
ใบวิเคราะห์ SWOT 
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการและศูนยส์่งเสริมอาชีพคนพิการ 

ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ 
  

SWOT analysis ต่อการพัฒนาศักยภาพและการส่งเสริมอาชีพของคนพิการในหน่วยงาน 
 

จุดแข็ง : Strengths จุดอ่อน : Weaknesses 
S1 เป็นหน่วยงานภาครัฐที่จัดบริการสวัสดิการเพื่อพัฒนา

ศักยภาพและอาชีพคนพิการตามกฎหมาย 
W1 หลักสตูรการฝึกอบรมอาชีพล้าสมยั ไม่ตอบสนอง

ตลาดแรงงาน  
S2 มบีุคลากรที่มีความรู้ทั้งด้านการจดัสวัสดิการและการ

พัฒนาคนพิการ 
W2 บุคลากรไม่เพยีงพอขาดการพัฒนาศักยภาพอย่าง

ต่อเนื่อง โดยเฉพาะความก้าวหน้าในสายงาน 
S3 มีพื้นท่ีให้บริการหรือจัดกิจกรรมเพียงพอ W3 อาคารสถานท่ี อุปกรณ์ เครื่องมือไม่ทันสมัย เก่าช ารดุ 

ไม่เพียงพอ 
S4 มีแผนการปฏิบัติงานและกรอบงบประมาณที่ชัดเจน W4 ขาดการประชาสัมพันธ์ ภารกิจหน่วยงาน และช่องทาง

การสื่อสารโดยตรงกับคนพิการและเครือข่ายองค์กร
คนพิการ 

S5 มีศิษย์เก่ามาร่วมสนับสนุนการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง
และสม่ าเสมอ 

W5 ผู้ผ่านการฝึกอบรมวิชาชีพ ไม่สามารถน าวุฒิบัตร  ไป
ใช้ในการสมัครเขา้ท างานในระบบแรงงานได้ เนื่องจาก
ไม่มมีาตรฐานกระทรวงศึกษาธิการรองรับ 

S6 เป็นองค์กรที่เปิดโอกาสเพื่อสร้างพื้นฐานในการ
ประกอบอาชีพและต่อยอดการพฒันาคนพิการ 

W6 งบประมาณไม่เพียงพอ ในรายการที่จ าเป็น เช่น 
ค่าอาหาร เครื่องใช้ส่วนตัว วัสดฝุกึ 

  W7 เป้าหมายถูกจ ากัดตามงบประมาณที่ไดร้ับจัดสรรในแต่
ละปีงบประมาณ 

  W8 ความพิการมีความซับซ้อน รุนแรงมากขึ้น ยากต่อการ
พัฒนาหลักสตูรที่เหมาะสม 

โอกาส : Opportunities ภัยคุกคาม : Threats 
O1 ได้รับการสนบัสนุนงบประมาณและสิ่งของบริจาคทั้ง

หน่วยงานภาครัฐและเอกชน มลูนธิิ ผู้ประกอบการ 
บริษัท ห้างร้าน โดยเฉพาะการร่วมท า CSR 

T1 กฎหมายจา้งงานคนพิการ (ม.33/35) มีผลกระทบให้
คนพิการสนใจเข้ารับอบรมวิชาชีพเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ลดลง  

O2 มีกฎหมาย แผนงานด้านคนพิการทุกระดับ ท้ัง
ระดับชาติ จังหวดั ท้องถิ่น 

T2 ขาดความร่วมมือจากเครือข่ายศูนย์บริการคนพิการ
จังหวัด มีผลให้การประชาสมัพันธ์ไม่ทั่วถึงคนพิการ
และครอบครัวในพ้ืนท่ี 

O3 มีกองทุนคนพิการ เป็นเครื่องมือขบัเคลื่อนการ
ด าเนินการพัฒนาคณุภาพชีวิตคนพิการ 

T3 ไม่มีอ านาจตัดสินใจเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายที่ส่งต่อ
บริการจากสถานสงเคราะห์ สังกัด พก. ท าให้มี
ผลกระทบต่อการจัดบริการของศนูย์ 

O4 กระแสสังคมโดยรวมมีเจตคติทีด่ีขึน้ต่อคนพิการและ
ความพิการ 

T4 มีหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ในการจัดบริการสวสัดิการ
และพัฒนาศักยภาพคนพิการเพิม่มากขึ้น ท าให้คน
พิการมีโอกาสและทางเลือกใช้บรกิาร 



O5 มีการบูรณาการร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ เช่น 
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อรับรองมาตรฐานฝีมือ
แรงงาน ให้สามารถเข้าสูร่ะบบตลาดแรงงาน 

T5 ทัศนคติและวัฒนธรรมของคนไทย ยังมองคนพิการ
ต้องได้รับการสงเคราะห์ช่วยเหลือ มากกว่าการพัฒนา
ศักยภาพ 

O6 ผู้บริหารระดับจังหวัดและอ าเภอให้ความส าคัญต่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

  

O7 กระแส Social Media มีผลกระทบเชิงบวกต่องาน
ด้านคนพิการ 

  

 
มุมมองและสถานการณ์การจ้างงานคนพิการในปัจจบุัน 

1. สถานประกอบการมีความเข้าใจและมีการปรับตัวต่อการจ้างงานคนพิการ 
2. ความต้องการในตลาดแรงงานมีความต้องการจ้างคนพิการทีม่ีความพิการไมรุ่นแรง สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ไม่เป็น

ภาระของสถานประกอบการ 
3. ต าแหน่งงานและงานท่ีเหมาะสมกบัคนพิการมีจ ากดั แม้สถานประกอบการจะมีความต้องการจา้งงานคนพิการ 
4. กฎหมายที่เกีย่วข้องกับคนพิการระหว่างหน่วยงานรัฐยังขัดแย้งและไม่เอื้อต่อการจ้างงานคนพิการ  เชน่ ประกันสังคมกับ 

พก. (ประกันสังคมจะนับเฉพาะคนพิการที่ท างานในสถานประกอบการเท่าน้ันแมส้ถานประกอบการมีเจตนาจะจ้างคน
พิการให้ท างานท่ีบ้านเพื่อความสะดวกในการเดินทาง) 

5. ปัจจุบันมีอาชีพใหม่ๆที่คนพิการสารมารถท างานได้จากที่บ้านและสง่งานให้สถานประกอบการที่จ้างงาน เช่น Digital 
marketing , Website ,Programer ,Analylist sytem 

6. บุคลากรในสถานประกอบการหลายแห่งยังไม่มคีวามเข้าใจและที่มเีจตคติต่อการท างานของคนพิการ 
7. สถานประกอบการมีทางเลือกในการจ้างงานคนพิการทั้งมาตรา 33 และ 35 
8. ควรมีการปรับเปลี่ยนระเบียบการจ้างงานคนพิการจากปีต่อปี เป็นระยะที่ยาวนานขึ้นเพื่อความมั่นคงต่อคนพิการ 

 
ข้อเสนอต่อกรม พก. 

1. ควรมีการบรูณาการเชื่อมโยงการจ้างงานของหน่วยงานรัฐ ให้สอดคล้องเป็นแนวทางเดียวกัน สามารถจ้างคนพิการไดจ้ริง
และถูกต้อง 

2. รัฐควรสร้างแรงจูงใจแก่สถานประกอบการที่ปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการท างานกับคนพิการ เช่น การมอบ
รางวัล การลดหย่อนภาษ ี

3. ควรมีหลักสูตรในการปรับเจตคติ ทัศนคติที่ดีของผู้ร่วมงานในองค์กรต่อคนพิการ การอยูร่วมกันในสังคม 
4. ควรมีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
5. ทบทวนบทบาทภารกิจ/กลุ่มเปา้หมาย ความชัดเจนของศูนย์ฯว่ามีทศิทางใด เน้นการท างานเชิงรุกในพ้ืนท่ีมากว่าตั้งรับ 

ปรับหลักสูตรให้ไดม้าตรฐาน ให้เหมาะสมกับกลุม่คนพิการทีส่ามารถเข้าท างานในระบบ และหลักสูตรกับกลุ่มคนพิการ
เช่นทางสติปัญญา/จติใจ ท่ีประกอบอาชีพอิสระ  ซึ่งจะต้องเน้นให้ผูดู้แลและครอบครัวมสี่วนร่วม 

6. ควรเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ ( IO) ในช่องทางต่างๆระหว่างหน่วยงาน คนพิการ คนท่ัวไป เช่น Application 
 
 
 
 
 



 
หลักสูตร/วิชาท่ีเหมาะสมกับคนพิการ 

1. มีคนกลาง/คนบริหาร ตัวเชื่อมระหว่างคนพิการกับสถานประกอบการ 
2. ปรับหลักสูตรในทันสมัยกับบริบทของสังคม ลักษณะความพิการ โดยจ าแนก คนพิการออกเป็น 3 กลุม่ 

2.1 Non Skill งานท่ีท าซ้ าๆไม่ซับซ้อน ไม่ใช่ทักษะทางความคิด ท าตามค าสั่ง มีพ่ีเลี้ยงหรือเพื่อนช่วยในการท างาน เช่น 
งานเกษตร คนสวน สายงานการผลิต เหมาะกับกลุ่มคนพิการทางสตปิัญญา  

 
 

2.2 Semi Skill งานท่ีมีกระบวนการท างานท่ีเป็นขั้นตอน เช่น พนักงานตอนรับ งานบริการ งานธุรการเดนิเอกสาร 
แม่บ้าน งานประดิษฐ์  เหมาะกับกลุ่มคนพิการทางการเรยีนรู้  ออทิสติก ทางจิตใจพฤติกรรม 

2.3 Full Skill งานท่ัวไป ปรับหลักสูตรให้ทันสมัยกับบริบทของสังคม เชน่ งานออนไลน์ ต่างๆท างานส่งงานในระบบ 
Socila media สามารถท างานท่ีบ้านได้ เช่น Ecommerce ,Youtuber , Influencer marketing ,Programer 
,Website การเขียน Content เหมาะสมกับกลุม่คนพิการทางการเคลื่อนไหว ไม่มีปญัหาทางสติปัญญา 

3. จ าแนกประเภทความพิการ 
จิตใจหรือพฤติกรรม งานทุกอาชีพ แต่เป็นไม่งานเครยีด เช่น งานประดิษฐ์ การ

จัดสวน เกษตร เล่นดนตร ี
การเรยีนรู ้ ควรเน้นสายอาชีพ การปฏิบัตมิากว่าวิชาการ เช่น การท า

ขนม ท าอาหาร พนักงานตอนรับ งานบริการ ช่าง งาน
ศิลปะงานสร้างสรรค์ งานสายการผลิต ท าตามค าสั่ง  

ทางการมองเห็น Call center นวด โหราศาสตร์ นกัร้อง ขายของออนไลน์ 
ทางร่างกายและการเคลื่อนไหว ทุกอาชีพ แต่ต้องไม่ติดเตียง งานออนไลน์ Ecommerce 

,Youtuber , Influencer marketing ,Programer 
ทางการได้ยินและสื่อความหมาย งานบริการ บารสิต้า  Ecommerce ,Youtuber , 

Influencer marketing ,Programer 
ออทิสติกและสติปญัญา งานท่ีซ้ าๆไม่ซบัซ้อน มีพ่ีเลีย้ง เช่น งานเกษตร คนสวน 

สายงานการผลติ ท าตามค าสั่ง 
 
 

 
 
 


