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การศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาและความคาดหวงัของสภาพการจางงานของผูพิการ 

A STUDY OF STATE, PROBLEMS AND EXPECTATIONS OF WORKING THE 
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บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสำรวจสภาพปจจุบัน ปญหา และ ความคาดหวังของสภาพการจางงานของผู

พิการ โดยกลุมตัวอยางที่ใชในงานวิจัยนี้คือผูพิการจากมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม จังหวัดนนทบุรี จำนวน 50 คน ดวย

วิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือแบบสอบถามซึ่งไดรับการประเมินจากผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน 

โดยมีคาความสอดคลองระหวางขอคำถามกับวัตถุประสงค (IOC)  อยูระหวาง 0.67-1.00 สถิติที่ใชในการวิจัยคือ คาเฉลี่ย 

คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคารอยละ ผลการวิจัยพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 21-

30 ป ระดับการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป มีรายไดเฉลี่ย 10,001 - 15,000 บาทตอเดือน และเปนผูพิการทางสายตาและ

รางกาย ในภาพรวม สภาพปจจุบัน สภาพปญหา และความคาดหวังอยูในระดับมากท้ังหมด เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวาผู

พิการสามารถทำงานที่ตรงกับวุฒิการศึกษาที่สำเร็จมาไดมากที่สุด รวมทั้งมีความพึงพอใจตำแหนงงานที่ทำอยู และไมมี

ปญหาในการทำงานกับผูรวมงาน หรือการไดรับแรงกดดันจากครอบครัว แตผูพิการมีปญหาในเรื่องความรูสึกขาดความ

มั่นใจในตนเองมากที่สุด และการขาดความกาวหนาในอาชีพ อยางไรก็ตามผูพิการเพศหญิงมีทัศนคติที่ดีตอการจางงาน

โดยรวมมากกวาผูพิการเพศชาย ผูพิการมีการคาดหวังท่ีจะไดรับการแนะแนวทางดานทักษะในหนาท่ีอ่ืน ๆ รวมท้ังการไดรับ

ขอมูลขาวสารทางดานสวัสดิการของสถานประกอบการท่ีเพียงพอ 

คำสำคัญ:  สภาพปจจุบัน / ปญหา  / ความคาดหวัง / หางาน  / ผูพิการ 
 

Abstract 
The research aimed to explore current conditions, problems and expectations of the 

employment conditions of the disabilities. The sample used in this research was 50 disable people, using 
a purposive selected technique, from the Social Innovation Foundation, Nonthaburi Province. The 
research instrument was a questionnaire which was assessed by three experts with IOC values between 
0.67-1.00. The statistics used in the research were mean, standard deviation, and percentage. From the  
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results, most of the respondents were female, aged between 21-30 years, visually and physically disabled 
and earned an average income of 10,001 - 15,000 baht per month. Overall, the current conditions,  
problems and expectations were all at high levels. When considered individually items, it was found that 
the disabilities were able to work in the field of their educational background and were satisfied with the 
current jobs with no problems working with co-workers or experiencing family pressure, but they had the 
problems with the lack of self-confidence and career paths. However, female disabilities had a more 
positive attitude towards their overall employment than those with male disabilities. The disabilities 
expected to receive skill guidance in other functions as well as receiving adequate information on the 
welfare of the establishment the most. 
Keywords: Current conditions / Problems / Expectation / Working / The disabilities 
 

1. ความสำคัญและที่มาของปญหาวิจัย 

ปจจุบันการจางงานสำหรับผูพิการไดรับการกำหนดโดยรัฐธรรมนูญถึงความเสมอภาคและเทาเทียมกับคนปกติ  

สำนักคณะกรรมการอุดมศึกษา (2556) ไดระบุไววา “บุคคลยอมเสมอกันในทางกฎหมายและไดรับความคุมครองตาม

กฎหมายเทาเทียมกัน ชายและหญิงมีสิทธิเทาเทียมกันการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคลเพราะเหตุแหงความ

แตกตางในเรื่องถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะบุคคล ฐานะทาง

เศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไมขัดตอบทบัญญัติแหง

รัฐธรรมนูญ จะกระทำมิได” 

พระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 ไดใหคำจำกัดความของผูพิการ หมายถึง 

บุคคลท่ีมีขอจำกัดในชีวิตประจำวันและการมีสวนรวมทางสังคม (ราชกิจจานุเบกษา, 2550) โดยแบงความพิการเปนท้ังหมด 

7 ประเภท ดังนี้ (1) ความพิการทางการเห็น (2) ความพิการทางการไดยินหรือสื่อความหมาย (3) ความพิการทางการ

เคลื่อนไหวหรือทางรางกาย (4) ความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม (5) ความพิการทางสติปญญา (6) ความพิการทางการ

เรียนรู และ (7) ความพิการทางออทิสติก (ราชกิจจานุเบกษา, 2555) ในจำนวนคนพิการ ณ เดือน มิถุนายน พ.ศ.2560 

พบวาประเทศไทยมีจำนวนคนพิการ 1,802,375 คน โดยอยูในวัยกำลังแรงงานหรืออายุระหวาง 15-60 ป จำนวน 802,058 

คน จากจำนวนนี้ (1) มีการประกอบอาชีพ 227,924 คน (2) ไมไดประกอบอาชีพ 455,990 คน (3) ไมสามารถประกอบ

อาชีพได 118,144 คน คิดเปนสัดสวนคนพิการของลูกจางภาคเอกชน 57,828 คน และภาคราชการและรัฐวิสาหกิจ 9,624 

คน (National Office for Empowerment of Persons with Disabilities, 2017) 

จากการศึกษาขางตนพบวา สภาพปจจุบันการจางงานของผูพิการยังมีจำนวนนอย เมื่อเทียบกับสัดสวนประชากร

ของผูพิการท่ีสามารถทำงานได ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงตองการศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาและความคาดหวังของผูพิการตอการ

จางงานเพ่ือเปนขอมูลสำหรับนำไปใชสำหรับการสงเสริมสภาพการจางงานของผูพิการ 
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2. วัตถุประสงคการวิจัย 

เพ่ือศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหา และ ความคาดหวังของสภาพการจางงานของผูพิการ 

 

3. วิธีดำเนินการวิจัย 
3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากร คือ ผูพิการทางรางกาย ผูพิการทางการมองเห็น ผูพิการทางการไดยิน ผูพิการทางจิตใจและพฤติกรรม 

จากมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม จำนวน 2,261 คน 
กลุมตัวอยาง คือ ผูพิการ มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม จังหวัดนนทบุรี ซึ่งการคำนวณหาขนาดกลุมตัวอยางจะใช

หลักการของ ทาโร ยามาเน  (Yamane, 1973) ที่ความเชื่อมั่น 85% โดยไดขนาดกลุมตัวอยางที่คำนวณไดคือ 43 คน  ซ่ึง
สามารถเก็บขอมูลไดจำนวนท้ังสิ้น 50 คน 

 3.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
แบบสอบถามเรื่องสภาพปจจุบัน ปญหาและความคาดหวังของสภาพการจางงานของผูพิการ จำนวน 48 ขอ 

ไดรับการตรวจสอบคุณภาพดัชนีความสอดคลองระหวางขอคำถามและวัตถุประสงคจากผูเชี่ยวชาญจำนวน 3 คน จากผล

การประเมิน ไดคาดัชนีความสอดคลองอยูท่ี 0.67 - 1.00 จากนั้นทำการปรับปรุงและแกไขตามคำแนะนำของผูเชี่ยวชาญ 

3.3 การเก็บรวบรวมขอมูล 
การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดดำเนินการขอหนังสือขอความอนุเคราะหเขาเก็บขอมูล จากคณะครุศาสตร

อุตสาหกรรม และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี เพื่อขอความอนุเคราะหเขาเก็บขอมูลสงไปยัง

มูลนิธินวัตกรรมทาง สังคม ประสานงานกับเจาหนาที่ที่รับผิดชอบ แนะนำตนเอง ชี้แจงวัตถุประสงคของการวิจัย จากนั้น

เก็บขอมูลโดยผูวิจัย เปนผูอาน แบบสอบถามใหผูพิการฟงทีละคนและผูพิการจะเปนผูตอบคำถามเพื่อใหผูวิจัยบันทึก

ความเห็นลงในแบบสอบถาม หลังจากนั้น ผูวิจัยตรวจสอบความสมบูรณและความถูกตองของขอมูลจากแบบสอบถามแตละ

ฉบับจาก ขอมูลท่ีไดจะถูกนำไปวิเคราะหหาขอมูล ทางสถิติตอไป 

3.4 การวิเคราะหขอมูล 
1. การศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาและความคาดหวังของสภาพการจางงานของผูพิการมูลนิธินวัตกรรมทาง

สังคมเปนวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) กลุมตัวอยาง คือ ผูพิการจากมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม โดย
ใชวิธีสุมตัวอยางอยางงาย เครื่องมือที่ใชในการศึกษา คือ แบบสอบถามสภาพปจจุบัน ปญหาและความ
คาดหวังของสภาพการจางงานของผูพิการ 

2. สถิติท่ีใชในการวิจัยนี้คือ การแจกแจงความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ยเลขาคณิต และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดวย
โปรแกรม Microsoft Excel เพื่อใชในการวิเคราะหขอมูลดวยวิธีวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา (Descriptive 
Research) 
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4. ผลการวิจัย 

ผลการวิเคราะหการศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาและความคาดหวังของสภาพการจางงานของผูพิการ มีรายละเอียด
แสดงดังนี ้

4.1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
ผูพิการท่ีทำแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิงคิดเปนรอยละ 66 โดยมีเพศหญิง 33 คนและเปนเพศชาย 17 คน 

รวมท้ังหมด 50 คน ซ่ึงมีอายุ 26 – 30 ปมากท่ีสุดคิดเปนรอยละ 44 โดยสวนใหญจบการศึกษาระดับปริญญาตรีรอยละ 60 
และมีรายได 5,000 - 10,000 บาทคิดเปนรอยละ 56 

4.2 สภาพปจจุบันของการจางงานของผูพิการ 
4.2.1 ผลการวิเคราะหผลการวิเคราะหสภาพการจางงานดานสวัสดิการ 

ผลการวิเคราะหผลการวิเคราะหสภาพการจางงานดานสวัสดิการแสดงไวในตารางที่ 4.2.1 จากตารางพบวาสถาน

ประกอบการสวนใหญมีหองน้ำสำหรับผูพิการคิดเปนรอยละ 82.00 (หรือ 41 คน) รองลงมาคือมีการจัดทำสิ่งอำนวยความ

สะดวกสำหรับการสัญจรในสถานที่ทำงานรอยละ 68.00 (หรือ 34 คน) และนอยที่สุดคือมีอุปกรณปฐมพยาบาลสำหรับผู

พิการรอยละ 48.00 (หรือ 24 คน) 

ตารางที่ 4.2.1 ผลการวิเคราะหผลการวิเคราะหสภาพการจางงานดานสวัสดิการ  

สภาพปจจุบัน จำนวน(คน) รอยละ 

มีหองน้ำโดยเฉพาะสำหรับผูพิการ 
มีการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการสัญจรในสถานท่ีทำงาน เชน ทางลาด 
มีการจัดอบรมดานความปลอดภัยในการทำงานใหกับผูพิการ 
มีสวัสดิการพิเศษสำหรับผูพิการเชน คาครองชีพ บริการกูเงิน ฯลฯ 
มีการจัดอบรมเกี่ยวกับการทำงานใหแกผูพิการ 
มีการประชาสัมพันธสวัสดิการของสถานประกอบการ 
มีอุปกรณปฐมพยาบาลสำหรับผูพิการ 

41 
34 
33 
32 
30 
24 
24 

82.00 
68.00 
66.00 
64.00 
60.00 
48.00 
48.00 

 

4.2.2 ผลการวิเคราะหสภาพการจางงานของผูพิการดานสภาพการทำงาน 

ผลการวิเคราะหสภาพปจจุบันดานสภาพการทำงานไดแสดงไวในตารางท่ี 4.2.2  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ภาคบรรยาย 

 
 

 

512 

 

 

ตารางที่ 4.2.2 ผลการวิเคราะหสภาพปจจุบันในสภาพการจางงานของผูพิการดานสภาพการทำงาน 

สภาพปจจุบัน x� S.D. ระดับ 

ดานสภาพแวดลอม 
ความพึงพอใจตอตำแหนงงานท่ีทำอยู         
ระยะทางมีความเหมาะสมในการเดินทางไปทำงาน   
สถานท่ีทำงานมีความสะดวกและเหมาะสมตอผูพิการ (เชน โตะทำงาน ฯลฯ) 
ระบบการทำงานมีความเหมาะสม  
ความเหมาะสมของโครงสรางพ้ืนฐานในท่ีทำงาน (เชนทางลาด) 
ความพึงพอใจตอการเลื่อนขั้นหรือขึ้นเงินเดือนท่ีไดรับ 

3.77 
3.90 
3.86 
3.78 
3.74 
3.72 
3.62 

0.65 
0.71 
0.70 
0.65 
0.60 
0.61 
0.60 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

ดานทั่วไป 
ลักษณะงานท่ีทำตรงกับวุฒิการศึกษาท่ีสำเร็จมา 
การปรับตัวของทานในสถานท่ีทำงาน 
การทำงานไดรับการสนับสนุนจากครอบครัว 
การปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานคนพิการของสถานประกอบ 
การแนะแนวอาชีพทำใหทราบลักษณะการทำงานท่ีเหมาะสมกับประเภทความพิการ 
การรับขาวสารเกี่ยวกับสวัสดิการของสถานประกอบการ 

3.90 
4.10 
3.96 
3.90 
3.86 
3.82 
3.74 

0.63 
0.74 
0.57 
0.58 
0.61 
0.66 
0.63 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

เฉลี่ย 3.84 0.64 มาก 

จากตารางพบวา สภาพปจจุบันของสภาพแวดลอมโดยรวมอยูในระดับมาก (x�=3.77, S.D.=0.65) เมื่อพิจารณา

รายขอพบวาผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตอตำแหนงงานที่ทำอยูในระดับมาก (x�=3.90, S.D.=0.71) รองลงมาคือ

ระยะทางมีความเหมาะสมในการเดินทางไปทำงานอยูในระดับมาก (x�=3.86, S.D.=0.70) และสวนรายการท่ีมีคาเฉลี่ยนอย

ท่ีสุดคือความพึงพอใจตอการเลื่อนขั้นหรือขึ้นเงินเดือน (x�=3.62, S.D.=0.60) 

ผลการวิเคราะหสภาพปจจุบันดานทั่วไปพบวา ในภาพรวมสภาพทั่วไปอยูในระดับมาก (x�=3.90, S.D.= 0.64) 

โดยรายการที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือลักษณะงานที่ทำตรงกับวุฒิการศึกษาที่สำเร็จมาซึ่งอยูในระดับมาก (x�=4.10, S.D.=0.74) 

รองลงมาคือผูตอบแบบสอบถามสามารถปรับตัวไดดีในสถานที่ทำงานอยูในระดับมาก (x�=3.96, S.D.=0.57) และรายการท่ี

มีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดคือการรับขาวสารเกี่ยวกับสวัสดิการของสถานประกอบการ  (x�=3.74, S.D.=0.63) 
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 4.3 ผลการวิเคราะหสภาพปญหาของผูพิการ 
4.3.1 ผลการวิเคราะหสภาพปญหาดานสภาพการจางงานของผูพิการ 

ผลการวิเคราะหสภาพปญหาดานสภาพการทำงานและดานทัศนคติของผูพิการไดแสดงไวในตารางที่ 4.3.1 จาก

ตารางพบวา ในดานสภาพการทำงาน ผูตอบแบบสอบถามรูสึกขาดความกาวหนาในการทำงานท่ีอยูในระดับมาก (x�=3.94,  

S.D.=0.59) รองลงมาคือมีปญหาภายในครอบครัวสงผลกระทบตอประสิทธิภาพในการทํางานอยูในระดับมาก (x�=3.90, 

S.D.=0.58) และปญหาท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดคือขาดการสนับสนุนจากภาครัฐ (x�=3.56, S.D.=0.70) 
 

ตารางที่ 4.3.1 ผลการวิเคราะหสภาพปญหาดานสภาพการจางงานของผูพิการ  

สภาพปญหา x� S.D. ระดับ 

ดานสภาพการทำงาน 
ขาดความกาวหนาในการทำงานสำหรับผูพิการ        
ปญหาภายในครอบครัวสงผลกระทบตอประสิทธิภาพในการทํางาน 
งานท่ีผูพิการไดรับมีการกำหนดระยะเวลาท่ีเหมาะสม           
ไดรับคาตอบแทนตางจากคนท่ัวไป 
องคกรขาดการจดัสรรงานท่ีเหมาะสมกับลักษณะสภาพของผูพิการ 
ประชาสัมพันธการเขาถึงการจางงานตามพ้ืนท่ีตางๆ 
องคกรขาดการเสริมทักษะในงานใหแกผูพิการ 
ขาดการสนับสนุนจากภาครัฐ 

3.81 
3.94 
3.90 
3.86 
3.86 
3.80 
3.80 
3.76 
3.56 

0.63 
0.59 
0.58 
0.70 
0.67 
0.64 
0.57 
0.62 
0.70 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

ดานทัศนคติ 
ความรูสึกขาดความม่ันใจในตนเอง 
หนาท่ีของผูพิการสงผลกระทบดานลบตอสภาพจิตใจ            
ความรูสึกถึงขอจำกัดในการรวมกิจกรรมกับท่ีทำงาน 
ความรูสึกขาดความม่ันใจในตนเองเม่ือเทียบกับเพ่ือนรวมงาน 
ความรูสึกวาการปฎิบัติจากเพ่ือนรวมงานมีผลตอตนเอง         
เพ่ือนรวมงานไมสามารถปฏิบัติงานรวมกับผูพิการได 
ผูพิการไดรับแรงกดดันเรื่องงานจากครอบครัว  

3.24 
3.96 
3.74 
3.70 
3.68 
3.64 
2.38 
1.56 

0.84 
0.67 
0.63 
0.58 
0.68 
1.01 
1.35 
0.99 

ปานกลาง 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
นอย 
นอย 

เฉลี่ย 3.52 0.74 มาก 

จากผลการวิเคราะหสภาพปญหาดานทัศนคติพบวา ผูตอบแบบสอบถามรูสึกขาดความม่ันใจในตนเองอยูในระดับ

มาก (x�=3.96, S.D.=0.67) รองลงมาคือหนาที่ของผูพิการสงผลกระทบดานลบตอสภาพจิตใจอยูในระดับมาก (x�=3.74, 

S.D.=0.63) อยางไรก็ตามปญหาปญหาที่อยูในระดับนอยคือ ผูพิการไดรับแรงกดดันเรื่องงานจากครอบครัว (x�=1.56, 

S.D.=0.99) และเพ่ือนรวมงานไมสามารถปฏิบัติงานรวมกับผูพิการได (x�=2.38, S.D.=1.35)  
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4.4 ผลการวิเคราะหความคาดหวังของผูพิการ 

4.4.1 ผลการวิเคราะหความคาดหวังของสภาพการจางงานของผูพิการ 

ผลการวิเคราะหฺความคาดหวังของสภาพการจางงานของผูพิการไดแสดงไวในตารางที่ 4.4.1 จากตารางพบวา 

ผูตอบแบบสอบถามคาดหวังใหมีการจัดแนะแนวดานทักษะท่ีหลากหลายในหนาท่ีอยูในระดับมาก (x�=4.08, S.D.=0.70)  

 

รองลงมาคือมีการประชาสัมพันธการเขาถึงสวัสดิการของสถานประกอบการอยูในระดับมาก (x�=4.04, S.D.=0.67) และ

นอยท่ีสุดคือสถานประกอบการเครื่องชวยพิเศษในการทำงานอยูในระดับมาก (x�=3.66, S.D.=0.56) 

 

ตารางที่ 4.4.1 ผลการวิเคราะหความคาดหวังของสภาพการจางงานของผูพิการ 

ความคาดหวัง x� S.D. ระดับ 

มีการจัดแนะแนวดานทักษะท่ีหลากหลายในหนาท่ี   
มีการประชาสัมพันธการเขาถึงสวัสดิการของสถานประกอบการ 
มีการประเมินผลงานท่ีเทาเทียม     
ไดรับคาตอบแทนท่ีเหมาะสมกับสภาพงาน  
สถานประกอบการมีมาตรการใหความชวยเหลือเม่ือเกิดปญหา 
สถานประกอบการพิจารณาตำแหนงตามความรูและความสามารถ 
สถานประกอบการสงเสริมศักยภาพการทำงาน        
การกำหนดชวงเวลาการทำงานท่ีเหมาะสม  
สถานประกอบการจัดเตรียมเครื่องชวยพิเศษในการทำงาน 

4.08 
4.04 
3.92 
3.86 
3.80 
3.78 
3.76 
3.74 
3.66 

0.70 
0.67 
0.70 
0.67 
0.61 
0.58 
0.62 
0.56 
0.56 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

เฉลี่ย 3.85 0.63 มาก 

 
4.5 ผลการวิเคราะหความแตกตางของผูพิการตอสภาพทั่วไป สภาพปญหา และความคาดหวัง 

หัวขอนี้มีจุดประสงคเพื่อ เปรียบเทียบความแตกตางของประเภทผูพิการ เพศ อายุ และการศึกษาตอสภาพทั่วไป 

สภาพปญหา และความคาดหวังของสภาพการจางงานของผูพิการ  จากผลการวิเคราะหพบวามีเพียงความแตกตางของเพศ

ผูพิการตอสภาพปญหาในการทำงานของผูพิการเทานั้นซึ่งมีผลการวิเคราะหแสดงในตารางท่ี 4.5.1 จากตารางพบวาเพศมี

ความแตกตางกันในดานทัศนคติอยางมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.01 โดยพบวา เพศชาย (x� = 3.46, SD=0.31) มีทัศนคติดานลบ

ในการทำงานสูงกวาเพศหญิง (x� = 3.12, SD=0.34) 
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ตารางที่ 4.5.1 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของเพศทางดานทัศนคติของการจางงาน 

เพศ n x SD df t-test 

ชาย 16 3.46 0.31 42 3.264** 

หญิง 28 3.12 0.34 

หมายเหตุ **p<.01 

5.อภิปรายผลการวิจัย 
จากการศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหา และ ความคาดหวังของสภาพการจางงานของผูพิการ สามารถสามารถสรุป

ไดวาในปจจุบันสถานประกอบการสวนใหญมีการจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกใหกับผูพิการมากพอสมควรเชน มีหองน้ำ
สำหรับผูพิการ และมีการจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการเคลื่อนไหวแกผูพิการไดอยางเหมาะสมเปนสวนมาก 
ซึ่งแสดงใหเห็นวาการมีกฎหมายเฉพาะสำหรับผูพิการในการจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวก (กฎกระทรวง กำหนดสิ่งอำนวย
ความสะดวกในอาคาร สำหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 2548) จะชวยทำใหการพัฒนาคุณภาพการจางงาน
ของผูพิการนั้นไดรับการตอบสนองอยางรวดเร็ว รวมทั้งนายจางมีความเขาใจคนพิการวาควรไดรับบริการทางสังคมเพื่อให
พึ่งตนเองและสามารถดำรงชีวิตไดเชนเดียวกับคนปกติโดยมีรัฐและครอบครัวเปนผูรับผิดชอบเพื่อใหสถานประกอบการมี
การเตรียมความพรอมสำหรับการจางงานคนพิการ (สิรินาถ บุณยเกียรติ, 2535) นอกจากนั้นผูพิการยังมีความพึงพอใจตอ
ตำแหนงงานท่ีทำอยู และรูสึกมีคุณคา ทั้งนี้เนื่องจากผูพิการมีอาชีพรองรับและสามารถหาเลี้ยงชีพทำใหสามารถชวยเหลือ
ตนเองได (ขนิษฐา เทวินทรภักติ, 2540) และยังมีความพึงพอใจตอทัศนคติของเพื่อนรวมงาน  ทั้งนี้เนื่องจากสังคมของไทย
มีการเอาใจใส ดูแล เห็นคุณคา และ ยกยองวาคนพิการเปนสวนหนึ่งในสังคมเดียวกัน อันเปนการเสริมสรางความสัมพันธท่ี
ดีระหวางคนพิการกับบุคคลอื่นใหมีความเขาใจที่จะอยูรวมในสังคมเดียวกันได ทำใหคนพิการสามารถปรับตัวและมี
สัมพันธภาพท่ีดีกับบุคคลท่ัว ๆ ไป ท้ังในครอบครัว ชุมชนและสถานท่ีทำงาน (สุรภา กสานติกุล, 2542) 

แตอยางไรก็ตามผูพิการสวนใหญยังมีความรูสึกขาดความกาวหนาในหนาที่รวมถึงโอกาสในการจางงานเมื่อเทียบ

กับคนปกติ ทั้งนี้เนื่องจากสถานประกอบการยังคำนึงถึงผลประโยชนที่สถานประกอบการจะไดรับจากการจางงาน รวมทั้งผู

พิการตองมีความรูความสามารถที่จะปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพใหกลับหนวยงาน ทำใหการรับเขาทำงานของสถาน

ประกอบการยังมีไมมากเพียงพอ (อรวรรณ อินหันต, 2553)  

จากสภาพปญหาของการจางงาน ผูพิการรูสึกขาดความมั่นใจในตนเองรวมทั้งความรูสึกแปลกแยกอันเกิดจาก

ความพิการของตนมีผลตอการทำงานในหนาที่ อยางไรก็ตามผูพิการเพศหญิงมีทัศนคติที่ดีตอการจางงานโดยรวมมากกวาผู

พิการเพศชาย จากการสอบถามพบวา แมปจจุบันสังคมไทยจะมองวาผูพิการเปนสวนหนึ่งในสังคมเดียวกัน  แตผูพิการบาง

ทานยังรูสึกขาดความมั่นใจในตนเอง ทำใหเกิดความขัดแยงระหวางตัวตนที่มีความบกพรองกับความปรารถนาของตนเอง 

ถาความขัดแยงมีมากจะเปนเหตุทำใหตนเองมีความรูสึกวาไมมีคา ไมเหมาะสม และ ไมพึงพอใจในตนเอง (Smith, 2504)  
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ผูพิการตองการแนะแนวดานอาชีพที่หลากหลาย เนื่องจากผูพิการสวนใหญยังขาดการเขาถึงขอมูลดานการแนะ

แนวอาชีพ รวมทั้งขอมูลของอาชีพที่เหมาะกับลักษณะของความพิการ ดังนั้นผูพิการสวนใหญจึงเลือกอาชีพที่พบเห็นได

โดยทั่วไป เชน การเรขายสลากกินแบงรัฐบาล เปนตน แตอยางไรก็ตามแมจะมีงานในระดับสูง เชน เจาหนาที่คอมพิวเตอร 

โปรแกรมเมอร เจียระไนพลอย ฯลฯ แตก็มีจำนวนไมมากและผูพิการเองก็ยังยังขาดทักษะที่จะทำงานได (อรพินทร 

พิทักษณมหาเกตุ, 2537) 

 
6.ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะสำหรบันำไปใช 

1.ควรสงเสริมใหความรูและทักษะใหแกผู พิการในบทบาทของการทำงาน ใหมีความรูในการประกอบอาชีพ
เพ่ิมเติม 

2.ภาครัฐและเอกชนควรมีโครงการสงเสริมการจางงานแกผูพิการ เพื่อมอบโอกาสในการทำงานใหแกผูพิการมาก
ขึ้น 

3.ควรเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาใหกับผูพิการ เพ่ือใหผูพิการเขาถึงโอกาสในการจางงานท่ีมีรายไดดีพอท่ีจะใชดำรง
ชีพในปจจุบัน เชน สิ่งอำนวยความสะดวกท่ีเหมาะสมกับสภาพการพิการ 

4.ผู พิการสวนมากอาศัยอยูในพื ้นที ่ชนบทท่ีหางไกลทำใหขาดโอกาสในงานจางงาน จึงควรพัฒนาทักษะท่ี
เหมาะสมกับพ้ืนท่ีเหลานั้น 

5.ภาครัฐควรเพิ่มสิทธิประโยชนใหแกสถานประกอบการเมื่อมีการจางงานผูพิการ เนื่องจากปจจุบันนี้บางสถาน
ประกอบการเลือกท่ีจะนำสงเงินเขากองทุนมากกวาจางผูพิการ ทำใหตำแหนงงานท่ีวางสำหรับผูพิการไมเพียงพอตอจำนวน
ผูพิการ 

 
 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

1. การศึกษาสภาพปจจุบัน สภาพปญหา และความคาดหวัง เฉพาะผูพิการทางการไดยิน และ ทางจิตใจและ
พฤติกรรม 

2.การศึกษาเพ่ิมในดานอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวกับการประกอบอาชีพของผูพิการท่ีมีอาชีพรับจางอิสระ/ประกอบอาชีพ
สวนตัวและการหางานทำ 

3.การศึกษาขยายขอบเขตของประชากรไปสูภาคสวนอ่ืน ๆ 
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