รายงานการวิจัย
เรื่อง
การศึกษาเพื่อทบทวนความตองการกําลังคนเพื่อใชวางแผนการผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย#ของประเทศ
บทคัดย'อ
การวิจั ยครั้ งนี้ มีวั ตถุ ประสงคเพื่อจั ดทํ ารายงานและประมวลข" อมูล ทุติ ยภู มิทุกรูป แบบที่เ กี่ยวข"องกั บ
สถานการณด" า นการผลิ ต และพั ฒ นากํ า ลั งคนและทิ ศทางเศรษฐกิ จ ของประเทศไทย ในช/ ว งตั้ งแต/ ก ารปฏิ รู ป
การศึกษารอบที่สองที่ผ/านมา (พ.ศ. 2552-2561) เพื่อศึกษาความต"องการกําลังคนและศักยภาพการผลิตของ
สถาบันการศึกษาของประเทศไทยและสาขาที่เป:นความต"องการ/ความจําเป:นของประเทศทั้งเชิงปริมาณและ
คุณภาพ เพื่อศึกษาหาแนวทางการวางแผนและพัฒนากําลังคนของประเทศให"ตอบสนองความต"องการของภาค
การผลิตและบริการในบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป และสาขาที่เป:นความต"องการ/ความจําเป:นของประเทศในอนาคต
(5-10 ป> ข" า งหน" า ) เพื่ อ รองรั บ การแข/ ง ขั น ที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ในอนาคต และเพื่ อ ให" ไ ด" ข" อเสนอแนะในการทํ า แผน
ยุทธศาสตรและการขับเคลื่อนยุทธศาสตรในการผลิตและพัฒนากําลังคนไปสู/การปฏิบัติที่เป:นรูปธรรม การวิจัยนี้มี
ขอบเขตการดําเนินงาน คือ ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข"องกับการศึกษาและพัฒนากําลังคนทั้งภายในประเทศและ
ต/ า งประเทศให" ร อบด" า นทุ กมิ ติ และนํ า ข" อมู ล สถานการณด" า นการผลิ ต และพั ฒ นากํ า ลั งคนมาปรั บ ข" อมู ล การ
พยากรณใหม/ตามทิศทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป โดยทําการศึกษา 4 สาขา ดังนี้ (1) สาขาที่เป:นเปBาหมายหลัก
ในการพัฒนาประเทศ (2) สาขาที่ขาดแคลนด"านอาชีวศึกษา (3) สาขาที่จําเป:น คือ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
(S&T) และสาขาที่ไม/ใช/วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (Non-S&T) และ (4) สาขาใหม/ที่ประเทศมีความต"องการ
ผลการวิจัย
การคาดประมาณการผลิตและความต"องการกําลังคนเพื่อตอบสนองความต"องการในอนาคต (5-10 ป>
ข"างหน"า) เพื่อรองรับการแข/งขันที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยสรุปผลการเปรียบเทียบผลประมาณการอุปสงคและ
อุปทานของแรงงานได"ดังนี้
1) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พบว/าในป> 2563 สาขาสังคมศาสตร ธุรกิจ และกฎหมาย จะ
เป:นสาขาที่มีความต"องการแรงงานมากกว/ากําลังแรงงานที่มีอยู/จริงหรือเกิดอุปสงคส/วนเกินมากที่สุด และเป:นสาขา
ที่มีแนวดโน"มที่จะเกิดอุปสงคส/วนเกินสูงสุด 0.22 ล"านคน ในป> พ.ศ. 2568 รองลงมาคือ สาขาการบริการ สาเหตุ
ส/วนหนึ่งมาจากผู"เข"าศึษาในระดับปวช. มีแนวโน"มที่ลดลงส/งผลให"อัตราการขยายตัวของกําลังแรงงานในสาขาวิชา
ดังกล/าวมีน"อยกว/าอัตราการขยายตัวของความต"องการแรงงาน
2) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา พบว/าในป> พ.ศ. 2563 และ ป> พ.ศ.
2568 สาขาวิศวรกรรมศาสตร การผลิ ต ก/อสร"าง และสังคมศาสตร ธุรกิจ และกฎหมายเป: นสาขาที่ มีสัดส/ว น
จํานวนมากเมื่อเทียบกับสาขาวิชาอื่น แต/ความต"องการแรงงานมีสูงมากกว/ากําลังแรงงานที่สําเร็จการศึกษาใน
ระดับ ปวส. หรืออนุปริญา ส/วนสาขาที่มีกําลังแรงงานมากกว/าความต"องการ เช/น สาขาเกษตรศาสตร
3) ระดับปริญญาตรี พบว/าในป> พ.ศ. 2563 สาขาวิชาเกษตรศาสตรเป:นสาขาที่มีความต"องการแรงงาน
มากกว/ากําลังแรงงาน ในป> พ.ศ. 2568 สาขาวิทยาศาสตรและคอมพิวเตอรมีความต"องการแรงงานสูงกว/ากําลัง
แรงงาน นอกจากนี้สาขาวิชาที่กําลังแรงงานยังไม/เพียงพอต/อความต"องการแรงงาน ได"แก/ สาขามนุษยศาสตรและ
ศิลปกรรมศาสตร สาขาสุขภาพและสวัสดิการและสาขาการบริการ ส/วนสาขาวิชาการศึกษา สาขาสังคมศาสตร
ธุรกิจและกฎหมาย และสาขาวิศวกรรมศาสตรการผลิต และก/อสร"าง เป:นสาขาวิชาที่มีกําลังแรงงานส/วนเกินใน
ตลาดแรงงานเป:นจํานวนมาก
4) ระดับสูงกว/าปริญญาตรี พบว/าในป> พ.ศ. 2563 และป> 2568 สาขาวิชาการศึกษาเป:นสาขาวิชาที่มี
ความต"องการแรงงานส/วนเกินสูงสุดเมื่อเปรียบเทียบกับสาขาวิชาอื่นๆ ส/วนสาขาสังคมศาสตร ธุรกิจ และกฎหมาย
ในป> พ.ศ. 2563 เป:นสาขาที่มีอัตราการขยายตัวของกําลังแรงงานมากกว/าความต"องการแรงงานส/งผลให"เกิดกําลัง

แรงงานส/วนเกิน และในป> 2568 จะเป:นสาขาที่มีกําลังแรงงานส/วนเกินมากที่สุด เนื่องจากเป:นสาขาวิชาที่มีสัดส/วน
ผู"เลือกศึกษาในระดับสูงกว/าปริญญาตรีสูงที่สุด
การวางแผนการผลิ ต กํ า ลั งคนและการพั ฒ นาคุ ณภาพการศึ กษาควรสอดรั บ กั บ ทิ ศทางในการพั ฒ นา
ประเทศในระยะ 20 ป> และตามกรอบวิสัยทัศนและเปBาหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 12 ที่ให"
ความสําคัญกับการกําหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ/งสู/การเปลี่ยนผ/านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได"ปานกลาง
ไปสู/ประเทศที่มีรายได"สูง โดยต"องมีการกําหนดเป:นยุทธศาสตรเพื่อนําไปขับเคลื่อนการผลิตและพัฒนากําลังคน
ไปสู/การปฏิบัติที่เป:นรูปธรรม ดังนี้
ยุทธศาสตร#ที่ 1 : ปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับการศึกษาใหเป1นที่ยอมรับ
เปBาประสงค :
เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนทุกระดับให"สูงกว/าเกณฑมาตรฐาน โดยเฉพาะ
วิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และภาษาอังกฤษให"อยู/ในระดับมาตรฐานสากล
ยุทธศาสตร#ที่ 2 : ยกระดับคุณภาพการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาใหมีมาตรฐานสอดคลองกับ
ความตองการของสาขาการเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ
เปBาประสงค :
เพื่ อ ให" ผู" สํ า เร็ จ การศึ ก ษาในระดั บ อาชี ว ศึ ก ษาและระดั บ อุ ด มศึ ก ษา มี คุ ณ ภาพหรื อ
ความสามารถสอดคล"องกับความต"องการของภาคการผลติและบริการต/างๆ เพิ่มขึ้นทุกป>
ยุทธศาสตร#ที่ 3 : การเพิ่มจํานวนและคุณภาพผูสําเร็จการศึกษาสายอาชีวศึกษา โดยเฉพาะดาน S&T
เปBาประสงค :
เพื่ อเพิ่มจํ า นวนและสมรรถนะของผู"สํ า เร็จ การศึกษาสายอาชี ว ศึ กษา โดยเฉพาะการเพิ่ ม
จํานวนผู"สําเร็จการศึกษาสายอาชีวศึกษาในด"าน S&T เพื่อให"เพียงพอต/อความต"องการ
ยุทธศาสตร#ที่ 4 : การนําระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพมาพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร
เปBาประสงค :
เพื่อใช"ระบบคุณวุฒิวิชาชีพเป:นเครื่องมือในการพัฒนาความสามารถของกําลังคน
ยุทธศาสตร#ที่ 5 : การบริการจัดการความไม'สอดคลองระหว'างอุปสงค#และอุปทาน
เปBาประสงค :
1. ในระยะสั้ น มุ/ ง แก" ไ ขหรื อ บรรเทาปT ญ หาความไม/ ส อดคล" อ งของอุ ป สงคและอุ ป ทาน
เนื่องมาจากการขาดข"อมูลและ/หรือคุณภาพของแรงงานไม/ตรงกับความต"องการของสถาน
ประกอบการ
2. ในระยะยาวมุ/งพัฒนาการแนะแนวการศึกษาและแนะแนวอาชีพที่เป:นที่ต"องการของตลาด
มาเป:นเครื่องมือในการลดความไม/สอดคล"องของผู"สําเร็จการศึกษาตามความต"องการของ
ตลาดแรงงาน
คําสําคัญ
ความต"องการกําลังคน
ภาคอุตสาหกรรม
ภาคบริการ
ภาคเกษตร
สาขาที่จําเป:น
ความเป1นมา/หลักการและเหตุผล
สถานการณของประเทศไทยในปTจจุบันต"องเผชิญกับกระแสโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย/างรุนแรง รวดเร็ว
และซับซ"อนมากขึ้น รวมทั้งได"สร"างสภาพแวดล"อมทางเศรษฐกิจของโลกแบบใหม/ในศตวรรษที่ 21 ที่ประชากรจะ
เป: น ทรั พยากรที่ สํ า คั ญ ที่ สุ ดในการแข/ งขั น ในโลกเศรษฐกิ จ สมั ย ใหม/ เพราะประชากรเป: น ผู" ใช" เ ทคโนโลยี และ
วิทยาการสมั ยใหม/ ประกอบกับ การเปV ดประชาคมอาเซียนเมื่อป> พ.ศ. 2558 มี การเปV ดเสรีในการเคลื่อนย"า ย
แรงงาน ส/งผลให"ประเทศไทยต"องเตรียมความพร"อมให"แก/กําลังคนและพัฒนากําลังคนของประเทศให"สามารถ

ปรับตัว รองรับผลจากการเปลี่ยนแปลงได"อย/างเหมาะสม แต/ในช/วง 10 ป>ที่ผ/านมา พบว/าการผลิตกําลังคนยังคงไม/
สอดคล"องกับความต"องการของผู"ประกอบการในภาคการผลิตอุตสาหกรรมเปBาหมายต/างๆ
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได"ตระหนักและเห็นความสําคัญในเรื่องการผลิตและพัฒนากําลังคน
ของประเทศมาโดยตลอด จึงได"ร/วมกับมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ทําการศึกษาและ
ทบทวนความต"องการกําลังคน เพื่อรายงานข"อมูลสถานการณด"านการผลิตและพัฒนากําลังคน ทิศทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ ความต"องการกําลังคนและศักยภาพการผลิตของสถาบันการศึกษา เพื่อหาแนวทางวางแผนการผลิต
และพัฒนากําลังคนของประเทศให"ตอบสนองความต"องการของภาคการผลิตและบริการในบริบทที่เปลี่ยนแปลง
และสาขาที่เป:นความต"องการของภาคการผลิตและบริการในบริบทที่เปลี่ยนแปลงและสาขาที่เป:นความต"องการ/
จําเป:นของประเทศในอนาคต 5-10 ป>ข"างหน"าเพื่ออรองรับการแข/งขันที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
วัตถุประสงค#การวิจัย
1. เพื่อจัดทํารายงานและประมวลข"อมูลทุติยภูมิทุกรูปแบบที่เกี่ยวข"องกับสถานการณด"านการผลิตและ
พัฒนากําลังคนและทิศทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ในช/วงตั้งแต/การปฏิรูปการศึกษารอบที่สองที่ผ/านมา (พ.ศ.
2552-2561)
2. เพื่อศึกษาความต"องการกําลังคนและศักยภาพการผลิตของสถาบันการศึกษาของประเทศไทยและสาขา
ที่เป:นความต"องการ/ความจําเป:นของประเทศทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ
3. เพื่อศึกษาหาแนวทางการวางแผนและพัฒนากําลังคนของประเทศให"ตอบสนองความต"องการของภาค
การผลิตและบริการในบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป และสาขาที่เป:นความต"องการ/ความจําเป:นของประเทศในอนาคต
(5-10 ป> ข"างหน"า) เพื่อรองรับการแข/งขันที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
4. เพื่อให"ได"ข"อเสนอแนะในการทําแผนยุทธศาสตรและการขับเคลื่อนยุทธศาสตรในการผลิตและพัฒนา
กําลังคนไปสู/การปฏิบัติที่เป:นรูปธรรม
ขอบเขตของการวิจัย
1. ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข"องกับการศึกษาและพัฒนากําลังคนทั้งภายในประเทศและต/างประเทศให"รอบ
ด"านทุกมิติ
2. นํ าข" อมู ลสถานการณด" านการผลิต และพั ฒนากํ าลั งคนมาปรับ ข"อมูล การพยากรณใหม/ ตามทิ ศทาง
เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป โดยทําการศึกษา 4 สาขา ดังนี้
(1) สาขาที่เป:นเปBาหมายหลักในการพัฒนาประเทศ
(2) สาขาที่ขาดแคลนด"านอาชีวศึกษา
(3) สาขาที่จําเป:น คือ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (S&T) และสาขาที่ไม/ใช/วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
(Non-S&T)
(4) สาขาใหม/ที่ประเทศมีความต"องการ
ทฤษฎีที่ใชในการศึกษา/ที่เกี่ยวของ
คณะผู"วิจัยได"ทบทวนนโยบายของรัฐบาลปTจจุบัน และข"อมูลที่เกี่ยวข"องกับการผลิตและพัฒนาทรัพยากร
มนุ ษยของประเทศไทยและต/ า งประเทศ เพื่ อ ให" ท ราบถึ ง ภาพรวมก/ อ นนํ า ไปวิ เ คราะหและสั ง เคราะหข" อ มู ล
ตามลําดับวิธีการวิจัย โดยศึกษาข"อมูลดังต/อไปนี้
1. ยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป>
2. นโยบายที่เกี่ยวข"องกับการผลิตและพัฒนากําลังคนของประเทศไทย ได"แก/
2.1 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห/งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)

2.2 ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห/งชาติ ฉบับที่ 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"อเสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561)
2.9 พระราชบัญญัติการศึกษาแห/งชาติ พ.ศ. 2542 แก"ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553
2.10 แนวทางการเรียนรู"ในศตวรรษที่ 21
3. การศึกษาและการพัฒนากําลังคนในต/างประเทศ (สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี สหพันธรัฐแคนาดา
สาธารณรัฐเกาหลีใต" สาธารณรัฐสิงคโปร สหพันธรัฐมาเลเซีย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม) และสรุปภาพรวม
โครงสร"างทางการศึกษาของต/างประเทศ
วิธีการวิจัย
การศึกษานี้ใช"การประมาณการแนวโน"มเพื่อประกอบการวางแผนพัฒนาด"านกําลังคนของประเทศ โดยใช"
ข"อมูลของสํานักงานสถิติแห/งชาติและแบ/งประเภทอุตสาหกรรมของประเทศตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจของ TSIC
2009 การประมาณใช"วิธีการทําให"เรียบแบบเอกโพเนลเชียล (Exponential Smoothing) ผลการศึกษาแนวโน"ม
ของจํานวนแรงงานในอุตสาหกรรมเปBาหมายที่มีศักยภาพในการพัฒนาประเทศ (S-curve) และอุตสาหกรรมใหม/ที่
จะเกิดขึ้นในอนาคต (New S-curve)
การวิจัยใช"วิธีทางเศรษฐมิติเพื่อคาดประมาณอุปสงคและอุปทานของแรงงาน ซึ่งการพยากรณจํานวน
แรงงานในภาคเกษตรกรรม อุตสหกรรม และบริการ โดยใช"ข"อมูลการสํารวจสภาวะการทํางานของประชากร
(Labor Force Survey : LSF) รายป>ตั้งแต/ป> พ.ศ. 2536-2558 โดยช/วงแรกใช"วิธีการวิเคราะหโดยแบบจําลอง
(Autoregressive Integrated Moving Average Model (ARIMA)) ส/วนช/วงที่สองเป:นการพยากรณจํานวน
แรงงานในอีก 10 ป>ข"างหน"า คือ พ.ศ. 2559-2568 ใช"ข"อมูลกําลังแรงงานจาก LFS ร/วมกับข"อมูลประมาณการ
จํานวนประชากรด" วยโปรแกรม spectrum ที่พัฒนาโดยสถาบัน Avenir Health วิธีการประมาณการใช"
แบบจําลอง Quadratic regression และตรวจสอบค/าที่ได"จากการพยากรณให"สอดคล"องกับค/าคาดการณจํานวน
ประชากรและผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห/งชาติ
ผลการวิจัย
การคาดประมาณการผลิตและความต"องการกําลังคนเพื่อตอบสนองความต"องการในอนาคต (5-10 ป>
ข"างหน"า) เพื่อรองรับการแข/งขันที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยสรุปผลการเปรียบเทียบผลประมาณการอุปสงคและ
อุปทานของแรงงานได"ดังนี้
1) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พบว/าในป> 2563 สาขาสังคมศาสตร ธุรกิจ และกฎหมาย จะ
เป:นสาขาที่มีความต"องการแรงงานมากกว/ากําลังแรงงานที่มีอยู/จริงหรือเกิดอุปสงคส/วนเกินมากที่สุด และเป:นสาขา
ที่มีแนวดโน"มที่จะเกิดอุปสงคส/วนเกินสูงสุด 0.22 ล"านคน ในป> พ.ศ. 2568 รองลงมาคือ สาขาการบริการ สาเหตุ
ส/วนหนึ่งมาจากผู"เข"าศึษาในระดับปวช. มีแนวโน"มที่ลดลงส/งผลให"อัตราการขยายตัวของกําลังแรงงานในสาขาวิชา
ดังกล/าวมีน"อยกว/าอัตราการขยายตัวของความต"องการแรงงาน
2) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา พบว/าในป> พ.ศ. 2563 และ ป> พ.ศ.
2568 สาขาวิศวรกรรมศาสตร การผลิ ต ก/อสร"าง และสังคมศาสตร ธุรกิจ และกฎหมายเป: นสาขาที่ มีสัดส/ว น

จํานวนมากเมื่อเทียบกับสาขาวิชาอื่น แต/ความต"องการแรงงานมีสูงมากกว/ากําลังแรงงานที่สําเร็จการศึกษาใน
ระดับ ปวส. หรืออนุปริญา ส/วนสาขาที่มีกําลังแรงงานมากกว/าความต"องการ เช/น สาขาเกษตรศาสตร
3) ระดับปริญญาตรี พบว/าในป> พ.ศ. 2563 สาขาวิชาเกษตรศาสตรเป:นสาขาที่มีความต"องการแรงงาน
มากกว/ากําลังแรงงาน ในป> พ.ศ. 2568 สาขาวิทยาศาสตรและคอมพิวเตอรมีความต"องการแรงงานสูงกว/ากําลัง
แรงงาน นอกจากนี้สาขาวิชาที่กําลังแรงงานยังไม/เพียงพอต/อความต"องการแรงงาน ได"แก/ สาขามนุษยศาสตรและ
ศิลปกรรมศาสตร สาขาสุขภาพและสวัสดิการและสาขาการบริการ ส/วนสาขาวิชาการศึกษา สาขาสังคมศาสตร
ธุรกิจและกฎหมาย และสาขาวิศวกรรมศาสตรการผลิต และก/อสร"าง เป:นสาขาวิชาที่มีกําลังแรงงานส/วนเกินใน
ตลาดแรงงานเป:นจํานวนมาก
4) ระดับสูงกว/าปริญญาตรี พบว/าในป> พ.ศ. 2563 และป> 2568 สาขาวิชาการศึกษาเป:นสาขาวิชาที่มี
ความต"องการแรงงานส/วนเกินสูงสุดเมื่อเปรียบเทียบกับสาขาวิชาอื่นๆ ส/วนสาขาสังคมศาสตร ธุรกิจ และกฎหมาย
เป:นสาขาที่มีอัตราการขยายตัวของกําลังแรงงานมากกว/าความต"องการแรงงานส/งผลให"เกิดกําลังแรงงานส/วนเกิน
การวางแผนการผลิ ต กํ า ลั งคนและการพั ฒ นาคุ ณภาพการศึ กษาควรสอดรั บ กั บ ทิ ศทางในการพั ฒ นา
ประเทศในระยะ 20 ป> และตามกรอบวิสัยทัศนและเปBาหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 12 ที่ให"
ความสําคัญกับการกําหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ/งสู/การเปลี่ยนผ/านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได"ปานกลาง
ไปสู/ประเทศที่มีรายได"สูง โดยต"องมีการกําหนดเป:นยุทธศาสตรเพื่อนําไปขับเคลื่อนการผลิตและพัฒนากําลังคน
ไปสู/การปฏิบัติที่เป:นรูปธรรม ดังนี้
ยุทธศาสตร#ที่ 1 : ปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับการศึกษาใหเป1นที่ยอมรับ
เปBาประสงค :
เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนทุกระดับให"สูงกว/าเกณฑมาตรฐาน โดยเฉพาะ
วิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และภาษาอังกฤษให"อยู/ในระดับมาตรฐานสากล
ยุทธศาสตร#ที่ 2 : ยกระดับคุณภาพการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาใหมีมาตรฐานสอดคลองกับ
ความตองการของสาขาการเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ
เปBาประสงค :
เพื่ อ ให" ผู" สํ า เร็ จ การศึ ก ษาในระดั บ อาชี ว ศึ ก ษาและระดั บ อุ ด มศึ ก ษา มี คุ ณ ภาพหรื อ
ความสามารถสอดคล"องกับความต"องการของภาคการผลติและบริการต/างๆ เพิ่มขึ้นทุกป>
ยุทธศาสตร#ที่ 3 : การเพิ่มจํานวนและคุณภาพผูสําเร็จการศึกษาสายอาชีวศึกษา โดยเฉพาะดาน S&T
เปBาประสงค :
เพื่ อเพิ่มจํ า นวนและสมรรถนะของผู"สํ า เร็จ การศึกษาสายอาชี ว ศึ กษา โดยเฉพาะการเพิ่ ม
จํานวนผู"สําเร็จการศึกษาสายอาชีวศึกษาในด"าน S&T เพื่อให"เพียงพอต/อความต"องการ
ยุทธศาสตร#ที่ 4 : การนําระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพมาพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร
เปBาประสงค :
เพื่อใช"ระบบคุณวุฒิวิชาชีพเป:นเครื่องมือในการพัฒนาความสามารถของกําลังคน
ยุทธศาสตร#ที่ 5 : การบริการจัดการความไม'สอดคลองระหว'างอุปสงค#และอุปทาน
เปBาประสงค :
1. ในระยะสั้ น มุ/ ง แก" ไ ขหรื อ บรรเทาปT ญ หาความไม/ ส อดคล" อ งของอุ ป สงคและอุ ป ทาน
เนื่องมาจากการขาดข"อมูลและ/หรือคุณภาพของแรงงานไม/ตรงกับความต"องการของสถาน
ประกอบการ
2. ในระยะยาวมุ/งพัฒนาการแนะแนวการศึกษาและแนะแนวอาชีพที่เป:นที่ต"องการของตลาด
มาเป:นเครื่องมือในการลดความไม/สอดคล"องของผู"สําเร็จการศึกษาตามความต"องการของ
ตลาดแรงงาน
อภิปรายผล
จากผลการศึกษาทั้งข"อมูลเชิงสถิติการศึกษา ผลการสํารวจความต"องการกําลังคนในกลุ/มภาคการผลิตและ
บริการ และสาขาที่เป:นความต"องการ/ความจําเป:นของประเทศ การศึกษานโยบายต/างๆ ที่เกี่ยวข"องกับการพัฒา
กําลังคน รวมทั้งการศึกษาด"านความไม/สอดคล"องระหว/างอุปสงคและอุปทานแรงงาน การคาดประมาณความ

ต"องการแรงงาน พบว/า ประเทศไทยมีปTญหาความไม/สอดคล"องระหว/างความต"องการแรงงานและอุปทานแรงงาน
ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ซึ่งปTญหาเหล/านี้ล"วนมีจุดเริ่มต"นมาจากภาคการศึกษา ทําให"ต"องมีการหาแนวทางใน
การวางแผนหรือกําหนดทิศทางการผลิตและพัฒนากําลังคนเพื่อลดช/องว/างของความไม/สมดุล ลดต"นทุนการผลิต
การสูญเสียทรัพยากรในการวางแผนการศึกษาให"กับสถานศึกษาในสังกัด เพื่อให"สถานศึกษาผลิตนักเรียนนักศึกษา
ในสาขาวิชาที่สอดคล"องและตอบสนองความต"องการด"านเศรษฐกิจของประเทศและภูมิภาค โดยเน"นการลดผู"เรียน
ในบางสาขาที่เป:นที่ต"องการและขาดแคลนทางด"านวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมทั้งนําไปใช"เป:นแนวทางการ
กําหนดหลักสูตรร/วมกับหน/วยงานที่เกี่ยวข"อง โดยต"องเน"นหลักสูตรที่ตอบสนองทั้งเศรษฐกิจหลักของประเทศและ
เศรษฐกิจของท"องถิ่น หรืออาจจะมีการเปVดสาขาใหม/ที่สะท"อนถึงความต"องการในอนาคต
ขอเสนอแนะ
การผลิตกําลังคนเพื่อตอบสนองความต"องการของผู"ประกอบการหรือภาคเศรษฐกิจไม/ได"ขึ้นอยู/กับด"าน
ปริมาณเท/านั้น แต/ต"องคํานึงถึงด"านคุณภาพด"วย สถาบันการศึกษาจึงควรเร/งดําเนินการเพิ่มคุณภาพของผู"เรียน
เพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงาน โดยพัฒนาให"ผู"สําเร็จการศึกษาสาขาอาชีวศึกษาทั้งระดับ ปวช. และ ปวส. มีสมรรถนะ
สอดคล"องกับการทํางาน และมีความสามารถในสาขาอาชีพสูงทั้งด"านความรู"และประสบการณ ตลอดจนมีทัศนคติ
ที่พึงประสงคในตลาดแรงงาน การเรียนการสอนต"องเน"นการปฏิบัติเป:นสัดส/วนที่สูงเนื่องจากต"องไปประกอบ
วิชาชีพ ไม/ใช/ศึกษามาเพื่อเรียนต/อ ซึ่งปกติก็มีสัดส/วนที่น"อยอยู/แล"ว ดังนั้นควรมีมาตรการหลักให"ผู"สําเร็จ ปวช.
และ ปวส. เข"าสู/ตลาดแรงงานให"ได"มากที่สุด เช/น การส/งเสริมมาตรการเรียนอาชีวศึกษาพร"อมมีงานทํา ผ/านระบบ
ทวิภาคีหรือการเรียนพร"อมกับการทํางานในสถานประกอบการ ซึ่งจําเป:นที่สถาบันการศึกษากับสถานประกอบการ
ต"องมีความร/วมมือกันเป:นอย/างดี

