
รายงานการวิจัย  
เรื่อง  

การศึกษาเพ่ือทบทวนความต�องการกําลังคนเพ่ือใช�วางแผนการผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย#ของประเทศ 
 
บทคัดย'อ 
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค�เพ่ือจัดทํารายงานและประมวลข"อมูลทุติยภูมิทุกรูปแบบท่ีเก่ียวข"องกับ
สถานการณ�ด"านการผลิตและพัฒนากําลังคนและทิศทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ในช/วงต้ังแต/การปฏิรูป
การศึกษารอบท่ีสองท่ีผ/านมา (พ.ศ. 2552-2561) เพ่ือศึกษาความต"องการกําลังคนและศักยภาพการผลิตของ
สถาบันการศึกษาของประเทศไทยและสาขาท่ีเป:นความต"องการ/ความจําเป:นของประเทศท้ังเชิงปริมาณและ
คุณภาพ เพ่ือศึกษาหาแนวทางการวางแผนและพัฒนากําลังคนของประเทศให"ตอบสนองความต"องการของภาค
การผลิตและบริการในบริบทท่ีเปลี่ยนแปลงไป และสาขาท่ีเป:นความต"องการ/ความจําเป:นของประเทศในอนาคต 
(5-10 ป> ข"างหน"า) เพ่ือรองรับการแข/งขันท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต และเพ่ือให"ได"ข"อเสนอแนะในการทําแผน
ยุทธศาสตร�และการขับเคลื่อนยุทธศาสตร�ในการผลิตและพัฒนากําลังคนไปสู/การปฏิบัติท่ีเป:นรูปธรรม การวิจัยนี้มี
ขอบเขตการดําเนินงาน คือ ศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวข"องกับการศึกษาและพัฒนากําลังคนท้ังภายในประเทศและ
ต/างประเทศให"รอบด"านทุกมิติ และนําข"อมูลสถานการณ�ด"านการผลิตและพัฒนากําลังคนมาปรับข"อมูลการ
พยากรณ�ใหม/ตามทิศทางเศรษฐกิจท่ีเปลี่ยนแปลงไป โดยทําการศึกษา 4 สาขา ดังนี้ (1) สาขาท่ีเป:นเปBาหมายหลัก
ในการพัฒนาประเทศ (2) สาขาท่ีขาดแคลนด"านอาชีวศึกษา (3) สาขาท่ีจําเป:น คือ วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี 
(S&T) และสาขาท่ีไม/ใช/วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี (Non-S&T) และ (4) สาขาใหม/ท่ีประเทศมีความต"องการ 
 ผลการวิจัย 
 การคาดประมาณการผลิตและความต"องการกําลังคนเพ่ือตอบสนองความต"องการในอนาคต (5-10 ป>
ข"างหน"า) เพ่ือรองรับการแข/งขันท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต โดยสรุปผลการเปรียบเทียบผลประมาณการอุปสงค�และ
อุปทานของแรงงานได"ดังนี้  
 1) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พบว/าในป> 2563 สาขาสังคมศาสตร� ธุรกิจ และกฎหมาย จะ
เป:นสาขาท่ีมีความต"องการแรงงานมากกว/ากําลังแรงงานท่ีมีอยู/จริงหรือเกิดอุปสงค�ส/วนเกินมากท่ีสุด และเป:นสาขา
ท่ีมีแนวดโน"มท่ีจะเกิดอุปสงค�ส/วนเกินสูงสุด 0.22 ล"านคน ในป> พ.ศ. 2568 รองลงมาคือ สาขาการบริการ สาเหตุ
ส/วนหนึ่งมาจากผู"เข"าศึษาในระดับปวช. มีแนวโน"มท่ีลดลงส/งผลให"อัตราการขยายตัวของกําลังแรงงานในสาขาวิชา
ดังกล/าวมีน"อยกว/าอัตราการขยายตัวของความต"องการแรงงาน 
 2)  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา พบว/าในป> พ.ศ. 2563 และ ป> พ.ศ. 
2568 สาขาวิศวรกรรมศาสตร� การผลิต ก/อสร"าง และสังคมศาสตร� ธุรกิจ และกฎหมายเป:นสาขาท่ีมีสัดส/วน
จํานวนมากเม่ือเทียบกับสาขาวิชาอ่ืน แต/ความต"องการแรงงานมีสูงมากกว/ากําลังแรงงานท่ีสําเร็จการศึกษาใน
ระดับ ปวส. หรืออนุปริญา ส/วนสาขาท่ีมีกําลังแรงงานมากกว/าความต"องการ เช/น สาขาเกษตรศาสตร� 
 3) ระดับปริญญาตรี พบว/าในป> พ.ศ. 2563 สาขาวิชาเกษตรศาสตร�เป:นสาขาท่ีมีความต"องการแรงงาน
มากกว/ากําลังแรงงาน ในป> พ.ศ. 2568 สาขาวิทยาศาสตร�และคอมพิวเตอร�มีความต"องการแรงงานสูงกว/ากําลัง
แรงงาน นอกจากนี้สาขาวิชาท่ีกําลังแรงงานยังไม/เพียงพอต/อความต"องการแรงงาน ได"แก/ สาขามนุษยศาสตร�และ
ศิลปกรรมศาสตร� สาขาสุขภาพและสวัสดิการและสาขาการบริการ ส/วนสาขาวิชาการศึกษา สาขาสังคมศาสตร�
ธุรกิจและกฎหมาย และสาขาวิศวกรรมศาสตร�การผลิต และก/อสร"าง เป:นสาขาวิชาท่ีมีกําลังแรงงานส/วนเกินใน
ตลาดแรงงานเป:นจํานวนมาก 
 4) ระดับสูงกว/าปริญญาตรี พบว/าในป> พ.ศ. 2563 และป> 2568 สาขาวิชาการศึกษาเป:นสาขาวิชาท่ีมี
ความต"องการแรงงานส/วนเกินสูงสุดเม่ือเปรียบเทียบกับสาขาวิชาอ่ืนๆ ส/วนสาขาสังคมศาสตร� ธุรกิจ และกฎหมาย  
ในป> พ.ศ. 2563 เป:นสาขาท่ีมีอัตราการขยายตัวของกําลังแรงงานมากกว/าความต"องการแรงงานส/งผลให"เกิดกําลัง



แรงงานส/วนเกิน และในป> 2568 จะเป:นสาขาท่ีมีกําลังแรงงานส/วนเกินมากท่ีสุด เนื่องจากเป:นสาขาวิชาท่ีมีสัดส/วน
ผู"เลือกศึกษาในระดับสูงกว/าปริญญาตรีสูงท่ีสุด 
 การวางแผนการผลิตกําลังคนและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาควรสอดรับกับทิศทางในการพัฒนา
ประเทศในระยะ 20 ป>  และตามกรอบวิสัยทัศน�และเปBาหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับท่ี 12 ท่ีให"
ความสําคัญกับการกําหนดทิศทางการพัฒนาท่ีมุ/งสู/การเปลี่ยนผ/านประเทศไทยจากประเทศท่ีมีรายได"ปานกลาง
ไปสู/ประเทศท่ีมีรายได"สูง โดยต"องมีการกําหนดเป:นยุทธศาสตร�เพ่ือนําไปขับเคลื่อนการผลิตและพัฒนากําลังคน
ไปสู/การปฏิบัติท่ีเป:นรูปธรรม ดังนี้ 
ยุทธศาสตร#ท่ี 1 :  ปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับการศึกษาให�เป1นท่ียอมรับ 
เปBาประสงค� : เพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนทุกระดับให"สูงกว/าเกณฑ�มาตรฐาน โดยเฉพาะ

วิชาคณิตศาสตร� วิทยาศาสตร� และภาษาอังกฤษให"อยู/ในระดับมาตรฐานสากล 
ยุทธศาสตร#ท่ี 2 :  ยกระดับคุณภาพการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาให�มีมาตรฐานสอดคล�องกับ

ความต�องการของสาขาการเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ 
เปBาประสงค� : เ พ่ือให"ผู" สําเร็จการศึกษาในระดับอาชีว ศึกษาและระดับอุดมศึกษา มีคุณภาพหรือ

ความสามารถสอดคล"องกับความต"องการของภาคการผลติและบริการต/างๆ เพ่ิมข้ึนทุกป> 
ยุทธศาสตร#ท่ี 3 :  การเพ่ิมจํานวนและคุณภาพผู�สําเร็จการศึกษาสายอาชีวศึกษา โดยเฉพาะด�าน S&T 
เปBาประสงค� : เพ่ือเพ่ิมจํานวนและสมรรถนะของผู"สําเร็จการศึกษาสายอาชีวศึกษา โดยเฉพาะการเพ่ิม

จํานวนผู"สําเร็จการศึกษาสายอาชีวศึกษาในด"าน S&T เพ่ือให"เพียงพอต/อความต"องการ 
ยุทธศาสตร#ท่ี 4 :  การนําระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพมาพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร 
เปBาประสงค� : เพ่ือใช"ระบบคุณวุฒิวิชาชีพเป:นเครื่องมือในการพัฒนาความสามารถของกําลังคน 
ยุทธศาสตร#ท่ี 5 :  การบริการจัดการความไม'สอดคล�องระหว'างอุปสงค#และอุปทาน 
เปBาประสงค� : 1. ในระยะสั้น มุ/งแก"ไขหรือบรรเทาปTญหาความไม/สอดคล"องของอุปสงค�และอุปทาน 

เนื่องมาจากการขาดข"อมูลและ/หรือคุณภาพของแรงงานไม/ตรงกับความต"องการของสถาน
ประกอบการ 

 2. ในระยะยาวมุ/งพัฒนาการแนะแนวการศึกษาและแนะแนวอาชีพท่ีเป:นท่ีต"องการของตลาด
มาเป:นเครื่องมือในการลดความไม/สอดคล"องของผู"สําเร็จการศึกษาตามความต"องการของ
ตลาดแรงงาน 

  
คําสําคัญ 
 ความต"องการกําลังคน   
 ภาคอุตสาหกรรม 
 ภาคบริการ 
 ภาคเกษตร 

สาขาท่ีจําเป:น 
 
ความเป1นมา/หลักการและเหตุผล 
 สถานการณ�ของประเทศไทยในปTจจุบันต"องเผชิญกับกระแสโลกท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอย/างรุนแรง รวดเร็ว 
และซับซ"อนมากข้ึน รวมท้ังได"สร"างสภาพแวดล"อมทางเศรษฐกิจของโลกแบบใหม/ในศตวรรษท่ี 21 ท่ีประชากรจะ
เป:นทรัพยากรท่ีสําคัญท่ีสุดในการแข/งขันในโลกเศรษฐกิจสมัยใหม/ เพราะประชากรเป:นผู"ใช"เทคโนโลยีและ
วิทยาการสมัยใหม/ ประกอบกับการเปVดประชาคมอาเซียนเม่ือป> พ.ศ. 2558 มีการเปVดเสรีในการเคลื่อนย"าย
แรงงาน ส/งผลให"ประเทศไทยต"องเตรียมความพร"อมให"แก/กําลังคนและพัฒนากําลังคนของประเทศให"สามารถ



ปรับตัว รองรับผลจากการเปลี่ยนแปลงได"อย/างเหมาะสม แต/ในช/วง 10 ป>ท่ีผ/านมา พบว/าการผลิตกําลังคนยังคงไม/
สอดคล"องกับความต"องการของผู"ประกอบการในภาคการผลิตอุตสาหกรรมเปBาหมายต/างๆ 
 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได"ตระหนักและเห็นความสําคัญในเรื่องการผลิตและพัฒนากําลังคน
ของประเทศมาโดยตลอด จึงได"ร/วมกับมูลนิธิสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ทําการศึกษาและ
ทบทวนความต"องการกําลังคน เพ่ือรายงานข"อมูลสถานการณ�ด"านการผลิตและพัฒนากําลังคน ทิศทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ ความต"องการกําลังคนและศักยภาพการผลิตของสถาบันการศึกษา เพ่ือหาแนวทางวางแผนการผลิต
และพัฒนากําลังคนของประเทศให"ตอบสนองความต"องการของภาคการผลิตและบริการในบริบทท่ีเปลี่ยนแปลง
และสาขาท่ีเป:นความต"องการของภาคการผลิตและบริการในบริบทท่ีเปลี่ยนแปลงและสาขาท่ีเป:นความต"องการ/
จําเป:นของประเทศในอนาคต 5-10 ป>ข"างหน"าเพ่ืออรองรับการแข/งขันท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 
 
วัตถุประสงค#การวิจัย 

1. เพ่ือจัดทํารายงานและประมวลข"อมูลทุติยภูมิทุกรูปแบบท่ีเก่ียวข"องกับสถานการณ�ด"านการผลิตและ
พัฒนากําลังคนและทิศทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ในช/วงต้ังแต/การปฏิรูปการศึกษารอบท่ีสองท่ีผ/านมา (พ.ศ. 
2552-2561)  

2. เพ่ือศึกษาความต"องการกําลังคนและศักยภาพการผลิตของสถาบันการศึกษาของประเทศไทยและสาขา
ท่ีเป:นความต"องการ/ความจําเป:นของประเทศท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพ  

3. เพ่ือศึกษาหาแนวทางการวางแผนและพัฒนากําลังคนของประเทศให"ตอบสนองความต"องการของภาค
การผลิตและบริการในบริบทท่ีเปลี่ยนแปลงไป และสาขาท่ีเป:นความต"องการ/ความจําเป:นของประเทศในอนาคต 
(5-10 ป> ข"างหน"า) เพ่ือรองรับการแข/งขันท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต  

4. เพ่ือให"ได"ข"อเสนอแนะในการทําแผนยุทธศาสตร�และการขับเคลื่อนยุทธศาสตร�ในการผลิตและพัฒนา
กําลังคนไปสู/การปฏิบัติท่ีเป:นรูปธรรม 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

1. ศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวข"องกับการศึกษาและพัฒนากําลังคนท้ังภายในประเทศและต/างประเทศให"รอบ
ด"านทุกมิติ  

2. นําข"อมูลสถานการณ�ด"านการผลิตและพัฒนากําลังคนมาปรับข"อมูลการพยากรณ�ใหม/ตามทิศทาง
เศรษฐกิจท่ีเปลี่ยนแปลงไป โดยทําการศึกษา 4 สาขา ดังนี้  

 (1) สาขาท่ีเป:นเปBาหมายหลักในการพัฒนาประเทศ  
 (2) สาขาท่ีขาดแคลนด"านอาชีวศึกษา  
 (3) สาขาท่ีจําเป:น คือ วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี (S&T) และสาขาท่ีไม/ใช/วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี 

(Non-S&T)  
 (4) สาขาใหม/ท่ีประเทศมีความต"องการ 

 
ทฤษฎีท่ีใช�ในการศึกษา/ท่ีเก่ียวข�อง 
 คณะผู"วิจัยได"ทบทวนนโยบายของรัฐบาลปTจจุบัน และข"อมูลท่ีเก่ียวข"องกับการผลิตและพัฒนาทรัพยากร
มนุษย�ของประเทศไทยและต/างประเทศ เพ่ือให"ทราบถึงภาพรวมก/อนนําไปวิเคราะห�และสังเคราะห�ข"อมูล
ตามลําดับวิธีการวิจัย โดยศึกษาข"อมูลดังต/อไปนี้ 
 1. ยุทธศาสตร�ชาติระยะ 20 ป> 
 2. นโยบายท่ีเก่ียวข"องกับการผลิตและพัฒนากําลังคนของประเทศไทย ได"แก/ 
  2.1 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห/งชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) 



  2.2 ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห/งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
  2.3 นโยบายรัฐบาล 
  2.4 แผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ/มจังหวัด 
  2.5 สภาปฏิรูปแห/งชาติ 
  2.6 นโยบายของรัฐมนตรีว/าการกระทรวงศึกษาธิการ 
  2.7 แผนการศึกษาแห/งชาติ พ.ศ. 2545-2559 
  2.8 ข"อเสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ. 2552-2561) 
  2.9 พระราชบัญญัติการศึกษาแห/งชาติ พ.ศ. 2542 แก"ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ 
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 
  2.10 แนวทางการเรียนรู"ในศตวรรษท่ี 21 
 3. การศึกษาและการพัฒนากําลังคนในต/างประเทศ (สหพันธ�สาธารณรัฐเยอรมนี สหพันธรัฐแคนาดา 
สาธารณรัฐเกาหลีใต" สาธารณรัฐสิงคโปร� สหพันธรัฐมาเลเซีย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม) และสรุปภาพรวม
โครงสร"างทางการศึกษาของต/างประเทศ  
  
วิธีการวิจัย 
 การศึกษานี้ใช"การประมาณการแนวโน"มเพ่ือประกอบการวางแผนพัฒนาด"านกําลังคนของประเทศ โดยใช"
ข"อมูลของสํานักงานสถิติแห/งชาติและแบ/งประเภทอุตสาหกรรมของประเทศตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจของ TSIC 
2009 การประมาณใช"วิธีการทําให"เรียบแบบเอกโพเนลเชียล (Exponential Smoothing) ผลการศึกษาแนวโน"ม
ของจํานวนแรงงานในอุตสาหกรรมเปBาหมายท่ีมีศักยภาพในการพัฒนาประเทศ (S-curve) และอุตสาหกรรมใหม/ท่ี
จะเกิดข้ึนในอนาคต (New S-curve)  

การวิจัยใช"วิธีทางเศรษฐมิติเพ่ือคาดประมาณอุปสงค�และอุปทานของแรงงาน ซ่ึงการพยากรณ�จํานวน
แรงงานในภาคเกษตรกรรม อุตสหกรรม และบริการ โดยใช"ข"อมูลการสํารวจสภาวะการทํางานของประชากร 
(Labor Force Survey : LSF) รายป>ต้ังแต/ป> พ.ศ. 2536-2558 โดยช/วงแรกใช"วิธีการวิเคราะห�โดยแบบจําลอง 
(Autoregressive Integrated Moving Average Model (ARIMA)) ส/วนช/วงท่ีสองเป:นการพยากรณ�จํานวน
แรงงานในอีก 10 ป>ข"างหน"า คือ พ.ศ. 2559-2568 ใช"ข"อมูลกําลังแรงงานจาก LFS ร/วมกับข"อมูลประมาณการ
จํานวนประชากรด"วยโปรแกรม spectrum ท่ีพัฒนาโดยสถาบัน Avenir Health วิธีการประมาณการใช"
แบบจําลอง Quadratic regression และตรวจสอบค/าท่ีได"จากการพยากรณ�ให"สอดคล"องกับค/าคาดการณ�จํานวน
ประชากรและผลิตภัณฑ�มวลรวมในประเทศของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห/งชาติ  
 
ผลการวิจัย 

การคาดประมาณการผลิตและความต"องการกําลังคนเพ่ือตอบสนองความต"องการในอนาคต (5-10 ป>
ข"างหน"า) เพ่ือรองรับการแข/งขันท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต โดยสรุปผลการเปรียบเทียบผลประมาณการอุปสงค�และ
อุปทานของแรงงานได"ดังนี้  
 1) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พบว/าในป> 2563 สาขาสังคมศาสตร� ธุรกิจ และกฎหมาย จะ
เป:นสาขาท่ีมีความต"องการแรงงานมากกว/ากําลังแรงงานท่ีมีอยู/จริงหรือเกิดอุปสงค�ส/วนเกินมากท่ีสุด และเป:นสาขา
ท่ีมีแนวดโน"มท่ีจะเกิดอุปสงค�ส/วนเกินสูงสุด 0.22 ล"านคน ในป> พ.ศ. 2568 รองลงมาคือ สาขาการบริการ สาเหตุ
ส/วนหนึ่งมาจากผู"เข"าศึษาในระดับปวช. มีแนวโน"มท่ีลดลงส/งผลให"อัตราการขยายตัวของกําลังแรงงานในสาขาวิชา
ดังกล/าวมีน"อยกว/าอัตราการขยายตัวของความต"องการแรงงาน 
 2)  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา พบว/าในป> พ.ศ. 2563 และ ป> พ.ศ. 
2568 สาขาวิศวรกรรมศาสตร� การผลิต ก/อสร"าง และสังคมศาสตร� ธุรกิจ และกฎหมายเป:นสาขาท่ีมีสัดส/วน



จํานวนมากเม่ือเทียบกับสาขาวิชาอ่ืน แต/ความต"องการแรงงานมีสูงมากกว/ากําลังแรงงานท่ีสําเร็จการศึกษาใน
ระดับ ปวส. หรืออนุปริญา ส/วนสาขาท่ีมีกําลังแรงงานมากกว/าความต"องการ เช/น สาขาเกษตรศาสตร� 
 3) ระดับปริญญาตรี พบว/าในป> พ.ศ. 2563 สาขาวิชาเกษตรศาสตร�เป:นสาขาท่ีมีความต"องการแรงงาน
มากกว/ากําลังแรงงาน ในป> พ.ศ. 2568 สาขาวิทยาศาสตร�และคอมพิวเตอร�มีความต"องการแรงงานสูงกว/ากําลัง
แรงงาน นอกจากนี้สาขาวิชาท่ีกําลังแรงงานยังไม/เพียงพอต/อความต"องการแรงงาน ได"แก/ สาขามนุษยศาสตร�และ
ศิลปกรรมศาสตร� สาขาสุขภาพและสวัสดิการและสาขาการบริการ ส/วนสาขาวิชาการศึกษา สาขาสังคมศาสตร�
ธุรกิจและกฎหมาย และสาขาวิศวกรรมศาสตร�การผลิต และก/อสร"าง เป:นสาขาวิชาท่ีมีกําลังแรงงานส/วนเกินใน
ตลาดแรงงานเป:นจํานวนมาก 
 4) ระดับสูงกว/าปริญญาตรี พบว/าในป> พ.ศ. 2563 และป> 2568 สาขาวิชาการศึกษาเป:นสาขาวิชาท่ีมี
ความต"องการแรงงานส/วนเกินสูงสุดเม่ือเปรียบเทียบกับสาขาวิชาอ่ืนๆ ส/วนสาขาสังคมศาสตร� ธุรกิจ และกฎหมาย 
เป:นสาขาท่ีมีอัตราการขยายตัวของกําลังแรงงานมากกว/าความต"องการแรงงานส/งผลให"เกิดกําลังแรงงานส/วนเกิน 
 การวางแผนการผลิตกําลังคนและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาควรสอดรับกับทิศทางในการพัฒนา
ประเทศในระยะ 20 ป>  และตามกรอบวิสัยทัศน�และเปBาหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับท่ี 12 ท่ีให"
ความสําคัญกับการกําหนดทิศทางการพัฒนาท่ีมุ/งสู/การเปลี่ยนผ/านประเทศไทยจากประเทศท่ีมีรายได"ปานกลาง
ไปสู/ประเทศท่ีมีรายได"สูง โดยต"องมีการกําหนดเป:นยุทธศาสตร�เพ่ือนําไปขับเคลื่อนการผลิตและพัฒนากําลังคน
ไปสู/การปฏิบัติท่ีเป:นรูปธรรม ดังนี้ 
ยุทธศาสตร#ท่ี 1 :  ปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับการศึกษาให�เป1นท่ียอมรับ 
เปBาประสงค� : เพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนทุกระดับให"สูงกว/าเกณฑ�มาตรฐาน โดยเฉพาะ

วิชาคณิตศาสตร� วิทยาศาสตร� และภาษาอังกฤษให"อยู/ในระดับมาตรฐานสากล 
ยุทธศาสตร#ท่ี 2 :  ยกระดับคุณภาพการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาให�มีมาตรฐานสอดคล�องกับ

ความต�องการของสาขาการเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ 
เปBาประสงค� : เ พ่ือให"ผู" สําเร็จการศึกษาในระดับอาชีว ศึกษาและระดับอุดมศึกษา มีคุณภาพหรือ

ความสามารถสอดคล"องกับความต"องการของภาคการผลติและบริการต/างๆ เพ่ิมข้ึนทุกป> 
ยุทธศาสตร#ท่ี 3 :  การเพ่ิมจํานวนและคุณภาพผู�สําเร็จการศึกษาสายอาชีวศึกษา โดยเฉพาะด�าน S&T 
เปBาประสงค� : เพ่ือเพ่ิมจํานวนและสมรรถนะของผู"สําเร็จการศึกษาสายอาชีวศึกษา โดยเฉพาะการเพ่ิม

จํานวนผู"สําเร็จการศึกษาสายอาชีวศึกษาในด"าน S&T เพ่ือให"เพียงพอต/อความต"องการ 
ยุทธศาสตร#ท่ี 4 :  การนําระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพมาพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร 
เปBาประสงค� : เพ่ือใช"ระบบคุณวุฒิวิชาชีพเป:นเครื่องมือในการพัฒนาความสามารถของกําลังคน 
ยุทธศาสตร#ท่ี 5 :  การบริการจัดการความไม'สอดคล�องระหว'างอุปสงค#และอุปทาน 
เปBาประสงค� : 1. ในระยะสั้น มุ/งแก"ไขหรือบรรเทาปTญหาความไม/สอดคล"องของอุปสงค�และอุปทาน 

เนื่องมาจากการขาดข"อมูลและ/หรือคุณภาพของแรงงานไม/ตรงกับความต"องการของสถาน
ประกอบการ 

 2. ในระยะยาวมุ/งพัฒนาการแนะแนวการศึกษาและแนะแนวอาชีพท่ีเป:นท่ีต"องการของตลาด
มาเป:นเครื่องมือในการลดความไม/สอดคล"องของผู"สําเร็จการศึกษาตามความต"องการของ
ตลาดแรงงาน 

 
อภิปรายผล 
 จากผลการศึกษาท้ังข"อมูลเชิงสถิติการศึกษา ผลการสํารวจความต"องการกําลังคนในกลุ/มภาคการผลิตและ
บริการ และสาขาท่ีเป:นความต"องการ/ความจําเป:นของประเทศ การศึกษานโยบายต/างๆ ท่ีเก่ียวข"องกับการพัฒา
กําลังคน รวมท้ังการศึกษาด"านความไม/สอดคล"องระหว/างอุปสงค�และอุปทานแรงงาน การคาดประมาณความ



ต"องการแรงงาน พบว/า ประเทศไทยมีปTญหาความไม/สอดคล"องระหว/างความต"องการแรงงานและอุปทานแรงงาน
ท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ ซ่ึงปTญหาเหล/านี้ล"วนมีจุดเริ่มต"นมาจากภาคการศึกษา ทําให"ต"องมีการหาแนวทางใน
การวางแผนหรือกําหนดทิศทางการผลิตและพัฒนากําลังคนเพ่ือลดช/องว/างของความไม/สมดุล ลดต"นทุนการผลิต 
การสูญเสียทรัพยากรในการวางแผนการศึกษาให"กับสถานศึกษาในสังกัด เพ่ือให"สถานศึกษาผลิตนักเรียนนักศึกษา
ในสาขาวิชาท่ีสอดคล"องและตอบสนองความต"องการด"านเศรษฐกิจของประเทศและภูมิภาค โดยเน"นการลดผู"เรียน
ในบางสาขาท่ีเป:นท่ีต"องการและขาดแคลนทางด"านวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี รวมท้ังนําไปใช"เป:นแนวทางการ
กําหนดหลักสูตรร/วมกับหน/วยงานท่ีเก่ียวข"อง โดยต"องเน"นหลักสูตรท่ีตอบสนองท้ังเศรษฐกิจหลักของประเทศและ
เศรษฐกิจของท"องถ่ิน หรืออาจจะมีการเปVดสาขาใหม/ท่ีสะท"อนถึงความต"องการในอนาคต 
 
ข�อเสนอแนะ 
 การผลิตกําลังคนเพ่ือตอบสนองความต"องการของผู"ประกอบการหรือภาคเศรษฐกิจไม/ได"ข้ึนอยู/กับด"าน
ปริมาณเท/านั้น แต/ต"องคํานึงถึงด"านคุณภาพด"วย สถาบันการศึกษาจึงควรเร/งดําเนินการเพ่ิมคุณภาพของผู"เรียน
เพ่ือเพ่ิมผลิตภาพแรงาน โดยพัฒนาให"ผู"สําเร็จการศึกษาสาขาอาชีวศึกษาท้ังระดับ ปวช. และ ปวส. มีสมรรถนะ
สอดคล"องกับการทํางาน และมีความสามารถในสาขาอาชีพสูงท้ังด"านความรู"และประสบการณ� ตลอดจนมีทัศนคติ
ท่ีพึงประสงค�ในตลาดแรงงาน การเรียนการสอนต"องเน"นการปฏิบัติเป:นสัดส/วนท่ีสูงเนื่องจากต"องไปประกอบ
วิชาชีพ ไม/ใช/ศึกษามาเพ่ือเรียนต/อ ซ่ึงปกติก็มีสัดส/วนท่ีน"อยอยู/แล"ว ดังนั้นควรมีมาตรการหลักให"ผู"สําเร็จ ปวช. 
และ ปวส. เข"าสู/ตลาดแรงงานให"ได"มากท่ีสุด เช/น การส/งเสริมมาตรการเรียนอาชีวศึกษาพร"อมมีงานทํา ผ/านระบบ
ทวิภาคีหรือการเรียนพร"อมกับการทํางานในสถานประกอบการ ซ่ึงจําเป:นท่ีสถาบันการศึกษากับสถานประกอบการ
ต"องมีความร/วมมือกันเป:นอย/างดี 
 
 
 
 
 


