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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการเข้าฝึกอาชีพของผู้พิการในประเทศไทย 

2) เพื่อศึกษาการตัดสินใจเลือกเข้าฝึกอาชีพของผู้พิการในประเทศไทย และ 3) เพื่อศึกษาแรงจูงใจที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าฝึกอาชีพของผู้พิการในประเทศไทย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา
ครั้งนี้ คือ ผู้พิการที่เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการฝึกอบรม - ฝึกงานคนพิการ ตามมาตรา 35 ของ
บริษัท พีดับบลิวดี เอาท์ซอส เมเนจเม้น จ ากัด และธนาคารออมสิน จ านวน 109 คน เครื่องมือที่ใช้ 
ในการศึกษาคือ แบบสอบถาม โดยใช้สถิติ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
และการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ  

ผลการวิจัยพบว่า 1) ความคิดเห็นด้านแรงจูงใจของผู้พิการอยู่ในระดับมาก (x̅ =  4.19, S.D. = 0.44)
ด้านการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานเป็นแรงจูงใจที่ผู้พิการให้ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด  
(x̅ =   4.28, S.D. = 0.57) คือ การสื่อสารข้อมูลของหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพ น่าเชื่อถือ (x̅ =   4.35, 
S.D. = 0.47) รองลงมาด้านหลักสูตร/สาขาอาชีพที่ เปิดให้บริการอยู่ ในระดับมาก (x̅ =   4.20, S.D. = 0.54)  
โดยข้อที่ ผู้ พิ การมีความคิด เห็น ในระดับมากที่ สุ ด  คื อ  หลักสูตรที่ ให้บริ การฝึกอาชีพมี 
ความน่าสนใจ (x̅ =   4.37, S.D. = 0.69) แรงจูงใจสุดท้ายด้านสถานที่จัดฝึกอาชีพ อยู่ในระดับมาก  
(x̅ =  4.08, S.D. = 0.72) ในข้อคิดเห็นด้านสถานที่ในการจัดฝึกอาชีพมีอุปกรณ์ที่สามารถเอื้ออ านวย
ความสะดวกสบายได้ (x̅ =  4.26, S.D. = 0.89)  2) ผู้พิการในประเทศไทยตัดสินใจเลือกเข้าฝึกอาชีพ
อยู่ในระดับมาก (x̅ =  4.16, S.D. = 0.51) โดยมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจเข้าฝึกอาชีพเพราะ
ความก้าวหน้าในอาชีพที่มีการจัดฝึกอบรม ความมั่นคงในหน้าที่การงานในอาชีพที่มีการจัดฝึกอบรม 
และการติดตามผลการฝึกอาชีพของหน่วยงานในระดับมากที่สุดตามล าดับ (x̅ =  4.40, 4.28, 4.28, 
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S.D. = 0.70, 0.86, 0.73), 3) แรงจูงใจด้านหลักสูตร/สาขาอาชีพที่ เปิดให้บริการ ด้านสถานที่ 
จัดฝึกอาชีพ และการประชาสัมพันธ์มีอิทธิพลเชิงบวกต่อการตัดสินใจเลือกเข้าฝึกอาชีพของผู้พิการ  
ในประเทศไทย (p = 0.000*, 0.028*, 0.003*) ประโยชน์ของผลการวิจัยในครั้งนี้สามารถน าไปใช้
เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาการฝึกอาชีพ/ฝึกอบรมให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้สนับสนุ นและ
ส่งเสริมอาชีพหรือรายได้ของผู้พิการและเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาการว่างงานของผู้พิการ  
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้คนพิการได้มีความมั่นคงในการด ารงชีวิตด้วยคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์อย่างเท่าเทียมกัน  

 
ค ำส ำคญั 
 แรงจูงใจ ฝึกอาชีพ ผู้พิการ 
 

ABSTRACT 
The objectives of this research were: 1) to study motivation to practice 

profession of disables people in Thailand, 2) to study the decision to practice 
profession of disables people in Thailand, and 3) to study the motivation affecting the 
decision to practice profession of disables people in Thailand. The sample of this study 
was 109 disabled people participating in the academic service training program for the 
disabled people according to section 35 of PWD Outsource Management Co., Ltd. and 
Government Savings Bank. The research instrument was a questionnaire. Data were 
analyzed by statistics including frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test 
and multiple regression. 

The results of this research indicated that: 1 )  the opinion towards overall 
motivation of people with disabilities was at a high level (x̅ =   4.19, S.D. = 0.44). When 
individual aspects were considered, public relations motivation was at the highest level 
(x̅ = 4.28, S.D. = 0.57), information communication was efficient and reliable. This was 
followed by curriculum / professional field availability motivation, which was at a high 
level (x̅ = 4.35, S.D. = 0.47). An aspect with the highest level of the opinion was that 
professional training and curriculum was attractive ( x̅  = 4.37, S.D. = 0.69). Lastly, 
professional training location motivation was at a high level (x̅ = 4.08, S.D. = 0.72). An 
aspect with the highest level of the opinion was that the location provided facilitated 
and comfortable devices for the training (x̅ = 4.26, S.D. = 0.89), 2) people with disabilities 
in Thailand had a high level of decision-making to attend the professional training  
(x̅ = 4.16, S.D. = 0.51). They viewed that professional training could provide benefits in 
terms of work progress, work security, and follow-up, which was at the highest level  
(x̅ = 4.40, 4.28, 4.28, S.D. = 0.70, 0.86, 0.73) respectively, 3) for curriculum/professional field 
availability motivation, professional training location and public relations were positively 
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influenced the sample’s decision-making to attend the professional training in Thailand 
( p = 0.000*, 0.028*, 0.003*) . The findings are also used as the guidelines for those 
interested in studying about the factors affecting professional training and the need for 
professional training of workers in the organization.  
 
Keywords 
 Motivation, Practice Profession, Disabled 
 
ควำมส ำคัญของปัญหำ 
 ในด้านการจัดการ ทรัพยากรมนุษย์ถือเป็นทรัพยากรที่มีความส าคัญที่สุดที่จะมีผลกับ
องค์กรต่าง ๆ ตามหลักการบริหารจัดการ 4M (Santiwong, 2000) การพัฒนาคนจึงเป็นสิ่งที่ส าคัญที่สุด
เพื่อให้ประสบความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจ ต้องมีการพัฒนาความรู้ ทักษะและการวางแผนการใช้
คนให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ถือเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศ  
การพัฒนาบุคคลให้มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพในด้านการท างานเพื่อพัฒนาตนเองและครอบครัว 
สังคมและประเทศชาติ จะท าให้สังคมนั้น ๆ มีแนวโน้มในการเจริญก้าวหน้าที่ดีกว่าสังคมอื่น ๆ แต่
อย่างไรก็ตามไม่ว่าสังคมจะมีความเจริญก้าวหน้ามากเพียงใด ยังมีประชากร ที่ถูกเรียกว่า “ผู้พิการ” 
อยู่ร่วมในสังคมนั้นซึ่งบุคคลเหล่านี้ควรได้รับการดูแลเพื่อพัฒนาให้ผู้พิการนั้นมีศักยภาพเพื่อให้
สามารถด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างมีเกียรติ และศักดิ์ศรี จากจ านวนตัวเลขของผู้พิการในประเทศไทยของ
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส .) ในปี 2560 ประเทศไทยมีคนพิการกว่า 
1,900,000 คน เพิ่มขึ้นปีละ 130,000 คน (Thai Health Promotion Foundation, 2017) จาก
สถานการณ์คนพิการไทย พบร้อยละ 40.31 ไม่มีอาชีพ โดยในช่วงกว่า 10 ปีที่ผ่านมาประเทศไทยให้
ความส าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พิการ พิจารณาได้จากแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต 
คนพิการแห่งชาติ ที่มีมาถึง 4 ฉบับ โดยฉบับปัจจุบันเป็นฉบับที่ 5 ระหว่าง พ .ศ. 2560-2564 
(Department of Empowerment, 2017) ซึ่งคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการแห่งชาติ ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ “คนพิการเข้าถึงสิทธิได้จริง ด ารงชีวิตอิสระ ในสังคมอยู่เย็นเป็น
สุขอย่างยั่งยืน  ภายใต้ยุทธศาสตร์แห่งความเท่าเทียม (Equal) ได้แก่ เสริมพลังคนพิการและองค์กร
ด้านคนพิการให้มีศักยภาพและความเข้มแข็ง (Empowerment) พัฒนาคุณภาพบริหารจัดการ ขจัด
การเลือกปฏิบัติ เพื่อให้คนพิการเข้าถึงสิทธิได้จริง (Quality Management) เสริมสร้างความเข้าใจ
และเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อคนพิการและความพิการ (Understanding) สร้างสภาพแวดล้อมและ
บริการสาธารณะที่ทุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ (Accessibility) ส่งเสริมการบูรณาการเครือข่ายและ
สร้างการมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอย่างยั่งยืน (Linkage)   
 ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 5 เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ จึงเห็นควรให้มีการส่งเสริม และมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมและการบูรณาการ 
ความร่วมมือของทุกภาคส่วนอย่างเต็มที่ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ประกอบไปด้วย บริษัท พีดับบลิวดี 
เอาท์ซอส เมเนจเม้น จ ากัด ธนาคารออมสิน และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้เข้า
มามีบทบาทในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พิการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของทรัพยากรมนุษย์ให้
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สูงขึ้นเพื่อเป็นการจัดการปัจจัยด้านทรัพยากรมนุษย์ที่เป็นมูลเหตุที่ส าคัญและผู้บริหารทุกคนต้อง
สนใจในด้านการบริหารจัดการด้านบุคคลจะก่อให้เกิดผลส าเร็จกับกิจการได้อย่างมาก ดังนั้น  
จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาถึงปัจจัยส าคัญของแรงจูงใจที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือก
เข้าฝึกอาชีพของผู้พิการในประเทศไทย เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาก าหนดนโยบายหรือกิจกรรม  
ในการส่งเสริมอาชีพเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้พิการได้อย่างเหมาะสมต่อไป 
 จากการทบทวนวรรณกรรม ผู้วิจัยได้อาศัยแนวคิดทฤษฎีหลายส่วนมาเป็นกรอบ 
และแนวทางการศึกษา โดยสรุปเป็นประเด็น ตามล าดับได้ดังนี้ 

1) การตัดสินใจ  มีผู้ให้ความหมายทั้งชาวต่างชาติและชาวไทย Griffiths 
(1959)  ได้ให้ความหมายไว้ว่า การตัดสินใจ เป็นการศึกษาทางเลือกทางการปฏิบัติโดยการคิดการ
เลือกทางเลือกที่แตกต่างกัน  และ Khetranan (2008) ให้ความหมายว่า กระบวนการของการใช้
ความคิดและการกระท าในการรับรู้  ศึกษา และวิ เคราะห์ปัญหา ( Problem)  หรือโอกาส 
(Opportunity) ก าหนดและประเมินทางเลือก รวมถึงทางเลือกที่เหมาะสมเพื่อจัดการกับปัญหาหรือ
โอกาสที่เกิดขึ้น จากความหมายดังกล่าวข้างต้น  สรุปได้ว่า การตัดสินใจ หมายถึง การเลือกพิจารณา
การเข้าฝึกอบรม/ฝึกอาชีพของผู้พิการในประเทศไทย โดยการตัดสินใจเป็นสิ่งส าคัญและเกี่ยวข้องกับ
หน้าที่การบริหารหรือการจัดการเกือบทุกขั้นตอน ไม่ว่าจะเป็นการวางแผน การจัดองค์การ การจัดคน
เข้าท างาน การประสานงานและการควบคุม   

2) แรงจูงใจ  มาจากค ากริยาในภาษาละตินว่า “Movere” (Kidd, 1973)  
ตรงกับภาษาอังกฤษว่า “to move” หมายถึงสิ่งที่โน้มน้าวหรือมักชักน าบุคคลเกิดการกระท าหรือ
ปฏิบัติการ (To move a person to a course of action) ดังนั้น แรงจูงใจจึงได้รับความสนใจมาก
ในทุกวงการ แรงจูงใจจึงมีการให้ความหมายไว้ต่าง ๆ กัน ดังนี้  แรงจูงใจหมายถึง บางสิ่งบางอย่างที่
อยู่ภายในตัวของบุคคลที่มีผลท าให้บุคคลต้องกระท าหรือเคลื่อนไหว หรือมีพฤติกรรมในลักษณะที่มี
เป้าหมาย (Walters, 1978) กล่าวได้คือ แรงจูงใจเป็นเหตุผลของการกระท านั่นเอง นอกจากนี้
แรงจูงใจเป็นสภาวะที่อยู่ภายในตัวที่เป็นพลังท าให้ร่างกายมีการเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่มีเป้าหมาย
ที่ได้เลือกไว้แล้ว ซึ่งมักจะเป็นเป้าหมายที่มีอยู่ในภาวะสิ่งแวดล้อม (Loundon & Bitta, 1988)  
ทฤษฎีแรงจูงใจมีหลายทฤษฎีทุกทฤษฎีต่างมีความคล้ายคลึงกันและมีความเกี่ยวข้องซึ่ งกันและกัน 
เช่น ทฤษฎีล าดับขั้นความต้องการของมาสโลว์ (Maslow, 1970) ได้อธิบายว่ามนุษย์มีความต้องการ
เป็นล าดับขั้น ซึ่งพบว่าบุคคลมักจะตอบสนองความต้องการขั้นต่ าสุดก่อน เมื่อได้รับการตอบสนอง
แล้วจึงแสวงหาความต้องการขั้นสูงขึ้นไปตามล าดับ จากความหมายนี้จะเห็นว่าแรงจูงใจเป็นปัจจัย
ส าคัญที่จะท าให้ผู้พิการในประเทศไทยตัดสินใจเลือกเข้าฝึกอาชีพ ได้แก่ แรงจูงใจด้าน  

- หลักสูตร/สาขาอาชีพที่เปิดให้บริการ หมายถึงความสนใจในหลักสูตร/
สาขาอาชีพที่เลือกฝึก ความถนัดในหลักสูตร/สาขาอาชีพที่เลือกฝึก พื้นฐานอาชีพของครอบครัวตรง
กับหลักสูตร/สาขาอาชีพที่เลือกฝึก ความต้องการด้านแรงงานของตลาดในหลักสูตร/ของสาขาอาชีพ 
ความนิยมในหลักสูตร/สาขาอาชีพที่เลือกฝึก และอิทธิพลของกลุ่มจะสอดคล้องกับความต้องการของ
ฝึกอาชีพของผู้เข้ารับการฝึก ปรียานุช ดีพรมกุล  (Deepromkul, 2013) จึงเป็นที่มาสมมติฐานที่  
1 หลักสูตร/สาขาอาชีพที่เปิดให้บริการมีอิทธิพลเชิงบวกต่อการตัดสินใจเลือกเข้าฝึกอาชีพของผู้พิการ
ในประเทศไทย 
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- สถานที่จัดฝึกอาชีพ เป็นสถานที่เกื้อหนุนต่อการเรียนรู้ไม่มีสิ่งใดมา
รบกวนสมาธิ มีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย มีขนาดที่เหมาะสมกับจ านวนผู้เข้ารับการอบรม  
มีอากาศถ่ายเทสะดวก เย็นสบาย โต๊ะ เก้าอี้ภายในสถานที่ฝึกมีขนาดที่เหมาะสมกับสภาพร่างกายท า
ให้ไม่เมื่อยล้า จึงจะท าให้พนักงานมีความพึงพอใจต่อการฝึกอบรม (Naputtha, 2006) จึงน าไปสู่
สมมติฐานที่ 2 สถานที่จัดฝึกอาชีพมีอิทธิพลเชิงบวกต่อการตัดสินใจเลือกเข้าฝึกอาชีพของผู้พิการ 
ในประเทศไทย  

- การประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน มีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิชาการ
ประชาสัมพันธ์ได้ให้ความหมายการประชาสัมพันธ์ (Public Relations) หมายถึง การสร้าง
ความสัมพันธ์อันดี ระหว่างกลุ่มบุคคล ทุกคน ทุกองค์กร สามารถใช้การประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ภารกิจ
หลักเป็นไปอย่างราบรื่น ลดทอนปัญหาอุปสรรคลงให้น้อยที่สุดเท่าที่จะน้อยได้ มีทฤษฎี หรือต ารา
เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์กล่าวไว้มากมายทั้งในและต่างประเทศ ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์และความมุ่ง
หมายของการประชาสัมพันธ์ในเชิงปฏิบัติเพื่อ ดึงดูดความสนใจ เพื่ อสร้างความเชื่อถือ และเพื่อ
สร้างสรรค์ความเข้าใจ นอกจากนี้การประชาสัมพันธ์ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์และสร้างค่านิยมของ
หน่วยงานได้ดีขึ้น หมายถึงการสร้างความรู้สึกประทับใจบุคคลหลาย ๆ กลุ่มที่มีต่อหน่วยงานนั้น ๆ 
(Phon-Chaniko, 2015) ดังนั้น การประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานจึงมีผลต่อการตัดสินใจในการ
ด าเนินงาน ผู้วิจัยจึงตั้งสมมติฐานที่ 3 การประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานมีอิทธิพลเชิงบวกต่อการ
ตัดสินใจเลือกเข้าฝึกอาชีพของผู้พิการในประเทศไทย 
  
โจทย์วิจัย/ปัญหำวิจัย 
 แรงจูงใจ ประกอบด้วย หลักสูตร/สาขาอาชีพที่เปิดให้บริการ สถานที่จัดฝึกอาชีพ  
และการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าฝึกอาชีพของผู้พิการ  
ในประเทศไทยอย่างไร 
 
วัตถุประสงค์กำรวิจัย 

1) เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการเข้าฝึกอาชีพของผู้พิการในประเทศไทย  
2) เพื่อศึกษาการตัดสินใจเลือกเข้าฝึกอาชีพของผู้พิการในประเทศไทย 
3) เพื่อศึกษาแรงจูงใจที่มีอิทธิพลเชิงบวกต่อการตัดสินใจเลือกเข้าฝึกอาชีพของผู้พิการ 

ในประเทศไทย 
 

สมมติฐำนกำรวิจัย 
1) หลักสูตร/สาขาอาชีพที่เปิดให้บริการมีอิทธิพลเชิงบวกต่อการตัดสินใจเข้าเลือกฝึก

อาชีพของผู้พิการในประเทศไทย  
2) สถานที่จัดฝึกอาชีพมีอิทธิพลเชิงบวกต่อการตัดสินใจเข้าเลือกฝึกอาชีพของผู้พิการ 

ในประเทศไทย 
3) การประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานมีอิทธิพลเชิงบวกต่อการตัดสินใจเข้าเลือกฝึกอาชีพ

ของผูพ้ิการในประเทศไทย 
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วิธีด ำเนินกำรวิจัย  
1) รูปแบบกำรวิจัย ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ในการ

แสวงหาค าตอบ โดยใช้วิธีการศึกษาวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) มีวิธีการดังนี้ 1) ศึกษา
ค้นคว้าจากเอกสาร (Documentary Study) จากหนังสือ บทความ วารสาร วรรณกรรม รายงาน 
การวิจัย แผนพัฒนาต่าง ๆ ของประเทศไทย และเอกสารจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่เกี่ยวข้อง 2) ศึกษา
ข้อมูลจากภาคสนาม (Field Study) จากการบริการวิชาการ 

2) กรอบแนวคิดในกำรวิจัย จากการทบทวนวรรณกรรม โดยหากผู้พิการในประเทศไทย
มีแรงจูงใจด้านหลักสูตร/สาขาอาชีพที่ เปิดให้บริการ ด้านสถานที่จัดฝึกอาชีพ และด้าน 
การประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน จะส่งผลให้ผู้พิการมีการตัดสินใจเลือกเข้าฝึกอาชีพได้ จึงสามารถ
ก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยได้ ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
ภำพที่  1 ปัจจัยส าคัญของแรงจูงใจที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าฝึกอาชีพของผู้พิการ 

ในประเทศไทย 
 
3) ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ผู้พิการจากทุกภาค 

ในประเทศไทยที่สมัครเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการการฝึกอบรม – ฝึกงานคนพิการ ตามมาตรา 35 
ของบริษัท พีดับบลิวดี เอาท์ซอส เมเนจเม้นท์ จ ากัด และธนาคารออมสิน จ านวน 120 คน  ในการเข้า
ฝึกอบรม – ฝึกงานคนพิการ มีผู้พิการเข้าร่วมโครงการจ านวน 109 คน ผู้วิจัยจึงเลือกกลุ่มตัวอย่างที่
เป็นผู้พิการในประเทศไทยที่เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการการฝึกอบรม – ฝึกงานคนพิการ ตามมาตรา 
35 ของบริษัท พีดับบลิวดี เอาท์ซอส เมเนจเม้นท์ จ ากัด และธนาคารออมสิน จ านวน 109 คน 

4) เครื่ องมือที่ ใช้ ในกำรวิจั ยและกำรหำคุณภำพ  เครื่ องมือที่ ใช้ ในการวิจั ย  
เป็นแบบสอบถาม ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรม ประกอบด้วย 4 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 
แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้พิการ  ส่วนที่ 2 แบบสอบถามด้านแรงจูงใจของ 
ผู้พิการ เป็นข้อค าถามเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นของผู้พิการที่เป็นแรงจูงใจที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจ
เข้าฝึกอาชีพ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านหลักสูตร/สาขาอาชีพที่เปิดให้บริการ ด้านสถานที่จัดฝึกอาชีพ และ
ด้านการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกเข้าฝึกอาชีพ
ของผู้พิการ แบบสอบถามส่วนที่ 2 และ 3 เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 
โดยในแต่ละข้อค าถามมีค าตอบให้เลือก 5 ระดับ ได้แก่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตำม 

แรงจูงใจ 
1. หลักสูตร/สาขาอาชีพที่เปิดให้บริการ 
2. สถานที่จัดฝึกอาชีพ 
3. การประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน 
 

กำรตัดสินใจเลือกเข้ำฝึกอำชีพ 
ของผู้พิกำรในประเทศไทย 
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ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะของผู้พิการ เป็นข้อค าถามแบบปลายเปิด เพื่อให้กลุ่มตัวอย่างได้มีโอกาสแสดง
ความคิดเห็นเพื่อน าไปสู่การปรับปรุงการด าเนินงานของหน่วยงานในด้านต่าง ๆ ก่อนที่จะน า
แบบสอบถามไปใช้ ได้มีการทดสอบความถูกต้องของเนื้อหาโดยให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความตรงของ
เนื้อหา (Content validity) จ านวน 3 คน หลังจากนั้นน าแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
ของผู้เชี่ยวชาญ น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปทดลองใช้กับประชากรที่ไม่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 ชุด 
เพื่อสังเกตปฏิกิริยาของผู้ตอบแบบสอบถามว่ามีความเข้าใจในข้อค าถามหรือไม่ แบบสอบถาม
ครอบคลุมและมีประโยชน์และผู้พิการใช้เวลาในการตอบมากน้อยเพียงใด จากนั้นได้ตรวจสอบความ
น่าเชื่อถือ เพื่อหาค่าเชื่อถือได้ (Reliability) ของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยพิจารณาจาก 
ค่าสัมประสิทธิ์ครอนบาค อัลฟ่า (Cronbach’s Alpha Coefficient) , (Cronbach, 1970) เพื่อ
ทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม พบว่าค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยรวมมีค่าเท่ากับ 0.6 
ขึ้นไป (Sekaran, 2003) จากการทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถามรายด้านในปัจจัยด้านแรงจูงใจ  
ได้ค่าสัมประสิทธิ์ครอนบาค อัลฟ่า (Cronbach’s Alpha Coefficient)  ดังนี้  ด้านหลักสูตรสาขา 
ที่เปิดให้บริการ 0.631 ด้านสถานที่จัดฝึกอาชีพ 0.714  และด้านการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน 0.773  
ส่วนปัจจัยการตัดสินใจเลือกเข้าฝึกอาชีพของผู้พิการในประเทศไทยมีค่าเท่ากับ 0.773 ซึ่ง
แบบสอบถามมีความเช่ือมั่นและสามารถน าไปเก็บข้อมูลได้ 

5) กำรเก็บรวบรวมข้อมูล โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม (Questionnaire)  
ที่สร้างขึ้นเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างที่ก าหนด โดยผู้วิจัยท าการเก็บรวบรวม
ข้อมูลด้วยตนเองในช่วงเดือนสิงหาคม 2560 โดยติดต่อกลุ่มตัวอย่างจากการที่ผู้วิจัยด าเนินการเป็น
วิทยากรด้านบริหารจัดการธุรกิจ โครงการบริการวิชาการการฝึกอบรม – ฝึกงานคนพิการ ตามมาตรา 35 
ของบริษัท พีดับบลิวดี เอาท์ซอส เมเนจเม้นท์ จ ากัด และธนาคารออมสิน ระหว่างวันที่ 10 – 17 
สิงหาคม 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา  
เมื่อกลุ่มตัวอย่างยินยอมให้ความร่วมมือในการท าวิจัย จึงอธิบายการตอบให้แก่กลุ่มตัวอย่าง  โดยขอ
ความร่วมมือให้ตอบค าถามด้วยตนเอง โดยจะใช้การสัมภาษณ์โดยให้ระยะเวลาแก่กลุ่มตัวอย่างให้
ข้อมูลด้วยตนเอง หากกลุ่มตัวอย่างคนใดไม่สามารถเขียนหรือมีปัญหาในการอ่าน ผู้วิจัยจะอ่านข้อ
ค าถามให้กลุ่มตัวอย่างเลือกตอบ ส าหรับผู้พิการทางการได้ยิน ผู้วิจัยจัดให้ล่ามภาษามือเป็น
ผู้ด าเนินการแปลภาษามือและบอกถึงข้อค าตอบให้กับผู้วิจัย ทั้งนี้ได้ข้อมูลครบถ้วนจ านวน 109 ฉบับ 

6) กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ ผู้วิจัยจึงน ามาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป โดยใช้สถิติ  ได้แก่  ความถี่  ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
ใช้วิเคราะห์ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ และระดับความคิดเห็นของปัจจัยแรงจูงใจและปัจจัย 
ด้านการตัดสินใจเข้าฝึกอาชีพของผู้พิการ และการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ ใช้วิเคราะห์สมมติฐาน
ของปัจจัยแรงจูงใจที่มีอิทธิพลเชิงบวกต่อการตัดสินใจเลือกเข้าฝึกอาชีพของผู้พิการในประเทศไทย 
 
ผลกำรวิจัย 

1. การวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจในการเข้าฝึกอาชีพของผู้พิการ 
ในประเทศไทยอยู่ในระดับมาก (x̅ =  4.19, S.D. = 0.44) พบว่า ปัจจัยด้านการประชาสัมพันธ์ของ
หน่วยงาน เป็นแรงจูงใจที่ผู้พิการให้ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ =  4.28, S.D. = 0.57) พบว่า 
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แรงจูงใจที่ความคิดเห็นมากที่สุด คือ การสื่อสารข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานมีประสิทธิภาพน่าเชื่อถือ 
(x̅ =   4.35, S.D. = 0.71) หน่วยงานสื่อสารโดยใช้ภาษาที่เหมาะสมและเข้าใจง่าย (x̅ =   4.33, S.D. = 
0.72) หน่วยงานที่ฝึกอาชีพมีการสื่อสารข้อมูลข่าวสารสู่กลุ่มเป้าหมายได้อย่างถูกต้อง และชัดเจน  
(x̅ =  4.31, S.D. = 0.85) และหน่วยงานเลือกช่องทางในการประชาสัมพันธ์ได้อย่างเหมาะสม เป็น
แรงจูงใจในระดับมาก  (x̅ =  4.13, S.D. = 0.84)  ปัจจัยที่เป็นแรงจูงใจอันดับที่ 2 คือ ด้านหลักสูตร
สาขาอาชีพที่เปิดให้บริการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ =  4.20, S.D. = 0.54) โดยข้อที่มีความคิดเห็น
อยู่ในระดับมากที่สุดได้แก่ หลักสูตรที่ให้บริการฝึกอาชีพมีความน่าสนใจ (x̅ =  4.37, S.D. = 0.69) 
รองลงมาคือ หลักสูตรที่ให้บริการความรู้สามารถพัฒนาผู้ฝึกอาชีพให้เกิดความรู้ (x̅ =  4.23, S.D. = 
0.75)  หลักสูตรที่ให้บริการฝึกอาชีพตรงตามความมุ่งหมายของการฝึกอาชีพ (x̅ =  4.13, S.D. = 0.89) 
และหลักสูตรที่ให้บริการความรู้สามารถน าไปปฏิบัติได้ (x̅ =  4.07, S.D. = 0.85) ตามล าดับ แรงจูงใจ
อันดับสุดท้าย คือ ด้านสถานที่จัดฝึกอาชีพ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.08, S.D. = 0.72) พบว่า 
แรงจูงใจที่ผู้พิการให้ความคิดเห็นในระดับมากที่สุด ได้แก่สถานที่ในการจัดฝึกอาชีพมีอุปกรณ์ที่
สามารถเอื้ออ านวยความสะดวกสบายได้ เช่น โปรเจคเตอร์ ไมโครโฟน เครื่องบันทึกเทป เป็นต้น 
(x̅ = 4.26, S.D. = 0.89) รองลงมา สถานที่ ในการจัดฝึกอาชีพปราศจากสิ่งรบกวน (x̅ = 4.08,  
S.D. = 0.88) มีอุณหภูมิที่เหมาะสม (x̅ = 4.06, S.D. = 0.86) มีการจัดที่นั่งส าหรับผู้เข้าอบรมได้อย่าง
เหมาะสม (x̅ = 4.05, S.D. = 0.93) และสถานที่ในการจัดฝึกอาชีพมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม 
(x̅ = 3.93, S.D. = 1.27) ตามล าดับ  

2. ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกเข้าฝึกอาชีพของผู้พิการในประเทศไทย  
พบว่าการตัดสินใจเข้าเลือกฝึกอาชีพของผู้พิการในประเทศไทย โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.16,  
S.D. = 0.51) โดยผู้พิการมีการตัดสินใจเลือกเข้าฝึกอาชีพด้วยความคิดเห็นที่มากที่สุด คือ 
ความก้าวหน้าในอาชีพที่มีการจัดฝึกอบรม (x̅ = 4.40, S.D. = 0.70)  ความมั่นคงในหน้าที่การงาน 
ในอาชีพที่มีการจัดฝึกอบรม (x̅ = 4.28, S.D. = 0.86)  และการติดตามผลการฝึกอาชีพ (x̅ = 4.28, 
S.D.= 0.73) ระดับการตัดสินใจในระดับมากได้แก่ แนวโน้มของตลาดแรงงานในอาชีพที่มีการจัดฝึก  
(x̅ =  4.16, S.D.= 0.93) การประเมินผลการฝึกอาชีพ (x̅ = 4.14, S.D.= 0.87) การส่งเสริมการเข้าสู่
อาชีพภายหลังการฝึกอาชีพ (x̅ =  4.13, S.D.= 0.94) การสอบถาม ซักถามปัญหาต่าง ๆ (x̅ =  4.05, 
S.D.= 0.84) รายได้ในการประกอบอาชีพที่มีการจัดฝึกอาชีพ (x̅ = 4.01, S.D.= 0.78) และลักษณะงาน
ในอาชีพที่มีการจัดฝึกอบรม (x̅ = 3.96, S.D.= 0.95) ตามล าดับ 

3. การวิเคราะห์แรงจูงใจด้าน หลักสูตร/สาขาอาชีพที่เปิดให้บริการ สถานที่จัดฝึกอาชีพ 
และการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน มีอิทธิพลเชิงบวกต่อการตัดสินใจเลือกเข้าฝึกอาชีพของผู้พิการ
ในประเทศไทย 

ในการทดสอบสมมติฐาน ได้ท าการตรวจสอบคุณสมบัติของตัวแปรว่ามีความเหมาะสม
กับเทคนิคการวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ด้วยการหา
ค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Correlation Coefficient) เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหา
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระที่สูงเกินไป จนอาจเกิดปัญหา Multicollinearity แสดงดังตารางที่ 1  
 



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2563 
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ตำรำงที่ 1 แสดงสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแรงจูงใจ และการตัดสินใจเลือกเข้าฝึกอาชีพ
ของผู้พิการในประเทศไทย 

 
ตัวแปรแรงจูงใจ ด้ำนหลักสูตร/

สำขำอำชีพ 
ด้ำนสถำนที่ ด้ำนกำร

ประชำสัมพันธ์ 
ด้ำนกำรตัดสินใจ
เลือกฝึกอำชีพ 

x̅  4.155 4.280 4.079 4.196 

S.D. 0.506 0.574 0.718 0.541 
ด้านหลักสูตร/สาขาอาชีพ - 0.416** 0.351** 0.541** 
ด้านสถานที่ - - 0.240** 0.316** 
ด้านการประชาสมัพันธ์ - - - 0.256** 
ด้านการตัดสินใจเลือกฝึก
อาชีพ 

- - - - 

*ระดับนัยส าคัญ p < 0.05*, ระดับนัยส าคัญ p < 0.01** 
 
 จากตารางที่ 1 พบว่าค่าประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ ประกอบด้วย หลักสูตร/
สาขาอาชีพที่เปิดให้บริการ สถานที่จัดฝึกอาชีพ และการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน ตัวแปรตาม 
ได้แก่ การตัดสินใจเลือกเข้าฝึกอาชีพของผู้พิการในประเทศไทย มีค่าระหว่าง 0.240 – 0.541 ซึ่งน้อยกว่า 
0.8  (Hair et al., 2006) นอกจากนี้ยังได้พิจารณาร่วมกับค่า Variance Inflation Factors (VIF)  
ในการตรวจสอบปัญหา Multiple Regression Analysis โดยที่ค่า VIF มีค่าระหว่าง 1.119 – 1.152  
ซึ่งน้อยกว่า 10 (Hair et al., 2006) แสดงว่าไม่เกิดปัญหาตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กันสูงเกินไป 
สามารถวิเคราะห์ Multiple Regression Analysis แสดงดังตารางที่ 2 ดังนี ้
 
ตำรำงที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์แรงจูงใจมีอิทธิพลเชิงบวกต่อการตัดสินใจเลือกเข้าฝึกอาชีพของผู้

พิการในประเทศไทย 
 

ตัวแปรอิสระ 
ด้ำนกำรตัดสินใจ 

t p-value VIF สัมประสิทธิ์กำร
ถดถอย 𝛃 

ค่ำควำมคลำด
เคลื่อนมำตรฐำน 

ค่าคงที่ (a) -1.001E-013     
1. หลักสูตร/สาขาอาชีพที่

เปิดให้บริการ 
0.414 0.414 5.054 0.000* 1.152 

2. สถานที่จัดฝึกอาชีพ 0.180 0.180 2.228 0.028* 1.119 
3. การประชาสัมพันธ์ของ

หน่วยงาน 
0.248 0.248 3.046 0.003* 1.137 

Adjusted R Square (R2) 
=  

0.372     
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 จากตารางที่ 2 พบว่า ตัวแปรอิสระสามารถพยากรณ์การตัดสินใจเลือกเข้าฝึกอาชีพของ 
ผู้พิการในประเทศไทยได้ร้อยละ 30.72 โดยพิจารณาจากค่า Adjusted R Square เท่ากับ 0.372  
และเมื่อพิจารณาตัวแปรแต่ละตัว พบว่า หลักสูตร/สาขาอาชีพที่เปิดให้บริการ สถานที่จัดฝึกอาชีพ 
และการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน มีอิทธิพลเชิงบวกต่อการตัดสินใจเลือกเข้าฝึกอาชีพของ 
ผู้พิการในประเทศไทย (β1 = 0.414, p < 0.05, β2 = 0.180, p < 0.05, β3 = 0.248, p < 0.05 
ตามล าดับ) ซึ่งหมายความว่าหากผู้พิการมีแรงจูงใจ ด้านหลักสูตร/สาขาอาชีพที่เปิดให้บริการ สถานที่
จัดฝึกอาชีพ และการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานสูง ผู้พิการจะมีการตัดสินใจเลือกเข้าฝึกอาชีพสูงขึ้น
ด้วยเช่นกัน กล่าวคือ ผู้พิการในประเทศไทยที่มีความเชื่อว่า หลักสูตร/สาขาอาชีพที่เปิดให้บริการฝึก
อาชีพที่ตรงตามความมุ่งหมาย จะท าให้ผู้พิการตัดสินใจเข้าฝึกอาชีพกับหน่วยงานสูง อีกทั้ง สถานที่จัด
ฝึกอาชีพที่หน่วยงานจัดฝึกอบรมควรเป็นสถานที่ที่เหมาะสม มีอุปกรณ์ มีสภาพแวดล้อมที่เอื้ออ านวย 
จะส่งผลให้ผู้พิการตัดสินใจเลือกเข้าฝึกอาชีพ นอกจากนี้ ผู้พิการให้ความส าคัญกับการประชาสัมพันธ์
หากหน่วยงานมีการประชาสัมพันธ์ที่เข้าถึงกลุ่มผู้พิการในประเทศไทยได้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย สามารถ
เลือกช่องทางในการประชาสัมพันธ์ได้อย่างเหมาะสม สื่อสารด้วยภาษาเข้าใจง่าย และข่าวสารมีความ
น่าเชื่อถือจะส่งผลให้ผู้พิการตัดสินใจเลือกเข้าฝึกอาชีพกับหน่วยงานได้สูงขึ้น ดังนั้นผลการวิเคราะห์  
จึงยอมรับสมมติฐานที่ 1 ยอมรับสมมติฐานที่ 2 และยอมรับสมมติฐานที่ 3 จึงน าไปสู่การอภิปรายผลต่อไป 
 
อภิปรำยผล 
 ผลการศึกษาปัจจัยที่ส าคัญของแรงจูงใจที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าฝึกอาชีพของ 
ผู้พิการในประเทศไทย พบว่า  
 1) แรงจูงใจของผู้พิการในประเทศไทยมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ซึ่งสามารถอภิปราย
ผลได้ดังนี ้

ปัจจัยด้านการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน มีความคิดเห็นอยู่ ในระดับมากที่สุด  
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ดลพร เผือกคง และคณะ (PhưakKhong, et al., 2017) พบว่า 
ผู้พิการวัยแรงงาน และผู้ที่เข้าร่วมวิจัยได้เสนอแนะให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องท าการประชาสัมพันธ์ 
ในเรื่องสิทธิของคนพิการให้ทั่วถึงและเข้าถึงได้ง่ายโดยเฉพาะคนพิการและผู้ปกครองหลัก ควรมีการ
ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการจ้างงานคนพิการ และการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
แหล่งพัฒนาฝีมือคนพิการ ซึ่งเป็นสิ่งที่ส าคัญมาก คนพิการมักจะไม่ค่อยรับรู้เข้าถึงสิทธิต่าง ส าหรับ
ปัจจัยด้านหลักสูตร/สาขาอาชีพที่เปิดให้บริการ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับรองลงมาในระดับมาก  
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อัญชลี  สารรัตนะ และคณะ (Sanrattana, et al., 2017) ได้ศึกษา
ความต้องการด้านอาชีพและปัญหาในการประกอบอาชีพของผู้พิการและกรณีศึกษาบุคคลออทิสติก 
พบว่าผู้พิการมีความจ าเป็นต้องมีการพัฒนาหลักสูตรอาชีพเฉพาะส าหรับผู้พิการเพื่อให้สามารถ
ท างาน สื่อสาร ปรับตัวเข้ากับผู้อื่นและท างานได้เหมาะสม  และความคิดเห็นล าดับสุดท้ายปัจจัยด้าน
สถานที่ในการจัดฝึกอาชีพ  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ซึ่งเป็นไปตามทฤษฎีของมาสโลว์ 
(Maslow, 1970) ด้านความต้องการทางด้านร่างกาย (Physiological needs) และความต้องการ
ความปลอดภัย (Safety and security needs) ซึ่งสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวกที่ใช้ในการ
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อบรมเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้คนพิการได้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเพื่อการประกอบอาชีพ 
แก่ผู้พิการทุกประเภท 

2) การตัดสินใจเลือกเข้าฝึกอาชีพของผู้พิการในประเทศไทย ผู้พิการมีความคิดเห็นในระดับมาก  
สามารถอภิปรายผลได้ โดยข้อที่ท าให้ผู้พิการตัดสินใจเลือกเข้าฝึกอาชีพมากที่สุด ได้แก่ การต้องการ
ความก้าวหน้าในอาชีพ ความมั่นคงในหน้าที่การงาน รวมไปถึงการติดตามผลการฝึกอาชีพ แนวโน้ม
ความต้องการของตลาดแรงงาน ความต้องการส่งเสริมเข้าสู่อาชีพภายหลังการฝึกอาชีพ และต้องการ
รายได้ในการประกอบอาชีพ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปรียานุช ดีพรมกุล  (Deepromkul, 2013)   
ผลสรุปจากการศึกษาพบว่า ผู้พิการมีการตัดสินใจเลือกหลักสูตร/สาขาอาชีพที่ฝึกมากที่สุด คือ รายได้
ที่คาดหวังจากการเข้าฝึกอาชีพ รองลงมาตามล าดับ คือ มีความสนใจในหลักสูตร/สาขาอาชีพที่เลือกฝึก 
พื้นฐานอาชีพของครอบครัวตรงกับหลักสูตร/สาขาอาชีพที่เลือกฝึกมีความถนัดในหลักสูตร/สาขา  
อาชีพที่เลือกฝึกความต้องการด้านแรงงานของตลาดในหลักสูตร/สาขาอาชีพนี้ อิทธิพลของกลุ่มเพื่อน 
และความนิยมในหลักสูตร/สาขาอาชีพที่เลือกฝึก 

3) แรงจูงใจด้านหลักสูตร/สาขาอาชีพที่ เปิดให้บริการ สถานที่จัดฝึกอาชีพ และ 
การประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน มีอิทธิพลเชิงบวกต่อการตัดสินใจเลือกเข้าฝึกอาชีพของผู้พิการ  
ในประเทศไทย โดยผลการทดสอบพบว่ายอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยสามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 

-  สมมติฐานที่ 1 หลักสูตร/สาขาอาชีพที่เปิดให้บริการมีอิทธิพลเชิงบวกต่อการ
ตัดสินใจเลือกเช้าฝึกอาชีพของผู้พิการในประเทศไทย ผลการวิจัยพบว่ายอมรับสมมติฐาน เนื่องจาก  
ผู้พิการต้องการความมั่นคงและก้าวหน้าในสาขาอาชีพหรือสายงานที่ตนท า รวมไปถึงหลักสูตร/สาขา
อาชีพที่มีความน่าสนใจ หรือเป็นสิ่งที่ผู้พิการอาจจะถนัดทางด้านนั้นอยู่แล้ว  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย 
Fortune et al.  (2018) ได้จัดฝึกอบรมการสัมภาษณ์เพื่อสร้างแรงจูงใจของนักศึกษากายภาพบ าบัด
และกิจกรรมบ าบัด : ความเชื่อมั่นความรู้และทักษะ พบว่า การเข้าร่วมในโปรแกรมการฝึกอบรม
แรงจูงใจ 3 วันช่วยให้นักเรียนมีความมั่นใจและมีแรงจูงใจที่ดี โดยหลักสูตรเป็นการพัฒนา
ความสามารถ กลยุทธ์การสื่อสารที่เน้นผู้ป่วยเป็นส าคัญ  การพัฒนาทักษะที่ส าคัญในช่วง มีการสร้าง
แรงจูงใจตามหลักสูตรการฝึกอบรมซึ่งมีความสัมพันธ์กับสุขภาพของผู้ป่วย และพฤติกรรมการให้
ค าปรึกษา ทั้งนี้ Magdalena (2015) ศึกษาตัวแปรแรงจูงใจและค่านิยมทางวิชาชีพในสภาพแวดล้อม
ทางวิชาการของโรมาเนีย พบว่า ความจะเป็นผู้เชี่ยวชาญในการประกอบอาชีพเกิดจากการฝึกฝน 
และประสบการณ์ที่สะสมในระยะเวลายาวนาน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของการเข้าฝึกอาชีพ 
ในแต่ ละหลั กสู ตร  นอกจากนี้ งานวิ จั ยของ เชาวนะ  ฉายแสง และทองพันชั่ ง  พงษ์ วาริ นทร์    
(Chaisaeng  &  Phongwalin, 2015) ศึกษาความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกเข้ารับการ
ฝึกอบรมกับบริษัทภายนอก กรณีศึกษา บริษัทผลิตข้อต่อประปาโลหะ พบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจเลือกเข้ารับการอบรมจากบริษัทภายนอก ได้แก่ หลักสูตร และเนื้อหาการอบรม  
รวมรายละเอียดต่าง ๆ ควรให้เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับงาน  เนื้อหาการฝึกอบรมควรให้ง่าย ต่อความเข้าใจ 
เนื้อหาที่ผู้เรียนสามารถน า ไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานได้  วิทยากรควรมีประสบการณ์ตรงกับ
เนื้อหา และจัดฝึกอบรมให้ตรงกับสายงานของผู้เรียน โดยจัดอย่างน้อย 2 ครั้ง/ปี โดยมีการจัดหัวข้อ 
หรือเนื้อหาให้เข้าใจง่าย เปิดโอกาสการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และจัดสถานที่อุปกรณ์ให้สะดวก 
สบาย และสอดคล้องกับบทความวิชาการของนริสา วงศ์พนารักษ์ และศิรินาถ ตงศิริ (Wongphanarak & 
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Tongsiri, 2013) ควรให้คนพิการได้รับการฝึกและพัฒนาอาชีพ  และสนับสนุนให้มีอาชีพที่พอท าได้  
มีรายได้ มีแหล่งขายหรือตลาดรองรับ ส่งเสริมการจ้างคนพิการท างานในหน่วยงานหรือองค์กร  
ภาคีเครือข่าย จัดหางานเหมาะสมกับแต่ละบุคคล  จากผลวิจัยจะเห็นได้ว่า หลักสูตร/สาขาอาชีพที่
เปิดให้บริการฝึกอาชีพ ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าฝึกอบรมโดยตรง เพราะผู้พิการที่เป็นกลุ่มตัวอย่างให้
ความส าคัญ เป็นไปในทิศทาง เดียวกันทั้ งนี้ เพราะเป็นทางออกที่ ดีที่ สุ ด  คื อ  หาความรู้ 
ติดตัว และพัฒนาทักษะทางด้านวิชาชีพที่ตรงต่อตลาดแรงงานเพื่อให้สามารถด ารงชีวิตในยุคที่มีการ
แข่งขัน และลดอัตราการว่างงานของผู้พิการ  
 - สมมติฐานที่ 2 สถานที่จัดฝึกอาชีพมีอิทธิพลเชิงบวกต่อการตัดสินใจเลือกเข้าฝึกอาชีพ
ของผู้พิการในประเทศไทย ผลการวิจัยพบว่ายอมรับสมมติฐาน เนื่องจากผู้พิการต้องการความ
สะดวกสบายในเรื่องของสถานที่ ปราศจากสิ่งรบกวน เช่น เสียงรบกวน อุณหภูมิที่มีความเหมาะสม  
มีการจัดที่นั่งส าหรับผู้เข้าร่วมอบรมอย่างเพียงพอ มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม และมีสิ่งเอื้ออ านวย
ความสะดวกได้ เช่น มีลิฟท์  ผู้พิการทางการเคลื่อนไหวที่ต้องนั่งรถวีลแชร์มีความต้องการทาง  
ขึ้น-ลง ส าหรับรถวีลแชร์ หรือผู้พิการทางการมองเห็นก็ต้องการทางเดินส าหรับคนตาบอด เป็นต้น  
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของธนัตถ์กรณ์  เธียรกิตดิ์ธนา (Tanekittana, 2016) ศึกษาแรงจูงใจการเข้า
ร่วมอบรมที่จัดโดยงานบริการวิชาการ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล พบว่า ปัจจัยด้าน
วิชาการและสิ่งอ านวยความสะดวกเป็นปัจจัยที่ส าคัญมากที่จะส่งผลต่อการเข้าร่วมอบรม อีกทั้ง
สอดคล้องกับการศึกษาของธัญชนก ผิวค า และสุรชัย สุขสกุลชัย (Phewkham & Suksakulchai, 
2017) พบว่าปัญหาและความต้องการของผู้พิการทางสายตา ศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอดสามพราน 
จังหวัดนครปฐม มีความต้องการอุปกรณ์อ านวยความสะดวกในการรับข้อมูลข่าวสารในระดับที่มาก
ที่สุด และสอดคล้องกับการศึกษาของ Rundquist (2004) ศึกษาและติดตามผลการให้บริการ 
การฟื้นฟูสมรรถภาพแก่ผู้ป่วยโรคจอตาเสื่อม ซึ่งประสบปัญหาในการเดินมักชนสิ่งกีดขวาง รู้สึกไม่
ปลอดภัยเมื่อเดินในที่ ไม่คุ้นเคยและมีปัญหาในการมองเห็นในที่แสงสว่างมากและในที่มืด  
ซึ่ง Rundquist ได้ให้ฝึกใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็นและฝึกทักษะ จ านวน 5 บทเรียน โดยใช้
อุปกรณ์ ได้แก่ การสวมแว่นที่ใช้เลนส์ย้อมสีเพื่อป้องกันแสงจ้า ท าให้ผู้พิการทางการมองเห็นมีความ
มั่นใจและที่ส าคัญ คือ ความปลอดภัยซึ่งท าให้ผู้พิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ดังนั้น ผลวิจัยด้านสถานที่
จัดฝึกอาชีพจึงมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับการตัดสินใจเข้าฝึกอาชีพ หากสถานที่ในการจัด
ฝึกอบรมมีความพร้อม กลุ่มตัวอย่างก็จะมีความสนใจและมีความเชื่อมั่นเข้ามาฝึกอาชีพ 
 - สมมติฐานที่ 3 การประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานมีอิทธิพลเชิงบวกต่อการตัดสินใจเลือก
เข้าฝึกอาชีพของผู้พิการในประเทศไทย ผลการวิจัยพบว่ายอมรับสมมติฐาน เนื่องจากผู้พิการต้องการ
ความมั่นคงและก้าวหน้าในสาขาอาชีพหรือสายงานที่ตนท า รวมไปถึงหลักสูตร/สาขาอาชีพที่มี  
ความน่าสนใจ หรือเป็นสิ่งที่ผู้พิการอาจจะถนัดทางด้านนั้นอยู่แล้ว ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีของ 
McCombs and Becker (1979) กล่าวว่า บุคคลเปิดรับข่าวสาร เพื่อสนองความต้องการในด้านความ
ต้องการตัดสินใจ โดยเฉพาะการตัดสินใจในเรื่องเกี่ยวกับชีวิตประจ าวัน การเปิดรับข่าวสารท าให้
บุคคลสามารถก าหนดความเห็นของตนต่อสภาวะ หรือเหตุการณ์ความเป็นไปต่าง ๆ รอบตัวได้  
และได้อธิบายถึงเหตุผลว่าบุคคลเลือกที่จะใช้สื่อต่างประเภทกัน เกิดจากความต้องการที่แตกต่างกัน 
ได้แก่ การรับรู้เหตุการณ์ การตัดสินใจ การสนทนา การมีส่วนร่วม การเสริมสร้างความคิดเห็น  
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และการบันเทิง ดังนั้น เมื่อบุคคลมีการรับรู้ข่าวสารมากขึ้นก็ส่งผลให้สามารถตัดสินใจได้มากขึ้ น  
และสอดคล้องกับทฤษฎีของ Hunt and Ruben (1993) ที่กล่าวว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือก
เปิดรับข่าวสารของบุคคล คือ ความต้องการ (Need) ซึ่งมนุษย์มีความต้องการทั้งทางกายและใจ 
ทัศนคติและค่านิยม (Attitude and Values) ความชอบและความมีใจโน้มเอียงต่อสื่อต่าง ๆ และ
ความรู้สึกว่าเราควรจะท าหรือไม่ควรจะท าอะไร เป้าหมาย (Goal) ซึ่งทุกคนมีเป้าหมายในการด าเนิน
ชีวิตเรื่องอาชีพ การเข้าสมาคม การพักผ่อน กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งมีอิทธิพลต่อการประชาสัมพันธ์  
ความสามารถ (Capability) เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะด้านภาษามีอิทธิพลต่อการเลือกใช้สื่อ 
การใช้ประโยชน์ (Utility) คือ เราจะให้ความสนใจและใช้ความพยายามในการที่จะเข้าใจ และจดจ า
ข่าวสารที่เราสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ ลีลาในการสื่อสาร (Communication Style) ซึ่งส่งผลให้
ผู้รับสารชอบหรือไม่ชอบลีลาในการสื่อสารของหน่วยงาน สภาวะ (Context) หมายถึง สถานที่ บุคคล 
และระยะเวลาที่อยู่ในสถานการณ์ การสื่อสารสิ่งต่าง ๆ มีอิทธิพลต่อการรับข่าวสาร และประสบการณ์
และนิสัย (Experience and Habit) การที่ผู้รับสารมีความแตกต่างกันท าให้มีความสนใจที่จะเลือก
เปิดการรับข่าวสารแตกต่างกันด้วย  และสอดคล้องกับ งานวิจัยของณัฐกฤษ  กรวรกาญจน์   
และสิรภัทร  ศรีมูล (Kornworakarn & Srimul, 2017) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการใช้บริการด้านการ
กีฬาของผู้พิการ ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) พบว่า การประชาสัมพันธ์จะส่งผลต่อ
การเข้ามาใช้บริการ หากไม่มีการประชาสัมพันธ์หรือการบอกด้วยวิธีต่าง ๆ ก็จะท าให้ผู้พิการ 
ไม่สามารถมาใช้บริการได้เท่าที่ควร เพราะฉะนั้น ข้อค้นพบจากงานวิจัย คือ การประชาสัมพันธ์จึงเป็น
สิ่งส าคัญ จึงส่งผลให้กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้พิการให้ความสนใจกับการประชาสัมพันธ์ ในการเป็น
เครื่องมือที่จะสามารถให้กลุ่มเป้าหมายเปิดรับและรับรู้ข่าวสารนั้นเป็นอย่างดจีนสามารถน าข้อมูลนั้นมา
ใช้ในการตัดสินใจได้  
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะในกำรน ำผลกำรวิจัยไปใช้  
 ผลการวิเคราะห์ตามกรอบแนวความคิดและสมมติฐานที่ตั้งไว้นั้น มีข้อค้นพบ ซึ่งสรุป
สาระส าคัญและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1) หลักสูตร/สาขาอาชีพที่เปิดให้บริการมีผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าฝึกอาชีพของผู้
พิการในประเทศไทย เนื่องจากผลการวิจัยพบว่า ผู้พิการให้ความส าคัญกับหลักสูตร/สาขาอาชีพ  
ในระดับมาก  ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนที่จะต้องดูแลและเป็นสถาน
ประกอบการที่ต้องจ้างผู้พิการเข้าท างาน ควรจัดให้มีหลักสูตรการอบรม โดยเฉพาะหลักสูตรนั้นควร
เป็นหลักสูตรที่มีความน่าสนใจ ที่ผู้พิการให้ข้อคิดเห็นมากที่สุด หลักสูตรต้องง่ายต่อความเข้าใจ  
ไม่ซับซ้อน  ทั้งในเรื่องความหลากหลาย ความทันสมัยของหลักสูตร อีกทั้งหลักสูตรต้องตรงกับความ
ต้องการของตลาดแรงงาน และสามารถน าไปใช้และปฏิบัติได้จริง จะเป็นแรงจูงใจท าให้ผู้พิการ  
ในประเทศไทยเข้าฝึกอบรม ฝึกอาชีพ ส่งผลให้ผู้พิการมีความรู้ติดตัว และสามารถน าไปประกอบ
อาชีพและมีรายได้เพื่อเลี้ยงชีพได้ ท าให้ลดอัตราการว่างงานของผู้พิการในประเทศไทยได ้

2) สถานที่จัดฝึกอาชีพ เนื่องจากผลการวิจัยพบว่า สถานที่จัดฝึกอาชีพเป็นแรงจูงใจที่มี
ผลท าให้ผู้พิการในประเทศไทยตัดสินใจเข้าฝึกอาชีพ อาทิเช่น มีอุปกรณ์ที่สามารถเอื้ออ านวย  
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ความสะดวกสบายที่ผู้พิการให้ความส าคัญมากที่สุด ได้แก่ โปรเจคเตอร์ ไมโครโฟน เครื่องบันทึกเทป  
อุปกรณ์ควรมีความครบถ้วนเพื่อสร้างความสนใจในการอบรม ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
จะด าเนินการจัดฝึกอาชีพ/ฝึกอบรม ควรมีการปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์ที่เกิดความช ารุด ปราศจาก
สิ่งรบกวน สถานที่ตั้งอยู่ในบริเวณที่สามารถเดินทางได้สะดวก และมีสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม การจัด
สถานที่ สิ่งอ านวยความสะดวกและสภาพแวดล้อม ให้หน่วยงานที่จัดฝึกอาชีพด าเนินการจัดตาม
มาตรฐานที่ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ก าหนดตามคู่มือรายการอุปกรณ์ สิ่งอ านวยความสะดวก หรือบริการที่
สอดคล้องกับความจ าเป็นและความต้องการของผู้พิการ อย่างไรก็ตามมีข้อควรตระหนักส าหรับผู้จัด
ฝึกอาชีพ ควรจัดให้มีเจ้าหน้าที่ซึ่งผ่านการฝึกอบรมและมีคุณสมบัติตรงกับความต้องการของผู้พิการ
แต่ละประเภทอย่างน้อย 1 คน เพื่อให้บริการผู้พิการ เพื่อการฝึกการประกอบอาชีพ รวมทั้งให้ผู้พิการ
อยู่ร่วมกันคนทั่วไปในสังคมได้อย่างปกติสุข ซึ่งสามารถจ าแนกประเภทความพิการได้ ดังนี้ 

2.1 ผู้พิการทางการมองเห็น ควรให้ความสะดวกสภาพทางเดิน ทางลาดให้มีมาตรฐาน 
ห้องสุขา ลิฟต์ มีเสียงเตือนและปุ่มอักษรเบลล์  

2.2  ผู้พิการทางการได้ยิน ควรอ านวยความสะดวกในเรื่องระบบการสื่อสาร ซึ่งผู้พิการ
ต้องการทางการได้ยินต้องการรับข่าวสารในรูปของสื่อที่เป็นภาษามือและสัญลักษณ์ เช่น ป้าย 
ข้อความ ภาพ อักษรว่ิงบอกข่าวสาร สัญลักษณ์ต่าง ๆ สัญญาณไฟเตือน 

2.3  ผู้พิการทางการเคลื่อนไหว ควรอ านวยความสะดวกในเรื่องอุปกรณ์บางชนิด  
ไม้ค้ ายัน รถวีลแชร ์ทางลาด ทางเดิน ลิฟต์ ห้องสุขาที่เอื้อต่อผู้พิการทางกายโดยเฉพาะผู้ใช้วีลแชร์ 

2.4  ผู้พิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม ส่วนมากใช้สิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ  
ได้เหมือนคนทั่วไป ยกเว้นกรณีความพิการซ้ าซ้อน 

2.5  ผู้พิการทางสติปัญญาหรือการเรียนรู้ ส่วนมากอยู่ในการดูแลของผู้ปกครองและ
ครอบครัว ซึ่งจะได้รับการอ านวยความสะดวกและการดูแลในการด ารงชีวิตจากผู้ปกครองและ
ครอบครัวท าให้ไม่มีปัญหา ยกเว้นถ้าอยู่เพียงล าพังและมีความพิการซ้ าซ้อน  

3) การประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน เนื่องจากผลการวิจัย พบว่าผู้พิการให้ความส าคัญ
กับการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานมีอิทธิพลมากที่สุดอย่างมีนัยส าคัญ ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
และจัดให้มีการฝึกอาชีพ ควรมีการสื่อสารข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ  
และใช้ภาษาที่เหมาะสมและเข้าใจง่าย สื่อสารข้อมูลข่าวสารให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายโดยตรง และ  
ผู้ที่ดูแลผู้พิการเพื่อความถูกต้องและจัดเจน และเลือกช่องทางในการสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ 
ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานได้อย่างเหมาะสม โดยมีการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานอยู่สม่ าเสมอ
และต่อเนื่องและให้เหมาะกับประเภทความพิการ เช่น สื่อส าหรับผู้พิการทางการมองเห็น ได้แก่  
สื่อทางการสัมผัสเป็นสื่อที่ท าให้คนพิการทางการมองเห็น เห็นภาพของวัตถุชัดเจนที่สุด สื่อทางการได้
ยินส าหรับผู้พิการทุกประเภทยกเว้น ผู้พิการทางการได้ยิน เป็นการรับรู้ข้อมูลจากอุปกรณ์สื่อเสียง  
ในรูปแบบต่าง ๆ สื่อทางการได้กลิ่นเป็นการรับรู้สภาพธรรมชาติของวัตถุ พื้นที่และสภาพแวดล้อม  
สื่อทางการเห็น เทคโนโลยีด้านการสื่อสารถือเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพที่จะเพิ่มศักยภาพ  
แก่ผู้พิการ และสื่อกิจกรรมเป็นสื่อที่สามารถใช้สื่อหลากหลายรูปแบบเข้ามาประกอบกัน สื่อถือเป็น
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เครื่องมือในการพัฒนางานด้านการศึกษาที่ส าคัญการใช้สื่อเหล่านี้ร่วมกันจะสามารถช่วยกระตุ้นให้
เกิดการรับรู้ในด้านต่าง ๆ และเป็นแรงจูงใจให้ผู้พิการสามารถประมวลผลและตัดสินเข้าฝึกอาชีพในที่สุด 

2. ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยครั้งต่อไป  
 ควรศึกษาและพัฒนารูปแบบการสร้างอาชีพให้กับผู้พิการ โดยบูรณาการแนวทางการเป็น
ผู้ประกอบการในกลุ่มผู้พิการจะช่วยพัฒนาศักยภาพ และยกระดับคุณภาพชีวิตให้ผู้พิการให้สูงขึ้น 
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Nakhō̜n Pathom [A Study of Problems and Needs of the Visually Impaired 
Peoples at Vocational Training Centers in the State of the Blind Woman of 
Sampran, Nakhon-Pathom]. Interdisciplimary Sripatum Chonburi Journal, 
3(2), 30-39.  
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