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บทคัดย่อ
 การศึกษาเรื่องความคาดหวัง ปัญหา และอุปสรรคของนายจ้างต่อการจ้างงานคนพิการตามพระราชบัญญัติ 
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พุทธศักราช(พ.ศ.) 2550 (Empowerment of Persons With 
Disabilities Act, 2007) และแก้ไขเพิม่เตมิ ฉบบัที ่2 พ.ศ. 2556 (Department of Empowerment of Person with 
Disabilities, 2013)  มีวัตถุประสงค์ในการวิจยั คอื 1.เพือ่ศกึษาระดบัความคาดหวงัของนายจ้างต่อการจ้างงานคนพกิาร
เข้าท�างานในสถานประกอบการ 2.เพือ่ศกึษาระดับปัญหาและอปุสรรคของนายจ้างต่อการจ้างงานคนพกิารเข้าท�างานใน
สถานประกอบการ โดยการวจิยัในครัง้นีเ้ป็นการศกึษาวจิยัเชิงปริมาณ กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการในการศกึษาครัง้นี ้คือ กลุ่ม
ตัวแทนนายจ้างในสถานประกอบการทีร่บัคนพกิารเข้าท�างาน จ�านวน 148 บรษัิท ผลการศกึษา พบว่า กลุม่ตวัอย่างส่วนใหญ่ 
ที่ให้ข้อมูลมีต�าแหน่งเป็นฝ่ายทรัพยากรบุคคล ร้อยละ 96.6 ประกอบธุรกิจบริการมากที่สุด ร้อยละ 23 มีความรู้ 
เกี่ยวกับพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ มีความรู้ระดับปานกลาง ร้อยละ 58.8 มีการ 
จ้างงานคนพกิารท่ีมคีวามพกิารทางการเคลือ่นไหวหรอืทางร่างกายมากทีส่ดุ ร้อยละ 67.6 ส่วนใหญ่สถานประกอบการ
ที่มีนโยบายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากการจ้างงานคนพิการ ร้อยละ 91.2 ซึ่งนโยบายที่นอกเหนือจากการจ้างงานคนพิการ 
ที่บริษัทด�าเนินการมากที่สุด คือ การจัดสัมปทานจัดสถานที่จ�าหน่ายสินค้าหรือบริการ ร้อยละ 54 การจัดส่ิงอ�านวย 
ความสะดวก ร้อยละ 52.0 โดยสิ่งอ�านวยความสะดวกที่จัดให้คนพิการมากท่ีสุดคือ ทางลาด-ขนส่ง ร้อยละ 16.7 
ต�าแหน่งที่จ้างคือ เสมียน/ธุรการ ร้อยละ 32.7 ผลการศึกษาระดับความคาดหวังของนายจ้างในการจ้างงานคน
พิการ พบว่า ระดับความคาดหวังในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และด้านที่มีความคาดหวังมากที่สุดคือ ด้านพฤติกรรม
ในการท�างาน กลุ่มตัวอย่างมีความคาดหวังอยู่ในระดับมาก ด้านที่น้อยที่สุดคือ ด้านสิทธิประโยชน์ท่ีนายจ้างได้
รับ กลุ่มตัวอย่างมีความคาดหวังอยู่ในระดับปานกลาง ผลการศึกษาระดับปัญหาและอุปรรคของการจ้างงานคน
พิการ พบว่า ระดับภาพรวมของปัญหาและอุปสรรคในการจ้างงานคนพิการ อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา
รายข้อพบว่าข้อท่ีมีปัญหาและอุปสรรคมากที่สุดคือ การประชาสัมพันธ์ของหน่วยที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติ 
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พุทธศักราช(พ.ศ.) 2550 (Empowerment of Persons With 
Disabilities Act, 2007) และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2556 (Department of Empowerment of Person 
with Disabilities,2013) ยังให้ความรู้กับสถานประกอบการไม่ทั่วถึงความคิดเห็นอยู่ในระดับปานปลาง อยู่ในระดับ
ปานกลางและปัญหาและอุปสรรคน้อยท่ีสุดคือคนพิการไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เป็นภาระกับเพื่อนร่วมงาน อยู่
ในระดับน้อย ตามล�าดับ

ค�าส�าคัญ : คนพิการ, การจ้างงาน, นายจ้าง, ปัญหาและอุปสรรคในการจ้างงาน

ความคาดหวัง ปัญหา และอุปสรรคของนายจ้างต่อการจ้างงานคนพิการ
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 

และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2556

คริษฐา อ่อนแก้ว1

1นักวิจัยประจ�าสถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
E-mail: 1karittha_o@hotmail.com

Received: February 13, 2019
Revised: May 22, 2019

Accepted: May 24, 2019



หน้า 36 วารสารวิทยาลัยราชสุดา ปีที่ 15 ฉบับที่ 1

Abstract
 The purposes of “Expectation; problems and obstacles of employers to disabled  

person’s employment according to the act of Promotion and Development of Quality of Life for Dis-

abled Persons Act B.E. 2550 (2007) (Empowerment of Persons With Disabilities Act, 2007) and the 2 

nd edit B.E. 2556 (2013) (Department of Empowerment of Person with Disabilities, 2013)” were to: 

1) study levels of expectations of employers towards the disability employment in businesses; and 

2) study levels of problems and obstacles of disability employment in businesses. This research 

was a quantitative research. The sample group consisted of representatives of 148 businesses which  

were employers hiring the disabled. The findings revealed that the majority of sample group  

working in the human resources department (96.6%) and service business (23%). The knowledge  

on the Promotion and Development of Quality of life of Persons with Disabilities Act was at  

moderate level (58.8%). The people with mobility disabilities were mostly hired (67.6%). Apart  

from the disability employment, the majority of businesses had other policies (91.2%) including  

spaces for goods or services sale (54%) and facilities provision (52%). The facilities mostly  

provided for the disabled were ramp and transportation (16.7%). And, the job position was 

clerk/ administrator (32.7%). For the levels of expectations of employers towards the employees  

with disabilities, it was found that the overall expectation was at high level The most expected  

aspect was working behavior as the sample group had expectations at high level, while the least 

expected aspect was the benefits earned by employers as the expectation level was at moderate. 

Besides, the study on level of problems and obstacles of disability employment was at moder-

ate. For each aspect, the most problems and obstacles were public relation of authorities relevant  

to the Disability Employment under the Promotion and Development of Quality of life of Persons with 

Disabilities Act, B.E. 2550 (2007) (Empowerment of Persons With Disabilities Act, 2007) and the 2 nd edit B.E. 

2556 (2013) (Department of Empowerment of Person with Disabilities, 2013). The opinion that authorities 

did not disseminate information adequately was at moderate level. The least problems and obstacles were 

that the disabled were unable to work on their own and became burden of colleagues as the opinion was 

at low level. 
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ความส�าคัญของปัญหา
 จากรายงานด้านคนพิการขององค์การอนามัยโลก 
และธนาคารโลกมีประชากรมากกว่า 1 พันล้านคน  
หรือร ้อยละ 15 ของประชากรโลก ประสบปัญหา 
ความพิการรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งและจากการประมาณ
การของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
พบว่า มีประชากร 16.5 ล้านคน หรือร้อยละ 2.64 มี
ปัญหาความพิการ นอกจากนี้องค์การอนามัยโลกคาดว่า 
ภายใน 10 ปีข้างหน้า ประชากรกลุม่นีอ้าจเพิม่จ�านวนขึน้  
ในประเทศไทยมจี�านวนประชากรประมาณ 65.5 ล้านคน  
เป็นคนพิการ ประมาณ 1.5 ล้านคน หรือร้อยละ 2.2  
ซึ่งเป็นผู้ท่ีมีลักษณะพิการอย่างน้อย 1 ใน 3 ลักษณะนี้  
คือ เป็นประชากรท่ีมีความล�าบากหรือปัญหาสุขภาพ 
ที่ เป ็นข ้อจ�า กัดในการท�ากิจกรรม มีร ้อยละ 2.1  
(1.4 ล้านคน) ประชากรท่ีมีความล�าบากในการดูแล 
ตนเองหรือท�ากิจวัตรส่วนตัว มีร้อยละ 0.5 (0.3 ล้านคน)  
หรือประชากรที่มีลักษณะความบกพร่องทางรางกาย  
จิตใจ หรือสติปัญญา มีร ้อยละ 1.6 (1.1 ล้านคน)  
(National Statistical Office, 2014)
 เมื่อพิจารณาการท�างานของคนพิการของไทย 
ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีข้ึนไป จ�านวน 1.4 ล้านคน พบว่า 
มีประมาณ ร้อยละ 74.3 ที่ไม่ได้ท�างาน ซึ่งเป็นกลุ่ม 
คนพิการในวัยสูงอายุ (อายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป) มากที่สุด
ถึงร้อยละ 49.9 รองลงมาเป็นวัยท�างาน (อายุ 25-59 ปี) 
มีร้อยละ 19.9 และวัยเยาวชน (อายุ 15-24 ปี) เพียง  
ร้อยละ 4.5 ส�าหรับคนพิการอายุตั้งแต่ 15 ปีข้ึนไป  
มีงานท�าเพียง ร้อยละ 25.7 โดยเป็นผู้ปฏิบัติงานที่มี
ฝีมือ ในด้านการเกษตร ป่าไม้ และประมงมากท่ีสุด  
ร้อยละ 15.4 รองลงมาคือ อาชีพงานพื้นฐาน ซึ่งเป็นงาน 
ที่ใช้แรงงานเป็นหลัก พนักงานบริการ พนักงานขาย 
ในร้านค้า/ตลาด และช่างฝีมือ/ผู้ปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้อง  
(ร้อยละ 3.3, 3.2 และ 2.5 ตามล�าดับ) เมื่อพิจารณา
การท�างานและอาชีพของคนพิการจ�าแนกตามเพศ เขต 
การปกครอง และภาค พบว่า คนพิการเพศชายมีงานท�า 
ร้อยละ 32.6 มากกว่าเพศหญิง ซ่ึงมีเพียงร้อยละ 19.8  
คนพิการที่อาศัยอยู ่นอกเขตเทศบาล มีร ้อยละของ 
ผู้มีงานท�ามากกว่าในเขตเทศบาล (ร้อยละ 26.8 และ 

22.3 ตามล�าดับ) ภาคกลางมีคนพิการมีงานท�าเพียง  
1 ใน 5 ซึ่งน้อยกว่าภาคอื่นๆ (ร้อยละ 25.4-28.3) คน
พิการที่มีงานท�าส่วนใหญ่ท�างานเป็นผู ้ปฏิบัติงานที่มี 
ฝีมือ ด้านการเกษตร ป่าไม้ และประมงเช่นเดียวกับ 
ภาพรวม (National Statistical Office, 2014)
 แม้ว่าจะมีพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 (Empowerment of 
Persons With Disabilities Act, 2007) ซึง่มวีตัถปุระสงค์ 
เพือ่ส่งเสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติคนพกิาร มบีทบญัญตัิ
เพื่อก�าหนดมาตรการส�าคัญเกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพ
และคุ้มครองการมีงานท�าของคนพิการ เพื่อให้คนพิการ
ได้มีโอกาสใช้ความสามารถมีรายได้และพึ่งพาตนเองได้  
และลดภาระของครอบครัวและสังคมท่ีต้องให้การ
อุปการะเลี้ยงดู รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้คนพิการเป็น
พลังส�าคัญในการเสริมสร้างทางเศรษฐกิจของครอบครัว
และประเทศต่อไป จึงก�าหนดวิธีการเพื่อให้คนพิการ 
ได้มีการประกอบอาชีพไว้ 3 กรณี คือ 1.รับคนพิการ
เขาท�างานตามมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 2.ส่งเงิน 
เข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
ตามมาตรา 34 แห ่งพระราชบัญญัติส ่งเสริมและ 
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 3.ให้สัมปทาน
จัดสถานที่จ�าหน่ายสินค้าหรือบริการตามมาตรา 35 
แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พกิาร พ.ศ. 2550 และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัิ 
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ 2)  
พ.ศ. 2556 (Department of Empowerment of 
Person with Disabilities, 2013) ถือเป็นโอกาสที่จะ
พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนพิการให้ดีขึ้น 
แต่ดูเหมือนผลลัพธ์ที่ออกมาจะยังไม่น่าพอใจเท่าใดนัก 
บางคนคิดว่าปัญหานี้เกิดขึ้นจากตัวนายจ้างไทยไม่ยอม
จ้างคนพิการ บ้างก็รู้สึกว่ากฎหมายไทยไม่สามารถบังคับ
ได้จริงและอีกไม่น้อยที่เชื่อฝังใจว่าคนพิการไม่มีศักยภาพ
เพยีงพอทีจ่ะท�างานได้เหมอืนคนปกต ิบางบรษิทัยนิยอม
ที่จะจ่ายเงินเข้ากองทุนมากกว่าการจ้างงานคนพิการ 
เข้าท�างาน นอกจากนี้ยังพบว่า ส่วนสัดการจ้างงาน 
คนพิการของไทยมีอัตราส่วนร้อยละท่ีต�่าท่ีสุดในกลุ่ม
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อาเซียนอยู่แล้ว และบางประเทศมีการจ้างงานคนพิการ
ถึงร้อยละ 7 บางประเทศร้อยละ 5 (Manager Online, 
2014) ปัจจุบันทางรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมให้สถาน
ประกอบการจ้างงานคนพกิารจรงิจงัมากข้ึน ซึง่ก�าหนดให้
สถานประกอบการที่มีจ�านวนพนักงานคนตั้งแต่ 100 คน
ขึ้นไป ต้องรับคนพิการท่ีสามารถท�างานได้เข้ามาท�างาน
ในอัตราส่วน 100 : 1 โดยได้มอบหมายให้กรมส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ด�าเนินการตาม
กฎหมายกับสถานประกอบการที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย 
โดยการอายัดทรัพย์สินเบื้องต้นจ�านวน 44 บริษัท  
คิดเป็นเงินมูลค่ากว่า 200 ล้านบาท เพ่ือน�าเงินเข้า 
สมบทในกองทนุส่งเสรมิและพฒันาคณุภาพชวิีตคนพกิาร 
ทั้งน้ีกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ์
มีนโยบายด�าเนินการตามกฎหมายกับสถานประกอบ
การทีไ่ม่ปฏบิตัติามกฎหมายอย่างเคร่งครดัและเท่าเทยีม  
นอกจากนี้ ให ้มีการเร ่ง รัดการจ ้างงานของรัฐและ 
มีการจัดการประชุมเพ่ือชี้แจงแนวทางการปฏิบัติ 
ในการรับคนพิการเข้าท�างานในหน่วยงานของรัฐให ้
ถูกต้องและครบถ้วน ภายในปีงบประมาณ 2561  
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 27 ตุลาคม 2558  
ที่ผ่านมา เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักและให้โอกาส
การจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการต่างๆ เพิ่ม 
มากขึ้น (Daily News, 2016) 
 สาเหตุส�าคัญที่ส่งผลให้คนพิการไม่ได้รับการ
จ้างงานมาจากการขาดโอกาสทางการศึกษาระดับการ
ศึกษาท่ีส�าเร็จของคนพิการ เพราะการศึกษาเป็นปัจจัย
หนึ่งท่ีส�าคัญช่วยเพ่ิมศักยภาพให้คนพิการสามารถพ่ึงพา
ตนเองได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและสามารถด�าเนินชีวิต
ในสังคมได้อย่างปกติสุข ซึ่งพบว่าคนที่มีอายุตั้งแต่ 5 ปี
ข้ึนไป ประมาณ 1.5 ล้านคนนั้น มีร้อยละ 22.4 ที่ไม่ได ้
รับการศึกษา และมีมากกว ่ าครึ่ ง ร ้ อยละ 57 .6  
ที่ส�าเร็จการศึกษาระดับต�่ากว่าประถมศึกษา ส่วนที่เหลือ
ร้อยละ 20.0  ส�าเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาหรือ 
สูงกว ่า (National Statist ical Office, 2014)  
นอกจากนี้ วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ ช้ีให้เห็นว่าอุปสรรค
ส�าคัญอีกประการหนึ่งท่ีท�าให้คนพิการไม่มีงานท�า  
เพราะหลายคนรู้สึกขัดแย้งกับตัวเองเวลาที่ต้องใช้งาน 

คนพิการ แนวคิดพวกนี้ไม่ได้เกิดข้ึนกับนายจ้างเท่านั้น  
แต่ยังเกิดขึ้นในครอบครัวของคนพิการเอง ซึ่งผลที่ตาม
มาคือคนพิการก็ไม่มีความมั่นใจในศักยภาพของตนเอง
และขาดโอกาสที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยเฉพาะทักษะ
เรื่องการท�างาน (Chanyaankul, 2013)
 ผู ้ท�าวิจัยมีความตระหนักเสมอว่า คนพิการ
เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีส�าคัญในสังคมไทย หากได้รับ
โอกาสและการเข้าถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ดังนั้น
จึงมีความสนใจท�าการศึกษาวิจัย เรื่อง ความคาดหวัง 
ปัญหา และอุปสรรคของนายจ้างต่อการจ้างงานคน
พิการพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการ พ.ศ. 2550 (Empowerment of Persons With 
Disabilities Act, 2007) และแก้ไขเพิม่เตมิ ฉบับที ่2 พ.ศ. 
2556 (Department of Empowerment of Person 
with Disabilities,2013) เพ่ือเป็นการสร้างความม่ันใจ
และเชือ่มัน่ให้กบันายจ้างในสถานประกอบการในจ้างงาน
แรงงานคนพิการ และเพ่ือให้สถานประกอบการได้แรงงาน
คนพิการที่เหมาะกับความต้องการของผู้ประกอบการ 
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลการวิจัยครั้งน้ีอาจจะเป็นแนวทาง
ในการสนับสนุนให้คนพิการให้มีโอกาสและความพร้อม
ในการเข้าสู่ตลาดแรงงานที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของนายจ้างในสถานประกอบการต่อไป

วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย
 1. เพือ่ศกึษาความคาดหวงัของนายจ้างต่อการ
จ้างงานคนพิการเข้าท�างานในสถานประกอบการ 
 2. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคของนายจ้าง
ต่อการจ้างงานคนพิการเข้าท�างานในสถานประกอบการ

ขอบเขตของโครงการวิจัย
 1. ขอบด้านเนื้อหา ผู ้วิจัยด�าเนินการเก็บ
รวมรวบข้อมูลจากเอกสาร  หนังสือ บทความทาง
วิชาการและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับคนพิการ อาทิ พระ
ราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
พ.ศ. 2550 (Empowerment of Persons With 
Disabilities Act, 2007) และแก้ไขเพิม่เตมิ ฉบับที ่2 พ.ศ. 
2556 (Department of Empowerment of Person 
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กรอบแนวคิดการวิจัย

เข้ามีส่วนร่วมทางสังคมได้เช่นคนปกติทั่วไป รวมถึง 
การได้รับโอกาสและสิทธิอย่างเท่าเทียมอย่างคนทั่วไป  
ทั้งด้านความม่ันคงในชีวิต สถานสภาพการจ้างงานหรือ
ความก้าวหน้าในอาชีพอย่างเหมาะสม
 การจ้างงาน หมายถึง การจ้างงานคนพิการ
ตามมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 (Empowerment of 
Persons With Disabilities Act, 2007) และแก้ไขเพิ่ม
เติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2556 (Department of Empower-
ment of Person with Disabilities, 2013) ซึ่งก�าหนด
ให้นายจ้างหรอืหน่วยงานของรฐัรบัคนพกิารเข้าท�างาน ใน
อัตราส่วน 100 คน : คนพิการ 1 คน
 นายจ้าง หมายถึง สถานประกอบการที่รับ 
คนพิการเข้าท�างานในอัตราส่วน 100 คน : คนพิการ 
1 คน ตามมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และแก้ไข 
เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2556

with Disabilities, 2013)  
 2. ขอบเขตด้านประชากร ผู ้วิจัยเก็บข้อมูล
จากนายจ้าง ซึ่งหมายถึง ตัวแทนนายสถานประกอบการ 
เอกชนที่ รั บคนพิ การ เข ้ าท� า ง าน  ตามพระราช
บัญญัติส ่ ง เส ริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
พ.ศ. 2550 (Empowerment of Persons With 
Disabilities Act, 2007) และแก้ไขเพิม่เตมิ ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 
2556 (Department of Empowerment of Person 
with Disabilities, 2013)
 3. ขอบเขตด้านระยะเวลา ใช้ระยะเวลา 1 ปี 

นิยามศัพท์
 คนพิการ หมายถึง บุคคลที่มีความเสียเปรียบ
บกพร่อง สูญเสีย เนื่องมาจากการมองเห็นการได้ยิน 
เคลื่อนไหว การสื่อสาร จิตใจ อารมณ์ พฤติกรรม  
สติปัญญา การเรียนรู้หรือการบกพร่องอื่นใด อาจจะ 
เกิดขึ้นมาโดยก�าเนิดหรือไม่ก็ตาม  มีความต้องการให้
ดูแลช่วยเหลือเป็นพิเศษให้สามารถใช้ชีวิตประจ�าวันและ 

ปัจจัยพื้นฐานของนายจ้าง
ในสถานประกอบการ

ปัญหาและอุปสรรคในการรับคนพิการ
เข้าท�างานในสถานประกอบการ

ความคาดหวังในการรับคนพิการ
ท�างานในสถานประกอบการ

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
 ประชากรทีใ่ช้เกบ็ข้อมลูในเชงิปริมาณครัง้นี ้คอื 
นายจ้าง ซ่ึงหมายถึง สถานประกอบการท่ีรับคนพิการ 
เข้าท�างาน ในอัตราส่วน 100 คน : คนพิการ 1 คน ตาม
มาตรา 33 และมาตรา 35 แห่ง พ.ร.บ.ส่งเสริมและ 
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และแก้ไขเพิ่ม
เติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2556 
 กลุ ่มตัวอย่างเป้าหมายของการเก็บข้อมูล 
คือ สถานประกอบการเอกชนที่รับคนพิการเข้าท�างาน
ทั่วประเทศ จ�านวน 148 แห่ง โดยแบบสอบถามจะถูก
กระจายไปยังสถานประกอบการจ�านวน 500 แห่ง จาก 

วิธีด�าเนินการวิจัย
 การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีเป็นการด�าเนินการวิจัย 
เชิงปริมาณ โดยศึกษาข ้อมูลและวิ เคราะห ์ข ้อมูล 
เบื้องต้นจากเอกสารที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ ทั้งในด้าน
ของกฎหมายและนโยบายคนพิการ ได้แก่ อนุสัญญา
ว่าด้วยสิทธิคนพิการ (CRPD) พระราชบัญญัติส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และแก้ไข 
เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2556 และศึกษาข้อมูลจาก
ภาคสนามโดยการเก็บรวมรวบข้อมูลจากแบบสอบถาม 
ที่สร้างขึ้นเพ่ือใช้เครื่องมือในการเก็บข้อมูลกับกลุ ่ม
ตัวอย่างก�าหนด
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คาดหวงัของนายจ้างในการรบัคนพกิารเข้าท�างาน 4 ด้าน 
ประกอบด้วย ด้านความรู้ ด้านทักษะ ด้านพฤติกรรม  
และด ้านสิทธิประโยชน์ด ้านกฎหมาย โดยใช ้การ
แบบสอบถามความคิดเห็น 5 ระดับ (5-point Likert 
Scale)
 3. ค�าถามเกีย่วกบัปัญหาและอปุสรรคเกีย่วกบั
การจ้างงานคนพกิาร เป็นการสอบถามนายจ้างในการรบั
คนพกิารเข้าท�างาน  โดยใช้การแบบสอบถามความคดิเหน็ 
5 ระดับ (5-point Likert Scale) 
 4. ความคิดเห็นเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะ  
ส ่ วนเป ็นแบบสอบถามปลายเป ิด เพื่ อ ให ้ ผู ้ ตอบ
แบบสอบถามได้แสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม และจะน�า
มาประกอบการวิเคราะห์และอภิปรายข้อมูล
 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
  ในการวิจัยนี้ผู้วิจัยได้วางแผนการด�าเนินงาน
และข้ันตอนการด�าเนินงานในการสร้างเคร่ืองมือท่ีใช ้
เก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีขั้นตอนตามล�าดับ 
 1. น�าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (try out) กับ
กลุ่มตัวอย่าง แต่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการส�ารวจในครั้งนี้
จ�านวน 30 คน
 2. วิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น (reliability) 
ของชุดข้อค�าถามที่ใช้เก็บข้อมูลของตัวแปรแต่ละตัว 
ที่ประกอบด้วยค�าถามหลายข้อ โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์
แอลฟาของครอนบัต  (Cronbach Alpha_coefficient, 
1970) ค่าความเช่ือม่ันที่ได้ไม่ต�่ากว่า 0.70 หรือร้อยละ  
70 จึงถือได้ว่าแบบสอบถามมีความเชื่อถือได้โดยค่า
แอลฟ่าทีไ่ด้จะแสดงถงึระดับความคงทีข่องแบบสอบถาม 
จะมีค่าระหว่าง 0 ≤ α ≤ 1  ด�าเนินการทดสอบกับสถาน
ประกอบการท่ีมีลักษณะเดียวกัน พบว่า ความคาดหวัง 
ที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงานคนพิการได้ค่าความน่าเช่ือ 
0.883 สูงกว่าเกณฑ์ที่ก�าหนด และปัญหาและอุปสรรค
เก่ียวกบัการจ้างงานคนพกิาร ได้ค่าความน่าเชือ่ถอื 0.869 
สงูกว่าเกณฑ์ทีก่�าหนด จงึสะท้อนให้เหน็ว่าแบบสอบถาม
นั้นมีความน่าเชื่อ
 การเก็บรวบรวมข้อมูล
 1. ผู้วิจัยศึกษาข้อมูลจากการค้นคว้ารวบรวม
เอกสารและงานวจิยัทีเ่ก่ียวข้อง  เพือ่รวบรวมข้อมลูส�าคญั
ของการวิจัยในประเด็นด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องคนพิการ

รายนามสถานประกอบการเอกชนท่ีรับคนพิการ 
เข้าท�างานทั่วประเทศ ปี พ.ศ. 2560 ของส�านักงาน 
ส ่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  
เนื่องจากการประมาณการอัตราการตอบกลับคืน  
(Response rate) ไม่น้อยกว่า 100 ชุด หรือคิดเป็น 
ร้อยละ 20 ของกลุม่ตวัอย่างซึง่ถือว่าอยูใ่นระดบัท่ียอมรบั
ได้ตามทฤษฎีของ Aaker, Kumar, and Day (2001)  
โดยก�าหนดไว้อย่างน้อยในอัตราร้อยละ 20 ของกลุ่ม
ตัวอย่าง
 กลุ ่มตัวอย่างจะได้มาจากการสุ ่มแบบง่าย  
(Simple random sampling) จากรายนามสถาน
ประกอบการท่ีรับคนพิการเข้าท�างานโดยสามารถเข้าถึง 
ได้จากส�านกังานส่งเสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติคนพกิาร
แห่งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง 
ของมนุษย ์  แนวทางการการจัดท�ากรอบการสุ ่ม  
(Sampling Frame) คือเป็นนายจ้าง ซึ่งหมายถึง
สถานประกอบการท่ีรับคนพิการเข้าท�างาน ตามพระ
ราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
พ.ศ. 2550 (Empowerment of Persons With 
Disabilities Act, 2007) และแก้ไขเพ่ิมเตมิ ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 
2556 (Department of Empowerment of Person 
with Disabilities, 2013)
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
 เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจัิยครัง้นี ้ เป็นแบบสอบถาม 
(Questionnaire)  เก่ียวกบัการความคดิเหน็ของนายจ้าง
หรือตัวแทนสถานประกอบการที่รับคนพิการพิการ 
เข้าท�างาน โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 4 ส่วน  
 1. ข ้อมูลพื้นฐานของนายจ ้างและสถาน
ประกอบการ โดยมีประเด็นค�าถาม ได้แก่ ประเภทของ 
องค์กร เพศของผู้ให้ข้อมูล ต�าแหน่งของผู ้ให้ข้อมูล  
การรับรู้เก่ียวกับ พรบ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ พ.ศ. 2550 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 
2556 จ�านวนพนักงานทั้งหมด นโยบายในการจ้างงาน 
คนพิการ สิ่งอ�านวยความสะดวกคนพิการในสถาน
ประกอบการ เป็นต้น
 2. ค�าถามเกี่ยวกับความคาดหวังท่ีเก่ียวข้อง 
กับการจ้างงานคนพิการ เป็นการสอบถามระดับความ
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ร้อยละ 37.8 และพนักงานท้ังหมด 500-1,000 คน  
ร้อยละ 18.9 ตามล�าดับ ส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่าง มีความรู้
เกี่ยวกับพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพกิาร มคีวามรูร้ะดบัปานกลางมากทีส่ดุ ร้อยละ 58.8 
รองลงมาคือ มีความรู้ระดับมาก ร้อยละ 29.7 มีความรู้
ระดับน้อย ร้อยละ 6.1 และน้อยที่สุดคือ มีความรู้มาก
ที่สุด ร้อยละ 5.4 ตามล�าดับ กลุ่มตัวอย่างมีการจ้างงาน
คนพิการที่มีความพิการการทางการเคล่ือนไหวหรือทาง
ร่างกายมากที่สุดคือ ร้อยละ 67.6 รองลงมาคือ ความ
พิการทางการได้ยิน ร้อยละ 13.7 ความพิการทางการ
มองเห็น ร้อยละ 6.9 ความพิการทางสติปัญหา ร้อยละ 
6.6 ความพกิารทางจติใจหรอืพฤตกิรรม ร้อยละ 3.6 และ
ความพิการทางการเรียนรู้/ออทิสติก ร้อยละ 1.5 ตาม
ล�าดบั ส่วนใหญ่ต�าแหน่งทีจ้่างมากทีส่ดุคอื เสมียน/ธรุการ 
ร้อยละ 32.7 รองลงมาคือ ช่างเทคนิค/โรงงาน ร้อยละ 
28.4 บริการ/แม่บ้าน/พนักงานรักษาความปลอดภัย/
คนสวน ร้อยละ 27.4 และผู้จัดการ/นักวิชาชีพ ร้อยละ 
11.5 ตามล�าดับ ส่วนใหญ่บริษัทที่มีนโยบายอื่นๆ ที่นอก
เหนือจากการจ้างงานคนพิการ ร้อยละ 91.2 และบริษัท
ที่ไม่มีนโยบายอื่นๆ ร้อยละ 8.8 ซ่ึงนโยบายที่นอกเหนือ
จากการจ้างงานคนพิการที่บริษัทท�ามากที่สุดคือ การจัด
สัมปทานจัดสถานที่จ�าหน่ายสินค้าหรือบริการ ร้อยละ 
54.8 รองลงมาคือ การจัดเหมาช่วงงานหรือจ้างเหมา
บรกิารพเิศษฝึกงาน ร้อยละ 24.7 และการจดัให้มอีปุกรณ์
อ�านวยความสะดวก ล่ามภาษามือ หรือให้การช่วยเหลือ
อืน่ๆ แก่คนพกิาร ร้อยละ11.4 ตามล�าดบั  ส่วนใหญ่บรษัิท
มีการจัดสิ่งอ�านวยความสะดวกคือ ร้อยละ 52.0 และ
ไม่มีสิ่งอ�านวยความสะดวก ร้อยละ 48.0  โดยสิ่งอ�านวย 
ความสะดวกทีจ่ดัให้คนพกิารมากท่ีสดุ คอื ทางลาด-ขนส่ง  
ร้อยละ 16.7 รองลงมาคือ ห้องน�้าส�าหรับคนพิการ  
ร้อยละ 14.2 ทีจ่อดรถส�าหรบัคนพกิาร ร้อยละ 13.2 ราวรบั 
และลิฟต์ เท่ากันที่ ร้อยละ 12.2 ทางเข้า ทางเดินและ
ทางเชื่อมระหว่างอาคาร ร้อยละ 9.0  ประตู ร้อยละ 5.2 
บริการอื่นๆ ส�าหรับคนพิการ จ�านวน 14 บริษัท ร้อยละ  
4.9 และพื้นผิวสัมผัส จ�านวน 11 บริษัท ร้อยละ 3.8  
ตามล�าดับ
 2. ความคาดหวัง ปัญหาและอุปสรรคในการ
จ้างงานคนพิการในสถานประกอบการ

และการจ้างงานคนพิการ
 2. ผูว้จิยัด�าเนนิติดต่อกบัในสถานประกอบการ
ที่รับคนพิการเข้าท�างาน ในการวิจัยครั้งนี้เก็บรวบรวบ
ข้อมูลโดยผู้วิจัยจะส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ไปถึง
สถานประกอบการทีร่บัคนพกิารเข้าท�างาน  โดยสามารถ
เข้าถึงได้จากส�านักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการแห่งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและ 
ความมั่นคงของมนุษย์ ตามที่อยู่และรายชื่อกลุ่มตัวอย่าง
ที่เลือกไว้และให้ส่งคืนผู้วิจัยตามวันที่ก�าหนด พร้อมนี ้
ผู้วิจัยได้อ�านวยความสะดวกให้กับผู้ตอบแบบสอบถาม 
ส่งคืนผู้วิจัยทางไปรษณีย์ตามหน้าซองพร้อมแสตมป ์
ที่จัดให้
 การวิเคราะห์ข้อมูล
 การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้ง เป็นการ
วิเคราะห์เชิงปริมาณของนายจ้างในสถานประกอบการ 
ทีร่บัคนพกิารเข้าท�างาน ใช้แบบสอบถามในการวดัโดยใช้
โปรแกรมส�าเร็จรูปด้วยการหาค่าต่อไปนี้
 1. ค่าร้อยละ (Percentage) ใช้วิเคราะห ์
เกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
 2. ค่าเฉลีย่ (Arithmetic Mean) เพือ่วเิคราะห์
ค่าเฉลี่ย
 3. ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
เพื่อวิเคราะห์การกระจายของข้อมูล
 4. ค่า t-test และค่า F-test (One-way- 
ANOVAs) เพือ่เปรยีบเทยีบความแตกต่างระหว่างตวัแปร 

ผลการศึกษา
 1. ข้อมูลพื้นฐานของนายจ้าง
 จากผลการศึกษาเมื่อจ�าแนกข้อมูลพ้ืนฐานของ
นายจ้าง พบว่า ส่วนใหญ่ผู้ให้ข้อมูลมีต�าแหน่งเป็นฝ่าย
ทรพัยากรบคุคล ร้อยละ 96.6 ประกอบธรุกจิบรกิารมาก
ที่สุด ร้อยละ 23 รองลงมาคือ ธุรกิจสินค้าอุตสาหกรรม 
ร้อยละ 23 ธรุกิจสนิค้าอุปโภคบริโภค ร้อยละ 22.3 ธรุกจิ
เกษตรและอุตสาหกรรม ร้อยละ 14.2 ธุรกิจเทคโนโลยี 
ร้อยละ 8.8 และน้อยที่สุดคือ ประเภทธุรกิจอื่นๆ ร้อยละ 
6.8 ตามล�าดับ ส่วนใหญ่มีพนักงานในบริษัททั้งหมดมาก
ที่สุด คือ พนักงานทั้งหมดต�่ากว่า 500 คน ร้อยละ 43.2 
รองลงมาคือ พนักงานทั้งหมดตั้งแต่ 1,000 คนข้ึนไป  



หน้า 42 วารสารวิทยาลัยราชสุดา ปีที่ 15 ฉบับที่ 1

คุณภาพชีวิตคนพิการ อยู่ในระดับปานกลาง ( =2.63)
 2.2  ป ัญหาและอุปสรรคในการจ ้างงาน 
คนพิการในสถานประกอบการ
 ผลการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการ 
จ้างงานคนพิการของสถานประกอบการ พบว่า ระดับ
ภาพรวมของปัญหาและอุปสรรคในการจ้างงานคนพิการ 
อยู ่ในระดับปานกลาง ( =2.82) และหากพิจารณา 
เป็นรายข้อที่สถานประกอบการมีปัญหาและอุปสรรค 
ในการจ้างงานคนพิการมากที่สุด เรียงล�าดับดังนี้
 ปัญหาและอุปสรรคในการจ้างงานคนพิการ 
ของสถานประกอบการมากที่สุดคือ การประชาสัมพันธ์
ของหน่วยท่ีเกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติส่งเสริมและ
พฒันาคณุภาพชีวติคนพกิาร พ.ศ. 2550 และแก้ไขเพิม่เตมิ  
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2556 ยังให้ความรู้กับสถานประกอบการ 
ไม่ทั่วถึง อยู ่ในระดับปานกลาง ( =3.40) รองลงมา  
คือ การก�าหนดอัตราส่วนการรับจ�านวนคนพิการเข้า
ท�างาน ในอัตราส่วนลูกจ้างที่มิใช่คนพิการทุก 100 ต่อ
คนพกิาร 1 คน เป็นเรือ่งทีป่ฏบิตัติามได้ยากส�าหรบัสถาน
ประกอบการ อยู่ในระดับปานกลาง ( =3.26) สถาน
ประกอบการไม่มีข้อมูลหรือเครือข่ายในการจ้างงาน 
คนพิการ จึงเข้าถึงการจ้างงานคนพิการได้ยาก อยู่ใน
ระดับปานกลาง ( =3.18) สถานประกอบการขาดความ
พร้อมในการจดัสรรสิง่อ�านวยความสะดวกให้กบัคนพกิาร  
อยู่ในระดับปานกลาง ( =3.16) คนพิการมีคุณสมบัติ 
และลักษณะความพิการที่ไม่เหมาะสมกับต�าแหน่งงาน  
อยู ่ ในระดับปานกลาง ( =3.02)  คนพิการไม ่มี
ประสบการณ์และทักษะวิชาชีพเฉพาะทางในการปฏิบัติ
งานในการท�างาน อยู่ในระดับปานกลาง ( =2.95) คน
พิการเรียนรู้งานได้ช้าและต้องใช้การสอนงานที่นานกว่า
พนักงานอื่นๆ อยู่ในระดับปานกลาง ( =2.62) คนพิการ
ยังขาดประสิทธิภาพในการท�างานเมื่อเปรียบเทียบกับ
พนักงานอื่นๆ และสถานประกอบการขาดความรู้และ
ความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันกับคนพิการ เท่ากันอยู่ใน
ระดับน้อย ( =2.53) คนพิการมีปัญหาด้านการสื่อสาร
และไม่สามารถปรับตวัเข้ากับเพ่ือนร่วมงานได้ อยูใ่นระดบั
น้อย ( =2.39) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ คนพิการ
ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เป็นภาระกับเพื่อนร่วมงาน 

 2.1  ความคาดหวงัของนายจ้างในการจ้างงาน
คนพิการ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับความคาดหวัง 
ในด้านการจ้างงานคนพิการ 
 ผลการวเิคราะห์ผลการศกึษาความคาดหวงัของ
นายจ้างและสถานประกอบการในการจ้างงานคนพิการ 
พบว่า ระดับความคาดหวังในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
( =3.59) และหากพจิารณาเป็นรายด้านทีส่ถานประกอบ
การมีความคาดหวังมากที่สุด เรียงตามล�าดับดังนี้  
 2.1.1 ด้านพฤตกิรรมในการท�างาน กลุม่ตวัอย่าง
มีความคาดหวังอยู่ในระดับมาก ( =3.89) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ คนพิการรู้จักหน้าที่ 
ความรับผิดชอบและมีระเบียบวินัยในการท�างาน อยู่ใน
ระดับมาก ( =4.02) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุดคือ  
คนพิการสามารถท�างานแล้วเสร็จได้ตามเวลาที่ก�าหนด 
อยู่ในระดับมาก ( =3.71)  
 2.1.2  ด้านทักษะในการท�างาน กลุ่มตัวอย่าง
มีความคาดหวังอยู่ในระดับมาก ( =3.62) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ คนพิการมีทักษะ
ในการช่วยเหลือดูแลตัวเองในที่ท�างาน อยู่ในระดับมาก  
( =3.97) และข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ คนพิการ 
มีทักษะการแก้ไขปัญหาในการท�างาน อยู ่ในระดับ 
ปานกลาง ( =3.37)
 2.1.3  ด้านความรู้ในการท�างาน กลุ่มตัวอย่าง
มีความคาดหวังอยู่ในระดับมาก ( =3.44) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ คนพิการมีความรู้ 
และความสามารถในการท�างานตามต�าแหน่งงานหรือ
งานที่ได้รับมอบหมาย อยู่ในระดับมาก ( =3.66) และ
ข้อที่มีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด คือ คนพิการมีความรู ้และ 
ความสามารถด้านเทคโนโลยีเพ่ือใช้ในการท�างาน อยู่ใน
ระดับปานกลาง ( =3.31)
 2.1.4  ด้านสิทธิประโยชน์ที่นายจ้างได้รับ  
กลุ่มตัวอย่างมีความคาดหวังอยู่ในระดับมาก ( =3.44) 
เมื่อพิจารณาเป ็นรายข ้อ ข ้อที่มีค ่าเฉลี่ยสูงสุดคือ  
สถานประกอบการได้รับการลดหย่อนภาษีตามกฎหมาย
ในการจ้างงานคนพิการ อยู ่ในระดับมาก ( =3.91)  
และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ สถานประกอบการจะได้
รบัรางวลั ประกาศเกยีรตคิณุ จากกรมส่งเสรมิและพฒันา



วารสารวิทยาลัยราชสุดา ปีที่ 15 หน้า  43 ฉบับที่ 1

ความรู้ในการท�างานและทักษะในการท�างาน 
 3.1.3  การจ้างงานคนพิการในต�าแหน่งงาน
พื้นฐาน เช่น แม่บ้าน คนสวน คนซักรีด พนักงานรักษา
ความปลอดภัย เป็นต้น มผีลต่อระดับความความคาดหวงั
ในการจ้างงานคนพิการ ด้านความรู้ในการท�างาน ด้าน
ทักษะในการ ท�างานและภาพรวมความคาดหวัง อย่างม ี
นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยนายจ้างท่ีมีการ 
จ้างงานคนพิการในต�าแหน่งงานพื้นฐาน มีความคาดหวัง 
น้อยกว่านายจ้างที่ไม่จ้างงานคนพิการในต�าแหน่งนี้  
ทั้งในด้านความรู้ในการท�างาน ทักษะในการท�างาน และ
ภาพรวมของความคาดหวัง 
 3.2  การศึกษาเปรียบเ ทียบป ัญหาและ
อุปสรรคของนายจ้างต่อการจ้างงานคนพิการจ�าแนก 
ตามข้อมูลพื้นฐานของนายจ้าง โดยจ�าแนกดังนี้
 3.2.1  ระดับความรู ้ความเข ้าใจเกี่ยวกับ 
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ของนายจ้าง กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ แตกต่างกัน มีผลต่อระดับความคิดเห็นของ
ปัญหาและอุปสรรคในการจ้างงานคนพิการแตกต่างกัน  
อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ดังนั้นจึง
ท�าการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียเป็นรายคู่  
ด้วยวิธีของ LSD กลุ่มตัวอย่างที่มีความรู้ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการใน ระดับความรู้มากที่สุด มีความคิดเห็นด้าน
ภาพรวมปัญหาและอุปสรรคแตกต่างจากนายจ้างที่มี
ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับพระราชบัญญัติส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในระดับปานกลาง อย่างม ี
นัยส�าคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 โดยกลุ่มตัวอย่างที่
มีความรู้ความเข้าใจในระดับมากที่สุด มีระดับปัญหา 
ในด้านภาพรวมของปัญหา และอุปสรรคน้อยกว่ากลุ่ม
ตัวอย่างที่มีความรู้ในระดับปานกลาง
 3.2.2  การจัดสิ่งอ�านวยความสะดวกให้กับ 
คนพิการมีผลต่อระดับภาพรวมปัญหาและอุปสรรค 
ในการจ้างงานคนพิการ อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ 0.05 โดยกลุ ่มตัวอย่างที่มีการจัดสิ่งอ�านวย
ความสะดวกให้กับคนพิการมีระดับภาพรวมปัญหาและ

อยู่ในระดับน้อย ( =2.08) ตามล�าดับ
 3. การศกึษาเปรยีบเทยีบความคาดหวัง ปัญหา
และอปุสรรคของนายจ้างต่อการจ้างงานคนพกิารในสถาน
ประกอบการ
 3.1  การศกึษาเปรยีบเทียบความคาดหวงัของ
นายจ้างต่อการจ้างงานคนพิการโดยจ�าแนกตามข้อมูล  
พื้นฐานของนายจ้าง โดยจ�าแนกตามระดับความรู ้
ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพ ชีวิตคนพิการของนายจ้าง สถานประกอบการ
ที่จ้างงานคนพิการประเภทต่างๆ และต�าแหน่งงานที่จ้าง
คนพิการ ดังนี้
 3.1.1  นายจ้างท่ีมีระดับความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพกิารแตกต่างกัน นายจ้างทีม่รีะดบัความรูค้วามเข้าใจ
เกี่ยวกับพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
คนพิการแตกต่างกัน มีผลต่อความคาดหวังในด้าน 
ความรูใ้นการท�างานและทกัษะในการท�างานแตกต่างกนั
อย่างมนัียส�าคญัทางสถิตทิีร่ะดบั 0.05 ดงันัน้ โดยนายจ้าง
ที่มีความรู้ความเข้าใจในระดับมากที่สุด มีระดับความ 
คาดหวังในด้านความรู้ในการท�างานมากกว่านายจ้างที่มี 
ความรู ้ระดับน้อย ระดับปานกลาง และระดับมาก  
และนายจ้างท่ีมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราช-
บญัญตัส่ิงเสรมิและพัฒนาคณุภาพชวีติคนพิการใน ระดบั 
ความรู้มากท่ีสุด มีความคาดหวังในด้านทักษะในการ
ท�างานแตกต่างจากนายจ้างที่มีความรู ้ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
คนพิการในระดับปานกลางและระดับมาก อย่างมี
นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นายจ้างที่มีความรู ้
ความเข้าใจในระดับมากท่ีสุด มีระดับความคาดหวัง 
ในด้าน ความรู้ในการท�างานมากกว่านายจ้างที่มีความรู้
ในระดับปานกลาง และระดับมาก 
 3.1.2  การจ้างงานคนพิการทางสติปัญญา 
มีผลต่อระดับความคาดหวังด้านความรู้ในการท�างาน  
และด้านทักษะในการท�างาน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิต ิ
ที่ระดับ 0.05 โดยสถานประกอบการที่จ้างงานคนพิการ
ทางสติปัญญามีระดับความคาดหวังน้อยกว่าสถาน
ประกอบการที่ไม่จ้างงานคนพิการทางสติปัญญา ในด้าน
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ผลการจ้างงานคนของคนพิการในสถานประกอบการ 
เขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ความพึงพอใจในการปฏิบัติ
งานของคนพิการที่อยู ่ในระดับมาก 3 ด้าน คือ ด้าน
คุณลักษณะในการท�างาน ด้านความพึงพอใจต่อมนุษย์
สมัพนัธ์ และความพงึพอใจต่อความรู้ความสามารถในการ 
ปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมาก ซ่ึงหมายถึงมีความสนใจ 
และเต็มใจในการปฏิบัติงาน มีความรับผิดในหน้าที่ 
ตรงต่อเวลาในการปฏิบัติงานและปฏิบัติหน้าที่ได้ตาม 
ต�าแหน่งและไม่ขัดต่อการท�างาน ซ่ึงสามารถปฏิบัติงาน
ได้โดยไม่แตกต่างจากคนไม่พิการและมีความการปรับ
ตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม การให้การช่วยเหลือเพื่อน 
ร่วมงานและสามารถท�างานเป็นทีม รวมถึงการมีความ
รู้และเข้าใจในการท�างาน ประสิทธิภาพในการท�างาน 
สามารถเรียนรู้งานได้เร็ว
 ในขณะเดยีวกันก็มีความสอดคล้องกบัการศกึษา
ของ Tawangthan (2011) ศกึษาเรือ่ง ทศันะต่อแรงจงูใจ
ในการจ้างคนพิการในสถานประกอบการ ความคิดเห็น
ในด้านแรงงานจูงใจในการจ้างงานคนพิการของนายจ้าง
ที่ พบว่า การที่ลูกจ้างพิการมีความขยันและอดทน 
ในการท�างาน มีความรับผิดชอบในงานที่ท�า มีคุณธรรม 
จริยธรรม และสามารถปฏิบัติตามข้อก�าหนดและ 
กฎระเบียบการท�างานได้เป็นอย่างดีแล้วนั้น ส่ิงเหล่า
นี้ล้วนเป็นแรงจูงใจส�าคัญในการจ้างงานคนพิการเข้า
ท�างาน นอกจากนี้มีความสอดคล้องกับ Kanjanajittra, 
Jhermpun, and Janjaroen (2013) ศึกษาเรื่อง 
โครงการส่งเสริมอาชีพและการมีงานท�าของคนพิการ
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการ พ.ศ. 2550 (Empowerment of Persons With 
Disabilities Act, 2007) พบว่า สถานประกอบการ 
ส่วนใหญ่ยงัมคีวามคดิเหน็ว่าคนพกิารควรได้รบัการอบรม
เตรียมความพร้อมในด้านทักษะการท�างานร่วมกับผู้อื่น 
และเห็นควรว่าต้องมีการสนับสนุนเรื่องการเตรียมความ
พร้อมในการท�างานของคนพิการและควรสนับสนุนด้าน
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการท�างานของคนพิการ
 2. ปัญหาและอปุสรรคในการจ้างงานคนพกิาร
ในสถานประกอบการ
 จากผลการศกึษา พบว่า ภาพรวมของปัญหาและ

อุปสรรคในการจ้างงานคนพิการน้อยกว่ากลุ่มตัวอย่างที่
ไม่มีการจัดสิ่งอ�านวยความสะดวกให้กับคนพิการ

อภิปรายผล
 ผลจากการวิจัยเรื่อง ความคาดหวัง ปัญหา  
และอุปสรรคของนายจ้างต่อการจ้างงานคนพิการตาม 
พระราชบัญญัติส ่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการ พ.ศ. 2550 (Empowerment of Persons With 
Disabilities Act, 2007) และแก้ไขเพ่ิมเตมิ ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 
2556 (Department of Empowerment of Person 
with Disabilities, 2013) มีประเด็นอภิปรายดังนี้
 1. ความคาดหวังของนายจ ้างในการจ ้าง 
คนพิการในสถานประกอบการ
 จากการศึกษาความคาดหวัง ปัญหา และ
อุปสรรคของนายจ้างต่อการจ้างงานคนพิการตาม 
พระราชบัญญัติส ่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการ พ.ศ. 2550 (Empowerment of Persons With 
Disabilities Act, 2007) และแก้ไขเพ่ิมเตมิ ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 
2556 (Department of Empowerment of Person with 
Disabilities, 2013) พบวา่ ความคาดหวงัของนายจ้างใน
การจ้างงานคนพิการ กลุม่ตวัอย่างส่วนใหญ่มีระดบัความ
คาดหวังในด้านการต่อการจ้างงานคนพิการ ภาพรวมมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก หากพิจารณาในรายงานพบว่า 
ด้านพฤติกรรมในการท�างาน ด้านทักษะในการท�างาน 
และด้านความรู ้ในการท�างาน มีค่าเฉลี่ยอยู ่ในระดับ
เดียวกันคือในระดับมาก ทั้ง 3 โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยความ
คาดหวังมากท่ีสุด คือ พฤติกรรมในการท�างาน ดังนี้  
รองลงมาคือ ด้านทักษะในการท�างาน และด้านความรู ้
ในการท�างาน ซึ่งอาจจะเป็นการสะท้อนให้ว่า โดย 
ส่วนใหญ่นายจ้างในสถานประกอบการต่างๆ แม้ว่าจะ
ให้ความส�าคัญกับพฤติกรรมในการท�างานของคนพิการ
มาเป็นอันดับแรก แต่ในขณะเดียวกันนายจ้างยังค�านึง 
ถึงด้านทักษะการท�างานและด้านความรู้ในการท�างาน
ของคนพิการด้วยเช่นกัน ซึ่งถือเป็นองค์ประกอบส�าคัญ
และจ�าเป็นในการรับคนพกิารเข้าท�างานในสถานประกอบ
การตามความคิดเห็นของนายจ้างสอดคล้องกับผลการ 
ศึกษาของ Wuttikorn (2009) เร่ือง การติดตาม 
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จ้างงาน ขาดการประชาสัมพนัธ์และการรบัรูข้้อมูลข่าวสาร
ของประชาชาชน และสอดคล้องกับผลการศึกษาของ 
Chuesuwantavee (2015) ศกึษาเรือ่งโอกาสการท�างาน
ที่เหมาะสมกับความพิการ พบว่า ปัญหาการรับคนพิการ
เข้าท�างานในองค์กรต่างๆ คือความไม่พร้อมจากฝั่งคน
พกิาร ทัง้ด้านคุณสมบตั ิทกัษะ ความสามารถและทศันคติ
ของคนพิการ ระบบโครงสร้างพื้นฐานท่ีไม่เอื้ออ�านวย 
ต่อการท�างานของคนพิการในตลาดแรงงาน ในขณะ 
ทีฝ่ั่งนายจ้างมอีงค์ความรูใ้นการจ้างงานคนพกิารไม่เพยีง
พอจึงต้องการการสนับสนุนองค์ความรู้จากผู้เกี่ยวข้อง 
และสถานประกอบการขนาดเล็กยังต ้องการความ 
ช่วยเหลือทางการเงินในการปรับสภาพแวดล้อมในที่ 
ท�างานสาหรับคนพิการ ในด้านการพัฒนาระบบหรือ 
แนวปฏิบัติเพื่อให้สถานประกอบการต่างๆ สามารถจ้าง
งานคนพิการได้มากขึ้นนั้น สถานประกอบการส่วนใหญ่
เห็นว่าควรมีพัฒนาระบบเตรียมความพร้อมคนพิการ
สู่การมีงานท�าเป็นอันดับแรก และการประชาสัมพันธ์
รณรงค์สร้างความตระหนักและการพัฒนาระบบการ
จัดหางานในช่วงการรับคนพิการ
 นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับการศึกษาของ 
The Federation of Thai Industries (2015) พบว่า  
อุปสรรคในการจ้างงานคนพิการสามารถแบ่งปัญหา
เป็น 3 ปัญหาหลัก ที่ต้องได้รับการแก้ไขและสนับสนุน
จากภาครัฐ คือ 1.ผู้ประกอบการไม่สามารถหาคนพิการ
มาท�างานได้ ควรมีการบูรณาการความร่วมมือระหว่าง
ภาครัฐองค์กรเพื่อคนพิการและผู้ประกอบการ ในด้าน
การส่ือสารข้อมูลโดยมีเป้าหมายร่วมกันเพื่อให้คนพิการ
สามารถท�างานเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้ 2.สภาพ
ของสถานประกอบการจ�านวนร้อยละ 28.5 ไม่เอื้อ 
อ�านวยต่อการท�างานของคนพิการ ดังนั้นภาครัฐควร 
มีมาตราการที่สนับสนุนให้ภาคเอกชนท�าการปรับปรุง
สถานประกอบการให้มคีวามเหมาะสมกับการท�างานของ
คนพิการ โดยการประชาสัมพันธ์สิทธิพิเศษการลดหย่อน
ทางภาษีในกรณีปรับปรุงสถานประกอบการให้ได้ทราบ
โดยทั่วกัน 3.ผู้ประกอบการจ�านวนร้อยละ 15.5 เห็นว่า
คนพิการยังขาดทักษะในการท�างาน ภาครัฐควรร่วมมือ
กบัสถานประกอบการในการฝึกอบรมให้คนพกิารมทีกัษะ

อุปสรรคในการจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการ  
อยู ่ในระดับปานกลาง และหากพิจารณาเป็นรายข้อ 
ที่สถานประกอบการมีปัญหาและอุปสรรคในการจ้าง
งานคนพิการ พบว่า มีข้อปัญหาที่อยู่ในระดับเดียวกัน
คือ อยู่ในระดับปานกลาง โดยเรียงล�าดับตามค่าเฉลี่ย
ระดบัปัญหาดงันีก้ารประชาสมัพนัธ์ของหน่วยทีเ่กีย่วข้อง
กับพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการ พ.ศ. 2550 (Empowerment of Persons With 
Disabilities Act, 2007) และแก้ไขเพิม่เตมิ ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 
2556 (Department of Empowerment of Person 
with Disabilities, 2013) ยงัให้ความรูกั้บสถานประกอบ
การไม่ทัว่ถงึ การก�าหนดอตัราส่วนการรบัจ�านวนคนพกิาร
เข้าท�างาน ในอตัราส่วนลกูจ้างทีม่ใิช่คนพกิารทกุ 100 ต่อ
คนพกิาร 1 คน เป็นเรือ่งทีป่ฏบิตัติามได้ยากส�าหรบัสถาน
ประกอบการ สถานประกอบการไม่มข้ีอมูลหรอืเครอืข่าย
ในการจ้างงานคนพิการ จึงเข้าถึงการจ้างงานคนพิการได้
ยาก สถานประกอบการขาดความพร้อมในการจัดสรรสิ่ง
อ�านวยความสะดวกให้กับคนพิการ คนพิการมีคุณสมบัติ
และลักษณะความพิการที่ไม่เหมาะสมกับต�าแหน่งงาน 
คนพิการไม่มีประสบการณ์และทักษะวิชาชีพเฉพาะ
ทางในการปฏิบัติงานในการท�างาน คนพิการเรียนรู้งาน
ได้ช้าและต้องใช้การสอนงานที่นานกว่าพนักงานอ่ืนๆ  
จากผลการศกึษาดงักล่าวอาจจะเป็นการสะท้อนถงึปัญหา
ทีเ่กิดจาก 3 ส่วน คอื ส่วนที ่1 ภาครฐัมกีารประชาสมัพนัธ์
ข้อมูลข่าวสารของภาครัฐไปยังสถานประกอบการต่างๆ 
ยังไม่มีทั่วถึง รวมถึงการขาดข้อมูลและเครือข่ายการ
จ้างคนพิการ ส่วนท่ี 2 สถานประกอบการส่วนใหญ่
ไม่มีความพร้อมในการจัดสิ่งอ�านวยความสะดวกให้กับ 
คนพิการ และส่วนที่ 3 คนพิการเองก็ยังขาดทักษะและ
ประสบการณ์ในการท�างาน  จึงส่งผลให้การจ้างคนพิการ
ไม่สามารถจ้างได้ครบตามจ�านวนและยังคงมีการส่งเงิน
เข้ากองทุนคนพิการในปัจจุบัน
 ซี่ งมีความสอดคล้องกับผลการศึกษาของ  
Mongkolsawadi (2000) ศึกษาเร่ืองแนวทางการ 
ส่งเสริมอาชีพคนพิการ ผลการศึกษาพบว่า ในด้านความ
รู้เกี่ยวกับเรื่องการจ้างคนพิการขาดการประชาสัมพันธ์
และการบังคับใช้กฎหมายหรือระเบียบที่เก่ียวกับการ 



หน้า 46 วารสารวิทยาลัยราชสุดา ปีที่ 15 ฉบับที่ 1

บัญญัติฯ ย่อมรับรู้และเข้าใจถึงสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ
จากการจ้างคนพิการเข้าท�างานในสถานประกอบการ 
ของตนเอง  จงึความคาดหวงัส�าหรบัการจ้างงานคนพกิาร
ได้มากขึ้นเช่นกัน
 3.1.2  สถานประกอบการที่จ้างงานคนพิการ
ประเภทต่างๆ จ�าแนกตามประเภทความพิการ กลุ่ม
ตวัอย่างทีจ้่างงานคนพกิารทางการมองเหน็มผีลต่อระดบั 
ความคาดหวังด้านความรู ้ในการท�างาน อย่างมีนัย
ส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยกลุ่มตัวอย่างที่จ้างงาน 
คนพิการทางการมองเห็น มีระดับความคาดหวังด้าน
ความรู้ในการท�างานน้อยกว่า กลุ่มตัวอย่างที่ไม่จ้างงาน
คนพิการทางการมองเห็น กลุ่มตัวอย่างงานที่มีการจ้าง
งานคนพิการทางสติปัญญามีผลต่อ ระดับความคาดหวัง
ด้านความรู้ในการท�างานและด้านทักษะในการท�างาน
อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยกลุ่มตัวอย่าง 
ที่จ ้างงานคนพิการทางสติปัญญามีระดับความคาด
หวังน้อยกว่าตัวอย่างที่ไม่จ้างงานคนพิการทาง สติ
ปัญญา ในด้านความรู้ในการท�างานและทักษะในการ
ท�างาน เนื่องจากกลุ ่มที่มีการจ้างงานคนพิการทั้งใน
ด้าน การพิการทางการมองเห็นและทางสติปัญหาจะ
มีความเข้าใจในข้อจ�ากัดการจ้างงานคนพิการ โดย
เฉพาะคนพิการ ทางสติปัญหาที่จะมีข้อจ�ากัดมากกว่า
ประเภทอื่นๆ โดยมีพัฒนาการช ้ากว ่าปกติหรือมี
ระดับเชาว์ปัญญาต�่ากว่า บุคคลทั่วไป ซึ่งสอดคล้อง
กับของ Chuesuwantavee et al. (2015) ศึกษา
เรื่องโอกาสการท�างานที่เหมาะสมกับความพิการ พบ
ว่า จากผลการส�ารวจความคิดเห็นของผู ้เช่ียวชาญ 
ทีเ่กีย่วข้อง ในด้านลกัษณะงานทีเ่หมาะสมกบัความพกิาร 
ความพิการทางสติปัญญา ออทิสติก การเรียนรู้ จิตใจ 
และพฤติกรรมคนพิการประเภทเหล่านี้มีความคล้ายคลึง
กันในด้านลักษณะงานที่ไม่ควรมีความซับซ้อนมาก เป็น
งานที่มีข้ันตอนไม่มากและไม่จ�าเป็นต้องปฏิบัติตาม
ระเบียบวินัยในงานอย่างเคร่งครัด
 3.1.3  ด้านของต�าแหน่งงานที่มาจากคนพิการ 
กลุ่มตัวอย่างที่มีการจ้างงานคนพิการในต�าแหน่งงาน 
พื้นฐาน เช่น แม่บ้าน คนสวน คนซักรีด พนักงานรักษา
ความปลอดภัย เป็นต้น มผีลต่อระดับความความคาดหวงั

ทีเ่หมาะสมกบัต�าแหน่งงานต่างๆ โดยพจิารณาจากความ
สามารถใน 3 ด้านหลกัๆ คอืการท�างานท่ีต่อเน่ืองสามารถ
ในการสื่อสารได้และมีคล่องแคล่ว ตามล�าดับ
 3. เปรียบเทียบความแตกต่างความคาดหวัง 
ปัญหาและอุปสรรคของนายจ้างในการจ้างงานคนพิการ 
ในสถานประกอบการ จ�าแนกตามปัจจัยพื้นพื้นฐาน 
ของนายจ้าง
 3.1  ด ้านของความคาดหวังของนายจ้าง 
จ�าแนกตามปัจจัยพื้นฐานนายจ้าง
 3.1.1  ระดับความรู ้ความเข ้าใจเกี่ยวกับ 
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ของนายจ้าง กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ แตกต่างกัน มีผลต่อความคาดหวังในด้าน 
ความรูใ้นการท�างานและทกัษะในการท�างานแตกต่างกนั
อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยกลุ่มตัวอย่าง
ที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติส่งเสริม 
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในระดับความรู ้มาก 
ที่สุด มีความคาดหวังในด้านความรู้ในการท�างาน มี
ระดับความคาดหวังในด้านความรู้ในการท�างานมากกว่า 
กลุ่มตัวอย่างท่ีมีความรู้ระดับน้อย ระดับปานกลาง และ
ระดับมาก กลุ่มตัวอย่างที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
พระราชบัญญัติส ่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการในระดับความรู้มากที่สุด มีความคาดหวังในด้าน
ทักษะในการท�างาน แตกต่างจากกลุ่มตัวอย่างที่มีความรู ้
ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการในระดับปานกลางและระดับมาก 
อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยกลุ่มตัวอย่าง
ที่มีความรู้ความเข้าใจในระดับมากที่สุด มีระดับความ
คาดหวังในด้านความรู้ในการท�างานมากกว่านายจ้าง 
ที่มีความรู้ในระดับปานกลางและระดับมาก เป็นการ 
แสดงให้เห็นว่ายิ่งนายจ้างมีความรู ้มากจะมีคาดหวัง 
ในการจ้างงานคนพิการท�างานมากยิ่งขึ้น ด้านที่มีความ
คาดหวังคือ ด้านความรู้ในการท�างานและทักษะในการ 
ท�างาน เมื่อนายจ้างมีระดับความรู้ท่ีมากจะมีความ 
คาดหวังในการรับคนพิการเพิ่มมากข้ึนด้วย เนื่องจาก
นายจ้างท่ีมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับพระราช-
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ในการจ้างงานคนพิการ ด้านความรู้ในการท�างาน ด้าน
ทักษะในการท�างานและภาพรวมความคาดหวัง อย่าง
มีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยกลุ่มตัวอย่างท่ีมี 
การจ้างงานคนพิการในต�าแหน่งงานพื้นฐานมีความ
คาดหวังน้อยกว่ากลุ่มตัวอย่างที่ไม่จ้างงานคนพิการ ใน
ต�าแหน่งนี้ทั้งในด้านความรู้ในการท�างาน ทักษะในการ
ท�างานและภาพรวมของความคาดหวงั และเมือ่พจิารณา
ถึงอาชีพในหมวดน้ีอาจจะเป็นเพราะหมวดนี้เป็นหมวด
ของอาชีพพื้นฐาน เป็นงานที่เรียบง่ายไม่มีความสลับ 
ซับซ้อนในการท�างานเป็นงานที่มีการท�าซ�้า หากมีเคร่ือง
มอืทีใ่ช้ก็ไมม่ีซบัซ้อนยุง่ยากอะไร เป็นลกัษณะของการให้
บริการดูแลรักษาความปลอดภัยและความสะอาด ท�าให้
นายจ้างทีม่กีารจ้างงานคนพกิารในต�าแหน่งนีจ้งึไม่มีความ
คาดหวังกับคนพิการที่เข้ามาท�างานในส่วนนี้ เพราะส่วน
ใหญ่จะใช้ความรู้และทักษะในการท�างานน้อยกว่างาน
ในต�าแหน่งอื่นๆ ถือเป็นระดับงานที่ไร้ฝีมือ ซึ่งสอดคล้อง
กับของ Chuesuwantavee et al. (2015)  ศึกษาเรื่อง
โอกาสการท�างานที่เหมาะสมกับความพิการพบว่า ความ
ต้องการจ้างงานคนพิการ คนพิการส่วนใหญ่ต้องการงาน
ตั้งแต่ระดับงานกึ่งฝีมือ (semi-skilled) และงานมีฝีมือ 
(skilled) ในขณะท่ีนายจ้างมีความต้องการในลักษณะ
งานสนับสนุนบริการงานสายการผลิตและเทคนิค ซึ่งมัก
เป็นงานในระดับงานไร้ฝีมอื (unskilled) ดงันัน้จงึมคีวาม
จ�าเป็นในการพัฒนาระบบการฝึกวิชาชีพที่เหมาะสมกับ
ความต้องการและการประเมนิมาตรฐานตลอดจนพฒันา
หน่วยงานที่สนับสนุนเชื่อมโยงและสนับสนุนให้เกิดขึ้น
 3.2  ปัญหาและอุปสรรคของนายจ้างในการ
จ้างงานคนพกิารในสถานประกอบการ จ�าแนกตามปัจจยั
พื้นพื้นฐานของนายจ้าง
 3.2.1  ระดับความรู ้ความเข ้าใจเกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติส ่ ง เสริมและพัฒนาคุณภาพชี วิต 
คนพิการของนายจ้าง กลุ ่มตัวอย่างที่มีระดับความรู ้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการแตกต่างกัน มีผลต่อระดับความ
คิดเห็นของปัญหาและอุปสรรคในการจ้างงานคนพิการ 
ในภาพรวมปัญหาและอุปสรรรคแตกต่างกันอย่างม ี
นัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 กลุ่มตัวอย่างท่ีมีความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการในระดับความรู้มากที่สุด มีความ
คิดเห็นด้านภาพรวมปัญหาและอุปสรรคแตกต่างจาก
นายจ้างที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ
ส ่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในระดับ 
ปานกลาง อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดย
กลุ่มตัวอย่างที่มีความรู ้ความเข้าใจในระดับมากที่สุด  
มีระดับปัญหาในด้านภาพรวมของปัญหาและอุปสรรค
น้อยกว่ากลุ ่มตัวอย่างที่มีความรู ้ในระดับปานกลาง  
ซึ่งหมายความว่านายจ้างท่ีมีความรู้เก่ียวกับพระราช-
บัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการยิ่งมาก
จะมีภาพรวมของปัญหาที่น้อยกว่านายจ้างที่มีความรู ้
ในระดับปานกลาง ซ่ึงจากการวิจัยครั้งนี้พบว่า กลุ ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่เกินร้อยละ 50 มีระดับความรู ้อยู ่
ในระดับปานกลาง ดังนั้นหากนายจ้างมีข้อมูลความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการเป็นอย่างดี จะส่งผลให้นายจ้าง 
มีความพร ้อมในการดูแลรับคนพิการเข ้าท�างาน 
ในสถานประกอบการ การประชาสัมพันธ์ให้ความรู ้
และสร้างความเข้าใจให้กับนายจ้างจึงเป็นสิ่งจ�าเป็น
ที่หน่วยงานภาครัฐต้องกระจายความรู ้ให้ทั่วถึงและ 
เข้าถงึยงัสถานประกอบการต่างๆ รวมถงึการอ�านวยความ
สะดวกในด้านต่างๆ ให้กับสถานประกอบการ  
 3.2.2  การจัดสิ่งอ�านวยความสะดวกให้กับ
คนพิการแตกต่างกับภาพรวมปัญหาและอุปสรรคในการ 
จ้างงานคนพิการอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
โดยกลุ ่มตัวอย่างที่มีการจัดสิ่งอ�านวยความสะดวก 
ให้กับคนพิการมีระดับความคิดเห็นต่อภาพรวมปัญหา
และอุปสรรคในการจ้างงานคนพิการน้อยกว่ากลุ ่ม
ตัวอย่างท่ีไม่มีการจัดสิ่งอ�านวยความสะดวกให้กับ
คนพิการ ซ่ึงหมายถึงกลุ่มตัวอย่างที่มีนโยบายการจัด 
สิ่งอ�านวยความสะดวกมีปัญหาน้อยกว่ากลุ่มตัวอย่างที ่
ไม่ได้มีการจัดส่งอ�านวยความสะดวกให้กับคนพิการ  
อาจจะเป็นเพราะการจัดสิ่งอ�านวยความสะดวกให้กับ 
คนพิการในสถานประกอบการส่งผลต่อการสร้างแรงจงูใจ
ในการเข้ามาท�างานของคนพิการ รวมถึงความสะดวก
สบายระหว่างการท�างานในสถานประกอบการของ 
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ท�างานร่วมกับผู้อื่น ความคิดสร้างสรรค์ เป็นต้น
 2. ภาครัฐควรมีการส่งเสริมหรือรณรงค์ให ้
คนพิการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างครบถ้วนและ
การศึกษาในระดับที่สูงขึ้นตามความต้องการ พร้อมท้ัง
ส่งเสริมการฝึกอาชีพหรือทักษะที่เหมาะสมข้อจ�ากัด
ของความพิการแต่ละประเภท เพื่อให้คนพิการมีความรู้ 
และประสบการณ์ในการน�าไปประกอบอาชีพ รวมถึง 
มีคุณสมบัติที่เหมาะตามความต้องการของนายจ้าง 
 3. ภาครัฐควรมีการจัดท�าระบบฐานข้อมูล 
เกี่ยวกับคนพิการประเภทต่างๆ ที่ต้องการท�างานใน 
สถาน ประกอบการ และระบุต�าแหน่งงานที่ต้องการ  
เพือ่อ�านวยความสะดวกให้กบัสถานประกอบการสามารถ
ใช้ฐานข้อมูลในการรับคนพิการเข้ามาร่วมงานได้ตรงกับ
ความต้องการของสถานประกอบการ
 4. ภาครัฐควรมีการประชาสัมพันธ์จัดอบรม
ให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพ ชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และแก้ไขเพิ่มเติม  
ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2556 กับสถานประกอบการต่างๆ 
ตามภูมิภาค เพ่ือการประชาสัมพันธ์สร้างความรู้และ 
ความเข้าใจกับสถานประกอบการที่ยังขาดความเข้าใจ
เก่ียวกับคนพิการ และการจ้างงานคนพิการ เพื่อให ้
สถานประกอบการสามารถเตรียมพร้อมและปรับตัว 
ในการรับคนพิการเข้าท�างาน
 5. ภาครัฐและสถาบันการศึกษาควรร่วมมือ
กันในการจัดประชุมไตรภาคีเปิดเวทีระหว่างหน่วยงาน 
ภาครัฐ สถานประกอบการและคนพิการ เพื่อชี้แจ้ง 
ให้ความรู้และระดมความคดิเหน็เสนอทศิทางการจ้างงาน
และต�าแหน่งที่เหมาะสมส�าหรับคนพิการแต่ละประเภท
เข้าสู่สถานประกอบการ
 6. ภาครัฐควรจัดส่ิงอ�านวยความสะดวก
สาธารณะให้เหมาะสมกับความพิการประเภทต่างๆ  
เพื่ออ�านวยความสะดวกในการเดินทางออกมาท�างาน
ส�าหรับคนพิการ รวมถึงสถานประกอบการอาจจะต้องมี
ความ ตระหนักในการจัดสิ่งอ�านวยความสะดวกในสถาน
ประกอบการให้กบัคนพกิารเพิม่มากขึน้  โดยไม่รอให้ภาค
รัฐเป็นฝ่ายจัดการเพียงอย่างเดียวเพื่อรองรับการรับคน
พิการเข้ามาท�างานในสถานประกอบการ

คนพิการ ถือเป็นการลดปัญหาของนายจ้างในการ 
จ้างงานคนพิการเข้ามาท�างานของสถานประกอบการ 
ที่มีการจัดท�าส่ิงอ�านวยความสะดวกอีกหนึ่งช่องทาง 
ซึ่งจากผลการศึกษา กลุ ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการจัด 
สิ่งอ�านวยความสะดวก ร้อยละ 52.0 โดยสิ่งอ�านวย 
ความสะดวกท่ีจัดให้คนพิการมากที่สุดคือ ทางลาด- 
ขนส่ง ร้อยละ 16.7 รองลงมาคอื ห้องน�า้ส�าหรบัคนพกิาร  
ร้อยละ 14.2 ซึ่งสอดคล้องกับ Tawangthan (2011) 
ศึกษาเรื่องทัศนะต ่อแรงจูงใจในการจ ้างคนพิการ 
ในสถานประกอบการ กลุ ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ  
53.4 มีการจัดสภาพแวดล้อมและสิ่งอ�านวยความสะดวก
ให้กับคนพิการในสถานประกอบการ โดยสภาพแวดล้อม
และสิ่งอ�านวยความสะดวกที่จัดให้กับคนพิการในสถาน
ประกอบการมากที่สุดในด้านการจัดห้องน�้าส�าหรับ 
คนพิการ รองลงมาคือ ลิฟต์ และมีการจัดทางลาด
ขึ้น-ลงอาคาร เพื่อความสะดวกในการขึ้นลงอาคารหรือ
ความสะดวกในการติดต่องาน และสอดคล้องคล้องกับ  
Rasrichan (2015) ศึกษาสภาพปัญหาและแนวทาง 
ในการแก้ไขการจ้างงานผู้พิการตามพระราชบัญญัติส่ง
เสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ใน
เขตอ�าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี พบว่า ขาดมาตรการ 
ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อ
แก้ไขปัญหาในการเข้าถงึและใช้ประโยชน์สิง่อ�านวยความ
สะดวกอันเป็นสาธารณะตลอดจนสวัสดิการและความ
ช่วยเหลอือืน่จากรัฐ จงึได้เสนอให้มกีารปรบัปรุงกฎหมาย
ในครัง้นี ้เพือ่ปรบัปรุงประสทิธิภาพเกีย่วกบัการเข้าถงึและ
ใช้ประโยชน์ได้จากสทิธต่ิางๆ ของคนพิการให้เป็นไปอย่าง
ทั่วถึงและปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการเพื่อให้การ
บังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อเสนอแนะ
 1. ภาครัฐควรมีหน่วยงานหรือองค์กรที่ให้การ
อบรมเตรียมความพร้อมส�าหรับคนพิการก่อนเข้าท�างาน
ในสถานประกอบการ โดยการจัดหลักสูตรอบรมให ้
ความรู้พื้นฐานในการท�างานกับสถานประกอบการต่างๆ 
เพื่อสร้างทักษะในที่ท�างานให้กับคนพิการ ซ่ึงอาจจะ
ประกอบด้วยหัวข้อดังนี้ ทักษะในการปรับตัว ทักษะการ
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