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	 สถานการณ์ของประเทศไทยในปัจจุบันต้องเผชิญกับกระแสโลกที่มีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรุนแรง	 รวดเร็ว	 และซับซ้อนมากขึ้น	 รวมทั้งได้สร้างสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจของโลก
แบบใหมใ่นศตวรรษที	่ 21	ทีป่ระชากรจะเปน็ทรพัยากรทีส่ำคญัทีส่ดุในการแขง่ขนัในโลกเศรษฐกจิ	 
สมัยใหม่	 เพราะประชากรเป็นผู้ใช้เทคโนโลยีและวิทยาการสมัยใหม่	 ประกอบกับการเปิด
ประชาคมอาเซียนเมื่อปี	พ.ศ.	2558	มีการเปิดเสรีในการเคลื่อนย้ายแรงงาน	ส่งผลให้ประเทศไทย
ต้องเตรียมความพร้อมให้แก่กำลังคนและพัฒนากำลังคนของประเทศให้สามารถปรับตัว	 รองรับ
ผลจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม	แต่ในช่วง	10	ปีที่ผ่านมา	พบว่าการผลิตกำลังคนยังคง
ไม่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการในภาคการผลิตอุตสาหกรรมเป้าหมายต่างๆ	

	 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้ตระหนักและเห็นความสำคัญในเรื่องการผลิตและ
พัฒนากำลังคนของประเทศมาโดยตลอด	 จึงได้ร่วมกับมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา	 
ประเทศไทย	 (TDRI)	 ทำการศึกษาและทบทวนความต้องการกำลังคนเพื่อรายงานข้อมูล
สถานการณ์ด้านการผลิตและพัฒนากำลังคน	 ทิศทางเศรษฐกิจของประเทศ	 ความต้องการ	 
กำลังคนและศักยภาพการผลิตของสถาบันการศึกษา	 เพื่อหาแนวทางวางแผนการผลิตและพัฒนา
กำลังคนของประเทศให้ตอบสนองความต้องการของภาคการผลิตและบริการในบริบทที่
เปลี่ยนแปลงและสาขาที่เป็นความต้องการ/จำเป็นของประเทศในอนาคต	 5-10	 ปีข้างหน้าเพื่อ
รองรับการแข่งขันที่จะเกิดขึ้นในอนาคต		

	 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา	 ขอขอบคุณคณะนักวิจัย	 ผู้ทรงคุณวุฒิ	 และผู้ที่
เกี่ยวข้องที่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลและข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ทำให้รายงานฉบับนี้	 
มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น	 และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ที่เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วน	 จะสามารถใช้เป็น
ประโยชน์จากรายงานฉบับนี้ในการพัฒนาการศึกษา	 และการวางแผนการจัดการศึกษาให้
สอดคล้องกับความต้องการทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ	 ส่งผลต่อการสร้างขีดความสามารถ	 
ในการพัฒนาประเทศในภาพรวมต่อไป		
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บทสรุปผู้บริหาร

ก

 ประเทศไทยตอ้งเผชญิกบักระแสการเปลีย่นแปลงทีส่ำคญัทัง้ภายนอกและภายในประเทศทีป่รบัเปลีย่น	 
เร็วและซับซ้อนมากยิ่งขึ้น	 อาจก่อให้เกิดโอกาสและความเสี่ยงต่อการพัฒนาประเทศ	 โดยเฉพาะการเปิด
ประชาคมอาเซียนในปี	 พ.ศ.2558	 ที่จะมีการเปิดเสรีในการเคลื่อนย้ายแรงงาน	 จึงจำเป็นต้องเร่งการเตรียม
ความพรอ้มใหแ้กก่ำลงัคนของประเทศใหส้ามารถปรบัตวัรองรบัผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงไดอ้ยา่งเหมาะสม		 
รวมทั้งประเทศไทยยังเผชิญความท้าทายในการเข้าสู่ยุคเทคโนโลยีและการสื่อสาร	 ทำให้ประเทศไทยต้อง	 
เร่งพัฒนาและเพิ่มทักษะ	 และมาตรฐานฝีมือแรงงาน	 ให้พร้อมเป็นแรงงานของภูมิภาคอาเซียนเพื่อสร้างโอกาส
ที่ดีกว่าการลดเงื่อนไขให้ผู้ประกอบการนำเข้าแรงงานต่างชาติเข้ามาทดแทน	 ดังนั้นจึงควรมีการวางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและพัฒนากำลังคนให้สอดรับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึ้นภายนอกประเทศ		 
และสอดคล้องกับทิศทางในการพัฒนาประเทศในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่	 12		 
รวมทั้งนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติระยะ	20	ปี	ของประเทศ	
	 การวางแผนด้านการพัฒนากำลังคนให้สามารถรองรับการพัฒนาในภาคอุตสาหกรรมหลัก		 
คือ	 ภาคเกษตร	 ภาคอุตสาหกรรม	 และภาคบริการ	 ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่เศรษฐกิจ	
ต้องมีการทบทวนความต้องการกำลังคนเพื่อวางแผนการผลิตและพัฒนากำลังคนในภาพรวมของประเทศ		 
เพือ่ตอบสนองตอ่การแกไ้ขปญัหาและพฒันานโยบายตา่งๆ	 ในบรบิททีเ่ปลีย่นแปลงไปเปน็สว่นสำคญัสำหรบัผูท้ีม่	ี 
ส่วนเกี่ยวข้องในภาคส่วนต่างๆ	 เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษาของประเทศไทยให้ประสบ	 
ผลสำเร็จ	โดยการศึกษาทบทวนนี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา	คือ	
	 1.	 เพื่อจัดทำรายงานและประมวลข้อมูลทุติยภูมิทุกรูปแบบที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ด้านการผลิต
และพัฒนากำลังคนและทิศทางเศรษฐกิจของประเทศไทย	ในช่วงตั้งแต่การปฏิรูปการศึกษารอบที่สองที่ผ่านมา	
(พ.ศ.2552-2561)	
	 2.	 เพื่อศึกษาความต้องการกำลังคนและศักยภาพการผลิตของสถาบันการศึกษาของประเทศไทย	
และสาขาที่เป็นความต้องการ/ความจำเป็นของประเทศทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ	
	 3.	 เพื่อศึกษาหาแนวทางวางแผนการผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศให้ตอบสนองความ
ต้องการของภาคการผลิตและบริการในบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป	 และสาขาที่เป็นความต้องการ/ความจำเป็น
ของประเทศในอนาคต	(5-10	ปี	ข้างหน้า)	เพื่อรองรับการแข่งขันที่จะเกิดขึ้นในอนาคต	
	 4.	 เพื่อให้ข้อเสนอแนะในการทำแผนยุทธศาสตร์และการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในการผลิตและ
พัฒนากำลังคนไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม	

	 การศึกษาเริ่มจากการทบทวนนโยบายและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
และสถานการณ์แรงงานและการผลิตกำลังคนของประเทศไทย	 เพื่อทบทวนสภาพแวดล้อมด้านกำลังคนของ
ประเทศไทยให้ครอบคลุมทุกมิติ	 ขั้นตอนต่อไปได้ทำการทบทวนวิธีการวางแผนด้านกำลังคนของต่างประเทศ
และนำมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับบริบทของประเทศไทยสำหรับการประมาณการความต้องการกำลังคนใน
อนาคตของประเทศก่อนที่จะนำผลการประมาณการความต้องการที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์ด้าน
การวางแผนกำลังคนของประเทศให้เกิดเป็นรูปธรรม	สำหรับบทสรุปที่สำคัญของการศึกษามีดังนี้	
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สถานการณ์ด้านการผลิตและพัฒนากำลังคน ในช่วงตั้งแต่การปฏิรูปการศึกษารอบที่สอง
ที่ผ่านมา(พ.ศ.2552-2561)

	 สำหรับสถานการณ์การผลิตกำลังคนในปีการศึกษา	 2556	 ที่ผ่านมา	 มีจำนวนนักเรียนนักศึกษา
ทั้งหมด	 14,582,110	 คน	 ส่วนใหญ่เป็นสถานศึกษาของรัฐ	 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	 80.8	 ซึ่งในแต่ละระดับ	 
การศึกษาจะมีสัดส่วนของประเภทสถานศึกษาของรัฐและของเอกชนอยู่ที่ประมาณ	 80	 :	 20	 ยกเว้นระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษามีสัดส่วนของประเภทสถานศึกษาของรัฐและของเอกชนอยู่ที่		 
66	 :	 34	 ซึ่งจำนวนนักเรียน	 นักศึกษา	 ประเภทอาชีวศึกษาที่สังกัดกระทรวงศึกษาธิการนั้น	 มีจำนวนทั้งสิ้น	
978,317	 คน	 กำลังศึกษาอยู่ในระดับ	 ปวช.	 จำนวน	 685,016	 คน	 ระดับ	 ปวส.	 จำนวน	 293,301	 คน		 
โดยหลักสูตร/ประเภทวิชาที่มีผู้เรียนมากที่สุด	 ได้แก่	 ช่างอุตสาหกรรม	 และพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ		 
มีจำนวนผู้เรียนทั้งในระดับ	 ปวช.	 และปวส.	 ของแต่ละสาขาจำนวนมากกว่า	 400,000	 คน	 รองลงมา	 คือ	
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีจำนวนผู้เรียน	ทั้งหมด	25,387	คน	
	 ส่วนระดับอุดมศึกษานั้นสามารถแบ่งออกเป็นสองกลุ่มใหญ่	ได้แก่	ระดับปริญญาตรี	(ปริญญาบัณฑิต)	
และระดับสูงกว่าปริญญาตรี	(บัณฑิตศึกษา)	เมื่อพิจารณาเฉพาะในระดับปริญญาตรี	พบว่า	ปีการศึกษา	2558	
มีจำนวนนิสิต	 นักศึกษา	 ทั้งหมด	 1,802,787	 คน	 ส่วนใหญ่จะเรียนในหลักสูตร/ประเภทวิชาในสาย
สังคมศาสตร์	 ได้แก่	 สังคมศาสตร์	 บริหารธุรกิจ	 และกฎหมาย	 มนุษยศาสตร์และศิลปศาสตร์	 โดยจำนวน	 
ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาในปีการศึกษา	 2558	 นั้น	 ในระดับปริญญาตรี	 จำนวน	 262,089	 คน		 
ส่วนใหญ่สำเร็จการศึกษาในสายสังคมศาสตร์	 บริหารธุรกิจ	 และกฎหมาย	 รองลงมา	 ได้แก่	 วิศวกรรมศาสตร์	
วิทยาศาสตร์	 และการศึกษา	 ส่วนในระดับการศึกษาอื่นๆ	 เช่น	 ในระดับปริญญาโท	 และปริญญาเอกนั้น	 
มีผู้สำเร็จการศึกษาในสายสังคมศาสตร์	 บริหารธุรกิจ	 และกฎหมายมากที่สุดเช่นเดียวกันกับระดับปริญญาตรี	
ในระดับปริญญาโทสาขาที่สำเร็จการศึกษารองลงมา	 คือ	 สาขาการศึกษา	 ส่วนในระดับปริญญาเอกนั้น	 สาขา	 
ที่มีผู้สำเร็จการศึกษาในลำดับรองลงมา	ได้แก่	สาขาวิทยาศาสตร์	และสาขาการศึกษา	
	 สำหรับการผลิตกำลังคนในเชิงคุณภาพนั้น	 พบว่า	 ผลการประเมินผู้สำเร็จการศึกษาเชิงคุณภาพ	 
ของไทย	โดยผลการประเมินผลนักเรียนระดับนานาชาติ	ในปี	พ.ศ.	2555	พบว่า	ประเทศที่มีผลการประเมินสูง
ส่วนใหญ่เป็นประเทศในเอเซียและเอเซียตะวันออกเฉียงใต้	 แต่สำหรับประเทศไทย	 มาเลเซีย	 และประเทศ
อินโดนีเซีย	 ยังไม่สามารถเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านเหล่านั้นเพราะยังมีผลการประเมินที่จัดอยู่ในกลุ่มต่ำกว่า
ค่าเฉลี่ยของ	 OECD	 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาซึ่งทางสถาบัน	 
การทดสอบทางการศึกษาได้ประเมินผล	 ในปีการศึกษา	 2552-2556	 พบว่า	 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน	 
วิชา	คณิตศาสตร์	ภาษาอังกฤษ	สังคมศึกษา	และวิทยาศาสตร์	ทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาไม่ถึง
ร้อยละ	50	โดยวิชาที่ยังอ่อน	คือ	วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์		
 



โครงการศึกษาเพื่อทบทวนความต้องการกำลังคนเพื่อใช้วางแผนการผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ	 ค

การคาดประมาณการผลิตและความต้องการกำลังคนเพื่อตอบสนองความต้องการในอนาคต
(5-10ปีข้างหน้า)เพื่อรองรับการแข่งขันที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

	 คณะวิจัยได้ใช้วิธีทางเศรษฐมิติเพื่อคาดประมาณอุปสงค์และอุปทานของแรงงาน	 ซึ่งการพยากรณ์
จำนวนแรงงานในภาคเกษตรกรรม	 อุตสาหกรรม	 และบริการ	 โดยใช้ข้อมูลการสำรวจภาวะการทำงานของ
ประชากร	 (Labor	Force	Survey	 :	LFS)	รายปีตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2536	–	2558	โดยช่วงแรกใช้วิธีการวิเคราะห์
โดยแบบจำลอง	 (Autoregressive	 Integrated	Moving	 Average	Model	 (ARIMA))	 ส่วนช่วงที่สองเป็น	 
การพยากรณ์จำนวนแรงงานในอีก	 10	 ปีข้างหน้า	 คือ	 พ.ศ.	 2559	 –	 2568	 ใช้ข้อมูลกำลังแรงงานจาก	 LFS		 
ร่วมกับข้อมูลประมาณการจำนวนประชากรด้วยโปรแกรม	 spectrum	 ที่พัฒนาโดยสถาบัน	 Avenir	 Health	
วิธีการประมาณการใช้แบบจำลอง	 Quadratic	 regression	 และตรวจสอบค่าที่ได้จากการพยากรณ์ให้
สอดคล้องกับค่าคาดการณ์จำนวนประชากรและผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของสำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 โดยสรุปผลการเปรียบเทียบผลประมาณการอุปสงค์และอุปทานของ
แรงงานได้ดังนี้	
	 1)	 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ	(ปวช.)		
	 	 ผลการคาดประมาณอุปสงค์และอุปทานของแรงงานในระดับปวช.	 พบว่าในปี	 พ.ศ.	 2563	 สาขา
สังคมศาสตร์	 ธุรกิจ	 และกฎหมาย	 จะเป็นสาขาที่มีความต้องการแรงงานมากกว่ากำลังแรงงานที่มีอยู่จริง		 
หรือเกิดอุปสงค์ส่วนเกินมากที่สุด	 และเป็นสาขาที่มีแนวโน้มที่จะเกิดอุปสงค์ส่วนเกินสูงสุดถึง	 0.22	 ล้านคน		 
ในปี	 พ.ศ.	 2568	 รองลงมาคือ	 สาขาการบริการ	 สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากผู้เข้าศึกษาในระดับปวช.	 มีแนวโน้ม	 
ที่ลดลงส่งผลให้อัตราการขยายตัวของกำลังแรงงานในสาขาวิชาดังกล่าวมีน้อยกว่าอัตราการขยายตัวของ	 
ความต้องการแรงงาน	 จึงทำให้กำลังแรงงานไม่เพียงพอต่อความต้องการ	 นอกจากนี้สาขาที่มีความต้องการ
แรงงานในระดับ	 ปวช.	 มากกว่ากำลังแรงงานที่มีอยู่ในตลาดได้แก่	 สาขาการศึกษา	 สาขาเกษตรศาตร์		 
และสาขาสุขภาพและสวัสดิการ	 ในขณะที่สาขาวิทยาศาสตร์	 และคอมพิวเตอร์มีกำลังแรงงานมากกว่า	 
ความต้องการแรงงานส่งผลให้เกิดอุปทานส่วนเกินในตลาดแรงงาน	 เนื่องจากเป็นสาขาที่มีผู้สำเร็จการศึกษา
มากกว่าความต้องการของแรงงานในตลาด	ส่วนสาขาวิศวกรรมศาสตร์	การผลิต	และการก่อสร้างเป็นสาขาที่มี
อุปทานส่วนเกินมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับสาขาวิชาอื่นๆ		

	 2)	 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	(ปวส.)	
	 	 ผลการคาดประมาณอุปสงค์และอุปทานของแรงงานในระดับปวส.	 หรืออนุปริญญา	 พบว่า	 ในปี	
พ.ศ.	 2563	 และ	 ปี	 พ.ศ.	 2568	 สาขาวิศวกรรมศาสตร์	 การผลิต	 ก่อสร้าง	 และสังคมศาสตร์	 ธุรกิจ	 และ
กฎหมายเป็นสาขาที่มีสัดส่วนจำนวนมากเมื่อเทียบกับสาขาวิชาอื่น	แต่ความต้องการแรงงานมีสูงมากกว่ากำลัง
แรงงานที่สำเร็จการศึกษาในระดับปวส.	 หรืออนุปริญญา	 จึงส่งผลให้เกิดอุปสงค์ส่วนเกินในตลาดแรงงานระดับ
ปวส.	 หรืออนุปริญญา	 และเกิดอุปสงค์ส่วนเกินจำนวนที่มากกว่าสาขาวิชาอื่น	 แสดงให้เห็นว่าแม้สาขาวิชานี้	 
มีผู้ศึกษาในระดับปวส.	 หรืออนุปริญญา	 เป็นจำนวนมากนั้นยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดแรงงาน	
ส่วนสาขาวิชาที่มีกำลังแรงงานมากกว่าความต้องการแรงงานหรือเกิดอุปทานส่วนเกิน	เป็นสาขาวิชาที่มีสัดส่วน
จำนวนแรงงานและกำลงัแรงงานไมส่งู	 เชน่	 สาขาเกษตรศาสตรม์อีปุทานแรงงานสว่นเกนิเทา่กบั	 0.004	 ลา้นคน		 
ในปี	พ.ศ.	2563	และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเป็น	0.007	ล้านคน	ในปี	พ.ศ.	2568		
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	 3)	 ระดับปริญญาตรี	
  ผลการคาดประมาณอปุสงคแ์ละอปุทานของตลาดแรงงานระดบัปรญิญาตรพีบวา่	 ในป	ีพ.ศ.	 2563		 
สาขาวชิาเกษตรศาสตรเ์ปน็สาขาวชิาทีค่วามตอ้งการแรงงานมมีากกวา่กำลงัแรงงาน	 เนือ่งจากอตัราการขยายตวั	 
ของความต้องการแรงงานในสาขาเกษตรศาสตร์เพิ่มขึ้นแต่อัตราการขยายตัวของกำลังแรงงานลดลงจึงส่งผล	 
ให้ความต้องการแรงงานส่วนเกินมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น	 ในปี	 พ.ศ.	 2568	 สาขาวิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์	 
มีความต้องการแรงงานที่สูงกว่ากำลังแรงงานในปี	 พ.ศ.	 2563	 และมีอัตราการขยายตัวที่เพิ่มขึ้นทั้ง	 
ความต้องการแรงงานและกำลังแรงงานแต่อัตราการขยายตัวของความต้องการแรงงานมีสูงกว่ากำลังแรงงาน
จึงส่งผลให้เกิดความต้องการแรงงานเพิ่มสูงขึ้นในปี	 พ.ศ.	 2568	 นอกจากนี้สาขาวิชาที่กำลังแรงงานยังไม่เพียง
ต่อความต้องการแรงงานได้แก่	 สาขามนุษยศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์	 สาขาสุขภาพและสวัสดิการ		 
และสาขาการบรกิาร	 สว่นสาขาวชิาการศกึษา	 สาขาสงัคมศาสตรธ์รุกจิและกฎหมาย	 และสาขาวศิวกรรมศาสตร	์	 
การผลิต	 และก่อสร้าง	 เป็นสาขาวิชาที่มีกำลังแรงงานส่วนเกินในตลาดแรงงานเป็นจำนวนมากเพราะอัตรา	 
การขยายตัวของกำลังแรงงานเพิ่มสูงขึ้นมากกว่าความต้องการแรงงานที่แท้จริง	 ส่งผลให้ภาพรวมของตลาด
แรงงานในระดับปริญญาตรีมีแนวโน้มที่จะเกิดอุปทานส่วนเกินเท่ากับ	 0.74	 ล้านคน	 ในปี	 พ.ศ.	 2563		 
และเพิ่มขึ้นเป็น	 2.25	 ล้านคน	 ในปี	 พ.ศ.	 2568	 โดยสาขาวิชาที่มีกำลังแรงงานส่วนเกินมากที่สุดคือ		 
สาขาสังคมศาสตร์	ธุรกิจ	และกฎหมาย		

	 4)	 ระดับสูงกว่าปริญญาตรี	
	 	 ผลการคาดประมาณอุปสงค์และอุปทานของแรงงานระดับสูงกว่าปริญญาตรีพบว่า	 ภาพรวม	 
ความต้องการแรงงานในปี	 พ.ศ.	 2563	 และปี	 พ.ศ.	 2568	 มีมากกว่ากำลังแรงงานในตลาดแรงงาน	 โดยใน	 
ปี	 พ.ศ.	 2563	 สาขาวิชาการศึกษามีความต้องการแรงงานส่วนเกินมากที่สุดเท่ากับ	 0.15	 ล้านคน	 และ	 
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเป็น	 0.43	 ล้านคน	 ในปี	 พ.ศ.	 2568	 สาขาวิชาการศึกษาเป็นสาขาวิชาที่มีความต้องการ
แรงงานส่วนเกินสูงสุดเมื่อเปรียบเทียบกับสาขาวิชาอื่นๆ	 ส่วนสาขาวิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์มี	 
ความต้องการแรงงานส่วนเกินเท่ากับ	 0.03	 ล้านคน	 ในปี	 พ.ศ.	 2563	 และปี	 พ.ศ.	 2568	 กำลังแรงงานใน	 
สาขาสุขภาพและสวัสดิการมีแนวโน้มที่จะมากกว่าความต้องการแรงงานโดยมีกำลังแรงงานส่วนเกินเท่ากับ	
0.006	 ล้านคน	 ในปี	 พ.ศ.	 2563	 และเพิ่มขึ้นเป็น	 0.032	 ล้านคน	 ในปี	 พ.ศ.	 2568	 ส่วนสาขาสังคมศาสตร์	
ธุรกิจ	 และกฎหมาย	 เป็นสาขาที่มีอัตราการขยายตัวของกำลังแรงงานมากกว่าความต้องการแรงงานส่งผล	 
ให้เกิดกำลังแรงงานส่วนเกินในปี	พ.ศ.	2563	เท่ากับ	0.02	ล้านคน	และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเป็น	0.05	ล้านคน		
	 	 ในปี	 พ.ศ.	 2568	 เนื่องจากเป็นสาขาวิชาที่มีสัดส่วนผู้เลือกศึกษาในระดับสูงกว่าปริญญาตรี	 
สูงที่สุดส่งผลให้สาขาสังคมศาสตร์	 ธุรกิจ	 และกฎหมาย	 เป็นสาขาที่มีกำลังแรงงานส่วนเกินมากที่สุดใน	 
การศึกษาความต้องการแรงงานในอุตสาหกรรมที่เป็นเป้าหมายหลักในการพัฒนาประเทศยังมีข้อจำกัดของ
ข้อมูลที่นำมาวิเคราะห์	 การศึกษานี้จึงใช้การประมาณการแนวโน้มเพื่อใช้ประกอบการวางแผนพัฒนาด้าน
กำลังคนของประเทศ	 โดยใช้ข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติและแบ่งประเภทอุตสาหกรรมของประเทศตาม
กิจกรรมทางเศรษฐกิจของ	 TSIC	 2009	 การประมาณใช้วิธีการทำให้เรียบแบบเอกโพเนลเชียล	 (Exponential	
Smoothing)	 ผลการศึกษาแนวโน้มของจำนวนแรงงานในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีศักยภาพในการพัฒนา
ประเทศ	 (S-curve)	 และอุตสาหกรรมใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต	 (New	 S-curve)	 พบว่า	 ในภาพรวมยังคงมี
แนวโน้มจำนวนแรงงานที่เพิ่มขึ้นตามการเติบโตของเศรษฐกิจในสถานการณ์ปกติที่ไม่มีวิกฤตการทางเศรษฐกิจ	
อุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มการขยายตัวของจำนวนแรงงานมากที่สุด	 ได้แก่	 อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและ
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เคมีชีวภาพ	 อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์	 และอุตสาหกรรมดิจิตอล	 โดยมีอัตราการเจริญเติบโตร้อยละ	
11.62	ร้อยละ	9.74	และร้อยละ	9.55	ต่อปี	ตามลำดับในปี	พ.ศ.	2568	แนวโน้มของสัดส่วนจำนวนแรงงาน
ส่วนใหญ่อยู่ที่อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารจำนวน	 2,425,661	 คน	 สาเหตุอาจเกิดจากการที่อุตสาหกรรม
แปรรูปอาหารส่วนใหญ่ยังเน้นการใช้กำลังแรงงานในการผลิตมากกว่าการใช้เทคโนโลยีเข้ามาทดแทนแรงงาน	
เนื่องจากข้อมูลที่นำมาวิเคราะห์มีอยู่อย่างจำกัดผลลัพธ์ที่ได้อาจมีความคลาดเคลื่อนสูง	 การนำไปใช้ควร
พิจารณาปัจจัยอื่นที่มีผลกระทบต่อการวางแผนด้านกำลังคนประกอบด้วย	
 
ข้อเสนอแนะ

	 จากผลการศึกษาทั้งข้อมูลเชิงสถิติการศึกษา	ผลการสำรวจความต้องการกำลังคนในกลุ่มภาคการผลิต
และบริการ	 และสาขาที่เป็นความต้องการ/ความจำเป็นของประเทศ	 การศึกษานโยบายต่างๆ	 ที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนากำลังคน	 รวมทั้งการศึกษาด้านความไม่สอดคล้องระหว่างอุปสงค์และอุปทานแรงงาน	 การคาด
ประมาณความต้องการแรงงาน	 พบว่า	 ประเทศไทยมีปัญหาความไม่สอดคล้องระหว่างความต้องการแรงงาน
และอุปทานแรงงานทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ	ซึ่งปัญหาเหล่านี้ล้วนมีจุดเริ่มต้นมาจากภาคการศึกษา	ทำให้
ต้องมีการหาแนวทางในการวางแผนหรือกำหนดทิศทางการผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อลดช่องว่างของ	 
ความไม่สมดุล	 ลดต้นทุนการผลิต	 และการสูญเสียทรัพยากรในการวางแผนการศึกษาให้กับสถานศึกษาใน
สังกัด	 เพื่อให้สถานศึกษาผลิตนักเรียนนักศึกษาในสาขาวิชาที่สอดคล้องและตอบสนองความต้องการด้าน
เศรษฐกิจของประเทศและภูมิภาค	 โดยเน้นการลดผู้เรียนในบางสาขาและระดับการศึกษา	 โดยเฉพาะในสาขา
ทางด้านสังคมศาสตร์	 และเพิ่มผู้เรียนในสาขาที่เป็นที่ต้องการและขาดแคลนทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี	รวมทั้งนำไปใช้เป็นแนวทางการกำหนดหลักสูตรร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	โดยต้องเน้นหลักสูตร
ที่ตอบสนองทั้งเศรษฐกิจหลักของประเทศและเศรษฐกิจของท้องถิ่น	หรืออาจจะมีการเปิดสาขาใหม่ที่สะท้อน
ถึงความต้องการในอนาคต		
	 การตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการหรือภาคเศรษฐกิจไม่ได้ขึ้นอยู่กับด้านปริมาณเท่านั้น	
แต่ต้องคำนึงถึงด้านคุณภาพด้วย	 สถาบันการศึกษาจึงควรเร่งดำเนินการเพิ่มคุณภาพของผู้เรียนเพื่อเพิ่มผลิต
ภาพแรงงาน	โดยพัฒนาให้ผู้สำเร็จการศึกษาสาขาอาชีวศึกษาทั้งระดับ	ปวช.	และ	ปวส.	มีสมรรถนะสอดคล้อง
กับการทำงาน	 และมีความสามารถในสาขาอาชีพสูงทั้งด้านความรู้และประสบการณ์	 ตลอดจนมีทัศนคติ	 
ที่พึงประสงค์ในตลาดแรงงาน	 การเรียนการสอนต้องเน้นการปฏิบัติเป็นสัดส่วนที่สูงเนื่องจากต้องไปประกอบ
วิชาชีพ	ไม่ใช่ศึกษามาเพื่อเรียนต่อ	ซึ่งปกติก็มีสัดส่วนที่น้อยอยู่แล้ว	ดังนั้นควรมีมาตรการหลักให้ผู้สำเร็จ	ปวช.	
และ	 ปวส.	 เข้าสู่ตลาดแรงงานให้ได้มากที่สุด	 เช่น	 การส่งเสริมมาตรการเรียนอาชีวศึกษาพร้อมมีงานทำ		 
ผ่านระบบทวิภาคีหรือการเรียนพร้อมกับการทำงานในสถานประกอบการ	 ซึ่งจำเป็นที่สถาบันการศึกษากับ
สถานประกอบการต้องมีความร่วมมือกันเป็นอย่างดี		
	 ทั้งนี้การปฏิรูปการศึกษาของไทยในช่วงที่ผ่านมา	 จะปฏิรูปแต่เฉพาะด้านอุปทาน	 คือ	 การจัด	 
การศึกษาให้มีประสิทธิภาพอย่างรับผิดชอบ	 จนผู้ที่ผ่านระบบการศึกษาทุกคนไม่ว่าจะเป็นผู้มีร่างกาย		 
สติปัญญาปกติหรือผู้ที่มีร่างกายและสติปัญญาไม่ปกติก็ตาม	ทุกคนได้รับ	“สิทธิ”	เท่าเทียมกันตามรัฐธรรมนูญ
ฉบับปัจจุบัน	 พ.ศ.	 2559	 อย่างน้อย	 12+2	 ปี	 แต่ที่สำคัญนอกเหนือจากที่ประเทศชาติจะต้องรับผิดชอบ		 
ผลิตคนดี	 คนเก่ง	 แล้วผู้ที่จบจากระบบการศึกษาที่ต้องการทำงานจะต้องได้ทำงานตามความต้องการของ
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ประเทศ	 ตามความต้องการของสถานประกอบการ	 คือ	 ผลิตบุคลากรได้ตรงกับอุปสงค์ของตลาดแรงงาน	
สำหรับประเทศไทยตามกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 ระยะยาว	 20	 ปี	 มีจุดมุ่งหมายชัดเจน	 
ที่จะทำให้ประเทศไทยเกิดความมั่นคง	มั่งคั่ง	และยั่งยืน	โดยนำพาประเทศไทยไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง		
	 อย่างไรก็ตาม	 ในการดำเนินการด้านอุปสงค์ที่มีต่อแรงงาน1	 ขึ้นกับความสามารถในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศตามแผนปฏิรูปประเทศในช่วง	 20	 ปีข้างหน้า	 และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที่	 12	 (พ.ศ.	 2560-2564)	 อาจจะต้องเผชิญสิ่งแวดล้อมในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม	 
ที่ไม่ค่อยเอื้อต่อการพัฒนา(เหมือนเช่นในอดีต)	ซึ่งมีประเด็นที่ต้องเผชิญ	ดังนี้	
	 1.	 เป้าหมายด้านความสามารถในการแข่งขัน	 (Competitiveness)	 ซึ่งประเทศไทย	 ในช่วง	 10	 ปี	 
ที่ผ่านมา	 ผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยขยายตัวเพียงร้อยละ	 2.2	 ต่ำกว่าประเทศเพื่อนบ้านที่เพิ่งเข้าสู่ประเทศที่มี	 
รายได้สูงถึง	1	 เท่า	สาเหตุสำคัญ	คือ	ประเทศไทยมีภาคการเกษตรที่ใหญ่	มีเนื้อที่ทำกินมากกว่า	169	ล้านไร่	
มีเกษตรกรถึง	 12	 ล้านคน	 มีรายได้จากราคาพืชผลที่ไม่แน่นอน	 ภาคอุตสาหกรรมที่ไม่ใช่เจ้าของเทคโนโลยี	
ภาคบริการที่เน้นปริมาณนักท่องเที่ยวมากกว่าคุณภาพ	ทำให้ผลิตภาพแรงงานไม่สูง	
	 2.	 ประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ	 ขณะที่กำลังแรงงานเริ่มถดถอยลง	 โดยในช่วงแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่	 12	 คาดว่าจะลดลงร้อยละ	 0.4	 และยังมีแรงงานที่มีการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นหรือต่ำกว่าถึงร้อยละ	68	ของกำลังแรงงาน	
	 3.	 ประเทศไทยเพิ่งเริ่มปฏิรูปโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ	(รถไฟ	ถนน	ท่าเรือ	และสนามบิน)	
	 4.	 มีการพัฒนาอีกมากที่ยังอยู่ในระยะเริ่มแรกซึ่งจะต้องวางระบบแผนปฏิบัติการไว้ในกฎหมาย		 
เพือ่ใหก้ารพฒันาเปน็ไปโดยตอ่เนือ่งโดยเฉพาะโครงสรา้งพืน้ฐานดว้ยการพฒันาอตุสาหกรรม	First	S-curve	และ		 
new	S-curve	 (10	ประเภท)	 และนโยบายประเทศไทย	 4.0	 (อุตสาหกรรม	 4.0)	 รวมไปถึงโครงสร้างพื้นฐาน
ของอุตสาหกรรม	 digital	 การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ	 ทั้งในส่วนของพื้นที่ติดชายแดนและพื้นที่ไม่ติด
ชายแดน	 เช่น	 การก่อสร้างเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก	 (Thailand’s	 Eastern	 Economic	
Corridor	 :	 EEC)	 ครอบคลุมพื้นที่	 3	 จังหวัด	 คือ	 ชลบุรี	 ระยอง	 และฉะเชิงเทรา	 เป็นต้น	 กล่าวโดยสรุปคือ	
รัฐบาลปัจจุบันวางรากฐานการปฏิรูปเศรษฐกิจไว้	3	ด้านดังนี้	
   1. การยกระดบัประสทิธภิาพ	โดยเนน้	3	ดา้นคอื	1)	การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน	2)	การสรา้ง	 
อุตสาหกรรมและธุรกิจในอนาคต	และ	3)	สร้างกระบวนการใหม่ในการผลิตและพัฒนาฝีมือแรงงาน	
	 	 	 2.	 ลดความเหลื่อมล้ำ	 สร้างโอกาสให้ทุกคนอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น	 ปรับปรุงความ	 
ไม่เท่าเทียมกันด้านรายได้และทรัพย์สิน	เป็นต้น		
	 	 	 3.	 สร้างความยั่งยืนให้กับการพัฒนา	 ซึ่งเป็นการปฏิรูปกรอบการเงินและการคลังของ
ประเทศ	 ขจัดนโยบายประชานิยมสุดโต่ง	 (ที่ไม่คำนึงถึงระยะทางการคลังการเงินระยะยาว)	 เสริมสร้างระบบ
การออมฐานรากให้มีความเข้มแข็งและมีธรรมาภิบาล	เป็นต้น	

1	อุปสงค์แรงงานเป็น	derived	demand	จากการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม.	
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	 จากเป้าประสงค์ดังกล่าว	มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม	คือ		
	 1.	 ยกระดับการผลิตของประเทศ	 โดยเฉพาะภาคเกษตรและอุตสาหกรรมให้สูงขึ้นตาม	 scenario	
ระดับสูง	 เพราะว่าถ้าล้มเหลวเข้าสู่	 scenario	ระดับต่ำ	มาตรฐานความเป็นอยู่ของคนไทยจะแย่ลงและอาจจะ
เข้าสู่ประเทศที่มีรายได้ต่ำ	 เกิดความยากลำบาก	 ประเทศไทยคงไม่สามารถพึ่งพาการส่งออกและการลงทุน	 
ภาคเอกชนได้ดังเช่นในอดีต	 จำเป็นต้องสร้างผลผลิตใหม่จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมและมีความสามารถหรือ
สมรรถนะของแรงงานที่สอดคล้องกัน	
	 2.	 ขีดความสามารถในเรื่องนวัตกรรมของไทยยังไม่สูงจากการสำรวจขององค์การทรัพย์สิน	 
ทางปญัญาแหง่โลก	 (wipo)	 ไดป้ระกาศผลในป	ีพ.ศ.2559	 ใหป้ระเทศไทยอยูล่ำดบัที	่ 52	ตำ่กวา่มาเลเซยี	ซึง่อยู	่ 
ที่	 35	 และเวียดนามอยู่ที่	 59	 ปัจจุบันนี้	 (จากบทความของ	 นครินทร์	 ศรีเลิศ2)	 พบว่า	 SMEs	 รู้จักนโยบาย
ประเทศไทย	 4.0	 ร้อยละ	 60.7	 เห็นว่าการจะก้าวกระโดดจากอุตสาหกรรม	 2.0	 3.0	 ไปสู่	 4.0	 เป็นไปได้ยาก	
แต่นักธุรกิจโดยทั่วไปร้อยละ	 76.1	 เข้าใจว่าการที่จะยกระดับธุรกิจในปัจจุบันจำเป็นต้องอาศัยนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี	 นักธุรกิจในประเทศไทยส่วนใหญ่ตระหนักรู้แต่จำเป็นต้องอาศัยการสนับสนุนส่งเสริมจากรัฐบาลให้
ช่วยขจัดปัญหาอุปสรรคอย่างจริงจังเพื่อให้บรรลุนโยบายประเทศไทย	4.0		
	 ดังนั้นการวางแผนการผลิตกำลังคนและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาควรสอดรับกับทิศทางในการ
พฒันาประเทศระยะ	 20	ป	ี และตามกรอบวสิยัทศันแ์ละเปา้หมายของแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมฉบบัที	่ 12		 
ที่ให้ความสำคัญกับการกำหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้	 
ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง	 โดยกำหนดตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ	 ให้ประเทศไทยเป็น
ประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม	 เป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ของภูมิภาค
สู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ	 (Trading	 and	 Service	 Nation)	 รวมทั้งการพัฒนาอุตสาหกรรม	 First		 
S-curve	 และ	 new	 S-curve	 (10	 ประเภท)	 และนโยบายประเทศไทย	 4.0	 (อุตสาหกรรม	 4.0)	 รวมไปถึง
โครงสร้างพื้นฐานของอุตสาหกรรม	digital	การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ	ทั้งในส่วนของพื้นที่ติดชายแดนและ
พื้นที่ไม่ติดชายแดน	 เช่น	 การก่อสร้างเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก	 (Thailand’s	 Eastern	
Economic	 Corridor	 :	 EEC)	 โดยต้องมีการกำหนดเป็นยุทธศาสตร์เพื่อนำไปขับเคลื่อนการผลิตและพัฒนา
กำลังคนไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม	ดังนี้		

ยุทธศาสตร์ที่1: ปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับการศึกษาให้เป็นที่ยอมรับ
เป้าประสงค์	:	 เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนทุกระดับให้สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน	 โดย

เฉพาะวิชาคณิตศาสตร์	วิทยาศาสตร์	และภาษาอังกฤษให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล	
ผู้รับผิดชอบหลัก	:	 กระทรวงศึกษาธิการ		

ยุทธศาสตร์ที่2: ยกระดับคุณภาพการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาให้มีมาตรฐาน
สอดคล้องกับความต้องการของสาขาการเกษตรอุตสาหกรรมและบริการ

เป้าประสงค์	:	 เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษา	 มีคุณภาพหรือ	 
ความสามารถสอดคล้องกับความต้องการของภาคการผลิตและบริการต่างๆ	เพิ่มขึ้นทุกปี	

2	นครินทร์	ศรีเลิศ	คู่แข่งของไทยบนเวทีนวัตกรรมโลก	กรุงเทพธุรกิจ:จับกระแส,	หน้า	9,	22	สิงหาคม	2559	
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ในสังกัดและสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา),	 สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 (สสวท.),	 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์	
เทคโนโลยี	และนวัตกรรม	(สวทน.)	

ยุทธศาตร์ที่4: การนำระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพมาพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร
เป้าประสงค์	:	 เพื่อใช้ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ	 (Vocation	 Qualification	 System)	 เป็นเครื่องมือในการ

พัฒนาความสามารถ	(competencies)	ของกำลังคน	
ผู้รับผิดชอบหลัก	:	 สำนักงานมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ	 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา	

(ร่วมกับกระทรวงแรงงานและ	สศช.)	

ยุทธศาสตร์ที่5: การบริหารจัดการความไม่สอดคล้องระหว่างอุปสงค์และอุปทาน
เป้าประสงค์	:	 1.	 ในระยะสั้น	 มุ่งแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาความไม่สอดคล้องของอุปสงค์และอุปทาน	

เนื่องมาจากการขาดข้อมูลและ/หรือคุณภาพของแรงงานไม่ตรงกับความต้องการของ
สถานประกอบการ		

	 2.		ในระยะยาวมุ่งพัฒนาการแนะแนวการศึกษาและแนะแนวอาชีพที่เป็นที่ต้องการของ
ตลาดมาเป็นเครื่องมือในการลดความไม่สอดคล้องของผู้สำเร็จการศึกษาตามความ
ต้องการของตลาดแรงงาน		

ผู้รับผิดชอบหลัก	:	 กระทรวงศึกษาธิการ	 (หน่วยงาน	 กรอ-	 ศธ	 ในระดับประเทศและ	 กรอ-ศธ	 ในระดับ
จังหวัด	หรือกลุ่มจังหวัด	ซึ่งควรจะมีการจัดตั้งโดยเร็ว)	

	 จากการกำหนดยุทธศาสตร์ทั้ง	 5	 ยุทธศาสตร์	 จำเป็นต้องมีกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์โดย
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาต้องเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เหล่านี้	 และบูรณาการ
การทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในกระทรวงศึกษาธิการเอง	 รวมทั้งภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง	 
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน	 เพื่อให้การดำเนินงานตามภารกิจของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาเป็นไปได้
อย่างมีประสิทธิภาพ		
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ตารางที่	3.15	 อุตสาหกรรมที่เหมาะสมสำหรับการคัดเลือกกิจกรรมกิจกรรมทางเศรษฐกิจ		 84	
	 เพื่อศึกษาความต้องการกำลังคน	 	
ตารางที่	3.16	 จำนวนสถานศึกษาทั้งหมด	แบ่งตามสังกัดและภูมิภาค	ปีการศึกษา	2556	 85	
ตารางที่	3.17	 จำนวนและร้อยละของนักเรียน	นักศึกษา	จำแนกตามระดับการศึกษา			 85	
	 ประเภทสถานศึกษาของรัฐและเอกชน	ปีการศึกษา	2556	 	
ตารางที่	3.18	 จำนวนนกัเรยีน	นกัศกึษาประเภทอาชวีศกึษา	ในสถานศกึษาสงักดักระทรวงศกึษาธกิาร		 86	
	 จำแนกตามประเภทวิชา	ปีการศึกษา		2556	 	
ตารางที่	3.19	 จำนวนนักเรียน	นักศึกษาประเภทอาชีวศึกษาที่มุ่งว่าจะสำเร็จการศึกษา			 87	
	 ปีการศึกษา		2556	ในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ	จำแนกตามประเภทวิชา	
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ตารางที่	3.20	 จำนวนนิสิต	นักศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาตรี			 87	
	 ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	ตามประเภทวิชา	ปีการศึกษา	2558	 	
ตารางที่	3.21	 จำนวนนิสิต	นักศึกษาระดับอุดมศึกษา	(สูงกว่าระดับปริญญาตรี)			 88	
	 ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	จำแนกตามสถานศึกษา	
	 และระดับการศึกษา	ปีการศึกษา	2558	 	
ตารางที่	3.22	 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา	แบ่งตามประเภทวิชา	ปีการศึกษา		2558	 89	
ตารางที่	3.23	 อัตราการเรียนต่อของนักเรียน	นักศึกษา	ปี		2552-2557	 89	
ตารางที่	3.24	 คะแนนเฉลี่ยคณิตศาสตร์	วิทยาศาสตร์	และการอ่านของประเทศ/		 90	
	 เขตเศรษฐกิจของเอเชีย	ปี	2012	จากการประเมินของ	PISA	 	
ตารางที่	3.25	 นักเรียนไทยต่างกลุ่มโรงเรียนที่แสดงสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ไม่ถึงระดับพื้นฐาน		 91	
	 ใน	PISA	2009	และ	PISA	2012	 	
ตารางที่	3.26	 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	ระดับประถมศึกษาปีที่	6	ปีการศึกษา	2552-2556	 92	
ตารางที่	3.27	 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	ระดับมัธยมศึกษาปีที่	3	ปีการศึกษา	2552-2556	 92	
ตารางที่	3.28	 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	ระดับมัธยมศึกษาปีที่	6	ปีการศึกษา	2552-2556	 93	
ตารางที่	4.1	 ภาพรวมวิธีการคาดประมาณความต้องการกำลังคน	 105	
ตารางที่	4.2	 ร้อยละของความไม่สอดคล้องระหว่างคุณสมบัติกับตำแหน่งงาน	 120	
ตารางที่	4.3	 กรอบแนวคิด	 122	
ตารางที่	4.4	 การพยากรณ์อุปสงค์แรงงานจำแนกตามการศึกษา	 123	
ตารางที่	4.5	 สัดส่วนการเข้าเรียนของนักเรียนจำแนกตามระดับการศึกษา	 124	
ตารางที่	4.6	 ภาพรวมความต้องการในการจ้างงาน	ไตรมาสที่	1	ปี	พ.ศ.	2558	 125	
ตารางที่	4.7	 ภาพรวมการวางแผนกำลังคนของออสเตรเลีย	แคนาดา	เยอรมัน	และฮ่องกง	 127	
ตารางที่	4.8	 ภาพรวมการวางแผนกำลังคนของญี่ปุ่น	เนเธอร์แลนด์	อังกฤษ	และสหรัฐฯ	 128	
ตารางที่	4.9	 วิธีการพยากรณ์กำลังคน	 129	
ตารางที่	4.10	 การเปรียบเทียบวิธีการพยากรณ์กำลังคน	 130	
ตารางที่	4.11	 ข้อมูลการประมาณการอุปสงค์แรงงาน	 136	
ตารางที่	4.12	 ตัวอย่าง	Industry-occupation	matrix	 136	
ตารางที่	4.13	 ข้อมูลการประมาณค่าอุปทานแรงงาน	 136	
ตารางที่	5.1	 จำนวนแรงงานและอัตราการเติบโตของจำนวนแรงงานของไทย		 141	
	 ตั้งแต่	ปี	พ.ศ.	2536-2568	 	
ตารางที่	5.2	 อัตราการเติบโตของจำนวนแรงงานเฉลี่ยตลอดช่วงพยากรณ์	 142	
ตารางที่	5.3	 ประมาณการจำนวนอุปสงค์แรงงานจำแนกตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ			 143	
	 และระดับการศึกษา	ปี	พ.ศ.	2559	–	2568	 	
ตารางที่	5.4	 ประมาณการอุปสงค์แรงงานระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ	(ปวช.)			 146	
	 จำแนกตามสาขาวิชา	ปี	พ.ศ.	2559	–	2568	
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ตารางที่	5.5	 ประมาณการอุปสงค์แรงงานระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	(ปวส.)			 147	
	 หรืออนุปริญญา	จำแนกตามสาขาวิชา	ปี	พ.ศ.	2559	–	2568	 	
ตารางที่	5.6	 ประมาณการอุปสงค์แรงงานระดับปริญญาตรี	จำแนกตามสาขาวิชา		 148	
	 ปี	พ.ศ.	2559	–	2568	 	
ตารางที่	5.7	 ประมาณการอุปสงค์แรงงานระดับสูงกว่าปริญญาตรี	จำแนกตามสาขาวิชา		 149	
	 ปี	พ.ศ.	2559	–	2568	 	
ตารางที่	5.8	 ประมาณการอุปสงค์แรงงานทุกระดับการศึกษา	จำแนกตามสาขาวิชา		 150	
	 ปี	พ.ศ.	2559	–	2568	 	
ตารางที่	5.9	 ประมาณการจำนวนอุปสงค์แรงงานและอัตราการเติบโตของจำนวนแรงงาน		 152	
	 ในกลุ่ม	S&T	 	
ตารางที่	5.10	 ประมาณการจำนวนอุปสงค์แรงงานและอัตราการเติบโตของจำนวนแรงงาน		 152	
	 ในกลุ่ม	Non-S&T	 	
ตารางที่	5.11	 ประมาณการจำนวนแรงงานจำแนกตาม	16	กิจกรรมทางเศรษฐกิจ		 155	
	 ปี	พ.ศ.	2559	–	2568	 	
ตารางที่	5.12	 ประมาณการจำนวนอุปทานแรงงานจำแนกตามเพศและอายุ				 162	
	 ปี	พ.ศ.	2559	–	2568	 	
ตารางที่	5.13	 ประมาณการอุปทานแรงงานจำแนกตามเพศและระดับการศึกษา		 164	
	 ปี	พ.ศ.	2559	–	2568			 	
ตารางที่	5.14	 ประมาณการอุปทานแรงงานระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ	(ปวช.)		 167	
	 จำแนกตามสาขาวิชา	ปี	พ.ศ.	2559	–	2568	 	
ตารางที่	5.15	 ประมาณการอุปทานแรงงานระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	(ปวส.)		 168	
	 หรืออนุปริญญาจำแนกตามสาขาวิชา	ปี	พ.ศ.	2559	–	2568	 	
ตารางที่	5.16	 ประมาณการอุปทานแรงงานระดับปริญญาตรี	จำแนกตามสาขาวิชา		 169	
ปี	พ.ศ.	2559	–	2568	 	
ตารางที่	5.17	 ประมาณการอุปทานแรงงานระดับสูงกว่าปริญญาตรี	จำแนกตามสาขาวิชา		 170	
	 ปี	พ.ศ.	2559	–	2568	 	
ตารางที่	5.18	 ประมาณการอุปทานแรงงานในกลุ่ม	S&T	จำแนกตามระดับการศึกษา		 172	
	 ปี	พ.ศ.	2559	–	2568	 	
ตารางที่	5.19	 ประมาณการอุปทานแรงงานในกลุ่ม	Non-S&T	จำแนกตามระดับการศึกษา		 172	
	 ปี	พ.ศ.	2559	–	2568	 	
ตารางที่	5.20	 อุตสาหกรรมเป้าหมายจำแนกตามประเภทอุตสาหกรรม	 183	
ตารางที่	5.21	 แนวโน้มจำนวนแรงงานจำแนกตามอุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีศักยภาพ		 185	
	 ในการพัฒนาประเทศ	(S-curve)	 	
ตารางที่	5.22	 แนวโน้มจำนวนแรงงานจำแนกตามอุตสาหกรรมใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต		 186	
	 (New	S-curve)	
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แผนภาพที่	2.1	 กรอบการพัฒนาระยะยาว	 9	
แผนภาพที่	2.2	 กรอบแนวคดิเพือ่การเรยีนรูใ้นศตวรรษที	่21	(21st	Century	Learning	Framework)	 41	
แผนภาพที่	2.3	 ผลการเรียนรู้ที่ต้องการในศตวรรษที่	21	 42	
แผนภาพที่	2.4	 สรุปสิ่งที่ต้องเปลี่ยนแปลงในการจัดการความรู้ในศตวรรษที่	21	 44	
แผนภาพที่	3.1	 จำนวนประชากร	ประชากรในวัยแรงงาน	และกำลังแรงงาน		ปี	พ.ศ.	2547	–	2557		 54	
	 (ไตรมาส	3)	 	
แผนภาพที่	3.2	 สัดส่วนจำนวนผู้มีงานทำ	จำแนกตามระดับการศึกษา	ปี	พ.ศ.	2547	–	2557	 56	
แผนภาพที่	3.3	 การจ้างงานส่วนเพิ่ม	จำแนกตามระดับการศึกษา	ปี	พ.ศ.	2551-2557	 57	
แผนภาพที่	3.4	 กรจำนวนผู้ว่าง	อัตราการว่างงาน	และอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ	(GDP	Growth)		 61	
	 ปี	พ.ศ.	2553-2557	 	
แผนภาพที่	3.5	 จำนวนความต้องการและขาดแคลนแรงงาน	จำแนกตามการศึกษา	 65	
แผนภาพที่	3.6	 ความต้องการและขาดแคลนแรงงานในกิจกรรมการผลิตปี	พ.ศ.	2556	 67	
แผนภาพที่	3.7	 ความต้องการและขาดแคลนแรงงานในสาขาที่จบการศึกษาปี	พ.ศ.	2556	 68	
แผนภาพที่	3.8	 สัดส่วนการให้คะแนนทักษะด้านต่างของแรงงานจากสถานประกอบการ		 68	
	 เปรียบเทียบระหว่างปี	พ.ศ.2547	และ	พ.ศ.2550	 	
แผนภาพที่	3.9	 ช่วงห่างความคาดหวังเฉลี่ยของผู้ประกอบการกับสิ่งที่มีอยู่ของแรงงานด้านต่างๆ		 71	
	 ปี	พ.ศ.	2558	 	
แผนภาพที่	3.10	 กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีศักยภาพในการแข่งขัน	 76	
แผนภาพที่	3.11	 การพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ที่มีรากฐานจากการต่อยอดอุตสาหกรรมปัจจุบัน	 83	
แผนภาพที่	4.1	 ขั้นตอนการสร้างแบบจำลอง	ARIMA	 132	
แผนภาพที่	4.2	 กรอบแนวคิดการประมาณการด้วยวิธี	BLS	 134	
แผนภาพที่	5.1	 ผลการพยากรณ์จำนวนแรงงานของไทย	ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2559-2563	 139	
แผนภาพที่	5.2	 อัตราการเติบโตของจำนวนแรงงานของไทย	ตั้งแต่	ปี	พ.ศ.	2536-2563	 139	
แผนภาพที่	5.3	 ผลการพยากรณ์จำนวนแรงงานของไทย	ตั้งแต่	ปี	พ.ศ.	2559-2568	 140	
แผนภาพที่	5.4	 อัตราการเติบโตของจำนวนแรงงานของไทย	ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2536-2568	 140	
แผนภาพที่	5.5	 แนวโน้มการประมาณการจำนวนแรงงานจำแนกตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ		 157	
	 กลุ่มแรงงานที่มีจำนวนมากกว่า	2	ล้านคน	ปี	พ.ศ.	2559	–	2568	 	
แผนภาพที่	5.6	 แนวโน้มการประมาณการจำนวนแรงงานจำแนกตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ		 158	
	 กลุ่มแรงงานที่มีจำนวนมากกว่า	1	ล้านคน	แต่ไม่เกิน	2	ล้านคน	ปี	พ.ศ.	2559	–	2568	 	
แผนภาพที่	5.7	 แนวโน้มการประมาณการจำนวนแรงงานจำแนกตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ		 159	
	 กลุ่มแรงงานที่มีจำนวนน้อยกว่า	1	ล้านคน	ปี	พ.ศ.	2559	–	2568	
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แผนภาพที่	5.8	 แนวโน้มโครงสร้างประชากรไทย	 160	
แผนภาพที่	5.9	 อุปสงค์และอุปทานของแรงงานระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ	(ปวช.)		 173	
	 จำแนกตามสาขาวิชา	ปี	พ.ศ.	2563	 	
แผนภาพที่	5.10	 อุปสงค์และอุปทานของแรงงานระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ	(ปวช.)		 174	
	 จำแนกตามสาขาวิชา	ปี	พ.ศ.	2568	 	
แผนภาพที่	5.11	 อุปสงค์และอุปทานของแรงงานระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	(ปวส.)		 175	
	 หรืออนุปริญญา	จำแนกตามสาขาวิชา	ปี	พ.ศ.	2563	 	
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