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กิตติกรรมประกาศ
การวิจัยฉบับนี้ ไดรับการสนับสนุน งบประมาณในการวิจัย จากสํานักงานประกันสังคม
คณะผูวิจัยขอขอบคุณไว ณ ที่นี้ และสําเร็จ ลงไดดวยความกรุณ าอยางยิ่ง จากคณะกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิ ของสํานักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงาน ที่ไดใหขอแนะนําตรวจแกไขขอบกพรอง
ตางๆ ดวยความ เอาใจใสเปนอยางยิ่ง จนการศึกษาสําเร็จสมบูรณไดผูศึกษาขอกราบขอบพระคุณ
เปนอยางสูงไว ณ ที่นี้
ขอกราบขอพระคุณผูอํานวยการและเจาหนาที่ประจําศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงานจังหวัด
ปทุมธานี เชียงใหม ขอนแกน และระยอง ที่ก รุณ าใหคําแนะนํา และอํานวยความสะดวกในการ
เก็บรวบรวมขอมูล จนทําใหการวิจัยครั้งนี้สมบูรณและมีคุณคา
ขอขอบพระคุณผูพิการทุก ทานที่เ ปนกลุมตัวอยาง เพื่อนรวมงานผูพิการ นายจาง ที่ใ ห
ความรวมมือในการใหขอมูลจนครบกระบวนการวิจัย
ขอขอบคุณเจาหนาที่ความปลอดภัยประจําโรงงาน นิสิตสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิท ยาลัย นเรศวร พยาบาล ฝายอาชีวอนามัย ที่ชวยเก็บ
รวบรวมขอมูลในพื้นที่ ขอขอบคุณไว ณ ที่นี้
คณะผูวิจยั
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บทคัดยอ
การวิจัยปจจัยที่มีผลตอ การจางงานผูพิการและผูทุพพลภาพนี้เปนการวิจัยแบบผสมผสาน
เพื่อศึกษาเปรียบเทียบระบบการจางงานคนพิการ และผูทุพพลภาพ ของราชอาณาจักรไทยกับระบบการ
จางงาน คนพิการ และผูทุพพลภาพ ที่เปนแบบอยางที่ดใี นการดําเนินงานของตางประเทศ ศึกษาปจจัยที่
มีผลตอการจา งงานผูพิการและผูทุพพลภาพทั้งที่เขารับการฟนฟูที่ศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงานของ
สํา นักงานประกั น สัง คมและไมไดเขา รับการฟน ฟู ในระบบประกัน สังคมและศึกษาปญ หาอุปสรรค
ทัศนคติ คานิยมของสังคมไทย ที่มีผลตอการจางงานคนพิการ และผูทุพพลภาพ ในระบบประกันสังคม
ทั้ง 2 กองทุนศึกษาปญหาและอุปสรรคที่มีผลตอการจางงาน ของผูพิการและผูประกันตนทุพพลภาพใน
ระบบประกัน สังคมทั้ง 2 กองทุนศึกษาแนวทางการสงเสริมและสนับสนุนใหผูพิการและผูประกัน ตน
ทุพพลภาพในระบบระกันสังคมกลับเขาสูตลาดแรงงานอยางมีศักดิ์ศรี และประเมิน ผลสัมฤทธิ์ในการ
กลับเขาสูตลาดแรงงานระหวางคนพิการในระบบประกันสังคมที่ผานการฟน ฟูสมรรถภาพจากหนวยงาน
ดานการฟนฟูสมรรถภาพ กับผูที่ไมเคยผานการฟนฟูสมรรถภาพ กลุมตัวอยางประกอบดว ย ผูพิการ
จํา นวน 550 คน เพื่ อ นรว มงาน จํา นวน 306 คน และนายจา ง 300 คน เครื่ อ งมือ ที่ใช ได แ ก
แบบสอบถาม แบบสัม ภาษณเชิงลึก การสนทนากลุม วิเคราะหขอ มูลเชิงปริมาณดว ยสถิติรอ ยละ
คาเฉลี่ย และ Binary logistic regression สวนเชิงคุณภาพวิเคราะหโดย การวิเคราะหเชิงเนื้อหา
ผลการศึกษาพบวา
1. การเปรียบเทียบระบบการจา งงานคนพิการและผูทุพพลภาพ ของราชอาณาจักรไทยกับ
ระบบการ จางงานคนพิการและผูทุพพลภาพ ที่เปนแบบอยางที่ดีในการดํา เนิน งานของตางประเทศผล
การเปรียบเทียบระบบการจางงานผูพิการของผูพิการในประเทศไทยกับตา งประเทศ พบวา มีความ
แตกตางกันในโครงสรางระบบการสนับสนุนการจางงานของผูพิการ ทั้งดานหนวยงานที่รับผิดชอบ และ
การสนับสนุนจากภาครัฐ โดยประเทศที่มีระบบการจางงานที่เปนแบบอยางทีดี คือประเทศญี่ปุน มีการ
ออกแบบโครงสรางหนวยงานทั้งระบบตั้งแตการจัดหางาน การฝกอบรม และการดูแลระหวา งการจา ง
งาน ตลอดจนการสง เสริมการดํา รงชีพระหวา งจา งงาน สวนประเทศออสเตรเลีย มีการจัดตั้งองคก ร
รัฐวิสาหกิจ เพื่อการสนับสนุนการจางงาน โดยเนนการมีสวนรวมของชุมชนและการเปนสื่อกลางของการ
จางงานระหวางนายจาง และ การสงเสริมการทํางานที่บาน สวนระบบการจางงานของประเทศเกาหลีใต
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มีมาตรการสนับสนุน การจา งงานผูพิการ โดยรัฐ บาลกลางเปน ผูสนับ สนุน หลักในการจัดสวัสดิการ
(ตารางเปรียบเทียบหนา 112)
2. ปจ จัยที่มี ผลตอ การจา งงานผู พิการและผูทุ พพลภาพทั้ง ที่ เขา รั บ การฟ น ฟูที่ศู น ยฟน ฟู
สมรรถภาพคนงานของสํานักงานประกันสังคม และไมไดเขารับการฟนฟู ในระบบประกันสังคม ทั้ง 2
กองทุน พบวา การจางงานผูพิการและผูทุพพลภาพมีความสัมพัน ธกับปจ จัย ดา นความรูกฎหมาย
ทัศนคติ อัตมโนทัศนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนการปรับตัวไมมีความสัมพันธกับการ
ทํางาน และพบวาคาเฉลี่ยดาน ทัศนคติ อัตมโนทัศน การปรับตัว ระหวางผูพิการที่ผานการบําบัดและไม
ผานการบําบัดมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผูพิการและทุพพลภาพที่
เขารับการฟนฟูที่ศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงานของสํานักงานประกัน สังคม มีคะแนนเฉลี่ยสูงกวาผูที่ไม
ผานการฟนฟูที่ศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงาน (สรุปหนา 224)
3. ปญหาอุปสรรค ทัศนคติ คานิยมของสังคมไทยที่มีผลตอการจางงานคนพิการผูทุพพลภาพ
ในระบบประกันสังคมทั้ง 2 กองทุน จากการวิจัยพบวา มีปญหาอุปสรรคเปนสวนนอยโดยมีประเด็นหลัก
ไดแก ความไมสะดวกในการเดินทางไปทํางาน ปญหาดานคาตอบแทน การเขาไมถึงสถานประกอบการ
การขาดขอมูลขาวสารดานการสมัครงาน การมีขอจํากัดดา นรา งกาย การขาดสิ่งอํา นวยความสะดวก
และการขาดความเชื่อมั่นในตนเองของผูพิการ ในดานทัศ นคติและคา นิยมที่มีผลตอ การจางงานคน
พิการและผูท ุพพลภาพสวนใหญอยูในระดับดีและไมเปนอุปสรรคตอการจางงาน (หนา 175)
4. แนวทางการส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให ผู พิ ก ารและผู ป ระกั น ตนทุ พ พลภาพในระบบ
ประกัน สังคมกลับเขา สูตลาดแรงงานอยา งมีศักดิ์ศรี สํา นักงานประกันสังคมควรมีการออกแบบที่
เหมาะสมในการสนับสนุนการจางงาน สิ่งที่สําคัญควรมีการจัดตั้งสํานักงานจางงานสาธารณะ เพื่อเปน
ตัวกลางในการขับเคลื่อนที่สําคัญในการสงเสริมการจางงานผูพิการ หรือควรมีการออกแบบกลุมงานหรือ
สว นที่รับผิดชอบหลักสํา หรับการจางงานผูพิการที่เปนการเฉพาะในหนว ยงานที่มี กิจกรรมหรือ การ
ดําเนินงานดานนี้อยูแลว โดยคํานึงถึงโครงสรา งของหนวยงาน กําลังคน วัสดุอุปกรณ และการบริหาร
จัดการ ซึ่งมีกิจกรรมหลักคือ (1) การใหคําปรึกษาในการหางานทํา (2) การเตรียมความพรอมเพื่อการ
ทํางานและฝกอบรมงาน (3) การใหการสนับสนุนในการหางาน สําหรับกอนจางงาน และเมื่อเขาทํางาน
(4) การสนับสนุนเมื่อออกจากงานและเปลี่ยนงาน และการสนับสนุนเพื่อกลับเขาทํางานใหม (5) การให
การสนับสนุนแกผูพิการที่ทํางานที่บานและ (6) การใหการสนับสนุนนายจาง (หนา 182)
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5. การประเมินผลผลสัมฤทธิ์ดานบริบทดานปจจัยนําเขาดานกระบวนการและดานผลผลิตของ
การกลับ เขาสูตลาดแรงงานระหวา งคนพิการในระบบประกัน สังคมที่ผานการฟนฟูสมรรถภาพจาก
หนว ยงานดานการฟนฟูสมรรถภาพกับผูที่ไมเคยผา นการฟนฟูสมรรถภาพ ผลการวิจัยพบวา ความ
ครอบคลุมของของการกลับเขาสูตลาดแรงงานระหวางคนพิการในระบบประกันสังคมที่ผานการฟนฟู
สมรรถภาพจากหนวยงานดานการฟนฟูสมรรถภาพกับผูที่ไมเคยผานการฟนฟูสมรรถภาพ นั้น 1) ผูที่ไม
ผานการฟนฟูสมรรถภาพ คิดเปน รอยละ 42 ที่ไดงานทํา และรอยละ 58 ไมไดงานทํา สวน 2) ผูที่ผา น
การฟนฟูสมรรถภาพ รอยละ 72.6 ไดงานทํา และรอยละ 27.4 ไมไดงานทํา (สวนหนึ่งประกอบอาชีพ
อิสระ ที่เหมาะสมกับสภาพความพิการของตนเอง)
ศูนยฟน ฟูสมรรถภาพคนงานทั้ง 4 แหงมีศักยภาพการใหบริการ แตคุณภาพการใหบริการ
ประสิทธิภาพการบริหาร และการสื่อสารภายในองคกรในแตละศูนยมีความโดดเดนแตกตางกัน นโยบาย
เรื่องเงินยังขาดความยืดหยุนในการบริหารจัดการ ลูกจางกับสถานประกอบการมีความเปน Coaching
และ Matching แตยังไมมีคนกลางเขามาชวยในบางกิจกรรม นอกจากนีบ้ ุคลากรดานสุขภาพไมเพียงพอ
ระบบสนับสนุนผูพิการใหกลับสูตลาดแรงงานอยางมีประสิทธิภ าพ ตอ งมีห นว ยงานที่ทําหนาที่เปน
ศูนยกลางขับเคลื่อนระบบการจางงานโดยเฉพาะ คือมีหนวยงานที่เปนศูนยกลางที่รับผิดชอบโดยตรงใน
การประสานงานระหวางผูพิการ ศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงาน สถานบริการทางการแพทย ชุมชนและ
นายจาง (หนา 235)

จ

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, selfconcept 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.

ฉ

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 selfconfidence. 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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บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
การวิจยั ปั จจัยที่มีผลต่อการจ้ างงานผู้พิการและผู้ทพุ พลภาพนี ้เป็ นการวิจยั แบบผสมผสาน
เพื่อศึกษาเปรียบเทียบระบบการจ้ างงานผู้พิการและผู้ทพุ พลภาพของราชอาณาจักรไทยกับระบบการ
จ้ างงานผู้พิการและผู้ทพุ พลภาพที่เป็ นแบบอย่างที่ดีในการดาเนินงานของต่างประเทศ (1) เพื่อศึกษา
เปรียบเทียบระบบการจ้ างงานผู้พิการและผู้ทพุ พลภาพ ของราชอาณาจักรไทยกับระบบการจ้ างงานผู้
พิการและผู้ทพุ พลภาพ ที่เป็ นแบบอย่างที่ดีในการดาเนินงานของต่างประเทศ (2) เพื่อศึกษาปั จจัยที่มีผล
ต่อการจ้ างงานผู้พิการและผู้ทพุ พลภาพทังที
้ ่เข้ ารับการฟื น้ ฟูที่ศนู ย์ฟืน้ ฟูสมรรถภาพคนงานของสานักงาน
ประกันสังคมและไม่ได้ เข้ ารับการฟื น้ ฟู ในระบบประกันสังคมและศึกษาปั ญหาอุปสรรค ทัศนคติ ค่านิยม
ของสังคมไทยที่มีผลต่อการจ้ างงาน ผู้พิการและผู้ทพุ พลภาพ ในระบบประกันสังคมทัง้ 2 กองทุน (3)
เพื่อศึกษาปั ญหาและอุปสรรคที่มีผลต่อการจ้ างงานของผู้พิการและผู้ทพุ ลภาพในระบบประกันสังคมทัง้
2 กองทุน (4) ศึกษาแนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนให้ ผ้ พู ิการและผู้ทพุ พลภาพในระบบระกันสังคม
กลับเข้ าสูต่ ลาดแรงงานอย่างมีศกั ดิ์ศรี และ (5) ประเมินผลสัมฤทธิ์ในการกลับเข้ าสูต่ ลาดแรงงาน
ระหว่างผู้พิการในระบบประกันสังคมที่ผา่ นการฟื น้ ฟูสมรรถภาพคนงาน จากหน่วยงานด้ านการฟื น้ ฟู
สมรรถภาพคนงานกับผู้ที่ไม่เคยผ่านการฟื น้ ฟูสมรรถภาพคนงาน กลุม่ ตัวอย่างประกอบด้ วย ผู้พิการ
จานวน 550 คน เพื่อนร่วมงาน จานวน 306 และนายจ้ าง 300 คน รวมทังสิ
้ ้น 1,156 คน เครื่องมือที่ใช้
ได้ แก่ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนากลุม่ วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้ วยสถิติร้อยละ
ค่าเฉลี่ย และBinary logistic ส่วนเชิงคุณภาพวิเคราะห์โดย การวิเคราะห์เชิงเนื ้อหา
สรุปผลการศึกษา
1.ผลเปรียบเทียบระบบการจ้ างงานผู้พกิ ารและผู้ทุพพลภาพ ของราชอาณาจักรไทย
กับระบบการจ้ างงานผู้พกิ ารและผู้ทุพพลภาพที่เป็ นแบบอย่ างที่ดีในการดาเนินงานของ
ต่ างประเทศ
ประเทศที่ผ้ วู ิจยั ได้ ทาการศึกษาประกอบด้ วย ประเทศญี่ปนุ่ เกาหลีใต้ และออสเตรเลีย พบว่า
แต่ละประเทศมีความแตกต่างกันหลายด้ าน อาจเป็ นผลมาจากแต่ละประเทศมีความแตกต่างกันหลาย
อย่าง ตามบริบท เช่น ลักษณะการเมือง การปกครอง ประเพณีและวัฒนธรรม
ผู้วิจยั จึงสรุปผล
วิเคราะห์และสังเคราะห์ที่เป็ น Best practice มาประยุกต์ใช้ ตามความเหมาะสม
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1.1 การมีหน่ วยงานกลางในการประสานงานที่เกี่ยวข้ องกับการจ้ างงานที่เป็ นการ
เฉพาะสาหรับผู้พกิ ารตามแบบอย่ าง
ประเทศญี่ปนุ่ ที่พบว่ามีหน่วยงานที่เรียกว่า สานักงานจ้ างงานสาธารณะที่เป็ นศูนย์กลาง
การประสานงาน สาหรับการจ้ างงานผู้พิการ และหน่วยงานนี ้มีหน้ าที่หลักในการประสานงานให้ กบั ศูนย์
ฟื น้ ฟูสมรรถภาพคนงาน ศูนย์พฒ
ั นาอาชีพ และศูนย์ดารงชีพให้ กบั ผู้พิการ หน้ าที่หลักของหน่วยงานนี ้
คือ (1) การขึ ้นทะเบียนการจ้ างงาน และการให้ คาปรึกษาด้ านอาชีพ (2) การเปิ ดการประกันตาแหน่ง
การว่างงาน (3) แนะนาการเปิ ดโควตาการจ้ างงานให้ กบั นายจ้ าง (4) บริการลงทะเบียนการจ้ างงาน
เพื่อให้ เป็ นไปตามโควตาที่กาหนด (5) สนับสนุนและจัดเตรียมเพื่อเข้ าสูท่ ี่ทางานและการจ้ างงานอย่าง
ต่อเนื่อง และ (6) ประสานงานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ๆ ประเทศออสเตรเลีย พบว่ามีการจัดตัง้
องค์กรรัฐวิสาหกิจ เพื่อการจ้ างงานผู้พิการ ดาเนินงานคล้ ายกับประเทศญี่ปนุ่ แต่ที่เพิ่มเติมคือ การเป็ น
ศูนย์กลางในการจัดซื ้อ/จ้ าง ผลิตภัณฑ์ให้ กบั ผู้วา่ จ้ าง กับผู้พิการ และในประเทศเกาหลีใต้ รัฐบาลเป็ น
ผู้ริเริ่ม โดยมีนโยบายกาหนดให้ หน่วยงานราชการ มีตาแหน่งงานสาหรับผู้พิการ โดยตรงและรัฐเป็ น
ผู้สง่ เสริม โดยมีกระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการสังคมเป็ นแกนนา ดังนันการมี
้
หน่วยงานกลางจึงมี
ความสาคัญที่จะขับเคลื่อนระบบการจ้ างงานผู้พิการและทุพพลภาพในทุกขันตอน
้
ตังแต่
้ เมื่อเริ่มเกิด
ความพิการ การฟื น้ ฟูทางการแพทย์ การฟื น้ ฟูด้านอาชีพและส่งเสริมคุณภาพชีวิต และระหว่างผู้พิการ
นายจ้ าง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องทังระบบ
้
1.2 การส่ งเสริมการจ้ างงาน โดยการสนับสนุนงบประมาณให้ กับนายจ้ าง โดยรัฐบาล
มีนโยบายที่เป็ นรูปธรรม ในการสนับสนุนนายจ้ างที่มีการจ้ างงานงานให้ กบั ผู้พิการ ทังในรู
้ ปแบบที่เป็ น
ค่าจ้ าง และงบประมาณสนับสนุนด้ านคุณภาพชีวิตและการดารงชีพในการทางานของผู้พิการอย่าง
ชัดเจนในประเทศเกาหลีใต้ เพื่อเป็ นแรงจูงใจให้ กบั นายจ้ าง ในการเข้ าร่วมขับเคลื่อนการจ้ างงานให้ กบั
ผู้พิการทังในการก
้
าหนดตาแหน่งงานและการลงทุนเพื่อดูแลคุณภาพชีวิตผู้พิการ ระหว่างทางานใน
สถานที่ทางาน
1.3 การส่ งเสริมการมีส่วนร่ วมของชุมชนและการรวมกลุ่ม ในประเทศออสเตรเลีย
ไม่ได้ มีกฎหมายบังคับ แต่เน้ นการมีสว่ นร่วมของชุมชนในการดูแลผู้พิการ เช่น การให้ งบประมาณตรงไป
ยังครอบครัว ชุมชนที่มีผ้ พู ิการอาศัยอยู่และเป็ นผู้ดแู ลผู้พิการ หรือการสนับสนุนงบประมาณโดยตรง
ให้ กบั ผู้พิการที่รวมกลุม่ ดูแลกันเองในชุมชน โดยรัฐบาลเป็ นผู้สนับสนุนทังงบประมาณและ
้
เป็ น
ตัวกลางในการจัดซื ้อ/จ้ างผลิตภัณฑ์ หรือการจ้ างงาน และมีการกาหนดราคากลางที่ชดั เจนให้ กบั ทัง้
นายจ้ างและ ผู้พิการ เพื่อให้ เกิดความเป็ นธรรม เนื่องจากภายหลังจากได้ รับความพิการระหว่างทางาน
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แล้ ว ส่วนใหญ่มกั จะกลับไปรับการฟื น้ ฟูทางการแพทย์ ณ ภูมิลาเนาในชุมชน ก่อนที่จะเริ่มคิดทางาน ทัง้
ที่ทางานเดิม ตาแหน่งเดิมหรือตาแหน่งใหม่ หรืองานใหม่ ที่ทางานใหม่ หรือการตัดสินใจประกอบอาชีพ
อิสระ แต่ปัญหาส่วนใหญ่คือการดารงชีพ การอยู่ในชุมชนและประกอบอาชีพอิสระจึงทางเลือกอันดับ
แรกที่ผ้ พู ิการมีความต้ องการ ดังนันการสร้
้
างงานหรือการสนับสนุนการจ้ างงานในชุมชนจึงเป็ นทางเลือก
ที่สาคัญ เนื่องจากทาให้ ผ้ พู ิการ มีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดีและมีศกั ดิ์ศรีในชุมชน
1.4 รัฐเป็ นผู้นาในการส่ งเสริมการจ้ างงานให้ กับผู้พกิ าร เห็นชัดเจนในประเทศเกาหลี
ใต้ รัฐบาลมีนโยบายที่ชดั เจนให้ หน่วยงานของรัฐเป็ นผู้จ้างงานและกาหนดตาแหน่งงานสาหรับผู้พิการ
ในองค์กรของรัฐ และสนับสนุนงบประมาณให้ นายจ้ างที่จ้างงานผู้พิการโดยตรง โดยกระทรวงแรงงาน
ควรมีการประสานงานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ ที่มีคนงานตามข้ อกาหนดในกฎหมาย ทัง้
ในหน่วยงานรัฐและรัฐวิสาหกิจ เนื่องจากหน่วยงานรัฐจะมีข้อกาหนดที่ผกู มัดในการดูแล สนับสนุน
คุณภาพชีวิตผู้พิการที่มาใช้ บริการอยู่แล้ ว เช่น ห้ องน ้าสาหรับผู้พิการ ทางเดิน สิ่งอานวยความสะดวก
เป็ นต้ น การที่หน่วยงานภาครัฐมีการกาหนดตาแหน่งงานให้ กบั ผู้พิการ ตามสัตส่วน หรือเป็ นแบบอย่าง
จะสามารถช่วยผู้พิการให้ มีงานทาและดารงชีพชีวิตและการทางานอย่างมีศกั ดิ์ศรี
1.5 การส่ งเสริมคุณภาพชีวติ แบบองค์ รวม ประเทศญี่ปนุ่ มีหน่วยงานที่หลากหลาย
หน่วยงานที่มีระบบการดูและผู้พิการ ไม่เพียงแต่การจ้ างงานผู้พิการเท่านัน้ จะเห็นได้ วา่ มีการออกแบบ
โครงสร้ างหน่วยงานที่มีความเชื่อมโยง ตังแต่
้ การเกิดความพิการ การฟื น้ ฟูทางการแพทย์ การสนับสนุน
การจ้ างงานในระบบ การพัฒนาคุณภาพชีวิตทังในที
้ ่ทางาน การเดินทางไป-กลับที่ทางาน และการใช้
ชีวิตในบ้ าน ชุมชน คล้ ายคลึงกับประเทศออสเตรเลีย ที่ใช้ แนวทางการมีสว่ นของชุมชนเป็ นผู้ดแู ล หรือ
การส่งเสริมการรวมกลุม่ ในชุมชน โดยรัฐเป็ นผู้สนับสนุนงบประมาณตรงไปยังชุมชน หรือกลุม่ ที่จดั ตัง้
เนื่องจากกระทรวงแรงงาน สานักงานประกันสังคม โดยศูนย์ฟืน้ ฟูสมรรถภาพคนงาน มีนวัตกรรม
ที่เกี่ยวข้ องกับการสนับดารงชีพ หลากหลาย สามารถเป็ นที่ปรึกษาให้ กบั หน่วยงานท้ องถิ่นที่มีงบ
สนับสนุนแต่ไม่สามารถดาเนินการได้ เนื่องจากไม่มีหลักวิชาการหรือผู้รับรอง เช่นการสนับสนุนเพื่อการ
ดารงชีพภายในบ้ าน ที่ทางานและที่สาธารณะต่าง ๆ
สาหรับประเทศไทยพบว่า มีหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้ องกับการจ้ างงานผู้พิการ โดยมี 2
กระทรวงหลักที่มีหน่วยงานสนับสนุนผู้พิการทังประเทศ
้
โดยกระทรวงแรงงาน และกระทรวงพัฒนา
สังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ ซึ่งแยกกันชัดเจนโดยที่สานักงานประกันสังคมดูแลผู้พิการในระบบ
ประกันสังคม ส่วนผู้พิการทัว่ ไป เป็ นความรับผิดชอบของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของ
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มนุษย์ ส่วนเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต เช่นการฟื น้ ฟูทางการแพทย์อยู่ในส่วนหนึ่งของกระทรวง
สาธารณสุข และการอุดหนุนงบประมาณ ส่วนใหญ่กระจายงบประมาณไปยังท้ องถิ่นต่าง ๆ เช่น เงิน
สงเคราะห์รายเดือน จะเห็นได้ วา่ ยังไม่มีหน่วยงานในที่เป็ นหน่วยงานหลัก ที่เป็ นศูนย์กลางสาหรับการ
จ้ างงานสาหรับผู้พิการ หรือเชื่อมโยงประสานงาน เพื่อการดูแลในเชิงระบบอย่างเป็ นทางการ
2.ผลศึกษาปั จจัยที่มีผลต่ อการจ้ างงานผู้พกิ ารและผู้ทุพพลภาพ
พบว่าปั จจัยการเข้ าทางานในสถานประกอบการมีความสัมพันธ์กบั ปั จจัยด้ านความรู้กฎหมาย
ทัศนคติ อัตมโนทัศน์(self-concept) ในการทางาน ส่วนการปรับตัวในการทางานไม่มีความสัมพันธ์กบั
การทางาน โดยผู้ทางานในสถานประกอบการมีความรู้ด้านกฎหมายสูงกว่าผู้ไม่ทางานในสถาน
ประกอบการ และผู้ทางานในสถานประกอบการมีทศั นคติในการทางานสูงกว่าผู้ไม่ทางานในสถาน
ประกอบการ และผู้ทางานในสถานประกอบการมีอตั มโนทัศน์ในการทางานสูงกว่าผู้ไม่ทางานในสถาน
ประกอบการ และพบว่าค่าเฉลี่ยด้ าน ทัศนคติ อัตมโนทัศน์ การปรับตัวในการทางาน ระหว่างผู้พิการที่
ผ่านการบาบัดและไม่ผา่ นการบาบัดมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ โดยผู้พิการและทุพพล
ภาพที่เข้ ารับการฟื น้ ฟูที่ศนู ย์ฟืน้ ฟูสมรรถภาพคนงานของสานักงานประกันสังคมมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าผู้
ที่ไม่ผา่ นการฟื น้ ฟูที่ศนู ย์ฟืน้ ฟูสมรรถภาพคนงาน
ผลการเปรียบเทียบทัศนคติของผู้พกิ ารและผู้ทุพพลภาพ ที่ผ่านและไม่ ผ่านการฟื ้ นฟู
สมรรถภาพ
พบว่าผู้ผา่ นการฟื น้ ฟูจากศูนย์ฟืน้ ฟูสมรรถภาพคนงาน มีข้อที่คา่ เฉลี่ยทัศนคติสงู ที่สดุ ในด้ าน
การมีสมั พันธภาพที่ดีกบั เพื่อนร่วมงาน รองลงมาได้ แก่ ความมัน่ ใจที่จะทางานในส่วนที่รับผิดชอบ และ
ทัศนคติต่าสุดในเรื่องเพื่อนร่วมงานไม่ช่วยเหลือในยามที่ต้องการ และส่วนผู้ไม่ผา่ นการฟื น้ ฟูจากศูนย์ มี
ข้ อที่คา่ เฉลี่ยสูงที่สดุ ในความมัน่ ใจที่จะทางานในส่วนที่รับผิดชอบ รองลงมาได้ แก่ การมีสมั พันธภาพที่ดี
กับเพื่อนร่วมงาน และทัศนคติที่ต่าสุดในเรื่องเพื่อนร่วมงานไม่ช่วยเหลือท่านในยามที่ต้องการ
ปั ญหาอุปสรรค ทัศนคติ ค่ านิยมของสังคมไทยที่มีผลต่ อการจ้ างงานผู้พกิ ารและผู้
ทุพพลภาพ ในระบบประกันสังคมทัง้ 2 กองทุน
พบว่ามีปัญหาอุปสรรคเป็ นส่วนน้ อยโดยมีประเด็นหลักได้ แก่ ความไม่สะดวกในการเดินทาง
ไปทางาน ปั ญหาด้ านค่าตอบแทน การเข้ าไม่ถึงสถานประกอบการ การขาดข้ อมูลข่าวสารด้ านการสมัคร
งาน การมีข้อจากัดด้ านร่างกาย การขาดสิ่งอานวยความสะดวก และการขาดความเชื่อมัน่ ในตนเองของ
ผู้พิการ ในด้ านทัศนคติและค่านิยมที่มีผลต่อการจ้ างงานผู้พิการและผู้ทพุ พลภาพส่วนใหญ่อยู่ในระดับดี
และไม่เป็ นอุปสรรคต่อการจ้ างงาน
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3.แนวทางการส่ งเสริมและสนับสนุนให้ ผ้ พ
ู กิ ารและผู้ทุพพลภาพใน ระบบระกันสังคม
กลับเข้ าสู่ตลาดแรงงานอย่ างมีศักดิ์ศรี
ในประเทศไทยผู้รับผิดชอบหลักเกี่ยวกับการจ้ างงานผู้พิการส่วนใหญ่อยู่ในกระทรวงแรงงาน
โดยสานักงานประกันสังคมที่มีศนู ย์ฟืน้ ฟูสมรรถภาพคนงานในส่วนกลาง(ปทุมธานี) และ 3 ศูนย์ฟืน้ ฟู
สมรรถภาพคนงานในส่วนภูมิภาค (ขอนแก่น เชียงใหม่ ระยอง) และกลุม่ ที่อยู่นอกระบบประกันสังคมมี
หน่วยงานสานักงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติกระทรวงพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของ
มนุษย์ เป็ นผู้ดแู ล และสิ่งที่มีความแตกต่างชัดเจนที่สดุ ของโครงสร้ างหน่วยงานที่มีในประเทศอื่นแต่ไม่มี
ประเทศไทย คือหน่วยงานสานักงานจ้ างงานสาธารณะที่ดาเนินการขับเคลื่อนระบบการจ้ างงานผู้พิการ
เป็ นการเฉพาะและเป็ นผู้ประสานหลักในการจ้ างงานกับหน่วยงานอื่น ดังนันการจั
้
ดตังส
้ านักงานจ้ างงาน
สาธารณะ จึงเป็ นสิ่งสาคัญที่สดุ หรือหากไม่สามารถตังหน่
้ วยงานได้ ควรมีการปรับโครงสร้ างหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ มาดาเนินการเป็ นการเฉพาะ สาหรับส่งเสริมการจ้ างผู้พิการในระบบประกันสังคม โดย
ดาเนินตามกิจกรรมหลักในการส่งเสริมการจ้ างงานดังนี ้
1) การให้ คาปรึกษาในการหางานทา เช่น ควรมีการสนับสนุนให้ คาปรึกษาเกี่ยวกับการจ้ าง
งานโดยมีการให้ คาแนะนาที่สอดคล้ องกับความต้ องการและปั ญหาของแต่ละบุคคล รวมทังการแนะน
้
า
เพื่อเตรียมการฝึ กงาน และการฝึ กปฏิบตั ิงานจริง สิ่งเพิ่มเติมอื่นๆระหว่างการหางาน และสนับสนุนด้ าน
ที่เกี่ยวกับการดาเนินชีวิตประจาวันให้ คาปรึกษาที่เกี่ยวกับอาชีพและการจัดหางานโดยมีการขึ ้นทะเบียน
ผู้สมัครงาน ให้ การช่วยเหลือในการรับบริการต่างๆ การสนับสนุนในการใช้ ทรัพยากรที่มีอยู่ในสังคม การ
สนับสนุนการเพิ่มพลังทางสังคม การให้ คาปรึกษาฉันท์เพื่อน การให้ การสนับสนุนต่างๆ การแนะนา
สถาบันเฉพาะทาง และมีการตังคณะบริ
้
หารจัดการเพื่อการช่วยเหลือตนเองในท้ องถิ่นขึ ้นและให้
คาปรึกษา คาแนะนา การวัดผลประเมินผลด้ านอาชีพ และข้ อมูลที่เกี่ยวกับประเภทงานและวิธีการ
ทางาน ที่ยึดตามความต้ องการของแต่ละบุคคล สภาพความพิการและปั ญหาการทางาน
2) การเตรียมความพร้ อมเพื่อการทางานและฝึ กอบรมงานโดยการสนับสนุนการเตรียมความ
พร้ อมเพื่อการทางานที่ศนู ย์อาชีพท้ องถิ่นสาหรับผู้พิการมีการให้ การสนับสนุนการเรียนรู้การฝึ กใช้
แรงงานขันพื
้ ้นฐาน พัฒนาการปฏิบตั ิการ พัฒนาทักษะการสื่อสารและความสามารถในการสื่อสาร
ระหว่างบุคคลโดยได้ จากการสนับสนุนภาคปฏิบตั ิการ มีการบรรยายการเตรียมความพร้ อมเพื่อการ
ทางาน จัดโปรแกรมส่งเสริมการเปลี่ยนถ่ายงานเพื่อที่จะเปลี่ยนเข้ าสูก่ ารทางานประจา
- การฝึ กอบรมอาชีพสาธารณะ โดยจัดให้ มีหลักสูตรพิเศษและสนับสนุนให้ มีสภาพแวดล้ อมที่
เอื ้ออานวยความสะดวกขึ ้น
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- การฝึ กอบรมที่สอดคล้ องกับความสามารถเพื่อที่จะให้ ความรู้และทักษะที่จาเป็ นต่อการจ้ าง
งาน
- ฝึ กอบรมการปรับตัวเข้ ากับงานจะมีการปฏิบตั ิงานจริง ณ ที่ทางานเพื่อผู้ฝึกงานจะได้ ปรับตัว
ให้ เข้ ากับสภาพแวดล้ อมที่ทางาน ระยะเวลา
3) การให้ การสนับสนุนในการหางาน สาหรับก่อนจ้ างงาน และเมื่อเข้ าทางาน
- ควรมีการขึ ้นทะเบียนและจัดหางานด้ วยการสมัครงานที่กรมการจัดหางาน หรือสานักงาน
จัดหางานในระดับจังหวัด ผู้สมัครจะได้ รับการขึ ้นทะเบียนหางาน โดยพิจารณาจากความสามารถและ
คุณลักษณะที่ตรงกับงานเมื่อจาเป็ นควรมีเจ้ าหน้ าที่ร่วมติดตามให้ คาแนะนาด้ วย
- การจัดโปรแกรมทดลองจ้ างงานด้ วยสัญญาจ้ างงานแบบกาหนดระยะตายตัวกับนายจ้ าง
- การช่วยเหลือจากครูผ้ ฝู ึ กสอนงานควรมีการส่งครูผ้ ฝู ึ กสอนงานไปประจายังที่ทางาน และให้
ความช่วยเหลือเป็ นพิเศษแก่ผ้ พู ิการและนายจ้ าง
- การสนับสนุนแบบองค์รวมในการทางานและด้ านการดาเนินชีวิตโดยจัดให้ คาปรึกษาแบบ
องค์รวม และการช่วยเหลือที่เกี่ยวกับการจ้ างงานและชีวิต ผ่านการให้ คาปรึกษา ณ ศูนย์จ้างงานรวมทัง้
การเยี่ยมเยือนที่ทางาน
- การสนับสนุนเพื่อการจ้ างงานต่อเพื่อช่วยเหลือลูกจ้ างที่พิการขณะอยู่ในสัญญาจ้ างงานให้ ได้
ทางานต่อ ณ ที่ทางานเดิม
4) การสนับสนุนเมื่อออกจากงานและเปลี่ยนงาน และการสนับสนุนเพื่อกลับเข้ าทางานใหม่
- ให้ การปรึกษาด้ านอาชีพ การจัดหางาน และการจ่ายค่าประกันการจ้ างงานผู้สมัครงานจะได้
ขึ ้นทะเบียนผู้หางาน
- การให้ โอกาสในการทางานที่ยึดตามสัญญาจ้ างแล้ ว ยังให้ การสนับสนุนให้ ย้ายไปทางาน
ประจาสาหรับผู้ที่พฒ
ั นาความรู้และทักษะที่จาเป็ นต่อ
- นอกจากการให้ โอกาสในการทางานและกิจกรรมการผลิต ยังให้ การสนับสนุนแก่ผ้ ทู ี่พฒ
ั นา
ความรู้และทักษะที่จาเป็ นต่อการทางานเพื่อที่พวกเขาจะสามารถเข้ าทางานได้
5) การให้ การสนับสนุนแก่ผ้ พู ิการและผู้ทพุ พลภาพที่ทางานที่บ้าน
- การให้ การช่วยเหลือและสนับสนุนเพื่อผู้พิการและผู้ทพุ พลภาพที่ทางานที่บ้านอาจตังองค์
้ กรที่
ได้ รับงานมาจากผู้จ้างงานและทาการส่งต่องานแก่ผ้ พู ิการและผู้ทพุ พลภาพ
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- การจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษและรางวัลพิเศษเพื่อสนับสนุนผู้พิการและผู้ทพุ พลภาพที่ทางาน
ที่บ้านควรมีการให้ เงินช่วยเหลือพิเศษและรางวัลพิเศษแก่นายจ้ างที่ทาการจัดจ้ างงานผู้พิการและ
ผู้ทพุ พลภาพที่ทางานที่บ้าน โดยยึดตามจานวนเงินที่จ่ายค่าจ้ าง
6) การให้ การสนับสนุนนายจ้ าง
- ตาแหน่งงานว่างและการจัดหางาน (เลือกงานให้ แก่ผ้ พู ิการและผู้ทพุ พลภาพ) มุง่ เน้ นที่การ
ยื่นเสนอตาแหน่งงานว่าง และการแนะนาผู้พิการและผู้ทพุ พลภาพที่ตรงกับความต้ องการของนายจ้ าง
รายใหม่
- จัดโปรแกรมทดลองจ้ างงาน
- บริการอ้ างอิงสาหรับการจ้ างงานผู้พิการและผู้ทพุ พลภาพ
- การส่งเสริมเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกที่เกี่ยวข้ องกับงานโดยการให้ คาแนะนาและ
ข้ อมูลหลากหลายในเรื่องการจ้ างงานให้ กบั ผู้พิการและผู้ทพุ พลภาพ
- การฝึ กอบรมที่เกี่ยวกับการสนับสนุนการจ้ างงานผู้พิการและผู้ทพุ พลภาพ
- จัดสรรเงินสนับสนุนเพื่อการพัฒนาการจ้ างงานผู้สมัครที่ทาการจ้ างได้ ยาก
- การให้ รางวัลสนับสนุนในขันแรกวิ
้
สาหกิจขนาดเล็กและขนาดกลางที่ไม่มีประสบการณ์ใน
การจ้ างผู้พิการและผู้ทพุ พลภาพมาก่อนจะมีคณ
ุ สมบัติในการรับรางวัล ตามความเหมาะสม
- เงินสนับสนุนภายใต้ ระบบภาษี และเงินเพื่อจ้ างงานผู้พิการและผู้ทพุ พลภาพเงินสนับสนุนจะ
จ่ายให้ แก่นายจ้ างที่จดั เตรียมหรือปรับปรุงสิ่งอานวยความสะดวกในที่ทางาน ที่จาเป็ นต่อการจ้ างงานผู้
พิการและผู้ทพุ พลภาพหรือมีมาตรการพิเศษที่ใช้ จดั การจ้ างงานอย่างเหมาะสม
- มาตรการจูงใจทางภาษี อากรแก่บริษัทที่จ้างผู้พิการ และผู้ทพุ พลภาพ มีมาตรการจูงใจทาง
ภาษี อากรแก่บริษัทที่จดั จ้ างผู้พิการและผู้ทพุ พลภาพหลายมาตรการ
4.ผลการประเมินผลศูนย์ ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานโดยใช้ CIPP Model สรุปผลการวิจัย
ได้ ดังนี ้
4.1 ด้ านบริบท (Context) ประกอบด้ วยวิเคราะห์สถานการณ์และบริบทของนโยบาย
ที่เกี่ยวข้ องในการดาเนินงานโครงการพบว่า ได้ ดาเนินการตามวัตถุประสงค์ของ ศูนย์ฟืน้ ฟูสมรรถภาพ
คนงาน
4.2 ด้ านปั จจัยนาเข้ า (Input) ประกอบด้ วยบุคลากร งบประมาณ สถานที่ วัสดุครุภณ
ั ฑ์
4.2.1 ผู้ให้ บริการในศูนย์ฟืน้ ฟูสมรรถภาพผู้พิการและผู้ทพุ พลภาพ
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- งบประมาณยังไม่เพียงพอ หากจะมองถึงเลยไปมากกว่านโยบายที่กาหนด เหตุเพราะ
บริบทแต่ละพื ้นที่แตกต่างกัน
- บุคลากรไม่เพียงพอในส่วนใหญ่กบั ภารกิจปั จจุบนั แต่หากมองถึงอนาคตซึ่งน่าจะมี
ขอบเขตงานที่มากขึ ้นและความเฉพาะทางมากขึ ้นคงไม่มีความเพียงพอ หากแต่จะมีการปรับเปลี่ยนหรือ
ถ่ายโอนภารกิจไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง อีกทังเรื
้ ่องกรอบอัตรากาลังที่ยงั ไม่มีความชัดเจน
- วัสดุครุภณ
ั ฑ์ยงั ต้ องการเพิ่มเติมส่วนที่ขาด บางแห่งมีปัญหาอุปกรณ์กบั จานวนผู้พิการ
และ ผู้ทพุ พลภาพไม่ได้ สดั ส่วน
4.2.2 ผู้พิการ และผู้ทพุ พลภาพ มีความคิดเห็นว่าบุคลากรงบประมาณสถานที่วสั ดุ
ครุภณ
ั ฑ์มีความเหมาะสม
4.3 ด้ านกระบวนการ (Process)
แต่ละศูนย์ฟืน้ ฟูสมรรถภาพคนงาน มีกระบวนการในการทางานเหมือนกันและอาจมี
ข้ อแตกต่างกันออกไปบ้ างตามบริบทของแต่ละพื ้นที่ โดยที่แต่ละศูนย์ได้ นากลยุทธ์ของตนเองเพิ่มเติม
เข้ ามาเพื่อที่จะแก้ ปัญหาหรือขจัดภัยคุกคามจากภายนอกโดยนาเอาจุดแข็งหรือจุดเด่นของตนเองมาใช้
และได้ มองถึงจุดอ่อนของตนเองไปพร้ อมๆ กันเพื่อที่จะหาโอกาสของการพัฒนาอีกด้ วย
4.4 ด้ านผลผลิต (Product)
ประกอบด้ วยความครอบคลุมของการมีงานทาของผู้ที่ผา่ นการฟื น้ ฟู เกี่ยวกับการปรับ
สภาพร่างกายในการทางาน การยอมรับของผู้ร่วมงานและนายจ้ าง การใช้ ชีวิตอยู่ในสังคมความต่อเนื่อง
ในการทางานประโยชน์จากการฟื น้ ฟู และการนาไปใช้ ได้ จริงภายหลังสิ ้นสุดการฟื น้ ฟูของกระบวนการ
ฟื น้ ฟูด้านการแพทย์การฟื น้ ฟูด้านจิตใจและสังคมและการฟื น้ ฟูด้านอาชีพ
ผู้ประกอบการ มีคา่ นิยมที่ดีตอ่ การทางานร่วมกับพนักงานที่ผ้ พู ิการและทุพพลภาพมากกว่า
ร้ อยละ 52 เห็นด้ วยว่าการทางานร่วมกับพนักงานที่พิการจะสร้ างภาระให้ กบั ผู้ร่วมงาน ร้ อยละ 56.3
เห็นด้ วยว่าการทางานร่วมกับพนักงานที่พิการจะทาให้ กระบวนการทางานเกิดความล่าช้ า ร้ อยละ 71
เห็นด้ วยว่าการทางานร่วมกับพนักงานที่พิการทาให้ ประสิทธิภาพในการดาเนินงานขององค์กรลดลง
ร้ อยละ 87.3 เห็นด้ วยว่าการทางานร่วมกับพนักงานที่พิการเป็ นการให้ โอกาสผู้พิการ ร้ อยละ 39.7 ไม่
เห็นด้ วยว่าการทางานร่วมกับพนักงานที่พิการ มักมีปัญหาด้ านการสื่อสาร ร้ อยละ 55 เห็นด้ วยว่าการ
ทางานร่วมกับพนักงานที่พิการ ทาให้ องค์กรสิ ้นเปลืองค่าใช้ จ่ายในการจัดหาสิ่งอานวยความสะดวก
ให้ แก่ผ้ พู ิการ ร้ อยละ 76 เห็นด้ วยว่าการทางานร่วมกับพนักงานที่พิการ ทาให้ ท่านเกิดความรู้สกึ เห็นอก
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เห็นใจผู้อื่น ร้ อยละ 80.3 เห็นด้ วยว่าการทางานร่วมกับพนักงานที่พิการ เป็ นการแบ่งเบาภาระทางสังคม
และร้ อยละ 74.4 เห็นด้ วยว่าการช่วยเหลือพนักงานที่พิการทาให้ ท่านรู้สกึ เหมือนได้ ทาบุญ
การยอมรับในการทางานร่ วมกับผู้พกิ าร พบว่าผู้ร่วมงานกับผู้พิการให้ การยอมรับ ร้ อยละ
85.3 มีคา่ นิยมต่อการทางานร่วมกับพนักงานที่พิการและทุพพลภาพมากกว่าร้ อยละ 80 และปั ญหาของ
การทางานร่วมกับผู้พิการส่วนใหญ่เป็ นด้ านการสื่อสารร้ อยละ 24.2 ด้ านทัศนคติตอ่ การทางานร่วมกับ
พนักงานที่ผ้ พู ิการและทุพพลภาพ ร้ อยละ 48.7 คิดว่าทาให้ กระบวนการทางานเกิดความล่าช้ า ร้ อยละ
53.9 ทาให้ ประสิทธิภาพในการดาเนินงานขององค์กรลดลง ร้ อยละ 87.6 เห็นด้ วยว่าการทางานร่วมกับ
พนักงานที่พิการ เป็ นการให้ โอกาสผู้พิการร้ อยละ 88.8 เห็นด้ วยว่าการทางานร่วมกับพนักงานที่พิการ
ทาให้ ท่านเกิดความรู้สกึ เห็นอกเห็นใจผู้อื่น ร้ อยละ 83 เห็นด้ วยว่าการทางานร่วมกับพนักงานที่พิการ
เป็ นการแบ่งเบาภาระทางสังคมและร้ อยละ 85 เห็นด้ วยว่าการช่วยเหลือพนักงานที่พิการทาให้ ท่านรู้สกึ
เหมือนได้ ทาบุญ
ผู้เข้ ารับการฟื น้ ฟูสมรรถภาพผู้พิการส่วนใหญ่มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายโดยเฉลี่ยร้ อยละ 75.8
มีความพร้ อมในการทางาน (ร่างกายและจิตใจ) ร้ อยละ 83.6 ในด้ านความพอเพียงของรายได้ นนั ้ มี
ความพอเพียงที่เหลือเก็บร้ อยละ 18.6 พอเพียงแต่ไม่มีเหลือเก็บร้ อยละ 50.0 และไม่พอเพียงพร้ อมกับ
เป็ นหนี ้ร้ อยละ 31.4 โดยที่คิดว่าค่าตอบแทนที่ได้ มียตุ ิธรรมคิดเป็ นร้ อยละ 61.2ในด้ านของลักษณะ
ความพิการส่วนใหญ่มีลกั ษณะความพิการทางกายหรือความเคลื่อนไหวคิดเป็ นร้ อยละ 94.4
การยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน ยอมรับร้ อยละ 89.6 ความพร้ อมในการทางาน (ร่างกายและ
จิตใจ) มีความพร้ อมร้ อยละ 83.6 สถานประกอบการที่ทางานเรียงลาดับ เครื่องจักรกลผลิตภัณฑ์โลหะ
อาหารสิ่งทอขนส่งเครื่องแต่งกายโลหะไฟฟ้าการเกษตรและเฟอร์นิเจอร์และเครื่องเขียนความต้ องการ
ความช่วยเหลือจากรัฐที่ต้องการมากจะเป็ นในเรื่องของสวัสดิการด้ านการรักษาพยาบาลเบี ้ยคนพิการ
และอื่นๆ ก็ยงั ต้ องการอยู่เพียงแต่ลาดับความสาคัญน้ อยลงส่วนข้ อมูลข่าวสารการสมัครงานรับทราบ
จากเพื่อน/คนสนิท/คนรู้จกั ร้ อยละ 50.0 และสานักงานแจ้ งหางานเพียงร้ อยละ 9.4 การได้ กลับเข้ ามา
ทางานเปลี่ยนเป็ นอาชีพใหม่ร้อยละ 24.6 กลับเข้ าทางานในที่ทางานเดิม ตาแหน่งเดิมร้ อยละ 21.2 กลับ
เข้ าที่ทางานเดิม แต่เปลี่ยนตาแหน่งใหม่ร้อยละ 21.2 ทางานในสายงานเดิมแต่เปลี่ยนที่ทางานร้ อยละ
5.6 และไม่ได้ ทางานร้ อยละ 27.4 ทังนี
้ ้ทักษะที่ต้องการเพิ่มขึ ้นนอกจากทักษะทางอาชีพ คือทักษะ
ทางด้ านภาษา
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ทัศนคติตอ่ การทางานมากกว่าร้ อยละ 70 เห็นด้ วยว่ามีความสุขกับการทางานภูมิใจในการ
ทางานกับสถานประกอบการประสบความสาเร็จและก้ าวหน้ าในการทางานมัน่ ใจที่จะทางานในส่วนที่
รับผิดชอบสามารถปฏิบตั ิงานต่าง ๆด้ วยตัวเองและมีความสุขกับการริเริ่มงานใหม่ แต่ในขณะเดียวกันก็
คิดว่าชีวิตของไร้ คา่ /ไม่มีประโยชน์ร้อยละ 64.4 เพื่อนร่วมงานไม่ช่วยเหลือในยามที่ต้องการร้ อยละ 40
และมัน่ ใจสถานที่ทางานว่ามีความปลอดภัยที่ร้อยละ 53.9
ด้ านอัตมโนทัศน์ (self-concept) เป็ นความจริงที่วา่ ตนเองสร้ างภาระให้ กบั ผู้ร่วมงานทาให้
กระบวนการทางานเกิดความล่าช้ ามากกว่าร้ อยละ 60 และสามารถแบ่งเบาภาระทางสังคมได้ มีความ
ภาคภูมิใจในตัวเองเป็ นส่วนหนึ่งของสังคมมากกว่าร้ อยละ 70 และมีทกั ษะพิเศษได้ รับความเห็นอกเห็น
ใจจากผู้อื่น ทาให้ องค์กรสิ ้นเปลืองค่าใช้ จ่ายในการจัดหาสิ่งอานวยความสะดวกมากกว่าร้ อยละ 60 และ
จากสภาพความพิการทาให้ ร้ ูสกึ ไม่มนั่ คงในหน้ าที่การงานร้ อยละ 30และมีศกั ยภาพในการทางานเท่า
เทียมกับคนปกติร้อยละ 62.8
การปรับตัวในการทางานมากกว่าร้ อยละ 85 สามารถทางานในสภาพแวดล้ อมภายในสถานที่
ทางานได้ ดีสามารถพัฒนาความสามารถของตนเองได้ มีความหวังมีคณ
ุ ค่าในตนเองมีความมัน่ คงใน
ตนเองเป็ นที่ยอมรับในสังคมมีสมั พันธภาพที่ดีกบั ผู้ร่วมงานสามารถปฏิบตั ิตามบทบาทได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพพึ่งพาตนเองได้ และพึ่งพาผู้อื่นภายในขอบเขตที่เหมาะสมและสังคมยอมรับ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ในการกลับเข้ าสู่ตลาดแรงงานระหว่ างผู้พกิ ารในระบบ
ประกันสังคมที่ผ่านการฟื ้ นฟูสมรรถภาพคนงานจากหน่ วยงานด้ านการฟื ้ นฟูสมรรถภาพคนงาน
กับผู้ท่ ไี ม่ เคยผ่ านการฟื ้ นฟูสมรรถภาพคนงาน
การกลับเข้ าสูต่ ลาดแรงงานระหว่างคนพิการในระบบประกันสังคมที่ผา่ นการฟื น้ ฟูสมรรถภาพ
จากหน่วยงานด้ านการฟื น้ ฟูสมรรถภาพกับผู้ที่ไม่เคยผ่านการฟื น้ ฟูสมรรถภาพเป็ นตัวชี ้วัดหนึ่งที่สาคัญ
ที่จะบอกถึงความสาเร็จของระบบการจ้ างงานผู้พิการและผู้ทพุ พลภาพในระบบประกันสังคมโดยได้ รับ
การบาบัดและฟื น้ ฟูทงด้
ั ้ านร่างกาย จิตใจ และอาชีพตามกระบวนการที่กาหนดไว้ ภายใต้ ปัจจัยต่างๆ ที่
ส่งผลกระทบทังด้
้ านบวกและลบผลการวิจยั พบว่าความครอบคลุมของการกลับเข้ าสูต่ ลาดแรงงาน
ระหว่างคนพิการในระบบประกันสังคมที่ผา่ นการฟื น้ ฟูสมรรถภาพจากหน่วยงานด้ านการฟื น้ ฟู
สมรรถภาพกับผู้ที่ไม่เคยผ่านการฟื น้ ฟูสมรรถภาพนัน้ 1)ผู้ที่ไม่ผา่ นการฟื น้ ฟูสมรรถภาพที่ได้ งานทาคิด
เป็ นร้ อยละ 42 และไม่ได้ งานทาร้ อยละ 58 2) ผู้ที่ผา่ นการฟื น้ ฟูสมรรถภาพได้ งานทาร้ อยละ 72.6 และ
ไม่ได้ งานทา(ส่วนหนึ่งประกอบอาชีพอิสระที่เหมาะสมกับสภาพความพิการของตนเอง)ร้ อยละ 27.4 โดย
ที่ผ้ ปู ระกอบการ มีคา่ นิยมต่อการทางานร่วมกับพนักงานที่พิการและทุพพลภาพมากกว่าร้ อยละ
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ผู้ร่วมงานกับผู้พิการและผู้ทพุ พลภาพให้ การยอมรับร้ อยละ 85.3 และผู้พิการและผู้ทพุ พลภาพ มีความ
พร้ อมในการทางานทังทางร่
้
างกายและจิตใจร้ อยละ 83.6 แต่ผ้ ปู ระกอบการร้ อยละ 71 และผู้ร่วมงานผู้
พิการร้ อยละ 53.9 เห็นด้ วยว่าการทางานร่วมกับพนักงานที่พิการ ทาให้ ประสิทธิภาพในการดาเนินงาน
ขององค์กรลดลง สอดคล้ องกับผู้พิการและผู้ทพุ พลภาพเองที่คิดว่า เป็ นความจริงที่วา่ ตนเองสร้ างภาระ
ให้ กบั ผู้ร่วมงานทาให้ กระบวนการทางานเกิดความล่าช้ ามากกว่าร้ อยละ 60 ในขณะเดียวกันก็คิดว่าชีวิต
ไร้ คา่ ไม่มีประโยชน์ร้อยละ 64.4 เพื่อนร่วมงานไม่ช่วยเหลือในยามที่ต้องการร้ อยละ 40 ซึ่งมีความขัดแย้ ง
กันในด้ านความคิดกับการปฏิบตั ิ
ข้ อเสนอด้ านยุทธศาสตร์ที่จาเป็ นของแนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนให้ ผ้ พู ิการและ
ผู้ประกันตนทุพพลภาพในระบบประกันสังคมกลับเข้ าสูต่ ลาดแรงงานอย่างมีศกั ดิ์ศรีในรูปแบบ SIPOC
Model เป็ นข้ อเสนอที่นกั วิจยั ใช้ ประโยชน์จากการสังเคราะห์ข้อมูลจากทุกส่วนของประเด็นที่วิจยั กับ
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้ อง และความรู้ ทฤษฎีที่สามารถอ้ างอิงได้ โดยทัว่ ไป ซึ่งนามาใช้ เพื่อเป็ นกรอบในการ
มองเชิงระบบ เพื่อให้ สามารถทาความเข้ าใจและสื่อสารในระดับนโยบาย และการแปลงนโยบายสู่
การปฏิบตั ิที่ดีระหว่างผู้บริหารทุกระดับและระหว่างผู้บริหารกับเจ้ าหน้ าที่ระดับปฏิบตั ิการ ที่จะสามารถ
ดาเนินการสูเ่ ป้าหมายในการที่จะให้ บริการและสนับสนุนผู้พิการให้ มีอาชีพ และอยู่อย่างมีศกั ดิ์ศรี
ในสังคม ตามกฎหมายที่กาหนดได้ ตอ่ ไป โดยได้ นามาประยุกต์ใช้ อยู่ 2 ทฤษฎีหลัก คือ SIPOC Model
และ McKinsey 7s อธิบายได้ วา่ ศูนย์ฟืน้ ฟูสมรรถภาพคนงาน ในฐานะเป็ นผู้ที่จะต้ องส่งมอบปั จจัยต่าง
ๆ (Suppliers) ในการดาเนินการส่งมอบสินค้ าหรือ บริการ ( Output) ที่จะนาเข้ าสูก่ ระบวนการต่าง ๆ
(Input) ขององค์กรโดยผ่านกระบวนการในการส่งมอบ (Process) เพื่อให้ ตรงต่อตามความต้ องการของ
ลูกค้ าหรือผู้รับบริการ ( Customer& Outcome) และสามารถสร้ างความพึงพอใจแก่ลกู ค้ าหรือ
ผู้รับบริการ ได้ ดงั นี ้
1. Suppliers (ผู้ส่งมอบหรือผู้ท่ เี กี่ยวข้ อง)มีประเด็นสาคัญ 5 ประการ ดังนี ้
1.1 มีการกาหนดกฎหมาย (Law) และมาตรการทางภาษี และผลประกอบการ
(Economic) โดยค่าจ้ างคนพิการเข้ าทางาน นายจ้ างหรือเจ้ าของสถานประกอบการซึ่งรับคนพิการ
เข้ าทางาน มีสิทธิได้ รับยกเว้ น ภาษี เงินได้ เป็ นจานวนร้ อยละหนึ่งร้ อยของรายจ่ายในการจ้ างคนพิการ
ดังกล่าว ตามมาตรา 3 ของพระราชกฤษฎีกา ฉบับที่ 499 พ.ศ. 2553 สาหรับรายจ่ายในการจัดให้ มี
อุปกรณ์สิ่งอานวยความสะดวกหรือบริการแก่ลกู จ้ างที่เป็ นคนพิการนายจ้ างหรือเจ้ าของสถาน
ประกอบการมีสิทธิได้ รับยกเว้ นภาษี เงินได้ เป็ นจานวนร้ อยละหนึ่งร้ อยของรายจ่ายในการจัดให้ มีอปุ กรณ์
สิ่งอานวยความสะดวก หรือบริการดังกล่าวแก่ลกู จ้ างที่เป็ นคนพิการ ด้ านการมีลกู จ้ างพิการมากกว่า
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ร้ อยละ 60 ของลูกจ้ างทังหมดตามมาตรา
้
38 ของพ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.
2550 กาหนดว่า “นายจ้ าง หรือเจ้ าของสถานประกอบการที่จ้างคนพิการเข้ าทางานมากกว่าร้ อยละ
หกสิบของลูกจ้ างในสถานประกอบการนันโดยมี
้
ระยะเวลาจ้ างเกินกว่าหนึ่งร้ อยแปดสิบวัน ในปี ภาษี ใด
มีสิทธิได้ รับยกเว้ นภาษี เงินได้ ในปี ภาษี นนั ้ ทังนี
้ ้ตามที่กฎหมายกาหนด” สาหรับสิทธิประโยชน์อื่นสาหรับ
นายจ้ าง มาตรา 39 วรรคสอง ของพ.ร.บ.พระราชบัญญัติสง่ เสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.
2550 กาหนดว่า “ในกรณีที่รัฐหรือหน่วยงานของรัฐจะพิจารณาให้ สมั ปทาน การส่งเสริมการลงทุนการ
ประกาศเกียรติคณ
ุ สินเชื่อ รางวัล เครื่องราชอิสริยาภรณ์ หรือสิทธิประโยชน์อื่นใด แก่นายจ้ างหรือสถาน
ประกอบการใดให้ นาข้ อมูลที่ ได้ ประกาศตามวรรคหนึ่งมาประกอบการพิจารณาด้ วย”
1.2 สิทธิทางภาษี เพื่อสังคมในกรณีอื่นๆ
1.2.1 สิทธิประโยชน์ทางภาษี สาหรับคนพิการ สาหรับคนพิการที่มีบตั รประจาตัวคน
พิการตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 281 (พ.ศ. 2554) เล่ม128 ตอนที่ 32 ก ราชกิจจานุเบกษา 9 พฤษภาคม
2554 ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้ วยการยกเว้ นรัษฎากรว่าด้ วยการลดหย่อนภาษี เงินได้ ให้ แก่
คนพิการมีอายุไม่เกินหกสิบห้ าปี บริบรู ณ์ในปี ภาษี ได้ รับเฉพาะส่วนที่ไม่เกินหนึ่งแสนเก้ าหมื่นบาท
สาหรับปี ภาษี นนรวมทั
ั้
งคนพิ
้
การดังกล่าวสามารถไปลงทะเบียนรับเบี ้ยความพิการเดือนละ 500 บาท
ตลอดชีพที่องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นที่มีภมู ิลาเนาตามทะเบียนบ้ านด้ วย
1.2.2 สิทธิประโยชน์ทางภาษี สาหรับผู้ดแู ลคนพิการสาหรับผู้ดแู ลคนพิการ
ตามพระราชบัญญัติแก้ ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 37) พ.ศ. 2552
บัญญัติวา่ ให้ เพิ่มเติม
ความต่อไปนี ้เป็ น (ฎ) ของ (1) ในมาตรา 47 แห่งประมวลรัษฎากร (ฎ) ค่าอุปการะเลี ้ยงดูบิดามารดา
สามีหรือภริยา บุตรชอบด้ วยกฎหมายหรือบุตรบุญธรรมของผู้มีเงินได้ บิดามารดาหรือบุตรชอบ
ด้ วยกฎหมายของสามีหรือภริยาของผู้มีเงินได้ หรือบุคคลอื่นที่ผ้ มู ีเงินได้ เป็ นผู้ดแู ลตามกฎหมายว่าด้ วย
การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการคนละหกหมื่นบาท โดยบุคคลที่อยู่ในความอุปการะเลี ้ยงดู
ต้ องเป็ นคนพิการ ซึ่งมีบตั รประจาตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้ วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ หรือเป็ นคนทุพพลภาพ มีรายได้ ไม่เพียงพอต่อการยังชีพและอยู่ในความอุปการะเลี ้ยงดูของ
ผู้มีเงินได้ วรรคสองบัญญัติวา่ การหักลดหย่อนบุตรบุญธรรม ให้ หกั ได้ ในฐานะบุตรบุญธรรมเพียงฐานะ
เดียว และบุคคลอื่นที่เป็ นผู้ดแู ลคนพิการสามารถนามาหักลดหย่อนได้ 1 คน
1.2.3 สิทธิประโยชน์ทางภาษี การบริจาคสาหรับบุคคลธรรมดาและนิติบคุ คลเป็ นไป
ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้ วยการยกเว้ นรัษฎากร(ฉบับที่ 519) พ.ศ.
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2554 เกี่ยวกับกับการยกเว้ นภาษี ให้ แก่บคุ คลธรรมดา หรือนิติบคุ คลที่บริจาคให้ คนพิการได้ รับ
สิทธิประโยชน์ ตามมาตรา 20 ได้ ร้อยละหนึ่งร้ อยแต่เมื่อรวมกับการบริจาคเพื่อการศึกษาและสนามกีฬา
หรือสนามเด็กเล่นไม่เกินร้ อยละ 10 ทังนี
้ ้ ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษี เงินได้ (ฉบับที่
214) กาหนดรายจ่ายที่เป็ นทรัพย์สินจะต้ องเป็ นทรัพย์สินที่เกี่ยวข้ องโดยตรงและได้ มาในระหว่างเวลา
การดาเนินงานของโครงการของรัฐในการจัดให้ คนพิการได้ รับสิทธิเข้ าถึงและใช้ ประโยชน์ได้ จาก
สิ่งอานวยความสะดวกอันเป็ นสาธารณะตลอดจนสวัสดิการและความช่วยเหลืออื่นตามกฎหมายว่าด้ วย
การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยจะต้ องแสดงหลักฐานเป็ นหนังสือที่พิสจู น์ได้ วา่ ได้ จ่าย
ค่าใช้ จ่ายในการดาเนินงานตามโครงการของรัฐให้ แก่หน่วยงานของรัฐซึ่งจัดให้ คนพิการได้ รับสิทธิเข้ าถึง
และใช้ ประโยชน์ได้ ที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐนัน้
1.3 กาหนดนโยบายที่เหมาะสม (Policy) นโยบายต้ องมีความสอดคล้ องกับสภาพปั ญหา
และบริบทของพื ้นที่ที่เป็ นที่ตงของศู
ั้
นย์ในการให้ บริการและสนับสนุนแก่ผ้ ทู พุ ลภาพ ทังด้
้ านจิตใจ
ร่างกาย และอาชีพ
1.4 มาตรการทางสังคมและภาคีเครือข่าย (Social & Network) กาหนดมาตรการทาง
สังคมและภาคีเครือข่ายที่จะเข้ ามามีสว่ นร่วมในการดาเนินงาน โดยเฉพาะในส่วนของนโยบาย กลยุทธ์
และแผนดาเนินงานในแต่ละองค์กรที่เกี่ยวข้ อง ทังระยะสั
้
นและระยะยาวที
้
่เกิดจากเวทีการมีสว่ นร่วม
1.5 มาตรการสารสนเทศและเทคโนโลยี (Information & Technology) กาหนดมาตรการ
นโยบาย กลยุทธ์ และแผนดาเนินงานด้ านสารสนเทศและเทคโนโลยีที่ประกอบด้ วย People ware,
Software, Hardware ที่มีความสอดคล้ องและสนับสนุนซึ่งกันและกัน
2. Inputs (ปั จจัยนาเข้ า)
ประกอบด้ วย
1) การจัดทากลยุทธ์ขององค์กร (Strategy) ด้ วยข้ อมูลรอบด้ าน และมีสว่ นร่วมโดยภาคี
เครือข่าย
2) โครงสร้ างองค์การ (Structure) ต้ องมีความชัดเจนและเป็ นเอกเทศในบางส่วนงาน
และมีการบูรณาการอย่างชัดเจนในบางส่วนงานหรือเป็ นแบบผสมผสาน ทังนี
้ ้อาจต้ องดูถึงความพร้ อม
ความยืดหยุ่น ที่กาหนดไว้ ในแผนอย่างเป็ นรูปธรรมและมีกรอบเวลาและวิธีการที่ดาเนินการได้ อย่าง
ต่อเนื่องและเป็ นไปได้
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3) ระบบการปฏิบตั ิงาน (System) ควรปรับระบบการปฏิบตั ิงานใหม่ที่สอดคล้ องกับ
โครงสร้ างองค์การ และปรับกระบวนการให้ บริการใหม่ โดยให้ สอดคล้ องกับมาตรฐานการให้ บริการ และ
การสนับสนุน และบริบทของพื ้นที่
4) บุคลากร (Staff) ให้ มีความชัดเจนและเป็ นเอกเทศในบางส่วนงาน และมีการ
บูรณาการอย่างชัดเจนในบางส่วนงานหรือเป็ นแบบผสมผสาน ทังนี
้ ้อาจต้ องดูถึงความพร้ อม ความ
ยืดหยุ่น ที่กาหนดไว้ ในแผนอย่างเป็ นรูปธรรมและมีกรอบเวลาและวิธีการที่ดาเนินการได้ อย่างต่อเนื่อง
และเป็ นไปได้ ที่ล้อไปกับ โครงสร้ างองค์การ และระบบการปฏิบตั ิงาน
5) ด้ านทักษะ ความรู้ ความสามารถ (Skill) ต้ องมีความชัดเจนในแผนพัฒนาบุคลากร
และการสรรหาบุคลากรที่เป็ นไปตามความต้ องการ และมีการบูรณาการอย่างชัดเจนในบางส่วนงาน
หรือเป็ นแบบผสมผสาน ทังนี
้ ้อาจต้ องดูถึงความพร้ อม ความยืดหยุ่น ที่กาหนดไว้ ในแผนอย่าง
เป็ นรูปธรรมและมีกรอบเวลาและวิธีการที่ดาเนินการได้ อย่างต่อเนื่องและเป็ นไปได้ ที่ล้อไปกับ โครงสร้ าง
องค์การระบบการปฏิบตั ิงาน และอัตราของบุคลากร
6) รูปแบบการบริหาร (Style) เป็ นการบริหารอย่างมีสว่ นร่วม ทัว่ ถึง พร้ อมเพียงโดยภาคี
เครือข่ายทังในด้
้ านบุคลากร งบประมาณ เครื่องมือ และอื่นๆโดยเฉพาะงบประมาณอาจมีการคิดสัดส่วน
สาหรับงบประมาณของภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้ อง เช่น สถานประกอบการ รัฐบาล กองทุน NGO ฯลฯ
โดยอาจดูรูปแบบการคิดตามศาสตราจารย์ วิริยะ นามศิริพงศ์พนั ธุ์ ในประเด็นกฎหมาย และมาตรการ
ทางภาษี และผลประกอบการ
7) ค่านิยมร่วม ( Shared Values) ต้ องมีการกาหนดค่านิยมร่วมในองค์กร เพื่อเป็ น
แนวทางเดียวกันในการนาองค์กรสูเ่ ป้าหมายที่กาหนด
8) มาตรฐานผู้พิการแต่ละประเภท ( Disabilities Standards) ควรจัดทามาตรฐานผู้
พิการแต่ละประเภท เพื่อความชัดเจนในการให้ บริการและการสนับสนุนด้ านจิตใจ สภาพร่างกาย และ
การประกอบอาชีพ อย่างเป็ นองค์รวมมีศกั ดิ์ศรี และยังสามารถลดข้ อขัดแย้ ง ข้ อร้ องเรียน และอื่นๆ
ระหว่างผู้ทพุ พลภาพ ผู้ร่วมงาน ผู้ประกอบการ และบุคคลหรือเจ้ าหน้ าที่ที่เกี่ยวข้ อง
9) มาตรฐานอาชีพสาหรับผู้พิการแต่ละอาชีพ (Career Standards for Disabilities)
ควรจัดทามาตรฐานอาชีพผู้พิการแต่ละอาชีพ เพื่อความชัดเจนในการให้ บริการและการสนับสนุนด้ าน
การประกอบอาชีพอย่างมีศกั ดิ์ศรีและยังสามารถลดข้ อขัดแย้ งข้ อร้ องเรียนและอื่นๆ ระหว่างผู้ทพุ พลภาพ
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ผู้ร่วมงาน ผู้ประกอบการ และบุคคลหรือเจ้ าหน้ าที่ที่เกี่ยวข้ อง เช่นเดียวกับมาตรฐานผู้พิการแต่ละ
ประเภท
10) มาตรฐานการให้ บริการและสนับสนุน (Service & Support Standards) ควรจัดทา
มาตรฐานอาชีพผู้พิการแต่ละอาชีพ เพื่อความชัดเจนในการให้ บริการและการสนับสนุนด้ านการประกอบ
อาชีพอย่างมีศกั ดิ์ศรี และยังสามารถลดข้ อขัดแย้ ง ข้ อร้ องเรียน และอื่นๆ ระหว่างผู้ทพุ พลภาพ ผู้ร่วมงาน
ผู้ประกอบการ และบุคคลหรือเจ้ าหน้ าที่ที่เกี่ยวข้ อง เช่นเดียวกับมาตรฐานผู้พิการแต่ละประเภท
3. Process (กระบวนการ/ขัน้ ตอนในการดาเนินงาน)
ปรับกระบวนการให้ บริการใหม่ โดยให้ สอดคล้ องกับมาตรฐานการให้ บริการ และการ
สนับสนุน และบริบทของพื ้นที่ โดยมีกระบวนการหลักตังแต่
้ 1) การนาข้ อมูลผู้พิการ 2) การดาเนินการ
ประชาสัมพันธ์ 3) การคัดเลือกผู้พิการตามมาตรฐานผู้พิการแต่ละประเภท และมาตรฐานอาชีพสาหรับผู้
พิการแต่ละอาชีพ 4) การลงทะเบียนสาหรับผู้ที่ผา่ นการประเมิน 5) การประเมินตามมาตรฐานอาชีพผู้
พิการตามแต่ละประเภทเพื่อฝึ กอาชีพ ซึ่งแบ่งออกเป็ น 6 แนวทาง คือ สถานประกอบการเดิมงานเดิม
สถานประกอบการเดิมงานใหม่ สถานประกอบการใหม่งานเดิม สถานประกอบการใหม่งานใหม่ อาชีพ
อิสระงานเดิม และอาชีพอิสระงานใหม่ 6) การทดลองทางานเมื่อพร้ อมทางาน 7) การรับรองตา
มาตรฐานงาน และส่งไปทางานพร้ อมทังสนั
้ บสนุนการศึกษาและการดูแลพยาธิสภาพอย่างต่อเนื่อง
8) การติดตาม การสนับสนุน และการรายงานผล
4. Outputs (สินค้ า/บริการ)
การมีอาชีพของผู้พิการโดยมีความครอบคลุมตามมาตรฐานผู้พิการแต่ละประเภท และ
มาตรฐานอาชีพสาหรับผู้พิการแต่ละอาชีพที่สามารถปฏิบตั ิงานได้ ตามความต้ องการ
5. Customers (ผู้รับบริการโดยตรง)
มีการจัดทาระดับความพึงพอใจของการประกอบอาชีพของผู้พิการระดับความพึงพอใจ
ของผู้ร่วมงานกับผู้พิการระดับความพึงพอใจของผู้ประกอบการ ต่อการมีอาชีพอย่างมีศกั ดิ์ศรี
ตามมาตรฐานผู้พิการแต่ละประเภท และมาตรฐานอาชีพสาหรับผู้พิการแต่ละอาชีพ
ข้ อเสนอแนะเพื่อการวางแผนที่มีประสิทธิภาพควรมีการดาเนินการตามช่ วงระยะเวลาดังนี ้
1. แผนระยะสัน้
การดาเนินการเชิงรุกด้ านประชาสัมพันธ์ให้ กบั ผู้พิการที่เป็ นกลุม่ เป้าหมายในการเข้ าสู่
การฟื น้ ฟูทงในด้
ั ้ านทางการแพทย์ การฟื น้ ฟูด้านอาชีพตลอดจนการเข้ าถึงกิจกรรมของศูนย์ฟืน้ ฟู
สมรรถภาพคนงานทัง้ 4 แห่ง
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สร้ างความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับสิทธิและการใช้ สิทธิในกองทุนเงินทดแทนและกองทุน
ประกันสังคมประชาสัมพันธ์ขา่ วสารโครงการฯให้ ประชาชนทราบอย่างต่อเนื่อง
ศูนย์ฟืน้ ฟูสมรรถภาพคนงานทัง้ 4 แห่งควรมีการเพิ่มภารกิจที่เกี่ยวข้ องกับการ
ลงทะเบียนการจ้ างงานเบื ้องต้ นเพื่อให้ เกิดความเชื่อมโยงระหว่างผู้พิการ นายจ้ าง และศูนย์ฟืน้ ฟู
สมรรถภาพคนงาน
2. แผนระยะปานกลางที่สามารถทาได้ ภายใน 5 ปี
จัดตังหน่
้ วยงานกลางสาหรับดาเนินการความเชื่อมโยงระบบการจ้ างงานที่มีหน้ าที่หลัก
ในการให้ คาปรึกษาด้ านอาชีพและขึ ้นทะเบียนการจ้ างงาน การเปิ ดการประกันตาแหน่งงานว่างให้ แก่
ผู้พิการ แนะนาการเปิ ดโควตาการจ้ างงาน บริการลงทะเบียนการจ้ างงานเพื่อให้ เป็ นไปตามโควตา
ที่กาหนดไว้ การสนับสนุนสาหรับจัดเตรียมเพื่อเข้ าสูท่ ี่ทางานและการจ้ างงานอย่างต่อเนื่อง และ การ
ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ๆทังด้
้ านข้ อมูล และประสานงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง เช่น
กระทรวงสาธารณสุขท้ องถิ่น หรือภายในหน่วยงานในกระทรวงแรงงานเอง เช่น สานักงานประกันสังคม
จังหวัด สานักงานแรงงานจังหวัด เพื่อเข้ าสูก่ ระบวนการตามภารกิจของศูนย์ฟืน้ ฟูสมรรถภาพคนงาน
ทัง้ 4 แห่ง
การปรับปรุง ระเบียบกฎเกณฑ์ ข้ อบังคับ นายจ้ าง ให้ ปฏิบตั ิได้ อย่างถูกต้ อง
ตามกฎหมาย หรือส่งเสริม สนับสนุนนายจ้ างที่มีการจ้ างงานตามความเหมาะสม เช่นงบประมาณ
มาตรการทางภาษี เป็ นต้ น เพื่อให้ นายจ้ างมีแรงจูงใจในการจ้ างงานผู้พิการ
ศึกษานวัตกรรม หรือ สิ่งประดิษฐ์ ที่สนับสนุนการดารงชีพ และการจ้ างงานให้ กบั ผู้
พิการ เพื่อให้ เกิดความสอดคล้ องกับสภาพปั ญหาของผู้พิการในแต่ละคน
ควรมีการศึกษาระบบการดูแลผู้พิการในการจ้ างงานทังในและนอกระบบประกั
้
นสังคม
ทัว่ ประเทศ
ควรมีการศึกษารูปแบบการส่งเสริมผู้พิการในระบบประกันสังคม ในครอบครัว ชุมชน
สถานที่ทางานเกี่ยวกับการดารงชีพที่เหมาะสมในการทางาน
3. แผนระยะยาวที่จาเป็ นต้ องมีการปรับปรุงเชิงนโยบาย
กระจายกาลังคนให้ เหมาะสมเช่นการจัดสรรกาลังคนให้ สอดคล้ องกับปริมาณงานพื ้นที่
รับผิดชอบประชาชนที่รับผิดชอบจัดตามความจาเป็ นและเหมาะสม
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การส่งเสริมหน่วยงานท้ องถิ่น ในการสนับสนุนการดารงชีพ ให้ กบั ผู้พิการได้ อยู่ในสังคม
อย่างมีศกั ดิ์ศรี
การส่งเสริมการจ้ างงานผู้พิการ ในหน่วยงาน หรือองค์กร ในภาครัฐที่เป็ นองค์กรขนาด
ใหญ่ ที่มีการจ้ างงานลูกจ้ างตามกฎหมาย
ควรมีการจัดสรรระบบงบประมาณให้ เพียงพอเหมาะสมกับค่าใช้ จ่ายในการให้ บริการมี
ความโปร่งใส
ควรมีการจัดโครงสร้ างองค์กรและงานพร้ อมกับการถ่ายโอนภารกิจ ควบคูไ่ ปกับการ
กระจายอานาจสูท่ ้ องถิ่นและควรทาการศึกษาและประเมินข้ อดีและข้ อด้ อยของแต่ละกองทุนเพื่อเป็ น
ประโยชน์ในการขับเคลื่อนเพื่อลดความเหลื่อมล ้าในอนาคต
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บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไปสูความมั่นคงและความเจริญกาวหนาของประเทศชาติ
จะตองเนนการพัฒนาประชากรใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีโดยทั่วหนากัน ทั้งนี้เพราะประชากรของแตละ
ประเทศ ถือวาเปนทรัพยากรที่มีคุณคามากกวาทรัพยากรใดๆ เปนปจจัยสําคัญที่มีบทบาทโดยตรง
ตอการพัฒนาดานตางๆ ประเทศชาติใดที่มีทรัพยากรมนุษยที่พรอมดวยศักยภาพทั้งทางรางกาย
จิตใจ และสติปญญาแลว จะถือไดวาประเทศนั้นเปนประเทศที่พัฒนาแลว เปนผลใหประชากรของ
ประเทศไดรับความสุขความสําเร็จในชีวิตโดยทั่วหนากัน แตในความเปนจริงไมวาประเทศจะพัฒนา
ไปสู ความก าวหนาเพีย งไร สัง คมก็ยัง คงมี บุค คลที่ มีความบกพรองทั้ง ทางดานรา งกาย จิ ตใจ
พฤติก รรมและสติปญ ญารวมอยูดวย ซึ่งเขาเหลานั้ น ถูก เรีย กวา “ผูพิก าร” องคก ารอนามัยโลก
(World Health Organization : WHO) ไดกลาวถึง ผูพิการไววา เปนความเสียเปรียบของบุคคลใด
บุคคลหนึ่งที่ความสามารถบกพรอง เปนผลทําใหบุคคลนั้นไมอาจแสดงบทบาท หรือกระทําอะไรให
เหมาะสมสอดคลองไดตาม วัย เพศ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม คนสวนใหญ มักรูจักคน
พิการเฉพาะที่พบเห็นกันเจนตา ไดแก คนพิการทางรางกาย หรือการเคลื่อนไหว แขนดวน ขาขาด
เปนอัมพาต และตาบอด เปนตน แทที่จริงแลวคนพิการมีหลายประเภท (พวงแกว กิจธรรม, 2554)
พระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพผูพิการ กําหนดความหมายวา “ผูพิการ” หมายความวา ผูที่มี
ความผิ ดปกติ หรื อบกพร องทางรา งกายทางสติ ปญ ญา หรื อทางจิ ตใจ ตามประเภทหรือ ตาม
หลัก เกณฑที่กําหนดในกระทรวงโดยแบงเปน 5 ประเภท คื อ ผูพิก ารทางการมองเห็น (Visual
Impairment) ผูพิการทางการไดยินหรือการสื่อความหมาย ผูพ ิการทางกายหรือการเคลื่อนไหว
ผูพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม ผูพิการทางสติปญญาและการเรียนรูผูพิการมักจะถูกมองวาเปน
บุคคลไรความสามารถ ออนแอ เปนผูที่ตองคอยรับความชวยเหลือจากผูอื่น ครอบครัวใดที่มีสมาชิก
เปนผูพิการถือวาเปนกรรมที่จะตองรับภาระเลี้ยงดูตลอดชีวิต (ภาวรัตน จารุจินดา, 2536, หนา 23)
ฉะนั้นเมื่อเกิดความพิการแกตนเองหรือครอบครัวจึงถือเปนเรื่องโชคราย ผลก็คือทําใหผูพิการถู ก
ทอดทิ้ง ถูกดูหมิ่นเหยียดหยาม ถูกแยกออกจากสังคมและกิจกรรมปกติทั่วไป สภาพของผูพิการตอง
ตอยต่ํากลายเปนพลเมืองชั้นสองของประเทศที่ไมไดรับสิทธิเทาเทียมกับสมาชิกอื่นในสังคม (ณรงค
ปฏิบัติสรกิจ, 2536, หนา 9)
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ความพิการเกิดขึ้นไดตั้งแตกอนเกิดปฏิสนธิจนกระทั่งเมื่อสิ้นอายุขัย ดวยสาเหตุสําคัญ ๆ
เชน พันธุกรรม การใชยา โรคภัยไขเจ็บ อุบัติเหตุ นอกจากนี้การขยายตัวทางดานอุตสาหกรรมและ
การคมนาคมอยางไมเปนสัดสวนกับการพัฒนาคน ทําใหเพิ่มความเสี่ยงตออุบัติเหตุและความพิการ
มากยิ่งขึ้น แตในทางตรงกันขามบริการทางการแพทยที่กาวหนาสามารถลดจํานวนผูเสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุ และสามารถยืดอายุคนพิการในรูปแบบตางๆไดมากขึ้น แตนั่นเทากับเปนการสะสมคน
พิการใหมีมากขึ้น ซึ่งจะสงผลใหเกิดปญหาทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ตราบใดที่คน
พิการเหลานี้ยังมิไดรับการบําบัดรักษาใหกลับคืนสูสภาพปกติ หรือฟนฟูสภาพใหสามารถใชเปน
ประโยชนตอตนเองและสังคม
องคการอนามัยโลกสรุปวามีผูพิการทั่วโลกประมาณรอยละ 2 ถึงรอยละ 10 ของประชากร
ตอมา มีการสํารวจ และคาดการณวามีผูพิการที่ตอ งไดรับการบริการฟนฟูสมรรถภาพ130-150 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 ของคนพิก ารที่มีอายุ
มากกวา 15 ป ไมมีงานทําสวนคนที่มีงานทําในสาขาวิชาชีพนั้นอยูในอัตราสวนนอยขณะที่สวนใหญ
(มากกวารอยละ 50) ทํางานภาคเกษตรกรรมและการประมงนอกจากนี้ผูชายพิการมักไดงานทํา
มากกวาผูหญิงพิการ ในอัตราสวนรอยละ 43 และ 28 ตามลําดับนอกจากนี้รอยละ 50.0 ของคน
พิการที่อยูในวัยทํางานไมไดทํางานในขณะที่คนพิการที่อยูในวัยทํางานที่มีงานทํานั้น สวนใหญจะ
ทํางานอยูในภาคการเกษตร ลักษณะของงานจะเปนการประกอบอาชีพสวนตัว เปนหลักสวนนอยที่
จะไดรับการวาจางหรือเปนลูกจางคนพิการที่อยูในวัยทํางานที่มีงานทํามีร ายไดเฉลี่ย นอยกวาคน
ปกติที่อยูในวัยแรงงาน (ไมพิการ) เกือบ 3 เทานอกจากนี้รายไดเฉลี่ยของคนพิการจะสูงขึ้นถาจบ
การศึกษาสูงขึ้น
ผูพิการซึ่งถือวาเปนมนุษยปุถุชนธรรมดาคนหนึ่ง ยอมมีความตองการเชนเดียวกับมนุษย
ทั่วไป นั่นคือ นอกจากจะไดรับการตอบสนองความตองการทางดานปจจัยสี่แลวยังตองการการเปนที่
ยอมรับของสังคม และความตองการที่สําคัญคือความรูสึกวาเปนคนมีคา มีความหมาย ไดมีโอกาส
ใช ศั ก ยภาพและความสามารถตามอั ต ภาพของแต ล ะบุ ค คล แทนที่ จ ะกํ า หนดว า เป น ผู ไ ร
ความสามารถโดยสิ้นเชิง สาเหตุที่เ ปนอุป สรรคสําคัญที่ทํา ใหคนพิการไมสามารถพัฒนาตนไปสู
ความตองการของแตละระดับขั้น เกิดจากปญหาหลายประการ เชน ดานการแพทยและสาธารณสุข
ดานการศึก ษา ดานสังคม และดานอาชีพ เปนตน และแมกระทั่ งในกลุมคนพิการดวยกันเองก็มี
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โอกาสที่ยังไมเทากันผลประโยชนสวนใหญจากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาสังคม
ยังกระจายไมทั่วถึงแมกระทั่งในกลุมคนที่ขาดโอกาสดวยกันโดยสวนใหญคนพิการอยูในกลุมคน
ยากจนและเปนเจาของรายไดที่มีสัดสวนเพียงเล็กนอยของรายไดทั้งหมด
จากขอมูลจํานวนนายจางขึ้นทะเบีย นจายเงินสมทบและจํานวนลูกจ างในขายคุมครอง
กองทุน เงิน ทดแทนที่ป ระสบอัน ตรายหรือเจ็บ ปวยเนื่องจากการทํางานจําแนกตามการประสบ
อันตราย ทั่วราช อาณาจักร ป พ.ศ. 2436-2554 มีจํานวนนายจางขึ้นทะเบียน 338,270 ราย และมี
ลูกจางในขาย จํานวน 822,2960 ราย ตลอดระยะเวลา 15 ป มีผูเสียชีวิตจากการทํางาน 15,069
ราย มีผูป ระสบอุบัติเหตุจนพิก ารรวม จํานวน 70,136 ราย และทุพลภาพ 302 ราย (สํานัก งาน
กองทุนเงินทดแทน สํานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน 2554) รัฐบาลมีการบังคับใชกฎหมาย
หลายฉบับรวมทั้งมติคณะรัฐมนตรีกฎและนโยบายจํานวนมากที่เกี่ยวกับคนพิการรวมทั้งสิทธิในการ
สรางคุณประโยชนและการทํางานที่มีคุณคาการรับบริการขั้นพื้นฐานตางๆรวมถึงไดรับคาชดเชย
ผลประโยชนในระบบประกันสังคมและการสงเสริมใหเปนผูประกอบการ ซึ่งกฎหมายและนโยบายที่
สําคัญเชน รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 และแกไขเมื่อ พ.ศ. 2550 มีบทบัญญัติ
เกี่ยวกับการขจัดการเลือกปฏิบัติดวยสาเหตุจากสภาพรางกายหรือสุขภาพและใหคนพิการมีสิทธิ
ไดรับสวัสดิการสังคมและบริการตางๆพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.
2550 เปนกฎหมายคุมครองสิทธิขั้นพื้นฐานของคนพิการอยางครบถวนและมีบทบัญญัติเกีย่ วกับการ
ขจัดการเลือกปฏิบัติดวยกฎหมายฉบับนี้ออกแทนพระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ.
2534 ซึ่งเปน กฎหมายเกี่ย วกับ ความพิก ารฉบับแรกของประเทศไทย (เอมานูเ อลลา พอสซาน
ออนไลน ) ตามพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 มาตรา 34 ได
กําหนดจํานวนคนพิการที่นายจางหรือเจาของประกอบการ และหนวยงานรัฐจะตองนําสงเงินเขา
กองทุน สงเสริมและพัฒนาคุณ ภาพชีวิตคนพิก าร พ.ศ. 2554 และ ในขอ 3 ของกฎกระทรวง ให
นายจางหรือสถานประกอบการซึ่งมีลูกจางตั้งแต 100 คนขึ้นไป รับคนพิการที่สามารถทํางานได ไม
วาจะอยูในตําแหนงใดในอัตราสวนลูกจางที่มิใชคนพิการทุกหนึง่ รอยคนตอคนพิการหนึง่ คน เศษของ
หนึ่งรอยคนถาเกินหาสิบคนตองรับคนพิการอีกหนึ่งคน
จากฐานขอมูลทะเบียนกลางคนพิการสํานัก งานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
แห ง ชาติ ป 2556 พบว า มี ผู พิ ก ารทั่ ว ประเทศจํ า นวน 1,356,003 คน อาศั ย อยู ใ นเขต
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
สิ่งอํานวยความสะดวกในการเดิน ทางและสถานที่ทํางาน รวมถึงทัศนคติขององคก รและเพื่อน
รวมงานยังเปนปญหาสําคัญที่เกี่ยวเนื่องกับกฎกระทรวงและแนวนโยบายเกี่ยวกับคนพิการดังกลาว
นี้ในมุมหนึ่งไดแสดงใหเห็น การดําเนิน งาน การวางนโยบายเกี่ยวกับ คนพิการของรัฐยัง ไมมีงาน
ศึกษาวิจัยอยางชัดเจนเพียงพอเพื่อเปนฐานองคความรูรองรับแผนงานหรือการปฏิบัติงานอยาง
เพียงพอ ขอมูลบางสวนจาก รายงานการทบทวนและวิเคราะหวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับประเด็นคน
พิการระหวาง ป พ.ศ. 2517-2552 ที่ไดรับการสนับสนุนจาก สถาบันสรางเสริมสุขภาพคนพิการใน
สังคมไทย งานศึกษาวิจัยเกี่ยวกับคนพิการสวนใหญ แมจะมุงเนนไปในประเด็นการฟนฟูสมรรถภาพ
ชีวิตทางสังคม และการศึกษาของคนพิก าร (329 ชิ้น จากรวมทั้งหมด 686 ชิ้น) หากแตดูจ ะไม
ปรากฏการศึ ก ษาที่ใ ห "ภาพรวม" ทั้ง ประเทศเกี่ย วกับ สัมพั น ธภาพระหว างความตองการของ
ตลาดแรงงานกับการศึกษา ของคนพิก าร อยางนอยจนถึงป พ.ศ. 2551 จะมีบางก็เ พียงแตใ น
สวนยอยตามแตละสถานศึก ษาสําหรับ คนพิก าร ในแงนี้สงผลไดนําไปสู ปญ หาเชิง การจัดการ
หลั งจากการประกาศกฎกระทรวงและ นโยบายเพราะภาครั ฐ ไมมี ข อมู ลทางวิช าการเปน พื้ น
ฐานรองรับปฏิบัติการที่สืบเนื่องมาจากแนวนโยบาย ดังตัวอยางสําคัญ คือ การปราศจากการศึกษา
เกี่ยวกับปจจัยที่มีผลกระทบตอการจางงานผูพิการในระบบประกันสังคม
นอกจากปญหาการขาดขอมูลปจจัยที่มีผลกระทบตอการจางงานผูพิการในระบบประกันสังคม
แลว แนวทางการสงเสริมและสนับสนุนใหผูพิการและผูประกันตนทุพพลภาพในระบบประกันสังคม
กลับ เขาสู ตลาดแรงงานอยางมีศักดิ์ศรียังมีนอยดวย คนพิก ารยังประสบปญ หาเกี่ย วกับการเดิน
ทางเขาสูตลาดแรงงาน อันเนื่องมาจากสภาพทางกายภาพของการคมนาคมที่ยงั มิไดถูกปรับแตงโดย
ทั้งหมด รวมถึง "สํานึก และ "จินตภาพ" ของสังคมและหนวยงานตางๆ ที่มีตอคนพิการอันสัมพันธกับ
การปฏิบัติใหการออกแบบ เพื่อคนทั้งมวลใชไดจ ริงอยางมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค ซึ่ง
ประเด็น ของสํ านึ ก และจิ น ตภาพดู จ ะสัม พัน ธกั บ ทัศ นคติข องเจ าของสถานประกอบ การและ
ผูรวมงานที่มีตอคนพิการดวย ซึ่งจากงานศึกษาบางสวนไดชี้ใหเห็น วาสถานประกอบการจํานวน
หนึ่งที่มีโครงการรับคนพิการเขาทํางานกอนการประกาศกฎกระทรวงนี้ ไดมอบหมายงานใหกับคน
พิการทําอยางไมเต็มประสิทธิภาพหรือความคาดหวังของคนพิการ อีกทั้งบางสวนมีการปฏิบัติกับคน
พิการแตกตางและเทาเทียมกับคนสวนใหญ ในทางเดียวกันสถานประกอบการบางแหงก็ดูจะรับคน
พิการเขาทํางานเพื่อสรางภาพ ลัก ษณ "เพื่อสังคม" ใหกับองคกรมากกวาที่จะใหคนพิการทํางาน
อยางเทาเทียมกับพนักงานคนอื่น การวางนโยบาย ขอปฏิบัติ และการขับเคลื่อนเกี่ยวกับการทํางาน
ของคนพิการในสถานประกอบการ จึงฉายใหเ ห็นภาพของปญหาเกี่ยวกับคนพิการไทยที่แมจะมี
แนวนโยบายกาวหนาสักเพียงใด หากแตสภาวะที่เปนจริงของสังคมยังไมสอดคลองหรือไปดวยกัน
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ไมไดแนวคิด เชิงนโยบายดังกลาวก็ดูยากที่จะสัมฤทธิผล ปญหาและอุปสรรคที่มีผลตอการจางงาน
ของผูพิการและผูประกันตนทุพพลภาพ ในระบบประกันสังคมทั้ง 2 กองทุนจึงเปนสิ่งที่ตองคิดอยาง
เชื่อมโยงกับ ประเด็นและการปฏิบัติทางสังคมอื่นๆ รวมถึงควรตองตั้งอยูบนสภาพหรือพื้นฐานที่เปน
"จริง" และ “ฐานความรู" ที่เพียงพอ เพื่อที่จะไดกําหนดทิศทางไดอยางเหมาะสม เกิดประสิทธิภาพ
และกอปญหาที่นอยที่สุด คณะผูวิจัยจึงสนใจที่จะทําการศึกษาวิจัยเรื่องนี้ขึ้น
วัตถุประสงคของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบระบบการจางงานคนพิการและผูทุพพลภาพ ของราชอาณาจักร
ไทยกับ ระบบการจางงานคนพิการและผูทุพพลภาพ ที่เ ปน แบบอยางที่ดีในการดําเนิน งานของ
ตางประเทศ
2. เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอการจางงานผูพิการและผูทุพพลภาพทั้งที่เขารับการฟนฟูที่ศูนย
ฟนฟูสมรรถภาพคนงานของสํานักงานประกันสังคมและไมไดเขารับการฟนฟู ในระบบประกันสังคม
และศึกษาปญหาอุปสรรค ทัศนคติ คานิยมของสังคมไทยที่มีผลตอการจางงานคนพิการและผูทุพพล
ภาพ ในระบบประกันสังคมทั้ง 2 กองทุน
3. เพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรคที่มีผลตอการจางงาน ของผูพิการและผูประกันตนทุพพล
ภาพในระบบประกันสังคมทั้ง 2 กองทุน
4. เพื่อศึกษาแนวทางการสงเสริมและสนับสนุนใหผูพิการและผูประกันตนทุพพลภาพใน
ระบบประกันสังคมกลับเขาสูตลาดแรงงานอยางมีศักดิ์ศรี
5. เพื่อ ประเมิ น ผลสั มฤทธิ์ ใ นการกลับ เข า สู ตลาดแรงงานระหว า งคนพิ ก ารในระบบ
ประกันสังคมที่ผานการฟนฟูสมรรถภาพจากหนวยงานดานการฟนฟูสมรรถภาพกับผูที่ไมเคยผาน
การฟนฟูสมรรถภาพ
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. สามารถสรางหลักประกันความมั่นคงในการดํารงชีวิตตอการมีงานทําของผูพิการและ
ผูประกันตนที่ทุพพลภาพ ในระบบประกันสังคม
2. สํานักงานประกันสังคมมีทิศทางชวยเหลือผูพิการและผูทุพพลภาพในระบบ
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ขอบเขตของการวิจัย
ขอบเขตดานเนื้อหา เปน การศึกษาปจ จัย ที่มีผลกระทบตอการจางงานผูพิก ารในระบบ
ประกันสังคมโดยมีตัวแปรตนประกอบดวย
ปจจัยที่สวนบุคคลผูพิการไดแก
- อายุ
- ลักษณะความพิการที่สงผลใหทํางานเดิมไมได
- ความรู
- ทักษะที่เหมาะสมกับงานใหม
- สถานะทางครอบครัว
- ระยะทางจากที่พักอาศัยกับที่ทํางาน
- การมีอาชีพใหม
- การรับรูขาวสารการสมัครงาน
- การยอมรับจากเพื่อนรวมงานเดิม
ปจจัยเกี่ยวกับนายจางไดแก
- งานที่เหมาะสมกับผูพิการ
- การเปดรับสมัคร
ปญหาคาจาง ปจจัยภาครัฐการประชาสัมพันธการวางแผนพัฒนาทักษะและอาชีพผูพิการ
ปจจัยที่เกี่ยวกับระบบการทํางานรายไดเงินเดือน โบนัส สวัสดิการความกาวหนาชีวิตสวนตัว วิถชี ีวิต
พฤติ ก รรม นิ สั ย ครอบครั ว สั ง คมเพื่ อ นร ว มงานเจ า นายลู ก น อ ง ระบบงานที่ รั บ ผิ ด ชอบงาน
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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นิยามศัพท
อัตมโนทัศน (Self-Concept) หมายถึง แนวคิดเกี่ยวกับ ตนเองวา เปน ใคร เปนอะไร ซึ่ง
เปรียบเสมือนมองเงา ในกระจกที่สะทอนใหบุคคลไดเห็นตนเอง รูจักตนเองหรืออาจกลาวไดวามโน
ภาพแหงตน หมายถึง เนื้อหาความรูเกี่ยวกับตนเองที่บุคคลรับรู มโนภาพแหงตน มีความเกี่ยวของ
อยางใกลชิด กับการนับถือตนเอง แตไมไดเปนสิ่งเดียวกัน หากบุคคลมีมโนภาพแหงตน
คนพิการ หมายถึง คนที่มีความผิดปกติหรือบกพรองทางรางกาย ทางสติปญญา หรือทาง
จิตใจ ตามประเภทและหลักเกณฑที่กําหนดในกฎกระทรวง
ทุพพลภาพ หมายถึง หยอนกําลังความสามารถที่จะประกอบการงานตามปกติได
การปรับตัวในการทํางาน หมายถึง การที่บุคคลปรับตัว ใหเขากับผูรวมงานได ในการอยู
รวมกันในสถานที่ทํางาน สังคม ซึ่งจะตองมีการติดตอสัมพันธกับคนในองคกรจะสามารถดํารงชีวิต
อยูรวมกันไดโดยการปรับปรุงไมใหเกิดความขัดแยงจนถึงตองแตกกลุมกัน แมวาแตละคนอาจจะมี
นิสัยใจคอหรือผลประโยชนแตกตางกัน

8

บทที่ 2
แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ทฤษฎีการปรับตัวของรอย
รอยไดใหความหมายของมนุษยวา เปนบุคคลเดียว ครอบครัว กลุม องคกร และชุมชนเปน
ระบบการปรับตัวแบบองครวม (Holistic adaptation system) ระบบของมนุษยเปนทั้งหมดใน หนึ่ง
เดี ย วแสดงถึ ง พฤติ ก รรมการมี ความหมายของมนุ ษ ย มี ค วามสามารถในการคิ ด มี สติ และมี
ความหมาย ซึ่ ง จะมี ก ารพิ จ ารณาอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเพื่ อ ที่ จ ะทํ า การเปลี่ ย นแปลงคนและ
สิ่งแวดลอมจะมีรูปแบบและมีความสัมพันธกับสิ่งแวดลอมทัง้ ภายในและภายนอก
ระบบการปรั บตั วของบุ คคลเป นระบบเป ด ภายในมีก ารเปลี่ ยนแปลงอยางไม หยุ ดนิ่ ง มี
ปฏิสัมพัน ธกับ สิ่งแวดลอมทั้งภายในและภายนอกตลอดเวลา ( Roy, 1999) รอยมองวา บุคคล
ประกอบดวยกาย จิต และสังคม (Biopsychosocial being) มีความเปนองครวม ( Roy, 1984 )ไม
สามารถแยกจากกันไดเพื่อความปกติสุข หรือภาวะสุขภาพที่ดี นอกจากนี้ ยังขึ้นอยูกับระดับ การ
ปรับตัว (Adaptation level) ซึ่งเปนปจจัยนําเขาสูระบบการปรับตัวของบุคคลอีกตัวหนึ่ง ระดับการ
ปรับ ตัว ก็คือระดับ หรือขอบเขตที่แสดงถึงความสามารถของบุคคลในการตอบสนองทางบวกตอ
สถานการณหนึ่ง หรือเปนผลจากการที่บุคคลตอบสนองตอสิ่งเรานั่นเอง ทั้งนี้ รอย ไดแบงระดับการ
ปรับตัวออกเปน 3 ลักษณะ (Roy, 1999) ไดแก
1) ระดับการปรับตัวที่มีการผสมผสานกันไดดี (Integrated level of adaptation)
หมายถึ ง ระดั บ ของการปรั บ ตั ว ที่ โ ครงสร า งและหน า ที่ ข องร า งกาย สามารถทํ า งาน
ประสานกันไดอยางเหมาะสม ตอบสนองความตองการของบุคคลได เชน สามารถทํากิจกรรมตาง ๆ
ไดตามปกติ สามารถตอบสนองความตองการของรางกายได เมื่อมีเหตุการณใด เขามาสามารถ
ยอมรับได บุคคลมีความมั่นคงในดานรางกาย จิตใจ และสังคมสามารถแสดงบทบาทของตนเองได
อยางเหมาะสม มีปฏิสัมพันธกับบุคคลอื่นอยางเหมาะสมและขอความชวยเหลือจากผูอื่นตามความ
เหมาะสมเชนกัน
2) ระดับการปรับตัวที่อยูใ นระยะของการชดเชย (Compensatory level of adaptation)
หมายถึง ระดับที่กลไกการควบคุมและกลไกการคิดรูถูกกระตุนการทํางานเพื่อ ที่จะใหเกิด
กระบวนการปรับตัวอยางผสมผสาน(Integrated)
3) ระดับการปรับตัวที่อยูภาวะอันตราย/ไมดี (Compromised level of adaptation)
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หมายถึง ระดับการปรับตัวที่ยังไมเพียงพอที่จะไปถึงระดับของการปรับตัวที่ผสมผสานกันได
ดีและระดับการปรับตัวในระยะของการชดเชยทําใหเกิดปญหาการปรับตัวในระยะการปรับตัวที่ไมดี
นี้ เมื่อสิ่งเราที่มากระทบนั้นอยูในขอบเขตความสามารถในการปรับตัวของบุคคล บุคคลจะสามารถ
ปรับตัวไดอยางมีประสิทธิภาพ แตถาสิ่งเรานั้นอยูเหนือความสามารถของบุคคลจะเกิดการปรับตัวที่
ไมมีประสิทธิภาพ ซึ่งระดับความสามารถในการปรับตัวของแตละบุคคล จะมีลักษณะเฉพาะตัว และ
มีขอบเขตจํากัด แตถาหากบุคคลเคยประสบความสําเร็จในสถานการณเชนนี้มากอนแลว ขอบเขต
ระดับความสามารถในการปรับตัวจะกวางขึ้นในสถานการณใหมที่เกิดขึ้นคลายกันหากระดับการ
ปรับตัวไมมีประสิทธิภาพจะสงผลสะทอนกลับสูระดับการปรับตัวใหม เพื่อ ใหบุคคลนั้นอยูในสมดุล
ไดตอไปเมื่อสิ่งเราเขามากระทบทําใหระบบเกิดการเปลี่ยนแปลงการปรับตัวใหเขาสูสมดุลของระบบ
โดยใช ก ลไกการเผชิ ญ ป ญ หา (Coping mechanism) เป น กระบวนการที่ ต อบสนองต อ การ
เปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอม เปนกระบวนการที่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ โดยที่บุคคลไมตองคิด (Roy,
1984) การปรับตัวนั้นอาศัยกลไก ที่ทํางานประสานกัน 2 กลไก ไดแก
3.1) กลไกการควบคุม (Regulator mechanism) รอย มองวาเปนกลไกการ
ปรับตัวเพื่อตอบสนองโดยอัตโนมัตเิ พื่อรักษาสมดุลการทํางานของรางกายในระบบตางๆโดยอาศัย
ระบบประสาทของรางกาย (Neural) สารเคมี (Chemical) และระบบตอมไรทอ (Endocrine)
กระบวนการเผชิญปญหาทํางาน จากการที่สิ่งเราทัง้ จากภายนอกและภายใน ผาน
การรับความรูสึก (Sense) เขาสูระบบประสาท ระบบไหลเวียน และระบบตอมไรทอผานวิถปี ระสาท
(Channel)โดยอัตโนมัติ สงผลใหเกิดปฏิกิริยาตอบสนองโดยอัตโนมัติ (Automatic and
unconscious responses) (Roy, 1984)และจะมีผลตอกลไกการคิดรูดวย
3.2) กลไกการคิดรู (Cognator mechanism) รอย มองวาเปนกลไกการปรับตัวที่
ทํางานผานทางกระบวนการการคิดรูและอารมณ (Cognitive-emotive) มี 4 วิถีทาง ไดแก
กระบวนการรับรูห รือรับขอมูล (perceptual and information processing) คือ กิจกรรมการเลือกรับ
ขอมูล เก็บรหัส (Coding) และจดจําขอมูล (Memory) นั่นเองผานกระบวนการการเรียนรู
(Learning) จะเกี่ยวของกับการเลียนแบบ การไดรับรางวัลผานกระบวนการตัดสินใจ (Judgment)
และการแสดงอารมณ (Emotion) (Roy, 1984) ตลอดจนกลไกการปองกันทางจิต
(Roy, 1999) แลวเกิดเปนพฤติกรรมตอบสนองออกมาการทํางานของกลไกลการควบคุม
และกลไกการคิดรูมีการทํางานรวมกันอยางแยกจากกันไมไดสงผลใหเกิดผลลัพธ (Outcome) ซึ่ง
ตอบสนองออกมาเปนพฤติกรรมการปรับตัว 4 ดาน ไดแก
3.2.1.)การปรับตัวดานรางกาย (Physiological mode) ซึ่งรอย (Roy, 1999) กลาว
วา เปนความสัมพันธระหวางกระบวนการทางดานรางกายและสารเคมีที่เกี่ยวของกันในเรื่องการทํา
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หนาที่และกิจกรรมของระบบอวัยวะโดยจะเปนการทํางานของเซลล เนื้อเยื่ออวัยวะและระบบตาง ๆ
ในร า งกายของบุ ค คลเป น การปรั บ ตั ว เพื่ อ ดํ า รงไว ซึ่ ง ความมั่ น คงด า นร า งกาย (Physiologic
integrity) ไดแก อากาศ น้ํา อาหาร การออกกําลังกายและการพัก ผอน 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) ประกอบขึ้นจากความ
เชื่อ และความรูสึกเกี่ยวกับตัวเองในชวงเวลาหนึง่ เกิดขึ้นจากการรับรูในตนเองและจากปฏิกิริยาของ
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 เปนการประเมิน ของแตละบุคคลเกี่ยวกับลัก ษณะนิสัย ความ
คาดหวัง ความรูสึกมีคา การใหคุณคา อัตมโนทัศนสวนบุคคลนี้ประกอบดวย ดานความมั่นคงใน
ตนเอง
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(Self consistency) ดานอุดมคติของตนเอง (Self ideal) ดานศีลธรรมจรรยาและจิตวิญญาณแหง
ตน
3.2.3. การปรับตัวดานบทบาทหนาที่ (Role function mode) เปนการปรับตัวเพื่อ
ตอบสนอง ทางดานความมั่นคงหรือไดรับการยอมรับในสังคม (Social integrity) เปนการกระทํา
หนาที่ตามความคาดหวังของสังคม เนนบทบาทตําแหนงหนาที่ของบุคคลที่เกี่ยวของกับบุคคลอื่น
เปน สิ่งกําหนดพฤติกรรมของบุคคลในสถานการณหนึ่ง ๆ โดยบุคคลจะตองปรับตัวตามบทบาท
หนาที่ตามที่สังคมคาดหวังไวอยางเหมาะสม หากไมสามารถปรับตัวในดานบทบาทหนาที่ไดจะเกิด
ปญ หาคือการไมสามารถแสดงบทบาทใหมไดอยางมีประสิท ธิภาพ การแสดงบทบาทไมตรงกับ
ความรูสึกที่แทจริง (Role distance) ความขัดแยงในบทบาท (Role conflict) และความลมเหลวใน
บทบาท (Role failure)
การแสดงบทบาทนี้ จ ะสั ม พั น ธ กั บ ความรู สึ ก ต อ บทบาทตามที่ ร อยได แ บ ง บทบาทของบุ ค คล
ออกเปน 3 ประเภท คือ
1. บทบาทปฐมภูมิ (Primary role)
บทบาทนี้เปนตัวกําหนดพฤติกรรมของบุคคลเปนสวนใหญ ดังนั้น บทบาทนี้เปนไปตามการ
เจริญเติบโตของบุคคลหรือขั้นพัฒนาการแตละวัย เชน บทบาทการเปนเด็กวัยเรียน บทบาทในการ
เปนผูสูงอายุ
2. บทบาททุติยภูมิ (Secondary role)
เปนบทบาทที่สัมพันธกับบทบาทปฐมภูมิ บุคคลหนึ่งอาจมีบทบาททุติยภูมิไดหลายบทบาท
ทั้งบทบาทในครอบครัว เชน บทบาท การเปนบุตรของบิดามารดา บทบาทการเปนพี่หรือเปนนอง
และบทบาทตามอาชีพ เชน บทบาทการเปนพยาบาล บทบาทการเปนครู บทบาทการเปนนักศึกษา
พยาบาล
3. บทบาทตติยภูมิ (Tertiary role)
เป น บทบาทชั่วคราวที่บุคคลนั้น ไดรับ บทบาทนี้มีสวนเกี่ย วของกับ ระยะเวลาและระยะ
พัฒนาการของบุคคล เชน บทบาทการเปนผูปวย บทบาทการเปนประธานการประชุม เปนตน ทั้งนี้
บทบาทจะประกอบไปด ว ยพฤติ ก รรมของบุ ค คล 2 พฤติ ก รรม ได แ ก พฤติ ก รรมการกระทํ า
(Instrumental behavior) และพฤติกรรมความรูสึก (Expressive behavior)
3.2.4. การปรับตัวดานการพึ่งพาระหวางกัน (Interdependence mode) เปนการ
ปรั บ ตั ว เพื่ อ ให เ กิ ด ความมั่ น คงทางสั ง คมเช น กั น เป น การตอบสนองต อ ความต อ งการที่ จ ะมี
สัมพันธภาพระหวางบุคคลการใหไดรับความรัก ความหวงใย กอใหเกิดความรูสึกมั่นคงปลอดภัย
หากปฏิ บั ติ ตั ว หรื อ ปรั บ ตั ว ไม เ หมาะสมจะเกิ ด การพึ่ ง พาผู อื่ น ไม เ หมาะสม (Dysfunction
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dependence) และการพึ่งพาตนเองไมเหมาะสม (Dysfunction independence) แตโดยปกติแลว
บุคคลจะพยายามพึ่งพาตนเองและผูอื่นภายในขอบเขตที่เหมาะสมและสังคมยอมรับ มีการรับและ
ใหความเอาใจใสดูแล พึ่งพาอยางสม่ําเสมอ มีปฏิสัมพันธและการอยูคนเดียวอยางเหมาะสม ซึ่งถือ
ว า เป น การปรั บ ตั ว ด า นนี้ ที่ มี ค วามเหมาะสม ซึ่ ง รอย ( Roy,1999) แบ ง การประเมิ น ออกได
ดังนี้
1. บุคคลสําคัญ (Significant other) เปนการประเมินความรูสึก ความผูกสัมพันธภาพ และ
การชวยเหลือกันระหวางผูรบั บริการกับบุคคลที่มีความหมายตอชีวิต
2. ระบบสนับสนุน ( Supporting system ) ประเมินความรูสึก ความผูกพัน การชวยเหลือ
ระหวางผูรับบริการกับครอบครัว เครือญาติ เพื่อนรวมงาน
รอยใหคําจํากัดความของสิ่งแวดลอม โดยยึดตามทฤษฎีของเฮลสัน ที่ก ลาววา “การ
ปรับตัวเปนการทํางานของระดับการเปลี่ยนแปลงระดับและระบบการปรับตัวของนุษย ”รอยมองวา
สิ่งแวดลอม เปนทุกสิ่งทุกอยาง ทุกสภาพการณ ที่ลอมรอบตัวบุคคลทั้งภายในและภายนอกบุคคล มี
ผลกระทบตอพัฒนาการและพฤติกรรมของบุคคล (Roy, 1999) สิ่งแวดลอมถือเปนปจจัยนําเขาเมื่อมี
การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอมเกิดขึ้นจะกลาย เปน สิ่งเราที่มากระตุน ใหบุคคลเกิดการปรับตัว โดย
จําแนกสิ่งเราออกเปน 3 ประเภท ไดแก
1.สิ่งเราตรง (Focal stimuli) คือ สิ่งเราทั้งจากภายนอกและภายในที่บุคคลกําลังเผชิญอยูใน
ขณะนั้นมีความสําคัญและมีอิทธิพลตอการปรับตัวมากที่สุดทําใหตองมีการตอบสนองตอสิ่งเรานั้น
เกิดขึ้น สิ่งเราเปรียบเสมือนตัวกระตุนใหเกิดพฤติกรรม เชน การเจ็บปวยขณะนั้น
2.สิ่งเรารวม (Contextual stimuli) คือ สิ่งเราอื่น ๆ ที่มีอยูในขณะนั้น นอกเหนือจากสิ่งเรามี
ผลมากระทบบุคคลเชนกัน เปนไดทั้งในทางบวกและทางลบ ซึ่งถามีผลในทางบวกจะชวยลดอิทธิพล
ของสิ่งเราตรงหรือชวยลดความรุน แรงไดแต ถามีผลในทางลบจะทําใหอิท ธิพลของสิ่งเราตรงมี
อิทธิพลมากยิ่งขึ้นจะทําใหบุคคลปรับไดยากเพิ่มขึ้นโดยอาจจะมีผลเปนตัวเสริมตอสิ่งเราตรง สิ่งเรา
รวมเหลานี้ เชน เพศ การศึกษา สัมพันธภาพ รายไดของครอบครัว เปนตน
3.สิ่งเราแฝง (Residual stimuli) คือ ปจจัยสิ่งแวดลอมทั้งภายนอกและภายในระบบบุคคล
เปนลักษณะเฉพาะตัวของมนุษย หรืออาจเกิดจากประสบการณในอดีต เชน นิสัย ทัศนคติ ความเชื่อ
คานิยม บุคลิกภาพ เปนตน
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แผนภาพที่ 1 สิ่งเรา
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การเกิดอันตราย การบาดเจ็บและทุพพลภาพจากการทํางาน
จากขอมูลสํานัก งานสถิติแหงชาติ ณ เดือนมีน าคม พ.ศ. 2555 พบวาประเทศไทยมี
ประชากรทั้งสิ้น 67.80 ลานคนแบงเปนอายุต่ํากวา 15 ปจํานวน 13.43 ลานคนและผูมีอายุ 15 ปขึ้น
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)
ข อ มู ล ณ เดื อ นมี น าคม พ.ศ. 2555 มี ผู ขึ้ น ทะเบี ย นเป น ผู ป ระกั น ตนกั บ สํ า นั ก งาน
ประกันสังคมกระทรวงแรงงาน จํานวน 9.04 ลานคน (รอยละ 23.20) และสถิติการประสบอันตราย
จากการทํางานในชวงปพ.ศ. 2545–2554ในผูป ระกัน ตน โดยขอมูลดังกลาวมีที่มาจากสํานักงาน
กองทุนเงินทดแทน สํานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงานระหวางป พ.ศ. 2545 – 2550 จํานวน
ลูกจางที่ประสบอันตรายจากการทํางานและจํานวนเงินทดแทนที่สูญเสียไปไดเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
โดยพบวาเริ่มมีจํานวนลดลงระหวาง 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
ทดแทนเพิ่มขึ้น ระหวาง พ.ศ. 2545 – 2550 โดยมีแนวโนมลดลงจนถึง พ.ศ. 2552 และเพิ่มขึ้น
เล็กนอยใน พ.ศ. 2553 ดังแสดงตามแผนภาพที่ 1
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แผนภูมทิ ี่ 1 อัตราการประสบอันตรายจากการทํางานตอลูกจาง 1,000 คน กรณีรุนแรง รวม
ทุกกรณีและเงินทดแทนระหวาง พ.ศ. 2545 – 2554

สําหรับแนวโนมจํานวนลูกจางที่ประสบอันตรายจากการทํางานรวมทุกกรณีและกรณีรุนแรง
ระหวางพ.ศ. 2545-2554 โดยการประสบอันตรายรวมทุกกรณีและกรณีรุนแรงเปนรูประฆังควํ่าระ
หวาง พ.ศ. 2545-2550 และภายหลังจากนั้นมีแนวโนมลดลงโดยมีคาเกือบคงที่ใ นระหวาง พ.ศ.
2552-2553 และลดลงอีกครั้งใน พ.ศ. 2554 ดังแสดงตามแผนภูมทิ ี่ 1
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แผนภูมทิ ี่ 2 จํานวนลูกจางที่ประสบอันตรายจากการทํางานรวมทุกกรณีและกรณีรุนแรง
ระหวาง พ.ศ. 2545 – 2554

ลักษณะการประสบอันตรายจากการทํางาน 10 ลําดับแรก ระหวาง พ.ศ. 2546 – 2554
พบวา อันดับแรกคือวัตถุหรือสิ่งของตัด/บาด/ทิ่มแทง อันดับที่สองคือวัตถุหรือสิ่งพังทลาย/หลนทับ
และอันดับที่สามคือวัตถุหรือสิ่งของ หรือสารเคมีกระเด็นเขาตา โดยใน พ.ศ. 2554 พบวา จํานวนผู
ไดรับอันตรายจากวัตถุหรือสิ่งของตัด/บาด/ทิ่มแทง ซึ่งเปนสาเหตุลําดับแรกมากกวาสาเหตุลําดับที่
สิบ คือผลจากความรอนสูง/สัมผัสความรอน ถึง 10 เทาดังแผนภูมทิ ี่ 2
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ตารางที่ 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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ตารางที่ 2 สถิติการประสบอันตรายหรือเจ็บปวยเนื่องจากการทํางาน (รวมทุกกรณี)
ระหวาง พ.ศ. 2546 – 2554 จําแนกตามอวัยวะ
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ขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับความพิการ
จากขอมูลการสํารวจของสํานักงานกองทุนทดแทนป พ.ศ. 2554
1. จํานวนนายจาง
ป 2554 มีนายจางที่อยูในความคุมครองของกองทุนเงินทดแทน จํานวน 338,270 ราย เพิ่มขึ้น
จากป 2553 รอยละ 1.71 เมื่อพิจารณา จํานวนนายจางของป 2550-2554 พบวา ป 2550 มีจํานวน
นายจาง 322,911 ราย และปตอมาจํานวนนายจางมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง เฉลี่ยรอยละ
1.17 ตอป
2. จํานวนลูกจาง
ป 2554 มีลูกจางที่อยูในความคุมครองของกองทุนเงินทดแทน จํานวน8,222,960 ราย เพิ่มขึ้น
จากป 2553 รอยละ 0.55 เมื่อพิจารณาจํานวนลูกจางของป 2550 – 2554 พบวา ป 2552จํานวน
ลูกจางลดลงจาก 2551 รอยละ 2.41 เนื่องจากในชวงปลายป 2551 เกิดวิกฤตเศรษฐกิจโลก ไดสงผล
กระทบแกระบบเศรษฐกิจไทย ทําใหอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจลดลง เกิดสภาวการณเลิกจาง
เพิ่มขึ้นตอเนื่องจนถึงป 2552 ในขณะเดียวกัน ป 2552 รัฐบาลไดมีมาตรการกระตุนเศรษฐกิจ ทําให
อัต ราการเติ บ โต ทางเศรษฐกิจ ในป 2553 ขยายตั ว เพิ่ มขึ้ น (ที่ มา : สํา นัก งานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2553)
สํานักงานกองทุนเงินทดแทน ดําเนินการรวบรวมขอมูลสถิติการประสบอันตรายหรือเจ็บปวย
เนื่องจากการทํางานของลูกจาง ป 2550-2554 สรุปไดดังนี้
1. จํานวนการประสบอันตรายหรือเจ็บปวยเนื่องจากการทํางาน ป 2554 มีจํานวนการ
ประสบอันตราย 129,632 ราย ลดลงจากป 2553 รอยละ 11.52 เมื่อพิจารณาจํานวนการประสบ
อัน ตรายของ ป 2550 - 2554 พบวา ป 2550 มีการประสบอัน ตราย 198,652 ราย และปตอมา
จํานวนการประสบอัน ตรายมีแนวโนมลดลงอยางตอเนื่อง เฉลี่ย รอยละ 9.99 ตอป เมื่อพิจารณา
ความรุนแรงของการประสบอันตราย ในชวงป 2550-2554 พบวา เฉลี่ย 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 เมื่อพิจารณาอัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยตอป จําแนกตาม
ความรุนแรง พบวา ลูกจางที่ไดรับ อัน ตรายกรณีทุ พพลภาพ มีอัตราเฉลี่ยลดลงมากที่สุด รอยละ
19.76 ตอป รองลงมา คือ ลูกจางที่ไดรับอันตรายกรณีสูญเสียอวัยวะบางสวน มีอัตราเฉลี่ยลดลง
รอยละ 15.50 ตอป และลูกจางที่ไดรับอันตรายและหยุดงานไมเกิน 3 วัน มีอัตราเฉลี่ยลดลงรอยละ
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10.55 ตอป ตามลําดับ สําหรับลูกจางที่ไดรับอันตรายจนถึงแกความตาย มีอัตราเฉลี่ยลดลงนอย
ที่สุด รอยละ 5.22 ตอป
2. อัตราการประสบอันตรายตอลูกจาง 1,000 ราย อัตราการประสบอันตรายเนื่องจาก
การทํางานตอลูกจาง 1,000 ราย คํานวณไดจากจํานวนการประสบอันตรายทั้งหมดใน 1 ป หารดวย
จํานวนลูก จางที่อยู ใ นความคุมครองกองทุน เงิน ทดแทนทั้งหมด ณ สิ้น ป คูณ ดวย 1,000 การ
คํานวณอัตราการประสบอันตรายตอลูกจาง 1,000 ราย แบงเปน 2 กรณี
1.) นับ จํานวนการประสบอัน ตรายทุก กรณีความรุน แรง (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) มีแนวโนมลดลงเฉลี่ยรอยละ 10.19 ตอป โดยป 2550 อัตราการประสบอันตราย
เทากับ 24.29 รายตอพันราย และตอมาในป 2554 ลดลงอยูที่อัตรา 15.76 รายตอพันราย เมื่อ
พิจารณาอัตราการประสบอันตรายตอลูกจาง 1,000 ราย (กรณีรายแรง) พบวา ในชวงป 2550-2554
มีแนวโนมลดลงเชนกันเฉลี่ยรอยละ 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) มีแนวโนมลดลงเฉลี่ยรอยละ 10.19 ตอป โดยป 2550 อัตราการประสบอันตราย
เทากับ 24.29 รายตอพัน ราย และตอมาในป 2554 ลดลงอยูที่อัตรา 15.76 รายตอพันราย เมื่อ
พิจารณาอัตราการประสบอันตรายตอลูกจาง 1,000 ราย (กรณีรายแรง) พบวา ในชวงป 2550-2554
มีแนวโนมลดลงเชนกันเฉลี่ยรอยละ 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 25502554 ไมแตกตางกัน คือ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ยังคงเปนจังหวัดที่มี จํานวนการประสบอันตราย
สูงสุด หรือ โดยเฉลี่ย 5 ป มีลูกจางประสบอัน ตรายรอยละ 28.52 ตอป ของจํานวนการประสบ
อันตรายทั้งหมดรองลงมา คือ จังหวัดสมุทรปราการ รอยละ 17.78 และจังหวัดชลบุรี รอยละ 6.98
ตามลําดับ
2.) สาเหตุที่ป ระสบอัน ตราย พบวา สาเหตุที่ทํา ใหลูกจางประสบอัน ตรายหรือเจ็บปวย
เนื่องจากการทํางานสูงสุด 5 อันดับแรกของป 2550-2554 ไมแตกตางกัน คือ วัตถุหรือสิ่งของตัด/
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บาด/ทิ่มแทง ยังคงเปนสาเหตุหลักของการประสบอัน ตราย หรือโดยเฉลี่ย 5 ป มีลูกจางประสบ
อันตรายรอยละ 23.22 ตอป ของจํานวนการประสบอันตรายทั้งหมด รองลงมา คื อ วัตถุหรือสิ่งของ
กระแทก/ชน รอยละ 16.31 และวัตถุหรือสิ่งของหรือสารเคมีกระเด็นเขาตา รอยละ 15.91 ตามลําดับ
3.) สิ่ ง ที่ทํ า ให ป ระสบอั น ตราย พบว า สิ่ ง ที่ทํ า ให ลูก จ างประสบอั น ตรายหรื อเจ็ บ ป ว ย
เนื่องจากการทํางานสูงสุด 5 อันดับแรกของป 2550-2554 ไมแตกตางกัน คือ วัตถุหรือสิ่งของ หรือ
โดยเฉลี่ย 5 ป มีลูกจางประสบอันตรายรอยละ 46.23 ตอป ของจํานวนการประสบอันตรายทั้งหมด
รองลงมา คือ เครื่องจักร รอยละ 12.97 และเครื่องมือ รอยละ 12.53 ตามลําดับ
4.) อวัย วะที่ไ ดรับ อัน ตราย พบวา อวัย วะที่ลูก จา งไดรั บ อัน ตรายประสบอัน ตรายหรื อ
เจ็บปวยเนื่องจากการทํางานสูงสุด 5 อันดับแรกของป 2550-2554 ไมแตกตางกัน คือ ยังคงเปนนิ้ว
มือหรือนิ้วหัวแมมือ หรือโดยเฉลี่ย 5 ปมีลูกจางประสบอันตรายรอยละ 27.89 ตอป ของจํานวนการ
ประสบอันตรายทั้งหมด รองลงมา คือ ตา รอยละ 18.91 และมือ รอยละ 6.85 ตามลําดับ
5.) กลุมอายุพบวา กลุมอายุของลูกจางที่มีจํานวนการประสบอันตรายสูงสุดของป 2550 2554 ไมแตกตางกัน คือ กลุมอายุ 25-29 ป ยังคงเปนกลุมอายุที่มีจํานวนการประสบอันตรายสูงสุด
หรือโดยเฉลี่ย 5 ป คิดเปนรอยละ 22.56 ตอป ของจํานวนการประสบอันตรายทั้งหมด รองลงมา คือ
กลุมอายุ 30-34 ป รอยละ 18.25 และกลุมอายุ 20-24 ป รอยละ 16.83 ตามลําดับ เมื่อพิจารณา
อัตราการประสบอันตรายตอลูกจาง 1,000 ราย พบวา ลูกจางอายุ 15 - 19 ป ยังคงเปนกลุมอายุที่มี
อัตราการประสบอัน ตรายสูงสุด หรือโดยเฉลี่ย 5 ป เทากับ 33.53 รายตอพัน ราย รองลงมา คือ
ลูกจางอายุ 20-24 ป เทากับ 23.62 รายตอพันราย และลูกจางอายุ 25-29 ป เทากับ 20.01 รายตอ
พันราย ตามลําดับ
6.) ขนาดสถานประกอบการ พบวา ขนาดสถานประกอบการที่มี จํานวนลูกจางประสบ
อันตรายสูงสุดของป 2550 - 2554 ไมแตกตางกัน คือ สถานประกอบการขนาด 200-499 คน ยังคง
เปนขนาดที่มีจํานวนการประสบอันตรายสูงสุด หรือโดยเฉลี่ย 5 ป คิดเปนรอยละ 18.13 ตอป ของ
จํานวนการประสบอันตรายทั้งหมด รองลงมา คือ สถานประกอบการขนาด 20-49 คน รอยละ 15.27
และสถานประกอบการขนาด 100-199 คน รอยละ 14.77ตามลําดับ เมื่อพิจารณาอัตราการประสบ
อันตรายตอลูกจาง 1,000 ราย พบวา โดยเฉลี่ย 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.) ประเภทกิจ การ พบวา ประเภทกิจการที่มีจํานวนลูกจางประสบอัน ตรายสูงสุดของป
2550 - 2554 ไมแตกตางกัน คือ ประเภทกิจการกอสราง ยังคงเปนประเภทกิจการที่มี จํานวนการ

22

ประสบอันตรายสูงสุด หรือโดยเฉลี่ย 5 ป คิดเปนรอยละ 8.40 ตอป ของจํานวนการประสบอันตราย
ทั้งหมด รองลงมา คือ ประเภทกิจการการผลิตเครื่องดื่ม อาหาร ฯลฯ รอยละ 5.80 และประเภท
กิจการการคาเครื่องไฟฟายานพาหนะฯ รอยละ 5.39 ตามลําดับ
อัตมโนทัศน
ความหมายของตนและอัตมโนมติแหงตน
คําวา อัตมโนมติแหงตน (self-concept) มีคําอื่นที่ใชแทนไดในความหมายเดียวกัน ไดแก
คําวา มโนทัศ น อัตมโนทัศ น ความคิดเห็น ตนเอง มโนมติเ กี่ย วกับ ตนเองและความรูสึก นึก คิ ด
เกี่ยวกับตนเอง
ตน (self) คือ ระบบทั้งหมดของรางกาย พฤติกรรม ความรูสึก นึกคิดของบุคคล ตามวิถีทาง
ที่บุคคลนั้นเปน
อัตมโนมติแหงตน (self - concept) คือ ระบบโครงสรางของการรับรู ที่บุคคลมีตอตนอันเปน
ผลมาจากประสบการณในอดีตและปจจุบัน
อัตมโนทัศน (Self-Concept) เปนผลรวมทั้งหมดของลัก ษณะประจําตัว ความสามารถ
คานิยม เจตคติ ที่บุคคลเชื่อวา เปนสิ่งอธิบายตัวเขาวาเปนอยางไร หรือ มโนภาพแหงตน หมายถึง
แนวคิดเกี่ยวกับตนเองวา เปนใคร เปนอะไร ซึ่งเปรียบเสมือนมองเงา ในกระจกที่สะทอนใหบุคคลได
เห็นตนเอง รูจักตนเอง หรืออาจกลาวไดวา มโนภาพแหงตน หมายถึง เนื้อหาความรูเกี่ยวกับตนเองที่
บุคคลรับ รู มโนภาพแหงตน มีค วามเกี่ย วของอยางใกลชิด กับการนับ ถือตนเอง แตไมไดเ ปน สิ่ง
เดียวกัน หากบุคคลมีมโนภาพแหงตนมโนภาพแหงตนสามารถแบงออกไดเปน 4 สวน
1. Ideal Self เปนภาพที่บุคคลอยากเห็น อยากเปนในอนาคต สําหรับบางคนภาพจะชัดเจน
เพราะเขารูสึกถึงการเปลี่ยนแปลง สิ่งที่เขาตองการในชีวิต และจะตองทําอยางไรจึงจะเปนได สําหรับ
บางคนอาจจะมีภาพไมชัดเจน และบางคนอาจจะมีภาพที่ไมสอดคลอง กับความจริงหรือเปนไป
ไมได สิ่งที่มักจะทําใหบุคคลมีปญหาก็คือ การที่บุคคลคิดวาไดบรรลุตนตามอุดมคติแลว ซึ่งในความ
เปนจริง จะตองใชเวลายาวนาน และอาศัยการตระหนักรูตนเอง และตองใชเวลาพอสมควรในการที่
จะบรรลุ พอแมบางคนสรางภาพที่เด็กควรเปนหรือจะไดรับการยอมรับไวใหเด็ก
2. Looking - Glass Self เปนภาพตนเองที่บุคคลคิดวาคนอื่นมองวา เขาเปนคนอยางไร
เปนภาพของตนเองที่เปนคานิยม ความเชื่อ ขอกําหนดของสังคม (คนอื่นหรือสังคมตองการใหเปน)
ตามความตองการของสังคมนี้ เปนสวนที่ไดจากการปรุงแตงตาม คานิยม หรือตาม ความตองการ
ของสังคม หรืออาจจะใชคําวา Public-self ก็จะมีความหมายใกลเคียงกัน
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3. Self – Image ตนตามการรับรู หมายถึง ความรูสึกที่แทจ ริงของตนเองที่รับรูเกี่ยวกับ
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) ไดศึก ษาความพึงพอใจในอาชีพกอสราง กลุมตัวอยางเปน
คนงานกอสรางขนาดเล็ก กลาง และใหญ ในเขตกรุงเทพ พบวา คนงานสวนใหญมีความพอใจใน
ระดับปานกลาง และเชื่อวางานกอสรางเปนงานที่ไมมั่นคงนัก และไมคิดที่จะยึดเปนอาชีพหลักตอไป
คนงานสวนใหญไมมีความรูในดานกฎหมายแรงงานเลยขาดความรูเรื่องสหภาพแรงงานและขาด
สํานึกในการที่จะรวมตัวกันเพื่อปกปองสิทธิของคนงานดวยกันเอง ถาเกิดปญหาไมพอใจอยางใด
อยางหนึ่งขึ้น คนงานสวนใหญมักไมมีปฏิกิริยาแสดงออก ถาเห็นวาเกิดขัดแยงขึ้นระหวางนายจาง
กับ ลูก จา งแลว ผลที่ตามมาคือ ลูก จางถูก ไลออก และความตองการคนงานสวนใหญ เ สนอให
นายจางปรับ ปรุงที่พัก อาศัย ในแหลงงานใหมีสภาพทีดีก วาที่เ ปนอยู โดยเพิ่มปริมาณปจ จัยเชน
จํานวนหองน้ํา หองสวม น้ําประปา และ ไฟฟาใหเพียงพอ
มรกต สิงคะเชนทร (2522) ไดศึกษาการวิเคราะหสภาพและปญหาแรงงานในอุตสาหกรรม
กอสรางในเขตกรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยางเปนลูกจางคนงานกอสราง จํานวน 374 คน ในสถาน
ประกอบการขนาดเล็ก กลาง และใหญ ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา คนงานสวนใหญในวัยฉกรรจ
เหมาะกับงานที่คอนขางหนักและเสี่ยงภัย คนงานสวนใหญในสถานประกอบการทั้ง 3 มีการศึกษา
ระดับต่ํา อายุเฉลี่ย 26.3 ป เปนคนงานที่มีไมมีฝมือมากที่สุด สวนใหญเปนคนโสด คนงานหญิงเปน
โสดมากกวาชาย คือรอยละ 52.94 มีภูมิลําเนาอยูภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากที่สุด รอยละ 47.13
สวนใหญ มีที่พักอาศัยอยูในแหลงงาน การใชเวลาวางพบวา รอยละ 55.73 ตองการทํางานทุกวัน
สภาพการจางงานและการคุมครองแรงงาน ความคิดเห็นเกี่ยวกับผูที่รับผิดชอบในเรื่องของสวัสดิการ
สภาพการจางงาน พบวา สวนใหญไมท ราบวาใครควรจะรับ ผิดชอบการลากิจ และการลาปวย
สามารถลาไดแตไมไดรับคาจาง นายจางไมใหสิทธิในการลากิจรอยละ 82.52 สวนการลาคลอดและ
การลาอุปสมบทนั้นลาไมได ตองออกจากงาน การทํางานลวงเวลาในสถานประกอบการทํางานขนด
เล็ก พบว าการทํ างานเกิ น ชั่ว โมงทํา งานและไม ไดรั บ คา แรงโดยนายจา งเพิ ก เฉยร อยละ 97.90
เนื่องจากเปนการทํางานระยะสั้นไมเกิดชั่วโมง ทัศนคติตองานและความรูที่มีตอกฎหมายแรงงาน
พบวามีเพียงรอยละ 30.57 เทานั้น มีความพึงพอใจ ในการทํางานเกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน พบวา
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สวนใหญไมทราบกฎหมายแรงงานรอยละ 94.90 การตรวจงานโดยเจาหนาที่ พบวา แรงงานที่เคย
พบเห็นเจาหนาที่จากกรมแรงงานมาตรวจรอยละ 78.02 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการรวมตัวกั นเปน
องคกรลูกจาง คนงานไมรูจักสหภาพแรงงานรอยละ 95.85 ใหความคิดเห็นวาไมสามารถรวมตัวเพื่อ
ประโยชนของสวนรวมได รอยละ60.19 ความปลอดภัยในการทํางาน เห็นวาไมมีการเสี่ยงอันตราย
พบวา คนงานเคนสะดุดหกลม 86.22 เคยถูกตะปูหรือเสี้ยนตํา
รอยละ 75.47
จากงานวิจยั ที่เกี่ยวของพบวา คนงานกอสรางที่มีระดับความสามารถในการทํางานแตกตาง
กันมีผลตออัตมโนมติแหงตนและคนงานกอสรางที่มีระดับความสามารถในการทํางานแตกตางกันไม
มีผลตออัตมโนมติแหงตน ดวยเหตุนี้จึงสนใจที่จ ะศึก ษาวา ระดับ ความสามารถในการทํางาน
แตกตางกันมีผลตออัตมโนมติแหงตนของคนอยางไร
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งานวิจัยที่เกี่ยวของ
Yuh Jang, Yun-Tung Lin Wang และ Meng-Hsiu, (2014) ศึกษาปจจัยที่มีผลการจางงาน
ผลสําหรับคนพิการที่ไดรับบริการการจางงานของคนพิการในไตหวันพบวารอยละ 69 (1,684 จาก
2,452) ของลูกคาในการศึกษาครั้งนี้ไดรับการมีสวนรวมในคาจางหลังจากที่ไดรับบริการการจาง
งานของคนพิการ (Disability Employment Services (DES))การวิเคราะหการถดถอยโลจิสติกที่
ระบุวาลูกคาที่ไมมีความพิการทางจิตหรือการดอยคาออน และมีคุณสมบัติทางวิชาชีพที่มีประโยชน
ประสบการณในการทํางานทั่วไป บริการหลังการจางงานที่เปนจํานวนมากและบริการกอนการจาง
งานที่เปนจํานวนนอยมีความสัมพันธกับอัตราที่สูงขึ้นของการจางงานที่ประสบความสําเร็จผล
David Wittenburg, David R Mannและ Allison Thompkins, (2013) ศึก ษาระบบความ
พิการและโปรแกรมเพื่อสงเสริมการจางงานสําหรับคนพิการที่ประเทศสหรัฐอเมริกาพบวาไมมีการ
สาธิตที่พวกเขาวิจารณมีศักยภาพที่จะนําไปสูการลดปริมาณของเรื่องที่สําคัญที่สามารถยอนกลับ
การเจริญเติบโตของโปรแกรมได แตไดพบวาบางการแทรกแซงอยางเขมขนที่กําหนดเปาหมายเปน
ประชากรเฉพาะเจาะจงแสดงใหเห็นวาผลกระทบตอการจางงานในเชิงบวกการแทรกแซงที่แสดงให
เห็นถึงผลกระทบที่มีแนวโนมมากทีส่ ุดมีแนวโนมทีจ่ ะใหการสนับสนุนแกกลุมยอยที่กําหนดเปาหมาย
แคบโดยเฉพาะอยางยิ่งคนที่อายุนอยกวาและผูที่มีความบกพรองทางจิตผลการวิจัยยังเนนความทา
ทายที่หนวยงานรัฐบาลกลางตองเผชิญในการพัฒนาการพัฒนาความคิดริเริ่มในการจางงานในวง
กวางซึ่งนาจะไดรับการจํากัดผลกระทบของการแทรกแซง
J Martin,Giesen และ S Brenda Cavenaugh, (2013) ไดศึกษาผูรับประโยชนป ระกัน
ความพิการที่มีความบกพรองทางสายตาในฟน ฟูสมรรถภาพทางอาชีพ : 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
ทํานายผลการจางงานของคนพิการทางการมองเห็นในรัฐไตหวันการสนับสนุนบริการของการจ าง
งานคนพิการพบวา 271 จาก 313 (87%) ลูกคาถูกจางเปนเรื่องเปนราวหลังจากที่ไดรับบริการของ
การจางงานคนพิการในระหวางลูกจาง 224 ลูกคาถูกจางใหเปนผูปฏิบัติงานนวดปจจัยที่เพิ่มโอกาส
ในการจางงานที่ประสบความสําเร็จผลหลังจากไดรับการบริการไดแก จํานวนมากของการบริการ
การจางงานที่หลัง จํานวนนอยลงของการบริการกอนการจางงาน และการมีคุณวุฒิวิชาชีพ
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Douglas Kruse และ Lisa Schur (2003) ไดศึกษาการจางงานของคนพิก ารหลังจาก
พระราชบัญญัติความพิการของชาวอเมริกัน {Americans with Disabilities Act (ADA) ที่ประเทศ
สหรัฐอเมริกาการศึกษานี้พบวาการจางงานของผูพิการลดลงในชวงแรกหลังจาก ADA ออกเปน
พระราชบัญญัตแิ ตวาการจางงานเพิ่มขึ้นเมื่อมีการใชมาตรการที่อาจจะเหมาะสมมากขึ้นของความ
คุมครองADA (ขอจํากัดของการทํางานและกิจกรรมที่ไมไดปองกันการทํางาน)
N.A.Miller, A Kirk, M.J.Kaiser และ L. Glos (2557) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางการ
ประกันสุขภาพและความแตกตางในการดูแลสุขภาพในผูใหญทมี่ ีความพิการที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
พวกเขาพบหลักฐานของความไมเสมอภาคในการเขาถึงและการใชการประกันสุขภาพในผูใหญที่มี
ความพิก ารการปรับ เปลี่ย นสําหรับ การประกัน สุขภาพลดความแตกตา งเหลานี้มากที่สุดอยา ง
ตอเนื่องสําหรับ การใชงานที่แผนกฉุกเฉินบุคคลที่ไมมีประกันภัย มีประสบการณอ ยางมากตอการ
เขาถึงยากลําบากตอมาตรการสวนใหญรวมทั้งการรายงานแหลงที่มาตามปกติของการดูแลและ
ประสบปญหาความลาชาหรือการไมสามารถที่จะไดรับการดูแล
กัน ตพัฒน ดอกนาค (2552) ศึก ษาการติดตามผลผูป ระการตนภายหลังการไดรับ สิท ธิ
ประโยชนเงินทดแทนกรณีทุพพลภาพ สํานักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ 1พบวาผูประกันตนที่ทุพพล
ภาพจํานวน 10 คน เปนเพศชายมากกวาเพศหญิง มีอายุ 51-72 ป จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
สมรสแลวชวยเหลือตนเองไดบาง มีผูดูแลชวยเหลืออยางตอเนื่อง คือ ภรรยาและมารดา โดยใน
ภาพรวมมีสุขภาพแข็งแรงทั้ง ๆ ที่บางรายสูญเสีย สมรรถภาพไมสามารถเคลื่อนไหวไดครึ่งซีกแต
ยังคงเปนผูที่มีอารมณดี ฐานนะเศรษฐกิจโดยรวมอยูในระดับปานกลางแมปจจุบันจะไมมีอาชีพ แต
มีรายไดจากเงินทดแทนกรณีทุพพลภาพ แตรายที่ยากจน สวนหนึ่งมีสาเหตุมาจากภาระคาใชจาย
ดานการรักษาพยาบาลจึงทําใหฐานะทางการเงินแยลง
ดํารงศักดิ์ ประจงพันธุ (2539) ศึกษาเจตคติของนายจางและเพื่อนรวมงาน ที่มีตอลูกจาง
พิการที่ทํางานในโรงงานอุตสาหกรรม ในจังหวัดสมุทรสาคร พบวา เจตคติของนายจางและเพื่อน
รวมงาน ไมมีความแตกตางกันและเปนไปในทางบวก ลูกจางพิการมี่การเปลี่ยนแปลง ความรูสึกใน
ดานตาง ๆ ภายหลังการเกิดความพิการ แตระดับความพิการที่แตกตางกัน ไมมีผลตอความรูสึกใน
ดานตาง ๆ นั้น ตลอดจนพบวาที่ระดับ นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 เจตคติของนายจางที่มีตอลูกจาง
พิการทํางานอยู ดีกวา เจตคติของนายจางที่เคยมีลูกจางพิการทํางานอยู สวนเจตคติของนายจางใน
โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ มีเจตคติดีที่สุด (ทางบวก) รองลงมาคือ เจตคติของนายจางใน
โรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง และ ต่ําสุด คือ เจตคติของนายจางในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก
ตามลําดับ
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แผนภาพที่ 2 กรอบแนวคิด
1) เปรียบเทียบระบบการจางงานคน
พิการ / ผูทุพพลภาพ ของ
ราชอาณาจักรไทยกับระบบการจาง
งานคนพิการ / ผูทุพพลภาพ ที่เปน
แบบอยางที่ดใี นการดําเนินงานของ
ตางประเทศ
2) ปจจัยที่มีผลตอการจางงานผูพกิ าร
และผูทุพพลภาพทั้งทีเ่ ขารับการฟน ฟู
ที่ศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงานของ
สํานักงานประกันสังคมและไมไดเขา
รับการฟนฟู
3) ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจกลับเขาสู
การทํางานของผูพิการ

1) การสงเสริมและสนับสนุนใหผูพกิ ารและ
ผูประกันตนทุพพลภาพในระบบ
ประกันสังคมกลับเขาสูตลาดแรงงาน
อยางมีศักดิ์ศรี
2) ผลสัมฤทธิ์ในการกลับเขาสู
ตลาดแรงงานระหวางคนพิการในระบบ
ประกันสังคมที่ผานการฟน ฟู
สมรรถภาพจากหนวยงานดานการฟนฟู
สมรรถภาพคนงาน

การจางงานผูพกิ ารและ
ทุพพลภาพในระบบ
ประกันสังคมไทย
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บทที่ 3
ระเบียบวิธีวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed methodology research)
ทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative) โดยใชแบบสัมภาษณ
เปนคําถามทั้งแบบปลายเปดและปลายปด และการสัมภาษณเชิงลึก การสนทนากลุม ทั้งนี้เพื่อใหได
ขอมูลเกี่ยวกับมุมมองทรรศนะคนใน (Emic) เฉพาะของประชากรตัวอยางซึ่งไดแกผูพิการหรือทุพล
ภาพ ทั้งเพศชายและหญิง การดําเนินการวิจัยดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้
ระยะที่ 1 การวิเคราะหเปรียบเทียบระบบการจางงานคนพิการและผูทุพพลภาพ
ของราชอาณาจักรไทย กับระบบการจางงานคนพิการและผูทุพพลภาพที่เปน
แบบอยางที่ดีในการดําเนินงานของตางประเทศโดยการวิจยั เอกสาร
การวิจัยในระยะนี้เปนการรวบรวมขอมูล ขอเท็จจริง เกี่ยวกับประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับระบบ
การจางงานคนพิการและผูทุพพลภาพ ของราชอาณาจักรไทยกับระบบการจางงานคนพิการและผู
ทุพพลภาพ ที่เ ปนแบบอยางที่ดีใ นการดําเนิน งานของตางประเทศ ตลอดจนดําเนิน การศึก ษา
ทบทวนวรรณกรรม และวิเคราะหสรุปบทเรียนสาระขั้นตอนและผลดําเนินงานที่เปนแบบอยางที่ดีใน
ตางประเทศ
ระบบจางงานผูพิการเปนการศึกษามาตรฐานการจางงาน ระบบประกันคุณภาพการใหบริการ
การจ า งงานคนพิ ก าร ได รั บ การสนั บ สนุ น เงิ น จากกองทุ น ภาครั ฐ และหน ว ยงานที่ จ า งงาน
ความสัมพัน ธของการจางงานและสถานที่ทํางาน การฝก อบรม การประเมิน จากหนวยรับ รอง
มาตรฐานที่เปนอิสระ การปรับปรุงอยางตอเนื่องกับการจางงานคนพิการใหไดมาตรฐานการบริการ
องคกร:
การกําหนดประเด็นเปรียบเทียบไดแก
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 ดังนี้
- แหลงขอมูลทางอีเลคโทนิค (Electronic sources)
1.1 เวปไซต (Websites)
1) ระดับประเทศและรัฐ
2) แหลงอื่นๆ (Other Resources)
1.2 ฐานขอมูลทั่วโลก (Databases Global ink)
1) Pub med
2) Science direct
3) Legal
- สืบคนฐานขอมูลในวารสารตาง ๆ ที่เ กี่ยวของกับ ระบบการจางงานคนพิการ / ผู
ทุพพลภาพ เชน หองสมุดมหาวิท ยาลัยนเรศวร ศูนย วิทยบริก ารแหงจุฬาลงกรณมหาวิท ยาลัย ,
หองสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล หองสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร หองสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม
หองสมุดมหาวิทยาลัยขอนแกน หองสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
- ปองกันอคติของขอมูลที่ตีพิมพ(Preventingpublication bias)นอกจากสืบคนจาก
ฐานขอมูลอื่นๆ แลวผูวิจัยไดสงจดหมายอิเล็กโทรนิกส (Electronic mail) เพื่อขอรายละเอียดขอมูล
เพิ่มเติมจากผูเชี่ยวชาญดานระบบการจางงานคนพิการและผูทุพพลภาพ
2. เกณฑในการคัดนําเขาและคัดออกขอมูล
หลังจากไดรับเอกสารแลว ผูวิจัยไดทําการคัดกรองเอกสาร โดยพิจารณาจากบทสรุปและ
รายงานการวิจัย ที่เ กี่ย วของกับ ระบบการจางงานคนพิการและผูทุพพลภาพ และกลุมที่มีความ
ใกลเคียงกัน โดยสํารวจงานวิจัยจากหัวขอของวิธีการศึกษา, กลุมตัวอยางที่ศึกษา, วิธีการที่ใชและ
ผลลัพธที่ไดขั้นตอนในการกลั่นกรองกลุมตัวอยางในระหวางการบันทึกขอมูลนี้ไดผานการกลั่นกรอง
จากบรรณารักษสํานักหองสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวรและทีมวิจัย เพื่อปองกัน Selection biasโดย
มีขั้นตอน การสืบคนวารสารอยางเปนระบบ
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3. การแปลผล
เปนการสรุปและเปรียบเทียบผล เพื่อพิจารณาและอภิปรายผลที่สังเคราะหขึ้นมาในบริบท
ที่จะนําไปใช โดยมีขั้นตอนในการตรวจสอบเพื่อพิจารณาวาผลที่ไดจากการสังเคราะหครั้งนี้พบอะไร
และพิจารณาวาไดตอบคําถามวิจัยที่ตั้งไวหรือไม และทบทวนผลรวมของขอมูลหลักฐานที่นํามา
สังเคราะหเพื่อเผยแพร และใหคําแนะนําแกผูที่จะนําไปใช
1. การเสริมสรางความเขมแข็งใหแกระบบการจางงานคนพิการและผูทุพพลภาพ
2. ชองวางหรือจุดออนของระบบการจางงานคนพิก ารและผูทุพพลภาพ ของไทย และ
กฎหมายจากตางประเทศตางๆ
3. ศึกษาเปรียบเทียบรายละเอียดที่สําคัญเกี่ยวกับระบบการจางงานคนพิการและผูทุพพล
ภาพ ที่อยูในความดูแลรับผิดชอบของกระทรวง ตาง ๆ ที่เกี่ยวของทั้งในและตางประเทศ
ระยะที่ 2 การวิเคราะหหาปจจัยที่มีผลตอการจางงานผูพิการ/ผูทุพพลภาพทั้งที่เขารับการ
ฟนฟู และไมไดเขา รับการฟนฟูในระบบประกันสังคม และศึกษาปญหาอุปสรรค
ทัศนคติ คานิยมของสังคมไทยที่มีผลตอการจางงานคนพิการและผูทุพพลภาพ ใน
ระบบประกันสังคมทั้ง 2 กองทุน
ระยะที่ 3 วิเคราะหปญหาและอุปสรรคที่มีผลตอการจางงาน ของผูพิการและผูประกันตน
ทุพพลภาพในระบบประกันสังคมทั้ง 2 กองทุน
1. ศึกษาปจจัยที่มีผลตอการจางงานผูพิการและผูทุพพลภาพทั้งที่เขารับการฟนฟูที่ศูนย
ฟนฟูสมรรถภาพคนงานของสํานักงานประกันสังคมและไมไดเขารับการฟนฟู ในระบบประกันสังคม
และศึกษาปญหาอุปสรรค ทัศนคติ คานิยมของสังคมไทยที่มีผลตอการจางงานคนพิการและผูทุพพล
ภาพ ในระบบประกันสังคมทั้ง 2 กองทุน
2. ศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจกลับเขาสูการทํางานของผูพิการ
3. ศึกษาปญหาและอุปสรรคที่มีผลตอการจางงาน ของผูพิการและผูประกันตนทุพพลภาพ
ในระบบประกันสังคมทั้ง 2 กองทุน
รูปแบบการวิจัย เปนการวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยขอบเขตเปนการศึกษา
ปจ จัย ที่ มีผลต อการจ างงานผูพิก ารในระบบประกัน สั งคมและ ศึก ษาปญ หาอุป สรรค ทัศนคติ
คานิยมของสังคมไทยที่มีผลตอการจางงานคนพิการและผูทุพพลภาพ ในระบบประกันสังคมทั้ง 2
กองทุน เปนการสํารวจความคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสียโดยทําการสัมภาษณกลุมเปาหมาย
ไดแกผูพิการ ผูรวมงานของผูพิการ และนายจาง ใหมีความครอบคลุม สาระ สําคัญ และสัมพันธกับ
ประเด็นที่กําหนดไวในวัตถุประสงค
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ประชากรและการคัดเลือกกลุม ตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือผูมีสวนไดสวนเสีย ไดแก ผูพิการ ผูรวมงานของผู
พิการ และนายจางใน 4 ภูมิภาคของประเทศ รวมทั้งสิ้น 1,146 คน โดยมีรายละเอียดการคัดเลือก
กลุมตัวอยางดังตอไปนี้
1. ผูพิการที่อยูในระบบประกันสังคมทั้ง 2 กองทุน ใน 4 ภูมิภาคของประเทศประกอบดวย ผู
ทุพพลภาพทั้งที่เขารับการฟนฟูที่ศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงานของสํานักงานประกันสังคมและไมได
เข ารั บ การฟ น ฟูที่ ศูน ย ฟน ฟูส มรรถภาพคนงาน ของสํา นั ก งานประกัน สั งคมใน 4 ศู น ยฟ น ฟู
สมรรถภาพคนงาน โดยสุมตัวอยางแบบ Convenient Random Sampling รวม จํานวนทั้งสิ้น
540 คน
2. เจาของสถานประกอบการชนิดตางๆ ใน 4 ภูมิภาคของประเทศ โดยสุมตัวอยางแบบ
Convenient Random Sampling รวมจํานวนทั้งสิน้ 300 คน คํานวณจากสูตรของ ยามาเน
(Yamane)
3. ผูรวมงานของผูพิการ ใน 4 ภูมิภาคของประเทศ โดยสุมตัวอยางแบบ Convenient
Random Sampling รวมจํานวนทั้งสิ้น 306 คน
เพื่อใหเกิดการกระจายของขอมูลภาคสนามสามารถจําแนกกลุมตัวอยางตามแหลงที่มาเปน
รายภาคและสถานที่เก็บขอมูล ดังนีผ้ ูทุพพลภาพทั้งที่เขารับการฟนฟูที่ศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงาน
ของสํานักงานประกันสังคมและไมไดเขารับการฟนฟูที่ศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงานของสํานักงาน
ประกันสังคมและไมไดเขารับการฟนฟูใน 4 ศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงาน ไดแกศูนยฟนฟูสมรรถภาพ
คนงาน จังหวัด เชียงใหม ปทุมธานี ขอนแกน ระยองและสถานประกอบการที่ผูพิการและทุพพลภาพ
และเพื่อนรวมงานทํางาน ในจังหวัด กรุงเทพฯ เชียงใหมขอนแกน ระยอง ปทุมธานี พิษณุโลก โดยมี
กลุม ตัวอยางดังนี้
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1.) กลุม ผูพิการและทุพพลภาพและผูรวมงาน จํานวน 846 ตัวอยาง ประกอบดวย
ตารางที่ 3.1 จํานวนผูพิการและทุพพลภาพที่ผานการฟนฟูและไมผานการฟนฟูสมรรถภาพ
คนงาน
ศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงาน
ปทุมธานี
เชียงใหม
ขอนแกน
ระยอง
รวม

จํานวนผูพิการและทุพลภาพ
300
80
40
80
500

ตารางที่ 3.2 จํานวนผูพิการและทุพพลภาพที่ไมผา นการฟนฟูสมรรถภาพคนงาน
ศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงาน
ปทุมธานี
เชียงใหม
ขอนแกน
ระยอง
รวม

จํานวนผูพิการและทุพลภาพไมผานการ
ฟนฟูสมรรถภาพคนงาน
20
10
10
10
50

เก็บรวบรวมขอมูลโดยการนํารายชื่อ พรอมที่อยูและเบอร โทรศัพทของผูพิการและทุพพล
ภาพที่ผานการบําบัดและไมผานการฟนฟูสมรรถภาพคนงาน ทั้ง 4 แหง จํานวน 1,260 คน จากนั้น
สงแบบสอบถามทางไปรษณียไปยังผูพิการ 1,260 คน พบวามีการตอบกลับทางไปรษณียจํานวน
360 คน คิดเปนรอยละ 28.57 โดยคณะผูวิจยั ไดมีการประชาสัมพันธมอบของรางวัลใหแกผูพิการที่
สงแบบสอบถามกลับคืนมาจากนั้น คณะผูวิจยั ไดเก็บแบบสอบถามเพิ่มเติมกับผูพิการและทุพลภาพ
ที่ผานการฟนฟู ที่มาเขารวมวันสถาปนาศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงาน ไดแบบสอบถามเพิ่มเติมขึ้นมา
จํานวน 140 คน รวมเปนทั้งสิ้น 500 คน
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ในสวนของผูพิก ารและทุพลภาพที่ไมผานการฟน ฟูสมรรถภาพคนงาน คณะผูวิจัย เก็บ
ตัวอยางแบบจําเพาะเจาะจง โดยการประสานผานสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดและสมาคมผูพิการ
ในทั้ง 4 จังหวัด สามารถเก็บขอมูลไดจํานวน 50 ตัวอยาง เมื่อรวมกับผูพิการที่ผานการฟนฟูรวมเปน
550 ตัวอยาง
ตารางที่ 4 จํานวนเพื่อนรวมงาน
ภาค
กรุงเทพมหานคร
กลาง
ภาคตะวันออก
เหนือ

ตะวันออกเฉียงเหนือ

จังหวัด
กรุงเทพฯ
ปทุมธานี
สมุทรปราการ
ระยอง
เชียงใหม
พิษณุโลก
ลําพูน
นครราชสีมา
ขอนแกน
รวม

จํานวนเพื่อนรวมงาน
34
34
34
34
34
34
34
34
34
306

ในสวนของเพื่อนรวมงานกับผูพิการและทุพลภาพ เก็บรวบรวมขอมูลโดยทีมงานเจาหนาที่
ความปลอดภัยประจําโรงงานและพยาบาล อาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่ผานการอบรมจากทีม
วิจัยคณะสาธารณสุขมหาวิทยาลัยนเรศวร สามารถเก็บรวบรวม ขอมูลของเพื่อนรวมงานผูพิการได
จํานวน 306 คน
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2). กลุม ผูประกอบการจํานวน 300 ตัวอยาง ประกอบดวย
ตารางที่ 5 จํานวนผูประกอบการ
ภาค
กรุงเทพมหานคร
กลาง
ภาคตะวันออก
เหนือ

ตะวันออกเฉียงเหนือ

จังหวัด
กรุงเทพฯ
ปทุมธานี
สมุทรปราการ
ระยอง
เชียงใหม
พิษณุโลก
ลําพูน
นครราชสีมา
ขอนแกน
รวม

จํานวนผูประกอบการ
35
55
30
30
30
30
30
30
30
300

ในสวนของผูประกอบการเก็บรวบรวมขอมูลโดยการสุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจงโดยใช
ฐานขอมูลโรงงานอุตสาหกรรมจากนิคมอุสาหกรรมแหงประเทศไทย โดยใหมีการกระจายในทุก
ภูมิภาคเก็บ รวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามทั้งที่สงทางไปรษณียและเก็บ รวบรวมขอมูลโดย
เจาหนาที่ความปลอดภัยประจําโรงงานและสวนของทางการสงทางไปรษณียไดรับการตอบกลับมา
จํานวน 54 ชุดจากที่สงไปทั้งหมดจํานวน 600 ชุด คิดเปนรอยละ 9 และสวนของทางเจาหนาที่ความ
ปลอดภัยประจําโรงงานไดรับแบบสอบถามจํานวน 246 ชุด รวมเปน 300 ตัวอยาง
พื้นที่ดําเนินการเก็บขอมูล
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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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. กลุมผูพิการและทุพพลภาพ ซึ่งเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสัมภาษณ ซึ่งประกอบดวย
2 สวนคือ
สวนที่ 1 แบบสัมภาษณขอมูลผูพิการ ดานปจจัยที่สวนบุคคลผูพิการไดแก อายุ ลักษณะ
ความพิการที่สงผลใหทํางาน ความรู ทักษะที่เหมาะสมกับงานใหม สถานะทางครอบครัว ระยะทาง
จากที่พักอาศัยกับที่ทํางาน การมีอาชีพใหม การรับรูขาวสารการสมัครงาน การยอมรับจากเพื่อน
รวมงาน ความรูเกี่ยวกับกฎหมายการจางงานคนพิการ เจตคติตอการทํางาน ความพรอมทั้งรางกาง
กาย จิตใจ การเขาสังคม (ปรับ ตัว) ความตองการชวยเหลือจากรัฐ บาล ความตองการดูแ ลจาก
หนวยงานที่เกี่ยวของแบบสัมภาษณขอมูลผูพิการ ดานการตัดสินใจกลับเขาสูการทํางานของผูพิการ
ประกอบดวย เหตุผลในการตัดสินใจเขาสูการทํางาน
สวนที่ 2 ปญหาอุปสรรคของการสมัครงานและการทํางานของผูพิการ
2. กลุมผูประกอบการ ซึ่งเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสัมภาษณ ซึ่งประกอบดวย 2 สวน
คือ
สวนที่ 1 แบบสัมภาษณขอมู ลสวนบุ คคลงานที่เ หมาะสมกับ ผูพิก าร การเปดรั บ สมัค ร
ปญหาคาจาง การประชาสัมพัน ธการวางแผนการพัฒนาทัก ษะและอาชีพ ผูพิก าร การจางงานผู
พิการในระบบประกันสังคมความรูเกี่ยวกับกฎหมายการจางงานคนพิการ ทัศนคติตอการจางงานคน
พิการ ประเภทของแรงงานผูพิการที่ตองการ ตําแหนงงานที่ตองการ ความตองการชวยเหลือจาก
รัฐบาล ความกังวลดานการจางงานคนพิการ
สวนที่ 2 ปญหาอุปสรรค ทัศนคติ คานิยมที่มีผลตอการจางงานผูพิการ
3. กลุมผูรวมงานผูพิการ ซึ่งเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสัมภาษณ ซึ่งประกอบดวย 2 สวน
คือ
สวนที่ 1 แบบสัมภาษณขอมูลสวนบุคคลรายไดเงินเดือน โบนัสสวัสดิการความกาวหนา
ชีวิตสวนตัว วิถชี ีวิตพฤติกรรม งานที่รบั ผิดชอบ ความรูสึกตอผูพิการ ยอมรับหรือไมยอมรับ
สวนที่ 2 ปญหาอุปสรรค ทัศนคติ คานิยมที่มีผลตอการจางงานคนพิการ
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การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
1) การตรวจความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยใหผูทรงคุณวุฒิจํานวน 5 ทาน
ตรวจสอบขอคําถามวามีความตรงเชิงเนื้อหา โดยผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหารายขอมีคา
IOC มากกวาหรือเทากับ .05 จึงจะยอมรับได
2) สรางแบบสอบถามและหาความเที่ยง (Reliability) ผูวิจัยนําแบบสัมภาษณไปทดลองใช
กับผูพิการ ผูประกอบการและเพื่อนผูรวมงานในเขตนิคมอุตสาหกรรม จังหวัดพิจิตร กลุมละจํานวน
30คนแลวทดสอบความเชื่อมั่นของเครื่องมือไดเทากับ 0.81
การเก็บรวบรวมขอมูล
1. ผูวิจัยประสานขอความรวมมือจากเจาหนาทีใ่ นพืน้ ทีเ่ พื่อประสานความรวมมือในการ
ดําเนินการวิจัยและคัดเลือกเจาหนาทีค่ วามปลอดภัยประจําโรงงานเปนเจาพนักงานสัมภาษณ
จังหวัดละ 5 คน
2. ประชุมชี้แจงแนวทางการคัดเลือกกลุมตัวอยางและฝกอบรมพนักงานสัมภาษณพรอมทั้ง
ฝกปฏิบัติจริงในการเก็บขอมูลภาคสนามในแตละจังหวัด
3. ติดตามเพื่อประเมินคุณภาพของขอมูล โดยการลงพืน้ ทีร่ วมกับพนักงานสัมภาษณในการ
เก็บขอมูลในพื้นที่พรอมทั้งใหขอเสนอแนะและปรับปรุงวิธกี ารเก็บขอมูล
4. ตรวจสอบความถูกตองสมบรูณของคําตอบในแบบสัมภาษณที่ไดรับกลับคืนมาไดแบบ
สัมภาษณที่ตอบสมบูรณครบถวนทั้งหมด
5. นําขอมูลที่ไดในแบบสัมภาษณไปวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมุติฐานทางสถิติในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยวิเคราะหขอมูล
ดวยเครื่องคอมพิวเตอรและกําหนดความเชื่อมั่นในการทดสอบทางสถิติที่ระดับ .05
1. สถิติเชิงพรรณนาวิเคราะหดวยคาสถิติรอยละ คาเฉลีย่ และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. สถิติเชิงอนุมานการเปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยโดยใชสถิติ ทดสอบคาที
(t-test) และใชสถิติOne way ANOVAในการทดสอบความแตกตางระหวางคูที่แตกตาง(Multiple
comparison)โดยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe)
3. สถิติเชิงพยากรณปจจัยที่มีผลกระทบตอการจางงานผูพ ิการในระบบประกันสังคมโดย
วิธีการวิเคราะห Binary Logistic Regression

37

ระยะที่ 4 การศึกษาแนวทางการสงเสริมและสนับสนุนใหผูพิการและผูประกันตนทุพพล
ภาพในระบบประกันสังคมกลับเขาสูตลาดแรงงานอยางมีศกั ดิ์ศรี
วิธีการ ดําเนินการจัด Focus group เพื่อเปนเวทีแสดงความคิดเห็นดานแนวทางการ
สง เสริม และสนับ สนุน ให ผูพิ ก ารและผู ป ระกั น ตนทุ พพลภาพในระบบประกั น สั งคมกลับ เข า สู
ตลาดแรงงานอยางมีศักดิ์ศรี โดยนําผลหรือประเด็นที่เกี่ยวของจากการศึกษาในระยะที่ 1 และ 2 มา
เปนประเด็นในการประชุมแสดงความคิดเห็น โดยเชิ ญผูแทนจากผูมีสวนเกี่ยวของ ทั้งของรัฐและ
เอกชนผู ป ระกอบการและผู มี ผ ลได ผ ลเสี ย ได แ ก เจ า หน า ที่ ของรั ฐ จากหนว ยงานที่ เ กี่ย วข อ ง
ผูประกอบการ ผูพิการ เพื่อนรวมงาน ญาติผูพิการ ประชาชนทั่วไปเขารวมฟงและแสดงความคิดเห็น
จํานวน 80 คน และเชิญ ผูมีความรูความชํา นาญที่เ กี่ย วของกับ ประเด็น การประชุมเขารวมเปน
วิทยากร
นอกจากนี้คณะผูวิจัยจะเชิญตัวแทนผูเกี่ยวของทุกแขนงเขารวมแสดงความคิดเห็นตอผล
การทบทวนรายงานการศึกษาวิจัย โดยเปดโอกาสใหนัก วิช าการผูมีสวนเกี่ย วของไดแสดงความ
คิดเห็นอยางกวางขวางและเปนอิสระภายใตก ารเคารพในความคิดเห็น ของแตละฝาย และสราง
ขอสรุปที่ไดจากความคิดเห็นนําเสนอในเชิงวิชาการ
การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Data Analysis)
ในการวิเ คราะหข อมูลเชิงคุณ ภาพสําหรับ การทําอภิป รายกลุมแสดงความคิดเห็น จาก
ตัวแทนผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders) ผูวิจัยจะทําการวิเคราะหขอมูลไปพรอมกับการเก็บขอมูล
ไปดวย และจะกระทําแบบคูขนานกัน ไปตลอดระยะเวลาของการทํา Group Discussion การ
วิเคราะหขอมูลจะทําไป จนไดขอมูลที่เพียงพอหรืออิ่มตัว (Mill and Huberman, 1984) โดยผูวิจัยใช
เทคนิคการวิเคราะหขอมูลดังนี้
1. การจําแนกและจัดระบบขอมูล (Typology and Taxonomy) การจําแนกและการจัด
หมวดหมูขอมูล เพื่อจัดขอมูลที่กระจัดกระจายใหอยูเปนระบบ จากขอมูลดิ บที่มีความหลากหลาย
และมีความสลับซับซอนของปรากฏการณที่ศึกษาจะถูกนํามาจัดกระทําใหเปนระบบ โดยจําแนก
ขอมูลที่มีลักษณะคลายกันมารวมกันไวเปนหมวดหมูใหสามารถเขาใจไดงายและมีความสัมพันธเชิง
เหตุผล (Logical Relation) ขอมูลที่จัดเปนระบบนี้อาศัยเหตุผลหรือพื้น ฐานทางวัฒนธรรม เปน
เกณฑ
2. การสรางขอสรุปแบบอุปนัย (Analytic Induction) ผูวิจัยประมวลความคิดขึ้นจากขอมูล
เชิงรูปธรรมแลวทําเปนขอสรุปซึ่งมีลักษณะเปนนามธรรมตามวิธีการแบบอุปนัย (Induction) คือ การ
หาลักษณะรวมของรูปธรรมจํานวนหนึ่ง เพื่อทําขอสรุปวารูปธรรมเหลานั้นมีลักษณะอะไร (Denzin
and Linclon,1994)
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3. การเปรีย บเทีย บขอมูล (Comparison) การเปรีย บเทีย บขอมูล คือการแสวงหาความ
เหมือนและความแตกตางที่มีอยูในคุณลักษณะ (Qualities) หรือคุณสมบัติ (Attributes) ของขอมูล
ตั้งแตสองชุดขึ้นไปอยางเปนระบบ เพื่อสรางขอสรุปที่กลาวถึงลักษณะรวมและแตกตางของขอมูลนัน้
ขอสรุปจะมีความ เปนนามธรรมมากกวาเดิมและมีความสามารถนําไปใชสรุปไดมากกวาหนึ่งกรณี
4. การวิเคราะหหาองคประกอบ (Componential Analysis) เพื่อตรวจสอบคุณลักษณะ หรือ
องคประกอบของแตละขอความหลักวาถูกตองและมีการซ้ําซอนกันหรือไม และมีความแตกตางกัน
อยางไร จะไดเพิ่มหรือตัดออกไปใชกับขอความหลักที่มีลักษณะคลายคลึงกัน
5. การตีค วามขอมูล (Interpretation) การวิเ คราะหขอ มูล ในระยะนี้ มุงเนน การหา
ความหมาย ของขอมูล กระทําโดยการตีความขอมูล โดยการพยายามคัดกรองความหมายออกมาจาก
ขอมูลที่มีอยู
ระยะที่ 5 ประเมินผลสัมฤทธิ์ในการกลับเขาสูตลาดแรงงานระหวางคนพิการในระบบ
ประกันสังคม ทีผ่ านการฟนฟูสมรรถภาพจากหนวยงานดานการฟนฟูสมรรถภาพ
กับผูที่ไมเคยผานการฟนฟูสมรรถภาพ
ระยะนีเ้ ปนการผลสัมฤทธิ์โดยการประยุกตใช CIPP Model เพื่อประเมินคนพิการใน
ระบบประกันสังคมที่ผานการฟนฟูสมรรถภาพจากหนวยงานดานการฟนฟูสมรรถภาพ และผูที่ไม
เคยผานการฟนฟูสมรรถภาพในประเด็นดังตอไปนี้
- การปรับสภาพทางรางกายในการทํางาน
- การยอมรับของผูรวมงานนายจาง
- การใชชีวิตอยูในสังคม
- ความตอเนื่องในการทํางาน
- ประโยชนจากการฟน ฟู และการนําไปใชไดจริงภายหลังสิน้ สุดการฟนฟูของ
กระบวนการฟน ฟูดานการแพทย
- ผลการฟนฟูดานจิตใจและสังคม
- ผลการฟนฟูดานอาชีพ
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1. การประเมินสภาวะแวดลอม (Context Evaluation : C)
เปนการประเมินกอนการดําเนินการโครงการเพื่อพิจารณาหลักการและเหตุผลความจํา เปนที่ตอง
ดําเนินโครงการ ประเด็นปญหา และความเหมาะสมของเปาหมายโครงการ
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2. การประเมินปจจัยนําเขา (Input Evaluation : I )
เปนการประเมินเพื่อพิจารณาถึงความเปนไปไดของโครงการ ความเหมาะสม และความ พอเพียง
ของทรัพยากรที่จะใชใ นการดํา เนิน โครงการ เชน งบประมาณ บุคลากร วัสดุอุป กรณ เวลาฯลฯ
รวมทั้งเทคโนโลยีและแผนการดําเนินงาน
3. การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation : P )
เปนการประเมินเพื่อหาขอบกพรองของการดําเนินโครงการที่จะใชเปนขอมูลในการพัฒนาแกไข
ปรับปรุง ใหการดําเนินการชวงตอไปมีประสิทธิภาพมากขึ้น และเปนการตรวจสอบกิจกรรม เวลา
ทรัพยากรที่ใชในโครงการ ภาวะผูนํา การมีสวนรวมของผูพิการในโครงการ โดยมีการบันทึกไวเปน
หลักฐานทุกขั้นตอน การประเมินกระบวนการนี้ จะเปนประโยชนอยางมากตอ การคนหาจุดเดน หรือ
จุดแข็ง (Strengths)และจุดดอย (Weakness)ของนโยบาย / แผนงาน/โครงการ
4. การประเมินผลผลิต (Product Evaluation : P )
เปนการประเมิน เพื่อเปรียบเทีย บผลผลิตที่เกิดขึ้ นกับวัตถุประสงคของโครงการ หรือ มาตรฐานที่
กําหนดไวรวมทั้งการพิจารณาในประเด็นของการยุบ เลิก ขยาย หรือปรับเปลี่ยนโครงการ
กลุ ม ตั วอย า ง ไดแ ก คนพิ ก ารในระบบประกัน สัง คมที่ ผา นการฟ น ฟู สมรรถภาพจาก
หนวยงานดานการฟนฟูสมรรถภาพ และผูที่ไมเคยผานการฟนฟูสมรรถภาพโดยวิธีการสุมตัวอยาง
แบบเฉพาะเจาะจง(Purposive sampling)
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บทที่ 4
ผลการศึกษา
การวิจัยปจจัยที่มีผลตอการจางงานผูพิการและผูทุพพลภาพนี้เปนการวิจัยแบบผสมผสาน
เพื่อศึกษาเปรียบเทียบระบบการจางงานคนพิการและผูทุพพลภาพ ของราชอาณาจักรไทยกับระบบ
การจางงานคนพิการและผูทุพพลภาพ ที่เปนแบบอยางที่ดีในการดําเนินงานของตางประเทศศึกษา
ปจจัยที่มีผลตอการจางงานผูพิการและผูทุพพลภาพทั้งที่เขารับการฟนฟูและไมไดเขารับการฟนฟู ที่
ศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงานของสํานักงานประกันสังคม ในระบบประกันสังคมและศึกษาปญหา
อุปสรรค ทัศนคติ คานิยมของสังคมไทยที่มีผลตอการจางงานคนพิการและผูทุพพลภาพ ในระบบ
ประกันสังคมทั้ง 2 กองทุนและวิเคราะหศึกษาปญหาและอุปสรรคที่มีผลตอการจางงาน ของผูพิการ
และผูป ระกัน ตนทุพพลภาพในระบบประกันสังคมทั้ง 2 กองทุน ศึก ษาแนวทางการสงเสริมและ
สนับสนุนใหผูพิการและผูประกันตนทุพพลภาพในระบบประกันสังคมกลับเขาสูตลาดแรงงานอยางมี
ศั ก ดิ์ ศ รี และ ประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ ใ นการกลั บ เข า สู ต ลาดแรงงานระหว า งคนพิ ก ารในระบบ
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 ผลการศึกษาสามารถนําเสนอไดดังนี้
ศึกษาเปรียบเทียบระบบการจางงานคนพิการและผูทุพพลภาพ ของราชอาณาจักรไทยกับ
ระบบการจางงานคนพิการและผูทุพพลภาพ ที่เปนแบบอยางที่ดีในการดําเนินงานของ
ตางประเทศ
การวิจัยในระยะนี้เปน การรวบรวมขอมูล ขอเท็จจริง เกี่ยวกับประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับ
ระบบการจางงานคนพิการและผูทุพพลภาพ ของราชอาณาจักรไทยกับระบบการจางงานคนพิการ
และผูทุพพลภาพ ที่เปนแบบอยางที่ดีในการดําเนินงานของตางประเทศ ตลอดจนดําเนินการศึกษา
ทบทวนวรรณกรรม และวิเคราะหสรุปบทเรียน สาระขั้นตอนและผลดําเนินงานที่เปนแบบอยางที่ดี
ในตางประเทศ
ระบบจางงานผูพิก ารเปนการศึกษามาตรฐานการจางงาน ระบบประกัน คุณภาพการ
ใหบริการการจางงานคนพิการ ไดรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนภาครัฐและหนวยงานที่จางงาน
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ความสัมพัน ธ ของการจางงานและสถานที่ทํางาน การฝก อบรม การประเมิน จากหนวยรับ รอง
มาตรฐานที่เปนอิสระ การปรับปรุงอยางตอเนื่องกับการจางงานคนพิการใหไดมาตรฐานการบริการ
องคกร โดยผูวิจัยไดสืบคนระบบการจางงานในตางประเทศที่เปนแบบอยางจํานวน 3 ประเทศ คือ
ญี่ปุน เกาหลีใต และออสเตรเลีย และนําเสนอขอมูลระบบการจางงานผูพิการเปนรายประเทศ และ
เปรียบเทียบกับประเทศไทยดังนี้
ระบบการจางงานผูพิการในประเทศญี่ปุน
จากผลการสืบคนขอมูล ระบบการจางงานในประเทศญี่ปุน พบวามีระบบและกลไก เพื่อให
เกิดความพรอมในการบริหารจัดการจางงานผูพิการและการออกแบบหนวยงานที่จะสนับสนุนการ
จางงานผูพิการ โดยไดจากการจัดการขอมูลที่สําคัญเชน ขอมูลผูพิการทั้งหมด ผูพิก ารมีสถานะที่
ทํางานจริงในระบบ สัดสวนของผูพิการที่ทํางานจริงตอผูพิการทั้งหมด และรอยละของผูทํางานจริง
จากจํานวนผูพิการทั้งหมด เพื่อนํามาออกแบบ โครงสรางหนวยงานที่จะสนับสนุนการจางงาน
โครงสรางระบบบริหารจางงาน
หนวยงานหลักที่เ ปน องคก รที่ดําเนิน งานเกี่ย วกับ การจางงานผูพิก าร จํานวน 6 องคก ร
ประกอบดวย (1)สํานักงานจางงานสาธารณะ (Hello work: Public Employment Office) (2)
สํา นัก งานจา งงานของผูสู ง อายุแ ละผู พิก ารและการจัด หางานประเทศญี่ ปุน (JEED: Japan
organization for employment of the elderly, persons with disabilities and job seekers)(3)
ศูนยจางงานและสนับสนุนการดํารงชีพสําหรับผู พิการ (Employment and Life Support Centers
for Persons with Disabilities) (4)ศูนยพัฒนาความสามารถทางวิชาชีพสําหรับบุคคลที่มีความ
พิการ (Vocational Ability Development Centers for Persons with Disabilities) (5) ศูน ย
สนั บ สนุ น สํ า หรั บ การพั ฒ นาตนเองของผู พิ ก าร (Support Centers for Persons with
Developmental Disabilities)และ (6) ศู น ย ใ ห คํ า ปรึ ก ษาและสนั บ สนุ น ผู ป ว ยที่ รั ก ษายาก
(Consultation and Support Centers for Intractable Diseases) โดยแตละหนวยงานมีบทบาท
และหนาที่ดังนี้
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การสนับสนุนเพื่อ
เตรียมการสมัครงาน
ผูพิการที่ตอ งการ
การฟนฟู

การสนับสนุนการ
หางาน

การสนับสนุนการปรับตัว
เขากับที่ทาํ งานและ การใช
ชีวิต ณ ที่ทํางาน

ศูนยฟน ผูพิการ

สํานักจางงานสาธารณะ
การสนับสนุนการจางงาน
และชีวิตประจําวัน

เงินสนับสนุนในการอํานวย
ความสะดวก

กิจกรรม
หางาน

การจายตามกิจกรรม

ศูนยพัฒนา
ความสามารถทาง
วิชาชีพสําหรับบุคคลที่มี
ความพิการ

การสมัครงาน

ผูพิการที่ตองการโรงเรียน

ผูพิการและทุพพลภาพ

ผูพิการที่ยังไมสามารถสมัครงาน

ตองการ
ทักษะพิเศษ

ศูนยสนับสนุนการจางงานผูสงู อายุ
และผูพิการ

บริษัท
สนับสนุนชีวิต
การทํางาน

ผูพิการที่ตองการเปลี่ยนงาน

ศูนยจางงานและสนับสนุนการดํารงชีพสําหรับผูพกิ าร

ใชการฝกสอนในไดรับการจางงาน

แผนภาพที่ 3 แสดงความเชื่อมโยงในการสนับสนุนการจางงานของประเทศญีป่ ุน
ขอมูลจาก : Ministry of Health and welfare, (2011)
1. สํานักงานจางงานสาธารณะ (Hello work: Public Employment Office)
สํานักงานจางงานสาธารณะ (Hello work) ใชหลายมาตรการในการใหการแนะแนวอาชีพ
และ จัดจางงานผูพิการที่ตองการทํางาน ชวยเหลือใหเกิดความคุนเคยกับที่ทํางานใหม การจางงาน
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ตอ และใหแนวทางรวมทั้งใหการสนับสนุนแกนายจางที่รับผูพิการเขางาน โดยเฉพาะการจัดดาน
สวัสดิก าร การศึก ษาเฉพาะดาน และการใหการดูแลทางการแพทย ใหสวนหนึ่งในการจางงาน
กลาวคือ สํานักงานจางงานสาธารณะ ไดใหการชี้แนะและชวยเหลือสนับสนุน ในขณะเดียวกัน ก็
รวมมือในการทํางานกับสถาบันตางๆในทองถิ่นโดยมีบทบาทหนาที่หลักดังนี้
1.1 การใหคําปรึกษาดานอาชีพและขึ้นทะเบียนการจางงาน
สํานักงานจางงานสาธารณะ ขึ้นทะเบียนผูพิการตองการทํางาน ใหคําปรึกษา แนะแนวทาง
อาชีพและจัดหางานดวยวิธี Case work method โดยพิจารณาตามทักษะการทํางาน ทัศนคติในการ
ทํางาน ความรู และประเภทของงานที่ตองการ เปนตน กลาวคือ สํานักงานจางงานสาธารณะ เปน
หนวยงานที่ทํางานเพื่อสงเสริมระบบการใหคําปรึกษาแกผูพิการ ดวยการจัดสรรเจาหนาที่ที่มีความรู
และความชํานาญ ทั้งนี้ยังมีก ารใชมาตรการในการสงเสริมและสนับ สนุน อีก มากมาย เชน การ
ฝกงานเบื้องตน การทดลองจางงาน และการจัดหาครูฝกสอนงานให เปนตน
สําหรับนายจางที่กําลังจางงานหรือกําลังตองการรับผูพิการเขาทํางาน ทางสํานักงานจาง
งานสาธารณะ ไดจัดใหคําแนะนําในการพิจารณาเพื่อการจัดจางงาน แนะนําสถาบันที่เชี่ยวชาญให
เมื่อมีความจําเปน เชน ศูนยวิชาชีพคนพิการประจําทองถิ่น และใหขอมูลในดานเงินสนับสนุนตางๆ
รวมถึง มีการจัดอีเวนทจัดหางานเพื่ออํานวยความสะดวกตอทั้งนายจางและผูสมัครงาน
1.2 การเปดการประกันตําแหนงงานวางใหแกผูพิการ
สํานักงานจางงานสาธารณะ ทํางานเพื่อประกันตําแหนงงานวางใหแกผูพิการ รวมทั้งพัฒนา
ใหเกิดตําแหนงงานใหม โดยใหมีการเปลี่ยนแปลงตําแหนงงานวางสําหรับคนทั่วไป ไปเปนตําแหนง
งานสําหรับผูพิการ หากตําแหนงงานเหลานั้นเหมาะสมกับผูสมัคร
1.3 แนะนําการเปดโควตาการจางงาน
นายจางมีห นาที่ที่ตองเปดโควตาการจางงานแกผูพิการดังที่บัญญัติไวตามกฎหมาย ใน
ทุกๆปนายจางจะทําการคนหารายงานเกี่ยวกับสถานการณการจางงาน นายจางจะไดรับการแนะ
แนวในกรณีที่ไมมีโควตาสํานักงานจางงานสาธารณะ เปนหัวเรือใหญในการใหคําแนะนําและออก
คําสั่งใหจัดแผนการจัดจางผูพิการ ใหตรงตามโควตา แกนายจางที่จําเปนตองรับผูพิการเขาทํางาน
เปนปริมาณมาก ใหตรงตามโควตา รวมถึงการแนะนําใหแผนบรรลุวัตถุประสงคอยางเหมาะสม
1.4 บริการลงทะเบียนการจางงานเพื่อใหเปนไปตามโควตาที่กําหนดไว
ในขณะที่ใหคําแนะนําแกนายจางเพื่อใหเปนไปตามโควตาที่กําหนดไว กรมการจัดหางาน
และแนะแนวทางนายจาง ทํางานรวมกันเพื่อหาตําแหนงงานวางในบริษัทที่ไมตรงตามโควตาและ
เปดงานเหลานี้แกผูสมัครงานที่มีความพิการ
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1.5 การสนับสนุนสําหรับจัดเตรียมเพื่อเขาสูที่ทํางานและการจางงานอยางตอเนื่อง
ใหการสงเสริมและสนับ สนุนลูกจางที่พิก ารและนายจาง เพื่อใหลูกจางเดิมที่แนะนําโดย
สํานักงานจางงานสาธารณะสามารถปรับตัวใหเขากับที่ทํางานและสามารถทํางานตอไปได อีกทั้ง
ยังใหการสนับสนุนแกผูที่ไดรับความพิการในระหวางการจางงาน เพื่อที่ลูกจางยังสามารถทํางานใน
ที่ทํางานเดิมได
1.6 การประสานความรวมมือกับหนวยงานอื่น ๆ
เมื่อเกิดความจําเปนตองใหความชวยเหลือเปนกรณีพิเศษ ทางสํานักงานจางงานสาธารณะ
ไดดํ าเนิ น การส งเสริ ม การจา งงานและสนับ สนุน การสร างความคุน เคยกับ สถานที่ ทํา งานโดย
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 เปนองคกรที่กอตั้งขึ้นเพื่อใหการชวยเหลือสนับสนุนแบบองครวมในการจางงานผู
พิการและผูสูงอายุ โดยใหการบริการในดานที่เกี่ยวของกับผูพิการ ดังตอไปนี้
- จัดตั้งและดําเนินการศูนยฟน ฟูสมรรถภาพดานอาชีพแกผูพิก าร และดําเนิน การศูน ย
พัฒนาทักษะอาชีพแกผูพิการ
- ดําเนินการในเรื่องเกี่ยวกับระบบภาษี (เก็บภาษี จายเงินบํารุง รวมถึงการทําวิจัย การ
ฝกอบรม การประชาสัมพันธ เพื่อการจางงานผูพิการ เปนตน)
สถาบัน ฟน ฟูสมรรถภาพดานอาชีพแหงชาติ (The National Institute of Vocational
Rehabilitation: NIVR) ตั้งอยูในสํานักงานหลักขององคการ เปนสถาบันหลักในการใหบริการฟนฟู
ดานอาชีพดานตางๆ NIVR ไดพัฒนาเทคนิคในการดูแลผูพิการขั้นรุนแรงและผูพิการซ้ําซอน ดวย
การทําวิ จัย ด านการฟ น ฟูส มรรถภาพด านอาชีพ ให ก ารสนับ สนุ น รวบรวมและจัดหาข อ มูล ที่
เกี่ยวของ อบรมเจาหนาที่เฉพาะทางและจัดฝกอบรมที่เกี่ยวของกับการฟนฟูสมรรถภาพดานอาชีพ
สําหรับเจาหนาที่ทางการแพทยและสวัสดิการสังคม NIVR ยังแนะแนวทางประสานงาน ใหการ
แนะนํา และใหขอมูล แกภูมิภาคขนาดใหญและศูนยวิชาชีพทองถิ่น รวมทั้งศูนยพัฒนาทักษะอาชีพ
แกผูพิการ ภายใตการดูแลของ JEED โดยมีการจัดใหการบริการดังสถานที่ดังตอไปนี้
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2.1.ศูนยอาชีพระดับทองถิ่นสําหรับผูพิการ (Local Vocational Centers for Persons
with Disabilities)
ศูนยอาชีพระดับทองถิ่น ไดจัดตั้งขึ้นในแตละเขตทั่วประเทศญีป่ ุน (ประกอบดวย 5 สาขาใน
ฮอกไกโด โตเกียว ไอจิ โอซากา และฟุคุโอกะ) ศูนยเหลานี้ไดจัดใหการบริการฟนฟูสมรรถภาพดาน
อาชีพแกผูพิการและลูกจาง ดวยการประสานงานอยางใกลชิดกับสถาบันที่เกี่ยวของ โดยมี Hello
Work รวมอยูดวย นอกจากนี้ยังใหคาํ แนะนําและความชวยเหลือที่เกี่ยวของกับการฟนฟูสมรรถภาพ
ดานอาชีพแกสถาบันในทองถิ่น
2.1.1 การบริการสําหรับผูพิการ
ประกอบดวย
- การประเมินความสามารถดานอาชีพ
ทางศู น ย สํ า รวจความต อ งการของแต ล ะบุ ค คลในการทํ า งาน และประเมิ น
ความสามารถดานอาชีพ เพื่อที่จะนําไปจัดแผนฟนฟูสมรรถภาพดานอาชีพตามสภาพบุคคล รวมทั้ง
ดานการใหความชวยเหลือเพื่อปรับตัวใหเขากับที่ทํางาน
- การแนะนําดานอาชีพ
ใหคําแนะนําปรึก ษาหารือเพื่อใหผูพิการสามารถหางานไดอยางราบรื่น ชวยให
เลือกสายงานที่เหมาะสม และทํางานในที่ทํางานไดอยางมั่นคง
- สนับสนุนการเตรียมตัวเขาทํางาน
การใหการสนับสนุนดังตอไปนี้ มีความจําเปนสําหรับผูพิการเพื่อการหางานและการ
ปรับตัวใหเขากับที่ทํางาน
- ใหประสบการณการทํางานในศูนย เพื่อใหเขาใจสภาพความพิการ และวิเคราะห
ปญหาที่เกี่ยวของกับงาน รวมถึงการแกปญหาที่เกิดขึ้น
- สงเสริมใหเกิดความรูความเขาใจในวิชาชีพ (บรรยายเพื่อเตรียมพรอมเขาทํางาน)
- สงเสริมเพื่อพัฒนาทักษะทางสังคมแกผูบกพรองทางสติปญญา (หลักสูตรการ
ชวยเหลือตนเองแกผูบกพรองทางสติปญญา)
- จัด การประเมินแกผู บกพรองทางสติปญญาและความบกพรองทาง
สติปญญาขั้นรุนแรง เพื่อใชเปนมาตรการในการจัดจาง
ทางศูน ย จั ดการประเมิ น แก ผู บ กพร อ งทางสติ ป ญ ญาและความบกพร องทาง
สติปญญาขั้นรุนแรง เพื่อใชเปนมาตรการในการจัดจาง ไดแกระบบโควตาจางงาน ระบบภาษี และ
ระบบเงินชวยเหลือ
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2.1.2 การใหบริการผูพิการและผูจางงาน
- ดวยการประสานงานกับแพทยผูดูแล ทางศูนยไดจัดใหการดูแลอยางมืออาชีพ
และครอบคลุ ม แก น ายจ า งและผู พิ ก ารทางสติ ป ญ ญาเพื่ อ ให ส อดคล อ งกั บ ความต อ งการที่
หลากหลาย เพื่อการจางงานใหม การกลับเขามาทํางาน และการจางงานตอ
- สนับสนุนผูฝกสอนเพื่อใหลูกจางที่พิการสามารถปรับตัวเขากับที่ทํางานไดผู
ฝกสอนงานจะไปประจํา ณ สถานที่ทํางานและใหการดูแลรวมทั้งใหคําแนะนําแกทั้งลูกจางและ
นายจาง
2.1.3 การบริการใหกับนายจาง
- การใหคําแนะนําและชวยเหลือเมื่อนายจางมีปญหาในการจัด จางผูพิการและ
ตองการการดูแลอยางตอเนื่องเพื่อการแกปญหาเหลานี้ จะมีการนําเอาความตองการและปญหาที่
เกิดขึ้นไปวิเคราะหและจัดแผนสงเสริมสนับสนุนการจางงาน เพื่อใหเกิดการดูแลอยางเปนระบบ
- ใหคําแนะนํารวมกับผูเชี่ยวชาญในทองถิ่น ในเรื่องการจัดการจางงานสําหรับ ผู
พิการ
2.1.4 บริการใหคําแนะนําและความชวยเหลือเฉพาะทาง ที่เกี่ยวกับการฟนฟู
สมรรถภาพดานอาชีพไปสูองคกรที่เกี่ยวของ
จัดใหคําแนะนําและความชวยเหลือเฉพาะทาง ที่เกี่ยวกับการฟนฟูสมรรถภาพดาน
อาชีพ แกองคกรที่เกี่ยวของ ไดแก ศูนยการจัดจางงานและศูนยสงเสริมคุณภาพชีวิตเพื่อผูพิการ และ
หนวยงานจัดสงตองาน ทั้งยังมีการฝกอบรมแกบุคลากรในองคกรดังกลาวโดยความรวมมือกับ
สถาบันเพื่อการฟนฟูสมรรถภาพดานอาชีพแหงชาติ
- ไดกอตั้งศูน ยสงเสริมการจางงานเพื่อผูสูงอายุและผูพิก ารขึ้น ในแตละเขตเพื่อ
ดําเนินการจัดจางงานผูบกพรองทางรางกาย
- การรับ รายงาน/การขึ้นทะเบียนของที่เ กี่ยวของกับ ภาษีหรือการเงินที่มีความ
หลากหลาย
- ภาษีของผูพิการ
- ปรับขออนุมัติในการรับผูพิการเขาทํางาน
- การปรับเปลี่ยนเปนกรณีเพื่อชวยเหลือผูพิการที่ทํางานที่บาน
- ใหรางวัล
- ใหรางวัลเพื่อสนับสนุนผูพิการที่ทํางานที่บาน
- รับลงทะเบียนสําหรับการเงินชวยเหลือ
- เงินสนับสนุนเพื่อจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกในทีท่ ํางาน สําหรับผูพิการ
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- เงินสนับสนุนเพื่อสวัสดิภาพผูพิการ
- เงินสนับสนุนเพื่อการเขารวมงาน ณ สถานที่ทํางานของผูพิการ
- เงินสนับสนุนสําหรับครูผูฝกสอนงาน
- เงินสนับสนุนมาตรการชดเชยสําหรับผูพิการขั้นรุนแรง
- เงินสนับสนุนเพื่อการจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกในบริษัทที่จัดจางงาน
ผูพิการขั้นรุนแรง เปนปริมาณมาก
- เงินสนับสนุนเพื่อพัฒนาทักษะของผูพิการ
- การอบรม/เพิ่มความตระหนักกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการจางงาน
- เปดหลักสูตรอบรมเพื่อใหคําปรึกษาเรื่องคุณภาพชีวิตการทํางานแกผูพิการ
- จัดหาคูมือที่นํามาใชไดจ ริงและจัดแสดงขอมูลที่เกิดจากกรณีการจางงานที่
ประสบผลสําเร็จ เพื่อสงเสริมการจางงานผูพิการ
- จัดพิธีมอบรางวัลเพื่อเปนเกียรติใหแกบริษัทที่จัดการจางงานผูพิการไดอยางดี
เยี่ยม
- จัดใหมีการทัศนศึกษาไปยังบริษัทที่รับผูพิการเขาทํางานและจัดใหมีการประชุม
เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
2.2. ศูนยฟนฟูอาชีพขนาดใหญสําหรับผูพิการและศูนยพัฒนาอาชีพสําหรับผูพิการ
ศูนยที่ไดมีการจัดตั้งขึ้นที่เขตไซตามะและโอคายามา ไดจัดใหมีการบริการฟนฟูสมรรถภาพ
ดานอาชีพใหแกผูพิการดังตอไปนี้
ศูนย ฟนฟู อาชี พ ขนาดใหญ สํา หรับ ผูพิก ารระดั บ ประเทศ (National Vocational
Rehabilitation Center for Persons with Disabilities)
ศูนยแหงนี้ประกอบดวยศูนยฟนฟูสมรรถภาพดานอาชีพและศูนยพัฒนาทักษะการทํางาน
ทั้งยังจัดโปรแกรมฟนฟูสมรรถภาพดานอาชีพแบบองครวมแกผูพิการ ลักษณะเดนของศูนยแหงนี้คือ
มีผูใหคําปรึก ษาดานอาชีพและครูผูฝกสอนอาชีพ ซึ่งประจําที่ศูนย มีการประเมินการทํางาน ให
คําแนะนําเกี่ยวกับงาน และฝกอบรมงานอันเปนสวนหนึ่งของระบบผสมผสาน ดวยการรวมกันกับ
การฟนฟูทางการแพทยที่จัดใหโดยศูนยฟนฟูแหงชาติเพื่อคนพิการ ซึ่งอยูภายใตขอบเขตการทํางาน
ของกระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการ ทางศูนยยังจัดใหมีคอรสฝกอบรมอาชีพระยะสั้น โดยตอบ
รับความตองการของนายจางเพื่อใหเกิดการพัฒนาทักษะของผูพิการที่สามารถเดินทางไปที่ศูนยได
เพื่อชวยเหลือผูพิการเหลานี้ในการเปลี่ยนประเภทงานที่ทํา
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หลักสูตร 6 หลักสูตรหลักในการพัฒนา ที่รองรับผูเขาอบรมประมาณ 200 คน ประกอบดวย
เครื่องจักร ไฟฟาและวิชาอิเล็กทรอนิกส การออกแบบการประมวลผลขอมูล ธุรกิจสํานักงาน และ
พัฒนาอาชีพ
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แผนภาพที่ 4 แสดงความเชื่อมโยงการฟนฟูเพื่อเขาทํางาน
ผูสมัครงานที่มีความพิการที่
ตองการที่พักอาศัย

ผูสมัครงานที่มีความพิการที่
สามารถเดินทางมาทํางานได
ทํางานรวมกัน

สํานักงานเทศบาล
(สมัครเพื่อการบริการดาน
สวัสดิการแกผูพิการ)

Hello Work
(สมัครเพื่อรับเขางาน)

ลูกจางที่เปนผูพิการ
ศูนยวิชาชีพทองถิ่นเพื่อผูพิการ
(ประเมินทักษะอาชีพ เปนตน)
ทํางานรวมกัน

ศูนยฟนฟูสมรรถภาพดานอาชีพแหงชาติ
ศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูพิการแหงชาติ
หอพัก
(ยึดตามกฎหมายการบริการและให
ความชวยเหลือผูพิการ)

การประเมินการทํางาน
คําแนะนําในการปรับเขางาน
(คอรสปกติ/คอรสระยะสั้น)

Hello Work
(จัดการจางงาน)
จางงาน

ฝกอบรมงาน
(คอรสระยะสั้น)
ทํางานรวมกัน

ทํางานรวมกัน

ศูนยอาชีพทองถิ่น

กลับเขาทํางาน
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ตัวอยาง ศูน ยฟนฟูสมรรถภาพดานอาชีพแหงชาติ 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
ที่ศูนยแหงนี้ยังจัดฝกอบรมอาชีพระยะสั้นตามความเหมาะสม โดยยึดตามความตองการ
ของผูจางงานเพื่อพัฒนาทักษะลูกจางที่พิการ และเพื่อชวยปรับ เปลี่ยนชนิดของงานที่ทํา มีการ
จัดเตรียมหอพักอาศัยไวใหดวย
ศูนยฝกอบรมอาชีพ (ขนาดผูเขารับการอบรมประมาณ 80 คน)
ประกอบด ว ยเมคคาทรอนิ ก สวิ ศ วกรรมเครื่อ งกล ไฟฟ าและอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส งานด า น
สํานักงาน การพัฒนาอาชีพ
แผนภาพที่ 5 แสดงรูปแบบการฟนฟูสมรรถภาพดานอาชีพแหงชาติ
ลูกจางที่มีความพิการ

ผูสมัครงานที่มีความพิการ

ทํางานรวมกัน

Hello Work
(สมัครเพื่อรับเขางาน)

ศูนยอาชีพทองถิ่นเพื่อผูพิการ
(ประเมินทักษะอาชีพ)
ทํางานรวมกัน

ศูนยฟนฟูสมรรถภาพดานอาชีพแหงชาติ Kibi-Kogen
การประเมินดานอาชีพ
คอรสระยะสั้น
ฝกอบรมอาชีพ

ชี้แนะแนวทางเพื่อปรับเขากับอาชีพ

(คอรสปกติ/คอรสระยะสั้น)

Hello Work
(จัดการจางงาน)

จางงาน

ฝกอบรมอาชีพ
คอรสระยะสั้น
ทํางานรวมกัน

ทํางานรวมกัน
ศูนยอาชีพทองถิ่น
กลับเขาทํางาน

ศูนย ฟนฟูทางการแพทย
Kibi-Kogen (โรงพยาบาล)
(การตรวจสอบทาง
การแพทย ฝกอบรมการ
การฟนฟูสมรรถภาพของ
การทําหนาที่ของรางกาย)
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ศูนยจัดหางานสําหรับผูพิการ
จัดใหมีการใหบริการแกนายจาง ดังตอไปนี้
- มีการใหคําแนะนําและชวยเหลือโดยผูเชี่ยวชาญในดานการจัดจางงานผูพิการใน
ด า นที่ เ กี่ ย วกั บ การแนะนํ า งานแก ผู พิ ก าร ขยายขอบเขตงานและจั ด ให เ กิ ด
ความคุนเคยกับสถานที่ประกอบการ
- จัดแสดงเทคโนโลยีที่เปนประโยชนเ พื่ออํานวยความสะดวกในการทํางานของผู
พิการ ใหคําแนะนําในการเริ่มตนใชเครื่องมือตางๆในที่ทํางาน และใหยืมไปใช
- ใหยืมวิดีโอที่นําเสนอกรณีที่ป ระสบความสําเร็จในการขยายขอบเขตงาน และ
จัดการใหผูพิการคุนเคยกับที่ทํางาน เปนตน
3. ศูนยจางงานและสนับสนุนการดํารงชีพสําหรับผูพิการ (Employment and Life
Support Centers for Persons with Disabilities)
สําหรับผูพิการที่ตองการการสนับสนุนในชีวิตประจําวัน นอกเหนือไปจากการสนับสนุนใน
ดานที่เกี่ยวกับงาน ศูนยเ หลานี้ยังจัดใหการปรึกษาแบบองครวมและชวยเหลือดานการงานและ
ประเด็นเกี่ยวกับชีวิต หรือสังคม ทางศูนยไดใหบริการดวยความรวมมือกับสถาบันที่เกี่ยวของกับการ
จางงาน สาธารณสุข สวัสดิการ และการศึกษา ศูนยเหลานี้ดําเนินการโดยตัวแทนที่ทํางานรวมกัน
อันไดแก กองทุนที่จัดตั้งโดยผูวาการเขต และองคการสังคมสงเคราะห หรือองคการที่ไมแสวงผล
กําไร (NPOs)
สําหรับผูพิการที่ตองการความชวยเหลือในดานการงานและความเปนอยูในชีวิตประจําวัน
จะมีการใหคําปรึกษา ณ ศูนยเหลานี้รวมถึงที่ทํางาน และมีการจัดการเยี่ยมบาน
การสนับสนุนสิ่งที่เกี่ยวของกับงาน
- ใหความชวยเหลือเบื้องตนในการจัดจางงาน (การฝกอบรมเบื้องตน)
- สนับสนุนกิจกรรมจัดหางาน
-สนับสนุนการปรับตัวใหคุนเคยกับที่ทํางาน
-ใหคําแนะนําแกบริษัทในการจัดจางงานโดยยึดตามสภาพความพิการของลูกจาง
- มีการสื่อสารและประสานงานกับสถาบันที่เกี่ยวของ
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การสนับสนุนเกี่ยวกับการดํารงชีพ
- ใหคําแนะนําในการจัดการกับชีวิตตนเองในชีวิตประจําวัน เชน ขอมูลเกี่ยวกับกิจวัตร
ประจําวัน การจัดการดานสุขภาพ และการจัดการเงิน เปนตน
- ใหคําแนะนําเกี่ยวกับกิจกรรมตางๆของชีวิตชุมชน และการวางแผนในชีวิตประจําวัน เชน
ที่พักอาศัย เงินบํานาญ และกิจกรรมยามวาง
- มีการสื่อสารและประสานงานกับสถาบันที่เกี่ยวของ
4. ศูนยพัฒนาความสามารถทางวิชาชีพสํา หรับบุคคลที่มีความพิการ(Vocational
Ability Development Centers for Persons with Disabilities)
การดําเนินการยึดตามหลักกฎหมายวาดวยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย โดย ศูนยพัฒนา
ทักษะอาชีพเพื่อคนพิการจัดใหมีการอบรมอาชีพที่สอดคลองกับประเภทและระดับของความพิการ
ขณะที่ใหความสนใจเปนพิเศษในเนื้อหาของการอบรมและวิธีการอบรม ดวยการรวมมือกับตัวแทน
และองคการที่เกี่ยวของ อันไดแก Hello Work และศูนยฟนฟูสมรรถภาพดานอาชีพเพื่อคนพิการ ทั้ง
ยังจัดการอบรมใหแกพนักงานของบริษัทเพื่อใหพรอมตอความเปลี่ย นแปลงที่อาจเกิดขึ้นในการ
ทํางานไดมีการกอตั้งศูนยพัฒนาวิชาชีพเพื่อผูพิการขึ้น 19 แหงทั่วประเทศ (ศูนยแหงชาติ 13 แหง
และศูนยระดับเขต 6 แหง) ฝายบริหาร 2 แหง จากทั้งหมด 13 แหงของศูนยแหงชาติทํางานภายใต
สัญญากับ JEED และที่เหลืออีก 11 แหง ทํางานภายใตสัญญากับภาคเขต
นอกจากนี้ ยังมีศูนยพัฒนาวิชาชีพในภาคเอกชนที่ดําเนินการโดยผูจางงานหรือองคกรตาม
กฎหมายอัน ดําเนินงานภายใต กฎหมายแพง ซึ่งใหการศึกษาและจัดโปรแกรมการฝก อบรม (ซึ่ง
เปนไปตามมาตรฐานที่กําหนดโดยกระทรวงสาธารณสุข และสวัสดิการ) เพื่อพัฒนาและปรับปรุง
ความสามารถที่จําเปนตอการจางงานของผูพิการ (20 สถาบัน)
5. ศูนยสนับสนุนสําหรับการพัฒนาตนเองของผูพิการ(Support Centers for Persons
with Development Disabilities)
การดําเนินงานยึดตามกฎหมายทีเ่ กีย่ วของกับการใหความชวยเหลือผูที่มีความบกพรองทาง
พัฒนาการ โดยศูนยเหลานี้ไดมีการกอตั้งขึ้นเพื่อเปน ศูนยกลางของภูมิภาคเพื่อใหความชวยเหลือ
อยางครอบคลุมและตอเนื่อง โดยมุงเนนใหตรงกับความตองการอันหลากหลายของผูบกพรองทาง
พัฒนาการในแตละชวงชีวิตของบุคคลเหลานี้ จากวัยเด็ก วัยเรียนและผูใหญ ทั้งยังใหการสนับสนุน
สงเสริมการทํางานทั้งทางตรงและทางออม โดยความรวมมือกับสถาบันที่เกี่ยวของกับการใชแรงงาน
องคกรที่ดําเนินการ ณ ศูนยใหความชวยเหลือในแตละชวงตึกทั่วประเทศญี่ปุน ไดรับมอบหมายให
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จัดโปรแกรมฝกอบรมสําหรับบุคลากรในการควบคุมของ ศูนยชวยเหลือดานการงานแกผูบกพรอง
ทางพัฒนาการ เพื่อที่ไดแบงปนทักษะความรูรวมถึงสรางความตระหนักแกนายจาง
6. ศูนยใหคําปรึกษาและสนับสนุนผูปวยที่รักษายาก (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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แผนภาพที่ 6 ศูนยใหคําปรึกษาและสนับสนุนผูปวยที่รักษายาก
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การออกแบบการชวยเหลือหลายวิธีสําหรับการจางงานผูพิการ
เพื่อสงเสริมการจางงานผูพิการ กระทรวงแรงงาน รวมกับ JEED ไดออกแบบระบบสนับสนุน
ขึ้นมาหลายวิธีดวยกันรายการตอไปนี้ไดนํามารวมกันในรูปแบบที่ทําใหผูพิการที่ตองการทํางานเพื่อ
ใชในการรับรอง ที่ยึดตามความตองการและสถานการณ หัวขอที่ขึ้นดวยสัญลัก ษณ คือบริการที่
นายจางจะไดรับการสนับสนุน
1. ใหคําปรึกษาในการหางานทํา (Counseling on Finding Employment)
แผนภาพที่ 7 การใหคําปรึกษาในการหางานทํา

ฉันอยากทํางานแต
ไมรูวาจะเริ่ม
ตรงไหนจึงตองการ
รับคําปรึกษา

ใหการสนับสนุนใหคําปรึกษาที่เกี่ยวกับการจางงาน
มีการใหคําแนะนําทีส่ อดกับความคลองกับความตองการและปญหาของแตละ
บุคคลรวมทั้งการแนะนําเพื่อเตรียมการฝกงานและการฝกปฏิบัติงานจริงสิ่ง
เพิ่มเติมอื่นๆระหวางการหางานและสนับสนุนดานที่เกี่ยวกับชีวิต

ใหคําปรึกษาที่เกี่ยวกับอาชีพและการจัดหางาน
มีการขึ้นทะเบียนผูสมัครงานใหคําแนะนําคําปรึกษาที่
เกี่ยวกับวิธีเฉพาะในการหางานแนะนําศูนยอาชีพ
ทองถิ่นเพื่อผูพ ิการแกผูที่ตองการการดูแลเปนพิเศษ

ในการหางานทําฉัน
อยากทราบเกี่ยวกับ
ระบบสนับสนุนที่มี
ใหและหนวยงานที่
สนับสนุน

ฉันอยากทราบปญหา
ที่เกี่ยวกับการหางาน
และประเภทงานที่จะ
เหมาะกับฉัน
ฉันอยากไดรับการ
วัดผลประเมินผลดาน
อาชีพเฉพาะทาง

สถาบันสนับสนุนการ
ใหบริการใหคําปรึกษา

โปรแกรมใหการสนับสนุนใหคําปรึกษา
การใหการชวยเหลือในการรับบริการตางๆ
การสนับสนุนในการใชทรัพยากรที่มีอยูในสังคม
การสนับสนุนการเพิ่มพลังทางสังคมการใหคําปรึกษา
ฉันเพื่อนการใหการสนับสนุนตางๆการแนะนําสถาบัน
เฉพาะทางใหและมีการตั้งคณะบริหารจัดการเพื่อการ
ชวยเหลือตนเองในทองถิ่นขึ้น

การใหคําปรึกษาดานอาชีพและการวัดผลประเมินผล
ดานอาชีพ
มีการใหคําปรึกษาคําแนะนําการวัดผลประเมินผลดานอาชีพ
และขอมูลที่เกี่ยวกับประเภทงานและวิธีการทํางานที่ยึดตาม
ความตองการของแตละบุคคลสภาพความพิการและปญหา
หากจําเปนก็จะมีการใหการสนับสนุนเปนพิเศษที่ศูนยทจี่ ัดตั้ง

ศูนยการจางงานและ
ชวยชีวิตสําหรับผูพิการ

Hello work

ผูใหการสนับสนุนการให
คําปรึกษา

ศูนยอาชีพทองถิ่น
เพื่อผูพิการ
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2. การเตรียมความพรอมเพื่อการทํางานและฝกอบรมงาน (Work Preparation and training)
แผนภาพที่ 8 การเตรียมความพรอมเพื่อการทํางานและฝกอบรมงาน
ฉันอยากทราบปญหาที่เกี่ยวกับ
การหางานและการฝกงานที่มุง
เพื่อจัดการกับปญหาเหลานัน้ และ
พัฒนาความสามารถในการ
ปรับตัวของฉัน

ฉันตองการรับการอบรมเพื่อการหา
งานและไดรบั การสนับสนุนอยาง
ตอเนื่องในการปรับตัวเขากับที่
ทํางานหลังจากไดรับการจางงาน

สนับสนุนการเตรียมความพรอมเพือ่ การทํางานที่ศูนย
อาชีพทองถิ่นสําหรับผูพกิ าร
มีการใหการสนับสนุนการเรียนรูการฝกใชแรงงานขั้นพื้นฐาน
พัฒนาการปฏิบัตกิ าร พัฒนาทักษะการสือ่ สารและ
ความสามารถในการสื่อสารระหวางบุคคลโดยไดจากการ
สนับสนุนภาคปฏิบตั ิการ มีการบรรยายการเตรียมความพรอม
เพื่อการทํางาน และหลักสูตรสําหรับการชวยเหลือตนเองของผู
บกพรองทางสติปญ
 ญา

สถาบันสนับสนุนการใหบริการ
ใหคําปรึกษา

ศูนยอาชีพทองถิ่นเพื่อ
ผูพิการ

โปรแกรมสงเสริมการเปลี่ยนถายงาน
เพื่อที่จะเปลี่ยนเขาสูก ารทํางานประจําจะมีการใหการสนับสนุนการ
ทํางานณสถานทีป่ ระกอบการ
มีการฝกปฏิบตั ิงานจริงณบริษัทตางๆหาสถานที่ทาํ งานที่เหมาะสม
ใหและปรับใหเขากับที่ทาํ งานเมื่อไดรับเขางานแลว (ระยะเวลาที่ใช:

ผูใหการสนับสนุน
การเปลี่ยนถายงาน

2 ปหรือนอยกวานั้น)

ฉันอยากเรียนรูทักษะทีจ่ ําเปน
ตออาชีพของฉัน

การฝกอบรมอาชีพสาธารณะ
นอกเหนือจากศูนยพัฒนาความสามารถดานอาชีพเพื่อผูพิการแลวยัง
มีการฝกอบรมดานอาชีพสาธารณะทีศ่ ูนยพัฒนาความสามารถดาน
อาชีพสาธารณะโดยจัดใหมคี อรสพิเศษและสนับสนุนใหมี
สภาพแวดลอมที่เอื้ออํานวยความสะดวกขึ้น

การฝกอบรมทีส่ อดคลองกับความสามารถ
เพื่อที่จะใหความรูและทักษะที่จาํ เปนตอการจางงานจึงมีการมอบหมาย
ใหฝกอบรมอาชีพสาธารณะบริษัทเอกชนองคกรสวัสดิการสังคม,NPOs,
องคกรใหการศึกษาและฝกอบรมงานภาคเอกชนเปนตนระยะเวลา

เพื่อที่จะปรับตัวใหเขากับที่
ทํางานและงานเฉพาะทาง
ฉันอยากจะรับการฝก
ปฏิบัติงานจริงเพื่อวาฉันจะ
ไดงานทําที่นนั่
ฉันอยากไดรับการฝกงานณ
สถานที่ประกอบการแตฉนั
กังวลวาฉันจะตองฝกเพียง
ลําพังฉันอยากฝกงานกับ
กลุมคน

ศูนยพัฒนาความสามารถ
ดานอาชีพเพื่อผูพิการ

Hello Work
ศูนยพัฒนาความสามารถ
ดานอาชีพ
Hello Work

มาตรฐานในการอบรม: 3 เดือน
ฝกอบรมการปรับเขากับงาน
จะมีการปฏิบตั ิงานจริงณทีท่ ํางานเพื่อผูฝกงานจะไดปรับตัวใหเชากับ
สภาพแวดลอมที่ทาํ งานระยะเวลาฝก : ภายใน 6 เดือน (ภายใน 1 ป
สําหรับวิสาหกิจขนาดเล็กและขนาดกลางและผูฝกงานที่พิการขั้นรุนแรง)

เงินสนับสนุนสําหรับการฝกอบรมจางงานกลุม
เพื่อสนับสนุนการถายงานสูก ารจางงานประจําจะมีเงินสนับสนุนให
สําหรับการฝกอบรมณบริษัทตางๆในกลุมเล็กๆ (ผูร บั การฝก 5 คน) ซึ่งจะ
มีเทรนเนอรคอยใหการชวยเหลือ (ประเภทสัญญาและประเภทจาง)
ยังมีการจายเงินสนับสนุนเพื่อการฝกปฏิบตั ิจริงสําหรับนักเรียนการศึกษา
พิเศษและการฝกคนงานที่พิการ

กรมแรงงานเขต
Hello Work

ศูนยสงเสริมการ
จางงาน
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3. การใหการสนับสนุนในการหางานสําหรับกอนจางงานและเมื่อเขาทํางาน
แผนภาพที่ 9 การใหการสนับสนุนในการหางานสําหรับกอนจางงานและเมื่อเขาทํางาน
การขึ้นทะเบียนและจัดหางาน
ฉันอยากหางานทําทันที
ฉันกําลังมองหาที่ ที่มีการ
จางงาน

สถาบันสนับสนุนการ
ใหบริการใหคําปรึกษา

ดวยการสมัครงานที่ Hello Work ผูสมัครจะไดรบั การขึ้นทะเบียนหา
งาน โดยพิจารณาจากความสามารถและคุณลักษณะที่ตรงกับงาน
ทางHello Work จึงจะจัดหางานให เมื่อจําเปน เจาหนาทีจ่ ะรวม

Hello Work

ติดตามไปผูสมัครงานเมื่อมีการแนะนํางานดวย
ฉันอยากรูวาฉันจะสามารถ
ทํางานตอ ณ ที่ทํางานที่ฉนั
ไดรับการแนะนําหรือไม
ฉันกังวลวาฉันจะสามารถปรับตัวให
เขากับที่ทํางานไดหรือไม ดังนั้นฉัน
จึงอยากจะทํางานในขณะที่ไดรับ
การดูแลเปนพิเศษ
ฉันมีปญ
 หากับงานและการสื่อสาร
กับที่ทํางาน ดังนั้นฉันจึงอยากไดรับ
ความชวยเหลือจากครูผูฝกสอนงาน
ฉันตองการรับคําปรึกษาทีส่ ืบเนื่อง
จากความกังวลทั้งหลายจากที่
ทํางาน ฉันตองการคําปรึกษา ไมใช
แคเฉพาะชีวิตการทํางาน แตรวมถึง
เรื่องชีวิตประจําวันดวย
ฉันไดรบั บาดเจ็บและพิการในขณะที่
ทํางาน ฉันอยากทํางานตอ ณ ที่
ทํางานเดิม แตฉันสงสัยวาควรจะทํา
อยางไรดี
ฉันไมไดทํางานเนื่องจากเปนโรค
ภาวะสองอารมณ และปจจัยอื่นๆ
แตฉันตองการความชวยเหลืออยาง
พิเศษ เพื่อที่ฉันจะสามารถกลับไป
ที่ที่เคยทํางานได
ฉันมีความบกพรองทางสติปญญา
ฉันจึงอยากเริ่มตนงานที่มี
ผลกระทบต่ํา มีชวั่ โมงการทํางาน
นอย เพื่อลองดูวาฉันจะทํางานตอ
ไดหรือไม

โปรแกรมทดลองจางงาน
ดวยสัญญาจางงานแบบกําหนดระยะตายตัวกับนายจาง จะมีการ
ทดลองจางงานเปนระยะเวลา 3 เดือน ความกังวลที่เกิดจากงานจะ

Hello Work

ลดลง และความเขาใจซึ่งกันและกันระหวางนายจางและลูกจางจะมี
มากขึ้นโดยมีจุดมุงหมายเพื่อการจางงานประจํา
การชวยเหลือจากครูผูฝกสอนงาน
จะมีการสงครูผูฝกสอนงานไปประจํายังที่ทํางาน และใหความ
ชวยเหลือเปนพิเศษแกผูพิการและนายจาง ตามสภาพความพิการ
กอนและหลังการจางงาน(ครูผูฝกสอนจะประจําที่องคกรสวัสดิการ
สังคม ซึ่งใหการชวยเหลือการจางงาน นอกเหนือไปจากศูนยอาชีพ
ทองถิ่นเพื่อผูพิการ)

ศูนยอาชีพทองถิ่นเพื่อผู
พิการ
องคกรสวัสดิการสังคม

การสนับสนุนแบบองครวมในการทํางานและดานชีวิต
จัดใหคําปรึกษาแบบองครวม และการชวยเหลือที่เกี่ยวกับการจาง
งานและชีวิต ผานการใหคําปรึกษา ณ ศูนยจางงานและชวยเหลือ
ชีวิตเพื่อผูพิการรวมทั้งการเยี่ยมเยือนที่ทํางาน

ศูนยการจางงานและ
ชวยเหลือชีวิตเพื่อผู
พิการ

การสนับสนุนเพื่อการจางงานตอ
เพื่อชวยเหลือลูกจางที่พิการขณะอยูในสัญญาจางงานใหได
ทํางานตอ ณ ที่ทํางานเดิม จะมีการใหความชวยเหลือแกลูกจาง
เหลานี้และนายจาง ดวยความรวมมือกับองคกรทองถิ่นที่
เกี่ยวของ โดยการใชมาตรการสนับสนุนหลากหลายกันไป

Hello Work

การใหการสนับสนุนใหกลับมาทํางานของผูบกพรองทางสติปญญา
(Re-work support)
ดวยความรวมมือกับแพทยผูดูแลและบุคคลที่เกี่ยวของ การใหการชวยเหลือ
ไดแกการประสานงานใหกลับเขาทํางาน การพัฒนาชีวิตประจําวัน ประสบการณ
ทํางานเบื้องตน(เรียกวา Rehabilitation work) และการพัฒนา

ศูนยอาชีพ
ทองถิ่นเพื่อผู
พิการ

สภาพแวดลอมของสถานที่ทํางานใหสนองการใชงานของลูกจางที่พิการ
โปรแกรมการจางงาน Step-up เพื่อผูบกพรองทางสติปญญา
ดวยสัญญาจางงานที่กําหนดระยะแนนอน แตละคนจะเริ่มจากงานระยะสั้น
( 10 ชม. หรือมากกวานั้นในหนึ่งสัปดาห) มุงใหเกิดการจางงานประจํา โดย
คอยๆขยายชั่วโมงการทํางานในระหวางชวงระยะกําหนด (จาก 3-12 เดือน)
ขณะที่ความกังวลตองานจะลดลงและความเขาใจซึ่งกันและกันระหวาง
นายจางและลูกจางที่บกพรองทางสติปญญามีมากขึ้น ผูบกพรองทาง
สติปญญาในกลุมนีส้ ามารถใชโปรแกรมนี้ได

Hello Work
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4. การสนับสนุนเมื่อออกจากงานและเปลี่ยนงาน และการสนับสนุนเพื่อกลับเขาทํางานใหม
แผนภาพที่ 10 การสนับสนุนเมื่อออกจากงานและเปลี่ยนงาน และการสนับสนุนเพื่อกลับ
เขาทํางานใหม
สถาบันสนับสนุนการ
ใหบริการใหคําปรึกษา

ฉันอยากเปลี่ยนงานเพราะ
ไมสามารถเขากับงาน ณ ที่
ทํางานปจจุบันได
ฉันลาออกจากงานและอยาก
ไดงานใหม
ฉันเคยทํางานที่บริษัท
แหงหนึ่ง แตฉันถูกไลออก

ฉันอยากหางานทําและไดใช
โปรแกรมสนับสนุนการ
เปลี่ยนถายงาน แตงาน
ประจํามันคอนขางยาก
ฉันรูสึกวาเปนการยากที่จะ
ทํางานตอไปเพราะสภาพ
รางกายของฉันเปนอุปสรรค

ใหการปรึกษาดานอาชีพ การจัดหางาน และการจายคา
ประกันการจางงาน
-หากสมัครงานที่ Hello Work ผูสมัครจะไดขึ้นทะเบียนผูหา
งาน โดยการยึดตามความตองการของบุคคลนั้นๆ Hello
Work จะทําการจัดหางานให
-เมื่อลูกจางถูกเลิกจาง เขาจะไดรับคาเบี้ยเลี้ยงขั้นพื้นฐาน
ภายใตระบบประกันการจางงาน หลังจากที่ไดผานขั้นตอนที่
จําเปนในการเขาชื่อเปนผูวางงาน

Hello Work

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

โปรแกรมสนับสนุนเพื่อการทํางานตอ (type A)
นอกเหนือไปจากการใหโอกาสในการทํางานที่ยึดตาม
สัญญาจางแลว ยังใหการสนับสนุนใหยายไปทํางาน
ประจําสําหรับผูที่พัฒนาความรูและทักษะที่จําเปนตอ
โปรแกรมสนับสนุนเพื่อการทํางานตอ (Type B)
นอกเหนือจากการใหโอกาสในการทํางานและกิจกรรมการ
ผลิต ยังใหการสนับสนุนแกผูที่พัฒนาความรูและทักษะที่
จําเปนตอการทํางานเพื่อที่พวกเขาสามารถเขาทํางานได

ผูใหการสนับสนุน
Type A

ผูใหการสนับสนุน
Type B
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5. การใหการสนับสนุนแกผูพิการที่ทํางานที่บาน
แผนภาพที่ 11 การใหการสนับสนุนแกผูพกิ ารที่ทํางานที่บาน

ฉันอยากทํางานที่บานโดยใช
ทักษะตางๆเชนเทคโนโลยี
ไอที

ฉันอยากใหมีงานที่จางคน
ภายนอกเสนอใหแกผูพิการ
ที่ทํางานที่บานดวย

การใหการชวยเหลือจากองคกรสนับสนุนเพื่อผูพิการที่
ทํางานที่บาน
องคกรเหลานี้ไดรับออรเดอรมาจากผูจางงานและทําการสงตอ
งานแกผูพิการองคกรจะใหการสนับสนุนเชนคําแนะนําและ
คํายืนยันงานรวมทั้งทําการจายเงินคาจางใหนอกจากนี้ยังจัด
ฝกอบรมอาชีพและสนับสนุนการการจางงาน

การจายเงินชวยเหลือพิเศษและรางวัลพิเศษเพื่อ
สนับสนุนผูพิการที่ทํางานที่บาน
มีการใหเงินชวยเหลือพิเศษและรางวัลพิเศษแก
นายจางที่ทําการจัดจางงานผูพิการที่ทํางานที่บานโดย
ยึดตามจํานวนเงินที่จายคาจาง

สถาบันสนับสนุนการ
บริการใหคําปรึกษา

องคกรสนับสนุนผูพิการที่
ทํางานที่บา น

ศูนยสนับสนุนการ
จางงาน
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6. การใหการสนับสนุนนายจาง
แผนภาพที่ 12 การใหการสนับสนุนนายจาง
ตําแหนงงานวางและการจัดหางาน
(เลือกงานใหแกผูพิการ)
มุงเนนที่การยื่นเสนอตําแหนงงานวางและการแนะนําผูพิการที่ตรง
กับความตองการของนายจางรายใหม

ฉันอยากทราบเกี่ยวกับการ
สนับสนุนที่มีในบริษัทเมื่อทํา
การวาจางผูพิการ

สถาบันสนับสนุนการ
บริการใหคําปรึกษา

Hello Work

โปรแกรมทดลองจางงาน
ตลอดระยะเวลาทดลองจางงานเปนเวลา3 เดือนความกังวลเกี่ยวกับการจางผูพิการ
ลดนอยลงจนกระทั่งถึงตอนที่จางประจํามีการใหรางวัลสนับสนุน

40,000 เยนตอ

Hello Work

เดือน ตอลูกจางหนึ่งคนซึ่งจะจายใหนายจางระหวางชวงทดลองจางงาน
การจางงานแบบเขยิบขึ้น(Step-upEmployment)แกผูบกพรองทาง
สติปญญา
สําหรับผูทบี่ กพรองทางสติปญญาจะเปนการใชโปรแกรมจางงานแบบ step-up

Hello Work

ที่แตละคนเริ่มงานดวยชั่วโมงการทํางานระยะสัน้ ๆจะคอยๆขยายเวลาโดยใหเปนไป
ตามแตที่บุคคลสามารถปรับตัวเขากับที่ทํางานไดมากนอยแคไหนซึ่งจะนําไปสูการ
จางงานโดยราบรื่นตอไปรางวัลสนับสนุน 25,000 เยน /เดือน/ลูกจาง 1 คนที่จาง

ฉันอยากไดขอมูลเกี่ยวกับ
ความรูในการจางงานผูพิการ

งานในโปรแกรมStep-up Employment
บริการอางอิงสําหรับการจางงานผูพิการ

JEED

การสงเสริมเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกที่เกี่ยวของกับงาน
การใหคําแนะนําและขอมูลหลากหลายในเรื่องการจางงาน

ศูนยใหขอมูลสวนกลาง
สําหรับผูพิการ

การฝกอบรมที่เกี่ยวกับการสนับสนุนการจางงานผูพิการ
โปรแกรมสนับสนุนการจัดจางงาน
เงินสนับสนุนเพื่อการพัฒนาการจางงานผูสมัครที่ทําการจางไดยาก
ลูกจางจะไดรับเงินบางสวนจากเงินเดือน เปนระยะเวลาหนึ่ง หากนายจางจาง

ฉันอยากรูเกี่ยวกับขอดีที่
เกิดกับบริษัทที่จางผู
พิการ

ศูนยอาชีพทองถิ่น
เพื่อผูพิการ
กรมแรงงานเขต
Hello Work

งานผูพิการที่แนะนําโดย Hello Work
รางวัลสนับสนุนในขั้นแรก
วิสาหกิจขนาดเล็กและขนาดกลางที่ไมมปี ระสบการณในการจางผูพิการมากอน

กรมแรงงานเขต

จะมีคุณสมบัติในการรับรางวัล 1 ลานเยน
เงินสนับสนุนในการอํานวยความสะดวกในการกอตั้งบริษัทสาขาพิเศษ
ในกรณีที่มีการกอตั้งบริษทั สาขาพิเศษขึ้นหรือบริษทั ที่จางลูกจางผูพิการขั้น

กรมแรงงานเขต

รุนแรงเปนปริมาณมาก และมีการจางงานผูพิการ 10 คนหรือมากกวานัน้ ก็จะมี
เงินสนับสนุนให
เงินสนับสนุนภายใตระบบภาษีและเงินเพื่อจางงานผูพิการ
เงินสนับสนุนจะจายใหแกนายจางทีจ่ ัดเตรียมหรือปรับปรุงสิ่งอํานวยความ
สะดวกในที่ทํางานทีจ่ ําเปนตอการจางงานผูพิการหรือมีมาตรการพิเศษที่ใช
จัดการจางงานอยางเหมาะสม
มาตรการจูงใจทางภาษีอากรแกบริษัทที่จางผูพิการ
มีมาตรการจูงใจทางภาษีอากรแกบริษัทที่จัดจางผูพิการหลายมาตรการ

Hello Work

Hello Work

ศูนยสงเสริมการ
จางงาน

Taxation Office
สํานักงานจัดเก็บภาษี
อากร
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การเตรียมตัวเขาทํางานและการฝกอบรม
การใหการสนับสนุนการเตรียมความพรอมทํางาน
ใหการสนับสนุนตามความตองการของผูพิการแตละคนในการไดรับการจางงาน ไดกลับเขา
ทํา งานใหม และปรั บ ตั ว ให เ ข ากั บ ที่ ทํา งาน ทัก ษะสัง คมและแรงงานขั้น พื้น ฐานจะไดรั บ การ
พัฒนาขึ้นโดยผานประสบการณการทํางาน ณ ที่ทํางานที่จําลองขึ้น และมีการบรรยายที่ใหความรูที่
จําเปนเกี่ยวกับอาชีพและการไดรับการจางงาน
โปรแกรมสนับสนุนการเปลี่ยนถายงาน
ใหการสนับสนุนแกผูพิการทีต่ องการทํางานในบริษัทหรือ ผูที่อยากมีทักษะเพื่อทํางานที่บาน
หรือเริ่มธุรกิจขึ้นใหม ใหการสนับสนุนผูพิการที่ฝกปฏิบัติงาน ณ สถานที่ที่มีผูใหการสนับสนุนหรือที่
บริษัทตางๆ โดยยึดตามโปรแกรมที่กําหนดชวงเวลาไว เพื่อหาสถานที่ทํางานที่เหมาะสมใหและเพื่อ
การปรับตัวไดหลังจากการรับเขางาน เมื่อมีการเพิ่มพูนความรูและทักษะที่จําเปนตอการทํางานแก
ลูกจางและการหาคนที่เหมาะกับบริษัทเหลานั้นแลว จึงจะมีก ารมุงเปาไปที่การจัดจางงานใหแก
บริษัทหรือจางงานที่ทํางานที่บาน ชวงระยะเวลาที่ใหการสนับสนุนโดยมาตรฐานคือ 24 เดือน และ
จะไมมีสัญญาจางงานระหวางตัวผูพิการและผูใหการสนับสนุน
การฝกอบรมการปรับเขากับงาน
นายจางจะไดรับมอบอํานาจโดยเจาหนาที่เขตเพื่อทําการฝกอบรมแกผูพิการทางรางกาย
และผูพิการทางสติปญญา ใหทําในประเภทงานที่เหมาะกับความสามารถของบุคคลเหลานั้นเปน
เวลา 6 เดือนหรือนอยกวานั้น (1 ปหรือนอยกวานั้นในกรณีของวิสาหกิจขนาดเล็กหรือขนาดกลาง
และกับผูฝกงานที่พิการขั้นรุนแรง) เพื่อชวยใหบุคคลเหลานั้นปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมในที่
ทํางาน เปาหมายคือการที่ผูฝกงานจะไดรับการจางงานตอไปหลังจากหมดระยะฝกงาน
ระหวางชวงการฝกงาน จะมีการจายคาคอมมิชชั่นใหรวม 24,000 เยน /คน/เดือน (25,000
เยน/คน /เดือน ในกรณีที่พิการขั้นรุนแรง) และมีคาเบี้ยเลี้ยงฝกงาน (ในกรณีที่ผูฝกงานที่มีคุณสมบัติ
เปนผูรับประกันการตกงาน เปนเบี้ยเลี้ยงพื้นฐาน)
การประยุกตหลักสูตรระยะสั้น
เจาหนาที่เขตยังใหมีการฝกงานระยะสั้นแกลูกจาง เพื่อเปนการชวยเพิ่มความมั่นใจแกผู
ฝกงานพิการโดยใหไดรับประสบการณการทํางานจริงในระหวางชวงที่ลูกจางไดรับประเมินทักษะ
และการปรับตัวเขากับงาน ชวงระยะฝกปฏิบัติงานจริงจะประมาณ 2 สัปดาหหรือนอยกวานั้น โดย
ตามหลักการ
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(4 สัปดาหหรือนอยกวานั้นในกรณีที่พิการขั้นรุนแรง) คาคอมมิชชั่นคือ 960 เยน/ผูฝกงาน 1 คน/วัน
(หรือ 1,000 เยน/ผูฝกงาน 1 คน/วัน ในกรณีที่พิการขั้นรุนแรง) ซึ่งจะจายใหแกนายจางและคาเบี้ย
เลี้ยงฝกงานจะจายใหผูฝกงาน
การฝกอบรมอาชีพสาธารณะ
ตามที่กฎหมายสงเสริมการพัฒนาความสามารถในดานอาชีพวาไว คือจะมีการฝกอบรม
อาชีพสาธารณะที่ปรับใหเขากับความพิการหลายประเภท ณ ศูนยพัฒนาความสามารถดานอาชีพผู
พิการ โดยดําเนินการภายใตความรวมมืออยางใกลชิดกับองคกรที่เกี่ยวของ เชน Hello Work และ
ศูนยอาชีพเพื่อผูพิการ โดยคํานึงที่หัวขอและวิธีฝกอบรม
ที่ศูนยพัฒนาความสามารถดานอาชีพสาธารณะสาขาหลัก ยังใหการสนับสนุนการจัดตั้ง
คอรส ฝกอบรมแกผูบ กพรองทางสติปญ ญาและผูบ กพรองทางการเรีย นรูดวย นอกจากนี้ ยังมี
สภาพแวดลอมที่เอื้ออํานวยความสะดวก เชน ประตูอัตโนมัติ ทางลาด ราวบันได และหองน้ําผูพิการ
ซึ่งไดรับการพัฒนาใหเอื้อตอการฝกอบรมแกทุกๆคน
การฝกอบรมที่เหมาะกับความสามารถของผูพิการ
ผูประสานงานในการฝกอบรมอาชีพแกผูพิการจะไดรับมอบหมายในแตละเขต และศูนยที่
ฝกอบรมตามสัญญาไดกําหนดไวโดยศูนยพัฒนาความสามารถดานอาชีพทั้งหลายเพื่อดําเนินการ
ฝกอบรม ไดแก บริษัทที่ระบุไว องคก รสวัสดิการสังคม NPOs องคกรฝกอบรมและใหการศึกษา
ภาคเอกชน เปนตน เพื่อใหความรูและทักษะที่จําเปนตอการหางานในภูมิภาคที่ผูสมัครอาศัยอยู
ตามหลักการแลว ระยะเวลาฝกอบรมตามสัญญาจะนอยกวา 3 เดือน
จุดประสงค
เพื่อใหการสนับสนุนการจางงานแกผูพิการ จะมีการมอบหมายการดําเนินการไปยัง
บริษัทตางๆ บริษัทเพื่อสวัสดิการสังคม NPOs และ องคกรฝกอบรมและใหการศึกษาภาคเอกชน
และจะมีการฝกอบรมอาชีพสาธารณะเพื่อใหมีความรูและทักษะที่จําเปนในการหางาน ในภูมิภาคที่
ผูสมัครอาศัยอยู
โครงสราง
- ผูฝกงานคือผูพิการที่ไดรับการขึ้นทะเบียนที่ Hello Work ในฐานะผูหางาน
- ศูนยพัฒนาความสามารถดานอาชีพเขต (ศูนยหลัก) มอบหมายใหมีการฝกอบรม
ไปยังสถาบัน หรือหนวยงานทั้งหลาย
- ผูประสานงานฝกอบรมอาชีพแกผูพิการประจํายังเขตตางๆเพื่อจัดหาสถาบันหรือ
หนวยงานที่จัดการฝกอบรม จัดหาผูฝกอบรม และจัดผูฝกอบรมใหตรงกับการฝกอบรมงาน
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หลักสูตรฝกอบรม
1. ความรูและทักษะที่ไดจ ากการฝกอบรมนี้จ ะทําใหไดความรูและทักษะในการ
สนับ สนุนการจางงาน โดยหลัก คือผานการบรรยายในหองเรีย น ณ บริษัท ดานสวัสดิก ารสังคม
NPOs และองคกรฝกอบรมและใหการศึกษาภาคเอกชน
2. เทคนิคที่ไดรับโดยตรงจากการฝกอบรมเพื่อใหเกิดความสามารถในการทํางาน
โดยใชสถานที่ปฏิบัติการของบริษัท
3. e-learning course สําหรับผูพิการที่มีปญหาในการเดินทางไป-กลับ และมุง
หมายที่จ ะได รับ ทั ก ษะทางไอที ใ นระดั บ ที่ เ พีย งพอที่ จ ะทํ างานที่ บา นได โดยใชป ระโยชนจ าก
อินเตอรเน็ท เชน การเสนองานและการตรวจงานบนเว็บ อีเมลล เว็บบอรด และแชทกับผูเรียนราย
อื่นๆ
4.การฝกอบรมขั้นตนแกนักเรียนที่มีความตองการพิเศษจัดเพื่อนักเรียนระดับมัธยม
ปลายที่มีความตองการพิเศษ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาความสามารถทางอาชีพเพื่อใหไดงานทํา
5.การฝกอบรมแกลูกจางปจจุบันมุงเพื่อใหความรูและทักษะที่จําเปนเพื่อการจาง
งานตอไป
ชวงระยะเวลาฝกอบรมและเวลา
ตามหลักการคือ 100 ชั่วโมง/ 1 เดือน เปนเวลา 3 เดือน สามารถยืดหยุนได ตาม
สภาพความพิการของแตละบุคคล
คาใชจายในการดําเนินการ
คาใชจายสูงสุด 60,000 เยน/เดือน /ผูฝกงาน 1 คน โดยจะจายใหแกสถาบัน ที่
ดําเนินการ (สําหรับการฝกอบรมลูกจางปจจุบัน จะมีคาใชจายในการดําเนินการตามเงื่อนไขยึดตาม
ชั่วโมงฝกอบรม)
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แผนภาพที่ 13 การฝกอบรม
กระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการสังคม

สัญญาฝากขายสินคา

เขตตางๆ
(ศูนยพัฒนาความสามารถดานอาชีพ)
เขาใจสภาวะของผู
พิการ

ผูพิการ

ผูประสานงานฝกอบรม
ดานอาชีพแกผูพิการ

เขาใจความตองการของคอรสอบรม
การจัดจางผูพิการ

บริษัท

จัดการฝกอบรมตามความรับผิดชอบที่สอดคลองกับความ
ตองการจางงานในทองถิ่นและสภาพความพิการของแตละ
บุคคลโดยความรวมมือกับHello Work
มอบหมายงานไปยัง

องคกรฝกอบรมและใหการศึกษาภาคเอกชน

บริษัทดานสวัสดิการสังคม

NPOs

บริษัทตางๆ

เนื้อหาตามสัญญาฝกอบรม
ระยะเวลา3 เดือน100 ชั่วโมง/เดือนยอดสูงสุด 60,000 เยนตอผูฝก 1 คน
<คอรสฝกอบรม>
1. ความรูและทักษะอาจรวมถึงการฝกปฏิบัติงานจริง
2. อบรมเทคนิคที่เกี่ยวของโดยตรง
(พัฒนาและปรับปรุงทักษะโดยตรงที่ใชในที่ทํางาน)
3. e-learning course
4. อบรมขั้นตนแกนักเรียนที่มีความตองการพิเศษ
5. อบรมแกลูกจางปจจุบัน คาใชจายในการดําเนินการยึดตามเงื่อนไขตามชั่วโมงที่ฝกอบรม

การสนับสนุนเพื่อหางาน สําหรับกอนการจางงานและปรับเขากับงาน
โปรแกรมทดลองจางงาน
ดวยการแนะนํา “การทดลองจางงาน” ไปยังบริษัท ที่เ กิดความลังเลที่จ ะจางงานผูพิก าร
เนื่องจากขาดความรูและประสบการณในการจัดการกับผูพิการ จะทําใหบริษัทเหลานี้ตองทํางาน
อยางขันแข็งในการจัดจางผูพิการ
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นายจางที่มีคุณสมบัติเหมาะสําหรับโปรแกรมนี้
- นายจางที่ทําธุรกิจที่มีระบบประกันการจางงาน
- นายจางที่ไมไดปลดลูกจางออกจากตําแหนงภายในชวง 6 เดือนลาสุด
- นายจางที่ไมไดจางผูรวมโปรแกรมในชวง 3 ปลาสุด
(รัฐบาล องคกรสาธารณะทองถิ่นแหงชาติ และองคกรพิเศษไมรวมอยูในนี)้
ชวงลงมือปฏิบัติ
ชวงเวลาของการทดลองจางงานตามหลัก การคือ 3 เดือน นายจางที่ไดรับ การ
แนะนําโดย Hello Work จะทําสัญญาจางงานแบบกําหนดระยะแนนอนกับผูรวมโปรแกรมมีความ
เปนไปไดที่จะมีการยกเลิกการฝกอบรมของผูรวมโปรแกรมได ในกรณีที่ชวงเวลา 3 เดือนไดผานพน
ไปและยังไมไดเขาสูการจางประจํา การทดลองจางงานจะจบลงกอนระยะที่ระบุในสัญญา หากการ
ทดลองจางงานสิ้นสุดลงเนื่องจากสถานการณของนายจางเองใน ระหวางชวงเวลาที่กําหนด ใหถือ
วาเปนการเลิกจางดวย
สภาพการทํางาน
การทดลองจางงานเปนสัญญาจางทีก่ ําหนดระยะเวลาแนนอนระหวางนายจางและ
ผูเ ขารวมโปรแกรม ดังนั้นสภาพการทํางานระหวางชวงทดลองจางงานจึงตองมีก ารระบุไวตาม
กฎหมายที่เกี่ยวของกับแรงงาน ซึ่งไดแก กฎหมายแรงงานมาตรฐาน (the Labor Standards Law)
นอกจากนี้ ในกรณีที่สภาพการทํางานตรงกับที่มีสําหรับลูก จางปกติ ก็จ ะมีก ารใชระบบประกัน
สุขภาพแรงงาน
ขั้นตอนการสมัคร
นายจางควรจะดําเนิน ขั้น ตอนการสมัครที่เ กี่ย วกับ การทดลองจางงานที่ Hello
Work ซึ่งมีขอบเขตอํานาจในบริษัทที่เกี่ยวของ
การจายรางวัลจูงใจสําหรับการทดลองจางงาน
หลั ง จากการทดลองจ า งงานเสร็ จ สิ้ น จะมี ก ารให ร างวั ล จู ง ใจแก น ายจ า งที่
ดําเนินการทดลองจางงาน ตามหลักการคือ รางวัล 40000 เยน/เดือน/ลูกจางหนึ่งคน
การจัดใหบริการฟนฟูดานอาชีพ
หากตองการการสนับสนุนในการจัดการจางงานผูพิการ จะมีการใหบริการฟนฟูหลายอยางขึ้นโดย
ศูนยอาชีพทองถิ่นเพื่อผูพิการ เพื่อใชในการทดลองจางงาน
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แผนภาพที่ 14 การจัดใหบริการฟนฟูดานอาชีพ

ฉันไมรูเรื่องเกี่ยวกับการจัดการ
จางงานหรือวิธรี ับมือกับผูพิการ

ความกังวล

ฉันไมรูวางานประเภทไหนที่
ควรจะมอบหมายใหทํา

นายจาง
มีการจางงานผูพกิ ารทาง
รางกายทํางานทีน่ ี่แตนี่เปนครั้ง
แรกที่มกี ารจางงานผูบ กพรอง
ทางสติปญญา

การทดลองจางงาน
(การจางงานที่กําหนดระยะเวลา
แนนอนเปนเวลา 3 เดือน)

การจางงานโดยทั่วไป

ฉันไมรูวาตองพิจารณา
เรื่องอะไรบางในดานที่
เกี่ยวกับที่ทํางานที่ตอง
ปรับปรุงเพื่อผูพิการ

การลดทอนความกังวล

ความกังวล
ความกังวล
ความกังวล ฉันกังวลวาการ
ฉันไมรูวางานอะไรที่จะ
เหมาะกับฉัน

ผูพิการ

ฝกอบรมจะชวยฉันได
จริงหรือไม

นี่เปนครั้งแรกที่ฉนั ไดรับการจางงานฉัน
กังวลวาฉันจะรับมือกับงานที่ไดรับได
หรือไม

การใหการสนับสนุนโดยครูผูฝกสอนงาน
เพื่อที่ผูบ กพรองทางสติปญ ญาและบกพรองทางการเรีย นรูจ ะสามารถปรับ ตัวเขากับ ที่
ทํางานไดเปนอยางดี จะมีครูผูฝกสอนงาน ณ ที่ทํางานนั้นๆ และคอยใหการชวยเหลือเปนรายบุคคล
อยางดีครูผูฝก สอนงานจะประจํา ณ (*1) ศูนยอาชีพทองถิ่นเพื่อผูพิก ารเพื่อใหการดูแลชวยเหลือ
นอกจากนี้ องคกรดานสวัสดิการทองถิ่นหรือนายจางที่มีความรูในการสนับสนุน การจางงานจะ
มอบหมายใหครูผูฝกสอนงานดวยตนเอง (*2) และยังใหการสนับสนุนโดยการใชเงินสนับสนุนเพื่อครู
ผูฝกสอนงาน โดยความรวมมือกับศูนยอาชีพทองถิ่นเพื่อผูพิการ
*1 หมายถึง ครูผูสอนที่ประจํา ณ ศูนยตางๆ
*2 ไดรับ มอบหมายโดยบริษัท ดานสวัสดิการสังคม เรียกวา Type 1 Job Coaches สวนที่
มอบหมายโดยนายจางเรียกวา Type2 Job Coaches
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รายการสนับสนุนโดย Job Coaches ศูนยอาชีพทองถิ่นเพื่อผูพิการ
แผนภาพที่ 15 การสรางแผนฟนฟูสมรรถภาพดานอาชีพ
การสรางแผนฟนฟูสมรรถภาพดานอาชีพโดย
ผูใหคําปรึกษาดานอาชีพเพื่อผูพิการ

การสรางแผนสนับสนุนของ
Job Coach

องคกรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสําหรับ
รับเงินสนับสนุนกรณี Type 1 Job
Coaches (บริษัทดานสวัสดิการสังคม)

ทํางานรวมกัน

Job Coaches ประจํา ณ ศูนยตางๆ
แผนสนับสนุนJob Coach
จัดทําโดยองคกรและอนุมัติโดยศูนยอาชีพ
(หรือจัดทําโดยศูนยอาชีพ)

การใหการสนับสนุน ณ ที่ทํางาน
ผูพ ิการ

Type1 Job Coach

นายจาง

การใหการสนับสนุนโดย Job Coaches
- มีการใหการสนับสนุนตามระยะเวลาที่กําหนดไว กอน และหลัง การจางงาน
- Job Coaches จะถูกสงไปยังสถานประกอบการและใหการดูแลชวยเหลือโดยตรงและเปนพิเศษ
เพื่อใหผูพิการปรับตัวเขากับที่ทํางานได
- นอกเหนือไปจากการใหก ารสนับสนุนลูกจางผูพิการแลว Job coaches ยังใหคําแนะนําที่
จําเปนแกนายจางหรือลูกจางอื่นๆ เพื่อการปรับตัวใหเขากับสถานที่ประกอบการ และปรับงาน
หรือสภาพแวดลอมในที่ทํางานหากจําเปน
- จุ ดประสงคห ลั ก ของการมี Job Coach ก็เ พื่ อ การปรั บ ปรุ งพั ฒ นาระบบส ง เสริ ม สถาน
ประกอบการและชวยใหคนงานผูพิการไดปรับตัวเขากับสถานประกอบการได Job coachจะคอยๆ
ถายทอดกิจกรรมชวยเหลือสนับสนุนหลัก ไปยังบุคคลในที่ประกอบการที่จะสามารถรับผิดชอบการ
ชวยเหลือสนับสนุนนี้ได
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เวลาที่ใหการสนับสนุน
- เมื่อไดรับการจาง (ใหการสนับสนุนเริ่มกอนหนาหรือ ณ เวลาที่เริ่มจางงาน)
- เมื่อเกิดปญหาขึ้นในสถานประกอบการ เนื่องจากความเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมใน
ที่ทํางาน เชน การยายที่ใหม หรือ การยายบุคคล
ผูพิการที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม
ผูพิการที่กําลังหางานทํา หรือไดรับจางงานอยู ซึ่งตองการการดูแลโดย Job Coaches
(ผูบกพรองทางสติปญญาและทางการเรียนรู หรือผูพิการที่ตองการความชวยเหลือในการปรับเขา
กับสถานที่ประกอบการ)
แผนภาพที่ 16 แสดง Job coach

-คําแนะนําที่เกี่ยวกับการจัดการจางงานโดย
พิจารณาจากสภาพความพิการ
- คําแนะนําที่เกี่ยวกับการมอบหมายงานและ
เนื้อหาของงาน
นายจาง
(ผูควบคุมการจัดการ/ ผูดูแลดานทรัพยากรมนุษย)

ผูควบคุม

-

การใหการสนับสนุนเพื่อเพิ่มประสิทธิผล

-

การใหการสนับสนุนเพื่อการจัดการดาน
สุขภาพและสรางเสริมใหเกิดความ
สอดคลองในชีวิตประจําวัน

การสนับสนุนเพื่อเพิ่มความสามารถในการ
สื่อสารในที่ทํางาน

Job coach

ผูรวมงาน

ผูรวมงาน
-

การตระหนักรูของบริษัทในความเขาใจผูพิการ
คําแนะนําในการจัดการลูกจางผูพิการ
คําแนะนําที่เกี่ยวกับวิธีการสอน

ผูพิการ
ครอบครัว
- คําแนะนําดานการ
สนับสนุนครอบครัวเพื่อ
การมีชีวิตการทํางานที่
มั่นคง
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ชวงเวลาที่ใหการสนับสนุน
- ชวงเวลาจัดขึ้นตามแตละบุคคล (โดยมาตรฐานคือ 2 - 4 เดือน)
- การใหการสนับสนุนโดย Job Coaches จะไมไดมีใหโดยตลอดไป โดยจะหยุด
ก็ตอเมื่ออยูใ นขั้นที่ลูกจางไดรับ การชวยเหลือจากนายจางหรือเพื่อนรวมงานอยาง
เหมาะสม อันเกิดจากการไดรับคําชี้แนะในการแกปญหาตางๆที่ทํางาน ในชวงที่ยังมี
การใหการสนับสนุนดูแลผูพิการและนายจางอยู
- แมหลังจากการใหการดูแลชวยเหลือเสร็จสิ้นลงแลว ก็ยังมีการติดตามผลดวย
แผนภาพที่ 17 การติดตามผล
ใหการสนับสนุนชวงเปลี่ยนถาย
ใหการสนับสนุนอยางเขมขน

ชวงติดตามผล
ปญหาที่เกิดจะไดรับการ
วิเคราะหเพื่อนําไปปรับแก
อยางเขมขน

แกนหลักของการใหการสนับสนุนไดถูกสง
ตอไปยังที่ทํางานดวยการถายทอดความรู
เรื่องการใหการชวยเหลือและดูแลใหแก
ผูใหการสนับสนุนหลัก
เยี่ยมเยือน1-2 ครั้งตอสัปดาห

เยี่ยมเยือนที่ทํางาน
หนึ่งครั้งในสองสาม
สัปดาหหรือตอ
เดือน

ชวงเวลาที
่ใหกการสนั
บสนุฝนก1-7
เดือ(Education
น (มาตรฐานคืand
อ 2-4Training
เดือน) ในกรณี
ของศูCoaches)
นยอาชีพทองถิ่นเพื่อผูพิการ
การศึ
กษาฝ
อบรมผู
สอน
of Job

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

70

เงื่อนไขหนึ่ งในการมี สวนร วมในการฝก อบรมคือ การเปน ลู ก จางของบริษัท หรือ สถาน
ประกอบการที่ ไ ด รั บ การแต ง ตั้ ง ว า มี คุ ณ สมบั ติ เ หมาะสมในการได รั บ เงิ น สนั บ สนุ น คื อ job
coachestype 1และ type 2
นอกจากการฝกอบรมที่ดําเนินการโดย JEED แลว ยังมีการฝกอบรมอื่นๆที่กําหนดโดย กระทรวง
สาธารณสุข และสวัสดิการ โดยNPOs เปนผูดําเนินการ และหนวยงานฝ กอบรมอื่นๆที่จัดขึ้นเพื่อ
อุปถัมภ Job Coaches
การจางงานแบบ Step-up เพื่อผูบกพรองทางสติปญญา
สําหรับผูบกพรองทางสติปญญาและผูบกพรองทางการเรียนรูแลว แมวาจะสามารถทํางาน
ไดแตก็มีบอยครั้งที่เปนเรื่องยากสําหรับคนเหลานี้ที่จะทํางานมากกวา 20 ชั่วโมง ใน 1 สัปดาห โดย
ชั่ว โมงทํ างานที่กํ าหนดไว สํา หรั บ ลู ก จ างที่ พิ ก ารไดมี ก ารคํ านวณรวมไวใ นโควตาการจ างงาน
นอกจากนี้ ยังพบวามีหลายกรณีที่สภาวะทางสติปญญาไมมั่นคงอันเนื่องมาจากการพยายามรับมือ
กับงานใหม ดวยเหตุนี้ โปรแกรมทั้งหลายจึงมุงใหการสนับสนุนใหเ กิดความเข าใจซึ่งกันและกัน
ระหวางลูกจางที่มีความบกพรองทางสติปญญาและการเรียนรู กับนายจาง และเพื่อบรรเทาความ
กังวล โดยวิธี Step-up Employment (การจางแบบเขยิบขึ้น ) ที่แตละคนจะเริ่มงานดวยชั่วโมงการ
ทํางานสั้นๆ และจะคอยๆขยายเวลาออกไปโดยสอดคลองกับสภาพการปรับตัวของบุคคลนั้นๆ
นายจางที่มีคุณสมบัติเหมาะสม (เหมือนกับนายจางที่ทดลองจางงาน)
- นายจางที่ทําธุรกิจที่มีระบบประกันการจางงาน
- นายจางที่ไมไดปลดลูกจางภายใน 6 เดือนลาสุด
- นายจางที่ไดไดจางคนงานที่เกี่ยวของภายใน 3 ปลาสุด
รัฐบาล องคกรสาธารณะทองถิ่น และองคกรพิเศษไมไดรวมอยูในหัวขอนี้
ชวงลงมือปฏิบัติ
ชวงเวลาการจางงานแบบเขยิบขึ้น (Step-up employment) อยูที่ระหวาง 3 และ 12 เดือน
นายจางซึ่งไดรับการแนะนําโดย Hello Work จะทําสัญญาจางงานแบบกําหนดระยะแนนอนกับผู
รวมโปรแกรมแบบ Step-up employment
มีความเปนไปไดที่จะมีการยกเลิกการฝกอบรมของผูรวมโปรแกรมได ในกรณีที่ชวงเวลาที่
กําหนดไดผานพนไปและยังไมไดเขาสูการจางประจํา การจางงานแบบเขยิบขึ้นจะจบลงกอนระยะที่
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ระบุในสัญญา หากการทดลองจางงานสิ้นสุดลงเนื่องจากสถานการณของนายจางเองใน ระหวาง
ชวงเวลาที่กําหนด ใหถือวาเปนการเลิกจางดวย
สภาพการทํางาน
การจางงานแบบเขยิบ ขึ้น (Step-up employment) เปน สัญ ญาจา งงานแบบกําหนด
ระยะเวลาแนนอนระหวางนายจางและผูรวมโปรแกรม สภาพการทํางานระหวางชวงของการจางงาน
แบบเขยิบ ขึ้น จะตองเปน ไปตามกฎหมายแรงงาน 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
รางวัลจูงใจในกรณีจางงานแบบเขยิบขึ้นจะจายใหกับนายจางที่ดําเนินการโปรแกรมนี้ โดย
หลัก การทั่วไปแลว ปริ มาณของเงิน รางวัลคือ 25000 เยน/เดือน/คน ที่ ไดรับ การจางงานผา น
โปรแกรมแบบเขยิบขึ้น (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 กอนที่โปรแกรมจะเริ่มขึ้น
ระบบการจางงานผูพิการในประเทศออสเตรเลีย
ประเทศออสเตรเลีย มีระดับ การพัฒนาที่สูงกวาประเทศไทย (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 เฉลี่ยที่ 32,000 ดอลลารสหรัฐ (ไทย $ US 7,595) มี Gini index: 35.2 (ไทย
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43.2) ซึ่งแสดงวา มีการกระจายความมั่งคั่งดีกวาของไทย ชองวางระหวางคนรวย คนจนมีนอยกวา
ของประเทศไทย
ออสเตรเลียมีประชากร ประมาณ 20 ลานคน เนื่องจากเปนทวีปที่กวางใหญ มีขนาดถึง 7.6
ลาน ตารางกิโลเมตร แตภูมิประเทศตอนกลางเปนทะเลทราย ประชากรสวนใหญอาศัยอยูตามเมือง
หลวงของแตละมลรัฐ (6 รัฐ 2 เขตพิเศษ) ซึ่งอยูตามชายฝงแทบทั้งหมด ประชากรมีอายุขัยเฉลี่ย 80
ป (ไทย 70 ป) อัตราอานออกเขียนไดรอยละ 99
ดวยเหตุผลทางประวัติศาสตร รัฐบาลออสเตรเลีย จึงใหความสําคัญกับการจัดสวัสดิการ
สังคมใหแกประชาชนของตน และเนนเรื่องสิทธิ เสรีภาพ ศักดิ์ศรีของมนุษย โดยเฉพาะอยางยิ่ง การ
ใหการดูแลชาวอะบอริจิ้นซึ่งมาฐานะทางเศรษฐกิจ สังคม และทางการเมืองดอยกวาคนกลุมอื่นๆที่
อาศัยในประเทศ เปนพิเศษ และโดยที่ประเทศมีพื้นที่กวางใหญมาก แตประชากรนอย ในชวงเวลา
สองทศวรรษที่ผานมา ออสเตรเลียจึงมีนโยบายตอนรับผูมีการศึกษาจากประเทศตางๆใหไปตั้งถิ่น
ฐานในประเทศของตน
ออสเตรเลีย แบงการบริห ารราชการออกเปน 3 ระดับ คือ ระดับรัฐบาลกลาง (federal)
ระดับมลรัฐ/เขตพิเศษ (state/territory) และระดับทองถิ่น - เทศบาล (local government) แตละ
ระดับจะแบงบทบาทหนาทีก่ ันชัดเจน และแตละรัฐ และแตละทองถิ่นสามารถออกกฎหมาย นโยบาย
ของตนเองได ที่ไมขัดแยงตอกฎหมายและนโยบายของรัฐบาลกลาง
การสงเคราะหผูพิการเปนไปตามนโยบายการ ยกเลิกสถานสงเคราะหกลาวคือ รัฐพยายาม
หาทางใหการดูแลผูพิการกลายเปนเรื่องของครอบครัวและชุมชน ในทางปฏิบัติ รัฐจะจายเงินใหกับ
ผูทําหนาที่ดูแลผูพิการในครัวเรือน (career payment) สวัสดิการในดานนี้ทําใหการรับภาระในการ
ดูแลผูพิการในครัวเรือนเปนไปไดมากขึ้น นอกจากนั้นรัฐยังมีนโยบายสงเสริมบานสําหรับคนพิการ
(group home) บานดังกลาวอยูในชุมชนและในแตละหลังจะมีผูพิการอาศัยอยูรวมกันประมาณ 5
คน การอยูรวมกันของผูพิการ ทําใหเกิดการเรียนรูที่จะชวยเหลือซึ่งกันและกัน ในเวลาเดียวกันรัฐก็
ไมไดทอดทิ้งโดยจะจัดสงเจาหนาที่ไปเยี่ยมเยียนเพื่อใหการชวยเหลือเพิ่มเติม
นอกจากสวัสดิการเหลานี้แลวรัฐยังมีเงินสงเคราะหบางประเภทที่จายเพื่อชวยให คน
พิการสามารถดํารงชีวิตในสังคมไดดีพอควร อาทิ เงิน ชวยคาเดิน ทางและอื่น ๆ การสนับ สนุน
เหลานี้ทําใหนโยบายการใชครอบครัวและชุมชนเปนฐานในการสงเคราะหคนพิการเปนไปได
การชวยเหลือคนพิการในตลาดแรงงาน รัฐบาลออสเตรเลียไมไดใชวิธีการบังคับให
สถานประกอบการจางคนพิการทํางาน แตใชมาตรการหลายประเภทที่สามารถชวยเหลือการทํางาน
ในตลาดแรงงาน อาทิ
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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
นายจางที่ตองเตรียมจัดสถานที่และเครื่องมือการทํางานใหเหมาะสมกับการทํางานของผูพิการ
จากแนวคิ ด ดั งกล า วประเทศออสเตรเลีย จึ งไดจั ด ตั้ งองคก รรั ฐ วิ ส ากิ จ ขึ้น เพื่ อ
สนับสนุนการจางงานและการดูแลผูพิการในประทศโดยเรียกวา องคกรรัฐวิสาหกิจเพื่อผู
พิการชาวออสเตรเลีย(Australian Disability Enterprise)
ขอมูลเกี่ยวกับองคกรรัฐวิสาหกิจเพื่อผูพิการชาวออสเตรเลีย
องคกรรัฐวิสาหกิจเพื่อผูพิการชาวออสเตรเลียเปนหนวยงานธุรกิจเอกชนที่จัดหาโอกาสใน
การจางงานที่แทจริงใหแกผูพิการมากกวา 20,000 คนทั่วประเทศออสเตรเลีย การทําธุรกิจจัดซือ้ จาก
องคกรรัฐ วิสาหกิจ เพื่อผูพิก ารชาวออสเตรเลียจึงเปน มากกวาการทําธุรกิจที่ดี ตลอดจนการสราง
เครือขายในการจัดหางานผูพิการใหชุมชน บริษัท ครอบครัว
องคกรรัฐวิสาหกิจเพื่อผูพิการชาวออสเตรเลียเปนหนวยธุรกิจการคาซึ่งมีหนาที่จัดหาการ
จางงานใหแกผูพิการ โดยกอนหนานี้หนวยงานมีชื่อวาการบริการทางธุรกิจ ชื่อขององคกรรัฐวิสาหกิจ
เพื่อผูพิการชาวออสเตรเลีย ตราสัญลักษณของหนวยงาน และธุรกิจของหนวยงานไดมีการเปดตัวใน
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2008 ที่หนวยงานรัฐวิสาหกิจเพื่อผูพิการชาวออสเตรเลียที่เมลเบิรน ชื่อใหมนี้
ไดรวมหนวยงานรัฐ วิสาหกิจ เพื่อผูพิก ารชาวออสเตรเลีย เขาดวยกัน ทั้งหมดเขาดวยกัน เพื่อเปน
เครื่องหมายการคาแหงชาติอันเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน
ปจ จุบันมีรานคาของหนวยงานรัฐ วิสาหกิจเพื่อผูพิก ารชาวออสเตรเลีย 325 รานคาทั่ว
ออสเตรเลีย ใหความชวยเหลือในการสนับสนุน การจางงานแกผูพิการประมาณ 20,000 คน ใน
จํานวนนี้รวมถึงผูพิการในระดับ ปานกลางถึงมากซึ่งตองการความชวยเหลือในระดับมากอยาง
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ตอเนื่องเพื่อที่จะรักษาการจางงานเอาไว หนวยงานรัฐวิสาหกิจเพื่อผูพิการชาวออสเตรเลียไดรับ
เงินทุนสนับสนุนจากรัฐบาลออสเตรเลียจากหนวยงานเพื่อครอบครัว ที่พักอาศัย การบริการชุมชน
และกิจการของชนพื้นเมือง
ที่มาของหนวยงาน
องคกรรัฐวิสาหกิจเพื่อผูพิการชาวออสเตรเลียในออสเตรเลียมีรากฐานที่มาในชวงตนของ
ชวงป 1950-1959 เมื่อหลายครอบครัวของผูพิการไดจัดตั้งสถานปฏิบัติการเพื่อการสงเคราะหเพื่อให
ผูพิการไดมีกิจกรรมเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ ในชวงเวลานี้โอกาสในการไดรับจางเขาทํางานของ
ผูพิการยังมีนอยมาก
การริเริ่มของกฎหมายเพื่อการบริการคนพิการในเครือจักรภพ (1986) เปนการนําหลักการ
และวัตถุประสงคของการใหบริการแกผูพิการเขาสูตัวบทกฎหมาย หลังจากเวลานี้สถานปฏิบัติการ
เพื่อการสงเคราะหในรูปแบบดั้งเดิมไดรับการปรับรูปแบบตามแบบจําลองทางการบริการที่เปนธุรกิจ
เนื่องจากการจางผูพิการเขาทํางานไดกลายมาเปนสิ่งที่ทางรัฐบาลออสเตรเลียไดใหความสําคัญ
ระดับชาติในระดับตนๆ เกือบสิบปตอมาในป 1996, รัฐบาลออสเตรเลียไดประกาศปฏิรูปเพิ่มเติม
เพื่อปรับปรุงคุณภาพการบริการ เพื่อจับคูเงินทุนเพื่อการบริการเขากับความตองการในการชวยเหลือ
ผูพิการที่ไดรับความชวยเหลือ และเพื่อเชื่อมโยงเงินทุนเขากับผลลัพธของการจางงาน
ตั้งแตนั้นเปนตนมาวาระการปฏิรูปดังกลาวไดถูกแนะนําเขาสูภาครัฐวิสาหกิจเพื่อผูพิการ
ชาวออสเตรเลีย หลักสําคัญของการปฏิรูปคือการนํามาตรฐานการรับประกันคุณภาพที่ออกเปน
กฎหมายที่จ ะต องมีก ารตรวจสอบโดยอิสระ เพื่อใหบ รรลุ ตามเงื่ อนไขเบื้องตน ในการไดรับ ทุ น
สนับสนุนอยางตอเนื่องจากรัฐบาลออสเตรเลีย รวมถึงแบบจําลองเงินทุนที่เชื่อมโยงการจายเงินเขา
กับความตองการความชวยเหลือสนับสนุนของแตละคน
องคกรรัฐวิสาหกิจเพื่อผูพิการชาวออสเตรเลียจัดเปนหนวยงานธุรกิจ หนวยงานจัดจําหนาย
สินคาและบริการเชนเดียวกับกับธุรกิจอื่นๆทั่วไปรวมถึงมีการดําเนินงานเชนเดียวกับธุรกิจทั่วไป แตมี
ความแตกตางอยางหนึ่งคือองคกรรัฐวิสาหกิจเพื่อผูพิการชาวออสเตรเลียจางผูพิการเขาทํางานและ
จัดสภาพแวดลอมการทํางานที่เปนการสนับสนุนการทํางานของผูพิการ
การใหความสนับสนุนในที่นี้หมายถึงการใหความชวยเหลือในกรณีที่จําเปนเพื่อที่ผูพิการแต
ละคนสามารถทํางานไดอยางประสบความสําเร็จ ตัวอยางเชน ผูพิการที่มีขอจํากัดในการเคลื่อนไหว
อาจตองการโตะทํางานที่สามารถปรับไดเพื่อที่พวกเขาจะสามารถเอื้อมไปหยิบอุปกรณตางๆของ
พวกเขาได หรื อ ผู พิ ก ารที่ มี ป ญ หาเกี่ ย วกั บ การเรี ย นรู อ าจจะต อ งมี ก ารเตื อ นเป น ประจํ า จาก
ผูบังคับบัญชาเกี่ยวกับงานที่ทํามีองคกรรัฐวิสาหกิจเพื่อผูพิการชาวออสเตรเลียมากกวา 220 แหงทั่ว

75

ออสเตรเลีย องคกรรัฐวิสาหกิจเพื่อผูพิการชาวออสเตรเลียไมใชสถานปฏิบัติการเพื่อการสงเคราะห
องคก รดังกลาวมี ก ารดําเนิ น การแบบธุรกิจ อยางแทจ ริ ง มี ก ารจํ าหนา ยสิน คาที่มี คุณ ภาพและ
ใหบริการแกลูกคาหลากหลายประเภท
บทบาทองคกรรัฐวิสาหกิจเพื่อผูพิการชาวออสเตรเลีย
องคกรรัฐวิสาหกิจเพื่อผูพิการชาวออสเตรเลียใหบริการผานธุรกิจที่หลากหลาย คลอบคลุม
ทุกอยางตั้งแต การออกแบบกราฟกการพิมพ และงานแปรรูปโลหะ ไปจนถึงการบรรจุภัณฑรวมถึง
การรีไซเคิล และการจัดสวน
องคกรรัฐวิสาหกิจเพื่อผูพิการชาวออสเตรเลียนําเสนอบริการและผลิตภัณฑที่มีคุณภาพใน
ราคาที่แขงขันได และจากการมีรานคากวา 300 แหงทั่วออสเตรเลีย
องคก รรัฐวิสาหกิจเพื่อผูพิการชาวออสเตรเลีย ไดรับเงิน ทุนและการสนับ สนุน จากรัฐบาล
ออสเตรเลียผานทางหนวยงานเพื่อครอบครัว ที่พักอาศัย การบริการชุมชนและกิจการของกลุมคน
ชนพื้นเมือง จากการสํานึกถึงคาใชจายในการบริหารงานของหนวยงานที่เพิ่มขึ้นมา เชนการการจาง
พนักงานเพื่อชวยเหลือลูกจางที่พิการ
ความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร
องคกรรัฐวิสาหกิจเพื่อผูพิการชาวออสเตรเลียเปนธุรกิจซึ่งจัดจําหนายทั้งสินคาและบริการ
เชนเดียวกับธุรกิจอื่นๆ ขอยกเวนคือองคกรดังกลาววาจางผูพิการเขาทํางาน
ความรั บ ผิ ด ชอบต อ สั ง คมขององค ก รหมายถึ ง การที่ อ งค ก รพิ จ ารณาถึ ง ผลจากการ
ดําเนินงานขององคกร วามีผลกระทบตอชุมชนการทําธุรกิจ รวมกับองคกรรัฐวิสาหกิจเพื่อผูพิการ
แหงออสเตรเลียเปนมากกวาการทําธุรกิจทีด่ ี 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
หนวยงานใหบ ริก ารดานการจางงานสําหรับผูพิการ (Disability Employment Service
(DES)) สามารถใหความชวยเหลือในการจางงานของผูพิการ หนวยงานอยูภายใตการบริหารงาน
ของ หน ว ยงานเพื่ อ การจ า งงาน การศึ ก ษาและสถานที่ ทํ า งานสั ม พั น ธ (Department of
Employment, Education and Workplace Relations (DEEWR)
JobAccess เปน การบริการใหขอมูลและคําปรึก ษาที่ไดรับเงินทุนสนับ สนุนจากรัฐ บาล
ออสเตรเลีย หนวยงานดังกลาวสามารถใหความชวยเหลือแกปญหาในสถานที่ทํางานสําหรับลูกจาง
คนทํางานผูพิการ รวมถึงนายจางของผูพิการ JobAccess เปนจุดเริ่มตนของรัฐบาลออสเตรเลียใน
การสนับสนุนการจางงานของประชาชนผูพิการ บริการของ JobAccess รวมถึงเวบไซตที่ครบวงจร
และใชงาย และการใหบริการ
การเปลี่ยนหนวยงานอื่นมาเปนองคกรรัฐวิสาหกิจเพื่อผูพิการชาวออสเตรเลีย
หนวยงานเพื่อครอบครัว ที่พัก อาศัย การบริก ารชุมชนและกิจ การของชนพื้นเมือง (The
Department of Families, Housing and Community Services and Indigenous Affairs
(FaHCSIA)) มีความรับผิดชอบในการตรวจสอบและทบทวนความสามารถที่จะใหบริการของรานคา
ขององคกรรัฐวิสาหกิจเพื่อผูพิการชาวออสเตรเลียแตละแหงทั่วประเทศออสเตรเลีย
ในปจจุบันทางหนวยงานไดทําการจัดสรรภายใตความชวยเหลือดานการจางงานแกผูพิการ
อยางเต็มอัตราแลวและไมสามารถเพิ่มเติมเพิ่มเติมสาขาเพื่อการกระจายงานตอไปได ทางหนวยงาน
จะดําเนินการตรวจสอบการใชบริการของรานคาดังกลาวตอไป หากมีโอกาสในการจัดสรรปนสวน
ใหม หนวยงานภาคพิการจะแจงใหประชาชนทราบในชองทางขาวสารที่เหมาะสม
ในการที่ จ ะได รั บ การพิ จ ารณาเพื่ อ รั บ ทุ น เพื่ อ เป น องค ก รรั ฐ วิ ส าหกิ จ เพื่ อ ผู พิ ก ารชาว
ออสเตรเลียภายใตการชวยเหลือดานการจางงานแกผูพิการ หนวยงานที่มีสิทธิเขารับพิจารณาตองมี
คุณสมบัติดังตอไปนี้
- ตองเปนหนวยงานนิติบุคคล (นอกเหนือไปจากหนวยงานรัฐ วิสาหกิจที่ดําเนินการโดยมี
วัตถุประสงคเพื่อการหากําไรหรือผลประโยชนเพื่อสมาชิกในองคกรเฉพาะรายใดรายหนึ่ง
หรือ
- หนวยงานราชการทองถิ่นที่จัดตั้งขึ้นโดยหรืออยูภายใตกฎหมายของรัฐหรืออาณาเขต หรือ
- สถาบัน ขั้นตติย ภูมิที่ตัดตั้งขึ้น ภายใตใตจุดมุงหมายของกฎหมายการจางงาน การศึกษา
และการฝกอบรมป 1988 หรือ
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- หน วยงานที่ เ กิ ด จากการรวมตั ว ทางสั ง คม สมาคมหรื อ หน ว ยงานอะไรก็ต าม ที่ มี ก าร
ดําเนินงานภายใตกฎหมายที่เกี่ยวของ
การรวมตัวทางสังคม สมาคมหรือหนวยงานอื่นๆอาจจะไมมีสิทธิเขารับการพิจารณารับทุน
ภายใตกฎหมายการใหบริการผูพิการแหงจักรภพ ป 1986
การติ ด ต อ เพื่ อ ทํ า การจั ด ซื้ อ จั ด จ า งจากหน วยงานรั ฐ วิ ส าหกิ จ เพื่ อผู พิ ก ารชาว
ออสเตรเลีย
มีสองวิธีในการรับใบแจงราคาจากหนวยงานรัฐวิสาหกิจเพื่อผูพิการ
- วิธีโดยตรง: โดยการใชเ วบไซต สามารถคน หาหนว ยงานรัฐ วิส าหกิ จ เพื่อ ผูพิก ารชาว
ออสเตรเลียที่ใหบริการในพื้นที่ของคุณหรือสามารถจัดสงผลิตภัณฑที่คุณตองการใหคุณได
ดวยวิธีดังกลาวจึงสามารถเขาถึงหนวยงานเพื่อรับใบเสนอราคาสินคาและบริการไดโดยตรง
- ผานทาง Get a quote: ในเวบไซตของหนวยงานจะมีสวนหนึ่งเรียกวา Get a quote ซึ่งเปน
วิธีที่งายดายในการที่ลูกคาจะสามารถติดตอกับผูจัดหาสินคาในกรณีที่ตองการรับใบแจง
ราคาแบบเฉพาะราย, วิธีนี้นี้ยังชวยใหคุณขอรับใบแจงคาบริการสําหรับงานตางๆที่คุณ
ตองการและรวมถึงงานที่มีการดัดแปลงใหมีความเฉพาะเจาะจงตามความตองการ
กฎระเบียบเพื่อการจัดซื้อจัดจางในเครือจักรภพ
กฎระเบียบเพื่อการจัดซื้อจัดจางในเครือจัก รภพ (The Commonwealth Procurement
Rules (CPRs) (เดิ ม เรี ย กว า แนวทางการจั ด ซื้ อ จั ด จ า งในเครื อ จั ก รภพ Commonwealth
Procurement Guidelines or CPGs) ไดรับการปรับปรุงใหทันสมัยขึ้นในวันที่ 1 ธันวาคม 2008 เพื่อ
รวมการยกเวนภาษีที่กําหนดขึ้นใหมจากหมวดที่ 2 กฎระเบียบเพิ่มเติมเพื่อการจัดซื้อจัดจางในระดับ
ที่อยูในเกณฑขีดจํากัดของการจัดซื้อจัดจางทีก่ ําหนดหรือในระดับเกณฑทสี่ ูงกวาขอความในหมวด 2
นี้ไมมีผลนําไปใชกับการจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการจากธุรกิจที่โดยดั้งเดิมไดจัดตั้งขึ้นมาเพื่อให
บริการแกบุคคลผูพกิ ารอยางไรก็ตาม เปนเรื่องสําคัญที่จะตองใหหมายเหตุไววาหนวยงานใดก็ตามที่
ดําเนินการจัดซื้อจัดจาง จะตองยึดถือหลักการสําคัญในเรื่องหลักความคุมคา (value for money)
รวมถึงการสงเสริมใหมีการแขงขัน เพื่อใหมีการใชทรัพยากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อใหมีการ
ใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ ไดผลลัพธอยางมีประสิทธิผลและเปนไปตามหลักจรรยาบรรณ
และเพื่อการตัดสินใจที่ชี้แจงไดและโปรงใส
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บทบาทหนา ที่ของหนวยงานบริก ารเพื่อผูพิการแหงชาติในการจัด ซื้อจัดจางของ
รัฐบาล
ทั้งหนวยงานเพื่อครอบครัว ที่พักอาศัย การบริก ารชุมชนและกิจการของชนพื้นเมือง และ
หนวยงานบริการเพื่อผูพิการแหงชาติ (National Disability Services, NDS)เปนองคกรสูงสุดของ
ออสเตรเลียสําหรับหนวยงานเอกชนที่ใหบริการแกผูพิการทางหนวยงานมีความกระตือรือรนที่จะให
ความชวยเหลือแกห นวยงานรัฐบาลของออสเตรเลีย ที่ตองการการจัดซื้อจัดจางจากหนวยงาน
รัฐวิสาหกิจเพื่อผูพิการชาวออสเตรเลีย
พอลมุสโซ (Paul Musso) จากหนวยงานบริการเพื่อผูพิการแหงชาติ ไดทํางานอยางใกลชิด
กับฝายจัดซื้อของรัฐบาลออสเตรเลีย เพื่อระบุโอกาสในการทําธุรกิจ และทําการเชื่อมโยงผูจัดซื้อ
เหลานี้เขากับหนวยงานรัฐวิสาหกิจเพื่อผูพิการชาวออสเตรเลีย ไมวาจะเปนกลุมลูก คาที่กําหนด
กลุมเปาหมายของงานไวแนนอน หรือจะเปนงานขนาดใหญที่ตองการคนจํานวนมาก ฝายจัดซื้อของ
รัฐบาลออสเตรเลียสามารถติดตอพอลไดโดยตรงเพื่อขอความชวยเหลือและคําแนะนําในการติดตอ
กับหนวยงานรัฐวิสาหกิจเพื่อผูพิการชาวออสเตรเลียที่เหมาะสมกับงานของตนเอง
ขั้นตอนการทํางาน
โครงสรางของกระบวนการโดยทั่วไปของการการจัดซื้อจัดจางสิน คาและบริการสําหรับ
หนวยงานราชการ ขั้น ตอนเหลานี้มีวัตถุป ระสงคเพื่อใหใ ชเ ปน แนวทางเทานั้น และขอสําคัญคือ
จะตองอางอิงถึงหลักปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจางของหนวยงาน หรืออางถึงระเบียบปฏิบัติที่ใชในรัฐ
หรือพื้นที่ ขั้นตอนการจัดซื้อดังกลาวควรมีการทําสัญญาเปนไปตามตัวบทกฎหมายที่เหมาะสมโดย
เปนไปตามเขตอํานาจตามกฎหมาย (ตัวอยางเชนกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการทางการเงินและการ
ตรวจสอบ)
ขั้นตอนที่ 1
การวิเคราะหความตองการระบุและชี้แจงรายละเอียดความตองการใหชัดเจนและแสดง
เหตุผลถึงความตองการในการจัดซื้ อ ทําใหแนใ จวากระบวนการเหลา นี้ไดรับ การบัน ทึก อยา ง
เหมาะสม
ขั้นตอนที่ 2
การขออนุมัติเ งินทุน การหาความเห็นชอบในการอนุมัติเ งินทุน ผานกระบวนการภายใน
หนวยงานของคุณตามปกติ
ขั้นตอนที่ 3
เมื่อไดรับการอนุมัติเงินทุน รางวิธีการจัดการทางการตลาดและกลยุทธการจัดซื้อจัดจาง
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หนวยงานรัฐบาลในระดับเครือจักรภพและหนวยงานอื่นๆที่เกี่ยวของ
สําหรับ สัญ ญาขนาดใหญ (กลาวคือสัญ ญาที่ครอบคลุมการจัดซื้อจัดจาง) แนวทางการ
ปฏิบัติทางการตลาดโดยปกติคือการยื่นคํารองเพื่อขอประมูล อยางไรก็ตาม การเปลี่ยนกฎระเบียบ
เพื่อการจัดซื้อจัดจางในเครือจักรภพ หมายความวาคุณไมจําเปนตองผานขั้น ตอนการประมูลอีก
ตอไป หากคุณจะจัดซื้อจัดจางผลิตภัณฑหรือบริการจากธุรกิจที่ตั้งขึ้นมาเพื่อใหบริการแกผูพิการเปน
หลัก หลักปฏิบัตินี้รวมถึงการจัดซื้อจากหนวยงานรัฐวิสาหกิจเพื่อผูพิการชาวออสเตรเลีย
จากหลักการนี้หมายความวาตอไปนี้คุณสามารถคนหาใบแจงราคาสินคาจากหนวยงาน
รัฐวิสาหกิจเพื่อผูพิการชาวออสเตรเลีย และภายหลังจากที่ทางหนวยงานเสนอการประเมินความ
คุมคา คุณจึงสามารถติดตอหนวยงานรัฐวิสาหกิจเพื่อผูพิการชาวออสเตรเลียไดโดยไมตองผาน
ขั้นตอนการประมูล
หนวยงานรัฐบาลในระดับรัฐ ระดับทองถิ่น และหนวยงานอื่นๆ
กระบวนการจัดซื้อจัดจางแบบยืดหยุนสามารถทําไดในหนวยงานราชการสวนใหญในระดับ
รัฐ และระดับ ทอ งถิ่น ซึ่ งหมายความว าหน วยงานราชการส วนใหญ สามารถเขา หาหนว ยงาน
รัฐวิสาหกิจเพื่อผูพิการชาวออสเตรเลียไดโดยตรง และหนวยงานราชการเหลานี้สามารถเสนอการ
ประเมิน ความคุม คารวมถึง มีสวนรวมในการทํา งานกับ หนว ยงานรัฐ วิ สาหกิ จ เพื่อ ผูพิก ารชาว
ออสเตรเลียไดโดยไมตองผานการประมูลขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขอตกลงในแตละรัฐหรือแตละทองที่
โดยสามารถหาไดในเวบไซตของหนวยงานราชการของรัฐและดินแดนของรัฐบาล-การจัดการจัดซื้อ
จัดจางแบบยืดหยุน(State and Territory Government – Flexible Procurement Arrangements)
ขั้นตอนที่ 4
การหาใบแจงราคาสินคาและบริการผานเวบไซตของหนวยงานรัฐวิสาหกิจเพื่อผูพิการชาว
ออสเตรเลีย- เปนสิ่งสําคัญที่คุณจะตองปฏิบัติตามขอแนะนําที่หนวยงานของคุณกําหนดขึ้น
ที่เกี่ยวของกับการเขารับใบแจงราคาสินคาและบริการ
มีอยู 2 วิธีในการที่จะหาขอมูลเกี่ยวกับใบแจงราคาสินคาจากหนวยงานรัฐวิสาหกิจเพื่อ
ผูพิการชาวออสเตรเลีย:
วิธีโดยตรง
โดยการสืบคนโดยใชฟงกชันการสืบคนที่พบในหนาคนหาองคกรรัฐวิสาหกิจเพื่อผูพิการชาว
ออสเตรเลียบนเวบไซตที่ใชในการหาหนวยงานรัฐวิสาหกิจเพื่อผูพิการชาวออสเตรเลียที่อยูในพื้นที่
หรือหนวยงานรัฐวิสาหกิจเพื่อผูพิการชาวออสเตรเลียที่สามารถจัดสงสินคาที่คุณตองการ ดวยวิธีนี้
ผูพิการจึงสามารถติดตอหนวยงานเพื่อรับการเสนอราคาสินคาไดโดยตรง
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ลักษณะเดนของเวบไซตที่ชวยใหลูกคาสามารถใชวิธีที่ไมซับซอนที่จะหาใบแจงราคาของ
สินคาที่เปนที่ตองการโดยเฉพาะจากผูจัดหาสินคา
ชวยใหผูพิการถามราคาของงานใดๆที่ตองการ รวมถึงงานที่มีรายละเอียดเฉพาะเจาะจง
ตามที่คุณตองการ เมื่อคุณลงทะเบียนเขาสูเวบไซต หนวยงานเพื่อครอบครัว ที่พักอาศัย การบริการ
ชุมชนและกิจการของชนพื้นเมืองจะติดตอคุณเพื่อหารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานของผูพิการ
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความตองการของผูพิการและความซับซอนของงาน ทางหนวยงานเพื่อครอบครัว ที่พัก
อาศัย การบริการชุมชนและกิจการของชนพื้นเมืองจะใหคําแนะนําและเลือกองคกรรัฐวิสาหกิจเพื่อ
ผูพิการชาวออสเตรเลียที่เหมาะสมกับรายละเอียดของงานที่ระบุไว เพื่อจัดหาใบแจงราคาสําหรับ
งานตางๆให และใหขอมูลเพื่อใชในการติดตอองคกรรัฐวิสาหกิจเพื่อผูพิการชาวออสเตรเลีย ที่จะ
ดําเนินการจัดหาผลิตภัณฑและบริการตางๆที่เหมาะสม เพื่อที่คุณจะสามารถติดตอหนวยงานองคกร
รัฐวิสาหกิจเพื่อผูพิการชาวออสเตรเลียนั้นๆไดโดยตรงเพื่อจัดการกับความตองการที่เฉพาะเจาะจง
นั้น
ขั้นตอนที่ 5
การประเมินความคุมคา - เปนหัวใจสําคัญของหลักการที่เปนพื้นฐานของการจัดซื้อจัดจาง
ของรัฐบาลออสเตรเลียโดยปกติกระบวนการในการเลือกผูจัดหาสินคา การประเมินใบเสนอราคา
สินคา และการตัดสินทําสัญญากับผูใหบริการที่แสดงใหเห็นวามีการบริการที่คุมคามากที่สุด จะตอง
มีความยุติธรรม ถูกตองตามหลักจริยธรรม มีความโปรงใส และมีการแขงขัน (ในกรณีที่เปนไปได)
เปนสิ่งสําคัญที่ผูพิการปฏิบัติตามแนวทางที่หนวยงานของตนเอง อาจจะมีในการดําเนินการ
เพื่อใหเกิดความความมั่นใจในคุณคาเมื่อทําการจัดซื้อจัดจางจากหนวยงานรัฐวิสาหกิจเพื่อผูพิการ
ชาวออสเตรเลีย กรณีนี้รวมถึงการที่ผูพิการจะตองทํารายงานและบันทึกขอมูลตางๆที่เกี่ยวของตาม
ระเบียบที่กําหนดไว สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติที่ใชในปจจุบันของหนวยงานของ
คุณ สามารถติดตอไดที่หนวยงานใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางของหนวยงานของตนเอง
องคกรรัฐวิสาหกิจเพื่อผูพิการชาวออสเตรเลียดําเนินการอยางไร
องคกรรัฐวิสาหกิจเพื่อผูพิการชาวออสเตรเลียเปนองคกรวิสาหกิจเพื่อการคาที่เปดทางใหผู
พิการไดมีสวนรวมในรูปแบบการทํางานที่หลากหลายเชน การบรรจุภัณฑ การประกอบชิ้นสวน การ
ผลิต กระบวนการนําผลิตภัณฑกลับมาใช การพิมพภาพ การเพาะตนไม การดูแลรักษาและการจัด
แต ง สวน บริ ก ารทํ า ความสะอาด บริ ก ารซั ก รี ด และบริ ก ารด า นอาหาร พนั ก งานขององค ก ร
รัฐวิสาหกิจเพื่อผูพิการชาวออสเตรเลียจะสามารถมีความสุขในบรรยากาศการทํางานไดเชนเดียวกับ
การทํางานในสถานที่ทํางานปกติ เวบไซตขององคกรรัฐวิสาหกิจเพื่อผูพิการชาวออสเตรเลียไดเริ่ม
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เปดตัวโดย Hon Bill Shorten MP อดีตรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการบริการเพื่อผูพิการและเด็ก
ในวันที่ 24 เมษายน 2009 ทําใหการจัดซื้อสินคาและบริการจากองคกรรัฐวิสาหกิจเพื่อผูพิการชาว
ออสเตรเลียเปนไปไดงายและรวดเร็วขึ้น
ถาผูพิการไมเคยทํางานมากอน จะสามารถรับทํางานจากองคกรรัฐวิสาหกิจเพื่อผู
พิการชาวออสเตรเลียไดดังนี้
ผูพิการสามารถจะไดรับงานแมวาจะไมเคยทํางานมากอน สิ่งที่องคกรรัฐวิสาหกิจเพื่อ
ผูพิการชาวออสเตรเลียจะทําคือ:
- ตรวจสอบวาคุณสามารถทําอะไรไดบาง (เช็คทักษะในการทํางานของผูพิการ)
- สํารวจดูวาทางหนวยงานมีงานที่คุณสามารถใชทักษะของผูพิการไดหรือไม
- สอนวิธีการทํางานใหแกผูพิการ
- ใหความชวยเหลือเมื่อคุณตองการระหวางการทํางาน
ความชวยเหลือใดบางที่ผูพิการจะไดรับในที่ทํางาน
พิการจะไดรับความชวยเหลือที่จําเปนในการทํางาน ตัวอยางเชน ผูพิการอาจจะตองการ
เครื่องมือบางอยางในการทํางาน หรืออาจจะตองการความชวยเหลือจากผูบังคับ บัญ ชาในการ
ทํางาน หรืออาจจะจําเปนตองทํางานในบางเวลาโดยเฉพาะที่เหมาะสมกับตนเองของผูพิการ
งานประเภทใดที่ผูพิการจะไดทํา
ในแตละองคกรรัฐวิสาหกิจเพือ่ ผูพิการชาวออสเตรเลียขายสินคาและใหบริการที่แตกตางกัน
ออกไป มีงานหลายประเภทสําหรับผูพิการ ตัวอยางของงานที่จะไดทําเชน ทําสวน ผลิตผลิตภัณฑ
ตางๆ คัดเลือกจดหมาย เตรียมอาหาร ทําความสะอาด จําหนายเครื่องนุงหมและหนังสือ
ผูพิการจะไดรับคาแรงเทาไหร
องคกรรัฐวิสาหกิจเพื่อผูพิการชาวออสเตรเลียจะจายคาจางใหแกผูพิการ เมื่อไดรับงาน ทาง
องคกรจะทําการประเมินคาแรง หลังจากนั้นทางองคก รจะแจงใหทราบว าผูพิก ารจะไดรับ คาแรง
เทาไหรจากงานที่ทํา
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มีองคกรรัฐวิสาหกิจเพื่อผูพิการชาวออสเตรเลียใกลพื้นที่ๆ
มีองคกรรัฐวิสาหกิจเพื่อผูพิการชาวออสเตรเลียมากกวา 600 แหงทั่วออสเตรเลีย จึงอาจจะ
มีสาขาหนึ่งตั้งอยูในเมืองที่คุณอยู
การติดตอ
สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับองคกรรัฐวิสาหกิจเพื่อผูพิการชาวออสเตรเลียและมีบริการ
หรือสินคาอะไรบางในพื้นที่ของผูพิการ ติดตอหนวย ทางโทรศัพทไดที่ 131 021 เพื่อนัดหมายหรือ
เขาเยี่ยมชมเวบไซตที่ www.centrelink.gov.au
นอกเหนือจากนี้ สามารถติดตอหนวยงานเพื่อครอบครัว ที่พักอาศัย การบริการชุมชนและ
กิจ การของชนพื้น เมือ งพอแม ของผูพิ ก าร ตั วเอง ผูดูแล หรือบุค ลากรครูสามารถคน หาองคก ร
รัฐวิสาหกิจเพื่อผูพิการชาวออสเตรเลียที่อยูใกลพื้นทีข่ องคุณไดโดยการสืบคนทางอินเตอรเนท เขาไป
ที่เวบไซตขององคกรที่ www.australiandisabilityenterprises.com.au
ผูคนพูดถึงการทํางานทีอ่ งคกรรัฐวิสาหกิจเพื่อผูพิการชาวออสเตรเลียวาอยางไรบาง
ฉันมาทํางานที่นี่หลังจากไดรับอุบัติเหตุ พนักงานที่นี่ดีมาก พวกเขาชวยฉันทํางานทุกวัน
บางครั้งฉันก็ลืมไปวาจําเปนจะตองทําอะไรบางแตพวกเขาก็คอยเตือนวาจะตองทําอะไร
เกี่ยวกับองคกรรัฐวิสาหกิจเพื่อผูพิการชาวออสเตรเลียเอกสารขอมูลสําหรับพอแม
ผูปกครองและผูดูแลผูมีความพิการ
ในฐานะที่เ ปน พอแมผูป กครองของผูมีความพิการ ผูพิการจะทราบไดวา การชวยเหลือผู
พิการในความดูแลของผูพิการในเรื่องการตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตของเขามีความลําบากแคไหน
ถาผูพิการกําลังอยูในสถานการณนี้ พิจารณาคําถามดังตอไปนี้
- สภาพการดําเนินชีวิตของเขาจะมีความแตกตางจากปจจุบันมากเพียงใดหากผูที่อยูภายใต
การดูแลของผูพิก ารมีงานทํา เหมือนคนอื่น ๆทั่วไปองคกรรัฐวิสาหกิจเพื่อผูพิการชาวออสเตรเลีย
สามารถทําใหสถานการณดังกลาวเปนจริงได องคก รรัฐ วิสาหกิจ เพื่อผูพิการชาวออสเตรเลีย ให
โอกาสผูพิการในการไดเขาทํางานอยางแทจริง ดวยคาแรงที่แทจริง ในธุรกิจที่แทจริง
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งานประเภทไหนทีอ่ งคกรรัฐวิสาหกิจเพื่อผูพิการชาวออสเตรเลียจัดหาให
องคกรรัฐวิสาหกิจเพื่อผูพิการชาวออสเตรเลียแตละแหงดําเนินธุรกิจแบบเปนอิสระจากกัน
และแตละหนวยงานทํางานแตกตางกันออกไป ทั้งนี้หมายความวามีงานหลากหลายที่ผูคนสามารถ
ทําได ตัวอยางเชน ถาผูพิการที่อยูในความดูแลของคุณทํางานในองคกรรัฐวิสาหกิจเพื่อผูพิการชาว
ออสเตรเลีย พวกเขาอาจมีสวนรวมในการบรรจุผลิตภัณฑ อุตสาหกรรมการผลิตสินคา การทําสวน
กระบวนการนําวัสดุกลับมาใชใหม (recycle) การทําความสะอาด การผลิตผลิตภัณฑจากไมสน การ
คัดเลือกจดหมาย การเตรียมอาหาร การขายเครื่องนุงหมและหนังสือ
ผูพิการทุกคนสามารถทํางานกับองคกรรัฐวิสาหกิจเพื่อผูพิการชาวออสเตรเลียได
หรือไม?
ในฐานะที่เปนผูปกครองหรือผูดูแลผูพิการ อาจจะมีความกังวลเกี่ยวกับการที่คนในความ
ดูแลของผูพิการ รับมือกับปญหาในที่ทํางานองคกรรัฐวิสาหกิจเพื่อผูพิการชาวออสเตรเลียวาจางคน
พิการหลายประเภท ซึ่งมีความตองการความชวยเหลือที่หลากหลาย ในขณะที่การทํางานอาจจะ
ไมใชทางเลือกสําหรับผูพิการบางคน ผูพิการสวนใหญรวมถึงผูที่ตองการความชวยเหลือเปนอยาง
มากสามารถประสบความสําเร็จในการทํางานไดถาพวกเขาไดรับความชวยเหลืออยางถูกตอง
ถาผูพิก าร หรือผูที่อยูใ นความดูแลงคนมีขอสงสัย หรือมีความกังวลใจเกี่ย วกับ งาน คุณ
สามารถพู ดคุ ย กับ องคก รรั ฐ วิ ส าหกิ จ เพื่ อ ผู พิก ารชาวออสเตรเลีย ในพื้น ที่ ข องคุ ณ หรื อติ ด ต อ
หนวยงานเพื่อครอบครัว ที่พักอาศัย การบริการชุมชนและกิจการของชนพื้นเมือง (รายละเอียดการ
ติดตอมีอยูบนหนาเวบไซต)
การสรางสภาพแวดลอมการทํางานที่มีความปลอดภัย
องคกรรัฐวิสาหกิจเพื่อผูพิการชาวออสเตรเลียเปนองคกรธุรกิจที่แทจริง ดังนั้นองคกรจึงตอง
ปฏิบัติตามกฎหมายของเครือจักรภพและกฎหมายของรัฐ ตัวอยางเชน ดานอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย, การตอตานการเลือกปฏิบัติเชนเดียวกับธุรกิจอื่นๆโดยทั่วไป
องคกรรัฐวิสาหกิจเพื่อผูพิการชาวออสเตรเลียตองปฏิบัติตามมาตรฐานของการบริการ
ผูพิการ มาตรฐานเหลานี้จัดตั้งมาเพื่อรับรองวาองคกรรัฐวิสาหกิจเพื่อผูพิการชาวออสเตรเลียไดให
การดูแลที่มีคุณภาพและไดใหการสนับสนุนดานการทํางานแกผูพิการที่จางเขาทํางาน
ในทายที่สุดลูกจางขององคกรรัฐวิสาหกิจเพื่อผูพิการชาวออสเตรเลียจะตองถูกประเมินเปน
ประจํา เพื่อตรวจสอบวาพวกเขาไดรับความชวยเหลือที่เขาตองการเพื่อที่จะประสบความสําเร็จใน
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การทํ างาน ในกรณี นี้ห มายความว าผูอ ยูภายใตก ารดู แลของคุณ จะไดรับ สิท ธิใ นการรับ ความ
ชวยเหลือใหทํางานไดอยางมีความสุข ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพอยางสม่ําเสมอ โดยมีจุดเดน
- ไดทํางานที่มีความหมาย เหมือนคนปกติทั่วไป ในงานที่แทจริง ในธุรกิจที่แทจริง
- เรียนรูเกี่ยวกับทักษะใหมๆองคกรรัฐวิสาหกิจเพื่อผูพิการชาวออสเตรเลียมีจุดมุงหมายใน
การพัฒนาทักษะในการทํางานและทักษะสวนบุคคลอยางตอเนื่อง
- ไดรับคาแรง มีการจายคาแรงในงานทุกชนิด
- ไดรับ สิทธิในการชวยเหลือในการทํา งานใหประสบความสําเร็จ การประเมิน อยาง
ตอเนื่องเพื่อระบุและตรวจสอบความตองการความชวยเหลือ
- ไดรับ ประสบการณในการจางงานที่มีคุณคา การมีงานทําชวยใหผูคนไดตระหนักถึง
เปาหมายในการทํางานของตนไมวาจะเปนจุดมุงหมายดานใดก็ตาม ตัวอยางเชน ผูอยูใน
ความดูแลของคุณอาจจะแคตองการงาน หรือพวกเขาอาจจะตองการประสบการณใน
ขั้นแรกเพื่อใชในการจางงานอิสระอื่นๆที่มีการเปดจางตอไป
- ได รั บ ความมั่ น ใจ มี ก ารให คุ ณ ค า ส ง เสริ ม และพั ฒ นาทั ก ษะอย า งต อ เนื่ อ ง โดยมี
จุดมุงหมายเพื่อความสามารถจะชวยเพิ่มความมั่นใจในตนเองได
- พัฒนาความอิสระ ความพึ่งพาตนเองได ประสบการณในการไดทํางานที่มีคุณคาและได
คาตอบแทน สนับสนุนใหมีความเปนอิสระพึ่งพาตนเองไดในดานการเงิน อารมณ และทาง
กายภาพ
- ไดรูจักเพื่อนใหมๆ การไดรูจักและทํางานกับผูคนสนับสนุนใหเกิดมิตรภาพและเพิ่มทักษะ
ทางดานสังคม
การสื่อสารกับลูกจางเกี่ยวกับการบริการธุรกิจ-เอกสารขอมูลสําหรับคูสัญญาและผูจัดหา
สินคา
การสื่อสารกับลูกจางพนักงานขององคกร
การสื่อสารสามารถเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อผูคนที่ผูพิการ ตองการสื่อสารดวยไดรับขอความของ
ผูพิการ เขาใจขอความนั้นและตอบสนองอยางที่คุณตั้งใจใหเปนในฐานะที่เปนผูจัดหาสินคาและ
ผลิตภัณฑ ผูพิการ อาจจะตองสื่อสารกับผูคนหลากหลายประเภทในธุรกิจ ในกรณีนี้รวมถึงลูกจาง
ผูพิการ และบางครั้งคุณอาจจะพบกับอุปสรรคในการสื่อสารไดเอกสารขอมูลนี้ออกแบบมาเพื่อมอบ
เคล็ดลับในการสื่อสารในบางกรณี และชวยใหคุณมีปฏิสัมพันธกันอยางมีประสิทธิภาพ เหมาะสม
และนาพึงพอใจ
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ผลกระทบของความพิการตอการสื่อสาร
ไมใชทุก คนที่มีความพิก ารจะมีความลําบากในการสื่อสาร ระดับ ความรุน แรงของความ
ลําบากในการสื่อสารจะตางกันระหวางบุคคล รวมถึงลักษณะของปญหาในการสื่อสารก็จะแตกตาง
กัน ออกไป ถึงแมวาเอกสารขอมูลนี้จ ะไมไดใ หรายละเอีย ดบทพูดสําหรับ การสนทนาสื่อสารกับ
ลูกจาง เอกสารนี้ไดแนะนําจุดสําคัญที่สามารถนําไปใชเปนแนวทางในการสื่อสารของคุณ และชวย
ใหการสื่อสารเปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
ระบบการจางงานสาธารณรัฐเกาหลีใต
นโยบายแหงชาติเพื่อผูพิการสาธารณรัฐเกาหลี (กระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการแหง
ประเทศเกาหลี)
วิสัยทัศน
- ตระหนักถึงสังคมที่ทุกคนสามารถอยูรวมกันไดอยางมีสุขภาพดีและมีความสุข
ภารกิจ
- ปกปองประชาชนจากความเสี่ยงทางสังคม สนับสนุนการบูรณาการทางสังคม ลงทุนใน
ทรัพยากรมนุษ ย และจัดบริการสังคมสงเคราะหเพื่อมีสวนทําใหเกิดการพัฒนาประเทศชาติและ
คุณ ภาพชีวิตของประชาชนเราจะจัดใหมีก ารสรางระบบสวัสดิก ารเชิงรุก โดยการสรางงานเพื่อ
ประชาชนทั่วไปที่สามารถทํางานไดและเพิ่มเติมกระบวนการสงเคราะหสําหรับ ผูที่ตองการความ
ชวยเหลือ
เพิ่มขยายเครือขายความปลอดภัยทางสังคม
- ปฏิรูประบบการจายเงินบํานาญแหงชาติ
- จัดใหมีเสถียรภาพของกองทุนประกันสุขภาพแหงชาติ
- ปรับปรุงพัฒนาแผนผลประโยชนจากระบบการรักษาความมั่นคงของการดํารงชีวิต
ขั้นพื้นฐานแหงชาติ
- ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนผูพิการ
1.
2.

ประวัติความเปนมาของการพัฒนานโยบายเพื่อประชาชนผูพิการ
โครงสรางของนโยบายเพื่อผูพิการ
2.1 แผนหาปเพื่อการพัฒนาสวัสดิการเพื่อผูพิการฉบับที่ 3
2.2 คณะกรรมการประสานงานจัดทํานโยบายเพื่อผูพิการ
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2.3 การขึ้นทะเบียนผูพิการและระบบการคัดกรองผูพิการ
2.4 กฎหมายเพื่อการตอตานการเลือกปฏิบัติเ พื่อเอาเปรียบผูพิก ารและการรัก ษาผู
พิการ
3.

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

ประวัติความเปนมาของการพัฒนานโยบายเพื่อประชาชนผูพิการ
- 1963: ออกกฎหมายประกันการจายคาชดเชยจากการเกิดอุบัติเหตุทางอุตสาหกรรม การ
ออกกฎหมายนี้ชวยริเริ่มการอุปถัมภชวยเหลือคนงานที่พิการจากการไดรับบาดเจ็บจากการ
ทํางาน
- 1977: การประกาศใชกฎหมายดานการสงเสริมการศึกษาพิเศษ เปนการสรางรากฐานใหแก
การพัฒนาสิ่งแวดลอมดานการศึกษาแกประชาชนผูพิการ
- 1981: การประกาศใชก ฎหมายสวั ส ดิ การเพื่ อผู ไม ส มประกอบทั้ งทางดา นรา งกายและ
สติปญญาทําใหเกิดการจัดตั้งโครงรางของนโยบายสวัสดิการเพื่อประชาชนผูพิการ (ตอมา
ไดมีการปรับปรุงแกไขเปนกฎหมายสวัสดิการเพื่อผูพิการ)
- 1998: กระทรวงสาธารณสุข และสวัส ดิก าร (The Ministry of Health and Welfare),
กระทรวงการจา งงานและแรงงาน (Ministry of Employment and Labor), และ
กระทรวงศึกษาธิการ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (Ministry of Education, Science and
Technology) ไดรวมกันบัญ ญัติแผนหาปเพื่อการพัฒนาสวัสดิก ารเพื่อผูพิก ารฉบับที่ 1
(1998-2002)
- 1999: คณะกรรมการประสานงานนโยบายเพื่ อประชาชนผู พิ ก าร (สํ า หรั บ ป จ จั ย ด า น
สวัสดิการ) ไดถูกจัดตั้งขึ้นภายใตสํานักนายกรัฐมนตรี คณะกรรมการประกอบดวยตัวแทน
ภาครัฐบาล ภาคเอกชน และสมาชิกผูเชี่ยวชาญจากองคกรอิสระ

87

แผนห าปเ พื่อการพัฒนาสวัสดิการเพื่อผูพิการฉบับที่ 2 ไดถูกจัดขึ้นและนําไปใช (20032007)
- 2007: กฎหมายเพื่อตอตานการเลือกปฏิบัติตอผูพิการ และเพื่อการรักษาฟนฟูประชาชนผู
พิการไดถูกบังคับใช
- ธันวาคม 2008: เกาหลีไดใหสัตยาบันอนุมัติขอตกลงขององคการสหประชาชาติ เรื่องสิทธิ
ของประชาชนผูพิการ (กฎหมายมีผลบังคับใชในเดือนมกราคม 2009)
- แผนหาปเพื่อการพัฒนาสวัสดิการเพื่อผูพิการฉบับที่ 3 (2008-2012) ไดถูกจัดทําขึ้นและ
นําไปใชโดยมีเปาหมายเพื่อพัฒนาสวัสดิการเพื่อประชาชนผูพิการใหเทียบเทากับประเทศ
มหาอํานาจ (advanced countries)
-

กรอบโครงรางของนโยบายเพื่อประชาชนผูพิการ
1. แผนหาปเพื่อการพัฒนาสวัสดิการเพื่อผูพิการฉบับที่ 3
- เปาหมาย
เพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชนผูพิการ, เพื่อสนับสนุนการมีสวนรวมในสังคมและ
เพื่อสรางสังคมแบบบูรณาการ, กระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการจัดตั้งแผนหาปดังกลาว
โดยใชกระบวนการจัดการแบบองครวมจากหนวยงานรัฐบาลทุกระดับ
-

ทิศทางของแผนหาปเพื่อการพัฒนาสวัสดิการเพื่อผูพิการฉบับที่ 3
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ตารางที่ 6 แผนพัฒนาสวัสดิการเพื่อผูพิการ ฉบับที่ 3
วัตถุประสงค เพิ่มการมีสวนรวมในสังคมและสรางสังคมแบบบูรณาการที่มีรากฐานจาก
สิทธิของประชาชนผูพิการ
เปาหมาย เปาหมายหลักสี่ขอของนโยบายเพื่อผูพิการ
- เพื่อตระหนักถึงระบบบริการสวัสดิการเพื่อผูพิการที่กาวหนา
- เพื่อจัดตั้งระบบสนับสนุนการศึกษาตลอดชวงชีวิตของผูพิการและ
เพื่อเพิ่มเติมกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรมเพื่อผูพิการ
- เพื่อสรางสิ่งแวดลอมในการทํางานที่เกื้อหนุนตอการทํางานของ
ผูพิการ
- เพื่ อ เพิ่ ม การมี ส ว นร ว มต อ สั ง คมและเพื่ อ ปรั บ ปรุ ง สิ ท ธิ แ ละ
ผลประโยชนของประชาชนผูพิ ก ารผานทางกลยุท ธที่ครอบคลุ ม
ปจจัยตางๆเกี่ยวกับผูพิการ
ขอบเขต
58 มาตรการ
มาตรการเพื่อสวัสดิการสําหรับผูพิการที่กาวหนา
- 15 มาตรการรวมถึง
- ปรับปรุงระบบการลงทะเบียนผูพิการ และระบบการประเมินการพิการ
- ริเริ่มระบบการบริการดานเงินสงเคราะหขั้นพื้นฐานแกผูพิการ
- ปรับปรุงเพิ่มการบริการดานที่อยูอาศัยแกประชาชนผูพิการ
พัฒนาเพิ่มเติมกิจกรรมดานเศรษฐกิจโดยผูพิการ
- 10 มาตรการ รวมถึง
- เพิ่มการสนับสนุนการบังคับจางผูพิการเขาทํางาน
- การริเริ่มการจางงานของผูพิการโดยฝายรัฐบาล
- การชวยเหลือในกิจกรรมการหางานของผูพิการและการจัดบริการเพื่อพัฒนาทักษะ
ทางการประกอบอาชีพแกผูพิการ
การปรับปรุงการบริการดานการศึกษาและวัฒนธรรมเพื่อผูพิการ
- 16 มาตรการ รวมถึง
- การจัดตั้งระบบเพื่อใหบริการดานการศึกษาในแตละระดับการศึกษา
- เพิ่มความแข็งแกรงของระบบการศึกษาแบบบูรณาการ
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โปรแกรมรับประกันการมีสวนรวมในกิจกรรมดานวัฒนธรรมและโครงการมีสวนรวม
ในกิจกรรมกีฬาของผูพิการ
พัฒนาเพิ่มเติมการมีสวนรวมในสังคมของผูพิการ
- 17 มาตรการ รวมถึง
- การเผยแพรประชาสัมพันธกฎหมายเพื่อการตอตานการเลือกปฏิบัติตอผูพิการและ
การรักษาผูพิการ รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย
- ปรับปรุงการบริการดานการดูแลผูพิการเปนรายบุคคล
- เพิ่มการเขาถึงเวบไซดของผูพิการ
-

2. คณะกรรมการประสานงานจัด ทํา นโยบายเพื่อผูพิก าร (Policy Coordination
Committee for Disabled Persons (PCCDP))
- คณะกรรมการประสานงานจัดทํานโยบายเพื่อผูพิการทํางานภายใตสํานักนายกรัฐมนตรี
เพื่อจัดตั้งนโยบายที่ครอบคลุมปจจัยที่เกี่ยวของกับผูพิการ, ประสานงานเกี่ยวกับมาตรการที่
หลากหลายระหวางหนวยงานรัฐ บาลที่เ กี่ยวของ และควบคุมดูแลและประเมิน การนํา
นโยบายไปใช
- หนาที่ของคณะกรรมการ: จัดตั้งทิศทางพื้นฐานของนโยบายสวัสดิการเพื่อผูพิการ พัฒนา
องคกรที่เกี่ยวของและใหความชวยเหลือดานงบประมาณที่เกี่ยวของกับ สวัสดิก ารเพื่อผู
พิก าร ประสานงานดา นนโยบายการศึก ษาพิเ ศษ ประสานงานดานนโยบายดานการ
สนับสนุนการจางงานเพื่อผูพิการ ประสานงานดานนโยบายเพื่อรับรองการเคลื่อนที่ของ
ประชาชนผูพิการ ประสานงานระหวางกระทรวงตางๆที่เกี่ยวของกับสวัสดิการของผูพิการ
- องคประกอบขององคกร: นายกรัฐมนตรี (ประธาน), คณะรัฐมนตรี (จาก 14 กระทรวง) และ
ตัวแทนจากหนวยงานภาคเอกชน (16 คนจากหนวยงานเกี่ยวของกับผูพิการและผูเชี่ยวชาญ
ดานการพิการ)
3. การขึ้นทะเบียนผูพิการและระบบการคัดกรองผูพิการ
- หนวยงานเพื่อการบริการสวัสดิการแหงชาติ ซึ่งเปนหนวยงานที่เชี่ยวชาญดานการคัดกรอง
ไดพิจารณาระดับความพิก ารขึ้น กับประเภทของการพิการและระดับความพิการจากการ
วินิจฉัยทางการแพทย
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ตารางที่ 7 หนวยงานบริการสวัสดิการแหงชาติ
ประชาชนผู
พิการ

หนวยงาน
ราชการ
ทองถิ่น

สถาบันทาง
การแพทย

หนวยงาน
ราชการ
ทองถิ่น

หนวยงาน
บริการ
สวัสดิการ
แหงชาติ
แจงผลการ
คัดกรอง

สมัครเพื่อรับ ยื่นคําขอเพื่อ
ประเมิน
ยื่นคําขอเพื่อ
การขึ้น
รับการ
สภาวะพิการ การคัดกรอง
ทะเบียน
วินจิ ฉัย
และบันทึก
การวินิจฉัย
เปนลาย
ลักษณอักษร
ระบบการคัดกรองระดับความ
พิการ
-

หนวยงาน
ราชการ
ทองถิ่น
การขึ้น
ทะเบียน

สําหรับแตละประเภทการพิการ 15 ชนิด ระดับความพิการจะแยกเปน 6 ระดับขึ้นกับระดับ
ของความบกพรอง มีเ กณฑนี้สามารถปรับเปลี่ยนไดในกรณีการจัดระดับ ของผูที่มีความ
พิการมากกวาหนึ่งชนิด

ประเภทของความพิการ
ความพิการทางกายภาพ, ผูมีความผิดปกติเ นื่องจากการรอยโรคที่สมอง, ความบกพรอง
ทางการมองเห็ น , ความบกพรองทางการไดยิน , ความพิก ารทางการใชภาษา, ความพิก ารทาง
สติปญญา, ความผิดปกติดานออทิสติก, ความพิการดานจิตใจ, ความผิดปกติตอไต, ความผิดปกติ
ระบบหัวใจ, ความผิดปกติดานระบบหายใจ, ความผิดปกติเกี่ยวกับระบบตับ, ความผิดปกติจากการ
ที่ ใ บหน า เสี ย รู ป , ความผิ ด ปกติ ทํ า ให เ กิ ด เป น แผลทะลุ ที่ ลํ า ไส เ ล็ ก หรื อ ทางเดิ น ป ส สาวะ
(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
ความสําคัญกับสิท ธิของผูพิการ ไมใชการตั้งวัตถุป ระสงคไปที่การแจกจายแบบ
พิเศษหรือการใหคาตอบแทนพิเศษเทานั้น
- เป น การจั ด หาเครื่ องมือทางกฎหมายที่ค รอบคลุ ม เพื่ อการนํ า ระเบี ย บแบบแผน
เกี่ย วกับสิทธิของผูพิก าร (the convention on the rights of persons with
disabilities (CRRD)) ไปปฏิบัติเริ่มตั้งแตในระดับครอบครัว
- กฎหมายนี้มีสวนทําใหเกิดความสําเร็จที่ยิ่งใหญในการพัฒนาสิทธิและความสนใจ
ในประชาชนผูพิการ โดยการกําหนดเงื่อนไขโดยใชกฎหมายตอตานการกระทําที่
เลือกปฏิบัติและเปนการเอาเปรียบตอผูพิการในทุกแงมุมของชีวิต
- การเลือกปฏิบัติที่มีการระบุหามปฏิบัติในกฎหมายเพื่อการตอตานการเลือกปฏิบัติ
เพื่อเอาเปรียบผูพิการและการรักษาผูพิการ
 การเลือกปฏิบัติโดยตรง เชน การปฏิบัติตอผูพิการในชีวิตประจําวันอยาง
ไมนาพอใจโดยมีสาเหตุมาจากความพิการ โดยการตั้งขอจํากัด การกีดกัน
การแบงแยก หรือการปฏิเสธ
 การเลื อกปฏิ บัติ ท างอ อม เชน การกํ าหนดมาตรฐานฝ ายเดี ย วโดยไม
คํานึงถึงผูพิการ ทําให เกิดผลลัพธที่ไมเปนที่ชอบธรรมตอผูพิการ
 การเลือกปฏิบัติโดยการไมใหการอํานวยความสะดวกแกผูพิการ เชน การ
ปฏิเ สธไม จัด การสถานที่ที่ อํา นวยความสะดวกแกผู พิก าร หรือ การไม
อํานวยความสะดวกเมื่อใหการบริการแกผูพิการโดยไมมีเหตุผลทีเ่ หมาะสม
ซึ่งจะเปนการสรางภาระและสภาวะแวดลอมที่ไมเหมาะสมตอผูพิการ
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 การเลือกปฏิบัติโดยการโฆษณาประชาสัมพันธ เชนโฆษณาที่แสดงใหเห็น
การเลือกปฏิบัติ โดยการแสดงขอจํากัด การกีดกัน การแบงแยก และการ
ปฏิเสธตอผูพิการ รวมถึงการกระทําใดๆที่เปนการปฏิบัติโดยไมเป นที่นา
พอใจแกผูพิการ
- กฎหมายเพื่อการตอตานการเลือกปฏิบัติเพื่อเอาเปรียบผูพิการและการรักษาผูพิการไดริเริ่ม
กระบวนการเพื่อการแกไขปญหาการละเมิดสิทธิของผูพิการ
 การรองเรีย นสามารถทํ าไดโดยการโทรศัพท การสงจดหมายหรือการ
ร อ งเรี ย นทางโทรศั พ ท หรื อ อิ น เตอร เ นท ต อ คณะกรรมการเพื่ อ สิ ท ธิ
มนุษยชนแหงชาติ (the National Human Rights Commission (NHRC))
ของประเทศเกาหลี สามารถสงคําแนะนําเพื่อการแกไขปญหา
 ในกรณีที่มีการไมปฏิบัติตามขอแนะนําในการแกไขปญหาที่เสนอแนะโดย
APRDA รัฐมนตรีประจํากระทรวงยุติธรรมอาจประกาศคําสั่งใหมีการ
แกไขการไมปฏิบัติตามกฎหมาย (ผูที่ไมปฏิบัติตามกฎหมายที่ไดรับคําสั่ง
ดังกลาวจะถูกปรับไมเกิน 30 ลานวอน)
 การแกไขปญหาตอการละเมิดสิทธิทําไดโดยการจายคาเสียหายผานทาง
คดีแพงหรือทางคดีอาญา (การเลือกปฏิบัติที่เ ปนการประสงครายตองมี
การจําคุกเปนเวลาไมเกิน 3 ป หรือปรับไมเกิน 30 ลานวอน)
รายละเอียดของนโยบายหรือแนวทางที่เกี่ยวของกับการจางงานผูพิการ
1. การชวยเหลือดานรายไดแกประชาชนผูพิการ
- กระทรวงสาธารณสุขและสวั สดิการริเริ่ มระบบเงิน สงเคราะห สําหรั บผูพิก ารในป
2010 และมีการใหเบี้ยเลี้ยงแกผูพิการที่มีรายไดต่ําที่มีความพิการขั้นเล็กนอยถึง
มากขึ้น อยูกับ กฎหมายสวัสดิก ารเพื่อผูพิก ารเพื่อรับประกันรายไดขั้น ต่ําสําหรับ
ครอบครัวที่มีรายไดต่ําที่มีสมาชิกเปนผูพิการ
ระบบการจายเงินสงเคราะหแกผูพิการ
- ระบบเงิน สงเคราะหเ พื่อผูพิ การมี เป าหมายเพื่ อใหค วามเปนอยู/ การดํ ารงชี วิต ที่
มั่นคงของผูพิการที่มีความลําบากในการสรางรายไดเนื่องจากสภาวะพิการที่รุนแรง
เพื่อปรับปรุงสวัสดิการเพื่อใหมีความเปนอยูที่ดีขึ้น เพื่อชวยเหลือใหผูพิการมี
สวนรวมในการบูรณาการทางสังคม
- ผูมีสิทธิเขารับเงินสงเคราะห: ผูพิการขั้นรุนแรงที่มีอายุตั้งแต 18 ปขึ้นไป ที่มีรายได
เทากับหรือต่ํากวาเกณฑมาตรฐานที่กําหนดไว
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เงินสงเคราะห: เงินชวยเหลือขั้นพื้นฐาน (ใชทั่วไป): 94,600 วอนตอเดือน
เงิน คาตอบแทนเพิ่มเติม (พิจารณาตามระดับรายได) : 20,000-60,000 วอนตอ
เดือน ขึ้นกับระดับรายไดผลประโยชนตอผูพิการ
- กฎหมายเงิ น สงเคราะห เ พื่ อผูพิ ก ารให ความช ว ยเหลื อด า นรายได แ กผู พิ ก ารผู มี
รายไดต่ําและมีอายุ 18 ปขึ้นไปที่มีความพิการขั้นเล็กนอยระหวาง 20,000-30,000
วอนตอเดือนขึ้นกับระดับรายไดผลประโยชนตอเด็กผูพิการ
- กฎหมายเงินสงเคราะหเพื่อผูพิการจัดใหมีการจายเงินเปนรายเดือนใหเด็กที่มีความ
พิการที่มีอายุต่ํากวา 18 ปและอยูในครอบครัวที่มีรายไดต่ํา
- ผลประโยชนที่ไดรับ : ประมาณ 20,000-200,000 วอนตอเดือนขึ้นกับระดับรายได
ตอครอบครัวและระดับความพิการ
2. การศึกษาเพื่อผูพิการ
จัดตั้งการศึกษาแบบที่มีสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรวมกันระหวางเด็กที่มีความ
ตองการพิเศษและเด็กปกติ และจัดใหมีการการเรียนการสอนแบบพิเศษเพื่อเอื้อใหมีความ
เทาเทียมในโอกาสทางการศึกษาของผูพิการ
การไมคิดคาใชจายในการเลี้ยงดูเด็กและการศึกษาภาคบังคับของเด็กผูพิการ
การเลี้ยงดูเด็กแบบใหเปลา
- สําหรับเด็กพิการที่มีอายุ 12 ถึงต่ํากวา: ไมคิดคาใชจายในการดูแลเด็กทั้งหมด
การใหการศึกษาภาคบังคับแบบใหเปลา ตั้งแตชั้นอนุบาลจนจบมัธยมปลาย
- ไมคิดคาใชจายในการเขารับการศึกษาขั้นพื้นฐานจากเด็กผูพิการ
- ไมคิดคาใชจายในการสมัครเขาเรียนและคาธรรมเนียมการศึกษา
- ใหเงินชวยเหลือสําหรับอุปกรณการเรียนเชน หนังสือและอุปกรณการเรียน
การศึกษาพิเศษตลอดชวงชีวิต
มอบหมายใหจัดชั้นเรียนพรอมทั้งครูผูสอนแบบพิเศษ และจัดใหมีการศึกษาภาคบังคับ
แก เด็กนักเรียนที่มีสิทธิไดรับการศึกษาแบบพิเศษ ตั้งแตขั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมปลาย
- จัดใหมีการหมุนเวียนทางการศึกษาสําหรับเด็กพิการที่มีสิทธิไดรับการศึกษาพิเศษ
ในโรงเรียนปกติ
- ใหการสนับสนุนในการฝกอบรมสําหรับการสอนแบบพิเศษแกครูที่สอนในโรงเรียน
ปกติ
ใหความชวยเหลือดานกิจกรรมตางๆในการเรียนการสอนและการเขาถึงสถานที่ตางๆของ
เด็กพิการที่ศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย
-

-

-

-
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ใหมีผูชวยเหลือแกเด็กพิการในระดับอุดมศึกษา และใหมีการจัดตั้งศูนยใหความ
ชวยเหลือแกผูพิการ
3. การเพิ่มโอกาสในการทํางานแกประชาชนผูพิการ
- กฎหมายเพื่อสงเสริมการจางงาน, การฟนฟูทักษะในการประกอบอาชีพแกผูพิการ จัดใหมี
ระบบการบังคับจางงานสําหรับ ผูพิก าร และการฝก อบรมทางวิชาชีพและการชวยเหลือ
ตนเองเพื่อสนับสนุนการจางงานของผูพิการ
ระบบการบังคับจางผูพิการเขาทํางาน
- กฎหมายบังคับใหมีการจางผูพิการเขาทํางาน
- ภาครัฐบาล (จํานวนอยางนอย 3% ของขาราชการพลเรือน), สถานที่ทํางานที่มีคนทํางาน
ตั้งแต 50 คนเปนตนไป (อยางนอย 2.5% ของจํานวนคนทํางานทั้งหมด)
- สําหรับสถานที่ทํางานภาคเอกชน จะมีการแบงเบาภาระในการจางคนพิการเขาทํางานโดย
การใหสิ่งจูงใจ
การรับรองการรับผูพิการเขาทํางานในสถานที่ราชการ
- ให ค วามช ว ยเหลื อ ด า นการเงิ น โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อสร า งโอกาสในการทํ า งานและ
สนับสนุนการจางผูพิการขั้นรุนแรงที่ไมสามารถแขงขันในตลาดการจางงานเขาทํางาน
o การรับรองงานดานเปนผูชวยดานการบริหารสําหรับผูพิการ: การจางผูพิการที่มี
ทักษะดานการบริการงานเขาทํางานเปนผูชวยดานการบริหารจัดการในสถานที่
ราชการทองถิ่นและองคกรรัฐวิสาหกิจระดับทองถิ่นทั่วประเทศ
o งานเพื่อสวัสดิการแกประชาชนผูพิการ: สรางงานหลากหลายประเภทเพื่อผูพิการ
ขั้นรุนแรงที่ไมสามารถหางานได โดยพิจารณาจากประเภทและระดับความรุนแรง
ของการพิการ เพื่อใหบุคคลเหลานี้มีสวนรวมอยูในสังคมได
o เชื่อมโยงการศึกษาพิเศษเขากับงาน: สนับสนุนใหเกิดความมั่นใจในการหางานและ
เพิ่มความสามารถในการปรับความสามารถใหเหมาะกับการประกอบอาชีพ โดย
สนับสนุนใหมีสวัสดิการการเรียนอาชีวศึกษาในระหวางการทํางานและจัดหางาน
เพื่อเปนสวัสดิการแกผูพิการ
-
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การบริการฟนฟูสมรรถภาพในการประกอบอาชีพสําหรับผูพิการขั้นรุนแรง
- เพื่อเปนการริเริ่มความสามารถในการชวยเหลือตนเองของผูพิการขั้นรุ นแรง และเพื่อเพิ่ม
ขยายโอกาสในการมีสวนรวมในสังคมของผูประกอบอาชีพ สถาบันตางๆรวมทั้งสถาบันเพื่อ
สถาบันเพื่อการฟนฟูสมรรถภาพในชุมชน สถาบันฟนฟูสมรรถภาพในการประกอบอาชีพ
และสถาบัน ที่เกี่ยวของกับ ผูพิการในดานตางๆ ไดใ หบ ริก ารตางๆ เชนการแนะแนวดาน
วิชาชีพ, การฝกอบรมเพื่อปรับตัวเขากับการประกอบอาชีพ, การชวยเหลือในการจางงาน,
การบริการดานการโอนยายงาน, และการแนะนําเพื่อปรับตัวเขากับงาน
- ใหบริการดานการฟนฟูสมรรถภาพดานการประกอบอาชีพแก คนหนุมสาวผูพิการโดยการ
สรางระบบเพื่อเชื่อมโยงศูนยฟนฟูสมรรถภาพเพื่ อการประกอบอาชีพตางๆเขากับสถาบัน
ทางการศึกษา (โรงเรียนสําหรับผูตองการความชวยเหลือพิเศษ และชั้นเรีย นสําหรับเด็ก
พิเศษในโรงเรียนที่สอนเด็กปกติ)
การใหสิทธิพิเศษโดยการเลือกซื้อสินคาที่ผลิตโดยผูพิการขั้นรุนแรง
- กฎหมายพิเศษที่เกี่ยวของกับการเลือกซื้อสินคาที่ผลิตโดยผูพิการขั้นรุนแรงไดถูกนํามาใชใน
เดือนมีนาคม ป 2008
- เพื่ อสนั บ สนุน การซื้ อและการรั บ ประกั น ตลาดสํ า หรับ สิ น คา ที่ ผ ลิต จากผู พิ ก ารขั้ น รุน แรง
หนวยงานรัฐบาลจะใหสิทธิพิเศษโดยเลือกซื้อสิน คาจากคนพิการในอัตราสวนหนึ่งๆของ
จํานวนที่ตองการซื้อทั้งหมด
4. การมีสวนรวมในสังคมและในกิจกรรมดานวัฒนธรรมตางๆระบบบริการให
ความชวยเหลือในการเขารวมกิจกรรมแกผูพิการ
- ใหค วามชว ยเหลือในการเขาร วมกิจกรรมตา งๆแกผูพิ การที่มี ความลํ าบากในการดํา เนิ น
กิจ กรรมในชีวิตประจําวัน และการเขารวมกิจ กรรมตางๆดวยตนเอง เนื่องจากการอยูใ น
สภาพพิการทางรางกายหรือทางสติปญญา
- กฎหมายเรื่องการใหบริการชวยเหลือในการดําเนินกิจกรรมของผูพิการไดเริ่มใชเมื่อเดือน
ตุลาคม ป 2011
- ผู มี สิ ท ธิ เ ข า รั บ บริ ก าร ผู ที่ ได รั บ คะแนนในระดั บ ที่ กํ า หนดไว ห รื อสู ง กว า จากการสํ า รวจ
สมรรถภาพทางรางกายและสติปญ ญา และจากความจําเปน ที่จะตองไดรับบริการความ
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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ระบบการจางงานและที่เกี่ยวของกับระบบการจางงานผูพิการในประเทศไทย
แตเ ดิมการดําเนิน งานดานการฟน ฟูสมรรถภาพคนพิการของหนวยงานทั้งภาครัฐ และ
เอกชน เปนไปตามแผนงานที่แตละหนวยงานกําหนดใหสอดคลองกับวัตถุประสงค และเปาหมาย
ของหนวยงานเอง ตอมา เมื่อองคการสหประชาชาติไดประกาศ “ แผนปฏิบัติการระดับโลกวาดวยเรื่อง
คนพิการ ” เพื่อใชเปนคูมือการปฏิบัติงาน ในทศวรรษคนพิการแหงสหประชาชาติ พ.ศ. 2526 - 2535
หนวยงานตางๆ จึงไดใชแผนดังกลาวเปนแนวทางกําหนดแผนการดําเนินงานที่ชัดเจนขึ้น
สําหรับประเทศไทยคณะกรรมการฟน ฟูสมรรถภาพคนพิการซึ่งแตงตัง้ ตามที่พระราชบัญญัติ
การฟ น ฟูส มรรถภาพคนพิ ก าร พ.ศ.2534 กํา หนด ไดจั ดทํา แผนการฟน ฟูส มรรถภาพคนพิก าร
แหงชาติ พ.ศ.2540 – 2544 โดยมุงเนนใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 8 พ.ศ.2540 – 2544 กลาวคือใหความสําคัญกับการพัฒนาคนพิการโดยการฟนฟูสมรรถภาพ
คนพิการ 4 ดาน คือ การแพทย การศึกษา อาชีพและการจางงาน และดานสังคม
ตอมาเมื่อมีการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 9 พ.ศ. 2545 - 2549
ซึ่งกําหนดเปาหมายไปที่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคน การจัดทําแผนดานคนพิการซึ่งปรับเปลี่ยน
ยุทธศาสตรการดําเนินงานใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ ฯ จึงเปลี่ยนชื่อ เปน แผนพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ พ.ศ. 2545 - 2549 โดยกําหนดใหดําเนินงานในเชิงบูรณาการงาน
ฟนฟูสมรรถภาพคนพิการในทุกดาน
การดําเนินงานดานคนพิการเพื่อใหสอดคลองกับ สภาพสังคมปจจุบันรัฐบาลยังไดมีการ
ประกาศพระราชบั ญ ญั ติ ส ง เสริ ม และพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต คนพิ ก าร พ.ศ. 2550 ขึ้ น แทน
พระราชบัญญัติก ารฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 อีกดวยโดยไดตระหนักถึงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการและการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการในดานตางๆโดยอาศัยกระบวนการทาง
การแพทยการศึกษาอาชีพสังคมเพื่อใหคนพิการไดมีโอกาสพัฒนาศักยภาพทั้งทางดานรางกายจิตใจ
อารมณและสังคมอยางเปนองครวมตลอดจนใหคนพิการสามารถดํารงชีวิตไดอยางเต็มศักยภาพ
และเพื่อใหสอดคลองกับจํานวนคนพิการที่มีแนวโนมเพิ่มจํานวนมากขึ้น ดวยเหตุนี้เองประชาชนทุก
คนจึงมีสิทธิเทาเทียมกัน ในทุกๆดานไมวาจะเปน การเลือกตั้งการไดรับสวัสดิการจากภาครัฐฯลฯ
(www.tddf.or.th/tddf/library/files/doc/library อางในถึงศุภลักษณคลายบุญ,2551)
ต อ มาได มี ก ารตรากฎหมายการจ า งงานผู พิ ก ารกฎหมายเรื่ อ งการจ า งงานคนพิ ก าร
(พระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550)
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ขอกําหนด
1. ภาครัฐและเอกชนตองจางงานคนพิการในอัตราคนพิการ 1 ตอ พนักงาน 100 คน
2. สงเงินเขากองทุนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
3. ใหสัมปทานจัดสถานที่ จําหนายสินคาหรือบริ การจัดจางเหมาชวงงาน ฝกงานหรือให
การชวยเหลืออื่นใดแก คนพิการหรือผู ดูแลคนพิการแทน
ผลกระทบ
ภาครัฐและเอกชนตองปฏิบัติตามกฎหมายดังกลาว ซึ่งมี ผลบังคับใช 26 ตุลาคม 2554เปน
ตนไปหนวยงานที่รับผิดชอบหลักของไปประเทศ คือกระทรวงแรงงาน
ดานจัด หางาน ประกอบดวย กรมการจัดหางาน ที่มีสํานักงานจัดหางานในกรุงเทพ 10
แหง และสํานักงานจัดหางานจังหวัด ทุกจังหวัด
ดานการพัฒนาฝมือแรงงาน ประกอบดวย สถาบันพัฒนาฝมือแรงงานภาค 12 แหง และ
ศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัด
หนวยงานที่เกี่ยวของกับภารกิจการจางงานและสนับสนุนการจางงานผูพิการ โดยผูพิการ
ทั่วไป ไดแกสํานักบริก ารสวัสดิก ารสังคมกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย โดยมีหนวยงานที่เกี่ยวของกับผูพิการ คือ
1. สถานสงเคราะหคนพิการ 13 แหง (กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย,
2557)
ใหการสงเคราะหคนพิการตั้งแตแรกเกิดทุกประเภททั้งชายและหญิง ซึ่งเปนเด็กกําพรา
ถูกทอดทิ้งจากครอบครัวที่ประสบปญหาตางๆ บุคคลพิการที่ไรญาติ และหรือมีปญ หาในการอยู
รวมกับครอบครัว หรือเปนบุคคลที่เขารับการอุปการะชั่วคราวเพื่อรักษาดานเวชศาสตรฟนฟูหรือปรับ
สภาพความพิการมีภารกิจ ดังนี้
1.1 ใหบริการการเลี้ยงดูในดานปจจัยสี่
1.2 ฟน ฟูสมรรถภาพรางกาย จิตใจ อารมณ และสังคม
1.3 การใหการศึกษา และการฝกอาชีพ
1.4 การจัดหาอาชีพและครอบครัวอุปถัมภทเี่ หมาะสม
1.5 การติดตามและสงกลับครอบครัว
โดยมี ศูนยพัฒนาอาชีพและฟน ฟูผูพิการพระประแดงเปนศูนยตน แบบฟน ฟูสมรรถภาพและ
ฝกอาชีพผูพิการ (ศูนยพัฒนาอาชีพและฟน ฟูผูพิการพระประแดง, 2557)
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วัตถุประสงคของการจัดตั้ง
1.เพื่อจัดสวัสดิการและฝกอาชีพแกผูรับบริการ
2.กลุมเปาหมายไดรับการพัฒนาตามเกณฑทกี่ ําหนด
3.เพื่อใหกลุมเปาหมายคนพิการไดรับบริการตามโครงการฟนฟูสมรรถภาพคน
พิการ
4.เพื่อสรางความพึงพอใจแกผูรบั บริการ
5.เพื่อใหคําปรึกษาแนะนําดานอาชีพที่สอดคลองกับความถนัดของผูรับบริการ
คุณสมบัติของผูสมัคร
1. เปนผูพิการอายุตั้งแต 14 ปขึ้นไป
2. เปนผูพิการที่ไดจดทะเบียนคนพิการแลว
3. เปนผูพิการอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางที่สามารถชวยเหลือตนเองได
ในการปฏิบัตกิ ิจวัตรประจําวัน และความพิการนั้น ๆ ไมเปน อุปสรรคตอวิชาชีพที่ฝกอบรม
4. คนหูหนวกหรือเปนใบตองสื่อความหมายไดและ / หรือสําเร็จการศึกษาภาค
บังคับจากโรงเรียนโสตศึกษาของรัฐหรือเอกชน
5. ผูพิการอัมพาตตองสามารถควบคุมระบบขับถายไดไมพิการทางสมองหรือ
ปญญา
6. ผูพิการครึ่งทอนลางที่ตองใชเครื่องชวยความพิการหรือกายอุปกรณชวยเดินตอง
ฝกภาคปฏิบัติตามหลักสูตรได
7. ตองผานการทดสอบวาเปนผูมีสติปญ
 ญาและความสามารถที่ฝกอาชีพนั้น ๆ ได
8. มีความประพฤติเรียบรอยไมติดสิ่งเสพติดสิ่งเสพติดทุกประเภท
9. ไมเปนโรคติดตอเรื้อรังหรือรายแรง
10. ผูสมัครเรียนวิชาชีพเฉพาะในบางสาขาวิชาชีพตองมีคณ
ุ สมบัติ เฉพาะตามที่
กําหนดและอยูใ นดุลพินจิ ของคณะกรรมการฯ ในการคัดเลือกตามพื้นฐานการศึกษา
หลักสูตรประกอบดวย คอมพิวเตอร อิเล็กทรอนิคส ชางตัดเย็บเสื้อผาและการใชจกั ร
อุตสาหกรรมชางเย็บหนังและศิลปประดิษฐ
การบริการ
1. ดานการฝกอาชีพเสริมหลักสูตร
- ภาษาอังกฤษเบื้องตน
- บัญชีเบื้องตน
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- การพัฒนาบุคลิกภาพ
2. ที่อยูอาศัย ประกอบดวย หอพัก ชายและหญิง พรอมอาหาร 3 มื้อ
3. การฟนฟูและปรับสภาพรางกาย
- บริการดานการพยาบาล ใหบริการสงเสริมดูแลปองกันและรักษาสุขภาพเบื้องตน
- บริการดานกายภาพบําบัด ใหการตรวจประเมิน,รักษาและฟนฟูสมรรถภาพทาง
รางกายของผูพิการโดยนักกายภาพบําบัด
- บริการฟนฟูและปรับสภาพรางกาย อาทิ การจัดหากายอุปกรณและเครื่องชวย
ความพิการ เชน แขน-ขาเทียม รถเข็น รถโยก เปนตน
2. ศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ 9 แหง
ใหการฟน ฟูสมรรถภาพดานอาชีพแกคนพิการ (กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย, 2557) โดยการสงเสริมและพัฒนาการฝกทักษะให
สามารถประกอบอาชีพและดํารงชีวิตอยูในสังคมไดดวยตัวเอง มีภารกิจ ดังนี้
1. เพื่อใหบริการฝกอาชีพแกคนพิการ ใหสามารถนําความรูไปประกอบอาชีพเลีย้ งตนเองได
2. เพื่อฟนฟูสมรรถภาพคนพิการทั้งดานรางกาย จิตใจ อารมณและสังคม พรอมการเรียนรู
การปฏิบัติตน การอยูรวมกันในสังคมกับผูอื่นอยางปกติสขุ และมีศักดิ์ศรี
3. เพื่อใหคําปรึกษาแนะนํา และประสานสงตอคนพิการทีจ่ บหลักสูตรและมีทกั ษะ ไป
ทํางานในสถานประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระตามความสามารถ หรือไปศึกษาตอในระดับที่
สูงขึ้น
3. สถานสงเคราะหเด็กพิการทางสมองและปญญา(หญิง) หรือเปนที่รูจักอีกชื่อหนึ่งวาบาน
ราชาวดีหญิง
เปนหนวยงานในสังกัดสํานักบริการสวัสดิการสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย (สถานสงเคราะหเด็กพิการทางสมองและ
ปญญา(หญิง), 2557)
สถานสงเคราะหเด็กพิการทางสมองและปญญา (หญิง) เปดดําเนินการมาตั้งแตป
พุทธศักราช 2540 โดยแยกออกจากสถานสงเคราะหเด็กพิการทางสมองและปญญา เนื่องจากเด็กมี
จํานวนเพิ่มมากขึ้น เกิดปญหาความแออัดและยากตอการดูแล
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กรมประชาสงเคราะห (เดิม) จึงอนุมัติใหแยกการดูแลออกเปนสถานสงเคราะหสําหรับ
เด็กชาย และเด็กหญิงซึง่ มีความบกพรองทางสมองและปญญา
ตั้งอยูเลขที่ 78/15 หมูที่ 1 ตําบลบางตลาด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เปนที่ดนิ
ราชพัสดุโดยมีเนื้อทีท่ ั้งสิ้น 27 ไรเศษ การกอสรางอาคาร สิ่งกอสรางตางๆ ไดรับการบริจาคเงินและ
การสนับสนุนจากภาคเอกชน องคกร ตลอดจนประชาชนผูมีจิตศรัทธาทั่วไป จึงสามารถเปด
ดําเนินการไดตั้งแตวันที่ 20 ตุลาคม 2540 เปนตนมา
สถานสงเคราะหเด็กพิการทางสมองและปญญา(หญิง) มีภารกิจหลักในการใหการเลี้ยงดู
เด็กหญิงอายุระหวาง 7-18 ป ที่มีความบกพรองทางสมองและปญญา โดยจัดใหมีบริการดานปจจัย
สี่ บริการทางการแพทย การรักษาพยาบาล การสังคมสงเคราะหการศึกษาพิเศษ ตลอดจนจัด
กิจกรรมเพื่อฟนฟูสมรรถภาพทั้งทางรางกาย อารมณ สังคม และจิตใจ เพื่อใหเด็กในความอุปการะ
สามารถดําเนินชีวิตไดอยางทัดเทียมกับบุคคลอืน่ มีความสุขตามอัตภาพ
ปจจุบันนี้สถานสงเคราะหฯใหการอุปการะเลี้ยงดูเด็กหญิงจํานวน 565 คน (ขอมูล ณ
วันที่ 1 มิถุนายน 2553)
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหการอุปการะเลี้ยงดูเด็กพิการทางสมองและปญญาอายุระหวาง 7-18 ป โดยมี
หลักเกณฑดังตอไปนี้
- เปนเด็กกําพรา ขาดผูอุปการะเลีย้ งดู ไรที่พึ่ง ถูกทอดทิ้ง
- เปนเด็กเรรอนพลัดหลง ไมสามารถติดตามบิดามารดา หรือผูปกครองได
- เปนเด็กที่ประสบปญหาครอบครัว เชน ครอบครัวมีฐานะยากจน ไมสามารถให
การเลี้ยงดูไดอยางเหมาะสม บิดามารดาเจ็บปวยเรื้อรัง เปนโรคจิตฟน เฟอน ฯลฯ
- เปนเด็กที่มีปญ
 หาดานพฤติกรรมทางสังคม ถูกละเมิดสิทธิตางๆ อันเนื่องมาจาก
ความบกพรองทางปญญา
2. เพื่อเปนหนวยรองรับเด็กหญิงพิการทางสมองและปญญาทั่วประเทศ ทีป่ ระสบปญหา
ความเดือดรอน โดยการนําสงของหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องคกรการกุศล ตลอดจนครอบครัว
ของผูประสบปญหาโดยตรง
3.เพื่อพัฒนา ฟนฟูสมรรถภาพของเด็กทั้งทางรางกายและจิตใจ เพื่อใหเด็กสามารถใช
ศักยภาพที่ตนมีดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุขตามอัตภาพ
4.เพื่อประชาสัมพันธ สรางความเขาใจใหกับประชาชน บุคคลทั่วไป ใหยอมรับเด็กพิการทาง
สมองและปญญาเปนสวนหนึง่ ในสังคม
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การบริการ
1. การบริการดานการเลี้ยงดู
- จัดใหมีทพี่ ักอาศัยพรอมสิ่งอํานวยความสะดวกทีจ่ ําเปน เชน ทางลาด ราวเกาะ
ซึ่งมีความเหมาะสมตอสภาพความพิการ
- จัดใหมเี จาหนาที่พเี่ ลี้ยงดูแลอยางใกลชิดตลอด 24 ชั่วโมง
- จัดบริการอาหาร 3 มื้อ ถูกตองตามหลักโภชนาการ
- จัดเสื้อผาเครื่องนุงหม ตลอดจนเครื่องนอน สิ่งของเครื่องใชสวนตัวที่จําเปน
ดูแลสุขอนามัยโดยทั่วไปรวมถึงกิจวัตรประจําวัน และใหความชวยเหลือกรณีทเี่ ด็กไมสามารถ
ชวยเหลือตนเองได
2. การบริการทางการแพทยและการรักษาพยาบาล
- ใหการปฐมพยาบาลเบื้องตนแกเด็กที่มีอาการเจ็บปวย
- จัดใหมเี จาหนาที่พยาบาลตลอด 24 ชั่วโมง
- ตรวจวินจิ ฉัยโรคโดยแพทยทั่วไป และแพทยเฉพาะทาง
- ดูแล รักษาพยาบาลเด็กที่เจ็บปวยตามคําสั่งแพทยอยางใกลชดิ
- บริการทางการแพทยเฉพาะทางที่จําเปนตอเด็ก เชน ตรวจรักษาสุขภาพ
ชองปาก ตรวจวัดสายตา ตรวจวัดระดับการไดยิน ฯลฯ
- สงเสริมดานสุขภาพอนามัยตลอดจน ใหความรูแกเจาหนาที่พี่เลีย้ ง และเด็กใน
ความอุปการะในการปองกันโรคตางๆ และปฏิบตั ิตนใหถกู สุขลักษณะ
3. บริการดานการสังคมสงเคราะห
- ใหคําแนะนําปรึกษาตลอดจนใหการชวยเหลือตามความเหมาะสมแกผูขอรับ
บริการเกีย่ วกับปญหาดานเด็กพิการทางสมองและปญญา
- จัดทําทะเบียนประวัติ ตลอดจนเอกสารสําคัญของเด็กในความอุปการะ ไดแก
สมุดทะเบียนคนพิการ บัตรประจําตัวประชาชน ขอรวมใชนามสกุล ยายเขาทะเบียนบาน เพิ่มชื่อใน
ทะเบียนบาน เปนตน
- ใหการดูแลดานสวัสดิการสังคม ปกปองพิทักษสทิ ธิตางๆ
- ใหคําปรึกษาในการแกปญหา และหาวิธีการปรับพฤติกรรมของเด็กใหเปนตาม
แนวทางทีเ่ หมาะสมดวยวิธีการทางสังคมสงเคราะห
- คัดเลือกเด็กที่มีความพรอมและความเหมาะสม ในการปรับตัวเพื่ออยูรวมกับ
ครอบครัวอุปถัมภ
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- สรางความเขาใจ ประสานงาน ติดตามครอบครัวของเด็กที่ไดรับการฟน ฟูพัฒนา
ในระดับหนึ่ง เพื่อทดลองอยูรวมกับครอบครัว กอนสงกลับคืนสูครอบครัวโดยถาวรตอไป
4. บริการฟนฟูสมรรถภาพทางรางกาย
- ตรวจประเมินสภาพความพิการเพื่อวางแผนการรักษาทางกายภาพบําบัด
- ใหการรักษาฟนฟูสภาพความพิการของเด็กที่ปรากฏ ดวยอุปกรณและวิธีการทาง
กายภาพบําบัด
- ปองกันมิใหเกิดความพิการกับเด็กเพิ่มขึ้น ดวยกิจกรรมหรือแผนการรักษาทาง
กายภาพบําบัดทั้งในรูปแบบกลุม และเฉพาะราย
- ฝกใหเด็กเกิดทักษะความชํานาญตอการชวยเหลือตนเองในกิจวัตรประจําวัน
สําหรับเด็กกลุมที่มคี วามพิการทางกาย
- จัดหากายอุปกรณ เครื่องชวยเหลือ อุปกรณเสริมตางๆ ใหเหมาะสมตามสภาพ
ความพิการ
5. บริการดานการฝกอาชีพ
- คัดเลือกและประเมินศักยภาพของเด็กที่มีความสามารถ ความถนัด หรือมีความ
สนใจในการประกอบอาชีพเขารับการฝกทักษะทางอาชีพ
- บริการจัดฝกทักษะทางวิชาชีพดานตางๆ ไดแก งานโภชนาการ งานซักรีด งาน
ดอกไมประดิษฐ งานทอเสื่อ งานสานตะกราจากสมุดโทรศัพท และงานฝมือตางๆ
- จัดหาอาชีพทีเ่ หมาะสมกับเด็กแตละบุคคล โดยจัดใหมกี ารทดลองฝก
อาชีพ ทํางานกับนายจาง หรือครอบครัวอุปถัมภ พรอมประเมินความสามารถในการปรับตัวอยู
รวมกับครอบครัวนายจาง
6. การสงเสริมพัฒนาการดานตาง ๆ
- คัดเลือกเด็กตามกลุมความพิการ เพื่อเขารวมกิจกรรมกระตุนพัฒนาการ
- จัดกิจกรรมที่เหมาะสมกับกลุมความพิการ เพื่อกระตุนฟน ฟูพัฒนาการของเด็กให
เปนไปตามวัย ฝกทักษะทีจ่ ําเปนในการดํารงชีวติ เชน การรับประทานอาหาร การทําความสะอาด
รางกาย การสวมใสเสื้อผา ตลอดจนสอนใหรูจกั มารยาททางสังคมเบื้องตน
- สงเสริมใหเ ด็ก ไดเ รีย นรูกิจ กรรมสังคมภายนอก และไดสัมผัสประสบการณ
จริง โดยการจัดกิจกรรมคายพักแรม ทัศนศึกษา และการนําเด็กเขารวมกิจกรรมทีห่ นวยงาน
องคกรตางๆจัดขึ้น เชน งานวันคนพิการแหงชาติ งานวันเด็กแหงชาติ เปนตน
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- จัดกิจกรรมนันทนาการตางๆ ใหกับเด็กเพื่อผอนคลายความตึงเครียด และจัด
กิจกรรมตามเทศกาลวันสําคัญตางๆ วันสําคัญทางศาสนา วัฒนธรรมประเพณีตางๆ เพื่อสืบสาน
ประเพณีอนั ดีงาม และใหเด็กไดเรียนรูประเพณีวัฒนธรรมของชาวไทย
นอกจากกรมสวัสดิการแลว กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยยังไดจัดตั้ง
สํานักงานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ(พก.)(สํานักงานสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ, 2557)โดยมีภารกิจดังนี้
1. เสนอนโยบาย แผนหลัก และโครงการที่เกี่ยวกับการสงเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการตอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ และมอบหมายให หนวยงานของรัฐที่
เกี่ยวของรับไปดําเนินการตามอํานาจหนาทีต่ อไป
2. ประสานงานและรวมมือในระดับนโยบาย ยุทธศาสตร และแผนงานทีเ่ กี่ยวกับการ
สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกับหนวยงานของ รัฐบาล และเอกชน ทีเ่ กีย่ วของทั้งใน
ประเทศ และตางประเทศ
3. ศึกษา วิเคราะห พัฒนานวัตกรรม สํารวจ รวบรวม เก็บรักษาขอมูลเกี่ยวกับคนพิการและ
สถานการณคนพิการเพื่อประโยชนตอการสง เสริมและคุณภาพชีวิตคน พิการ
4. สนับสนุนใหมีการจัดตั้งการดําเนินงานการสรางความเขมแข็งขององคกร ดานคนพิการ
เพื่อใหสามารถทําหนาที่พิทกั ษสิทธิคนพิการตลอดจนสนับสนุน และประสาน งานใหหนวยงานของ
รัฐจัดงบประมาณใหแกองคการดานคนพิการ เพื่อดําเนินงานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการ
5. ศึกษารูปแบบสิทธิ และสวัสดิการอื่นๆ เพื่อการสงเสริมศักยภาพ และการคุมครองพิทกั ษ
สิทธิคนพิการ ตลอดจนสนับสนุนการขับเคลื่อนทางสังคม ในการบูรณาการ คนพิการเขาสูสังคม
อยางเต็มที่และมีประสิทธิภาพ
6. เสนอ ปรับปรุง พัฒนากฎหมายดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการใหทันสมัย รวมทั้ง
ใหคําปรึกษา และดําเนินงานเกีย่ วกับความรับผิดทางเพง อาญา และงานคดีปกครอง รวมถึงงานคดี
อื่นที่อยูในอํานาจหนาที่ของสํานักงาน
7. บริหารจัดการกองทุนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
8. เปนฝายเลขานุการของคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ
9. ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติ หรือตามกฎหมายอื่น หรือตามที่
คณะรัฐมนตรี หรือคณะกรรมการมอบหมาย
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สิทธิและสวัสดิการ
1. บัตรประจําตัวคนพิการ
2. กองทุนสงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผูพิการ
3. บริการผูชวยคนพิการ
4. สิ่งอํานวยความสะดวก
มาตรฐานผูพกิ าร
องค ก ารระหว า งประเทศว า ด ว ยการมาตรฐาน (International Organization for
Standardization-ISO) ไดใหนิย ามศัพท “การมาตรฐาน” คือ กิจ กรรมในการวางขอกําหนดที่
เกี่ยวเนื่องกับปญหาสําคัญทีม่ ีอยูหรือที่จะ เกิดขึ้น เพื่อใหเปนหลักเกณฑใชกันทั่วไปจนเปนปกติวิสัย
โดยมุงใหบรรลุถึงความสําเร็จ สูงสุดตามขอกําหนดที่วางไว มาตรฐาน (Standard) หมายถึง เอกสาร
ที่จัดทําขึ้นจากการเห็นพองตองกัน และได รับความเห็นชอบจากองคกรอันเปนที่ยอมรับกันทั่วไป
เอกสาร ดัง กลาววางกฎระเบียบแนวทางปฏิบัติหรือลักษณะเฉพาะแหงกิจกรรม หรือผลที่เกิด ขึ้น
ของกิจกรรมนั้น ๆ เพื่อใหเปนหลักเกณฑใชกันทั่วไปจนเปนปกติวิสัย โดยมุงใหบรรลุถึงความสําเร็จ
สูงสุดตามขอกําหนดที่วางไว
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ไดใหคํานิยามของ "มาตรฐาน" วา
มาตรฐาน คือ สิ่งที่ถือเปนหลักสําหรับเทียบกําหนด
ที่มาของการจัดทํามาตรฐานงานดานคนพิการ
กลุม งานมาตรฐานองคกรดานคนพิการ ปจจุบันอยูภายใต สํานักสงเสริมศักยภาพและ
สิทธิ เกิดขึ้นจากการประกาศใชพระราชบัญ ญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน พิก าร พ.ศ.
2550 มาตรา 5 ใหมีคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ ประกอบดวย
นายกรัฐมนตรีเปนประธานกรรมการมีผูแทนองคกรคนพิการแตละประเภทและปลัด กระทรวงทุก
กระทรวงเปนคณะกรรมการฯ ใหเลขาธิการ พก. เปนกรรมการและเลขานุการ มีอํานาจหนาที่ ตาม
มาตรา 6 (10) กําหนดใหเปนภารกิจหนึ่งของสํานักงานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหง
ชาติ ที่จะกําหนดมาตรฐานใหการรับรอง หรือ เพิกถอนการรับรององคกรดานคนพิการ หรือองคกร
อื่น ใดที่ ใ หบ ริก ารแกค นพิก ารตามระเบีย บที่ คณะกรรมการกําหนด และพั ฒนามาตรฐานการ
ใหบ ริก ารสวัสดิก ารสังคมแกคนพิก ารของหนวยงานที่ให บริก ารชวยเหลือและตอบสนองความ
ตองการจําเปน ขั้นพื้น ฐานของคนพิการอยางทั่ว ถึง เหมาะสม รวดเร็ว ครอบคลุม และเปน ธรรม
อยางเปนมาตรฐานเดียวกัน โดยคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปน มนุษยสิทธิที่คนพิการจะตองไดรับและ
การมี ส ว นร ว มในสั ง คมอย า งเท า เที ย ม ซึ่ ง การดํ า เนิ น งานกลุ ม งานมาตรฐานด า นคนพิ ก าร
จําเปนตองมีการศึกษาวิเคราะห วิจัย รูปแบบ วิธีการ แนวทางการจัดทําและพัฒนามาตรฐานงาน
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ดานคนพิการทั้งตามที่กฎหมายที่สมควรกําหนด หรือจัดทํา เพื่อให มีการดําเนินงานหรือจัดบริการ
อยางไดมาตรฐาน มีคุณภาพเหมาะสมกับความพิการ แตละประเภทและแตละชวงวัย รวมทั้งเพื่อให
สอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
วัตถุประสงคของการจัดทํามาตรฐานดานคนพิการ
1. เพื่อศึกษาวิเคราะห จัดทําและพัฒนามาตรฐานงานดานคนพิการทั้งตามทีก่ ฎหมาย
กําหนดและที่สมควรกําหนด หรือจัดทํา เพื่อใหมกี ารดําเนินงานหรือจัดบริการอยางไดมาตรฐาน
สอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
2. เพื่อเสริมสรางความรู ความเขาใจในการดําเนินงานตามมาตรฐานดานคนพิการแก
หนวยงานที่เกี่ยวของและผูปฏิบัติงานดานคนพิการ
กรอบการกําหนดมาตรฐานดานคนพิการ
การกําหนดมาตรฐานดานคนพิการของสํานักสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
แหงชาติ ดําเนินงานภายใตกรอบรายละเอียด ดังนี้
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550










แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 ( พ.ศ. 2550-2554 ) ยุทธศาสตรการพัฒนา
คนและสังคมไทยสูสงั คมภูมิปญญาและการเรียนรู
พระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 มาตรา 5 กําหนดใหมี
คณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ มีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน มี
อํานาจหนาที่หนึ่ง ตามมาตรา 6 (10) คือ กําหนดมาตรฐานใหการรับรอง หรือ เพิกถอนการรับรอง
องคกรดานคนพิการ หรือ องคกรอื่นใดทีใ่ หบริการแกคนพิการ
แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2550-2554 ไดกําหนดยุทธศาสตรใน
การสรางความเขมแข็งใหแกองคกรดานคนพิการและ เครือขายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการ
แผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ. 2551-2554 สํานักงานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ
แหงชาติ
การดําเนินงานมาตรฐานดานคนพิการของ พก.
ป 2547สํานัก งานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ (สํานักสงเสริมและพิทักษ
คนพิการ(สทก.) เดิม) ไดจัดทํามาตรฐานและแนวทางปฏิบัติงานกองทุนฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ
เพื่อเปนคูมือสําหรับผูปฏิบตั ิงานใหบริการทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค ในการดําเนินงาน
กองทุนฟน ฟูสมรรถภาพคนพิการที่มีคณ
ุ ภาพ
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ป 2550ได ดําเนินการจัดทํามาตรฐานการจดทะเบียนคนพิการ เพื่อเปนแนวทางการดําเนินงาน
จดทะเบียนคนพิการ ที่มีคณ
ุ ภาพทั้งในดานหนวยงานใหบริการกระบวนการดําเนินงานและ
คุณภาพที่เกิด กับผูรบั บริการ
ป 2551สํานัก งานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ (พก.) ไดกําหนดใหมีการ
จัดทํา มาตรฐานองคกรดานคนพิการขึ้น เพื่อใหองคกรดานคนพิการมีโครงสรางการดําเนินงานที่
เปนระบบอยางชัดเจน มีกลไกในการเชื่อมโยงการดําเนินงานดานคนพิการใหมีความเขมแข็งและ
ยั่งยืน รวมทัง้ สามารถสงเสริมศักยภาพ ตลอดจนคุมครองและพิทักษสทิ ธิคนพิการ 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
ไมระบุ
18,921
13,716
32,637
รวมภูมิภาค
816,358
688,730 1,505,088
ขอมูลเดือนกันยายน 2557 (สํานักงานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ, 2557)
หนวยงานที่เกี่ยวของกับการจัดหางาน ในกระทรวงแรงงานพบวามีกรมที่รบั ผิดชอบคือ
กรมการจัดหางาน และ กรมพัฒนาฝมือแรงงาน
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กรมการจัดหางาน มีบทบาทและภารกิจดังนี้ (กรมการจัดหางาน, 2557)
อํานาจหนาที่
- ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการจัดหางานและคุมครองคนหางาน กฎหมายวาดวยการ
ทํางานของคนตางดาว และกฎหมายอื่นทีเ่ กีย่ วของ
- วิเคราะหสภาวะตลาดแรงงานและแนวโนมความตองการแรงงานและเปนศูนยทะเบียน
ขอมูลตลาดแรงงาน
- พัฒนา ระบบ รูปแบบ มาตรการ และวิธีการดานการจัดหางาน
- จัดทําและประสานแผนการปฏิบัติงานของกรมใหสอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตร
ดานแรงงานของกระทรวง
- ใหคําปรึกษา สงเสริม และใหบริการแนะแนวอาชีพตามแนวถนัดใหแกประชาชน
- ปฏิบัติการอื่นใดตามกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของกรมหรือตามทีก่ ระทรวงหรือ
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
ภารกิจเกี่ยวกับการสงเสริมการมีงานทําและคุมครองคนหางาน โดยการศึกษา วิเคราะห
สภาวะตลาดแรงงาน และแนวโนมตลาดแรงงาน เปนศูนยกลางขอมูลตลาดแรงงาน รวมทั้งพัฒนา
และสงเสริมระบบการบริหารดานการสงเสริมการมีงานทําเพื่อให ประชากรมีงานทําที่เหมาะสมกับ
ความรูความสามารถและความถนัด ไมถูกหลอกลวง ตลอดจนไดรับสิทธิประโยชนที่เหมาะสมและ
เปนธรรม โดยมีหนาที่ตามสวนแบงราชการ หลายหนวยงาน ที่เกี่ยวของกับการจัดหางาน มีดังนี้
กองแผนและสารสนเทศมีหนาที่พัฒนาระบบการบริหารมุงผลสัมฤทธิ์เพื่อใชในงานดาน
สงเสริมการมีงาน ทํา จัดทําและประสานแผนปฏิบัติงานของกรมใหสอดคลองกับ นโยบายและ
ยุทธศาสตรดาน แรงงาน รวมทั้งเรงรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงานในสังกัด
และเป น ศู น ย ข อ มู ล สารสนเทศ ของกรม ติ ด ต อ และประสานงานกั บ องค ก ารหรื อ หน ว ยงาน
ตางประเทศดานความชวยเหลือ และความรวมมือดานการสงเสริมการมีงานทํา
กองพัฒนาระบบบริก ารจัด หางาน มี หนาที่พัฒนาระบบการใหบริก ารจัดหางานใน
ประเทศใหทันสมัยและมีประสิทธิภาพ สงเสริมและสนับสนุนมาตรการในการบริการจัดหางานใหแก
ประชาชนอยางทั่วถึง ใหบริการจัดหางานรวมระหวางภาครัฐและเอกชน รวมถึงสนับสนุนใหมีการ
จางงานมั่นคงอยางตอเนื่องตลอดวัยทํางาน เปนศูนยขอมูลตําแหนงงานและทะเบียนคนหางานใน
ประเทศ ควบคุม ดูแล คุมครอง และตรวจสอบการดําเนินงานของผูรับอนุญาตจัดหางานในประเทศ
ใหเปนไปตามกฎหมาย
กองวิจัยตลาดแรงงาน มีหนาที่รวบรวม วิเคราะหตลาดแรงงานและแนวโนมความตองการ
แรงงาน เพื่อพัฒนาระบบเครือขายขอมูลตลาดแรงงาน ประสานการใหบริการขอมูลตลาดแรงงานแก
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ประชาชนถึงระดับ ตําบลและหมูบาน และวางแผนพัฒนากําลังแรงงานใหสอดคลองกับ ความ
ตองการตลาดแรงงาน
กองสงเสริมการมีงานทํา มี หนาที่ในการพัฒนาระบบ รูปแบบ และวิธีการแนะแนวอาชีพ
สงเสริ มการจั ดตั้งและดําเนิ น งานศู น ยขอมู ลอาชีพ ทั่วประเทศ ดํ าเนิน การพัฒนาและเผยแพร
มาตรฐานอาชีพ และมาตรฐานอุตสาหกรรม จัดตั้งและบริหารกองทุนเพื่อการประกอบอาชีพอิสระ
และกองทุนผูรับงานไปทําที่ บาน
นอกจากนี้ ยั ง มี ห น ว ยงานที่ อ ยู ใ นภู มิ ภ าคที่ อ ยู ใ นทุ ก จั ง หวั ด มี หน า ที่ ป ฏิ บั ติ ก ารและ
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
การฟนฟูสมรรถภาพดานการแพทย
การใหบริการฟนฟูสมรรถภาพดานการแพทยแกลูกจางที่บาดเจ็บเนื่องจากการทํางานและ
ผูประกันตนทุพพลภาพเปนกระบวนการฟนฟูสมรรถภาพที่ประกอบดวย การผาตัดแกไขความพิการ
การพยาบาล การบริก ารทางกายภาพบําบัด การบริการทางกิจ กรรมบําบัด การจัดทําอุป กรณ
เครื่องชวย (Aid Device) สําหรับประกอบกิจ วัตรประจําวัน และประกอบอาชีพ การจัดทํากาย
อุปกรณเสริม (Orthosis) กายอุปกรณเทียม (Prosthesis) และการปองกันภาวะแทรกซอน โดย
บุคลากรทีมงานฟนฟูสมรรถภาพดานการแพทย ประกอบดวย แพทย พยาบาล นักกายภาพบําบัด
นักกิจกรรมบําบัด และชางกายอุปกรณ ฯนอกจากทีมงานฟนฟูสมรรถภาพดานการแพทยแลว การ
ใหบริการฟนฟูสมรรถภาพดานการแพทย ยังตองประสานการทํางานกับทีมงานฟนฟูสมรรถภาพอื่น
คือทีมงานฟน ฟูสมรรถภาพดานจิต ใจและสั งคมซึ่ง ประกอบดวย นัก จิตวิท ยาคลินิก นัก สังคม
สงเคราะห นั ก วิช าการประกัน สังคมและที มงานฟน ฟู สมรรถภาพดา นอาชี พ ซึ่ งประกอบดว ย
นักวิชาการฝกอาชีพที่ชํานาญการหลายสาขา เปนตน
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การฟนฟูสมรรถภาพดานอาชีพ
การฟนฟูสมรรถภาพดานอาชีพ ศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงาน ไดจัดทําหลักสูตรโดยนําระบบโมดูล
ตามแนวขององคการแรงงานระหวางประเทศมาปรับใชเพือ่ ใหเหมาะสมกับสภาพสังคมไทย และได
ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรใหเหมาะสมตามกาลเวลาอยางตอเนื่อง
ประเภทการฟนฟูสมรรถภาพดานอาชีพ
1. การเตรียมเขาทํางาน (Work Preparation)
การเตรียมเขาทํางาน เปนหลักสูตรที่เนนใหผูเขารับการฟน ฟูฯ ไดรับการฝกงานใหสามารถ
ปรับตัวและปรับสภาพความพิการเพื่อกลับเขาทํางานในสถานประกอบการเดิม ศูนยฯ จะจัดทํา
แผนการฝกเฉพาะสําหรับผูเ ขารับการฟนฟูสมรรถภาพเปนรายบุคคลโดยพิจารณาถึงลักษณะงานที่
ผูเขารับการฟนฟูฯ เคยปฏิบัติมากอน หรือตามความตองการของลูกจาง และนายจางทีจ่ ะใหกลับไป
ทํางานหนาที่ใหม ขณะเตรียมเขาทํางานจะไดรับการฟน ฟูฯ ดานการแพทยควบคูไปดวย
2. การฝกอาชีพ (Vocational Training)
การฝกอาชีพ เปนการฝกอาชีพโดยเนนใหเกิดความชํานาญจนสามารถออกไปประกอบ
อาชีพอิสระ หรือทํางานในสถานประกอบการใหมได
การฟนฟูสมรรถภาพดานจิตใจและสังคม
การฟนฟูสมรรถภาพดานจิตใจและสังคม เปนการปรับสภาพจิตใจของผูเขารับการฟน ฟู
สมรรถภาพ ใหยอมรับสภาพความพิการ รับรูความสามารถและสรางความเชื่อมั่นในตนเอง และให
ผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพรูจักเสริมสรางศักยภาพของตนเอง
สรุปผลเปรียบเทียบระบบการจางงานผูพิการและผูทุพพลภาพ ของราชอาณาจักรไทยกับ
ระบบการจา งงานผูพิก ารและผูทุพ พลภาพ ที่เ ปนแบบอยา งที่ดีในการดํา เนิน งานของ
ตางประเทศ
จากผลการการรวบรวมขอมูล ขอเท็จจริง เกี่ยวกับประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับระบบการจาง
งานคนพิการและผูทุพพลภาพ ของราชอาณาจักรไทยกับระบบการจางงานคนพิการ / ผูทุพพลภาพ
ที่เปนแบบอยางที่ดีในการดําเนินงานของตางประเทศ ตลอดจนดําเนินการศึกษาทบทวนวรรณกรรม
และวิเคราะหสรุปบทเรียน สาระขั้นตอนและผลดําเนินงานที่เปนแบบอยางที่ดีในตางประเทศ โดย
ผูวิจัยไดศึกษาระบบการจางงานในประเทศญี่ปุน ออสเตรเลียและประเทศเกาหลีใต โดยผูวิจัยใช
รูป แบบการดําเนิน งานจางงานผูพิ ก ารของประเทศญี่ปุน เปน ตน แบบ ในการเปรี ย บเทีย บและ
เนื่องจากในแตละประเทศ มีระบบการเมือง การปกครองที่แตกตางกัน การเปรียบเทียบระบบการ
จางงานผูพิการของแตละประเทศจึงมีความแตกตางกันออกไปตามความเหมาะสมกับการเมือง การ
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ปกครอง และกฎหมายของแตละประเทศ โดยผูวิจัยไดนําเสนอเพียงขอคนพบจากการสืบคนขอมูล
ในภาพรวมในเอกสารที่สืบ คน เพื่อเปรีย บเทีย บกับ ระบบการจางงานในประเทศไทย ในหัวขอ
ดังตอไปนี้
1. โครงสรางระบบการจางงานผูพิการและทุพลภาพ
พบวาทั้งประเทศญี่ปุน ออสเตรเลีย และเกาหลีใต งานสนับสนุนการจางงานผูพิการอยูใน
โครงสรางของกระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม ซึ่งเปนกระทรวงหลักในการขับเคลื่อนการ
สนับสนุนการจางงานผูพิการ ยกเวนประเทศออสเตรเลียมีรัฐวิสาหกิจเพื่อผูพิการชาวออสเตรเลีย
เปนผูขับเคลื่อนและสนับสนุนการจางงาน กลุมเปาหมายทั้งประเทศญี่ปุน ออสเตรเลีย และเกาหลี
ใตเปนผูพิการทั้งประเทศ ทั้งในระบบประกันสังคมและนอกระบบประกันสังคม สวนในประเทศไทย
ผูรับ ผิ ดชอบหลัก เกี่ย วกับ การจ างงานผู พิก ารสวนใหญอ ยูใ นกระทรวงแรงงาน โดยสํานั ก งาน
ประกันสังคมที่มีศูนยฟนฟูคนงานในสวนกลาง (ปทุมธานี) และ 3 ศูนยภูมิภาค (ขอนแกน เชียงใหม
ระยอง) และกลุมที่อยูนอกระบบประกันสังคมมีหนวยงานสํานักงานสงเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ
แหงชาติกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย เปนผูดูแล
สิ่งที่มีความแตกตางชัดเจนที่สุดของโครงสรางหนวยงานที่มีในประเทศอื่นแตไมมีประเทศ
ไทย คือหนวยงานจัดหางานสาธารณะที่ดําเนินการขับเคลื่อนระบบการจางงานผูพิการเปน การ
เฉพาะและเปนผูประสานหลักในการจางงานกับหนวยงานอื่น ดังแผนภาพที่ 18
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แผนภาพที่ 18 แสดงความเชื่อมโยงในการสนับสนุนการจางงานของประเทศญี่ปุน
การสนับสนุนเพื่อ
เตรียมการสมัครงาน
ผูพิการที่ตอ งการ
การฟนฟู

การสนับสนุนการ
หางาน

การสนับสนุนการปรับตัว
เขากับที่ทาํ งานและ การใช
ชีวิต ณ ที่ทํางาน

ศูนยฟนผูพิการ

กิจกรรม
หางาน

สํานักจางงานสาธารณะ
การสนับสนุนการจางงาน
และชีวิตประจําวัน

การจายตามกิจกรรม

ศูนยพฒ
ั นาความสามารถ
ทางวิชาชีพสําหรับบุคคลที่
มีความพิการ

เงินสนับสนุนในการอํานวยความสะดวก

ตองการ
ทักษะพิเศษ

การสมัครงาน

ผูพิการที่ตองการโรงเรียน

ผูพิการและทุพพลภาพ

ผูพิการที่ยังไมสามารถสมัครงาน

ศูนยสนับสนุนการจางงานผูสงู อายุ
และผูพิการ

บริษัท
สนับสนุนชีวิต
การทํางาน

ผูพิการที่ตองการเปลี่ยนงาน

ศูนยจางงานและสนับสนุนการดํารงชีพสําหรับผูพิการ

ใชการฝกสอนในไดรับการจางงาน

ที่มา : Ministry of Health and welfare, (2011)
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ตารางที่ 8 เปรียบเทียบโครงสรางหนวยงานที่รับผิดชอบในแตละประเทศและบทบาทหนาที่แตละหนวยงาน
ประเทศญี่ปุน
ประเทศออสเตรเลีย
ประเทศเกาหลีใต
ประเทศไทย
กระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการ ประกอบดวย
6 หนวยงานหลักที่เกี่ยวกับผูพิการโดยเฉพาะ
(1)สํานักงานจางงานสาธารณะ (Hello work)
(2) สํ านัก งานจางงานของผูสูง อายุและผูพิก าร
และการจัดหางานประเทศญี่ปุน (JEED)
(3) ศูนยจางงานและสนับสนุนการดํารงชีพสําหรับ
ผูพิการ
(4)ศูน ยพัฒนาความสามารถทางวิชาชีพสําหรับ
บุคคลที่มีความพิการ
(5) ศูนยสนับสนุนสําหรับการพัฒนาตนเองของผู
พิก าร (Support Centers for Persons with
Developmental Disabilities) และ
(6) ศูนยใหคําปรึกษาและสนับสนุนผูปวยที่รักษา
ยาก (Consultation and Support Centers for
Intractable Diseases)โดยงบประมาณมาจากทั้ง
ภาครัฐและเอกชน

1. องค ก รรั ฐ วิ ส าหกิ จ เพื่ อ ผู
พิการชาวออสเตรเลีย
2. หนวยงานเพื่อการจางงาน
การศึกษาและสถานที่ทํางาน
สั ม พั น ธ (Department of
Employment, Education
and Workplace Relations
(DEEWR)
3. กระทรวงสาธารณสุข และ
สวัสดิการสังคม
โดยงบประมาณมาจากทั้ ง
ภาครัฐและเอกชน

1. กระทรวงสาธารณสุข และ
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
(เฉพาะผู ป ระกั น ตนในระบบ
ประกั น สั ง คม)และสํ า นั ก งาน
จัดหางาน
2. สํานักงานสงเสริมคุณภาพชีวิต
คนพิการแหงชาติกระทรวงพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย
ส ว นใหญ เ ป น งบประมาณจาก
ภาครัฐ
3. ศูน ยพั ฒนาอาชีพ และฟ น ฟู ผู
พิ ก า ร ก ร ม พั ฒ น า สั ง ค ม แ ล ะ
สวั ส ดิ ก าร กระทรวงการพั ฒ นา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย
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ตารางที่ 9 ผลการเปรียบเทียบกระบวนจางงานคนพิการและผูทุพพลภาพ ของราชอาณาจักรไทยกับระบบการจางงานที่เปนแบบอยางที่ดีในการ
ดําเนินงานของตางประเทศ
กระบวนการจางงาน/กิจกรรม
1. ใหคําปรึกษาในการหางานทํา (Counseling on Finding Employment)

ญี่ปุน

ออสเตรเลีย

เกาหลีใต

ไทย

มี

มี

มี

ไมชัดเจน

มี

มี

มี

ไมชัดเจน

ใหคําปรึกษาที่เกี่ยวกับอาชีพและการจัดหางาน

มี

มี

มี

ไมชัดเจน

โปรแกรมใหการสนับสนุนใหคําปรึกษา

มี

มี

มี

ไมมี

การใหคําปรึกษาดานอาชีพและการวัดผลประเมินผลดานอาชีพ

มี

มี

มี

มี

2. การเตรีย มความพรอมเพื่อการทํา งานและฝก อบรมงาน (Work มี
Preparation and training)
สนับสนุนการเตรียมความพรอมเพื่อการทํางานที่ศูนยอาชีพทองถิ่นสําหรับ มี
ผูพิการ
โปรแกรมสงเสริมการเปลี่ยนถายงาน
มี

มี

มี

มี

มี

มี

มี

มี

มี

มี

ใหการสนับสนุนใหคําปรึกษาที่เกี่ยวกับการจางงาน

การฝกอบรมอาชีพสาธารณะ

มี

มี

มี

มี

การฝกอบรมที่สอดคลองกับความสามารถ

มี

มี

มี

มี

ฝกอบรมการปรับเขากับงาน

มี

มี

มี

มี
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ตารางที่ 9 ผลการเปรียบเทียบกระบวนจางงานคนพิการและผูทุพพลภาพ ของราชอาณาจักรไทยกับระบบการจางงานที่เปนแบบอยางที่ดีในการ
ดําเนินงาน ของตางประเทศ(ตอ)
กระบวนการจางงาน/กิจกรรม
3. การใหการสนับสนุนในการหางาน สําหรับกอนจางงาน และเมื่อเขาทํางาน

ญี่ปุน

ออสเตรเลีย เกาหลีใต

ไทย

มี

มี

มี

มี

การขึ้นทะเบียนและจัดหางาน

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)
โปรแกรมการจางงานStep-up เพื่อผูบกพรองทางสติปญญา

มี

มี

มี

ไมมี

มี

มี

มี

ไมมี
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ตารางที่ 9 ผลการเปรียบเทียบกระบวนจางงานคนพิการและผูทุพพลภาพ ของราชอาณาจักรไทยกับระบบการจางงานที่เปนแบบอยางที่ดีในการ
ดําเนินงาน ของตางประเทศ(ตอ)
กระบวนการจางงาน/กิจกรรม
ญี่ปุน
4. การสนับสนุนเมื่อออกจากงานและเปลี่ยนงาน และการสนับสนุน มี
เพื่อกลับเขาทํางานใหม
โปรแกรมสนับสนุนเพื่อการทํางานตอ (นอกเหนือไปจากการใหโอกาสใน มี

ออสเตรเลีย

เกาหลีใต

ไทย

มี

มี

ไมชัดเจน

มี

มี

ไมมี

โปรแกรมสนับสนุนเพื่อการทํางานตอ (นอกเหนือจากการใหโอกาสในการ มี
ทํางานและกิจ กรรมการผลิต ยัง ใหก ารสนับสนุน แกผูที่พัฒนาความรูและ
ทักษะที่จําเปนตอการทํางานเพื่อที่พวกเขาสามารถเขาทํางานได)
5 การใหการสนับสนุนแกผูพิการที่ทํางานที่บาน
มี

มี

มี

ไมมี

มี

มี

ไมมี

การใหการชวยเหลือจากองคกรสนับสนุนเพื่อผูพิการที่ทํางานที่บาน

มี

มี

มี

ไมมี

การจายเงินชวยเหลือพิเศษและรางวัลพิเศษเพื่อสนับสนุนผูพิการที่ทํางานที่ มี
บาน

มี

มี

ไมมี

การทํางานที่ยึด ตามสัญ ญาจางแลว ยัง ใหก ารสนับ สนุน ใหยายไปทํางาน
ประจําสําหรับผูที่พัฒนาความรูและทักษะที่จําเปนตอ)
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ตารางที่ 9 ผลการเปรียบเทียบกระบวนจางงานคนพิการและผูทุพพลภาพ ของราชอาณาจักรไทยกับระบบการจางงานที่เปนแบบอยางที่ดีในการ
ดําเนินงานของตางประเทศ(ตอ)
กระบวนการจางงาน/กิจกรรม
6. การใหการสนับสนุนนายจาง

ญี่ปุน

ออสเตรเลีย

เกาหลีใต

ไทย

มี

มี

มี

ไมมี

ตําแหนงงานวางและการจัดหางาน (เลือกงานใหแกผูพิการ)

มี

มี

มี

ไมชัดเจน

โปรแกรมทดลองจางงาน

มี

มี

มี

ไมมี

การจ า งงานแบบเขยิ บ ขึ้ น (Step-up Employment) แก ผู บ กพร อ งทาง มี
สติปญญา
บริการอางอิงสําหรับการจางงานผูพิการ
มี

มี

มี

ไมมี

มี

มี

ไมมี

การสงเสริมเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกที่เกี่ยวของกับงาน

มี

มี

มี

ไมมี

การฝกอบรมที่เกี่ยวกับการสนับสนุนการจางงานผูพิการ

มี

มี

มี

ไมมี

เงินสนับสนุนเพื่อการพัฒนาการจางงานผูสมัครที่ทําการจางไดยาก

มี

มี

มี

ไมมี

รางวัลสนับสนุนในขั้นแรก

มี

มี

มี

ไมมี

เงินสนับสนุนในการอํานวยความสะดวกในการกอตั้งบริษัทสาขาพิเศษ

มี

ไมมี

ไมชัดเจน

ไมมี

เงินสนับสนุนภายใตระบบภาษีและเงินเพื่อจางงานผูพิการ

มี

มี

มี

มี

มาตรการจูงใจทางภาษีอากรแกบริษัทที่จางผูพิการ

มี

มี

มี

มี

117

จากตารางที่ 9 ในกระบวนการสนับ สนุ น การจา งงานผู พิก ารทั้ง ในประเทศญี่ ปุ น
ออสเตรเลีย และเกาหลีใต มีการดําเนินงานสนับสนุนการจางานผูพิการ โดยมีกิจกรรมที่ครอบคลุม
เกือบทุก กิจกรรมที่เ กี่ย วที่สนับ สนุน การจางงานทั้ง 6 กิจ กรรม โดยแตละประเทศมีห นวยงานที่
รับผิดชอบในแตละกิจกรรมในการสนับสนุนการจางงาน ที่ไมเหมือนกัน แตเนื่องจากประเทศไทยมี
ลักษณะการปกครอง มีความคลายคลึงกับประเทศญี่ปุนและพบวาขอมูลที่สืบคนประเทศญี่ปุนเปน
แบบอยางที่ครอบคลุมในทุกกระบวนการ ผูวิจัยไดเสนอขอเปรียบเทียบประเทศไทยกับญี่ปุนตาม
รายกิจกรรมดังนี้
1. การใหคําปรึกษาในการหางานทํา
ประเทศไทยยังไมมีหนวยงานที่รับผิดชอบที่ชัดเจน ที่เ ปน ผูป ระสานงานหลักที่จ ะให
คําปรึกษาที่เกี่ยวกับ อาชีพโดยตรง ตั้งแตผูพิการอยากทํางาน แตไมทราบวาจะเริ่มตรงไหน จึง
ตองการรับคําปรึกษา หรือขอมูลเกี่ยวกับระบบการสนับสนุนที่มีใหและหนวยงานที่สนับสนุน โดยที่
ประเทศญี่ปุนมีถึง 3 หนวยงาน คือ
1.) ศูนยการจางงานและชวยชีวิต สําหรับ ผูพิการ ที่ทําหนาที่ใหการสนับ สนุนให
คําปรึกษาที่เกี่ยวกับการจางงานโดยมีการใหคําแนะนําที่สอดกับความคลองกับความตองการและ
ปญหาของแตละบุคคล รวมทั้ง การแนะนําเพื่อเตรียมการฝกงาน และการฝกปฏิบัติงานจริง สิ่ง
เพิ่มเติมอื่นๆ ระหวางการหางาน และสนับสนุนดานที่เกี่ยวกับชีวิต
2.) ศูนยจางงานสาธารณะ ทําหนาที่ ใหคําปรึกษาที่เกี่ยวกับอาชีพและการจัดหา
งานโดยการมีการขึ้นทะเบียนผูสมัครงาน ใหคําแนะนํา คําปรึกษาที่เกี่ยวกับวิธีเฉพาะในการหางาน
แนะนําศูนยอาชีพทองถิ่น เพื่อผูพิการแกผูที่ตองการการดูแลเปนพิเศษ
3.) ศูนยอาชีพทองถิ่นเพื่อผูพิการ ทําหนาที่ การใหคําปรึก ษาดานอาชีพและการ
วัดผลประเมินผลดานอาชีพโดยมีการใหคําปรึกษา คําแนะนํา การวัดผลประเมินผลดานอาชีพ และ
ขอมูลที่เกี่ยวกับประเภทงานและวิธีการทํางาน ที่ยึดตามความตองการของแตละบุคคล สภาพความ
พิการและปญหา หากจําเปนก็จะมีการใหการสนับ สนุนเปน พิเศษที่ศูนยที่จัดตั้ง ซึ่งประเทศไทย
พบวาภารกิจนี้อยูในศูนยฟนฟูคนงานทั้ง 4 แหง
2. การเตรียมความพรอมเพื่อการทํางานและฝกอบรมงาน
เมื่อผูพิการอยากทราบปญหาที่เกีย่ วกับการหางานและการฝกงานทีม่ ุงเพื่อจัดการกับปญหา
เหลานั้น และพัฒนาความสามารถในการปรับตัว หนวยงานสนับสนุนการเตรียมความพรอมเพื่อการ
ทํางานที่ศูน ยอ าชีพทองถิ่น สํ าหรับ ผูพิก าร คือศูน ยอาชี พ ทองถิ่น เพื่อ ผู พิก าร โดย มีก ารใหก าร
สนับสนุนการเรียนรูการฝกใชแรงงานขั้นพื้นฐาน พัฒนาการปฏิบัติการ พัฒนาทักษะ การสื่อสาร
และความสามารถในการสื่อสารระหวางบุคคล โดยไดจากการสนับ สนุน ภาคปฏิบัติก าร มีก าร
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บรรยายการเตรีย มความพรอมเพื่อการทํางาน และหลัก สูตรสําหรับ การชวยเหลือ ตนเองของผู
บกพรองทางสติปญญา (ระยะเวลาที่ใชตามแตละบุคคล)
เมื่ออยากเรียนรูทักษะที่จําเปนตออาชีพ การฝกอบรมอาชีพสาธารณะนอกเหนือจาก ศูนย
พัฒนาความสามารถดานอาชีพเพื่อผูพิก ารแลว ยังมี ก ารฝกอบรมดานอาชีพสาธารณะที่ ศูน ย
พั ฒ นาความสามารถด า นอาชี พ สาธารณะ โดยจั ด ให มี ห ลั ก สู ต รพิ เ ศษและสนั บ สนุ น ให มี
สภาพแวดลอมที่เอื้ออํานวยความสะดวกขึ้น หนวยงานที่รับผิดชอบคือศูนยจางงานสาธารณและ
ศูนยพัฒนาอาชีพเพื่อผูพิการ
เพื่อที่จะปรับตัวใหเขากับที่ทํางานและงานเฉพาะทาง ผูพิการอยากจะรับการฝกปฏิบัติงาน
จริง เพื่อจะไดงานทําในที่ฝก งาน การฝก อบรมการปรับเขากับงานจะมีก ารปฏิบัติงานจริง ณ ที่
ทํางานเพื่อผูฝกงานจะไดปรับตัวใหเชากับสภาพแวดลอมที่ทํางาน ระยะเวลาฝก : ภายใน 6 เดือน
(ภายใน 1 ป สําหรับวิสาหกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง และผูฝกงานที่พิการขั้นรุนแรง) ผูรับผิดชอบ
คือกรมแรงงานเขต และสํานักงานจัดหางานสาธารณ
เมื่อไดรับการฝก งาน ณ สถานที่ป ระกอบการ แตกังวลวาจะตองฝก เพีย งลําพัง มีความ
ตองการฝกงานกับกลุมคนจะมีเงินสนับสนุนสําหรับการฝกอบรมจางงานกลุมเพื่อสนับสนุนการถาย
งานสูการจางงานประจํา จะมีเงินสนับสนุ นใหสําหรับ การฝกอบรม ณ บริษัทตางๆ ในกลุมเล็ก ๆ
(ผูรับการฝก 5 คน) ซึ่งจะมีเทรนเนอรคอยใหการชวยเหลือ (ประเภทสัญญาและประเภทจาง) ยังมี
การจายเงิน สนับ สนุน เพื่อการฝก ปฏิบัติจริงสําหรับนัก เรีย นการศึก ษาพิเศษและการฝก คนงานที่
พิการหนวยงานที่รับผิดชอบคือ ศูนยสงเสริมการจางงานผูพิการ สําหรับในประเทศไทย มีเพียงศูนย
ฟนฟูคนงาน ที่ดําเนินกิจกรรมในการเตรียมความพรอมและการฝกอาชีพ ยังไมไดดําเนินการเกี่ยวกับ
การฝกอบรมการปรับตัวเขากับงาน การจางงานเปนกลุม
3. การใหการสนับสนุนในการหางาน สําหรับกอนจางงาน และเมื่อเขาทํางาน
สํานักงานจัดหางานสาธารณะในประเทศญีป่ ุน จะดําเนินการ ขึ้นทะเบียนและจัดหางาน จัด
โปรแกรมทดลองจางงาน สนับสนุนเพื่อการจางงานตอ และมีโปรแกรมการจางงาน Step-up เพื่อผู
บกพรองทางสติปญญา การชวยเหลือฝกสอนงาน จะเปนหนาที่ของศูนยอาชีพทองถิ่ นเพื่อผูพิการ
และองคกรสวัสดิการสังคมที่เกี่ยวของกับทองถิ่น
4. การสนับสนุนเมื่อออกจากงานและเปลี่ยนงาน และการสนับสนุนเพื่อกลับเขา
ทํางานใหม
กรณีที่ผูพิการอยากเปลี่ยนงานเพราะไมสามารถเขากับงาน ณ ที่ทํางานปจจุบันได หรือ
ลาออกจากงานและอยากได หรือถูกไลออกจากงาน สํานักงานสาธารณะจะเปนผูใหการปรึกษา
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ดานอาชีพ การจัดหางานและการจายคาประกันการจางงานสําหรับในประเทศไทยยังไมมีหนวยงาน
ที่รับผิดชอบชัดเจน
5. การใหการสนับสนุนแกผูพิการที่ทํางานที่บาน
ทั้งในประเทศญี่ปุน ออสเตรเลีย และเกาหลีใต มีการสนับสนุน แกผูพิการทํางานที่บาน
โดยประเทศญี่ปุน มีหนวยงานที่รับผิดชอบหลักคือองคกรสนับสนุนผูพิการทํางานที่บาน และศูนย
สนับสนุนการจางงาน เพื่อทําหนาที่ใหการชวยเหลือจากองคกรสนับสนุนเพื่อผูพิการที่ทํางานที่บาน
และการจายเงินชวยเหลือพิเศษและรางวัลพิเศษเพื่อสนับสนุนผูพิการที่ทํางานที่บาน
6. การใหการสนับสนุนนายจาง
ทั้งประเทศออสเตรเลีย และเกาหลีใต และญี่ปุน มีเงินสนับสนุนใหกบั นายจางที่จางงานผู
พิการ ทั้งมาตรการจูงใจทางภาษีอากรแกบริษัทที่จางผูพิการ ตลอดจนเงินสนับสนุนในการอํานวย
ความสะดวกในการกอตั้งบริษัทสาขาพิเศษ รางวัลสนับสนุนขั้นแรก สวนในประเทศไทยยังไมปรากฏ
ชัดเจนในการสนับสนุนงบประมาณ
บทสังเคราะหและวิเ คราะหขอมูล ในการเสนอเปนแบบอยา งที่ดี ในการนําไปใช
ประโยชนสําหรับสํานักงานประกันสังคม ในการนําไปใชประโยชน
จากผลการศึกษาทางเอกสาร พบวาจะละประเทศ มีความแตกตางกันหลาย ๆ ดาน อาจ
เปน ผลมาจากแตละประเทศมีความแตกตางกัน หลาย ๆ ตามบริบ ท เชน ลักษณะการเมือง การ
ปกครอง ประเพณีและวัฒนธรรม ผูวิจัย จึงสรุปผลวิเคราะหและสังเคราะหที่เปน แบบอยางที่ดี มา
ประยุกตใชตามความเหมาะสม
1. การมีหนวยงานกลางในการประสานงานที่เกี่ย วของกับการจา งงานที่เปนการ
เฉพาะสําหรับผูพิการ
สําหรับ ประเทศญี่ปุน พบวามีห นวยงานที่เรียกวา สํานัก งานจางงานสาธารณะ ที่เ ปน
ศูน ย ก ลางการประสานงาน สํ า หรั บ การจา งงานผูพิ ก าร และหนว ยงานนี้มี ห นา ที่ ห ลั ก ในการ
ประสานงานใหกับ ศูนยฟนฟู ศูน ยพัฒนาอาชีพ และศูน ยดํารงชีพใหกับ ผูพิก าร หนาที่ห ลักของ
หนวยงานนี้คือ (1) การขึ้นทะเบียนการจางงาน และการใหคําปรึกษาดานอาชีพ (2) การเปดการ
ประกัน ตําแหนงการวางงาน (3) แนะนําการเปดโควตาการจางงานใหกับ นายจาง (4) บริก าร
ลงทะเบียนการจางงาน เพื่อใหเปนไปตามโควตาที่กําหนด (5) สนับสนุนและจัดเตรียม เพื่อเขาสูที่
ทํางานและการจางงานอยางตอเนื่อง และ (6) ประสานงานความรวมมือกับหนวยงานอื่น ๆ
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ประเทศออสเตรเลี ย พบว า มี ก ารจั ด ตั้ ง องค ก รรั ฐ วิ ส าหกิ จ เพื่ อ การจ า งงานผู พิ ก าร
ดําเนินงานคลายกับประเทศญี่ปุน แตที่เพิ่มเติมคือ การเปนศูนยกลางในการจัดซื้อ/จาง ผลิตภัณฑ
ใหกับผูวาจาง กับผูพิการ
สวนประเทศเกาหลีใ ต รัฐ บาลเปนผูริเ ริ่ม โดยมีนโยบายกําหนดใหหนวยงานราชการ มี
ตําแหนงงานสําหรับผูพิการ โดยตรงและรัฐเปนผูสงเสริม โดยมีกระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการ
สังคมเปนแกนนํา
2. การสงเสริมการจางงาน โดยการสนับสนุนงบประมาณใหกับนายจาง
พบในทั้ง 3 ประเทศ โดยรัฐบาล มีนโยบายที่เปนรูปธรรม ในการสนับสนุนนายจางที่มีการ
จางงานใหกับผูพิการ ทั้งในรูปแบบที่เปนคาจาง และงบประมาณสนับสนุนดานคุณภาพชีวิตและการ
ดํารงชีพในการทํางานของผูพิการอยางชัดเจน
3. การสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนและการรวมกลุม
พบวาในประเทศออสเตรเลีย ไมไดมีกฎหมายบังคับ แตเนนการมีสวนรวมของชุมชนในการ
ดูแลผูพิการ เชน การใหงบประมาณตรงไปยังครอบครัว ชุมชน ที่มีผูพิการอาศัยอยูและเปนผูดูแลผู
พิก าร หรือการสนับ สนุน งบประมาณโดยตรงใหกับผูพิก ารที่รวมกลุม ดูแลกัน เองในชุมชน 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 การเดิน ทางไป-กลับ ที่ ทํางาน และการใชชีวิตในบาน ชุมชน คลายคลึงกับ
ประเทศออสเตรเลีย ที่ใชแนวทางการมีสวนของชุมชนเปนผูดูแล หรือการสงเสริมการรวมกลุมใน
ชุมชน โดยรัฐเปนผูสนับสนุนงบประมาณตรงไปยังชุมชน หรือกลุมที่จัดตั้ง
สําหรับประเทศไทยพบวา มีห นวยงานที่มีความเกี่ยวของกับ การจางงานผูพิการ โดยมี 2
กระทรวงหลักที่มีหนวยงานสนับสนุนผูพิการทั้งประเทศ โดยกระทรวงแรงงาน และกระทรวงพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย ซึ่งแยกกันชัดเจนโดยที่สํานักงานประกันสังคมดูแลผูพิการในระบบ
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ประกันสังคม สวนผูพิการทั่วไป เปนความรับผิดชอบของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย สวนเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต เชนการฟนฟูทางการแพทยอยูในสวนหนึ่งของกระทรวง
สาธารณสุข และการอุดหนุนงบประมาณ สวนใหญกระจายงบประมาณไปยังทองถิ่นตาง ๆ เชน เงิน
สงเคราะหรายเดือน จะเห็นไดวายังไมมีหนวยงานในที่เปนหนว ยงานหลัก ที่เปนศูนยกลางสําหรับ
การจางงานสําหรับผูพิการ หรือเชื่อมโยงประสานงาน เพื่อการดูและในเชิงระบบอยางเปนทางการ
ปจ จัย ที่มี ผลตอ การจ า งงานผูพิ ก ารและผูทุ พ พลภาพทั้ง ที่ เ ข า รั บ การฟน ฟูที่ ศูน ยฟ น ฟู
สมรรถภาพคนงานของสํานักงานประกันสังคมและไมไดเขารับการฟนฟู
ผลการวิเคราะหขอมูลผูพิการและทุพพลภาพ
ตารางที่ 10 จํานวนรอยละผูผานการฟนฟูจําแนกตาม เพศ
เพศ

จํานวน
345
155
500

ชาย
หญิง
รวม

รอยละ
69.0
31.0
100.0

จากตารางที่ 10 พบวา ผูผานการฟนฟูสวนใหญเปน เพศชายรอยละ 69 และเพศหญิง
รอยละ 31
ตารางที่ 11 จํานวนรอยละผูผานการฟนฟูจําแนกตาม อายุ
อายุ
นอยกวา30ป
31-40
41-50
51-60
60ปขึ้นไป
Mean= 41.06

รวม
Max=72

จํานวน
121
161
103
73
42
500
Min=20

รอยละ
24.2
32.2
20.6
14.6
8.4
100.0
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
โดยมีอายุเฉลี่ย 41.06 ป
ตารางที่ 12 แสดงจํานวนรอยละผูผานการฟนฟูจําแนกตาม สถานะการสมรส
สถานภาพสมรส
โสด
หมาย
สมรส
หยา/แยก
รวม

จํานวน
190
32
220
58
500

รอยละ
38.0
6.4
44.0
11.6
100.0

จากตารางที่ 12 พบวาผูผานการฟนฟู สวนใหญสถานะการสมรส คู รอยละ 44.0 รองลงมา
ไดแก โสดรอยละ38.0 และหยา/แยก รอยละ 11.6 ตามลําดับ
ตารางที่ 13 แสดงจํานวนรอยละผูผานการฟนฟูจําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน
รายได
นอยกวา 5,000
5,001-10,000
10,001-20,000
20,001-30,000
มากกวา 30,000
รวม
Mean= 8,721.07

จํานวน
165
206
107
17
5
500
Max=95,000

Min=

รอยละ
33.0
41.2
21.4
3.4
1.0
100.0
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 ตามลําดับโดยมีรายไดเฉลี่ยเดือนละ 8,721.07 บาท
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ตารางที่ 14 แสดงจํานวนรอยละผูผานการฟนฟูจําแนกตามความพอเพียงของรายได
ความพอเพียงของรายได
พอเพียงมีเหลือเก็บ
พอเพียงแตไมมีเหลือเก็บ
ไมพอเพียงและเปนหนี้
รวม

จํานวน
93
250
157
500

รอยละ
18.6
50.0
31.4
100.0

จากตารางที่ 14 พบวาผูผานการฟนฟูสวนใหญมีรายไดพอเพียงแตไมมีเหลือเก็บ รอยละ
50.0 รองลงมาไดแก ไมพอเพียงและเปนหนี้รอยละ31.4 และพอเพียงมีเหลือเก็บรอยละ 18.6
ตามลําดับ
ตารางที่ 15 แสดงจํานวนรอยละผูผานการฟนฟูจําแนกตามความยุติธรรมของคาตอบแทน
คาตอบแทนที่ได
ยุติธรรม
ไมยุติธรรม
ไมแสดงความคิดเห็น
รวม

จํานวน
306
172
22
500

รอยละ
61.2
34.4
4.5
100.0

จากตารางที่ 15 พบวาผูผานการฟนฟู สวนใหญคิดวาคาตอบแทนยุติธรรม รอยละ 61.2
รองลงมาไดแกไมยุติธรรมรอยละ 34.4 ตามลําดับ
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ตารางที่ 16 แสดงจํา นวนรอยละผูผา นการฟนฟูต ามประเภทของสถานประกอบการที่
ทํางาน
สถานประกอบการ
การเกษตร
อาหาร
เครื่องดื่ม
สิ่งทอ
เครื่องแตงกาย
ไมและผลิตภัณฑจากไม
สิ่งพิมพ
เคมี
ยาง
พลาสติก
โลหะ
ผลิตภัณฑโลหะ
ปโตรเคมีและผลิตภัณฑ
เครื่องจักรกล
ไฟฟา
ขนสง
กระดาษผลิตภัณฑจากกระดาษ
เฟอรนิเจอรและเครื่องเขียน
ไมระบุ
รวม

จํานวน
13
37
5
29
20
3
6
3
9
8
18
39
5
43
17
28
10
11
195
500

รอยละ
2.6
7.4
1.0
5.8
4.0
0.6
1.2
0.6
1.8
1.6
3.6
7.8
1.0
8.6
3.4
5.6
2.0
2.2
39.0
100.0

จากตารางที่ 16 พบวาผูผานการฟน ฟู สวนใหญทํางานในสถานประกอบการประเภท
เครื่องจักรกล รอยละ 8.6 รองลงมาไดแกดานผลิตภัณฑโลหะรอยละ 7.8 และดานผลิตอาหาร รอย
ละ 7.4 ตามลําดับ
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ตารางที่ 17 แสดงจํานวนรอยละผูผานการฟนฟูจําแนกตามระยะเวลาในการทํางานกอน
พิการ
ระยะเวลา
0-1ป
2-5ป
6-10ป
11-15ป
15 ปขึ้นไป
ไมตอบ
รวม
Mean= 9.903

จํานวน
70
141
97
35
113
44
500
Max=46.0
Min= 0.1

รอยละ
14.0
28.2
19.4
7.0
22.6
8.8
100.0
SD=9.3567

จากตารางที่ 17 พบวาผูผานการฟนฟูสวนใหญมีระยะเวลาในการทํางานกอนพิการ ชวง2-5
ป รอยละ 28.2 รองลงมาไดแก 15 ปขนไปรอยละ 22.6 และ6-10ป รอยละ 19.4 ตามลําดับ
ตารางที่ 18 แสดงจํานวนรอยละผูผานการฟนฟูจําแนกตามระยะเวลาในการทํางานหลัง
พิการ
ระยะเวลา
0-1ป
2-5ป
6-10ป
11-15ป
15 ปขึ้นไป
ไมตอบ
รวม
Mean= 5.141

จํานวน
98
168
73
21
23
117
500
Max=33.0

Min=0

รอยละ
19.6
33.6
14.6
4.2
4.6
23.4
100.0
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
ตารางที่ 19 แสดงจํานวนรอยละผูผานการฟนฟูจําแนกตามลักษณะของความพิการ
ลักษณะของความพิการ

จํานวน

พิการทางการมองเห็น

รอยละ

16

3.2

6

1.2

พิการทางกายหรือความเคลื่อนไหว

472

94.4

พิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม
รวม

6
500

1.2
100.0

พิการทางการไดยินหรือสื่อความหมาย

จากตารางที่ 19 พบวาผูผานการฟนฟูสวนใหญมีความพิการทางกายหรือความเคลื่อนไหว
รอยละ 94.4 รองลงมาไดแก พิการทางการมองเห็น รอยละ 3.2
ตารางที่ 20 แสดงจํานวนรอยละผูผานการฟนฟูจําแนกตามระยะทางจากที่อยูอาศัยถึงที่
ทํางาน
ระยะทาง
นอยกวา 1 กม.
2-5 กม.
6-10 กม.
11-15 กม.
มากกวา15 กม.
ไมตอบ
รวม
Mean= 9.832

จํานวน
95
135
77
17
61
115
500
Max=260.0

Min=0

รอยละ
19.0
27.0
15.4
3.4
12.2
23.0
100.0
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
ตารางที่ 21 แสดงจํานวนรอยละผูผานการฟนฟูจําแนกตามการไดรับการยอมรับจากเพื่อน
รวมงาน
การยอมรับจากเพื่อน
รวมงาน
ยอมรับ
ไมยอมรับ
ไมแสดงความคิดเห็น
รวม

จํานวน
448
35
11
500

รอยละ
89.6
7.0
2.2
100.0

จากตารางที่ 21 พบวาผูผานการฟนฟูสวนใหญมีการไดรับการยอมรับจากเพื่อนรวมงาน
รอยละ 89.6 ไมไดรับการยอมรับจากเพื่อนรวมงาน รอยละ 7.0 ตามลําดับ
ตารางที่ 22 แสดงจํา นวนรอยละผูผา นการฟนฟูจําแนกตามการมีความพรอมทั้งดา น
รางกายและจิตใจในการทํางาน
ความพรอมในการทํางาน
พรอม
ไมพรอม
ไมแสดงความคิดเห็น
รวม

จํานวน
418
73
9
500

รอยละ
83.6
14.6
1.8
100.0

จากตารางที่ 22 พบวาผูผานการฟนฟูสวนใหญมีความพรอมทั้งดานรางกายและจิตใจใน
การทํางานรอยละ 83.6 และไมมีความพรอมทั้งดานรางกายและจิตใจในการทํางาน รอยละ 14.6
ตามลําดับ
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ตารางที่ 23 แสดงจํานวนรอยละผูผานการฟนฟูจําแนกตามการไดรับขอมูลขาวสารการ
สมัครงาน
ขอมูลขาวสารการสมัครงาน
หนังสือพิมพ
สํานักงานจัดหางาน
อินเตอรเน็ต
วิทยุ
โทรทัศน
หนวยงานภาครัฐอื่นๆ
เพื่อน/คนสนิท/คนรูจัก
อื่นๆ
ไมรู
รวม
หมายเหตุ : ผูตอบแบบสอบถาม 495 คน

จํานวน
16
47
24
4
5
21
250
125
8
495

รอยละ
3.2
9.4
4.8
0.8
1.0
4.2
50.0
25.0
1.6
100.0

จากตารางที่ 23 พบวาผูผานการฟนฟูสวนใหญไดรับขอมูลขาวสารการสมัครงานจากเพื่อน/
คนสนิท/คนรูจักรอยละ 50.0 และสํานักงานจัดหางานรอยละ 14.6 ตามลําดับ
ตารางที่ 24 แสดงจํานวนรอยละผูผานการฟนฟูจําแนกตามการกลับเขาทํางาน ภายหลัง
ทานไดรับความพิการ
ไดกลับเขาทํางานหรือไม
กลับเขาทํางานในที่ทํางานเดิม ตําแหนง
เดิม
กลับเขาที่ทํางานเดิม แตเปลี่ยนตําแหนง
ใหม
ทํางานในสายงานเดิมแตเปลี่ยนที่ทํางาน
เปลี่ยนเปนอาชีพใหม
ไมไดทํางาน
รวม

จํานวน

รอยละ

106

21.2

106
28
123
137
500

21.2
5.6
24.6
27.4
100.0
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จากตารางที่ 24 พบวาผูผานการฟนฟูสวนใหญกลับเขาทํางานในที่ทํางานเดิม ตําแหนงเดิม
เทากับกลับเขาที่ทํางานเดิม แตเปลี่ยนตําแหนงใหม รอยละ 21.2 และเปลี่ยนเปนอาชีพใหมรอยละ
24.6
ตารางที่ 25 แสดงจํา นวนรอยละผูผานการฟนฟูจํา แนกตามความตองการเพิ่มทัก ษะ
ความสามารถในการทํางาน
ตองการเพิม่ ทักษะ
ขับรถ
การใชจักรอุตสาหกรรม
ภาษาอังกฤษ
ประสบการณ
แปรรูปทางการเกษตร
คอมพิวเตอร
วาดภาพ
ขาวสาร
ไมตองการ
รวม

จํานวน
3
3
16
4
5
6
3
3
454
500

รอยละ
0.6
0.6
3.2
0.8
0.6
1.0
0.6
0.6
90.8
100.0

จากตารางที่ 25 พบวาผูผานการฟนฟูสวนใหญตองการเพิ่มทักษะความสามารถในการ
ทํางานดานภาษาอังกฤษ รอยละ 3.2 คอมพิวเตอร รอยละ 1.0
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ตารางที่ 26 แสดงจํานวนรอยละผูผานการฟนฟูจําแนกตามความรูเกี่ยวกับกฎหมายการ
จางงานผูพิการ
ตอบถูก
ตอบผิด
รายการ
จํานวน รอย จํานวน รอยละ
ละ
1. ประเทศไทยเรามีพระราชบัญ ญัติสงเสริมและพัฒนา 475
95.0 21
4.2
คุณภาพชีวิตผูพิการ
2. เจตนารมณของกฎหมายเพื่อคุมครองผูพิการใหมีงาน 412
82.4 85
17.0
ทําโดยไมเลือกปฏิบัติ
3. สถานประกอบการที่มีลูกจางทีไ่ มใชผูพิการ 100 คนตอง 424
84.8 69
13.8
จาง ผูพิการ 1 คน
4เศษของลูกจางทั่วไป 100 คนถาเกิน 50 คน ตองจางงาน 332
66.4 161
32.2
ผูพิการเพิ่มอีก 1 คน
5. กรณีสถานประกอบการมีสํานัก งานสาขาใหนับ รวม 312
62.4 176
35.2
จํานวนลูกจางทุกสาขา
6. นายจางตองสงสําเนาสมุดประจําตัวผูพิการที่จางงาน 352
70.4 138
27.6
ใหโดยสัญญาจางที่มีระยะเวลาไมนอยกวา 1 ป
7.การสง สํา เนาประจํ าตั วสมุดคนพิ ก าร ผูพิก ารตอ งลง 427
85.6 60
12.0
ลายมือชื่อรับรองเอกสาร
8.สถานประกอบการที่ไมประสงคจะรับผูพิการเขาทํางาน 297
59.4 187
37.4
อาจใหสัมปทานหรือจางสถานที่จําหนายสินคาหรือบริการ
ใหกับผูพิการได
จากตารางที่ 26 พบว าผู ผ า นการฟ น ฟู ส วนใหญ ต อบผิ ด มากที่สุ ด ได แ กข อ 8.สถาน
ประกอบการที่ไมประสงคจะรับผูพิการเขาทํางาน อาจใหสัมปทานหรือจางสถานที่จําหนายสินคา
หรือบริการใหกับผูพิการได ตอบผิดรอยละ 37.4 รองลงมาไดแกขอ 5. กรณีสถานประกอบการมี
สํานักงานสาขาใหนับรวมจํานวนลูกจางทุกสาขา ตอบผิดรอยละ 35.2
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ตารางที่ 27 แสดงจํานวนรอยละผูผานการฟนฟูจําแนกตามทัศนคติตอการทํางาน
เห็นดวยอยางยิ่ง
คําถาม

จํา
นวน

เห็นดวย

ไมแนใจ

ไมเห็นดวย

ไมเห็นดวย
อยางยิง่
รอยละ จํา
รอยละ
นวน

รอยละ จํา
นวน

รอยละ จํา
นวน

รอยละ จํา
นวน

1. ทานมีความสุขกับการทํางาน 150

30.0

231

46.2

101

20.2

12

2.4

6

1.2

2.ท า นภู มิ ใ จในการทํ า งานกั บ
สถานประกอบการแหงนี้
3. ท า นมี สั ม พั น ธภาพที่ ดี กั บ
เพื่อนรวมงาน
4. ทานประสบความสําเร็จและ
กาวหนาในการทํางาน
5. ทานมั่นใจที่จะทํางานในสวน
ที่ทานรับผิดชอบ
6. ทานสามารถปฏิ บัติงานตา ง
ๆดวยตัวเอง
7. ท านมี ค วามสุข กั บการริ เ ริ่ ม
งานใหม
8. ท า นรูสึก ว า ชี วิ ตของท า นไร
คา/ไมมีประโยชน
9.เพื่ อ นร ว มงานของท า นไม
ช ว ยเหลื อ ท า นในยามที่ ท า น
ตองการ
10.ท า นมั่ น ใจสถานที่ ทํ า งาน
ของทานวามีความปลอดภัย

109

21.8

244

48.8

126

25.2

15

3.0

6

1.2

178

35.6

247

49.4

61

12.2

9

1.8

5

1.0

84

16.8

201

40.2

189

37.8

17

3.4

6

1.2

181

36.2

229

45.8

84

16.8

3

0.6

3

0.6

176

35.2

215

43.0

99

19.8

6

1.2

4

0.8

117

23.4

231

46.2

126

25.2

17

3.4

9

1.8

192

38.4

130

26.0

101

20.2

54

10.8

23

4.6

72

14.4

126

25.2

158

31.6

91

18.2

53

10.6

91

18.2

179

35.8

182

36.4

25

5.0

23

4.6

จากตารางที่ 27 พบวาผูผานการบําบัดมีทัศนคติเห็นดวยอยางยิ่งมากที่สุดไดแกขอทานรูสึก
วาชีวิตของทานไรคาและไมมีประโยชนรอยละ 38.4 และขอ.5ทานมั่นใจที่จะทํางานในสวนที่ทาน
รับผิดชอบ รอยละ 36.2
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ตารางที่ 28 แสดงจํานวนคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานทัศนคติตอการทํางาน
ของผูผานการฟนฟู
ทัศนคติตอการทํางาน
1. ทานมีความสุขกับการทํางาน
2.ทานภูมิใจในการทํางานกับสถานประกอบการแหงนี้
3. ทานมีสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อนรวมงาน
4. ทานประสบความสําเร็จและกาวหนาในการทํางาน
5. ทานมั่นใจที่จะทํางานในสวนที่ทานรับผิดชอบ
6. ทานสามารถปฏิบัติงานตาง ๆดวยตัวเอง
7. ทานมีความสุขกับการริเริ่มงานใหม
8. ทานรูสึกวาชีวิตของทานไรคา/ไมมีประโยชน
9.เพื่อนรวมงานของทานไมชวยเหลือทานในยามที่ทานตองการ
10.ทานมั่นใจสถานที่ทํางานของทานวามีความปลอดภัย

Mean
4.02
3.87
4.17
3.69
4.16
4.11
3.86
3.83
3.15
3.58

S.D.
0.84
0.82
0.78
0.83
0.76
0.81
0.87
1.18
1.19
0.99

จากตารางที่ 28 พบวาผูผานการฟนฟูมีขอที่คาเฉลี่ยทัศนคติวาเห็นดวยสูงที่สุดในขอทานมี
สัมพัน ธภาพที่ดีกับ เพื่อนรว มงาน 4.17 รองลงมาไดแก ทานมั่น ใจที่จ ะทํา งานในส วนที่ทา น
รับผิดชอบ 4.16 และทัศนคติเห็นดวยต่ําสุดในขอ เพื่อนรวมงานของทานไมชวยเหลือทานในยามที่
ทานตองการ 3.15
ตารางที่ 29 แสดงคาเฉลี่ย และสวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน จําแนกตามอัตมโนทัศน
อัตมโนทัศน
1. ทานคิดวาทานสรางภาระใหกับผูรวมงาน
2. ทานคิดวาทานทําใหกระบวนการทํางานเกิดความลาชา
3.ทานคิดวาทานสามารถแบงเบาภาระทางสังคมได
4. ทานมีความภาคภูมิใจในตัวเอง
5. ทานรูสึกวาทานเปนสวนหนึ่งของสังคม

Mean
2.52
2.46
3.76
3.98
4.06

S.D.
0.81
0.64
0.55
0.68
0.74
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ตารางที่ 29 แสดงคาเฉลีย่ และสวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน จําแนกตามอัตมโนทัศน (ตอ)
อัตมโนทัศน
6. ทานคิดวาทานมีทกั ษะพิเศษ
7. ทานไดรับความเห็นอกเห็นใจจากผูอื่น
8. ทานคิดวาทานทําใหองคกรสิ้นเปลืองคาใชจายในการจัดหาสิ่ง
อํานวยความสะดวกใหแกทาน
9. จากสภาพความพิการทําใหทานรูสึกไมมนั่ คงในหนาทีก่ ารงาน
10. ทานเชื่อวาทานมีศกั ยภาพในการทํางานเทาเทียมกับคนปกติ

Mean
3.24
3.64
3.16

S.D.
0.47
0.77
0.99

3.70
3.72

0.91
1.01

จากตารางพบวาผูไมผานการฟน ฟูมีคาเฉลี่ยอัตมโนทัศนวา จริงสูงสุดในขอทานรูสึกวาทาน
เปนสวนหนึ่งของสังคม 4.06 และคาเฉลี่ยอัตมโนทัศนต่ําสุดในขอทานคิดวาทานทําใหกระบวนการ
ทํางานเกิดความลาชา 2.46
ตารางที่ 30 แสดงจํานวนรอยละการจําแนกตามการปรับตัวในการทํางาน
การปรับตัวในการทํางาน
1. ทานสามารถทํางานในสภาพแวดลอมภายในสถานที่
ทํางานไดดี
2. ทานสามารถพัฒนาความสามารถของตนเองได
3. การปรับสภาพรางกายเขากับการทํางานได
4สามารถเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง
5. การมีความมั่นคงในอารมณตามสถานการณตางๆ
6. การปฏิบัติตนใหเปนที่ยอมรับในสังคม
7. ทานมีสัมพันธภาพที่ดกี ับผูรวมงาน
8. ทานสามารถปฏิบัติตามบทบาทไดอยางมีประสิทธิภาพ
9. ทานพึ่งพาตนเองได
10.ทานพึ่งพาผูอื่นภายในขอบเขตทีเ่ หมาะสมและสังคม
ยอมรับ

ใช

ไมใช
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
43
86.0
14
14.0
39
42
31
37
30
37
29
41
45

78.0
84.0
62.0
74.0
60.0
74.0
58.0
82.0
90.0

11
8
19
13
20
13
21
9
5

22.0
16.0
38.0
26.0
40.0
26.0
42.0
18.0
10.0
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จากตารางที่ 30 พบวา ผูพิการไมผานการฟนฟูจํานวนรอยละสูงสุดไดแก ขอทานพึ่งพาผูอื่น
ภายในขอบเขตที่เหมาะสมและสังคมยอมรับ รอยละ 90 รองลงมาไดแกขอ ทานสามารถทํางานใน
สภาพแวดลอมภายในสถานที่ทํางานไดดี รอยละ 86 โดยจํานวนรอยละต่ําสุดไดแกขอทานสามารถ
ปฏิบัติตามบทบาทไดอยางมีประสิทธิภาพรอยละ 58
ตารางที่ 31 แสดงจํานวนรอยละผูผานการฟนฟูจําแนกความตองการผูชวยชี้แนะในการ
หางาน ฝกอาชีพชวยเหลือระหวางทํางานในสถานประกอบการ
ทานตองการผูชี้แนะในการหา
งาน
ตองการ
ไมตองการ
ไมตอบ
รวม

จํานวน

รอยละ

354
139
7
500

70.8
27.8
1.4
100.0

จากตารางที่ 31 พบวาผูผานการฟนฟูตองการผูชวยชี้แนะในการหางาน ฝกอาชีพ ชวยเหลือ
ระหวางทํางานในสถานประกอบการรอยละ 70.8 และไมตองการรอยละ 27.8
ตารางที่ 32 แสดงจํานวนรอยละผูผานการฟนฟูจําแนกตามปญหาของการสมัครงานและ
การทํางานของผูพิการ
ปญหาของการสมัครงาน
สังคมไมยอมรับ
มีความกังวลวาจะถูกปฏิเสธ
หนวยงานที่ใหโอกาสผูพิการมีนอย
การใชเวลาปรับตัวใหเปนที่ยอมรับ
ทํางานไมเทาเทียมคนปกติ
เงินเดือนนอยกวาคนปกติ,ความกาวหนานอย
การเดินทาง
ตําแหนงงานนอย

จํานวน
11
3
9
3
12
5
2
2

รอยละ
2.2
0.6
1.8
0.6
2.4
1.0
0.4
0.4
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ตารางที่ 32 แสดงจํานวนรอยละผูผานการฟนฟูจําแนกตามปญหาของการสมัครงานและ
การทํางานของผูพิการ(ตอ)
ปญหาของการสมัครงาน
สถานประกอบการบอกใหรองานแทนที่จะบอก
วาไมรับวุฒิไมตรงกับงาน
ไมมีปญหา
รวม

จํานวน
1

รอยละ
0.2

451
500

92.2
100.0

จากตารางที่ 32 พบวาผูผานการฟนฟูพบปญหาของการสมัครงานและการทํางานของผู
พิการดานทํางานไมเทาเทียมคนปกติ รอยละ 2.4 และสังคมไมยอมรับ รอยละ 2.2 ตามลําดับ
ขอมูลผูพิการและทุพพลภาพที่ไมไดผานการฟนฟู
ตารางที่ 33 จํานวนรอยละจําแนกตามเพศของผูพิการที่ไมผานการฟนฟู
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

จํานวน
37
13
50

รอยละ
74.0
26.0
100.0

จากตารางที่ 33 พบวาผูไมผานการบําบัดสวนใหญเปนเพศชาย รอยละ 74 และเพศหญิง
รอยละ 26
ตารางที่ 34 จํานวนรอยละจําแนกตามกลุมอายุ
กลุมอายุ
จํานวน
นอยกวาหรือเทากับ 30 ป
5
31 – 40 ป
5
41 – 50 ป
20
51 -60 ป
20
Mean = 45.3 , S.D. = 10.7, Min = 20 , Max = 58

รอยละ
10.0
10.0
40.0
40.0
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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 โดยมีอายุเฉลี่ย 45.3 ป
ตารางที่ 35 จํานวนรอยละจําแนกตามสถานการสมรส
สถานการสมรส
โสด
สมรส
รวม

จํานวน
9
41
50

รอยละ
18.0
82.0
100.0

จากตารางที่ 35 พบวาผูไมผูผานการฟนฟูสวนใหญมีสถานภาพสมรสคู รอยละ 82 และโสด
รอยละ 18
ตารางที่ 36 แสดงจํานวน รอยละจําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน
กลุมรายได
จํานวน
ต่ํากวาหรือเทากับ 5,000 บาท
24
มากกวา 5,000 บาท
13
รวม
37
Mean = 6,756.7 , S.D. = 6024.9, Min = 500 , Max = 20,000
หมายเหตุ : ผูตอบแบบสอบถาม 37 คน

รอยละ
64.9
35.1
100.0

จากตารางที่ 36 พบวาผูไมผานการฟนฟูสวนใหญมีรายไดต่ํากวาหรือเทากับ 5,000 บาท
รอยละ 64.9 และมากกวา 5,000 บาทรอยละ 35.1
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ตารางที่ 37 แสดงจํานวน รอยละจําแนกตามความพอเพียงของรายได
ความพอเพียงของรายได
พอเพียงมีเหลือเก็บ
พอเพียงแตไมมีเหลือเก็บ
ไมพอเพียงและเปนหนี้
รวม

จํานวน
11
29
10
50

รอยละ
22.0
58.0
20.0
100.0

จากตารางที่ 37 พบวาผูไมผานการฟนฟูสวนใหญมีรายไดพอเพียงแตไมมีเหลือเก็บ
รอยละ 58.2 และพอเพียงมีเหลือเก็บรอยละ 22 และไมพอเพียงและเปนหนี้รอยละ 20 ตามลําดับ
ตารางที่ 38 แสดงจํานวน รอยละจําแนกตามความยุติธรรมของคาตอบแทน
คาตอบแทนที่ได
ยุติธรรม
ไมยุติธรรม
รวม

จํานวน
41
9
50

รอยละ
82.0
18.0
100.0

จากตารางที่ 38 พบวาผูไมผานการฟนฟูสวนใหญคิดวาคาตอบแทนยุติธรรม รอยละ 82.2
และไมยุติธรรม รอยละ 18 ตามลําดับ
ตารางที่ 39 แสดงจํานวนรอยละจําแนกตามระยะเวลาในการทํางานกอนพิการ
ระยะเวลา

จํานวน
≤ 10 ป
27
> 10 ป
11
รวม
38
Mean = 10.6 , S.D. = 7.9, Min = 2 , Max = 33
หมายเหตุ : ผูตอบแบบสอบถาม 38 คน

รอยละ
71.1
28.9
100.0
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จากตารางที่ 39 พบวาผูไมผานการฟนฟูมีระยะเวลาในการทํางานกอนพิการ ≤ 10 ปรอย
ละ71.1 และ มีระยะเวลาในการทํางานกอนพิการ > 10 ป รอยละ28.9 ตามลําดับ
ตารางที่ 40 แสดงจํานวนรอยละจําแนกตามลักษณะของความพิการ
ลักษณะของความพิการ

จํานวน

รอยละ

พิการทางการมองเห็น

2

4.0

พิการทางกายหรือความเคลื่อนไหว

48

96.0

50

100.0

รวม

จากตารางที่ 40 พบวาผูไมผานการฟนฟูมีลักษณะของความพิการทางการมองเห็น
รอยละ 4 และ พิการทางกายหรือความเคลื่อนไหวรอยละ 96.0 ตามลําดับ
ตารางที่ 41 แสดงจํานวนรอยละจําแนกตามการยอมรับจากเพื่อนรวมงาน
การยอมรับจากเพื่อน
รวมงาน
ยอมรับ
ไมยอมรับ
รวม
หมายเหตุ : ผูตอบแบบสอบถาม 46 คน

จํานวน

รอยละ

34
12
46

73.9
26.1
100.0

จากตารางที่ 41 พบวาผูไมผานการฟนฟูมีการยอมรับจากเพื่อนรวมงานรอยละ 73.9 และ
ไมยอมรับรอยละ 26.1 ตามลําดับ
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ตารางที่ 42 แสดงจํานวนรอยละจําแนกตามความพรอมทั้งดานรางกายและจิตใจในการ
ทํางาน
ความพรอมในการทํางาน
พรอม
ไมพรอม
รวม
หมายเหตุ : ผูตอบแบบสอบถาม 46 คน

จํานวน
34
12
46

รอยละ
68.0
24.0
100.0

จากตารางที่ 42 พบวาผูไมผานการฟนฟูมีความพรอมในการทํางานรอยละ 68 และ ไม
พรอมรอยละ 24.0 ตามลําดับ
ตารางที่ 43 แสดงจํานวนรอยละจําแนกตามการไดรับขอมูลขาวสารการสมัครงาน
ขอมูลขาวสารการสมัครงาน
หนังสือพิมพ
วิทยุ
โทรทัศน
เพื่อน/คนสนิท/คนรูจัก
อื่นๆ
ไมรู
รวม
หมายเหตุ : ผูตอบแบบสอบถาม 35 คน

จํานวน
2
1
7
19
2
4
35

รอยละ
5.7
2.9
20.0
54.3
5.7
11.4
100.0

จากตารางที่ 43 พบวาผูไมผานการฟนฟูมีการไดรับขอมูลขาวสารการสมัครงานจาก เพื่อน/
คนสนิท/คนรูจัก รอยละ 54.3 รองลงมาไดแก โทรทัศน รอยละ 20
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ตารางที่ 44 แสดงจํานวนรอยละจําแนกตามการกลับเขาทํางานหลังพิการ
ไดกลับเขาทํางานหรือไม
กลับเขาทํางานในที่ทํางานเดิม ตําแหนงเดิม
กลับเขาที่ทํางานเดิม แตเปลี่ยนตําแหนงใหม
เปลี่ยนเปนอาชีพใหม
ไมไดทํางาน
รวม

จํานวน
7
4
10
29
50

รอยละ
14.0
5.0
20.0
58.0
100.0

จากตารางที่ 44 พบวาผูไมผานการฟนฟูสวนใหญ รอยละ 58 ไมไดทํางานหลังไดรับความ
พิการรองลงมาไดแก เปลี่ยนเปนอาชีพใหม รอยละ 20 และกลับเขาทํางานในที่ทํางานเดิม ตําแหนง
เดิม รอยละ 14 ตามลําดับ
ตารางที่ 45 แสดงคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จําแนกตามทัศนคติตอการทํางาน
คําถามทัศนคติ
1. ทานมีความสุขกับการทํางาน
2.ทานภูมิใจในการทํางานกับสถานประกอบการแหงนี้
3. ทานมีสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อนรวมงาน
4. ทานประสบความสําเร็จและกาวหนาในการทํางาน
5. ทานมั่นใจที่จะทํางานในสวนที่ทานรับผิดชอบ
6. ทานสามารถปฏิบัติงานตาง ๆดวยตัวเอง
7. ทานมีความสุขกับการริเริ่มงานใหม
8. ทานรูสึกวาชีวิตของทานไรคา/ไมมีประโยชน
9.เพื่อนรวมงานของทานไมชวยเหลือทานในยามที่ทานตองการ
10.ทานมั่นใจสถานที่ทํางานของทานวามีความปลอดภัย
หมายเหตุ : เฉพาะผูมีงานทํา 21 คน

Mean
1.99
2.13
1.83
2.43
1.84
1.89
2.14
2.17
2.85
2.42

S.D.
0.84
0.83
0.78
1.73
0.76
0.81
0.87
1.18
1.19
0.99
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จากตารางที่ 45 พบวาผูไมผานการฟนฟูมีคาเฉลี่ยทัศนคติวาเห็นดวยตอการทํางานสูงสุด
ในขอเพื่อนรวมงานของทานไมชวยเหลือทานในยามที่ทานตองการ2.85 และขอคาเฉลี่ย ทัศนคติ
ต่ําสุดขอ ทานมีสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อนรวมงาน 1.83
ตารางที่ 46 แสดงคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จําแนกตามอัตมโนทัศน
คําถามอัตมโนทัศน
1. ทานคิดวาทานสรางภาระใหกับผูรวมงาน
2. ทานคิดวาทานทําใหกระบวนการทํางานเกิดความลาชา
3.ทานคิดวาทานสามารถแบงเบาภาระทางสังคมได
4. ทานมีความภาคภูมิใจในตัวเอง
5. ทานรูสึกวาทานเปนสวนหนึ่งของสังคม
6. ทานคิดวาทานมีทักษะพิเศษ
7. ทานไดรับความเห็นอกเห็นใจจากผูอื่น
8. ทานคิดวาทานทําใหองคกรสิ้นเปลืองคาใชจายในการจัดหาสิ่ง
อํานวยความสะดวกใหแกทาน
9. จากสภาพความพิการทําใหทานรูสึกไมมั่นคงในหนาที่การงาน
10. ทานเชื่อวาทานมีศักยภาพในการทํางานเทาเทียมกับคนปกติ
หมายเหตุ : เฉพาะผูมีงานทํา 21 คน

Mean
2.53
2.23
2.06
1.70
1.84
2.46
2.26
2.26

S.D.
4.29
0.94
0.78
0.76
0.84
2.68
0.78
1.08

3.08
2.21

1.16
0.99

จากตารางที่ 46 พบวาผูไมผานการฟนฟูมคี าเฉลี่ยอัตมโนทัศนวาจริงสูงสุดในขอจากสภาพ
ความพิการทําใหทานรูสึกไมมนั่ คงในหนาที่การงาน 3.08และ คาเฉลี่ยอัตมโนทัศนต่ําสุดใน ขอทาน
คิดวาทานมีความภาคภูมิใจในตัวเอง 1.70
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ตารางที่ 47 จํานวนรอยละ จําแนกตามการปรับตัวในการทํางาน
ไมใช
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
1. ทานสามารถทํางานในสภาพแวดลอมภายในสถานที่
43
86.0
17
14.0
ทํางานไดดี
2. ทานสามารถพัฒนาความสามารถของตนเองได
39
78.0
11
22.0
3. การปรับสภาพรางกายเขากับการทํางานได
42
84.0
8
16.0
4. สามารถเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง
31
62.0
19
38.0
5. การมีความมั่นคงในอารมณตามสถานการณตางๆ
37
74.0
13
26.0
6. การปฏิบัติตนใหเปนที่ยอมรับในสังคม
30
60.0
20
40.0
7. ทานมีสัมพันธภาพที่ดกี ับผูรวมงาน
37
74.0
13
26.0
8. ทานสามารถปฏิบัติตามบทบาทไดอยางมี
29
58.0
21
42.0
ประสิทธิภาพ
9. ทานพึ่งพาตนเองได
41
82.0
9
18.0
10.ทานพึ่งพาผูอื่นภายในขอบเขตทีเ่ หมาะสมและสังคม
45
90.0
5
10.0
ยอมรับ
หมายเหตุ : เฉพาะผูมีงานทํา 21 คน
รายการ

ใช

จากตารางที่ 47 พบวา รอยละที่ผูพิการไมผานการฟนฟูมีคาสูงสุดไดแกขอทานพึ่งพาผูอื่น
ภายในขอบเขตที่เหมาะสมและสังคมยอมรับ รอยละ 90 รองลงมาไดแกขอ ทานสามารถทํางานใน
สภาพแวดลอมภายในสถานที่ทํางานไดดี รอยละ 86 โดยรอยละต่ําสุดไดแกขอ ทานสามารถปฏิบัติ
ตามบทบาทไดอยางมีประสิทธิภาพ รอยละ 58
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ผลการเปรียบเทียบรายขอระหวางผูผานการฟนฟูที่ศนู ยฟนฟูสมรรถภาพคนงาน กับผูที่ไม
ผานการฟนฟูจากศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงาน
ตารางที่ 48 ผลการเปรียบเทียบรายขอทัศนคติตอการทํางาน ระหวางผูผานการฟนฟู
สมรรถภาพที่ศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงาน กับผูที่ไมผานการฟนฟูจากศูนยฟนฟู
สมรรถภาพคนงาน
ผูไมผานการ ผูผานการฟนฟู
ทัศนคติ
ฟนฟูจากศูนย
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. ทานมั่นใจที่จะทํางานในสวนที่ทานรับผิดชอบ
1.84 0.76
4.16
0.76
6. ทานสามารถปฏิบัติงานตาง ๆ ดวยตัวเอง
1.89 0.81
4.11
0.81
7. ทานมีความสุขกับการริเริ่มงานใหม
2.14 0.87
3.86
0.87
8. ทานรูสึกวาชีวิตของทานไรคา/ไมมีประโยชน
2.17 1.18
3.83
1.18
9.เพื่ อ นร ว มงานของท า นไม ช ว ยเหลื อ ท า นในยามที่ ท า น 2.85 1.19
3.15
1.19
ตองการ
10.ทานมั่นใจสถานที่ทํางานของทานวามีความปลอดภัย
2.42 0.99 3.58
0.99
จากตารางที่ 48 พบวาผูผานการฟนฟูจากศูนยฯมีขอที่คาเฉลี่ยทัศนคติสูงสุดในขอทานมี
สัมพัน ธภาพที่ดีกับ เพื่อนรวมงาน 4.17 รองลงมาไดแก ทานมั่น ใจที่จ ะทํางานในสวนที่ทาน
รับผิดชอบ 4.16 และ ทัศนคติต่ําสุดในขอ เพื่อนรวมงานของทานไมชวยเหลือทานในยามที่ทาน
ตองการ 3.15และผูไมผานการฟนฟูจากศูนย มีขอที่คาเฉลี่ยสูงสุดในขอเพื่อนรวมงานของทานไม
ชวยเหลือทานในยามที่ทานตองการ 2.85รองลงมาไดแก ทานประสบความสําเร็จและกาวหนาใน
การทํางาน 2.43 และทัศนคติที่ต่ําสุดในขอ ทานประสบความสําเร็จและกาวหนาในการทํางาน 1.83
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ตารางที่ 49 ผลการเปรียบเทียบรายขออัตมโนทัศน ระหวางผูผานการฟนฟูที่ศูนยฟนฟู
สมรรถภาพคนงาน กับผูที่ไมผานการฟนฟูจากศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงาน
ผูไมผานการฟนฟู
อัตมโนทัศน
จากศูนย
Mean
S.D.
1. ทานคิดวาทานสรางภาระใหกับผูรวมงาน
2.53
4.29
2. ทานคิดวาทานทําใหกระบวนการทํางานเกิดความ 2.23
0.94
ลาชา
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. ทานไดรับความเห็นอกเห็นใจจากผูอื่น
2.26
0.78
8. ทานคิดวาทานทําใหองคกรสิ้นเปลืองคาใชจายในการ 2.26
1.08
จัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกใหแกทาน
9. จากสภาพความพิการทําใหทานรูสึกไมมั่นคงในหนาที่ 3.08
1.16
การงาน
10. ทานเชื่อวาทานมีศักยภาพในการทํางานเทาเทียมกับ 2.21
0.99
คนปกติ

ผูผานการฟนฟู
จากศูนย
Mean
S.D.
2.52
0.81
2.46
0.64
3.76
3.98
4.06
3.24
3.64
3.16

0.55
0.68
0.74
0.47
0.77
0.99

3.70

0.91

3.72

1.01

จากตารางที่ 49 พบวาผูผานการฟนฟูจากศูนยฯ มีขอที่คาเฉลี่ยอัตมโนทัศนสูงสุดในขอทานรูส กึ
วาทานเปนสวนหนึ่งของสังคม 4.06 รองลงมาไดแกทานมีความภาคภูมิใจในตัวเอง 3.98และคาเฉลี่ยอัต
มโนทัศนต่ําสุดในขอทานคิดวาทานทําใหกระบวนการทํางานเกิดความลาชา 2.46 และผูไมผานการ
ฟนฟูจากศูนย มีขอที่คาเฉลี่ยอัตมโนทัศนสูงสุดในขอจากสภาพความพิการทําใหทานรูสึกไมมั่นคงใน
หนาที่ก ารงาน3.08 รองลงมาไดแก ทานคิดวาทานสรางภาระใหกับผูรวมงาน2.53และอัตมโนทัศน
ต่ําสุดในขอทานมีความภาคภูมิใจในตัวเอง1.70
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ตารางที่ 50 ผลการเปรียบเทียบรายขอ การปรับตัวในการทํางาน ระหวางผูผานการฟนฟูที่
ศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงาน กับผูที่ไมผานการฟนฟูจากศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงาน

การปรับตัวในการทํางาน
1. ทานสามารถทํางานในสภาพแวดลอมภายใน
สถานที่ทํางานไดดี
2. ทานสามารถพัฒนาความสามารถของตนเองได
3. การปรับสภาพรางกายเขากับการทํางานได
4. สามารถเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง
5. การมีความมั่นคงในอารมณตามสถานการณตางๆ
6. การปฏิบัติตนใหเปนที่ยอมรับในสังคม
7. ทานมีสัมพันธภาพที่ดกี ับผูรวมงาน
8. ทานสามารถปฏิบัติตามบทบาทไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
9. ทานพึ่งพาตนเองได
10.ทานพึ่งพาผูอื่นภายในขอบเขตทีเ่ หมาะสมและ
สังคมยอมรับ

ผูไมผานการฟนฟู ผูผานการฟนฟู
จากศูนย
จากศูนย
ใช
ไมใช
ใช
ไมใช
รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ
86.0
14.0
90.0
9.2
78.0
84.0
62.0
74.0
60.0
74.0
58.0

22.0
16.0
38.0
26.0
40.0
26.0
42.0

93.6
94.6
94.4
84.8
85.4
94.0
85.2

6.4
5.4
5.6
15.2
14.6
6.0
14.8

82.0
90.0

18.0
10.0

91.0
91.0

9.0
9.0

จากตารางที่ 50 พบวา รอยละที่ผูพิการผานการฟนฟูที่ศูนย ฯ มีการปรับตัวในการทํางาน
สูงสุดไดแกขอการปรับสภาพรางกายเขากับการทํางานได รอยละ 94.6 รองลงมาไดแกขอ สามารถ
เผชิญกับการเปลี่ยนแปลง รอยละ 94.4 โดยรอยละต่ําสุดไดแกขอ การมีความมั่นคงในอารมณตาม
สถานการณตางๆ รอยละ 84.8 สวนผูไมผานการฟนฟูที่ศูน ย มีคาสูงสุดไดแกขอทานพึ่งพาผูอื่น
ภายในขอบเขตที่เหมาะสมและสังคมยอมรับ รอยละ 90 รองลงมาไดแกขอ ทานสามารถทํางานใน
สภาพแวดลอมภายในสถานที่ทํางานไดดี รอยละ 86 โดยรอยละต่ําสุดไดแกขอ ทานสามารถปฏิบัติ
ตามบทบาทไดอยางมีประสิทธิภาพ รอยละ 58
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ผลการวิเคราะหขอมูลผูประกอบการ
ตารางที่ 51 แสดงจํานวนรอยละผูประกอบการจําแนกตามเพศ
เพศ

จํานวน
172
128
300

ชาย
หญิง
รวม

รอยละ
57.3
42.7
100.0

จากตารางที่ 51 พบวาผูประกอบการสวนใหญเปนเพศชาย รอยละ 57.3 และเพศหญิงรอย
ละ 42.7
ตารางที่ 52 แสดงจํานวนรอยละผูประกอบการจําแนกตามอายุ
อายุ
นอยกวา 25
26-35
36-45
46-55
56ขึ้นไป
รวม
Mean= 35.48

Max= 57

จํานวน
42
33
105
116
4
300
Min= 23

รอยละ
14.0
11.0
35.0
38.7
1.3
100.0
SD=8.236

จากตารางที่ 52 พบวาผูป ระกอบการสวนใหญมีอายุอยูในชวง 46-55 ป รอยละ 38.7
รองลงมาไดแก ชวงอายุ36-45 ป รอยละ 35.5 ตามลําดับ
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ตารางที่ 53 แสดงจํานวนรอยละผูประกอบการจําแนกตามระดับการศึกษาสูงสุด
เพศ
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนตน
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช
อนุปริญญา/ปวส
ปริญญาตรีหรือเทียบเทา
ปริญญาโท หรือสูงกวา
รวม

จํานวน
5
1
21
29
227
17
300

รอยละ
1.7
0.3
7.0
9.7
75.7
5.7
100.0

จากตารางที่ 53 พบวาผูประกอบการสวนใหญมีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเทา
รอยละ 75.7 รองลงมาไดแก มัธยมปลายหรือ ปวช รอยละ 7 และตามลําดับ
ตารางที่ 54 แสดงจํานวนรอยละผูประกอบการจําแนกตามสถานการสมรส
สถานการสมรส
โสด
สมรส
หยา/แยก
รวม

จํานวน
32
263
5
300

รอยละ
10.7
87.6
1.7
100.0

จากตารางที่ 54 พบวาผูประกอบการสวนใหญมีสถานภาพสมรสคู รอยละ 87.6 และโสด
รอยละ 10.7
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ตารางที่ 55 แสดงจํานวนรอยละผูประกอบการจําแนกตามระยะเวลาในการเปดดําเนินการ
ระยะเวลาในการดําเนินการ
นอยกวา 5ป
6-10
11-15
16-20
มากกวา20
Mean= 27.90
Max=51

จํานวน
24
79
42
52
103
Min=1

รอยละ
8.0
26.3
14.0
17.3
34.3
SD=12.534

จากตารางที่ 55 พบวาผูประกอบการสวนใหญมีระยะเวลาในการเปดดําเนินการมากวา 20
ป รอยละ 34.3 และ 6-10 ป รอยละ 26.3
ตารางที่ 56 แสดงจํานวนรอยละจําแนกตามจํานวนคนงานในสถานประกอบการ
จํานวนคนงาน
นอยกวา 100
101-200
201-300
301-400
มากกวา 400
รวม
Mean= 698.05
Max=11,000

จํานวน
103
43
33
16
186
300
Min=60

รอยละ
34.3
14.3
11.0
5.3
62.1
100.0
SD= 1525.742

จากตารางที่ 56 พบวาสถานประกอบการสวนใหญมีคนงานมากกวา 400 คน รอยละ 62
และนอยกวา 100 คน รอยละ 34.3 โดยมีคาเฉลี่ย ที่ 698 คน
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ตารางที่ 57 แสดงจํานวนรอยละจําแนกตามประเภทสถานประกอบการ
สถานประกอบการ
อาหาร
สิ่งทอ
เครื่องแตงกาย
เคมี
พลาสติก
กอสราง
ผลิตภัณฑโลหะ
เครื่องจักรกล
ไฟฟา
ขนสง
เฟอรนิเจอรและเครื่องเรือน
งานการเกษตร
รวม

จํานวน
20
20
12
18
68
15
23
12
5
8
12
87
300

รอยละ
6.7
6.7
4.0
6.0
22.7
5.0
7.7
4.0
1.7
2.7
4.0
29.0
100.0

จากตารางที่ 57 พบวาสถานประกอบการสวนใหญเปนสถานประกอบการประเภท งาน
การเกษตร รอยละ 29 ประเภทพลาสติก รอยละ 22.7 และผลิตภัณฑโลหะรอยละ 7.7
ตารางที่ 58 แสดงจํานวน รอยละจําแนกตามการจางงานผูพิการเขาทํางาน
จางงานผูพิการเขาทํางาน
หรือไม
มี
ไมมี
รวม

จํานวน

รอยละ

156
144
300

52.0
48.0
100.0

จากตารางที่ 58 พบวา สถานประกอบการสวนใหญมีการจางงานผูพิการเขาทํางาน รอยละ
52 และไมมีการจางงานผูพิการเขาทํางานรอยละ 48
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ตารางที่ 59 แสดงจํานวน รอยละจําแนกตามปญหาเกี่ยวกับการจัดหาผูพิการเขาทํางาน
ปญหา
มี
ไมมี
รวม

จํานวน
81
219
300

รอยละ
27.0
73.0
100.0

จากตารางที่ 59 พบวา สถานประกอบการสวนใหญไมมีปญหาเกี่ยวกับการจัดหาผูพิการเขา
ทํางานรอยละ 73 และมีปญหาเกี่ยวกับการจัดหาผูพิการเขาทํางานรอยละ 27
ตารางที่ 60 แสดงจํานวน รอยละจําแนกตามการมีการประชาสัมพันธรับผูพิการเขาทํางาน
การประชาสัมพันธ
มี
ไมมี
รวม

จํานวน
114
186
300

รอยละ
38.0
62.0
100.0

จากตารางที่ 60 พบวา สถานประกอบการสวนใหญไมมีการประชาสัมพันธรับผูพิการเขา
ทํางาน รอยละ 62 และมีการประชาสัมพันธรับผูพิการเขาทํางานรอยละ 38
ตารางที่ 61 แสดงจํานวน รอยละจําแนกตามการมีการวางแผนงานรองรับในการจางงานผู
พิการ
การวางแผน
มี
ไมมี
รวม

จํานวน
126
174
300

รอยละ
42.0
58.0
100.0

จากตารางที่ 61 พบวา สถานประกอบการสวนใหญไมมีวางแผนงานรองรับในการจางงานผู
พิการรอยละ 58 และมีวางแผนงานรองรับในการจางงานผูพิการ รอยละ 42
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ตารางที่ 62 แสดงจํานวนรอยละจําแนกตามงานที่เหมาะสมกับผูพ
 ิการในสถาน
ประกอบการ
งานที่เหมาะสม
Stock
Assembly
Stationary
ทุกงานที่ทําได
บัญชี
Packing
ประกอบชิ้นสวน
ขับรถ
ธุรการ
IT-Computer
QC/ตรวจสอบคุณภาพ
งานซอม
แมบาน
ไมแสดงความคิดเห็น
รวม

จํานวน
8
31
2
14
13
4
19
4
85
6
19
1
9
85
300

รอยละ
2.7
10.3
0.7
4.7
4.3
1.3
6.3
1.3
28.3
2.0
6.3
0.3
3.0
28.3
100.0

จากตารางที่ 62 พบวา สถานประกอบการสวนใหญคิดวางานที่เ หมาะสมกับผูพิการใน
สถานประกอบการไดแกธุรการ รอยละ 28.3 รองลงมาไดแก assembly รอยละ 10.3 โดยมีผูไม
แสดงความคิดเห็นรอยละ 31.3
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ตารางที่ 63 แสดงจํานวน รอยละจําแนกตามการพัฒนาทักษะความสามารถผูพิการในการ
ทํางานในสถานประกอบการ
ทักษะ
ขับรถ
การใชจักรอุตสาหกรรม
คอมพิวเตอร
ความรูดานอาชีพ
การสื่อสาร
การชวยเหลือตัวเอง
ความปลอดภัยในการทํางาน
ระงับอารมณตอเพื่อนรวมงาน
การทํางานรวมกับผูอื่น
ไมแสดงความคิดเห็น
รวม

จํานวน
4
5
31
93
12
4
9
1
10
131
300

รอยละ
1.3
1.7
10.3
31.0
4.0
1.3
3.0
0.3
3.3
43.7
100.0

จากตารางที่ 63 พบวา สถานประกอบการสวนใหญคิดวาการพัฒนาทักษะความสามารถผู
พิก ารในการทํางานในสถานประกอบการไดแกความรูดานอาชีพ รอยละ 31.0 รองลงมาไดแก
คอมพิวเตอร รอยละ 10.3 โดยมีผูไมแสดงความคิดเห็นรอยละ 43.7
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ตารางที่ 64 แสดงจํานวน รอยละจําแนกตามคานิยมตอการทํางานรวมกับพนักงานที่พิการ
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.ท า นปฏิ บั ติ ต อ ผู ร ว มงานด ว ยความมี น้ํ า ใจเมตตา 271
90.3 29
9.7
เอื้อเฟอ
7. ทานทํางานกับผูพิการโดยมุงหวังใหโอกาสผูพิการ
268
89.3
3
1.0
8. การทํางานรวมกับผูพิการเปนการแบงเบาภาระทาง 258
86.0 13
4.3
สังคม
จากตารางที่ 64 พบวาผูประกอบการมีคานิยมตอการทํางานรวมกับพนักงานที่พิการและ
ทุพพลภาพสูงสุดในขอทานทํางานรวมกับ ผูพิการอยางเปนมิตร และขอทานมีจิตสํานึกในการให
โอกาสผูพิการรวมทํางานและขอทานปฏิบัติตอผูพิการดวยความมีน้ําใจเมตตาและเอื้อเฟอโดยมีรอย
ละ 90.3 เทากัน
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ตารางที่ 65 แสดงจํานวน รอยละจําแนกตามทัศนคติตอการทํางานรวมกับพนักงานที่พิการ
และทุพพลภาพ
คําถาม

เห็นดวยอยางยิ่ง
จํานวน

1. การทํา งานรวมกับพนักงานที่ 48
พิ ก า ร จ ะ ส ร า ง ภ า ร ะ ใ ห กั บ
ผูรวมงาน
2. การทํา งานรวมกับพนักงานที่ 13
พิการจะทํา ใหกระบวนการทํา
งานเกิดความลาชา
3. การทํา งานรวมกับพนักงานที่ 35
พิการ ทํา ใหประสิทธิภาพในการ
ดํา เนินงานขององคกรลดลง
4. การทํา งานรวมกับพนักงานที่ 144
พิการ เปนการใหโอกาสผูพิการ
5. การทํา งานรวมกับพนักงานที่ 10
พิการ มักมีปญหาดานการ
สื่อสาร
6. การทํา งานรวมกับพนักงานที่ 108
พิการ เปนการแบงเบาภาระทาง
สังคม
7 การชวยเหลือพนักงานที่พิการ 98
ทําใหทานรูสึกเหมือนไดทําบุญ
8. การทํา งานรวมกับพนักงานที่ 61
พิการ ทํา ใหทานเห็นทักษะ
พิเศษของผูพิการ
9. การทํา งานรวมกับพนักงานที่ 71
พิการ ทํา ใหทานเกิดความรูสึก
เห็นอกเห็นใจผูอื่น
10. การทํา งานรวมกับพนักงาน 32
ที่พิการ ทําใหองคกรสิ้นเปลือง
คาใชจายในการจัดหาสิ่งอํานวย
ความสะดวกใหแกผูพิการ

รอยละ

เห็นดวย
จํานวน

รอยละ

ไมแนใจ
จํานวน

ไมเห็นดวย

รอยละ

จํานวน

รอยละ

ไมเห็นดวยอยาง
ยิ่ง
จํานวน

รอยละ

16.0 144

48.0 45

15.0 17

5.7

21

7.0

4.3 156

52.0 68

22.7 34

11.3

8

2.7

11.7 178

59.3 41

13.7 16

5.3

5

1.7

48.0 118

39.3

5

1.7

9

3.0

8

2.7

29.0 119

39.7

3.3 50

16.7 87

36.0 133

44.3 26

8.7

8

2.7

32.7 125

41.7 17

5.7 20

6.7

15

5.0

20.3 174

58.0 34

1

0.3

5

1.7

23.7 157

52.3 25

8.3 12

4.0

10

3.3

10.7 133

44.3 77

25.7 25

8.3

8

2.7

11.3
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จากตารางที่ 65 พบวา ผูประกอบการมีทัศนคติตอการทํางานรวมกับพนักงานที่พิการและ
ทุพพลภาพในระดับเห็นดวยอยางยิ่งสูงสุด ในขอการทํา งานรวมกับพนักงานที่พิการ เปนการแบง
เบาภาระทางสังคมรอยละ 36
ตารางที่ 66 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จําแนกตามทัศนคติตอการทํางานรวมกับ
พนักงานที่พกิ ารและทุพพลภาพ
คําถาม
1. การทํางานรวมกับพนักงานที่พิการจะสรางภาระใหกับผูรวมงาน
2. การทํางานรวมกับพนักงานที่พิการจะทํา ใหกระบวนการทํา งานเกิด
ความลาชา
3. การทํางานรวมกับพนักงานที่พิการ ทํา ใหประสิทธิภาพในการดํา
เนินงานขององคกรลดลง
4. การทํางานรวมกับพนักงานที่พิการ เปนการใหโอกาสผูพิการ
5. การทํางานรวมกับพนักงานที่พิการ มักมีปญหาดานการสื่อสาร
6. การทํางานรวมกับพนักงานที่พิการ เปนการแบงเบาภาระทางสังคม
7. การชวยเหลือพนักงานที่พิการทําใหทานรูสึกเหมือนไดทําบุญ
8. การทํางานรวมกับพนักงานที่พกิ าร ทํา ใหทานเห็นทักษะพิเศษของผู
พิการ
9. การทํางานรวมกับพนักงานที่พิการ ทํา ใหทานเกิดความรูสึกเห็นอก
เห็นใจผูอื่น
10. การทํ า งานร ว มกั บ พนั ก งานที่ พิ ก าร ทํ า ให อ งค ก รสิ้ น เปลื อ ง
คาใชจายในการจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกใหแกผูพิการ

Mean
3.66
3.47

S.D.
1.07
0.87

3.81

0.70

4.43
2.78
4.24
3.99
4.04

0.69
0.89
0.74
1.09
0.72

3.97

0.92

3.57

0.91

จากตารางที่ 66 พบวา ผูประกอบการมีคาเฉลี่ยทัศนคติต อการทํางานรวมกับพนักงานที่
พิการและทุพพลภาพสูงสุดในขอการทํา งานรวมกับพนักงานที่พิการ เปนการใหโอกาสผูพิการ 4.43
รองลงมาไดแกขอ การทํา งานรวมกับ พนักงานที่พิก าร เปนการแบงเบาภาระทางสังคม คาเฉลี่ย
4.24 และผูประกอบการมีคาเฉลี่ยทัศนคติตอการทํางานรวมกับพนักงานที่พิการ/ทุพพลภาพต่ําสุด
ในขอการทํา งานรวมกับพนักงานที่พิการ มักมีปญหาดานการสื่อสาร 2.78
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ตารางที่ 67 แสดงจํานวน รอยละจําแนกตามความรูเกี่ยวกับกฎหมายการจางงานผูพิการ
รายการ

ตอบถูก
ตอบผิด
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
1. ประเทศไทยเรามี พ ระราชบัญ ญัติ สง เสริ มและ 277
92.3
5
1.7
พัฒนาคุณภาพชีวิตผูพิการ
2. เจตนารมณของกฎหมายเพื่อคุมครองผูพิการใหมี 273
91.0
9
3.0
งานทําโดยไมเลือกปฏิบัติ
3. สถานประกอบการที่มีลูกจางทีไ่ มใชผูพิการ 100 คน 249
83.0
32
10.7
ตองจาง ผูพิการ 1 คน
4เศษของลูกจางทั่วไป 100 คนถาเกิน 50 คน ตองจาง 224
74.7
57
19.0
งานผูพิการเพิ่มอีก 1 คน
5. กรณีสถานประกอบการมีสํานักงานสาขาใหนับรวม 227
75.7
54
18.0
จํานวนลูกจางทุกสาขา
6. นายจางตองสงสําเนาสมุดประจําตัวผูพิการที่จาง 258
86.0
23
7.7
งานใหโดยสัญญาจางที่มีระยะเวลาไมนอยกวา 1 ป
7.การสงสําเนาประจําตัวสมุดคนพิการ ผูพิการตองลง 276
92.0
5
1.7
ลายมือชื่อรับรองเอกสาร
8.สถานประกอบการที่ไ มป ระสงคจ ะรับ ผู พิก ารเข า 250
83.3
31
10.3
ทํา งาน อาจให สั ม ปทานหรื อ จ า งสถานที่ จํ า หน า ย
สินคาหรือบริการใหกับผูพิการได
จากตารางที่ 67 พบวา ดานความรูเกี่ยวกับกฎหมายการจางงานผูพิการโดยผูประกอบการ
ตอบผิดมากที่สุดไดแกขอเศษของลูกจางทั่วไป 100 คนถาเกิน 50 คน ตองจางงานผูพิการเพิ่มอีก 1
คน รอยละ 19 ตามมาดวยขอ กรณีสถานประกอบการมีสํานักงานสาขาใหนับรวมจํานวนลูกจางทุก
สาขา รอยละ 18
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ตารางที่ 68 แสดงจํานวน รอยละจําแนกตามปญหาของการสมัครงานและการทํางานของผู
พิการ
ปญหา
สังคมไมยอมรับ
มีความกังวลวาจะถูกปฏิเสธ
ทํางานไมเทาเทียมคนปกติ
การเดินทาง
ตําแหนงงานนอย
วุฒิไมตรงกับงาน
ชองทางการเปดรับสมัครนอย
ทําทะเบียนคนพิการที่ตองการ
หางาน
โครงสรางสถานประกอบการ
ไมพรอมรับผูพิการ
การสื่อสารในการทํางาน
พนักงานผูพิการลาออกบอย
ไมมีปญหา
รวม

จํานวน
11
15
19
12
5
9
10
5

รอยละ
3.7
5.0
6.3
4.0
1.7
3.0
3.3
1.7

15

5.0

5
5
189
300

1.7
1.7
63.0
100.0

จากตารางที่ 68 พบวา ปญหาของการสมัครงานและการทํางานของผูพิการสวนใหญไดแก
ทํางานไมเทาเทียมคนปกติ รอยละ 6.3 ตามดวย โครงสรางสถานประกอบการไมพรอมรับผูพิการ
รอยละ 15 และมีความกังวลวาจะถูกปฏิเสธรอยละ 15
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ผลการวิเคราะหขอมูลผูรวมงานกับผูพิการ
ตารางที่ 69 แสดงจํานวน รอยละจําแนกตามเพศของผูรวมงานกับผูพิการ
เพศ

จํานวน
122
184
306

ชาย
หญิง
รวม

รอยละ
39.9
60.1
100.0

จากตารางที่ 69 พบวาผูรวมงานกับผูพิการสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 60.1 และ
เพศหญิงรอยละ 39.9
ตารางที่ 70 แสดงจํานวน รอยละจําแนกตามอายุของผูรวมงานกับผูพิการ
อายุ

จํานวน
45
154
63
43
1
306

นอยกวา25
26-35
36-45
46-55
55ขึ้นไป
รวม
Mean= 34.26Max=59

Min=19

รอยละ
14.7
50.3
20.6
14.1
0.3
100.0
SD=9.046

จากตารางที่ 70 พบวาผูรวมงานกับผูพิการสวนใหญมีอายุอยูในชวง 26-35 ป รอยละ 50.3
รองลงมาไดแก ชวงอายุ36-45 รอยละ 20.6 และนอยกวา 25 คิดเปนรอยละ 14.7
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ตารางที่ 71 แสดงจํานวน รอยละจําแนกตามสถานะภาพสมรส
สถานการสมรส
โสด
สมรส
หมาย
หยา
แยกกันอยู
รวม

จํานวน
143
143
6
4
10
306

รอยละ
46.7
46.7
2.0
1.3
3.3
100.0

จากตารางที่ 71 พบวาผูรวมงานกับผูพิการสวนใหญมีสถานภาพสมรสคู และโสดเทากันคือ
รอยละ 46.7 รองลงมาไดแก หมาย รอยละ 2
ตารางที่ 72 แสดงจํานวน รอยละจําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือนของผูรวมงานกับผูพิการ
รายได
นอยกวา 10000
10000-20000
20001-30000
มากกวา 30000
Mean= 17,414.84

จํานวน
69
143
53
41
Max=60,000

Min=7,000

รอยละ
22.5
46.7
17.3
13.4
SD=8,681.441

จากตารางที่ 72 พบวาผูรวมงานกับผูพิการสวนใหญมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน10,000-20,000
บาทรอยละ 46.7 รองลงมาไดแกนอยกวา 10,000 รอยละ 22.5
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ตารางที่ 73 แสดงจํานวน รอยละจําแนกตามการไดรับสวัสดิการจากสถานประกอบการ
สวัสดิการ
ที่พักอาศัย
โบนัส
รถรับสง
คารักษา
ทายาท
เบี้ยขยัน
เงินทําขวัญบุตร
การศึกษาบุตร
การสมรถ
เสียชีวิต
เงินกูเคหะ
ชวงอายุงาน
รักษาบิดา มารดา คูสมรส
ชดเชยลาออก
อาหารกลางวัน
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
หมายเหตุ : ขอคําถามตอบไดมากกวา 1 ขอ

จํานวน
36
259
173
153
9
265
62
55
65
108
47
44
49
62
111
124

รอยละ
11.8
84.6
56.5
50.0
2.9
86.6
20.3
18.0
21.2
35.3
15.4
14.4
16.0
20.3
36.3
40.5

จากตารางที่ 73 พบวาผูรวมงานกับผูพิการสวนใหญไดรับสวัสดิการจากสถานประกอบการ
ดานเบี้ยขยันรอยละ 86.6 รองลงมาไดแกโบนัส รอยละ 84.6
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ตารางที่ 74 แสดงจํานวน รอยละจําแนกตามตําแหนงงานของผูรวมงาน
ตําแหนง
HR&GA
ผูจัดการ-ผูบริหาร
ผูชวยผูจัดการ
พนักงาน
หัวหนาแผนก
Safety
ฝายผลิต
จป.
วิศวะ
รวม

จํานวน
1
1
2
131
58
9
79
6
19
306

รอยละ
0.3
0.3
0.7
44.1
19.5
3.0
26.6
2.0
6.4
100.0

จากตารางที่ 74 พบวาผูรวมงานกับผูพิการสวนใหญทํางานในตําแหนงพนักงาน
รอยละ 41.1 รองลงมาไดแกฝายผลิตรอยละ 26.6 และหัวหนาแผนก 19.5 ตามลําดับ
ตารางที่ 75 แสดงจํานวน รอยละจําแนกตามการยอมรับในการทํางานรวมกับผูพิการ
การยอมรับในการทํางาน
ยอมรับ
ไมยอมรับ
เฉยๆ
รวม

จํานวน
261
2
43
306

รอยละ
85.3
0.7
14.0
100.0

จากตารางที่ 75 พบวาผูรวมงานกับผูพิการสวนใหญยอมรับในการทํางานรวมกับผูพิการ
รอยละ85.3เฉยๆ รอยละ 14.0 และไมยอมรับรอยละ 0.7
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ตารางที่ 76 แสดงจํานวน รอยละจําแนกตามระดับการมีสัมพันธภาพกับเพื่อนรวมงานที่
พิการ
สัมพันธภาพกับเพื่อน
รวมงาน
ดี
ปานกลาง
ไมดี
รวม

จํานวน
160
127
8
295

รอยละ
52.3
41.5
2.6
96.4

จากตารางที่ 76 พบวาผูรวมงานกับผูพิการสวนใหญมีความสัมพันธภาพกับเพื่อนรวมงานที่
พิการอยูในระดับดีรอยละ 52.3 ระดับปานกลาง รอยละ 41.5 และไมดี รอยละ 2.6 ตามลําดับ
ตารางที่ 77 แสดงจํานวน รอยละจําแนกตามประสบการณในการพูดคุยกับพนักงานบริษัท
ที่เปนคนพิการ
การพูดคุยกับคนพิการ
เปนประจํา/ทุกวัน
เคยบอย
นานๆครั้ง
ไมเคยพูดคุยดวยเลย
รวม

จํานวน
30
21
172
73
306

รอยละ
9.8
10.1
56.2
23.8
100.0

จากตารางที่ 77 พบวาผูรวมงานกับ ผูพิก ารสวนใหญมีป ระสบการณใ นการพูดคุย กั บ
พนัก งานบริษัท ที่เ ปน คนพิการนานๆครั้งรอยละ 56.2 และ ไมเ คยพูดคุย ดวยเลย รอยละ 23.8
ตามลําดับ
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ตารางที่ 78 แสดงจํานวน รอยละจําแนกตามคานิยมตอการทํางานรวมกับพนักงานที่พิการ
และทุพพลภาพ
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. ทานปฏิบัติตอผูรวมงานที่พิก ารดวยความมีน้ําใจ 297
97.1
4
1.3
เมตตา และเอื้อเฟอ
7. ทานถือวาผูพิการเปนสวนหนึ่งของทีมงาน
301
98.4
4
1.3
8. ทานเคารพและ เปดใจรับฟงความเห็นผูพิการ
297
97.1
4
1.3
คําถาม

ใช

จากตารางที่ 78 พบวา ผูรวมงานกับ ผูพิ ก ารส วนใหญมีค านิย มตอการทํา งานร วมกั บ
พนักงานที่พิการและทุพพลภาพสูงสุดในขอทานถือวาผูพิการเปนสวนหนึ่งของทีมงาน รอยละ 98.4
และคานิยมต่ําสุดในขอ ทานไมเลือกปฏิบัติกับผูรวมงานที่พิการ รอยละ 83.3
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ตารางที่ 79 แสดงจํา นวน รอยละจําแนกตาม ทัศนคติต อการทํา งานรวมกับ พนัก งานที่
พิการและทุพพลภาพ
เห็นดวยอยาง
ยิ่ง

เห็นดวย

ไมแนใจ

ไมเห็นดวย

ไมเห็นดวย
อยางยิง่

จํานวน รอยละ

จํานวน รอยละ

จํานวน รอยละ

จํานวน รอยละ

จํานวน รอยละ

6.9

128

41.8

69

22.5

49

16.0

22

7.2

4.9

127

41.5

84

27.5

55

18.0

8

2.6

8.5

139

45.4

71

23.2

48

15.7

5

1.6

123

40.2

145

47.4

16

5.2

3

1.0

2

0.7

5. การทํางานรวมกับพนักงานที่
7
พิการ มักมีปญหาดานการสื่อสาร
6. การทํางานรวมกับพนักงานที่
63
พิการ เปนการแบงเบาภาระทาง
สังคม
7. การทํางานรวมกับพนักงานที่
พิการ เปนการสรางความรูสึกการ
เปนสวนหนึ่งของสังคมใหแกผูพิการ
8. การชวยเหลือพนักงานที่พิการทํา 99
ใหทานรูสึกเหมือนไดทําบุญ

2.3

40

13.1

98

32.0

115

37.6

29

9.5

20.6

191

62.4

29

9.5

6

2.0

298

94.4

32.4

161

52.6

17

5.6

10

3.3

2

0.7

79

25.8

171

55.9

37

12.1

2

0.7

289

94.4

80

26.1

192

62.7

17

5.6

คําถาม

1. การทํางานรวมกับพนักงานที่
21
พิการจะสรางภาระใหกับผูรวมงาน
2. การทํางานรวมกับพนักงานที่
15
พิการจะทํา ใหกระบวนการทํางาน
เกิดความลาชา
3. การทํ า งานร ว มกั บ พนั ก งานที่ 26
พิการ ทํา ใหประสิทธิภาพในการดํ า
เนินงานขององคกรลดลง
4. การทํางานรวมกับพนักงานที่
พิการ เปนการใหโอกาสผูพิการ

9. การทํางานรวมกับพนักงานที่
พิการ ทํา ใหทานเห็นทักษะพิเศษ
ของผูพิการ
10. การทํางานรวมกับพนักงานที่
พิการ ทํา ใหทานเกิดความรูสึกเห็น
อกเห็นใจผูอื่น
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ตารางที่ 79 แสดงจํานวน รอยละจําแนกตาม ทัศนคติต อการทํางานรวมกับพนักงานที่
พิการและทุพพลภาพ (ตอ)
คําถาม

เห็นดวยอยาง
ยิ่ง

เห็นดวย

ไมแนใจ

ไมเห็นดวย

ไมเห็นดวย
อยางยิง่

จํานวน รอยละ

จํานวน รอยละ

จํานวน รอยละ

จํานวน รอยละ

จํานวน รอยละ

99

55

61

16

11. การทํางานรวมกับพนักงานที่
พิการ ทําใหตองเพิ่มขั้นตอนในการ
ทํางานมากขึ้น
12. การทํ า งานร ว มกั บ พนั ก งานที่ 58
พิ ก า ร ทํ า ใ ห อ งค ก ร สิ้ น เ ป ลื อ ง
ค า ใช จ า ยในการจั ด หาสิ่ ง อํ า นวย
ความสะดวกใหแกผูพิการ

19.0

32.4

18.0

19.9

จากตารางที่ 79 พบวาผูร วมงานกับ ผูพิก ารสวนใหญมีทัศนคติต อการทํางานรวมกั บ
พนักงานที่พิการและทุพพลภาพสูงสุดในขอการทํางานรวมกับพนักงานที่พิการ เปนการใหโอกาสผู
พิการรอยละ 40.2

5.2
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ตารางที่ 80 แสดง คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานดานทัศนคติตอการทํางานรวมกับ
พนักงานที่พิการและทุพพลภาพ
คําถาม
1. การทํา งานรวมกับพนักงานที่พิการจะสรางภาระใหกับผูรวมงาน
2. การทํา งานรวมกับพนักงานที่พิการจะทํา ใหกระบวนการทํา งานเกิดความ
ลาชา
3. การทํา งานรวมกับพนักงานที่พิการ ทําใหประสิทธิภาพในการดํา เนินงาน
ขององคกรลดลง
4. การทํา งานรวมกับพนักงานที่พิการเปนการใหโอกาสผูพิการ
5. การทํา งานรวมกับพนักงานที่พิการมักมีปญหาดานการสื่อสาร
6. การทํา งานรวมกับพนักงานที่พิการเปนการแบงเบาภาระทางสังคม
7. การชวยเหลือพนักงานที่พิการทําใหทานรูสึกเหมือนไดทําบุญ
8. การทํา งานรวมกับพนักงานที่พิการ ทําใหทานเห็นทักษะพิเศษของผูพิการ
9. การทํา งานรวมกับพนักงานที่พิการ ทําใหทานเกิดความรูสึกเห็นอกเห็นใจ
ผูอื่น
10. การทํา งานรวมกับพนักงานที่พิการ ทําใหองคกรสิ้นเปลืองคาใชจายใน
การจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกใหแกผูพิการ

Mean S.D.
3.27 1.07
3.30 0.93
3.46

0.93

4.33
2.59
4.08
4.19
4.12
4.22

0.69
0.93
0.63
0.75
0.67
0.53

3.42

1.18

จากตารางที่ 80 พบวา คาเฉลี่ยสูงสุด ดานทัศนคติตอการทํางานรวมกับพนักงานที่พิการ
และทุพพลภาพ ของผูรวมงานในขอการทํางานรวมกับพนักงานที่พิการ เปนการใหโอกาสผูพิการ
คาเฉลี่ย 4.33 รองลงมาไดแกการทํางานรวมกับพนักงานที่พิการ ทํา ใหทานเกิดความรูสึกเห็นอก
เห็นใจผูอื่น 4.22 ขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดไดแกขอการทํางานรวมกับพนักงานที่พิการ มักมีปญหาดาน
การสื่อสาร 2.59
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ตารางที่ 81 แสดงจํานวน รอยละจําแนกตามปญหาของการทํางานรวมกับผูพิการมากที่สุด
ปญหา
จัดงานไมเหมาะสม
การจัดพื้นที่สําหรับผูพิการ
งานลาชา
การสื่อสาร
ความคลองตัวในการทํางาน
การดําเนินชีวิตประจําวัน
การมองเห็น
ไมมีปญหา
รวม

จํานวน
5
4
7
74
5
2
4
205
300

รอยละ
1.6
1.3
2.3
24.2
1.6
0.7
1.3
66.9
100

จากตารางที่ 81 พบวาผูรวมงานกับผูพิการสวนใหญมีปญหาของการทํางานรวมกับผูพิการ
มากที่สุดในดานการสื่อสารรอยละ 24.2 รองลงมาไดแกจัดงานไมเหมาะสมและความคลองตัวใน
การทํางาน รอยละ 1.6 เทากัน
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ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางการทํางานในสถานประกอบการกับปจจัยดาน
ความรูกฎหมาย ทัศนคติ อัตมโนทัศน และการปรับตัว
ตารางที่ 82 แสดงความสัมพันธระหวางการทํางานในสถานประกอบการกับปจจัยดาน
ความรู กฎหมาย ทัศนคติ อัตมโนทัศน และการปรับตัว

ตัวแปร

B

S.E.

Wald

df

Sig.

OR

95%CI
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 การทํางานในสถานประกอบการมีความสัมพัน ธกับ ปจ จัยดาน
ความรูกฎหมาย ทัศนคติ อัตมโนทัศนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนการปรับตัวไมมี
ความสั ม พั น ธ กั บ การทํ า งานอย า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.05 โดยผู ทํ า งานในสถาน
ประกอบการมีความรูดานกฎหมายสูงกวาผูไมทํางานในสถานประกอบการ.554เทา และผูทํางานใน
สถานประกอบการมีทัศนคติสูงกวาผูไมทํางานในสถานประกอบการ 1.89 เทา และผูทํางานในสถาน
ประกอบการมีอัตมโนทัศนสูงกวาผูไมทํางานในสถานประกอบการ 2.13 เทา
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ผลการเปรียบเทียบ ความรูดานกฎหมาย ทัศนคติ อัตมโนทัศน การปรับตัว ระหวางผูพิการ
ที่ผานการบําบัดและไมผานการบําบัด
ตารางที่ 83 แสดงผลการเปรีย บเทีย บ ความรูดา นกฎหมาย ทัศนคติ อัต มโนทัศน การ
ปรับตัว ระหวางผูพิการที่ผานการฟนฟูและไมผานการฟนฟู

ดาน

1. ความรูดานกฎหมาย
2. ทัศนคติ
3. อัตมโนทัศน
4. การปรับตัว
Independent T-Test

การผานการบําบัด
ผูผานการบําบัด
ผูที่ไมผานการ
บําบัด
S.D
S.D
X
X
6.10
1.96 5.86
1.24
38.42
5.26 35.16 6.55
37.86
5.07 36.24 3.35
9.04
1.58 8.50
1.86

t

Sig.

1.241
3.415
6.884
2.006

0.291
0.001
<0.001
0.050

จากตารางที่ 83 พบวา ทัศนคติ อัตมโนทัศน การปรับตัว ระหวางผูพิการที่ผานการบําบัด
และไมผานการบําบัดมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ผลการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ
ผลการสัมภาษณเ ชิงลึกผูผานการบําบัดดานปจจัยที่สงผลตอการจางงานของผูพิการและ
ทุพพลภาพสามารถนําเสนอไดดังนี้
ปจจัยดานอัตมโนทัศน
1. การขาดความมั่นใจในการเขาสังคม
ผูพิการที่ผานการบําบัดบางทานเทานั้นที่ขาดความมั่นใจในตนเองในการที่จะเขาสังคม และ
เมื่อผูพิการปรากฏตัวตอสังคม มักมีอาการประหมา บางรายมีอาการสั่นเปนมูลเหตุใหตัดสินใจไมไป
ทํางานยังสถานประกอบการที่มีคนงานปริมาณมากและมักตองการที่จะทํางานอยูที่บานที่ไมตอง
พบปะผูคนมากนัก ดังคํากลาวของผูผานการบําบัดดังนี้
“ เวลาเจอคนมากๆ ไมกลาสบตาใครบางทีก็สั่นขึ้นมาเฉยๆ ถาไปทําโรงงานกลัวเขาวาดวย ไมกลา
ไปทํา”
“ก็ยังยังไมคอยมั่นใจ บางทีก็อายๆ อยูอะ”
“ กลัววาถาไปสมัครงานเขาจะไมรับเขาทํางานเพราะรางกายพิการและกลัวเพื่อนรวมงานจะรังเกียจ
เพราะพิการ อยากใหชวยเหลือครอบครัวเพราะผมเปนเสาหลักของครอบครัวแตตองมาพิการ
ผมสงสารแฟนที่ตองมาทํางานทนรอนทนหนาวเพื่อหาเงินมาเลี้ยงครอบครัว”
2. ความไมสะดวกเรื่องที่พัก
ผูผานการบําบัดบางทานไมสมัครใจที่จะไปทํางานโดยใหเหตุผลวาไมสะดวกเรื่องที่พัก และ
การเดินทางถาสถานประกอบการไมมีที่พักใหก็ไมอยากไปทํางานเพราะการเดินทางไมสะดวก
ดังคํากลาวดังนี้
“ก็มาอยูนี่ไดปเดียวก็ไปเชียงใหมป 53 ไปอยู 2 ปก็มีคนติดตอทํางานแหละ แตผมไมไปเอง ก็อยูทํา
สวน มันลําบากเรื่องที่พักครับ มันตองนั่งรถไปนั่งรถกลับอีกอยางหนึ่งไกลเรื่องที่พัก และไมรูทําไงมือ
เดียวอีกกลัวเคาวาครับ”
“ สถานประกอบการที่ไมมีทางลาด หองน้ําคนพิการ หองพักสําหรับคนพิการ การเก็บคาใชจายสูง
ไมสะดวกในการเดินทาง”
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3. มองวาตนเองไมเหมาะกับงาน
ผูผา นการบํา บัด เฉพาะบางคนมองตนเองว าไม เ หมาะกั บ งาน และมองว านายจา ง ไม
สามารถวิเคราะหไดวาตนเองจะสามารถทํางานอะไรไดบาง บางครั้งผูพิการเกิดอาการทอแทไมรูจะ
ทํางานอะไรที่เหมาะสมกับความสามารถของตนเอง และมองวาความสามารถไมเทาคนปกติ
ดังคํากลาวดังนี้
“สมมตินั่งคุยกับผม ผมอยากทําหมดแหละครับ แต มันไมเอื้อ พี่ลองมองผม ผมจะไปทําอะไรได
ลองมองงายๆ แคเราสองคน”
“ก็ผมถึงบอกถามวา อยางผมจะทําอะไรได บางที พูดถึงผมนะครับ อะไรก็อยากทําจะเอาหมด พอ
ไปทําแลวไมตรงกับสภาพเรา มันก็เลยเกิดอาการทอที่วา บางคนเคาถามผม วาแลวคุณถนัดอะไร ก็
ผมถนัดชางแตเดียวนี้มันไปชางไมได ผมตองปรับเปลี่ยนใหมไมรูผมจะไปทําอะไร ผมยังงง อยู ไมรู
ผมจะไปทําอะไรดี”
“ผมยังไมรูความสามารถตัวเอง พี่วาผมพอจะทําอะไรได ตรงนั้น ผมจบไปแลว ผมตองมาเริ่ มอัน
ใหม ผมไมรูผมจะทําอะไรดี ผมรูแตวาผมอยากไดงาน อยากทํางาน”
“ความสามารถในการทํางานไมเทาเทียมกับคนปกติจึงทําใหสถานประกอบการไมใหการยอมรับ”
4. ความนอยเนื้อต่ําใจ
ผูพิก ารที่ ผูผานการบําบัด บางทานรูสึก นอยใจเมื่อเมื่อผูรวมงานบางคนพูดกับ ผูพิก ารดวย
ถอยคําที่ทําใหเกิดความสะเทือนใจ ขาดความเห็นอกเห็นใจจากเพื่อนรวมงาน มีการใชคําพูดที่ดูถูก
เหยียดหยาม มีการแบงชนชั้นวรรณะ อาจถูก มองวาไรคา บางบริษัทไมคอยชวยเหลือคนพิการ
เทาใดนักจึงทําใหคนพิการบางคนเกิดปมดอยใหกับตนเองดังคํากลาวดังนี้
“มันเจ็บมันอยูที่จิตใจวาเราจะรับไดหรือเปลา เคาพูดมาเราจะรับไดหรือเปลา แตผมอยู ผมอยูใน
กลุมคนเยอะ คนขับรถมีแตคนเดียวกัน ผมอยูไดดวยคนขับรถ แตพวกผูหญิงพวกในออฟฟตไมได
เรื่องเลยครับ พูดกับผมยิ่งกวาพูดกับอะไรอีกครับ”
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“แบบเหมือนไมเห็นใจเรา อะไรแคนี้ก็ไมได เคาพูดไมเขาใจจิตใจเราบางสิ่งบางอยางคนดีๆ
อาจทําไมไดอยางผม แตบางสิ่งบางอยางของเล็กนอยผมอาจจะทําไมได แตเคาไปมองตรงจุดนั้นอะ
ครับ”
“เพื่อนรวมงานแบงชนชั้นคนปกติคนพิการ”
“ การชวยเหลือของนายจาง ของบริษัทที่บางบริษัทไมคอยชวยเหลือคนพิการเทาใดนักจึงทําให
คนพิการบางคนเกิดปมดอยใหกับตนเอง”
“ คําพูด การไดรับคําดูถูกเหยียดหยาม แบบวา (คุณสามารถทํางานใหเราได 100% เหมือนคนอื่นๆ
จริงหรอ) คุณจะไมมาเปนภาระใหกับบริษัทเราใชไหม”
“ เพื่อนรวมงานคิดวาเราพิการแตไมมองวาเราสามารถทําได”
“ ชีวิตทุกคนยอมมีคาเสมอ ถามองเห็นชีวิตในความเปนจริงผมเปนคนที่ไมเคยยอมแพอะไรงายๆ
กอนหนานี้ผมเคยมีชีวิตที่ดีมีครอบครัวที่อบอุนมีหนาที่การงานที่มั่นคงหลั งจากไดรับอุบัติเหตุเสีย
แขนขางซายที่ถนัดไปและขาทั้งสองขางไปเหลือเพียงแขนขางขวาที่ไมถนัดไวเพียงขางเดียวผมถาม
ตัวเองวาจะอยูไดอยางไร ชีวิตผมเปลี่ย นไปทุก คนสวนมากมองผมอยางไรคาแมแตคนใกลตัว
เหตุการณไมคาดคิดของผมเกิดขึ้นเมื่อป พ.ศ.2554 ผมใชเวลารักษารางกาย หนึ่งปกวาผมก็กลับมา
เดินไดอีกครั้ง แตครั้งที่ผมรักษาตัวอยูที่ศูนยฟนฟูปทุมธานี ผมเริ่มมองเห็นวาชีวิตเปลี่ยนแปลงไปคน
ที่เคยรักหรือคนที่รูจักก็หายหนาไป ผมเริ่มรูซึ่งถึงชีวิตที่แทจริงผมจึงมุงมั่นฝกอาชีพในศูนยฟน ฟูดวย
การแกะลายกระจกฝกดวยมือที่ไมถนัด เรียนไดประมาณสี่เดือนผมก็จบการเรียนและออกจากศูนย
ไป แตแทนที่ผมออกมาจะกลับไปหาลูกหาเมีย แตผมกลับไปแกะกระจกขายที่ จ. กาญจนบุรี ได1 ป
ขายไดประมาณสองรอยกวาบาน บานเล็กขาย 700 บาท บานใหญขาย1000บาท ผมภูมิใจมากที่
อยูดวยลําแขงตัวเองหาเงินดวยตัวเองและเลี้ยงตัวเองไดโดยที่ไมเปนภาระของใครจากนั้นผมจึงไป
หาครอบครัวเมื่อถึงบาน ลูกเมียจึงบอกไมใหไปไหนใหอยูบานเลี้ยงไก แตผมบอกวาชีวิตผมตองมีคา
กวาการเลี้ยงไก ผมจึงเขากรุงเทพ แกะกระจกขายพัฒนาผลงานของผมอยางตอเนื่องพอขายไดพอ
กินไปวันๆ ผมมีความตั้งใจและมุงมั่น ผมมีพรสวรรคดานศิลปะหลายอยางกอนที่ยังไมเกิดอุบัติเหตุ
เชนการแกะสลักไมหรือวาดรูปผมมั่นใจในฝมือการแกะกระจกของผมมาก ผมรับแกะรูปภาพตางๆ
ทุกชนิดแตผมยังขาดคนสงเสริม สนับสนุนใหการชวยเหลือ ลําพังตัวผมเดินไปไหนมาไหนได ก็จริง
แตผมนําของไปขายก็ลําบากจึงขอวอนผูมีจิตเมตตาชวยสงเสริมผมดวยเถิด เดือนเมษายน 2557
ผมจะลองไปแกะกระจกขายที่ อ.สังขละ จ. กาญจนบุรี ผมจะดันทุลังไปใหถึงขีดสุดใหทุกคนไดรูวา
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แมผมจะเหลือแขนที่ไมถนัดเพียงขางเดียวผมก็สามารถอยูดวยตนเองไดผมจะสูและกาวไปขางหนา
ใหถึงขีดสุดใหจนได”
5. นายจางไมเห็นความสามารถ
ยังมีนายจางบางคนมองไมเห็นความสามารถของผูพิการมีการประเมินศักยภาพผูพิการต่ํา
ดังคํากลาวดังนี้
“ นายจางมักประเมินผูพิการที่ไปสมั ครงานจากสภาพความพิการที่เห็นต่ํา เกินไปโดยไมคํานึงถึง
ความสามารถที่ม”ี
6. การขาดการยอมรับจากเพื่อนรวมงาน
ผูพิการบางทานเทานั้นที่มองวาถูกเลือกปฏิบัติ มีขอจํากัดในการทํางานไมเปนที่ยอมรับจากเพื่อน
รวมงานดังคํากลาวดังนี้
“การโดนเลือกปฏิบัติโดยมองวาทํางานแยกวาคนปกติ มีขอจํากัดในการทํางาน”
“การไมยอมรับจากเพื่อนรวมงาน ไมเขาใจความพิการของผูพิการ”
‘ การยอมรับจากทุกคน(นายจาง) สมัครเขาทํางานแลวจะไดสิทธิเทาเทียมกับคนอื่นๆ
สถานประกอบการไมคอยรับผูพิการเขาทํางาน”
“ หางานยาก ทํางานไดชาเพื่นรวมงานไมยอมรับ”
ปจจัยดานทัศนคติ
1. สถานประกอบการไมใหการยอมรับ
สถานประกอบการมองบางแหง วาผูพิการบางคนบุคลิกไมดีเนื่องจากมีแขนเดียวใหออกไปหา
ทํางานในที่แหงใหม บางครั้งฝายบุคคลเปน ผูใหเปลี่ยนสถานที่ทํางานดวยเพราะไมยอมรับ อาจ
พิจารณาผูพิการที่มีสภาพความรุนแรงของความพิการนอยกวา โดยตัดสินจากภาพลักษณภายนอก
เทานั้น โดยอาจมองวาความพิการอาจเปนอุปสรรคตอการทํางาน ดังคํากลาวดังนี้
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“เปลี่ยนทุกปครับ ทํางานไดสองสามเดือนก็ออก ฝายบุคคลเคาไมเอาเพราะแขนเดียวครับ บุคลิกไม
ดีเคาก็ไมเอา เราก็ออกไปหาบริษัทใหม”
“บริษัทใหมเคาก็รับ มันเปน รปภ. รับไปทุกที่แหละครับ พอสงไปแลวผูวาจางเคาเห็นแขนเดียวเคาก็
เปลี่ยนตัวอีก เราก็ไมมีที่ลงอีก”
“อันนี้ทําๆไปฝายบุคคลเห็นปุบ เคาก็ไมเอาเรา ก็ตะเวนหางานใหม”
“ ยังไมไดทํางาน ไมสมัครงานแลวที่โรงงานสภาพความพิการไมไดเอื้อตอการทํางาน นายจางเลือก
ลูกจางพิการเอาแตพิการนอยๆ ทํางานได”
“ การไมยอมรับ ตัดสินกันเพียงภายนอกเทานั้น”
“ ปญหาของการสมัครงานก็คือถาผูพิการไปสมัครงานก็อาจจะไมรับการพิจารณาไดมากเทาควร
อาจเปนเพราะความพิการมันคงเปนอุปสรรคในการทํางานของบริษัทตางๆ”
2. สถานประกอบการกลัวเสียภาพลักษณ
สถานประกอบการบางแหงกลัวเสียภาพลักษณที่มีผูพิการทํางานในสถานประกอบการโดยไมเปด
โอกาสใหพบประแขกหรือผูใหญ โดยกลัววาจะเปนภาพไมดีแกสถานประกอบการดังคํากลาวดังนี้
“กลางวันอยูไมได อยูไดกลางคืนอยางเดียว ใหหลบผูหลักผูใหญไมใหเห็นวาเราพิการแขนเดียว
เพราะอยูกลางวันแขกไปใครมาเคาเห็น บุคลิกไมดีอะ อยูกลางคืนอยางเดียวทรมาน”
“เวลาแขกมาเคาก็ใหเรารีบหลบเคาบอกดูภาพลักษณไมสวย สวนมากจะเปนแบบนั้น แตจริงๆ
แลวมันทําได อยูตามโรงรถ โรงอะไรก็ได แตคือเคาไมเอา ไมเอาก็คือจบ”
“ การไมเปนที่ยอมรับของผูพบเห็นในเบื้องตน”
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3. มองวาหนวยงานไมจริงใจในการชวยเหลือ
ผูพิการและทุพลภาพเพียงบางทานมองวาหนวยงานราชการขาดความเอาใจใสในเรื่องการติดตอ
ประสานงานชวยเหลือในการจัดหางานโดยมองวาผูพิการที่อยูในชนบทไมสามารถเขาถึงแหลงงาน
ไดเนื่องจากไมรูจักสถานที่ตางๆที่หนวยงานภาครัฐแนะนํามา ดังคํากลาวดังนี้
“แตเคาทําแบบแคบๆ เหมือนขอไปที ขนาดคนอยางผมยังลําบากเลยใหไปตรงโนน ตรงนี้คิดดูดิ ถา
พิการจริงๆเคาจะรูย ังไง จากบานนอกบานนา ทําไมเอกสารสงมาหาแตผม มันตองมีจุดกลางแลว
กระจายไปดิครับ คนบานนอกเคาไมรูหรอก อยางคนบานนอก บอกใหไปตรงโนน โรงแรมโนน นี้
เคาไมรูหรอกครับ เคาทําไปขอไปที ผมดูแลว”
“เคาไมไดทําจริงๆจังๆ แบบ อบต อยางงี้ใกลคนพิการ ตองไปจี้ที่ อบต”
ปญหาในการทํางานของผูพิการ (เฉพาะบางคนโดยสวนใหญไมมีปญหา)
1. ความสามารถในการทํางาน
ผูผานการบําบัดบางทานมองวาปญหาในการทํางานมาจากความสามารถของตนเองที่ไม
เทาเทียมกับคนปกติทาํ ใหสถานประกอบการไมยอมรับ และคิดวาทํางานไมไดเต็มที่กินแรงผูอื่น เปน
ภาระแกผูอื่น ดังคํากลาวดังนี้
“ ความสามารถในการทํางานไมเทาเทียมกับคนปกติจึงทําใหสถานประกอบการไมใหการยอมรับ ”
“ คุณสมบัติไมครบถวน เชน รางกาย การมองเห็น ”
“รางกายผิดปกติเปนจุดบกพรองของการทํางานดานการออกแรงจับอุปกรณไมถนัด”
“ คือการที่มีอวัยวะไมครบบางคนอาจมองวาเราทํางานไมคอยเต็มที่และอาจจะมองวาเรากินแรงคน
อื่น”
“ บริษัทหรือองคกรตางๆ ไมคอยยอมรับคนพิการมากซักเทาไรเพราะวาอาจจะมองวาคนพิก าร
อาจจะทํางานในจุดที่คนธรรมดาทําไมได และอาจจะเปนภาระบริษัทก็ได”
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2. ความไมสะดวกในการเดินทาง
ผูพิการสวนหนึ่งมองวาปญหาในการทํางานคือความไมสะดวกในการเดินทาง โดยเฉพาะ
จากที่บานไปยังสถานที่ทํางาน ความไมสะดวกของสถานที่ทํางานที่ไมมีทางลาดชันดังคํากลาวดังนี้
“ การเดินทางจากที่บานไปที่ทํางาน การเคลื่อนไหวรางกายตอนเวลาทํางาน”
“ การเดินทางสมัครงาน”
“สถานที่ในการทํางานไมอํานวยตอผูพิการบางประเภทเชนไมมีทางลาด”
“ ไมมีความสามารถในการทํางานนอกสถานที่ได ไมสะดวก หลายๆอยาง ทางตางระดับ หองน้ํา
สําหรับคนพิการ แตเรามิไดตองการทํางานนอกสถานที่ เรามีอาชีพใหมแลวเราเรียนรูวาเปนไปไมได
กิน ใชชีวิตเปน ลูก จาง ความพิก ารมีห ลายระดับ ของเราแยมากๆ รางการแตสูเ พราะเรามีสราง
กําลังใจอยูได เพื่อพอเราตายกอนเขาเราลําบากเราเลยผลักใจสูตอเพื่อดูแลพระที่บานใหดีที่สุด ทอ
ไดแตอยาถอย เหนื่อยนักหยุดพักสักหนอย แลวเลื่อนตัวอยางมั่นใจ ยิ้มไดทั้งน้ําตา”
3. การแบงชนชั้น
ผูพิการและทุพลภาพเฉพาะบางทานมองวาผูรวมงานยังมีการแบงชนชั้นวรรณะ ไมใหความ
สนใจและชวยเหลือผูพ ิการ ไมยอมรับผูพิการ และไมเขาใจความพิการของผูพิการ การถูกปฏิเสธใน
การสมัครเขาทํางานและการใชวาจาที่ไมสุภาพตอผูพิการดังคํากลาวดังนี้
“เพื่อนรวมงานแบงชนชั้นคนปกติคนพิการ”
“คนที่สภาพรางกายครบ ไมคอยจะชวยคนพิการอยางเหมาะสม ไมคอยใหความสนใจ หรือความ
ชวยเหลือซักเทาไร”
“ อยูที่เพื่อนรวมงานวาจะใหโอกาสผูพิการมากนอยเพียงใด”
“ บางบริษัทไมยอมรับคนพิการ ”
“การโดนเลือกปฏิบัติโดยมอบวาทํางานแยกวาคนปกติ มีขอจํากัดในการทํางาน”
“การไมยอมรับจากเพื่อนรวมงาน ไมเขาใจความพิการของผูพิการ”
“ ผูพ ิการบางคนที่เขาไปสมัครงานตามสถานประกอบการบางแหงกลับปฏิเสธและถูกวาดวยวาจาไม
สุภาพ”
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4. ปญหาดานการศึกษา
ผูพิการบางทานเทานั้นที่มองวาปญหาการทํางานมาจากระดับการศึกษาที่ต่ํา ทําใหหางาน
ไดยาก สวนใหญไมจบปริญญาตรีและการที่วุฒิการศึกษาต่ําทําใหไดเงินนอย ดังคํากลาวดังนี้
“ความรูนอย อยากไดการสนับสนุนเรื่องการศึกษา เพราะจบแค ม3 ศึกษาผูใหญหางานยาก ภาระ
เยอะ”
“การศึกษาต่ํากวาเกณฑ”
“ สวนที่มีสภาพที่พรอมก็รับวุฒปริญญาตรี ซึ่งคนพิการสวนใหญมาจากผูใชแรงงาน วุฒิที่มีเต็มที่
ก็ ม. 6 แตถารับเงินเดือนก็ถูกสุดๆ”
5. ปญหาดานคาตอบแทน
ผูพิการบางทานมองวาปญหาในการทํางานใสถานประกอบการไดเงินเดือนไมเหมาะสม
คาตอบแทนจากภาครัฐไมเพียงพอ ฐานะไมดีมีภาระหนี้สิน ดังคํากลาวดังตอไปนี้
“เงินไมเหมาะสมกับการทํางาน”
“เงินทุพลภาพ อยากใหรัฐพิจารณาอีกครั้ง ผมคิดวาเงินที่ไดตอบแทนไมสมควรครับ”
“คาใชจายสูง เชน คานมลูกเล็ก คาเลาเรียนลูก ภาระหนี้สินมาก มีหนี้สะสมไปไหนไกลไมไดเพราะ
มีลูกดูแล”
6. เขาไมถึงสถานประกอบการ
ผูพิการและทุพพลภาพบางทานมองวายังไมสามารถเขาถึงสถานประกอบการ และยังไม
เปดโอกาสใหผูพิก ารไดเ ขาทํางาน โดยสถานประกอบการมัก พิจ ารณาจากความพิก าร บุคลิ ก
ภายนอก และตัดสินใจเลือกความพิการใหเหมาะสมกับงานดังคํากลาวดังนี้
“ ยังเขาไมถงึ สถานประกอบการ”
“ หางานยากสถานประกอบการทั่วไป ไมคอยยอมรับและเปดโอกาสใหคนพิการนอกเสียจากจะมี
องคกรใหความชวยเหลือสงเสริมแตอยากจะบอกใหทราบโดยทั่วกันคนพิการแขนพิการขาแตกาย
ไมใชใจยังไงเขาก็ตองสูเพื่ออนาคตขอรองใหเปดโอกาสใหกับเขาบางเขาอาจจะมีอะไรที่ดีกวาคนอื่น
ไมพิการเลยก็เปนได”

178

“ นายจางจะรับลูกจางเขาทํางานอันดับแรกจะดูความพิการของผูสมัครงานตอมาดูความสามารถ
และบุคลิกภาพ ปญหาอยูตรงที่วาเขาจะเลือกความพิการดานไหนใหเหมาะสมกับงานของเขา ถา
ความพิการของผูสมัครอยูในเกณฑที่เขาไมตองการ นั่นแหละปญหาของผูสมัครงาน”
7. ขาดขอมูลขาวสารและการดูแลจากภาครัฐ
ผูพิการบางทานมองวายังขาดการแนะนําจากภาครัฐ การสนับสนุนดานขอมูลขาวสารยังไม
ทั่วถึง การใหความชวยเหลือดาน แขนขาเทียมผูกขาดบางบริษัท และผูพิการไมทราบขาวสารดาน
การรับสมัครงานกับสถานประกอบการ ดังคํากลาวดังนี้
“ ยังไมไดคําแนะนําจากภาครัฐ”
“ ภาครัฐตองหาขอมูลจากคนพิการและจัดใหทํางานไดทั่วถึง”
“หนวยงานของรัฐไมติดตามการทํางานของผูพิการและไมใหคําแนะนําปรึกษาปญหาตางๆ ไมให
ความชวยเหลือในดานกฎหมายในดานของลูกจางที่เปนผูพิการเทาที่ควร ”
“ สําหรับผมไดรับ บาดเจ็บจากการทํางานไมวาในงานหรือนอกงานก็ตาม และสิ่งอํานวยความ
สะดวกและชวยเหลือในดานอุปกรณเทียม ขาแขนเทียม ก็จะผูกขาดกับบริษัทใดบริษัทหนึ่งไมได
เพราะโลกเรามีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และอุปกรณขาเทียม ก็มีราคาสูง แตที่เห็นดีๆ ก็มีเยอะ
ราคาไมแพงอยางที่คิด ผมคิดวาความเห็นของกระผมจะเปนประโยชนตอผูพิการคนอื่นๆ อีกจํานวน
มาก ”
“ ผูพิการไมคอยทราบวาสถานประกอบการรับสมัครงาน”
“ หนวยงานของรัฐควรชวยเหลือดูแลเครื่องชวยคนพิการใหเหมาะสมแตละบุคคลเพื่อใหทั้งใชงาน
และบุคลิกภาพ มีความมั่นใจและทํางานไดดวยจิตใจทีด่ ี ปญหาของการทํางานของผูพิการลดลงได”
8. ขอจํากัดดานรางกาย
ผูพิการบางทานมีขอจํากัดดานรางกายที่ไมเอื้ออํานวยตอการทํางาน บางคนมีปญหากับการ
ใชมือทํางาน บางมีปญหากับกายอุปกรณที่ไมมีคุณภาพ บางคนไมสามารถนั่งทํางานเปนเวลานานๆ
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ไดมีผลขางเคียงจากแผลกดทับ การชวยเหลือตนเองยังไมดีพอ ทํางานไมถนัดทําใหงานลาชา ดังคํา
กลาวดังนี้
“ ขอมือมีปญหา หลังการผาตัดอาการมือบวม หมุนขอมือไมได ไมคอยถนัดไดเต็มรอย แลวแต
จะกรุณาวาจะชวยแบบไหน หนูก็ไมทราบวาจะตอบอยางไรทํางานไดแตก็ไมเต็มรอย จะทําใหดีที่สุด
คะ”
“ เครื่องชวยคนพิการก็มีสวนเหมือนกันตัวอุปกรณเทียมมีคุณภาพ ดีก็จะทํางานไดคลองตัว ได
ของที่มีคุณภาพไมดีการทํางานไมคลองตัว ”
“ ดวยความพิการดานรางกายสูญเสียอวัยวะบางสวนของรางกายทําใหเกิดปญหาการทํางาน
ในบางจุดไมสมบูรณเทาที่ควร แตก็ทํางานไดในสวนที่ทําใหดีที่สุด”
“ ผมไมสามารถนั่งนานได เพราะผมเปนอัมพาตตั้งแตหนาอกลงไป แลวขาทั้งสองขางก็ขาด
ตั้งแตสะโพกจึงทําใหเวลานั่งแรงกดมีมาก จึงทําใหเปนแผลบอย ผมจึงตองทํางานแปบหนึ่งแลวก็มา
นอนพัก จึงทําใหการทํางานของผมคอนขางชา”
“ ความชวยเหลือตัวเองในการทํางานประจําของตัวเองอาจจะไมสะดวก”
“ การทํางานของคนพิการจะลาชากวาคนดีเพราะวา ทําไมคอยถนัด ทําอะไรก็ไมคอยมั่นมันไมคือ”
9. ปญหามุมมองจากผูรวมงาน
ผูพิการเฉพาะบางทานคิดวาเพื่อนรวมงานไมเขาในสภาพความพิการ มองวาทํางานไมคุม
กับคาตอบแทน สถานประกอบการไมเปดโอกาสใหผพู กิ ารรวมทํางาน และไมยอมรับที่ทํางานลาชา
มองวาไปทํางานเพื่อใหผูประกอบการไดลดหยอนภาษีเทานั้น ดังคํากลาวดังนี้
“ เพื่อนรวมงานไมคอยเขาใจสภาพความพิการ ดูวาตองทํางานเทากันคุมกับเงินเดือน”
“ ไมเปดโอกาสใหคนพิการทํางานรวมองคกรในการทํางาน”
“ ทํางานไดชากวาเพื่อนไมยอมรับ”
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“ เขาไมคิดวาคนพิการก็มีความสามารถไมแตกตางตากคนปกติทั่วไป ถาจัดวางงานใหกับผูพิการ
อยางเหมาะสม ไมเลือกปฏิบัติและไมคิดวา แคผูพิการเขาไปเพื่อเพียงเพื่อลดหยอนภาษีเทานั้น และ
ความพิการของแตละบุคคลไมเหมือนกัน ประสิทธิภาพการทํางานก็จะแตกตางกันออกไปตามสภาพ
ความพิการ”
10. ความเชื่อมั่นในตนเอง
ยังมีผูพิการบางทานขาดความเชื่อมั่นในตนเอง มึความวิตกกังวลเกี่ยวกับคุณภาพของงานที่
ไดรับมอบหมายดังคํากลาวดังนี้
“ ขาดความเชื่อมั่นมีความมั่นใจในตัวเองนอยลง”
“ กลัวและกังวลวาจะทํางานใหนายจางไดไมเขาเปาที่กําหนด”
11 . ขาดสิ่งอํานวยความสะดวก
ผูพิการบางสวนมองวาสถานประกอบการยังขาดสิ่งอํานวยความสะดวก โดยเฉพาะหองน้ํา
และขาดทางลาดสําหรับผูพิการที่ใชวลิ แชร ดังคํากลาวดังนี้
“ สิ่งอํานวยความสะดวกเชนหองน้ําที่พักอาศัยไมรองรับไมทั่วถึง”
“ สถานที่ของโรงงานไมเอื้ออํานวย”
“ สวนใหญจะขึ้นอยูกับสถานประกอบการ ผมเองเปนคนพิการเปนพิการที่นั่งวิลแชรจึงคอนขางที่จะ
หางานยาก เพราะสถานประกอบการสวนใหญไมไดเตรียมพื้นที่ไวสําหรับคนพิการที่นั่งวิลแชร”
12. การยอมรับจากนายจาง
ผูพิการมองวาผูประกอบการเฉพาะบางแหงไมเปดใจรับผูพิการอาจเปนเพราะวาสถานที่ไม
พรอม สาเหตุที่ไมยอมรบเขาทํางานเนื่องจากไมเคยทํางานที่สถานประกอบการแหงนี้มากอน โดยไม
เปดโอกาสใหผูพิการทดลองงานหรือสมัครงาน บางโรงงานมองวาคาจางเปนรายเดือนอาจทํางานไม
คุมคา งานบางอยางคนพิการไมสามารถทําไดบางอยางไมตรงกับสายงานทีไ่ ดเรียนมาจากศูนยฟน ฟู
สมรรถภาพคนงาน สถานประกอบการการไมอยากรับผูพิการเขาทํางานเพราคิดวาเปนปญหาและ
ภาระแกเพื่อนรวมงานและคิดวาทําใหงานเกิดความลาชา ดังคํากลาวดังนี้
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“ นายจางยังไมคอยเปดใจรับผูพิการมากนัก อาจดวยสถานที่ทํางานไมพรอมที่จะรับคนพิการเขา
ทํางาน ”
“ สถานประกอบการไมย อมรับ คนพิก ารหากว าคนพิ ก ารไม ได เ กิ ดจากการทํ างานกับ สถาน
ประกอบการมากอน สถานประกอบการตางๆ ไมเ ปดโอกาสใหคนพิการไดทดลองงานหรือไมเปด
สมัครคนพิการเขาทํางาน”
“โรงงานไมอยากไปทํางานและเสียเปนเดือนไมคุมคากับแรงงานของคนพิการ”
“ ปญหาสมัครงานของผูพิการสวนมากผูป ระกอบการไมคอยยอมรับ ปญหาการทํางาน ของผูพิการ
เชนงานบางอยางมีคนพิการไมสามารถทําไดบางอยางไมตรงกับสายงานที่ไดเรียนมาจากศูนย ”
“ นายจางไมอยากจะรับเขาทํางานซักเทาไร ความพิการไมตรงกับงานที่จะรับ”
“ นายจางไมคอยมั่นใจในการทํางานของผูพิการ”
“ สถานประกอบการไมยอมรับคนพิการหากวาคนพิการไมไดเคยทํางานกับสถานประกอบนั้นมา
กอน และสถานประกอบการตางๆ ก็ไมเปดโอกาสใหคนพิการไดทดลองงานหรือไมเปดใหคนพิการ
สมัครเขาทํางาน”
“ โรงงานไมอยากไปทํางานและเสียเปนเดือนไมคุมคากับแรงงานของคนพิการ”
“ ปญหาสมัครงานของผูพิการสวนมากผูป ระกอบการไมคอยยอมรับ ปญหาการทํางาน ของผูพิการ
เชนงานบางอยางมีคนพิการไมสามารถทําไดบางอยางไมตรงกับสายงานที่ไดเรียนมาจากศูนย”
“ นายจางไมอยากจะรับเขาทํางานซักเทาไร ความพิการไมตรงกับงานที่จะรับ”
“ สถานประกอบการการบางแหงไมอยากรับผูพิการเขาทํางานเพราคิดวาเปนปญหาและภาระแก
เพื่อนรวมงานและคิดวาทําใหงานเกิดความลาชา”
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แนวทางการสงเสริมและสนับสนุนใหผูพิการและผูประกันตนในระบบประกันสังคมกลับเขา
สูตลาดแรงงานอยางมีศักดิ์ศรี
ภายหลังการไดรับการเจ็บปวย หรือเกิดความพิการผูพิการมักประสบปญหาและอุปสรรค
มากมาย ทั้งปญหาสวนบุคคลตั้งแตการเจ็บปวยทีต่ องไดรับการฟนฟู ปญหาทางดานจิตใจ การขาด
รายได การใชชีวิตประจําวัน ตลอดจนการใหออกจากงานโดยนายจาง สิ่งที่สําคัญที่สุดคือการไดรับ
การฟนฟูทางดานจิตใจ ในการยอมรับการเปลี่ยนแปลงทางรางกาย และการตอสูกับปญหาตอไป
ทั้งนี้การมีระบบขอมูล ผูพิการที่กําลังอยูระหวางการฟนฟูทางการแพทย ขอมูลผูพิการทั้ง 2 กองทุน
และสถานะในการทํางานจริงที่เปนปจจุบัน เพื่อใหเกิดความสะดวก ในการดําเนินกิจกรรมในการ
สนับสนุนการจางงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สํานักงานประกันสังคมควรมีการออกแบบที่
เหมาะสมในการสนับสนุนการจางงาน สิ่งที่สําคัญควรมีการจัดตั้งสํานักงานจางงานสาธารณะ เพื่อ
เปนตัวกลางในการขับเคลื่อนที่สําคัญในการสงเสริมการจางงานผูพิการ หรือควรมีการออกแบบกลุม
งานหรือสวนที่รับผิดชอบหลักสําหรับการจางงานผูพิการที่เปนการเฉพาะในหนวยงานที่มีอยูแลว
ตามระบบของประเทศญี่ปุนที่มีลักษณะคลายคลึงกับประเทศไทยในระบบการเมือง การปกครอง
โดยคํานึงถึงทั้งโครงสรางของหนวยงาน กําลังคน วัสดุ อุปกรณ และการบริหารจัดการ ตามกิจกรรม
ดังตอไปนี้
1. การใหคําปรึกษาในการหางานทํา
- ควรใหการสนับสนุนใหคําปรึกษาที่เกี่ยวกับการจางงานโดยมีการใหคําแนะนําที่สอดกับ
ความคลองกับความตองการและปญหาของแตละบุคคล รวมทั้งการแนะนําเพื่อเตรียมการฝกงาน
และการฝกปฏิบัติงานจริง สิ่งเพิ่มเติมอืน่ ๆระหวางการหางาน และสนับสนุนดานที่เกี่ยวกับชีวิต
- ควรใหคําปรึกษาที่เกี่ยวกับอาชีพและการจัดหางานโดยมีการขึ้นทะเบียนผูสมัครงาน ให
คําแนะนํา คําปรึกษาที่เกี่ยวกับวิธีเฉพาะในการหางาน แนะนําศูนยอาชีพทองถิ่น เพื่อผูพิการแกผูที่
ตองการการดูแลเปนพิเศษ
- ควรใหการชวยเหลือในการรับบริก ารตางๆ การสนับสนุน ในการใชท รัพยากรที่มีอยูใ น
สังคม การสนับสนุนการเพิ่มพลังทางสังคม การใหคําปรึกษาฉันเพื่อน การใหการสนับสนุนตางๆ
การแนะนําสถาบันเฉพาะทางให และมีการตั้งคณะบริหารจัดการเพื่อการชวยเหลือตนเองในทองถิ่น
ขึ้น
- มีก ารใหคําปรึก ษา คําแนะนํา การวัดผลประเมิน ผลดานอาชีพ และขอมูลที่เ กี่ย วกั บ
ประเภทงานและวิธีก ารทํางาน ที่ยึดตามความตองการของแตละบุคคล สภาพความพิการและ
ปญหา หากจําเปนก็จะมีการใหการสนับสนุนเปนพิเศษที่ศูนยที่จัดตั้ง
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2. การเตรียมความพรอมเพื่อการทํางานและฝกอบรมงาน
- โดยการสนับสนุนการเตรียมความพรอมเพื่อการทํางานที่ศูนยอาชีพทองถิ่นสําหรับผูพิการ
มีการใหการสนับสนุนการเรียนรูการฝกใชแรงงานขั้นพื้นฐาน พัฒนาการปฏิบัติการ พัฒนาทักษะ
การสื่อสารและความสามารถในการสื่อสารระหวางบุคคล โดยไดจากการสนับสนุนภาคปฏิบัติ การ
มีการบรรยายการเตรียมความพรอมเพื่อการทํางาน
- จัดโปรแกรมสงเสริมการเปลี่ยนถายงานเพื่อทีจ่ ะเปลี่ยนเขาสูการทํางานประจํา จะมีการให
การสนับสนุนการทํางาน ณ สถานที่ประกอบการ มีการฝกปฏิบัติงานจริง ณ บริษัทตางๆ หาสถานที่
ทํางานที่เหมาะสมให และปรับใหเขากับที่ทํางานเมื่อไดรับเขางานแลว
- การฝกอบรมอาชีพสาธารณะ โดยจัดใหมีหลักสูตรพิเศษและสนับสนุนใหมีสภาพแวดลอม
ที่เอื้ออํานวยความสะดวกขึ้น
- การฝกอบรมที่สอดคลองกับความสามารถเพื่อที่จะใหความรูและทักษะที่จําเปนตอการ
จ า งงาน จึ ง มี ก ารมอบหมายให ฝ ก อบรมอาชี พ สาธารณะ บริ ษั ท เอกชน องค ก รสวั ส ดิ ก าร
สังคม ,NPOs, องคกรใหการศึกษาและฝกอบรมงานภาคเอกชน เปนตน
- ฝกอบรมการปรับเขากับงานจะมีการปฏิบัติงานจริง ณ ที่ทํางานเพื่อผูฝกงานจะไดปรับตัว
ใหเชากับสภาพแวดลอมที่ทํางาน ระยะเวลาฝก : ภายใน 6 เดือน (ภายใน 1 ป สําหรับวิสาหกิจ
ขนาดเล็กและขนาดกลาง และผูฝกงานที่พิการขั้นรุนแรง)
3. การใหการสนับสนุนในการหางาน สําหรับกอนจางงาน และเมื่อเขาทํางาน
- ควรมีก ารการขึ้น ทะเบีย นและจัดหางานด วยการสมัครงานที่ก รมการจัดหางาน หรื อ
สํานัก งานจัดหางานในระดับ จังหวัด ผูสมัครจะไดรับ การขึ้นทะเบีย นหางาน โดยพิจ ารณาจาก
ความสามารถและคุณลักษณะที่ตรงกับงาน เมื่อจําเปนควรมี เจาหนาที่ รวมติดตามไปผูสมัครงาน
เมื่อมีการแนะนํางานดวย
- การจัด โปรแกรมทดลองจางงานดวยสัญญาจางงานแบบกําหนดระยะตายตัวกับนายจาง
จะมีการทดลองจางงานเปนระยะเวลา 3 เดือน ความกังวลที่เกิดจากงานจะลดลง และความเขาใจ
ซึ่งกันและกันระหวางนายจางและลูกจางจะมีมากขึ้นโดยมีจุดมุงหมายเพื่อการจางงานประจํา
- การชวยเหลือจากครูผูฝกสอนงานควรมีการสงครูผูฝกสอนงานไปประจํายังที่ทํางาน และ
ใหความชวยเหลือเปนพิเศษแกผูพิการและนายจาง ตามสภาพความพิการกอนและหลังการจางงาน
(ครูผูฝกสอนจะประจําที่องคกรสวัสดิการสังคม ซึ่งใหการชวยเหลือการจางงานนอกเหนือไปจาก
ศูนยอาชีพทองถิ่นเพื่อผูพิการ)
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- การสนับสนุนแบบองครวมในการทํางานและดานชีวิตโดยจัดใหคําปรึกษาแบบองครวม
และการชวยเหลือ ที่เ กี่ย วกับ การจา งงานและชี วิต ผ านการใหคํ าปรึก ษา ณ ศูน ย จางงานและ
ชวยเหลือชีวิตเพื่อผูพิการรวมทั้งการเยี่ยมเยียนที่ทํางาน
- การสนับสนุนเพื่อการจางงานตอเพื่อชวยเหลือลูกจางที่พิการขณะอยูในสัญญาจางงานให
ไดทํางานตอ ณ ที่ทํางานเดิม จะมีการใหความชวยเหลือแกลูกจางเหลานี้และนายจาง ดวยความ
รวมมือกับองคกรทองถิ่นที่เกี่ยวของ โดยการใชมาตรการสนับสนุนหลากหลายกันไป
4. การสนับสนุนเมื่อออกจากงานและเปลี่ยนงาน และการสนับสนุนเพื่อกลับเขา
ทํางานใหม
- ใหการปรึกษาดานอาชีพ การจัดหางาน และการจายคาประกันการจางงานผูสมัครงานจะ
ไดขึ้นทะเบียนผูหางาน โดยการยึดตามความตองการของบุคคลนั้นๆ หนวยงานประกันสังคมควรจะ
ทําการจัดหางานให เมื่อลูกจางถูกเลิกจาง เขาจะไดรับคาเบี้ยเลี้ยงขั้นพื้นฐานภายใตระบบประกัน
การจางงาน หลังจากที่ไดผานขั้นตอนที่จําเปนในการเขาชื่อเปนผูวางงานหากตองการหางานอื่น
เปนไปไดที่จะใชรายการสนับสนุน ดังนี้ 1. ใหคําปรึกษาในการหางาน 2. เตรียมความพรอมการ
ทํางานและฝกงาน
- การใหโอกาสในการทํางานที่ยึดตามสัญญาจางแลว ยังใหการสนับสนุนใหยายไปทํางาน
ประจําสําหรับผูที่พัฒนาความรูและทักษะที่จําเปนตอ
- นอกจากการใหโอกาสในการทํางานและกิจกรรมการผลิต ยังใหการสนับสนุนแกผูที่พัฒนา
ความรูและทักษะที่จําเปนตอการทํางานเพื่อที่พวกเขาสามารถเขาทํางานได
5. การใหการสนับสนุนแกผูพิการที่ทํางานที่บาน
- การใหการชวยเหลือและสนับสนุนเพื่อผูพิการที่ทํางานที่บานอาจตั้งองคกรที่ไดรับงานมา
จากผูจ างงานและทําการสงตอ งานแกผูพิก าร องคก รจะใหก ารสนั บ สนุน เชน คํ าแนะนําและ
คํายืนยันงาน รวมทั้งทําการจายเงินคาจางให นอกจากนี้ ยังจัดฝกอบรมอาชีพและสนับสนุนการการ
จางงาน
- การจายเงินชวยเหลือพิเศษและรางวัลพิเศษเพื่อสนับสนุนผูพิการที่ทํางานที่บาน
ควรมีการใหเงินชวยเหลือพิเศษและรางวัลพิเศษแกนายจางที่ทําการจัดจางงานผูพิการที่ทํางานที่
บาน โดยยึดตามจํานวนเงินที่จายคาจาง
6. การใหการสนับสนุนนายจาง
- ตําแหนงงานวางและการจัดหางาน (เลือกงานใหแกผูพิการ)มุงเนนที่การยืน่ เสนอตําแหนง
งานวาง และการแนะนําผูพิการที่ตรงกับความตองการของนายจางรายใหม
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- โปรแกรมทดลองจางงานโดยตลอดระยะเวลาทดลองจางงานเปนเวลา 3 เดือน ความกังวล
เกี่ยวกับการจางผูพิการลดนอยลงจนกระทั่งถึงตอนที่จางประจํา มีการใหรางวัลสนับสนุน เงินเดือน
หรืองบประมาณสําหรับลูกจาง ซึ่งจะจายใหนายจางระหวางชวงทดลองจางงาน
- บริการอางอิงสําหรับการจางงานผูพิการ
- การสงเสริมเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกที่เกี่ยวของกับงานโดยการใหคําแนะนําและ
ขอมูลหลากหลายในเรื่องการจางงานใหกับผูพิการ
- การฝกอบรมที่เกี่ยวกับการสนับสนุนการจางงานผูพิการ
- จัดสรรเงินสนับสนุนเพื่อการพัฒนาการจางงานผูสมัครที่ทําการจางไดยากโดยลูกจางจะ
ไดรับเงินบางสวนจากเงินเดือน เปน ระยะเวลาหนึ่ง หากนายจางจางงานผูพิก ารที่แนะนํา จาก
สํานักงานจัดหางาน
- การใหรางวัลสนับสนุนในขั้นแรกวิสาหกิจขนาดเล็กและขนาดกลางที่ไมมีประสบการณใน
การจางผูพิการมากอนจะมีคุณสมบัติในการรับรางวัล ตามความเหมาะสม
- เงินสนับสนุนในการอํานวยความสะดวกในการกอตั้งบริษัท สาขาพิเ ศษในกรณีที่มีการ
กอตั้งบริษัทสาขาพิเศษขึ้นหรือบริษัทที่จางลูกจางผูพิการขั้นรุนแรงเปนปริมาณมาก และมีการจาง
งานผูพิการ 10 คนหรือมากกวานั้น ก็จะมีเงินสนับสนุนให
- เงิน สนับ สนุน ภายใตระบบภาษีและเงิน เพื่อจางงานผูพิก ารเงินสนับสนุนจะจายใหแก
นายจางที่จัดเตรียมหรือปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวกในที่ทํางาน ที่จําเปนตอการจางงานผูพิการ
หรือมีมาตรการพิเศษที่ใชจัดการจางงานอยางเหมาะสม
- มาตรการจูงใจทางภาษีอากรแกบ ริษัทที่จางผูพิการมีมาตรการจูงใจทางภาษีอากรแก
บริษัทที่จัดจางผูพิการ หลายมาตรการ
เมื่อวิเคราะหบริบทของประเทศไทย หนวยงานที่เปนหนวยงานงานหลักที่เปนผูที่รับผิดชอบ
ในระบบประกันสังคม คือสํานักงานประกันสังคม โดยมีศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงานทั้งสวนกลาง
และสวนภูมิภาคทั้ง 4 แหง สวนการจัดหางานอยูในสํานักงานจัดหางานทัง้ ในจังหวัดและกรุงเทพ แต
ไมชัดเจนในเรื่อ งของการสงเสริ มการจา งงานผูพิ ก ารในระบบประกัน สังคม ดังนั้น ในสวนของ
สํานักงานประกันสังคมเองควรมีการดําเนินงาน จัดตั้งหนวยงานที่มีลักษณะคลาย ๆกับสํานักงาน
จางงานสาธารณะในประเทศญี่ปุน หรือองคกรรัฐ วิสาหกิจสําหรับการจางงานผูพิการ เพื่อใหเกิด
ความเชื่อมโยงและบูรณาการ หรือมีขอเสนอสําหรับกรมแรงงงาน นําภารกิจไปไวในสวนสํานักงาน
จัดหางาน กรมการจัดหางาน
เมื่อผูพิการมีความประสงคที่จะทํางานในตําแหนงเดิมหรือตําแหนงใหม หรือสถานที่ทํางาน
ใหม ผูพิการควรมีสถานที่ที่จะตองลงทะเบียนความตองการในการมีงานทํา ตามความสะดวกและ

186

เหมาะสมกับ สภาพของความพิการ การอยูอาศัย ตองมีหน วยงานที่ทําหนารับ ลงทะเบีย น และ
ประสานงานหนวยงานอื่น เพื่อดําเนินการ เชน เมื่อวิเคราะหเบื้องตนวา ผูพิการยังตองไดรับการฟนฟู
ทางการแพทย ตองสงผูพิการหรือประสานงานไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของ จนผูพิการดังกลาวมีงาน
ทํา อาจมีก ารทดลอง หรือการรองรับ การเปลี่ ย นสถานที่ทํางาน โดยความรวมมือกับ ศูน ยฟน ฟู
คนงาน ที่มีความพรอมทั้งการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทย อาชีพ และจิตใจ หรือการประสานงาน
กับนายจาง หรือหนวยงานที่เกี่ยวของ ที่เกี่ยวกับการดํารงชีพสําหรับผูพิการ ดังภาพที่ 19

หนวยงานที่ทําหนาที่
(1) การขึ้นทะเบียนการจางงาน และการให
คําปรึกษาดานอาชีพ
(2) การเปดการประกันตําแหนงการวางงาน
(3) แนะนําการเปดโควตาการจางงานใหกับ
นายจาง
(4) บริการลงทะเบียนการจางงาน เพื่อให
เปนไปตามโควตาทีก่ ําหนด
(5) สนับสนุนและจัดเตรียม เพื่อเขาสูที่ทาํ งาน
และการจางงานอยางตอเนื่อง (6)
ประสานงานความรวมมือกับหนวยงานอื่น
** อาจตั้งหนวยงานขึ้นมาหริเพิ่มภารกิจใน
หนวยงานที่เกี่ยวของ ***

หนวยงานทองถิ่น/
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
- สงเสริมคุณภาพชีวิต
- สงเสริมอาชีพ

ผูพิการในระบบประกันสังคม
- เมื่อเริ่มพิการ
- ตองการฟนฟูทางการแพทย
- ตองการมีงานทํา
- ฟนฟูสมรถภาพดานอาชีพ
- ฟนฟูสมรรถภาพดานจิตใจ

ศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงาน
ภารกิจ
- ฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทย
- ฟนฟูสมรถภาพดานอาชีพ
- ฟนฟูสมรรถภาพดานจิตใจ

นายจาง

หนวยงานดาน
สาธารณสุข

แผนภาพที่ 19 ผังความเชื่อมโยงในการสงเสริมการจางงานในระบบประกันสังคม
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ประเมินผลสัมฤทธิ์ในการกลับเขาสูต ลาดแรงงานระหวางคนพิการในระบบประกันสังคมที่
ผานการฟนฟูสมรรถภาพจากหนวยงานดานการฟนฟูสมรรถภาพ กับผูที่ไมเคยผานการ
ฟนฟูสมรรถภาพ
ถามการประเมินผล
1) สภาพการกลับ เขาสูตลาดแรงงานระหวางคนพิก ารในระบบประกันสังคมที่ผา นการ
ฟนฟูสมรรถภาพจากหนวยงานดานการฟนฟูสมรรถภาพกับ ผูที่ไมเคยผานการฟน ฟู
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. ขอบเขตดานเนื้อหา
ประเด็นมุงประเมินคือผลสัมฤทธิ์ในการกลับเขาสูตลาดแรงงานระหวางคนพิการ
ในระบบประกันสังคมที่ผานการฟนฟูสมรรถภาพจากหนวยงานดานการฟนฟูสมรรถภาพกับผูที่ไม
เคยผานการฟนฟูสมรรถภาพตามวัตถุประสงคโครงการหรือมาตรฐาน
2. ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ 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. ขอบเขตดานพื้นที่
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
ขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ สังคมเพื่อใหประเทศชาติเกิดความเจริญกาวหนาเชนเดียวคนปกติทุกคน
หากคนพิการไดรับการพัฒนาศักยภาพโดยการ ฟนฟูสมรรถภาพ มีการศึกษา การฝกและพัฒนา
อาชีพอยางมีประสิทธิภาพจนกระทั่งสามารถประกอบอาชีพ ไดรับการจางงานจากตลาดแรงงาน ซึ่ง
การมอบโอกาสใหคนพิการไดพัฒนาศักยภาพดังกลาว จึงเปนกลไกสําคัญที่สงเสริมใหคนพิการ มี
คุณ ภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น อยูรวมกับ ทุกคนในสังคมไดอยางมีคุณคา มีเ กีย รติ มีศัก ดิ์ศรี สูก ารเปน
ทรัพยากรมนุษยที่สําคัญของประเทศเชนเดียวกับคนปกติทั่วไป เพราะปจจุบันมีคนพิการเปนจํานวน
ไมนอยที่รวมเปน กําลังแรงงานในระบบเศรษฐกิจ และสรางคุณ ประโยชนตอสังคมทั่วทุก ระดับ
(องคการแรงงานระหวางประเทศ, 2553)
1. การประเมินสภาวะแวดลอม (Context Evaluation)
1.1. ผูบริหาร บุคลากรและสถานประกอบการ
ผูบริหาร บุคลากรและสถานประกอบการ สวนใหญมีความเขาใจในวัตถุประสงคของโครงการ
การฟนฟูสมรรถภาพผูพิการ ในศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูพิการ ทั้งในดานหลักการและเหตุผลความ
จําเปนของการดําเนินโครงการประเด็นปญหาและความเหมาะสมของเปาหมายโครงการทามกลาง
สภาพปญหาที่เกิดขึ้น
1.2. ผูพิการ
สภาพการทํางานของผูพิการในศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูพิการจะเปนเฉพาะผูที่ผานการประเมิน
จากการบาดเจ็ บ หรื อ อุบั ติ เ หตุ และรั บ การรั ก ษาจากโรงพยาบาลส วนใหญ มี ค วามเข า ใจใน
วัตถุประสงคของโครงการการฟนฟูสมรรถภาพผูพิการ ในศูนยฟ นฟูสมรรถภาพผูพิการ ทั้งในดาน
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หลักการและเหตุผลความจําเปนของการดําเนินโครงการประเด็นปญหาและความเหมาะสมของ
เปาหมายโครงการทามกลางสภาพปญหาที่เกิดขึ้น
ความเขาใจในสิทธิ์ของตนเอง ผูพิการสวนใหญไมทราบขอมูลที่ชัดเจนของขอแตกตางในสิทธิ
จากกองทุนทดแทน และกองทุนประกันสังคม ภายหลังจากการไดรับบาดเจ็บระหวางในงานกับนอก
งาน แตมีความเขาใจในบทบาทของศูนยฯและทราบดีถึงชองทางในการรับอันตรายกับตนเองซึ่ง
ประเภทสถานประกอบการที่ผูพิการสวนใหญทํางานเรียงลําดับจากมากไปหานอย ประกอบดวย
เครื่ อ งจั ก รกลผลิ ต ภั ณ ฑ โ ลหะอาหารสิ่ ง ทอขนส ง เครื่ อ งแต ง กายโลหะไฟฟ า การเกษตรและ
เฟอรนิเจอรและเครื่องเขียน
2. การประเมินปจจัยนําเขา (Input Evaluation)
นโยบายที่สวนกลางใหมา ไมไดบอกอะไรชัดเจนที่ตรงกับปญหาและความตองการของ
กลุมเปาหมาย แตกระบวนการทํางานเสร็จ โดยหลักแลวคือ การมีงานทํา สามารถชวยเหลือตัวเอง
ได ไมเปนภาระครอบครัวและมีความสุข
การบริหารจัดการในระบบใหญของประกันสังคมทีใ่ หนโยบายมานัน้ ปจจุบันประกันสังคม
ยัง ไม มี ค วามเป น เอกเทศในการบริ ห ารจั ด การงบประมาณ และไม ค รอบคลุ ม ในการบริ ก าร
กลุมเปาหมายสวนใหญก็จะมุงกําไร แตดวยความเมตตา เจาหนาที่ก็หาแนวทางแกไขและมีกําลังใจ
ที่จะเขาไปแกไข บางทีก็ทํานอกกรอบไปบางเพราะลําพังจะหวังเพียงระบบราชการคงมันไมสําเร็จ
ดา นความพรอมและศักยภาพศักยภาพของบุคลากรพบวาสวนใหญยังไมเพียงพอ
เนื่องจากจะมีครูอาชีพที่ตองสอนเฉพาะเรื่อง จบเฉพาะทาง อยางเชน แพทยก็ใชนักกิจกรรมบําบัด
พยาบาล นั ก ช า งกาย อุ ป กรณ ทางด า นจิ ต ใจก็ รั บ คนที่ เ ป น นั ก สั ง คมสงเคราะห แต ยั ง ขาด
นักจิตวิทยา เนื่องจากตองมองเปนองครวม ใหครอบคลุมใหมากที่สุดทั้ง รางกาย ครอบครัว จิตใจ
อารมณ สังคม อาชีพ ทุกอยาง พยายามใหเราดูแลครอบคลุมใหมากที่สุด
ดานงบประมาณ งบประมาณที่ไดรับจากกองทุนเงินทดแทน คาฟนฟูสมรรถภาพจํานวน 2
หมื่นบาท จะไดจากกองทุนเงินทดแทนเปนหลักสวนงบประมาณ 22% จากกองทุนเงินทดแทน ซึ่ง
เปนเงินดอกผลที่ใชเปนงบบริหารในสวนกลางที่นํามาใชซึ่งนอยมาก และถาใชไมหมด สวนที่ เหลือก็
ตองคืน แตถาจําเปนตองใชก็สามารถที่จะใชได เชนลงทุน รถสงไปรักษาที่โรงพยาบาลซึ่งจําเปนที่
จะต อ งใชใ นส ว นของกองทุ น ประกั น สั ง คมแต ก อ นไม ไ ด รั บ สว นของลู ก จ า งที่ ทุ พ พลภาพจาก
ประกันสังคมเนื่องจากประกันสังคมมีการใชสิทธิ์ในการใชบัตรอื่นอยูแลวแตเนือ่ งจากวาเปนปญหาที่
จะตองดูแล จึงมีการเปดใหเขามาดูแลฟนฟู เฉพาะในกรณีทุพพลภาพเทานั้นงบประมาณก็จะขึ้นอยู
กับสภาพปญหาเปนรายๆ ปไป
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บทบาทหนาที่ตามวัตถุประสงคของที่ศูนยไดตั้งไวคือการฟนฟูสมรรถภาพเปาหมาย คือ
รางกาย จิตใจสังคมและก็อาชีพมีฟงชั่นงานของศูน ยประกอบดวย กลุมงานวิช าการ 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)
สภาพการดําเนินการเมื่อรับเขาฟนฟูซึ่งขั้นตอนแรก 1)จะเปนการปฐมนิเทศและการทดสอบ
โดยการใหแพทยทดสอบดานรางกาย ตรวจสุขภาพรางกายการเตรียมเขาทํางานและทดสอบงาน
การประเมินทดสอบทางจิตวิทยา สติปญญา อารมณจากนั้นจะเปน 2)การเยี่ยมสถานประกอบการ
เพื่อขอคําแนะนําเรื่องอาชีพของลูกจางการแนะแนวอาชีพ (วางแผนงานดานอาชีพ) การรวบรวม
ขอมูลแลว 3)ประชุมหารือเกี่ยวกับผูเขารับการฟนฟูไมวาจะเปน 3.1)การสรุปแผนการฟนฟูดาน
การแพทย 3.2)สรุปแผนการฟนฟูดา นอาชีพและ 3.3)สรุปแผนการฟนฟูดานสังคมถึงตรงจุดนี้ผูเขา
รับ การฟน ฟูจ ะ 4)รับ ทราบแผนการฟน ฟูป ระกอบ 4.1)ดวยงานฝกเตรีย มเขาทํางาน 4.2)การ
ประเมินผลระหวางการฟนฟู 4.3)การประเมินผลการฟนฟูงานแพทยดานกายภาพบําบัด 4.4)งาน
แพทยดานกิจกรรมบําบัด 4.5)งานแพทยดานอวัยวะเทียม 4.6)งานแพทยดานผาตัดแกไขและ 4.7)
การติดตามผลระหวางฟน ฟูเมื่อเริ่มแผนการฟนฟูและแผนแนะแนวอาชีพจะมีก ารประชุมหารือ
เกี่ยวกับผูเขารับการฟนฟู กรณีมีปญหาเฉพาะเรื่องหรือผูเขารับการฟนฟูเปลี่ยนสาขาการฟนฟูก็จะ
ใหคําปรึกษาและแนะแนวอาชีพแลว 5)ประชุมหารือเกี่ยวกับผูเขารับการฟนฟู (case conference)
ระหวางฟนฟู ถึงผลความคืบหนาของการฟนฟูจากนั้นจะเปน 6)การเตรียมจัดหางาน (กรมการจัดหา
งาน และสํานักงานจัดหางานจังหวัด) 7)การสมัครงานตามสถานประกอบการ 8)การใหคําแนะนําใน
การสมัครงาน และ 9)ประสานงานกับนายจางเดิมนํากลับ เขามาประชุมอีก ครั้งจะเปน 10)การ
ประชุมหารือเกี่ยวกับผูเขารับการฟนฟู ระหวางฟนฟู ถึงผลความคืบหนาของการฟนฟูโดยทดสอบ
มาตรฐานฝมือแรงงานที่กรมพัฒนาฝมือแรงงานฝกอาชีพภาคปฏิบัติใ นสถานประกอบการและ
ประเมินผลครั้งสุดทายคณะอนุกรรมการมีมติจบการฟนฟูออกจากศูนย และติดตามผลการกลับเขา
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ทํางานกับนายจางเดิม การทํางานกับนายจางใหม การประกอบอาชีพอิสระในดาน 11)การปรับ
สภาพรางกายในการทํางานการยอมรับของผูรวมงานและนายจางการใชชีวิตอยูในสังคมความ
ตอเนื่องในการทํางานประโยชนจากการฟนฟู และ 12)การนําไปใชไดจริงภายหลังสิ้นสุดการฟนฟู
ของกระบวนการฟนฟูดานการแพทยการฟนฟูดานจิตใจและสังคมผลการฟนฟูดานอาชีพพบวาแต
ละศูนยมีกระบวนการในการทํางานเหมือนกันแตกตางไปตามบริบทของแตละพื้นที่ โดยที่แตละศูนย
ไดนํากลยุทธของตนเองเพิ่มเติมเขามาเพื่อที่จะแกปญหาหรือขจัดภัยคุกคามจากภายนอกโดยนําเอา
จุดแข็งหรือจุดเดนของตนเองมาใช และไดมองถึงจุดออนของตนเองไปพรอมๆ กันเพื่อที่จะหาโอกาส
ของการพัฒนาอีกดวย ดังเชน
ศูน ยเ ชีย งใหมจุดเดน อยูตรงที่มีเ ปาหมายที่จะสรางมูลคาเพิ่มใหกับลูกจาง และก็มีก าร
ติดตามอยางสม่ําเสมอมีการบริการและสงตอที่ครบวงจรเปนองครวม มีการบูรณาการรวมกันแต
ปญหาอุปสรรคที่ทํางานที่ยังพบอยูนั่นคือจํานวนบุคลากรลูกจางที่อยูขางนอกจํานวนมากที่ยังไมมี
โอกาสเขามาฟนฟูและการฟนฟูจริงๆ นั้นคือการฟนฟูที่ไมมีที่สิ้นสุด เพราะหากพิการแลวทําอยางไร
ใหหายพิการไมไดฉะนั้นสภาพการดูแลตองมีความตอเนื่องอีกทั้งยังมีสภาพที่เกิดจากอายุที่เพิ่มขึ้นก็
ทําใหมีการเสื่อมถอยของรางกายอีกดวย
สําหรับศูนยขอนแกน คน ไมมีปญหา งบประมาณ วัสดุที่มีอยู ไมมีปญหาเพราะวาสวนหนึ่ง
เราไดรับชวยเหลือจากรัฐบาลญีป่ ุนตั้งแตเริ่มกอตั้ง คอนขางจะพรอม ถามีการชํารุดก็ทยอยซอมงาน
กลุมแพทยเรื่องของการเพิ่มพูนทักษะนั้นงานแพทยแตละงานมีรายละเอียดมากแตละวิชาชีพยังไมมี
การพัฒนาวิชาชีพทางดานสายอาชีพตนเองใหทันตอเทคโนโลยีใหมากขึ้นความกาวหนาในสายงาน
ก็ยังไมมีกรอบในอัตรากําลังที่ชัดเจนหลังผานการฝก อบรมและพัฒนาศักยภาพมาโดยลําดับ มี
ทัก ษะมีความชํานาญแลว ปรากฏวาเปลี่ย นงาน และไปทํางานที่อื่น ฝายอํานวยการ คนที่ฝาย
เพียงพอแตวาคนไมมีประสิทธิภาพพอที่จะทํางาน และมีปญหาควบคุมยากปญหาอุปสรรคในฝาย
อาชีพหลักสูตรทําเสร็จกวาจะใชได ไมทันตามเหตุการณ และความตองการของตลาด
สําหรับศูนยปทุมธานีจุดเดน คือมีแผนทํา KM เก็บเกี่ยวประสบการณความรูของผูเขารับ
การฟน ฟูไวเปนอาจารยใหมหาวิท ยาลัยคือ มีการทําหลักสูตรเอง การรับผูพิการที่เขามาฝก ไมมี
ระยะเวลาการรับแบบทั่วไป โดยทั่วไปรับชวงเดือนพฤษภาคม และเดือนมกราคม แตที่ศูนยปุทมธานี
เปดรับทุกวัน โดยจะวางแผนตั้งแตวันที่แรกเขา มีการคุย ประสานงานกับนายจางระหวางที่มีการ
ฟนฟู ก็จะประสานทุกๆฝายที่ทําหนาที่ใหคําปรึกษา ดูวาปญหาอยูที่ไหนไมวาจะเปนอาชีพ นายจาง
ลูกจาง แลวก็หาทางแกไข บางคนพื้นฐานดีอยูแลวก็ขามขั้นตอน เพื่อประหยัดเวลา ทั้งนี้มีแนวคิด
ที่วาคนไขเขามาฟนฟูกับเราใชเวลาที่นอยที่สุด แลวก็กลับไปทํางานไดเร็วที่สุด เปนผลดีกับผูเขา รับ
การฟนฟูมากกวา กับการที่ตองมาอยูกับทางศูนยนานๆ เหตุเพราะคนที่เคยทํางานเปนประจํา เวลา
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หยุดงานไปนานๆ ก็เหมือนตองกลับไปเริ่มตนใหม แตถามาทํางานแลวมีปญหารีบมาฟ นฟูกับเรา
แลวรีบกลับไปทํางาน ก็จะทําใหกลับไปมีโอกาสบางคนมาฝกกับทางศูนย อาจจะไมกลับไปทํางาน
แตไปเรียนตอบางที่ก็มี การศึกษานอกโรงเรียนเขามา คือถามีโอกาสทางศูนยก็จะแนะนําให โดยที่
ตรงกับความสามารถของแตละคน เพื่อปรับวุฒิและยังไดเงินเดือนเพิ่มขึ้นมาอีก เพราะวาสวนใหญ
นายจางตองการคนที่มีความรู มีวุฒิ ลูกจางก็อยากไดเงินเดือนที่เพิ่มขึ้น หรือบางทีตองกลับมาเรียน
เพื่อปรับวุฒเิ ปนเกณฑของบริษัท
หลักสูตรการฝก มีขอกฎหมายที่เกี่ยวของเพราะมีการใชเงิน ซึ่งขณะนี้ไดดําเนินการขอแกไป
แลว มีการปรับปรุงหลักสูตรโดยมีแนวคิดใหม วา นายจางและลูกจางตองการอะไร แลวเอาประเด็น
ตางๆ ที่ไดนี้ มาทําเปนหลักสูตรใหตรงทั้งตลาดทั้งนายจางกายอุ ปกรณที่นี่มีครบวงจร ผลิตใชใ น
หนวยงาน และชางซอมกําลังจะทํารถเข็นที่ติดมอเตอรไซคเพื่อที่จะทําใหคนไข พาตัวเองไปไหนมา
ไหนไดทั้งนี้มีมูลนิธิคอยสนับสนุน ซึ่งเมื่อเห็นผลงานก็ไมขัดของที่จะใหการสนับสนุนปญหาของที่นี่
คือ มีสวัสดิการ ใหเงินใหเครื่องชวยความพิการแตการดูแลทางดานจิตใจ ยังไมมอี าชีพก็เชนเดียวกัน
การบูร ณาการยั งมี น อ ย คนไข ที่ เ ข า ฝ ก ไม เ ยอะพอ ถ าดู ศั ก ยภาพของศูน ย แ ลว ถ าเราจะเพิ่ ม
กลุมเปาหมาย เชน ผูประกันตนในระบบมาเขา ศักยภาพของเรานาจะพอรับไดอีก องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ถามี ทัศ นคติ ที่ดีต อคนไข คิ ดวา นา จะมี ความพรอมทั้ง ด านกําลั งคนและกํ าลัง เงิ น
เพราะว า จํา เป น ต อ คนระดั บ นี้ มาก และถ า มี ก ระบวนการสรา งงานในชุ ม ชนก็ จ ะดี ไ ม น อ ยมี
งบประมาณมากมาย นโยบายสรางมาหรูหรา แตวาไมเปนรูปธรรมกระทรวงสาธารณสุขมีองคกร
อิสระที่ตั้งขึ้นเองเพื่อพัฒนา มีการพูดคุยกันสามกองทุนใหเทาเทียมกัน จะใหเทาเทียมกันคงไมงาย
เพราะวาเงินมีที่มาตางกัน เปาหมายตางกัน แตขอใหใกลเคียงกันและการเขาถึงได
4. การประเมินผลผลิต (Product Evaluation)
ผูประกอบการ
จากการสังเคราะหขอมูลพบวาผูป ระกอบการไดจางงานผูพิการเขาทํางานรอยละ 52 มี
ปญหาเกี่ยวกับการจัดหาผูพิการเขาทํางานรอยละ 27.0 และมีการประชาสัมพันธรับผูพิการเขา
ทํางานรอยละ 33.3 สวนใหญมีการประชาสัมพันธทานใชสื่อใดในการประชาสัมพันธโดยสํานักงาน
แจงหางานรอยละ 32.0 มีการวางแผนงานรองรับ ในการจางงานผูพิการรอยละ 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 และเอื้อเฟอ 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 มักมีปญหาดานการสื่อสารรอยละ 55 เห็นดวยวาการทํา งาน
รวมกับพนักงานที่พิการ ทําใหองคกรสิ้นเปลืองคาใชจายในการจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกใหแกผู
พิการรอยละ 76 เห็นดวยวาการทํา งานรวมกับพนักงานที่พิการ ทํา ให ทานเกิดความรูสึกเห็นอก
เห็นใจผูอื่นรอยละ 80.3 เห็นดวยวาการทํา งานรวมกับพนักงานที่พิการ เปนการแบงเบาภาระทาง
สังคมและรอยละ 74.4 เห็นดวยวาการชวยเหลือพนักงานที่พิการทําใหทานรูสึกเหมือนไดทําบุญ
ผูรวมงานกับผูพิการ
การยอมรับ ในการทํางานรวมกับผูพิการพบวาผูรวมงานกับผูพิการใหการยอมรับรอยละ
85.3 และมีสัมพันธภาพกับเพื่อนรวมงานที่พิการระดับดี ที่รอยละ 52.3 ปานกลางรอยละ 41.5 และ
มีคานิยมตอการทํางานรวมกับพนักงานที่พิการและทุพพลภาพมากกวารอยละ 80 ประกอบดวย
การทํางานรวมกับผูพิการแบบกัลยานมิตรการกลายืนหยัดทํางานรวมกับผูพิการการไมเลือกปฏิบัติ
กับผูรวมงานที่พิการการมีจิตสํานึกในการใหโอกาสผูพิการรวมทํางานการทํางานรวมกับผูพิการดวย
ความเสมอภาคการปฏิบัติตอผูรวมงานที่พิก ารดวยความมีน้ําใจ เมตตา และเอื้อเฟอการถือว าผู
พิการเปนสวนหนึ่งของทีมงานการเคารพและ เปดใจรับฟงความเห็นผูพิการปญหาของการทํางาน
รวมกับผูพิการสวนใหญเปนดานการสื่อสารรอยละ 24.2
ทัศนคติตอการทํางานรวมกับพนักงานที่พิการ/ทุพพลภาพรอยละ 48.7 เห็นดวยวาการทํา
งานรวมกับพนักงานที่พิการจะสรางภาระใหกับผูรวมงานรอยละ 46.4 เห็นดวยวาการทํา งาน
รวมกับพนักงานที่พิการจะทํา ใหกระบวนการทํา งานเกิดความลาชารอยละ 53.9 เห็นดวยวาการทํา
งานรวมกับ พนัก งานที่พิการ ทํา ใหป ระสิทธิภาพในการดําเนิน งานขององคกรลดลงรอยละ 87.6
เห็นดวยวาการทํา งานรวมกับพนักงานที่พิการ เปนการใหโอกาสผูพิการรอยละ 69.6 ไมเห็นดวยวา
การทํางานรวมกับพนักงานที่พิการ มักมีปญหาดานการสื่อสารรอยละ 51.4 เห็นดวยวาการทํางาน
รวมกับพนักงานที่พิการ ทําใหองคกรสิ้นเปลืองคาใชจายในการจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกใหแกผู
พิการรอยละ 88.8 เห็นดวยวาการทํางานรวมกับพนักงานที่พิการ ทํา ใหทานเกิดความรูสึกเห็นอก
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เห็นใจผูอื่นรอยละ 83 เห็นดวยวาการทํางานรวมกับพนักงานที่พิการ เปนการแบงเบาภาระทาง
สังคมและรอยละ 85 เห็นดวยวาการชวยเหลือพนักงานที่พิการทําใหทานรูสึกเหมือนไดทําบุญ
ผูพิการ
ผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูพิการสวนใหญมีความรูเกี่ยวกับกฎหมายโดยเฉลี่ยรอยละ
75.8มีความพรอมในการทํางาน (รางกายและจิตใจ) รอยละ 83.6 ในดานความพอเพียงของรายได
นั้น มีความพอเพียงที่เหลือเก็บรอยละ18.6พอเพียงแตไมมีเหลือเก็บรอยละ 50.0และไมพอเพีย ง
พรอมกับเปนหนี้รอยละ31.4 โดยที่คิดวาคาตอบแทนที่ไดมียุติธรรมคิดเปนรอยละ61.2ในดานของ
ลักษณะความพิการสวนใหญมีมีลักษณะความพิการทางกายหรือความเคลื่อนไหวคิดเปนรอยละ
94.4
การยอมรับจากเพื่อนรวมงาน ยอมรับ รอยละ 89.6 ความพรอมในการทํางาน (รางกายและ
จิตใจ)พรอมรอยละ 83.6 สถานประกอบการที่ทํางานเรีย งลําดับ เครื่องจักรกลผลิตภัณฑโลหะ
อาหารสิ่งทอขนสงเครื่องแตงกายโลหะไฟฟาการเกษตรและเฟอรนิเ จอรและเครื่องเขีย นความ
ตองการความชวยเหลือจากรัฐที่ตองการมากจะเปนในเรื่องของสวัสดิการดานการรักษาพยาบาล
เบี้ยคนพิการ และอื่นๆ ก็ยังตองการอยูเ พียงแตลําดับ ความสําคัญ นอยลงสวนขอมูลขาวสารการ
สมัครงาน จากเพื่อน/คนสนิท/คนรูจักรอยละ 50.0และสํานักงานแจงหางานเพียง รอยละ 9.4 การ
ไดกลับเขามาทํางานเปลี่ยนเปนอาชีพใหม รอยละ 24.6 กลับเขาทํางานในที่ทํางานเดิม ตําแหนง
เดิม รอยละ 21.2 กลับเขาที่ทํางานเดิม แตเปลี่ยนตําแหนงใหม รอยละ 21.2 ทํางานในสายงาน
เดิมแตเ ปลี่ย นที่ทํางานรอยละ 5.6 และไมไดทํางาน รอยละ 27.4 ทั้งนี้ทักษะที่ตองการเพิ่มขึ้น
นอกจากทักษะทางอาชีพ คือทักษะทางดานภาษา
ทัศนคติตอการทํางานมากกวา รอยละ 70 เห็นดวยวามีความสุขกับการทํางานภูมิใจในการ
ทํางานกับสถานประกอบการประสบความสําเร็จและกาวหนาในการทํางานมั่นใจที่จะทํางานในสวน
ที่ รั บ ผิ ด ชอบสามารถปฏิ บั ติ ง านตา ง ๆด ว ยตั ว เองและมี ค วามสุข กั บ การริเ ริ่ ม งานใหม แต ใ น
ขณะเดียวกันก็คิดวาชีวิตไรคา/ไมมีประโยชน รอยละ 64.4 เพื่อนรวมงานไมชวยเหลือทานในยามที่
ตองการ รอยละ 40 และ มั่นใจสถานที่ทํางานของทานวามีความปลอดภัยที่ รอยละ 53.9
ดานอัตมโนทัศนเปนความจริงที่วาตนเองสรางภาระใหกับผูรวมงาน/ ทําใหกระบวนการ
ทํางานเกิดความลาชามากกวา รอยละ 60 และ สามารถแบงเบาภาระทางสังคมได/ มีความ
ภาคภูมิใจในตัวเอง/ เปนสวนหนึ่งของสังคมมากกวา รอยละ 70 และมีทักษะพิเศษ/ ไดรับความเห็น
อกเห็นใจจากผูอื่น/ ทําใหองคกรสิ้นเปลืองคาใชจายในการจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกมากกวา
รอยละ 60 และจากสภาพความพิก ารทําใหรูสึกไมมั่น คงในหนาที่ก ารงาน รอยละ 30 และมี
ศักยภาพในการทํางานเทาเทียมกับคนปกติ รอยละ 62.8

195

การปรับ ตัวในการทํางานมากกวา รอยละ 85 สามารถทํางานในสภาพแวดลอมภายใน
สถานที่ทํางานไดดีสามารถพัฒนาความสามารถของตนเองไดมีความหวังมีคุณคาในตนเองมีความ
มั่นคงในตนเองเปนที่ยอมรับในสังคมมีสัมพันธภาพที่ดีกับผูรวมงานสามารถปฏิบัติตามบทบาทได
อย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพพึ่ ง พาตนเองได แ ละพึ่ ง พาผู อื่ น ภายในขอบเขตที่ เ หมาะสมและสั ง คม
ยอมรับ
ความครอบคลุมของของการกลับเขาสูตลาดแรงงานระหวางคนพิการในระบบประกันสังคม
ที่ผานการฟน ฟูสมรรถภาพจากหนวยงานดานการฟน ฟูสมรรถภาพกับผูที่ไมเ คยผานการฟน ฟู
สมรรถภาพ พบวาผูที่ไมผานการฟนฟูสมรรถภาพ รอยละ 42 ไดงานทํา และ รอยละ 58 ไมไดงาน
ทํา และ ผูที่ผานการฟนฟูสมรรถภาพรอยละ 72.6 ไดงานทํา และ รอยละ 27.4 ไมไดงานทํา
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ขอเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงการดําเนินงานของโครงการศูนยฟนฟูสมรรถภาพ
ผูพิการ
มุมมองแนวทางที่ศูนยจะพัฒนาตอไป
- เพิ่มศักยภาพในดาน การใหบริการ คุณภาพการใหบริการ ประสิทธิภาพการบริหาร และการ
สื่อสารภายในองคกรจากภายในสูภาพนอกในการมีสวนรวมของผูพิการในทุกๆกิจกรรมโดย
การนําทําใหดู และมองในเรื่องของสันทนาการกอนเพื่อสรางความคุนเคย
- ปรับหลักสูตรของการศึกษา และวิธีการสอนที่ตามสภาพของผูพิการซึ่งมีความผิดปกติของ
แตละบุคคล และสอดคลองกับกลไกทางการตลาดดวย
- ประกันสังคมอาจจะตองมีโรงพยาบาลตนแบบหรือตัวอยางดังเชน เกาหลี ซึ่งมีโรงพยาบาล
ของกระทรวงแรงงาน ก็จะมีเกี่ยวกับอาชีพโดยตรง
- เรื่องของนโยบายเรื่องเงินตองมีความยืดหยุนในการบริหารจัดการจะตองทําอยางไรระหวาง
ลูกจางกับสถานประกอบการใหไปดวยกันถึงจะยั่งยืน คือในแตละรายจะเปน Coaching
และ Matching ในตางประเทศจะมีคนกลางเขามาชวยปจจัยสําคัญ คือประสบการณของ
Trainer,staffเจาหนาที่ตางๆ และเรื่องของการประสานงานกับหนวยงานและภาคีเครือขาย
- การแกปญหาการทํางานรวมกันระหวางผูพิการและผูรวมงาน ความเปนสังคมไทยจะเปน
ทุนทางสังคมที่ชวยเหลือเกื้อกูลกันมาก แตกอนที่จะไปถึงจุดตรงนั้นไดก็ตองใหเขาใจกอน
วาสังคมเปนอยางไรขึ้นอยูกับตัวผูพิการเองดวยตองพยามอธิบายใหเคาเขาใจ
- ดานบุคลากรมีความเพียงพอในกลุมแพทยคงไมเพียงพอถาใชมาตรฐานของ 10 ตอ 1
คิดวานาจะเปน 5 ตอ 1ตอวัน
- ระบบสนับสนุนผูพิการใหกลับสูตลาดแรงงานอยางมีประสิทธิภาพ โดนการปรับบทบาทและ
ภารกิจขึ้นใหมในโครงสรางงานเดิม หรือจัดตั้งหนวยงานขึ้นมาใหมทั้งหมดเพื่อรองรับเปน
การเฉพาะ
- ในสวนของการตลาดยังไมมีรูปแบบ อาจจะตองสงขอมูลนี้ใหกับหนวยงานจัดหางาน โดย
ตองเริ่มจากการหารูปแบบในการทํางานตรงนีใ้ หชัดเจนกอน ซึ่งตางประเทศจะมีหนวยงานที่
เปนศูนยกลางที่รับผิดชอบ
- การกลับไปทํางานที่สถานประกอบการ หรือไปประกอบอาชีพอิสระของตนเองของผูที่ผาน
การฟนฟูที่สามารถเปนไดทั้งสองทาง ในขณะเดียวกันความรุนแรงของโรคก็ทวีความรุนแรง
มากขึ้น ตามสังขาร ในการทําใหกลับสูปกติคงทําไดยาก ดวยเหตุนี้จําเปนที่จะตองมีการ
ปรับใหเหมาะกับสภาพการณ โดยเฉพาะการประกอบอาชีพอิสระ
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ขอเสนอดานยุทธศาสตรที่จําเปนของแนวทางการสงเสริมและสนับสนุนใหผูพิการและผูป ระกันตนทุพพลภาพในระบบประกันสังคมกลับเขาสู
ตลาดแรงงานอยางมีศักดิ์ศรีในรูปแบบ SIPOC Model
Suppliers
(ผูสงมอบหรือผูที่เกี่ยวของ)
กําหนดกฎหมาย (Law)
กําหนดนโยบายที่เหมาะสม
(Policy)
มาตรการทางภาษีและผล
ประกอบการ (Economic)
มาตรการทางสังคมและภาคี
เครือขาย (Social & Network)
มาตรการสารสนเทศและเทคโนโลยี
(Information &Technology)

Inputs (ปจจัยนําเขา)
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.)

Process
(กระบวนการ/ขั้นตอนในการ
ดําเนินงาน)
 การปรับกระบวนการใหบริการใหม
(New Service Process) โดยให
สอดคลองกับมาตรฐานการใหบริการ
และการสนับสนุน และบริบทของ
พื้นที่

Outputs (สินคา/บริการ)
การมีอาชีพของผูพิการ (Career)
โดยมีความครอบคลุม ดังนี้
สถานประกอบการเดิมงานเดิม
สถานประกอบการเดิมงานใหม
สถานประกอบการใหมงานเดิม
สถานประกอบการใหมงานใหม
อิสระงานเดิม
อิสระงานใหม

Customers
(ผูรับบริการโดยตรง)
ระดับความพึงพอใจของการ
ประกอบอาชีพของผูพิการ
ระดับความพึงพอใจของผูรวมงาน
กับผูพิการ
ระดับความพึงพอใจของ
ผูประกอบการ
การมีอาชีพอยางมีศักดิ์ศรีตาม
มาตรฐานผูพิการแตละประเภท และ
มาตรฐานอาชีพสําหรับผูพิการแตละ
อาชีพ
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ในการปฏิบตั ิตามกฎหมาย ประจําป 2557
ดวยพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 มีวัตถุประสงคเพื่อ
สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ซึ่งมีบทบัญญัติเพื่อกําหนดมาตรการสําคัญเกี่ยวกับการ
สงเสริมอาชีพและคุมครองการมีงานทําของคนพิการ เพื่อใหคนพิการไดมีโอกาสใชความสามารถ มี
รายได และพึ่งพาตนเองได และลดภาระของครอบครัวและสังคมที่ตองใหการอุปการะเลี้ยงดู รวมทั้ง
เปนการสงเสริมใหคนพิการเปนพลังสําคัญในการเสริมสรางทางเศรษฐกิจของครอบครัวและประเทศ
ตอไป จึงกําหนดวิธีการเพื่อใหคนพิการไดมีการประกอบอาชีพไว 3 กรณี คือ 1.) รับคนพิการเขา
ทํางานตามมาตรา 33 แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 2.)
สงเงินเขากองทุน สงเสริมและพัฒนาคุ ณภาพชีวิตคนพิการ 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 ดังนี้
1. การกําหนดอัตราสวนในการจางคนพิการ
ใหนายจางหรือเจาของสถานประกอบการนับจํานวนลูกจางที่มิใชคนพิการทุกสาขารวมกัน
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2556 เพื่อคํานวณจํานวนคนพิการที่ตองรับเขาทํางานในอัตราสวนลูกจางที่มิใช
คนพิการ ทุกหนึ่งรอยคนตอคนพิการหนึ่งคนเศษของหนึ่งรอยคนถาเกินหาสิบคนตองรับคนพิการ
เพิ่มอีกหนึ่งคน ทั้งนี้ ในกรณีนายจางหรือเจาของสถานประกอบการที่มีสํานักงานสาขาใหนับจํานวน
ลูกจางรวมทุกสาขาเขากับสํานักงานใหญของนิติบุคคลดวย
2. การปฏิบัติการใหเปนไปตามกฎหมาย
ในระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2557 ใหนายจางหรือเจาของสถาน
ประกอบการพิจารณาเลือกวิธีการปฏิบัติ ดังนี้
2.1 จางงานคนพิการตามมาตรา 33 ใหนายจางหรือสถานประกอบการสงสําเนา
สมุดประจําตัวคนพิก าร หรือสําเนาบัตรประจําตัวคนพิก าร โดยใหคนพิก ารลงลายมือชื่อรับรอง
เอกสาร สงสําเนาสัญญาจางซึ่งมีระยะเวลาไมนอยกวา 1 ป และสงสําเนา สปส.1-10 สวนที่ 2 ที่ระบุ
ชื่อคนพิการของเดือนที่รายงาน มาพรอมแบบรายงานการปฏิบัติตามกฎหมายในการจางงานคน
พิการ
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2.2 จายเงินเขากองทุนตามมาตรา 34 ใหสงเงินเขากองทุนเปนรายปโดยคํานวณ
จากอัตราต่ําสุดของอัตราคาจางขั้น ต่ําตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานที่ใชบังคับ ครั้ง
หลังสุดในปกอนปที่มีหนาที่สงเงินเขากองทุนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการคูณดวยสาม
รอยหกสิบหาและคูณดวยจํานวนคนพิการที่ไมไดรับเขาทํางาน (ใหใชอัตราคาจางขั้นต่ํา วันละ 300
บาท) โดยสงเปนเงินสด เช็คขีดครอม หรือธนาณัติสั่งจาย ”กองทุนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ” และใหสงถึงสํานักงานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติที่สํานักงานใหญ
ของสถานประกอบตั้งอยู ภายในวันที่ 31 มกราคม 2557
2.3 จัดสัมปทาน หรือจัดสถานที่จําหนายสินคาหรือบริการ จัดจางเหมาชวงงาน
หรือจางเหมาบริการโดยวิธีกรณีพิเศษ ฝกงาน หรือจัดใหมีอุปกรณหรือสิ่งอํานวยความสะดวก ลาม
ภาษามือหรือใหการชวยเหลืออื่นใดแกคนพิการหรือผูดูแลคนพิการตามมาตรา 35 ตองยื่นหนังสือขอ
ใชสิทธิตอสํานักงานจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ซึ่งเปนที่ตั้งของพื้นที่ดําเนินการ และใหสงเอกสาร
ตามแบบที่ก รมการจัดหางานกําหนด โดยสงสําเนาสัญ ญาระหวางนายจางหรือเจาของสถาน
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
ผูป ระกัน ตนทุพพลภาพในระบบประกัน สังคมกลับ เขาสูตลาดแรงงานอยางมีศักดิ์ศรีใ นรูป แบบ
SIPOC Model ดังตารางดานบนนั้น เปนขอเสนอที่นักวิจัยใชประโยชนจากการสังเคราะหขอมูลจาก
ทุกสวนของประเด็นที่วิจัย กับวรรณกรรมที่เกี่ยวของ และความรู ทฤษฎีที่สามารถอางอิงไดโดยทั่วไป
ซึ่งนํามาใชเพื่อเปน กรอบในการมองเชิงระบบ เพื่อใหสามารถทําความเขาใจและสื่อสารในระดับ
นโยบาย และการแปลงนโยบายสูการปฏิบัติที่ดีระหวางผูบริหารทุกระดับและระหวางผูบริห ารกับ
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เจาหนาที่ระดับปฏิบัติการ ที่จะสามารถดําเนินการสูเปาหมายในการที่จะใหบริการและสนับสนุนผู
พิก ารใหมีอาชีพ และอยูอยางมีศัก ดิ์ศ รีใ นสังคม ตามกฎหมายที่กําหนดไดต อไป โดยไดนํามา
ประยุกตใชอยู 2 ทฤษฎีหลัก คือ SIPOC Model และ McKinsey 7s ดังนี้
SIPOC Model
แนวคิด SIPOC Model เปนกรอบแนวคิดและวิธีการตอบคําถามในการจัดทําลัก ษณะ
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 ถาบางสิ่งที่อยูภายในองคกรหรือทีมของคุณไมทํางาน หรือมีโอกาสที่จะขัดแยงกันระหวาง
กันในบางองคประกอบของแนวคิด 7s ดังนั้นจําเปนที่จะตองนํากระบวนการคิดเหลานี้ไปใชในการ
วิเคราะหและปดชองวางของความขัดแยงและการทํางานแบบไมมีประสิทธิภาพนั้นๆ เพื่อใหแนใจ
วาพวกเขาทั้งหมดสนับสนุนใหเกิดเปาหมายรวมกันและสรางคุณคาใหกับองคกร
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1. กลยุทธขององคกร (Strategy)
การบริหารเชิงกลยุทธเปนกระบวนการอยางหนึ่งที่จะชวยใหผูบริหารตอบคําถามที่สําคัญอาทิ
องคกรอยูที่ไหนในขณะนี้ องคกรมีเปาหมายอยูที่ไหน พันธกิจของเราคืออะไรพันธกิจของเราควรจะ
เปนอะไร และใครเปนผูรับบริการของเราการบริหารเชิงกลยุทธจะมีความสําคัญเปน อยางยิ่งการ
บริหารเชิงกลยุทธจะชวยใหองคกรกําหนดและพัฒนาขอไดเปรียบทางการแขงขันขึ้นมาไดและเปน
แนวทางที่บุคคลภายในองคกรรูวาจะใชความพยายามไปในทิศทางใดจึงจะประสบความสําเร็จ
 กลยุทธของเรา คือ อะไร?
 วิธีการของกลยุทธตั้งใจที่จะใหบรรลุวัตถุประสงคของเรา ทําอยางไร?
 เรามีวิธีการที่จะรับมือกับแรงกดดันในการแขงขัน อยางไร?
 เราจะจัดการกับความตองการของลูกคาที่เปลี่ยนแปลงไปไดอยางไร?
 กลยุทธที่ชวยปรับปรุงเกี่ยวกับปญหาดานสภาพแวดลอม อยางไร?
2. โครงสรางองคการ (Structure)
คือโครงสรางที่ไดตั้งขึ้น ตามกระบวนการหรือหน าที่ของงานโดยมีก ารรับ บุคลากรใหเ ขามา
ทํางานรวมกันในฝายตางๆเพื่อใหบรรลุเปาประสงคที่ตั้งไว หรือหมายถึง การจัดระบบระเบียบใหกับ
บุคคลตั้งแต 2-คนขึ้นไป-เพื่อนําไปสูเปาหมายที่วางไว-เนื่องจากองคกรในปจจุบันมีขนาดใหญ-การ
จัดองคกรที่ดีจะมีสวนชวยใหเกิด ความคลองตัวในการปฏิบัติงานลดความซ้ําซอนหรือขัดแยงใน
หนาที่ ชวยใหบุคลากรไดทราบขอบเขตงานความรับผิดชอบมีความสะดวกในการติดตอประสานงาน
ผูบ ริห ารสามารถตัดสิน ใจในการบริหารจัดการไดอยางถูก ตองและรวดเร็ว บริษัท / ทีมงาน แบง
ออกเปนอยางไร?
 ลําดับชั้นของโครงสรางองคกร เปนแบบไหน?
 หนวยงานตางๆ มีกิจกรรมประสานงานกันอยางไร?
 สมาชิกในทีมขององคกรมีการจัดระเบียบวิธีการภายในกลุมอยางไร?
 กระบวนการตั ด สิน ใจและการควบคุ ม เป น แบบกระจายอํ า นาจ หรื อ เป น แบบรวมศู น ย
อํานาจที่สวนกลาง? อะไรคือสิ่งที่เราควรจะตองทําใหมันเกิดขึ้น ?
 เสนทางสายการติดตอสื่อสารภายในการองคกรเปนอยางไร? มีระบบหรือวิธีการที่ชัดเจน
หรือไม?
3. ระบบการปฏิบัติงาน (System)
ในการปฏิบัติงานตามกลยุทธเพื่อใหบรรลุเปาประสงคตามที่กาํ หนดไวนอกจากการจัดโครงสราง
ที่เหมาะสมและมีกลยุทธที่ดีแลวการจัดระบบการทํางาน (Working System) ก็มีความสําคัญยิ่ง
อาทิ ระบบบัญชี/การเงิน (Accounting/Financial System) ระบบพัสดุ (Supply System) ระบบ
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เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology System) ระบบการติ ดตาม/ประเมิน ผล
(Monitoring/Evaluation System) ฯลฯ
 อะไรคือระบบหลักที่ใชทํางานในองคกร มีอะไรบาง? มีการพิจารณาทางการเงิน และระบบ
การบริหารทรัพยากรบุคคลรวมทั้งการสื่อสารและการจัดเก็บใหเปนระบบหรือไม?
 มีร ะบบที่ จ ะใช ค วบคุ ม หรื อไม ? วิ ธี การที่ พ วกเขาจะใช ต รวจสอบและประเมิ น ผล เป น
อยางไร?
 กฎระเบียบการควบคุมภายในและกระบวนการที่ใชเพื่อใหเกิดการติดตาม คืออะไร?
4. บุคลากร (Staff)
ทรัพยากรมนุษยนับเปนปจจัยที่มีความสําคัญตอการดําเนินงานขององคกรองคกรจะประสบ
ความสํ า เร็ จ หรื อไม ส ว นหนึ่ ง จะขึ้ น อยู กั บ การจั ด การทรั พ ยากรมนุ ษ ย (Human Resource
Management) การวางแผนทรัพยากรมนุษ ยเปนกระบวนการวิเ คราะหความตองการทรัพยากร
มนุษยในอนาคตโดยการตัดสินใจเกีย่ วกับบุคลากรนัน้ ควรมีการวิเคราะหที่อยูบนพื้นฐานของกลยุทธ
องคก ารที่เปนสิ่งกําหนดทิศทางที่องคการจะดําเนินไปใหถึงซึ่งจะเปน ผลใหกระบวนการกําหนด
คุณลักษณะและการคัดเลือกและจัดวางบุคลากรไดอยางเหมาะสมยิ่งขึ้น
 อะไรระบุตําแหนง หรือความเชี่ยวชาญพิเศษสําหรับเปนตัวแทนของทีม?
 อะไรเปนตัวระบุตําแหนงที่จําเปนขององคกร?
 มีชองวางของความตองการดานคุณสมบัติพนักงานที่จําเปน หรือไม?
5. ทักษะ ความรู ความสามารถ (Skill)
ทักษะในการปฏิบัติงานของทรัพยากรบุคคลในองคการสามารถแยกทักษะออกเปน 2 ดานหลัก
คือ ทักษะดานงานอาชีพ (Occupational Skills) เปนทักษะที่จะทําใหบุคลากรสามารถปฏิบัติงานใน
ตําแหนงหนาที่ได ตามหนาที่และลักษณะงานที่รับผิดชอบเชน ดานการเงิน ดานบุคคลซึ่งคงตองอยู
บนพื้นฐานการศึกษาหรือไดรับการอบรมเพิ่มเติม สวนทักษะ ความถนัดหรือความชาญฉลาดพิเศษ
(Aptitudes and special talents) นั้นอาจเปนความสามารถที่ทําใหพนักงานนั้นๆโดดเดนกวาคนอื่น
สงผลใหมีผลงานที่ดีกวาและเจริญกาวหนาในหนาที่การงานไดรวดเร็วซึง่ องคการคงตองมุงเนนในทัง้
2 ความสามารถไปควบคูกัน
 อะไรคือ ทักษะที่แข็งแกรงที่แสดงทักษะความชํานาญของบริษัท และทีมงาน?
 มีพนักงานที่ขาดทักษะความชํานาญ ประมาณเทาใด?
 องคกร/ทีมงานที่รูจักกันดีและเปนที่ยอมรับวาดี คือ อะไร?
 พนักงานในปจจุบัน / สมาชิกในทีมมีความสามารถในการทํางาน หรือไม?
 ทักษะและวิธีการติดตาม ประเมินผล เปนอยางไร?
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6. รูปแบบการบริหารจัดการ (Style)
แบบแผนพฤติก รรมในการปฏิบัติงานของผูบ ริห ารเปน องคประกอบที่สําคัญอยางหนึ่งของ
สภาพแวดลอมภายในองคกรพบวา ความเปนผูนําขององคกรจะมีบทบาทที่สําคัญตอความสําเร็จ
หรือลมเหลวขององคกรผูนําที่ประสบความสําเร็จจะตองวางโครงสรางวัฒนธรรมองคกรดวยการ
เชื่อมโยงระหวางความเปนเลิศและพฤติกรรมทางจรรยาบรรณใหเกิดขึ้น
 วิธีการมีสวนรวมในการจัดการ / ลักษณะความเปนผูนําคืออะไร?
 มีวิธีการที่มีประสิทธิภาพและความเปนผูนําของผูบริหาร หรือไม?
 พนักงาน/สมาชิกในทีมของหนวยงานภายในองคกร มีแนวโนมที่จะแขงขันกันหรือไม?
 จะมี ที ม งานที่ ทํ า งานจริง ๆ ภายในองค ก ร หรื อ พวกเขาเป น เพี ย งคนกลุ ม น อยในองค ก ร
หรือไม?
7. คานิยมรวม (Shared values)
คานิยมและบรรทัดฐานที่ยึดถือรวมกันโดยสมาชิกขององคกรที่ไดกลายเปนรากฐานของระบบ
การบริหารและวิธีก ารปฏิบัติของบุคลากรและผูบริห ารภายในองคกร หรืออาจเรียกวาวัฒนธรรม
องคกรรากฐานของวัฒนธรรมองคกรก็คือ ความเชื่อคานิยมที่สรางรากฐานทางปรัชญาเพื่อทิศทาง
ขององคกรโดยทั่วไปแลวความเชื่อจะสะทอนใหเห็น ถึงบุคลิกภาพและเปาหมายของผูกอตั้งหรือ
ผูบ ริห ารระดับสูงตอมาความเชื่อเหลานั้นจะกําหนดบรรทัดฐาน เปน พฤติก รรมประจําวัน ขึ้น มา
ภายในองคกรเมื่อคานิยมและความเชื่อไดถูกยอมรับทั่วทั้งองคกรและบุคลากรกระทําตามคานิยม
เหลานั้นแลวองคกรก็จะมีวัฒนธรรมที่เขมแข็ง
 คานิยมหลักที่ยอมรับรวมกันมีอะไรบาง?
 วัฒนธรรมของทีมงาน / ของทั้งองคกร คือ อะไร?
 มีวิธีการอะไรที่จะทําใหคานิยมแข็งแกรง?
 อะไร คือ คานิยมพื้นฐานที่ องคกร / ทีมงาน สรางรวมกัน?
จากตารางและทฤษฎีทั้ง 2 ทฤษฎีที่ไดแสดงรายละเอียดและขยายความไวดังขางตนแลวนั้น
อธิบายไดวาในฐานะศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงาน ซึ่งเปนผูที่จะตองสงมอบปจจัยตาง ๆ (Suppliers)
ที่จะตองดําเนินการสงมอบสินคาหรือ บริการ (Output) ที่จะนําเขาสูกระบวนการตาง ๆ (Input) ของ
องคกรโดยผานกระบวนการในการสงมอบ (Process) เพื่อใหตรงตอตามความตองการของลูกคา
หรือผูรับบริการ (Customer& Outcome) และสามารถสรางความพึงพอใจแกลูกคาหรือผูรับบริการ
นั้นมีรายละเอียดดังนี้
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1. Suppliers (ผูสงมอบหรือผูที่เกีย่ วของ) มีประเด็นสําคัญ 5 ประการ ดังนี้
1.1 กําหนดกฎหมาย (Law) และมาตรการทางภาษีและผลประกอบการ (Economic)
กฎหมายและประโยชนท างภาษีใ นการจางงานคนพิก ารและสิท ธิป ระโยชนอื่น สําหรั บ
นายจางหรือเจาของสถานประกอบการที่จางแรงงานคนพิก าร โดย ศาสตราจารย วิริยะ นามศิริ
พงศพันธุ
1. คาจางคนพิการเขาทํางาน
นายจางหรือเจาของสถานประกอบการซึ่งรับคนพิการเขาทํางาน มีสิทธิได รับยกเวนภาษี
เงินไดเปนจํานวนรอยละหนึ่งรอยของรายจายในการจางคนพิการดังกลาว ตามมาตรา 3 ของพระ
ราชกฤษฎีกาฉบับที่ 499 พ.ศ. 2553
แตเดิมคาใชจายที่เปนเงินเดือนหรือคาจางคนพิการ นายจางสามารถนําคาจางนั้นมาหัก
เปน คาใชจายไดเ ทาที่จายจริงเทานั้น เชน คาจางคนพิก ารปละ 120,000 บาท ก็นํามาหัก เปน
คาใชจายของกิจการได 120,000 บาท ไมตางจากลูกจางทั่วไปแตอยางใด เพื่อสรางแรงจูงใจให
นายจางจางแรงงานคนพิการมาตรา 3 ของพระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 499 พ.ศ. 2553 กําหนดวา
“ใหย กเวนภาษีเงิน ไดตามสวน 2 และสวน 3 หมวด 3 ในลัก ษณะ 2 แหงประมวลรัษ ฎากรใหแก
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 หรือบริการแกลกู จางที่
เปนคนพิการ
นายจางหรือเจาของสถานประกอบการมีสิทธิไดรับยกเวนภาษีเงินไดเปนจํานวนรอยละหนึ่ง
รอยของรายจายในการจัดใหมีอุปกรณสิ่งอํานวยความสะดวก หรือบริการดังกลาวแกลูกจางที่เปน
คนพิการ โดยทั่วไปรายจายเกี่ยวกับสวัสดิการในการจางงาน เชน อุปกรณ สิ่งอํานวยความสะดวก
หรือบริการในอาคาร สถานที่ ยานพาหนะ บริการขนสงหรือบริการสาธารณะ นายจ างสามารถนํา
คาจางนั้นมาหักเปนคาเสื่อมราคาหรือคาใชจายไดแลวแตกรณี ในกรณีที่นายจางหรือเจาของสถาน
ประกอบเสีย คาใชจายเพื่อสรางสิ่งอํานวยความสะดวกแกลูก จางเปน เงิน 100,000 บาท ยอม
สามารถหากหักเปนเสื่อมราคาหรือถือเปนรายจายได 100,000 บาทอยูแลวตามปกติ
แตเพื่อสงเสริมใหมีการจางแรงงานพิการ มาตรา 4 ของพระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 499 พ.ศ.
2553 กําหนดวา “ใหยกเวนภาษีเงินไดตามสวน 2 และสวน 3 หมวด 3 ในลักษณะ 2 แหงประมวล
รัษฎากร ใหแกเจาของอาคาร สถานที่ ยานพาหนะ บริการขนสงหรือผูใหบริการสาธารณะอื่น ซึ่งได
จัดอุปกรณ สิ่งอํานวยความสะดวกหรือบริการในอาคาร สถานที่ ยานพาหนะ บริการขนสง หรือ
บริการสาธารณะอื่นใหแกคนพิการในการเขาถึงและใชประโยชนไดตามกฎหมายวาดวยการสงเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (มาตรา 37) สําหรับเงินไดเปนจํานวนรอยละหนึ่งรอยของรายจาย
ที่ไดจายเปนคาใชจายในการจัดใหมีอุปกรณสิ่งอํานวยความสะดวก หรือบริการดังกลาว”
นั่น หมายความวารั ฐบาลไดช วยออกค าใช จายเพื่ อสวั สดิ ก ารแก ลู กจ างพิ การในรู ปของ
ประโยชนทางภาษี นายจางหรือเจาของสถานประกอบการเสียภาษีอัตราเทาใด ก็ไดรับประโยชน
เทากับรอยละของอัตราภาษีนั้น
โดยทั่วไปหางหุนสวนบริษัทเสียภาษีในอัตรารอยละ 23 ยอมหมายความวารัฐบาลไดชวยออก
คาใชจายเพื่อสรางสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับลูกจางพิการในรูปภาษีรอยละ 23 ซึ่งนายจางหรือ
เจาของสถานประกอบการหรือเจาของอาคาร สถานที่ ยานพาหนะ บริการขนสงหรื อผูใ หบริการ
สาธารณะอื่น ไดเสียคาใชจายสรางสิ่งอํานวยความสะดวกแกลูกจางพิการหรือจัดใหคนพิการเขาถึง
และใชประโยชนได เปนจํานวนเงิน 100,000 บาท รัฐบาลก็ชวยออกคาใชจายดังกลาวดวย เปนเงิน
จํานวน 100,000 × 23/100 = 23,000 บาท แสดงวานายจางหรือเจาของสถานประกอบการจายจริง
เพียง 77,000 บาทเทานั้น
คาสรางสิ่งอํานวยความสะดวก 1 แสนบาท
รัฐบาลชวยจาย = 100,000 × 23/100บาท
= 23,000บาท
ทั้งนี้ตองไมลืมวา สิทธิประโยชนทางภาษีนายจางหรือเจาของสถานประกอบการจะไดรับ
ก็ตอเมื่อมีลูกจางที่มีบัตรประจําตัวคนพิการเขาทํางานเทานั้น
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3. มีลูกจางพิการมากกวารอยละ 60 ของลูกจางทั้งหมด
ตามมาตรา 38 ของ พ.ร.บ.สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 กําหนดวา
“นายจาง หรือเจาของสถานประกอบการที่จางคนพิการเขาทํางานมากกวารอยละหกสิบของลูกจาง
ในสถานประกอบการนั้นโดยมีระยะเวลาจางเกินกวาหนึ่งรอยแปดสิบวันในปภาษีใดมีสิทธิไดรับ
ยกเวนภาษีเงินไดในปภาษีนั้น ทั้งนี้ตามที่กฎหมายกําหนด”
ในกรณีนี้กรมสรรพากรตองการใหมีการยกเวนภาษีเงินไดแกกจิ การซึ่งตองใชแรงงานจํานวน
มาก จึงไดเสนอใหนายจางหรือเจาของสถานประกอบการที่จางแรงงานคนพิการเกินกวารอยละ 60
มีสิทธิไดรับยกเวนหรือลดหยอนเพิ่มเติมอีก รอยละหนึ่งรอย ซึ่งเรื่องนี้ไดผานความเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรีคงจะออกเปนกฎหมายโดยเร็ววัน
นั่นหมายความวานายจางหรือเจาของสถานประกอบการที่จางแรงงานคนพิการเกินกวารอย
ละ 60 มีสิทธินําคาจางคนพิการมาหักเปนรายจายได 3 เทาของคาใชจายจริง กรณีที่จางคนพิการ
100,000 บาท/ คน/ ป ก็มีสิทธิหักคาใชจายไดถึง 300,000 บาท/ คน/ ป หากไดจางคนพิการเปน
จํานวนมากยอมนาเชื่อไดวานายจางหรือเจาของสถานประกอบการนั้นจะไมมีกําไรทางภาษีที่ตองไป
เสียภาษีแตอยางใด
4. สิทธิประโยชนอื่นสําหรับนายจาง
มาตรา 39 วรรคสอง ของ พ.ร.บ.พระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
พ.ศ. 2550 กําหนดวา “ในกรณีที่รัฐหรือหนวยงานของรัฐจะพิจารณาใหสัมปทาน การส งเสริมการ
ลงทุน การประกาศเกีย รติคุณ สินเชื่อ รางวัล เครื่องราชอิสริยาภรณ หรือสิทธิประโยชนอื่นใด แก
นายจาง หรือสถานประกอบการใด ใหนําขอมูลที่ไดประกาศตามวรรคหนึ่งมาประกอบการพิจารณา
ดวย”
นอกจากสิทธิประโยชนทางภาษีที่นายจางหรือเจาของสถานประกอบการไดรับจากการจาง
ลูกจางพิการแลวนั้น ยังมีสิทธิประโยชนอื่นที่นายจางหรือเจาของสถานประกอบการอาจไดรับตาม
มาตรา 39 วรรค 2 ดังที่กลาวขางตน ปจจุบันสํานักงานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
แหงชาติ (พก.) ไดคัดเลือกนายจางหรือเจาของสถานประกอบการที่จางแรงงานคนพิการไวเกินกวา
ระบบสัดสวนการจางงานกําหนด ใหไดรับใบประกาศเกียรติคุณในวันที่ 3 ธันวาคม ของทุกป โดยมี
ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีเปนผูมอบประกาศเกียรติคุณดังกลาว
ปจจุบันนี้ พก. มีการประกาศเกียรติคุณใหแกองคกรเอกชนทีเ่ ชิดชูคุณคาแหงความเทาเทียม
กันของคนพิการ ซึ่งรวมถึงองคกรเอกชนที่ไดจางงานคนพิการเปนจํานวนมาก และจัดสวัสดิการ
ใหแกคนพิการไดอยูอยางบุคคลทั่วไปดวย
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5. ตัวอยางการเสียภาษีในกรณีจา งหรือไมจา งคนพิการ
บริษัทใจดี มีรายได จากการขายสินคาเปนจํานวนเงิน 200 ลานบาท มีลูกจาง 1,000 คน
คาแรงถัวเฉลี่ย 1 แสนบาท /คน /ป มีคาใชจายอื่น ๆ รวมกันเปนเงิน 90 ลานบาท บริษัทใจดีเสียภาษี
ในอัตรารอยละ 23 อยากทราบวาบริษัทฯ ตองจางแรงงานคนพิการกี่คน ถาไมจางตองจายเงินสมทบ
ภาษี = ( เงินได - คาใชจาย ) x (อัตราภาษี / 100)
เขากองทุนเปนจํานวนเงินเทาใด หากจางแรงงานคนพิการ บริษัทใจดีจะไดรับสิทธิประโยชนในทาง
ภาษีเทาใด
จากตัวอยางขางตน 
บริษัทฯ มีเงินได 200 ลานบาท - คาแรง 100 ลานบาท - คาใชจายอื่น ๆ 90 ลานบาท
= มีกําไร 10 ลานบาท
เสียภาษี = 10 ล. *23/100 = 2.3 ลานบาท
1)กรณีที่ 1 หากบริษัทใจดีไมจางงานคนพิการ
หากยึดตามมติคณะรัฐมนตรี นายจางหรือเจาของสถานประกอบการตองจางคนพิการใน
สัดสวนลูกจางทั่วไป 100 คนตอลูกจางคนพิการ 1 คน ถาไมจางตองจายเงินสมบทเขากองทุน
จํานวนเทากับคาแรง
จํานวนเงินสมบทเขากองทุน = คาแรงขัน้ ต่ําสุดของประเทศ 300 บาท x 365 วัน x จํานวนคน
ขั้นต่ําสุดของประเทศคูณดวย 365 วัน คูณดวยจํานวนคนพิการที่ตองจางบริษัทใจดีตองจาง
แรงงานคนพิการ = 1,000/100 = 10 คน
หากบริษัท ฯ ไมจางคนพิก ารเขาทํางาน ก็มีห นาที่ตามกฎหมายตองจายเงิน สมทบเขา
กองทุน เปน จํานวนเงินเทากับ คาแรงขั้นต่ําที่สุดของประเทศ 300 บาท คูณ 365 วัน คูณ 10 คน
=1,095,000 บาท
นั่น หมายความวาบริ ษัท ใจดีจ ะตองเสีย ภาษี 2.3 ล านบาทและต องจ ายเงิ นเข ากองทุ น
1,095,000 บาท รวมเปนเงินทั้งหมด 3,395,000 บาท
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อยางไรก็ตาม ขณะนี้กรมสรรพากรวินิจฉัยวา เงินที่จายเขากองทุนเปนรายจายตามกฎหมาย
ที่น ายจางมีห นาที่จายทําใหสามารถนําจํานวนเงิน ที่จายไปหัก คาใชจายในการคํานวณภาษีได
(หนังสือที่ กค 0702/2904 ลงวันที่ 11 เมษายน 2555)
2) กรณีที่ 2 หากบริษัทใจดีจา งคนพิการ
ถาบริษัทฯ จางคนพิการเขาทํางาน 10 คน แทนการจางคนทั่วไป บริษัทใจดียังมีคนงาน
1,000 คน แทนที่จะถือเปน รายจาย 100 ลานบาท ก็สามารถถือเปน รายจายไดถึง 101 ลานบาท
(คนพิการ 10 คน ถือเปนรายจายเพิ่มไดอีกคนละ 1 แสนบาท)
ในทางภาษีทําใหบริษัทใจดีมีกําไร = 200 ลานบาท – 101 ลานบาท – 90 ลานบาท
= 9 ลานบาท
คิดเปนภาษีทีตองเสียเทากับ 9 ลานบาท * 23/100 = 2,070,000 บาท
3) เปรียบเทียบระหวางกรณีไมจา งคนพิการกับกรณีจางคนพิการ
เมื่อเปรียบเทียบกรณีที่บริษัทใจดีไมจางคนพิการเขาทํางาน ตองเสียภาษีเต็มจํานวนและ
ตองจายเงิน สมทบเข ากองทุน ถึง 1,095,000 บาท แตถาจางพิก ารเขาทํา งานจะทําใหเ สีย ภาษี
นอยลง 230,000 บาท และไม ตองจา ยเงิน เข ากองทุ น เทากั บ บริษัท ใจดีป ระหยัดเงิ น ทั้งหมด
1,325,000 บาท
4) กรณีที่ 3 กรณีทบี่ ริษัทใจดีไมตองเสียภาษีเลย
ดังนั้น หากบริษัทใจดีจางคนพิการเขาทํางานแทนคนทั่วไปเพียงแค 100 คน ไมตองถึง
รอยละ 60 ของลูกจางทั้งหมด บริษัทใจดีก็ไมตองเสียภาษีแตอยางใด เนื่องจากการที่บริษัทสามารถ
นําเงินเดือนและคาใชจายในการจางคนพิการมาเปนรายจายสองเทา ทําใหบริษัทไมมีกําไรทางภาษี
มาคํานวณภาษี
แตก รณีสิท ธิป ระโยชนทางภาษีสําหรับ นายจ างที่มีลูก จางพิก ารมากกวารอยละ 60 ของ
ลูกจางทั้งหมดเปนไปตามมาตรา38 ที่กําหนดวา “นายจาง หรือเจาของสถานประกอบการที่จางคน
พิการเขาทํางานมากกวารอยละหกสิบของลูกจางในสถานประกอบการนั้นโดยมีระยะเวลาจางเกิน
กวาหนึ่งรอยแปดสิบวันในปภาษีใดมีสิทธิไดรับยกเว นภาษีเงินไดในปภาษีนั้นทั้งนี้ตามที่กฎหมาย
กําหนด” ในกรณีนี้ใหมีการยกเวนภาษีเงินไดแกกิจการซึ่งตองใชแรงงานจํานวนมาก จึงไดเสนอให
นายจางหรือเจาของสถานประกอบการที่จางแรงงานคนพิการเกินกวารอยละ 60 มีสิทธิไดรับยกเวน
หรือลดหยอนเพิ่มเติมอีก รอยละหนึ่งร อย ตามพระราชกฤษฎีก าฯ (ฉบับ ที่ 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
พิก ารหรือผูดูแลคนพิการแทนการจางงานก็ได ตามมาตรา 35 โดยการใหสัมปทาน จัดสถานที่
จําหนายสินคาหรือบริการจัดจางเหมาชวงงานหรือจางเหมาบริการโดยวิธีกรณีพิเศษ ฝกงานหรือจัด
ใหมีอุปกรณหรือสิ่งอํานวยความสะดวก ลามภาษามือ หรือใหความชวยเหลืออื่นใดแกคนพิการหรือ
ผูดูแลคนพิการก็ได ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนดในระเบียบ
6. สิทธิทางภาษีเพื่อสังคมในกรณีอื่นๆ
1) สิทธิประโยชนทางภาษีสําหรับคนพิการ สําหรับคนพิการที่มีบัตรประจําตัวคนพิการ
ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 281 (พ.ศ. 2554) เลม128ตอนที่ 32 ราชกิจจานุเบกษา 9 พฤษภาคม 2554
ออกตามความในประมวลรัษฎากรวาดวยการยกเวนรัษฎากรวาดวยการลดหยอนภาษีเงินไดใหแก
คนพิการมีอายุไมเกินหกสิบหาปบริบูรณในปภาษีไดรับ เฉพาะสวนที่ไมเกินหนึ่งแสนเกาหมื่นบาท
สําหรับปภาษีนั้น รวมทั้งคนพิการดังกลาวสามารถไปลงทะเบียนรับเบี้ยความพิการเดือนละ 500
บาทตลอดชีพที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีภูมิลําเนาตามทะเบียนบานดวย
2) สิ ท ธิ ป ระโยชน ท างภาษี สํ า หรั บ ผู ดู แ ลคนพิ ก ารสํ า หรั บ ผู ดู แ ลคนพิ ก ารตาม
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 37) พ.ศ. 2552 บัญญัติวาใหเพิ่มเติมความ
ตอไปนี้เปน (ฎ) ของ (1) ในมาตรา 47 แหงประมวลรัษฎากร (ฎ) คาอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดา สามี
หรือภริยา บุตรชอบดวยกฎหมายหรือบุตรบุญธรรมของผูมีเงินได บิดามารดาหรือบุตรชอบดวย
กฎหมายของสามีหรือภริยาของผูมีเงินได หรือบุคคลอื่นที่ผูมีเงินไดเปนผูดูแลตามกฎหมายวาดวย
การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการคนละหกหมื่นบาท โดยบุคคลที่อยูในความอุปการะ
เลี้ยงดูตองเปนคนพิการ ซึ่งมีบัตรประจําตัวคนพิการตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมและพัฒนา
คุณ ภาพชีวิตคนพิการ หรือเปน คนทุพพลภาพ มีรายไดไมเ พีย งพอตอการยังชีพและอยูในความ
อุปการะเลี้ยงดูของผูมีเงินได วรรคสองบัญญัติวา การหักลดหยอนบุตรบุญธรรม ใหหักไดในฐานะ
บุตรบุญธรรมเพียงฐานะเดียว และบุคคลอื่นที่เปนผูดูแลคนพิการสามารถนํามาหักลดหยอนได 1
คน
3) สิทธิประโยชนทางภาษีการบริจาคสําหรับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลเปนไปตาม
พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรวาดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ 519) พ.ศ.
2554 เกี่ยวกับกับการยกเวนภาษีใหแกบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลที่บริจาคใหคนพิการไดรับสิทธิ
ประโยชนตามมาตรา 20 ไดรอยละหนึ่งรอยแตเมื่อรวมกับวงการบริจาคเพื่อการศึกษาและสนาม
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กีฬาหรือสนามเด็กเลนไมเกินรอยละ 10 ทั้งนี้ ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได
(ฉบับที่214) กําหนดรายจายที่เปนทรัพยสินจะตองเปนทรัพยสินที่เกี่ยวของโดยตรงและไดมาใน
ระหวางเวลาการดําเนิน งานของโครงการของรัฐ ในการจัด ใหคนพิก ารไดรับ สิท ธิเ ขา ถึงและใช
ประโยชนไดจากสิ่งอํานวยความสะดวกอันเปนสาธารณะตลอดจนสวัสดิการและความชวยเหลืออื่น
ตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยจะตองแสดงหลักฐานเปน
หนังสือที่พิสูจนไดวาไดจายคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการของรัฐใหแกหนวยงานของรัฐซึ่ง
จัดใหคนพิการไดรับสิทธิเขาถึงและใชประโยชนไดที่ออกโดยหนวยงานของรัฐนั้น
คาดหวังไววา เมื่อคนพิการ และญาติๆ ของคนพิการไดทราบถึงกฎหมาย และสิทธิ์ ที่คนพิการ
พึงไดรับ และรูจักที่จ ะใชใหเ กิดประโยชนกับการสรางโอกาสในการทํางานใหกับตัวคนพิการเอง
สําหรับสถานประกอบการก็จะไดทราบสิทธิประโยชนที่รับคนพิการเขาทํางานอยางแทจริง
(http://icare.kapook.com/disability.php?ac=detail&s_id=72&id=3116)
1.1. กําหนดนโยบายที่เหมาะสม (Policy)นโยบายตองมีความสอดคลองกับสภาพปญหา
และบริบทของพื้นที่ที่เปนที่ตั้งของศูนยในการใหบริการและสนับสนุนแกผูทุพลภาพ ทั้งดานจิตใจ
รางกาย และอาชีพ
1.2. มาตรการทางสังคมและภาคีเครือขาย (Social & Network)กําหนดมาตรการทาง
สังคมและภาคีเครือขายที่จะเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานโดยเฉพาะในสวนของนโยบาย
กลยุทธ และแผนดําเนินงานในแตละองคกรที่เกี่ยวของ ทั้งระยะสั้นและระยะยาวที่เกิดจากเวทีการมี
สวนรวม
1.3. มาตรการสารสนเทศและเทคโนโลยี (Information &Technology) กําหนด
มาตรการนโยบาย กลยุท ธ และแผนดําเนิน งานดานสารสนเทศและเทคโนโลยีที่ป ระกอบดว ย
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 และบริบทของพื้นที่
2.4. บุคลากร (Staff) : มีความชัดเจนและเปนเอกเทศในบางสวนงาน และมีการบูรณาการ
อยางชัดเจนในบางสวนงานหรือเปน แบบผสมผสาน ทั้งนี้อาจตองดูถึงความพรอม
ความยืดหยุน ที่กําหนดไวใ นแผนอยางเปน รูป ธรรมและมีก รอบเวลาและวิธีก ารที่
ดําเนินการไดอยางตอเนื่องและเปนไปไดที่ลอไปกับ โครงสรางองคการ และระบบการ
ปฏิบัติงาน
2.5. ทักษะ ความรู ความสามารถ (Skill): มีความชัดเจนในแผนพัฒนาบุคลากร และการ
สรรหาบุค ลากรที่เ ปน ไปตามความต องการ และมี ก ารบู รณาการอย างชัด เจนใน
บางสวนงานหรือเปนแบบผสมผสาน ทั้งนี้อาจตองดูถึงความพรอม ความยืดหยุน ที่
กําหนดไวในแผนอยางเปนรูปธรรมและมี กรอบเวลาและวิธีการที่ดําเนินการไดอยาง
ตอเนื่องและเปนไปไดที่ลอไปกับ โครงสรางองคการ ระบบการปฏิบัติงาน และอัตรา
ของบุคลากร
2.6. รูป แบบการบริหาร (Style): บริห ารอยางมีสวนรวม ทั่วถึง พรอมเพีย งโดยภาคี
เครือขายทั้งในดานบุคลากร งบประมาณ เครื่องมือ และอื่นๆโดยเฉพาะงบประมาณ
อาจมีก ารคิดสัดสวนสําหรับ งบประมาณของภาคีเ ครือขายที่เ กี่ย วของ เชน สถาน
ประกอบการ รัฐบาล กองทุน NGO ฯลฯ โดยอาจดูรูปแบบการคิดตาม ศาสตราจารย
วิ ริ ย ะ นามศิ ริ พ งศ พั น ธุ ในประเด็ น กฎหมาย และมาตรการทางภาษี แ ละผล
ประกอบการ
2.7. คา นิย มรวม (Shared Values): กําหนดคานิย มรวมในองคก ร เพื่อเปน แนวทาง
เดียวกันในการนําองคกรสูเปาหมายที่กําหนด
2.8. มาตรฐานผูพิการแตละประเภท (Disabilities Standards)ควรจัดทํามาตรฐานผู
พิการ แตละประเภท เพื่อความชัดเจนในการใหบริการและการสนับสนุ นดานจิตใจ
สภาพรางกาย และการประกอบอาชีพ อยางเปนองครวมมีศักดิ์ศรี และยังสามารถลด
ขอขัดแยง ขอรองเรีย น และอื่นๆ ระหวางผูทุพลภาพ ผูรวมงาน ผูประกอบการ และ
บุคคลหรือเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ
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2.9. มาตรฐานอาชีพสําหรับผูพิการแตละอาชีพ (Career Standards for Disabilities)
ควรจัดทํามาตรฐานอาชีพผูพิการแตละอาชีพ เพื่อความชัดเจนในการใหบริการและ
การสนับสนุนดานการประกอบอาชีพ อยางมีศักดิ์ศรี และยังสามารถลดขอขัดแยง ขอ
รองเรี ย น และอื่น ๆ ระหวางผู ทุพลภาพ ผูร วมงาน ผูป ระกอบการ และบุค คลหรื อ
เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ เชนเดียวกับมาตรฐานผูพิการแตละประเภท
2.10. มาตรฐานการใหบริการและสนับสนุน (Service & Support Standards)
ควรจัดทํามาตรฐานอาชีพผูพิการแตละอาชีพ เพื่อความชัดเจนในการใหบริการและ
การสนับสนุนดานการประกอบอาชีพ อยางมีศักดิ์ศรี และยังสามารถลดขอขัดแยง ขอ
รองเรี ย น และอื่น ๆ ระหวางผู ทุพลภาพ ผูร วมงาน ผูป ระกอบการ และบุค คลหรื อ
เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ เชนเดียวกับมาตรฐานผูพิการแตละประเภท
3. Process (กระบวนการ/ขั้นตอนในการดําเนินงาน)
3.1. การปรับกระบวนการใหบริการใหม (New Service Process) โดยใหสอดคลองกับ
มาตรฐานการใหบริการ และการสนับสนุน และบริบทของพื้นที่ โดยมีกระบวนการหลักดังนี้
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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แผนภาพที่ 20 Flow Chart แสดงขั้นตอนหลักการใหบริการและสนับสนุนของศูนยฟนฟู
สมรรถภาพในการทํางานของผูทุพลภาพ
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4. Outputs (สินคา/บริการ)
4.1 การมีอาชีพของผูพิการ (Career) โดยมีความครอบคลุมตามมาตรฐานผูพกิ ารแตละ
ประเภท และมาตรฐานอาชีพสําหรับผูพ ิการแตละอาชีพ ดังนี้
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
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บทที่ 5
บทสรุปผล และขอเสนอแนะ
การวิจัย ปจ จัยที่ ปจจัยที่มีผลตอการจางงานผูพิการและผูทุพพลภาพนี้เ ปนการวิจัย แบบ
ผสมผสาน เพื่อศึกษาเปรียบเทียบระบบการจางงานคนพิการและผูทุพพลภาพ ของราชอาณาจักร
ไทยกับ ระบบการจางงานคนพิการและผูทุพพลภาพ ที่เ ปน แบบอยางที่ดีในการดําเนิน งานของ
ตางประเทศศึกษาศึกษาปจจัยที่มีผลตอการจางงานผูพิการและผูทุพพลภาพทั้งที่เขารับการฟนฟูที่
ศูน ย ฟน ฟู สมรรถภาพคนงานของสํ า นัก งานประกั น สัง คมและไม ได เ ขา รั บ การฟ น ฟู ในระบบ
ประกันสังคมและศึกษาปญหาอุปสรรค ทัศนคติ คานิยมของสังคมไทยที่มีผลตอการจางงานคน
พิการและผูท ุพพลภาพ ในระบบประกันสังคมทั้ง 2 กองทุนและวิเคราะหศึกษาปญหาและอุปสรรคที่
มีผลตอการจางงาน ของผูพิการและผูป ระกัน ตนทุพพลภาพในระบบประกันสังคมทั้ง 2 กองทุน
ศึกษาแนวทางการสงเสริมและสนับสนุนใหผูพิการและผูประกันตนทุพพลภาพในระบบประกันสังคม
กลับ เขาสูตลาดแรงงานอยางมีศัก ดิ์ศรี และ ประเมิน ผลสัมฤทธิ์ใ นการกลับ เขาสูตลาดแรงงาน
ระหวางคนพิก ารในระบบประกันสังคมที่ผานการฟน ฟูสมรรถภาพจากหนวยงานดานการฟน ฟู
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 ผลการศึกษาสามารถสรุปไดดังนี้
สรุปผลการศึกษา
จากผลการศึกษาขอมูลการสงเสริมการจางงานผูพิการ พบวา ในแตละประเทศมีกิจกรรมที่
มีลักษณะการสงเสริมที่คลายคลึงกันตั้งแตระบบการลงทะเบียนผูพิการ เพื่อทราบขอมูลผูพิการที่มี
ความตองการทํางาน และกระบวนการประเมิน เพื่อวิเคราะหความเหมาะสมกับสภาพรางกายและ
ความสนใจในการฝ ก อาชีพ การฝ ก ทดลองอาชี พ กับ นายจ าง การปรั บ เปลี่ย นงาน 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) ศูน ยจางงานและสนับสนุน การดํารงชีพสําหรับ ผูพิการ (Employment and Life
Support Centers for Persons with Disabilities) (4)ศูนยพัฒนาความสามารถทางวิชาชีพสําหรับ
บุคคลที่มีความพิการ (Vocational Ability Development Centers for Persons with Disabilities)
(5) ศูน ยสนับ สนุน สําหรับการพัฒนาตนเองของผูพิก าร (Support Centers for Persons with
Developmental Disabilities) และ(6) ศู น ย ใ ห คํ า ปรึ ก ษาและสนั บ สนุ น ผู ป ว ยที่ รั ก ษายาก
(Consultation and Support Centers for Intractable Diseases) โดยในแตละหนวยงานมีภารกิจที่
มีความเกี่ยวของ เชื่อมโยงกันอยางเปนระบบ ในประเทศเกาหลีใตมีลักษณะการสงเสริมที่คลายคลึง
กับประเทศญี่ปุน
สวนในประเทศออสเตรเลียซึ่งเปนรัฐสวัสดิการมีการสงเสริมและจัดระบบการจางงานโดย
เนน การมีส วนรวมของครอบครั ว และชุมชนเปน สําคั ญ โดยงบประมาณที่ สนับ สนุ น เปน การ
สนับสนุนใหชุมชนพึ่งพาตนเองเปนหลัก เชนการใหงบประมาณแบบกลุมผูพิการในชุมชน หรือจาย
งบประมาณตรงกับผูที่ดูแลผูพิการ หรือการสนับสนุนงบประมาณใหกับนายจางที่จางงานผูพิการใน
การจางงาน ทั้งนี้มีหนวยงานรัฐวิสาหกิจเพื่อการจางงานผูพิการเปนศูนยกลาง ทั้งในรูปแบบการ
สงเสริ มการจา งงาน และการเปน คนกลางในการซื้ อขายผลิ ตภั ณ ฑ ที่เ ปน ผลผลิ ตจากผูพิ ก าร
ตลอดจนการกําหนดราคากลางผลิตภัณฑใหกับผูซื้อและผูขาย
ในระบบการสงเสริมการจางงานผูพิการในประเทศไทยในทุกกลุม สิ่งที่มีความแตกตางจาก
ประเทศอื่นอยางชัดเจนคือ หนวยงานภาครัฐอยูในกระทรวงแรงงานและสวัสดิการ บางสวนอยูใน
กระทรวงพัฒนาสังคม และอาจมีขอมูลบางสวนที่เกี่ยวของกับผูพิการคือกระทรวงสาธารณสุข ที่มี
ภารกิจ ดานการฟน ฟู และการออกใบรับ รองความพิก าร ทําใหอาจมีปญ หาและอุป สรรคที่ตอง
ประสานงานกันทั้งดานขอมูล ความเชื่อมโยง การสงตอเพื่อใหเกิดการจางงานในทั้ง ในระบบและ
นอกระบบประกันสังคม อยางไรก็ตามสํานักงานประกันสังคม โดยกระทรวงแรงงานและสวัสดิการ
สังคม ไดตั้งศูนยฟนฟูคนงานที่มีที่ตั้งในสวนกลาง คือศูน ยฟน ฟูคนงานปทุมธานี และ 3 ศูน ยใ น
ภูมิภาค เชียงใหม ขอนแกนและระยอง ซึ่งมีภารกิจคลาย ๆ กับศูนยพัฒนาความสามารถทางวิชาชีพ
สําหรับบุคคลที่มีความพิการ (Vocational Ability Development Centers for Persons with
Disabilities) อยางไรก็ตามขอจํากัดคือกลุมเปาหมายที่จะไดรับโอกาสในการเขามารับการฟนฟู เปน
เพียงผูที่อยูในระบบประกันสังคมใน 2 กองทุนเทานั้น และงบประมาณสวนใหญมาจากสํานักงาน
ประกันสังคม หรือกองทุนประกันสังคม และที่สําคัญสิ่งที่ยังขาด ในภายหลังการอบรมจากศูนยฟนฟู
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คนงาน ยังไมมีหนวยงานที่รับผิดชอบเปนการเฉพาะ ที่จะประสานงานในการสงเสริมการจางงานผู
พิก าร ซึ่งเปน ผูขับ เคลื่อนในกระบวนการสงเสริมการจางงานใหกั บ ผูพิก ารทั้งระบบโดยจะพบ
หนวยงานนี้ของประเทศญี่ปุนคือ สํานักงานจางงานสาธารณะ (Hello work: Public Employment
Office)
สรุ ป ผลวิ เ คราะห แ ละสั ง เคราะห ที่ เ ป น แบบอย า งที่ดี ม าประยุ ก ต ใ ช ต ามความ
เหมาะสม
1. การมีหนวยงานกลางในการประสานงานที่เกี่ย วของกับการจา งงานที่เปนการ
เฉพาะสําหรับผูพิการตามแบบอยาง ประเทศญี่ปุน ที่พบวามีหนวยงานที่เรียกวา สํานักงานจาง
งานสาธารณะ ที่เปนศูนยกลางการประสานงาน สําหรับการจางงานผูพิการ และหนวยงานนี้มีหนาที่
หลักในการประสานงานใหกับศูนยฟนฟู ศูนยพัฒนาอาชีพ และศูนยดํารงชีพใหกับผูพิการ หนาที่
หลักของหนวยงานนี้คือ (1) การขึ้นทะเบียนการจางงาน และการใหคําปรึกษาดานอาชีพ (2) การ
เปดการประกันตําแหนงการวางงาน (3) แนะนําการเปดโควตาการจางงานใหกับนายจาง (4) บริการ
ลงทะเบียนการจางงาน เพื่อใหเปนไปตามโควตาที่กําหนด (5) สนับสนุนและจัดเตรียม เพื่อเขาสูที่
ทํางานและการจางงานอยางตอเนื่อง และ (6) ประสานงานความรวมมือกับหนวยงานอื่น ๆ ประเทศ
ออสเตรเลีย พบวามีก ารจัดตั้งองคก รรัฐวิสาหกิจ เพื่อการจางงานผูพิก าร ดําเนิน งานคลายกั บ
ประเทศญี่ปุน แตที่เพิ่มเติมคือ การเปนศูนยกลางในการจัดซื้อ/จาง ผลิตภัณฑใหกับผูวาจาง กับผู
พิการ และในประเทศเกาหลีใ ต รัฐ บาลเปนผูริเริ่ม โดยมีนโยบายกําหนดใหหนวยงานราชการ มี
ตําแหนงงานสําหรับผูพิการ โดยตรงและรัฐเปนผูสงเสริม โดยมีกระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการ
สังคมเปนแกนนํา
2. การสงเสริมการจางงาน โดยการสนับสนุนงบประมาณใหกับนายจาง โดยรัฐบาล
มีนโยบายที่เปนรูปธรรม ในการสนับสนุนนายจางที่มีการจางงานงานใหกับผูพิการ ทั้งในรูปแบบที่
เปนคาจาง และงบประมาณสนับสนุนดานคุณภาพชีวิตและการดํารงชีพในการทํางานของผูพิการ
อยางชัดเจน
3. การสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนและการรวมกลุม 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. การสงเสริม คุณ ภาพชี วิต แบบองครวม ประเทศญี่ปุน มีห นวยงานที่หลากหลาย
หนวยงานที่มีระบบการดูและผูพิการ ไมเ พีย งแตก ารจางงานผูพิก ารเทานั้น จะเห็น ไดวามีก าร
ออกแบบโครงสรางหนวยงานที่มีความเชื่อมโยง ตั้งแตการเกิดความพิการ การฟนฟูทางการแพทย
การสนับสนุน การจางงานในระบบ การพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งในที่ทํางาน การเดิน ทางไป-กลับ ที่
ทํางาน และการใชชีวิตในบาน ชุมชน คลายคลึงกับประเทศออสเตรเลีย ที่ใชแนวทางการมีสวนของ
ชุมชนเปนผูดูแล หรือการสงเสริมการรวมกลุมในชุมชน โดยรัฐเปนผูสนับสนุนงบประมาณตรงไปยัง
ชุมชน หรือกลุมที่จัดตั้ง
สําหรับประเทศไทยพบวา มีห นวยงานที่มีความเกี่ยวของกับ การจางงานผูพิการ โดยมี 2
กระทรวงหลักที่มีหนวยงานสนับสนุนผูพิการทั้งประเทศ โดยกระทรวงแรงงาน และกระทรวงพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย ซึ่งแยกกันชัดเจนโดยที่สํานักงานประกันสังคมดูแลผูพิการในระบบ
ประกันสังคม สวนผูพิการทั่วไป เปนความรับผิดชอบของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย สวนเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต เชนการฟนฟูทางการแพทยอยูในสวนหนึ่งของกระทรวง
สาธารณสุข และการอุดหนุนงบประมาณ สวนใหญกระจายงบประมาณไปยังทองถิ่นตาง ๆ เชน เงิน
สงเคราะหรายเดือน จะเห็นไดวายังไมมีหนวยงานในที่เปนหนวยงานหลัก ที่เปนศูนยกลางสําหรับ
การจางงานสําหรับผูพิการ หรือเชื่อมโยงประสานงาน เพื่อการดูและในเชิงระบบอยางเปนทางการ
จากผลการศึกษาพบวาภายหลังจากผูประกันตน ไดรับการบาดเจ็บ จนเกิดความพิการ ยังมี
ปจจัยที่เกี่ยวของที่เปนปญหาและอุปสรรคหลายประการ เชน 1) ปญหาสวนบุคคลทั้งดานรางกาย
และจิตใจ ความจําเปนที่จะตองการไดรับการฟนฟูทางการแพทย ปญหาการดํารงชีพระหวางการ
ฟนฟู ที่อยูอาศัย การปรับตัวของครอบครัว โดยในแตละคนตองใชเวลาแตกตางกันออกไปตามสภาพ
ของปญหา ขั้นตอนเหลานี้ทําใหผูประกันตนขาดการสื่อสาร ติดตอหรืออาจมีปญหาในการติดตาม
ข อ มู ล ข า วสารหรื อ ช อ งทางในการเข า มายั ง ศู น ย ฟ น ฟู ค นงาน 2) ป ญ หาจากการจ า ง เช น
ผูประกอบการไลออก ไมสามารถทํางานในตําแหนงเดิมได ทําใหเกิดชองวางที่สําคัญในการกลับมา
ทํางานระบบประกันสังคม 3.) ปญหาในการใชชีวิตประจําวัน ทั้งในครอบครัวและสังคม การไมไดรับ
การอํานวยความสะสะดวก ทั้งการเดินทางมาทํางาน การใชชีวิตในสถานที่ทาํ งาน หรือการใชชีวิตใน
สังคมเชน สถานที่สาธารณะตาง ๆ
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ผลการศึกษาปจจัยที่มีผลตอการจางงานผูพกิ าร
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 โดยมีอายุเฉลี่ย 41.06 ปผูผานการฟนฟูสวนใหญมี
สถานการสมรส คู รอยละ 44.0 รองลงมาไดแก โสดรอยละ 38.0 และหยา/แยก รอยละ 11.6
ตามลํ า ดั บ ผู ผ า นการฟ น ฟู ส ว นใหญ มี ร ายได อ ยู ใ นช ว ง5,001-10,000บาท/เดื อ น ร อ ยละ 4.2
รองลงมาไดแก นอยกวา 5,000บาท/เดือนรอยละ 33.0 และหยา/แยกและ 10,001-20,000บาท/
เดือน รอยละ 21.4 ตามลําดับโดยมีรายไดเฉลี่ยเดือนละ 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
ผูผานการฟน ฟูสวนใหญทํางานในสถานประกอบการประเภทเครื่องจัก รกล รอยละ 8.6
รองลงมาไดแกดาน ผลิตภัณฑโลหะรอยละ 7.8 และดาน ผลิตอาหาร รอยละ 7.4 ตามลําดับ ผู
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 สวนใหญมีความพิการทางกายหรือความเคลื่อนไหว รอยละ
94.4 รองลงมาไดแก พิการทางการมองเห็น รอยละ 3.0 และ 6-10 ป และพิก ารทางจิตใจหรือ
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 แตเปลี่ยนตําแหนง
ใหม รอยละ 21.2 และเปลี่ยนเปนอาชีพใหมรอยละ 24.6 ผูผานการบําบัดสวนใหญตองการเพิ่ม
ทักษะความสามารถในการทํางานดานภาษา รอยละ 21.2 และเปลี่ยนเปนอาชีพใหมรอยละ 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 และความมั่นใจที่จะทํางานในสวนที่ทานรับผิดชอบ รอยละ 36.2 ผู
ผานการฟน ฟู มีขอที่คาเฉลี่ยทัศนคติสู งที่สุดในขอทานมีสัมพัน ธภาพที่ดีกับเพื่อนรวมงาน 4.17
รองลงมาไดแก การมั่นใจที่จะทํางานในสวนที่ทานรับผิดชอบ 4.16 และทัศนคติต่ําสุดในขอ เพื่อน
รวมงานไมชวยเหลือในยามที่ตองการ 3.15
ดานอัตมโนทัศน ผูผานการฟนฟูมีอัตมโนทัศนสูงสุดใน ขอมีความภาคภูมิใจในตัวเองรอย
ละ 45.8 และรูสึกวาเปนสวนหนึ่งของสังคม รอยละ 37.4 โดยขอที่มีคะแนนต่ําสุดไดแก สภาพความ
พิการทําใหรูสึกไมมั่นคงในหนาที่การงาน รอยละ 12.4 ผูผานการฟนฟูมีคาเฉลี่ยอัตมโนทัศนสูงสุด
ในขอ 4.มีความภาคภูมิใจในตัวเอง 4.30 รองลงมาไดแก ขอ5. ทานรูสึกวาทานเปนสวนหนึ่งของ
สังคม 4.16 และคาเฉลี่ยอัตมโนทัศนต่ําสุดในขอความรูสึกมั่นคงในหนาที่การงาน 2.92
ดา นการปรับตัว ผูผานการฟน ฟูมีการปรับ ตัวในการทํางานสูงสุดในขอการปรับ สภาพ
รางกายเขากับการทํางานไดรอยละ 94.6 รองลงมาไดแก สามารถเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง 94.4
และ การมีสัมพันธภาพที่ดีกับผูรวมงาน รอยละ 94ผูผานการฟนฟูตองการผูชวยชี้แนะในการหางาน
ฝกอาชีพ ชวยเหลือระหวางทํางานในสถานประกอบการรอยละ 70.8 และไมตองการรอยละ 27.8 ผู
ผานการฟนฟูพบปญหาของการสมัครงานและการทํางานของผูพิการดานทํางานไมเทาเทียมคนปกติ
รอยละ 2.4 และสังคมไมยอมรับ รอยละ 2.2 ตามลําดับ
ขอมูลผูพกิ ารและทุพพลภาพที่ไมไดผา นการฟนฟู
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 โดยมีอายุเฉลี่ย 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 และไม พ อเพี ย งและเป น หนี้ ร อ ยละ20 ตามลํ า ดั บ ผู ไ ม ผ า นการฟ น ฟู ส ว นใหญ คิ ด ว า
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คาตอบแทนยุติธรรมรอยละ 82.2 และไมยุติธรรมรอยละ 18 ตามลําดับ ผูไมผานการฟน ฟูมี
ระยะเวลาในการทํางานกอนพิการ ≤ 10 ป รอยละ71.1 และ มีระยะเวลาในการทํางานกอนพิการ
> 10 ป รอยละ28.9 ตามลําดับ ผูไมผานการฟนฟูมีลักษณะของความพิการทางการมองเห็น รอย
ละ 4 และ พิก ารทางกายหรือความเคลื่อนไหวรอยละ 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
เปลี่ย นเปนอาชีพใหม รอยละ 20 และกลับ เขาทํางานในที่ทํางานเดิม ตําแหนงเดิม รอยละ 14
ตามลําดับ ดานทัศนคติ พบวาผูไมผานการฟนฟูมีคาเฉลี่ยทัศนคติตอการทํางานสูงสุดในขอทาน
สามารถปฏิบัติงานตาง ๆดวยตัวเอง 4.12 และขอคาเฉลี่ยทัศนคติต่ําสุดขอ เพื่อนรวมงานไม
ชวยเหลือในยามที่ทานตองการ 2.96 ดานอัตมโนทัศน มีคาเฉลี่ยอัตมโนทัศนสูงสุดในขอความรูสึก
วาเปนสวนหนึ่งของสังคม 4.06 และคาเฉลี่ยอัตมโนทัศนต่ําสุดในขอความทําใหกระบวนการทํางาน
เกิดความลาชา 2.46
ผลการวิเคราะหขอมูลผูประกอบการ
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 โดยมีคาเฉลี่ย 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
สถานประกอบการสวนใหญไมมีการประชาสัมพันธรับผูพิก ารเขาทํางาน รอยละ 62 และมีการ
ประชาสัมพันธรับผูพิการเขาทํางานรอยละ 38 สถานประกอบการสวนใหญไมมีวางแผนงานรองรับ
ในการจางงานผูพิการรอยละ 58 และมีวางแผนงานรองรับในการจางงานผูพิการ รอยละ 42 สถาน
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ประกอบการสวนใหญคิดวางานที่เ หมาะสมกับผูพิการในสถานประกอบการไดแกธุรการ รอยละ
28.3 รองลงมาไดแก assembly รอยละ 10.3 โดยมีผูไมแสดงความคิดเห็น รอยละ 31.3 สถาน
ประกอบการส ว นใหญ คิ ด ว า การพั ฒ นาทั ก ษะความสามารถผู พิ ก ารในการทํ า งานในสถาน
ประกอบการไดแกความรูดานอาชีพ รอยละ 31.0 รองลงมาไดแก คอมพิวเตอร รอยละ 10.3 โดยมีผู
ไมแสดงความคิดเห็นรอยละ 43.7
ดานคานิยมคานิยม ผูประกอบการมีคานิยมตอการทํางานรวมกับพนักงานที่พิการและ
ทุพพลภาพสูงสุดในขอทานทํางานรวมกับ ผูพิการอยางเปนมิตร และขอทานมีจิตสํานึกในการให
โอกาสผูพิการรวมทํางานและขอทานปฏิบัติตอผูรวมงานที่พิก ารดวยความมีน้ําใจ เมตตา และ
เอื้อเฟอ โดยมีรอยละ 90.3 เทากัน
ดานทัศนคติ ผูประกอบการมีทัศนคติตอการทํางานรวมกับพนักงานที่พิการและทุพพล
ภาพในระดับเห็นดวยอยางยิ่งสูงสุด ในขอการทํา งานรวมกับพนักงานที่พิการ เปนการแบงเบาภาระ
ทางสังคมรอยละ 36 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จําแนกตามทัศนคติตอการทํางานรวมกับ
พนัก งานที่พิก ารและผูประกอบการมีคาเฉลี่ยทัศนคติตอการทํางานรวมกับพนักงานที่พิการและ
ทุพพลภาพสูงสุดในขอการทํา งานรวมกับพนักงานที่พิการ เปนการใหโอกาสผูพิการ 4.43 รองลงมา
ไดแกขอการทํา งานรวมกับพนักงานที่พิการ เปนการแบงเบาภาระทางสังคม คาเฉลี่ย 4.24 และ
ผูประกอบการมีคาเฉลี่ยทัศนคติตอการทํางานรวมกับพนักงานที่พิการและทุพพลภาพต่ําสุดในขอ
การทํา งานรวมกับพนักงานที่พิการ มักมีปญหาดานการสื่อสาร 2.78
ดานความรูเ กี่ย วกับ กฎหมายการจางงานผูพิการโดยผูประกอบการตอบผิดมากที่สุด
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
ผลการวิเคราะหขอมูลผูรวมงานกับผูพิการ
ผูรวมงานกับ ผูพิก ารสวนใหญเปน เพศหญิง 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
ใหญมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน10,000-20,000 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
รวมงานที่พิก ารอยูใ นระดับ ดีรอยละ 52.3 ระดับ ปานกลาง รอยละ 41.5 และไมดี รอยละ 2.6
ตามลําดับผูรวมงานกับผูพิการสวนใหญมีประสบการณในการพูดคุยกับพนักงานบริษัทที่เปนคน
พิการนานๆครั้งรอยละ 56.2 และ ไมเคยพูดคุยดวยเลย รอยละ 23.8 ตามลําดับ
คานิยม ผูรวมงานกับผูพิการสวนใหญมีคานิยมตอการทํางานรวมกับพนักงานที่พิการและ
ทุพพลภาพสูงสุดในขอทานถือวาผูพิการเปนสวนหนึ่งของทีมงาน รอยละ 98.4 และคานิยมต่ําสุดใน
ขอ ทานไมเลือกปฏิบัติกับผูรวมงานที่พิการ รอยละ 83.3
ทัศนคติ ทัศนคติตอการทํางานรวมกับพนักงานที่พกิ ารและทุพพลภาพสูงสุด
ในขอการทํางานรวมกับพนักงานที่พิการ เปน การใหโอกาสผูพิการรอยละ 40.2 คาเฉลี่ย
สูงสุด ดานทัศนคติตอการทํางานรวมกับพนักงานที่พิการและทุพพลภาพ ของผูรวมงานในขอการทํา
งานรวมกับพนักงานที่พิการ เปนการใหโอกาสผูพิการคาเฉลี่ย 4.33 รองลงมาไดแกการทํา งาน
รวมกับพนักงานที่พิการ ทํา ใหทานเกิดความรูสึกเห็นอกเห็นใจผูอื่น 4.22 ขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดไดแก
ขอการทํา งานรวมกับพนักงานที่พิการ มักมีปญหาดานการสื่อสาร 2.59
ปญ หาการทํางานรวมกับ ผูพิก าร ผูรวมงานกับ ผูพิก ารสวนใหญมีปญ หาของการทํางาน
รวมกับผูพิการมากที่สุดในดานการสื่อสารรอยละ 24.2 รองลงมาไดแกจัดงานไมเหมาะสมและความ
คลองตัวในการทํางาน รอยละ 1.6 เทากัน
ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางการทํางานในสถานประกอบการกับปจจัยดานความรู
กฎหมาย ทัศนคติ อัตมโนทัศน และการปรับตัว
พบวา การทํางานในสถานประกอบการมีความสัมพัน ธ กับ ปจ จัย ดานความรูก ฎหมาย
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 การปรับ ตัว ระหวางผูพิก ารที่ผานการบําบัดและไมผานการบําบัดมีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผลการศึกษาเชิงคุณภาพ
ปจจัยดานอัตมโนทัศน
1. การขาดความมั่นใจในการเขาสังคม
ผูพิการที่ผานการบําบัดขาดความมั่นใจในตนเองในการที่จะเขาสังคม และเมื่อผูพกิ ารปรากฏ
ตัวตอสังคม มักมีอาการประหมา บางรายมีอาการสั่นเปนมูลเหตุใหตดั สินใจไมไปทํางานยังสถาน
ประกอบการที่มีคนงานปริมาณมากและมักตองการทีจ่ ะทํางานอยูที่บานที่ไมตองพบปะผูค นมากนัก
2. ความไมสะดวกเรื่องที่พกั
ผูผานการบําบัดไมสมัครใจทีจ่ ะไปทํางานโดยใหเหตุผลวาไมสะดวกเรื่องที่พัก และการเดินทาง
ถาสถานประกอบการไมมีที่พักใหก็ไมอยากไปทํางานเพราะการเดินทางไมสะดวก
3. มองวาตนเองไมเหมาะกับงาน
ผูผานการบําบัดมองตนเองวาไมเหมาะกับงาน และมองวานายจาง ไมสามารถวิเคราะหไดวา
ตนเองจะสามารถทํางานอะไรไดบาง บางครั้งผูพ ิการเกิดอาการทอแทไมรูจะทํางานอะไรทีเ่ หมาะสม
กับความสามารถของตนเอง และมองวาความสามารถไมเทาคนปกติ
4. ความนอยเนื้อต่าํ ใจ
ผูพิการมองวาในการทํางานในสถานประกอบการผูผา นการบําบัดรูสึกนอยใจเมื่อเมื่อผูรวมงาน
บางคนพูดกับผูพิการดวยถอยคําทีท่ ําใหเกิดความสะเทือนใจ ขาดความเห็นอกเห็นใจจากเพื่อน
รวมงาน มีการใช
5. นายจางไมเห็นความสามารถ
นายจางมองไมเห็นความสามารถของผูพกิ ารมีการประเมินศักยภาพผูพิการต่ําดังคํากลาวดังนี้
6. การขาดการยอมรับจากเพื่อนรวมงาน
ผูพิการมองวาถูกเลือกปฏิบัติ มีขอจํากัดในการทํางานไมเปนที่ยอมรับจากเพื่อนรวมงานดังคํา
กลาวดังนี้
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ปจจัยดานทัศนคติ
1. สถานประกอบการไมใหการยอมรับ
สถานประกอบการมองวาผูพกิ ารบางคนบุคลิกไมดเี นื่องจากมีแขนเดียวใหออกไปหาทํางานใน
ที่แหงใหม บางครั้งฝายบุคคลเปนผูใ หเปลี่ยนสถานที่ทํางานดวยเพราะไมยอมรับ อาจพิจารณาผู
พิการที่มีสภาพความรุนแรงของความพิการนอยกวา โดยตัดสินจากภาพลักษณภายนอกเทานั้น โดย
อาจมองวาความพิการอาจเปนอุปสรรคตอการทํางาน
2. สถานประกอบการกลัวเสียภาพลักษณ
สถานประกอบการบางแหงกลัวเสียภาพลักษณที่มีผูพิการทํางานในสถานประกอบการโดยไม
เปดโอกาสใหพบประแขกหรือผูใหญ โดยกลัววาจะเปนภาพไมดีแกสถานประกอบการ
3. มองวาหนวยงานไมจริงใจในการชวยเหลือ
ผูพิการและทุพลภาพมองวาหนวยงานราชการขาดความเอาใจใสในเรื่องการติดตอประสานงาน
ชวยเหลือในการจัดหางานโดยมองวาผูพิการที่อยูในชนบทไมสามารถเขาถึงแหลงงานไดเนื่องจากไม
รูจักสถานที่ตางๆทีห่ นวยงานภาครัฐแนะนํามา
ปญหาในการทํางานของผูพิการ
1. ความสามารถในการทํางาน
ผูผานการบําบัดมองวาปญหาในการทํางานมาจากความสามารถของตนเองที่ไมเทาเทียมกับ
คนปกติทําใหสถานประกอบการไมยอมรับ และคิดวาทํางานไมไดเต็มที่กนิ แรงผูอื่น เปนภาระแก
ผูอื่น ดังคํากลาวดังนี้
2. ความไมสะดวกในการเดินทาง
ผูพิการมองวาปญหาในการทํางานคือความไมสะดวกในการเดินทาง โดยเฉพาะจากทีบ่ านไป
ยังสถานที่ทํางาน ความไมสะดวกของสถานทีท่ ํางานที่ไมมีทางลาดชัน
3. การแบงชนชั้น
ผูพิการและทุพลภาพมองวาผูรวมงานยังมีการแบงชนชั้นวรรณะ ไมใหความสนใจและชวยเหลือ
ผุพิการ ไมยอมรับผูพิการ และไมเขาใจความพิการของผูพกิ าร การถูกปฏิเสธในการสมัครเขาทํางาน
และการใชวาจาที่ไมสุภาพตอผูพิการ
4. ปญหาดานการศึกษา
ผูพิการมองวาปญหาการทํางานมาจากระดับการศึกษาทีต่ ่ํา ทําใหหางานไดยาก สวนใหญไม
จบปริญญาตรีและการที่วุฒิการศึกษาต่ําทําใหไดเงินนอย
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5. ปญหาดานคาตอบแทน
ผูพิการมองวาปญหาในการทํางานใสถานประกอบการไดเงินเดือนไมเหมาะสม คาตอบแทน
จากภาครัฐไมเพียงพอ ฐานะไมดีมีภาระหนี้สิน
6. เขาไมถึงสถานประกอบการ
ผูพิการและทุพลภาพมองวายังไมสามารถเขาถึงสถานประกอบการ และยังไมเปดโอกาสใหผู
พิการไดเขาทํางาน โดยสถานประกอบการมักพิจารณาจากความพิการ บุคลิกภายนอก และ
ตัดสินใจเลือกความพิการใหเหมาะสมกับงาน
7. ขาดขอมูลขาวสารและการดูแลจากภาครัฐ
ผูพิการมองวายังขาดการแนะนําจากภาครัฐ การสนับสนุนดานขอมูลขาวสารยังไมทั่วถึง การให
ความชวยเหลือดาน แขน ขา เทียมผูกขาดบางบริษทั และผูพิการไมทราบขาวสารดานการรับสมัคร
งานกับสถานประกอบการ
8. ขอจํากัดดานรางกาย
ผูพิการมีขอจํากัดดานรางกายที่ไมเอื้ออํานวยตอการทํางาน บางคนมีปญ
 หากับการใชมือ
ทํางาน บางมีปญ
 หากับกายอุปกรณที่ไมมีคณ
ุ ภาพ บางคนไมสามารถนั่งทํางานเปนเวลานานๆไดมี
ผลขางเคียงจากแผลกดทับ การชวยเหลือตนเองยังไมดีพอ ทํางานไมถนัดทําใหงานลาชา
9. ปญหามุมมองจากผูรวมงาน
ผูพิการคิดวาเพื่อนรวมงานไมเขาในสภาพความพิการ มองวาทํางานไมคุมกับ คาตอบแทน
สถานประกอบการไมเปดโอกาสใหผูพกิ ารรวมทํางาน และไมยอมรับที่ทํางานลาชา มองวาไปทํางาน
เพื่อใหผูประกอบการไดลดหยอนภาษีเทานั้น
10. ความเชื่อมั่นในตนเอง
ผูพิการขาดความเชื่อมั่นในตนเอง มีความวิตกกังวลเกี่ยวกับคุณภาพของงานที่ไดรับมอบหมาย
11. ขาดสิ่งอํานวยความสะดวก
ผูพิการมองวาสถานประกอบการยังขาดสิ่งอํานวยความสะดวก โดยเฉพาะหองน้ํา และขาดทาง
ลาดสําหรับผูพิการที่ใชวลิ แชร
12. การยอมรับจากนายจาง
ผูพิการมองวาผูประกอบการไมเปดใจรับผูพิการอาจเปนเพราะวาสถานที่ไมพรอม สาเหตุ ที่ไม
ยอมรบเขาทํางานเนื่องจากไมเคยทํางานที่สถานประกอบการแหงนี้มากอน โดยไมเปดโอกาสใหผู
พิการทดลองงานหรือสมัครงาน บางโรงงานมองวาคาจางเปนรายเดือนอาจทํางานไมคุมคา งาน
บางอย า งคนพิ ก ารไม ส ามารถทํ า ได บ างอย า งไม ต รงกั บ สายงานที่ ไ ด เ รี ย นมาจากศู น ย ฟ น ฟู
สมรรถภาพคนงาน สถานประกอบการการไมอยากรับผูพิการเขาทํางานเพราคิดวาเปนปญหาและ
ภาระแกเพื่อนรวมงานและคิดวาทําใหงานเกิดความลาชา
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ผลการประเมินผลโครงการโดยใชตัวแบบซิป (CIPP Model) สรุปผลการวิจัยไดดังนี้
1.1 ดานบริบท (Context) ประกอบดวยวิเคราะหสถานการณและบริบทของนโยบายที่
เกี่ยวของในการดําเนินงานโครงการพบวา ไดดําเนินการตามวัตถุประสงคของโครงการ
1.2 ดานปจจัยนาเขา (Input)ประกอบดวยบุคลากรงบประมาณสถานที่วัสดุครุภัณฑ
1.2.1 ผูใหบริการในศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูพิการ
- งบประมาณยังไมเพียงพอ หากจะมองถึงเลยไปมากกวานโยบายที่กําหนด เหตุ
เพราะบริบทแตละพื้นที่แตกตางกัน
- บุคลากรไมเพียงพอในสวนใหญกับภารกิจปจจุบัน แตหากมองถึงอนาคตซึ่งนาจะ
มีข อบเขตงานที่ ม ากขึ้ น และความเฉพาะทางมากขึ้ น คงไม มี ค วามเพี ย งพอ หากแต จ ะมี ก าร
ปรับเปลี่ยนหรือถายโอนภารกิจไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของ อีกทั้งเรื่องกรอบอัตรากําลังที่ยังไมมีความ
ชัดเจน
- วัสดุครุภัณฑยังตองการเพิ่มเติมสวนที่ขาด บางแหงมีปญหาอุปกรณกับจํานวนผู
พิการไมไดสัดสวน
1.2.2 ผูพิการมีความคิดเห็นวาบุคลากรงบประมาณสถานที่วัสดุครุภัณฑมีความ
เหมาะสม
1.3 ดานกระบวนการ (Process)
แตละศูน ยฟนฟูมีกระบวนการในการทํางานเหมือนกัน แตกตางไปตามบริบทของแตละ
พื้นที่ โดยที่แตละศูนยไดนํากลยุทธของตนเองเพิ่มเติมเขามาเพื่อที่จะแกปญหาหรือขจัดภัยคุกคาม
จากภายนอกโดยนําเอาจุดแข็งหรือจุดเดน ของตนเองมาใช และไดมองถึงจุดออนของตนเองไป
พรอมๆ กันเพื่อที่จะหาโอกาสของการพัฒนาอีกดวย
1.4 ดานผลผลิต (Product) ประกอบดวยความครอบคลุมของการมีงานทําของผูที่ผาน
การฟนฟูเกี่ยวกับการปรับสภาพรางกายในการทํางานการยอมรับของผูรวมงานและนายจางการใช
ชีวิตอยูในสังคมความตอเนื่องในการทํางานประโยชนจากการฟนฟู และการนําไปใชไดจริงภายหลัง
สิ้นสุดการฟนฟูของกระบวนการฟนฟูดานการแพทยการฟนฟูดานจิตใจและสังคมและการฟนฟูดาน
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 มักมีปญหาดานการสื่อสาร
รอยละ 55 เห็นดวยวาการทํา งานรวมกับพนักงานที่พิการ ทําใหองคกรสิ้นเปลืองคาใชจายในการ
จัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกใหแกผูพิการรอยละ 76 เห็นดวยวาการทํา งานรวมกับพนักงานที่พิการ
ทํา ใหทานเกิดความรูสึกเห็นอกเห็นใจผูอื่นรอยละ 80.3 เห็นดวยวาการทํา งานรวมกับพนักงานที่
พิการ เปนการแบงเบาภาระทางสังคมและรอยละ 74.4 เห็นดวยวาการชวยเหลือพนักงานที่พิการทํา
ใหทานรูสึกเหมือนไดทําบุญ
การยอมรับในการทํางานรวมกับผูพิการพบวาผูรวมงานกับผูพิการใหการยอมรับรอย
ละ 85.3 มีคา นิย มตอ การทํางานร วมกั บ พนั ก งานที่พิ ก ารและทุพ พลภาพมากกวาร อยละ 80
ประกอบดวย และปญหาของการทํางานรวมกับผูพิการสวนใหญเปนดานการสื่อสารรอยละ 24.2
ดา นทั ศ นคติ ต อ การทํ า งานร ว มกั บ พนั ก งานที่ พิ ก าร/ทุ พ พลภาพ ร อ ยละ 48.7 คิ ด ว า ทํ า ให
กระบวนการทํางานเกิดความลาชารอยละ 53.9 ทําใหประสิทธิภาพในการดําเนินงานขององคกร
ลดลงรอยละ 87.6 เห็นดวยวาการทํางานรวมกับพนักงานที่พิการ เปนการใหโอกาสผูพิการรอยละ
69.6 ไมเห็นดวยวาการทํางานรวมกับพนักงานที่พิการ มักมีปญหาดานการสื่อสารรอยละ 51.4
เห็น ดวยวาการทํา งานรวมกับพนักงานที่พิก าร ทําใหองคก รสิ้นเปลืองคาใชจายในการจัดหาสิ่ง
อํานวยความสะดวกใหแกผูพิการรอยละ 88.8 เห็นดวยวาการทํา งานรวมกับพนักงานที่พิการ ทํา
ใหทานเกิดความรูสึกเห็นอกเห็นใจผูอื่นรอยละ 83 เห็นดวยวาการทํา งานรวมกับพนักงานที่พิการ
เปนการแบงเบาภาระทางสังคมและรอยละ 85 เห็นดวยวาการชวยเหลือพนักงานที่พิการทําใหทาน
รูสึกเหมือนไดทําบุญ
ผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูพิการสวนใหญมีความรูเกี่ยวกับกฎหมายโดยเฉลี่ยรอยละ
75.8มีความพรอมในการทํางาน (รางกายและจิตใจ) รอยละ 83.6 ในดานความพอเพียงของรายได
นั้น มีความพอเพียงที่เหลือเก็บรอยละ18.6พอเพียงแตไมมีเหลือเก็บรอยละ 50.0และไมพอเพีย ง
พรอมกับเปนหนี้รอยละ31.4 โดยที่คิดวาคาตอบแทนที่ไดมียุติธรรมคิดเปนรอยละ61.2ในดานของ
ลักษณะความพิการสวนใหญมีมีลักษณะความพิการทางกายหรือความเคลื่อนไหวคิดเปนรอยละ
94.4
การยอมรับจากเพื่อนรวมงาน ยอมรับรอยละ 89.6 ความพรอมในการทํางาน (รางกาย
และจิตใจ)พรอมรอยละ 83.6 สถานประกอบการที่ทํางานเรียงลําดับ เครื่องจักรกลผลิตภัณฑโลหะ
อาหารสิ่งทอขนสงเครื่องแตงกายโลหะไฟฟาการเกษตรและเฟอรนิ เ จอรและเครื่องเขีย นความ
ตองการความชวยเหลือจากรัฐที่ตองการมากจะเปนในเรื่องของสวัสดิการดานการรักษาพยาบาล
เบี้ยคนพิการ และอื่นๆ ก็ยังตองการอยูเ พียงแตลําดับ ความสําคัญ นอยลงสวนขอมูลขาวสารการ
สมัครงาน จากเพื่อน/คนสนิท/คนรูจักรอยละ50.0และสํานักงานแจงหางานเพียงรอยละ9.4การได
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กลับเขามาทํางานเปลี่ยนเปนอาชีพใหมรอยละ24.6กลับเขาทํางานในที่ทํางานเดิม ตําแหนงเดิมรอย
ละ21.2กลับเขาที่ทํางานเดิม แตเปลี่ยนตําแหนงใหมรอยละ 21.2ทํางานในสายงานเดิมแตเปลี่ยนที่
ทํางานรอยละ5.6และไมไดทํางานรอยละ27.4ทั้งนี้ทักษะที่ตองการเพิ่มขึ้นนอกจากทักษะทางอาชีพ
คือทักษะทางดานภาษา
ทัศนคติตอการทํางานมากกวารอยละ 70 เห็นดวยวามีความสุขกับการทํางานภูมิใจในการ
ทํางานกับสถานประกอบการประสบความสําเร็จและกาวหนาในการทํางานมั่นใจที่จะทํางานในสวน
ที่ทานรับ ผิดชอบสามารถปฏิบัติงานตาง ๆดวยตัวเองและมีความสุขกับการริเ ริ่มงานใหม แตใ น
ขณะเดี ย วกั น ก็ คิ ดว า ชีวิ ต ของทา นไร คา /ไมมี ป ระโยชน รอ ยละ 64.4เพื่ อนร วมงานของท านไม
ชวยเหลือทานในยามทีท่ านตองการรอยละ 40 และมั่นใจสถานที่ทํางานของทานวามีความปลอดภัย
ที่รอยละ 53.9
ดานอัตมโนทัศนเปนความจริงที่วาตนเองสรางภาระใหกับผูรวมงาน/ ทําใหกระบวนการ
ทํางานเกิดความลาชามากกวารอยละ 60 และสามารถแบงเบาภาระทางสังคมได/ มีความภาคภูมิใจ
ในตัวเอง/ เปนสวนหนึ่งของสังคมมากกวารอยละ 70 และมีทักษะพิเศษ/ ไดรับความเห็นอกเห็นใจ
จากผูอ ื่น/ ทําใหองคกรสิ้นเปลืองคาใชจายในการจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกมากกวารอยละ 60
และจากสภาพความพิการทําใหรูสึกไมมั่นคงในหนาที่ก ารงานรอยละ 30 และมีศักยภาพในการ
ทํางานเทาเทียมกับคนปกติรอยละ 62.8
การปรับ ตัวในการทํางานมากกวารอยละ 85 สามารถทํางานในสภาพแวดลอมภายใน
สถานที่ทํางานไดดีสามารถพัฒนาความสามารถของตนเองไดมีความหวังมีคุณคาในตนเองมีความ
มั่นคงในตนเองเปนที่ยอมรับในสังคมมีสัมพันธภาพที่ดีกับผูรวมงานสามารถปฏิบัติตามบทบาทได
อย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพพึ่ ง พาตนเองได แ ละพึ่ ง พาผู อื่ น ภายในขอบเขตที่ เ หมาะสมและสั ง คม
ยอมรับ
ความครอบคลุ ม ของของการกลั บ เข า สู ต ลาดแรงงานระหว า งคนพิ ก ารในระบบ
ประกันสังคมที่ผานการฟนฟูสมรรถภาพจากหนวยงานดานการฟนฟูสมรรถภาพกับผูที่ไมเคยผาน
การฟนฟูสมรรถภาพ พบวาผูที่ไมผานการฟนฟูสมรรถภาพรอยละ 42 ไดงานทํา และรอยละ 58
ไมไดงานทํา และ ผูที่ผานการฟนฟูสมรรถภาพรอยละ 72.6 ไดงานทํา และรอยละ 27.4 ไมไดงานทํา
ประเมินผลผลสัมฤทธิ์ดานบริบทดานปจจัยนําเขาดานกระบวนการและดานผลผลิตของ
การกลับเขาสูตลาดแรงงานระหวางคนพิการในระบบประกันสังคมที่ผานการฟนฟูสมรรถภาพจาก
หนวยงานดานการฟนฟูสมรรถภาพกับผูที่ไมเคยผานการฟนฟูสมรรถภาพ
การกลั บ เข าสู ต ลาดแรงงานระหว า งคนพิก ารในระบบประกั น สั งคมที่ผ า นการฟ น ฟู
สมรรถภาพจากหนวยงานดานการฟน ฟูสมรรถภาพกับ ผูที่ไมเ คยผานการฟนฟูสมรรถภาพเปน
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ตัวชี้วัดหนึ่งที่สําคัญ ที่จะบอกถึงความสําเร็จของระบบการจางงานผูพิการ/ ผูทุพพลภาพในระบบ
ประกัน สังคมโดยไดรับ การบําบัดและฟน ฟูทั้งดานรางกาย จิตใจ และอาชีพตามกระบวนการที่
กําหนดไว ภายใตปจจัยตางๆ ที่สงผลกระทบทั้งดานบวกและลบผลการวิจัยพบวาความครอบคลุม
ของของการกลั บ เข า สู ต ลาดแรงงานระหว า งคนพิ ก ารในระบบประกั น สัง คมที่ ผ า นการฟ น ฟู
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
ขอเสนอดานยุท ธศาสตรที่จําเปน ของแนวทางการสงเสริมและสนับสนุน ใหผูพิการและ
ผูป ระกัน ตนทุพพลภาพในระบบประกัน สังคมกลับ เขาสูตลาดแรงงานอยางมีศักดิ์ศรีใ นรูป แบบ
SIPOC Model เปนขอเสนอที่นักวิจยั ใชประโยชนจากการสังเคราะหขอมูลจากทุกสวนของประเด็นที่
วิจัย กับวรรณกรรมที่เกี่ยวของ และความรู ทฤษฎีที่สามารถอางอิงไดโดยทั่วไป ซึ่งนํามาใชเพื่อเปน
กรอบในการมองเชิงระบบ เพื่อใหสามารถทําความเขาใจและสื่อสารในระดับนโยบาย และการ
แปลงนโยบายสูการปฏิบัติที่ดีระหวางผูบริหารทุกระดับและระหวางผูบ ริห ารกับ เจาหนาที่ระดับ
ปฏิบัติการ ที่จะสามารถดําเนินการสูเปาหมายในการที่จะใหบริการและสนับสนุนผูพิการใหมีอาชีพ
และอยูอยางมีศักดิ์ศรีในสังคม ตามกฎหมายที่กําหนดไดตอไป โดยไดนํามาประยุกตใชอยู 2 ทฤษฎี
หลัก คือ SIPOC Model และ McKinsey 7sอธิบายไดวาศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงาน ในฐานะเปนผู
ที่จะตองสงมอบปจจัยตาง ๆ (Suppliers) ในการดําเนินการสงมอบสินคาหรือ บริการ (Output) ที่จะ
นําเขาสูก ระบวนการตาง ๆ (Input) ขององคก รโดยผ านกระบวนการในการสงมอบ (Process)
เพื่อใหตรงตอตามความตองการของลูกคาหรือผูรับบริการ (Customer& Outcome) และสามารถ
สรางความพึงพอใจแกลูกคาหรือผูรับบริการ ไดดังนี้
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1. Suppliers (ผูสงมอบหรือผูที่เกี่ยวของ)มีประเด็นสําคัญ 5 ประการ ดังนี้
1.1. มีการกําหนดกฎหมาย (Law)และมาตรการทางภาษีและผลประกอบการ
(Economic) โดยคาจางคนพิการเขาทํางาน นายจางหรือเจาของสถานประกอบการซึ่งรับคนพิการ
เขาทํางาน มีสิทธิไดรับยกเวนภาษีเงินไดเปนจํานวนรอยละหนึง่ รอยของรายจายในการจางคนพิการ
ดังกลาว ตามมาตรา 3 ของพระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 499พ.ศ. 2553 สําหรับรายจายในการจัดใหมี
อุปกรณสิ่งอํานวยความสะดวก หรือบริก ารแกลูกจางที่เ ปน คนพิการ นายจางหรือเจาของสถาน
ประกอบการมีสิทธิไดรับยกเวนภาษีเงินไดเปนจํานวนรอยละหนึ่งรอยของรายจายในการจัดใหมี
อุปกรณสิ่งอํานวยความสะดวก หรือบริการดังกลาวแกลูกจางที่เปนคนพิการ ดานการมีลูกจางพิการ
มากกวารอยละ 60 ของลูกจางทั้งหมดตามมาตรา 38 ของพ.ร.บ.สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิก าร พ.ศ.2550 กําหนดวา “นายจาง หรือเจาของสถานประกอบการที่จางคนพิก ารเขาทํางาน
มากกวารอยละหกสิบของลูกจางในสถานประกอบการนั้นโดยมีระยะเวลาจางเกินกวาหนึ่งรอยแปด
สิบวันในปภาษีใดมีสิทธิไดรับยกเวนภาษีเงิ นไดในปภาษีนั้น ทั้งนี้ตามที่กฎหมายกําหนด” สําหรับ
สิท ธิป ระโยชนอื่น สําหรับนายจาง มาตรา 39 วรรคสอง ของพ.ร.บ.พระราชบัญญัติสงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพ.ศ. 2550 กําหนดวา “ในกรณีที่รัฐหรือหนวยงานของรัฐจะพิจารณาให
สัมปทาน การสงเสริมการลงทุนการประกาศเกียรติคุณสินเชื่อ รางวัล เครื่องราชอิสริยาภรณ หรือสิทธิ
ประโยชนอื่นใด แกนายจาง หรือสถานประกอบการใด ใหนําขอมูลที่ไดประกาศตามวรรคหนึ่งมา
ประกอบการพิจารณาดวย”
1.2. สิทธิทางภาษีเพื่อสังคมในกรณีอื่นๆ
1.2.1. สิทธิประโยชนทางภาษีสําหรับคนพิการสําหรับคนพิการที่มีบัตรประจําตัว
คนพิการตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 281 (พ.ศ. 2554) เลม 128 ตอนที่ 32 ราชกิจจานุเบกษา
9 พฤษภาคม 2554 ออกตามความในประมวลรัษ ฎากรวาดวยการยกเว น รัษ ฎากรวาด วยการ
ลดหยอนภาษีเงินไดใหแกคนพิการมีอายุไมเกินหกสิบหาปบริบูรณในปภาษีไดรับเฉพาะสวนทีไ่ มเกิน
หนึ่งแสนเกาหมื่นบาทสําหรับปภาษีนั้นรวมทั้งคนพิการดังกลาวสามารถไปลงทะเบียนรับเบี้ยความ
พิการเดือนละ 500 บาทตลอดชีพที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีภูมิลําเนาตามทะเบียนบานดวย
1.2.2. สิทธิประโยชนทางภาษีสําหรับผูดูแลคนพิการสําหรับผูดูแลคนพิการตาม
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 37) พ.ศ. 2552 บัญญัติวาใหเพิ่มเติมความ
ตอไปนี้เปน (ฎ) ของ (1) ในมาตรา 47 แหงประมวลรัษฎากร (ฎ) คาอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดา สามี
หรือภริยา บุตรชอบดวยกฎหมายหรือบุตรบุญธรรมของผูมีเงินได บิดามารดาหรือบุตรชอบดวย
กฎหมายของสามีหรือภริยาของผูมีเงินได หรือบุคคลอื่นที่ผูมีเงินไดเปนผูดูแลตามกฎหมายวาดวย
การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการคนละหกหมื่นบาท โดยบุคคลที่อยูในความอุปการะ
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เลี้ยงดูตองเปนคนพิการ ซึ่งมีบัตรประจําตัวคนพิการตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมและพัฒนา
คุณ ภาพชีวิตคนพิการ หรือเปน คนทุพพลภาพ มีรายไดไมเ พีย งพอตอการยังชีพและอยูในความ
อุปการะเลี้ยงดูของผูมีเงินได วรรคสองบัญญัติวา การหักลดหยอนบุตรบุญธรรม ใหหักไดในฐานะ
บุตรบุญธรรมเพียงฐานะเดียว และบุคคลอื่นที่เปนผูดูแลคนพิการสามารถนํามาหักลดหยอนได 1
คน
1.2.3. สิทธิประโยชนทางภาษีการบริจาคสําหรับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล
เปนไป ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรวาดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่
519) พ.ศ. 2554 เกี่ยวกับกับการยกเวนภาษีใหแกบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลที่บริจาคใหคนพิการ
ไดรับสิทธิประโยชนตามมาตรา 20 ไดรอยละหนึ่งรอยแตเมื่อรวมกับวงการบริจาคเพื่อการศึกษาและ
สนามกีฬาหรือสนามเด็กเลนไมเกินรอยละ 10 ทั้งนี้ ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษี
เงินได (ฉบับที่ 214) กําหนดรายจายที่เปนทรัพยสินจะตองเปนทรัพยสินทีเ่ กีย่ วของโดยตรงและไดมา
ในระหวางเวลาการดําเนิน งานของโครงการของรัฐในการจัดใหคนพิการไดรับ สิทธิเขาถึงและใช
ประโยชนไดจากสิ่งอํานวยความสะดวกอันเปนสาธารณะตลอดจนสวัสดิการและความชวยเหลืออื่น
ตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยจะตองแสดงหลักฐานเปน
หนังสือที่พิสูจนไดวาไดจายคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการของรัฐใหแกหนวยงานของรัฐซึ่ง
จัดใหคนพิการไดรับสิทธิเขาถึงและใชประโยชนไดที่ออกโดยหนวยงานของรัฐนั้น
1.3. กําหนดนโยบายที่เหมาะสม (Policy) นโยบายตองมีความสอดคลองกับสภาพ
ปญหาและบริบทของพื้นที่ที่เปนที่ตั้งของศูนยในการใหบริการและสนับสนุนแกผูทุพลภาพ ทั้งดาน
จิตใจ รางกาย และอาชีพ
1.4. มาตรการทางสังคมและภาคีเครือขาย (Social&Network) กําหนดมาตรการทาง
สังคมและภาคีเครือขายที่จะเขามามีสวนรวมในการดําเนินงาน โดยเฉพาะในสวนของนโยบาย
กลยุทธ และแผนดําเนินงานในแตละองคกรที่เกี่ยวของ ทั้งระยะสั้นและระยะยาวที่เกิดจากเวทีการมี
สวนรวม
1.5. มาตรการสารสนเทศและเทคโนโลยี (Information &Technology) กําหนด
มาตรการ นโยบาย กลยุท ธ และแผนดําเนิน งานดานสารสนเทศและเทคโนโลยีที่ป ระกอบดวย
People ware, Software, Hardware ที่มีความสอดคลองและสนับสนุนซึ่งกันและกัน
2. Inputs (ปจจัยนําเขา)
ประกอบดวย 1) การจัดทํากลยุทธขององคกร (Strategy)ดวยขอมูลรอบดาน และมีสวน
รวมโดยภาคีเ ครือขาย 2)โครงสรางองคการ (Structure) ตองมีความชัดเจนและเปนเอกเทศใน
บางสวนงาน และมีการบูรณาการอยางชัดเจนในบางสวนงานหรือเปนแบบผสมผสาน ทั้งนี้อาจตอง
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ดูถึงความพรอม ความยืดหยุน ที่กําหนดไวในแผนอยางเปนรูปธรรมและมีกรอบเวลาและวิธีการที่
ดําเนิน การไดอย างตอเนื่องและเปน ไปได 3)ระบบการปฏิบัติงาน (System)ควรปรับ ระบบการ
ปฏิบัติง านใหม ที่ สอดคลองกับ โครงสรางองคก าร และปรั บ กระบวนการใหบ ริก ารใหม โดยให
สอดคลองกับมาตรฐานการใหบริการ และการสนับสนุน และบริบทของพื้นที่ 4) บุคลากร (Staff)ใหมี
ความชัดเจนและเปนเอกเทศในบางสวนงาน และมีการบูรณาการอยางชัดเจนในบางสวนงานหรือ
เปน แบบผสมผสาน ทั้งนี้อาจตองดูถึงความพรอม ความยืดหยุน ที่กําหนดไวใ นแผนอยางเปน
รูปธรรมและมีกรอบเวลาและวิธีการที่ดําเนินการไดอยางตอเนื่องและเปนไปไดที่ลอไปกับ โครงสราง
องคการ และระบบการปฏิบัติงาน 5) ดานทักษะ ความรู ความสามารถ (Skill)ตองมีความชัดเจนใน
แผนพัฒนาบุคลากร และการสรรหาบุคลากรที่เปนไปตามความตองการ และมีการบูรณาการอยาง
ชัดเจนในบางสวนงานหรือเปนแบบผสมผสาน ทั้งนี้อาจตองดูถึงความพรอม ความยืดหยุน ที่กําหนด
ไวในแผนอยางเปนรูปธรรมและมีกรอบเวลาและวิธีการที่ดําเนินการไดอยางตอเนื่องและเปนไปไดที่
ลอไปกับ โครงสรางองคก ารระบบการปฏิบัติงาน และอัตราของบุคลากร 6) รูปแบบการบริหาร
(Style)เปน การบริ ห ารอยางมี สวนรวม ทั่วถึง พรอ มเพีย งโดยภาคีเ ครือ ขายทั้งในด านบุคลากร
งบประมาณ เครื่องมือ และอื่นๆโดยเฉพาะงบประมาณอาจมีการคิดสัดสวนสําหรับงบประมาณของ
ภาคีเครือขายที่เกี่ยวของ เชน สถานประกอบการ รัฐบาล กองทุน NGO ฯลฯ โดยอาจดูรูปแบบการ
คิดตาม ศาสตราจารย วิริยะ นามศิริพงศพันธุ ในประเด็นกฎหมาย และมาตรการทางภาษีและผล
ประกอบการ 7) คานิยมรวม (Shared Values)ตองมีการกําหนดคานิยมรวมในองคกร เพื่อเปน
แนวทางเดี ย วกั น ในการนํา องค ก รสู เ ป า หมายที่ กํ าหนด 8) มาตรฐานผู พิ ก ารแต ล ะประเภท
(Disabilities Standards)ควรจั ดทํ ามาตรฐานผู พิก ารแต ละประเภท เพื่ อความชัด เจนในการ
ใหบริการและการสนับสนุนดานจิตใจ สภาพรางกาย และการประกอบอาชีพ อยางเปนองครวมมี
ศั ก ดิ์ ศ รี และยั ง สามารถลดข อ ขั ด แย ง ข อ ร อ งเรี ย น และอื่ น ๆ ระหว า งผู ทุ พ ลภาพ ผู ร ว มงาน
ผูประกอบการ และบุคคลหรือเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ 9) มาตรฐานอาชีพสําหรับผูพิการแตละอาชีพ
(Career Standards for Disabilities) ควรจัดทํามาตรฐานอาชีพผูพิการแตละอาชีพ เพื่อความ
ชัดเจนในการใหบริการและการสนับสนุนดานการประกอบอาชีพ อยางมีศักดิ์ศรี และยังสามารถลด
ขอขัดแยง ขอรองเรีย น และอื่น ๆ ระหวางผูทุพลภาพ ผูรวมงาน ผูป ระกอบการ และบุคคลหรือ
เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ เชนเดียวกับมาตรฐานผูพิการแตละประเภท 10) มาตรฐานการใหบริการและ
สนับสนุน (Service & Support Standards)ควรจัดทํามาตรฐานอาชีพผูพิการแตละอาชีพ เพื่อความ
ชัดเจนในการใหบริการและการสนับสนุนดานการประกอบอาชีพ อยางมีศักดิ์ศรี และยังสามารถลด
ขอขัดแยง ขอรองเรีย น และอื่น ๆ ระหวางผูทุพลภาพ ผูรวมงาน ผูป ระกอบการ และบุคคลหรือ
เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ เชนเดียวกับมาตรฐานผูพิการแตละประเภท
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3. Process (กระบวนการ/ขั้นตอนในการดําเนินงาน) ปรับกระบวนการใหบริการใหม
โดยให ส อดคล อ งกั บ มาตรฐานการให บ ริ ก าร และการสนั บ สนุ น และบริ บ ทของพื้ น ที่ โดยมี
กระบวนการหลักตั้งแต 1) การนําขอมูลผูพิการ 2) การดําเนินการประชาสัมพันธ 3) การคัดเลือกผู
พิการตามมาตรฐานผูพิการแตละประเภท และมาตรฐานอาชีพสําหรับผูพิการแตละอาชีพ 4) การ
ลงทะเบีย นสําหรับ ผูที่ผานการประเมิน 5) การประเมิน ตามมาตรฐานอาชีพผูพิการตามแตละ
ประเภทเพื่อฝกอาชีพ ซึ่งแบงออกเปน 6) แนวทาง คือ สถานประกอบการเดิมงานเดิม สถาน
ประกอบการเดิมงานใหม สถานประกอบการใหมงานเดิม สถานประกอบการใหมงานใหม อาชีพ
อิสระงานเดิม และอาชีพอิสระงานใหม 7) การทดลองทํางานเมื่อพรอมทํางาน 8) การรับรองตา
มาตรฐานงาน และสงไปทํางานพรอมทั้งสนับสนุนการศึกษาและการดูแลพยาธิสภาพอยางตอเนื่อง
9) การติดตาม การสนับสนุน และการรายงานผล
4. Outputs (สินคา/บริการ) การมีอาชีพของผูพิการโดยมีความครอบคลุมตามมาตรฐานผู
พิการแตละประเภท และมาตรฐานอาชีพสําหรับผูพิการแตละอาชีพที่สามารถปฏิบัติงานไดตาม
ความตองการ
5. Customers (ผูรับบริการโดยตรง) มีการจัดทําระดับความพึงพอใจของการประกอบ
อาชี พ ของผู พิ ก ารระดั บ ความพึ ง พอใจของผู ร ว มงานกั บ ผู พิ ก ารระดั บ ความพึ ง พอใจของ
ผูประกอบการ ตอการมีอาชีพอยางมีศัก ดิ์ศรีตามมาตรฐานผูพิการแตละประเภท และมาตรฐาน
อาชีพสําหรับผูพิการแตละอาชีพ
ขอเสนอแนะสําหรับผูบริหาร
1. ขอเสนอแนะที่เปนแนวทางในการสนับการจางงานผูพกิ ารและทุพพลภาพในระบบ
ประกันสังคม สําหรับสํานักงานประกันสังคม
1.1 ดานโครงสรางของหนวยงาน
จากผลการศึกษาที่เปนแนวทางปฏิบัติที่ดี จากประเทศญี่ปุน และออสเตรเลีย พบวาทั้งสอง
ประเทศมีหนวยงานกลางที่ทําหนาที่เปนผูประสานงานในการจางงานใหกับทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ
โดยอาจมีการจัดตั้งหนวยงานที่ทําหนาที่คลายๆกับสํานักงานจางงานสาธารณของประเทศญี่ปุน
(Hello Work) หรือองคกรรัฐวิสาหกิจเพื่อผูพิการ (Australian Disability Enterprise) ที่ทําหนาที่หลัก
ในการใหคําปรึกษาดานอาชีพและขึ้นทะเบีย นการจางงาน การเปดการประกันตําแหนงงานวาง
ใหแกผูพิการ แนะนําการเปดโควตาการจางงาน บริการลงทะเบียนการจางงานเพื่อใหเปนไปตาม
โควตาที่กําหนดไว การสนับสนุนสําหรับจัดเตรียมเพื่อเขาสูที่ทํางานและการจางงานอยางตอเนื่อง
และ การประสานความรวมมือกับหนวยงานอื่น ๆ
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ในกรณีที่ไมสามารถจัดตั้งหนวยงานใหมได อาจหาแนวรวมในหนวยงานภายในกระทรวง
แรงงานเอง เชน สํานักงานจัดหางานที่อยูในสวนกลาง และจังหวัดตาง ๆ ในการประชาสัมพันธผู
พิการและทุพพลภาพ ใหมีการรับลงทะเบียนหรือแจงความประสงคในการทํางาน ตามจังหวัดที่ผู
พิการอาศัยอยู และสงตอไปยังศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงานทั้ง 4 แหง เพื่อเริ่มกระบวนการฟนฟูดาน
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 ศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงานอาจตองเพิ่มภาระงานมากขึ้นใน
การติดตามและใหคําแนะนําทั้งผูพิการและนายจางในการปรับสภาพการทํางาน โดยศูนยฟน ฟู
สมรรถภาพคนงานทั้ง 4 แหงควรเพิ่มแผนกติดตาม ประสานงาน สําหรับผูพิการและนายจาง ขึ้นเปน
การเฉพาะเพื่อประเมิน ติดตาม เสนอแนะ ผูพิการตั้งแตการกลับเขาทํางานทั้งในสถานที่ทํางานเดิม
หรือแหงใหมทั้งผูพิการและนายจาง
1.3 ดานการสรางแนวรวมในการจางงานในชุมชน หรือหนวยงานราชการ
ภายหลังเกิดความพิการและทุพพลภาพ ผูพิการสวนใหญมักจะกลับไปฟนฟูทางการแพทย
ที่บานและมัก เกิดปญหาดานจิตใจ ถึงแมวาไดรับการฟน ฟูดานอาชีพจากศูนยฟน ฟูสมรรถภาพ
คนงานแลว ยั งพบวา ร อยละ 27 ต องการทํ าอาชี พอิ ส ระในทอ งถิ่ น ที่ ตนเองอาศัย สํ านั ก งาน
ประกันสังคมควรมีชองทางหรือชองทางเลือกในการสนับสนุนใหผูที่ผานการฟนฟูจากศูนยฟน ฟู
สมรรถภาพคนงาน ขอเสนอแนะที่สํานักงานประกันสังคมควรดําเนินการดังนี้
1.3.1 จัดสรรงบประมาณทั้งแบบใหเปลาและที่เปนทุนกูยืมดานอาชีพใหกับผูพิการ
ที่ทําอาชีพอิสระในชุมชน หรือการประสานงานดานสินเชื่ออาชีพอิสระกับสถาบันการเงินในทองถิ่น
โดยเปนผูประสานงานหรือผูรับรองอาชีพในการขอสินเชื่อ ซึ่งในประเทศออสเตรเลีย มีความชัดเจน
มากในการดูแลผูพิการในชุมชน โดยรัฐจะจัดสรรงบประมาณใหกับชุมชนโดยตรงในการดูแลผูพิการ
ในชุมชน
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1.3.2 สํ านัก งานประกั น สั งคม ควรสรา งเครือ ขา ยความรว มมือ กั บ หน วยงาน
ราชการ โดยทํางานเชิงรุก ดานการประสานงานกับหนวยงานราชการในการสงเสริม การจางงานผู
พิการในระบบมากขึ้นจะเห็นไดจากประเทศเกาหลีใตที่หนวยงานรัฐบาลมีนโยบายในการจางงานผู
พิการในระบบราชการในทุกหนวยงาน(จํานวนอยางนอย 3% ของขาราชการพลเรือน) สถานที่
ทํางานที่มีคนทํางานตั้งแต 50 คนเปนตนไป (อยางนอย 2.5% ของจํานวนคนทํางานทั้งหมด)
1.3.3 การสร างแนวร ว ม ในการส ง เสริ ม การดํ า รงชี พ ให กั บ ผู พิ ก าร โดยการ
ประสานงานหนวยงานที่เกี่ย วของที่สามารถสนับ สนุน ดานการดํารงชีพใหกับผูพิการ โดยเปน ผู
ประสานงานในการสนับสนุนขอมูลทางวิชาการ ใหกับทองถิ่น เชน การขอการสนับสนุนจากองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นที่ผูพิการอาศัย โดยการขอสนับสนุนสิ่งอํานวยความสะดวกดานการดํารงชีพ
เชน สวม ทางเดินรถเข็น เปน ตน เนื่องจากหนวยงานดังกลาวมีงบประมาณสนับสนุน แตไมมีผูที่
รับรองหรือออกแบบ จึงไมสามารถสนับสนุนงบประมาณได
1.3.4 ควรมีการดําเนินงานเชิงรุกในการเปนศูนยกลางดานผลิตภัณฑใหกับผูพิการ
ทั้งในดานการจางงานชั่วคราว ศูนยกลางจําหนายผลิตภัณฑใหกับผูพิก าร ทั้งนี้อาจพัฒนาระบบ
สารสนเทศที่สามารถเขาถึงได เชน เวปไซด หรือศูนยจําหนายผลิตภัณฑ ณ ศูนยฟนฟูสมรรถภาพ
คนงานทั้ง 4 แหง
1.4 ดานการสงเสริมนายจางในการจางงาน
สํานักงานประกันสังคม ควรดําเนินการเชิงรุกในการเปดตําแหนงงานผูพิการใหกับนายจาง
การสํารวจความตองการตําแหนงงานของนายจาง เพื่อใหสอดคลองกับการฟนฟูอาชีพในศูนยฟนฟู
สมรรถภาพคนงาน และมีควรมีมาตรการสงเสริมการจางงานใหกับนายจางอยางเปนรูปธรรม
1.5 ควรสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับสิทธิและการใชสิทธิใ นกองทุน เงินทดแทนและ
กองทุนประกันสังคมประชาสัมพันธขาวสารโครงการฯใหผูพิการและทุพลภาพทราบอยางตอเนื่อง
ผานชองทางตางๆ เชน การอบรม ประชาสัมพันธผานสื่อ การสงขอมูลขาวสารใหมๆ ไปยังตัวผูพิการ
และทุพพลภาพโดยตรง
1.6 ควรกระจายกําลังคนใหเหมาะสม โดยพิจารณาใหความสําคัญกับความกาวหนาในสาย
งานและความมั่น คงในสาขาวิชาชีพ การดํารงคนมีประสบการณ มีความรู และมีทักษะใหอยูใ น
องคกร และควรสงเสริมใหมีการจัดการความรูในดานในภาระกิจหลักของศูนย
1.7 การสนับ สนุนงบประมาณอยางเปนรูปธรรมในระบบการสงเสริมการจางงาน มีทั้งผู
พิการ ศูนย ผูประกอบการ ใหสอดคลองกับปญหาและความตองการของแตละภาคฝาย เชน สิ่ง
อํานวยความสะดวกในการใชชีวิตในสถานประกอบการ เพื่อใหผูพิการสามารถดําเนินกิจกรรมใน
สถานประกอบการไดอยางสะดวกตามความจําเปนของสภาพความพิการ
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New Management Model (SIPOC)
1. มาตรฐานผูพิการแตละประเภท
การทํามาตรฐานผูพกิ ารแตละประเภทตองอาศัยทฤษฎีการปรับตัวของรอย (Roy s Adaptation
Theory) เปนฐานคิดในการจัดทํามาตรฐาน
2. มาตรฐานอาชีพผูพกิ ารแตละอาชีพ
การลงทุนเครื่องมือเครื่องใชวัสดุอุปกรณทเี่ ปนตนแบบใหยืดกลไกของตลาดความตองการของผู
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 เมือ่ แบงจัดบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบโดยเฉพาะใน 4 ดาน
หลัก เริ่มตั้งแตการบริหารจัดการ วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ 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 ที่จะสงผลถึงผูพิการมีงานทําอยางมีศั กดิ์ศรี (Out put/ Customers) สอดคลองกับ
กลไกกับความตองการของตลาด
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ขอเสนอแนะในการวิจยั ครั้งตอไป
1. รูปแบบการสงเสริมผูพิการในระบบประกันสังคม ในครอบครัว ชุมชน สถานทีท่ ํางาน
เกี่ยวกับการดํารงชีพทีเ่ หมาะสมในการทํางาน
2. นวัตกรรม หรือ สิ่งประดิษฐ ที่สนับการดํารงชีพ และการจางงานใหกับผูพ ิการ เพื่อใหเกิด
ความสอดคลองกับสภาพปญหาของผูพิการในแตละคน
3. การศึกษาระบบการดูแลผูพกิ ารในการจางงานทั้ง ในและนอกระบบประกันสังคมทั้ง
ประเทศ
4. ควรทําการวิจัยเรื่องประเมินระดับการตอบสนองความคาดหวังของผูพิการตอ
โครงการ
5. ควรทําการวิจัยเรื่องการประเมินขอดีและขอดอยของแตละกองทุนเพื่อเปน
ประโยชนในการขับเคลื่อนเพื่อลดความเหลื่อมล้ําในอนาคต
6. ควรทําการวิจยั เรื่องการประเมินความคุมคาในทุกระบบ
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แบบสัมภาษณผูพิการและทุพพลภาพ
คําชี้แจงกรุณาใสเครื่องหมาย√ลงใน หนาขอความและเติมขอความลงในชองวางทีต่ รงกับ
ขอมูลของทานในแตละขอ
ตอนที่1 ขอมูลสวนบุคคล
1. เพศ
ชาย หญิง
2. อายุ.........................ป (อายุเกิน 6 เดือนใหนบั เปน1 ป)
3. สถานการสมรส
โสด
หมาย
สมรส
หยา/แยก
4. รายไดเฉลี่ยตอเดือน.............................บาท
5. ความพอเพียงของรายได
พอเพียงมีเหลือเก็บ
พอเพียงแตไมมีเหลือเก็บ
ไมพอเพียงและเปนหนี้
6.กรณีที่ทานทํางานทานคิดวาคาตอบแทนที่ไดยุติธรรมหรือไม
ยุติธรรม ไมยุติธรรม
7. ระยะเวลาในการทํางานกอนพิการ......................ป
8.ระยะเวลาในการทํางานหลังพิการ...................... ป
9. ลักษณะของความพิการ
พิการทางการมองเห็น
พิการทางการไดยินหรือสื่อความหมาย
พิการทางกายหรือความเคลื่อนไหว
พิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม
พิการทางสติปญ
 ญาหรือการเรียนรู
10. ระยะทางจากที่อยูอาศัยถึงทีท่ ํางาน......................................กิโลเมตร
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11. ทานคิดวาทานไดรับการยอมรับจากเพื่อนรวมงาน
ยอมรับ
ไมยอมรับ
12. ทานคิดวาทานมีความพรอมทั้งดานรางกายและจิตใจในการทํางาน
พรอม ไมพรอม
13.ทานมีความตองการชวยเหลือจากภาครัฐหรือหนวยงานที่เกี่ยวของในดานใด
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
...............................................
14. ทานไดรับขอมูลขาวสารการสมัครงานจากแหลงใด
หนังสือพิมพ
สํานักงานแจงหางาน
อินเตอรเน็ต
วิทยุ
โทรทัศน
หนวยงานภาครัฐอื่น ๆ เชน ผูใหญบาน/กํานัน/อบต.
เพื่อน ๆ/คนสนิท/คนรูจัก
อื่น ๆ ระบุ........................................................................
15. ภายหลังทานไดรับความพิการทานไดกลับเขาทํางานหรือไม
กลับเขาทํางานในที่ทํางานเดิม ตําแหนงเดิม
กลับเขาทีท่ ํางานเดิม แตเปลี่ยนตําแหนงใหม
ทํางานในสายงานเดิมแตเปลี่ยนที่ทํางาน
เปลี่ยนเปนอาชีพใหม
ไมไดทํางาน
16. ทานคิดวาทานตองการเพิ่มทักษะ/สมรรถนะในการทํางานดานใด (เรียงลําดับความสําคัญ)
1……………………………………………………………………………………………….
2……………………………………………………………………………………………….
3………………………………………………………………………………………………..
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18. ทัศนคติตอการทํางาน(กรณีไมไดทํางานไมตองตอบสวนนี้)
คําถาม

เห็นดวย
อยางยิ่ง

เห็น
ดวย

ไม
แนใจ

ไมเห็น ไมเห็นดวย
ดวย
อยางยิ่ง

1. ทานมีความสุขกับการทํางาน
2.ทานภูมิใจในการทํางานกับสถานประกอบการ
แหงนี้
3. ทานมีสัมพันธภาพที่ดกี ับเพื่อนรวมงาน
4. ทานประสบความสําเร็จและกาวหนาในการ
ทํางาน
5. ทานมัน่ ใจทีจ่ ะทํางานในสวนที่ทานรับผิดชอบ
6. ทานสามารถปฏิบตั ิงานตาง ๆดวยตัวเอง
7. ทานมีความสุขกับการริเริ่มงานใหม
8. ทานรูสึกวาชีวิตของทานไรคา/ไมมีประโยชน
9.เพื่อนรวมงานของทานไมชวยเหลือทานในยาม
ที่ทานตองการ
10.ทานมั่นใจสถานทีท่ ํางานของทานวามีความ
ปลอดภัย
11. ทานมีโอกาสไดพักผอนและคลายเครียดใน
การทํางานในสถานประกอบการแหงนี้
19. อัตมโนทัศน
คําถาม
1. ทานคิดวาทานสรางภาระใหกับผูรวมงาน
2. ทานคิดวาทานทําใหกระบวนการทํางานเกิด
ความลาชา
3. ทานคิดวาทานทําใหประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงานขององคกรลดลง
4. ทานคิดวาทานมักมีปญหาดานการสื่อสาร

จริง
ที่สุด

จริง

ไม
แนใจ

ไมจริง

ไมจริง
เลย
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กับผูรวมงาน
5.ทานคิดวาทานสามารถแบงเบาภาระทาง
สังคมได
6. ทานมีความภาคภูมิใจในตัวเอง
7. ทานรูสึกวาทานเปนสวนหนึ่งของสังคม
8. ทานคิดวาทานทําใหผูรวมงานรูสกึ อึดอัด
9. ทานคิดวาทานมีทกั ษะพิเศษ
10. ทานไดรับความเห็นอกเห็นใจจากผูอนื่
11. ทานมีความกระตือรือรนในการทํางาน
12. ทานคิดวาทานทําใหองคกรสิน้ เปลือง
คาใชจายในการจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวก
ใหแกทาน
13. ทานคิดวาทานทําใหองคกรตองเสียเวลาใน
การฝกสอนงานทาน
14. ทานพึงพอใจในสภาพรางกายของทาน
15. จากสภาพความพิการทําใหทานรูสึกไม
มั่นคงในหนาที่การงาน
16. ทานรูสึกวาถูกรังเกียจจากผูรวมงาน
17. ทานเชื่อวาทานมีศกั ยภาพในการทํางาน
เทาเทียมกับคนปกติ
20. การปรับตัวในการทํางาน
รายการ
1. ทานสามารถทํางานในสภาพแวดลอมภายในสถานทีท่ าํ งาน
ไดดี
2. ทานสามารถพัฒนาความสามารถของตนเองได
3. การปรับสภาพรางกายเขากับการทํางานได
4สามารถเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง

ใช

ไมใช
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5. การมีความมั่นคงในอารมณตามสถานการณตางๆ
6. การปฏิบัติตนใหเปนที่ยอมรับในสังคม
7. ทานมีสัมพันธภาพที่ดกี ับผูรวมงาน
8. ทานสามารถปฏิบัติตามบทบาทไดอยางมีประสิทธิภาพ
9. ทานพึ่งพาตนเองได
10.ทานพึ่งพาผูอื่นภายในขอบเขตทีเ่ หมาะสมและสังคม
ยอมรับ
21. ปญหาของการสมัครงานและการทํางานของผูพิการ
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
….
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แบบสอบถามผูประกอบการ
คําชี้แจงกรุณาใสเครื่องหมาย√ลงใน หนาขอความและเติมขอความลงในชองวางทีต่ รงกับ
ขอมูลของทานในแตละขอ
ตอนที่1 ขอมูลสวนบุคคล
1. เพศ
ชาย หญิง
2. อายุ.........................ป(เกิน 6 เดือนคิดเปน 1 ป)
3. ระดับการศึกษาสูงสุด
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนตน
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช อนุปริญญา/ปวส
ปริญญาตรีหรือเทียบเทา
ปริญญาโท หรือสูงกวา
4. สถานการสมรส
โสด
หมาย
สมรส
หยา/แยก
5. รายไดเฉลี่ยตอเดือน.............................บาท
6. ระยะเวลาในการเปดดําเนินการ......................ป
7.ประสบการณในการทํางาน.................................ป
8. สถานะตําแหนงในสถานประกอบการ..........................................
9. สถานประกอบการของทานมีคนงานจํานวน...........................คน
10. ประเภทสถานประกอบการของทานคือ
การเกษตร
อาหาร
เครื่องดื่ม
สิ่งทอ
เครื่องแตงกาย
เครื่องหนัง
ไมและผลิตภัณฑจากไม
สิ่งพิมพ
เคมี
ผลิตภัณฑโลหะ ยาง
พลาสติก
อโลหะ
โลหะ
ปโตรเคมีและผลิตภัณฑ
ผลิตภัณฑโลหะ
เครื่องจักรกล
ไฟฟา
ขนสง
เฟอรนิเจอรและเครื่องเรือน
อื่น ๆ
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11. หนวยงานของทานไดจางงานผูพิการเขาทํางานหรือไม
มี
ไมมี
12. หนวยงานของทานมีปญ
 หาเกี่ยวกับการจัดหาผูพกิ ารเขาทํางานหรือไม
มีเพราะ............................................................................................
ไมมี เพราะ............................................................................................
13. หนวยงานของทานมีการประชาสัมพันธรับผูพิการเขาทํางานหรือไม
มี ไมมี
14. กรณีที่ มีการประชาสัมพันธทานใชสื่อใดในการประชาสัมพันธ
หนังสือพิมพ
สํานักงานแจงหางาน
อินเตอเน็ต
วิทยุ
โทรทัศน
หนวยงานภาครัฐอื่น ๆ เชน ผูใหญบาน/กํานัน/อบต
เพื่อน ๆ/คนสนิท/คนรูจัก
อื่น ๆ ระบุ........................................................................
15. หนวยงานของทานมีการวางแผนงานรองรับในการจางงานผูพิการหรือไม
มี ไมมี
16.ทานคิดวางานที่เหมาะสมกับผูพิการในสถานประกอบการของทานคืองานประเภทใด
1…………………………………………………………………………………………..
2………………………………………………………………………………………….
3…………………………………………………………………………………………..
17.ทานคิดวา ควรมีการพัฒนาทักษะความสามารถผูพิการในดานใดทีเ่ หมาะสมตอการทํางานในสถาน
ประกอบการของทาน
1…………………………………………………………………………………………………
2………………………………………………………………………………………………….
3………………………………………………………………………………………………….
18. สถานประกอบการของทาน มีความตองการผูพกิ ารประเภทใด เขารวมทํางาน
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พิการทางการมองเห็น
พิการทางการไดยินหรือสื่อความหมาย
พิการทางกายหรือความเคลื่อนไหว
พิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม
พิการทางสติปญ
 ญาหรือการเรียนรู
ประเภทใดก็ไดที่สามารถที่ทํางานที่ตองการได
อื่นๆ ระบุ...........................................
19. ทานคิดวาหนวยงานของทานมีความตองการผูพกิ ารเขารวมทํางานตําแหนงใด
1……………………………………………………………………………………….
2……………………………………………………………………………………….
3……………………………………………………………………………………….
20.ทานตองการความชวยเหลือจากภาครัฐในดานใด เกีย่ วกับการรับผูพิการเขาทํางาน
1……………………………………………………………………………………..
2……………………………………………………………………………………..
3……………………………………………………………………………………..
21. ทานมีความกังวลเกี่ยวกับการจางงานผูพกิ ารหรือไม
มีเพราะ............................................................................................
ไมมี เพราะ............................................................................................
22.คานิยมตอการทํางานรวมกับพนักงานที่พกิ าร/ทุพพลภาพ
คําถาม
ใช
ไมใช
1. ทานทํางานรวมกับผูพกิ ารอยางเปนมิตร
2. ทานกลายืนหยัดทํางานรวมกับผูพกิ าร
3. ทานไมเลือกปฏิบัติกับผูรวมงานที่พกิ าร
4. ทานมีจิตสํานึกในการใหโอกาสผูพกิ ารรวมทํางาน
5. ทานทํางานรวมกับผูพกิ ารดวยความเสมอภาค
6. ทานปฏิบตั ิตอผูรวมงาพิการดวยความมีน้ําใจ เมตตา และเอื้อเฟอ
7. ทานทํางานกับผูพ ิการโดยมุงหวังใหโอกาสผูพิการ
8. การทํางานรวมกับผูพิการเปนการแบงเบาภาระทางสังคม
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23.ทัศนคติตอการทํางานรวมกับพนักงานที่พิการ/ทุพพลภาพ
คําถาม
1. การทํา งานรวมกับพนักงานที่พกิ าร
จะสรางภาระใหกบั ผูรวมงาน
2. การทํา งานรวมกับพนักงานที่พกิ ารจะทํา ให
กระบวนการทํา งานเกิดความลาชา
3. การทํา งานรวมกับพนักงานที่พกิ าร ทํา ให
ประสิทธิภาพในการดํา เนินงานขององคกร
ลดลง
4. การทํา งานรวมกับพนักงานที่พกิ าร เปนการ
ใหโอกาสผูพิการ
5. การทํา งานรวมกับพนักงานที่พกิ าร มักมี
ปญหาดานการสื่อสาร
6. การทํา งานรวมกับพนักงานที่พกิ าร เปนการ
แบงเบาภาระทางสังคม
7. การทํา งานรวมกับพนักงานที่พกิ าร เปนการ
สรางความรูสึกการเปนสวนหนึ่งของสังคม
ใหแกผูพกิ าร
8. การชวยเหลือพนักงานที่พิการทําใหทานรูสึก
เหมือนไดทําบุญ
9. การทํา งานรวมกับพนักงานที่พกิ าร ทํา ให
ทานเห็นทักษะพิเศษของผูพกิ าร
10. การทํา งานรวมกับพนักงานที่พกิ าร ทํา ให
ทานเกิดความรูสึกเห็นอกเห็นใจผูอื่น
11. การทํา งานรวมกับพนักงานที่พกิ าร ทําให
ตองเพิ่มขั้นตอนในการทํางานมากขึ้น
12. การทํา งานรวมกับพนักงานที่พกิ าร ทําให
องคกรสิ้นเปลืองคาใชจายในการจัดหาสิ่ง
อํานวยความสะดวกใหแกผูพิการ

เห็นดวย
อยางยิ่ง

เห็น
ดวย

ไม
แนใจ

ไมเห็น ไมเห็นดวย
ดวย
อยางยิ่ง
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24. ความรูเกี่ยวกับกฎหมายการจางงานผูพิการ
รายการ
1. ประเทศไทยเรามีพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผูพิการ
2. เจตนารมณของกฎหมายเพื่อคุมครองผูพิการใหมีงานทําโดยไมเลือกปฏิบัติ
3. สถานประกอบการที่มีลกู จางที่ไมใชผูพกิ าร 100 คนตองจาง ผูพิการ 1 คน
4เศษของลูกจางทั่วไป 100 คนถาเกิน 50 คน ตองจางงานผูพิการเพิ่มอีก 1 คน
5. กรณีสถานประกอบการมีสํานักงานสาขาใหนับรวมจํานวนลูกจางทุกสาขา
6. นายจางตองสงสําเนาสมุดประจําตัวผูพิการทีจ่ างงานใหโดยสัญญาจางที่มีระยะเวลา
ไมนอยกวา 1 ป
7.การสงสําเนาประจําตัวสมุดคนพิการ ผูพิการตองลงลายมือชื่อรับรองเอกสาร
8.สถานประกอบการที่ไมประสงคจะรับผูพิการเขาทํางาน อาจใหสัมปทานหรือจาง
สถานทีจ่ ําหนายสินคาหรือบริการใหกับผูพิการได

ใช

ไมใช

24. ปญหาของการสมัครงานและการทํางานของผูพิการ
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………
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แบบสอบถามสําหรับผูร วมงานกับผูพิการ
คําชี้แจงกรุณาใสเครื่องหมาย√ลงใน หนาขอความและเติมขอความลงในชองวางทีต่ รงกับ
ขอมูลของทานในแตละขอ
ตอนที่1 ขอมูลสวนบุคคล
1. เพศ
ชาย หญิง
2. อายุ.........................ป (อายุเกิน 6 เดือนใหนบั เปน1 ป)
3. สถานะภาพสมรส
โสด
สมรส
หมาย
หยา
แยก
4. รายไดของทานแตละเดือนประมาณเดือนละ ………………... บาท (รวม OT)
5. ทานไดรับสวัสดิการจากสถานประกอบการดานใดบาง (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
ที่พัก
โบนัส
รถรับสง
คารักษาพยาบาลพนักงาน
สิทธิทายาทในการทํางาน เบี้ยขยัน
เงินทําขวัญบุตรแรกเกิด การชวยเหลือการศึกษาบุตร
เงินชวยเหลือการสมรส
เงินชวยเหลือการเสียชีวีวิต
เงินกูเ พื่อการเคหะสงเคราะห เงินรางวัลตอบแทนชวยอายุงาน
รักษาบิดา/ มารดา/คูสมรส เงินชดเชยกรณีลาออก
สวัสดิการดานอาหารกลางวัน กองทุนสํารองเลีย้ งชีพ
7. ทานทํางานตําแหนงใด………………………………………………………………..
10.ทานยอมรับในการทํางานรวมกับผูพิการหรือไม
ยอมรับ ไมยอม เฉย ๆ
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11.ทานมีสัมพันธภาพกับเพื่อนรวมงานที่พิการระดับใด
ดี ปานกลาง ไมดี
ตอนที่ 2 พื้นฐานทางครอบครัวและสภาพแวดลอมทางสังคม
1. ในครอบครัวของทานมีคนพิการหรือไม
มี ไมมี
2. ภายในชุมชนที่อยูอาศัยของทานมีคนพิการหรือไม
มี ไมมี
3. ทานมีคนรูจกั เปนคนพิการหรือไม
มี ไมมี
4. ประสบการณในการพูดคุยกับพนักงานบริษัทนี้ทเี่ ปนคนพิการ
เปนประจา /ทุกวัน
เคยบอย
เคยบาง
ไมเคยพูดคุยดวยเลย
ตอนที่ 3 ประสบการณทางสังคมทีเ่ กีย่ วของกับงานสังคมสงเคราะหทานเคยทํากิจกรรมตางๆเหลานี้
หรือไม
กิจกรรม
เคยบอย
เคยบาง
ไมเคยเลย
1. ออกคายอาสาพัฒนาชุมชน
2. การบริจาคเงินหรือสิ่งของใหผปู ระสบภัย
3. การบริจาคเงินหรือสิ่งของใหเด็กดอยโอกาส
4. บริจาคเงินเพื่อซื้อโลงศพ
5. บริจาคโลหิต
6. บริจาคอวัยวะหรือรางกาย
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ตอนที่4คานิยมตอการทํางานรวมกับพนักงานที่พิการและทุพพลภาพ
คําถาม
1. ทานทํางานรวมกับผูพกิ ารแบบกัลญานมิตร
2. ทานกลายืนหยัดทํางานรวมกับผูพกิ าร
3. ทานไมเลือกปฏิบัติกับผูรวมงานที่พกิ าร
4. ทานมีจิตสํานึกในการใหโอกาสผูพกิ ารรวมทํางาน
5. ทานทํางานรวมกับผูพกิ ารดวยความเสมอภาค
6. ทานปฏิบตั ิตอผูรวมงานที่พกิ ารดวยความมีน้ําใจ เมตตา และเอื้อเฟอ

ใช

ไมใช

ไม
เห็น
ดวย

ไมเห็น
ดวยอยาง
ยิ่ง

7. ทานถือวาผูพิการเปนสวนหนึ่งของทีมงาน
8. ทานเคารพและ เปดใจรับฟงความเห็นผูพิการ
ตอนที่ 5.ทัศนคติตอการทํางานรวมกับพนักงานที่พกิ าร/ทุพพลภาพ
คําถาม
เห็น
เห็น
ดวย
ดวย
อยางยิ่ง
1. การทํา งานรวมกับพนักงานที่พกิ าร
จะสรางภาระใหกบั ผูรวมงาน
2. การทํา งานรวมกับพนักงานที่พกิ ารจะทํา ให
กระบวนการทํา งานเกิดความลาชา
3. การทํา งานรวมกับพนักงานที่พกิ าร ทํา ให
ประสิทธิภาพในการดํา เนินงานขององคกร
ลดลง
4. การทํา งานรวมกับพนักงานที่พกิ าร เปนการ
ใหโอกาสผูพิการ
5. การทํา งานรวมกับพนักงานที่พกิ าร มักมี
ปญหาดานการสื่อสาร
6. การทํา งานรวมกับพนักงานที่พกิ าร เปนการ
แบงเบาภาระทางสังคม
7. การทํา งานรวมกับพนักงานที่พกิ าร เปนการ

ไม
แนใจ
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สรางความรูสึกการเปนสวนหนึ่งของสังคม
ใหแกผูพกิ าร
8. การชวยเหลือพนักงานที่พิการทําใหทานรูสึก
เหมือนไดทําบุญ
9. การทํา งานรวมกับพนักงานที่พกิ าร ทํา ให
ทานเห็นทักษะพิเศษของผูพกิ าร
10. การทํา งานรวมกับพนักงานที่พกิ าร ทํา ให
ทานเกิดความรูสึกเห็นอกเห็นใจผูอื่น
11. การทํา งานรวมกับพนักงานที่พกิ าร ทําให
ตองเพิ่มขั้นตอนในการทํางานมากขึ้น
12. การทํา งานรวมกับพนักงานที่พกิ าร ทําให
องคกรสิ้นเปลืองคาใชจายในการจัดหาสิ่ง
อํานวยความสะดวกใหแกผูพิการ
22. ปญหาของการทํางานรวมกับผูพกิ ารในมุมมองของทานคืออะไร
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
.

ประมวลภาพกิจกรรมในการสํารวจขอมูล
ศูนยฟน
 ฟูคนงานเชียงใหม

ศูนยฟน
 ฟูคนงานระยอง

ศูนยฟน
 ฟูคนงานขอนแกน

สัมภาษณเชิงลึกผูผ
 า นการบําบัด

ศูนยฟนฟูคนงานปทุมธานี

ศูนยฟนฟูคนงานปทุมธานี

ศูนยฟนฟูคนงานปทุมธานี

