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กิตติกรรมประกาศ 
 

การวิจัยฉบับนี้ ไดรับการสนับสนุนงบประมาณในการวิจัย จากสํานักงานประกันสังคม 
คณะผูวิจัยขอขอบคุณไว ณ ที่นี้  และสําเร็จลงไดดวยความกรุณาอยางยิ่ง จากคณะกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิ ของสํานักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงาน ที่ไดใหขอแนะนําตรวจแกไขขอบกพรอง
ตางๆ ดวยความ เอาใจใสเปนอยางยิ่ง จนการศึกษาสําเร็จสมบูรณไดผูศึกษาขอกราบขอบพระคุณ
เปนอยางสูงไว ณ ที่นี้ 

ขอกราบขอพระคุณผูอํานวยการและเจาหนาที่ประจาํศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงานจังหวัด
ปทุมธานี เชียงใหม ขอนแกน และระยอง ที่กรุณาใหคําแนะนําและอํานวยความสะดวกในการ             
เก็บรวบรวมขอมูล จนทําใหการวิจัยคร้ังนี้สมบูรณและมีคุณคา 

ขอขอบพระคุณผูพิการทุกทานที่เปนกลุมตัวอยาง เพื่อนรวมงานผูพิการ นายจาง ที่ให
ความรวมมือในการใหขอมูลจนครบกระบวนการวิจัย 

ขอขอบคุณเจาหนาที่ความปลอดภัยประจําโรงงาน นิสิตสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร พยาบาล ฝายอาชีวอนามัย ที่ชวยเก็บ
รวบรวมขอมูลในพื้นที่ ขอขอบคุณไว ณ ที่นี้  

        
        คณะผูวิจยั 
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บทคัดยอ 
 
 การวิจัยปจจัยที่มีผลตอการจางงานผูพิการและผูทุพพลภาพนี้เปนการวิจัยแบบผสมผสาน 
เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบระบบการจางงานคนพกิาร และผูทุพพลภาพ ของราชอาณาจักรไทยกับระบบการ
จางงาน คนพิการ และผูทุพพลภาพ ที่เปนแบบอยางที่ดีในการดําเนินงานของตางประเทศ ศึกษาปจจัยที่
มีผลตอการจางงานผูพิการและผูทุพพลภาพทั้งที่เขารับการฟนฟูที่ศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงานของ
สํานักงานประกันสังคมและไมไดเขารับการฟนฟู ในระบบประกันสังคมและศึกษาปญหาอุปสรรค 
ทัศนคติ คานิยมของสังคมไทย ที่มีผลตอการจางงานคนพิการ และผูทุพพลภาพ ในระบบประกันสังคม 
ทั้ง 2 กองทุนศึกษาปญหาและอุปสรรคที่มีผลตอการจางงาน ของผูพิการและผูประกันตนทุพพลภาพใน
ระบบประกันสังคมทั้ง 2 กองทุนศึกษาแนวทางการสงเสริมและสนับสนุนใหผูพิการและผูประกันตน
ทุพพลภาพในระบบระกันสังคมกลับเขาสูตลาดแรงงานอยางมีศักดิ์ศรี และประเมินผลสัมฤทธ์ิในการ
กลับเขาสูตลาดแรงงานระหวางคนพิการในระบบประกันสังคมที่ผานการฟนฟูสมรรถภาพจากหนวยงาน
ดานการฟนฟูสมรรถภาพ  กบัผูที่ไมเคยผานการฟนฟูสมรรถภาพ  กลุมตัวอยางประกอบดวย ผูพิการ
จํานวน 550 คน เพ่ือนรวมงาน จํานวน 306 คน และนายจาง 300 คน เครื่องมือที่ใช ไดแก 
แบบสอบถาม แบบสัมภาษณเชิงลึก การสนทนากลุม วิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณดวยสถิติรอยละ 
คาเฉล่ีย และ Binary logistic regression สวนเชิงคุณภาพวิเคราะหโดย การวิเคราะหเชิงเนื้อหา 
 

ผลการศึกษาพบวา   
1. การเปรียบเทียบระบบการจางงานคนพิการและผูทุพพลภาพ ของราชอาณาจักรไทยกับ

ระบบการ จางงานคนพิการและผูทุพพลภาพ ที่เปนแบบอยางที่ดีในการดําเนินงานของตางประเทศผล
การเปรียบเทียบระบบการจางงานผูพิการของผูพิการในประเทศไทยกับตางประเทศ พบวา มีความ
แตกตางกันในโครงสรางระบบการสนับสนุนการจางงานของผูพิการ ทั้งดานหนวยงานที่รับผิดชอบ และ
การสนับสนุนจากภาครัฐ โดยประเทศที่มีระบบการจางงานที่เปนแบบอยางทีดี คือประเทศญี่ปุน มีการ
ออกแบบโครงสรางหนวยงานทั้งระบบต้ังแตการจัดหางาน การฝกอบรม และการดูแลระหวางการจาง
งาน ตลอดจนการสงเสริมการดํารงชีพระหวางจางงาน สวนประเทศออสเตรเลีย มีการจัดต้ังองคกร
รัฐวิสาหกิจ เพ่ือการสนับสนุนการจางงาน โดยเนนการมีสวนรวมของชมุชนและการเปนส่ือกลางของการ
จางงานระหวางนายจาง และ การสงเสริมการทาํงานที่บาน สวนระบบการจางงานของประเทศเกาหลีใต 
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มีมาตรการสนับสนุน การจางงานผูพิการ โดยรัฐบาลกลางเปนผูสนับสนุนหลักในการจัดสวัสดิการ 
(ตารางเปรียบเทียบหนา 112)  
 2. ปจจัยที่มีผลตอการจางงานผูพิการและผูทุพพลภาพทั้งที่ เขารับการฟนฟูที่ศูนยฟนฟู
สมรรถภาพคนงานของสํานักงานประกันสังคม และไมไดเขารับการฟนฟู ในระบบประกันสังคม ทั้ง 2 
กองทุน พบวา การจางงานผูพิการและผูทุพพลภาพมีความสัมพันธกับปจจัยดานความรูกฎหมาย 
ทัศนคติ อัตมโนทัศนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนการปรับตัวไมมีความสัมพันธกับการ
ทํางาน และพบวาคาเฉล่ียดาน ทัศนคติ อัตมโนทัศน การปรบัตัว ระหวางผูพิการที่ผานการบําบัดและไม
ผานการบําบัดมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผูพิการและทุพพลภาพที่
เขารับการฟนฟูที่ศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงานของสํานักงานประกันสังคม มีคะแนนเฉล่ียสูงกวาผูที่ไม
ผานการฟนฟูที่ศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงาน (สรุปหนา 224) 

3. ปญหาอุปสรรค ทัศนคติ คานิยมของสังคมไทยที่มีผลตอการจางงานคนพิการผูทุพพลภาพ 
ในระบบประกันสังคมทั้ง 2 กองทุน จากการวจิัยพบวา มีปญหาอุปสรรคเปนสวนนอยโดยมีประเด็นหลัก
ไดแก ความไมสะดวกในการเดินทางไปทํางาน ปญหาดานคาตอบแทน การเขาไมถึงสถานประกอบการ 
การขาดขอมูลขาวสารดานการสมัครงาน การมีขอจํากัดดานรางกาย การขาดส่ิงอํานวยความสะดวก 
และการขาดความเชื่อม่ันในตนเองของผูพิการ ในดานทัศนคติและคานิยมที่มีผลตอการจางงานคน
พิการและผูทุพพลภาพสวนใหญอยูในระดับดีและไมเปนอุปสรรคตอการจางงาน (หนา 175) 

4. แนวทางการสงเสริมและสนับสนุนให ผูพิการและผูประกันตนทุพพลภาพในระบบ
ประกันสังคมกลับเขาสูตลาดแรงงานอยางมีศักด์ิศรี สํานักงานประกันสังคมควรมีการออกแบบที่
เหมาะสมในการสนับสนุนการจางงาน สิ่งที่สําคัญควรมีการจัดต้ังสํานักงานจางงานสาธารณะ เพ่ือเปน
ตัวกลางในการขับเคลื่อนที่สําคัญในการสงเสริมการจางงานผูพิการ หรือควรมีการออกแบบกลุมงานหรอื
สวนที่รับผิดชอบหลักสําหรับการจางงานผูพิการที่เปนการเฉพาะในหนวยงานที่มีกิจกรรมหรือการ
ดําเนินงานดานนี้อยูแลว โดยคํานึงถึงโครงสรางของหนวยงาน กําลังคน วัสดุอุปกรณ และการบริหาร
จัดการ ซึ่งมีกิจกรรมหลักคือ (1) การใหคําปรึกษาในการหางานทํา (2) การเตรียมความพรอมเพ่ือการ
ทํางานและฝกอบรมงาน (3) การใหการสนับสนุนในการหางาน สําหรับกอนจางงาน และเม่ือเขาทํางาน  
(4) การสนับสนุนเมื่อออกจากงานและเปล่ียนงาน และการสนับสนุนเพ่ือกลับเขาทํางานใหม (5) การให
การสนับสนุนแกผูพิการที่ทํางานที่บานและ (6) การใหการสนับสนุนนายจาง (หนา 182) 
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5. การประเมินผลผลสัมฤทธ์ิดานบริบทดานปจจัยนําเขาดานกระบวนการและดานผลผลิตของ
การกลับเขาสูตลาดแรงงานระหวางคนพิการในระบบประกันสังคมที่ผานการฟนฟูสมรรถภาพจาก
หนวยงานดานการฟนฟูสมรรถภาพกับผูที่ไมเคยผานการฟนฟูสมรรถภาพ ผลการวิจัยพบวา ความ
ครอบคลุมของของการกลับเขาสูตลาดแรงงานระหวางคนพิการในระบบประกันสังคมที่ผานการฟนฟู
สมรรถภาพจากหนวยงานดานการฟนฟูสมรรถภาพกับผูที่ไมเคยผานการฟนฟูสมรรถภาพ นั้น 1) ผูที่ไม
ผานการฟนฟูสมรรถภาพ คิดเปน  รอยละ 42 ที่ไดงานทําและรอยละ 58 ไมไดงานทํา สวน 2) ผูที่ผาน
การฟนฟูสมรรถภาพ รอยละ 72.6 ไดงานทํา และรอยละ 27.4 ไมไดงานทํา (สวนหนึ่งประกอบอาชีพ
อิสระ ที่เหมาะสมกับสภาพความพิการของตนเอง) 

 ศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงานทั้ง 4 แหงมีศักยภาพการใหบริการ แตคุณภาพการใหบริการ
ประสิทธิภาพการบรหิาร และการสื่อสารภายในองคกรในแตละศูนยมีความโดดเดนแตกตางกัน นโยบาย
เรื่องเงินยังขาดความยืดหยุนในการบริหารจัดการ ลูกจางกับสถานประกอบการมีความเปน Coaching 
และ Matching แตยังไมมีคนกลางเขามาชวยในบางกจิกรรม นอกจากนีบุ้คลากรดานสุขภาพไมเพียงพอ 
ระบบสนับสนุนผูพิการใหกลับสูตลาดแรงงานอยางมีประสิทธิภาพ ตองมีหนวยงานที่ทําหนาที่เปน
ศูนยกลางขับเคล่ือนระบบการจางงานโดยเฉพาะ คือมีหนวยงานที่เปนศูนยกลางที่รับผิดชอบโดยตรงใน
การประสานงานระหวางผูพิการ ศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงาน สถานบริการทางการแพทย ชุมชนและ
นายจาง (หนา 235) 
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Abstract 
 

 The objectives of this mixed - methodology research in factors affecting disability and 
invalidity employment of social security system were to study comparison between Thai disability 
employment system and best practice in other countries, to study factors affecting disability and 
invalidity employment both revival and non revival disabilities in social security system, study  
threats attitude popularity of Thai social that affected in disability and invalidity employment of 
both funds, study promoting guideline and support disabilities of  social security system in return 
to feminine labor market , and achievement assessment  in   reemployment of  workforce market 
between revival and non revival disabilities in social security system. The samples were 550  
abilities, 306 colleagues, and 300 employers. Research tools were disabilities, colleagues and 
employers questionnaires, in-depth interview and group interview. Analysis was present by 
percentage frequency average and binary logistic regression, and content analysis was to 
analyze qualitative data. 

 The study found that 
1. Disability employment system in Thailand compared to best practice other countries 

found that organization for supporting structures were different both responsibility organizations 
and supporting from government. The best practice in Japan was found many departments to 
support disability employment system consisting of job seeking, training and supporting during 
employment and vocational during employment, Australia was established disability enterprise 
for supporting employment system especially community participation and working at home and 
South Korea had policy for supporting and center for welfare for person with abilities. 

2. Factors affecting person with abilities and invalidity employment both revival and non 
revival disabilities in social security system both funds were knowledge of law, attitude, self-
concept by statistic significant level at 0.05 and adaptation had no relationship between both 
groups, and average score of attitude, self-concept, and adaptation was higher in revival 
disabilities from revival disabilities in social security system. 
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3. Problems in attitude and Thai popularity both funds found that had few problems for 
example the inconvenience in the travel to work, wage, accessibility of establishments, loss in 
information for job seeking, limitation of physical ability, loss of facilities, and loss of self- 
confidence. Attitude and Thai popularity that affected employment was at good level and no 
threat for employment. 

4. Promoting and supporting guideline for the person with disability and invalidity under 
social security scheme to return to feminine workforce market, the social security should design 
appropriate employment system the most important thing. The social security office should 
establish employment office that work as the center for promoting employment of person with 
ability on the other hand the social security office should design the departments or sectors who 
responded to take major responsibility regarding to this department about man material method 
and management based on activities as follow  (1) Counseling on finding employment (2) Work 
preparation and training (3) Support for seeking employment, for pre – employment, and when 
setting in  (4) Support when leaving employment and changing jobs, and support for 
reemployment (5) Support for person with abilities working at home, and (6) Support for 
employers. 

5. Evaluation of achievement of input process and output to reemployment in social 
security system both revival and non revival disabilities, the study found that 42% of non revival 
disabilities had work status and 58% non work status, and 72.6% of revival disabilities had work 
status and 27.4% non work status that most of them had independent work depending on their 
physical status.  

Four vocational centers for persons with disability have potentiality service, otherwise 
had different in quality of service, efficiency of management, and internal communication of 
organization. Policy and budget were flexibility in management. Employee and establishment 
had coaching and matching but had no center to support some activities. In the other hand, 
health workers had not enough. Finally disability employment system should establish 
department that was the center to coordination with persons with disability, vocational centers, 
hospitals, community and employers. 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 
 การวิจยัปัจจยัท่ีมีผลตอ่การจ้างงานผู้พิการและผู้ทพุพลภาพนีเ้ป็นการวิจยัแบบผสมผสาน 
เพ่ือศกึษาเปรียบเทียบระบบการจ้างงานผู้พิการและผู้ทพุพลภาพของราชอาณาจกัรไทยกบัระบบการ
จ้างงานผู้พิการและผู้ทพุพลภาพท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีในการด าเนินงานของตา่งประเทศ (1) เพ่ือศกึษา
เปรียบเทียบระบบการจ้างงานผู้พิการและผู้ทพุพลภาพ ของราชอาณาจกัรไทยกบัระบบการจ้างงานผู้
พิการและผู้ทพุพลภาพ ท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีในการด าเนินงานของตา่งประเทศ (2) เพ่ือศกึษาปัจจยัท่ีมีผล
ตอ่การจ้างงานผู้พิการและผู้ทพุพลภาพทัง้ท่ีเข้ารับการฟืน้ฟท่ีูศนูย์ฟืน้ฟสูมรรถภาพคนงานของส านกังาน
ประกนัสงัคมและไมไ่ด้เข้ารับการฟืน้ฟ ูในระบบประกนัสงัคมและศกึษาปัญหาอปุสรรค ทศันคติ คา่นิยม
ของสงัคมไทยท่ีมีผลตอ่การจ้างงาน       ผู้พิการและผู้ทพุพลภาพ ในระบบประกนัสงัคมทัง้ 2 กองทนุ (3) 
เพ่ือศกึษาปัญหาและอปุสรรคท่ีมีผลตอ่การจ้างงานของผู้พิการและผู้ทพุลภาพในระบบประกนัสงัคมทัง้ 
2 กองทนุ (4) ศกึษาแนวทางการสง่เสริมและสนบัสนนุให้ผู้พิการและผู้ทพุพลภาพในระบบระกนัสงัคม
กลบัเข้าสูต่ลาดแรงงานอย่างมีศกัดิ์ศรี และ (5) ประเมินผลสมัฤทธ์ิในการกลบัเข้าสูต่ลาดแรงงาน
ระหวา่งผู้พิการในระบบประกนัสงัคมท่ีผา่นการฟืน้ฟสูมรรถภาพคนงาน  จากหน่วยงานด้านการฟืน้ฟู
สมรรถภาพคนงานกบัผู้ ท่ีไมเ่คยผา่นการฟืน้ฟสูมรรถภาพคนงาน กลุม่ตวัอย่างประกอบด้วย ผู้พิการ
จ านวน 550 คน เพ่ือนร่วมงาน จ านวน 306  และนายจ้าง 300 คน รวมทัง้สิน้ 1,156 คน เคร่ืองมือท่ีใช้
ได้แก่ แบบสอบถาม แบบสมัภาษณ์เชิงลกึ การสนทนากลุม่ วิเคราะห์ข้อมลูเชิงปริมาณด้วยสถิติร้อยละ 
คา่เฉล่ีย และBinary logistic สว่นเชิงคณุภาพวิเคราะห์โดย การวิเคราะห์เชิงเนือ้หา 
 
สรุปผลการศึกษา 
 1.ผลเปรียบเทียบระบบการจ้างงานผู้พกิารและผู้ทุพพลภาพ ของราชอาณาจักรไทย
กับระบบการจ้างงานผู้พกิารและผู้ทุพพลภาพท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีในการด าเนินงานของ
ต่างประเทศ 
 ประเทศท่ีผู้ วิจยัได้ท าการศกึษาประกอบด้วย ประเทศญ่ีปุ่ น เกาหลีใต้ และออสเตรเลีย พบวา่
แตล่ะประเทศมีความแตกตา่งกนัหลายด้าน อาจเป็นผลมาจากแตล่ะประเทศมีความแตกตา่งกนัหลาย
อย่าง   ตามบริบท เช่น  ลกัษณะการเมือง การปกครอง ประเพณีและวฒันธรรม  ผู้ วิจยัจึงสรุปผล
วิเคราะห์และสงัเคราะห์ท่ีเป็น Best practice มาประยกุต์ใช้ตามความเหมาะสม 
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 1.1 การมีหน่วยงานกลางในการประสานงานท่ีเก่ียวข้องกับการจ้างงานท่ีเป็นการ
เฉพาะส าหรับผู้พกิารตามแบบอย่าง 
  ประเทศญ่ีปุ่ น ท่ีพบวา่มีหน่วยงานท่ีเรียกวา่ ส านกังานจ้างงานสาธารณะท่ีเป็นศนูย์กลาง
การประสานงาน ส าหรับการจ้างงานผู้พิการ และหน่วยงานนีม้ีหน้าท่ีหลกัในการประสานงานให้กบัศนูย์
ฟืน้ฟสูมรรถภาพคนงาน ศนูย์พฒันาอาชีพ และศนูย์ด ารงชีพให้กบัผู้พิการ หน้าท่ีหลกัของหน่วยงานนี ้
คือ (1)  การขึน้ทะเบียนการจ้างงาน และการให้ค าปรึกษาด้านอาชีพ (2) การเปิดการประกนัต าแหน่ง
การวา่งงาน (3) แนะน าการเปิดโควตาการจ้างงานให้กบันายจ้าง (4) บริการลงทะเบียนการจ้างงาน 
เพ่ือให้เป็นไปตามโควตาท่ีก าหนด (5) สนบัสนนุและจดัเตรียมเพ่ือเข้าสูท่ี่ท างานและการจ้างงานอย่าง
ตอ่เน่ือง และ (6) ประสานงานความร่วมมือกบัหน่วยงานอ่ืน ๆ ประเทศออสเตรเลีย พบวา่มีการจดัตัง้
องค์กรรัฐวิสาหกิจ เพ่ือการจ้างงานผู้พิการ ด าเนินงานคล้ายกบัประเทศญ่ีปุ่ น แตท่ี่เพ่ิมเติมคือ การเป็น
ศนูย์กลางในการจดัซือ้/จ้าง ผลิตภณัฑ์ให้กบัผู้วา่จ้าง กบัผู้พิการ และในประเทศเกาหลีใต้ รัฐบาลเป็น    
ผู้ ริเร่ิม โดยมีนโยบายก าหนดให้หน่วยงานราชการ มีต าแหน่งงานส าหรับผู้พิการ โดยตรงและรัฐเป็น       
ผู้สง่เสริม โดยมีกระทรวงสาธารณสขุและสวสัดิการสงัคมเป็นแกนน า  ดงันัน้การมีหน่วยงานกลางจึงมี
ความส าคญัท่ีจะขบัเคลื่อนระบบการจ้างงานผู้พิการและทพุพลภาพในทกุขัน้ตอน ตัง้แตเ่มื่อเร่ิมเกิด
ความพิการ การฟืน้ฟทูางการแพทย์ การฟืน้ฟดู้านอาชีพและสง่เสริมคณุภาพชีวิต และระหวา่งผู้พิการ 
นายจ้าง และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทัง้ระบบ 
 1.2 การส่งเสริมการจ้างงาน โดยการสนับสนุนงบประมาณให้กับนายจ้าง  โดยรัฐบาล 
มีนโยบายท่ีเป็นรูปธรรม ในการสนบัสนนุนายจ้างท่ีมีการจ้างงานงานให้กบัผู้พิการ ทัง้ในรูปแบบท่ีเป็น
คา่จ้าง และงบประมาณสนบัสนนุด้านคณุภาพชีวิตและการด ารงชีพในการท างานของผู้พิการอย่าง
ชดัเจนในประเทศเกาหลีใต้ เพ่ือเป็นแรงจงูใจให้กบันายจ้าง ในการเข้าร่วมขบัเคลื่อนการจ้างงานให้กบั             
ผู้พิการทัง้ในการก าหนดต าแหน่งงานและการลงทนุเพ่ือดแูลคณุภาพชีวิตผู้พิการ ระหวา่งท างานใน
สถานท่ีท างาน 
 1.3 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและการรวมกลุ่ม ในประเทศออสเตรเลีย 
ไมไ่ด้มีกฎหมายบงัคบั แตเ่น้นการมีสว่นร่วมของชมุชนในการดแูลผู้พิการ เช่น การให้งบประมาณตรงไป
ยงัครอบครัว ชมุชนท่ีมีผู้พิการอาศยัอยู่และเป็นผู้ดแูลผู้พิการ หรือการสนบัสนนุงบประมาณโดยตรง
ให้กบั   ผู้พิการท่ีรวมกลุม่ ดแูลกนัเองในชมุชน โดยรัฐบาลเป็นผู้สนบัสนนุทัง้งบประมาณและ เป็น
ตวักลางในการจดัซือ้/จ้างผลิตภณัฑ์ หรือการจ้างงาน และมีการก าหนดราคากลางท่ีชดัเจนให้กบัทัง้
นายจ้างและ   ผู้พิการ เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรม เน่ืองจากภายหลงัจากได้รับความพิการระหวา่งท างาน
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แล้ว สว่นใหญ่มกัจะกลบัไปรับการฟืน้ฟทูางการแพทย์ ณ ภมูิล าเนาในชมุชน ก่อนท่ีจะเร่ิมคิดท างาน ทัง้
ท่ีท างานเดิม ต าแหน่งเดิมหรือต าแหน่งใหม ่หรืองานใหม ่ท่ีท างานใหม ่หรือการตดัสินใจประกอบอาชีพ
อิสระ แตปั่ญหาสว่นใหญ่คือการด ารงชีพ การอยู่ในชมุชนและประกอบอาชีพอิสระจึงทางเลือกอนัดบั
แรกท่ีผู้พิการมีความต้องการ ดงันัน้การสร้างงานหรือการสนบัสนนุการจ้างงานในชมุชนจึงเป็นทางเลือก
ท่ีส าคญั เน่ืองจากท าให้ผู้พิการ มีคณุภาพชีวิตท่ีดีและมีศกัดิ์ศรีในชมุชน 
 1.4 รัฐเป็นผู้น าในการส่งเสริมการจ้างงานให้กับผู้พกิาร   เห็นชดัเจนในประเทศเกาหลี
ใต้ รัฐบาลมีนโยบายท่ีชดัเจนให้หน่วยงานของรัฐเป็นผู้ จ้างงานและก าหนดต าแหน่งงานส าหรับผู้พิการ 
ในองค์กรของรัฐ และสนบัสนนุงบประมาณให้นายจ้างท่ีจ้างงานผู้พิการโดยตรง  โดยกระทรวงแรงงาน 
ควรมีการประสานงานความร่วมมือกบัหน่วยงานภาครัฐอ่ืน ๆ ท่ีมีคนงานตามข้อก าหนดในกฎหมาย ทัง้
ในหน่วยงานรัฐและรัฐวิสาหกิจ เน่ืองจากหน่วยงานรัฐจะมีข้อก าหนดท่ีผกูมดัในการดแูล สนบัสนนุ
คณุภาพชีวิตผู้พิการท่ีมาใช้บริการอยู่แล้ว เช่น ห้องน า้ส าหรับผู้พิการ ทางเดิน ส่ิงอ านวยความสะดวก 
เป็นต้น การท่ีหน่วยงานภาครัฐมีการก าหนดต าแหน่งงานให้กบัผู้พิการ ตามสตัสว่น หรือเป็นแบบอย่าง 
จะสามารถช่วยผู้พิการให้มีงานท าและด ารงชีพชีวิตและการท างานอย่างมีศกัดิ์ศรี 
 1.5 การส่งเสริมคุณภาพชีวติแบบองค์รวม  ประเทศญ่ีปุ่ น มีหน่วยงานท่ีหลากหลาย 
หน่วยงานท่ีมีระบบการดแูละผู้พิการ ไมเ่พียงแตก่ารจ้างงานผู้พิการเท่านัน้ จะเห็นได้วา่มีการออกแบบ
โครงสร้างหน่วยงานท่ีมีความเช่ือมโยง ตัง้แตก่ารเกิดความพิการ การฟืน้ฟทูางการแพทย์ การสนบัสนนุ
การจ้างงานในระบบ การพฒันาคณุภาพชีวิตทัง้ในท่ีท างาน การเดินทางไป-กลบัท่ีท างาน และการใช้
ชีวิตในบ้าน ชมุชน คล้ายคลงึกบัประเทศออสเตรเลีย ท่ีใช้แนวทางการมีสว่นของชมุชนเป็นผู้ดแูล หรือ
การสง่เสริมการรวมกลุม่ในชมุชน โดยรัฐเป็นผู้สนบัสนนุงบประมาณตรงไปยงัชมุชน หรือกลุม่ท่ีจดัตัง้ 
เน่ืองจากกระทรวงแรงงาน ส านกังานประกนัสงัคม โดยศนูย์ฟืน้ฟสูมรรถภาพคนงาน มีนวตักรรม           
ท่ีเก่ียวข้องกบัการสนบัด ารงชีพ หลากหลาย สามารถเป็นท่ีปรึกษาให้กบัหน่วยงานท้องถ่ินท่ีมีงบ
สนบัสนนุแตไ่มส่ามารถด าเนินการได้เน่ืองจากไมม่ีหลกัวิชาการหรือผู้รับรอง เช่นการสนบัสนนุเพ่ือการ
ด ารงชีพภายในบ้าน ท่ีท างานและท่ีสาธารณะตา่ง ๆ 
 ส าหรับประเทศไทยพบวา่ มีหน่วยงานท่ีมีความเก่ียวข้องกบัการจ้างงานผู้พิการ โดยมี 2 
กระทรวงหลกัท่ีมีหน่วยงานสนบัสนนุผู้พิการทัง้ประเทศ โดยกระทรวงแรงงาน และกระทรวงพฒันา
สงัคมและความมัน่คงของมนษุย์ ซึ่งแยกกนัชดัเจนโดยท่ีส านกังานประกนัสงัคมดแูลผู้พิการในระบบ
ประกนัสงัคม สว่นผู้พิการทัว่ไป เป็นความรับผิดชอบของกระทรวงพฒันาสงัคมและความมัน่คงของ
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มนษุย์ สว่นเก่ียวกบัการพฒันาคณุภาพชีวิต เช่นการฟืน้ฟทูางการแพทย์อยู่ในสว่นหนึ่งของกระทรวง
สาธารณสขุ และการอดุหนนุงบประมาณ สว่นใหญ่กระจายงบประมาณไปยงัท้องถ่ินตา่ง ๆ เช่น เงิน
สงเคราะห์รายเดือน จะเห็นได้วา่ยงัไมม่ีหน่วยงานในท่ีเป็นหน่วยงานหลกั ท่ีเป็นศนูย์กลางส าหรับการ
จ้างงานส าหรับผู้พิการ หรือเช่ือมโยงประสานงาน เพ่ือการดแูลในเชิงระบบอย่างเป็นทางการ 
 2.ผลศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการจ้างงานผู้พกิารและผู้ทุพพลภาพ 
 พบวา่ปัจจยัการเข้าท างานในสถานประกอบการมีความสมัพนัธ์กบัปัจจยัด้านความรู้กฎหมาย 
ทศันคติ อตัมโนทศัน์(self-concept) ในการท างาน สว่นการปรับตวัในการท างานไมม่ีความสมัพนัธ์กบั
การท างาน โดยผู้ท างานในสถานประกอบการมีความรู้ด้านกฎหมายสงูกวา่ผู้ไมท่ างานในสถาน
ประกอบการ  และผู้ท างานในสถานประกอบการมีทศันคติในการท างานสงูกวา่ผู้ไมท่ างานในสถาน
ประกอบการ และผู้ท างานในสถานประกอบการมีอตัมโนทศัน์ในการท างานสงูกวา่ผู้ไมท่ างานในสถาน
ประกอบการ และพบวา่คา่เฉล่ียด้าน ทศันคติ อตัมโนทศัน์ การปรับตวัในการท างาน ระหวา่งผู้พิการท่ี
ผา่นการบ าบดัและไมผ่า่นการบ าบดัมีความแตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ โดยผู้พิการและทพุพล
ภาพท่ีเข้ารับการฟืน้ฟท่ีูศนูย์ฟืน้ฟสูมรรถภาพคนงานของส านกังานประกนัสงัคมมีคะแนนเฉล่ียสงูกวา่ผู้
ท่ีไมผ่า่นการฟืน้ฟท่ีูศนูย์ฟืน้ฟสูมรรถภาพคนงาน 
 ผลการเปรียบเทียบทัศนคติของผู้พกิารและผู้ทุพพลภาพ ท่ีผ่านและไม่ผ่านการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพ 
 พบวา่ผู้ผา่นการฟืน้ฟจูากศนูย์ฟืน้ฟสูมรรถภาพคนงาน มีข้อท่ีคา่เฉล่ียทศันคติสงูท่ีสดุในด้าน
การมีสมัพนัธภาพท่ีดีกบัเพ่ือนร่วมงาน รองลงมาได้แก่ ความมัน่ใจท่ีจะท างานในสว่นท่ีรับผิดชอบ และ  
ทศันคติต ่าสดุในเร่ืองเพ่ือนร่วมงานไมช่่วยเหลือในยามท่ีต้องการ  และสว่นผู้ไมผ่า่นการฟืน้ฟจูากศนูย์ มี
ข้อท่ีคา่เฉล่ียสงูท่ีสดุในความมัน่ใจท่ีจะท างานในสว่นท่ีรับผิดชอบ รองลงมาได้แก่  การมีสมัพนัธภาพท่ีดี
กบัเพ่ือนร่วมงาน และทศันคติท่ีต ่าสดุในเร่ืองเพ่ือนร่วมงานไมช่่วยเหลือท่านในยามท่ีต้องการ 
 ปัญหาอุปสรรค ทัศนคติ ค่านิยมของสังคมไทยท่ีมีผลต่อการจ้างงานผู้พกิารและผู้
ทุพพลภาพ ในระบบประกันสังคมทัง้ 2 กองทุน 
 พบวา่มีปัญหาอปุสรรคเป็นสว่นน้อยโดยมีประเดน็หลกัได้แก่ ความไมส่ะดวกในการเดินทาง
ไปท างาน ปัญหาด้านคา่ตอบแทน การเข้าไมถ่ึงสถานประกอบการ การขาดข้อมลูขา่วสารด้านการสมคัร
งาน การมีข้อจ ากดัด้านร่างกาย การขาดสิ่งอ านวยความสะดวก และการขาดความเช่ือมัน่ในตนเองของ
ผู้พิการ ในด้านทศันคติและคา่นิยมท่ีมีผลตอ่การจ้างงานผู้พิการและผู้ทพุพลภาพสว่นใหญ่อยู่ในระดบัดี
และไมเ่ป็นอปุสรรคตอ่การจ้างงาน 
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 3.แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้พกิารและผู้ทุพพลภาพใน ระบบระกันสังคม
กลับเข้าสู่ตลาดแรงงานอย่างมีศักดิ์ศรี 
 ในประเทศไทยผู้รับผิดชอบหลกัเก่ียวกบัการจ้างงานผู้พิการสว่นใหญ่อยู่ในกระทรวงแรงงาน 
โดยส านกังานประกนัสงัคมท่ีมีศนูย์ฟืน้ฟสูมรรถภาพคนงานในสว่นกลาง(ปทมุธานี) และ 3 ศนูย์ฟืน้ฟู
สมรรถภาพคนงานในสว่นภมูิภาค (ขอนแก่น เชียงใหม ่ระยอง) และกลุม่ท่ีอยู่นอกระบบประกนัสงัคมมี
หน่วยงานส านกังานสง่เสริมคณุภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติกระทรวงพฒันาสงัคมและความมัน่คงของ
มนษุย์ เป็นผู้ดแูล และสิ่งท่ีมีความแตกตา่งชดัเจนท่ีสดุของโครงสร้างหน่วยงานท่ีมีในประเทศอ่ืนแตไ่มม่ี
ประเทศไทย คือหน่วยงานส านกังานจ้างงานสาธารณะท่ีด าเนินการขบัเคลื่อนระบบการจ้างงานผู้พิการ
เป็นการเฉพาะและเป็นผู้ประสานหลกัในการจ้างงานกบัหน่วยงานอ่ืน ดงันัน้การจดัตัง้ส านกังานจ้างงาน
สาธารณะ จึงเป็นสิ่งส าคญัท่ีสดุ หรือหากไมส่ามารถตัง้หน่วยงานได้ ควรมีการปรับโครงสร้างหน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ มาด าเนินการเป็นการเฉพาะ ส าหรับสง่เสริมการจ้างผู้พิการในระบบประกนัสงัคม  โดย
ด าเนินตามกิจกรรมหลกัในการสง่เสริมการจ้างงานดงันี ้ 

1) การให้ค าปรึกษาในการหางานท า เช่น ควรมีการสนบัสนนุให้ค าปรึกษาเก่ียวกบัการจ้าง
งานโดยมีการให้ค าแนะน าท่ีสอดคล้องกบัความต้องการและปัญหาของแตล่ะบคุคล รวมทัง้การแนะน า
เพ่ือเตรียมการฝึกงาน และการฝึกปฏิบตัิงานจริง  สิ่งเพ่ิมเติมอ่ืนๆระหวา่งการหางาน และสนบัสนนุด้าน
ท่ีเก่ียวกบัการด าเนินชีวิตประจ าวนัให้ค าปรึกษาท่ีเก่ียวกบัอาชีพและการจดัหางานโดยมีการขึน้ทะเบียน
ผู้สมคัรงาน ให้การช่วยเหลือในการรับบริการตา่งๆ การสนบัสนนุในการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ในสงัคม การ
สนบัสนนุการเพ่ิมพลงัทางสงัคม การให้ค าปรึกษาฉนัท์เพ่ือน การให้การสนบัสนนุตา่งๆ การแนะน า
สถาบนัเฉพาะทาง และมีการตัง้คณะบริหารจดัการเพ่ือการช่วยเหลือตนเองในท้องถ่ินขึน้และให้
ค าปรึกษา ค าแนะน า การวดัผลประเมินผลด้านอาชีพ และข้อมลูท่ีเก่ียวกบัประเภทงานและวิธีการ
ท างาน ท่ียึดตามความต้องการของแตล่ะบคุคล สภาพความพิการและปัญหาการท างาน 

2) การเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานและฝึกอบรมงานโดยการสนบัสนนุการเตรียมความ
พร้อมเพ่ือการท างานท่ีศนูย์อาชีพท้องถ่ินส าหรับผู้พิการมีการให้การสนบัสนนุการเรียนรู้การฝึกใช้
แรงงานขัน้พืน้ฐาน พฒันาการปฏิบตัิการ พฒันาทกัษะการสื่อสารและความสามารถในการสื่อสาร
ระหวา่งบคุคลโดยได้จากการสนบัสนนุภาคปฏิบตัิการ มีการบรรยายการเตรียมความพร้อมเพ่ือการ
ท างาน จดัโปรแกรมสง่เสริมการเปลี่ยนถ่ายงานเพ่ือท่ีจะเปลี่ยนเข้าสูก่ารท างานประจ า  

- การฝึกอบรมอาชีพสาธารณะ โดยจดัให้มีหลกัสตูรพิเศษและสนบัสนนุให้มีสภาพแวดล้อมท่ี
เอือ้อ านวยความสะดวกขึน้ 
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- การฝึกอบรมท่ีสอดคล้องกบัความสามารถเพ่ือท่ีจะให้ความรู้และทกัษะท่ีจ าเป็นตอ่การจ้าง
งาน  

- ฝึกอบรมการปรับตวัเข้ากบังานจะมีการปฏิบตัิงานจริง ณ ท่ีท างานเพ่ือผู้ ฝึกงานจะได้ปรับตวั
ให้เข้ากบัสภาพแวดล้อมท่ีท างาน ระยะเวลา 

3) การให้การสนบัสนนุในการหางาน ส าหรับก่อนจ้างงาน และเมื่อเข้าท างาน 
- ควรมีการขึน้ทะเบียนและจดัหางานด้วยการสมคัรงานท่ีกรมการจดัหางาน หรือส านกังาน

จดัหางานในระดบัจงัหวดั ผู้สมคัรจะได้รับการขึน้ทะเบียนหางาน โดยพิจารณาจากความสามารถและ
คณุลกัษณะท่ีตรงกบังานเมื่อจ าเป็นควรมีเจ้าหน้าท่ีร่วมติดตามให้ค าแนะน าด้วย 

- การจดัโปรแกรมทดลองจ้างงานด้วยสญัญาจ้างงานแบบก าหนดระยะตายตวักบันายจ้าง  
- การช่วยเหลือจากครูผู้ ฝึกสอนงานควรมีการสง่ครูผู้ ฝึกสอนงานไปประจ ายงัท่ีท างาน และให้

ความช่วยเหลือเป็นพิเศษแก่ผู้พิการและนายจ้าง  
- การสนบัสนนุแบบองค์รวมในการท างานและด้านการด าเนินชีวิตโดยจดัให้ค าปรึกษาแบบ

องค์รวม และการช่วยเหลือท่ีเก่ียวกบัการจ้างงานและชีวิต ผา่นการให้ค าปรึกษา ณ ศนูย์จ้างงานรวมทัง้
การเย่ียมเยือนท่ีท างาน 

- การสนบัสนนุเพ่ือการจ้างงานตอ่เพ่ือช่วยเหลือลกูจ้างท่ีพิการขณะอยู่ในสญัญาจ้างงานให้ได้
ท างานตอ่ ณ ท่ีท างานเดิม  

4) การสนบัสนนุเมื่อออกจากงานและเปลี่ยนงาน และการสนบัสนนุเพ่ือกลบัเข้าท างานใหม่ 
- ให้การปรึกษาด้านอาชีพ การจดัหางาน และการจ่ายคา่ประกนัการจ้างงานผู้สมคัรงานจะได้

ขึน้ทะเบียนผู้หางาน   
-  การให้โอกาสในการท างานท่ียึดตามสญัญาจ้างแล้ว ยงัให้การสนบัสนนุให้ย้ายไปท างาน

ประจ าส าหรับผู้ ท่ีพฒันาความรู้และทกัษะท่ีจ าเป็นตอ่ 
- นอกจากการให้โอกาสในการท างานและกิจกรรมการผลิต ยงัให้การสนบัสนนุแก่ผู้ ท่ีพฒันา

ความรู้และทกัษะท่ีจ าเป็นตอ่การท างานเพ่ือท่ีพวกเขาจะสามารถเข้าท างานได้ 
5) การให้การสนบัสนนุแก่ผู้พิการและผู้ทพุพลภาพท่ีท างานท่ีบ้าน 
-  การให้การช่วยเหลือและสนบัสนนุเพ่ือผู้พิการและผู้ทพุพลภาพท่ีท างานท่ีบ้านอาจตัง้องค์กรท่ี

ได้รับงานมาจากผู้ จ้างงานและท าการสง่ตอ่งานแก่ผู้พิการและผู้ทพุพลภาพ 
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- การจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษและรางวลัพิเศษเพ่ือสนบัสนนุผู้พิการและผู้ทพุพลภาพท่ีท างาน  
ท่ีบ้านควรมีการให้เงินช่วยเหลือพิเศษและรางวลัพิเศษแก่นายจ้างท่ีท าการจดัจ้างงานผู้พิการและ                    
ผู้ทพุพลภาพท่ีท างานท่ีบ้าน โดยยึดตามจ านวนเงินท่ีจ่ายคา่จ้าง 

6) การให้การสนบัสนนุนายจ้าง 
- ต าแหน่งงานวา่งและการจดัหางาน (เลือกงานให้แก่ผู้พิการและผู้ทพุพลภาพ) มุง่เน้นท่ีการ

ย่ืนเสนอต าแหน่งงานวา่ง และการแนะน าผู้พิการและผู้ทพุพลภาพท่ีตรงกบัความต้องการของนายจ้าง
รายใหม ่

- จดัโปรแกรมทดลองจ้างงาน 
- บริการอ้างอิงส าหรับการจ้างงานผู้พิการและผู้ทพุพลภาพ 
- การสง่เสริมเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีเก่ียวข้องกบังานโดยการให้ค าแนะน าและ

ข้อมลูหลากหลายในเร่ืองการจ้างงานให้กบัผู้พิการและผู้ทพุพลภาพ 
- การฝึกอบรมท่ีเก่ียวกบัการสนบัสนนุการจ้างงานผู้พิการและผู้ทพุพลภาพ  
- จดัสรรเงินสนบัสนนุเพ่ือการพฒันาการจ้างงานผู้สมคัรท่ีท าการจ้างได้ยาก  
- การให้รางวลัสนบัสนนุในขัน้แรกวิสาหกิจขนาดเลก็และขนาดกลางท่ีไมม่ีประสบการณ์ใน

การจ้างผู้พิการและผู้ทพุพลภาพมาก่อนจะมีคณุสมบตัิในการรับรางวลั ตามความเหมาะสม 
- เงินสนบัสนนุภายใต้ระบบภาษีและเงินเพ่ือจ้างงานผู้พิการและผู้ทพุพลภาพเงินสนบัสนนุจะ

จ่ายให้แก่นายจ้างท่ีจดัเตรียมหรือปรับปรุงสิ่งอ านวยความสะดวกในท่ีท างาน ท่ีจ าเป็นตอ่การจ้างงานผู้
พิการและผู้ทพุพลภาพหรือมีมาตรการพิเศษท่ีใช้จดัการจ้างงานอย่างเหมาะสม 

- มาตรการจงูใจทางภาษีอากรแก่บริษัทท่ีจ้างผู้พิการ และผู้ทพุพลภาพ มีมาตรการจงูใจทาง
ภาษีอากรแก่บริษัทท่ีจดัจ้างผู้พิการและผู้ทพุพลภาพหลายมาตรการ 

4.ผลการประเมินผลศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนงานโดยใช้CIPP Model สรุปผลการวจิัย
ได้ดังนี ้

4.1 ด้านบริบท  (Context) ประกอบด้วยวิเคราะห์สถานการณ์และบริบทของนโยบาย               
ท่ีเก่ียวข้องในการด าเนินงานโครงการพบวา่ ได้ด าเนินการตามวตัถปุระสงค์ของ ศนูย์ฟืน้ฟสูมรรถภาพ
คนงาน  

4.2 ด้านปัจจัยน าเข้า (Input) ประกอบด้วยบคุลากร งบประมาณ สถานท่ี วสัดคุรุภณัฑ์ 
 4.2.1 ผู้ให้บริการในศนูย์ฟืน้ฟสูมรรถภาพผู้พิการและผู้ทพุพลภาพ 



ฑ 
 

 - งบประมาณยงัไมเ่พียงพอ หากจะมองถึงเลยไปมากกวา่นโยบายท่ีก าหนด เหตเุพราะ
บริบทแตล่ะพืน้ท่ีแตกตา่งกนั 
 - บคุลากรไมเ่พียงพอในสว่นใหญ่กบัภารกิจปัจจบุนั แตห่ากมองถึงอนาคตซึ่งน่าจะมี
ขอบเขตงานท่ีมากขึน้และความเฉพาะทางมากขึน้คงไมม่ีความเพียงพอ หากแตจ่ะมีการปรับเปลี่ยนหรือ
ถ่ายโอนภารกิจไปยงัหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง อีกทัง้เร่ืองกรอบอตัราก าลงัท่ียงัไมม่ีความชดัเจน   
 - วสัดคุรุภณัฑ์ยงัต้องการเพ่ิมเติมสว่นท่ีขาด บางแห่งมีปัญหาอปุกรณ์กบัจ านวนผู้พิการ
และ ผู้ทพุพลภาพไมไ่ด้สดัสว่น 
 4.2.2 ผู้พิการ และผู้ทพุพลภาพ มีความคิดเห็นวา่บคุลากรงบประมาณสถานท่ีวสัดุ
ครุภณัฑ์มีความเหมาะสม 

4.3 ด้านกระบวนการ (Process) 
 แตล่ะศนูย์ฟืน้ฟสูมรรถภาพคนงาน มีกระบวนการในการท างานเหมือนกนัและอาจมี            

ข้อแตกตา่งกนัออกไปบ้างตามบริบทของแตล่ะพืน้ท่ี โดยท่ีแตล่ะศนูย์ได้น ากลยทุธ์ของตนเองเพ่ิมเติม  
เข้ามาเพ่ือท่ีจะแก้ปัญหาหรือขจดัภยัคกุคามจากภายนอกโดยน าเอาจดุแขง็หรือจดุเดน่ของตนเองมาใช้ 
และได้มองถึงจดุออ่นของตนเองไปพร้อมๆ กนัเพ่ือท่ีจะหาโอกาสของการพฒันาอีกด้วย  

4.4 ด้านผลผลิต (Product) 
 ประกอบด้วยความครอบคลมุของการมีงานท าของผู้ ท่ีผา่นการฟืน้ฟ ูเก่ียวกบัการปรับ

สภาพร่างกายในการท างาน การยอมรับของผู้ ร่วมงานและนายจ้าง การใช้ชีวิตอยู่ในสงัคมความตอ่เน่ือง
ในการท างานประโยชน์จากการฟืน้ฟ ูและการน าไปใช้ได้จริงภายหลงัสิน้สดุการฟืน้ฟขูองกระบวนการ
ฟืน้ฟดู้านการแพทย์การฟืน้ฟดู้านจิตใจและสงัคมและการฟืน้ฟดู้านอาชีพ 

ผู้ประกอบการ มีคา่นิยมท่ีดีตอ่การท างานร่วมกบัพนกังานท่ีผู้พิการและทพุพลภาพมากกวา่
ร้อยละ 52  เห็นด้วยวา่การท างานร่วมกบัพนกังานท่ีพิการจะสร้างภาระให้กบัผู้ ร่วมงาน  ร้อยละ 56.3 
เห็นด้วยวา่การท างานร่วมกบัพนกังานท่ีพิการจะท าให้กระบวนการท างานเกิดความลา่ช้า  ร้อยละ 71  
เห็นด้วยวา่การท างานร่วมกบัพนกังานท่ีพิการท าให้ประสิทธิภาพในการด าเนินงานขององค์กรลดลง   
ร้อยละ 87.3  เห็นด้วยวา่การท างานร่วมกบัพนกังานท่ีพิการเป็นการให้โอกาสผู้พิการ ร้อยละ 39.7 ไม่
เห็นด้วยวา่การท างานร่วมกบัพนกังานท่ีพิการ มกัมีปัญหาด้านการสื่อสาร   ร้อยละ 55 เห็นด้วยวา่การ
ท างานร่วมกบัพนกังานท่ีพิการ ท าให้องค์กรสิน้เปลืองคา่ใช้จ่ายในการจดัหาสิ่งอ านวยความสะดวก
ให้แก่ผู้พิการ ร้อยละ 76 เห็นด้วยวา่การท างานร่วมกบัพนกังานท่ีพิการ ท าให้ท่านเกิดความรู้สกึเห็นอก
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เห็นใจผู้ อ่ืน ร้อยละ 80.3 เห็นด้วยวา่การท างานร่วมกบัพนกังานท่ีพิการ เป็นการแบ่งเบาภาระทางสงัคม
และร้อยละ 74.4 เห็นด้วยวา่การช่วยเหลือพนกังานท่ีพิการท าให้ท่านรู้สกึเหมือนได้ท าบญุ 

การยอมรับในการท างานร่วมกับผู้พกิาร พบวา่ผู้ ร่วมงานกบัผู้พิการให้การยอมรับ  ร้อยละ 
85.3 มีคา่นิยมตอ่การท างานร่วมกบัพนกังานท่ีพิการและทพุพลภาพมากกวา่ร้อยละ 80 และปัญหาของ
การท างานร่วมกบัผู้พิการสว่นใหญ่เป็นด้านการสื่อสารร้อยละ  24.2 ด้านทศันคติตอ่การท างานร่วมกบั
พนกังานท่ีผู้พิการและทพุพลภาพ  ร้อยละ 48.7 คิดวา่ท าให้กระบวนการท างานเกิดความลา่ช้า ร้อยละ 
53.9 ท าให้ประสิทธิภาพในการด าเนินงานขององค์กรลดลง ร้อยละ 87.6 เห็นด้วยวา่การท างานร่วมกบั
พนกังานท่ีพิการ เป็นการให้โอกาสผู้พิการร้อยละ 88.8 เห็นด้วยวา่การท างานร่วมกบัพนกังานท่ีพิการ 
ท าให้ท่านเกิดความรู้สกึเห็นอกเห็นใจผู้ อ่ืน ร้อยละ 83 เห็นด้วยวา่การท างานร่วมกบัพนกังานท่ีพิการ 
เป็นการแบ่งเบาภาระทางสงัคมและร้อยละ 85 เห็นด้วยวา่การช่วยเหลือพนกังานท่ีพิการท าให้ท่านรู้สกึ
เหมือนได้ท าบญุ 

ผู้เข้ารับการฟืน้ฟสูมรรถภาพผู้พิการสว่นใหญ่มีความรู้เก่ียวกบักฎหมายโดยเฉล่ียร้อยละ 75.8 
มีความพร้อมในการท างาน (ร่างกายและจิตใจ) ร้อยละ  83.6 ในด้านความพอเพียงของรายได้นัน้ มี
ความพอเพียงท่ีเหลือเก็บร้อยละ 18.6 พอเพียงแตไ่มม่ีเหลือเก็บร้อยละ 50.0 และไมพ่อเพียงพร้อมกบั
เป็นหนีร้้อยละ 31.4 โดยท่ีคิดวา่คา่ตอบแทนท่ีได้มียตุิธรรมคิดเป็นร้อยละ 61.2ในด้านของลกัษณะ             
ความพิการสว่นใหญ่มีลกัษณะความพิการทางกายหรือความเคลื่อนไหวคิดเป็นร้อยละ 94.4 

การยอมรับจากเพ่ือนร่วมงาน ยอมรับร้อยละ  89.6 ความพร้อมในการท างาน (ร่างกายและ
จิตใจ) มีความพร้อมร้อยละ 83.6 สถานประกอบการท่ีท างานเรียงล าดบั เคร่ืองจกัรกลผลิตภณัฑ์โลหะ
อาหารส่ิงทอขนสง่เคร่ืองแตง่กายโลหะไฟฟ้าการเกษตรและเฟอร์นิเจอร์และเคร่ืองเขียนความต้องการ
ความช่วยเหลือจากรัฐท่ีต้องการมากจะเป็นในเร่ืองของสวสัดิการด้านการรักษาพยาบาลเบีย้คนพิการ 
และอ่ืนๆ ก็ยงัต้องการอยู่เพียงแตล่ าดบัความส าคญัน้อยลงสว่นข้อมลูขา่วสารการสมคัรงานรับทราบ
จากเพ่ือน/คนสนิท/คนรู้จกัร้อยละ  50.0 และส านกังานแจ้งหางานเพียงร้อยละ  9.4 การได้กลบัเข้ามา
ท างานเปลี่ยนเป็นอาชีพใหมร้่อยละ 24.6 กลบัเข้าท างานในท่ีท างานเดิม ต าแหน่งเดิมร้อยละ 21.2 กลบั
เข้าท่ีท างานเดิม แตเ่ปลี่ยนต าแหน่งใหมร้่อยละ  21.2 ท างานในสายงานเดิมแตเ่ปลี่ยนท่ีท างานร้อยละ 
5.6 และไมไ่ด้ท างานร้อยละ  27.4 ทัง้นีท้กัษะท่ีต้องการเพ่ิมขึน้นอกจากทกัษะทางอาชีพ คือทกัษะ
ทางด้านภาษา 
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ทศันคติตอ่การท างานมากกวา่ร้อยละ  70 เห็นด้วยวา่มีความสขุกบัการท างานภมูิใจในการ
ท างานกบัสถานประกอบการประสบความส าเร็จและก้าวหน้าในการท างานมัน่ใจท่ีจะท างานในสว่นท่ี
รับผิดชอบสามารถปฏิบตัิงานตา่ง ๆด้วยตวัเองและมีความสขุกบัการริเร่ิมงานใหม ่แตใ่นขณะเดียวกนัก็
คิดวา่ชีวิตของไร้คา่/ไมม่ีประโยชน์ร้อยละ 64.4 เพ่ือนร่วมงานไมช่่วยเหลือในยามท่ีต้องการร้อยละ  40
และมัน่ใจสถานท่ีท างานวา่มีความปลอดภยัท่ีร้อยละ 53.9  

ด้านอตัมโนทศัน์ (self-concept) เป็นความจริงท่ีวา่ตนเองสร้างภาระให้กบัผู้ ร่วมงานท าให้
กระบวนการท างานเกิดความลา่ช้ามากกวา่ร้อยละ 60 และสามารถแบ่งเบาภาระทางสงัคมได้มีความ
ภาคภมูิใจในตวัเองเป็นสว่นหนึ่งของสงัคมมากกวา่ร้อยละ 70 และมีทกัษะพิเศษได้รับความเห็นอกเห็น
ใจจากผู้ อ่ืน ท าให้องค์กรสิน้เปลืองคา่ใช้จ่ายในการจดัหาสิ่งอ านวยความสะดวกมากกวา่ร้อยละ 60 และ
จากสภาพความพิการท าให้รู้สกึไมม่ัน่คงในหน้าท่ีการงานร้อยละ 30และมีศกัยภาพในการท างานเท่า
เทียมกบัคนปกติร้อยละ 62.8 

การปรับตวัในการท างานมากกวา่ร้อยละ 85 สามารถท างานในสภาพแวดล้อมภายในสถานท่ี
ท างานได้ดีสามารถพฒันาความสามารถของตนเองได้มีความหวงัมีคณุคา่ในตนเองมีความมัน่คงใน
ตนเองเป็นท่ียอมรับในสงัคมมีสมัพนัธภาพท่ีดีกบัผู้ ร่วมงานสามารถปฏิบตัิตามบทบาทได้อย่างมี
ประสิทธิภาพพึ่งพาตนเองได้และพึ่งพาผู้ อ่ืนภายในขอบเขตท่ีเหมาะสมและสงัคมยอมรับ          

ประเมินผลสัมฤทธ์ิในการกลับเข้าสู่ตลาดแรงงานระหว่างผู้พกิารในระบบ
ประกันสังคมท่ีผ่านการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนงานจากหน่วยงานด้านการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนงาน
กับผู้ท่ีไม่เคยผ่านการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนงาน 

การกลบัเข้าสูต่ลาดแรงงานระหวา่งคนพิการในระบบประกนัสงัคมท่ีผา่นการฟืน้ฟสูมรรถภาพ
จากหน่วยงานด้านการฟืน้ฟสูมรรถภาพกบัผู้ ท่ีไมเ่คยผา่นการฟืน้ฟสูมรรถภาพเป็นตวัชีว้ดัหนึ่งท่ีส าคญั 
ท่ีจะบอกถึงความส าเร็จของระบบการจ้างงานผู้พิการและผู้ทพุพลภาพในระบบประกนัสงัคมโดยได้รับ
การบ าบดัและฟืน้ฟทูัง้ด้านร่างกาย จิตใจ และอาชีพตามกระบวนการท่ีก าหนดไว้ ภายใต้ปัจจยัตา่งๆ ท่ี
สง่ผลกระทบทัง้ด้านบวกและลบผลการวิจยัพบวา่ความครอบคลมุของการกลบัเข้าสูต่ลาดแรงงาน
ระหวา่งคนพิการในระบบประกนัสงัคมท่ีผา่นการฟืน้ฟสูมรรถภาพจากหน่วยงานด้านการฟืน้ฟู
สมรรถภาพกบัผู้ ท่ีไมเ่คยผา่นการฟืน้ฟสูมรรถภาพนัน้  1)ผู้ ท่ีไมผ่า่นการฟืน้ฟสูมรรถภาพท่ีได้งานท าคิด
เป็นร้อยละ 42 และไมไ่ด้งานท าร้อยละ 58  2) ผู้ ท่ีผา่นการฟืน้ฟสูมรรถภาพได้งานท าร้อยละ 72.6 และ
ไมไ่ด้งานท า(สว่นหนึ่งประกอบอาชีพอิสระท่ีเหมาะสมกบัสภาพความพิการของตนเอง)ร้อยละ 27.4 โดย
ท่ีผู้ประกอบการ มีคา่นิยมตอ่การท างานร่วมกบัพนกังานท่ีพิการและทพุพลภาพมากกวา่ร้อยละ 80 
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ผู้ ร่วมงานกบัผู้พิการและผู้ทพุพลภาพให้การยอมรับร้อยละ 85.3 และผู้พิการและผู้ทพุพลภาพ มีความ
พร้อมในการท างานทัง้ทางร่างกายและจิตใจร้อยละ  83.6 แตผู่้ประกอบการร้อยละ 71 และผู้ ร่วมงานผู้
พิการร้อยละ 53.9 เห็นด้วยวา่การท างานร่วมกบัพนกังานท่ีพิการ ท าให้ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน
ขององค์กรลดลง สอดคล้องกบัผู้พิการและผู้ทพุพลภาพเองท่ีคิดวา่ เป็นความจริงท่ีวา่ตนเองสร้างภาระ
ให้กบัผู้ ร่วมงานท าให้กระบวนการท างานเกิดความลา่ช้ามากกวา่ร้อยละ 60 ในขณะเดียวกนัก็คิดวา่ชีวิต
ไร้คา่ไมม่ีประโยชน์ร้อยละ 64.4 เพ่ือนร่วมงานไมช่่วยเหลือในยามท่ีต้องการร้อยละ 40 ซึ่งมีความขดัแย้ง
กนัในด้านความคิดกบัการปฏิบตัิ 
 ข้อเสนอด้านยทุธศาสตร์ท่ีจ าเป็นของแนวทางการสง่เสริมและสนบัสนนุให้ผู้พิการและ
ผู้ประกนัตนทพุพลภาพในระบบประกนัสงัคมกลบัเข้าสูต่ลาดแรงงานอย่างมีศกัดิ์ศรีในรูปแบบ  SIPOC 
Model เป็นข้อเสนอท่ีนกัวิจยัใช้ประโยชน์จากการสงัเคราะห์ข้อมลูจากทกุสว่นของประเดน็ท่ีวิจยั กบั
วรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง และความรู้ ทฤษฎีท่ีสามารถอ้างอิงได้โดยทัว่ไป ซึ่งน ามาใช้เพ่ือเป็นกรอบในการ
มองเชิงระบบ เพ่ือให้สามารถท าความเข้าใจและสื่อสารในระดบันโยบาย  และการแปลงนโยบายสู่          
การปฏิบตัิท่ีดีระหวา่งผู้บริหารทกุระดบัและระหวา่งผู้บริหารกบัเจ้าหน้าท่ีระดบัปฏิบตัิการ ท่ีจะสามารถ
ด าเนินการสูเ่ป้าหมายในการท่ีจะให้บริการและสนบัสนนุผู้พิการให้มีอาชีพ และอยู่อย่างมีศกัดิ์ศรี           
ในสงัคม ตามกฎหมายท่ีก าหนดได้ตอ่ไป โดยได้น ามาประยกุต์ใช้อยู่ 2 ทฤษฎีหลกั คือ SIPOC Model 
และ McKinsey 7s อธิบายได้วา่ศนูย์ฟืน้ฟสูมรรถภาพคนงาน ในฐานะเป็นผู้ ท่ีจะต้องสง่มอบปัจจยัตา่ง 
ๆ (Suppliers) ในการด าเนินการสง่มอบสินค้าหรือ บริการ ( Output) ท่ีจะน าเข้าสูก่ระบวนการตา่ง ๆ 
(Input) ขององค์กรโดยผา่นกระบวนการในการสง่มอบ (Process) เพ่ือให้ตรงตอ่ตามความต้องการของ
ลกูค้าหรือผู้รับบริการ ( Customer& Outcome) และสามารถสร้างความพึงพอใจแก่ลกูค้าหรือ
ผู้รับบริการ ได้ดงันี ้

1. Suppliers (ผู้ส่งมอบหรือผู้ท่ีเก่ียวข้อง)มีประเด็นส าคัญ 5 ประการ ดังนี ้
1.1 มีการก าหนดกฎหมาย (Law) และมาตรการทางภาษีและผลประกอบการ  

(Economic) โดยคา่จ้างคนพิการเข้าท างาน นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการซึ่งรับคนพิการ                
เข้าท างาน มีสิทธิได้รับยกเว้น ภาษีเงินได้เป็นจ านวนร้อยละหนึ่งร้อยของรายจ่ายในการจ้างคนพิการ
ดงักลา่ว ตามมาตรา 3 ของพระราชกฤษฎีกา ฉบบัท่ี 499 พ.ศ. 2553 ส าหรับรายจ่ายในการจดัให้มี
อปุกรณ์สิ่งอ านวยความสะดวกหรือบริการแก่ลกูจ้างท่ีเป็นคนพิการนายจ้างหรือเจ้าของสถาน
ประกอบการมีสิทธิได้รับยกเว้นภาษีเงินได้เป็นจ านวนร้อยละหนึ่งร้อยของรายจ่ายในการจดัให้มีอปุกรณ์
สิ่งอ านวยความสะดวก หรือบริการดงักลา่วแก่ลกูจ้างท่ีเป็นคนพิการ ด้านการมีลกูจ้างพิการมากกวา่  
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ร้อยละ 60 ของลกูจ้างทัง้หมดตามมาตรา 38 ของพ.ร.บ.สง่เสริมและพฒันาคณุภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.
2550  ก าหนดวา่ “นายจ้าง หรือเจ้าของสถานประกอบการท่ีจ้างคนพิการเข้าท างานมากกวา่ร้อยละ           
หกสิบของลกูจ้างในสถานประกอบการนัน้โดยมีระยะเวลาจ้างเกินกวา่หนึ่งร้อยแปดสิบวนั  ในปีภาษีใด        
มีสิทธิได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ในปีภาษีนัน้ ทัง้นีต้ามท่ีกฎหมายก าหนด” ส าหรับสิทธิประโยชน์อ่ืนส าหรับ
นายจ้าง มาตรา 39 วรรคสอง ของพ.ร.บ.พระราชบญัญัติสง่เสริมและพฒันาคณุภาพชีวิตคนพิการ  พ.ศ. 
2550 ก าหนดวา่ “ในกรณีท่ีรัฐหรือหน่วยงานของรัฐจะพิจารณาให้สมัปทาน การสง่เสริมการลงทนุการ
ประกาศเกียรติคณุสินเช่ือ รางวลั เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์  หรือสิทธิประโยชน์อ่ืนใด  แก่นายจ้างหรือสถาน
ประกอบการใด ให้น าข้อมลูท่ี ได้ประกาศตามวรรคหนึ่งมาประกอบการพิจารณาด้วย” 
 1.2 สิทธิทางภาษีเพ่ือสงัคมในกรณีอ่ืนๆ 
  1.2.1 สิทธิประโยชน์ทางภาษีส าหรับคนพิการ ส าหรับคนพิการท่ีมีบตัรประจ าตวัคน
พิการตามกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 281 (พ.ศ. 2554) เลม่128 ตอนท่ี 32 ก ราชกิจจานเุบกษา  9 พฤษภาคม  
2554 ออกตามความในประมวลรัษฎากรวา่ด้วยการยกเว้นรัษฎากรวา่ด้วยการลดหย่อนภาษีเงินได้ให้แก่
คนพิการมีอายไุมเ่กินหกสิบห้าปีบริบรูณ์ในปีภาษีได้รับเฉพาะสว่นท่ีไมเ่กินหนึ่งแสนเก้าหมื่นบาท 
ส าหรับปีภาษีนัน้รวมทัง้คนพิการดงักลา่วสามารถไปลงทะเบียนรับเบีย้ความพิการเดือนละ 500 บาท
ตลอดชีพท่ีองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินท่ีมีภมูิล าเนาตามทะเบียนบ้านด้วย 
  1.2.2  สิทธิประโยชน์ทางภาษีส าหรับผู้ดแูลคนพิการส าหรับผู้ดแูลคนพิการ                       
ตามพระราชบญัญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบบัท่ี 37) พ.ศ. 2552  บญัญัติวา่ให้เพ่ิมเติม   
ความตอ่ไปนีเ้ป็น (ฎ) ของ (1) ในมาตรา 47 แห่งประมวลรัษฎากร (ฎ) คา่อปุการะเลีย้งดบิูดามารดา 
สามีหรือภริยา บตุรชอบด้วยกฎหมายหรือบตุรบญุธรรมของผู้มีเงินได้ บิดามารดาหรือบตุรชอบ            
ด้วยกฎหมายของสามีหรือภริยาของผู้มีเงินได้ หรือบคุคลอ่ืนท่ีผู้มีเงินได้เป็นผู้ดแูลตามกฎหมายวา่ด้วย
การสง่เสริมและพฒันาคณุภาพชีวิตคนพิการคนละหกหมื่นบาท โดยบคุคลท่ีอยู่ในความอปุการะเลีย้งดู
ต้องเป็นคนพิการ ซึ่งมีบตัรประจ าตวัคนพิการตามกฎหมายวา่ด้วยการสง่เสริมและพฒันาคณุภาพชีวิต
คนพิการ หรือเป็นคนทพุพลภาพ มีรายได้ไมเ่พียงพอตอ่การยงัชีพและอยู่ในความอปุการะเลีย้งดขูอง            
ผู้มีเงินได้ วรรคสองบญัญัติวา่ การหกัลดหย่อนบตุรบญุธรรม ให้หกัได้ในฐานะบตุรบญุธรรมเพียงฐานะ
เดียว และบคุคลอ่ืนท่ีเป็นผู้ดแูลคนพิการสามารถน ามาหกัลดหย่อนได้ 1 คน 
  1.2.3 สิทธิประโยชน์ทางภาษีการบริจาคส าหรับบคุคลธรรมดาและนิติบคุคลเป็นไป
ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรวา่ด้วยการยกเว้นรัษฎากร(ฉบบัท่ี 519) พ.ศ. 
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2554 เก่ียวกบักบัการยกเว้นภาษีให้แก่บคุคลธรรมดา หรือนิติบคุคลท่ีบริจาคให้คนพิการได้รับ            
สิทธิประโยชน์ ตามมาตรา 20 ได้ร้อยละหนึ่งร้อยแตเ่มื่อรวมกบัการบริจาคเพ่ือการศกึษาและสนามกีฬา
หรือสนามเดก็เลน่ไมเ่กินร้อยละ 10 ทัง้นี ้ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเก่ียวกบัภาษีเงินได้  (ฉบบัท่ี
214) ก าหนดรายจ่ายท่ีเป็นทรัพย์สินจะต้องเป็นทรัพย์สินท่ีเก่ียวข้องโดยตรงและได้มาในระหวา่งเวลา
การด าเนินงานของโครงการของรัฐในการจดัให้คนพิการได้รับสิทธิเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จาก           
สิ่งอ านวยความสะดวกอนัเป็นสาธารณะตลอดจนสวสัดิการและความช่วยเหลืออ่ืนตามกฎหมายวา่ด้วย
การสง่เสริมและพฒันาคณุภาพชีวิตคนพิการ โดยจะต้องแสดงหลกัฐานเป็นหนงัสือท่ีพิสจูน์ได้วา่ได้จ่าย
คา่ใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการของรัฐให้แก่หน่วยงานของรัฐซึ่งจดัให้คนพิการได้รับสิทธิเข้าถึง
และใช้ประโยชน์ได้ท่ีออกโดยหน่วยงานของรัฐนัน้ 
 1.3 ก าหนดนโยบายท่ีเหมาะสม (Policy) นโยบายต้องมีความสอดคล้องกบัสภาพปัญหา
และบริบทของพืน้ท่ีท่ีเป็นท่ีตัง้ของศนูย์ในการให้บริการและสนบัสนนุแก่ผู้ทพุลภาพ ทัง้ด้านจิตใจ 
ร่างกาย และอาชีพ 
 1.4 มาตรการทางสงัคมและภาคีเครือขา่ย (Social & Network) ก าหนดมาตรการทาง
สงัคมและภาคีเครือขา่ยท่ีจะเข้ามามีสว่นร่วมในการด าเนินงาน โดยเฉพาะในสว่นของนโยบาย กลยทุธ์ 
และแผนด าเนินงานในแตล่ะองค์กรท่ีเก่ียวข้อง ทัง้ระยะสัน้และระยะยาวท่ีเกิดจากเวทีการมีสว่นร่วม 
 1.5 มาตรการสารสนเทศและเทคโนโลยี (Information & Technology) ก าหนดมาตรการ 
นโยบาย กลยทุธ์ และแผนด าเนินงานด้านสารสนเทศและเทคโนโลยีท่ีประกอบด้วย People ware, 
Software, Hardware ท่ีมีความสอดคล้องและสนบัสนนุซึ่งกนัและกนั  

2. Inputs (ปัจจัยน าเข้า) 
 ประกอบด้วย  
 1) การจดัท ากลยทุธ์ขององค์กร (Strategy) ด้วยข้อมลูรอบด้าน และมีสว่นร่วมโดยภาคี

เครือขา่ย 
 2) โครงสร้างองค์การ (Structure) ต้องมีความชดัเจนและเป็นเอกเทศในบางสว่นงาน 

และมีการบรูณาการอย่างชดัเจนในบางสว่นงานหรือเป็นแบบผสมผสาน ทัง้นีอ้าจต้องดถูึงความพร้อม 
ความยืดหยุ่น ท่ีก าหนดไว้ในแผนอย่างเป็นรูปธรรมและมีกรอบเวลาและวิธีการท่ีด าเนินการได้อย่าง
ตอ่เน่ืองและเป็นไปได้ 
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  3) ระบบการปฏิบตัิงาน (System) ควรปรับระบบการปฏิบตัิงานใหมท่ี่สอดคล้องกบั
โครงสร้างองค์การ และปรับกระบวนการให้บริการใหม ่โดยให้สอดคล้องกบัมาตรฐานการให้บริการ และ
การสนบัสนนุ และบริบทของพืน้ท่ี 
  4) บคุลากร  (Staff) ให้มีความชดัเจนและเป็นเอกเทศในบางสว่นงาน และมีการ                
บรูณาการอย่างชดัเจนในบางสว่นงานหรือเป็นแบบผสมผสาน ทัง้นีอ้าจต้องดถูึงความพร้อม ความ
ยืดหยุ่น ท่ีก าหนดไว้ในแผนอย่างเป็นรูปธรรมและมีกรอบเวลาและวิธีการท่ีด าเนินการได้อย่างตอ่เน่ือง
และเป็นไปได้ท่ีล้อไปกบั โครงสร้างองค์การ และระบบการปฏิบตัิงาน 
  5) ด้านทกัษะ ความรู้ ความสามารถ (Skill) ต้องมีความชดัเจนในแผนพฒันาบคุลากร 
และการสรรหาบคุลากรท่ีเป็นไปตามความต้องการ และมีการบรูณาการอย่างชดัเจนในบางสว่นงาน  
หรือเป็นแบบผสมผสาน ทัง้นีอ้าจต้องดถูึงความพร้อม ความยืดหยุ่น ท่ีก าหนดไว้ในแผนอย่าง                      
เป็นรูปธรรมและมีกรอบเวลาและวิธีการท่ีด าเนินการได้อย่างตอ่เน่ืองและเป็นไปได้ท่ีล้อไปกบั โครงสร้าง
องค์การระบบการปฏิบตัิงาน และอตัราของบคุลากร 
  6) รูปแบบการบริหาร (Style) เป็นการบริหารอย่างมีสว่นร่วม ทัว่ถึง พร้อมเพียงโดยภาคี
เครือขา่ยทัง้ในด้านบคุลากร งบประมาณ เคร่ืองมือ และอ่ืนๆโดยเฉพาะงบประมาณอาจมีการคิดสดัสว่น
ส าหรับงบประมาณของภาคีเครือขา่ยท่ีเก่ียวข้อง เช่น สถานประกอบการ รัฐบาล กองทนุ NGO ฯลฯ 
โดยอาจดรููปแบบการคิดตามศาสตราจารย์ วิริยะ นามศิริพงศ์พนัธุ์ ในประเดน็กฎหมาย และมาตรการ
ทางภาษีและผลประกอบการ 
  7) คา่นิยมร่วม ( Shared Values) ต้องมีการก าหนดคา่นิยมร่วมในองค์กร เพ่ือเป็น
แนวทางเดียวกนัในการน าองค์กรสูเ่ป้าหมายท่ีก าหนด 
  8) มาตรฐานผู้พิการแตล่ะประเภท ( Disabilities Standards) ควรจดัท ามาตรฐานผู้
พิการแตล่ะประเภท เพ่ือความชดัเจนในการให้บริการและการสนบัสนนุด้านจิตใจ สภาพร่างกาย และ
การประกอบอาชีพ อย่างเป็นองค์รวมมีศกัดิ์ศรี และยงัสามารถลดข้อขดัแย้ง ข้อร้องเรียน และอ่ืนๆ 
ระหวา่งผู้ทพุพลภาพ ผู้ ร่วมงาน ผู้ประกอบการ และบคุคลหรือเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง 
  9) มาตรฐานอาชีพส าหรับผู้พิการแตล่ะอาชีพ (Career Standards for Disabilities) 
ควรจดัท ามาตรฐานอาชีพผู้พิการแตล่ะอาชีพ เพ่ือความชดัเจนในการให้บริการและการสนบัสนนุด้าน
การประกอบอาชีพอย่างมีศกัดิ์ศรีและยงัสามารถลดข้อขดัแย้งข้อร้องเรียนและอ่ืนๆ ระหวา่งผู้ทพุพลภาพ 
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ผู้ ร่วมงาน ผู้ประกอบการ และบคุคลหรือเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง เช่นเดียวกบัมาตรฐานผู้พิการแตล่ะ
ประเภท 
  10) มาตรฐานการให้บริการและสนบัสนนุ (Service & Support Standards) ควรจดัท า
มาตรฐานอาชีพผู้พิการแตล่ะอาชีพ เพ่ือความชดัเจนในการให้บริการและการสนบัสนนุด้านการประกอบ
อาชีพอย่างมีศกัดิ์ศรี และยงัสามารถลดข้อขดัแย้ง ข้อร้องเรียน และอ่ืนๆ ระหวา่งผู้ทพุพลภาพ ผู้ ร่วมงาน 
ผู้ประกอบการ และบคุคลหรือเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง เช่นเดียวกบัมาตรฐานผู้พิการแตล่ะประเภท 

3. Process (กระบวนการ/ขัน้ตอนในการด าเนินงาน) 
  ปรับกระบวนการให้บริการใหม ่โดยให้สอดคล้องกบัมาตรฐานการให้บริการ และการ
สนบัสนนุ และบริบทของพืน้ท่ี โดยมีกระบวนการหลกัตัง้แต่ 1) การน าข้อมลูผู้พิการ  2) การด าเนินการ
ประชาสมัพนัธ์ 3) การคดัเลือกผู้พิการตามมาตรฐานผู้พิการแตล่ะประเภท และมาตรฐานอาชีพส าหรับผู้
พิการแตล่ะอาชีพ 4) การลงทะเบียนส าหรับผู้ ท่ีผา่นการประเมิน   5) การประเมินตามมาตรฐานอาชีพผู้
พิการตามแตล่ะประเภทเพ่ือฝึกอาชีพ ซึ่งแบ่งออกเป็น 6 แนวทาง คือ สถานประกอบการเดิมงานเดิม 
สถานประกอบการเดิมงานใหม ่ สถานประกอบการใหมง่านเดิม  สถานประกอบการใหมง่านใหม ่ อาชีพ
อิสระงานเดิม  และอาชีพอิสระงานใหม่   6) การทดลองท างานเมื่อพร้อมท างาน  7) การรับรองตา
มาตรฐานงาน และสง่ไปท างานพร้อมทัง้สนบัสนนุการศกึษาและการดแูลพยาธิสภาพอย่างตอ่เน่ือง             
8) การติดตาม การสนบัสนนุ และการรายงานผล 

4. Outputs (สินค้า/บริการ) 
  การมีอาชีพของผู้พิการโดยมีความครอบคลมุตามมาตรฐานผู้พิการแตล่ะประเภท และ

มาตรฐานอาชีพส าหรับผู้พิการแตล่ะอาชีพท่ีสามารถปฏิบตัิงานได้ตามความต้องการ  
5. Customers (ผู้รับบริการโดยตรง) 
  มีการจดัท าระดบัความพึงพอใจของการประกอบอาชีพของผู้พิการระดบัความพึงพอใจ

ของผู้ ร่วมงานกบัผู้พิการระดบัความพึงพอใจของผู้ประกอบการ ตอ่การมีอาชีพอย่างมีศกัดิ์ศรี                      
ตามมาตรฐานผู้พิการแตล่ะประเภท และมาตรฐานอาชีพส าหรับผู้พิการแตล่ะอาชีพ 

 

ข้อเสนอแนะเพื่อการวางแผนท่ีมีประสิทธิภาพควรมีการด าเนินการตามช่วงระยะเวลาดังนี ้
 1. แผนระยะสัน้  
  การด าเนินการเชิงรุกด้านประชาสมัพนัธ์ให้กบัผู้พิการท่ีเป็นกลุม่เป้าหมายในการเข้าสู่

การฟืน้ฟทูัง้ในด้านทางการแพทย์ การฟืน้ฟดู้านอาชีพตลอดจนการเข้าถึงกิจกรรมของศนูย์ฟืน้ฟู
สมรรถภาพคนงานทัง้ 4 แห่ง 
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  สร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัสิทธิและการใช้สิทธิในกองทนุเงินทดแทนและกองทนุ
ประกนัสงัคมประชาสมัพนัธ์ขา่วสารโครงการฯให้ประชาชนทราบอย่างตอ่เน่ือง 

  ศนูย์ฟืน้ฟสูมรรถภาพคนงานทัง้ 4 แห่งควรมีการเพ่ิมภารกิจท่ีเก่ียวข้องกบัการ
ลงทะเบียนการจ้างงานเบือ้งต้นเพ่ือให้เกิดความเช่ือมโยงระหวา่งผู้พิการ นายจ้าง และศนูย์ฟืน้ฟู
สมรรถภาพคนงาน 

 2. แผนระยะปานกลางท่ีสามารถท าได้ภายใน 5 ปี 
  จดัตัง้หน่วยงานกลางส าหรับด าเนินการความเช่ือมโยงระบบการจ้างงานท่ีมีหน้าท่ีหลกั

ในการให้ค าปรึกษาด้านอาชีพและขึน้ทะเบียนการจ้างงาน การเปิดการประกนัต าแหน่งงานวา่งให้แก่               
ผู้พิการ แนะน าการเปิดโควตาการจ้างงาน บริการลงทะเบียนการจ้างงานเพ่ือให้เป็นไปตามโควตา                
ท่ีก าหนดไว้ การสนบัสนนุส าหรับจดัเตรียมเพ่ือเข้าสูท่ี่ท างานและการจ้างงานอย่างตอ่เน่ือง และ การ
ประสานความร่วมมือกบัหน่วยงานอ่ืน ๆทัง้ด้านข้อมลู และประสานงานในหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เช่น 
กระทรวงสาธารณสขุท้องถ่ิน หรือภายในหน่วยงานในกระทรวงแรงงานเอง เช่น ส านกังานประกนัสงัคม
จงัหวดั ส านกังานแรงงานจงัหวดั เพ่ือเข้าสูก่ระบวนการตามภารกิจของศนูย์ฟืน้ฟสูมรรถภาพคนงาน             
ทัง้ 4 แห่ง 
  การปรับปรุง ระเบียบกฎเกณฑ์ ข้อบงัคบั นายจ้าง ให้ปฏิบตัิได้อย่างถกูต้อง                      
ตามกฎหมาย หรือสง่เสริม สนบัสนนุนายจ้างท่ีมีการจ้างงานตามความเหมาะสม เช่นงบประมาณ 
มาตรการทางภาษี เป็นต้น เพ่ือให้นายจ้างมีแรงจงูใจในการจ้างงานผู้พิการ 
  ศกึษานวตักรรม หรือ ส่ิงประดิษฐ์ ท่ีสนบัสนนุการด ารงชีพ และการจ้างงานให้กบัผู้
พิการ เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องกบัสภาพปัญหาของผู้พิการในแตล่ะคน 
  ควรมีการศกึษาระบบการดแูลผู้พิการในการจ้างงานทัง้ในและนอกระบบประกนัสงัคม
ทัว่ประเทศ 
  ควรมีการศกึษารูปแบบการสง่เสริมผู้พิการในระบบประกนัสงัคม ในครอบครัว ชมุชน 
สถานท่ีท างานเก่ียวกบัการด ารงชีพท่ีเหมาะสมในการท างาน 
 3. แผนระยะยาวท่ีจ าเป็นต้องมีการปรับปรุงเชงินโยบาย 

  กระจายก าลงัคนให้เหมาะสมเช่นการจดัสรรก าลงัคนให้สอดคล้องกบัปริมาณงานพืน้ท่ี
รับผิดชอบประชาชนท่ีรับผิดชอบจดัตามความจ าเป็นและเหมาะสม 
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  การสง่เสริมหน่วยงานท้องถ่ิน ในการสนบัสนนุการด ารงชีพ ให้กบัผู้พิการได้อยู่ในสงัคม
อย่างมีศกัดิ์ศรี 
  การสง่เสริมการจ้างงานผู้พิการ ในหน่วยงาน หรือองค์กร ในภาครัฐท่ีเป็นองค์กรขนาด
ใหญ่ ท่ีมีการจ้างงานลกูจ้างตามกฎหมาย 
  ควรมีการจดัสรรระบบงบประมาณให้เพียงพอเหมาะสมกบัคา่ใช้จ่ายในการให้บริการมี
ความโปร่งใส 
  ควรมีการจดัโครงสร้างองค์กรและงานพร้อมกบัการถ่ายโอนภารกิจ ควบคูไ่ปกบัการ
กระจายอ านาจสูท้่องถ่ินและควรท าการศกึษาและประเมินข้อดีและข้อด้อยของแตล่ะกองทนุเพ่ือเป็น
ประโยชน์ในการขบัเคลื่อนเพ่ือลดความเหลื่อมล า้ในอนาคต 



สารบัญ 
 

บทท่ี  หนา 
  

1 บทนํา  
  ความเปนมาและความสําคญัของปญหา……………………...................... 1 
  วัตถุประสงคของการศกึษา…….........…………….......……………………. 5 
  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ…………………………………………………… 5 
  ขอบเขตการวิจัย……………………….........…………….......………......... 6 
  นิยามศัพท..……………....…...…............................................................ 7 

2 แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ  
 ทฤษฎีการปรับตัวของรอย......................................................................... 8 
 การเกิดอันตราย การบาดเจ็บและทุพพลภาพจากการทํางาน………………. 14 
 ขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับความพิการ……………………………………………. 19 
 อัตมโนทัศน…………………………………………………………………… 22 
 งานวิจัยที่เกีย่วของ…………………………………………………………… 25 

3 ระเบียบวิธีวิจัย  
  ระยะที่ 1 การวิเคราะหเปรียบเทียบระบบการจางงานคนพิการและผูทุพพล

ภาพ ของราชอาณาจักรไทย กับระบบการจางงานคนพิการและผูทุพพลภาพ 
ที่ เปนแบบอยางที่ดีในการดําเนินงานของตางประเทศโดยการวิจัย
เอกสาร……………………………………………………………………….. 

 
 
 

28 
  ระยะที่ 2 การวิเคราะหหาปจจัยที่มีผลตอการจางงานผูพิการ/ผูทุพพลภาพ

ทั้งที่เขารับการฟนฟู และไมไดเขารับการฟนฟูในระบบประกันสังคม และ
ศึกษาปญหาอุปสรรค ทัศนคติ คานิยมของสังคมไทยที่มีผลตอการจางงาน
คนพิการและผูทุพพลภาพ ในระบบประกันสังคมทั้ง 2 กองทุน……………... 

 
 
 

30 
  ระยะที่ 3 วิเคราะหปญหาและอุปสรรคที่มีผลตอการจางงาน ของผูพิการและ

ผูประกันตนทุพลภาพในระบบประกันสังคมทั้ง 2 กองทุน…………………… 
 

30 
  ประชากรและการคดัเลือกกลุมตัวอยาง……………………………………... 31 
  พื้นที่ดําเนินการเกบ็ขอมูล……………………………………………………. 34 



สารบัญ (ตอ) 
 

บทท่ี  หนา 
  

3 ระเบียบวิธีวิจัย(ตอ)  
  เคร่ืองมือที่ใชในการวิจยั……………………………………………………… 35 
  การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ……………………………………………... 36 
  การเก็บรวบรวมขอมูล………………………………………………………... 36 
  การวิเคราะหขอมูล…………………………………………………………… 36 
  ระยะที่ 4 การศึกษาแนวทางการสงเสริมและสนับสนุนใหผูพิการและ

ผูประกันตนทุพพลภาพในระบบประกันสังคมกลับเขาสูตลาดแรงงานอยางมี
ศักดิ์ศรี………………………………………………………………………... 

 
 

37 
  ระยะที่ 5 ประเมินผลสัมฤทธิ์ในการกลับเขาสูตลาดแรงงานระหวางคนพิการ

ในระบบประกันสังคมที่ผานการฟนฟูสมรรถภาพจากหนวยงานดานการ
ฟนฟูสมรรถภาพกับผูที่ไมเคยผานการฟนฟูสมรรถภาพ…………………….. 

 
 

38 
4  ผลการศกึษา  
  ผลเปรียบเทียบระบบการจางงานผูพิการ / ผูทุพพลภาพ ของราชอาณาจักรไทย

กับระบบการจางงานผูพิการ / ผูทุพพลภาพ ที่เปนแบบอยางที่ดีในการ
ดําเนินงานของตางประเทศ…………………………………………………….. 

 
 

40 
  ปจจัยที่มีผลตอการจางงานผูพิการและผูทุพพลภาพทั้งที่เขารับการฟนฟูที่ศูนย

ฟนฟูสมรรถภาพคนงานของสํานักงานประกันสังคมและไมไดเขารับการ
ฟนฟู ……………….........………….……..………………………………… 

 
 

121 
  ผลการเปรียบเทยีบรายขอระหวางผูผานการฟนฟทูี่ศูนยฟนฟสูมรรถภาพ

คนงานกบัผูที่ไมผานการฟนฟูจากศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงาน................. 
 

143 
  ผลการวิเคราะหความสัมพนัธระหวางการทํางานในสถานประกอบการกับ

ปจจยัดานความรูกฎหมาย ทัศนคติ อัตมโนทัศน และการปรับตัว.................  
 

168 
  แสดงผลการเปรียบเทียบความรูดานกฎหมาย ทัศนคติ อัตมโนทัศนการปรับตัว 

ระหวางผูพิการที่ผานการฟนฟูและไมผานการฟนฟ.ู....................... 
 

169 
  ผลการวิเคราะหขอมูลเชิงคณุภาพ….…………………………………….......... 170 

 



สารบัญ (ตอ) 
 

บทท่ี  หนา 
  

4 ผลการศกึษา(ตอ)  
  แนวทางการสงเสริมและสนับสนุนใหผูพิการและผูประกันตนในระบบประกัน 

สังคมกลับเขาสูตลาดแรงงานอยางมีศกัดิ์ศรี…………………………………… 
 

182 
  ประเมินผลสัมฤทธิใ์นการกลับเขาสูตลาดแรงงานระหวางคนพิการในระบบ

ประกันสังคมที่ผานการฟนฟูสมรรถภาพจากหนวยงานดานการฟนฟู
สมรรถภาพ กับผูที่ไมเคยผานการฟนฟสูมรรถภาพ……………………………. 

 
 

187 
  ขอเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงการดําเนินงานของโครงการฟนฟูสมรรถภาพ

คนพิการ..................................................................................................... 
 

196 
  ขอเสนอดานยทุธศาสตรทีจ่ําเปนของแนวทางการสงเสริมและสนับสนนุใหผู

พิการและผูประกันตนทพุพลภาพในระบบประกนัสังคมกลับเขาสูตลาดแรงงาน
อยางมีศักดิ์ศรีในรูปแบบ SIPOC Model………………………………………. 

 
 

197 
5 บทสรุปผลและขอเสนอแนะ  
  สรุปผลการศึกษา……....…………….....................…….…………............... 216 
  ขอเสนอแนะสําหรับผูบริหาร………....………………...….…………………… 235 
    

บรรณานุกรม................................................................................................................. 241 
ภาคผนวก………………………....……………………………………….………………..... 244 
  

 



สารบัญตาราง 
 

ตาราง  หนา 
  

1 ลักษณะการประสบอันตราย……………………………………………………….. 17 

2 สถิติการประสบอันตรายหรือเจ็บปวยเนื่องจากการทํางาน (รวมทุกกรณี)  
ระหวาง พ.ศ. 2546 –  2554 จําแนกตามอวัยวะ.....……..................................... 

 
18 

3.1 จํานวนผูพกิารและทุพพลภาพที่ผานการฟนฟูและไมผานการฟนฟูสมรรถภาพ
คนงาน…………………………………………………………………………….... 

 
32 

3.2 จํานวนผูพกิารและทุพพลภาพที่ไมผานการฟนฟูสมรรถภาพคนงาน...................... 32 

4 จํานวนเพื่อนรวมงาน......................................................................................... 33 

5 จํานวนผูประกอบการ........................................................................................ 34 

6 แผนพัฒนาสวัสดิการเพื่อผูพิการ ฉบับที่ 3 ......................................................... 88 

7 หนวยงานบริการสวัสดิการแหงชาต.ิ...................................................................   90 

8 เปรียบเทียบโครงสรางหนวยงานที่รับผิดชอบในแตละประเทศและบทบาทหนาที่
แตละหนวยงาน................................................................................................ 

 
112 

9 ผลการเปรียบเทยีบกระบวนจางงานคนพิการและผูทุพพลภาพ ของราชอาณาจักร
ไทยกับระบบการจางงานทีเ่ปนแบบอยางทีด่ีในการดําเนินงานของตางประเทศ...... 

 
113 

10 จํานวนรอยละผูผานการฟนฟจูําแนกตาม เพศ………………………………........ 121 

11 จํานวนรอยละผูผานการฟนฟูจําแนกตาม อาย…ุ……………………………….... 121 
12 แสดงจํานวนรอยละผูผานการฟนฟูจําแนกตาม สถานะการสมรส........................ 122 
13 แสดงจํานวนรอยละผูผานการฟนฟจูําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดือน…………….. 122 
14 แสดงจํานวนรอยละผูผานการฟนฟจูําแนกตามความพอเพียงของรายได………... 123 
15 แสดงจํานวนรอยละผูผานการฟนฟจูําแนกตามความยุตธิรรมของคาตอบแทน..... 123 

16 แสดงจํานวนรอยละผูผานการฟนฟูจําแนกตามประเภทของสถานประกอบการที่
ทํางาน………………………………………………………………………………. 

 
124 

17 แสดงจํานวนรอยละผูผานการฟนฟจูําแนกตามระยะเวลาในการทํางานกอนพกิาร 125 
18 แสดงจํานวนรอยละผูผานการฟนฟจูําแนกตามระยะเวลาในการทํางานหลังพกิาร 125 
19 แสดงจํานวนรอยละผูผานการฟนฟจูําแนกตามลักษณะของความพิการ………… 126 



สารบัญตาราง(ตอ) 
 

ตาราง  หนา 
  

20 แสดงจํานวนรอยละผูผานการฟนฟจูําแนกตามระยะทางจากที่อยูอาศัยถึงที่
ทํางาน………………………………………………………………………………. 

 
126 

21 แสดงจํานวนรอยละผูผานการฟนฟูจําแนกตามการไดรับการยอมรับจากเพื่อน
รวมงาน........................................................................................................... 

 
127 

22 แสดงจํานวนรอยละผูผานการฟนฟจูําแนกตามการมีความพรอมทั้งดานรางกาย 
และจิตใจในการทํางาน..................................................................................... 

 
127 

23 แสดงจํานวนรอยละผูผานการฟนฟูจําแนกตามการไดรับขอมูลขาวสารการสมัคร
งาน................................................................................................................. 

 
128 

   24 แสดงจํานวนรอยละผูผานการฟนฟูจําแนกตามการกลับเขาทํางาน  ภายหลังทาน
ไดรับความพิการ............................................................................................... 

 
128 

25 แสดงจํานวนรอยละผูผานการฟนฟูจําแนกตามความตองการเพิ่มทักษะ 
ความสามารถในการทํางาน……………………………....................................... 

 
129 

26 แสดงจํานวนรอยละผูผานการฟนฟูจําแนกตามความรูเกี่ยวกับกฎหมายการจาง
งานผูพิการ………………………………………………………………………….. 

 
130 

27 แสดงจํานวนรอยละผูผานการฟนฟูจําแนกตามทัศนคติตอการทํางาน…............... 131 

28 แสดงจํานวนคาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานทัศนคติตอการทํางานของผูผาน
การฟนฟู…………………………………………………………………………… 

 
132 

29 แสดงคาเฉล่ีย และสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน จําแนกตามอัตมโนทัศน……………… 132 
30 แสดงจํานวนรอยละ การจําแนกตามการปรับตัวในการทํางาน............................. 133 

31 แสดงจํานวนรอยละผูผานการฟนฟจูําแนกความตองการผูชวยชี้แนะในการหา 
งาน ฝกอาชีพชวยเหลือระหวางทํางานในสถานประกอบการ……………………… 

 
134 

32 แสดงจํานวนรอยละผูผานการฟนฟจูําแนกตามปญหาของการสมัครงานและการ
ทํางานของผูพิการ............................................................................................. 

 
134 

33 จํานวนรอยละจําแนกตามเพศของผูพิการที่ไมผานการฟนฟ.ู................................ 135 

34 จํานวนรอยละจําแนกตามกลุมอาย…ุ……………………………………………… 135 



สารบัญตาราง(ตอ) 
 

ตาราง  หนา 
  

35 จํานวนรอยละจําแนกตามสถานการสมรส…………………………………………. 136 

36 แสดงจํานวน รอยละจําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดือน.......................................... 136 

37 แสดงจํานวน รอยละจําแนกตามความพอเพยีงของรายได………………………… 137 

38 แสดงจํานวน รอยละจําแนกตามความยุติธรรมของคาตอบแทน………………….. 137 
   39 แสดงจํานวนรอยละจําแนกตามระยะเวลาในการทํางานกอนพิการ……………….. 137 

40 แสดงจํานวนรอยละจําแนกตามลักษณะของความพิการ………………………….. 138 

41 แสดงจํานวนรอยละจําแนกตามการยอมรับจากเพื่อนรวมงาน……………………. 138 

42 แสดงจํานวนรอยละจําแนกตามความพรอมทั้งดานรางกายและจิตใจในการ
ทํางาน………………………………………………………………………………. 

 
139 

43 แสดงจํานวนรอยละจําแนกตามการไดรับขอมูลขาวสารการสมัครงาน……………. 139 

44 แสดงจํานวนรอยละจําแนกตามการกลับเขาทํางานหลังพิการ…………………….. 140 

45 แสดงคาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จําแนกตามทัศนคติตอการทํางาน…… 140 

46 แสดงคาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จําแนกตามอัตมโนทัศน……………… 141 

47 แสดงคาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จําแนกตามการปรับตัวในการทํางาน 142 

48 ผลการเปรียบเทียบรายขอทัศนคติตอการทํางาน ระหวางผูผานการฟนฟูที่ศูนย
ฟนฟูสมรรถภาพคนงาน กับผูที่ไมผานการฟนฟูจากศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงาน... 

 
143 

49 ผลการเปรียบเทียบรายขอ อัตมโนทัศน ระหวางผูผานการฟนฟูที่ศูนยฟนฟู
สมรรถภาพคนงาน กับผูที่ไมผานการฟนฟูจากศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงาน……... 

 
144 

50 ผลการเปรียบเทียบรายขอ การปรับตัวในการทํางาน ระหวางผูผานการฟนฟูที่ศูนย
ฟนฟูสมรรถภาพคนงาน กับผูที่ไมผานการฟนฟูจากศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงาน... 

 
145 

51 แสดงจํานวนรอยละผูประกอบการจําแนกตามเพศ.............................................. 146 
52 แสดงจํานวนรอยละผูประกอบการจําแนกตามอาย.ุ............................................. 146 
53 แสดงจํานวนรอยละผูประกอบการจําแนกตามระดับการศึกษาสูงสุด..................... 147 
54 แสดงจํานวนรอยละผูประกอบการจําแนกตามสถานการสมรส............................. 147 
55 แสดงจํานวนรอยละผูประกอบการจําแนกตามระยะเวลาในการเปดดําเนินการ….. 148 



สารบัญตาราง(ตอ) 
 

ตาราง  หนา 
  

56 แสดงจํานวนรอยละจําแนกตามจํานวนคนงานในสถานประกอบการ..................... 148 

57 แสดงจํานวนรอยละจําแนกตามประเภทสถานประกอบการ.................................. 149 
   58 แสดงจํานวน รอยละจําแนกตามการจางงานผูพิการเขาทาํงาน…………………… 149 

59 แสดงจํานวน รอยละจําแนกตามปญหาเกี่ยวกับการจัดหาผูพิการเขาทํางาน…….. 150 
60 แสดงจํานวน รอยละจําแนกตามการมีการประชาสัมพันธรับผูพิการเขาทํางาน…... 150 

61 แสดงจํานวน รอยละจําแนกตามการมีการวางแผนงานรองรับในการจางงานผู
พิการ………………………………………………………………………………… 

 
150 

62 แสดงจํานวน รอยละจําแนกตามงานที่เหมาะสมกับผูพิการในสถานประกอบการ... 151 

63 แสดงจํานวน รอยละจําแนกตามการพัฒนาทักษะความสามารถผูพิการในการ
ทํางานในสถานประกอบการ.............................................................................. 

 
152 

64 แสดงจํานวน รอยละจําแนกตามคานิยมตอการทํางานรวมกับพนักงานที่พิการและ
ทุพพลภาพ………………………………………………………………………….. 

 
153 

65 แสดงจํานวน รอยละจําแนกตามทัศนคติตอการทํางานรวมกับพนักงานที่พิการ
และทุพพลภาพ……………………………………………………………………... 

 
154 

66 คาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จําแนกตามทัศนคติตอการทํางานรวมกับ
พนักงานที่พิการและทุพพลภาพ………………………………………………….. 

 
155 

67 แสดงจํานวน รอยละจําแนกตามความรูเกี่ยวกับกฎหมายการจางงานผูพิการ……. 156 
68 แสดงจํานวน รอยละจําแนกตามปญหาของการสมัครงานและการทํางานของผู

พิการ............................................................................................................... 
 

157 
69 แสดงจํานวน รอยละจําแนกตามเพศของผูรวมงานกับผูพิการ............................... 158 
70 แสดงจํานวน รอยละจําแนกตามอายุของผูรวมงานกับผูพิการ.............................. 158 
71 แสดงจํานวน รอยละจําแนกตามสถานะภาพสมรส.............................................. 159 
72 แสดงจํานวน รอยละจําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดือนของผูรวมงานกับผูพิการ…… 159 
73 แสดงจํานวน รอยละจําแนกตามการไดรับสวัสดิการจากสถานประกอบการ........... 160 
74 แสดงจํานวน รอยละจําแนกตามตําแหนงงานของผูรวมงาน................................. 161 



สารบัญตาราง(ตอ) 
 

ตาราง  หนา 
  
   75 แสดงจํานวน รอยละจําแนกตามการยอมรับในการทํางานรวมกับผูพิการ………… 161 

76 แสดงจํานวน รอยละจําแนกตามระดับการมีสัมพันธภาพกับเพื่อนรวมงานที่พิการ.. 162 
77 แสดงจํานวน รอยละจําแนกตามประสบการณในการพูดคุยกับพนักงานบริษัทที่

เปนคนพิการ………………………………………………………………………… 
 

162 

78 แสดงจํานวน รอยละจําแนกตามคานิยมตอการทํางานรวมกับพนักงานที่พิการและ
ทุพพลภาพ………………………………………………………………………….. 

 
163 

79 แสดงจํานวน รอยละจําแนกตาม ทัศนคติตอการทํางานรวมกับพนักงานที่พิการ
และ ทุพพลภาพ…………………………………………………………………….. 

 
164 

80 แสดง คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานดานทัศนคติตอการทํางานรวมกับพนักงาน    
ที่พิการและ ทุพพลภาพ.................................................................................... 

 
166 

81 แสดงจํานวน รอยละจําแนกตามปญหาของการทํางานรวมกับผูพิการมากที่สุด….. 167 

82 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางการทํางานในสถานประกอบการกับปจจัย
ดานความรูกฎหมาย ทัศนคติ อัตมโนทัศน และการปรับตัว……………………….. 

 
168 

83 แสดงผลการเปรียบเทียบ ความรูดานกฎหมาย ทัศนคติ อัตมโนทัศน การปรับตัว 
ระหวางผูพิการที่ผานการฟนฟูและไมผานการฟนฟู……………………………….. 

 
169 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญภาพ 
 
 หนา 
แผนภาพที่ 1 ส่ิงเรา................................................................................................................. 13 
แผนภาพที่ 2 กรอบแนวคิด...................................................................................................... 27 
แผนภาพที่ 3 แสดงความเชื่อมโยงในการสนับสนนุการจางงานของประเทศญีปุ่น………………... 42 
แผนภาพที่ 4 แสดงความเชื่อมโยงการฟนฟูเพื่อเขาทํางาน......................................................... 49 
แผนภาพที ่5 แสดงรูปแบบการฟนฟูสมรรถภาพดานอาชีพแหงชาต.ิ........................................... 50 
แผนภาพที่ 6 ศูนยใหคําปรึกษาและสนับสนุนผูปวยที่รักษายาก.................................................. 54 
แผนภาพที ่7 การใหคําปรึกษาในการหางานทํา......................................................................... 55 
แผนภาพที่ 8 การเตรียมความพรอมเพื่อการทํางานและฝกอบรมงาน.......................................... 56 
แผนภาพที่ 9 การใหการสนับสนุนในการหางานสําหรับกอนจางงานและเม่ือเขาทํางาน................ 57 
แผนภาพที่ 10 การสนับสนุนเม่ือออกจากงานและเปล่ียนงาน และการสนับสนุนเพื่อกลับเขา     
                    ทํางานใหม......................................................................................................... 

 
58 

แผนภาพที่ 11 การใหการสนับสนุนแกผูพิการทีท่ํางานทีบ่าน...................................................... 59 
แผนภาพที่ 12 การใหการสนับสนุนนายจาง……………………………………………………….. 60 
แผนภาพที ่13 การฝกอบรม………………………………………………………………………. 64 
แผนภาพที่ 14 การจัดใหบริการฟนฟูดานอาชีพ………………………………………………….. 66 
แผนภาพที่ 15 การสรางแผนฟนฟูสมรรถภาพดานอาชีพ………………………………………….. 67 
แผนภาพที ่16 แสดง Job coach…………………………………………………………………... 68 
แผนภาพที ่17 การติดตามผล………………………………………………………………………. 69 
แผนภาพที่ 18 แสดงความเชื่อมโยงในการสนบัสนนุการจางงานของประเทศญี่ปุน……………... 111 
แผนภาพที ่19 ผังความเชื่อมโยงในการสงเสริมการจางงานในระบบประกนัสังคม……………….. 186 
แผนภาพที ่ 20 Flow Chart แสดงข้ันตอนการใหบริการและสนับสนนุของศูนยฟนฟูสมรรถภาพ 
                      ในการทํางานของผูทพุพลภาพ……………………………………………………... 

 
214 

  
แผนภาพที่  21 New Management Model (SIPOC)……………………………………………... 238 
  
 



1 
 

บทท่ี 1 
 

บทนํา 
 
ความเปนมาและความสาํคัญของปญหา 
 

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไปสูความม่ันคงและความเจริญกาวหนาของประเทศชาติ
จะตองเนนการพัฒนาประชากรใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีโดยทั่วหนากัน ทั้งนี้เพราะประชากรของแตละ
ประเทศ ถือวาเปนทรัพยากรที่มีคุณคามากกวาทรัพยากรใดๆ  เปนปจจัยสําคัญที่มีบทบาทโดยตรง
ตอการพัฒนาดานตางๆ  ประเทศชาติใดที่มีทรัพยากรมนุษยที่พรอมดวยศักยภาพทั้งทางรางกาย 
จิตใจ และสติปญญาแลว จะถือไดวาประเทศนั้นเปนประเทศที่พัฒนาแลว เปนผลใหประชากรของ
ประเทศไดรับความสุขความสําเร็จในชีวิตโดยทั่วหนากัน แตในความเปนจริงไมวาประเทศจะพัฒนา
ไปสูความกาวหนาเพียงไร สังคมก็ยังคงมีบุคคลที่มีความบกพรองทั้งทางดานรางกาย จิตใจ 
พฤติกรรมและสติปญญารวมอยูดวย ซึ่งเขาเหลานั้นถูกเรียกวา “ผูพิการ” องคการอนามัยโลก 
(World Health Organization : WHO) ไดกลาวถึง ผูพิการไววา เปนความเสียเปรียบของบุคคลใด
บุคคลหนึ่งที่ความสามารถบกพรอง เปนผลทําใหบุคคลนั้นไมอาจแสดงบทบาท หรือกระทําอะไรให
เหมาะสมสอดคลองไดตาม วัย เพศ สังคม วัฒนธรรม และส่ิงแวดลอม คนสวนใหญ มักรูจักคน
พิการเฉพาะที่พบเห็นกันเจนตา ไดแก คนพิการทางรางกาย หรือการเคล่ือนไหว แขนดวน ขาขาด 
เปนอัมพาต และตาบอด เปนตน แทที่จริงแลวคนพิการมีหลายประเภท (พวงแกว กิจธรรม, 2554) 
พระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพผูพิการ กําหนดความหมายวา “ผูพิการ” หมายความวา ผูที่มี
ความผิดปกติ หรือบกพรองทางรางกายทางสติปญญา หรือทางจิตใจ ตามประเภทหรือตาม
หลักเกณฑที่กําหนดในกระทรวงโดยแบงเปน 5 ประเภท คือ ผูพิการทางการมองเห็น (Visual 
Impairment)   ผูพิการทางการไดยินหรือการส่ือความหมาย   ผูพิการทางกายหรือการเคล่ือนไหว 
ผูพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม  ผูพิการทางสติปญญาและการเรียนรูผูพิการมักจะถูกมองวาเปน
บุคคลไรความสามารถ ออนแอ เปนผูที่ตองคอยรับความชวยเหลือจากผูอ่ืน  ครอบครัวใดที่มีสมาชิก
เปนผูพิการถือวาเปนกรรมที่จะตองรับภาระเล้ียงดูตลอดชีวิต (ภาวรัตน  จารุจินดา, 2536, หนา 23) 
ฉะนั้นเม่ือเกิดความพิการแกตนเองหรือครอบครัวจึงถือเปนเร่ืองโชคราย  ผลก็คือทําใหผูพิการถูก
ทอดทิ้ง ถูกดูหม่ินเหยียดหยาม ถูกแยกออกจากสังคมและกิจกรรมปกติทั่วไป  สภาพของผูพิการตอง
ตอยต่ํากลายเปนพลเมืองชั้นสองของประเทศที่ไมไดรับสิทธิเทาเทียมกับสมาชิกอ่ืนในสังคม (ณรงค  
ปฏิบัติสรกิจ, 2536, หนา 9)   



2 
 

ความพิการเกิดข้ึนไดตั้งแตกอนเกิดปฏิสนธิจนกระทั่งเม่ือส้ินอายุขัยดวยสาเหตุสําคัญ ๆ 
เชน พันธุกรรม การใชยา โรคภัยไขเจ็บ อุบัติเหตุ นอกจากนี้การขยายตัวทางดานอุตสาหกรรมและ
การคมนาคมอยางไมเปนสัดสวนกับการพัฒนาคน ทําใหเพิ่มความเส่ียงตออุบัติเหตุและความพิการ
มากยิ่งข้ึน แตในทางตรงกันขามบริการทางการแพทยที่กาวหนาสามารถลดจํานวนผูเสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุ และสามารถยืดอายุคนพิการในรูปแบบตางๆไดมากข้ึน แตนั่นเทากับเปนการสะสมคน
พิการใหมีมากข้ึน  ซึ่งจะสงผลใหเกิดปญหาทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ตราบใดที่คน
พิการเหลานี้ยังมิไดรับการบําบัดรักษาใหกลับคืนสูสภาพปกติ หรือฟนฟูสภาพใหสามารถใชเปน
ประโยชนตอตนเองและสังคม  

องคการอนามัยโลกสรุปวามีผูพิการทั่วโลกประมาณรอยละ 2 ถึงรอยละ 10 ของประชากร   
ตอมา มีการสํารวจ และคาดการณวามีผูพิการที่ตองไดรับการบริการฟนฟูสมรรถภาพ130-150 ลาน
คน แตกลับพบวา กลุมประเทศกําลังพัฒนาสวนใหญยังขาดบริการดานการฟนฟูสมรรถภาพ และมี
สถานบริการที่รองรับบริการมีอยูนอย (Helander,Mendis and Goerdt, 1989. หนา13)สําหรับใน
ประเทศไทย หญิงและชายไทยเกือบ 1.5 ลานคนในประเทศไทยเปนคนพิการหรือคิดเปนรอยละ 3 
ของจํานวนประชากรและคนพิการสวนใหญในประเทศไทยอาศัยอยูในชนบทตัวเลขที่ไดจากการ
สํารวจของสํานักงานสถิติแหงชาติ พ.ศ. 2550 แสดงใหเห็นวารอยละ 65 ของคนพิการที่มีอายุ
มากกวา 15 ป ไมมีงานทําสวนคนที่มีงานทําในสาขาวิชาชีพนั้นอยูในอัตราสวนนอยขณะที่สวนใหญ 
(มากกวารอยละ 50) ทํางานภาคเกษตรกรรมและการประมงนอกจากนี้ผูชายพิการมักไดงานทํา
มากกวาผูหญิงพิการ ในอัตราสวนรอยละ 43 และ 28 ตามลําดับนอกจากนี้รอยละ 50.0 ของคน
พิการที่อยูในวัยทํางานไมไดทํางานในขณะที่คนพิการที่อยูในวัยทํางานที่มีงานทํานั้น สวนใหญจะ
ทํางานอยูในภาคการเกษตร ลักษณะของงานจะเปนการประกอบอาชีพสวนตัว เปนหลักสวนนอยที่
จะไดรับการวาจางหรือเปนลูกจางคนพิการที่อยูในวัยทํางานที่มีงานทํามีรายไดเฉล่ีย นอยกวาคน
ปกติที่อยูในวัยแรงงาน (ไมพิการ) เกือบ 3 เทานอกจากนี้รายไดเฉล่ียของคนพิการจะสูงข้ึนถาจบ
การศึกษาสูงข้ึน 

ผูพิการซึ่งถือวาเปนมนุษยปุถุชนธรรมดาคนหนึ่ง ยอมมีความตองการเชนเดียวกับมนุษย
ทั่วไป นั่นคือ นอกจากจะไดรับการตอบสนองความตองการทางดานปจจยัส่ีแลวยังตองการการเปนที่
ยอมรับของสังคม และความตองการที่สําคัญคือความรูสึกวาเปนคนมีคา มีความหมาย ไดมีโอกาส
ใชศักยภาพและความสามารถตามอัตภาพของแตละบุคคล แทนที่จะกําหนดวาเปนผู ไร
ความสามารถโดยส้ินเชิง สาเหตุที่เปนอุปสรรคสําคัญที่ทําใหคนพิการไมสามารถพัฒนาตนไปสู
ความตองการของแตละระดับข้ัน เกิดจากปญหาหลายประการ เชน ดานการแพทยและสาธารณสุข 
ดานการศึกษา ดานสังคม และดานอาชีพ เปนตน และแมกระทั่งในกลุมคนพิการดวยกันเองก็มี
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โอกาสที่ยังไมเทากันผลประโยชนสวนใหญจากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาสังคม
ยังกระจายไมทั่วถึงแมกระทั่งในกลุมคนที่ขาดโอกาสดวยกันโดยสวนใหญคนพิการอยูในกลุมคน
ยากจนและเปนเจาของรายไดที่มีสัดสวนเพียงเล็กนอยของรายไดทั้งหมด 

จากขอมูลจํานวนนายจางข้ึนทะเบียนจายเงินสมทบและจํานวนลูกจางในขายคุมครอง
กองทุนเงินทดแทนที่ประสบอันตรายหรือเจ็บปวยเนื่องจากการทํางานจําแนกตามการประสบ
อันตราย ทั่วราช อาณาจักร ป พ.ศ. 2436-2554 มีจํานวนนายจางข้ึนทะเบียน 338,270 ราย และมี
ลูกจางในขาย จํานวน 822,2960 ราย ตลอดระยะเวลา 15 ป มีผูเสียชีวิตจากการทํางาน 15,069 
ราย มีผูประสบอุบัติเหตุจนพิการรวม จํานวน 70,136 ราย และทุพลภาพ 302 ราย (สํานักงาน
กองทุนเงินทดแทน สํานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน 2554) รัฐบาลมีการบังคับใชกฎหมาย
หลายฉบับรวมทั้งมติคณะรัฐมนตรีกฎและนโยบายจํานวนมากที่เกี่ยวกับคนพิการรวมทั้งสิทธิในการ
สรางคุณประโยชนและการทํางานที่มีคุณคาการรับบริการข้ันพื้นฐานตางๆรวมถึงไดรับคาชดเชย
ผลประโยชนในระบบประกันสังคมและการสงเสริมใหเปนผูประกอบการ ซึ่งกฎหมายและนโยบายที่
สําคัญเชน รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 และแกไขเม่ือ พ.ศ. 2550 มีบทบัญญัติ
เกี่ยวกับการขจัดการเลือกปฏิบัติดวยสาเหตุจากสภาพรางกายหรือสุขภาพและใหคนพิการมีสิทธิ
ไดรับสวัสดิการสังคมและบริการตางๆพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคณุภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 
2550 เปนกฎหมายคุมครองสิทธิข้ันพื้นฐานของคนพิการอยางครบถวนและมีบทบญัญตัิเกีย่วกับการ
ขจัดการเลือกปฏิบัติดวยกฎหมายฉบับนี้ออกแทนพระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 
2534 ซึ่งเปนกฎหมายเกี่ยวกับความพิการฉบับแรกของประเทศไทย (เอมานูเอลลา พอสซาน 
ออนไลน ) ตามพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550  มาตรา 34 ได
กําหนดจํานวนคนพิการที่นายจางหรือเจาของประกอบการ และหนวยงานรัฐจะตองนําสงเงินเขา
กองทุนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2554 และ ในขอ 3 ของกฎกระทรวง ให
นายจางหรือสถานประกอบการซึ่งมีลูกจางตั้งแต 100 คนข้ึนไป รับคนพิการที่สามารถทํางานได  ไม
วาจะอยูในตําแหนงใดในอัตราสวนลูกจางที่มิใชคนพิการทุกหนึง่รอยคนตอคนพิการหนึง่คน เศษของ
หนึ่งรอยคนถาเกินหาสิบคนตองรับคนพิการอีกหนึ่งคน  
          จากฐานขอมูลทะเบียนกลางคนพิการสํานักงานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
แหงชาติ  ป  2556 พบวา  มี ผูพิการทั่ วประเทศจํานวน 1,356,003 คน อาศัยอยู ในเขต
กรุงเทพมหานคร จํานวน 51,611 คน ในสวนภูมิภาคไดแกภาคกลางและภาคตะวันออก 280,186 
คน  ภาคเหนือ 311,732 คน ภาคอีสาน 523,181 คน และภาคใต 151,024 คน ไมระบุภาค 38,269 
คน และมีคนพิการที่ลงทะเบียน ในสมาคมคนพิการแหงประเทศไทยประมาณ 2 แสนกวาคน โดยมี
อยูเพียงจํานวนหนึ่งเทานั้นที่ลงทะเบียนเพื่อขอใชสิทธิในการสมัครงานกับสถานประกอบการ และ
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หนวยงานของรัฐ ซึ่งสวนใหญมีคุณสมบัติไมเปนไปตามความตองการของตลาดแรงงาน นอกจากนี้ 
ส่ิงอํานวยความสะดวกในการเดินทางและสถานที่ทํางาน รวมถึงทัศนคติขององคกรและเพื่อน
รวมงานยังเปนปญหาสําคัญที่เกี่ยวเนื่องกับกฎกระทรวงและแนวนโยบายเกี่ยวกับคนพิการดังกลาว
นี้ในมุมหนึ่งไดแสดงใหเห็น การดําเนินงาน การวางนโยบายเกี่ยวกับคนพิการของรัฐยัง ไมมีงาน
ศึกษาวิจัยอยางชัดเจนเพียงพอเพื่อเปนฐานองคความรูรองรับแผนงานหรือการปฏิบัติงานอยาง
เพียงพอ ขอมูลบางสวนจาก รายงานการทบทวนและวิเคราะหวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับประเด็นคน
พิการระหวาง ป พ.ศ. 2517-2552 ที่ไดรับการสนับสนุนจาก สถาบันสรางเสริมสุขภาพคนพิการใน
สังคมไทย งานศึกษาวิจัยเกี่ยวกับคนพิการสวนใหญ แมจะมุงเนนไปในประเด็นการฟนฟูสมรรถภาพ 
ชีวิตทางสังคม และการศึกษาของคนพิการ (329 ชิ้น จากรวมทั้งหมด 686 ชิ้น) หากแตดูจะไม
ปรากฏการศึกษาที่ให "ภาพรวม" ทั้งประเทศเกี่ยวกับสัมพันธภาพระหวางความตองการของ
ตลาดแรงงานกับการศึกษา ของคนพิการ  อยางนอยจนถึงป พ.ศ. 2551 จะมีบางก็เพียงแตใน
สวนยอยตามแตละสถานศึกษาสําหรับคนพิการ ในแงนี้สงผลไดนําไปสูปญหาเชิงการจัดการ
หลังจากการประกาศกฎกระทรวงและ นโยบายเพราะภาครัฐไมมีขอมูลทางวิชาการเปนพื้น
ฐานรองรับปฏิบัติการที่สืบเนื่องมาจากแนวนโยบาย ดังตัวอยางสําคัญ คือ การปราศจากการศึกษา
เกี่ยวกับปจจัยที่มีผลกระทบตอการจางงานผูพิการในระบบประกันสังคม 
         นอกจากปญหาการขาดขอมูลปจจัยที่มีผลกระทบตอการจางงานผูพิการในระบบประกันสังคม
แลว แนวทางการสงเสริมและสนับสนุนใหผูพิการและผูประกันตนทุพพลภาพในระบบประกันสังคม
กลับเขาสูตลาดแรงงานอยางมีศักดิ์ศรียังมีนอยดวย คนพิการยังประสบปญหาเกี่ยวกับการเดิน
ทางเขาสูตลาดแรงงาน อันเนื่องมาจากสภาพทางกายภาพของการคมนาคมที่ยงัมิไดถูกปรับแตงโดย
ทั้งหมด รวมถึง "สํานึก และ "จินตภาพ" ของสังคมและหนวยงานตางๆ ที่มีตอคนพิการอันสัมพันธกับ
การปฏิบัติใหการออกแบบ เพื่อคนทั้งมวลใชไดจริงอยางมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค ซึ่ง
ประเด็นของสํานึกและจินตภาพดูจะสัมพันธกับทัศนคติของเจาของสถานประกอบ การและ
ผูรวมงานที่มีตอคนพิการดวย ซึ่งจากงานศึกษาบางสวนไดชี้ใหเห็นวาสถานประกอบการจํานวน 
หนึ่งที่มีโครงการรับคนพิการเขาทํางานกอนการประกาศกฎกระทรวงนี้ ไดมอบหมายงานใหกับคน
พิการทําอยางไมเต็มประสิทธิภาพหรือความคาดหวังของคนพิการ อีกทั้งบางสวนมีการปฏิบัติกับคน
พิการแตกตางและเทาเทียมกับคนสวนใหญ ในทางเดียวกันสถานประกอบการบางแหงก็ดูจะรับคน
พิการเขาทํางานเพื่อสรางภาพ ลักษณ "เพื่อสังคม" ใหกับองคกรมากกวาที่จะใหคนพิการทํางาน
อยางเทาเทียมกับพนักงานคนอ่ืน การวางนโยบาย ขอปฏิบัติ และการขับเคล่ือนเกี่ยวกับการทํางาน
ของคนพิการในสถานประกอบการ จึงฉายใหเห็นภาพของปญหาเกี่ยวกับคนพิการไทยที่แมจะมี
แนวนโยบายกาวหนาสักเพียงใด หากแตสภาวะที่เปนจริงของสังคมยังไมสอดคลองหรือไปดวยกัน
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ไมไดแนวคิด เชิงนโยบายดังกลาวก็ดูยากที่จะสัมฤทธิผล ปญหาและอุปสรรคที่มีผลตอการจางงาน 
ของผูพิการและผูประกันตนทุพพลภาพ ในระบบประกันสังคมทั้ง 2 กองทุนจึงเปนส่ิงที่ตองคิดอยาง
เชื่อมโยงกับ ประเด็นและการปฏิบัติทางสังคมอ่ืนๆ รวมถึงควรตองตั้งอยูบนสภาพหรือพื้นฐานที่เปน 
"จริง" และ “ฐานความรู" ที่เพียงพอ เพื่อที่จะไดกําหนดทิศทางไดอยางเหมาะสม เกิดประสิทธิภาพ 
และกอปญหาที่นอยที่สุด คณะผูวิจัยจึงสนใจที่จะทําการศึกษาวิจัยเร่ืองนี้ข้ึน 
 
วัตถุประสงคของการศกึษา  

1.  เพื่อศึกษาเปรียบเทียบระบบการจางงานคนพิการและผูทุพพลภาพ ของราชอาณาจักร
ไทยกับระบบการจางงานคนพิการและผูทุพพลภาพ ที่เปนแบบอยางที่ดีในการดําเนินงานของ
ตางประเทศ 
           2.  เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอการจางงานผูพิการและผูทุพพลภาพทั้งที่เขารับการฟนฟูที่ศูนย
ฟนฟูสมรรถภาพคนงานของสํานักงานประกันสังคมและไมไดเขารับการฟนฟู ในระบบประกันสังคม
และศึกษาปญหาอุปสรรค ทัศนคติ คานิยมของสังคมไทยที่มีผลตอการจางงานคนพิการและผูทุพพล
ภาพ ในระบบประกันสังคมทั้ง 2 กองทุน 

3.  เพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรคที่มีผลตอการจางงาน ของผูพิการและผูประกันตนทุพพล
ภาพในระบบประกันสังคมทั้ง 2 กองทุน 

4.  เพื่อศึกษาแนวทางการสงเสริมและสนับสนุนใหผูพิการและผูประกันตนทุพพลภาพใน
ระบบประกันสังคมกลับเขาสูตลาดแรงงานอยางมีศักดิ์ศรี 
 5.  เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ในการกลับเขาสูตลาดแรงงานระหวางคนพิการในระบบ
ประกันสังคมที่ผานการฟนฟูสมรรถภาพจากหนวยงานดานการฟนฟูสมรรถภาพกับผูที่ไมเคยผาน
การฟนฟูสมรรถภาพ 
 
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1.  สามารถสรางหลักประกันความม่ันคงในการดํารงชีวิตตอการมีงานทําของผูพิการและ
ผูประกันตนที่ทุพพลภาพ ในระบบประกันสังคม 
 2.  สํานักงานประกันสังคมมีทิศทางชวยเหลือผูพิการและผูทุพพลภาพในระบบ 
 
 
 
 



6 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
ขอบเขตดานเนื้อหา เปนการศึกษาปจจัยที่มีผลกระทบตอการจางงานผูพิการในระบบ

ประกันสังคมโดยมีตัวแปรตนประกอบดวย   
ปจจัยที่สวนบุคคลผูพิการไดแก 

- อายุ  
- ลักษณะความพิการที่สงผลใหทํางานเดิมไมได 
- ความรู  
- ทักษะที่เหมาะสมกับงานใหม 
- สถานะทางครอบครัว 
- ระยะทางจากที่พักอาศัยกับที่ทํางาน 
- การมีอาชีพใหม   
- การรับรูขาวสารการสมัครงาน 
- การยอมรับจากเพื่อนรวมงานเดิม 

ปจจัยเกี่ยวกับนายจางไดแก  
- งานที่เหมาะสมกับผูพิการ 
- การเปดรับสมัคร 

ปญหาคาจาง ปจจัยภาครัฐการประชาสัมพันธการวางแผนพัฒนาทักษะและอาชีพผูพิการ  
ปจจัยที่เกี่ยวกับระบบการทํางานรายไดเงินเดือน โบนัส สวัสดิการความกาวหนาชีวิตสวนตัว วิถชีีวิต
พฤติกรรม นิสัยครอบครัวสังคมเพื่อนรวมงานเจานายลูกนอง ระบบงานที่ รับผิดชอบงาน
นอกเหนือจากรับผิดชอบ ตัวแปรตาม ไดแก การจางงานผูพิการในระบบประกันสังคม 

ขอบเขตดานประชากรประกอบดวย ผูพิการจํานวน 550 คนเพื่อนรวมงาน จํานวน 306 คน
และนายจาง 300 คน  
 ขอบเขตดานสถานที่ โดยทําการศึกษาใน  

- ภาคกลาง  ไดแก กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ และระยอง   
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ไดแก  ขอนแกนและ นครราชสีมา   
- ภาคเหนือ  ไดแก  ลําพูนและพิษณุโลก 
- ภาคใต  ไดแก  นครศรีธรรมราชและตรัง 
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นิยามศพัท 
อัตมโนทัศน (Self-Concept) หมายถึง แนวคิดเกี่ยวกับตนเองวา เปนใคร เปนอะไร ซึ่ง

เปรียบเสมือนมองเงา ในกระจกที่สะทอนใหบุคคลไดเห็นตนเอง รูจักตนเองหรืออาจกลาวไดวามโน
ภาพแหงตน หมายถึง เนื้อหาความรูเกี่ยวกับตนเองที่บุคคลรับรู มโนภาพแหงตน มีความเกี่ยวของ
อยางใกลชิด กับการนับถือตนเอง แตไมไดเปนส่ิงเดียวกัน หากบุคคลมีมโนภาพแหงตน 

คนพิการ หมายถึง คนที่มีความผิดปกติหรือบกพรองทางรางกาย ทางสติปญญา หรือทาง
จิตใจ ตามประเภทและหลักเกณฑที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ทุพพลภาพ หมายถึง หยอนกําลังความสามารถที่จะประกอบการงานตามปกติได 
การปรับตัวในการทํางาน หมายถึง  การที่บุคคลปรับตัว ใหเขากับผูรวมงานได ในการอยู

รวมกันในสถานที่ทํางาน สังคม ซึ่งจะตองมีการติดตอสัมพันธกับคนในองคกรจะสามารถดํารงชีวิต
อยูรวมกันไดโดยการปรับปรุงไมใหเกิดความขัดแยงจนถึงตองแตกกลุมกัน แมวาแตละคนอาจจะมี
นิสัยใจคอหรือผลประโยชนแตกตางกัน 
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บทท่ี 2 
 

แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 

ทฤษฎีการปรับตัวของรอย  
รอยไดใหความหมายของมนุษยวา เปนบุคคลเดียว ครอบครัว กลุม องคกร และชุมชนเปน

ระบบการปรับตัวแบบองครวม (Holistic adaptation system) ระบบของมนุษยเปนทั้งหมดใน หนึ่ง
เดียวแสดงถึงพฤติกรรมการมีความหมายของมนุษย มีความสามารถในการคิด มีสติ และมี
ความหมาย ซึ่งจะมีการพิจารณาอยางมีประสิทธิภาพเพื่อที่จะทําการเปล่ียนแปลงคนและ
ส่ิงแวดลอมจะมีรูปแบบและมีความสัมพันธกับส่ิงแวดลอมทัง้ภายในและภายนอก                

ระบบการปรับตัวของบุคคลเปนระบบเปด ภายในมีการเปล่ียนแปลงอยางไมหยุดนิ่ง มี
ปฏิสัมพันธกับส่ิงแวดลอมทั้งภายในและภายนอกตลอดเวลา ( Roy, 1999) รอยมองวา บุคคล
ประกอบดวยกาย จิต และสังคม (Biopsychosocial being) มีความเปนองครวม ( Roy, 1984 )ไม
สามารถแยกจากกันไดเพื่อความปกติสุข หรือภาวะสุขภาพที่ดี นอกจากนี้ ยังข้ึนอยูกับระดับ  การ
ปรับตัว (Adaptation level) ซึ่งเปนปจจัยนําเขาสูระบบการปรับตัวของบุคคลอีกตัวหนึ่ง ระดับการ
ปรับตัว ก็คือระดับหรือขอบเขตที่แสดงถึงความสามารถของบุคคลในการตอบสนองทางบวกตอ
สถานการณหนึ่ง หรือเปนผลจากการที่บุคคลตอบสนองตอส่ิงเรานั่นเอง ทั้งนี้ รอย ไดแบงระดับการ
ปรับตัวออกเปน 3 ลักษณะ (Roy, 1999) ไดแก 

1) ระดับการปรับตัวที่มีการผสมผสานกันไดด ี(Integrated level of adaptation)   
     หมายถึง ระดับของการปรับตัวที่โครงสรางและหนาที่ของรางกาย สามารถทํางาน
ประสานกันไดอยางเหมาะสม ตอบสนองความตองการของบุคคลได เชน สามารถทํากิจกรรมตาง ๆ 
ไดตามปกติ สามารถตอบสนองความตองการของรางกายได เม่ือมีเหตุการณใด  เขามาสามารถ
ยอมรับได บุคคลมีความม่ันคงในดานรางกาย จิตใจ และสังคมสามารถแสดงบทบาทของตนเองได
อยางเหมาะสม มีปฏิสัมพันธกับบุคคลอ่ืนอยางเหมาะสมและขอความชวยเหลือจากผูอ่ืนตามความ
เหมาะสมเชนกัน 

2) ระดับการปรับตัวที่อยูในระยะของการชดเชย  (Compensatory level of adaptation)    
       หมายถึง ระดับที่กลไกการควบคุมและกลไกการคิดรูถูกกระตุนการทํางานเพื่อ ที่จะใหเกิด
กระบวนการปรับตัวอยางผสมผสาน(Integrated) 
              3) ระดับการปรับตัวที่อยูภาวะอันตราย/ไมดี (Compromised level of adaptation)     
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        หมายถึง ระดับการปรับตัวที่ยังไมเพียงพอที่จะไปถึงระดับของการปรับตัวที่ผสมผสานกันได
ดีและระดับการปรับตัวในระยะของการชดเชยทําใหเกิดปญหาการปรับตัวในระยะการปรับตัวที่ไมดี
นี้ เม่ือส่ิงเราที่มากระทบนั้นอยูในขอบเขตความสามารถในการปรับตัวของบุคคล บุคคลจะสามารถ
ปรับตัวไดอยางมีประสิทธิภาพ แตถาส่ิงเรานั้นอยูเหนือความสามารถของบุคคลจะเกิดการปรับตัวที่
ไมมีประสิทธิภาพ ซึ่งระดับความสามารถในการปรับตัวของแตละบุคคล จะมีลักษณะเฉพาะตัว และ
มีขอบเขตจํากัด แตถาหากบุคคลเคยประสบความสําเร็จในสถานการณเชนนี้มากอนแลว ขอบเขต
ระดับความสามารถในการปรับตัวจะกวางข้ึนในสถานการณใหมที่เกิดข้ึนคลายกันหากระดับการ
ปรับตัวไมมีประสิทธิภาพจะสงผลสะทอนกลับสูระดับการปรับตัวใหม เพื่อ ใหบุคคลนั้นอยูในสมดุล
ไดตอไปเม่ือส่ิงเราเขามากระทบทําใหระบบเกิดการเปล่ียนแปลงการปรับตัวใหเขาสูสมดุลของระบบ
โดยใชกลไกการเผชิญปญหา (Coping mechanism) เปนกระบวนการที่ตอบสนองตอการ
เปล่ียนแปลงของส่ิงแวดลอม เปนกระบวนการที่เกิดข้ึนโดยอัตโนมัติ โดยที่บุคคลไมตองคิด (Roy, 
1984) การปรับตัวนั้นอาศัยกลไก ที่ทํางานประสานกัน 2 กลไก ไดแก 

3.1) กลไกการควบคุม (Regulator mechanism)    รอย มองวาเปนกลไกการ
ปรับตัวเพื่อตอบสนองโดยอัตโนมัตเิพื่อรักษาสมดุลการทํางานของรางกายในระบบตางๆโดยอาศัย
ระบบประสาทของรางกาย (Neural) สารเคมี (Chemical) และระบบตอมไรทอ (Endocrine)  

กระบวนการเผชญิปญหาทํางาน จากการที่ส่ิงเราทัง้จากภายนอกและภายใน ผาน
การรับความรูสึก (Sense) เขาสูระบบประสาท ระบบไหลเวียน และระบบตอมไรทอผานวิถปีระสาท
(Channel)โดยอัตโนมัติ สงผลใหเกิดปฏิกิริยาตอบสนองโดยอัตโนมัต ิ(Automatic and 
unconscious responses) (Roy, 1984)และจะมีผลตอกลไกการคิดรูดวย 

3.2) กลไกการคิดรู (Cognator mechanism)   รอย มองวาเปนกลไกการปรับตัวที่
ทํางานผานทางกระบวนการการคิดรูและอารมณ (Cognitive-emotive) มี 4 วิถีทาง ไดแก 
กระบวนการรับรูหรือรับขอมูล (perceptual and information processing) คือ กิจกรรมการเลือกรับ
ขอมูล เก็บรหัส (Coding) และจดจําขอมูล (Memory) นั่นเองผานกระบวนการการเรียนรู
(Learning)  จะเกี่ยวของกับการเลียนแบบ การไดรับรางวัลผานกระบวนการตัดสินใจ (Judgment)  
และการแสดงอารมณ (Emotion) (Roy, 1984) ตลอดจนกลไกการปองกันทางจติ  

(Roy, 1999) แลวเกิดเปนพฤติกรรมตอบสนองออกมาการทํางานของกลไกลการควบคุม
และกลไกการคิดรูมีการทํางานรวมกันอยางแยกจากกนัไมไดสงผลใหเกิดผลลัพธ (Outcome) ซึ่ง
ตอบสนองออกมาเปนพฤติกรรมการปรับตัว 4 ดาน ไดแก  
   3.2.1.)การปรับตัวดานรางกาย (Physiological mode)  ซึ่งรอย (Roy, 1999) กลาว
วา เปนความสัมพันธระหวางกระบวนการทางดานรางกายและสารเคมีที่เกี่ยวของกันในเร่ืองการทํา
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หนาที่และกิจกรรมของระบบอวัยวะโดยจะเปนการทํางานของเซลล เนื้อเยื่ออวัยวะและระบบตาง ๆ 
ในรางกายของบุคคลเปนการปรับตัวเพื่อดํารงไวซึ่งความม่ันคงดานรางกาย (Physiologic 
integrity) ไดแก อากาศ น้ํา  อาหาร การออกกําลังกายและการพักผอน การขับถาย  การควบคุม
ภาวะสมดุลของรางกาย ยังรวมถึงการทําหนาที่ของกลไกการควบคุม คือ การรับความรูสึก สารน้ํา 
และอิเลคโตรไลท การทําหนาที่ของระบบประสาทและการทําหนาที่ของระบบตอมไรทอ เปาหมาย
สูงสุดเปนการปรับตัวเพื่อเขาสูสมดุลของรางกาย    การประเมินพฤติกรรมการปรับตัวดานรางกาย
เปนการประเมินพฤติกรรมที่เกี่ยวของกับความตองการพื้นฐานดานรางกายสามารถประเมินไดจาก
การสังเกต การวัด การตรวจรางกาย  การตรวจพิเศษ  การสัมภาษณและการรายงานดวยตนเอง มี
รายละเอียดดังนี้ 

- ออกซิเจน (Oxygenation) 
- โภชนาการ (Nutrition) 
- การขับถาย (Elimination) 
- การมีกิจกรรมและการพักผอน (Activity and rest)  
- การปองกันอันตรายของรางกาย (Protection) 
- การรับความรูสึก (Sense) 
- สารน้ําและอิเลคโตรไลท (Fluid and Electrolyte) 
- การทําหนาที่ของระบบประสาท (Neurological function) 
- การทําหนาที่ของระบบตอมไรทอ (Endocrine function) 

3.2.2 การปรับตัวดานอัตมโนทัศน (Self-concept mode) ประกอบข้ึนจากความ
เชื่อ และความรูสึกเกี่ยวกับตัวเองในชวงเวลาหนึง่ เกิดข้ึนจากการรับรูในตนเองและจากปฏิกิริยาของ
บุคคลรอบขาง(Roy, 1999) ซึ่งรอยแบงออกเปน 2 สวนใหญๆ คือ 
 1. อัตมโนทัศนดานรางกาย (Physical self)                         

รอย(Roy ,1999) อธิบายวา เปนการประเมินตนเองดานรางกายของบุคคลอันประกอบดวย
คุณลักษณะทางดานรางกาย การมีเพศสัมพันธ ภาวะสุขภาพและการเจ็บปวย และลักษณะที่
ปรากฏ รอย (Roy,1999) แบงเปนดานการรับความรูสึกของรางกาย (Body sensation) และดาน
ภาพลักษณ (Body image)  

2. อัตมโนทัศนสวนบุคคล (Personal self)      
      รอย(Roy,1999) กลาววา เปนการประเมินของแตละบุคคลเกี่ยวกับลักษณะนิสัย ความ
คาดหวัง ความรูสึกมีคา การใหคุณคา อัตมโนทัศนสวนบุคคลนี้ประกอบดวย ดานความม่ันคงใน
ตนเอง  
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(Self consistency) ดานอุดมคติของตนเอง (Self ideal) ดานศีลธรรมจรรยาและจิตวิญญาณแหง
ตน  

3.2.3. การปรับตัวดานบทบาทหนาที่ (Role function mode)  เปนการปรับตัวเพื่อ 
ตอบสนอง ทางดานความม่ันคงหรือไดรับการยอมรับในสังคม (Social integrity) เปนการกระทํา
หนาที่ตามความคาดหวังของสังคม เนนบทบาทตําแหนงหนาที่ของบุคคลที่เกี่ยวของกับบุคคลอ่ืน 
เปนส่ิงกําหนดพฤติกรรมของบุคคลในสถานการณหนึ่ง ๆ โดยบุคคลจะตองปรับตัวตามบทบาท
หนาที่ตามที่สังคมคาดหวังไวอยางเหมาะสม หากไมสามารถปรับตัวในดานบทบาทหนาที่ไดจะเกิด
ปญหาคือการไมสามารถแสดงบทบาทใหมไดอยางมีประสิทธิภาพ การแสดงบทบาทไมตรงกับ
ความรูสึกที่แทจริง  (Role distance) ความขัดแยงในบทบาท (Role conflict) และความลมเหลวใน
บทบาท (Role failure)  
การแสดงบทบาทนี้จะสัมพันธกับความรูสึกตอบทบาทตามที่รอยไดแบงบทบาทของบุคคล 
ออกเปน 3 ประเภท คือ 

1. บทบาทปฐมภูมิ (Primary role)        
  บทบาทนี้เปนตัวกําหนดพฤติกรรมของบุคคลเปนสวนใหญ ดังนั้น บทบาทนี้เปนไปตามการ
เจริญเติบโตของบุคคลหรือข้ันพัฒนาการแตละวัย เชน บทบาทการเปนเด็กวัยเรียน บทบาทในการ
เปนผูสูงอาย ุ

2. บทบาททุติยภูมิ (Secondary role)       
    เปนบทบาทที่สัมพันธกับบทบาทปฐมภูมิ บุคคลหนึ่งอาจมีบทบาททุติยภูมิไดหลายบทบาท 
ทั้งบทบาทในครอบครัว เชน บทบาท การเปนบุตรของบิดามารดา บทบาทการเปนพี่หรือเปนนอง 
และบทบาทตามอาชีพ เชน บทบาทการเปนพยาบาล บทบาทการเปนครู บทบาทการเปนนักศึกษา
พยาบาล 

3. บทบาทตติยภูมิ (Tertiary role)        
    เปนบทบาทชั่วคราวที่บุคคลนั้นไดรับบทบาทนี้มีสวนเกี่ยวของกับระยะเวลาและระยะ
พัฒนาการของบุคคล เชน บทบาทการเปนผูปวย บทบาทการเปนประธานการประชุม เปนตน  ทั้งนี้ 
บทบาทจะประกอบไปดวยพฤติกรรมของบุคคล 2 พฤติกรรม ไดแก  พฤติกรรมการกระทํา
(Instrumental behavior) และพฤติกรรมความรูสึก (Expressive behavior)    

3.2.4. การปรับตัวดานการพึ่งพาระหวางกัน (Interdependence mode) เปนการ 
ปรับตัวเพื่อใหเกิดความม่ันคงทางสังคมเชนกันเปนการตอบสนองตอความตองการที่จะมี
สัมพันธภาพระหวางบุคคลการใหไดรับความรัก ความหวงใย กอใหเกิดความรูสึกม่ันคงปลอดภัย 
หากปฏิบัติตัวหรือปรับตัวไมเหมาะสมจะเกิดการพึ่งพาผู อ่ืนไม เหมาะสม (Dysfunction 



12 
 

dependence) และการพึ่งพาตนเองไมเหมาะสม (Dysfunction independence) แตโดยปกติแลว
บุคคลจะพยายามพึ่งพาตนเองและผูอ่ืนภายในขอบเขตที่เหมาะสมและสังคมยอมรับ  มีการรับและ
ใหความเอาใจใสดูแล พึ่งพาอยางสมํ่าเสมอ มีปฏิสัมพันธและการอยูคนเดียวอยางเหมาะสม ซึ่งถือ
วาเปนการปรับตัวดานนี้ที่ มีความเหมาะสม  ซึ่งรอย ( Roy,1999) แบงการประเมินออกได
ดังนี้                                               
   1. บุคคลสําคญั (Significant other) เปนการประเมินความรูสึก ความผูกสัมพันธภาพ และ
การชวยเหลือกันระหวางผูรับบริการกับบุคคลที่มีความหมายตอชีวิต                                               
  2. ระบบสนับสนุน ( Supporting system )  ประเมินความรูสึก ความผูกพัน การชวยเหลือ
ระหวางผูรับบริการกับครอบครัว เครือญาติ เพื่อนรวมงาน             
         รอยใหคําจํากัดความของส่ิงแวดลอม โดยยึดตามทฤษฎีของเฮลสัน ที่กลาววา   “การ
ปรับตัวเปนการทํางานของระดับการเปล่ียนแปลงระดับและระบบการปรับตัวของนุษย”รอยมองวา 
ส่ิงแวดลอม เปนทุกส่ิงทุกอยาง ทุกสภาพการณ ที่ลอมรอบตัวบุคคลทั้งภายในและภายนอกบุคคล มี
ผลกระทบตอพัฒนาการและพฤติกรรมของบุคคล (Roy, 1999) ส่ิงแวดลอมถือเปนปจจัยนําเขาเม่ือมี
การเปล่ียนแปลงส่ิงแวดลอมเกิดข้ึนจะกลาย เปนส่ิงเราที่มากระตุนใหบุคคลเกิดการปรับตัว โดย
จําแนกส่ิงเราออกเปน 3 ประเภท ไดแก 

1.ส่ิงเราตรง (Focal stimuli) คือ ส่ิงเราทั้งจากภายนอกและภายในที่บุคคลกําลังเผชิญอยูใน
ขณะนั้นมีความสําคัญและมีอิทธิพลตอการปรับตัวมากที่สุดทําใหตองมีการตอบสนองตอส่ิงเรานั้น
เกิดข้ึน ส่ิงเราเปรียบเสมือนตัวกระตุนใหเกิดพฤติกรรม เชน การเจ็บปวยขณะนั้น 

2.ส่ิงเรารวม (Contextual stimuli) คือ ส่ิงเราอ่ืน ๆ ที่มีอยูในขณะนั้น นอกเหนือจากส่ิงเรามี
ผลมากระทบบุคคลเชนกัน เปนไดทั้งในทางบวกและทางลบ ซึ่งถามีผลในทางบวกจะชวยลดอิทธิพล
ของส่ิงเราตรงหรือชวยลดความรุนแรงไดแตถามีผลในทางลบจะทําใหอิทธิพลของส่ิงเราตรงมี
อิทธิพลมากยิ่งข้ึนจะทําใหบุคคลปรับไดยากเพิ่มข้ึนโดยอาจจะมีผลเปนตัวเสริมตอส่ิงเราตรง ส่ิงเรา
รวมเหลานี้ เชน เพศ การศึกษา สัมพันธภาพ รายไดของครอบครัว เปนตน 

3.ส่ิงเราแฝง (Residual stimuli) คือ ปจจัยส่ิงแวดลอมทั้งภายนอกและภายในระบบบุคคล
เปนลักษณะเฉพาะตัวของมนุษย หรืออาจเกิดจากประสบการณในอดีต เชน นิสัย ทัศนคติ ความเชื่อ 
คานิยม บุคลิกภาพ เปนตน 
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แผนภาพท่ี 1 สิ่งเรา 
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การเกิดอันตราย การบาดเจ็บและทุพพลภาพจากการทํางาน  
จากขอมูลสํานักงานสถิติแหงชาติ ณ เดือนมีนาคม พ.ศ. 2555 พบวาประเทศไทยมี

ประชากรทั้งส้ิน 67.80 ลานคนแบงเปนอายุต่ํากวา 15 ปจํานวน 13.43 ลานคนและผูมีอายุ 15 ปข้ึน
ไปจํานวน 54.37 ลานคน ซึ่งในกลุมนี้เปนผูอยูในกําลังแรงงานจํานวน 38.96 ลานคน โดยจําแนก
เปนผูมีงานทําจํานวน 38.19 ลานคนผูวางงาน 0.29 ลานคนและผูรอฤดูกาล 0.48 ลานคน ใน
จํานวนผูมีงานทํา 38.19 ลานคน แบงเปนผูที่ทํางานภาคเกษตรกรรมจํานวน 13.51 ลานคน (รอยละ 
35.38) และทํางานนอกภาคเกษตรกรรมจํานวน 24.68 ลานคน (รอยละ 64.62) 
 ขอมูล ณ เดือนมีนาคม พ.ศ. 2555 มีผู ข้ึนทะเบียนเปนผูประกันตนกับสํานักงาน
ประกันสังคมกระทรวงแรงงาน จํานวน 9.04 ลานคน (รอยละ 23.20) และสถิติการประสบอันตราย
จากการทํางานในชวงปพ.ศ. 2545–2554ในผูประกันตน โดยขอมูลดังกลาวมีที่มาจากสํานักงาน
กองทุนเงินทดแทน สํานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงานระหวางป พ.ศ. 2545 – 2550 จํานวน
ลูกจางที่ประสบอันตรายจากการทํางานและจํานวนเงินทดแทนที่สูญเสียไปไดเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่อง 
โดยพบวาเร่ิมมีจํานวนลดลงระหวาง ป พ.ศ. 2550-2554 แตอยางไรก็ตาม จํานวนลูกจางที่เสียชีวิต
และอัตราการประสบอันตรายจากการทํางานตอลูกจาง 1,000 ราย ทั้งหมดรวมทุกกรณีและกรณี
รุนแรง (ไมรวมกรณีหยุดงานไมเกิน 3 วัน) ลดลงระหวาง พ.ศ. 2545 – 2554 อัตราการประสบ
อันตรายจากการทํางานตอลูกจาง 1,000 คน ทั้งกรณีรุนแรงและรวมทุกกรณีลดลง แตจํานวนเงิน
ทดแทนเพิ่มข้ึนระหวาง พ.ศ. 2545 – 2550 โดยมีแนวโนมลดลงจนถึง พ.ศ. 2552 และเพิ่มข้ึน
เล็กนอยใน พ.ศ. 2553 ดังแสดงตามแผนภาพที่ 1 
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แผนภูมท่ีิ 1 อัตราการประสบอันตรายจากการทํางานตอลูกจาง 1,000 คน กรณีรุนแรง รวม
ทุกกรณีและเงินทดแทนระหวาง พ.ศ. 2545 – 2554 

 

 
  

สําหรับแนวโนมจํานวนลูกจางที่ประสบอันตรายจากการทํางานรวมทุกกรณีและกรณีรุนแรง
ระหวางพ.ศ. 2545-2554 โดยการประสบอันตรายรวมทุกกรณีและกรณีรุนแรงเปนรูประฆังคว่ําระ
หวาง พ.ศ. 2545-2550 และภายหลังจากนั้นมีแนวโนมลดลงโดยมีคาเกือบคงที่ในระหวาง พ.ศ. 
2552-2553 และลดลงอีกคร้ังใน พ.ศ. 2554 ดังแสดงตามแผนภูมิที่ 1 
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แผนภูมท่ีิ 2 จํานวนลูกจางท่ีประสบอันตรายจากการทํางานรวมทุกกรณีและกรณีรุนแรง  
ระหวาง พ.ศ. 2545 – 2554 
 

 
 

 ลักษณะการประสบอันตรายจากการทํางาน 10 ลําดับแรก ระหวาง พ.ศ. 2546 – 2554
พบวา อันดับแรกคือวัตถุหรือส่ิงของตัด/บาด/ทิ่มแทง อันดับที่สองคือวัตถุหรือส่ิงพังทลาย/หลนทับ
และอันดับที่สามคือวัตถุหรือส่ิงของ หรือสารเคมีกระเด็นเขาตา โดยใน พ.ศ. 2554 พบวา จํานวนผู
ไดรับอันตรายจากวัตถุหรือส่ิงของตัด/บาด/ทิ่มแทง ซึ่งเปนสาเหตุลําดับแรกมากกวาสาเหตุลําดับที่
สิบ คือผลจากความรอนสูง/สัมผัสความรอน ถึง 10 เทาดังแผนภูมิที่ 2 
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ตารางท่ี 1 ลักษณะการประสบอันตราย 

 
 

 อวัยวะที่ประสบอันตรายจากการทํางานจํานวนลูกจางที่ประสบอันตรายหรือเจ็บปวย
เนื่องจากการทํางาน (รวมทุกกรณี) ระหวาง พ.ศ. 2546 – 2554 จําแนกตามอวัยวะซึ่งแบงออกเปน 
27 ประเภท โดยพบวาในป พ.ศ. 2554 อวัยวะที่ลูกจางประสบอันตรายอันตรายจากการทํางานรวม
ทุกกรณี 3 ลําดับแรก ไดแก (1) นิ้วมือ (2) ดวงตา และ (3) บาดเจ็บหลายสวนตามรางกาย 
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ตารางท่ี 2 สถิติการประสบอันตรายหรือเจ็บปวยเน่ืองจากการทํางาน (รวมทุกกรณี)  
 ระหวาง พ.ศ. 2546 – 2554 จําแนกตามอวัยวะ 
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ขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกบัความพกิาร  
จากขอมูลการสํารวจของสํานักงานกองทนุทดแทนป พ.ศ. 2554 
 1. จํานวนนายจาง  
 ป 2554 มีนายจางที่อยูในความคุมครองของกองทุนเงินทดแทน จํานวน 338,270 ราย เพิ่มข้ึน
จากป 2553 รอยละ 1.71 เม่ือพิจารณา จํานวนนายจางของป 2550-2554 พบวา ป 2550 มีจํานวน
นายจาง 322,911 ราย และปตอมาจํานวนนายจางมีแนวโนมเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่อง เฉล่ียรอยละ 
1.17 ตอป  
 2. จํานวนลูกจาง 
 ป 2554 มีลูกจางที่อยูในความคุมครองของกองทุนเงินทดแทน จํานวน8,222,960 ราย เพิ่มข้ึน
จากป 2553 รอยละ 0.55 เม่ือพิจารณาจํานวนลูกจางของป 2550 – 2554 พบวา ป 2552จํานวน
ลูกจางลดลงจาก 2551 รอยละ 2.41 เนื่องจากในชวงปลายป 2551 เกิดวิกฤตเศรษฐกิจโลก ไดสงผล
กระทบแกระบบเศรษฐกิจไทย ทําใหอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจลดลง เกิดสภาวการณเลิกจาง 
เพิ่มข้ึนตอเนื่องจนถึงป 2552 ในขณะเดียวกัน ป 2552 รัฐบาลไดมีมาตรการกระตุนเศรษฐกิจ ทําให
อัตราการเติบโต ทางเศรษฐกิจในป 2553 ขยายตัวเพิ่มข้ึน (ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต,ิ 2553)  
         สํานักงานกองทุนเงินทดแทน ดําเนินการรวบรวมขอมูลสถิติการประสบอันตรายหรือเจ็บปวย
เนื่องจากการทํางานของลูกจาง ป 2550-2554 สรุปไดดังนี้  
 1. จํานวนการประสบอันตรายหรือเจ็บปวยเนื่องจากการทํางาน ป 2554 มีจํานวนการ
ประสบอันตราย 129,632 ราย ลดลงจากป 2553 รอยละ 11.52 เม่ือพิจารณาจํานวนการประสบ
อันตรายของ ป 2550 - 2554 พบวา ป 2550 มีการประสบอันตราย 198,652 ราย และปตอมา
จํานวนการประสบอันตรายมีแนวโนมลดลงอยางตอเนื่อง เฉล่ียรอยละ 9.99 ตอป เม่ือพิจารณา
ความรุนแรงของการประสบอันตราย ในชวงป 2550-2554 พบวา เฉล่ีย 5 ป ลูกจางสวนใหญประสบ
อันตรายและหยุดงานไมเกิน 3 วัน คิดเปนรอยละ 71.49 รองลงมา คือ ประสบอันตรายและหยุดงาน
เกิน 3 วัน คิดเปนรอยละ 26.56 และมีลูกจางประสบอันตรายกรณีสูญเสียอวัยวะ รอยละ 1.54 และ
กรณีตาย รอยละ 0.40 สําหรับกรณีทุพพลภาพ มีสัดสวนนอยที่สุด คิดเปนรอยละ 0.01 ของลูกจางที่
ประสบอันตรายจากการทํางานทั้งหมด เม่ือพิจารณาอัตราการเปล่ียนแปลงเฉล่ียตอป จําแนกตาม
ความรุนแรง พบวา ลูกจางที่ไดรับอันตรายกรณีทุพพลภาพ มีอัตราเฉล่ียลดลงมากที่สุด รอยละ 
19.76 ตอป รองลงมา คือ ลูกจางที่ไดรับอันตรายกรณีสูญเสียอวัยวะบางสวน มีอัตราเฉล่ียลดลง
รอยละ 15.50 ตอป และลูกจางที่ไดรับอันตรายและหยุดงานไมเกิน 3 วัน มีอัตราเฉล่ียลดลงรอยละ 
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10.55 ตอป ตามลําดับ สําหรับลูกจางที่ไดรับอันตรายจนถึงแกความตาย มีอัตราเฉล่ียลดลงนอย
ที่สุด รอยละ 5.22 ตอป  
 2. อัตราการประสบอันตรายตอลูกจาง 1,000 ราย  อัตราการประสบอันตรายเนื่องจาก
การทํางานตอลูกจาง 1,000 ราย คํานวณไดจากจํานวนการประสบอันตรายทั้งหมดใน 1 ป หารดวย
จํานวนลูกจางที่อยูในความคุมครองกองทุนเงินทดแทนทั้งหมด ณ ส้ินป คูณดวย 1,000  การ
คํานวณอัตราการประสบอันตรายตอลูกจาง 1,000 ราย แบงเปน 2 กรณ ี
 1.) นับจํานวนการประสบอันตรายทุกกรณีความรุนแรง (ตาย ทุพพลภาพ สูญเสีย
อวัยวะ หยุดงานเกิน 3 วัน หยุดงานไมเกิน 3 วัน) 
  2.) นับจํานวนการประสบอันตรายกรณีรายแรง (ตาย ทุพพลภาพ สูญเสียอวัยวะ หยุด
งานเกิน 3 วัน)  
 ในชวงป 2550 – 2554 พบวา อัตราการประสบอันตรายตอลูกจาง 1,000 ราย (รวม ทุก
กรณีความรุนแรง) มีแนวโนมลดลงเฉล่ียรอยละ 10.19 ตอป โดยป 2550 อัตราการประสบอันตราย 
เทากับ 24.29 รายตอพันราย และตอมาในป 2554 ลดลงอยูที่อัตรา 15.76 รายตอพันราย เม่ือ
พิจารณาอัตราการประสบอันตรายตอลูกจาง 1,000 ราย (กรณีรายแรง) พบวา ในชวงป 2550-2554 
มีแนวโนมลดลงเชนกันเฉล่ียรอยละ 8.76 ตอป โดยป 2550 อัตราการประสบอันตราย เทากับ 6.67 
รายตอพันราย และตอมาในป 2554 ลดลงอยูที่อัตรา 4.61 รายตอพันราย 
 ในชวงป 2550 – 2554 พบวา อัตราการประสบอันตรายตอลูกจาง 1,000 ราย (รวม ทุก
กรณีความรุนแรง) มีแนวโนมลดลงเฉล่ียรอยละ 10.19 ตอป โดยป 2550 อัตราการประสบอันตราย 
เทากับ 24.29 รายตอพันราย และตอมาในป 2554 ลดลงอยูที่อัตรา 15.76 รายตอพันราย  เม่ือ
พิจารณาอัตราการประสบอันตรายตอลูกจาง 1,000 ราย (กรณีรายแรง) พบวา ในชวงป 2550-2554 
มีแนวโนมลดลงเชนกันเฉล่ียรอยละ 8.76 ตอป โดยป 2550 อัตราการประสบอันตราย เทากับ 6.67 
รายตอพันราย และตอมาในป 2554 ลดลงอยูที่อัตรา 4.61 รายตอพันราย  
 3. ลักษณะการประสบอันตรายของลูกจาง จําแนกตามประเด็นที่สําคัญ ดังนี้  
 1.) จังหวัดพบวา จังหวัดที่มีจํานวนลูกจางประสบอันตรายสูงสุด 5 อันดับแรกของป 2550-
2554 ไมแตกตางกัน คือ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ยังคงเปนจังหวัดที่มีจํานวนการประสบอันตราย
สูงสุด หรือ โดยเฉล่ีย 5 ป มีลูกจางประสบอันตรายรอยละ 28.52 ตอป ของจํานวนการประสบ
อันตรายทั้งหมดรองลงมา คือ จังหวัดสมุทรปราการ รอยละ 17.78 และจังหวัดชลบุรี รอยละ 6.98 
ตามลําดับ  
 2.) สาเหตุที่ประสบอันตราย  พบวา สาเหตุที่ทําใหลูกจางประสบอันตรายหรือเจ็บปวย
เนื่องจากการทํางานสูงสุด 5 อันดับแรกของป 2550-2554 ไมแตกตางกัน คือ วัตถุหรือส่ิงของตัด/
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บาด/ทิ่มแทง ยังคงเปนสาเหตุหลักของการประสบอันตราย หรือโดยเฉล่ีย 5 ป มีลูกจางประสบ
อันตรายรอยละ 23.22 ตอป ของจํานวนการประสบอันตรายทั้งหมด รองลงมา คือ วัตถุหรือส่ิงของ
กระแทก/ชน รอยละ 16.31 และวัตถุหรือส่ิงของหรือสารเคมีกระเด็นเขาตา รอยละ 15.91 ตามลําดับ  
 3.) ส่ิงที่ทําใหประสบอันตราย พบวา ส่ิงที่ทําใหลูกจางประสบอันตรายหรือเจ็บปวย
เนื่องจากการทํางานสูงสุด 5 อันดับแรกของป 2550-2554 ไมแตกตางกัน คือ วัตถุหรือส่ิงของ หรือ
โดยเฉล่ีย 5 ป มีลูกจางประสบอันตรายรอยละ 46.23 ตอป ของจํานวนการประสบอันตรายทั้งหมด 
รองลงมา คือ เคร่ืองจักร รอยละ 12.97 และเคร่ืองมือ รอยละ 12.53 ตามลําดับ  
 4.) อวัยวะที่ไดรับอันตราย พบวา อวัยวะที่ลูกจางไดรับอันตรายประสบอันตรายหรือ
เจ็บปวยเนื่องจากการทํางานสูงสุด 5 อันดับแรกของป 2550-2554 ไมแตกตางกัน คือ ยังคงเปนนิ้ว
มือหรือนิ้วหัวแมมือ หรือโดยเฉล่ีย 5 ปมีลูกจางประสบอันตรายรอยละ 27.89 ตอป ของจํานวนการ
ประสบอันตรายทั้งหมด รองลงมา คือ ตา รอยละ 18.91 และมือ รอยละ 6.85 ตามลําดับ  
 5.) กลุมอายพุบวา กลุมอายุของลูกจางที่มีจํานวนการประสบอันตรายสูงสุดของป 2550 - 
2554 ไมแตกตางกัน คือ กลุมอายุ 25-29 ป ยังคงเปนกลุมอายุที่มีจํานวนการประสบอันตรายสูงสุด 
หรือโดยเฉล่ีย 5 ป คิดเปนรอยละ 22.56 ตอป ของจํานวนการประสบอันตรายทั้งหมด รองลงมา คือ 
กลุมอายุ 30-34 ป รอยละ 18.25 และกลุมอายุ 20-24 ป รอยละ 16.83 ตามลําดับ  เม่ือพิจารณา
อัตราการประสบอันตรายตอลูกจาง 1,000 ราย พบวา ลูกจางอายุ 15 - 19 ป ยังคงเปนกลุมอายุที่มี
อัตราการประสบอันตรายสูงสุด หรือโดยเฉล่ีย 5 ป เทากับ 33.53 รายตอพันราย รองลงมา คือ 
ลูกจางอายุ 20-24 ป เทากับ 23.62 รายตอพันราย และลูกจางอายุ 25-29 ป เทากับ 20.01 รายตอ
พันราย ตามลําดับ 
 6.) ขนาดสถานประกอบการ  พบวา ขนาดสถานประกอบการที่มีจํานวนลูกจางประสบ
อันตรายสูงสุดของป 2550 - 2554 ไมแตกตางกัน คือ สถานประกอบการขนาด 200-499 คน ยังคง
เปนขนาดที่มีจํานวนการประสบอันตรายสูงสุด หรือโดยเฉล่ีย 5 ป คิดเปนรอยละ 18.13 ตอป ของ
จํานวนการประสบอันตรายทั้งหมด รองลงมา คือ สถานประกอบการขนาด 20-49 คน รอยละ 15.27 
และสถานประกอบการขนาด 100-199 คน รอยละ 14.77ตามลําดับ  เม่ือพิจารณาอัตราการประสบ
อันตรายตอลูกจาง 1,000 ราย พบวา โดยเฉล่ีย 5 ป สถานประกอบการขนาด 50-99 คน มีอัตราการ
ประสบอันตรายสูงสุด เทากับ 25.86 รายตอพันราย รองลงมา คือ สถานระกอบการขนาด 100-199 
คน เทากับ 25.59 รายตอพันราย และสถานประกอบการขนาด 20 - 49 คน เทากับ 25.17 รายตอ
พันราย ตามลําดับ 
 7.) ประเภทกิจการ พบวา ประเภทกิจการที่มีจํานวนลูกจางประสบอันตรายสูงสุดของป 
2550 - 2554 ไมแตกตางกัน คือ ประเภทกิจการกอสราง ยังคงเปนประเภทกิจการที่มีจํานวนการ
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ประสบอันตรายสูงสุด หรือโดยเฉล่ีย 5 ป คิดเปนรอยละ 8.40 ตอป ของจํานวนการประสบอันตราย
ทั้งหมด รองลงมา คือ ประเภทกิจการการผลิตเคร่ืองดื่ม อาหาร ฯลฯ รอยละ 5.80 และประเภท
กิจการการคาเคร่ืองไฟฟายานพาหนะฯ รอยละ 5.39 ตามลําดับ 
 
อัตมโนทัศน 

ความหมายของตนและอัตมโนมติแหงตน 
 คําวา อัตมโนมติแหงตน (self-concept) มีคําอ่ืนที่ใชแทนไดในความหมายเดียวกัน ไดแก
คําวา มโนทัศน อัตมโนทัศน ความคิดเห็นตนเอง มโนมติเกี่ยวกับตนเองและความรูสึกนึกคิด
เกี่ยวกับตนเอง 
 ตน (self) คือ ระบบทั้งหมดของรางกาย พฤติกรรม ความรูสึก นึกคิดของบุคคล ตามวิถีทาง
ที่บุคคลนั้นเปน 
 อัตมโนมติแหงตน (self - concept) คือ ระบบโครงสรางของการรับรู ที่บุคคลมีตอตนอันเปน
ผลมาจากประสบการณในอดีตและปจจุบัน 

อัตมโนทัศน (Self-Concept) เปนผลรวมทั้งหมดของลักษณะประจําตัว ความสามารถ 
คานิยม เจตคติ ที่บุคคลเชื่อวา เปนส่ิงอธิบายตัวเขาวาเปนอยางไร หรือ มโนภาพแหงตน หมายถึง 
แนวคิดเกี่ยวกับตนเองวา เปนใคร เปนอะไร ซึ่งเปรียบเสมือนมองเงา ในกระจกที่สะทอนใหบุคคลได
เห็นตนเอง รูจักตนเอง หรืออาจกลาวไดวา มโนภาพแหงตน หมายถึง เนื้อหาความรูเกี่ยวกับตนเองที่
บุคคลรับรู มโนภาพแหงตน มีความเกี่ยวของอยางใกลชิด กับการนับถือตนเอง แตไมไดเปนส่ิง
เดียวกัน หากบุคคลมีมโนภาพแหงตนมโนภาพแหงตนสามารถแบงออกไดเปน 4 สวน 

1. Ideal Self เปนภาพที่บุคคลอยากเห็น อยากเปนในอนาคต สําหรับบางคนภาพจะชัดเจน 
เพราะเขารูสึกถึงการเปล่ียนแปลง ส่ิงที่เขาตองการในชีวิต และจะตองทําอยางไรจึงจะเปนได สําหรับ
บางคนอาจจะมีภาพไมชัดเจน และบางคนอาจจะมีภาพที่ไมสอดคลอง กับความจริงหรือเปนไป
ไมได ส่ิงที่มักจะทําใหบุคคลมีปญหาก็คือ การที่บุคคลคิดวาไดบรรลุตนตามอุดมคติแลว ซึ่งในความ
เปนจริง จะตองใชเวลายาวนาน และอาศยัการตระหนักรูตนเอง และตองใชเวลาพอสมควรในการที่
จะบรรลุ พอแมบางคนสรางภาพที่เด็กควรเปนหรือจะไดรับการยอมรับไวใหเด็ก 

2. Looking - Glass Self เปนภาพตนเองที่บุคคลคิดวาคนอ่ืนมองวา เขาเปนคนอยางไร 
เปนภาพของตนเองที่เปนคานิยม ความเชื่อ ขอกําหนดของสังคม (คนอ่ืนหรือสังคมตองการใหเปน) 
ตามความตองการของสังคมนี้ เปนสวนที่ไดจากการปรุงแตงตาม คานิยม หรือตาม ความตองการ
ของสังคม หรืออาจจะใชคําวา Public-self ก็จะมีความหมายใกลเคียงกัน 
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3. Self – Image ตนตามการรับรู หมายถึง ความรูสึกที่แทจริงของตนเองที่รับรูเกี่ยวกับ
ตนเอง ซึ่งการรับรูนี้อาจจะตรงกับที่เปนจริง ๆ หรือไมตรงก็ได ถาการรับรูตนเองเปนดานบวกก็จะทํา
ใหมีเปาหมายในชีวิตและมีความสุขได แตถามีในทางกลับกันก็จะไมมีความสุข 
 4. Real-Self หรือ Actual –Self ตนตามความเปนจริงหรือตนตามอัตภาพ หมายถึง ตัวตนที่
เปนจริง ไมเกี่ยวกับการไดรับการยอมรับหรือไมไดรับการยอมรับของบุคคลรอบขาง ซึ่งตองใชเวลา
ในการคนพบตนเองวาเปนคนชนิดใด มีความรูสึกนึกคิดอยางไรในการดําเนินชีวิต 

ระดับความสามารถในการทํางานตออัตมโนมติแหงตน 
มรกต  สิงคะเชนทร (2518) ไดศึกษาความพึงพอใจในอาชีพกอสราง กลุมตัวอยางเปน

คนงานกอสรางขนาดเล็ก กลาง และใหญ ในเขตกรุงเทพ พบวา คนงานสวนใหญมีความพอใจใน
ระดับปานกลาง และเชื่อวางานกอสรางเปนงานที่ไมม่ันคงนัก และไมคิดที่จะยึดเปนอาชีพหลักตอไป 
คนงานสวนใหญไมมีความรูในดานกฎหมายแรงงานเลยขาดความรูเร่ืองสหภาพแรงงานและขาด
สํานึกในการที่จะรวมตัวกันเพื่อปกปองสิทธิของคนงานดวยกันเอง ถาเกิดปญหาไมพอใจอยางใด
อยางหนึ่งข้ึน คนงานสวนใหญมักไมมีปฏิกิริยาแสดงออก ถาเห็นวาเกิดขัดแยงข้ึนระหวางนายจาง
กับลูกจางแลว ผลที่ตามมาคือ ลูกจางถูกไลออก และความตองการคนงานสวนใหญเสนอให
นายจางปรับปรุงที่พักอาศัยในแหลงงานใหมีสภาพทีดีกวาที่เปนอยู โดยเพิ่มปริมาณปจจัยเชน 
จํานวนหองน้ํา หองสวม น้ําประปา และ ไฟฟาใหเพียงพอ 

มรกต   สิงคะเชนทร (2522) ไดศึกษาการวิเคราะหสภาพและปญหาแรงงานในอุตสาหกรรม
กอสรางในเขตกรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยางเปนลูกจางคนงานกอสราง จํานวน 374 คน ในสถาน
ประกอบการขนาดเล็ก กลาง และใหญ ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา คนงานสวนใหญในวัยฉกรรจ
เหมาะกับงานที่คอนขางหนักและเส่ียงภัย  คนงานสวนใหญในสถานประกอบการทั้ง 3 มีการศึกษา
ระดับต่ํา อายุเฉล่ีย 26.3 ป เปนคนงานที่มีไมมีฝมือมากที่สุด สวนใหญเปนคนโสด คนงานหญิงเปน
โสดมากกวาชาย คือรอยละ 52.94 มีภูมิลําเนาอยูภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากที่สุด รอยละ 47.13 
สวนใหญ มีที่พักอาศัยอยูในแหลงงาน การใชเวลาวางพบวา รอยละ 55.73 ตองการทํางานทุกวัน 
สภาพการจางงานและการคุมครองแรงงาน ความคิดเห็นเกี่ยวกับผูที่รับผิดชอบในเร่ืองของสวัสดิการ
สภาพการจางงาน พบวา สวนใหญไมทราบวาใครควรจะรับผิดชอบการลากิจและการลาปวย
สามารถลาไดแตไมไดรับคาจาง นายจางไมใหสิทธิในการลากิจรอยละ 82.52 สวนการลาคลอดและ
การลาอุปสมบทนั้นลาไมได ตองออกจากงาน การทํางานลวงเวลาในสถานประกอบการทํางานขนด
เล็กพบวาการทํางานเกินชั่วโมงทํางานและไมไดรับคาแรงโดยนายจางเพิกเฉยรอยละ 97.90 
เนื่องจากเปนการทํางานระยะส้ันไมเกิดชั่วโมง ทัศนคติตองานและความรูที่มีตอกฎหมายแรงงาน
พบวามีเพียงรอยละ 30.57 เทานั้น มีความพึงพอใจ ในการทํางานเกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน พบวา 
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สวนใหญไมทราบกฎหมายแรงงานรอยละ 94.90 การตรวจงานโดยเจาหนาที่ พบวา แรงงานที่เคย
พบเห็นเจาหนาที่จากกรมแรงงานมาตรวจรอยละ 78.02 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการรวมตัวกันเปน
องคกรลูกจาง คนงานไมรูจักสหภาพแรงงานรอยละ 95.85 ใหความคิดเห็นวาไมสามารถรวมตัวเพื่อ
ประโยชนของสวนรวมได รอยละ60.19 ความปลอดภัยในการทํางาน เห็นวาไมมีการเส่ียงอันตราย 
พบวา คนงานเคนสะดุดหกลม 86.22 เคยถูกตะปูหรือเส้ียนตํา 
รอยละ 75.47 

จากงานวิจยัที่เกี่ยวของพบวา คนงานกอสรางที่มีระดับความสามารถในการทํางานแตกตาง
กันมีผลตออัตมโนมติแหงตนและคนงานกอสรางที่มีระดับความสามารถในการทํางานแตกตางกันไม
มีผลตออัตมโนมติแหงตน ดวยเหตุนี้จึงสนใจที่จะศึกษาวา ระดับความสามารถในการทํางาน
แตกตางกันมีผลตออัตมโนมติแหงตนของคนอยางไร 
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งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

Yuh Jang, Yun-Tung Lin Wang และ Meng-Hsiu, (2014) ศึกษาปจจัยที่มีผลการจางงาน
ผลสําหรับคนพิการที่ไดรับบริการการจางงานของคนพิการในไตหวันพบวารอยละ 69 (1,684 จาก 
2,452) ของลูกคาในการศึกษาคร้ังนี้ไดรับการมีสวนรวมในคาจางหลังจากที่ไดรับบริการการจาง
งานของคนพิการ (Disability Employment Services (DES))การวิเคราะหการถดถอยโลจิสติกที่
ระบุวาลูกคาที่ไมมีความพิการทางจิตหรือการดอยคาออน และมีคุณสมบัติทางวิชาชีพที่มีประโยชน 
ประสบการณในการทํางานทั่วไป บริการหลังการจางงานที่เปนจํานวนมากและบริการกอนการจาง
งานที่เปนจํานวนนอยมีความสัมพันธกับอัตราที่สูงข้ึนของการจางงานที่ประสบความสําเร็จผล 

David Wittenburg, David R Mannและ Allison Thompkins, (2013) ศึกษาระบบความ
พิการและโปรแกรมเพื่อสงเสริมการจางงานสําหรับคนพิการที่ประเทศสหรัฐอเมริกาพบวาไมมีการ
สาธิตที่พวกเขาวิจารณมีศักยภาพที่จะนําไปสูการลดปริมาณของเร่ืองที่สําคัญที่สามารถยอนกลับ
การเจริญเติบโตของโปรแกรมได แตไดพบวาบางการแทรกแซงอยางเขมขนที่กําหนดเปาหมายเปน
ประชากรเฉพาะเจาะจงแสดงใหเห็นวาผลกระทบตอการจางงานในเชิงบวกการแทรกแซงที่แสดงให
เห็นถึงผลกระทบที่มีแนวโนมมากทีสุ่ดมีแนวโนมทีจ่ะใหการสนับสนุนแกกลุมยอยที่กําหนดเปาหมาย
แคบโดยเฉพาะอยางยิ่งคนที่อายุนอยกวาและผูที่มีความบกพรองทางจิตผลการวิจัยยังเนนความทา
ทายที่หนวยงานรัฐบาลกลางตองเผชิญในการพัฒนาการพัฒนาความคิดริเร่ิมในการจางงานในวง
กวางซึ่งนาจะไดรับการจํากัดผลกระทบของการแทรกแซง 

J Martin,Giesen และ S Brenda Cavenaugh, (2013) ไดศึกษาผูรับประโยชนประกัน
ความพิการที่มีความบกพรองทางสายตาในฟนฟูสมรรถภาพทางอาชีพ: อิทธิพลทางสังคมและ
ประชากรในการจางงานที่รัฐมิสซิสซิปปประเทศสหรัฐอเมริกาพบวาอัตราการวางงาน เพศ อายุ เชื้อ
ชาติ ความพิการความรุนแรงของการบกพรองทางสายตาการศึกษารายไดจํานวนเงินประกันสังคม
คนพิการ (Social Security Disability Insurance (SSDI))ผลการโตตอบของโครงสรางหนวยงานมี
ความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญกับการจางงานในการแขงขัน 
 Yuh Jang, Yun-Tung Wang, Meng-Hsiu Lin และ Kevin J Shih, (2013) ไดศึกษาการ
ทํานายผลการจางงานของคนพิการทางการมองเห็นในรัฐไตหวันการสนับสนุนบริการของการจาง
งานคนพิการพบวา 271 จาก 313 (87%) ลูกคาถูกจางเปนเร่ืองเปนราวหลังจากที่ไดรับบริการของ
การจางงานคนพิการในระหวางลูกจาง 224 ลูกคาถูกจางใหเปนผูปฏิบัติงานนวดปจจัยที่เพิ่มโอกาส
ในการจางงานที่ประสบความสําเร็จผลหลังจากไดรับการบริการไดแก จํานวนมากของการบริการ
การจางงานที่หลัง จํานวนนอยลงของการบริการกอนการจางงาน และการมีคุณวุฒิวิชาชีพ 
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Douglas Kruse และ Lisa Schur (2003) ไดศึกษาการจางงานของคนพิการหลังจาก
พระราชบัญญัติความพิการของชาวอเมริกัน {Americans with Disabilities Act (ADA) ที่ประเทศ
สหรัฐอเมริกาการศึกษานี้พบวาการจางงานของผูพิการลดลงในชวงแรกหลังจาก ADA ออกเปน
พระราชบัญญัตแิตวาการจางงานเพิ่มข้ึนเม่ือมีการใชมาตรการที่อาจจะเหมาะสมมากข้ึนของความ
คุมครองADA (ขอจํากัดของการทํางานและกิจกรรมที่ไมไดปองกันการทํางาน) 

N.A.Miller,  A Kirk, M.J.Kaiser และ L. Glos (2557) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางการ
ประกันสุขภาพและความแตกตางในการดูแลสุขภาพในผูใหญทีมี่ความพิการที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
พวกเขาพบหลักฐานของความไมเสมอภาคในการเขาถึงและการใชการประกันสุขภาพในผูใหญที่มี
ความพิการการปรับเปล่ียนสําหรับการประกันสุขภาพลดความแตกตางเหลานี้มากที่สุดอยาง
ตอเนื่องสําหรับการใชงานที่แผนกฉุกเฉินบุคคลที่ไมมีประกันภัยมีประสบการณอยางมากตอการ
เขาถึงยากลําบากตอมาตรการสวนใหญรวมทั้งการรายงานแหลงที่มาตามปกติของการดูแลและ
ประสบปญหาความลาชาหรือการไมสามารถที่จะไดรับการดูแล 

กันตพัฒน ดอกนาค (2552) ศึกษาการติดตามผลผูประการตนภายหลังการไดรับสิทธิ
ประโยชนเงินทดแทนกรณีทุพพลภาพ สํานักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ 1พบวาผูประกันตนที่ทุพพล
ภาพจํานวน 10 คน เปนเพศชายมากกวาเพศหญิง มีอายุ 51-72 ป จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา 
สมรสแลวชวยเหลือตนเองไดบาง มีผูดูแลชวยเหลืออยางตอเนื่อง  คือ ภรรยาและมารดา โดยใน
ภาพรวมมีสุขภาพแข็งแรงทั้ง ๆ ที่บางรายสูญเสีย สมรรถภาพไมสามารถเคล่ือนไหวไดคร่ึงซีกแต
ยังคงเปนผูที่มีอารมณดี ฐานนะเศรษฐกิจโดยรวมอยูในระดับปานกลางแมปจจุบันจะไมมีอาชีพ แต
มีรายไดจากเงินทดแทนกรณีทุพพลภาพ แตรายที่ยากจน สวนหนึ่งมีสาเหตุมาจากภาระคาใชจาย
ดานการรักษาพยาบาลจงึทําใหฐานะทางการเงินแยลง 

ดํารงศักดิ์ ประจงพันธุ (2539) ศึกษาเจตคติของนายจางและเพื่อนรวมงาน ที่มีตอลูกจาง
พิการที่ทํางานในโรงงานอุตสาหกรรม ในจังหวัดสมุทรสาคร  พบวา เจตคติของนายจางและเพื่อน
รวมงาน ไมมีความแตกตางกันและเปนไปในทางบวก ลูกจางพิการม่ีการเปล่ียนแปลง ความรูสึกใน
ดานตาง ๆ ภายหลังการเกิดความพิการ แตระดับความพิการที่แตกตางกัน ไมมีผลตอความรูสึกใน
ดานตาง ๆ นั้น ตลอดจนพบวาที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 เจตคติของนายจางที่มีตอลูกจาง
พิการทํางานอยู ดีกวา เจตคติของนายจางที่เคยมีลูกจางพิการทํางานอยู สวนเจตคติของนายจางใน
โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ มีเจตคติดีที่สุด (ทางบวก) รองลงมาคือ เจตคติของนายจางใน
โรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง และ ต่ําสุด คือ เจตคติของนายจางในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก 
ตามลําดับ 
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แผนภาพท่ี 2 กรอบแนวคิด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) เปรียบเทยีบระบบการจางงานคน
พิการ / ผูทุพพลภาพ ของ
ราชอาณาจักรไทยกับระบบการจาง
งานคนพกิาร / ผูทุพพลภาพ ที่เปน
แบบอยางที่ดใีนการดําเนนิงานของ
ตางประเทศ 

 

2) ปจจยัที่มีผลตอการจางงานผูพกิาร
และผูทุพพลภาพทั้งทีเ่ขารับการฟนฟู
ที่ศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงานของ
สํานักงานประกันสังคมและไมไดเขา
รับการฟนฟ ู
 

3) ปจจยัที่มีผลตอการตดัสินใจกลับเขาสู
การทํางานของผูพิการ 

1) การสงเสริมและสนบัสนุนใหผูพกิารและ
ผูประกันตนทุพพลภาพในระบบ
ประกันสังคมกลับเขาสูตลาดแรงงาน
อยางมีศักดิ์ศรี 

2) ผลสัมฤทธิ์ในการกลับเขาสู
ตลาดแรงงานระหวางคนพิการในระบบ
ประกันสังคมที่ผานการฟนฟู
สมรรถภาพจากหนวยงานดานการฟนฟ ู
สมรรถภาพคนงาน 

 

การจางงานผูพกิารและ
ทุพพลภาพในระบบ
ประกันสังคมไทย 
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บทท่ี 3 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
   

การศึกษาวิจัยคร้ังนี้เปนการศึกษาวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed methodology research) 
ทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative) โดยใชแบบสัมภาษณ
เปนคําถามทั้งแบบปลายเปดและปลายปด และการสัมภาษณเชิงลึก การสนทนากลุม ทั้งนี้เพื่อใหได
ขอมูลเกี่ยวกับมุมมองทรรศนะคนใน (Emic) เฉพาะของประชากรตัวอยางซึ่งไดแกผูพิการหรือทุพล
ภาพ ทั้งเพศชายและหญิง การดําเนินการวิจัยดําเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 
 
ระยะท่ี 1 การวิเคราะหเปรียบเทียบระบบการจางงานคนพิการและผูทุพพลภาพ  

ของราชอาณาจักรไทย กบัระบบการจางงานคนพิการและผูทุพพลภาพท่ีเปน 
แบบอยางท่ีดีในการดําเนินงานของตางประเทศโดยการวิจัยเอกสาร 

           การวิจัยในระยะนี้เปนการรวบรวมขอมูล  ขอเท็จจริง  เกี่ยวกับประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับระบบ
การจางงานคนพิการและผูทุพพลภาพ ของราชอาณาจักรไทยกับระบบการจางงานคนพิการและผู
ทุพพลภาพ ที่เปนแบบอยางที่ดีในการดําเนินงานของตางประเทศ  ตลอดจนดําเนินการศึกษา
ทบทวนวรรณกรรม และวิเคราะหสรุปบทเรียนสาระข้ันตอนและผลดําเนินงานที่เปนแบบอยางที่ดีใน
ตางประเทศ  
         ระบบจางงานผูพิการเปนการศึกษามาตรฐานการจางงาน ระบบประกันคุณภาพการใหบริการ
การจางงานคนพิการ ได รับการสนับสนุนเงินจากกองทุนภาครัฐและหนวยงานที่จางง าน 
ความสัมพันธของการจางงานและสถานที่ทํางาน การฝกอบรม การประเมินจากหนวยรับรอง
มาตรฐานที่เปนอิสระ การปรับปรุงอยางตอเนื่องกับการจางงานคนพิการใหไดมาตรฐานการบริการ
องคกร: 
การกําหนดประเดน็เปรียบเทียบไดแก 
DisabilityEnterprise 
Disability Employment Services - Disability Management Services; 
Disability Employment Services - Employment Support Services. 
1. Pre-Assessment Preparation 
2. Certification  Assessment 
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3. Surveillance  Assessment 
4. Recertification  Assessment 
 1. วิธีการสืบคนขอมูล 
 ผูวิจัยทําการทบทวนอยางเปนระบบ โดยกําหนดประเด็นในการทบทวนแลวทําการสืบคน
คําสําคัญ คือ ระบบการจางงานคนพิการและผูทุพพลภาพ จากฐานขอมูลตาง ๆ   ดังนี ้

- แหลงขอมูลทางอีเลคโทนิค (Electronic sources) 
  1.1 เวปไซต (Websites) 
   1) ระดับประเทศและรัฐ 
   2) แหลงอ่ืนๆ (Other Resources)     
  1.2 ฐานขอมูลทั่วโลก (Databases Global ink) 
   1) Pub med 
   2) Science direct 
   3) Legal 

- สืบคนฐานขอมูลในวารสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับระบบการจางงานคนพิการ / ผู
ทุพพลภาพ เชน หองสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร ศูนย วิทยบริการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 
หองสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล หองสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร หองสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม   
หองสมุดมหาวิทยาลัยขอนแกน   หองสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

- ปองกันอคติของขอมูลที่ตีพิมพ(Preventingpublication bias)นอกจากสืบคนจาก
ฐานขอมูลอ่ืนๆ แลวผูวิจัยไดสงจดหมายอิเล็กโทรนิกส (Electronic mail) เพื่อขอรายละเอียดขอมูล
เพิ่มเติมจากผูเชี่ยวชาญดานระบบการจางงานคนพิการและผูทุพพลภาพ 
 2. เกณฑในการคัดนําเขาและคัดออกขอมูล 
 หลังจากไดรับเอกสารแลว  ผูวิจัยไดทําการคัดกรองเอกสาร โดยพิจารณาจากบทสรุปและ
รายงานการวิจัยที่เกี่ยวของกับระบบการจางงานคนพิการและผูทุพพลภาพ และกลุมที่มีความ
ใกลเคียงกัน  โดยสํารวจงานวิจัยจากหัวขอของวิธีการศึกษา, กลุมตัวอยางที่ศึกษา, วิธีการที่ใชและ
ผลลัพธที่ไดข้ันตอนในการกล่ันกรองกลุมตัวอยางในระหวางการบันทึกขอมูลนี้ไดผานการกล่ันกรอง
จากบรรณารักษสํานักหองสมุด   มหาวิทยาลัยนเรศวรและทีมวิจัย เพื่อปองกัน Selection biasโดย
มีข้ันตอน การสืบคนวารสารอยางเปนระบบ  
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   3. การแปลผล 
    เปนการสรุปและเปรียบเทียบผล เพื่อพิจารณาและอภิปรายผลที่สังเคราะหข้ึนมาในบริบท   
ที่จะนําไปใช  โดยมีข้ันตอนในการตรวจสอบเพื่อพิจารณาวาผลที่ไดจากการสังเคราะหคร้ังนี้พบอะไร
และพิจารณาวาไดตอบคําถามวิจัยที่ตั้งไวหรือไม  และทบทวนผลรวมของขอมูลหลักฐานที่นํามา
สังเคราะหเพื่อเผยแพร  และใหคําแนะนําแกผูที่จะนําไปใช   

1. การเสริมสรางความเขมแข็งใหแกระบบการจางงานคนพิการและผูทุพพลภาพ 
2.  ชองวางหรือจุดออนของระบบการจางงานคนพิการและผูทุพพลภาพ ของไทย และ

กฎหมายจากตางประเทศตางๆ  
3. ศึกษาเปรียบเทียบรายละเอียดที่สําคัญเกี่ยวกับระบบการจางงานคนพิการและผูทุพพล

ภาพ  ที่อยูในความดูแลรับผิดชอบของกระทรวง ตาง ๆ ที่เกี่ยวของทั้งในและตางประเทศ  
 
ระยะท่ี 2 การวิเคราะหหาปจจัยท่ีมีผลตอการจางงานผูพิการ/ผูทุพพลภาพท้ังท่ีเขารับการ 

ฟนฟู และไมไดเขารับการฟนฟูในระบบประกันสังคม และศึกษาปญหาอุปสรรค 
ทัศนคติ คานิยมของสังคมไทยท่ีมีผลตอการจางงานคนพิการและผูทุพพลภาพ ใน
ระบบประกันสังคมท้ัง 2 กองทุน  

ระยะท่ี 3 วิเคราะหปญหาและอุปสรรคท่ีมีผลตอการจางงาน ของผูพิการและผูประกันตน 
 ทุพพลภาพในระบบประกันสังคมท้ัง 2 กองทุน 
 1. ศึกษาปจจัยที่มีผลตอการจางงานผูพิการและผูทุพพลภาพทั้งที่เขารับการฟนฟูที่ศูนย
ฟนฟูสมรรถภาพคนงานของสํานักงานประกันสังคมและไมไดเขารับการฟนฟู ในระบบประกันสังคม
และศึกษาปญหาอุปสรรค ทัศนคติ คานิยมของสังคมไทยที่มีผลตอการจางงานคนพิการและผูทุพพล
ภาพ ในระบบประกันสังคมทั้ง 2 กองทุน 
 2. ศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจกลับเขาสูการทํางานของผูพิการ 
 3. ศึกษาปญหาและอุปสรรคที่มีผลตอการจางงาน ของผูพิการและผูประกันตนทุพพลภาพ  
ในระบบประกันสังคมทั้ง 2 กองทุน 
 รูปแบบการวิจัยเปนการวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  โดยขอบเขตเปนการศึกษา
ปจจัยที่มีผลตอการจางงานผูพิการในระบบประกันสังคมและ ศึกษาปญหาอุปสรรค ทัศนคติ 
คานิยมของสังคมไทยที่มีผลตอการจางงานคนพิการและผูทุพพลภาพ ในระบบประกันสังคมทั้ง 2 
กองทุน เปนการสํารวจความคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสียโดยทําการสัมภาษณกลุมเปาหมาย 
ไดแกผูพิการ ผูรวมงานของผูพิการ และนายจาง  ใหมีความครอบคลุม สาระ สําคัญ และสัมพันธกับ
ประเด็นที่กําหนดไวในวัตถุประสงค 
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ประชากรและการคัดเลือกกลุมตัวอยาง  
 ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ คือผูมีสวนไดสวนเสีย ไดแก ผูพิการ ผูรวมงานของผู
พิการ และนายจางใน 4 ภูมิภาคของประเทศ รวมทั้งส้ิน 1,146 คน โดยมีรายละเอียดการคัดเลือก
กลุมตัวอยางดังตอไปนี้ 
 1. ผูพิการที่อยูในระบบประกันสังคมทั้ง 2 กองทุน ใน 4 ภูมิภาคของประเทศประกอบดวย ผู
ทุพพลภาพทั้งที่เขารับการฟนฟูที่ศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงานของสํานักงานประกันสังคมและไมได
เขารับการฟนฟูที่ศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงาน ของสํานักงานประกันสังคมใน 4 ศูนยฟนฟู
สมรรถภาพคนงาน โดยสุมตัวอยางแบบ Convenient Random Sampling รวม จํานวนทั้งส้ิน  
540 คน 

2. เจาของสถานประกอบการชนิดตาง  ๆใน 4 ภูมิภาคของประเทศ โดยสุมตัวอยางแบบ 
Convenient   Random Sampling   รวมจํานวนทั้งส้ิน 300 คน คํานวณจากสูตรของ ยามาเน
(Yamane) 

3. ผูรวมงานของผูพิการ ใน 4 ภูมิภาคของประเทศ โดยสุมตัวอยางแบบ Convenient   
Random Sampling รวมจํานวนทั้งส้ิน 306 คน 

เพื่อใหเกิดการกระจายของขอมูลภาคสนามสามารถจําแนกกลุมตัวอยางตามแหลงที่มาเปน
รายภาคและสถานที่เก็บขอมูล ดังนีผู้ทุพพลภาพทั้งที่เขารับการฟนฟูที่ศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงาน
ของสํานักงานประกันสังคมและไมไดเขารับการฟนฟูที่ศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงานของสํานักงาน
ประกันสังคมและไมไดเขารับการฟนฟูใน 4 ศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงาน ไดแกศูนยฟนฟูสมรรถภาพ
คนงาน จังหวัด เชียงใหม ปทุมธานี ขอนแกน ระยองและสถานประกอบการที่ผูพิการและทุพพลภาพ
และเพื่อนรวมงานทํางาน ในจังหวัด กรุงเทพฯ เชียงใหมขอนแกน ระยอง ปทุมธานี พิษณุโลก โดยมี
กลุมตัวอยางดังนี้ 
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1.) กลุมผูพิการและทุพพลภาพและผูรวมงาน จํานวน 846 ตัวอยาง ประกอบดวย 
 
ตารางท่ี 3.1 จํานวนผูพิการและทุพพลภาพท่ีผานการฟนฟแูละไมผานการฟนฟูสมรรถภาพ
คนงาน 

 
ศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงาน จํานวนผูพิการและทุพลภาพ 

ปทุมธาน ี 300 
เชียงใหม 80 
ขอนแกน 40 
ระยอง 80 

รวม 500 
 
ตารางท่ี 3.2 จํานวนผูพิการและทุพพลภาพท่ีไมผานการฟนฟสูมรรถภาพคนงาน 

 
ศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงาน จํานวนผูพิการและทุพลภาพไมผานการ

ฟนฟูสมรรถภาพคนงาน 
ปทุมธาน ี 20 
เชียงใหม 10 
ขอนแกน 10 
ระยอง 10 

รวม 50 
 

เก็บรวบรวมขอมูลโดยการนํารายชื่อ พรอมที่อยูและเบอรโทรศัพทของผูพิการและทุพพล
ภาพที่ผานการบําบัดและไมผานการฟนฟูสมรรถภาพคนงาน ทั้ง 4 แหง จํานวน 1,260 คน จากนั้น 
สงแบบสอบถามทางไปรษณียไปยังผูพิการ 1,260 คน พบวามีการตอบกลับทางไปรษณียจํานวน 
360 คน คิดเปนรอยละ 28.57 โดยคณะผูวิจยัไดมีการประชาสัมพันธมอบของรางวัลใหแกผูพิการที่
สงแบบสอบถามกลับคืนมาจากนั้น คณะผูวิจยัไดเกบ็แบบสอบถามเพิ่มเติมกับผูพิการและทุพลภาพ
ที่ผานการฟนฟู ที่มาเขารวมวันสถาปนาศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงาน ไดแบบสอบถามเพิ่มเติมข้ึนมา 
จํานวน 140 คน รวมเปนทั้งส้ิน 500 คน  
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ในสวนของผูพิการและทุพลภาพที่ไมผานการฟนฟูสมรรถภาพคนงาน คณะผูวิจัยเก็บ
ตัวอยางแบบจําเพาะเจาะจง โดยการประสานผานสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดและสมาคมผูพิการ
ในทั้ง 4 จังหวัด สามารถเก็บขอมูลไดจํานวน 50 ตัวอยาง เม่ือรวมกับผูพิการที่ผานการฟนฟูรวมเปน 
550 ตัวอยาง 

 
ตารางท่ี 4 จํานวนเพื่อนรวมงาน 

 
ภาค จังหวัด จํานวนเพื่อนรวมงาน 

กรุงเทพมหานคร กรุงเทพฯ 34 
กลาง ปทุมธาน ี 34 
 สมุทรปราการ 34 
ภาคตะวันออก ระยอง 34 
เหนือ เชียงใหม 34 
 พิษณุโลก 34 
 ลําพูน 34 
ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา 34 
 ขอนแกน 34 
  รวม 306 

 
ในสวนของเพื่อนรวมงานกับผูพิการและทุพลภาพ เก็บรวบรวมขอมูลโดยทีมงานเจาหนาที่

ความปลอดภัยประจําโรงงานและพยาบาล อาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่ผานการอบรมจากทีม
วิจัยคณะสาธารณสุขมหาวิทยาลัยนเรศวร สามารถเก็บรวบรวม ขอมูลของเพื่อนรวมงานผูพิการได 
จํานวน 306 คน 
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2). กลุมผูประกอบการจํานวน 300 ตัวอยาง ประกอบดวย 
 
ตารางท่ี 5 จํานวนผูประกอบการ 
 

ภาค จังหวัด จํานวนผูประกอบการ 

กรุงเทพมหานคร กรุงเทพฯ 35 
กลาง ปทุมธาน ี 55 
 สมุทรปราการ 30 
ภาคตะวันออก ระยอง 30 
เหนือ เชียงใหม 30 
 พิษณุโลก 30 
 ลําพูน 30 
ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา 30 
 ขอนแกน 30 

รวม 300 
  

ในสวนของผูประกอบการเก็บรวบรวมขอมูลโดยการสุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจงโดยใช
ฐานขอมูลโรงงานอุตสาหกรรมจากนิคมอุสาหกรรมแหงประเทศไทย โดยใหมีการกระจายในทุก
ภูมิภาคเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามทั้งที่สงทางไปรษณียและเก็บรวบรวมขอมูลโดย
เจาหนาที่ความปลอดภัยประจําโรงงานและสวนของทางการสงทางไปรษณียไดรับการตอบกลับมา
จํานวน 54 ชุดจากที่สงไปทั้งหมดจํานวน 600 ชุด คิดเปนรอยละ 9 และสวนของทางเจาหนาที่ความ
ปลอดภัยประจําโรงงานไดรับแบบสอบถามจํานวน 246 ชุด รวมเปน 300 ตัวอยาง 
 
พื้นท่ีดําเนินการเกบ็ขอมลู   

ดําเนินการศึกษาทั้ง 4 ศูนย  โดยคัดเลือกจังหวัดกลุมตัวอยางแบบ Purposive Sampling  
ไดจังหวัดที่เปนกลุมตัวอยาง ในแตละภาค ดังนี้ 

ภาคกลาง   ไดแก  กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี  
ภาคตะวันออก  ไดแก  ระยอง 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   ไดแก  ขอนแกน และนครราชสีมา   
ภาคเหนือ    ไดแก เชียงใหม  และพิษณุโลก  
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เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย  
1. กลุมผูพิการและทุพพลภาพ ซึ่งเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสัมภาษณ ซึ่งประกอบดวย 

2 สวนคือ 
สวนที่ 1 แบบสัมภาษณขอมูลผูพิการ ดานปจจัยที่สวนบุคคลผูพิการไดแก อายุ ลักษณะ

ความพกิารที่สงผลใหทํางาน ความรู ทักษะที่เหมาะสมกับงานใหม  สถานะทางครอบครัว ระยะทาง
จากที่พักอาศัยกับที่ทํางาน การมีอาชีพใหม  การรับรูขาวสารการสมัครงาน การยอมรับจากเพื่อน
รวมงาน ความรูเกี่ยวกับกฎหมายการจางงานคนพิการ เจตคติตอการทํางาน ความพรอมทั้งรางกาง
กาย จิตใจ การเขาสังคม (ปรับตัว) ความตองการชวยเหลือจากรัฐบาล ความตองการดูแลจาก
หนวยงานที่เกี่ยวของแบบสัมภาษณขอมูลผูพิการ ดานการตัดสินใจกลับเขาสูการทํางานของผูพิการ
ประกอบดวย เหตุผลในการตัดสินใจเขาสูการทํางาน 

สวนที่ 2 ปญหาอุปสรรคของการสมัครงานและการทํางานของผูพิการ 
2. กลุมผูประกอบการ ซึ่งเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสัมภาษณ ซึ่งประกอบดวย 2 สวน

คือ   
สวนที่ 1 แบบสัมภาษณขอมูลสวนบุคคลงานที่เหมาะสมกับผูพิการ การเปดรับสมัคร 

ปญหาคาจาง การประชาสัมพันธการวางแผนการพัฒนาทักษะและอาชีพผูพิการ การจางงานผู
พิการในระบบประกันสังคมความรูเกี่ยวกบักฎหมายการจางงานคนพิการ ทัศนคติตอการจางงานคน
พิการ ประเภทของแรงงานผูพิการที่ตองการ ตําแหนงงานที่ตองการ ความตองการชวยเหลือจาก
รัฐบาล ความกังวลดานการจางงานคนพิการ 

  สวนที่ 2 ปญหาอุปสรรค ทัศนคติ คานิยมที่มีผลตอการจางงานผูพิการ  
3. กลุมผูรวมงานผูพิการ ซึ่งเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสัมภาษณ ซึ่งประกอบดวย 2 สวน

คือ 
 สวนที่ 1 แบบสัมภาษณขอมูลสวนบคุคลรายไดเงนิเดือน โบนัสสวัสดิการความกาวหนา
ชีวิตสวนตัว วิถชีีวิตพฤตกิรรม งานที่รับผิดชอบ ความรูสึกตอผูพิการ ยอมรับหรือไมยอมรับ 
 สวนที่ 2 ปญหาอุปสรรค ทศันคติ คานิยมที่มีผลตอการจางงานคนพกิาร 
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การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
 1) การตรวจความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยใหผูทรงคุณวุฒิจํานวน 5 ทาน
ตรวจสอบขอคําถามวามีความตรงเชิงเนื้อหา โดยผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหารายขอมีคา 
IOC มากกวาหรือเทากับ .05 จึงจะยอมรับได  
 2) สรางแบบสอบถามและหาความเที่ยง (Reliability) ผูวิจัยนําแบบสัมภาษณไปทดลองใช
กับผูพิการ ผูประกอบการและเพื่อนผูรวมงานในเขตนิคมอุตสาหกรรม จังหวัดพิจิตร กลุมละจํานวน
30คนแลวทดสอบความเชื่อม่ันของเคร่ืองมือไดเทากับ 0.81 
 
การเกบ็รวบรวมขอมลู 

1.  ผูวิจัยประสานขอความรวมมือจากเจาหนาทีใ่นพืน้ทีเ่พื่อประสานความรวมมือในการ
ดําเนินการวิจัยและคัดเลือกเจาหนาทีค่วามปลอดภัยประจําโรงงานเปนเจาพนกังานสัมภาษณ 
จังหวัดละ 5 คน 
 2. ประชุมชี้แจงแนวทางการคัดเลือกกลุมตัวอยางและฝกอบรมพนักงานสัมภาษณพรอมทั้ง
ฝกปฏิบัติจริงในการเก็บขอมูลภาคสนามในแตละจังหวัด 

3. ติดตามเพื่อประเมินคุณภาพของขอมูล โดยการลงพืน้ทีร่วมกับพนักงานสัมภาษณในการ
เก็บขอมูลในพื้นที่พรอมทั้งใหขอเสนอแนะและปรับปรุงวิธกีารเก็บขอมูล  

4. ตรวจสอบความถูกตองสมบรูณของคําตอบในแบบสัมภาษณที่ไดรับกลับคืนมาไดแบบ
สัมภาษณที่ตอบสมบูรณครบถวนทั้งหมด 

5. นําขอมูลที่ไดในแบบสัมภาษณไปวิเคราะหขอมูล 
 

การวิเคราะหขอมูล 
การวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมุติฐานทางสถิติในการวิจัยคร้ังนี้  ผูวิจัยวิเคราะหขอมูล

ดวยเคร่ืองคอมพิวเตอรและกําหนดความเชื่อม่ันในการทดสอบทางสถิติที่ระดับ .05 
1. สถิติเชิงพรรณนาวิเคราะหดวยคาสถิติรอยละ  คาเฉล่ียและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 2. สถิติเชิงอนุมานการเปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนเฉล่ียโดยใชสถิติ ทดสอบคาที  
(t-test) และใชสถิติOne way ANOVAในการทดสอบความแตกตางระหวางคูที่แตกตาง(Multiple 
comparison)โดยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe) 

3. สถิติเชิงพยากรณปจจัยที่มีผลกระทบตอการจางงานผูพิการในระบบประกนัสังคมโดย
วิธีการวิเคราะห Binary Logistic Regression 
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ระยะท่ี 4 การศกึษาแนวทางการสงเสริมและสนับสนุนใหผูพิการและผูประกันตนทุพพล
ภาพในระบบประกันสังคมกลบัเขาสูตลาดแรงงานอยางมีศกัดิ์ศรี  
 วิธีการ   ดําเนินการจัด Focus group เพื่อเปนเวทีแสดงความคิดเห็นดานแนวทางการ
สงเสริมและสนับสนุนใหผูพิการและผูประกันตนทุพพลภาพในระบบประกันสังคมกลับเขาสู
ตลาดแรงงานอยางมีศักดิ์ศรี  โดยนําผลหรือประเด็นที่เกี่ยวของจากการศึกษาในระยะที่ 1 และ 2 มา
เปนประเด็นในการประชุมแสดงความคิดเห็น  โดยเชิญผูแทนจากผูมีสวนเกี่ยวของ ทั้งของรัฐและ
เอกชนผูประกอบการและผูมีผลไดผลเสีย ไดแก  เจาหนาที่ของรัฐจากหนวยงานที่ เกี่ยวของ 
ผูประกอบการ ผูพิการ เพื่อนรวมงาน ญาติผูพิการ ประชาชนทั่วไปเขารวมฟงและแสดงความคิดเห็น
จํานวน 80 คน และเชิญผูมีความรูความชํานาญที่เกี่ยวของกับประเด็นการประชุมเขารวมเปน
วิทยากร  

 นอกจากนี้คณะผูวิจัยจะเชิญตัวแทนผูเกี่ยวของทุกแขนงเขารวมแสดงความคิดเห็นตอผล
การทบทวนรายงานการศึกษาวิจัย โดยเปดโอกาสใหนักวิชาการผูมีสวนเกี่ยวของไดแสดงความ
คิดเห็นอยางกวางขวางและเปนอิสระภายใตการเคารพในความคิดเห็นของแตละฝาย และสราง
ขอสรุปที่ไดจากความคิดเห็นนําเสนอในเชิงวิชาการ 

การวเิคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Data Analysis) 
 ในการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพสําหรับการทําอภิปรายกลุมแสดงความคิดเห็นจาก

ตัวแทนผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders) ผูวิจัยจะทําการวิเคราะหขอมูลไปพรอมกับการเกบ็ขอมูล
ไปดวย และจะกระทําแบบคูขนานกันไปตลอดระยะเวลาของการทํา Group Discussion การ
วิเคราะหขอมูลจะทําไป จนไดขอมูลที่เพียงพอหรืออ่ิมตัว (Mill and Huberman, 1984) โดยผูวิจัยใช
เทคนิคการวิเคราะหขอมูลดังนี้             
 1. การจําแนกและจัดระบบขอมูล (Typology and Taxonomy) การจําแนกและการจัด
หมวดหมูขอมูล เพื่อจัดขอมูลที่กระจัดกระจายใหอยูเปนระบบ จากขอมูลดิบที่มีความหลากหลาย
และมีความสลับซับซอนของปรากฏการณที่ศึกษาจะถูกนํามาจัดกระทําใหเปนระบบ โดยจําแนก
ขอมูลที่มีลักษณะคลายกันมารวมกันไวเปนหมวดหมูใหสามารถเขาใจไดงายและมีความสัมพันธเชิง
เหตุผล (Logical Relation) ขอมูลที่จัดเปนระบบนี้อาศัยเหตุผลหรือพื้นฐานทางวัฒนธรรม เปน
เกณฑ  
 2. การสรางขอสรุปแบบอุปนัย (Analytic Induction) ผูวิจัยประมวลความคิดข้ึนจากขอมูล  
เชิงรูปธรรมแลวทําเปนขอสรุปซึ่งมีลักษณะเปนนามธรรมตามวิธีการแบบอุปนัย (Induction) คือ การ
หาลักษณะรวมของรูปธรรมจํานวนหนึ่ง เพื่อทําขอสรุปวารูปธรรมเหลานั้นมีลักษณะอะไร (Denzin 
and Linclon,1994) 
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 3. การเปรียบเทียบขอมูล (Comparison) การเปรียบเทียบขอมูล คือการแสวงหาความ
เหมือนและความแตกตางที่มีอยูในคุณลักษณะ (Qualities) หรือคุณสมบัติ (Attributes) ของขอมูล
ตั้งแตสองชุดข้ึนไปอยางเปนระบบ เพื่อสรางขอสรุปที่กลาวถึงลักษณะรวมและแตกตางของขอมูลนัน้ 
ขอสรุปจะมีความ เปนนามธรรมมากกวาเดิมและมีความสามารถนําไปใชสรุปไดมากกวาหนึ่งกรณี  

4. การวิเคราะหหาองคประกอบ (Componential Analysis) เพื่อตรวจสอบคุณลักษณะ หรือ
องคประกอบของแตละขอความหลักวาถูกตองและมีการซ้ําซอนกันหรือไม และมีความแตกตางกัน
อยางไร จะไดเพิ่มหรือตัดออกไปใชกับขอความหลักที่มีลักษณะคลายคลึงกัน  

5. การตีความขอมูล (Interpretation) การวิเคราะหขอมูล ในระยะนี้มุงเนนการหา
ความหมาย ของขอมูล กระทําโดยการตีความขอมูล โดยการพยายามคัดกรองความหมายออกมาจาก
ขอมูลที่มีอยู 
 
ระยะท่ี 5 ประเมินผลสัมฤทธิ์ในการกลับเขาสูตลาดแรงงานระหวางคนพิการในระบบ 

ประกันสังคม ท่ีผานการฟนฟูสมรรถภาพจากหนวยงานดานการฟนฟูสมรรถภาพ
กับผูท่ีไมเคยผานการฟนฟูสมรรถภาพ  

          ระยะน้ีเปนการผลสมัฤทธิ์โดยการประยกุตใช CIPP Model เพื่อประเมินคนพิการใน
ระบบประกนัสังคมที่ผานการฟนฟูสมรรถภาพจากหนวยงานดานการฟนฟูสมรรถภาพ  และผูที่ไม
เคยผานการฟนฟูสมรรถภาพในประเดน็ดังตอไปนี ้

- การปรับสภาพทางรางกายในการทํางาน 
- การยอมรับของผูรวมงานนายจาง 
- การใชชีวิตอยูในสังคม 
- ความตอเนื่องในการทํางาน 
- ประโยชนจากการฟนฟู และการนําไปใชไดจริงภายหลังส้ินสุดการฟนฟูของ

กระบวนการฟนฟูดานการแพทย  
- ผลการฟนฟูดานจิตใจและสังคม  
- ผลการฟนฟูดานอาชพี 

ซึ่งมีรายละเอียดดังนี ้
1. การประเมินสภาวะแวดลอม (Context Evaluation : C) 

เปนการประเมินกอนการดําเนินการโครงการเพื่อพิจารณาหลักการและเหตุผลความจําเปนที่ตอง
ดําเนินโครงการ ประเด็นปญหา และความเหมาะสมของเปาหมายโครงการ 
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2. การประเมินปจจยันําเขา (Input Evaluation : I ) 
เปนการประเมินเพื่อพิจารณาถึงความเปนไปไดของโครงการ ความเหมาะสม และความ พอเพียง
ของทรัพยากรที่จะใชในการดําเนินโครงการ เชน งบประมาณ บุคลากร วัสดุอุปกรณ เวลาฯลฯ 
รวมทั้งเทคโนโลยีและแผนการดําเนินงาน 

3. การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation : P ) 
 เปนการประเมินเพื่อหาขอบกพรองของการดําเนินโครงการที่จะใชเปนขอมูลในการพัฒนาแกไข 
ปรับปรุง ใหการดําเนินการชวงตอไปมีประสิทธิภาพมากข้ึน และเปนการตรวจสอบกิจกรรม เวลา 
ทรัพยากรที่ใชในโครงการ ภาวะผูนํา การมีสวนรวมของผูพิการในโครงการ โดยมีการบันทึกไวเปน
หลักฐานทุกข้ันตอน การประเมินกระบวนการนี้ จะเปนประโยชนอยางมากตอ การคนหาจุดเดน หรือ
จุดแข็ง (Strengths)และจุดดอย (Weakness)ของนโยบาย / แผนงาน/โครงการ  
      4. การประเมินผลผลิต (Product Evaluation : P ) 
เปนการประเมินเพื่อเปรียบเทียบผลผลิตที่เกิดข้ึนกับวัตถุประสงคของโครงการ หรือ มาตรฐานที่
กําหนดไวรวมทั้งการพิจารณาในประเด็นของการยุบ เลิก ขยาย หรือปรับเปล่ียนโครงการ 

กลุมตัวอยาง ไดแก คนพิการในระบบประกันสังคมที่ผานการฟนฟูสมรรถภาพจาก
หนวยงานดานการฟนฟูสมรรถภาพ  และผูที่ไมเคยผานการฟนฟูสมรรถภาพโดยวิธีการสุมตัวอยาง
แบบเฉพาะเจาะจง(Purposive sampling)  
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บทท่ี 4 
 

ผลการศึกษา 
 

การวิจัยปจจัยที่มีผลตอการจางงานผูพิการและผูทุพพลภาพนี้เปนการวิจัยแบบผสมผสาน 
เพื่อศึกษาเปรียบเทียบระบบการจางงานคนพิการและผูทุพพลภาพ ของราชอาณาจักรไทยกับระบบ
การจางงานคนพิการและผูทุพพลภาพ ที่เปนแบบอยางที่ดีในการดําเนินงานของตางประเทศศึกษา
ปจจัยที่มีผลตอการจางงานผูพิการและผูทุพพลภาพทั้งที่เขารับการฟนฟแูละไมไดเขารับการฟนฟู ที่
ศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงานของสํานักงานประกันสังคม ในระบบประกันสังคมและศึกษาปญหา
อุปสรรค ทัศนคติ คานิยมของสังคมไทยที่มีผลตอการจางงานคนพิการและผูทุพพลภาพ ในระบบ
ประกันสังคมทั้ง 2 กองทุนและวิเคราะหศึกษาปญหาและอุปสรรคที่มีผลตอการจางงาน ของผูพิการ
และผูประกันตนทุพพลภาพในระบบประกันสังคมทั้ง 2 กองทุนศึกษาแนวทางการสงเสริมและ
สนับสนุนใหผูพิการและผูประกันตนทพุพลภาพในระบบประกันสังคมกลับเขาสูตลาดแรงงานอยางมี
ศักดิ์ศรี และ ประเมินผลสัมฤทธิ์ ในการกลับเขาสูตลาดแรงงานระหวางคนพิการในระบบ
ประกันสังคมที่ผานการฟนฟูสมรรถภาพจากหนวยงานดานการฟนฟูสมรรถภาพ  กับผูที่ไมเคยผาน
การฟนฟูสมรรถภาพ กลุมตัวอยางประกอบดวย ผูพิการจํานวน 550 คน เพื่อนรวมงาน จํานวน 306
คน และนายจาง 300 คน โดยทําการศึกษาใน ภาคกลาง  ไดแก กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ 
และระยอง  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ไดแก  ขอนแกนและ นครราชสีมา  ภาคเหนือ  ไดแก  ลําพูนและ
พิษณุโลก ผลการศึกษาสามารถนําเสนอไดดังนี ้  
 
ศึกษาเปรียบเทียบระบบการจางงานคนพกิารและผูทุพพลภาพ ของราชอาณาจักรไทยกบั
ระบบการจางงานคนพกิารและผูทุพพลภาพ ท่ีเปนแบบอยางท่ีดีในการดาํเนินงานของ
ตางประเทศ 
 การวิจัยในระยะนี้เปนการรวบรวมขอมูล  ขอเท็จจริง  เกี่ยวกับประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับ
ระบบการจางงานคนพิการและผูทุพพลภาพ ของราชอาณาจักรไทยกับระบบการจางงานคนพิการ
และผูทุพพลภาพ ที่เปนแบบอยางที่ดีในการดําเนินงานของตางประเทศ  ตลอดจนดําเนินการศึกษา
ทบทวนวรรณกรรม และวิเคราะหสรุปบทเรียน  สาระข้ันตอนและผลดําเนินงานที่เปนแบบอยางที่ดี
ในตางประเทศ  

    ระบบจางงานผูพิการเปนการศึกษามาตรฐานการจางงาน ระบบประกันคุณภาพการ
ใหบริการการจางงานคนพิการ ไดรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนภาครัฐและหนวยงานที่จางงาน 
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ความสัมพันธของการจางงานและสถานที่ทํางาน การฝกอบรม การประเมินจากหนวยรับรอง
มาตรฐานที่เปนอิสระ การปรับปรุงอยางตอเนื่องกับการจางงานคนพิการใหไดมาตรฐานการบริการ
องคกร โดยผูวิจัยไดสืบคนระบบการจางงานในตางประเทศที่เปนแบบอยางจํานวน 3 ประเทศ คือ 
ญี่ปุน เกาหลีใต และออสเตรเลีย และนําเสนอขอมูลระบบการจางงานผูพิการเปนรายประเทศ และ
เปรียบเทียบกับประเทศไทยดังนี้ 
 

ระบบการจางงานผูพิการในประเทศญี่ปุน 
 จากผลการสืบคนขอมูล ระบบการจางงานในประเทศญี่ปุน พบวามีระบบและกลไก เพื่อให
เกิดความพรอมในการบริหารจัดการจางงานผูพิการและการออกแบบหนวยงานที่จะสนับสนุนการ
จางงานผูพิการ โดยไดจากการจัดการขอมูลที่สําคัญเชน ขอมูลผูพิการทั้งหมด ผูพิการมีสถานะที่
ทํางานจริงในระบบ สัดสวนของผูพิการที่ทํางานจริงตอผูพิการทั้งหมด และรอยละของผูทํางานจริง
จากจํานวนผูพิการทั้งหมด เพื่อนํามาออกแบบ โครงสรางหนวยงานที่จะสนับสนุนการจางงาน      
  
 โครงสรางระบบบริหารจางงาน 
 หนวยงานหลักที่เปนองคกรที่ดําเนินงานเกี่ยวกับการจางงานผูพิการ จํานวน 6 องคกร 
ประกอบดวย (1)สํานักงานจางงานสาธารณะ (Hello work: Public Employment Office)  (2) 
สํานักงานจางงานของผูสูงอายุและผูพิการและการจัดหางานประเทศญี่ปุน (JEED: Japan 
organization for employment of the elderly, persons with disabilities and job seekers)(3) 
ศูนยจางงานและสนับสนุนการดํารงชีพสําหรับผูพิการ  (Employment and Life Support Centers 
for Persons with Disabilities) (4)ศูนยพัฒนาความสามารถทางวิชาชีพสําหรับบุคคลที่มีความ
พิการ (Vocational Ability Development Centers for Persons with Disabilities) (5) ศูนย
สนับสนุนสําหรับการพัฒนาตนเองของผูพิการ (Support Centers for Persons with 
Developmental Disabilities)และ (6) ศูนยใหคําปรึกษาและสนับสนุนผูปวยที่ รักษายาก 
(Consultation and Support Centers for Intractable Diseases) โดยแตละหนวยงานมีบทบาท
และหนาที่ดังนี้ 
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การสนับสนุนเพื่อ
เตรียมการสมัครงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การสนับสนุนการ
หางาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การสนับสนุนการปรับตัว
เขากับท่ีทํางานและ การใช

ชีวิต ณ ท่ีทํางาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
แผนภาพท่ี 3 แสดงความเช่ือมโยงในการสนับสนุนการจางงานของประเทศญีปุ่น  
ขอมูลจาก : Ministry of Health and welfare, (2011) 
 

1. สํานักงานจางงานสาธารณะ (Hello work: Public Employment Office) 
 สํานักงานจางงานสาธารณะ (Hello work) ใชหลายมาตรการในการใหการแนะแนวอาชีพ
และ จัดจางงานผูพิการที่ตองการทํางาน ชวยเหลือใหเกิดความคุนเคยกับที่ทํางานใหม การจางงาน

ศูนยฟนผูพิการ 

ศูนยพัฒนา
ความสามารถทาง

วิชาชีพสําหรับบุคคลท่ีมี
ความพิการ 

 

สํานักจางงานสาธารณะ 

ศูนยสนับสนุนการจางงานผูสงูอายุ
และผูพิการ 

ผูพิการที่ตองการ 
การฟนฟ ู

ผูพิการที่ยังไมสามารถสมัครงาน 
ผูพิการที่ตองการโรงเรียน 

ผูพิการที่ตองการเปลี่ยนงาน 

ใชการฝกสอนในไดรับการจางงาน 

ผูพิการและทุพพลภาพ 

 

การสนับสนุนการจางงาน
และชีวิตประจําวัน 

ตองการ 
ทักษะพิเศษ 

กิจกรรม 
หางาน 

การสมัครงาน 

บริษัท 

สนับสนุนชีวิต 
การทํางาน 

การจายตามกิจกรรม 

เงินสนับสนุนในการอํานวย 
ความสะดวก 

ศูนยจางงานและสนับสนุนการดํารงชีพสําหรับผูพกิาร 
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ตอ และใหแนวทางรวมทั้งใหการสนับสนุนแกนายจางที่รับผูพิการเขางาน โดยเฉพาะการจัดดาน
สวัสดิการ การศึกษาเฉพาะดาน และการใหการดูแลทางการแพทย ใหสวนหนึ่งในการจางงาน 
กลาวคือ สํานักงานจางงานสาธารณะ ไดใหการชี้แนะและชวยเหลือสนับสนุน ในขณะเดียวกันก็
รวมมือในการทํางานกับสถาบันตางๆในทองถิ่นโดยมีบทบาทหนาที่หลักดังนี้ 
 1.1 การใหคําปรึกษาดานอาชีพและขึ้นทะเบียนการจางงาน 
 สํานักงานจางงานสาธารณะ ข้ึนทะเบียนผูพิการตองการทํางาน ใหคําปรึกษา แนะแนวทาง
อาชีพและจัดหางานดวยวิธี Case work method โดยพิจารณาตามทักษะการทํางาน ทัศนคติในการ
ทํางาน ความรู และประเภทของงานที่ตองการ เปนตน กลาวคือ สํานักงานจางงานสาธารณะ เปน
หนวยงานที่ทํางานเพื่อสงเสริมระบบการใหคําปรึกษาแกผูพิการ ดวยการจัดสรรเจาหนาที่ที่มีความรู
และความชํานาญ ทั้งนี้ยังมีการใชมาตรการในการสงเสริมและสนับสนุนอีกมากมาย เชน การ
ฝกงานเบื้องตน การทดลองจางงาน และการจัดหาครูฝกสอนงานให เปนตน   
 สําหรับนายจางที่กําลังจางงานหรือกําลังตองการรับผูพิการเขาทํางาน ทางสํานักงานจาง
งานสาธารณะ ไดจัดใหคําแนะนําในการพิจารณาเพื่อการจัดจางงาน  แนะนําสถาบันที่เชี่ยวชาญให
เม่ือมีความจําเปน  เชน ศูนยวิชาชีพคนพิการประจําทองถิ่น และใหขอมูลในดานเงินสนับสนุนตางๆ    
รวมถึง มีการจัดอีเวนทจัดหางานเพื่ออํานวยความสะดวกตอทั้งนายจางและผูสมัครงาน 
 1.2 การเปดการประกันตําแหนงงานวางใหแกผูพิการ 
 สํานักงานจางงานสาธารณะ ทํางานเพื่อประกันตําแหนงงานวางใหแกผูพิการ รวมทั้งพัฒนา
ใหเกิดตําแหนงงานใหม โดยใหมีการเปล่ียนแปลงตําแหนงงานวางสําหรับคนทั่วไป ไปเปนตําแหนง
งานสําหรับผูพิการ หากตําแหนงงานเหลานั้นเหมาะสมกับผูสมัคร 
 1.3 แนะนําการเปดโควตาการจางงาน 
 นายจางมีหนาที่ที่ตองเปดโควตาการจางงานแกผูพิการดังที่บัญญัติไวตามกฎหมาย  ใน
ทุกๆปนายจางจะทําการคนหารายงานเกี่ยวกับสถานการณการจางงาน  นายจางจะไดรับการแนะ
แนวในกรณีที่ไมมีโควตาสํานักงานจางงานสาธารณะ เปนหัวเรือใหญในการใหคําแนะนําและออก
คําส่ังใหจัดแผนการจัดจางผูพิการ ใหตรงตามโควตา แกนายจางที่จําเปนตองรับผูพิการเขาทํางาน
เปนปริมาณมาก ใหตรงตามโควตา รวมถึงการแนะนําใหแผนบรรลุวัตถุประสงคอยางเหมาะสม 
 1.4 บริการลงทะเบียนการจางงานเพื่อใหเปนไปตามโควตาท่ีกําหนดไว 
 ในขณะที่ใหคําแนะนําแกนายจางเพื่อใหเปนไปตามโควตาที่กําหนดไว กรมการจัดหางาน
และแนะแนวทางนายจาง ทํางานรวมกันเพื่อหาตําแหนงงานวางในบริษัทที่ไมตรงตามโควตาและ
เปดงานเหลานี้แกผูสมัครงานที่มีความพิการ 
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 1.5 การสนับสนุนสําหรับจัดเตรียมเพื่อเขาสูท่ีทํางานและการจางงานอยางตอเน่ือง  
 ใหการสงเสริมและสนับสนุนลูกจางที่พิการและนายจาง เพื่อใหลูกจางเดิมที่แนะนําโดย 
สํานักงานจางงานสาธารณะสามารถปรับตัวใหเขากับที่ทํางานและสามารถทํางานตอไปได อีกทั้ง
ยังใหการสนับสนุนแกผูที่ไดรับความพิการในระหวางการจางงาน เพื่อที่ลูกจางยังสามารถทํางานใน
ที่ทํางานเดิมได 
 1.6 การประสานความรวมมือกับหนวยงานอ่ืน ๆ 
 เม่ือเกิดความจําเปนตองใหความชวยเหลือเปนกรณีพิเศษ ทางสํานักงานจางงานสาธารณะ
ไดดําเนินการสงเสริมการจางงานและสนับสนุนการสรางความคุนเคยกับสถานที่ทํางานโดย
ประสานงานกับสถาบันที่เกี่ยวของ   การใหบริการไดแก การแนะนําการใหบริการฟนฟูสมรรถภาพ
ดานอาชีพ ณ ศูนยวิชาชีพทองถิ่นเพื่อคนพิการ  แนะนํางาน และใหความชวยเหลือในชีวิตประจําวัน 
ณ ศูนยการจางงานและสงเสริมคุณภาพชีวิตแกคนพิการ เปนตน 
 

2. สํานักงานจางงานของผูสูงอายุและผูพิการและการจัดหางานประเทศญี่ปุน (JEED:  
Japan organization for employment of the elderly, persons with disabilities and job 
seekers) 
 JEED เปนองคกรที่กอตั้งข้ึนเพื่อใหการชวยเหลือสนับสนุนแบบองครวมในการจางงานผู
พิการและผูสูงอายุ โดยใหการบริการในดานที่เกี่ยวของกับผูพิการ ดังตอไปนี ้
 - จัดตั้งและดําเนินการศูนยฟนฟูสมรรถภาพดานอาชีพแกผูพิการ และดําเนินการศูนย
พัฒนาทักษะอาชีพแกผูพิการ 
 - ดําเนินการในเร่ืองเกี่ยวกับระบบภาษี (เก็บภาษี จายเงินบํารุง รวมถึงการทําวิจัย การ
ฝกอบรม การประชาสัมพันธ เพื่อการจางงานผูพิการ เปนตน) 
 สถาบันฟนฟูสมรรถภาพดานอาชีพแหงชาติ (The National Institute of Vocational 
Rehabilitation: NIVR) ตั้งอยูในสํานักงานหลักขององคการ เปนสถาบันหลักในการใหบริการฟนฟู
ดานอาชีพดานตางๆ   NIVR ไดพัฒนาเทคนิคในการดูแลผูพิการข้ันรุนแรงและผูพิการซ้ําซอน ดวย
การทําวิจัยดานการฟนฟูสมรรถภาพดานอาชีพ ใหการสนับสนุน  รวบรวมและจัดหาขอมูลที่
เกี่ยวของ  อบรมเจาหนาที่เฉพาะทางและจัดฝกอบรมที่เกี่ยวของกับการฟนฟูสมรรถภาพดานอาชีพ
สําหรับเจาหนาที่ทางการแพทยและสวัสดิการสังคม    NIVR ยังแนะแนวทางประสานงาน  ใหการ
แนะนํา และใหขอมูล แกภูมิภาคขนาดใหญและศูนยวิชาชีพทองถิ่น รวมทั้งศูนยพัฒนาทักษะอาชีพ
แกผูพิการ ภายใตการดูแลของ JEED  โดยมีการจัดใหการบริการดังสถานที่ดังตอไปนี้ 
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 2.1.ศูนยอาชีพระดับทองถ่ินสําหรับผูพิการ (Local Vocational Centers for Persons 
with Disabilities) 
 ศูนยอาชีพระดับทองถิ่น  ไดจัดตั้งข้ึนในแตละเขตทั่วประเทศญีปุ่น (ประกอบดวย 5 สาขาใน 
ฮอกไกโด โตเกียว ไอจิ โอซากา และฟุคุโอกะ) ศูนยเหลานี้ไดจัดใหการบริการฟนฟูสมรรถภาพดาน
อาชีพแกผูพิการและลูกจาง ดวยการประสานงานอยางใกลชิดกับสถาบันที่เกี่ยวของ โดยมีHello 
Work รวมอยูดวย  นอกจากนี้ยังใหคาํแนะนําและความชวยเหลือที่เกี่ยวของกับการฟนฟูสมรรถภาพ
ดานอาชีพแกสถาบันในทองถิ่น  
  2.1.1 การบริการสําหรับผูพิการ 
  ประกอบดวย 

- การประเมินความสามารถดานอาชีพ 
  ทางศูนยสํารวจความตองการของแตละบุคคลในการทํางาน และประเมิน
ความสามารถดานอาชีพ เพื่อที่จะนําไปจัดแผนฟนฟูสมรรถภาพดานอาชีพตามสภาพบุคคล รวมทั้ง
ดานการใหความชวยเหลือเพื่อปรับตัวใหเขากับที่ทํางาน 

- การแนะนําดานอาชีพ 
  ใหคําแนะนําปรึกษาหารือเพื่อใหผูพิการสามารถหางานไดอยางราบร่ืน  ชวยให
เลือกสายงานที่เหมาะสม และทํางานในที่ทํางานไดอยางม่ันคง 

- สนับสนุนการเตรียมตัวเขาทํางาน 
  การใหการสนับสนุนดังตอไปนี้ มีความจําเปนสําหรับผูพิการเพื่อการหางานและการ
ปรับตัวใหเขากับที่ทํางาน  
  - ใหประสบการณการทํางานในศูนย เพื่อใหเขาใจสภาพความพิการ และวิเคราะห
ปญหาที่เกี่ยวของกับงาน รวมถึงการแกปญหาที่เกิดข้ึน 
  - สงเสริมใหเกิดความรูความเขาใจในวิชาชีพ (บรรยายเพื่อเตรียมพรอมเขาทํางาน) 
  - สงเสริมเพื่อพัฒนาทักษะทางสังคมแกผูบกพรองทางสติปญญา (หลักสูตรการ
ชวยเหลือตนเองแกผูบกพรองทางสติปญญา) 
  -  จัดการประเมินแกผูบกพรองทางสติปญญาและความบกพรองทาง
สติปญญาขั้นรุนแรง เพื่อใชเปนมาตรการในการจัดจาง 
  ทางศูนยจัดการประเมินแกผูบกพรองทางสติปญญาและความบกพรองทาง
สติปญญาข้ันรุนแรง เพื่อใชเปนมาตรการในการจัดจาง ไดแกระบบโควตาจางงาน ระบบภาษี และ
ระบบเงินชวยเหลือ  
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  2.1.2 การใหบริการผูพิการและผูจางงาน 
  - ดวยการประสานงานกับแพทยผูดูแล ทางศูนยไดจัดใหการดูแลอยางมืออาชีพ
และครอบคลุมแกนายจางและผูพิการทางสติปญญาเพื่อใหสอดคลองกับความตองการที่
หลากหลาย เพื่อการจางงานใหม การกลับเขามาทํางาน และการจางงานตอ 
  -  สนับสนุนผูฝกสอนเพื่อใหลูกจางที่พิการสามารถปรับตัวเขากับที่ทํางานไดผู
ฝกสอนงานจะไปประจํา ณ สถานที่ทํางานและใหการดูแลรวมทั้งใหคําแนะนําแกทั้งลูกจางและ
นายจาง 
  2.1.3 การบริการใหกับนายจาง 
  - การใหคําแนะนําและชวยเหลือเม่ือนายจางมีปญหาในการจัดจางผูพิการและ
ตองการการดูแลอยางตอเนื่องเพื่อการแกปญหาเหลานี้  จะมีการนําเอาความตองการและปญหาที่
เกิดข้ึนไปวิเคราะหและจัดแผนสงเสริมสนับสนุนการจางงาน เพื่อใหเกิดการดูแลอยางเปนระบบ 
  - ใหคําแนะนํารวมกับผูเชี่ยวชาญในทองถิ่น ในเร่ืองการจัดการจางงานสําหรับผู
พิการ 
  2.1.4 บริการใหคําแนะนําและความชวยเหลือเฉพาะทาง ที่เกี่ยวกับการฟนฟู
สมรรถภาพดานอาชีพไปสูองคกรที่เกี่ยวของ 
  จัดใหคําแนะนําและความชวยเหลือเฉพาะทาง ที่เกี่ยวกับการฟนฟูสมรรถภาพดาน
อาชีพ แกองคกรที่เกี่ยวของ ไดแก ศูนยการจัดจางงานและศูนยสงเสริมคุณภาพชีวิตเพื่อผูพิการ และ 
หนวยงานจัดสงตองาน  ทั้งยังมีการฝกอบรมแกบุคลากรในองคกรดังกลาวโดยความรวมมือกับ 
สถาบันเพื่อการฟนฟูสมรรถภาพดานอาชีพแหงชาต ิ
  - ไดกอตั้งศูนยสงเสริมการจางงานเพื่อผูสูงอายุและผูพิการข้ึนในแตละเขตเพื่อ
ดําเนินการจัดจางงานผูบกพรองทางรางกาย 
  - การรับรายงาน/การข้ึนทะเบียนของที่เกี่ยวของกับภาษีหรือการเงินที่มีความ
หลากหลาย 
   - ภาษีของผูพิการ 
   - ปรับขออนุมัติในการรับผูพิการเขาทํางาน 
   - การปรับเปล่ียนเปนกรณีเพื่อชวยเหลือผูพิการที่ทํางานที่บาน 
   - ใหรางวัล 
   - ใหรางวัลเพื่อสนับสนุนผูพิการที่ทํางานที่บาน 
  - รับลงทะเบียนสําหรับการเงินชวยเหลือ 
   - เงินสนับสนุนเพื่อจัดหาส่ิงอํานวยความสะดวกในทีท่ํางาน สําหรับผูพิการ 
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   - เงินสนับสนุนเพื่อสวัสดิภาพผูพิการ 
   - เงินสนับสนุนเพื่อการเขารวมงาน ณ สถานที่ทํางานของผูพิการ 
   - เงินสนับสนุนสําหรับครูผูฝกสอนงาน 
   - เงินสนับสนุนมาตรการชดเชยสําหรับผูพิการข้ันรุนแรง 
   - เงินสนับสนุนเพื่อการจัดหาส่ิงอํานวยความสะดวกในบริษัทที่จัดจางงาน 
ผูพิการข้ันรุนแรง เปนปริมาณมาก 
   - เงินสนับสนุนเพื่อพัฒนาทักษะของผูพิการ 
  - การอบรม/เพิ่มความตระหนักกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการจางงาน 

- เปดหลักสูตรอบรมเพื่อใหคําปรึกษาเร่ืองคุณภาพชีวิตการทํางานแกผูพิการ 
- จัดหาคูมือที่นํามาใชไดจริงและจัดแสดงขอมูลที่เกิดจากกรณีการจางงานที่

ประสบผลสําเร็จ เพื่อสงเสริมการจางงานผูพิการ 
- จัดพิธีมอบรางวัลเพื่อเปนเกียรติใหแกบริษัทที่จัดการจางงานผูพิการไดอยางดี

เยี่ยม 
- จัดใหมีการทัศนศึกษาไปยังบริษัทที่รับผูพิการเขาทํางานและจัดใหมีการประชุม

เพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็นกัน 
 
 2.2. ศูนยฟนฟูอาชีพขนาดใหญสําหรับผูพิการและศูนยพัฒนาอาชีพสําหรับผูพิการ 
 ศูนยที่ไดมีการจัดตั้งข้ึนที่เขตไซตามะและโอคายามา ไดจัดใหมีการบริการฟนฟูสมรรถภาพ
ดานอาชีพใหแกผูพิการดังตอไปนี้ 
 

ศูนยฟนฟูอาชีพขนาดใหญสําหรับผูพิการระดับประเทศ (National Vocational 
Rehabilitation Center for Persons with Disabilities) 
 ศูนยแหงนี้ประกอบดวยศูนยฟนฟูสมรรถภาพดานอาชีพและศูนยพัฒนาทักษะการทํางาน
ทั้งยังจัดโปรแกรมฟนฟูสมรรถภาพดานอาชีพแบบองครวมแกผูพิการ ลักษณะเดนของศูนยแหงนี้คือ 
มีผูใหคําปรึกษาดานอาชีพและครูผูฝกสอนอาชีพ ซึ่งประจําที่ศูนย มีการประเมินการทํางาน  ให
คําแนะนําเกี่ยวกับงาน และฝกอบรมงานอันเปนสวนหนึ่งของระบบผสมผสาน ดวยการรวมกันกับ
การฟนฟูทางการแพทยที่จัดใหโดยศูนยฟนฟูแหงชาติเพื่อคนพิการ ซึ่งอยูภายใตขอบเขตการทํางาน
ของกระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการ ทางศูนยยังจัดใหมีคอรสฝกอบรมอาชีพระยะส้ัน โดยตอบ
รับความตองการของนายจางเพื่อใหเกิดการพัฒนาทักษะของผูพิการที่สามารถเดินทางไปที่ศูนยได 
เพื่อชวยเหลือผูพิการเหลานี้ในการเปล่ียนประเภทงานที่ทํา 
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 หลักสูตร 6 หลักสูตรหลักในการพัฒนา ที่รองรับผูเขาอบรมประมาณ 200 คน ประกอบดวย 
เคร่ืองจักร  ไฟฟาและวิชาอิเล็กทรอนิกส การออกแบบการประมวลผลขอมูล ธุรกิจสํานักงาน และ
พัฒนาอาชีพ  
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แผนภาพท่ี 4 แสดงความเช่ือมโยงการฟนฟูเพื่อเขาทํางาน 
 

ผูสมัครงานที่มีความพิการที่
ตองการที่พักอาศัย 

ผูสมัครงานที่มีความพิการที่
สามารถเดินทางมาทํางานได ลูกจางที่เปนผูพิการ 

สํานักงานเทศบาล 
(สมัครเพื่อการบริการดาน
สวัสดิการแกผูพิการ) 

ศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูพิการแหงชาติ 
หอพัก 

(ยึดตามกฎหมายการบริการและให
ความชวยเหลือผูพิการ) 

 

Hello Work 
(สมัครเพื่อรับเขางาน) 

ศูนยวิชาชีพทองถ่ินเพื่อผูพิการ 
(ประเมินทักษะอาชีพ เปนตน) 

ศูนยฟนฟูสมรรถภาพดานอาชีพแหงชาติ 
 
 
 

 

การประเมินการทํางาน 

(คอรสปกติ/คอรสระยะส้ัน) 

คําแนะนําในการปรับเขางาน ฝกอบรมงาน 

(คอรสระยะส้ัน) 

ทํางานรวมกัน 

ทํางานรวมกัน 

Hello Work 
(จัดการจางงาน) ศูนยอาชีพทองถ่ิน ทํางานรวมกัน 

ทํางานรวมกัน 

กลับเขาทํางาน จางงาน 
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ตัวอยาง ศูนยฟนฟูสมรรถภาพดานอาชีพแหงชาติ Kibi-Kogen ประกอบดวย ศูนยอาชีพภูมิภาค
ขนาดใหญ Kibi-Kogen เพื่อผูพิการ และศูนยพัฒนาทักษะอาชีพ Kibi-Kogen ทางศูนยจัดใหการ
บริการฟนฟูสมรรถภาพดานอาชีพอยางครอบคลุมแกผูพิการ 
 คุณลักษณะเดนของศูนยแหงนี้คือมีที่ปรึกษาดานอาชีพและครูผูฝกสอนงานซึ่งดําเนินการ
ประเมิน ใหคําแนะนําดานการทํางานและฝกอบรมงานซึ่งเปนสวนหนึ่งของระบบผสมผสาน ในขณะ
ที่ก็ยังคงรวมกันกับการฟนฟูทางการแพทยที่จัดไวใหที่ศูนยฟนฟู Kibi-Kogen ซึ่งตั้งอยู ณ สถานที่
เดียวกัน ภายใตขอบเขตการดูแลของกระทรวงสาธารณสุข และสวัสดิการแหงประเทศญี่ปุน  
 ที่ศูนยแหงนี้ยังจัดฝกอบรมอาชีพระยะส้ันตามความเหมาะสม โดยยึดตามความตองการ
ของผูจางงานเพื่อพัฒนาทักษะลูกจางที่พิการ และเพื่อชวยปรับเปล่ียนชนิดของงานที่ทํา  มีการ
จัดเตรียมหอพักอาศัยไวใหดวย 

ศูนยฝกอบรมอาชีพ (ขนาดผูเขารับการอบรมประมาณ 80 คน) 
ประกอบดวยเมคคาทรอนิกสวิศวกรรมเคร่ืองกล ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส งานดาน

สํานักงาน การพัฒนาอาชีพ 
แผนภาพท่ี 5 แสดงรูปแบบการฟนฟูสมรรถภาพดานอาชีพแหงชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คอรสระยะส้ัน 

ผูสมัครงานที่มีความพิการ ลูกจางที่มีความพิการ 

Hello Work 
(สมัครเพื่อรับเขางาน) 

ศูนยอาชีพทองถ่ินเพื่อผูพิการ 
(ประเมินทักษะอาชีพ) 

ทํางานรวมกัน 

ศูนยฟนฟูสมรรถภาพดานอาชีพแหงชาติ Kibi-Kogen 

การประเมินดานอาชีพ 

ฝกอบรมอาชีพ ช้ีแนะแนวทางเพื่อปรับเขากับอาชีพ ฝกอบรมอาชีพ 

(คอรสปกติ/คอรสระยะส้ัน) 

ศูนย ฟนฟูทางการแพทย
Kibi-Kogen (โรงพยาบาล) 
(การตรวจสอบทาง
การแพทย ฝกอบรมการ
การฟนฟูสมรรถภาพของ
การทําหนาที่ของรางกาย) 

Hello Work 
(จัดการจางงาน) 

ทํางานรวมกัน 

ทํางานรวมกัน 

ศูนยอาชีพทองถ่ิน 

ทํางานรวมกัน 

จางงาน 
กลับเขาทํางาน 

คอรสระยะส้ัน 
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ศูนยจัดหางานสําหรับผูพิการ 
จัดใหมีการใหบริการแกนายจาง ดังตอไปนี้  

- มีการใหคําแนะนําและชวยเหลือโดยผูเชี่ยวชาญในดานการจัดจางงานผูพิการใน
ดานที่เกี่ยวกับการแนะนํางานแกผูพิการ  ขยายขอบเขตงานและจัดใหเกิด
ความคุนเคยกับสถานที่ประกอบการ 

- จัดแสดงเทคโนโลยีที่เปนประโยชนเพื่ออํานวยความสะดวกในการทํางานของผู
พิการ ใหคําแนะนําในการเร่ิมตนใชเคร่ืองมือตางๆในที่ทํางาน และใหยืมไปใช 

- ใหยืมวิดีโอที่นําเสนอกรณีที่ประสบความสําเร็จในการขยายขอบเขตงาน และ
จัดการใหผูพิการคุนเคยกับที่ทํางาน เปนตน 

 
3. ศูนยจางงานและสนับสนุนการดํารงชีพสําหรับผูพิการ (Employment and Life 

Support Centers for Persons with Disabilities) 
 สําหรับผูพิการที่ตองการการสนับสนุนในชีวิตประจําวัน นอกเหนือไปจากการสนับสนุนใน
ดานที่เกี่ยวกับงาน ศูนยเหลานี้ยังจัดใหการปรึกษาแบบองครวมและชวยเหลือดานการงานและ
ประเด็นเกี่ยวกับชวิีต หรือสังคม  ทางศูนยไดใหบริการดวยความรวมมือกับสถาบันที่เกี่ยวของกับการ
จางงาน สาธารณสุข สวัสดกิาร และการศึกษา  ศูนยเหลานี้ดําเนินการโดยตัวแทนที่ทํางานรวมกัน 
อันไดแก กองทุนที่จัดตั้งโดยผูวาการเขต และองคการสังคมสงเคราะห หรือองคการที่ไมแสวงผล
กําไร (NPOs)  
 สําหรับผูพิการที่ตองการความชวยเหลือในดานการงานและความเปนอยูในชีวิตประจําวัน 
จะมีการใหคําปรึกษา ณ ศูนยเหลานี้รวมถึงที่ทํางาน และมีการจัดการเยี่ยมบาน 
 
 การสนับสนุนสิ่งท่ีเกี่ยวของกับงาน 
 - ใหความชวยเหลือเบื้องตนในการจัดจางงาน (การฝกอบรมเบื้องตน) 
 - สนับสนุนกิจกรรมจัดหางาน 
 -สนับสนุนการปรับตัวใหคุนเคยกับที่ทํางาน 
 -ใหคําแนะนําแกบริษัทในการจัดจางงานโดยยึดตามสภาพความพิการของลูกจาง 
 - มีการส่ือสารและประสานงานกับสถาบันที่เกี่ยวของ 
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 การสนับสนุนเกี่ยวกับการดํารงชีพ 
 - ใหคําแนะนําในการจัดการกับชีวิตตนเองในชีวิตประจําวัน เชน ขอมูลเกี่ยวกับกิจวัตร
ประจําวัน การจัดการดานสุขภาพ และการจัดการเงิน เปนตน 
 - ใหคําแนะนําเกี่ยวกับกิจกรรมตางๆของชีวิตชุมชน และการวางแผนในชีวิตประจําวัน เชน 
ที่พักอาศัย  เงินบํานาญ และกิจกรรมยามวาง 
 - มีการส่ือสารและประสานงานกับสถาบันที่เกี่ยวของ 
 
 4. ศูนยพัฒนาความสามารถทางวิชาชีพสําหรับบุคคลท่ีมีความพิการ(Vocational 
Ability Development Centers for Persons with Disabilities) 
 การดําเนินการยึดตามหลักกฎหมายวาดวยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย โดย ศูนยพัฒนา
ทักษะอาชีพเพื่อคนพิการจัดใหมีการอบรมอาชีพที่สอดคลองกับประเภทและระดับของความพิการ 
ขณะที่ใหความสนใจเปนพิเศษในเนื้อหาของการอบรมและวิธีการอบรม ดวยการรวมมือกับตัวแทน
และองคการที่เกี่ยวของ อันไดแก Hello Work และศูนยฟนฟูสมรรถภาพดานอาชีพเพื่อคนพิการ  ทั้ง
ยังจัดการอบรมใหแกพนักงานของบริษัทเพื่อใหพรอมตอความเปล่ียนแปลงที่อาจเกิดข้ึนในการ
ทํางานไดมีการกอตั้งศูนยพัฒนาวิชาชีพเพื่อผูพิการข้ึน  19 แหงทั่วประเทศ (ศูนยแหงชาติ 13 แหง 
และศูนยระดับเขต 6 แหง) ฝายบริหาร 2 แหง จากทั้งหมด 13 แหงของศูนยแหงชาติทํางานภายใต
สัญญากับ JEED และที่เหลืออีก 11 แหง ทํางานภายใตสัญญากับภาคเขต  
 นอกจากนี้ ยังมีศูนยพัฒนาวิชาชีพในภาคเอกชนที่ดําเนินการโดยผูจางงานหรือองคกรตาม
กฎหมายอันดําเนินงานภายใต กฎหมายแพง ซึ่งใหการศึกษาและจัดโปรแกรมการฝกอบรม (ซึ่ง
เปนไปตามมาตรฐานที่กําหนดโดยกระทรวงสาธารณสุข และสวัสดิการ) เพื่อพัฒนาและปรับปรุง
ความสามารถที่จําเปนตอการจางงานของผูพิการ (20 สถาบัน) 
 
 5. ศูนยสนับสนุนสําหรับการพัฒนาตนเองของผูพิการ(Support Centers for Persons 
with Development Disabilities) 
 การดําเนินงานยึดตามกฎหมายทีเ่กีย่วของกับการใหความชวยเหลือผูที่มีความบกพรองทาง
พัฒนาการ โดยศูนยเหลานี้ไดมีการกอตั้งข้ึนเพื่อเปนศูนยกลางของภูมิภาคเพื่อใหความชวยเหลือ
อยางครอบคลุมและตอเนื่อง โดยมุงเนนใหตรงกับความตองการอันหลากหลายของผูบกพรองทาง
พัฒนาการในแตละชวงชีวิตของบุคคลเหลานี ้จากวัยเด็ก วัยเรียนและผูใหญ   ทั้งยังใหการสนับสนุน
สงเสริมการทํางานทั้งทางตรงและทางออม โดยความรวมมือกับสถาบันที่เกี่ยวของกับการใชแรงงาน
องคกรที่ดําเนินการ ณ ศูนยใหความชวยเหลือในแตละชวงตึกทั่วประเทศญี่ปุน ไดรับมอบหมายให
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จัดโปรแกรมฝกอบรมสําหรับบุคลากรในการควบคุมของ ศูนยชวยเหลือดานการงานแกผูบกพรอง
ทางพัฒนาการ เพื่อที่ไดแบงปนทักษะความรูรวมถึงสรางความตระหนักแกนายจาง 
 
 6. ศูนยใหคําปรึกษาและสนับสนุนผูปวยท่ีรักษายาก (Consultation and Support 
Centers for Intractable Diseases) 
 ศูนยเหลานี้จัดใหบริการใหคําปรึกษาเพื่อใหตรงกับความตองการอันหลากหลาย แกผูปวย
โรคที่รักษาไดยาก (Intractable Diseases) เพื่อแกปญหา และการดูแลทางการแพทย และชีวิตของ
ผูปวยและครอบครัว เชน ใหคําปรึกษาทางโทรศัพท และการสัมภาษณ การประชาสัมพันธในดานที่
เกี่ยวของกันทั้งกลุมผูปวยเองและการสนับสนุนดานอาชีพเปนตน 
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แผนภาพท่ี 6 ศูนยใหคําปรึกษาและสนับสนุนผูปวยท่ีรักษายาก 
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การออกแบบการชวยเหลือหลายวิธีสําหรับการจางงานผูพิการ 
 เพื่อสงเสริมการจางงานผูพิการ กระทรวงแรงงาน รวมกับ JEED ไดออกแบบระบบสนับสนุน
ข้ึนมาหลายวิธีดวยกันรายการตอไปนี้ไดนํามารวมกันในรูปแบบที่ทําใหผูพิการที่ตองการทํางานเพื่อ
ใชในการรับรอง ที่ยึดตามความตองการและสถานการณ หัวขอที่ข้ึนดวยสัญลักษณ  คือบริการที่
นายจางจะไดรับการสนับสนุน  
 

1. ใหคําปรึกษาในการหางานทํา (Counseling on Finding Employment) 

แผนภาพท่ี 7 การใหคําปรึกษาในการหางานทํา 
 
 

  

ผูใหการสนับสนุนการให
คําปรึกษา 

Hello work 

ฉันอยากทํางานแต
ไมรูวาจะเร่ิม
ตรงไหนจึงตองการ
รับคําปรึกษา 

ใหการสนับสนุนใหคําปรึกษาท่ีเก่ียวกับการจางงาน 
มีการใหคําแนะนําทีส่อดกับความคลองกับความตองการและปญหาของแตละ
บุคคลรวมทั้งการแนะนําเพ่ือเตรียมการฝกงานและการฝกปฏิบัติงานจริงสิ่ง
เพ่ิมเติมอ่ืนๆระหวางการหางานและสนบัสนุนดานที่เก่ียวกับชีวิต 

ในการหางานทําฉัน
อยากทราบเกี่ยวกับ
ระบบสนับสนุนท่ีมี
ใหและหนวยงานท่ี
สนับสนุน 

ฉันอยากทราบปญหา
ท่ีเกี่ยวกับการหางาน
และประเภทงานท่ีจะ
เหมาะกับฉัน 
ฉันอยากไดรับการ
วัดผลประเมินผลดาน
อาชีพเฉพาะทาง 

ใหคําปรึกษาท่ีเก่ียวกับอาชีพและการจัดหางาน 
มีการข้ึนทะเบียนผูสมัครงานใหคําแนะนําคําปรึกษาที่
เก่ียวกับวิธีเฉพาะในการหางานแนะนําศูนยอาชีพ
ทองถ่ินเพ่ือผูพิการแกผูที่ตองการการดูแลเปนพิเศษ 

โปรแกรมใหการสนับสนุนใหคําปรึกษา 
การใหการชวยเหลือในการรบับริการตางๆ 
การสนับสนุนในการใชทรัพยากรที่มีอยูในสังคม 
การสนับสนุนการเพ่ิมพลังทางสังคมการใหคําปรึกษา
ฉันเพ่ือนการใหการสนบัสนนุตางๆการแนะนําสถาบัน
เฉพาะทางใหและมีการต้ังคณะบริหารจัดการเพ่ือการ
ชวยเหลือตนเองในทองถ่ินข้ึน 
 

สถาบันสนับสนนุการ
ใหบริการใหคําปรึกษา 

การใหคําปรึกษาดานอาชีพและการวัดผลประเมินผล
ดานอาชีพ 
มีการใหคําปรึกษาคําแนะนาํการวัดผลประเมินผลดานอาชีพ
และขอมูลที่เก่ียวกับประเภทงานและวธิีการทํางานที่ยึดตาม
ความตองการของแตละบุคคลสภาพความพิการและปญหา
หากจําเปนก็จะมีการใหการสนับสนุนเปนพิเศษที่ศูนยทีจ่ัดต้ัง 

ศูนยการจางงานและ
ชวยชีวิตสําหรับผูพิการ 

ศูนยอาชีพทองถ่ิน
เพื่อผูพิการ 
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2. การเตรียมความพรอมเพื่อการทํางานและฝกอบรมงาน (Work Preparation and training) 
 
แผนภาพท่ี 8 การเตรียมความพรอมเพื่อการทํางานและฝกอบรมงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฉันอยากทราบปญหาที่เก่ียวกับ
การหางานและการฝกงานที่มุง
เพ่ือจัดการกับปญหาเหลานัน้และ
พัฒนาความสามารถในการ
ปรับตัวของฉัน 
 

สนับสนุนการเตรียมความพรอมเพือ่การทํางานท่ีศูนย
อาชีพทองถ่ินสําหรบัผูพกิาร 
มีการใหการสนบัสนุนการเรียนรูการฝกใชแรงงานขั้นพ้ืนฐาน  
พัฒนาการปฏิบัตกิาร พัฒนาทักษะการสือ่สารและ
ความสามารถในการสื่อสารระหวางบคุคลโดยไดจากการ
สนับสนุนภาคปฏิบตัิการ  มีการบรรยายการเตรียมความพรอม
เพ่ือการทาํงาน และหลักสตูรสาํหรับการชวยเหลอืตนเองของผู
บกพรองทางสติปญญา 

ฉันตองการรับการอบรมเพ่ือการหา
งานและไดรบัการสนบัสนุนอยาง
ตอเนื่องในการปรับตัวเขากับที่
ทํางานหลังจากไดรับการจางงาน 

ฉันอยากเรียนรูทักษะทีจ่ําเปน
ตออาชีพของฉัน 

เพ่ือที่จะปรับตัวใหเขากับที่
ทํางานและงานเฉพาะทาง
ฉันอยากจะรบัการฝก
ปฏิบัติงานจริงเพ่ือวาฉันจะ
ไดงานทําที่นัน่ 

โปรแกรมสงเสริมการเปลี่ยนถายงาน 
เพ่ือที่จะเปลี่ยนเขาสูการทํางานประจําจะมีการใหการสนบัสนุนการ
ทํางานณสถานทีป่ระกอบการ 
มีการฝกปฏิบตัิงานจริงณบริษัทตางๆหาสถานที่ทาํงานที่เหมาะสม
ใหและปรับใหเขากับที่ทาํงานเม่ือไดรับเขางานแลว (ระยะเวลาที่ใช: 
2 ปหรือนอยกวานั้น) 
 

การฝกอบรมอาชีพสาธารณะ 
นอกเหนือจากศูนยพัฒนาความสามารถดานอาชีพเพ่ือผูพิการแลวยัง
มีการฝกอบรมดานอาชีพสาธารณะทีศู่นยพัฒนาความสามารถดาน
อาชีพสาธารณะโดยจัดใหมีคอรสพิเศษและสนบัสนุนใหมี
สภาพแวดลอมที่เอื้ออํานวยความสะดวกขึ้น 

การฝกอบรมท่ีสอดคลองกับความสามารถ 
เพ่ือที่จะใหความรูและทกัษะที่จําเปนตอการจางงานจึงมีการมอบหมาย
ใหฝกอบรมอาชีพสาธารณะบริษัทเอกชนองคกรสวัสดิการสังคม,NPOs,
องคกรใหการศกึษาและฝกอบรมงานภาคเอกชนเปนตนระยะเวลา
มาตรฐานในการอบรม: 3 เดือน 

ฝกอบรมการปรับเขากับงาน 
จะมีการปฏิบตัิงานจริงณทีท่ํางานเพ่ือผูฝกงานจะไดปรับตัวใหเชากบั
สภาพแวดลอมที่ทาํงานระยะเวลาฝก : ภายใน 6 เดอืน (ภายใน 1 ป
สําหรบัวิสาหกิจขนาดเล็กและขนาดกลางและผูฝกงานที่พิการขั้นรุนแรง) 

เงินสนับสนุนสําหรับการฝกอบรมจางงานกลุม 
เพ่ือสนับสนุนการถายงานสูการจางงานประจําจะมีเงินสนับสนุนให
สําหรบัการฝกอบรมณบรษิัทตางๆในกลุมเล็กๆ (ผูรบัการฝก 5 คน) ซ่ึงจะ
มีเทรนเนอรคอยใหการชวยเหลอื (ประเภทสัญญาและประเภทจาง)  
ยังมีการจายเงินสนับสนุนเพ่ือการฝกปฏิบตัิจริงสําหรับนกัเรียนการศกึษา
พิเศษและการฝกคนงานที่พิการ 

ฉันอยากไดรับการฝกงานณ
สถานที่ประกอบการแตฉนั
กังวลวาฉันจะตองฝกเพียง
ลําพังฉันอยากฝกงานกับ
กลุมคน 

สถาบันสนับสนนุการใหบริการ
ใหคําปรึกษา 

ศูนยอาชีพทองถ่ินเพ่ือ
ผูพิการ 

ผูใหการสนับสนุน
การเปลี่ยนถายงาน 

ศูนยพัฒนาความสามารถ
ดานอาชีพเพ่ือผูพิการ 
Hello Work 

ศูนยพัฒนาความสามารถ
ดานอาชีพ  
Hello Work 

กรมแรงงานเขต 
Hello Work 

ศูนยสงเสริมการ
จางงาน 
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3. การใหการสนับสนุนในการหางานสําหรับกอนจางงานและเมื่อเขาทํางาน 
แผนภาพท่ี 9 การใหการสนับสนุนในการหางานสําหรับกอนจางงานและเมื่อเขาทํางาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฉันไดรบับาดเจบ็และพิการในขณะที่
ทํางาน ฉันอยากทํางานตอ ณ ที่
ทํางานเดิม แตฉันสงสัยวาควรจะทํา
อยางไรดี 

ฉันไมไดทํางานเนื่องจากเปนโรค
ภาวะสองอารมณ และปจจัยอ่ืนๆ 
แตฉันตองการความชวยเหลืออยาง
พิเศษ เพ่ือที่ฉันจะสามารถกลับไป
ที่ที่เคยทํางานได 
 

ฉันมีความบกพรองทางสติปญญา 
ฉันจึงอยากเริ่มตนงานที่มี
ผลกระทบตํ่า มีชัว่โมงการทํางาน
นอย เพ่ือลองดูวาฉันจะทํางานตอ
ไดหรือไม 

โปรแกรมทดลองจางงาน 
ดวยสัญญาจางงานแบบกําหนดระยะตายตัวกับนายจาง จะมีการ
ทดลองจางงานเปนระยะเวลา 3 เดือน  ความกังวลที่เกิดจากงานจะ
ลดลง และความเขาใจซึ่งกันและกันระหวางนายจางและลูกจางจะมี
มากข้ึนโดยมีจุดมุงหมายเพ่ือการจางงานประจํา 
การชวยเหลือจากครูผูฝกสอนงาน 
จะมีการสงครูผูฝกสอนงานไปประจํายังที่ทํางาน และใหความ
ชวยเหลือเปนพิเศษแกผูพิการและนายจาง ตามสภาพความพิการ
กอนและหลังการจางงาน(ครูผูฝกสอนจะประจําที่องคกรสวสัดิการ
สังคม ซึ่งใหการชวยเหลือการจางงาน นอกเหนือไปจากศูนยอาชีพ
ทองถ่ินเพ่ือผูพิการ) 

การสนับสนุนแบบองครวมในการทํางานและดานชีวิต 
จัดใหคําปรึกษาแบบองครวม และการชวยเหลือที่เก่ียวกับการจาง
งานและชีวิต ผานการใหคําปรึกษา ณ ศูนยจางงานและชวยเหลือ
ชีวิตเพ่ือผูพิการรวมทั้งการเย่ียมเยือนที่ทํางาน 

การสนับสนุนเพื่อการจางงานตอ 
เพ่ือชวยเหลือลูกจางที่พิการขณะอยูในสัญญาจางงานใหได
ทํางานตอ ณ ที่ทํางานเดิม จะมีการใหความชวยเหลือแกลูกจาง
เหลานี้และนายจาง ดวยความรวมมือกับองคกรทองถ่ินที่
เก่ียวของ โดยการใชมาตรการสนบัสนุนหลากหลายกันไป 

โปรแกรมการจางงาน Step-up  เพื่อผูบกพรองทางสติปญญา 
ดวยสัญญาจางงานที่กําหนดระยะแนนอน แตละคนจะเริ่มจากงานระยะสั้น  
( 10 ชม. หรือมากกวานั้นในหนึ่งสปัดาห) มุงใหเกิดการจางงานประจํา โดย

คอยๆขยายชั่วโมงการทํางานในระหวางชวงระยะกําหนด (จาก 3-12 เดือน) 
ขณะที่ความกังวลตองานจะลดลงและความเขาใจซึ่งกันและกันระหวาง
นายจางและลูกจางที่บกพรองทางสติปญญามีมากข้ึน  ผูบกพรองทาง
สติปญญาในกลุมนีส้ามารถใชโปรแกรมนี้ได 

สถาบนัสนับสนนุการ
ใหบรกิารใหคําปรกึษา 

Hello Work 

Hello Work 

ศูนยอาชีพทองถ่ินเพ่ือผู
พิการ 
องคกรสวัสดิการสังคม 

ศูนยการจางงานและ
ชวยเหลือชีวิตเพ่ือผู
พิการ 

Hello Work 

ศูนยอาชีพ
ทองถ่ินเพ่ือผู
พิการ 

Hello Work 

การขึ้นทะเบียนและจัดหางาน 
ดวยการสมัครงานที่ Hello Work ผูสมัครจะไดรบัการข้ึนทะเบียนหา
งาน โดยพิจารณาจากความสามารถและคุณลักษณะที่ตรงกับงาน  
ทางHello Work จึงจะจัดหางานให เมื่อจําเปน เจาหนาทีจ่ะรวม
ติดตามไปผูสมัครงานเมื่อมีการแนะนํางานดวย 

ฉันตองการรับคําปรึกษาทีส่ืบเนื่อง
จากความกังวลทั้งหลายจากที่
ทํางาน  ฉันตองการคําปรึกษา ไมใช
แคเฉพาะชีวิตการทํางาน แตรวมถึง
เรื่องชีวิตประจําวันดวย 

ฉันกังวลวาฉนัจะสามารถปรบัตัวให
เขากับที่ทํางานไดหรือไม ดังนั้นฉัน
จึงอยากจะทํางานในขณะที่ไดรับ
การดูแลเปนพิเศษ  
ฉันมีปญหากับงานและการสื่อสาร
กับที่ทํางาน ดังนั้นฉนัจึงอยากไดรับ
ความชวยเหลือจากครูผูฝกสอนงาน 

ฉันอยากหางานทําทันท ี
ฉันกําลังมองหาที่ ที่มีการ
จางงาน 

ฉันอยากรูวาฉันจะสามารถ
ทํางานตอ ณ ที่ทํางานที่ฉนั
ไดรับการแนะนําหรือไม 

การใหการสนับสนุนใหกลับมาทํางานของผูบกพรองทางสติปญญา  
(Re-work support) 
ดวยความรวมมือกับแพทยผูดูแลและบุคคลที่เก่ียวของ การใหการชวยเหลือ 
ไดแกการประสานงานใหกลบัเขาทํางาน การพัฒนาชีวิตประจําวนั ประสบการณ
ทํางานเบื้องตน(เรียกวา Rehabilitation work) และการพัฒนา
สภาพแวดลอมของสถานที่ทํางานใหสนองการใชงานของลูกจางที่พิการ 
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4. การสนับสนุนเมื่อออกจากงานและเปลี่ยนงาน และการสนับสนุนเพื่อกลับเขาทํางานใหม 
 
แผนภาพท่ี 10 การสนับสนุนเมื่อออกจากงานและเปลี่ยนงาน และการสนับสนุนเพื่อกลับ
เขาทํางานใหม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ใหการปรึกษาดานอาชีพ การจัดหางาน และการจายคา
ประกันการจางงาน 
-หากสมัครงานท่ี Hello Work ผูสมัครจะไดขึ้นทะเบียนผูหา
งาน  โดยการยึดตามความตองการของบุคคลน้ันๆ Hello 
Work จะทําการจัดหางานให   
-เมื่อลูกจางถูกเลิกจาง เขาจะไดรับคาเบ้ียเล้ียงขั้นพ้ืนฐาน
ภายใตระบบประกันการจางงาน หลังจากท่ีไดผานขั้นตอนท่ี
จําเปนในการเขาช่ือเปนผูวางงาน 

ฉันลาออกจากงานและอยาก
ไดงานใหม 

หากตองการหางานอื่น เปนไปไดท่ีจะใชรายการสนับสนุนดังน้ี (1.) ใหคําปรึกษาในการหา
งาน (2.) เตรียมความพรอมการทํางานและฝกงาน 

ฉันอยากหางานทําและไดใช
โปรแกรมสนับสนุนการ
เปล่ียนถายงาน  แตงาน
ประจํามันคอนขางยาก 
ฉันรูสึกวาเปนการยากท่ีจะ
ทํางานตอไปเพราะสภาพ
รางกายของฉันเปนอุปสรรค 

โปรแกรมสนับสนุนเพื่อการทํางานตอ (type A) 
นอกเหนือไปจากการใหโอกาสในการทํางานท่ียึดตาม
สัญญาจางแลว ยังใหการสนับสนุนใหยายไปทํางาน
ประจําสําหรับผูท่ีพัฒนาความรูและทักษะท่ีจําเปนตอ

โปรแกรมสนับสนุนเพื่อการทํางานตอ (Type B) 
นอกเหนือจากการใหโอกาสในการทํางานและกิจกรรมการ
ผลิต ยังใหการสนับสนุนแกผูท่ีพัฒนาความรูและทักษะท่ี
จําเปนตอการทํางานเพ่ือท่ีพวกเขาสามารถเขาทํางานได

สถาบันสนับสนนุการ
ใหบริการใหคําปรึกษา 

Hello Work 

ผูใหการสนับสนุน
Type A  

ผูใหการสนับสนุน
Type B  

ฉันอยากเปล่ียนงานเพราะ
ไมสามารถเขากับงาน ณ ท่ี
ทํางานปจจุบันได 

ฉันเคยทํางานท่ีบริษัท
แหงหน่ึง แตฉันถูกไลออก 
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5. การใหการสนับสนุนแกผูพิการท่ีทํางานท่ีบาน 
 
แผนภาพท่ี 11 การใหการสนับสนุนแกผูพกิารท่ีทํางานท่ีบาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฉันอยากทํางานที่บานโดยใช
ทักษะตางๆเชนเทคโนโลยี
ไอที 

ฉันอยากใหมีงานที่จางคน
ภายนอกเสนอใหแกผูพิการ
ที่ทํางานที่บานดวย 

การใหการชวยเหลือจากองคกรสนับสนุนเพื่อผูพิการท่ี
ทํางานท่ีบาน 

องคกรเหลานี้ไดรับออรเดอรมาจากผูจางงานและทําการสงตอ
งานแกผูพิการองคกรจะใหการสนับสนุนเชนคําแนะนําและ
คํายืนยันงานรวมทั้งทําการจายเงินคาจางใหนอกจากนี้ยังจัด
ฝกอบรมอาชีพและสนับสนุนการการจางงาน 

สถาบันสนับสนนุการ
บริการใหคําปรึกษา 

องคกรสนับสนนุผูพิการที่
ทํางานที่บาน 

การจายเงินชวยเหลือพิเศษและรางวัลพิเศษเพื่อ
สนับสนุนผูพิการท่ีทํางานท่ีบาน 

มีการใหเงินชวยเหลือพิเศษและรางวัลพิเศษแก
นายจางท่ีทําการจัดจางงานผูพิการท่ีทํางานท่ีบานโดย
ยึดตามจํานวนเงินท่ีจายคาจาง 

ศูนยสนับสนุนการ
จางงาน 
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6. การใหการสนับสนุนนายจาง 
แผนภาพท่ี 12 การใหการสนับสนุนนายจาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฉันอยากทราบเก่ียวกับการ
สนับสนุนที่มีในบริษัทเม่ือทํา
การวาจางผูพิการ 

ตําแหนงงานวางและการจัดหางาน 
(เลือกงานใหแกผูพิการ) 

มุงเนนที่การย่ืนเสนอตําแหนงงานวางและการแนะนําผูพิการที่ตรง
กับความตองการของนายจางรายใหม 
 
โปรแกรมทดลองจางงาน 
ตลอดระยะเวลาทดลองจางงานเปนเวลา3 เดือนความกังวลเก่ียวกับการจางผูพิการ

ลดนอยลงจนกระทั่งถึงตอนที่จางประจํามีการใหรางวัลสนับสนุน  40,000 เยนตอ
เดือน ตอลูกจางหนึ่งคนซึ่งจะจายใหนายจางระหวางชวงทดลองจางงาน 
การจางงานแบบเขยิบขึ้น(Step-upEmployment)แกผูบกพรองทาง
สติปญญา 
สําหรบัผูทีบ่กพรองทางสติปญญาจะเปนการใชโปรแกรมจางงานแบบ step-up  
ที่แตละคนเริ่มงานดวยชั่วโมงการทํางานระยะสัน้ๆจะคอยๆขยายเวลาโดยใหเปนไป
ตามแตที่บุคคลสามารถปรบัตัวเขากับที่ทํางานไดมากนอยแคไหนซึ่งจะนําไปสูการ
จางงานโดยราบรื่นตอไปรางวัลสนบัสนนุ 25,000 เยน /เดือน/ลูกจาง 1 คนที่จาง

งานในโปรแกรมStep-up Employment บริการอางอิงสําหรบัการจางงานผูพิการ 
การสงเสริมเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกที่เก่ียวของกับงาน 
การใหคําแนะนําและขอมลูหลากหลายในเรื่องการจางงาน 
การฝกอบรมที่เก่ียวกับการสนบัสนุนการจางงานผูพิการ 
โปรแกรมสนบัสนุนการจัดจางงาน 

ฉันอยากไดขอมูลเก่ียวกับ
ความรูในการจางงานผูพิการ 

ฉันอยากรูเก่ียวกับขอดีที่
เกิดกับบริษัทที่จางผู
พิการ 

เงินสนับสนุนเพื่อการพัฒนาการจางงานผูสมัครท่ีทําการจางไดยาก 
ลูกจางจะไดรับเงินบางสวนจากเงินเดือน เปนระยะเวลาหนึ่ง หากนายจางจาง
งานผูพิการที่แนะนําโดย Hello Work  
รางวัลสนับสนุนในขั้นแรก 
วิสาหกิจขนาดเล็กและขนาดกลางที่ไมมปีระสบการณในการจางผูพิการมากอน
จะมีคุณสมบัติในการรบัรางวัล 1 ลานเยน 
เงินสนับสนุนในการอํานวยความสะดวกในการกอต้ังบริษัทสาขาพิเศษ 
ในกรณีที่มีการกอต้ังบริษทัสาขาพิเศษข้ึนหรือบริษทัที่จางลูกจางผูพิการข้ัน
รุนแรงเปนปริมาณมาก และมีการจางงานผูพิการ 10 คนหรือมากกวานัน้ ก็จะมี
เงินสนับสนุนให 
เงินสนับสนุนภายใตระบบภาษีและเงินเพื่อจางงานผูพิการ 
เงินสนับสนุนจะจายใหแกนายจางทีจ่ัดเตรียมหรือปรับปรุงสิ่งอํานวยความ
สะดวกในที่ทํางานทีจ่ําเปนตอการจางงานผูพิการหรือมีมาตรการพิเศษที่ใช
จัดการจางงานอยางเหมาะสม 

มาตรการจูงใจทางภาษีอากรแกบริษัทท่ีจางผูพิการ 
มีมาตรการจูงใจทางภาษีอากรแกบริษัทที่จัดจางผูพิการหลายมาตรการ 

สถาบันสนับสนนุการ
บริการใหคําปรึกษา 

Hello Work 

Hello Work 

Hello Work 

JEED 
ศูนยใหขอมูลสวนกลาง
สําหรบัผูพิการ 

ศูนยอาชีพทองถ่ิน
เพ่ือผูพิการ 

กรมแรงงานเขต 
Hello Work 

กรมแรงงานเขต 
Hello Work 

กรมแรงงานเขต 
Hello Work 

ศูนยสงเสริมการ
จางงาน 

Taxation Office 
สํานักงานจัดเก็บภาษี
อากร 
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การเตรียมตัวเขาทํางานและการฝกอบรม 
 การใหการสนับสนุนการเตรียมความพรอมทํางาน 
 ใหการสนับสนุนตามความตองการของผูพิการแตละคนในการไดรับการจางงาน ไดกลับเขา
ทํางานใหม และปรับตัวใหเขากับที่ทํางาน  ทักษะสังคมและแรงงานข้ันพื้นฐานจะไดรับการ
พัฒนาข้ึนโดยผานประสบการณการทํางาน ณ ที่ทํางานที่จําลองข้ึน และมีการบรรยายที่ใหความรูที่
จําเปนเกี่ยวกับอาชีพและการไดรับการจางงาน 
 โปรแกรมสนับสนุนการเปลี่ยนถายงาน 
 ใหการสนับสนุนแกผูพิการทีต่องการทํางานในบริษัทหรือ ผูที่อยากมีทักษะเพื่อทํางานที่บาน
หรือเร่ิมธุรกิจข้ึนใหม  ใหการสนับสนุนผูพิการที่ฝกปฏิบัติงาน ณ สถานที่ที่มีผูใหการสนับสนุนหรือที่
บริษัทตางๆ โดยยึดตามโปรแกรมที่กําหนดชวงเวลาไว เพื่อหาสถานที่ทํางานที่เหมาะสมใหและเพื่อ
การปรับตัวไดหลังจากการรับเขางาน   เม่ือมีการเพิ่มพูนความรูและทักษะที่จําเปนตอการทํางานแก
ลูกจางและการหาคนที่เหมาะกับบริษัทเหลานั้นแลว จึงจะมีการมุงเปาไปที่การจัดจางงานใหแก
บริษัทหรือจางงานที่ทํางานที่บาน  ชวงระยะเวลาที่ใหการสนับสนุนโดยมาตรฐานคือ 24 เดือน และ
จะไมมีสัญญาจางงานระหวางตัวผูพิการและผูใหการสนับสนุน 
 การฝกอบรมการปรับเขากับงาน 
 นายจางจะไดรับมอบอํานาจโดยเจาหนาที่เขตเพื่อทําการฝกอบรมแกผูพิการทางรางกาย
และผูพิการทางสติปญญา ใหทําในประเภทงานที่เหมาะกับความสามารถของบุคคลเหลานั้นเปน
เวลา 6 เดือนหรือนอยกวานั้น (1 ปหรือนอยกวานั้นในกรณีของวิสาหกิจขนาดเล็กหรือขนาดกลาง 
และกับผูฝกงานที่พิการข้ันรุนแรง) เพื่อชวยใหบุคคลเหลานั้นปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมในที่
ทํางาน  เปาหมายคือการที่ผูฝกงานจะไดรับการจางงานตอไปหลังจากหมดระยะฝกงาน 
 ระหวางชวงการฝกงาน จะมีการจายคาคอมมิชชั่นใหรวม 24,000 เยน /คน/เดือน (25,000 
เยน/คน /เดือน ในกรณีที่พิการข้ันรุนแรง) และมีคาเบี้ยเล้ียงฝกงาน (ในกรณีที่ผูฝกงานที่มีคุณสมบัติ
เปนผูรับประกันการตกงาน เปนเบี้ยเล้ียงพื้นฐาน)  
 การประยุกตหลักสูตรระยะสั้น 
 เจาหนาที่เขตยังใหมีการฝกงานระยะส้ันแกลูกจาง เพื่อเปนการชวยเพิ่มความม่ันใจแกผู
ฝกงานพิการโดยใหไดรับประสบการณการทํางานจริงในระหวางชวงที่ลูกจางไดรับประเมินทักษะ
และการปรับตัวเขากับงาน   ชวงระยะฝกปฏิบัติงานจริงจะประมาณ 2 สัปดาหหรือนอยกวานั้น โดย
ตามหลักการ  
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(4 สัปดาหหรือนอยกวานั้นในกรณีที่พิการข้ันรุนแรง) คาคอมมิชชั่นคือ 960 เยน/ผูฝกงาน 1 คน/วัน 
(หรือ 1,000 เยน/ผูฝกงาน 1 คน/วัน ในกรณีที่พิการข้ันรุนแรง) ซึ่งจะจายใหแกนายจางและคาเบี้ย
เล้ียงฝกงานจะจายใหผูฝกงาน 
 การฝกอบรมอาชีพสาธารณะ 
 ตามที่กฎหมายสงเสริมการพัฒนาความสามารถในดานอาชีพวาไว คือจะมีการฝกอบรม
อาชีพสาธารณะที่ปรับใหเขากับความพิการหลายประเภท ณ ศูนยพัฒนาความสามารถดานอาชีพผู
พิการ โดยดําเนินการภายใตความรวมมืออยางใกลชิดกับองคกรที่เกี่ยวของ เชน Hello Work และ 
ศูนยอาชีพเพื่อผูพิการ โดยคํานึงที่หัวขอและวิธีฝกอบรม 
 ที่ศูนยพัฒนาความสามารถดานอาชีพสาธารณะสาขาหลัก ยังใหการสนับสนุนการจัดตั้ง
คอรส ฝกอบรมแกผูบกพรองทางสติปญญาและผูบกพรองทางการเรียนรูดวย  นอกจากนี้ ยังมี
สภาพแวดลอมที่เอ้ืออํานวยความสะดวก เชน ประตูอัตโนมัติ ทางลาด ราวบันได และหองน้ําผูพิการ 
ซึ่งไดรับการพัฒนาใหเอ้ือตอการฝกอบรมแกทุกๆคน 
 การฝกอบรมท่ีเหมาะกับความสามารถของผูพิการ 
 ผูประสานงานในการฝกอบรมอาชีพแกผูพิการจะไดรับมอบหมายในแตละเขต และศูนยที่
ฝกอบรมตามสัญญาไดกําหนดไวโดยศูนยพัฒนาความสามารถดานอาชีพทั้งหลายเพื่อดําเนินการ
ฝกอบรม ไดแก บริษัทที่ระบุไว องคกรสวัสดิการสังคม NPOs องคกรฝกอบรมและใหการศึกษา
ภาคเอกชน เปนตน เพื่อใหความรูและทักษะที่จําเปนตอการหางานในภูมิภาคที่ผูสมัครอาศัยอยู  
ตามหลักการแลว ระยะเวลาฝกอบรมตามสัญญาจะนอยกวา 3 เดือน 
  จุดประสงค 
  เพื่อใหการสนับสนุนการจางงานแกผูพิการ จะมีการมอบหมายการดําเนินการไปยัง 
บริษัทตางๆ บริษัทเพื่อสวัสดิการสังคม NPOs และ องคกรฝกอบรมและใหการศึกษาภาคเอกชน 
และจะมีการฝกอบรมอาชีพสาธารณะเพื่อใหมีความรูและทักษะที่จําเปนในการหางาน ในภูมิภาคที่
ผูสมัครอาศัยอยู 
  โครงสราง 

  - ผูฝกงานคือผูพิการที่ไดรับการข้ึนทะเบียนที่ Hello Work ในฐานะผูหางาน 
  - ศูนยพัฒนาความสามารถดานอาชีพเขต (ศูนยหลัก) มอบหมายใหมีการฝกอบรม
ไปยังสถาบัน หรือหนวยงานทั้งหลาย 
  - ผูประสานงานฝกอบรมอาชีพแกผูพิการประจํายังเขตตางๆเพื่อจัดหาสถาบันหรือ
หนวยงานที่จัดการฝกอบรม จัดหาผูฝกอบรม และจัดผูฝกอบรมใหตรงกับการฝกอบรมงาน 
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  หลักสูตรฝกอบรม 
  1. ความรูและทักษะที่ไดจากการฝกอบรมนี้จะทําใหไดความรูและทักษะในการ
สนับสนุนการจางงาน โดยหลักคือผานการบรรยายในหองเรียน ณ บริษัทดานสวัสดิการสังคม 
NPOs และองคกรฝกอบรมและใหการศึกษาภาคเอกชน 
  2. เทคนิคที่ไดรับโดยตรงจากการฝกอบรมเพื่อใหเกิดความสามารถในการทํางาน
โดยใชสถานที่ปฏิบัติการของบริษัท 
  3. e-learning course สําหรับผูพิการที่มีปญหาในการเดินทางไป-กลับ และมุง
หมายที่จะไดรับทักษะทางไอทีในระดับที่เพียงพอที่จะทํางานที่บานได โดยใชประโยชนจาก
อินเตอรเน็ท เชน การเสนองานและการตรวจงานบนเว็บ อีเมลล เว็บบอรด และแชทกับผูเรียนราย
อ่ืนๆ 
  4.การฝกอบรมข้ันตนแกนักเรียนที่มีความตองการพิเศษจัดเพื่อนักเรียนระดับมัธยม
ปลายที่มีความตองการพิเศษ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาความสามารถทางอาชีพเพื่อใหไดงานทํา 
  5.การฝกอบรมแกลูกจางปจจุบันมุงเพื่อใหความรูและทักษะที่จําเปนเพื่อการจาง
งานตอไป 
  ชวงระยะเวลาฝกอบรมและเวลา 
  ตามหลักการคือ 100 ชั่วโมง/ 1 เดือน เปนเวลา 3 เดือน สามารถยืดหยุนไดตาม
สภาพความพิการของแตละบุคคล 
  คาใชจายในการดําเนินการ 
  คาใชจายสูงสุด 60,000 เยน/เดือน /ผูฝกงาน 1 คน โดยจะจายใหแกสถาบันที่
ดําเนินการ (สําหรับการฝกอบรมลูกจางปจจุบัน จะมีคาใชจายในการดําเนินการตามเงื่อนไขยึดตาม
ชั่วโมงฝกอบรม) 
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แผนภาพท่ี 13 การฝกอบรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การสนับสนุนเพื่อหางาน สําหรับกอนการจางงานและปรับเขากับงาน 
 โปรแกรมทดลองจางงาน 
 ดวยการแนะนํา “การทดลองจางงาน” ไปยังบริษัทที่เกิดความลังเลที่จะจางงานผูพิการ
เนื่องจากขาดความรูและประสบการณในการจัดการกับผูพิการ จะทําใหบริษัทเหลานี้ตองทํางาน
อยางขันแข็งในการจัดจางผูพิการ 
 
 

กระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการสังคม 
สัญญาฝากขายสินคา 

เขตตางๆ 
(ศูนยพัฒนาความสามารถดานอาชีพ) 

ผูพิการ บริษัท จัดการฝกอบรมตามความรับผิดชอบที่สอดคลองกับความ
ตองการจางงานในทองถ่ินและสภาพความพิการของแตละ
บุคคลโดยความรวมมือกับHello Work 

ผูประสานงานฝกอบรม
ดานอาชีพแกผูพิการ 

มอบหมายงานไปยัง 

องคกรฝกอบรมและใหการศึกษาภาคเอกชน บริษัทดานสวสัดิการสังคม NPOs บริษัทตางๆ 
เนื้อหาตามสัญญาฝกอบรม 

ระยะเวลา3 เดือน100 ช่ัวโมง/เดือนยอดสูงสุด 60,000 เยนตอผูฝก 1 คน 

<คอรสฝกอบรม> 
1. ความรูและทักษะอาจรวมถึงการฝกปฏิบัติงานจริง 
2. อบรมเทคนิคที่เก่ียวของโดยตรง 

(พัฒนาและปรับปรุงทักษะโดยตรงที่ใชในที่ทํางาน) 
3. e-learning course 
4. อบรมขั้นตนแกนักเรียนที่มีความตองการพิเศษ 
5. อบรมแกลูกจางปจจุบัน  คาใชจายในการดําเนินการยึดตามเง่ือนไขตามช่ัวโมงที่ฝกอบรม 

เขาใจสภาวะของผู
พิการ 

เขาใจความตองการของคอรสอบรม 
การจัดจางผูพิการ 
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 นายจางท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสําหรับโปรแกรมน้ี 
- นายจางที่ทําธุรกิจที่มีระบบประกันการจางงาน 
- นายจางที่ไมไดปลดลูกจางออกจากตําแหนงภายในชวง 6 เดือนลาสุด 
- นายจางที่ไมไดจางผูรวมโปรแกรมในชวง 3 ปลาสุด 

(รัฐบาล องคกรสาธารณะทองถิ่นแหงชาติ และองคกรพิเศษไมรวมอยูในนี)้ 
  ชวงลงมือปฏิบัติ 
  ชวงเวลาของการทดลองจางงานตามหลักการคือ 3 เดือน นายจางที่ไดรับการ
แนะนําโดย Hello Work จะทําสัญญาจางงานแบบกําหนดระยะแนนอนกับผูรวมโปรแกรมมีความ
เปนไปไดที่จะมีการยกเลิกการฝกอบรมของผูรวมโปรแกรมได  ในกรณีที่ชวงเวลา 3 เดือนไดผานพน
ไปและยังไมไดเขาสูการจางประจํา การทดลองจางงานจะจบลงกอนระยะที่ระบุในสัญญา หากการ
ทดลองจางงานส้ินสุดลงเนื่องจากสถานการณของนายจางเองใน ระหวางชวงเวลาที่กําหนด  ใหถือ
วาเปนการเลิกจางดวย 
  สภาพการทํางาน 
  การทดลองจางงานเปนสัญญาจางทีก่ําหนดระยะเวลาแนนอนระหวางนายจางและ
ผูเขารวมโปรแกรม  ดังนั้นสภาพการทํางานระหวางชวงทดลองจางงานจึงตองมีการระบุไวตาม
กฎหมายที่เกี่ยวของกับแรงงาน ซึ่งไดแก กฎหมายแรงงานมาตรฐาน (the Labor Standards Law) 
นอกจากนี้ ในกรณีที่สภาพการทํางานตรงกับที่มีสําหรับลูกจางปกติ ก็จะมีการใชระบบประกัน
สุขภาพแรงงาน 
  ขั้นตอนการสมัคร 
  นายจางควรจะดําเนินข้ันตอนการสมัครที่เกี่ยวกับการทดลองจางงานที่ Hello 
Work ซึ่งมีขอบเขตอํานาจในบริษัทที่เกี่ยวของ 
  การจายรางวัลจูงใจสําหรับการทดลองจางงาน 
  หลังจากการทดลองจางงานเสร็จส้ิน จะมีการใหรางวัลจูงใจแกนายจางที่
ดําเนินการทดลองจางงาน  ตามหลักการคือ รางวัล 40000 เยน/เดือน/ลูกจางหนึ่งคน 
  การจัดใหบริการฟนฟูดานอาชีพ 
หากตองการการสนับสนุนในการจัดการจางงานผูพิการ จะมีการใหบริการฟนฟูหลายอยางข้ึนโดย
ศูนยอาชีพทองถิ่นเพื่อผูพิการ เพื่อใชในการทดลองจางงาน 
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แผนภาพท่ี 14   การจัดใหบริการฟนฟูดานอาชีพ 
 

 
 
 
 
 
  
 

การใหการสนับสนุนโดยครูผูฝกสอนงาน 
 เพื่อที่ผูบกพรองทางสติปญญาและบกพรองทางการเรียนรูจะสามารถปรับตัวเขากับที่
ทํางานไดเปนอยางดี จะมีครูผูฝกสอนงาน ณ ที่ทํางานนั้นๆ และคอยใหการชวยเหลือเปนรายบุคคล
อยางดีครูผูฝกสอนงานจะประจํา ณ (*1) ศูนยอาชีพทองถิ่นเพื่อผูพิการเพื่อใหการดูแลชวยเหลือ 
นอกจากนี้ องคกรดานสวัสดิการทองถิ่นหรือนายจางที่มีความรูในการสนับสนุนการจางงานจะ
มอบหมายใหครูผูฝกสอนงานดวยตนเอง (*2) และยังใหการสนับสนุนโดยการใชเงินสนับสนุนเพื่อครู
ผูฝกสอนงาน โดยความรวมมือกับศูนยอาชีพทองถิ่นเพื่อผูพิการ 
*1 หมายถึง ครูผูสอนที่ประจํา ณ ศูนยตางๆ 
*2 ไดรับมอบหมายโดยบริษัทดานสวัสดิการสังคม เรียกวา Type 1 Job Coaches  สวนที่
มอบหมายโดยนายจางเรียกวา Type2 Job Coaches 

 ฉันไมรูวาตองพิจารณา
เรื่องอะไรบางในดานที่
เก่ียวกับที่ทํางานที่ตอง
ปรับปรุงเพ่ือผูพิการ 
 

ฉันไมรูเรื่องเก่ียวกับการจัดการ
จางงานหรือวิธรีับมือกับผูพิการ 

ความกังวล 

นายจาง 

มีการจางงานผูพิการทาง
รางกายทํางานทีน่ี่แตนี่เปนคร้ัง
แรกที่มีการจางงานผูบกพรอง
ทางสติปญญา 

ฉันไมรูวางานประเภทไหนที่
ควรจะมอบหมายใหทํา 

การทดลองจางงาน 
(การจางงานท่ีกําหนดระยะเวลา

แนนอนเปนเวลา 3 เดือน) 

การจางงานโดยทั่วไป 

 
ความกังวล 

ความกังวล 
   ความกังวล 
 
 ผูพิการ ฉันไมรูวางานอะไรที่จะ

เหมาะกับฉัน 
นี่เปนครั้งแรกที่ฉนัไดรับการจางงานฉัน
กังวลวาฉันจะรบัมือกับงานที่ไดรับได
หรือไม 

ฉันกังวลวาการ
ฝกอบรมจะชวยฉันได
จริงหรือไม 

การลดทอนความกังวล 
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รายการสนับสนุนโดย Job Coaches ศูนยอาชีพทองถ่ินเพื่อผูพิการ 
 
แผนภาพท่ี 15 การสรางแผนฟนฟูสมรรถภาพดานอาชีพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การใหการสนับสนุนโดย Job Coaches 
- มีการใหการสนับสนุนตามระยะเวลาที่กําหนดไว กอน และหลัง การจางงาน 
- Job Coaches จะถูกสงไปยังสถานประกอบการและใหการดูแลชวยเหลือโดยตรงและเปนพิเศษ

เพื่อใหผูพิการปรับตัวเขากับที่ทํางานได 
- นอกเหนือไปจากการใหการสนับสนุนลูกจางผูพิการแลว  Job coaches ยังใหคําแนะนําที่

จําเปนแกนายจางหรือลูกจางอ่ืนๆ เพื่อการปรับตัวใหเขากับสถานที่ประกอบการ และปรับงาน
หรือสภาพแวดลอมในที่ทํางานหากจําเปน 

-    จุดประสงคหลักของการมี Job Coach ก็เพื่อการปรับปรุงพัฒนาระบบสงเสริมสถาน
ประกอบการและชวยใหคนงานผูพิการไดปรับตัวเขากับสถานประกอบการได   Job coachจะคอยๆ
ถายทอดกิจกรรมชวยเหลือสนับสนุนหลัก ไปยังบุคคลในที่ประกอบการที่จะสามารถรับผิดชอบการ
ชวยเหลือสนับสนุนนี้ได 

การสรางแผนฟนฟูสมรรถภาพดานอาชีพโดย
ผูใหคําปรึกษาดานอาชีพเพื่อผูพิการ 

การสรางแผนสนับสนุนของ
Job Coach 

Job Coaches ประจํา ณ ศูนยตางๆ 

ทํางานรวมกัน 
องคกรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสําหรับ
รับเงินสนับสนุนกรณี Type 1 Job 
Coaches (บริษัทดานสวัสดิการสังคม) 

แผนสนบัสนุนJob Coach 
จัดทําโดยองคกรและอนุมัติโดยศูนยอาชีพ  
(หรือจัดทําโดยศูนยอาชีพ) 

Type1 Job Coach 
การใหการสนับสนุน ณ ที่ทํางาน 
 ผูพิการ นายจาง 
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เวลาท่ีใหการสนับสนุน 
- เม่ือไดรับการจาง (ใหการสนับสนุนเร่ิมกอนหนาหรือ ณ เวลาที่เร่ิมจางงาน) 
- เม่ือเกิดปญหาข้ึนในสถานประกอบการ เนื่องจากความเปล่ียนแปลงสภาพแวดลอมใน

ที่ทํางาน เชน การยายที่ใหม หรือ การยายบุคคล 
 

ผูพิการท่ีมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสม 
ผูพิการที่กําลังหางานทํา หรือไดรับจางงานอยู ซึ่งตองการการดูแลโดย Job Coaches             

(ผูบกพรองทางสติปญญาและทางการเรียนรู  หรือผูพิการที่ตองการความชวยเหลือในการปรับเขา
กับสถานที่ประกอบการ) 

 
แผนภาพท่ี 16  แสดง Job coach 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-คําแนะนําท่ีเกี่ยวกับการจัดการจางงานโดย
พิจารณาจากสภาพความพิการ 
- คําแนะนําท่ีเกี่ยวกับการมอบหมายงานและ
เน้ือหาของงาน 

นายจาง 
(ผูควบคุมการจัดการ/ ผูดูแลดานทรัพยากรมนุษย) 

ผูควบคุม ผูรวมงาน 
ผูรวมงาน 

- การใหการสนับสนุนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผล 
- การสนับสนุนเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการ

ส่ือสารในท่ีทํางาน 
- การใหการสนับสนุนเพ่ือการจัดการดาน

สุขภาพและสรางเสริมใหเกิดความ
สอดคลองในชีวิตประจําวัน 

ผูพิการ 

ครอบครัว 

- การตระหนักรูของบริษัทในความเขาใจผูพิการ 
- คําแนะนําในการจัดการลูกจางผูพิการ 
- คําแนะนําท่ีเกี่ยวกับวิธีการสอน 

- คําแนะนําดานการ
สนับสนุนครอบครัวเพ่ือ
การมีชีวิตการทํางานท่ี
มั่นคง 

Job coach 
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ชวงเวลาท่ีใหการสนับสนุน 
- ชวงเวลาจัดข้ึนตามแตละบุคคล (โดยมาตรฐานคือ 2 - 4 เดือน) 
- การใหการสนับสนุนโดย Job Coaches จะไมไดมีใหโดยตลอดไป โดยจะหยุด 

ก็ตอเม่ืออยูในข้ันที่ลูกจางไดรับการชวยเหลือจากนายจางหรือเพื่อนรวมงานอยาง
เหมาะสม อันเกิดจากการไดรับคําชี้แนะในการแกปญหาตางๆที่ทํางาน ในชวงที่ยังมี
การใหการสนับสนุนดูแลผูพิการและนายจางอยู 

- แมหลังจากการใหการดูแลชวยเหลือเสร็จส้ินลงแลว ก็ยังมีการติดตามผลดวย 
 
แผนภาพท่ี 17  การติดตามผล 
 

 
 
 
 
 
 
 

การศึกษาฝกอบรมผูฝกสอน (Education and Training of Job Coaches) 

 JEED ดําเนินการใหการศึกษาและฝกอบรมเพื่อดูแล Job coaches ที่ประจํายังศูนยอาชีพ
ทองถิ่นเพื่อผูพิการ  โดยบริษัทดานสวัสดิการสังคมจะจัดหาType 1 Job Coaches ให สวนType2 
Job Coaches นายจางจะเปนผูจัดหาใหรวมถึงการฝกอบรมที่เนนการพัฒนาปรับปรุงทักษะในการ
ชวยเหลือลูกจางการฝกอบรมนี้มุงเพื่อใหไดความรูทางเทคนิคและวิธีสนับสนุนที่จําเปนในการเปน 
job coach โดยการรวมการฝกอบรมที่จัดที่ NIVR  และการฝกอบรมในภูมิภาคที่จัดข้ึนที่ศูนยอาชีพ
ทองถิ่นทักษะการใหการชวยเหลือที่จัดฝกอบรมนี้มุงเพื่อพัฒนาทักษะของ type1 job coach ที่มี
ประสบการณ 3 ปหรือมากกวานั้นและ type2 job coach ที่มีประสบการณ 1 ปหรือมากกวานั้น ใน
การชวยเหลือคนงานผูพิการและนายจาง ในดานตางๆเชน การจัดการจางงาน และการออกแบบงาน
ใหม 

ปญหาที่เกิดจะไดรับการ
วิเคราะหเพื่อนําไปปรับแก
อยางเขมขน 

 
แกนหลักของการใหการสนับสนุนไดถูกสง
ตอไปยังที่ทํางานดวยการถายทอดความรู
เร่ืองการใหการชวยเหลือและดูแลใหแก
ผูใหการสนับสนุนหลัก 
 เย่ียมเยือน1-2 คร้ังตอสัปดาห 

เย่ียมเยือนที่ทํางาน
หนึ่งคร้ังในสองสาม
สัปดาหหรือตอ
เดือน 

ใหการสนบัสนุนอยางเขมขน 
ใหการสนับสนุนชวงเปล่ียนถาย 

ชวงติดตามผล 

ชวงเวลาที่ใหการสนับสนุน 1-7 เดือน (มาตรฐานคือ 2-4 เดือน) ในกรณีของศูนยอาชีพทองถ่ินเพื่อผูพิการ 
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เงื่อนไขหนึ่งในการมีสวนรวมในการฝกอบรมคือการเปนลูกจางของบริษัท หรือสถาน
ประกอบการที่ไดรับการแตงตั้งวามีคุณสมบัติเหมาะสมในการได รับเงินสนับสนุ น คือ job 
coachestype 1และ  type 2 
นอกจากการฝกอบรมที่ดําเนินการโดย JEED แลว ยังมีการฝกอบรมอ่ืนๆที่กําหนดโดย กระทรวง
สาธารณสุข และสวัสดิการ โดยNPOs เปนผูดําเนินการ และหนวยงานฝกอบรมอ่ืนๆที่จัดข้ึนเพื่อ
อุปถัมภ Job Coaches 
 
การจางงานแบบ Step-up เพื่อผูบกพรองทางสติปญญา 
 สําหรับผูบกพรองทางสติปญญาและผูบกพรองทางการเรียนรูแลว แมวาจะสามารถทํางาน
ไดแตก็มีบอยคร้ังที่เปนเร่ืองยากสําหรับคนเหลานี้ที่จะทํางานมากกวา 20 ชั่วโมง  ใน 1 สัปดาห โดย
ชั่วโมงทํางานที่กําหนดไวสําหรับลูกจางที่พิการไดมีการคํานวณรวมไวในโควตาการจางงาน  
นอกจากนี้ ยังพบวามีหลายกรณีที่สภาวะทางสติปญญาไมม่ันคงอันเนื่องมาจากการพยายามรับมือ
กับงานใหม  ดวยเหตุนี้ โปรแกรมทั้งหลายจึงมุงใหการสนับสนุนใหเกิดความเขาใจซึ่งกันและกัน
ระหวางลูกจางที่มีความบกพรองทางสติปญญาและการเรียนรู กับนายจาง และเพื่อบรรเทาความ
กังวล โดยวิธี Step-up Employment (การจางแบบเขยิบข้ึน ) ที่แตละคนจะเร่ิมงานดวยชั่วโมงการ
ทํางานส้ันๆ และจะคอยๆขยายเวลาออกไปโดยสอดคลองกับสภาพการปรับตัวของบุคคลนั้นๆ 
 
 นายจางท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม (เหมือนกับนายจางท่ีทดลองจางงาน) 

- นายจางที่ทําธุรกิจที่มีระบบประกันการจางงาน 
- นายจางที่ไมไดปลดลูกจางภายใน 6 เดือนลาสุด 
- นายจางที่ไดไดจางคนงานที่เกี่ยวของภายใน 3 ปลาสุด 

 รัฐบาล องคกรสาธารณะทองถิ่น และองคกรพิเศษไมไดรวมอยูในหัวขอนี้ 
 
 ชวงลงมือปฏิบัติ 
 ชวงเวลาการจางงานแบบเขยิบข้ึน(Step-up employment) อยูที่ระหวาง 3 และ 12 เดือน 
นายจางซึ่งไดรับการแนะนําโดย Hello Work จะทําสัญญาจางงานแบบกําหนดระยะแนนอนกับผู
รวมโปรแกรมแบบ Step-up employment 
 มีความเปนไปไดที่จะมีการยกเลิกการฝกอบรมของผูรวมโปรแกรมได  ในกรณีที่ชวงเวลาที่
กําหนดไดผานพนไปและยังไมไดเขาสูการจางประจํา การจางงานแบบเขยิบข้ึนจะจบลงกอนระยะที่
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ระบุในสัญญา หากการทดลองจางงานส้ินสุดลงเนื่องจากสถานการณของนายจางเองใน ระหวาง
ชวงเวลาที่กําหนด  ใหถือวาเปนการเลิกจางดวย 
 
 สภาพการทํางาน 

การจางงานแบบเขยิบข้ึน (Step-up employment) เปนสัญญาจางงานแบบกําหนด
ระยะเวลาแนนอนระหวางนายจางและผูรวมโปรแกรม สภาพการทํางานระหวางชวงของการจางงาน
แบบเขยิบข้ึน จะตองเปนไปตามกฎหมายแรงงาน เชน กฎหมายมาตรฐานแรงงาน (the Labor 
Standard Law) แตอยางไรก็ตาม ชั่วโมงทํางานตอสัปดาหควรจะเปนไปตามหลักทั่วไปที่ตั้งไวคือ
มากกวา 10 ชั่วโมง  นอกจากนี้ ในกรณีที่สภาพการทํางานเปนไปในทางเดียวกับลูกจางปกติ ก็จะมี
การประกันการจางงาน ดังนั้น นายจางควรดําเนินกระบวนการที่จําเปนใหเปนอยางดี 
 ขั้นตอนการสมัคร 
 นายจางควรดําเนินการสมัครเพื่อหาลูกจางที่มาจาก Step-up employment ที่จัดโดย Hello 
Work 
 การใหรางวัลในกรณีการจางงานแบบเขยิบขึ้น 
 รางวัลจูงใจในกรณีจางงานแบบเขยิบข้ึนจะจายใหกับนายจางที่ดําเนินการโปรแกรมนี้ โดย
หลักการทั่วไปแลว ปริมาณของเงินรางวัลคือ  25000 เยน/เดือน/คน ที่ไดรับการจางงานผาน
โปรแกรมแบบเขยิบข้ึน (Step-up Employment) 
 ในกรณีที่นายจาง จางผูบกพรองทางสติปญญาหรือการเรียนรู 2 คน หรือมากกวานั้น แตไม
เกิน 5 คน เขาทํางานผาน Step-up employment และเลือกผูชวยที่จะมาใหการสนับสนุน ก็จะมีการ
จายรางวัลเพิ่มเติม สําหรับการจางงานกลุมดวย ตามหลักการทั่วไป ปริมาณเงินรางวัลเพิ่มเติม 
คือ 25000 เยน/เดือน/กลุม 
 การใหบริการฟนฟูสมรรถภาพดานอาชีพ 
หากมีความตองการการสนับสนุนเพื่อการจัดจางผูพิการ ก็เปนไปไดที่จะใชบริการฟนฟูสมรรถภาพ
ดานอาชีพที่มีหลายวิธีซึ่งดําเนินการโดย ศูนยอาชีพทองถิ่นเพื่อผูพิการ กอนที่โปรแกรมจะเร่ิมข้ึน 
 
ระบบการจางงานผูพิการในประเทศออสเตรเลีย 

ประเทศออสเตรเลีย  มีระดับการพัฒนาที่สูงกวาประเทศไทย (และสูงกวานิวซีแลนด) 
กลาวคือ ไดคะแนนตามดัชนีการพัฒนามนุษยของ UNDP  (Human Development Index – HDI) 
อันดับ 3 จาก 177  ประเทศ (ไทยอยูอันดับที่  73)  มี GDP สูงเปนอันดับที่  10  (ไทยอยูอันดับที่ 66)  
มี GDP per capita เฉล่ียที่ 32,000  ดอลลารสหรัฐ (ไทย $ US 7,595)  มี Gini index: 35.2  (ไทย 
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43.2) ซึ่งแสดงวา มีการกระจายความม่ังคั่งดีกวาของไทย ชองวางระหวางคนรวย คนจนมีนอยกวา
ของประเทศไทย 

ออสเตรเลียมีประชากร ประมาณ 20 ลานคน เนื่องจากเปนทวีปที่กวางใหญ มีขนาดถึง 7.6 
ลาน ตารางกิโลเมตร แตภูมิประเทศตอนกลางเปนทะเลทราย ประชากรสวนใหญอาศัยอยูตามเมือง
หลวงของแตละมลรัฐ (6 รัฐ 2 เขตพิเศษ) ซึ่งอยูตามชายฝงแทบทั้งหมด ประชากรมีอายุขัยเฉล่ีย 80 
ป   (ไทย 70 ป) อัตราอานออกเขียนไดรอยละ 99 

ดวยเหตุผลทางประวัติศาสตร รัฐบาลออสเตรเลีย จึงใหความสําคัญกับการจัดสวัสดิการ
สังคมใหแกประชาชนของตน และเนนเร่ืองสิทธิ เสรีภาพ ศักดิ์ศรีของมนุษย  โดยเฉพาะอยางยิ่ง การ
ใหการดูแลชาวอะบอริจิ้นซึ่งมาฐานะทางเศรษฐกิจ สังคม และทางการเมืองดอยกวาคนกลุมอ่ืนๆที่
อาศัยในประเทศ เปนพิเศษ  และโดยที่ประเทศมีพื้นที่กวางใหญมาก แตประชากรนอย ในชวงเวลา
สองทศวรรษที่ผานมา ออสเตรเลียจึงมีนโยบายตอนรับผูมีการศึกษาจากประเทศตางๆใหไปตั้งถิ่น
ฐานในประเทศของตน  
 ออสเตรเลีย แบงการบริหารราชการออกเปน 3 ระดับ คือ ระดับรัฐบาลกลาง (federal) 
ระดับมลรัฐ/เขตพิเศษ (state/territory) และระดับทองถิ่น - เทศบาล (local government) แตละ
ระดับจะแบงบทบาทหนาทีก่ันชัดเจน และแตละรัฐ และแตละทองถิ่นสามารถออกกฎหมาย นโยบาย
ของตนเองได ที่ไมขัดแยงตอกฎหมายและนโยบายของรัฐบาลกลาง 
 การสงเคราะหผูพิการเปนไปตามนโยบายการ ยกเลิกสถานสงเคราะหกลาวคือ  รัฐพยายาม
หาทางใหการดูแลผูพิการกลายเปนเร่ืองของครอบครัวและชุมชน  ในทางปฏิบัติ  รัฐจะจายเงินใหกับ
ผูทําหนาที่ดูแลผูพิการในครัวเรือน  (career  payment)  สวัสดิการในดานนี้ทําใหการรับภาระในการ
ดูแลผูพิการในครัวเรือนเปนไปไดมากข้ึน  นอกจากนั้นรัฐยังมีนโยบายสงเสริมบานสําหรับคนพิการ  
(group  home)  บานดังกลาวอยูในชุมชนและในแตละหลังจะมีผูพิการอาศัยอยูรวมกันประมาณ  5  
คน  การอยูรวมกนัของผูพิการ  ทําใหเกิดการเรียนรูที่จะชวยเหลือซึ่งกันและกัน  ในเวลาเดียวกันรัฐก็
ไมไดทอดทิ้งโดยจะจัดสงเจาหนาที่ไปเยี่ยมเยียนเพื่อใหการชวยเหลือเพิ่มเติม  
 นอกจากสวัสดิการเหลานี้แลวรัฐยังมีเงินสงเคราะหบางประเภทที่จายเพื่อชวยให     คน
พิการสามารถดํารงชีวิตในสังคมไดดีพอควร  อาทิ  เงินชวยคาเดินทางและอ่ืน ๆ  การสนับสนุน
เหลานี้ทําใหนโยบายการใชครอบครัวและชุมชนเปนฐานในการสงเคราะหคนพิการเปนไปได 
 การชวยเหลือคนพิการในตลาดแรงงาน  รัฐบาลออสเตรเลียไมไดใชวิธีการบังคับให
สถานประกอบการจางคนพิการทํางาน  แตใชมาตรการหลายประเภทที่สามารถชวยเหลือการทํางาน
ในตลาดแรงงาน  อาท ิ
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 -  กฎหมายหามกีดกันการจางงาน มาตรการแรกคือกฎหมายหามกีดกัน การจางงาน 
บุคคลใดที่มีความสามารถในการทํางานนั้น ๆ ตองไดรับโอกาสการจางงานอยาง   เทาเทียมกัน 
กฎหมายนี้จึงเปนการสรางสิทธิพื้นฐานดานโอกาสการทํางานใหกับผูพิการ 
 -  การใหเงินสนับสนุนคาจาง ทางหนึ่งที่รัฐสามารถใชไดคือการใหเงินสนับสนุน  หรือ
เงินชดเชยคาจางใหกับนายจางที่จางงานคนพิการ  (wage subsidy)   การชวยเหลือลักษณะนี้ชวย
ลดตนทุนดานคาจางของนายจาง  ขณะเดียวกันก็เปนการชดเชยผลิตภาพการทํางานของคนพิการที่
อาจจะมีนอยกวาคนปกติใหกับนายจาง 
 -  บริการชวยเหลือโดยตรง การชวยเหลือที่เปนบริการแกผูพิการโดยตรงปรากฏใน
หลายลักษณะนับตั้งแต  การจัดหางาน   การชวยกรอกใบสมัครงาน  การติดตอกับ    นายจาง  การ
ใหคําแนะนําในการสัมภาษณงาน  การฝกอาชีพ  ตลอดจนการประสานใหการ     ชวยเหลือกับ
นายจางที่ตองเตรียมจัดสถานที่และเคร่ืองมือการทํางานใหเหมาะสมกับการทํางานของผูพิการ 
 
 จากแนวคิดดังกลาวประเทศออสเตรเลียจึงไดจัดตั้งองคกรรัฐวิสากิจ ขึ้นเพื่อ
สนับสนุนการจางงานและการดูแลผูพิการในประทศโดยเรียกวา องคกรรัฐวิสาหกิจเพื่อผู
พิการชาวออสเตรเลีย(Australian Disability Enterprise) 
 

ขอมูลเกี่ยวกับองคกรรัฐวิสาหกิจเพื่อผูพิการชาวออสเตรเลีย 
 องคกรรัฐวิสาหกิจเพื่อผูพิการชาวออสเตรเลียเปนหนวยงานธุรกิจเอกชนที่จัดหาโอกาสใน
การจางงานที่แทจริงใหแกผูพิการมากกวา 20,000 คนทั่วประเทศออสเตรเลีย การทําธุรกิจจัดซือ้จาก
องคกรรัฐวิสาหกิจเพื่อผูพิการชาวออสเตรเลียจึงเปนมากกวาการทําธุรกิจที่ดี ตลอดจนการสราง
เครือขายในการจัดหางานผูพิการใหชุมชน บริษัท ครอบครัว  
 องคกรรัฐวิสาหกิจเพื่อผูพิการชาวออสเตรเลียเปนหนวยธุรกิจการคาซึ่งมีหนาที่จัดหาการ
จางงานใหแกผูพิการ โดยกอนหนานี้หนวยงานมีชื่อวาการบริการทางธุรกิจ ชื่อขององคกรรัฐวิสาหกิจ
เพื่อผูพิการชาวออสเตรเลีย ตราสัญลักษณของหนวยงาน และธุรกิจของหนวยงานไดมีการเปดตัวใน
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2008 ที่หนวยงานรัฐวิสาหกิจเพื่อผูพิการชาวออสเตรเลียที่เมลเบิรน ชื่อใหมนี้
ไดรวมหนวยงานรัฐวิสาหกิจเพื่อผูพิการชาวออสเตรเลียเขาดวยกันทั้งหมดเขาดวยกันเพื่อเปน
เคร่ืองหมายการคาแหงชาติอันเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน 

ปจจุบันมีรานคาของหนวยงานรัฐวิสาหกิจเพื่อผูพิการชาวออสเตรเลีย 325 รานคาทั่ว
ออสเตรเลีย ใหความชวยเหลือในการสนับสนุนการจางงานแกผูพิการประมาณ 20,000 คน ใน
จํานวนนี้รวมถึงผูพิการในระดับปานกลางถึงมากซึ่งตองการความชวยเหลือในระดับมากอยาง
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ตอเนื่องเพื่อที่จะรักษาการจางงานเอาไว หนวยงานรัฐวิสาหกิจเพื่อผูพิการชาวออสเตรเลียไดรับ
เงินทุนสนับสนุนจากรัฐบาลออสเตรเลียจากหนวยงานเพื่อครอบครัว ที่พักอาศัย การบริการชุมชน
และกิจการของชนพื้นเมือง 
 

ท่ีมาของหนวยงาน 
 องคกรรัฐวิสาหกิจเพื่อผูพิการชาวออสเตรเลียในออสเตรเลียมีรากฐานที่มาในชวงตนของ
ชวงป 1950-1959 เม่ือหลายครอบครัวของผูพิการไดจัดตั้งสถานปฏิบัติการเพื่อการสงเคราะหเพื่อให
ผูพิการไดมีกิจกรรมเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ ในชวงเวลานี้โอกาสในการไดรับจางเขาทํางานของ 
ผูพิการยังมีนอยมาก 
 การริเร่ิมของกฎหมายเพื่อการบริการคนพิการในเครือจักรภพ (1986) เปนการนําหลักการ
และวัตถุประสงคของการใหบริการแกผูพิการเขาสูตัวบทกฎหมาย หลังจากเวลานี้สถานปฏิบัติการ
เพื่อการสงเคราะหในรูปแบบดั้งเดิมไดรับการปรับรูปแบบตามแบบจําลองทางการบริการที่เปนธุรกิจ 
เนื่องจากการจางผูพิการเขาทํางานไดกลายมาเปนส่ิงที่ทางรัฐบาลออสเตรเลียไดใหความสําคัญ
ระดับชาติในระดับตนๆ เกือบสิบปตอมาในป 1996, รัฐบาลออสเตรเลียไดประกาศปฏิรูปเพิ่มเติม
เพื่อปรับปรุงคุณภาพการบริการ เพื่อจับคูเงินทุนเพื่อการบริการเขากับความตองการในการชวยเหลือ
ผูพิการที่ไดรับความชวยเหลือ และเพื่อเชื่อมโยงเงินทุนเขากับผลลัพธของการจางงาน 
 ตั้งแตนั้นเปนตนมาวาระการปฏิรูปดังกลาวไดถูกแนะนําเขาสูภาครัฐวิสาหกิจเพื่อผูพิการ
ชาวออสเตรเลีย หลักสําคัญของการปฏิรูปคือการนํามาตรฐานการรับประกันคุณภาพที่ออกเปน
กฎหมายที่จะตองมีการตรวจสอบโดยอิสระ เพื่อใหบรรลุตามเงื่อนไขเบื้องตนในการไดรับทุน
สนับสนุนอยางตอเนื่องจากรัฐบาลออสเตรเลีย รวมถึงแบบจําลองเงินทุนที่เชื่อมโยงการจายเงินเขา
กับความตองการความชวยเหลือสนับสนุนของแตละคน 

องคกรรัฐวิสาหกิจเพื่อผูพิการชาวออสเตรเลียจัดเปนหนวยงานธุรกิจ หนวยงานจัดจําหนาย
สินคาและบริการเชนเดียวกบักับธุรกิจอ่ืนๆทั่วไปรวมถึงมีการดําเนินงานเชนเดียวกับธุรกิจทั่วไป แตมี
ความแตกตางอยางหนึ่งคือองคกรรัฐวิสาหกิจเพื่อผูพิการชาวออสเตรเลียจางผูพิการเขาทํางานและ
จัดสภาพแวดลอมการทํางานที่เปนการสนับสนุนการทํางานของผูพิการ 

การใหความสนับสนุนในที่นี้หมายถึงการใหความชวยเหลือในกรณีที่จําเปนเพื่อที่ผูพิการแต
ละคนสามารถทํางานไดอยางประสบความสําเร็จ ตัวอยางเชน ผูพิการที่มีขอจํากัดในการเคล่ือนไหว
อาจตองการโตะทํางานที่สามารถปรับไดเพื่อที่พวกเขาจะสามารถเอ้ือมไปหยิบอุปกรณตางๆของ
พวกเขาได หรือผูพิการที่มีปญหาเกี่ยวกับการเรียนรูอาจจะตองมีการเตือนเปนประจําจาก
ผูบังคับบัญชาเกี่ยวกับงานที่ทํามีองคกรรัฐวิสาหกิจเพื่อผูพิการชาวออสเตรเลียมากกวา 220 แหงทั่ว
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ออสเตรเลีย องคกรรัฐวิสาหกิจเพื่อผูพิการชาวออสเตรเลียไมใชสถานปฏิบัติการเพื่อการสงเคราะห 
องคกรดังกลาวมีการดําเนินการแบบธุรกิจอยางแทจริง มีการจําหนายสินคาที่มีคุณภาพและ
ใหบริการแกลูกคาหลากหลายประเภท 

 
บทบาทองคกรรัฐวิสาหกิจเพื่อผูพิการชาวออสเตรเลีย 

 องคกรรัฐวิสาหกิจเพื่อผูพิการชาวออสเตรเลียใหบริการผานธุรกิจที่หลากหลาย คลอบคลุม
ทุกอยางตั้งแต การออกแบบกราฟกการพิมพ และงานแปรรูปโลหะ ไปจนถึงการบรรจุภัณฑรวมถึง
การรีไซเคิล และการจัดสวน  
 องคกรรัฐวิสาหกิจเพื่อผูพิการชาวออสเตรเลียนําเสนอบริการและผลิตภัณฑที่มีคุณภาพใน
ราคาที่แขงขันได และจากการมีรานคากวา 300 แหงทั่วออสเตรเลีย  
 องคกรรัฐวิสาหกิจเพื่อผูพิการชาวออสเตรเลียไดรับเงินทุนและการสนับสนุนจากรัฐบาล
ออสเตรเลียผานทางหนวยงานเพื่อครอบครัว ที่พักอาศัย การบริการชุมชนและกิจการของกลุมคน 
ชนพื้นเมือง จากการสํานึกถึงคาใชจายในการบริหารงานของหนวยงานที่เพิ่มข้ึนมา เชนการการจาง
พนักงานเพื่อชวยเหลือลูกจางที่พิการ 
 

ความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร 
 องคกรรัฐวิสาหกิจเพื่อผูพิการชาวออสเตรเลียเปนธุรกิจซึ่งจัดจําหนายทั้งสินคาและบริการ 
เชนเดียวกับธุรกิจอ่ืนๆ ขอยกเวนคือองคกรดังกลาววาจางผูพิการเขาทํางาน 
 ความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรหมายถึงการที่องคกรพิจารณาถึงผลจากการ
ดําเนินงานขององคกร วามีผลกระทบตอชุมชนการทําธุรกิจ รวมกับองคกรรัฐวิสาหกิจเพื่อผูพิการ
แหงออสเตรเลียเปนมากกวาการทาํธุรกิจทีด่ี เนื่องจากเปนการใหโอกาสในการจางงานแกผูพิการ จึง
เปนการใหประโยชนแกองคกรตางๆและหนวยงานราชการที่เปนลูกคาขององคกรรัฐวิสาหกิจเพื่อผู
พิการ โดยการเปดโอกาสใหมีการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมอยางแทจริง 
 

การเขาทํางานรวมกับองคกรรัฐวิสาหกิจเพื่อผูพิการชาวออสเตรเลีย 
 สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการทํางานในองคกรรัฐวิสาหกิจเพื่อผูพิการชาวออสเตรเลีย สามารถ
ติดตอสํานักงาน Centre link (หนวยงานบริการลูกคาสัมพันธของทางราชการออสเตรเลีย)ในพื้นที่
ของหรืออีกทางเลือกหนึ่งคือสามารถติดตอองคกรรัฐวิสาหกิจเพื่อผูพิการชาวออสเตรเลียในพื้นที่ได
โดยตรง การหาองคกรรัฐวิสาหกิจเพื่อผูพิการชาวออสเตรเลียในพื้นที่ของคุณสามารถทําไดโดยใช
รหัสไปรษณีย เปนขอมูล โดยใชฟงกชั่นหาหนวยงาน (Find an ADE) บนเวบไซตของหนวยงาน โดย
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มีหมายเหตุวาการสืบคนดังกลาวอาจเจอหนวยงานธุรกิจที่ใหบริการในพื้นที่นั้น โดยไมจําเปนที่ตัว
หนวยงานจะตั้งอยูในพื้นที่นั้น 

หนวยงานใหบริการดานการจางงานสําหรับผูพิการ (Disability Employment Service 
(DES)) สามารถใหความชวยเหลือในการจางงานของผูพิการ หนวยงานอยูภายใตการบริหารงาน
ของ หนวยงานเพื่อการจางงาน การศึกษาและสถานที่ทํางานสัมพันธ  (Department of 
Employment, Education and Workplace Relations (DEEWR) 
 JobAccess เปนการบริการใหขอมูลและคําปรึกษาที่ไดรับเงินทุนสนับสนุนจากรัฐบาล
ออสเตรเลีย หนวยงานดังกลาวสามารถใหความชวยเหลือแกปญหาในสถานที่ทํางานสําหรับลูกจาง
คนทํางานผูพิการ รวมถึงนายจางของผูพิการ JobAccess เปนจุดเร่ิมตนของรัฐบาลออสเตรเลียใน
การสนับสนุนการจางงานของประชาชนผูพิการ บริการของ JobAccess รวมถึงเวบไซตที่ครบวงจร
และใชงาย และการใหบริการ 
 

การเปลี่ยนหนวยงานอ่ืนมาเปนองคกรรัฐวิสาหกิจเพื่อผูพิการชาวออสเตรเลีย 
 หนวยงานเพื่อครอบครัว ที่พักอาศัย การบริการชุมชนและกิจการของชนพื้นเมือง (The 
Department of Families, Housing and Community Services and Indigenous Affairs 
(FaHCSIA)) มีความรับผิดชอบในการตรวจสอบและทบทวนความสามารถที่จะใหบริการของรานคา
ขององคกรรัฐวิสาหกิจเพื่อผูพิการชาวออสเตรเลียแตละแหงทั่วประเทศออสเตรเลีย  

ในปจจุบันทางหนวยงานไดทําการจัดสรรภายใตความชวยเหลือดานการจางงานแกผูพิการ
อยางเต็มอัตราแลวและไมสามารถเพิ่มเติมเพิ่มเติมสาขาเพื่อการกระจายงานตอไปได ทางหนวยงาน
จะดําเนินการตรวจสอบการใชบริการของรานคาดังกลาวตอไป หากมีโอกาสในการจัดสรรปนสวน
ใหม หนวยงานภาคพิการจะแจงใหประชาชนทราบในชองทางขาวสารที่เหมาะสม 
 ในการที่จะไดรับการพิจารณาเพื่อรับทุนเพื่อเปนองคกรรัฐวิสาหกิจเพื่อผูพิการชาว
ออสเตรเลียภายใตการชวยเหลือดานการจางงานแกผูพิการ หนวยงานที่มีสิทธิเขารับพจิารณาตองมี
คุณสมบัติดังตอไปนี้ 

- ตองเปนหนวยงานนิติบุคคล (นอกเหนือไปจากหนวยงานรัฐวิสาหกิจที่ดําเนินการโดยมี
วัตถุประสงคเพื่อการหากําไรหรือผลประโยชนเพื่อสมาชิกในองคกรเฉพาะรายใดรายหนึ่ง 
หรือ 

- หนวยงานราชการทองถิ่นที่จัดตั้งข้ึนโดยหรืออยูภายใตกฎหมายของรัฐหรืออาณาเขต หรือ 
- สถาบันข้ันตติยภูมิที่ตัดตั้งข้ึนภายใตใตจุดมุงหมายของกฎหมายการจางงาน การศึกษา 

และการฝกอบรมป 1988 หรือ 
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- หนวยงานที่เกิดจากการรวมตัวทางสังคม สมาคมหรือหนวยงานอะไรก็ตาม ที่มีการ
ดําเนินงานภายใตกฎหมายที่เกี่ยวของ 

 การรวมตัวทางสังคม สมาคมหรือหนวยงานอ่ืนๆอาจจะไมมีสิทธิเขารับการพิจารณารับทุน
ภายใตกฎหมายการใหบริการผูพิการแหงจักรภพ ป 1986 
 

การติดตอเพื่อทําการจัดซ้ือจัดจางจากหนวยงานรัฐวิสาหกิจเพื่อผูพิการชาว
ออสเตรเลีย 
มีสองวิธีในการรับใบแจงราคาจากหนวยงานรัฐวิสาหกิจเพื่อผูพิการ 

- วิธีโดยตรง: โดยการใชเวบไซต สามารถคนหาหนวยงานรัฐวิสาหกิจเพื่อผูพิการชาว
ออสเตรเลียที่ใหบริการในพื้นที่ของคุณหรือสามารถจัดสงผลิตภัณฑที่คุณตองการใหคุณได 
ดวยวิธีดังกลาวจึงสามารถเขาถึงหนวยงานเพื่อรับใบเสนอราคาสินคาและบริการไดโดยตรง 

- ผานทาง Get a quote: ในเวบไซตของหนวยงานจะมีสวนหนึ่งเรียกวา Get a quote ซึ่งเปน
วิธีที่งายดายในการที่ลูกคาจะสามารถติดตอกับผูจัดหาสินคาในกรณีที่ตองการรับใบแจง
ราคาแบบเฉพาะราย, วิธีนี้นี้ยังชวยใหคุณขอรับใบแจงคาบริการสําหรับงานตางๆที่คุณ
ตองการและรวมถึงงานที่มีการดัดแปลงใหมีความเฉพาะเจาะจงตามความตองการ 

 
กฎระเบียบเพื่อการจัดซ้ือจัดจางในเครือจักรภพ 

 กฎระเบียบเพื่อการจัดซื้อจัดจางในเครือจักรภพ (The Commonwealth Procurement 
Rules (CPRs) ( เดิมเ รียกวา แนวทางการจัดซื้อจัดจางในเครือจักรภพ Commonwealth 
Procurement Guidelines or CPGs) ไดรับการปรับปรุงใหทันสมัยข้ึนในวันที่ 1 ธันวาคม 2008 เพื่อ
รวมการยกเวนภาษีที่กําหนดข้ึนใหมจากหมวดที่ 2 กฎระเบียบเพิ่มเติมเพื่อการจัดซื้อจัดจางในระดับ
ที่อยูในเกณฑขีดจาํกัดของการจดัซื้อจดัจางทีก่ําหนดหรือในระดับเกณฑทีสู่งกวาขอความในหมวด 2 
นี้ไมมีผลนําไปใชกับการจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการจากธุรกิจที่โดยดั้งเดิมไดจัดตั้งข้ึนมาเพื่อให
บริการแกบุคคลผูพกิารอยางไรก็ตาม เปนเร่ืองสําคัญที่จะตองใหหมายเหตุไววาหนวยงานใดก็ตามที่
ดําเนินการจัดซื้อจัดจาง จะตองยึดถือหลักการสําคัญในเร่ืองหลักความคุมคา (value for money) 
รวมถึงการสงเสริมใหมีการแขงขัน เพื่อใหมีการใชทรัพยากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อใหมีการ
ใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ ไดผลลัพธอยางมีประสิทธิผลและเปนไปตามหลักจรรยาบรรณ 
และเพื่อการตัดสินใจที่ชี้แจงไดและโปรงใส 
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บทบาทหนาท่ีของหนวยงานบริการเพื่อผูพิการแหงชาติในการจัดซ้ือจัดจางของ
รัฐบาล 
 ทั้งหนวยงานเพื่อครอบครัว ที่พักอาศัย การบริการชุมชนและกิจการของชนพื้นเมือง และ
หนวยงานบริการเพื่อผูพิการแหงชาติ (National Disability Services, NDS)เปนองคกรสูงสุดของ
ออสเตรเลียสําหรับหนวยงานเอกชนที่ใหบริการแกผูพิการทางหนวยงานมีความกระตือรือรนที่จะให
ความชวยเหลือแกหนวยงานรัฐบาลของออสเตรเลียที่ตองการการจัดซื้อจัดจางจากหนวยงาน
รัฐวิสาหกิจเพื่อผูพิการชาวออสเตรเลีย 
 พอลมุสโซ (Paul Musso) จากหนวยงานบริการเพื่อผูพิการแหงชาติ ไดทํางานอยางใกลชิด
กับฝายจัดซื้อของรัฐบาลออสเตรเลียเพื่อระบุโอกาสในการทําธุรกิจ และทําการเชื่อมโยงผูจัดซื้อ
เหลานี้เขากับหนวยงานรัฐวิสาหกิจเพื่อผูพิการชาวออสเตรเลีย ไมวาจะเปนกลุมลูกคาที่กําหนด
กลุมเปาหมายของงานไวแนนอน หรือจะเปนงานขนาดใหญที่ตองการคนจํานวนมาก ฝายจัดซื้อของ
รัฐบาลออสเตรเลียสามารถติดตอพอลไดโดยตรงเพื่อขอความชวยเหลือและคําแนะนําในการติดตอ
กับหนวยงานรัฐวิสาหกิจเพื่อผูพิการชาวออสเตรเลียที่เหมาะสมกับงานของตนเอง 
 ขั้นตอนการทํางาน 
 โครงสรางของกระบวนการโดยทั่วไปของการการจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการสําหรับ
หนวยงานราชการ ข้ันตอนเหลานี้มีวัตถุประสงคเพื่อใหใชเปนแนวทางเทานั้น และขอสําคัญคือ
จะตองอางอิงถึงหลักปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจางของหนวยงาน หรืออางถึงระเบียบปฏิบัติที่ใชในรัฐ
หรือพื้นที่ ข้ันตอนการจัดซื้อดังกลาวควรมีการทําสัญญาเปนไปตามตัวบทกฎหมายที่เหมาะสมโดย
เปนไปตามเขตอํานาจตามกฎหมาย (ตัวอยางเชนกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการทางการเงินและการ
ตรวจสอบ) 
 ขั้นตอนท่ี 1 
 การวิเคราะหความตองการระบุและชี้แจงรายละเอียดความตองการใหชัดเจนและแสดง
เหตุผลถึงความตองการในการจัดซื้อ ทําใหแนใจวากระบวนการเหลานี้ไดรับการบันทึกอยาง
เหมาะสม 
 ขั้นตอนท่ี 2 
 การขออนุมัติเงินทุนการหาความเห็นชอบในการอนุมัติเงินทุนผานกระบวนการภายใน
หนวยงานของคุณตามปกติ 
 ขั้นตอนท่ี 3 
 เม่ือไดรับการอนุมัติเงินทุน รางวิธีการจัดการทางการตลาดและกลยุทธการจัดซื้อจัดจาง 
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หนวยงานรัฐบาลในระดับเครือจักรภพและหนวยงานอ่ืนๆท่ีเกี่ยวของ 
 สําหรับสัญญาขนาดใหญ (กลาวคือสัญญาที่ครอบคลุมการจัดซื้อจัดจาง) แนวทางการ
ปฏิบัติทางการตลาดโดยปกติคือการยื่นคํารองเพื่อขอประมูล อยางไรก็ตาม การเปล่ียนกฎระเบียบ
เพื่อการจัดซื้อจัดจางในเครือจักรภพ หมายความวาคุณไมจําเปนตองผานข้ันตอนการประมูลอีก
ตอไป หากคุณจะจัดซื้อจัดจางผลิตภัณฑหรือบริการจากธุรกิจที่ตั้งข้ึนมาเพื่อใหบริการแกผูพิการเปน
หลัก หลักปฏิบัตินี้รวมถึงการจัดซื้อจากหนวยงานรัฐวิสาหกิจเพื่อผูพิการชาวออสเตรเลีย  

จากหลักการนี้หมายความวาตอไปนี้คุณสามารถคนหาใบแจงราคาสินคาจากหนวยงาน
รัฐวิสาหกิจเพื่อผูพิการชาวออสเตรเลีย และภายหลังจากที่ทางหนวยงานเสนอการประเมินความ
คุมคา คุณจึงสามารถติดตอหนวยงานรัฐวิสาหกิจเพื่อผูพิการชาวออสเตรเลียไดโดยไมตองผาน
ข้ันตอนการประมูล 
 

หนวยงานรัฐบาลในระดับรัฐ ระดับทองถ่ิน และหนวยงานอ่ืนๆ 
กระบวนการจัดซื้อจัดจางแบบยืดหยุนสามารถทําไดในหนวยงานราชการสวนใหญในระดับ

รัฐและระดับทองถิ่น ซึ่งหมายความวาหนวยงานราชการสวนใหญสามารถเขาหาหนวยงาน
รัฐวิสาหกิจเพื่อผูพิการชาวออสเตรเลียไดโดยตรง และหนวยงานราชการเหลานี้สามารถเสนอการ
ประเมินความคุมคารวมถึงมีสวนรวมในการทํางานกับ หนวยงานรัฐวิสาหกิจเพื่อผูพิการชาว
ออสเตรเลียไดโดยไมตองผานการประมูลขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขอตกลงในแตละรัฐหรือแตละทองที่
โดยสามารถหาไดในเวบไซตของหนวยงานราชการของรัฐและดินแดนของรัฐบาล-การจัดการจัดซื้อ
จัดจางแบบยืดหยุน(State and Territory Government – Flexible Procurement Arrangements) 
 ขั้นตอนท่ี 4 
 การหาใบแจงราคาสินคาและบริการผานเวบไซตของหนวยงานรัฐวิสาหกิจเพื่อผูพิการชาว
ออสเตรเลีย- เปนส่ิงสําคัญที่คุณจะตองปฏิบัติตามขอแนะนําที่หนวยงานของคุณกําหนดข้ึน 
ที่เกี่ยวของกับการเขารับใบแจงราคาสินคาและบริการ  
 มีอยู 2 วิธีในการที่จะหาขอมูลเกี่ยวกับใบแจงราคาสินคาจากหนวยงานรัฐวิสาหกิจเพื่อ 
ผูพิการชาวออสเตรเลีย:  
 วิธีโดยตรง 
 โดยการสืบคนโดยใชฟงกชันการสืบคนที่พบในหนาคนหาองคกรรัฐวิสาหกิจเพื่อผูพิการชาว
ออสเตรเลียบนเวบไซตที่ใชในการหาหนวยงานรัฐวิสาหกิจเพื่อผูพิการชาวออสเตรเลียที่อยูในพื้นที่ 
หรือหนวยงานรัฐวิสาหกิจเพื่อผูพิการชาวออสเตรเลียที่สามารถจัดสงสินคาที่คุณตองการ ดวยวิธีนี ้
ผูพิการจึงสามารถติดตอหนวยงานเพื่อรับการเสนอราคาสินคาไดโดยตรง 
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 ลักษณะเดนของเวบไซตที่ชวยใหลูกคาสามารถใชวิธีที่ไมซับซอนที่จะหาใบแจงราคาของ
สินคาที่เปนที่ตองการโดยเฉพาะจากผูจัดหาสินคา 
 ชวยใหผูพิการถามราคาของงานใดๆที่ตองการ รวมถึงงานที่มีรายละเอียดเฉพาะเจาะจง
ตามที่คุณตองการ เม่ือคุณลงทะเบียนเขาสูเวบไซต หนวยงานเพื่อครอบครัว ที่พักอาศัย การบริการ
ชุมชนและกิจการของชนพื้นเมืองจะติดตอคุณเพื่อหารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานของผูพิการ 
ทั้งนี้ข้ึนอยูกับความตองการของผูพิการและความซับซอนของงาน ทางหนวยงานเพื่อครอบครัว ที่พัก
อาศัย การบริการชุมชนและกจิการของชนพื้นเมืองจะใหคําแนะนําและเลือกองคกรรัฐวิสาหกิจเพื่อ 
ผูพิการชาวออสเตรเลียที่เหมาะสมกับรายละเอียดของงานที่ระบุไว เพื่อจัดหาใบแจงราคาสําหรับ
งานตางๆให และใหขอมูลเพื่อใชในการติดตอองคกรรัฐวิสาหกิจเพื่อผูพิการชาวออสเตรเลีย  ที่จะ
ดําเนินการจัดหาผลิตภัณฑและบริการตางๆที่เหมาะสม เพื่อที่คุณจะสามารถติดตอหนวยงานองคกร
รัฐวิสาหกิจเพื่อผูพิการชาวออสเตรเลียนั้นๆไดโดยตรงเพื่อจัดการกับความตองการที่เฉพาะเจาะจง
นั้น 

ขั้นตอนท่ี 5 
 การประเมินความคุมคา - เปนหัวใจสําคัญของหลักการที่เปนพื้นฐานของการจัดซื้อจัดจาง
ของรัฐบาลออสเตรเลียโดยปกติกระบวนการในการเลือกผูจัดหาสินคา การประเมินใบเสนอราคา
สินคา และการตัดสินทําสัญญากับผูใหบริการที่แสดงใหเห็นวามีการบริการที่คุมคามากที่สุด จะตอง
มีความยุติธรรม ถูกตองตามหลักจริยธรรม มีความโปรงใส และมีการแขงขัน (ในกรณีที่เปนไปได) 
 เปนส่ิงสําคัญที่ผูพิการปฏิบัติตามแนวทางที่หนวยงานของตนเอง อาจจะมีในการดําเนินการ
เพื่อใหเกิดความความม่ันใจในคุณคาเม่ือทําการจัดซื้อจัดจางจากหนวยงานรัฐวิสาหกิจเพื่อผูพิการ
ชาวออสเตรเลีย กรณีนี้รวมถึงการที่ผูพิการจะตองทํารายงานและบันทึกขอมูลตางๆที่เกี่ยวของตาม
ระเบียบที่กําหนดไว สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติที่ใชในปจจุบันของหนวยงานของ
คุณ สามารถติดตอไดที่หนวยงานใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางของหนวยงานของตนเอง 
  

องคกรรัฐวิสาหกิจเพื่อผูพิการชาวออสเตรเลียดําเนินการอยางไร 
 องคกรรัฐวิสาหกิจเพื่อผูพิการชาวออสเตรเลียเปนองคกรวิสาหกิจเพื่อการคาที่เปดทางใหผู
พิการไดมีสวนรวมในรูปแบบการทํางานที่หลากหลายเชน การบรรจุภัณฑ การประกอบชิ้นสวน การ
ผลิต กระบวนการนําผลิตภัณฑกลับมาใช การพิมพภาพ การเพาะตนไม การดูแลรักษาและการจัด
แตงสวน บริการทําความสะอาด บริการซักรีด และบริการดานอาหาร พนักงานขององคกร
รัฐวิสาหกิจเพื่อผูพิการชาวออสเตรเลียจะสามารถมีความสุขในบรรยากาศการทํางานไดเชนเดียวกับ
การทํางานในสถานที่ทํางานปกติ เวบไซตขององคกรรัฐวิสาหกิจเพื่อผูพิการชาวออสเตรเลียไดเร่ิม
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เปดตัวโดย Hon Bill Shorten MP อดีตรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการบริการเพื่อผูพิการและเด็ก 
ในวันที่ 24 เมษายน 2009 ทําใหการจัดซื้อสินคาและบริการจากองคกรรัฐวิสาหกิจเพื่อผูพิการชาว
ออสเตรเลียเปนไปไดงายและรวดเร็วข้ึน 
 

ถาผูพิการไมเคยทํางานมากอน จะสามารถรับทํางานจากองคกรรัฐวิสาหกิจเพื่อผู
พิการชาวออสเตรเลียไดดังน้ี 

ผูพิการสามารถจะไดรับงานแมวาจะไมเคยทํางานมากอน ส่ิงที่องคกรรัฐวิสาหกิจเพื่อ 
ผูพิการชาวออสเตรเลียจะทําคือ:  

- ตรวจสอบวาคุณสามารถทําอะไรไดบาง (เช็คทักษะในการทํางานของผูพิการ) 
- สํารวจดูวาทางหนวยงานมีงานที่คุณสามารถใชทักษะของผูพิการไดหรือไม 
- สอนวิธีการทํางานใหแกผูพิการ 
- ใหความชวยเหลือเม่ือคุณตองการระหวางการทํางาน 

 
ความชวยเหลือใดบางท่ีผูพิการจะไดรับในท่ีทํางาน 
พิการจะไดรับความชวยเหลือที่จําเปนในการทํางาน ตัวอยางเชน ผูพิการอาจจะตองการ

เคร่ืองมือบางอยางในการทํางาน หรืออาจจะตองการความชวยเหลือจากผูบังคับบัญชาในการ
ทํางาน หรืออาจจะจําเปนตองทํางานในบางเวลาโดยเฉพาะที่เหมาะสมกับตนเองของผูพิการ 
 

งานประเภทใดท่ีผูพิการจะไดทํา 
ในแตละองคกรรัฐวิสาหกิจเพือ่ผูพิการชาวออสเตรเลียขายสินคาและใหบริการที่แตกตางกัน

ออกไป มีงานหลายประเภทสําหรับผูพิการ ตัวอยางของงานที่จะไดทําเชน ทําสวน ผลิตผลิตภัณฑ
ตางๆ คัดเลือกจดหมาย เตรียมอาหาร ทําความสะอาด จําหนายเคร่ืองนุงหมและหนังสือ 
 

ผูพิการจะไดรับคาแรงเทาไหร 
องคกรรัฐวิสาหกิจเพื่อผูพิการชาวออสเตรเลียจะจายคาจางใหแกผูพิการ เม่ือไดรับงาน ทาง

องคกรจะทําการประเมินคาแรง หลังจากนั้นทางองคกรจะแจงใหทราบวาผูพิการจะไดรับคาแรง
เทาไหรจากงานที่ทํา 
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มีองคกรรัฐวิสาหกิจเพื่อผูพิการชาวออสเตรเลียใกลพื้นท่ีๆ 
มีองคกรรัฐวิสาหกิจเพื่อผูพิการชาวออสเตรเลียมากกวา 600 แหงทั่วออสเตรเลีย  จึงอาจจะ

มีสาขาหนึ่งตั้งอยูในเมืองที่คุณอยู 
 

การติดตอ 
สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับองคกรรัฐวิสาหกิจเพื่อผูพิการชาวออสเตรเลียและมีบริการ

หรือสินคาอะไรบางในพื้นที่ของผูพิการ ติดตอหนวย ทางโทรศัพทไดที่ 131 021 เพื่อนัดหมายหรือ
เขาเยี่ยมชมเวบไซตที่ www.centrelink.gov.au 

นอกเหนือจากนี้ สามารถติดตอหนวยงานเพื่อครอบครัว ที่พักอาศัย การบริการชุมชนและ
กิจการของชนพื้นเมืองพอแมของผูพิการ ตัวเอง ผูดูแล หรือบุคลากรครูสามารถคนหาองคกร
รัฐวิสาหกิจเพื่อผูพิการชาวออสเตรเลียที่อยูใกลพื้นทีข่องคุณไดโดยการสืบคนทางอินเตอรเนท เขาไป
ที่เวบไซตขององคกรที่ www.australiandisabilityenterprises.com.au 

 
ผูคนพูดถึงการทํางานท่ีองคกรรัฐวิสาหกิจเพื่อผูพิการชาวออสเตรเลยีวาอยางไรบาง 
ฉันมาทํางานที่นี่หลังจากไดรับอุบัติเหตุ พนักงานที่นี่ดีมาก พวกเขาชวยฉันทํางานทุกวัน 

บางคร้ังฉันก็ลืมไปวาจําเปนจะตองทําอะไรบางแตพวกเขาก็คอยเตือนวาจะตองทําอะไร 
 

เกี่ยวกับองคกรรัฐวิสาหกิจเพื่อผูพิการชาวออสเตรเลียเอกสารขอมูลสําหรับพอแม
ผูปกครองและผูดูแลผูมีความพิการ 

ในฐานะที่เปนพอแมผูปกครองของผูมีความพิการ ผูพิการจะทราบไดวาการชวยเหลือผู
พิการในความดูแลของผูพิการในเร่ืองการตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตของเขามีความลําบากแคไหน 
ถาผูพิการกําลังอยูในสถานการณนี้ พิจารณาคําถามดังตอไปนี ้

- สภาพการดําเนินชีวิตของเขาจะมีความแตกตางจากปจจุบันมากเพียงใดหากผูที่อยูภายใต 
การดูแลของผูพิการมีงานทํา เหมือนคนอ่ืนๆทั่วไปองคกรรัฐวิสาหกิจเพื่อผูพิการชาวออสเตรเลีย
สามารถทําใหสถานการณดังกลาวเปนจริงได องคกรรัฐวิสาหกิจเพื่อผูพิการชาวออสเตรเลียให
โอกาสผูพิการในการไดเขาทํางานอยางแทจริง ดวยคาแรงที่แทจริง ในธุรกิจที่แทจริง 
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งานประเภทไหนท่ีองคกรรัฐวิสาหกิจเพื่อผูพิการชาวออสเตรเลียจัดหาให 
องคกรรัฐวิสาหกิจเพื่อผูพิการชาวออสเตรเลียแตละแหงดําเนินธุรกิจแบบเปนอิสระจากกัน

และแตละหนวยงานทํางานแตกตางกันออกไป ทั้งนี้หมายความวามีงานหลากหลายที่ผูคนสามารถ
ทําได ตัวอยางเชน ถาผูพิการที่อยูในความดูแลของคุณทํางานในองคกรรัฐวิสาหกิจเพื่อผูพิการชาว
ออสเตรเลีย พวกเขาอาจมีสวนรวมในการบรรจุผลิตภัณฑ อุตสาหกรรมการผลิตสินคา การทําสวน 
กระบวนการนําวัสดุกลับมาใชใหม (recycle) การทําความสะอาด การผลิตผลิตภัณฑจากไมสน การ
คัดเลือกจดหมาย การเตรียมอาหาร การขายเคร่ืองนุงหมและหนังสือ 
 

ผูพิการทุกคนสามารถทํางานกับองคกรรัฐวิสาหกิจเพื่อผูพิการชาวออสเตรเลียได
หรือไม?  

ในฐานะที่เปนผูปกครองหรือผูดูแลผูพิการ อาจจะมีความกังวลเกี่ยวกับการที่คนในความ
ดูแลของผูพิการ รับมือกับปญหาในที่ทํางานองคกรรัฐวิสาหกิจเพื่อผูพิการชาวออสเตรเลียวาจางคน
พิการหลายประเภท ซึ่งมีความตองการความชวยเหลือที่หลากหลาย ในขณะที่การทํางานอาจจะ
ไมใชทางเลือกสําหรับผูพิการบางคน ผูพิการสวนใหญรวมถึงผูที่ตองการความชวยเหลือเปนอยาง
มากสามารถประสบความสําเร็จในการทํางานไดถาพวกเขาไดรับความชวยเหลืออยางถูกตอง 

ถาผูพิการ หรือผูที่อยูในความดูแลงคนมีขอสงสัยหรือมีความกังวลใจเกี่ยวกับงาน คุณ
สามารถพูดคุยกับองคกรรัฐวิสาหกิจเพื่อผูพิการชาวออสเตรเลียในพื้นที่ของคุณ หรือติดตอ
หนวยงานเพื่อครอบครัว ที่พักอาศัย การบริการชุมชนและกิจการของชนพื้นเมือง (รายละเอียดการ
ติดตอมีอยูบนหนาเวบไซต)  
 

การสรางสภาพแวดลอมการทํางานท่ีมีความปลอดภัย 
 องคกรรัฐวิสาหกิจเพื่อผูพิการชาวออสเตรเลียเปนองคกรธุรกิจที่แทจริง ดังนั้นองคกรจึงตอง
ปฏิบัติตามกฎหมายของเครือจักรภพและกฎหมายของรัฐ ตัวอยางเชน ดานอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย, การตอตานการเลือกปฏิบัติเชนเดียวกับธุรกิจอ่ืนๆโดยทั่วไป 
 องคกรรัฐวิสาหกิจเพื่อผูพิการชาวออสเตรเลียตองปฏิบัติตามมาตรฐานของการบริการ 
ผูพิการ มาตรฐานเหลานี้จัดตั้งมาเพื่อรับรองวาองคกรรัฐวิสาหกิจเพื่อผูพิการชาวออสเตรเลียไดให
การดูแลที่มีคุณภาพและไดใหการสนับสนุนดานการทํางานแกผูพิการที่จางเขาทํางาน 
 ในทายที่สุดลูกจางขององคกรรัฐวิสาหกิจเพื่อผูพิการชาวออสเตรเลียจะตองถูกประเมินเปน
ประจํา เพื่อตรวจสอบวาพวกเขาไดรับความชวยเหลือที่เขาตองการเพื่อที่จะประสบความสําเร็จใน
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การทํางาน ในกรณีนี้หมายความวาผูอยูภายใตการดูแลของคุณจะไดรับสิทธิในการรับความ
ชวยเหลือใหทํางานไดอยางมีความสุข ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพอยางสมํ่าเสมอ โดยมีจุดเดน 

- ไดทํางานท่ีมีความหมาย เหมือนคนปกติท่ัวไป ในงานที่แทจริง ในธุรกิจที่แทจริง 
- เรียนรูเกี่ยวกับทักษะใหมๆองคกรรัฐวิสาหกิจเพื่อผูพิการชาวออสเตรเลียมีจุดมุงหมายใน

การพัฒนาทักษะในการทํางานและทักษะสวนบุคคลอยางตอเนื่อง 
- ไดรับคาแรง มีการจายคาแรงในงานทุกชนิด 
- ไดรับสิทธิในการชวยเหลือในการทํางานใหประสบความสําเร็จ การประเมินอยาง

ตอเนื่องเพื่อระบุและตรวจสอบความตองการความชวยเหลือ 
- ไดรับประสบการณในการจางงานท่ีมีคุณคา การมีงานทําชวยใหผูคนไดตระหนักถึง

เปาหมายในการทํางานของตนไมวาจะเปนจุดมุงหมายดานใดก็ตาม  ตัวอยางเชน ผูอยูใน
ความดูแลของคุณอาจจะแคตองการงาน หรือพวกเขาอาจจะตองการประสบการณใน 
ข้ันแรกเพื่อใชในการจางงานอิสระอ่ืนๆที่มีการเปดจางตอไป 

- ไดรับความมั่นใจ มีการใหคุณคา สงเสริมและพัฒนาทักษะอยางตอเนื่อง โดยมี
จุดมุงหมายเพื่อความสามารถจะชวยเพิ่มความม่ันใจในตนเองได 

- พัฒนาความอิสระ ความพึ่งพาตนเองได ประสบการณในการไดทํางานที่มีคุณคาและได
คาตอบแทน สนับสนุนใหมีความเปนอิสระพึ่งพาตนเองไดในดานการเงิน อารมณ และทาง
กายภาพ 

- ไดรูจักเพื่อนใหมๆ การไดรูจักและทํางานกับผูคนสนับสนุนใหเกดิมิตรภาพและเพิ่มทักษะ
ทางดานสังคม 

 
การสื่อสารกับลูกจางเกี่ยวกับการบริการธุรกิจ-เอกสารขอมูลสําหรับคูสัญญาและผูจัดหา
สินคา 

การสื่อสารกับลูกจางพนักงานขององคกร 
การส่ือสารสามารถเกิดข้ึนไดก็ตอเม่ือผูคนที่ผูพิการ ตองการส่ือสารดวยไดรับขอความของ 

ผูพิการ เขาใจขอความนั้นและตอบสนองอยางที่คุณตั้งใจใหเปนในฐานะที่เปนผูจัดหาสินคาและ
ผลิตภัณฑ ผูพิการ อาจจะตองส่ือสารกับผูคนหลากหลายประเภทในธุรกิจ ในกรณีนี้รวมถึงลูกจาง 
ผูพิการ และบางคร้ังคุณอาจจะพบกับอุปสรรคในการส่ือสารไดเอกสารขอมูลนี้ออกแบบมาเพื่อมอบ
เคล็ดลับในการส่ือสารในบางกรณี และชวยใหคุณมีปฏิสัมพันธกันอยางมีประสิทธิภาพ เหมาะสม 
และนาพึงพอใจ 
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ผลกระทบของความพิการตอการสื่อสาร 
ไมใชทุกคนที่มีความพิการจะมีความลําบากในการส่ือสาร ระดับความรุนแรงของความ

ลําบากในการส่ือสารจะตางกันระหวางบุคคล รวมถึงลักษณะของปญหาในการส่ือสารก็จะแตกตาง
กันออกไป ถึงแมวาเอกสารขอมูลนี้จะไมไดใหรายละเอียดบทพูดสําหรับการสนทนาส่ือสารกับ
ลูกจาง เอกสารนี้ไดแนะนําจุดสําคัญที่สามารถนําไปใชเปนแนวทางในการส่ือสารของคุณ และชวย
ใหการส่ือสารเปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 
ระบบการจางงานสาธารณรัฐเกาหลีใต 

นโยบายแหงชาติเพื่อผูพิการสาธารณรัฐเกาหลี (กระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการแหง
ประเทศเกาหลี) 

วิสัยทัศน 
- ตระหนักถึงสังคมที่ทุกคนสามารถอยูรวมกันไดอยางมีสุขภาพดีและมีความสุข 
ภารกิจ 
- ปกปองประชาชนจากความเส่ียงทางสังคม สนับสนุนการบูรณาการทางสังคม ลงทุนใน

ทรัพยากรมนุษย และจัดบริการสังคมสงเคราะหเพื่อมีสวนทําใหเกิดการพัฒนาประเทศชาติและ
คุณภาพชีวิตของประชาชนเราจะจัดใหมีการสรางระบบสวัสดิการเชิงรุกโดยการสรางงานเพื่อ
ประชาชนทั่วไปที่สามารถทํางานไดและเพิ่มเติมกระบวนการสงเคราะหสําหรับผูที่ตองการความ
ชวยเหลือ 
 

เพิ่มขยายเครือขายความปลอดภัยทางสังคม 
- ปฏิรูประบบการจายเงินบํานาญแหงชาติ 
- จัดใหมีเสถียรภาพของกองทุนประกันสุขภาพแหงชาติ 
- ปรับปรุงพัฒนาแผนผลประโยชนจากระบบการรักษาความม่ันคงของการดํารงชีวิต 

ข้ันพื้นฐานแหงชาติ 
- ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนผูพิการ 

 
1. ประวัติความเปนมาของการพัฒนานโยบายเพื่อประชาชนผูพิการ 
2. โครงสรางของนโยบายเพื่อผูพิการ 

2.1 แผนหาปเพื่อการพัฒนาสวัสดิการเพื่อผูพิการฉบับที่ 3 
2.2 คณะกรรมการประสานงานจัดทํานโยบายเพื่อผูพิการ 
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2.3 การข้ึนทะเบียนผูพิการและระบบการคัดกรองผูพิการ 
2.4 กฎหมายเพื่อการตอตานการเลือกปฏิบัติเพื่อเอาเปรียบผูพิการและการรักษาผู

พิการ 
3. รายละเอียดของนโยบาย 

3.1 การใหความชวยเหลือดานรายไดแกประชาชนผูพิการ 
3.2 การศึกษาเพื่อผูพิการ 
3.3 การชวยเหลือทางการแพทยแกผูพิการ 
3.4 การเพิ่มโอกาสในการทํางานแกประชาชนผูพิการ 
3.5 การมีสวนรวมในกิจกรรมดานสังคมและวัฒนธรรมตางๆ 
3.6 ขยับขยายเพิ่มเติมสถานที่อํานวยความสะดวกและการบริการเพื่อผูพิการ 
3.7 อ่ืน 
 

ประวัติความเปนมาของการพัฒนานโยบายเพื่อประชาชนผูพิการ 
- 1963: ออกกฎหมายประกันการจายคาชดเชยจากการเกิดอุบัติเหตุทางอุตสาหกรรม การ

ออกกฎหมายนี้ชวยริเร่ิมการอุปถัมภชวยเหลือคนงานที่พิการจากการไดรับบาดเจ็บจากการ
ทํางาน 

- 1977: การประกาศใชกฎหมายดานการสงเสริมการศึกษาพิเศษ เปนการสรางรากฐานใหแก
การพัฒนาส่ิงแวดลอมดานการศึกษาแกประชาชนผูพิการ 

- 1981: การประกาศใชกฎหมายสวัสดิการเพื่อผูไมสมประกอบทั้งทางดานรางกายและ
สติปญญาทําใหเกิดการจัดตั้งโครงรางของนโยบายสวัสดิการเพื่อประชาชนผูพิการ (ตอมา
ไดมีการปรับปรุงแกไขเปนกฎหมายสวัสดิการเพื่อผูพิการ) 

- 1998: กระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการ (The Ministry of Health and Welfare), 
กระทรวงการจางงานและแรงงาน (Ministry of Employment and Labor), และ
กระทรวงศึกษาธิการ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (Ministry of Education, Science and 
Technology) ไดรวมกันบัญญัติแผนหาปเพื่อการพัฒนาสวัสดิการเพื่อผูพิการฉบับที่ 1 
(1998-2002) 

- 1999: คณะกรรมการประสานงานนโยบายเพื่อประชาชนผูพิการ (สําหรับปจจัยดาน
สวัสดิการ) ไดถูกจัดตั้งข้ึนภายใตสํานักนายกรัฐมนตรี คณะกรรมการประกอบดวยตัวแทน
ภาครัฐบาล ภาคเอกชน และสมาชิกผูเชี่ยวชาญจากองคกรอิสระ 
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- แผนหาปเพื่อการพัฒนาสวัสดิการเพื่อผูพิการฉบับที่ 2 ไดถูกจัดข้ึนและนําไปใช (2003-
2007) 

- 2007: กฎหมายเพื่อตอตานการเลือกปฏิบัติตอผูพิการ และเพื่อการรักษาฟนฟูประชาชนผู
พิการไดถูกบังคับใช 

- ธันวาคม 2008: เกาหลีไดใหสัตยาบันอนุมัติขอตกลงขององคการสหประชาชาติเร่ืองสิทธิ
ของประชาชนผูพิการ (กฎหมายมีผลบังคับใชในเดือนมกราคม 2009) 

- แผนหาปเพื่อการพัฒนาสวัสดิการเพื่อผูพิการฉบับที่ 3 (2008-2012) ไดถูกจัดทําข้ึนและ
นําไปใชโดยมีเปาหมายเพื่อพัฒนาสวัสดิการเพื่อประชาชนผูพิการใหเทียบเทากับประเทศ
มหาอํานาจ (advanced countries) 

 
กรอบโครงรางของนโยบายเพื่อประชาชนผูพิการ 

1. แผนหาปเพื่อการพัฒนาสวัสดิการเพื่อผูพิการฉบับท่ี 3  
- เปาหมาย 

เพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชนผูพิการ, เพื่อสนับสนุนการมีสวนรวมในสังคมและ
เพื่อสรางสังคมแบบบูรณาการ, กระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการจัดตั้งแผนหาปดังกลาว
โดยใชกระบวนการจัดการแบบองครวมจากหนวยงานรัฐบาลทุกระดับ 

- ทิศทางของแผนหาปเพื่อการพัฒนาสวัสดิการเพื่อผูพิการฉบับที ่3 
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ตารางท่ี 6  แผนพัฒนาสวัสดิการเพื่อผูพิการ ฉบับท่ี 3 
 

วัตถุประสงค เพิ่มการมีสวนรวมในสังคมและสรางสังคมแบบบูรณาการที่มีรากฐานจาก
สิทธิของประชาชนผูพิการ 

เปาหมาย เปาหมายหลักส่ีขอของนโยบายเพื่อผูพิการ 
- เพื่อตระหนักถึงระบบบริการสวัสดิการเพื่อผูพิการที่กาวหนา 
- เพื่อจัดตั้งระบบสนับสนุนการศึกษาตลอดชวงชีวิตของผูพิการและ

เพื่อเพิ่มเติมกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรมเพื่อผูพิการ 
- เพื่อสรางส่ิงแวดลอมในการทํางานที่เกื้อหนุนตอการทํางานของ 

ผูพิการ 
- เพื่ อ เพิ่มการมีสวนรวมตอสังคมและเพื่ อป รับปรุง สิทธิและ

ผลประโยชนของประชาชนผูพิการผานทางกลยุทธที่ครอบคลุม
ปจจัยตางๆเกี่ยวกับผูพิการ  

ขอบเขต 58 มาตรการ 
 

มาตรการเพื่อสวัสดิการสําหรับผูพิการท่ีกาวหนา 
- 15 มาตรการรวมถึง 
- ปรับปรุงระบบการลงทะเบียนผูพิการ และระบบการประเมินการพิการ 
- ริเร่ิมระบบการบริการดานเงินสงเคราะหข้ันพื้นฐานแกผูพิการ  
- ปรับปรุงเพิ่มการบริการดานที่อยูอาศัยแกประชาชนผูพิการ 

พัฒนาเพิ่มเติมกิจกรรมดานเศรษฐกิจโดยผูพิการ 
- 10 มาตรการ รวมถึง 
- เพิ่มการสนับสนุนการบังคับจางผูพิการเขาทํางาน 
- การริเร่ิมการจางงานของผูพิการโดยฝายรัฐบาล 
- การชวยเหลือในกิจกรรมการหางานของผูพิการและการจัดบริการเพื่อพัฒนาทักษะ

ทางการประกอบอาชีพแกผูพิการ 
การปรับปรุงการบริการดานการศึกษาและวัฒนธรรมเพื่อผูพิการ 

- 16 มาตรการ รวมถึง 
- การจัดตั้งระบบเพื่อใหบริการดานการศึกษาในแตละระดับการศึกษา 
- เพิ่มความแข็งแกรงของระบบการศึกษาแบบบูรณาการ 
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- โปรแกรมรับประกันการมีสวนรวมในกิจกรรมดานวัฒนธรรมและโครงการมีสวนรวม
ในกิจกรรมกีฬาของผูพิการ 

พัฒนาเพิ่มเติมการมีสวนรวมในสังคมของผูพิการ 
- 17 มาตรการ รวมถึง 
-  การเผยแพรประชาสัมพันธกฎหมายเพื่อการตอตานการเลือกปฏิบัติตอผูพิการและ

การรักษาผูพิการ รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย 
- ปรับปรุงการบริการดานการดูแลผูพิการเปนรายบุคคล 
- เพิ่มการเขาถึงเวบไซดของผูพิการ 

 
2. คณะกรรมการประสานงานจัดทํานโยบายเพื่อผูพิการ (Policy Coordination 

Committee for Disabled Persons (PCCDP)) 
- คณะกรรมการประสานงานจัดทํานโยบายเพื่อผูพิการทํางานภายใตสํานักนายกรัฐมนตรี 

เพื่อจัดตั้งนโยบายที่ครอบคลุมปจจยัที่เกี่ยวของกับผูพิการ, ประสานงานเกี่ยวกับมาตรการที่
หลากหลายระหวางหนวยงานรัฐบาลที่เกี่ยวของ และควบคุมดูแลและประเมินการนํา
นโยบายไปใช 

- หนาที่ของคณะกรรมการ: จัดตั้งทิศทางพื้นฐานของนโยบายสวัสดิการเพื่อผูพิการ พัฒนา
องคกรที่เกี่ยวของและใหความชวยเหลือดานงบประมาณที่เกี่ยวของกับสวัสดิการเพื่อผู
พิการ  ประสานงานดานนโยบายการศึกษาพิเศษ ประสานงานดานนโยบายดานการ
สนับสนุนการจางงานเพื่อผูพิการ ประสานงานดานนโยบายเพื่อรับรองการเคล่ือนที่ของ
ประชาชนผูพิการ ประสานงานระหวางกระทรวงตางๆที่เกี่ยวของกับสวัสดิการของผูพิการ 

- องคประกอบขององคกร: นายกรัฐมนตรี (ประธาน), คณะรัฐมนตรี (จาก 14 กระทรวง) และ
ตัวแทนจากหนวยงานภาคเอกชน (16 คนจากหนวยงานเกี่ยวของกับผูพิการและผูเชี่ยวชาญ
ดานการพิการ) 

 
3. การขึ้นทะเบียนผูพิการและระบบการคัดกรองผูพิการ 

- หนวยงานเพื่อการบริการสวัสดิการแหงชาติ ซึ่งเปนหนวยงานที่เชี่ยวชาญดานการคัดกรอง 
ไดพิจารณาระดับความพิการข้ึนกับประเภทของการพิการและระดับความพิการจากการ
วินิจฉัยทางการแพทย 
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ตารางท่ี 7  หนวยงานบริการสวัสดิการแหงชาติ 
 

ประชาชนผู
พิการ 

หนวยงาน
ราชการ
ทองถิ่น 

สถาบันทาง
การแพทย 

หนวยงาน
ราชการ
ทองถิ่น 

หนวยงาน
บริการ

สวัสดิการ
แหงชาต ิ

หนวยงาน
ราชการ
ทองถิ่น 

สมัครเพื่อรับ
การข้ึน

ทะเบยีน 

ยื่นคําขอเพื่อ
รับการ
วินิจฉัย 

ประเมิน
สภาวะพิการ
และบันทึก
การวินิจฉัย

เปนลาย
ลักษณอักษร 

ยื่นคําขอเพื่อ
การคัดกรอง 

แจงผลการ
คัดกรอง 

การข้ึน
ทะเบยีน 

   ระบบการคัดกรองระดับความ
พิการ 

 

 
- สําหรับแตละประเภทการพิการ 15 ชนิด ระดับความพิการจะแยกเปน 6 ระดับข้ึนกับระดับ

ของความบกพรอง มีเกณฑนี้สามารถปรับเปล่ียนไดในกรณีการจัดระดับของผูที่มีความ
พิการมากกวาหนึ่งชนิด 
 

ประเภทของความพิการ 
ความพิการทางกายภาพ, ผูมีความผิดปกติเนื่องจากการรอยโรคที่สมอง, ความบกพรอง

ทางการมองเห็น, ความบกพรองทางการไดยิน, ความพิการทางการใชภาษา, ความพิการทาง
สติปญญา, ความผิดปกติดานออทิสติก, ความพิการดานจิตใจ, ความผิดปกติตอไต, ความผิดปกติ
ระบบหัวใจ, ความผิดปกติดานระบบหายใจ, ความผิดปกติเกี่ยวกับระบบตับ, ความผิดปกติจากการ
ที่ ใบหนาเ สียรูป, ความผิดปกติทําให เกิดเปนแผลทะลุที่ ลําไส เ ล็กห รือทางเดินปสสาวะ 
(intestinal/urinary fistula) และความผิดปกติจากการชัก 
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4. กฎหมายเพื่อการตอตานการเลือกปฏิบัติเพื่อเอาเปรียบผูพิการและการรักษาผู
พิการ (Anti-Discrimination Against and Remedies for Persons with Disabilities 
Act (ARPDA))  

- กฎหมายเพื่อการตอตานการเลือกปฏิบัติเพื่อเอาเปรียบและการรักษาประชาชนผูพิการ มี
วัตถุประสงคเพื่อตอตานการเลือกปฏิบัติที่เปนการเอาเปรียบผูพิการและเพื่อจัดเตรียมการรักษาผู
พิการเพื่อรักษาสิทธิของผูพิการ เพื่อเปนการรับประกันสิทธิและความสามารถมีสวนรวมในสังคมของ
ประชาชนผูพิการ (ประกาศใชกฎหมายวันที่ 11 เมษายน 2007 และบังคับใชกฎหมาย 11 เมษายน 
2008) 

- ความสําคัญของกฎหมาย:  
- กฎหมายนี้เปนผลจากการมีสวนรวมในการออกกฎหมายของผูพิการ โดยมีการให

ความสําคัญกับสิทธิของผูพิการ ไมใชการตั้งวัตถุประสงคไปที่การแจกจายแบบ
พิเศษหรือการใหคาตอบแทนพิเศษเทานั้น 

- เปนการจัดหาเคร่ืองมือทางกฎหมายที่ครอบคลุมเพื่อการนําระเบียบแบบแผน
เกี่ยวกับสิทธิของผูพิการ (the convention on the rights of persons with 
disabilities (CRRD)) ไปปฏิบัติเร่ิมตั้งแตในระดับครอบครัว  

- กฎหมายนี้มีสวนทําใหเกิดความสําเร็จที่ยิ่งใหญในการพัฒนาสิทธิและความสนใจ
ในประชาชนผูพิการ  โดยการกําหนดเงื่อนไขโดยใชกฎหมายตอตานการกระทําที่
เลือกปฏิบัติและเปนการเอาเปรียบตอผูพิการในทุกแงมุมของชีวิต 

- การเลือกปฏิบัติที่มีการระบุหามปฏิบัติในกฎหมายเพื่อการตอตานการเลือกปฏิบัติ
เพื่อเอาเปรียบผูพิการและการรักษาผูพิการ  
 การเลือกปฏิบัติโดยตรง เชน การปฏิบัติตอผูพิการในชีวิตประจําวันอยาง

ไมนาพอใจโดยมีสาเหตุมาจากความพิการ โดยการตั้งขอจํากัด การกีดกัน 
การแบงแยก หรือการปฏิเสธ 

 การเลือกปฏิบัติทางออม เชน การกําหนดมาตรฐานฝายเดียวโดยไม
คํานึงถึงผูพิการ ทําให เกิดผลลัพธที่ไมเปนที่ชอบธรรมตอผูพิการ 

 การเลือกปฏิบัติโดยการไมใหการอํานวยความสะดวกแกผูพิการ  เชน การ
ปฏิเสธไมจัดการสถานที่ที่ อํานวยความสะดวกแกผูพิการ หรือการไม
อํานวยความสะดวกเม่ือใหการบริการแกผูพิการโดยไมมีเหตุผลทีเ่หมาะสม 
ซึ่งจะเปนการสรางภาระและสภาวะแวดลอมที่ไมเหมาะสมตอผูพิการ 
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 การเลือกปฏิบัติโดยการโฆษณาประชาสัมพันธ  เชนโฆษณาที่แสดงใหเห็น
การเลือกปฏิบัติ โดยการแสดงขอจํากัด  การกีดกัน การแบงแยก และการ
ปฏิเสธตอผูพิการ รวมถึงการกระทําใดๆที่เปนการปฏิบัติโดยไมเปนที่นา
พอใจแกผูพิการ 

- กฎหมายเพื่อการตอตานการเลือกปฏิบัติเพื่อเอาเปรียบผูพิการและการรักษาผูพิการไดริเร่ิม
กระบวนการเพื่อการแกไขปญหาการละเมิดสิทธิของผูพิการ 

  การรองเรียนสามารถทําไดโดยการโทรศัพท การสงจดหมายหรือการ
รองเ รียนทางโทรศัพท  หรืออินเตอร เนท ตอคณะกรรมการเพื่อสิทธิ
มนุษยชนแหงชาติ (the National Human Rights Commission (NHRC)) 
ของประเทศเกาหลี  สามารถสงคําแนะนําเพื่อการแกไขปญหา 

 ในกรณีที่มีการไมปฏิบัติตามขอแนะนําในการแกไขปญหาที่เสนอแนะโดย 
APRDA   รัฐมนตรีประจํากระทรวงยุติธรรมอาจประกาศคําส่ังใหมีการ
แกไขการไมปฏิบัติตามกฎหมาย (ผูที่ไมปฏิบัติตามกฎหมายที่ไดรับคําส่ัง
ดังกลาวจะถูกปรับไมเกิน 30 ลานวอน) 

 การแกไขปญหาตอการละเมิดสิทธิทําไดโดยการจายคาเสียหายผานทาง
คดีแพงหรือทางคดีอาญา (การเลือกปฏิบัติที่เปนการประสงครายตองมี
การจําคุกเปนเวลาไมเกิน 3 ป หรือปรับไมเกิน 30 ลานวอน) 

รายละเอียดของนโยบายหรือแนวทางท่ีเกี่ยวของกับการจางงานผูพิการ 
1. การชวยเหลือดานรายไดแกประชาชนผูพิการ 
- กระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการริเร่ิมระบบเงินสงเคราะหสําหรับผูพิการในป 

2010 และมีการใหเบี้ยเล้ียงแกผูพิการที่มีรายไดต่ําที่มีความพิการข้ันเล็กนอยถึง
มากข้ึนอยูกับกฎหมายสวัสดิการเพื่อผูพิการเพื่อรับประกันรายไดข้ันต่ําสําหรับ
ครอบครัวที่มีรายไดต่ําที่มีสมาชิกเปนผูพิการ 

ระบบการจายเงินสงเคราะหแกผูพิการ 
- ระบบเงินสงเคราะหเพื่อผูพิการมีเปาหมายเพื่อใหความเปนอยู/การดํารงชีวิตที่

ม่ันคงของผูพิการที่มีความลําบากในการสรางรายไดเนื่องจากสภาวะพิการที่รุนแรง 
เพื่อปรับปรุงสวัสดิการเพื่อใหมีความเปนอยูที่ดีข้ึน เพื่อชวยเหลือใหผูพิการมี 
สวนรวมในการบูรณาการทางสังคม 

- ผูมีสิทธิเขารับเงินสงเคราะห: ผูพิการข้ันรุนแรงที่มีอายุตั้งแต 18 ปข้ึนไป ที่มีรายได
เทากับหรือต่ํากวาเกณฑมาตรฐานที่กําหนดไว 
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- เงินสงเคราะห: เงินชวยเหลือข้ันพื้นฐาน (ใชทั่วไป): 94,600 วอนตอเดือน 
เงินคาตอบแทนเพิ่มเติม (พิจารณาตามระดับรายได): 20,000-60,000 วอนตอ
เดือน ข้ึนกับระดับรายไดผลประโยชนตอผูพิการ 

- กฎหมายเงินสงเคราะหเพื่อผูพิการใหความชวยเหลือดานรายไดแกผูพิการผูมี
รายไดต่ําและมีอายุ 18 ปข้ึนไปที่มีความพิการข้ันเล็กนอยระหวาง 20,000-30,000 
วอนตอเดือนข้ึนกับระดับรายไดผลประโยชนตอเด็กผูพิการ 

- กฎหมายเงินสงเคราะหเพื่อผูพิการจัดใหมีการจายเงินเปนรายเดือนใหเด็กที่มีความ
พิการที่มีอายุต่ํากวา 18 ปและอยูในครอบครัวที่มีรายไดต่ํา 

- ผลประโยชนที่ไดรับ: ประมาณ 20,000-200,000 วอนตอเดือนข้ึนกับระดับรายได
ตอครอบครัวและระดับความพิการ 

2. การศึกษาเพื่อผูพิการ 
จัดตั้งการศึกษาแบบที่มีสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการเรียนรวมกันระหวางเด็กที่มีความ

ตองการพิเศษและเด็กปกติ และจัดใหมีการการเรียนการสอนแบบพิเศษเพื่อเอ้ือใหมีความ
เทาเทียมในโอกาสทางการศึกษาของผูพิการ 
การไมคิดคาใชจายในการเลี้ยงดูเด็กและการศึกษาภาคบังคับของเด็กผูพิการ 

- การเล้ียงดูเด็กแบบใหเปลา 
- สําหรับเด็กพิการที่มีอายุ 12 ถึงต่ํากวา: ไมคิดคาใชจายในการดูแลเด็กทั้งหมด  

- การใหการศึกษาภาคบังคับแบบใหเปลา ตั้งแตชั้นอนุบาลจนจบมัธยมปลาย 
-  ไมคิดคาใชจายในการเขารับการศึกษาข้ันพื้นฐานจากเด็กผูพิการ 
- ไมคิดคาใชจายในการสมัครเขาเรียนและคาธรรมเนียมการศึกษา 
- ใหเงินชวยเหลือสําหรับอุปกรณการเรียนเชน หนังสือและอุปกรณการเรียน 

การศึกษาพิเศษตลอดชวงชีวิต 
- มอบหมายใหจัดชั้นเรียนพรอมทั้งครูผูสอนแบบพิเศษ และจัดใหมีการศึกษาภาคบังคับ 

แก เด็กนักเรียนที่มีสิทธิไดรับการศึกษาแบบพิเศษ ตั้งแตข้ันอนุบาลถึงชั้นมัธยมปลาย 
- จัดใหมีการหมุนเวียนทางการศึกษาสําหรับเด็กพิการที่มีสิทธิไดรับการศึกษาพิเศษ

ในโรงเรียนปกติ 
- ใหการสนับสนุนในการฝกอบรมสําหรับการสอนแบบพิเศษแกครูที่สอนในโรงเรียน

ปกติ 
- ใหความชวยเหลือดานกิจกรรมตางๆในการเรียนการสอนและการเขาถึงสถานที่ตางๆของ

เด็กพิการที่ศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย 
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-  ใหมีผูชวยเหลือแกเด็กพิการในระดับอุดมศึกษา และใหมีการจัดตั้งศูนยใหความ
ชวยเหลือแกผูพิการ 

3. การเพิ่มโอกาสในการทํางานแกประชาชนผูพิการ 
- กฎหมายเพื่อสงเสริมการจางงาน, การฟนฟูทักษะในการประกอบอาชีพแกผูพิการ จัดใหมี

ระบบการบังคับจางงานสําหรับผูพิการ และการฝกอบรมทางวิชาชีพและการชวยเหลือ
ตนเองเพื่อสนับสนุนการจางงานของผูพิการ 

ระบบการบังคับจางผูพิการเขาทํางาน 
- กฎหมายบังคับใหมีการจางผูพิการเขาทํางาน 
- ภาครัฐบาล (จํานวนอยางนอย 3% ของขาราชการพลเรือน), สถานที่ทํางานที่มีคนทํางาน

ตั้งแต 50 คนเปนตนไป (อยางนอย 2.5% ของจํานวนคนทํางานทั้งหมด) 
- สําหรับสถานที่ทํางานภาคเอกชน จะมีการแบงเบาภาระในการจางคนพิการเขาทํางานโดย

การใหส่ิงจูงใจ  
การรับรองการรับผูพิการเขาทํางานในสถานท่ีราชการ 
- ใหความชวยเหลือดานการเงินโดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางโอกาสในการทํางานและ

สนับสนุนการจางผูพิการข้ันรุนแรงที่ไมสามารถแขงขันในตลาดการจางงานเขาทํางาน 
o การรับรองงานดานเปนผูชวยดานการบริหารสําหรับผูพิการ: การจางผูพิการที่มี

ทักษะดานการบริการงานเขาทํางานเปนผูชวยดานการบริหารจัดการในสถานที่
ราชการทองถิ่นและองคกรรัฐวิสาหกิจระดับทองถิ่นทั่วประเทศ 

o งานเพื่อสวัสดิการแกประชาชนผูพิการ: สรางงานหลากหลายประเภทเพื่อผูพิการ
ข้ันรุนแรงที่ไมสามารถหางานได โดยพิจารณาจากประเภทและระดับความรุนแรง
ของการพิการ เพื่อใหบุคคลเหลานี้มีสวนรวมอยูในสังคมได 

o เชื่อมโยงการศึกษาพิเศษเขากับงาน: สนับสนุนใหเกดิความม่ันใจในการหางานและ
เพิ่มความสามารถในการปรับความสามารถใหเหมาะกับการประกอบอาชีพ โดย
สนับสนุนใหมีสวัสดิการการเรียนอาชีวศึกษาในระหวางการทํางานและจัดหางาน
เพื่อเปนสวัสดิการแกผูพิการ  
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การบริการฟนฟูสมรรถภาพในการประกอบอาชีพสําหรับผูพิการขั้นรุนแรง 
- เพื่อเปนการริเร่ิมความสามารถในการชวยเหลือตนเองของผูพิการข้ันรุนแรง และเพื่อเพิ่ม

ขยายโอกาสในการมีสวนรวมในสังคมของผูประกอบอาชีพ สถาบันตางๆรวมทั้งสถาบันเพื่อ
สถาบันเพื่อการฟนฟูสมรรถภาพในชุมชน สถาบันฟนฟูสมรรถภาพในการประกอบอาชีพ 
และสถาบันที่เกี่ยวของกับผูพิการในดานตางๆ ไดใหบริการตางๆ เชนการแนะแนวดาน
วิชาชพี, การฝกอบรมเพื่อปรับตัวเขากับการประกอบอาชีพ, การชวยเหลือในการจางงาน, 
การบริการดานการโอนยายงาน, และการแนะนําเพื่อปรับตัวเขากับงาน 

- ใหบริการดานการฟนฟูสมรรถภาพดานการประกอบอาชีพแก คนหนุมสาวผูพิการโดยการ
สรางระบบเพื่อเชื่อมโยงศูนยฟนฟูสมรรถภาพเพื่อการประกอบอาชีพตางๆเขากับสถาบัน
ทางการศึกษา (โรงเรียนสําหรับผูตองการความชวยเหลือพิเศษ และชั้นเรียนสําหรับเด็ก
พิเศษในโรงเรียนที่สอนเด็กปกติ) 

การใหสิทธิพิเศษโดยการเลือกซ้ือสินคาท่ีผลิตโดยผูพิการขั้นรุนแรง 
- กฎหมายพิเศษที่เกี่ยวของกับการเลือกซื้อสินคาที่ผลิตโดยผูพิการข้ันรุนแรงไดถูกนํามาใชใน

เดือนมีนาคม ป 2008 
- เพื่อสนับสนุนการซื้อและการรับประกันตลาดสําหรับสินคาที่ผลิตจากผูพิการข้ันรุนแรง 

หนวยงานรัฐบาลจะใหสิทธิพิเศษโดยเลือกซื้อสินคาจากคนพิการในอัตราสวนหนึ่งๆของ
จํานวนที่ตองการซื้อทั้งหมด 

4. การมีสวนรวมในสังคมและในกิจกรรมดานวัฒนธรรมตางๆระบบบริการให 
ความชวยเหลือในการเขารวมกิจกรรมแกผูพิการ 

- ใหความชวยเหลือในการเขารวมกิจกรรมตางๆแกผูพิการที่มีความลําบากในการดําเนิน
กิจกรรมในชีวิตประจําวันและการเขารวมกิจกรรมตางๆดวยตนเอง เนื่องจากการอยูใน
สภาพพิการทางรางกายหรือทางสติปญญา 

- กฎหมายเร่ืองการใหบริการชวยเหลือในการดําเนินกิจกรรมของผูพิการไดเร่ิมใชเม่ือเดือน
ตุลาคม ป 2011 

- ผูมีสิทธิเขารับบริการ ผูที่ไดรับคะแนนในระดับที่กําหนดไวหรือสูงกวาจากการสํารวจ
สมรรถภาพทางรางกายและสติปญญา และจากความจําเปนที่จะตองไดรับบริการความ
ชวยเหลือในการประกอบกิจกรรมระหวางผูพิการระดับ 1 ที่มีอายุ 6 ถึง 64 ป 

- ประโยชนที่ไดรับ ความชวยเหลือเบื้องตน (350,000-860,000 วอน) และความชวยเหลือ
เพิ่มเติม (80,000-660,000 วอน) สําหรับบริการเพิ่มเติมเชนผูชวยเหลือสวนตัว, ผูชวยเหลือ
ดูแล, และบริการพยาบาลเยี่ยมบาน 
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ระบบการจางงานและท่ีเกี่ยวของกับระบบการจางงานผูพิการในประเทศไทย 
 แตเดิมการดําเนินงานดานการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการของหนวยงานทั้งภาครัฐ และ
เอกชน เปนไปตามแผนงานที่แตละหนวยงานกําหนดใหสอดคลองกับวัตถุประสงค และเปาหมาย
ของหนวยงานเอง ตอมา เม่ือองคการสหประชาชาติไดประกาศ  “ แผนปฏิบัติการระดับโลกวาดวยเร่ือง
คนพิการ ” เพื่อใชเปนคูมือการปฏิบัติงาน ในทศวรรษคนพิการแหงสหประชาชาติ พ.ศ. 2526 - 2535  
หนวยงานตางๆ จึงไดใชแผนดังกลาวเปนแนวทางกําหนดแผนการดําเนินงานที่ชัดเจนข้ึน 
 สําหรับประเทศไทยคณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการซึ่งแตงตัง้ตามที่พระราชบัญญัติ
การฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ.2534 กําหนด ไดจัดทําแผนการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ
แหงชาติ พ.ศ.2540 – 2544 โดยมุงเนนใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ฉบับที่ 8 พ.ศ.2540 – 2544 กลาวคือใหความสําคัญกับการพัฒนาคนพิการโดยการฟนฟสูมรรถภาพ
คนพิการ 4 ดาน คือ การแพทย การศึกษา อาชีพและการจางงาน และดานสังคม 

ตอมาเม่ือมีการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 9 พ.ศ. 2545 - 2549  
ซึ่งกําหนดเปาหมายไปที่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคน การจัดทําแผนดานคนพิการซึ่งปรับเปล่ียน    
ยุทธศาสตรการดําเนินงานใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ จึงเปล่ียนชื่อเปน แผนพัฒนา      
คุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ พ.ศ. 2545 - 2549  โดยกําหนดใหดําเนินงานในเชิงบูรณาการงาน   
ฟนฟูสมรรถภาพคนพิการในทุกดาน 
 การดําเนินงานดานคนพิการเพื่อใหสอดคลองกับสภาพสังคมปจจุบันรัฐบาลยังไดมีการ
ประกาศพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชี วิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ข้ึนแทน
พระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 อีกดวยโดยไดตระหนักถึงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการและการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการในดานตางๆโดยอาศัยกระบวนการทาง
การแพทยการศึกษาอาชีพสังคมเพื่อใหคนพิการไดมีโอกาสพัฒนาศักยภาพทั้งทางดานรางกายจติใจ
อารมณและสังคมอยางเปนองครวมตลอดจนใหคนพิการสามารถดํารงชีวิตไดอยางเต็มศักยภาพ
และเพื่อใหสอดคลองกับจํานวนคนพิการที่มีแนวโนมเพิ่มจํานวนมากข้ึน ดวยเหตุนี้เองประชาชนทุก
คนจึงมีสิทธิเทาเทียมกันในทุกๆดานไมวาจะเปนการเลือกตั้งการไดรับสวัสดิการจากภาครัฐฯลฯ
(www.tddf.or.th/tddf/library/files/doc/library อางในถึงศุภลักษณคลายบุญ,2551)  
 ตอมาไดมีการตรากฎหมายการจางงานผูพิการกฎหมายเร่ืองการจางงานคนพิการ 
(พระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550)  
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ขอกําหนด 
1. ภาครัฐและเอกชนตองจางงานคนพิการในอัตราคนพิการ 1 ตอ พนักงาน 100 คน 
2. สงเงินเขากองทุนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
3. ใหสัมปทานจัดสถานที่ จําหนายสินคาหรือบริ การจัดจางเหมาชวงงาน ฝกงานหรือให 

การชวยเหลืออ่ืนใดแก คนพิการหรือผู ดูแลคนพิการแทน 
ผลกระทบ 
ภาครัฐและเอกชนตองปฏิบัติตามกฎหมายดังกลาว ซึ่งมี ผลบังคับใช  26 ตุลาคม 2554เปน

ตนไปหนวยงานที่รับผิดชอบหลักของไปประเทศ คือกระทรวงแรงงาน 
 ดานจัดหางาน ประกอบดวย กรมการจัดหางาน ที่มีสํานักงานจัดหางานในกรุงเทพ 10 
แหง และสํานักงานจัดหางานจังหวัด ทุกจังหวัด  
 ดานการพัฒนาฝมือแรงงาน  ประกอบดวย สถาบันพัฒนาฝมือแรงงานภาค 12 แหง และ
ศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัด 
 
หนวยงานท่ีเกี่ยวของกับภารกิจการจางงานและสนับสนุนการจางงานผูพิการ โดยผูพิการ
ท่ัวไป ไดแกสํานักบริการสวัสดิการสังคมกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย โดยมีหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับผูพิการ คือ 
 
1. สถานสงเคราะหคนพิการ 13 แหง (กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย, 
2557) 
 ใหการสงเคราะหคนพิการตั้งแตแรกเกิดทุกประเภททั้งชายและหญิง ซึ่งเปนเด็กกําพรา 
ถูกทอดทิ้งจากครอบครัวที่ประสบปญหาตางๆ บุคคลพิการที่ไรญาติ และหรือมีปญหาในการอยู
รวมกับครอบครัว หรือเปนบุคคลที่เขารับการอุปการะชั่วคราวเพื่อรักษาดานเวชศาสตรฟนฟูหรือปรับ
สภาพความพิการมีภารกิจ ดังนี ้
 1.1 ใหบริการการเล้ียงดูในดานปจจยัส่ี 
 1.2 ฟนฟูสมรรถภาพรางกาย จิตใจ อารมณ และสังคม 
 1.3 การใหการศึกษา และการฝกอาชีพ 
 1.4 การจัดหาอาชพีและครอบครัวอุปถัมภทีเ่หมาะสม 
 1.5 การติดตามและสงกลับครอบครัว 
 โดยมี ศูนยพัฒนาอาชีพและฟนฟูผูพิการพระประแดงเปนศูนยตนแบบฟนฟูสมรรถภาพและ
ฝกอาชีพผูพิการ (ศนูยพัฒนาอาชีพและฟนฟูผูพิการพระประแดง, 2557) 
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วัตถุประสงคของการจัดตั้ง 
  1.เพื่อจัดสวัสดิการและฝกอาชพีแกผูรับบริการ 
  2.กลุมเปาหมายไดรับการพัฒนาตามเกณฑทีก่ําหนด 
  3.เพื่อใหกลุมเปาหมายคนพกิารไดรับบริการตามโครงการฟนฟูสมรรถภาพคน
พิการ 
  4.เพื่อสรางความพึงพอใจแกผูรับบริการ 
  5.เพื่อใหคําปรึกษาแนะนําดานอาชีพที่สอดคลองกับความถนัดของผูรับบริการ 
 คุณสมบัติของผูสมัคร 
  1. เปนผูพิการอายุตั้งแต 14 ปข้ึนไป  
  2. เปนผูพิการที่ไดจดทะเบยีนคนพิการแลว 
  3. เปนผูพิการอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางที่สามารถชวยเหลือตนเองได 
ในการปฏิบัตกิิจวัตรประจําวัน และความพกิารนั้น ๆ  ไมเปน อุปสรรคตอวิชาชพีที่ฝกอบรม 
  4. คนหหูนวกหรือเปนใบตองส่ือความหมายไดและ / หรือสําเร็จการศกึษาภาค
บังคับจากโรงเรียนโสตศึกษาของรัฐหรือเอกชน  
  5. ผูพิการอัมพาตตองสามารถควบคมุระบบขับถายไดไมพิการทางสมองหรือ
ปญญา 
  6. ผูพิการคร่ึงทอนลางที่ตองใชเคร่ืองชวยความพิการหรือกายอุปกรณชวยเดินตอง
ฝกภาคปฏิบัติตามหลักสูตรได 
  7. ตองผานการทดสอบวาเปนผูมีสติปญญาและความสามารถที่ฝกอาชพีนั้น ๆ ได 
  8. มีความประพฤตเิรียบรอยไมติดส่ิงเสพติดส่ิงเสพติดทุกประเภท  
  9. ไมเปนโรคติดตอเร้ือรังหรือรายแรง 
  10. ผูสมัครเรียนวิชาชพีเฉพาะในบางสาขาวิชาชีพตองมีคณุสมบัติ เฉพาะตามที่
กําหนดและอยูในดุลพินจิของคณะกรรมการฯ  ในการคัดเลือกตามพื้นฐานการศึกษา  
 หลักสูตรประกอบดวย คอมพิวเตอร อิเล็กทรอนิคส ชางตดัเย็บเส้ือผาและการใชจกัร
อุตสาหกรรมชางเย็บหนังและศิลปประดิษฐ 
  

การบริการ 
1. ดานการฝกอาชีพเสริมหลกัสตูร 
  - ภาษาอังกฤษเบื้องตน 
  - บัญชีเบื้องตน 
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  - การพัฒนาบุคลิกภาพ 
 2. ที่อยูอาศัย ประกอบดวย หอพัก ชายและหญิง พรอมอาหาร 3 ม้ือ 
 3. การฟนฟูและปรับสภาพรางกาย 
  - บริการดานการพยาบาล ใหบริการสงเสริมดูแลปองกนัและรักษาสุขภาพเบื้องตน 
  - บริการดานกายภาพบําบัด ใหการตรวจประเมิน,รักษาและฟนฟูสมรรถภาพทาง
รางกายของผูพิการโดยนกักายภาพบําบดั 
  - บริการฟนฟูและปรับสภาพรางกาย อาทิ การจดัหากายอุปกรณและเคร่ืองชวย
ความพิการ เชน แขน-ขาเทียม รถเข็น รถโยก เปนตน 
 
2. ศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนพกิาร 9 แหง 
 ใหการฟนฟูสมรรถภาพดานอาชีพแกคนพิการ (กรมพฒันาสังคมและสวัสดิการ กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนษุย, 2557) โดยการสงเสริมและพัฒนาการฝกทักษะให
สามารถประกอบอาชีพและดํารงชีวิตอยูในสังคมไดดวยตวัเอง มีภารกิจ ดังนี ้
 1. เพื่อใหบริการฝกอาชีพแกคนพิการ ใหสามารถนําความรูไปประกอบอาชีพเล้ียงตนเองได 
 2. เพื่อฟนฟูสมรรถภาพคนพกิารทั้งดานรางกาย จติใจ อารมณและสังคม พรอมการเรียนรู
การปฏิบัติตน การอยูรวมกนัในสังคมกับผูอ่ืนอยางปกติสุขและมีศักดิ์ศรี 
 3. เพื่อใหคําปรึกษาแนะนํา และประสานสงตอคนพิการทีจ่บหลักสูตรและมีทกัษะ ไป
ทํางานในสถานประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระตามความสามารถ หรือไปศึกษาตอในระดับที่
สูงข้ึน 
 
3. สถานสงเคราะหเดก็พกิารทางสมองและปญญา(หญิง) หรือเปนท่ีรูจักอีกช่ือหน่ึงวาบาน
ราชาวดีหญิง 
  เปนหนวยงานในสังกัดสํานกับริการสวัสดกิารสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย (สถานสงเคราะหเดก็พิการทางสมองและ
ปญญา(หญงิ), 2557) 
 สถานสงเคราะหเด็กพิการทางสมองและปญญา (หญิง) เปดดําเนินการมาตั้งแตป
พุทธศักราช 2540 โดยแยกออกจากสถานสงเคราะหเดก็พกิารทางสมองและปญญา เนื่องจากเด็กมี
จํานวนเพิ่มมากข้ึน เกิดปญหาความแออัดและยากตอการดูแล  
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กรมประชาสงเคราะห (เดิม) จึงอนมัุติใหแยกการดูแลออกเปนสถานสงเคราะหสําหรับ
เด็กชาย และเดก็หญิงซึง่มีความบกพรองทางสมองและปญญา  
 ตั้งอยูเลขที่ 78/15 หมูที่ 1 ตําบลบางตลาด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เปนที่ดนิ 
ราชพัสดโุดยมีเนื้อทีท่ั้งส้ิน 27 ไรเศษ การกอสรางอาคาร ส่ิงกอสรางตางๆ ไดรับการบริจาคเงินและ
การสนับสนนุจากภาคเอกชน องคกร ตลอดจนประชาชนผูมีจิตศรัทธาทั่วไป จึงสามารถเปด
ดําเนินการไดตั้งแตวันที่ 20 ตุลาคม 2540 เปนตนมา  
 สถานสงเคราะหเด็กพิการทางสมองและปญญา(หญิง) มีภารกิจหลักในการใหการเล้ียงดู
เด็กหญิงอายุระหวาง 7-18 ป ที่มีความบกพรองทางสมองและปญญา โดยจัดใหมีบริการดานปจจยั
ส่ี บริการทางการแพทย การรักษาพยาบาล การสังคมสงเคราะหการศึกษาพิเศษ ตลอดจนจัด
กิจกรรมเพื่อฟนฟูสมรรถภาพทั้งทางรางกาย อารมณ สังคม และจิตใจ เพื่อใหเด็กในความอุปการะ
สามารถดําเนนิชีวิตไดอยางทัดเทียมกบับุคคลอ่ืน มีความสุขตามอัตภาพ  
 ปจจบุันนี้สถานสงเคราะหฯใหการอุปการะเล้ียงดูเด็กหญิงจํานวน 565 คน (ขอมูล ณ 
วันที ่1 มิถุนายน 2553) 
 วัตถุประสงค 
 1. เพื่อใหการอุปการะเล้ียงดเูด็กพิการทางสมองและปญญาอายุระหวาง 7-18 ป โดยมี
หลักเกณฑดังตอไปนี ้
  - เปนเดก็กําพรา ขาดผูอุปการะเล้ียงดู ไรที่พึ่ง ถกูทอดทิ้ง 
  - เปนเดก็เรรอนพลัดหลง ไมสามารถติดตามบิดามารดา หรือผูปกครองได 
  - เปนเดก็ที่ประสบปญหาครอบครัว เชน ครอบครัวมีฐานะยากจน ไมสามารถให
การเล้ียงดูไดอยางเหมาะสม บิดามารดาเจ็บปวยเร้ือรัง เปนโรคจิตฟนเฟอน ฯลฯ 
  - เปนเดก็ที่มีปญหาดานพฤตกิรรมทางสังคม ถูกละเมิดสิทธิตางๆ อันเนื่องมาจาก
ความบกพรองทางปญญา 
 2. เพื่อเปนหนวยรองรับเด็กหญิงพกิารทางสมองและปญญาทั่วประเทศ ทีป่ระสบปญหา
ความเดือดรอน โดยการนําสงของหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องคกรการกุศล ตลอดจนครอบครัว
ของผูประสบปญหาโดยตรง 
 3.เพื่อพัฒนา ฟนฟูสมรรถภาพของเด็กทั้งทางรางกายและจิตใจ เพื่อใหเด็กสามารถใช
ศักยภาพที่ตนมีดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุขตามอัตภาพ 
 4.เพื่อประชาสัมพันธ สรางความเขาใจใหกับประชาชน บคุคลทั่วไป ใหยอมรับเดก็พิการทาง
สมองและปญญาเปนสวนหนึง่ในสังคม 
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การบริการ 
 1. การบริการดานการเล้ียงด ู
  - จัดใหมีทีพ่ักอาศัยพรอมส่ิงอํานวยความสะดวกทีจ่ําเปน เชน ทางลาด ราวเกาะ 
ซึ่งมีความเหมาะสมตอสภาพความพิการ 
  - จัดใหมีเจาหนาที่พีเ่ล้ียงดูแลอยางใกลชิดตลอด 24 ชั่วโมง 
  - จัดบริการอาหาร 3 ม้ือ ถูกตองตามหลักโภชนาการ 
  - จัดเส้ือผาเคร่ืองนุงหม ตลอดจนเคร่ืองนอน ส่ิงของเคร่ืองใชสวนตัวที่จําเปน 
ดูแลสุขอนามัยโดยทั่วไปรวมถึงกิจวัตรประจําวัน และใหความชวยเหลือกรณีทีเ่ดก็ไมสามารถ
ชวยเหลือตนเองได 
 2. การบริการทางการแพทยและการรักษาพยาบาล 
  - ใหการปฐมพยาบาลเบื้องตนแกเด็กที่มีอาการเจ็บปวย 
  - จัดใหมีเจาหนาที่พยาบาลตลอด 24 ชั่วโมง 
  - ตรวจวินจิฉัยโรคโดยแพทยทั่วไป และแพทยเฉพาะทาง 
  - ดูแล รักษาพยาบาลเด็กที่เจ็บปวยตามคําส่ังแพทยอยางใกลชดิ 
  - บริการทางการแพทยเฉพาะทางที่จําเปนตอเด็ก  เชน ตรวจรักษาสุขภาพ 
ชองปาก  ตรวจวัดสายตา  ตรวจวัดระดับการไดยิน ฯลฯ 
  - สงเสริมดานสุขภาพอนามัยตลอดจน ใหความรูแกเจาหนาที่พี่เล้ียง และเดก็ใน
ความอุปการะในการปองกันโรคตางๆ และปฏิบตัิตนใหถกูสุขลักษณะ 
 3. บริการดานการสังคมสงเคราะห 
  - ใหคําแนะนําปรึกษาตลอดจนใหการชวยเหลือตามความเหมาะสมแกผูขอรับ
บริการเกีย่วกับปญหาดานเดก็พิการทางสมองและปญญา 
  - จัดทําทะเบียนประวัติ ตลอดจนเอกสารสําคญัของเดก็ในความอุปการะ ไดแก 
สมุดทะเบียนคนพิการ บัตรประจําตัวประชาชน ขอรวมใชนามสกุล ยายเขาทะเบียนบาน เพิ่มชื่อใน
ทะเบยีนบาน เปนตน 
  - ใหการดูแลดานสวัสดิการสังคม  ปกปองพทิักษสิทธิตางๆ 
  - ใหคําปรึกษาในการแกปญหา และหาวิธีการปรับพฤติกรรมของเด็กใหเปนตาม
แนวทางทีเ่หมาะสมดวยวิธีการทางสังคมสงเคราะห 
  - คัดเลือกเด็กที่มีความพรอมและความเหมาะสม ในการปรับตัวเพื่ออยูรวมกับ
ครอบครัวอุปถัมภ 
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  - สรางความเขาใจ  ประสานงาน ตดิตามครอบครัวของเดก็ที่ไดรับการฟนฟูพัฒนา
ในระดับหนึ่ง  เพื่อทดลองอยูรวมกบัครอบครัว กอนสงกลับคืนสูครอบครัวโดยถาวรตอไป 
 4. บริการฟนฟูสมรรถภาพทางรางกาย 
  - ตรวจประเมินสภาพความพิการเพื่อวางแผนการรักษาทางกายภาพบําบัด 
  - ใหการรักษาฟนฟูสภาพความพิการของเด็กที่ปรากฏ ดวยอุปกรณและวิธีการทาง
กายภาพบําบัด 
  - ปองกันมิใหเกิดความพกิารกับเด็กเพิ่มข้ึน  ดวยกิจกรรมหรือแผนการรักษาทาง
กายภาพบําบัดทั้งในรูปแบบกลุม และเฉพาะราย 
  - ฝกใหเดก็เกิดทักษะความชํานาญตอการชวยเหลือตนเองในกจิวัตรประจําวัน
สําหรับเดก็กลุมที่มีความพิการทางกาย 
  - จัดหากายอุปกรณ  เคร่ืองชวยเหลือ อุปกรณเสริมตางๆ  ใหเหมาะสมตามสภาพ
ความพิการ 
 5. บริการดานการฝกอาชีพ 
  - คัดเลือกและประเมินศักยภาพของเด็กที่มีความสามารถ ความถนัด หรือมีความ
สนใจในการประกอบอาชีพเขารับการฝกทักษะทางอาชีพ 
  - บริการจัดฝกทกัษะทางวิชาชีพดานตางๆ ไดแก  งานโภชนาการ  งานซักรีด  งาน
ดอกไมประดิษฐ  งานทอเส่ือ  งานสานตะกราจากสมุดโทรศัพท  และงานฝมือตางๆ 
  - จัดหาอาชพีทีเ่หมาะสมกบัเดก็แตละบุคคล  โดยจัดใหมีการทดลองฝก
อาชีพ  ทํางานกับนายจาง หรือครอบครัวอุปถัมภ พรอมประเมินความสามารถในการปรับตัวอยู
รวมกับครอบครัวนายจาง 
 6. การสงเสริมพัฒนาการดานตาง ๆ 
  - คัดเลือกเด็กตามกลุมความพกิาร  เพื่อเขารวมกจิกรรมกระตุนพัฒนาการ 
  - จัดกจิกรรมที่เหมาะสมกับกลุมความพิการ เพื่อกระตุนฟนฟูพัฒนาการของเด็กให
เปนไปตามวัย  ฝกทักษะทีจ่ําเปนในการดํารงชีวิต  เชน การรับประทานอาหาร  การทําความสะอาด
รางกาย  การสวมใสเส้ือผา  ตลอดจนสอนใหรูจกัมารยาททางสังคมเบื้องตน 
  - สงเสริมใหเด็กไดเรียนรูกิจกรรมสังคมภายนอก และไดสัมผัสประสบการณ
จริง  โดยการจัดกิจกรรมคายพักแรม  ทัศนศึกษา  และการนําเด็กเขารวมกิจกรรมทีห่นวยงาน   
องคกรตางๆจัดข้ึน  เชน  งานวันคนพิการแหงชาติ  งานวันเด็กแหงชาติ เปนตน 
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  - จัดกจิกรรมนันทนาการตางๆ ใหกับเด็กเพื่อผอนคลายความตึงเครียด และจัด
กิจกรรมตามเทศกาลวันสําคญัตางๆ วันสําคัญทางศาสนา  วัฒนธรรมประเพณตีางๆ เพื่อสืบสาน
ประเพณีอันดีงาม  และใหเดก็ไดเรียนรูประเพณีวัฒนธรรมของชาวไทย 
 นอกจากกรมสวัสดิการแลว กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยยังไดจัดตั้ง 
สํานักงานสงเสริมและพัฒนาคณุภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ(พก.)(สํานกังานสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ, 2557)โดยมีภารกิจดังนี ้

1. เสนอนโยบาย แผนหลัก และโครงการที่เกี่ยวกับการสงเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิต 
คนพิการตอคณะรัฐมนตรีเพื่อพจิารณาใหความเห็นชอบ และมอบหมายให หนวยงานของรัฐที่
เกี่ยวของรับไปดําเนินการตามอํานาจหนาทีต่อไป 

2. ประสานงานและรวมมือในระดับนโยบาย ยุทธศาสตร และแผนงานทีเ่กี่ยวกับการ
สงเสริมและพัฒนาคณุภาพชีวิตคนพิการกบัหนวยงานของ รัฐบาล และเอกชน ทีเ่กีย่วของทั้งใน
ประเทศ และตางประเทศ 

3. ศึกษา วิเคราะห พัฒนานวัตกรรม สํารวจ รวบรวม เก็บรักษาขอมูลเกี่ยวกับคนพิการและ 
สถานการณคนพิการเพื่อประโยชนตอการสง เสริมและคณุภาพชีวิตคน พกิาร 

4. สนับสนุนใหมีการจัดตั้งการดําเนนิงานการสรางความเขมแข็งขององคกร ดานคนพกิาร  
เพื่อใหสามารถทําหนาที่พิทกัษสิทธคินพกิารตลอดจนสนบัสนุน และประสาน งานใหหนวยงานของ
รัฐจัดงบประมาณใหแกองคการดานคนพิการ เพื่อดําเนนิงานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการ 

5. ศึกษารูปแบบสิทธิ และสวัสดกิารอ่ืนๆ เพื่อการสงเสริมศักยภาพ และการคุมครองพิทกัษ 
สิทธิคนพกิาร ตลอดจนสนับสนนุการขับเคล่ือนทางสังคม ในการบูรณาการ คนพกิารเขาสูสังคม
อยางเต็มที่และมีประสิทธิภาพ 

6. เสนอ ปรับปรุง พัฒนากฎหมายดานการพฒันาคณุภาพชีวิตคนพิการใหทันสมัย รวมทั้ง
ใหคําปรึกษา และดําเนินงานเกีย่วกับความรับผิดทางเพง อาญา และงานคดีปกครอง รวมถงึงานคดี
อ่ืนที่อยูในอํานาจหนาที่ของสํานักงาน 

7. บริหารจดัการกองทนุสงเสริมและพัฒนาคณุภาพชีวิตคนพิการ 
8. เปนฝายเลขานุการของคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาต ิ
9. ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่กําหนดไวในพระราชบญัญัติ หรือตามกฎหมายอ่ืน หรือตามที ่

คณะรัฐมนตรี หรือคณะกรรมการมอบหมาย 
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สิทธิและสวัสดิการ 
  1. บัตรประจําตัวคนพกิาร 
  2. กองทุนสงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผูพิการ 
  3. บริการผูชวยคนพกิาร 
  4. ส่ิงอํานวยความสะดวก 
 มาตรฐานผูพกิาร 
 องคการระหวางประเทศวาดวยการมาตรฐาน ( International Organization for 
Standardization-ISO) ไดใหนิยามศัพท “การมาตรฐาน” คือ กิจกรรมในการวางขอกําหนดที่
เกี่ยวเนื่องกับปญหาสําคัญทีมี่อยูหรือที่จะ เกิดข้ึน เพื่อใหเปนหลักเกณฑใชกันทั่วไปจนเปนปกติวิสัย 
โดยมุงใหบรรลุถึงความสําเร็จ สูงสุดตามขอกําหนดที่วางไว มาตรฐาน (Standard) หมายถึง เอกสาร
ที่จัดทําข้ึนจากการเห็นพองตองกัน และไดรับความเห็นชอบจากองคกรอันเปนที่ยอมรับกันทั่วไป 
เอกสาร ดัง กลาววางกฎระเบียบแนวทางปฏิบัติหรือลักษณะเฉพาะแหงกิจกรรม หรือผลที่เกิด ข้ึน
ของกิจกรรมนั้น ๆ เพื่อใหเปนหลักเกณฑใชกันทั่วไปจนเปนปกติวิสัย โดยมุงใหบรรลุถึงความสําเร็จ
สูงสุดตามขอกําหนดที่วางไว 
 พจนานกุรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ไดใหคํานยิามของ "มาตรฐาน" วา 
มาตรฐาน คือ ส่ิงที่ถือเปนหลักสําหรับเทียบกําหนด 
 ท่ีมาของการจัดทํามาตรฐานงานดานคนพกิาร 

 กลุม งานมาตรฐานองคกรดานคนพิการ ปจจุบันอยูภายใต สํานักสงเสริมศักยภาพและ 
สิทธิ เกิดข้ึนจากการประกาศใชพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน พิการ พ.ศ. 
2550 มาตรา 5 ใหมีคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ ประกอบดวย 
นายกรัฐมนตรีเปนประธานกรรมการมีผูแทนองคกรคนพิการแตละประเภทและปลัด กระทรวงทุก
กระทรวงเปนคณะกรรมการฯ ใหเลขาธิการ พก. เปนกรรมการและเลขานุการ มีอํานาจหนาที่ ตาม
มาตรา 6 (10) กําหนดใหเปนภารกิจหนึ่งของสํานักงานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหง 
ชาติ ที่จะกําหนดมาตรฐานใหการรับรอง หรือ เพิกถอนการรับรององคกรดานคนพิการ หรือองคกร
อ่ืนใดที่ใหบริการแกคนพิการตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด และพัฒนามาตรฐานการ
ใหบริการสวัสดิการสังคมแกคนพิการของหนวยงานที่ให บริการชวยเหลือและตอบสนองความ
ตองการจําเปนข้ันพื้นฐานของคนพิการอยางทั่ว ถึง เหมาะสม รวดเร็ว ครอบคลุม และเปนธรรม 
อยางเปนมาตรฐานเดียวกัน โดยคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษยสิทธิที่คนพิการจะตองไดรับและ
การมี สวนรวมในสังคมอยางเทาเทียม ซึ่งการดําเนินงานกลุมงานมาตรฐานดานคนพิการ 
จําเปนตองมีการศึกษาวิเคราะห วิจัย รูปแบบ วิธีการ แนวทางการจัดทําและพัฒนามาตรฐานงาน
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ดานคนพิการทั้งตามที่กฎหมายที่สมควรกําหนด หรือจัดทํา เพื่อใหมีการดําเนินงานหรือจัดบริการ 
อยางไดมาตรฐาน มีคุณภาพเหมาะสมกับความพิการ แตละประเภทและแตละชวงวัย รวมทั้งเพื่อให
สอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และการเปล่ียนแปลงทางสังคม 
 วัตถุประสงคของการจัดทํามาตรฐานดานคนพกิาร 

1. เพื่อศึกษาวิเคราะห จัดทําและพัฒนามาตรฐานงานดานคนพกิารทั้งตามทีก่ฎหมาย 
กําหนดและที่สมควรกําหนด หรือจดัทํา เพื่อใหมีการดําเนนิงานหรือจดับริการอยางไดมาตรฐาน
สอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพกิารและการเปล่ียนแปลงทางสังคม 

2. เพื่อเสริมสรางความรู ความเขาใจในการดําเนินงานตามมาตรฐานดานคนพกิารแก 
หนวยงานที่เกี่ยวของและผูปฏิบัติงานดานคนพิการ 
 กรอบการกําหนดมาตรฐานดานคนพิการ 

 การกําหนดมาตรฐานดานคนพิการของสํานักสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพกิาร
แหงชาติ ดําเนินงานภายใตกรอบรายละเอียด ดังนี ้

 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศักราช 2550 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 ( พ.ศ. 2550-2554 ) ยุทธศาสตรการพัฒนา 

คนและสังคมไทยสูสังคมภูมิปญญาและการเรียนรู 
 พระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคณุภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 มาตรา 5 กําหนดใหมี

คณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ มีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน มี
อํานาจหนาที่หนึ่ง ตามมาตรา 6 (10) คือ กําหนดมาตรฐานใหการรับรอง หรือ เพิกถอนการรับรอง
องคกรดานคนพิการ หรือ องคกรอ่ืนใดทีใ่หบริการแกคนพกิาร 

 แผนพัฒนาคณุภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2550-2554 ไดกําหนดยทุธศาสตรใน
การสรางความเขมแข็งใหแกองคกรดานคนพกิารและ เครือขายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการ 

 แผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ. 2551-2554 สํานักงานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพกิาร 
แหงชาต ิ

การดาํเนินงานมาตรฐานดานคนพิการของ พก. 

 ป 2547สํานัก งานสงเสริมและพัฒนาคณุภาพชีวิตคนพิการแหงชาต ิ(สํานักสงเสริมและพิทักษ
คนพิการ(สทก.) เดิม) ไดจัดทํามาตรฐานและแนวทางปฏิบัติงานกองทุนฟนฟูสมรรถภาพคนพกิาร 
เพื่อเปนคูมือสําหรับผูปฏิบตัิงานใหบริการทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค ในการดําเนินงาน
กองทุนฟนฟูสมรรถภาพคนพกิารที่มีคณุภาพ 
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 ป 2550ได ดําเนินการจัดทํามาตรฐานการจดทะเบยีนคนพิการ เพื่อเปนแนวทางการดําเนินงาน
จดทะเบียนคนพิการ ที่มีคณุภาพทั้งในดานหนวยงานใหบริการกระบวนการดําเนนิงานและ
คุณภาพที่เกิด กับผูรับบริการ 

 ป 2551สํานัก งานสงเสริมและพัฒนาคณุภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ (พก.) ไดกําหนดใหมีการ
จัดทํา มาตรฐานองคกรดานคนพกิารข้ึน เพื่อใหองคกรดานคนพกิารมีโครงสรางการดําเนินงานที่
เปนระบบอยางชดัเจน มีกลไกในการเชื่อมโยงการดําเนินงานดานคนพิการใหมีความเขมแข็งและ
ยั่งยืน รวมทัง้สามารถสงเสริมศักยภาพ ตลอดจนคุมครองและพิทักษสิทธิคนพกิาร รวมกันได
อยางบูรณาการ 

 
ขอมูลผูพิการ ป 2557  
 

ภาค จํานวน (ราย) 
ชาย หญิง รวม 

กรุงเทพ 35,003 27,700 62,703 
ภูมิภาค 816,358 688,730 1,505,088 
รวม 851,361 716,430 1,567,791 
ภาคกลางและภาคตะวันออก 179,839 146,009 325,848 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 323,774 283,919 607,693 
ภาคใต 97,399 76,719 174,118 
ภาคเหนือ 196,425 168,367 364,792 
ไมระบ ุ 18,921 13,716 32,637 
รวมภูมิภาค 816,358 688,730 1,505,088 
ขอมูลเดือนกันยายน 2557 (สํานักงานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ, 2557) 
 
 หนวยงานที่เกี่ยวของกับการจัดหางาน ในกระทรวงแรงงานพบวามีกรมที่รับผิดชอบคือ
กรมการจัดหางาน และ กรมพัฒนาฝมือแรงงาน  
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 กรมการจัดหางาน มีบทบาทและภารกจิดังนี้ (กรมการจดัหางาน, 2557) 
 อํานาจหนาท่ี 
 - ดําเนนิการตามกฎหมายวาดวยการจัดหางานและคุมครองคนหางาน กฎหมายวาดวยการ
ทํางานของคนตางดาว และกฎหมายอ่ืนทีเ่กีย่วของ 
 - วิเคราะหสภาวะตลาดแรงงานและแนวโนมความตองการแรงงานและเปนศูนยทะเบียน
ขอมูลตลาดแรงงาน 
 - พัฒนา ระบบ รูปแบบ มาตรการ และวิธีการดานการจัดหางาน  

- จัดทําและประสานแผนการปฏิบัติงานของกรมใหสอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตร 
ดานแรงงานของกระทรวง 
 - ใหคําปรึกษา สงเสริม และใหบริการแนะแนวอาชพีตามแนวถนัดใหแกประชาชน 
 - ปฏิบัติการอ่ืนใดตามกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของกรมหรือตามทีก่ระทรวงหรือ
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
 ภารกิจเกี่ยวกับการสงเสริมการมีงานทําและคุมครองคนหางาน  โดยการศึกษา วิเคราะห
สภาวะตลาดแรงงาน และแนวโนมตลาดแรงงาน เปนศูนยกลางขอมูลตลาดแรงงาน รวมทั้งพัฒนา
และสงเสริมระบบการบริหารดานการสงเสริมการมีงานทําเพื่อให ประชากรมีงานทําที่เหมาะสมกับ
ความรูความสามารถและความถนัด ไมถูกหลอกลวง ตลอดจนไดรับสิทธิประโยชนที่เหมาะสมและ
เปนธรรม โดยมีหนาที่ตามสวนแบงราชการ หลายหนวยงาน ที่เกี่ยวของกับการจัดหางาน มีดังนี้ 
 กองแผนและสารสนเทศมีหนาที่พัฒนาระบบการบริหารมุงผลสัมฤทธิ์เพื่อใชในงานดาน
สงเสริมการมีงาน ทํา จัดทําและประสานแผนปฏิบัติงานของกรมใหสอดคลองกับนโยบายและ
ยุทธศาสตรดาน แรงงาน รวมทั้งเรงรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงานในสังกดั
และเปนศูนยขอมูลสารสนเทศ ของกรม ติดตอและประสานงานกับองคการหรือหนวยงาน
ตางประเทศดานความชวยเหลือ และความรวมมือดานการสงเสริมการมีงานทํา 
 กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน มี หนาที่พัฒนาระบบการใหบริการจัดหางานใน
ประเทศใหทันสมัยและมีประสิทธิภาพ สงเสริมและสนับสนุนมาตรการในการบริการจัดหางานใหแก
ประชาชนอยางทั่วถึง ใหบริการจัดหางานรวมระหวางภาครัฐและเอกชน รวมถึงสนับสนุนใหมีการ
จางงานม่ันคงอยางตอเนื่องตลอดวัยทํางาน เปนศูนยขอมูลตําแหนงงานและทะเบียนคนหางานใน
ประเทศ ควบคุม ดูแล คุมครอง และตรวจสอบการดําเนินงานของผูรับอนุญาตจัดหางานในประเทศ
ใหเปนไปตามกฎหมาย 
 กองวิจัยตลาดแรงงาน มีหนาที่รวบรวม วิเคราะหตลาดแรงงานและแนวโนมความตองการ
แรงงาน เพื่อพัฒนาระบบเครือขายขอมูลตลาดแรงงาน ประสานการใหบริการขอมูลตลาดแรงงานแก
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ประชาชนถึงระดับตําบลและหมูบาน และวางแผนพัฒนากําลังแรงงานใหสอดคลองกับความ
ตองการตลาดแรงงาน 
 กองสงเสริมการมีงานทํา มี หนาที่ในการพัฒนาระบบ รูปแบบ และวิธีการแนะแนวอาชีพ 
สงเสริมการจัดตั้งและดําเนินงานศูนยขอมูลอาชีพทั่วประเทศ ดําเนินการพัฒนาและเผยแพร
มาตรฐานอาชีพ และมาตรฐานอุตสาหกรรม จัดตั้งและบริหารกองทุนเพื่อการประกอบอาชีพอิสระ
และกองทุนผูรับงานไปทําที่ บาน 
 นอกจากนี้ยังมีหนวยงานที่อยูในภูมิภาคที่อยูในทุกจังหวัดมี หนาที่ปฏิบัติการและ
ประสานงานที่อยูในอํานาจหนาที่ของกรมในเขตพื้นที่ จังหวัด ทําการรายงานผลการปฏิบัติงานตาม
นโยบาย แผนงานและโครงการตอกรมการจัดหางานและสํานักงานแรงงานจังหวัดสวนในกรุงเทพ 
มีสํานักงานจัดหางานประจําเขตทั้ง 10 แหง 
 สวนกรมพัฒนาฝมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน มีบทบาทในการจัดทําและพัฒนามาตรฐาน
ฝมือแรงงานใหสอดคลองกับมาตรฐานสากลพัฒนาศักยภาพกําลังแรงงานและผูประกอบกิจการให
สามารถแขงขันไดในตลาดโลกและ สงเสริมการมีสวนรวมและสรางเครือขายการพัฒนาฝมือแรงงาน 
 สําหรับการสงเสริมการจางงานสําหรับผูพิการในระบบประกันสังคม พบวามีหนวยงานหลัก
คือศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงาน 4 แหงประกอบดวย ศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงานจังหวัดปทุมธานี 
ที่เปนศูนยกลางระดับประเทศ และภูมิภาค 3 แหง สังกัดสํานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน มี
ภารกิจหลักคือ 
 การฟนฟสูมรรถภาพดานการแพทย 

การใหบริการฟนฟูสมรรถภาพดานการแพทยแกลูกจางที่บาดเจ็บเนื่องจากการทํางานและ
ผูประกันตนทุพพลภาพเปนกระบวนการฟนฟูสมรรถภาพที่ประกอบดวย การผาตัดแกไขความพิการ 
การพยาบาล การบริการทางกายภาพบําบัด การบริการทางกิจกรรมบําบัด การจัดทําอุปกรณ
เคร่ืองชวย (Aid Device) สําหรับประกอบกิจวัตรประจําวันและประกอบอาชีพ การจัดทํากาย
อุปกรณเสริม (Orthosis) กายอุปกรณเทียม (Prosthesis) และการปองกันภาวะแทรกซอน โดย
บุคลากรทีมงานฟนฟูสมรรถภาพดานการแพทย ประกอบดวย แพทย พยาบาล นักกายภาพบําบัด 
นักกิจกรรมบําบัด และชางกายอุปกรณ ฯนอกจากทีมงานฟนฟูสมรรถภาพดานการแพทยแลว การ
ใหบริการฟนฟูสมรรถภาพดานการแพทย ยังตองประสานการทํางานกับทีมงานฟนฟูสมรรถภาพอ่ืน
คือทีมงานฟนฟูสมรรถภาพดานจิตใจและสังคมซึ่งประกอบดวย นักจิตวิทยาคลินิก นักสังคม
สงเคราะห นักวิชาการประกันสังคมและทีมงานฟนฟูสมรรถภาพดานอาชีพ ซึ่งประกอบดวย 
นักวิชาการฝกอาชีพที่ชํานาญการหลายสาขา เปนตน 

 



109 
 

 การฟนฟสูมรรถภาพดานอาชีพ 
การฟนฟูสมรรถภาพดานอาชพี ศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงาน ไดจัดทําหลักสูตรโดยนําระบบโมดูล
ตามแนวขององคการแรงงานระหวางประเทศมาปรับใชเพือ่ใหเหมาะสมกับสภาพสังคมไทย และได
ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรใหเหมาะสมตามกาลเวลาอยางตอเนื่อง 
  ประเภทการฟนฟสูมรรถภาพดานอาชีพ 
  1. การเตรียมเขาทํางาน (Work Preparation)  
 การเตรียมเขาทํางาน เปนหลักสูตรที่เนนใหผูเขารับการฟนฟูฯ ไดรับการฝกงานใหสามารถ
ปรับตัวและปรับสภาพความพิการเพื่อกลับเขาทํางานในสถานประกอบการเดิม ศนูยฯ จะจัดทํา
แผนการฝกเฉพาะสําหรับผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพเปนรายบุคคลโดยพิจารณาถึงลักษณะงานที่
ผูเขารับการฟนฟูฯ เคยปฏิบัติมากอน หรือตามความตองการของลูกจาง และนายจางทีจ่ะใหกลับไป
ทํางานหนาที่ใหม ขณะเตรียมเขาทํางานจะไดรับการฟนฟฯู ดานการแพทยควบคูไปดวย  
  2. การฝกอาชีพ (Vocational Training)  
 การฝกอาชีพ เปนการฝกอาชีพโดยเนนใหเกิดความชํานาญจนสามารถออกไปประกอบ
อาชีพอิสระ หรือทํางานในสถานประกอบการใหมได 
 การฟนฟูสมรรถภาพดานจิตใจและสังคม 

การฟนฟูสมรรถภาพดานจิตใจและสังคม เปนการปรับสภาพจิตใจของผูเขารับการฟนฟู
สมรรถภาพ ใหยอมรับสภาพความพิการ รับรูความสามารถและสรางความเชื่อม่ันในตนเอง และให
ผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพรูจักเสริมสรางศักยภาพของตนเอง 
 
สรุปผลเปรียบเทียบระบบการจางงานผูพิการและผูทุพพลภาพ ของราชอาณาจักรไทยกับ
ระบบการจางงานผูพิการและผูทุพพลภาพ ท่ีเปนแบบอยางท่ีดีในการดําเนินงานของ
ตางประเทศ 
 จากผลการการรวบรวมขอมูล  ขอเท็จจริง  เกี่ยวกับประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับระบบการจาง
งานคนพิการและผูทุพพลภาพ ของราชอาณาจักรไทยกับระบบการจางงานคนพิการ / ผูทุพพลภาพ 
ที่เปนแบบอยางที่ดีในการดําเนนิงานของตางประเทศ  ตลอดจนดําเนินการศึกษาทบทวนวรรณกรรม 
และวิเคราะหสรุปบทเรียน  สาระข้ันตอนและผลดําเนินงานที่เปนแบบอยางที่ดีในตางประเทศ โดย
ผูวิจัยไดศึกษาระบบการจางงานในประเทศญี่ปุน ออสเตรเลียและประเทศเกาหลีใต โดยผูวิจัยใช
รูปแบบการดําเนินงานจางงานผูพิการของประเทศญี่ปุนเปนตนแบบ ในการเปรียบเทียบและ
เนื่องจากในแตละประเทศ มีระบบการเมือง การปกครองที่แตกตางกัน การเปรียบเทียบระบบการ
จางงานผูพิการของแตละประเทศจึงมีความแตกตางกันออกไปตามความเหมาะสมกับการเมือง การ
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ปกครอง และกฎหมายของแตละประเทศ โดยผูวิจัยไดนําเสนอเพียงขอคนพบจากการสืบคนขอมูล 
ในภาพรวมในเอกสารที่สืบคน เพื่อเปรียบเทียบกับระบบการจางงานในประเทศไทย ในหัวขอ
ดังตอไปนี้ 
 
1. โครงสรางระบบการจางงานผูพิการและทุพลภาพ 
 พบวาทั้งประเทศญี่ปุน ออสเตรเลีย และเกาหลีใต งานสนับสนุนการจางงานผูพิการอยูใน
โครงสรางของกระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม ซึ่งเปนกระทรวงหลักในการขับเคล่ือนการ
สนับสนุนการจางงานผูพิการ ยกเวนประเทศออสเตรเลียมีรัฐวิสาหกิจเพื่อผูพิการชาวออสเตรเลีย 
เปนผูขับเคล่ือนและสนับสนุนการจางงาน กลุมเปาหมายทั้งประเทศญี่ปุน ออสเตรเลีย และเกาหลี
ใตเปนผูพิการทั้งประเทศ ทั้งในระบบประกันสังคมและนอกระบบประกันสังคม สวนในประเทศไทย
ผูรับผิดชอบหลักเกี่ยวกับการจางงานผูพิการสวนใหญอยูในกระทรวงแรงงาน โดยสํานักงาน
ประกันสังคมที่มีศูนยฟนฟูคนงานในสวนกลาง (ปทุมธานี) และ 3 ศูนยภูมิภาค (ขอนแกน เชียงใหม 
ระยอง) และกลุมที่อยูนอกระบบประกันสังคมมีหนวยงานสํานักงานสงเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ
แหงชาติกระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย เปนผูดูแล 
 ส่ิงที่มีความแตกตางชัดเจนที่สุดของโครงสรางหนวยงานที่มีในประเทศอ่ืนแตไมมีประเทศ
ไทย คือหนวยงานจัดหางานสาธารณะที่ดําเนินการขับเคล่ือนระบบการจางงานผูพิการเปนการ
เฉพาะและเปนผูประสานหลักในการจางงานกับหนวยงานอ่ืน ดังแผนภาพที่ 18 
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แผนภาพท่ี 18 แสดงความเช่ือมโยงในการสนับสนุนการจางงานของประเทศญี่ปุน  
 

การสนับสนุนเพื่อ
เตรียมการสมัครงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การสนับสนุนการ
หางาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การสนับสนุนการปรับตัว
เขากับท่ีทํางานและ การใช

ชีวิต ณ ท่ีทํางาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ท่ีมา : Ministry of Health and welfare, (2011) 

ศูนยฟนผูพิการ 

ศูนยพฒันาความสามารถ
ทางวิชาชีพสําหรบับุคคลที่
มีความพิการ 

 

สํานักจางงานสาธารณะ 

ศูนยสนับสนุนการจางงานผูสงูอายุ
และผูพิการ 

ผูพิการที่ตองการ 
การฟนฟ ู

ผูพิการที่ยังไมสามารถสมัครงาน 
ผูพิการที่ตองการโรงเรียน 

ผูพิการที่ตองการเปลี่ยนงาน 

ใชการฝกสอนในไดรับการจางงาน 

ศูนยจางงานและสนับสนุนการดํารงชีพสําหรับผูพิการ 

ผูพิการและทุพพลภาพ 

 

การสนับสนุนการจางงาน
และชีวิตประจําวัน 

ตองการ 
ทักษะพิเศษ 

กิจกรรม 
หางาน 

การสมัครงาน 

บริษัท 

สนับสนุนชีวิต 
การทํางาน 

การจายตามกิจกรรม 

เงินสนับสนุนในการอํานวยความสะดวก 
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ตารางท่ี 8 เปรียบเทียบโครงสรางหนวยงานท่ีรับผิดชอบในแตละประเทศและบทบาทหนาท่ีแตละหนวยงาน 
ประเทศญี่ปุน ประเทศออสเตรเลีย ประเทศเกาหลีใต ประเทศไทย 
กระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการ ประกอบดวย 
6 หนวยงานหลักที่เกี่ยวกับผูพิการโดยเฉพาะ 
(1)สํานักงานจางงานสาธารณะ (Hello work) 
 (2) สํานักงานจางงานของผูสูงอายุและผูพิการ
และการจัดหางานประเทศญี่ปุน (JEED) 
(3) ศูนยจางงานและสนับสนุนการดํารงชีพสําหรับ
ผูพิการ   
(4)ศูนยพัฒนาความสามารถทางวิชาชีพสําหรับ
บุคคลที่มีความพิการ  
 (5) ศูนยสนับสนุนสําหรับการพัฒนาตนเองของผู
พิการ (Support Centers for Persons with 
Developmental Disabilities) และ 
 (6) ศูนยใหคําปรึกษาและสนับสนุนผูปวยที่รักษา
ยาก (Consultation and Support Centers for 
Intractable Diseases)โดยงบประมาณมาจากทั้ง
ภาครัฐและเอกชน 

1. องคกรรัฐวิสาหกิจเพื่อ ผู
พิการชาวออสเตรเลีย 
2. หนวยงานเพื่อการจางงาน 
การศึกษาและสถานที่ทํางาน
สัมพัน ธ  (Department of 
Employment, Education 
and Workplace Relations 
(DEEWR) 
3. กระทรวงสาธารณสุขและ
สวัสดิการสังคม 
โดยงบประมาณมาจากทั้ ง
ภาครัฐและเอกชน 
 

1. กระทรวงสาธารณสุขและ
สวัสดิการ 
2 .  ก ร ะ ท ร ว ง ศึ ก ษ า ธิ ก า ร 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
โดยงบประมาณมาจากทั้ ง
ภาครัฐและเอกชน 

มีหลายหนวยงานที่รับผิดชอบ 
กระทรวงแรงงานโดย 
 ศูนยฟนฟูคนงานทั้ง 4 แหง 
( เ ฉพาะ ผูป ระกัน ตน ใน ระบบ
ประกัน สังคม)และสํานั กงาน
จัดหางาน 
2. สํานักงานสงเสริมคุณภาพชีวิต
คนพิการแหงชาติกระทรวงพัฒนา
สังคมและความม่ันคงของมนุษย 
สวนใหญเปนงบประมาณจาก
ภาครัฐ 
3. ศูนยพัฒนาอาชีพและฟนฟูผู
พิ ก า ร ก ร ม พั ฒ น า สั ง ค ม แ ล ะ
สวัสดิการ กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความม่ันคงของมนุษย 
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ตารางท่ี 9 ผลการเปรียบเทียบกระบวนจางงานคนพิการและผูทุพพลภาพ ของราชอาณาจักรไทยกับระบบการจางงานท่ีเปนแบบอยางท่ีดีในการ
ดําเนินงานของตางประเทศ 
 
กระบวนการจางงาน/กิจกรรม ญี่ปุน ออสเตรเลีย เกาหลีใต ไทย 
1. ใหคําปรึกษาในการหางานทํา (Counseling on Finding Employment) มี มี มี ไมชัดเจน 

ใหการสนับสนุนใหคําปรึกษาที่เกี่ยวกับการจางงาน มี มี มี ไมชัดเจน 
ใหคําปรึกษาที่เกี่ยวกับอาชีพและการจัดหางาน มี มี มี ไมชัดเจน 
โปรแกรมใหการสนับสนุนใหคําปรึกษา มี มี มี ไมมี 
การใหคําปรึกษาดานอาชีพและการวัดผลประเมินผลดานอาชีพ มี มี มี มี 
2. การเตรียมความพรอมเพื่อการทํางานและฝกอบรมงาน (Work 
Preparation and training) 

มี มี มี มี 

สนับสนุนการเตรียมความพรอมเพื่อการทาํงานที่ศูนยอาชีพทองถิ่นสําหรับ
ผูพิการ 

มี มี มี มี 

โปรแกรมสงเสริมการเปล่ียนถายงาน มี มี มี มี 
การฝกอบรมอาชีพสาธารณะ มี มี มี มี 
การฝกอบรมที่สอดคลองกับความสามารถ มี มี มี มี 
ฝกอบรมการปรับเขากับงาน มี มี มี มี 
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ตารางท่ี 9 ผลการเปรียบเทียบกระบวนจางงานคนพิการและผูทุพพลภาพ ของราชอาณาจักรไทยกับระบบการจางงานท่ีเปนแบบอยางท่ีดีในการ
ดําเนินงาน ของตางประเทศ(ตอ) 
 
กระบวนการจางงาน/กิจกรรม ญี่ปุน ออสเตรเลีย เกาหลีใต ไทย 
3. การใหการสนับสนุนในการหางาน สําหรับกอนจางงาน และเมื่อเขาทํางาน มี มี มี มี 
การข้ึนทะเบียนและจัดหางาน มี มี มี ไมมี 
โปรแกรมทดลองจางงาน มี มี มี ไมมี 
การชวยเหลือจากครูผูฝกสอนงาน มี มี มี ไมมี 
การสนับสนุนแบบองครวมในการทํางานและดานชีวิต มี มี มี ไมชัดเจน 
การสนับสนุนเพื่อการจางงานตอ มี มี มี ไมมี 
การใหการสนับสนุนใหกลับมาทํางานของผูบกพรองทางสติปญญา 
 (Re-work support) 

มี มี มี ไมมี 

โปรแกรมการจางงานStep-up  เพื่อผูบกพรองทางสติปญญา มี มี มี ไมมี 
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ตารางท่ี 9 ผลการเปรียบเทียบกระบวนจางงานคนพิการและผูทุพพลภาพ ของราชอาณาจักรไทยกับระบบการจางงานท่ีเปนแบบอยางท่ีดีในการ
ดําเนินงาน ของตางประเทศ(ตอ) 
 
กระบวนการจางงาน/กิจกรรม ญี่ปุน ออสเตรเลีย เกาหลีใต ไทย 
4. การสนับสนุนเมื่อออกจากงานและเปลี่ยนงาน และการสนับสนุน
เพื่อกลับเขาทํางานใหม 

มี มี มี ไมชัดเจน 

โปรแกรมสนับสนุนเพื่อการทํางานตอ (นอกเหนือไปจากการใหโอกาสใน
การทํางานที่ยึดตามสัญญาจางแลว ยังใหการสนับสนุนใหยายไปทํางาน
ประจําสําหรับผูที่พัฒนาความรูและทักษะที่จําเปนตอ) 

มี มี มี ไมมี 

โปรแกรมสนับสนุนเพื่อการทํางานตอ (นอกเหนือจากการใหโอกาสในการ
ทํางานและกิจกรรมการผลิต ยังใหการสนับสนุนแกผูที่พัฒนาความรูและ
ทักษะที่จําเปนตอการทํางานเพื่อที่พวกเขาสามารถเขาทํางานได) 

มี มี มี ไมมี 

5 การใหการสนับสนุนแกผูพิการท่ีทํางานท่ีบาน มี มี มี ไมมี 
การใหการชวยเหลือจากองคกรสนับสนุนเพื่อผูพิการที่ทํางานที่บาน มี มี มี ไมมี 
การจายเงินชวยเหลือพิเศษและรางวัลพิเศษเพื่อสนับสนุนผูพิการที่ทํางานที่
บาน 

มี มี มี ไมมี 
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ตารางท่ี 9 ผลการเปรียบเทียบกระบวนจางงานคนพิการและผูทุพพลภาพ ของราชอาณาจักรไทยกับระบบการจางงานท่ีเปนแบบอยางท่ีดีในการ
ดําเนินงานของตางประเทศ(ตอ) 
 
กระบวนการจางงาน/กิจกรรม ญี่ปุน ออสเตรเลีย เกาหลีใต ไทย 
6. การใหการสนับสนุนนายจาง มี มี มี ไมมี 
ตําแหนงงานวางและการจัดหางาน (เลือกงานใหแกผูพิการ) มี มี มี ไมชัดเจน 
โปรแกรมทดลองจางงาน มี มี มี ไมมี 
การจางงานแบบเขยิบข้ึน(Step-up Employment) แกผูบกพรองทาง
สติปญญา 

มี มี มี ไมมี 

บริการอางอิงสําหรับการจางงานผูพิการ มี มี มี ไมมี 
การสงเสริมเทคโนโลยีส่ิงอํานวยความสะดวกที่เกี่ยวของกับงาน มี มี มี ไมมี 
การฝกอบรมที่เกี่ยวกับการสนับสนุนการจางงานผูพิการ มี มี มี ไมมี 
เงินสนับสนุนเพื่อการพัฒนาการจางงานผูสมัครที่ทําการจางไดยาก มี มี มี ไมมี 
รางวัลสนับสนุนในข้ันแรก มี มี มี ไมมี 
เงินสนับสนุนในการอํานวยความสะดวกในการกอตั้งบริษัทสาขาพิเศษ มี ไมมี ไมชัดเจน ไมมี 
เงินสนับสนุนภายใตระบบภาษีและเงินเพื่อจางงานผูพิการ มี มี มี มี 
มาตรการจูงใจทางภาษีอากรแกบริษัทที่จางผูพิการ มี มี มี มี 
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จากตารางท่ี 9  ในกระบวนการสนับสนุนการจางงานผูพิการทั้งในประเทศญี่ปุน 
ออสเตรเลีย และเกาหลีใต มีการดําเนินงานสนับสนุนการจางานผูพิการ โดยมีกิจกรรมที่ครอบคลุม
เกือบทุกกิจกรรมที่เกี่ยวที่สนับสนุนการจางงานทั้ง 6 กิจกรรม โดยแตละประเทศมีหนวยงานที่
รับผิดชอบในแตละกิจกรรมในการสนับสนุนการจางงาน ที่ไมเหมือนกัน แตเนื่องจากประเทศไทยมี
ลักษณะการปกครอง มีความคลายคลึงกับประเทศญี่ปุนและพบวาขอมูลที่สืบคนประเทศญี่ปุนเปน
แบบอยางที่ครอบคลุมในทุกกระบวนการ ผูวิจัยไดเสนอขอเปรียบเทียบประเทศไทยกับญี่ปุนตาม
รายกิจกรรมดังนี้ 
 1. การใหคําปรึกษาในการหางานทํา 
     ประเทศไทยยังไมมีหนวยงานที่รับผิดชอบที่ชัดเจน ที่เปนผูประสานงานหลักที่จะให
คําปรึกษาที่เกี่ยวกับอาชีพโดยตรง ตั้งแตผูพิการอยากทํางาน แตไมทราบวาจะเร่ิมตรงไหน  จึง
ตองการรับคําปรึกษา หรือขอมูลเกี่ยวกับระบบการสนับสนุนที่มีใหและหนวยงานที่สนับสนุน โดยที่
ประเทศญี่ปุนมีถึง 3 หนวยงาน คือ  
  1.) ศูนยการจางงานและชวยชีวิต สําหรับผูพิการ ที่ทําหนาที่ใหการสนับสนุนให
คําปรึกษาที่เกี่ยวกับการจางงานโดยมีการใหคําแนะนําที่สอดกับความคลองกับความตองการและ
ปญหาของแตละบุคคล รวมทั้งการแนะนําเพื่อเตรียมการฝกงาน และการฝกปฏิบัติงานจริง  ส่ิง
เพิ่มเติมอ่ืนๆ ระหวางการหางาน และสนับสนุนดานที่เกี่ยวกับชีวิต 
  2.) ศูนยจางงานสาธารณะ ทําหนาที่ ใหคําปรึกษาที่เกี่ยวกับอาชีพและการจัดหา
งานโดยการมีการข้ึนทะเบียนผูสมัครงาน ใหคําแนะนํา คําปรึกษาที่เกี่ยวกับวิธีเฉพาะในการหางาน 
แนะนําศูนยอาชีพทองถิ่น เพื่อผูพิการแกผูที่ตองการการดูแลเปนพิเศษ 
  3.) ศูนยอาชีพทองถิ่นเพื่อผูพิการ ทําหนาที่ การใหคําปรึกษาดานอาชีพและการ
วัดผลประเมินผลดานอาชีพโดยมีการใหคําปรึกษา คําแนะนํา การวัดผลประเมินผลดานอาชีพ และ
ขอมูลที่เกี่ยวกับประเภทงานและวิธีการทํางาน ที่ยึดตามความตองการของแตละบุคคล  สภาพความ
พิการและปญหา  หากจําเปนก็จะมีการใหการสนับสนุนเปนพิเศษที่ศูนยที่จัดตั้ง ซึ่งประเทศไทย
พบวาภารกิจนี้อยูในศูนยฟนฟูคนงานทั้ง 4 แหง 
 2. การเตรียมความพรอมเพื่อการทํางานและฝกอบรมงาน 
 เม่ือผูพิการอยากทราบปญหาที่เกีย่วกับการหางานและการฝกงานทีมุ่งเพื่อจดัการกับปญหา
เหลานั้น และพัฒนาความสามารถในการปรับตัว หนวยงานสนับสนุนการเตรียมความพรอมเพื่อการ
ทํางานที่ศูนยอาชีพทองถิ่นสําหรับผูพิการ คือศูนยอาชีพทองถิ่นเพื่อผูพิการ โดย มีการใหการ
สนับสนุนการเรียนรูการฝกใชแรงงานข้ันพื้นฐาน  พัฒนาการปฏิบัติการ พัฒนาทักษะ   การส่ือสาร
และความสามารถในการส่ือสารระหวางบุคคล โดยไดจากการสนับสนุนภาคปฏิบัติการ  มีการ
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บรรยายการเตรียมความพรอมเพื่อการทํางาน และหลักสูตรสําหรับการชวยเหลือตนเองของผู
บกพรองทางสติปญญา (ระยะเวลาที่ใชตามแตละบุคคล) 
 เม่ืออยากเรียนรูทักษะที่จําเปนตออาชีพ การฝกอบรมอาชีพสาธารณะนอกเหนือจาก ศูนย
พัฒนาความสามารถดานอาชีพเพื่อผูพิการแลว  ยังมีการฝกอบรมดานอาชีพสาธารณะที่ ศูนย
พัฒนาความสามารถดานอาชีพสาธารณะ โดยจัดใหมีหลักสูตรพิเศษและสนับสนุนใหมี
สภาพแวดลอมที่เอ้ืออํานวยความสะดวกข้ึน หนวยงานที่รับผิดชอบคือศูนยจางงานสาธารณและ
ศูนยพัฒนาอาชีพเพื่อผูพิการ 
 เพื่อที่จะปรับตัวใหเขากับที่ทํางานและงานเฉพาะทาง ผูพิการอยากจะรับการฝกปฏิบัติงาน
จริง เพื่อจะไดงานทําในที่ฝกงาน การฝกอบรมการปรับเขากับงานจะมีการปฏิบัติงานจริง ณ ที่
ทํางานเพื่อผูฝกงานจะไดปรับตัวใหเชากับสภาพแวดลอมที่ทํางาน ระยะเวลาฝก : ภายใน 6 เดือน 
(ภายใน 1 ป สําหรับวิสาหกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง และผูฝกงานที่พิการข้ันรุนแรง) ผูรับผิดชอบ
คือกรมแรงงานเขต และสํานักงานจัดหางานสาธารณ 
 เม่ือไดรับการฝกงาน ณ สถานที่ประกอบการ แตกังวลวาจะตองฝกเพียงลําพัง มีความ
ตองการฝกงานกับกลุมคนจะมีเงินสนับสนุนสําหรับการฝกอบรมจางงานกลุมเพื่อสนับสนุนการถาย
งานสูการจางงานประจํา จะมีเงินสนับสนุนใหสําหรับการฝกอบรม ณ บริษัทตางๆ ในกลุมเล็กๆ 
(ผูรับการฝก 5 คน) ซึ่งจะมีเทรนเนอรคอยใหการชวยเหลือ  (ประเภทสัญญาและประเภทจาง) ยังมี
การจายเงินสนับสนุนเพื่อการฝกปฏิบัติจริงสําหรับนักเรียนการศึกษาพิเศษและการฝกคนงานที่
พิการหนวยงานที่รับผิดชอบคือ ศูนยสงเสริมการจางงานผูพิการ สําหรับในประเทศไทย มีเพียงศูนย
ฟนฟูคนงาน ที่ดําเนินกิจกรรมในการเตรียมความพรอมและการฝกอาชีพ ยังไมไดดําเนินการเกี่ยวกบั
การฝกอบรมการปรับตัวเขากับงาน การจางงานเปนกลุม 
 3. การใหการสนับสนุนในการหางาน สําหรับกอนจางงาน และเมื่อเขาทํางาน 
 สํานักงานจัดหางานสาธารณะในประเทศญีปุ่น จะดําเนินการ ข้ึนทะเบียนและจัดหางาน จัด
โปรแกรมทดลองจางงาน สนับสนุนเพื่อการจางงานตอ และมีโปรแกรมการจางงาน Step-up เพื่อผู
บกพรองทางสติปญญา การชวยเหลือฝกสอนงาน จะเปนหนาที่ของศูนยอาชีพทองถิ่นเพื่อผูพิการ 
และองคกรสวัสดิการสังคมที่เกี่ยวของกับทองถิ่น 
 4. การสนับสนุนเมื่อออกจากงานและเปลี่ยนงาน และการสนับสนุนเพื่อกลับเขา
ทํางานใหม 
     กรณีที่ผูพิการอยากเปล่ียนงานเพราะไมสามารถเขากับงาน ณ ที่ทํางานปจจุบันได หรือ
ลาออกจากงานและอยากได หรือถูกไลออกจากงาน  สํานักงานสาธารณะจะเปนผูใหการปรึกษา



119 
 

ดานอาชีพ การจัดหางานและการจายคาประกันการจางงานสําหรับในประเทศไทยยังไมมีหนวยงาน
ที่รับผิดชอบชัดเจน 

5. การใหการสนับสนุนแกผูพิการท่ีทํางานท่ีบาน 
    ทั้งในประเทศญี่ปุน ออสเตรเลีย และเกาหลีใต มีการสนับสนุนแกผูพิการทํางานที่บาน 
โดยประเทศญี่ปุน มีหนวยงานที่รับผิดชอบหลักคือองคกรสนับสนุนผูพิการทํางานที่บาน และศูนย
สนับสนุนการจางงาน เพื่อทําหนาที่ใหการชวยเหลือจากองคกรสนับสนุนเพื่อผูพิการที่ทํางานที่บาน 
และการจายเงินชวยเหลือพิเศษและรางวัลพิเศษเพื่อสนับสนุนผูพิการที่ทํางานที่บาน 
 6. การใหการสนับสนุนนายจาง 
     ทั้งประเทศออสเตรเลีย และเกาหลีใต และญี่ปุน มีเงินสนับสนุนใหกบันายจางที่จางงานผู
พิการ  ทั้งมาตรการจูงใจทางภาษีอากรแกบริษัทที่จางผูพิการ ตลอดจนเงินสนับสนุนในการอํานวย
ความสะดวกในการกอตั้งบริษัทสาขาพิเศษ รางวัลสนับสนุนข้ันแรก สวนในประเทศไทยยังไมปรากฏ
ชัดเจนในการสนับสนุนงบประมาณ 
  
 บทสังเคราะหและวิเคราะหขอมูล ในการเสนอเปนแบบอยางท่ีดี ในการนําไปใช
ประโยชนสําหรับสํานักงานประกันสังคม ในการนําไปใชประโยชน 

จากผลการศึกษาทางเอกสาร พบวาจะละประเทศ มีความแตกตางกันหลาย ๆ ดาน อาจ
เปนผลมาจากแตละประเทศมีความแตกตางกัน หลาย ๆ ตามบริบท เชนลักษณะการเมือง การ
ปกครอง ประเพณีและวัฒนธรรม ผูวิจัย  จึงสรุปผลวิเคราะหและสังเคราะหที่เปนแบบอยางที่ดี มา
ประยุกตใชตามความเหมาะสม 
 1. การมีหนวยงานกลางในการประสานงานท่ีเกี่ยวของกับการจางงานท่ีเปนการ
เฉพาะสําหรับผูพิการ 
   สําหรับประเทศญี่ปุน พบวามีหนวยงานที่เรียกวา สํานักงานจางงานสาธารณะ ที่เปน
ศูนยกลางการประสานงาน สําหรับการจางงานผูพิการ และหนวยงานนี้มีหนาที่หลักในการ
ประสานงานใหกับศูนยฟนฟู ศูนยพัฒนาอาชีพ และศูนยดํารงชีพใหกับผูพิการ หนาที่หลักของ
หนวยงานนี้คือ (1)  การข้ึนทะเบียนการจางงาน และการใหคําปรึกษาดานอาชีพ (2) การเปดการ
ประกันตําแหนงการวางงาน (3) แนะนําการเปดโควตาการจางงานใหกับนายจาง (4) บริการ
ลงทะเบียนการจางงาน เพื่อใหเปนไปตามโควตาที่กําหนด (5) สนับสนุนและจัดเตรียม เพื่อเขาสูที่
ทํางานและการจางงานอยางตอเนื่อง และ (6) ประสานงานความรวมมือกับหนวยงานอ่ืน ๆ  
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 ประเทศออสเตรเลีย พบวามีการจัดตั้งองคกรรัฐวิสาหกิจ เพื่อการจางงานผูพิการ 
ดําเนินงานคลายกับประเทศญี่ปุน แตที่เพิ่มเติมคือ การเปนศูนยกลางในการจัดซื้อ/จาง ผลิตภัณฑ
ใหกับผูวาจาง กับผูพิการ  
 สวนประเทศเกาหลีใต รัฐบาลเปนผูริเร่ิม โดยมีนโยบายกําหนดใหหนวยงานราชการ มี
ตําแหนงงานสําหรับผูพิการ โดยตรงและรัฐเปนผูสงเสริม โดยมีกระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการ
สังคมเปนแกนนํา 
 2. การสงเสริมการจางงาน โดยการสนับสนุนงบประมาณใหกับนายจาง 
  พบในทั้ง 3 ประเทศ โดยรัฐบาล มีนโยบายที่เปนรูปธรรม ในการสนับสนุนนายจางที่มีการ
จางงานใหกับผูพิการ ทั้งในรูปแบบที่เปนคาจาง และงบประมาณสนับสนุนดานคุณภาพชวิีตและการ
ดํารงชีพในการทํางานของผูพิการอยางชัดเจน 
 3. การสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนและการรวมกลุม 
  พบวาในประเทศออสเตรเลีย ไมไดมีกฎหมายบังคับ แตเนนการมีสวนรวมของชุมชนในการ
ดูแลผูพิการ เชน การใหงบประมาณตรงไปยังครอบครัว ชุมชน ที่มีผูพิการอาศัยอยูและเปนผูดูแลผู
พิการ หรือการสนับสนุนงบประมาณโดยตรงใหกับผูพิการที่รวมกลุม ดูแลกันเองในชุมชน โดย
รัฐบาลเปนผูสนับสนุนทั้งงบประมาณและ เปนตัวกลางในการจัดซื้อ/จางผลิตภัณฑ หรือการจางงาน 
และมีการกําหนดราคากลางที่ชัดเจนใหกับทั้งนายจางและผูพิการ เพื่อใหเกิดความเปนธรรม 
 4. รัฐเปนผูนําในการสงเสริมการจางงานใหกับผูพิการ 
  เห็นชัดเจนในประเทศเกาหลีใต  รัฐบาลมีนโยบายที่ชัดเจนใหหนวยงานของรัฐเปนผูจาง
งานและกําหนดตําแหนงงานสําหรับผูพิการ ในองคกรของรัฐ และสนับสนุนงบประมาณใหนายจางที่
จางงานผูพิการโดยตรง 
 5. การสงเสริมคุณภาพชีวิตแบบองครวม 
 ประเทศญี่ปุน มีหนวยงานที่หลากหลาย หนวยงานที่มีระบบการดูและผูพิการ ไมเพียงแต
การจางงานผูพิการเทานั้น จะเห็นไดวามีการออกแบบโครงสรางหนวยงานที่มีความเชื่อมโยง ตั้งแต
การเกิดความพิการ การฟนฟูทางการแพทย การสนับสนุนการจางงานในระบบ การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตทั้งในที่ทํางาน การเดินทางไป-กลับที่ทํางาน และการใชชีวิตในบาน ชุมชน คลายคลึงกับ
ประเทศออสเตรเลีย ที่ใชแนวทางการมีสวนของชุมชนเปนผูดูแล หรือการสงเสริมการรวมกลุมใน
ชุมชน โดยรัฐเปนผูสนับสนุนงบประมาณตรงไปยังชุมชน หรือกลุมที่จัดตั้ง 
 สําหรับประเทศไทยพบวา มีหนวยงานที่มีความเกี่ยวของกับการจางงานผูพิการ โดยมี 2 
กระทรวงหลักที่มีหนวยงานสนับสนุนผูพิการทั้งประเทศ โดยกระทรวงแรงงาน และกระทรวงพัฒนา
สังคมและความม่ันคงของมนุษย ซึ่งแยกกันชัดเจนโดยที่สํานักงานประกันสังคมดูแลผูพิการในระบบ
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ประกันสังคม สวนผูพิการทั่วไป เปนความรับผิดชอบของกระทรวงพฒันาสังคมและความม่ันคงของ
มนุษย สวนเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชวิีต เชนการฟนฟูทางการแพทยอยูในสวนหนึ่งของกระทรวง
สาธารณสุข และการอุดหนุนงบประมาณ สวนใหญกระจายงบประมาณไปยังทองถิ่นตาง ๆ เชน เงิน
สงเคราะหรายเดือน จะเห็นไดวายังไมมีหนวยงานในที่เปนหนวยงานหลัก ที่เปนศูนยกลางสําหรับ
การจางงานสําหรับผูพิการ หรือเชื่อมโยงประสานงาน เพื่อการดูและในเชิงระบบอยางเปนทางการ 
 
ปจจัยท่ีมีผลตอการจางงานผูพิการและผูทุพพลภาพท้ังท่ีเขารับการฟนฟูท่ีศูนยฟนฟู
สมรรถภาพคนงานของสํานักงานประกันสังคมและไมไดเขารับการฟนฟู  
 
ผลการวิเคราะหขอมูลผูพิการและทุพพลภาพ 
ตารางท่ี 10 จํานวนรอยละผูผานการฟนฟจํูาแนกตาม เพศ 
 

เพศ จํานวน รอยละ 
ชาย 345 69.0 
หญิง 155 31.0 

รวม 500 100.0 
  

จากตารางที่ 10 พบวา ผูผานการฟนฟูสวนใหญเปน เพศชายรอยละ 69 และเพศหญิง 
รอยละ 31 
 
ตารางท่ี 11 จํานวนรอยละผูผานการฟนฟจํูาแนกตาม อายุ 
 

อาย ุ จํานวน รอยละ 
นอยกวา30ป 121 24.2 
31-40 161 32.2 
41-50 103 20.6 
51-60 73 14.6 
60ปข้ึนไป 42 8.4 

รวม 500 100.0 
   Mean= 41.06                  Max=72                Min=20                  SD=11.972 
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จากตารางที่ 11 พบวาผูผานการฟนฟูสวนใหญมีอายุอยูในชวง 31-40 ป รอยละ 32.2 
รองลงมาไดแกชวงอายุ นอยกวา 30 ป รอยละ 24.2 และชวงอายุ 41-50 ป รอยละ 20.6 ตามลําดับ 
โดยมีอายุเฉล่ีย 41.06 ป 
 
ตารางท่ี 12 แสดงจํานวนรอยละผูผานการฟนฟจํูาแนกตาม สถานะการสมรส 
 

สถานภาพสมรส จํานวน รอยละ 
โสด 190 38.0 
หมาย 32   6.4 
สมรส 220 44.0 
หยา/แยก 58 11.6 

รวม 500 100.0 
 
        จากตารางที่ 12 พบวาผูผานการฟนฟู สวนใหญสถานะการสมรส คู รอยละ 44.0 รองลงมา
ไดแก โสดรอยละ38.0 และหยา/แยก รอยละ 11.6 ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 13 แสดงจํานวนรอยละผูผานการฟนฟจํูาแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน 
 

รายได จํานวน รอยละ 
นอยกวา 5,000 165 33.0 
5,001-10,000 206 41.2 
10,001-20,000 107 21.4 
20,001-30,000 17 3.4 
มากกวา 30,000 5 1.0 

รวม 500 100.0 
Mean= 8,721.07                         Max=95,000                 Min=          SD=9,303.223 

 
จากตารางที่ 13 พบวาผูผานการฟนฟู สวนใหญมีรายไดอยูในชวง 5,001-10,000บาท/เดือน 

รอยละ 4.2 รองลงมาไดแก นอยกวา 5,000บาท/เดือนรอยละ 33.0 และหยา/แยก10,001-20,000
บาท/เดือน รอยละ 21.4 ตามลําดับโดยมีรายไดเฉล่ียเดือนละ 8,721.07 บาท 
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ตารางท่ี 14 แสดงจํานวนรอยละผูผานการฟนฟจํูาแนกตามความพอเพียงของรายได 
 

ความพอเพยีงของรายได จํานวน รอยละ 
พอเพียงมีเหลือเก็บ 93 18.6 
พอเพียงแตไมมีเหลือเก็บ 250 50.0 
ไมพอเพียงและเปนหนี้ 157 31.4 

รวม 500 100.0 
 
จากตารางที่ 14 พบวาผูผานการฟนฟูสวนใหญมีรายไดพอเพียงแตไมมีเหลือเก็บ รอยละ 

50.0 รองลงมาไดแก ไมพอเพียงและเปนหนี้รอยละ31.4  และพอเพียงมีเหลือเก็บรอยละ 18.6 
ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 15 แสดงจํานวนรอยละผูผานการฟนฟจํูาแนกตามความยุติธรรมของคาตอบแทน 
 

คาตอบแทนท่ีได จํานวน รอยละ 
ยุติธรรม 306 61.2 
ไมยุติธรรม 172 34.4 
ไมแสดงความคิดเห็น 22 4.5 

รวม 500 100.0 
 
จากตารางที่ 15 พบวาผูผานการฟนฟู สวนใหญคิดวาคาตอบแทนยุติธรรม รอยละ 61.2 

รองลงมาไดแกไมยุติธรรมรอยละ 34.4 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 16 แสดงจํานวนรอยละผูผานการฟนฟูตามประเภทของสถานประกอบการท่ี
ทํางาน 
 

สถานประกอบการ จํานวน รอยละ 
การเกษตร 13 2.6 
อาหาร 37 7.4 
เคร่ืองดื่ม 5 1.0 
ส่ิงทอ 29 5.8 
เคร่ืองแตงกาย 20 4.0 
ไมและผลิตภัณฑจากไม 3 0.6 
ส่ิงพิมพ 6 1.2 
เคมี 3 0.6 
ยาง 9 1.8 
พลาสติก 8 1.6 
โลหะ 18 3.6 
ผลิตภัณฑโลหะ 39 7.8 
ปโตรเคมีและผลิตภัณฑ 5 1.0 
เคร่ืองจักรกล 43 8.6 
ไฟฟา 17 3.4 
ขนสง 28 5.6 
กระดาษผลิตภัณฑจากกระดาษ 10 2.0 
เฟอรนิเจอรและเคร่ืองเขียน 11 2.2 
ไมระบ ุ 195 39.0 

รวม 500 100.0 
 
จากตารางที่ 16 พบวาผูผานการฟนฟูสวนใหญทํางานในสถานประกอบการประเภท

เคร่ืองจักรกล รอยละ 8.6 รองลงมาไดแกดานผลิตภัณฑโลหะรอยละ 7.8 และดานผลิตอาหาร รอย
ละ 7.4 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 17 แสดงจํานวนรอยละผูผานการฟนฟูจําแนกตามระยะเวลาในการทํางานกอน
พิการ 
 

ระยะเวลา จํานวน รอยละ 
0-1ป 70 14.0 
2-5ป 141 28.2 
6-10ป 97 19.4 
11-15ป 35 7.0 
15 ปข้ึนไป 113 22.6 
ไมตอบ 44 8.8 

รวม 500 100.0 
Mean= 9.903                      Max=46.0                 Min= 0.1       SD=9.3567 

 
จากตารางที่ 17 พบวาผูผานการฟนฟูสวนใหญมีระยะเวลาในการทํางานกอนพิการ ชวง2-5

ป รอยละ 28.2 รองลงมาไดแก 15 ปขนไปรอยละ 22.6 และ6-10ป รอยละ 19.4 ตามลําดับ 
 

ตารางท่ี 18 แสดงจํานวนรอยละผูผานการฟนฟูจําแนกตามระยะเวลาในการทํางานหลัง
พิการ 
 

ระยะเวลา จํานวน รอยละ 
0-1ป 98 19.6 
2-5ป 168 33.6 
6-10ป 73 14.6 
11-15ป 21 4.2 

15 ปข้ึนไป 23 4.6 
ไมตอบ 117 23.4 
รวม 500 100.0 
Mean= 5.141           Max=33.0                Min=0            SD=5.9935 
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จากตารางที่ 18 พบวาผูผานการฟนฟูสวนใหญมีระยะเวลาในการทํางานหลังพิการ ชวง 2-5 
ป รอยละ 33.6 รองลงมาไดแก 0-1 ป รอยละ 19.6 และ 6-10 ป รอยละ 14.6 ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 19 แสดงจํานวนรอยละผูผานการฟนฟจํูาแนกตามลักษณะของความพิการ 
 

ลักษณะของความพกิาร จํานวน รอยละ 

พิการทางการมองเห็น   16 3.2 
พิการทางการไดยินหรือส่ือความหมาย 6 1.2 

พิการทางกายหรือความเคล่ือนไหว 472 94.4 
พิการทางจิตใจหรือพฤตกิรรม 6 1.2 

รวม 500 100.0 

 
  จากตารางที่ 19 พบวาผูผานการฟนฟูสวนใหญมีความพิการทางกายหรือความเคล่ือนไหว 
รอยละ 94.4 รองลงมาไดแก พิการทางการมองเห็น รอยละ 3.2 
 
ตารางท่ี 20 แสดงจํานวนรอยละผูผานการฟนฟูจําแนกตามระยะทางจากท่ีอยูอาศัยถึงท่ี
ทํางาน 
 

ระยะทาง จํานวน รอยละ 
นอยกวา 1 กม. 95 19.0 
2-5  กม. 135 27.0 
6-10  กม. 77 15.4 
11-15 กม. 17 3.4 
มากกวา15 กม. 61 12.2 
ไมตอบ 115 23.0 

รวม 500 100.0 
Mean= 9.832                         Max=260.0                Min=0            SD=24.3452 
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จากตารางที่ 20 พบวาผูผานการฟนฟูสวนใหญมีระยะทางจากที่อยูอาศัยถึงที่ทํางาน 2-5 
กิโลเมตร รอยละ27.0  รองลงมาไดแก นอยกวา 1 กิโลเมตร รอยละ 19.0  และ 6-10 กิโลเมตร   
รอยละ 15.4 ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 21 แสดงจํานวนรอยละผูผานการฟนฟจํูาแนกตามการไดรับการยอมรับจากเพื่อน
รวมงาน 
 

การยอมรับจากเพื่อน
รวมงาน 

จํานวน รอยละ 

ยอมรับ 448 89.6 
ไมยอมรับ 35 7.0 
ไมแสดงความคิดเห็น 11 2.2 

รวม 500 100.0 
  

จากตารางที่ 21 พบวาผูผานการฟนฟูสวนใหญมีการไดรับการยอมรับจากเพื่อนรวมงาน 
รอยละ 89.6 ไมไดรับการยอมรับจากเพื่อนรวมงาน รอยละ 7.0  ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 22 แสดงจํานวนรอยละผูผานการฟนฟูจําแนกตามการมีความพรอมท้ังดาน
รางกายและจิตใจในการทํางาน 
 
ความพรอมในการทํางาน จํานวน รอยละ 

พรอม 418 83.6 
ไมพรอม 73 14.6 
ไมแสดงความคิดเห็น 9 1.8 

รวม 500 100.0 
 

จากตารางที่ 22 พบวาผูผานการฟนฟูสวนใหญมีความพรอมทั้งดานรางกายและจิตใจใน
การทํางานรอยละ 83.6 และไมมีความพรอมทั้งดานรางกายและจิตใจในการทํางาน รอยละ 14.6 
ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 23 แสดงจํานวนรอยละผูผานการฟนฟูจําแนกตามการไดรับขอมูลขาวสารการ
สมัครงาน 
 
ขอมูลขาวสารการสมัครงาน จํานวน รอยละ 
หนังสือพิมพ 16 3.2 
สํานักงานจัดหางาน 47 9.4 
อินเตอรเน็ต 24 4.8 
วิทยุ 4 0.8 
โทรทัศน 5 1.0 
หนวยงานภาครัฐอ่ืนๆ 21 4.2 
เพื่อน/คนสนิท/คนรูจัก 250 50.0 
อ่ืนๆ 125 25.0 
ไมรู 8 1.6 

รวม 495 100.0 
หมายเหตุ : ผูตอบแบบสอบถาม 495 คน 
 

จากตารางที่ 23 พบวาผูผานการฟนฟูสวนใหญไดรับขอมูลขาวสารการสมัครงานจากเพื่อน/
คนสนิท/คนรูจักรอยละ 50.0 และสํานักงานจัดหางานรอยละ 14.6 ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 24 แสดงจํานวนรอยละผูผานการฟนฟูจําแนกตามการกลับเขาทํางาน ภายหลัง
ทานไดรับความพิการ 
 

ไดกลับเขาทํางานหรือไม จํานวน รอยละ 
กลับเขาทํางานในที่ทํางานเดิม ตําแหนง
เดิม 

 
106 

 
21.2 

กลับเขาที่ทํางานเดิม แตเปล่ียนตําแหนง
ใหม 

 
106 

 
21.2 

ทํางานในสายงานเดิมแตเปล่ียนที่ทํางาน 28 5.6 
เปล่ียนเปนอาชีพใหม 123 24.6 
ไมไดทํางาน 137 27.4 

รวม 500 100.0 
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จากตารางที่ 24 พบวาผูผานการฟนฟูสวนใหญกลับเขาทํางานในที่ทํางานเดิม ตําแหนงเดิม
เทากับกลับเขาที่ทํางานเดิม แตเปล่ียนตําแหนงใหม รอยละ 21.2 และเปล่ียนเปนอาชีพใหมรอยละ 
24.6 
 
ตารางท่ี 25 แสดงจํานวนรอยละผูผานการฟนฟูจําแนกตามความตองการเพิ่มทักษะ
ความสามารถในการทํางาน 
 

ตองการเพิม่ทักษะ จํานวน รอยละ 
ขับรถ 3 0.6 
การใชจักรอุตสาหกรรม 3 0.6 
ภาษาอังกฤษ 16 3.2 
ประสบการณ 4 0.8 
แปรรูปทางการเกษตร 5 0.6 
คอมพิวเตอร 6 1.0 
วาดภาพ 3 0.6 
ขาวสาร 3 0.6 
ไมตองการ 454 90.8 

รวม 500 100.0 
 
จากตารางที่ 25 พบวาผูผานการฟนฟูสวนใหญตองการเพิ่มทักษะความสามารถในการ

ทํางานดานภาษาอังกฤษ รอยละ 3.2 คอมพิวเตอร รอยละ 1.0  
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ตารางท่ี 26 แสดงจํานวนรอยละผูผานการฟนฟูจําแนกตามความรูเกี่ยวกับกฎหมายการ
จางงานผูพิการ 
 

รายการ 
ตอบถูก ตอบผิด 

จํานวน รอย
ละ 

จํานวน รอยละ 

1. ประเทศไทยเรามีพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตผูพิการ 

475 95.0 21 4.2 

2. เจตนารมณของกฎหมายเพื่อคุมครองผูพิการใหมีงาน
ทําโดยไมเลือกปฏิบัติ 

412 82.4 85 17.0 

3. สถานประกอบการที่มีลูกจางทีไ่มใชผูพิการ 100 คนตอง
จาง ผูพิการ 1 คน 

424 84.8 69 13.8 

4เศษของลูกจางทั่วไป 100 คนถาเกิน 50 คน ตองจางงาน
ผูพิการเพิ่มอีก 1 คน 

332 66.4 161 32.2 

5. กรณีสถานประกอบการมีสํานักงานสาขาใหนับรวม
จํานวนลูกจางทุกสาขา 

312 62.4 176 35.2 

6. นายจางตองสงสําเนาสมุดประจําตัวผูพิการที่จางงาน
ใหโดยสัญญาจางที่มีระยะเวลาไมนอยกวา 1 ป 

352 70.4 138 27.6 

7.การสงสําเนาประจําตัวสมุดคนพิการ ผูพิการตองลง
ลายมือชื่อรับรองเอกสาร 

427 85.6 60 12.0 

8.สถานประกอบการที่ไมประสงคจะรับผูพิการเขาทํางาน 
อาจใหสัมปทานหรือจางสถานที่จําหนายสินคาหรือบริการ
ใหกับผูพิการได 

297 59.4 187 37.4 

 
จากตารางที่  26 พบวาผูผานการฟนฟูสวนใหญตอบผิดมากที่สุดไดแกขอ 8.สถาน

ประกอบการที่ไมประสงคจะรับผูพิการเขาทํางาน อาจใหสัมปทานหรือจางสถานที่จําหนายสินคา
หรือบริการใหกับผูพิการได ตอบผิดรอยละ 37.4 รองลงมาไดแกขอ 5. กรณีสถานประกอบการมี
สํานักงานสาขาใหนับรวมจํานวนลูกจางทุกสาขา ตอบผิดรอยละ 35.2  
 
 



131 
 

ตารางท่ี 27 แสดงจํานวนรอยละผูผานการฟนฟจํูาแนกตามทัศนคติตอการทํางาน 
 

คําถาม 

เห็นดวยอยางยิ่ง เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็นดวย ไมเห็นดวย 
อยางยิง่ 

จํา 
นวน 

รอยละ จํา 
นวน 

รอยละ จํา 
นวน 

รอยละ จํา 
นวน 

รอยละ จํา 
นวน 

รอยละ 

1. ทานมีความสุขกับการทํางาน 150 30.0 231 46.2 101 20.2 12 2.4 6 1.2 
2.ทานภูมิใจในการทํางานกับ
สถานประกอบการแหงนี ้

109 21.8 244 48.8 126 25.2 15 3.0 6 1.2 

3. ทานมีสัมพันธภาพที่ ดีกับ
เพื่อนรวมงาน 

178 35.6 247 49.4 61 12.2 9 1.8 5 1.0 

4. ทานประสบความสําเร็จและ
กาวหนาในการทํางาน 

84 16.8 201 40.2 189 37.8 17 3.4 6 1.2 

5. ทานม่ันใจที่จะทํางานในสวน
ที่ทานรับผิดชอบ 

181 36.2 229 45.8 84 16.8 3 0.6 3 0.6 

6. ทานสามารถปฏิบัติงานตาง 
ๆดวยตัวเอง 

176 35.2 215 43.0 99 19.8 6 1.2 4 0.8 

7. ทานมีความสุขกับการริเร่ิม
งานใหม 

117 23.4 231 46.2 126 25.2 17 3.4 9 1.8 

8. ทานรูสึกวาชีวิตของทานไร
คา/ไมมีประโยชน 

192 38.4 130 26.0 101 20.2 54 10.8 23 4.6 

9.เพื่ อนร วมงานของท านไม
ชวย เหลือท านในยามที่ ทาน
ตองการ 

72 14.4 126 25.2 158 31.6 91 18.2 53 10.6 

10.ทานม่ันใจสถานที่ทํางาน
ของทานวามีความปลอดภัย 

91 18.2 179 35.8 182 36.4 25 5.0 23 4.6 

 
จากตารางที่ 27 พบวาผูผานการบําบัดมีทัศนคติเห็นดวยอยางยิ่งมากที่สุดไดแกขอทานรูสึก

วาชีวิตของทานไรคาและไมมีประโยชนรอยละ 38.4 และขอ.5ทานม่ันใจที่จะทํางานในสวนที่ทาน
รับผิดชอบ รอยละ 36.2 
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ตารางท่ี 28 แสดงจํานวนคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานทัศนคติตอการทํางาน 
ของผูผานการฟนฟ ู
 

ทัศนคตติอการทํางาน Mean S.D. 
1. ทานมีความสุขกับการทํางาน 4.02 0.84 
2.ทานภูมิใจในการทํางานกับสถานประกอบการแหงนี้ 3.87 0.82 
3. ทานมีสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อนรวมงาน 4.17 0.78 
4. ทานประสบความสําเร็จและกาวหนาในการทํางาน 3.69 0.83 
5. ทานม่ันใจที่จะทํางานในสวนที่ทานรับผิดชอบ 4.16 0.76 
6. ทานสามารถปฏิบัติงานตาง ๆดวยตัวเอง 4.11 0.81 
7. ทานมีความสุขกับการริเร่ิมงานใหม 3.86 0.87 
8. ทานรูสึกวาชีวิตของทานไรคา/ไมมีประโยชน 3.83 1.18 
9.เพื่อนรวมงานของทานไมชวยเหลือทานในยามที่ทานตองการ 3.15 1.19 
10.ทานม่ันใจสถานที่ทํางานของทานวามีความปลอดภัย 3.58 0.99 

 
จากตารางที่ 28 พบวาผูผานการฟนฟูมีขอที่คาเฉล่ียทัศนคติวาเห็นดวยสูงที่สุดในขอทานมี

สัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อนรวมงาน 4.17 รองลงมาไดแก ทานม่ันใจที่จะทํางานในสวนที่ทาน
รับผิดชอบ 4.16 และทัศนคติเห็นดวยต่ําสุดในขอ เพื่อนรวมงานของทานไมชวยเหลือทานในยามที่
ทานตองการ 3.15 
 
ตารางท่ี 29 แสดงคาเฉลี่ย และสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน จําแนกตามอัตมโนทัศน 
 

อัตมโนทัศน Mean S.D. 
1. ทานคดิวาทานสรางภาระใหกับผูรวมงาน 2.52 0.81 
2. ทานคดิวาทานทําใหกระบวนการทํางานเกิดความลาชา 2.46 0.64 
3.ทานคิดวาทานสามารถแบงเบาภาระทางสังคมได 3.76 0.55 
4. ทานมีความภาคภูมิใจในตัวเอง 3.98 0.68 
5. ทานรูสึกวาทานเปนสวนหนึ่งของสังคม 4.06 0.74 
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ตารางท่ี 29 แสดงคาเฉลีย่ และสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน จําแนกตามอัตมโนทัศน (ตอ) 
 

อัตมโนทัศน Mean S.D. 
6. ทานคดิวาทานมีทกัษะพเิศษ 3.24 0.47 
7. ทานไดรับความเหน็อกเห็นใจจากผูอ่ืน 3.64 0.77 
8. ทานคดิวาทานทําใหองคกรส้ินเปลืองคาใชจายในการจดัหาส่ิง
อํานวยความสะดวกใหแกทาน 

3.16 0.99 

9. จากสภาพความพิการทําใหทานรูสึกไมม่ันคงในหนาทีก่ารงาน 3.70 0.91 
10. ทานเชื่อวาทานมีศกัยภาพในการทํางานเทาเทยีมกับคนปกต ิ 3.72 1.01 

 
จากตารางพบวาผูไมผานการฟนฟมีูคาเฉล่ียอัตมโนทศันวาจริงสูงสุดในขอทานรูสึกวาทาน

เปนสวนหนึ่งของสังคม 4.06  และคาเฉล่ียอัตมโนทัศนต่ําสุดในขอทานคิดวาทานทําใหกระบวนการ
ทํางานเกิดความลาชา 2.46 
 
ตารางท่ี 30 แสดงจํานวนรอยละการจําแนกตามการปรับตัวในการทํางาน 
 

การปรับตัวในการทํางาน 
ใช ไมใช 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
1. ทานสามารถทํางานในสภาพแวดลอมภายในสถานที่
ทํางานไดด ี

43 86.0 14 14.0 

2. ทานสามารถพัฒนาความสามารถของตนเองได 39 78.0 11 22.0 
3. การปรับสภาพรางกายเขากับการทํางานได 42 84.0 8 16.0 
4สามารถเผชิญกับการเปล่ียนแปลง 31 62.0 19 38.0 
5. การมีความม่ันคงในอารมณตามสถานการณตางๆ 37 74.0 13 26.0 
6. การปฏิบัติตนใหเปนที่ยอมรับในสังคม 30 60.0 20 40.0 
7. ทานมีสัมพันธภาพที่ดกีับผูรวมงาน 37 74.0 13 26.0 
8. ทานสามารถปฏิบัติตามบทบาทไดอยางมีประสิทธิภาพ  29 58.0 21 42.0 
9. ทานพึ่งพาตนเองได 41 82.0 9 18.0 
10.ทานพึ่งพาผูอ่ืนภายในขอบเขตทีเ่หมาะสมและสังคม
ยอมรับ          

45 90.0 5 10.0 
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จากตารางที่ 30 พบวา ผูพิการไมผานการฟนฟูจํานวนรอยละสูงสุดไดแก ขอทานพึ่งพาผูอ่ืน
ภายในขอบเขตที่เหมาะสมและสังคมยอมรับ รอยละ 90 รองลงมาไดแกขอ  ทานสามารถทํางานใน
สภาพแวดลอมภายในสถานที่ทํางานไดดี รอยละ 86 โดยจํานวนรอยละต่ําสุดไดแกขอทานสามารถ
ปฏิบัติตามบทบาทไดอยางมีประสิทธิภาพรอยละ 58      
 
ตารางท่ี 31 แสดงจํานวนรอยละผูผานการฟนฟจํูาแนกความตองการผูชวยช้ีแนะในการ 
หางาน ฝกอาชีพชวยเหลือระหวางทํางานในสถานประกอบการ 
 
ทานตองการผูช้ีแนะในการหา

งาน 
จํานวน รอยละ 

ตองการ 354 70.8 
ไมตองการ 139 27.8 
ไมตอบ 7 1.4 

รวม 500 100.0 
 
จากตารางที่ 31 พบวาผูผานการฟนฟูตองการผูชวยชี้แนะในการหางาน ฝกอาชีพ ชวยเหลือ

ระหวางทํางานในสถานประกอบการรอยละ 70.8 และไมตองการรอยละ 27.8  
 
ตารางท่ี 32 แสดงจํานวนรอยละผูผานการฟนฟจํูาแนกตามปญหาของการสมัครงานและ 
การทํางานของผูพิการ 
 

ปญหาของการสมัครงาน จํานวน รอยละ 
สังคมไมยอมรับ 11 2.2 
มีความกังวลวาจะถูกปฏิเสธ 3 0.6 
หนวยงานที่ใหโอกาสผูพิการมีนอย 9 1.8 
การใชเวลาปรับตัวใหเปนที่ยอมรับ 3 0.6 
ทํางานไมเทาเทียมคนปกติ 12 2.4 
เงินเดือนนอยกวาคนปกติ,ความกาวหนานอย 5 1.0 
การเดินทาง 2 0.4 
ตําแหนงงานนอย 2 0.4 
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ตารางท่ี 32 แสดงจํานวนรอยละผูผานการฟนฟจํูาแนกตามปญหาของการสมัครงานและ 
การทํางานของผูพิการ(ตอ) 

 
ปญหาของการสมัครงาน จํานวน รอยละ 

สถานประกอบการบอกใหรองานแทนที่จะบอก
วาไมรับวุฒิไมตรงกับงาน 
ไมมีปญหา 

1 
 

451 

0.2 
 

92.2 
รวม 500 100.0 

 
จากตารางที่ 32 พบวาผูผานการฟนฟูพบปญหาของการสมัครงานและการทํางานของผู

พิการดานทํางานไมเทาเทียมคนปกติ รอยละ 2.4  และสังคมไมยอมรับ รอยละ 2.2 ตามลําดับ 
 
ขอมูลผูพิการและทุพพลภาพท่ีไมไดผานการฟนฟู 
ตารางท่ี 33 จํานวนรอยละจําแนกตามเพศของผูพิการท่ีไมผานการฟนฟู 
 

เพศ จํานวน รอยละ 
ชาย 37 74.0 
หญิง 13 26.0 

รวม 50 100.0 
  

จากตารางที่ 33 พบวาผูไมผานการบําบัดสวนใหญเปนเพศชาย รอยละ 74 และเพศหญิง
รอยละ 26 
 
ตารางท่ี 34 จํานวนรอยละจําแนกตามกลุมอายุ 
 
กลุมอายุ จํานวน รอยละ 
นอยกวาหรือเทากับ 30 ป 5 10.0 
31 – 40 ป 5 10.0 
41 – 50 ป 20 40.0 
51 -60 ป 20 40.0 
Mean = 45.3 , S.D. = 10.7, Min = 20 , Max = 58 
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จากตารางที่ 34 พบวาผูไมผูผานการฟนฟูสวนใหญมีอายุอยูในชวง 41-50 ป รอยละ 40 
เทากับชวงอายุ 51-60 ป รอยละ 40  และชวงอายุ 31-40 ป และนอยกวาหรือเทากับ 30 ปรอยละ 
10 ตามลําดับ โดยมีอายุเฉล่ีย 45.3 ป 

 
ตารางท่ี 35 จํานวนรอยละจําแนกตามสถานการสมรส 
 
สถานการสมรส จํานวน รอยละ 
  โสด 9 18.0 
สมรส 41 82.0 

รวม 50 100.0 
 
จากตารางที่ 35 พบวาผูไมผูผานการฟนฟูสวนใหญมีสถานภาพสมรสคู รอยละ 82 และโสด

รอยละ 18 
 
ตารางท่ี 36 แสดงจํานวน รอยละจําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน 
 
กลุมรายได จํานวน รอยละ 
ต่ํากวาหรือเทากับ 5,000 บาท 24 64.9 
มากกวา 5,000 บาท 13 35.1 

รวม 37 100.0 
Mean = 6,756.7 , S.D. = 6024.9, Min = 500 , Max = 20,000 
หมายเหตุ : ผูตอบแบบสอบถาม 37 คน 
 

จากตารางที่ 36 พบวาผูไมผานการฟนฟูสวนใหญมีรายไดต่ํากวาหรือเทากับ 5,000 บาท 
รอยละ 64.9 และมากกวา 5,000 บาทรอยละ 35.1 
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ตารางท่ี 37 แสดงจํานวน รอยละจําแนกตามความพอเพียงของรายได 
 

ความพอเพยีงของรายได จํานวน รอยละ 
พอเพียงมีเหลือเก็บ 11 22.0 
พอเพียงแตไมมีเหลือเก็บ 29 58.0 
ไมพอเพียงและเปนหนี้ 10 20.0 

รวม 50 100.0 
 
จากตารางที่ 37 พบวาผูไมผานการฟนฟูสวนใหญมีรายไดพอเพียงแตไมมีเหลือเก็บ 

รอยละ 58.2 และพอเพียงมีเหลือเก็บรอยละ 22 และไมพอเพียงและเปนหนี้รอยละ 20 ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 38  แสดงจํานวน รอยละจําแนกตามความยุติธรรมของคาตอบแทน 
 
คาตอบแทนท่ีได จํานวน รอยละ 
ยุติธรรม 41 82.0 
ไมยุติธรรม 9 18.0 

รวม 50 100.0 
  

จากตารางที่ 38 พบวาผูไมผานการฟนฟูสวนใหญคิดวาคาตอบแทนยุติธรรม รอยละ 82.2  
และไมยุติธรรม รอยละ 18  ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 39 แสดงจํานวนรอยละจําแนกตามระยะเวลาในการทํางานกอนพิการ  
 

ระยะเวลา จํานวน รอยละ 
≤  10 ป 27 71.1 
> 10  ป 11 28.9 

รวม 38 100.0 
Mean = 10.6 , S.D. = 7.9, Min = 2 , Max = 33 
หมายเหตุ : ผูตอบแบบสอบถาม 38 คน 
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จากตารางที่ 39 พบวาผูไมผานการฟนฟูมีระยะเวลาในการทํางานกอนพิการ ≤  10 ปรอย
ละ71.1 และ มีระยะเวลาในการทํางานกอนพิการ > 10  ป รอยละ28.9 ตามลําดับ  
 
ตารางท่ี 40 แสดงจํานวนรอยละจําแนกตามลักษณะของความพิการ 
 

ลักษณะของความพกิาร จํานวน รอยละ 

พิการทางการมองเห็น   2 4.0 
พิการทางกายหรือความเคล่ือนไหว 48 96.0 

รวม 50 100.0 

 
จากตารางที่ 40 พบวาผูไมผานการฟนฟูมีลักษณะของความพิการทางการมองเห็น   

รอยละ 4  และ พิการทางกายหรือความเคล่ือนไหวรอยละ 96.0 ตามลําดับ  
 
ตารางท่ี 41 แสดงจํานวนรอยละจําแนกตามการยอมรับจากเพื่อนรวมงาน 
 

การยอมรับจากเพื่อน
รวมงาน 

จํานวน รอยละ 

ยอมรับ 34 73.9 
ไมยอมรับ 12 26.1 

รวม 46 100.0 
หมายเหตุ : ผูตอบแบบสอบถาม 46 คน 

 
จากตารางที่ 41 พบวาผูไมผานการฟนฟูมีการยอมรับจากเพื่อนรวมงานรอยละ 73.9  และ 

ไมยอมรับรอยละ 26.1 ตามลําดับ  
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ตารางท่ี 42 แสดงจํานวนรอยละจําแนกตามความพรอมท้ังดานรางกายและจิตใจในการ
ทํางาน  
 

ความพรอมในการทํางาน จํานวน รอยละ 
พรอม 34 68.0 
ไมพรอม 12 24.0 

รวม 46 100.0 
หมายเหตุ : ผูตอบแบบสอบถาม 46 คน 
 

จากตารางที่ 42 พบวาผูไมผานการฟนฟูมีความพรอมในการทํางานรอยละ 68  และ ไม
พรอมรอยละ 24.0 ตามลําดับ  
 
ตารางท่ี 43 แสดงจํานวนรอยละจําแนกตามการไดรับขอมูลขาวสารการสมัครงาน  

 
ขอมูลขาวสารการสมัครงาน จํานวน รอยละ 
หนังสือพิมพ 2 5.7 
วิทยุ 1 2.9 
โทรทัศน 7 20.0 
เพื่อน/คนสนิท/คนรูจัก 19 54.3 
อ่ืนๆ 2 5.7 
ไมรู 4 11.4 

รวม 35 100.0 
หมายเหตุ : ผูตอบแบบสอบถาม 35 คน 

 
จากตารางที่ 43 พบวาผูไมผานการฟนฟูมีการไดรับขอมูลขาวสารการสมัครงานจาก เพื่อน/

คนสนิท/คนรูจัก รอยละ 54.3 รองลงมาไดแก โทรทัศน รอยละ 20  
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ตารางท่ี 44 แสดงจํานวนรอยละจําแนกตามการกลับเขาทํางานหลังพิการ 
 

ไดกลับเขาทํางานหรือไม จํานวน รอยละ 
กลับเขาทํางานในที่ทํางานเดิม ตําแหนงเดิม 7 14.0 
กลับเขาที่ทํางานเดิม แตเปล่ียนตําแหนงใหม 4 5.0 
เปล่ียนเปนอาชีพใหม 10 20.0 
ไมไดทํางาน 29 58.0 

รวม 50 100.0 
  

จากตารางที่ 44 พบวาผูไมผานการฟนฟูสวนใหญ รอยละ 58 ไมไดทํางานหลังไดรับความ
พิการรองลงมาไดแก เปล่ียนเปนอาชีพใหม รอยละ 20 และกลับเขาทํางานในที่ทํางานเดิม ตําแหนง
เดิม รอยละ 14 ตามลําดับ  
 
ตารางท่ี 45 แสดงคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จําแนกตามทัศนคติตอการทํางาน 
 

คําถามทัศนคต ิ Mean S.D. 
1. ทานมีความสุขกับการทํางาน 1.99 0.84 
2.ทานภูมิใจในการทํางานกับสถานประกอบการแหงนี้ 2.13 0.83 
3. ทานมีสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อนรวมงาน 1.83 0.78 
4. ทานประสบความสําเร็จและกาวหนาในการทํางาน 2.43 1.73 
5. ทานม่ันใจที่จะทํางานในสวนที่ทานรับผิดชอบ 1.84 0.76 
6. ทานสามารถปฏิบัติงานตาง ๆดวยตัวเอง 1.89 0.81 
7. ทานมีความสุขกับการริเร่ิมงานใหม 2.14 0.87 
8. ทานรูสึกวาชีวิตของทานไรคา/ไมมีประโยชน 2.17 1.18 
9.เพื่อนรวมงานของทานไมชวยเหลือทานในยามที่ทานตองการ 2.85 1.19 
10.ทานม่ันใจสถานที่ทํางานของทานวามีความปลอดภัย 2.42 0.99 

หมายเหตุ : เฉพาะผูมีงานทํา 21 คน 
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จากตารางที่ 45 พบวาผูไมผานการฟนฟูมีคาเฉล่ียทัศนคติวาเห็นดวยตอการทํางานสูงสุด
ในขอเพื่อนรวมงานของทานไมชวยเหลือทานในยามที่ทานตองการ2.85 และขอคาเฉล่ียทัศนคติ
ต่ําสุดขอ ทานมีสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อนรวมงาน 1.83 
 
ตารางท่ี 46 แสดงคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จําแนกตามอัตมโนทัศน 
 

คําถามอัตมโนทัศน Mean S.D. 
1. ทานคิดวาทานสรางภาระใหกับผูรวมงาน 2.53 4.29 
2. ทานคิดวาทานทําใหกระบวนการทํางานเกิดความลาชา 2.23 0.94 
3.ทานคิดวาทานสามารถแบงเบาภาระทางสังคมได 2.06 0.78 
4. ทานมีความภาคภูมิใจในตัวเอง 1.70 0.76 
5. ทานรูสึกวาทานเปนสวนหนึ่งของสังคม 1.84 0.84 
6. ทานคิดวาทานมีทักษะพิเศษ 2.46 2.68 
7. ทานไดรับความเห็นอกเห็นใจจากผูอ่ืน 2.26 0.78 
8. ทานคิดวาทานทําใหองคกรส้ินเปลืองคาใชจายในการจัดหาส่ิง
อํานวยความสะดวกใหแกทาน 

2.26 1.08 

9. จากสภาพความพิการทําใหทานรูสึกไมม่ันคงในหนาที่การงาน 3.08 1.16 
10. ทานเชื่อวาทานมีศักยภาพในการทํางานเทาเทียมกับคนปกติ 2.21 0.99 

หมายเหตุ : เฉพาะผูมีงานทํา 21 คน 
 

จากตารางที่ 46 พบวาผูไมผานการฟนฟูมีคาเฉล่ียอัตมโนทัศนวาจริงสูงสุดในขอจากสภาพ
ความพิการทําใหทานรูสึกไมม่ันคงในหนาที่การงาน 3.08และ คาเฉล่ียอัตมโนทศันต่ําสุดใน  ขอทาน
คิดวาทานมีความภาคภูมิใจในตัวเอง 1.70 
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ตารางท่ี 47 จํานวนรอยละ จําแนกตามการปรับตวัในการทํางาน   
 

รายการ 
ใช ไมใช 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
1. ทานสามารถทํางานในสภาพแวดลอมภายในสถานที่
ทํางานไดด ี

43 86.0 17 14.0 

2. ทานสามารถพัฒนาความสามารถของตนเองได 39 78.0 11 22.0 
3. การปรับสภาพรางกายเขากับการทํางานได 42 84.0 8 16.0 
4. สามารถเผชิญกบัการเปล่ียนแปลง 31 62.0 19 38.0 
5. การมีความม่ันคงในอารมณตามสถานการณตางๆ 37 74.0 13 26.0 
6. การปฏิบัติตนใหเปนที่ยอมรับในสังคม 30 60.0 20 40.0 
7. ทานมีสัมพันธภาพที่ดกีับผูรวมงาน 37 74.0 13 26.0 
8. ทานสามารถปฏิบัติตามบทบาทไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  

29 58.0 21 42.0 

9. ทานพึ่งพาตนเองได 41 82.0 9 18.0 
10.ทานพึ่งพาผูอ่ืนภายในขอบเขตทีเ่หมาะสมและสังคม
ยอมรับ          

45 90.0 5 10.0 

หมายเหตุ : เฉพาะผูมีงานทํา 21 คน 
 
จากตารางที่ 47 พบวา รอยละที่ผูพิการไมผานการฟนฟูมีคาสูงสุดไดแกขอทานพึ่งพาผูอ่ืน

ภายในขอบเขตที่เหมาะสมและสังคมยอมรับ รอยละ 90 รองลงมาไดแกขอ ทานสามารถทํางานใน
สภาพแวดลอมภายในสถานที่ทํางานไดดี รอยละ 86 โดยรอยละต่ําสุดไดแกขอ   ทานสามารถปฏิบัติ
ตามบทบาทไดอยางมีประสิทธิภาพ รอยละ 58      
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ผลการเปรียบเทียบรายขอระหวางผูผานการฟนฟูท่ีศนูยฟนฟสูมรรถภาพคนงาน กบัผูท่ีไม
ผานการฟนฟูจากศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงาน 
 
ตารางท่ี 48 ผลการเปรียบเทียบรายขอทัศนคติตอการทํางาน ระหวางผูผานการฟนฟู
สมรรถภาพท่ีศูนยฟนฟสูมรรถภาพคนงาน กบัผูท่ีไมผานการฟนฟูจากศูนยฟนฟู
สมรรถภาพคนงาน 
 

 
ทัศนคต ิ

ผูไมผานการ
ฟนฟูจากศูนย 

ผูผานการฟนฟู
จากศูนย 

Mean S.D. Mean S.D. 
1. ทานมีความสุขกับการทํางาน 1.99 0.84 4.02 0.84 
2.ทานภูมิใจในการทํางานกับสถานประกอบการแหงนี้ 2.13 0.83 3.87 0.82 
3. ทานมีสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อนรวมงาน 1.83 0.78 4.17 0.78 
4. ทานประสบความสําเร็จและกาวหนาในการทํางาน 2.43 1.73 3.69 0.83 
5. ทานม่ันใจที่จะทํางานในสวนที่ทานรับผิดชอบ 1.84 0.76 4.16 0.76 
6. ทานสามารถปฏิบัติงานตาง ๆ ดวยตัวเอง 1.89 0.81 4.11 0.81 
7. ทานมีความสุขกับการริเร่ิมงานใหม 2.14 0.87 3.86 0.87 
8. ทานรูสึกวาชีวิตของทานไรคา/ไมมีประโยชน 2.17 1.18 3.83 1.18 
9.เพื่อนรวมงานของทานไมชวยเหลือทานในยามที่ทาน
ตองการ 

2.85 1.19 3.15 1.19 

10.ทานม่ันใจสถานที่ทํางานของทานวามีความปลอดภัย 2.42 0.99 3.58 0.99 
 
จากตารางที่ 48 พบวาผูผานการฟนฟูจากศูนยฯมีขอที่คาเฉล่ียทัศนคติสูงสุดในขอทานมี

สัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อนรวมงาน 4.17  รองลงมาไดแก ทานม่ันใจที่จะทํางานในสวนที่ทาน
รับผิดชอบ 4.16  และ  ทัศนคติต่ําสุดในขอ  เพื่อนรวมงานของทานไมชวยเหลือทานในยามที่ทาน
ตองการ 3.15และผูไมผานการฟนฟูจากศูนย มีขอที่คาเฉล่ียสูงสุดในขอเพื่อนรวมงานของทานไม
ชวยเหลือทานในยามที่ทานตองการ 2.85รองลงมาไดแก  ทานประสบความสําเร็จและกาวหนาใน
การทํางาน 2.43 และทัศนคติที่ต่ําสุดในขอ ทานประสบความสําเร็จและกาวหนาในการทํางาน 1.83 
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ตารางท่ี 49  ผลการเปรียบเทียบรายขออัตมโนทัศน ระหวางผูผานการฟนฟูท่ีศูนยฟนฟู
สมรรถภาพคนงาน กับผูท่ีไมผานการฟนฟูจากศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงาน 
 

 
อัตมโนทัศน 

ผูไมผานการฟนฟู
จากศูนย 

ผูผานการฟนฟู
จากศูนย 

Mean S.D. Mean S.D. 
1. ทานคิดวาทานสรางภาระใหกับผูรวมงาน 2.53 4.29 2.52 0.81 
2. ทานคิดวาทานทําใหกระบวนการทํางานเกิดความ
ลาชา 

2.23 0.94 2.46 0.64 

3.ทานคิดวาทานสามารถแบงเบาภาระทางสังคมได 2.06 0.78 3.76 0.55 
4. ทานมีความภาคภูมิใจในตัวเอง 1.70 0.76 3.98 0.68 
5. ทานรูสึกวาทานเปนสวนหนึ่งของสังคม 1.84 0.84 4.06 0.74 
6. ทานคิดวาทานมีทักษะพิเศษ 2.46 2.68 3.24 0.47 
7. ทานไดรับความเห็นอกเห็นใจจากผูอ่ืน 2.26 0.78 3.64 0.77 
8. ทานคิดวาทานทําใหองคกรส้ินเปลืองคาใชจายในการ
จัดหาส่ิงอํานวยความสะดวกใหแกทาน 

2.26 1.08 3.16 0.99 

9. จากสภาพความพิการทําใหทานรูสึกไมม่ันคงในหนาที่
การงาน 

3.08 1.16 3.70 0.91 

10. ทานเชื่อวาทานมีศักยภาพในการทํางานเทาเทียมกับ
คนปกติ 

2.21 0.99 3.72 1.01 

 
จากตารางที่ 49 พบวาผูผานการฟนฟูจากศูนยฯ มีขอที่คาเฉล่ียอัตมโนทัศนสูงสุดในขอทานรูสึก

วาทานเปนสวนหนึ่งของสังคม 4.06 รองลงมาไดแกทานมีความภาคภูมิใจในตัวเอง 3.98และคาเฉล่ียอัต
มโนทัศนต่ําสุดในขอทานคิดวาทานทําใหกระบวนการทํางานเกิดความลาชา2.46  และผูไมผานการ
ฟนฟูจากศูนย มีขอที่คาเฉล่ียอัตมโนทัศนสูงสุดในขอจากสภาพความพิการทําใหทานรูสึกไมม่ันคงใน
หนาที่การงาน3.08 รองลงมาไดแก  ทานคิดวาทานสรางภาระใหกับผูรวมงาน2.53และอัตมโนทัศน
ต่ําสุดในขอทานมีความภาคภูมิใจในตัวเอง1.70 
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ตารางท่ี 50 ผลการเปรียบเทียบรายขอ การปรับตัวในการทํางาน ระหวางผูผานการฟนฟูท่ี
ศูนยฟนฟสูมรรถภาพคนงาน กบัผูท่ีไมผานการฟนฟจูากศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงาน 
 

การปรับตัวในการทํางาน 

ผูไมผานการฟนฟู
จากศูนย 

ผูผานการฟนฟู
จากศูนย 

ใช ไมใช ใช ไมใช 
รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ 

1. ทานสามารถทํางานในสภาพแวดลอมภายใน
สถานที่ทํางานไดด ี

86.0 14.0 90.0 9.2 

2. ทานสามารถพัฒนาความสามารถของตนเองได 78.0 22.0 93.6 6.4 
3. การปรับสภาพรางกายเขากับการทํางานได 84.0 16.0 94.6 5.4 
4. สามารถเผชิญกบัการเปล่ียนแปลง 62.0 38.0 94.4 5.6 
5. การมีความม่ันคงในอารมณตามสถานการณตางๆ 74.0 26.0 84.8 15.2 
6. การปฏิบัติตนใหเปนที่ยอมรับในสังคม 60.0 40.0 85.4 14.6 
7. ทานมีสัมพันธภาพที่ดกีับผูรวมงาน 74.0 26.0 94.0 6.0 
8. ทานสามารถปฏิบัติตามบทบาทไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  

58.0 42.0 85.2 14.8 

9. ทานพึ่งพาตนเองได 82.0 18.0 91.0 9.0 
10.ทานพึ่งพาผูอ่ืนภายในขอบเขตทีเ่หมาะสมและ
สังคมยอมรับ          

90.0 10.0 91.0 9.0 

 
จากตารางที่ 50 พบวา รอยละที่ผูพิการผานการฟนฟูที่ศูนยฯ มีการปรับตัวในการทํางาน

สูงสุดไดแกขอการปรับสภาพรางกายเขากับการทํางานได รอยละ 94.6 รองลงมาไดแกขอ สามารถ
เผชิญกับการเปล่ียนแปลง รอยละ 94.4 โดยรอยละต่ําสุดไดแกขอ   การมีความม่ันคงในอารมณตาม
สถานการณตางๆ รอยละ 84.8  สวนผูไมผานการฟนฟูที่ศูนย มีคาสูงสุดไดแกขอทานพึ่งพาผูอ่ืน
ภายในขอบเขตที่เหมาะสมและสังคมยอมรับ รอยละ 90 รองลงมาไดแกขอ ทานสามารถทํางานใน
สภาพแวดลอมภายในสถานที่ทํางานไดดี รอยละ 86 โดยรอยละต่ําสุดไดแกขอ   ทานสามารถปฏิบัติ
ตามบทบาทไดอยางมีประสิทธิภาพ รอยละ 58      
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ผลการวิเคราะหขอมูลผูประกอบการ 
ตารางท่ี 51 แสดงจํานวนรอยละผูประกอบการจําแนกตามเพศ 
 

เพศ จํานวน รอยละ 
ชาย 172 57.3 
หญิง 128 42.7 

รวม 300 100.0 
 
จากตารางที่ 51 พบวาผูประกอบการสวนใหญเปนเพศชาย รอยละ 57.3  และเพศหญิงรอย

ละ 42.7 
 

ตารางท่ี 52 แสดงจํานวนรอยละผูประกอบการจําแนกตามอายุ 
 

อาย ุ จํานวน รอยละ 
นอยกวา 25 42 14.0 
26-35 33 11.0 
36-45 105 35.0 
46-55 116 38.7 
56ข้ึนไป 4 1.3 

รวม 300 100.0 
Mean=  35.48                     Max=  57              Min=    23            SD=8.236 

 
จากตารางที่ 52 พบวาผูประกอบการสวนใหญมีอายุอยูในชวง  46-55 ป รอยละ 38.7 

รองลงมาไดแก ชวงอาย3ุ6-45 ป รอยละ 35.5 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 53 แสดงจํานวนรอยละผูประกอบการจําแนกตามระดับการศึกษาสูงสุด 
 

เพศ จํานวน รอยละ 
ประถมศึกษา  5 1.7 
มัธยมศึกษาตอนตน 1 0.3 
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช 21 7.0 
อนุปริญญา/ปวส 29 9.7 
ปริญญาตรีหรือเทียบเทา    227 75.7 
ปริญญาโท หรือสูงกวา 17 5.7 

รวม 300 100.0 
 
จากตารางที่ 53 พบวาผูประกอบการสวนใหญมีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเทา   

รอยละ 75.7 รองลงมาไดแก มัธยมปลายหรือ ปวช รอยละ 7 และตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 54 แสดงจํานวนรอยละผูประกอบการจําแนกตามสถานการสมรส 
 

สถานการสมรส จํานวน รอยละ 
โสด 32 10.7 
สมรส 263 87.6 
หยา/แยก 5 1.7 

รวม 300 100.0 
 
จากตารางที่ 54 พบวาผูประกอบการสวนใหญมีสถานภาพสมรสคู รอยละ 87.6 และโสด

รอยละ 10.7 
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ตารางท่ี 55 แสดงจํานวนรอยละผูประกอบการจําแนกตามระยะเวลาในการเปดดําเนินการ 
 
ระยะเวลาในการดาํเนินการ จํานวน รอยละ 
นอยกวา 5ป 24 8.0 
6-10 79 26.3 
11-15 42 14.0 
16-20 52 17.3 
มากกวา20 103 34.3 
Mean= 27.90                         Max=51                 Min=1               SD=12.534 

 
จากตารางที่ 55 พบวาผูประกอบการสวนใหญมีระยะเวลาในการเปดดําเนินการมากวา 20 

ป รอยละ 34.3  และ 6-10 ป รอยละ 26.3  
 
ตารางท่ี 56 แสดงจํานวนรอยละจําแนกตามจํานวนคนงานในสถานประกอบการ 
 

จํานวนคนงาน จํานวน รอยละ 
นอยกวา 100 103 34.3 
101-200 43 14.3 
201-300 33 11.0 
301-400 16 5.3 
มากกวา 400 186 62.1 

รวม 300 100.0 
Mean=  698.05            Max=11,000           Min=60             SD=   1525.742 

 
จากตารางที่ 56 พบวาสถานประกอบการสวนใหญมีคนงานมากกวา 400 คน รอยละ 62  

และนอยกวา 100 คน รอยละ 34.3 โดยมีคาเฉล่ีย ที่ 698 คน 
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ตารางท่ี 57 แสดงจํานวนรอยละจําแนกตามประเภทสถานประกอบการ 
 

สถานประกอบการ จํานวน รอยละ 
อาหาร 20 6.7 
ส่ิงทอ 20 6.7 
เคร่ืองแตงกาย 12 4.0 
เคมี 18 6.0 
พลาสติก 68 22.7 
กอสราง 15 5.0 
ผลิตภัณฑโลหะ 23 7.7 
เคร่ืองจักรกล 12 4.0 
ไฟฟา 5 1.7 
ขนสง 8 2.7 
เฟอรนิเจอรและเคร่ืองเรือน 12 4.0 
งานการเกษตร 87 29.0 

รวม 300 100.0 
 
จากตารางที่ 57 พบวาสถานประกอบการสวนใหญเปนสถานประกอบการประเภท งาน

การเกษตร รอยละ 29 ประเภทพลาสติก รอยละ 22.7  และผลิตภัณฑโลหะรอยละ 7.7 
 
ตารางท่ี 58 แสดงจํานวน รอยละจําแนกตามการจางงานผูพิการเขาทํางาน 
 

จางงานผูพิการเขาทํางาน
หรือไม 

จํานวน รอยละ 

มี 156 52.0 
ไมมี 144 48.0 

รวม 300 100.0 
 
จากตารางที่ 58 พบวา สถานประกอบการสวนใหญมีการจางงานผูพิการเขาทํางาน รอยละ 

52  และไมมีการจางงานผูพิการเขาทํางานรอยละ 48 
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ตารางท่ี 59 แสดงจํานวน รอยละจําแนกตามปญหาเกี่ยวกับการจัดหาผูพิการเขาทํางาน 
 

ปญหา จํานวน รอยละ 
มี 81 27.0 
ไมมี 219 73.0 

รวม 300 100.0 
 
จากตารางที่ 59 พบวา สถานประกอบการสวนใหญไมมีปญหาเกี่ยวกับการจัดหาผูพิการเขา

ทํางานรอยละ 73  และมีปญหาเกี่ยวกับการจัดหาผูพิการเขาทํางานรอยละ 27 
 
ตารางท่ี 60 แสดงจํานวน รอยละจําแนกตามการมีการประชาสัมพันธรับผูพิการเขาทํางาน 
 

การประชาสัมพันธ จํานวน รอยละ 
มี 114 38.0 
ไมมี 186 62.0 

รวม 300 100.0 
 
จากตารางที่ 60 พบวา สถานประกอบการสวนใหญไมมีการประชาสัมพันธรับผูพิการเขา

ทํางาน รอยละ 62  และมีการประชาสัมพันธรับผูพิการเขาทํางานรอยละ 38 
 
ตารางท่ี 61 แสดงจํานวน รอยละจําแนกตามการมีการวางแผนงานรองรับในการจางงานผู
พิการ 
 

การวางแผน จํานวน รอยละ 
มี 126 42.0 
ไมมี 174 58.0 

รวม 300 100.0 
 
จากตารางที่ 61 พบวา สถานประกอบการสวนใหญไมมีวางแผนงานรองรับในการจางงานผู

พิการรอยละ 58  และมีวางแผนงานรองรับในการจางงานผูพิการ รอยละ 42 
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ตารางท่ี 62 แสดงจํานวนรอยละจําแนกตามงานท่ีเหมาะสมกับผูพิการในสถาน
ประกอบการ 
 

งานท่ีเหมาะสม จํานวน รอยละ 
Stock 8 2.7 
Assembly 31 10.3 
Stationary 2 0.7 
ทุกงานที่ทําได 14 4.7 
บัญชี 13 4.3 
Packing 4 1.3 
ประกอบชิ้นสวน 19 6.3 
ขับรถ 4 1.3 
ธุรการ 85 28.3 
IT-Computer 6 2.0 
QC/ตรวจสอบคุณภาพ 19 6.3 
งานซอม 1 0.3 
แมบาน 9 3.0 
ไมแสดงความคิดเห็น 85 28.3 

รวม 300 100.0 
 
จากตารางที่ 62 พบวา สถานประกอบการสวนใหญคิดวางานที่เหมาะสมกับผูพิการใน

สถานประกอบการไดแกธุรการ รอยละ 28.3 รองลงมาไดแก assembly รอยละ 10.3 โดยมีผูไม
แสดงความคิดเห็นรอยละ 31.3 
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ตารางท่ี 63 แสดงจํานวน รอยละจําแนกตามการพัฒนาทักษะความสามารถผูพิการในการ
ทํางานในสถานประกอบการ 
 

ทักษะ จํานวน รอยละ 
ขับรถ 4 1.3 
การใชจักรอุตสาหกรรม 5 1.7 
คอมพิวเตอร 31 10.3 
ความรูดานอาชีพ 93 31.0 
การส่ือสาร 12 4.0 
การชวยเหลือตัวเอง 4 1.3 
ความปลอดภัยในการทํางาน 9 3.0 
ระงับอารมณตอเพื่อนรวมงาน 1 0.3 
การทํางานรวมกับผูอ่ืน 10 3.3 
ไมแสดงความคิดเห็น 131 43.7 

รวม 300 100.0 
 
จากตารางที่ 63 พบวา สถานประกอบการสวนใหญคิดวาการพัฒนาทักษะความสามารถผู

พิการในการทํางานในสถานประกอบการไดแกความรูดานอาชีพ รอยละ 31.0 รองลงมาไดแก 
คอมพิวเตอร รอยละ 10.3 โดยมีผูไมแสดงความคิดเห็นรอยละ 43.7 
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ตารางท่ี 64 แสดงจํานวน รอยละจําแนกตามคานิยมตอการทํางานรวมกับพนักงานท่ีพิการ
และทุพพลภาพ 
 

รายการ ใช ไมใช 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1. ทานทํางานรวมกับผูพิการอยางเปนมิตร 297 90.3 3 1.0 
2. ทานกลายืนหยัดทํางานรวมกับผูพิการ 258 86.0 13 4.3 
3. ทานไมเลือกปฏิบัติกับผูรวมงานที่พิการ 262 87.3 9 3.0 
4. ทานมีจิตสํานึกในการใหโอกาสผูพิการรวมทํางาน 271 90.3 29 9.7 
5. ทานทํางานรวมกับผูพิการดวยความเสมอภาค 265 88.3 6 2.0 
6.ทานปฏิบัติตอผูรวมงานดวยความมีน้ําใจเมตตา 
เอ้ือเฟอ 

271 90.3 29 9.7 

7. ทานทํางานกับผูพิการโดยมุงหวังใหโอกาสผูพิการ 268 89.3 3 1.0 
8. การทํางานรวมกับผูพิการเปนการแบงเบาภาระทาง
สังคม 

258 86.0 13 4.3 

 
จากตารางที่ 64 พบวาผูประกอบการมีคานิยมตอการทํางานรวมกับพนักงานที่พิการและ

ทุพพลภาพสูงสุดในขอทานทํางานรวมกับผูพิการอยางเปนมิตร และขอทานมีจิตสํานึกในการให
โอกาสผูพิการรวมทํางานและขอทานปฏิบัติตอผูพิการดวยความมีน้ําใจเมตตาและเอ้ือเฟอโดยมีรอย
ละ 90.3 เทากัน 
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ตารางท่ี 65 แสดงจํานวน รอยละจําแนกตามทัศนคติตอการทํางานรวมกับพนักงานท่ีพิการ
และทุพพลภาพ 
 

คําถาม เห็นดวยอยางยิ่ง เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็นดวย ไมเห็นดวยอยาง
ยิ่ง 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1. การทํา งานรวมกับพนักงานที่
พิ ก า ร จ ะ ส ร า ง ภ า ร ะ ใ ห กั บ
ผูรวมงาน 

48 16.0 144 48.0 45 15.0 17 5.7 21 7.0 

2. การทํา งานรวมกับพนักงานที่
พิการจะทํา ใหกระบวนการทํา 
งานเกิดความลาชา 

13 4.3 156 52.0 68 22.7 34 11.3 8 2.7 

3. การทํา งานรวมกับพนักงานที่
พิการ ทํา ใหประสิทธิภาพในการ
ดํา เนินงานขององคกรลดลง 

35 11.7 178 59.3 41 13.7 16 5.3 5 1.7 

4. การทํา งานรวมกับพนักงานที่
พิการ เปนการใหโอกาสผูพิการ 

144 48.0 118 39.3 9 3.0 8 2.7   

5. การทํา งานรวมกับพนักงานที่
พิการ มักมีปญหาดานการ
ส่ือสาร 

10 3.3 50 16.7 87 29.0 119 39.7 5 1.7 

6. การทํา งานรวมกับพนักงานที่
พิการ เปนการแบงเบาภาระทาง
สังคม 

108 36.0 133 44.3 26 8.7 8 2.7   

7 การชวยเหลือพนักงานที่พิการ
ทําใหทานรูสึกเหมือนไดทําบุญ 

98 32.7 125 41.7 17 5.7 20 6.7 15 5.0 

8. การทํา งานรวมกับพนักงานที่
พิการ ทํา ใหทานเห็นทักษะ
พิเศษของผูพิการ 

61 20.3 174 58.0 34 11.3 1 0.3 5 1.7 

9. การทํา งานรวมกับพนักงานที่
พิการ ทํา ใหทานเกิดความรูสึก
เห็นอกเห็นใจผูอื่น 

71 23.7 157 52.3 25 8.3 12 4.0 10 3.3 

10. การทํา งานรวมกับพนักงาน
ที่พิการ ทําใหองคกรส้ินเปลือง
คาใชจายในการจัดหาส่ิงอํานวย
ความสะดวกใหแกผูพิการ 

32 10.7 133 44.3 77 25.7 25 8.3 8 2.7 
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จากตารางที่ 65 พบวา ผูประกอบการมีทัศนคติตอการทํางานรวมกับพนักงานที่พิการและ
ทุพพลภาพในระดับเห็นดวยอยางยิ่งสูงสุด ในขอการทํา งานรวมกับพนักงานที่พิการ เปนการแบง
เบาภาระทางสังคมรอยละ 36 
 
ตารางท่ี 66 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จําแนกตามทัศนคติตอการทํางานรวมกบั 
พนักงานท่ีพกิารและทุพพลภาพ 
 

คําถาม Mean S.D. 
1. การทํางานรวมกับพนักงานที่พิการจะสรางภาระใหกับผูรวมงาน 3.66 1.07 
2. การทํางานรวมกับพนักงานที่พิการจะทํา ใหกระบวนการทํา งานเกิด
ความลาชา 

3.47 0.87 

3. การทํางานรวมกับพนักงานที่พิการ ทํา ใหประสิทธิภาพในการดํา 
เนินงานขององคกรลดลง 

3.81 0.70 

4. การทํางานรวมกับพนักงานที่พิการ เปนการใหโอกาสผูพิการ 4.43 0.69 
5. การทํางานรวมกับพนักงานที่พิการ มักมีปญหาดานการส่ือสาร 2.78 0.89 
6. การทํางานรวมกับพนักงานที่พิการ เปนการแบงเบาภาระทางสังคม 4.24 0.74 
7. การชวยเหลือพนักงานที่พิการทําใหทานรูสึกเหมือนไดทําบุญ 3.99 1.09 
8. การทํางานรวมกับพนักงานที่พกิาร ทํา ใหทานเห็นทักษะพิเศษของผู
พิการ 

4.04 0.72 

9. การทํางานรวมกับพนักงานที่พิการ ทํา ใหทานเกิดความรูสึกเห็นอก
เห็นใจผูอ่ืน 

3.97 0.92 

10. การทํางานรวมกับพนักงานที่พิการ ทําใหองคกรส้ินเปลือง
คาใชจายในการจัดหาส่ิงอํานวยความสะดวกใหแกผูพิการ 

3.57 0.91 

 
จากตารางที่ 66 พบวา ผูประกอบการมีคาเฉล่ียทัศนคติตอการทํางานรวมกับพนักงานที่

พิการและทุพพลภาพสูงสุดในขอการทํา งานรวมกับพนักงานที่พิการ เปนการใหโอกาสผูพิการ 4.43  
รองลงมาไดแกขอ การทํา งานรวมกับพนักงานที่พิการ เปนการแบงเบาภาระทางสังคม คาเฉล่ีย 
4.24  และผูประกอบการมีคาเฉล่ียทัศนคติตอการทํางานรวมกับพนักงานที่พิการ/ทุพพลภาพต่ําสุด
ในขอการทํา งานรวมกับพนักงานที่พิการ มักมีปญหาดานการส่ือสาร 2.78  
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ตารางท่ี 67 แสดงจํานวน รอยละจําแนกตามความรูเกี่ยวกับกฎหมายการจางงานผูพิการ 
 

รายการ ตอบถูก ตอบผิด 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1. ประเทศไทยเรามีพระราชบัญญัติสงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผูพิการ 

277 92.3 5 1.7 

2. เจตนารมณของกฎหมายเพื่อคุมครองผูพิการใหมี
งานทําโดยไมเลือกปฏิบัติ 

273 91.0 9 3.0 

3. สถานประกอบการที่มีลูกจางทีไ่มใชผูพิการ 100 คน
ตองจาง ผูพิการ 1 คน 

249 83.0 32 10.7 

4เศษของลูกจางทั่วไป 100 คนถาเกิน 50 คน ตองจาง
งานผูพิการเพิ่มอีก 1 คน 

224 74.7 57 19.0 

5. กรณีสถานประกอบการมีสํานักงานสาขาใหนับรวม
จํานวนลูกจางทุกสาขา 

227 75.7 54 18.0 

6. นายจางตองสงสําเนาสมุดประจําตัวผูพิการที่จาง
งานใหโดยสัญญาจางที่มีระยะเวลาไมนอยกวา 1 ป 

258 86.0 23 7.7 

7.การสงสําเนาประจําตัวสมุดคนพิการ ผูพิการตองลง
ลายมือชื่อรับรองเอกสาร 

276 92.0 5 1.7 

8.สถานประกอบการที่ไมประสงคจะรับผูพิการเขา
ทํางาน อาจใหสัมปทานหรือจางสถานที่จําหนาย
สินคาหรือบริการใหกับผูพิการได 

250 83.3 31 10.3 

 
จากตารางที่ 67 พบวา ดานความรูเกี่ยวกับกฎหมายการจางงานผูพิการโดยผูประกอบการ

ตอบผิดมากที่สุดไดแกขอเศษของลูกจางทั่วไป 100 คนถาเกิน 50 คน ตองจางงานผูพิการเพิ่มอีก 1 
คน รอยละ 19 ตามมาดวยขอ  กรณีสถานประกอบการมีสํานักงานสาขาใหนับรวมจํานวนลูกจางทุก
สาขา รอยละ 18 
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ตารางท่ี 68 แสดงจํานวน รอยละจําแนกตามปญหาของการสมัครงานและการทํางานของผู
พิการ 
 

ปญหา จํานวน รอยละ 
สังคมไมยอมรับ 11 3.7 
มีความกังวลวาจะถูกปฏิเสธ 15 5.0 
ทํางานไมเทาเทียมคนปกติ 19 6.3 
การเดินทาง 12 4.0 
ตําแหนงงานนอย 5 1.7 
วุฒิไมตรงกับงาน 9 3.0 
ชองทางการเปดรับสมัครนอย 10 3.3 
ทําทะเบียนคนพิการที่ตองการ
หางาน 

5 1.7 

โครงสรางสถานประกอบการ
ไมพรอมรับผูพิการ 

15 5.0 

การส่ือสารในการทํางาน 5 1.7 
พนักงานผูพิการลาออกบอย 5 1.7 
ไมมีปญหา 189 63.0 

รวม 300 100.0 
 
จากตารางที่ 68 พบวา ปญหาของการสมัครงานและการทํางานของผูพิการสวนใหญไดแก 

ทํางานไมเทาเทียมคนปกติ รอยละ 6.3 ตามดวย โครงสรางสถานประกอบการไมพรอมรับผูพิการ 
รอยละ 15 และมีความกังวลวาจะถูกปฏิเสธรอยละ 15 
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ผลการวเิคราะหขอมูลผูรวมงานกบัผูพิการ 
ตารางท่ี 69 แสดงจํานวน รอยละจําแนกตามเพศของผูรวมงานกับผูพิการ 
 

เพศ จํานวน รอยละ 
ชาย 122 39.9 
หญิง 184 60.1 

รวม 306 100.0 
 
จากตารางที่ 69 พบวาผูรวมงานกับผูพิการสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 60.1  และ 

เพศหญิงรอยละ 39.9 
 
ตารางท่ี 70 แสดงจํานวน รอยละจําแนกตามอายุของผูรวมงานกับผูพิการ 
 

อาย ุ จํานวน รอยละ 
นอยกวา25 45 14.7 
26-35 154 50.3 
36-45 63 20.6 
46-55 43 14.1 
55ข้ึนไป 1 0.3 

รวม 306 100.0 
Mean= 34.26Max=59                Min=19                  SD=9.046 

 
จากตารางที่ 70 พบวาผูรวมงานกับผูพิการสวนใหญมีอายุอยูในชวง 26-35 ป รอยละ 50.3 

รองลงมาไดแก ชวงอาย3ุ6-45 รอยละ 20.6 และนอยกวา 25 คิดเปนรอยละ 14.7 
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ตารางท่ี 71 แสดงจํานวน รอยละจําแนกตามสถานะภาพสมรส 
 

สถานการสมรส จํานวน รอยละ 
โสด 143 46.7 
สมรส 143 46.7 
หมาย 6 2.0 
หยา 4 1.3 
แยกกันอยู 10 3.3 

รวม 306 100.0 
 

จากตารางที่ 71 พบวาผูรวมงานกับผูพิการสวนใหญมีสถานภาพสมรสคู และโสดเทากันคือ 
รอยละ 46.7 รองลงมาไดแก หมาย รอยละ 2 
 
ตารางท่ี 72 แสดงจํานวน รอยละจําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือนของผูรวมงานกับผูพิการ 
 

รายได จํานวน รอยละ 
นอยกวา 10000 69 22.5 
10000-20000 143 46.7 
20001-30000 53 17.3 
มากกวา 30000 41 13.4 
Mean= 17,414.84                    Max=60,000                 Min=7,000             SD=8,681.441 
  

จากตารางที่ 72 พบวาผูรวมงานกับผูพิการสวนใหญมีรายไดเฉล่ียตอเดือน10,000-20,000 
บาทรอยละ 46.7 รองลงมาไดแกนอยกวา 10,000 รอยละ 22.5 
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ตารางท่ี 73 แสดงจํานวน รอยละจําแนกตามการไดรับสวัสดิการจากสถานประกอบการ 
 

สวัสดกิาร จํานวน รอยละ 
ที่พักอาศัย 36 11.8 
โบนัส 259 84.6 
รถรับสง 173 56.5 
คารักษา 153 50.0 
ทายาท 9 2.9 
เบี้ยขยัน 265 86.6 
เงินทําขวัญบุตร 62 20.3 
การศึกษาบุตร 55 18.0 
การสมรถ 65 21.2 
เสียชีวิต 108 35.3 
เงินกูเคหะ 47 15.4 
ชวงอายุงาน 44 14.4 
รักษาบิดา มารดา คูสมรส 49 16.0 
ชดเชยลาออก 62 20.3 
อาหารกลางวัน 111 36.3 
กองทุนสํารองเล้ียงชีพ 124 40.5 
หมายเหตุ : ขอคําถามตอบไดมากกวา 1 ขอ 
 

จากตารางที่ 73 พบวาผูรวมงานกับผูพิการสวนใหญไดรับสวัสดิการจากสถานประกอบการ
ดานเบี้ยขยันรอยละ 86.6 รองลงมาไดแกโบนัส รอยละ 84.6 
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ตารางท่ี 74 แสดงจํานวน รอยละจําแนกตามตําแหนงงานของผูรวมงาน 
 

ตําแหนง จํานวน รอยละ 
HR&GA 1 0.3 
ผูจัดการ-ผูบริหาร 1 0.3 
ผูชวยผูจัดการ 2 0.7 
พนักงาน 131 44.1 
หัวหนาแผนก 58 19.5 
Safety 9 3.0 
ฝายผลิต 79 26.6 
จป. 6 2.0 
วิศวะ 19 6.4 

รวม 306 100.0 
 
จากตารางที่ 74 พบวาผูรวมงานกับผูพิการสวนใหญทํางานในตําแหนงพนักงาน  

รอยละ 41.1 รองลงมาไดแกฝายผลิตรอยละ 26.6 และหัวหนาแผนก 19.5 ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 75 แสดงจํานวน รอยละจําแนกตามการยอมรับในการทํางานรวมกับผูพิการ 
 
การยอมรับในการทํางาน จํานวน รอยละ 

ยอมรับ 261 85.3 
ไมยอมรับ 2 0.7 
เฉยๆ 43 14.0 

รวม 306 100.0 
 
จากตารางที่ 75 พบวาผูรวมงานกับผูพิการสวนใหญยอมรับในการทํางานรวมกับผูพิการ

รอยละ85.3เฉยๆ รอยละ 14.0 และไมยอมรับรอยละ  0.7 
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ตารางท่ี 76 แสดงจํานวน รอยละจําแนกตามระดับการมีสัมพันธภาพกับเพื่อนรวมงานท่ี
พิการ 
 

สัมพันธภาพกับเพื่อน
รวมงาน 

จํานวน รอยละ 

ดี 160 52.3 
ปานกลาง 127 41.5 
ไมดี 8 2.6 

รวม 295 96.4 
 
จากตารางที่ 76 พบวาผูรวมงานกับผูพิการสวนใหญมีความสัมพันธภาพกับเพื่อนรวมงานที่

พิการอยูในระดับดีรอยละ 52.3 ระดับปานกลาง รอยละ 41.5 และไมดี รอยละ  2.6 ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 77 แสดงจํานวน รอยละจําแนกตามประสบการณในการพูดคุยกับพนักงานบริษัท
ท่ีเปนคนพิการ 
 

การพดูคุยกับคนพกิาร จํานวน รอยละ 
เปนประจํา/ทุกวัน 30 9.8 
เคยบอย 21 10.1 
นานๆคร้ัง 172 56.2 
ไมเคยพูดคุยดวยเลย 73 23.8 

รวม 306 100.0 
 
จากตารางที่ 77 พบวาผูรวมงานกับผูพิการสวนใหญมีประสบการณในการพูดคุยกับ

พนักงานบริษัทที่เปนคนพิการนานๆคร้ังรอยละ 56.2 และ ไมเคยพูดคุยดวยเลย รอยละ 23.8 
ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 78 แสดงจํานวน รอยละจําแนกตามคานิยมตอการทํางานรวมกับพนักงานท่ีพิการ
และทุพพลภาพ 
 

คําถาม ใช ไมใช 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1. ทานทํางานรวมกับผูพิการแบบกัลยาณมิตร 272 88.6 29 9.5 
2. ทานกลายืนหยัดทํางานรวมกับผูพิการ 274 89.5 27 8.8 
3. ทานไมเลือกปฏิบัติกับผูรวมงานที่พิการ 255 83.3 46 15.0 
4. ทานมีจิตสํานึกในการใหโอกาสผูพิการรวมทํางาน 298 97.4 3 1.0 
5. ทานทํางานรวมกับผูพิการดวยความเสมอภาค 294 96.1 7 2.3 
6. ทานปฏิบัติตอผูรวมงานที่พิการดวยความมีน้ําใจ 
เมตตา และเอ้ือเฟอ 

297 97.1 4 1.3 

7. ทานถือวาผูพิการเปนสวนหนึ่งของทีมงาน 301 98.4 4 1.3 
8. ทานเคารพและ เปดใจรับฟงความเห็นผูพิการ 297 97.1 4 1.3 

 
จากตารางที่ 78 พบวาผูรวมงานกับผูพิการสวนใหญมีคานิยมตอการทํางานรวมกับ

พนักงานที่พิการและทุพพลภาพสูงสุดในขอทานถือวาผูพิการเปนสวนหนึ่งของทีมงาน รอยละ 98.4 
และคานิยมต่ําสุดในขอ ทานไมเลือกปฏิบัติกับผูรวมงานที่พิการ รอยละ 83.3 
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ตารางท่ี 79 แสดงจํานวน รอยละจําแนกตาม ทัศนคติตอการทํางานรวมกับพนักงานท่ี
พิการและทุพพลภาพ 
 

คําถาม 
เห็นดวยอยาง

ยิ่ง 
เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็นดวย ไมเห็นดวย

อยางยิง่ 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1. การทํางานรวมกับพนักงานที่
พิการจะสรางภาระใหกับผูรวมงาน 

21 6.9 128 41.8 69 22.5 49 16.0 22 7.2 

2. การทํางานรวมกับพนกังานที่
พิการจะทํา ใหกระบวนการทํางาน
เกิดความลาชา 

15 4.9 127 41.5 84 27.5 55 18.0 8 2.6 

3. การทํางานรวมกับพนักงานที่
พิการ ทํา ใหประสิทธิภาพในการดํา 
เนินงานขององคกรลดลง 

26 8.5 139 45.4 71 23.2 48 15.7 5 1.6 

4. การทํางานรวมกับพนักงานที่
พิการ เปนการใหโอกาสผูพิการ 

123 40.2 145 47.4 16 5.2 3 1.0 2 0.7 

5. การทํางานรวมกับพนักงานที่
พิการ มักมีปญหาดานการส่ือสาร 

7 2.3 40 13.1 98 32.0 115 37.6 29 9.5 

6. การทํางานรวมกับพนักงานที่
พิการ เปนการแบงเบาภาระทาง
สังคม 

63 20.6 191 62.4 29 9.5 6 2.0 298 94.4 

7. การทํางานรวมกับพนักงานที่
พิการ เปนการสรางความรูสึกการ
เปนสวนหนึ่งของสังคมใหแกผูพิการ 

          

8. การชวยเหลือพนักงานที่พิการทํา
ใหทานรูสึกเหมือนไดทําบุญ 

99 32.4 161 52.6 17 5.6 10 3.3 2 0.7 

9. การทํางานรวมกับพนักงานที่
พิการ ทํา ใหทานเห็นทักษะพิเศษ
ของผูพิการ 

79 25.8 171 55.9 37 12.1 2 0.7 289 94.4 

10. การทํางานรวมกับพนักงานที่
พิการ ทํา ใหทานเกิดความรูสึกเห็น
อกเห็นใจผูอื่น 

80 26.1 192 62.7 17 5.6     
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ตารางท่ี 79 แสดงจํานวน รอยละจําแนกตาม ทัศนคติตอการทํางานรวมกับพนักงานท่ี
พิการและทุพพลภาพ (ตอ) 
 

คําถาม 
เห็นดวยอยาง

ยิ่ง 
เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็นดวย ไมเห็นดวย

อยางยิง่ 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

11. การทํางานรวมกับพนักงานที่
พิการ ทําใหตองเพิ่มขั้นตอนในการ
ทํางานมากขึ้น 

          

12. การทํางานรวมกับพนักงานที่
พิ ก า ร  ทํ า ใ ห อ ง ค ก ร ส้ิ น เ ป ลื อ ง
คาใชจายในการจัดหาส่ิงอํานวย
ความสะดวกใหแกผูพิการ 

58 19.0 99 32.4 55 18.0 61 19.9 16 5.2 

 
จากตารางที่ 79 พบวาผูรวมงานกับผูพิการสวนใหญมีทัศนคติตอการทํางานรวมกับ

พนักงานที่พิการและทุพพลภาพสูงสุดในขอการทํางานรวมกับพนักงานที่พิการ เปนการใหโอกาสผู
พิการรอยละ 40.2 
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ตารางท่ี 80 แสดง คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานดานทัศนคติตอการทํางานรวมกับ 
พนักงานท่ีพิการและทุพพลภาพ 
 

คําถาม Mean S.D. 
1. การทํา งานรวมกับพนักงานที่พิการจะสรางภาระใหกับผูรวมงาน 3.27 1.07 
2. การทํา งานรวมกับพนักงานที่พิการจะทาํ ใหกระบวนการทํา งานเกิดความ
ลาชา 

3.30 0.93 

3. การทํา งานรวมกับพนักงานที่พิการ ทําใหประสิทธิภาพในการดํา เนินงาน
ขององคกรลดลง 

3.46 0.93 

4. การทํา งานรวมกับพนักงานที่พิการเปนการใหโอกาสผูพิการ 4.33 0.69 
5. การทํา งานรวมกับพนักงานที่พิการมักมีปญหาดานการส่ือสาร 2.59 0.93 
6. การทํา งานรวมกับพนักงานที่พิการเปนการแบงเบาภาระทางสังคม 4.08 0.63 
7. การชวยเหลือพนักงานที่พิการทําใหทานรูสึกเหมือนไดทําบุญ 4.19 0.75 
8. การทํา งานรวมกับพนักงานที่พิการ ทําใหทานเห็นทักษะพิเศษของผูพิการ 4.12 0.67 
9. การทํา งานรวมกับพนักงานที่พิการ ทําใหทานเกิดความรูสึกเห็นอกเห็นใจ
ผูอ่ืน 

4.22 0.53 

10. การทํา งานรวมกบัพนักงานที่พิการ ทําใหองคกรส้ินเปลืองคาใชจายใน
การจัดหาส่ิงอํานวยความสะดวกใหแกผูพิการ 

3.42 1.18 

 
จากตารางที่ 80 พบวา คาเฉล่ียสูงสุด  ดานทัศนคติตอการทํางานรวมกับพนักงานที่พิการ

และทุพพลภาพ ของผูรวมงานในขอการทํางานรวมกับพนักงานที่พิการ เปนการใหโอกาสผูพิการ
คาเฉล่ีย 4.33  รองลงมาไดแกการทํางานรวมกับพนักงานที่พิการ ทําใหทานเกิดความรูสึกเห็นอก
เห็นใจผูอ่ืน 4.22 ขอที่มีคาเฉล่ียต่ําสุดไดแกขอการทํางานรวมกับพนักงานที่พิการ มักมีปญหาดาน
การส่ือสาร 2.59 
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ตารางท่ี 81 แสดงจํานวน รอยละจําแนกตามปญหาของการทํางานรวมกับผูพิการมากท่ีสุด 
 

ปญหา จํานวน รอยละ 
จัดงานไมเหมาะสม 5 1.6 
การจัดพื้นที่สําหรับผูพิการ 4 1.3 
งานลาชา 7 2.3 
การส่ือสาร 74 24.2 
ความคลองตัวในการทํางาน 5 1.6 
การดําเนินชีวิตประจําวัน 2 0.7 
การมองเห็น 4 1.3 
ไมมีปญหา 205 66.9 

รวม 300 100 
 
จากตารางที่ 81 พบวาผูรวมงานกับผูพิการสวนใหญมีปญหาของการทํางานรวมกับผูพิการ

มากที่สุดในดานการส่ือสารรอยละ 24.2 รองลงมาไดแกจัดงานไมเหมาะสมและความคลองตัวใน
การทํางาน รอยละ 1.6 เทากัน 
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ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางการทํางานในสถานประกอบการกับปจจัยดาน 
ความรูกฎหมาย ทัศนคติ อัตมโนทัศน และการปรับตัว 
 
ตารางท่ี 82 แสดงความสัมพันธระหวางการทํางานในสถานประกอบการกับปจจัยดาน 
ความรู กฎหมาย ทัศนคติ อัตมโนทัศน และการปรับตัว 
 
  

B S.E. Wald df Sig. OR 
95%CI 

 ตัวแปร Lower Upper 
 ความรู -.591 .237 6.216 1 .013 .554 .348 .881 

ทัศนคติ .639 .226 8.002 1 .005 1.895 1.217 2.951 
อัตมโนทัศน .743 .241 9.516 1 .002 2.103 1.311 3.373 
การปรับตัว -.353 .268 1.738 1 .187 .702 .415 1.188 
Constant .775 .256 9.180 1 .002 2.170   

Binary Logistic Regression 
 

จากตารางที่ 82 พบวา การทํางานในสถานประกอบการมีความสัมพันธกับปจจัยดาน
ความรูกฎหมาย ทัศนคติ อัตมโนทัศนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนการปรับตัวไมมี
ความสัมพันธกับการทํางานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผูทํางานในสถาน
ประกอบการมีความรูดานกฎหมายสูงกวาผูไมทํางานในสถานประกอบการ.554เทา และผูทํางานใน
สถานประกอบการมีทัศนคติสูงกวาผูไมทํางานในสถานประกอบการ 1.89 เทา และผูทํางานในสถาน
ประกอบการมีอัตมโนทัศนสูงกวาผูไมทํางานในสถานประกอบการ 2.13 เทา 
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ผลการเปรียบเทียบ ความรูดานกฎหมาย ทัศนคติ อัตมโนทัศน การปรับตัว ระหวางผูพิการ
ท่ีผานการบําบัดและไมผานการบําบัด 
 
ตารางท่ี 83 แสดงผลการเปรียบเทียบ ความรูดานกฎหมาย ทัศนคติ อัตมโนทัศน การ
ปรับตัว ระหวางผูพิการท่ีผานการฟนฟแูละไมผานการฟนฟ ู
 

 
ดาน 

การผานการบําบัด  
t 

 
Sig. ผูผานการบาํบดั ผูท่ีไมผานการ

บําบัด 
X  S.D X  S.D 

1. ความรูดานกฎหมาย 6.10 1.96 5.86 1.24 1.241 0.291 
2. ทัศนคต ิ 38.42 5.26 35.16 6.55 3.415 0.001 
3. อัตมโนทัศน 37.86 5.07 36.24 3.35 6.884 <0.001 
4. การปรับตัว 9.04 1.58 8.50 1.86 2.006 0.050 
Independent T-Test 
 

จากตารางที่ 83 พบวา ทัศนคติ อัตมโนทัศน การปรับตัว ระหวางผูพิการที่ผานการบําบัด
และไมผานการบําบัดมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



170 
 

ผลการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ 
           ผลการสัมภาษณเชิงลึกผูผานการบําบัดดานปจจัยที่สงผลตอการจางงานของผูพิการและ
ทุพพลภาพสามารถนําเสนอไดดังนี้ 
ปจจัยดานอัตมโนทัศน 

1. การขาดความมั่นใจในการเขาสังคม 
         ผูพิการที่ผานการบําบัดบางทานเทานั้นที่ขาดความม่ันใจในตนเองในการที่จะเขาสังคม และ
เม่ือผูพิการปรากฏตัวตอสังคม มักมีอาการประหมา บางรายมีอาการส่ันเปนมูลเหตุใหตัดสินใจไมไป
ทํางานยังสถานประกอบการที่มีคนงานปริมาณมากและมักตองการที่จะทํางานอยูที่บานที่ไมตอง
พบปะผูคนมากนัก ดังคํากลาวของผูผานการบําบัดดังนี้ 
 
  “ เวลาเจอคนมากๆ ไมกลาสบตาใครบางทีก็ส่ันข้ึนมาเฉยๆ ถาไปทําโรงงานกลัวเขาวาดวย ไมกลา
ไปทํา” 
 
  “ก็ยังยังไมคอยม่ันใจ บางทีก็อายๆ อยูอะ” 
 
“ กลัววาถาไปสมัครงานเขาจะไมรับเขาทํางานเพราะรางกายพิการและกลัวเพื่อนรวมงานจะรังเกียจ
เพราะพิการ  อยากใหชวยเหลือครอบครัวเพราะผมเปนเสาหลักของครอบครัวแตตองมาพิการ 
ผมสงสารแฟนที่ตองมาทํางานทนรอนทนหนาวเพื่อหาเงินมาเล้ียงครอบครัว” 
 

2. ความไมสะดวกเร่ืองท่ีพัก 
        ผูผานการบําบัดบางทานไมสมัครใจที่จะไปทํางานโดยใหเหตุผลวาไมสะดวกเร่ืองที่พัก และ
การเดินทางถาสถานประกอบการไมมีที่พักใหก็ไมอยากไปทํางานเพราะการเดินทางไมสะดวก  
ดังคํากลาวดังนี้ 
 
“ก็มาอยูนี่ไดปเดียวก็ไปเชียงใหมป 53 ไปอยู 2 ปก็มีคนติดตอทํางานแหละ แตผมไมไปเอง ก็อยูทํา
สวน มันลําบากเร่ืองที่พักครับ มันตองนั่งรถไปนั่งรถกลับอีกอยางหนึ่งไกลเร่ืองที่พัก และไมรูทําไงมือ
เดียวอีกกลัวเคาวาครับ” 
“ สถานประกอบการที่ไมมีทางลาด หองน้ําคนพิการ หองพักสําหรับคนพิการ การเก็บคาใชจายสูง 
ไมสะดวกในการเดินทาง” 
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3. มองวาตนเองไมเหมาะกับงาน 
ผูผานการบําบัดเฉพาะบางคนมองตนเองวาไมเหมาะกับงาน และมองวานายจาง ไม

สามารถวิเคราะหไดวาตนเองจะสามารถทํางานอะไรไดบาง บางคร้ังผูพิการเกิดอาการทอแทไมรูจะ
ทํางานอะไรที่เหมาะสมกับความสามารถของตนเอง และมองวาความสามารถไมเทาคนปกติ  
ดังคํากลาวดังนี้ 
 
“สมมตินั่งคุยกับผม ผมอยากทําหมดแหละครับ แต มันไมเอ้ือ พี่ลองมองผม ผมจะไปทําอะไรได 
ลองมองงายๆ แคเราสองคน” 
 
“ก็ผมถึงบอกถามวา อยางผมจะทําอะไรได บางที พูดถึงผมนะครับ อะไรก็อยากทําจะเอาหมด พอ
ไปทําแลวไมตรงกับสภาพเรา มันก็เลยเกิดอาการทอที่วา บางคนเคาถามผม วาแลวคุณถนัดอะไร ก็
ผมถนัดชางแตเดียวนี้มันไปชางไมได ผมตองปรับเปล่ียนใหมไมรูผมจะไปทําอะไร ผมยังงง อยู ไมรู
ผมจะไปทําอะไรด”ี 
“ผมยังไมรูความสามารถตัวเอง พี่วาผมพอจะทําอะไรได ตรงนั้น ผมจบไปแลว ผมตองมาเร่ิมอัน
ใหม ผมไมรูผมจะทําอะไรดี ผมรูแตวาผมอยากไดงาน อยากทํางาน” 
 
“ความสามารถในการทํางานไมเทาเทียมกับคนปกติจึงทําใหสถานประกอบการไมใหการยอมรับ” 
 

4. ความนอยเน้ือต่ําใจ 
       ผูพิการที่ผูผานการบําบัดบางทานรูสึกนอยใจเม่ือเม่ือผูรวมงานบางคนพูดกับผูพิการดวย
ถอยคําที่ทําใหเกิดความสะเทือนใจ ขาดความเห็นอกเห็นใจจากเพื่อนรวมงาน มีการใชคําพูดที่ดูถูก
เหยียดหยาม มีการแบงชนชั้นวรรณะ  อาจถูกมองวาไรคา บางบริษัทไมคอยชวยเหลือคนพิการ
เทาใดนักจึงทําใหคนพิการบางคนเกิดปมดอยใหกับตนเองดังคํากลาวดังนี้  
 
“มันเจ็บมันอยูที่จิตใจวาเราจะรับไดหรือเปลา เคาพูดมาเราจะรับไดหรือเปลา แตผมอยู ผมอยูใน
กลุมคนเยอะ คนขับรถมีแตคนเดียวกัน ผมอยูไดดวยคนขับรถ แตพวกผูหญิงพวกในออฟฟตไมได
เร่ืองเลยครับ พูดกับผมยิ่งกวาพูดกับอะไรอีกครับ” 
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            “แบบเหมือนไมเห็นใจเรา อะไรแคนี้ก็ไมได เคาพูดไมเขาใจจิตใจเราบางส่ิงบางอยางคนดีๆ 
อาจทําไมไดอยางผม แตบางส่ิงบางอยางของเล็กนอยผมอาจจะทําไมได แตเคาไปมองตรงจุดนั้นอะ
ครับ” 
            “เพื่อนรวมงานแบงชนชั้นคนปกติคนพิการ” 
“ การชวยเหลือของนายจาง ของบริษัทที่บางบริษัทไมคอยชวยเหลือคนพิการเทาใดนักจึงทําให 
คนพิการบางคนเกิดปมดอยใหกับตนเอง” 
 
“ คําพูด การไดรับคําดูถูกเหยียดหยาม แบบวา (คุณสามารถทํางานใหเราได100% เหมือนคนอ่ืนๆ
จริงหรอ) คุณจะไมมาเปนภาระใหกับบริษัทเราใชไหม” 
 
“ เพื่อนรวมงานคิดวาเราพิการแตไมมองวาเราสามารถทําได” 
 
“ ชีวิตทุกคนยอมมีคาเสมอ ถามองเห็นชีวิตในความเปนจริงผมเปนคนที่ไมเคยยอมแพอะไรงายๆ 
กอนหนานี้ผมเคยมีชีวิตที่ดีมีครอบครัวที่อบอุนมีหนาที่การงานที่ม่ันคงหลังจากไดรับอุบัติเหตุเสีย
แขนขางซายที่ถนัดไปและขาทั้งสองขางไปเหลือเพียงแขนขางขวาที่ไมถนัดไวเพียงขางเดียวผมถาม
ตัวเองวาจะอยูไดอยางไร ชีวิตผมเปล่ียนไปทุกคนสวนมากมองผมอยางไรคาแมแตคนใกลตัว 
เหตุการณไมคาดคิดของผมเกิดข้ึนเม่ือป พ.ศ.2554 ผมใชเวลารักษารางกาย หนึ่งปกวาผมก็กลับมา
เดินไดอีกคร้ัง แตคร้ังที่ผมรักษาตัวอยูที่ศูนยฟนฟูปทุมธานี ผมเร่ิมมองเห็นวาชีวิตเปล่ียนแปลงไปคน
ที่เคยรักหรือคนที่รูจักก็หายหนาไป ผมเร่ิมรูซึ่งถึงชีวิตที่แทจริงผมจึงมุงม่ันฝกอาชีพในศูนยฟนฟูดวย
การแกะลายกระจกฝกดวยมือที่ไมถนัด เรียนไดประมาณส่ีเดือนผมก็จบการเรียนและออกจากศูนย
ไป แตแทนที่ผมออกมาจะกลับไปหาลูกหาเมีย แตผมกลับไปแกะกระจกขายที่ จ. กาญจนบุรี ได1 ป
ขายไดประมาณสองรอยกวาบาน บานเล็กขาย 700 บาท บานใหญขาย1000บาท ผมภูมิใจมากที่
อยูดวยลําแขงตัวเองหาเงินดวยตัวเองและเล้ียงตัวเองไดโดยที่ไมเปนภาระของใครจากนั้นผมจึงไป
หาครอบครัวเม่ือถึงบาน ลูกเมียจึงบอกไมใหไปไหนใหอยูบานเล้ียงไก แตผมบอกวาชีวิตผมตองมีคา
กวาการเล้ียงไก ผมจึงเขากรุงเทพ แกะกระจกขายพัฒนาผลงานของผมอยางตอเนื่องพอขายไดพอ
กินไปวันๆ ผมมีความตั้งใจและมุงม่ัน ผมมีพรสวรรคดานศิลปะหลายอยางกอนที่ยังไมเกิดอุบัติเหตุ 
เชนการแกะสลักไมหรือวาดรูปผมม่ันใจในฝมือการแกะกระจกของผมมาก ผมรับแกะรูปภาพตางๆ
ทุกชนิดแตผมยังขาดคนสงเสริม สนับสนุนใหการชวยเหลือ ลําพังตัวผมเดินไปไหนมาไหนไดก็จริง
แตผมนําของไปขายก็ลําบากจึงขอวอนผูมีจิตเมตตาชวยสงเสริมผมดวยเถิด เดือนเมษายน 2557 
ผมจะลองไปแกะกระจกขายที่ อ.สังขละ จ. กาญจนบุรี ผมจะดันทุลังไปใหถึงขีดสุดใหทุกคนไดรูวา
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แมผมจะเหลือแขนที่ไมถนัดเพียงขางเดียวผมก็สามารถอยูดวยตนเองไดผมจะสูและกาวไปขางหนา
ใหถึงขีดสุดใหจนได” 
 

5. นายจางไมเห็นความสามารถ 
ยังมีนายจางบางคนมองไมเห็นความสามารถของผูพิการมีการประเมินศักยภาพผูพิการต่ํา

ดังคํากลาวดังนี้ 
 

“ นายจางมักประเมินผูพิการที่ไปสมัครงานจากสภาพความพิการที่เห็นต่ําเกินไปโดยไมคํานึงถึง
ความสามารถที่มี” 
 

6. การขาดการยอมรับจากเพื่อนรวมงาน 
ผูพิการบางทานเทานั้นที่มองวาถูกเลือกปฏิบัติ มีขอจํากัดในการทํางานไมเปนที่ยอมรับจากเพื่อน
รวมงานดังคํากลาวดังนี้ 
 
“การโดนเลือกปฏิบัติโดยมองวาทํางานแยกวาคนปกติ มีขอจํากัดในการทํางาน” 
 
“การไมยอมรับจากเพื่อนรวมงาน ไมเขาใจความพิการของผูพิการ” 
 
‘ การยอมรับจากทุกคน(นายจาง) สมัครเขาทํางานแลวจะไดสิทธิเทาเทียมกับคนอ่ืนๆ 
สถานประกอบการไมคอยรับผูพิการเขาทํางาน” 
 
“ หางานยาก  ทํางานไดชาเพื่นรวมงานไมยอมรับ” 
 
ปจจัยดานทัศนคติ 
 
1. สถานประกอบการไมใหการยอมรับ 
   สถานประกอบการมองบางแหง วาผูพิการบางคนบุคลิกไมดีเนื่องจากมีแขนเดียวใหออกไปหา
ทํางานในที่แหงใหม บางคร้ังฝายบุคคลเปนผูใหเปล่ียนสถานที่ทํางานดวยเพราะไมยอมรับ อาจ
พิจารณาผูพิการที่มีสภาพความรุนแรงของความพิการนอยกวา โดยตัดสินจากภาพลักษณภายนอก
เทานั้น โดยอาจมองวาความพิการอาจเปนอุปสรรคตอการทํางาน ดังคํากลาวดังนี้ 
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“เปล่ียนทุกปครับ ทํางานไดสองสามเดือนก็ออก ฝายบุคคลเคาไมเอาเพราะแขนเดียวครับ  บุคลิกไม
ดีเคาก็ไมเอา เราก็ออกไปหาบริษัทใหม” 
 
“บริษัทใหมเคาก็รับ มันเปน รปภ. รับไปทุกที่แหละครับ พอสงไปแลวผูวาจางเคาเห็นแขนเดียวเคาก็
เปล่ียนตัวอีก เราก็ไมมีที่ลงอีก” 
 
“อันนี้ทําๆไปฝายบุคคลเห็นปุบ เคาก็ไมเอาเรา ก็ตะเวนหางานใหม” 
 
“ ยังไมไดทํางาน ไมสมัครงานแลวที่โรงงานสภาพความพิการไมไดเอ้ือตอการทํางาน นายจางเลือก
ลูกจางพิการเอาแตพิการนอยๆ ทํางานได” 
 
“ การไมยอมรับ ตัดสินกันเพียงภายนอกเทานั้น” 
 
“ ปญหาของการสมัครงานก็คือถาผูพิการไปสมัครงานก็อาจจะไมรับการพิจารณาไดมากเทาควร 
อาจเปนเพราะความพิการมันคงเปนอุปสรรคในการทํางานของบริษัทตางๆ” 
 
2. สถานประกอบการกลัวเสียภาพลักษณ 
สถานประกอบการบางแหงกลัวเสียภาพลักษณที่มีผูพิการทํางานในสถานประกอบการโดยไมเปด
โอกาสใหพบประแขกหรือผูใหญ โดยกลัววาจะเปนภาพไมดีแกสถานประกอบการดังคํากลาวดังนี ้
 
    “กลางวันอยูไมได อยูไดกลางคืนอยางเดียว ใหหลบผูหลักผูใหญไมใหเห็นวาเราพิการแขนเดียว 
เพราะอยูกลางวันแขกไปใครมาเคาเห็น บุคลิกไมดีอะ อยูกลางคืนอยางเดียวทรมาน” 
 
        “เวลาแขกมาเคาก็ใหเรารีบหลบเคาบอกดูภาพลักษณไมสวย สวนมากจะเปนแบบนั้น แตจริงๆ
แลวมันทําได อยูตามโรงรถ โรงอะไรก็ได แตคือเคาไมเอา ไมเอาก็คือจบ” 
 
“ การไมเปนที่ยอมรับของผูพบเห็นในเบื้องตน” 
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3. มองวาหนวยงานไมจริงใจในการชวยเหลือ 
 ผูพิการและทุพลภาพเพียงบางทานมองวาหนวยงานราชการขาดความเอาใจใสในเร่ืองการติดตอ
ประสานงานชวยเหลือในการจัดหางานโดยมองวาผูพิการที่อยูในชนบทไมสามารถเขาถึงแหลงงาน
ไดเนื่องจากไมรูจักสถานที่ตางๆที่หนวยงานภาครัฐแนะนํามา ดังคํากลาวดังนี้ 
 
“แตเคาทําแบบแคบๆ เหมือนขอไปที ขนาดคนอยางผมยังลําบากเลยใหไปตรงโนน ตรงนี้คิดดูดิ ถา
พิการจริงๆเคาจะรูยังไง จากบานนอกบานนา ทําไมเอกสารสงมาหาแตผม มันตองมีจุดกลางแลว
กระจายไปดิครับ คนบานนอกเคาไมรูหรอก อยางคนบานนอก บอกใหไปตรงโนน โรงแรมโนน นี้ 
เคาไมรูหรอกครับ เคาทําไปขอไปที ผมดูแลว” 
“เคาไมไดทําจริงๆจังๆ แบบ อบต อยางงี้ใกลคนพิการ ตองไปจี้ที่ อบต” 
 
ปญหาในการทํางานของผูพิการ (เฉพาะบางคนโดยสวนใหญไมมีปญหา) 
 

1. ความสามารถในการทํางาน 
ผูผานการบําบัดบางทานมองวาปญหาในการทํางานมาจากความสามารถของตนเองที่ไม

เทาเทียมกับคนปกติทาํใหสถานประกอบการไมยอมรับ และคิดวาทํางานไมไดเต็มที่กินแรงผูอ่ืน เปน
ภาระแกผูอ่ืน ดังคํากลาวดังนี ้
 
“ ความสามารถในการทํางานไมเทาเทียมกับคนปกติจึงทําใหสถานประกอบการไมใหการยอมรับ ” 
 
“ คุณสมบัติไมครบถวน เชน รางกาย การมองเห็น ” 
 
“รางกายผิดปกติเปนจุดบกพรองของการทํางานดานการออกแรงจับอุปกรณไมถนัด” 
 
“ คือการที่มีอวัยวะไมครบบางคนอาจมองวาเราทํางานไมคอยเต็มที่และอาจจะมองวาเรากินแรงคน
อ่ืน” 
 
“ บริษัทหรือองคกรตางๆ ไมคอยยอมรับคนพิการมากซักเทาไรเพราะวาอาจจะมองวาคนพิการ
อาจจะทํางานในจุดที่คนธรรมดาทําไมได และอาจจะเปนภาระบริษัทก็ได” 
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2. ความไมสะดวกในการเดินทาง 
ผูพิการสวนหนึ่งมองวาปญหาในการทํางานคือความไมสะดวกในการเดินทาง โดยเฉพาะ

จากที่บานไปยังสถานที่ทํางาน ความไมสะดวกของสถานที่ทํางานที่ไมมีทางลาดชันดังคํากลาวดังนี้ 
 
“ การเดินทางจากที่บานไปที่ทํางาน การเคล่ือนไหวรางกายตอนเวลาทํางาน” 
 
“ การเดินทางสมัครงาน” 
 
              “สถานที่ในการทํางานไมอํานวยตอผูพิการบางประเภทเชนไมมีทางลาด” 
“ ไมมีความสามารถในการทํางานนอกสถานที่ได ไมสะดวก หลายๆอยาง ทางตางระดับ หองน้ํา 
สําหรับคนพิการ แตเรามิไดตองการทํางานนอกสถานที่ เรามีอาชีพใหมแลวเราเรียนรูวาเปนไปไมได
กินใชชีวิตเปนลูกจาง ความพิการมีหลายระดับของเราแยมากๆ รางการแตสูเพราะเรามีสราง
กําลังใจอยูได เพื่อพอเราตายกอนเขาเราลําบากเราเลยผลักใจสูตอเพื่อดูแลพระที่บานใหดีที่สุด ทอ
ไดแตอยาถอย เหนื่อยนักหยุดพักสักหนอย แลวเล่ือนตัวอยางม่ันใจ ยิ้มไดทั้งน้ําตา” 
 

3. การแบงชนช้ัน 
ผูพิการและทุพลภาพเฉพาะบางทานมองวาผูรวมงานยังมีการแบงชนชั้นวรรณะ ไมใหความ

สนใจและชวยเหลือผูพิการ ไมยอมรับผูพิการ และไมเขาใจความพิการของผูพิการ การถูกปฏิเสธใน
การสมัครเขาทํางานและการใชวาจาที่ไมสุภาพตอผูพิการดังคํากลาวดังนี ้
“เพื่อนรวมงานแบงชนชั้นคนปกติคนพิการ” 
“คนที่สภาพรางกายครบ ไมคอยจะชวยคนพิการอยางเหมาะสม ไมคอยใหความสนใจ หรือความ
ชวยเหลือซักเทาไร” 
             “ อยูที่เพื่อนรวมงานวาจะใหโอกาสผูพิการมากนอยเพียงใด” 
“ บางบริษัทไมยอมรับคนพิการ ” 
   “การโดนเลือกปฏิบัติโดยมอบวาทํางานแยกวาคนปกติ มีขอจํากัดในการทํางาน” 
           “การไมยอมรับจากเพื่อนรวมงาน ไมเขาใจความพิการของผูพิการ” 
“ ผูพิการบางคนที่เขาไปสมัครงานตามสถานประกอบการบางแหงกลับปฏิเสธและถกูวาดวยวาจาไม
สุภาพ” 
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4. ปญหาดานการศึกษา 
ผูพิการบางทานเทานั้นที่มองวาปญหาการทํางานมาจากระดับการศึกษาที่ต่ํา ทําใหหางาน

ไดยาก สวนใหญไมจบปริญญาตรีและการที่วุฒิการศึกษาต่ําทําใหไดเงินนอย ดังคํากลาวดังนี้ 
 
“ความรูนอย อยากไดการสนับสนุนเร่ืองการศึกษา เพราะจบแค ม3 ศึกษาผูใหญหางานยาก ภาระ
เยอะ” 
“การศึกษาต่ํากวาเกณฑ” 
   “ สวนที่มีสภาพที่พรอมก็รับวุฒปริญญาตรี ซึ่งคนพิการสวนใหญมาจากผูใชแรงงาน วุฒิที่มีเต็มที่
ก็ ม. 6 แตถารับเงินเดือนก็ถูกสุดๆ” 
 

5. ปญหาดานคาตอบแทน 
ผูพิการบางทานมองวาปญหาในการทํางานใสถานประกอบการไดเงินเดือนไมเหมาะสม 

คาตอบแทนจากภาครัฐไมเพียงพอ ฐานะไมดีมีภาระหนี้สิน ดังคํากลาวดังตอไปนี้ 
“เงินไมเหมาะสมกับการทํางาน” 
“เงินทุพลภาพ อยากใหรัฐพิจารณาอีกคร้ัง ผมคิดวาเงินที่ไดตอบแทนไมสมควรครับ” 
“คาใชจายสูง เชน คานมลูกเล็ก คาเลาเรียนลูก ภาระหนี้สินมาก มีหนี้สะสมไปไหนไกลไมไดเพราะ
มีลูกดูแล” 
 

6. เขาไมถึงสถานประกอบการ 
                ผูพิการและทุพพลภาพบางทานมองวายังไมสามารถเขาถึงสถานประกอบการ และยังไม
เปดโอกาสใหผูพิการไดเขาทํางาน โดยสถานประกอบการมักพิจารณาจากความพิการ บุคลิก
ภายนอก และตัดสินใจเลือกความพิการใหเหมาะสมกับงานดังคํากลาวดังนี้ 
 
“ ยังเขาไมถงึสถานประกอบการ” 
 
 “ หางานยากสถานประกอบการทั่วไป ไมคอยยอมรับและเปดโอกาสใหคนพิการนอกเสียจากจะมี
องคกรใหความชวยเหลือสงเสริมแตอยากจะบอกใหทราบโดยทั่วกันคนพิการแขนพิการขาแตกาย
ไมใชใจยังไงเขาก็ตองสูเพื่ออนาคตขอรองใหเปดโอกาสใหกับเขาบางเขาอาจจะมีอะไรที่ดีกวาคนอ่ืน
ไมพิการเลยก็เปนได” 
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“ นายจางจะรับลูกจางเขาทํางานอันดับแรกจะดูความพิการของผูสมัครงานตอมาดูความสามารถ
และบุคลิกภาพ ปญหาอยูตรงที่วาเขาจะเลือกความพิการดานไหนใหเหมาะสมกับงานของเขา ถา
ความพิการของผูสมัครอยูในเกณฑที่เขาไมตองการ นั่นแหละปญหาของผูสมัครงาน” 
 

7.  ขาดขอมูลขาวสารและการดูแลจากภาครัฐ 
ผูพิการบางทานมองวายังขาดการแนะนําจากภาครัฐ การสนับสนุนดานขอมูลขาวสารยังไม

ทั่วถึง การใหความชวยเหลือดาน แขนขาเทียมผูกขาดบางบริษัท และผูพิการไมทราบขาวสารดาน
การรับสมัครงานกับสถานประกอบการ ดังคํากลาวดังนี้ 
 
“ ยังไมไดคําแนะนําจากภาครัฐ” 
 
“ ภาครัฐตองหาขอมูลจากคนพิการและจัดใหทํางานไดทั่วถึง” 
 
“หนวยงานของรัฐไมติดตามการทํางานของผูพิการและไมใหคําแนะนําปรึกษาปญหาตางๆ ไมให
ความชวยเหลือในดานกฎหมายในดานของลูกจางที่เปนผูพิการเทาที่ควร ” 
 
“ สําหรับผมไดรับบาดเจ็บจากการทํางานไมวาในงานหรือนอกงานก็ตาม และส่ิงอํานวยความ
สะดวกและชวยเหลือในดานอุปกรณเทียม ขาแขนเทียม ก็จะผูกขาดกับบริษัทใดบริษัทหนึ่งไมได 
เพราะโลกเรามีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา และอุปกรณขาเทียม ก็มีราคาสูง แตที่เห็นดีๆ ก็มีเยอะ 
ราคาไมแพงอยางที่คิด ผมคิดวาความเห็นของกระผมจะเปนประโยชนตอผูพิการคนอ่ืนๆ อีกจํานวน
มาก ” 
 
“ ผูพิการไมคอยทราบวาสถานประกอบการรับสมัครงาน” 
 
“ หนวยงานของรัฐควรชวยเหลือดูแลเคร่ืองชวยคนพิการใหเหมาะสมแตละบุคคลเพื่อใหทั้งใชงาน
และบุคลิกภาพ มีความม่ันใจและทํางานไดดวยจิตใจทีด่ี ปญหาของการทํางานของผูพิการลดลงได” 
 

8.  ขอจํากัดดานรางกาย 
           ผูพิการบางทานมีขอจํากัดดานรางกายที่ไมเอ้ืออํานวยตอการทํางาน บางคนมีปญหากับการ
ใชมือทํางาน บางมีปญหากับกายอุปกรณที่ไมมีคุณภาพ บางคนไมสามารถนั่งทํางานเปนเวลานานๆ
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ไดมีผลขางเคียงจากแผลกดทับ การชวยเหลือตนเองยังไมดีพอ ทํางานไมถนัดทําใหงานลาชา ดังคํา
กลาวดังนี้ 
 
    “ ขอมือมีปญหา หลังการผาตัดอาการมือบวม หมุนขอมือไมได ไมคอยถนัดไดเต็มรอย แลวแต
จะกรุณาวาจะชวยแบบไหน หนูก็ไมทราบวาจะตอบอยางไรทํางานไดแตก็ไมเต็มรอย จะทําใหดีที่สุด
คะ” 
 
      “ เคร่ืองชวยคนพิการก็มีสวนเหมือนกันตัวอุปกรณเทียมมีคุณภาพ ดีก็จะทํางานไดคลองตัว ได
ของที่มีคุณภาพไมดีการทํางานไมคลองตัว ” 
 
       “ ดวยความพิการดานรางกายสูญเสียอวัยวะบางสวนของรางกายทําใหเกิดปญหาการทํางาน
ในบางจุดไมสมบูรณเทาที่ควร แตก็ทํางานไดในสวนที่ทําใหดีที่สุด” 
 
    “ ผมไมสามารถนั่งนานได เพราะผมเปนอัมพาตตั้งแตหนาอกลงไป แลวขาทั้งสองขางก็ขาด
ตั้งแตสะโพกจึงทําใหเวลานั่งแรงกดมีมาก จึงทําใหเปนแผลบอย ผมจึงตองทํางานแปบหนึ่งแลวก็มา
นอนพัก จึงทําใหการทํางานของผมคอนขางชา” 
 
“ ความชวยเหลือตัวเองในการทํางานประจําของตัวเองอาจจะไมสะดวก” 
“ การทํางานของคนพิการจะลาชากวาคนดีเพราะวา ทําไมคอยถนัด ทําอะไรก็ไมคอยม่ันมันไมคือ” 
 

   9.  ปญหามุมมองจากผูรวมงาน 
ผูพิการเฉพาะบางทานคิดวาเพื่อนรวมงานไมเขาในสภาพความพิการ มองวาทํางานไมคุม

กับคาตอบแทน สถานประกอบการไมเปดโอกาสใหผูพกิารรวมทํางาน และไมยอมรับที่ทํางานลาชา 
มองวาไปทํางานเพื่อใหผูประกอบการไดลดหยอนภาษีเทานั้น ดังคํากลาวดังนี้ 
 
“ เพื่อนรวมงานไมคอยเขาใจสภาพความพิการ ดูวาตองทํางานเทากันคุมกับเงินเดือน” 
“ ไมเปดโอกาสใหคนพิการทํางานรวมองคกรในการทํางาน” 
 
“ ทํางานไดชากวาเพื่อนไมยอมรับ” 
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“ เขาไมคิดวาคนพิการก็มีความสามารถไมแตกตางตากคนปกติทั่วไป ถาจัดวางงานใหกับผูพิการ
อยางเหมาะสม ไมเลือกปฏิบัติและไมคิดวา แคผูพิการเขาไปเพื่อเพียงเพื่อลดหยอนภาษีเทานั้น และ
ความพิการของแตละบุคคลไมเหมือนกัน ประสิทธิภาพการทํางานก็จะแตกตางกันออกไปตามสภาพ
ความพิการ” 
 

10. ความเช่ือมั่นในตนเอง 
ยังมีผูพิการบางทานขาดความเชื่อม่ันในตนเอง มึความวิตกกังวลเกี่ยวกับคุณภาพของงานที่

ไดรับมอบหมายดังคํากลาวดังนี้ 
 

“ ขาดความเชื่อม่ันมีความม่ันใจในตัวเองนอยลง” 
 
“ กลัวและกังวลวาจะทํางานใหนายจางไดไมเขาเปาที่กําหนด” 
 

11 . ขาดสิ่งอํานวยความสะดวก 
 ผูพิการบางสวนมองวาสถานประกอบการยังขาดส่ิงอํานวยความสะดวก โดยเฉพาะหองน้ํา 
และขาดทางลาดสําหรับผูพิการที่ใชวิลแชร ดังคํากลาวดังนี้ 
 
“ ส่ิงอํานวยความสะดวกเชนหองน้ําที่พักอาศัยไมรองรับไมทั่วถึง” 
 
 “ สถานที่ของโรงงานไมเอ้ืออํานวย” 
“ สวนใหญจะข้ึนอยูกับสถานประกอบการ ผมเองเปนคนพิการเปนพิการที่นั่งวิลแชรจึงคอนขางที่จะ
หางานยาก เพราะสถานประกอบการสวนใหญไมไดเตรียมพื้นที่ไวสําหรับคนพิการที่นั่งวิลแชร” 
 
 12. การยอมรับจากนายจาง 

ผูพิการมองวาผูประกอบการเฉพาะบางแหงไมเปดใจรับผูพิการอาจเปนเพราะวาสถานที่ไม
พรอม สาเหตทุี่ไมยอมรบเขาทํางานเนื่องจากไมเคยทํางานที่สถานประกอบการแหงนี้มากอน โดยไม
เปดโอกาสใหผูพิการทดลองงานหรือสมัครงาน บางโรงงานมองวาคาจางเปนรายเดือนอาจทํางานไม
คุมคา งานบางอยางคนพิการไมสามารถทําไดบางอยางไมตรงกับสายงานทีไ่ดเรียนมาจากศนูยฟนฟู
สมรรถภาพคนงาน สถานประกอบการการไมอยากรับผูพิการเขาทํางานเพราคิดวาเปนปญหาและ
ภาระแกเพื่อนรวมงานและคิดวาทําใหงานเกิดความลาชา ดังคํากลาวดังนี ้
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“ นายจางยังไมคอยเปดใจรับผูพิการมากนัก อาจดวยสถานที่ทํางานไมพรอมที่จะรับคนพิการเขา
ทํางาน ” 
 
“ สถานประกอบการไมยอมรับคนพิการหากวาคนพิการไมไดเกิดจากการทํางานกับสถาน
ประกอบการมากอน สถานประกอบการตางๆ ไมเปดโอกาสใหคนพิการไดทดลองงานหรือไมเปด
สมัครคนพิการเขาทํางาน” 
 
“โรงงานไมอยากไปทํางานและเสียเปนเดือนไมคุมคากับแรงงานของคนพิการ” 
 
“ ปญหาสมัครงานของผูพิการสวนมากผูประกอบการไมคอยยอมรับ ปญหาการทํางาน ของผูพิการ 
เชนงานบางอยางมีคนพิการไมสามารถทําไดบางอยางไมตรงกับสายงานที่ไดเรียนมาจากศูนย ” 
 
“ นายจางไมอยากจะรับเขาทํางานซักเทาไร ความพิการไมตรงกับงานที่จะรับ” 
 
“ นายจางไมคอยม่ันใจในการทํางานของผูพิการ” 
 
“ สถานประกอบการไมยอมรับคนพิการหากวาคนพิการไมไดเคยทํางานกับสถานประกอบนั้นมา
กอน และสถานประกอบการตางๆ ก็ไมเปดโอกาสใหคนพิการไดทดลองงานหรือไมเปดใหคนพิการ
สมัครเขาทํางาน” 
 
“ โรงงานไมอยากไปทํางานและเสียเปนเดือนไมคุมคากับแรงงานของคนพิการ” 
 
“ ปญหาสมัครงานของผูพิการสวนมากผูประกอบการไมคอยยอมรับ ปญหาการทํางาน ของผูพิการ 
เชนงานบางอยางมีคนพิการไมสามารถทําไดบางอยางไมตรงกับสายงานที่ไดเรียนมาจากศูนย” 
 
“ นายจางไมอยากจะรับเขาทํางานซักเทาไร ความพิการไมตรงกับงานที่จะรับ” 
 
“ สถานประกอบการการบางแหงไมอยากรับผูพิการเขาทํางานเพราคิดวาเปนปญหาและภาระแก
เพื่อนรวมงานและคิดวาทําใหงานเกิดความลาชา” 
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แนวทางการสงเสริมและสนับสนุนใหผูพิการและผูประกันตนในระบบประกันสังคมกลบัเขา
สูตลาดแรงงานอยางมีศักดิ์ศรี 
 ภายหลังการไดรับการเจ็บปวย หรือเกิดความพิการผูพิการมักประสบปญหาและอุปสรรค
มากมาย  ทั้งปญหาสวนบุคคลตั้งแตการเจบ็ปวยทีต่องไดรับการฟนฟ ูปญหาทางดานจติใจ การขาด
รายได การใชชีวิตประจําวัน ตลอดจนการใหออกจากงานโดยนายจาง ส่ิงที่สําคัญที่สุดคือการไดรับ
การฟนฟูทางดานจิตใจ ในการยอมรับการเปล่ียนแปลงทางรางกาย และการตอสูกับปญหาตอไป
ทั้งนี้การมีระบบขอมูล ผูพิการที่กําลังอยูระหวางการฟนฟูทางการแพทย ขอมูลผูพิการทั้ง 2 กองทุน
และสถานะในการทํางานจริงที่เปนปจจุบัน เพื่อใหเกิดความสะดวก ในการดําเนินกิจกรรมในการ
สนับสนุนการจางงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สํานักงานประกันสังคมควรมีการออกแบบที่
เหมาะสมในการสนับสนุนการจางงาน ส่ิงที่สําคัญควรมีการจัดตั้งสํานักงานจางงานสาธารณะ เพื่อ
เปนตัวกลางในการขับเคล่ือนที่สําคัญในการสงเสริมการจางงานผูพิการ หรือควรมีการออกแบบกลุม
งานหรือสวนที่รับผิดชอบหลักสําหรับการจางงานผูพิการที่เปนการเฉพาะในหนวยงานที่มีอยูแลว 
ตามระบบของประเทศญี่ปุนที่มีลักษณะคลายคลึงกับประเทศไทยในระบบการเมือง การปกครอง 
โดยคํานึงถึงทั้งโครงสรางของหนวยงาน กําลังคน วัสดุ อุปกรณ และการบริหารจัดการ ตามกิจกรรม
ดังตอไปนี้  
 1. การใหคําปรึกษาในการหางานทํา 
 - ควรใหการสนับสนุนใหคําปรึกษาที่เกี่ยวกับการจางงานโดยมีการใหคําแนะนําที่สอดกับ
ความคลองกับความตองการและปญหาของแตละบุคคล รวมทั้งการแนะนําเพื่อเตรียมการฝกงาน 
และการฝกปฏิบัติงานจริง  ส่ิงเพิ่มเติมอ่ืนๆระหวางการหางาน และสนับสนุนดานที่เกี่ยวกับชีวิต  
 - ควรใหคําปรึกษาที่เกี่ยวกับอาชีพและการจัดหางานโดยมีการข้ึนทะเบียนผูสมัครงาน ให
คําแนะนํา คําปรึกษาที่เกี่ยวกับวิธีเฉพาะในการหางาน แนะนําศูนยอาชีพทองถิ่น เพื่อผูพิการแกผูที่
ตองการการดูแลเปนพิเศษ 
 - ควรใหการชวยเหลือในการรับบริการตางๆ การสนับสนุนในการใชทรัพยากรที่มีอยูใน
สังคม การสนับสนุนการเพิ่มพลังทางสังคม การใหคําปรึกษาฉันเพื่อน  การใหการสนับสนุนตางๆ 
การแนะนําสถาบันเฉพาะทางให และมีการตั้งคณะบริหารจัดการเพื่อการชวยเหลือตนเองในทองถิ่น
ข้ึน 
 - มีการใหคําปรึกษา คําแนะนํา การวัดผลประเมินผลดานอาชีพ และขอมูลที่เกี่ยวกับ
ประเภทงานและวิธีการทํางาน ที่ยึดตามความตองการของแตละบุคคล สภาพความพิการและ
ปญหา  หากจําเปนก็จะมีการใหการสนับสนุนเปนพิเศษที่ศูนยที่จัดตั้ง 
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 2. การเตรียมความพรอมเพื่อการทํางานและฝกอบรมงาน 
 - โดยการสนับสนุนการเตรียมความพรอมเพื่อการทํางานที่ศูนยอาชีพทองถิ่นสําหรับผูพิการ
มีการใหการสนับสนุนการเรียนรูการฝกใชแรงงานข้ันพื้นฐาน  พัฒนาการปฏิบัติการ พัฒนาทักษะ
การส่ือสารและความสามารถในการส่ือสารระหวางบุคคล โดยไดจากการสนับสนุนภาคปฏิบัติการ  
มีการบรรยายการเตรียมความพรอมเพื่อการทํางาน  
 - จัดโปรแกรมสงเสริมการเปล่ียนถายงานเพื่อทีจ่ะเปล่ียนเขาสูการทํางานประจาํ จะมีการให
การสนับสนุนการทํางาน ณ สถานที่ประกอบการ มีการฝกปฏิบัติงานจริง ณ บริษัทตางๆ  หาสถานที่
ทํางานที่เหมาะสมให และปรับใหเขากับที่ทํางานเม่ือไดรับเขางานแลว  
 - การฝกอบรมอาชีพสาธารณะ โดยจัดใหมีหลักสูตรพิเศษและสนับสนุนใหมีสภาพแวดลอม
ที่เอ้ืออํานวยความสะดวกข้ึน 
 - การฝกอบรมที่สอดคลองกับความสามารถเพื่อที่จะใหความรูและทักษะที่จําเปนตอการ
จางงาน จึงมีการมอบหมายใหฝกอบรมอาชีพสาธารณะ  บริษัทเอกชน  องคกรสวัสดิการ
สังคม ,NPOs, องคกรใหการศึกษาและฝกอบรมงานภาคเอกชน เปนตน  
 - ฝกอบรมการปรับเขากับงานจะมีการปฏิบัติงานจริง ณ ที่ทํางานเพื่อผูฝกงานจะไดปรับตัว
ใหเชากับสภาพแวดลอมที่ทํางาน ระยะเวลาฝก : ภายใน 6 เดือน (ภายใน 1 ป สําหรับวิสาหกิจ
ขนาดเล็กและขนาดกลาง และผูฝกงานที่พิการข้ันรุนแรง) 
 3. การใหการสนับสนุนในการหางาน สําหรับกอนจางงาน และเมื่อเขาทํางาน 
 - ควรมีการการข้ึนทะเบียนและจัดหางานดวยการสมัครงานที่กรมการจัดหางาน หรือ
สํานักงานจัดหางานในระดับจังหวัด ผูสมัครจะไดรับการข้ึนทะเบียนหางาน โดยพิจารณาจาก
ความสามารถและคุณลักษณะที่ตรงกับงาน  เม่ือจําเปนควรมี เจาหนาที่ รวมติดตามไปผูสมัครงาน
เม่ือมีการแนะนํางานดวย 
 - การจัด โปรแกรมทดลองจางงานดวยสัญญาจางงานแบบกําหนดระยะตายตัวกับนายจาง 
จะมีการทดลองจางงานเปนระยะเวลา 3 เดือน  ความกังวลที่เกิดจากงานจะลดลง และความเขาใจ
ซึ่งกันและกันระหวางนายจางและลูกจางจะมีมากข้ึนโดยมีจุดมุงหมายเพื่อการจางงานประจํา 
 - การชวยเหลือจากครูผูฝกสอนงานควรมีการสงครูผูฝกสอนงานไปประจํายังที่ทํางาน และ
ใหความชวยเหลือเปนพิเศษแกผูพิการและนายจาง ตามสภาพความพิการกอนและหลังการจางงาน 
(ครูผูฝกสอนจะประจําที่องคกรสวัสดิการสังคม ซึ่งใหการชวยเหลือการจางงานนอกเหนือไปจาก
ศูนยอาชีพทองถิ่นเพื่อผูพิการ) 
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 - การสนับสนุนแบบองครวมในการทํางานและดานชีวิตโดยจัดใหคําปรึกษาแบบองครวม 
และการชวยเหลือที่เกี่ยวกับการจางงานและชีวิต ผานการใหคําปรึกษา ณ ศูนยจางงานและ
ชวยเหลือชีวิตเพื่อผูพิการรวมทั้งการเยี่ยมเยยีนที่ทํางาน 
 - การสนับสนุนเพื่อการจางงานตอเพื่อชวยเหลือลูกจางที่พิการขณะอยูในสัญญาจางงานให
ไดทํางานตอ ณ ที่ทํางานเดิม จะมีการใหความชวยเหลือแกลูกจางเหลานี้และนายจาง ดวยความ
รวมมือกับองคกรทองถิ่นที่เกี่ยวของ โดยการใชมาตรการสนับสนุนหลากหลายกันไป 
 4. การสนับสนุนเมื่อออกจากงานและเปลี่ยนงาน และการสนับสนุนเพื่อกลับเขา
ทํางานใหม 
 - ใหการปรึกษาดานอาชีพ การจัดหางาน และการจายคาประกันการจางงานผูสมัครงานจะ
ไดข้ึนทะเบียนผูหางาน  โดยการยึดตามความตองการของบุคคลนั้นๆ หนวยงานประกันสังคมควรจะ
ทําการจัดหางานให  เม่ือลูกจางถูกเลิกจาง เขาจะไดรับคาเบี้ยเล้ียงข้ันพื้นฐานภายใตระบบประกัน
การจางงาน หลังจากที่ไดผานข้ันตอนที่จําเปนในการเขาชื่อเปนผูวางงานหากตองการหางานอ่ืน 
เปนไปไดที่จะใชรายการสนับสนุนดังนี้ 1. ใหคําปรึกษาในการหางาน 2. เตรียมความพรอมการ
ทํางานและฝกงาน 
 -  การใหโอกาสในการทํางานที่ยึดตามสัญญาจางแลว ยังใหการสนับสนุนใหยายไปทํางาน
ประจําสําหรับผูที่พัฒนาความรูและทักษะที่จําเปนตอ 
 - นอกจากการใหโอกาสในการทํางานและกิจกรรมการผลิต ยังใหการสนับสนุนแกผูที่พัฒนา
ความรูและทักษะที่จําเปนตอการทํางานเพื่อที่พวกเขาสามารถเขาทํางานได 
 5. การใหการสนับสนุนแกผูพิการท่ีทํางานท่ีบาน 
 -  การใหการชวยเหลือและสนับสนุนเพื่อผูพิการที่ทํางานที่บานอาจตั้งองคกรที่ไดรับงานมา
จากผูจางงานและทําการสงตองานแกผูพิการ  องคกรจะใหการสนับสนุนเชน คําแนะนําและ
คํายืนยันงาน รวมทั้งทําการจายเงินคาจางให นอกจากนี้ ยังจัดฝกอบรมอาชีพและสนับสนุนการการ
จางงาน 
 - การจายเงินชวยเหลือพิเศษและรางวัลพิเศษเพื่อสนับสนุนผูพิการที่ทํางานที่บาน 
ควรมีการใหเงินชวยเหลือพิเศษและรางวัลพิเศษแกนายจางที่ทําการจัดจางงานผูพิการที่ทํางานที่
บาน โดยยึดตามจํานวนเงินที่จายคาจาง 
 6. การใหการสนับสนุนนายจาง 
  - ตําแหนงงานวางและการจัดหางาน (เลือกงานใหแกผูพิการ)มุงเนนที่การยืน่เสนอตําแหนง
งานวาง และการแนะนําผูพิการที่ตรงกับความตองการของนายจางรายใหม 
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 - โปรแกรมทดลองจางงานโดยตลอดระยะเวลาทดลองจางงานเปนเวลา 3 เดือน ความกังวล
เกี่ยวกับการจางผูพิการลดนอยลงจนกระทั่งถึงตอนที่จางประจํา  มีการใหรางวัลสนับสนุน เงินเดือน 
หรืองบประมาณสําหรับลูกจาง ซึ่งจะจายใหนายจางระหวางชวงทดลองจางงาน 
 - บริการอางอิงสําหรับการจางงานผูพิการ 
 - การสงเสริมเทคโนโลยีส่ิงอํานวยความสะดวกที่เกี่ยวของกับงานโดยการใหคําแนะนําและ
ขอมูลหลากหลายในเร่ืองการจางงานใหกับผูพิการ 
 - การฝกอบรมที่เกี่ยวกับการสนับสนุนการจางงานผูพิการ 
 - จัดสรรเงินสนับสนุนเพื่อการพัฒนาการจางงานผูสมัครที่ทําการจางไดยากโดยลูกจางจะ
ไดรับเงินบางสวนจากเงินเดือน เปนระยะเวลาหนึ่ง หากนายจางจางงานผูพิการที่แนะนํา จาก
สํานักงานจัดหางาน 
 - การใหรางวัลสนับสนุนในข้ันแรกวิสาหกิจขนาดเล็กและขนาดกลางที่ไมมีประสบการณใน
การจางผูพิการมากอนจะมีคุณสมบัติในการรับรางวัล ตามความเหมาะสม 
 - เงินสนับสนุนในการอํานวยความสะดวกในการกอตั้งบริษัทสาขาพิเศษในกรณีที่มีการ
กอตั้งบริษัทสาขาพิเศษข้ึนหรือบริษัทที่จางลูกจางผูพิการข้ันรุนแรงเปนปริมาณมาก และมีการจาง
งานผูพิการ 10 คนหรือมากกวานั้น ก็จะมีเงินสนับสนุนให 
 - เงินสนับสนุนภายใตระบบภาษีและเงินเพื่อจางงานผูพิการเงินสนับสนุนจะจายใหแก
นายจางที่จัดเตรียมหรือปรับปรุงส่ิงอํานวยความสะดวกในที่ทํางาน ที่จําเปนตอการจางงานผูพิการ
หรือมีมาตรการพิเศษที่ใชจัดการจางงานอยางเหมาะสม 
 - มาตรการจูงใจทางภาษีอากรแกบริษัทที่จางผูพิการมีมาตรการจูงใจทางภาษีอากรแก
บริษัทที่จัดจางผูพิการ หลายมาตรการ 

เม่ือวิเคราะหบริบทของประเทศไทย หนวยงานที่เปนหนวยงานงานหลักที่เปนผูที่รับผิดชอบ
ในระบบประกันสังคม คือสํานักงานประกันสังคม โดยมีศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงานทั้งสวนกลาง
และสวนภูมิภาคทั้ง 4 แหง สวนการจัดหางานอยูในสํานักงานจัดหางานทัง้ในจังหวัดและกรุงเทพ แต
ไมชัดเจนในเร่ืองของการสงเสริมการจางงานผูพิการในระบบประกันสังคม ดังนั้นในสวนของ
สํานักงานประกันสังคมเองควรมีการดําเนินงาน จัดตั้งหนวยงานที่มีลักษณะคลาย ๆกับสํานักงาน
จางงานสาธารณะในประเทศญี่ปุนหรือองคกรรัฐวิสาหกิจสําหรับการจางงานผูพิการ เพื่อใหเกิด
ความเชื่อมโยงและบูรณาการ หรือมีขอเสนอสําหรับกรมแรงงงาน นําภารกิจไปไวในสวนสํานักงาน
จัดหางาน กรมการจัดหางาน 
 เม่ือผูพิการมีความประสงคที่จะทํางานในตําแหนงเดิมหรือตําแหนงใหม หรือสถานที่ทํางาน
ใหม ผูพิการควรมีสถานที่ที่จะตองลงทะเบียนความตองการในการมีงานทํา ตามความสะดวกและ
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เหมาะสมกับสภาพของความพิการ การอยูอาศัย ตองมีหนวยงานที่ทําหนารับลงทะเบียน และ
ประสานงานหนวยงานอ่ืน เพื่อดําเนินการ เชน เม่ือวิเคราะหเบื้องตนวา ผูพิการยังตองไดรับการฟนฟู
ทางการแพทย ตองสงผูพิการหรือประสานงานไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของ จนผูพิการดังกลาวมีงาน
ทํา อาจมีการทดลอง หรือการรองรับการเปล่ียนสถานที่ทํางาน โดยความรวมมือกับศูนยฟนฟู
คนงาน ที่มีความพรอมทั้งการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทย อาชีพ และจิตใจ หรือการประสานงาน
กับนายจาง หรือหนวยงานที่เกี่ยวของ ที่เกี่ยวกับการดํารงชีพสําหรับผูพิการ ดังภาพที่ 19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพท่ี 19 ผังความเช่ือมโยงในการสงเสริมการจางงานในระบบประกันสังคม 
 

ผูพิการในระบบประกันสงัคม 
- เม่ือเริ่มพิการ 
- ตองการฟนฟูทางการแพทย 
- ตองการมีงานทํา 
- ฟนฟูสมรถภาพดานอาชีพ 
- ฟนฟูสมรรถภาพดานจิตใจ 

ศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงาน 
ภารกิจ 
- ฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทย 
- ฟนฟูสมรถภาพดานอาชีพ 
- ฟนฟูสมรรถภาพดานจิตใจ 

หนวยงานทองถ่ิน/
หนวยงานอ่ืนที่เกี่ยวของ 
- สงเสริมคุณภาพชีวิต 
- สงเสริมอาชีพ 

หนวยงานดาน
สาธารณสุข 

นายจาง 

หนวยงานท่ีทําหนาท่ี 
(1)  การขึ้นทะเบยีนการจางงาน และการให
คําปรึกษาดานอาชีพ  
(2) การเปดการประกันตาํแหนงการวางงาน 
(3) แนะนําการเปดโควตาการจางงานใหกับ
นายจาง 
 (4) บรกิารลงทะเบียนการจางงาน เพ่ือให
เปนไปตามโควตาทีก่ําหนด  
(5) สนับสนุนและจัดเตรียม เพ่ือเขาสูที่ทาํงาน
และการจางงานอยางตอเนื่อง  (6) 
ประสานงานความรวมมือกับหนวยงานอื่น  
** อาจตั้งหนวยงานขึ้นมาหริเพ่ิมภารกิจใน
หนวยงานที่เกี่ยวของ *** 
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ประเมินผลสมัฤทธิ์ในการกลับเขาสูตลาดแรงงานระหวางคนพิการในระบบประกันสังคมท่ี
ผานการฟนฟสูมรรถภาพจากหนวยงานดานการฟนฟูสมรรถภาพ  กบัผูท่ีไมเคยผานการ
ฟนฟูสมรรถภาพ      
 
ถามการประเมินผล 

1) สภาพการกลับเขาสูตลาดแรงงานระหวางคนพิการในระบบประกันสังคมที่ผานการ
ฟนฟูสมรรถภาพจากหนวยงานดานการฟนฟูสมรรถภาพกับผูที่ไมเคยผานการฟนฟู
สมรรถภาพเปนอยางไรและมีขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาอยางไร 

 
วัตถุประสงคของการประเมินผล 

1) เพื่อประเมินผลดานบริบท (Context) ดานปจจัยนาเขา (Input) ดานกระบวนการ
ดําเนินงาน (Process) และดานผลผลิต (Product) ของโครงการ 

2) เพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงโครงการ 
กรอบแนวคิด 

1) ผูวิจัยไดนากรอบแนวคิดตัวแบบซิป (CIPP Model) ของสตัฟเฟลบีม 
(D.L.Stufflebeam) เพื่อประเมินผลโครงการคือ 1) บริบท (Context) 2) ปจจัยนาเขา 
(Input ) 3) กระบวนการ (Process) 4) ผลผลิต (Product ) 

ขอบเขตการประเมินผล 
1. ขอบเขตดานเน้ือหา 
ประเด็นมุงประเมินคือผลสัมฤทธิ์ในการกลับเขาสูตลาดแรงงานระหวางคนพิการ 

ในระบบประกันสังคมที่ผานการฟนฟูสมรรถภาพจากหนวยงานดานการฟนฟูสมรรถภาพกับผูที่ไม
เคยผานการฟนฟูสมรรถภาพตามวัตถุประสงคโครงการหรือมาตรฐาน 

2. ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ คือผูพิการ โดยการคัดเลือกกลุมตัวอยาง 

จากผูพิการที่อยูในระบบประกันสังคมทั้ง 2 กองทุน ใน 4 ภูมิภาคของประเทศประกอบดวยผูทุพพล
ภาพทั้งที่เขารับการฟนฟูที่ศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงานของสํานักงานประกันสังคมและไมไดเขารับ
การฟนฟูศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงานของสํานักงานประกันสังคมใน 4 ภูมิภาค โดยการสุมตัวอยาง
แบบ Convenient Random Sampling จํานวน 550 คน 
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3. ขอบเขตดานพื้นท่ี 
ดําเนินการศึกษาทั้ง 4 ภาค โดยคัดเลือกจังหวัดกลุมตัวอยางแบบ Purposive Sampling ได

จังหวัดที่เปนกลุมตัวอยางในแตละภาคดังนี้ 
ภาคกลาง    ไดแก กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี และระยอง 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ไดแก ขอนแกนและนครราชสีมา 
ภาคเหนือ   ไดแก เชียงใหมและพิษณุโลก 
ภาคใต    ไดแก นครศรีธรรมราชและตรัง 

 
ผลการวิจัย 
 

คนพิการเปนบุคคลสําคัญกลุมหนึ่งในสังคม ที่มีบทบาทสําคัญในฐานะทรัพยากรมนุษยผู
ขับเคล่ือนระบบเศรษฐกิจ สังคมเพื่อใหประเทศชาติเกิดความเจริญกาวหนาเชนเดียวคนปกติทุกคน 
หากคนพิการไดรับการพัฒนาศักยภาพโดยการ ฟนฟูสมรรถภาพ มีการศึกษา การฝกและพัฒนา
อาชีพอยางมีประสิทธิภาพจนกระทั่งสามารถประกอบอาชพี ไดรับการจางงานจากตลาดแรงงาน  ซึ่ง
การมอบโอกาสใหคนพิการไดพัฒนาศักยภาพดังกลาว จึงเปนกลไกสําคัญที่สงเสริมใหคนพิการ มี
คุณภาพชีวิตที่ดียิ่งข้ึน อยูรวมกับทุกคนในสังคมไดอยางมีคุณคา มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี สูการเปน
ทรัพยากรมนุษยที่สําคัญของประเทศเชนเดยีวกับคนปกติทั่วไป เพราะปจจุบันมีคนพิการเปนจํานวน
ไมนอยที่รวมเปนกําลังแรงงานในระบบเศรษฐกิจและสรางคุณประโยชนตอสังคมทั่วทุกระดับ 
(องคการแรงงานระหวางประเทศ, 2553) 
1. การประเมินสภาวะแวดลอม (Context Evaluation) 

1.1. ผูบริหาร บุคลากรและสถานประกอบการ 
ผูบริหาร บุคลากรและสถานประกอบการ สวนใหญมีความเขาใจในวัตถุประสงคของโครงการ

การฟนฟูสมรรถภาพผูพิการ ในศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูพิการ ทั้งในดานหลักการและเหตุผลความ
จําเปนของการดําเนินโครงการประเด็นปญหาและความเหมาะสมของเปาหมายโครงการทามกลาง
สภาพปญหาที่เกิดข้ึน  

1.2. ผูพิการ 
สภาพการทํางานของผูพิการในศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูพิการจะเปนเฉพาะผูที่ผานการประเมิน

จากการบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุ และรับการรักษาจากโรงพยาบาลสวนใหญมีความเขาใจใน
วัตถุประสงคของโครงการการฟนฟูสมรรถภาพผูพิการ ในศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูพิการ ทั้งในดาน
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หลักการและเหตุผลความจําเปนของการดําเนินโครงการประเด็นปญหาและความเหมาะสมของ
เปาหมายโครงการทามกลางสภาพปญหาที่เกิดข้ึน  

ความเขาใจในสิทธิ์ของตนเอง ผูพิการสวนใหญไมทราบขอมูลที่ชัดเจนของขอแตกตางในสิทธิ
จากกองทุนทดแทน และกองทุนประกันสังคม ภายหลังจากการไดรับบาดเจ็บระหวางในงานกับนอก
งาน  แตมีความเขาใจในบทบาทของศูนยฯและทราบดีถึงชองทางในการรับอันตรายกับตนเองซึ่ง
ประเภทสถานประกอบการที่ผูพิการสวนใหญทํางานเรียงลําดับจากมากไปหานอย ประกอบดวย 
เคร่ืองจักรกลผลิตภัณฑโลหะอาหารส่ิงทอขนสงเคร่ืองแตงกายโลหะไฟฟาการเกษตรและ
เฟอรนิเจอรและเคร่ืองเขียน 

 
2. การประเมินปจจัยนําเขา (Input Evaluation) 

นโยบายที่สวนกลางใหมา ไมไดบอกอะไรชัดเจนที่ตรงกับปญหาและความตองการของ
กลุมเปาหมาย แตกระบวนการทํางานเสร็จ โดยหลักแลวคือ การมีงานทํา สามารถชวยเหลือตัวเอง
ได ไมเปนภาระครอบครัวและมีความสุข   

การบริหารจัดการในระบบใหญของประกันสังคมทีใ่หนโยบายมานัน้ ปจจุบันประกันสังคม
ยังไมมีความเปนเอกเทศในการบริหารจัดการงบประมาณ และไมครอบคลุมในการบริการ
กลุมเปาหมายสวนใหญก็จะมุงกําไร แตดวยความเมตตา เจาหนาที่ก็หาแนวทางแกไขและมีกําลังใจ
ที่จะเขาไปแกไข บางทีก็ทํานอกกรอบไปบางเพราะลําพังจะหวังเพียงระบบราชการคงมันไมสําเร็จ 

ดานความพรอมและศักยภาพศักยภาพของบุคลากรพบวาสวนใหญยังไมเพียงพอ
เนื่องจากจะมีครูอาชีพที่ตองสอนเฉพาะเร่ือง จบเฉพาะทาง อยางเชน แพทยก็ใชนักกิจกรรมบําบัด 
พยาบาล นักชางกาย อุปกรณ ทางดานจิตใจก็รับคนที่เปนนักสังคมสงเคราะห แตยังขาด
นักจิตวิทยา เนื่องจากตองมองเปนองครวม ใหครอบคลุมใหมากที่สุดทั้ง รางกาย ครอบครัว จิตใจ 
อารมณ สังคม อาชีพ ทุกอยาง พยายามใหเราดูแลครอบคลุมใหมากที่สุด 

ดานงบประมาณ  งบประมาณที่ไดรับจากกองทุนเงินทดแทน คาฟนฟูสมรรถภาพจํานวน 2 
หม่ืนบาท จะไดจากกองทุนเงินทดแทนเปนหลักสวนงบประมาณ 22% จากกองทุนเงินทดแทน ซึ่ง
เปนเงินดอกผลที่ใชเปนงบบริหารในสวนกลางที่นํามาใชซึ่งนอยมาก และถาใชไมหมด สวนที่ เหลือก็
ตองคืน แตถาจําเปนตองใชก็สามารถที่จะใชได เชนลงทุน รถสงไปรักษาที่โรงพยาบาลซึ่งจําเปนที่
จะตองใชในสวนของกองทุนประกันสังคมแตกอนไมไดรับสวนของลูกจางที่ทุพพลภาพจาก
ประกันสังคมเนื่องจากประกนัสังคมมีการใชสิทธิ์ในการใชบัตรอ่ืนอยูแลวแตเนือ่งจากวาเปนปญหาที่
จะตองดูแล จึงมีการเปดใหเขามาดูแลฟนฟู เฉพาะในกรณีทุพพลภาพเทานั้นงบประมาณก็จะข้ึนอยู
กับสภาพปญหาเปนรายๆ ปไป 
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บทบาทหนาท่ีตามวัตถุประสงคของที่ศูนยไดตั้งไวคือการฟนฟูสมรรถภาพเปาหมาย คือ 
รางกาย จิตใจสังคมและก็อาชีพมีฟงชั่นงานของศูนยประกอบดวย กลุมงานวิชาการ กลุมงาน
ประเมินสมรรถภาพและแนะแนว กลุมงานแพทย และก็กลุมอาชีพ และ 1 ฝายก็คือฝายอํานวยการ 
มีฝายประเมินรับทําหนาที่ประสานและสงตอแตละฝายโดยอันดับแรกเลย ก็ตองเปนลูกจางที่ประสบ
อุบัติเหตุจากการทํางานที่กองทุนเงินทดแทน จะตองมีเลขประสบอันตรายของจังหวัดและอีกกลุม
หนึ่งคือกองทุนเงินประกันสังคมประสบอุบัติเหตุนอกงาน ที่ทุพพลภาพ ถึงจะมีสิทธิเขามายังศูนย 
ประชาชนทั่วไปไมสามารถที่จะมีสิทธิเขามาตรงนี้ได จะเปนสองกองทุนนี้ 

ฐานขอมูลผูพิการ ที่ไมไดผานศูนยบําบัด ทราบโดยมีการสรางเครือขายไวอยูกับสํานักงาน
ประกันสังคมแตละจังหวัดแตมีปญหาอุปสรรคตรงพื้นที่ที่ไปเชิงรุกจะอยูหางไกลและความไมเขาใจ
ของคนในครอบครัวในการดูแลที่ไมเขาใจกัน 

 
3. การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) 

สภาพการดําเนินการเม่ือรับเขาฟนฟูซึ่งข้ันตอนแรก 1)จะเปนการปฐมนิเทศและการทดสอบ
โดยการใหแพทยทดสอบดานรางกาย ตรวจสุขภาพรางกายการเตรียมเขาทํางานและทดสอบงาน
การประเมินทดสอบทางจิตวิทยา สติปญญา อารมณจากนั้นจะเปน 2)การเยี่ยมสถานประกอบการ
เพื่อขอคําแนะนําเร่ืองอาชีพของลูกจางการแนะแนวอาชีพ (วางแผนงานดานอาชีพ) การรวบรวม
ขอมูลแลว 3)ประชุมหารือเกี่ยวกับผูเขารับการฟนฟูไมวาจะเปน 3.1)การสรุปแผนการฟนฟูดาน
การแพทย 3.2)สรุปแผนการฟนฟูดานอาชีพและ 3.3)สรุปแผนการฟนฟูดานสังคมถึงตรงจุดนี้ผูเขา
รับการฟนฟูจะ 4)รับทราบแผนการฟนฟูประกอบ 4.1)ดวยงานฝกเตรียมเขาทํางาน 4.2)การ
ประเมินผลระหวางการฟนฟู 4.3)การประเมินผลการฟนฟูงานแพทยดานกายภาพบําบัด 4.4)งาน
แพทยดานกิจกรรมบําบัด 4.5)งานแพทยดานอวัยวะเทียม 4.6)งานแพทยดานผาตัดแกไขและ 4.7)
การติดตามผลระหวางฟนฟูเม่ือเร่ิมแผนการฟนฟูและแผนแนะแนวอาชีพจะมีการประชุมหารือ
เกี่ยวกับผูเขารับการฟนฟู กรณีมีปญหาเฉพาะเร่ืองหรือผูเขารับการฟนฟูเปล่ียนสาขาการฟนฟูก็จะ
ใหคําปรึกษาและแนะแนวอาชีพแลว 5)ประชุมหารือเกี่ยวกับผูเขารับการฟนฟู (case conference) 
ระหวางฟนฟู ถึงผลความคืบหนาของการฟนฟูจากนั้นจะเปน 6)การเตรียมจัดหางาน (กรมการจัดหา
งาน และสํานักงานจัดหางานจังหวัด) 7)การสมัครงานตามสถานประกอบการ 8)การใหคําแนะนําใน
การสมัครงาน และ 9)ประสานงานกับนายจางเดิมนํากลับเขามาประชุมอีกคร้ังจะเปน 10)การ
ประชุมหารือเกี่ยวกับผูเขารับการฟนฟู ระหวางฟนฟู ถึงผลความคืบหนาของการฟนฟูโดยทดสอบ
มาตรฐานฝมือแรงงานที่กรมพัฒนาฝมือแรงงานฝกอาชีพภาคปฏิบัติในสถานประกอบการและ
ประเมินผลคร้ังสุดทายคณะอนุกรรมการมีมติจบการฟนฟูออกจากศูนย และติดตามผลการกลับเขา
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ทํางานกับนายจางเดิม การทํางานกับนายจางใหม การประกอบอาชีพอิสระในดาน 11)การปรับ
สภาพรางกายในการทํางานการยอมรับของผูรวมงานและนายจางการใชชีวิตอยูในสังคมความ
ตอเนื่องในการทํางานประโยชนจากการฟนฟู และ 12)การนําไปใชไดจริงภายหลังส้ินสุดการฟนฟู
ของกระบวนการฟนฟูดานการแพทยการฟนฟูดานจิตใจและสังคมผลการฟนฟูดานอาชีพพบวาแต
ละศูนยมีกระบวนการในการทํางานเหมือนกันแตกตางไปตามบริบทของแตละพื้นที่ โดยที่แตละศูนย
ไดนํากลยุทธของตนเองเพิ่มเตมิเขามาเพื่อที่จะแกปญหาหรือขจัดภัยคกุคามจากภายนอกโดยนําเอา
จุดแข็งหรือจุดเดนของตนเองมาใช และไดมองถึงจุดออนของตนเองไปพรอมๆ กันเพื่อที่จะหาโอกาส
ของการพัฒนาอีกดวย ดังเชน  

ศูนยเชียงใหมจุดเดนอยูตรงที่มีเปาหมายที่จะสรางมูลคาเพิ่มใหกับลูกจาง และก็มีการ
ติดตามอยางสมํ่าเสมอมีการบริการและสงตอที่ครบวงจรเปนองครวม มีการบูรณาการรวมกันแต
ปญหาอุปสรรคที่ทํางานที่ยังพบอยูนั่นคือจํานวนบุคลากรลูกจางที่อยูขางนอกจํานวนมากที่ยังไมมี
โอกาสเขามาฟนฟูและการฟนฟูจริงๆ นั้นคือการฟนฟูที่ไมมีที่ส้ินสุด เพราะหากพิการแลวทําอยางไร
ใหหายพิการไมไดฉะนั้นสภาพการดูแลตองมีความตอเนื่องอีกทั้งยังมีสภาพที่เกิดจากอายุที่เพิ่มข้ึนก็
ทําใหมีการเส่ือมถอยของรางกายอีกดวย 

สําหรับศูนยขอนแกน คน ไมมีปญหา งบประมาณ วัสดุที่มีอยู ไมมีปญหาเพราะวาสวนหนึ่ง
เราไดรับชวยเหลือจากรัฐบาลญีปุ่นตั้งแตเร่ิมกอตั้ง คอนขางจะพรอม ถามีการชํารุดก็ทยอยซอมงาน
กลุมแพทยเร่ืองของการเพิ่มพูนทักษะนั้นงานแพทยแตละงานมีรายละเอียดมากแตละวิชาชีพยังไมมี
การพัฒนาวิชาชีพทางดานสายอาชีพตนเองใหทันตอเทคโนโลยีใหมากข้ึนความกาวหนาในสายงาน
ก็ยังไมมีกรอบในอัตรากําลังที่ชัดเจนหลังผานการฝกอบรมและพัฒนาศักยภาพมาโดยลําดับ มี
ทักษะมีความชํานาญแลว ปรากฏวาเปล่ียนงาน และไปทํางานที่อ่ืนฝายอํานวยการ คนที่ฝาย
เพียงพอแตวาคนไมมีประสิทธิภาพพอที่จะทํางาน และมีปญหาควบคุมยากปญหาอุปสรรคในฝาย
อาชีพหลักสูตรทําเสร็จกวาจะใชได ไมทันตามเหตุการณ และความตองการของตลาด  

สําหรับศูนยปทุมธานีจุดเดน คือมีแผนทํา KM เก็บเกี่ยวประสบการณความรูของผูเขารับ
การฟนฟูไวเปนอาจารยใหมหาวิทยาลัยคือ มีการทําหลักสูตรเอง การรับผูพิการที่เขามาฝกไมมี
ระยะเวลาการรับแบบทั่วไป โดยทั่วไปรับชวงเดือนพฤษภาคม และเดือนมกราคม แตที่ศูนยปุทมธานี
เปดรับทุกวัน โดยจะวางแผนตั้งแตวันที่แรกเขา มีการคุยประสานงานกับนายจางระหวางที่มีการ
ฟนฟู ก็จะประสานทุกๆฝายที่ทําหนาที่ใหคําปรึกษา ดูวาปญหาอยูที่ไหนไมวาจะเปนอาชีพ นายจาง 
ลูกจาง แลวก็หาทางแกไข บางคนพื้นฐานดีอยูแลวก็ขามข้ันตอน เพื่อประหยัดเวลา ทั้งนี้มีแนวคิด
ที่วาคนไขเขามาฟนฟูกับเราใชเวลาที่นอยที่สุด แลวก็กลับไปทํางานไดเร็วที่สุด เปนผลดีกับผูเขารับ
การฟนฟูมากกวา กับการที่ตองมาอยูกับทางศูนยนานๆ เหตุเพราะคนที่เคยทํางานเปนประจํา เวลา
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หยุดงานไปนานๆ ก็เหมือนตองกลับไปเร่ิมตนใหม แตถามาทํางานแลวมีปญหารีบมาฟนฟูกับเรา
แลวรีบกลับไปทํางาน ก็จะทําใหกลับไปมีโอกาสบางคนมาฝกกับทางศูนย อาจจะไมกลับไปทํางาน
แตไปเรียนตอบางที่ก็มี การศึกษานอกโรงเรียนเขามา คือถามีโอกาสทางศูนยก็จะแนะนําให โดยที่
ตรงกับความสามารถของแตละคน เพื่อปรับวุฒิและยังไดเงินเดือนเพิ่มข้ึนมาอีก  เพราะวาสวนใหญ
นายจางตองการคนที่มีความรู มีวุฒิ ลูกจางก็อยากไดเงินเดือนที่เพิ่มข้ึน หรือบางทีตองกลับมาเรียน
เพื่อปรับวุฒิเปนเกณฑของบริษัท 

หลักสูตรการฝก มีขอกฎหมายที่เกี่ยวของเพราะมีการใชเงิน ซึ่งขณะนี้ไดดําเนินการขอแกไป
แลว มีการปรับปรุงหลักสูตรโดยมีแนวคิดใหม วา นายจางและลูกจางตองการอะไร แลวเอาประเด็น
ตางๆ ที่ไดนี้ มาทําเปนหลักสูตรใหตรงทั้งตลาดทั้งนายจางกายอุปกรณที่นี่มีครบวงจร ผลิตใชใน
หนวยงาน และชางซอมกําลังจะทํารถเข็นที่ติดมอเตอรไซคเพื่อที่จะทําใหคนไข พาตัวเองไปไหนมา
ไหนไดทั้งนี้มีมูลนิธิคอยสนับสนุน ซึ่งเม่ือเห็นผลงานก็ไมขัดของที่จะใหการสนับสนุนปญหาของที่นี่ 
คือ มีสวัสดิการ ใหเงินใหเคร่ืองชวยความพิการแตการดูแลทางดานจิตใจ ยังไมมีอาชีพก็เชนเดียวกัน 
การบูรณาการยังมีนอย คนไขที่ เขาฝกไมเยอะพอ ถาดูศักยภาพของศูนยแลว ถาเราจะเพิ่ม
กลุมเปาหมาย เชน ผูประกันตนในระบบมาเขา ศักยภาพของเรานาจะพอรับไดอีก องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นถามีทัศนคติที่ดีตอคนไข คิดวานาจะมีความพรอมทั้งดานกําลังคนและกําลังเงิน
เพราะวาจําเปนตอคนระดับนี้มาก  และถามีกระบวนการสรางงานในชุมชนก็จะดีไมนอยมี
งบประมาณมากมาย นโยบายสรางมาหรูหรา แตวาไมเปนรูปธรรมกระทรวงสาธารณสุขมีองคกร
อิสระที่ตั้งข้ึนเองเพื่อพัฒนา มีการพูดคุยกันสามกองทุนใหเทาเทียมกัน จะใหเทาเทียมกันคงไมงาย  
เพราะวาเงินมีที่มาตางกัน เปาหมายตางกัน แตขอใหใกลเคียงกันและการเขาถึงได 

 
4. การประเมินผลผลิต (Product Evaluation) 

ผูประกอบการ 
จากการสังเคราะหขอมูลพบวาผูประกอบการไดจางงานผูพิการเขาทํางานรอยละ 52 มี

ปญหาเกี่ยวกับการจัดหาผูพิการเขาทํางานรอยละ 27.0 และมีการประชาสัมพันธรับผูพิการเขา
ทํางานรอยละ 33.3 สวนใหญมีการประชาสัมพันธทานใชส่ือใดในการประชาสัมพันธโดยสํานักงาน
แจงหางานรอยละ 32.0 มีการวางแผนงานรองรับในการจางงานผูพิการรอยละ 37.7 และงานที่
ผูประกอบการคิดวาเปนงานที่เหมาะสมกับผูพิการในสถานประกอบการคืองานธุรการคิดเปนรอยละ 
28.3  มีความกังวลเกี่ยวกับการจางงานผูพิการรอยละ 41.7 มีคานิยมตอการทํางานรวมกับพนักงาน
ที่พิการ/ทุพพลภาพมากกวารอยละ 80 ประกอบดวย 1.) การทํางานรวมกับผูพิการอยางเปนมิตร 2.) 
การกลายืนหยัดทํางานรวมกับผูพิการ 3.) การไมเลือกปฏิบัติกับผูรวมงานที่พิการ 4.) การมีจิตสํานึก
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ในการใหโอกาสผูพิการรวมทํางาน 5.)การทํางานรวมกับผูพิการดวยความเสมอภาค 6.)การปฏิบัติ
ตอผูรวมงาพิการดวยความมีน้ําใจ เมตตา และเอ้ือเฟอ 7.)การทํางานกับผูพิการโดยมุงหวังใหโอกาส
ผูพิการ 8.)การทํางานรวมกับผูพิการเปนการแบงเบาภาระทางสังคม 

ในดานทัศนคติตอการทํางานรวมกับพนักงานที่พิการ/ทุพพลภาพรอยละ 52  เห็นดวยวา
การทํา งานรวมกับพนักงานที่พิการจะสรางภาระใหกับผูรวมงานรอยละ 56.3  เห็นดวยวาการทํา 
งานรวมกับพนักงานที่พิการจะทํา ใหกระบวนการทํา งานเกิดความลาชารอยละ 71  เห็นดวยวาการ
ทํา งานรวมกับพนักงานที่พิการ ทํา ใหประสิทธิภาพในการดํา เนินงานขององคกรลดลงรอยละ 87.3  
เห็นดวยวาการทํา งานรวมกับพนักงานที่พิการ เปนการใหโอกาสผูพิการรอยละ 39.7  ไมเห็นดวยวา
การทํา งานรวมกับพนักงานที่พิการ มักมีปญหาดานการส่ือสารรอยละ 55  เห็นดวยวาการทํา งาน
รวมกับพนักงานที่พิการ ทําใหองคกรส้ินเปลืองคาใชจายในการจัดหาส่ิงอํานวยความสะดวกใหแกผู
พิการรอยละ 76  เห็นดวยวาการทํา งานรวมกับพนักงานที่พิการ ทํา ใหทานเกิดความรูสึกเห็นอก
เห็นใจผูอ่ืนรอยละ 80.3  เห็นดวยวาการทํา งานรวมกับพนักงานที่พิการ เปนการแบงเบาภาระทาง
สังคมและรอยละ 74.4  เห็นดวยวาการชวยเหลือพนักงานที่พิการทําใหทานรูสึกเหมือนไดทําบุญ 

ผูรวมงานกับผูพิการ 
การยอมรับในการทํางานรวมกับผูพิการพบวาผูรวมงานกับผูพิการใหการยอมรับรอยละ 

85.3 และมีสัมพันธภาพกับเพื่อนรวมงานที่พิการระดับดี ที่รอยละ 52.3 ปานกลางรอยละ 41.5 และ
มีคานิยมตอการทํางานรวมกับพนักงานที่พิการและทุพพลภาพมากกวารอยละ 80 ประกอบดวย 
การทํางานรวมกับผูพิการแบบกัลยานมิตรการกลายืนหยัดทํางานรวมกับผูพิการการไมเลือกปฏิบัติ
กับผูรวมงานที่พิการการมีจิตสํานึกในการใหโอกาสผูพิการรวมทํางานการทํางานรวมกับผูพิการดวย
ความเสมอภาคการปฏิบัติตอผูรวมงานที่พิการดวยความมีน้ําใจ เมตตา และเอ้ือเฟอการถือวาผู
พิการเปนสวนหนึ่งของทีมงานการเคารพและ เปดใจรับฟงความเห็นผูพิการปญหาของการทํางาน
รวมกับผูพิการสวนใหญเปนดานการส่ือสารรอยละ 24.2 

ทัศนคติตอการทํางานรวมกับพนักงานที่พิการ/ทุพพลภาพรอยละ 48.7  เห็นดวยวาการทํา 
งานรวมกับพนักงานที่พิการจะสรางภาระใหกับผูรวมงานรอยละ 46.4  เห็นดวยวาการทํา งาน
รวมกับพนักงานที่พิการจะทาํ ใหกระบวนการทํา งานเกิดความลาชารอยละ 53.9  เห็นดวยวาการทาํ 
งานรวมกับพนักงานที่พิการ ทํา ใหประสิทธิภาพในการดําเนินงานขององคกรลดลงรอยละ 87.6  
เห็นดวยวาการทํา งานรวมกับพนักงานที่พิการ เปนการใหโอกาสผูพิการรอยละ 69.6  ไมเห็นดวยวา
การทํางานรวมกับพนักงานที่พิการ มักมีปญหาดานการส่ือสารรอยละ 51.4  เห็นดวยวาการทํางาน
รวมกับพนักงานที่พิการ ทําใหองคกรส้ินเปลืองคาใชจายในการจัดหาส่ิงอํานวยความสะดวกใหแกผู
พิการรอยละ 88.8  เห็นดวยวาการทํางานรวมกับพนักงานที่พิการ ทํา ใหทานเกิดความรูสึกเห็นอก
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เห็นใจผูอ่ืนรอยละ 83  เห็นดวยวาการทํางานรวมกับพนักงานที่พิการ เปนการแบงเบาภาระทาง
สังคมและรอยละ 85  เห็นดวยวาการชวยเหลือพนักงานที่พิการทําใหทานรูสึกเหมือนไดทําบุญ 

ผูพิการ 
ผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูพิการสวนใหญมีความรูเกี่ยวกับกฎหมายโดยเฉล่ียรอยละ 

75.8มีความพรอมในการทํางาน (รางกายและจิตใจ) รอยละ 83.6 ในดานความพอเพียงของรายได
นั้น มีความพอเพียงที่เหลือเก็บรอยละ18.6พอเพียงแตไมมีเหลือเก็บรอยละ 50.0และไมพอเพียง
พรอมกบัเปนหนี้รอยละ31.4 โดยที่คิดวาคาตอบแทนที่ไดมียุติธรรมคิดเปนรอยละ61.2ในดานของ
ลักษณะความพิการสวนใหญมีมีลักษณะความพิการทางกายหรือความเคล่ือนไหวคิดเปนรอยละ 
94.4 

การยอมรับจากเพื่อนรวมงาน ยอมรับ รอยละ 89.6 ความพรอมในการทํางาน (รางกายและ
จิตใจ)พรอมรอยละ 83.6 สถานประกอบการที่ทํางานเรียงลําดับ เคร่ืองจักรกลผลิตภัณฑโลหะ
อาหารส่ิงทอขนสงเคร่ืองแตงกายโลหะไฟฟาการเกษตรและเฟอรนิเจอรและเคร่ืองเขียนความ
ตองการความชวยเหลือจากรัฐที่ตองการมากจะเปนในเร่ืองของสวัสดิการดานการรักษาพยาบาล
เบี้ยคนพิการ และอ่ืนๆ ก็ยังตองการอยูเพียงแตลําดับความสําคัญนอยลงสวนขอมูลขาวสารการ
สมัครงาน จากเพื่อน/คนสนิท/คนรูจักรอยละ 50.0และสํานักงานแจงหางานเพียง  รอยละ 9.4 การ
ไดกลับเขามาทํางานเปล่ียนเปนอาชีพใหม  รอยละ 24.6  กลับเขาทํางานในที่ทํางานเดิม ตําแหนง
เดิม  รอยละ 21.2  กลับเขาที่ทํางานเดิม แตเปล่ียนตําแหนงใหม  รอยละ 21.2  ทํางานในสายงาน
เดิมแตเปล่ียนที่ทํางานรอยละ 5.6 และไมไดทํางาน รอยละ 27.4  ทั้งนี้ทักษะที่ตองการเพิ่มข้ึน
นอกจากทักษะทางอาชีพ คือทักษะทางดานภาษา 

ทัศนคติตอการทํางานมากกวา  รอยละ 70 เห็นดวยวามีความสุขกับการทํางานภูมิใจในการ
ทํางานกับสถานประกอบการประสบความสําเร็จและกาวหนาในการทํางานม่ันใจที่จะทํางานในสวน
ที่รับผิดชอบสามารถปฏิบัติงานตาง ๆดวยตัวเองและมีความสุขกับการริเ ร่ิมงานใหม แตใน
ขณะเดียวกันก็คิดวาชีวิตไรคา/ไมมีประโยชน  รอยละ 64.4  เพื่อนรวมงานไมชวยเหลือทานในยามที่
ตองการ  รอยละ 40 และ ม่ันใจสถานที่ทํางานของทานวามีความปลอดภัยที่ รอยละ 53.9  

ดานอัตมโนทัศนเปนความจริงที่วาตนเองสรางภาระใหกับผูรวมงาน/ ทําใหกระบวนการ
ทํางานเกิดความลาชามากกวา รอยละ 60 และ สามารถแบงเบาภาระทางสังคมได/ มีความ
ภาคภูมิใจในตัวเอง/ เปนสวนหนึ่งของสังคมมากกวา รอยละ 70 และมีทักษะพิเศษ/ ไดรับความเห็น
อกเห็นใจจากผูอ่ืน/ ทําใหองคกรส้ินเปลืองคาใชจายในการจัดหาส่ิงอํานวยความสะดวกมากกวา 
รอยละ 60 และจากสภาพความพิการทําใหรูสึกไมม่ันคงในหนาที่การงาน  รอยละ 30 และมี
ศักยภาพในการทํางานเทาเทียมกับคนปกติ รอยละ 62.8 
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การปรับตัวในการทํางานมากกวา รอยละ 85 สามารถทํางานในสภาพแวดลอมภายใน
สถานที่ทํางานไดดีสามารถพัฒนาความสามารถของตนเองไดมีความหวังมีคุณคาในตนเองมีความ
ม่ันคงในตนเองเปนที่ยอมรับในสังคมมีสัมพันธภาพที่ดีกับผูรวมงานสามารถปฏิบัติตามบทบาทได
อยางมีประสิทธิภาพพึ่งพาตนเองไดและพึ่งพาผู อ่ืนภายในขอบเขตที่ เหมาะสมและสังคม
ยอมรับ          

ความครอบคลุมของของการกลับเขาสูตลาดแรงงานระหวางคนพิการในระบบประกันสังคม
ที่ผานการฟนฟูสมรรถภาพจากหนวยงานดานการฟนฟูสมรรถภาพกับผูที่ไมเคยผานการฟนฟู
สมรรถภาพ พบวาผูที่ไมผานการฟนฟูสมรรถภาพ  รอยละ 42 ไดงานทํา และ  รอยละ 58 ไมไดงาน
ทํา และ ผูที่ผานการฟนฟูสมรรถภาพรอยละ 72.6 ไดงานทํา และ  รอยละ 27.4 ไมไดงานทํา 
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ขอเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงการดาํเนินงานของโครงการศูนยฟนฟูสมรรถภาพ 
ผูพิการ 

มุมมองแนวทางที่ศูนยจะพัฒนาตอไป 
- เพิ่มศักยภาพในดาน การใหบริการ คุณภาพการใหบริการ ประสิทธิภาพการบริหาร และการ

ส่ือสารภายในองคกรจากภายในสูภาพนอกในการมีสวนรวมของผูพิการในทุกๆกิจกรรมโดย
การนําทําใหดู และมองในเร่ืองของสันทนาการกอนเพื่อสรางความคุนเคย 

- ปรับหลักสูตรของการศึกษา และวิธีการสอนที่ตามสภาพของผูพิการซึ่งมีความผิดปกติของ
แตละบุคคล และสอดคลองกับกลไกทางการตลาดดวย 

- ประกันสังคมอาจจะตองมีโรงพยาบาลตนแบบหรือตัวอยางดังเชน เกาหลี ซึ่งมีโรงพยาบาล
ของกระทรวงแรงงาน ก็จะมีเกี่ยวกับอาชีพโดยตรง 

- เร่ืองของนโยบายเร่ืองเงินตองมีความยืดหยุนในการบริหารจัดการจะตองทําอยางไรระหวาง 
ลูกจางกับสถานประกอบการใหไปดวยกันถึงจะยั่งยืน คือในแตละรายจะเปนCoaching 
และ Matching ในตางประเทศจะมีคนกลางเขามาชวยปจจัยสําคัญ คือประสบการณของ
Trainer,staffเจาหนาที่ตางๆ และเร่ืองของการประสานงานกับหนวยงานและภาคเีครือขาย 

- การแกปญหาการทํางานรวมกันระหวางผูพิการและผูรวมงาน ความเปนสังคมไทยจะเปน
ทุนทางสังคมที่ชวยเหลือเกื้อกูลกันมาก  แตกอนที่จะไปถึงจุดตรงนั้นไดก็ตองใหเขาใจกอน
วาสังคมเปนอยางไรข้ึนอยูกับตัวผูพิการเองดวยตองพยามอธิบายใหเคาเขาใจ 

- ดานบุคลากรมีความเพียงพอในกลุมแพทยคงไมเพียงพอถาใชมาตรฐานของ 10 ตอ 1  
คิดวานาจะเปน 5 ตอ 1ตอวัน 

- ระบบสนับสนุนผูพิการใหกลับสูตลาดแรงงานอยางมีประสิทธิภาพ โดนการปรับบทบาทและ
ภารกิจข้ึนใหมในโครงสรางงานเดิม หรือจัดตั้งหนวยงานข้ึนมาใหมทั้งหมดเพื่อรองรับเปน
การเฉพาะ 

- ในสวนของการตลาดยังไมมีรูปแบบ อาจจะตองสงขอมูลนี้ใหกับหนวยงานจัดหางาน โดย
ตองเร่ิมจากการหารูปแบบในการทํางานตรงนีใ้หชัดเจนกอน ซึ่งตางประเทศจะมีหนวยงานที่
เปนศูนยกลางที่รับผิดชอบ  

- การกลับไปทํางานที่สถานประกอบการ หรือไปประกอบอาชีพอิสระของตนเองของผูที่ผาน
การฟนฟูที่สามารถเปนไดทั้งสองทาง ในขณะเดียวกันความรุนแรงของโรคก็ทวีความรุนแรง
มากข้ึน ตามสังขาร ในการทําใหกลับสูปกติคงทําไดยาก ดวยเหตุนี้จําเปนที่จะตองมีการ
ปรับใหเหมาะกับสภาพการณ โดยเฉพาะการประกอบอาชีพอิสระ 
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ขอเสนอดานยุทธศาสตรท่ีจําเปนของแนวทางการสงเสริมและสนับสนุนใหผูพิการและผูประกันตนทุพพลภาพในระบบประกันสังคมกลบัเขาสู
ตลาดแรงงานอยางมีศักดิ์ศรีในรูปแบบ SIPOC Model 
 

Suppliers 
(ผูสงมอบหรือผูท่ีเก่ียวของ)  Inputs (ปจจัยนําเขา)  

Process 
(กระบวนการ/ขั้นตอนในการ

ดําเนินงาน) 
 Outputs (สินคา/บริการ)  

Customers 
(ผูรับบริการโดยตรง)  

กําหนดกฎหมาย (Law) 
กําหนดนโยบายท่ีเหมาะสม 
(Policy) 
มาตรการทางภาษีและผล
ประกอบการ (Economic)  
มาตรการทางสังคมและภาคี
เครือขาย (Social & Network) 
มาตรการสารสนเทศและเทคโนโลยี 
(Information &Technology) 
 

 กลยุทธขององคกร (Strategy) 
โครงสรางองคการ (Structure) 
ระบบการปฏิบัติงาน (System) 
บุคลากร (Staff) 
ทักษะ ความรู ความสามารถ (Skill) 
รูปแบบการบริหาร (Style) 
คานิยมรวม (Shared Values) 
มาตรฐานผูพิการแตละประเภท          
( Disabilities Standards ) 
มาตรฐานอาชีพสําหรับผูพิการแตละ
อาชีพ (Career Standards for 
Disabilities)  
มาตรฐานการใหบริการและ
สนับสนุน (Service & Support S.) 
 

  การปรับกระบวนการใหบริการใหม 
(New Service Process) โดยให
สอดคลองกับมาตรฐานการใหบริการ 
และการสนับสนุน และบริบทของ
พ้ืนท่ี 

 การมีอาชีพของผูพิการ (Career) 
โดยมีความครอบคลุม ดังน้ี 
สถานประกอบการเดิมงานเดิม 
สถานประกอบการเดิมงานใหม 
สถานประกอบการใหมงานเดิม 
สถานประกอบการใหมงานใหม 
อิสระงานเดิม 
อิสระงานใหม 
 

 ระดับความพึงพอใจของการ
ประกอบอาชีพของผูพิการ 
ระดับความพึงพอใจของผูรวมงาน
กับผูพิการ 
ระดับความพึงพอใจของ
ผูประกอบการ 
การมีอาชีพอยางมีศักดิ์ศรีตาม
มาตรฐานผูพิการแตละประเภท และ
มาตรฐานอาชีพสําหรับผูพิการแตละ
อาชีพ 
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ในการปฏิบตัิตามกฎหมาย ประจําป 2557 
ดวยพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 มีวัตถุประสงคเพื่อ

สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ซึ่งมีบทบัญญัติเพื่อกําหนดมาตรการสําคัญเกี่ยวกับการ
สงเสริมอาชีพและคุมครองการมีงานทําของคนพิการ เพื่อใหคนพิการไดมีโอกาสใชความสามารถ มี
รายได และพึ่งพาตนเองได และลดภาระของครอบครัวและสังคมที่ตองใหการอุปการะเล้ียงดู รวมทั้ง
เปนการสงเสริมใหคนพิการเปนพลังสําคัญในการเสริมสรางทางเศรษฐกิจของครอบครัวและประเทศ
ตอไป จึงกําหนดวิธีการเพื่อใหคนพิการไดมีการประกอบอาชีพไว 3 กรณี คือ 1.) รับคนพิการเขา
ทํางานตามมาตรา 33 แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550  2.) 
สงเงินเขากองทุนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตามมาตรา 34 แหงพระราชบัญญัติ
สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 3.) ใหสัมปทานจัดสถานที่จําหนายสินคาหรือ
บริการตามมาตรา 35 แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 และ
ที่แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 
สํานักงานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ ขอชี้แจงแนวปฏิบัติตามกฎหมายในการ
จางงานคนพิการ ประจําป 2557 ดังนี ้

1. การกําหนดอัตราสวนในการจางคนพิการ 
ใหนายจางหรือเจาของสถานประกอบการนับจํานวนลูกจางที่มิใชคนพิการทุกสาขารวมกัน 

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2556 เพื่อคํานวณจํานวนคนพิการที่ตองรับเขาทํางานในอัตราสวนลูกจางที่มิใช
คนพิการ  ทุกหนึ่งรอยคนตอคนพิการหนึ่งคนเศษของหนึ่งรอยคนถาเกินหาสิบคนตองรับคนพิการ
เพิ่มอีกหนึ่งคน ทั้งนี้  ในกรณีนายจางหรือเจาของสถานประกอบการที่มีสํานกังานสาขาใหนับจาํนวน
ลูกจางรวมทุกสาขาเขากับสํานักงานใหญของนิติบุคคลดวย 

2. การปฏิบัติการใหเปนไปตามกฎหมาย 
ในระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2557 ใหนายจางหรือเจาของสถาน

ประกอบการพิจารณาเลือกวิธีการปฏิบัติ ดังนี ้
2.1 จางงานคนพิการตามมาตรา 33 ใหนายจางหรือสถานประกอบการสงสําเนา 

สมุดประจําตัวคนพิการ หรือสําเนาบัตรประจําตัวคนพิการ โดยใหคนพิการลงลายมือชื่อรับรอง
เอกสาร สงสําเนาสัญญาจางซึ่งมีระยะเวลาไมนอยกวา 1 ป และสงสําเนา สปส.1-10 สวนที่ 2 ที่ระบุ
ชื่อคนพิการของเดือนที่รายงาน มาพรอมแบบรายงานการปฏิบัติตามกฎหมายในการจางงานคน
พิการ 
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2.2 จายเงินเขากองทุนตามมาตรา 34 ใหสงเงินเขากองทุนเปนรายปโดยคํานวณ 
จากอัตราต่ําสุดของอัตราคาจางข้ันต่ําตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานที่ใชบังคับคร้ัง
หลังสุดในปกอนปที่มีหนาที่สงเงินเขากองทุนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการคูณดวยสาม
รอยหกสิบหาและคูณดวยจํานวนคนพิการที่ไมไดรับเขาทํางาน (ใหใชอัตราคาจางข้ันต่ํา วันละ 300 
บาท) โดยสงเปนเงินสด เช็คขีดครอม หรือธนาณัติส่ังจาย ”กองทุนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ” และใหสงถึงสํานักงานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติที่สํานักงานใหญ
ของสถานประกอบตั้งอยู ภายในวันที่ 31 มกราคม 2557 

2.3 จัดสัมปทาน หรือจัดสถานที่จําหนายสินคาหรือบริการ จัดจางเหมาชวงงาน 
หรือจางเหมาบริการโดยวิธีกรณีพิเศษ ฝกงาน หรือจัดใหมีอุปกรณหรือส่ิงอํานวยความสะดวก ลาม
ภาษามือหรือใหการชวยเหลืออ่ืนใดแกคนพิการหรือผูดูแลคนพิการตามมาตรา 35 ตองยื่นหนังสือขอ
ใชสิทธิตอสํานักงานจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ซึ่งเปนที่ตั้งของพื้นที่ดําเนินการ และใหสงเอกสาร
ตามแบบที่กรมการจัดหางานกําหนด โดยสงสําเนาสัญญาระหวางนายจางหรือเจาของสถาน
ประกอบการกับคนพิการหรือผูดูแลคนพิการดวย รวมทั้งสงสําเนาบัตรประจําตัวคนพิการ หรือสําเนา
บัตรประจําตัวผูดูแลคนพิการ มาพรอมแบบรายงานการปฏิบัติตามกฎหมายในการจางงานคนพิการ 

3. การรายงาน 
ใหนายจางหรือเจาของสถานประกอบการรายงานผลการปฏิบัติตามขอ 2 ตอผูอํานวยการ

สํานักงานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติที่สํานักงานใหญของสถานประกอบการ
ตั้งอยูภายในวันที่ 31 มกราคม 2557 โดยแบบรายงานการปฏิบัติตามกฎหมายการจางงานคนพิการ
ตองมีลายมือชื่อของผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลตามกฎหมายพรอมสงสําเนาหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนนิติบุคคล 

อนึ่ง กรณีนายจางหรือสถานประกอบการดําเนินการตามมาตรา 33 มาตรา 34 หรือมาตรา 
35 ไมครบถวนภายในวันที่ 31 มกราคม 2557 จะตองเสียดอกเบี้ยจากเงินตนที่ตองนําสงเงินเขา
กองทุนฯ ตามมาตรา 34 วรรคสอง ในอัตรารอยละ 7.5 ตอปนับตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2557 เปน
ตนไป (http://prjob.nep.go.th/?cat=14) 

จากขอเสนอดานยุทธศาสตรที่จําเปนของแนวทางการสงเสริมและสนับสนุนใหผูพิการและ
ผูประกันตนทุพพลภาพในระบบประกันสังคมกลับเขาสูตลาดแรงงานอยางมีศักดิ์ศรีในรูปแบบ 
SIPOC Model ดังตารางดานบนนั้น เปนขอเสนอที่นักวิจัยใชประโยชนจากการสังเคราะหขอมูลจาก
ทุกสวนของประเด็นที่วิจัย กับวรรณกรรมที่เกี่ยวของ และความรู ทฤษฎีที่สามารถอางอิงไดโดยทั่วไป 
ซึ่งนํามาใชเพื่อเปนกรอบในการมองเชิงระบบ เพื่อใหสามารถทําความเขาใจและส่ือสารในระดับ
นโยบาย  และการแปลงนโยบายสูการปฏิบัติที่ดีระหวางผูบริหารทุกระดับและระหวางผูบริหารกับ
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เจาหนาที่ระดับปฏิบัติการ ที่จะสามารถดําเนินการสูเปาหมายในการที่จะใหบริการและสนับสนุนผู
พิการใหมีอาชีพ และอยูอยางมีศักดิ์ศรีในสังคม ตามกฎหมายที่กําหนดไดตอไป โดยไดนํามา
ประยุกตใชอยู 2 ทฤษฎีหลัก คือ SIPOC Model และ McKinsey 7s ดังนี้ 
 

SIPOC Model 
แนวคิด SIPOC Model เปนกรอบแนวคิดและวิธีการตอบคําถามในการจัดทําลักษณะ

สําคัญขององคกร โดยมีหลักการที่สําคัญ คือ เพื่อจะใหพันธกิจหรือเปาหมายขององคกรสามารถ
บรรลุผลไดนั้น ตองเขาใจกอนวา องคกรมีหนาที่หรือพันธกิจใดบางในฐานะผูที่จะตองสงมอบปจจัย
ตาง ๆ (Suppliers) ที่จะตองดําเนินการสงมอบสินคาหรือ บริการ (Output) ที่จะนําเขาสูกระบวนการ
ตาง ๆ (Input) ขององคกรโดยผานกระบวนการในการสงมอบ (Process) เพื่อใหตรงตอตามความ
ตองการของลูกคาหรือผูรับบริการ (Customer& Outcome) และสามารถสรางความพึงพอใจแก
ลูกคาหรือผูรับบริการ 

รูปแบบของแนวคิด McKinsey 7s  
เปนหนึ่งแนวคิดที่สามารถใชไดกับเกือบทุกปญหา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใหกับองคกรหรือ

ทีมงาน  ถาบางส่ิงที่อยูภายในองคกรหรือทีมของคุณไมทํางาน หรือมีโอกาสที่จะขัดแยงกันระหวาง
กันในบางองคประกอบของแนวคิด 7s ดังนั้นจําเปนที่จะตองนํากระบวนการคิดเหลานี้ไปใชในการ
วิเคราะหและปดชองวางของความขัดแยงและการทํางานแบบไมมีประสิทธิภาพนั้นๆ  เพื่อใหแนใจ
วาพวกเขาทั้งหมดสนับสนุนใหเกิดเปาหมายรวมกันและสรางคุณคาใหกับองคกร 
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1. กลยุทธขององคกร (Strategy) 
การบริหารเชิงกลยุทธเปนกระบวนการอยางหนึ่งที่จะชวยใหผูบริหารตอบคําถามที่สําคัญอาทิ 

องคกรอยูที่ไหนในขณะนี้ องคกรมีเปาหมายอยูที่ไหน พันธกิจของเราคืออะไรพันธกิจของเราควรจะ
เปนอะไร และใครเปนผูรับบริการของเราการบริหารเชิงกลยุทธจะมีความสําคัญเปนอยางยิ่งการ
บริหารเชิงกลยุทธจะชวยใหองคกรกําหนดและพัฒนาขอไดเปรียบทางการแขงขันข้ึนมาไดและเปน
แนวทางที่บุคคลภายในองคกรรูวาจะใชความพยายามไปในทิศทางใดจึงจะประสบความสําเร็จ 

 กลยุทธของเรา คือ อะไร? 
 วิธีการของกลยุทธตั้งใจที่จะใหบรรลุวัตถุประสงคของเรา ทําอยางไร? 
 เรามีวิธีการที่จะรับมือกับแรงกดดันในการแขงขัน อยางไร? 
 เราจะจัดการกับความตองการของลูกคาที่เปล่ียนแปลงไปไดอยางไร? 
 กลยุทธที่ชวยปรับปรุงเกี่ยวกับปญหาดานสภาพแวดลอม อยางไร? 

2. โครงสรางองคการ (Structure) 
คือโครงสรางที่ไดตั้งข้ึนตามกระบวนการหรือหนาที่ของงานโดยมีการรับบุคลากรใหเขามา

ทํางานรวมกันในฝายตางๆเพื่อใหบรรลุเปาประสงคที่ตั้งไว หรือหมายถึง การจัดระบบระเบียบใหกับ
บุคคลตั้งแต 2-คนข้ึนไป-เพื่อนําไปสูเปาหมายที่วางไว-เนื่องจากองคกรในปจจุบันมีขนาดใหญ-การ
จัดองคกรที่ดีจะมีสวนชวยใหเกิดความคลองตัวในการปฏิบัติงานลดความซ้ําซอนหรือขัดแยงใน
หนาที่ ชวยใหบุคลากรไดทราบขอบเขตงานความรับผิดชอบมีความสะดวกในการติดตอประสานงาน
ผูบริหารสามารถตัดสินใจในการบริหารจัดการไดอยางถูกตองและรวดเร็วบริษัท / ทีมงาน แบง
ออกเปนอยางไร? 

 ลําดับชั้นของโครงสรางองคกร เปนแบบไหน? 
 หนวยงานตางๆ มีกิจกรรมประสานงานกันอยางไร? 
 สมาชิกในทีมขององคกรมีการจัดระเบียบวิธีการภายในกลุมอยางไร? 
 กระบวนการตัดสินใจและการควบคุมเปนแบบกระจายอํานาจ หรือ เปนแบบรวมศูนย

อํานาจที่สวนกลาง?  อะไรคือส่ิงที่เราควรจะตองทําใหมันเกิดข้ึน ? 
 เสนทางสายการติดตอส่ือสารภายในการองคกรเปนอยางไร? มีระบบหรือวิธีการที่ชัดเจน

หรือไม? 
3. ระบบการปฏิบัติงาน (System) 

ในการปฏิบัติงานตามกลยุทธเพื่อใหบรรลุเปาประสงคตามที่กาํหนดไวนอกจากการจัดโครงสราง
ที่เหมาะสมและมีกลยุทธที่ดีแลวการจัดระบบการทํางาน (Working System) ก็มีความสําคัญยิ่ง 
อาทิ ระบบบัญชี/การเงิน (Accounting/Financial System) ระบบพัสดุ (Supply System) ระบบ
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เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology System) ระบบการติดตาม/ประเมินผล 
(Monitoring/Evaluation System) ฯลฯ 

 อะไรคือระบบหลักที่ใชทํางานในองคกร มีอะไรบาง? มีการพิจารณาทางการเงิน  และระบบ
การบริหารทรัพยากรบุคคลรวมทั้งการส่ือสารและการจัดเก็บใหเปนระบบหรือไม? 

 มีระบบที่จะใชควบคุมหรือไม?  วิธีการที่พวกเขาจะใชตรวจสอบและประเมินผล เปน
อยางไร? 

 กฎระเบียบการควบคุมภายในและกระบวนการที่ใชเพื่อใหเกิดการติดตาม คืออะไร? 
4. บุคลากร (Staff) 

ทรัพยากรมนุษยนับเปนปจจัยที่มีความสําคัญตอการดําเนินงานขององคกรองคกรจะประสบ
ความสําเร็จหรือไมสวนหนึ่งจะข้ึนอยูกับการจัดการทรัพยากรมนุษย  (Human Resource 
Management) การวางแผนทรัพยากรมนุษยเปนกระบวนการวิเคราะหความตองการทรัพยากร
มนุษยในอนาคตโดยการตัดสินใจเกีย่วกับบคุลากรนัน้ควรมีการวิเคราะหที่อยูบนพื้นฐานของกลยุทธ
องคการที่เปนส่ิงกําหนดทิศทางที่องคการจะดําเนินไปใหถึงซึ่งจะเปนผลใหกระบวนการกําหนด
คุณลักษณะและการคัดเลือกและจัดวางบุคลากรไดอยางเหมาะสมยิ่งข้ึน 

 อะไรระบุตําแหนง หรือความเชี่ยวชาญพิเศษสําหรับเปนตัวแทนของทีม? 
 อะไรเปนตัวระบุตําแหนงที่จําเปนขององคกร? 
 มีชองวางของความตองการดานคุณสมบัติพนักงานที่จําเปน หรือไม? 

5. ทักษะ ความรู ความสามารถ (Skill) 
ทักษะในการปฏิบัติงานของทรัพยากรบุคคลในองคการสามารถแยกทักษะออกเปน 2 ดานหลัก 

คือ ทักษะดานงานอาชีพ (Occupational Skills) เปนทักษะที่จะทาํใหบุคลากรสามารถปฏิบัติงานใน
ตําแหนงหนาที่ได ตามหนาที่และลักษณะงานที่รับผิดชอบเชน ดานการเงิน ดานบุคคลซึ่งคงตองอยู
บนพื้นฐานการศึกษาหรือไดรับการอบรมเพิ่มเติม สวนทักษะ ความถนัดหรือความชาญฉลาดพิเศษ 
(Aptitudes and special talents) นั้นอาจเปนความสามารถที่ทําใหพนักงานนั้นๆโดดเดนกวาคนอ่ืน
สงผลใหมีผลงานที่ดีกวาและเจริญกาวหนาในหนาที่การงานไดรวดเร็วซึง่องคการคงตองมุงเนนในทัง้ 
2 ความสามารถไปควบคูกัน 

 อะไรคือ ทักษะที่แข็งแกรงที่แสดงทักษะความชํานาญของบริษัท และทีมงาน? 
 มีพนักงานที่ขาดทักษะความชํานาญ ประมาณเทาใด? 
 องคกร/ทีมงานที่รูจักกันดีและเปนที่ยอมรับวาดี  คือ อะไร? 
 พนักงานในปจจุบัน / สมาชิกในทีมมีความสามารถในการทํางาน หรือไม? 
 ทักษะและวิธีการติดตาม ประเมินผล เปนอยางไร? 
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6. รูปแบบการบริหารจัดการ (Style) 
แบบแผนพฤติกรรมในการปฏิบัติงานของผูบริหารเปนองคประกอบที่สําคัญอยางหนึ่งของ

สภาพแวดลอมภายในองคกรพบวา ความเปนผูนําขององคกรจะมีบทบาทที่สําคัญตอความสําเร็จ
หรือลมเหลวขององคกรผูนําที่ประสบความสําเร็จจะตองวางโครงสรางวัฒนธรรมองคกรดวยการ
เชื่อมโยงระหวางความเปนเลิศและพฤติกรรมทางจรรยาบรรณใหเกิดข้ึน 

 วิธีการมีสวนรวมในการจัดการ / ลักษณะความเปนผูนําคืออะไร? 
 มีวิธีการที่มีประสิทธิภาพและความเปนผูนําของผูบริหาร หรือไม? 
 พนักงาน/สมาชิกในทีมของหนวยงานภายในองคกร มีแนวโนมที่จะแขงขันกันหรือไม? 
 จะมีทีมงานที่ทํางานจริงๆ ภายในองคกร หรือพวกเขาเปนเพียงคนกลุมนอยในองคกร 

หรือไม? 
7. คานิยมรวม (Shared values) 

คานิยมและบรรทัดฐานที่ยึดถือรวมกันโดยสมาชิกขององคกรที่ไดกลายเปนรากฐานของระบบ
การบริหารและวิธีการปฏิบัติของบุคลากรและผูบริหารภายในองคกร หรืออาจเรียกวาวัฒนธรรม
องคกรรากฐานของวัฒนธรรมองคกรก็คือ ความเชื่อคานิยมที่สรางรากฐานทางปรัชญาเพื่อทิศทาง
ขององคกรโดยทั่วไปแลวความเชื่อจะสะทอนใหเห็นถึงบุคลิกภาพและเปาหมายของผูกอตั้งหรือ
ผูบริหารระดับสูงตอมาความเชื่อเหลานั้นจะกําหนดบรรทัดฐาน เปนพฤติกรรมประจําวันข้ึนมา
ภายในองคกรเม่ือคานิยมและความเชื่อไดถูกยอมรับทั่วทั้งองคกรและบุคลากรกระทําตามคานิยม
เหลานั้นแลวองคกรก็จะมีวัฒนธรรมที่เขมแข็ง 

 คานิยมหลักที่ยอมรับรวมกันมีอะไรบาง? 
 วัฒนธรรมของทีมงาน / ของทั้งองคกร คือ อะไร? 
 มีวิธีการอะไรที่จะทําใหคานิยมแข็งแกรง? 
 อะไร คือ คานิยมพื้นฐานที่ องคกร / ทีมงาน สรางรวมกัน? 
จากตารางและทฤษฎีทั้ง 2 ทฤษฎีที่ไดแสดงรายละเอียดและขยายความไวดังขางตนแลวนั้น 

อธิบายไดวาในฐานะศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงาน ซึ่งเปนผูที่จะตองสงมอบปจจยัตาง ๆ  (Suppliers) 
ที่จะตองดําเนินการสงมอบสินคาหรือ บริการ (Output) ที่จะนําเขาสูกระบวนการตาง ๆ (Input) ของ
องคกรโดยผานกระบวนการในการสงมอบ (Process) เพื่อใหตรงตอตามความตองการของลูกคา
หรือผูรับบริการ (Customer& Outcome) และสามารถสรางความพึงพอใจแกลูกคาหรือผูรับบริการ 
นั้นมีรายละเอียดดังนี้ 
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1. Suppliers (ผูสงมอบหรือผูท่ีเกีย่วของ) มีประเด็นสําคัญ 5 ประการ ดังน้ี 
1.1 กําหนดกฎหมาย (Law) และมาตรการทางภาษีและผลประกอบการ (Economic)  
กฎหมายและประโยชนทางภาษีในการจางงานคนพิการและสิทธิประโยชนอ่ืนสําหรับ

นายจางหรือเจาของสถานประกอบการที่จางแรงงานคนพิการ  โดย ศาสตราจารย วิริยะ นามศิริ
พงศพันธุ 

1. คาจางคนพิการเขาทํางาน  
นายจางหรือเจาของสถานประกอบการซึ่งรับคนพิการเขาทํางาน  มีสิทธิไดรับยกเวนภาษี

เงินไดเปนจํานวนรอยละหนึ่งรอยของรายจายในการจางคนพิการดังกลาว ตามมาตรา 3 ของพระ
ราชกฤษฎีกาฉบับท่ี 499 พ.ศ. 2553 

แตเดิมคาใชจายที่เปนเงินเดือนหรือคาจางคนพิการ นายจางสามารถนําคาจางนั้นมาหัก
เปนคาใชจายไดเทาที่จายจริงเทานั้น เชน คาจางคนพิการปละ 120,000 บาท ก็นํามาหักเปน
คาใชจายของกิจการได 120,000 บาท ไมตางจากลูกจางทั่วไปแตอยางใด เพื่อสรางแรงจงูใจให 
นายจางจางแรงงานคนพิการมาตรา 3 ของพระราชกฤษฎีกาฉบับท่ี 499 พ.ศ. 2553  กําหนดวา 
“ใหยกเวนภาษีเงินไดตามสวน 2 และสวน 3 หมวด 3 ในลักษณะ 2 แหงประมวลรัษฎากรใหแก
นายจางหรือเจาของสถานประกอบการซึ่งรับคนพิการที่มีบัตรประจําตัวคนพิการตามกฎหมายวา
ดวยการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเขาทํางานสําหรับเงินไดเปนจํานวนรอยละหนึ่ง
รอยของรายจายที่ไดจายเปนคาใชจายในการจางคนพิการดังกลาว” 

นั่นหมายความวานายจางหรือเจาของสถานประกอบการสามารถนําคาจางคนพิการมาหัก
เปนรายจายเพิ่มไดถึง 2 เทาของที่จายเปนคาจางคนพิการ ในกรณีนี้คาจางที่จายจริงคือ 120,000 
บาท สามารถถือเปนรายจายไดถึง 240,000 บาททั้ง ๆ ที่จายคาจางคนพิการเพียง 120,000 บาท
เทานั้น 

ผลที่ตามมาเทากับรัฐบาลไดชวยจายคาจางแรงงานคนพิการในรูปของประโยชนทางภาษี 
นายจางหรือเจาของสถานประกอบการเสียภาษีอัตราเทาใด ก็ไดรับประโยชนเทากับรอยละของอัตรา
ภาษีนั้น โดยทั่วไปหางหุนสวนบริษัทเสียภาษีในอัตรารอยละ 23 ยอมหมายความวารัฐบาลไดชวย
ออกคาจางในรูปภาษีรอยละ 23 คิดเปนจํานวนเงิน 120,000 * 23/100 = 27,600 บาท แสดงวา
นายจางหรือเจาของสถานประกอบการจายจริงเพียง 92,400 บาท เทานั้น ทั้งนี้ตองไมลืมวานายจาง
หรือเจาของสถานประกอบการจะไดรับสิทธิประโยชนเฉพาะการจางคนพิการที่มีบัตรประจําตัวคน
พิการเทานั้น  
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2. รายจายในการจัดใหมีอุปกรณสิ่งอํานวยความสะดวก หรือบริการแกลกูจางท่ี
เปนคนพกิาร  

นายจางหรือเจาของสถานประกอบการมีสิทธิไดรับยกเวนภาษีเงินไดเปนจํานวนรอยละหนึ่ง
รอยของรายจายในการจัดใหมีอุปกรณส่ิงอํานวยความสะดวก หรือบริการดังกลาวแกลูกจางที่เปน
คนพิการ โดยทั่วไปรายจายเกี่ยวกับสวัสดิการในการจางงาน เชน อุปกรณ ส่ิงอํานวยความสะดวก
หรือบริการในอาคาร สถานที่ ยานพาหนะ บริการขนสงหรือบริการสาธารณะ นายจางสามารถนํา
คาจางนั้นมาหักเปนคาเส่ือมราคาหรือคาใชจายไดแลวแตกรณี ในกรณีที่นายจางหรือเจาของสถาน
ประกอบเสียคาใชจายเพื่อสรางส่ิงอํานวยความสะดวกแกลูกจางเปนเงิน 100,000 บาท ยอม
สามารถหากหักเปนเส่ือมราคาหรือถือเปนรายจายได 100,000 บาทอยูแลวตามปกต ิ
 แตเพื่อสงเสริมใหมีการจางแรงงานพิการ  มาตรา 4 ของพระราชกฤษฎีกาฉบับท่ี 499 พ.ศ. 
2553 กําหนดวา “ใหยกเวนภาษีเงินไดตามสวน 2 และสวน 3 หมวด 3 ในลักษณะ 2 แหงประมวล
รัษฎากร ใหแกเจาของอาคาร สถานที่ ยานพาหนะ บริการขนสงหรือผูใหบริการสาธารณะอ่ืน ซึ่งได
จัดอุปกรณ ส่ิงอํานวยความสะดวกหรือบริการในอาคาร สถานที่ ยานพาหนะ บริการขนสง หรือ
บริการสาธารณะอ่ืนใหแกคนพิการในการเขาถึงและใชประโยชนไดตามกฎหมายวาดวยการสงเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (มาตรา 37) สําหรับเงินไดเปนจํานวนรอยละหนึ่งรอยของรายจาย
ที่ไดจายเปนคาใชจายในการจัดใหมีอุปกรณส่ิงอํานวยความสะดวก หรือบริการดังกลาว” 

นั่นหมายความวารัฐบาลไดชวยออกคาใชจายเพื่อสวัสดิการแกลูกจางพิการในรูปของ
ประโยชนทางภาษี  นายจางหรือเจาของสถานประกอบการเสียภาษีอัตราเทาใด ก็ไดรับประโยชน
เทากับรอยละของอัตราภาษีนั้น   

โดยทั่วไปหางหุนสวนบริษัทเสียภาษีในอัตรารอยละ 23 ยอมหมายความวารัฐบาลไดชวยออก
คาใชจายเพื่อสรางส่ิงอํานวยความสะดวกสําหรับลูกจางพิการในรูปภาษีรอยละ 23 ซึ่งนายจางหรือ
เจาของสถานประกอบการหรือเจาของอาคาร สถานที่ ยานพาหนะ บริการขนสงหรือผูใหบริการ
สาธารณะอ่ืน ไดเสียคาใชจายสรางส่ิงอํานวยความสะดวกแกลูกจางพิการหรือจัดใหคนพิการเขาถึง
และใชประโยชนได เปนจํานวนเงิน 100,000 บาท รัฐบาลก็ชวยออกคาใชจายดังกลาวดวย เปนเงิน
จํานวน 100,000 × 23/100 = 23,000 บาท แสดงวานายจางหรือเจาของสถานประกอบการจายจริง
เพียง 77,000 บาทเทานั้น  
คาสรางส่ิงอํานวยความสะดวก 1 แสนบาท รัฐบาลชวยจาย = 100,000 × 23/100บาท 

=  23,000บาท 
ทั้งนี้ตองไมลืมวา สิทธิประโยชนทางภาษีนายจางหรือเจาของสถานประกอบการจะไดรับ 

ก็ตอเม่ือมีลูกจางที่มีบัตรประจําตัวคนพิการเขาทํางานเทานั้น 
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3. มีลูกจางพกิารมากกวารอยละ 60 ของลูกจางท้ังหมด 
ตามมาตรา 38 ของ พ.ร.บ.สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 กําหนดวา 

“นายจาง หรือเจาของสถานประกอบการที่จางคนพิการเขาทํางานมากกวารอยละหกสิบของลูกจาง
ในสถานประกอบการนั้นโดยมีระยะเวลาจางเกินกวาหนึ่งรอยแปดสิบวันในปภาษีใดมีสิทธิไดรับ
ยกเวนภาษีเงินไดในปภาษีนั้น ทั้งนี้ตามที่กฎหมายกําหนด” 
 ในกรณีนี้กรมสรรพากรตองการใหมีการยกเวนภาษีเงินไดแกกจิการซึ่งตองใชแรงงานจาํนวน
มาก จึงไดเสนอใหนายจางหรือเจาของสถานประกอบการที่จางแรงงานคนพิการเกินกวารอยละ 60 
มีสิทธิไดรับยกเวนหรือลดหยอนเพิ่มเติมอีกรอยละหนึ่งรอย ซึ่งเร่ืองนี้ไดผานความเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรีคงจะออกเปนกฎหมายโดยเร็ววัน   

นั่นหมายความวานายจางหรือเจาของสถานประกอบการที่จางแรงงานคนพิการเกินกวารอย
ละ 60  มีสิทธินําคาจางคนพิการมาหักเปนรายจายได 3 เทาของคาใชจายจริง กรณีที่จางคนพิการ 
100,000 บาท/ คน/ ป  ก็มีสิทธิหักคาใชจายไดถึง 300,000 บาท/ คน/ ป หากไดจางคนพิการเปน
จํานวนมากยอมนาเชื่อไดวานายจางหรือเจาของสถานประกอบการนั้นจะไมมีกําไรทางภาษีที่ตองไป
เสียภาษีแตอยางใด 

4. สิทธิประโยชนอ่ืนสําหรับนายจาง  
มาตรา 39 วรรคสอง ของ พ.ร.บ.พระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พ.ศ. 2550 กําหนดวา “ในกรณีที่รัฐหรือหนวยงานของรัฐจะพิจารณาใหสัมปทาน การสงเสริมการ
ลงทุนการประกาศเกียรติคุณ สินเชื่อ รางวัล เคร่ืองราชอิสริยาภรณ หรือสิทธิประโยชนอ่ืนใด แก
นายจาง หรือสถานประกอบการใด ใหนําขอมูลที่ไดประกาศตามวรรคหนึ่งมาประกอบการพิจารณา
ดวย” 

นอกจากสิทธิประโยชนทางภาษีที่นายจางหรือเจาของสถานประกอบการไดรับจากการจาง
ลูกจางพิการแลวนั้น ยังมีสิทธิประโยชนอ่ืนที่นายจางหรือเจาของสถานประกอบการอาจไดรับตาม
มาตรา 39 วรรค 2 ดังที่กลาวขางตน ปจจุบันสํานักงานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
แหงชาติ (พก.) ไดคัดเลือกนายจางหรือเจาของสถานประกอบการที่จางแรงงานคนพิการไวเกินกวา
ระบบสัดสวนการจางงานกําหนด ใหไดรับใบประกาศเกียรติคุณในวันที่ 3 ธันวาคม ของทุกป โดยมี 
ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีเปนผูมอบประกาศเกียรติคุณดังกลาว   

ปจจุบันนี้ พก. มีการประกาศเกียรติคุณใหแกองคกรเอกชนทีเ่ชดิชคูุณคาแหงความเทาเทยีม
กันของคนพิการ  ซึ่งรวมถึงองคกรเอกชนที่ไดจางงานคนพิการเปนจํานวนมาก และจัดสวัสดิการ
ใหแกคนพิการไดอยูอยางบุคคลทั่วไปดวย  
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5. ตัวอยางการเสียภาษีในกรณีจางหรือไมจางคนพิการ 
 บริษัทใจดี มีรายไดจากการขายสินคาเปนจํานวนเงิน 200 ลานบาท มีลูกจาง 1,000 คน 
คาแรงถัวเฉล่ีย 1 แสนบาท /คน /ป มีคาใชจายอ่ืน ๆ รวมกันเปนเงิน 90 ลานบาท บริษัทใจดีเสียภาษี
ในอัตรารอยละ 23 อยากทราบวาบริษัทฯ ตองจางแรงงานคนพิการกี่คน ถาไมจางตองจายเงินสมทบ

เขากองทุนเปนจํานวนเงินเทาใด หากจางแรงงานคนพิการ บริษัทใจดีจะไดรับสิทธิประโยชนในทาง
ภาษีเทาใด   
จากตัวอยางขางตน   

                               เสียภาษี   = 10 ล. *23/100 = 2.3 ลานบาท 
 

1)กรณีท่ี 1 หากบริษัทใจดีไมจางงานคนพิการ  
หากยึดตามมติคณะรัฐมนตรี นายจางหรือเจาของสถานประกอบการตองจางคนพิการใน

สัดสวนลูกจางทั่วไป 100 คนตอลูกจางคนพิการ 1 คน ถาไมจางตองจายเงินสมบทเขากองทุน
จํานวนเทากบัคาแรง 

ข้ันต่ําสุดของประเทศคณูดวย 365 วัน คูณดวยจํานวนคนพิการที่ตองจางบริษัทใจดตีองจาง
แรงงานคนพกิาร = 1,000/100 = 10 คน   

หากบริษัทฯ ไมจางคนพิการเขาทํางาน ก็มีหนาที่ตามกฎหมายตองจายเงินสมทบเขา
กองทุนเปนจํานวนเงินเทากับ คาแรงข้ันต่ําที่สุดของประเทศ 300 บาท คูณ 365 วัน คูณ 10 คน 
=1,095,000 บาท   

นั่นหมายความวาบริษัทใจดีจะตองเสียภาษี 2.3 ลานบาทและตองจายเงินเขากองทุน 
1,095,000 บาท รวมเปนเงินทั้งหมด 3,395,000 บาท 

บริษัทฯ มีเงินได 200 ลานบาท  -  คาแรง 100 ลานบาท - คาใชจายอ่ืน ๆ 90 ลานบาท  
= มีกําไร 10 ลานบาท         

จํานวนเงินสมบทเขากองทุน = คาแรงข้ันต่ําสุดของประเทศ 300 บาท x 365 วัน x จํานวนคน

ภาษี  =  (  เงินได  -  คาใชจาย  )  x  (อัตราภาษี  /  100) 
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อยางไรก็ตาม ขณะนี้กรมสรรพากรวินิจฉัยวา เงินที่จายเขากองทุนเปนรายจายตามกฎหมาย
ที่นายจางมีหนาที่จายทําใหสามารถนําจํานวนเงินที่จายไปหักคาใชจายในการคํานวณภาษีได 
(หนังสือที่ กค 0702/2904 ลงวันที่ 11 เมษายน 2555) 

2) กรณีท่ี 2 หากบริษัทใจดีจางคนพิการ  
ถาบริษัทฯ จางคนพิการเขาทํางาน 10 คน แทนการจางคนทั่วไป บริษัทใจดียังมีคนงาน 

1,000 คน แทนที่จะถือเปนรายจาย 100 ลานบาท ก็สามารถถือเปนรายจายไดถึง 101 ลานบาท 
(คนพิการ 10 คน ถือเปนรายจายเพิ่มไดอีกคนละ 1 แสนบาท) 
 ในทางภาษทีําใหบริษัทใจดมีีกําไร  = 200 ลานบาท – 101 ลานบาท – 90 ลานบาท  

 = 9 ลานบาท   
  คิดเปนภาษีทีตองเสียเทากับ 9 ลานบาท * 23/100 = 2,070,000 บาท 
   
  3) เปรียบเทียบระหวางกรณีไมจางคนพิการกบักรณจีางคนพิการ 

เม่ือเปรียบเทียบกรณีที่บริษัทใจดีไมจางคนพิการเขาทํางาน ตองเสียภาษีเต็มจํานวนและ
ตองจายเงินสมทบเขากองทุนถึง 1,095,000 บาท แตถาจางพิการเขาทํางานจะทําใหเสียภาษี
นอยลง 230,000 บาท และไมตองจายเงินเขากองทุน เทากับบริษัทใจดีประหยัดเงินทั้งหมด 
1,325,000 บาท 

4) กรณีท่ี 3 กรณีท่ีบริษัทใจดีไมตองเสียภาษีเลย 
ดังนั้น หากบริษัทใจดีจางคนพิการเขาทํางานแทนคนทั่วไปเพียงแค 100 คน ไมตองถึง 

รอยละ 60 ของลูกจางทั้งหมด บริษัทใจดีก็ไมตองเสียภาษีแตอยางใด เนื่องจากการที่บริษัทสามารถ
นําเงินเดือนและคาใชจายในการจางคนพิการมาเปนรายจายสองเทา ทําใหบริษัทไมมีกําไรทางภาษี
มาคํานวณภาษี  
          แตกรณีสิทธิประโยชนทางภาษีสําหรับนายจางที่มีลูกจางพิการมากกวารอยละ 60 ของ
ลูกจางทั้งหมดเปนไปตามมาตรา38 ที่กําหนดวา “นายจาง หรือเจาของสถานประกอบการที่จางคน
พิการเขาทํางานมากกวารอยละหกสิบของลูกจางในสถานประกอบการนั้นโดยมีระยะเวลาจางเกิน
กวาหนึ่งรอยแปดสิบวันในปภาษีใดมีสิทธิไดรับยกเวนภาษีเงินไดในปภาษีนั้นทั้งนี้ตามที่กฎหมาย
กําหนด” ในกรณีนี้ใหมีการยกเวนภาษีเงินไดแกกิจการซึ่งตองใชแรงงานจํานวนมาก จึงไดเสนอให
นายจางหรือเจาของสถานประกอบการที่จางแรงงานคนพิการเกินกวารอยละ 60 มีสิทธิไดรับยกเวน
หรือลดหยอนเพิ่มเติมอีกรอยละหนึ่งรอย ตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 519) พ.ศ.2554 นั่น
หมายความวานายจางหรือเจาของสถานประกอบการที่จางแรงงานคนพิการเกินกวารอยละ 60 มี
สิทธินําคาจางคนพิการมาหักเปนรายจายได 3 เทาของคาใชจายจริง กรณีที่จางคนพิการ 100,000 
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บาท/ คน/ ป ก็มีสิทธิหักคาใชจายไดถึง 300,000 บาท/ คน/ ป หากไดจางคนพิการเปนจํานวนมาก
ยอมนาเชื่อไดวานายจางหรือเจาของสถานประกอบการนั้นจะไมมีกําไรทางภาษีที่ตองไปเสียภาษีแต
อยางใด 

หมายเหตุ  หากบริษัทใจดีไมประสงคจะจายเงินเขากองทุนก็ตองหาทางสรางงานใหแกคน
พิการหรือผูดูแลคนพิการแทนการจางงานก็ได ตามมาตรา 35 โดยการใหสัมปทาน จัดสถานที่
จําหนายสินคาหรือบริการจัดจางเหมาชวงงานหรือจางเหมาบริการโดยวิธีกรณีพิเศษ ฝกงานหรือจัด
ใหมีอุปกรณหรือส่ิงอํานวยความสะดวก ลามภาษามือ หรือใหความชวยเหลืออ่ืนใดแกคนพิการหรือ
ผูดูแลคนพิการก็ได ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนดในระเบียบ  

6. สิทธิทางภาษีเพื่อสังคมในกรณีอ่ืนๆ  
1) สิทธิประโยชนทางภาษีสําหรับคนพิการ สําหรับคนพิการที่มีบัตรประจําตัวคนพิการ

ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 281 (พ.ศ. 2554) เลม128ตอนที ่32 ราชกิจจานุเบกษา 9 พฤษภาคม 2554 
ออกตามความในประมวลรัษฎากรวาดวยการยกเวนรัษฎากรวาดวยการลดหยอนภาษีเงินไดใหแก
คนพิการมีอายุไมเกินหกสิบหาปบริบูรณในปภาษีไดรับ เฉพาะสวนที่ไมเกินหนึ่งแสนเกาหม่ืนบาท 
สําหรับปภาษีนั้น รวมทั้งคนพิการดังกลาวสามารถไปลงทะเบียนรับเบี้ยความพิการเดือนละ 500 
บาทตลอดชีพที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีภูมิลําเนาตามทะเบียนบานดวย 

2) สิทธิประโยชนทางภาษีสําหรับผูดูแลคนพิการ สําหรับผูดูแลคนพิการตาม
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 37) พ.ศ. 2552 บัญญัติวาใหเพิ่มเติมความ
ตอไปนี้เปน (ฎ) ของ (1) ในมาตรา 47 แหงประมวลรัษฎากร (ฎ) คาอุปการะเล้ียงดูบิดามารดา สามี
หรือภริยา บุตรชอบดวยกฎหมายหรือบุตรบุญธรรมของผูมีเงินได บิดามารดาหรือบุตรชอบดวย
กฎหมายของสามีหรือภริยาของผูมีเงินได หรือบุคคลอ่ืนที่ผูมีเงินไดเปนผูดูแลตามกฎหมายวาดวย
การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการคนละหกหม่ืนบาท โดยบุคคลที่อยูในความอุปการะ
เล้ียงดูตองเปนคนพิการ ซึ่งมีบัตรประจําตัวคนพิการตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ หรือเปนคนทุพพลภาพ มีรายไดไมเพียงพอตอการยังชีพและอยูในความ
อุปการะเล้ียงดขูองผูมีเงินได วรรคสองบัญญัติวา การหักลดหยอนบุตรบุญธรรม ใหหักไดในฐานะ
บุตรบุญธรรมเพียงฐานะเดียว และบุคคลอ่ืนที่เปนผูดูแลคนพิการสามารถนํามาหักลดหยอนได 1 
คน 

3) สิทธิประโยชนทางภาษีการบริจาคสําหรับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลเปนไปตาม
พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรวาดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ 519) พ.ศ. 
2554 เกี่ยวกับกับการยกเวนภาษีใหแกบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลที่บริจาคใหคนพิการไดรับสิทธิ
ประโยชนตามมาตรา 20 ไดรอยละหนึ่งรอยแตเม่ือรวมกับวงการบริจาคเพื่อการศึกษาและสนาม
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กีฬาหรือสนามเด็กเลนไมเกินรอยละ 10 ทั้งนี้ ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได 
(ฉบับที่214) กําหนดรายจายที่เปนทรัพยสินจะตองเปนทรัพยสินที่เกี่ยวของโดยตรงและไดมาใน
ระหวางเวลาการดําเนินงานของโครงการของรัฐในการจัดใหคนพิการไดรับสิทธิเขาถึงและใช
ประโยชนไดจากส่ิงอํานวยความสะดวกอันเปนสาธารณะตลอดจนสวัสดิการและความชวยเหลืออ่ืน
ตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยจะตองแสดงหลักฐานเปน
หนังสือที่พิสูจนไดวาไดจายคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการของรัฐใหแกหนวยงานของรัฐซึ่ง
จัดใหคนพิการไดรับสิทธิเขาถึงและใชประโยชนไดที่ออกโดยหนวยงานของรัฐนั้น 
          คาดหวังไววา เม่ือคนพิการ และญาติๆ ของคนพิการไดทราบถึงกฎหมาย และสิทธิ์ ที่คนพิการ
พึงไดรับ และรูจักที่จะใชใหเกิดประโยชนกับการสรางโอกาสในการทํางานใหกับตัวคนพิการเอง 
สําหรับสถานประกอบการก็จะไดทราบสิทธิประโยชนที่รับคนพิการเขาทํางานอยางแทจริง  
(http://icare.kapook.com/disability.php?ac=detail&s_id=72&id=3116) 

1.1. กําหนดนโยบายท่ีเหมาะสม (Policy)นโยบายตองมีความสอดคลองกับสภาพปญหา 
และบริบทของพื้นที่ที่เปนที่ตั้งของศูนยในการใหบริการและสนับสนุนแกผูทุพลภาพ ทั้งดานจิตใจ 
รางกาย และอาชีพ 

1.2. มาตรการทางสังคมและภาคีเครือขาย (Social & Network)กําหนดมาตรการทาง 
สังคมและภาคีเครือขายที่จะเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานโดยเฉพาะในสวนของนโยบาย 
กลยุทธ และแผนดําเนินงานในแตละองคกรที่เกี่ยวของ ทั้งระยะส้ันและระยะยาวที่เกิดจากเวทีการมี
สวนรวม 

1.3. มาตรการสารสนเทศและเทคโนโลยี (Information &Technology) กําหนด 
มาตรการนโยบาย กลยุทธ และแผนดําเนินงานดานสารสนเทศและเทคโนโลยีที่ประกอบดวย 
People ware, Software, Hardware ที่มีความสอดคลองและสนับสนุนซึ่งกันและกัน  

2. Inputs (ปจจัยนําเขา) 
2.1. กลยุทธขององคกร (Strategy): จัดทํากลยุทธองคกรดวยขอมูลรอบดาน และมีสวน

รวมโดยภาคีเครือขาย 
2.2. โครงสรางองคการ (Structure): มีความชัดเจนและเปนเอกเทศในบางสวนงาน และมี

การบูรณาการอยางชัดเจนในบางสวนงานหรือเปนแบบผสมผสาน ทั้งนี้อาจตองดูถึง
ความพรอม ความยืดหยุน ที่กําหนดไวในแผนอยางเปนรูปธรรมและมีกรอบเวลาและ
วิธีการที่ดําเนินการไดอยางตอเนื่องและเปนไปได 
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2.3. ระบบการปฏิบัติงาน (System): ควรปรับระบบการปฏิบัติงานใหมที่สอดคลองกับ
โครงสรางองคการ และปรับกระบวนการใหบริการใหม (New Service Process) โดย
ใหสอดคลองกับมาตรฐานการใหบริการ และการสนับสนุน และบริบทของพื้นที ่

2.4. บุคลากร (Staff) : มีความชัดเจนและเปนเอกเทศในบางสวนงาน และมีการบูรณาการ
อยางชัดเจนในบางสวนงานหรือเปนแบบผสมผสาน ทั้งนี้อาจตองดูถึงความพรอม 
ความยืดหยุน ที่กําหนดไวในแผนอยางเปนรูปธรรมและมีกรอบเวลาและวิธีการที่
ดําเนินการไดอยางตอเนื่องและเปนไปไดที่ลอไปกับ โครงสรางองคการ และระบบการ
ปฏิบัติงาน 

2.5. ทักษะ ความรู ความสามารถ (Skill): มีความชัดเจนในแผนพัฒนาบุคลากร และการ
สรรหาบุคลากรที่เปนไปตามความตองการ และมีการบูรณาการอยางชัดเจนใน
บางสวนงานหรือเปนแบบผสมผสาน ทั้งนี้อาจตองดูถึงความพรอม ความยืดหยุน ที่
กําหนดไวในแผนอยางเปนรูปธรรมและมีกรอบเวลาและวิธีการที่ดําเนินการไดอยาง
ตอเนื่องและเปนไปไดที่ลอไปกับ โครงสรางองคการ ระบบการปฏิบัติงาน และอัตรา
ของบุคลากร 

2.6. รูปแบบการบริหาร (Style): บริหารอยางมีสวนรวม ทั่วถึง พรอมเพียงโดยภาคี
เครือขายทั้งในดานบุคลากร งบประมาณ เคร่ืองมือ และอ่ืนๆโดยเฉพาะงบประมาณ
อาจมีการคิดสัดสวนสําหรับงบประมาณของภาคีเครือขายที่เกี่ยวของ เชน สถาน
ประกอบการ รัฐบาล กองทุน NGO ฯลฯ โดยอาจดูรูปแบบการคิดตาม ศาสตราจารย 
วิ ริยะ นามศิ ริพงศพันธุ  ในประเด็นกฎหมาย และมาตรการทางภาษีและผล
ประกอบการ 

2.7. คานิยมรวม (Shared Values): กําหนดคานิยมรวมในองคกร เพื่อเปนแนวทาง
เดียวกันในการนําองคกรสูเปาหมายที่กําหนด 

2.8. มาตรฐานผูพิการแตละประเภท (Disabilities Standards)ควรจัดทํามาตรฐานผู
พิการ แตละประเภท เพื่อความชัดเจนในการใหบริการและการสนับสนุนดานจิตใจ 
สภาพรางกาย และการประกอบอาชีพ อยางเปนองครวมมีศักดิ์ศรี และยังสามารถลด
ขอขัดแยง ขอรองเรียน และอ่ืนๆ ระหวางผูทุพลภาพ ผูรวมงาน ผูประกอบการ และ
บุคคลหรือเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ 
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2.9. มาตรฐานอาชีพสําหรับผูพิการแตละอาชีพ (Career Standards for Disabilities)  
ควรจัดทํามาตรฐานอาชีพผูพิการแตละอาชีพ เพื่อความชัดเจนในการใหบริการและ
การสนับสนุนดานการประกอบอาชีพ อยางมีศักดิ์ศรี และยังสามารถลดขอขัดแยง ขอ
รองเรียน และอ่ืนๆ ระหวางผูทุพลภาพ ผูรวมงาน ผูประกอบการ และบุคคลหรือ
เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ เชนเดียวกับมาตรฐานผูพิการแตละประเภท 

2.10. มาตรฐานการใหบริการและสนับสนุน (Service & Support Standards)  
ควรจัดทํามาตรฐานอาชีพผูพิการแตละอาชีพ เพื่อความชัดเจนในการใหบริการและ
การสนับสนุนดานการประกอบอาชีพ อยางมีศักดิ์ศรี และยังสามารถลดขอขัดแยง ขอ
รองเรียน และอ่ืนๆ ระหวางผูทุพลภาพ ผูรวมงาน ผูประกอบการ และบุคคลหรือ
เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ เชนเดียวกับมาตรฐานผูพิการแตละประเภท 

3. Process (กระบวนการ/ขั้นตอนในการดาํเนินงาน) 
3.1. การปรับกระบวนการใหบริการใหม (New Service Process) โดยใหสอดคลองกับ 

มาตรฐานการใหบริการ และการสนับสนนุ และบริบทของพื้นที่ โดยมีกระบวนการหลักดังนี ้
3.1.1. นําขอมูลผูพิการจากสถานประกอบการ หรืออาจเพิ่มเติมจากผูพิการเอง และ 

พิการแตกําเนิด แลวดําเนินการประชาสัมพันธ 
3.1.2. การคัดเลือกผูพิการตามมาตรฐานผูพิการแตละประเภท และมาตรฐานอาชีพ 

สําหรับผูพิการแตละอาชีพ 
3.1.3. ถาผานการประเมิน(ประเมิน 1) ก็จะถูกสงเขาไปยังศูนยฟนฟูสมรรถภาพ 

คนงาน หากไมผานการประเมิน (ประเมิน 1) สงไปประเมิน (ประเมิน 2) ถาผานการประเมิน 
(ประเมิน 2) ก็จะถูกสงเขาไปยังโรงพยาบาลบาลกอนเพื่อฟนฟูรางกายและจิตใจ และประเมินสูศูนย
ฟนฟูสมรรถภาพคนงานตอไป แตหากไมผานการประเมิน  (ประเมิน 2) จะสงไปประเมิน (ประเมิน 
3) ถาผานการประเมิน (ประเมิน 3) ก็จะถูกสงเขาไปยังโรงพยาบาลบาลเพื่อทดลองฟนฟูรางกาย
และจิตใจ และประเมินสูโรงพยาบาลบาลกอนเพื่อฟนฟูรางกายและจิตใจ หากไมผานการประเมิน 
(ประเมิน 3) จะสงไปสูมาตรการการดูแลตอไป 

3.1.4. ลงทะเบียนสําหรับผูที่ผานการประเมิน (ประเมิน 1)และสงไปฟนฟูรางกาย 
ตอเนื่องและฝกจิตแลวเขาสูการประเมินตามมาตรฐานอาชีพผูพิการตามแตละประเภทเพื่อฝกอาชีพ 
ซึ่งแบงออกเปน 6 แนวทาง คือ สถานประกอบการเดิมงานเดิม  สถานประกอบการเดิมงานใหม  
สถานประกอบการใหมงานเดิม  สถานประกอบการใหมงานใหม  อาชีพอิสระงานเดิม  และอาชีพ
อิสระงานใหม 
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3.1.5. พรอมทํางานก็ไปทดลองทํางานเพื่อประเมิน เพื่อเปนกรณีตัวอยางในการ 
แกปญหา และ Best Practice โดยผานการ Conference 

3.1.6. หากผานก็รับรองตามาตรฐานงาน และสงไปทํางานตามแนวทางในขอ 3.1.6  
พรอมทั้งสนับสนุนการศึกษาและการดูแลพยาธิสภาพอยางตอเนื่อง การติดตาม การสนับสนุน และ
การรายงานผล  
 โดยแสดงเปนภาพ Flow Chart จากรายละเอียดในขอ 3.1.1-3.1.6 ดังนี้ 
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แผนภาพท่ี 20 Flow Chart แสดงขั้นตอนหลักการใหบริการและสนับสนุนของศูนยฟนฟู
สมรรถภาพในการทํางานของผูทุพลภาพ 
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4. Outputs (สินคา/บริการ) 
4.1 การมีอาชีพของผูพิการ (Career) โดยมีความครอบคลุมตามมาตรฐานผูพกิารแตละ

ประเภท และมาตรฐานอาชีพสําหรับผูพิการแตละอาชีพ ดงันี ้
4.1.1. สถานประกอบการเดิมงานเดิม 
4.1.2. สถานประกอบการเดิมงานใหม 
4.1.3. สถานประกอบการใหมงานเดิม 
4.1.4. สถานประกอบการใหมงานใหม 
4.1.5. อิสระงานเดิม 
4.1.6. อิสระงานใหม 

5. Customers (ผูรับบริการโดยตรง) 
5.1 มีการจัดทําระดับความพึงพอใจของการประกอบอาชีพของผูพิการ ระดับความพึงพอใจ

ของผูรวมงานกับผูพิการ ระดับความพึงพอใจของผูประกอบการ ตอการมีอาชีพอยางมีศักดิ์ศรี 
ตามมาตรฐานผูพิการแตละประเภท และมาตรฐานอาชีพสําหรับผูพิการแตละอาชีพ 
 



216 
 

บทท่ี 5 
 

บทสรุปผล และขอเสนอแนะ 
 

การวิจัยปจจัยที่ปจจัยที่มีผลตอการจางงานผูพิการและผูทุพพลภาพนี้เปนการวิจัยแบบ
ผสมผสาน เพื่อศึกษาเปรียบเทียบระบบการจางงานคนพิการและผูทุพพลภาพ ของราชอาณาจักร
ไทยกับระบบการจางงานคนพิการและผูทุพพลภาพ ที่เปนแบบอยางที่ดีในการดําเนินงานของ
ตางประเทศศึกษาศึกษาปจจัยที่มีผลตอการจางงานผูพิการและผูทุพพลภาพทั้งที่เขารับการฟนฟูที่
ศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงานของสํานักงานประกันสังคมและไมไดเขารับการฟนฟู ในระบบ
ประกันสังคมและศึกษาปญหาอุปสรรค ทัศนคติ คานิยมของสังคมไทยที่มีผลตอการจางงานคน
พิการและผูทุพพลภาพ ในระบบประกันสังคมทั้ง 2 กองทุนและวิเคราะหศึกษาปญหาและอุปสรรคที่
มีผลตอการจางงาน ของผูพิการและผูประกันตนทุพพลภาพในระบบประกันสังคมทั้ง 2 กองทุน 
ศึกษาแนวทางการสงเสริมและสนับสนุนใหผูพิการและผูประกันตนทุพพลภาพในระบบประกันสังคม
กลับเขาสูตลาดแรงงานอยางมีศักดิ์ศรี และ ประเมินผลสัมฤทธิ์ในการกลับเขาสูตลาดแรงงาน
ระหวางคนพิการในระบบประกันสังคมที่ผานการฟนฟูสมรรถภาพจากหนวยงานดานการฟนฟู
สมรรถภาพ  กับผูที่ไมเคยผานการฟนฟูสมรรถภาพ กลุมตัวอยางประกอบดวย ผูพิการจํานวน 550
เพื่อนรวมงาน จํานวน 306 คน และนายจาง 300 คน รวม 1156 คน โดยทําการศึกษาใน ภาคกลาง  
ไดแก กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ และระยอง  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ไดแก  ขอนแกนและ 
นครราชสีมา  ภาคเหนือ  ไดแก  ลําพูนและพิษณุโลก ผลการศึกษาสามารถสรุปไดดังนี ้  
 
สรุปผลการศกึษา 
 
 จากผลการศึกษาขอมูลการสงเสริมการจางงานผูพิการ พบวา ในแตละประเทศมีกิจกรรมที่
มีลักษณะการสงเสริมที่คลายคลึงกันตั้งแตระบบการลงทะเบียนผูพิการ เพื่อทราบขอมูลผูพิการที่มี
ความตองการทํางาน และกระบวนการประเมิน เพื่อวิเคราะหความเหมาะสมกับสภาพรางกายและ
ความสนใจในการฝกอาชีพ การฝกทดลองอาชีพกับนายจาง การปรับเปล่ียนงาน ในสถาน
ประกอบการเดิม และในสถานที่ทํางานใหม และการสงเสริมอาชีพอิสระ โดยแตละประเทศได
จัดระบบการสงเสริมในกลุมผูพิการในทุกระบบทั้งในระบบและนอกระบบประกันสังคม โดยในแตละ
ประเทศมีจุดเดนที่แตกตางกันออกไป  เชน ในประเทศญี่ปุน มีการตั้งหนวยงานทั้งในสวนภาครัฐ
และเอกชน โดยในสวนภาครัฐมีกระทรวงรับผิดชอบหลักคือกระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการ โดย
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มี 6 องคกร ประกอบดวย (1)สํานักงานจางงานสาธารณะ (Hello work: Public Employment 
Office) (2) สํานักงานจางงานของผูสูงอายุและผูพิการและการจัดหางานประเทศญี่ปุน (JEED: 
Japan organization for employment of the elderly, persons with disabilities and job 
seekers) (3) ศูนยจางงานและสนับสนุนการดํารงชีพสําหรับผูพิการ  (Employment and Life 
Support Centers for Persons with Disabilities) (4)ศูนยพัฒนาความสามารถทางวิชาชีพสําหรับ
บุคคลที่มีความพิการ (Vocational Ability Development Centers for Persons with Disabilities) 
(5) ศูนยสนับสนุนสําหรับการพัฒนาตนเองของผูพิการ (Support Centers for Persons with 
Developmental Disabilities) และ(6) ศูนยใหคําปรึกษาและสนับสนุนผูปวยที่ รักษายาก 
(Consultation and Support Centers for Intractable Diseases) โดยในแตละหนวยงานมีภารกิจที่
มีความเกี่ยวของ เชื่อมโยงกันอยางเปนระบบ ในประเทศเกาหลีใตมีลักษณะการสงเสริมที่คลายคลึง
กับประเทศญี่ปุน  
 สวนในประเทศออสเตรเลียซึ่งเปนรัฐสวัสดิการมีการสงเสริมและจัดระบบการจางงานโดย
เนนการมีสวนรวมของครอบครัว และชุมชนเปนสําคัญ โดยงบประมาณที่สนับสนุน เปนการ
สนับสนุนใหชุมชนพึ่งพาตนเองเปนหลัก เชนการใหงบประมาณแบบกลุมผูพิการในชุมชน หรือจาย
งบประมาณตรงกับผูที่ดูแลผูพิการ หรือการสนับสนุนงบประมาณใหกับนายจางที่จางงานผูพิการใน
การจางงาน ทั้งนี้มีหนวยงานรัฐวิสาหกิจเพื่อการจางงานผูพิการเปนศูนยกลาง ทั้งในรูปแบบการ
สงเสริมการจางงาน และการเปนคนกลางในการซื้อขายผลิตภัณฑที่เปนผลผลิตจากผูพิการ 
ตลอดจนการกําหนดราคากลางผลิตภัณฑใหกับผูซื้อและผูขาย  
 ในระบบการสงเสริมการจางงานผูพิการในประเทศไทยในทุกกลุม ส่ิงที่มีความแตกตางจาก
ประเทศอ่ืนอยางชัดเจนคือ หนวยงานภาครัฐอยูในกระทรวงแรงงานและสวัสดิการ บางสวนอยูใน
กระทรวงพัฒนาสังคม และอาจมีขอมูลบางสวนที่เกี่ยวของกับผูพิการคือกระทรวงสาธารณสุข ที่มี
ภารกิจดานการฟนฟู และการออกใบรับรองความพิการ ทําใหอาจมีปญหาและอุปสรรคที่ตอง
ประสานงานกันทั้งดานขอมูล ความเชื่อมโยง การสงตอเพื่อใหเกิดการจางงานในทั้ง ในระบบและ
นอกระบบประกันสังคม อยางไรก็ตามสํานักงานประกันสังคม โดยกระทรวงแรงงานและสวัสดิการ
สังคม ไดตั้งศูนยฟนฟูคนงานที่มีที่ตั้งในสวนกลาง คือศูนยฟนฟูคนงานปทุมธานี และ 3 ศูนยใน
ภูมิภาค เชียงใหม ขอนแกนและระยอง ซึ่งมีภารกิจคลาย ๆ กับศูนยพัฒนาความสามารถทางวิชาชีพ
สําหรับบุคคลที่มีความพิการ (Vocational Ability Development Centers for Persons with 
Disabilities) อยางไรก็ตามขอจํากัดคือกลุมเปาหมายที่จะไดรับโอกาสในการเขามารับการฟนฟู เปน
เพียงผูที่อยูในระบบประกันสังคมใน 2 กองทุนเทานั้น และงบประมาณสวนใหญมาจากสํานักงาน
ประกันสังคม หรือกองทุนประกันสังคม และที่สําคัญส่ิงที่ยังขาด ในภายหลังการอบรมจากศูนยฟนฟู
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คนงาน ยังไมมีหนวยงานที่รับผิดชอบเปนการเฉพาะ ที่จะประสานงานในการสงเสริมการจางงานผู
พิการ ซึ่งเปนผูขับเคล่ือนในกระบวนการสงเสริมการจางงานใหกับผูพิการทั้งระบบโดยจะพบ
หนวยงานนี้ของประเทศญี่ปุนคือ สํานักงานจางงานสาธารณะ (Hello work: Public Employment 
Office) 
 

สรุปผลวิเคราะหและสังเคราะหท่ีเปนแบบอยางท่ีดีมาประยุกตใชตามความ
เหมาะสม 
 1. การมีหนวยงานกลางในการประสานงานท่ีเกี่ยวของกับการจางงานท่ีเปนการ
เฉพาะสําหรับผูพิการตามแบบอยาง ประเทศญี่ปุน ที่พบวามีหนวยงานที่เรียกวา สํานักงานจาง
งานสาธารณะ ที่เปนศูนยกลางการประสานงาน สําหรับการจางงานผูพิการ และหนวยงานนี้มีหนาที่
หลักในการประสานงานใหกับศูนยฟนฟู ศูนยพัฒนาอาชีพ และศูนยดํารงชีพใหกับผูพิการ หนาที่
หลักของหนวยงานนี้คือ (1)  การข้ึนทะเบียนการจางงาน และการใหคําปรึกษาดานอาชีพ (2) การ
เปดการประกันตําแหนงการวางงาน (3) แนะนําการเปดโควตาการจางงานใหกับนายจาง (4) บริการ
ลงทะเบียนการจางงาน เพื่อใหเปนไปตามโควตาที่กําหนด (5) สนับสนุนและจัดเตรียม เพื่อเขาสูที่
ทํางานและการจางงานอยางตอเนื่อง และ (6) ประสานงานความรวมมือกับหนวยงานอ่ืน ๆ ประเทศ
ออสเตรเลีย พบวามีการจัดตั้งองคกรรัฐวิสาหกิจ เพื่อการจางงานผูพิการ ดําเนินงานคลายกับ
ประเทศญี่ปุน แตที่เพิ่มเติมคือ การเปนศูนยกลางในการจัดซื้อ/จาง ผลิตภัณฑใหกับผูวาจาง กับผู
พิการ และในประเทศเกาหลีใต รัฐบาลเปนผูริเร่ิม โดยมีนโยบายกําหนดใหหนวยงานราชการ มี
ตําแหนงงานสําหรับผูพิการ โดยตรงและรัฐเปนผูสงเสริม โดยมีกระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการ
สังคมเปนแกนนํา 
 2. การสงเสริมการจางงาน โดยการสนับสนุนงบประมาณใหกับนายจาง โดยรัฐบาล 
มีนโยบายที่เปนรูปธรรม ในการสนับสนุนนายจางที่มีการจางงานงานใหกับผูพิการ ทั้งในรูปแบบที่
เปนคาจาง และงบประมาณสนับสนุนดานคุณภาพชีวิตและการดํารงชีพในการทํางานของผูพิการ
อยางชัดเจน 
 3. การสงเสริมการมสีวนรวมของชุมชนและการรวมกลุม พบวาในประเทศออสเตรเลีย 
ไมไดมีกฎหมายบังคับ แตเนนการมีสวนรวมของชุมชนในการดูแลผูพิการ เชน การใหงบประมาณ
ตรงไปยังครอบครัว ชุมชน ที่มีผูพิการอาศัยอยูและเปนผูดูแลผูพิการ หรือการสนับสนุนงบประมาณ
โดยตรงใหกับผูพิการที่รวมกลุม ดูแลกันเองในชุมชน โดยรัฐบาลเปนผูสนับสนุนทั้งงบประมาณและ 
เปนตัวกลางในการจัดซื้อ/จางผลิตภัณฑ หรือการจางงาน และมีการกําหนดราคากลางที่ชัดเจน
ใหกับทั้งนายจางและผูพิการ เพื่อใหเกิดความเปนธรรม 
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 4. รัฐเปนผูนําในการสงเสริมการจางงานใหกับผูพิการ เห็นชัดเจนในประเทศเกาหลีใต  
รัฐบาลมีนโยบายที่ชัดเจนใหหนวยงานของรัฐเปนผูจางงานและกําหนดตําแหนงงานสําหรับผูพิการ 
ในองคกรของรัฐ และสนับสนุนงบประมาณใหนายจางที่จางงานผูพิการโดยตรง 
 5. การสงเสริมคุณภาพชีวิตแบบองครวม ประเทศญี่ปุน มีหนวยงานที่หลากหลาย 
หนวยงานที่มีระบบการดูและผูพิการ ไมเพียงแตการจางงานผูพิการเทานั้น จะเห็นไดวามีการ
ออกแบบโครงสรางหนวยงานที่มีความเชื่อมโยง ตั้งแตการเกิดความพิการ การฟนฟูทางการแพทย 
การสนับสนุนการจางงานในระบบ การพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งในที่ทํางาน การเดินทางไป-กลับที่
ทํางาน และการใชชีวิตในบาน ชุมชน คลายคลึงกับประเทศออสเตรเลีย ที่ใชแนวทางการมีสวนของ
ชุมชนเปนผูดูแล หรือการสงเสริมการรวมกลุมในชุมชน โดยรัฐเปนผูสนับสนุนงบประมาณตรงไปยัง
ชุมชน หรือกลุมที่จัดตั้ง 
 สําหรับประเทศไทยพบวา มีหนวยงานที่มีความเกี่ยวของกับการจางงานผูพิการ โดยมี 2 
กระทรวงหลักที่มีหนวยงานสนับสนุนผูพิการทั้งประเทศ โดยกระทรวงแรงงาน และกระทรวงพัฒนา
สังคมและความม่ันคงของมนุษย ซึ่งแยกกันชัดเจนโดยที่สํานักงานประกันสังคมดูแลผูพิการในระบบ
ประกันสังคม สวนผูพิการทั่วไป เปนความรับผิดชอบของกระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของ
มนุษย สวนเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชวิีต เชนการฟนฟูทางการแพทยอยูในสวนหนึ่งของกระทรวง
สาธารณสุข และการอุดหนุนงบประมาณ สวนใหญกระจายงบประมาณไปยังทองถิ่นตาง ๆ เชน เงิน
สงเคราะหรายเดือน จะเห็นไดวายังไมมีหนวยงานในที่เปนหนวยงานหลัก ที่เปนศูนยกลางสําหรับ
การจางงานสําหรับผูพิการ หรือเชื่อมโยงประสานงาน เพื่อการดูและในเชิงระบบอยางเปนทางการ 
 จากผลการศึกษาพบวาภายหลังจากผูประกนัตน ไดรับการบาดเจ็บ จนเกิดความพิการ ยังมี
ปจจัยที่เกี่ยวของที่เปนปญหาและอุปสรรคหลายประการ เชน 1) ปญหาสวนบุคคลทั้งดานรางกาย
และจิตใจ ความจําเปนที่จะตองการไดรับการฟนฟูทางการแพทย ปญหาการดํารงชีพระหวางการ
ฟนฟู ที่อยูอาศัย การปรับตัวของครอบครัว โดยในแตละคนตองใชเวลาแตกตางกันออกไปตามสภาพ
ของปญหา ข้ันตอนเหลานี้ทําใหผูประกันตนขาดการส่ือสาร ติดตอหรืออาจมีปญหาในการติดตาม
ขอมูลขาวสารหรือชองทางในการเขามายังศูนยฟนฟูคนงาน 2) ปญหาจากการจาง  เชน 
ผูประกอบการไลออก ไมสามารถทํางานในตําแหนงเดิมได ทําใหเกิดชองวางที่สําคัญในการกลับมา
ทํางานระบบประกันสังคม 3.) ปญหาในการใชชีวิตประจําวัน ทั้งในครอบครัวและสังคม การไมไดรับ
การอํานวยความสะสะดวก ทั้งการเดินทางมาทํางาน การใชชีวิตในสถานที่ทาํงาน หรือการใชชีวิตใน
สังคมเชน สถานที่สาธารณะตาง ๆ 
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ผลการศกึษาปจจัยท่ีมีผลตอการจางงานผูพกิาร 
 

ผูผานการฟนฟูสวนใหญเปนเพศชาย รอยละ 69 และเพศหญิงรอยละ 31ผูผานการบําบัด
สวนใหญมีอายุอยูในชวง 31-40 ป รอยละ 32.2 รองลงมาไดแกชวงอายุ นอยกวา 30 ปรอยละ 24.2 
และชวงอายุ 41-50 ป รอยละ 20.6 ตามลําดับ โดยมีอายุเฉล่ีย 41.06 ปผูผานการฟนฟูสวนใหญมี
สถานการสมรส คู รอยละ 44.0 รองลงมาไดแก โสดรอยละ 38.0 และหยา/แยก รอยละ 11.6 
ตามลําดับผูผานการฟนฟูสวนใหญมีรายไดอยู ในชวง5,001-10,000บาท/เดือน รอยละ 4.2 
รองลงมาไดแก นอยกวา 5,000บาท/เดือนรอยละ 33.0 และหยา/แยกและ 10,001-20,000บาท/
เดือน รอยละ 21.4 ตามลําดับโดยมีรายไดเฉล่ียเดือนละ 8,721.07 บาทผูผานการฟนฟูจําแนกตาม
ความพอเพียงของรายได  จากตารางพบวาผูผานการบําบัดสวนใหญมีรายไดพอเพียงแตไมมีเหลือ
เก็บ รอยละ 50.0 รองลงมาไดแก ไมพอเพียงและเปนหนี้รอยละ 31.4  และพอเพียงมีเหลือเก็บรอย
ละ 18.6 ตามลําดับผูผานการฟนฟูสวนใหญคิดวาคาตอบแทนยุติธรรม รอยละ 61.2 รองลงมาไดแก 
ไมยุติธรรมรอยละ 34.4  ตามลําดับ 

ผูผานการฟนฟูสวนใหญทํางานในสถานประกอบการประเภทเคร่ืองจักรกล รอยละ 8.6 
รองลงมาไดแกดาน ผลิตภัณฑโลหะรอยละ 7.8    และดาน ผลิตอาหาร รอยละ 7.4 ตามลําดับผู
ผานการฟนฟู สวนใหญมีระยะเวลาในการทํางานกอนพิการ ชวง2-5ป รอยละ28.2 รองลงมาไดแก 
15 ปขนไปรอยละ 22.6 และ 6-10 ป รอยละ 19.4 ตามลําดับผูผานการฟนฟูสวนใหญมีระยะเวลาใน
การทํางานหลังพิการ ชวง 2-5 ป รอยละ33.6 รองลงมาไดแก 0-1 ป รอยละ 19.6 และ 6-10 ป  
รอยละ 14.6 ตามลําดับผูผานการฟนฟู สวนใหญมีความพิการทางกายหรือความเคล่ือนไหว รอยละ
94.4 รองลงมาไดแก พิการทางการมองเห็น  รอยละ 3.0  และ 6-10 ป และพิการทางจิตใจหรือ
พฤติกรรมรอยละ 1.2 ตามลําดับ ผูผานการฟนฟู สวนใหญมีระยะทางจากที่อยูอาศัยถึงที่ทํางาน 2-5  
กม. รอยละ 27.0  รองลงมาไดแก นอยกวา 1 กม.รอยละ 19.0  และ 6-10 กม.  รอยละ 15.4 
ตามลําดับ ผูผานการฟนฟู สวนใหญมีการไดรับการยอมรับจากเพื่อนรวมงาน รอยละ 89.6 ไมไดรับ
การยอมรับจากเพื่อนรวมงาน รอยละ 7.0  ตามลําดับ ผูผานการฟนฟู สวนใหญมีความพรอมทั้งดาน
รางกายและจิตใจในการทํางานรอยละ 83.6 และไมมีความพรอมทั้งดานรางกายและจิตใจในการ
ทํางาน รอยละ 14.6 ตามลําดับผูผานการฟนฟูสวนใหญไดรับขอมูลขาวสารการสมัครงานจากเพื่อน/
คนสนิท/คนรูจักรอยละ 50.0 และสํานักงานจัดหางานรอยละ 14.6 ตามลําดับผูผานการฟนฟูสวน
ใหญกลับเขาทํางานในที่ทํางานเดิม ตําแหนงเดิมเทากับกลับเขาที่ทํางานเดิม แตเปล่ียนตําแหนง
ใหม รอยละ 21.2  และเปล่ียนเปนอาชีพใหมรอยละ 24.6 ผูผานการบําบัดสวนใหญตองการเพิ่ม
ทักษะความสามารถในการทํางานดานภาษา รอยละ 21.2  และเปล่ียนเปนอาชีพใหมรอยละ 24.6 
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ดานความรูดานกฎหมาย  การจางงานผูพิการพบวา  ผูผานการฟนฟูสวนใหญตอบผิด
มากที่สุดไดแก ขอ8.สถานประกอบการที่ไมประสงคจะรับผูพิการเขาทํางาน อาจใหสัมปทานหรือ
จางสถานที่จําหนายสินคาหรือบริการใหกับผูพิการได ตอบผิดรอยละ 37.4 รองลงมาไดแก ขอ5. 
กรณีสถานประกอบการมีสํานักงานสาขาใหนับรวมจํานวนลูกจางทุกสาขา ตอบผิดรอยละ 35.2  

ดานทัศนคติ  ผูผานการบําบัดมีทัศนคติเห็นดวยอยางยิ่งมากที่สุดไดแกขอทานรูสึกวาชีวิต
ไรคา/ไมมีประโยชนรอยละ 38.4 และความม่ันใจที่จะทํางานในสวนที่ทานรับผิดชอบ รอยละ 36.2 ผู
ผานการฟนฟูมีขอที่คาเฉล่ียทัศนคติสูงที่สุดในขอทานมีสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อนรวมงาน 4.17  
รองลงมาไดแก การม่ันใจที่จะทํางานในสวนที่ทานรับผิดชอบ 4.16 และทัศนคติต่ําสุดในขอ เพื่อน
รวมงานไมชวยเหลือในยามที่ตองการ 3.15 

ดานอัตมโนทัศน ผูผานการฟนฟูมีอัตมโนทัศนสูงสุดใน ขอมีความภาคภูมิใจในตัวเองรอย
ละ 45.8  และรูสึกวาเปนสวนหนึ่งของสังคม รอยละ 37.4 โดยขอที่มีคะแนนต่ําสุดไดแก สภาพความ
พิการทําใหรูสึกไมม่ันคงในหนาที่การงาน รอยละ 12.4 ผูผานการฟนฟูมีคาเฉล่ียอัตมโนทัศนสูงสุด
ในขอ 4.มีความภาคภูมิใจในตัวเอง 4.30 รองลงมาไดแก ขอ5. ทานรูสึกวาทานเปนสวนหนึ่งของ
สังคม 4.16 และคาเฉล่ียอัตมโนทัศนต่ําสุดในขอความรูสึกม่ันคงในหนาที่การงาน 2.92 

ดานการปรับตัว ผูผานการฟนฟูมีการปรับตัวในการทํางานสูงสุดในขอการปรับสภาพ
รางกายเขากับการทํางานไดรอยละ 94.6 รองลงมาไดแก สามารถเผชิญกับการเปล่ียนแปลง 94.4  
และ การมีสัมพันธภาพที่ดีกับผูรวมงาน รอยละ 94ผูผานการฟนฟูตองการผูชวยชี้แนะในการหางาน 
ฝกอาชีพ ชวยเหลือระหวางทํางานในสถานประกอบการรอยละ 70.8 และไมตองการรอยละ 27.8 ผู
ผานการฟนฟูพบปญหาของการสมัครงานและการทํางานของผูพิการดานทาํงานไมเทาเทยีมคนปกติ 
รอยละ 2.4  และสังคมไมยอมรับ รอยละ 2.2 ตามลําดับ 
 
ขอมูลผูพกิารและทุพพลภาพท่ีไมไดผานการฟนฟู 

ผูไมผานการฟนฟูสวนใหญเปนเพศชาย รอยละ 74 และเพศหญิงรอยละ 26 ผูไมผานการ
ฟนฟูสวนใหญมีอายุอยูในชวง 41-50 ป รอยละ 40 เทากับชวงอายุ 51-60 ป รอยละ 40  และชวง
อายุ 31-40 ป และนอยกวาหรือเทากับ 30 ปรอยละ 10 ตามลําดับ โดยมีอายุเฉล่ีย 45.3 ปผูไมผู
ผานการฟนฟูสวนใหญมีสถานภาพสมรสคู รอยละ 82 และโสดรอยละ 18 ผูไมผานการฟนฟูสวน
ใหญมีรายไดต่ํากวาหรือเทากับ 5,000 บาท รอยละ 64.9 และมากวา 5000 บาทรอยละ 35.1ผูไม
ผานการฟนฟูสวนใหญมีรายไดพอเพียงแตไมมีเหลือเก็บรอยละ 58.2  และพอเพียงมีเหลือเก็บรอย
ละ 22 และไมพอเพียงและเปนหนี้รอยละ20 ตามลําดับผูไมผานการฟนฟูสวนใหญคิดวา
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คาตอบแทนยุติธรรมรอยละ 82.2 และไมยุติธรรมรอยละ 18  ตามลําดับผูไมผานการฟนฟูมี
ระยะเวลาในการทํางานกอนพิการ  ≤  10 ป รอยละ71.1 และ มีระยะเวลาในการทํางานกอนพิการ 
> 10  ป รอยละ28.9 ตามลําดับ ผูไมผานการฟนฟูมีลักษณะของความพิการทางการมองเห็น  รอย
ละ 4  และ พิการทางกายหรือความเคล่ือนไหวรอยละ 96.0 ตามลําดับ ผูไมผานการฟนฟูมีการ
ยอมรับจากเพื่อนรวมงานรอยละ 73.9  และไมยอมรับรอยละ 26.1 ตามลําดับผูไมผานการฟนฟูมี
ความพรอมในการทํางานรอยละ 68  และ ไมพรอมรอยละ 24.0 ตามลําดับผูไมผานการฟนฟูมีการ
ไดรับขอมูลขาวสารการสมัครงานจาก เพื่อน/คนสนิท/คนรูจัก รอยละ 54.3 รองลงมาไดแก โทรทัศน 
รอยละ 20 ผูไมผานการฟนฟูสวนใหญ รอยละ 58 ไมไดทํางานหลังไดรับความพิการรองลงมาไดแก 
เปล่ียนเปนอาชีพใหม รอยละ 20 และกลับเขาทํางานในที่ทํางานเดิม ตําแหนงเดิม รอยละ 14 
ตามลําดับ  ดานทัศนคติ พบวาผูไมผานการฟนฟูมีคาเฉล่ียทัศนคติตอการทํางานสูงสุดในขอทาน
สามารถปฏิบัติงานตาง ๆดวยตัวเอง 4.12  และขอคาเฉล่ียทัศนคติต่ําสุดขอ เพื่อนรวมงานไม
ชวยเหลือในยามที่ทานตองการ 2.96 ดานอัตมโนทัศน มีคาเฉล่ียอัตมโนทัศนสูงสุดในขอความรูสึก
วาเปนสวนหนึ่งของสังคม 4.06 และคาเฉล่ียอัตมโนทัศนต่ําสุดในขอความทําใหกระบวนการทํางาน
เกิดความลาชา 2.46 
 
ผลการวเิคราะหขอมูลผูประกอบการ 

ผูประกอบการสวนใหญเปนเพศชาย รอยละ 57.3  และเพศหญิงรอยละ 42.7ผูประกอบการ
สวนใหญมีอายุอยูในชวง  46-55 ป รอยละ 38.7 รองลงมาไดแก ชวงอายุ 36-45 ป รอยละ 35.5 
ตามลําดับประกอบการสวนใหญมีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเทา รอยละ 75.7 รองลงมา
ไดแก มัธยมปลายหรือ ปวช รอยละ 7 และตามลําดับผูประกอบการสวนใหญมีสถานภาพสมรสคู 
รอยละ 87.6 และโสดรอยละ 10.7 ผูประกอบการสวนใหญมีระยะเวลาในการเปดดําเนินการมากวา 
20 ป รอยละ 34.3  และ 6-10 ป รอยละ 26.3 สถานประกอบการสวนใหญมีคนงานมากกวา 400 
คน รอยละ 62  และนอยกวา 100 คน รอยละ 34.3 โดยมีคาเฉล่ีย ที่ 698 คนสถานประกอบการสวน
ใหญเปนสถานประกอบการประเภท งานการเกษตร รอยละ 29 ประเภทพลาสติก รอยละ 22.7  และ
ผลิตภัณฑโลหะรอยละ 7.7 สถานประกอบการสวนใหญมีการจางงานผูพิการเขาทํางาน รอยละ 52  
และไมมีการจางงานผูพิการเขาทํางานรอยละ 48 สถานประกอบการสวนใหญไมมีปญหาเกี่ยวกับ
การจัดหาผูพิการเขาทํางาน รอยละ 73  และมีปญหาเกี่ยวกับการจัดหาผูพิการเขาทํางานรอยละ 27 
สถานประกอบการสวนใหญไมมีการประชาสัมพันธรับผูพิการเขาทํางาน รอยละ 62  และมีการ
ประชาสัมพันธรับผูพิการเขาทํางานรอยละ 38 สถานประกอบการสวนใหญไมมีวางแผนงานรองรับ
ในการจางงานผูพิการรอยละ 58  และมีวางแผนงานรองรับในการจางงานผูพิการ รอยละ 42 สถาน
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ประกอบการสวนใหญคิดวางานที่เหมาะสมกับผูพิการในสถานประกอบการไดแกธุรการ รอยละ 
28.3 รองลงมาไดแก assembly รอยละ 10.3 โดยมีผูไมแสดงความคิดเห็นรอยละ 31.3 สถาน
ประกอบการสวนใหญคิดวาการพัฒนาทักษะความสามารถผูพิการในการทํางานในสถาน
ประกอบการไดแกความรูดานอาชีพ รอยละ 31.0 รองลงมาไดแก คอมพิวเตอร รอยละ 10.3 โดยมีผู
ไมแสดงความคิดเห็นรอยละ 43.7 

ดานคานิยมคานิยม ผูประกอบการมีคานิยมตอการทํางานรวมกับพนักงานที่พิการและ
ทุพพลภาพสูงสุดในขอทานทํางานรวมกับผูพิการอยางเปนมิตร และขอทานมีจิตสํานึกในการให
โอกาสผูพิการรวมทํางานและขอทานปฏิบัติตอผูรวมงานที่พิการดวยความมีน้ําใจ เมตตา และ
เอ้ือเฟอ โดยมีรอยละ 90.3 เทากัน 

ดานทัศนคติ ผูประกอบการมีทัศนคติตอการทํางานรวมกับพนักงานที่พิการและทุพพล
ภาพในระดับเห็นดวยอยางยิ่งสูงสุด ในขอการทํา งานรวมกับพนักงานที่พิการ เปนการแบงเบาภาระ
ทางสังคมรอยละ 36 คาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จําแนกตามทัศนคติตอการทํางานรวมกับ
พนักงานที่พิการและผูประกอบการมีคาเฉล่ียทัศนคติตอการทํางานรวมกับพนักงานที่พิการและ
ทุพพลภาพสูงสุดในขอการทํา งานรวมกับพนักงานที่พิการ เปนการใหโอกาสผูพิการ 4.43  รองลงมา
ไดแกขอการทํา งานรวมกับพนักงานที่พิการ เปนการแบงเบาภาระทางสังคม คาเฉล่ีย 4.24  และ
ผูประกอบการมีคาเฉล่ียทัศนคติตอการทํางานรวมกับพนักงานที่พิการและทุพพลภาพต่ําสุดในขอ
การทํา งานรวมกับพนักงานที่พิการ มักมีปญหาดานการส่ือสาร 2.78  

ดานความรูเกี่ยวกับกฎหมายการจางงานผูพิการโดยผูประกอบการตอบผิดมากที่สุด
ไดแกขอเศษของลูกจางทั่วไป 100 คนถาเกิน 50 คน ตองจางงานผูพิการเพิ่มอีก 1 คน รอยละ 19 
ตามมาดวยขอ  กรณีสถานประกอบการมีสํานักงานสาขาใหนับรวมจํานวนลูกจางทุกสาขา รอยละ 
18ปญหาของการสมัครงานและการทํางานของผูพิการสวนใหญไดแก ทํางานไมเทาเทียมคนปกติ 
รอยละ 6.3 ตามดวย โครงสรางสถานประกอบการไมพรอมรับผูพิการ รอยละ 15 และมีความกังวล
วาจะถูกปฏิเสธรอยละ 15 
 
ผลการวเิคราะหขอมูลผูรวมงานกบัผูพิการ 

ผูรวมงานกับผูพิการสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 60.1  และเพศหญิงรอยละ 39.9
ผูรวมงานกับผูพิการสวนใหญมีอายุอยูในชวง 26-35 ป รอยละ 50.3 รองลงมาไดแก ชวงอายุ 36-45 
รอยละ 20.6 และนอยกวา 25 คิดเปนรอยละ 14.7 ผูรวมงานกับผูพิการสวนใหญมีสถานภาพสมรส
คู และโสดเทากันคือ รอยละ 46.7 รองลงมาไดแก หมาย รอยละ 2 พบวาผูรวมงานกับผูพิการสวน
ใหญมีรายไดเฉล่ียตอเดือน10,000-20,000 บาทรอยละ 46.7 รองลงมาไดแกนอยกวา 10,000 รอย
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ละ 22.5ผูรวมงานกับผูพิการสวนใหญไดรับสวัสดิการจากสถานประกอบการดานเบี้ยขยันรอยละ 
86.6 รองลงมาไดแกโบนัสรอยละ 10,000 รอยละ 84.6 ผูรวมงานกับผูพิการสวนใหญทํางานใน
ตําแหนงพนักงาน รอยละ 41.1 รองลงมาไดแกฝายผลิตรอยละ 26.6 และหัวหนาแผนก 19.5 
ตามลําดับวาผูรวมงานกับผูพิการสวนใหญยอมรับในการทํางานรวมกับผูพิการรอยละ 85.3 เฉยๆ 
รอยละ 14.0 และไมยอมรับรอยละ 0.7 ผูรวมงานกับผูพิการสวนใหญมีความสัมพันธภาพกับเพื่อน
รวมงานที่พิการอยูในระดับดีรอยละ 52.3 ระดับปานกลาง รอยละ 41.5 และไมดี รอยละ 2.6 
ตามลําดับผูรวมงานกับผูพิการสวนใหญมีประสบการณในการพูดคุยกับพนักงานบริษัทที่เปนคน
พิการนานๆคร้ังรอยละ 56.2 และ ไมเคยพูดคุยดวยเลย รอยละ  23.8 ตามลําดับ 

คานิยม ผูรวมงานกับผูพิการสวนใหญมีคานิยมตอการทํางานรวมกับพนักงานที่พิการและ
ทุพพลภาพสูงสุดในขอทานถือวาผูพิการเปนสวนหนึ่งของทีมงาน รอยละ 98.4 และคานิยมต่ําสุดใน
ขอ ทานไมเลือกปฏิบัติกับผูรวมงานที่พิการ รอยละ 83.3 
 
ทัศนคติ  ทัศนคติตอการทํางานรวมกับพนักงานท่ีพกิารและทุพพลภาพสูงสดุ 

ในขอการทํางานรวมกับพนักงานที่พิการ เปนการใหโอกาสผูพิการรอยละ 40.2 คาเฉล่ีย
สูงสุด  ดานทัศนคติตอการทํางานรวมกับพนกังานที่พิการและทพุพลภาพ ของผูรวมงานในขอการทํา 
งานรวมกับพนักงานที่พิการ เปนการใหโอกาสผูพิการคาเฉล่ีย 4.33  รองลงมาไดแกการทํา งาน
รวมกับพนักงานที่พิการ ทํา ใหทานเกิดความรูสึกเห็นอกเห็นใจผูอ่ืน 4.22 ขอที่มีคาเฉล่ียต่ําสุดไดแก
ขอการทํา งานรวมกับพนักงานที่พิการ มักมีปญหาดานการส่ือสาร 2.59 
          ปญหาการทํางานรวมกับผูพิการ ผูรวมงานกับผูพิการสวนใหญมีปญหาของการทํางาน
รวมกับผูพิการมากที่สุดในดานการส่ือสารรอยละ 24.2 รองลงมาไดแกจัดงานไมเหมาะสมและความ
คลองตัวในการทํางาน รอยละ 1.6 เทากัน 
 
ผลการวเิคราะหความสัมพันธระหวางการทํางานในสถานประกอบการกบัปจจัยดานความรู
กฎหมาย ทัศนคติ อัตมโนทัศน และการปรับตัว 

พบวา การทํางานในสถานประกอบการมีความสัมพันธกับปจจัยดานความรูกฎหมาย 
ทัศนคติ อัตมโนทัศนอยางมีนัยสัมพันธทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนการปรับตัวไมมีความสัมพันธกับ
การทํางานอยางมีนัยสัมพันธทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผูทํางานในสถานประกอบการมีความรูดาน
กฎหมายสูงกวาผูไมทํางานในสถานประกอบการ.554เทา  และผูทํางานในสถานประกอบการมี
ทัศนคติสูงกวาผูไมทํางานในสถานประกอบการ1.89เทา  และผูทํางานในสถานประกอบการมีอัต
มโนทัศนสูงกวาผูไมทํางานในสถานประกอบการ2.13 เทาการวิจัยยังพบวา ความรูดานกฎหมาย 
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ทัศนคติ อัตมโนทัศน การปรับตัว ระหวางผูพิการที่ผานการบําบัดและไมผานการบําบัดมีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
ผลการศกึษาเชิงคุณภาพ 
 
ปจจัยดานอัตมโนทัศน 

1. การขาดความมั่นใจในการเขาสังคม 
         ผูพิการที่ผานการบําบัดขาดความม่ันใจในตนเองในการที่จะเขาสังคม และเม่ือผูพกิารปรากฏ
ตัวตอสังคม มักมีอาการประหมา บางรายมีอาการส่ันเปนมูลเหตใุหตดัสินใจไมไปทํางานยังสถาน
ประกอบการที่มีคนงานปริมาณมากและมักตองการทีจ่ะทาํงานอยูที่บานที่ไมตองพบปะผูคนมากนัก  

2. ความไมสะดวกเร่ืองท่ีพกั 
        ผูผานการบําบัดไมสมัครใจทีจ่ะไปทํางานโดยใหเหตผุลวาไมสะดวกเร่ืองที่พัก และการเดินทาง
ถาสถานประกอบการไมมีที่พักใหก็ไมอยากไปทํางานเพราะการเดินทางไมสะดวก  

3. มองวาตนเองไมเหมาะกับงาน 
ผูผานการบําบัดมองตนเองวาไมเหมาะกับงาน และมองวานายจาง ไมสามารถวิเคราะหไดวา

ตนเองจะสามารถทํางานอะไรไดบาง บางคร้ังผูพิการเกิดอาการทอแทไมรูจะทํางานอะไรทีเ่หมาะสม
กับความสามารถของตนเอง และมองวาความสามารถไมเทาคนปกติ  

4. ความนอยเน้ือต่าํใจ 
       ผูพิการมองวาในการทํางานในสถานประกอบการผูผานการบําบัดรูสึกนอยใจเม่ือเม่ือผูรวมงาน
บางคนพูดกับผูพิการดวยถอยคําทีท่ําใหเกิดความสะเทือนใจ ขาดความเหน็อกเห็นใจจากเพื่อน
รวมงาน มีการใช 

5. นายจางไมเห็นความสามารถ 
นายจางมองไมเห็นความสามารถของผูพกิารมีการประเมินศักยภาพผูพิการต่ําดังคํากลาวดังนี ้
6. การขาดการยอมรับจากเพื่อนรวมงาน 
ผูพิการมองวาถูกเลือกปฏิบัติ มีขอจํากัดในการทํางานไมเปนที่ยอมรับจากเพื่อนรวมงานดังคํา

กลาวดังนี ้
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ปจจัยดานทัศนคต ิ
1. สถานประกอบการไมใหการยอมรับ 

สถานประกอบการมองวาผูพกิารบางคนบุคลิกไมดเีนื่องจากมีแขนเดยีวใหออกไปหาทํางานใน
ที่แหงใหม บางคร้ังฝายบุคคลเปนผูใหเปล่ียนสถานที่ทํางานดวยเพราะไมยอมรับ อาจพิจารณาผู
พิการที่มีสภาพความรุนแรงของความพิการนอยกวา โดยตัดสินจากภาพลักษณภายนอกเทานั้น โดย
อาจมองวาความพิการอาจเปนอุปสรรคตอการทํางาน  
2. สถานประกอบการกลัวเสยีภาพลกัษณ 

สถานประกอบการบางแหงกลัวเสียภาพลักษณที่มีผูพิการทํางานในสถานประกอบการโดยไม
เปดโอกาสใหพบประแขกหรือผูใหญ โดยกลัววาจะเปนภาพไมดีแกสถานประกอบการ 
3. มองวาหนวยงานไมจริงใจในการชวยเหลือ       

ผูพิการและทุพลภาพมองวาหนวยงานราชการขาดความเอาใจใสในเร่ืองการติดตอประสานงาน
ชวยเหลือในการจัดหางานโดยมองวาผูพิการที่อยูในชนบทไมสามารถเขาถึงแหลงงานไดเนื่องจากไม
รูจักสถานที่ตางๆทีห่นวยงานภาครัฐแนะนํามา  
 
ปญหาในการทํางานของผูพิการ 

1. ความสามารถในการทํางาน 
ผูผานการบําบัดมองวาปญหาในการทํางานมาจากความสามารถของตนเองที่ไมเทาเทียมกับ

คนปกตทิําใหสถานประกอบการไมยอมรับ และคิดวาทํางานไมไดเต็มที่กนิแรงผูอ่ืน เปนภาระแก
ผูอ่ืน ดังคํากลาวดังนี ้

2. ความไมสะดวกในการเดินทาง 
ผูพิการมองวาปญหาในการทํางานคือความไมสะดวกในการเดินทาง โดยเฉพาะจากทีบ่านไป

ยังสถานที่ทํางาน ความไมสะดวกของสถานทีท่ํางานที่ไมมีทางลาดชนั 
3. การแบงชนช้ัน 
ผูพิการและทุพลภาพมองวาผูรวมงานยังมีการแบงชนชั้นวรรณะ ไมใหความสนใจและชวยเหลือ

ผุพิการ ไมยอมรับผูพิการ และไมเขาใจความพิการของผูพกิาร การถูกปฏิเสธในการสมัครเขาทํางาน
และการใชวาจาที่ไมสุภาพตอผูพิการ 

4. ปญหาดานการศกึษา 
ผูพิการมองวาปญหาการทํางานมาจากระดับการศกึษาทีต่่ํา ทําใหหางานไดยาก สวนใหญไม

จบปริญญาตรีและการที่วุฒิการศึกษาต่ําทําใหไดเงนินอย 
 
 



227 
 

5. ปญหาดานคาตอบแทน 
ผูพิการมองวาปญหาในการทํางานใสถานประกอบการไดเงินเดือนไมเหมาะสม คาตอบแทน

จากภาครัฐไมเพยีงพอ ฐานะไมดีมีภาระหนี้สิน  
6. เขาไมถึงสถานประกอบการ 
ผูพิการและทุพลภาพมองวายังไมสามารถเขาถึงสถานประกอบการ และยังไมเปดโอกาสใหผู

พิการไดเขาทํางาน โดยสถานประกอบการมักพจิารณาจากความพิการ บุคลิกภายนอก และ
ตัดสินใจเลือกความพิการใหเหมาะสมกับงาน 

7. ขาดขอมูลขาวสารและการดูแลจากภาครัฐ 
ผูพิการมองวายังขาดการแนะนําจากภาครัฐ การสนับสนนุดานขอมูลขาวสารยังไมทั่วถึง การให

ความชวยเหลือดาน แขน ขา เทียมผูกขาดบางบริษทั และผูพิการไมทราบขาวสารดานการรับสมัคร
งานกับสถานประกอบการ  

8. ขอจํากดัดานรางกาย 
ผูพิการมีขอจํากัดดานรางกายที่ไมเอ้ืออํานวยตอการทํางาน บางคนมีปญหากับการใชมือ

ทํางาน บางมีปญหากบักายอุปกรณที่ไมมีคณุภาพ บางคนไมสามารถนั่งทํางานเปนเวลานานๆไดมี
ผลขางเคียงจากแผลกดทับ การชวยเหลือตนเองยังไมดีพอ ทํางานไมถนัดทําใหงานลาชา  

9. ปญหามุมมองจากผูรวมงาน 
ผูพิการคิดวาเพื่อนรวมงานไมเขาในสภาพความพิการ มองวาทํางานไมคุมกับคาตอบแทน 

สถานประกอบการไมเปดโอกาสใหผูพกิารรวมทํางาน และไมยอมรับที่ทํางานลาชา มองวาไปทํางาน
เพื่อใหผูประกอบการไดลดหยอนภาษีเทานั้น  

10. ความเช่ือมั่นในตนเอง 
ผูพิการขาดความเชื่อม่ันในตนเอง มีความวิตกกังวลเกี่ยวกับคุณภาพของงานที่ไดรับมอบหมาย 

11. ขาดสิ่งอํานวยความสะดวก 
ผูพิการมองวาสถานประกอบการยังขาดส่ิงอํานวยความสะดวก โดยเฉพาะหองน้ํา และขาดทาง

ลาดสําหรับผูพิการที่ใชวิลแชร 
12. การยอมรับจากนายจาง 
ผูพิการมองวาผูประกอบการไมเปดใจรับผูพิการอาจเปนเพราะวาสถานที่ไมพรอม สาเหตุที่ไม

ยอมรบเขาทํางานเนื่องจากไมเคยทํางานที่สถานประกอบการแหงนี้มากอน โดยไมเปดโอกาสใหผู
พิการทดลองงานหรือสมัครงาน บางโรงงานมองวาคาจางเปนรายเดือนอาจทํางานไมคุมคา งาน
บางอยางคนพิการไมสามารถทําไดบางอยางไมตรงกับสายงานที่ไดเ รียนมาจากศูนยฟนฟู
สมรรถภาพคนงาน สถานประกอบการการไมอยากรับผูพิการเขาทํางานเพราคิดวาเปนปญหาและ
ภาระแกเพื่อนรวมงานและคิดวาทําใหงานเกิดความลาชา 
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ผลการประเมินผลโครงการโดยใชตัวแบบซิป (CIPP Model) สรุปผลการวิจัยไดดังน้ี 
1.1 ดานบริบท (Context) ประกอบดวยวิเคราะหสถานการณและบริบทของนโยบายที่

เกี่ยวของในการดําเนินงานโครงการพบวา ไดดําเนินการตามวัตถุประสงคของโครงการ 
1.2 ดานปจจัยนาเขา (Input)ประกอบดวยบุคลากรงบประมาณสถานที่วัสดุครุภัณฑ 
 1.2.1 ผูใหบริการในศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูพิการ 
 - งบประมาณยังไมเพียงพอ หากจะมองถึงเลยไปมากกวานโยบายที่กําหนด เหตุ 

เพราะบริบทแตละพื้นที่แตกตางกัน 
- บุคลากรไมเพียงพอในสวนใหญกับภารกิจปจจุบัน แตหากมองถึงอนาคตซึ่งนาจะ 

มีขอบเขตงานที่มากข้ึนและความเฉพาะทางมากข้ึนคงไมมีความเพียงพอ หากแตจะมีการ
ปรับเปล่ียนหรือถายโอนภารกิจไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของ อีกทั้งเร่ืองกรอบอัตรากําลังที่ยังไมมีความ
ชัดเจน   

- วัสดุครุภัณฑยังตองการเพิ่มเติมสวนที่ขาด บางแหงมีปญหาอุปกรณกับจํานวนผู 
พิการไมไดสัดสวน 

1.2.2 ผูพิการมีความคิดเห็นวาบุคลากรงบประมาณสถานที่วัสดุครุภัณฑมีความ 
เหมาะสม 

1.3 ดานกระบวนการ (Process) 
แตละศูนยฟนฟูมีกระบวนการในการทํางานเหมือนกันแตกตางไปตามบริบทของแตละ

พื้นที่ โดยที่แตละศูนยไดนํากลยุทธของตนเองเพิ่มเติมเขามาเพื่อที่จะแกปญหาหรือขจัดภัยคุกคาม
จากภายนอกโดยนําเอาจุดแข็งหรือจุดเดนของตนเองมาใช และไดมองถึงจุดออนของตนเองไป
พรอมๆ กันเพื่อที่จะหาโอกาสของการพัฒนาอีกดวย  

1.4 ดานผลผลิต (Product) ประกอบดวยความครอบคลุมของการมีงานทําของผูที่ผาน
การฟนฟูเกี่ยวกับการปรับสภาพรางกายในการทํางานการยอมรับของผูรวมงานและนายจางการใช
ชีวิตอยูในสังคมความตอเนื่องในการทํางานประโยชนจากการฟนฟู และการนําไปใชไดจริงภายหลัง
ส้ินสุดการฟนฟูของกระบวนการฟนฟูดานการแพทยการฟนฟูดานจิตใจและสังคมและการฟนฟูดาน
อาชีพ 

ผูประกอบการ  มีคานิยมที่ดีตอการทํางานรวมกับพนักงานที่พิการ/ทุพพลภาพมากกวา
รอยละ 80 รอยละ 52  เห็นดวยวาการทํา งานรวมกับพนักงานที่พิการจะสรางภาระใหกับผูรวมงาน
รอยละ 56.3  เห็นดวยวาการทํา งานรวมกับพนักงานที่พิการจะทํา ใหกระบวนการทํา งานเกิดความ
ลาชารอยละ 71  เห็นดวยวาการทํา งานรวมกับพนักงานที่พิการ ทํา ใหประสิทธิภาพในการดํา เนิน
งานขององคกรลดลงรอยละ 87.3  เห็นดวยวาการทํา งานรวมกับพนักงานที่พิการ เปนการใหโอกาส
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ผูพิการรอยละ 39.7  ไมเห็นดวยวาการทํา งานรวมกับพนักงานที่พิการ มักมีปญหาดานการส่ือสาร
รอยละ 55  เห็นดวยวาการทํา งานรวมกับพนักงานที่พิการ ทําใหองคกรส้ินเปลืองคาใชจายในการ
จัดหาส่ิงอํานวยความสะดวกใหแกผูพิการรอยละ 76  เห็นดวยวาการทํา งานรวมกับพนักงานที่พิการ 
ทํา ใหทานเกิดความรูสึกเห็นอกเห็นใจผูอ่ืนรอยละ 80.3  เห็นดวยวาการทํา งานรวมกับพนักงานที่
พิการ เปนการแบงเบาภาระทางสังคมและรอยละ 74.4  เห็นดวยวาการชวยเหลือพนักงานที่พิการทาํ
ใหทานรูสึกเหมือนไดทําบุญ 

การยอมรับในการทํางานรวมกับผูพิการพบวาผูรวมงานกับผูพิการใหการยอมรับรอย
ละ 85.3 มีคานิยมตอการทํางานรวมกับพนักงานที่พิการและทุพพลภาพมากกวารอยละ 80 
ประกอบดวย และปญหาของการทํางานรวมกับผูพิการสวนใหญเปนดานการส่ือสารรอยละ 24.2
ดานทัศนคติตอการทํางานรวมกับพนักงานที่พิการ/ทุพพลภาพ  รอยละ 48.7 คิดวาทําให
กระบวนการทํางานเกิดความลาชารอยละ 53.9  ทําใหประสิทธิภาพในการดําเนินงานขององคกร
ลดลงรอยละ 87.6  เห็นดวยวาการทํางานรวมกับพนักงานที่พิการ เปนการใหโอกาสผูพิการรอยละ 
69.6  ไมเห็นดวยวาการทํางานรวมกับพนักงานที่พิการ มักมีปญหาดานการส่ือสารรอยละ 51.4  
เห็นดวยวาการทํา งานรวมกับพนักงานที่พิการ ทําใหองคกรส้ินเปลืองคาใชจายในการจัดหาส่ิง
อํานวยความสะดวกใหแกผูพิการรอยละ 88.8  เห็นดวยวาการทํา งานรวมกับพนักงานที่พิการ ทํา 
ใหทานเกิดความรูสึกเห็นอกเห็นใจผูอ่ืนรอยละ 83  เห็นดวยวาการทํา งานรวมกับพนักงานที่พิการ 
เปนการแบงเบาภาระทางสังคมและรอยละ 85  เห็นดวยวาการชวยเหลือพนักงานที่พิการทําใหทาน
รูสึกเหมือนไดทําบุญ 

ผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูพิการสวนใหญมีความรูเกี่ยวกับกฎหมายโดยเฉล่ียรอยละ 
75.8มีความพรอมในการทํางาน (รางกายและจิตใจ) รอยละ 83.6 ในดานความพอเพียงของรายได
นั้น มีความพอเพียงที่เหลือเก็บรอยละ18.6พอเพียงแตไมมีเหลือเก็บรอยละ 50.0และไมพอเพียง
พรอมกับเปนหนี้รอยละ31.4 โดยที่คิดวาคาตอบแทนที่ไดมียุติธรรมคิดเปนรอยละ61.2ในดานของ
ลักษณะความพิการสวนใหญมีมีลักษณะความพิการทางกายหรือความเคล่ือนไหวคิดเปนรอยละ 
94.4 

การยอมรับจากเพื่อนรวมงาน ยอมรับรอยละ 89.6 ความพรอมในการทํางาน (รางกาย
และจิตใจ)พรอมรอยละ 83.6 สถานประกอบการที่ทํางานเรียงลําดับ เคร่ืองจักรกลผลิตภัณฑโลหะ
อาหารส่ิงทอขนสงเคร่ืองแตงกายโลหะไฟฟาการเกษตรและเฟอรนิเจอรและเคร่ืองเขียนความ
ตองการความชวยเหลือจากรัฐที่ตองการมากจะเปนในเร่ืองของสวัสดิการดานการรักษาพยาบาล
เบี้ยคนพิการ และอ่ืนๆ ก็ยังตองการอยูเพียงแตลําดับความสําคัญนอยลงสวนขอมูลขาวสารการ
สมัครงาน จากเพื่อน/คนสนิท/คนรูจักรอยละ50.0และสํานักงานแจงหางานเพียงรอยละ9.4การได
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กลับเขามาทํางานเปล่ียนเปนอาชพีใหมรอยละ24.6กลับเขาทํางานในที่ทํางานเดิม ตําแหนงเดิมรอย
ละ21.2กลับเขาที่ทํางานเดิม แตเปล่ียนตําแหนงใหมรอยละ 21.2ทํางานในสายงานเดิมแตเปล่ียนที่
ทํางานรอยละ5.6และไมไดทํางานรอยละ27.4ทั้งนี้ทักษะที่ตองการเพิ่มข้ึนนอกจากทักษะทางอาชีพ 
คือทักษะทางดานภาษา 

ทัศนคติตอการทํางานมากกวารอยละ 70 เห็นดวยวามีความสุขกับการทํางานภูมิใจในการ
ทํางานกับสถานประกอบการประสบความสําเร็จและกาวหนาในการทํางานม่ันใจที่จะทํางานในสวน
ที่ทานรับผิดชอบสามารถปฏิบัติงานตาง ๆดวยตัวเองและมีความสุขกับการริเร่ิมงานใหม แตใน
ขณะเดียวกันก็คิดวาชีวิตของทานไรคา/ไมมีประโยชนรอยละ 64.4เพื่อนรวมงานของทานไม
ชวยเหลือทานในยามทีท่านตองการรอยละ 40 และม่ันใจสถานที่ทํางานของทานวามีความปลอดภัย
ที่รอยละ 53.9  

ดานอัตมโนทัศนเปนความจริงที่วาตนเองสรางภาระใหกับผูรวมงาน/ ทําใหกระบวนการ
ทํางานเกิดความลาชามากกวารอยละ 60 และสามารถแบงเบาภาระทางสังคมได/ มีความภาคภูมิใจ
ในตัวเอง/ เปนสวนหนึ่งของสังคมมากกวารอยละ 70 และมีทักษะพิเศษ/ ไดรับความเห็นอกเห็นใจ
จากผูอ่ืน/ ทําใหองคกรส้ินเปลืองคาใชจายในการจัดหาส่ิงอํานวยความสะดวกมากกวารอยละ 60 
และจากสภาพความพิการทําใหรูสึกไมม่ันคงในหนาที่การงานรอยละ 30 และมีศักยภาพในการ
ทํางานเทาเทียมกับคนปกติรอยละ 62.8 

การปรับตัวในการทํางานมากกวารอยละ 85 สามารถทํางานในสภาพแวดลอมภายใน
สถานที่ทํางานไดดีสามารถพัฒนาความสามารถของตนเองไดมีความหวังมีคุณคาในตนเองมีความ
ม่ันคงในตนเองเปนที่ยอมรับในสังคมมีสัมพันธภาพที่ดีกับผูรวมงานสามารถปฏิบัติตามบทบาทได
อยางมีประสิทธิภาพพึ่งพาตนเองไดและพึ่งพาผู อ่ืนภายในขอบเขตที่ เหมาะสมและสังคม
ยอมรับ          

ความครอบคลุมของของการกลับเขาสูตลาดแรงงานระหวางคนพิการในระบบ
ประกันสังคมที่ผานการฟนฟูสมรรถภาพจากหนวยงานดานการฟนฟูสมรรถภาพกับผูที่ไมเคยผาน
การฟนฟูสมรรถภาพ พบวาผูที่ไมผานการฟนฟูสมรรถภาพรอยละ 42 ไดงานทํา และรอยละ 58 
ไมไดงานทํา และ ผูที่ผานการฟนฟูสมรรถภาพรอยละ 72.6 ไดงานทํา และรอยละ 27.4 ไมไดงานทํา 

ประเมินผลผลสัมฤทธิ์ดานบริบทดานปจจัยนําเขาดานกระบวนการและดานผลผลิตของ
การกลับเขาสูตลาดแรงงานระหวางคนพิการในระบบประกันสังคมที่ผานการฟนฟูสมรรถภาพจาก
หนวยงานดานการฟนฟูสมรรถภาพกับผูที่ไมเคยผานการฟนฟูสมรรถภาพ 

การกลับเขาสูตลาดแรงงานระหวางคนพิการในระบบประกันสังคมที่ผานการฟนฟู
สมรรถภาพจากหนวยงานดานการฟนฟูสมรรถภาพกับผูที่ไมเคยผานการฟนฟูสมรรถภาพเปน
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ตัวชี้วัดหนึ่งที่สําคัญ ที่จะบอกถึงความสําเร็จของระบบการจางงานผูพิการ/ ผูทุพพลภาพในระบบ
ประกันสังคมโดยไดรับการบําบัดและฟนฟูทั้งดานรางกาย จิตใจ และอาชีพตามกระบวนการที่
กําหนดไว ภายใตปจจัยตางๆ ที่สงผลกระทบทั้งดานบวกและลบผลการวิจัยพบวาความครอบคลุม
ของของการกลับเขาสูตลาดแรงงานระหวางคนพิการในระบบประกันสังคมที่ผานการฟนฟู
สมรรถภาพจากหนวยงานดานการฟนฟูสมรรถภาพกับผูที่ไมเคยผานการฟนฟูสมรรถภาพนั้น 1) ผูที่
ไมผานการฟนฟูสมรรถภาพคิดเปนรอยละ 42 ที่ไดงานทํา และรอยละ 58 ไมไดงานทํา สวน 2) ผูที่
ผานการฟนฟูสมรรถภาพรอยละ 72.6 ไดงานทํา และรอยละ 27.4 ไมไดงานทํา โดยที่ผูประกอบการ 
มีคานิยมตอการทํางานรวมกับพนักงานที่พิการ/ทุพพลภาพมากกวารอยละ 80 ผูรวมงานกับผูพิการ/ 
ผูทุพพลภาพใหการยอมรับรอยละ 85.3 และผูพิการและผูทุพพลภาพมีความพรอมในการทํางานทั้ง
ทางรางกายและจิตใจรอยละ 83.6 แตรอยละ 71และรอยละ 53.9ของผูประกอบการและผูรวมงาน
กับผูพิการและผูทุพพลภาพเห็นดวยวาการทํางานรวมกับพนักงานที่พิการ ทําใหประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงานขององคกรลดลง สอดคลองกับผูพิการและผูทุพพลภาพเองที่คิดวา เปนความจริงที่วา
ตนเองสรางภาระใหกับผูรวมงานและทําใหกระบวนการทํางานเกิดความลาชามากกวารอยละ 60 ใน
ขณะเดียวกันก็คิดวาชีวิตของทานไรคา/ไมมีประโยชนรอยละ 64.4 เพื่อนรวมงานไมชวยเหลือทานใน
ยามที่ตองการรอยละ 40 ซึ่งมีความขัดแยงกันในดานความคิดกับการปฏิบัติ 

ขอเสนอดานยุทธศาสตรที่จําเปนของแนวทางการสงเสริมและสนับสนุนใหผูพิการและ
ผูประกันตนทุพพลภาพในระบบประกันสังคมกลับเขาสูตลาดแรงงานอยางมีศักดิ์ศรีในรูปแบบ 
SIPOC Model เปนขอเสนอที่นักวิจยัใชประโยชนจากการสังเคราะหขอมูลจากทุกสวนของประเด็นที่
วิจัย กับวรรณกรรมที่เกี่ยวของ และความรู ทฤษฎีที่สามารถอางอิงไดโดยทั่วไป ซึ่งนํามาใชเพื่อเปน
กรอบในการมองเชิงระบบ เพื่อใหสามารถทําความเขาใจและส่ือสารในระดับนโยบาย  และการ
แปลงนโยบายสูการปฏิบัติที่ดีระหวางผูบริหารทุกระดับและระหวางผูบริหารกับเจาหนาที่ระดับ
ปฏิบัติการ ที่จะสามารถดําเนินการสูเปาหมายในการที่จะใหบริการและสนับสนุนผูพิการใหมีอาชีพ 
และอยูอยางมีศักดิ์ศรีในสังคม ตามกฎหมายที่กําหนดไดตอไป โดยไดนํามาประยุกตใชอยู 2 ทฤษฎี
หลัก คือ SIPOC Model และ McKinsey 7sอธิบายไดวาศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงาน ในฐานะเปนผู
ที่จะตองสงมอบปจจัยตาง ๆ  (Suppliers) ในการดําเนินการสงมอบสินคาหรือ บริการ (Output) ที่จะ
นําเขาสูกระบวนการตาง ๆ (Input) ขององคกรโดยผานกระบวนการในการสงมอบ (Process) 
เพื่อใหตรงตอตามความตองการของลูกคาหรือผูรับบริการ (Customer& Outcome) และสามารถ
สรางความพึงพอใจแกลูกคาหรือผูรับบริการ ไดดังนี ้
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1. Suppliers (ผูสงมอบหรือผูท่ีเกี่ยวของ)มีประเด็นสําคัญ 5 ประการ ดังน้ี 
1.1. มีการกําหนดกฎหมาย (Law)และมาตรการทางภาษีและผลประกอบการ  

(Economic) โดยคาจางคนพิการเขาทํางาน  นายจางหรือเจาของสถานประกอบการซึ่งรับคนพิการ
เขาทํางาน  มีสิทธิไดรับยกเวนภาษีเงินไดเปนจาํนวนรอยละหนึง่รอยของรายจายในการจางคนพิการ
ดังกลาว ตามมาตรา 3 ของพระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 499พ.ศ. 2553 สําหรับรายจายในการจัดใหมี
อุปกรณส่ิงอํานวยความสะดวก หรือบริการแกลูกจางที่เปนคนพิการ นายจางหรือเจาของสถาน
ประกอบการมีสิทธิไดรับยกเวนภาษีเงินไดเปนจํานวนรอยละหนึ่งรอยของรายจายในการจัดใหมี
อุปกรณส่ิงอํานวยความสะดวก หรือบริการดังกลาวแกลูกจางที่เปนคนพิการ ดานการมีลูกจางพิการ
มากกวารอยละ 60 ของลูกจางทั้งหมดตามมาตรา 38 ของพ.ร.บ.สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการ พ.ศ.2550 กําหนดวา “นายจาง หรือเจาของสถานประกอบการที่จางคนพิการเขาทํางาน
มากกวารอยละหกสิบของลูกจางในสถานประกอบการนั้นโดยมีระยะเวลาจางเกินกวาหนึ่งรอยแปด
สิบวันในปภาษีใดมีสิทธิไดรับยกเวนภาษีเงินไดในปภาษีนั้น ทั้งนี้ตามที่กฎหมายกําหนด” สําหรับ
สิทธิประโยชนอ่ืนสําหรับนายจาง มาตรา 39 วรรคสอง ของพ.ร.บ.พระราชบัญญัติสงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพ.ศ. 2550 กําหนดวา “ในกรณีที่รัฐหรือหนวยงานของรัฐจะพิจารณาให
สัมปทาน การสงเสริมการลงทุนการประกาศเกียรติคุณสินเชื่อ รางวัล เคร่ืองราชอิสริยาภรณ หรือสิทธิ
ประโยชนอ่ืนใด แกนายจาง หรือสถานประกอบการใด ใหนําขอมูลที่ไดประกาศตามวรรคหนึ่งมา
ประกอบการพิจารณาดวย” 

1.2. สิทธิทางภาษีเพื่อสังคมในกรณีอ่ืนๆ  
1.2.1. สิทธิประโยชนทางภาษีสําหรับคนพิการสําหรับคนพิการที่มีบัตรประจําตัว 

คนพิการตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 281 (พ.ศ. 2554) เลม 128 ตอนที่ 32 ราชกิจจานุเบกษา 
9 พฤษภาคม 2554 ออกตามความในประมวลรัษฎากรวาดวยการยกเวนรัษฎากรวาดวยการ
ลดหยอนภาษีเงินไดใหแกคนพิการมีอายุไมเกนิหกสิบหาปบริบูรณในปภาษีไดรับเฉพาะสวนทีไ่มเกิน
หนึ่งแสนเกาหม่ืนบาทสําหรับปภาษีนั้นรวมทั้งคนพิการดังกลาวสามารถไปลงทะเบียนรับเบี้ยความ
พิการเดือนละ 500 บาทตลอดชีพที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีภูมิลําเนาตามทะเบียนบานดวย 

1.2.2. สิทธิประโยชนทางภาษีสําหรับผูดูแลคนพิการสําหรับผูดูแลคนพิการตาม 
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 37) พ.ศ. 2552 บัญญัติวาใหเพิ่มเติมความ
ตอไปนี้เปน (ฎ) ของ (1) ในมาตรา 47 แหงประมวลรัษฎากร (ฎ) คาอุปการะเล้ียงดูบิดามารดา สามี
หรือภริยา บุตรชอบดวยกฎหมายหรือบุตรบุญธรรมของผูมีเงินได บิดามารดาหรือบุตรชอบดวย
กฎหมายของสามีหรือภริยาของผูมีเงินได หรือบุคคลอ่ืนที่ผูมีเงินไดเปนผูดูแลตามกฎหมายวาดวย
การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการคนละหกหม่ืนบาท โดยบุคคลที่อยูในความอุปการะ
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เล้ียงดูตองเปนคนพิการ ซึ่งมีบัตรประจําตัวคนพิการตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ หรือเปนคนทุพพลภาพ มีรายไดไมเพียงพอตอการยังชีพและอยูในความ
อุปการะเล้ียงดูของผูมีเงินได วรรคสองบัญญัติวา การหักลดหยอนบุตรบุญธรรม ใหหักไดในฐานะ
บุตรบุญธรรมเพียงฐานะเดียว และบุคคลอ่ืนที่เปนผูดูแลคนพิการสามารถนํามาหักลดหยอนได 1 
คน 

1.2.3. สิทธิประโยชนทางภาษีการบริจาคสําหรับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล 
เปนไป ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรวาดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ 
519) พ.ศ. 2554 เกี่ยวกับกับการยกเวนภาษีใหแกบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลที่บริจาคใหคนพิการ
ไดรับสิทธิประโยชนตามมาตรา 20 ไดรอยละหนึ่งรอยแตเม่ือรวมกับวงการบริจาคเพื่อการศึกษาและ
สนามกีฬาหรือสนามเด็กเลนไมเกินรอยละ 10 ทั้งนี้ ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษี
เงินได (ฉบับที่ 214) กําหนดรายจายที่เปนทรัพยสินจะตองเปนทรัพยสินทีเ่กีย่วของโดยตรงและไดมา
ในระหวางเวลาการดําเนินงานของโครงการของรัฐในการจัดใหคนพิการไดรับสิทธิเขาถึงและใช
ประโยชนไดจากส่ิงอํานวยความสะดวกอันเปนสาธารณะตลอดจนสวัสดิการและความชวยเหลืออ่ืน
ตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยจะตองแสดงหลักฐานเปน
หนังสือที่พิสูจนไดวาไดจายคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการของรัฐใหแกหนวยงานของรัฐซึ่ง
จัดใหคนพิการไดรับสิทธิเขาถึงและใชประโยชนไดที่ออกโดยหนวยงานของรัฐนั้น 

1.3. กําหนดนโยบายที่เหมาะสม (Policy) นโยบายตองมีความสอดคลองกับสภาพ 
ปญหาและบริบทของพื้นที่ที่เปนที่ตั้งของศูนยในการใหบริการและสนับสนุนแกผูทุพลภาพ ทั้งดาน
จิตใจ รางกาย และอาชีพ 

1.4. มาตรการทางสังคมและภาคีเครือขาย (Social&Network) กําหนดมาตรการทาง 
สังคมและภาคีเครือขายที่จะเขามามีสวนรวมในการดําเนินงาน โดยเฉพาะในสวนของนโยบาย  
กลยุทธ และแผนดําเนินงานในแตละองคกรที่เกี่ยวของ ทั้งระยะส้ันและระยะยาวที่เกิดจากเวทีการมี
สวนรวม 

1.5. มาตรการสารสนเทศและเทคโนโลยี (Information &Technology) กําหนด 
มาตรการ นโยบาย กลยุทธ และแผนดําเนินงานดานสารสนเทศและเทคโนโลยีที่ประกอบดวย 
People ware, Software, Hardware ที่มีความสอดคลองและสนับสนุนซึ่งกันและกัน  

2. Inputs (ปจจัยนําเขา) 
ประกอบดวย 1) การจัดทํากลยุทธขององคกร (Strategy)ดวยขอมูลรอบดาน และมีสวน 

รวมโดยภาคีเครือขาย 2)โครงสรางองคการ (Structure) ตองมีความชัดเจนและเปนเอกเทศใน
บางสวนงาน และมีการบูรณาการอยางชัดเจนในบางสวนงานหรือเปนแบบผสมผสาน ทั้งนี้อาจตอง
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ดูถึงความพรอม ความยืดหยุน ที่กําหนดไวในแผนอยางเปนรูปธรรมและมีกรอบเวลาและวิธีการที่
ดําเนินการไดอยางตอเนื่องและเปนไปได  3)ระบบการปฏิบัติงาน (System)ควรปรับระบบการ
ปฏิบัติงานใหมที่สอดคลองกับโครงสรางองคการ และปรับกระบวนการใหบริการใหม โดยให
สอดคลองกับมาตรฐานการใหบริการ และการสนับสนุน และบริบทของพื้นที ่4) บุคลากร (Staff)ใหมี
ความชัดเจนและเปนเอกเทศในบางสวนงาน และมีการบูรณาการอยางชัดเจนในบางสวนงานหรือ
เปนแบบผสมผสาน ทั้งนี้อาจตองดูถึงความพรอม ความยืดหยุน ที่กําหนดไวในแผนอยางเปน
รูปธรรมและมีกรอบเวลาและวิธีการที่ดําเนินการไดอยางตอเนื่องและเปนไปไดที่ลอไปกับ โครงสราง
องคการ และระบบการปฏิบัติงาน 5) ดานทักษะ ความรู ความสามารถ (Skill)ตองมีความชัดเจนใน
แผนพัฒนาบุคลากร และการสรรหาบุคลากรที่เปนไปตามความตองการ และมีการบูรณาการอยาง
ชัดเจนในบางสวนงานหรือเปนแบบผสมผสาน ทั้งนี้อาจตองดูถึงความพรอม ความยืดหยุน ที่กําหนด
ไวในแผนอยางเปนรูปธรรมและมีกรอบเวลาและวิธีการที่ดําเนินการไดอยางตอเนื่องและเปนไปไดที่
ลอไปกับ โครงสรางองคการระบบการปฏิบัติงาน และอัตราของบุคลากร 6) รูปแบบการบริหาร 
(Style)เปนการบริหารอยางมีสวนรวม ทั่วถึง พรอมเพียงโดยภาคีเครือขายทั้งในดานบุคลากร 
งบประมาณ เคร่ืองมือ และอ่ืนๆโดยเฉพาะงบประมาณอาจมีการคิดสัดสวนสําหรับงบประมาณของ
ภาคีเครือขายที่เกี่ยวของ เชน สถานประกอบการ รัฐบาล กองทุน NGO ฯลฯ โดยอาจดูรูปแบบการ
คิดตาม ศาสตราจารย วิริยะ นามศิริพงศพันธุ ในประเด็นกฎหมาย และมาตรการทางภาษีและผล
ประกอบการ 7) คานิยมรวม (Shared Values)ตองมีการกําหนดคานิยมรวมในองคกร เพื่อเปน
แนวทางเดียวกันในการนําองคกรสู เปาหมายที่กําหนด 8) มาตรฐานผูพิการแตละประเภท 
(Disabilities Standards)ควรจัดทํามาตรฐานผูพิการแตละประเภท เพื่อความชัดเจนในการ
ใหบริการและการสนับสนุนดานจิตใจ สภาพรางกาย และการประกอบอาชีพ อยางเปนองครวมมี
ศักดิ์ศรี และยังสามารถลดขอขัดแยง ขอรองเรียน และอ่ืนๆ ระหวางผูทุพลภาพ ผูรวมงาน 
ผูประกอบการ และบุคคลหรือเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ 9) มาตรฐานอาชีพสําหรับผูพิการแตละอาชีพ 
(Career Standards for Disabilities) ควรจัดทํามาตรฐานอาชีพผูพิการแตละอาชีพ เพื่อความ
ชัดเจนในการใหบริการและการสนับสนุนดานการประกอบอาชีพ อยางมีศักดิ์ศรี และยังสามารถลด
ขอขัดแยง ขอรองเรียน และอ่ืนๆ ระหวางผูทุพลภาพ ผูรวมงาน ผูประกอบการ และบุคคลหรือ
เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ เชนเดียวกับมาตรฐานผูพิการแตละประเภท 10) มาตรฐานการใหบริการและ
สนับสนุน (Service & Support Standards)ควรจัดทํามาตรฐานอาชีพผูพิการแตละอาชีพ เพื่อความ
ชัดเจนในการใหบริการและการสนับสนุนดานการประกอบอาชีพ อยางมีศักดิ์ศรี และยังสามารถลด
ขอขัดแยง ขอรองเรียน และอ่ืนๆ ระหวางผูทุพลภาพ ผูรวมงาน ผูประกอบการ และบุคคลหรือ
เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ เชนเดียวกับมาตรฐานผูพิการแตละประเภท 
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3. Process (กระบวนการ/ขั้นตอนในการดําเนินงาน) ปรับกระบวนการใหบริการใหม  
โดยใหสอดคลองกับมาตรฐานการใหบริการ และการสนับสนุน และบริบทของพื้นที่  โดยมี
กระบวนการหลักตั้งแต  1) การนําขอมูลผูพิการ 2) การดําเนินการประชาสัมพันธ 3) การคัดเลือกผู
พิการตามมาตรฐานผูพิการแตละประเภท และมาตรฐานอาชีพสําหรับผูพิการแตละอาชีพ 4) การ
ลงทะเบียนสําหรับผูที่ผานการประเมิน 5) การประเมินตามมาตรฐานอาชีพผูพิการตามแตละ
ประเภทเพื่อฝกอาชีพ ซึ่งแบงออกเปน 6) แนวทาง คือ สถานประกอบการเดิมงานเดิม  สถาน
ประกอบการเดิมงานใหม  สถานประกอบการใหมงานเดิม  สถานประกอบการใหมงานใหม  อาชีพ
อิสระงานเดิม  และอาชีพอิสระงานใหม 7) การทดลองทํางานเม่ือพรอมทํางาน 8) การรับรองตา
มาตรฐานงาน และสงไปทํางานพรอมทั้งสนับสนุนการศึกษาและการดูแลพยาธิสภาพอยางตอเนื่อง
9) การติดตาม การสนับสนุน และการรายงานผล 

4. Outputs (สินคา/บริการ) การมีอาชีพของผูพิการโดยมีความครอบคลุมตามมาตรฐานผู
พิการแตละประเภท และมาตรฐานอาชีพสําหรับผูพิการแตละอาชีพที่สามารถปฏิบัติงานไดตาม
ความตองการ  

5. Customers (ผูรับบริการโดยตรง) มีการจัดทําระดับความพึงพอใจของการประกอบ
อาชีพของผูพิการระดับความพึงพอใจของผู รวมงานกับผูพิการระดับความพึงพอใจของ
ผูประกอบการ ตอการมีอาชีพอยางมีศักดิ์ศรีตามมาตรฐานผูพิการแตละประเภท และมาตรฐาน
อาชีพสําหรับผูพิการแตละอาชีพ 
 
ขอเสนอแนะสาํหรับผูบริหาร 

1. ขอเสนอแนะที่เปนแนวทางในการสนับการจางงานผูพกิารและทุพพลภาพในระบบ
ประกันสังคม สําหรับสํานักงานประกนัสังคม 
 1.1 ดานโครงสรางของหนวยงาน 
 จากผลการศึกษาที่เปนแนวทางปฏิบัติที่ดี จากประเทศญี่ปุน และออสเตรเลีย พบวาทั้งสอง
ประเทศมีหนวยงานกลางที่ทําหนาที่เปนผูประสานงานในการจางงานใหกับทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ 
โดยอาจมีการจัดตั้งหนวยงานที่ทําหนาที่คลายๆกับสํานักงานจางงานสาธารณของประเทศญี่ปุน 
(Hello Work) หรือองคกรรัฐวิสาหกิจเพื่อผูพิการ (Australian Disability Enterprise) ที่ทําหนาที่หลัก
ในการใหคําปรึกษาดานอาชีพและข้ึนทะเบียนการจางงาน การเปดการประกันตําแหนงงานวาง
ใหแกผูพิการ แนะนําการเปดโควตาการจางงาน บริการลงทะเบียนการจางงานเพื่อใหเปนไปตาม
โควตาที่กําหนดไว การสนับสนุนสําหรับจัดเตรียมเพื่อเขาสูที่ทํางานและการจางงานอยางตอเนื่อง 
และ การประสานความรวมมือกับหนวยงานอ่ืน ๆ  
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 ในกรณีที่ไมสามารถจัดตั้งหนวยงานใหมได อาจหาแนวรวมในหนวยงานภายในกระทรวง
แรงงานเอง เชน สํานักงานจัดหางานที่อยูในสวนกลาง และจังหวัดตาง ๆ ในการประชาสัมพันธผู
พิการและทุพพลภาพ ใหมีการรับลงทะเบียนหรือแจงความประสงคในการทํางาน ตามจังหวัดที่ผู
พิการอาศัยอยู และสงตอไปยังศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงานทั้ง 4 แหง เพื่อเร่ิมกระบวนการฟนฟูดาน
อาชีพหรือการฟนฟุทางการแพทย 
 1.2 ดานการฟนฟูดานอาชีพ 
 ในการฟนฟูดานอาชีพสําหรับผูพิการ หนวยงานหลักที่ดําเนินการคือ ศูนยฟนฟูสมรรถภาพ
คนงาน ที่มีทั้งในสวนกลาง 1 แหงและสวนภูมิภาค 3 แหง ซึ่งมีภารกิจคลายกับประเทศญี่ปุนมาก
ที่สุดในการฟนฟูดานอาชีพ แตอยางไรก็ตามศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงานในประเทศไทยยังมีภารกิจ
หลักตั้งแตการประเมิน การฟนฟูทางดานการแพทยทั้งรางกายและจิตใจ กอนที่จะมีการตัดสินใจ
รวมกันกับผูพิการและทุพพลภาพในการฟนฟูดานอาชีพหรือฝกอาชีพที่เหมาะสมกับความตองการ
ของผูพิการ นายจาง ตามความเหมาะสม แตเนื่องจากยังมีปญหาในการเชื่อมโยงดานการติดตาม
ภายหลังการฟนฟูจากศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงาน อาจเกิดปญหาจากผูประกันตนเอง เชน ดานที่
อยูอาศัย การปรับสภาพการทํางานทั้งในตําแหนงเดิมในที่ทํางานเดิม ตําแหนงใหมในที่ทํางานเดิม 
หรือตําแหนงใหมในที่ทํางานใหม   ศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงานอาจตองเพิ่มภาระงานมากข้ึนใน
การติดตามและใหคําแนะนําทั้งผูพิการและนายจางในการปรับสภาพการทํางาน  โดยศูนยฟนฟู
สมรรถภาพคนงานทั้ง 4 แหงควรเพิ่มแผนกติดตาม ประสานงาน สําหรับผูพิการและนายจาง ข้ึนเปน
การเฉพาะเพื่อประเมิน ติดตาม เสนอแนะ ผูพิการตั้งแตการกลับเขาทํางานทั้งในสถานที่ทํางานเดิม
หรือแหงใหมทั้งผูพิการและนายจาง   
 1.3 ดานการสรางแนวรวมในการจางงานในชุมชน หรือหนวยงานราชการ 
 ภายหลังเกิดความพิการและทุพพลภาพ ผูพิการสวนใหญมักจะกลับไปฟนฟูทางการแพทย 
ที่บานและมักเกิดปญหาดานจิตใจ ถึงแมวาไดรับการฟนฟูดานอาชีพจากศูนยฟนฟูสมรรถภาพ
คนงานแลว ยังพบวา รอยละ 27 ตองการทําอาชีพอิสระในทองถิ่นที่ตนเองอาศัย สํานักงาน
ประกันสังคมควรมีชองทางหรือชองทางเลือกในการสนับสนุนใหผูที่ผานการฟนฟูจากศูนยฟนฟู
สมรรถภาพคนงาน ขอเสนอแนะที่สํานักงานประกันสังคมควรดําเนินการดังนี้ 
  1.3.1 จัดสรรงบประมาณทั้งแบบใหเปลาและที่เปนทุนกูยืมดานอาชีพใหกับผูพิการ
ที่ทําอาชีพอิสระในชุมชน หรือการประสานงานดานสินเชื่ออาชีพอิสระกับสถาบันการเงินในทองถิ่น 
โดยเปนผูประสานงานหรือผูรับรองอาชีพในการขอสินเชื่อ ซึ่งในประเทศออสเตรเลีย มีความชัดเจน
มากในการดูแลผูพิการในชุมชน โดยรัฐจะจัดสรรงบประมาณใหกับชุมชนโดยตรงในการดูแลผูพิการ
ในชุมชน  



237 
 

  1.3.2 สํานักงานประกันสังคม ควรสรางเครือขายความรวมมือ กับหนวยงาน
ราชการ โดยทํางานเชิงรุก ดานการประสานงานกับหนวยงานราชการในการสงเสริมการจางงานผู
พิการในระบบมากข้ึนจะเห็นไดจากประเทศเกาหลีใตที่หนวยงานรัฐบาลมีนโยบายในการจางงานผู
พิการในระบบราชการในทุกหนวยงาน(จํานวนอยางนอย 3% ของขาราชการพลเรือน) สถานที่
ทํางานที่มีคนทํางานตั้งแต 50 คนเปนตนไป (อยางนอย 2.5% ของจํานวนคนทํางานทั้งหมด) 
  1.3.3 การสรางแนวรวม ในการสงเสริมการดํารงชีพใหกับผูพิการ โดยการ
ประสานงานหนวยงานที่เกี่ยวของที่สามารถสนับสนุนดานการดํารงชีพใหกับผูพิการ โดยเปนผู
ประสานงานในการสนับสนุนขอมูลทางวิชาการ ใหกับทองถิ่น เชน การขอการสนับสนุนจากองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นที่ผูพิการอาศัย โดยการขอสนับสนุนส่ิงอํานวยความสะดวกดานการดํารงชีพ 
เชนสวม ทางเดินรถเข็น เปนตน เนื่องจากหนวยงานดังกลาวมีงบประมาณสนับสนุนแตไมมีผูที่
รับรองหรือออกแบบ จึงไมสามารถสนับสนุนงบประมาณได 
  1.3.4 ควรมีการดําเนินงานเชิงรุกในการเปนศูนยกลางดานผลิตภัณฑใหกับผูพิการ
ทั้งในดานการจางงานชั่วคราว ศูนยกลางจําหนายผลิตภัณฑใหกับผูพิการ ทั้งนี้อาจพัฒนาระบบ
สารสนเทศที่สามารถเขาถึงได เชน เวปไซด หรือศูนยจําหนายผลิตภัณฑ ณ ศูนยฟนฟูสมรรถภาพ
คนงานทั้ง 4 แหง 
 1.4 ดานการสงเสริมนายจางในการจางงาน 
 สํานักงานประกันสังคม ควรดําเนินการเชิงรุกในการเปดตําแหนงงานผูพิการใหกับนายจาง 
การสํารวจความตองการตําแหนงงานของนายจาง เพื่อใหสอดคลองกับการฟนฟูอาชีพในศูนยฟนฟู
สมรรถภาพคนงาน และมีควรมีมาตรการสงเสริมการจางงานใหกับนายจางอยางเปนรูปธรรม  

1.5 ควรสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับสิทธิและการใชสิทธิในกองทุนเงินทดแทนและ
กองทุนประกันสังคมประชาสัมพันธขาวสารโครงการฯใหผูพิการและทุพลภาพทราบอยางตอเนื่อง 
ผานชองทางตางๆ เชน การอบรม ประชาสัมพันธผานส่ือ การสงขอมูลขาวสารใหมๆ ไปยังตัวผูพิการ
และทพุพลภาพโดยตรง 

1.6 ควรกระจายกําลังคนใหเหมาะสม โดยพิจารณาใหความสําคัญกับความกาวหนาในสาย
งานและความม่ันคงในสาขาวิชาชีพ การดํารงคนมีประสบการณ มีความรู และมีทักษะใหอยูใน
องคกร และควรสงเสริมใหมีการจัดการความรูในดานในภาระกิจหลักของศูนย  

1.7 การสนับสนุนงบประมาณอยางเปนรูปธรรมในระบบการสงเสริมการจางงาน มีทั้งผู
พิการ ศูนย ผูประกอบการ ใหสอดคลองกับปญหาและความตองการของแตละภาคฝาย เชน ส่ิง
อํานวยความสะดวกในการใชชีวิตในสถานประกอบการ เพื่อใหผูพิการสามารถดําเนินกิจกรรมใน
สถานประกอบการไดอยางสะดวกตามความจําเปนของสภาพความพิการ  
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แผนภาพท่ี 21 New Management Model (SIPOC) 
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New Management Model (SIPOC) 
1. มาตรฐานผูพิการแตละประเภท 
การทํามาตรฐานผูพกิารแตละประเภทตองอาศัยทฤษฎีการปรับตัวของรอย (Roy s Adaptation 

Theory) เปนฐานคิดในการจัดทํามาตรฐาน 
2. มาตรฐานอาชีพผูพกิารแตละอาชีพ 
การลงทุนเคร่ืองมือเคร่ืองใชวัสดุอุปกรณทีเ่ปนตนแบบใหยืดกลไกของตลาดความตองการของผู

พิการเองและสถานประกอบการและสภาพเศรษฐกิจและสังคมเปนฐานคิด 
3. การปรับปรุงโครงสรางองคกร 

 3.1 อาชีพ 
 3.2 การฟนฟูสมรรถภาพ 

ไมวาจะมีการเปนโครงสรางแบบเดิมหรือการปรับปรุงโครงสรางใหมก็ตาม ภารกิจหลักของ
ประกันสังคมมี 3 สวนหลักๆ 1. การฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทย 2. อาชีพ 3. การดูแลดานการ
ดํารงชีพทั้งภาพรัฐประกันสังคม สถานประกอบการ ตัวผูพิการเองและผูรวมงาน ตลอดจนครอบครัว
และชุมชน ตองมีการจัดทําขอตกลง เม่ือแบงจัดบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบโดยเฉพาะใน 4 ดาน
หลัก เร่ิมตั้งแตการบริหารจัดการ วัสดุ อุปกรณ เคร่ืองมือ ทุน หรืองบประมาณ เทคโนโลยี วิชาการ
และบุคลากร ที่อาจกําหนดตามสัดสวนที่ควรจะเปนที่เกิดจากการมีสวนรวมของภาคีเครือขาย โดย
อาจดูจาก ตัวอยางเชน ผลกําไรจากสถานประกอบการขอจํากัด ภารกิจ บทบาทหนาที่ และความ
ตองการทางสังคมของสังคม ในการกําหนดสัดสวน โดยเฉพาะ 3 สวนหลักตาม ประกอบดวย ปจจัย
สนับสนุน (Supplies) ปจจัยนําเขา (Input) และกระบวนการ (Process)  โดยมีมาตรฐานผูพิการแต
ละประเภท และมาตรฐานอาชีพผูพิการแตละอาชีพ เปนฐานคิดหรือออกแบบ โครงการงานหรือ
กิจกรรมตางๆ ที่จะสงผลถึงผูพิการมีงานทําอยางมีศักดิ์ศรี (Out put/ Customers) สอดคลองกับ
กลไกกับความตองการของตลาด  
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ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 
1. รูปแบบการสงเสริมผูพิการในระบบประกนัสังคม ในครอบครัว ชุมชน สถานทีท่ํางาน 

เกี่ยวกบัการดํารงชีพทีเ่หมาะสมในการทํางาน 
2. นวัตกรรม หรือ ส่ิงประดิษฐ ที่สนับการดํารงชีพ และการจางงานใหกับผูพิการ เพื่อใหเกิด 

ความสอดคลองกับสภาพปญหาของผูพิการในแตละคน  
3. การศึกษาระบบการดูแลผูพกิารในการจางงานทั้ง ในและนอกระบบประกันสังคมทั้ง 

ประเทศ 
4. ควรทําการวิจัยเร่ืองประเมินระดบัการตอบสนองความคาดหวังของผูพิการตอ 

โครงการ 
5. ควรทําการวิจัยเร่ืองการประเมินขอดีและขอดอยของแตละกองทุนเพื่อเปน 

ประโยชนในการขับเคล่ือนเพื่อลดความเหล่ือมลํ้าในอนาคต 
6. ควรทําการวิจยัเร่ืองการประเมินความคุมคาในทุกระบบ 
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แบบสัมภาษณผูพิการและทุพพลภาพ 
 
คําช้ีแจงกรุณาใสเคร่ืองหมาย√ลงใน  หนาขอความและเติมขอความลงในชองวางทีต่รงกับ 
ขอมูลของทานในแตละขอ 
 
ตอนท่ี1 ขอมูลสวนบุคคล 
1. เพศ 

 ชาย  หญงิ 
2. อาย.ุ........................ป (อายุเกนิ 6 เดือนใหนบัเปน1 ป) 
3. สถานการสมรส 

 โสด   หมาย 
 สมรส หยา/แยก 

4. รายไดเฉล่ียตอเดือน.............................บาท 
5. ความพอเพียงของรายได 

 พอเพียงมีเหลือเก็บ 
 พอเพียงแตไมมีเหลือเกบ็ 
 ไมพอเพียงและเปนหนี ้

6.กรณีที่ทานทํางานทานคิดวาคาตอบแทนที่ไดยุติธรรมหรือไม 
 ยุติธรรม  ไมยุติธรรม 

 
7. ระยะเวลาในการทํางานกอนพิการ......................ป 
8.ระยะเวลาในการทํางานหลังพิการ......................  ป 
9. ลักษณะของความพิการ 
  พิการทางการมองเห็น   
  พิการทางการไดยินหรือส่ือความหมาย 
  พิการทางกายหรือความเคล่ือนไหว 
  พิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม 
  พิการทางสติปญญาหรือการเรียนรู 
10. ระยะทางจากที่อยูอาศัยถึงทีท่ํางาน......................................กิโลเมตร 
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11. ทานคิดวาทานไดรับการยอมรับจากเพื่อนรวมงาน 

 ยอมรับ         ไมยอมรับ 
12. ทานคิดวาทานมีความพรอมทั้งดานรางกายและจิตใจในการทํางาน 

 พรอม  ไมพรอม 
13.ทานมีความตองการชวยเหลือจากภาครัฐหรือหนวยงานที่เกี่ยวของในดานใด 
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
............................................... 
14. ทานไดรับขอมูลขาวสารการสมัครงานจากแหลงใด 

 หนังสือพิมพ 
 สํานักงานแจงหางาน 
 อินเตอรเนต็ 
 วิทยุ 
 โทรทัศน 
 หนวยงานภาครัฐอ่ืน ๆ เชน ผูใหญบาน/กํานัน/อบต. 
 เพื่อน ๆ/คนสนทิ/คนรูจัก 
 อ่ืน ๆ ระบุ........................................................................ 

 
15. ภายหลังทานไดรับความพิการทานไดกลับเขาทํางานหรือไม 

 กลับเขาทํางานในที่ทํางานเดิม ตําแหนงเดิม 
 กลับเขาทีท่ํางานเดิม แตเปล่ียนตําแหนงใหม 
 ทํางานในสายงานเดิมแตเปล่ียนที่ทํางาน 
 เปล่ียนเปนอาชีพใหม 
 ไมไดทํางาน 

16. ทานคิดวาทานตองการเพิ่มทักษะ/สมรรถนะในการทํางานดานใด (เรียงลําดับความสําคญั) 
 1………………………………………………………………………………………………. 
 2………………………………………………………………………………………………. 
 3……………………………………………………………………………………………….. 
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18. ทัศนคติตอการทํางาน(กรณีไมไดทํางานไมตองตอบสวนน้ี) 
 

คําถาม เห็นดวย
อยางยิ่ง 

เห็น
ดวย 

ไม 
แนใจ 

ไมเห็น
ดวย 

ไมเห็นดวย
อยางยิ่ง 

1. ทานมีความสุขกบัการทํางาน      
2.ทานภูมิใจในการทํางานกับสถานประกอบการ
แหงนี ้

     

3. ทานมีสัมพนัธภาพที่ดกีับเพื่อนรวมงาน      
4. ทานประสบความสําเร็จและกาวหนาในการ
ทํางาน 

     

5. ทานม่ันใจทีจ่ะทํางานในสวนที่ทานรับผิดชอบ      
6. ทานสามารถปฏิบตัิงานตาง ๆดวยตัวเอง      
7. ทานมีความสุขกบัการริเร่ิมงานใหม      
8. ทานรูสึกวาชีวิตของทานไรคา/ไมมีประโยชน      
9.เพื่อนรวมงานของทานไมชวยเหลือทานในยาม
ที่ทานตองการ 

     

10.ทานม่ันใจสถานทีท่ํางานของทานวามีความ
ปลอดภัย 

     

11. ทานมีโอกาสไดพักผอนและคลายเครียดใน
การทํางานในสถานประกอบการแหงนี ้

     

 
19. อัตมโนทัศน 
 

คําถาม จริง 
ท่ีสุด 

จริง ไม 
แนใจ 

ไมจริง ไมจริง 
เลย 

1. ทานคดิวาทานสรางภาระใหกับผูรวมงาน      
2. ทานคดิวาทานทําใหกระบวนการทํางานเกิด
ความลาชา 

     

3. ทานคดิวาทานทําใหประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงานขององคกรลดลง 

     

4. ทานคดิวาทานมักมีปญหาดานการส่ือสาร      
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กับผูรวมงาน 
5.ทานคิดวาทานสามารถแบงเบาภาระทาง
สังคมได 

     

6. ทานมีความภาคภูมิใจในตัวเอง      
7. ทานรูสึกวาทานเปนสวนหนึ่งของสังคม      
8. ทานคดิวาทานทําใหผูรวมงานรูสึกอึดอัด      
9. ทานคดิวาทานมีทกัษะพเิศษ      
10. ทานไดรับความเห็นอกเหน็ใจจากผูอ่ืน      
11. ทานมีความกระตือรือรนในการทํางาน      
12. ทานคิดวาทานทําใหองคกรส้ินเปลือง
คาใชจายในการจดัหาส่ิงอํานวยความสะดวก
ใหแกทาน 

     

13. ทานคิดวาทานทําใหองคกรตองเสียเวลาใน
การฝกสอนงานทาน 

     

14. ทานพึงพอใจในสภาพรางกายของทาน      
15. จากสภาพความพิการทําใหทานรูสึกไม
ม่ันคงในหนาที่การงาน 

     

16. ทานรูสึกวาถกูรังเกยีจจากผูรวมงาน      
17. ทานเชื่อวาทานมีศกัยภาพในการทํางาน
เทาเทียมกับคนปกต ิ

     

 
20. การปรับตัวในการทํางาน 
 

รายการ ใช ไมใช 
    

1. ทานสามารถทํางานในสภาพแวดลอมภายในสถานทีท่าํงาน
ไดดี 

    

2. ทานสามารถพัฒนาความสามารถของตนเองได     
3. การปรับสภาพรางกายเขากับการทํางานได     
4สามารถเผชิญกับการเปล่ียนแปลง     
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5. การมีความม่ันคงในอารมณตามสถานการณตางๆ     
6. การปฏิบัติตนใหเปนที่ยอมรับในสังคม     
7. ทานมีสัมพันธภาพที่ดกีับผูรวมงาน     
8. ทานสามารถปฏิบัติตามบทบาทไดอยางมีประสิทธิภาพ      
9. ทานพึ่งพาตนเองได     
10.ทานพึ่งพาผูอ่ืนภายในขอบเขตทีเ่หมาะสมและสังคม
ยอมรับ          

    

 
21. ปญหาของการสมัครงานและการทํางานของผูพิการ 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…. 
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แบบสอบถามผูประกอบการ 
 
คําช้ีแจงกรุณาใสเคร่ืองหมาย√ลงใน  หนาขอความและเติมขอความลงในชองวางทีต่รงกับ 
ขอมูลของทานในแตละขอ 
 
ตอนท่ี1 ขอมูลสวนบุคคล 
 
1. เพศ 

 ชาย  หญงิ 
 
2. อาย.ุ........................ป(เกนิ 6 เดือนคดิเปน 1 ป) 
3. ระดับการศกึษาสูงสุด 

 ประถมศึกษา   มัธยมศึกษาตอนตน  
 มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช อนุปริญญา/ปวส 
 ปริญญาตรีหรือเทียบเทา    ปริญญาโท หรือสูงกวา 

 
4. สถานการสมรส 

 โสด   หมาย 
 สมรส หยา/แยก 

5. รายไดเฉล่ียตอเดือน.............................บาท 
6. ระยะเวลาในการเปดดําเนนิการ......................ป 
7.ประสบการณในการทํางาน.................................ป 
8. สถานะตําแหนงในสถานประกอบการ.......................................... 
9. สถานประกอบการของทานมีคนงานจํานวน...........................คน 
10. ประเภทสถานประกอบการของทานคือ 

การเกษตร อาหาร เคร่ืองดื่ม ส่ิงทอ เคร่ืองแตงกาย   
เคร่ืองหนงั ไมและผลิตภัณฑจากไม ส่ิงพิมพ เคมี   
ผลิตภัณฑโลหะ ยาง พลาสติก อโลหะ โลหะ   
ปโตรเคมีและผลิตภัณฑ ผลิตภัณฑโลหะ  เคร่ืองจักรกล   
ไฟฟา ขนสง เฟอรนิเจอรและเคร่ืองเรือน อ่ืน ๆ  
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11. หนวยงานของทานไดจางงานผูพิการเขาทํางานหรือไม 

 มี              ไมมี 
12. หนวยงานของทานมีปญหาเกี่ยวกับการจัดหาผูพกิารเขาทํางานหรือไม 

 มีเพราะ............................................................................................ 
 ไมมี  เพราะ............................................................................................ 

13. หนวยงานของทานมีการประชาสัมพนัธรับผูพิการเขาทํางานหรือไม 
 มี  ไมมี 

14. กรณีที่ มีการประชาสัมพนัธทานใชส่ือใดในการประชาสัมพันธ 
 หนังสือพิมพ 
 สํานักงานแจงหางาน 
 อินเตอเนต็ 
 วิทยุ 
 โทรทัศน 
 หนวยงานภาครัฐอ่ืน ๆ เชน ผูใหญบาน/กํานัน/อบต 
 เพื่อน ๆ/คนสนทิ/คนรูจัก 
 อ่ืน ๆ ระบุ........................................................................ 

 
15. หนวยงานของทานมีการวางแผนงานรองรับในการจางงานผูพิการหรือไม 

 มี  ไมมี 
 
16.ทานคิดวางานที่เหมาะสมกบัผูพิการในสถานประกอบการของทานคืองานประเภทใด 

1………………………………………………………………………………………….. 
2…………………………………………………………………………………………. 
3…………………………………………………………………………………………..  

 
17.ทานคิดวา ควรมีการพัฒนาทักษะความสามารถผูพิการในดานใดทีเ่หมาะสมตอการทํางานในสถาน
ประกอบการของทาน 

1………………………………………………………………………………………………… 
2…………………………………………………………………………………………………. 

3…………………………………………………………………………………………………. 
18. สถานประกอบการของทาน มีความตองการผูพกิารประเภทใด เขารวมทํางาน 
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 พิการทางการมองเห็น   
  พิการทางการไดยินหรือส่ือความหมาย 
  พิการทางกายหรือความเคล่ือนไหว 
  พิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม 
  พิการทางสติปญญาหรือการเรียนรู 

 ประเภทใดก็ไดที่สามารถที่ทํางานที่ตองการได 
 อ่ืนๆ ระบุ........................................... 

19. ทานคิดวาหนวยงานของทานมีความตองการผูพกิารเขารวมทํางานตําแหนงใด 
1………………………………………………………………………………………. 
2………………………………………………………………………………………. 

              3………………………………………………………………………………………. 
20.ทานตองการความชวยเหลือจากภาครัฐในดานใด เกีย่วกับการรับผูพิการเขาทํางาน 

1…………………………………………………………………………………….. 
2…………………………………………………………………………………….. 

              3…………………………………………………………………………………….. 
21. ทานมีความกังวลเกี่ยวกับการจางงานผูพกิารหรือไม 

 มีเพราะ............................................................................................ 
 ไมมี  เพราะ............................................................................................ 

22.คานิยมตอการทํางานรวมกับพนักงานที่พกิาร/ทุพพลภาพ 
คําถาม ใช ไมใช 

1. ทานทํางานรวมกับผูพกิารอยางเปนมิตร   
2. ทานกลายืนหยัดทํางานรวมกับผูพกิาร   
3. ทานไมเลือกปฏิบัติกับผูรวมงานที่พกิาร   
4. ทานมีจิตสํานกึในการใหโอกาสผูพกิารรวมทํางาน   
5. ทานทํางานรวมกับผูพกิารดวยความเสมอภาค   
6. ทานปฏิบตัิตอผูรวมงาพิการดวยความมีน้ําใจ เมตตา และเอ้ือเฟอ   

7. ทานทํางานกับผูพิการโดยมุงหวังใหโอกาสผูพิการ   
8. การทํางานรวมกับผูพิการเปนการแบงเบาภาระทางสังคม   
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23.ทัศนคติตอการทํางานรวมกับพนักงานที่พิการ/ทุพพลภาพ 
 

คําถาม เห็นดวย
อยางยิ่ง 

เห็น
ดวย 

ไม 
แนใจ 

ไมเห็น
ดวย 

ไมเห็นดวย
อยางยิ่ง 

1. การทํา งานรวมกบัพนกังานที่พกิาร 
จะสรางภาระใหกบัผูรวมงาน 

     

2. การทํา งานรวมกบัพนกังานที่พกิารจะทํา ให
กระบวนการทํา งานเกิดความลาชา 

     

3. การทํา งานรวมกบัพนกังานที่พกิาร ทํา ให
ประสิทธิภาพในการดํา เนนิงานขององคกร
ลดลง 

     

4. การทํา งานรวมกบัพนกังานที่พกิาร เปนการ
ใหโอกาสผูพิการ 

     

5. การทํา งานรวมกบัพนกังานที่พกิาร มักมี
ปญหาดานการส่ือสาร 

     

6. การทํา งานรวมกบัพนกังานที่พกิาร เปนการ
แบงเบาภาระทางสังคม 

     

7. การทํา งานรวมกบัพนกังานที่พกิาร เปนการ
สรางความรูสึกการเปนสวนหนึ่งของสังคม
ใหแกผูพกิาร 

     

8. การชวยเหลือพนักงานที่พิการทําใหทานรูสึก
เหมือนไดทําบุญ 

     

9. การทํา งานรวมกบัพนกังานที่พกิาร ทํา ให
ทานเห็นทกัษะพเิศษของผูพกิาร 

     

10. การทํา งานรวมกับพนักงานที่พกิาร ทํา ให
ทานเกิดความรูสึกเห็นอกเหน็ใจผูอ่ืน 

     

11. การทํา งานรวมกับพนักงานที่พกิาร ทําให
ตองเพิ่มข้ันตอนในการทํางานมากข้ึน 

     

12. การทํา งานรวมกับพนักงานที่พกิาร ทําให
องคกรส้ินเปลืองคาใชจายในการจัดหาส่ิง
อํานวยความสะดวกใหแกผูพิการ 
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24. ความรูเกี่ยวกับกฎหมายการจางงานผูพิการ 

รายการ ใช ไมใช 
1. ประเทศไทยเรามีพระราชบญัญตัิสงเสริมและพฒันาคณุภาพชีวิตผูพิการ   
2. เจตนารมณของกฎหมายเพื่อคุมครองผูพิการใหมีงานทาํโดยไมเลือกปฏิบัต ิ   
3. สถานประกอบการที่มีลูกจางที่ไมใชผูพกิาร 100 คนตองจาง ผูพิการ 1 คน   
4เศษของลูกจางทั่วไป 100 คนถาเกนิ 50 คน ตองจางงานผูพิการเพิ่มอีก 1 คน   
5. กรณีสถานประกอบการมีสํานักงานสาขาใหนับรวมจํานวนลูกจางทุกสาขา   
6. นายจางตองสงสําเนาสมุดประจําตัวผูพิการทีจ่างงานใหโดยสัญญาจางที่มีระยะเวลา
ไมนอยกวา 1 ป 

  

7.การสงสําเนาประจําตัวสมุดคนพกิาร ผูพิการตองลงลายมือชื่อรับรองเอกสาร   
8.สถานประกอบการที่ไมประสงคจะรับผูพิการเขาทํางาน อาจใหสัมปทานหรือจาง
สถานทีจ่ําหนายสินคาหรือบริการใหกับผูพิการได 

  

 
24. ปญหาของการสมัครงานและการทํางานของผูพิการ 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………… 
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แบบสอบถามสําหรับผูรวมงานกับผูพิการ 
 
คําช้ีแจงกรุณาใสเคร่ืองหมาย√ลงใน  หนาขอความและเติมขอความลงในชองวางทีต่รงกับ 
ขอมูลของทานในแตละขอ 
 
ตอนท่ี1 ขอมูลสวนบุคคล 
1. เพศ 

 ชาย  หญงิ 
2. อาย.ุ........................ป (อายุเกนิ 6 เดือนใหนบัเปน1 ป) 
 
3. สถานะภาพสมรส 

 โสด    สมรส 
 หมาย   หยา 
 แยก 

4. รายไดของทานแตละเดือนประมาณเดือนละ ………………... บาท (รวม OT) 
5. ทานไดรับสวัสดกิารจากสถานประกอบการดานใดบาง (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

 ที่พัก                                 โบนัส 
 รถรับสง                     คารักษาพยาบาลพนกังาน 
 สิทธิทายาทในการทํางาน  เบี้ยขยนั 
 เงินทําขวัญบุตรแรกเกิด  การชวยเหลือการศึกษาบุตร 
 เงินชวยเหลือการสมรส                    เงินชวยเหลือการเสียชีวีวิต 
 เงินกูเพื่อการเคหะสงเคราะห  เงินรางวัลตอบแทนชวยอายุงาน 
 รักษาบิดา/ มารดา/คูสมรส  เงินชดเชยกรณีลาออก 
 สวัสดิการดานอาหารกลางวัน  กองทุนสํารองเล้ียงชพี 

 
7. ทานทํางานตําแหนงใด……………………………………………………………….. 
 
10.ทานยอมรับในการทํางานรวมกบัผูพิการหรือไม 

 ยอมรับ  ไมยอม  เฉย ๆ 
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11.ทานมีสัมพนัธภาพกับเพื่อนรวมงานที่พิการระดับใด 

 ดี  ปานกลาง  ไมดี 
 
ตอนท่ี 2 พื้นฐานทางครอบครัวและสภาพแวดลอมทางสังคม 
 
1. ในครอบครัวของทานมีคนพิการหรือไม 

 มี  ไมมี 
2. ภายในชุมชนที่อยูอาศัยของทานมีคนพิการหรือไม 

 มี  ไมมี 
3. ทานมีคนรูจกัเปนคนพิการหรือไม 

 มี  ไมมี 
4. ประสบการณในการพูดคยุกับพนักงานบริษัทนี้ทีเ่ปนคนพิการ 

 เปนประจา /ทุกวัน 
 เคยบอย 
เคยบาง 
ไมเคยพูดคยุดวยเลย 

 
ตอนท่ี 3 ประสบการณทางสังคมทีเ่กีย่วของกับงานสังคมสงเคราะหทานเคยทํากิจกรรมตางๆเหลานี้
หรือไม 
กิจกรรม เคยบอย เคยบาง ไมเคยเลย 

 
1. ออกคายอาสาพัฒนาชุมชน    
2. การบริจาคเงินหรือส่ิงของใหผูประสบภัย    
3. การบริจาคเงินหรือส่ิงของใหเด็กดอยโอกาส    
4. บริจาคเงินเพื่อซื้อโลงศพ    
5. บริจาคโลหติ    
6. บริจาคอวัยวะหรือรางกาย    
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ตอนท่ี4คานิยมตอการทํางานรวมกับพนกังานที่พิการและทุพพลภาพ 
 

คําถาม ใช ไมใช 
1. ทานทํางานรวมกับผูพกิารแบบกัลญานมิตร   
2. ทานกลายืนหยัดทํางานรวมกับผูพกิาร   
3. ทานไมเลือกปฏิบัติกับผูรวมงานที่พกิาร   
4. ทานมีจิตสํานกึในการใหโอกาสผูพกิารรวมทํางาน   
5. ทานทํางานรวมกับผูพกิารดวยความเสมอภาค   
6. ทานปฏิบตัิตอผูรวมงานที่พกิารดวยความมีน้ําใจ เมตตา และเอ้ือเฟอ   

7. ทานถือวาผูพิการเปนสวนหนึ่งของทีมงาน   
8. ทานเคารพและ เปดใจรับฟงความเหน็ผูพิการ   

 
ตอนท่ี 5.ทัศนคติตอการทํางานรวมกับพนักงานที่พกิาร/ทพุพลภาพ 

คําถาม เห็น
ดวย

อยางยิ่ง 

เห็น
ดวย 

ไม 
แนใจ 

ไม
เห็น
ดวย 

ไมเห็น
ดวยอยาง

ยิ่ง 
1. การทํา งานรวมกบัพนกังานที่พกิาร 
จะสรางภาระใหกบัผูรวมงาน 

     

2. การทํา งานรวมกบัพนกังานที่พกิารจะทํา ให
กระบวนการทํา งานเกิดความลาชา 

     

3. การทํา งานรวมกบัพนกังานที่พกิาร ทํา ให
ประสิทธิภาพในการดํา เนนิงานขององคกร
ลดลง 

     

4. การทํา งานรวมกบัพนกังานที่พกิาร เปนการ
ใหโอกาสผูพิการ 

     

5. การทํา งานรวมกบัพนกังานที่พกิาร มักมี
ปญหาดานการส่ือสาร 

     

6. การทํา งานรวมกบัพนกังานที่พกิาร เปนการ
แบงเบาภาระทางสังคม 

     

7. การทํา งานรวมกบัพนกังานที่พกิาร เปนการ      
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สรางความรูสึกการเปนสวนหนึ่งของสังคม
ใหแกผูพกิาร 
8. การชวยเหลือพนักงานที่พิการทําใหทานรูสึก
เหมือนไดทําบุญ 

     

9. การทํา งานรวมกบัพนกังานที่พกิาร ทํา ให
ทานเห็นทกัษะพเิศษของผูพกิาร 

     

10. การทํา งานรวมกับพนักงานที่พกิาร ทํา ให
ทานเกิดความรูสึกเห็นอกเหน็ใจผูอ่ืน 

     

11. การทํา งานรวมกับพนักงานที่พกิาร ทําให
ตองเพิ่มข้ันตอนในการทํางานมากข้ึน 

     

12. การทํา งานรวมกับพนักงานที่พกิาร ทําให
องคกรส้ินเปลืองคาใชจายในการจัดหาส่ิง
อํานวยความสะดวกใหแกผูพิการ 

     

 
22. ปญหาของการทํางานรวมกับผูพกิารในมุมมองของทานคืออะไร 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
. 
 
 



ประมวลภาพกจิกรรมในการสาํรวจขอมลู 
 
ศนูยฟนฟคูนงานเชยีงใหม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
ศนูยฟนฟคูนงานระยอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 
ศนูยฟนฟคูนงานขอนแกน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 
สมัภาษณเชงิลกึผูผานการบาํบดั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 



ศูนยฟนฟูคนงานปทุมธาน ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ศูนยฟนฟูคนงานปทุมธาน ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ศูนยฟนฟูคนงานปทุมธาน ี
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