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โครงการศูนย์บ่มเพาะนวัตกรรมธุรกิจและความสามารถในการมีงานท าของคนพิการ 
(THE CUBE : Incubation Center on Business Innovation and Inclusive Employment for PWDs) 

1. หลักการและเหตุผล 
ปัจจุบันประเทศไทยมีคนพิการที่จดทะเบียนกว่าสองล้านคนซึ่งคิดเป็นกว่าร้อยละ 3 ของจ านวนประชากรท้ังหมด 

การส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการยังมุ่งเน้นไปท่ีกลไกของสวัสดิการสังคมและรูปแบบการช่วยเหลือแบบสังคมสงเคราะห์ อีก
ท้ังสังคมส่วนใหญ่ยังคงมี “ทัศนคติต่อคนพิการ” ในฐานะของผู้ท่ีต้องรับความช่วยเหลือ จึงสะท้อนถึงการพัฒนาระบบ
การศึกษาคนพิการ ระบบแรงงานคนพิการ ระบบคมนาคมขนส่งมวลชนและสวัสดิการต่างๆ ในสังคมยังเป็นการด าเนินงาน
เชิงรับ ขาดการบูรณาการและประสิทธิภาพในการด าเนินงานท่ีสอดคล้องกับบริบทของการน าสู่การปฏิบัติจริงในสังคมไทย 
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ได้มีความพยายามเช่ือมโยงการพัฒนาคุณชีวิตคนพิการ
ในมิติของการด าเนินงานร่วมกับภาคเอกชนเพื่อขับเคล่ือนแนวทางการสร้างอาชีพให้แก่คนพิการในรูปแบบระบบ Quota 
System โดยกฎกระทรวงได้ก าหนดจ านวนคนพิการท่ีนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการจะต้องรับในอัตราร้อยละ 1 
เทียบกับจ านวนพนักงานท่ีไม่พิการ (ตามมาตรา 33) แต่ด้วยความพร้อมของระบบโครงสร้างพื้นฐานของการพัฒนา
การศึกษาเช่ือมโยงระบบการจ้างงานและระบบคมนาคมขนส่งท่ีรองรับคนพิการยังอยู่ในระบบท่ีต่ า อีกท้ังความไม่พร้อม
หลายประการในสถานการณ์การส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ ได้แก่  

1) ความพร้อมของระบบจัดหางานของคนพิการ (Job Bank)  
2) ความพร้อมของระบบขนส่งมวลชน (Transportation)  
3) ความพร้อมของระบบการพัฒนาศักยภาพแรงงานคนพิการ (Vocational School / Incubation Center) 

เช่น หลักสูตรสาขาวิชาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการในตลาดแรงงาน ความเพียงพอและมาตรฐานของ
โรงเรียนฝึกสอน และระบบ/บุคคลากรเตรียมความพร้อมสู่องค์กรธุกิจ (Job Coach)  

4) แนวปฏิบัติท่ีเหมาะสม ในการพัฒนารูปแบบงานส าหรับคนพิการที่เหมาะสมในประเภทธุรกิจ (Job Design 
Process/Practice)  

ซึ่งสะท้อนถึงปัญหาการขาดแคลนแรงงานคนพิการในการเติมเต็มความต้องการจ้างงานคนพิการของสถาน
ประกอบการ จะเห็นได้จากผลของการบังคับใช้ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ท่ี
ก าหนดให้เกิดการสร้างต าแหน่งงานส าหรับคนพิการถึง 61,500 ต าแหน่ง (Quota System Rate) แต่สามารถน าไปสู่การ
จ้างงานคนพิการในตลาดแรงงานเพียงร้อยละ 52.32 (Actual Employment Rate) และมีสถานประกอบการกว่าร้อยละ 
22.80 ท่ีไม่สามารถปฏิบัติได้ตามกฎกระทรวง (ดูตารางท่ี 1) ซึ่งสะท้อนให้เห็นช่องว่างของการเชื่อมโยงระหว่างความ
ต้องการจ้างของสถานประกอบการและความต้องการมีงานท าของคนพิการสู่การเพิ่มอัตราการจ้างงานคนพิการจริง  

ปี จ านวนสถาน
ประกอบการ 

การปฏิบัติตามกฎกระทรวงฯ จ านวนคนพิการ
ที่ต้องรับ 

การรับคนพิการเข้าท างาน 
ปฏิบัติ ไม่ครบ ไม่ปฏิบัติ 33 34 35 ไม่รับ 

2554 5,664 3,719 235 1,719 18,551 6,180 7,734 73 5,019 
2555 12,466 8,559 701 3,506 52,089 16,507 23,818 1,143 10,634 
2556 11,809 8,272 435 3,102 53,954 19,167 21,914 2,884 10,322 
2557 12,479 9,454 179 2,846 55,283 25,001 20,513 5,054 4,715 
2558     61,500 32,179 19,959 7,274 2,088 
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ตารางที่ 1 ตารางแสดงจ านวนการด าเนินงานตามมาตรา 33, มาตรา 34 และ 35 ของสถานประกอบการ 
(ข้อมูลจากส านักปลัดกระทรวงแรงงาน และกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ, 2558) 

 

ดังนั้นการเช่ือมโยงความร่วมมือของภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคสังคมในการขับเคล่ือนระบบนิเวศเพื่อส่งเสริมระบบ
การจ้างงานคนพิการอย่างยั่งยืนจึงมีความส าคัญอย่างยิ่งใน 2 ประเด็น 1) การพัฒนาระบบการจ้างงานระหว่างสถาน
ประกอบการและคนพิการท่ีเหมาะสมกับความแตกต่าง (CUSTOMIZATION EMPLOYMENT) เพื่อลดช่องว่างระหว่างความ
ต้องการจ้างงาน และความพร้อมและความต้องการมีงานท าของคนพิการ อันจะส่งเสริมให้เกิดสมดุลของแรงงานคนพิการใน
ตลาดแรงงาน ตามกรอบแนวทางการจ้างงาน (ตามมาตรา 33) และ 2) การพัฒนากลไกการสร้างอาชีพอิสระแก่คนพิการใน
ระดับชุมชน ผ่านการส่งเสริมกิจการเพื่อสังคมเพื่อคนพิการ (SOCIAL ENTERPRISE) ให้มีความเข้มแข็งในและมี
ความสามารถในการพัฒนาธุรกิจกับสถานประกอบการ และเป็นหน่วยย่อยในการส่งเสริมการฝึกงานและการสร้างงานความ
ต้องการมีงานท าของคนพิการในระดับท้องถิ่น ตามกรอบแนวทางการสร้างงานอื่นใด (ตามมาตรา 35) 

 
ภาพที่ 1 กระบวนการของ Customized Employment 

ในปี 2559 WORKABILITY THAILAND และวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับกลุ่มภาคธุรกิจชั้น
น าได้ริเร่ิมโครงการศูนย์บ่มเพาะนวัตกรรมธุรกิจและการมีงานท าของคนพิการ (THE CUBE : Incubation Center on 
Business Innovation and Inclusive Employment for PWDs)  เพื่อเป็นกลไกในการเช่ือมโยงระหว่างสถาน
ประกอบและคนพิการในการบ่มเพาะและเพิ่มขีดความความสามารถท่ีตรงตามความต้องการของตลาดและเหมาะสมกับ
ความพิการให้มีประสิทธิภาพพร้อมรองรับตลาดแรงงานในอนาคตท่ีมีแนวโน้มจะก้าวเข้าสู่สังคมของคนพิการและผู้สูงอายุ 
ซึ่งศูนย์ THE CUBE ด าเนินงานใน ๓ มิติ ได้แก่ ๑) พัฒนางานที่เหมาะสมกับความแตกต่างและระบบสนับสนุนการจ้าง
งาน (Job Matching) ๒) พัฒนาหลักสูตรกระบวนการฝึกงาน ด าเนินการคัดกรองและศักยภาพคนพิการ และ ๓) 
เตรียมความพร้อมของสถานประกอบการในการวิเคราะห์งานที่เหมาะสมและสร้างความตระหนักเชิงเจคติที่สร้างสรรค์
ต่อการท างานร่วมกับคนพิการในองค์กร (Job Analysis) โดยการส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานคนพิการสู่ระบบ
ตลาดแรงงาน (job placement) ท้ังในและนอกสถานประกอบการ หรือการจ้างเหมาบริการ ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์การ
ด าเนินธุรกิจและแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

เพื่อให้สามารถส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานคนพิการสู่ระบบตลาดแรงงาน ( job placement) ทั้งในและนอก
สถานประกอบการ หรือการจ้างเหมาบริการ ซ่ึงสอดคล้องกับกลยุทธ์การด าเนินธุรกิจและแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน
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ส่งเสริมการจ้างงาน ในปี 2560 ทางโครงการฯ จึงพัฒนารูปแบบแนวทางการสร้างงานคนพิการ 2 รูปแบบ ดังนี้ 
ส่วนที่ 1 กรณีที่สถานประกอบการต้องการฝึกงานคนพิการเพือ่น าไปสู่การจ้างงาน 

1.1. ในรูปแบบลูกจ้างองค์กร ในสถานประกอบการ (มาตรา 33)  
1.2. ในรูปแบบลูกจ้างองค์กร ในโครงการ “จบแล้วมีงานท า” (ศูนย์ InCube)* (มาตรา 33) 
1.3. ในรูปแบบจ้างเหมาตามงาน ในโครงการ “จบแล้วมีงานท า” (ศูนย์ InCube)* (มาตรา 35)  
* สาขาท่ีเปิดให้บริการ (ศูนย์วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล นครปฐม) และพร้อมขยายศูนย์ต่างๆสู่

ภูมิภาคและท้องถิ่น  
ส่วนที่ 2 กรณีที่สถานประกอบการต้องการฝึกงานคนพิการเพื่อน าไปสู่การพัฒนาสินค้าผลิตภัณฑ์  
โดยท้ัง 2 รูปแบบ โครงการฯ จะท าหน้าท่ีพัฒนาหลักสูตรกระบวนการฝึกงาน ด าเนินการคัดกรองและพัฒนา

ความสามารถคนพิการ ตรวจสอบคุณภาพ ประเมินผลการปฏิบัติงาน และส่งต่อสู่กระบวนการมีงานท า โดยในปัจจุบันเรามี 3 
หลักสูตร ดังนี้  

1) งานธุรการและคอมพิวเตอร์ท่ัวไป 
2) งานพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนสร้างมูลค่าเพิ่ม 
3) งานบริการอาหารและเบเกอรี่ 

และมีสินค้าบริการท่ี InCube สามารถให้บริการได้ 

 งานธุรการและคอมพิวเตอร์ท่ัวไปเช่น บริการถอดเทป บริการถ่ายเอกสาร บริการผลิตงานด้วยโปรแกรม 
Microsoft Office เป็นต้น 

 งานผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนสร้างมูลค่าเพิ่ม เช่น งานผลิตภัณฑ์ฝีมือ งานถักสาน งานสกรีน งานบริการ 
แพกเกจจ้ิง เป็นต้น 

 งานบริการอาหารและเบเกอรี่ เช่น Snack Box เค้ก Mini-Meal แยม ถั่ว เป็นต้น 
** ทั้งน้ี การพัฒนาตามความต้องการของสถานประกอบการเพิ่มเติมได้ โดยพิจารณาท าข้อตกลงการด าเนินงานเป็นรายกรณี ** 

โดยท้ังประเภท 1 และ 2 จ าเป็นต้องมีการจัดปรับกระบวนการพัฒนา/ฝึกงานคนพิการและเตรียมความพร้อมคน
พิการสู่การมีงานท าโดยมีกระบวนการดังนี้ 

 
ภาพท่ี 2  ภาพกระบวนการพัฒนาแนวทางการจ้างงานคนพิการท่ีเหมาะสมกับความแตกต่างในสถานประกอบการ (CUSTOMIZED EMPLOYMENT) 
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2. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1. เพื่อพัฒนาบ่มเพาะศักยภาพกิจการเพื่อสังคมเพื่อส่งเสริมการมีงานท าของคนพิการและผู้ดูแลท้ังในรูปแบบการจ้าง

งานในและนอกสถานประกอบการ และการจ้างเหมาบริการกลุ่มวิสาหกิจ/อาชีพอิสระท่ีเหมาะสม ท้ังในพื้นท่ีศูนย์
และชุมชน ตลอดจนกระจายสู่การจ้างงานในระดับภูมิภาคท่ัวประเทศ (SE Incubation & Matching Center) 

2. เพื่อยกระดับมาตรฐานการฝึกทักษะวิชาชีพและทักษะทางสังคมของคนพิการให้เป็นท่ีเป็นท่ียอมรับในตลาดแรงงาน 
โดยมุ่งการพัฒนาสายวิชาชีพเฉพาะท่ีตรงตามความต้องการของตลาดและความถนัดของคนพิการ (Customized 
Job/Employment) 

3. เพื่อพัฒนายกระดับคุณภาพสินค้าบริการของคนพิการให้เป็นท่ียอมรับในตลาดผู้ซื้อและสังคม โดยมุ่งส่งเสริม
นวัตกรรมการออกแบบและกระบวนการท างานท่ีมีการกระจายโอกาสการมีงานท าของคนพิการ/ผู้ดูแลในชุมชน
ท้องถิ่น (High Value Product/Service) 

4. เพื่อเป็นศูนย์เช่ือมโยงพัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบกิจการเพื่อสังคมเพื่อคนพิการให้มีความเข้มแข็งและร่วมพฒันา
วงการอาชีพคนพิการด้วยการเช่ือมโยงกับหน่วยงานสนับสนุนต่างๆ (Community & Networking) 

5. เพื่อส่งเสริมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ขยายแนวปฏิบัติสู่ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา องค์กรคนพิการ ตลอดจน
สร้างความตระหนักสู่สังคมในศักยภาพคนพิการและสร้างช่องทางในการเช่ือมโยงสู่การส่งเสริมผ่านสินค้าบริการ 
ความร่วมมือและกิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆ 

6. เพื่อส่งเสริมการสร้างงาน/อาชีพคนพิการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 
มาตรา 33 และมาตรา 35 

 
ภาพที่ 3 ระบบนิเวศส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
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3.ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1. เกิดกลไกและระบบนิเวศในการส่งเสริมพัฒนาวิชาชีพคนพิการ และการเช่ือมโยงความร่วมมือรัฐ -เอกชน-คนพิการ

เพื่อต่อยอดการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ 
2. คนพิการมีแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามความถนัดและช านาญ  พร้อมท้ังมีโอกาสในการเข้าสู่การมีงาน

ท าในตลาดแรงงาน เพื่อให้มีรายได้ช่วยเหลือตนเองได้ และลดภาระของผู้ดูแลอีกทางหนึ่ง 

3. เกิดการส่งเสริมการพัฒนาทักษะวิชาชีพที่ตรงตามความต้องการของบริษัทและน าไปสู่การจ้างงานคนพิการในอนาคต 

และมีการด าเนินการต่อเนื่องยั่งยืนในรูปแบบ Corporate University เพิ่มอัตราการสมัครและการจ้างบุคลากรคน

พิการ (ตามมาตรา 33 ) / ตลอดจนสามารถต่อยอดการพัฒนางานด้านบุคลากรเพื่อส่งเสริมการรักษาคนพิการใน

องค์กร เช่น Job Coach  

4. เพิ่มโอกาสทางธุรกิจและการเติบโตขององค์กร โดยมีช่องทางการเช่ือมโยงภาครัฐภาคธุรกิจและประชาชนในการร่วม
ขับเคล่ือนการพัฒนาคนพิการผ่านการซื้อสินค้าบริการคุณภาพที่สร้างงานสร้างอาชีพแก่คนพิการ 

5. ส่งเสริมให้เกิดการกระจายงานท่ีเหมาะสมสู่คนพิการในท้องถิ่น/พื้นท่ี ลดปัญหาอุปสรรคส าหรับกลุ่มคนพิการท่ีไม่
สามารถเข้าสู่ตลาดแรงงาน และเพิ่มรายได้ เศรษฐกิจท่ีดีสู่คนพิการ/ชุมชน 

6. สามารถเช่ือมโยงการพัฒนาสินค้าท่ีระลึกจากชุมชน (Community products) น ากลับไปยังการขยายผลของบริษัท
ฯ ส่งเสริมความตระหนักและภาพลักษณ์ท่ีดีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า เป็นต้น  

7. ส่งเสริมภาพลักษณ์และความเป็นผู้น าพัฒนาคนพิการอย่างยั่งยืน  (โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเครือข่ายSE/คน
พิการทั้งในกรุงเทพ/ภูมิภาค นักศึกษาคณาจารย์ ชุมชน/ลูกค้าผู้ใช้บริการร้านค้า SE คนพิการ ตลอดจนผู้เข้าเยี่ยม
ชมศูนย์ CUBE) ในบทบาทการขับเคล่ือนกิจการเพื่อสังคมท่ีมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และมีความยั่งยืน ส่งเสริม
คุณค่าร่วมต่อองค์กรอย่างบูรณาการ 
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4.รายละเอียดการสนับสนุน 
รวมงบประมาณในการให้สัมปทานท้ังส้ิน 109,500 บาทต่อคนพิการ 1 คน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
ท่ี รายการ รายละเอียด มูลค่าสนับสนุน 

(บาท/คน) 
1 ค่าบุคลากร 1. ด้านการฝึกงาน (1 ท่าน 75 วันๆ ละ 4,400 บาทต่อคนพิการ 30 

คน) (ดูท่ีหมวดอัตราค่าจ้างท่ีปรึกษาไทย) 
2. ด้านงานบริหารจัดการโครงการ (1 ท่าน 6 เดือนๆ ละ 12,000 บาท
ต่อคนพิการ 30 คน) (ดูท่ีหมวดอัตราค่าจ้างท่ีปรึกษาไทย) 
3. ด้านงานธุรการและประสานงานท่ัวไป  (1 ท่าน 6 เดือนๆ ละ 8,000 
บาทต่อคนพิการ 30 คน) (ดูท่ีหมวดอัตราค่าจ้างท่ีปรึกษาไทย) 

15,000 

2 ค่าเบ้ียเล้ียงคนพิการ ระยะเวลา 6 เดือน (75 วัน) วันละ 300 บาทต่อคน 22,500 
3 ค่าเอกสารและวัสดุ

อุปกรณ์ในการฝึกงาน 
ระยะเวลา 6 เดือน (75 วัน) วันละ 350 บาทต่อคน 26,250 

4 ค่าอาหาร ระยะเวลา 6 เดือน (75 วัน) วันละ 180 บาทต่อคน 13,500 
5 ค่าท่ีพัก/ ค่าเดินทาง ระยะเวลา 6 เดือน (75 วัน) วันละ 300 บาทต่อคน 

** เลือกอย่างใดอย่างหน่ึง 
22,500 

6 ค่าเช่าสถานท่ีและ
สินทรัพย์ท่ีเกี่ยวข้อง 

ระยะเวลา 6 เดือน (75 วัน) วันละ 130 บาทต่อคน 9,750 

รวม 109,500 
หมายเหตุ : 1) การฝึกงาน 1 คอร์สมีคนพิการจ านวน 30 คน และ 2) ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 

5.วิธีการสมัครเข้าร่วมโครงการ 
บริษัทสามารถแจ้งความประสงค์โดยส่งแบบลงทะเบียนและแบบสอบถามความต้องการจ้างงาน (ตามเอกสารแนบ) มายัง      
ผู้ประสานงานโครงการฯ (1. นางสาวหทัยพร เพทไสย  2. นางสาวสมใจ จตุนาม  3. นางสาวภัทรวรินทร์ ปัถวี) ทาง 
cubecenterthailand@gmail.com หรือโทร. 02-650-1129, 089-680-1233, 090-018-3250, 084-560-5707 ภายใน
วันที่  15 ตุลาคม 2559 

 
6.วิธีการจ่ายเงินอุดหนุน 
บริษัทจะเป็นผู้ส่ังให้จ่ายเงินอุดหนุนให้แก่ผู้รับเงินอุดหนุนในนามของบริษัท โดยจ่ายเข้าบัญชีของธนาคารของผู้รับเงินอุดหนุน 
ธนาคารกสิกรไทย สาขาเซ็นทรัล พระรามท่ี 2 ประเภทออมทรัพย์ ช่ือบัญชี “สมาคมการค้าผู้ประกอบกิจการเพื่อสังคมเพื่อคน
พิการและผู้ด้อยโอกาสไทย หรือ THAI WORKABILITY TRADE ASSOCIATION” หมายเลขบัญชี 014-1-23113-8 ภายในวันที่  
31 ตุลาคม 2559 
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ภาคผนวก ภาพการด าเนินงานปี 2559 

 
ภาพที่ 4 ภาพการด าเนินงานหลักสูตรงานธุรการและคอมพิวเตอร์ทั่วไป 
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ภาพที่ 5 ภาพการด าเนินงานหลักสูตรงานพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนสร้างมูลค่าเพิ่ม 
 

 
ภาพที่ 6 ภาพการด าเนินงานหลักสูตรงานบริการอาหารและเบเกอร่ี 


