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6

สรุปและข้อเสนอแนะ
6.1 สรุปผลการศึกษา
6.1.1 สถานการณ์ด้านการผลิตและพัฒนากำลังคน ในช่วงตั้งแต่การปฏิรูปการศึกษารอบที่สอง
ที่ผ่านมา (พ.ศ. 2552-2561)
		
ในช่วงตั้งแต่การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552-2561) นั้น ประเทศไทย
ยังมีปัญหาคุณภาพการศึกษาอยู่ รวมทั้งสถานประกอบการก็ยังคงมีปัญหาการขาดแคลนแรงงาน โดยในปี
พ.ศ. 2556 สำนักงานสถิติแห่งชาติ รายงานว่าสถานประกอบการยังมีความต้องการแรงงานเพิ่มประมาณ
306,148 คน โดยมีความต้องการแรงงานระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและต่ำกว่าจำนวน 99,700 คน (ร้อยละ
32.6) รองลงมาเป็นการศึกษาแบบไม่จำกัดวุฒิจำนวน 75,095 คน (ร้อยละ 24.5) กิจการด้านธุรกิจและ
บริการเป็นกิจการทีม่ คี วามต้องการแรงงานสูงทีส่ ดุ (154,820 คน) โดยประเภทกิจการย่อย ได้แก่ การขายปลีก 

มี ค วามต้ อ งการแรงสู ง สุ ด (39,458 คน) ส่ ว นภาคอุ ต สาหกรรมมี ค วามต้ อ งการแรงงาน 113,114 คน 

โดยอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร เครื่องดื่ม และยาสูบ บริการ มีความต้องการแรงงานสูงที่สุด (26,181 คน)
รองลงมาคือ อุตสาหกรรมการผลิตสิ่งทอ เสื้อผ้า และเครื่องแต่งกาย (23,397 คน) เมื่อพิจารณาในกลุ่มอาชีพ
พบว่า ผูป้ ฏิบตั งิ านโดยใช้ฝมี อื ในธุรกิจต่างๆ มีความต้องการแรงงานสูงทีส่ ดุ 72,049 คน (ร้อยละ 23.5) รองลงมา
เป็นกลุ่มอาชีพ ผู้ควบคุมเครื่องจักรในโรงงานและเครื่องจักรและผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบ 61,984 คน
(ร้อยละ 20.2)
		
นอกจากนี้ ยั ง ขาดแคลนแรงงานระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น และต่ ำ กว่ า สู ง ที่ สุ ด เป็ น จำนวน
57,358 คน (ร้อยละ 31.5) รองลงมาเป็นแบบไม่จำกัดวุฒิสูงที่สุด 47,204 คน (ร้อยละ 26.0) ในขณะที่กิจการ
ที่มีการขาดแคลนแรงงานสูงที่สุด คือ กิจการด้านธุรกิจและบริการ (91,919 คน) โดยประเภทกิจการขายปลีก
มีการขาดแคลนแรงงานสูงสุด (17,957 คน) รองลงมาเป็นกิจการขายส่ง (17,508 คน) และกิจการที่พักแรม
การบริการอาหารและเครือ่ งดืม่ (17,009 คน) ตามลำดับ ส่วนภาคอุตสาหกรรมขาดแคลนแรงงาน 77,284 คน 

โดยอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร เครือ่ งดืม่ และยาสูบ บริการ ขาดแคลนแรงงานสูงทีส่ ดุ (16,661 คน) รองลงมา 

คือ อุตสาหกรรมการผลิตสิ่งทอ เสื้อผ้า และเครื่องแต่งกาย (15,221 คน) เมื่อพิจารณาในกลุ่มอาชีพ พบว่า 

ผู้ปฏิบัติงานโดยใช้ฝีมือในธุรกิจต่างๆ ขาดแคลนแรงงานมากที่สุด 45,601 คน (ร้อยละ 25.1) รองลงมาเป็น
กลุ่มอาชีพผู้ควบคุมเครื่องจักรในโรงงานและเครื่องจักรและผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบ 36,219 คน 

(ร้อยละ 19.9)
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เมื่อพิจารณาเฉพาะด้านการศึกษา แสดงให้เห็นว่าแม้จะมีจำนวนผู้ว่างงานอยู่ในตลาดแรงงาน
แต่ก็ยังไม่สามารถทดแทนจำนวนความต้องการและขาดแคลนแรงงานได้ นอกจากนี้ ยังเป็นที่น่าสังเกตว่า
ในการศึกษาระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่า และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)/อนุปริญญา
มีจำนวนผู้ว่างงานมากกว่าจำนวนความต้องการแรงงานถึงสองเท่า ในขณะที่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) จำนวนความต้องการแรงงานมีจำนวนสูงกว่าจำนวนผู้ว่างงานอยู่มาก และเมื่อพิจารณาสาขาที่มีความ
ต้องการและขาดแคลนแรงงาน พบว่า สาขาธุรกิจและการบริหาร พาณิชยศาสตร์ และสาขาวิศวกรรมศาสตร์
มีความต้องการและขาดแคลนแรงงานอยู่ในลำดับต้นๆ
		
เมื่อพิจารณาความต้องการแรงงานในเชิงคุณภาพ พบว่า แรงงานไทยยังคงมีช่วงห่างระหว่าง
ทักษะที่มีและทักษะที่นายจ้างต้องการอยู่ โดยธนาคารโลกได้แสดงให้เห็นถึงทักษะที่ยังอยู่ในระดับต่ำหรือ
ต่ำมากของแรงงานไทย โดยทักษะที่เป็นปัญหาสำหรับแรงงานไทย คือ ทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ เทคโนโลยี
สารสนเทศ (IT) และ คณิตศาสตร์ (Numerical) ตามลำดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสองทักษะแรกต่ำกว่า
การสำรวจในปี พ.ศ. 2547 ทั้งนี้ข้อมูลการสำรวจความสามารถของแรงงานของสถานประกอบการทั่วประเทศ
ในปี พ.ศ. 2556 จำแนกตามคุณลักษณะของแรงงาน ยังพบว่า ระดับความรู้ความสามารถของแรงงาน
โดยเฉลี่ยในทุกคุณลักษณะอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 54 โดยคุณลักษณะแรงงานที่แรงงานส่วนใหญ่
มีระดับความรู้ความสามารถมาก ได้แก่ ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ความซื่อสัตย์สุจริต และความขยันอดทน
ร้อยละ 52.6 ร้อยละ 51.6 และร้อยละ 50.8 ตามลำดับ ส่วนคุณลักษณะแรงงานอื่นๆ แรงงานส่วนใหญ่
มีระดับความรู้ความสามารถอยู่ในระดับปานกลาง แต่เมื่อพิจารณาจำนวนแรงงานที่มีระดับความรู้ความ
สามารถมากเปรียบเทียบกับจำนวนแรงงานที่มีระดับความรู้ความสามารถน้อย พบว่า มีอยู่สองคุณลักษณะ
แรงงานที่มีจำนวนแรงงานที่มีระดับความรู้ความสามารถน้อย มีมากกว่าจำนวนแรงงานที่มีระดับความรู้
ความสามารถมาก คือ ความรู้ด้านภาษาต่างประเทศและความรู้ด้านคอมพิวเตอร์
		
นอกจากนี้จากผลการสำรวจระดับความสามารถด้านต่างๆ ของแรงงาน ในปี พ.ศ. 2558 

โดยกระทรวงแรงงาน พบว่า ในทุกกลุ่มแรงงานยังมีช่วงห่างระหว่างระดับความสามารถด้านความรู้ ทักษะ
และคุณลักษณะ ที่มีอยู่กับความคาดหวังของสถานประกอบการ โดยด้านความรู้จะมีช่วงห่างมากในความรู้
ด้านกฎหมายและกฎระเบียบในวิชาชีพ และความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ ด้านทักษะจะมี
ช่วงห่างมากในทักษะด้านภาษาต่างประเทศ และทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ส่วนด้านคุณลักษณะของลูกจ้าง
ที่นายจ้างต้องการในภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ เป็นด้านที่นายจ้างมีความต้องการหรือความคาดหวัง
ที่ค่อนข้างสูงจากลูกจ้าง เมื่อเทียบกับด้านความรู้และทักษะ ซึ่งประกอบด้วย ความซื่อสัตย์ สุจริต ความอดทน
ความขยัน หมั่นเพียร การตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ความมีระเบียบวินัย ความใฝ่เรียนรู้ และ
การมีจิตสาธารณะ ซึ่งแต่ละคุณลักษณะนั้นนายจ้างมีความคาดหวังเกือบเต็ม 5 คะแนน โดยคุณลักษณะ
ที่นายจ้างในภาคอุตสาหกรรมมีความคาดหวังจากลูกจ้างมากที่สุด คือ ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ความขยัน
หมั่นเพียร และความมีระเบียบวินัย
		
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
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978,317 คน กำลังศึกษาอยู่ในระดับ ปวช. จำนวน 685,016 คน ระดับ ปวส. จำนวน 293,301 คน 

โดยหลักสูตร/ประเภทวิชาที่มีผู้เรียนมากที่สุด ได้แก่ ช่างอุตสาหกรรม และพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ 

มี จ ำนวนผู้ เรี ย นทั้ ง ในระดั บ ปวช. และปวส. ของแต่ ล ะสาขาจำนวนมากกว่ า 400,000 คน รองลงมา 

คือ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีจำนวนผู้เรียน ทั้งหมด 25,387 คน
		
ส่วนระดับอุดมศึกษานั้นสามารถแบ่งออกเป็นสองกลุ่มใหญ่ ได้แก่ ระดับปริญญาตรี (ปริญญา
บัณฑิต) และระดับสูงกว่าปริญญาตรี (บัณฑิตศึกษา) เมือ่ พิจารณาเฉพาะในระดับปริญญาตรี พบว่าปีการศึกษา 

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 

ส่วนใหญ่สำเร็จการศึกษาในสังคมศาสตร์ บริหารธุรกิจ และกฎหมาย รองลงมา ได้แก่ วิศวกรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์ และการศึกษา ส่วนในระดับการศึกษาอื่นๆ เช่น ในระดับปริญญาโท และปริญญาเอกนั้น 

มีผู้สำเร็จการศึกษาในสังคมศาสตร์ บริหารธุรกิจ และกฎหมายมากที่สุดเช่นเดียวกันกับระดับปริญญาตรี 

ในระดับปริญญาโทสาขาที่สำเร็จการศึกษารองลงมา คือ สาขาการศึกษา ส่วนในระดับปริญญาเอกนั้น สาขา
ที่มีผู้สำเร็จการศึกษาในลำดับรองลงมา ได้แก่ สาขาวิทยาศาสตร์ และสาขาการศึกษา
		
สำหรั บ การผลิ ต กำลั ง คนในเชิ ง คุ ณ ภาพนั้ น พบว่ า ผลการประเมิ น ผู้ ส ำเร็ จ การศึ ก ษา
เชิงคุณภาพของไทย ได้มีการจัดทำทั้งจากหน่วยงานของภาครัฐและเอกชนไทย เช่น สถาบันการทดสอบ
ทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และมีการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างประเทศโดยองค์การระหว่าง
ประเทศต่างๆ อาทิ Programme for International Student Assessment (PISA) โดย Organisation for
Economic Cooperation and Development (OECD), The Trends in International Mathematics
and Science Study (TIMSS) โดย International Association for the Evaluation of Educational
Achievement (IEA), The World Competitiveness Yearbook โดย Institute of Management
Development (IMD) และ The Global Competitiveness Report โดย World Economic Forum
(WEF) เป็นต้น โดยผลการประเมินผลนักเรียนนานาชาติของ PISA ที่เน้นความรู้และสมรรถนะการใช้ความรู้
ในชีวิตจริง ไม่เน้นความรู้ที่นักเรียนได้เรียนในห้องเรียน แต่จะเน้นความชัดเจนว่านักเรียนสามารถทำอะไร
ได้บ้างกับความรู้ที่ได้เรียนมาในบริบทต่างๆ ที่ต้องการสมรรถนะต่างๆ ในการนำมาใช้ในการตัดสินใจ ซึ่งถือ
หลักว่าที่นักเรียนสามารถแสดงสมรรถนะได้ย่อมต้องมีความรู้มาแล้วเป็นพื้นฐาน ทั้งความรู้คณิตศาสตร์และ
ความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และต้องมีเจตคติทางวิทยาศาสตร์ที่ดี รวมทั้งความรู้เรื่องการอ่านด้วย1 โดยผลการ
ประเมิน ในปี พ.ศ. 2555 ทำการประเมินนักเรียนอายุ 15 ปี ซึ่งเป็นวัยที่สำเร็จการศึกษาภาคบังคับ ในกลุ่ม
ตัวอย่างทั้งหมด 65 ประเทศ/เขตเศรษฐกิจ พบว่าประเทศที่มีผลการประเมินสูงส่วนใหญ่เป็นประเทศในเอเซีย
และเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ แต่สำหรับประเทศไทย มาเลเซีย และประเทศอินโดนีเซีย ยังไม่สามารถเทียบกับ
ประเทศเพื่อนบ้านเหล่านั้นเพราะยังมีผลการประเมินที่จัดอยู่ในกลุ่มต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของ OECD

1

นิยามการรู้เรื่องการอ่านของ PISA   คือ “การรู้เรื่องการอ่าน ครอบคลุมถึงความเข้าใจ (understanding) การใช้ (using)
การสะท้อน (reflecting) และความรักและผูกพัน (engaging) ในถ้อยความที่ได้อ่าน เพื่อบรรลุเป้าหมายของแต่ละคน เพื่อ
พัฒนาความรู้และศักยภาพของตน และเพื่อการมีส่วนร่วมในกระบวนการของสังคม” (OECD, 2008)
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นอกจากนี้ในปี พ.ศ. 2555 พบว่า เซี่ยงไฮ้-จีน มีผลการประเมินเป็นอันดับที่ 1 ทุกวิชา และ
ประเทศอื่นๆ ในเอเซียตะวันออกมีผลการประเมินอยู่ใน 5 หรือ 10 อันดับแรกทุกวิชา เช่น ฮ่องกง-จีน เกาหลี
ญี่ปุ่น จีนไทเป และมาเก๊า-จีน แม้แต่เวียดนามซึ่งเข้าร่วมการประเมินครั้งนี้เป็นครั้งแรก ก็มีคะแนนสูงกว่า
ค่าเฉลี่ย OECD ยกเว้นประเทศไทย มาเลเซีย และประเทศอินโดนีเซีย ที่มีผลการประเมินอยู่กลุ่มต่ำกว่า
ค่ า เฉลี่ ย OECD รวมทั้ ง ผลจากการประเมิ น ของ PISA แสดงให้ เ ห็ น ว่ า ประเทศไทยยั ง อยู่ ห่ า งไกลจาก
เป้าหมายความเข้มแข็งทางการศึกษาและไม่สามารถเตรียมเยาวชนให้มีศักยภาพในการแข่งขันในอนาคต 

ผลการประเมินของไทยมีคะแนนเฉลี่ยต่ำในทุกวิชาจากมาตรฐานวัดนานาชาติ นอกจากนี้ ในระดับประเทศ
มี ค วามแตกต่ า งอย่ า งชั ด เจนในระหว่ า งโรงเรี ย นกลุ่ ม ต่ า งๆ ดั ง นี้ ระหว่ า งนั ก เรี ย นในเมื อ งใหญ่ เช่ น ใน
กรุงเทพมหานครแตกต่างกับนักเรียนในชนบท ทั้งในภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง นักเรียน
กลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณ์ฯ และกลุ่มโรงเรียนสาธิตมีผลการเรียนรู้ต่างจากโรงเรียนกลุ่มอื่นๆ ห่างกันเท่ากับการได้
รับการศึกษาที่ต่างกันหลายปี แสดงว่าความเท่าเทียมกันทางการศึกษาก็ยังเป็นเป้าหมายที่ห่างไกลมาก 

ยกตัวอย่างความรู้ด้านคณิตศาสตร์ พบว่า นักเรียนที่รู้คณิตศาสตร์ในระดับต่ำหรือที่ไม่ถึงระดับพื้นฐานของ
ประเทศไทย จากกลุ่มที่มีมากที่สุดจนถึงน้อยสุดเรียงตามลำดับได้ดังนี้ คือ นักเรียนสายอาชีวศึกษา ทั้งเอกชน
และรัฐบาล กทม. สช. สพฐ.2 และ สพฐ.1 (กลุ่มโรงเรียนขยายโอกาส) ส่วนในกลุ่มโรงเรียนสาธิต และกลุ่ม
โรงเรียนจุฬาภรณ์ฯ มีสัดส่วนที่อยู่ในสัดส่วนน่าพึงพอใจ เพราะมีนักเรียนที่รู้คณิตศาสตร์ไม่ถึงระดับพื้นฐาน
เพียงร้อยละ 9 และร้อยละ 2
		
โดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาซึ่งทางสถาบันการทดสอบ
ทางการศึกษาได้ประเมินผล ในปีการศึกษา 2552-2556 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชา คณิตศาสตร์
ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา และวิทยาศาสตร์ ทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาไม่ถึงร้อยละ 50 โดย
วิชาที่ยังอ่อน คือ วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ซึ่งอาจจะต้องพิจารณาเป็นพิเศษถึงคุณภาพในการเรียน
การสอนของการศึกษาไทย หากต้องการผลิตกำลังคนเพื่อรองรับการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ถ้าในระดับพื้นฐานยังไม่ดีพอก็จะส่งผลกระทบต่อเนื่องในการศึกษาและการผลิตกำลังคนในระดับที่สูงขึ้นอย่าง
แน่นอน
		
นอกจากนี้ยังมีประเด็นสำคัญในการจัดการศึกษาคือต้องยึดแนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 เนื่ อ งจากสถานการณ์ โ ลกมี ค วามเปลี่ ย นแปลง ระบบการศึ ก ษาต้ อ งมี ก ารพั ฒ นาเพื่ อ ให้
สอดคล้องกับภาวะความเป็นจริง ในประเทศสหรัฐอเมริกาจึงมีแนวคิดเรือ่ ง “ทักษะแห่งอนาคตใหม่: การเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21” ซึ่งได้ถูกพัฒนาขึ้น โดยภาคส่วนที่เกิดจากวงการนอกการศึกษา ประกอบด้วย บริษัทเอกชน
ชั้นนำขนาดใหญ่ องค์กรวิชาชีพระดับประเทศ และสำนักงานด้านการศึกษาของรัฐ รวมตัวและก่อตั้งเป็น
เครือข่ายองค์กรความร่วมมือเพื่อทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (Partnership for 21st Century Skills)
หรือเรียกย่อๆ ว่า เครือข่าย P21 โดยเยาวชนจะต้องมีทักษะสำหรับการออกไปดำรงชีวิตในโลกแห่งศตวรรษ
ที่ 21 ที่เปลี่ยนไป ซึ่งความท้าทายด้านการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ในการเตรียมนักเรียนให้พร้อมกับชีวิตใน
ศตวรรษที่ 21 เป็นเรื่องสำคัญของกระแสการปรับเปลี่ยนทางสังคมที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 21 ส่งผลต่อวิถี
การดำรงชีพของสังคมอย่างทั่วถึง ครูจึงต้องมีความตื่นตัวและเตรียมพร้อมในการจัดการเรียนรู้เพื่อเตรียม
ความพร้อมให้นักเรียนมีทักษะสำหรับการออกไปดำรงชีวิตในโลกในศตวรรษที่ 21 ที่เปลี่ยนไปจากศตวรรษ
ที่ 20 และ 19 โดยทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ที่สำคัญที่สุด คือ ทักษะการเรียนรู้ (Learning Skill) ส่งผลให้
มีการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนรู้เพื่อให้เด็กในศตวรรษที่ 21 มีความรู้ ความสามารถ และทักษะจำเป็น 

โดยการปฏิรูปรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนการเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ
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ผลจากกระแสการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ทำให้กระทบต่อความต้องการกำลังคนของประเทศเป็น
อย่างมาก โดยเฉพาะในความต้องการแรงงานที่เปลี่ยนแปลงไปตามภาวะเศรษฐกิจ เมื่อพิจารณาจากโครงสร้าง
การจ้างงาน พบว่า เมื่อการจ้างงานในระดับการศึกษาใดเพิ่มมากขึ้น ก็มีความจำเป็นต้องทดแทนแรงงาน
ส่วนนั้นเพิ่มมากขึ้นเช่นกัน โดยโครงสร้างการจ้างงานของประเทศ ยังคงพึ่งพาแรงงานระดับล่าง ซึ่งในปี 

พ.ศ. 2558 มีการจ้างงานในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือต่ำกว่า คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 65.10 ของการจ้าง
แรงงานในทุกระดับการศึกษา ซึ่งที่ผ่านมาเกือบ 10 ปี ประเทศไทยยังมีผู้ประกอบการที่ติดกับดักการใช้
แรงงานที่มีการศึกษาต่ำ และไม่สามารถหลุดพ้นวัฏจักรนี้ไปได้ ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดปัญหาความ
ไม่สอดคล้องของความต้องการกำลังคนและการผลิตกำลังคนของประเทศต่อไปเรื่อยๆ ในขณะที่กลุ่มแรงงานที่
สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีมีสัดส่วนการว่างงานสูงกว่าแรงงานในระดับการศึกษาอื่นๆ นอกจากนี้
คุณภาพของกำลังคนที่ผลิตออกมาของทุกระดับการศึกษายังมีช่วงห่างระหว่างระดับความสามารถต่างๆ กับ
ความคาดหวังของสถานประกอบการ โดยเฉพาะความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ ภาษาต่างประเทศ และ
ทักษะในการวิเคราะห์แก้ไขปัญหา ส่วนลักษณะในเชิงคุณภาพที่อยู่ในเกณฑ์ดี คือ ความขยัน ความอดทน และ
ความมีระเบียบวินัยในการทำงาน โดยการผลิตกำลังคนของประเทศไทยมีผู้เรียนในระดับการศึกษามัธยม
ปลายปีละ 1,437,952 คน และระดับอาชีวศึกษา (ปวช.และปวส.) ปีละ 699,029 คน ซึ่งในจำนวนนี้มีอัตรา
การเรียนต่อสูงถึงร้อยละ 88.8 ทำให้มีสัดส่วนผู้สำเร็จการศึกษาทั้ง 2 ระดับที่เข้าสู่ตลาดแรงงานน้อยมาก
เนื่องจากต้องการเรียนต่อเพื่อให้ได้เงินเดือนที่สูงขึ้น
6.1.2 การคาดประมาณการผลิต และความต้ อ งการกำลั ง คนเพื่ อ ตอบสนองความต้ อ งการใน
อนาคต (5-10 ปี ข้างหน้า) เพื่อรองรับการแข่งขันที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
		
คณะวิจัยได้ใช้วิธีทางเศรษฐมิติเพื่อคาดประมาณอุปสงค์และอุปทานของแรงงาน ซึ่งการ
พยากรณ์ จ ำนวนแรงงานในภาคเกษตรกรรม อุ ต สาหกรรม และบริ ก าร โดยใช้ ข้ อ มู ล การสำรวจภาวะ
การทำงานของประชากร (Labor Force Survey) รายปีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 – 2558 โดยช่วงแรกใช้วิธีการ
วิเคราะห์โดยแบบจำลอง (Autoregressive Integrated Moving Average Model (ARIMA) ส่วนช่วงที่สอง
เป็นการพยากรณ์จำนวนแรงงานในอีก 10 ปีข้างหน้า คือ พ.ศ. 2559 – 2568 เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มแรงงาน
รายอุตสาหกรรมในอนาคต และตรวจสอบค่าที่ได้จากการพยากรณ์ให้สอดคล้องกับค่าคาดการณ์จำนวน
ประชากรและผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ โดยสรุปผลได้ดังนี้
		
1) การคาดประมาณอุปสงค์แรงงาน
			 ผลการพยากรณ์จำนวนแรงงานของประเทศไทยในช่วงปี พ.ศ. 2559 – 2563 พบว่า
ความต้องการแรงงานมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทุกปี ในอัตราการเติบโตที่ต่ำ โดยมีอัตราการเพิ่มขึ้นเฉลี่ยตลอดช่วง
ปีพยากรณ์ประมาณร้อยละ 0.65 โดยความต้องการแรงงานในปี พ.ศ. 2559 มีจำนวน 38.73 ล้านคน และ
ปี 2563 จำนวน 39.75 ล้านคน และเมื่อจำแนกเป็นรายอุตสาหกรรมพบว่า ภาคบริการยังคงเป็นภาคที่มี
จำนวนแรงงานมากที่สุด มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยตลอดช่วงปีพยากรณ์ประมาณร้อยละ 0.80 โดยมีความ
ต้องการแรงงานในปี พ.ศ. 2559 มีจำนวน 16.79 ล้านคน และในปี พ.ศ. 2563 มีจำนวน 17.33 ล้านคน ส่วน
ภาคเกษตรกรรมมีการจ้างงานรองลงมา โดยมีความต้องการแรงงานใน ปี พ.ศ. 2559 มีจำนวน 12.95 ล้านคน
และปี พ.ศ. 2563 จำนวน 13.17 ล้านคน ซึ่งความต้องการแรงงานในภาคเกษตรกรรมส่วนใหญ่ คือ กลุ่มกำลัง
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แรงงานที่สำเร็จการศึกษาต่ำกว่าระดับประถมศึกษา ในขณะเดียวกันความต้องการแรงงานที่มีอัตราการขยาย
ตัวมากที่สุดเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไปโดยมีอัตราการขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 5.74
ต่อปี และความต้องการแรงงานที่มีอัตราการขยายตัวน้อยที่สุดเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นโดยมีอัตราการขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 2.30 ต่อปี ส่วนระดับต่ำกว่าประถมศึกษา ประถมศึกษา และ
ปวส. หรืออนุปริญญา ตลาดแรงงานในภาคเกษตรมีแนวโน้มลดลงทุกปี
			 ส่วนภาคบริการส่วนใหญ่มีความต้องการแรงงานที่สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรี
ขึ้นไป ส่วนความต้องการแรงงานระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีอัตราการขยายตัวต่ำที่สุด นอกจากนี้ตลาด
แรงงานในภาคบริการมีความต้องการผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับต่ำกว่าประถมศึกษาลดลง โดยมีอัตราการขยาย
ตัวติดลบ คิดเป็นร้อยละ -3.76 ต่อปี แสดงให้เห็นว่าตลาดแรงงานในภาคบริการมีความต้องการผู้ที่สำเร็จ
การศึกษาในระดับที่สูงขึ้น
			 อุปสงค์แรงงานจำแนกตามระดับการศึกษา ในกลุ่ม S&T และ Non- S&T
			 ความต้องการแรงงานในกลุ่ม Non-S&T มีจำนวนที่มากกว่าในกลุ่ม S&T เนื่องจากเป็น
กลุ่มที่รวมสาขาวิชาทางด้านการบริการซึ่งเป็นกลุ่มที่มีสัดส่วนจำนวนแรงงานที่สูงของประเทศ โดยภาพรวม
ความต้องการแรงงานในกลุ่ม Non-S&T มีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.99 ต่อปี ความต้องการแรงงาน
ที่สำเร็จระดับปริญญาตรีมีจำนวนมากที่สุด ในขณะที่อัตราการขยายตัวของความต้องการแรงงานที่สำเร็จ
ระดับปริญญาโทมีสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 5.01 ต่อปี
			 ผลการศึกษาอุปสงค์แรงงานจำแนกตามสาขาที่สำเร็จการศึกษา พบว่า ความต้องการ
แรงงานที่สำเร็จการศึกษาสาขาเกษตรศาสตร์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และมีอัตราการขยายตัวสูงที่สุดคิดเป็นร้อยละ
8.96 ต่อปี โดยเฉพาะผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีและสูงกว่า ในขณะที่ความต้องการของตลาด
แรงงานผู้ที่สำเร็จระดับปวส. หรืออนุปริญญาในสาขาเกษตรศาสตร์มีอัตราการขยายตัวต่ำที่สุด ส่วนผู้ที่สำเร็จ
การศึกษาสาขาการบริการมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเป็นอันดับสองรองจากสาขาเกษตรศาสตร์ โดยคิดอัตราการขยาย
ตัวเป็นร้อยละ 6.64 ต่อปี และตลาดแรงงานมีความต้องการเพิ่มขึ้นในทุกระดับการศึกษา โดยระดับการศึกษา
ที่มีอัตราการขยายตัวสูงที่สุด คือผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี ผู้ที่สำเร็จสาขาการศึกษามีอัตรา
การขยายตัวร้อยละ 5.75 ต่อปี ซึ่งตลาดแรงงานมีความต้องการแรงงานผู้ที่สำเร็จสาขานี้ในระดับสูงกว่า
ปริญญาตรี
			 นอกจากนี้สาขาสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ เป็นสาขาที่มีอัตรา
การขยายตัวของความต้องการแรงงานใกล้เคียงกัน คิดเป็นร้อยละ 3.56 ต่อปี ร้อยละ 4.19 ต่อปี และร้อยละ
3.10 ต่อปี ตามลำดับ ซึ่งตลาดแรงงานต้องการบุคลากรที่สำเร็จสาขาสังคมศาสตร์ในระดับปวช. และบุคลากร
ที่สำเร็จสาขาวิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ในระดับสูงกว่าปริญญาตรีมากที่สุด ส่วนความต้องการ
แรงงานที่สำเร็จสาขาสุขภาพและสวัสดิการมีอัตราการขยายตัวต่ำที่สุด โดยคิดเป็นร้อยละ 1.72 ต่อปี โดย
แรงงานที่สำเร็จระดับปวช. มีอัตราการขยายตัวสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 24.29 ต่อปี แต่แรงงานที่สำเร็จในระดับ
สูงกว่าปริญญามีอัตราการขยายตัวที่ติดลบมากที่สุดร้อยละ -33.33 ต่อปี ในขณะที่สาขาที่มีอัตราการขยายตัว
ติดลบ คือ สาขามนุษยศาสตร์ และความต้องการแรงงานสาขามนุษยศาสตร์ระดับปริญญามีอัตราการขยายตัว
ที่ติดลบร้อยละ -2.80 ต่อปี เนื่องจากตลาดแรงงานมีความต้องการแรงงานที่สำเร็จสาขามนุษยศาสตร์ลดลง
อย่างมากในทุกระดับการศึกษา
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2) การคาดประมาณอุปทานแรงงาน
			 อุปทานแรงงานในประเทศไทยมีแนวโน้มทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปจากอดีต เนือ่ งจากการเปลีย่ นแปลง
ของโครงสร้างประชากรของไทย ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อจำนวนอุปทานของแรงงาน แนวโน้มประชากร
วัยแรงงานโดยรวมในอีก 5-10 ปีข้างหน้ามีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นแต่ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มประชากรอายุ 30 ปีขึ้นไป
และในปี พ.ศ. 2578 ประชากรไทยจะเป็นประชากรสูงอายุจำนวนมาก ในขณะที่ประชากรเกิดใหม่มีอัตรา
การเกิดที่ลดลงอย่างชัดเจน ซึ่งการประมาณกำลังแรงงานจำแนกตามระดับการศึกษาได้ทำการศึกษาในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา ปริญญาตรี และ
ปริญญาโท และจำแนกตามสาขาวิชาที่ศึกษา โดยผลการศึกษากำลังแรงงานที่สำเร็จการศึกษาในระดับปวช.
พบว่า กำลังแรงงานโดยภาพรวมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นซึ่งมีอัตราการขยายตัวร้อยละ 2.85 ต่อปี โดยกำลังแรงงาน
ส่วนใหญ่ศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ การผลิต และการก่อสร้าง มีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ อัตรา
การขยายตัวของกำลังแรงงานคิดเป็นร้อยละ 2.31 ต่อปี ซึ่งเป็นอัตราที่ต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับกำลังแรงงานที่
ศึกษาสาขาการศึกษา และสุขภาพและสวัสดิการซึ่งมีสัดส่วนกำลังแรงงานที่น้อยแต่มีอัตราการขยายตัวที่สูงคิด
เป็นร้อยละ 11.12 ต่อปี และร้อยละ 9.93 ต่อปี ตามลำดับ กำลังแรงงานที่ศึกษาสาขาการบริการมีจำนวน
กำลังแรงงานที่ลดลงเรื่อยๆ มีอัตราการขยายตัวที่ลดลงร้อยละ -6.01 ต่อปี
			 สำหรับกำลังแรงงานในระดับปวส. หรืออนุปริญญา พบว่า ภาพรวมกำลังแรงงานมีอัตรา
การขยายตัวที่ลดลงคิดเป็นร้อยละ -1.30 ต่อปี เมื่อพิจารณาตามสาขาวิชา พบว่า กำลังแรงงานในระดับ ปวส.
หรืออนุปริญญา มีแนวโน้มลดลงเกือบทุกสาขาวิชา สาขาวิชาที่มีอัตราการขยายตัวลดลงมากที่สุด คือ สาขา
การบริการ รองลงมา คือ สาขาสังคมศาสตร์ ธุรกิจ และกฎหมาย และสาขาสุขภาพและสวัสดิการ ตามลำดับ
ส่ ว นสาขาวิ ช าที่ ก ำลั ง แรงงานมี อั ต ราการขยายตั ว ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ได้ แ ก่ สาขาวิ ศ วกรรมศาสตร์ การผลิ ต และ
การก่อสร้าง สาขาเกษตรศาสตร์ และสาขาอื่นๆ
			 ในระดับปริญญาตรีโดยภาพรวมมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นจาก 5.44 ล้านคน ในปี พ.ศ. 2559
เป็น 9.03 ล้านคน ในปี พ.ศ. 2568 อัตราการขยายตัวคิดเป็นร้อยละ 5.77 ต่อปี เมื่อพิจารณาตามสาขาวิชา
พบว่า กำลังแรงงานส่วนใหญ่สำเร็จสาขาวิชาสังคมศาสตร์ ธุรกิจ และกฎหมาย คิดเป็นร้อยละ 50 ของกำลัง
แรงงานในระดับปริญญาตรี และมีอัตราการขยายตัวที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.58 ต่อปี ส่วนกำลังแรงงานในสาขาวิชา
วิศวกรรมศาสตร์ การผลิต และการก่อสร้างมีอัตราการขยายตัวสูงที่สุดคิดเป็นร้อยละ 11.19 ต่อปี ในขณะที่
สาขาวิชาที่กำลังแรงงานมีแนวโน้มลดลงมากที่สุด คือ สาขาเกษตรศาสตร์ และเป็นสาขาวิชาที่กำลังแรงงาน
ศึ ก ษาในระดั บ ปริ ญ ญาตรี น้ อ ยที่ สุ ด คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 1.96 ของกำลั ง แรงงานในระดั บ ปริ ญ ญาตรี ในปี 

พ.ศ. 2559 และมีแนวโน้มลดลงเหลือเพียงร้อยละ 0.33 ของกำลังแรงงานในระดับปริญญาตรี ในปี พ.ศ. 2568
			 อุปทานแรงงานจำแนกตามระดับการศึกษา ในกลุ่ม S&T และ Non- S&T
			 ผลการคาดประมาณอุปทานแรงงานในกลุ่ม S&T พบว่า กำลังแรงงานที่สำเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรีมสี ดั ส่วนทีส่ งู ทีส่ ดุ โดยกำลังแรงงานทีส่ ำเร็จปริญญาตรีมจี ำนวน 1.42 ล้านคน ในปี พ.ศ. 2559 

และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเป็น 2.61 ล้านคน ในปี พ.ศ. 2568 ซึ่งมีอัตราการขยายตัวร้อยละ 7.01 ต่อปี สัดส่วน
กำลังแรงงานในกลุ่มปริญญาตรีมีมากที่สุดเนื่องจากกำลังแรงงานส่วนใหญ่เลือกเรียนในระดับปริญญามากกว่า
ในระดับปวช.และปวส. นอกจากนี้กำลังแรงงานบางส่วนที่สำเร็จการศึกษาในระดับปวส.ได้เข้าศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาตรีจึงทำให้สัดส่วนกำลังแรงงานกลุ่มนี้มีจำนวนมาก ส่วนกำลังแรงงานในระดับปริญญาเอก
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มีอัตราการขยายตัวที่มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 17.28 ต่อปี รองลงมาเป็นกลุ่มกำลังแรงงานที่สำเร็จในระดับ
ปริญญาตรี และปริญญาโท ตามลำดับ
			 สำหรับการคาดประมาณอุปทานแรงงานในกลุ่ม Non-S&T พบว่า แนวโน้มกำลังแรงงาน
ที่สำเร็จระดับปริญญาตรีเป็นกลุ่มที่มีสัดส่วนมากที่สุด ส่วนกำลังแรงงานที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท
มีอัตราการขยายตัวที่มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 7.24 ต่อปี รองลงมาคือ ระดับปริญญาตรีและปริญญาเอก 

คิดเป็นร้อยละ 5.31 ต่อปี และร้อยละ 1.62 ต่อปี ตามลำดับ ระดับปริญญาโทมีอัตราการขยายตัวที่มากที่สุด
เนื่องจากค่านิยมของสังคมที่ประชากรเรียนในระดับสูงเพิ่มขึ้นจึงส่งผลให้กำลังแรงงานในระดับการศึกษาที่สูง
มีอัตราการขยายตัวที่มาก ในขณะที่กำลังแรงงานที่สำเร็จการศึกษาระดับปวช. และปวส.หรืออนุปริญญา
มีอัตราการขยายตัวที่ต่ำคิดเป็นร้อยละ 0.36 ต่อปี และร้อยละ -7.99 ต่อปี
		
3) การเปรียบเทียบผลการคาดประมาณอุปสงค์และอุปทานของแรงงาน
			 3.1) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
				 ผลการคาดประมาณอุ ป สงค์ แ ละอุ ป ทานของแรงงานในระดั บ ปวช. พบว่ า ในปี 

พ.ศ. 2563 สาขาสังคมศาสตร์ ธุรกิจ และกฎหมาย จะเป็นสาขาที่มีความต้องการแรงงานมากกว่ากำลัง
แรงงานที่มีอยู่จริง หรือเกิดอุปสงค์ส่วนเกินมากที่สุด และเป็นสาขาที่มีแนวโน้มที่จะเกิดอุปสงค์ส่วนเกินสูงสุด
ถึง 0.22 ล้านคน ในปี พ.ศ. 2568 รองลงมาคือ สาขาการบริการ สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากผู้เข้าศึกษาในระดับ
ปวช. มีแนวโน้มที่ลดลงส่งผลให้อัตราการขยายตัวของกำลังแรงงานในสาขาวิชาดังกล่าวมีน้อยกว่าอัตรา
การขยายตัวของความต้องการแรงงาน จึงทำให้กำลังแรงงานไม่เพียงพอต่อความต้องการ นอกจากนี้สาขาที่มี
ความต้องการแรงงานในระดับ ปวช. มากกว่ากำลังแรงงานที่มีอยู่ในตลาดได้แก่ สาขาการศึกษา สาขา
เกษตรศาตร์ และสาขาสุขภาพและสวัสดิการ ในขณะที่สาขาวิทยาศาสตร์ และคอมพิวเตอร์มีกำลังแรงงาน
มากกว่ า ความต้องการแรงงานส่งผลให้เกิด อุ ป ทานส่ ว นในตลาดแรงงาน เนื่ อ งจากเป็ น สาขาที่ มี ผู้ ส ำเร็ จ
การศึกษามากกว่าความต้องการของแรงงานในตลาด ส่วนสาขาวิศวกรรมศาสตร์ การผลิต และการก่อสร้าง
เป็นสาขาที่มีอุปทานส่วนเกินมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับสาขาวิชาอื่นๆ
			 3.2) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
				 ผลการคาดประมาณอุปสงค์และอุปทานของแรงงานในระดับปวส. หรืออนุปริญญา
พบว่า ในปี พ.ศ. 2563 และ ปี พ.ศ. 2568 สาขาวิศวกรรมศาสตร์ การผลิต และการก่อสร้าง และสาขา
สังคมศาสตร์ ธุรกิจ และกฎหมายเป็นสาขาที่มีสัดส่วนจำนวนมากเมื่อเทียบกับสาขาวิชาอื่น แต่ความต้องการ
แรงงานมีสูงมากกว่ากำลังแรงงานที่สำเร็จการศึกษาในระดับปวส. หรืออนุปริญญา จึงส่งผลให้เกิดอุปสงค์
ส่วนเกินในตลาดแรงงานระดับปวส. หรืออนุปริญญา และเกิดอุปสงค์ส่วนเกินจำนวนที่มากกว่าสาขาวิชาอื่น
แสดงให้เห็นว่าแม้สาขาวิชานี้มีผู้ศึกษาในระดับปวส. หรืออนุปริญญา เป็นจำนวนมากนั้นยังไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการของตลาดแรงงาน ส่วนสาขาวิชาที่มีกำลังแรงงานมากกว่าความต้องการแรงงานหรือเกิดอุปทาน
ส่วนเกิน เป็นสาขาวิชาที่มีสัดส่วนจำนวนแรงงานและกำลังแรงงานไม่สูง เช่น สาขาเกษตรศาสตร์มีอุปทาน
แรงงานส่วนเกินเท่ากับ 0.004 ล้านคน ในปี พ.ศ. 2563 และมีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ เป็น 0.007 ล้านคน ในปี พ.ศ. 2568
		
4) ระดับปริญญาตรี
			 ผลการคาดประมาณอุปสงค์และอุปทานของตลาดแรงงานระดับปริญญาตรีพบว่า ในปี
พ.ศ. 2563 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์เป็นสาขาวิชาที่ความต้องการแรงงานมีมากกว่ากำลังแรงงาน เนื่องจาก
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อัตราการขยายตัวของความต้องการแรงงานในสาขาเกษตรศาสตร์เพิ่มขึ้นแต่อัตราการขยายตัวของกำลัง
แรงงานลดลงจึงส่งผลให้ความต้องการแรงงานส่วนเกินมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ในปี พ.ศ. 2568 สาขาวิทยาศาสตร์
และคอมพิวเตอร์มีความต้องการแรงงานที่สูงกว่ากำลังแรงงานในปี พ.ศ. 2563 และมีอัตราการขยายตัว
ที่เพิ่มขึ้นทั้งความต้องการแรงงานและกำลังแรงงานแต่อัตราการขยายตัวของความต้องการแรงงานมีสูงกว่า
กำลังแรงงานจึงส่งผลให้เกิดความต้องการแรงงานเพิ่มสูงขึ้นในปี พ.ศ. 2568 นอกจากนี้สาขาวิชาที่กำลัง
แรงงานยังไม่เพียงต่อความต้องการแรงงานได้แก่ สาขามนุษยศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ สาขาสุขภาพและ
สวัสดิการ และสาขาการบริการ ส่วนสาขาวิชาการศึกษา สาขาสังคมศาสตร์ธุรกิจและกฎหมาย และสาขา
วิศวกรรมศาสตร์ การผลิต และก่อสร้าง เป็นสาขาวิชาที่มีกำลังแรงงานส่วนเกินในตลาดแรงงานเป็นจำนวน
มากเพราะอัตราการขยายตัวของกำลังแรงงานเพิ่มสูงขึ้นมากกว่าความต้องการแรงงานที่แท้จริง ส่งผลให้
ภาพรวมของตลาดแรงงานในระดับปริญญาตรีมีแนวโน้มที่จะเกิดอุปทานส่วนเกินเท่ากับ 0.74 ล้านคน ในปี
พ.ศ. 2563 และเพิ่มขึ้นเป็น 2.25 ล้านคน ในปี พ.ศ. 2568 โดยสาขาวิชาที่มีกำลังแรงงานส่วนเกินมากที่สุดคือ
สาขาสังคมศาสตร์ ธุรกิจ และกฎหมาย
		
5) ระดับสูงกว่าปริญญาตรี
			 ผลการคาดประมาณอุปสงค์และอุปทานของแรงงานระดับสูงกว่าปริญญาตรีพบว่า ภาพรวม
ความต้องการแรงงานในปี พ.ศ. 2563 และปี พ.ศ. 2568 มีมากกว่ากำลังแรงงานในตลาดแรงงาน โดยในปี
พ.ศ. 2563 สาขาวิชาการศึกษามีความต้องการแรงงานส่วนเกินมากที่สุดเท่ากับ 0.15 ล้านคน และมีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นเป็น 0.43 ล้านคน ในปี พ.ศ. 2568 สาขาวิชาการศึกษาเป็นสาขาวิชาที่มีความต้องการแรงงานส่วนเกิน
สูงสุดเมื่อเปรียบเทียบกับสาขาวิชาอื่นๆ ส่วนสาขาวิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์มีความต้องการแรงงาน
ส่วนเกินเท่ากับ 0.03 ล้านคน ในปี พ.ศ. 2563 และปี พ.ศ. 2568 กำลังแรงงานในสาขาสุขภาพและสวัสดิการ
มี แ นวโน้ ม ที่ จ ะมากกว่ า ความต้ อ งการแรงงานโดยมี ก ำลั ง แรงงานส่ ว นเกิ น เท่ า กั บ 0.006 ล้ า นคน ในปี 

พ.ศ. 2563 และเพิ่มขึ้นเป็น 0.032 ล้านคน ในปี พ.ศ. 2568 ส่วนสาขาสังคมศาสตร์ ธุรกิจ และกฎหมาย เป็น
สาขาที่มีอัตราการขยายตัวของกำลังแรงงานมากกว่าความต้องการแรงงานส่งผลให้เกิดกำลังแรงงานส่วนเกิน
ในปี พ.ศ. 2563 เท่ากับ 0.02 ล้านคน และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเป็น 0.05 ล้านคน ในปี พ.ศ. 2568 เนื่องจาก
เป็นสาขาวิชาที่มีสัดส่วนผู้เลือกศึกษาในระดับสูงกว่าปริญญาตรีสูงที่สุดส่งผลให้สาขาสังคมศาสตร์ ธุรกิจ และ
กฎหมาย เป็นสาขาที่มีกำลังแรงงานส่วนเกินมากที่สุด

6.2 ข้อเสนอแนะ
จากผลการศึกษาทั้งข้อมูลเชิงสถิติการศึกษา ผลการสำรวจความต้องการกำลังคนในกลุ่มภาคการผลิต
และบริการ และสาขาที่เป็นความต้องการ/ความจำเป็นของประเทศ การศึกษานโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนากำลังคน รวมทั้งการศึกษาด้านความไม่สอดคล้องระหว่างอุปสงค์และอุปทานแรงงาน การคาด
ประมาณความต้องการแรงงาน พบว่า ประเทศไทยมีปัญหาความไม่สอดคล้องระหว่างความต้องการแรงงาน
และอุปทานแรงงานทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ซึ่งปัญหาเหล่านี้ล้วนมีจุดเริ่มต้นมาจากภาคการศึกษา ทำให้
ต้องมีการหาแนวทางในการวางแผนหรือกำหนดทิศทางการผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อลดช่องว่างของความ
ไม่สมดุล ลดต้นทุนการผลิต และการสูญเสียทรัพยากรในการวางแผนการศึกษาให้กับสถานศึกษาในสังกัด เพื่อ
ให้สถานศึกษาผลิตนักเรียนนักศึกษาในสาขาวิชาที่สอดคล้องและตอบสนองความต้องการด้านเศรษฐกิจของ
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ประเทศและภูมิภาค โดยเน้นการลดผู้เรียนในบางสาขาและระดับการศึกษา โดยเฉพาะในสาขาทางด้าน
สังคมศาสตร์ และเพิ่มผู้เรียนในสาขาที่เป็นที่ต้องการและขาดแคลนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

รวมทั้ ง นำไปใช้ เ ป็ น แนวทางการกำหนดหลั ก สู ต รร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง โดยต้ อ งเน้ น หลั ก สู ต ร
ที่ตอบสนองทั้งเศรษฐกิจหลักของประเทศและเศรษฐกิจของท้องถิ่น หรืออาจจะมีการเปิดสาขาใหม่ที่สะท้อน
ถึงความต้องการในอนาคต อย่างไรก็ตาม การวางแผนการศึกษาเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน
ในเชิงปริมาณนั้นค่อนข้างทำได้ยาก เพราะสถานการณ์ตลาดแรงงานวิชาชีพบางครั้งก็เป็นไปตาม Cobweb
Model ที่ผันแปรขึ้นลงตามอุปสงค์แรงงานอย่างเป็นระบบ ตัวอย่างเช่น เมื่อผู้สำเร็จการศึกษาวิศวกรรม
ศาสตร์มีน้อยกว่าความต้องการของนายจ้าง ค่าจ้างของวิศวกรจะสูง ทำให้นักศึกษารุ่นใหม่สนใจเลือกเรียน
วิ ศ วกรรมศาสตร์ ม ากขึ้ น จนในที่ สุ ด อุ ป ทานของวิ ศ วกรจะสู ง ขึ้ น เกิ น กว่ า อุ ป สงค์ จ นค่ า จ้ า งปรั บ ตั ว ลดลง 

นักศึกษารุ่นต่อมาจึงมีแรงจูงใจที่จะเรียนวิศวกรรมศาสตร์น้อยลง ทำให้ท้ายที่สุดเกิดการผลิตวิศวกรไม่ทันกับ
ความต้องการของตลาด ทำให้เกิดอุปสงค์ส่วนเกินของวิศวกรอีกครั้งและค่าจ้างของวิศวกรก็ปรับตัวสูงขึ้น 

นักศึกษารุ่นต่อมาก็หันมาเรียนวิศวกรรมศาสตร์เพิ่มขึ้น เป็นเช่นนี้สลับไปมา นอกจากนี้ การกำหนดค่าจ้าง
ขั้นต่ำในตลาดแรงงานที่มีการแข่งขัน ตามหลักทฤษฎีด้านเศรษฐศาสตร์แรงงานนั้นจะส่งผลให้เกิดปัญหา
การว่างงาน เพราะจะทำให้แรงงานบางคนต้องโดนปลดออกจากงานในขณะที่แรงงานใหม่จะเข้าสู่ตลาด
แรงงานด้วยความหวังว่าจะได้ค่าจ้างที่สูงขึ้น แม้ว่าตำแหน่งงานที่ว่างจะมีน้อยลงก็ตาม2
การตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการหรือภาคเศรษฐกิจไม่ได้ขึ้นอยู่กับด้านปริมาณเท่านั้น
แต่ต้องคำนึงถึงด้านคุณภาพด้วย สถาบันการศึกษาจึงควรเร่งดำเนินการเพิ่มคุณภาพของผู้เรียนเพื่อเพิ่มผลิต
ภาพแรงงาน โดยพัฒนาให้ผู้สำเร็จการศึกษาสาขาอาชีวศึกษาทั้งระดับ ปวช. และ ปวส. มีสมรรถนะสอดคล้อง
กับการทำงาน และมีความสามารถในสาขาอาชีพสูงทั้งด้านความรู้และประสบการณ์ ตลอดจนมีทัศนคติที่
พึงประสงค์ในตลาดแรงงาน การเรียนการสอนต้องเน้นการปฏิบัติเป็นสัดส่วนที่สูงเนื่องจากต้องไปประกอบ
วิชาชีพ ไม่ใช่ศึกษามาเพื่อเรียนต่อ ซึ่งปกติก็มีสัดส่วนที่น้อยอยู่แล้ว ดังนั้นควรมีมาตรการหลักให้ผู้สำเร็จปวช.
และ ปวส. เข้าสู่ตลาดแรงงานให้ได้มากที่สุด เช่น การส่งเสริมมาตรการเรียนอาชีวศึกษาพร้อมมีงานทำ ผ่าน
ระบบทวิ ภ าคี ห รื อ การเรี ย นพร้ อ มกั บ การทำงานในสถานประกอบการ ซึ่ ง จำเป็ น ที่ ส ถาบั น การศึ ก ษากั บ
สถานประกอบการต้องมีความร่วมมือกันเป็นอย่างดี การพัฒนาแรงจูงใจให้ผู้สำเร็จการศึกษาปวช. และปวส.
เข้าสู่ตลาดแรงงานก่อนศึกษาต่อนั้นสำคัญมาก เพราะตามหลักทฤษฎีเศรษฐศาสตร์แรงงานนั้น แรงงานจะ
ตัดสินใจว่าจะทำงานหรือไม่ จะทำงานกี่ชั่วโมง จะพัฒนาทักษะอะไรให้กับตนเอง จะลาออกเมื่อไหร่ จะ
ประกอบอาชีพใด จะเข้าเป็นสมาชิกของสหภาพแรงงานหรือไม่ และจะทุ่มเทเวลาพยายามทำงานมากน้อย
เพียงใด โดยการตัดสินใจเหล่านี้จะอยู่บนพื้นฐานของความพยายามสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดให้กับตนเอง 

การตัดสินใจเข้าสู่ตลาดแรงงานก่อให้เกิดอุปทานแรงงาน ไม่ใช่เฉพาะในเชิงของจำนวนแรงงาน แต่รวมถึงในเชิง
คุณภาพของทักษะที่แรงงานเหล่านั้นมีให้แก่นายจ้างด้วย โดยมากแรงงานจะพยายามแสวงหาคุณภาพชีวิตที่ดี
ที่สุดให้กับตนเองโดยการทุ่มเทเวลาและความพยายามทั้งหมดไปกับกิจกรรมต่างๆ ที่จะทำให้ตนเองได้รับ
ค่าจ้างที่สูงมากขึ้น3

2
3

Borjas, 2000; บุญจง หันจางสิทธิ์, 2543
Borjas, 2000; บุญจง หันจางสิทธิ์, 2543
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ทั้ ง นี้ ก ารปฏิ รู ป การศึ ก ษาของไทยในช่ ว งที่ ผ่ า นมา จะปฏิ รู ป แต่ เ ฉพาะด้ า นอุ ป ทาน คื อ การจั ด
การศึ ก ษาให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพอย่ า งรั บ ผิ ด ชอบ จนผู้ ที่ ผ่ า นระบบการศึ ก ษาทุ ก คนไม่ ว่ า จะเป็ น ผู้ มี ร่ า งกาย 

สติปัญญาปกติหรือผู้ที่มีร่างกายและสติปัญญาไม่ปกติก็ตาม ทุกคนได้รับ “สิทธิ” เท่าเทียมกันตามรัฐธรรมนูญ
ฉบับปัจจุบัน พ.ศ. 2559 อย่างน้อย 12+2 ปี แต่ที่สำคัญนอกเหนือจากที่ประเทศชาติจะต้องรับผิดชอบ ผลิต
คนดี คนเก่ง แล้วผู้ที่จบจากระบบการศึกษาที่ต้องการทำงานจะต้องได้ทำงานตามความต้องการของประเทศ
ตามความต้องการของสถานประกอบการ คือ ผลิตบุคลากรได้ตรงกับอุปสงค์ของตลาดแรงงาน สำหรับ
ประเทศไทยตามกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ระยะยาว 20 ปี มีจุดมุ่งหมายชัดเจนที่จะทำให้
ประเทศไทยเกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยนำพาประเทศไทยไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูงให้ได้ ซึ่ง
รายละเอียดได้ทบทวนไว้แล้วในบทที่ 2
อย่ า งไรก็ตาม ในการดำเนินการด้ า นอุ ป สงค์ ที่ มี ต่ อ แรงงาน4 ขึ้ น กั บ ความสามารถในการพั ฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศตามแผนปฏิรูปประเทศในช่วง 20 ปีข้างหน้า และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ซึ่งมีนักเศรษฐศาสตร์หลายท่าน เช่น กอบศักดิ์ ภูตระกูล และ
ดร. ศุภวุฒิ สายเชื้อ มีความห่วงใยถึงภาพหมายในอนาคตของประเทศ5 อาจจะต้องเผชิญสิ่งแวดล้อมในการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ไม่ค่อยเอื้อต่อการพัฒนา (เหมือนเช่นในอดีต) ซึ่งมีประเด็นที่ต้องเผชิญ ดังนี้
1. เป้าหมายด้านความสามารถในการแข่งขัน (Competitiveness) ซึ่งประเทศไทย ในช่วง 10 ปีที่
ผ่านมา ผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยขยายตัวเพียงร้อยละ 2.2 ต่ำกว่าประเทศเพื่อนบ้านที่เพิ่งเข้าสู่ประเทศที่มีรายได้
สูงถึง 1 เท่า สาเหตุสำคัญ คือ ประเทศไทยมีภาคการเกษตรที่ใหญ่ มีเนื้อที่ทำการเกษตรมากกว่า 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 เพื่อ
ให้การพัฒนาเป็นไปโดยต่อเนื่องโดยเฉพาะโครงสร้างพื้นฐานด้วยการพัฒนาอุตสาหกรรม 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 จังหวัดคือ ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา กล่าวโดยสรุปคือ รัฐบาล
ปัจจุบันวางรากฐานการปฏิรูปเศรษฐกิจไว้ 3 ด้าน ดังนี้
		 1. การยกระดับประสิทธิภาพ โดยเน้น 3 ด้านคือ 1) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 2) การสร้าง
อุตสาหกรรมและธุรกิจในอนาคต และ 3) สร้างกระบวนการใหม่ในการผลิตและพัฒนาฝีมือแรงงาน
4
5

อุปสงค์แรงงานเป็น derived demand จากการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม.
กอบศักดิ์ ภูตระกูล “อนาคตเศรษฐกิจไทย” กรุงเทพธุรกิจ ,22 สิงหาคม 2559 ทัศนะ หน้า 9
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		 2. ลดความเหลือ่ มล้ำ สร้างโอกาสให้ทกุ คนอย่างเท่าเทียมกันมากขึน้ ปรับปรุงความไม่เท่าเทียมกัน 

ด้านรายได้และทรัพย์สิน เป็นต้น
		 3. สร้างความยั่งยืนให้กับการพัฒนา ซึ่งเป็นการปฏิรูปกรอบการเงินและการคลังของประเทศ
ขจัดนโยบายประชานิยมสุดโต่ง (ที่ไม่คำนึงถึงระยะทางการคลังการเงินระยะยาว) เสริมสร้างระบบการออม
ฐานรากให้มีความเข้มแข็งและมีธรรมาภิบาล เป็นต้น
จากเป้าประสงค์ดังกล่าว มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมคือ
1. ยกระดับการผลิตของประเทศ โดยเฉพาะภาคเกษตรและอุตสาหกรรมให้สูงขึ้นตาม scenario
ระดับสูง เพราะว่าถ้าล้มเหลวเข้าสู่ scenario ระดับต่ำ มาตรฐานความเป็นอยู่ของคนไทยจะแย่ลงและอาจจะ
เข้าสู่ประเทศที่มีรายได้ต่ำ เกิดความยากลำบาก ประเทศไทยคงไม่สามารถพึ่งพาการส่งออกและการลงทุนภาค
เอกชนได้ดังเช่นในอดีต จำเป็นต้องสร้างผลผลิตใหม่จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมและมีความสามารถหรือ
สมรรถนะของแรงงานที่สอดคล้องกัน
2. ขีดความสามารถในเรื่องนวัตกรรมของไทยยังไม่สูงจากการสำรวจขององค์การทรัพย์สินทาง
ปัญญาแห่งโลก (wipo) ได้ประกาศผลในปี พ.ศ. 2559 ให้ประเทศไทยอยู่ลำดับที่ 52 ต่ำกว่ามาเลเซีย ซึ่งอยู่ที่
35 ปัจจุบันนี้ (จากบทความของ นครินทร์ ศรีเลิศ6) พบว่า SMEs รู้จักนโยบายประเทศไทย 4.0 ร้อยละ 60.7
เห็นว่าการจะก้าวกระโดดจากอุตสาหกรรม 2.0 3.0 ไปสู่ 4.0 เป็นไปได้ยาก แต่นักธุรกิจโดยทั่วไปร้อยละ 76.1
เข้าใจว่าการที่จะยกระดับธุรกิจในปัจจุบันจำเป็นต้องอาศัยนวัตกรรมและเทคโนโลยี นักธุรกิจในประเทศไทย
ส่วนใหญ่ตระหนักรู้แต่จำเป็นต้องอาศัยการสนับสนุนส่งเสริมจากรัฐบาลให้ช่วยขจัดปัญหาอุปสรรคอย่าง
จริงจังเพื่อให้บรรลุนโยบายประเทศไทย 4.0
ดั ง นั้ น การวางแผนการผลิ ต กำลั ง คนและการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาควรสอดรั บ กั บ ทิ ศ ทาง
ในการพัฒนาประเทศระยะ 20 ปี และตามกรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ฉบับที่ 12 ที่ให้ความสำคัญกับการกำหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มี
รายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง โดยกำหนดตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ ให้ประเทศไทย
เป็นประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ของ
ภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ (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
พื้ น ที่ ไ ม่ ติ ด ชายแดน เช่ น การก่ อ สร้ า งเขตพื้ น ที่ เ ศรษฐกิ จ พิ เ ศษภาคตะวั น ออก (Thailand’s Eastern
Economic Corridor : EEC) โดยต้องมีการกำหนดเป็นยุทธศาสตร์เพื่อนำไปขับเคลื่อนการผลิตและพัฒนา
กำลังคนไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม ดังนี้
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 :

ปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับการศึกษาให้เป็นที่ยอมรับ

เป้าประสงค์ :

เพื่ อ เพิ่ ม ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการศึ ก ษาของนั ก เรี ย นทุ ก ระดั บ ให้ สู ง กว่ า เกณฑ์ ม าตรฐาน 

โดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษให้อยู่ในระดับมาตรฐาน
สากล
เป้าหมาย :
คุณภาพหรือผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาวิชาหลักของทุกระดับสูงกว่าร้อยละ 50 (เฉลี่ย
ทุกระดับการศึกษายกเว้นระดับอุดมศึกษา)
กลยุทธ์/มาตรการ : 1. เร่งปรับวิธีการทดสอบมาตรฐาน เพื่อทดสอบนักเรียนทุกชั้นเรียนทุกปีแล้วนำผลมา
ปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง และนำผลการประเมินมาเป็นเครื่องมือใน
การให้คุณให้โทษกับผู้บริหารสถานศึกษา ทั้งนี้การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้
ยังควรยึดหลักการประเมินตามสภาพจริง (authentic assessment) ดังที่ระบุไว้ใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อเป็นหลัก
ประกันว่าผู้เรียนมีความสามารถนำความรู้ไปใช้ได้ในชีวิตจริง และจะมีความสามารถ
ในการประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะที่ได้รับการพัฒนาในสถานศึกษา
เพือ่ ความเจริญก้าวหน้าของตนเองและสังคมในสถานการณ์ทไี่ ม่เคยประสบมาก่อนได้ 

ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของความสามารถในการสรรสร้างนวัตกรรม
2. 		ปฏิรูปการเรียนการสอน โดยการปรับปรุงหลักสูตรและวิธีการเรียนการสอนใหม่
ตามทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
3. 		นำระบบเทคโนโลยีเข้ามาช่วยสนับสนุนในกระบวนการเรียนการสอนโดยเฉพาะ
จั ด ตั้ ง ระบบโรงเรี ย นพี่ โรงเรี ย นน้ อ ง การเรี ย นการสอนที่ มี คุ ณ ภาพสู ง โดยอาศั ย
สื่อทางไกลและการแลกเปลี่ยนผู้สอน
ผู้รับผิดชอบหลัก : กระทรวงศึกษาธิการ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 :
เป้าประสงค์ :

ยกระดั บ คุ ณ ภาพการศึ ก ษาในระดั บ อาชี ว ศึ ก ษาและอุ ด มศึ ก ษาให้ มี ม าตรฐาน
สอดคล้องกับความต้องการของสาขาการเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ

เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษา มีคุณภาพหรือความ
สามารถสอดคล้องกับความต้องการของภาคการผลิตและบริการต่างๆ เพิ่มขึ้นทุกปี
เป้าหมาย :
ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษามีคุณภาพหรือความสามารถตรงตามความต้องการ
ของภาคการผลิตและบริการ (ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80)
กลยุทธ์/มาตรการ : 1. 	การศึกษาในระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาควรเน้นและเข้มงวดด้านคุณภาพ
มากกว่าจำนวน เช่น สนับสนุนระบบสหกิจศึกษา (Corporate Education) และ
ทวิภาคี (Dual Vocational Education) ให้มากที่สุดโดยอาศัยความร่วมมือจาก
สถานประกอบการในท้องถิ่นที่มีความพร้อม ควบคู่ไปกับการยกระดับความพร้อม
ของสถานประกอบการในการรองรับนักเรียน/นักศึกษาฝึกงาน
2. สนับสนุนให้สถานศึกษาต่างๆ มีการแข่งขันกันในเชิงคุณภาพ และเน้นสาขาวิชาที่
สถานศึกษานั้นๆ มีความเชี่ยวชาญ ควบคู่ไปกับการวางแผนอย่างเป็นระบบด้วย
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ผู้รับผิดชอบหลัก :

ความระมัดระวังไม่ให้การจัดการศึกษาเป็นไปตามความพร้อมและความถนัดของ
สถานศึกษา (supply-driven) มากเกินไป โดยไม่คำนึงถึงความต้องการของตลาด
แรงงาน
3. 		นำมาตรฐานอาชีพหรือมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เข้ามาร่วมพิจารณาปรับปรุง
หลักสูตร เพื่อให้ผู้สำเร็จอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา มีคุณภาพตรงตามความต้องการ
ของผู้ประกอบการ
4. 		ใช้เกณฑ์ความเป็นเลิศและเกณฑ์เฉลี่ยของการมีงานทำของบัณฑิตเป็นเครื่องมือใน
การได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล
5. 		สถานศึกษาควรประสานความร่วมมือกับคณะกรรมการฯ และ/หรือ คณะกรรมการ
พัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพแห่งชาติ (กพร.ปช.) เพื่อร่วมแลก
เปลี่ยนข้อมูลและสนันสนุนการพัฒนาคุณภาพแรงงาน
กระทรวงศึกษาธิการ (สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา รวมทั้งสถานศึกษาเอกชนในสังกัดที่เปิดสอนในระดับอุดมศึกษาและ
อาชีวศึกษา)

ยุทธศาสตร์ ที่ 3 : การเพิ่มจำนวนและคุณภาพผู้สำเร็จการศึกษาสายอาชีวศึกษา โดยเฉพาะด้าน S&T
เป้าประสงค์ :

เพื่อเพิ่มจำนวนและสมรรถนะของผู้สำเร็จการศึกษาสายอาชีวศึกษา โดยเฉพาะการเพิ่ม
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาสายอาชีวศึกษาในด้าน S&T เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการ
เป้าหมาย :
จำนวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาเลือกเรียนสายอาชีวศึกษาเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 60
ภายใน 5 ปี โดยเน้นด้าน S&T เป็นหลัก และมีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการ
ของสาขาการเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ
กลยุทธ์/มาตรการ : 1. 	สนับสนุนให้มีมัธยมศึกษาสายเทคนิค (กรณีไม่ต้องการเลือกเรียนสายอาชีวศึกษา
โดยตรง) มากขึ้น กรณีที่ผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต้องการเรียนต่อจะสามารถทำงานใน
สาขาขาดแคลนแรงงานระดับกึ่งฝีมือ (semi-skilled) ได้
2. 	ในระดับอาชีวศึกษาควรปรับสัดส่วนของผู้เลือกเรียนสายช่าง(S&T) ให้มากขึ้นจน
มากกว่าสายที่ไม่ใช่ช่าง เช่น บัญชี บริหารธุรกิจ เป็นต้น
3. 	ปรับวิธีการสอนเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนสายช่าง (S&T) ทั้ง “ทำเป็นและคิดเป็น” และ
เป็น “คนดี”โดยเน้นภาคปฏิบัติจริง เช่น โดยการใช้ระบบ “ทวิภาคี” “โรงเรียนโรงงาน” ให้ครอบคลุมทุกสถานศึกษาสายอาชีพทั่วประเทศ
4. 	สนับสนุนห้องทดลอง/ปฏิบัติการให้ทันสมัยอยู่เสมอ โดยทุกวิทยาลัยไม่จำเป็นต้องมี
เหมือนกัน แต่ควรเน้นในเรื่องการใช้สิ่งอำนวยความสะดวกด้านนี้ร่วมกัน
5. 	สอดแทรกเจตคติและวินัยในการทำงานเข้าไปในกระบวนการศึกษาและปฏิบัติเพื่อ
ให้ผู้เรียนมีความซื่อสัตย์ อดทน ขยันหมั่นเพียร และตรงต่อเวลา ยกระดับในเรื่อง
ของภาษา โดยเฉพาะภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์
เพื่อให้สามารถใช้งานได้จริง (core competency)
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ผู้รับผิดชอบหลัก :

6. 	สนั บ สนุ น บทบาทของภาคเอกชนในการแบ่ ง เบาภาระในการผลิ ต บุ ค ลากรสาย
อาชีวศึกษาและ/หรือสายเทคโนโลยี
กระทรวงศึกษาธิการ (สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษารวมทั้งสถานศึกษา
เอกชนในสังกัดและสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา), สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.), สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และนวัตกรรม (สวทน.)

ยุทธศาตร์ที่ 4 : การนำระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพมาพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร
เป้าประสงค์ :

เพื่อใช้ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ (Vocation Qualification System) เป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาความสามารถ (competencies) ของกำลังคน
เป้าหมาย :
ลดช่องว่างของความไม่สอดคล้องของอุปสงค์อุปทานในตลาดแรงงานภายในปี 2563
กลยุทธ์/มาตรการ : 1. 	ประสานและบูรณาการการทำงานร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
2. 	เร่งปรับหลักสูตรตามมาตรฐานอาชีพและ/หรือมาตรฐานสมรรถนะ เพื่อยกระดับ
คุณภาพการศึกษา รวมทั้งเพิ่มการฝึกอบรม
3. 	เชื่อมโยงโลกการเรียน(คุณวุฒิการศึกษา) กับโลกการทำงาน(คุณวุฒิวิชาชีพ) เข้าด้วย
กันภายใต้กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (National Qualifications Framework ; NQF)
ผู้รับผิดชอบหลัก : สำนักงานมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

(ร่วมกับกระทรวงแรงงานและ สศช.)
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การบริหารจัดการความไม่สอดคล้องระหว่างอุปสงค์และอุปทาน
เป้าประสงค์ :

1. 	ในระยะสั้น มุ่งแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาความไม่สอดคล้องของอุปสงค์และอุปทาน
เนื่องมาจากการขาดข้อมูลและ/หรือคุณภาพของแรงงานไม่ตรงกับความต้องการ
ของสถานประกอบการ
2. 	ในระยะยาวมุ่งพัฒนาการแนะแนวการศึกษาและแนะแนวอาชีพที่เป็นที่ต้องการของ
ตลาดมาเป็นเครื่องมือในการลดความไม่สอดคล้องของผู้สำเร็จการศึกษาตามความ
ต้องการของตลาดแรงงาน
กลยุทธ์/มาตรการ : 1. 	ลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานทุกระดับการศึกษา ให้ลดลงร้อยละ 5-10 ของ
จำนวนที่ขาดแคลนทุกปี (เฉลี่ยทุกระดับการศึกษา)
2. 	เพิ่มระบบการศึกษาตามข้อตกลง (MOU) ระหว่างสถานศึกษาที่ผลิตและหรือ
พัฒนากำลังคนกับผู้ใช้แรงงานโดยตรงให้กระจายไปทุกกลุ่มจังหวัด
กลยุทธ์/มาตรการ : 1. 	มี ก ลไกการประสานงานในระดั บ ประเทศเพื่ อ เชื่ อ มโยงยุ ท ธศาสตร์ ใ นการเพิ่ ม
ขีดความสามารถในระดับประเทศ
2. 	สร้างกลไกในการประสานความร่วมมือระหว่างการพัฒนากำลังคนในระดับประเทศ
และการพัฒนากำลังคนในระดับ (กลุ่ม) จังหวัด โดยสนับสนุนให้มีการจัดทำแผน
พัฒนากำลังคนในระดับจังหวัดที่สอดคล้องกับสถานการณ์แรงงานของจังหวัดนั้นๆ
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ผู้รับผิดชอบหลัก :

3. 	สร้ า งความร่ ว มมื อ ระหว่ า งสถานศึ ก ษาที่ ผ ลิ ต บุ ค ลากรในระดั บ ต่ า งๆ กั บ สถาน
ประกอบการในกลุ่มจังหวัดโดยตรงเพื่อผลิตและ/หรือพัฒนากำลังคนให้สอดคล้อง
กับความต้องการของผู้ใช้งาน
4. 	กระทรวงศึกษาธิการควรผ่อนปรนกฎระเบียบและสนับสนุนการเปิดหลักสูตรสาขา
วิ ช าใหม่ ๆ ที่ เ ป็ น ที่ ต้ อ งการของตลาดแรงงานแต่ ส ถานศึ ก ษาอาชี ว ศึ ก ษาและ
อุดมศึกษายังขาดความพร้อมด้านบุคลากร โดยการผ่อนปรนกฎระเบียบจำนวน
อาจารย์ประจำหลักสูตร และสนับสนุนงบประมาณเพื่อประสานความร่วมมือกับ
สถานศึกษาในต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศเพื่อจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรดังกล่าวในประเทศไทย มิฉะนั้นแล้วการจัดการศึกษาของไทยจะเป็นไป
ตามความพร้อมของสถานศึกษาเป็นหลัก (supply-driven) และยากที่จะปรับ
เปลี่ยนเป็นการจัดการศึกษาที่คำนึงถึงความต้องการของตลาดแรงงาน (demanddriven) มากขึ้นได้
5. 	ควรพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาทั้งอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
ที่ใช้นวัตกรรมเป็นฐานในการดำเนินธุรกิจ เพราะ start-up คือแหล่งสร้างงานใหม่ๆ
ที่ไม่เคยมีอยู่มาก่อน เพื่อเป็นเครื่องมือในการยกระดับตลาดแรงงานไทยให้หลุดพ้น
จากการติดกับดักการใช้แรงงานระดับล่าง และหันมาใช้แรงงานที่สำเร็จการศึกษา
ระดับสูง โดยเฉพาะอย่างยิง่ ระดับปริญญาตรีทมี่ อี ปุ ทานส่วนเกินอยูเ่ ป็นจำนวนมากได้
กระทรวงศึกษาธิการ (หน่วยงาน กรอ- ศธ ในระดับประเทศและ กรอ-ศธ ในระดับ
จังหวัด หรือกลุ่มจังหวัด ซึ่งควรจะมีการจัดตั้งโดยเร็ว)

จากการกำหนดยุทธศาสตร์ทั้ง 5 ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาของทุกระดับการศึกษาให้เป็นที่ยอมรับ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษาในระดับ
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษาให้มีมาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของสาขาการเกษตร อุตสาหกรรม และ
บริการ ยุทธศาสตร์ ที่ 3 การเพิ่มจำนวนและคุณภาพผู้สำเร็จสายอาชีวศึกษา โดยเฉพาะด้าน S&T ยุทธศาตร์
ที่ 4 การนำระบบคุ ณ วุ ฒิ วิ ช าชี พ และมาตรฐานอาชี พ มาพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต ร และยุ ท ธศาสตร์ ที่ 5 

การบริหารจัดการความไม่สอดคล้องระหว่างอุปสงค์และอุปทาน จำเป็นต้องมีกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
โดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาต้องเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เหล่านี้ เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมาย “สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาเป็นองค์กรหลักด้านการจัดทำและพัฒนาแผนการศึกษา
แห่ ง ชาติ พั ฒ นานโยบาย แผนมาตรฐานการศึ ก ษาและกฎหมายการศึ ก ษาของชาติ เพื่ อ ให้ ค นไทยได้ มี
การศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม” สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจะต้องประสานและ
บูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในกระทรวงศึกษาธิการและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานตามภารกิจของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาเป็นไปได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
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ดังนั้นกรอบแนวคิดในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และภารกิจของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
จะเห็นได้วา่ เกีย่ วข้องกับการดำเนินงานของหลายหน่วยงาน ประกอบด้วย หน่วยงานภายใต้กระทรวงศึกษาธิการ
ด้วยกันเอง ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม
ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน สถานประกอบการต่างๆ ซึ่งในที่นี้หมายถึงเครือข่ายภาคประชาสังคมทั้งในและ
ต่างประเทศทั้งที่เป็นหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และสมาคม/สภาวิชาชีพ สถานประกอบการต่างๆ ดังนั้น
จากข้อเสนอแนะในยุทธศาสตร์ฯ เหล่านี้ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจะต้องเร่งประสานและบูรณาการ
การทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาตร์ต่างๆ นอกจากนี้ควรมีการติดตามและประเมินผล
ว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถทราบถึงผลสัมฤทธิ์และปัญหาอุปสรรคที่เกิดระหว่างการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
รวมถึงสามารถประเมินแนวทางในการแก้ไขปัญหา ปรับปรุงแผนและวิธีการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
หรือไม่
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สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สรุปประเด็นสำคัญ
หากพิจารณาแนวโน้มจากอดีต ใน 10 ที่ผ่านมาผู้เรียนในอาชีวศึกษามีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง
จนในปี 2558 ทางสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้ปรับปรุงแก้ไขในจุดนี้ สัดส่วนโดย
เปรียบเทียบกับนักเรียนในสายสามัญไม่ลดลงกับปีก่อนหน้า ซึ่งเห็นได้ว่าในปี 2559 นี้มีผู้สนใจมาเรียน
สายอาชีวศึกษามากขึ้น และคาดว่าในปี 2560 จะมีสัดส่วนเพิ่มมากขึ้นอีก ซึ่งในตลอดระยะเวลา 4 ปีที่อยู่ใน
ตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ทุกรัฐบาลได้ให้การสนับสนุนการอาชีวศึกษา
ทุกสมัย เนื่องจากทุกภาคส่วนรับรู้ร่วมกันว่า ประเทศต้องการกำลังคนสายอาชีวศึกษาเป็นจำนวนมาก จึงถือ
ได้ ว่ า การสนั น สนุ น จากภาครั ฐ บาลเป็ น ปั จ จั ย หนึ่ ง ที่ ช่ ว ยให้ ค นมาสนใจเรี ย นทางด้ า นอาชี ว ศึ ก ษามากขึ้ น 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ ได้เข้ามากำกับและสนับสนุนในประเด็นนี้ด้วยตนเอง แต่ปัจจัย
หลักที่ทำให้มีผู้มาเรียนในด้านอาชีวศึกษาเพิ่มขึ้น คือ ภาคเอกชน ที่มีตื่นตัวมากกว่าในอดีตเนื่องจากปัญหา
การขาดแคลนกำลังคนในการทำงาน รวมทัง้ มีตอ้ งการกำลังคนทีเ่ รียนจบแล้วสามารถทำงานได้ทนั ที โดยไม่ตอ้ ง
ไปอบรมเพิ่ม ทำให้ระบบทวิศึกษามีบทบาทมากขึ้น ทั้งนี้ เริ่มแรกมีบริษัทที่เข้าร่วมทวิศึกษามีจำนวนไม่มาก
แต่ใน 3 ปีที่ผ่านมา ปัจจุบันมีประมาณ 9,000 บริษัทแล้ว
ทวิศึกษาเป็นการร่วมมือระหว่างบริษัทและสถานศึกษามาเขียนหลักสูตรร่วมกัน หรือในบางแห่ง
มีการคัดเลือกรับเด็กนักเรียนร่วมกันโดยให้เด็กนักเรียนมาเรียนที่สถานศึกษาของ สอศ. 50 เปอร์เซ็นต์ และอยู่
ในสถานประกอบการ/บริษัท อีก 50 เปอร์เซ็นต์ บริษัทจะช่วยสอนและฝึก และในขณะเดียวกัน ทาง สอศ. 

ก็จะส่งครูเข้าไปนิเทศก์ ดังนั้น เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว ส่วนใหญ่สถานประกอบการจะรับเด็กเข้าทำงานต่อ
ทั น ที เ นื่ อ งจากมี ทั ก ษะในการทำงานแล้ ว ทำให้ ท างบริ ษั ท ต้ อ งการเด็ ก ที่ เข้ า โครงการทวิ ศึ ก ษา อี ก ทั้ ง
มีค่าตอบแทน รายได้และสวัสดิการอื่นๆ จากการทำงานระหว่างเรียนด้วย ทำให้เป็นแรงจูงใจที่ทำให้คนเข้าสู่
การอาชีวศึกษามากขึ้น จากการตอบรับที่ดีดังกล่าว ทาง สอศ. ได้จัดตั้งศูนย์อาชีวทวิภาคีเพื่อเป็นหน่วยงาน
ประสาน พร้อมกับได้จัดตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (กรอ.อศ.)
ในปั จ จุ บั น กรอ.อศ. มี 33 กลุ่ ม อาชี พ โดยในแต่ ล ะกลุ่ ม คณะกรรมการประกอบด้ ว ยเอกชน 

90 เปอร์เซ็นต์ ทำหน้าที่คล้ายกับทวิศึกษาที่เป็นผู้บอกความต้องการในแต่ละสาขาและมาร่วมกันในการทำงาน
เช่น กลุ่มอาชีพยานยนต์และชิ้นส่วน กลุ่มอาชีพบริการยานยนต์ กลุ่มอาชีพเครื่องยนต์เล็ก กลุ่มอาชีพไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มอาชีพโรงแรมและท่องเที่ยว เป็นต้น ซึ่ง กรอ.อศ. ดำเนินงานได้ประมาณ 2 ปี และ
มี ค วามเข้ ม แข็ ง ขึ้ น ตามลำดั บ อี ก ทั้ ง รั ฐ บาลได้ มี ก ารจั ด ตั้ ง ประชารั ฐ ซึ่ ง มี ค ณะทำงาน 12 คณะ ภายใต้
คณะกรรมการสานพลังประชารัฐ ในส่วนของอาชีวศึกษาอยู่ในกลุ่ม E.2 การยกระกับคุณภาพวิชาชีพ ทำให้
เป็ น อี ก ส่ ว นที่มาเสริมการยกระดับอาชีวศึก ษามากขึ้ น ซึ่ ง ต่ อ ไปจะมี ก ารประชุ ม ระหว่ า ง กรอ.อศ. และ
ประชารัฐ E.2 เพือ่ ผนึกกำลังในการดำเนินงานร่วมมือกันต่อไป จากทีก่ ล่าวมา ทวิศกึ ษา กรอ.อศ. และประชารัฐ 

ทั้ง 3 ส่วนนี้ทำให้เห็นว่าเอกชนเข้ามามีส่วนและบทบาทในอาชีวศึกษามากขึ้น
ประเด็นสำคัญอีกประการที่ สอศ.ถูกกล่าวถึงมาโดยตลอด คือ การผลิตกำลังคนของ สอศ.ที่ไม่ตรง
ตามความต้องการ ซึ่งเมื่อได้เข้ามาทำงานร่วมกันกับภาคเอกชนในระดับลึกมากขึ้นก็พบว่า ในแท้จริงแล้ว
ภาคเอกชนเองก็ไม่สามารถระบุได้ว่ามีความต้องการกำลังเท่าไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวโน้มในระยะยาว
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ไม่สามารถระบุได้ อาจจะมีบางบริษัทที่ระบุได้แต่ไม่เกิน 3 ปี เท่านั้น ส่วนในระดับสาขาอุตสาหกรรม
ยังไม่สามารถระบุความต้องการที่แท้จริงได้ แม้ในบางหน่วยงานดำเนินการมาบ้างแล้ว เช่น สภาอุตสาหกรรม
ที่ได้จัดทำความต้องการกำลังคนใน 14 กลุ่มสาขา ร่วมมือกับหอการค้าจังหวัดในการสำรวจความต้องการแต่
ยังไม่สามารถได้ข้อมูลที่ชัดเจนได้ หรือ สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ได้ให้ข้อมูลมาแล้วแต่เป็นตัวเลขใน
ภาพรวมเท่านั้น จึงสรุปได้ว่า Demand ของประเทศยังไม่ชัดเจน ดังนั้น Supply ของ สอศ. จึงผลิตกำลังคน
ตามความพร้อม ความถนัด ความรู้และเครื่องมือของวิทยาลัยหรือสถานศึกษา จึงทำให้เกิดความไม่สอดคล้อง
ของ Demand และ Supply ยกเว้นในการศึกษาแบบระบบทวิศกึ ษาทีช่ ว่ ยลดความไม่สอดคล้องในประเด็นนีไ้ ด้
ประเด็นเรื่องผู้เรียนจบระดับ ปวช. ส่วนใหญ่ไม่เข้าสู่ตลาดแรงงาน มีเพียง 12 เปอร์เซ็นต์ เท่านั้นที่
เข้าสู่ตลาดแรงงาน นิยมศึกษาต่อระดับ ปวส. หรือ ปริญญาตรีสายเทคโนโลยี ทำให้มีผลต่อการขาดแคลน
แรงงานในระดับนี้ด้วยเช่นกัน
ส่วนประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ 10 คลัสเตอร์ ใน 5 อุตสาหกรรมเดิม และ 5 อุตสาหกรรมใหม่นั้น 

(เดิม - ยานยนต์สมัยใหม่ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ท่องเที่ยวคุณภาพ เกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ อาหาร
แปรรูป เติมใหม่ - หุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม การบินและโลจิสติกส์ เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมี ดิจิตอล 

การแพทย์ครบวงจร) เมื่อพิจารณาชื่อของแต่ละสาขาในอนาคต ซึ่งเป็นสาขาที่ต้องการผู้ที่มีความรู้และทักษะ
เฉพาะทางอย่างมาก ในปัจจุบันบางสาขา สอศ. ก็พอที่จะมีกำลังคนที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากในแต่ละคลัสเตอร์จะ
มีงานย่อยหลายสาขาที่สามารถทำงานสนับสนุนในคลัสเตอร์ได้ เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ มีสาขาที่
เกี่ยวข้องหลากหลายสาขา เช่น ช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างแมคคาทรอนิกส์ เป็นต้น ถึงแม้ยังไม่ได้มีแยกย่อยใน
สาขาที่เกี่ยวข้องกับแต่ละอุตสาหกรรมออกมาอย่างชัดเจน แต่ สอศ. ยังสามารถตอบได้ว่า ในปัจจุบัน สอศ. ได้
จัดการเรียนการสอนในสาขาที่สามารถสนับสนุนกำลังคนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเดิมและอุตสาหกรรม
ใหม่ได้
นอกจากนี้ สอศ. ต้องการเน้นในประเด็นมาตรฐานสากล ในกลุ่มอาเซียน ด้านอาชีวศึกษาของ
ประเทศไทยถือได้ว่าอยู่ในลำดับต้นเป็นรองเพียงประเทศสิงคโปร์ในบางสาขาเท่านั้น สิ่งที่กำลังดำเนินงาน คือ
การพัฒนาให้อาชีวศึกษามีมาตรฐานสูงกว่าในอาเซียน โดยมีความร่วมมือกับประเทศเกาหลี ญี่ปุ่น จีน
เยอรมนี อิสราเอล และสิงคโปร์ด้วย เริ่มดำเนินงานในบางสาขาให้มีมาตรฐานเทียบเท่ากลุ่มประเทศเหล่านี้
โดยการทำ MOU กับสถานศึกษา สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านต่างๆ ร่วมกันจัดระบบ
ความสัมพันธ์และการแลกเปลี่ยนทรัพยากร ทั้งทางด้านบุคลากร ครู ผู้เชี่ยวชาญ และทุนการศึกษา ซึ่ง
การทำให้อาชีวศึกษาของไทยมีมาตรฐานในระดับสากลก็จะส่งผลต่อภาพลักษณ์ให้คนมาเรียนด้านอาชีวศึกษา
และมีกำลังคนด้านสาขาอาชีพมากขึ้นซึ่งอาจจะช่วยลดปัญหาการขาดแคลนกำลังคนได้

ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สภาพปัจจุบันและประเด็นปัญหา
• การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 1 หรือรอบแรก (พ.ศ. 2542-2551) เน้นเรื่องมาตรฐานและการ
กำหนดมาตรฐานการเรียนรู้ ทำให้อาชีวศึกษาต้องเน้นที่ระบบสมรรถนะ โดยการร่วมมือกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทั้งหมดจัดทำระบบคุณวุฒิและเชื่อมโยงกับภาคประกอบการและระบบคุณวุฒิของประเทศด้วย แต่
ปั ญ หาของการปฏิ รู ป การศึ ก ษารอบแรก คื อ การเน้ น ที่ ก ารประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาทั้ ง ระบบมากกว่ า
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มาตรฐานการเรียนรู้ โดยมีการจัดตั้งสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน) (สมศ.) ซึ่งสถานศึกษาต้องผ่านการประเมินจาก สมศ. ทำให้สถานศึกษาไม่ได้เน้นการจัดทำหลักสูตร
• การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 หรือรอบสองเน้นเรื่องคน ทำให้มีการเน้นเรื่องหลักสูตร ส่งผล
ให้เกิดกรอบคุณวุฒิวิชาชีพขึ้นมาในการปฏิรูปการศึกษา หรือรอบ 2 (พ.ศ. 2552-2561) ที่เน้นสมรรถนะ และ
เน้นการจัดทำหลักสูตรสมรรถนะ แต่มีปัญหาหลัก คือ การไม่รู้ความต้องการที่แท้จริงของภาคเอกชน/
สถานประกอบการ เนื่องจากตอนทำหลักสูตรจัดทำเพียงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งไม่ใช่ทั้งหมด ทำให้ต้องแก้ปัญหา
โดยการเพิ่มเติมในวิชาเลือกให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการนั้นๆ ซึ่งการทำหลักสูตรจะมีความ
ยืดหยุ่น แต่บางสถานศึกษามักจะนำหลักสูตรไปใช้โดยไม่ปรับให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ
ทำให้เด็กที่จบมาไม่มีทักษะตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ
• การปรับหลักสูตรใหม่ในปัจจุบันยังไม่สามารถเห็นผลของคุณภาพการเรียนการสอนที่เพิ่มขึ้นได้
ซึ่งต้องรอไปอีกสักระยะหนึ่งถึงจะสามารถประเมินผลได้ เนื่องจากการปรับหลักสูตรใหม่ประกอบด้วยด้าน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ด้านสมรรถนะหลักสมรรถนะทั่วไป และด้านสมรรถนะตามคุณวุฒิวิชาชีพ ที่มี
การกำหนดหลักสูตรไว้คร่าวๆ เช่น ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ จะพูดถึงลักษณะนิสัยและสติปัญญา ด้าน
สมรรถนะหลักสมรรถนะทั่วไป ได้แก่ ภาษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสังคม ซึ่งหลักสูตรของภาค
การศึกษาจะมีลักษณะหลักสูตรรวมกัน แล้วถึงแยกรายละเอียด อาทิ ระบบราง จะอยู่ในสาขาเครื่องกล
เพราะต้องมีความรู้เรื่องไฟฟ้าและเครื่องยนต์ ซึ่งหลักสูตรจะเรียนพื้นฐานเพื่อให้นักเรียนนักศึกษาสามารถ
ทำงานได้หลากหลายมากกว่าไม่เฉพาะแต่ระบบรางเท่านั้น
•	  ปัจจุบันหลักสูตรอาชีวศึกษาจะเน้นหลักสูตรทวิภาคี โดยทำหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการ
ซึ่งจะเน้นที่ความต้องการของสถานประการและเติมในด้านทักษะความรู้ที่ยังขาดอยู่ แต่เนื่องจากสถานศึกษา
ร่วมทำทวิภาคีกับสถานประกอบการเพื่อตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการนั้นๆ อาจทำให้
ไม่สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการอื่นๆ
• ด้านคุณภาพการศึกษามีการวางหลักการไว้ดี แต่ปัญหาคือการไม่ปฏิบัติตามหลักการ ซึ่งเป็น
ประเด็นปัญหาที่ตัวบุคคลด้วย และอีกปัญหาใหญ่ด้านคุณภาพของเด็กไทยคือเด็กไทยไม่มีความอดทน
• ปัจจุบันเด็กอาชีวศึกษาประสบปัญหาจากการต้องประเมินคุณวุฒิวิชาชีพทั้งของสถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพและกระทรวงแรงงาน เพราะหากเด็กประเมินไม่ผ่านก็จะไม่จบการศึกษา
ข้อเสนอแนะ
• ควรจัดทำหลักสูตรตามมาตรฐานสมรรถนะต่อเนื่องจากการปฏิรูปการศึกษารอบที่ 2 และควร
ทำให้มีความชัดเจนมากขึ้น และปัจจุบันเพิ่งเริ่มมีสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ดังนั้นอาชีวศึกษา
ต้องมีการเชื่อมโยงกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพให้ชัดเจนขึ้น
• การผลิตกำลังคนของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ควรเน้นเพื่อรองรับสาขาอุตสาหกรรมที่รัฐบาล
สนับสนุน และสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมทั้งสอดคล้องกับมาตรฐานอาเซียน
ด้วย เพื่อให้การเคลื่อนย้ายแรงงานในอนาคตทำได้ง่ายขึ้น ดังนั้นหลักสูตรอาชีวศึกษาต้องเป็นหลักสูตรฐาน
สมรรถนะและมีการประกันคุณภาพทั้งระบบและเน้นเรื่องของคุณภาพของคนด้วย
• ระบบการเรียนการสอนควรให้สถานประกอบการเข้ามาร่วมกำหนดมาตรฐานและพิจารณา
รายวิชาว่าตรงตามที่สถานประกอบการต้องการหรือไม่ เช่น ปิโตรเคมี พาณิชย์นาวี
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• ควรพิจารณาถึงระบบค่าตอบแทนตามสมรรถนะของอาชีพนั้นๆ เพื่อช่วยส่งเสริมให้จำนวนผู้เรียน
อาชีวศึกษามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในอนาคต
•	  การพัฒนาหลักสูตรต้องคำนึงถึงครูผู้สอนด้วย หากมีระบบหลักสูตรสมรรถนะที่ดี แต่ครูไม่
สามารถสอนได้ คุณภาพของเด็กก็ยังคงต่ำอยู่ เพราะฉะนั้นควรทำตามขั้นตอนและเสริมสิ่งใหม่ๆ เข้าไป เช่น
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
• การเน้นคุณภาพของเด็กอาชีวศึกษาต้องให้ความสำคัญกับคนที่มาดูแลคุณภาพ เช่น สถาบัน
คุณวุฒิวิชาชีพ หรือสมาคมวิชาชีพที่มีระบบที่ดี สามารถเชื่อมโยงกันได้ทั้งระบบ โดยกำหนดเป็นระดับนโยบาย
• ควรมี ห น่ ว ยงานกลางที่ ร วมมาตรฐานอาชี พ เป็ น มาตรฐานกลางของประเทศแล้ ว ส่ ง ต่ อ มายั ง
ภาคการศึกษาให้สามารถนำมาจัดทำหลักสูตร โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำมาตรฐานอาชีพควร
มีการรวมกันให้เป็นหน่วยงานเดียว เพื่อให้สามารถส่งต่อมาตรฐานอาชีพมาให้ภาคการศึกษาจัดทำหลักสูตร
ได้ง่ายขึ้น อาทิ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพและกระทรวงแรงงานควรวางระบบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพที่ชัดเจน
เพราะระบบยังมีความเหลื่อมกันอยู่ หากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) มองภาพเชื่อมกับการศึกษา
และกระทรวงแรงงานมองภาพของการเข้าทำงาน แยกออกจากกันจะทำให้การจัดทำมาตรฐานและการจัดทำ
หลักสูตรง่ายขึ้น เนื่องจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพมีการจัดทำอาชีพย่อยๆ หากมาเชื่อมกับภาคการศึกษา
จะดีกว่าเพราะสถาบันอาชีวศึกษามีอยู่หลายแห่ง
•	  ควรมีแนวคิดที่เชื่อมโยงกันประเมินคุณวุฒิวิชาชีพทั้งของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพและกระทรวง
แรงงาน

ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)
สภาพปัจจุบัน
• กศน. เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อให้
ประชาชนได้ รั บ การศึ ก ษาอย่ า งต่ อ เนื่ อ งหรื อ เรี ย กว่ า การเรี ย นรู้ ต ลอดชี วิ ต และเป็ น การเรี ย นรู้ ที่ ต รงตาม
ความสนใจของที่ต้องการศึกษา กลุ่มเป้าหมายที่เข้ามารับการศึกษาที่ กศน. เป็นกลุ่มผู้เรียนนอกระบบ ได้แก่
เด็กด้อยโอกาส สตรีกลุ่มเสี่ยง ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ต้องขัง ผู้ใช้แรงงาน แรงงานต่างด้าว เกษตรกร ชาวไทย
ภูเขา ปอเนาะ เด็กต่างด้าว (อายุ 6 -15 ปี) เด็กชาวเล เด็กเร่ร่อน ผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิง ฯลฯ กศน. จึงเป็น
หน่วยงานหนึ่งที่ผลิตกำลังแรงงานที่มีคุณภาพทางด้านการศึกษาและระดับวิชาชีพ โดยแผนการดำเนินงานใน
ปัจจุบันและยุทธศาสตร์ในอนาคต
• การดำเนินการของ กศน. ในปัจจุบันมุ่งเน้นการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับผู้เรียนนอกระบบ
ช่วงอายุของผู้เรียนส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 15-20 ปี ปัจจุบันมีประมาณสองแสนคน ซึ่งเป็นกลุ่มคนวัยทำงานและ
เป็นแรงงานที่ไร้ฝีมือ แต่อย่างไรก็ตามแรงงานกลุ่มนี้ก็ยังมีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ ดังนั้น กศน. จึงมี
การวางยุทธศาสตร์ที่จะพัฒนาทั้งระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและวิชาชีพให้แรงงานกลุ่มนี้ให้อยู่ในมาตรฐาน
ฝีมือแรงงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อให้สอคล้องกับกรอบคุณวุฒิการศึกษา
แห่งชาติ นอกจากการผลิตกำลังแรงงานเข้าสู่ตลาดแรงงานตามหลักสูตรการสอนทั่วไป กศน. ได้ขอความ
ร่วมมือกับทางผู้ประกอบการเพื่อจัดกระบวนการเรียนรู้สำหรับการพัฒนาคุณสมบัติของแรงงานให้ตรงกับ
ความต้องการของผู้ประกอบการ เนื่องจากบางอาชีพ เช่น คนขับรถบรรทุก เป็นอาชีพที่ต้องใช้รถบรรทุก
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สำหรั บ การเรี ย นการสอน จึ ง จำเป็ น ต้ อ งใช้ ส ถานที่ แ ละอุ ป กรณ์ ข องผู้ ป ระกอบการ สำหรั บ แรงงานที่ มี
ประสบการณ์จากการทำงาน กศน. มีการประเมินความรู้จากประสบการณ์ทำงานให้สามารถเทียบโอนเป็น
หน่วยกิตของวิชาชีพบางวิชาได้ เพื่อเป็นการลดหน่วยกิตในการศึกษาของผู้เรียน เป้าหมายของการผลิตกำลัง
แรงงานเข้าสู่ตลาดแรงงาน
• กศน. มุ่งที่จะพัฒนาแรงงานที่มีระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและแรงงานที่มีคุณวุฒิวิชาชีพระดับ
พื้นฐานตรงตามความต้องการของผู้ประกอบการเข้าสู่ตลาดแรงงาน แต่การผลิตแรงงานเข้าสู่ตลาดแรงงาน
จะต้องทราบความต้องการของตำแหน่งงานและจำนวนแรงงานของผู้ประกอบการ เพื่อจัดหลักสูตรให้ตรงกับ
ความต้องการและให้ได้จำนวนแรงงานเท่ากับความต้องการที่แท้จริง
ปัญหาและข้อเสนอแนะ
• ปัญหาสำคัญของกลุ่มเป้าหมายที่เข้ามารับการศึกษาจาก กศน. คือ ผู้ที่จะเข้ามาศึกษาไม่มี
หลักฐานวุฒิการศึกษา ซึ่งผู้สมัครเข้ามาศึกษาจะต้องเรียนระดับการศึกษาเดิมทำให้ระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน
เพิ่มขึ้นและส่วนใหญ่เป็นแรงงานที่ได้รับค่าจ้างเป็นรายวัน การหยุดงานเพื่อมาเรียนทำให้ขาดรายได้ แรงงาน
กลุ่มนี้จึงเลือกที่จะทำงานมากกว่า ทำให้แรงงานกลุ่มนี้เสียโอกาสที่จะพัฒนาตัวเอง
• การวัดระดับตามมาตรฐานวิชาชีพมีหน่วยงานที่วัดระดับที่คล้ายกันทำให้แรงงานที่อยากทำการ
ทดสอบเกิดความสับสนและแรงงานส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการวัดระบบคุณวุฒวิชาชีพ
ส่งผลกระทบต่อจำนวนแรงงานที่เข้ามารับการศึกษาและฝึกอาชีพกับ กศน.
• ควรมีการออกกฏหมายเพื่อบังคับให้แรงงานและผู้ประกอบการให้ความสำคัญต่อการวัดระดับ
มาตรฐานวิชาชีพ

ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
สภาพปัจจุบันและประเด็นปัญหา
• การผลิตกำลังคนให้ตรงกับความต้องการของประเทศ หรือให้สอดคล้องกับแนวทางการผลิตและ
พัฒนากำลังคนของประเทศ ปัญหาที่พบ คือ ไม่มีหน่วยงานใดที่สามารถระบุตัวเลขความต้องการที่ชัดเจนได้
และการกำหนดนโยบายในระดับประเทศไม่มีความชัดเจน เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงผู้นำในระดับนโยบาย
บ่อยครั้ง ทำให้ไม่สามารถกำหนดนโยบายในระยะยาวได้ หรือหากจะกำหนดการวางแผนการผลิตและพัฒนา
กำลังคนควรให้เป็นลักษณะ Demand Driven โดยให้ภาคเอกชนเป็นผู้ขับเคลื่อนแทนด้านผู้ผลิตกำลังคน
(Supply Driven) ปัญหาที่พบตลอดมา คือ ภาคเอกชนก็ไม่สามารถระบุความต้องการในแต่ละสาขาที่เป็น
เชิงปริมาณหรือตัวเลขที่ชัดเจนได้ เนื่องจากภาคเอกชน ภาคอุตสาหกรรมหรือสถานประกอบการต่างๆ ก็ไม่มี
เสถียรภาพทางด้านเศรษฐกิจมากเพียงพอ ยกเว้นในบางอุตสาหกรรมที่มีความเข้มแข็ง เช่น อุตสาหกรรม
ยานยนต์ เป็นต้น หรือในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ที่มีสภาวิชาชีพเป็นผู้กำหนดจำนวนความต้องการได้
อย่างชัดเจน เช่น แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล เป็นต้น นอกเหนือจากนั้นเป็นเพียงกำหนดความต้องการในเชิง
คุณภาพเท่านั้น
• การปรับเปลี่ยนโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการ ทำให้ ณ ปัจจุบัน สำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาเป็นเพียงหน่วยงานที่กำกับมาตรฐานของมหาวิทยาลัยเท่านั้น ส่วนมหาวิทยาลัยต่างๆ มีอำนาจ
ในการบริหารจัดการตนเองอย่างเป็นอิสระ
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• การผลิตคนของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส่วนใหญ่จะผลิตกำลังคนที่มีสมรรถนะ
ตรงกลาง (Core ) เนื่องจากการไม่สามารถระบุความต้องการสาขาวิชาชีพที่ต้องการเฉพาะได้ สกอ. จึงผลิตคน
ที่มีความรู้หลักในแต่ละสาขาแทน ส่วนประเด็นเรื่องทักษะหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านนั้นก็สามารถไป
พัฒนาต่อเนื่องได้
ข้อเสนอแนะ
• การวางแผนการผลิตกำลังคนควรวางแผนในระยะเวลา 10 ปี เป็นอย่างน้อย เนื่องจากการผลิต
กำลังคนของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษานั้น ใช้ระยะเวลาประมาณ 4 – 6 ปี การผลิตคนในแต่ละ
สาขาจึ ง มี ค วามยื ด หยุ่ น ค่ อ นข้ า งน้ อ ย หากไม่ มี ก ารวางแผนในระยะยาว การผลิ ต กำลั ง คนก็ ไ ม่ ส ามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการกำลังคนที่มีการเปลี่ยนแปลงไปมาตลอดได้
• การกำหนดนโยบายในระดั บ ประเทศเป็ น สิ่ ง ที่ ส ำคั ญ เพื่ อ ให้ ส ามารถดำเนิ น งานไปในทิ ศ ทาง
เดียวกัน ระดับนโยบายสูงสุดควรมีวิสัยทัศน์ รวมถึงการกำหนดยุทธศาสตร์ในการบริหารและวางแผนการผลิต
กำลังคนที่ชัดเจน ว่าจะให้ประเทศไปในทิศทางใด ควรเป็นแผนฯ ระยะเวลา 20 ปี และไม่ควรเปลี่ยนนโยบาย
การผลิตกำลังคน เนื่องจากการผลิตกำลังคนนั้นมีความยืดหยุ่นต่ำ เมื่อกำหนดมาแล้วจะปรับเปลี่ยนไปมา
ก็ไม่สามารถทำได้อย่างทันท่วงที
• ที่ผ่านมาไม่เคยมีหน่วยงานใดหรือแม้แต่ภาคเอกชนที่สามารถระบุตัวเลขหรือสามารถยืนยัน
ความต้องการในเชิงปริมาณได้ ดังนั้น ในระยะสั้นควรผลิตกำลังคนให้มีความรู้ความสามารถในสาขาหลักวิชา
ส่วนสาขาเฉพาะด้านที่มีความต้องการเปลี่ยนแปลงตามสภาพโครงสร้างเศรษฐกิจหรือนโยบายที่ปรับเปลี่ยนไป
ก็ควรใช้วิธีการพัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านอย่างต่อเนื่องแทน
• การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามข้อกำหนดระดับนโยบายกับฝ่ายปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
กับการผลิตและพัฒนากำลังคน ต้องบูรณาการและทำงานร่วมกันมากขึ้น ทั้งหน่วยงานที่กำหนดนโยบาย
ระดับประเทศ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสถานประกอบการ  
• การ reprofile สถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา จะเป็นการดูแลและกำกับให้สถานศึกษาได้
มาตรฐาน เนื่องจากสถาบันการศึกษาที่เป็นมหาวิทยาลัยต่างๆ มีอำนาจในการบริหารจัดการตนเอง ดังนั้น
สกอ. จึงควรใช้มาตรการควบคุมมาตรฐานด้านงบประมาณ โดยเน้นให้มหาวิทยาลัยผลิตกำลังคนในสาขาวิชา
ทีต่ นเองเชีย่ วชาญและสร้างมาตรฐานของมหาวิทยาลัย เพือ่ การผลิตคนในสาขานัน้ ๆ ให้มคี ณ
ุ ภาพและมาตรฐาน 

และทาง สกอ. ก็จะมีงบประมาณสนับสนุนในสาขาดังกล่าวด้วย เพื่อเพิ่มแรงจูงใจให้กับมหาวิทยาลัยต่างๆ
สร้างมูลค่าให้กับมหาวิทยาลัยของตน ซึ่งได้เริ่มดำเนินการ เมื่อเดือนธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา การประเมินผล
อาจจจะต้องใช้เวลาดำเนินการอย่างน้อย 2 ปี จึงจะเห็นผลที่เป็นรูปธรรม เนื่องจากมหาวิทยาลัยเป็นองค์กร
ขนาดใหญ่จึงต้องใช้เวลาในการปรับเปลี่ยน ทั้งทางด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ รวมถึงบุคลากรและนักศึกษาด้วย
ดังนั้น สิ่งจำเป็นสำคัญ คือ การมีฐานข้อมูลของทุกมหาวิทยาลัยและมีกลไลด้านงบประมาณที่จะช่วยสนับสนุน
ประกอบด้วย
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การประชุม
โครงการศึกษาเพื่อทบทวนความต้องการกำลังคน
เพื่อใช้วางแผนการผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ
วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 เวลา 13.00 – 16.30 น.
ณ ห้องกำแหง พลางกูร ชั้น 3 อาคาร 56 ปี สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการผลิตและพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ของประเทศ เพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาและพัฒนานโยบายต่างๆ ในบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป จึง
ได้ จั ด ทำโครงการโครงการศึ ก ษาเพื่ อ ทบทวนความต้ อ งการกำลั ง คนเพื่ อ ใช้ ว างแผนการผลิ ต และพั ฒ นา
ทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ โดยในระยะที่ 1 สถาบันวิจยั เพือ่ การพัฒนาประเทศไทย ได้ทบทวนข้อมูลทุตยิ ภูมิ
ที่เกี่ยวข้องและประเมินสถานการณ์ด้านการผลิตและพัฒนากำลังคนและทิศทางเศรษฐกิจของประเทศไทย
รวมทั้งศึกษาความต้องการกำลังคนและศักยภาพการผลิตของสถาบันการศึกษาของประเทศไทย และสาขา
ที่เป็นความต้องการ/ความจำเป็นของประเทศทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพเสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนระยะที่ 2 

อยู่ระหว่างการศึกษา โดยต้องทำการพยากรณ์ความต้องการแรงงานและการพยากรณ์การผลิตกำลังคนสู่ตลาด
แรงงานทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ เพื่อหาแนวทางวางแผนการผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศให้
ตอบสนองความต้ อ งการของภาคการผลิ ต และบริ ก ารในบริ บ ทที่ เ ปลี่ ย นแปลงไป และสาขาที่ เ ป็ น ความ
ต้องการ/ความจำเป็นของประเทศเพือ่ รองรับการแข่งขันทีจ่ ะเกิดขึน้ ในอนาคต และเพือ่ ให้การวางแผนการผลิต
และพัฒนากำลังคนของประเทศสามารถตอบสนองความต้องการของภาคการผลิตและบริการในบริบทที่
เปลี่ยนแปลงไปดังกล่าว จึงต้องมีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งในฐานะผู้ใช้และผู้ผลิต
กำลังคนเพือ่ สะท้อนภาพปัญหาทีแ่ ท้จริง โดยเฉพาะปัญหาในเชิงคุณภาพ รวมทัง้ ให้ขอ้ คิดเห็นและข้อเสนอแนะ
อันจะเป็นประโยชน์ต่องานวิจัยในระยะที่ 2 อันนำไปสู่การวางแผนและกำหนดทิศทางการผลิตและพัฒนา
กำลังคนในอนาคต และส่งผลให้งานวิจัยมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
การจัดประชุมในครั้งนี้คาดหวังว่า จะได้ รั บ ข้ อ คิ ด เห็ น และข้ อ เสนอแนะที่ เ ป็ น ประโยชน์ สำหรั บ
การปรับปรุงงานวิจัยให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น และข้อเสนอรายงานวิจัยศึกษาความต้องการกำลังคนเพื่อ
วางแผนการผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ ไปเป็นแนวทางในการพัฒนานโยบายและการดำเนินการ
ที่ ส่ ง ผลต่ อ การพั ฒ นาศั ก ยภาพในการแข่ ง ขั น ของประเทศต่ อ ไป โดยได้ จั ด ให้ มี ก ารอภิ ป รายถึ ง ทิ ศ ทาง
ความต้องการกำลังคนของประเทศไทย เพื่อรองรับการแข่งขันในอนาคต โดยผู้เข้าร่วมสัมมนา ประกอบด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับด้านการผลิตและพัฒนากำลังคน ด้านความต้องการกำลังคน
ทั้งภาครัฐและเอกชน ผู้บริหารและคณะนักวิจัยจากสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศไทย เจ้าหน้าที่สำนักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา และสื่อมวลชน จำนวนประมาณ 80 คน โดยผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับด้านการผลิตและพัฒนากำลังคน ด้านความต้องการกำลังคน ทั้งภาครัฐและเอกชน ได้ร่วมกันอภิปราย
ประเด็นเหล่านี้ และสามารถสรุปประเด็นการอภิปรายจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้
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สภาพปัจจุบันและสภาพปัญหา
• ปั จ จุ บั น ภาคอุ ต สาหกรรมมี ค วามต้ อ งการแรงงานใน 4 อุ ต สาหกรรมหลั ก คื อ 1) อาหาร 

2) เซรามิกซ์ 3) สิ่งทอเครื่องนุ่งห่ม และ 4) ยานยนต์และชิ้นส่วน โดยปี 2558-2562 มีต้องการแรงงาน
โดยเฉลี่ยประมาณ 150,000 คน เป็นความต้องการแรงงานระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประมาณประมาณ
70,000 คน (ร้อยละ 50) ระดับปวช./ปวส. ต้องการประมาณ 50,000 คน (ร้อยละ 30-35) และระดับ
ปริญญาตรี อยู่ที่ประมาณมากกว่า หรือประมาณ 18,000 คน (ร้อยละ 12)
• อุตสาหกรรมยานยนต์ประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงานทักษะและคุณภาพของทักษะที่เกิดขึ้น
และการผลิตแรงงานที่มีทักษะไม่ตรงความต้องการของภาคอุตสาหกรรม
• การปรับโครงสร้างของภาคการผลิตในช่วงปี 2560-2565 จะเน้นการใช้นวัตกรรม (Innovation)
มากขึ้น ทำให้ประเทศไทยต้องเป็นประเทศ High country ในปี 2575 แต่ประเทศไทยยังช้ากว่าประเทศอื่นๆ
ประมาณ 15 ปีโดยใช้แรงงานระดับ ปวช./ปวส. และระดับปริญญาตรี โดยคาดว่าอุตสาหกรรมยานยนต์ต้องมี
การใช้ระดับ ปวช.ปวส. มากกว่าร้อยละ 50 ในอีก 5 ปีข้างหน้า ทำให้ต้องใช้ High skill มากขึ้น เพื่อเข้าสู่
Industry 4.0 ที่ต้องใช้เทคโนโลยีระดับสูง
• ประเทศไทยต้องประสบปัญหาการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging society) ทำให้เกิดความแตกต่าง
ของสองรุ่นระหว่าง Gen Y และ Gen Z ที่มีวิธีคิดและความอดทนต่ำ
• ปัจจุบันสถานการณ์ต่างๆ มีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว อาทิ เทคโนโลยี โดยผลการจัดลำดับจาก
World economic forum จากที่ไทยอยู่อันดับ 8 แต่ขีดความสามารถด้านการศึกษากับขีดความสามารถรวม
ต่างกันมาก ซึ่งมากกว่าประเทศลาว เช่น ด้านภาษาอังกฤษ วิทยาศาตร์ คณิตศาสตร์
• ปั จ จุ บั น การผลิ ต กำลั ง คนไม่ ไ ด้ ใ ห้ ค วามสำคั ญ กั บ การพั ฒ นาคนเท่ า ที่ ค วร การพั ฒ นาภาค
อุตสาหกรรมในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่ผ่านเน้นด้านกำลังคนน้อยมาก ซึ่งเพิ่งเริ่มเมื่อแผน
พั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉ บั บ ที่ 8 แต่ อ ย่ า งไรก็ ต ามในภาพรวมการพั ฒ นาคนต้ อ งควบคู่ กั บ
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม เพราะการผลิตคนทำได้ช้า ไม่ทันต่อความต้องการในเชิงปริมาณยังไม่
สามารถทำเป้าหมายให้เป็นจริงได้
• ความต้องการกำลังคนมักจะเน้นที่ความสามารถในการแข่งขัน โดยปัจจุบันเน้นที่ภาคบริการว่ามี
ความต้องการสาขาใดบ้าง เนื่องจากภาคบริการเป็นสาขาที่ค่อนข้างกว้าง
• กรมพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นหน่วยงานสำคัญที่อยู่ระหว่างผู้ผลิตและผู้ใช้ มีการกำกับดูแลให้
สถานประกอบกิจการใช้แรงงานที่มีความรู้ความสามารถ ซึ่งหลายวิชาชีพต้องมีใบอนุญาตและกำกับดูแล
โดยสภาวิชาชีพนั้นๆ แต่ด้านทักษะ เพิ่งมีการออกกฏหมายออกมา เช่น ช่างไฟฟ้าในอาคาร เพื่อประเมิน
ความรูค้ วามสามารถทีจ่ ะทำได้ ส่วนบทบาทของการเป็นผูป้ ฏิบตั กิ ารเอง กรมพัฒนาฝีมอื แรงงาน ได้ดำเนินการ
ฝึกอบรมและพัฒนาฝีมือแรงงานทั้งก่อนเข้าทำงานและหลังเข้าทำงาน โดยสาขาที่ได้รับการพัฒนาเพื่อมุ่งสู่การ
เข้าสู่ตลาดแรงงานเพื่อตอบสนองตลาดแรงงาน เช่น การใช้เทคโนโลยีชั้นสูง ซึ่งต้องมีการสนับสนุนในส่วนนี้
เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีการร่วมมือกับต่างประเทศ โดยการฝึกอบรมให้กับประเทศ CLMV
• ปัจจุบันนี้ผู้ผลิตไม่ได้ผลิตตามที่หลักสูตรกำหนดไว้มากนัก ทำให้ความรู้ความสามารถของเด็ก
ถดถอยลงอย่างมาก
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• ภาคอุ ต สาหกรรมต้ อ งการนั ก เรี ย นนั ก ศึ ก ษาที่ จ บอาชี ว ศึ ก ษาหรื อ ต่ ำ กว่ า มากกว่ า ปริ ญ ญาตรี
อย่างมาก เพราะประเทศไทยยังเป็นประเทศที่เน้นสายการผลิต (Production line) มากกว่าร้อยละ 80
ต้องการ ปวช./ปวส. แต่ผลิตปริญญาตรีมากเกินไป และสิ่งที่เลวร้ายในปัจจุบันคนที่เข้าสุ่ตลาดแรงงาน เป็น
ปวช./ปวส. เพียงร้อยละ 27 แต่เป็นระดับปริญญาตรีร้อยละ 73 ซึ่งปริญญาตรีมีอัตรากการว่างงานมากที่สุด
ในอดีตไม่มีความต้องการใช้แรงงานต่างด้าว แต่ปัจจุบันต้องใช้ ทำให้เกิดลักษณะที่ว่าคนที่เรียนจบมาจะทำงาน
ไม่ตรงกับสาขาที่จบ เนื่องจากปัจจุบันการเปลี่ยนค่านิยมให้มาเรียน ปวช. ปวส. ไม่ใช่เรื่องง่าย
• ประเทศไทยมักเน้นที่คุณวุฒิทางการศึกษามากกว่าการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการศึกษาไม่ได้
คำนึงถึงเรื่องวิถีชุมชนว่าควรศึกษาให้สอดคล้องกับวิถีชุมชน
• ประเทศไทยไม่ค่อยเน้นและให้ความสำคัญกับเรื่องของอาชีพ ในขณะที่แนวโน้มของสากลเน้นว่า
คนต้องมีอาชีพ
•	  ความต้องการกำลังแรงงานในเชิงปริมาณมีความสัมพันธ์โดยตรงกับคุณภาพของกำลังแรงงาน
หากแรงงานมีคุณภาพสูงและตรงกับความต้องการ อาจทำให้ความต้องการในเชิงปริมาณลดลงได้
• ปัจจุบันประเทศไทยเน้นการเรียนในระดับสูง ระดับปริญญาเอกมากขึ้น และเน้นเรียนสาขาวิชา
ที่มีรายได้สูง
• สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้ร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจัดทำมาตรฐานอาชีพ 11
สาขา และปัจจุบันทำไปแล้ว 88 มาตรฐาน และเมื่อรวมกับที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานทำมาก่อนหน้า เป็น
จำนวนรวมทั้งหมดมากกว่า 100 มาตรฐาน
• ระบบการเรียนการสอนของประเทศ มีการเปลี่ยนโครงสร้างหรือระบบการเรียนการสอนบ่อยขาด
ความต่อเนื่อง ไม่มีระบบหลักที่แท้จริงที่ประเทศไทยควรยึดเป็นแบบอย่าง โดยบางช่วงเน้นตามตามเยอรมัน
บางช่วงเน้นตามอเมริกาและออสเตรเลีย โดยประเทศไทยเน้นตามยุโรปมากเกินไป
• ช่องว่างของวิธีคิด เป็นปัญหามาก โดยในคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหา
ทางเศรษฐกิจ (กรอ.) ไม่มีกระทรวงศึกษาธิการเป็นเลขานุการ แต่มีกระทรวงวิทยาศาสตร์เป็นเลขานุการ 

ซึ่งตรงนี้เป็นวัฒนธรรมที่มีปัญหามาก
• ปัญหาสำคัญของเด็กไทย คือ ความเอาใจใส่ ความทุ่มเท ความอดทน ลดลงเป็นอย่างมาก 

ซึ่งปัญหาคุณภาพของเด็กนั้นเกิดขึ้นตั้งแต่การเลี้ยงดูจากที่บ้าน เพราะอนาคตของประเทศจะขึ้นอยู่กับคุณภาพ
ของเด็กในปัจจุบัน
• ระบบการศึกษาไม่ได้สร้างว่าใครที่ต้องการยกระดับ และไม่มีช่องทางการยกระดับให้สอดคล้องกับ
ความต้องการ รวมทั้งระบบการศึกษายังไม่สร้างช่องทางอาชีพ
ข้อเสนอแนะ
• อนาคตของประเทศอยู่ที่คุณภาพของเยาวชน ดังนั้นควรผลิตเด็กให้มีมีคุณภาพ มีความสามารถ
ความเอาใจใส่ ทุ่มเท และอดทน
• ควรให้มีการสอบตกชั้นเพราะจะทำให้เด็กขยันเรียนและมีความรับผิดชอบมากขึ้น
• ภาคการศึกษาต้องตอบโจทย์ความต้องการของภาคอุตสาหกรรมว่าแท้จริงแล้วการศึกษาที่จะ
ทำให้ ป ระสบความสำเร็ จ ทำอย่ า งไร เพื่ อ ให้ ป ระเทศหลุ ด พ้ น กั บ ดั ก รายได้ ป ระเทศปานกลาง ซึ่ ง ต้ อ งใช้
การพัฒนานวัตกรรมแต่จะมีการพัฒนาอย่างไรนั้นต้องคำนึงถึงทั้งมิติภายในประเทศและมิติภายนอกประเทศ
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โดยมิติภายในประเทศ สถานศึกษาต้องผลิตคนเพื่อตอบสนองท้องถิ่น ส่วนมิติต่างประทศจะต้องผลิตคนเพื่อ
แข่งขันกับต่างประเทศได้อย่างไร
• การคาดประมาณความต้องการกำลังคน ควรจะเริ่มจาก sector หลัก และแยก segment ลงไป
ว่าแต่ละอุตสาหกรรมจะคงที่หรือไม่ เช่น ยานยนต์อาจจะขยับจาก eco car เป็น Hybrid มากขึ้น มีการใช้
รถไฟฟ้ามากขึ้น มีการใช้ระบบรางหรือรถไฟฟ้าสนามบินจะใช้ไฟฟ้าทั้งหมด ซึ่งจะทำให้มีการดึงแรงงานทักษะ
สูงเข้ามา
• ควรนำแนวทางของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มาวิเคราะห์กลไกให้ชดั เจน เนือ่ งจากแต่ละอุตสาหกรรม
มีความซับซ้อนมาก อาทิ ด้านท่องเที่ยวมีความหลากหลายทางชีวภาพ และวัฒธรรมสูงมาก การจะขยับจาก
OEM ต้องมีการ Rebranding และต้องมีการยกระดับ Value chain ขึ้นไปหรือไม่ เนื่องจากเขตเศรษฐกิจ
พิเศษจะมีการเน้นในสองส่วนทั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนและ Super Cluster ซึ่งประเด็นเรื่อง Super
Cluster ที่ชัดคือ เรื่อง Cluster ปิโตรเคมีที่มาบตาพุด ทั้งนี้ต้องคำนึงถึงผังประเทศ ผังภาค ผังจังหวัด 

ผังเฉพาะ ผังชุมชน ร่วมด้วย
• ควรให้ภาคเอกชนเข้ามาร่วมจัดการศึกษามากขึ้น โดยคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อ
แก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) ถือว่ามีความสำคัญในการคาดประมาณกำลังคน รวมทั้งองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นด้วย
• การที่จะเลือกว่าควรเน้นการผลิตสาขาใดนั้นไม่สามารถฟันธงได้ เนื่องจากรัฐต้องรู้ว่าทำงานกับ
ใครและคุยกับใคร เพื่อดูว่าระบบการบริหารจัดการนั้นสามารถตอบโจทย์ประเด็นปัญหาของ sector ใด เช่น
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ยังไม่สามารถตอบโจทย์ได้ว่าจะผลิตคนประเภทไหน
• การศึกษาต้องเปลี่ยนวิธีคิดของคน เพราะกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารไม่ ส ามารถทำเองได้ ทั้ ง หมด
เนื่องจากพลวัตต่างๆ เปลี่ยนทั้งผลิตภัณฑ์ต่างๆ หรือความต้องการมีการเปลี่ยนแปลงตลอด รวมทั้งสังคม
ผู้สูงอายุบีบให้ประเทศต้องขยับความสามารถของไทยให้อยู่ในระดับบน ดังนั้นความต้องการกำลังคนจะขึ้นอยู่
กับภาคเอกชน ซึ่งต้องดูศักยภาพที่จะพัฒนาได้ (Potential) และดูว่ามีความพร้อมหรือไม่ ระบบริหารจัดการ
เป็นอย่างไร ภาครัฐจะสนับสนุนอย่างไร
• การที่จะผลิตคนเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการ ควรทำให้มีความคล่องตัวและมี
ขนาดเล็กลง เพราะการดำเนินการที่เป็นขนาดใหญ่จะดำเนินการได้ช้า
• กรอบการวิเคราะห์ความต้องการกำลังคนสำหรับอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพของไทยในปัจจุบันและ
อุตสาหกรรมอนาคตจะมีความแตกต่างกัน เนื่องจากข้อมูลที่มีการจัดเก็บในปัจจุบันเป็นฐานเดิมที่ใช้สำหรับ
อุ ต สาหกรรมปั จ จุ บั น เท่ า นั้ น สำหรั บ อุ ต สาหกรรมอนาคตยั ง ไม่ เ กิ ด ขึ้ น อาจต้ อ งมี ก ารกำหนดกรอบการ
วิเคราะห์ที่ต่างกันไป
• ควรมีการกำหนดจุดเน้นการวิเคราะห์ให้ชัดเจน โดยเฉพาะความต้องการกำลังคน ที่มีความสำคัญ
ต่อการยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ ซึ่งไม่ใช่ทุกระดับหรือทุกตำแหน่งงาน
• การวิเคราะห์กำลังคนในเชิงคุณภาพ ไม่ควรมีลักษณะกว้างจนเกินไป แต่ควรศึกษาเจาะลึกเฉพาะ
กลุ่มที่มีความสำคัญต่อศักยภาพการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการเท่านั้น
• การคาดประมาณความต้องการกำลังคนในอนาคตต้องมีการมองภาพให้ชัดที่สุดเท่าที่จะทำได้ 

ดังนั้นควรมีการคาดประมาณหลาย scenario ที่คำนึงถึงบริบทต่างๆ โดยต้องมีการคาดประมาณทั้ง Supply
และ Demand ไปข้างหน้า 5-10 ปี ว่าภาคธุรกิจจะเป็นอย่างไร เช่น ภาคบริการ ภาคการเกษตร
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• การคาดประมาณต้องประกอบไปด้วยโจทย์หลายๆ โจทย์ ซึ่งต้องเป็นการคาดประมาณว่าต้องผลิต
จำนวนเท่าไหร่ ผลิตอย่างไร โดยการผลิตอย่างไรต้องเน้นเรื่องคุณภาพของการศึกษา การผลิตกำลังคนต้อง
สอดคล้องกับเมกะโปรเจคต่างๆ ว่าต้องการระดับไหน เป็นจำนวนเท่าไหร่ เพื่อสะท้อนมาที่สถานศึกษา และ
ต้องมีการส่งเสริมทุนทางด้านการศึกษา
• ควรเน้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีคุณภาพก่อนเพื่อส่งต่อไปยังระดับการศึกษาขั้นต่างๆ และควร
ส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้ามาร่วมจัดการศึกษาให้มากขึ้นและมีการประเมินผลด้วย ทั้งนี้ต้องมีการคำนึงถึง
คนพิการด้วย
• การเรียนการสอนต้องเน้นหลักสูตรฐานสมรรถนะให้มากขึน้ และเป็นจริงเป็นจัง โดยเน้นการเชือ่ มโยง
กับกรอบคุณวุฒิแห่งชาติและสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
• ควรมีการศึกษาให้แรงงานได้รับรายได้ตามฐานสมรรถนะ และผลิตภาพแรงงานต้องมี Value
added ด้านภาษาด้วย
• ระดับอาชีวศึกษาต้องมองกำลังคนทั้ง 39 ล้านคน ดังนั้นควรขยายการศึกษาระดับอาชีวศึกษาเพื่อ
รองรับผู้ที่ทำงานกลางคืน เน้นการสอนตามหลักสูตรสมรรถนะ โดยเชื่อมโยงกับสมรรถนะแรงงานที่กรอบ
คุณวุฒิกำหนด รวมทั้งคำนึงถึงศักยภาพของสถานศึกษาว่ามีศักยภาพด้านไหนก็เน้นไปในด้านนั้น
• ควรมีโครงการที่มีการผูกปิ่นโตกับภาคการผลิต โดยทำให้เกิดสภาพการเรียน การทำงาน เพื่อเห็น
โจทย์ในภาคอุตสาหกรรม และควรมีการทำงานวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยอย่างตัวเนื่อง มีลักษณะคล้ายๆ กับ
ระบบทวิภาคี
• ควรมีการวิเคราะห์เชิงลึกในทุกมิติ ทั้งวิธีคิดของพ่อแม่ที่ต้องเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนและ
ส่งเสริมเด็กและวิธีการได้มาของครู
• การประมาณการขาดแคลนแรงงานนั้ น ทำได้ ย ากเพราะแรงงานอาจถู ก ทดแทนด้ ว ยแรงงาน
ต่างชาติ ถ้าไม่แก้ไขปัญหานี้จะสะสมมากขึ้นเรื่อยๆ โดยแนวทางการแก้ไข คือ การเน้นมาตรฐานวิชาชีพ
มาตรฐานฝีมือแรงงาน
• ปัจจุบันการจัดทำมาตรฐานอาชีพมีการจัดทำร่วมกันระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และบริษัท
ต่างๆ มากขึ้น ซึ่งภาครัฐจะทำอย่างไรให้ภาครัฐและเอกชนมาร่วมมือกันมากขึ้น ดังนั้นหากสามารถทำให้
มาตรฐานฝีมือแรงงานเทียบเท่ากับปริญญาตรี จะมีประโยชน์อย่างมาก สามารถช่วยให้เปลี่ยนค่านิยมเด็กให้
หันมาสู่ภาคอาชีวศึกษามากขึ้น ซึ่งอาจจะไม่ใช่ปริญญาตรีแท้ๆ แต่เป็นการสร้างให้เกิดค่านิยม ทั้งนี้ต้องมี
เงินเดือนที่ไม่น้อยกว่าผู้ที่จบปริญญาตรีด้วย
• ควรแก้ไขปัญหาปัญหาการขาดแคลนแรงงาน โดยการจ่ายค่าตอบแทนตาม Competency ตาม
ระดับความสามารถเพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจในการทดสอบ และต้องทำให้เกิดระบบ Demand driven ให้ได้
เพื่อให้ระบบการเรียนการสอน และการทดสอบต้องทำตาม Competency
• ควรเน้นสาขา IT , Ecommerce และเน้นการพัฒนานวัตนกรรมที่ตอบสนองท้องถิ่น
• ระบบการเรียนการสอบควรยึด skill Base คือ เรียนเพื่อให้สอดคล้องกับงาน เนื่องจากทุกคน
มุ่งแต่การเรียน แต่ไม่สามารถทำงานได้ ดังนั้นควรเป็นการทำงานไปเรียนไปมากกว่า ซึ่งการเน้นการเรียนแบบ
lifelong learning จะทำให้เกิด productivity และเกิด Innovation ที่มีการพัฒนาไปทุกช่วงของชีวิต
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การประชุม
โครงการศึกษาเพื่อทบทวนความต้องการกำลังคน
เพื่อใช้วางแผนการผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ
วันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2559 เวลา 9.00 – 12.00
ณ ห้องมรกต ชั้น 3 โรงแรมดิเมอเมอรัลด์ รัชดาฯ กรุงเทพฯ
สภาพปัจจุบันและสภาพปัญหา
• ปัจจุบันประชากรและรวมถึงแรงงานมีอัตราการเติบโตลดลง
• รูปแบบการศึกษาความต้องการแรงงานส่วนใหญ่ มักไม่คำนึงถึงการย้ายถิ่น ซึ่งปัจจุบันการย้านถิ่น
มีความสำคัญมาก ทั้งในแรงงานในระดับบนและระดับล่าง
• ปัจจุบันประเทศพึ่งพาแรงงานระดับล่างจากประเทศเพื่อนบ้านในสัดส่วนที่สูง
• ประเทศไทยเข้าร่วมเขตการค้าเสรี AEC, FTA จะทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายแรงงาน ซึ่งการศึกษา
แรงงานในอดีต มักจะตั้งข้อสมมติว่าการเคลื่อนย้ายแรงงานเท่ากับศูนย์ ซึ่งไม่จริงสำหรับยุคปัจจุบัน
• ข้อจำกัดเกี่ยวกับ อุปสงค์ อุปทาน เปลี่ยนไป เนื่องจากการติดต่อแลกเปลี่ยนกับต่างประเทศที่มี
สูงขึ้น
• ยุคโลกาภิวัตน์และเทคโนโลยี ทำให้ความต้องการกำลังคนเปลี่ยนไปมาก เช่น การใช้ Smart
Phone ในการทำการตลาด
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
• โลจิสติกส์เป็นอุตสาหกรรมบริการ ที่เป็นส่วนสนับสนุนในทุกอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นยานยนต์
การแพทย์ อาหาร เกษตรต่างๆ
• คำว่า การขนส่งและโลจิสติกส์ ต้องนิยามให้ชัดเจน เพราะการขนส่งไม่ได้หมายความว่าโลจิสติกส์
และ โลจิสติกส์ไม่ได้หมายถึงการขนส่ง แต่การขนส่ง เป็นส่วนหนึ่งของโลจิสติกส์
• ในอีก 10 ปีข้างหน้า น่าจะมีกลุ่มที่ต้องการกำลังแรงงาน ในระดับ ปวช. กับ ปวศ.มากขึ้น
• ในส่วนกล่าวถึงสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ถ้าหากเจาะจงไปถึงสาขาของวิศวกรรม เช่น วิศวกรช่างกล
หรืออื่นๆ ได้ จะดีมาก
• การขาดแคลนแรงงานในกลุ่มอาชีวศึกษาในภาคบริการการโรงแรม อาหารและเครื่องดื่ม สามารถ
แยกสาขาย่อยไปอีกว่า ใน 32 ตำแหน่งงาน มีอะไรบ้างได้หรือไม่ หรือยังขาดแคลนอยู่หรือไม่ในแต่ละตำแหน่ง
ทั้งนี้อยากจะให้อธิบายในส่วนของคำว่าท่องเที่ยวคุณภาพด้วย
• ในฐานะตัวแทนภาคเกษตร คนที่จะไปใข้แรงงาน จะมี productivity หรือประสิทธิผลที่ได้ต่อไร่
ที่ปลูกนั้น ดังนั้นควรจะมีการฝึกอบรมเพื่อคุณภาพใช่หรือไม่ แต่หากกล่าวว่าการทำวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงปริมาณ
ในอนาคตนั้น หากเป็นเช่นนี้แล้ว อาจจะไม่ตอบโจทย์หากนำมาใช้ในโรงงานแปรรูป หรือสาขาอาชีพอื่นๆ 

ที่ต้องการ
• ปัญหาที่สามารถมองเห็นได้ชัดที่สุดที่เกี่ยวของกับเรื่องปริมาณ คือ นโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ
10 เขตที่สำคัญ จะมีเรื่องปริมาณเข้ามาเกี่ยวข้อง เพราะหากระบุไปชัดเจนแล้วว่าสิ่งที่จะสร้างขึ้นมาในเขต
เศรษฐกิจพิเศษ จะมีความต้องการกำลังแรงงานอย่างไร
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• ในส่วนของกลุ่มอิเล็คทรอนิคส์ ประเด็นเรื่องคุณภาพเป็นประเด็นที่สำคัญที่สุด และในเรื่อง
แรงงานหรือบุคลากรต้องย้อนกลับไปดูเรื่องการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ สามารถตอบโจทย์ด้านการพัฒนาแรงงานของ
ประเทศไทยได้หรือไม่
• การพัฒนาฝีมือแรงงานของประเทศไทยไม่สามารถที่ตอบสนองอัตราค่าจ้างได้ การที่จะเพิ่มเงิน
เดือน หรือค่าจ้างแรงงานขึ้นไป ประเด็นใหญ่ๆใน real sector ในด้านการผลิตขนาดใหญ่ มักคิดกันอยู่ 

3 ประเด็น คือ 1) การขึ้นค่าจ้างแรงงาน แรงงานต้องพัฒนา 2.การพัฒนาคุณภาพแรงงานไม่ได้ ต้องนำ
เครื่ อ งจั ก รมาทดแทน 3) การนำเข้ า แรงงานต่ า งด้ า วเข้ า มาทำ เป็ น ปั ญ หาการพั ฒ นาฝี มื อ แรงงานของ
ประเทศไทย แต่หากถามว่า ในอุตสาหกรรม hard disk drive หากเปลี่ยนเป็น SSD หรือ Solid State Drive
จะมีกี่บริษัทในไทยที่สามารถ support technology ตรงนี้ได้ อย่างเช่นใน iPhone ที่ใช้กันอยู่นั้น มีชิ้นส่วน
เพียงชิ้นเดียวเท่านั้นที่ทำในประเทศไทย คือ หน้าจอ โดยกลุ่มบริษัทมินิแบ ที่ลพบุรี นอกนั้นไม่มี
• Supercluster ที่ประเทศไทยประกาศออกมา เขตเศรษฐกิจพิเศษที่จะนำ Supercluster เข้าไป
ทำ กลุ่มคนที่อยู่ตามชายแดน คือกลุ่มอุตสาหกรรมกลุ่มนี้ หากใช้คำพูดตามรัฐธรรมนูญ เป็นกลุ่มที่กำลัง
เปลี่ยนผ่าน หากพัฒนาฝีมือแรงงานไม่ได้ นำเครื่องจักรมาใช้ไม่ได้ ก็ถูกส่งไปอยู่ตรงนั้น ยังหาข้อยุติไม่ได้ 

ในขณะนี้ยังไม่ทราบว่ามีกี่โครงการ ในตอนนี้โครงการรัฐบาลที่ส่งเสริมการลงทุนที่เพิ่มเข้ามา 234% คาดว่า
จะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอีก แต่จะเป็นอุตสาหกรรมประเภทนี้ ซึ่งอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่าน ดังนั้นสรุปไว้ว่าต้องคำนึงถึง
ด้านคุณภาพด้วย
• ด้านมุมมองของ Demand-Supply ประเด็นในฝั่ง Demand ในส่วนของอุตสาหกรรมหลักที่ได้
กล่าวมา ยังมีความกังวลว่านโยบายของชาติจะเป็น 12 อุตสาหกรรมหรือไม่ หากจะไปพึ่งนโยบายของรัฐบาล
ก็อาจจะมีความเป็นพลวัตสูง เพราะว่าเมื่อปลายปีก็ได้ประกาศ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ซึ่งบางอย่างก็ไม่ใช่
สิ่งที่ประเทศเคยทำ ทั้งนี้ในกระทรวงอุตสาหกรรมเองก็ไม่แน่ใจว่า เป้าหมายของเขาเอง จะเน้นอุตสาหกรรม
ไหนอย่างไร ดังนั้นจึงอยากจะอิงการคาดประมาณของ TDRI ที่คาดประมาณไว้ว่า ในอนาคตประเทศไทยควร
เน้นอุตสาหกรรมใด ควรมีการสังเกตด้วยว่า ถ้าหากนโยบายรัฐออกมาในทางนี้ แล้ว Demand ควรจะไปใน
ทางไหน
• ในส่วนของ Supply เป็นห่วงเรื่องตัวเลข เนื่องจากมีการรวมแรงงานต่างด้าวเข้ามาด้วย ในส่วน
ตรงนี้ ถ้าหากเราไม่สามารถจะ exclude แรงงานต่างด้าวออกไปได้ ก็เท่ากับว่าการศึกษาฉบับนี้นำเสนอแผน
พัฒนาและวางแผนพัฒนาทั้งแรงงานคนไทยและแรงงานต่างด้าวด้วย
• การที่ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตในหลายอุตสาหกรรม หากคำนวณ Demand อยากเห็น
ตัวเลขในส่วนของระดับ supplier ไม่ทราบว่าจะเป็นไปได้หรือไม่ เนื่องจากรายงานของสำนักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.) เกี่ยวกับอุตสาหกรรมยานยนต์ จะพบว่า supplier ที่เป็น tier ใหญ่ๆ ซึ่งค่อนข้างมี
ปัญหาเกี่ยวกับความต้องการของกำลังคน
• งานวิจัยไม่ควรมองแค่อุตสาหกรรมใหญ่ๆ เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ อิเล็คทรอนิคส์ เนื่องจาก
แต่ละ tier ของอุตสาหกกรมค่อนข้างมีความสำคัญมาก และอาจจะเป็นปัจจัยในการตัดสินใจว่าอุตสาหกรรม
จะไม่ย้ายการลงทุนทั้งหมด แต่จะขยับขยายไปในภูมิภาคหรือประเทศอื่นๆบ้าง ซึ่งจะมีผลกระทบพอสมควร
• การเปลี่ยนแปลงด้าน Demographic ทำให้คนรุ่นใหม่เริ่มน้อยลง รุ่นที่ได้เข้าไปทำงานแล้วจะ
มากกว่ามากๆ ฉะนั้นคำถามคือ จะทำอย่างไรเมื่อแรงงานเข้าไปทำงานแล้ว จะสามารถมี productivity และ
versatile กล่าวคือการสร้างคน หากจะเขียนเส้นทางให้ชัด อย่างเช่นนโยบายของประเทศ ต้องพิจารณาว่า
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นโยบายเหล่านี้มีความต่อเนื่องหรือไม่ อย่างเช่นจากการเปลี่ยนรัฐบาล ดังนั้น TDRI และสภาพัฒน์ฯ หรือ
องค์กรอื่นๆ ที่เป็นหลักที่จะต้องส่งเสียงให้คนฟัง เพื่อที่จะเป็นหลักให้เกิดความต่อเนื่อง
• แหล่งข้อมูลต่างๆ หายากมาก เนื่องจากประเทศไทยมีกฎหมายจำนวนมาก แต่ไม่ได้ทำสิ่งที่เป็น
ประโยชน์ในระยะกลาง-ยาว ให้แก่สังคมเท่าที่ควร อันนั้นหากวิพากษ์วิจารย์อย่างตรงไปตรงมา จะทำการ
วิเคราะห์เพื่อวางแผนควรจะมีข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์ หากรัฐบาลไม่สามารถจัดการได้ ก็ควรที่จะให้สมาคม
ในเครือข่ายช่วยทำ เพื่อ support และนำข้อมูลตัวเลขนั้นไปใช้ประโยชน์ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบความ
คืบหน้าในการพัฒนาประเทศ กำหนดนโยบาย ติดตามและรายงานผล ดังนั้นจึงอยากจะให้ TDRI ช่วยกระตุ้น
รัฐให้เกิดความสอดคล้องกันทั้งระบบ โดยเฉพาะในส่วนของไอที Big Data ทั้งภาครัฐและเอกชน บางอย่าง
ที่รัฐยังไม่มี ก็ยังไม่สายที่จะเริ่มทำ เอกชนก็สามารถช่วยผลักดันให้เกิดได้ ไม่หวังรอพึ่งรัฐอย่างเดียว เพราะ
รอรัฐบาลคงไม่ทัน
• อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ของญี่ปุ่น ได้ย้ายฐานการผลิตไปอยู่ในกัมพูชา ลาว เวียดนาม ซึ่ง
ระดับการใช้แรงงานคงไม่เล็กลง แต่คงไม่เพิ่มขึ้นการใช้แรงงานในระดับสูงอย่างที่ผ่านมา และสิ่งที่เขาต้องการ
ตอนนี้ คือ การที่จะให้คนที่เข้ามา หรือคนที่อยู่ตอนนี้มีขีดความสามารถสูงขึ้น ดังนั้นหากประเทศไม่พัฒนา
ตรงนี้ โอกาสของประเทศก็จะหายไป และในส่วนของอุตสาหกรรมบริการ ไม่ใช่มีประเทศไทยเพียงประเทศ
เดียว แต่ประเทศอื่นๆ ก็กำลังขยายตัวอย่างมากเช่นเดียวกัน เกือบๆ 40 เปอร์เซ็นต์ ของแรงงานทั้งหมด
• จะทำอย่างไรให้ภาคเกษตรมี productivity สูงขึ้น ในขณะเดียวกัน ก็นำคนที่เหลือไปทำภาค
บริการ อุตสาหกรรม ภาคการผลิตให้ได้ดี เพราะมิฉะนั้นแล้ว GDP per capita ที่สูงขึ้นเป็นไปได้ยากเช่น
เดียวกัน
• การพัฒนาประเทศนั้น ก็คงไปไม่ได้เร็วมาก โดยภาพใหญ่แล้ว อยากให้ TDRI ช่วยไปกระตุ้น
รัฐบาลในเรื่องของการรวบรวมข้อมูล การใช้ข้อมูล และการมี commitment ให้กับสังคมในเรื่องของ project
ที่จะทำอะไร มี KPI อย่างไร และช่วยรายงานต่อสาธารณะด้วย อย่างเช่น ยุทธศาสตร์ที่กำลังทำอยู่เป็นจำนวน
มากทุกกรมกอง แต่ไม่รู้ว่าได้ผลแค่ไหน ประชาชนไม่ทราบได้เลย จึงอยากให้กระตุ้นเรื่องนี้ด้วย เพราะการทำ
แผนใดๆ ไม่ใช่เรื่องยาก แต่จะทำให้สำเร็จ คงเป็นเรื่องยาก ดังนั้น วงจร PDCA นั้น ควรจะถูกรายงานให้กับ
ประชาชนได้รับรู้กัน ว่า PDCA ของท่านคืออะไร
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สรุปผลการประชุมระดมความคิด
โครงการศึกษาเพื่อทบทวนความต้องการกำลังคน
เพื่อใช้วางแผนการผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ
วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2559 เวลา 8.30 -12.00 น.
ณ ห้องบุษกร ชั้น 3 โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ
การแสดงความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุม มีดังนี้
• ในการวางแผนกำลังคนประเทศไทยได้มีการประชุมและมีศึกษาวิจัยมากขึ้น โดยเฉพาะในช่วง 

3-4 ปี ที่ผ่านมา แต่ก็ยังพบช่องว่างของการผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ พบว่ามีการขาดแคลน
กำลังคน ซึ่งสถาบันการอาชีวศึกษาได้ตระหนักถึงความสำคัญและนำประเด็นนี้มาประกอบเพื่อการวางแผน
กำลังคนเช่นกัน โดยใช้การศึกษาแบบทวิศึกษาเพื่อให้เด็กนักเรียนอาชีวศึกษาได้ตระหนักและหันมาสนใจ
อาชีพมากขึ้น และให้ความรู้ในการประกอบวิชาชีพ แต่ทั้งนี้ 2 ปีที่ผ่านมาถือว่าการเปิดทวิศึกษายังไม่ประสบ
ผลสำเร็จ แม้ว่าเด็กนักเรียนอาชีวศึกษาจะมีความรู้เกี่ยวกับอาชีพมากขึ้น แต่เด็กในระดับมัธยมศึกษาก็ไม่คิดที่
จะมาเรียนด้านอาชีวศึกษา ทำให้จำนวนผู้เข้าร่วมทวิภาคีไม่ได้เพิ่มมากขึ้น ดังนั้นมองว่าผู้ที่มีอำนาจในระดับสูง
ควรเป็นผู้กำหนดนโยบายให้ชัดเจน หากต้องการส่งเสริมให้ประเทศมีกำลังคนด้านอาชีพมากขึ้น และเรียนด้าน
อาชีวศึกษามากขึ้น ก็ควรกำหนดนโยบายอย่างชัดเจนและทำอย่างจริงจัง เช่น หากต้องการสัดส่วนสายสามัญ
ต่ออาชีวศึกษาเป็น 50 : 50 ก็ตอ้ งปล่อยเด็กมาเรียนสายอาชีวศึกษามากขึน้ และลดจำนวนนักเรียนสายสามัญลง 

เป็นต้น ผู้มีอำนาจทั้งหลายกล่าวถึงประเด็นนี้มาโดยตลอดแต่ไม่สามารถทำให้เกิดขึ้นได้จริง แม้ว่าสถาบัน
อาชีวศึกษาจะพยายามเพิ่มกลยุทธ์และเพิ่มแรงจูงใจต่างๆ ทั้งกับนักเรียนและผู้ปกครอง ที่ผ่านมาก็สามารถ
เพิ่มจำนวนได้ประมาณ 1-2 เปอร์เซ็นต์ เท่านั้น ซึ่งสถาบันอาชีวศึกษาก็เช่นกัน ทั่วประเทศมีประมาณ 23 แห่ง
มีแนวโน้มของนักศึกษาเพิ่มขึ้น แต่ไม่มากเพราะขาดความจริงใจในระดับนโยบาย
• ให้ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งนี้ ประเด็นกำลังคนที่มีทักษะ ควรมีการนำประสบการณ์ในการทำ
งานมาร่วมคำนวณด้วย รวมทั้งการให้คำนิยามของประสบการณ์ในแต่ละอาชีพ ซึ่งทางสถาบันวิจัยเพื่อการ
พัฒนาประเทศไทย (TDRI) ได้ให้คำตอบว่าต้องการใส่ข้อมูลเรื่องประสบการณ์ด้วย แต่มีความจำกัดของข้อมูล
แต่หากฝ่ายวิจัยวิทยาลัยดุสิตธานีมีข้อมูลที่เฉพาะในแต่ละสาขาอาชีพ ก็สามารถแนะนำทาง TDRI ได้
• ได้ให้ข้อมูลในส่วนของ Matrix ของแรงงานด้านการท่องเที่ยว ซึ่งหน่วยงานเป็นผู้ดูแล MRA
ASEAN on TP ของท่องเที่ยว ซึ่งได้กำหนดระดับเปรียบเทียบคุณวุฒิ MRA on TP 32 ตำแหน่ง อยู่ที่ 

5 ระดับ เริ่มต้นที่ Certificate II, Certificate III, Certificate IV ต่อด้วย Diploma I , Diploma II ซึ่งใน
ปัจจุบันกระทรวงท่องเที่ยวเป็นผู้มีอำนาจและรับผิดชอบเรื่อง MRA ท่องเที่ยว ซึ่ง คณะกรรมการ TPCB ได้
กำหนดกลุ่มเป้าหมายเป็น 2 กลุ่ม คือ บุคคลที่ยังเป็นเป็นนักเรียนนักศึกษา และกลุ่มบุคคลที่ประกอบอาชีพ
ตามที่กำหนดโดยการนำประสบการณ์ในการทำงานมาเทียบ และได้กำหนดคุณสมบัติของในแต่ละระดับและ
ในแต่ละตำแหน่งออกมาแล้ว ซึ่งทางกระทรวงท่องเที่ยวสามารถให้ข้อมูลแก่ TDRI เพื่อเป็นประโยชน์ต่อ
งานวิจัยต่อไป
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• ส่วนประเด็นแรงงานขาดแคลน มีความเห็นว่า การขาดแคลนแรงานด้านการท่องเที่ยวสาเหตุหลัก
คือ ทักษะในเรื่องของภาษา และค่านิยมในอาชีพของแรงงานไทย เนื่องจากการทำงานด้านการท่องเที่ยวนั้นมี
ความคาดหวังในทักษะด้านภาษาที่สูง ซึ่งทักษะด้านภาษาของคนไทย โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ ซึ่งโดยทั่วไป
ทักษะด้านภาษาอังกฤษส่วนใหญ่ก็ต่ำกว่าประเทศอื่นๆ และหากไม่ได้มีทักษะภาษา แรงงานก็จะไม่มั่นใจใน
ตนเองและจะไม่เข้ามาสู่แรงงานด้านการท่องเที่ยว อีกทั้งเรื่องของค่านิยม นักเรียน/นักศึกษาที่เรียนด้านการ
ท่องเที่ยวและโรงแรม มีค่านิยมว่า ทำงานท่องเที่ยวหรือการโรงแรมต้องดูดี สวย งานสบาย ต้องการทำงานแค่
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ พนักงานต้อนรับซึ่งตำแหน่งนี้ต้องมีคุณสมบัติด้านภาษาที่สูงมาก รวมทั้งต้องมีบุคลิกดี ซึ่ง
ทุกคนไม่ได้มีคุณสมบัติเหล่านี้ แต่หากเป็นตำแหน่งอื่นๆ ที่ชื่อไม่ได้ดูดีในสังคม เช่น ตำแหน่งแม่บ้าน ก็จะ
ปฏิเสธที่จะทำทันที ทั้งนี้เป็นเรื่องค่านิยม การขาดข้อมูลข่าวสาร ความรู้ และแรงจูงใจในการประกอบอาชีพ
นั้น เพราะในโรงแรม 4-5 ดาว ตำแหน่งแม่บ้านในระดับหัวหน้า เงินเดือนสูงขึ้น 50,000-80,000 บาท ดังนั้น
สถาบันการศึกษา หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรช่วยสื่อสารในเรื่องนี้จะสามารถเพิ่มแรงจูงการทำงานในอาชีพ
เหล่านี้มากขึ้น
• ในฐานะอยู่ในคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (กรอ.อศ.)
และอยู่ในกลุ่มอาชีพค้าปลีกด้วย มีความเห็นว่าในการศึกษาวิจัยนี้พยายามจับประเด็นกำลังคนกับระดับ
การศึกษา จึงให้ข้อเสนอแนะว่าควรนำระดับของคุณวุฒิวิชาชีพมาประกอบการศึกษาวิจัยด้วย มีอยู่ทั้งหมด 

7 ระดับ ซึ่งกล่าวถึงทักษะในการทำงานด้วย รวมทั้งได้จัดหลักสูตรคู่ขนานกับอาชีวศึกษาด้วยซึ่งคาดว่าจะมี
ประโยชน์กับงานวิจัย
• ส่วนความต้องการกำลังคนกลุ่มอาชีพค้าปลีกที่ TDRI นำเสนอนั้นมีความสอดคล้องกับข้อมูลของ
กลุ่ม กรอ. ที่ได้สำรวจผู้ประกอบการทั้งประเทศ พบว่า ความต้องการกำลังแรงงานในการค้าปลีกกับปริมาณ
แรงงานที่มีไม่มีความสอดคล้องกัน ทั้งนี้ อัตราการรับจำนวนนักศึกษาอยูที่ประมาณ 1,700 คน เนื่องจาก
คนเข้ามาเรียนน้อย และในตลาดแรงงานกลุ่มอาชีพค้าปลีกต้องการแรงงาน ปวช. มากกว่า ปวส. แต่ ปวช. 

วุฒิภาวะยังไม่โตพอ ทำให้เกิดปัญหาในการทำงาน จึงเกิดภาพลักษณ์ที่ไม่ดี ทำให้ ปวช. รุ่นต่อมาไม่อยากไป
ทำงานในด้านค้าปลีก หันไปทำงานสาขาอื่นๆ ที่งานสบายกว่าและเลือกที่จะเรียนต่อ ปวส. แทนการเข้าสู่
ตลาดแรงงาน ดังนั้น แนวทางแก้ไข สถานประกอบการจึงจำเป็นที่จะต้องร่วมมือกับทางภาครัฐด้วย หาก
ต้องการคนเข้าทำงานก็จำเป็นต้องลดความตึงเครียดบางอย่างให้เด็กบ้าง เช่น จำนวนภาระงาน และค่าจ้าง
เป็นต้น และมีหลักสูตรโดยตรงเกี่ยวเรื่องการค้าปลีก ในระดับ ปวช. และกำลังร่างหลักสูตร ปวส. ด้วย
• ปัญหาที่พบคล้ายกับอุตสาหกรรมอื่นๆ คือ ขาดคน คนเรียนจบมีจำนวนมากแต่ไม่มีคนมาทำงาน
เสียงสะท้อนจากสถานประการที่ทำงานร่วมกับสถาบันฯ พบว่า การขาดแคลนกำลังคนมิใช่เรื่องปริมาณ
เพราะผู้ที่จบสาขาทางด้าน IT และซอฟต์แวร์ ค่อนข้างเยอะและมีกระจายอยู่ทั่วภูมิภาคของประเทศไทย แต่
ปัญหาที่พบ คือการขาดแคลนด้านคุณภาพ ตำแหน่งงานที่ขาดแคลนมาหลายปี คือ Programmer, Business
Analist, System Analist ที่มาของการขาดแคลน คือ 1) เรื่องคุณภาพการศึกษา 2) การเปลี่ยนอาชีพ
เนื่องจากอาชีพ Programmer ต้องอาศัยความอดทนในการทำงานสูง เมื่อทำงานได้สักพักมักจะเปลี่ยนสายไป
ทำงานด้านการตลาด หรือ Business Analist, System Analist แทน เนื่องจากค่าตอบแทนที่ดีกว่า งานสนุก
และได้ออกไปพบปะผู้คน/ลูกค้า
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• ประเด็นสำคัญที่เป็นห่วงมาก คือ นโยบายของรัฐบาลที่ประกาศว่าจะนำประเทศไปสู่ Digital
Economy โดยที่พื้นฐานด้านภาษาอังกฤษ IT คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ของไทยยังไม่แข็งแรงเลย เพราะ
ฉะนั้นฐานกำลังคนเพื่อผลักดันให้เป็น Digital Economy ของไทยน่าจะเป็นไปด้วยความยากลำบาก หาก
ประเทศไทยไม่ได้มีการปฏิวัติในเรื่องนี้อย่างจริงจังและควรปลูกฝังตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษา ปวช. และ ปวส. 

ดังนั้น ทางสถาบันฯยินดีให้ความร่วมมือด้านกำลังคน โดยเฉพาะกับอาชีวศึกษาเพื่อเป็นประโยชน์ในอนาคต
ต่อไป
• สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ได้ดำเนินการจัดทำมาตรฐานอาชีพไปแล้ว 38 สาขาอาชีพ การกำหนด
การประเมินได้พิจารณาจาก ผู้ที่จะเข้าสู่การประเมินของสถาบันฯ ต้องมีความรู้ (ซึ่งมาจากระดับอาชีวศึกษา
ในระดับใดบ้าง) และทักษะการทำงาน (ซึ่งมาจากผู้ที่สำเร็จการศึกษาและเมื่อทำงานแล้วจะมีทักษาะในระดับ
ใดบ้าง) ซึง่ นำมาสูก่ ารกำหนดระดับคุณวุฒวิ ชิ าชีพ 7 ระดับ ซึง่ สามารถนำไปเทียบเคียงในการศึกษาวิจยั ครัง้ นีไ้ ด้
• ในกลุ่มประเทศอาเซียนพบปัญหาเดียวกับประเทศไทย คือ เด็กไม่ได้อยากเรียนอาชีวศึกษา 

จึงควรทำงานร่วมมือกับทางสถาบันคุณวุฒวิ ชิ าชีพทีท่ ำเกีย่ วกับคุณวุฒวิ ชิ าชีพของแต่ละอาชีพ ซึง่ ในต่างประเทศ
ก็ทำอยู่เช่นเดียวกัน จึงขอเสนอให้ TDRI ออกแรงผลักดัน ให้มีการค่าเพิ่มตอบแทน นอกจากค่าตอบแทนจาก
วุฒิระดับปริญญา และให้เพิ่มค่าตอบแทนหากมีใบรับรองคุณวุฒิวิชาชีพในการทำงาน คล้ายกับระบบของ
ประเทศเยอรมนี
• เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับด้านกำลังคน มีประเด็นที่เป็นห่วง คือ การศึกษาเรื่อง
การวางแผนกำลังคนนี้ไม่ต้องการให้เป็นเพียงนโยบายที่ตั้งขึ้นเท่านั้น แต่ต้องให้สามารถวิเคราะห์เชิงลึกได้
เนื่องจากประเทศไทยยังขาดเรื่องของข้อมูล หากสามารถวิเคราะห์ใน 5-10 ปีข้างหน้าได้ ก็จะสามารถนำไป
วิเคราะห์แนวทางการเปิดสอนของสถานศึกษา หรือการผลิตหรือพัฒนากำลังคนต่อไป
• ในส่วนการขาดข้อมูลพื้นฐานของอุตสาหกรรม S-curve หรือ New S-curve ของการวิจัยนั้น
และทางสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) ก็ไม่มีข้อมูลพื้นฐานเหล่านี้เช่นกัน ทั้งนี้ อุตสาหกรรม 

S-curve หรือ New S-curve นั้นเป็นอุตสาหกรรมที่ต้องการเทคโนโลยีขั้นสูง ไม่เน้นการใช้ปริมาณคนจำนวน
มาก เน้นการพัฒนาด้านนวัตกรรม หากอีก 5 ปี ข้างหน้า New S-curve เกิดขึ้นจริง เมื่อถึงวันนั้นเทคโนโลยี
และนวัตกรรมก็เปลี่ยนแปลงไปด้วยเช่นกัน ดังนั้น สิ่งที่สามารถทำได้ ณ ปัจจุบัน คือการเน้นพัฒนา Basic
และ Multi-Skill แทน โดยเน้น Core-Skill ของ S-curve ที่ควรต้องมีและเน้นเทคโนโลยีหลักๆ ที่ต้องใช้ 

ซึ่งเป็นการพัฒนาและเตรียมความพร้อมไปด้วยกันทั้งฝ่ายผลิตและพัฒนากำลังคน ส่วนข้อมูลพื้นฐานเสนอ
ให้ใช้ข้อมูลอุตสาหกรรม S-curve ที่มีในปัจจุบันไปว่าอุตสาหกรรมใดที่สามารถนำไปต่อยอดและพัฒนาเป็น
อุตสาหกรรม New S-curve ต่อได้เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการศึกษาและวิเคราะห์ในงานวิจัยนี้
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สรุปผลการประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ
โครงการศึกษาเพื่อทบทวนความต้องการกำลังคน
เพื่อใช้วางแผนการผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ
วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2559 เวลา 13.00 -16.00 น.
ณ ห้องประชุม A ชั้น 2 มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย กรุงเทพฯ
การแสดงความคิดเห็น มีดังนี้
• งานวิ จั ย นี้ มี ป ระโยชน์ อ ย่ า งยิ่ ง ต่ อ การนำไปใช้ ว างแผนกำลั ง คนของสถานศึ ก ษาต่ า งๆ เพื่ อ ที่
สถานศึกษาต่างจะได้นำมาปรับปรุงหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกัลผลของการคาดประมาณ โดยต้องดู
ช่องว่างระหว่าง Demand และ Supply ว่าปัจจุบันการผลิตสาขาใดเกินความต้องการก็จะผลิตสาขานั้นลดลง
และเลือกผลิตสาขาที่เป็นความต้องการของตลาด โดยพิจาณาจากแนวโน้มจากผลการคาดประมาณของ
การวิจัยครั้งนี้
• การวิจัยยังขาดการกล่าวถึงระดับการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา ว่าในปัจจุบันมีความต้องการ
สอดคล้องกับความต้องการหรือไม่
• ประเด็นในเรื่องของการแยกสาขา S&T และ Non S&T อยากให้มีการอธิบายวิธีการแยกสาขาว่า
มีแนวคิดหรือวิธีการแยกอย่างไร
• ในการประมาณการเชิงเทคนิค วิธีการประมาณด้วย ARIMA กับวิธี Spectrum ได้ผลการ
พยากรณ์คล้ายกัน ควรใช้วิธีไหน อย่างไร
• การคาดประมาณควรจะมีการแยกลงไปในรายอาชีพ ซึ่งจะมีส่วนช่วยในการวางแผนกำลังคน
ได้ง่ายขึ้น แต่งานวิจัยครั้งนี้ยังมีข้อจำกัดในเรื่องของข้อมูล เช่น หากจะใช้ข้อสำรวจของกระทรวงแรงงาน ก็ยัง
มีการสำรวจไม่ครอบคลุมทั่วประเทศ
• การศึกษาประเด็นเรื่อง อุตสาหกรรม S- curve บางอุตสาหกรรมยังไม่มีความชัดเจน ดังนั้น
ควรเป็นการศึกษาในเชิงคุณภาพและพิจารณาจากการดูแนวโน้มมากกว่า
• การคาดประมาณภาวะเศรษฐกิจโดยรวมตามนโยบายรัฐบาลนั้น ยังไม่มีความมั่นใจว่านโยบาย
ของรัฐบาลจะมีความต่อเนื่องและมีการดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
• ในด้านการศึกษาควรมีข้อเสนอแนะให้นักเรียน/นักศึกษาเรียนแบบหลักสูตรทั่วไปหรือหลักสูตร
เฉพาะมากกว่า แต่ในมุมมองคิดว่าควรมุ่งที่การศึกษาแบบหลักสูตรเฉพาะ เพราะการศึกษาไม่ได้จบเพียง
ปริญญาตรีหรือปริญญาโท แต่สามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต ดังนั้นการเรียนแบบหลักสูตรทั่วไปสามารถเรียนรู้ได้
ตลอดเวลา
• การศึกษาควรมีระบบจูงใจด้วยค่าแรงหรือค่าจ้าง นอกจากนี้ควรเน้นการพัฒนาด้านทัศคติในทุก
สาขาวิชา เพื่อให้เด็กจบออกมามีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน
• มีข้อสังเกตว่าผลการคาดประมาณในแต่ละกลุ่มและแต่ละสาขาว่าจะเป็นเท่าไหร่ โดยสาขา S&T
การศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาเอกสูงขึ้นไม่มากนัก แต่สาขา Non S&T มีจำนวนสูงมาก ซึ่งในสภาพ
ที่แท้จริงแล้วสถานประกอบการไม่จำเป็นต้องใช้ผู้ที่จบปริญญาตรี และปริญญาเอก มากนัก ประเด็นปัญหานี้
อาจเกิดจากค่านิยมทางสังคมที่ต้องเรียนเพื่อจบปริญญาตรี
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• ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมควรมีการคำถึงมาตรฐานการศึกษาด้วยเนื่องจากมาตฐานการศึกษาเป็นสิ่งที่
สำคัญมาก โดยเน้นที่มาตรฐานไม่ใช่ปริมาณของผู้ที่จบการศึกษา และควรมีการควบคุมหรือกำกับดูแลประเด็น
เรื่องการผลิตกำลังคนด้วย และในด้านคุณภาพควรมีการฝึกอบรมในสถานประกอบการด้วย
• สภาพัฒน์เป็นหน่วยงานที่กำหนดทิศทางประเทศ ดังนั้นจึงควรมีวิสัยทัศน์เชิงนโยบายต่อการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
• สภาพปัจจุบันที่ควรคำนึงถึงคือผู้สำเร็จการศึกษาที่จบใหม่มักจะไม่เข้าสู่ตลาดแรงงาน แต่มักจะไป
ประกอบอาชีพอิสระเป็นจำนวนมาก ทำให้แรงงานเหล่านี้จะหลุดออกไปจากระบบหรือไม่
• ส่วนกลางต้องมีการยืดหยุ่นให้แต่ละจังหวัดสามารถจัดการเรียนการสอนและกำหนดมาตรฐาน
เองได้
• ประเด็นเรื่องอัตรากำลังของราชากรสามารถหมุนเวียนเพื่อบรรจุงานได้ ดังนั้นจึงอยากให้มอง
อาชีพไปข้างหน้า เช่น เกษตรต่อเนื่อง ว่าจะมีความต้องการแรงงานเท่าใด
• เห็นด้วยกับการคาดประมาณการขยายตัวของเศรษฐกิจสอดคล้องกับอุตสาหกรรมบริการที่มี
แนวโน้มขยายตัว

โครงการศึกษาเพื่อทบทวนความต้องการกำลังคนเพื่อใช้วางแผนการผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ

คณะผู้ดำเนินงาน
ที่ปรึกษา
ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน
ดร.กมล  รอดคล้าย
นางทิพย์สุดา สุเมธเสนีย์
ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์
นายชาญ  ตันติธรรมถาวร
นางสาวสุวิมล  เล็กสุขศรี
คณะผู้วิจัย
รศ.ดร. ยงยุทธ  แฉล้มวงษ์
ดร.สราวุธ  ไพฑูรย์พงษ์
ดร. ณัฐนันท์ วิจิตรอักษร
นางสาวราตรี  ประสมทรัพย์
นางสาวอัจฉรียา  อนันตทัศน์
นายอลงกรณ์ ฉลาดสุข
นางสาวพชรวดี ตะสี
นายชมน์นิธิศ  ไชยสิงห์ทอง
นางสาวสุนีย์   แซ่คู

เลขาธิการสภาการศึกษา
(ตั้งแต่เริ่มโครงการ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘)
เลขาธิการสภาการศึกษา
(ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ - ปัจจุบัน)
รองเลขาธิการสภาการศึกษา
(ตั้งแต่เริ่มโครงการ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘)
รองเลขาธิการสภาการศึกษา
(ตั้งแต่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ - ปัจจุบัน)
ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการศึกษา
(ตั้งแต่เริ่มโครงการ – ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙)
ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
(ตั้งแต่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ - ปัจจุบัน)
หัวหน้าโครงการ
นักวิชาการอาวุโส
นักวิชาการ
นักวิจัย
นักวิจัย
นักวิจัย
นักวิจัย
นักวิจัย
เลขานุการโครงการ

ผู้รับผิดชอบบริหารโครงการและประสานการดำเนินงาน
นางพรพิมล  เมธิรานันท์
นางรุ่งตะวัน งามจิตอนันต์
นางสาวดวงทิพย์  วิบูลย์ศักดิ์ชัย
นางสาวชรินรัตน์ พุ่มเกษม
นางสาวชิดชล ตั้งสุขขีย์ศิริ
นายธีระพจน์ คำรณฤทธิศร
นางสาวมาลีวรรณ   ปูนขุนทด
หน่วยงานรับผิดชอบ
สำนักยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
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