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และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ
สิ่งพิมพ์ สกศ.
ISBN
พิมพ์ครั้งที่ 1
จำนวน
ผู้จัดพิมพ์เผยแพร่

ผู้พิมพ์
พิมพ์ที่

อันดับที่ 30/2559
978-616-395-776-4
ตุลาคม 2559
1,000 เล่ม
กลุ่มยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
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สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
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คำนำ
สถานการณ์ของประเทศไทยในปัจจุบันต้องเผชิญกับกระแสโลกที่มีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรุนแรง รวดเร็ว และซับซ้อนมากขึ้น รวมทั้งได้สร้างสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจของโลก
แบบใหม่ในศตวรรษที่ 21 ทีป่ ระชากรจะเป็นทรัพยากรทีส่ ำคัญทีส่ ดุ ในการแข่งขันในโลกเศรษฐกิจ
สมั ย ใหม่ เพราะประชากรเป็ น ผู้ ใช้ เ ทคโนโลยี แ ละวิ ท ยาการสมั ย ใหม่ ประกอบกั บ การเปิ ด
ประชาคมอาเซียนเมื่อปี พ.ศ. 2558 มีการเปิดเสรีในการเคลื่อนย้ายแรงงาน ส่งผลให้ประเทศไทย
ต้องเตรียมความพร้อมให้แก่กำลังคนและพัฒนากำลังคนของประเทศให้สามารถปรับตัว รองรับ
ผลจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม แต่ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา พบว่าการผลิตกำลังคนยังคง
ไม่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการในภาคการผลิตอุตสาหกรรมเป้าหมายต่างๆ
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้ตระหนักและเห็นความสำคัญในเรื่องการผลิตและ
พั ฒ นากำลั ง คนของประเทศมาโดยตลอด จึ ง ได้ ร่ ว มกั บ มู ล นิ ธิ ส ถาบั น วิ จั ย เพื่ อ การพั ฒ นา
ประเทศไทย (TDRI) ทำการศึ ก ษาและทบทวนความต้ อ งการกำลั ง คนเพื่ อ รายงานข้ อ มู ล
สถานการณ์ด้านการผลิตและพัฒนากำลังคน ทิศทางเศรษฐกิจของประเทศ ความต้องการ
กำลังคนและศักยภาพการผลิตของสถาบันการศึกษา เพื่อหาแนวทางวางแผนการผลิตและพัฒนา
กำลั ง คนของประเทศให้ ต อบสนองความต้ อ งการของภาคการผลิ ต และบริ ก ารในบริ บ ทที่
เปลี่ยนแปลงและสาขาที่เป็นความต้องการ/จำเป็นของประเทศในอนาคต 5-10 ปีข้างหน้าเพื่อ
รองรับการแข่งขันที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ขอขอบคุณคณะนักวิจัย ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ที่
เกี่ยวข้องที่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลและข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ทำให้รายงานฉบับนี้
มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ที่เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วน จะสามารถใช้เป็น
ประโยชน์ จ ากรายงานฉบั บ นี้ ใ นการพั ฒ นาการศึ ก ษา และการวางแผนการจั ด การศึ ก ษาให้
สอดคล้องกับความต้องการทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ส่งผลต่อการสร้างขีดความสามารถ
ในการพัฒนาประเทศในภาพรวมต่อไป 

(นายกมล รอดคล้าย)
เลขาธิการสภาการศึกษา
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บทสรุปผู้บริหาร
ประเทศไทยต้องเผชิญกับกระแสการเปลีย่ นแปลงทีส่ ำคัญทัง้ ภายนอกและภายในประเทศทีป่ รับเปลีย่ น
เร็วและซับซ้อนมากยิ่งขึ้น อาจก่อให้เกิดโอกาสและความเสี่ยงต่อการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะการเปิด
ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.2558 ที่จะมีการเปิดเสรีในการเคลื่อนย้ายแรงงาน จึงจำเป็นต้องเร่งการเตรียม
ความพร้อมให้แก่กำลังคนของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงได้อย่างเหมาะสม 

รวมทั้งประเทศไทยยังเผชิญความท้าทายในการเข้าสู่ยุคเทคโนโลยีและการสื่อสาร ทำให้ประเทศไทยต้อง
เร่งพัฒนาและเพิ่มทักษะ และมาตรฐานฝีมือแรงงาน ให้พร้อมเป็นแรงงานของภูมิภาคอาเซียนเพื่อสร้างโอกาส
ที่ดีกว่าการลดเงื่อนไขให้ผู้ประกอบการนำเข้าแรงงานต่างชาติเข้ามาทดแทน ดังนั้นจึงควรมีการวางแผนพัฒนา
คุ ณ ภาพการศึ ก ษาและพั ฒ นากำลั ง คนให้ ส อดรั บ กระแสการเปลี่ ย นแปลงที่ เ กิ ด ขึ้ น ภายนอกประเทศ 

และสอดคล้องกับทิศทางในการพัฒนาประเทศในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 

รวมทั้งนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ของประเทศ
การวางแผนด้ า นการพั ฒ นากำลั ง คนให้ ส ามารถรองรั บ การพั ฒ นาในภาคอุ ต สาหกรรมหลั ก 

คือ ภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่เศรษฐกิจ
ต้องมีการทบทวนความต้องการกำลังคนเพื่อวางแผนการผลิตและพัฒนากำลังคนในภาพรวมของประเทศ 

เพือ่ ตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาและพัฒนานโยบายต่างๆ ในบริบททีเ่ ปลีย่ นแปลงไปเป็นส่วนสำคัญสำหรับผูท้ มี่ ี
ส่วนเกี่ยวข้องในภาคส่วนต่างๆ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษาของประเทศไทยให้ประสบ
ผลสำเร็จ โดยการศึกษาทบทวนนี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา คือ
1. เพื่อจัดทำรายงานและประมวลข้อมูลทุติยภูมิทุกรูปแบบที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ด้านการผลิต
และพัฒนากำลังคนและทิศทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ในช่วงตั้งแต่การปฏิรูปการศึกษารอบที่สองที่ผ่านมา
(พ.ศ.2552-2561)
2. เพื่อศึกษาความต้องการกำลังคนและศักยภาพการผลิตของสถาบันการศึกษาของประเทศไทย
และสาขาที่เป็นความต้องการ/ความจำเป็นของประเทศทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ
3. เพื่ อ ศึ ก ษาหาแนวทางวางแผนการผลิ ต และพั ฒ นากำลั ง คนของประเทศให้ ต อบสนองความ
ต้องการของภาคการผลิตและบริการในบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป และสาขาที่เป็นความต้องการ/ความจำเป็น
ของประเทศในอนาคต (5-10 ปี ข้างหน้า) เพื่อรองรับการแข่งขันที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
4. เพื่อให้ข้อเสนอแนะในการทำแผนยุทธศาสตร์และการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในการผลิตและ
พัฒนากำลังคนไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม
การศึกษาเริ่มจากการทบทวนนโยบายและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
และสถานการณ์แรงงานและการผลิตกำลังคนของประเทศไทย เพื่อทบทวนสภาพแวดล้อมด้านกำลังคนของ
ประเทศไทยให้ครอบคลุมทุกมิติ ขั้นตอนต่อไปได้ทำการทบทวนวิธีการวางแผนด้านกำลังคนของต่างประเทศ
และนำมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับบริบทของประเทศไทยสำหรับการประมาณการความต้องการกำลังคนใน
อนาคตของประเทศก่อนที่จะนำผลการประมาณการความต้องการที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์ด้าน
การวางแผนกำลังคนของประเทศให้เกิดเป็นรูปธรรม สำหรับบทสรุปที่สำคัญของการศึกษามีดังนี้
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สถานการณ์ด้านการผลิตและพัฒนากำลังคน ในช่วงตั้งแต่การปฏิรูปการศึกษารอบที่สอง
ที่ผ่านมา (พ.ศ. 2552-2561)
สำหรับสถานการณ์การผลิตกำลังคนในปีการศึกษา 2556 ที่ผ่านมา มีจำนวนนักเรียนนักศึกษา
ทั้งหมด 14,582,110 คน ส่วนใหญ่เป็นสถานศึกษาของรัฐ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 80.8 ซึ่งในแต่ละระดับ
การศึกษาจะมีสัดส่วนของประเภทสถานศึกษาของรัฐและของเอกชนอยู่ที่ประมาณ 80 : 20 ยกเว้นระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษามีสัดส่วนของประเภทสถานศึกษาของรัฐและของเอกชนอยู่ที่ 

66 : 34 ซึ่งจำนวนนักเรียน นักศึกษา ประเภทอาชีวศึกษาที่สังกัดกระทรวงศึกษาธิการนั้น มีจำนวนทั้งสิ้น
978,317 คน กำลังศึกษาอยู่ในระดับ ปวช. จำนวน 685,016 คน ระดับ ปวส. จำนวน 293,301 คน 

โดยหลักสูตร/ประเภทวิชาที่มีผู้เรียนมากที่สุด ได้แก่ ช่างอุตสาหกรรม และพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ 

มีจำนวนผู้เรียนทั้งในระดับ ปวช. และปวส. ของแต่ละสาขาจำนวนมากกว่า 400,000 คน รองลงมา คือ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีจำนวนผู้เรียน ทั้งหมด 25,387 คน
ส่วนระดับอุดมศึกษานั้นสามารถแบ่งออกเป็นสองกลุ่มใหญ่ ได้แก่ ระดับปริญญาตรี (ปริญญาบัณฑิต)
และระดับสูงกว่าปริญญาตรี (บัณฑิตศึกษา) เมื่อพิจารณาเฉพาะในระดับปริญญาตรี พบว่า ปีการศึกษา 2558
มี จ ำนวนนิ สิ ต นั ก ศึ ก ษา ทั้ ง หมด 1,802,787 คน ส่ ว นใหญ่ จ ะเรี ย นในหลั ก สู ต ร/ประเภทวิ ช าในสาย
สังคมศาสตร์ ได้แก่ สังคมศาสตร์ บริหารธุรกิจ และกฎหมาย มนุษยศาสตร์และศิลปศาสตร์ โดยจำนวน
ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาในปีการศึกษา 2558 นั้น ในระดับปริญญาตรี จำนวน 262,089 คน 

ส่วนใหญ่สำเร็จการศึกษาในสายสังคมศาสตร์ บริหารธุรกิจ และกฎหมาย รองลงมา ได้แก่ วิศวกรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์ และการศึกษา ส่วนในระดับการศึกษาอื่นๆ เช่น ในระดับปริญญาโท และปริญญาเอกนั้น
มีผู้สำเร็จการศึกษาในสายสังคมศาสตร์ บริหารธุรกิจ และกฎหมายมากที่สุดเช่นเดียวกันกับระดับปริญญาตรี
ในระดับปริญญาโทสาขาที่สำเร็จการศึกษารองลงมา คือ สาขาการศึกษา ส่วนในระดับปริญญาเอกนั้น สาขา
ที่มีผู้สำเร็จการศึกษาในลำดับรองลงมา ได้แก่ สาขาวิทยาศาสตร์ และสาขาการศึกษา
สำหรับการผลิตกำลังคนในเชิงคุณภาพนั้น พบว่า ผลการประเมินผู้สำเร็จการศึกษาเชิงคุณภาพ
ของไทย โดยผลการประเมินผลนักเรียนระดับนานาชาติ ในปี พ.ศ. 2555 พบว่า ประเทศที่มีผลการประเมินสูง
ส่วนใหญ่เป็นประเทศในเอเซียและเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ แต่สำหรับประเทศไทย มาเลเซีย และประเทศ
อินโดนีเซีย ยังไม่สามารถเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านเหล่านั้นเพราะยังมีผลการประเมินที่จัดอยู่ในกลุ่มต่ำกว่า
ค่ า เฉลี่ ย ของ OECD ด้ า นผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น ระดั บ ประถมศึ ก ษาและมั ธ ยมศึ ก ษาซึ่ ง ทางสถาบั น
การทดสอบทางการศึกษาได้ประเมินผล ในปีการศึกษา 2552-2556 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน
วิชา คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา และวิทยาศาสตร์ ทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาไม่ถึง
ร้อยละ 50 โดยวิชาที่ยังอ่อน คือ วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

โครงการศึกษาเพื่อทบทวนความต้องการกำลังคนเพื่อใช้วางแผนการผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ

การคาดประมาณการผลิตและความต้องการกำลังคนเพื่อตอบสนองความต้องการในอนาคต
(5-10 ปี ข้างหน้า) เพื่อรองรับการแข่งขันที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
คณะวิจัยได้ใช้วิธีทางเศรษฐมิติเพื่อคาดประมาณอุปสงค์และอุปทานของแรงงาน ซึ่งการพยากรณ์
จำนวนแรงงานในภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และบริการ โดยใช้ข้อมูลการสำรวจภาวะการทำงานของ
ประชากร (Labor Force Survey : LFS) รายปีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 – 2558 โดยช่วงแรกใช้วิธีการวิเคราะห์
โดยแบบจำลอง (Autoregressive Integrated Moving Average Model (ARIMA)) ส่วนช่วงที่สองเป็น
การพยากรณ์จำนวนแรงงานในอีก 10 ปีข้างหน้า คือ พ.ศ. 2559 – 2568 ใช้ข้อมูลกำลังแรงงานจาก LFS 

ร่วมกับข้อมูลประมาณการจำนวนประชากรด้วยโปรแกรม spectrum ที่พัฒนาโดยสถาบัน Avenir Health
วิธีการประมาณการใช้แบบจำลอง Quadratic regression และตรวจสอบค่าที่ได้จากการพยากรณ์ให้
สอดคล้องกับค่าคาดการณ์จำนวนประชากรและผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของสำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยสรุปผลการเปรียบเทียบผลประมาณการอุปสงค์และอุปทานของ
แรงงานได้ดังนี้
1) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
ผลการคาดประมาณอุปสงค์และอุปทานของแรงงานในระดับปวช. พบว่าในปี พ.ศ. 2563 สาขา
สังคมศาสตร์ ธุรกิจ และกฎหมาย จะเป็นสาขาที่มีความต้องการแรงงานมากกว่ากำลังแรงงานที่มีอยู่จริง 

หรือเกิดอุปสงค์ส่วนเกินมากที่สุด และเป็นสาขาที่มีแนวโน้มที่จะเกิดอุปสงค์ส่วนเกินสูงสุดถึง 0.22 ล้านคน 

ในปี พ.ศ. 2568 รองลงมาคือ สาขาการบริการ สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากผู้เข้าศึกษาในระดับปวช. มีแนวโน้ม
ที่ลดลงส่งผลให้อัตราการขยายตัวของกำลังแรงงานในสาขาวิชาดังกล่าวมีน้อยกว่าอัตราการขยายตัวของ
ความต้องการแรงงาน จึงทำให้กำลังแรงงานไม่เพียงพอต่อความต้องการ นอกจากนี้สาขาที่มีความต้องการ
แรงงานในระดั บ ปวช. มากกว่ า กำลั ง แรงงานที่ มี อ ยู่ ใ นตลาดได้ แ ก่ สาขาการศึ ก ษา สาขาเกษตรศาตร์ 

และสาขาสุ ขภาพและสวัสดิการ ในขณะที่ ส าขาวิ ท ยาศาสตร์ และคอมพิ ว เตอร์ มี ก ำลั ง แรงงานมากกว่ า
ความต้องการแรงงานส่งผลให้เกิดอุปทานส่วนเกินในตลาดแรงงาน เนื่องจากเป็นสาขาที่มีผู้สำเร็จการศึกษา
มากกว่าความต้องการของแรงงานในตลาด ส่วนสาขาวิศวกรรมศาสตร์ การผลิต และการก่อสร้างเป็นสาขาที่มี
อุปทานส่วนเกินมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับสาขาวิชาอื่นๆ 
2) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ผลการคาดประมาณอุปสงค์และอุปทานของแรงงานในระดับปวส. หรืออนุปริญญา พบว่า ในปี
พ.ศ. 2563 และ ปี พ.ศ. 2568 สาขาวิศวกรรมศาสตร์ การผลิต ก่อสร้าง และสังคมศาสตร์ ธุรกิจ และ
กฎหมายเป็นสาขาที่มีสัดส่วนจำนวนมากเมื่อเทียบกับสาขาวิชาอื่น แต่ความต้องการแรงงานมีสูงมากกว่ากำลัง
แรงงานที่สำเร็จการศึกษาในระดับปวส. หรืออนุปริญญา จึงส่งผลให้เกิดอุปสงค์ส่วนเกินในตลาดแรงงานระดับ
ปวส. หรืออนุปริญญา และเกิดอุปสงค์ส่วนเกินจำนวนที่มากกว่าสาขาวิชาอื่น แสดงให้เห็นว่าแม้สาขาวิชานี้
มีผู้ศึกษาในระดับปวส. หรืออนุปริญญา เป็นจำนวนมากนั้นยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดแรงงาน
ส่วนสาขาวิชาที่มีกำลังแรงงานมากกว่าความต้องการแรงงานหรือเกิดอุปทานส่วนเกิน เป็นสาขาวิชาที่มีสัดส่วน
จำนวนแรงงานและกำลังแรงงานไม่สงู เช่น สาขาเกษตรศาสตร์มอี ปุ ทานแรงงานส่วนเกินเท่ากับ 0.004 ล้านคน 

ในปี พ.ศ. 2563 และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเป็น 0.007 ล้านคน ในปี พ.ศ. 2568 

ค

ง

โครงการศึกษาเพื่อทบทวนความต้องการกำลังคนเพื่อใช้วางแผนการผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ

3) ระดับปริญญาตรี
		 ผลการคาดประมาณอุปสงค์และอุปทานของตลาดแรงงานระดับปริญญาตรีพบว่า ในปี พ.ศ. 2563 

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์เป็นสาขาวิชาทีค่ วามต้องการแรงงานมีมากกว่ากำลังแรงงาน เนือ่ งจากอัตราการขยายตัว
ของความต้องการแรงงานในสาขาเกษตรศาสตร์เพิ่มขึ้นแต่อัตราการขยายตัวของกำลังแรงงานลดลงจึงส่งผล
ให้ความต้องการแรงงานส่วนเกินมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ในปี พ.ศ. 2568 สาขาวิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์
มี ค วามต้ อ งการแรงงานที่ สู ง กว่ า กำลั ง แรงงานในปี พ.ศ. 2563 และมี อั ต ราการขยายตั ว ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ทั้ ง
ความต้องการแรงงานและกำลังแรงงานแต่อัตราการขยายตัวของความต้องการแรงงานมีสูงกว่ากำลังแรงงาน
จึงส่งผลให้เกิดความต้องการแรงงานเพิ่มสูงขึ้นในปี พ.ศ. 2568 นอกจากนี้สาขาวิชาที่กำลังแรงงานยังไม่เพียง
ต่ อ ความต้ อ งการแรงงานได้ แ ก่ สาขามนุ ษ ยศาสตร์ แ ละศิ ล ปกรรมศาสตร์ สาขาสุ ข ภาพและสวั ส ดิ ก าร 

และสาขาการบริการ ส่วนสาขาวิชาการศึกษา สาขาสังคมศาสตร์ธรุ กิจและกฎหมาย และสาขาวิศวกรรมศาสตร์ 

การผลิต และก่อสร้าง เป็นสาขาวิชาที่มีกำลังแรงงานส่วนเกินในตลาดแรงงานเป็นจำนวนมากเพราะอัตรา
การขยายตัวของกำลังแรงงานเพิ่มสูงขึ้นมากกว่าความต้องการแรงงานที่แท้จริง ส่งผลให้ภาพรวมของตลาด
แรงงานในระดับปริญญาตรีมีแนวโน้มที่จะเกิ ด อุ ป ทานส่ ว นเกิ น เท่ า กั บ 0.74 ล้ า นคน ในปี พ.ศ. 2563 

และเพิ่ ม ขึ้ น เป็ น 2.25 ล้ า นคน ในปี พ.ศ. 2568 โดยสาขาวิ ช าที่ มี ก ำลั ง แรงงานส่ ว นเกิ น มากที่ สุ ด คื อ 

สาขาสังคมศาสตร์ ธุรกิจ และกฎหมาย 
4) ระดับสูงกว่าปริญญาตรี
ผลการคาดประมาณอุปสงค์และอุปทานของแรงงานระดับสูงกว่าปริญญาตรีพบว่า ภาพรวม
ความต้องการแรงงานในปี พ.ศ. 2563 และปี พ.ศ. 2568 มีมากกว่ากำลังแรงงานในตลาดแรงงาน โดยใน
ปี พ.ศ. 2563 สาขาวิชาการศึกษามีความต้องการแรงงานส่วนเกินมากที่สุดเท่ากับ 0.15 ล้านคน และ
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเป็น 0.43 ล้านคน ในปี พ.ศ. 2568 สาขาวิชาการศึกษาเป็นสาขาวิชาที่มีความต้องการ
แรงงานส่ ว นเกิ น สู ง สุ ด เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ สาขาวิ ช าอื่ น ๆ ส่ ว นสาขาวิ ท ยาศาสตร์ แ ละคอมพิ ว เตอร์ มี
ความต้องการแรงงานส่วนเกินเท่ากับ 0.03 ล้านคน ในปี พ.ศ. 2563 และปี พ.ศ. 2568 กำลังแรงงานใน
สาขาสุขภาพและสวัสดิการมีแนวโน้มที่จะมากกว่าความต้องการแรงงานโดยมีกำลังแรงงานส่วนเกินเท่ากับ
0.006 ล้านคน ในปี พ.ศ. 2563 และเพิ่มขึ้นเป็น 0.032 ล้านคน ในปี พ.ศ. 2568 ส่วนสาขาสังคมศาสตร์
ธุรกิจ และกฎหมาย เป็นสาขาที่มีอัตราการขยายตัวของกำลังแรงงานมากกว่าความต้องการแรงงานส่งผล
ให้เกิดกำลังแรงงานส่วนเกินในปี พ.ศ. 2563 เท่ากับ 0.02 ล้านคน และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเป็น 0.05 ล้านคน 
ในปี พ.ศ. 2568 เนื่องจากเป็นสาขาวิชาที่มีสัดส่วนผู้เลือกศึกษาในระดับสูงกว่าปริญญาตรี
สูงที่สุดส่งผลให้สาขาสังคมศาสตร์ ธุรกิจ และกฎหมาย เป็นสาขาที่มีกำลังแรงงานส่วนเกินมากที่สุดใน
การศึกษาความต้องการแรงงานในอุตสาหกรรมที่เป็นเป้าหมายหลักในการพัฒนาประเทศยังมีข้อจำกัดของ
ข้อมูลที่นำมาวิเคราะห์ การศึกษานี้จึงใช้การประมาณการแนวโน้มเพื่อใช้ประกอบการวางแผนพัฒนาด้าน
กำลังคนของประเทศ โดยใช้ข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติและแบ่งประเภทอุตสาหกรรมของประเทศตาม
กิจกรรมทางเศรษฐกิจของ TSIC 2009 การประมาณใช้วิธีการทำให้เรียบแบบเอกโพเนลเชียล (Exponential
Smoothing) ผลการศึกษาแนวโน้มของจำนวนแรงงานในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีศักยภาพในการพัฒนา
ประเทศ (S-curve) และอุตสาหกรรมใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต (New S-curve) พบว่า ในภาพรวมยังคงมี
แนวโน้มจำนวนแรงงานที่เพิ่มขึ้นตามการเติบโตของเศรษฐกิจในสถานการณ์ปกติที่ไม่มีวิกฤตการทางเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มการขยายตัวของจำนวนแรงงานมากที่สุด ได้แก่ อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและ
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เคมีชีวภาพ อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ และอุตสาหกรรมดิจิตอล โดยมีอัตราการเจริญเติบโตร้อยละ
11.62 ร้อยละ 9.74 และร้อยละ 9.55 ต่อปี ตามลำดับในปี พ.ศ. 2568 แนวโน้มของสัดส่วนจำนวนแรงงาน
ส่วนใหญ่อยู่ที่อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารจำนวน 2,425,661 คน สาเหตุอาจเกิดจากการที่อุตสาหกรรม
แปรรูปอาหารส่วนใหญ่ยังเน้นการใช้กำลังแรงงานในการผลิตมากกว่าการใช้เทคโนโลยีเข้ามาทดแทนแรงงาน
เนื่องจากข้อมูลที่นำมาวิเคราะห์มีอยู่อย่างจำกัดผลลัพธ์ที่ได้อาจมีความคลาดเคลื่อนสูง การนำไปใช้ควร
พิจารณาปัจจัยอื่นที่มีผลกระทบต่อการวางแผนด้านกำลังคนประกอบด้วย

ข้อเสนอแนะ
จากผลการศึกษาทั้งข้อมูลเชิงสถิติการศึกษา ผลการสำรวจความต้องการกำลังคนในกลุ่มภาคการผลิต
และบริการ และสาขาที่เป็นความต้องการ/ความจำเป็นของประเทศ การศึกษานโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนากำลังคน รวมทั้งการศึกษาด้านความไม่สอดคล้องระหว่างอุปสงค์และอุปทานแรงงาน การคาด
ประมาณความต้องการแรงงาน พบว่า ประเทศไทยมีปัญหาความไม่สอดคล้องระหว่างความต้องการแรงงาน
และอุปทานแรงงานทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ซึ่งปัญหาเหล่านี้ล้วนมีจุดเริ่มต้นมาจากภาคการศึกษา ทำให้
ต้องมีการหาแนวทางในการวางแผนหรือกำหนดทิศทางการผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อลดช่องว่างของ
ความไม่สมดุล ลดต้นทุนการผลิต และการสูญเสียทรัพยากรในการวางแผนการศึกษาให้กับสถานศึกษาใน
สังกัด เพื่อให้สถานศึกษาผลิตนักเรียนนักศึกษาในสาขาวิชาที่สอดคล้องและตอบสนองความต้องการด้าน
เศรษฐกิจของประเทศและภูมิภาค โดยเน้นการลดผู้เรียนในบางสาขาและระดับการศึกษา โดยเฉพาะในสาขา
ทางด้ า นสั ง คมศาสตร์ และเพิ่ ม ผู้ เรี ย นในสาขาที่ เ ป็ น ที่ ต้ อ งการและขาดแคลนทางด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี รวมทั้งนำไปใช้เป็นแนวทางการกำหนดหลักสูตรร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยต้องเน้นหลักสูตร
ที่ตอบสนองทั้งเศรษฐกิจหลักของประเทศและเศรษฐกิจของท้องถิ่น หรืออาจจะมีการเปิดสาขาใหม่ที่สะท้อน
ถึงความต้องการในอนาคต 
การตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการหรือภาคเศรษฐกิจไม่ได้ขึ้นอยู่กับด้านปริมาณเท่านั้น
แต่ต้องคำนึงถึงด้านคุณภาพด้วย สถาบันการศึกษาจึงควรเร่งดำเนินการเพิ่มคุณภาพของผู้เรียนเพื่อเพิ่มผลิต
ภาพแรงงาน โดยพัฒนาให้ผู้สำเร็จการศึกษาสาขาอาชีวศึกษาทั้งระดับ ปวช. และ ปวส. มีสมรรถนะสอดคล้อง
กับการทำงาน และมีความสามารถในสาขาอาชีพสูงทั้งด้านความรู้และประสบการณ์ ตลอดจนมีทัศนคติ
ที่พึงประสงค์ในตลาดแรงงาน การเรียนการสอนต้องเน้นการปฏิบัติเป็นสัดส่วนที่สูงเนื่องจากต้องไปประกอบ
วิชาชีพ ไม่ใช่ศึกษามาเพื่อเรียนต่อ ซึ่งปกติก็มีสัดส่วนที่น้อยอยู่แล้ว ดังนั้นควรมีมาตรการหลักให้ผู้สำเร็จ ปวช.
และ ปวส. เข้าสู่ตลาดแรงงานให้ได้มากที่สุด เช่น การส่งเสริมมาตรการเรียนอาชีวศึกษาพร้อมมีงานทำ 

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

สติปัญญาปกติหรือผู้ที่มีร่างกายและสติปัญญาไม่ปกติก็ตาม ทุกคนได้รับ “สิทธิ” เท่าเทียมกันตามรัฐธรรมนูญ
ฉบับปัจจุบัน พ.ศ. 2559 อย่างน้อย 12+2 ปี แต่ที่สำคัญนอกเหนือจากที่ประเทศชาติจะต้องรับผิดชอบ 

ผลิตคนดี คนเก่ง แล้วผู้ที่จบจากระบบการศึกษาที่ต้องการทำงานจะต้องได้ทำงานตามความต้องการของ

จ

ฉ
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ประเทศ ตามความต้องการของสถานประกอบการ คือ ผลิตบุคลากรได้ตรงกับอุปสงค์ของตลาดแรงงาน
สำหรับประเทศไทยตามกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ระยะยาว 20 ปี มีจุดมุ่งหมายชัดเจน
ที่จะทำให้ประเทศไทยเกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยนำพาประเทศไทยไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง 
อย่ า งไรก็ตาม ในการดำเนินการด้ า นอุ ป สงค์ ที่ มี ต่ อ แรงงาน1 ขึ้ น กั บ ความสามารถในการพั ฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศตามแผนปฏิรูปประเทศในช่วง 20 ปีข้างหน้า และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) อาจจะต้องเผชิญสิ่งแวดล้อมในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ที่ไม่ค่อยเอื้อต่อการพัฒนา(เหมือนเช่นในอดีต) ซึ่งมีประเด็นที่ต้องเผชิญ ดังนี้
1. เป้าหมายด้านความสามารถในการแข่งขัน (Competitiveness) ซึ่งประเทศไทย ในช่วง 10 ปี
ที่ผ่านมา ผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยขยายตัวเพียงร้อยละ 2.2 ต่ำกว่าประเทศเพื่อนบ้านที่เพิ่งเข้าสู่ประเทศที่มี
รายได้สูงถึง 1 เท่า สาเหตุสำคัญ คือ ประเทศไทยมีภาคการเกษตรที่ใหญ่ มีเนื้อที่ทำกินมากกว่า 169 ล้านไร่
มีเกษตรกรถึง 12 ล้านคน มีรายได้จากราคาพืชผลที่ไม่แน่นอน ภาคอุตสาหกรรมที่ไม่ใช่เจ้าของเทคโนโลยี
ภาคบริการที่เน้นปริมาณนักท่องเที่ยวมากกว่าคุณภาพ ทำให้ผลิตภาพแรงงานไม่สูง
2. ประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ขณะที่กำลังแรงงานเริ่มถดถอยลง โดยในช่วงแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 คาดว่าจะลดลงร้อยละ 0.4 และยังมีแรงงานที่มีการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นหรือต่ำกว่าถึงร้อยละ 68 ของกำลังแรงงาน
3. ประเทศไทยเพิ่งเริ่มปฏิรูปโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ (รถไฟ ถนน ท่าเรือ และสนามบิน)
4. มีการพัฒนาอีกมากที่ยังอยู่ในระยะเริ่มแรกซึ่งจะต้องวางระบบแผนปฏิบัติการไว้ในกฎหมาย 

เพือ่ ให้การพัฒนาเป็นไปโดยต่อเนือ่ งโดยเฉพาะโครงสร้างพืน้ ฐานด้วยการพัฒนาอุตสาหกรรม First S-curve และ 

new S-curve (10 ประเภท) และนโยบายประเทศไทย 4.0 (อุตสาหกรรม 4.0) รวมไปถึงโครงสร้างพื้นฐาน
ของอุตสาหกรรม digital การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ทั้งในส่วนของพื้นที่ติดชายแดนและพื้นที่ไม่ติด
ชายแดน เช่น การก่อสร้างเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Thailand’s Eastern Economic
Corridor : EEC) ครอบคลุมพื้นที่ 3 จังหวัด คือ ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา เป็นต้น กล่าวโดยสรุปคือ
รัฐบาลปัจจุบันวางรากฐานการปฏิรูปเศรษฐกิจไว้ 3 ด้านดังนี้
			 1. การยกระดับประสิทธิภาพ โดยเน้น 3 ด้านคือ 1) การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน 2) การสร้าง
อุตสาหกรรมและธุรกิจในอนาคต และ 3) สร้างกระบวนการใหม่ในการผลิตและพัฒนาฝีมือแรงงาน
2. ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างโอกาสให้ทุกคนอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น ปรับปรุงความ
ไม่เท่าเทียมกันด้านรายได้และทรัพย์สิน เป็นต้น 
3. สร้างความยั่งยืนให้กับการพัฒนา ซึ่งเป็นการปฏิรูปกรอบการเงินและการคลังของ
ประเทศ ขจัดนโยบายประชานิยมสุดโต่ง (ที่ไม่คำนึงถึงระยะทางการคลังการเงินระยะยาว) เสริมสร้างระบบ
การออมฐานรากให้มีความเข้มแข็งและมีธรรมาภิบาล เป็นต้น

1

อุปสงค์แรงงานเป็น derived demand จากการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม.
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จากเป้าประสงค์ดังกล่าว มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม คือ 
1. ยกระดับการผลิตของประเทศ โดยเฉพาะภาคเกษตรและอุตสาหกรรมให้สูงขึ้นตาม scenario
ระดับสูง เพราะว่าถ้าล้มเหลวเข้าสู่ scenario ระดับต่ำ มาตรฐานความเป็นอยู่ของคนไทยจะแย่ลงและอาจจะ
เข้าสู่ประเทศที่มีรายได้ต่ำ เกิดความยากลำบาก ประเทศไทยคงไม่สามารถพึ่งพาการส่งออกและการลงทุน
ภาคเอกชนได้ดังเช่นในอดีต จำเป็นต้องสร้างผลผลิตใหม่จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมและมีความสามารถหรือ
สมรรถนะของแรงงานที่สอดคล้องกัน
2. ขี ด ความสามารถในเรื่ อ งนวั ต กรรมของไทยยั ง ไม่ สู ง จากการสำรวจขององค์ ก ารทรั พ ย์ สิ น
ทางปัญญาแห่งโลก (wipo) ได้ประกาศผลในปี พ.ศ.2559 ให้ประเทศไทยอยูล่ ำดับที่ 52 ต่ำกว่ามาเลเซีย ซึง่ อยู่
ที่ 35 และเวียดนามอยู่ที่ 59 ปัจจุบันนี้ (จากบทความของ นครินทร์ ศรีเลิศ2) พบว่า SMEs รู้จักนโยบาย
ประเทศไทย 4.0 ร้อยละ 60.7 เห็นว่าการจะก้าวกระโดดจากอุตสาหกรรม 2.0 3.0 ไปสู่ 4.0 เป็นไปได้ยาก
แต่นักธุรกิจโดยทั่วไปร้อยละ 76.1 เข้าใจว่าการที่จะยกระดับธุรกิจในปัจจุบันจำเป็นต้องอาศัยนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี นักธุรกิจในประเทศไทยส่วนใหญ่ตระหนักรู้แต่จำเป็นต้องอาศัยการสนับสนุนส่งเสริมจากรัฐบาลให้
ช่วยขจัดปัญหาอุปสรรคอย่างจริงจังเพื่อให้บรรลุนโยบายประเทศไทย 4.0 
ดังนั้นการวางแผนการผลิตกำลังคนและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาควรสอดรับกับทิศทางในการ
พัฒนาประเทศระยะ 20 ปี และตามกรอบวิสยั ทัศน์และเป้าหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 12 

ที่ให้ความสำคัญกับการกำหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้
ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง โดยกำหนดตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ ให้ประเทศไทยเป็น
ประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ของภูมิภาค
สู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ (Trading and Service Nation) รวมทั้งการพัฒนาอุตสาหกรรม First 

S-curve และ new S-curve (10 ประเภท) และนโยบายประเทศไทย 4.0 (อุตสาหกรรม 4.0) รวมไปถึง
โครงสร้างพื้นฐานของอุตสาหกรรม digital การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ทั้งในส่วนของพื้นที่ติดชายแดนและ
พื้ น ที่ ไ ม่ ติ ด ชายแดน เช่ น การก่ อ สร้ า งเขตพื้ น ที่ เ ศรษฐกิ จ พิ เ ศษภาคตะวั น ออก (Thailand’s Eastern
Economic Corridor : EEC) โดยต้องมีการกำหนดเป็นยุทธศาสตร์เพื่อนำไปขับเคลื่อนการผลิตและพัฒนา
กำลังคนไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : 	 ปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับการศึกษาให้เป็นที่ยอมรับ
เป้าประสงค์ :
เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนทุกระดับให้สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน โดย
เฉพาะวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล
ผู้รับผิดชอบหลัก : กระทรวงศึกษาธิการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : 	 ยกระดั บ คุ ณ ภาพการศึ ก ษาในระดั บ อาชี ว ศึ ก ษาและอุ ด มศึ ก ษาให้ มี ม าตรฐาน
สอดคล้องกับความต้องการของสาขาการเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ
เป้าประสงค์ :
เพื่ อ ให้ ผู้ ส ำเร็ จ การศึ ก ษาในระดั บ อาชี ว ศึ ก ษาและระดั บ อุ ด มศึ ก ษา มี คุ ณ ภาพหรื อ
ความสามารถสอดคล้องกับความต้องการของภาคการผลิตและบริการต่างๆ เพิ่มขึ้นทุกปี
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ผู้รับผิดชอบหลัก : กระทรวงศึกษาธิการ (สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา รวมทั้งสถานศึกษาเอกชนในสังกัดที่เปิดสอนในระดับอุดมศึกษาและ
อาชีวศึกษา)
ยุทธศาสตร์ ที่ 3 : 	 การเพิ่มจำนวนและคุณภาพผู้สำเร็จการศึกษาสายอาชีวศึกษา โดยเฉพาะด้าน S&T
เป้าประสงค์ :
เพื่อเพิ่มจำนวนและสมรรถนะของผู้สำเร็จการศึกษาสายอาชีวศึกษา โดยเฉพาะการเพิ่ม
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาสายอาชีวศึกษาในด้าน S&T เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการ
ผู้รับผิดชอบหลัก : กระทรวงศึกษาธิการ (สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษารวมทั้งสถานศึกษาเอกชน
ในสั ง กั ด และสำนั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา), สถาบั น ส่ ง เสริ ม การสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.), สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และนวัตกรรม (สวทน.)
ยุทธศาตร์ที่ 4 : 	 การนำระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพมาพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร
เป้าประสงค์ :
เพื่อใช้ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ (Vocation Qualification System) เป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาความสามารถ (competencies) ของกำลังคน
ผู้รับผิดชอบหลัก : สำนักงานมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
(ร่วมกับกระทรวงแรงงานและ สศช.)
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : 	 การบริหารจัดการความไม่สอดคล้องระหว่างอุปสงค์และอุปทาน
เป้าประสงค์ :
1. ในระยะสั้น มุ่งแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาความไม่สอดคล้องของอุปสงค์และอุปทาน
เนื่องมาจากการขาดข้อมูลและ/หรือคุณภาพของแรงงานไม่ตรงกับความต้องการของ
สถานประกอบการ 
2. ในระยะยาวมุ่งพัฒนาการแนะแนวการศึกษาและแนะแนวอาชีพที่เป็นที่ต้องการของ
ตลาดมาเป็นเครื่องมือในการลดความไม่สอดคล้องของผู้สำเร็จการศึกษาตามความ
ต้องการของตลาดแรงงาน 
ผู้รับผิดชอบหลัก : กระทรวงศึกษาธิการ (หน่วยงาน กรอ- ศธ ในระดับประเทศและ กรอ-ศธ ในระดับ
จังหวัด หรือกลุ่มจังหวัด ซึ่งควรจะมีการจัดตั้งโดยเร็ว)
จากการกำหนดยุทธศาสตร์ทั้ง 5 ยุทธศาสตร์ จำเป็นต้องมีกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์โดย
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาต้องเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เหล่านี้ และบูรณาการ
การทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในกระทรวงศึกษาธิการเอง รวมทั้งภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อให้การดำเนินงานตามภารกิจของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาเป็นไปได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
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สารบัญตาราง

		
ตารางที่ 2.1 สรุปประเด็นยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัด ตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
แผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี (พ.ศ. 2557 – 2560) โดยเน้นเฉพาะเรื่องสำคัญ
ทางด้านเศรษฐกิจและสร้างรายได้
ตารางที่ 3.1 จำนวนและอัตราการเติบโตของกำลังแรงงานของประเทศไทย  
จำแนกตามระดับการศึกษา ในปี พ.ศ. 2537  พ.ศ. 2547 และ พ.ศ. 2557
ตารางที่ 3.2 จำนวนประชากรและการจ้างงานของประเทศ ปี พ.ศ. 2547 – 2557 (ไตรมาส 3)
ตารางที่ 3.3 จำนวนกำลังแรงงาน จำแนกตามระดับการศึกษา ปี พ.ศ. 2547 – 2557 (ไตรมาส 3)
ตารางที่ 3.4 จำนวนผู้มีงานทำ จำแนกตามระดับการศึกษา ปี พ.ศ. 2547 – 2557
ตารางที่ 3.5 จำนวนผู้มีงานทำ จำแนกตามสาขาเศรษฐกิจ ปี พ.ศ. 2547 – 2557
ตารางที่ 3.6 จำนวนแรงงาน จำแนกตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจและระดับการศึกษา ปี พ.ศ. 2558
ไตรมาส 2
ตารางที่ 3.7 จำนวนผู้ว่าง จำแนกตามระดับการศึกษา ปี พ.ศ. 2547 - 2557
ตารางที่ 3.8 ค่าจ้างเฉลี่ยต่อเดือนของลูกจ้างเอกชน จำแนกตามระดับการศึกษา  
ปี พ.ศ. 2547 – 2557
ตารางที่ 3.9 ค่าจ้างเฉลี่ยต่อเดือนของลูกจ้างเอกชน จำแนกตามอุตสาหกรรม  
ปี พ.ศ. 2551 – 2557
ตารางที่ 3.10 ความต้องการแรงงานของสถานประกอบการ จำนวนแรงงานที่ต้องการและขาดแคลน
จำแนกตามสาขาวิชาที่จบ
ตารางที่ 3.11 จำนวนและร้อยละของคุณลักษณะของแรงงานในสถานประกอบการ
จำแนกตามระดับความรู้ความสามารถ
ตารางที่ 3.12 ระดับความสามารถด้านต่างๆ ที่แรงงานมีอยู่กับความคาดหวังของสถานประกอบการ
ปี พ.ศ. 2558
ตารางที่ 3.13 ตัวเลขอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมา
ตารางที่ 3.14 เป้าหมายการพัฒนาของประเทศ
ตารางที่ 3.15 อุตสาหกรรมที่เหมาะสมสำหรับการคัดเลือกกิจกรรมกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
เพื่อศึกษาความต้องการกำลังคน
ตารางที่ 3.16 จำนวนสถานศึกษาทั้งหมด แบ่งตามสังกัดและภูมิภาค ปีการศึกษา 2556
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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
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					 - 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

7

8

โครงการศึกษาเพื่อทบทวนความต้องการกำลังคนเพื่อใช้วางแผนการผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ

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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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
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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

15

16

โครงการศึกษาเพื่อทบทวนความต้องการกำลังคนเพื่อใช้วางแผนการผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ

			 • 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

โครงการศึกษาเพื่อทบทวนความต้องการกำลังคนเพื่อใช้วางแผนการผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ

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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โครงการศึกษาเพื่อทบทวนความต้องการกำลังคนเพื่อใช้วางแผนการผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ

			 • 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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โครงการศึกษาเพื่อทบทวนความต้องการกำลังคนเพื่อใช้วางแผนการผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ

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

โครงการศึกษาเพื่อทบทวนความต้องการกำลังคนเพื่อใช้วางแผนการผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ

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
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			 (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
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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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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
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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
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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
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Creativity/innovation
Leadership
Communication
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Problem-solving
Social
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Team-working
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PICS 2004

0

20

40 Percent 60

PICS 2007

80

100

โครงการศึกษาเพื่อทบทวนความต้องการกำลังคนเพื่อใช้วางแผนการผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ

		
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
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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
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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
4

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)
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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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4

การกำหนดวิธีการพยากรณ์
4.1 การทบทวนวรรณกรรมวิธีการคาดประมาณความต้องการกำลังคนและประสบการณ์
ในต่างประเทศ
4.1.1 ทบทวนเชิ ง สั ง เคราะห์ น โยบายและแผนด้ า นการผลิ ต และพั ฒ นากำลั ง คนที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
การศึกษา
		
การวางแผนการศึกษาหรือการวางแผนกำลังคนเป็นเรื่องของการจัดการอุปทานแรงงาน
เพื่อวางแผนการผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศซึ่งจำเป็นต้องศึกษาว่าจะมีแรงงานกี่คนเข้าสู่
ตลาดแรงงานมีการศึกษาหรือการฝึกอบรมอย่างไร เพียงใด หรือมีคุณลักษณะใด เป็นเรื่องของความพยายาม
ที่จะกำหนดความต้องการการศึกษาและการฝึกอบรมเพื่อวางแผนอุปทานแรงงานให้ตรงกับความต้องการ
แรงงานของประเทศ (Hopkins 2000, 1) ขณะเดียวกัน เพื่อวางแผนด้านอุปทานดังกล่าวให้สอดคล้อง (เท่าที่
จะสามารถทำได้ ) กั บ อุ ป สงค์ ห รื อ ความต้ อ งการกำลั ง คนหรื อ แรงงาน นั ก วางแผนจำเป็ น ต้ อ งศึ ก ษา
ความต้องการกำลังคนของประเทศ ซึ่งความต้องการกำลังคนดังกล่าวเป็นเรื่องของความต้องการจ้างแรงงาน
หรื อ ภาวะการมี ง านทำในอนาคต ดั ง นั้ น การวางแผนการศึ ก ษาและการผลิ ต กำลั ง คนจึ ง ต้ อ งศึ ก ษาด้ า น
ความต้องการกำลังคนด้วย ซึ่งในงานศึกษานี้จะเรียกรวมๆ กันว่าภาวะการมีงานทำ ในที่นี้จะแบ่งการทบทวน
ออกเป็นสีส่ ว่ นคือ ส่วนทีห่ นึง่ เป็นการทบทวนวิธกี ารคาดประมาณภาวะการมีงานทำ (Employment) ส่วนทีส่ อง
วิธกี ารคาดประมาณอุปทานแรงงาน ส่วนทีส่ ามเป็นการทบทวนงานคาดประมาณภาวะการมีงานทำในประเทศไทย 

และส่วนที่สี่เป็นกรณีศึกษาจากต่างประเทศ ซึ่งในเบื้องต้นในเลือกมาศึกษาสามประเทศ คือประเทศเวียดนาม
ประเทศฟิลิปปินส์ และประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเป็นสามประเทศที่มีลักษณะการคาดประมาณการณ์ความต้องการ
แรงงานที่ต่างกัน
		
1) วิธีการคาดประมาณภาวะการมีงานทำ (Employment)
		
1.1) ความหมายและขอบข่ายของการคาดประมาณ
				 สิ่ ง ที่ ค วรตระหนั ก ในการคาดประมาณความต้ อ งการกำลั ง คน คื อ ไม่ มี ใ ครที่ จ ะ
สามารถทำนายความต้องการกำลังคนอนาคตได้ถูกต้อง Zymelman (1980) จึงจำแนกการคาดประมาณออก
เป็น 3 ประเภท ประเภทแรกเรียกว่า Pure forecast หรือ การพยากรณ์ ซึ่งหมายถึงการคาดประมาณ
ในลักษณะของการทำนาย (Prediction) เหตุการณ์ในอนาคต เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า Positive forecast หรือ
การคาดประมาณในสิ่งที่จะเกิดขึ้นจริงๆ โดยไม่มีการนำเงื่อนไขหรือเป้าหมายของโครงการเข้ามาเกี่ยวข้อง
โดยตรง ประเภทที่สองเรียกว่า Conditional forecast หรือ การคาดประมาณตามเงื่อนไข เป็นการคาด
ประมาณสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตโดยมีการระบุเงื่อนไขอย่างชัดเจน หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นการฉายภาพ
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(Projection) และประเภทที่สามเรียกว่า Teleological forecast หรือ การคาดประมาณเชิงวางแผน เป็นการ
คาดประมาณโดยกำหนดเป้าหมายไว้ก่อนแล้วคาดประมาณสิ่งที่ต้องทำว่าต้องทำอะไร อย่างไรบ้าง เพื่อให้
บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ วิธีนี้เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า Normative forecast หรือการคาดประมาณเพื่อทราบ
สิ่งที่ควรทำ หรือควรเป็น
				 การจำแนกประเภทของการคาดประมาณดังกล่าวสามารถนำไปใช้ได้กับแบบจำลอง
เศรษฐมิติ โดยแบบจำลองที่ใช้เพื่อการวางแผนมักจะเป็น แบบ Conditional forecast หรือ Teleological
forecast ซึ่งใช้ Policy variables และ การ Simulation เป็นหลัก การคาดประมาณภาวะการมีงานทำ
มีความคล้ายคลึงกับการคาดประมาณความต้องการแรงงานหรือกำลังคน ทั้งนี้ เนื่องจากการคาดประมาณ
ความต้องการกำลังคนก็คือ การคาดประมาณความต้องการแรงงานหรือการจ้างงาน เช่น ความต้องการ
กำลังคนในภาคอุตสาหกรรมก็คือ การจ้างงานหรือภาวะการมีงานทำในภาคอุตสาหกรรมเป็นต้น ดังนั้น 

วิธีการที่ใช้ในการคาดประมาณภาวะการมีงานทำกับวิธีการในการคาดประมาณความต้องการกำลังคนจึง
สามารถนำมาใช้ทดแทนกันได้
			 1.2) วิธีการคาดประมาณอุปสงค์แรงงานและภาวะการมีงานทำ
				 การคาดประมาณภาวะการมีงานทำระดับมหภาคอาจทำได้หลายวิธี ซึ่งอาจจัดเป็น
กลุ่มได้ประมาณ 10 วิธีหลักๆ คือ1 1) วิธีการสอบถามนายจ้าง (Delphi method) 2) วิธีใช้แนวโน้มจากอดีต
หรือการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนแรงงานต่อผลผลิต (Historical trend) 3) วิธีอัตราส่วน (Density ratio) 

4) วิธี Parnes - MRP หรือ GDP per Worker approach 5) วิธีความยืดหยุ่นของการจ้างงานต่อรายได้
(Employment-income elasticity หรือ Labor absorption approach) 6) วิธีเปรียบเทียบกับประเทศอื่น
(International comparison) 7) วิธีแบบจำลองเศรษฐมิติ 8) วิธีตารางปัจจัยการผลิต-ผลผลิต (Inputoutput table) 9) วิธีสหประชาชาติ (United Nations Method) 10) วิธี BLS (Bureau of Labor
Statistics Method) โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้
				 1.2.1) วิธีสอบถามนายจ้าง (Delphi method) (Fulton, et.al.,1982) วิธีนี้โดย
ทั่วไปอาจเป็นการถามผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญที่อยู่ในวงการ (บางทีจึงเรียกว่าวิธี Expert opinion หรือ Expert
interview) หรืออาจเป็นการสอบถามนายจ้างโดยตรงแบบสุ่มตัวอย่าง หรือการส่งแบบสอบถามไปยังนายจ้าง
ให้แจ้งและคาดประมาณความต้องการรับพนักงานตำแหน่งและคุณวุฒิต่างๆ ในระยะเวลาต่างๆ เป็นจำนวน
อย่างละเท่าใด เมื่อทราบยอดรวมจำนวนความต้องการแรงงานแต่ละตำแหน่งอาชีพหรือวุฒิการศึกษาของ
นายจ้างทั้งหมดแล้วจะต้องบวกแรงงานที่จะต้องใช้ทดแทนแรงงานเดิมที่ออกจากงาน เนื่องจากเกษียณหรือ
ตายด้วย วิธีนี้ใช้กันมากโดยเฉพาะเมื่อต้องการทราบความต้องการแรงงาน ในบางสาขาอาชีพหรือวิชาชีพเป็น
พิเศษ เช่น การศึกษาความต้องการวิศวกร หรือช่างเทคนิคในอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง ตัวอย่างของ
การศึกษาอุปสงค์ในลักษณะนี้ เช่น การศึกษาของ TDRI เรื่อง ความต้องการแรงงานฝีมือในช่วงเวลาของแผน
พัฒนาฯ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2540-2544) (สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 2540) และการศึกษาของ
คณะเศรษฐศาสตร์ จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย เรื่ อ ง ความต้ อ งการแรงงานและการขาดแคลนแรงงาน 

(คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ 2540) การศึกษาทั้งสองฉบับนั้นงานหลักส่วนหนึ่งคือ การสอบถามนายจ้างแต่ใน
รายละเอียดของวิธีการสำรวจและการศึกษาประกอบจะแตกต่างกัน
	 ในการศึกษานี้ไม่ได้กล่าวถึงวิธี Rate of return เนื่องจากเห็นว่าไม่ใช่วิธีคาดประมาณภาวะการมีงานทำ
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การคาดประมาณอุปสงค์แรงงานวิธีนี้อาจเป็นการสอบถามผู้รู้ที่อยู่ในวงการ
โดยการประชุมระดมสมองหรือการสัมภาษณ์ผู้รู้ดังกล่าวเป็นรายบุคคล ตัวอย่างเช่น นายกสมาคมโรงแรมอาจ
จะช่วยให้ข้อมูลความต้องการกำลังคนในธุรกิจโรงแรมได้แม้จะไม่ละเอียดเท่าการสำรวจสอบถามนายจ้าง
แต่การคาดประมาณในอนาคตบางทีผู้รู้เหล่านี้อาจจะทราบทิศทางหรือกระแสดีกว่า
					
วิ ธี ค าดประมาณความอุ ป สงค์ แรงงานวิ ธี นี้ จ ำเป็ น มากสำหรั บ การทราบ
จำนวนกำลังคนอาชีพหรือวิชาชีพต่างๆ ที่มีอยู่ (stock) ของสถานประกอบการรวมทั้งราชการ รวมทั้งเป็นการ
ขอทราบความต้องการของผู้ใช้โดยตรงทั้งนี้โดยสมมติฐานว่านายจ้างทราบความต้องการกำลังคนของตนหรือ
สามารถคาดประมาณความต้องการกำลังคนได้ถูกต้อง
					
อย่างไรก็ตาม วิธนี มี้ ขี อ้ จำกัดทีส่ ำคัญหลายประการ อาทิ ก) ผูก้ รอกไม่ทราบ
ความต้องการที่แท้จริง หรือผู้ให้ข้อมูลอาจไม่ใช่นายจ้าง หรือการให้ข้อมูลแบบเดาสุ่มหรือขอไปที ข) นายจ้าง
ไม่สามารถคาดประมาณความต้องการในอนาคตได้นานนัก เนือ่ งจากปัจจัยภายนอกทีค่ าดไม่ได้ ค) เหมาะสำหรับ
การคาดประมาณอุปสงค์แรงงานบางอาชีพหรือบางอุตสาหกรรม แต่ไม่เหมาะสำหรับการคาดประมาณอุปสงค์
โดยรวมทั้งประเทศหรือทุกอุตสาหกรรม เนื่องจากจะต้องทำเป็นกิจกรรมใหญ่และขณะเดียวกันการควบคุม
คุณภาพข้อมูลจะทำได้ยากขึ้น นอกจากนั้นแล้ว ง) ไม่สามารถทราบความต้องการของ ของการจ้างงาน
นอกระบบหรือนอกสถานประกอบการ จ) อุปสงค์ที่นายจ้างระบุบางส่วนอาจไม่ใช่ Effective demand
เนื่องจากไม่มีการระบุค่าจ้างที่เสนอให้สถานประกอบการมีหลายตำแหน่งว่างแต่ไม่สามารถบรรจุคนเนื่องจาก
ตกลงกันเรื่องค่าจ้างไม่ได้ บางครั้งการระบุจำนวนความต้องการเป็นการระบุจำนวนคนที่ “อยากได้” เท่านั้น
แต่ไม่ได้มีการศึกษางบประมาณในการจ้างอย่างจริงจัง หรือไม่ก็อาจมีเงื่อนไขในเรื่องอัตราค่าจ้างที่ต้องการ
อยู่แล้ว
				 1.2.2) วิธีแนวโน้มจากอดีต (Extrapolation of historical trends หรือ
Incremental Labor-Output Ratio Method) วิธีคาดประมาณความต้องการกำลังจากแนวโน้มในอดีต
ทำได้หลายรูปแบบเช่น
					
วิธีแรก ให้ ค่ า ความต้ อ งการกำลั ง คนเป็ น ฟั ง ชั่ น ก์ (เส้ น ตรง) กั บ เวลา 

เรียกว่าแนวโน้มตามเวลา ดังนี้
							 Ei = a + bT
							 โดย Ei = การจ้างงานในสาขาเศรษฐกิจ i หรือ อาชีพ i และ T = เวลา
					
วิธีที่สอง อาจให้ความต้องการกำลังคนในสาขาเศรษฐกิจหรืออาชีพ i เป็น
ฟั ง ชั่ น ก์ กั บ ผลผลิต เช่น GDP ในสาขา i เช่ น ให้ จ ำนวนวิ ศ วกรที่ ต้ อ งการเป็ น สมการเส้ น ตรงกั บ รายได้
ประชาชาติ อย่างที่เคยใช้ในกรณีของประเทศเนเธอร์แลนด์ (De Wolff. 1963) หรืออาจให้สัดส่วนของวิศวกร
คิดเป็นร้อยละของกำลังคนทั้งหมดเป็นฟังชั่นก์กับแนวโน้มผลผลิตต่อวิศวกร อย่างที่เคยใช้ในสวีเดน (Fulton
et.al. 1982.47) วิธีนี้จึงเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า วิธีสัดส่วนกำลังคนต่อผลผลิตที่เพิ่มขึ้น (IncrementalLaborOutput Ratio Method) (Ibid.)
					
ข้อดีของวิธีนี้คือ ก) เป็นวิธีที่ไม่ยุ่งยากสลับซับซ้อน ข) ใช้ได้ทั้งระดับมหภาค
และจุลภาค ค) ใช้ข้อมูลน้อยประเภท ง) พอใช้ได้สำหรับการฉายภาพระยะสั้นๆ และใช้วิจารณญาณประกอบ
ส่ ว นข้ อ จำกั ด คื อ ก) ต้ อ งมี ข้ อ มู ล time-series หลายปี ข) ข้ อ มู ล ต้ อ งมี ค วามต่ อ เนื่ อ งและเชื่ อ ถื อ ได้ 

ค) รูปสมการที่ใช้ต้องเหมาะสม สมการเส้นตรงอาจไม่ถูกต้องในการคาดประมาณระยะยาวเกิน 3-5 ปี เพราะ
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อาจจะให้ค่าที่เป็นไปไม่ได้ ง) เส้นสหสัมพันธ์ที่ได้ต้องคงเส้นคงวา (stable) และ จ) ไม่สามารถอธิบายปัจจัย
ที่กำหนดแนวโน้มความต้องการ
				 1.2.3) วิธีกำหนดอัตราส่วน (Density ratio หรือ Normative method) 

วิธีนี้อาจจะเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดเพราะเพียงแต่กำหนดว่าต้องการจะให้กำลังคนประเภทที่ต้องการเป็นจำนวนกี่คน
ต่อประชากรจำนวนหนึ่ง เช่น ตั้งเป้าหมายว่าจำนวนแพทย์ควรเพิ่มจาก 5 คนต่อประชากร 10,000 คน เป็น
10 คน ต่อ ประชากร 10,000 คน ภายในระยะเวลาที่กำหนด เป็นต้น วิธีนี้เพียงแต่เริ่มจากการดูสัดส่วน
แรงงานที่ต้องการต่อประชากรในปัจจุบันแล้วกำหนดค่าที่ดีขึ้น โดยอาจอาศัยดูจากประเทศที่เจริญแล้วหรือ
ความต้องการของประชาชนในประเทศ
					
การกำหนดอัตราส่วนเช่นนี้อาจทำให้การประมาณความต้องการแรงงาน
ง่ายขึ้นเช่นเมื่อทราบจำนวนนักเรียนก็สามารถหาจำนวนครูได้ หรือถ้าทราบจำนวนคนไข้ก็สามารถหาจำนวน
แพทย์หรือพยาบาลได้ ข้อจำกัด คือ ก) ต้องสามารถคาดประมาณประชากรเป้าหมายให้ถูกต้อง ข) เป็นการ
มองด้ า นปริ มาณเพียงอย่างเดียว โดยไม่ได้ ดู ตั ว แปรอย่ า งอื่ น เช่ น แพทย์ อ าจเก่ ง ขึ้ น หรื อ มี คุ ณ ภาพดี ขึ้ น 

เครื่องมือเครื่องทุ่นแรง ตลอดจนเวชภัณฑ์ต่างๆ ดีขึ้น การคมนาคมดีขึ้น และ) การกำหนดอัตราส่วนเป้าหมาย
ไม่มีมาตรฐานแน่นอน เช่น อัตราส่วนแพทย์ต่อประชากรในประเทศพัฒนาแล้วกับในประเทศกำลังพัฒนาจะ
เทียบกันไม่ได้เพราะประชากรมีการศึกษาต่างกัน มีบริการสาธารณูปโภคต่างกัน ฯลฯ
				 1.2.4) วิธีความต้องการกำลังคน (Parnes-MRP หรือ GDP per Worker
Approach) วิธีนี้เริ่มโดย Herbert Parnes ในโครงการ Mediterenean Regional Project ของ องค์การ
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) (Ref.) จึงมีผู้เรียกวิธีนี้ว่า
Parnes - MRP วิธี Parnes หรือ Manpower Requirements Approach อาจสรุปย่อๆ ได้ 8 ขั้น2 คือ
					
1. วิเคราะห์สต็อคกำลังคนในปีฐาน โดยจำแนกออกเป็นรายอุตสาหกรรม
และสาขาอาชีพซึ่งจำแนกออกตามระดับหรือวุฒิการศึกษา
					
2. คาดประมาณกำลังแรงงานในปีเป้าหมาย
					
3. คาดประมาณความต้องการกำลังคน (การจ้างงาน) จำแนกตามสาขา
เศรษฐกิจ
					
4. จำแนกการจ้ า งงานออกเป็ น อาชี พ ต่ า งๆ (ตามมาตรฐานอาชี พ ซึ่ ง
องค์การแแรงงานระหว่างประเทศได้กำหนดเอาไว้)
					
5. แปลค่ า อาชี พ ต่ า งๆ ออกเป็ น วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาโดยอาศั ย การศึ ก ษาจาก
ขั้นที่ 1 และสมมติให้ความสัมพันธ์คงที่
					
6. คำนวณอุ ป ทานกำลั ง คนในระยะเวลาตามเป้ า หมายจำแนกตาม
วุฒิการศึกษา โดยคำนึงถึงจำนวนที่มีอยู่ ผู้เกษียณอายุ ตาย ย้ายออกนอกประเทศและผู้ที่จะสำเร็จการศึกษา
					
7. คำนวณขนาดอุปทานกำลังคนวุฒิต่างๆ ที่สถาบันการศึกษาต้องปรับ
เพื่อให้สมดุลกับความต้องการ
2

บางแห่งได้สรุปเหลือเพียง 4 ขั้น (Uthoff and Pernia, 1986,34) และสามารถดูรายละเอียดของแต่ละขั้นตอนได้ที่หนังสือ
Forecasting Educational Needs for Economic and Social Development (Fulton et.al., 1982, 50)
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8. คำนวณจำนวนนั ก เรี ย นที่ จ ำเป็ น ต้ อ งรั บ สมั ค รเพื่ อ ให้ ไ ด้ จ ำนวนผู้ จ บ
ตามต้องการโดยมีการเผื่อไว้สำหรับการสอบตก เรียนช้ำชั้น หรือออกก่อนจบ ฯลฯ
					
สำหรับวิธีการในแต่ละขั้นนั้น พานส์มีการใช้วิธีการทุกวิธีที่กล่าวมาแล้ว
(ตามกรอบที่ 1) อาทิ การคาดประมาณอุปสงค์กำลังคนรายสาขาเศรษฐกิจตามขั้นที่ 3 นั้น พานส์แนะนำว่า
อาจใช้วิธีคำนวณจากแนวโน้มจากอดีตตามวิธีที่ 2 ประกอบกับวิธีอัตราส่วนก็ได้ หรือจะใช้การคำนวณจาก
ค่าประสิทธิภาพการผลิตของแรงงาน (Labour productivity) ในรูปของ GDP ต่อ แรงงาน (Parnes, Ibid.,
30-34) โดยการฉายภาพผลผลิต (GDP) จำแนกตามสาขาเศรษฐกิจและคำนวณหาการเปลี่ยนแปลงของ
ประสิทธิภาพการผลิตของแรงงาน (เพื่อจะได้ทราบค่าประสิทธิภาพการผลิตของแรงงานในปีที่ต้องการ) 

การจ้างงานในปีที่ต้องการทราบ (t) จะเท่ากับ GDPt/ประสิทธิภาพการผลิตของแรงงานในปีเดียวกัน ดังสูตร
						
GDPt 	 = 	GDPo x (CLFt - Ut)/ (CLFo - Uo) x Ht/ Ho x Pt
					
โดย
						
GDPo = 	GDP ในปีฐาน
						
CLFt = 	กำลังแรงงานพลเรือนในปี t
						
Ut 	 = 	การว่างงานตามปรกติ (Frictional) ในปี t
						
CLFo = 	กำลังแรงงานพลเรือนในปีฐาน
						
Uo 	 = 	การว่างงานตามปรกติ (Frictional) ในปีฐาน
						
Ht 	 = 	จำนวนชั่วโมงทำงานเฉลี่ยในปี t
						
Ho = 	จำนวนชั่วโมงทำงานเฉลี่ยในปีฐาน
						
Pt = 	อั ต ราการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต ของแรงงานต่ อ ปี 

								 ยกกำลังด้วยจำนวนปีระหว่างปีฐานกับปี t
					
จากสูตรข้างต้นเราสามารถคำนวณค่าการจ้างงานในปี t ได้ โดยเพื่อให้ง่าย
เข้าเราสมมติให้ Ut กับ Uo เท่ากัน คือชั่วโมงทำงานไม่เปลี่ยนแปลง และให้ (CLF - U) คือการจ้างงาน (EM)
ในปี o กับ ปี t จะได้
						
GDPt = 	GDPo x EMt/EMo x Pt
						
GDPt = 	(GDPo/EMo) x Pt x EMt
						
EMt = 	GDPt / {(GDPo x EMo) Pt}
					
จะเห็นได้ว่า เทอม (GDPo x EMo) Pt คือ ค่าประสิทธิภาพการผลิตของ
แรงงานในปี t ที่คำนวณได้จากค่า GDP per Worker ในปีฐานโดยใช้อัตราเพิ่มที่กำหนดให้ วิธีนี้จึงมีผู้เรียกว่า
วิธี GDP per worker
					
ประโยชน์หรือข้อดีของวิธีนี้มีย่อๆ คือ 1) เป็นวิธีที่ให้ข้อมูลความต้องการ
กำลังคนได้กว้างขวางทุกระดับและสัมพันธ์กับตัวเลขการวางแผนเศรษฐกิจ 2) วิธีการค่อนข้างยืดหยุ่นไม่มี
กฏตายตัวใช้ได้ทั้งกรณีที่มีข้อมูลและมีฐานข้อมูลดี ทั้งนี้ในกรณีที่มีข้อมูลย่อมให้ผลการคาดประมาณที่ชัดเจน
และมีรายละเอียดมากกว่า 3) เป็นวิธีที่ให้ความสำคัญในเรื่องกำลังคนเพื่อปฏิบัติงานเศรษฐกิจมากและ
ตรงประเด็นกว่าวิธีอื่น 4) สามารถโยงความต้องการกำลังคนออกเป็นความต้องการทางการศึกษาได้ใน
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ระดับหนึ่ง 5) สามารถสร้างภาพ (Scenario) เพื่อการวางแผนได้ถ้าผู้ใช้มีความเข้าใจผลการคาดประมาณ 

6) เป็นวิธีที่นำเอาวิธีการคาดประมาณความต้องการแรงงานมาใช้หลายหลากวิธี
					
สำหรับข้อ จำกั ด วิ ธี Parnes - MRP มี ก ารใช้ วิ ธี ค ำนวณอื่ น ๆ หลายวิ ธี
ประกอบดังนั้นข้อจำกัดทั่วไปของวิธีอื่นที่นำมาใช้นั้นก็เหมือนๆ กัน และหลายประเด็นก็เป็นเรื่องที่แก้ไข
ปรั บ ปรุ ง ได้ ทั้งนี้ในปัจจุบันระบบข้อมูล เครื่ อ งมื อ ในการประมวลผล ตลอดจนวิ ธี ก ารในการศึ ก ษาได้ มี
การพัฒนากว่าในอดีตมาก ดังนั้น ข้อวิจารณ์ที่มีผู้กล่าวไว้เมื่อ 20 กว่าปีมาแล้วอาจจะไม่ใช่ปัญหาสำคัญต่อไป
แม้แต่ข้อวิพากษ์ในเชิงทฤษฎีต่างๆ ก็มีข้อแม้และอธิบายได้ณ ระดับหนึ่ง อาทิ ก) ต้องมีตัวเลข GDP และ
ตัวเลขการจ้างงานในอดีตที่ถูกต้อง ต่อเนื่องสม่ำเสมอ ข้อนี้สำหรับประเทศไทยข้อมูลแรงงานที่นำมาใช้อาจ
ต้องระวังบ้าง เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงคำจำกัดความบ้าง มีการปรับจำนวนประชากรที่ใช้ถ่วงน้ำหนักบ้าง
ระยะเวลาการสำรวจที่แตกต่างกันไป หรือแม้กระทั่งระยะเวลาอ้างอิงของกิจกรรม (Reference period) 

ซึง่ อาจมีการเปลีย่ นแปลงทำให้ขอ้ มูลทีน่ ำมาใช้ในลักษณะอนุกรมเวลามีความคลาดเคลือ่ น ข) ต้องทราบเป้าหมาย
ทางเศรษฐกิจ ตรงนี้ปัญหาสำคัญน่าจะอยู่ที่ความสามารถในการคาดคะเนแนวโน้มทางเศรษฐกิจได้อย่าง
ถูกต้องมากกว่า เนื่องจากการกำหนดเป้าหมายนั้นไม่ใช่เรื่องยากและประเทศกำลังพัฒนาในปัจจุบันรวมทั้ง
ประเทศไทยส่วนใหญ่จะมีการจัดทำแผนพัฒนาฯ และกำหนดเป้าหมายทางเศรษฐกิจและสังคมในแผน
ดังกล่าว แต่การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคสมัยปัจจุบันทุกอย่างเกิดขึ้นรวดเร็วและ
ผลกระทบจากปัจจัยภายนอกซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของนักวางแผนมีมาก การคาดประมาณแนวโน้มทาง
เศรษฐกิจหรือการกำหนดเป้าหมายและการดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายจะทำได้ยากกว่าแต่ก่อน และหาก
นำเรื่องจุดอ่อนของความที่ไม่สามารถทราบการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มของเศรษฐกิจมาพิจารณาตัดสินความ
เหมาะสมของวิธกี ารคาดประมาณความต้องการกำลังคนแล้ว ไม่วา่ การคาดประมาณฯ ด้วยวิธใี ดก็จะมีปญ
ั หานี้
เช่นกัน ค) สัมประสิทธิ์ของแรงงานคงที่ ใช้ปัจจัยอื่นแทนไม่ได้ ในข้อนี้อาจจำเป็นสำหรับการคาดประมาณใน
อดีตเนื่องจากข้อจำกัดของข้อมูล ซึ่งอาจจะปรับปรุงวิธีการให้นำเอาการทดแทนแรงงานด้วยเครื่องจักรหรือ
เทคโนโลยีเข้ามาพิจารณาถ้ามีข้อมูล ง) ไม่มีการวัดต้นทุน-ผลได้ กลุ่มผู้สนับสนุนวิธีทุนมนุษย์มักจะกล่าวว่า
วิธนี ไี้ ม่นกึ ถึงต้นทุนและผลได้ซงึ่ อาจจะจริงสำหรับ ในระดับจุลภาคคือ ไม่มกี ารวัดโดยตรงแต่ทจี่ ริงแล้วจะเห็นว่า
ในการคาดประมาณความต้ อ งการแรงงานระดั บ มหภาคของอาชี พ ต่ า งๆ สารพั ด อาชี พ ของทั้ ง ประเทศ 

การศึกษาเรื่องต้นทุน-ผลได้ควรเป็นเรื่องที่ควรทำต่างหาก มิฉะนั้นปริมาณงานคงจะเกินความสามารถผู้ทำงาน
ประมาณการทีจ่ ะทำให้สำเร็จได้ จ) ยึดความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นหลัก (Growth-oriented) ไม่คำนึงถึง
ความต้องการทางสังคม (Psachoropoulos,13) ตรงนี้เช่นกันความต้องการทางเศรษฐกิจและทางสังคม
บางครั้งจะแยกกันไม่ออก การวางแผนกำลังคนไม่ได้มองข้ามความต้องการทางสังคมแต่อย่างใด เพียงแต่
ไม่กล่าวออกมาอย่างชัดเจนเท่านั้น
					
นอกจากนั้นยังมีนักวิชาการอีกลุ่มหนึ่งที่นำวิธีความต้องการกำลังคนมาใช้
อย่างเหมาะสม (de Grip and Heijke 1998) Van Eijs (1994) ให้ความเห็นว่า การคาดประมาณความ
ต้องการกำลังคนมีหน้าที่ 2 ประการ ประการแรก เป็นด้านนโยบาย (Policy function) และ อีกประการหนึ่ง
คือเป็นการให้ข้อมูล (Informastion function) โดยในด้านนโยบาย ข้อมูลการคาดประมาณใช้เป็นจุดอ้างอิง
ในการเสนอแนะนโยบายแก่ผู้กำหนดนโยบายเพื่อการตัดสินใจในการลงทุนทางการศึกษาหรือนโยบายแรงงาน
อื่นๆ ในขณะที่ในด้านข้อมูลสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการแนะแนวอาชีพหรือการศึกษาตลอดจนเป็นข้อมูลให้
ภาคธุรกิจใช้ในการวางแผนกำลังคนของตน
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				 1.2.5) วิธีความยืดหยุ่นของการจ้างงานต่อรายได้ (Employment - Income
Elasticity หรือ Labor Absorption Method) (Oshima, 1971; Farooq, 1975; Sumalee, 1986, 17)
วิธีนี้มีผู้ใช้สำหรับการคาดประมาณการจ้างงานตามสาขาเศรษฐกิจโดยการคำนวณหาอัตราเพิ่มของการจ้างงาน
จากอัตราเพิ่มของผลผลิตหรือรายได้ประชาชาติโดยอาศัยค่าความยืดหยุ่นของอัตราเพิ่มของการจ้างงาน
ต่ออัตราเพิ่มของรายได้ดังสูตร
						
Eei = 	Gei/Gyi
					
โดย
						
Eei 	 = 	ค่าความยืดหยุน่ ของการจ้างงานต่อผลผลิตในสาขาเศรษฐกิจ i
						
Gei 	 = 	อัตราเพิ่มของการจ้างงานในสาขาเศรษฐกิจ i = ΔEMi/EMi
					
โดย
						
EMi 	= 	การจ้างงานในสาขาเศรษฐกิจ i
						
Gyi = 	อัตราเพิม่ ผลผลิตสาขาเศรษฐกิจi = ΔY/Y โดย Yi = ผลผลิต
								 ในสาขาเศรษฐกิจ i
					
จะเห็นได้ว่าจากสูตรดังกล่าว ถ้าเราทราบค่า Eei และ Gyi แล้ว เราสามารถ
หาค่าของ Gei ได้และเมื่อทราบค่า Gei และค่าการจ้างงานในปีฐานก็สามารถหาค่าขนาดการจ้างงานในอนาคต
ได้ในทางปฏิบัติจะคำนวณหาค่า elasticity จากสมการ log-linear ระหว่างการจ้างงานกับผลผลิตตามสาขา
เศรษฐกิจ โดยใช้ข้อมูลอนุกรมเวลา ดังนี้คือ
						
log EMi = a + b log Yi
					
ค่า b ที่คำนวณได้จาก Regression คือ ค่า elasticity
					
วิธีนี้นอกจากจะใช้คำนวณหาการจ้างงานรายสาขาเศรษฐกิจแล้ววิธีนี้ยังมี
การนำไปใช้ในการคาดประมาณความต้องการแรงงานในอาชีพต่างๆ ด้วย (Zymelman, 1980) ดังตัวอย่าง
สมการ เช่น
						
log EN = a + log PRO +c log YPC
					
โดย
						
EN = จำนวนวิ ศ วกร PRO = ผลผลิ ต (GDP) ต่ อ วิ ศ วกร และ 

YPC = รายได้ต่อหัวประชากร
					
ข้อดีคือ วิธีนี้ไม่สลับซับซ้อนและค่อนข้างง่ายแต่มีข้อจำกัดบางประการ 

ข้ อ จำกั ด คื อ ก) วิ ธี นี้ มี ส มมติ ฐ านว่ า อั ต ราการจ้ า งงานและผลผลิ ต หรื อ รายได้ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั น และ
ความสัมพันธ์คงที่ ซึง่ เป็นเรือ่ งทีต่ อ้ งทดสอบความสัมพันธ์จากข้อมูลจริง (empirical data) ข) ค่าความยืดหยุน่
มีการเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาและการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีตลอดจนการเปลี่ยนหรือการเคลื่อนย้าย
ระหว่างอาชีพ (Farooq, op.cit., 59) ดังนั้น การสมมุติให้ค่าความยืดหยุ่นคงที่จึงขัดกับข้อเท็จจริง ค) ข้อมูล
อนุกรมเวลาของผลผลิตจำแนกตามอาชีพหาได้ยาก ง) ไม่เหมาะสำหรับการคาดประมาณการจ้างงานในสาขา
เศรษฐกิจที่มีการทำงานต่ำระดับมากๆ เนื่องจากอัตราเพิ่มของการจ้างงานจะไม่สัมพันธ์กับอัตราการเพิ่มของ
รายได้ (Ibid.)
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				 1.2.6) วิธเี ปรียบเทียบกับประเทศอืน่ (International Comparisons) เป้าหมาย
ของวิธีนี้คือ การคำนวณหาโครงสร้างอาชีพของการจ้างงานในแต่ละสาขาเศรษฐกิจ วิธีการอาจกล่าวโดยย่อได้
คือ3 ก) คำนวณหรือกำหนดเป้าหมาย GDP หรือ GDP/worker ในสาขาเศรษฐกิจที่ต้องการ ข) คำนวณหา
การจ้างงานในสาขาเศรษฐกิจนั้น ค) ศึกษาดูว่ามีประเทศใดที่มี GDP/worker ในสาขาเศรษฐกิจที่กำหนด 

ในระดับใกล้เคียงกันเพื่อนำมาใช้เป็นโมเดล อาจจะเลือกโมเดลมาหลายประเทศก็ได้โดยใช้ค่าเฉลี่ย โมเดลที่ได้
คือ โครงสร้างอาชีพในแต่ละสาขาอุตสาหกรรมโดยทั่วไปจะเป็นโครงสร้างในระดับ หมวดใหญ่ (ทศนิยม 

1 ตำแหน่ง) หรือหมวดย่อยรองลงมาในระดับทศนิยม 2 ตำแหน่ง ง) คาดประมาณการจ้างงานอาชีพต่างๆ
ตามโมเดลโดยใช้โครงสร้างอาชีพที่ได้คูณกับจำนวนการจ้างงานในแต่ละสาขาอาชีพในสาขาเศรษฐกิจที่กำหนด
ข้ อ จำกั ด คื อ ไม่ จ ำเป็ น ว่ า ประเทศที่ มี ร ะดั บ การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ เท่ า กั น จะต้ อ งมี โ ครงสร้ า งกำลั ง คนและ
การศึกษาเท่ากัน การศึกษาของ OECD พบว่าประเทศต่างๆ ที่มีการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับเดียวกันอาจมี
โครงสร้างอาชีพและการศึกษาได้หลายต่อหลายแบบเนื่องจากเหตุผลประการหนึ่งคือกำลังคนประเภทต่างๆ
สามารถใช้ทดแทนกันได้ (OECD, 1970, 383) อีกประการหนึ่งคือ ปัจจัยที่กำหนดระดับการพัฒนาประเทศ
นั้นนอกจากกำลังคนแล้วยังมีปัจจัยอื่นๆ อีกมากมาย
					
เคยมีผู้ใช้ในกรณีที่ไม่มีข้อมูลที่จะใช้คาดประมาณกำลังคนรายอาชีพ การใช้
แนวทางจากประเทศที่พัฒนามาแล้วอาจให้ทิศทางของโครงสร้างอาชีพอย่างหยาบๆ แต่ไม่ควรใช้ตัวเลขที่
คำนวณได้เป็นเป้าหมายที่ตายตัว
				 1.2.7) วิธีใช้แบบจำลองเศรษฐมิติ (Econometric model) ในที่นี้หมายถึง
โมเดลขนาดใหญ่ หรือขนาดกลางที่สร้างขึ้นโดยตรงเพื่อศึกษาและแสดงความสัมพันธ์ (Correlation analysis)
ระหว่างความต้องการกำลังคนหรือการจ้างงานจำแนกตามอาชีพและวุฒิการศึกษาต่างๆ กับปัจจัยต่างๆ 

ทางเศรษฐกิจและสังคมซึง่ เป็นตัวแปรอธิบาย (Explanatory variables) ในลักษณะของตลาดแรงงานทีเ่ ชือ่ มโยง
กับตลาดสินค้าและบริการและตลาดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างของการคาดประมาณโดยการใช้แบบจำลองทาง
เศรษฐมิติ เช่น การศึกษา ของ Manuel Zymelman, เรื่อง Forecasting Manpower Demand. (1980)
และแบบจำลองของธนาคารโลกซึ่ ง ศึ ก ษาโดย Ismail Serageldin และ Bob Li, เรื่ อ ง. Tools for
Manpower Planning: the World Bank Models. (1983) และการศึกษาของสุมาลีและกิตติ (Sumalee
and Kitti, 1987) เป็นต้น
					
การใช้วิธีนี้ยังไม่ค่อยแพร่หลายนักเนื่องจากเหตุผลหลายประการ อาทิ 

ก) ต้องใช้ข้อมูลมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลอนุกรมเวลา ข) ยังไม่มีการสร้างและพัฒนาโมเดลที่ใช้การได้
เนื่องจากโมเดลที่ดีควรจะต้องสามารถคาดประมาณการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจได้พร้อมๆ กับการคาด
ประมาณความต้องการกำลังคน และโมเดลที่ดีควรจะต้องมีการนำเอาปัจจัยหรือตัวแปรทางเศรษฐกิจและ
สังคมที่สำคัญต่างๆ มาใช้ ปัจจุบันอาจมีบางโมเดลที่สามารถคาดประมาณหรือฉายภาพการจ้างงานเป็นราย
สาขาเศรษฐกิจได้ แต่ยังไม่มีโมเดลใดที่สามารถคาดประมาณหรือฉายภาพความต้องการกำลังคนอาชีพต่างๆ
ในรายละเอี ยดได้ และ ค) โมเดลเศรษฐมิ ติ จ ะถู ก จำกั ด ด้ ว ยรู ป แบบของสมการการผลิ ต (Production
function) เช่น Cobb-Douglas หรือ Constant Elasticity of Substitution (Wynn and Holden,1974)
	 วิธีการโดยละเอียดอาจดูใน (สราวุธ.2530.536-539)
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ซึ่งมีการจำกัดการกำหนดสัดส่วนของทุนกับแรงงานตามรูปแบบของแต่ละสมการ นอกจากนั้นแล้วในการ
คำนวณหาความต้องการแรงงานเป็นอาชีพต่างๆ มากมายซึ่งมีอัตราการใช้แทนกันระหว่างอาชีพนานับอาชีพ
ตลอดจนการทดแทนระหว่างกำลังคนกับทุน ในกรณีเช่นนี้การใช้สมการการผลิตแทบจะไม่มีประโยชน์เลย
(Zymelman,1980,3) ง) เหตุผลที่เป็นข้อจำกัดที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือ ความสัมพันธ์ของตัวแปรความ
ต้องการกำลังคนกับตัวแปรอธิบายอาจเปลี่ยนแปลงไปเมื่อไรก็ได้เป็นผลให้การคาดประมาณใช้การไม่ได้
(Levitan et.al., 1972, 235)
				 1.2.8) วิ ธี ใช้ ต าราง Input-output การคาดประมาณการจ้ า งงานตามวิ ธี นี้
จะอาศัยค่าสัมประสิทธิ์การจ้างแรงงาน (labor coefficients) จากตารางปัจจัยการผลิต-ผลผลิต (Inputoutput table) เป็นตัวบอกว่า ในการผลิตผลผลิตอย่างใดอย่างหนึ่งหรือในอุตสาหกรรมหนึ่งจะต้องใช้ปัจจัย
แรงงานเท่ า ใด การคาดประมาณตามวิ ธี นี้ ใ นเบื้ อ งต้ น จะได้ ก ารจ้ า งงานจำแนกตามสาขาอุ ต สาหกรรม 

หากต้องการจำแนกออกตามสาขาอาชีพจะต้องอาศัยวิธีอื่นประกอบ วิธี Input-output นี้จะได้กล่าวถึง
เพิ่มเติมในหัวข้อวิธี BLS และ โครงการ Early Warning System for Employment (EWSE) อีกครั้งหนึ่ง
				 1.2.9) วิธีสหประชาชาติ (United Nations Method) องค์การสหประชาชาติ
โดย Department of International Economics and Social Affairs ได้จัดทำเอกสารชื่อว่า Projection
Methods for Integrating Population Variables into Development Planning: Volume I, Methods
for Comprehensive Planning (United Nations, 1990) เพื่อเป็นแนวทางให้ประเทศสมาชิกรู้จัก
การทำการคาดประมาณการจ้างงานเพื่อใช้ในการวางแผนเศรษฐกิจและสังคม วิธีที่ UN แนะนำมีหลายวิธีตาม
ความเหมาะสมของข้อมูลและความพร้อม ซึ่งวิธีเหล่านี้จะมีความยากง่ายต่างกันใช้ข้อมูลมากน้อยต่างกันและ
ให้ผลการคาดประมาณที่มีความแม่นยำและละเอียดอ่อนต่างกัน อาทิ การคาดประมาณการจ้างงาน (จำแนก
ตามสาขาเศรษฐกิจ) อาจทำได้ 2 วิธี วิธีแรกทำโดยการสมมุติให้อัตราการเปลี่ยนแปลงของประสิทธิภาพ
การผลิตของแรงงานคงที่ (Constant rate of change in labour productivity) และวิธีที่สองเป็นการใช้
สมการแสดงความสัมพันธ์การจ้างงานต่อมูลค่าเพิ่ม (Employment-Value Added Function) วิธีแรกนั้น
คล้ายกันมากกับวิธีของ Parnes กล่าวคือ ที่ง่ายที่สุดทำได้โดยการใช้มูลค่าเพิ่มหรือผลิตภัณฑ์มวลรวมภายใน
ประเทศ (Value added) จำแนกตามสาขาเศรษฐกิจซึ่งได้จากประมาณการหารด้วยค่าเฉลี่ยประสิทธิภาพ
การผลิตของแรงงานในสาขาเดียวกัน ซึ่งหาได้สองวิธีคือสมมติคงที่หรือให้เพิ่มขึ้นในอัตราคงที่ จะเห็นได้ว่า
การสมมติให้ประสิทธิภาพแรงงานคงที่นั้นไม่เหมาะสำหรับการวางแผนระยะกลางและระยะยาวเพราะเป็นไป
ไม่ได้ที่อัตราเพิ่มของประสิทธิภาพการผลิตของแรงงานเป็นศูนย์ ส่วนวิธีที่สองของ UN ต่างกับวิธีข้างต้นตรงที่
มี ก ารใช้ เ ศรษฐมิ ติ ห าความสั ม พั น ธ์ ข อง การจ้ า งงานกั บ Value Added โดยไม่ ต้ อ งตั้ ง สมมติ ฐ านให้
ประสิทธิภาพการผลิตของแรงงานคงที่ อีกวิธีหนึ่งซึ่ง UN กล่าวถึงคือ การใช้ Inverse Cobb-Douglas
Production Function หรือสมการการผลิตแบบ Cobb-Douglas แปรรูปเป็นสมการการจ้างงาน (United
Nations, Ibid., 405-406) ซึ่งในคู่มือแสดงสมการ Inverse ดังกล่าวดังนี้คือ
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Em ( i,t) = a’(i).VA( i,t’)b’( i) . CAP(i,t’)c’(i) . e [d’(i)’t’]
						
i = 1,….,i
					
โดยให้
						
a’( i) เป็นค่า intercept สำหรับอุตสาหกรรม i
						
b’( i) เป็นค่าความยืดหยุ่นของแรงงานต่อ Value added ใน
อุตสาหกรรม i
						
e’ ( c) 	 เป็นค่าความยืดหยุ่นของแรงงานต่อทุน (capital stock)
ในอุตสาหกรรม i และ
						
d’ ( i) เป็ น ค่ า แสดงความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งแรงงานต่ อ เวลาใน
อุตสาหกรรม i
					
ในทางปฏิ บั ติ จ ะแปลงสมการข้ า งต้ น เป็ น รู ป logarithm (log-linear
transformation) เพื่อให้สามารถนำไปใช้คำนวณด้วยสมการเส้นตรงโดยวิธี Ordinary least square และใช้
ค่า Coefficients ที่คำนวณได้ในการคาดประมาณการจ้างงานต่อไปดังสมการข้างล่าง
						
lnEM( i,t) = ln a’(i ) + b’ ( i ) . ln VA( i, t’) + c’ ( i ) . lnCAP
(i, t’) + d’ (i ) . t’;
						
i = 1,… ,i โดย ln คือ ค่า natural logarithm
				 1.2.10) วิธี BLS (Bureau of Labor Statistics Method) วิธีการคาด
ประมาณการจ้างงานของสำนักงานสถิติแรงงาน (Bureau of Labor Statistics – BLS) ของสหรัฐอเมริกาเป็น
วิธีการที่ค่อนข้างทันสมัยและละเอียด BLS ทำการคาดประมาณการจ้างงานมานานแล้วอย่างต่อเนื่องทุกๆ 

2 ปี โดยมีการปรับปรุงวิธีการอยู่เสมอตามข้อมูลใหม่ๆ แต่ตั้งแต่ พ.ศ. 2513 เป็นต้นมา วิธีการพื้นฐานไม่ค่อย
มีการเปลี่ยนแปลงโดยอาศัยตาราง Input-output เป็นหลัก กล่าวโดยย่อ วิธีการของ BLS มีอยู่ 7 ขั้นหรือ 

7 ส่วน คือ 1) การศึกษาขนาดและโครงสร้างทางประชากรของกำลังแรงงาน 2) อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจ
3) อุปสงค์สุดท้าย (Final demand) หรือ GDP จำแนกตามสาขาการบริโภค 4) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย
การผลิต-ผลผลิต (Input-output) 5) ผลผลิตและการจ้างงานจำแนกตามอุตสาหกรรม 6) การจ้างงานจำแนก
ตามสาขาอาชีพ และ 7) การศึกษาความต้องการเพื่อทดแทน (Replacement Needs)
					
กำลังแรงงาน BLS อาศัยการฉายภาพประชากรของสำนักงานสำมะโน
ประชากร (U.S. Bureau of the Census) ประกอบกับการคาดประมาณอัตราการเข้าสู่แรงงานจำแนกตาม
อายุ เพศ และเชื้อชาติ ซึ่งการคาดประมาณอัตราการเข้าสู่แรงงานนั้นขั้นแรกจะดูจากแนวโน้มของช่วง 

8 ปีก่อน ขั้นที่สองก็จะมีการปรับปรุงหากพบว่าแนวโน้มตามเวลาไม่สอดคล้องกับการวิเคราะห์แบบตัดขวาง
(Cross-sectional) และแบบ Cohort analysis ซึ่งในขั้นนี้จะช่วยให้การคาดประมาณอัตราการเข้าสู่แรงงาน
ของกลุ่มประชากรต่างๆ มีความสอดคล้องกัน จากนั้นจึงคำนวณขนาดกำลังแรงงานโดยการคูณอัตราการเข้าสู่
แรงงานกับประชากรในกลุ่มอายุและเพศเดียวกัน การเติบโตของเศรษฐกิจ BLS มีการคาดประมาณ GDP
โดยใช้แบบจำลองทางเศรษฐกิจ แบบจำลองนี้จะทำงานโดยอาศัยตัวแปรภายนอก (exogeneous variables)
ซึ่ง BLS กำหนดขึ้นเพื่อวาดภาพการเติบโตทางเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาในลักษณะมหภาค อุปสงค์สุดท้าย
นอกจากแบบจำลองศึ ก ษาภาพเศรษฐกิ จ มหภาค BLS ยั ง ทำการศึ ก ษารายละเอี ย ดผลผลิ ต ในระดั บ
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อุตสาหกรรมเพิ่มเติมโดยจำแนกระบบเศรษฐกิจออกเป็น 180 สาขา โดยอาศัยกรอบจากบัญชี Input-output
ซึ่งให้ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้จ่ายซื้อสินค้าของผู้บริโภคสุดท้ายและอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อการผลิตสินค้าและ
บริการ อุปสงค์สุดท้ายเป็นวิธีการมอง GDP อย่างหนึ่งโดยดูจากการกระจายระหว่างผู้ใช้สินค้าและบริการ
ขั้นสุดท้ายซึ่งอาจจำแนกออกเป็น 4 กลุ่มคือ 1) ค่าใช้จ่ายการบริโภคส่วนบุคคล (Personal consumption
expenditures: PCE) 2) การลงทุนธุรกิจ 3) การค้าระหว่างประเทศ และ 4) การใช้จ่ายภาครัฐ ความสัมพันธ์
ระหว่างอุตสาหกรรม (ปัจจัยการผลิต-ผลผลิต) อาจเรียกได้ว่าหัวใจของการคาดประมาณการจ้างงานของ
BLS อยู่ที่การใช้ตารางปัจจัยการผลิต-ผลผลิต เพราะตารางดังกล่าวจะช่วยให้เห็นการใช้แรงงานในการผลิตทุก
ระดับจากต้นน้ำถึงปลายน้ำ จากขั้นตอนการผลิตแต่ละขั้นๆ จนถึงผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย4 การจ้างงานจำแนก
ตามอุตสาหกรรม BLS คำนวณทั้งจำนวนตำแหน่งงานและชั่วโมงทำงานทั้งคนงานรับจ้างและผู้ประกอบ
อาชีพอิสระ (Self-employed) การคาดประมาณอุปสงค์แรงงานรับจ้างตามชั่วโมงคำนวณโดยอาศัยสมการ
การผลิตแบบค่าความยืดหยุ่นการแทนคงที่ (Constant elasticity of substitution: CES Production
function) ซึ่งปรับปรุงโดยใส่ตัวแปรเวลา (Time variable) เข้าไปด้วย สมการนี้แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง
ผลผลิต อัตราค่าจ้างสัมพัทธ์กับราคาผลผลิตและแนวโน้มเวลา จำนวนชั่วโมงจ้างงานเฉลี่ยต่อสัปดาห์ต่อหนึ่ง
ตำแหน่งงานจะคำนวณโดยใช้เป็นสมการที่ขึ้นกับเวลาและอัตราการว่างงาน ซึ่งค่าที่ประมาณได้นี้จะนำไปใช้
เพื่อคำนวณตำแหน่งงานต่อไป การทบทวนขั้นสุดท้าย BLS มีการทบทวนผลการคาดประมาณทุกขั้นตอนใน
แง่ของความมีเหตุผลและความสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ในส่วนอื่นๆ ตัวอย่างเช่น การพิจารณาความ
สัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างบุคลากรในแบบจำลองการกระจายตามอาชีพกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
และผลกระทบต่อประสิทธิภาพการผลิตของแรงงานจะมีการเชิญผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ มาร่วมกันพิจารณา
ร่วมกัน ดังนั้น ตัวเลขการคาดประมาณที่ได้จะมีความสอดคล้องกันสูง
					
ส่วนทีส่ ำคัญของการศึกษาของ BLS คือ การศึกษาความต้องการแรงงานเพือ่
ทดแทนแรงงานที่ออกจากกำลังแรงงานด้วยสาเหตุต่างๆ เช่น เสียชีวิต เกษียณ พิการ เลิกประกอบอาชีพ ฯลฯ
โดยการศึกษาของ BLS ถือว่าความต้องการแรงงาน ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ความต้องการเพื่อขยายกิจการ
และความต้องการเพื่อทดแทนแรงงานที่ออกจากอาชีพไป ซึ่งมีจำนวนมาก และในบางกรณีมีจำนวนมากกว่า
ความต้องการขยายกิจการเสียอีก รายละเอียดวิธีการคำนวณ อยู่ในเอกสารของ BLS เรื่อง Estimating
Occupational Replacement Needs (BLS 2012) และ งานวิจัยของ de Grip และ Heijke (1998) เรื่อง
Beyond Manpower Planning: ROA’s Labour Market Model and Its Forecasts to 2002 หัวข้อ
Replacement demand forecasts
					
การจ้างงานจำแนกตามอาชีพ BLS อาศัยตารางการกระจายอาชีพตาม
อุตสาหกรรม (Industry-occupation matrix) ซึ่งแสดงการกระจายของการจ้างงานตามหมวดอาชีพ 

500 อาชีพในกว่า 250 สาขาอุตสาหกรรม ซึ่งแบบแผนการกระจายตัวตามหมวดอาชีพตามอุตสาหกรรม
ดังกล่าว ได้มาจากการสำรวจของแต่ละรัฐ ตารางนี้สามารถทำเป็นค่าสัมประสิทธิ์ (Coefficient) หรือสัดส่วน

4
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ของแรงงานในแต่ละอุตสาหกรรมจำแนกออกเป็นอาชีพต่างๆ ไว้เพื่อการใช้และการปรับปรุงการเปลี่ยนแปลง
ตามกาลเวลาและการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอาชีพ เนื่องจากบุคคลมักมีการเปลี่ยนงานจากบริษัทหนึ่งไปสู่อีก
บริษัทหนึ่ง โดยที่ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงในอาชีพ
					
ทั้งนี้จากวิธีการคาดประมาณความต้องการกำลังคนต่างๆ ทั้ง 10 วิธีข้างต้น
นั้นเป็นวิธี สามารถสรุปได้ดังตารางที่ 4.1
ตารางที่ 4.1 ภาพรวมวิธีการคาดประมาณความต้องการกำลังคน
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วิธีความต้องการกำลังคนเป็นที่นิยมแพร่หลายมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ประเทศกำลังพัฒนาในอดีตซึ่งมักจะมีปัญหากำลังคนเป็นปัญหาพื้นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

ถ้าไม่ขาดแคลนก็มีมากเกินไป ปัญหาการว่างงาน การมีงานทำ การทำงานไม่เต็มที่ การขาดแคลนกำลังคนทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อย่างกรณีของประเทศไทย ปัญหาดังกล่าวได้มีการกล่าวถึง ศึกษา วางแผนและ
แก้ปัญหากันมาตั้งแต่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 1 จนบัดนี้ก็ยังเป็นปัญหาอยู่ วิธีความต้องการกำลังคนจึงมีผู้สนใจ
วิจารณ์ข้อจำกัดอยู่หลายท่าน เช่น Mark Blaug (1970) Fulton et.al. (op.cit.) Godfrey และ Stavenuiter
(1986) และ Psacharopoulos et.al.(1983) ซึ่งข้อวิพากษ์บางอันก็มีเหตุผล แต่บางอันก็เป็นพยายามหา
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ข้อบกพร่องหรือจับผิดเพื่อเสนอวิธีคิดของตน เช่น การเปรียบเทียบกับวิธีอัตราผลการตอบแทนการลงทุนของ
Blaug บางอันก็วิจารณ์เพราะไม่อยากเห็นวิธีความต้องการกำลังคนผูกขาดตลาดวางแผนกำลังคนอยู่วิธีเดียว 5
					
ข้อจำกัด 1) ความสามารถในการทำนายความต้องการ จากการประเมิน
ความถูกต้องของการคาดประมาณความต้องการด้วยวิธีนี้ พบว่าไม่สามารถ “ทำนาย” ได้ถูกต้อง (Hollister,
1966; Colclough, 1972; Ahamad and Blaug, 1973; Amjad, 1986) ซึ่งความเห็นนี้นับว่าไม่ยุติธรรมนัก
ด้วยเหตุผลสำคัญ 2 ประการคือ ประการแรกการคาดประมาณความต้องการกำลังคนน่าจะถือเป็น “การฉายภาพ” 

และการกำหนดเป้าหมาย (Norm) สำหรับการปฏิบัติตามแผนในลักษณะของ Teleological forecast ดังนั้น
การ “พลาดเป้า” จึงเป็นเรื่องของการปฏิบัติตามแผนที่ไม่สามารถจะบรรลุผลได้ร้อยเปอร์เซ็นเสมอไป
เนื่องจากสถานการณ์และเงื่อนไขเปลี่ยนไป ผลสำเร็จจึงน่าจะวัดกันที่ภาพรวมของความสำเร็จว่าโครงการ
ต่างๆ บรรลุผลมากน้อยเพียงใดมากกว่าจะดูที่จำนวนการจ้างงานที่แยกตามอาชีพอย่างเดียว นอกจากนั้นแล้ว
ถ้าจะลองประเมินความสามารถในการทำนายอนาคตของการคาดประมาณทางเศรษฐศาสตร์จะพบว่าไม่ว่า
จะเป็ น วิ ธี ก ารหรื อ โมเดลวิ จิ ต รพิ ศ ดาร อย่ า งไรก็ ต าม เป็ น การยากที่ จ ะทำนายเหตุ ก ารณ์ อ นาคตได้ 

2) การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและการพัฒนาทางการศึกษาที่เป็นไปอย่างรวดเร็วในปัจจุบันจะทำให้
ประสิทธิภาพการผลิตของแรงงานสูงขึ้นในอัตราที่สูงกว่าในอดีตและมีผลอย่างมากให้การคาดประมาณในแง่
ปริมาณกำลังคนที่ต้องการจะสูงเกินความเป็นจริง 3) ผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้าและการเคลื่อนย้าย
คนระหว่างประเทศจะเป็นปัจจัยสำคัญอีกประการหนึ่งที่ทำให้ตัวเลขอุปสงค์และอุปทานมีความเบี่ยงเบนสูง
					
ข้อจำกัดของกระบวนวิธีความต้องการกำลังคนที่เห็นว่าที่ค่อนข้างจะเป็น
ปัญหาและจำเป็นต้องทำความเข้าใจเสียแต่แรก คือขั้นตอนของการแปลการจ้างงานในแต่ละสาขาเศรษฐกิจ
ออกเป็นหมวดอาชีพต่างๆ ทั้งระดับหมวดใหญ่และหมวดย่อยซึ่งในปัจจุบันยังไม่มีวิธีการใดที่จะนำมาใช้ในการ
คาดประมาณโครงสร้างในอนาคตเนื่องจากเหตุผลหลายประการ ประการแรก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมวด
อาชีพระดับย่อยๆ ของกำลังคนระดับกลางและระดับช่างฝีมือซึ่งมีการเคลื่อนย้ายเข้าออกงานสูงซึ่งอาจรวมถึง
การเปลี่ยนแปลงอาชีพสูง ประการที่สองผลผลิตต่อหัวของกำลังคนในอาชีพต่างๆ มิได้ขึ้นอยู่กับจำนวนคนใน
แต่ละอาชีพเพียงอย่างเดียวแต่ยังขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นๆ เช่น เทคโนโลยี การใช้เครื่องจักรหรือสินค้าประเภททุน
การจั ด การที่ แ ตกต่ า งกั น การแข่ ง ขั น ฯลฯ ประการที่ ส าม นอกจากการเคลื่ อ นย้ า ยระหว่ า งอาชี พ แล้ ว 

การเคลื่อนย้ายระหว่างภูมิภาคต่างๆ ก็ทำให้การประมาณการผิดพลาดได้ง่ายเนื่องจากความเหลื่อมล้ำระหว่าง
อุปสงค์และอุปทานของภูมิภาคต่างๆ และการเคลื่อนย้ายทรัพยากรมนุษย์มีปัจจัยอื่นๆ นอกจากค่าจ้างและ
การมีงานทำเข้ามาเกี่ยวข้อง กล่าวอีกอย่างหนึ่งคือในการวิเคราะห์ส่วนใหญ่มิได้เอาปัญหาการกระจายกำลัง
คนเข้ามาพิจารณา ประการที่สี่ อาชีพต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแรงงานระดับเทคนิคและช่างฝีมือในยุค
โลกาภิวัตน์มีความหลากหลายและเปลี่ยนแปลงค่อนข้างรวดเร็วตามเทคโนโลยีและการพัฒนาเครื่องจักร
เครื่องมือที่ใช้ ข้อจำกัดตรงนี้อยู่ที่ความจำกัดของข้อมูลในอดีตที่ใช้เป็นฐานในการคาดประมาณ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งตัวเลขการสำรวจแรงงานหรือสำมะโนประชากรที่จำแนกการจ้างงานออกตามรายอาชีพโดยยึดถือ
5

Psachoropoulos et.al. เป็นต้น กล่าวว่า... the theme of this and subsequent chapters is the need for a
more eclectic approach to the use of techniques and the substitution or complementation of technique
by a planning process, it is the monolithic position of the manpower planning requirements approach
which needs to be addressed.

107

108

โครงการศึกษาเพื่อทบทวนความต้องการกำลังคนเพื่อใช้วางแผนการผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ

การจำแนกอาชีพตามมาตรฐานองค์การแรงงานระหว่างประเทศจะเป็นการจำแนกค่อนข้างกว้างและอาศัย
รูปแบบของโครงสร้างอาชีพที่ไม่ค่อยทันสมัย ตรงนี้จะทำให้การฉายภาพโครงสร้างอาชีพจะอยู่ในวงจำกัด
ประการที่ห้า การจำแนกการจ้างงานตามอาชีพทำเหมือนกับว่าอาชีพต่างๆ สามารถแยกจากกันได้โดยเด็ดขาด
(Mutually exclusive) ซึ่งที่จริงแล้วในกำลังคนระดับกลางและระดับล่างอาชีพต่างๆ จะสับเปลี่ยนกันได้
ลักษณะนี้จะทำให้ไม่สามารถกำหนดปริมาณกำลังคนตามอาชีพได้ตายตัว
					
ปัญหาต่อมาอีกประการหนึ่งคือ การแปลจำนวนตำแหน่งอาชีพต่างๆ เป็น
ความต้องการทางการศึกษา ตรงนี้จะเห็นว่านอกจากผู้สำเร็จการศึกษาประเภทที่จบออกมาแล้วมีงานทำเลย
(เช่น โรงเรียนทหารหรือตำรวจ แพทย์ พยาบาล) แล้ว ส่วนใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้จบการศึกษาด้าน
สังคมศาสตร์ และผู้จบการศึกษาระดับต่ำกว่ามหาวิทยาลัย กำลังคนระดับกลาง ช่างฝีมือและกึ่งฝีมือ เหล่านี้
การกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างอาชีพกับการศึกษาทำได้ยาก
					
ข้อสังเกตประการสำคัญประการหนึ่งในวิธีการคาดประมาณการจ้างงานที่
ได้ทบทวนไป คือประการแรกส่วนใหญ่จะไม่มีการศึกษาการทำงานของตลาดแรงงานโดยตรงด้วยการนำค่าจ้าง
ของตลาดแรงงานต่างๆ มาพิจารณาโดยตรง6 ประการที่สอง ไม่มีการพิจารณาการแบ่งตลาดแรงงาน (Labor
market segmentation) โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแบ่งตลาดระหว่างทางการ (Formal sectors) และตลาด
ลำลอง (Informal sector) ซึ่งเป็นลักษณะของประเทศกำลังพัฒนาและเพิ่งพัฒนา ประการที่สาม ไม่มีการ
พิจารณาการจ้างงานตามฤดูกาล ซึ่งเป็นลักษณะของประเทศที่ประชากรและแรงงานไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของ
ประเทศอยู่ในภาคเกษตรเช่นกรณีประเทศไทย
		
2) วิธีการคาดประมาณอุปทานแรงงาน
			 ในตอนที่แล้วได้กล่าวถึงการคาดประมาณกำลังแรงงานไปบ้างแล้วในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่ง
ของการคาดประมาณภาวะการมีงานทำของบางวิธี เช่น วิธีพาร์นและวิธีของ BLS เป็นต้น โดยทั่วไปการคาด
ประมาณขนาดกำลังแรงงานจะคำนวณจากขนาดของประชากรในกลุ่มอายุและเพศต่างๆ คูณด้วยอัตราการ
เข้าสู่แรงงานของประชากรในกลุ่มนั้นๆ ดังนั้น วิธีเบื้องต้นในการคาดประมาณอุปทานแรงงานคือ การฉายภาพ
ประชากรตามอายุและเพศกับการคาดประมาณอัตราการเข้าสู่แรงงานของประชากรในกลุ่มอายุและเพศนั้นๆ
ในบางกรณีอาจทำการคาดประมาณอุปทานแรงงานจำแนกตามการศึกษาด้วย ซึ่งอาจคาดประมาณได้โดยการ
หาอัตราการเข้าสู่แรงงานของผู้จบการศึกษาในระดับต่างๆ ซึ่งโดยพื้นฐานแล้วการคาดประมาณอุปทาน
แรงงานจะไม่แตกกันมากนักโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อใช้ผลการฉายภาพประชากรฐานเดียวกัน ความแตกต่าง
จะขึ้นกับการคาดประมาณอัตราการเข้าสู่แรงงาน การกำหนดรายละเอียดโครงสร้างของกำลังแรงงานอีก และ
คุณภาพของข้อมูลที่ใช้ โดยทั่วไปอาจจัดกลุ่มวิธีการคาดประมาณกำลังแรงงานออกดังนี้
			 2.1) วิธีอัตราการเข้าสู่กำลังแรงงาน (Participation rate approach) วิธีนี้เป็น
วิธีพื้นฐานที่คาดประมาณกำลังแรงงานโดยอาศัยการฉายภาพประชากรจำแนกตามเพศและกลุ่มอายุและอัตรา
การเข้าสู่แรงงานของประชากรในเพศและกลุ่มอายุเดียวกัน การฉายประชากรมักจะใช้จากผลการศึกษาที่มีอยู่
หรือส่วนราชการทำไว้ ในขณะที่อัตราการเข้าสู่แรงงานตามเพศและอายุ7 อาจใช้วิธีตั้งสมมติฐานโดยอาศัยดู
วิธีการที่ใช้ตารางInput-output เป็นการมองทางด้าน Production และสมมติว่าระบบเศรษฐกิจมีดุลยภาพโดยทั่วไป
(General equilibrium)
7
อัตราส่วนของผู้อยู่ในกำลังแรงงานเพศและกลุ่มอายุใดๆ ต่อจำนวนประชากรในเพศและกลุ่มอายุเดียวกัน
6
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จากแนวโน้มในอดีต (ถ้ามีข้อมูล) โดยอาจจะนำมา extrapolate ไปในอนาคตโดยการวิธีง่ายๆ ด้วยการ
คำนวณหาอัตราเพิ่มหรือลดเฉลี่ยต่อปีหรือต่อ 5 ปีตามที่ต้องการ หรืออาจใช้สมการสหสัมพันธ์เส้นตรงให้
อัตราการเข้าสู่แรงงานสัมพันธ์กับเวลาหรือตัวแปรอธิบาย เช่น GDP หรือรายจ่ายรัฐบาลในหมวดที่เกี่ยวข้อง
ในการตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับอัตราการเข้าสู่แรงงานอาจตั้งข้อสังเกตของประชากร 4 กลุ่มคือ ในวัยเรียนให้ดู
แนวโน้มของการศึกษา ในกลุ่มผู้สูงอายุให้พิจารณาดูการให้บริการสังคมสงเคราะห์แก่ผู้สูงอายุของประเทศ 

ในขณะที่กลุ่มแรงงานวัยฉกรรจ์ (Prime working age) ซึ่งโดยทั่วไปถือว่าเพศชายจะมีอัตราการเข้าสู่แรงงาน
ค่อนข้างคงที่และสูงในขณะที่อัตราของสตรีจะขึ้นกับตัวแปรทางเศรษฐกิจและสังคมตลอดจนการมีบุตรและ
การเลี้ยงดูบุตร การศึกษารายได้และการขยายตัวของเขตเมือง (Urbanization) การคาดประมาณกำลัง
แรงงานอาจจะมีการจำแนกออกตามเขตในเมืองและชนบท เนื่องจากอัตราการเข้าสู่แรงงานมีความแตกต่างกัน
ระหว่างในเมืองและชนบท ตัวอย่างของวิธีการในกลุ่มนี้อาจดูได้จาก เอกสารขององค์การสหประชาชาติ
(United Nations,1990,V) และการศึกษาของ TDRI เรื่องความต้องการแรงงานฝีมือในช่วงระยะของแผน
พัฒนาฯ ฉบับที่ 8 (สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 2540) สำหรับปี 2540-2544 และ 2545-2549
ส่วนอัตราการเข้าสู่แรงงาน (Labor force participation rate หรือ Activity rate) จำแนกตามกลุ่มอายุและ
เพศในปีที่ต้องการ ในขั้นแรกได้ศึกษาจากแนวโน้มของอัตราดังกล่าวโดยวิธีสหสัมพันธ์ แต่เนื่องจากแนวโน้ม
ตามเส้นสหสัมพันธ์จำเป็นต้องมีการปรับปรุงเนือ่ งจากค่าสหสัมพันธ์บางสมการไม่มนี ยั สำคัญ บางสมการมีแนวโน้ม
บางอย่างเป็นไปไม่ได้ เช่น มีค่าติดลบ และการศึกษานโยบายของรัฐบาลชี้ให้เห็นว่าอาจมีการเปลี่ยนแปลงจาก
แนวโน้มได้โดยนโยบายและการดำเนินตามนโยบายของรัฐเกี่ยวกับการศึกษา เช่น การศึกษาภาคบังคับหรือ
การกำหนดอายุขั้นต่ำของแรงงานเป็นต้น ปัจจัยเหล่านี้เป็นสิ่งที่ต้องนำพิจารณาในการคาดประมาณแนวโน้ม
ในอนาคตของอัตราการเข้าสู่แรงงาน
			 2.2) วิธีใช้อัตราการศึกษาต่อ (Enrolment rate approach) เป็นอีกวิธีหนึ่งที่อาจ
นำมาใช้คาดประมาณกำลังแรงงานได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่ต้องการคาดประมาณกำลังแรงงานที่จำแนก
ตามระดั บ การศึ ก ษา ตั ว อย่ า งของการคาดประมาณโดยวิ ธี นี้ อ าจดู ไ ด้ จ ากการศึ ก ษาของฉลองภพ เรื่ อ ง
Population-Education-Workforce: Projection and Simulation (Sussangkarn, 1991) การศึกษาของ
มัทนาและศักดินา (ในการศึกษาเรื่อง แนวทางการพัฒนากำลังคนรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมระยะยาว
(2541ก) และ สศช. เรื่องทิศทางและโอกาสการมีงานทำในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 7 (สศช. 2535)
				 วิธีโดยทั่วไปอาจทำได้ดังนี้
				 1) เริ่ ม จากการแบ่ ง ประชากรในวั ย แรงงานกลุ่ ม อายุ แ ละเพศต่ า งๆ ออกเป็ น
สองส่วนคือ นักเรียนนักศึกษา และประชากรที่ไม่ได้เรียน โดยในกลุ่มหลังนี้อาจแยกออกเป็นผู้อยู่ในกำลัง
แรงงานและนอกกำลังแรงงาน
				 2) ในกลุ่มแรกจะทำการศึกษาว่าในแต่ละปีๆ จะมีผู้ที่เรียนต่อไปเท่าใด โดยการใช้
ฐานข้อมูลจำนวนนักเรียนนักศึกษาจำแนกตามกลุ่มอายุ เพศและระดับการศึกษา คูณด้วยอัตราการเรียนต่อ
ของนักเรียนในกลุ่มอายุ เพศและระดับการศึกษาเดียวกัน
				 3) เปรียบเทียบจำนวนนักเรียนที่เรียนต่อกับจำนวนประชากรในกลุ่มอายุและ
เพศเดียวกัน ส่วนต่างที่ได้คือ จำนวนประชากรที่ไม่ได้เรียนจำแนกตามระดับการศึกษาต่างๆ
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				 4) หาขนาดกำลังแรงงาน (ของจำนวนประชากรที่ไม่ได้เรียนต่อ) โดยการคูณด้วย
อัตราการเข้าสู่แรงงานจำแนกตามระดับการศึกษา สังเกตด้วยว่าอัตราการเข้าร่วมแรงงานนี้เป็นการจำแนก
ตามระดับการศึกษาต่างกับอัตราที่ใช้ในวิธีที่แล้วที่จำแนกตามกลุ่มอายุ โดยอัตราที่จำแนกตามระดับการศึกษา
เป็นสัดส่วนร้อยละของกำลังแรงงานในระดับการศึกษาใดๆ ต่อประชากรที่มีการศึกษาระดับนั้นๆ
				 5) อัตราการเรียนต่อก็ดีหรืออัตราการเข้าร่วมแรงงานของผู้ออกจากสถานศึกษาก็ดี
อาจได้จากการตั้งสมมติฐานโดยอาศัยข้อมูลในอดีตเป็นแนวทางหรืออาจทำการคาด ประมาณด้วยวิธีการทาง
เศรษฐมิติก็ได้
				 ประโยชน์ ข องการคาดประมาณตามวิ ธี นี้ ที่ เ ห็ น ได้ ชั ด คื อ สามารถจำแนกกำลั ง
แรงงานออกตามระดับการศึกษาและสามารถทราบได้ว่าแรงงานใหม่ที่เพิ่งออกสู่ตลาดแรงงานนั้นมีการศึกษา
ระดับใดบ้างซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนการจัดหางานหรือการสรรหากำลังคน อย่างไรก็ตามข้อควร
ระวังของวิธีนี้ประการแรกคือ ต้องสามารถคาดประมาณอัตราการเรียนต่อได้ใกล้เคียงความจริง ประการที่สอง
ต้องระวังการนับซ้ำโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่มีมหาวิทยาลัยเปิดและสถาบันการอุดมศึกษาของเอกชนซึ่ง
อาจทำให้เกิดปัญหาการนับซ้ำของผู้ที่เรียนอยู่กับผู้ที่อยู่ในกำลังแรงงานแล้ว นอกจากนั้นแล้วข้อมูลกำลัง
แรงงานจำแนกตามระดับการศึกษาที่อาศัยข้อมูลจากการสำรวจภาวะการมีงานทำของประชากรมีโอกาส
ผิดพลาดเนื่องจากการสุ่มตัวอย่าง (Sampling errors)
			 2.3) วิธีใช้แบบจำลอง (Econometric approach) กล่าวโดยย่อการคาดประมาณ
กำลังแรงงานอาจทำได้โดยการใช้แบบจำลองทางเศรษฐมิติซึ่งมีความละเอียดต่างกันออกไปแบบจำลองบาง
แบบอาจเริ่มตั้งแต่การฉายภาพประชากรจำแนกตามเพศและกลุ่มอายุ และจำแนกออกเป็นเขตเมืองและ
ชนบท แบบจำลองบางแบบอาจมีการคำนวณ GDP จำแนกตามสาขาเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงหรือ
การคาดประมาณค่าในอนาคตในตัวแบบจำลองเอง แต่โดยพื้นฐานแล้วส่วนสำคัญของการคาดประมาณโดยใช้
แบบจำลองจะอยู่ ที่ ก ารคาดประมาณอั ต ราการเข้ า สู่ แรงงานจำแนกตามเพศ กลุ่ ม อายุ แ ละลั ก ษณะทาง
เศรษฐกิจและสังคมอื่นๆ และนำค่าดังกล่าวไปคูณกับประชากรในเพศ กลุ่มอายุหรือลักษณะการจำแนกอื่นๆ
เดียวกัน แบบจำลองบางแบบอาจจะเลือกใช้วิธีอัตราการเรียนต่อเป็นหลัก ตัวอย่างของงานประเภทหลังนี้อาจ
ศึกษาได้จากงานของกิตติและธเนศ (Kitti and Thaneit, 1989)
				 งานของกิตติและธเนศดังกล่าวเป็นการใช้แบบจำลองของกิตติและสุมาลี (Sumalee
and Kitti, 1987) ชื่อ Population, Education, Manpower and Employment Forecasting
Model for Thailand (PEMLS) เพื่อคาดประมาณกำลังแรงงานจำแนกตามระดับการศึกษา โดยการใช้
สมมติฐานอัตราการเรียนต่อ (Transition rates) อัตราต่างๆ แบบจำลองย่อย เพื่อคาดประมาณกำลังแรงงาน
(Labor supply forecasting sub-model) เริ่มจากจำนวนประชากรในวัยประถมศึกษาที่เข้าโรงเรียน
ชั้นประถมศึกษาแล้วส่วนหนึ่งจะออกจากโรงเรียนก่อนต่อไปชั้นมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยตาม
อัตรา Transition หรือ transmission rates ในแต่ละระดับการศึกษาและส่วนหนึ่งของผู้ที่ออกจากโรงเรียน
จะเข้าสู่กำลังแรงงาน ตามอัตราการเข้าสู่แรงงานของประชากรในแต่ละระดับการศึกษาทำนองเดียวกับที่กล่าว
แล้วข้างต้นเรื่องวิธีใช้อัตราการศึกษาต่อ แต่ในแบบจำลองนี้จะนำจำนวนและอัตราการเรียนซ้ำชั้นมาพิจารณา
ด้วย อย่างไรก็ตาม สิ่งที่อาจเป็นจุดอ่อนของแบบจำลองนี้ส่วนหนึ่งคือ การใช้สมมติฐานค่อนข้างมาก เช่น 

สมมติให้อัตราการออกจากโรงเรียนกลางคัน การเรียนซ้ำชั้นการสำเร็จการศึกษา มีอัตราคงที่ สมมติให้อัตรา
การเลื่อนชั้นจากชั้นประถมศึกษาไปมัธยมศึกษาตอนต้นเพิ่มขึ้นร้อยละหนึ่งต่อปีและให้อัตราการเลื่อนชั้นจาก
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มัธยมต้นไปมัธยมปลายคงที่ตลอดช่วงเวลาของการคาดประมาณให้อัตราการเลื่อนชั้นจากปวช. ไป ปวส. 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 1-2 ต่อปี ตลอดช่วงเวลาของการคาดประมาณ ฯลฯ ซึ่งการใช้สมมติฐานดังกล่าวทำให้
การคาดประมาณขัดความเป็นจริงเนื่องจากหากอัตราต่างๆ นั้นมีการเคลื่อนไหวต่างไปจากที่สมมติย่อมทำให้
จำนวนประชากรที่คาดประมาณผิดไปจากความจริง
		
3) การคาดประมาณภาวะการมีงานทำในประเทศไทย
			 การคาดประมาณภาวะการมีงานทำในประเทศมีมานานแล้วตั้งแต่ปลายแผนพัฒนาฯ 

ฉบับที่ 1 รัฐบาลได้ตั้งคณะทำงานการศึกษาทรัพยากรมนุษย์ไทย-ยูซอม (Joint Thai-USOM Human
Resources Study Task Force) ในปี พ.ศ. 2506 คณะทำงานดังกล่าวได้ทำการคาดประมาณความต้องการ
กำลังคนระยะยาวสำหรับช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 1 (2503-2539) และช่วงพ.ศ. 2503-2523 ในครั้งนั้น 

คณะทำงานได้ทำการคาดประมาณไว้ 4 ส่วน ส่วนทีห่ นึง่ เป็นการฉายภาพประชากรเพือ่ ใช้เป็นกรอบในการศึกษา
ความต้องการผู้สำเร็จการศึกษา ส่วนที่สอง เรียกว่า Modified trend projection methods เป็นการศึกษา
การเคลื่อนย้ายระหว่างอาชีพ (Occupational mobility) ร่วมกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงประชากร ส่วน
ที่สามเป็นการคาดประมาณความต้องการกำลังคนโดยใช้วิธี GDP per worker หรือที่คณะทำงานเรียกว่า
“Trend in economic output approach” ในส่วนสุดท้ายเป็นการศึกษาความต้องการกำลังคนระดับกลาง
และระดับสูง บางสาขาอาชีพโดยอาศัยแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอาชีพและโครงสร้างการศึกษาของ
กำลังคนในอาชีพต่างๆ โดยในขณะนั้นยังมีความขาดแคลนข้อมูลอยู่มาก ดังนั้นตัวแปรที่สำคัญหลายตัวจึงต้อง
สมมติค่าขึ้นเองและมีผลให้การคาดประมาณเบี่ยงเบนไปได้มาก
			 ต่อมาสมัยเริ่มเตรียมแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 2 กองวางแผนกำลังคน (ชื่อเรียกในขณะนั้น)
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้รับความช่วยเหลือจากองค์การแรงงาน
ระหว่างประเทศช่วยทำการคาดประมาณความต้องการกำลังคน ซึ่งได้จัดทำรายงานเรื่อง Methodology on
Manpower and Employment Projections in the Second Plan of Thailand” (NEDB, 1967) การ
คาดประมาณการจ้างงานและความต้องการกำลังคนโดยใช้วิธี GDP per worker และวิธี International
comparison ประกอบกัน โดยใช้ GDP per worker หาการจ้างงานจำแนกตามสาขาเศรษฐกิจและหาการ
จ้างงานจำแนกออกเป็นอาชีพต่างๆ โดยการเปรียบเทียบระดับ GDP per worker กับประเทศอินเดีย
ปากีสถานและฝรั่งเศส เพื่ออาศัยโครงสร้างอาชีพเฉลี่ยของสามประเทศนี้เป็นแนวทาง นอกจากนั้นแล้วยังมี
การพิจารณาถึงการจ้างงานทดแทนแรงงานที่ออกจากอาชีพ โดยการใช้ Attrition rate มาคำนวณหา
ความต้องการเพิ่ม อย่างไรก็ตาม การคาดประมาณดังกล่าวไม่มีการนำกลไกทางตลาดแรงงานมาพิจารณา
วิเคราะห์มากนัก มีการวิเคราะห์เล็กน้อยเรื่องสถานการณ์การมีงานทำ การว่างงานและการทำงานต่ำระดับ 

ค่าจ้างต่ำทัง้ ในภาคเอกชนและราชการ ปัญหาแรงงานสัมพันธ์ การย้ายถิน่ จากภาคชนบท (Sumalee, 1986, 11)
			 ในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 การคาดประมาณภาวะการมีงานทำซึ่งทางราชการโดย
กองวางแผนประชากรและกำลังคน สศช. ยังคงใช้วิธีความต้องการกำลังคน (Manpower requirement
approach) เพื่อศึกษากรอบความต้องการกำลังคนเพื่อใช้ประกอบแผนพัฒนาฯ แต่เริ่มปรับเปลี่ยนวิธีการ
โดยให้ความสนใจการวางแผนการมีงานทำ การวางแผนประชากร และการวางแผนทรัพยากรมนุษย์มากขึ้น
และมีการกล่าวถึงการวางแผนการศึกษาโดยวิธีอัตราผลตอบแทนการลงทุน
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			 ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4 ขณะที่สศช. เลิกการคาดประมาณความต้องการกำลังคน
เป็นรายอาชีพและการศึกษาเนื่องจากสาเหตุหนึ่งคือ ในช่วงนั้นเกิดภาวะการว่างงานของผู้มีการศึกษาในอัตรา
สูงซึ่งเป็นภาวะตรงกันข้ามกับการขาดแคลนกำลังคนจึงให้ความสนใจศึกษาปัญหาและแนวโน้มการมีงานทำ
ของผู้สำเร็จการศึกษาระดับกลางและระดับสูงมากกว่า ในปี 2529 สุมาลี (Sumalee, 1986,17) ได้ทำ
การคาดประมาณภาวะการมีงานทำด้วยวิธี Employment – Income Elasticity หรือ Labor Absorption
Approach และลองเปรียบเทียบกับตัวเลขที่ได้จากการสำรวจพบว่า ตัวเลขการคาดประมาณประมาณ
การมีงานทำกว่าที่เป็นจริงและประมาณการว่างงานสูงเกินไป สุมาลีตั้งข้อสังเกตว่าอาจเป็นเพราะตัวเลข
การคาดประมาณ GDP growth ต่ำเกินไป แต่สราวุธ (Srawooth, 1978, 18) ให้ความเห็นว่าวิธีความยืดหยุ่น
ที่ใช้อาจไม่เหมาะเพราะในขณะนั้นค่าความยืดหยุ่นที่ใช้ ไม่ได้มีการทดสอบหาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการ
เปลี่ยนแปลงการจ้างงานกับอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจแต่อย่างใด
			 การคาดประมาณภาวะการมีงานทำในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5 และแผนพัฒนาฯ 

ฉบับที่ 6 ไม่ค่อยมีปรากฎให้เห็นโดยในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5 ได้มีการจัดทำการประมาณการความ
ต้ อ งการกำลั ง คนแต่ ไ ม่ ไ ด้ น ำออกมาใช้ เ นื่ อ งจากพบว่ า ข้ อ มู ล มี ค วามคลาดเคลื่ อ นสู ง เพราะเป็ น ระยะที่ มี
วิ ก ฤติ ก ารณ์ น้ ำ มั น และเศรษฐกิ จ ได้ รั บ ผลกระทบอย่ า งมาก ในแผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ 6 (2530-2534) 

นักวางแผนหันไปให้ความสนใจการวางแผนทรัพยากรมนุษย์แบบผสมผสาน (Integrated human resources
planning) มากกว่าการแก้ปัญหาการว่างงานและการมีงานทำโดยเฉพาะ อย่างไรก็ตาม ได้มีการศึกษาความ
ต้องการคนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งจัดทำโดยสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และกระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 7 ความสนใจต่อปัญหาการว่างงานและภาวะ
การมีงานทำเริ่มกลับมา ในปี พ.ศ.2530 สุมาลีกับกิตติ (Sumalee and Kitti, 1987) ได้จัดทำแบบจำลองเรื่อง
A Population-Education-Manpower and Employment Forecasting Model for Thailand เพื่อ
คาดประมาณภาวะการจ้างงานจำแนกตามระดับการศึกษา โดยแบบจำลองนี้ประกอบด้วยแบบจำลองย่อย
(Sub-model หรือ module) 4 ส่วน คือ Population projection module เพื่อคาดประมาณประชากร
Education projection module เพื่อ ประมาณการจำนวนนักเรียนนักศึกษาระดับต่างๆ Labor supply
projection module เพื่อคาดประมาณกำลังแรงงานจำแนกตามอายุ เพศและระดับการศึกษา และ Labor
demand module เพื่อคาดประมาณความต้องการการจ้างงานโดยให้เป็นสมการสัมพันธ์กับมูลค่าเพิ่มและ
ค่าจ้าง
			 ในปีเดียวกันเริ่มมีผู้ให้ความสนใจศึกษาลักษณะที่สำคัญสองประการของตลาดแรงงานไทย
คือ การเคลื่อนย้ายแรงงานตามฤดูกาลและการแบ่งตลาดแรงงาน โดยฉลองภพ (Chalongphop, 1987) 

ได้ทำการศึกษาตลาดแรงงานเรือ่ ง The Thai Labor Market: A Study of Seasonality and Segmentation 

โดยพิ จ ารณาถึ ง ปั จ จั ย ดั ง กล่ า ว นอกจากการศึ ก ษาตั ว แปรที่ มี ผ ลกระทบต่ อ การย้ า ยถิ่ น ของแรงงานแล้ ว 

ในการศึกษาดังกล่าวมีการประมาณการการย้ายถิ่นของแรงงานโดยใช้ Probit model โดยมีตัวแปรที่อธิบาย
ประกอบด้วยเขตที่อยู่อาศัย การศึกษา สถานภาพการสมรส และการมีบุตร รวมทั้ง อายุ
			 สำหรั บ การแบ่ ง ตลาดแรงงานนั้ น มี ก ารแยกตลาดออกเป็ น ตลาดในระบบและตลาด
นอกระบบ โดยตลาดในระบบนั้นหมายถึงตลาดที่มีอุปสรรคในการเข้าทำงาน และมักมีการทำสัญญาเป็น
ลายลักษณ์อักษร และมีสหภาพแรงงานหรือความเชื่อมโยงกับสหภาพแรงงาน มีอัตราค่าจ้างที่ค่อนข้างแน่นอน
ไม่ เ ปลี่ ย นแปลงตามอุ ป สงค์ อุ ป ทานเฉพาะหน้ า (ภาวะตลาดระยะสั้ น ) ตลาดแรงงานประเภทนี้ ไ ด้ แ ก่ 
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ภาคราชการและรั ฐ วิ ส าหกิ จ และภาคธุ ร กิ จ เอกชนขนาดใหญ่ (มากกว่ า 10 คนขึ้ น ไป ตามข้ อ มู ล ที่ มี ) 

ส่วนตลาดนอกระบบจะมีลักษณะตรงกันข้ามกับแบบแรก กล่าวคือ เป็นตลาดที่ไม่ค่อยมีอุปสรรคในการเข้า
ทำงาน เข้าง่ายออกง่าย การจ้างงานมีความยืดหยุ่น ค่าจ้างจะถูกกำหนดโดยภาวะตลาด8 การแบ่งตลาดออก
ในลักษณะนี้จะช่วยให้ศึกษาการว่างงานแบบเปิดเผยได้ชัดเจนขึ้นเนื่องจากผู้ที่ควรว่างงานแบบเปิดเผยแต่
ไม่ว่างเพราะส่วนหนึ่งสามารถถูกดูดซึมเข้าไปโดยตลาดนอกระบบ ในการศึกษาส่วนนี้ฉลองภพได้สร้างแบบ
จำลองเศรษฐมิติประกอบด้วย 4 สมการคือ
				
				
				
				

I
J
WF
WI

=
=
=
=

a’X + e				
b’Y + t				
c’P + u				
d’Q + v				

(1)
(2)
(3)
(4)

			 โดยสมการ 1 และ 2 เป็นสมการ Probit ที่จะบอกว่าแรงงานจะเข้าสู่ตลาดในระบบ
หรือไม่ ถ้า Ii > 0 แรงงาน i จะเข้าตลาดในระบบ และถ้า <0 จะไม่เข้า คือ อาจเข้าทำงานในตลาดนอกระบบ
หรือว่างงาน ซึ่งจะถูกกำหนดโดยสมการที่ 2 ถ้า J< 0 แรงงานผู้นั้นจะเข้าตลาดนอกระบบ และถ้า > 0 เขาจะ
ว่างงาน (X Y P และ Q เป็น Vector ของลักษณะต่างๆ ของแรงงานเช่นที่อยู่อาศัย เพศ การศึกษา อายุ
จำนวนปีที่อพยพ) ในสมการ 3 และ 4 เป็นสมการค่าจ้าง โดยสมการที่ 3 เป็นอัตราค่าจ้างในตลาดในระบบ
และสมการ 4 เป็นค่าจ้างในตลาดนอกระบบ
			 ถึ ง แม้ ก ารศึ ก ษาชิ้ น นี้ ยั ง ไม่ มี ก ารคาดประมาณการจ้ า งงานออกมาโดยตรงเนื่ อ งจาก
วัตถุประสงค์เบื้องต้นคือ การอธิบายการว่างงานโดยเปิดเผย แต่ฉลองภพได้ใช้การศึกษานี้และการศึกษาเรื่อง
Population-Education-Workforce: Projections and Simulations (Chalongphop, 1991) เป็น
แนวทางและรากฐานในการคาดประมาณภาวะการมีงานทำในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 7 (สศช. 2535) ใน
ปลายแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 7 ในปี 2534 มีงานที่น่าสนใจและเกี่ยวข้องกับงานข้างต้นอีกชิ้นหนึ่งของฉลองภพ
คือ การศึกษาเรือ่ ง Labour Market and Macroeconomic Performance ซึง่ ในการศึกษานีเ้ ป็นการเชือ่ มโยง
ระหว่าง Population Projection, Education Enrollment Projection, Labour Market modelling
and Macroeconomic modeling เพื่อที่จะคาดการสภาพของตลาดแรงงานในอนาคต
			 แบบจำลองหลักที่ใช้คือ Macroeconomic model แบบ Computable General
Equilibrium (CGE) Model ซึ่งสามารถเชื่อมโยงส่วนต่างๆ ของแต่ละภาคเศรษฐกิจได้ แต่แบบจำลองนี้
มีข้อจำกัดคือ ไม่มีการแบ่งแยกแรงงานตามระดับการศึกษาหรือตามอายุ จึงได้มีการเพิ่มเติม และนำข้อมูลจาก
(Chalongphop,1991a) โดยแบ่งแรงงานออกตามระดับการศึกษา 6 ระดับ คือ ประถมศึกษา, มัธยมศึกษา
ตอนต้น, มัธยมศึกษาตอนปลาย, อาชีวศึกษา, เทคโนโลยี และมหาวิทยาลัย และแบ่งสาขาการผลิตออกเป็น
26 สาขา แบ่งปัจจัยทุนออกเป็น 2 ประเภท คือ ทุนในสินค้าเกษตร และทุนที่ไม่ใช้สินค้าเกษตร แบ่งภาค
ครัวเรือนเป็น 5 ประเภท แบ่งการนำเข้าเป็น 22 ประเภท และมีการแบ่งธุรกิจเป็น 4 ภาค คือ รัฐบาล,
รัฐวิสาหกิจ, ธุรกิจเอกชน และ the rest of the world
8

สำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระและผู้ทำงานให้ครอบครัว ฉลองภพกล่าวว่ามีลักษณะผสมระหว่างในระบบและนอกระบบและ
ยังไม่สามารถจำแนกได้ในขณะนั้น เพราะไม่มีข้อมูล (Chalongphop, 1987, 39)
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			 การจ้างงานออกเป็น 4 ประเภท คือ ลูกจ้างภาครัฐบาล ลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ การจ้างงาน
ในระบบ และการจ้างงานนอกระบบ แบบจำลองนี้ทำให้สามารถหาอัตราค่าจ้างจำแนกตามระดับการศึกษา 

ในแต่ละภาคการผลิตได้ และการเปลี่ยนแปลงของค่าจ้างจะมีผลกระทบต่อการว่างงาน
			 โดยที่จากแบบจำลองนี้ฉลองภพได้ทำการ Simulate 8 กรณี คือ ให้แรงงานที่ระดับศึกษา
ในแต่ละระดับเพิ่มขึ้น 1 เปอร์เซ็นต์ และการนำเข้าและส่งออกเพิ่มขึ้น 5 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ ซึ่งผลที่ได้จะ
ออกมาในรูปของอัตราค่าจ้างที่เปลี่ยนไป ทำให้เห็นภาพของการกระจายรายได้ และการเปลี่ยนแปลงของ
โครงสร้างการจ้างงาน
			 ในปี 2538 มีการศึกษาภาวะการมีงานทำด้วยวิธีการความต้องการกำลังคนฉบับหนึ่ง เรื่อง
Demand for and Supply of Manpower in Agriculture โดย ดร.ประดิษฐ์ ชาสมบัติ จากมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ และ ดร. Svend Kreiner จากมหาวิทยาลัย Copenhagen ซึ่งทำให้กับกรมอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ การศึกษาฉบับนี้พิจารณาทั้งด้านอุปสงค์และอุปทานกำลังคน ในสาขาเกษตร จำแนก
ตามระดับการศึกษา โดยครอบคลุมภาคการเกษตร 3 ด้านคือ การผลิตและบริการทางเกษตร (Agricultural
production and services) อุตสาหกรรมการเกษตร (Agro-industries) และธุรกิจการเกษตร (Agribusiness) ซึ่งทั้งหมดนี้แตกรายละเอียดได้เป็น 8 หมวดคือ พืชสวน (Crops) ปศุสัตว์ (Livestock) ประมง
(Fisheries) ป่าไม้ (Forestry) เกษตรบริการ (Services) อาหาร (Food industry) อุตสาหกรรมเกษตร
(Agricultural manufacturing) ธุรกิจเกษตร (Agri-business)
			 ในแง่ของการคาดประมาณความต้องการกำลังคนการศึกษานี้มีข้อจำกัดทั้งทางด้านข้อมูล
และวิธีการคือ การฉายภาพการจ้างงานในภาคเกษตร (จำแนกตามหมวดการเกษตรและสาขาวิชา) อาศัย
การวิเคราะห์แนวโน้มซึ่งคำนวณจากสมการถดถอยเส้นตรงและใช้ข้อมูลเพียง 5 ปีระหว่าง 2531-2535 

แต่ฉายภาพไปถึง 10 ปีระหว่าง 2537-2547 (Pradit and Kreiner, 1995, 13 และ 42) และปรับปรุงตัวเลข
ด้วยการอาศัยการคาดคะเน (expectation) กับนโยบาย เช่น ในหมวดพืชสวน จะดูจากข้อมูลการจ้างงาน
ในหมวดนี้ปี 2531-2535 ว่ามีผู้จบระดับอาชีวศึกษาปีละกี่คน เพิ่มขึ้นหรือลดลงเฉลี่ยปีละกี่คนและอัตรา
การเพิ่ม/ลดเฉลี่ยปีละกี่เปอร์เซ็นต์ในช่วง 5 ปีดังกล่าว ตามวิธีนี้พบว่า สำหรับระดับอาชีวศึกษามีการจ้างงาน
เพิ่มเฉลี่ยปีละ 800 คน โดยแยกออกเป็นสาขาพืชสวน 3,500 คน ปศุสัตว์ 1,000 คน ประมง 30 ฯลฯ 

โดยทำนองเดียวกันพบว่าการจ้างงานระดับเทคนิคและระดับมหาวิทยาลัยจะเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 6,000 และ
4,900 คนตามลำดั บ จากตั ว เลขที่ ไ ด้ นี้ นั ก วิ จั ย นำไปปรั บ ด้ ว ยตั ว เลขแนวโน้ ม การผลิ ต ทางเกษตรและ
การทดแทนผู้ออกจากอาชีพ ตัวเลขที่ได้จากวิธีนี้เป็นจำนวนความต้องการกำลังคนเฉลี่ยต่อปี จำแนกตามสาขา
และระดับวิชา9 ถึงแม้วิธีการและข้อมูลที่ใช้ค่อนข้างจำกัดแต่นักวิจัยได้ให้ข้อสังเกตและข้อควรระวังในการใช้
ตัวเลข (Ibid., 48) และการศึกษานี้ยังได้มีการเสริมด้วยการสำรวจความต้องการกำลังคนในสถานประกอบ
การเกษตรไว้เพื่อช่วยในการพิจารณาแล้ว
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รายงานฉบั บดังกล่าวมิได้อธิบายขั้นตอนการคำนวณให้ ชั ด เจน   โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ในสู ต รการคาดประมาณ Total
demand ตอนหนึ่งคำนวณจากแนวโน้มการจ้างงานกับการทดแทนผู้ออกจากอาชีพแต่ต่อมาเล็กน้อยกลับเป็นการคำนวณ
จากแนวโน้มการผลิต งานกับการทดแทนผู้ออกจากอาชีพ (Ibid., 48)
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			 ในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 7 ว่ามีการศึกษาความต้องการคนทางด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี โดย ดร.จรวย บุญยุคล จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แต่ในการศึกษา
ไม่ได้แสดงผลทบทวนไว้เนื่องจากไม่อาจหารายงานฉบับดังกล่าวได้10
			 ในช่วงระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 (2540-2544) เริ่มมีความตื่นตัวในการคาดประมาณ
ภาวะการมีงานทำอีกครั้งหนึ่ง เนื่องจากแนวโน้มของการค้าเสรีและความพยายามของภาครัฐบาลที่จะเพิ่ม
ความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศในตอนปลายแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 7 และต้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8
และภาวะวิกฤติเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในต้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 ซึ่งมีผลกระทบให้มีการเลิกจ้างและการว่างงาน
ในอัตราสูงกว่าที่เคยเป็นในอดีต งานคาดประมาณภาวะการมีงานทำและ/หรือความต้องการแรงงานอาชีพ
ต่างๆ ที่สำคัญ คือ (1) ประมาณการกำลังแรงงานและการมีงานทำปี 2540 (กรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงาน กรส. 2540) (2) “กำลังแรงงาน การมีงานทำ และการว่างงานในช่วงของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 

(พ.ศ. 2540-2544) (เกษมสันต์และคณะ 2538) (3) ความต้องการแรงงานฝีมือในช่วงระยะของแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544) (TDRI, 2540) (4) แนวทางการพัฒนากำลังคนรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมใน
ระยะยาว (2541) (TDRI, 2541ก) (5) แผนแม่บทการพัฒนากำลังคนเพื่ออุตสาหกรรมการผลิตและบริการของ
ประเทศไทย พ.ศ. 2541-2549 (TDRI, 2541ข) (6) การประมาณการความต้องการแรงงานจำแนกตามระดับ
การศึกษาในแต่ละประเภทอุตสาหกรรมในระหว่างปี 2540-2550 (มัทนาและนิรัติ. 2541) (7) ความต้องการ
แรงงานและการขาดแคลนแรงงาน (เศรษฐศาสตร์จุฬา 2541) (8) แบบจำลองระบบข้อมูลเตือนภัยด้านสังคม
และแรงงาน EWSE (Early warning system for employment) บริษัท CCIV จุฬา (9) โครงการ NESDB/
ADB EWS (Early warning system, Brooker Group) และยังมีการคาดประมาณโดยคณะกรรมการจัดทำ
ข้อมูลกำลังแรงงาน การมีงานทำและการว่างงาน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ซึ่งจัดทำข้อมูล
ดังกล่าวเพื่อใช้ในราชการและไม่มีการจัดพิมพ์เอกสารรายงาน
			 ในการคาดประมาณกำลังแรงงานของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานนั้น ประมาณโดย
ใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Population and Labour Force Projection (PLFP) โดยนำ Labour Force
Participation Rate จากรายงานการสำรวจแรงงานทั่วราชอาณาจักรปี 2524 – 2538 โดยแยกเป็น
			 1. แรงงานที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปี* และแรงงานที่อยู่นอกวัยแรงงาน
			 2. แรงงานที่อยู่ในวัยแรงงาน
			 สำหรับแรงงานในกลุ่มที่สองนั้น เริ่มด้วยการหาจำนวนประชากรทั้งระดับประเทศและ
ระดับภาค จากการคาดประมาณประชากรของประเทศไทย ปี 2533-2563 โดยกองวางแผนทรัพยากรมนุษย์
สำนักงานคณะกรรมการการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ภายใต้ข้อสมมติภาวะเจริญพันธุ์ระดับ
ปานกลาง จากจำนวนประชากร จึงนำมาประมาณกำลังแรงงานโดยวิธีต่างๆ คือ ใช้วิธีกำลังสองน้อยที่สุด
(Least Square Method) ทั้งสมการเส้นตรงและสมการกำลังสอง วิธีอัตราส่วน (Ratio Method) และ
วิธีอนุกรมเวลา การศึกษาดังกล่าวให้ผลค่อนข้างหยาบและไม่ค่อยมีผู้นำมาใช้
ข้อสังเกตจากคณะทำงานที่ปรึกษาด้านวิชาการ งานพัฒนาแบบจำลองกำลังแรงงาน การมีงานทำและการว่างงาน   สศช.
28 เมษายน 2543
* กำลังแรงงานรวม หมายถึง ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 13 ปีขึ้นไป ซึ่งเป็นผู้ที่อยู่ในกำลังแรงงานปัจจุบัน หรือเป็นผู้ถูกจัดจำแนกอยู่ใน
ประเภทกำลังแรงงานที่รอฤดูกาล
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			 การศึกษาของเกษมสันต์และคณะใช้วิธีการเดียวกับ สศช. ใช้สำหรับการทำแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 7 (สศช. 2535) คือ วิธีศึกษาภาวะการมีงานทำโดยแบ่งตลาดแรงงานเป็นตลาดในระบบและตลาด
นอกระบบ การศึกษาความต้องการแรงงานฝีมือในช่วงระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2540-2544)
โดย TDRI (2540) นั้นคาดประมาณการจ้างงานโดยวิธีของพาร์นส์ หรือ GDP per worker และคาดประมาณ
กำลังแรงงานโดยการคำนวณหาแนวโน้มของอัตราการเข้าสู่แรงงานในปีเป้าหมาย ในขณะที่ “แนวทาง
การพัฒนากำลังคนรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมในระยะยาว” (TDRI, 2541ก) และ “แผนแม่บทการพัฒนา
กำลังคนเพื่ออุตสาหกรรมการผลิตและบริการของประเทศไทย พ.ศ. 2541-2549” “การประมาณการ
ความต้องการแรงงานจำแนกตามระดับการศึกษาในแต่ละประเภทอุตสาหกรรมในระหว่างปี 2540-2550”
รวมทั้งการคาดประมาณโดยคณะกรรมการจัดทำข้อมูลกำลังแรงงาน การมีงานทำและการว่างงานใช้วิธี
employment-income elasticity คาดประมาณภาวะการมีงานทำจำแนกอาชีพและคาดประมาณกำลัง
แรงงานโดยการใช้อัตราการเรียนต่อของประชากรในวัยเรียนเป็นหลัก ซึ่งในบรรดาการศึกษาทั้งสี่งานนี้
การศึกษาของมัทนาและนิรัติ นับว่ามีการใช้วิธีการที่ค่อนข้างรัดกุมโดยมีการศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่าง
อัตราการเติบโตของการจ้างงานกับผลผลิตเป็นรายสาขาเศรษฐกิจอย่างชัดเจนโดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์ที่ได้จาก
การคำนวณทางสถิติ สำหรับการศึกษาของคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนั้นเป็นการสำรวจและ
การคาดประมาณโดยใช้ตารางปัจจัยการผลิต-ผลผลิต ซึ่งครอบคลุมเฉพาะภาคเอกชนและการคาดประมาณ
ความต้องการกำลังคนไม่มีการพิจารณาการทดแทนแรงงานที่ออกจากตลาดแรงงาน (Attrition)
			 ในปี 2542 กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมได้ว่าจ้างให้บริษัทซีแอนด์ซี อินเตอร์
เนชั่นแนล เวนเจอร์ จำกัด (CCIV) พัฒนาแบบจำลองเศรษฐมิติระบบข้อมูลเตือนภัยด้านสังคมและแรงงาน
EWSE (Early warning system for employment) ทั้งในระดับมหภาค (ประเทศ) และระดับจุลภาคใน
จังหวัดนำร่องได้แก่ เชียงใหม่และนครราชสีมา
			 แบบจำลองที่จัดทำขึ้นเพื่อเตือนภัยด้านแรงงานและสังคมตามโครงการนี้มี 2 ส่วนคือ
แบบจำลอง Early Warning System for Employment (EWSE) เพื่อเตือนภัยด้านแรงงานและแบบจำลอง
เพื่อการเตือนภัยด้านแรงงานและสังคมเชิงสถิติ โดยในส่วนแรก EWSE เป็นการประยุกต์ใช้ตารางปัจจัย
ผลผลิตของประเทศไทยซึ่งจัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เพื่อ
คำนวณหาอุปสงค์ของแรงงานเพื่อนำมาเปรียบเทียบกับอุปทานแรงงานเพื่อคำนวณจำนวนผู้ว่างงานและระดับ
ของภัยต่อไป ขณะที่ในส่วนของแบบจำลองเพื่อการเตือนภัยด้านแรงงานเชิงสถิติจะนำข้อมูลจำนวนผู้ว่างงาน
อัตราผู้มีงานทำ อัตราผู้ไม่มีงานทำในอดีตมาวิเคราะห์โดยอาศัยเวลาและตัวแปรอธิบายเพื่อพยากรณ์ระดับภัย
ด้านแรงงานใน 2-3 ปีข้างหน้า ส่วนของแบบจำลองเพื่อการเตือนภัยด้านสังคมเชิงสถิติ ได้นำเอาข้อมูลด้าน
สังคมที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อภัยด้านสังคมมาวิเคราะห์โดยวิธีวิเคราะห์แนวโน้ม (trend analysis)
			 แบบจำลอง EWSE สามารถแสดงในรูปของสมการ 3 สมการดังนี้คือ
				 (1) Q = [I – A ]-1 F
				 (2) Qit = w Ldit 	 หรือ 	 Ldit = 1/w .Qit
				 (3) Lsit = f(p)
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			 โดย Q แทน Vector ของ ผลผลิต
				 I 	 แทน 	 Identity matrix
				 A 	 แทน 	 Matrix ค่าสัมประสิทธิ์เทคโนโลยี (Technical coefficients) จาก
ตาราง I/O
				 F 	 แทน 	 Vector ค่าพยากรณ์ของตัวแปรการเตือนภัยซึง่ ประกอบด้วย การบริโภค
เอกชน การบริโภคของรัฐ การลงทุน การส่งออก และการนำเข้า ซึ่งเป็นอุปสงค์สุดท้าย (Final demand)
				 i 	 แทน ประเภทอุตสาหกรรม 9 ประเภท
					
w 	 = 	 ผลิตภาพของแรงงาน
					
Ld 	 = 	 อุปสงค์แรงงาน
					
Ls  	= 	 อุปทานแรงงาน
					
t  	 = 	 เวลานับเป็นปี
					
p  	 = 	 ประมาณการประชากร
			 แบบจำลอง EWSE มีแนวคิดคล้ายกับวิธีของ BLS ที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้นคือ อาศัย
ตารางปัจจัยผลผลิต (Inout-output tableหรือตาราง I/O) เป็นหลักในการแปลข้อมูลเศรษฐกิจออกเป็น
การจ้ า งงานโดยอาศั ย ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ก ารจ้ า งงานของตารางดั ง กล่ า ว แต่ ใ นรายละเอี ย ดแล้ ว ยั ง ไม่ อ าจ
เปรียบเทียบได้กับวิธี BLS เนื่องจาก BLS มีตาราง I/O ที่ทันสมัยมีการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของ
ค่าสัมประสิทธิ์อยู่อย่างใกล้ชิดโดย BLS เอง ซึ่งจำเป็นมากในยุคปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
เร็วกว่าในอดีต ในขณะที่ กรส. ไม่มีตาราง I/O ของตนเองต้องรอผลการปรับปรุงจาก สศช. อันนี้อาจเป็น
อุปสรรคต่องานเตือนภัยซึ่งต้องสามารถให้ข้อมูลที่ทันสมัยได้อย่างรวดเร็ว ข้อจำกัดที่เห็นได้ชัดอีกประการหนึ่ง
คือ การพยากรณ์การว่างงานโดยใช้ค่าอุปสงค์ของแรงงานที่คำนวณจากตาราง I/O เทียบกับค่าอุปทานแรงงาน
ที่คณะผู้ศึกษากำหนดให้เป็นสมการของ ประชากร (Ls = f (p) โดย Ls คือ อุปทานแรงงาน และ p คือ
ประมาณการประชากร) นั้นไม่มีการแสดงการคำนวณที่ชัดเจน สำหรับในระดับจังหวัดผู้สร้างแบบจำลอง
กล่าวว่ายังมีปัญหาด้านข้อมูลอยู่มาก
			 นอกจาก EWSE แล้ว ในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจปี 2542 สศช. ร่วมกับธนาคารเพื่อการพัฒนา
เอเซีย (ADB: Asian Development Bank) ได้มอบให้บริษัท The Brooker Group Ltd จัดทำโครงการ
ข้อมูลเตือนภัย (Early Warning System: EWS) ซึ่งมีส่วนประกอบที่สำคัญสามส่วนคือ ระบบติดตามและ
เตือนภัยในภาพรวมระดับประเทศ (National level) การวิเคราะห์การจ้างงานและแนวโน้มจากการคาดการณ์
ของภาคธุรกิจ (Business expectation) และการวิเคราะห์ฐานข้อมูลรายละเอียดการจ้างงานภาคชนบท
(Community Unemployment Register:CUR) ในระดับประเทศ EWS ใช้วิธีการ 2 วิธีคือ โดยใช้กราฟและ
วิธีหาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะการมีงานทำรวมกับตัวแปรต่างๆ โดยวิธีจับคู่ทีละคู่ เช่น สร้างกราฟหาความ
สัมพันธ์ของบัญชีเดินสะพัดกับการมีงานทำ ดัชนีราคากับการมีงานทำ อัตราการแลกเปลี่ยนกับการมีงานทำ
ฯลฯ ในทำนองเดียวกันการหาความสัมพันธ์ทางสถิติก็ใช้วิธีนี้โดยดูเหมือนเป็นการหาความทางสถิติล้วนๆ โดย
ไม่ได้ใช้ทฤษฏีเศรษฐศาสตร์หรือความรู้เรื่องตลาดแรงงานมาอธิบายความสัมพันธ์พฤติกรรมของตลาดแรงงาน
แต่อย่างใด EWS ได้ทำการคาดประมาณการมีงานทำจำแนกตามสาขาเศรษฐกิจด้วยโดยใช้สมการที่เขาเรียกว่า
Simple demand function ในลักษณะของ Double log functional form ดังนี้
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ln Nit =
							
				 โดย i ,j =
				 และ S =

b1+b2i(lnEit-lnAVEjt) + b4i(lnM t-1-lnPPIFIN t-1)
+ b5i(lnM2 t-1 – lnPPIFN t-1) + b6S + b7lnE i(t-1)+ eit
AG, MQ, MF, CONS, EW, TP, COM, SV
1, ถ้าเป็นไตรมาสที่ 3

			 ในเอกสารที่นำเสนอไม่ได้กำกับคำจำกัดความของ N, E, AVE, etc. ไว้ให้ชัดเจนเนื่องจาก
เป็นแผ่นใส อนึ่งในขณะที่ทบทวนวรรณกรรมนี้ยังไม่ได้ทราบความคืบหน้าขั้นสุดท้ายของโครงการ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งที่เป็นเอกสารเผยแพร่จึงไม่ทราบว่ามีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการคาดประมาณการว่างงานอย่างใด
คาดว่าคงจะมีการปรับปรุงไปพอสมควรและมีความชัดเจนขึ้น
			 ทั้งนี้ในส่วนการคาดประมาณภาวะการมีงานทำในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9-12 นั้น 

คณะผู้วิจัยจะดำเนินงานทบทวนเพิ่มเติมในรายงานฉบับต่อไป
		
4) กรณีศึกษาจากต่างประเทศ
			 4.1) ประเทศฟิลิปปินส์ (The Philippines Employment Projections Model:
PEPM Model)
4.1.1) ภาพรวมด้านข้อมูลและแบบจำลอง
					
ในส่วนของประเทศฟิลิปปินส์งานวิจัยที่เลือกมาศึกษาทบทวนคืองานวิจัย
เรื่อง The Philippines Employment Projections Model: Employment targeting and scenarios
(2013)11 ซึ่งเป็นงานศึกษาขององค์กรแรงงานระหว่างประเทศที่ได้ประมาณการแรงงานของประเทศฟิลิปปินส์
ซึ่งเป็นแบบจำลองที่ใช้ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต (Input-Output Table) เป็นหลัก ประโยชน์ของ
การใช้กรอบการคาดประมาณการจ้างงานตามแบบจำลองการจ้างงานนี้ก็คือ การนำตัวแปรภาคตลาดแรงงาน
มาตัวช่วยให้ผู้ใช้ข้อมูลได้ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างชุดของตัวแปรสองชุดโดยเฉพาะชุดของข้อมูลทาง
เศรษฐกิจ ซึ่งรวมถึงข้อมูลจากตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต (Input-Output Table), ข้อมูลผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศ (GDP), ข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศที่แท้จริง รวมถึง GDP รายสาขา ส่วนที่สำคัญ
ที่สุดก็คือข้อมูลในตาราง Input-Output ซึ่งแบบจำลองได้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างอุตสาหกรรม
เช่นเดียวกับส่วนแบ่ง (Distributes) ที่แต่ละอุตสาหกรรมที่มีต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศทั้งด้านรายรับ
และรายจ่าย
					
ในส่วนของตัวแปรตลาดแรงงาน อาทิ การจ้างงานจำแนกตามสาขาเศรษฐกิจ
และตามอาชีพ ข้อมูลกำลังแรงงาน ข้อมูลประชากรวัยแรงงาน ข้อมูลอัตราการมีส่วนร่วมในตลาดแรงงาน
ข้อมูลอัตราการว่างงานและข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในแบบจำลองนี้ได้ใช้ข้อมูลรายไตรมาสของฐานข้อมูล
การสำรวจภาวะการมีงานทำของประชากรมาประมวลผลเป็ น ข้ อ มู ล รายปี โดยใช้ ข้ อ มู ล ปี 2544-2555 

ผนวกรวมกับข้อมูลการสำรวจรายได้และรายจ่ายของครอบครัวปี 2543, 2546, 2549 และปี 2552 เพื่อ
แสดงถึงความคงที่ในเรื่องของนิยามและวิธีการที่ใช้
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โดยในส่วนของข้อมูลแรงงานปีคาดการณ์จะใช้ข้อมูลจาก Economically
Active Population Estimates and Projections (EAPEP) ขององค์กรแรงงานระหว่างประเทศก็จะถูก
นำมาใช้เป็นข้อสมมติฐานภายนอก (ชุดข้อมูลปี 2543 -2563) และแหล่งข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
ระดับประเทศได้แก่ National Statistics Office (NSO), National Economic Development Authority
(NEDA), National Statistical Coordination Bureau (NSCB) ข้อมูลการส่งเงินจาก Philippines Central
Bank, ข้อมูลด้านการคลังของภาครัฐจากฐานข้อมูล World Bank’s World Development Indicators
(WDI), ข้อมูล GDP จาก Economist Intelligence Unit (EIU) และ International Monetary Fund
(IMF).
					
แบบจำลองที่ใช้เกี่ยวข้องกับสมมติฐานของเศรษฐกิจมหภาคในกรณีต่างๆ
และการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้าง ทักษะ รวมถึงความสอดคล้องของคุณสมบัติกับตำแหน่งงาน (Skill
Matching) การผสานกันระหว่างความดั้งเดิมและความทันสมัย ในลักษณะของแต่ละสาขาเศรษฐกิจและ
โครงสร้างตลาดแรงงานของประเทศกำลังพัฒนา ได้สะท้อนผ่านทางความแตกต่างในด้านคุณภาพของงาน
ระดับของผลิตภาพ ระดับการคุ้มครองทางสังคม ระดับการศึกษาที่สำเร็จและคุณสมบัติอื่นๆ (Campbell,
2013) โดยเกณฑ์หลักๆ สองข้อในการวัดคุณภาพของงาน (Job quality) ก็คือ 1) อัตราการจ้างงานที่ไม่มั่นคง
(Vulnerable employment rate) ซึ่งคำนวณจากจำนวนคนทำงานอิสระและคนทำงานในกิจการของ
ครอบครัว หารด้วยจำนวนการจ้างงานทั้งหมด โดยอยู่บนฐานของการแบ่งผู้มีงานทำที่จำแนกตามสถานภาพ
ในการจ้างงาน (ICSE) 2) อัตราการการทำงานของผู้ยากจน ซึ่งคำนวณจากผู้มีงานทำที่มีจากครัวเรือน
ที่สมาชิกอยู่ใต้เส้นความยากจน โดยเทียบกับการการจ้างงานทั้งหมด เพื่อคิดเป็นสัดส่วนต่อการจ้างงาน
ทั้งหมด
					
สำหรั บ โมเดลการจ้ า งงานของประเทศฟิ ลิ ป ปิ น ส์ ใ นตั ว ชี้ วั ด ทั้ ง สองตั ว 

การพยากรณ์ใช้สว่ นแบ่งตามสาขาเศรษฐกิจทัง้ 25 สาขา ซึง่ การคำนวณสามารถจะเลือกลักษณะของการจ้างงาน
รูปแบบอื่นๆ เพิ่มเข้าไปในการพยากรณ์ได้ เช่น เรื่องการจ้างงานนอกระบบ ก็เป็นประเด็นที่เพิ่มเข้ามาได้ 

หากเป็นประเด็นที่สนใจ
				 4.1.2) ผลการคาดประมาณ
					
ผลจากการใช้แบบจำลองในการคาดประมาณความต้องการแรงงานในตลาด
ฟิลิปปินส์จากงานศึกษาพบว่า จากการเติบโตของ GDP ที่ราวๆ ร้อยละ 5.2 ต่อปีในช่วงปีที่พยากรณ์ 

โดยคาดการณ์ให้การเติบโตของการจ้างงานเพิ่มขึ้นเร็วกว่าเล็กน้อยกว่าอัตราการเติบโตประชากรในวัยแรงงาน
ได้ ผ ลความต้ อ งการแรงงานที่ ร ะดั บ 5.4 ล้ า นคน ตลอดช่ ว งพยากรณ์ ใ นกรณี ที่ เ ศรษฐกิ จ เติ บ โต
ตามกรณีฐาน นอกจากการประมาณการในเชิงของจำนวนแล้ว ยังพบว่าผู้มีงานทำจำนวนมากนั้นเกี่ยวข้อง
ผลิตภาพแรงงานที่ต่ำ เกี่ยวข้องกับการจ้างงานที่ไม่มั่นคง (Vulnerable employment) ซึ่งส่วนใหญ่
อยู่ภาคนอกระบบ ตัวเลขการจ้างการงานและการว่างงานโดยทั่วไปจึงไม่สามารถสะท้อนสถานการณ์แรงงาน
ภายใต้เศรษฐกิจได้ดี ในขณะที่แบบจำลองนี้สามารถที่จะปรับการคาดประมาณการในส่วนตัวชี้วัดที่ต้องการ
จะทราบเพิ่ มได้ ซึ่งจะทำให้ทราบถึงคุณภาพของการจ้ า งงานและมาตรฐานการครองชี พ ของแรงงานได้ 

จากกรณีของประเทศฟิลิปปินส์ ผลที่ได้จากแบบจำลองพบว่า อัตราผู้มีงานทำของผู้ที่ทำงานที่ไม่มั่นคง
(Vulnerable Job) และผู้มีงานทำที่มาจากครอบครัวยากจนมีแนวโน้มลดลง แต่เมื่อดูในเชิงจำนวนแล้ว
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เพิ่ ม ขึ้ น ในช่ ว งที่ ผ่ า นมา ซึ่ ง แสดงให้ เ ห็ น ว่ า ในภาคการจ้ า งงานขนาดใหญ่ นั้ น ถู ก ขั บ เคลื่ อ นด้ ว ยประชากร
วัยแรงงาน แต่มีการเพิ่มขึ้นของงานที่มีคุณค่าในระดับที่น้อยกว่า
					
ข้อมูลที่ได้จากแบบจำลองยังสามารถทำให้วางนโนบายภาคอุตสาหกรรม
ได้เหมาะสม เพราะสามารถแสดงความเชื่อมโยงระหว่างอุตสาหกรรมและการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้าง
การจ้างงาน จากผลการคาดประมาณของประเทศฟิลิปปินส์ คาดว่าอัตราการเติบโตของการจ้างงานใน
ภาคเกษตรจะมีแนวโน้มเติบโตช้ามากกว่าแนวโน้มเฉลี่ยในอดีต และสัดส่วนการจ้างงานภาคเกษตรก็มี
แนวโน้มลดลง ในส่วนของภาคอุตสาหกรรมก็มอี ตั ราการเติบโตทีช่ ะลอตัวลงเมือ่ เทียบกับในอดีต และมีนยั สำคัญ
ที่ทำให้คาดการณ์ได้ว่าจะเป็นเช่นนั้นเนื่องด้วยภาคอุตสาหกรรมมีสัดส่วนของโอกาสในงานที่มีคุณค่า (Decent
work) และผลิตภาพของงานที่สูงกว่า ผนวกกับอัตราการเติบโตของการจ้างงานในภาคอุตสาหกรรมการผลิต
ในบางสาขาถู ก คาดการณ์ ใ ห้ มี อั ต ราการเติ บ โตต่ ำ ที่ สุ ด สื บ เนื่ อ งจากผลการดำเนิ น ที่ ไ ม่ ดี อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง 

เหตุทั้งหมดจึงสะท้อนออกมาว่าภาคอุตสาหกรรมจะมีอัตราการเติบโตที่ชะลอตัวลงเมื่อเทียบกับในอดีต
					
สำหรับภาคบริการเป็นภาคเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดของฟิลิปปินส์ ทั้งในแง่ของ
มูลค่าและการกำลังคนจากกำลังแรงงานของตลาด เนื่องจากในหลายสาขามีผลิตภาพแรงงานและโอกาสใน
งานที่มีคุณค่าที่สูง สาขาที่มีอัตราการเติบโตของการจ้างงานที่สูง คือ การบริการทางไอที อย่างไรก็ตามในแง่
ของจำนวนผู้มีงานทำตามรายสาขาเศรษฐกิจแล้ว ภาคการค้าส่งและค้าปลีกและภาคเกษตรจะยังคงเป็นสอง
ภาคหลัก ที่จะยังคงดูดซับกำลังแรงงานขนาดใหญ่ไป โดยทั้งสองสาขามีผลิตภาพแรงงานที่ต่ำกว่าและมีสัดส่วน
การจ้างงานที่ไม่มั่นคงสูงกว่าสาขาย่อยอื่นๆ
					
แบบจำลองสามารถทีจ่ ะวิเคราะห์ประเด็นความไม่สอดคล้องของการจ้างงาน
กับทักษะ (Skill mismatch) ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญที่ต้องวิเคราะห์ถึง กล่าวคือความไม่สอดคล้องดังกล่าว
ไม่เพียงแต่นำไปสู่การว่างงานที่สูงขึ้น แต่ยังนำไปสู่การจ้างงานที่ไม่สอดคล้องกับตำแหน่งงานทั้งในลักษณะที่มี
คุณสมบัติที่สูงกว่าตำแหน่งงานและมีคุณสมบัติที่ต่ำกว่าตำแหน่งงาน ซึ่งก่อให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจ
และทรัพยากร
ตารางที่ 4.2 ร้อยละของความไม่สอดคล้องระหว่างคุณสมบัติกับตำแหน่งงาน
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ผลการคาดประมาณความไม่สอดคล้องของทักษะของแรงงานกับการจ้างงาน
พบว่า สัดส่วนของคนที่มีคุณสมบัติสูงกว่าตำแหน่งงานมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และคนที่มีคุณสมบัติไม่เพียงพอ
กั บ ตำแหน่ ง งานมีแนวโน้มลดง เมื่อวิเคราะห์ ต ามระดั บ การศึ ก ษาพบข้ อ มู ล ที่ น่ า สนใจว่ า การลดลงของ
ความไม่ ส อดคล้ อ งนั้ น ส่ ว นใหญ่ ม าจากภาคการศึ ก ษาระดั บ ที่ ต่ ำ กว่ า ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา ในขณะสั ด ส่ ว น
การจ้างงานในระดับที่สูงกว่ามีแนวโน้มที่จะโตขึ้น แต่ก็มีลักษณะของความไม่สอดคล้องระหว่างทักษะกับ
ตำแหน่งงานสูงขึ้น และคาดการณ์ว่ากำลังแรงงานที่จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาจะมีอัตราการว่างงาน
ที่สูงขึ้น ในขณะที่ระดับอุดมศึกษามีแนวโน้มอัตราการว่างงานที่ลดลง ในปี 2559
					
ความสำคัญอีกประการหนึ่งของแบบจำลองนี้ คือ ความสามารถในการ
ประยุกต์ใช้แบบจำลองกับการจัดทำนโยบายระดับประเทศ โดยการปรับข้อสมมติฐานเพื่อให้เกิดกรณีทางเลือก
ต่างๆ เช่น ในงานของฟิลปิ ปินส์ได้จำลองผลกระทบของนโยบายทางด้ายการคลัง ผลจากแบบจำลองได้แสดงถึง
ระดับศักยภาพทางเศรษฐกิจมหภาคสังคมและผลกระทบต่อตลาดแรงงานในการบรรลุวัตถุประสงค์ของรัฐบาล
เพื่อลดการขาดดุลการคลังในระยะกลาง ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับตลาดแรงงานคือ อัตราการเติบโตช้าลงของ
การจ้างงาน อัตราการเติบโตของผลิตภาพแรงงานลดลงในกลุ่มแรงงานที่มาจากครอบครัวยากจนและในกลุ่ม
แรงงานที่ทำงานที่ไม่มั่นคง และจะมีการว่างงานสูงขึ้นในกลุ่มที่มีการศึกษาสูง ทั้งนี้ผลกระทบทางลบต่างๆ
อาจลดลงหากไปตัดงบประมาณในโครงการที่ไม่มีประสิทธิภาพ โดยยังคงการใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพไว้ใน
โครงการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน โครงการด้านสุขภาพ และโครงการด้านการศึกษา ซึ่งเป็นประเด็นท้าทาย
รัฐบาลสหรัฐที่จะต้องเผชิญหน้าต่อไป
					
ถึ ง แม้ แ บบจำลอง PEPM จะเป็ น แบบจำลองที่ มี ป ระโยชน์ ม ากต่ อ การ
วิเคราะห์ แต่ก็มีจุดที่สามารถปรับปรุงได้อีก เช่น การจ้างงานสามารถวิเคราะห์ให้ละเอียดขึ้นได้ เช่น จำแนก
ตามเพศ หรือวิเคราะห์ต่อเพศเมื่อเกิดผลกระทบจากตัวแปรภายนอกหรือการเปลี่ยนแปลงทางนโยบาย ข้อมูล
การจ้างงานยังสามารถจำแนกตามภูมิภาคหรือพื้นที่ก็ได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับความสนใจ เช่นต้องการเห็นความ
แตกต่างระหว่างในเมืองกับนอกเมือง เช่น ของฟิลิปปินส์ งานด้านไอทีสร้างอัตราการเติบโตให้กับการจ้างงาน
ในเมือง แต่งานภาคเกษตรก็ทำให้คนในชนบทมีงานทำ ในแง่ของการกระทบ (shocks) ตัวแปรภายนอกเข้าไป
เช่น ภัยพิบัติ ก็จะเห็นความน่าสนใจของสัดส่วนคนที่ได้รับผลกระทบว่าอาจจะไม่เท่ากัน การแบ่งแยกตาม
พื้นที่ยังทำให้เห็นรูปแบบของการย้ายถิ่นในประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างทางเศรษฐกิจและ
การจ้างงาน นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงในทางเทคนิคอื่นๆ ก็สามารถทำได้ เช่น การให้การคาดการณ์
กำลังแรงงานเป็นตัวแปรภายใน ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงต่อภาพทางเศรษฐกิจ โดยที่ไม่ต้องมีการปรับ
ข้อสมมติฐานภายนอก เพิ่มตัวกำหนด(determination block) ราคาและรายได้ และเพื่อให้สามารถวัด
การเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างได้ดีขึ้นก็ควรให้ค่าสัมประสิทธิ์ทางเทคนิค และค่าสัมประสิทธิ์อุตสาหกรรมอาชีพ เปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลาที่พยากรณ์ หรือเรื่องการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจกับความไม่สอดคล้องใน
ทักษะการจ้างงาน เป็นต้น
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4.2) กรณี ศึกษาประเทศเวียดนาม (Discrete Grey model (DGM), Reynold’s
Averaged Simulation (RAS) และ logit odd-ratio)
				 4.2.1) ภาพรวมด้านข้อมูลและแบบจำลอง
					
ในส่วนของประเทศเวียดนามงานวิจัยที่เลือกมาศึกษาทบทวนคืองานวิจัย
เรื่อง Labor Demand and Supply in Vietnam: The Medium to Long-Term Forecasts (2014)12 

ซึ่งได้แสดงๆ ให้เห็นถึงแบบจำลองและแนวคิดว่าการประมาณการการจ้างงานโดยจำแนกตามอุตสาหกรรม
จำแนกตามอุตสาหกรรมและอาชีพ รวมถึงการคาดประมาณณ์อุปสงค์และอุปทานในตลาดแรงงานจำแนกตาม
การศึกษา โดยใช้แบบจำลอง Discrete Grey model (DGM), Reynold’s Averaged Simulation (RAS)
และ logit odd-ratio โมเดล
					
โดยแนวคิดของการพยากรณ์แสดงให้เห็นดังแผนภาพกล่าวคือ การพยากรณ์
ความต้องการในแรงงาน (หรือเรียกกันอีกอย่างหนึ่งว่า การคาดประมาณการจ้างงาน) และอีกด้านหนึ่งแสดง
การพยากรณ์อุปทานแรงงาน ซึ่งในขั้นแรกจะสามารถแบ่งการพยากรณ์ได้ตามอุตสาหกรรมและอาชีพ และใน
ขั้นต่อไปก็จะสามารถพยากรณ์ประชากรวัยแรงงาน (productive population forecast) และการพยากรณ์
กลุ่มประชากรที่เป็นกำลังแรงาน (economically active population forecast) โดยแบ่งตามเพศ อายุ 

การศึกษาที่จบ โดยแผนภาพแสดงกรอบระยะกลาง-ระยะยาว ในการคาดประมาณซึ่งเป็นกรอบหลักจาก
สำนักสถิติแรงงานของประเทศอเมริกา (U.S Bureau of Labor Statistics) โดยปรับให้เข้ากับบริบทของ
ประเทศเวียดนาม
ตารางที่ 4.3 กรอบแนวคิด
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แบบจำลองนี้ใช้แบ่งภาคอุตสาหกรรมเป็น 21 อุตสาหกรรม 9 อาชีพ และ
การศึกษา 3 ระดับ สมมติหลักคือความต้องการแรงงานเกิดจากความต้องการที่มาจากการเติบโตทางเศรษฐกิจ
โดยใช้ลักษณะบางประการที่เกิดของประชากรมาประการจำนวนอุปทาน โดยแบ่งกลุ่มวัยแรงงาน อัตราการมี
ส่ ว นรวมในแรงงาน และกลุ่ ม ที่ เ ป็ น กำลั ง แรงงาน โดยการพยากรณ์ GDP และมู ล ค่ า เพิ่ ม ในแต่ ล ะภาค
อุตสาหกรรมนั้นอยู่บนฐานของการเติบโตตามมูลค่าทางบัญชี ( Growth account method)
					
ในส่วนของการพยากรณ์การจ้างงานจำแนกตามอุตสาหกรรมประยุกต์จาก
Discrete Grey model (DGM) โดยการคาดประมาณสัมประสิทธิ์อุตสาหกรรมเศรษฐกิจ ด้านการพยากรณ์
การจ้างงานตามอุตสาหกรรมและอาชีพ สามารถคำนวณได้จากจาก Multi-logit odd ratio หรือจากวิธี RAS
หลังจากได้พยากรณ์การจ้างงานตามอาชีพแล้ว
4.2.2) ผลการคาดประมาณ
					
ผลที่ได้จากการพยากรณ์ อุ ป สงค์ ห รื อ ความต้ อ งการแรงงานจำแนกตาม
การศึกษา คือ สัดส่วนการจ้างงานในการศึกษากลุ่ม 3 คือ วิทยาลัยขึ้นไปได้เพิ่มขึ้นราวๆ ร้อยละ 8 ในช่วง
ปี 2554 เป็ น ร้ อ ยละ 14 ในช่ ว งปี 2563 ในส่ ว นของการจ้ า งงานในการศึ ก ษากลุ่ ม 2 คื อ สายอาชี พ
(Vocational training in general and professional) มีสัดส่วนที่คงที่ตลอดช่วงพยากรณ์ คือที่ราวๆ 

ร้อยละ 8 ในช่วงปี 2554 เป็นร้อยละ 9 ในช่วงปี 2563 ส่วนกลุ่มระดับกลุ่ม 1 คือระดับมัธยมปลายหรือ
ต่ำกว่า มีแนวลดลงมาจากร้อยละ 85 ในช่วงปี 2554 เป็นร้อยละ 77 ในช่วงปี 2563
ตารางที่ 4.4 การพยากรณ์อุปสงค์แรงงานจำแนกตามการศึกษา

					
ด้านการพยากรณ์อุปทานแรงงานจำแนกตามการศึกษานั้น ในงานศึกษานี้
ได้แสดงให้เห็นว่าประเทศเวียดนามมีข้อจำกัดอย่างมากในเรื่องของข้อมูลกล่าวคือ อัตราการเข้าเรียนใน
โรงเรียนแสดงข้อมูลเป็นสัดส่วนของผู้เข้าเรียนจากประชากรในช่วงอายุ 6-24 ปี ในแต่ละระดับชั้นเรียน 

(แบ่งเป็นสามระดับชั้น)โดยการพยากรณ์ข้อมูลอุปทานแรงงานต้องการข้อมูลหลักๆ สามส่วน คือจำนวน
ประชากรวัยทำงาน, ระดับการศึกษาจบในทุกช่วงอายุของประชากรวัยทำงาน และสุดท้ายคือ อัตราการมีสว่ นร่วม
ของกำลังแรงงานที่จำแนกตามระดับการศึกษา แต่ข้อมูลที่ประเทศเวียดนามมีไม่แสดงถึงระดับการศึกษาของ
ผู้ที่อยู่ในวัยทำงานจำแนกตามอายุ จึงไม่สามารถพยากรณ์ได้ด้วยฐานข้อมูลของเวียดนาม และทั้งนี้ถึงแม้จะ
พยายามตั้งสมมติฐานเข้ามาจากฐานของอัตราการเข้าเรียนว่ามีผู้เขียนเท่านี้ จะมีผู้จบจำนวนเท่าไหร่นั้น ก็จะ
ติดขัดในส่วนของอายุในช่วงอื่นๆ เช่น เนื่องจากข้อมูลอัตราการเข้าเรียนในช่วงข้อมูลอายุ 20-24 ปี เมื่อ
หารด้วยจำนวนประชากรในช่วงอายุก็จะได้อัตราจบจากวิทยาลัยที่ร้อยละ 26 ก็จะทราบเพียงแต่ช่วงอายุนั้น
ไม่สามารถหาข้อมูลช่วงอายุอื่นได้
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อย่างไรก็ตาม งานวิจัยจึงใช้แบบจำลองอื่นเพื่อพยากรณ์อัตราการเข้าเรียน
ในประเทศเวียดนาม โดยใช้การวิธีเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ รวมกับการปรับวิธีคำนวณ logit odd-ratio ที่นำมา
จากวิธี BLS ของสำนักสถิติแรงงานของสหรัฐอเมริกามาใช้ โดยสาเหตุที่เลือกนำวิธี BLS มาปรับใช้เพราะ
ผลของอัตราการเข้าเรียนตามระดับที่ได้นั้นจะเป็นผลผลิตของประเทศเวียดนาม ซึ่งควรจะเป็นวิธีที่ได้รับ
การยอมรับโดยเฉพาะจากสถาบันทางการศึกษาของประเทศเวียดนาม และก็เป็นเรื่องรัฐบาลด้วยที่จะตัดสินใจ
วางแผนในด้านข้อมูลเพื่อให้เอื้อต่อการคาดประมาณในอนาคต
					
ผลที่ได้จากการพยากรณ์อัตราการเรียนของการศึกษากลุ่ม C คือ วิทยาลัย
ขึ้นไปได้เพิ่มขึ้นเล็กน้อยที่ร้อยละ 8.6 ในช่วงปี 2554 เป็นร้อยละ 9 ในช่วงปี 2563 ในส่วนของการจ้างงานใน
การศึกษากลุ่ม B คือ สายอาชีพ (Vocational training in general and professional) มีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้น
ตลอดช่วงพยากรณ์ คือที่ราวๆ ร้อยละ 2.4 ในช่วงปี 2553 เป็นร้อยละ 3.7 ในช่วงปี 2563 ส่วนกลุ่มระดับ
กลุ่ม A คือระดับมัธยมปลายหรือต่ำกว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดช่วงพยากรณ์
ตารางที่ 4.5 สัดส่วนการเข้าเรียนของนักเรียนจำแนกตามระดับการศึกษา

					
ข้อจำกัดและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่ได้จากพยากรณ์อุปสงค์และอุปทาน
แรงงานในประเทศเวียดนาม
					
1. ประเทศเวียดนามไม่มีข้อมูลระดับจุลภาค (Micro data) ซึ่งการสำรวจ
ข้อมูลภาวะการทำงานของประชากร (Labor Force Survey) ควรมีการสำรวจทุกปี และด้วยการขาดข้อมูล
ทำให้ต้องใช้วิธีรวมจากการสำรวจสำมะโน ปี 2542 กับปี 2554 ซึ่งอาจจะทำให้ความไม่คงที่ของชุดข้อมูล
อยู่บ้างในการพยากรณ์ ซึ่งเป็นผลจากการรวมชุดข้อมูล
					
2. การจำแนกลำดับการศึกษาควรมีอยู่ในรายละเอียดในการสำรวจข้อมูล
ภาวะการทำงานของประชากร เพื่อให้สามารถทำข้อมูลมาใช้พยากรณ์อุปสงค์ หรืออุปทาน ในส่วนของข้อมูล
การศึกษามีเพียงสองชุด โดยชุดแรก แบ่งการศึกษาเป็นสามกลุ่มคือ 1) ไม่มีการศึกษา 2) สายอาชีพและ
วิชาชีพเฉพาะทาง (Vocational training in general and professional) 3) วิทยาลัยขึ้นไป สำหรับในส่วน
กลุ่มอุปทานแรงงานก็มีการแบ่งเป็นสามกลุ่มเช่นกันคือ กลุ่ม A) มัธยมศึกษาและต่ำกว่า B) สายอาชีพ
(Vocational training) C) วิทยาลัย จากข้อมูลที่เห็นก็พบว่าด้วยนิยามและการแบ่งระดับข้อมูลการศึกษา
ที่ไม่สอดคล้องกันทำให้เกิดปัญหาการดูความสมดุลด้านอุปสงค์และอุปทานด้านแรงงานในเวียดนาม
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4.3) กรณีศึกษาประเทศสิงคโปร์ (Manpower Employment Outlook Survey)
				 4.3.1) ภาพรวมด้านข้อมูลและแบบจำลอง
					
สิงคโปร์ไม่มกี ารคาดประมาณความต้องการกำลังคนระยะยาว แต่ใช้การสำรวจ
ความต้องการกำลังคนเพื่อการจ้างงานในประเทศสิงคโปร์ในลักษณะของข้อมูลตลาดแรงงาน โดยได้ดำเนินการ
เป็นรายไตรมาส โดยสำรวจเพื่อที่จะวัดความตั้งใจของนายจ้างว่าจะเพิ่มหรือลดจำนวนพนักงานหรือแรงงาน
ของตนในช่วงไตรมาสถัดไป การคาดการณ์ที่ครอบคลุม การดำเนินการของกลุ่มสำรวจกำลังคน (Manpower
Group) เพื่อที่จะทราบความต้องการจ้างงานได้ทำการมานานกว่า 50 ปี และเป็นหนึ่งในการสำรวจที่เชื่อถือ
ได้มากที่สุดในโลกในเรื่องการจ้างงาน ปัจจัยต่าง ๆ ที่หนุนความสำเร็จของการสำรวจ คือความเป็นเอกลักษณ์
ทั้งในเรื่องของขนาดการสำรวจ ขอบเขต ความยั่งยืน และเรื่องของประเด็นการสำรวจที่มุ่งเน้น นอกจากนี้
การสำรวจของสิงคโปร์นั้นไม่เพียงแต่เน้นการมองไปในอนาคต แต่ยังเน้นไปที่การศึกษาข้อมูลย้อนหลังเพื่อ
รายงานเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตที่ผ่านมาพร้อมกับภาพที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
					
สำหรับวิธีการนั้นได้เลือกใช้จากกลุ่มตัวอย่างทั่วประเทศ ทั้งนี้ในส่วนของ
คำถามกลุ่มตัวอย่างได้รับคำถามว่า คุณมีการคาดว่าการจ้างงานของพื้นที่นี้ ในช่วงสามเดือนข้างหน้าจนถึง
สิ้นเดือนมีนาคม 255813 ว่าจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างไรจากไตรมาสในปัจจุบัน โดยการสำรวจก็รายงานผล
เป็นรายอุตสาหกรรม 7 อุตสาหกรรม (สาขาเศรษฐกิจ) ได้แก่ สาขาการเงิน การประกันภัย และอสังหาริมทรัพย์ 

สาขาการผลิต สาขาเหมืองแร่และการก่อสร้าง สาขาโยธาและการศึกษา สาขาอุตสาหกรรมการค้าส่งค้าปลีก
และสาขาการคมนาคมและขนส่ง
					
วิธีการการสำรวจความต้องการการจ้างงานจะดำเนินการโดยใช้วิธีการให้
เป็นไปตามมาตรฐานสูงสุดในการวิจัยตลาด การสำรวจได้ถูกออกแบบเพื่อให้ข้อมูลที่ได้แสดงภาพเศรษฐกิจ
ของประเทศ ขอบข่ายของข้อผิดพลาด (margin of error) ไม่เกินร้อยละ +/- 3.9
				 4.3.2) ผลการสำรวจความต้องการจ้างงาน
					
ข้อมูลจากการสำรวจนายจ้างในช่วงไตรมาสที่ 1 ปี 2558 พบว่า นายจ้าง
ร้อยละ 19 คาดว่าจะมีการเพิ่มจำนวนพนักงานในองค์กร นายจ้างร้อยละ 3 คาดว่าจะมีการจ้างงานลดลง
นายจ้างร้อยละ 78 คาดว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนการจ้างงาน โดยสรุปการคาดการณ์การจ้างงานสุทธิ
จะเพิ่มขึ้นที่ร้อยละ 16
ตารางที่ 4.6 ภาพรวมความต้องการในการจ้างงาน ไตรมาสที่ 1 ปี พ.ศ. 2558
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เปลี่ยนตามช่วงเวลาที่ถาม ตามแต่ละไตรมาส
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โดยสาขาเศรษฐกิ จ ที่ ค าดว่ า จะมี ก ารจ้ า งงานมากที่ สุ ด คื อ สาขาบริ ก าร 

คาดการณ์ว่าจะมีการจ้างงานเพิ่มสุทธิที่ราวๆร้อยละ 25 รองลงมา คือสาขาการคมนาคมและสาธารณูปโภค
(Transportation & utilities), สาขาการบริหารจัดการภาครัฐและการศึกษา (Public Administration &
Education sector) และสาขาค้าปลีกและค้าส่ง โดยคาดว่าจะมีการจ้างงานเพิ่มที่ร้อยละ 20, 19 และ 18
ตามลำดับ
		
5) สรุปภาพรวมต่างประเทศที่ได้ศึกษา
			 คณะวิ จั ย ได้ เ ลื อ กประเทศสำหรั บ ทบทวนวิ ธี ค าดประมาณกำลั ง คน ในเบื้ อ งต้ น มา 

3 ประเทศ คือประเทศ ฟิลิปปินส์ เวียดนาม และสิงคโปร์ ด้วยทั้งสามประเทศเป็นประเทศในอาเซียนที่มี
วิธีการประมาณ การใช้ฐานข้อมูล ที่แตกต่างกัน ในประเทศฟิลิปปินส์แบบจำลองขององค์กรแรงงานระหว่าง
ประเทศ ได้ใช้ฐานข้อมูลหลักจากตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต (Input-Output Table) และแบบจำลอง
มีความยืดหยุ่นโดยสามารถปรับแบบจำลองโดยเพิ่มประเด็นที่มีความสนใจเข้าไปได้ เช่น จากแบบจำลอง EPM
ไม่เพียงแต่มีความสนใจด้านปริมาณแรงงานเท่านั้น แต่ยังสนใจในประเด็นเฉพาะ เช่น คุณภาพของงาน โอกาส
ในการทำงานที่มากขึ้นของคนที่มาจากครัวเรือนยากจน เป็นต้น สำหรับประเทศเวียดนาม พบว่า งานด้าน
กำลังคนส่วนใหญ่ จะเน้นไปที่การวางแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทั้งจากงานขององค์กรระหว่างประเทศและ
งานของกระทรวงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของเวียดนาม เช่น รายงานเรื่อง การฝึกอาชีพ ของ กระทรวงศึกษาธิการ
และการฝึกอบรม (Ministry of Education and Training ) และสำหรับประเทศสิงคโปร์พบว่า เคยมีการ
พยากรณ์ความต้องการกำลังคนในอดีต ประมาณปี 2530-2541 แต่ปัจจุบันเปลี่ยนวิธีทำโดยใช้วิธีการสำรวจ
ความต้องการแรงงาน เน้นการศึกษาความต้องการกำลังคนระยะสั้นด้วยการสำรวจแบบวิธีสอบถามจาก
นายจ้างโดยตรง (Delphi Method) โดยไม่ได้ประมาณการณ์จำนวนแรงงานในระยะยาว

4.2 การกำหนดรูปแบบวิธีการการคาดประมาณความต้องการกำลังคนและการผลิตกำลังคน
การวางแผนกำลั ง คนเป็ น สิ่ ง สำคั ญ ต่ อ การบริ ห ารจั ด การนโยบายด้ า นต่ า งๆ ของประเทศ อาทิ 

การศึกษาและแรงงาน ประเทศต่างๆ ต้องคาดประมาณ (forecast) หรือฉายภาพ (project) กำลังคนใน
อนาคตเพื่อเป็นแนวทางการในกำหนดนโยบายให้เหมาะสม โดยทั่วไปแล้ว ข้อมูลที่นำมาใช้ในการคาด
ประมาณหรือฉายภาพส่วนใหญ่เป็นข้อมูลจากการสำรวจภาวะการมีงานทำของประชากร (Labor Force
Survey) ร่วมกับข้อมูลด้านประชากรและการสำรวจอุตสาหกรรม การปรับปรุงข้อมูลด้านกำลังคนให้ทันสมัย
อยู่เสมอเป็นสิ่งจำเป็น เนื่องจากแรงงานและเศรษฐกิจนั้นเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอาจทำให้ผลการประมาณค่า
หรือการฉายภาพอาจเกิดความคลาดเคลื่อนได้ สำหรับการประมาณการกำลังคนของต่างประเทศส่วนมากจะ
ปรับปรุงข้อมูลทุก 5 ปี โดยแบ่งระดับตามอุตสาหกรรมและอาชีพ การประมาณกำลังคนในต่างประเทศ
ส่วนใหญ่ใช้แบบจำลองทางเศรษฐมิติระดับมหภาคในการคำนวณ (ตารางที่ 4.7 และ 4.8) แบบจำลองที่ใช้ใน
แต่ละประเทศแตกต่างกันไปตามลักษณะเศรษฐกิจและข้อมูลที่นำมาใช้ และอาจไม่สามารถชี้ชัดได้ว่าวิธีการ
เป็นวิธีการที่ดีที่สุด ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและข้อจำกัดของข้อมูล
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ตารางที่ 4.7 ภาพรวมการวางแผนกำลังคนของออสเตรเลีย แคนาดา เยอรมัน และฮ่องกง
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ตารางที่ 4.8 ภาพรวมการวางแผนกำลังคนของญี่ปุ่น เนเธอร์แลนด์ อังกฤษ และสหรัฐฯ
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อย่างไรก็ตาม งานวิจัยของ Bryant et al. (1973) ได้เปรียบเทียบวิธีการพยากรณ์กำลังคน 4 วิธีคือ
Time Series projection, Bottom-up, Top-down และ Labor Market Analysis (LMA) พบว่าแต่ละวิธี
มีข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกัน ดังตารางที่ 4.9
ตารางที่ 4.9 วิธีการพยากรณ์กำลังคน

การเปรียบเทียบวิธีการพยากรณ์ใช้หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
Forecasting คือ ความสามารถในการประมาณความต้องการกำลังคนในอนาคตหรือผลกระทบจาก
การคาคการณ์ปัญหาของกำลังคนที่แท้จริง
Scheduling คือ ระยะเวลาของความพึงพอใจต่อการคาดการณ์กำลังคนที่ต้องการ
Cost คือ ค่าใช้จ่ายสำหรับการพยากรณ์กำลังแรงงาน
Uncertainty คือ การประเมินความไม่แน่นอนของเหตุการณ์ในอนาคต
Time horizon คือ ช่วงระยะเวลาที่พยากรณ์ (L คือ 10 ปีหรือมากกว่า; M คือ ประมาณ 5 ปี; S คือ 

น้อยกว่า 1 ปี)
Aggregate คือ ความสามารถในการพยากรณ์กำลังคนที่ต้องการทั้งหมด
Individual คือ ความสามารถในการตรวจสอบความต้องการงานของแต่ละบุคคล
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Testing policy change คือ การกำหนดผลกระทบจากนโยบายของรัฐบาลต่อระดับกำลังคน
Hierarchy level คือ ประเภทของบุคลากรที่นำมาประยุกต์ใช้ในวิธีการพยากรณ์ (U คือ ตำแหน่ง
ผู้จัดการหรือผู้บริหาร; M คือ ตำแหน่งทางเทคนิคและผู้ตรวจสอบ; L คือ แรงงาน เช่น แรงงานที่ใช้ในการผลิต
แรงงานในสถานที่ทำงาน พนักงานธุรการ)
Static คือ สถานการณ์คงที่เมื่อเทียบกับการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบในช่วงเวลาหนึ่ง
Dynamic คือ สถานการณ์เป็นพลวัตเมื่อเทียบกับการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบในช่วงเวลาหนึ่ง
ผลการเปรียบเทียบพบว่า วิธีการพยากรณ์กำลังคนแบบจำลองบนลงล่าง (Top-down approach)
เป็นวิธีที่ดีที่สุดเมื่อเปรียบเทียบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ดังตารางที่ 4.10 การพยากรณ์กำลังแรงงานแบบ
บนลงล่างเป็นการวิเคราะห์ภาพรวมเศรษฐกิจทัง้ ประเทศลงมาทีอ่ ตุ สาหกรรมและรายอาชีพในแต่ละอุตสาหกรรม
ตารางที่ 4.10 การเปรียบเทียบวิธีการพยากรณ์กำลังคน

การประมาณการกำลั ง แรงงานตามการศึ ก ษานี้ จ ะเริ่ ม ต้ น ด้ ว ยการใช้ แ บบจำลอง Top-down
เนื่องจากมีข้อดีมากที่สุดและเหมาะสมต่อข้อมูลที่ใช้ในการคำนวณและโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศ
ไทย ข้อมูลที่นำมาใช้เป็นข้อมูลจากการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร (Labor Force Survey : LFS)
อย่ า งไรก็ ต ามการนำวิ ธี ก ารของต่ า งประเทศมาใช้ กั บ ข้ อ มู ล ของประเทศไทยยั ง มี ข้ อ จำกั ด หลายประการ 

การศึกษาครั้งนี้จึงใช้การประยุกต์วิธีการของประเทศออสเตรเลียมาบางส่วน เนื่องจากเป็นวิธีการที่สามารถ
นำมาใช้กับข้อมูลของประเทศไทยได้เหมาะสมมากที่สุด วิธีการประมาณการใช้แบบจำลอง ARIMA สำหรับ
การประมาณการอุปสงค์แรงงานใช้ข้อมูลจำนวนแรงงานจากLFS ไตรมาสที่ 3 เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536–2558
การประมาณการเริ่มจากการประมาณการอุปสงค์แรงงานภาครวมทั้งประเทศและจำแนกตามสาขาของ
อุตสาหกรรมที่สำคัญต่อการพัฒนาประเทศ การประมาณการอุปทานแรงงานใช้ข้อมูลกำลังแรงงานจาก LFS
ร่วมกับข้อมูลการประมาณการจำนวนประชากรด้วยโปรแกรม spectrum ที่พัฒนาโดยสถาบัน Avenir
Health วิธีการประมาณการใช้แบบจำลอง Quadratic regression สำหรับการประมาณการอุปทานแรงงาน
สำหรับขั้นตอนการประมาณการของอุปสงค์แรงงานและอุปทานแรงงาน มีดังนี้
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4.2.1 แบบจำลอง ARIMA
		
แบบจำลอง ARIMA มีข้อสมมติว่าค่าปัจจุบันของค่าสังเกตเป็นฟังก์ชันเชิงเส้นของค่าสังเกต
และค่าความเคลื่อนสุ่มในอดีต โดยสามารถเขียนในรูปสมการได้ดังนี้

		
โดย 	 เป็นค่าสังเกตของอนุกรมเวลาที่เวลา t
	 		
เป็นค่าคงที่ในแบบจำลอง
	 		
เป็นค่าความคลาดเคลื่อนสุ่มที่เวลา t ซึ่งมีข้อสมมติว่า     เป็นตัวแปรสุ่มที่เป็น
อิสระกัน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0 และความแปรปรวนคงที่
											
เป็นพารามิเตอร์ในแบบจำลอง
ส่วน p และ q เป็นจำนวนเต็มซึ่งแสดงอันดับของแบบจำลอง ถ้า q = 0 จะเป็นแบบจำลอง AR(p) แต่ถ้า 

p = 0 จะเป็นแบบจำลอง MA(q)
		
การสร้างแบบจำลอง ARIMA
		
ขัน้ ตอนของการสร้างแบบจำลอง ARIMA ตามแผนภาพ 4.1 แบ่งเป็น 3 ขัน้ ตอน คือ 1. การกำหนด
แบบจำลอง 2. การประมาณค่าพารามิเตอร์ของแบบจำลอง และ 3. การตรวจสอบแบบจำลอง
		
1. การกำหนดแบบจำลอง ข้อมูลอนุกรมเวลาที่จะนำมาสร้างแบบจำลองต้องมีคุณสมบัติ
ความนิ่ง (Stationary) คือ ลักษณะทางสถิติ เช่น ค่าเฉลี่ย ความแปรปรวน และลักษณะของสหสัมพันธ์ใน
ตัวเองคงที่ตลอดช่วงเวลา ถ้าข้อมูลอนุกรมเวลามีแนวโน้ม (Trend) หรือความแปรปรวนไม่คงที่ จะต้องปรับให้
มีคุณสมบัติความนิ่งก่อนโดยการหาผลต่าง (Differencing) หรือการแปลงรูปกำลัง (Power Transformation)
ในการกำหนดแบบจำลองหรืออันดับของแบบจำลองจะทำโดยการเปรียบเทียบลักษณะของฟังก์ชันสหสัมพันธ์
ในตัวเอง (Auto-correlation Function: ACF) และฟังก์ชันสหสัมพันธ์ในตัวเองบางส่วน (Partial Autocorrelation Function: PACF) ของค่าสังเกต กับลักษณะของ ACF และ PACF ตามทฤษฎีของแบบจำลอง
ARIMA อันดับต่างๆ ซึ่งเสนอโดย Box-Jenkins (1976)
		
2. การประมาณค่าพารามิเตอร์ของแบบจำลอง เป็นขั้นตอนการหาค่าประมาณการของ
แบบจำลอง โดยค่าประมาณที่ได้นั้นให้ค่าความคลาดเคลื่อนน้อยสุด
		
3. การตรวจสอบแบบจำลอง การตรวจสอบแบบจำลองส่วนใหญ่จะเป็นการตรวจสอบว่า
ส่วนเหลือที่ได้จากตัวแบบมีลักษณะสอดคล้องกับข้อสมมติของความคลาดเคลื่อนหรือไม่ ถ้าไม่สอดคล้อง
จะต้องปรับแบบจำลองใหม่ และทำซ้ำจนได้แบบจำลองที่สอดคล้องกับข้อสมมติของความคลาดเคลื่อน
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แผนภาพที่ 4.1 ขั้นตอนการสร้างแบบจำลอง ARIMA

4.2.2 แบบจำลอง Quadratic regression
		
การคาดประมาณอุปทานแรงงานได้นำแบบจำลองทางเศรษฐมิติมาใช้ในการคาดประมาณ
อุปทานของแรงงาน เนื่องจากประชากรไทยในแต่ละช่วงอายุและการเข้าสู่ตลาดแรงงานของประชากรมีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างไม่คงที่ (Non-linear) การคาดประมาณจึงเป็นการประมาณแนวโน้มแบบ Non-linear
regression โดยใช้แบบจำลอง Quadratic regression หรือ Polynomial regression order two ในการ
คาดประมาณอุปทานของแรงงาน ดังสมการที่ (1)
		

Quadratic Model

		

(1)

		
ปัจจัยด้านจำนวนประชากรเป็นปัจจัยที่มีนัยสำคัญต่อการกำหนดอุปทานของจำนวนแรงงาน
ดังนั้นจึงกำหนดให้อุปทานของแรงงานถูกกำหนดโดยจำนวนประชากร ดังสมการที่ (2)
(2)
			 โดยที่ 	 y 	 คือ 	 กำลังแรงงาน
				
x 	 คือ 	 จำนวนปี
				
pop 	 คือ จำนวนประชากร
		
ข้อจำกัดของการประมาณด้วยวิธีข้างต้น คือ จำนวนประชากรจากการคาดประมาณได้จาก
โปรแกรม spectrum ที่พัฒนาโดยสถาบัน Avenir Health ซึ่งการคาดประมาณประชากรไม่สามารถที่จะคาด
ประมาณตัวเลขประชากรได้อย่างละเอียด เช่น จำแนกตามระดับการศึกษา หรือจำแนกตามอุตสาหกรรม
เนื่องจากการต้องใช้ฐานข้อมูลที่ละเอียดและใช้ข้อมูลเป็นจำนวนมาก ดังนั้นการคาดประมาณอุปทานแรงงาน
จะเพิ่มตัวแปรประชากรเฉพาะการศึกษาที่จำแนกตามเพศและช่วงอายุของประชากรเท่านั้น

โครงการศึกษาเพื่อทบทวนความต้องการกำลังคนเพื่อใช้วางแผนการผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ

4.3 การนำบทเรียนจากต่างประเทศมาปรับใช้และข้อควรคำนึงถึง
การนำบทเรียนจากต่างประเทศมาปรับใช้ในการพยากรณ์ของไทยนั้น ไม่สามารถที่จะนำบทเรียนจาก
ประเทศใดประเทศหนึ่งมาใช้ได้อย่างสมบูรณ์แบบ แต่สามารถเลือกและนำแต่ละวิธีมาใช้ได้ โดยมีข้อที่จะต้อง
คำนึงถึงที่สำคัญสามประการ คือ
1. ความสอดคล้องของช่วงเวลาคาดประมาณกับวิธีที่ใช้ เช่น หากผู้วางนโยบาย (Policy Planner)
ต้องการการคาดประมาณที่ให้ข้อมูลได้แม่นยำสูงและรวดเร็ว ต้องการข้อมูลที่ทันต่อเหตุการณ์ ก็อาจจะเลือก
ใช้วิธีการสำรวจแบบประเทศสิงคโปร์ (Manpower Employments Outlook Survey) เป็นต้น หรือหาก
ต้องการข้อมูลที่ยังคงมีความแม่นยำสูง และสามารถใช้เพื่อการคาดประมาณในระยะยาวได้นั้น หนึ่งในวิธี
ที่ใช้ได้ดีและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางคือ วิธี BLS ซึ่งเป็นวิธีที่ประเทศอเมริกา ได้ใช้มากกว่า 30 ปี
2. ความจำเป็นในการสร้างฐานข้อมูลที่ประเทศต้องใช้จะต้องมีการเริ่มเตรียมการตั้งแต่ตอนนี้เพื่อให้
มีฐานข้อมูลที่สมบูรณ์ใช้ในอนาคต เช่น หากประเทศไทยต้องการที่จะใช้วิธี BLS ก็มีความจำเป็นที่จะต้องใช้
ข้อมูล Replacement need (การทดแทนแรงงาน) ซึ่งจะใช้ข้อมูลอัตราการตาย อัตราการออกจากแรงงาน
(ในแต่ละอายุ อาชีพ และอุตสาหกรรม เป็นต้น) เพื่อที่จะทราบได้ว่ามีแรงงานที่หยุดประกอบอาชีพแต่ละปี
เป็นจำนวนเท่าไหร่ และเพื่อที่จะได้วางแผนทดแทนแรงงานที่หายไปได้อย่างถูกต้อง อนึ่งนอกจากวิธี BLS แล้ว
ก็ยังสามารถนำข้อมูล Replacement need ไปใช้กับแบบจำลองการคาดการณ์แรงงานในแบบจำลองอื่นๆ ได้
และทำให้ มี ค วามสมบู ร ณ์ ขึ้ น จึ ง สรุ ป ได้ ว่ า การสร้ า งฐานข้ อ มู ล ที่ ส ำคั ญ และจำเป็ น โดยเฉพาะข้ อ มู ล
Replacement need เป็นเรื่องที่จะต้องตระหนักถึงและเริ่มทำตั้งแต่วันนี้
3. ประเด็นที่จะขาดไม่ได้เลยในการพยากรณ์ด้วยแบบจำลองใดก็ตาม คือ การคำนึงถึงเรื่องการ
เคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศ ด้วยปัจจุบันประเทศไทยได้มีการตกลงเรื่องกรอบการค้าเสรี ซึ่งมีผลต่อ
การเคลื่อนย้ายแรงงาน ทั้งจากการขยายตำแหน่งงานหรือลดตำแหน่งงานก็ดี เนื่องจากการผลิตกำลังคนใน
ปัจจุบัน ไม่ได้ใช้เวลามากเหมือนในอดีตเพราะมีนำเข้าส่งออกแรงงาน (การเคลื่อนย้ายแรงงาน) โดยเฉพาะใน
สายวิชาชีพ เช่น แพทย์ พยาบาล ไปทำงานในต่างประเทศเป็นจำนวนมาก ซึง่ หากไม่มกี ารตระหนักถึงประเด็นนี 
้
ไม่วา่ จะผลิตบุคลากรมามากเท่าใดก็ตามก็ไม่เพียงพอกับความต้องการ ในทางกลับกันในบางวิชาชีพ ก็มกี ารนำเข้า
คนทำงานมาจากต่างประเทศ เช่น วิศวกรในสาขาขาดแคลน การเฝ้าระวังติดตามข้อมูลการเคลื่อนย้าย
แรงงาน (Monitoring) ระหว่างประเทศ จึงมีความสำคัญกับการพยากรณ์ได้อย่างถูกต้องมากขึ้น
จากการนำบทเรี ย นจากต่ า งประเทศมาปรั บ ใช้ ใ ห้ เ หมาะสมกั บ ข้ อ มู ล ของประเทศไทยสำหรั บ
การประมาณการกำลังแรงงานจะประยุกต์ใช้วิธีการแบบ Bureau of Labor Statistics (BLS) เป็นวิธีการหลัก
และใช้การคำนวณบางขั้นตอนใช้จากวิธีการอื่นมาเสริม เพื่อให้ได้ค่าประมาณความต้องการกำลังแรงงาน
ที่ตรงตามความเป็นจริงมากที่สุดภายใต้ข้อจำกัดของข้อมูลที่นำมาวิเคราะห์

4.4 วิธีการประมาณความต้องการแบบ BLS กับข้อมูลของประเทศไทย
การประมาณการด้วยวิธี BLS มีหลายประเทศที่นำมาใช้สำหรับการประมาณค่าความต้องการกำลัง
แรงงานในอนาคต เช่น สหรัฐอเมริกา เกาหลี ฮ่องกง อย่างไรก็ตามการนำวีธีการ BLS ไปใช้ในแต่ละประเทศ
มีการประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับข้อมูลและลักษณะอาชีพของแต่ละประเทศ วิธกี าร BLS แบ่งการประมาณการ
ออกเป็น 2 ขั้นตอนตามแผนภาพที่ 4.2 โดยขั้นแรกทำการประมาณจำนวนความต้องการกำลังแรงงานและ
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ประมาณจำนวนอุปทานของกำลังแรงงานในอนาคต ขั้นที่สองนำจำนวนกำลังแรงงานทั้งสองส่วนมารวม
เข้าด้วยกัน (Matching) ด้วยเมทริกซ์คุณสมบัติของอาชีพของแต่ละอุตสาหกรรม (Industry-occupation
matrix) ผลลัพธ์ที่ได้สามารถแบ่งกลุ่มกำลังแรงงานที่ประมาณการออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้
1. กลุ่มกำลังแรงงานเท่ากันระหว่างความต้องการแรงงานและอุปทานแรงงาน (Labor SupplyDemand Matching)
2. กลุ่มอุปทานแรงงานมากกว่าความต้องการแรงงาน (Excess Supply of Labor)
3. กลุ่มความต้องการแรงงานมากกว่าอุปทานแรงงาน (Excess Demand of Labor)
แผนภาพที่ 4.2 กรอบแนวคิดการประมาณการด้วยวิธี BLS

โดยขั้นตอนประมาณการด้วย BLS มีดังนี้
1) การประมาณการอุปสงค์แรงงาน (Labor Demand Forecasting)
		 1.1) การประมาณการอัตราการเติบโตของการจ้างงานตามภาพรวมของแต่ละอุตสาหกรรมโดย
แบ่งตามตำแหน่งงาน ระดับการศึกษาหรือทักษะฝีมือ (high, medium, low skill) ข้อมูลที่ใช้สำหรับ
การประมาณอัตราการเติบโตของการจ้างงานตามตารางที่ 4.11 วิธีการวิเคราะห์ทางเศรษฐมิติจะใช้วิธีแบบ
จำลองเวกเตอร์การปรับตัวสู่ดุลยภาพระยะยาว (Vector Error Correction Model: VECM) เนื่องจาก
ลักษณะของข้อมูลที่ใช้ในการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเป็นข้อมูลเชิงอนุกรมเวลา (Time Series)
แบบจำลองพยากรณ์ระดับการจ้างงานของประเทศสามารถเขียนได้ดังนี้
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		 โดยที่  	

คือ ระดับการจ้างงาน

				

คือ ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม

				

คือ สัดส่วนปัจจัยทุนต่อแรงงาน

				

คือ อุตสาหกรรม

				

คือ เวลา

			 การใช้แบบจำลอง VECM พยากรณ์ตัวแปรใดตัวแปรหนึ่ง จะต้องทดสอบก่อนว่าตัวแปร
ทุกตัวในแบบจำลองมีคุณสมบัติความไม่นิ่ง (Non-stationary) หรือไม่ วิธี Unit Root Test ที่ใช้ทดสอบ คือ
Augmented Dickey Fuller (ADF) Test และทดสอบต่อไปว่าตัวแปรดังกล่าวมีความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพ
ระยะยาว (Cointegration) หรือไม่ โดยใช้วิธี Johansen Test การประมาณค่าพารามิเตอร์ของความสัมพันธ์
เชิงดุลยภาพระยะยาวของตัวแปรที่มากกว่าสองตัวขึ้นไปใช้วิธี Maximum Likelihood และประมาณค่า
Cointegrating Vector จากนั้นทำการประมาณค่าสัมประสิทธิ์ของแบบจำลอง Vector Error Correction
Model แล้วจึงนำไปพยากรณ์ระดับการจ้างงานเพื่อนำมาใช้ประมาณการอัตราการเติบโตของการจ้างงาน
ต่อไป
			 แนวโน้มของอัตราการเติบโตของการจ้างงานในแต่ละอุตสาหกรรมทีไ่ ด้จากการประมาณการ
จะต้องผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญในแต่ละอุตสาหกรรม ก่อนจะนำมาใช้ในการประมาณการอัตราการ
เติบโตของการจ้างงานในลำดับต่อไป อย่างไรก็ตามวิธีการประมาณ อัตราการเติบโตของการจ้างงานของ
อุปสงค์สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของข้อมูลและการกำหนด scenario ในแบบจำลอง เช่น
นโยบายส่งเสริม 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายของรัฐบาล วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ เป็นต้น
		 1.2) การประมาณความต้ อ งการแรงงานจากการทดแทนตำแหน่ ง งานที่ ว่ า งลงด้ ว ยหรื อ
Replacement neesds ประมาณการโดยใช้ Replacement rate ใช้วิธีทางเศรษฐมิติโดยใช้แบบจำลอง
โพบิทในการหาความน่าจะเป็นของการทดแทนตำแหน่งงาน ดังสมการต่อไปนี้
			 Replacement rate = Occupational Transfer Rate + Labor Force Exit Rate
		 กำหนดให้
			 Occupational Transfer Rate:
			 Prob(Transfer) =f(age, sex, occupation, education, Unemployment rate)
			 Labor Force Exit Rate:
			 Prob(Exit) =f(age, sex, age*sex, occupation, education)
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ตารางที่ 4.11 ข้อมูลการประมาณการอุปสงค์แรงงาน

		 1.3) สร้างเมทริกซ์คุณสมบัติของอาชีพของแต่ละอุตสาหกรรม (Industry-occupation matrix)
ตัวอย่างตามตารางที่ 4.12 เนื่องจากเมทริกซ์คุณสมบัติยังไม่มีการจัดทำขึ้น ดังนั้นการสร้างเมทริกซ์คุณสมบัติ
จึงใช้การวิเคราะห์จากข้อมูล Labor Force Survey ของสำนักงานสถิติแห่งชาติและส่งให้ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละ
อุตสาหกรรมตรวจสอบก่อนนำมาใช้จริง
ตารางที่ 4.12 ตัวอย่าง Industry-occupation matrix

2) การประมาณการอุปทานแรงงาน (Labor Supply Forecasting) คือ การประมาณอัตรา
การเติบโตของจำนวนแรงงานที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงานตามระดับการศึกษา ใช้วิธีการประมาณการแนวโน้ม
(Trend projection) สำหรับข้อมูลที่นำมาวิเคราะห์ใช้ข้อมูลตามตารางที่ 4.13
ตารางที่ 4.13 ข้อมูลการประมาณค่าอุปทานแรงงาน
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ข้อจำกัดในการประมาณความต้องการกำลังแรงงานแบบ BLS กับข้อมูลของประเทศไทย
1. 	 ข้อมูลที่ใช้สำหรับการวิเคราะห์มาจาก 2 แหล่ง คือ การสำรวจภาวะการมีงานทำ (LFS) และ
การสำรวจสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม (SES)
		 1.1 การศึกษาจำเป็นต้องใช้ข้อมูลย้อนหลังหลายปี แต่การเก็บรวบรวมข้อมูลมีการเปลี่ยนและ
พัฒนารหัสที่ใช้ในการกำหนดอาชีพและอุตสาหกรรมที่ละเอียดยิ่งขึ้น และเป็นสาขาที่ใหม่ จึงยากต่อการที่จะ
รวบรวมข้อมูลกับข้อมมูลในอดีตและปรับข้อมูลให้มีความใกล้เคียงกันมากที่สุดหรือมีความคลาดเคลื่อน
น้อยที่สุด
		 1.2 การกำหนดรหัสของอาชีพและอุตสาหกรรมของข้อมูลทัง้ 2 แหล่ง ช่วงเวลาในการปรับเปลีย่ น
รหัสที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเกิดขึ้นไม่พร้อมกัน
2. ข้อมูลที่นำมาศึกษาไม่สามารถระบุจำนวนปีประสบการณ์ของแรงงานได้ การเข้าสู่ตลาดแรงงาน
ของแรงงานไทยส่วนหนึ่งทำงานไม่ตรงกับสาขาวิชาที่เรียนมา และถ้าหากมีการเปลี่ยนงานส่วนหนึ่งจะเปลี่ยน
ไปทำงานทีแ่ ตกต่างจากอาชีพเดิมจึงไม่สามารถทีจ่ ะสะท้อนประสบการณ์การทำงานในปัจจุบนั หรือการทำงาน
ในสาขาวิชาที่จบมาได้อย่างแม่นยำ
3. การศึ ก ษารายละเอี ย ดของแรงงานโดยจำแนกอุ ต สาหกรรม อาชี พ ตำแน่ ง งาน และระดั บ
การศึกษาที่สำเร็จ ข้อมูลที่ได้ออกมาเป็นข้อมูลที่ไม่ต่อเนื่องและไม่สามารถสะท้อนสภาพแรงงานในสังคมได้
เนื่องจากการแบ่งรายละเอียดที่ซ้ำซ้อนจะส่งผลให้ข้อมูลในบางกลุ่มขาดหายไปในบางปี

14

ประชากรที่ทำงานเชิงเศรษฐกิจ (economically active population) ประกอบด้วยคนที่มีงานทำอยู่ และคนที่ไม่มีงานทำ
แต่กำลังหางานทำ
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5

การคาดประมาณอุปสงค์และอุปทานของแรงงาน
5.1 การคาดประมาณอุปสงค์แรงงาน
การคาดประมาณอุปสงค์ต่อแรงงานหรือความต้องการแรงงานในการศึกษานี้ใช้ข้อมูลจากการสำรวจ
ภาวะการทำงานของประชากร (Labor Force Survey) โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536–2558
(ข้อมูลที่ใช้เป็นการสำรวจในไตรมาสที่ 3 ซึ่งถือว่าเป็นช่วงที่แรงงานทำงานในภาคหรืออาชีพประจำของตนมาก
ที่สุด) การเก็บรวบรวมข้อมูลในการสำรวจครอบคลุมแรงงานทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ประกอบอาชีพ
อิสระ การวิเคราะห์ความต้องการแรงงานในส่วนนี้ใช้แบบจำลอง ARIMA (Autoregressive Integrated
Moving Average Model) ตามที่ได้กล่าวไปแล้วในบทที่ 4 ผลการพยากรณ์ที่ได้สะท้อนถึงความต้องการ
แรงงานใน 10 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2559–2568) และนำมาใช้วิเคราะห์แนวโน้มแรงงานตามกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ และความต้องการแรงงานในกลุ่ม S&T และ non-S&T ในอนาคต
5.1.1 ผลการคาดประมาณอุปสงค์แรงงาน
		
1) อุปสงค์ต่อแรงงานจำแนกตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
			 จากการพยากรณ์จำนวนแรงงานของประเทศไทยในช่วงปี พ.ศ. 2559–2563 พบว่า
ความต้องการแรงงานมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปีแต่ในอัตราที่ต่ำ อัตราการเพิ่มขึ้นเฉลี่ยตลอดช่วงปีพยากรณ์
คิดเป็นประมาณร้อยละ 0.65 ต่อปี ความต้องการแรงงานในปี พ.ศ. 2559 มีจำนวน 38.73 ล้านคน เพิ่มเป็น
39.25 ล้านคน และ 39.75 ล้านคน ในปี พ.ศ. 2561 และปี พ.ศ. 2563 ตามลำดับ (โปรดดูแผนภาพที่ 5.1
และ 5.2)
			 เมื่อพิจารณาตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ พบว่า ภาคบริการยังคงเป็นภาคที่มีจำนวน
แรงงานมากที่สุด อัตราการเติบโตเฉลี่ยตลอดช่วงปีที่พยากรณ์อยู่ที่ประมาณร้อยละ 0.80 ต่อปี ความต้องการ
แรงงานในภาคบริการนั้นเท่ากับ 16.79 ล้านคนในปี พ.ศ. 2559 เพิ่มขึ้นเป็น 17.11 ล้านคนในปี พ.ศ. 2561
และ 17.33 ล้านคนในปี พ.ศ. 2563 ตามลำดับ
			 ภาคทีม่ กี ารจ้างงานรองลงมาคือภาคเกษตร จากการพยากรณ์จำนวนแรงงานในภาคเกษตร
พบว่าความต้องการแรงงานมีจำนวนลดลงในปี พ.ศ. 2559 และ ปี พ.ศ. 2560 แล้วจึงปรับตัวเพิ่มขึ้นในช่วงถัด
มาโดยคิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ยตลอดช่วงพยากรณ์ประมาณร้อยละ 0.44 ต่อปี จำนวนการจ้างงานที่
พยากรณ์เท่ากับ 12.95 ล้านคนในปี พ.ศ. 2559 เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็น 13.01 ล้านคนในปี พ.ศ. 2561 และ
13.17 ล้านคนในปี พ.ศ. 2563 ตามลำดับ
			 ภาคอุตสาหกรรมเป็นภาคที่มีการจ้างงานน้อยที่สุด จากการพยากรณ์พบว่าแรงงานใน
อนาคตของภาคอุตสาหกรรมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นคิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ยตลอดช่วงการพยากรณ์ประมาณ
ร้อยละ 2.82 ต่อปี ในปี พ.ศ. 2559 จะมีจำนวนแรงงานประมาณ 9.06 ล้านคนและเพิ่มขึ้นเป็น 9.58 ล้านคน
ในปี พ.ศ. 2561 และ 10.14 ล้านคนในปี พ.ศ.2563 ตามลำดับ
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			 ข้อสังเกตจากสภาวการณ์ในปัจจุบันเห็นได้ว่าจำนวนแรงงานภาคอุตสาหกรรมและบริการ
ได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจและวิกฤตการเมืองส่งผลทำให้อัตราการเติบโตของภาคธุรกิจหยุดชะงัก
และทำให้ ก ารจ้ า งงานไม่ เ ติ บ โตมากนั ก นอกจากนี้ แรงงานในภาคเกษตรกรรมยั ง ได้ รั บ ผลกระทบจาก
ภัยธรรมชาติและราคาสินค้าเกษตรตกต่ำส่งผลให้แรงงานบางส่วนเข้ามาทำงานในภาคอุตสาหกรรมและบริการ
แผนภาพที่ 5.1 ผลการพยากรณ์จำนวนแรงงานของไทย ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2559-2563

แผนภาพที่ 5.2 อัตราการเติบโตของจำนวนแรงงานของไทย ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2536-2563
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แผนภาพที่ 5.3 ผลการพยากรณ์จำนวนแรงงานของไทย ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2559-2568

แผนภาพที่ 5.4 อัตราการเติบโตของจำนวนแรงงานของไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536-2568
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ตารางที่ 5.1 จำนวนแรงงานและอัตราการเติบโตของจำนวนแรงงานของไทย ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2536-2568
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ตารางที่ 5.2 อัตราการเติบโตของจำนวนแรงงานเฉลี่ยตลอดช่วงพยากรณ์

		
2) อุปสงค์ต่อแรงงานจำแนกตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจและระดับการศึกษา
			 ผลจากการวิ เ คราะห์ อุ ป สงค์ ต่ อ แรงงานจำแนกตามกิ จ กรรมทางเศรษฐกิ จ และระดั บ
การศึกษาพบว่าความต้องการแรงงานในภาคเกษตรมีแนวโน้มลดลงทุกปีในอัตราร้อยละ -3.32 ต่อปี ในปี 

พ.ศ. 2568 สัดส่วนความต้องการแรงงานในภาคเกษตรกรรมส่วนใหญ่ คือกลุ่มกำลังแรงงานที่จบการศึกษา
ต่ ำ กว่ า ระดั บ ประถมศึ ก ษา ขณะเดี ย วที่ ค วามต้ อ งการแรงงานที่ มี อั ต ราการขยายตั ว มากที่ สุ ด เป็ น ผู้ ที่ จ บ
การศึกษาในระดับตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไปโดยมีอัตราการขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 5.74 ต่อปี อัตราการขยายตัว
ที่ สู ง ขึ้ น นี้ เ นื่ อ งจากความต้ อ งการแรงงานในภาคเกษตรกรรมที่ ท ำงานในตำแหน่ ง วิ จั ย และพั ฒ นาและใช้
เทคโนโลยีในการทำงานส่งผลต่อความต้องการแรงงานที่จบการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นเพื่อทำงานในตำแหน่ง
ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถที่สูงขึ้น ความต้องการแรงงานที่มีอัตราการขยายตัวน้อยที่สุดเป็นกลุ่มผู้ที่จบใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโดยมีอัตราการขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 2.30 ต่อปี ส่วนระดับต่ำกว่าประถมศึกษา
ประถมศึกษา และ ปวส. หรืออนุปริญญานั้นมีแนวโน้มลดลงทุกปี
			 เมื่อพิจารณาพบว่า ความต้องการแรงงานในภาคอุตสาหกรรมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี 

โดยคิดเป็นอัตราการขยายตัวร้อยละ 1.36 ต่อปี ความต้องการแรงงานในภาคอุตสาหกรรมส่วนใหญ่เป็น
กลุ่มแรงงานที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโดยเพิ่มขึ้นจาก 1.85 ล้านคนในปี พ.ศ. 2559 เป็น
จำนวน 2.24 ล้านคนในปี พ.ศ.2568 หรือคิดเป็นอัตราการขยายตัวร้อยละ 2.17 ต่อปี ยิง่ ไปกว่านัน้ ความต้องการ
แรงงานที่จบปวส. หรืออนุปริญญามีอัตราการขยายตัวสูงที่สุดคิดเป็นร้อยละ 5.97 ต่อปี สาเหตุหนึ่งอาจมา
จากภาคอุตสาหกรรมต้องการแรงงานที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในการทำงานทำให้ความ
ต้องการแรงงานที่จบปวส. หรืออนุปริญญามีอัตราการขยายตัวมากที่สุด ขณะเดียวกันตลาดแรงงานต้องการ
ผู้ที่จบระดับประถมศึกษาและต่ำกว่าลดลงสะท้อนให้เห็นว่าภาคอุตสาหกรรมต้องการบุคลากรที่มีความรู้และ
ความเชี่ยวชาญเพิ่มมากขึ้น
			 ภาคบริการจัดเป็นอุตสาหกรรมที่มีอัตราการขยายตัวของความต้องการแรงงานสูงที่สุด
คิดเป็นร้อยละ 2.52 ต่อปีและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี ความต้องการแรงงานในภาคบริการส่วนใหญ่เป็นผู้ที่จบ
ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไปและมีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.71 ต่อปี ส่วนความต้องการแรงงานที่มี
อัตราการขยายตัวต่ำที่สุด คือผู้ที่จบมัธยมศึกษาตอนต้นโดยมีอัตราการขยายตัวคิดเป็นร้อยละ 0.45 ต่อปี
นอกจากนี้ ตลาดแรงงานในภาคบริการต้องการผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับต่ำกว่าประถมศึกษาลดลงโดยมีอัตรา
การขยายตัวติดลบคิดเป็นร้อยละ -3.76 ต่อปี จากที่กล่าวมานี้แสดงให้เห็นว่าตลาดแรงงานในภาคบริการ
มีความต้องการผู้ที่จบระดับการศึกษาที่สูงขึ้น (ดังตารางที่ 5.3)

ตารางที่ 5.3 ประมาณการจำนวนอุปสงค์แรงงานจำแนกตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจและระดับการศึกษา ปี พ.ศ.2559 – 2568

โครงการศึกษาเพื่อทบทวนความต้องการกำลังคนเพื่อใช้วางแผนการผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ

143

โครงการศึกษาเพื่อทบทวนความต้องการกำลังคนเพื่อใช้วางแผนการผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ

ตารางที่ 5.3 (ต่อ)
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3) อุปสงค์ต่อแรงงานจำแนกตามระดับการศึกษาและสาขาวิชา
			 ผลการศึกษาอุปสงค์ต่อแรงงานจำแนกตามสาขาที่สำเร็จการศึกษา พบว่า ความต้องการ
แรงงานที่จบสาขาเกษตรศาสตร์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นและมีอัตราการขยายตัวสูงที่สุดคิดเป็นร้อยละ 8.96 ต่อปี
โดยเฉพาะผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีและสูงกว่า ขณะที่ความต้องการแรงงานที่จบปวส. หรือ
อนุปริญญาในสาขาเกษตรศาสตร์มีอัตราการขยายตัวต่ำที่สุด
			 ผูท้ จี่ บสาขาการบริการมีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ เป็นอันดับสองรองจากสาขาเกษตรศาสตร์โดยคิดเป็น
อัตราการขยายตัวร้อยละ 6.64 ต่อปี ในสาขานี้ ตลาดแรงงานมีความต้องการเพิ่มขึ้นในทุกระดับการศึกษา
ระดับการศึกษาที่มีอัตราการขยายตัวสูงที่สุด คือ ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี ขณะที่ผู้ที่จบ
สาขาการศึกษามีอัตราการขยายตัวร้อยละ 5.75 ต่อปี โดยตลาดต้องการแรงงานที่จบสาขานี้ในระดับสูงกว่า
ปริญญาตรี
			 นอกจากนี้ สาขาสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ เป็นสาขาที่มีอัตรา
การขยายตัวของความต้องการแรงงานใกล้เคียงกันคิดเป็นร้อยละ 3.56 ต่อปี ร้อยะละ 4.19 ต่อปี และร้อยละ
3.10 ต่อปี ตามลำดับ ตลาดแรงงานต้องการบุคลากรที่จบสาขาสังคมศาสตร์ในระดับ ปวช. และบุคลากรที่จบ
สาขาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ในระดับสูงกว่าปริญญาตรีมากที่สุด
			 ส่วนความต้องการแรงงานที่จบสาขาสุขภาพและสวัสดิการมีอัตราการขยายตัวต่ำที่สุด
โดยคิดเป็นร้อยละ 1.72 ต่อปี แรงงานที่จบระดับ ปวช. มีอัตราการขยายตัวสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 24.29 ต่อปี
ขณะที่แรงงานที่จบในระดับสูงกว่าปริญญามีอัตราการขยายตัวติดลบมากที่สุดคือร้อยละ -33.33 ต่อปี สาขา
ที่มีอัตราการขยายตัวติดลบ คือ สาขามนุษยศาสตร์ โดยความต้องการแรงงานสาขามนุษยศาสตร์ในระดับ
ปริญญานั้นมีอัตราการขยายตัวที่ติดลบร้อยละ -2.80 ต่อปี (ดังตารางที่ 5.4–5.8)
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ตารางที่ 5.4 ประมาณการอุปสงค์แรงงานระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำแนกตามสาขาวิชา ปี พ.ศ.2559 – 2568
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ตารางที่ 5.5 ประมาณการอุปสงค์แรงงานระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา จำแนกตามสาขาวิชา ปี พ.ศ.2559 – 2568
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ตารางที่ 5.6 ประมาณการอุปสงค์แรงงานระดับปริญญาตรี จำแนกตามสาขาวิชา ปี พ.ศ.2559 – 2568
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ตารางที่ 5.7 ประมาณการอุปสงค์แรงงานระดับสูงกว่าปริญญาตรี จำแนกตามสาขาวิชา ปี พ.ศ. 2559 – 2568
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4) อุปสงค์ต่อแรงงานจำแนกตามระดับการศึกษา ในกลุ่ม S&T และ Non-S&T
			 จากการพยากรณ์ จ ำนวนแรงงานในกลุ่ ม S&T พบว่ า ตั้ ง แต่ ปี พ.ศ.2559-2568 

ความต้องการแรงงานมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปีโดยมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 6.91 ต่อปี ระดับ
การศึกษาของแรงงานที่มีความต้องการมากที่สุดในปี พ.ศ. 2568 คือแรงงานที่จบระดับปวส. หรืออนุปริญญา
ซึ่งมีอัตราการขยายตัวร้อยละ 9.65 ต่อปี ส่วนความต้องการแรงงานในระดับปริญญาตรีมีสัดส่วนที่สูงรองลงมา
และมีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.29 ต่อปี (ดังตารางที่ 5.9)
			 ความต้องการแรงงานในกลุ่ม Non-S&T อยู่ในระดับที่มากกว่าในกลุ่ม S&T เนื่องจาก
เป็ น กลุ่ ม ที่ ร วมสาขาวิ ช าทางด้ า นการบริ ก าร (ซึ่ ง เป็ น กลุ่ ม ที่ มี สั ด ส่ ว นจำนวนแรงงานที่ สู ง ของประเทศ) 

ความต้ อ งการแรงงานในกลุ่ ม Non-S&T มี อั ต ราการขยายตั ว เพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ 2.99 ต่ อ ปี ในกลุ่ ม นี้ 

ความต้องการแรงงานที่จบระดับปริญญาตรี มีจำนวนมากที่สุด ขณะที่อัตราการขยายตัวของความต้องการ
แรงงานที่จบระดับปริญญาโทมีอัตราการขยายตัวสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 5.01 ต่อปี (ดังตารางที่ 5.10)
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5) ประมาณการจำนวนแรงงาน จำแนกตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
			 ในการคาดการณ์แนวโน้มจำนวนแรงงานจำแนกตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ คณะวิจัย
ใช้ข้อมูลจากการสำรวจภาวะการมีงานทำของประชากรในช่วงปี พ.ศ. 2544-2558 ขณะที่การแบ่งกลุ่ม
อุตสาหกรรมนั้นใช้รหัสอุตสาหกรรมระดับ 2 หลัก (2-Digit Industry Code) ในช่วงเวลาดังกล่าวรหัส
อุตสาหกรรมที่ใช้นั้นแตกต่างกันโดยสามารถจำแนกออกได้เป็นสองช่วงเวลาดังนี้
			 1. ระหว่ า งปี 2544-2553 ใช้ ร หั ส อุ ต สาหกรรมแบบ International Standard
Industrial Classification of All Economic Activities (ISIC)
			 2. ระหว่างปี 2554-2558 ใช้รหัสอุตสาหกรรมแบบ Thailand Standard Industrial
Classification (TSIC 2009)
			 ในการประมาณการ คณะวิจัยใช้แบบจำลอง ARIMA ซึ่งจำเป็นต้องใช้ข้อมูลอนุกรมเวลา
(time series) เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องตามหลักทฤษฎีมากที่สุด การที่รหัสอุตสาหกรรมแตกต่างกันทำให้
การรวมข้อมูล 2 ชุดนั้นเป็นไปได้ยาก อย่างไรก็ตาม คณะวิจัยได้ทำการรวมข้อมูลทั้งสองชุดเข้าด้วยกัน
โดยเทียบเคียงลักษณะกิจกรรมทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรม ผลจากการรวมข้อมูลสามารถจำแนกตาม
กิจกรรมทางเศรษฐกิจได้ 16 กลุ่ม ดังนี้
			 1. เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง
			 2. การทำเหมืองแร่และเหมืองหิน
			 3. การผลิต
			 4. การไฟฟ้า ก๊าซ และการประปา
			 5. การก่อสร้าง
			 6. การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
			 7. การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า
			 8. ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร
			 9. กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย
			 10. กิจกรรมด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่า และกิจกรรมทางธุรกิจ
			 11. การบริหารราชการ การป้องกันประเทศ และการประกันสังคมภาคบังคับ
			 12. การศึกษา
			 13. กิจกรรมด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์
			 14. กิจกรรมด้านการบริการชุมชน สังคมและการบริการส่วนบุคคลอื่นๆ
			 15. กิ จ กรรมการจ้ า งงานในครั ว เรื อ นส่ ว นบุ ค คล กิ จ กรรมการผลิ ต สิ น ค้ า และบริ ก าร
				 ที่ทำขึ้นเองเพื่อใช้ในครัวเรือน ซึ่งไม่สามารถจำแนกกิจกรรมได้อย่างชัดเจน
			 16. กิจกรรมขององค์การระหว่างประเทศและภาคีสมาชิก
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			 ผลการประมาณการจำนวนแรงงานจำแนกตามกิ จ กรรมทางเศรษฐกิ จ ระหว่ า งปี 

พ.ศ. 2559-2568 ตามตารางที่ 5.11 และแผนภาพที่ 5.5 ถึง 5.7 พบว่า เกษตรกรรม การป่าไม้ และ
การประมง เป็นกิจกรรมที่มีแนวโน้มจำนวนแรงงานลดลงหรือคิดเป็นอัตราการขยายตัวร้อยละ -1.93 ต่อปี
โดยปี พ.ศ. 2568 มีจำนวนแรงงานเพียง 10,925,544 คน ลดลงจากปี พ.ศ. 2558 ประมาณ 2 ล้านคน
อย่างไรก็ตาม เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมงยังคงเป็นกิจกรรมที่มีสัดส่วนจำนวนแรงงานมากที่สุด
คิดเป็นร้อยละ 26.8 ของจำนวนแรงงานใน 16 กิจกรรมทางเศรษฐกิจ สำหรับกิจกรรมการผลิตและการขายส่ง
และการขายปลี ก การซ่ อ มยานยนต์ แ ละจั ก รยานยนต์ เป็ น กิ จ กรรมที่ มี แ นวโน้ ม จำนวนแรงงานเพิ่ ม ขึ้ น
คิดเป็นอัตราการขยายตัวร้อยละ 1.49 และ 1.07 ตามลำดับ ในปี พ.ศ. 2568 มีจำนวนแรงงานเท่ากับ
7,500,313 คน และ 6,817,199 คน ตามลำดับ ขณะที่ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร มีแนวโน้มการเติบโต
ค่อนข้างคงที่ ในปี พ.ศ. 2568 มีแรงงานจำนวน 2,610,550 คน กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มการเติบโต
ที่น่าสนใจ ได้แก่ การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้ามีอัตราการขยายตัวร้อยละ 2.94 ต่อปี โดยในปี พ.ศ. 2568
มีจำนวนแรงงาน 1,658,289 คน การขยายตัวของกิจกรรมการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้ามีปัจจัยสนับสนุน
จากนโยบายการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศและนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตามจังหวัดทางแนว
ชายแดนของประเทศไทยส่งผลให้กิจกรรมดังกล่าวเติบโตและส่งผลต่ออัตราการจ้างงานในอนาคต

ตารางที่ 5.11 ประมาณการจำนวนแรงงานจำแนกตาม 16 กิจกรรมทางเศรษฐกิจ ปี พ.ศ. 2559 – 2568
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ตารางที่ 5.11 (ต่อ)
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แผนภาพที่ 5.5 แนวโน้มการประมาณการจำนวนแรงงานจำแนกตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ กลุม่ แรงงานทีม่ จี ำนวนมากกว่า 2 ล้านคน ปี พ.ศ. 2559 – 2568
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แผนภาพที่ 5.6 แนวโน้มการประมาณการจำนวนแรงงานจำแนกตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ กลุ่มแรงงานที่มีจำนวนมากกว่า 1 ล้านคน แต่ไม่เกิน 2 ล้านคน
ปี พ.ศ 2559 – 2568
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แผนภาพที่ 5.7 แนวโน้มการประมาณการจำนวนแรงงานจำแนกตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ กลุม่ แรงงานทีม่ จี ำนวนน้อยกว่า 1 ล้านคน ปี พ.ศ. 2559 – 2568
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5.2 การคาดประมาณอุปทานแรงงาน
อุปทานแรงงานในประเทศไทยมีแนวโน้มที่เปลี่ยนแปลงไปจากอดีต เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของ
โครงสร้างประชากรของไทยซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อจำนวนอุปทานแรงงาน แนวโน้มของประชากร
วัยแรงงานโดยรวมในอีก 5-10 ปีข้างหน้ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นแต่ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มประชากรอายุ 30 ปีขึ้นไป 

ในปี พ.ศ. 2578 ประชากรไทยจำนวนไม่น้อยจะเป็นผู้สูงอายุ ขณะที่อัตราการเกิดของประชากรนั้นลดลง
อย่างเห็นได้ชัดดังแผนภาพที่ 5.8
แผนภาพที่ 5.8 แนวโน้มโครงสร้างประชากรไทย

5.2.1 ผลการคาดประมาณอุปทานแรงงาน
		
1) ภาพรวมอุปทานแรงงาน
			 การคาดประมาณแนวโน้มอุปทานแรงงานใช้แบบจำลอง Quadratic regression หรือ
Polynomial regression order two ในการคาดประมาณอุปทานของแรงงานตามที่ได้กล่าวมาแล้วในบทที่ 4
ผลการศึกษาอุปทานแรงงานจำแนกตามเพศและอายุ พบว่าในปี พ.ศ. 2559 ประเทศไทยจะมีกำลังแรงงาน
เท่ากับ 37.98 ล้านคน และในปี พ.ศ. 2568 มีกำลังแรงงานเท่ากับ 38.63 ล้านคน โดยจำแนกเป็นเพศชาย
ร้อยละ 55 และเพศหญิงร้อยละ 45 กำลังแรงงานเพศชายมีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.23 ต่อปี 

ขณะที่กำลังแรงงานเพศหญิงมีอัตราการขยายตัวร้อยละ 0.14 ต่อปี ส่งผลให้กำลังแรงงานโดยรวมมีอัตรา
การขยายตัวร้อยละ 0.19 ต่อปี
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			 อัตราการขยายตัวของกำลังแรงงานจบใหม่หรือช่วงอายุ 15–19 ปี มีอัตราการขยายตัว
ที่สูงที่สุดเมื่อเทียบกับช่วงอายุอื่นๆ โดยที่เพศหญิงมีอัตราการขยายตัวมากกว่าเพศชาย (ดังตารางที่ 5.12) 

รองลงคือ กลุ่มกำลังแรงงานอายุ 60-69 ปี ขณะที่กำลังแรงงานทั้งเพศชายและเพศหญิงกลุ่มอายุ 20-29 ปี
30-39 ปี และ 40-49 ปี มีอัตราการขยายตัวที่ลดลงแสดงให้เห็นว่าในช่วง 5-10 ปี ข้างหน้าตลาดแรงงานไทย
อาจจะขาดแคลนแรงงาน เนื่องจากกำลังแรงงานในวัยสูงอายุมีจำนวนมากขึ้น กลุ่มอาชีพที่ต้องใช้แรงงาน
อาจจะส่งผลต่อผลิตภาพแรงงานที่ลดลง นอกจากนี้กำลังแรงงานอายุน้อยหรือกำลังแรงงานจบใหม่อาจจะ
มีแนวโน้มการเข้าสู่ตลาดแรงงานที่ไม่แน่นอน เนื่องจากค่านิยมและวัฒนธรรมในการทำงานของสังคมไทย
ที่เปลี่ยนแปลงไป
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2) อุปทานแรงงานจำแนกเพศ อายุ และระดับการศึกษา
			 ผลการศึกษากำลังแรงงานจำแนกตามเพศ อายุ และระดับการศึกษาพบว่าภาพรวมกำลัง
แรงงานในปี พ.ศ. 2559–2568 มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น เมื่อพิจารณาสัดส่วนของกำลังแรงงานโดยจำแนกตาม
ระดับการศึกษาพบว่า กำลังแรงงานส่วนใหญ่มีการศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา ขณะที่อัตราการขยายตัว
ของกำลังแรงงานในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้นสูงที่สุดคิดเป็นร้อยละ 4.64 ต่อปี
รองลงมาคือ ระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า มีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.40 ต่อปี และระดับประถม
ศึกษามีแนวโน้มที่จะขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.01 ต่อปี
			 เมื่อพิจารณากำลังแรงงานจำแนกตามเพศพบว่า สัดส่วนของกำลังแรงงานเพศชายและ
เพศหญิงส่วนใหญ่มีการศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษาคิดเป็นร้อยละ 30 ของกำลังแรงงานชายทั้งหมด กำลัง
แรงงานในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมีแนวโน้มที่จะขยายตัวเพิ่มขึ้นมากที่สุดทั้งเพศชายและเพศหญิง 

คิดเป็นร้อยละ 4.47 ต่อปี และ ร้อยละ 4.85 ต่อปี รองลงมาคือระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าคิดเป็นร้อยละ
4.00 ต่อปี และ 4.69 ต่อปี ตามลำดับ กำลังแรงงานที่จบระดับปริญญาตรีส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มอายุ 30-39 ปี
ขณะที่กำลังแรงงานเพศชายและเพศหญิงระดับปริญญาที่มีอัตราการขยายตัวสูงที่สุดคือ กลุ่มอายุ 60-69 ปี
โดยมีอัตราการขยายตัวร้อยละ 6.37 ต่อปี และร้อยละ 7.41 ต่อปี ตามลำดับ
			 ในส่วนของกำลังแรงงานระดับต่ำกว่าประถมศึกษาของเพศชายมีอัตราการขยายตัวที่ลดลง
ร้อยละ -0.28 ต่อปี ส่งผลให้กำลังแรงงานที่จบระดับต่ำกว่าประถมศึกษาโดยรวมในตลาดมีอัตราการขยายตัว
ที่ต่ำ ส่วนกำลังแรงงานที่จบระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มีสัดส่วนแรงงานที่น้อยที่สุดทั้งเพศชายและ
เพศหญิงและมีอัตราการขยายตัวที่ต่ำคิดเป็นร้อยละ 0.71 ต่อปี และร้อยละ 1.83 ต่อปี ตามลำดับ เมื่อ
พิจารณาจำแนกช่วงอายุของกำลังแรงงานที่จบระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พบว่าสัดส่วนกำลัง
แรงงานเพศชายและเพศหญิงส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 20-29 ปี แต่มีอัตราการขยายตัวที่ต่ำคิดเป็นร้อยละ 0.56
ต่อปี และร้อยละ 3.25 ต่อปี ตามลำดับ ส่วนกำลังแรงงานช่วงอายุ 30-39 ปี มีอัตราขยายตัวที่ลดลงมากที่สุด
คิดเป็นร้อยละ -5.24 ต่อปี และร้อยละ -4.15 ต่อปี ตามลำดับ (ดังตารางที่ 5.13)
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3) อุปทานแรงงานจำแนกตามระดับการศึกษาและสาขาวิชา
			 ในการประมาณการกำลังแรงงานจำแนกตามระดับการศึกษา คณะวิจัยได้ศึกษาในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา ปริญญาตรี และ
ปริญญาโท และจำแนกตามสาขาวิชาที่ศึกษาโดยมีผลการศึกษาดังนี้
			 ผลจากการประมาณการกำลังแรงงานที่สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) พบว่ากำลังแรงงานโดยรวมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ซึ่งมีอัตราการขยายตัวร้อยละ 2.85 ต่อปี (ตารางที่ 5.14)
กำลังแรงงานส่วนใหญ่ศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ การผลิต และการก่อสร้างมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง อัตราการขยายตัวของกำลังแรงงานในกลุ่มนี้คิดเป็นร้อยละ 2.31 ต่อปี ซึ่งเป็นอัตราที่ต่ำเมื่อ
เทียบกับกำลังแรงงานที่ศึกษาสาขาการศึกษา และสุขภาพ และสวัสดิการซึ่งมีสัดส่วนกำลังแรงงานที่น้อย แต่มี
อัตราการขยายตัวที่สูงคิดเป็นร้อยละ 11.12 ต่อปี และ ร้อยละ 9.93 ต่อปี ตามลำดับ กำลังแรงงานที่ศึกษา
สาขาการบริการมีจำนวนกำลังแรงงานที่ลดลงเรื่อยๆ มีอัตราการขยายตัวที่ลดลงร้อยละ -6.01 ต่อปี
			 ขณะที่การประมาณการกำลังแรงงานในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ
อนุปริญญาพบว่า ภาพรวมกำลังแรงงานมีอัตราการขยายตัวที่ลดลงคิดเป็นร้อยละ -1.30 ต่อปี เมื่อพิจารณา
ตามสาขาวิชาพบว่ากำลังแรงงานในระดับ ปวส. หรืออนุปริญญามีแนวโน้มลดลงเกือบทุกสาขาวิชา สาขาวิชา
ที่มีอัตราการขยายตัวลดลงมากที่สุดคือสาขาการบริการ รองลงมาคือ สาขาสังคมศาสตร์ ธุรกิจ และกฎหมาย
และสาขาสุขภาพและสวัสดิการ ตามลำดับ ส่วนสาขาวิชาที่กำลังแรงงานมีอัตราการขยายตัวที่เพิ่มขึ้นได้แก่
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ การผลิต และการก่อสร้าง สาขาเกษตรศาสตร์ และสาขาอื่นๆ (ดังตารางที่ 5.15)
			 กำลังแรงงานในระดับปริญญาตรีในภาพรวมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจาก 5.44 ล้านคนในปี 

พ.ศ. 2559 เป็น 9.03 ล้านคนในปี พ.ศ. 2568 หรือคิดเป็นอัตราการขยายตัวร้อยละ 5.77 ต่อปี เมื่อพิจารณา
ตามสาขาวิชาพบว่า กำลังแรงงานส่วนใหญ่สำเร็จสาขาวิชาสังคมศาสตร์ ธุรกิจ และกฎหมายคิดเป็นร้อยละ 50
ของกำลังแรงงานในระดับปริญญาตรีและมีอัตราการขยายตัวที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.58 ต่อปี ส่วนกำลังแรงงานใน
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ การผลิต และการก่อสร้างมีอัตราการขยายตัวสูงที่สุดคิดเป็นร้อยละ 11.19 ต่อปี
ในขณะที่สาขาวิชาที่กำลังแรงงานมีแนวโน้มลดลงมากที่สุดคือ สาขาเกษตรศาสตร์ และเป็นสาขาวิชาที่มีกำลัง
แรงงานศึกษาในระดับปริญญาตรีน้อยที่สุดคิดเป็นร้อยละ 1.96 ของกำลังแรงงานในระดับปริญญาตรีในปี 

พ.ศ. 2559 และเหลือเพียงร้อยละ 0.33 ในปี พ.ศ.2568 (ดังตารางที่ 5.16)
			 จากการประมาณการกำลังแรงงานที่สำเร็จการศึกษาในระดับสูงกว่าปริญญาตรี พบว่า
กำลั ง แรงงานในปี พ.ศ. 2559 มี จ ำนวน 0.86 ล้ า นคน และมี แ นวโน้ ม เพิ่ ม ขึ้ น เป็ น 1.61 ล้ า นคนในปี 

พ.ศ. 2568 หรือคิดเป็นอัตราการขยายตัวร้อยละ 7.22 ต่อปี เมื่อพิจารณารายสาขาวิชาพบว่ากำลังแรงงาน
ระดับสูงกว่าปริญญาตรีมีอัตราการขยายตัวที่เพิ่มขึ้นเกือบทุกสาขาวิชา สาขาที่มีอัตราการขยายตัวมากที่สุด
คือสาขาวิศวกรรมศาสตร์ การผลิต และก่อสร้างคิดเป็นร้อยละ 11.41 ต่อปี รองลงมาคือสาขาการศึกษา และ
สาขาวิทยาศาสตร์ และคอมพิวเตอร์มีอัตราการขยายตัวร้อยละ 9.96 ต่อปี และ ร้อยละ 6.32 ต่อปี ตามลำดับ
ขณะที่สาขาสังคมศาสตร์ ธุรกิจ และกฎหมายเป็นสาขาที่มีสัดส่วนแรงงานมากที่สุดประมาณร้อยละ 50 ของ
กำลังแรงงานที่จบการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี และมีอัตราการขยายตัวร้อยละ 5.94 ต่อปี (ดังตาราง
ที่ 5.17)

ตารางที่ 5.14 ประมาณการอุปทานแรงงานระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำแนกตามสาขาวิชา ปี พ.ศ. 2559 – 2568
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ตารางที่ 5.16 ประมาณการอุปทานแรงงานระดับปริญญาตรี จำแนกตามสาขาวิชา ปี พ.ศ. 2559 – 2568

โครงการศึกษาเพื่อทบทวนความต้องการกำลังคนเพื่อใช้วางแผนการผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ

169

โครงการศึกษาเพื่อทบทวนความต้องการกำลังคนเพื่อใช้วางแผนการผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ
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4) อุปทานแรงงานจำแนกตามระดับการศึกษา ในกลุ่ม S&T และ Non-S&T
			 ผลจากการคาดประมาณอุปทานแรงงานในกลุ่ม S&T พบว่ากำลังแรงงานที่จบการศึกษา
ระดับปริญญาตรี มีสัดส่วนที่สูงที่สุดโดยมีจำนวน 1.42 ล้านคนในปี พ.ศ. 2559 และเพิ่มขึ้นเป็น 2.61 ล้านคน
ในปี พ.ศ. 2568 หรือคิดเป็นอัตราการขยายตัวร้อยละ 7.01 ต่อปี สัดส่วนกำลังแรงงานในกลุ่มปริญญาตรี
มีมากที่สุดเนื่องจากกำลังแรงงานส่วนใหญ่เลือกเรียนในระดับอุดมศึกษามากกว่าอาชีวศึกษา นอกจากนี้กำลัง
แรงงานบางส่วนที่จบการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาได้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีจึงทำให้สัดส่วนกำลัง
แรงงานกลุ่มนี้มีจำนวนมาก ส่วนกำลังแรงงานในระดับปริญญาเอกมีอัตราการขยายตัวมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ
17.28 ต่อปี รองลงมาเป็นกลุ่มกำลังแรงงานที่จบในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ตามลำดับ (ดังตาราง
ที่ 5.18)
			 ขณะที่ผลจากการคาดประมาณอุปทานแรงงานในกลุ่ม Non-S&T พบว่าแนวโน้มกำลัง
แรงงานทีจ่ บระดับปริญญาตรีเป็นกลุม่ ทีม่ สี ดั ส่วนมากทีส่ ดุ ส่วนกำลังแรงงานทีจ่ บการศึกษาในระดับปริญญาโท
มีอัตราการขยายตัวมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 7.24 ต่อปี รองลงมาคือระดับปริญญาตรี และปริญญาเอกคิดเป็น
ร้อยละ 5.31 และ 1.62 ต่อปี ตามลำดับ ระดับปริญญาโทมีอัตราการขยายมากที่สุดเนื่องจากค่านิยมของ
สังคมที่ต้องการเรียนในระดับที่สูงขึ้นจึงส่งผลให้กำลังแรงงานในระดับการศึกษาที่สูงมีอัตราการขยายตัวที่มาก
ขณะที่กำลังแรงงานที่จบการศึกษาระดับปวช. และปวส. หรืออนุปริญญามีอัตราการขยายตัวที่ต่ำคิดเป็น
ร้อยละ 0.36 ต่อปี และ ร้อยละ -7.99 ต่อปี ตามลำดับ (ดังตารางที่ 5.19)
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ตารางที่ 5.19 ประมาณการอุปทานแรงงานในกลุ่ม Non-S&T จำแนกตามระดับการศึกษา ปี พ.ศ. 2559 – 2568

ตารางที่ 5.18 ประมาณการอุปทานแรงงานในกลุ่ม S&T จำแนกตามระดับการศึกษา ปี พ.ศ. 2559 – 2568
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5.3 การเปรียบเทียบผลการคาดประมาณการอุปสงค์และอุปทานของแรงงาน
1) เปรียบเทียบอุปสงค์และอุปทานของแรงงานจำแนกตามระดับการศึกษา และสาขาวิชา
		 1.1) อุปสงค์และอุปทานของแรงงานระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
			 ผลจากการคาดประมาณอุปสงค์และอุปทานของแรงงานในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) พบว่าในปี พ.ศ. 2563 สาขาสังคมศาสตร์ ธุรกิจ และกฎหมายเป็นสาขาที่ความต้องการแรงงาน
มีมากกว่ากำลังแรงงานหรือเกิดอุปสงค์ส่วนเกินมากที่สุดและเป็นสาขาที่มีแนวโน้มที่จะเกิดอุปสงค์ส่วนเกิน
สูงสุดถึง 0.22 ล้านคนใน ปี พ.ศ.2568 รองลงมาคือสาขาการบริการ สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากผู้เข้าศึกษาใน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มีแนวโน้มลดลงส่งผลให้อัตราการขยายตัวของกำลังแรงงานในสาขาวิชา
ดังกล่าวมีน้อยกว่าอัตราการขยายตัวของความต้องการแรงงานจึงทำให้กำลังแรงงานไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการ นอกจากนี้ สาขาที่ต้องการแรงงานในระดับ ปวช. มากกว่ากว่ากำลังแรงงานที่มีอยู่ในตลาดได้แก่
สาขาการศึกษา สาขาเกษตรศาตร์ และสาขาสุขภาพและสวัสดิการ
			 ขณะที่สาขาวิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์มีกำลังแรงงานมากกว่าความต้องการแรงงาน
ส่งผลให้เกิดอุปทานส่วนเกินในตลาดแรงงานเนื่องจากเป็นสาขาที่มีผู้สำเร็จการศึกษามากกว่าความต้องการ
ของแรงงานในตลาด ส่วนสาขาวิศวกรรมศาสตร์ การผลิต และการก่อสร้างเป็นสาขาที่มีอุปทานส่วนเกิน
มากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับสาขาวิชาอื่นๆ (ดังแผนภาพที่ 5.9 และ 5.10)
แผนภาพที่ 5.9 อุปสงค์และอุปทานของแรงงานระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
จำแนกตามสาขาวิชา ปี พ.ศ. 2563
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แผนภาพที่ 5.10 อุปสงค์และอุปทานของแรงงานระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
จำแนกตามสาขาวิชา

		 1.2) อุ ป สงค์ แ ละอุ ป ทานของแรงงานระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง (ปวส.) หรื อ
อนุปริญญา
			 ผลจากการคาดประมาณอุปสงค์และอุปทานของแรงงานในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาพบว่า ในปี พ.ศ. 2563 และ ปี พ.ศ. 2568 สาขาวิศวกรรมศาสตร์ การผลิต
และการก่อสร้าง และสาขาสังคมศาสตร์ ธุรกิจ และกฎหมายเป็นสาขาที่มีสัดส่วนเป็นจำนวนมากเมื่อเทียบกับ
สาขาวิ ช าอื่ น แต่ ค วามต้ อ งการแรงงานมี สู ง มากกว่ า กำลั ง แรงงานที่ ส ำเร็ จ การศึ ก ษาในระดั บ ปวส. หรื อ
อนุปริญญาส่งผลให้เกิดอุปสงค์ส่วนเกินในตลาดแรงงานระดับปวส. หรืออนุปริญญา และเกิดอุปสงค์ส่วนเกิน
จำนวนที่มากกว่าสาขาวิชาอื่น ผลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าแม้มีผู้ศึกษาในระดับปวส. หรืออนุปริญญาเป็น
จำนวนมากแต่ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดแรงงาน
			 ส่วนสาขาวิชาที่มีกำลังแรงงานมากกว่าความต้องการแรงงานหรือเกิดอุปทานส่วนเกินเป็น
สาขาวิชาที่มีสัดส่วนจำนวนแรงงานและกำลังแรงงานไม่สูงนัก เช่น สาขาเกษตรศาสตร์มีอุปทานแรงงาน
ส่วนเกินเท่ากับ 0.004 ล้านคนในปี พ.ศ. 2563 และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเป็น 0.007 ล้านคน ในปี พ.ศ. 2568
(ดังแผนภาพที่ 5.11 และ 5.12)
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แผนภาพที่ 5.11 อุปสงค์และอุปทานของแรงงานระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
หรืออนุปริญญา จำแนกตามสาขาวิชา ปี พ.ศ. 2563

แผนภาพที่ 5.12 อุปสงค์และอุปทานของแรงงานระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
หรืออนุปริญญา จำแนกตามสาขาวิชา ปี พ.ศ. 2568
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		 1.3) อุปสงค์และอุปทานของแรงงานระดับปริญญาตรี
			 ผลจากการคาดประมาณอุปสงค์และอุปทานของตลาดแรงงานระดับปริญญาตรีพบว่าใน
ปี พ.ศ. 2563 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์เป็นสาขาวิชาที่ความต้องการแรงงานมีมากกว่ากำลังแรงงานเนื่องจาก
อัตราการขยายตัวของความต้องการแรงงานในสาขาเกษตรศาสตร์เพิ่มขึ้นแต่อัตราการขยายตัวของกำลัง
แรงงานลดลงส่งผลให้ความต้องการแรงงานส่วนเกินมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2568 สาขาวิทยาศาสตร์และ
คอมพิวเตอร์มีความต้องการแรงงานที่สูงกว่ากำลังแรงงานในปี พ.ศ. 2563 และมีอัตราการขยายตัวที่เพิ่มขึ้น
ทั้งความต้องการแรงงานและกำลังแรงงาน แต่อัตราการขยายตัวของความต้องการแรงงานมีสูงกว่ากำลัง
แรงงานจึงส่งผลให้เกิดความต้องการแรงงานเพิ่มสูงขึ้นในปี พ.ศ. 2568 ขณะที่สาขาวิชาที่กำลังแรงงานยัง
ไม่ เ พี ย งพอต่ อ ความต้ อ งการแรงงานได้ แ ก่ สาขามนุ ษ ยศาสตร์ แ ละศิ ล ปกรรมศาสตร์ สาขาสุ ข ภาพและ
สวัสดิการ และสาขาการบริการ
			 ส่วนสาขาวิชาการศึกษา สาขาสังคมศาสตร์ธุรกิจและกฎหมาย และสาขาวิศวกรรมศาสตร์
การผลิตและก่อสร้างเป็นสาขาวิชาทีม่ กี ำลังแรงงานส่วนเกินในตลาดเป็นจำนวนมากเนือ่ งจากอัตราการขยายตัว
ของกำลังแรงงานเพิ่มสูงขึ้นมากกว่าความต้องการแรงงานที่แท้จริงส่งผลให้ภาพรวมของตลาดแรงงานในระดับ
ปริญญาตรีมีแนวโน้มที่จะเกิดอุปทานส่วนเกินเท่ากับ 0.74 ล้านคนในปี พ.ศ. 2563 และเพิ่มขึ้นเป็น 2.25
ล้านคนในปี พ.ศ. 2568 สาขาวิชาที่มีกำลังแรงงานส่วนเกินมากที่สุด คือ สาขาสังคมศาสตร์ ธุรกิจ และ
กฎหมาย (ดังแผนภาพที่ 5.13 และ 5.14)
แผนภาพที่ 5.13 อุปสงค์และอุปทานของแรงงานระดับปริญญาตรี จำแนกตามสาขาวิชา ปี พ.ศ. 2563
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แผนภาพที่ 5.14 อุปสงค์และอุปทานของแรงงานระดับปริญญาตรี จำแนกตามสาขาวิชา ปี พ.ศ. 2568

		 1.4) อุปสงค์และอุปทานของแรงงานระดับสูงกว่าปริญญาตรี
			 ผลจากการคาดประมาณอุปสงค์และอุปทานของแรงงานระดับสูงกว่าปริญญาตรีพบว่า
ภาพรวมความต้องการแรงงานในปี พ.ศ. 2563 และปี พ.ศ. 2568 มีมากกว่ากว่ากำลังแรงงานในตลาดแรงงาน
ในปี พ.ศ. 2563 สาขาวิชาการศึกษามีความต้องการแรงงานส่วนเกินมากที่สุดเท่ากับ 0.15 ล้านคน และ
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเป็น 0.43 ล้านคนในปี พ.ศ. 2568 สาขาวิชาการศึกษาเป็นสาขาวิชาที่มีความต้องการ
แรงงานส่วนเกินสูงสุดเมื่อเปรียบเทียบกับสาชาวิชาอื่นๆ ส่วนสาขาวิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์มีความ
ต้องการแรงงานส่วนเกินเท่ากับ 0.03 ล้านคน ในปี พ.ศ. 2563 และปี พ.ศ. 2568
			 กำลังแรงงานในสาขาสุขภาพและสวัสดิการมีแนวโน้มที่จะมากกว่าความต้องการแรงงาน
โดยมีกำลังแรงงานส่วนเกินเท่ากับ 0.006 ล้านคนในปี พ.ศ. 2563 และเพิ่มขึ้นเป็น 0.032 ล้านคนในปี 

พ.ศ. 2568 ขณะที่สาขาสังคมศาสตร์ ธุรกิจ และกฎหมายเป็นสาขาที่มีอัตราการขยายตัวของกำลังแรงงาน
มากกว่าความต้องการแรงงานส่งผลให้เกิดกำลังแรงงานส่วนเกินในปี พ.ศ. 2563 เท่ากับ 0.02 ล้านคน และ
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเป็น 0.05 ล้านคน ในปี พ.ศ. 2568 สาขาสังคมศาสตร์ ธุรกิจ และกฎหมายเป็นสาขาที่มี
สัดส่วนผู้เลือกศึกษาในระดับสูงกว่าปริญญาตรีสูงที่สุด ส่งผลให้เป็นสาขาที่มีกำลังแรงงานส่วนเกินมากที่สุด
(ดังแผนภาพที่ 5.15 และ 5.16)
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แผนภาพที่ 5.15 อุปสงค์และอุปทานของแรงงานระดับสูงกว่าปริญญาตรี จำแนกตามสาขาวิชา ปี พ.ศ. 2563

แผนภาพที่ 5.16 อุปสงค์และอุปทานของแรงงานระดับสูงกว่าปริญญาตรี จำแนกตามสาขาวิชา ปี พ.ศ. 2568
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2) เปรียบเทียบอุปสงค์และอุปทานของแรงงานจำแนกตามกลุ่ม S&T และ Non-S&T และระดับ
การศึกษา
		 2.1) อุปสงค์และอุปทานของแรงงานในกลุ่ม S&T
			 ผลการคาดประมาณอุปสงค์และอุปทานของแรงงานในกลุ่ม S&T ใน ปี พ.ศ. 2563 และ 

ปี พ.ศ. 2568 พบว่าความต้องการแรงงานในระดับการศึกษา ปวช. ปวส.หรืออนุปริญญา และปริญญาตรี
มีมากกว่ากำลังแรงงานหรืออุปทานในตลาดแรงงาน เนื่องจากกลุ่ม S&T ยังเป็นกลุ่มที่มีความต้องการแรงงาน
อยู่เป็นจำนวนมากโดยเฉพาะในระดับอาชีวศึกษาที่มีจำนวนผู้ที่จบการศึกษาจำนวนน้อยกว่าความต้องการของ
แรงงาน ดังนั้นความต้องการแรงงานส่วนเกินของแรงงานที่จบการศึกษาระดับ ปวช. ปวส.หรืออนุปริญญา
และปริญญาตรีในปี พ.ศ. 2563 เท่ากับ 0.07 ล้านคน 0.73 ล้านคน และ 0.01 ล้านคน และเพิ่มขึ้นเป็น 

0.17 ล้านคน 1.79 ล้านคน และ 0.05 ล้านคน ในปี พ.ศ. 2568 ตามลำดับ
			 ขณะที่ผู้ที่จบการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกนั้น ความต้องการแรงงาน
มีน้อยกว่ากำลังแรงงานเนื่องจากกำลังแรงงานมีอัตราการขยายตัวที่มากกว่าความต้องการของแรงงานส่งผล
ให้เกิดอุปทานส่วนเกินในตลาดแรงงาน (ดังแผนภาพที่ 5.17 และ 5.18)
แผนภาพที่ 5.17 จำนวนอุปสงค์และอุปทานของแรงงานจำแนกตามระดับการศึกษาในกลุ่ม S&T
ปี พ.ศ. 2563
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แผนภาพที่ 5.18 จำนวนอุปสงค์และอุปทานของแรงงานจำแนกตามระดับการศึกษาในกลุ่ม S&T
ปี พ.ศ. 2568

		 2.2) อุปสงค์และอุปทานของแรงงานในกลุ่ม Non-S&T
			 ผลการคาดประมาณอุ ป สงค์ แ ละอุ ป ทานของแรงงานในกลุ่ ม Non-S&T พบว่ า ใน ปี 

พ.ศ. 2563 ความต้องการกำลังแรงงานในระดับปวช. มีมากกว่ากำลังแรงงานในตลาด อย่างไรก็ตามความ
ต้องการแรงงานในระดับสาขาเช่น สาขาทางด้านการบริการ และสาขาทางด้านสังคมศาสตร์มีแนวโน้มลดลง
ขณะที่กำลังแรงงานมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นส่งผลให้ในปี พ.ศ. 2568 ความต้องการแรงงานในระดับปวช. มีน้อยกว่า
กำลังแรงงานหรือเกิดอุปทานส่วนเกินในตลาดแรงงาน สำหรับความต้องการแรงงานในระดับปวส. หรืออนุปริญญา
ในปี พ.ศ. 2563 และปี พ.ศ. 2568 นั้น มีมากกว่ากำลังแรงงาน
			 ความต้องการแรงงานของผู้ที่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีในปี พ.ศ.2563 มีแนวโน้ม
ที่ต่ำกว่ากำลังแรงงาน แต่กำลังแรงงานที่จบในระดับปริญญาตรีมีอัตราการขยายตัวที่สูงกว่าความต้องการ
แรงงานจึงส่งผลให้ ในปี พ.ศ. 2568 มีอุปทานส่วนเกินในตลาดแรงงานของผู้ที่จบระดับปริญญาตรีสูงถึง 

1.21 ล้านคน ส่วนความต้องการแรงงานระดับปริญญาโทนั้นน้อยกว่ากำลังแรงงานเนื่องจากกำลังแรงงานมี
อัตราการขยายตัวที่มากกว่าความต้องการแรงงานจึงส่งผลให้เกิดอุปทานส่วนเกินในตลาดแรงงาน ขณะที่
ตลาดแรงงานระดับปริญญาเอกมีกำลังแรงงานที่น้อยกว่าความต้องการแรงงานส่งผลให้เกิดอุปสงค์ส่วนเกิน
(ดังแผนภาพที่ 5.19 และ 5.20)
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แผนภาพที่ 5.19 จำนวนอุปสงค์และอุปทานของแรงงานจำแนกตามระดับการศึกษาในกลุ่ม Non-S&T
ปี พ.ศ. 2563
									

แผนภาพที่ 5.20 จำนวนอุปสงค์และอุปทานของแรงงานจำแนกตามระดับการศึกษาในกลุ่ม Non-S&T
ปี พ.ศ. 2568
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5.4 แรงงานในสาขาที่เป็นเป้าหมายหลักในการพัฒนาประเทศ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 ได้กำหนดอุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อผลักดัน
เศรษฐกิจและพัฒนาประเทศให้เจริญเติบโตโดยได้ระบุอุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีศักยภาพ (S-curve) ในการ
พัฒนาประเทศดังนี้
1) อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ (Next–Generation Automotive)
2) อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (Smart Electronics)
3) อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Affluent, Medical and
Wellness Tourism)
4) การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ (Agriculture and Biotechnology)
5) อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร (Food for the Future)
นอกจากอุตสาหกรรมที่มีในประเทศแล้วยังได้กำหนดอุตสาหกรรมใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต (New
S-curve) ที่เป็นที่ต้องการของประเทศเพื่อให้ประเทศพัฒนาเศรษฐกิจอย่างก้าวกระโดดและเป็นอุตสาหกรรม
ที่ต่อยอดมาจากอุตสาหกรรมเดิม ได้แก่
1) อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ (Robotics)
2) อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ (Aviation and Logistics)
3) อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ (Biofuels and Biochemicals)
4) อุตสาหกรรมดิจิตอล (Digital)
5) อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (Medical Hub)
ในการศึกษาความต้องการแรงงานในสาขาที่เป็นเป้าหมายหลักในการพัฒนาประเทศจำเป็นต้องทราบ
สาขาการศึกษาเพื่อเตรียมแรงงานเข้าสู่ตลาดในอุตสาหกรรมต่างๆ ตามความต้องการแรงงานของแต่ละ
อุตสาหกรรม อย่างไรก็ตาม จากปัญหาความต้องการแรงงานไม่สอดคล้องกันระหว่างสาขาวิชาที่แรงงานสำเร็จ
การศึกษาจริงกับสาขาที่แรงงานเข้าสู่ตลาดแรงงาน (mismatch) เนื่องจากในบางอุตสาหกรรม อุปทานของ
แรงงานมีน้อยกว่าอุปสงค์ของแรงงานทำให้นายจ้างต้องสรรหาแรงงานที่จบจากสาขาวิชาอื่นมาทดแทน
การศึกษาในประเด็นดังกล่าวไม่สามารถที่จะจำแนกประเภทสาขาที่สำเร็จการศึกษาได้เนื่องจาก
ปัจจุบันหน่วยงานต่างๆ ในประเทศไทยยังมิได้เก็บรวบรวมข้อมูลความต้องการแรงงานในแต่ละอุตสาหกรรม
หรือความต้องการแรงงานของนายจ้างในกิจการต่างๆ การศึกษานี้ไม่สามารถที่จะคาดประมาณความต้องการ
แรงงานในสาขาที่เป็นเป้าหมายหลักในการพัฒนาประเทศและสาขาใหม่ที่ประเทศต้องการได้
อย่างไรก็ตาม การประมาณการแนวโน้มจำนวนแรงงานของประเภทอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องต่อการ
พัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำนโยบายเป็นทางเลือกหนึ่งที่
สามารถทำได้ในเบื้องต้น คณะวิจัยได้ดำเนินการโดยเลือกประเภทอุตสาหกรรมที่สามารถพัฒนาและต่อยอด
เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมหลักที่เป็นเป้าหมายของประเทศตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจของ TSIC 2009 ของ
สำนักงานสถิติแห่งชาติ (รายละเอียดตามตารางที่ 5.20) และใช้วิธีประมาณการด้วยวิธีการทำให้เรียบแบบ
เอกโพเนลเชียล(Exponential Smoothing) ข้อควรระวังในการนำผลการศึกษาในส่วนนีไ้ ปใช้คอื ผลการประมาณ
การแนวโน้มที่ได้อาจคลาดเคลื่อนสูงเนื่องจากข้อจำกัดด้านข้อมูลที่นำมาศึกษา
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ตารางที่ 5.20 อุตสาหกรรมเป้าหมายจำแนกตามประเภทอุตสาหกรรม
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ผลการศึกษาแนวโน้มของจำนวนแรงงานในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีศักยภาพในการพัฒนาประเทศ
(S-curve) และอุตสาหกรรมใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต (New S-curve) ตามตารางที่ 5.21 และ 5.22 พบว่า
ในภาพรวมยังคงมีแนวโน้มจำนวนแรงงานที่เพิ่มขึ้นตามการเติบโตของเศรษฐกิจในสถานการณ์ปกติที่ไม่มี
วิฤตการทางเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มการขยายตัวของจำนวนแรงงานมากที่สุด ได้แก่ อุตสาหกรรม
เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ และอุตสาหกรรมดิจิตอล โดยมีอัตรา
การเจริญเติบโตร้อยละ 11.62 ร้อยละ 9.74 และร้อยละ 9.55 ต่อปี ตามลำดับ สาเหตุของการเพิ่มขึ้นมาจาก
นโยบายการส่งเสริมการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ทำให้เกิดการเข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรม
มากขึ้นส่งผลต่อการจ้างงานที่เพิ่มขึ้นในอนาคต จำนวนแรงงานในอุตสาหกรรมที่มีอัตราการขยายตัวมากที่สุด
3 อุตสาหกรรมเป็นอุตสาหกรรมใหม่ (New S-curve) ซึ่งอาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้จำนวนแรงงานเพิ่มขึ้น
มากในช่วงแรกแต่เมื่อถึงระยะเวลาหนึ่งที่จำนวนแรงงานเข้าสู่ตลาดแรงงานเต็มที่แล้ว อัตราการขยายตัวของ
จำนวนแรงงานอาจไม่สูงมากนัก
แนวโน้มของสัดส่วนจำนวนแรงงานส่วนใหญ่อยู่ที่อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารโดยในปี พ.ศ. 2568
มีจำนวน 2,425,661 คน สาเหตุอาจเกิดจากการที่อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารส่วนใหญ่ยังเน้นการใช้กำลัง
แรงงานในการผลิตมากกว่าการใช้เทคโนโลยีเข้ามาทดแทนแรงงาน จากข้อมูลการสำรวจภาวะการมีงานทำ
ของประชากรของสำนักงานสถิติแห่งชาติแสดงให้เห็นว่า แรงงานที่ทำงานในอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร
ส่วนมากเป็นแรงงานที่มีระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นหรือต่ำกว่าซึ่งเป็นกลุ่มแรงงานที่มีแนวโน้มลดลง
แต่ยังไม่ส่งผลกระทบมากนัก เนื่องจากสามารถหาแรงงานต่างด้าวมาทดแทนได้ การพัฒนาอุตสาหกรรม
โดยเฉพาะอุตสาหกรรมใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตต้องใช้เงินลงทุนที่สูงมาก ขณะที่การพัฒนาอุตสาหกรรม
ด้านนี้จะต้องใช้ระยะนาน การเตรียมความพร้อมสำหรับการรองรับอุตสาหกรรมใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
เป็นการวางแผนด้านกำลังคนที่ดีแต่ควรพิจารณาควบคู่ไปกับความชัดเจนของอุตสาหกรรมที่จะเข้ามาลงทุนใน
อนาคตด้วย

ตารางที่ 5.21 แนวโน้มจำนวนแรงงานจำแนกตามอุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีศักยภาพในการพัฒนาประเทศ (S-curve)
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6

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

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

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

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

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

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

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

โดยกระทรวงแรงงาน พบว่า ในทุกกลุ่มแรงงานยังมีช่วงห่างระหว่างระดับความสามารถด้านความรู้ ทักษะ
และคุณลักษณะ ที่มีอยู่กับความคาดหวังของสถานประกอบการ โดยด้านความรู้จะมีช่วงห่างมากในความรู้
ด้านกฎหมายและกฎระเบียบในวิชาชีพ และความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ ด้านทักษะจะมี
ช่วงห่างมากในทักษะด้านภาษาต่างประเทศ และทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ส่วนด้านคุณลักษณะของลูกจ้าง
ที่นายจ้างต้องการในภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ เป็นด้านที่นายจ้างมีความต้องการหรือความคาดหวัง
ที่ค่อนข้างสูงจากลูกจ้าง เมื่อเทียบกับด้านความรู้และทักษะ ซึ่งประกอบด้วย ความซื่อสัตย์ สุจริต ความอดทน
ความขยัน หมั่นเพียร การตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ความมีระเบียบวินัย ความใฝ่เรียนรู้ และ
การมีจิตสาธารณะ ซึ่งแต่ละคุณลักษณะนั้นนายจ้างมีความคาดหวังเกือบเต็ม 5 คะแนน โดยคุณลักษณะ
ที่นายจ้างในภาคอุตสาหกรรมมีความคาดหวังจากลูกจ้างมากที่สุด คือ ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ความขยัน
หมั่นเพียร และความมีระเบียบวินัย
		
สำหรับสถานการณ์การผลิตกำลังคนในปีการศึกษา 2556 ที่ผ่านมา มีจำนวนนักเรียนนักศึกษา
ทั้งหมด 14,582,110 คน ส่วนใหญ่เป็นสถานศึกษาของรัฐ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 80.8 ซึ่งในแต่ละระดับ
การศึกษาจะมีสัดส่วนของประเภทสถานศึกษาของรัฐและของเอกชนอยู่ที่ประมาณ 80 : 20 ยกเว้นระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษามีสัดส่วนของประเภทสถานศึกษาของรัฐและของเอกชนอยู่ที่ 

66 : 34 ซึ่งจำนวนนักเรียน นักศึกษา ประเภทอาชีวศึกษาที่สังกัดกระทรวงศึกษาธิการนั้น มีจำนวนทั้งสิ้น

โครงการศึกษาเพื่อทบทวนความต้องการกำลังคนเพื่อใช้วางแผนการผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ

978,317 คน กำลังศึกษาอยู่ในระดับ ปวช. จำนวน 685,016 คน ระดับ ปวส. จำนวน 293,301 คน 

โดยหลักสูตร/ประเภทวิชาที่มีผู้เรียนมากที่สุด ได้แก่ ช่างอุตสาหกรรม และพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ 

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

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

2558 มีจำนวนนิสิต นักศึกษา ทั้งหมด 1,802,787 คน ส่วนใหญ่จะเรียนในหลักสูตร/ประเภทวิชาในสาย
สังคมศาสตร์ ได้แก่ สังคมศาสตร์ บริหารธุรกิจ และกฎหมาย มนุษยศาสตร์และศิลปศาสตร์ โดยจำนวน
ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาในปีการศึกษา 2558 นั้น ในระดับปริญญาตรี จำนวน 262,089 คน 

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

มีผู้สำเร็จการศึกษาในสังคมศาสตร์ บริหารธุรกิจ และกฎหมายมากที่สุดเช่นเดียวกันกับระดับปริญญาตรี 

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

1

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

นักศึกษารุ่นต่อมาจึงมีแรงจูงใจที่จะเรียนวิศวกรรมศาสตร์น้อยลง ทำให้ท้ายที่สุดเกิดการผลิตวิศวกรไม่ทันกับ
ความต้องการของตลาด ทำให้เกิดอุปสงค์ส่วนเกินของวิศวกรอีกครั้งและค่าจ้างของวิศวกรก็ปรับตัวสูงขึ้น 

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

การตัดสินใจเข้าสู่ตลาดแรงงานก่อให้เกิดอุปทานแรงงาน ไม่ใช่เฉพาะในเชิงของจำนวนแรงงาน แต่รวมถึงในเชิง
คุณภาพของทักษะที่แรงงานเหล่านั้นมีให้แก่นายจ้างด้วย โดยมากแรงงานจะพยายามแสวงหาคุณภาพชีวิตที่ดี
ที่สุดให้กับตนเองโดยการทุ่มเทเวลาและความพยายามทั้งหมดไปกับกิจกรรมต่างๆ ที่จะทำให้ตนเองได้รับ
ค่าจ้างที่สูงมากขึ้น3

2
3

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

สติปัญญาปกติหรือผู้ที่มีร่างกายและสติปัญญาไม่ปกติก็ตาม ทุกคนได้รับ “สิทธิ” เท่าเทียมกันตามรัฐธรรมนูญ
ฉบับปัจจุบัน พ.ศ. 2559 อย่างน้อย 12+2 ปี แต่ที่สำคัญนอกเหนือจากที่ประเทศชาติจะต้องรับผิดชอบ ผลิต
คนดี คนเก่ง แล้วผู้ที่จบจากระบบการศึกษาที่ต้องการทำงานจะต้องได้ทำงานตามความต้องการของประเทศ
ตามความต้องการของสถานประกอบการ คือ ผลิตบุคลากรได้ตรงกับอุปสงค์ของตลาดแรงงาน สำหรับ
ประเทศไทยตามกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ระยะยาว 20 ปี มีจุดมุ่งหมายชัดเจนที่จะทำให้
ประเทศไทยเกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยนำพาประเทศไทยไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูงให้ได้ ซึ่ง
รายละเอียดได้ทบทวนไว้แล้วในบทที่ 2
อย่ า งไรก็ตาม ในการดำเนินการด้ า นอุ ป สงค์ ที่ มี ต่ อ แรงงาน4 ขึ้ น กั บ ความสามารถในการพั ฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศตามแผนปฏิรูปประเทศในช่วง 20 ปีข้างหน้า และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ซึ่งมีนักเศรษฐศาสตร์หลายท่าน เช่น กอบศักดิ์ ภูตระกูล และ
ดร. ศุภวุฒิ สายเชื้อ มีความห่วงใยถึงภาพหมายในอนาคตของประเทศ5 อาจจะต้องเผชิญสิ่งแวดล้อมในการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ไม่ค่อยเอื้อต่อการพัฒนา (เหมือนเช่นในอดีต) ซึ่งมีประเด็นที่ต้องเผชิญ ดังนี้
1. เป้าหมายด้านความสามารถในการแข่งขัน (Competitiveness) ซึ่งประเทศไทย ในช่วง 10 ปีที่
ผ่านมา ผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยขยายตัวเพียงร้อยละ 2.2 ต่ำกว่าประเทศเพื่อนบ้านที่เพิ่งเข้าสู่ประเทศที่มีรายได้
สูงถึง 1 เท่า สาเหตุสำคัญ คือ ประเทศไทยมีภาคการเกษตรที่ใหญ่ มีเนื้อที่ทำการเกษตรมากกว่า 169 ล้านไร่
มีเกษตรกรถึง 12 ล้านคน มีรายได้จากราคาพืชผลที่ไม่แน่นอน ภาคอุตสาหกรรมที่ไม่ใช่เจ้าของเทคโนโลยี
ภาคบริการที่เน้นปริมาณนักท่องเที่ยวมากกว่าคุณภาพ ทำให้ผลิตภาพแรงงานไม่สูง
2. ประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ขณะที่กำลังแรงงานเริ่มถดถอยลง โดยในช่วงแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 คาดว่าจะลดลงร้อยละ 0.4 และยังมีแรงงานที่มีการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นหรือต่ำกว่าถึงร้อยละ 68 ของกำลังแรงงาน
3. ประเทศไทยเพิ่งเริ่มปฏิรูปโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ (รถไฟ ถนน ท่าเรือ และสนามบิน)
4. มีการพัฒนาอีกมากที่ยังอยู่ในระยะเริ่มแรกซึ่งจะต้องวางระบบแผนปฏิบัติการไว้ในกฎหมาย เพื่อ
ให้การพัฒนาเป็นไปโดยต่อเนื่องโดยเฉพาะโครงสร้างพื้นฐานด้วยการพัฒนาอุตสาหกรรม First S-curve และ  
New S-curve (10 ประเภท) และนโยบายประเทศไทย 4.0 (อุตสาหกรรม 4.0) รวมไปถึงโครงสร้างพื้นฐาน
ของอุตสาหกรรม digital การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ทั้งในส่วนของพื้นที่ติดชายแดนและพื้นที่ไม่ติด
ชายแดน เช่น การก่อสร้างเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Thailand’s Eastern Economic
Corridor : EEC) ครอบคลุมพื้นที่ 3 จังหวัดคือ ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา กล่าวโดยสรุปคือ รัฐบาล
ปัจจุบันวางรากฐานการปฏิรูปเศรษฐกิจไว้ 3 ด้าน ดังนี้
		 1. การยกระดับประสิทธิภาพ โดยเน้น 3 ด้านคือ 1) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 2) การสร้าง
อุตสาหกรรมและธุรกิจในอนาคต และ 3) สร้างกระบวนการใหม่ในการผลิตและพัฒนาฝีมือแรงงาน
4
5

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

ด้านรายได้และทรัพย์สิน เป็นต้น
		 3. สร้างความยั่งยืนให้กับการพัฒนา ซึ่งเป็นการปฏิรูปกรอบการเงินและการคลังของประเทศ
ขจัดนโยบายประชานิยมสุดโต่ง (ที่ไม่คำนึงถึงระยะทางการคลังการเงินระยะยาว) เสริมสร้างระบบการออม
ฐานรากให้มีความเข้มแข็งและมีธรรมาภิบาล เป็นต้น
จากเป้าประสงค์ดังกล่าว มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมคือ
1. ยกระดับการผลิตของประเทศ โดยเฉพาะภาคเกษตรและอุตสาหกรรมให้สูงขึ้นตาม scenario
ระดับสูง เพราะว่าถ้าล้มเหลวเข้าสู่ scenario ระดับต่ำ มาตรฐานความเป็นอยู่ของคนไทยจะแย่ลงและอาจจะ
เข้าสู่ประเทศที่มีรายได้ต่ำ เกิดความยากลำบาก ประเทศไทยคงไม่สามารถพึ่งพาการส่งออกและการลงทุนภาค
เอกชนได้ดังเช่นในอดีต จำเป็นต้องสร้างผลผลิตใหม่จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมและมีความสามารถหรือ
สมรรถนะของแรงงานที่สอดคล้องกัน
2. ขีดความสามารถในเรื่องนวัตกรรมของไทยยังไม่สูงจากการสำรวจขององค์การทรัพย์สินทาง
ปัญญาแห่งโลก (wipo) ได้ประกาศผลในปี พ.ศ. 2559 ให้ประเทศไทยอยู่ลำดับที่ 52 ต่ำกว่ามาเลเซีย ซึ่งอยู่ที่
35 ปัจจุบันนี้ (จากบทความของ นครินทร์ ศรีเลิศ6) พบว่า SMEs รู้จักนโยบายประเทศไทย 4.0 ร้อยละ 60.7
เห็นว่าการจะก้าวกระโดดจากอุตสาหกรรม 2.0 3.0 ไปสู่ 4.0 เป็นไปได้ยาก แต่นักธุรกิจโดยทั่วไปร้อยละ 76.1
เข้าใจว่าการที่จะยกระดับธุรกิจในปัจจุบันจำเป็นต้องอาศัยนวัตกรรมและเทคโนโลยี นักธุรกิจในประเทศไทย
ส่วนใหญ่ตระหนักรู้แต่จำเป็นต้องอาศัยการสนับสนุนส่งเสริมจากรัฐบาลให้ช่วยขจัดปัญหาอุปสรรคอย่าง
จริงจังเพื่อให้บรรลุนโยบายประเทศไทย 4.0
ดั ง นั้ น การวางแผนการผลิ ต กำลั ง คนและการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาควรสอดรั บ กั บ ทิ ศ ทาง
ในการพัฒนาประเทศระยะ 20 ปี และตามกรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ฉบับที่ 12 ที่ให้ความสำคัญกับการกำหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มี
รายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง โดยกำหนดตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ ให้ประเทศไทย
เป็นประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ของ
ภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ (Trading and Service Nation) รวมทั้งการพัฒนาอุตสาหกรรม
First S-curve และ New S-curve (10 ประเภท) และนโยบายประเทศไทย 4.0 (อุตสาหกรรม 4.0) รวมไปถึง
โครงสร้างพื้นฐานของอุตสาหกรรม digital การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ทั้งในส่วนของพื้นที่ติดชายแดนและ
พื้ น ที่ ไ ม่ ติ ด ชายแดน เช่ น การก่ อ สร้ า งเขตพื้ น ที่ เ ศรษฐกิ จ พิ เ ศษภาคตะวั น ออก (Thailand’s Eastern
Economic Corridor : EEC) โดยต้องมีการกำหนดเป็นยุทธศาสตร์เพื่อนำไปขับเคลื่อนการผลิตและพัฒนา
กำลังคนไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม ดังนี้

6

นครินทร์ ศรีเลิศ คู่แข่งของไทยบนเวทีนวัตกรรมโลก กรุงเทพธุรกิจ:จับกระแส, หน้า 9, 22 สิงหาคม 2559
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 :

ปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับการศึกษาให้เป็นที่ยอมรับ

เป้าประสงค์ :

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

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

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

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

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

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

ยุทธศาสตร์ ที่ 3 : การเพิ่มจำนวนและคุณภาพผู้สำเร็จการศึกษาสายอาชีวศึกษา โดยเฉพาะด้าน S&T
เป้าประสงค์ :

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

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

ยุทธศาตร์ที่ 4 : การนำระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพมาพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร
เป้าประสงค์ :

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

(ร่วมกับกระทรวงแรงงานและ สศช.)
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การบริหารจัดการความไม่สอดคล้องระหว่างอุปสงค์และอุปทาน
เป้าประสงค์ :

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

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

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

การบริหารจัดการความไม่สอดคล้องระหว่างอุปสงค์และอุปทาน จำเป็นต้องมีกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
โดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาต้องเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เหล่านี้ เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมาย “สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาเป็นองค์กรหลักด้านการจัดทำและพัฒนาแผนการศึกษา
แห่ ง ชาติ พั ฒ นานโยบาย แผนมาตรฐานการศึ ก ษาและกฎหมายการศึ ก ษาของชาติ เพื่ อ ให้ ค นไทยได้ มี
การศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม” สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจะต้องประสานและ
บูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในกระทรวงศึกษาธิการและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานตามภารกิจของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาเป็นไปได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการศึกษาเพื่อทบทวนความต้องการกำลังคนเพื่อใช้วางแผนการผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ

ดังนั้นกรอบแนวคิดในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และภารกิจของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
จะเห็นได้วา่ เกีย่ วข้องกับการดำเนินงานของหลายหน่วยงาน ประกอบด้วย หน่วยงานภายใต้กระทรวงศึกษาธิการ
ด้วยกันเอง ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม
ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน สถานประกอบการต่างๆ ซึ่งในที่นี้หมายถึงเครือข่ายภาคประชาสังคมทั้งในและ
ต่างประเทศทั้งที่เป็นหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และสมาคม/สภาวิชาชีพ สถานประกอบการต่างๆ ดังนั้น
จากข้อเสนอแนะในยุทธศาสตร์ฯ เหล่านี้ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจะต้องเร่งประสานและบูรณาการ
การทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาตร์ต่างๆ นอกจากนี้ควรมีการติดตามและประเมินผล
ว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถทราบถึงผลสัมฤทธิ์และปัญหาอุปสรรคที่เกิดระหว่างการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
รวมถึงสามารถประเมินแนวทางในการแก้ไขปัญหา ปรับปรุงแผนและวิธีการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
หรือไม่
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หากพิจารณาแนวโน้มจากอดีต ใน 10 ที่ผ่านมาผู้เรียนในอาชีวศึกษามีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง
จนในปี 2558 ทางสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้ปรับปรุงแก้ไขในจุดนี้ สัดส่วนโดย
เปรียบเทียบกับนักเรียนในสายสามัญไม่ลดลงกับปีก่อนหน้า ซึ่งเห็นได้ว่าในปี 2559 นี้มีผู้สนใจมาเรียน
สายอาชีวศึกษามากขึ้น และคาดว่าในปี 2560 จะมีสัดส่วนเพิ่มมากขึ้นอีก ซึ่งในตลอดระยะเวลา 4 ปีที่อยู่ใน
ตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ทุกรัฐบาลได้ให้การสนับสนุนการอาชีวศึกษา
ทุกสมัย เนื่องจากทุกภาคส่วนรับรู้ร่วมกันว่า ประเทศต้องการกำลังคนสายอาชีวศึกษาเป็นจำนวนมาก จึงถือ
ได้ ว่ า การสนั น สนุ น จากภาครั ฐ บาลเป็ น ปั จ จั ย หนึ่ ง ที่ ช่ ว ยให้ ค นมาสนใจเรี ย นทางด้ า นอาชี ว ศึ ก ษามากขึ้ น 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ซึ่งตรงนี้เป็นวัฒนธรรมที่มีปัญหามาก
• ปัญหาสำคัญของเด็กไทย คือ ความเอาใจใส่ ความทุ่มเท ความอดทน ลดลงเป็นอย่างมาก 

ซึ่งปัญหาคุณภาพของเด็กนั้นเกิดขึ้นตั้งแต่การเลี้ยงดูจากที่บ้าน เพราะอนาคตของประเทศจะขึ้นอยู่กับคุณภาพ
ของเด็กในปัจจุบัน
• ระบบการศึกษาไม่ได้สร้างว่าใครที่ต้องการยกระดับ และไม่มีช่องทางการยกระดับให้สอดคล้องกับ
ความต้องการ รวมทั้งระบบการศึกษายังไม่สร้างช่องทางอาชีพ
ข้อเสนอแนะ
• อนาคตของประเทศอยู่ที่คุณภาพของเยาวชน ดังนั้นควรผลิตเด็กให้มีมีคุณภาพ มีความสามารถ
ความเอาใจใส่ ทุ่มเท และอดทน
• ควรให้มีการสอบตกชั้นเพราะจะทำให้เด็กขยันเรียนและมีความรับผิดชอบมากขึ้น
• ภาคการศึกษาต้องตอบโจทย์ความต้องการของภาคอุตสาหกรรมว่าแท้จริงแล้วการศึกษาที่จะ
ทำให้ ป ระสบความสำเร็ จ ทำอย่ า งไร เพื่ อ ให้ ป ระเทศหลุ ด พ้ น กั บ ดั ก รายได้ ป ระเทศปานกลาง ซึ่ ง ต้ อ งใช้
การพัฒนานวัตกรรมแต่จะมีการพัฒนาอย่างไรนั้นต้องคำนึงถึงทั้งมิติภายในประเทศและมิติภายนอกประเทศ

โครงการศึกษาเพื่อทบทวนความต้องการกำลังคนเพื่อใช้วางแผนการผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ

โดยมิติภายในประเทศ สถานศึกษาต้องผลิตคนเพื่อตอบสนองท้องถิ่น ส่วนมิติต่างประทศจะต้องผลิตคนเพื่อ
แข่งขันกับต่างประเทศได้อย่างไร
• การคาดประมาณความต้องการกำลังคน ควรจะเริ่มจาก sector หลัก และแยก segment ลงไป
ว่าแต่ละอุตสาหกรรมจะคงที่หรือไม่ เช่น ยานยนต์อาจจะขยับจาก eco car เป็น Hybrid มากขึ้น มีการใช้
รถไฟฟ้ามากขึ้น มีการใช้ระบบรางหรือรถไฟฟ้าสนามบินจะใช้ไฟฟ้าทั้งหมด ซึ่งจะทำให้มีการดึงแรงงานทักษะ
สูงเข้ามา
• ควรนำแนวทางของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มาวิเคราะห์กลไกให้ชดั เจน เนือ่ งจากแต่ละอุตสาหกรรม
มีความซับซ้อนมาก อาทิ ด้านท่องเที่ยวมีความหลากหลายทางชีวภาพ และวัฒธรรมสูงมาก การจะขยับจาก
OEM ต้องมีการ Rebranding และต้องมีการยกระดับ Value chain ขึ้นไปหรือไม่ เนื่องจากเขตเศรษฐกิจ
พิเศษจะมีการเน้นในสองส่วนทั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนและ Super Cluster ซึ่งประเด็นเรื่อง Super
Cluster ที่ชัดคือ เรื่อง Cluster ปิโตรเคมีที่มาบตาพุด ทั้งนี้ต้องคำนึงถึงผังประเทศ ผังภาค ผังจังหวัด 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

โครงการศึกษาเพื่อทบทวนความต้องการกำลังคนเพื่อใช้วางแผนการผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ

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

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

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