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1

บทนำ
1.1 หลักการและเหตุผล
บริบทแวดล้อมประเทศไทยกำลังเปลี่ยนแปลงไปทั้งการเปิดประชาคมอาเซียน และการเข้าสู่ยุค
เทคโนโลยีและการสื่อสารมากขึ้นทำให้ประเทศไทยต้องเผชิญกับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญทั้งภายนอก
และภายในประเทศที่ปรับเปลี่ยนเร็วและซับซ้อนมากยิ่งขึ้น อาจก่อให้เกิดโอกาสและความเสี่ยงต่อการพัฒนา
ประเทศ โดยเฉพาะการเปิดประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.2558 ที่จะมีการเปิดเสรีในการเคลื่อนย้ายแรงงาน 

8 สาขาอาชีพ คือ วิศวกรรม การสำรวจ สถาปัตยกรรม แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล บัญชี และท่องเที่ยว 

จึงจำเป็นต้องเร่งการเตรียมความพร้อมให้แก่กำลังคนของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งการวางแผนการพัฒนากำลังคนให้สามารถรองรับการพัฒนาใน
ภาคอุตสาหกรรมหลัก คือ ภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ ซึง่ มีบทบาทสำคัญในการสร้างมูลค่าเพิม่
ให้แก่เศรษฐกิจ แต่ในช่วง 10 ปีที่ที่ผ่านมา พบว่า การผลิตกำลังคนยังคงไม่สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้ประกอบการในภาคการผลิตต่างๆ
ที่ผ่านสำนักงานเลขาธิการสภาศึกษา ได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาความไม่สอดคล้องระหว่าง
ความต้องการกำลังคนและการผลิตกำลังคนของประเทศไทย และได้ร่วมกับสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา
ประเทศไทย (TDRI) ทำการวิจัยเพื่อศึกษาความต้องการกำลังคนเพื่อวางแผนการผลิตและพัฒนากำลังคนของ
ประเทศ (2553)1 ผลการศึกษาพบว่า จำนวนกำลังคนที่ขาดแคลน (Skill Shortage) ของประเทศไทยมี
มากกว่าสามแสนคน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นแรงงานในด้านการผลิต/แรงงานทั่วไป ในขณะที่ยังมีจำนวนผู้ว่างงานอยู่
อี ก มากเกื อ บทุ ก ระดั บ การศึ ก ษา อี ก ทั้ ง แรงงานยั ง มี ปั ญ หาในเรื่ อ งคุ ณ ภาพแรงงานที่ ข าดแคลน อาทิ 

ความสามารถในด้านคอมพิวเตอร์ ภาษาต่างประเทศ และทักษะในการวิเคราะห์แก้ไขปัญหา ทำให้ผปู้ ระกอบการ
ต้องมีการฝึกอบรมเพิ่มในสถานประกอบการ ทั้งนี้ ประเด็นปัญหาที่สำคัญที่ทำให้เกิดการขาดแคลนแรงงาน
ทั้งๆ ที่ยังมีแรงงานที่ว่างงานอยู่เป็นจำนวนมากนั้น สืบเนื่องมาจากความไม่สอดคล้องของการผลิตและ
การพัฒนากำลังคนกับความต้องการกำลังคนในแต่ละกลุ่มจังหวัด และกลุ่มอุตสาหกรรม ทำให้ความต้องการ

1

รายงานวิจัย เรื่องการศึกษาความต้องการกำลังคนเพื่อการวางแผนการผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ สำนักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา (2553)

1

2
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บุคลากรของแต่ละกลุ่มจังหวัดย่อมแตกต่างกันไปด้วย ประกอบกับการผลิตและพัฒนากำลังคน (ด้านอุปทาน)
กลับดำเนินการเกือบจะไม่แตกต่างกัน ไม่วา่ จะเป็นสาขาทีเ่ ปิดทำการสอนหรือคณะ และ/หรือภาควิชาทีเ่ ปิดสอน
ตั้งแต่ระดับวิทยาลัยไปจนถึงระดับอุดมศึกษา ทำให้เกิดปัญหาความไม่สอดคล้อง (Mismatch) ของอุปสงค์
และอุปทานกำลังคนในระดับพืน้ ที่ จึงนำมาซึง่ ปัญหาการว่างงานเชิงโครงสร้าง (Structured Unemployment) 

อันเป็นผลเสียต่อการพัฒนาการศึกษาและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และจากผลสำรวจ
ข้อมูลความต้องการแรงงานและขาดแคลนแรงงานโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ ในปี พ.ศ.2556 ชี้ให้เห็นว่า
ประเทศไทยยังประสบปัญหานี้อยู่โดยมีความต้องการแรงงานรวมทั้งสิ้นจำนวน 306,148 คน ในขณะเดียวกัน
ก็มีผู้ว่างงานเป็นจำนวนที่สูงถึง 305,604 คน เมื่อพิจารณาจำนวนความต้องการแรงงานในระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายและ ปวช. มีจำนวน 57,218 คน ในขณะที่มีผู้ว่างงานในระดับนี้อยู่ 64,428 คน ส่วนในระดับปวส.
มีความต้องการแรงงานจำนวน 26,059 คน และมีผู้ว่างงานในระดับนี้อยู่ 33,906 คน ปัจจุบันกระแส
โลกาภิวัฒน์และการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างต่างๆ ทั้งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่ประชากรวัยเด็ก
มี แ นวโน้ ม ลดลงอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ส่ ง ผลถึ ง ผู้ เรี ย นระดั บ ขั้ น พื้ น ฐานในระบบมี จ ำนวนลดลงเช่ น กั น ตั้ ง แต่
ปี พ.ศ. 2554 - 2556 จนถึงปี พ.ศ. 2569 และอาจมีผลต่อการขาดแคลนแรงงานในอนาคต รวมทั้งเศรษฐกิจ
ของโลกที่เปลี่ยนแปลงทำให้ประเทศไทยต้องมีการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบต่างๆ อีกทั้งปัจจัย
ภายในทางด้านอุปทานกำลังคนที่ประเทศไทยต้องเผชิญในหลายๆ ด้าน อาทิ
1) การผลิ ต กำลั ง คน ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น ไปตามความสามารถในการผลิ ต ของสถานศึ ก ษา ผู้ ส ำเร็ จ
การศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาลดลง ส่วนระดับปริญญาตรีและสูงกว่าผลิตบัณฑิตเพิ่มขึ้นค่อนข้างมาก รวมทั้ง
มีการผลิตกำลังคนระดับปริญญาตรี ด้านสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์มากเกินความต้องการ ในขณะที่สาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์สุขภาพผลิตได้น้อยกว่าความต้องการ
2) สัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันสัดส่วนอยู่ที่ประมาณ 36:64 ในขณะที่
เป้าหมายของรัฐบาล คือ 40:60
3) กำลังคนที่ผลิตได้ขาดคุณลักษณะที่จำเป็นทั้งด้าน Hard Skills ที่เป็นทักษะหลักที่เกี่ยวข้องกับ
งานโดยตรง เช่น ความรู้ด้านบัญชีการเงินสำหรับพนักงานบัญชี ความรู้ด้านกฎหมายแรงงานสำหรับพนักงาน
ในหน่วยงานทรัพยากรมนุษย์ ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ ความรู้เกี่ยวกับกรรมวิธีและขั้นตอนการผลิต
สำหรับพนักงานฝ่ายผลิต เป็นต้น และด้าน Soft Skills ซึ่งเป็นทักษะที่เกี่ยวเนื่องกับการส่งเสริมให้การทำงาน
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่น ทักษะการสื่อสาร ทักษะการสร้างมนุษยสัมพันธ์กับผู้อื่น เป็นต้น
4) ผู้ ส ำเร็ จ การศึ ก ษาใหม่ ยั ง ไม่ ส ามารถปฏิ บั ติ ง านได้ ต รงกั บ ลั ก ษณะงาน และส่ ว นมากขาด
คุณลักษณะทั้งด้านความรู้ ทักษะ กิจนิสัยอุตสาหกรรม การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาอาชีวศึกษา
และอุดมศึกษาในจังหวัด/กลุ่มจังหวัดมีความซ้ำซ้อนกัน เช่น ในส่วนอาชีวศึกษา มีทั้งในวิทยาลัยสารพัดช่าง
วิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยอาชีวศึกษา และในระดับอุดมศึกษา มีทั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยของรัฐ
และเอกชนทีเ่ ปิดสอนในสาขาวิชาเหมือนกัน ซึง่ ทำให้มปี ญ
ั หาในเชิงปริมาณและคุณภาพ รวมทัง้ ยังไม่ตอบสนอง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
นอกจากจากประเด็นปัญหาข้างต้น ประเทศไทยยังเผชิญความท้าทายในการเข้าสู่ยุคเทคโนโลยีและ
การสื่อสาร ทำให้ประเทศไทยต้องเร่งพัฒนาและเพิ่มทักษะ และมาตรฐานฝีมือแรงงาน ให้พร้อมเป็นแรงงาน
ของภูมิภาคอาเซียนเพื่อสร้างโอกาสที่ดีกว่าการลดเงื่อนไขให้ผู้ประกอบการนำเข้าแรงงานต่างชาติเข้ามา
ทดแทน ดังนั้นจึงควรมีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนากำลังคนให้สอดรับกับทิศทางในการ
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พัฒนาประเทศในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 และเตรียมความพร้อมสำหรับแผน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 อันจะเป็นการเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
และประชาคมโลกต่อไป
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น 

จึงเห็นควรให้มีการทบทวนความต้องการกำลังคนเพื่อวางแผนการผลิตและพัฒนากำลังคนในภาพรวมของ
ประเทศ เพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาและพัฒนานโยบายต่างๆ ในบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป โดยหวังว่า
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในภาคส่วนต่างๆ จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษาของประเทศไทย
ให้ประสบผลสำเร็จ และส่งผลต่อการสร้างขีดความสามารถในการพัฒนาประเทศในภาพรวมต่อไป

1.2 วัตถุประสงค์
1.2.1 เพือ่ จัดทำรายงานและประมวลข้อมูลทุตยิ ภูมทิ กุ รูปแบบทีเ่ กีย่ วข้องกับสถานการณ์ดา้ นการผลิต
และพัฒนากำลังคนและทิศทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ในช่วงตั้งแต่การปฏิรูปการศึกษารอบที่สองที่ผ่านมา
(พ.ศ.2552-2561)
1.2.2 เพื่อศึกษาความต้องการกำลังคนและศักยภาพการผลิตของสถาบันการศึกษาของประเทศไทย
และสาขาที่เป็นความต้องการ/ความจำเป็นของประเทศทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ
1.2.3 เพื่อศึกษาหาแนวทางวางแผนการผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศให้ตอบสนองความ
ต้องการของภาคการผลิตและบริการในบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป และสาขาที่เป็นความต้องการ/ความจำเป็น
ของประเทศในอนาคต (5-10 ปี ข้างหน้า) เพื่อรองรับการแข่งขันที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
1.2.4 เพื่อให้ข้อเสนอแนะในการทำแผนยุทธศาสตร์และการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในการผลิตและ
พัฒนากำลังคนไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม

1.3 ขอบเขตการดำเนินงาน
1.3.1 ศึ ก ษาเอกสารที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การศึ ก ษาและการพั ฒ นากำลั ง คนทั้ ง ภายในประเทศและ
ต่างประเทศให้รอบด้านทุกมิติ
1.3.2 นำข้อมูลสถานการณ์ด้านการผลิตและพัฒนากำลังคนมาปรับข้อมูลการพยากรณ์ใหม่ตาม
ทิศทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป โดยสาขาที่จะทำการศึกษา จำแนกได้เป็น 4 กลุ่ม คือ
		
1. สาขาที่เป็นเป้าหมายหลักในการพัฒนาประเทศ
		
2. สาขาที่ขาดแคลนด้านอาชีวศึกษา
		
3. สาขาที่จำเป็น คือ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (S&T) และสาขาที่ไม่ใช่วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (Non-S&T)
		
4. สาขาใหม่ที่ประเทศมีความต้องการ
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1.4 วิธีการดำเนินงาน
เพื่อตอบ “วัตถุประสงค์ข้อ 1.2.1” จะทำการศึกษาข้อมูลต่างๆ ดังนี้
1) ทบทวนเชิงสังเคราะห์นโยบายและแผนด้านการผลิตและพัฒนากำลังคนที่เกี่ยวข้อง การศึกษา
เอกสาร/งานวิจัยที่เกี่ยวข้องการผลิตและพัฒนากำลังคนของในและต่างประเทศ (เน้นกลุ่มประเทศในอาเซียน)
ได้แก่
		 • นโยบายที่เกี่ยวข้อง อาทิ นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 

(พ.ศ. 2556 - 2558) และข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552 – 2561) เป็นต้น
		 • แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ แผนบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น รวมทั้ ง ข้ อ มู ล แผน
พัฒนาการศึกษาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด เป็นต้น
		 • ทบทวนกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับด้านการศึกษา อาทิ พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553
		 • เอกสารด้านการวิจัยในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและพัฒนากำลังคน
		 • เอกสารที่เกี่ยวกับการเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน เช่น แนวโน้มการเข้าสู่ศตวรรษที่ 21
แนวโน้มสภาพเศรษฐกิจและสังคมโลก การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
		 ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาส่วนนี้คือ เอกสารที่เผยแพร่เป็นสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง
กับวิธีการผลิตและพัฒนากำลังคนในอดีตถึงปัจจุบัน ซึ่งคาดว่าจะเป็นประโยชน์ในการเสนอแนะแนวทาง
ที่ประเทศไทยจะนำมาใช้ในการผลิตและพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศทั้งใน
เชิงปริมาณและคุณภาพ
2) นำผลที่ ไ ด้ ม าวิ เ คราะห์ แ ละประมวลผลสถานการณ์ ด้ า นการผลิ ต และพั ฒ นากำลั ง คนของ
ประเทศไทย ในช่วงตั้งแต่การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561)
		 เพื่อตอบ “วัตถุประสงค์ข้อ 12.2-1.2.4” จะทำการศึกษาข้อมูลต่างๆ ดังนี้
		 เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อ 1.2.2 จะทำการศึกษาดังนี้
		 1) ศึกษาวิเคราะห์ถึงแนวโน้มความต้องการกำลังคนและศักยภาพการผลิตของสถาบันการศึกษา
ทุกระดับ/ประเภทและสังกัดในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยอาศัยข้อมูลทุติยภูมิจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

โดยแบ่งการศึกษาเป็น 2 ด้าน คือ ด้านอุปสงค์แรงงานและด้านอุปทานแรงงาน
			 • ด้านอุปสงค์แรงงาน ทำการศึกษาภาพรวมของความต้องการแรงงานตามกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจหลัก ประกอบด้วย
				 - การคัดเลือกกิจกรรมทางเศรษฐกิจและข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย
				 - การศึกษาค่าความยืดหยุ่นของการจ้างงานต่อผลผลิตและความยืดหยุ่นของการจ้างงาน
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (S&T) และสาขาที่ไม่ใช่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Non-S&T) ต่อความ
ต้องการแรงงาน
				 แหล่งข้อมูลที่สำคัญคือ
					 - ข้อมูลสำรวจสภาวะการมีงานทำของสำนักงานสถิติแห่งชาติ
					 - ข้อมูลการสำรวจความต้องการแรงงานของสถานประกอบการ พ.ศ. 2556 ซึ่งสำรวจ
โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ

โครงการศึกษาเพื่อทบทวนความต้องการกำลังคนเพื่อใช้วางแผนการผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ

					 - ข้อมูลสถิติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและพัฒนากำลังคน อาทิ ข้อมูลผลิตภาพ
แรงงาน ค่าจ้าง และ GDP เป็นต้น
					 - ข้อมูลทุติยภูมิที่เกี่ยวข้องกับความต้องการแรงงานในเชิงปริมาณและคุณภาพ ทั้งใน
และต่างประเทศ
			 • ด้านอุปทานแรงงาน รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณผู้สำเร็จการศึกษาในแต่ละระดับ 

ตั้ ง แต่ ส ถานศึ ก ษาในสั ง กั ด สำนั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน สำนั ก งานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (ทัง้ ภาครัฐและเอกชน) และจากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
				 แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาส่วนนี้ได้จาก 3 แหล่ง คือ
					 - จากการทบทวนเอกสารผลการศึกษาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินศักยภาพของ
สถานศึกษาในแต่ละระดับ/ประเภท/สังกัด
					 - จากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ จากสถิติต่างๆ ที่รวบรวมโดยสภาการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับ
ปริมาณและคุณภาพของผู้จบจากสถานศึกษาต่างๆ การวิเคราะห์สัดส่วน (Ratio) ที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ
การศึกษา เป็นต้น
					 - จากการสัมภาษณ์ผู้รู้ (Key Informants)/หรือกลุ่มสนใจ (Focus Groups) เพื่อ
สามารถประมวลปัญหาเชิงปริมาณและคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับศักยภาพด้านต่างๆ ของสถานศึกษา
		 2) พยากรณ์ความต้องการแรงงานรายอุตสาหกรรมจำแนกเป็นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(S&T) และสาขาที่ไม่ใช่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเมื่อได้ค่าความยืดหยุ่นและสัดส่วนต่างๆ ที่อธิบาย
โครงสร้างการจ้างงานในตลาดแรงงาน และจึงนำค่าต่างๆ มาใช้ประโยชน์ในการพยากรณ์ เป้าหมายของ
การพยากรณ์ คือ ต้องการทราบจำนวนความต้องการแรงงาน ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (S&T) และ
สาขาทีไ่ ม่ใช่วทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Non-S&T) และด้านอืน่ ๆ ในอีก 5-10 ปีขา้ งหน้า เนือ่ งจากความต้องการ
แรงงานผันแปรไปตามสาขาการผลิตในแต่ละกิจกรรม ดังนั้นการที่จะพยากรณ์ความต้องการแรงงานได้จำเป็น
ต้องทราบผลการพยากรณ์ผลผลิตตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
		 3) พยากรณ์การผลิตกำลังคนสู่ตลาดแรงงานทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยการศึกษาแนวโน้ม
ในเชิงปริมาณจะพยากรณ์ในช่วง 5-10 ปีข้างหน้า โดยใช้วิธีคาดประมาณแนวโน้มจากอนุกรมเวลาของอุปทาน
แรงงาน (พยากรณ์อุปทานแรงงานโดยวิธีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่)
		 เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อ 1.2.3 และ 1.2.4 จะทำการศึกษาดังนี้
		 4) นำข้อมูลที่ได้จากข้อ 2) ถึง 3) มาประมวลหาช่องว่าง (Gap) ระหว่างความต้องการและ
การผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อกำหนดสาขาที่จะตอบสนองต่อความต้องการในภาคเกษตร อุตสาหกรรม
และบริการ และสาขาที่เป็นความต้องการของประเทศ
		 5) นำผลที่ได้จากข้อ 4) มาจัดประชุมกลุ่มสนใจหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Focus Groups) เพื่อ
หาข้อยุติในการกำหนดแนวทางในการผลิตกำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการทั้งในเชิงปริมาณและ
คุณภาพ โดยแยกกลุ่มของการผลิตและพัฒนากำลังคนสาขาขาดแคลน เพื่อตอบสนองแรงงานใหม่ (Skill
Shortage) และการพัฒนากำลังคนเพื่อปิดช่องว่างความสามารถ (Skill Gap)
		 6) ศึ ก ษาแนวทางการกำหนดสาขาเพื่ อ เป็ น กลไกในการผลิ ต และพั ฒ นากำลั ง คนในภาค
อุตสาหกรรม เกษตร และบริการ และในสาขาที่เป็นความต้องการ/ความจำเป็นของประเทศที่มีคุณภาพ
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		 แหล่งข้อมูลที่สำคัญในส่วนนี้ คือ การใช้ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษามาประมวลผลการศึกษาที่ได้
เพื่อมาประกอบเป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรและร่วมกับผู้ทรงวุฒิของสภาการศึกษา ในการหารูปแบบ
การจัดการศึกษาที่เอื้อต่อการผลิตและ/หรือพัฒนากำลังคนให้มีคุณภาพตามทิศทางความต้องการของประเทศ
		 7) ทำการสังเคราะห์แนวทางการผลิตกำลังคนให้ตอบสนองภาคเกษตร อุตสาหกรรม และ
บริการ และสาขาที่เป็นความต้องการของประเทศ
		 8) จัดทำร่างรายงานผลการศึกษาเพื่อประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียจำนวน 2 ครั้ง ครั้งละประมาณ 40 คน
		 9) นำร่างรายงานผลการศึกษาเข้าทีป่ ระชุมผูท้ รงคุณวุฒิ (ประมาณ 15-20 คน) เพือ่ ให้ขอ้ เสนอแนะ 

จำนวน 1 ครั้ง
		 10) จั ด ทำร่ า งรายงานผลการศึ ก ษาในระดั บ ประเทศเสนอที่ ป ระชุ ม สภาการศึ ก ษาเพื่ อ ให้
ความเห็นชอบ
		 11) ปรับปรุงร่างรายงานผลการศึกษา และส่งรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ต่อสำนักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา

1.5 นิยามศัพท์
กำลังคน (Manpower) หมายถึง กำลังงาน (Work Force) ทั้งหมดที่มีอยู่ในประเทศใดประเทศหนึ่ง
หรือในที่ใดที่หนึ่ง หรือหมายถึง บุคคลที่อยู่ในวัยทำงาน ตามปกติหมายถึงผู้มีอายุตั้งแต่ 19 ปีขึ้นไป แต่สำหรับ
ประเทศไทยนับตั้งแต่อายุ 15 ปีขึ้นไป
ภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ ภาคเกษตร คือ การจัดกลุ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจตาม ISIC ของ
สำนักงานสถิติแห่งชาติ
สาขาที่จำเป็น คือ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (S&T) และสาขาที่ไม่ใช่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(Non-S&T)
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (S&T) ประกอบด้วย วิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์กายภาพ
คณิตศาสตร์และสถิติ คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศาสตร์ การผลิตและกระบวนการผลิต สถาปัตยกรรมและ
การสร้างอาคาร สัตวแพทย์ สุขภาพ การเกษตร การป่าไม้ และการประมง
สาขาที่ไม่ใช่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Non-S&T) ประกอบด้วย การฝึกหัดครูและศึกษาศาสตร์
ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ วารสารศาสตร์และสารสนเทศ ธุรกิจและ
การบริการ กฎหมาย การบริการทางสังคม การบริการส่วนบุคคล การบริการขนส่ง การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม
การบริการด้านการรักษาความปลอดภัย
สาขาที่เป็นเป้าหมายหลักในการพัฒนาประเทศ คือ สาขาตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อผลักดัน
เศรษฐกิจและพัฒนาประเทศให้เจริญเติบโตโดยได้ระบุอุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีศักยภาพ (S-curve) และ
อุตสาหกรรมใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต (New S-curve)
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1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1.6.1 ได้รายงานข้อมูลสถานการณ์ด้านการผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศไทยในปัจจุบัน
1.6.2 ได้ข้อเสนอรายงานวิจัยศึกษาความต้องการกำลังคนเพื่อวางแผนการผลิตและพัฒนากำลังคน
ของประเทศ ที่ มี ค วามเหมาะสมสอดคล้ อ งกั บ การเปลี่ ย นแปลงของสภาพเศรษฐกิ จ สั ง คม การเมื อ ง 

การปกครอง วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม ประชากร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และพร้อมรองรับการแข่งขันที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคต
1.6.3 หน่ ว ยงานและผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งได้ น ำข้ อ มู ล สถานการณ์ ด้ า นการผลิ ต และพั ฒ นากำลั ง คนของ
ประเทศไทยในปัจจุบัน และข้อเสนอรายงานวิจัยศึกษาความต้องการกำลังคนเพื่อวางแผนการผลิตและพัฒนา
กำลังคนของประเทศไปเป็นแนวทางในการพัฒนานโยบายที่ส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของ
ประเทศต่อไป
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2

ทบทวนนโยบายและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
การผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ประเทศไทยได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับทรัพยากรมนุษย์หรือกำลังคนมากขึ้น ในตลอดหลายปี
ที่ผ่านมา รัฐบาลไทยมีนโยบายที่เกี่ยวกับการผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ซึ่งปรากฏอยู่อย่างชัดเจนในแผน
ระดับชาติ เพื่อเป็นแนวทางให้ทุกภาคส่วนในทุกระดับนำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติให้บรรลุผล ทั้งนี้ 

ทางคณะผู้วิจัยจึงได้ทบทวนนโยบายของรัฐปัจจุบัน และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและพัฒนากำลังคนของ
ไทยและในต่างประเทศ เพื่อทราบถึงภาพรวมดังกล่าวก่อนนำไปวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลตามลำดับ
ตามวิธีการวิจัยในขั้นตอนต่อไป ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

2.1 ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เสนอ ดังนี้
1. เห็ น ชอบให้ มี ก ารจั ด ทำยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ร ะยะ 20 ปี โดยแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการจั ด ทำ
ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งมีเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน
2. มอบหมายให้ทุกหน่วยงานจัดส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องสำหรับการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี
ให้ ค ณะกรรมการจั ด ทำยุ ท ธศาสตร์ ช าติ เ พื่ อ ใช้ เ ป็ น ข้ อ มู ล ประกอบการดำเนิ น การจั ด ทำยุ ท ธศาสตร์ ช าติ
ระยะ 20 ปี
3. มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) นำกรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปี ไปหารือกับสภาปฏิรูปแห่งชาติ เพื่อให้แนวทางปฏิรูปดำเนินไปในทิศทางเดียวกัน
4. มอบหมายให้ สลค. และสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (สลน.) จัดทำแนวทางการปรับปรุงกลไก
การขั บ เคลื่ อ นนโยบายของรั ฐ บาลในรู ป ของคณะกรรมการเพื่ อ กำกั บ ดู แ ลในภาพรวมเพื่ อ เสนอต่ อ
นายกรัฐมนตรีต่อไป
โดยคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติได้จัดทำกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ซึ่งเน้นคนเป็น
ศูนย์กลาง และมีวิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม
ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง” นำไปสู่ ก ารพั ฒ นาให้ ค นไทยมี ค วามสุ ข และตอบสนองต่ อ การบรรลุ ซึ่ ง
ผลประโยชน์แห่งชาติ ในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูงเป็นประเทศพัฒนาแล้ว และสร้าง
ความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ
โดยมีกรอบแนวทางที่สำคัญของยุทธศาสตร์ชาติระยะยาว 20 ปี ดังแผนภาพ 2.1
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แผนภาพที่ 2.1 กรอบการพัฒนาระยะยาว

ที่มา: 	เอกสารประกอบการเสวนา เรื่อง ทิศทางยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทยการปาฐกถาเรื่อง ยุทธศาสตร์ประเทศไทยใน 20 ปี
ข้างหน้าโดย พลเอก วิลาศ อรุณศรี สมาชิกสภานิติบัญญิติแห่งชาติ/เลขาธิการนายกรัฐมนตรี/และประธานกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ

ซึ่งรายละเอียดของ กรอบแนวทางที่สำคัญของยุทธศาสตร์ชาติระยะยาว 20 ปี ประกอบด้วย
1. ด้านความมั่นคง
		 1) การเสริ ม สร้ า งความมั่ น คงของสถาบั น หลั ก และการปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
		 2) การปฏิรูปกลไลการบริหารประเทศ
		 3) การป้องกันแก้ไขการก่อความไม่สงบในชายแดนใต้
		 4) การบริหารจัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล
		 5) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศ
		 6) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกำลังป้องกันประเทศและกองทัพ
		 7) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ 

สิ่งแวดล้อม และการปกป้องรักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล รวมทั้งเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร
พลังงาน และน้ำ
		 8) การปรับกระบวนการทำงานของกลไกที่เกี่ยวข้องสู่แนบระนาบมากขึ้น
2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
		 1) การพัฒนา สมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่ รักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร้างความเชื่อมั่น
ส่งเสริมการค้าการลงทุน และพัฒนาสู่ความเป็นชาติการค้า
		 2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ ภาคเกษตร โดยเสริมสร้างฐานการผลิต เข้มแข็งและ
ยั่งยืน พัฒนาสินค้าเกษตรและอาหาร และส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยสู่รูปแบบเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม และรวมกลุ่มเกษตรกร ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ สร้างความเข้มแข็งให้
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ผู้ประกอบการ ภาคบริการ พัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว ผลักดันไทยสู่ศูนย์กลางการบริการสุขภาพ และ
ส่งเสริมธุรกิจบริการที่มีศักยภาพ
		 3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน ได้แก่ พัฒนาทักษะและองค์ความรู้ ยกระดับ
ผลิตภาพแรงงาน พัฒนา SMEs ยกระดับศักยภาพ OTOP และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบันเกษตรกร
		 4) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง โดยพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน พื้นที่
เศรษฐกิจชายฝั่งทะเลตะวันออก ระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญของประเทศ และคลัสเตอร์ที่มีศักยภาพใน
การขับเคลื่อนประเทศ
		 5) การลงทุ น พั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐาน ในด้ า นการขนส่ ง ความมั่ น คงและพลั ง งาน ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และการวิจัยและพัฒนา
		 6) การเชื่ อ มโยงกั บ ภู มิ ภ าคและเศรษฐกิ จ โลก สร้ า งความเป็ น หุ้ น ส่ ว นการพั ฒ นากั บ นานา
ประเทศ ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ ฯลฯ
3. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
		 1) การพัฒนาศักยภาพคนตลอลช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ โดยพัฒนา
ตลอดช่วงชีวิต
		 2) การยกระดับคุณภาพการศึกษาการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ
		 3) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี
		 4) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย
4.
		
		
		
		
		

การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
1) การสร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำด้านเศรษฐกิจและสังคม
2) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ
3) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสังคมสูงวัย
4) การสร้างความเข้มแข็งสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและชุมชน
5) การพัฒนาการสื่อสารมวลชน

5.
		
		
		
		
		
		
		

การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
1) การปรับปรุงการบริหารจัดการายได้และรายจ่ายของภาครัฐ
2) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ
3) การปรับปรุงบทบาท ภารกิจ และโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐ
4) การวางระบบบริหารงานราชการแบบบูรณาการ
5) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
6) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
7) การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับให้ทันสมัย เป็นธรรม

6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
		 1) การปรับปรุงการบริหารจัดการายได้และรายจ่ายของภาครัฐ
		 2) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ
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3)
4)
5)
6)
7)

การปรับปรุงบทบาท ภารกิจ และโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐ
การวางระบบบริหารงานราชการแบบบูรณาการ
การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับให้ทันสมัย เป็นธรรม

2.2 นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและพัฒนากำลังคนของไทย
ประเทศไทยมี ก ารวางแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ โดยสำนั ก งานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ซึ่งสังกัดสำนักนายกรัฐมตรี เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางใน
การพัฒนาประเทศในแต่ละช่วงระยะเวลา 5 ปี ซึ่งฉบับแรกเริ่มต้นในปี พ.ศ.2504-2509 ซึ่งได้วางแผนต่อเนื่อง
มาจนถึงฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559 และในปัจจุบัน สศช. ได้วางกรอบและทิศทางวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติในช่วงเริ่ม 35 ปีแรกได้มุ่งเน้นเฉพาะการเร่งรัดความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นหลัก ยุทธศาสตร์
ของการพัฒนามุ่งเน้นที่จะขยายการผลิตด้านอุตสาหกรรมและส่งเสริมการส่งออก โดยใช้ความได้เปรียบทาง
ทรัพยากรธรรมชาติทมี่ อี ย่างเหลือเฟือ และแรงงานทีม่ คี า่ จ้างต่ำเป็นปัจจัยในการขยายตัวทางเศรษฐกิจ โดยไม่ได้
คำนึงถึงผลกระทบต่อคน และคุณค่าของความเป็นมนุษย์เท่าที่ควร การพัฒนาที่เน้นความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจอาจเหมาะสมหรือสอดคล้องกับสถานการณ์ของประเทศในขณะนั้นซึ่งผลของการพัฒนาในระยะ 

35 ปี ตามที่กล่าวข้างต้น พอสรุปได้ว่า ประสบผลสำเร็จเป็นที่น่าพอใจในหลายๆ เรื่อง แต่ในขณะเดียวกันก็ยัง
มีปัญหาอีกหลายประการ เช่น ปัญหาด้านสังคม และความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หรืออยู่ในสภาพที่เรียกว่า เศรษฐกิจดี สังคมมีปัญหา และการพัฒนาไม่ยั่งยืน หากปล่อยไว้จะส่งผลกระทบ
ต่อการพัฒนาประเทศในระยะยาวและผลสุดท้ายจะกระทบต่อคุณภาพชีวิตของคนไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
กลุ่มผู้ด้อยโอกาสที่ไม่สามารถปรับตัวได้ทันกับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็นไปอย่างรวดเร็วในยุคโลกาภิวัตน์1 

จากการสรุปผลดังกล่าวนำมาซึ่งการจัดเตรียมวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 8 สำนักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จึงได้ปรับเปลี่ยนแนวคิดการพัฒนา จากเดิมที่เน้น
การพัฒนาเศรษฐกิจเป็นจุดมุ่งหมายหลักแต่เพียงอย่างเดียว เป็นการเน้นให้คนเป็นศูนย์กลาง หรือเป้าหมาย
สุดท้ายของการพัฒนา เพราะคนเท่านั้นที่เป็นปัจจัยชี้ขาดถึงความสำเร็จของการพัฒนาในทุกเรื่อง ดังนั้นใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 เป็นต้นมา จนถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 จึงได้เน้นการผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นสำคัญด้วย ซึ่งในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 11-12 มีรายละเอียดของแนวทางในการผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ดังนี้

1

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544) http://kanchanapisek.or.th/kp6/sub/book/
book.php?book=24&chap=9&page=t24-9-infodetail10.html
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โครงการศึกษาเพื่อทบทวนความต้องการกำลังคนเพื่อใช้วางแผนการผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ

2.2.1 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559)
		
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่
สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน มุ่งเตรียมคนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง โดยให้ความสำคัญกับ
การพัฒนาคุณภาพคนไทยทุกช่วงวัยให้มีภูมิคุ้มกันเพื่อเข้าสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน ยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเสริมสร้างศักยภาพของคนในทุกมิติให้มีความพร้อมทั้งด้านร่างกายที่สมบูรณ์
แข็งแรง มีสติปัญญาที่รอบรู้และมีจิตใจที่สำนึกในคุณธรรม จริยธรรม มีความเพียร และรู้คุณค่าความเป็นไทย
มีโอกาสและสามารถเรียนรู้ตลอดชีวิต ควบคู่กับการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมในสังคมและสถาบันทางสังคมให้
เข้ ม แข็ ง และเอื้ อ ต่ อ การพั ฒ นาคน รวมทั้ ง ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น ให้ เข้ ม แข็ ง และสามารถสร้ า ง
ภูมิคุ้มกันให้คนในชุมชน และเป็นพลังทางสังคมในการพัฒนาประเทศ
		
ทั้งนี้ ยุทธศาสตร์ดังกล่าวได้นำมาใช้ในด้านการศึกษา ทั้งมูลนิธิ สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย
และพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสถาบันวิจัยอื่นๆ ได้มีการสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการนำปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้อย่างหลากหลายมากขึ้น มีการสังเคราะห์บทเรียนจากการปฏิบัติจริง 

นำมาจัดระบบฐานข้อมูล เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างกว้างขวางในหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และท้องถิ่น จัดทำหลักสูตร
การเรียนการสอนและการฝึกอบรมเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาหลักสูตรทั้งระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานและมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะระดับอุดมศึกษามี 26 หลักสูตร/รายวิชา ใน 19 สถาบัน 

มีการเสริมสร้างเครือข่าย การเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยที่มีการเปิดสอน รวมทั้งจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
อย่างสม่ำเสมอ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้เข้มข้นยิ่งขึ้น
		
นอกจากนี้ ได้กำหนดยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม มุ่งเชื่อมโยงมิติของการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศกับมิติของความร่วมมือ
กับประเทศในภูมิภาคต่างๆ บนพื้นฐานของการพึ่งพาซึ่งกันและกัน และมีภูมิคุ้มกันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลง
จากภายนอก โดยให้ ความสำคัญกับการพัฒนาฐานการผลิตและการลงทุนของประเทศให้เชื่อมโยงกับประเทศ
เพื่อนบ้านและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมทั้งเชื่อมโยงกับการผลิตในประเทศ พัฒนาความร่วมมือ
แบบหุ้นส่วนการพัฒนาที่ยั่งยืนบนพื้นฐานของผลประโยชน์ร่วมกันทั้งในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาค และ
สร้างปฏิสัมพันธ์ในความร่วมมือระหว่างประเทศอย่างสร้างสรรค์ เตรียมความพร้อมประเทศไทยในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนให้ความสำคัญกับการพัฒนากำลังคนในทุกภาคส่วนให้มีทักษะที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ควบคู่ไปกับการพัฒนาความเชื่อมโยงด้านขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายใต้กรอบร่วมมืออนุภูมิภาค ปรับปรุง
กฎ ระเบียบการขนส่งคนและสินค้า เพื่อลดต้นทุนการดำเนินธุรกิจและเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคี
การพัฒนา ภายในประเทศตั้งแต่ระดับชุมชนท้องถิ่นให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง
2.2.2 ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
		
ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ประเทศไทยจะยังคงประสบ
สภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอก
ประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การเกิด
ภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและ

โครงการศึกษาเพื่อทบทวนความต้องการกำลังคนเพื่อใช้วางแผนการผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ

สิ่งแวดล้อมของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหาผลิตภาพการผลิตความ
สามารถในการแข่งขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ำทางสังคม เป็นต้น ทำให้การพัฒนาในช่วงแผน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 จึงจำเป็นต้องยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่
สำคัญ ดังนี้
		
1. การน้อมนำและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
		
2. คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม
		
3. การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ
		
4. การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
		
โดยกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนได้พิจารณาจากสถานะของประเทศทั้งทางด้าน
เศรษฐกิจ ด้านสังคมของประเทศไทย รวมถึงบริบทการเปลี่ยนแปลงและภาพอนาคตประเทศไทย ดังนี้
		
1) สถานะของประเทศ
			 ด้านเศรษฐกิจ
			 - สามปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 เริ่มแสดงให้เห็นถึงข้อจำกัดในการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ
			 - การปรับโครงสร้างการผลิตสู่ประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง แต่ความสามารถในการ
แข่งขันเริ่มลดลง
			 - ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิต (Total Factor Productivity: TFP) ยังคงอยู่ใน
ระดับต่ำทำให้ขาดพลังในการขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจให้หลุดพ้นจากการเป็นประเทศรายได้
ปานกลาง
			 - การลดลงของความแข็งแกร่งด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจจะเป็นอุปสรรคต่อการแก้ไข
ปัญหาเชิงโครงสร้าง การรองรับเงื่อนไขในระบบเศรษฐกิจโลก และการดำเนินนโยบายและการบริหารจัดการ
เศรษฐกิจในอนาคต
			 - อันดับความสามารถในการแข่งขันโดยรวม ยังปรับตัวดีขึ้นไม่มากนัก
			 - สถานการณ์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมของประเทศได้รับ
การยกระดับดีขึ้น
			 - สถานการณ์ด้านโครงสร้างพื้นฐานยังคงมีปัญหาในหลายๆ ด้าน
			 ด้านสังคม
			 - โครงสร้างประชากรเปลี่ยนแปลงเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัย แต่ยังคงมีปัญหาทั้งในเชิง
ปริมาณและคุณภาพของประชากรในทุกช่วงวัย
			 - ครัวเรือนไทยโดยเฉลีย่ มีขนาดลดลงและรูปแบบของครอบครัวเปลีย่ นแปลงมีหลากหลาย
รูปแบบมากขึ้น
			 - คนไทยยังมีปัญหาเชิงคุณภาพทั้งด้านสุขภาพ การเรียนรู้ และคุณธรรมจริยธรรม
			 - สถานการณ์ความยากจนมีแนวโน้มลดลงแต่ยังคงมีความเหลื่อมล้ำของการกระจาย
รายได้
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โครงการศึกษาเพื่อทบทวนความต้องการกำลังคนเพื่อใช้วางแผนการผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ

			 - ความเหลื่อมล้ำระหว่างกลุ่มคนยังคงเป็นปัญหาสำคัญของสังคมไทย
			 - คนไทยมีความมั่นคงทางสังคมมากขึ้นจากการที่คนไทยมีหลักประกันสุขภาพครอบคลุม
อย่างทั่วถึง
			 - วั ฒ นธรรมอั น ดี ง ามของไทยเริ่ ม เสื่ อ มถอยและสั ง คมไทยมี แ นวโน้ ม เป็ น สั ง คม
พหุวัฒนธรรมมากขึ้น
			 - ความเข้ ม แข็ ง ของชุ ม ชนมี แ นวโน้ ม ที่ ดี ขึ้ น ชุ ม ชนสามารถแก้ ปั ญ หาและสนองตอบ
ความต้องการของชุมชนด้วยตนเองได้ดีขึ้น
			 - ความไม่ยอมรับในความคิดเห็นที่แตกต่างกันส่งผลให้เกิดความขัดแย้งในสังคม
		
2) บริบทการเปลี่ยนแปลงและภาพอนาคตประเทศไทย
			 บริบทภายใน
			 • ภาพเศรษฐกิจไทยในกรณีฐาน (ภายใต้สมมติฐาน) การขยายตัวในกรณีฐานดังกล่าว
ทำให้เศรษฐกิจไทยมีความเสี่ยงที่จะตกอยู่ภายใต้กับดักประเทศรายได้ปานกลางอย่างถาวรมากขึ้น เมื่อคำนึง
ถึงเงื่อนไขในระยะยาว
			 • การเข้ า สู่ สั ง คมผู้ สู ง อายุ ข องประเทศไทยส่ ง ผลให้ อั ต ราการพึ่ ง พิ ง ของประชากร
วั ย แรงงานต้ อ งแบกรั บ การดู แ ลผู้ สู ง อายุ เ พิ่ ม สู ง ขึ้ น ต้ อ งนำเข้ า แรงงานไร้ ทั ก ษะจากประเทศเพื่ อ นบ้ า น 

ส่งผลกระทบต่อตลาดแรงงานไทยในด้านการยกระดับรายได้และทักษะฝีมอื แรงงานช้าลง ผลิตภาพแรงงานไทย
อาจเพิ่มขึ้นช้า ปัญหาการค้ามนุษย์ และการขาดการคุ้มครองทางสังคมขั้นพื้นฐานที่จำเป็น ซึ่งจะเป็นปัญหา
ต่อเนื่องที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของคนไทย
			 • ความเหลื่อมล้ำ เป็นปัญหาสำคัญในสังคมไทยทั้งความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ โอกาส
การเข้าถึงบริการภาครัฐและการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ นำไปสู่ความขัดแย้งในสังคม และเป็นอุปสรรค
ต่อการพัฒนาประเทศ ทั้งยังส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆ อาทิ ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น คนยากจนขาดโอกาส
การเข้าถึงบริการการศึกษาและสาธารณสุขที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม การแย่งชิงทรัพยากร การรับรู้ข้อมูล
ข่าวสาร และปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติด
			 • ความเป็นเมือง การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชนบทไปสู่ความเป็นเมืองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
จำเป็นต้องมีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานการจัดบริการสาธารณะ เพื่อรองรับการเติบโตของเมือง ควบคู่กับการ
ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
			 • การบริหารจัดการภาครัฐ อาทิ (1) ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2558
วางกรอบด้านการบริหารจัดการภาครัฐ เอื้อต่อการพัฒนาธรรมาภิบาลภาครัฐ มีมาตราสำคัญที่จะช่วย
สนับสนุนให้การบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนา ได้แก่ มาตรา 69 มาตรา 82
และมาตรา 89 เป็นต้น (2) ภาคประชาสังคมให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการของภาครัฐอาทิมูลนิธิ
สถาบันการศึกษา หน่วยงานวิจัยต่างๆ นำเสนอผลการติดตาม วิเคราะห์ สังเคราะห์ เรื่องที่เกี่ยวกับการบริหาร
จัดการประเทศและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนา

โครงการศึกษาเพื่อทบทวนความต้องการกำลังคนเพื่อใช้วางแผนการผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ

			 บริบทภายนอก
			 • การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของโลก องค์การสหประชาชาติประเมินสถานการณ์ว่าในช่วง
ปี พ.ศ.2544-2643 (2001-2100) จะเป็นศตวรรษแห่งผู้สูงอายุ นับเป็นโอกาสอย่างมากสาหรับประเทศไทย
ที่จะพัฒนาด้านธุรกิจและลงทุนด้านการค้าและบริการ ด้านการท่องเที่ยว ที่พักอาศัย การให้บริการสุขภาพ
ในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งเป็นโอกาสของแรงงานไทยในการไปทางานในประเทศที่พัฒนาแล้ว
			 • การปรับเปลี่ยนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่รวดเร็ว ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ในรูปแบบการผลิตและการค้าที่มีการใช้เทคโนโลยีมาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ภาคการผลิตที่ปรับตัวตาม
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีไม่ทัน ขาดการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม จะทำให้ความ
สามารถในการแข่งขันลดลง
			 • ความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับโลกที่สูงขึ้น อาทิ
				 - แนวโน้มการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้าน จะมีผลต่อทิศทางการวางแผน
พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทย
				 - การเปิดเสรีภายใต้ข้อตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จะนำมาซึ่งโอกาสที่สำคัญๆ
หลายประการต่อการยกระดับศักยภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย
				 - การเปิดเสรีทางการค้ากับประเทศที่พัฒนาแล้ว ผู้ประกอบการภายในประเทศ
โดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต้องปรับตัวเพื่อพัฒนาผลิตภาพการผลิตและรูปแบบธุรกิจ
พัฒนามาตรฐานของอุตสาหกรรม ตลอดจนพัฒนาสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีความรับผิดชอบต่อ
สังคม/ชุมชนมากขึ้น
				 - ตลาดเงิน ตลาดทุน และเศรษฐกิจโลกยังมีความเสี่ยงที่จะผันผวนตลอดช่วงแผน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
				 - ความเลื่อนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลกส่งผลให้มีทั้งโอกาสและความเสี่ยง ต่อวิถี
ชีวิต ทัศนคติ และความเชื่อในสังคม ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กระบวนการเรียนรู้ และพฤติกรรม
การบริโภคของคนในประเทศ
			 • การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) จะส่งผลกระทบซ้ำเติมต่อ
สถานการณ์ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความรุนแรงมากขึ้น รวมถึงส่งผลให้
ภัยพิบัติทางธรรมชาติมีแนวโน้มเกิดบ่อยครั้งขึ้นและมีความรุนแรงมากขึ้นเช่นกัน ทำให้ข้อตกลงระหว่าง
ประเทศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทวีความเข้มข้นและเป็นแรงกดดันให้ประเทศไทยต้อง
เตรียมพร้อมรับภาระในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ภายใต้กระแสการแข่งขันทางการค้า
				 ดั ง นั้ น กรอบวิ สั ย ทั ศ น์ แ ละเป้ า หมายของแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ 

ฉบับที่ 12 จึงให้ความสำคัญกับการกำหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศ
ที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

โดยได้กำหนดตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ ให้ประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงที่มีการกระจาย
รายได้อย่างเป็นธรรม เป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ของภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการค้าและ
บริ ก าร (Trading and Service Nation) เป็ น แหล่ ง ผลิ ต สิ น ค้ า เกษตรอิ น ทรี ย์ แ ละเกษตรปลอดภั ย 

แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้
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			 • การยกระดั บ ศั ก ยภาพการแข่ ง ขั น และการหลุ ด พ้ น จากกั บ ดั ก ประเทศรายได้
ปานกลางสู่รายได้สูง
				 - ส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนา
				 - การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน
				 - การส่งเสริมผู้ประกอบการที่เข้มแข็งและพาณิชย์ดิจิตอล
				 - การลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน
				 - ปรับโครงสร้างการผลิต
			 • การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่าง
มีคุณภาพ
				 - การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ
				 - การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง
				 - การพัฒนาด้านสุขภาพ
				 - การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการดำรงชีพในสังคมสูงวัย
			 • การลดความเหลื่อมล้ำในสังคม
				 - การยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ
				 - การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐานและเน้นการสร้างภูมิคุ้มกัน
ระดับปัจเจกและสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจในการพัฒนาประเทศ
				 - การสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงทรัพยากร
				 - การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค
			 • การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาค และความเป็นเมือง
				 - การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกของเมือง
				 - การพัฒนาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับเพื่อนบ้าน
				 - ส่งเสริมการลงทุน การค้าชายแดน และการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
			 • การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
				 - การรักษาทุนทางธรรมชาติเพื่อการเติบโตสีเขียว
				 - ส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
				 - ส่งเสริมการผลิต การลงทุนและการสร้างงานสีเขียว
				 - การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
				 - พัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ
				 - เพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ
การบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ
			 • การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ
				 - การสร้างความโปร่งใส
				 - การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
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				 - การสร้างรูปแบบการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทย (อปท.) ให้เหมาะสม
				 - การสร้างระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล ที่มีประสิทธิภาพ
		
ทั้งนี้ แนวทางการพัฒนาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ข้างต้น
จำเป็นต้องใช้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมด้วย จึงจะทำให้พัฒนาประเทศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ นอกจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่ได้วางเป็นกรอบแนวทางหลักให้ภาคส่วน
ต่างๆ ไปยึดเป็นกรอบแนวทางในการผลิตและพัฒนากำลังคน นำมาซึ่งการกำหนดนโยบายของภาครัฐ
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พระราชบัญญัติ กฏระเบียบและแผนงาน
2.2.3 นโยบายของรัฐบาล
		
ในทุ ก รั ฐ บาลที่ ผ่ า นมาได้ ว างแผนการบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น ยึ ด ตามกรอบแผนพั ฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมทั้งแผนการผลิตและพัฒนากำลังคน ในรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เป็น
นายกรัฐมนตรี ได้แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558 (ออกจากตำแหน่งในปี พ.ศ. 2557) ได้
วางกลยุทธ์การพัฒนาการศึกษาโดยย่อ มีดังนี้
		
1. ยกระดับองค์ความรู้ให้ได้มาตรฐานสากล จัดให้มีโครงการตำราแห่งชาติที่บรรจุความรู้ที่
ก้าวหน้าและได้มาตรฐาน ให้มีโรงเรียนและสถาบันอาชีวศึกษาคุณภาพสูงในทุกพื้นที่และให้มีครูดี เพียงพอใน
ทุกห้องเรียน
		
2. จัดการศึกษาขั้นอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานทั้ง ในเชิงปริมาณ
และคุณภาพ สนับสนุนให้ผู้สำเร็จการศึกษามีงานทำได้ทันทีโดยความร่วมมือ ระหว่างแหล่งงานกับสถานศึกษา
		
3. สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างทุนปัญญาของชาติ พัฒนา มหาวิทยาลัยให้มุ่งสู่การ
เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยระดับโลก
		
4. ปรับปรุงโครงสร้างระบบบริหารการศึกษาโดยการกระจายอำนาจสู่พื้นที่ สร้างโอกาส
ทางการศึกษา กระจายโอกาสทางการศึกษาในสังคมไทย
		
5. ดำเนินการลดข้อจำกัดของการเข้าถึงการศึกษา ระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาชั้นสูง
โดยจัดให้มี “โครงการเงินกู้เพื่อ การศึกษาที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต”
		
6. ปฏิรูปครู ยกฐานะครู พัฒนาระบบความก้าวหน้าของครูโดยใช้การประเมิน เชิงประจักษ์ที่
อิงขีดความสามารถและวัดผลสัมฤทธิ์ของการจัดการศึกษาเป็นหลัก และจัดระบบการศึกษาฝึกอบรมเพื่อ
พัฒนาคุณภาพครูอย่างต่อเนื่อง
		
ส่วนนโยบายด้านการศึกษา รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี รัฐบาลนี้เข้ามา
สื บ ทอดงานและสานต่ อ ภารกิ จ จากการที่ ค ณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ (คสช.) โดยกํ า หนดแนวทาง
การแก้ปญ
ั หาของประเทศไว้กอ่ นแล้วเป็น 3 ระยะ โดยระยะแรก ได้มงุ่ เน้นระงับยับยัง้ ความแตกแยก ยุตกิ ารใช้
กําลังและอาวุธสงครามก่อความรุนแรง แก้ไขผลกระทบ จากการที่รัฐบาลและรัฐสภาก่อนหน้านั้นอยู่ในสภาพ
ที่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ตามปกตินานกว่า 6 เดือน ตลอดจนได้ เร่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าของ
ประชาชน และมุ่งนําความสงบสุข ความสงบ กลับคืนสู่ประเทศ จากนั้นเพียง 2 เดือน ก็เข้าสู่ ระยะที่สอง 

ด้วยการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว การจัดตั้งสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) การเสนอร่าง พ.ร.บ.
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 และการจัดตั้งคณะรัฐมนตรีชุดนี้หลังจากนั้น คสช.จะลด
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บทบาทและภารกิจเป็นที่ปรึกษาและทํางานร่วมกับคณะรัฐมนตรีในการพิจาณาหรือแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ
ความสงบเรียบร้อยหรือความมั่นคงของชาติ และได้มีการจัดตั้งสภาปฏิรูปแห่งชาติและคณะธรรมาธิการยกร่าง
รัฐธรรมนูญ เพื่อออกแบบวางรากฐานทางการเมือง เศรษฐกิจ และ สังคมอันมั่นคงให้แก่ประเทศก่อน
จะส่งผ่านไปสู่ ระยะที่สาม คือ การประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับถาวร และการจัดการเลือกตั้งทั่วไป เงื่อนไข
ดังกล่าวถือเป็นพันธกิจที่รัฐบาลจะยังคงยึดมั่นและดําเนินการต่อไป ซึ่งรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 

ได้กาํ หนดนโยบายด้านการศึกษาไว้ใน ข้อที่ 4 การศึกษาและเรียนรูก้ ารทะนุบาํ รุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
และนโยบายด้านการวิจัย และข้อที่ 8 การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม โดยนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาลทั้ง 2 ข้อ มีรายละเอียดกล่าวคือ
		
นโยบายของรัฐบาลด้านที่ 4 การศึกษาและเรียนรู้การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
รัฐบาลจะนําการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์และความเป็นไทยมาใช้สร้าง
สังคมให้เข้มแข็งอย่างมีคุณภาพและคุณธรรมควบคู่กัน ดังนี้
			 4.1 จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยให้ความสําคัญทั้งการศึกษาในระบบ
และการศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน เพื่อสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้พัฒนาตนได้เต็มตาม
ศักยภาพ ประกอบอาชีพ และดํารงชีวิตได้โดยมีความใฝ่รู้และทักษะที่เหมาะสม เป็นคนดีมีคุณธรรม สร้าง
เสริมคุณภาพการเรียนรู้โดยเน้น การเรียนรู้เพื่อสร้างสัมมาชีพในพื้นที่ ลดความเหลื่อมล้ำ และพัฒนากําลังคน
ให้เป็นที่ต้องการเหมาะสมกับพื้นที่ ทั้งในด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ
			 4.2 ในระยะเฉพาะหน้า จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาให้
สอดคล้องกับ ความจําเป็นของผู้เรียนและลักษณะพื้นที่ของสถานศึกษา และปรับปรุง รวมทั้งบูรณาการระบบ
การกู้ยืมเงินเพื่อ การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มโอกาสแก่ผู้ยากจนหรือด้อยโอกาส จัดระบบการ
สนับสนุนให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียน
โดยจะพิจารณาจัดให้มีคูปอง การศึกษาเป็นแนวทางหนึ่ง
			 4.3 ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน
ทั่วไป มีโอกาสร่วมจัดการการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง และร่วมในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้
กระจายอํานาจกาบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
ศักยภาพและความพร้อม โดยให้สถานศึกษาสามารถเป็นนิติบุคคลและบริหารจัดการได้อย่างอิสระและ
คล่องตัวขึ้น
			 4.4 พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้สามารถมีความรู้และ
ทักษะใหม่ที่ สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายตามแนวโน้มการจ้างงานในอนาคต ปรับกระบวนการเรียนรู้
และหลักสูตรให้ เชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรู้และคุณธรรมเข้าด้วยกันเพื่อให้เอื้อต่อการพัฒนา
ผู้เรียนทั้งในด้านความรู้ ทักษะ การใฝ่เรียนรู้การแก้ปัญหา การรับฟังความเห็นผู้อื่น การมีคุณธรรม จริยธรรม
และความเป็นพลเมืองดี โดยเน้นความร่วมมือระหว่างผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกโรงเรียน
			 4.5 ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน เพื่อสร้างแรงงานที่มีทักษะ
โดยเฉพาะในท้องถิ่นที่มีความต้องการแรงงาน และพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้เชื่อมโยงกับมาตรฐาน
วิชาชีพ
			 4.6 พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นครูเน้น
ครูผู้สอนให้ มีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน นําเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียน
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การสอน เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยครูหรือเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น การเรียนทางไกล การเรียนโดยระบบ
อิ เ ล็ ก ทรอนิ กส์เป็นต้น รวมทั้งปรับระบบการประเมิ น สมรรถนะที่ ส ะท้ อ นประสิ ท ธิ ภ าพการจั ด การเรี ย น
การสอนและการพัฒนาคุณภาพ ผู้เรียนเป็นสําคัญ
			 4.7 ทะนุบํารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ สนับสนุนให้องค์กรทาง
ศาสนามีบทบาท สําคัญในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างสันติสุขและ
ความปรองดองสมานฉันท์ในสังคมไทยอย่างยั่งยืน และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมตามความพร้อม
			 4.8 อนุรักษ์ฟื้นฟูและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถิ่น ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น รวมทั้งความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อการเรียนรู้สร้างความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์
และความเป็นไทย นําไปสู่การสร้างความสัมพันธ์อันดีในระดับประชาชน ระดับชาติระดับภูมิภาค และระดับ
นานาชาติ ตลอดจนเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ
			 4.9 สนั บ สนุ น การเรี ย นรู้ ภ าษาต่ า งประเทศ วั ฒ นธรรมของประเทศเพื่ อ นบ้ า นและ
วัฒนธรรมสากล และการสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นสากล เพื่อเตรียมเข้าสู่เสาหลักวัฒนธรรม
ของประชาคมอาเซียน และเพื่อการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก
			 4.10 ปลูกฝังค่านิยมและจิตสํานึกที่ดีรวมทั้งสนับสนุนการผลิตสื่อคุณภาพ เพื่อเปิดพื้นที่
สาธารณะให้ เยาวชนและประชาชนได้มีโอกาสแสดงออกอย่างสร้างสรรค์
		
นโยบายรัฐบาลด้าน 8) การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
การวิจยั และพัฒนาและนวัตกรรม รัฐบาลให้ความสำคัญต่อการวิจยั การพัฒนาต่อยอด และการสร้างนวัตกรรม
เพื่อนําไปสู่การผลิตและบริการที่ทันสมัยดังนี้
			 8.1 สนับสนุนการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศเพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายให้
ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 1 ของรายได้ประชาชาติและมีสัดส่วนรัฐต่อเอกชน 30 : 70 ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ทั้งนี้ เพื่อให้ประเทศมีความสามารถในการแข่งขันและมีความก้าวหน้าทัดเทียมกับประเทศอื่นที่
มีระดับการพัฒนาใกล้เคียงกัน และจัดระบบบริหารงานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัย และนวัตกรรมให้มี
เอกภาพและประสิทธิภาพ โดยให้มีความเชื่อมโยงกับภาคเอกชน
			 8.2 เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม โดยส่งเสริมระบบการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงระหว่าง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์การผลิตกําลังคนในสาขาที่ขาดแคลน การเชื่อมโยง
ระหว่างการเรียนรู้กับการทำงาน การให้บุคลากรด้านการวิจัยของภาครัฐสามารถไปทำงานในภาคเอกชน และ
การให้อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมมีช่องทางได้เทคโนโลยีโดยความร่วมมือจากหน่วยงานและ
สถานศึกษาภาครัฐ
			 8.3 ปฏิรูประบบการให้สิ่งจูงใจ ระเบียบ และกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการนํางานวิจัย
และพัฒนาไปต่อยอดหรือใช้ประโยชน์รวมทั้งส่งเสริมการจัดทำแผนพัฒนาการวิจัยและพัฒนาในระดับภาค
หรือกลุ่มจังหวัด เพื่อให้ตรงกับความต้องการของท้องถิ่น ผลักดันงานวิจัยและพัฒนาไปสู่การใช้ประโยชน์
เชิงพาณิชย์โดยส่งเสริมความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย หน่วยงานวิจัยของรัฐและภาคเอกชน
			 8.4 ส่งเสริมให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศ เช่น ด้านพลังงาน สะอาด ระบบราง
ยานยนต์ ไฟฟ้า การจัดการน้ำและขยะ ใช้ประโยชน์จากผลการศึกษาวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรมของไทย
ตามความเหมาะสม ไม่เพียงแต่จะใช้เทคโนโลยีจากต่างประเทศส่งเสริมการใช้เครื่องมือ วัสดุและสินค้าอื่นๆ 

ที่เป็นผลจากการวิจัยและพัฒนาภายในประเทศในวงกว้าง โดยจัดให้มีนโยบายจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐที่
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เอื้ออํานวย เพื่อสร้างโอกาสการพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศ ในกรณีที่จำเป็นจะต้องจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์หรือ
เทคโนโลยีจากต่างประเทศ จะให้มีเงื่อนไขการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อให้สามารถพึ่งตนเองได้ในอนาคตด้วย
			 8.5 ปรับปรุงและจัดเตรียมให้มีโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านการ
วิจัยและพัฒนา และด้านนวัตกรรมซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญาที่สำคัญในการต่อยอดสู่การใช้เชิง
พาณิชย์ของภาคอุตสาหกรรมให้มีความพร้อม ทันสมัย และกระจายในพื้นที่ต่างๆ เช่น การพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ การตั้งศูนย์วิเคราะห์ห้องปฏิบัติการ สถาบัน และศูนย์วิจัย เป็นต้น
		
จะเห็นได้ว่าทั้งรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร และรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ให้
ความสำคั ญ ด้ า นการศึ ก ษาเป็ น อย่ า งมาก ทั้ ง การปฏิ รู ป การศึ ก ษาและการเรี ย นรู้ โ ดยให้ ค วามสํ า คั ญ ทั้ ง
การศึกษาในระบบ และการศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน เพื่อสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้พัฒนา
ตนได้เต็มตามศักยภาพ ประกอบอาชีพ และดํารงชีวิตได้โดยมีความใฝ่รู้และทักษะที่เหมาะสม และเน้นในเรื่อง
การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนาและนวัตกรรม รัฐบาล
ให้ความสำคัญต่อการวิจัย การพัฒนาต่อยอด และการสร้างนวัตกรรมเพื่อนําไปสู่การผลิตและบริการที่ทันสมัย
โดยเร่ ง เสริ ม สร้ า งสั ง คมนวั ต กรรม โดยส่ ง เสริ ม ระบบการเรี ย นการสอนที่ เชื่ อ มโยงระหว่ า งวิ ท ยาศาสตร์
เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์การผลิตกําลังคนในสาขาที่ขาดแคลน การเชื่อมโยงระหว่าง
การเรียนรู้กับการทำงาน การให้บุคลากรด้านการวิจัยของภาครัฐสามารถไปทำงานในภาคเอกชน และการให้
อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมมีช่องทางได้เทคโนโลยีโดยความร่วมมือจากหน่วยงานและสถานศึกษา
ภาครัฐ
2.2.4 แผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
		
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ได้บัญญัติให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ทำแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุม่ จังหวัดให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

และตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนจากทุกจังหวัด เพื่อ
สนับสนุนจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้สามารถวางกรอบแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัดให้เหมาะสมกับความต้องการในพื้นที่ของตนเอง เพราะการบริหารงานเชิงยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
เป็นรูปแบบของการบริหารงานแบบบูรณาการรวมกลุ่มจังหวัดที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงในด้านต่างๆ เข้า
ร่วมกันแก้ไขปัญหาระหว่างจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในแต่ละภูมิภาคมีบริบทด้านการพัฒนาคนและ
สังคมให้มีคุณภาพ และยกระดับคุณภาพชีวิตตามความต้องการในมิติพื้นที่โดยแบ่งตามกลุ่มจังหวัด 18 กลุ่ม 

มีรายละเอียดดังนี้
		
1) ภาคกลาง
			 1.1) กลุม่ จังหวัดภาคกลางตอนบน 1 ประกอบด้วย นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา 

และสระบุ รี สนั บ สนุ น การผลิ ต และพั ฒ นากำลั ง คนเพื่ อ มุ่ ง เน้ น ให้ ก ลุ่ ม จั ง หวั ด เป็ น ผู้ น ำในภู มิ ภ าคด้ า น
อุตสาหกรรมสะอาด ส่งเสริมการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมในการพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องจักร ส่งเสริมการวิจัยและ
พัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์และคุณภาพวัตถุดิบ สร้างมูลค่าเพิ่มของห่วงโซ่การผลิตในกลุ่มอุตสาหกรรม
เขตอุตสาหกรรมนนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา และสระบุรี และการพัฒนาอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวเพื่อ
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ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางมรดกโลก ซึ่งมีบริบทด้านการพัฒนากำลังคนและสังคมให้มีคุณภาพ และยกระดับ
คุณภาพชีวิต ดังนี้
				 - ส่งเสริมและสนับสนุนสร้างโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยระบบและวิธีการ
ที่หลากหลายทันสมัย และมีคุณภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล
				 - ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในกลุ่มจังหวัดโดยใช้มาตรการทางสังคมและ
กระบวนการยุติธรรมอย่างเป็นรูปธรรม
				 - เร่งรัดพัฒนาให้ประชาชนมีความสามารถ ทักษะในการพึ่งตนเองและสามารถ
ทำงานตามความต้องการของตลาดแรงงานในกลุ่มจังหวัด
				 - พั ฒ นาระบบฐานข้ อ มู ล สารสนเทศของกลุ่ ม จั ง หวั ด เพื่ อ การสร้ า งสั ง คมให้ มี
คุณภาพและยกระดับคุณภาพชีวิต
				 - ส่งเสริมให้มีการจัดการด้านสังคมต่อชุมชน ภาคเอกชน ในกลุ่มจังหวัด
				 - สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ให้ ส ถาบั น ครอบครั ว และพั ฒ นาศั ก ยภาพคุ้ ม ครองสมาชิ ก
ทุกช่วงวัยอย่างเป็นองค์รวม
			 1.2) กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ประกอบด้วย ชัยนาท ลพบุรี สิงห์บุรี และ
อ่างทอง สนับสนุนการผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อมุ่งเน้นการรักษาความมั่นคงทางอาหาร โดยการดูแลรักษา
ฐานทรัพยากรเกษตรที่สำคัญ การสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์หลักในพื้นที่ ส่งเสริมการใช้ประโยชน์วัสดุเหลือใช้
ทางการเกษตร และอุตสาหกรรม พัฒนาการผลิตอาหาร ส่งออกประเภทธัญพืช พืชไร่ ปศุสัตว์ พัฒนา
เขตอุตสาหกรรมสิงห์บุรี พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น และพัฒนา
เส้นทางขนส่งตลอดลำน้ำ ซึ่งมีบริบทด้านการพัฒนากำลังคนและสังคมให้มีคุณภาพ และยกระดับคุณภาพชีวิต
ดังนี้
				 - การรักษาความมั่นคงทางอาหาร โดยการดูแลรักษาฐานทรัพยากรการเกษตรที่
สำคัญ ได้แก่ ที่ดินและแหล่งน้ำ กำหนดการใช้ที่ดินตามสมรรถนะของดินและกำหนดมาตรการคุ้มครอง
ป้องกันการรุกล้ำพื้นที่ทำการเกษตรของโรงงานอุตสาหกรรมและชุมชน
				 - สร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ห ลั ก ในพื้ น ที่ ด้ ว ยการส่ ง เสริ ม การวิ จั ย และพั ฒ นา
ผลผลิตทางการเกษตรและภูมิปัญญาของชาวบ้าน ที่เป็นที่ต้องการของตลาด พัฒนาการบรรจุภัณฑ์ พัฒนา
สลากสรรพคุณ และการหาตลาดใหม่
				 - ส่งเสริมพัฒนาการใช้ประโยชน์วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร และอุตสาหกรรม
สร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้จากการผลิต ได้แก่ มูลสัตว์ ฟางข้าว เพื่อทำเป็นพลังงานทดแทน อาทิ 

การหมักก๊าซใช้ในครัวเรือน ใช้ในการแปรรูปการเกษตรและอุตสาหกรรม
				 - พัฒนาเป็นฐานการผลิตอาหารส่งออก ประเภทธัญพืช พืชไร่ และปศุสัตว์ ให้ตรง
ความต้องการของตลาด โดยนำการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ เพื่อพัฒนาการเกษตรและเพิ่มคุณภาพ
สินค้า
				 - พัฒนาระบบมาตรฐานสินค้าเกษตรและความปลอดภัยของอาหาร โดยพัฒนา
กระบวนการผลิตเข้าสู่ระบบ Good Agricultural Practice (GAP) และ Good Manufacturing Practice
(GMP) ด้วยการส่งเสริมกิจกรรมการเกษตรที่รักษาระบบนิเวศ ได้แก่ เกษตรธรรมชาติ เกษตรอินทรีย์ เกษตร
ปลอดสารพิษ รวมทั้งกระบวนการแปรรูปสินค้าเกษตร
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				 - พั ฒ นาเป็ น แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง อนุ รั ก ษ์ แ ละผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น 

โดยพัฒนาการบริการ ให้เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวกับแหล่งผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งพัฒนาและ
สนับสนุนแหล่งที่พักลักษณะโฮมสเตย์ในจุดท่องเที่ยว
				 - พัฒนาเส้นทางขนส่งตลอดลำน้ำ และจุดกระจายสินค้า โดยเร่งพัฒนาและฟื้นฟู
เส้นทางการขนส่งทางน้ำให้สามารถใช้ประโยชน์ได้ตลอดทั้งปี รวมทั้งพัฒนาเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมเพื่อ
รองรับการขนส่งสินค้าทางน้ำ
		
1.3) กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ประกอบด้วย นครปฐม ราชบุรี กาญจนบุรี และ
สุ พ รรณบุ รี สนั บ สนุ น การผลิ ต และส่ ง ออกสิ น ค้ า เกษตรอุ ต สาหกรรมด้ ว ยระบบการผลิ ต ที่ ป ลอดภั ย ต่ อ
สิ่งแวดล้อม เขตอุตสาหกรรมราชบุรี จัดตั้งศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นอุดมศึกษาและสนับสนุนสถาบัน
การศึกษา ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์อุตสาหกรรมบริเวณชายแดน ซึ่งมีบริบท
ด้านการพัฒนากำลังคนและสังคมให้มีคุณภาพ และยกระดับคุณภาพชีวิต ดังนี้
				 - พัฒนาปัจจัยพื้นฐานสำหรับการเกษตร
				 - พั ฒ นาคุ ณ ภาพและลดต้ น ทุ น การผลิ ต สิ น ค้ า เกษตรและเกษตรอุ ต สาหกรรม
(พัฒนาระบบการผลิตให้มีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย)
				 - พัฒนาระบบตลาดกลางสินค้าเกษตร (ยกระดับตลาดกลางสินค้าเกษตรให้ได้
มาตรฐานสากล)
				 - การแปรรูปและสร้างมูลค่าเพิ่มรวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาการใช้พลังงานทดแทน
จากการแปรรูปพืชพลังงานและวัสดุเหลือใช้จากภาคการเกษตร
				 - พัฒนาบุคลากรทางการเกษตร รวมทั้งส่งเสริมการสืบทอดวัฒนธรรมและวิถีชีวิต
ทางการเกษตรให้กับเกษตรกรรุ่นใหม่
				 - พัฒนายกระดับแหล่งท่องเที่ยวกิจกรรมการท่องเที่ยวและบริการที่มีคุณภาพ
ตอบสนองความต้องการของตลาด
				 - ส่งเสริมการรวมกลุ่มของประชาชนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและมูลค่าผลผลิตของ
สินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)
				 - ส่งเสริมพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการค้าผ่านแดน
		
1.4) กลุ่ ม จั ง หวั ด ภาคกลางตอนล่ า ง 2 ประกอบด้ ว ย เพชรบุ รี ประจวบคี รี ขั น ธ์
สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม สนับสนุนการผลิตกำลังคนเพื่อมุ่งเน้นการศึกษาวิจัย การจัดตั้งศูนย์ประมง
ครบวงจรและอุตสาหกรรมต่อเนื่องเขตอุตสาหกรรมสมุทรสาคร ส่งเสริมงานวิจัยพัฒนาการแปรรูปผลผลิต
ทางการเกษตรและสัตว์น้ำ สนับสนุนการขยายการก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และพัฒนา
เครือข่ายการท่องเที่ยวเชื่อมโยงสหภาพพม่าและฝั่งอ่าวไทยตะวันออก-ตะวันตก ซึ่งมีบริบทด้านการพัฒนา
กำลังคนและสังคมให้มีคุณภาพ และยกระดับคุณภาพชีวิต ดังนี้
				 - พั ฒ นาฐานเศรษฐกิ จ หลั ก ของประเทศให้ มี ก ารพั ฒ นาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยมี
แนวทางในการพัฒนาทั้งทางด้านอุตสาหกรรม เกษตร ท่องเที่ยว การค้าการลงทุนและการบริการ และการ
พัฒนาระบบโลจิสติกส์ และโครงสร้างพื้นฐานใหม่ประสิทธิภาพ

โครงการศึกษาเพื่อทบทวนความต้องการกำลังคนเพื่อใช้วางแผนการผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ

				 - พัฒนาศักยภาพคน สังคม และชุมชนให้มีคุณภาพ มีธรรมาภิบาล โดยมีแนวทาง
ในการพัฒนาทั้งทางด้านการศึกษา สุขภาวะ สถาบันครอบครัว ชุมชน และสังคม และพัฒนาศักยภาพของ
ชุมชน และท้องถิ่น
				 - อนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใหม่ความสมดุลต่อ
ระบบนิเวศ
				 - เสริมสร้างศักยภาพการพัฒนาเมืองและพื้นที่ชายแดนตามแนวเส้นทางเชื่อมโยง
ทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านทั้งแนวเหนือ-ใต้ และตะวันออก-ตะวันตก
				 - บริหารจัดการพัฒนาพื้นที่เมืองและชนบทอย่างมีส่วนร่วมและเกื้อกูลกัน
			 1.5) กลุม่ จังหวัดภาคกลางตอนกลาง ประกอบด้วย สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา นครนายก 

ปราจีนบุรี และสระแก้ว มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าการผลิตให้สูงขึ้น การป้องกันการขยายตัวของพื้นที่ชุมชนและ
อุตสาหกรรมเพื่อไม่ให้บุกรุกพื้นที่เกษตรที่อุดมสมบูรณ์ เพิ่มประสิทธิภาพและมาตรฐานด้านความปลอดภัย
ของสินค้าเกษตร ยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอุตสาหกรรมสู่สากล ขยายเครือข่ายอุตสาหกรรม
ขนาดกลางและขนาดย่อม เขตอุตสาหกรรมสมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว ส่งเสริมการวิจัย
และพัฒนารวมทั้งการออกแบบนวัตกรรม เพิ่มประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
		
2) ภาคเหนือ
			 2.1) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประกอบด้วย เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และ
แม่ ฮ่ อ งสอน มีทิศทางการพัฒนาด้านการฟื้ น ฟู ท รั พ ยากรธรรมชาติ พั ฒ นาบริ ก ารพื้ น ฐานของเมื อ งและ
สิ่งแวดล้อม พัฒนาโครงข่ายคมนาคม และสร้างมูลค่าเพิ่มทางภาคการผลิตและบริการบนพื้นฐานของความรู้
และวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
			 2.2) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประกอบด้วย เชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน 

มุ่งพัฒนาเชียงรายให้เป็นประตูการค้า การลงทุน พัฒนาการเกษตรอินทรีย์ พัฒนาการท่องเที่ยวชายแดนและ
การท่องเที่ยว อนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมล้านนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น และเร่งฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
			 2.3) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ประกอบด้วย สุโขทัย ตาก เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์
และพิษณุโลก เน้นการสนับสนุนให้เกิดความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้และน้ำ สร้างมูลค่าเพิ่มการ
ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และศาสนา การพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการค้า บริการ การขนส่ง และการกระจาย
สินค้า
			 2.4) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 ประกอบด้วย กำแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร
และอุทัยธานี เน้นพัฒนาข้าวและผลิตภัณฑ์แปรรูปการเกษตรอย่างครบวงจร พัฒนาอุตสาหกรรมพลังงาน
ทดแทนจากผลผลิตและวัสดุทางการเกษตร พัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการกระจายสินค้า พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
ที่มีความโดดเด่น และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
		
3) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
			 3.1) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ประกอบด้วย อุดรธานี หนองคาย
หนองบัวลำภู และเลย เน้นการฟื้นฟูระบบนิเวศเพื่อรักษาสมดุลธรรมชาติ การปรับโครงสร้างการผลิตด้าน
การเกษตร การส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน
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3.2) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ประกอบด้วย สกลนคร นครพนม
และมุกดาหารเน้นให้ความสำคัญกับความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน เพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าการเกษตร ส่งเสริมพื้นที่ชลประทาน และการทำปศุสัตว์โดยเฉพาะโคเนื้อ
			 3.3) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประกอบด้วย ขอนแก่น กาฬสินธุ์
มหาสารคาม และร้อยเอ็ด เน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเมืองรองรับการเป็นศูนย์กลางการค้าบริการ
และการลงทุนของภาค การใช้ประโยชน์พื้นที่ชลประทานให้เกิดประโยชน์สูงสุด การทำการเกษตรก้าวหน้า
การเตรียมการรองรับอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน (Ethanol) ควบคู่กับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
			 3.4) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประกอบด้วย นครราชสีมา
ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ มุ่งเน้นการพัฒนาระบบชลประทานให้เต็มศักยภาพ การเตรียมการรองรับอุตสาหกรรม
พลังงานทดแทน พัฒนาการท่องเที่ยวทั้งการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและอารยธรรมขอม ด้วยการสร้างคุณค่าเพิ่ม
และพัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่ง
			 3.5) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ประกอบด้วย อุบลราชธานี
ศรีสะเกษ ยโสธร และอำนาจเจริญ มุ่งเน้นการพัฒนาแหล่งน้ำ และระบบบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหา
น้ำท่วมและขาดแคลนน้ำ การสร้างงานและรายได้จากการท่องเที่ยวให้มากขึ้น
		
4) ภาคตะวันออก
			 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ประกอบด้วย ชลบุรี ระยอง ตราด และจันทบุรี สนับสนุน
การผลิตและพัฒนากำลังคน เพื่อมุ่งเน้นบริหารจัดการด้านการผลิต การแปรรูป และระบบการกระจายสินค้า
และการตลาด เขตอุตสาหกรรมชลบุรี ระยอง ส่งเสริมการประมงแบบเพาะเลี้ยงชายฝั่งในจังหวัดจันทบุรี และ
ตราดพร้อมฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติชายฝั่งทะเล สนับสนุนอุตสาหกรรมอัญมณี จัดระเบียบแหล่ง
ท่องเที่ยว สนับสนุนการค้าการลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้าน เร่งรัดปรับปรุงและขยายระบบโครงข่ายคมนาคม
ขนส่งให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น และพัฒนาความรู้และทักษะฝีมือแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ซึ่งมี
บริบทด้านการพัฒนากำลังคนและสังคมให้มีคุณภาพและยกระดับคุณภาพชีวิต ดังนี้
				 - ให้อำนาจจังหวัดในการเลือกที่ปรึกษาในด้านการดำเนินงานบริหารงานแบบ
บูรณาการ
				 - ให้ ก.พ. ทบทวนปรับเปลี่ยนตำแหน่งงาน (บุคลากร) ให้ตรงกับความต้องการของ
จังหวัด
				 - พัฒนาบุคลากรในด้านวิชาการ/แผนงาน ให้มีความรู้ความชำนาญด้านเศรษฐกิจ
และการแข่งขัน และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
				 - ให้ มี ก ารปรั บ เปลี่ ย นเงิ น เดื อ นและสวั ส ดิ ก ารของข้ า ราชการให้ เ หมาะสมกั บ
ประสิทธิภาพความสามารถ
		
5) ภาคใต้
			 5.1) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ประกอบด้วย ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช
และพัทลุง สนับสนุนการผลิตและพัฒนากำลังคน เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาฐานอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตจาก
น้ำมันปาล์ม พัฒนาการปลูกข้าวและการเลี้ยงปศุสัตว์ พัฒนาการเกษตรยั่งยืนเพื่อผลิตสินค้าเกษตรเชิง
คุณภาพ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บริเวณชายฝั่งทะเล และการเตรียมความพร้อมพื้นที่ที่มีศักยภาพ
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รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ๆ คือ อุตสาหกรรมเหล็ก อุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับก๊าซธรรมชาติ และ
พัฒนาการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลอ่าวไทย
			 5.2) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ประกอบด้วย ระนอง พังงา กระบี่ ภูเก็ต และตรัง
สนับสนุนการผลิตและพัฒนากำลังคน เพื่อมุ่งเน้นการรักษาความมีมนต์เสน่ห์ของศูนย์กลางการท่องเที่ยวทาง
ทะเล เพิ่มความหลากหลายของกิจกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลและ
บนบก และพัฒนาบุคลากรรองรับการท่องเที่ยว เน้นการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทั้งบนบกและ
ทะเล และอุตสาหกรรมต่อเนื่องการท่องเที่ยว อาทิ การแพทย์สุขภาพ เทคโนโลยี เทคโนโลยี ICT ที่รองรับ
การขยายตัวด้านท่องเที่ยว การจัดประชุมและนิทรรศการ
			 5.3) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ประกอบด้วย สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา และ
นราธิวาส สนับสนุนการผลิตและพัฒนากำลังคน เพื่อมุ่งเน้นการเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้แก่
ผู้มีรายได้น้อย การพัฒนาคุณภาพคนเพื่อสร้างโอกาสการมีงานทำและยกระดับคุณภาพชีวิต การเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ เขตอุตสาหกรรมสงขลาและปัตตานี และพัฒนาความร่วมมือกับต่างประเทศและ
การบริ ห ารจั ด การเขตพั ฒ นาพิ เ ศษเฉพาะกิ จ จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ เน้ น การคุ้ ม ครองความปลอดภั ย 

การอำนวยความเป็นธรรมเพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นอำนาจรัฐและสร้างภูมิคุ้มกันแก่คนกลุ่มเสี่ยง โดยเฉพาะ
การช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลุ่มจังหวัดชายแดนใต้ เน้นการพัฒนาสร้าง
ความมั่นคงปลอดภัยแก่กลุ่มเสี่ยง ส่งเสริม คุณภาพชีวิต สร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ เสริมความ
เข้มแข็งในการพัฒนาความร่วมมือกับประเทศมุสลิม
		
โดยสรุปแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดได้วางแผนให้
สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งเป็นนโยบายหลักของการพัฒนาประเทศ 

การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดได้วางแนวทางให้เหมาะสมกับความต้องการในมิติ
พื้นที่ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งด้านการพัฒนาคนให้มีความรู้ความสามารถ ดังนั้น การศึกษา
ความต้องการต้องการกำลังคนควรพิจารณาถึงต้องความต้องการในแต่ละพื้นที่ด้วย โดยพิจารณาจากวิสัยทัศน์
พันธกิจ และประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ปี พ.ศ. 2557-2560 ซึ่งมีจุดมุ่งเน้นในการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจและการสร้างรายได้ในมิติพื้นที่ที่แตกต่างกัน ดังตารางที่ 2.1
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ตารางที่ 2.1 สรุปประเด็นยุทธศาสตร์ของกลุม่ จังหวัด ตามแผนพัฒนากลุม่ จังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี
(พ.ศ. 2557 – 2560) โดยเน้นเฉพาะเรื่องสำคัญทางด้านเศรษฐกิจและสร้างรายได้
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2.2.5 สภาปฏิรูปแห่งชาติ
		
คณะรักษาความสงบแห่งชาติดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นสมาชิก
สภาปฏิรูปแห่งชาติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
พ.ศ. 2557 ออกโดยอาศั ย อำนาจตามมาตรา 22 มาตรา 30 และมาตรา 43 ของรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 โดยสภาปฏิรูปแห่งชาติมีหน้าที่ศึกษาและเสนอแนะเพื่อ
ให้ เ กิ ด การปฏิ รู ป ด้ า นต่ า งๆ ได้ แ ก่ ด้ า นการเมื อ ง ด้ า นการบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น ด้ า นกฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรม ด้านการปกครองท้องถิ่น ด้านการศึกษา ด้านเศรษฐกิจ ด้านพลังงาน ด้านสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม ด้านสื่อสารมวลชน ด้านสังคม และด้านอื่นๆ โดยคณะกรรมาธิการปฏิรูปการศึกษาและ
การพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ สภาปฏิ รู ป แห่ ง ชาติ ได้ เ สนอแนวทางการปฏิ รู ป การศึ ก ษาและการพั ฒ นา
ทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งได้เสนอต่อที่ประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติ เพื่อพิจารณาให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ไปแล้ว เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2558 จากนั้นจึงได้นำมาปรับปรุงและพัฒนาให้ครบถ้วนยิ่งขึ้น เป็นฉบับปรับปรุง
โดยยังคงไว้ซึ่งสาระตามกรอบวาระการปฏิรูป 3 วาระ ได้แก่ วาระที่ 16 ปฏิรูประบบการจัดการศึกษา วาระ
ที่ 17 ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษา (ด้านอุปสงค์) และวาระที่ 18 ปฏิรูประบบการเรียนรู้ เพื่อนำเสนอ
รายงานต่อสภาปฏิรูปแห่งชาติเพื่อรับรองและให้ความเห็นชอบต่อไป โดยมีสาระสำคัญดังนี้
		
• วาระที่ 16 ปฏิรูประบบการจัดการศึกษา เป็นการปฏิรูปการจัดการศึกษาของประเทศ
จากที่ผ่านมาในระยะเวลามากกว่า 50 ปี ภายใต้การกำกับและจัดการโดยกระทรวงศึกษาธิการเป็นหลัก
ร่วมกับหน่วยงานราชการอีกบางหน่วย ข้อจำกัดของระบบราชการที่บริหารด้วยกฎระเบียบขาดความยืดหยุ่น
และอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองทำให้คุณภาพการศึกษาของไทยตกต่ำลงอย่างต่อเนื่องและ
ตอกย้ำความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาให้ยิ่งเพิ่มมากขึ้น การปฏิรูปครั้งนี้จึงจะมุ่งการกระจายบทบาทหน้าที่
และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่มีความพร้อมเข้ามาร่วมจัดหรือส่งเสริมดูแลการจัดการศึกษา รวมทั้ง
เปิดโอกาสให้สถานศึกษาสามารถพัฒนาการจัดการศึกษาอย่างมีอิสระตามบริบทเศรษฐกิจและภูมิสังคมของ
แต่ละพื้นที่ โดยรัฐเปลี่ยนบทบาทไปเป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุนและกำกับดูแลมาตรฐาน
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• วาระที่ 17 ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษา (ด้านอุปสงค์) เป็นการปฏิรูประบบจัดการ
งบประมาณใหม่โดยให้จ่ายงบดำเนินการไปให้ผู้เรียนโดยตรงตามความจำเป็นที่แท้จริงของผู้เรียนแทนที่จะจ่าย
ให้ส่วนกลางไปกระจายให้สถานศึกษาตามรายหัวของผู้เข้าศึกษา ซึ่งจะช่วยลดความเหลื่อมล้ำระหว่างโรงเรียน
ในเมืองและชนบทรวมถึงการปรับขนาดสถานศึกษาให้มีขนาดพอเหมาะ และสามารถยกระดับสถานศึกษา
ที่ไม่มีคุณภาพและไม่ได้มาตรฐานขึ้นมาให้เท่าเทียมกันมากยิ่งขึ้น
		
• วาระที่ 18 ปฏิรูประบบการเรียนรู้ เป็นการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้แบบใหม่ให้กับ
คนไทยทั้งประเทศโดยเริ่มตั้งแต่การส่งเสริมพัฒนาการที่ได้มาตรฐานตั้งแต่มารดาตั้งครรภ์ การเรียนรู้ปฐมวัย
ให้เป็นรากฐานที่ดีของชีวิตเด็ก การเรียนรู้ขั้นพื้นฐานที่ให้ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะที่ดีแก่เด็กทุกคน
ตลอดจนในวัยเรียน การเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนไทยทุกช่วงวัย รวมถึงผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการที่เข้าถึงข้อมูล
ความรู้สมัยใหม่อย่างเท่าเทียม เพื่อให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
ในสังคมพหุวัฒนธรรม2
2.2.6 นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
		
นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
สามารถแบ่งออกเป็น 3 ส่วนได้แก่ (1) นโยบายทั่วไป (2) นโยบายเฉพาะ (เห็นผลใน 1 ปี) และ (3) นโยบาย
เร่งด่วน (เห็นผลใน 3 เดือน) โดยนโยบายทั้งหมดเน้นไปทางด้านการพัฒนาระบบรากฐานและช่องว่างของ
การศึกษาที่มีอยู่ในปัจจุบันให้ดีขึ้นสามารถอธิบายคร่าวๆ ได้ ดังนี้
		
1) นโยบายทั่วไป
			 • การพั ฒ นาและปฏิ รู ป การศึ ก ษา จะต้ อ งมี ก ารกระจายอำนาจและพั ฒ นาอย่ า ง
สอดคล้องกับทิศทางการแข่งขันในของประเทศ และอยู่ภายใต้กฎหมายเพื่อทำให้เกิดความยั่งยืนในระบบ
การศึกษาไทย
			 • การสร้างโอกาสทางการศึกษาในสังคมไทย จะต้องสร้างความเท่าเทียมและเป็นธรรม
โดยเน้นแนวทางการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการศึกษาสมัยใหม่เข้ามาประยุกต์ใช้ เพื่อเป็นการยกระดับการศึกษาของคนทุกกลุ่มชั้น
			 • การพัฒนาระบบการจัดการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตรทางการศึกษา จะต้องให้
ความสำคัญกับการยกระดับความรู้ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล ควบคู่ไปกับการส่งเสริมการเรียนรู้
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และปลูกฝังคุณธรรม การสร้างวินัย ปลูกฝังอุดมการณ์ความยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา
และพระมหากษัตริย์
			 • การส่งเสริมและยกสถานะของครูซึ่งเป็นบุคลากรหลักในระบบการศึกษา ให้เป็น
บุคลากรที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องคุณธรรมและจริยธรรม มีภูมิความรู้และทักษะในการ
สื่อสารถ่ายทอดความรู้ที่เหมาะสม มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพครู ตลอดจนมีฐานะและคุณภาพชีวิตที่ดีสอดคล้อง
กับสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมไทยในปัจจุบัน
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			 • การบริหารและการปฏิบัติราชการกระทรวงในทุกระดับ เน้นการประสานสอดคล้อง
กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ปราศจาก
การทุจริตคอรัปชั่น ตลอดจนให้ความสำคัญกับการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานด้านการศึกษาที่ถูกต้อง
รวดเร็ว และตรงกับความต้องการของสังคม
		
2) นโยบายเฉพาะ (เห็นผลใน 1 ปี)
			 • การพัฒนาการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และสนับสนุนการแก้ไขปัญหา
และพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ อาทิเช่น มีมาตรการด้านความปลอดภัยที่ชัดเจนสำหรับนักเรียนนักศึกษา
ครูอาจารย์ และสถานศึกษาโดย การบูรณาการแผนและการปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่
			 • การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.2558 และการดำรงความ
ต่อเนื่องภายหลังการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน อาทิเช่น สามารถพัฒนาและเสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษ
และภาษาประเทศสมาชิกอาเซียน สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียน การยอมรับในความแตกต่าง
หลากหลายในลักษณะพหุสังคมวัฒนธรรม
			 • การพัฒนาศักยภาพการแข่งขันและสนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน อาทิ
แนวทางการส่งเสริมและดำเนินการเพื่อปรับสัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาและสามัญศึกษาให้เหมาะสมกับ
ความต้องการกำลังคนในตลาดแรงงานรองรับการพัฒนาประเทศ โดยเน้นด้านการผลิตกำลังคนให้ตรงกับ
ความต้องการของแต่ละภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจ โดยใช้หลักสูตรการสอนมาประยุกต์ใช้และต่อยอด
ในการทำงาน
			 • การมุ่งเน้นการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ อาทิ 

มีแนวทางการพัฒนาระบบการผลิตครูให้เพียงพอต่อความต้องการและเหมาะสมกับอัตรากำลังข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา และมีแผนงานและโครงการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตครู อาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษา
			 • การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาให้ทันสมัย อาทิ การสามารถใช้
ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ การบริ ห ารจั ด การและบู ร ณาการเครื อ ข่ า ยคอมพิ ว เตอร์ เ ครื อ ข่ า ยต่ า งๆ 

เชื่ อ มโยงกั บ สถิ ติ ข้ อ มู ล ทางการศึ ก ษา และประมวลผลข้ อ มู ล ที่ จ ำเป็ น สำหรั บ ใช้ ป ระกอบการตั ด สิ น ใจ
ในการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
			 • การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บั ติ ร าชการตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจำ
ปีงบประมาณ 2558 ของกระทรวงศึกษาธิการ อาทิ สามารถติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติ
ราชการและผลการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นรายไตรมาสได้อย่างต่อเนื่อง และสามารถกำหนดมาตรการเพื่อ
ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาอย่างทันต่อสถานการณ์ มีระบบวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้
จ่ายงบประมาณและจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบการกำกับดูแลเพื่อให้เกิดความโปร่งใส และ
เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
			 • การดำเนินการตามแผนการศึกษาแห่งชาติและการปฏิรูปการศึกษา อาทิ มีแผนงาน
และโครงการในการจัดและส่งเสริมการศึกษา โดยเฉพาะการดำเนินการต่อเนื่องของการปฏิรูปการเรียนรู้ทั้ง
ระบบให้เชื่อมโยงกันทั้งการปฏิรูปหลักสูตรและการปฏิรูปการเรียนการสอนกับการเรียนรู้ยุคใหม่ ปฏิรูประบบ
การผลิ ต และพั ฒ นาครู การพั ฒ นาเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารสำหรั บ การปฏิ รู ป การเรี ย นรู้ 
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การยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล และการส่งเสริมให้เอกชนมีส่วนร่วมในการจัดและสนับสนุน
การศึกษา
		
3) นโยบายเร่งด่วน (เห็นผลใน 3 เดือน)
			 • เร่งสำรวจและให้ความช่วยเหลือเยียวยา รวมทั้งฟื้นฟูโรงเรียน สถานศึกษา นักเรียน
นักศึกษา ครูอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัยโดยเร็ว
			 • เร่งแก้ไขปัญหาความรุนแรงและเหตุทะเลาะวิวาทของนักศึกษาอาชีวศึกษาอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง
			 • เร่ ง สร้ า งค่ า นิ ย มอาชี ว ศึ ก ษา ปรั บ ภาพลั ก ษณ์ และกำหนดมาตรการเพื่ อ จู ง ใจให้
นักเรียนนักศึกษา พ่อแม่และผู้ปกครอง มีความยินดีและส่งเสริมให้บุตรหลานเข้ารับการศึกษาในสายอาชีพ
อาชีวศึกษาเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะวิชาชีพที่ขาดแคลนและเป็นความต้องการของตลาดแรงงาน
			 • ทบทวนหลักสูตร การเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ 

มี เวลาทำกิ จ กรรมเพื่ อ พั ฒ นาความรู้ ความสามารถ ทั ก ษะ และประสบการณ์ รวมทั้ ง ปลู ก ฝั ง ในเรื่ อ ง
ค่านิยมหลัก มีคุณธรรมจริยธรรม สร้างวินัย จิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคม การยึดมั่นในสถาบันชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย์ และความภาคภูมิใจในการเป็นคนไทย
			 • เร่งพิจารณาทบทวนการอุดหนุนรายหัวแก่นักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้ง
ของภาครัฐและเอกชน การช่วยเหลือค่าอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษา และการช่วยเหลือ
เด็กยากจน พิการ และด้อยโอกาส
			 • เร่งขยายบทบาทของภาคเอกชนในการมีส่วนร่วมในระบบการศึกษา โดยเฉพาะการจัด
ทำข้อตกลงระหว่างผู้ประกอบการธุรกิจเอกชนในการให้การสนับสนุนและการรับนักเรียนนักศึกษาเข้าทำงาน
หลังสำเร็จการศึกษา และการสนับสนุนอื่นๆ ให้เพิ่มมากขึ้น
			 • เร่งปรับระบบการบรรจุครูและการรับรองมาตรฐานวิชาชีพครูให้เอื้อต่อการเพิ่มโอกาส
ให้มีบุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์ที่เหมาะสมเข้ามาในระบบการศึกษาเพิ่มมากขึ้น เพื่อสนับสนุน
การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครูและบุคลากรอาชีวศึกษา และครูสาขาขาดแคลนในระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
			 • เร่งทบทวนมาตรการการจัดกิจกรรมรับน้องของนักเรียนนักศึกษาในสถาบันการศึกษา
ต่างๆ และมาตรการติดตาม ควบคุม การลักลอบการจัดกิจกรรมรับน้องทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
การศึกษา ให้เป็นไปในแนวทางที่สร้างสรรค์ ปลอดภัย ปราศจากการใช้ความรุนแรง การละเมิดและคุกคาม
ทางเพศรวมทั้งไม่ขัดต่อหลักศีลธรรมขนบประเพณีอันดีงาม และเป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชน โดยให้มีผล
บังคับใช้ให้ทุกสถาบัน การศึกษายึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
			 • เร่งทบทวนมาตรการความปลอดภัยสำหรับสถาบันการศึกษาต่างๆ เกี่ยวกับการจัด
กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานศึกษา และมาตรการความปลอดภัยในการเดินทางและการขนส่งเป็นหมู่คณะ
ของนักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา โดยให้มีผลบังคับใช้ให้ทุกสถาบันการศึกษา
ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
			 • เร่งดำเนินการตามนโยบายเร่งด่วนของคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับด้านการศึกษาทั้งที่
เป็นหน่วยรับผิดชอบหลักและหน่วยสนับสนุน ให้เห็นผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และเป็นไปตาม
เป้าหมายและกรอบระยะเวลาที่กำหนด
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2.2.7 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2545-2559
		
สรุปผลการดำเนินการ ปัญหา และแนวทางปรับปรุงแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2545-2559
ประกอบด้ ว ย แผนการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2545-2552 และ แผนการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง 

พ.ศ. 2552-2559 ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
		
1) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
			 การประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ในปี พ.ศ.2542 กำหนดให้สำนักงาน
เลขาธิ ก ารสภาการศึ ก ษา มี ห น้ า ที่ พิ จ ารณาเสนอแผนการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ ทุ ก ระดั บ เกิ ด ขึ้ น ในสมั ย ที่
พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรี โดยมีสามวัตถุประสงค์หลัก แนวทางและผลการดำเนินนโยบายดังนี้
			 วัตถุประสงค์ 1: พัฒนาคนอย่างรอบด้าน และสมดุลเพื่อเป็นฐานหลักของการพัฒนา
			 แนวนโยบายที่ดำเนินการ:
			 (1) การพัฒนาทุกคนตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิตให้มีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้
				 • การบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานในช่วงปี พ.ศ. 2545-2550 ยังทำได้ไม่ทั่วถึง และ
การผลิตแรงงานระดับอาชีวะยังไม่สอดคล้องกับความต้องการและเทคโนโลยีของสถานประกอบการ แต่
อย่างไรก็ตามอัตราการเข้าเรียนสายอาชีวะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นหลังจากปี พ.ศ.2557 และการศึกษาโดยรวม
มีความหลากหลายเพิ่มขึ้น
			 (2) การปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ
				 • มี ก ารปรั บ เปลี่ ย นวิ ธี วั ด และประเมิ น ผลผู้ เรี ย นในทุ ก ระดั บ การศึ ก ษา การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ และการประเมินคุณภาพภายนอก โดยมีสำนักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
			 (3) การปลูกฝังและเสริมสร้าง ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ในระบบวิถีชีวิตที่ดีงาม
			 (4) การพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพึ่งพาตนเอง และเพิ่ม
สมรรถนะการแข่งขันในระดับนานาชาติ
				 • ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ ป ระชาชนทุ ก คนได้ รั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานโดยเน้ น
กระบวนการเรียนรู้แบบวิทยาศาสตร์ ส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการผลิตและพัฒนาบุคลากรที่ทำงาน
วิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับความต้องการ มีคุณภาพ และมีความรู้ความสามารถ
อย่างจริงจังในสาขาของตน
			 วัตถุประสงค์ 2: สร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมคุณธรรม ภูมิปัญญา และการเรียนรู้
			 แนวนโยบายที่ดำเนินการ:
			 (1) การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมความรู้ ความคิด ความประพฤติ และ
คุณธรรมของคน
				 • จัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ มีความหลากหลาย เปิดกว้าง มีหลายหน่วยงานเข้ามา
มีบทบาทในการส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ เช่น สำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียนกระทรวงศึกษาธิการ และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้พัฒนาและส่งเสริมให้สถานศึกษาในสังกัดเป็นแหล่งการเรียนรู้ เป็นเครือข่าย
และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการบริหารจัดการ
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			 (2) การส่งเสริมการวิจัยและการเรียนรู้ของสังคมไทย
				 • มีการส่งเสริมให้ทั้งผู้บริหาร ครู และนักเรียนใช้การวิจัยและพัฒนาเป็นส่วนหนึ่ง
ของกระบวนการเรียนการสอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการพัฒนา
นักวิจัยและพัฒนาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
			 (3) การสร้างสรรค์ประยุกต์ใช้และเผยแพร่ความรูแ้ ละการเรียนรูภ้ มู ปิ ญ
ั ญาและการเรียนรู้
				 • ส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรค์ความรู้ใหม่ๆ ทั้งจากภูมิปัญญาท้องถิ่นและจากการ
ใช้เทคโนโลยี อีกทั้งให้มีการแลกเปลี่ยนและประยุกต์ความรู้ระหว่างกลุ่มเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
			 วัตถุประสงค์ 3: เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมของสังคมเพื่อเป็นฐานในการพัฒนาคน และ
สร้างสังคมคุณธรรม ภูมิปัญญาและการเรียนรู้
			 แนวนโยบายที่ดำเนินการ:
			 (1) การส่งเสริมและสร้างสรรค์ทุนทางสังคม วัฒนธรรม ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

บนฐานของศาสนา ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ไทย
				 • ยังไม่มีการดำเนินการ
			 (2) การจำกัด ลด ขจัดปัญหาทางโครงสร้างที่ก่อให้เกิดและ/หรือคงไว้ซึ่งความยากจน
ขัดสน ด้อยทั้งโอกาสและศักดิ์ศรีของคนและสังคมไทย เพื่อสร้างความเป็นธรรมในสังคม
				 • เปิ ด โอกาสให้ แ ก่ บุ ค คลที่ ไ ม่ มี ห ลั ก ฐานทะเบี ย นราษฎร์ ห รื อ ไม่ มี สั ญ ชาติ ไ ทย
เข้าเรียนในสถานศึกษา โดยไม่จำกัดระดับ ประเภทหรือพื้นที่การศึกษา โดยพบว่าปี พ.ศ.2549 เด็กด้อยโอกาส
มีโอกาสเข้ารับบริการการศึกษาเพิ่มขึ้นมากกว่าหนึ่งเท่าตัวจากปี พ.ศ.2546
				 • กระจายอำนาจการจัดการศึกษาไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษา
ตั้ ง แต่ ปี พ.ศ.2545 เป็ น ต้ น ไป ปฏิ รู ป ระบบงบประมาณเพื่ อ สร้ า งความเป็ น ธรรมทางการศึ ก ษาอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ อีกทั้งอาศัยกองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคตเป็นเครื่องมือในการกำกับการผลิตเพื่อ
สนองความต้องการของคนในประเทศ
			 (3) การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและการพัฒนาประเทศ
				 • มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการประกอบกิจกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการผลิและพัฒนาแบบเรียนตำรา รวมถึงแผนพัฒนาผู้ผลิตและผู้ใช้เทคโนโลยี
เพื่อการศึกษาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง
			 (4) การจัดระบบทรัพยากรและการลงทุนทางการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
เพื่อพัฒนาคนและสังคมไทย
			 สรุปผลของการดำเนินการของแผนการศึกษาแห่งชาติฉบับก่อนปรับปรุง
			 ผลการดำเนินงานพัฒนาการศึกษาที่นำเสนอข้างต้นแสดงให้เห็นว่า บางนโยบายและ
มาตรการมี ก ารดำเนิ น งานไปได้ อ ย่ า งดี เช่ น เรื่ อ งการปฏิ รู ป การเรี ย นรู้ เรื่ อ งมาตรฐานการศึ ก ษา และ
การประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก แต่บางมาตรการยังต้องการต่อยอด เช่น การปฏิรูปครู
และบุคลากร และบางมาตรการยังไม่มีการดำเนินการ เช่น การส่งเสริมให้ใช้การวิจัยและพัฒนาในการบริหาร
สถานศึกษาของผู้บริหาร อย่างไรก็ตาม แนวทางการดำเนินการของแผนการศึกษาแห่งชาตินั้นยังมีจุดอ่อนและ
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ปัญหาอีกมากที่เป็นปัจจัยในการขัดขวางการพัฒนาของระบบการศึกษาไทย โดยสามารพิจารณาแยกเป็น
ประเด็นต่างๆ ได้ดังนี้
			 ปัญหาในระยะแรกของแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2545-2552
			 (1) การพัฒนาคุณภาพการศึกษา/ผู้เรียน และการเพิ่มโอกาสทางการศึกษา
				 การขาดแคลนครูในการสอนวิชาเฉพาะเป็นอุปสรรคสำคัญในการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน สำหรับอาชีวศึกษา หลักสูตรการศึกษาขาดความชัดเจนว่าจะให้ผู้สำเร็จการศึกษาเรียนต่อในระดับสูง
ขึ้นหรือเข้าทำงาน ไม่สามารถสร้างสมรรถนะในการปฏิบัติงานได้จริง การละเลยในการส่งบุตรหลานเข้าเรียน
ของผู้ปกครองทำให้การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาไม่ประสบผลสำเร็จ อีกทั้งสถาบันอาชีวศึกษาส่วนใหญ่
อยู่ในเมือง ทำให้เด็กชนบทไม่สามารถเข้าถึงการศึกษาได้
			 (2) การผลิ ต และการพั ฒ นากำลั ง คน และการผลิ ต และพั ฒ นาครู คณาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษา
				 ผู้สำเร็จอาชีวศึกษา ประมาณร้อยละ 75 ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีและเรียนใน
สาขาที่ไม่ตรงกับที่จบมา และผู้จบการศึกษาใหม่ยังไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตรงลักษณะงาน ส่วนการผลิต
กำลังคนในระดับปริญญาตรี โดยเฉพาะด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มีมากกว่าความต้องการ ในด้าน
การพัฒนาครูนั้นสถาบันผลิตครูประสบภาวะวิกฤตสำคัญคือ สัดส่วนครูอาจารย์ต่อนิสิตไม่เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานอุดมศึกษา สภาพการผลิตครูในมหาวิทยาลัยราชภัฎค่อนข้างอ่อนด้อยเพราะมหาวิทยาลัยให้ความ
สำคัญกับสาขาอื่นมากกว่า
			 (3) การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาระบบบริหารการจัดการความรู้และกลไกการนำ
ผลวิจัยไปใช้ประโยชน์
				 งบประมาณสนั บ สนุ น งานวิ จั ย ของอาจารย์ มี น้ อ ยเกิ น ไปและสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา
ทุกประเภทมีจำนวนผลงานวิจัยหรือบทความทางวิชาการของอาจารย์น้อยมาก
			 (4) การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการศึกษา
				 การกระจายอำนาจสู่ ร ะดั บ เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาและระดั บ สถานศึ ก ษายั ง ไม่ ใช่
การกระจายอำนาจที่แท้จริงเป็นเพียงการมอบอำนาจเท่านั้น การถ่ายโอนสถานศึกษาให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีขั้นตอนมากและล่าช้า แนวนโยบายไม่ชัดเจน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับถ่ายโอน
ส่วนหนึ่งยังขาดบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจ
		
2) แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2552-2559
			 เนื่องจากกระแสโลกาภิวัตน์ที่ทำให้สภาพสังคมของโลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้
รัฐบาลของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นในการปรับเปลี่ยนรายละเอียดของแผนการศึกษา
แห่งชาติให้สอดคล้องกับสภาพสังคม แต่เนื่องจากแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับเดิม (พ.ศ.2545-2559) 

นั้น เป็นแผนระยะยาวที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 จึงเห็นควรว่า
ให้คงปรัชญาหลัก เจตนารมณ์ และวัตถุประสงค์ของแผนฉบับเดิมไว้ แล้วปรับปรุงในส่วนของนโยบาย
เป้าหมาย และกรอบการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป โดยมีรายละเอียดดังนี้
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			 วัตถุประสงค์ 1: พัฒนาคนอย่างรอบด้าน และสมดุล เพื่อเป็นฐานหลักของการพัฒนา
แนวนโยบาย
			 แนวนโยบายที่ดำเนินการ:
			 (1) พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ในทุกระดับและประเภทการศึกษา
			 (2) ปลูกฝังและเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม มีจิตสำนึก 

มีความภูมิใจในความเป็นไทย มีระเบียบวินัย มีจิตสาธารณะคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม และยึดมั่นในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และรังเกียจการทุจริต ต่อต้านการซื้อสิทธิ์
ขายเสียง
			 (3) เพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้ประชาชนทุกคนตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิตได้มีโอกาส
เข้าถึงบริการการศึกษาและการเรียนรู้ โดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ หรือทุพพลภาพ ยากจน อยู่ในท้องถิ่น
ห่างไกล ทุรกันดาร
			 (4) ผลิตและพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ และเสริมสร้าง
ศักยภาพการแข่งขัน และร่วมมือกับนานาประเทศ
			 (5) พัฒนามาตรฐานและระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งระบบประกันคุณภาพ
ภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก
			 (6) ผลิตและพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
มีคุณธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
			 วัตถุประสงค์ 2: สร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมคุณธรรม ภูมิปัญญาและการเรียนรู้แนว
นโยบาย
			 แนวนโยบายที่ดำเนินการ:
			 (1) ส่งเสริมการจัดการศึกษา อบรม และเรียนรู้ของสถาบันศาสนา และสถาบันทาง
สังคมทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
			 (2) ส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายภูมิปัญญา และการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ศิลปะวัฒนธรรม
พลศึกษา กีฬาเป็นวิถีชีวิตอย่างมีคุณภาพและตลอดชีวิต
			 (3) ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม และทรัพย์สินทางปัญญา
พัฒนาระบบบริหารจัดการความรู้ และสร้างกลไกการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์
			 วัตถุประสงค์ 3: พัฒนาสภาพแวดล้อมของสังคม เพื่อเป็นฐานในการพัฒนาคนและสร้าง
สังคมคุณธรรม ภูมิปัญญาและการเรียนรู้
			 แนวนโยบายที่ดำเนินการ:
			 (1) พัฒนาและนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อการพัฒนาคุณภาพ เพิ่มโอกาสทาง
การศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิต
			 (2) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ โดยเร่งรัดกระจายอำนาจการบริหารและจัด
การศึกษาไปสู่สถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
			 (3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน ประชาชน ประชาสังคม และทุกภาคส่วนของ
สังคมในการบริหารจัดการศึกษา และสนับสนุนส่งเสริมการศึกษา

โครงการศึกษาเพื่อทบทวนความต้องการกำลังคนเพื่อใช้วางแผนการผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ

			 (4) ระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ และการลงทุนเพื่อการศึกษา ตลอดจนบริหาร
จัดการ และใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
			 (5) ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการศึกษา พัฒนาความเป็นสากลของ
การศึกษา เพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน และเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศภายใต้กระแส
โลกาภิวัตน์ ขณะเดียวกันสามารถอยู่ร่วมกันกับพลโลกอย่างสันติสุข มีการพึ่งพาอาศัยและเกื้อกูลกัน 	
2.2.8 ข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552 – 2561)
		
วัตถุประสงค์: มุ่งเน้นให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ โดยมีเป้าหมายหลัก 

3 ประการ คือ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเรียนรู้ของคนไทย เพิ่มโอกาสการศึกษาและเรียนรู้
อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคมในการบริหารและจัดการศึกษา
และมีกรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 4 ประการ ดังนี้
		
1. พัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่
			 - พั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาและเรี ย นรู้ อาทิ เช่ น การจั ด การวั ด ประเมิ น ผลอย่ า งมี
มาตรฐาน การจัดหลักสูตรที่เอื้อต่อการพัฒนาอย่างรอบด้าน การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานอาชีวศึกษาให้มี
กำลังคนมีทีความสามารถทั้งวิชาการและวิชาชีพ และการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และแก้ไขปัญหา
และพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กและสถานศึกษาที่ด้อยคุณภาพ และส่งเสริมบทบาทของครอบครัว
			 - ผลิตและพัฒนาคนที่มีคุณภาพ และสมรรถนะความรู้ ความสามารถ อาทิเช่น การ
พัฒนากรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ (National Qualification framework) เพื่อรองรับสมรรถนะ ความรู้
และความสามารถในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานอาชีพ การพัฒนามาตรฐานอาชีพต่อยอดจากการศึกษา
ภาคบั ง คั บ การสร้ า งกลการวิ จั ย และถ่ า ยทอดความรู้ ร ะหว่ า งภาคเอกชน การจั ด การศึ ก ษาและเรี่ ย นรู้
อาชีวศึกษาโดยเน้นภาคปฏิบัติ
		
2. พัฒนาครูยุคใหม่
			 - การพัฒนาระบบผลิตครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา อาทิเช่น การปรับ
ระบบการผลิต การคัดสรร ค่าตอบแทน และสวัสดิการ ให้สามารถดึงบุคลากรที่เก่งมาเป็นครู การจัดตั้ง
สถาบันอุดมศึกษาที่เน้นด้านความเป็นเลิศในการผลิตครู
			 - การพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา อาทิเช่น การพัฒนาและปรับปรุง
ระบบและเกณฑ์การประเมินสมรรถนะวิชาชีพครู ให้เชื่อมโยงกับความสามารถในการสอนเพื่อให้ประโยชน์แก่
ผู้เรียนสูงสุด รวมถึงการจัดตั้งกองทุนพัฒนา หรือการพัฒนาครู โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
			 - การใช้ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา อาทิเช่น การปรับปรุงเกณฑ์กำหนด
อัตราครู โดยพิจารณาจากภาระงานที่ชัดเจนร่วมด้วยกัน และจัดให้มีจำนวนครูพอเพียงตามเกณฑ์และมีวุฒิ
ตรงตามที่สอน
		
3. พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่
			 - รณรงค์ให้คนไทยมีนิสัยรักการอ่าน
			 - พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทั่วไปในรูปแบบอื่นๆ ที่หลากหลายและกระจายอย่างทั่วถึง
			 - ส่งเสริมการสร้างสภาพแวดล้อมของชุมชน และท้องถิ่นที่เอื้อต่อการศึกษา
			 - พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและโครงสร้างพื้นฐาน หรือพัฒนาแหล่งเรียนรู้รูปแบบอื่นๆ
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4. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่
			 - กระจายอำนาจการบริ ห ารและการจั ด การการศึ ก ษาให้ ส ถานศึ ก ษาละเขตพื้ น ที่
การศึกษา อาทิ ให้มีกลไกขับเคลื่อนการกระจายอำนาจแบบขั้นบันได สู่เขตพื้นที่และสถานศึกษาอย่างเป็น
ระบบตามศักยภาพความพร้อม การพัฒนาภาวะผู้นำผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา สร้างผู้นำ
การเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมการบริหารเชิงคุณภาพ พัฒนาภาวะผู้นำบริหารเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
			 - พัฒนาระบบบริการจัดการตามหลักธรรมมาภิบาลให้มีความโปร่งใส เป็นธรรม และ
มีระบบการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ อาทิ ทบทวนระบบการบริหารโดยองค์คณะบุคคลในทุกระดับ/
ประเภทการศึกษา การปรับปรุงระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูให้สามารถบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมมาภิบาล และสามารถส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครู และวิชาชีพครูให้เป็นที่ยอมรับในสังคม
			 - พัฒนาการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ อาทิ การพัฒนา
ระบบการศึกษาและเรียนรู้ที่ยืดหยุ่นหลากหลาย เข้าถึงได้ง่าย มีระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์เพื่อ
ให้ประชาชนทุกคน เข้าถึงโอกาสการศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดชีพ การส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย
			 - พั ฒ นาระบบบริ ห ารจั ด การเพื่ อ ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชน 

ภาคเอกชนและทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษาและสนับสนุนการศึกษาและเรียนรู้ให้มากขึ้น อาทิ ส่งเสริม
ให้การมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัวชุมชน องค์กรชุมชน เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบัน
ศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นในการจัดการศึกษาและสนับสนุนการศึกษา และส่งเสริม
บทบาทองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ให้เข้าร่วมจัดและสนับสนุนการจัดการศึกษามากขึ้น
		
พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ อาทิ การปรับปรุง
การบริหารจัดการการเงินและงบประมาณโดยเน้นอุปสงค์หรือผู้เรียนเป็นสำคัญ วางแผนเป็นขั้นตอนและจัด
ระบบบริหารจัดการเพื่อรองรับการยุบ เลิก หรือควบรวมสถานศึกษาขนาดเล็กเพื่อให้การใช้ทรัพยากร
การศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาระบบการจัดสรรทุนการศึกษาทั้งทุนให้เปล่าและทุนกู้ยืม เพื่อ
เป็นกลไกเพิ่มโอกาสทางการศึกษา การผลิตพัฒนากำลังคนตามความต้องการของประเทศ และวางแผน
ขั้นตอนและจัดระบบบริหารจัดการเพื่อรองรับการยุบ เลิก เพื่อให้การใช้ทรัพยากรการศึกษาเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
		
กลไกเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง
		
(1) ให้มีคณะกรรมการ 2 คณะ เพื่อดำเนินการทางนโยบายขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา
ได้แก่ คณะกรรมการนโยบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง และคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษที่สอง
		
(2) จัดตั้งหน่วยและ /หรือปรับบทบาทหน่วยงานเพื่อเป็นกลไกรับรองคุณภาพมาตรฐาน และ
เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
		
(3) การพัฒนาระบบการเงิน การคลัง
		
(4) การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
		
(5) การปรับปรุงแก้ไข บังคับใช้กฎหมายการศึกษาและที่เกี่ยวข้อง
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2.2.9 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553
		
วัตถุประสงค์: ข้อบัญญัติกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
		
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 จะเป็นมาตรากฎหมายว่าด้วยการศึกษาทั้งหมด โดยจะสามารถแบ่งออกเป็น 9 หมวด
และบทเฉพาะกาลอีกหนึ่งบท มีทั้งหมด 78 มาตรา รายละเอียดเกี่ยวกับหมวดและมาตรามีดังนี้
		
มาตราที่ 1 - 5 จะว่าด้วยกฎระเบียบและข้อบังคับใช้ของพระราชบัญญัติ รวมถึงความหมาย
ของคำศัพท์ต่างๆ ทางการศึกษา อาทิ การศึกษา ครู คณาจารย์ เป็นต้น
		
หมวดที่ 1 บททั่วไป ประกอบไปด้วยมาตราที่ 6 – 8 โดยจะพูดถึงความมุ่งหมายและหลักการ
ของการศึกษา อาทิ หลักการจัดการศึกษา
		
หมวดที่ 2 สิทธิและหน้าที่ทางการศึกษา ประกอบไปด้วยมาตราที่ 10 – 14 โดยจะกล่าวถึง
สิทธิของบุคคลที่จะต้องเข้ารับการศึกษาและสิทธิประโยชน์ต่างๆ จากการศึกษา
		
หมวดที่ 3 ระบบการศึกษา ประกอบไปด้วยมาตราที่ 15 - 21 โดยจะกล่าวถึงกฎระเบียบและ
ข้อบังคับของชนิดและประเภทของระบบการศึกษาต่างๆ อาทิ อุดมศึกษา อาชีวศึกษา
		
หมวดที่ 4 แนวการจัดการศึกษา ประกอบไปด้วยมาตราที่ 22 – 30 โดยจะกล่าวถึงความรู้
และทักษะที่จะต้องมีจากการหลักสูตรการเรียนการสอน และกิจกรรม อาทิ ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถ
จัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และอำนวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความ
รอบรู้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้
		
หมวดที่ 5 การบริหารและการจัดการศึกษา แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่
		
ส่วนที่ 1 การบริหารและการจัดการศึกษาของรัฐ ประกอบไปด้วยมาตราที่ 31 – 40 โดยจะ
กล่าวถึงอำนาจและหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐที่ทำงานเกี่ยวข้องกับสถานศึกษา รวมถึงกฎระเบียบและ
ข้อบังคับต่างๆ
		
ส่วนที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบไปด้วย
มาตราที่ 41 – 42 โดยจะกล่าวถึงอำนาจและหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ทำงานเกี่ยวข้องกับ
การศึกษา
		
ส่วนที่ 3 การบริหารและการจัดการศึกษาของเอกชน ประกอบไปด้วยมาตราที่ 43 – 46 

โดยจะกล่าวถึง กฎระเบียบและข้อบังคับของสถานศึกษาภาคเอกชนและสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ
		
หมวดที่ 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบไปด้วยมาตราที่ 47 – 51
โดยจะกล่าวถึง การจัดตั้งระบบประกันและประเมินคุณภาพทางการศึกษา
		
หมวดที่ 7 ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ประกอบไปด้วยมาตราที่ 52 – 57 

โดยจะกล่าวถึง การส่งเสริมเรื่องการผลิตบุคลากรด้านการศึกษา สวัสดิการต่างๆ
		
หมวดที่ 8 ทรั พ ยากรและการลงทุ น เพื่ อ การศึ ก ษา ประกอบไปด้ ว ยมาตราที่ 58 – 62 

โดยจะกล่าวถึงการระดมทุนและทรัพยากรทางการศึกษา และการจัดสรรเงินทุนของรัฐที่เกี่ยวกับการศึกษา
		
หมวดที่ 9 เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ประกอบไปด้วยมาตราที่ 63 – 69 โดยจะกล่าวถึง
การส่งเสริมของภาครัฐเกี่ยวกับการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
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บทเฉพาะกาล ประกอบไปด้วยมาตราที่ 70–78 โดยจะกล่าวถึงวาระต่างๆ ทางการศึกษา และ
การจัดตั้งสำนักงานทางการศึกษา
		
หมวด 1 บททั่วไป ความมุ่งหมายและหลักการ
		
พระราชบัญญัติฉบับนี้มีเจตนารมณ์ที่ต้องการเน้นย้ำว่าการจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนา
คนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม โดยยึดหลักด้านการกระจาย
อำนาจ มาตรฐานครูและการศึกษา และการมีส่วนร่วมของเอกชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และสถาบันสังคมอื่นๆ
		
หมวด 2 สิทธิและหน้าที่ทางการศึกษา
		
บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปี ที่รัฐต้อง
จัดให้อย่างทั่วถึง และมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย โดยบิดามารดา หรือผู้ปกครองมีหน้าที่จัดให้บุตรหรือ
บุคคลในความดูแลได้รับการศึกษาทั้งภาคบังคับ และนอกเหนือจากภาคบังคับตามความพร้อมของครอบครัว
บิดามารดา บุคคล ชุมชน องค์กร และสถาบันต่าง ๆ ทางสังคมที่สนับสนุนหรือจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีสิทธิ
ได้รับสิทธิประโยชน์เช่นการลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีสำหรับค่าใช้จ่ายการศึกษา
		
หมวด 3 ระบบการศึกษา
		
การจัดการศึกษามีสามรูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย สถานศึกษาจัดได้ทั้งสามรูปแบบ และให้มีการเทียบโอนผลการเรียนที่ผู้เรียนสะสมไว้ระหว่าง
รูปแบบเดียวกันหรือต่างรูปแบบได้ ไม่ว่าจะเป็นผลการเรียนจากสถานศึกษาเดียวกันหรือไม่ก็ตาม การศึกษา
ในระบบมีสองระดับ คือ การศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งจัดไม่น้อยกว่า 12 ปี ก่อนระดับอุดมศึกษา และระดับ
อุดมศึกษา ซึ่งแบ่งเป็นระดับต่ำกว่าปริญญา และระดับปริญญา อีกทั้งให้มีการศึกษาภาคบังคับเก้าปี นับจาก
อายุย่างเข้าปีที่เจ็ด จนอายุย่างเข้าปีที่สิบหก หรือเมื่อสอบได้ชั้นปีที่เก้าของการศึกษาภาคบังคับ
		
หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา
		
การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด ผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองได้ การจัดการศึกษาทั้งสามรูปแบบในหมวด 3 ต้องเน้นทั้งความรู้ คุณธรรม และกระบวนการ
เรียนรู้ ในเรื่องสาระความรู้ ให้บูรณาการความรู้และทักษะด้านต่างๆ ให้เหมาะสม ทั้งด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา ภูมิปัญญาไทย จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริง 

ผสมผสานสาระความรู้ด้านต่างๆ อย่างสมดุล และปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดี คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ในทุกวิชา ใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อและ
แหล่งวิทยาการประเภทต่างๆ หลักสูตรการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท ต้องมีความหลากหลาย โดยส่วนกลาง
จัดทำหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เน้นความเป็นไทยและความเป็นพลเมืองดี การดำรงชีวิตและ
การประกอบอาชีพตลอดจนเพื่อการศึกษาต่อและให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานจัดทำหลักสูตรในส่วนที่เกี่ยวกับ
สภาพปัญหาในชุมชนและสังคม
		
หมวด 5 การบริหารและการจัดการศึกษา
		
ส่วนที่ 1 การบริหารและการจัดการศึกษาของรัฐ
		
แบ่งเป็นสามระดับ คือ ระดับชาติ ระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับสถานศึกษา เพื่อเป็น
การกระจายอำนาจลงไปสู่ท้องถิ่น และสถานศึกษาให้มากที่สุด
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			 • ระดับชาติ
				 ให้มีกระทรวงการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีอำนาจหน้าที่ กำกับดูแลการศึกษา
ทุกระดับและทุกประเภทรวมทั้ง การศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีประกอบด้วย 4 องค์กรย่อยได้แก่
				 - สภาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบาย แผน และ
มาตรฐานการศึกษาของชาติ
				 - คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา
มาตรฐานและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
				 - คณะกรรมการการอุดมศึกษา มีหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา และ
มาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับแผนการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมแห่งชาติ
				 - คณะกรรมการการศาสนาและวัฒนธรรม มีหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบายและแผน
พัฒนาด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับแผนการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมแห่งชาติ
			 • ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
				 การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและการอุดมศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญา 

ให้ยึดเขตพื้นที่การศึกษาโดยคำนึงถึงปริมาณสถานศึกษา และจำนวนประชากรเป็นหลัก ในแต่ละเขตพื้นที่
การศึกษาให้มีคณะกรรมการและสำนักงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมเขตพื้นที่การศึกษา ทำหน้าที่ใน
การกำกับดูแลสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา
			 • ระดับสถานศึกษา
				 ให้ แ ต่ ล ะสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน และสถานศึ ก ษาอุ ด มศึ ก ษาระดั บ ต่ ำ กว่ า ปริ ญ ญา 

มีคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อทำหน้าที่กำกับและส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษา คณะกรรมการ
สถานศึกษาประกอบด้วย ผู้แทน ผู้ปกครอง ผู้แทนครู ผู้แทนองค์กรชุมชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผู้แทนศิษย์เก่าของสถานศึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิ และให้ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกรรมการและเลขานุการของ
คณะกรรมการ ทั้งนี้ ให้กระทรวงกระจายอำนาจ ทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และ
การบริหารทั่วไป ไปยังคณะกรรมการและสำนักงานการศึกษาฯ เขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในเขต
พื้นที่การศึกษาโดยตรง
		
ส่วนที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
		
ให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น จั ด การศึ ก ษาได้ ทุ ก ระดั บ และทุ ก ประเภทตามความพร้ อ ม 

ความเหมาะสมและความต้ อ งการภายในท้ อ งถิ่ น โดยกระทรวงกำหนดหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารประเมิ น
ความพร้อม รวมทั้งประสานและส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดการศึกษาได้
		
ส่วนที่ 3 การบริหารและการจัดการศึกษาของเอกชน
		
สถานศึกษาเอกชนเป็นนิติบุคคลจัดการศึกษาได้ทุกระดับและทุกประเภท มีคณะกรรมการ
บริหาร ประกอบด้วยผูบ้ ริหารสถานศึกษาเอกชน ผูร้ บั ใบอนุญาต ผูแ้ ทนผูป้ กครอง ผูแ้ ทนองค์กรชุมชน ผูแ้ ทนครู 

ผู้แทนศิษย์เก่าและผู้ทรงคุณวุฒิ การบริหารและการจัดการศึกษาของเอกชนให้มีความเป็นอิสระ โดยมี
การกำกั บ ติ ด ตาม ประเมิ น คุ ณ ภาพและมาตรฐานการศึ ก ษาจากรั ฐ และต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามหลั ก เกณฑ์
การประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเช่นเดียวกับสถานศึกษาของรัฐ ส่วนสถานศึกษาของเอกชนระดับ
ปริญญา ให้ดำเนินกิจการโดยอิสระภายใต้การกำกับดูแลของสภาสถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยสถาบัน
อุดมศึกษาเอกชน
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หมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา
		
ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วย ระบบการประกันคุณภาพ
ภายในโดยหน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษา และระบบการประกันคุณภาพภายนอก โดยให้มีการประเมิน
คุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแห่งอย่างน้อยหนึ่งครั้งทุกห้าปี โดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา กรณีที่ผลการประเมินภายนอกไม่ได้มาตรฐานให้สำนักงานรับรองมาตรฐานฯ 

จัดทำข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานต้นสังกัด ให้สถานศึกษาปรับปรุง ภายในระยะเวลาที่กำหนด
		
หมวด 7 ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
		
ให้กระทรวงส่งเสริมให้มีระบบกระบวนการผลิ ต และพั ฒ นาครู คณาจารย์ และบุ ค ลากร
ทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสม มีกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน ค่าตอบแทน สวัสดิการ ฯลฯ
และให้มีองค์กรวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารการศึกษา เป็นองค์กรอิสระมีอำนาจหน้าที่
กำหนดมาตรฐานวิชาชีพ ออกและเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ รวมทั้งกำกับดูแลการปฏิบัติตาม
มาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ
		
หมวด 8 ทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา
			 - ให้มีการระดมทรัพยากรและการลงทุนด้านงบประมาณ การเงิน และทรัพย์สิน ทั้งจาก
รัฐ องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ
สถาบันศาสนา สถานประกอบการ สถาบันสังคมอื่นและต่างประเทศมาใช้จัดการศึกษา โดยให้รัฐและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้มาตรการภาษีส่งเสริมและให้แรงจูงใจ รวมทั้งใช้มาตรการลดหย่อนหรือยกเว้นภาษี
ตามความเหมาะสม
			 - ให้รัฐจัดสรรงบประมาณแผ่นดินให้กับการศึกษา โดยจัดสรรให้ผู้เรียนและสถานศึกษา
ทั้งของรัฐและเอกชน ในรูปแบบต่างๆ เช่น ในรูปเงินอุดหนุนทั่วไปเป็นค่าใช้จ่ายรายบุคคล กองทุนประเภท
ต่าง ๆ และทุนการศึกษา รวมทั้งให้มีระบบการตรวจสอบ ติดตามและประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การใช้จ่ายงบประมาณการจัดการศึกษาด้วย
		
หมวด 9 เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
		
รัฐจัดสรรคลื่นความถี่ สื่อตัวนำและโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นต่อการส่งวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน์ วิทยุโทรคมนาคม และการสื่อสารในรูปอื่นเพื่อประโยชน์สำหรับการศึกษา การทะนุบำรุง ศาสนา
ศิลปะและวัฒนธรรมตามความจำเป็น รัฐส่งเสริมสนับสนุนให้มีการวิจัยและพัฒนา การผลิตและพัฒนา
แบบเรียน ตำรา สื่อสิ่งพิมพ์อื่น วัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาอื่น ให้มีการพัฒนาบุคลากรทั้งด้าน
ผูผ้ ลิตและผูใ้ ช้เทคโนโลยีเพือ่ การศึกษา เพือ่ ให้ผเู้ รียนได้พฒ
ั นาขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพือ่ การศึกษา
ในโอกาสแรกที่ทำได้ อันจะนำไปสู่การแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
2.2.10 แนวทางการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
		
สถานการณ์โลกมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทำให้ระบบการศึกษาต้องมีการพัฒนาเพื่อ
ให้สอดคล้องกับภาวะความเป็นจริง โดยประเทศสหรัฐอเมริกาได้มีแนวคิดเรื่อง “ทักษะแห่งอนาคตใหม่: 

การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21” ขึ้น โดยภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนอกระบบการศึกษา ประกอบด้วย บริษัทเอกชน
ชั้นนำขนาดใหญ่ องค์กรวิชาชีพระดับประเทศ และสำนักงานด้านการศึกษาของรัฐ รวมตัวและก่อตั้งเป็น
เครือข่ายองค์กรความร่วมมือเพื่อทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (Partnership for 21st Century Skills)
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หรือเรียกย่อๆว่า เครือข่าย P21 โดยเยาวชนจะต้องมีทักษะสำหรับการออกไปดำรงชีวิตในโลกแห่งศตวรรษ
ที่ 21 ที่เปลี่ยนไป จึงได้พัฒนาวิสัยทัศน์และกรอบความคิดเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ขึ้น ซึ่งความท้าทาย
ด้านการศึกษาในศตวรรษที่ 21 คือการเตรียมนักเรียนให้พร้อมกับชีวิตในศตวรรษที่ 21 เป็นเรื่องสำคัญของ
กระแสการปรับเปลี่ยนทางสังคมที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 21 ส่งผลต่อวิถีการดำรงชีพของสังคมอย่างทั่วถึง 

รวมทั้งครูต้องมีความตื่นตัวและเตรียมพร้อมในการจัดการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียนมีทักษะ
สำหรับการออกไปดำรงชีวิตในโลกในศตวรรษที่ 21 ที่เปลี่ยนไปจากศตวรรษที่ 20 และ 19 โดยทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 ที่สำคัญที่สุด คือ ทักษะการเรียนรู้ (Learning Skill) ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงการจัด
การเรียนรู้เพื่อให้เด็กในศตวรรษที่ 21 นี้ มีความรู้ ความสามารถ และทักษะจำเป็น ซึ่งเป็นผลจากการปฏิรูป
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนการเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ ซึ่งกรอบแนวคิดใน
การจัดการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 (แผนภาพที่ 2.2) จะแสดงผลลัพธ์ของนักเรียนและปัจจัยส่งเสริม
สนับสนุนในการจัดการเรียนรู้เพื่อรองรับศตวรรษที่ 21
แผนภาพที่ 2.2 กรอบแนวคิดเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (21st Century Learning Framework)

		
โดยผลการเรียนรู้ที่ต้องการในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย 1.สาระหลัก(Core subjects)
และประเด็นสำคัญในศตวรรษที่ 2 และทักษะในศตวรรษที่ 2 (21st century skills) (ตามแผนภาพ 2.3)
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แผนภาพที่ 2.3 ผลการเรียนรู้ที่ต้องการในศตวรรษที่ 21

		
สำหรับสาระวิชาหลัก (Core Subjects) ประกอบด้วย ภาษาแม่ และภาษาสำคัญของโลก
ศิลปะ คณิตศาสตร์ การปกครองและหน้าที่พลเมือง เศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ซึ่ง
วิชาแกนหลักนี้จะนำมาสู่การกำหนดเป็นกรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์สำคัญต่อการจัดการเรียนรู้ในเนื้อหา
เชิงสหวิทยาการ (Interdisciplinary) หรือหัวข้อสำหรับศตวรรษที่ 21 โดยการส่งเสริมความเข้าใจในเนื้อหา
วิชาแกนหลัก และสอดแทรกทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เข้าไปในทุกวิชาแกนหลัก ดังนี้
		
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
			 - ความรู้เกี่ยวกับโลก (Global Awareness)
			 - ความรู้เกี่ยวกับการเงิน เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ และการเป็นผู้ประกอบการ (Financial,
Economics, Business and Entrepreneurial Literacy)
			 - ความรู้ด้านการเป็นพลเมืองที่ดี (Civic Literacy)
			 - ความรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy)
			 - ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Literacy)
		
ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม จะเป็นตัวกำหนดความพร้อมของนักเรียนเข้าสู่โลก
การทำงานที่มีความซับซ้อนมากขึ้นในปัจจุบัน ได้แก่
			 - ความริเริ่มสร้างสรรค์และนวัตกรรม
			 - การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา
			 - การสื่อสารและการร่วมมือ
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ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี เนื่องด้วยในปัจจุบันมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ผ่านทางสื่อและเทคโนโลยีมากมาย ผู้เรียนจึงต้องมีความสามารถในการแสดงทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
และปฏิบัติงานได้หลากหลาย โดยอาศัยความรู้ในหลายด้าน ได้แก่ ความรู้ด้านสารสนเทศ ความรู้เกี่ยวกับ
สื่อ ความรู้ด้านเทคโนโลยี
		
ทักษะด้านชีวิตและอาชีพ ในการดำรงชีวิตและทำงานในยุคปัจจุบันให้ประสบความสำเร็จ
นักเรียนจะต้องพัฒนาทักษะชีวิตที่สำคัญดังต่อไปนี้
			 - ความยืดหยุ่นและการปรับตัว
			 - การริเริ่มสร้างสรรค์และเป็นตัวของตัวเอง
			 - ทักษะสังคมและสังคมข้ามวัฒนธรรม
			 - การเป็ น ผู้ ส ร้ า งหรื อ ผู้ ผ ลิ ต (Productivity) และความรั บ ผิ ด ชอบเชื่ อ ถื อ ได้
(Accountability)
			 - ภาวะผู้นำและความรับผิดชอบ (Responsibility)
		
ดั ง นั้ น ทั ก ษะของคนในศตวรรษที่ 21 ที่ ทุ ก คนจะต้ อ งเรี ย นรู้ ต ลอดชี วิ ต คื อ การเรี ย นรู้ 

3R x 7C โดย 3R คือ Reading (อ่านออก), (W)Riting (เขียนได้), และ (A)Rithemetics (คิดเลขเป็น) และ 

7C ได้แก่
			 - Critical Thinking and Problem Solving (ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
และทักษะในการแก้ปัญหา)
			 - Creativity and Innovation (ทักษะด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม)
			 - Cross-cultural Understanding (ทั ก ษะด้ า นความเข้ า ใจความต่ า งวั ฒ นธรรม 

ต่างกระบวนทัศน์)
			 - Collaboration, Teamwork and Leadership (ทักษะด้านความร่วมมือ การทำงาน
เป็นทีม และภาวะผู้นำ)
			 - Communications, Information, and Media Literacy (ทักษะด้านการสื่อสาร
สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ)
			 - Computing and ICT Literacy (ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร)
			 - Career and Learning Skills (ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้)
		
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เป็นการกำหนดแนวทางยุทธศาสตร์ในการจัดการเรียนรู้ โดยร่วม
กันสร้างรูปแบบและแนวปฏิบัติในการเสริมสร้างประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยเน้น
ที่องค์ความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญและสมรรถนะที่เกิดกับตัวผู้เรียน เพื่อใช้ในการดำรงชีวิตในสังคมแห่ง
ความเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน โดยจะอ้างถึงรูปแบบ (Model) ที่พัฒนามาจากเครือข่ายองค์กรความร่วมมือ
เพื่อทักษะแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (Partnership For 21st Century Skills) (www.p21.org ) ที่มี
ชื่อย่อว่า เครือข่าย P21 ซึ่งได้พัฒนากรอบแนวคิดเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยผสมผสานองค์ความรู้
ทักษะเฉพาะด้าน ความชำนาญการและความรู้เท่าทันด้านต่างๆ เข้าด้วยกัน เพื่อความสำเร็จของผู้เรียนทั้งด้าน
การทำงานและการดำเนินชีวิต โดยสามารถสรุปสิ่งที่ต้องเปลี่ยนแปลงในการจัดการความรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้
ตามแผนภาพที่ 2.4
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แผนภาพที่ 2.4 สรุปสิ่งที่ต้องเปลี่ยนแปลงในการจัดการความรู้ในศตวรรษที่ 21

		
การจัดกระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 นั้นต้องพยายามเปลี่ยนบทบาทครูจากผู้บรรยาย
มาเป็นคณะครูร่วมกันออกแบบกิจกรรมในการจัดกระบวนการเรียนรู้ (Pedagogy) ให้นักเรียนใช้เป็นเครื่องมือ
ไปเรี ย นรู้ ส ร้ า งองค์ ค วามรู้ ด้ ว ยตนเองครู ใ นศตวรรษที่ 21 ต้ อ งยึ ด หลั ก สอนน้ อ ย เรี ย นมาก การเรี ย นรู้
ในศตวรรษที่ 21 ต้ อ งก้ า วข้ า มสาระวิ ช าไปสู่ ก ารเรี ย นรู้ “ทั ก ษะเพื่ อ การดำรงชี วิ ต ในศตวรรษที่ 21” 

(21st Century Skills) ที่ครูสอนไม่ได้ นักเรียนต้องเรียนเองหรือพูดใหม่ว่าครูต้องไม่สอนแต่ต้องออกแบบ
การเรียนรู้ และอำนวยความสะดวก (Facilitate) ในการเรียนรู้ ให้นักเรียนเรียนรู้จากการเรียนแบบลงมือทำ
แล้วการเรียนรู้ก็จะเกิดจากภายในใจและสมองของตนเอง ซึ่งการเรียนรู้แบบนี้เรียกว่า PBL (Project-Based
Learning) โดยครูเป็นผู้อำนวยความสะดวกและเสนอแนะเครื่องมือการเข้าถึงองค์ความรู้ผ่านวิธีการต่าง ๆ
โดยเฉพาะผ่าน Technology ให้เข้าถึงความรู้ได้อย่างรวดเร็วและกว้างขวาง นำความรู้ที่ได้มาแลกเปลี่ยนกับ
เพื่อนในห้องเรียน เรียกกระบวนการเรียนรู้แบบนี้ว่า Active Learning ที่ยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง (Studentcentered) ซึ่งการจัดทำแนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นสมรรถนะทางสาขาวิชาชีพ
เพื่อพัฒนาทักษะแห่งอนาคต ได้ยึดกรอบของระบบสนับสนุนการเรียนรู้ ดังนี้
		
1) ระบบมาตรฐานการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (21st Century Standards)
			 - การใช้ข้อมูลความจริงจากกระบวนการสังเกตตั้งประเด็นคำถามจากแหล่งเรียนรู้
ชุมชนเชื่อมโยงไปสู่สาระการเรียนรู้รายวิชา
			 - การบูรณาการความรู้ และความซ้ำซ้อนของเนื้อหาสาระ
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			 - การสร้างทักษะการสืบค้น รวบรวมความรู้
			 - การสร้างความรู้ ความเข้าใจเชิงลึกมากกว่าแบบผิวเผิน
			 - การสร้างความเชี่ยวชาญตามความถนัดและสนใจให้เกิดกับผู้เรียน
			 - การใช้หลักการวัดประเมินผลที่มีคุณภาพระดับสูง
		
2) ระบบการประเมินทักษะในศตวรรษที่ 21 (Assessment of 21st Century Skills)
			 - สร้ า งความสมดุ ล ในการประเมิ น ผลเชิ ง คุ ณ ภาพ (ความรู้ ความถนั ด สาขาอาชี พ
ทัศนคติต่อการทำงานและอาชีพ)
			 - นำประโยชน์ ข องผลสะท้ อ นจากการปฏิ บั ติ ข องผู้ เรี ย นมาปรั บ ปรุ ง การแก้ ไขงาน 

(เครื่องมือวัดผลตามสภาพจริงการปฏิบัติ ทัศนคติ และความรู้)
		
ดังนั้นจึงต้องมีการยกระดับและพัฒนาครูไทย ให้ทันต่อสถานการณ์และความเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นจากการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาครูของประเทศต่าง ๆ เช่น ฟินแลนด์ นิวซีแลนด์ สหรัฐอเมริกา
เนเธอร์แลนด์ โปรตุเกส สิงคโปร์ เกาหลี ญี่ปุ่น จีน พบว่า
		
1. การผลิตครู ให้ความสำคัญต่อครู ครูเป็นบุคคลสำคัญที่สุดที่จะส่งผลต่อคุณภาพการเรียน
การสอน และคุณภาพของผู้เรียน คุณลักษณะของครูในศตวรรษที่ 21 ต้องเป็นผู้ที่มีความรอบรู้มากขึ้น มีความ
เป็นมืออาชีพ มีความสามารถและศักยภาพสูง เป็นผู้ที่มีนวัตกรรมการสอนเพื่อให้นักเรียนได้ผลด้วยการเรียนรู้
ตามที่ต้องการ และเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนในการเข้าสู่โลกของการทำงานในศตวรรษที่ 21
		
2. ครูควรเป็นผู้รักในอาชีพ มีชีวิตเรียบง่าย และมีจิตวิญญาณของความเป็นครู มีการ
กำหนดสมรรถนะของครูโดยภาพรวมประกอบด้วย 1) ความรู้ในเนื้อหาวิชา 2) การสื่อสารและการใช้ภาษา 

3) การพัฒนาหลักสูตร 4) หลักการจัดการเรียนรู้ 5) การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 6) การบริหาร
จัดการชั้นเรียน 7) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางการศึกษา 8) การวัดและประเมินผล 

9) การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียน การสอน 10) จิตวิทยาสำหรับครู 11) การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน 

12) คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ 13) ภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม 14) การพัฒนา
ตนเองและวิชาชีพ 15) การพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียน
		
นอกจากนั้นควรมีการควบคุมคุณภาพการผลิตครู โดยการใช้ระบบการรับรองวิทยฐานะของ
สถาบันผลิตครูคัดคนเก่งระดับยอดเยี่ยมให้มาเป็นครูโดยกำหนดกลุ่มที่มีผลการเรียนสูงสุดเข้าเรียน เพื่อเป็นครู
การยกย่องอาชีพครูว่าเป็นวิชาชีพชั้นสูงเทียบเท่าอาชีพสำคัญ การได้รับการยอมรับ เชื่อถือไว้วางใจในระดับ
แนวหน้าของประเทศ และมีเงินเดือนสูงในระดับเดียวกับอาชีพอื่น เช่น แพทย์ นักกฎหมาย เป็นต้น
		
สรุปแล้วบทบาทของครูยุคใหม่คือการทำหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนช่วยเหลือผู้เรียนให้พัฒนา
ตนเองให้ ไ ด้ เ ต็ ม ศั ก ยภาพ และส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด การเรี ย นรู้ ต ลอดชี วิ ต เพราะเทคโนโลยี ใ นทุ ก วั น นี้ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงรวดเร็วและล้ำสมัย ผู้คนในยุคใหม่จึงต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ตลอดเวลา ดังนั้นครูต้องปรับตัวให้เข้ากับ
เทคโนโลยีและคอยแนะนำแนวทางการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับเด็กอย่างเข้าใจ และพร้อมที่จะทุ่มเทวิชา
ความรู้ ด้วยวิธีการสมัยใหม่ตามธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลง
		
อย่างไรก็ตาม แม้เทคโนโลยีจะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ความสามารถของครูยุคใหม่อาจจะ
ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ทันเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้ แต่สิ่งที่ครูสามารถที่จะบอกนักเรียนได้ว่าข้อมูลใดสามารถ
นำไปปรับใช้กับชีวิตจริงได้หรือวิธีการเลือกใช้เครื่องมือที่ถูกต้องนั้น ควรเป็นไปในแนวทางใด แต่สิ่งที่สำคัญที่

45

46

โครงการศึกษาเพื่อทบทวนความต้องการกำลังคนเพื่อใช้วางแผนการผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ

จะหาไม่ได้จากเทคโนโลยีสมัยใหม่คือ ศีลธรรม คุณธรรม ที่ครูสอนถ่ายทอดให้เด็กซึ่งเป็นส่วนสำคัญอันจะถูก
พัฒนาไปพร้อมกับสติปัญญาเพื่อให้ความรู้แก่อนาคตของชาติอย่างถูกต้อง

2.3 การศึกษาและการพัฒนากำลังคนในต่างประเทศ
แนวทางการศึกษาและการพัฒนากำลังคนในต่างประเทศได้ทบทวน 6 ประเทศ ได้แก่ สหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี สหพันธรัฐแคนาดา สาธารณรัฐเกาหลีใต้ สาธารณรัฐสิงคโปร์ สหพันธรัฐมาเลเซีย
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และได้สรุปผลในภาพรวม โดยมีข้อน่าสนใจ(เบื้องต้น) ดังนี้
2.3.1 สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
		
ในปี 2554 ประเทศเยอรมนีได้จัดสรรงบประมาณเป็นสัดส่วนร้อยละ 5 ของ GDP หรือ
ร้อยละ 11 ของการใช้จ่ายภาครัฐทั้งหมด โดยร้อยละ 15 ถูกแจกจ่ายให้กับระดับประถมศึกษา ร้อยละ 50
สำหรับมัธยมศึกษา และร้อยละ 24 สำหรับอุดมศึกษา ผลสัมฤทธิ์ที่น่าสนใจคือในปี 2555 ประเทศเยอรมนี
มีอัตรานักเรียนต่อครูเพียง 14:1 และยังมีอัตราการเรียนต่อจากระดับประถมศึกษาเข้ามัธยมศึกษาถึงร้อยละ
99.34 อีกทั้งหากพิจารณาดูถึงการจ้างงานตามระดับการศึกษาแล้ว พบว่า ผู้มีงานทำส่วนใหญ่สำเร็จการศึกษา
ในระดับมัธยมศึกษา เนื่องจากเยอรมนีมีการปกครองในรูปแบบสหพันธรัฐโดยมีทั้งหมด 16 รัฐโดยแต่ละรัฐจะ
มีรัฐบาลท้องถิ่นเป็นของตัวเอง และมีกระทรวงศึกษาของรัฐนั้นๆ เองอีกด้วย ซึ่งทำให้สามารถทำการบริหารได้
อย่างเสรีโดยมีการศึกษาภาคบังคับเป็นข้อจำกัดขั้นต่ำที่จะต้องเหมือนกันทุกรัฐ
		
โครงสร้ า งการศึ ก ษาที่ น่ า สนใจของประเทศเยอรมนี คื อ ในระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาโดยระดั บ
มัธยมศึกษาตอนต้น มีโรงเรียนที่สามารถเลือกเรียนได้ 4 แบบ ได้แก่ 1) Secondary General School เป็น
โรงเรียนที่เน้นเตรียมตัวนักเรียนเพื่อให้เข้าไปเรียนต่อในวิชาชีพสาขาอุตสาหกรรมและการช่าง 2) Grammar
School โดยเน้นการสอนวิชาการเพื่อไปเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา โดยสามารถเน้นไปในทิศทางใดทิศทาง
หนึ่ ง ได้ เช่ น การดนตรี ห รื อ เทคโนโลยี 3) Intermediate School โดยเน้ น การเรี ย นการสอนระหว่ า ง
Secondary General School และ Grammar School 4) มัธยมผสม โดยนำมัธยมสายการช่าง สายสามัญ
และสายสามัญเข้าด้วยกัน
		
ในระดับต่อไป นักเรียนที่จบจากโรงเรียนมัธยมต้นสามารถเรียนต่อในระดับมัธยมปลาย หรือ
สามารถทำการฝึกงานวิชาชีพต่อได้ไม่ว่าจะจบมาจากโรงเรียนมัธยมต้นในรูปแบบใด โดยมีหลากหลายสาขาให้
เลือกตั้งแต่ช่างไฟฟ้า ผู้ช่วยแพทย์ตลอดจนงานบริการต่างๆ โดยแบ่งเป็นการเรียนที่โรงเรียนร้อยละ 40 และ
ที่บริษัทหรือโรงงานร้อยละ 60
2.3.2 สหพันธรัฐแคนาดา
		
ประเทศแคนาดา แบ่งการปกครองออกเป็น 10 รัฐและ 3 เขตปกครองพิเศษ โดยในปี 2551
สัดส่วนของกำลังแรงงานร้อยละ 2 อยู่ในภาคเกษตรกรรม ร้อยละ 13 อยู่ในภาคอุตสาหกรรมการผลิต และ
ร้อยละ 76 อยู่ในภาคบริการ และจากข้อมูลปี 2550 สัดส่วนผู้มีงานทำ จำแนกตามระดับการศึกษา พบว่า
ร้อยละ 42.70 เป็นผู้ที่มีวุฒิการศึกษาอยู่ในระดับอนุปริญญา ในขณะที่สัดส่วนของผู้ที่จบการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาอยู่ที่ร้อยละ 31.27 ทั้งนี้จะเห็นได้ว่าแรงงานส่วนใหญ่เป็นแรงงานที่มีการศึกษาในระดับสูง
		
สาเหตุหนึ่งที่อาจเป็นเหตุให้การจ้างงานในระดับอนุปริญญาอยู่ในระดับสูง คือ การส่งเสริม
การศึกษากึ่งวิชาชีพ (Community College) โดยใช้เวลาเรียน 1-3 ปี โดยเน้นการพัฒนาแรงงานให้สอดคล้อง
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กับความต้องการในตลาดแรงงาน และแม้ว่ารัฐบาลกลางของแคนาดาไม่มีอำนาจในการกำหนดทิศทาง
การศึกษาในท้องถิ่น แต่อย่างไรก็ตามสามารถส่งผลกระทบทางอ้อมผ่านงบประมาณจากรัฐบาลกลางสู่รัฐบาล
ท้องถิ่นได้ เช่น งบประมาณในการส่งเสริมการเรียนภาษาราชการทั้งสองภาษา (อังกฤษและฝรั่งเศส)
2.3.3 สาธารณรัฐเกาหลีใต้
		
เกาหลีใต้แบ่งการปกครองเป็น 9 จังหวัด และ 6 เขตการปกครอง โดยมีค่าใช้จ่ายทางด้าน
การศึกษาของปี 2550 อยู่ที่ร้อยละ 4.2 ของมูลค่า GDP หรือร้อยละ 15.3 ของค่าใช้จ่ายภาครัฐทั้งหมด อัตรา
นั ก เรี ย นต่ อ ครู ใ นระดั บ ประถมศึ ก ษาอยู่ ที่ 26:1 โดยงบประมาณส่ ว นใหญ่ ก ว่ า ร้ อ ยละ 42 อยู่ ใ นระดั บ
มัธยมศึกษา และร้อยละ 33 อยู่ในระดับประถมศึกษา นอกจากนั้นอัตราการเข้าเรียนต่อระดับมัธยมศึกษาของ
นักเรียนที่จบการศึกษาระดับประถมศึกษามีสูงถึงเกือบร้อยละ 99 โดยคาดว่าเป็นผลมาจากส่งเสริมการศึกษา
และการยกเลิกการสอบเข้า โดยโรงเรียนมัธยมศึกษาจะถูกแบ่งเขต และนักเรียนจะได้รับคัดเลือกโดยวิธีการ
สุ่มเลือก เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันของคุณภาพการศึกษา นอกจากนั้นระบบการผลิตครูเป็นไปโดยสถาบัน
ผลิตครูสองรูปแบบคือ วิทยาลัยครู และวิทยาลัยวิชาการศึกษา โดยรูปแบบแรกจะเน้นการผลิตครูประถม
ศึกษา ในขณะที่รูปแบบที่สองนั้นเน้นการผลิตครูระดับมัธยมศึกษา อีกทั้งส่งเสริมการพัฒนาครูและการวิจัย
ทางการศึกษา
		
หลักสูตรมหาวิทยาลัยเปิด (Open University หรือ Polytechnic University) มุ่งให้
การศึกษาทางอาชีวศึกษาให้แก่ผู้ที่กำลังทำงานและประสงค์จะเรียนรู้เพิ่มเติม อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมความ
สัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับภาคอุตสาหกรรม เพื่อส่งเสริมการมีงานทำของผู้เรียน
2.3.4 สาธารณรัฐสิงคโปร์
		
สาธารณรัฐสิงคโปร์มีเนื้อที่ทั้งหมด 704 ตารางกิโลเมตร มีประชากรทั้งสิ้น 5.08 ล้านคน
ประกอบไปด้วยคนเชื้อชาติจีน มาเลย์ อินเดียและชาวยุโรป สิงคโปร์ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่มี
การคอรัปชั่นน้อยที่สุด และมีประชากรที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดอันดับหนึ่งของเอเชีย หากคิดตามสัดส่วนของ
พลเมื อ งผู้ มี ง านทำในปี 2557 พบว่ า โดยส่ ว นใหญ่ ก ว่ า ร้ อ ยละ 31.9 เป็ น ผู้ ที่ มี วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาอยู่ ใ นระดั บ
อุดมศึกษา และร้อยละ 19.5 17.8 และ 11.4 เป็นพลเรือนที่มีวุฒิการศึกษาในระดับ วุฒิบัตรวิชาชีพ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับวิทยาลัยตามลำดับ
		
กระทรวงการศึกษาของสิงคโปร์จะประกอบไปด้วยสามหน่วยงานหลัก คือฝ่ายจัดการศึกษา
(Professional) ฝ่ายนโยบาย (Policy) และฝ่ายสนับสนุน (Services) โดยหน่วยงานฝ่ายนโยบายจะเป็น
หน่วยงานหลักในการกำหนดทิศทางการศึกษา โดยทำหน้าที่ทบทวนและจัดทำนโยบายการศึกษา คอย
วางแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวง เสริมสร้างความสัมพันธ์ด้านการศึกษากับต่างประเทศ และประเมินผล
การศึกษาและผลสัมฤทธิ์ของแต่ละโรงเรียน การศึกษาของประเทศสิงคโปร์นั้นจะเน้นไปที่การพัฒนาผู้เรียน
อย่างรอบด้านไปพร้อมๆ กับวิชาหลัก เช่น คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สิ่งที่น่าสนใจในการศึกษาของ
สิงคโปร์ คือ ระบบการบูรณาการระหว่างเนื้อหา วิธีสอนและการประเมินผล สิงคโปร์มีระบบการทดสอบ
แห่งชาติที่ดีในทุกระดับการศึกษาและผลของการทดสอบแต่ละระดับจะถูกนำไปใช้ในการแนะนำสายวิชาที่จะ
เรียนต่อไป ทั้งในสายวิชาการและสายอาชีพ อีกเรื่องหนึ่งที่อาจกล่าวได้ว่ามีความสำคัญมากที่สุดและแตกต่าง
จากรูปแบบของประเทศไทยก็คือ ระบบการพัฒนาครู ผู้ที่เข้าสู่วิชาชีพครูแล้วจำเป็นที่จะต้องเข้ารับการพัฒนา
100 ชั่วโมงต่อปีและทำงานวิจัยเพื่อการพัฒนาการสอนและนำผลวิจัยนั้นมาทดลองใช้ ด้วยเหตุนี้การทำงาน
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วิจัยของครูนั้นจึงเป็นเพื่อประโยชน์ในการเรียนการสอน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนโดยตรง อีกเรื่องที่สำคัญ
ไม่แพ้กนั และยังไม่ได้รบั การนำไปใช้มากพอในระบบการศึกษาของประเทศไทย คือความเป็นอิสระทางวิชาการ
ของโรงเรียน ถึงแม้สิงคโปร์จะมีการบริหารการศึกษาแบบรวมอำนาจเข้าสู่ศูนย์กลางโดยเฉพาะด้านความ
เข้มข้นของเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ แต่โครงสร้างการศึกษาของสิงคโปร์ยังเปิดโอกาสให้สถานศึกษาสามารถ
ปรับหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนได้ หากมองในอีกแง่มุมหนึ่ง การเพิ่มอิสระทางด้าน
วิชาการในประเทศที่มีขนาดเล็กอาจจะมีความสะดวกในการตรวจสอบดูแลและควบคุมมาตรฐานกว่าประเทศ
ที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งทำให้สาธารณรัฐสิงคโปร์สามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.3.5 สหพันธรัฐมาเลเซีย
		
ประเทศมาเลเซียแบ่งการปกครองออกเป็น 13 รัฐและ 3 เขตปกครองพิเศษ มีพื้นที่ 329,758
ตารางกิโลเมตรและมีประชากรทั้งสิ้น 26,920,000 คน จากการจำแนกสัดส่วนผู้มีงานทำตามระดับการศึกษา
ในปี 2556 พบว่า ร้อยละ 56 นั้นเป็นผู้ที่มีวุฒิการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา ร้อยละ 24.5 จบการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา และมีเพียงร้อยละ 20 เท่านั้นที่จบการศึกษาในระดับประถมศึกษาหรือต่ำกว่า
		
การจัดการศึกษาของประเทศมาเลเซียนั้น กระทรวงการศึกษาต้องจัดทำนโยบายให้สอดคล้อง
กับแผน 5 ปีของประเทศ โดยกระทรวงการศึกษาทำหน้าที่สองด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการและด้านการบริหาร
การกำหนดนโยบายจะถู ก กำหนดโดยคณะกรรมการวางแผนการศึ ก ษา (The Education Planning
Committee) หรือ EPC ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาเป็นประธานคณะกรรมการ โดยมีกรมวางแผน
และวิจัยการศึกษา (The Education and Planning and Research Division) หรือ EPRD เป็นสำนักงานที่
คอยเสนอนโยบายให้คณะกรรมการวางแผนการศึกษาได้พิจารณา และเนื่องจากประเทศมาเลเซียมีการบริหาร
อยู่ในรูปแบบของสหพันธรัฐ ในระดับมลรัฐจึงมีสำนักงานการศึกษาแห่งมลรัฐคอยกำกับดูแลการศึกษา
กำหนดทิศทางการศึกษาและนำไปปฏิบัติ รวมทั้งจัดทำข้อมูลผลสัมฤทธิ์กลับไปยังกระทรวง นอกจากนั้นยังมี
หน่วยงานบริหารการศึกษาระดับอำเภอซึ่งเป็นหน่วยย่อยลงไปคอยทำหน้าที่ประสานงานระหว่างโรงเรียนและ
สำนักงานการศึกษาแห่งมลรัฐ
		
การกำหนดนโยบายด้านการศึกษาของประเทศมาเลเซียนั้น จะประกอบไปด้วยผู้ที่มีส่วนร่วม
3 ฝ่ายได้แก่ฝ่ายการเมืองและข้าราชการ ฝ่ายประชาชนและฝ่ายองค์กรที่เกี่ยวข้อง โดยจะมีคณะกรรมการ
พิเศษคอยจัดทำขึ้นและเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี จากนั้นนำขึ้นทูลเกล้าฯต่อสมเด็จพระราชาธิบดีแล้ว
ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษาต่อไป รัฐบาลของประเทศมาเลเซียได้วางแผนการพัฒนาการศึกษาในช่วงปี
พ.ศ. 2555-2568 โดยเน้นการปฏิรูปทั้ง 11 ประเด็นได้แก่ ด้านความเท่าเทียมกันในการเข้าถึงการศึกษา
ความสามารถในการใช้ภาษา การมีผู้บริหารที่มีทักษะระดับสูง เพิ่มอำนาจให้หน่วยงานการศึกษาท้องถิ่น 

ยกระดับการใช้เทคโนโลยี ลดความซ้ำซ้อนของหน้าที่ระหว่างหน่วยงานการศึกษาต่างๆ และเปลี่ยนให้อาชีพ
ครูน่าสนใจ และลดงานธุรการของครู อย่างไรก็ตามการนำแนวทางการปฏิรูปดังกล่าวไปปฏิบัตินั้นยังไม่
ประสบผลสำเร็จ โดยเฉพาะแผนในการสรรหาครู และยังมีปัญหาทางด้านช่องว่างผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน
ระหว่างในเมืองกับชนบท
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2.3.6 สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
		
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม มีพื้นที่ทั้งหมด 331,210 ตารางกิโลเมตรและมีประชากร
ทั้งสิ้น 87.8 ล้านคน ในปี พ.ศ. 2554
		
การกำหนดนโยบายการศึ ก ษาของเวี ย ดนามดู แ ลโดยกระทรวงการศึ ก ษาและฝึ ก อบรม
(Ministry of Education and Training) หรือ MOET โดยจะรับผิดชอบนโยบายอย่างกว้างๆ ของทุกระดับ
และดูแลเรื่องมหาวิทยาลัย ในส่วนของมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษานั้นจะมีการกระจายอำนาจไปให้
กับสำนักการศึกษาและฝึกอบรมจังหวัด และในส่วนของโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นและโรงเรียนประถม
ศึกษาดูแลโดยสำนักการศึกษาและฝึกอบรมอำเภอ ทั้งนี้เพื่อเป็นการลดอำนาจการควบคุมจากส่วนกลาง และ
เพิ่มอิสระในการสรรหางบประมาณและระดมทรัพยากรในพื้นที่ โดยทั้งในระดับอำเภอและระดับจังหวัด จะมี
คณะกรรมการประชาชนที่คอยมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการศึกษา นอกจากนั้นคณะกรรมการประชาชน
ในระดั บต่ า งๆ ต้องทำการรับผิดชอบเรื่องการเงิน และการกำกับ ดู แ ลครู รวมทั้ ง โครงสร้ า งพื้ น ฐานเพื่อ
ตอบสนองความต้องการด้านการศึกษาของแต่ละพื้นที่ โดยข้อเสนอของคณะกรรมการประชาชนจังหวัดนั้น
จะถูกส่งต่อไปให้สภาประชาชนจังหวัดทำการกำหนดนโยบายการเก็บค่าเล่าเรียนด้วยตัวเอง นอกจากนั้นยังมี
สภาการศึกษาแห่งชาติซึ่งเป็นองค์กรที่ปรึกษาแลกเปลี่ยนการจัดทำนโยบายการศึกษา ส่วนการประเมินผล
การศึกษาของเวียดนามนั้นสำนักผู้ตรวจการมีหน้าที่คอยตรวจการศึกษา แก้ปัญหาการร้องเรียนและเสนอ
มาตรการการควบคุมบังคับใช้กฎหมาย
		
จะเห็นได้ว่าการศึกษาของเวียดนามมีรูปแบบที่มีการกระจายอำนาจค่อนข้างสูง อีกทั้งยังให้
ความสำคัญกับภาคประชาชนในระดับที่สูง สำหรับการวิจัยด้านการศึกษามีสถาบันวิจัยการศึกษาแห่งชาติ
คอยทำการวิจัยและพัฒนาการศึกษา อีกทั้งจัดทำการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในสาขา
ศึกษาศาสตร์และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.3.7 สรุปภาพรวมโครงสร้างทางการศึกษาของต่างประเทศ
		
การศึกษานโยบายและแนวทางการศึกษาจากประเทศข้างต้น ซึ่งเป็นประเทศที่มีการพัฒนา
อย่างมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมา อาจช่วยสะท้อนถึงประสบการณ์ในการพัฒนากำลังคนและการศึกษาของ
ประเทศ โดยหากเปรียบเทียบกันกับประเทศไทยแล้ว ยังมีอีกหลายแนวทางที่สามารถปรับปรุงและนำเอามา
ปรับใช้ได้ โดยมีข้อน่าสนใจดังนี้
		
1) ด้านการกระจายอำนาจ
			 จากการทบทวนแนวทางการศึกษาของประเทศแคนาดา พบว่า มีลักษณะการกระจาย
อำนาจสูงเนื่องจากเป็นระบบสหพันธรัฐ โดยแต่ละรัฐมีอำนาจในการออกแบบการศึกษาให้สอดคล้องกับ
นโยบายด้านเศรษฐกิจและสังคมของตนเอง อย่างไรก็ตาม หลักสูตรและรูปแบบการศึกษานั้นควรจะมีหลัก
มาตรฐานขั้นต่ำที่ทุกสถาบันการศึกษาต้องปฏิบัติตาม การกระจายอำนาจนั้นจะช่วยให้สถานศึกษาหรือ
นโยบายการศึกษามีอิสระในการเลือกวิธีบริหารหรือการเรียนการสอนที่เหมาะสมให้กับตนเอง ซึ่งประเทศไทย
สามารถนำมาเป็นตัวอย่างได้ แต่การกระจายอำนาจนั้นไม่ใช่การกระจายอำนาจในการคิดริเริ่มเพียงอย่างเดียว
แต่จำเป็นต้องมีการกระจายงบประมาณและเงินทุนลงไปด้วย เนื่องจากในกรณีของประเทศไทยที่ไม่ได้มีการ
ปกครองในรูปแบบสหพันธรัฐ การปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถที่จะจัดเก็บภาษีหลัก เช่น ภาษีเงินได้ของ
ตนเองได้ จึงไม่มีรายรับของส่วนท้องถิ่นที่เพียงพอในการสนับสนุนนโยบายการศึกษาเฉพาะของพื้นที่ ดังนั้น
การกระจายอำนาจในประเทศไทยสามารถทำได้โดยการกระจายงบประมาณลงไปในพื้นที่ให้มากขึ้น
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			 นอกเหนือจากการกระจายอำนาจและงบประมาณลงไปแล้วนั้น ประเทศมาเลเซียและ
ประเทศเวียดนามยังมีโครงสร้างทีเ่ อือ้ ต่อการมีสว่ นร่วมของภาคประชาขนและภาคการเมือง ถึงแม้วา่ การเข้ามา
มีส่วนร่วมของภาคการเมืองอาจทำให้การจัดการศึกษาได้รับผลกระทบบ้าง อย่างไรก็ตาม ในกรณีของประเทศ
เวียดนามที่มีการกระจายอำนาจและมีความสามารถในการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการศึกษาอย่างสูง ทำให้
ประเทศเวียดนามสามารถระดมทุนได้ตามความเหมาะสม นอกเหนือจากเงินจากภาครัฐ และอาจกล่าวได้ว่า
เวียดนามซึ่งเป็นประเทศกลุ่มอาเซียนใหม่กำลังประสบความสำเร็จทางด้านการพัฒนาการศึกษา โดยรายงาน
การวิจัยล่าสุด (ปี 2558) ของ Organization for Economic Co-operation and Development หรือ
OECD ซึ่งคอยจัดอันดับความสามารถด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของนักเรียนอายุ 15 ปีในแต่ละ
ประเทศ พบว่าประเทศเวียดนามอยู่ในอันดับที่ 12 ขณะที่ประเทศไทยและประเทศมาเลเซียอยู่ในอันดับที่ 47
และ 52 ตามลำดั บ อั น ดั บ ดั ง กล่ า วอาจจะไม่ ส ามารถเป็ น ตั ว แทนคุ ณ ภาพการศึ ก ษาโดยรวมได้ ทั้ ง หมด 

แต่สามารถบ่งบอกถึงความสำเร็จในการจัดการศึกษาในทางใดทางหนึ่งได้
		
2) การฝึกงานวิชาชีพ โดยยกตัวอย่างเช่นในประเทศเยอรมนี การฝึกงานวิชาชีพมีความ
กว้างขวางครอบคลุมได้หลากหลายอาชีพ นับเป็นอีกทางเลือกสำหรับการศึกษาเพื่อการมีงานทำอย่างแท้จริง
เช่นเดียวกับการส่งเสริมการศึกษาวิชาชีพ (Community College หรือ Career College) ในประเทศ
แคนาดา ซึ่งจากสัดส่วนแรงงานตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจแล้วพบว่ากว่าร้อยละ 76 อยู่ในภาคการบริการ 

ซึ่งเป็นภาคที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเศรษฐกิจโดยรวมได้เป็นอย่างมาก ดังนั้น การพัฒนาผู้เรียนให้
สามารถทำงานได้เพิ่มขึ้นในส่วนของภาคบริการจึงมีความสำคัญ
		
3) การไม่แบ่งแยกระหว่างโรงเรียนรัฐและโรงเรียนเอกชน
			 ลดความความเหลื่อมล้ำในการออกแบบการศึกษา และสร้างความเท่าเทียมในคุณภาพ
การศึกษา เช่น เกณฑ์ในการรับนักเรียนของประเทศเกาหลีที่ทำการยกเลิกการสอบเข้า เพื่อหลีกเลี่ยงความ
ไม่เท่าเทียมทางด้านคุณภาพการศึกษา และเน้นการส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนที่เท่าเทียมกันทั้งประเทศ 

โดยนโยบายนี้จะทำให้ผู้เรียนส่วนใหญ่ไม่ถูกละเลยและไม่รู้สึกว่าเป็นผู้แพ้ในการศึกษา
		
4) การเปิดกว้างของทางเลือกในการศึกษา
			 จากที่กล่าวมาข้างต้นเกี่ยวกับประเทศเยอรมนี มีรูปแบบโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น 

4 รูปแบบ ซึ่งกำหนดไว้ว่าจะต้องมีในทุกรัฐ ทำให้เกิดทางเลือกที่หลากหลายตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
โดยทางเลือกเหล่านั้นจะถูกแนะนำโดยครูผู้สอนในระดับประถมศึกษา เมื่อผู้เรียนได้สำเร็จการศึกษาในระดับ
ประถมศึกษาปีที่ 4 หรือปีที่ 6 จะไม่มีการสอบให้คะแนน แต่จะรายงานผลการเรียนที่บอกถึงผู้เรียนมีความ
ถนัดทางด้านใดและสามารถไปต่อด้านใดได้บ้าง ซึ่งเป็นส่วนที่ขาดไปในระบบการศึกษาของประเทศไทย
หน้าที่ในการแนะนำและประเมินความสามารถของผู้เรียนเป็นกลไกที่สำคัญที่จะทำให้การเลือกโรงเรียนใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นไปเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
		
5) การพัฒนาครูและงานวิจัยด้านการศึกษา
			 สำหรั บ ประเทศสิ ง คโปร์ นั้ น ผู้ ที่ เข้ า สู่ วิ ช าชี พ ครู แ ล้ ว จำเป็ น ที่ จ ะต้ อ งเข้ า รั บ การพั ฒ นา 

100 ชั่วโมงต่อปี และทำงานวิจัยเพื่อการพัฒนาการสอนและนำผลวิจัยนั้นมาทดลองใช้ งานวิจัยของครูนั้นจึง
เป็นประโยชน์ต่อนักเรียนโดยตรง ไม่ใช่การวิจัยเพื่อเลื่อนขั้นหรือวิทยฐานะ ซึ่งการที่ไม่สามารถนำการวิจัย
ด้านการศึกษามาพัฒนาผู้เรียนนั้นก็ยังถูกระบุอยู่ในผลลัพธ์ที่ต้องปรับปรุงในผลการดำเนินการแผนการศึกษา
แห่งชาติฉบับก่อนปรับปรุงอีกด้วย
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6) ระบบการทดสอบแห่งชาติและการประเมินผล
			 การติดตามประเมินผลควรที่จะมีการบูรณาการกับเนื้อหาและวิธีสอน การประเมินครูควร
จะตั้งอยู่กับความสำเร็จของผู้เรียนและมุ่งพัฒนาวิธีสอนเป็นหลัก ระบบการทดสอบแห่งชาติควรที่จะสามารถ
ชี้ แ นะแนวทางการเรี ย นต่ อ ของผู้ เรี ย นได้ นอกเหนื อ จากการประเมิ น คุ ณ ภาพโรงเรี ย นและผู้ เรี ย นเพี ย ง
อย่างเดียว นอกจากนั้น การทดสอบแห่งชาติยังจำเป็นที่จะต้องมีมาตรฐานที่ชัดเจน

2.4 ผลสรุปของการทบทวนนโยบายและข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับการผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
จากการทบทวนนโยบายและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเมื่อพิจารณาในช่วงปี พ.ศ. 2552 เป็นต้นมา เนื่องจากในปีดังกล่าว คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบข้อเสนอ
การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552-2561) ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอและให้ดำเนินการ
ต่อได้ ซึ่งการสังเคราะห์ข้อมูล พบว่า มีการเปลี่ยนแปลงผู้นำในประดับประเทศหลายรัฐบาล แต่ทุกรัฐบาล
ที่ผ่านมาได้วางแผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยึดตามกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นหลัก
รวมทั้ ง แผนการผลิตและพัฒนากำลังคน โดยให้ ค วามสำคั ญ ด้ า นการศึ ก ษาเป็ น อย่ า งมาก ทั้ ง การปฏิ รู ป
การศึกษาและการเรียนรู้ทั้งการศึกษาในระบบ และการศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน เพื่อสร้างคุณภาพคนไทย
ให้สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนได้เต็มตามศักยภาพ สามารถประกอบอาชีพ ดํารงชีวิตได้โดยมีความใฝ่รู้และ
ทักษะที่เหมาะสม และเน้นการพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการวิจัยและ
พัฒนาและนวัตกรรม รัฐบาลให้ความสำคัญต่อการวิจัย การพัฒนาต่อยอด และการสร้างนวัตกรรมเพื่อนําไปสู่
การผลิตและบริการที่ทันสมัย โดยเร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม โดยส่งเสริมระบบการเรียนการสอนที่เชื่อมโยง
ระหว่างวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ อีกทั้งการผลิตกําลังคนในสาขาที่ขาดแคลน
การเชื่อมโยงระหว่างการเรียนรู้กับการทำงาน การให้บุคลากรด้านการวิจัยของภาครัฐสามารถไปทำงานใน
ภาคเอกชน และการให้อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมมีช่องทางได้เทคโนโลยีโดยความร่วมมือจาก
หน่วยงานและสถานศึกษาภาครัฐ ในขณะเดียวกันแม้ว่าทุกรัฐบาลที่ผ่านมาได้ยึดตามกรอบแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นหลัก แต่การเน้นการดำเนินการตามนโยบายเร่งด่วนอาจจะแตกต่างกันและ
มีการเปลี่ยนแปลงคณะทำงานทุกรัฐบาล ทำให้การดำเนินการตามนโยบายด้านการผลิตและพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ยงั ขาดความต่อเนือ่ งและยังไม่บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ ซึง่ สถานการณ์แรงงานและการผลิตกำลังคน
ของประเทศไทยจะเป็นตัวสะท้อนให้เห็นถึงผลดำเนินการนโยบายด้านการผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ใน
ช่วงที่ผ่านมาได้
ทั้งนี้ ในบริบทที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม
การเมือง และเทคโนโลยีต่างๆ อย่างรวดเร็วนั้น การผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จำเป็นต้องมีการพัฒนาให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันและในอนาคต ดังนั้น ทางคณะผู้วิจัยจึงได้ศึกษาถึงสถานการณ์แรงงาน
และการผลิตกำลังคนของประเทศไทยดังรายละเอียดในบทที่ 3 เพื่อทราบถึงสถานการณ์ปัจจุบันของประเทศ
ไทยอย่างละเอียดก่อนทำการพยากรณ์อุปสงค์และอุปทานของแรงงานเพื่อใช้ในการวางแผนการผลิตและ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศต่อไป
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3

สถานการณ์แรงงานและการผลิตกำลังคนของประเทศไทย
ในการพัฒนาประเทศนั้นทรัพยากรมนุษย์หรือกำลังคนนับได้ว่าเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจ เนื่องจากเป็นปัจจัยหลักที่ช่วยเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ ปัจจุบันประเทศ
ไทยเป็นประเทศที่กำลังพัฒนา จึงจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับทรัพยากรมนุษย์หรือกำลังคนที่มีอยู่ในปัจจุบัน
และการผลิตกำลังคนเพื่อรองรับกับสังคมของโลกที่เปลี่ยนแปลงทั้งด้านการแข่งขันกันทางการค้ากันอย่าง
รุนแรง รวมทั้งการพัฒนาสู่เศรษฐกิจที่ใช้เทคโนโลยีและความรู้เป็นฐานในการพัฒนาในอนาคต โดยประเทศ
ต้องมีการพัฒนากำลังคนให้มีคุณภาพ เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประเทศได้อย่างแท้จริง
ซึ่งในช่วง 20 ปี ที่ผ่านมา ประเทศไทยใช้กำลังคนหรือกำลังแรงงานที่มีการศึกษาระดับประถมหรือต่ำกว่า โดย
ในปี พ.ศ. 2537 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 78.57 ของกำลังแรงงานทั้งหมด แต่ในปี พ.ศ. 2547 และ พ.ศ. 2557
ลดลงเหลือร้อยละ 76.65 และ 48.75 ตามลำดับ ถึงแม้ว่าการใช้กำลังคนในช่วงการศึกษาระดับศึกษานี้
จะลดลง แต่ประเทศไทยก็ยังคงใช้กำลังคนที่มีการศึกษาในระดับประถมหรือต่ำกว่ามากกว่ากำลังคนในระดับ
การศึกษาอื่นๆ ดังตารางที่ 3.1
ตารางที่ 3.1 จำนวนและอัตราการเติบโตของกำลังแรงงานของประเทศไทย จำแนกตามระดับการศึกษา
ในปี พ.ศ. 2537 พ.ศ. 2547 และ พ.ศ. 2557
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เมื่อพิจารณาอัตราการเติบโตของกำลังแรงงานในประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2547 และ ปี พ.ศ.2557
พบว่า ส่วนใหญ่กำลังแรงงานในทุกระดับการศึกษา มีแนวโน้มอัตราการเติบโตเพิ่มสูงขึ้น ยกเว้นกำลังแรงงาน
ในระดั บ ประถมศึ ก ษาหรื อ ต่ ำ กว่ า ที่ อั ต ราการเติ บ โตมี แ นวโน้ ม ลดลง ซึ่ ง ลดลงร้ อ ยละ 0.01 และ 0.25 

ตามลำดับ ส่วนกำลังแรงงานที่มีอัตราการเติบโตมากที่สุด ได้แก่ กำลังแรงงานระดับปริญญาโทขึ้นไป ซึ่งมี
อัตราการเติบโตของกำลังแรงงานเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 0.13 ในปี พ.ศ. 2547 เป็นร้อยละ 5.7 ในปี พ.ศ. 2557
ดั ง นั้ น หากต้ อ งการที่ จ ะวางแผนการผลิ ต และพั ฒ นากำลั ง คนของประเทศ จึ ง จำเป็ น ที่ ต้ อ งศึ ก ษาทั้ ง
ความต้องการกำลังคนและการผลิตกำลังคนไปพร้อมกัน โดยเฉพาะการศึกษาระดับกลาง และสูงที่มีอัตรา
การเติบโตของกำลังแรงงานมากขึ้น เพื่อทราบถึงความสอดคล้องของการผลิตและพัฒนากำลังคนในปัจจุบัน
และสามารถนำไปสู่การวางแผนการผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศในอนาคตทั้งด้านปริมาณ
และคุณภาพ

3.1 สถานการณ์ด้านแรงงานของประเทศ
3.1.1 โครงสร้างด้านประชากร ประชากรวัยแรงงาน และกำลังแรงงาน
		
ประเทศไทยมีจำนวนประชากรทั้งหมดในปี พ.ศ. 2557 จำนวน 67.01 ล้านคน มีอัตราการ
ขยายตัวของจำนวนประชากรเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.03 ต่อปี โดยมีจำนวนประชากรในวัยแรงงานจำนวน 54.90
ล้านคน ในจำนวนนี้เป็นกำลังแรงงานรวมจำนวน 38.81 ล้านคน คิดเป็นอัตราส่วนร่วมในกำลังแรงงานเท่ากับ
ร้อยละ 70.7 มีจำนวนผู้ทำงานทั้งสิ้น 38.42 ล้านคน และจำนวนผู้ว่างงาน 3.26 แสนคน คิดเป็นอัตราการ
ว่างงานเท่ากับร้อยละ 0.84 ซึ่งจำนวนผู้ว่างงานในช่วงปี พ.ศ. 2547 -2557 มีอัตราการขยายตัวลดลงร้อยละ
0.45 ต่อปี
ตารางที่ 3.2 จำนวนประชากรและการจ้างงานของประเทศ ปี พ.ศ. 2547 – 2557 (ไตรมาส 3)
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แผนภาพที่ 3.1 จำนวนประชากร ประชากรในวัยแรงงาน และกำลังแรงงาน ปี พ.ศ. 2547 - 2557
(ไตรมาส 3)

3.1.2 จำนวนกำลังแรงงานจำแนกตามระดับการศึกษา
		
ในปี พ.ศ. 2557 จำนวนกำลั ง แรงงานของประเทศ ส่ ว นใหญ่ ส ำเร็ จ การศึ ก ษาในระดั บ
ประถมศึกษาหรือต่ำกว่าจำนวน 18.78 ล้านคน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 48.75 ของจำนวนกำลังแรงงาน
ทั้งหมด รองลงมา ได้แก่ ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 6.30 ล้านคน และผู้สำเร็จ
การศึกษาในระดับปริญญาตรีจำนวน 5.03 แสนคน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 16.35 และ 13.06 ของจำนวน
กำลังแรงงานทั้งหมด ตามลำดับ
ตารางที่ 3.3 จำนวนกำลังแรงงาน จำแนกตามระดับการศึกษา ปี พ.ศ. 2547 – 2557 (ไตรมาส 3)
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3.1.3 จำนวนผู้มีงานทำ จำแนกตามระดับการศึกษา
		
ในปี พ.ศ.2557 จำนวนผู้มีงานทำส่วนใหญ่สำเร็จการศึกษาในระดับประถมศึกษาหรือต่ำกว่า
จำนวน 18.67 ล้านคน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 48.61 ของจำนวนผู้มีงานทำทั้งหมด รองลงมา ได้แก่ ผู้สำเร็จ
การศึกษาในมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับปริญญาตรี โดยมีจำนวนเท่ากับ 6.2 ล้านคน และ 4.94 ล้านคน
ตามลำดับ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 16.14 และ 12.86 ของจำนวนผู้มีงานทำทั้งหมด ตามลำดับ และเมื่อ
พิจารณาอัตราการขยายตัวของจำนวนผู้มีงานทำ จำแนกตามระดับการศึกษา พบว่า จำนวนผู้มีงานทำที่สำเร็จ
การศึกษาในระดับประถมศึกษาหรือต่ำกว่ามีอัตราการขยายตัวลดลง ร้อยละ 0.15 ต่อปี ในขณะที่จำนวน
ผู้มีงานทำที่สำเร็จการศึกษาในระดับอื่นๆ มีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้น โดยระดับปริญญาโทขึ้นไป มีอัตรา
การขยายตัวเพิม่ สูงขึน้ มากทีส่ ดุ ร้อยละ 1.17 ต่อปี รองลงมาเป็นผูม้ งี านทำทีส่ ำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี 

และมัธยมศึกษาตอนปลาย มีอัตราการขยายตัว ร้อยละ 0.74 ต่อปี และร้อยละ 0.57 ต่อปี ตามลำดับ
		
แต่เมื่อพิจารณาถึงสัดส่วนการจ้างงาน พบว่า สัดส่วนการจ้างงานในระดับประถมศึกษาหรือ
ต่ำกว่ามีแนวโน้มลดลง แต่ยังคงมีสัดส่วนการจ้างงานสูงสุดเมื่อเทียบกับการจ้างงานในระดับการศึกษาอื่นๆ 

ซึ่งสะท้อนว่าในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาโครงสร้างตลาดแรงงานของประเทศพึ่งพาแรงงานระดับล่างอยู่ในสัดส่วน
ที่มาก โดยสัดส่วนการจ้างงานในปี พ.ศ.2557 เกือบร้อยละ 50 เป็นการจ้างงานในระดับประถมศึกษาหรือ
ต่ำกว่า ร้อยละ 16.1 เป็นการจ้างงานในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 12.9 เป็นการจ้างงานระดับ
ปริญญาตรี ร้อยละ 11.7 เป็นการจ้างงานในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ส่วนระดับปริญญาโทขึน้ ไปมีแนวโน้ม
การจ้างงานสูงขึ้น อาจเนื่องมาจากความต้องการจ้างงานแรงงานระดับนี้สูงขึ้น แต่ยังคงมีสัดส่วนที่น้อยกว่า
การศึกษาระดับอื่นๆ ซึ่งในระดับการศึกษาระดับอาชีวศึกษาทั้งประกาศนียบัตรวิชาชีพและประกาศนียบัตร
วิชาชีพมีแนวโน้มการจ้างงานเพิ่มขึ้นแต่มีเพียงร้อยละ 3.4 และ 4.6 ตามลำดับ ดังแสดงในแผนภาพที่ 3.2
ตารางที่ 3.4 จำนวนผู้มีงานทำ จำแนกตามระดับการศึกษา ปี พ.ศ. 2547 – 2557

55

56

โครงการศึกษาเพื่อทบทวนความต้องการกำลังคนเพื่อใช้วางแผนการผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ

แผนภาพที่ 3.2 สัดส่วนจำนวนผู้มีงานทำ จำแนกตามระดับการศึกษา ปี พ.ศ. 2547 – 2557

		
เมื่อเปรียบเทียบการจ้างแรงงานส่วนเพิ่มในช่วงปี พ.ศ. 2551 – 2557 พบว่า ในช่วงปี
พ.ศ.2555 – 2557 มีการลดการจ้างงานลงอย่างมากในกลุ่มแรงงานระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือต่ำกว่า 

แต่กลับมีการเพิ่มการจ้างงานในกลุ่มแรงงานระดับปริญญาตรี และปริญญาโทขึ้นไปมากขึ้น ส่วนการจ้างงาน
ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมีความต้องการจ้างงานแรงงานลดลง ในขณะที่มีการจ้างงานในระดับปวช.และ
ปวส. มีการจ้างงานเพิ่มขึ้น โดยในปี พ.ศ.2557 มีการจ้างงานแรงงานเพิ่มในระดับปริญญาตรีมากที่สุด จำนวน
7.1 แสนคน รองลงมาเป็นระดับปริญาโทขึ้นไปจำนวน 1.17 แสนคน ระดับปวช. 0.9 แสนคน และระดับ
ปวส. 2.0 หมื่นคน ตามลำดับ ดังแสดงในแผนภาพที่ 3.3
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แผนภาพที่ 3.3 การจ้างงานส่วนเพิ่ม จำแนกตามระดับการศึกษา ปี พ.ศ. 2551-2557

3.1.4 จำนวนผู้มีงานทำจำแนกตามสาขาเศรษฐกิจ
		
เมื่อพิจารณาจำนวนผู้มีงานทำจำแนกตามภาคเศรษฐกิจหลัก คือ เกษตรกรรม อุตสาหกรรม
และบริการ พบว่า ในปี พ.ศ.2557 ผู้มีงานทำส่วนใหญ่อยู่ในภาคบริการ จำนวนถึง 16.10 ล้านคน รองลงมา
เป็นภาคเกษตร และอุตสาหกรรม โดยมีจำนวน 13.51 ล้านคน และ 8.71 ล้านคน ตามลำดับ ซึ่งหาก
พิจารณาจากช่วง 10 ปีที่ผ่านมา เดิมภาคเกษตรเป็นภาคที่มีจำนวนผู้มีงานทำมากที่สุด แต่ปัจจุบันภาคเกษตร
ไม่ใช่เป็นภาคกิจกรรมเศรษฐกิจที่มีสัดส่วนผู้มีงานทำมากที่สุด เนื่องจากจำนวนผู้ทำงานในภาคเกษตรของ
ประเทศเริ่มมีจำนวนลดลงจากการเคลื่อนย้ายไปสู่ภาคบริการและภาคอุตสาหกรรม อัตราการเติบโตของ
ผู้มีงานทำส่วนใหญ่อยู่ในภาคบริการ ตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมามีอัตราเติบโตโดยเฉลี่ยคิดร้อยละ 

1.86 ต่อปี กิจกรรมทางเศรษฐกิจในภาคบริการส่วนใหญ่ทำงานอยู่ในกิจกรรมการผลิตประเภทการค้าส่ง 

ค้าปลีก ซ่อมยานพาหนะและของใช้ในครัวเรือน ส่วนที่ผู้มีทำงานภาคอุตสาหกรรมแม้จะมีสัดส่วนเป็นรองจาก
ภาคบริการ และภาคเกษตร แต่ ตลอด 10 ปีที่ผ่านมามีอัตราการขยายตัวร้อยละ 1.37 ต่อปี และเมื่อพิจารณา
กิจกรรมทางเศรษฐกิจในภาคอุตสาหกรรม พบว่าผู้มีงานทำส่วนใหญ่ทำงานในกิจกรรมการผลิต (ตารางที่ 3.5)
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ตารางที่ 3.5 จำนวนผู้มีงานทำ จำแนกตามสาขาเศรษฐกิจ ปี พ.ศ. 2547 – 2557
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เมื่อพิจารณาถึงสัดส่วนการจ้างงาน จำแนกตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจและระดับการศึกษา 

ในไตรมาส 2 ของปี พ.ศ.2558 (ตารางที่ 3.6) พบว่า กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีสัดส่วนการจ้างงานสูง 

5 อันดับแรก ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรกรรมและการป่าไม้ บริการขายส่งและการขายปลีก บริการ
ซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์ งานก่อสร้างและบริการก่อสร้างงาน บริการที่พักแรมและบริการด้านอาหาร
และผลิตภัณฑ์อาหาร แรงงานส่วนใหญ่จะมีระดับการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและต่ำกว่า รองลงมา
เป็นระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ส่วนกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ใช้แรงงานที่มีระดับการศึกษาสูง คือ ระดับ
ปริญญาตรี ในสัดส่วนที่มาก ได้แก่ บริการขององค์การระหว่างประเทศและภาคีสมาชิก บริการข้อมูลข่าวสาร
และการสื่อสาร บริการด้านศึกษา บริการทางการเงินและการประกันภัย และบริการทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์
และเทคนิค ตามลำดับ
ตารางที่ 3.6 จำนวนแรงงาน จำแนกตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจและระดับการศึกษา ปี พ.ศ. 2558
ไตรมาส 2
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3.1.5 โครงสร้างการว่างงาน (จำนวนผู้ว่างงาน จำแนกตามระดับการศึกษา)
		
ในช่วงปี พ.ศ.2551 – 2555 จำนวนผู้ว่างงานมีแนวโน้มปรับตัวลดลง โดยในปี พ.ศ.2551 

มีจำนวนผู้ว่างงานสูงถึง 5.0 แสนคน คิดเป็นอัตราการว่างงานร้อยละ 1.3 ต่อมาภาวะเศรษฐกิจฟื้นตัวในช่วง
ปี พ.ศ.2553 GDP ปรับตัวเพิ่มขึ้น จำนวนผู้ว่างงานจึงลดลง แต่ก็มาชะลอตัวลงในปี พ.ศ.2554 และปรับตัว
ขึ้นอีกครั้งในปี พ.ศ.2555 ทำให้มีคนจำนวนผู้ว่างงานลดลงเหลือประมาณ 1.88 แสนคน แต่ในปี พ.ศ.255625557 GDP ก็ปรับตัวลดลงมาโดยตลอด ทำให้ในปี พ.ศ. 2557 มีจำนวนผู้ว่างงานเพิ่มขึ้นเล็กน้อยประมาณ
4.9 หมื่นคน เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2555 แล้วเมื่อพิจารณาถึงความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนผู้ว่างงานกับอัตรา
การเติบโตทางเศรษฐกิจ (GDP Growth) จะเห็นได้ว่าจำนวนผู้ว่างงานยังสามารถสะท้อนถึงภาวะเศรษฐกิจได้
เป็นอย่างดี
แผนภาพที่ 3.4 จำนวนผู้ว่าง อัตราการว่างงาน และอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ (GDP Growth)
ปี พ.ศ. 2553-2557

		
จากข้อมูลจำนวนผู้ว่างงาน จำแนกตามระดับการศึกษาในปี พ.ศ.2547 – 2557 พบว่า จำนวน
ผู้ว่างงานทั้งประเทศมีแนวโน้มลดลงในทุกระดับการศึกษา โดยจำนวนผู้ว่างงานที่สำเร็จการศึกษาในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ มีอัตราการขยายตัวลดลงมากที่สุด ร้อยละ 0.66 ต่อปี รองลงมา ได้แก่ ระดับประถม
ศึกษาหรือต่ำกว่า ร้อยละ 0.63 และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 0.51 ต่อปี ตามลำดับ สะท้อนให้เห็นว่าใน
ช่วง 10 ปีที่ผ่านระดับการศึกษาต่ำยังคงเป็นที่ต้องการของตลาด โดยในปี พ.ศ.2557 มีจำนวนผู้ว่างงานที่
สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีมากที่สุดจำนวน 9.01 หมื่นคน รองลงมา ได้แก่ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
จำนวน 8.4 หมื่นคน และระดับประถมศึกษาหรือต่ำกว่าจำนวน 7.08 หมื่นคน
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ตารางที่ 3.7 จำนวนผู้ว่าง จำแนกตามระดับการศึกษา ปี พ.ศ.2547 - 2557

3.1.6 ค่าจ้างเฉลี่ย จำแนกตามระดับการศึกษา และอุตสาหกรรม
		
พิจารณาค่าจ้างเฉลี่ยรายปีของลูกจ้างเอกชน จำแนกตามระดับการศึกษาในไตรมาสสาม 

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547-2557 พบว่า ค่าจ้างเฉลี่ยขึ้นอยู่ดับระดับการศึกษา โดยผู้ที่จบการศึกษาปริญญาเอก
จะได้รับค่าจ้างเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาเป็น ระดับปริญญาโทและปริญญาตรี แต่เมื่อพิจารณาค่าจ้างเฉลี่ย
ในปีระหว่างปี พ.ศ.2555 และ พ.ศ.2557 พบว่าเกือบทุกระดับการศึกษามีค่าจ้างเฉลี่ยเพิ่มขึ้นยกเว้นผู้จบ
การศึกษาระดับปริญญาเอกกลับได้ค่าจ้างเฉลี่ยลดลง และเมื่อพิจาณาอัตราขยายตัวของค่าจ้างในช่วง 10 ปี 

ที่ผ่านมา พบว่า ประถมศึกษาหรือต่ำกว่ามีอัตราการขยายตัวมากที่สุด ร้อยละ 1.02 รองลงมาเป็นระดับ
การศึกษาต่ำกว่าประถมศึกษามีอัตราการขยายตัวร้อยละ 0.93 ส่วนระดับการศึกษาปริญญาเอกมีอัตราการ
ขยายตัวของค่าจ้างเฉลี่ยน้อยที่สุด เพียงร้อยละ 0.14
ตารางที่ 3.8 ค่าจ้างเฉลี่ยต่อเดือนของลูกจ้างเอกชน จำแนกตามระดับการศึกษา ปี พ.ศ.2547 – 2557
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เมื่อพิจารณาค่าจ้างเฉลี่ยรายปี จำแนกรายอุตสาหกรรม ใน ปี พ.ศ.2557 พบว่า ลูกจ้าง
ส่วนใหญ่ได้รับค่าจ้างเฉลี่ยเดือนละ 11,755 บาท โดยอุตสาหกรรมที่ได้รับค่าจ้างเฉลี่ยต่อเดือนสูงที่สุด ได้แก่
องค์การระหว่างประเทศ เฉลี่ยเดือนละ 38,946 บาท รองลงมา ได้แก่ ปิโตรเลียม การเป็นตัวกลางทางการเงิน
ปิโตรเคมี โดยมีค่าจ้างเฉลี่ยเดือนละ 27,497 บาท 24,142 บาท และ 19,292 บาท ตามลำดับ สำหรับ
อุตสาหกรรมที่ลูกจ้างได้รับค่าจ้างเฉลี่ยต่ำที่สุด พบอยู่ในอุตสาหกรรมการเพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ ล่าสัตว์ และ
ป่าไม้ เฉลี่ยเดือนละ 5,533 บาท รองลงมา ได้แก่ กิจกรรมการจ้างงานในครัวเรือนส่วนบุคคล และประมง
เฉลี่ยเดือนละ 7,849 บาท และ 8,528 บาท ตามลำดับ
ตารางที่ 3.9 ค่าจ้างเฉลี่ยต่อเดือนของลูกจ้างเอกชน จำแนกตามอุตสาหกรรม ปี พ.ศ.2551 – 2557
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3.2 ความต้องการกำลังคนและการขาดแคลนกำลังคน
3.2.1 ความต้องการกำลังคนในเชิงปริมาณ จำแนกตามระดับการศึกษาและสาขาวิชา
		
จากผลการสำรวจข้อมูลความต้องการแรงงานของสถานประกอบการในปี พ.ศ. 2557 ของ
กรมการจัดหางาน พบว่าจำนวนสถานประกอบการที่มาแจ้งตำแหน่งงานว่าง ปี พ.ศ.2557 (มกราคม ธันวาคม) จำนวน 453,062 อัตรา มีผู้มาสมัครงาน จำนวน 496,971 คน ได้รับการบรรจุเข้าทำงาน จำนวน
397,321 คน เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน พบว่าความต้องการแรงงานลดลง 80,611 อัตรา คิดเป็น
ร้อยละ 15.10 ผู้สมัครงานลดลง 281,158 คน คิดเป็นร้อยละ 36.13 และการบรรจุงานลดลง 55,321 คน 

คิดเป็นร้อยละ 12.22
		
ข้อมูลความต้องการแรงงานของสถานประกอบการ พ.ศ. 2556 ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ1
พบว่า ยังมีความต้องการแรงงานเพิ่มประมาณ 306,148 คน เมื่อพิจารณาในด้านการศึกษา พบว่า มีความ
ต้องการแรงงานระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและต่ำกว่าจำนวน 99,700 คน (ร้อยละ 32.6) รองลงมาเป็น
การศึกษาแบบไม่จำกัดวุฒิจำนวน 75,095 คน (ร้อยละ 24.5) กิจการด้านธุรกิจและบริการเป็นกิจการที่มี
ความต้องการแรงงานสูงที่สุด (154,820 คน) โดยประเภทกิจการย่อย อันได้แก่ การขายปลีก มีความต้องการ
แรงงานสูงสุด (39,458 คน) ส่วนภาคอุตสาหกรรมมีความต้องการแรงงาน 113,114 คน โดยอุตสาหกรรม
การผลิตอาหาร เครื่องดื่ม และยาสูบ บริการ มีความต้องการแรงงานสูงที่สุด (26,181 คน) รองลงมาคือ
อุตสาหกรรมการผลิตสิ่งทอ เสื้อผ้า และเครื่องแต่งกาย (23,397 คน) เมื่อพิจารณาในกลุ่มอาชีพพบว่า 

ผู้ปฏิบัติงานโดยใช้ฝีมือในธุรกิจต่างๆ มีความต้องการแรงงานสูงที่สุด 72,049 คน (ร้อย 23.5) รองลงมาเป็น
กลุ่มอาชีพ ผู้ควบคุมเครื่องจักรในโรงงานและเครื่องจักรและผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบ 61,984 คน 

(ร้อย 20.2)
		
ในส่วนของการขาดแคลนแรงงานนั้น พบว่ามีความขาดแคลนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและ
ต่ำกว่า สูงที่สุดเป็นจำนวน 57,358 คน (ร้อยละ 31.5) รองลงมาเป็นแบบไม่จำกัดวุฒิสูงที่สุด 47,204 คน
(ร้อยละ 26.0) ในขณะทีก่ จิ การทีม่ กี ารขาดแคลนแรงงานสูงทีส่ ดุ คือ กิจการด้านธุรกิจและบริการ (91,919 คน) 

โดยประเภทกิจการขายปลีก มีการขาดแคลนแรงงานสูงสุด (17,957 คน) รองลงมาเป็นกิจการขายส่ง 

(17,508 คน) และกิ จ การที่ พั ก แรม การบริ ก ารอาหารและเครื่ อ งดื่ ม (17,009 คน) ตามลำดั บ 

ส่วนภาคอุตสาหกรรมมีขาดแคลนแรงงาน 77,284 คน โดยอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ
บริการ ขาดแคลนแรงงานสูงที่สุด (16,661 คน) รองลงมาคือ อุตสาหกรรมการผลิตสิ่งทอ เสื้อผ้า และเครื่อง
แต่งกาย (15,221 คน) เมื่อพิจารณาในกลุ่มอาชีพพบว่า ผู้ปฏิบัติงานโดยใช้ฝีมือในธุรกิจต่างๆ ขาดแคลน
แรงงานมากที่สุด 45,601 คน (ร้อยละ 25.1) รองลงมาเป็นกลุ่มอาชีพผู้ควบคุมเครื่องจักรในโรงงานและ
เครื่องจักรและผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบ 36,219 คน (ร้อยละ 19.9)

1

สถานประกอบการที่มีคนทำงานตั้งแต่ 6 คนขึ้นไป ทั่วประเทศ การสำรวจนี้ครอบคลุมสถานประกอบการที่ประกอบธุรกิจ
ดังนี้ (1) ค้าส่ง ค้าปลีก ธุรกิจบริการ (2) การก่อสร้าง (3) การผลิต (4) การขนส่งทางบก (ไม่รวมการขนส่งผู้โดยสารทางบก
อืน่ ๆ ทีไ่ ม่มตี ารางเวลา ได้แก่ รถมอเตอร์ไซต์รบั จ้าง รถจักรยานยนต์สามล้อ รถจักรยานสามล้อ) และตัวแทนธุรกิจการท่องเทีย่ ว 

และ (5) โรงพยาบาล
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เมื่อพิจารณาเฉพาะด้านการศึกษา จากแผนภาพที่ 3.3 แสดงให้เห็นว่าแม้จะมีจำนวนผู้ว่างงาน
อยู่ในตลาด แรงงานแต่ก็ยังไม่สามารถทดแทนจำนวนความต้องการและขาดแคลนแรงงานได้ นอกจากนี้ 

ยังเป็นที่น่าสังเกตว่าในการศึกษาระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่า และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
(ปวส.)/อนุปริญญามีจำนวนผู้ว่างงานมากกว่าจำนวนความต้องการแรงงานถึงสองเท่า ในขณะที่ในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวนความต้องการแรงงานมีจำนวนสูงกว่าจำนวนผู้ว่างงานอยู่มาก และเมื่อ
พิจารณาสาขาที่มีความต้องการและขาดแคลนแรงงานดังตารางที่ 2.9 พบว่า สาขาธุรกิจและการบริหาร
พาณิชยศาสตร์ และสาขาวิศวกรรมศาสตร์ มีความต้องการและขาดแคลนแรงงานอยู่ในลำดับต้นๆ
แผนภาพที่ 3.5 จำนวนความต้องการและขาดแคลนแรงงาน จำแนกตามการศึกษา

65

66

โครงการศึกษาเพื่อทบทวนความต้องการกำลังคนเพื่อใช้วางแผนการผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ

ตารางที่ 3.10 ความต้องการแรงงานของสถานประกอบการ จำนวนแรงงานที่ต้องการและขาดแคลน
จำแนกตามสาขาวิชาที่จบ
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จากข้อมูลการสำรวจความต้องการและขาดแคลนแรงงาน โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติได้
สำรวจข้อมูลในปี พ.ศ. 2551 และ พ.ศ.2556 ซึ่งในปีล่าสุดได้ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลจากสถานประกอบการ
ที่มีคนทำงานตั้งแต่ 6 คนขึ้นไปทั่วประเทศโดยสุ่มตัวอย่างจำนวน 31,856 แห่ง ครอบคลุมกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจหลักของประเทศ พบว่าแนวโน้มความต้องการและขาดแคลนแรงงานส่วนใหญ่อยูใ่ นสถานประกอบการ
ที่มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจแบบดั้งเดิม (Traditional Sector) ที่เน้นการใช้แรงงานเข้มข้น และมีต้นทุนการผลิต
ที่ ต่ ำ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ในสาขาการขายปลี ก และขายส่ ง รวมถึ ง การผลิ ต อาหาร และสิ่ ง ทอ ในภาค
อุตสาหกรรม (แผนภาพที่ 3.6) ซึ่งแม้ว่าในสาขาดังกล่าวจะมีจำนวนแรงงานอยู่มาก โดยส่วนใหญ่อยู่ในระดับ
มัธยมศึกษาและต่ำกว่า มีสัดส่วนต้องการและขาดแคลนสูงสุด แต่เมื่อพิจารณาถึงสาขาที่จบพบว่าสาขา
วิศวกรรมศาสตร์ยังเป็นสาขาที่มีความต้องการและขาดแคลนแรงงานสูงที่สุด รองลงมาคือ สาขาสังคม ธุรกิจ
และกฎหมาย และสาขาวิทยาศาสตร์ ตามลำดับ (แผนภาพที่ 3.7)
แผนภาพที่ 3.6 ความต้องการและขาดแคลนแรงงานในกิจกรรมการผลิตปี พ.ศ. 2556
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แผนภาพที่ 3.7 ความต้องการและขาดแคลนแรงงานในสาขาที่จบการศึกษาปี พ.ศ. 2556

3.2.2 ความต้องการกำลังคนในเชิงคุณภาพ
		
เมื่อพิจารณาความต้องการแรงงานในเชิงคุณภาพ พบว่า แรงงานไทยยังคงมีช่วงห่างระหว่าง
ทักษะที่มีและทักษะที่นายจ้างต้องการอยู่ โดยธนาคารโลกได้แสดงให้เห็นถึงทักษะยังอยู่ในระดับต่ำหรือ
ต่ำมากของแรงงานไทย โดยแผนภาพที่ 3.8 แสดงเห็นว่าทักษะที่เป็นปัญหาสำหรับแรงงานไทย คือ ทักษะทาง
ด้านภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) และ คณิตศาสตร์ (Numerical) ตามลำดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในสองทักษะแรกต่ำกว่าการสำรวจในปี พ.ศ. 2547
แผนภาพที่ 3.8 สัดส่วนการให้คะแนนทักษะด้านต่างของแรงงานจากสถานประกอบการ
เปรียบเทียบระหว่าง ปี พ.ศ. 2547 และ พ.ศ. 2550
English Language
IT
Numerical
Creativity/innovation
Leadership
Communication
Time management
Problem-solving
Social
Adaptability
Team-working
Technica/professional
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ทั้งนี้ข้อมูลการสำรวจความสามารถของแรงงานของสถานประกอบการทั่ ว ประเทศ ในปี 

พ.ศ. 2556 จำแนกตามคุณลักษณะของแรงงาน ยังพบว่า ระดับความรู้ความสามารถของแรงงานโดยเฉลี่ยใน
ทุกคุณลักษณะอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 54 โดยคุณลักษณะแรงงานที่แรงงานส่วนใหญ่มีระดับความรู้
ความสามารถมาก ได้แก่ ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ความซื่อสัตย์สุจริต และความขยันอดทน ร้อยละ 52.6
ร้อยละ 51.6 และร้อยละ 50.8 ส่วนคุณลักษณะแรงงานอื่นๆ แรงงานส่วนใหญ่มีระดับความรู้ความสามารถอยู่
ในระดับปานกลาง แต่เมื่อพิจารณาจำนวนแรงงานที่มีระดับความรู้ความสามารถมากเปรียบเทียบกับจำนวน
แรงงานที่มีระดับความรู้ความสามารถน้อย พบว่า มีอยู่สองคุณลักษณะแรงงานที่มีจำนวนแรงงานที่มีระดับ
ความรู้ความสามารถน้อย มีมากกว่าจำนวนแรงงานที่มีระดับความรู้ความสามารถมาก คือ ความรู้ด้านภาษา
ต่างประเทศและความรู้ด้านคอมพิวเตอร์
ตารางที่ 3.11 จำนวนและร้อยละของคุณลักษณะของแรงงานในสถานประกอบการ จำแนกตามระดับ
		
ความรู้ความสามารถ

		
นอกจากนี้จากผลการสำรวจระดับความสามารถด้านต่างๆ ของแรงงาน ในปี พ.ศ. 2558 โดย
กระทรวงแรงงาน พบว่า ในทุกกลุ่มแรงงานยังมีช่วงห่าง (GAP) ระหว่างระดับความสามารถด้านความรู้ ทักษะ
และคุณลักษณะ ที่มีอยู่กับความคาดหวังของสถานประกอบการ โดยด้านความรู้จะมีช่วงห่างมากในความรู้
ด้านกฎหมายและกฎระเบียบในวิชาชีพ และความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ ด้านทักษะจะมี
ช่วงห่างมากในทักษะด้านภาษาต่างประเทศ และทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
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ส่วนด้านคุณคุณลักษณะของลูกจ้างที่นายจ้างต้องการในภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ
เป็นด้านที่นายจ้างมีความต้องการหรือความคาดหวังที่ค่อนข้างสูงจากลูกจ้าง เมื่อเทียบกับด้านความรู้และ
ทักษะ ซึง่ ประกอบด้วย ความซือ่ สัตย์ สุจริต ความอดทน ความขยัน หมัน่ เพียร การตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบ
ต่อหน้าที่ ความมีระเบียบวินัย ความใฝ่เรียนรู้ และการมีจิตสาธารณะ ซึ่งแต่ละความสามารถนั้นนายจ้างมี
ความคาดหวังเกือบเต็ม 5 คะแนน โดยคุณลักษณะที่นายจ้างในภาคอุตสาหกรรมมีความคาดหวังจากลูกจ้าง
มากที่สุด คือ ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ความขยัน หมั่นเพียร ความมีระเบียบวินัย (ตารางที่ 3.12)
ตารางที่ 3.12 ระดับความสามารถด้านต่างๆ ที่แรงงานมีอยู่กับความคาดหวังของสถานประกอบการ
		
ปี พ.ศ. 2558
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แผนภาพที่ 3.9 ช่วงห่างความคาดหวังเฉลี่ยของผู้ประกอบการกับสิ่งที่มีอยู่ของแรงงานด้านต่างๆ ปี
พ.ศ.2558

3.3 ทิศทางเศรษฐกิจของประเทศ
3.3.1 สถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศ
		
นั บ ตั้ ง แต่ ปี พ.ศ.2530 ประเทศไทยได้ เริ่ ม เปลี่ ย นทางภาคเศรษฐกิ จ จากภาคเกษตรเป็ น
อุตสาหกรรม ทำให้มีการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการพัฒนาอุตสาหกรรมตามชายฝั่งทะเล
ตะวันออก (Eastern Seaboard) ทำให้เกิดการกระจายอุตสาหกรรมสู่ภูมิภาค นอกจากภาคอุตสาหกรรมแล้ว
ประเทศไทยยังเร่งการพัฒนาในภาคบริการ โดยเริ่มต้นจากกิจกรรมเศรษฐกิจในด้านการท่องเที่ยว กล่าวคือ 

ในปี พ.ศ. 2530 ประเทศไทยเป็นประเทศแรกในภูมภิ าคทีร่ เิ ริม่ โครงการปีการท่องเทีย่ วไทย (Visit Thailand Year) 

ผลจากความสำเร็จของโครงการได้ทำให้ประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งมาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ และ
ฟิลิปปินส์ ได้หันมาให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการท่องเที่ยว ด้วยจุดแข็งทางด้านความหลากหลายในด้าน
การท่องเที่ยวทั้งในรูปแบบของประวัติศาสตร์ ธรรมชาติ และความเป็นเมือง อีกทั้งความพร้อมในด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน และความปลอดภัยทำให้ประเทศไทยมีการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก
และถือเป็นหนึ่งในรายได้หลักของประเทศ ผลสำเร็จในด้านการท่องเที่ยว ก่อให้เกิดรูปแบบการบริการ
แบบไทย (Thainess) ทำให้ มี ก ารต่ อ ยอดธุ ร กิ จ ต่ อ เนื่ อ งจากการท่ อ งเที่ ย วในหลายรู ป แบบ ทั้ ง ในด้ า น
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การจัดการประชุมสัมมนา และนิทรรศการ (Meetings, Incentives, Conferencing, Exhibitions: MICE)
หรือการบริการด้านการแพทย์และสุขภาพ (Health and Wellness) เป็นต้น
		
ในปี พ.ศ. 2557 ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ทำการวิเคราะห์สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ พบว่า
ที่ผ่านมาเศรษฐกิจของประเทศขยายตัวเพียงร้อยละ 0.7 จากปีก่อนหน้า ทั้งนี้เนื่องจากผลกระทบจากปัจจัย
ภายในและภายนอกประเทศ สำหรับปัจจัยภายในนั้น โดยหลักๆ เกิดจากสถานการณ์ไม่มั่นคงทางการเมือง
อั น ส่ ง ผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในวงกว้าง อี ก ทั้ ง การส่ ง ออกสิ น ค้ า ยั ง ฟื้ น ตั ว ช้ า ตามอุ ป สงค์ ต่ า งประเทศ
ที่ขยายตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป อันเนื่องมาจากประเทศคู่ค้าหลักของไทย อาทิ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น กลุ่ม
สหภาพยุโรป ยังคงอยู่ในภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซา ซึ่งในปี พ.ศ.2558 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.)
กระทรวงการคลัง ได้คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจของประเทศจะสามารถขยายตัวร้อยละ 3.7 โดยขยายตัวเพิ่มขึ้น
จากปีก่อนหน้าที่ขยายตัวร้อยละ 0.7 เป็นผลจากการใช้จ่ายภาครัฐที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ในด้านการบริโภคและ
การลงทุนภาคเอกชนมีแนวโน้มฟื้นตัวได้อย่างต่อเนื่องเช่นกัน เนื่องจากแนวโน้มการจ้างงาน และรายได้นอก
ภาคเกษตรยังอยู่ในเกณฑ์ดี อีกทั้งแนวโน้มราคานํ้ามันที่ลดลงและอัตราดอกเบี้ยที่ยังอยู่ในระดับต่ำจะช่วยให้
ต้นทุนการดำเนินธุรกิจอยู่ในระดับที่เอื้อต่อการลงทุนภาคเอกชน นอกจากนี้เมื่อพิจารณาถึงสถานภาพทาง
เศรษฐกิจ พบว่า ยังคงมีความเข้มแข็งอยู่มาก จากระดับอัตราเงินเฟ้อทั่วไปในปี พ.ศ.2558 ที่ปรับลดลงจาก
ปีก่อนหน้ามาอยู่ที่ร้อยละ 0.2 ตามแนวโน้มการลดลงของราคาน้ำมันดิบ และราคาสินค้าบริโภคในตลาดโลก
		
นอกจากนี้ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รายงานภาวะ
เศรษฐกิจของประเทศในไตรมาสที่ 2 ปี พ.ศ. 2558 ว่า ภาพรวมครึ่งแรกของปี พ.ศ. 2558 เศรษฐกิจไทย
ขยายตัวร้อยละ 2.9 ปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับการขยายตัวร้อยละ 0.2 ในช่วงครึ่งแรกของปี พ.ศ. 2557 

โดยการใช้จ่ ายยังคงมีการขยายตัวอันเนื่องมาจากการลงทุ นของภาครัฐ การขยายตัว ของการบริโภคใน
ครัวเรือนและภาครัฐ แม้ว่าจะการส่งออกสินค้ายังได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจโลก โดยภาคเศรษฐกิจหลัก
ของประเทศส่วนใหญ่ยังคงมีแนวโน้มการขยายตัวที่ดี กล่าวคือ
			 - สาขาการก่อสร้าง มีการขยายตัวสูงร้อยละ 17.3 ต่อเนื่องจากการขยายตัวร้อยละ 23.4
ในไตรมาสก่อนหน้า เป็นการปรับตัวดีขึ้นของการก่อสร้างภาครัฐ
			 - สาขาโรงแรมและภัตตาคาร ขยายตัวร้อยละ 18.7 เร่งขึ้นจากการขยายตัวร้อยละ 13.5
ในไตรมาสก่อนหน้า โดยจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติอยู่ที่ 7.0 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 37.6 ในไตรมาส
ก่ อ นหน้ า เป็นการเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวจากเกื อ บทุ ก ภู มิ ภ าค ยกเว้ น ยุ โรป โอเชี ย เนี ย และแอฟริ ก า 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักท่องเที่ยวเอเชียตะวันออกขยายตัวสูงถึงร้อยละ 61.9 ขณะที่รายรับจากการท่องเที่ยว
อยู่ที่ 323.4 พันล้านบาท
			 - สาขาอุตสาหกรรม ลดลงร้อยละ 0.7 ตามการลดลงของอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อ
การส่งออก แต่อุตสาหกรรมการผลิตเพื่อการบริโภคในประเทศยังขยายตัว กลุ่มอุตสาหกรรมที่ลดลง ได้แก่
ยานยนต์ ผลิตภัณฑ์เคมี ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ สิ่งทอ อุปกรณ์วิทยุและโทรทัศน์ หลอดอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้า
ยางและผลิตภัณฑ์ยาง กลุ่มอุตสาหกรรมที่ขยายตัว ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
			 - สาขาเกษตรกรรม ลดลงร้ อ ยละ 5.9 เที ย บกั บ การลดลงร้ อ ยละ 4.7 ในไตรมาส
ก่อนหน้า ตามการลดลงของผลผลิตพืชเกษตรสำคัญซึ่งได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วง
ปลายปี พ.ศ.2557 ต่อเนื่องมาถึงช่วงกลางปี พ.ศ.2558
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ตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา เศรษฐกิจของประเทศไทยได้มีการเผชิญภาวะวิกฤตทาง
เศรษฐกิจหลายครั้ง นับตั้งแต่เศรษฐกิจโลก (Sub Prime Crisis) ในปีพ.ศ. 2551 - 2552 แผ่นดินไหว
ในประเทศญี่ปุ่นก่อให้เกิดผลกระทบต่อเนื่องในห่วงโซ่เศรษฐกิจ และอุทกภัยครั้งใหญ่ของประเทศไทยใน
ปี พ.ศ. 2554 นอกจากนี้ปัญหาภายในประเทศในด้านความไม่มั่นคงทางการเมือง ส่งผลให้ภาพการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจโดยเฉลี่ยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546-2556 ทั้งประเทศขยายตัวประมาณร้อยละ 2.9 โดยภาคเกษตร
ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ ขยายตัวเฉลี่ยประมาณร้อยละ 1.7 3.9 และ 4.5 ตามลำดับ โดยใน
ปี พ.ศ.2554 การขยายตัวมีการปรับตัวลดลงอย่างมากในทุกภาคเศรษฐกิจ เนื่องจากปัญหาอุทกภัยครั้งใหญ่
ทำให้การขยายตัวของเศรษฐกิจโดยรวมในปี พ.ศ. 2554 ขยายตัวเพียงร้อยละ 0.8 (ตารางที่ 3.13) โดยเฉพาะ
ภาคอุตสาหกรรมที่มีการขยายตัวติดลบ เนื่องจากโรงงานอุตสาหกรรมได้รับความเสียหายจนต้องหยุดดำเนิน
กิจการไปเป็นจำนวนมาก
ตารางที่ 3.13 ตัวเลขอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมา

		
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านสร้างความท้าทายในการกำหนด
นโยบายของประเทศเป็นอย่างมาก เนื่องจากความสามารถในการดึงดูดการเข้ามาลงทุนโดยตรงของต่างชาติ
ของประเทศเริ่มมีแนวโน้มตึงตัว ไม่ดึงดูดต่างชาติ เช่นประเทศเพื่อนบ้านโดยรอบในกลุ่ม CLMV ซึ่งเริ่มมีการ
เปิดประเทศ และมีค่าแรงที่ถูกกว่า ในขณะที่ตลาดแรงงานในประเทศยังคงมีลักษณะการใช้แรงงานเข้มข้น 

พึง่ พิงแรงงานต่างด้าวเป็นจำนวนมาก นอกจากนีค้ วามท้าทายหลักของประเทศไทย คือ การทีเ่ รายังคงติดกับดัก
รายได้ปานกลาง ซึ่งส่วนหนึ่งมีสาเหตุหลักมาจากการใช้แรงงานอย่างเข้มข้นในเกือบทุกภาคการผลิต ยังคงใช้
ทุนในด้านแรงงานมากกว่าการลงทุนในเทคโนโลยี อีกทั้งค่าแรงงานที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจะทำให้ความสามารถ
ในการจ้างงานลดลง ขณะเดียวกันปัญหาความท้าทายอีกประการหนึ่งของตลาดแรงงานไทย ปัจจุบันสัดส่วน
ประชากรที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไปอยู่ที่ร้อยละ 10 โดยประมาณ ซึ่งถือว่าเป็นสัดส่วนที่สูงที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับ
ประเทศสมาชิก ถือได้วา่ ประเทศไทยเริม่ เข้าสูส่ งั คมผูส้ งู อายุแล้ว จึงทำให้คา่ ใช้จา่ ยของภาครัฐในอนาคตมีแนวโน้ม
เพิ่มสูงขึ้น ด้วยเหตุนี้หากประเทศไทยยังคงมุ่งพัฒนาแบบเดิม ในขณะที่สัดส่วนกำลังแรงงานในประเทศเริ่ม
ลดลงการก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลางจึงดูเป็นความหวังที่เลือนลาง ด้วยเหตุนี้แนวทางการพัฒนาประเทศ
จำเป็นต้องเปลี่ยนแนวคิดใหม่ โดยต้องคำนึงถึงแนวคิดในเชิงเศรษฐกิจมหภาค คือ ผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศ รูปแบบการผลิตและการจ้างงานทีเ่ น้นถึงการพัฒนานวัตกรรม และเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขัน 

รวมถึ ง การค้ า ระหว่ า งประเทศ รวมถึ ง แนวคิ ด ในเชิ ง การมี ส่ ว นร่ ว มของสั ง คมทั้ ง ในด้ า นการเป็ น มิ ต รต่ อ
สิ่งแวดล้อมทั้งในกระบวนการผลิตและบริหารตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน เพื่อส่งเสริมให้เกิดความยั่งยืนในเป็น
องค์รวม
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3.3.2 การกำหนดเป้าหมายของประเทศในด้านเศรษฐกิจ
		
1) กิจกรรมทางเศรษฐกิจเป้าหมาย
			 ผลจากการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ในบริบทโลก ทำให้ประเทศไทยต้องมีการปรับเปลี่ยน
แนวทางการในด้านเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งจำเป็นต้องเน้นการผลิตเพื่อ
เพิ่ ม นวั ต กรรม และอาศั ย เทคโนโลยี ชั้ น สู ง เพื่ อ ให้ ป ระเทศไทยสามารถแข่ ง ขั น ได้ ใ นเวที โ ลก สำนั ก งาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จึงได้มีการกำหนดกิจกรรมทางเศรษฐกิจเป้าหมายของ
ประเทศ โดยมุ่งเน้นการผลิตเพื่อสร้างมูลค่าของสินค้า โดยทำการกำหนดทิศทางกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ในอนาคตของประเทศไทย ภายใต้กรอบแนวคิดการเปลี่ยนแปลงของประเทศ ในการสร้างภูมิคุ้มกันและ
ความเสี่ยงที่ประเทศไทยต้องเผชิญ อาทิ โครงสร้างประชากรเข้าสู่สังคมสูงอายุ การเคลื่อนย้ายเงินทุนมีความ
ผันผวนสูง การเปิดเสรีการค้าการลงทุนทำให้การแข่งขันสูงขึ้น ผลิตภาพการผลิตในภาคการผลิตและบริการ
ยังอยู่ในระดับต่ำ โดยเป้าหมายในการพัฒนานั้นจะต้องตอบโจทย์ข้อจำกัดในประเทศในด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้น
ดังแสดงในตารางที่ 3.14
ตารางที่ 3.14 เป้าหมายการพัฒนาของประเทศ
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			 ผลการวิเคราะห์ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

พบว่า ใน 3 ภาคเศรษฐกิจหลัก มีกจิ กรรมทางเศรษฐกิจทีม่ ศี กั ยภาพในการแข่งขัน ดังต่อไปนี้ (แผนภาพที่ 3.10)
			 1) เกษตรกรรม ให้ ค วามสำคั ญ ในด้ า นการสร้ า งความมั่ น คงด้ า นอาหารและพั ฒ นา
พลังงานชีวภาพในทุกระดับ นอกจากนี้ต้องคำนึงในการพัฒนาบนฐานการเพิ่มผลิตภาพ พร้อมกับการสร้าง
มูลค่าเพิ่มด้วยกระบวนการทางเทคโนโลยี และสร้างความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ที่มีศักยภาพประกอบไปด้วย ข้าว ยางพารา ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ผลไม้ พืชพลังงาน (อาทิ มันสำปะหลัง อ้อย
ปาล์มน้ำมัน) ประมง และปศุสัตว์
			 2) อุตสาหกรรม ให้ความสำคัญการใช้ความรู้บนฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
ความคิดสร้างสรรค์ ภายใต้สังคมคาร์บอนต่ำและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ต้องสนับสนุนให้เกิด
การเชื่อมโยงอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ และอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก รวมถึงอุตสาหกรรมใน
ท้องถิ่น เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีร่วมกัน อีกทั้งสนับสนุนงานวิจัยเชิงพาณิชย์เพื่ออุตสาหกรรม โดยมุ่งหวังให้
อุตสาหกรรมไทยมีการเพิ่มมูลค่าและยกระดับคุณภาพของสินค้าให้มีนวัตกรรมและเทคโนโลยี ดังนั้นกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจในเชิงอุตสาหกรรม ที่มีศักยภาพแบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ (1) อุตสาหกรรมเดิมที่เป็นฐาน
รายได้ประเทศ อันประกอบไปด้วย ผลิตภัณฑ์ยาง อาหาร (ผลไม้ อาหารทะเล เนื้อสัตว์แปรรูป) ปิโตรเคมี/
พลาสติก Biodiesel/Ethanol ยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และ (2) อุตสาหกรรมอนาคต
ประกอบไปด้วย อุตสาหกรรมพลังสะอาด ผลิตภัฑณ์เพื่อสุขภาพ (อาหารเสริม เครื่องสำอาง ยาสมุนไพร 

ยาแผนโบราณ เครื่องมือแพทย์ ผลิตภัณฑ์ ยา) Biochemical Products/Bio-Plastic/Bio Material
อุตสาหกรรมอากาศยาน และอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ตา่ งๆ (อาทิ แฟชัน่ ออกแบบ อัญมณี โฆษณา สถาปัตกรรม 

หุ่นยนต์ OTOP เป็นต้น)
			 3) บริการ สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา การใช้องค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ การใช้ IT
เพื่อสร้างนวัตกรรมให้ธุรกิจบริการ กิจกรรมทางเศรษฐกิจด้านบริการที่มีศักยภาพประกอบไปด้วย ท่องเที่ยว
ค้าส่ง/ค้าปลีก ก่อสร้าง สื่อสารและโทรคมนาคม บริการสุขภาพ

75

76

โครงการศึกษาเพื่อทบทวนความต้องการกำลังคนเพื่อใช้วางแผนการผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ

แผนภาพที่ 3.10 กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีศักยภาพในการแข่งขัน

			 อุตสาหกรรมทั้ง 6 อุตสาหกรรมเดิมที่ประเทศไทยมีความเข้มแข็งและมีขีดความสามารถ
ในการแข่ ง ขั น ในปั จ จุ บั น ตามที่ ส ำนั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ไ ด้ ก ล่ า วถึ ง 

มีข้อสนับสนุนเนื่องจาก
			 1. อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง (Rubber Product)
				 • ประเทศไทยมี พื้ น ฐานที่ ดี ใ นด้ า นวั ต ถุ ดิ บ สำหรั บ อุ ต สาหกรรมผลิ ต ภั ณ ฑ์ ย าง
เนื่องจากเป็นประเทศผู้ผลิตและผู้ส่งออกยางธรรมชาติ หรือยางแปรรูปขั้นต้นรายใหญ่ที่สุด คิดเป็น 1 ใน 3
ของการผลิตยางพาราในตลาดโลก โดยในปี พ.ศ. 2554 มีปริมาณการผลิต 3.57 ล้านตัน นอกจากนี้ ยางพารา
และผลิตภัณฑ์ยางเป็นสินค้าส่งออกที่มีมูลค่ามากเป็นอันดับที่ 1 ของมูลค่าการส่งออกสินค้าทั้งหมดของไทย
แต่วัตถุดิบยางที่ประเทศไทยผลิตได้ จำนวนกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนทั้งหมด ประเทศไทยส่งออกให้ประเทศ
อื่นๆ เพิ่มมูลค่าเป็นผลิตภัณฑ์ยาง ในปี พ.ศ. 2554 ผลผลิตยางธรรมชาติของประเทศไทยส่งออกในรูปของ
ยางแปรรูปขั้นต้น คิดเป็นประมาณร้อยละ 83 ของจำนวนทั้งหมด
				 • มีอุตสาหกรรมต่อเนื่องในประเทศรองรับผลิตภัณฑ์ยาง เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์
และชิ้นส่วน ซึ่งแนวโน้มอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง คาดว่าจะขยายตัวอย่างต่อเนื่องตามการขยายตัว
ของอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนในประเทศ และการแปรรูปยางพาราเป็นผลิตภัณฑ์ยางสามารถทำให้
เกิดมูลค่าเพิ่มได้ถึง 5 เท่า
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			 2. อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป (Food Processing)
				 • ประเทศไทยมีพื้นฐานที่ดีในด้านวัตถุดิบ คือ ผลผลิตทางการเกษตรที่ค่อนข้าง
หลากหลายและเพียงพอต่อความต้องการภายในประเทศ และมีการคาดการณ์ว่าประชากรโลกจะมีความ
ต้องการบริโภคอาหารเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 150 ในอีก 10 ปีข้างหน้า ขณะที่ความสามารถในการผลิตต่ำลง
				 • ประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกอาหารรายใหญ่อันดับ 7 ของโลก และเมื่อพิจารณาเป็น
รายผลิตภัณฑ์ ไทยเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่อันดับต้นในสินค้าอาหารแปรรูป เช่น อาหารทะเลกระป๋อง กุ้งสด
แช่เย็นแช่แข็ง และน้ำตาลทราย
				 • ประเทศไทยได้ เ ปรี ย บในเรื่ อ งแรงงานที่ มี ฝี มื อ ในการผลิ ต อาหาร และมี ต้ น ทุ น
แรงงานที่ไม่สูงนักเมื่อเทียบกับประเทศผู้ผลิตจากกลุ่มประเทศตะวันตก จากข้อมูลทางสถิติของกระทรวง
แรงงาน พบว่าดัชนีผลิตภาพแรงงานสาขาอุตสาหกรรม เกษตรกรรม การป่าไม้ การล่าสัตว์ และการประมง 

ในระดับประเทศของไทยในช่วงปี พ.ศ. 2547-2550 เพิ่มสูงขึ้น แสดงให้เห็นถึงระดับทักษะและผลผลิต
จากแรงงานของไทยที่พัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง
			 3. อุตสาหกรรมปิโตรเคมีและพลาสติก2 (Petrochemical and Plastic)
				 • ประเทศไทยมี อุ ต สาหกรรมปิ โ ตรเคมี ที่ ค รบวงจรในประเทศ ตั้ ง แต่ ขั้ น ต้ น ซึ่ ง
ประเทศไทยมีกำลังการผลิตเอธิลีนสูงที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ไปจนถึงขั้นปลาย เช่น เม็ดพลาสติก 

ยางสังเคราะห์ และเส้นใยสังเคราะห์ รวมทั้งทำหน้าที่เป็นผู้ส่งออกเม็ดพลาสติกป้อนให้แก่ประเทศในอาเซียน
ที่เศรษฐกิจกำลังเติบโตแต่ยังไม่มีอุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นต้น เช่น อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม
เป็นต้น มีการส่งออกสินค้าปิโตรเคมีของไทยในแต่ละปีอยู่ในระดับ 2-3 แสนล้านบาท ขณะที่สินค้าพลาสติก
ไทยอยู่ที่ระดับ 1 แสนล้านบาท
				 • อุตสาหกรรมพลาสติกไทยเป็นอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ที่เข้มแข็งภายในประเทศ มูลค่าการผลิตคิดเป็นประมาณร้อยละ 2.5 ของ GDP
				 • มี แ หล่ ง ผลิ ต ปิ โ ตรเคมี ที่ ใ หญ่ เ ป็ น อั น ดั บ 8 ของโลกตั้ ง อยู่ ใ นนิ ค มอุ ต สาหกรรม
มาบตาพุด รวมทั้งมีผู้ผลิตชั้นนำของโลกตั้งโรงงานผลิตอยู่ในไทย เช่น DOW, Indorama และ ATC เป็นต้น
				 • มี อุ ต สาหกรรมต่ อ เนื่ อ งในประเทศรองรั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ปิ โ ตรเคมี แ ละพลาสติ ก ใน
ประเทศ เช่น อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม ยานยนต์และชิ้นส่วน เครื่องใช้ไฟฟ้า บรรจุภัณฑ์ เป็นต้น
			 4. อุตสาหกรรมไบโอดีเซลและเอธานอล (Biodiesel and Ethanol)
				 • เป็นอุตสาหกรรมพลังงานทดแทนที่สามารถเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานใน
อนาคต
				 • ประเทศไทยมีพื้นฐานที่ดีในด้านวัตถุดิบสำหรับการผลิตเอธานอล ได้แก่ อ้อย/
กากน้ำตาล และมันสำปะหลัง ซึ่งมีปริมาณการผลิตอย่างเพียงพอในประเทศ และการผลิตไบโอดีเซล ได้แก่
ปาล์มน้ำมัน สบู่ดำ เป็นต้น

2

รวบรวมข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน   สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ง
ชาติและสำนักงานเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม
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				 • กำลังการผลิตเอธานอลของประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงปี พ.ศ. 25442554 จนปัจจุบันประเทศไทยเป็นผู้ผลิตเอธานอลรายใหญ่อับดับ 8 ของโลก มีกำลังการผลิตประมาณ 

7.5 พันบาร์เรลต่อวัน เทียบกับประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นประเทศที่มีกำลังการผลิตรายใหญ่ที่สุดอยู่ที่
867.4 พันบาร์เรลต่อวัน ขณะที่การผลิตไบโอดีเซลอยู่ที่ 20 ล้านลิตรต่อวัน
			 5. อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน3 (automotive and parts)
				 • อุ ต สาหกรรมยานยนต์ แ ละชิ้ น ส่ ว นเป็ น หนึ่ ง ในอุ ต สาหกรรมที่ มี ค วามเข้ ม แข็ ง
ของไทย กล่าวคือ ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่อันดับที่ 9 ของโลก กำลังการผลิตอยู่ที่ประมาณ 

2.5 ล้านคัน ในปี พ.ศ. 2555
				 • มีผู้ผลิตรถยนต์และจักรยานยนต์รายใหญ่ของโลกจำนวน 15 ราย และมีโรงงาน
ประกอบในประเทศไทยจำนวน 7 ราย โครงสร้างของอุตสาหกรรมรองรับด้วยผู้ผลิตชิ้นส่วนกว่า 1,800 ราย
อุตสาหกรรมทั้งหมดมีการจ้างงานประมาณ 5 แสนคน การผลิตในอุตสาหกรรมทั้งหมดคิดเป็นประมาณ
ร้อยละ 10 ของ GDP
				 • เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่ส่งออกมากที่สุดของประเทศไทย โดยการส่งออกรถยนต์
และชิ้นส่วนอยู่ที่ 24 และ 13 พันล้านเหรียญสหรัฐฯต่อปี
				 • อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนในไทยกำลังพัฒนาไปสู่ขั้นตอนของการออกแบบ
วิจัยและพัฒนามากขึ้น ดังจะเห็นได้จากบริษัทรถยนต์ต่างๆ เริ่มตั้ง R&D Center ในประเทศไทย เช่น โตโยต้า
และฮอนด้า เป็นต้น
			 6. อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (Electrical and Electronics)
				 • ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ที่สุดในอาเซียน ประเทศไทยเป็น
ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศรายใหญ่อันดับสองของโลกรองจากจีน และเป็นผู้ผลิตตู้เย็นรายใหญ่อับดับสี่ของโลก
ในปี พ.ศ. 2554 และเป็นฐานการผลิตและส่งออกฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟและแผงวงจรรวม (ICs) รายใหญ่เป็น
อันดับหนึ่งของโลก
				 • เป็นอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าส่งออกมากที่สุดของประเทศไทย โดยปี พ.ศ. 2554
ประมาณ 55 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือคิดเป็นร้อยละ 24 ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมดของประเทศไทย
				 • การส่ ง ออกเครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้ า ในปี พ.ศ. 2554 ส่ ง ออกประมาณ 22.1 พั น ล้ า น
เหรียญสหรัฐฯ แต่นำเข้าประมาณ 18 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ เช่นกัน
				 • มีโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพในระดับหนึ่ง ทำให้การขนส่งและบริหารโลจิสติกส์
ซึ่งมีความสำคัญมากต่ออุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
				 • สามารถเชื่ อ มโยงกั บ อุ ต สาหกรรมขนาดใหญ่ อื่ น ๆ ที่ อ ยู่ ใ นประเทศไทย เช่ น 

ยานยนต์และเครื่องจักรกลทางการเกษตร เป็นต้น
			 จากอุตสาหกรรมข้างต้น พบว่า อุตสาหกรรมยางและอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปมีความ
เข้มแข็งและขีดความสามารถในการแข่งขันเพราะประเทศไทยมีพื้นฐานที่ดีในด้านวัตถุดิบ ส่วนอุตสาหกรรม
ยานยนต์ และอุตสาหกรรมชิ้นส่วนไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์มีความเข้มแข็งและขีดความสามารถในการแข่งขัน
เนื่ อ งจากมี ก ารลงทุ น สะสมจากต่ า งประเทศมายาวนาน ส่ ว นอุ ต สาหกรรมปิ โ ตรเคมี แ ละพลาสติ ก เป็ น
3

รวบรวมข้อมูลจากสถาบันยานยนต์และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

โครงการศึกษาเพื่อทบทวนความต้องการกำลังคนเพื่อใช้วางแผนการผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ

อุตสาหกรรมต่อเนื่องในประเทศรองรับผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีและพลาสติกในประเทศหลายอุตสาหกรรมทำให้
มีความเข้มแข็งและขีดความสามารถในการแข่งขัน
			 สำหรับภาคอุตสาหกรรมนั้น พบว่า อุตสาหกรรมเป้าหมายของสำนักงานคณะกรรมการ
พั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ส อดคล้ อ งกั บ อุ ต สาหกรรมนำร่ อ งจากทำแผนแม่ บ ทการพั ฒ นา
อุตสาหกรรม พ.ศ. 2555-2574 ที่ทำการคัดเลือกอุตสาหกรรมนำร่อง โดยอาศัยหลักการในด้านผลประโยชน์
เชิ ง เศรษฐกิ จให้สอดคล้องและสมดุลกับผลประโยชน์ เชิ ง สิ่ ง แวดล้ อ ม สั ง คม และทุ น มนุ ษ ย์ โดยท้ า ยสุ ด
อุ ต สาหกรรมเหล่ า นั้ น จะต้ อ งสะท้ อ นให้ เ ห็ น ภาพความสำคั ญ ที่ มี ต่ อ ประเทศไทยสู ง ที่ สุ ด จากการสร้ า ง
ผลประโยชน์แก่ประเทศสูงที่สุดทั้งในด้านมูลค่าส่งออก การสร้างผู้ประกอบการ การสร้างงาน และการใช้
วัตถุดิบภายในประเทศ อีกทั้งผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังเป็นผู้ประกอบการไทย โดยอุตสาหกรรมนำร่อง
ที่ทำการคัดเลือกจากแผนแม่บทฯ ประกอบไปด้วย (1) อุตสาหกรรมอาหาร (2) อุตสาหกรรมยานยนต์และ
ชิ้นส่วนยานยนต์ (3) อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม (4) อุตสาหกรรมยาง (5) อุตสาหกรรมอัญมณี
และเครื่ อ งประดั บ (6) อุ ต สาหกรรมเครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้ า และอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (7) อุ ต สาหกรรมแม่ พิ ม พ์ และ 

(8) อุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน/ทดแทน นอกจากนี้แล้วกระทรวงอุตสาหกรรมยังได้ทำการจัดกลุ่ม
อุตสาหกรรมที่สนใจออกเป็นคลัสเตอร์ 5 ประเภท4 ดังต่อไปนี้
			 1) อุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร : มีวัตถุประสงค์หลักในการแปรรูปสินค้าเกษตรต่างๆ เพื่อ
เพิ่มมูลค่าเชื่อมโยงภาคบริการ ประกอบไปด้วย 3 คลัสเตอร์คือ คลัสเตอร์อาหาร คลัสเตอร์อุตสาหกรรม
การเกษตร และคลัสเตอร์ยางและไม้ยางพารา
			 2) อุ ต สาหกรรมคลื่ น ลู ก ใหม่ : เป็ น อุ ต สาหกรรมที่ มี ลั ก ษณะตอบสนองต่ อ กระแส
การเปลี่ยนแปลงของโลก และนโยบายระดับประเทศ มีการปรับปรุงกฎระเบียบ/ขั้นตอนภาครัฐ และพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศ และกระบวนการวิจัยและพัฒนา ประกอบไปด้วย 3 คลัสเตอร์คือ คลัสเตอร์พลังงานที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คลัสเตอร์สุขภาพและความงาม และคลัสเตอร์วิศวกรรม เครื่องจักรกล และงานโลหะ
			 3) อุตสาหกรรมไฮเทค : เป็นอุตสาหกรรมที่รองรับ Digital Economy ซึ่งมีการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศ และกระบวนการวิจัยและพัฒนา มีศูนย์ทดสอบ และศูนย์บ่มเพาะทางอุตสาหกรรม
ประกอบไปด้วย 3 คลัสเตอร์คือ คลัสเตอร์ยานยนต์ คลัสเตอร์เครื่องใช้ไฟฟ้า และคลัสเตอร์วัสดุก่อสร้าง
			 4) อุตสาหกรรมเพิ่มมูลค่า : เป็นอุตสาหกรรมฐานความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งมี
ศูนย์ออกแบบ และกระบวนการในการสร้างภาพลักษณ์ ประกอบไปด้วย 2 คลัสเตอร์คือ คลัสเตอร์แฟชั่นและ
ไลฟ์สไตล์ และคลัสเตอร์การพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
			 5) อุตสาหกรรมเชื่อมโยงกับภูมิภาคอาเซียน: ประกอบไปด้วย 2 ประเภท คือ
				 - อุตสาหกรรมกลยุทธ์ต้นน้ำ (Strategic Upstream Industry) คือ คลัสเตอร์
ปิโตเคมี และ คลัสเตอร์เหล็กต้นน้ำ
				 - อุ ต สาหกรรมใช้ แรงงานเข้ ม ข้ น คื อ คลั ส เตอร์ ร องเท้ า เครื่ อ งแต่ ง กาย และ 

คลัสเตอร์เกษตรกรรม
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ที่ ม า: อรรชนา สี บุ ญ เรื อ ง, ปาฐกถาพิ เ ศษ “ยุ ท ธศาสตร์ ป ระเทศด้ า นการพั ฒ นาอุ ต สาหกรรม” การสั ม มนาวิ ช าการ 

เรื่อง ยุทธศาสตร์การค้าและการพัฒนาอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไทยในตลาดโลก จัดโดยสถาบันไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพ อ้างจาก (ร่าง) รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการ
พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลเศรษฐกิจ การศึกษา และแรงงาน โดยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา
ประเทศไทย เสนอต่อ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (ตุลาคม 2558)
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2) การกำหนดทิศทางของประเทศภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12
			 แนวทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ที่อยู่ในระหว่างการจัดทำ 

ได้ให้ความสำคัญกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เป็นเป้าหมายหลักของประเทศ โดยกำหนดทิศทางยุทธศาสตร์
ของประเทศ (Country Strategic Positioning) เอาไว้ ว่ า “ประเทศไทยเป็ น ประเทศรายได้ สู ง ที่ มี
การกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เป็นศูนย์กลางด้านการขนส่ง และ โลจิสติกส์ของภูมภิ าคสูค่ วามเป็นชาติ
ด้านการค้าและบริการ (Trading and Service Nation) เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรกรรมยั่งยืน แหล่ง
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม”
			 โดยทิศทางดังกล่าวจึงได้มีการกำหนดกรอบเศรษฐกิจเอาไว้เป็น 2 ส่วนหลัก คือ เศรษฐกิจ
ในภาพรวม และรายสาขา ซึ่งมีรายละเอียดที่เกี่ยวข้องในกับการพัฒนากำลังคน ดังต่อไปนี้
			 1. เศรษฐกิจในภาพรวม
				 - สนับสนุนให้มีการลงทุนและพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ของประเทศ
รวมถึงการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ต่อเนื่องกับภาคการขนส่ง อาทิ การซ่อมบำรุงอากาศยาน ระบบราง พลังงาน
และโครงสร้างเครือข่ายสื่อสารโทรคมนาคม ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการพัฒนากำลังคนในห่วงโซ่คุณภาพ
(Value Chain) เพื่อรองรับการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้น
				 - สนับสนุนการเป็นฐานการผลิตของอุตสาหกรรมและบริการสมัยใหม่ที่จะเป็นแรง
ขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจระยะต่อไป นอกจากอุตสาหกรรมอากาศยาน ระบบรางที่ได้กล่าวมาแล้ว
ยังมีอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง อุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ อุตสาหกรรมวัสดุในกลุ่ม
Carbon Fiber และการกำหนดพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของภูมิภาทางด้านการเป็นที่
ตั้งของสำนักใหญ่ของธุรกิจ การวิจัยและพัฒนา การศึกษานานาชาติ การบริการทางการแพทย์และสุขภาพ
และการบริการโลจิสติกส์
				 - การใช้ประโยชน์จากการเปิดประชาคมอาเซียน และเสรีทางการค้าและลงทุน 

โดยจำเป็นต้อง (1) เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมและบริการให้มี
ความเข้มแข็ง (2) พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป (3) ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต
(4) ส่งเสริมการลงทุนในต่างแดนของผู้ประกอบการไทยเพื่อเพิ่ม่ขนาดรายได้ประชาชาติ (5) ขับเคลื่อนให้
ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในด้านการผลิตและบริการ และ (6) ลดความเหลื่อล้ำระหว่างพื้นที่และสาขาอาชีพ
			 2. เศรษฐกิจรายสาขา
				 - ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาผ่านกระบวนการต่างๆ ทั้งในด้านการลงทุน การพัฒนา
บุคลากร และโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้ออำนวย อีกทั้งผลักดันให้เกิดการวิจัยในเชิงพาณิชย์ และเพิ่มการลงทุนใน
ด้านการวิจัยและพัฒนาให้มากขึ้น โดยเฉพาะในกิจกรรมเศรษฐกิจที่เป็นยุทธศาสตร์หลักของประเทศ อาทิ
พลังงานสะอาด ระบบราง เกษตรและอาหาร ยานยนต์ ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ การแพทย์และผลิตภัณฑ์สุขภาพ
เทคโนโลยีชีวภาพ การจัดการน้ำและขยะ
				 - ให้ความสำคัญกับการพัฒนาผลิตภาพแรงงาน โดยการสร้างความร่วมมือระหว่าง
ภาครัฐและเอกชนให้เกิดเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการยกระดับสมรรถนะแรงงานด้วยเทคโนโลยี
ที่เข้มข้น สนับสนุนให้เกิดความยืดหยุ่นในการเคลื่อนย้ายระหว่างสาขาการผลิตและพื้นที่การผลิต โดยมุ่ง
ไปสู่การผลิตที่มีผลิตภาพสูง รวมถึงสนับสนุนระบบมาตรฐานฝีมือแรงงานและคุณวุฒิวิชาชีพให้มีมาตรฐาน
เชื่อมโยงเพื่อยกระดับทักษะ
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				 - สนับสนุนการพัฒนาสินค้า OTOP เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนและท้องถิ่น รวมถึง
ส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่สินค้า สร้างเครือข่ายผู้ประกอบการและ
ส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุน
				 - เพิ่มขีดความสามารถและสร้างแรงจูงใจให้ SMEs
				 - ส่งเสริมผู้ประกอบการให้เข้มแข็งสู่เศรษฐกิจดิจิตัล ในการพัฒนาความรู้ ทักษะและ
การบริหารจัดการเพื่อดำเนินธุรกิจสมัยใหม่แก่ผู้ประกอบการผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อดิจิตัล โดยนำ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการ สร้างช่องทางธุรกิจในรูปแบบใหม่
				 - ปรับโครงสร้างภาคอุตสาหกรรมและบริการ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ
					 • อุตสาหกรรม: มุง่ เน้นการพัฒนา 2 กลุม่ อุตสาหกรรมควบคูก่ นั ไป คือ อุตสาหกรรม
ที่ต่อยอดจากศักยภาพหรือจุดแข็งในปัจจุบันของประเทศ และอุตสาหกรรมที่รองรับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
ในบริบทโลก โดยส่งเสริมการเชื่อมโยงการผลิตตลอดห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่ภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม
และบริการ ตามแนวทางคลัสเตอร์เพื่อสร้างความมั่นคงของฐานเศรษฐกิจที่เป็นรายได้หลักของประเทศ 

ตลอดจนสร้างความเข้มแข็งในปัจจัยสนับสนุนการผลิตในอุตสาหกรรมหลักของประเทศในการเร่งผลิตและ
พั ฒนาเพื่ อรองรับการถ่ายทอดองค์ความรู้ ยกระดั บ ทัก ษะ และศัก ยภาพด้ า นเทคโนโลยี แ ละนวัต กรรม
นอกจากนี้อุตสาหกรรมยังต้องสนับสนุนการขยายตัวในด้านการค้าและการลงทุน
					 • บริการ : เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคบริการในเชิงธุรกิจ
รวมถึงพัฒนาองค์ความรู้ในธุรกิจที่สร้างมูลค่า อาทิ ธุรกิจทางการเงิน การศึกษานานาชาติ บริการสุขภาพ 

การจัดประชุมและนิทรรศการ ธุรกิจภาพยนตร์ ควบคู่ไปกับการสนับสนุนพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ที่ใช้ต่อยอดในเชิงพาณิชย์ นอกจากนี้ในด้านท่องเที่ยวซึ่งถือเป็นอุตสาหกรรมบริการที่สร้างรายได้ให้แก่
ประเทศต้องเร่งพัฒนาด้านการท่องเที่ยว และการบริการต่อเนื่อง
					 • การลงทุน : ให้ความสำคัญในการพัฒนาประเทศให้เป็นศูนย์กลางทางการค้า
โดยใช้ฐานเศรษฐกิจดิจติ ลั และการพัฒนานวัตกรรม เพือ่ เสริมสร้างมาตรฐานและขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของภาคธุรกิจ รวมถึงส่งเสริมผู้ประกอบการไทยให้มีโอกาสไปลงทุนในประเทศเพื่อนบ้านและภูมิภาค
		
3) นโยบายรัฐบาล
			 รัฐบาลปัจจุบันได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในรูปแบบ
คลัสเตอร์ คณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ได้เห็นชอบให้กำหนดนโยบายเขตพัฒนา
เศรษฐกิจในรูปแบบคลัสเตอร์ หรือ “นโยบายคลัสเตอร์” ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน พ.ศ.2558 โดย
นโยบายคลัสเตอร์ คือ การยกระดับพื้นที่ที่มีศักยภาพและเป็นฐานการผลิตในอุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อ
รองรับกิจการที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและอุตสาหกรรมแห่งอนาคต โดยจะมีการเชื่อมโยงขององค์ประกอบต่างๆ
ที่ อ ยู่ ใ นพื้ น ที่ ค ลั ส เตอร์ ทั้ ง ผู้ ผ ลิ ต ต้ น น้ ำ -กลางน้ ำ -ปลายน้ ำ อุ ต สาหกรรมสนั บ สนุ น สถาบั น การศึ ก ษา
สถาบันวิจัย องค์กรของรัฐและเอกชน รวมทั้งจะมีการสนับสนุนจากภาครัฐอย่างบูรณาการในด้านต่างๆ เช่น
การพัฒนาคนและเทคโนโลยี การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ การให้สิทธิประโยชน์ทั้งด้าน
ภาษีและที่มิใช่ภาษี การสนับสนุนด้านเงินทุน การแก้ไขกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรค เป็นต้น
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			 ในระยะแรกนั้นรัฐบาลได้กำหนดคลัสเตอร์เป้าหมายใน 2 รูปแบบ คือ Super Cluster
และคลัสเตอร์เป้าหมายอื่นๆ โดย Super Cluster เป็นคลัสเตอร์สำหรับกิจการที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง และ
อุตสาหกรรมแห่งอนาคต เช่น
				 - คลั ส เตอร์ ย านยนต์ แ ละชิ้ น ส่ ว น 7 จั ง หวั ด ได้ แ ก่ จั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา
ปทุมธานี ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี นครราชสีมา
				 - คลัสเตอร์เครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์โทรคมนาคม 7 จังหวัด ได้แก่
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี นครราชสีมา
				 - คลัสเตอร์ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 2 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี
ระยอง
				 - คลัสเตอร์ดิจิทัล 2 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่และภูเก็ต
				 - Food Innopolis (อยู่ระหว่างการพิจารณากำหนดรายละเอียด)
				 - Medical Hub (อยู่ระหว่างการพิจารณากำหนดรายละเอียด)
			 ส่วนคลัสเตอร์เป้าหมายอื่น ๆ เป็นคลัสเตอร์อุตสาหกรรมอื่นที่มีศักยภาพ เช่น
				 - คลัสเตอร์เกษตรแปรรูป ซึ่งมีพื้นที่เป้าหมายกระจายอยู่ตามภูมิภาคต่างๆ ซึ่งมี
วัตถุดิบสำคัญหลากหลาย เช่น ภาคเหนือ (ผักผลไม้ และผลิตภัณฑ์สมุนไพร) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(ปศุสัตว์ มันสำปะหลัง อ้อย และข้าวโพด) ภาคกลางตอนล่าง(อ้อย สับปะรด และยาง)
				 - คลั ส เตอร์ สิ่ ง ทอและเครื่ อ งนุ่ ง ห่ ม เช่ น ฝั่ ง ตะวั น ตก เชื่ อ มโยงกั บ แหล่ ง ผลิ ต ใน
เมียนมา ฝั่งตะวันออก เชื่อมโยงกับแหล่งผลิตในกัมพูชา กรุงเทพมหานคร เป็นศูนย์กลางด้าน Design
Sourcing และ Trading
			 โดยกิจการเป้าหมายที่จะส่งเสริมเป็นพิเศษ ในแต่ละคลัสเตอร์ ประกอบด้วย 2 กลุ่มที่
สำคัญ ดังนี้
			 (1) โครงสร้างพื้นฐานที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาคลัสเตอร์ ได้แก่ กิจการฐานความรู้
และกิจการโลจิสติกส์
			 (2) กลุม่ อุตสาหกรรมผลิตทีม่ คี วามสำคัญสูง ได้แก่ กิจการต้นน้ำทีส่ ำคัญของแต่ละคลัสเตอร์ 

อุตสาหกรรมสนับสนุนที่จะส่งผลต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมหลักต่างๆ และผลิตภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง
			 ทั้งนี้เมื่อวันที่ 22 กันยายน พ.ศ.2558 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบนโยบายคลัสเตอร์ และ
มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการพื่อสนับสนุนการพัฒนาคลัสเตอร์ โดยมอบหมายให้
กระทรวงอุตสาหกรรมเป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบการขับเคลื่อนนโยบายคลัสเตอร์ให้เป็นรูปธรรม และ
ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางประสานงานการพัฒนาแต่ละคลัสเตอร์ มีคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ (ขนพ.) กำกับให้กระทรวงอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการสนับสนุน
การพัฒนาคลัสเตอร์ตามขั้นตอนและอำนาจหน้าที่ รวมทั้งให้ BOI และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจาณาแนวทาง
การให้สิทธิพิเศษในลักษณะเดียวกันนี้กับกิจการใดๆ ที่อาจจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษในระยะต่อไป
ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ซึ่งการส่งเสริม 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายแบ่งการดำเนินการเป็น 2 ระยะ
กล่าวคือ 1. ระยะสั้นถึงปานกลาง เป็นการยกระดับอุตสาหกรรมปัจจุบัน เพื่อต่อยอดการเจริญเติบโต 

2. ระยะยาว เป็นการพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตเพื่อยกระดับเศรษฐกิจไทยแบบก้าวกระโดด ดังนี้ (แผนภาพ
ที่ 3.11)

โครงการศึกษาเพื่อทบทวนความต้องการกำลังคนเพื่อใช้วางแผนการผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ

แผนภาพที่ 3.11 การพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ที่มีรากฐานจากการต่อยอดอุตสาหกรรมปัจจุบัน

			 โดยสรุปแล้วกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีประเทศไทยมีศักยภาพในการแข่งขัน ยังคงเป็น
กิจกรรมเศรษฐกิจหลักของประเทศ (ตารางที่ 3.15) เนื่องจากผลจากการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ในบริบทโลก
ทำให้ ป ระเทศไทยต้ อ งมี ก ารปรั บ เปลี่ ย นแนวทางการในด้ า นเศรษฐกิ จ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ การเปลี่ ย นแปลง 

โดยต้องเน้นการผลิตเพื่อเพิ่มนวัตกรรม และอาศัยเทคโนโลยีชั้นสูง เพื่อให้ประเทศไทยสามารถแข่งขันได้ใน
เวทีโลก รวมทั้งการเข้าสู่ยุคดิจิตัลอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ประเทศจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีฐานหลักที่มั่นคง
มารองรับการเติบโต เช่น โครงสร้างเครือข่ายสื่อสารโทรคมนาคม นอกจากประเทศไทยต้องเร่งขับเคลื่อน
ประเทศให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ซึ่งควรเน้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องกับการลงทุน
ในด้านโครงสร้างพื้นฐาน การขนส่ง และพลังงาน ซึ่งถือเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีบทบาทสำคัญในการ
ขับเคลื่อนประเทศ เช่น ระบบราง และพลังงาน
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			 อย่างไรก็ตามการกำหนดเป้าหมายของประเทศในด้านเศรษฐกิจจะประสบความสำเร็จได้
ภาคการศึกษาทั้งสถาบันอาชีวศึกษา และสถาบันอุดมศึกษา ควรสามารถผลิตกำลังคนให้มีสมรรถนะที่
ตอบสนองและตรงกั บ ความต้ อ งการของกลุ่ ม อุ ต สาหกรรมในแต่ ล ะพื้ น ที่ และเน้ น ที่ ก ลุ่ ม อุ ต สาหกรรมที่
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้ทำการศึกษาแนวทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และนโยบายรัฐบาล ดังนี้
ตารางที่ 3.15 อุตสาหกรรมที่เหมาะสมสำหรับการคัดเลือกกิจกรรมกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพื่อศึกษา
		
ความต้องการกำลังคน

3.4 สถานการณ์ด้านการผลิตกำลังคนของประเทศ
การผลิตกำลังคน หรือจำนวนของอุปทานแรงงานจะแตกต่างกันไปตามความต้องการแรงงานของ
ตลาดในแต่ละช่วงเวลา โดยอาจขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น จุดเน้นของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
แต่ละฉบับ วิกฤตการทางด้านการเงิน และสภาพเศรษฐกิจของประเทศ ในส่วนนี้จะทำการศึกษาศักยภาพ
การผลิตของสถาบันการศึกษาทุกระดับ ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ
3.4.1 การผลิตกำลังคนในเชิงปริมาณ
		
1) จำนวนสถานศึกษาทั้งหมด
			 จำนวนสถานศึกษาทั้งหมดของประเทศ แบ่งเป็นหน่วยงานที่สังกัดได้ตามตารางที่ 3.16
คื อ ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น สถานศึ ก ษาในสั ง กั ด สำนั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน (สพฐ.) มี จ ำนวน 

31,021 แห่ง อยู่ในเขตพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร จำนวน 597 แห่ง ในส่วนภูมิภาคจำนวน 30,862 แห่ง
สั ด ส่ ว นโดยรวมจำนวนสถานศึ ก ษาทั้ ง ประเทศทุ ก สั ง กั ด อยู่ ใ นพื้ น ที่ ส่ ว นภู มิ ภ าคร้ อ ยละ 96 อยู่ ใ นพื้ น ที่
กรุงเทพมหานครเพียงร้อยละ 4 เท่านั้น หากพิจารณาสถานศึกษาแยกตามสังกัด พบว่าสถานศึกษาที่สังกัด
สกอ. ในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 44 รองลงมา คือ สถานศึกษาที่สังกัด สช. ร้อยละ 22 
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อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ส่วนสถานศึกษาในสังกัด สพฐ. และ สอศ. นั้น อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครเพียง
ร้อยละ 2 และร้อยละ 5 ตามลำดับ
ตารางที่ 3.16 จำนวนสถานศึกษาทั้งหมด แบ่งตามสังกัดและภูมิภาค ปีการศึกษา 2556
		

2) จำนวนนักเรียน นักศึกษา

			 จำนวนนั ก เรี ย นนั ก ศึ ก ษาในปี ก ารศึ ก ษา 2556 ทั้ ง หมดมี จ ำนวน 14,582,110 คน 

ในภาพรวมส่วนใหญ่เป็นสถานศึกษาของรัฐ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 80.8 ส่วนร้อยละ 19.2 นั้นเป็นสถานศึกษา
ของเอกชน และเมื่อพิจารณาในแต่ละระดับการศึกษา ส่วนใหญ่มีสัดส่วนของประเภทสถานศึกษาของรัฐและ
ของเอกชนอยู่ที่ประมาณ 80 : 20 ยกเว้นระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษามีสัดส่วนของ
ประเภทสถานศึกษาของรัฐและของเอกชนอยู่ที่ 66 : 34 ดังตารางที่ 3.17
ตารางที่ 3.17 จำนวนและร้อยละของนักเรียน นักศึกษา จำแนกตามระดับการศึกษา ประเภทสถานศึกษา
		
ของรัฐและเอกชน ปีการศึกษา 2556
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			 ระดับอาชีวศึกษา
			 นักเรียน นักศึกษา ประเภทอาชีวศึกษาที่สังกัดกระทรวงศึกษาธิการนั้น มีจำนวนทั้งสิ้น
978,317 คน ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในระดับ ปวช. จำนวน 685,016 คน ระดับ ปวส. จำนวน 293,301 คน 

โดยหลักสูตร/ประเภทวิชาที่มีผู้เรียนมากที่สุด ได้แก่ ช่างอุตสาหกรรม และพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ 

มีจำนวนผู้เรียนทั้งในระดับ ปวช. และปวส. ของแต่ละสาขาจำนวนมากกว่า 400,000 คน รองลงมา คือ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีจำนวนผู้เรียน ทั้งหมด 25,387 คน ดังตารางที่ 3.18
ตารางที่ 3.18 จำนวนนักเรียน นักศึกษาประเภทอาชีวศึกษา ในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
		
จำแนกตามประเภทวิชา ปีการศึกษา 2556

			 นักเรียน นักศึกษา ประเภทอาชีวศึกษาที่มุ่งว่าจะสำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2556 

มีจำนวนประมาณ 380,000 คน ซึ่งจำนวนของผู้ที่มุ่งว่าจะสำเร็จการศึกษาเหล่านี้ เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว
บางคนอาจจะเข้าสู่ตลาดแรงงานหรือศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ดังตารางที่ 3.19
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ตารางที่ 3.19 จำนวนนักเรียน นักศึกษาประเภทอาชีวศึกษาที่มุ่งว่าจะสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2556
		
ในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จำแนกตามประเภทวิชา

			 ระดับอุดมศึกษา
			 นิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษา แบ่งเป็นสองกลุ่มใหญ่ ได้แก่ ระดับปริญญาตรี และระดับ
สูงกว่าปริญญาตรี เมื่อพิจารณาเฉพาะในระดับปริญญาตรี พบว่า ปีการศึกษา 2558 มีจำนวนนิสิต นักศึกษา
ทั้งหมด 1,813,911 คน ส่วนใหญ่จะเรียนในหลักสูตร/ประเภทวิชาในสายสังคมศาสตร์ ได้แก่ สังคมศาสตร์
บริหารธุรกิจ และกฎหมาย มนุษยศาสตร์และศิลปศาสตร์ ดังตารางที่ 3.20
ตารางที่ 3.20 จำนวนนิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาตรี ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
		
การอุดมศึกษา ตามประเภทวิชา ปีการศึกษา 2558
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			 ส่วนการศึกษาที่สูงกว่าระดับปริญญาตรี ในปีการศึกษา 2558 มีจำนวนนิสิต นักศึกษา
ทัง้ หมด 209,957 คน โดยส่วนใหญ่เป็นผูท้ กี่ ำลังศึกษาอยูใ่ นระดับปริญญาโท ประมาณ 176,681 คน รองลงมา
คือ ระดับปริญญาเอก จำนวน 24,384 คน และส่วนใหญ่ศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐบาล ร้อยละ 86
และศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของเอกชนร้อยละ 14 ดังตารางที่ 3.21
ตารางที่ 3.21 จำนวนนิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
		
จำแนกตามสถานศึกษาและระดับการศึกษา ปีการศึกษา 2558

			 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาในปีการศึกษา 2558 นั้น ในระดับปริญญาตรี
จำนวน 262,089 คน ส่วนใหญ่สำเร็จการศึกษาในสังคมศาสตร์ บริหารธุรกิจ และกฎหมาย รองลงมา ได้แก่
วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และการศึกษา ส่วนในระดับการศึกษาอื่นๆ เช่น ในระดับปริญญาโท และ
ปริญญาเอกนั้นมีผู้สำเร็จการศึกษาในสังคมศาสตร์ บริหารธุรกิจ และกฎหมายมากที่สุดเช่นเดียวกันกับระดับ
ปริญญาตรี ในระดับปริญญาโทสาขาทีส่ ำเร็จการศึกษารองลงมา คือ สาขาการศึกษา ส่วนในระดับปริญญาเอกนัน้  

สาขาที่มีผู้สำเร็จการศึกษาในลำดับรองลงมา ได้แก่ สาขาวิทยาศาสตร์ และสาขาการศึกษา
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ตารางที่ 3.22 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา แบ่งตามประเภทวิชา ปีการศึกษา 2558

		
3) อัตราการเรียนต่อ
			 ในปี 2552-2557 จะเห็นได้ว่า ในผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษามีความต้องการ
เรียนต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 อยู่ที่ประมาณร้อยละ 98-99 ของผู้สำเร็จการศึกษาทั้งหมด
			 ส่วนอัตราการเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4/ ปวช. ในปี 2553 ลดลงจากปี 2552
ร้อยละ 2.85 และเพิ่มขึ้นใน ปี 2554-2557 ซึ่งมีอัตราการเรียนในระดับการศึกษานี้ไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก 

อยู่ที่ประมาณร้อยละ 88-89 ของผู้สำเร็จการศึกษาทั้งหมด แต่สำหรับอัตราการเรียนต่อในระดับอุดมศึกษานั้น
ในปี 2552 มีอัตราการเรียนต่อ ร้อยละ 126.56 และเพิ่มขึ้นเป็น 134.18 ในปี 2553 ซึ่งถือว่าเป็นสัดส่วนที่สูง
เมื่อเทียบกับปีอื่นๆ โดยในปี 2557 มีอัตราการเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาปีที่ 1 เพียงร้อยละ 94.86 เท่านั้น
ดังตารางที่ 3.23
ตารางที่ 3.23 อัตราการเรียนต่อของนักเรียน นักศึกษา ปี 2552-2557
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3.4.2 การผลิตกำลังคนในเชิงคุณภาพ
		
ในการประเมินผู้จบการศึกษาเชิงคุณภาพของไทยนั้น มีการจัดทำทั้งจากหน่วยงานของภาครัฐ
และเอกชนไทยเอง เช่น สถาบันการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์กรมหาชน) และมีการศึกษาเปรียบ
เทียบระหว่างประเทศโดยหน่วยงานระหว่างประเทศต่างๆ อาทิ Programme for International Student
Assessment (PISA) and the Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS)
สถาบัน IMD (Institute of Management Development) และ The Global Competitiveness Report
ของ World Economic Forum (WEF) เป็นต้น โดยผลการประเมินผลนักเรียนนานาชาติของ PISA เน้นการรู้
และสมรรถนะการใช้ความรู้ในชีวิตจริง แทนการเน้นความรู้ที่นักเรียนได้เรียนในห้องเรียน แต่จะเน้นความ
ชัดเจนว่านักเรียนสามารถทำอะไรได้บ้างกับความรู้ที่ได้เรียนมาในบริบทต่างๆ ที่ต้องการสมรรถนะต่างๆ ใน
การนำมาใช้ในการตัดสินใจ ซึ่งถือหลักว่าที่นักเรียนสามารถแสดงสมรรถนะได้ย่อมต้องมีความรู้มาแล้วเป็น
พื้นฐาน ทั้งความรู้คณิตศาสตร์และความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และต้องการเจตคติทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้ง
การรู้เรื่องการอ่าน5 ด้วย โดยผลการประเมิน ในปี 2012 ทำการประเมินนักเรียนอายุ 15 ปี ซึ่งเป็นวัยที่จบ
การศึกษาภาคบังคับ เป็นกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 65 ประเทศ/เขตเศรษฐกิจ พบว่า ประเทศที่มีผลการประเมิน
สูงส่วนใหญ่เป็นประเทศในเอเซียและเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ อย่างไรก็ตาม ประเทศไทย มาเลเซีย และ
ประเทศอินโดนีเซีย ยังไม่สามารถทัดเทียมประเทศเพื่อนบ้านเหล่านั้นเพราะยังมีผลการประเมินที่จัดอยู่ในกลุ่ม
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของ OECD
		
ในปี 2012 พบว่า เซี่ยงไฮ้-จีน มีผลการประเมินเป็น อันดับที่ 1 ทุกวิชา และประเทศออื่นๆ ใน
เอเซียตะวันออกมีผลการประเมินอยู่ใน 5 หรือ 10 อันดับแรกทุกวิชา เช่น ฮ่องกง-จีน เกาหลี ญี่ปุ่น จีนไทเป
และมาเก๊า-จีน แม้แต่เวียดนามซึ่งเข้าร่วมการประเมินครั้งนี้เป็นครั้งแรก ก็มีคะแนนสูงกว่าค่าเฉลี่ย OECD
ยกเว้นประเทศไทย มาเลเซีย และประเทศอินโดนีเซีย ที่มีผลการประเมินอยู่กลุ่มต่ำกว่าค่าเฉลี่ย OECD 

ดังตารางที่ 3.24
ตารางที่ 3.24 คะแนนเฉลี่ยคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และการอ่านของประเทศ/เขตเศรษฐกิจของเอเชีย
		
ปี 2012 จากการประเมินของ PISA

5

นิยามการรู้เรื่องการอ่านของ PISA   คือ “การรู้เรื่องการอ่าน ครอบคลุมถึงความเข้าใจ (understanding) การใช้ (using)
การสะท้อน (reflecting) และความรักและผูกพัน (engaging) ในถ้อยความที่ได้อ่าน เพื่อบรรลุเป้าหมายของแต่ละคน เพื่อ
พัฒนาความรู้และศักยภาพของตน และเพื่อการมีส่วนร่วมในกระบวนการของสังคม” (OECD, 2008)
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ผลจากการประเมินของ PISA แสดงให้เห็นว่า ประเทศไทยยังอยู่ห่างไกลจากเป้าหมาย
ความเข้มแข็งทางการศึกษาและไม่สามารถเตรียมเยาวชนให้มศี กั ยภาพในการแข่งขันในอนาคต ผลการประเมิน
ของไทยมีคะแนนเฉลี่ยต่ำในทุกวิชาจากมาตรฐานวัดนานาชาติ นอกจากนี้ ในระดับประเทศมีความแตกต่าง
อย่างชัดเจนในระหว่างโรงเรียนกลุ่มต่างๆ ดังนี้ ระหว่างนักเรียนในเมืองใหญ่ เช่น ในกรุงเทพมหานครแตกต่าง
กับนักเรียนในชนบท ทั้งในภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง นักเรียนกลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณ์ฯ และ
กลุ่มโรงเรียนสาธิตมีผลการเรียนรู้ต่างจากโรงเรียนกลุ่มอื่นๆ ห่างกันเท่ากับการได้รับการศึกษาที่ต่างกันหลายปี
แสดงว่าความเท่าเทียมกันทางการศึกษาก็ยังเป็นเป้าหมายที่ห่างไกลมาก ยกตัวอย่างความรู้ด้านคณิตศาสตร์
พบว่า นักเรียนที่รู้คณิตศาสตร์ในระดับต่ำหรือที่ไม่ถึงระดับพื้นฐานของประเทศไทย จากกลุ่มที่มีมากที่สุด
จนถึงน้อยสุดเรียงตามลำดับได้ดังนี้ คือ นักเรียนสายอาชีวศึกษา ทั้งเอกชนและรัฐบาล กทม. สช. สพฐ.2 และ
สพฐ.1 (กลุ่มโรงเรียนขยายโอกาส) ส่วนในกลุ่มโรงเรียนสาธิต และกลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณ์ฯ มีสัดส่วนที่อยู่ใน
สั ด ส่ ว นน่ า พึ งพอใจ เพราะมีนักเรียนที่รู้คณิ ต ศาสตร์ ไ ม่ ถึ ง ระดั บ พื้ น ฐานเพี ย ง 9% และ 2% ตามลำดั บ 

ดังตารางที่ 3.25
ตารางที่ 3.25 นักเรียนไทยต่างกลุ่มโรงเรียนที่แสดงสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ไม่ถึงระดับพื้นฐาน
		
ใน PISA 2009 และ PISA 2012

		
ด้ า นผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น ระดั บ ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 ซึ่ ง ทางสถาบั น การทดสอบทาง
การศึ ก ษาได้ ป ระเมิ น ผล พบว่ า ปี ก ารศึ ก ษา 2552-2556 ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นในวิ ช า ภาษาไทย
คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา และวิทยาศาสตร์ ทั้งในระดับประถมศึกษา ไม่เกินร้อยละ 50 โดยในปี
การศึกษา 2556 การเรียนวิชาสุขศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีที่สุด ส่วนวิชาที่ยังอ่อน คือ ภาษาอังกฤษ
และวิทยาศาสตร์ ซึ่งทั้งสองวิชานี้ถือได้ว่าเป็นพื้นฐานสำคัญ หากประเทศไทยต้องการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์
จำเป็นอย่างยิ่งต้องพัฒนาการเรียนการสอนวิชานี้มากยิ่งขึ้น โดยมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดังตารางที่ 3.26
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ตารางที่ 3.26 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2552-2556
 				 

		
ส่วนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 นั้นมีวิชาที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำที่สุด คือ คณิตศาสตร์ 

พบว่า ในปีการศึกษา 2552 -2556 นั้น คะแนนจากการประเมินผลส่วนใหญ่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ยกเว้นใน
ปีการศึกษา 2554 ที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 32.08 รองลงมาคือ ภาษาอังกฤษ คะแนนเฉลี่ยที่ประเมินผลไม่เกิน
ร้อยละ 30 ซึ่งทั้งสองวิชานี้เป็นพื้นฐานสำคัญในการเรียนและพัฒนาด้านวิทยาศสาตร์และเทคโนยีในอนาคต
จึงจำเป็นต้องพัฒนาการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเป็นพื้นฐานเพื่อนำไปสู้การเรียนการศึกษา
ในระดับสูงต่อไป ดังตารางที่ 3.27
ตารางที่ 3.27 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2552-2556
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 พบว่า ความรู้พื้นฐานด้านภาษา คณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ ของเด็กไทยอยู่ในระดับต่ำและไม่พัฒนาเท่าที่ควร โดยฉพาะอย่างยิ่ง ในปีการศึกษา 2556
คะแนนเฉลี่ยในวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ มีคะแนนร้อยละ 20.48 และ 25.35 เท่านั้น และมีคะแนน
ลดลงจากปีการศึกษา 2555 เป็นอย่างมาก ส่วนในรายวิชาอื่นๆ คะแนนโดยเฉลี่ยในปีการศึกษา 2552-2556
นั้นไม่ถึงร้อยละ 50 ยกเว้น ปีการศึกษา 2555 มีวิชาที่มีคะแนนเฉลี่ยมากกว่าร้อยละ 50 คือ สุขศึกษา ศิลปะ
และการงานอาชีพและเทคโนโลยี ดังตารางที่ 3.28
ตารางที่ 3.28 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2552-2556

		
สรุ ป ได้ ว่ า ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น ระดั บ ประถมศึ ก ษาและมั ธ ยมศึ ก ษาซึ่ ง ทางสถาบั น
การทดสอบทางการศึกษาได้ประเมินผล พบว่าปีการศึกษา 2552-2556 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชา
คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา และวิทยาศาสตร์ ทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาไม่ถึง
ร้อยละ 50 โดยวิชาที่ยังอ่อน คือ วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ซึ่งอาจจะต้องพิจารณาเป็นพิเศษถึงคุณภาพใน
การเรียนการสอนของการศึกษาไทย หากต้องการผลิตกำลังเพื่อรองรับการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ถ้าในระดับพื้นฐานยังไม่ดีพอก็จะส่งผลกระทบต่อเนื่องในการศึกษาและการผลิตกำลังคนในระดับ
ที่สูงขึ้นอย่างแน่นอน
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