะรับมือกับสถานการณ์ท่ีก าลังเผชิญอยู่  และสามารถผ่านพ้น
วิกฤตการณ์ของชีวิตด้วยวิธีการคิดบวก คนหูหนวกนิยมรับค าปรึกษาจากนักให้ค าปรึกษาท่ีเป็นคนหู
หนวกเหมือนกัน จึงเป็นความคาดหวังของวงการวิชาชีพนักให้ค าปรึกษาท่ีต้องการให้มีนักให้
ค าปรึกษาส าหรับคนหูหนวกเพิ่มมากขึ้น ท้ังท่ีเป็นคนหูหนวกและคนท่ีมีการได้ยิน โดยนักให้
ค าปรึกษาต้องเป็นผู้ท่ีมีประสบการณ์ท้ังในบริบทของการให้ค าปรึกษาและการท างานร่วมกับคนหู
หนวก มีทัศนคติท่ีดี มีความรู้ความเข้าใจและยอมรับในความแตกต่างของวัฒนธรรมของพวกเขาได้
อย่างเงื่อนไขโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ควรมีความสามารถใช้ภาษามือเพื่อการส่ือสารท่ีดีในการสร้าง
สัมพันธภาพกับคนหูหนวกให้สามารถรับส่งข้อมูลระหว่างสองภาษาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ท้ังนี้ได้
เสนอแนะให้ภาครัฐเห็นความส าคัญของวิชาชีพนักให้ค าปรึกษาส าหรับคนหูหนวก โดยนักให้
ค าปรึกษาท่ีเป็นคนท่ีมีการได้ยินและเป็นคนหูหนวกมีต าแหน่งนักให้ค าปรึกษาส าหรับคนหูหนวกใน
องค์กรท่ีท างานเกี่ยวข้องกับคนหูหนวก 

ดวงพร สีคราม  และคณะ (2551: 61-62) วิจัยเรื่อง การศึกษาการสร้างพลังการ 
ประกอบอาชีพของกลุ่มเยาวชนพิการโดยการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน สรุปผลการวิจัย 
การศึกษาการสร้างพลังการประกอบอาชีพของกลุ่ม เยาวชนพิการโดยการมีส่วนร่วมของครอบครัว 
และชุมชน ดังนี้  

1. แรงจูงใจท่ีอยากประกอบอาชีพ คือ ไม่อยากเป็นภาระของครอบครัว อยากมีรายได้ 
เปน็ของตนเองไมอ่ยากใหใ้ครมาดูถูกคนพิการว่าตนเองพิการไมม่ีปญัญาต้องเปน็ภาระครอบครัว  

2. วิธีการเรียนรู้ในการประกอบอาชีพคนพิการ คนพิการใช้ความพยายามสูงมากใน การ
เรียนรู้การประกอบอาชีพ  

3. การยกระดับการพัฒนาอาชีพ พัฒนาฝีมือเพิ่ม ดังนี้  
3.1 พัฒนาความรู้ความหลากหลาย ในการให้บริการสามารถเลือกได้ ช่างซ่อม ต้อง

สามารถมารถซ่อมได้หลายประเภท เป็นท่ีต้องการของลูกค้าได้ตามความต้องการ  
3.2 มีความซื่อสัตย์ต่อลูกค้าไม่เปล่ียนสินค้าของลูกค้า มีความความซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา  
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3.3 มีการยืดหยุ่นในการให้บริการลูกค้า ราคาตามโอกาสของงานบางช้ินท่ี
ประสิทธิภาพ ท่ีไม่ดีเกิดการซ่อมราคาต้องปรับเปล่ียนได้ตามโอกาส 

3.4 การให้บริการพูดจาไพเราะ มีมนุษย์สัมพันธ์ดีกับลูกค้าและกลุ่มคนท่ัวไป  
3.5 การดูแลลูกค้าประจ าตามโอกาสเทศกาล ปใีหม ่สงกรานต์ ของฝากเล็กๆน้อย  

4. การช่วยเหลือครอบครัวแลชุมชนในการสนับสนุนอาชีพคนพิการ ครอบครัวให้ 
ก าลังใจ ช่วยน าพาคนพิการไปเรียนรู้ตามความต้องการ และช่วยสอนเป็นบางครั้ง และสนับสนุนทุก 
กิจกรรม ชุมชน ให้โอกาสและน าพาคนพิการฝึกปฏิบัติบางครั้งท่ีคนพิการร้องขอ  

5. การจัดการบริหารจัดการอาชีพคนพิการ คนพิการสามารถบริหารตนเองได้เป็น อย่าง
ดีจากกรณีการศึกษาการประกอบอาชีพเชิงลึกจ านวน 4 ราย และการศึกษาเพิ่มจ านวน 30 ราย 
ครอบครัวและชุมชนเป็นเพียงผู้ให้ค าแนะน าให้ก าลังใจ ได้จากเทคนิคในการลดราคาสินค้าตามช่วง 
เทศกาล การลดหยอ่นสินค้าเมื่อสินค้าคุณภาพ ไม่เต็มร้อย การลงทุนในการเริ่มประกอบอาชีพต้นทุน 
ในการใช้จ่ายไม่มากอาศัยความขยันทุ่มเทเป็นต้นทุนในการตั้งต้น และบางครั้งน าความสามารถตนเอง 
ในการพัฒนาอาชีพท่ีหลากหลาย เช่น สุชาติสามารถเปิดรับกิจการรถแห่ในงานบุญท่ีชาวบ้านชอบ
และ มีความจ าเป็นในการท่ีต้องใช้งาน การใช้บริการสามารถน ารายได้มาถั่วเฉล่ียในยามท่ีอาชีพหนึ่งมี
รายได้ไม่ค่อยดีบางช่วง ท าใหอ้าชีพหรือกิจการสามารถอยู่ได้แบบพึ่งพากันเป็นบางครั้ง 

2. งานวิจัยต่างประเทศ 

Hashim, Wafa, and Sulaiman (2001) อ้างถึงใน (สุธีรา อะทะวงษา, สมบูรณ์วัลย์ 
สัตยารักษ์วิทย์, 2557 : 33) เรื่อง ลักษณะของสถานประกอบการและกลยุทธ์ทางธุรกิจท่ีส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพของธุรกิจ โดยใช้การสัมภาษณ์ทาง โทรศัพท์กับผู้ประกอบการ วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมในอุตสาหกรรมการผลิตต่างๆ จ านวน 100 ราย ในประเทศมาเลเซีย ส าหรับลักษณะของ
สถานประกอบการจะประกอบด้วย 2 ปัจจัย ปัจจัยแรกคือลักษณะของเจ้าของหรือผู้จัดการ และ
ปัจจัยท่ีสองคือองค์ประกอบของสถานประกอบการโดยท่ัวไป ผลการวิจัยพบว่าลักษณะของสถาน
ประกอบการโดยท่ัวไปได้ แก่ อายุของธุรกิจ จ านวนของเจ้าของ ความซับซ้อนของโครงสร้างองค์กร 
กระบวนการ เงินทุน จ านวนพนักงาน และระยะเวลาของการได้รับความช่วยเหลือมีความสัมพันธ์กับ
ประสิทธิภาพของธุรกิจ ส่วนการศึกษากลยุทธ์ทางธุรกิจพบว่า การใช้กลยุทธ์ประเภทต่างๆ ได้แก่กล
ยุทธ์ต้นทุนต่ าการสร้างความแตกต่างการมุ่งตลาดเป้าหมายเฉพาะกลุ่ม และการเจริญเติบโตมีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติต่อการเจริญเติบโตของอัตราผลตอบแทนต่อยอดขายอัตรา
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม และอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน 

Krauss et al. (2005) อ้างถึงใน (สุธีรา อะทะวงษา, สมบูรณ์วัลย์ สัตยารักษ์วิทย์, 2557 : 
37) ศึกษาความสัมพันธ์ทางด้านจิตวิทยาท่ีเป็นโครงสร้างของ คุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ 
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ท่ีส่งผลให้ธุรกิจประสบความส าเร็จศึกษาตัวอย่างท่ีเป็น ธุรกิจขนาดเล็กท่ีด าเนินธุรกิจในเมืองซิมบับเว 
(Zimbabwe) จ านวน 122 ราย และในประเทศ แอฟริกาใต้จ านวน 126 ราย รวม 248 ราย ท าการ
สัมภาษณ์เจ้าของหรือผู้จัดการท่ีมีการจ้างงานต้ังแต่ 1 คนขึ้นไป ร่วมกับการใช้แบบสอบถาม 
วิเคราะห์ถดถอยแบบเชิงช้ัน (Hierarchical Regression) และการวิเคราะห์ปัจจัย (Factor analysis) 
โดยมีตัวแปรคุณลักษณะของการเป็น ผู้ประกอบการประกอบด้วย การเรียนรู้ความส าเร็จความเป็น
อิสระในการบริหารงาน ระดับการแข่งขัน การสร้างนวัตกรรม การเผชิญกับความเส่ียง และความคิด
ริเริ่ม และตัวแปรประสิทธิภาพของธุรกิจพิจารณาจากการเติบโตของธุรกิจโดยวัดจากร้อยละการ
เพิ่มขึ้นของก าไรลูกค้า และยอดขายเทียบกับปีก่อนหน้าจ านวนการจ้างงานท่ีเพิ่มขึ้น และการประเมิน
โดยใช้ผู้เช่ียวชาญภายนอก ส่วนตัวแปรจ านวนปีท่ีก่อต้ังธุรกิจ ประเภทธุรกิจเงินทุนและสถานท่ีต้ังได้
ก าหนดให้เป็นตัวแปรควบคุม ผลการวิจัยพบว่า ในภาพรวมตัวแปรคุณลักษณะของการเป็น
ผู้ประกอบการท้ังหมดมีความสัมพันธ์กับการเติบโตของธุรกิจ จ านวนการจ้างงาน และการประเมิน
โดยใช้ผู้เช่ียวชาญภายนอก โดยการเรียนรู้และการเผชิญกับความเส่ียงมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการ
เติบโตของธุรกิจความส าเร็จและความคิดริเริ่มมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการเติบโตของธุรกิจและ
จ านวนการจ้างงาน และเมื่อวัดประสิทธิภาพจากการประเมินโดยใช้ผู้เช่ียวชาญภายนอกพบว่า      
ตัวแปรคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการท้ังหมดมีความสัมพันธ์ทางบวกต่อประสิทธิภาพส่วนผล
การวิเคราะห์ปัจจัย พบว่าคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการท้ังหมดจัดอยู่ในปัจจัยเดียวกัน 

Man, Lau and Snape (2008) อ้างถึงใน (สุธีรา อะทะวงษา,2556 :37) ศึกษา
ความสามารถหลัก และประสิทธิภาพของสถานระกอบการขนาดกลาง และขนาดย่อม ศึกษาเฉพาะ
ความสามารถในการแข่งขันของสถานประกอบการประเภทภาคบริการ (Service sector) ในฮ่องกงท่ี
มีจ านวนการจ้างงานไม่เกิน 50 คน ส ารวจตัวอย่างเจ้าของและผู้จัดการ จ านวน 153 ราย และท าการ
วิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านนวัตกรรม มีความสัมพันธ์ต่อ
ความสามารถในการแข่งขัน และความสามารถหลักขององค์กร ขณะเดียวกันก็พบว่าปัจจัยด้าน
ความสัมพันธ์และบุคลากรมีความสัมพันธ์กับความสามารถหลักขององค์กรเช่นเดียวกัน 

Center (2012) อ้างถึงใน (อวิรุทธ์ ฉัตรมาลาทอง :139) ได้ศึกษาผลการจ้างงานหลัง
ส าเร็จการศึกษาของคนพิการรุนแรงวัยหนุ่มสาวเนื่องจากการมีงานท าเป็นตัวช้ีวัดความส าเร็จ ผล
การศึกษาพบว่าคนพิการรุนแรงท่ีส าเร็จการศึกษาส่วนใหญ่ ยังขาดทักษะ ประสบการณ์ และขาดการ
สนับสนุนการจ้างงาน ท าให้ไม่ได้รับการจ้างงาน ซึ่งปัจจัยด้านตัวผู้เรียนท่ีเป็นคนพิการรุนแรง 
ครอบครัว และโรงเรียนมีส่วนส าคัญในการได้รับการจ้างงาน แนวทางในการให้ความช่วยเหลือให้คน
พิการได้รับการจ้างงานหลังจากส าเร็จการศึกษา ควรพัฒนาทักษะและประสบการณ์ให้คนพิการได้
ฝึกงานโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน นอกจากนี้ผลการวิจัยยังพบว่า คนพิการรุนแรงเพศชายมีความสามารถ
ในการดูแลตัวเอง มีทักษะสังคมการรับผิดชอบต่อครอบครัว และได้รับการคาดหวังจากบิดามารดาว่า
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จะได้รับการจ้างงานในอนาคต ดังนั้นควรปรับปรุงนโยบายและมีแนวทางการปฏิบัติเพื่อช่วยเหลือให้
คนพิการรุนแรงได้รับการจ้างงานภายหลังส าเร็จการศึกษา 

สรุป จากการศึกษาเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องท้ังในประเทศและต่างประเทศ พบว่า
งานวิจัยท้ังในประเทศและต่างประเทศ ต่างให้ความส าคัญกับการส่งเสริมคนพิการให้สามารถด ารงชีวิต
ได้ในสังคม โดยการศึกษาสภาพปัญหาของคนพิการท่ีเผชิญอยู่ พร้อมท้ังหาแนวทางท่ีเหมาะสมให้คน
พิการสามารถด าเนินชีวิตอยู่ได้ในสังคมโดยเฉพาะการสร้างทักษะอาชีพให้กับคนพิการในการเข้าสู่
ตลาดแรงงานต่อไป ดังนั้น ผู้วิจัยจึงน าส่ิงท่ีได้ศึกษาจากงานเอกสารและงายวิจัยท่ีเกี่ยวข้องมาเป็น
แนวทางในการท าวิจัย รวมไปถึงการสร้างเครื่องมือในการวิจัย เพื่อให้ได้ข้อมูลต่างๆท่ีสอดคล้องต่อการ
หาแนวทางส่งเสริมอาชีพส าหรับคนพิการของสถานประกอบการในจังหวัดนครปฐม ซึ่งผู้วิจัยไ ด้
สังเคราะห์เพื่อใช้เป็นแนวทางการส่งเสริมอาชีพส าหรับคนพิการของสถานประกอบการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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บทที่ 3 

วิธีด าเนินการวิจัย 

 
 การศึกษาวิ จัยในครั้งนี้ เป็นการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)              
มีวัตถุประสงค์ในการวิจัยเพื่อ 1) ศึกษาสภาพ ปัญหา และความต้องการในการส่งเสริมอาชีพส าหรับ
คนพิการของสถานประกอบการในจังหวัดนครปฐม และ 2) ศึกษาแนวทางการส่งเสริมอาชีพส าหรับ
คนพิการของสถานประกอบการในจังหวัดนครปฐม โดยมีวิธีด าเนินการวิจัย ดังนี้ 

1. การด าเนินการวิจัย 
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
3. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
4. การสร้างเครื่องมือในการวิจัย 
5. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
6. การวิเคราะห์ข้อมูล 

การด าเนินการวิจัย 

ส าหรับการก าหนดระเบียบวิธีวิจัย (Methodology) ในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดกระบวนการวิจัย 
โดยใช้กระบวนการวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ออกเป็น 5 ข้ันตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนท่ี 1. การศึกษาเอกสารเกี่ยวกับสภาพ ปัญหา และความต้องการ โดยศึกษา
ค้นคว้าข้อมูลจากต ารา เอกสาร วารสาร บทความ ส่ือส่ิงพิมพ์ เว็บไซต์ ตลอดจนงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง
กับสภาพ ปัญหา และความต้องการ แนวทางส่งเสริมอาชีพส าหรับคนพิการ เพื่อสรุปประเด็นเป็น
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ขั้นตอนท่ี 2. การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ จากการศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีท่ี
เกี่ยวข้องในการสร้างและพัฒนาเครื่องมือของการวิจัย ศึกษาภาคสนาม (Field Study) โดยใช้
แบบสอบถาม (Questionnaire) การสังเกต และการส ารวจพื้นท่ี เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างจากนายจ้างสถานประกอบการ ผู้ควบคุมงานคนพิการ และคนพิการในสถาน
ประกอบการ พร้อมท้ังจัดท าโครงร่างเป็นแบบสอบถาม โดยผ่านความเห็นชอบจากผู้เช่ียวชาญ 
จ านวน 5 คน เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา และค่าดรรชนีความสอดคล้อง (IOC) ของเครื่องมือ 

ขั้นตอนท่ี 3. การทดลองใช้เครื่องมือ (Try out) เพื่อหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) 
ของเครื่องมือตามวิธีของครอนบาค (cronbach) 
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ขั้นตอนท่ี 4. น าแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์ไปเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างและ
วิเคราะห์ข้อมูล 

ขั้นตอนท่ี 5. สรุปผลการวิจัยเรื่องแนวทางการส่งเสริมอาชีพส าหรับคนพิการของสถาน
ประกอบการในจังหวัดนครปฐม 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1. ประชากร ท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย 
1.1 สถานประกอบการภาคเอกชนท่ีมีลูกจ้างในระบบต้ังแต่ 100 คนขึ้นไป 7 อ าเภอ

ในจังหวัดนครปฐม จ านวนท้ังส้ิน 316 แห่ง (พมจ.นครปฐม, 2560) ประกอบด้วย นายจ้างสถาน
ประกอบการ ผู้ควบคุมงานคนพิการ และคนพิการในสถานประกอบการ  

1.2 ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินความเหมาะสมของข้อมูลท่ีได้จากการส ารวจพื้นท่ี จาก
แบบสอบถาม จ านวน 5 คน 

2. กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย   
2.1 การก าหนดกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยสุ่มกลุ่มตัวอย่างตามตารางส าเร็จรูปของเครจซี่ 

และมอร์แกน (Krejcie & Morgan,1970) โดยใช้เกณฑ์การสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ัน (Stratified 
Random Sampling) โดยแบ่งเป็น 7 อ าเภอ และเทียบสัดส่วนร้อยละ 55 ของแต่ละกลุ่ม จ านวน
ท้ังส้ิน 175 แห่ง ประกอบด้วย 1) ผู้บริหารสถานประกอบการ จ านวน 175 คน 2) ผู้ควบคุมงานคน
พิการ จ านวน 175 คน และคนพิการ (โดยใช้เกณฑ์ร้อยละ40 ของผู้พิการท่ีได้รับการจ้างงาน 
เนื่องจากสถานประกอบการบางแห่งมีการจ้างงานคนพิการนอกสถานท่ี) จ านวน 70 คน ดังนี้ 

ตารางที่ 3 แสดงกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย จ าแนกตามสถานประกอบการ 

ท่ี 
สถาน

ประกอบการ 
ประชากร

(แห่ง) 
กลุ่มตัวอย่าง 

แห่ง นายจ้าง ผู้ควบคุม คนพิการ รวม 
1 เมืองนครปฐม 47 26 26 26 11 63 
2 ก าแพงแสน 9 5 5 5 2 12 
3 นครชัยศรี 26 14 14 14 6 34 
4 ดอนตูม 5 3 3 3 1 7 
5 บางเลน 15 8 8 8 3 19 
6 สามพราน 204 113 113 113 45 271 
7 พุทธมณฑล 10 6 6 6 2 14 
 รวม 316 175 175 175 70 420 
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ภาพที่ 3 แผนผังการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชัน้ (Stratified Random Sampling) 

2.2  ผู้ทรงคุณวุฒิ ส าหรับการประเมินความเหมาะสมของข้อมูลจากแบบสอบถาม 
(Connoisseurship) หลังจากเสร็จส้ินการวิจัยเชิงปริมาณ โดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิท่ีคัดเลือกมาเพื่อท า
การประเมินความเหมาะสมของแนวทางส่งเสริมอาชีพส าหรับคนพิการของสถานประกอบการใน
จังหวัดนครปฐม จ านวนท้ังส้ิน 5 คน โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยมี
เกณฑ์การคัดเลือก คือ เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าหรือระดับอื่นๆ หรือเป็น
ผู้มีความรู้ความสามารถในด้านงานคนพิการ หรือมีประสบการณ์ด้านงานท่ีเกี่ยวข้องกับคนพิการตั้งแต่ 
3 ปีขึ้นไป จ านวนท้ังส้ิน 5 คน ดังรายช่ือต่อไปนี้ 

1. นางปิยาภรณ์  จันทร์สมวงศ์ ต าแหน่ง นักวิชาการแรงงานช านาญการ ส านักงาน
จัดหางานจังหวัดนครปฐม 

ประชากรสถานประกอบการในจังหวัด

นครปฐม จ านวน 316 แห่ง 

26 แห่ง 
(55%) 

 

5 แห่ง 
(55%) 

14 แห่ง 
(55%) 

 

3 แห่ง 
(55%) 

 

8 แห่ง 
(55%) 

 

113 แห่ง 
(55%) 

 

6 แห่ง 
(55%) 

 

เมือง 
47 แห่ง 

ก าแพงแสน 

9 แห่ง 
นครชัยศรี 

26 แห่ง 
ดอนตูม 
5 แห่ง 

บางเลน 
15 แห่ง 

สามพราน 
204 แห่ง 

พุทธมณฑล 

10 แห่ง 

ผู้วิจัยแบ่งประชากรออกเป็น 7 อ าเภอ  
 

นายจ้าง 
26 คน 

ผู้ควบคุม 
26 คน 

คนพิการ 
(40%) 
11 คน 

 

นายจ้าง 
5 คน 

ผู้ควบคุม 
5 คน 

คนพิการ 
(40%) 
2 คน 

 

นายจ้าง 
14 คน 

ผู้ควบคุม 
14 คน 

คนพิการ 
(40%) 
6 คน 

 

นายจ้าง 
3 คน 

ผู้ควบคุม 
3 คน 

คนพิการ 
(40%) 
1 คน 

 

นายจ้าง 
8 คน 

ผู้ควบคุม 
8 คน 

คนพิการ 
(40%) 
3 คน 

 

นายจ้าง 
113 คน 
ผู้ควบคุม 
113 คน 
คนพิการ 
(40%) 
45 คน 

 

นายจ้าง 
6 คน 

ผู้ควบคุม 
6 คน 

คนพิการ 
(40%) 
2 คน 
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2. นายภาณุพงศ์ วรรณวรรค ต าแหน่ง เจ้าพนักงานแรงงานช านาญงาน ส านักงาน
จัดหางานกาญจนบุรี 

3. นางชัชพร จันทนเสวี ต าแหน่ง เจ้าพนักงานแรงงานช านาญงาน ส านักงานจัดหางาน
กาญจนบุรี 

4. นายชยุต จินตรัศมี ต าแหน่ง กรรมการมูลนิธินวัตกรรมเพื่อสังคม กรุงเทพมหานคร 
5. นางวรรณดี บุญยอารักษ์ ต าแหน่ง นายกสมาคมคนพิการเลขศาสตร์จังหวัดนครปฐม    

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) และแบบประเมิน 
(Evaluation Form) เรื่อง แนวทางส่งเสริมอาชีพส าหรับคนพิการของสถานประกอบการในจังหวัด
นครปฐม โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. แบบสอบถาม (Questionnaire) ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้แบ่งแบบสอบถาม
ออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 

ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา ต าแหน่ง/สถานภาพ ประเภทสถานประกอบการ จ านวนพนักงานในบริษัท จ านวน
คนพิการท่ีท างานในสถานประกอบการของท่าน และการปฏิบัติตามกฎหมาย เลือกตอบเพียง 1 ข้อ 
จ านวน 9 ข้อ 

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพ ปัญหา ความต้องการของนายจ้างหรือเจ้าของ
สถานประกอบการในการจ้างงานคนพิการ ตามมาตรา 33, 34, 35 และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง          
มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณ (Rating Scale) ค่า 5 ระดับ ของลิเคอร์ท (บุญชม ศรีสะอาด
,2553 : 82-83)  

ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับแนวทางส่งเสริมอาชีพส าหรับคนพิการของสถาน
ประกอบการในจังหวัดนครปฐม เป็นการล าดับความส าคัญโดยใส่หมายเลข 1,2,3,4 ไว้หน้าข้อความท่ี
ตรงกับความคิดเห็นของท่าน  

2. แบบประเมิน (Evaluation Form) ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดแบบประเมิน
ส าหรับผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อใช้ส าหรับประเมินความเหมาะสมของแนวทางส่งเสริมอาชีพส าหรับคนพิการ
ของสถานประกอบการในจังหวัดนครปฐม 
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การสร้างเคร่ืองมือในการวิจัย 

การสร้างเครื่องมือและการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือในการวิจัย และการหา
คุณภาพของเครื่องมือ ซึ่งผู้วิจัยได้ด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 

ขั้นท่ี 1 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ศึกษาจากต ารา เอกสาร บทความ ทฤษฎี
หลักการและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อก าหนดขอบเขตของการวิจัยและสร้างเครื่องมือวิจัย ให้
ครอบคลุมความมุ่งหมายของการวิจัย 

ขั้นท่ี 2 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามจากเอกสาร 
เพื่อก าหนดขอบเขตและเนื้อหาของแบบสอบถาม พร้อมท้ังการลงส ารวจพื้นท่ีจริงในการสอบถาม 
สัมภาษณ์ และสังเกตจากสถานประกอบการจริง รวมท้ังผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในสถานประกอบการ    
เพื่อจะได้มีความชัดเจนตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยยิ่งขึ้น  

จากการสังเกต การส ารวจลงพื้นท่ีของผู้วิจัย ระหว่างวันท่ี 29 มกราคม 2561 ถึง วันท่ี  
7 กุมภาพันธ์ 2561ของสถานประกอบการท้ังหมด 24 แห่ง เป็นสถานประกอบการประเภทธุรกิจ
บริการ และอุตสาหกรรมหรือธุรกิจประเภทผลิต โดยมีผู้ให้ข้อมูล คือ ผู้บริหารสถานประกอบการ 
หรือผู้ควบคุมงานคนพิการ หรือสถานประกอบการบางแห่งได้พบคนพิการในสถานประกอบการ         
ในภาพรวมของสถานประกอบการ (ภาพประกอบ ภาคผนวก ซ.) รายละเอียดข้อมูลจากการสังเกต 
และการส ารวจพื้นท่ีสถานประกอบการ ดังตารางท่ี 4 

ตารางที่ 4 สรุปประเด็นผลการสังเกตและการส ารวจพื้นที่ของสถานประกอบการ 
ท่ี ประเด็นการสังเกต 

และการส ารวจ 
สรุปผลการสังเกต 

และส ารวจพื้นที่ของสถานประกอบการ 
1 ด้านสภาพการจ้างงานคนพิการ - มาตรการทางกฎหมายท่ี เข้ม งวดท า ให้สถาน

ประกอบการในภาพรวมปฏิบัติตามกฎหมาย 
- สถานประกอบส่วนใหญ่ยังไม่มีการจัดสภาพแวดล้อม
และส่ิงอ านวยความสะดวกให้กับคนพิการ 
- การรับคนพิการเข้าท างานจะดูประสบการณ์ของคน
พิการแต่ต าแหน่งงานไม่ตรงตามประสบการณ์ 

2 ด้านปัญหาในการจ้างงานคนพิการ - ต าแหน่งงานท่ีเปิดรับไม่สอดคล้องกับคุณสมบัติและ
ความสามารถของคนพิการ 
- บุคลากรในสถานประกอบการมีแผนกหรือสาขาท่ีมี
ทัศนคติท่ีเป็นด้านลบกับคนพิการ 
- คนพิการประเภทจิตใจหรือพฤติกรรมสถาน 
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ตารางที่ 4 สรุปประเด็นผลการสังเกตและการส ารวจพื้นที่ของสถานประกอบการ (ต่อ) 
2 ด้านปัญหาในการจ้างงานคนพิการ 

(ต่อ) 
ประกอบการไม่มีความเช่ือมั่นในการปฏิบัติงานกับ
ผู้ร่วมงานผู้อื่นได้ ท าให้คนพิการไม่ได้รับการพิจารณา
จ้างงาน 

3 ด้านความต้องการในการส่งเสริม
อาชีพส าหรับคนพิการ 

- สถานประกอบการบางแห่งไม่เข้าใจในกระบวนการ
ส่งเสริมอาชีพให้คนพิการ 
- สถานประกอบการต้องการให้มีหน่วยงานท่ีสามารถ
ให้ค าปรึกษาและเป็นต้นแบบในการด าเนินงาน 
- สถานประกอบการต้องการฐานข้อมูลคนพิการเพื่อ
การจ้างงานและฐานอาชีพของคนพิการเพื่อเป็น
แนวทางในการส่งเสริมสนับสนุนตามความเหมาะสม
กับสภาพความพิการ 

ขั้นท่ี 3 น าข้อมูลท่ีได้มาสร้างแบบสอบถาม ให้ครอบคลุมตามตัวบ่งช้ีท่ีต้องการศึกษา
ของงานวิจัย และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย จ านวน 40 ข้อ 

ขั้นท่ี 4 น าแบบสอบถามท่ีเป็นโครงร่างไปตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา 
(Content Validity) ของแบบสอบถามจากผู้เช่ียวชาญ จ านวน 5 คน โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณา
ผู้เช่ียวชาญ คือ ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมีความรู้ความช านาญหรือมี
ประสบการณ์ท่ีเกี่ยวข้องด้านการศึกษาตลอดชีวิต หรือมีความรู้ความช านาญหรือมีประสบการณ์ท่ี
เกี่ยวข้องกับงานคนพิการ และหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of item objective congruence 
: IOC) ของ   บุญชม ศรีสะอาด (2545 : 64) โดยใช้สูตร ดังนี้ 
 

IOC = 
∑ 

 
 

 

เมื่อ    IOC  หมายถึง ดัชนีความสอดคล้อง 
 หมายถึง ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญท้ังหมด 

        หมายถึง จ านวนผู้เช่ียวชาญ 
 

เกณฑ์ในการพิจารณา คือ 
+1 หมายถึง สอดคล้อง 
  0 หมายถึง ไม่แน่ใจ 
-1 หมายถึง ไม่สอดคล้อง 
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โดยการพิจารณาข้อค าถามท่ีมีผลการค านวณดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ หรือมากว่า 
0.5 ข้ึนไป ถือว่าข้อนั้นมีความสอดคล้องเหมาะสม ซึ่งจากการประเมินของผู้เช่ียวชาญได้ค่า IOC อยู่
ระหว่าง 0.50 – 1 โดยมีข้อค าถามท่ีมีค่าดัชนีความสอดคล้องของเนื้อหา (Index of item objective 
congruence : IOC) จ านวน 36 ข้อ 

ขั้นที่ 5 พิจารณาตรวจสอบและแก้ไข ปรับปรุงข้อค าถามตามค าแนะน าของผู้เช่ียวชาญ
เพื่อให้อ่านข้อค าถามแล้วมีความเข้าใจง่ายและชัดเจนตามวัตถุระสงค์ของการวิจัย 

ขั้นที่ 6 น าเครื่องมือท่ีปรับปรุงแก้ไขดังกล่าวแล้วไปทดลองใช้ (Try out) กับประชากรท่ี
ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถานประกอบการ ผู้ควบคุมงานคนพิการ และคนพิการ จ านวน 30 
คน ผู้วิจัยได้ใช้กลุ่มประชากรท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับสถานประกอบการในเขตอ าเภอเมืองนครปฐม และ
เขตอ าเภอสามพราน 

ขั้นที่ 7 น าแบบสอบถามท่ีเก็บรวบรวมได้จากการทดลองใช้มาคิดค านวณหาค่าความเช่ือมั่น 
(Reliability) โดยใช้สัมประสิทธิ์แอลฟ่า (Alpha Coefficient) ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach) 
พบว่า ค่าความเช่ือมั่นภาพรวมทั้งฉบับเท่ากับ .985 และมีข้อค าถามท่ีสามารถน าไปใช้ได้จริง จ านวน 
33 ข้อ 

ขั้นที่ 8 จัดท าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ พร้อมค าช้ีแจงให้ละเอียด  
ขั้นท่ี 9 น าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ไปใช้งานด้วยการสอบถามกลุ่มตัวอย่างท่ีได้

ก าหนดไว้ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจัยมีข้ันตอนใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย ดังนี้  
1. แบบสอบถาม (Questionnaire)  

1.1 ขอหนังสือแนะน าตัวจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อเก็บ
รวบรวมข้อมูล 

1.2 ประสานงานสถานประกอบการในจังหวัดนครปฐมท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างเพื่อส่งล้ิงค์ 
(Link) ส าหรับตอบแบบสอบถามออนไลน์ ส่งแบบสอบถามทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) และการเก็บ
ข้อมูลด้วยตัวเอง(ส าหรับพื้นท่ีใกล้เคียง) ได้รับแบบสอบถามกลับมา จ านวนท้ังส้ิน 333 ชุด คิดเป็น
ร้อยละ 79.29 ของแบบสอบถามท้ังหมด 

1.3 หลังจากท่ีได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาจึงท าการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 
 
 
 



  75 

2. แบบประเมิน (Evaluation Form) ส าหรับผู้ทรงคุณวุฒิ 
2.1 ขอหนังสือแนะน าตัวจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากรเพื่อเก็บรวบรวม

ข้อมูลการประเมินแนวทางส่งเสริมอาชีพส าหรับคนพิการของสถานประกอบการในจังหวัดนครปฐม
จากผู้ทรงคุณวุฒิ 

2.2 ประสานงานผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อประสานงานในการจัดเก็บข้อมูลร่างแนวทางท่ี
จัดท าดังนี้ 

2.2.1 ส่งแบบประเมินทางไปรษณีย ์
2.2.2 เก็บข้อมูลด้วยตนเอง (ส าหรับพื้นท่ีใกล้เคียง) 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

เมื่อผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมแบบสอบถามท่ีได้รับกลับคืนมาแล้วนั้น จึงท าการตรวจสอบ
ความสมบูรณ์ของแบบสอบถามแต่ละฉบับ แล้วท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ส าหรับการวิจัย ดังนี้ 

1. แบบสอบถาม (Questionnaire)  
1.1 วิเคราะห์แบบสอบถาม ตอนท่ี 1 ซึ่งเป็นข้อค าถามเกี่ยวกับข้อมูลท่ัวไปของ

ผู้ตอบแบบสอบถามท้ังสถานประกอบการและคนพิการ โดยการแจกแจงความถี่ (Frequency) และ
ค่าร้อยละ (Percentage) 

1.2 วิเคราะห์แบบสอบถาม ตอนท่ี 2 ซึ่งเป็นข้อค าถามเกี่ ยวกับการศึกษาสภาพ 
ปัญหา ความต้องการ และแนวทางส่งเสริมอาชีพส าหรับคนพิการของสถานประกอบการและคนพิการ        

ในจังหวัดนครปฐม โดยการหาค่าเฉล่ีย ( ̅)  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปรความหมาย
ค่าเฉล่ียจากแบบสอบถาม โดยใช้เกณฑ์ตามแนวคิดของ เบสท์ (Best, 1981 : 182) ดังนี้ 

ต้ังแต่ 4.50 ข้ึนไป หมายความว่ามีสภาพ ปัญหา/ความต้องการระดับมากท่ีสุด 
3.50 – 4.49  หมายความว่ามสีภาพ ปัญหา/ความต้องการระดับมาก 
2.50 – 3.49  หมายความว่ามสีภาพ ปัญหา/ความต้องการระดับปานกลาง  
1.50 – 2.49  หมายความว่ามสีภาพ ปัญหา/ความต้องการระดับน้อย 
ต่ ากว่า 1.50   หมายความว่ามสีภาพ ปัญหา/ความต้องการระดับน้อยที่สุด 
1.3 วิเคราะห์แบบสอบถาม ตอนท่ี 3 ซึ่งเป็นข้อค าถามเกี่ยวกับแนวทางส่งเสริมอาชีพ

ส าหรับคนพิการของสถานประกอบการในจังหวัดนครปฐม โดยใส่หมายเลข 1,2,3,4 เพื่อจัดล าดับ
ความส าคัญ ไว้หน้าแนวทางการส่งเสริมอาชีพส าหรับคนพิการ 
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2. แบบประเมิน (Evaluation Form) 
วิเคราะห์การประเมินสภาพ ปัญหา และความต้องการของข้อมูลจากแบบสอบถามจาก

ผู้เช่ียวชาญ เพื่อเสนอแนวทางส่งเสริมอาชีพส าหรับคนพิการของสถานประกอบการในจังหวัด
นครปฐม ด้วยการวิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนา ฐานนิยม และสรุปรายด้านต่อไป 
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บทที่ 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
การวิจัยเรื่อง “แนวทางส่งเสริมอาชีพส าหรับคนพิการของสถานประกอบการในจังหวัด

นครปฐม” เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผู้วิจัยขอเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย ดังนี ้
วัตถุประสงค์ข้อท่ี 1 เพื่อศึกษาสภาพ ปัญหาและความต้องการในการส่งเสริมอาชีพ

ส าหรับคนพิการของสถานประกอบการในจังหวัดนครปฐม ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี 2 สภาพ ปัญหา และความต้องการของสถานประกอบการในการจ้างงานคนพิการ 

วัตถุประสงค์ข้อท่ี 2 ศึกษาแนวทางการส่งเสริมอาชีพส าหรับคนพิการของสถาน
ประกอบการในจังหวัดนครปฐม ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

ตอนท่ี 3 แนวทางการส่งเสริมอาชีพส าหรับคนพิการของสถานประกอบการในจังหวัด
นครปฐม 

1. ศึกษาสภาพ ปัญหาและความต้องการในการส่งเสริมอาชีพส าหรับคนพิการของสถาน

ประกอบการในจังหวัดนครปฐม   

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีรายละเอียดดังตารางท่ี 5 

ตารางที่ 5 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  
ผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมด N = 333 คน 

ท่ี ตัวแปร ข้อมูลทั่วไป 
จ านวน
(คน) 

ร้อยละ
(%) 

1 เพศ ชาย 159 47.70 
หญิง 174 52.30 
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ตารางที่ 5 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ) 

ท่ี ตัวแปร ข้อมูลทั่วไป 
จ านวน
(คน) 

ร้อยละ
(%) 

2 อายุ ไม่เกิน 20 ปี 8 2.40 
21-30 ปี 50 15.00 
31-40 ปี 153 45.90 
41-50 ปี 104 31.20 
มากกว่า 50 ปีข้ึนไป 18 5.40 

3 ระดับการศึกษา ต่ ากว่าปริญญาตรี 61 18.30 
ปริญญาตร ี 239 71.80 
ปริญญาโท 32 9.60 
ปริญญาเอก 1 0.30 

4 ต าแหน่ง/สถานภาพ นายจ้างเจ้าของสถานประกอบการ 133 40.00 
ผู้ดูแลคนพิการ/ผู้ควบคุมงานคนพิการ 160 48.00 
คนพิการ  40 12.00 

ประเภทความพิการ  คนพิการทางการเห็น 5 12.50 
 คนพิการทางการได้ยินหรือการส่ือ

ความหมาย 
8 20.00 

 คนพิการทางการเคล่ือนไหวหรือทาง
ร่างกาย 

24 60.00 

 คนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม 2 5.00 
 คนพิการทางสติปัญญา 0 0.00 
 คนพิการทางการเรียนรู ้ 1 2.50 
 คนพิการทางออทิสติก 0 0.00 

5 ประเภทสถาน
ประกอบการ 

พาณิชยกรรมหรือธุรกิจแบบซื้อมาขายไป 72 21.60 
อุตสาหกรรมหรือธุรกิจประเภทผลิต 186 55.90 
ธุรกิจบริการ 55 16.50 
อื่น ๆ ระบ ุ 20 6.00 
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ตารางที่ 5 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ) 
ท่ี ตัวแปร ข้อมูลทั่วไป จ านวน

(คน) 
ร้อยละ
(%) 

6 จ านวนพนักงาน 100-200 131 39.30 
201-300 122 36.60 
301 คนขึ้นไป 80 24.00 

7 จ านวนคนพิการ 1-5 คน 272 81.70 
6-10 คน 29 8.70 
10 คนขึ้นไป 32 9.60 

8 สถานประกอบการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย
ครบตามอัตราส่วน 
มาตรา 33 34 35 

รับคนพิการเข้าท างานครบตามอัตราส่วน 
(ม.33) 

100 30.00 

ส่งเงินเข้ากองทุนแทนการรับคนพิการเข้า
ท างาน (ม.34) 

32 9.60 

ให้สัมปทานฯ (ม.35) 50 15.00 
รับคนพิการเข้าท างานและส่งเงินเข้า
กองทุนฯ (ม.33,ม.34) 

78 23.40 

รับคนพิการเข้าท างานและให้สัมปทานฯ 
(ม.33,ม.35) 

46 13.80 

ส่งเงินเข้ากองทุนฯ และให้สัมปทานฯ (ม.
34,ม.35) 

10 3.00 

รับคนพิการเข้าท างาน ส่งเงินเข้ากองทุนฯ 
และให้สัมปทานฯ (ม.33,ม.34,ม.35) 

17 5.10 

9 สถานประกอบการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย
ให้สัมปทานฯ 
มาตรา 35 

ให้สิทธิใช้อาคาร สถานท่ี หรือทรัพย์สิน 30 9.00 
จัดสถานท่ีจ าหน่ายสินค้า 90 27.00 
จ้างงานคนพิการ 38 11.40 
เพิ่มความรู้ ทักษะ 17 5.10 
จัดส่ิงอ านวยความสะดวก 15 4.50 
ล่ามภาษามือ 2 .60 
สนับสนุนอื่น วัสดุ อุปกรณ์ คุรุภัณฑ์ 12 3.60 
ไม่ได้ใช้มาตรา 35 129 38.70 
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จากตารางท่ี 5 พบว่า มีผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมด 333 คน ดังนี้  
เพศ 
ส่วนมากเป็นเพศหญิง จ านวน 174 คน คิดเป็นร้อยละ 52.3 และเป็นเพศชาย จ านวน 

159 คน คิดเป็นร้อยละ 47.7 ตามล าดับ 
อายุ 
ส่วนมากมีอายุอยู่ระหว่าง 31 – 40 ปี จ านวน 153 คน คิดเป็นร้อยละ 45.9 รองลงมา คือ 

มีอายุระหว่าง 41 – 50 ปี จ านวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 31.2 มีอายุระหว่าง  21 – 30 ปี จ านวน 
50 คน คิดเป็นร้อยละ 15.0  มีอายุมากกว่า 50 ปีขึ้นไป จ านวน 18 คนคิดเป็นร้อยละ 5.4 และมีอายุ
ไม่เกิน 20 ปี จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 2.4 ตามล าดับ 

ระดับการศึกษา 
ส่วนมากส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 239 คน คิดเป็นร้อยละ 71.8 

รองลงมา คือ ส าเร็จการศึกษาระดับต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 18.0 ส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโท จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 9.6 และส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
และอื่น ๆ จ านวน 1 คนเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 0.3 ตามล าดับ 

ต าแหน่ง 
ส่วนมากผู้ตอบแบบสอบถามเป็นผู้ดูแลคนพิการ/ผู้ควบคุมงานคนพิการ จ านวน       

160 คน คิดเป็นร้อยละ 48.0 รองลงมา คือ นายจ้างเจ้าของสถานประกอบการ จ านวน  133 คน    
คิดเป็นร้อยละ 40.0 และคนพิการ จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 12.0 ตามล าดับ โดยแบ่งประเภท
ความพิการ ดังนี้ 

ส่วนมากเป็นคนพิการทางการเคล่ือนไหวหรือทางร่างกาย จ านวน 24 คน คิดเป็น    
ร้อยละ 60.0 รองลงมา คือ คนพิการทางการได้ยินหรือการส่ือความหมาย จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อย
ละ 20.0 คนพิการทางการเห็น จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 12.5 คนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม 
จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 5.0 และคนพิการทางการเรียนรู้ จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2.5 
ตามล าดับ 

ประเภทสถานประกอบการ 
ส่วนมากเป็นสถานประกอบการอุตสาหกรรมหรือธุรกิจประเภทผลิต จ านวน 186 แห่ง 

คิดเป็นร้อยละ 55.9 รองลงมา คือ สถานประกอบการพาณิชยกรรมหรือธุรกิจซื้อมาขายไป จ านวน 
72 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 21.6 สถานประกอบการธุรกิจบริการ จ านวน 55 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 16.5 
และสถานประกอบการอื่น ๆ จ านวน 20 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 6.0 ตามล าดับ 
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จ านวนพนักงานในสถานประกอบการ 
ส่วนมากมีจ านวนพนักงาน 100 - 200 คน จ านวน 131 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 39.3 

รองลงมา คือ มีจ านวนพนักงาน 201 – 300 คน จ านวน 122 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 36.6 และมี
จ านวนพนักงาน 301  คนขึ้นไป จ านวน 80 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 24.0 ตามล าดับ 

จ านวนคนพิการที่ท างานในสถานประกอบการ 
ส่วนมากมีจ านวนคนพิการ 1 – 5 คน จ านวน 272 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 81.7 รองลงมา 

คือ มีจ านวนคนพิการ 10 คนขึ้นไป จ านวน 32 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 9.6 และมีจ านวนคนพิการ        
6 – 10 คน จ านวน 29 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 8.7 ตามล าดับ 

สถานประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายครบตามอัตราส่วน มาตรา 33 34 35
ส่วนมากสถานประกอบการรับคนพิการเข้าท างานครบตามอัตราส่วน (ม.33) จ านวน 100 คน คิดเป็น
ร้อยละ 30.0 รองลงมา คือ สถานประกอบการรับคนพิการเข้าท างานและส่งเงินเข้ากองทุนฯ (ม.33, 
ม.34) จ านวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 23.4 สถานประกอบการให้สัมปทานฯ (ม.35) จ านวน 50 คน 
คิดเป็นร้อยละ 15.0 สถานประกอบการรับคนพิการเข้าท างานและให้สัมปทานฯ (ม.33, ม.35) 
จ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 13.8 สถานประกอบการส่งเงินเข้ากองทุนแทนการรับคนพิการเข้า
ท างาน (ม.34) จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 9.6 สถานประกอบการรับคนพิการเข้าท างาน ส่งเงิน
เข้ากองทุนฯ และให้สัมปทานฯ (ม.33, ม.34, ม.35) จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 5.1 และสถาน
ประกอบการส่งเงินเข้ากองทุนฯและให้สัมปทานฯ (ม.34, ม.35) จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 3.0 
ตามล าดับ 

สถานประกอบการปฏิบัติตามกฎหมาย ให้สัมปทานฯ ตามมาตรา 35 
ส่วนมากสถานประกอบการไม่ได้ใช้มาตรา 35 จ านวน 129 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 38.7 

รองลงมา คือ สถานประกอบการจัดสถานท่ีจ าหน่ายสินค้าหรือบริการ จ านวน 90 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 
27.0 สถานประกอบการมีการจ้างคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการโดยตรง จ านวน 38 แห่ง คิดเป็น    
ร้อยละ 11.4 สถานประกอบการให้คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการใช้ประโยชน์จากอาคาร สถานท่ี หรือ
ทรัพย์สินท่ีอยู่ในความดูแล จ านวน 30 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 9.0 สถานประกอบการเพิ่มพูนความรู้ 
ทักษะ และประสบการณ์ เพื่อให้คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการน าไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ จ านวน 
17 แห่ง คิดเป็นอัตรา 5.1 สถานประกอบการจัดให้มีอุปกรณ์หรือส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับ     
คนพิการ จ านวน 15 แห่ง คิดเป็นอัตรา 4.5 สถานประกอบการสนับสนุนด้านการเงิน วัสดุ อุปกรณ์ 
ครุภัณฑ์ เครื่องมือ หรือทรัพย์สินอื่น รวมท้ังการสนับสนุนซื้อสินค้าจากคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ 
จ านวน 12 แห่ง คิดเป็นอัตรา 3.6 และสถานประกอบการจัดให้มีบริการล่ามภาษมือ จ านวน 2 แห่ง 
คิดเป็นร้อยละ 3.6 ตามล าดับ 
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ตอนที่ 2 สภาพ ปัญหา และความต้องการของสถานประกอบการในการจ้างงานคนพิการ   

สภาพ ปัญหา และความต้องการของสถานประกอบการในการจ้างงานคนพิการใน       
3 ด้าน ได้แก่ ด้านสภาพการจ้างงานคนพิการ ด้านปัญหาในการจ้างงานคนพิการ และด้านความ
ต้องการในการส่งเสริมอาชีพส าหรับคนพิการ โดยมีรายละเอียดดังตารางท่ี 6 – 8 

ตารางที่ 6 ภาพรวมด้านสภาพ ปัญหา และความต้องการของสถานประกอบการ 
ท่ี 

  การจ้างงานของสถานประกอบการ    ̅      

ระดับสภาพ
ปัญหา และ

ความต้องการ 

1 ด้านสภาพการจ้างงานคนพิการ 4.17 .641 มาก 
2 ด้านปัญหาในการจ้างงานคนพิการ 4.02 .593 มาก 
3 ด้านความต้องการในการส่งเสริมอาชีพส าหรับคนพิการ 4.15 .586 มาก 

รวม 4.11 .555 มาก 

จากตารางท่ี 6 พบว่าสถานประกอบการในภาพรวมมีสภาพ ปัญหา ความต้องการในด้าน

การจ้างงานคนพิการอยู่ในระดับมาก ( ̅= 4.11,      = .555) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่ามีสภาพ ปัญหา
ความต้องการในด้านการจ้างงานคนพิการอยู่ในระดับมากทุกด้าน คือ ด้านการจ้างงานคนพิการ          

( ̅= 4.17,      = .641) รองลงมา คือ ด้านความต้องการในการส่งเสริมอาชีพส าหรับคนพิการ         

( ̅= 4.15,      = .586) และด้านปัญหาในการจ้างงานคนพิการ ( ̅= 4.02,      = .593) ตามล าดับ 

ตารางที่ 7 สภาพการจ้างงานคนพิการของสถานประกอบการ  

ท่ี ด้านสภาพการจ้างงานคนพิการ  ̅      
ระดับสภาพ
การจ้างงาน 

1 ภาครัฐมีมาตรการจูงใจ 4.26 .867 มาก 
2 ภาครัฐมีมาตรการทางกฎหมาย 4.17 .818 มาก 
3 ภาครัฐเพิ่มการลดหย่อนภาษี 4.14 .827 มาก 
4 ภาครัฐควรสนับสนุนการจัดสภาพแวดล้อมและส่ิงอ านวย

ความสะดวกให้สถานประกอบการ 
4.13 .860 มาก 

5 ภาครัฐควรออกกฎหมายเข้มงวด 4.14 .818 มาก 
6 ภาครัฐควรพัฒนาศักยภาพคนพิการ 4.20 .811 มาก 
7 ภาครัฐควรยกย่องสถานประกอบการท่ีจ้างงาน 4.15 .811 มาก 

รวม 4.17 .641 มาก 
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จากตารางท่ี 7 พบว่าด้านสภาพการจ้างงานคนพิการของสถานประกอบการในภาพรวมมี

สภาพการจ้างงานคนพิการอยู่ในระดับมาก ( ̅= 4.17,      = .641) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า มีสภาพ

การจ้างงานคนพิการอยู่ในระดับมากทุกข้อ คือ ภาครัฐมีมาตรการจูงใจ ( ̅= 4.26,      = .867) 

รองลงมา คือ ภาครัฐควรพัฒนาศักยภาพคนพิการ ( ̅= 4.20,      = .811) ภาครัฐมีมาตรการทาง

กฎหมาย ( ̅= 4.17,      = .818) ภาครัฐควรยกย่องสถานประกอบการท่ีจ้างงาน ( ̅= 4.15,      = .811)  

ภาครัฐเพิ่มการลดหย่อนภาษี ( ̅= 4.14,      = .827) ภาครัฐควรออกกฎหมายเข้มงวด ( ̅= 4.14, 
     = .818) และภาครัฐควรสนับสนุนการจัดสภาพแวดล้อมและส่ิงอ านวยความสะดวกให้สถาน

ประกอบการ ( ̅= 4.13,      = .860) ตามล าดับ 

ตารางที่ 8 ปัญหาการจ้างงานคนพิการของสถานประกอบการ 

ท่ี ด้านปัญหาในการจ้างงานคนพิการ  ̅      
ระดับปัญหา
การจ้างงาน 

1 ต าแหน่งงานท่ีเปิดรับไม่สอดคล้องกับคุณสมบัติ 4.19 .856 มาก 
2 สถานประกอบการไม่มีฐานข้อมูลคนพิการ 4.08 .834 มาก 
3 นายจ้างบุคลากรมีทัศนคติท่ีเป็นอุปสรรคในการจ้างงาน 3.83 .969 มาก 
4 ความพิการบางประเภทยังเป็นอุปสรรค 4.12 .811 มาก 
5 คนพิการขาดความเช่ือมั่นในศักยภาพของตนเอง 3.85 .825 มาก 
6 การเรียกร้องสิทธิพิเศษเหนือกว่าบุคคลอื่นของคนพิการ

เป็นอุปสรรค 
3.87 .868 มาก 

7 กฎมายการจ้างงานคนพิการไม่มีการบังคับใช้อย่างจริงจัง
และท่ัวถึง 

3.97 .911 มาก 

8 กฎหมายการจ้างงานคนพิการขาดการประชาสัมพันธ์
อย่างแพร่หลาย 

4.00 .829 มาก 

9 การพัฒนาการทางอาชีพส าหรับคนพิการไม่สอดคล้องกับ
สภาพความพิการ 

4.04 .894 มาก 

10 คุณวุฒิ ประสบการณ์ของคนพิการไม่ตรงกับความ
ต้องการจ้างงานของสถานประกอบการ 

4.17 .841 มาก 

11 การจัดสภาพแวดล้อมและส่ิงอ านวยความสะดวกเพิ่มเติม
ในสถานประกอบการเป็นอุปสรรคต่อการจ้างงาน 

4.07 .858 มาก 

รวม 4.02 .593 มาก 
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จากตารางท่ี 8 พบว่าด้านปัญหาในการจ้างงานคนพิการของสถานประกอบการในภาพรวม

มีปัญหาในการจ้างงานคนพิการอยู่ในระดับมาก ( ̅= 4.02,      = .593) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า      
ปัญหาการจ้างงานคนพิการอยู่ในระดับมากทุกข้อ คือ ต าแหน่งงานท่ีเปิดรับไม่สอดคล้องกับคุณสมบัติ

และความสามารถของคนพิการ ( ̅= 4.19,      = .856) รองลงมา คือ คุณวุฒิ ประสบการณ์ของ      

คนพิการไม่ตรงกับความต้องการจ้างงานของสถานประกอบการ ( ̅= 4.17,      = .841) ความพิการ

บางประเภทยังเป็นอุปสรรคในการจ้างงานคนพิการ ( ̅= 4.12,      = .811) สถานประกอบการไม่มี

ฐานข้อมูลความสามารถในการท างานของแรงงานคนพิการเพื่อการจ้างงาน ( ̅= 4.08,      = .834)  
การจัดสภาพแวดล้อมและส่ิงอ านวยความสะดวกเพิ่มเติมในสถานประกอบการเป็นอุปสรรค ต่อการ

จ้างงานคนพิการ ( ̅= 4.07,      = .858) การพัฒนาการทางอาชีพส าหรับคนพิการไม่สอดคล้องกับ

สภาพความพิการ ( ̅= 4.04,      = .894) กฎหมายการจ้างงานคนพิการขาดการประชาสัมพันธ์อย่าง

แพร่หลาย ( ̅= 4.00,      = .829) กฎหมายการจ้างงานคนพิการเข้าท างานไม่มีการบังคับใช้อย่าง

จริงจังและท่ัวถึง ( ̅= 3.97,      = .911) การเรียกร้องสิทธิพิเศษเหนือกว่าบุคคลอื่นของคนพิการเป็น

อุปสรรคในการจ้างงาน ( ̅= 3.87,      = .868) คนพิการขาดความเช่ือมั่นในศักยภาพของตนเองท าให้

เป็นอุปสรรคในการท างาน ( ̅= 3.85,      = .825) และนายจ้าง บุคลากรในสถานประกอบการมีทัศนคติ

ท่ีเป็นอุปสรรคต่อการจ้างงานคนพิการ ( ̅= 3.83,      = .969) ตามล าดับ 

ตารางที่ 9 ความต้องการการจ้างงานและการส่งเสริมอาชีพคนพิการของสถานประกอบการ 

ท่ี ด้านความต้องการในการส่งเสริมอาชีพส าหรับคนพิการ  ̅      
ระดับความ
ต้องการ

ส่งเสริมอาชีพ 
1 ภาครัฐควรจัดให้มีหรือแนะน าความรู้ใหม่ๆแก่คนพิการและ

สถานประกอบการในด้านการพัฒนาอาชีพ 
4.05 .883 มาก 

2 ภาครัฐควรจัดให้มีการระเมินความพร้อมของสถาน
ประกอบการในการรับคนพิการท างาน 

4.05 .784 มาก 

3 สถานประกอบการควรมีอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานส าหรับคนพิการ 4.03 .867 มาก 
4 สถานประกอบการควรส่งเสริมคนพิการให้มีส่วนร่วมใน

การใช้ชีวิตอย่างปกติในสังคม 
4.12 .761 มาก 

5 สถานประกอบการส่งเสริมให้คนพิการได้งานท่ีตนเอง
สนใจ และมีความถนัด 

4.10 .850 มาก 

6 ภาครัฐควรส่งเสริมให้คนพิการเกิดความตระหนักรู้ในด้านสิทธิ
การมีงานท า รวมท้ังลักษณะงานท่ีเหมาะสมกับความพิการ 

4.17 .800 มาก 
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ตารางที่ 9 ความต้องการการจ้างงานและการส่งเสริมอาชีพคนพิการของสถานประกอบการ (ต่อ) 

ท่ี ด้านความต้องการในการส่งเสริมอาชีพส าหรับคนพิการ  ̅      
ระดับความ
ต้องการ 

7 ภาครัฐควรส่งเสริมทัศนคติท่ีดีต่อการท างานใน
ตลาดแรงงานส าหรับคนพิการ 

4.15 .761 มาก 

8 ภาครัฐควรส่งเสริมทัศนคติท่ีดีแก่นายจ้าง/สถานระกอบ
การในการจ้างงานคนพิการ 

4.18 .759 มาก 

9 ภาครัฐควรให้ความรู้ความเข้าใจและแนวทางปฏิบัติท่ีดีใน
การจ้างงานคนพิการ 

4.11 .848 มาก 

10 สถานประกอบการควรมีกระบวนการสรรหาคนพิการ 4.18 .773 มาก 
11 สถานประกอบการควรมีรูปแบบและเงื่อนไขการท างาน

ส าหรับคนพิการ 
4.11 .810 มาก 

12 สถานประกอบการควรมีสวัสดิการท่ีครอบคลุมแก่คน
พิการ 

4.19 .774 มาก 

13 ภาครัฐควรพัฒนาระบบจัดหางานคนพิการเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของภาคเอกชนในเชิงรุก 

4.23 .776 มาก 

14 ฐานข้อมูลคนพิการควรได้รับการพัฒนาให้ใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเป็นปัจจุบัน 

4.19 .837 มาก 

15 ภาครัฐควรมีการจัดต้ังศูนย์จัดหางานคนพิการอย่าง
ครอบคลุมและท่ัวถึง 

3.95 .930 มาก 

16 ภาครัฐควรจัดงานนัดพบแรงงานคนพิการอย่างต่อเนื่อง 4.14 .860 มาก 
17 ภาครัฐควรส่งเสริมให้มีการกระจายแหล่งงานส าหรับการ

จ้างงานคนพิการให้ท่ัวถึงทุกพื้นท่ี 
4.29 .818 มาก 

18 กฎหมายส่งเสริมการจ้างงานคนพิการในปัจจุบันควรได้รับ
การปฏิบัติให้ยืดหยุ่นและเอื้อต่อคนพิการ 

4.38 .776 มาก 

รวม 4.15 .586 มาก 

จากตารางท่ี 9 พบว่า ด้านความต้องการในการส่งเสริมอาชีพส าหรับคนพิการใน

ภาพรวมมีความต้องการอยู่ในระดับมาก ( ̅= 4.15,      = .586) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ความ
ต้องการในการส่งเสริมอาชีพส าหรับคนพิการอยู่ในระดับมากทุกข้อ คือ กฎหมายส่งเสริมการจ้างงาน

คนพิการในปัจจุบันควรได้รับการปฏิบัติให้ยืดหยุ่นและเอื้อต่อคนพิการ ( ̅= 4.38,      = .776) 
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รองลงมา คือ ภาครัฐควรส่งเสริมให้มีการกระจายแหล่งงานส าหรับการจ้างงานคนพิการให้ท่ัวถึงทุก

พื้นท่ี ( ̅= 4.29,      = .818) ภาครัฐควรพัฒนาระบบจัดหางานคนพิการเพื่อตอบสนองความ

ต้องการของภาคเอกชนในเชิงรุก ( ̅= 4.23,      = .776) ฐานข้อมูลคนพิการควรได้รับการพัฒนาให้

ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นปัจจุบัน ( ̅= 4.19,      = .837) สถานประกอบการควรมี

สวัสดิการท่ีครอบคลุมแก่คนพิการ ( ̅= 4.19,      = .774) สถานประกอบการควรมีกระบวนการ

สรรหาคนพิการ ( ̅= 4.18,      = .773) ภาครัฐควรส่งเสริมทัศนคติท่ีดีแก่นายจ้างสถาน

ประกอบการในการจ้างแรงงานคนพิการ ( ̅= 4.18,      = .759) ภาครัฐควรส่งเสริมให้คนพิการเกิด

ความตระหนักรู้ในด้านสิทธิการมีงานท า รวมท้ังลักษณะงานท่ีเหมาะสมกับความพิการ ( ̅= 4.17, 
     = .800) ภาครัฐควรส่งเสริมทัศนคติท่ีดีต่อการท างานในตลาดแรงงานส าหรับคนพิการ         

( ̅= 4.15,      = .761) ภาครัฐควรจัดงานนัดพบแรงงานคนพิการอย่างต่อเนื่อง ( ̅= 4.14,      = .860) 

สถานประกอบการควรส่งเสริมคนพิการให้มีส่วนร่วมในการใช้ชีวิตอย่างปกติในสังคม ( ̅= 4.12, 
     = .761) ภาครัฐควรให้ความรู้ความเข้าใจและแนวทางปฏิบัติท่ีดีในการจ้างงานคนพิการ       

( ̅= 4.11,      = .848) สถานประกอบการควรมีรูปแบบและเงื่อนไขการท างานส าหรับคนพิการ 

( ̅= 4.11,      = .810) สถานประกอบการส่งเสริมให้คนพิการได้งานท่ีตนเองสนใจ และมีความ

ถนัด ( ̅= 4.10,      = .850) ภาครัฐควรจัดให้มีหรือแนะน าความรู้ใหม่ๆ แก่คนพิการและสถาน

ประกอบการในด้านการพัฒนาอาชีพและการท างานของคนพิการ ( ̅= 4.05,      = .883) ภาครัฐ

ควรจัดให้มีการประเมินความพร้อมของสถานประกอบการในการรับคนพิการเข้าท างาน ( ̅= 4.05, 

     = .784) สถานประกอบการควรมีอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานส าหรับคนพิการ ( ̅= 4.03,      = .867) 

ภาครัฐควรมีการจัดต้ังศูนย์จัดหางานคนพิการอย่างครอบคลุมและท่ัวถึง ( ̅= 3.95,      = .930) 

2. ศึกษาแนวทางการส่งเสริมอาชีพส าหรับคนพิการของสถานประกอบการในจังหวัดนครปฐม   

ตอนที่ 3 แนวทางการส่งเสริมอาชีพส าหรับคนพิการของสถานประกอบการใน

จังหวัดนครปฐมจากแบบสอบถาม 

แนวทางการส่งเสริมอาชีพส าหรับคนพิการของสถานประกอบการในจังหวัดนครปฐม
จากแบบสอบถามนั้น พบว่าสภาพ ปัญหา และความต้องการในการส่งเสริมอาชีพส าหรับคนพิการของ
สถานประกอบการ ซึ่งผู้วิจัยได้น าประเด็นท่ีมีผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนท่ี 3 เลือกจัดล าดับตามความ
ต้องการเพื่อเสนอเป็นแนวทางการส่งเสริมอาชีพส าหรับคนพิการของสถานประกอบการในจังหวัด
นครปฐม และสรุปภาพรวมจากการส ารวจข้อมูลท่ีได้จากการส ารวจแบบสอบถาม และจากการ
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ประเมินความเหมาะสมของข้อมูลจากผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 คน สามารถสรุปรายละเอียดได้ ดัง
ตารางท่ี 10 – 11 

ตารางที่ 10 แนวทางการส่งเสริมอาชีพส าหรับคนพิการของสถานประกอบการในจังหวัดนครปฐม
จากแบบสอบถาม 

ท่ี 
แนวทางการส่งเสริมอาชีพส าหรับคนพิการ 

ของสถานประกอบการ 
จ านวน
(คน) 

ร้อยละ
(%) 

จัดล าดับ 

1 สถานประกอบการจัดสถานท่ีจ าหน่าย ขายสินค้าหรือ
บริการให้คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ 

56 16.81 3 

2 สถานประกอบการมีการจ้างงานคนพิการหรือผู้ดูแล
คนพิการโดยตรง 

138 41.44 1 

3 
 

สถานประกอบการจัดฝึกงาน อบรม ให้ความรู้ โดย
ไม่คิดค่าบริการให้กับคนพิการ หรือผู้ดูแลคนพิการ 

51 15.32 4 

4 สถานประกอบการมีการสนับสนุนด้านการเงินวัสดุ  
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ เครื่องมือ หรือทรัพย์สินอื่น รวมทั้ง
สถานประกอบการมีการสนับสนุนด้านการเงินวัสดุ  
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ เครื่องมือ หรือทรัพย์สินอื่น รวมทั้ง
การสนับสนุนซื้อสินค้าจากคนพิการ หรือผู้ดูแลคน
พิการ 

88 26.43 2 

จากตารางท่ี 10 พบว่า แนวทางการส่งเสริมอาชีพส าหรับคนพิการของสถาน
ประกอบการในจังหวัดนครปฐมนั้น เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย คือ สถานประกอบการมีการจ้าง
งานคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการโดยตรง จ านวน 138 คน คิดเป็นร้อยละ 41.44 (ล าดับท่ี 1) 
รองลงมา คือ สถานประกอบการมีการสนับสนุนด้านการเงินวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ เครื่องมือ หรือ
ทรัพย์สินอื่น รวมทั้งการสนับสนุนซื้อสินค้าจากคนพิการ หรือผู้ดูแลคนพิการ จ านวน 88 คน คิดเป็น
ร้อยละ 26.43 (ล าดับท่ี 2) สถานประกอบการจัดสถานท่ีจ าหน่าย ขายสินค้าหรือบริการให้คนพิการ
หรือผู้ดูแลคนพิการ จ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 16.81 (ล าดับท่ี 3) และสถานประกอบการจัด
ฝึกงาน อบรม ให้ความรู้ โดยไม่คิดค่าบริการให้กับคนพิการ หรือผู้ดูแลคนพิการ จ านวน 51 คน คิด
เป็นร้อยละ 15.32 (ล าดับท่ี 4) ตามล าดับ 
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ตารางที่ 11 สรุปภาพรวมแนวทางการส่งเสริมอาชีพส าหรับคนพิการของสถานประกอบการใน
จังหวัดนครปฐม จากแบบสอบถาม 

 

ท่ี การจ้างงานคนพิการ 
ของสถานระกอบการ 

แนวทางในการส่งเสริมอาชีพส าหรับคนพิการ
ของสถานประกอบการในจังหวัดนครปฐม 

1 ด้านสภาพการจ้างงานคนพิการ 1. ควรเพิ่มความรู้ของผู้ปฏิบัติงานด้านระเบียบข้อ       
กฎหมาย พ.ร.บ.มาตรา 33 34 และมาตรา 35 ให้
เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
2. หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องควรพัฒนาฐานข้อมูล
ความสามารถของคนพิการและทักษะด้านอาชีพ
ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
3. ควรเพิ่มมาตรการ การลดหย่อนภาษีให้กับ
สถานประกอบการท่ีเลือกปฏิบัติตามกฎหมายทุก 
4. ควรมีการส่งเสริมสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ 
การยกย่องและเชิดชูเกียรติกรณีสถานประกอบ 
การท่ีมีการจ้างงานคนพิการ 
5. ควรมีมาตรการบังคับการจัดสภาพแวดล้อม  
และส่ิงอ านวยความสะดวกให้กับคนพิการใน
หน่วยงานและสถานประกอบการทุกแห่ง 

2 ด้านปัญหาการจ้างงานคนพิการ 1. ควรพัฒนาระบบบริการจัดหางานคนพิการให้มี
ประสิทธิภาพสามารถตอบสนองความต้องการของ
สถานประกอบการในเชิงรุกได้ 
2. ควรมีการเตรียมความพร้อมคนพิการก่อนเข้าสู่
การมีงานท า ท้ังระบบการศึกษาปกติ และระบบ
การฝึกอาชีพต่างๆ 
3. คนพิการประเภทจิตใจหรือพฤติกรรมควรผ่าน
การรับรองความสามารถในการปฏิบัติงานได้จาก
หน่วยงานหรือองค์กรเฉพาะทาง 
4. ควรส่งเสริมสนับสนุนให้คนพิการมีความรู้และ
ทักษะให้เกิดความเช่ือมั่นในศักยภาพของตนเอง 
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ตารางที่ 11 สรุปภาพรวมแนวทางการส่งเสริมอาชีพส าหรับคนพิการของสถานประกอบการใน
จังหวัดนครปฐม จากแบบสอบถาม (ต่อ) 
ท่ี การจ้างงานคนพิการ 

ของสถานระกอบการ 
แนวทางในการส่งเสริมอาชีพส าหรับคนพิการ
ของสถานประกอบการในจังหวัดนครปฐม 

3 ด้านความต้องการการจ้างงานคนพิการ  1. ควรเผยแพร่ช่องทางออกส่ือประชาสัมพันธ์ทาง
ทวี ช่องทางอินเตอร์เน็ต ให้สถานประกอบการเห็น
ตัวอย่างในการจ้างงานคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ
โดยตรง   
2. ควรมีการจัดต้ังศูนย์จัดหางานคนพิการอย่าง
ครอบคลุมและท่ัวถึงทุกอ าเภอ 
3. ควรส่งเสริมให้เกิดองค์กรตัวกลางท่ีสามารถ
เช่ือมโยง ระหว่างสถานประกอบการกับคนพิการ 
ท้ังในส่วนของการพัฒนาองค์ความรู้ และขอรับ
เงินทุนในการประกอบอาชีพ  
4.  ควรปรับปรุงการเพิ่ ม ช่องทางให้มีการใ ช้
แนวทางในการส่งเสริมอาชีพให้คนพิการ เพื่อให้คน
พิการท่ีมีข้อจ ากัดในการเข้าสู่การมีอาชีพและ     
  มีงานท าได้มากขึ้น 
5. ควรจัดให้มีหรือแนะน าความรู้ใหม่ๆ แก่คน
พิการและสถานประกอบการในด้านการจ้างงาน
และการส่งเสริมอาชีพ  

 

จากตารางท่ี 11 ผู้วิจัยได้สรุปภาพรวมแนวทางการส่งเสริมอาชีพส าหรับคนพิการของ
สถานประกอบการในจังหวัดนครปฐม จากการศึกษาด้านสภาพการจ้างงานคนพิการ ด้านปัญหาใน
การจ้างงานคนพิการ และด้านความต้องการในการส่งเสริมอาชีพส าหรับคนพิการ ในจังหวัดนครปฐม
เพื่อน าข้อมูลท่ีได้ไปสร้างแนวทางการส่งเสริมอาชีพส าหรับคนพิการของสถานประกอบการในจังหวัด
นครปฐม ซึ่งเป็นแบบประเมินผล (Evaluation Form) ส าหรับผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 คน ท าการ
ตรวจสอบความเหมาะสมของแนวทางการส่งเสริมอาชีพส าหรับคนพิการของสถานประกอบการใน
จังหวัดนครปฐม รายละเอียดดังตารางท่ี 12 
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ตารางที่ 12 ผลการประเมินระดับความเหมาะสมของสภาพ ปัญหาและความต้องการของ แนว
ทางการส่งเสริมอาชีพส าหรับคนพิการของสถานประกอบการในจังหวัดนครปฐม 

ท่ี 
แนวทางการส่งเสริมอาชีพ

ส าหรับคนพิการฯ 

จ านวนผู้เชี่ยวชาญที่เลือกระดับ
คะแนน (คน) ฐาน

นิยม 

ระดับ
ความ

เหมาะสม 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1 ด้านสภาพการจ้างงานคนพิการ        
1.1 ควรมีมาตรการบังคับการจัด

สภาพแวดล้อมและส่ิงอ านวย
ความสะดวกให้กับคนพิการใน
หน่วยงานและสถาน
ประกอบการทุกแห่ง 

1 4    4 มาก 

1.2 ควรเพิ่มความรู้ของผู้ปฏิบัติงาน
ในด้านระเบียบข้อกฎหมายให้
เป็นมาตรฐานเดียวกันในการจ้าง
งานคนพิการ 

5     5 มากท่ีสุด 

1.3 ควรเพิ่มมาตรการ การลดหย่อน
ภาษีให้กับสถานประกอบการท่ี
เลือกปฏิบัติตามกฎหมายทุก
ช่องทางเลือก 

3 2    5 มากท่ีสุด 

1.4 ควรมีการส่งเสริมสนับสนุนการ
ประชาสัมพันธ์ การยกย่อง และเชิด
ชูเกียรติกรณีสถานประกอบการท่ีมี
การจ้างงานคนพิการ 

4 1    5 มากท่ีสุด 

1.5 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องควรพฒันา
ฐานข้อมูลความสามารถของคน
พิการ และทักษะอาชีพให้ทันสมัย
ตรงกับความต้องการตลาดแรงงาน 

4 1    5 มากท่ีสุด 
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ตารางที่ 12ผลการประเมินความเหมาะสมของแนวทางการส่งเสริมอาชีพส าหรับคนพิการของสถาน
ประกอบการในจังหวัดนครปฐม (ต่อ) 

ท่ี 
แนวทางการส่งเสริมอาชีพ

ส าหรับคนพิการฯ 

จ านวนผู้เชี่ยวชาญที่เลือกระดับ
คะแนน (คน) ฐาน

นิยม 

ระดับ
ความ

เหมาะสม 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

2 ด้านปัญหาในการจ้างงานคน
พิการ 

       

2.1 ควรมีการเตรียมความพร้อมคน
พิการก่อนเข้าสู่การมีงานท า ท้ัง
ระบบการศึกษาปกติ และระบบ
การฝึกอาชีพต่างๆ 

5     5 มากท่ีสุด 

2.2 ควรพัฒนาระบบบริการจัดหา
งานคนพิการให้มีประสิทธิภาพ
สามารถตอบสนองความต้องการ
ของสถานประกอบการในเชิงรุกได้ 

5     5 มากท่ีสุด 

2.3 คนพิการประเภทจิตใจหรือ
พฤติกรรมควรผ่านการรับรอง
ความสามารถในการปฏิบัติงานได้
จากหน่วยงานหรือองค์กรเฉพาะทาง 

4 1    5 มากท่ีสุด 

2.4 ควรส่งเสริมสนับสนุนให้คนพิการ
มีความรู้และทักษะให้เกิดความ
เช่ือมั่นในศักยภาพของตนเอง 

2 
 

3    4 มาก 

3 ด้านความต้องการในการ
ส่งเสริมอาชีพส าหรับคนพิการ 

       

3.1 ควรปรับปรุงการเพิ่มช่องทางให้มี
การใช้แนวทางอื่นๆในการส่งเสริม
อาชีพให้คนพิการ เพื่อให้คนพิการ
ท่ีมีข้อจ ากัดในการเข้าสู่การมี
อาชีพและมีงานท าได้มากขึ้น 

2 3    4 มาก 
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ตารางที่ 12 ผลการประเมินความเหมาะสมของแนวทางการส่งเสริมอาชีพส าหรับคนพิการของสถาน
ประกอบการในจังหวัดนครปฐม (ต่อ) 

ท่ี 
แนวทางการส่งเสริมอาชีพ

ส าหรับคนพิการฯ 

จ านวนผู้เชี่ยวชาญที่เลือกระดับ
คะแนน (คน) ฐาน

นิยม 

ระดับ
ความ

เหมาะสม 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

3.2 ควรจัดให้มีหรือแนะน าความรู้
ใหม่ๆ แก่คนพิการและสถาน
ประกอบการในด้านการจ้างงาน
และพัฒนาอาชีพ 

1 4    4 มาก 

3.3 ควรรณรงค์ เผยแพร่ช่องทางออก
ส่ือประชาสัมพันธ์ให้สถาน
ประกอบการเห็นตัวอย่างในการ
จ้างงานคนพิการหรือผู้ดูแลคน
พิการโดยตรง  

5 
 

    5 มากท่ีสุด 

3.4 ควรส่งเสริมให้เกิดองค์กรตัวกลาง
ท่ีสามารถเช่ือมโยง ระหว่ าง
นายจ้างและคนพิการ ท้ังในส่วน
ของการพัฒนาองค์ความรู้และ
แหล่งทุนสนับสนุนอาชีพ 

4 1    5 มากท่ีสุด 

3.5 ควรมีการจัดต้ังศูนย์จัดหางานคน
พิการอย่างครอบคลุมและท่ัวถึง
ทุกอ าเภอ 

4 1    5 มากท่ีสุด 

จากตาราง ท่ี 12 พบว่า แนวทางการส่งเสริมอาชีพส าหรับคนพิการของสถาน

ประกอบการในจังหวัดนครปฐม จากการประเมินความเหมาะสมของผู้ทรงคุณวุฒินั้น ส่วนใหญ่

ผู้ทรงคุณวุฒิ มีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่ามีระดับความเหมาะสมท่ีเป็นไปได้ และสามารถน าไปใช้

ประโยชน์ได้ทุกด้าน ดังนี้               

ด้านสภาพการจ้างงานคนพิการ 

ควรมีมาตรการบังคับการจัดสภาพแวดล้อมและส่ิงอ านวยความสะดวกให้กับคนพิการใน
หน่วยงานและสถานประกอบการทุกแห่งมีความเหมาะสมในระดับมาก (ฐานนิยม = 4) ควรเพิ่ม
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ความรู้ของผู้ปฏิบัติงานในด้านระเบียบข้อกฎหมายให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในการจ้างงานคนพิการมี
ความเหมาะสมในระดับมากท่ีสุด (ฐานนิยม = 5) ควรเพิ่มมาตรการ การลดหย่อนภาษีให้กับสถาน
ประกอบการท่ีเลือกปฏิบัติตามกฎหมายทุกช่องทางเลือกมีความเหมาะสมในระดับมากท่ีสุด (ฐาน
นิยม = 5) ควรมีการส่งเสริมสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ การยกย่อง และเชิดชูเกียรติ กรณีสถาน
ประกอบการท่ีมีการจ้างงานคนพิการมีความเหมาะสมในระดับมากท่ีสุด (ฐานนิยม = 5) และ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องควรพัฒนาฐานข้อมูลความสามารถของคนพิการและทักษะอาชีพให้ทันสมัยตรง
กับความต้องการของตลาดแรงงานมีความเหมาะสมในระดับมากท่ีสุด (ฐานนิยม = 5) 

ด้านปัญหาในการจ้างงานคนพิการ 
ควรมีการเตรียมความพร้อมคนพิการก่อนเข้าสู่การมีงานท า ท้ังระบบการศึกษาปกติ 

และระบบการฝึกอาชีพต่างๆมีความเหมาะสมในระดับมากท่ีสุด (ฐานนิยม = 5) ควรพัฒนาระบบ
บริการจัดหางานคนพิการให้มีประสิทธิภาพสามารถตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการ
ในเชิงรุกได้มีความเหมาะสมในระดับมากท่ีสุด (ฐานนิยม = 5) คนพิการประเภทจิตใจหรือพฤติกรรม
ควรผ่านการรับรองความสามารถในการปฏิบัติงานได้จากหน่วยงานหรือองค์กรเฉพาะทางมีความ
เหมาะสมในระดับมากท่ีสุด (ฐานนิยม = 5) ควรส่งเสริมสนับสนุนให้คนพิการมีความรู้และทักษะให้
เกิดความเช่ือมั่นในศักยภาพของตนเองมีความเหมาะสมในระดับมาก (ฐานนิยม = 4) และหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้องควรพัฒนาฐานข้อมูลความสามารถของคนพิการ และทักษะอาชีพให้ทันสมัยตรงกับความ
ต้องการของตลาดแรงงานมีความเหมาะสมในระดับมาก (ฐานนิยม = 4) 

ด้านความต้องการในการส่งเสริมอาชีพส าหรับคนพิการ 
ควรปรับปรุงการเพิ่มช่องทางให้มีการใช้แนวทางอื่นๆในการส่งเสริมอาชีพให้คนพิการ 

เพื่อให้คนพิการท่ีมีข้อจ ากัดในการเข้าสู่การมีอาชีพและมีงานท าได้มากขึ้น มีความเหมาะสมในระดับ
มาก (ฐานนิยม = 4) ควรจัดให้มีหรือแนะน าความรู้ใหม่ๆ แก่คนพิการและสถานประกอบการในด้าน
การจ้างงานและพัฒนาอาชีพมีความเหมาะสมในระดับมาก (ฐานนิยม = 4) ควรรณรงค์ เผยแพร่
ช่องทางออกส่ือประชาสัมพันธ์ให้สถานประกอบการเห็นตัวอย่างในการจ้างงานคนพิการหรือผู้ดูแลคน
พิการโดยตรง มีความเหมาะสมในระดับมากท่ีสุด (ฐานนิยม =5) ควรส่งเสริมให้เกิดองค์กรตัวกลางท่ี
สามารถเช่ือมโยง ประสานและสนับสนุนการเจรจาระหว่างสถานประกอบการและคนพิการ ท้ังใน
ส่วนของการพัฒนาองค์ความรู้และแหล่งเงินทุนในการสนับสนุนอาชีพมีความเหมาะสมในระดับท่ีมาก
ท่ีสุด (ฐานนิยม = 5) และ) ควรมีการจัดต้ังศูนย์จัดหางานคนพิการอย่างครอบคลุมและท่ัวถึงทุก
อ าเภอมีความเหมาะสมในระดับมากท่ีสุด (ฐานนิยม = 5) 
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 บทที่ 5 

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การเสนอผลการวิจัยเรื่อง แนวทางการส่งเสริมอาชีพส าหรับคนพิการของสถาน

ประกอบการในจังหวัดนครปฐม เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ  (Quantitative Research) โดยมี
วัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อ 1) ศึกษาสภาพ ปัญหาและความต้องการในการส่งเสริมอาชีพส าหรับ
คนพิการของสถานประกอบการในจังหวัดนครปฐม และ 2) ศึกษาแนวทางการส่งเสริมอาชีพส าหรับ
คนพิการของสถานประกอบการในจังหวัดนครปฐม มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

สรุปผล 

1. ผลการวิจัย 
ผลการวิจัยสรุปได้ 2 ประการ ดังนี้ 
1.1 ศึกษาสภาพ ปัญหาและความต้องการในการส่งเสริมอาชีพส าหรับคนพิการของ

สถานประกอบการในจังหวัดนครปฐม พบว่า สถานประกอบการในภาพรวมมีสภาพ ปัญหาและความ
ต้องการในด้านการจ้างงานคนพิการอยู่ในระดับมาก หากพิจารณารายด้านพบว่าด้านสภาพการจ้างงานคน
พิการ ด้านปัญหาในการจ้างงานคนพิการ และด้านความต้องการในการส่งเสริมอาชีพส าหรับคนพิการอยู่
ในระดับมากทุกด้านเช่นกัน โดยมีค่าเฉล่ียของสภาพปัญหาและความต้องการจากสูงสุดไปหาต่ าสุด มี

รายละเอียด ดังนี้ด้านสภาพการจ้างงานคนพิการอยู่ระดับสูงสุด รองลงมา คือ ด้านความต้องการในการ
ส่งเสริมอาชีพส าหรับคนพิการ และด้านปัญหาในการจ้างงานคนพิการ ตามล าดับ 

1.2 แนวทางการส่งเสริมอาชีพส าหรับคนพิการของสถานประกอบการในจังหวัด
นครปฐม ซึ่งผู้วิจัยได้วิเคราะห์ผลจากการประเมินความเหมาะสมของข้อมูลจากผู้ทรงคุณวุฒิ 5 คน ใน
แต่ละด้าน เพื่อใช้เป็นแนวทางการส่งเสริมอาชีพส าหรับคนพิการของสถานประกอบการในจังหวัด
นครปฐม ซึ่งส่วนใหญ่ผู้ทรงคุณวุฒิ มีความคิดเห็นสอดคล้องกันในระดับความเหมาะสม เป็นไปได้ 
และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ทุกด้าน ดังนี้  

1.2.1 ด้านสภาพการจ้างงานคนพิการ คือ ควรมีมาตรการบังคับการจัดสภาพแวดล้อม
และส่ิงอ านวยความสะดวกให้กับคนพิการในหน่วยงานและสถานประกอบการทุกแห่ง  มีการเพิ่ม
ทักษะความรู้ของผู้ปฏิบัติงานในด้านระเบียบข้อกฎหมายให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในเรื่องจ้างงานคน
พิการอย่างมีประสิทธิภาพ มีการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่สถานประกอบการ ท่ีเลือกปฏิบัติตาม
กฎหมายอย่างหลากหลายรูปแบบ และหน่วยงานภาครัฐให้การส่งเสริมสนับสนุนประชาสัมพันธ์ การ
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ยกย่อง และเชิดชูเกียรติให้สถานประกอบการท่ีมีการจ้างงานคนพิการ พร้อมท้ังพัฒนาฐานข้อมูล
ความสามารถของคนพิการและทักษะอาชีพให้ทันสมัยตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน  

1.2.2 ด้านปัญหาในการจ้างงานคนพิการ คือ มีการเตรียมความพร้อมคนพิการก่อน
เข้าสู่การมีงานท า ท้ังระบบการศึกษาแบบปกติ และระบบการฝึกอาชีพต่างๆ ระบบบริการจัดหางาน
คนพิการมีการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพสามารถตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการในเชิง
รุกได้ คนพิการประเภทจิตใจหรือพฤติกรรมได้รับการรับรองความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างไม่
มีอุปสรรค พร้อมท้ังส่งเสริมสนับสนุนให้คนพิการมีความรู้และทักษะให้เกิดความเช่ือมั่นในศักยภาพ
ของตนเอง  

1.2.3 ด้านความต้องการในการส่งเสริมอาชีพส าหรับคนพิการ มีการปรับปรุงการ
เพิ่มช่องทางให้มีการใช้แนวทางอื่นๆ ในการส่งเสริมอาชีพให้คนพิการ เพื่อให้คนพิการท่ีมีข้อจ ากัดใน
การเข้าสู่การมีอาชีพและมีงานท าได้มากขึ้น หรือจัดให้มีหรือแนะน าความรู้ใหม่ๆ แก่คนพิการและ
สถานประกอบการในด้านการจ้างงานและพัฒนาอาชีพ มีการรณรงค์ เผยแพร่ช่องทางออกส่ือ
ประชาสัมพันธ์ให้สถานประกอบการเห็นตัวอย่างในการจ้างงานคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการโดยตรง 
อีกท้ังส่งเสริมให้เกิดองค์กรตัวกลางท่ีสามารถเช่ือมโยง ระหว่างนายจ้างและคนพิการ ท้ังในส่วนของ
การพัฒนาองค์ความรู้และแหล่งทุนสนับสนุนอาชีพ และการจัดต้ังศูนย์จัดหางานคนพิการอย่าง
ครอบคลุมและท่ัวถึงทุกอ าเภอ 

 

อภิปรายผล 

จากการวิจัยในขั้นตอนท่ี 1 มีประเด็นท่ีน่าสนใจ ซึ่งผู้วิจัยได้น ามาอภิปรายเพิ่มเติม ดังนี้ 
1. ศึกษาสภาพ ปัญหาและความต้องการในการส่งเสริมอาชีพส าหรับคนพิการของสถาน
ประกอบการในจังหวัดนครปฐม  
จากการศึกษา พบว่า สภาพ ปัญหาและความต้องการในการส่งเสริมอาชีพส าหรับคนพิการของสถาน
ประกอบการในจังหวัดนครปฐมนั้นโดยภาพรวม และการแบ่งรายด้านมีสภาพ ปัญหาและความต้องการ
อยู่ในระดับมาก หากพิจารณาเป็นรายข้อนั้น ในแต่ละด้านมีประเด็นท่ีน่าสนใจ ดังนี้ 

1.1 ภาพรวมของ สภาพ ปัญหา และความต้องการในการส่งเสริมอาชีพส าหรับคน
พิการของสถานประกอบการในจังหวัดนครปฐม  

โดยภาพรวมสภาพ ปัญหาและความต้องการในการส่งเสริมอาชีพส าหรับคนพิการของ
สถานประกอบการในจังหวัดนครปฐมพบว่ามีสภาพ ปัญหา และความต้องการอยู่ในระดับมากทุกด้าน
ท้ังด้านสภาพการจ้างงานคนพิการ ด้านปัญหาในการจ้างงานคนพิการ และด้านความต้องการในการ
ส่งเสริมอาชีพส าหรับคนพิการ ควรได้รับการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน บูรณาการของทุกภาคส่วน
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อย่างท่ัวถึงให้มากยิ่งขึ้น  ท าให้สถานประกอบการในพื้นท่ีจังหวัดนครปฐมเกิดการยอมรับ ไม่ว่าจะ
เป็นการสนับสนุนช่วยเหลือสถานประกอบการในการสร้างส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการ      
การพัฒนาศักยภาพของคนพิการเอง การยกย่องสถานประกอบการภาคเอกชนท่ีจ้างงานคนพิการเพื่อ
เป็นแบบอย่าง การพัฒนาฐานข้อมูลด้านคนพิการ ต าแหน่งงานท่ีเปิดรับให้สอดคล้องกับคุณสมบัติ 
ของคนพิการ นายจ้างบุคลากรเพื่อนร่วมงานในสถานประกอบการปรับตัวยอมรับคนพิการอย่างเต็มท่ี 
คนพิการประเภทจิตใจหรือพฤติกรรม สถานประกอบการไม่ค่อยรับเข้าท างานเพราะกลัวจะเกิด
ปัญหา ทัศนคติของเพื่อนร่วมงานท่ีมองคนพิการได้รับสิทธิพิเศษเหนือกว่าบุคคลอื่น อีกท้ังตัวคนพิการ
เองยังไม่เช่ือมั่นในศักยภาพของตนเอง และควรพัฒนาระบบจัดหางานคนพิการให้เกิดการจ้างงานคน
พิการท่ีมีประสิทธิภาพ การพิจารณาความพร้อมและศักยภาพของคนพิการ กับความพร้อมและความ
ต้องการของสถานประกอบการ ไปควบคู่กัน เพื่อออกแบบลักษณะงาน และกระบวนการท างานท่ี
เหมาะสมและเป็นท่ียอมรับของท้ังสองฝ่าย สามารถตอบสนองความต้องการของภาคเอกชนในเชิงรุก
ได้  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของเมฆินทร์ เมธาวิกูล (2556) กล่าวว่า คนพิการส่วนใหญ่ยังไม่มีความ
พร้อมในการท างานในสถานประกอบการ เนื่องจากคนพิการเองยังไม่ได้รับการพัฒนา เช่น เรื่องของ
การเดินทาง วุฒิการศึกษาการพัฒนาฝีมือ ต าแหน่งงานท่ีว่างของสถานประกอบท่ีไม่ตรงกับคุณสมบัติ
ของคนพิการท่ีมีอยู่ โดยเฉพาะคนพิการท่ีเป็นมาแต่ก าเนิดก็เช่นกัน ท่ียังขาดการพัฒนาและหน่วยงาน
ภาครัฐยังไม่ได้แยกประเภทของคนพิการว่าท่ีท างานได้หรือท่ีท างานไม่ได้เลยมีจ านวนเป็นเท่าไร 
รวมทั้งทัศนคติของคนพิการเองท่ียังไม่กล้าออกสังคม อีกท้ังขาดการสนับสนุนท้ังจากครอบครัวและ
สังคม ท าให้คนพิการบางส่วนไม่ต้องการท างาน  นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของทวี เช้ือ
สุวรรณทวี (2558) กล่าวว่าแนวคิดท่ีช่วยให้เกิดการจ้างงานคนพิการท่ีมีประสิทธิภาพคือการจ้างงาน
ตามความแตกต่างระหว่างบุคคล (Customized Employment) ซึ่งต้องอาศัยการพิจารณาความ
พร้อมและศักยภาพของคนพิการ และความพร้อมและความต้องการของสถานประกอบการ ไปควบคู่
กันเพื่อออกแบบลักษณะงาน และกระบวนการท างานท่ีเหมาะสมและเป็นท่ียอมรับของท้ังสองฝ่าย 
กระบวนการตามแนวคิดดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยผู้มีบทบาทในฐานะตัวกลางท่ีสามารถเช่ือมโยง 
ประสานและสนับสนุนการเจรจาระหว่างนายจ้างและคนพิการเพื่อให้เกิดการจ้างงานขึ้นได้จริง  ตาม
กรอบแนวคิดแบบองค์รวมตั้งแต่ 1) ช่วงการเตรียมความพร้อมสู่การมีงานท า เช่น หน่วยงานตัวกลาง
ท่ีส่งเสริมด้านการพัฒนาทักษะอาชีพและทักษะสังคมท่ีตรงตามความต้องการของผู้ประกอบการ      
2) ช่วงการจัดจ้างงานคนพิการ เช่น หน่วยงานท่ีให้ค าปรึกษา การฝึกงาน/ทักษะเฉพาะ  การจัด
กระบวนจ้างงานแก่สถานประกอบการ เป็นต้น 3) ช่วงการรักษาคนพิการในการท างาน เช่น การจัด
กระบวนการพี่เล้ียงสอน (Job Coach) และติดตามประเมินงานในช่วงระยะทดลองงาน การบริการ
จัดปรับ สถานท่ีและอุปกรณ์อ านวยความสะดวกในงาน เป็นต้น ยกตัวอย่างในประเทศญี่ปุ่น ท่ีมีการ
พัฒนาองค์กร ตัวกลางในลักษณะนี้ เช่น องค์กร “Hello Work” ท่ีด าเนินการโดยภาครัฐ และ 
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Wingle ซึ่งมีสถานะองค์กรภาคเอกชนในรูปแบบกิจการเพื่อสังคมท่ีได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐให้
ด าเนินงานให้บริการฝึกฝนทักษะงาน และจัดให้เกิดการจ้างงานสู่สถานประกอบการ แต่ส าหรับ
ประเทศไทยยังมีองค์กรท่ีท าหน้าท่ีตัวกลางดังกล่าวอยู่จ านวนจ ากัด และยังไม่สามารถให้บริการอยู่ใน
ระบบตลาดกระแสหลักท่ีสามารถด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ กล่าวคือเป็นผู้เข้าถึงและเข้าใจ
บริบทของท้ังสองฝ่าย และมีองค์ความรู้ในการจ้างงานคนพิการตามแนวคิด Customized 
Employment จึงควรส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาองค์กรตัวกลางดังกล่าวขึ้น ท้ังใน ส่วนของการพัฒนา
องค์ความรู้และแหล่งทุนในการด าเนินงาน และมีพื้นท่ีในการให้บริการท่ีครอบคลุมท่ัว ประเทศ ก็จะ
ช่วยให้เกิดการจ้างงานคนพิการอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นต่อไปได้  

1.2 ด้านของสภาพ ปัญหาและความต้องการในการส่งเสริมอาชีพส าหรับคนพิการ
ของสถานประกอบการในจังหวัดนครปฐม 

1.2.1 ด้านสภาพการจ้างงานคนพิการ  พบว่าสถานประกอบการต้องการให้
หน่วยงานภาครัฐสนับสนุนการจัดสภาพแวดล้อมและส่ิงอ านวยความสะดวกให้สถานประกอบการท่ี
จ้างงานคนพิการเข้าท างาน มีค่าเฉล่ียระดับสภาพการจ้างงานน้อยท่ีสุดนั้น ซึ่งประเด็นดังกล่าว พบว่า
สถานประกอบการในจังหวัดนครปฐม เป็นอาคารส่ิงปลูกสร้างท่ีก่อสร้างมานานก่อนท่ีกฎหมายบังคับ
ใช้ด้านการจัดส่ิงอ านวยความสะดวก อาคาร สถานท่ี ส าหรับคนพิการท่ีเกิดขึ้นภายหลังจากสร้างขึ้น
มาแล้ว จึงเป็นไปได้ยาก แต่ถึงอย่างไรสถานประกอบการในจังหวัดนครปฐมยังให้ความส าคัญกับการ
ปรับปรุงพื้นท่ีหรือการจัดสภาพแวดล้อมและส่ิงอ านวยความสะดวกให้กับคนพิการ เพราะถือเป็น
ปัจจัยส าคัญท่ีจะช่วยให้คนพิการสามารถท างานในสถานประกอบการได้ยาวนานขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของของสมศักด์ิ ป่าไพร (2552) พบว่า สถานศึกษาควรสนับสนุนห้องน้ าส าหรับคนพิการ 
ลิฟต์ส าหรับอาคารท่ีเอื้อต่อนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ สรุปได้ว่าการจัดสรรงบประมาณ
ให้มีห้องน้ าและลิฟต์ส าหรับนักเรียนท่ีมีความพิการเพราะเป็นส่ิงจ าเป็น สถานศึกษาจัดให้มีทางเช่ือม
อาคาร สร้างทางลาด ระดับพื้นทางเดินภายนอกอาคาร ทางลาดควรมีพื้นผิวท่ีไม่ล่ืน มีราวจับท้ังสอง
ข้าง จัดทางลาดช้ันล่างเพื่อให้นักเรียนพิการได้ใช้อ านวยความสะดวก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
ประวีณา โภควณิช (2560: 153) กล่าวว่า ด้านอาคารสถานท่ีในโรงเรียนส่วนใหญ่ในจังหวัดปทุมธานี
ไม่มีการก าหนดแผนพัฒนาอาคารสถานท่ีให้เป็นรูปธรรม โดยเฉพาะแผนการก่อสร้างอาคารเรียน 
ห้องน้ าคนพิการ ลิฟต์และส่ิงอ านวยความสะดวกยังไม่เพียงพอต่อความต้องการและความเหมาะสม
ของจ านวนนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ซึ่งสามารถเข้าถึง และใช้ประโยชน์ได้น้อย 

1.2.2 ด้านปัญหาในการจ้างงานคนพิการ พบว่านายจ้างและบุคคลากรในสถาน
ประกอบการมีทัศนคติท่ีเป็นอุปสรรคต่อการจ้างงานคนพิการ มีค่าเฉล่ียระดับปัญหาการจ้างงาน   
น้อยท่ีสุดนั้น ประเด็นดังกล่าว ยังพบว่าสถานประกอบการในจังหวัดนครปฐมมีการจ้างงานคนพิการ
ในสถานประกอบการ วัฒนธรรมสังคมเกี่ยวกับการท างานของคนพิการไม่เอื้ออ านวย เพื่อนร่วมงาน
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ของคนพิการ ยังไม่ให้การยอมรับและเช่ือมั่นในความสามารถของคนพิการอย่างเต็มท่ี ถึงแม้คนพิการ
ได้แสดงความสามารถและศักยภาพให้เป็นที่ยอมรับเชิงประจักษ์  ท าให้คนพิการไม่ค่อยทุ่มเทกับการ
ท างานอย่างเต็มท่ี  ถือเป็นปัจจัยส าคัญต่อการจ้างงานคนพิการ การสร้างความตระหนักให้เห็นคุณค่า
ของคนพิการ รวมท้ังการปรับเปล่ียนทัศนคติท่ีดีของคนในสถานประกอบการท่ีมีต่อคนพิการในทางท่ี
ดี การให้โอกาสคนพิการเข้ามามีส่วนร่วมทางสังคมมากยิ่งขึ้น ท าให้คนพิการสามารถด ารงชีวิตได้ 
อย่างมีศักด์ิศรีเท่าเทียมกับคนปกติ มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานท่ีเป็นคนพิการ ไม่แตกต่างจาก
พนักงานคนปกติท่ัวไป ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของพงษ์พันธุ์ พุทธิวิศิษฎ์, วารัชต์ มัธยมบุรุษ (2559) 
กล่าวว่าการส่งเสริมการมีส่วนร่วมเชิงธุรกิจในอุตสาหกรรมท่องเท่ียวของคนพิการจึงควรด าเนินการใน 
3 ประการส าคัญได้แก่ 1) การเปิดโอกาสให้คนพิการเข้าไปมีส่วนร่วมเชิงธุรกิจในอุตสาหกรรม
ท่องเท่ียวเพื่อให้คนพิการได้มีโอกาสได้แสดงความสามารถของตนเองและผู้ประกอบการได้เห็นถึง
ความสามารถและสามารถปรับปรุงลักษณะงานท่ีเหมาะสมให้กับคนพิการได้ 2) การพัฒนาทักษะ
ความสามารถของคนพิการ เพื่อปรับปรุงความรู้และทักษะการท างานให้แก่คนพิการ 3) การปรับปรุง
มาตรการทางภาษีและนโยบายส่งเสริมการท างานของคนพิการจากภาครัฐ เพื่อจูงใจให้เกิดการจ้าง
งานคนพิการในปริมาณท่ีมากขึ้น โดยทุกกระบวนการจะต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของภาคีท่ีเกี่ยวข้อง
เป็นกลไกการท างานสลับบทบาทหน้าท่ีในการเป็นผู้อ านวยการ ผู้ด าเนินการและผู้สนับสนุน  
นอกจากนั้นยังพบประเด็นในเรื่องของต าแหน่งงานท่ีเปิดรับไม่สอดคล้องกับคุณสมบัติและ
ความสามารถของคนพิการมีค่าเฉล่ียของระดับปัญหาการจ้างงานอยู่ในระดับมากท่ีสุด พบว่าสถาน
ประกอบการในจังหวัดนครปฐมเป็นประเภทอุตสาหกรรมหรือธุรกิจประเภทผลิต การรับคนพิการ
ท างานในสถานประกอบการ ต้องมีลักษณะงานเฉพาะด้าน ต้องอาศัยทักษะความรู้และประสบการณ์
ในด้านนั้นๆ จึงจะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามสายงาน ความรู้ความสามารถ 
ประสบการณ์ ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นท่ีจะต้องมีการพัฒนาการศึกษาส าหรับคนพิการให้ท่ัวถึงและได้
มาตรฐานเปรียบเทียบได้กับคนท่ัวไป เพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงงานในระดับท่ีสูงขึ้น มีการพัฒนา
ทักษะวิชาชีพคนพิการท่ีเหมาะสมกับความต้องการของตลาดแรงงาน และสามารถสร้างความเช่ือมั่น
ในกลุ่มนายจ้างให้มากขึ้น  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของทวี เช้ือสุวรรณทวี (2558) พบว่าต าแหน่งงาน
ของลักษณะงานสนับสนุนบริการขององค์กร ท่ีสถานประกอบการมักจะรับคนพิการเข้าท างาน คือ
เจ้าหน้าท่ีธุรการส านักงาน ท่ีท างานเกี่ยวกับการดูแลเอกสาร เดินเอกสารภายในองค์กร ส่วนใหญ่มัก
เป็นคนพิการทางการเคล่ือนไหวหรือทางร่างกาย นอกจากนี้งานเจ้าหน้าท่ีรับโทรศัพท์ ท่ีมีการรับคน
พิการเข้าไปท างานมาก ส่วนลักษณะงานในกลุ่มสายการผลิต ด้านเทคนิคนั้น มักจ้างคนพิการเข้าไป
ท างานท่ีไม่ต้องใช้เครื่องจักรอุตสาหกรรมมักเป็นคนพิการทางการเคล่ือนไหวหรือทางร่างกายท่ี
ช่วยเหลือตนเองได้ หรือไม่ต้องใช้รถเข็นนั่ง หรือคนพิการทางการได้ยิน นอกจากนั้นยังสอดคล้องกับ
การศึกษาสุวภา จรดล (2556) กล่าวว่า ต าแหน่งงานท่ีรองรับความพิการทุกประเภทมีน้อย คุณสมบัติ 
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ความสามารถของคนพิการมักจะไม่ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ แสดงให้เห็นถึง
ความส าคัญของการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถและการเปิดโอกาสให้คนพิการได้เข้าไปมีส่วน
ร่วมเชิงธุรกิจท่ีจะท าให้สถานประกอบการและนักท่องเท่ียวได้เห็นถึงความสามารถของผู้พิการ และ
การประสานความร่วมมือกันระหว่างองค์กรท่ีเกี่ยวข้องในการพัฒนาองค์ความรู้และนโยบายให้
เหมาะสมกับการมีส่วนร่วมเชิงธุรกิจในอุตสาหกรรมท่องเท่ียวของคนพิการ ร่วมกับการสร้างมาตรการ
ทางภาษีเพื่อช่วยจูงใจผู้ประกอบการให้เปิดโอกาสให้คนพิการเข้าร่วมในธุรกิจในจ านวนท่ีเพิ่มมากขึ้น
สอดคล้องกับงานวิจัยของ อลิศรา ตะวังทัน (2554:108) ทัศนะต่อแรงจูงใจในการจ้างงานคนพิการใน
สถานประกอบการ พบว่า การท่ีลูกจ้างคนพิการมีความขยันและอดทนในการท างาน มีความ
รับผิดชอบในงานท่ีท า มีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถปฏิบัติตามข้อก าหนดและกฎระเบียบการ
ท างานไดเป็นอย่างดีแล้วนั้น ส่ิงเหล่านี้ล้วนเป็นแรงจูงใจส าคัญในการจ้างงานคนพิการเข้าท างาน และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ กุลวีณ วุฒิกร (2552:74) การรับคนพิการเข้าท างาน สวนใหญ่ของสถาน
ประกอบการ มองว่าคนพิการมีความรูความสามารถและความเข้าใจในงาน มีความสนใจ และเต็มใจ
ในการปฏิบัติงาน มีความรับผิดชอบในหน้าท่ีมีอัธยาศัยไมตรีและปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมในการ
ท างานไดดีตรงต่อเวลาในการปฏิบัติงานและปฏิบัติหน้าท่ีไดตามต าแหน่งงานและไมขัดต่อการท างาน 
ซึ่งปฏิบัติงานไดไมแตกตา่งจากคนปกติส่ิงส าคัญท่ีท าให ้สถานประกอบการพึงพอใจต่อการท างานของ
คนพิการจะเกี่ยวกับความขยันและความอดทนในการท างาน ความซื่อสัตย์ การปฏิบัติตามข้อก าหนด
และกฎระเบียบในการท างาน ซึ่งเป็นลักษณะนิสัยในการท างานของคนพิการ 

 1.2.3 ด้านความต้องการในการส่งเสริมอาชีพส าหรับคนพิการ พบว่าการจัดต้ังศูนย์
จัดหางานคนพิการอย่างครอบคลุมและท่ัวถึงมีค่าเฉล่ียของสภาพ ปัญหาและความต้องการอยู่ใน
ระดับน้อยท่ีสุดนั้น ประเด็นดังกล่าว ยังพบว่ามีความส าคัญควรได้รับการพัฒนาระบบการเตรียมความ
พร้อมให้คนพิการเข้าสู่การมีงานท า การสร้างทักษะวิชาชีพ เพราะการรับคนพิการเข้าท างานในสถาน
ประกอบการต่างๆ บางครั้งเกิดจากความไม่พร้อมของตัวคนพิการเอง ท้ังด้านทักษะความสามารถ 
และทัศนคติของคนพิการ ซึ่งควรมีหน่วยงานศูนย์จัดหางานระดับอ าเภอหรือองค์กรท่ีมีบทบาทหน้าท่ี
ในการให้องค์ความรู้แก่คนพิการ ไม่เพียงแต่ด้านส่งเสริมด้านอาชีพยังรวมถึงสิทธิประโยชน์อื่นๆ ของ
คนพิการท่ีกฎหมายให้การรับรองไว้แล้วด้วย ซึ่งสอดคล้องกับงานงานวิจัยของกิตติวัฒน์ ฉัตรศรีโพธิ์ 
(อ้างถึง) ปัทมา ศิริเวช และคณะ (2553) เรื่อง “การจัดการความรู้และสังเคราะห์แนวทางการปฏิบัติ
ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล” ในประเด็น รพ.สต.จะต้องมีทีม “สหวิชาชีพ” อสม. มีบทบาท
ส าคัญท่ีจะเป็นผู้น าด้านสุขภาพร่วมจัดท า “แผนสุขภาพต าบล” กับหน่วยงานท่ีเป็นภาคีเครือข่ายเป็น
กิจกรรมร่วมกันระหว่างท้องถิ่นกับสาธารณสุข มีพัฒนาชุมชนเข้ามาช่วย รพ.สต. และก านัน
ผู้ใหญ่บ้านให้ความร่วมมือ หรือการจัดหากายอุปกรณ์จะมีเทศบาลต าบลและศูนย์อนามัยร่วมมือกัน 
จะเห็นได้ว่าเกิดผลในทางบวกกับประชาชนในชุมชน ผู้น าชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คน
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พิการหรือผู้ดูแลคนพิการ องค์กรคนพิการเข้ามามีส่วนร่วมส่งเสริมสนับสนุนให้คนพิการได้มีคุณภาพ
ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตามบทบาทและศักยภาพของตน ยังรวมถึงสิทธิประโยชน์ในด้านอื่นๆของคน
พิการตามกฎหมายรับรองไว้แล้ว และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธีราพร ดาวเจริญ (2559: 58) ศึกษา
การเข้าถึงสวัสดิการสังคมส าหรับบุคคลท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยินในอ าเภอท่ามะกา จังหวัด
กาญจนบุรี พบว่า ส าหรับคนพิการให้เข้าถึงสวัสดิการสังคม ซึ่งเกิดจากการประสานระหว่างหน่วยงาน
ต่างๆ ท้ังภาครัฐและภาคเอกชนโดยเน้นการพัฒนาทักษะของผู้พิการเพื่อให้สามารถเกิดการสร้าง
อาชีพท่ีตรงกับความสามารถท่ีแท้จริงของคนพิการ และสอดคล้องกับงานวิจัยของอารี ภาวสุทธิไพศิฐ 
(2558: 65) ศึกษาวิธีการอบรมเล้ียงดูของครอบครัวท่ีมีลูกหูหนวกท่ีมีความพร้อมในการเรียนรู้ด้วย
การช้ีน าตนเองสูง พบว่า ผู้ปกครองหลายครอบครัวไม่มีความรู้เกี่ยวกับคนหูหนวก ดังนั้นจึงเกิดความ
ร่วมมือจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายในพื้นท่ี มีการท างานประสานงานกับโรงพยาบาลในการให้ความรู้
แก่พ่อแม่ เรื่องของการพัฒนาศักยภาพของคนหูหนวกในด้านต่างๆ มีการใช้คนอื่นเป็นแบบอย่างด้าน
อาชีพให้กับลูกให้สามารถท าส่ิงต่างๆ ด้วยตนเองได้  นอกจากนี้ งานวิจัยของหยาดฝน รัตตะมาน 
(2554: 117) พบว่า การสร้างเสริมเจตคติท่ีดีส าหรับคนพิการและครอบครัวคนพิการท่ีมีต่อสภาพ
ความพิการนั้น เป็นส่ิงส าคัญประการแรกท่ีศูนย์บริการจัดหางานคนพิการต้องเรียนรู้เพื่อฟื้นฟูและ
พัฒนาคนพิการในชุมชนต้องเร่งให้บริการโดยเฉพาะผู้ท่ีมีสภาพความพิการภายหลังเพื่อเสริมสร้างให้
คนพิการมีทัศนคติท่ีดีต่อการมองตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคมต่อไป 
2. แนวทางการส่งเสริมอาชีพส าหรับคนพิการของสถานประกอบการในจังหวัดนครปฐม  

มีประเด็นท่ีน่าสนใจ ซึ่งผู้วิจัยน ามาอภิปรายเพิ่มเติม เพื่อใช้เป็นแนวทางการส่งเสริม
อาชีพส าหรับคนพิการของสถานประกอบการในจังหวัดนครปฐม ผลการจัดล าดับความส าคัญความ
ต้องการของสถานประกอบการ  พบว่าการสนับสนุนด้านการเงิน วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ เครื่องมือ 
หรือทรัพย์สินอื่นแก่คนพิการ รวมท้ังการสนับสนุนซื้อสินค้าจากคนพิการโดยตรง จัดอยู่ในล าดับท่ี 2 
แสดงให้เห็นถึงความส าคัญควรได้รับการพัฒนาให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด ความเป็นจริงเกิดช่องว่าง    
ท่ีบริษัทไม่สามารถหาคนพิการเข้ามาท างานได้ ขณะเดียวกันคนพิการจ านวนมากไม่สามารถเข้ าถึง
การจ้างงานได้เช่นกัน ดังนั้นจึงเกิดทางเลือกใหม่โดยใช้ มาตรา 35 Happy Workplace เปล่ียนเงินท่ี
เคยส่งเข้ากองทุนฯ ส่งตรงไปยังคนพิการโดยตรง 100% เปล่ียนไปสร้างโอกาสให้คนพิการมีงานท า
ใกล้บ้านและมีอาชีพอิสระ สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมีเกียรติ มีศักด์ิศรี และถือเป็นการส่งเสริม
ภารกิจด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทโดยตรงอีกด้วย รายละเอียดของกฎหมายในมาตรา 
35 ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้สัมปทานฯ พ.ศ. ๒๕๕๘ แห่งพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และ ท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2)พ.ศ.2556 
ทางเลือกของสถานประกอบการในการส่งเสริมอาชีพคนพิการ แทนการส่งเงินเข้ากองทุนฯ สามารถ
ท าให้คนพิการมีงานท า มีอาชีพ  ซึ่งสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายและผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับคนพิการรวมท้ัง
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ประชาชนท่ีท่ัวไป ดังนั้นหากมีการจัดต้ังศูนย์จัดหางานคนพิการอย่างครอบคลุมและท่ัวถึงในการท่ีจะ
เป็นผู้อ านวยความสะดวกประสานงานระหว่างหน่วยงานท้ังภาครัฐและภาคเอกชน เนื่องจากคนพิการ
สามารถรับรู้ข่าวสารได้อย่างท่ัวถึง การพัฒนาให้เกิดศูนย์บริการคนพิการในส่วนภูมิภาคมีการท างาน
อย่างบูรณาการกับหน่วยงานของรัฐและเอกชนท่ีเกี่ยวข้องกับคนพิการในพื้นท่ีเพื่อเช่ือมโยงความ
ต้องการและสร้างความเข้าใจระหว่างสถานประกอบการกับคนพิการ เพื่อให้เกิดการจ้างงานการมี
อาชีพอย่างเหมาะสม (ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2560) กล่าวในการเสวนา
เรื่อง “มาตรา 35 Happy Society Happy Workplaceในงาน “Good Society Expo 2018 : เทศกาล
ท าดีหวังผล เริ่มต้นท่ีเรา”ว่า สสส.มีนโยบายลดความไม่เป็นธรรมทางสังคมและสุขภาพ โดยเฉพาะ
กลุ่มคนพิการ โดยให้ความส าคัญกับกระบวนการเตรียมความพร้อมของคนพิการ ครอบครัวผู้ดูแลคน
พิการ และการสร้างความเข้าใจ การช้ีให้เห็นคุณค่าและความส าคัญกับสถานประกอบการ การจ้าง
งานเชิงสังคมภายใต้มาตรา 33 และมาตรา 35 จนท าให้คนพิการสามารถการเข้าสู่การมีอาชีพมีงาน
ท าได้ จ านวนกว่า 8,000 อัตรา สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจแล้วมากกว่าปีละ 800 ล้านบาท มีภาคี
เครือข่ายท่ีร่วมด าเนินงานในพื้นท่ีจ านวน 1 ,773 หน่วยงานท่ัวประเทศ นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของกระทรวงแรงงาน (2558) พบว่า การจ้างงานคนพิการท่ีมีประสิทธิภาพ คือการจ้าง
งานโดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ซึ่งต้องอาศัยการพิจารณาความพร้อมและศักยภาพของ
คนพิการ และความต้องการของสถานประกอบการควบคู่กันไป มีการออกแบบลักษณะงาน และ
กระบวนการท างานท่ีเหมาะสมเป็นท่ียอมรับของท้ังสองฝ่าย ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยผู้มีบทบาทท่ี
สามารถเช่ือมโยง ประสาน และเข้าใจบริบทท้ังสองฝ่าย ท้ังในส่วนของการพัฒนาองค์ความรู้และ
แหล่งทุนในการสนับสนุนการประกอบอาชีพ และมีพื้นท่ีในการให้บริการท่ีครอบคลุมท้ังจังหวัด ก็จะ
ช่วยให้เกิดการจ้างงาน การมีอาชีพของคนพิการอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 
สอดคล้องกับงานวิจัยของของ ขัตพันธ์ ชุมนุสนธิ์ (2558: 82-92) ศึกษาการพัฒนารูปแบบการ
เสริมสร้างความสามารถในการจัดการตนเองของคนพิการเพื่อการพึ่งตนเองอย่างยั่งยืน พบว่า รูปแบบ
การเสริมสร้างความสามารถในการจัดการตนเองของคนพิการเพื่อการพึ่งตนเองอย่างยั่งยืน มี
องค์ประกอบ 5 ด้าน คือ 1) การประกอบอาชีพ 2) การเรียนรู้ 3) เทคโนโลยีส่ิงอ านวยความสะดวก 
4) การดูแลตนเอง และ 5) การตระหนักในตนเอง และการรวมกลุ่มและสอดคล้องกับงานวิจัยของ  
มาลิน เนาว์นาน (2562: 125) ศึกษาการให้ค าปรึกษาเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพคนหูหนวก พบว่า ใน
การพัฒนางานบริการให้ค าปรึกษาส าหรับคนหูหนวก คนหูหนวกเข้าถึงบริการรับค าปรึกษาได้น้อย 
นักให้ค าปรึกษาควรต้องพัฒนารูปแบบหรือวิธีการในการให้ค าปรึกษาให้ครอบคลุม ควรสนับสนุนให้
คนหูหนวกมีโอกาสพัฒนาตนเองเข้าสู่วิชาชีพ 
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ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะท่ัวไป 

ข้อค้นพบของการวิจัยมีข้อเสนอแนะท่ีส าคัญ ดังนี้ 
1.1 แนวทางการส่งเสริมอาชีพส าหรับคนพิการของสถานประกอบการในจังหวัด

นครปฐมท่ีค้นพบท้ัง 3 ด้าน คือ ด้านสภาพการจ้างงานคนพิการ ด้านปัญหาในการจ้างงานคนพิการ 
และด้านความต้องการในการส่งเสริมอาชีพส าหรับคนพิการ ซึ่งเหมาะสมส าหรับหน่วยงานภาครัฐท่ี
เกี่ยวข้องกับคนพิการ เช่น ส านักงานจัดหางาน ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาคม มูลนิธิ สถานประกอบการ ฯลฯ ในการน าไประยุกต์ใช้ในการ
ส่งเสริมอาชีพส าหรับคนพิการของสถานประกอบการในจังหวัดนครปฐมให้สามารถด าเนินงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ตอบสนองความตามนโยบายภาครัฐและความต้องการของหน่วยงานและสถาน
ประกอบการเพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนคนพิการให้มีงานท า มีอาชีพ สร้างรายได้ และพัฒนา
คุณภาพชีวิตของคนพิการให้ดีขึ้น 

1.2 ด้านสภาพการจ้างงานคนพิการ ผู้วิจัยมีข้อค้นพบขอเสนอแนะแนวทางการส่งเสริม
ดังนี้ 

1.2.1 คนพิการควรได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องจนถึงระดับปริญญาตรี โดย
หน่วยงานของรัฐควรส่งเสริมคนพิการ เพื่อจะได้มีวุฒิทางการศึกษาไว้สมัครเข้าท างานในหน่วยงาน
ของรัฐหรือสถานประกอบการของเอกชนได้ เนื่องจากคนพิการมีความไม่มั่นใจในตัวเองต่อสังคมรอบ
ด้านมาต้ังแต่ยังวัยเยาว์การออกสู่สังคมในวัยแรงงานจึงเป็นเรื่องท่ียากมาก คนพิการไม่น้อยท่ีเป็น
ภาระแก่ครอบครัว ในปัจจุบันท่ัวโลกจึงหันมาให้ความส าคัญ ให้มองคนพิการว่าเป็นพลเมืองของ
ประเทศ จึงมีความพยายามท่ีจะให้คนพิการมีทักษะในด้านต่างๆ รวมท้ังการประกอบอาชีพอิสระ 
หรือการเข้าท างานในสถานประกอบการ เพื่อท่ีจะได้ดูแลตนเองรวมท้ังดูแลครอบครัวได้ไม่เป็นภาระ
ของใคร และรัฐก็ควรเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติต่อคนพิการ เช่น การให้บริการต่างๆ ของหน่วยงาน
ภาครัฐ ควรเอาใจใส่ เนื่องจากคนพิการมีความไม่สะดวกโดยสภาพ ส่ิงท่ีส าคัญก็คือการเตรียมความ
พร้อมด้าน ทักษะในการท างานท่ีเหมาะสมกับความพิการ โดยจะต้องร่วมมือกับสถาบันการศึกษา 
เครื่องมือในการท างานส าหรับคนพิการ และสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานให้จัดหลักสูตรส าหรับคน
พิการ โดยยืดหยุ่นข้อกฎระเบียบท่ีเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาฝีมือแรงงานให้มีการพัฒนาฝีมือแรงงาน
เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ตลาดแรงงาน ควรใช้งบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการแห่งชาติเข้าสนับสนุนหากงบประมาณภาครัฐไม่พอเพียง  

1.3 ด้านปัญหาในการจ้างงานคนพิการ ผู้วิจัยมีข้อค้นพบขอเสนอแนะแนวทางการ
ส่งเสริมดังนี้ 
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1.3.1 ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติควรมีการส ารวจ
ข้อมูลคนพิการให้ชัดเจน โดยจ าแนกลักษณะงานท่ีคนพิการแต่ละประเภทสามารถท าได้และความ
ต้องการมีงานท าในสถานประกอบการ รวมถึงความสามารถในการเดินทางไปท างานยังสถาน
ประกอบการ และน าข้อมูลคนพิการนี้ไปบูรณาการกับข้อมูลความต้องการจ้างงานคนพิการของสถาน
ประกอบการจากกรมการจัดหางาน และสามารถจับคู่สถานประกอบการและคนพิการให้มีการจ้าง
งานเกิดขึ้นได้มากขึ้น  

1.3.2 สถานประกอบการควรจัดหาส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆเรื่องห้องน้ า ทาง
ลาดขึ้น-ลง ลิฟต์เรื่องท่ีพัก ป้ายสัญลักษณ์บอกความหมายต่างๆ ส าหรับคนพิการ รวมท้ังเรื่องของ
ต าแหน่งงานท่ีว่างของสถานประกอบท่ีไม่ตรงกับคุณสมบัติของคนพิการท่ีต้องการ เป็นต้น ดังนั้น    
จึงเป็นหน้าท่ีหลักของรัฐโดยเฉพาะเจ้าหน้าท่ี ท่ีเกี่ยวข้องระดับภูมิภาคและท้องถิ่นท่ีจะต้องมีการ
ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ความรู้แก่สถานประกอบการ ในเรื่องของการจัดเตรียมส่ิงอ านวยความสะดวก
ต่างๆ แก่คนพิการ หรือเรื่องของการลดหย่อนภาษีในกรณีต่างๆ เพื่อให้สถานประกอบการเข้าใจและ
เลือกแนวทางในเรื่องของการจ้างงานคนพิการได้อย่างถูกต้อง และเป็นการจูงใจให้จ้างงานคนพิการซึ่ง
จะได้ผลดีกว่าการบังคับใช้กฎหมาย นอกจากนี้ควรมีระบบการขอความร่วมมือจากสถานประกอบการ
ในการจ้างงานและฝึกทักษะไปในตัวด้วย แทนท่ีจะรับเฉพาะผู้ท่ีมีคุณสมบัติและความสามารถ
เพียงพอแก่งานในสถานประกอบการเท่านั้น  

1.3.3 หน่วยงานท่ีเป็นผู้ออกพระราชบัญญัติฯ และกฎกระทรวงท้ังกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์และกระทรวงแรงงานควรจะเป็นตัวอย่างในด้านการจ้างงานคนพิการ 
และบุคลากรควรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของกฎหมายการจ้างงานคนพิการ มีการประสานงาน
ระหว่างหน่วยงาน ของรัฐทุกภาคส่วน โดยแต่งต้ังเจ้าภาพหลักในการด าเนินงานในแต่ละโครงการ
เพื่อให้คนพิการได้เข้าถึงสิทธิ และใช้ประโยชน์จากส่ิงอ านวยความสะดวกและสวัสดิการและความ
ช่วยเหลืออื่นๆ จากรัฐในทุกๆ ด้าน โดยให้หน่วยงานของรัฐท่ีปฏิบัติหน้าท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับเรื่องใด 
ให้มีหน้าท่ีให้การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตามอ านาจหน้าท่ีนั้น ด าเนินการไปพร้อมๆ 
กัน เช่น หน่วยงานในภูมิภาคของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กับหน่วยงาน
ย่อยหรือหน่วยงานในภูมิภาคของกระทรวงแรงงาน รวมทั้งองค์กรคนพิการควรร่วมมือกันอย่างจริงจัง
เพื่อดูแลและแก้ไขปัญหาต่างๆ ท่ีเกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพ การจ้างงานคนพิการให้เป็นไปอย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม  

1.3.4 หน่วยงานภาครัฐควรบรรจุต าแหน่งงานคนพิการเข้าท างานอย่างจริงจังให้คน
พิการมีสถานะในต าแหน่งงานท่ีมั่นคง เพื่อเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ภาคเอกชน 

1.4 ด้านความต้องการในการส่งเสริมอาชีพส าหรับคนพิการ มีข้อค้นพบข้อเสนอแนะ
แนวทางการส่งเสริมดังนี้  
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1.4.1 ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติควรจัดสรรงบประมาณ
จัดต้ังศูนย์บริการคนพิการระดับต าบลท่ีอยู่ใกล้ภูมิล าเนาของคนพิการ คนพิการสามารถเดินทางไปมา
ได้สะดวกคนพิการได้รับข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว และครบถ้วนภาครัฐในหน่วยงานท้ังระดับจังหวัดและ
ระดับท้องถิ่นเข้ามามีบทบาทร่วมกับศูนย์บริการเพื่อให้การรับรู้สิทธิและการเข้าถึงสิทธิของคนพิการมี
มากยิ่งขึ้น 

1.4.2 ควรก าหนดระเบียบและเงื่อนไขในการให้สัมปทานตามมาตรา 35 แห่ง
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติพ.ศ. 2550 และ ท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2556 ให้ยืดหยุ่นเพื่อเป็นทางเลือกแก่สถานประกอบการในการปฏิบัติตามกฎหมายให้
มีประสิทธิภาพ 

1.4.3 ควรพัฒนาให้เกิดองค์กรในส่วนภูมิภาคมีการท างานอย่างบูรณาการกับ
หน่วยงานของรัฐท่ีเกี่ยวข้องกับคนพิการในพื้นท่ีเพื่อเช่ือมโยงความต้องการและสร้างความเข้าใจ
ระหว่างสถานประกอบการกับคนพิการ เพื่อให้เกิดการจ้างงานการมีอาชีพอย่างเหมาะสมโดยค านึงถึง
ความแตกต่างระหว่างบุคคล ซึ่งต้องอาศัยการพิจารณาความพร้อมและศักยภาพของคนพิการ และ
ความต้องการของสถานประกอบการควบคู่กันไป มีการออกแบบลักษณะงาน และกระบวนการ
ท างานท่ีเหมาะสมเป็นท่ียอมรับของท้ังสองฝ่าย ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยผู้มีบทบาทในฐานะตัวกลาง
ท่ีสามารถเช่ือมโยง ประสาน และเข้าใจบริบทท้ังสองฝ่าย ท้ังในส่วนของการพัฒนาองค์ความรู้และ
แหล่งทุนในการด าเนินงาน และมีพื้นท่ีในการให้บริการท่ีครอบคลุมท้ังจังหวัด ก็จะช่วยให้เกิดการจ้าง
งาน การมีอาชีพของคนพิการอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น  
2. ข้อเสนอแนะส าหรับงานวิจัยคร้ังต่อไป 

2.1 ควรมีการท าการวิจัยเพื่อศึกษาในเรื่องของปัจจัยหรือองค์ประกอบท่ีส่งผลต่อ
ความส าเร็จในการส่งเสริมอาชีพส าหรับคนพิการของสถานประกอบการในจังหวัดนครปฐม อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2.2 ควรมีการท าการศึกษาวิจัยในสถานประกอบการท่ีประสบความส าเร็จหรือเป็น
ต้นแบบ เพื่อศึกษาเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับหัวข้อหรือประเด็นอื่น ๆ ท่ีส่งผลต่อการส่งเสริมอาชีพส าหรับ      
คนพิการของสถานประกอบการในจังหวัดนครปฐมให้สามารถด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ตอบสนองความต้องการกลุ่มเป้าหมาย 

2.3 ควรมีการวิจัยและพัฒนา (The Research and Development) หรือทดลองแนว
ทางการส่งเสริมอาชีพส าหรับคนพิการของสถานประกอบการในจังหวัดนครปฐม เพื่อส่งเสริมให้สถาน
ประกอบการสามารถการส่งเสริมอาชีพส าหรับคนพิการในจังหวัดนครปฐม และยกระดับคุณภาพชีวิต
ของคนพิการให้มากยิ่งขึ้น 
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1. แบบสอบถามการวิจัย 
วัตถุประสงค์ของแบบสอบถาม 

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพ ปัญหา และความต้องการในการส่งเสริมอาชีพ
ส าหรับคนพิการของสถานประกอบการในการจ้างงานคนพิการตามมาตรา 33 มาตรา 34 และมาตรา 35 
กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง พร้อมท้ังเสนอแนะและการหาแนวทางการส่งเสริมอาชีพส าหรับคนพิการของสถาน
ประกอบการในจังหวัดนครปฐม โดยใช้วิธีการศึกษาจากการสอบถามความคิดเห็นของผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง 
ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหารสถานประกอบการ ผู้ควบคุมดูแลงานของคนพิการ และคนพิการ โดย
แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน ได้แก ่

ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม   
ตอนท่ี 2 การศึกษาสภาพ ปัญหา ความต้องการของสถานประกอบการในการจ้างงานคนพิการ 
ตอนท่ี 3 ความต้องการในการส่งเสริมอาชีพส าหรับคนพิการของสถานประกอบการใน        

จังหวัดนครปฐม 
            ……………………………………………………………………………………… 

ค าช้ีแจง : โปรดเติมเครื่องหมาย  ในช่อง  ท่ีตรงกับข้อมูลและความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด     
             พร้อมท้ังกรอกข้อความให้สมบูรณ์ (ถ้ามี) 
ตอนที่ 1 ข้อมูลสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม  
1. เพศ  
 ชาย   หญิง 

2. อาย ุ
 ไม่เกิน 20 ปี  21 – 30 ปี  31 – 40 ปี  41 – 50 ปี 
 มากกว่า 50 ปีขึ้นไป   

3. ระดับการศึกษา  
 ต่ ากว่าปริญญาตร ี ปริญญาตรี  ปริญญาโท  ปริญญาเอก  

4. ต าแหน่ง/สถานภาพ  
 นายจ้าง/เจ้าของสถานประกอบการ    
 ผู้ดูแลคนพิการ/ผู้ควบคุมงานคนพิการ 
 คนพิการ  ประเภทความพิการ (ระบุ) 
 ทางการเห็น               ทางจิตใจหรือพฤติกรรม   ออทิสติก 
 ทางการได้ยินหรือการส่ือความหมาย ทางสติปัญญา 
 ทางการเคล่ือนไหวหรือทางร่างกาย  ทางการเรียนรู ้
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5. ประเภทสถานประกอบการ 
 พาณิชยกรรมหรือธุรกิจแบบซื้อมาขายไป  ธุรกิจบริการ 
 อุตสาหกรรมหรือธุรกิจประเภทผลิต  อื่นๆ (ระบุ).................................... 

6. จ านวนพนักงานในสถานประกอบการ 
 100-200 คน  201 - 300 คน  301 คนขึ้นไป 

7. จ านวนคนพิการที่ท างานในสถานประกอบการ  
 1-5 คน  6-10 คน  10 คนขึ้นไป 

8. สถานประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายครบตามอัตราส่วน  
 รับคนพิการเข้าท างานครบตามอัตราส่วน (ม.33) 
 ส่งเงินเข้ากองทุนแทนการรับคนพิการเข้าท างาน (ม.34) 
 ให้สัมปทานฯ (ม.35) 
 รับคนพิการเข้าท างานและส่งเงินเข้ากองทุนฯ (ม.33,ม.34) 
 รับคนพิการเข้าท างานและให้สัมปทานฯ (ม.33,ม.35)  
 ส่งเงินเข้ากองทุนฯ และให้สัมปทานฯ (ม.34,ม.35) 
 รับคนพิการเข้าท างาน ส่งเงินเข้ากองทุนฯ และให้สัมปทานฯ (ม.33,ม.34,ม.35) 

9. สถานประกอบการปฏิบัติตามกฎหมาย ให้สัมปทานฯ ตามมาตรา 35 
 สถานประกอบการใหค้นพิการหรือผู้ดูแลคนพิการใช้ประโยชน์จากอาคาร สถานท่ี         

    หรือทรัพย์สินท่ีอยู่ในความดูแล 
  สถานประกอบการจัดสถานท่ีจ าหน่ายสินค้าหรือบริการส าหรับคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ 
 สถานประกอบการมีการจ้างคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการโดยตรง 
 สถานประกอบการเพิ่มพูนความรู ้ทักษะ และประสบการณ์ เพื่อให้คนพิการหรือผู้ดูแล   

         คนพิการน าไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ 
 สถานประกอบการจัดให้มีอุปกรณ์หรือส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการ 
 สถานประกอบการจัดให้มีบริการล่ามภาษามือต่อคนพิการในสัดส่วน 1 : 20  คน 
 สถานประกอบการมีการสนับสนุนด้านการเงนิวัสดุ  อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ เครื่องมือ หรือ  

    ทรัพย์สินอื่น รวมทั้งให้การสนับสนุนซื้อสินค้าจากคนพิการ หรือผู้ดูแลคนพิการ 
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ตอนที่ 2 การศึกษาสภาพ ปัญหา ความต้องการของสถานประกอบการในการจ้างงานคนพิการ 

ท่ี สภาพ ปัญหา ความต้องการ 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

สภาพการจ้างงานคนพิการ      

1 ภาครัฐมีมาตรการจูงใจทางสังคมให้สถานประกอบการรับคนพิการเข้าท างาน      

2 ภาครัฐมีมาตรการทางกฎหมายในการรับคนพิการเข้าท างานในสถานประกอบการ      

3 ภาครัฐควรเพิ่มมาตรการการลดหย่อนภาษี เงินกู้ ดอกเบี้ยต่ า ผ่อนระยะยาว  ลดเงินสมทบการ
ประกันสังคม กองทุนทดแทนให้กับสถานประกอบการท่ีจ้างงานคนพิการเข้าท างาน 

     

4 ภาครัฐควรสนับสนุนการจัดสภาพแวดล้อมและส่ิงอ านวยความสะดวกให้กับสถานประกอบการ 
ท่ีจ้างงานคนพิการเข้าท างาน 

     

5 ภาครัฐควรออกมาตรการทางกฎหมายท่ีเข้มงวดเป็นแรงจูงใจให้เกิดการจ้างงาน      
คนพิการ 

     

6 ภาครัฐควรพัฒนาศักยภาพของคนพิการให้มีทักษะต่างๆได้เป็นอย่างดี เพื่อเป็นแรง   
จูงใจในการจ้างงานคนพิการ 

     

7 ภาครัฐควรมีการประชาสัมพันธ์และให้การยกย่อง กรณี ท่ีสถานประกอบการมีการ
จ้างงานคนพิการ 

     

ปัญหาในการจ้างงานคนพิการ      

8 ต าแหน่งงานท่ีเปิดรับไม่สอดคล้องกับคุณสมบัติและความสามารถของคนพิการ      

9 สถานประกอบการไม่มีฐานข้อมูลความสามารถในการท างานของแรงงานคนพิการ 
เพื่อการจ้างงาน 

     

10 นายจ้างและบุคลากรในสถานประกอบการมีทัศนคติท่ีเป็นอุปสรรคต่อการจ้างงาน 
คนพิการ 

     

11 ความพิการบางประเภทยังเป็นอุปสรรคในการจ้างงานคนพิการ เช่น การส่ือสาร   
จิตใจหรือพฤติกรรม ฯลฯ 

     

12 คนพิการขาดความเช่ือมั่นในศักยภาพของตนเอง ท าให้เป็นอุปสรรค ในการท างาน      

13 การเรียกร้องสิทธิพิเศษเหนือกว่าบุคคลอื่นของคนพิการเป็นอุปสรรคในการจ้างงาน      

14 กฎหมายการจ้างงานคนพิการเข้าท างานไม่มีการบังคับใช้อย่างจริงจังและท่ัวถึงทุก
สถานประกอบการ 

     

15 กฎหมายการจ้างงานคนพิการขาดการประชาสัมพันธ์อย่างแพร่หลาย      
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ท่ี สภาพ ปัญหา ความต้องการ 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

16 การพัฒนาการทางอาชีพส าหรับคนพิการไม่สอดคล้องกับสภาพความพิการ      

17 คุณวุฒิ ประสบการณ์ของคนพิการไม่ตรงกับความต้องการจ้างงานของสถาน
ประกอบการ 

     

18 การจัดสภาพแวดล้อมและสิ่งอ านวยความสะดวกเพิ่มเติมในสถานประกอบการเป็น
อุปสรรค ต่อการจ้างงานคนพิการ 

     

ความต้องการในการส่งเสริมอาชีพคนพิการ      

19 ภาครัฐควรจัดให้มีหรือแนะน าความรู้ใหม่ๆ แก่คนพิการและสถานประกอบการใน
ด้านการพัฒนาอาชีพและการท างานของคนพิการ 

     

20 ภาครัฐควรจัดให้มีการประเมินความพร้อมของสถานประกอบการในการรับคนพิการ
เข้าท างาน 

     

21 สถานประกอบการควรมีอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานส าหรับคนพิการ      

22 สถานประกอบการควรส่งเสริมคนพิการใหม้ีส่วนร่วมในการใช้ชีวิตอย่างปกติในสังคม      

23 สถานประกอบการส่งเสริมให้คนพิการได้งานท่ีตนเองสนใจ และมีความถนัด      

24 ภาครัฐควรส่งเสริมให้คนพิการเกิดความตระหนักรู้ในด้านสิทธิการมีงานท า รวมทั้ง
ลักษณะงานท่ีเหมาะสมกับความพิการ 

     

25 ภาครัฐควรส่งเสริมทัศนคติท่ีดีต่อการท างานในตลาดแรงงานส าหรับคนพิการ      

26 ภาครัฐควรส่งเสริมทัศนคติท่ีดีแก่นายจ้าง/สถานประกอบการในการจ้างแรงงานคนพิการ      

27 ภาครัฐควรให้ความรู้ความเข้าใจและแนวทางปฏิบัติท่ีดีในการจ้างงานคนพิการ      

28 สถานประกอบการควรมีกระบวนการสรรหาคนพกิาร      

29 สถานประกอบการควรมีรูปแบบและเงื่อนไขการท างานส าหรับคนพิการ      

30 สถานประกอบการควรมีสวัสดิการท่ีครอบคลุมแก่คนพิการ       

31 ภาครัฐควรพัฒนาระบบจัดหางานคนพิการเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ภาคเอกชนในเชิงรุก 

     

32 ฐานข้อมูลคนพิการควรได้รับการพัฒนาให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็น
ปัจจุบัน 

     

33 ภาครัฐควรมีการจัดต้ังศูนย์จัดหางานคนพิการอย่างครอบคลุมและท่ัวถึง      

34 ภาครัฐควรจัดงานนัดพบแรงงานคนพิการอย่างต่อเนื่อง      
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ท่ี สภาพ ปัญหา ความต้องการ 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

35 ภาครัฐควรส่งเสริมให้มีการกระจายแหล่งงานส าหรับการจ้างงานคนพิการให้ท่ัวถึง   
ทุกพื้นท่ี 

     

36 กฎหมายส่งเสริมการจ้างงานคนพิการในปัจจุบันควรได้รับการปฏิบัติให้ยืดหยุ่นและ
เอื้อต่อคนพิการ 

     

37 อื่น(ระบุ)...................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 

     

 

ตอนที่ 3 แนวทางส่งเสริมอาชีพส าหรับคนพิการของสถานประกอบการในจังหวัดนครปฐม 
ค าช้ีแจง : โปรดล าดับความส าคัญโดยใส่หมายเลข 1 ,2, 3  ไว้หน้าข้อความที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน 
ดังนี ้
ล าดับท่ี แนวทางการส่งเสริมอาชีพส าหรับคนพิการ 
 สถานประกอบการจัดสถานท่ีจ าหน่าย ขายสินค้าหรือบริการให้คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ 

 สถานประกอบการมีการจ้างงานคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการโดยตรง 
 สถานประกอบการจัดฝึกงาน อบรม ให้ความรู้ โดยไม่คิดค่าบริการให้กับคนพิการ หรือผู้ดูแลคนพิการ 
 สถานประกอบการมีการสนับสนุนด้านการเงินวัสดุ  อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ เครื่องมือ หรือทรัพย์สินอื่น 

รวมทั้งการสนับสนุนซื้อสินค้าจากคนพิการ หรือผู้ดูแลคนพิการ 
 อื่นๆ(ระบุ).................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................... 
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3. แบบตรวจสอบรายการ (Check List) 

เร่ือง  แนวทางการส่งเสริมอาชีพส าหรับคนพิการของสถานประกอบการในจังวัดนครปฐม 
ชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ..........................................................นามสกุล.................................. .................... 
ต าแหน่งปัจจุบัน......................................................................................................... .................... 
 
ค าช้ีแจง : ให้ท่านท าเครื่องหมายถูก  ลงในช่อง  ท่ีตรงกับระดับความเห็นของท่านมากท่ีสุดเกี่ยวกับ 
แนวทางการส่งเสริมอาชีพส าหรับคนพิการของสถานประกอบการในจังวัดนครปฐม 

ท่ี แนวทางการส่งเสริมอาชีพส าหรับคนพิการฯ 
ระดับความเหมาะสม 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ท่ีสุด 

1 ด้านสภาพการจ้างงานคนพิการ      
1.1 ควรมีมาตรการบังคับการจัดสภาพแวดล้อมและส่ิงอ านวย

ความสะดวกให้กับคนพิการในหน่วยงานและสถาน
ประกอบการทุกแห่ง 

     

1.2 ควรเพิ่มความรู้ของผู้ปฏิบัติงานในด้านระเบียบข้อกฎหมายให้
เป็นมาตรฐานเดียวกันในการจ้างงานคนพิการ 

     

1.3 ควรเพิ่มมาตรการ การลดหย่อนภาษีให้กับสถานประกอบการ
ท่ีเลือกปฏิบัติตามกฎหมายทุกช่องทางเลือก 

     

1.4 ควรมีการส่งเสริมสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ การยกย่อง และ
เชิดชูเกียรติ กรณีสถานประกอบการท่ีมีการจ้างงานคนพิการ 

     

1.5 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องควรพฒันาฐานข้อมูลความสามารถของคน
พิการ และทักษะอาชีพให้ทันสมัยตรงกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 

     

2 ด้านปัญหาในการจ้างงานคนพิการ      
2.1 ควรมีการเตรียมความพร้อมคนพิการก่อนเข้าสู่การมีงานท า 

ท้ังระบบการศึกษาปกติ และระบบการฝึกอาชีพต่างๆ 
     

2.2 ควรพัฒนาระบบบริการจัดหางานคนพิการให้มีประสิทธิภาพ
สามารถตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการในเชิง
รุกได้ 
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ท่ี แนวทางการส่งเสริมอาชีพส าหรับคนพิการฯ 
ระดับความเหมาะสม 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ท่ีสุด 

2.3 คนพิการประเภทจิตใจหรือพฤติกรรมควรผ่านการรับรอง
ความสามารถในการปฏิบัติงานได้จากหน่วยงานหรือองค์กร
เฉพาะทาง 

     

2.4 ควรส่งเสริมสนับสนุนให้คนพิการมีความรู้และทักษะให้เกิด
ความเช่ือมั่นในศักยภาพของตนเอง 

     

2.5 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องควรพฒันาฐานข้อมูลความสามารถของ
คนพิการ และทักษะอาชีพให้ทันสมัยตรงกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 

     

3 ด้านความต้องการในการส่งเสริมอาชีพส าหรับคนพิการ      
3.1 ควรปรับปรุงการเพิ่มช่องทางให้มีการใช้แนวทางอื่นๆในการ

ส่งเสริมอาชีพให้คนพิการ เพื่อให้คนพิการท่ีมีข้อจ ากัดในการ
เข้าสู่การมีอาชีพและมีงานท าได้มากขึ้น 

     

3.2 ควรจัดให้มีหรือแนะน าความรู้ใหม่ๆ แก่คนพิการและสถาน
ประกอบการในด้านการจ้างงานและพัฒนาอาชีพ 

     

3.3 ควรจัดให้มีกระบวนการประเมินความพร้อมของสถาน
ประกอบการในการรับคนพิการเข้าท างาน  

     

3.4 ควรมีอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานส าหรับคนพิการอย่างเพียงพอ
และสอดคล้องกับสภาพความพิการ  

     

3.5 ควรมีการจัดต้ังศูนย์จัดหางานคนพิการอย่างครอบคลุมและ
ท่ัวถึงทุกอ าเภอ 

     

 
 
 
 
 
 
 



  119 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข.รายช่ือผู้เช่ียวชาญตรวจคุณภาพเคร่ืองมือวิจัย 
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจคุณภาพเคร่ืองมือวิจัย. 
 

1 ชื่อ - สกุล : ดร.มธุวีริญจ์  เทพกิจ 
 ต าแหน่ง : ข้าราชการบ านาญ,  นักวิจัยอิสระ 
 ความเชี่ยวชาญ : ความเช่ียวชาญด้านการศึกษาตลอดชีวิต 
    
2 ชื่อ - สกุล : ดร.ขัตพันธุ์  ชุมนุสนธิ์ 
 ต าแหน่ง : นักเขียนด้านการพัฒนาเด็ก เยาวชน และคนพิการ, นักวิจัยอิสระ 
 ความเชี่ยวชาญ : ความเช่ียวชาญด้านเด็ก เยาวชน และคนพิการ 
    
3 ชื่อ - สกุล : นางสาวชวนพิศ  มีศรี 
 ต าแหน่ง : นักวิชาการแรงงานช านาญการ,  ข้าราชการบ านาญ 
 ความเชี่ยวชาญ : ความเช่ียวชาญด้านการส่งเสริมอาชีพคนพิการ 
    
4 ชื่อ - สกุล : ว่าท่ีร้อยตรีภูริพงษ์  วารีศรี 
 ต าแหน่ง : นักวิชาการแรงงานช านาญการ กรมการจัดหางาน 
 ความเชี่ยวชาญ : ความเช่ียวชาญด้านการมีงานท าและการส่งเสริมอาชะคนพิการ 
    
5 ชื่อ - สกุล : นายทศพร  ผลทวีนุกูล 
 ต าแหน่ง : นักวิชาการแรงงาน ส านักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม 
 ความเชี่ยวชาญ : ความเช่ียวชาญด้านการแนะแนวและการส่งเสริมอาชีพคนพิการ 
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ภาคผนวก ค.รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิประเมินความเหมาะสมของข้อมูลวิจัย 
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รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิประเมินความเหมาะสมของข้อมูลวิจัย 
 

1 ชื่อ – สกุล 
ต าแหน่ง 

: นางสาวมาลัย  มาสุข  
เจ้าพนักงานแรงงานช านาญงาน ส านักงานจัดหางานจังหวัด
นครปฐม 

    
2 ชื่อ – สกุล 

ต าแหน่ง 
: นายภาณุพงศ์  วรรณวรรค  

เจ้าพนักงานแรงงานช านาญงาน ส านักงานจัดหางานจังหวัด
กาญจนบุรี 

    
3 ชื่อ – สกุล 

ต าแหน่ง 
: นางชัชพร  จันทนเสวี  

เจ้าพนักงานแรงงานช านาญงาน ส านักงานจัดหางานจังหวัด
กาญจนบุรี 

    
4 ชื่อ – สกุล 

ต าแหน่ง 
: นายชยุต  จินตรัศมี 

กรรมการมูลนิธินวัตกรรมเพื่อสังคม 
    
5 ชื่อ – สกุล 

ต าแหน่ง 
: นางวรรณดี  บุญญอารักษ ์

นายกสมาคมคนพิการเลขศาสตร์จังหวัดนครปฐม 
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ภาคผนวก ง. หนังสือขอเชิญเปน็ผู้ตรวจเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
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ท่ี ศธ 6806(นฐ)/6185                               บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 พระราชวังสนามจันทร์ 

 อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 

                                  26  กรกฎาคม  2561 

เรื่อง ขอเชิญเป็นผู้ตรวจคุณภาพเครื่องมือวิจัย 

เรียน ดร.ขัตพันธุ์  ชุมนุสนธิ์ 

 ด้วย นางสาวบัวแก้ว ทองมี รหัสประจ าตัว 59251206 นักศึกษาระดับปริญญา
มหาบัณฑิต สาขาวิชา การศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ก าลังท าวิทยานิพนธ์ เรื่อง “แนวทางส่งเสริมอาชีพส าหรับคนพิการของสถานประกอบการ
ในจังหวัดนครปฐม”  

 ในการนี้ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร มีความประสงค์ ขอเรียนเชิญท่านใน
ฐานะผู้เช่ียวชาญเป็นผู้ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัยให้กับนักศึกษาดังกล่าว เพื่อประกอบการท า
วิทยานิพนธ ์

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความอนุเคราะห์ จักขอบพระคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

                                                      ( อาจารย์ ดร.อธิกมาส  มากจุ้ย ) 
 รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ฝ่ายวิชาการและวิจัย 

                                                 รักษาราชการแทน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 

 

ส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย 
นครปฐม โทร.034-218790 



  125 

 

ท่ี ศธ 6806(นฐ)/6186                               บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 พระราชวังสนามจันทร์ 

 อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 

                                 26 กรกฎาคม 2561 

เรื่อง ขอเชิญเป็นผู้ตรวจคุณภาพเครื่องมือวิจัย 

เรียน ดร.มธุวีริญจ์  เทพกิจ 

 ด้วย นางสาวบัวแก้ว ทองมี รหัสประจ าตัว 59251206 นักศึกษาระดับปริญญา
มหาบัณฑิต สาขาวิชา การศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ก าลังท าวิทยานิพนธ์ เรื่อง “แนวทางส่งเสริมอาชีพส าหรับคนพิการของสถานประกอบการ
ในจังหวัดนครปฐม”  

 ในการนี้ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร มีความประสงค์ ขอเรียนเชิญท่านใน
ฐานะผู้เช่ียวชาญเป็นผู้ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัยให้กับนักศึกษาดังกล่าว เพื่อประกอบการท า
วิทยานิพนธ ์

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความอนุเคราะห์ จักขอบพระคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

  ( อาจารย์ ดร.อธิกมาส  มากจุ้ย ) 
  รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ฝ่ายวิชาการและวิจัย 

  รักษาราชการแทน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 
 
 
ส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย 
นครปฐม โทร.034-218790 
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ท่ี ศธ 6806(นฐ)/6188                               บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 พระราชวังสนามจันทร์ 

 อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 

                                 26 กรกฎาคม 2561 

เรื่อง ขอเชิญเป็นผู้ตรวจคุณภาพเครื่องมือวิจัย 

เรียน นางสาวชวนพิศ  มีศรี 

 ด้วย นางสาวบัวแก้ว ทองมี รหัสประจ าตัว 59251206 นักศึกษาระดับปริญญา
มหาบัณฑิต สาขาวิชา การศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ก าลังท าวิทยานิพนธ์ เรื่อง “แนวทางส่งเสริมอาชีพส าหรับคนพิการของสถานประกอบการ
ในจังหวัดนครปฐม”  

 ในการนี้ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร มีความประสงค์ ขอเรียนเชิญท่านใน
ฐานะผู้เช่ียวชาญเป็นผู้ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัยให้กับนักศึกษาดังกล่าว เพื่อประกอบการท า
วิทยานิพนธ ์

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความอนุเคราะห์ จักขอบพระคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

  ( อาจารย์ ดร.อธิกมาส  มากจุ้ย ) 
  รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ฝ่ายวิชาการและวิจัย 

  รักษาราชการแทน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 
  
 
ส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย 
นครปฐม โทร.034-218790 
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ท่ี ศธ 6806(นฐ)/6189                               บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 พระราชวังสนามจันทร์ 

 อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 

                                  26 กรกฎาคม 2561 

เรื่อง ขอเชิญเป็นผู้ตรวจคุณภาพเครื่องมือวิจัย 

เรียน ว่าท่ีร้อยตรีภูริพงษ์  วารีศรี 

 ด้วย นางสาวบัวแก้ว ทองมี รหัสประจ าตัว 59251206 นักศึกษาระดับปริญญา
มหาบัณฑิต สาขาวิชา การศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ก าลังท าวิทยานิพนธ์ เรื่อง “แนวทางส่งเสริมอาชีพส าหรับคนพิการของสถานประกอบการ
ในจังหวัดนครปฐม”  

 ในการนี้ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร มีความประสงค์ ขอเรียนเชิญท่านใน
ฐานะผู้เช่ียวชาญเป็นผู้ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัยให้กับนักศึกษาดังกล่าว เพื่อประกอบการท า
วิทยานิพนธ ์

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความอนุเคราะห์ จักขอบพระคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

   ( อาจารย์ ดร.อธิกมาส  มากจุ้ย ) 
   รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ฝ่ายวิชาการและวิจัย 

   รักษาราชการแทน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 
 
 
ส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย 
นครปฐม โทร.034-218790 
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ท่ี ศธ 6806(นฐ)/6191                               บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 พระราชวังสนามจันทร์ 

 อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 

                                 26 กรกฎาคม 2561 

เรื่อง ขอเชิญเป็นผู้ตรวจคุณภาพเครื่องมือวิจัย 

เรียน นายทศพร  ผลทวีนุกูล 

 ด้วย นางสาวบัวแก้ว ทองมี รหัสประจ าตัว 59251206 นักศึกษาระดับปริญญา
มหาบัณฑิต สาขาวิชา การศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ก าลังท าวิทยานิพนธ์ เรื่อง “แนวทางส่งเสริมอาชีพส าหรับคนพิการของสถานประกอบการ
ในจังหวัดนครปฐม”  

 ในการนี้ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร มีความประสงค์ ขอเรียนเชิญท่านใน
ฐานะผู้เช่ียวชาญเป็นผู้ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัยให้กับนักศึกษาดังกล่าว เพื่อประกอบการท า
วิทยานิพนธ ์

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความอนุเคราะห์ จักขอบพระคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

  ( อาจารย์ ดร.อธิกมาส  มากจุ้ย ) 
  รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ฝ่ายวิชาการและวิจัย 

  รักษาราชการแทน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 
 
 
 
ส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย 
นครปฐม โทร.034-218790 
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ภาคผนวก จ. หนังสือขอทดลองเคร่ืองมอืวิจัย 
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ท่ี ศธ 6806(นฐ)/6187                               บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 พระราชวังสนามจันทร์ 

 อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 

                         26 กรกฎาคม 2561 

เรื่อง ขอทดลองเครื่องมือวิจัย 

เรียน ผู้บริหารสถานประกอบการ 

 ด้วย นางสาวบัวแก้ว  ทองมี รหัสประจ าตัว 59251206 นักศึกษาระดับปริญญา
มหาบัณฑิต สาขาวิชา การศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ก าลังท าวิทยานิพนธ์ เรื่อง “แนวทางส่งเสริมอาชีพส าหรับคนพิการของสถานประกอบการ
ในจังหวัดนครปฐม” มีความประสงค์ จะขอทดลองเครื่องมือวิจัยกับ ผู้บริหารสถานประกอบการ      
ผู้ควบคุมงานคนพิการ และคนพิการ เพื่อประกอบการท าวิทยานิพนธ์ 

 ในการนี้ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านโปรด
อนุญาตให้นักศึกษาดังกล่าวได้ทดลองเครื่องมือวิจัยด้วย  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความอนุเคราะห์ จักขอบพระคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

                                                       ( อาจารย์ ดร.อธิกมาส  มากจุ้ย ) 
   รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ฝ่ายวิชาการและวิจัย 

   รักษาราชการแทน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 
 
 

ส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย 
นครปฐม โทร.034-218790 
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ภาคผนวก ฉ. หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย 
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ท่ี ศธ 6806(นฐ)/6190                               บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 พระราชวังสนามจันทร์ 

 อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 

                           26 กรกฎาคม 2561 

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

เรียน ผู้บริหารสถานประกอบการ 

 ด้วย นางสาวบัวแก้ว  ทองมี รหัสประจ าตัว 59251206 นักศึกษาระดับปริญญา
มหาบัณฑิต สาขาวิชา การศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ก าลังท าวิทยานิพนธ์ เรื่อง “แนวทางส่งเสริมอาชีพส าหรับคนพิการของสถานประกอบการ
ในจังหวัดนครปฐม” มีความประสงค์ จะขอเก็บรวบรวมข้อมูลจาก ผู้บริหารสถานประกอบการ       
ผู้ควบคุมงานคนพิการ และคนพิการ เพื่อประกอบการท าวิทยานิพนธ์ 

 ในการนี้ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านโปรด
แจ้งผู้ควบคุมงานคนพิการ และคนพิการ ทราบ เพื่อขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลให้แก่
นักศึกษาดังกล่าวด้วย  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความอนุเคราะห์ จักขอบพระคุณยิ่ง 

 ขอแสดงความนับถือ 

                                                        ( อาจารย์ ดร.อธิกมาส  มากจุ้ย ) 
    รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ฝ่ายวิชาการและวิจัย 

   รักษาราชการแทน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 
 

ส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย 
นครปฐม โทร.034-218790 
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ภาคผนวก ช. หนังสือขอความอนุเคราะห์ประเมินความเหมาะสมของข้อมูลวิจัย 
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ท่ี ศธ 6806(นฐ)/พิเศษ                               บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 พระราชวังสนามจันทร์ 

 อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 

                        18 กันยายน 2561 

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประเมินความเหมาะสมของข้อมูลวิจัย 

เรียน  

 ด้วย นางสาวบัวแก้ว  ทองมี รหัสประจ าตัว 59251206 นักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต 
สาขาวิชา การศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ก าลังท า
วิทยานิพนธ์ เรื่อง “แนวทางส่งเสริมอาชีพส าหรับคนพิการของสถานประกอบการในจังหวัด
นครปฐม” มีความประสงค์จะขอความอนุเคราะห์ข้อมูลจากท่านและเป็นผู้เช่ียวชาญในการตรวจสอบ
ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของแนวทางส่งเสริมอาชีพส าหรับคนพิการของสถานประกอบการ
ในจังหวัดนครปฐม เพื่อประกอบการท าวิทยานิพนธ์ในครั้งนี้ 

 ในการนี้ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านโปรดให้
ข้อมูลเพื่อประกอบการท าวิทยานิพนธ์แก่นักศึกษาดังกล่าวด้วย  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความอนุเคราะห์ จักขอบพระคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
            ( อาจารย์ ดร.อธิกมาส มากจุ้ย )     

            รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ฝ่ายวิชาการและวิจัย 
            รักษาราชการแทน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 
 
 
ส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย 
นครปฐม โทร.034-218790 
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ประว ัติผู้เขียน 

 

ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล นางสาวบัวแก้ว ทองมี 
วัน เดือน ปี เกิด 25 มกราคม  2518 
วุฒิการศึกษา 2547 ปริญญาตร ี สาขาวิชาส่ือสารมวลชน คณะมนุษยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง กรุงเทพมหานคร  
2559 ศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย์ 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 

ที่อยู่ปัจจุบัน 67/534 ม.4 ชอยชวนชม 7/6 ถนนเพชรเกษม ต าบลท่าต าหนัก  
อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120   
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