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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพปัญหาการส่งเสริมอาชีพคนพิการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น การวิจัยครั้งนี้ใช้การวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research) ประชากรที่ศึกษา ได้แก่ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีฐานะเป็นเทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 7,774 แห่ง กลุ่มตัวอย่าง คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่มีฐานะเป็นเทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 380 แห่ง โดยก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยค านวณจากสูตร
ขนาดกลุ่มตัวอย่างของ ยามาเน่ (Yamane, 1973) และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ัน (Stratified Random Sampling) 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามการส่งเสริมอาชีพคนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแบบสอบถาม
แบบสอบถามปลายปิดชนิดเลือกตอบ แบบประเมินค่า (Rating scale) และแบบค าถามปลายเปิด วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหา
ค่าร้อยละ (Percentage) หาค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และวิเคราะห์ เนื้อหา 
(content analysis) 
 ผลการวิจัย พบว่า  
  1. สภาพปัจจุบันในการส่งเสริมอาชีพคนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่า การแต่งตั้งส่วนงานหรือ
บุคคลที่รับผิดชอบงานด้านการส่งเสริมอาชีพคนพิการ ส่วนใหญ่ มีการแต่งตั้งส่วนงานหรือบุคคลที่รับผิดชอบ ในการอบรม
เกี่ยวกับการด าเนินงานด้านการส่งเสริมอาชีพคนพิการของบุคลากร ส่วนใหญ่ไม่เคยอบรม ส่วนการจัดสรรงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมอาชีพคนพิการ ส่วนใหญ่ไม่มีการจัดสรรงบประมาณ ในส่วนการส่งเสริมอาชีพคน
พิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่า สภาพปัจจุบันโดยรวม มีการด าเนินงานอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาราย
ด้านพบว่า ด้านการส่งเสริมการประกอบอาชีพอย่างยั่งยืนมีค่าเฉลี่ยสูงสุด  รองลงมาคือ ด้านการเตรียมความพร้อมคนพิการสู่
การประกอบอาชีพ และด้านการพัฒนาทักษะการท างานให้สอดคล้องกับการประกอบอาชีพ ตามล าดับ โดยทุกด้านมีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 
  2. สภาพปัญหาในการส่งเสริมอาชีพคนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่า ระดับปัญหางบประมาณ
เพียงพอท่ีจะน ามาใช้ในการส่งเสริมอาชีพคนพิการมีค่าเฉลี่ยสูงสุด มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ มาก และระดับปัญหาข้อมูลด้าน
ความต้องการในการประกอบอาชีพของคนพิการในท้องถิ่นเพียงพอมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด อยู่ในระดับ ปานกลาง  
  3. ข้อเสนอแนะในการส่งเสริมอาชีพคนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่า องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นควรมีการตระหนักและให้ความส าคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ มีการก าหนดบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริม
อาชีพคนพิการให้ชัดเจน จัดสรรงบประมาณในการด าเนินงานให้เพียงพอ อีกทั้งควรมีการบูรณาการร่วมด าเนินงานกับ
เครือข่ายภาคีต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการส่งเสริมอาชีพคนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประสบความส าเร็จอย่างยั่งยืน 
 
ค าส าคัญ การส่งเสริมอาชีพคนพิการ,ปัญหาของการส่งเสริมอาชีพคนพิการ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
 
 
___________________________________________________________________________________________________________ 
1 นิสิตหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2 อาจารย์ประจ าภาควิชานโยบายการจดัการและความเป็นผู้น าทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
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Abstract  
  The purposes of this study was to study the current situation and problems in promoting 
vocational training for disabled persons through local governments. The population in this study were 
local governments with municipality and sub district administrative organization status of 7,774 offices. 
there were 380 samples selected proportionally and used ‘Yamane’s formula’ for calculating the sample 
size by stratified random sampling. The instruments were collected by using vocational training of disabled 
persons through local governments questionnaire consists of close ended questions with rating scale and 
open ended questions. The data analysis was done by percentage, mean, standard deviation and content 
analysis. 
 The results showed that:  
  1 .  The current situation, most of the appointment of persons responsible for disabled 
persons were operations management training in promoting vocational training for disabled persons, Never 
participation in budget allocation. In promoting vocational training for disabled persons through local 
governments showed the current situation overall operations were only intermediate. Special Issue on 
aspects was found in getting promoted career in a sustainable way was the highest level.  
  2. The problems in promoting vocational training for disabled persons through local 
governments were found problems with sufficient budget leading to support career for persons with 
severe disabilities were the highest. Opinions usually speak at a high level and problems of vocational 
needs of disabilities through local governments information with the lowest average, was at the medium 
Level.  
  3. The pedagogical implications of the study on vocational training of disabled persons 
through local governments were the local governments must recognize the importance of acceptance. 
Disability awareness was very important for promoting the quality of life. The Importance of clearly define 
roles and responsibilities in organizations, plan to allocate resources effectively, and collaboration with 
other organizations for helping to create real opportunities for people with disabilities through local 
governments were the keys to sustainable success. 
 
Keywords: Promoting vocational training for disabled persons, Problems in promoting vocational training 
of disabled persons, Local governments. 
 
บทน า 
 คนพิการถือว่าเป็นผู้ด้อยโอกาสกลุ่มหนึ่งใน
สังคม ที่ยังไม่สามารถใช้ชีวิตส่วนตัวได้ตรงตามความ
ต้องการของตนเองได้อย่างอิสระ ยังต้องให้คนในสังคมให้
ความช่วยเหลือเป็นส่วนใหญ่ ด้วยเหตุสภาพความพิการ 
และการให้บริการของสังคมยังไม่เพียงพอ ไม่ตอบสนอง
ความต้องการของคนพิการ ท าให้คนพิการมีคุณภาพชีวิต
ความเป็นอยู่ไม่ดีเท่าที่ควร คนพิการส่วนใหญ่ไม่สามารถ
เข้าถึงสิ่งอ านวยความสะดวกที่เหมาะสมกับคนพิการได้ ไม่
ว่าจะเป็นแหล่งบริการของภาครัฐ ภาคเอกชนที่ให้ความ
ช่วยเหลือ การรักษาพยาบาล การศึกษา การส่งเสริมอาชีพ 
และด้านอื่นๆ อีกทั้งคนในสังคมยังมีทัศนคติ ท่ียังไม่เช่ือมั่น

ในความสามารถของคนพิการ มองเห็นคนพิการเป็นบุคคลที่
แตกต่างจากปกติ มุมมองต่อคนพิการเป็นลักษณะของกรรม 
มองคนพิการเป็นบุคคลที่น่าสงสาร น่าเวทนา ลักษณะการ
ให้ความช่วยเหลือส่วนใหญ่จึงเป็นลักษณะการให้ความ
สงเคราะห์แก่คนพิการ หากคนในสังคมมีความรู้ความเข้าใจ
ในคนพิการ มองคนพิการเป็นส่วนหนึ่งของสังคม มีความรู้ 
ความสามารถเฉกเช่นเดียวกับคนปกติ หากแต่ต้อง ใช้ความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษ หรือสิ่งอ านวยความสะดวกที่เหมาะสม
กับความพิการเพื่อใช้ในการท ากิจกรรมต่างๆ ทั้งการใช้ชีวิต
ส่วนตัวและการอยู่ร่วมกันในสังคม เมื่อคนปกติปรับทัศนคติ
และมีความรู้ความเข้าใจในคนพิการแล้ว เข้าใจความ
แตกต่างเฉพาะบุคคล ก็จะท าเกิดการยอมรับซึ่งกันและกัน 
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ถ้าเรามีความเข้าใจและมีวิธีมอง วิธีคิดที่ถูกต้อง ก็สามารถ
แสดงออกมาเป็นการกระท าที่ถูกต้องและดีงามต่อคนพิการ 
ซึ่งจะส่งผลให้คนพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ ดังนั้น การที่
จะพัฒนาคุณภาพคนพิการที่ ชีวิตที่ดีขึ้นนั้น สิ่งส าคัญที่
จะต้องค านึงถึง คือ มุมมองทัศนคติที่มีต่อคนพิการ อีกทั้ง
การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเป็นเรื่องที่ทุกคนต้อง
ร่วมมือกันพัฒนา มิได้ เป็นเรื่องของเฉพาะบุคคลหรือ
ครอบครัวของคนพิการ ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาค
ส่วนต่างๆ ของสังคม การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้ดี
ขึ้นนั้น คนพิการและครอบครัวจะต้องใช้ชีวิตด้วยตนเองได้
ในระยะยาว เป็นภาระของสังคมให้ได้น้อยที่สุด จะต้อง
พัฒนาให้คนพิการมีความเช่ือมั่นในตนเอง สร้างพลังอ านาจ
ให้แก่ตนเอง จนท าให้คนพิการเกิดศักยภาพสามารถใช้ชีวิต
ด้วยตนเองได้อย่างอิสระ พึ่งพาตนเองได้อย่างเหมาะสม 
สามารถด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับคนปกติในสังคมได้อย่างมี
ความสุข น าผลไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการได้อย่าง
ประสบความส าเร็จและยั่งยืน ปัจจุบันประเทศไทยได้ให้
ความส าคัญกับคนพิการเป็นอย่างมาก โดยเห็นได้จากมีการ
ก าหนดพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
คนพิการ พ.ศ.2550 ท่ีมุ่งหวังให้คนพิการทุกกลุ่มได้รับความ
สะดวกในการเข้าถึงสิทธิประโยชน์และความคุ้มครองเพ่ิมขึ้น
จากเดิม ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการศึกษา การมีอาชีพ รวม
ไปถึงสิ่ งอ านวยความสะดวกต่างๆ ที่ท าให้คนพิการมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  
  อย่างไรก็ตามแม้ว่าจะมีกฎหมายและนโยบาย
ต่างๆ ที่ให้ความช่วยเหลือและส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานเอกชน 
เพื่อเข้ามาช่วยเหลือพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้ดีขึ้น ก็
ยังไม่สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้ดีขึ้น คนพิการ
ก็ยังไม่สามารถเข้าถึงสิทธิเท่าที่ควร และคุณภาพชีวิตที่
ส าคัญของคนพิการคือ การมีงานท า คนพิการจ านวนมากยัง
ไม่ได้ประกอบอาชีพ จะเห็นได้จากฐานข้อมูลทะเบียน
กลางคนพิการ (ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการแห่งชาติ, 2559) พบว่า มีคนพิการในประเทศไทย
ทีไ่ด้รับการจดทะเบียนท้ังสิ้น 1,725,601 คน คิดเป็นร้อยละ 
2.52 ของประชากรทั่วประเทศ และในจ านวนนี้มีคนพิการที่
อยู่ในวัยท างาน อายุ 15-60 ปี มีจ านวน 781,576 คน คน
พิการที่ประกอบอาชีพ จ านวน 196,021 คน คิดเป็นร้อยละ 
25.08 คนพิการที่สามารถประกอบอาชีพได้ ที่ยังคงไม่ ได้
ประกอบอาชีพ จ านวน 463,018 คน คิดเป็นร้อยละ 59.24 
คนพิการที่ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ เนื่องจากพิการมาก 
ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ จ านวน 122,537 คน ร้อยละ 15.68 

ซึ่งคนพิการกลุ่มนี้ ต้องอาศัยผู้ดูแลคอยช่วยเหลือ จากข้อมูล
ดังกล่าวเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า ประเทศไทยประสบ
ปัญหา คนพิการที่มีความสามารถท างานได้และผู้ดูแลคน
พิการที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ มีจ านวนคนที่ว่างงานสูงมาก
อยู่ในขั้นวิกฤตจริงๆ ซึ่งการไม่ได้ประกอบอาชีพของคน
พิการนี้ แสดงให้เห็นว่าคนพิการยังไม่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
เนื่องจากการไม่มีรายได้นั้นเป็นดัชนีช้ีวัดคุณภาพชีวิตคน
พิการอย่างหนึ่ง แสดงว่ากฎหมายนโยบาย การให้ความ
ช่วยเหลือคนพิการทั้งภาครัฐและภาคเอกชนยังไม่ประสบ
ความส าเร็จเท่าที่ควร (วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์, 2559) 
  การส่งเสริมอาชีพแก่คนพิการ มีความส าคัญเป็น
อย่างยิ่ง คนพิการควรจะได้รับการพัฒนาในแนวทางที่
เหมาะสมกับศักยภาพของคนพิการ ประกอบอาชีพที่ถนัด
ตามความพิการที่สามารถท าได้ ซึ่งการส่งเสริมอาชีพจะเป็น
สิ่งที่ส าคัญที่จะให้คนพิการสามารถที่จะพึ่งพาตนเองได้ เป็น
การสร้างความเช่ือมั่น ตลอดจนมีการด าเนินชีวิตอยู่ในสังคม
อย่างมีคุณค่า มีศักดิ์ศรีเช่นบุคคลทั่วไป  
 องค์การบริหารส่วนต าบลและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ซึ่งหน้าที่ที่ส าคัญขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น คือ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนใน
ท้องถิ่นให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งคนในท้องถิ่นนี้ก็ต้องให้
ความส าคัญของคนพิการด้วยเช่นกัน ต้องพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการในท้องถิ่นให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีเช่นเดียวกับคน
ปกติในท้องถิ่น ต้องจัดกิจกรรม โครงการ ด าเนินงานต่างๆ 
ที่ส่งเสริมให้คุณภาพชีวิตคนพิการดีขึ้น  
  ดังนั้น ผู้วิจัยจึงท าการวิจัยเพื่อน าเสนอแนว
ทางการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมอาชีพคนพิการที่แสดงให้เห็นว่าหาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกระบวนการเรียนรู้ที่ดี การ
บริหารจัดการที่ดี มีกิจกรรมต่างๆ ที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของท้องถิ่น จะมีส่วนส าคัญเป็นอย่างมากในการ
พัฒนาชุมชน รวมไปถึงคนพิการที่เป็นส่วนหนึ่งของชุมชน 
ส่งเสริมให้คนในท้องถิ่น ตระหนักถึงการอยู่ร่วมกัน บน
พื้นฐานความแตกต่างเฉพาะบุคคล คนพิการสามารถมีอาชีพ 
สร้างรายได้ ลดข้อก ากัด เพิ่มโอกาสให้แก่คนพิการ อัน
น าไปสู่ให้คนพิการสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุขและยั่งยืน 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพปัญหาการ
สง่เสริมอาชีพคนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่1 กรอบแนวคิดงานวิจัย 
 
วิธดี าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นใช้การวิจัยเชิงส ารวจ (Survey 
Research Method) เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม  เพื่อ
ศึกษาสภาพปัจจุบันการส่งเสริมอาชีพคนพิการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และสภาพปัญหาของการส่งเสริม
อาชีพคนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยมี
รายละเอียด ดังน้ี 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  1.1 ประชากร ได้แก่ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีฐานะเป็นเทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
จ านวน 7,774 แห่ง 
  1.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีฐานะเป็นเทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
จ านวน 380 แห่ง โดยก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดย
ค านวณจากสูตรขนาดกลุ่มตัวอย่างของ ยามาเน่ (Yamane, 
1973) และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ัน (Stratified 
Random Sampling) จ านวน 380 แห่ง  

 2. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
  ศึกษาการส่งเสริมอาชีพคนพิการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมด 3 ด้าน ได้แก่  1)การเตรียม
ความพร้อมคนพิการสู่การประกอบอาชีพ 2) การพัฒนา
ทักษะการท างานให้สอดคล้องกับการประกอบอาชีพ และ 
3) การส่งเสริมการประกอบอาชีพอย่างยั่งยืน 
 3. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม
การส่งเสริมอาชีพคนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ซึ่งเป็นแบบสอบถามแบบมีโครงสร้างที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้น เป็น
แบบสอบถามชนิดเลือกตอบ ประเมินค่า (Rating scale)
และข้อค าถามปลายเปิด โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 
ตอน ดังนี ้ 

 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

 ตอนที่  2 สภาพปั จจุบั นขององค์ กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมอาชีพคนพิการ 
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 ตอนที่ 3 สภาพปัญหาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมอาชีพคนพิการ 
   ตอนท่ี 4 ข้อเสนอแนะการส่งเสริมอาชีพ
คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 4. การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
  ขั้นตอนการสร้างและตรวจสอบคุณภาพ
เครื่องมือด าเนินการดังนี้ 

  1) ศึกษาหลักการ แนวคิด และทฤษฎี
จากเอกสาร ต าราและงานวิจัย ที่เกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพ
คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 

  2) ก าหนดเป็นข้อค าถามครอบคลุม
กรอบแนวคิด และขอบเขตการวิจัย 

  3) หาค่าความตรง (Validity) โดยให้
ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (IOC : Index of 
item objective congruence) เท่ากับ 0.5 – 1.0 
   4) หาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) โดย
ใช้สูตรสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค (Cronbach Coefficient 
Alpha) ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.89 
   5) น าแบบสอบถามไปจัดพิมพ์เพื่อใช้
เก็บข้อมูล 
 5. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  1) ท าหนังสือจากคณะศึกษาศาสตร์จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยเพื่อขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
  2) ส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์และแบบ
ออนไลน์ 

  3) รวบรวมแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืน 
ตรวจความถูกต้อง สมบูรณ์ 
  4) น าแบบสอบถามที่ ได้ รับกลับคืน ไป
วิเคราะห์ข้อมูล 
 6. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ผลข้อมูล ด าเนินการดังนี้ 
  1) วิ เค ราะห์ ข้ อมู ลพื้ น ฐานของผู้ ต อบ
แบบสอบถามใช้สถิติพรรณนา ได้แก่ การแจกแจงความถี่
(frequency) ร้อยละ (percentage) 
  2) วิเคราะห์ระดับสภาพปัจจุบันและสภาพ
ปัญหาในการส่งเสริมอาชีพคนพิการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
 3) วิเคราะห์ข้อเสนอแนะการส่งเสริมอาชีพคน
พิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการวิเคราะห์
เนื้อหา (content analysis) 
 
สรุปผลการวิจัย 
 การศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพปัญหาการ
ส่งเสริมอาชีพคนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้
วิธีการสอบถาม โดยใช้แบบสอบถามแล้วน าเสนอสภาพ
ปัจจุบันและสภาพปัญหาการส่งเสริมอาชีพคนพิการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีผลการวิจัยดังนี ้
 1. สภาพปัจจุบันในการส่งเสริมอาชีพคนพิการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังแสดงในตารางที่ 1 
 

 
ตารางที่ 1 สภาพปัจจุบันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือส่งเสริมอาชีพคนพิการ ในส่วนของการแต่งต้ังส่วนงาน  
การอบรมและการจัดสรรงบประมาณ 
ข้อมูล ร้อยละ 
สภาพปัจจุบันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมอาชีพคนพิการ  
 1. การแต่งตั้งส่วนงานหรือบุคคลที่รับผิดชอบงานด้านการส่งเสริมอาชีพคนพิการ  
 มีการแต่งตั้ง 50.9 
 ไม่มีส่วนงานหรือบุคคลที่รับผิดชอบโดยตรงแต่มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบงานด้านการส่งเสริมอาชีพคนพิการ 28.9 
 ไม่มีการแต่งตั้ง 20.3 
รวม 100 
 2. การอบรมเกี่ยวกับการด าเนินงานด้านการส่งเสริมอาชีพคนพิการของบุคลากร  
 เคยอบรม 37.9 
 ไม่เคยอบรม 62.1 
รวม 100 
 3. การจัดสรรงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมอาชีพคนพิการ  
 มีการจัดสรรงบประมาณ 37.9 
 ไม่มีการจัดสรรงบประมาณ 62.1 
รวม 100 
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 จากตารางที่  1 สภาพปัจจุบันขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมอาชีพคนพิการการแต่งตั้ง
ส่วนงานหรือบุคคลที่รับผิดชอบงานด้านการส่งเสริมอาชีพ
คนพิการ ส่วนใหญ่  มีการแต่งตั้ งส่วนงานหรือบุคคลที่
รับผิดชอบงานด้านการส่งเสริมอาชีพคนพิการ คิดเป็นร้อย
ละ 50.9 รองลงมา ได้แก่  ไม่มีส่ วนงานหรือบุคคลที่
รับผิดชอบโดยตรงแต่มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบงานด้าน
การส่งเสริมอาชีพคนพิการ คิดเป็นร้อยละ 28.9 และไม่มี
การแต่งตั้งส่วนงานหรือบุคคลที่รับผิดชอบงานด้านการ
ส่งเสริมอาชีพคนพิการ คิดเป็นร้อยละ 20.3 ตามล าดับ ใน

การอบรมเกี่ยวกับการด าเนินงานด้านการส่งเสริมอาชีพคน
พิการของบุคลากร ส่วนใหญ่ ไม่เคยอบรมเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานด้านการส่งเสริมอาชีพคนพิการของบุคลากร คิด
เป็นร้อยละ 62.1 และเคยอบรมเกี่ยวกับการด าเนินงานด้าน
การส่งเสริมอาชีพคนพิการของบุคลากร คิดเป็นร้อยละ 
37.9 ส่วนการจัดสรรงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการส่งเสริมอาชีพคนพิการ ส่วนใหญ่ไม่มีการ
จัดสรรงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 62.1 มีการจัดสรร
งบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 37.9 

 
ตารางที่ 2 สภาพปัจจุบันของการด าเนินการส่งเสริมอาชีพคนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามขั้นตอนการ
ส่งเสริมอาชีพคนพิการในภาพรวม 
การส่งเสริมอาชีพคนพิการของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

การด าเนินงานในการส่งเสริมอาชีพ
คนพิการ 

  S.D. ระดับ 

1. การเตรียมความพร้อมคนพิการสู่การประกอบอาชีพ 2.87 . 838 ปานกลาง 
2. การพัฒนาทักษะการท างานให้สอดคล้องกับการประกอบอาชีพ 2.80 .796 ปานกลาง 
3. การส่งเสริมการประกอบอาชีพอย่างย่ังยืน 2.93 .642 ปานกลาง 
เฉลี่ยรวม 2.87 .660 ปานกลาง 
 
 จากตารางที่ 2 แสดงในส่วนการส่งเสริมอาชีพ
คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในภาพรวม พบว่า 
สภาพปัจจุบันโดยรวม มีการด าเนินงานอยู่ในระดับปาน
กลาง (  = 2.87 , S.D.=.660) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า 
ด้านการส่งเสริมการประกอบอาชีพอย่างยั่งยืนมีค่าเฉลี่ย
สูงสุด (  = 2.93 , S.D.=.642) มีการด าเนินงานอยู่ ใน
ระดับปานกลาง รองลงมาคือ ด้านการเตรียมความพร้อมคน

พิ การสู่ ก ารประกอบอาชีพ  (  = 2 .87  , S.D.=.838)  
มีการด าเนินงานอยู่ในระดับปานกลาง  และด้านการพัฒนา
ทักษะการท างานให้สอดคล้องกับการประกอบอาชีพ  
( =2.80, S.D.=.796) มีการด าเนินงานอยู่ในระดับปานกลาง 
ตามล าดับ โดยทุกด้านมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 
 2. สภาพปัญหาในการส่งเสริมอาชีพคนพิการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังแสดงในตารางที่ 3 

 
ตารางที่ 3 ปัญหาการส่งเสริมอาชีพคนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ปัญหาการส่งเสริมอาชีพคนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ผลการด าเนินงาน 

 S.D. ระดับ 
1. งบประมาณเพียงพอท่ีจะน ามาใช้ในการส่งเสริมอาชีพคนพิการ 3.54 .997 มาก 
2. กฎ ระเบียบ เอื้อต่อการด าเนินการส่งเสริมอาชีพคนพิการ 3.26 .981 ปานกลาง 
3. ผู้บริหาร ให้ความส าคัญในการส่งเสริมอาชีพคนพิการ 3.41 .993 มาก 
4. สมาชิกสภา ให้ความส าคัญในการส่งเสริมอาชีพคนพิการ  3.44 .974 มาก 
5. บุคลากรในหน่วยงานเพียงพอ ในการด าเนินการส่งเสริมอาชีพคนพิการ 3.37 .998 ปานกลาง 
6. บุคลากรในหน่วยงานมีความรู้ ความเข้าใจในการด าเนินการส่งเสริมอาชีพคนพิการ 3.15 .978 ปานกลาง 
7. ข้อมูลด้านความต้องการในการประกอบอาชีพของคนพิการในท้องถิ่นเพียงพอ 3.11 .983 ปานกลาง 
8. ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลสารสนเทศเพื่อใช้ในการส่งเสริมอาชีพคนพิการเพียงพอ 3.12 .959 ปานกลาง 
9. ความร่วมมือของคนพิการและครอบครัว ได้ให้ความส าคัญในการจัดกิจกรรมของ 3.21 .959 ปานกลาง 
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ปัญหาการส่งเสริมอาชีพคนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ผลการด าเนินงาน 

 S.D. ระดับ 
หน่วยงานในการส่งเสริมอาชีพคนพิการ 
10. ความตระหนักและให้ความส าคัญในการประกอบอาชีพของคนพิการและ
ครอบครัวในท้องถิ่น 

3.25 .971 ปานกลาง 

11. ความตระหนักในการด ารงชีวิตได้ด้วยตนเองของคนพิการในท้องถิ่น 3.28 .977 ปานกลาง 
12. ทัศนคติของคนในชุมชนต่อการประกอบอาชีพของคนพิการในท้องถิ่น 3.31 .948 ปานกลาง 
13. ความร่วมมือของคนในชุมชนในการการส่งเสริมอาชีพคนพิการ 3.15 .991 ปานกลาง 
14. ความร่วมมือของภาคีเครือข่ายกับหน่วยงานต่างๆ ในการส่งเสริมอาชีพคนพิการ 3.28 .960 ปานกลาง 
15. ขั้นตอนในการการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่จะร่วมกันส่งเสริมอาชีพ
คนพิการในท้องถิ่น 

3.34 .981 ปานกลาง 

 
 จากตารางที่ 3 พบว่า ระดับปัญหางบประมาณ
เพียงพอท่ีจะน ามาใช้ในการส่งเสริมอาชีพคนพิการมีค่าเฉลี่ย
สูงสุด  (  = 3.54 , S.D.=.997) มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ 
มาก รองลงมาคือ สมาชิกสภา ให้ความส าคัญในการส่งเสริม
อาชีพคนพิการ (  = 3.44 , S.D.=.974) มีความคิดเห็นอยู่
ในระดับ มาก ผู้บริหาร ให้ความส าคัญในการส่งเสริมอาชีพ
คนพิการ (  = 3.41 , S.D.=.993) มีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับ มาก บุคลากรในหน่วยงานเพียงพอ ในการด าเนินการ
ส่งเสริมอาชีพคนพิการ (  = 3.37 , S.D.=.998) มีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับ ปานกลาง และขั้นตอนในการการติดต่อ
ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีจะร่วมกันส่งเสริมอาชีพ
คนพิการในท้องถิ่น  (  = 3.34  , S.D.=.981) มีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับ ปานกลาง ตามล าดับ 
 3. ข้อเสนอแนะการส่งเสริมอาชีพคนพิการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่า องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นควรมีการตระหนักและให้ความส าคัญในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ มีการก าหนดบทบาทหน้าที่ในการ
ส่งเสริมอาชีพคนพิการให้ชัดเจน จัดสรรงบประมาณในการ
ด าเนินงานให้ เพียงพอ อีกทั้งควรมีการบูรณาการร่วม
ด าเนินงานกับเครือข่ายภาคีต่างๆ เพื่อให้เกิดการส่งเสริม
อาชีพคนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประสบ
ความส าเร็จอย่างยั่งยืน 
 
อภิปรายผล  
 1. สภาพปัจจุบันในการส่งเสริมอาชีพคนพิการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากผลการวิจัย สภาพ
ปัจจุบันในการส่งเสริมอาชีพคนพิการขององค์กรปกครอง 
 

ส่วนท้องถิ่น พบว่า ส่วนใหญ่เป็นการแต่งตั้งส่วนงานหรือ
บุคคลที่รับผิดชอบงานด้านการส่งเสริมอาชีพคนพิการ ส่วน
ใหญ่ไม่เคยอบรม ส่วนการจัดสรรงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมอาชีพคนพิการ ส่วนใหญ่
ไม่มีการจัดสรรงบประมาณ แสดงให้เห็นว่าองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ยังตระหนักถึงการส่งเสริมอาชีพของคนพิการ
ในท้องถิ่น มีการแต่งตั้งส่วนงานหรือผู้ที่รับผิดชอบด้านการ
ส่งเสริมอาชีพคนพิการ แต่ยั งขาดการสนับสนุนและ
กระบวนการเรียนรู้ในการส่งเสริมอาชีพคนพิการ ส่งผลให้
บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในการส่งเสริมอาชีพคน
พิการ อีกทั้งหน่วยงานยังขาดงบประมาณในการส่งเสริม
อาชีพคนพิการ หากมีการรับรู้และตระหนักขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ก็ถือเป็นจุดเริ่มต้น มีพลังที่จะท าให้
การด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประสบ
ความส าเร็จ ซึ่งสอดคล้องกับที่กาญจนา รอดแก้ว (2550) 
กล่าวว่า กระบวนการเรียนรู้ของเครือข่ายการเรยีนรู้เกิดจาก
ความต้องการที่จะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น โดยการกระตุ้นให้
รับรู้และเกิดความตระหนักในปัญหาและเป็นจุดเริ่มต้นให้
เกิดกระบวนการเรียนรู้ในข้ันตอนอ่ืนๆ ตามมา  
   ในส่วนการส่งเสริมอาชีพคนพิการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในภาพรวม พบว่า สภาพ
ปัจจุบันโดยรวม มีการด าเนินงานส่งเสริมอาชีพคนพิการอยู่
ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านการ
ส่งเสริมการประกอบอาชีพอย่างยั่งยืนมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
รองลงมาคือ ด้านการเตรียมความพร้อมคนพิการสู่การ
ประกอบอาชีพ และด้านการพัฒนาทักษะการท างานให้
สอดคล้องกับการประกอบอาชีพ ตามล าดับ โดยทุกด้านมี
ความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง แสดงให้เห็นว่า การ
ส่งเสริมอาชีพคนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่
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ประสบความส าเร็จ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังตระหนัก
ในการส่งเสริมอาชีพคนพิการอยู่น้อย มุ่งเน้นไปที่โครงสร้าง
พื้ นฐานมากกว่าคุณ ภาพ ชีวิตของคนใน ชุมชน อาจ
เนื่องมาจากกระบวนการเรียนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นไม่เข้มแข็ง ไม่มีการบูรณาการเครือข่าย ขาดการ
ระดมสมองร่วมกันด าเนินการส่งเสริมอาชีพคนพิการ หาก
จะด าเนินการให้การส่งเสริมอาชีพคนพิการให้ประสบ
ความส าเร็จเกิดการพัฒนาอย่างยั่ งยืน ต้องท าให้ เกิด
กระบวนการเรียนรู้ที่เข้มแข็ง ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วม
วางแผน ร่วมท า ร่วมรับประโยขน์ ร่วมรับผิดชอบและร่วม
ประเมินผล (ฉลาด จันทรสมบัติ , 2553) เพื่ อให้ เกิด
กระบวนการเสริมสร้างพลังอ านาจในตัวเอง การค้นหา
ตัวตนที่แท้จริง การสะท้อนคิดอย่างมีวิจารณญาณ การ
ตัดสินใจเพื่อเลือกปฏิบัติ และการคงไว้ซึ่งการปฏิบัติ (เบญจ
รงค ์ศรีสุระ และคณะ, 2559) ซึ่งในความคิดของ Anthony 
Giddens (Bryant and Jary, 1991) ก็เกิดการวิพากษ์และ
ตั้งค าถามถึงความสัมพันธ์ระหว่างผู้กระท าการ (agency) 
และโครงสร้าง (structure) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
คนพิการซึ่งในฐานะผู้กระท าการ ดังนั้นจะต้องเป็นผู้เริ่ม
เปลี่ยนแปลงการด าเนินงานในการพัฒนางานเกี่ยวกับคน
พิการที่จะสามารถเปลี่ยนโครงสร้างของสังคมที่ยึดถือปฏิบัติ
กันมาอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นทัศนคติที่มองคนพิการในแง่ลบก็
จะกลายมาเป็นมองคนพิการในแง่บวก กฎหมายและ
นโยบายที่ยังไม่เห็นความส าคัญของการส่งเสริมอาชีพผู้
พิการก็จะให้ความส าคัญมากขึ้น รวมไปถึงการจัดสรร
ทรัพยากรและความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการอย่างยั่งยืน 
 2. สภาพปัญหาการส่งเสริมอาชีพคนพิการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   จากผลการวิจัย สภาพปัจจุบันและสภาพ
ปัญหาการส่งเสริมอาชีพคนพิการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พบว่า สภาพปัญหาการส่งเสริมอาชีพคนพิการของ
องค์ ก รปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ นที่ มี ค่ า เฉลี่ ย สู งสุ ด  คื อ 
งบประมาณไม่เพียงพอที่จะน ามาใช้ในการส่งเสริมอาชีพคน
พิการ อยู่ในระดับมาก และสภาพปัญหาการส่งเสริมอาชีพ
คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยสุด 
คือ ข้อมูลด้านความต้องการในการประกอบอาชีพของคน
พิการในท้องถิ่นไม่เพียงพอ อยู่ในระดับปานกลาง แสดงให้
เห็นว่า งบประมาณถือเป็นกลไกส าคัญที่ขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หากงบประมาณ 
 

ไม่เพียงพอแล้วจะส่งผลต่อการด าเนินงาน ซึ่งสอดคล้องกับ 
เสาวลักษณ์  ค าหาญสุนทร (2562) ที่กล่าวว่า หากขาด
งบประมาณจะท าให้การติดตามงานในการพัฒนาศูนย์ฟื้นฟู
สมรรถภาพคนพิการไม่เป็นปัจจุบัน ขาดความต่อเนื่อง
เพราะว่าไม่มีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ดัง
ผลหากงบประมาณไม่เพียงพอก็จะท าให้การด าเนินงาน
ต่างๆ ยากข้ึน ส่งผลให้การด าเนินงานไม่ประสบความส าเร็จ 
อีกทั้งสภาพปัญหาข้อมูลด้านความต้องการในการประกอบ
อาชีพคนพิการในท้องถิ่นไม่ เพียงพอ อาจจะเพราะว่า
หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานท่ีอยู่ใน
ท้องถิ่นมีการประสานงาน มีส่วนร่วม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ท า
กิจกรรมร่วมกัน ท าให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน ย่อมมีความ
ใกล้ชิด มีความรู้ ความเข้าใจ การเข้าถึงข้อมูลของคนใน
ท้องถิ่นจึงไม่เป็นอุปสรรคมากนัก (นลินรัตน์ รักกุศล, 2552) 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
  จากข้อมูลที่ได้จากการวิจัย เมื่อวิเคราะห์
สภาพปัจจุบันและสภาพปัญหาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมอาชีพคนพิการ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องตระหนักและเห็นความส าคัญของการพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ ด าเนินการจัดสรรงบประมาณ 
บุคลากรวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินงานส่งเสริมอาชีพคน
พิการให้เพียงพอ มีการบูรณาการด าเนินการร่วมมือกับ
หน่วยงานต่างๆ ในการส่งเสริมอาชีพคนพิการให้ประสบ
ความส าเร็จและยั่งยืน 
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
  ควรมีการศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพ
ปัญหาการส่งเสริมอาชีพคนพิการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในรูปแบบวิจัยคุณภาพ จัดเวทีให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัจจุบัน 
สภาพปัญหา และแนวทางการส่งเสริมอาชีพคนพิการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ประสบความส าเร็จอย่างยั่งยืน 
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