การผลิตและพัฒนากําลังคนด้านอาชีวศึกษา
กับแนวทางการพัฒนาประเทศ ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

โดย
นายภานุรุจ กลิ่นโพธิ์
ผู้อํานวยการสํานักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
รักษาการในตําแหน่ง ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ

บทคัดย่อ
รายงานการวิเคราะห์ “การผลิตและพัฒนากําลังคนด้านอาชีวศึกษากับแนวทางการพัฒนาประเทศ
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.ศึกษาและวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาประเทศ
ภายใต้ ยุท ธศาสตร์ ชาติ 20 ปี กั บ การผลิ ต และพั ฒ นากํ าลั งคนด้ านอาชี วศึ กษา 2.ศึ กษาและวิ เคราะห์
นโยบายรัฐบาลด้านการศึกษา ช่วงปี พ.ศ. 2557-2561 3. ศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการและการจ้าง
งานกํ า ลั งคนด้ านอาชี ว ศึ ก ษาของประเทศ 4.จั ด ทํ า ข้ อ เสนอแนะในการผลิ ต และพั ฒ นากํ าลั ง คนด้ า น
อาชีวศึกษาตามแนวทางการพัฒนาประเทศ ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยการวิเคราะห์สาระสําคัญของ
แนวทางการพัฒ นาประเทศภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และนโยบายการศึกษาของรัฐบาลช่วงปีพ .ศ.
2557- 2561 เกี่ยวข้องกับการผลิตและพัฒนากําลังคนด้านอาชีวศึกษา และวิเคราะห์สภาวะความต้องการ
กําลังคนด้านอาชีวศึกษาของภารการผลิต สําหรับในส่วนของความต้องการกําลังคนด้านอาชีวศึกษาเชิง
คุณภาพเกี่ยวกับคุณลักษณะและทักษะที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงานใช้วิธีการสํารวจ โดยใช้แบบสอบถาม
ประเภทมาตรการประมาณค่า จํานวน 160 ชุด เก็บข้อมูลจากณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อการ
ผลิตและพัฒนากําลังคนด้านอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.)
ผลการวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาประเทศภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อนํามาเป็นข้อมูลในการ
กําหนดแนวทางและมาตรการการผลิตและพัฒนากําลังคนด้านอาชีวศึกษา พบว่า มีประเด็นสําคัญ ได้แก่
1. การผลิ ตและพั ฒ นากํ าลั งคนด้ านอาชี วศึ กษาต้ องมี เพี ยงพอต่ อความต้ อ งการของภาคการผลิ ตและ
ตลาดแรงงาน และสอดคล้องกับบริบทพื้นที่2.กําลังคนด้านอาชีวศึกษาที่เข้าสู่ภาคการผลิตควรที่จะต้อง
มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์เกี่ยวกับการมีค่านิยมและทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม การมีระเบียบ
วินัย มีทักษะที่สอดคล้องทักษะในศตวรรษที่ 21 มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยี และก้าวทันต่อเทคโนโลยีที่
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 3. การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาต้องสามารถสร้างและผลิตบุคลากรด้าน
เทคโนโลยีที่มีความสามารถในการวิจัยและคิดค้นนวัตกรรมต่างๆ ที่เพียงพอต่อการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม
ในรูปแบบใหม่และสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้จริง4.การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรการจัดการเรียนการ
สอนควรสอดคล้องตามแนวทางการพัฒนาประเทศภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5. ส่งเสริมสนับสนุนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้เรียนกับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และ
6. การพัฒนาและปรับบทบาท “ครูยุคใหม่”
ผลการวิเคราะห์นโยบายรัฐบาล ช่วงปี พ.ศ. 2557-2560เพื่อนํามาเป็นข้อมูลในการกําหนดแนวทาง
และมาตรการการผลิตและพัฒนากําลังคนด้านอาชีวศึกษา พบว่า มีประเด็นสําคัญ ได้แก่ 1.การปฏิรูปการ
เรียนรู้เพื่ อสร้างคุ ณ ภาพของคนไทยให้ สามารถเรียนรู้ และพั ฒ นาตนเองได้ เต็ มตามศั กยภาพ สามารถ
ประกอบอาชีพและดํารงชีวิตได้ โดยมีความใฝ่รู้และทักษะที่เหมาะสม 2. การสร้างเสริมคุณภาพการเรียนรู้

โดยเน้นการเรียนรู้เพื่อสร้างสัมมาชีพในพื้นที่ และพัฒนากําลังคนให้เป็นที่ต้องการเหมาะสมกับพื้นที่ทั้งใน
ด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ 3. การพัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
เพื่อให้สามารถมีความรู้และทักษะใหม่ที่สามารถประกอบอาชีพได้อย่างหลากหลายตามแนวโน้มการจ้าง
งานในอนาคต 4. การปรับกระบวนการเรียนรู้และหลักสูตร โดยบูรณาการความรู้และคุณธรรมเข้าด้วยกัน
เพื่อพัฒนาผู้เรียนทั้งในด้านความรู้ ทักษะ การใฝ่เรียนรู้ 5. การส่งเสริมอาชีวศึกษาเพื่อสร้างแรงงานที่มี
ทักษะโดยเฉพาะในท้องถิ่นที่มีความต้องการแรงงาน และ 6.การพัฒนาคุณ ภาพมาตรฐานการศึกษาให้
เชื่อมโยงกับมาตรฐานวิชาชีพ
ผลการวิ เคราะห์ สถานการณ์ ความต้ องการกําลั งคนด้ านอาชี วศึ ก ษาของสถานประกอบการ
จําแนกตามระดับการศึกษา ช่วงปี พ.ศ. 2556 – 2561 พบว่า สถานประกอบการมีความต้องการแรงงาน
ด้านอาชีวศึกษามากกว่าแรงงานที่มีการศึกษาระดับอุดมศึกษา มัธยมศึกษา และประถมศึกษา มาโดยตลอด
อย่างต่อเนื่องโดยในปี พ.ศ.2556 มีความต้องการกําลังคนด้านอาชีวศึกษา จํานวน 207,437อัตรา(ร้อยละ
38.87) ปี พ.ศ. 2557 จํานวน 173,338 อัตรา(ร้อยละ 38.26)ปี พ.ศ.2558 จํานวน 180,132อัตรา (ร้อย
ละ 37.80)ปี พ.ศ. 2559 จํานวน 155,299อัตรา (ร้อยละ 36.88) ปี พ.ศ. 2560 จํานวน145,805อัตรา
(ร้อยละ 36.34) และปี พ.ศ. 2561 จํานวน 128,181(ร้อยละ 37.22)ในส่วนของการบรรจุงาน พบว่า สถาน
ประกอบการจะมี ก ารบรรจุ ง านผู้ ที่ จ บการศึ ก ษาในระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษามากกว่ า ผู้ ที่ มี ก ารศึ ก ษา
ระดับอุดมศึกษา อาชีวศึกษา และประถมศึกษาหรือต่ํากว่ามาโดยตลอดอย่างต่อเนื่องโดยในปี พ.ศ.2556
สถานประกอบการได้บรรจุกําลังคนด้านอาชีวศึกษาเข้าทํางาน จํานวน 138,070อัตรา (ร้อยละ 25.87)ปี
พ.ศ. 2557 จํานวน 82,402อัตรา (ร้อยละ18.19)ปี พ.ศ.2558จํานวน 88,277อัตรา(ร้อยละ18.52)ปี พ.ศ.
2559จํานวน68,676อั ตรา(ร้อยละ 16.31 )ปี พ.ศ. 2560 จํานวน 63,420อัตรา (ร้อยละ 15.80)ปี พ.ศ.
2561จํานวน 55,026อั ตรา(ร้อยละ 15.98)และเมื่อพิ จารณาวิเคราะห์ เปรียบเที ยบข้อมูลความต้ องการ
แรงงานและการบรรจุงานของแรงงานระดับอาชีวศึกษา ช่วงปี พ.ศ. 2556 – 2561 พบว่าการบรรจุงาน
ของผู้จบการศึกษาระดับอาชีวศึกษามีจํานวนน้อยกว่าความต้องการแรงงานของสถานประกอบการมาโดย
ตลอดอย่างต่อเนื่อง โดยในปีพ.ศ.2556 มีความต้องการแรงงานมากกว่าจํานวนแรงงานที่ได้รับการบรรจุ
จํานวน 69,367 อัตรา (ร้อยละ 33.44) ปี พ.ศ.2557 มีความต้องการแรงงานมากกว่าจํานวนแรงงานที่
ได้รับการบรรจุงาน จํานวน 90,936 อัตรา (ร้อยละ 52.46) ปี พ.ศ. 2558 มีความต้องการแรงงานมากกว่า
จํานวนแรงงานที่ได้รับการบรรจุงาน จํานวน 91,855 อัตรา (ร้อยละ 60.00) ปี พ.ศ. 2559 มีความต้องการ
แรงงานมากกว่าจํานวนแรงงานที่ได้รับการบรรจุงาน จํานวน 86,623อัตรา (ร้อยละ 55.78 ) ปี พ.ศ. 2560
มีความต้องการแรงงานมากกว่าจํานวนแรงงานที่ได้รับการบรรจุ จํานวน 82,385อัตรา (ร้อยละ 56.50) ปี
พ.ศ. 2560 มีความต้องการแรงงานมากกว่าจํานวนแรงงานที่ได้รับการบรรจุงาน จํานวน 73,155 อัตรา
(ร้อยละ 55.78 )

ผลการการสํารวจความคิดเห็นของคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อผลิตและพัฒนา
กําลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.) เกี่ยวกับคุณลักษณะและทักษะของกําลังคนด้านอาชีวศึกษาที่จําเป็น
ต่อการปฏิบัติงาน โดยแบ่งงออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
ส่ว นที่ 1 ทั ก ษะที่ จําเป็ น ต่ อการปฏิ บั ติ งาน พบว่ า ทั ก ษะที่ จําเป็ น ต่ อ การปฏิ บั ติ งานที่ สถาน
ประกอบการมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด คือ ทักษะทางด้านความสามารถเฉพาะในวิชาชีพ ทักษะ
ทางด้านอารมณ์ ไหวพริบ การแก้ไขปัญหา ทักษะการทํางานเป็นทีม และภาวะผู้นําทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณและทักษะการเรียนรู้เพื่อพัฒนาอาชีพ ส่วนทักษะที่จําเป็นต่อการปฏิบัติที่สถานประกอบการมี
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก คือทักษะด้านความยืดหยุ่นและการปรับตัวทักษะการสื่อสารทั้งด้านการอ่าน
เขียน และพูดทักษะด้านคอมพิวเตอร์ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทักษะด้านการบริหารจัดการทักษะการ
ใช้ภาษาต่างประเทศ และทักษะด้านการใช้คณิตศาสตร์และการคํานวณ
ส่วนที่ 2 ของคุณลักษณะที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงานพบว่า สถานประกอบการมีความคิดเห็นว่า
คุณลักษณะที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงานในระดับมาก ได้แก่ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ความตรงเวลา และ
ความซื่อสัตย์สุจริต การเคารพ กฎ ระเบียบ และข้อบังคับขององค์กร ความมีระเบียบวินัย ความอดทน
ความขยันหมั่นเพียร การมีมนุษย์สัมพันธ์ และการมีจิตสาธารณะ
ส่วนที่ 3ข้อเสนอแนะในการผลิตและพัฒนากําลังคนด้านอาชีวศึกษาแบ่งออกเป็น 5 ด้าน
1.หน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ งและสถาบั น การศึ ก ษาจะต้ อ งผลิ ต และพั ฒ นากํ า ลั ง คนด้ า น
อาชีวศึกษาให้มีทักษะและเชี่ยวชาญในวิชาชีพที่ตรงตามสาขาวิชาที่เรียน ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน มีความคิด
ริเริ่ม สร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยี ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น มีความรับผิดชอบ มีทักษะการสื่อสาร
และมีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อสื่อสาร
2. ครูผู้สอนต้องได้รับการพัฒนาและฝึกประสบการณ์เพื่อให้มีความเชี่ยวชาญตรงตาม
วิชาชีพ และก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี พัฒนาการใช้ภาษาต่างประเทศปรับ
ระบบการบรรจุครูวิชาชีพโดยจัดให้มีการทดสอบภาคปฏิบัติเพื่อทดสอบความสามารถที่แท้จริง
3. การพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคการผลิต และแนวทางการ
พัฒนาประเทศภายใต้นโยบายประเทศ 4.0และส่งเสริมให้ภาคการผลิตมีส่วนร่วมในการกําหนดและพัฒนา
หลักสูตร
4. การจัดการเรียนการสอนต้องให้ความสําคัญกับการปฏิบัติเชิงลึกทักษะการปฏิบัติ
การฝึกประสบการณ์ และมีทักษะการคิดวิเคราะห์ เพื่อให้ผู้เรียนมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของภาค
การผลิต ผู้เรียนควรได้รับทราบถึงเส้นทางอาชีพ และความก้าวหน้าในวิชาชีพตามสาขาวิชาที่เรียนจัดให้มี
การประเมินผลการจัดการเรียนสอนโดยการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
5. การปรับภาพลักษณ์ของผู้เรียนอาชีวศึกษาให้เป็นที่ยอมรับของสังคม

6. ส่งเสริมสนับสนุนสถาบันการศึกษาในเรื่องของวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ที่ใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนให้มีความทันและก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
7. พั ฒ นาและสร้างความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบทวิภาคีกับทุกลุ่ม
อาชีพ
8. สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องรับทราบถึงสภาวะแรงงานเพื่อให้
สามารถผลิตและพัฒนากําลังคนด้านอาชีวศึกษาให้เป็นไปตามความต้องการของภาคการผลิต
ข้อเสนอแนะเพื่อการผลิตและพัฒนากําลังคนด้านอาชีวศึกษากับแนวทางการพัฒนาประเทศ
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มีดังนี้
1.หน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับนโยบายควรมีความชัดเจนของนโยบายและเป้าหมายการผลิตและ
พัฒนากําลังคนด้านอาชีวศึกษา ตามแนวทางพัฒนาประเทศภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
2. การกํ าหนดมาตรการและเป้ าหมายการผลิ ต กํ า ลั งคนด้ านอาชี วศึ กษา สถาบั นการศึ กษา
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรจะต้องรับทราบข้อมูลสภาวะความต้องการแรงงานเพื่อให้สามารถผลิตและ
พัฒนากําลังคนด้านอาชีวศึกษาให้เป็นไปตามความต้องการของภาคการผลิต
3. การผลิตและพัฒนากําลังคนด้านอาชีวศึกษาให้ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงาน
ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ควรที่จะต้องจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการตามบริบท
ของแต่ละพื้นที่ทั้งในด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ ตามนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล
ที่เน้นการเรียนรู้เพื่อสร้างสัมมาชีพในพื้นที่และพัฒนากําลังคนให้เป็นที่ต้องการเหมาะสมกับพื้นที่
4. จั ด การเรี ย นการสอนให้ ผู้ เรี ยนทั ก ษะ ความสามารถ และเชี่ ยวชาญในวิ ช าชี พ ที่ ต รงตาม
สาขาวิชาที่เรียน รวมถึงมีทักษะที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21
5. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะด้านการคิดวิเคราะห์เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับ
กําลังคนด้านอาชีวศึกษาที่เข้าสู่ภาคการผลิตอย่างมีคุณภาพ ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
6. ครูผู้สอนควรได้รับการพัฒนาและฝึกประสบการณ์เพื่อให้มีความเชี่ยวชาญตรงตามวิชาชีพ
และก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี และควรปรับระบบการบรรจุครูวิชาชีพโดยจัด
ให้มีการทดสอบภาคปฏิบัติเพื่อทดสอบความสามารถที่แท้จริง
7.ควรมี การจั ด ทํ าและพั ฒ นาหลั กสู ตรให้ สอดคล้ องกั บความต้ อ งการของภาคการผลิ ต และ
แนวทางการพั ฒ นาประเทศภายใต้นโยบายประเทศ 4.0 และส่งเสริมให้ภาคการผลิตมีส่วนร่วมในการ
กําหนดและพัฒนาหลักสูตรอย่างแท้จริง
8. พัฒนาระบบการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนสามารถนําองค์ความรู้ไปใช้สร้างรายได้ สร้างอาชีพสู่การ
เป็นผู้ประกอบการใหม่ และสามารถพัฒนาต่อยอดความรู้ในการสร้างสรรค์งานใหม่ ๆ
9. ส่งเสริมการจัดทํางานวิจัยที่สร้างองค์ความรู้พื้นฐานเพื่อการสะสมองค์ความรู้ และการต่อยอดไปสู่การ
ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ และการต่อยอดไปสู่นวัตกรรมทางเศรษฐกิจหรือสังคม

10. ส่งเสริมและสนั บ สนุ น กํ าลั งคนด้ านอาชีวศึ กษาให้ มีค วามสามารถในการวิจัยและคิ ดค้ น
สร้างสรรค์นวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์ที่มีอัตรากําลังเพียงพอต่อการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมในรูปแบบใหม่
11. สถาบันการศึกษาควรมีการประสานความร่วมมือกับภาคเอกชนให้มีส่วนร่วมในการจัดทํา
และพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และการระดมทรัพยากรเพื่อการผลิตและพัฒนากําลังด้านอา
ชีศึกษาให้สอดคล้องตามแนวทางการพัฒนาประเทศ ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
12. ส่งเสริมให้ผู้เรียนควรได้รับทราบถึงเส้นทางอาชีพ และความก้าวหน้าในวิชาชีพตามสาขาวิชา
ที่เรียน จัดให้มีการประเมินผลการจัดการเรียนสอนโดยการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
13. ส่งเสริมสนับสนุนสถาบันการศึกษาในเรื่องของวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ที่ใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนให้มคี วามทันและก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

คํานํา
รายงานการวิเคราะห์ เรื่อง การผลิตและพัฒนากําลังคนด้านอาชีวศึกษากับแนวทางการพัฒนา
ประเทศภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ฉนับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและวิเคราะห์แนวทางการพัฒนา
ประเทศและนโยบายรัฐบาลด้านการศึกษาที่เชื่อมโยงกับการผลิตและพัฒนากําลังคนด้านอาชีวศึกษาศึกษา
และวิเคราะห์ทิศทางความต้องการและการจ้างงานกําลังคนด้านอาชีวศึกษาของประเทศเพื่อนําข้อมูลมา
จัดทําข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการวางการผลิตและพัฒนากําลังคนด้านอาชีวศึกษาให้สอดคล้องแนว
ทางการพัฒนาประเทศภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
สํานั กงานคณะกรรมการการอาชีวศึ กษา ซึ่งเป็ น หน่ วยงานหลักด้ านการการผลิตและพั ฒ นา
กํ า ลั ง คนด้ า นอาชี ว ศึ ก ษาของประเทศ ตระหนั ก ถึ ง ความสํ า คั ญ ของการผลิ ต และพั ฒ นากํ า ลั ง คน
ด้านอาชีวศึกษาให้ตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ จึงมอบหมายให้นายภานุรุจ กลิ่นโพธิ์ ที่ปรึกษาด้าน
นโยบายและแผน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นผู้ดําเนินการศึกษาวิเคราะห์และเรียบเรียง
รายงาน เพื่อนําเสนอข้อมูลที่สะท้อนให้เห็นภาพแนวทางการพัฒนาประเทศที่มีผลต่อการผลิตและพัฒนา
กําลังคนด้านอาชีวศึกษา และสภาวะความต้องการกําลังคนด้านอาชีวศึกษาของภาคการผลิต เพื่อเป็น
ข้อมูลสนับสนุนการกําหนดนโยบาย การวางแผนกาจัดการอาชีวศึกษา
ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลเพื่อจัดทํารายงานการศึกษาฉบับนี้ให้สําเร็จลุล่วง
มา ณ โอกาสนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งรายงานการการวิเคราะห์การผลิตและพัฒนากําลังคนด้านอาชีวศึกษา
กับแนวทางการพัฒนาประเทศ ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีฉนับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการนําไปสู่การ
พัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
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เปรียบเทียบความต้องการแรงงานและการบรรจุงานของแรงงานระดับ
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76

13

ความคิดเห็นของสถานประกอบการเกี่ยวกับทักษะที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงาน
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สารบัญภาพ
ภาพที่

หน้า

1
แนวคิดการวิเคราะห์การผลิตและพัฒนากําลังคนด้านอาชีวศึกษา
กับแนวทางการพัฒนาประเทศ ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

กรอบ
5

บทที่ 1
บทนํา
1. ความสําคัญของปัญหา
จากสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทั้งจากภายนอกและภายในประเทศส่งผลให้ประเทศไทย
ต้องเผชิญกับภาวการณ์เปลี่ยนแปลงหลายประการเช่น การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจของ
ประเทศคู่ ค้ า ภั ย พิ บั ติ ท างธรรมชาติ ทั้ ง ภั ย แล้ ง และน้ํ า ท่ ว ม การใช้ จ่ า ยภาคครั ว เรื อ นและการลงทุ น
ภาคเอกชนชะลอตั ว ส่ งผลกระทบต่ อ ระบบเศรษฐกิ จ ในประเทศ ความไม่ มี เสถี ย รภาพทางการเมื อ ง
ภายในประเทศ การก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ : 2560)
นอกจากนี้ การจั ดอั น ดั บ ความสามารถในการแข่งขัน ของนานาประเทศโดยสถาบั น พั ฒ นาการจัดการ
นานาชาติ(International Institute for ManangementDevelopmnet-IMD)ในช่วงปี พ.ศ.2550 -2560
พบว่า ประเทศไทยมีอันดับความสามารถในการแข่งขันโดยภาพรวมอยู่ในช่วงลําดับที่ 25 – 35ซึ่งเหนือกว่า
ประเทศฟิลิปปินส์ และอินโดนีเชียแต่ยังคงเป็นรองประเทศสิงค์โปร์ มาเลเซีย และญี่ปุ่นอย่างต่อเนื่อง
(สภาการศึกษา : 2559/2560)จากสภาวะการดังที่กล่าวมาข้างต้นส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศอย่าง
มาก ประเทศไทยจึงจําเป็นที่จะต้องมีการปรับตัวเพื่อรองรับภาวการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
รัฐบาลภายใต้การนําของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ซึ่งเข้ามาบริหารประเทศ เมื่อวันที่ 12กันยายน 2557
จึงกําหนดแนวทางการพัฒนาประเทศในหลากหลายมิติประเทศ ดังจะเห็นได้จากคําแถลงนโยบายของ
รัฐบาลที่ได้มีการแถลงนโยบายต่อสภานิติบัญญั ติแห่งชาติ ถึงแนวนโยบายการบริหารประเทศ 11 ด้าน
ได้แก่ 1. การปกป้องและเชิดชูพระมหากษัตริย์ 2. การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ 3.
การลดความเหลื่อมล้ําของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 4. การศึกษาและเรียนรู้ การ
ทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 5.การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของ
ประชาชน 6.การเพิ่ ม ศั กยภาพทางเศรษฐกิ จของประเทศ 7.การส่ งเสริ ม บทบาทและการใช้ โอกาสใน
ประชาคมอาเซียน 8. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและ
พัฒนา และนวัตกรรม 9. การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์
กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 10. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และ 11. การ
ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐและการปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการ
ยุ ติ ธรรม (สํ านั กงานเลขานุ ก ารคณะรั ฐ มนตรี : 2557) ซึ่ งการที่ จ ะขั บ เคลื่ อ นแนวนโยบายการบริห าร
ประเทศของรัฐบาลให้บรรลุเป้าหมายที่กําหนดไว้ได้อย่างรวดเร็วนั้นต้องอาศัยทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพ
และเครื่อ งมื อสํ าคั ญ ที่ ใช้ ในการพั ฒ นาทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ ให้ มี ศั กยภาพ และสามารถนํ าพาประเทศไปสู่
ประเทศที่มีสมรรถนะและความสามารถในการแข่งขันสูง ก็คือการศึกษา
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ดังนั้น รัฐบาลจึงให้ความสําคัญต่อการจัดการศึกษาของประเทศ โดยกําหนดนโยบายด้านการศึกษาและ
เรียนรู้การทะนุ บํ ารุงศาสนา ศิ ลปะและวัฒ นธรรม เป็ น ส่วนหนึ่งของนโยบายการบริห ารประเทศ โดย
แนวนโยบายด้ านการศึ กษาของรัฐบาล นอกจากมุ่ งเน้ น การปฏิ รูป การศึ กษาและการเรี ยนรู้ เพื่ อ สร้า ง
คุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้พัฒนาตนได้เต็มตามศักยภาพแล้ว ยังให้ความสําคัญกับการเรียนการ
สอนทางอาชีวศึกษาซึ่งเป็นการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้รับความรู้ และทักษะในการประกอบ
อาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการกับภาคการผลิตหรือตลาดแรงงาน และเหมาะสมกับพื้นที่ทั้งในด้าน
การเกษตร อุต สาหกรรม และธุรกิ จบริการ(สํ านั กงานเลขานุ การคณะรัฐมนตรี: 2557)ทั้ งนี้ เนื่ องจาก
กําลังคนที่จบการศึกษาด้านอาชีวศึกษาที่เข้าสู่ตลาดแรงงานหรือภาคการผลิตของประเทศ จะมีคุณสมบัติ
แตกต่ างจากแรงงานพื้ น ฐานที่ จบการศึ กษาระดั บประถมศึกษามัธยมศีกษาตอนปลายสายสามัญ และ
ปริญญาตรี ดังจะเห็นจากสถิติข้อมูลการมีงานทําของประชากรทั่วราชอาณาจักร ช่วงระหว่างปี 2550 –
2560 (สํานักงานสถิติแห่งชาติ : 2550 – 2561)
เพื่ อ ให้ การผลิ ต และพั ฒ นากํ าลั งคนด้ านอาชี วศึ กษาเป็ น ไปตามแนวทางการพั ฒ นาประเทศ
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแนวนโยบายที่รัฐบาลกําหนดเป้าหมายไว้ อีกทั้งเพื่อพัฒนาและส่งเสริม
การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพคนไทยทั้งด้านความรู้ ความสามารถ และทักษะในการประกอบอาชีพเพื่อ
ความมั่นคงในการดํารงชีวิต ดังนั้น จึงมีความสนใจที่จะศึกษาและวิเคราะห์ถึงแนวทางการพัฒนาประเทศ
นโยบายรัฐบาลด้านการศึกษา และความต้องการแรงงานด้านอาชีวศึกษา เพื่อนํามากําหนดและจัดทํ า
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย รวมถึงมาตรการในการผลิตและพัฒนากําลังคนด้านอาชีวศึกษาตามแนวทางการ
พัฒนาประเทศ ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
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ตารางที่ 1 ผลการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของนานาประเทศช่วงปี พ.ศ. 2550 – 2560
โดยสถาบันพัฒนาการจัดการนานาชาติ (IMD)
ปี พ.ศ.
ไทย
ญี่ปุ่น
สิงคโปร์
ไต้หวัน
มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเชีย
2550
33
24
2
18
23
45
54
2551
27
22
2
13
19
40
51
2552
26
17
3
23
18
43
42
2553
26
27
1
8
10
39
35
2554
27
26
3
6
16
41
37
2555
30
27
5
7
14
43
42
2556
27
24
5
11
15
38
39
2557
29
21
3
13
12
42
37
2558
30
27
3
13
14
41
42
2559
28
26
4
14
19
42
48
2560
27
26
3
14
24
41
42
ที่มา : IMD World Competitiveness Yearbook 2004-2018
ตารางที่ 2 จํานวนผู้มีงานทําที่มีการศึกษาระดับอาชีวศึกษา ช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2550 - 2560
ร้อยละของผู้มีงานที่
จํานวนผู้มีงานทํา (คน)
ปี
จบการศีกษาระดับ
พ.ศ.
อาชีวศึกษา
ทุกระดับ
ปวช.
ปวส.
ระยะสั้น
รวม
2550 36,871,700 1,186,400 1,581,900 33,300 1,501,600
7.60
2551 37,550,000 1,187,900 1,691,400 23,600 1,902,900
7.73
2552 38,251,600 1,335,700 1,782,000 37,500 3,155,200
8.25
2553 38,508,500 1,259,400 1,874,400 38,800 3,172,600
8.24
2554 38,870,200 1,324,200 2,067,700 37,000 3,428,200
8.82
2555 39,578,300 1,292,700 2,107,000 26,600 3,426,300
8.66
2556 39,087,000 1,241,200 1,902,800 60,300 3,204,300
8.20
2557 38,261,100 1,339,500 1,911,600 87,700 3,338,800
8.73
2558 38,371,000 1,292,700 2,070,600 124,800 3,488,100
9.09
2559 37,429,700 1,357,900 2,078,300 110,900 3,547,100
9.48
2560 37,204,700 1,357,800 2,044,400 122,800 3,525,000
9.47
2561 37,911,200 1,378,700 2,143,800 149,500 3,672,000
9.69
ที่มา : จากการสํารวจภาวะการทํางานของประชากรทั่วราชอาณาจักร ช่วงปี พ.ศ. 2550 – 2561
สํานักสถิติแห่งชาติ
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2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อศึกษาและวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาประเทศภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี กับการ
ผลิตและพัฒนากําลังคนด้านอาชีวศึกษา
2.2 เพื่อศึกษาและวิเคราะห์นโยบายรัฐบาลด้านการศึกษา ช่วงปี พ.ศ. 2557 - 2561 กับการ
ผลิตและพัฒนากําลังคนด้านอาชีวศึกษา
2.3 เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการและการจ้างงานกําลังคนด้านอาชีวศึกษาของประเทศ
2.4เพื่ อ จั ด ทํ า ข้ อ เสนอแนะเชิ ง นโยบายและมาตรการในการผลิ ต และพั ฒ นากํ า ลั ง คนด้ า น
อาชีวศึกษาตามแนวทางการพัฒนาประเทศภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

3. ขอบเขตการดําเนินงาน
การศึกษาและวิเคราะห์ การผลิ ตและพั ฒ นากํ าลั งคนด้านอาชี วศึ กษากั บ แนวทางการพั ฒ นา
ประเทศภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กําหนด จะทําการศึกษาข้อมูลต่าง ๆ
ดังนี้
3.1 ศึ ก ษาและวิ เคราะห์ แ นวทางการพั ฒ นาประเทศ ภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ 20 ปี ประกอบด้ ว ย
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบั บ ที่ 12 ยุ ท ธศาสตร์การพั ฒ นาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) แผนพั ฒ นา
การเกษตรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) แผนพัฒนาการ
ท่องเที่ยวแห่งชาติฉบับที่ 2 (พ.ศ.2560 – 2564) กับการผลิตและพัฒนากําลังคนด้านอาชีวศึกษา
3.2 ศึกษาและวิเคราะห์นโยบายรัฐบาลด้านการศึกษา ช่วงปี พ.ศ. 2557 - 2561 กับการผลิต
และพัฒนากําลังคนด้านอาชีวศึกษาและเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและพัฒนากําลังคน
3.3 ศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการกําลังคนด้านอาชีวศึกษาทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ โดย
ใช้ข้อมูลความต้องการกําลังคนด้านอาชีวศึกษา และการบรรจุงานของกําลังคนด้านอาชีวศึกษา และการ
สํารวจความคิดเห็ นของคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่ อการผลิตและพั ฒ นากําลังคนด้าน
อาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.) จํานวน160 คน
3.3 นําผลที่ได้จากข้อ 3.1 – 3.3 มาจัดทําข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและกําหนดมาตรการในการ
ผลิตและพัฒนากําลังคนด้านอาชีวศึกษาตามแนวทางการพัฒนาประเทศภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
3.4 จัดทําร่างแนวทางการผลิตและพัฒนากําลังคนด้านอาชีวศึกษาเพื่อประชุมรับฟังความคิดเห็น
จากผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
3.5 จัดทําข้อเสนอแนะนโยบายการผลิตและพัฒนากําลังคนด้านอาชีวศึกษาของประเทศไทย
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4. นิยามศัพท์เฉพาะ
4.1 กําลังคนด้านอาชีวศึกษา หมายถึง กําลังแรงงานที่ จบการศึกษาด้านอาชีวศึกษาทั้ งใน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น
4.2

5. กรอบแนวคิด
กรอบแนวคิดเชิงวิเคราะห์
แนวทางการพัฒนาประเทศ
- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
- แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)
- แผนพัฒนาการเกษตรในในช่วงแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560 - 2564)
- แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติฉบับที่ 2
(พ.ศ. 2560 – 2564)
นโยบายรัฐบาลด้านการศึกษา
(พ.ศ. 2557 – 2560)

สถานะการแรงงานด้านอาชีวศึกษา
- ความต้องการกําลังคนด้านอาชีวศึกษา
- การบรรจุงาน
- ทักษะและคุณลักษณะของกําลังคน
ด้านอาชีวศึกษาที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงาน

การทบทวนเอกสาร
และวิเคราะห์ข้อมูล
เพื่อกําหนดแนวทางการผลิต
และพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาตาม
แนวทางการพัฒนาประเทศ
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
การผลิตและพัฒนากําลังคน
ด้านอาชีวศึกษาของประเทศไทย

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดเชิงวิเคราะห์การผลิตและพัฒนากําลังคนด้านอาชีวศึกษาตามแนวทางการพัฒนา
ประเทศภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
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6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนําข้อมูลจากการวิเคราะห์นโยบายด้านการศึกษาเพื่อเป็นแนวทางจัดทํา
ข้อเสนอแนะนโยบายการผลิตและพัฒนากําลังคนด้านอาชีวศึกษาของประเทศไทย ฉบับนี้ ไปเป็นแนวทาง
ในการกําหนดนโยบายและมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและพัฒนากําลังคนด้านอาชีวศึกษาที่บรรลุ
เป้าหมายตามแนวทางการพัฒนาประเทศภายใต้ยุทธศาตร์ชาติ 20 ปี

บทที่ 2
แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
การวิเคราะห์การผลิตและพัฒนากําลังแรงงานด้านอาชีวศึกษากับแนวทางการพัฒนาประเทศ
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20ปี ในบทนี้จะเป็นการศึกษาและทบทวนเอกสาร แนวคิดทฤษฎี และวรรณกรรมที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งมีรายละเอียดของการศึกษา ดังนี้

2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการศึกษากับการพัฒนาเศรษฐกิจ
2.1.1 ความสําคัญของการศึกษา
Smith (อ้างถึงใน จรินทร์ เทศวาณิช,2545 หน้า 151)กล่าวถึงความสําคัญของการศึกษาว่าการศึกษาจะ
ช่วยทําให้แรงงานมีความเชี่ยวชาญมากขึ้น มีผลทําให้ผลิตเพิ่มขึ้น ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นผล
อันเนื่องมาจากการใช้และการจําแนกแจกแจงแรงงานที่มีอยู่อย่างเหมาะสม และทัศนคติที่ดีต่อการทํางาน
ตลอดจนนิสัยที่จําเป็นสําหรับงานอาชีพ ซึ่งเป็นผลอันเนื่องมาจากการอบรมบ่มนิสัยและการให้การศึกษา
ดังนั้น การศึกษาจึงมีส่วนสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
Marshall(อ้างถึงในจรินทร์ เทศวาณิช, 2545 หน้า151)กล่าวถึงการศึกษาว่าการศึกษามี
ความสัมพันธ์กับความต้องการของแรงงาน โดยMarshall มีความเห็นว่าควรสนับสนุนให้การศึกษาประเภท
อาชี ว ศึ ก ษาแก่ ค นชั้ น กรรมกรที่ ไม่ ได้ รั บ การศึ ก ษาสายสามั ญ และคนชั้ น กลางที่ มี ค วามรู้ ไม่ ม ากนั ก
การศึกษาจะทําให้คนฉลาดขึ้น และมีความพร้อมในการทํางานมากขึ้น
2.1.2 ปรัชญาและแนวคิดเกี่ยวกับการศึกษา
อั ม พร วิจิต รพั น ธ์ และสุ ณี ฉัต ราคม(2531,หน้ า8) กล่ าวถึงปรัช ญาแนวคิ ด เกี่ ยวกั บ การศึกษาว่ าการจั ด
การศึกษาสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ
1) การศึกษาเพื่อการเรียนรู้ (education for education,s sake)เป็นการศึกษาเพื่อการ
อ่านออกเขียนได้ (literacy) และเพื่อศึกษาวิชาการ (academic) ซึ่งการศึกษาเพื่อการออกเขียนได้ถือเป็น
การศึ ก ษาภาคบั งคั บ ที่ ทุ ก ประเทศอยากให้ ป ระชาชนของตนอย่ า งน้ อ ยต้ อ งอ่ า นออกเขี ย นได้ สํ า หรั บ
การศึกษาวิชาการ เป็นการเรียนทางทฤษฎีไม่จําเป็นต้องนําไปปฏิบัติ แต่อาจเป็นไปเพื่อเสริมการปฏิบัติวิชา
ในชั้นเรียนซึ่งมักจะเป็นวิชาทางทฤษฎี
2) การศึ ก ษาเพื่ อ เป็ น อาชี พ (education for occupation,s sake)เป็ น การศึ ก ษาเพื่ อ
เรียนรู้แล้วนําไปสู่การประกอบอาชีพ เน้นวิธีการสอนแบบปฏิบัติให้มีทักษะฝีมือ และสามารถไปประกอบ
อาชีพต่างๆ
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2.1.2 ความสําคัญของการศึกษากับการพัฒนาเศรษฐกิจ
1) การศึกษาจะช่วยผลิตกําลังคนที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน การพัฒนาประเทศมีความจําเป็น
ที่ จ ะต้ อ งมี แ รงงานที่ มี ค วามรู้ และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพอย่ า งเพี ย งพอ ประกอบกั บ สั งคมปั จ จุ บั น มี ก ารนํ า
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีมาใช้ในการแก้ปัญหา ระบบเศรษฐกิจจึงจําเป็นต้องใช้ผู้ที่มีความรู้ทางเทคนิค
เฉพาะอย่างในการทํางานมากขึ้น สถาบันการศึกษาจึงจําเป็นต้องทําหน้าที่ให้การศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและวิชาชีพต่าง ๆ มากขึ้น เพื่อสนองความต้องการดังกล่าว
2) การศึกษาช่วยพัฒนาคุณภาพของแรงงาน ทําให้ทรัพยากรมนุษย์ในประเทศได้รับการ
พัฒนาให้มีความรู้ และความสามารถมากขึ้น ขณะเดียวกันก็สามารถทําให้มีความสามารถในการผลิตสินค้า
และบริการได้เพิ่มขึ้น
3) การศึกษาทําให้การกระจายรายได้ของคนในประเทศดีขึ้น เมื่อประชาชนได้รับการศึกษา
สูงขึ้น ก็ทําให้ มีโอกาสได้ทํางาน และประกอบอาชีพที่ ทําให้ได้รับรายได้สูงขึ้นกว่าเดิม หรือนําความรู้ไป
ปรับปรุงพัฒนางานที่ทําอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงขึ้นระดับรายได้ก็จะสูงขึ้นตามไปด้วยการกระจายรายได้ก็
จะมีความเสมอภาคกันมากยิ่งขึ้น
4) การศึกษาเป็นตัวเร่งให้การพัฒนาเศรษฐกิจประสบผลสําเร็จ เมื่อมีการขยายการศึกษา
ออกไปมากขึ้น ประชากรในประเทศที่ได้รับการศึกษา และการพัฒนาฝีมือแรงงานดีขึ้น ทัศนคติ ค่านิยม
และความเชื่อต่าง ๆ ได้เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ทันสมัยมากขึ้นจึงมีผลทําให้ผลผลิตสูงขึ้น(จรินทร์เทศ
วาณิช, 2545 หน้า 124)

2.2แนวคิดเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาประเทศ
แนวทางการพัฒนาประเทศ ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี จะเป็นการศึกษาเกี่ยวกับยุทธศาสตร์
ชาติระยะ 20 ปี แผนแม่บทภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบั บ ที่ 12 ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมไทย 4.0 ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)แผนพั ฒ นา
การเกษตรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) และแผนพัฒนา
การท่องเที่ยวแห่งชาติฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560 – 2564) กับการผลิตและพัฒนากําลังคนด้านอาชีวศึกษา
2.2.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
รัฐธรรมนู ญ แห่ งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 มาตรา 65 ได้ กําหนดให้ รัฐพึ งจั ดให้ มี
ยุทธศาสตร์ชาติเพื่อเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล โดยใช้เป็นกรอบ
การจัดทํ าแผนต่ าง ๆ ให้ สอดคล้ องและบู รณาการกัน เพื่ อให้ เกิดเป็ น พลั งผลักดั นร่วมกั น ไปสู่ เป้ าหมาย
การพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคม
เป็นธรรม ฐานทรัพ ยากรธรรมชาติยั่งยืน”และเพื่อให้ประเทศสามารถยกระดับการพัฒนาให้บรรลุตาม
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วิสัยทัศน์และเป้าหมายดังกล่าว จึงกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 6 ด้าน โดยแต่ละยุทธศาสตร์
มีจุดแนวทางการพัฒนาที่สําคัญ ดังนี้
1) ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
มุ่ งเน้ น การพั ฒ นาคน เครื่อ งมื อ เทคโนโลยี และระบบฐานข้อมู ลให้ มีความพร้อ ม
สามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติได้ในทุกรูปแบบและทุกระดับความรุนแรง ควบคู่ไปกับการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต นอกจากนี้ยังมีการใช้กลไก
การแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการกับส่วนราชการภาคเอกชนประชาสังคม องค์กรที่ไม่ใช่รัฐ และประเทศต่าง
ๆ
2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติบนพื้นฐานแนวคิด
3
ประการ คือ“ต่อยอดอดีต”โดยมองกลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต
และจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้งความได้เปรียบของประเทศในด้านอื่นๆ นํามา
ประยุกต์ ผสมผสานกั บ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่ อให้ สอดรับ กั บ บริบ ทของเศรษฐกิจและสั งคมโลก
สมัยใหม่ “ปรับปัจจุบัน”เพื่อปูทางสู่อนาคตผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศในมิติต่าง ๆ ทั้ง
โครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพื้ นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และดิจิทั ลและการปรับ
สภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการในอนาคต และ“สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต”
ด้วยการเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่ รวมถึงการปรับรูปแบบธุรกิจ เพื่อตอบสนองต่อ
ความต้องการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรับอนาคต บนพื้นฐานของการต่อยอดอดีตและปรับ
ปัจจุบัน พร้อมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐให้ประเทศไทยสามารถสร้างฐานรายได้และการจ้าง
งานใหม่ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนในเวทีโลก ควบคู่ไปกับการยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ดี
ของคนชั้นล่าง
3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
เน้นการพัฒนาคนทุกด้านและทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทยมี
ความพร้อมทั้งกาย ใจสติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน และมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัยมีจิตสาธารณะ
รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของ
ชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จําเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 และ
อนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตสู่การเป็นคนไทย
ที่มีทักษะสูงเป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่ และอื่นๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัด
ของตนเอง
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4) ยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสแลความเสมอภาคทางสังคม
มุ่ ง ดึ งพลั ง ของภาคส่ ว นต่ า ง ๆ ทั้ ง ภาคเอกชน ประชาสั งคมชุ ม ชน ท้ อ งถิ่ น มาร่ ว ม
ขับเคลื่อนประเทศ โดยสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิดร่วมทําเพื่อส่วนรวม การกระจาย
อํานาจและความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่นการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมให้กับประชาชนในทุกๆ ด้าน ทั้งด้านสุขภาพ
เศรษฐกิจสังคม และสภาพแวดล้อมให้เป็นประชาชนที่มีคุณภาพ สามารถพึ่งตนเองและทําประโยชน์แก่
ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้นานที่สุดโดยภาครัฐให้หลักประกันว่าประชาชนทุกคนจะสามารถเข้าถึง
บริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง
5) ยุทธศาสตร์การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
มุ่งเน้นการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนทุกด้าน ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม
ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่างบูรณาการ
ใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งในการกําหนดกลยุทธ์และแผนงานและการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมใน
แบบทางตรงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยเป็นการดําเนินการบนพื้นฐานการเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะ
เป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต โดยให้ความสําคัญกับการสร้างสมดุล
ทั้ง 3 ด้านไม่
มากหรือน้อยจนเกินไปซึ่งจะนําไปสู่ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไป
6) ยุทธศาสตร์การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
มุ่ งปรั บ เปลี่ ยนภาครั ฐที่ ยึด หลั ก “ภาครั ฐของประชาชน เพื่ อ ประชาชน และประโยชน์
ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ และแยกแยะบทบาทหน่วยงานของรัฐที่ทํา
หน้าที่ในการกํากับหรือให้บริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการแข่งขัน มีขีดสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล
ปรับวัฒนธรรมการทํางานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัยและพร้อมที่จะปรับตัว
ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการนํานวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาด
ใหญ่และระบบการทํางานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้ และปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานสากล รวมทั้งมี
ลักษณะเปิดกว้างเชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยม
ความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์และสร้างจิตสํานึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบ
2.2.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติเป็น แผนระดับที่ 2 มีความสําคัญ ต่อการถ่ายทอด
เป้าหมายและประเด็นยุทธศาสตร์ของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ลงสู่แผนระดับต่างๆ ให้มีความสอดคล้อง
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติมีจํานวนรวม 23 ฉบับ โดยแผนแม่บทในแต่ละ
ด้านจะมีประเด็นการพัฒนา ดังนี้
1) แผนแม่บทด้านความมั่นคง
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1.1) การรักษาความสงบภายในประเทศ โดยการสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพ ย์ สิน สร้างความรักความสามั คคี ความสํ านึ กจงรักภั กดี และความภาคภู มิใจในชาติ ให้ เกิ ดขึ้ น กั บ
ประชาชนทุกหมู่เหล่า ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่
มีเสถียรภาพและธรรมาภิบาล พัฒนาปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรม
1.2) การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงโดยการวิเคราะห์
และระบุสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาในแต่ละเรื่องให้ชัดเจน วางแผนบูรณาการการแก้ไขปัญหาตามลําดับ
ความเร่งด่วนของปัญหา ติดตามตรวจสอบที่เป็นรูปธรรม พัฒนากลไกในการเฝ้าระวังแจ้งเตือน ป้องกัน
และแก้ไขปัญหาทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันและอาจจะเกิดขึ้นใหม่ให้ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ
1.3) การพัฒนาศักยภาพของประเทศโดยพัฒนาระบบงานด้านการข่าวกรองให้มี
ประสิทธิภาพ สามารถติดตามแจ้งเตือน ระงับยับยั้ง ป้องกันปัญหาและภัยคุกคามได้อย่างมีประสิทธิภาพ มี
แผนการพัฒนาศักยภาพกองทัพและหน่วยงานด้านความมั่นคง ทั้งคน เครื่องมือ ยุทโธปกรณ์ แผนปฏิบัติ
การตลอดจนการฝึกและระบบการบริหารจัดการให้มีความพร้อมอย่างเพียงพอและเป็นรูปธรรม ในการ
เผชิญกับภัยคุกคามต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จัดทําแนวทางในการบริหารจัดการและ
หรือแผนปฏิบัติการในการเผชิญกับภัยคุกคามแต่ละมิติให้เป็นรูปธรรม และมีประสิทธิภาพ
1.4) การบูรณาการความร่วมมือ โดยส่งเสริมความมั่นคงแบบองค์รวม รวมถึงความ
มั่ น คงของโครงสร้างพื้ น ฐานและของมนุ ษ ย์ ควบคู่ กับ ความมั่ น คงทางทหาร ดํ าเนิ น การเชิ งรุกด้ านการ
เสริมสร้างความมั่นคง และความปลอดภัยในภูมิภาคไปพร้อมกัน
1.5) การพั ฒ นากลไกการบริ ห ารจั ด การความมั่ น คงแบบองค์ ร วม โดยปรั บ
โครงสร้าง บทบาท อํานาจหน้าที่ และระบบการบริหารจัดการของสํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ กอง
อํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) และศูนย์อํานวยการรักษาผลประโยชน์ของ
ชาติทางทะเล (ศรชล.) ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
2) แผนแม่บทด้านต่างประเทศ
2.1) ความร่ ว มมื อ ด้ า นความมั่ น คงระหว่ า งประเทศโดยส่ งเสริ ม ความร่ ว มมื อ
ระหว่างประเทศทุกระดับ เพื่อส่งเสริมความมั่นคงในทุกมิติและเตรียมความพร้อมของไทยในการรับมือต่อ
ความท้าทายด้านความมั่นคงจากภายนอกการต่างประเทศไทยต้องดําเนินการเชิงรุกในด้านการเสริมสร้าง
เสถียรภาพในภูมิภาค
2.2) ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ
โดยสร้างเศรษฐกิ จที่ เน้ น คุ ณ ค่ าที่ ขั บ เคลื่ อ นด้ วยนวัต กรรม และเร่ งพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ดิ จิ ทั ล สร้างความ
เชื่ อ มโยงด้ า นการคมนาคมและโลจิ ส ติ ก ส์ ในภู มิ ภ าคและส่ งเสริ ม ความสะดวกในการประกอบธุ ร กิ จ
ในประเทศไทยการใช้ประโยชน์ จากกรอบความร่วมมื อระดั บภู มิภาคที่ ไทยเป็ นสมาชิก เพื่ อส่งเสริมให้
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ประเทศไทยเป็ น หนึ่ งในศู น ย์ ก ลางการค้ า และการลงทุ น ในเอเชี ย ในอี ก 20 ปี ข้ า งหน้ า โดยเฉพาะใน
อุตสาหกรรมและการบริการ
2.3) การพัฒนาที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและพันธกรณีระหว่างประเทศโดย
พัฒนากระบวนการ โครงสร้าง และกฎระเบียบของไทยจะได้รับการพัฒนาและบังคับใช้ให้สอดคล้องกับ
กฎระเบียบระหว่างประเทศ มาตรฐานสากล และพันธกรณีของไทย ภาคส่วนต่าง ๆ ของไทยควรได้รับการ
พัฒนาองค์ความรู้และขีดความสามารถเพื่อให้สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบ มาตรฐานและพันธกรณีต่าง
ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.4) การส่งเสริมสถานะและบทบาทของประเทศในประชาคมโลกโดยยกระดับการ
ส่งเสริมเอกลักษณ์ของไทยให้สามารถนําไปสร้างมูลค่า เน้นการดําเนินนโยบายที่ส่งเสริมสถานะของไทยใน
เวทีโลก สร้างขีดความสามารถให้ทุกภาคส่วนของไทยสามารถร่วมเสริมสร้างสถานะของประเทศไทยได้
อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ
2.5) การต่างประเทศมีเอกภาพและบูรณาการโดยส่งเสริมให้ภาคส่วนต่างๆไม่ว่าจะ
เป็ น ภาคเอกชน ภาควิ ช าการ ภาคประชาสั งคม รวมถึ ง ประชาชนไทยทั่ ว ไปทั้ งในประเทศ และใน
ต่างประเทศมีส่วนเกี่ยวข้องกับการต่างประเทศมากขึ้น
3) แผนแม่บทด้านการเกษตร
3.1) เกษตรอั ต ลั ก ษณ์ พื้ น ถิ่ น โดยส่ งเสริ ม และพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ มี เอกลั ก ษณ์
เฉพาะถิ่นด้วยการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เทคโนโลยีและนวัตกรรม ขึ้นทะเบียนและคุ้มครองสิทธิ
ให้ กั บ สิ น ค้ าและผลิ ต ภั ณ ฑ์ พั ฒ นาคุณ ภาพมาตรฐานของสิ น ค้ าและผลิ ตภั ณ ฑ์ สร้างความเข้ ม แข็ งของ
เกษตรกรและชุมชนในการพัฒนาอัตลักษณ์พื้นถิ่น สร้างอัตลักษณ์หรือเรื่องราวแหล่งกําเนิด สร้างความ
แตกต่าง และความ โดดเด่น และสร้างแบรนด์ให้กับสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น ส่งเสริมการบริโภคสินค้า
เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นทั้งในระดับประเทศและเพื่อการส่งออก
3.2) เกษตรปลอดภัย โดยการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานและระบบการรับรองความ
ปลอดภัยในระดับต่างๆ รวมถึงการตรวจสอบย้อนกลับให้เป็นที่ยอมรับของตลาดทั้งในและต่างประเทศ
ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตสินค้าเกษตรที่ได้คุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยเพิ่มความสามารถในการ
เข้าถึงอาหารอย่างทั่ วถึงและปลอดภั ยสร้างความตระหนักรู้ของผู้ผลิตและผู้บริโภคถึงความสําคัญ ของ
เกษตรปลอดภัย ส่งเสริมด้านการขยายตลาดบริโภคสินค้าเกษตรปลอดภัย รวมทั้งสนับสนุนการทําเกษตร
อินทรีย์ต้ังแต่ระดับอินทรีย์วิถีชาวบ้านเพื่อต่อยอดสู่เกษตรอินทรีย์เชิงพาณิชย์ที่ได้มาตรฐานเกษตรอินทรีย์
ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล
3.3) เกษตรชีวภาพ โดยสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพทางการเกษตรเพื่อ
นํ าไปสู่ ก ารผลิ ต และขยายผลเพื่ อ สร้ า งมู ล ค่ าเพิ่ ม ส่ งเสริม การวิ จัยพั ฒ นาองค์ ความรู้ และประยุ กต์ ใช้
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นวัต กรรมจากภู มิ ปั ญ ญาท้ องถิ่ นและเทคโนโลยี ที่ คํ านึ งถึ งสิ่ งแวดล้ อ มเพื่ อ การแปรรูป สิ น ค้าจากความ
หลากหลายชีวภาพ ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต การแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากฐานเกษตรกรรม
และฐานทรัพยากรชีวภาพเพื่อพัฒนาเชื่อมโยงไปสู่ภาคอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ใช้ฐานการทําเกษตรกรรม
ยั่งยืนเพื่อใช้ประโยชน์และต่อยอดไปสู่สินค้าเกษตรชีวภาพ ส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรให้เป็นพืชเศรษฐกิจ
ตามความเหมาะสม ส่งเสริมให้มีการนําวัตถุดิบเหลือทิ้งทางการเกษตรมาใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมและ
พลังงานที่เกี่ยวเนื่องกับชีวภาพ
3.4) เกษตรแปรรูป โดยสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการ
แปรรูปสินค้าเกษตรขั้นสูงที่มีคุณ ค่าเฉพาะ และผลิตภัณ ฑ์คุณภาพสูงที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาด ผลักดันเทคโนโลยีและนวัตกรรมไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ ตลอดจนให้ความสําคัญกับตราสินค้าและ
ปกป้ อ งสิ ท ธิ ในทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญา ส่ ง เสริ ม การใช้ วั ต ถุ ดิ บ และผลิ ต ผลทางการเกษตรเพื่ อ แปรรู ป
เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่โดยการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิต ตลอดห่วงโซ่
อุปทานให้ แก่เกษตรกรและสถาบั นเกษตรกร สนับสนุ นการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมั ยใหม่มาใช้
ในการควบคุมคุณภาพและความปลอดภัย ติดตามผลิตภัณฑ์ระหว่างขนส่ง และยืดอายุของอาหารและ
สินค้าเกษตรในบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่สินค้า
3.5) เกษตรอัจฉริยะ โดยส่งเสริมการวิจัยพัฒนาพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปัจจัยการผลิต
เครื่อ งจักรกลและอุ ป กรณ์ ท างการเกษตร รวมถึ งเทคโนโลยี และนวัตกรรมเกษตรแห่ งอนาคต พั ฒ นา
ศักยภาพเกษตรกรให้เข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร เทคโนโลยีอวกาศ
และภูมิสารสนเทศ เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อวางแผนการเกษตร พัฒนาเกษตรกรให้เป็นเกษตรกรอัจฉริยะที่มี
ขี ด ความสามารถในการแข่ งขั น สนั บ สนุ น และส่ งเสริ ม การทํ าระบบฟาร์ม อั จ ฉริ ยะ โดยถ่ ายทอดและ
สนับสนุนเทคโนโลยีให้แก่เกษตรกรในราคาที่สามารถเข้าถึงได้ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและการใช้ประโยชน์
จากข้อมูลในการวางแผนการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตสินค้าที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
3.6) การพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร โดยให้ความสําคัญกับมาตรการสนับสนุน ที่
จะช่ ว ยให้ ก ารสร้ า งมู ล ค่ า ภาคเกษตร การพั ฒ นาฐานข้ อ มู ล ทรั พ ยากรทางการเกษตร เพื่ อ นํ า ไปสู่
การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมอย่างเหมาะสม พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการเกษตรและ
ระบบติดตาม เฝ้าระวังและเตือนภัยสิน ค้าเกษตรให้ ทันกับ สถานการณ์ ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกร
ส่ งเสริมการวิ จัยและพั ฒ นาเทคโนโลยี และนวั ตกรรมที่ สนั บ สนุ น ภาคการเกษตรที่ สอดคล้อ งกั บ ความ
ต้ อ งการและสามารถนํ าไปประยุ ก ต์ ใช้ ในเชิ งพาณิ ช ย์ พั ฒ นาคุ ณ ภาพมาตรฐานสิ น ค้ า และผลิ ต ภั ณ ฑ์
ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดหรือกลุ่มผู้บริโภค การส่งเสริมและขยายตลาดสินค้าเกษตรและ
ผลิตภัณฑ์เกษตรในรูปแบบต่าง ๆ การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการทางการค้าและอํานวยความสะดวก
แก่ผู้ประกอบการให้มีความรวดเร็ว การพัฒนาระบบโลจิสติกส์การเกษตร เพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลาใน
การส่งสินค้า
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4) แผนแม่บทด้านอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
4.1) อุตสาหกรรมชีวภาพโดยให้ความสําคัญ กับการสร้างมูลค่าเพิ่ มจากวัตถุดิบ
ชีวภาพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การพั ฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพอย่างบูรณาการตลอดทั้งห่วงโซ่มูลค่า
ส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนา การสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เหมาะสมกับ
บริบทของประเทศไทย ส่งเสริมการนําทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ ตลอดจนฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
พัฒนาและส่งเสริมการค้าทั้งภายในและระหว่างประเทศรวมถึงธุรกิจบริการที่มีศักยภาพ
4.2) อุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์ครบวงจร โดยส่งเสริมการวิจัยและ
พัฒนา และนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในทางการแพทย์ผลิตและพัฒนาบุคลากรทางด้านสุขภาพให้มี
ศักยภาพด้านเทคโนโลยี มีทักษะความชํานาญ มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ ทั้งด้านบุคลากร ผลิตภัณฑ์ และ
บริ การทางการแพทย์ ขยายช่ อ งทางการตลาดทั้ งในและต่ างประเทศ และเชื่ อ มโยงกั บ การท่ อ งเที่ ยว
เชิงสุขภาพและกิจกรรมอื่น ๆ เพื่อให้ไทยเป็นศูนย์กลางด้านอุตสาหกรรมและบริการสุขภาพทั้งด้านร่างกาย
และจิตใจที่ผสมผสานความเชี่ยวชาญทั้งในการแพทย์แผนปัจจุบันและการแพทย์แผนไทย
4.3) อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ โดยส่งเสริมให้มี
การวิจัยพัฒนาและสร้างนวัตกรรมทางอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์เพื่อเพิ่ม
ศั กยภาพและความสามารถในการแข่ งขั น ของภาคเกษตร ภาคอุ ตสาหกรรม และภาคบริ การ พั ฒ นา
ผู้ประกอบการและบุคลากรทั้งด้านการผลิตและผู้ใช้ สร้างความตระหนักรู้และสนับสนุนการลงทุนเพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันตามระดับความพร้อมของผู้ประกอบการ ขยายช่องทางการตลาดทั้งในและ
ต่ า งประเทศ ลงทุ น ในโครงสร้ า งพื้ น ฐานและระบบนิ เวศที่ จํ า เป็ น และส่ ง เสริ ม การลงทุ น ทั้ ง ในและ
ต่างประเทศ
4.4) อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการพัฒนาระบบคมนาคม โดยผลักดันการเปลี่ยน
ผ่านอุตสาหกรรมยานยนต์ทั้งระบบไปสู่อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะ ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสาย
การบินของประเทศพัฒนาขีดความสามารถในการขนส่งผู้โดยสารและสินค้า ส่งเสริมให้เกิดการพั ฒนา
อุตสาหกรรมซ่อมบํารุงและผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน สนับสนุนให้มีกลไกในการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา
อุตสาหกรรมระบบรางและอุตสาหกรรมสนับสนุนภายในประเทศและรองรับระบบคมนาคมในอนาคต
4.5) อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ โดยสร้างและพัฒนาบุคลากรสําหรับ
อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศและสนับสนุนการนําเข้าผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ ส่งเสริมให้เกิด
การวิจัยพัฒนาและสร้างนวัตกรรมเพื่อลดการพึ่งพาจากต่างประเทศ สนับสนุนผู้ประกอบการตามระดับ
ความสามารถของผู้ประกอบการ สร้างเครือข่ายและคลัสเตอร์ของอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ
และเชื่อมโยงกับห่วงโซ่มูลค่าระดับโลกส่งเสริมให้มีการลงทุนเพื่อสร้างฐานการผลิตของอุตสาหกรรมความ
มั่นคงในประเทศ สร้างระบบนิเวศสนับสนุนและเปิดโอกาสในการแสวงหาช่องทางการตลาดใหม่ ๆ จากใน
ประเทศและต่างประเทศ
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4.6) การพัฒนาระบบนิเวศอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต โดยสนับสนุนการ
เพิ่มผลิตภาพการผลิตของอุตสาหกรรมและบริการไทยตลอดห่วงโซ่มูลค่า มีการคาดการณ์เทคโนโลยีใน
อนาคตสําหรับการกําหนดยุทธศาสตร์ภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการของประเทศ กําหนดแนวทาง
การผลิตและพัฒนาบุคลากรโดยเชื่อมโยงภาคการศึกษากับภาคอุตสาหกรรมและบริการให้ตอบสนองความ
ต้องการของตลาด จัดให้มีแผนพัฒนากําลังแรงงานทั้งประเทศในทุกระดับ กําหนดโครงสร้างพื้นฐานด้าน
ข้อมูลที่ สอดคล้องกับการพัฒ นาเศรษฐกิจของประเทศ สนับสนุ นให้มีข้อมูลเปิดเพื่อเพิ่ มศักยภาพ การ
แข่งขันของภาคอุตสาหกรรมให้เกิดธรรมาภิบาลข้อมูลขึ้นในองค์กรต่างๆ ในสังคม ส่งเสริมให้มีการจัดเก็บ
ข้ อ มู ล ของภาครั ฐ อย่ า งบู ร ณาการ ตลอดจนพั ฒ นาการให้ บ ริ ก ารจดทะเบี ย นทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญามี
ประสิทธิภาพ
5) แผนแม่บทด้านการท่องเที่ยว
5.1) การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมโดยการใช้องค์ความรู้และนวัตกรรม
ผนวกกับจุดแข็งในด้านความหลากหลายทางทรัพยากรธรรมชาติวัฒนธรรม และวิถีชีวิต
เพื่อสร้าง
คุณค่าให้กับสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวที่ตอบสนองพฤติกรรม ความต้องการ นักท่องเที่ยว และ
สร้างทางเลือกของประสบการณ์ใหม่ๆ ให้กับนักท่องเที่ยว
5.2) การท่องเที่ยวเชิงธุรกิจโดยส่งเสริมให้ไทยเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยว
เชิงธุรกิจ ครอบคลุมการจัดประชุมและนิทรรศการ การจัดงานแสดงสินค้า การจัดกิจกรรมการท่องเที่ยว
เป็นรางวัล
5.3) การท่ อ งเที่ ยวเชิ งสุ ขภาพ ความงาม และแพทย์ แ ผนไทย โดยพั ฒ นาและ
ยกระดับ มาตรฐานการท่ องเที่ ยวเชิ งสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย ทั้ งสิ น ค้ าบริการ บุ คลากร
ผู้ประกอบการ และแหล่งท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องตลอดห่ วงโซ่คุณ ค่าการท่องเที่ยว มุ่งเน้นการสร้างความ
แตกต่างและความเป็นเอกลักษณ์จากการให้บริการตามแบบอย่างความเป็นไทยที่โดดเด่นในระดับสากล
ร่วมกับการใช้องค์ความรู้และภูมิปัญญาไทยที่พัฒนาต่อยอดกับความคิดสร้างสรรค์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ
5.4) การท่ อ งเที่ ย วสํ าราญทางน้ํ า โดยส่ งเสริ ม การท่ อ งเที่ ย วทางน้ํ า ให้ เป็ น อี ก
ทางเลือกหนึ่งของการท่องเที่ยวไทย ครอบคลุมการท่องเที่ยวทางทะเลและชายฝั่ง และการท่องเที่ยวในลุ่ม
น้ําสําคัญ ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสิ่งอํานวยความสะดวกในการท่องเที่ยว
ทางน้ํ า ให้ ได้ ม าตรฐานสร้ า งสรรค์ กิ จ กรรมการท่ อ งเที่ ย วที่ ห ลากหลาย ตอบสนองความต้ อ งการของ
นักท่องเที่ยว รวมถึงบริบทของพื้นที่และชุมชนในพื้นที่
5.5) การท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค โดยยกระดับให้ป ระเทศไทยเป็นศูนย์กลาง
การเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวภายในภูมิภาคอาเซียน
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5.6) การพัฒนาระบบนิเวศการท่องเที่ยว โดยพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอื้อต่อการ
ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวและการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กับการท่องเที่ยวไทย
6) แผนแม่บทด้านพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ
6.1) การพั ฒ นาเมื อ งน่ าอยู่ อั จ ฉริย ะแบ่ งการพั ฒ นาเมื อ งออกเป็ น 2 รู ป แบบ ได้ แ ก่
เมื องศู น ย์กลางทางเศรษฐกิจ ซึ่งเน้ นพั ฒ นาเมื องศู นย์กลางทางเศรษฐกิ จของภาคให้ มีศักยภาพในการ
ดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจเทียบเท่าเมืองขนาดใหญ่ในระดับนานาชาติ มีการนําเทคโนโลยีสมัยใหม่มา
ประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการเมือง และเมืองขนาดกลาง ซึ่งเน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ให้
ครอบคลุมทั่วถึงและได้มาตรฐาน เพื่อส่งเสริมให้เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการบริการสําหรับพื้นที่
โดยรอบโดยทั้งเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจเมืองขนาดกลาง เน้นกรอบการเป็นเมืองน่าอยู่สําหรับคนทุก
กลุ่มที่มีการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมือง โดยยังคงรักษาอัตลักษณ์ของพื้นที
6.2) การพัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่มีการ
บริหารจัดการตามแผนผังภูมินิเวศอย่างยั่งยืนโดยจัดทําและพัฒนาระบบการเชื่อมโยง และวิเคราะห์ข้อมูล
ขนาดใหญ่เพื่อการจัดทําแผนผังภูมินิเวศระดับประเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการตามศักยภาพของภูมิ
นิเวศจัดทําแผนผังภูมินิเวศของพื้นที่ตามเกณฑ์และมาตรฐานการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการจัดทําผังพื้นที่
อุตสาหกรรมตามเกณฑ์มาตรฐานตลอดจนตัวชี้วัดเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ การจัดทําผังพื้นที่อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งโบราณคดี มรดกทางสถาปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรมอัตลักษณ์ และวิถีชีวิต
พื้นถิ่นอย่างยั่งยืน การสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายองค์กรพัฒนาเมือง ชุมชน และเครือข่ายเพื่อเชื่อมโยง
การพัฒนาร่วมกันในทุกระดับ พัฒนาศักยภาพองค์กรเพื่อการพัฒนาเมือง ชุมชนและเครือข่ายให้มีทักษะ
ทัดเทียมกับประเทศอื่นในระดับสากล พัฒนาสหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน หรือองค์กรธุรกิจประจําชุมชนเพื่อ
ส่งเสริมให้เกิดกลไกทางเศรษฐศาสตร์ในการพัฒนาผลผลิตตามมาตรฐานสากล ธุรกิจชุมชนแบบครบวงจร
และตลาดเพื่อเกษตรกรโดยเกษตรกร ส่งเสริมกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์และรายได้ให้กับชุมชนแผนผังภูมิ
นิเวศอย่างยั่งยืน
7) แผนแม่บทด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล
7.1) โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์โดยให้ความสําคัญกับการ
พัฒนาระบบขนส่งทางรางให้เป็นโครงข่ายหลักในการขนส่งของประเทศและรองรับการเชื่อมโยงกับการ
ขนส่ งรู ป แบบอื่ น ๆ รวมถึ งสิ่ งอํ า นวยความสะดวกและศู น ย์ บ ริ ก ารโลจิ ส ติ ก ส์ ในรู ป แบบต่ างๆ พั ฒ นา
กระบวนการและการบริห ารจั ดการระบบโลจิ สติ ส์ที่ มี การใช้ ระบบเทคโนโลยี สมั ยใหม่ เพิ่ มขึ้ น พั ฒ นา
ยกระดับศักยภาพของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ของประเทศเพื่อให้สามารถสนับสนุนการขนส่งสินค้าสอดรับกับ
การพัฒนาพื้นที่ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ เกษตรกรรม ท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมของประเทศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศในระดับที่แข่งขันได้ พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขต
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กรุงเทพฯและปริมณฑล รวมทั้งเมืองหลักในภูมิภาค พัฒนาการเชื่อมโยงระบบการคมนาคมเพื่อยกระดับ
คุณ ภาพชีวิตของประชาชนลดความสูญ เสียจากการเกิดอุบัติเหตุท างถนน พัฒนาและบูรณาการระบบ
ฐานข้อมูลการเดินทางและขนส่งทุกรูปแบบ ปฏิรูปองค์กร ปรับโครงสร้างการกํากับดูแล และปรับปรุง
กฎหมายที่เกี่ยวข้องให้มีความทันสมัยและสามารถตอบสนองต่อการพัฒนาคมนาคมและระบบโลจิสติกส์
ของประเทศให้มีมาตรฐานในระดับสากล
7.2) โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน โดยจัดหาพลังงานและระบบโครงสร้างพื้นฐาน
ด้ านพลั งงานให้ ร องรั บ ความต้ อ งการใช้ พ ลั งงานของประเทศ สนั บ สนุ น การจั ด หาแหล่ งพลั งงานใหม่
การพั ฒ นาระบบการบริ ห ารจั ด การพลั ง งานอั จ ฉริ ย ะเพื่ อ นํ า ไปสู่ ก ารผลิ ต และการใช้ พ ลั ง งานที่ มี
ประสิทธิภาพ มีเสถียรภาพ และทันกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีด้านพลังงานในอนาคต
สนับสนุนการผลิตและการใช้พลังงานทดแทนในสัดส่วนที่สูงขึ้นตามศักยภาพของแหล่งเชื้อเพลิงในพื้นที่
พัฒ นาระบบกํากับดู แลด้านพลังงานให้มีการแข่งขันอย่างเสรีและเป็ นธรรม สร้างความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ
7.3)โครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลทั้งในส่วน
ของโครงข่ายสื่อสารหลักภายในประเทศและระหว่างประเทศให้สอดรับกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีด้านดิจิทัล สนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศนําไปสู่การยกระดับเศรษฐกิจของ
ประเทศและการเป็นศูนย์กลางด้านดิจิทัลของภูมิภาคอาเซียนในอนาคต สนับสนุนให้เกิดการบูรณาการการ
ใช้งานโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกด้านดิจิทัลร่วมกัน สนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบนิเวศ
ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กําหนดมาตรการแนวปฏิบัติในการคุ้มครองสิทธิและข้อมูลส่วนบุคคล จัดให้มี
มาตรการเฝ้าระวังและรับมือภัยคุกคามไซเบอร์ที่เหมาะสมและสอดคล้องตามมาตรฐานสากล
8) แผนแม่บทด้านผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่
8.1) การสร้างความเข้มแข็งผู้ ประกอบการอัจฉริยะโดยให้ความสําคั ญ กับการจัด
การศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ พัฒนาทักษะพื้นฐานที่จําเป็นและความถนัดที่แตกต่างและ
หลากหลายของแรงงานโดยเฉพาะที่ เกี่ ยวข้องกั บเทคโนโลยี พั ฒ นาผู้ ป ระกอบการในทุ กระดั บ ให้ มีจิต
วิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการ ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ใน
การพัฒนาเพิ่มมูลค่าธุรกิจ ส่งเสริมการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายของผู้ประกอบการ
8.2) การสร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน โดยจัดหาแหล่งเงินทุนและพัฒนา
ช่องทางการเข้ าถึงแหล่งเงิน ทุ น รูป แบบใหม่ ๆพั ฒ นาผลิ ตภั ณ ฑ์ ท างการเงินและการบริหารความเสี่ยง
พั ฒ นาระบบประเมิ น มู ล ค่ า ทรั พ ย์ สิ น ในรู ป แบบต่ า งๆ เพื่ อ ใช้ เป็ น หลั ก ประกั น ทางธุ ร กิ จพั ฒ นาระบบ
การประเมินความน่าเชื่อถือทางเครดิต และระบบการรู้จักลูกค้าที่สะดวกขึ้นและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วน
สามารถเข้าถึงบริการทางการเงินด้วยต้นทุนที่เหมาะสม
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8.3) การสร้างโอกาสเข้าถึงตลาด โดยสนับสนุนผู้ประกอบการให้มีอัตลักษณ์และ
ตราสินค้าที่เด่นชัดให้ความสําคัญกับการผลิตโดยใช้ตลาดนําที่คํานึงถึงความต้องการของตลาดโดยเฉพาะ
ตลาดที่มีมูลค่าสูง ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลในการขยายช่องทางการตลาดทั้งในและ
ต่างประเทศการสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงตลาดจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐได้มากขึ้น มีแผนกล
ยุทธ์การเข้าถึงตลาดใหญ่ที่มีศักยภาพสําหรับสินค้าและบริการของไทย สร้างและพัฒนาตลาดในประเทศ
สําหรับสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐาน รวมทั้งตลาดสินค้าสําหรับกลุ่มเฉพาะ
8.4) ระบบนิเวศน์ที่เอื้อต่อการดําเนินธุรกิจของผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมยุคใหม่ โดยพัฒนาระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวกับองค์ความรู้ สถิติ ผลการวิจัยและพัฒนา
ทรัพย์สินทางปัญญา การตลาดและนวัตกรรมให้เป็นระบบที่เป็นปัจจุบัน ส่งเสริมการเข้าถึงและการใช้
ประโยชน์จากฐานข้อมูลในการสร้างโอกาสให้ภาคธุรกิจ สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชน ภาค
การศึกษา และสถาบันวิชาการทั้งในและระหว่างประเทศ ในการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการร่วมกัน
ยกระดับบริการและโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพให้เอื้อต่อการประกอบธุรกิจ และการพัฒนานวัตกรรม
และประยุกต์ใช้ทั้งในภาครัฐและเอกชน
9) แผนแม่บทด้านเขตเศรษฐกิจพิเศษ
9.1) การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก โดยปรับโครงสร้างการผลิตของประเทศ
และกระจายความเจริญออกสู่พื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก มีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขั้นสูงเป็น
ฐานการสะสมเทคโนโลยีและนวัตกรรม ยกระดับอุตสาหกรรมสู่อุตสาหกรรมที่มีมูลค่าสูงและมีศักยภาพใน
การแข่งขันสูง ให้สอดรับกับบริบทโลกบนฐานกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ทันสมัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
พัฒนาพื้นที่ให้เป็นเมืองอัจฉริยะน่าอยู่และมีความทันสมัยระดับนานาชาติ และสามารถประกอบกิจการ
อย่างมีคุณ ภาพ ยกระดับการพัฒนาแบบก้าวกระโดดเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับประเทศไทยใน
ฐานะประตูของภูมิภาคเอเชีย
9.2) การพั ฒ นาเขตพื้ น ที่ ร ะเบี ย งเศรษฐกิ จ ภาคใต้ โดยการพั ฒ นาประตู สู่ ก าร
ท่องเที่ยวอ่าวไทยและอันดามัน พัฒนาการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ฝั่งอันดามันต่อเนื่อง
ไป
จนถึงฝั่งอ่าวไทยตอนบนบริเวณหัว หิน ชะอํา ให้เป็นแนวการท่องเที่ยวชั้นนาแห่งใหม่ พัฒนาเป็นพื้นที่
เศรษฐกิจใหม่ด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวคุณภาพ
9.3) การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน โดยใช้โอกาสจากอาเซียน ลดความ
เหลื่ อ มล้ํ าทางรายได้ ยกระดั บ คุ ณ ภาพชี วิต ของประชาชน และเสริม สร้ างความมั่ น คงในพื้ น ที่ บ ริ เวณ
ชายแดนรวมทั้งเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและการเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน
10) แผนแม่บทด้านการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
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10.1) การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และการเสริมสร้างจิตสาธารณะและ
การเป็นพลเมืองที่ดีโดยบูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม ในการจัดการเรียนการสอน
การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางศาสนา การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐานการ
ส่ งเสริม ให้ ค นไทยมี จิต สาธารณะจิ ต อาสาและรับ ผิ ด ชอบต่ อ ส่ ว นรวม การสร้ างเสริ ม ผู้ นํ า
การ
เปลี่ยนแปลงและต้นแบบที่ดีทั้งระดับบุคคลและองค์กร
10.2) การสร้ า งค่ า นิ ย มและวั ฒ นธรรมที่ พึ ง ประสงค์ จ ากภาคธุ ร กิ จ โดยการ
เสริมสร้างและพัฒนากลไกเพื่อให้ภาคธุรกิจส่งเสริมสนับสนุนและสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดี ยกระดับ
การบริหารจัดการรวมถึงมาตรการของภาครัฐเพื่อให้ภาคธุรกิจร่วมรับผิดชอบในการปรับเปลี่ยนค่านิยม
และวัฒนธรรม
10.3) การใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝังค่านิยมและวัฒ นธรรมของคน
ในสังคมโดยการพั ฒ นาสื่อสร้างสรรค์และเสริมสร้างค่านิ ยมที่ดีให้กับ เยาวชน และประชาชนทั่ วไปการ
พัฒนาสื่อเผยแพร่ เพื่อสร้างเสริมศิลปะและวัฒนธรรมและการจัดสรรเวลาและเปิดพื้นที่ให้สื่อสร้างสรรค์
สําหรับเด็ก เยาวชน และประชาชนในการปลูกจิตสํานึกและสร้างเสริมค่านิยมที่ดี
11) แผนแม่บทด้านการศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
11.1) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ โดย
มุ่งเน้นการพัฒนาและยกระดับคนในทุกมิติ และทุกช่วงวัยให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ดี เก่ง และมีคุณภาพ
พร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปข้างหน้าได้อย่างเต็มศักยภาพ เสริมสร้างสภาพแวดล้อม
ที่เอื้อ
ต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็นระบบตั้งแต่ระดับครอบครัว ชุมชน สังคม
การมีระบบและกลไกรองรับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ
11.2) การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย โดยการเตรียมความ
พร้อมให้แก่พ่อแม่ก่อนการตั้งครรภ์และส่งเสริมอนามัยแม่และเด็กตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้โรงพยาบาลทุกระดับดําเนินงานตามมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็กสู่มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการ
สุขภาพ ส่งเสริมและสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และสารอาหารที่จําเป็นต่อสมองเด็กกระตุ้นพัฒนา
การสมอง และการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการที่สมวัยทุกด้าน
11.3) การพัฒนาช่วงวัยเรียน วัยรุ่น โดยจัดให้มีการพัฒนาทักษะความสามารถที่
สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ความสามารถในการ
แก้ปัญหาที่ซับซ้อน ความคิดสร้างสรรค์การทํางานร่วมกับผู้อื่น จัดให้มีการพัฒนาทักษะด้านภาษา ศิลปะ
ทักษะด้านดิจิทัลและความสามารถในการใช้เทคโนโลยีที่สอดคล้องกับความสามารถความถนัดและความ
สนใจจัดให้มีการพัฒนาทักษะในการวางแผนชีวิตและวางแผนการเงิน ตลอดจนทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมต่อ
กับโลกการทํางาน จัดให้มีการเรียนรู้ทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ และทักษะชีวิต
ที่สามารถอยู่ร่วมและทํางานภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม ส่งเสริมและสนับสนุนระบบบริการสุขภาพ
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และอนามัยที่เชื่อมต่อกันระหว่างระบบสาธารณสุขกับโรงเรียนหรือสถานศึกษา เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ
ด้านความฉลาดทางเชาวน์ปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์
11.4) การพั ฒ นาและยกระดั บ ศั กยภาพวัยแรงงาน โดยการยกระดั บ ศักยภาพ
ทักษะและสมรรถนะของคนในช่วงวัยทํางานให้สอดคล้องกับความสามารถเฉพาะบุคคลและความต้องการ
ของตลาดแรงงานเสริมสร้างความอยากรู้และยกระดับตนเองการสร้างวัฒนธรรมการทํางานที่พึงประสงค์
การสร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะทางการเงินเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและหลักประกันของตนเอง
และครอบครัวส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาความรู้ แรงงานฝีมือ ให้เป็นผู้ประกอบการใหม่ และสามารถ
พัฒนาต่อยอดความรู้ในการสร้างสรรค์งานใหม่ ๆการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับวัยทํางานผ่านระบบ
การคุ้มครองทางสังคมและการส่งเสริมการออม
11.5) การส่งเสริมศักยภาพวัยผู้สูงอายุ โดยส่งเสริมการมีงานทําของผู้สูงอายุให้
พึ่งพาตนเองได้ทางเศรษฐกิจและร่วมเป็นพลังสําคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชนและประเทศ ส่งเสริม
และพัฒนาระบบการออมเพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคงในชีวิตหลังเกษียณ และหลักประกันทางสังคมที่
สอดคล้ อ งกั บ ความจํ าเป็ น พื้ น ฐานในการดํ ารงชีวิ ต ส่งเสริม สนั บ สนุ น ระบบการส่ งเสริม สุ ขภาพดู แ ล
ผู้สูงอายุ พร้อมทั้งจัดสภาพแวดล้อมให้เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ
12) แผนแม่บทด้านการพัฒนาการเรียนรู้
12.1) การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 โดย
พัฒนากระบวนการเรียนรู้ในทุกระดับชั้นตั้งแต่ปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษาที่ใช้ฐานความรู้และระบบคิดใน
ลักษณะสหวิทยาการ พัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนทุกระดับการศึกษา จัดกิจกรรมเสริมทักษะเพื่อ
พั ฒ นาทั กษะสํ าหรับ ศตวรรษที่ 21 พั ฒ นาระบบการเรียนรู้เชิ งบู รณาการที่ เน้ น การลงมือปฏิ บั ติ มี การ
สะท้อนความคิดทบทวนไตร่ตรอง พัฒนาระบบการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนสามารถกํากับการเรียนรู้ของตนเองได้
เพื่อให้สามารถนําองค์ความรู้ไปใช้สร้างรายได้ รวมถึงมีทักษะด้านวิชาชีพและทักษะชีวิต วางแผนการผลิต
พัฒนาและปรับบทบาท “ครู คณาจารย์ยุคใหม่” ให้เป็น “ผู้อํานวยการการเรียนรู้” ปรับระบบการผลิต
และพัฒนาครูตั้งแต่การดึงดูด คัดสรร ผู้มีความสามารถสูงให้เข้ามาเป็นครู ส่งเสริมสนับสนุนระบบการ
พัฒนาศักยภาพและสมรรถนะครูอย่างต่อเนื่องครอบคลุมทั้งเงินเดือนสายอาชีพและระบบสนับสนุนอื่น ๆ
เพิ่ มประสิท ธิภ าพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุ กระดั บ ทุ กประเภท โดยปฏิ รูป โครงสร้างองค์ กรด้าน
การศึกษาให้มีประสิทธิภาพจัดให้มีมาตรฐานขั้นต่ําของโรงเรียนทุกระดับเพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่
สูงขึ้นการปรับปรุงโครงสร้างการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเพิ่มคุณภาพการศึกษา ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา โดยแยกการประกัน
คุ ณ ภาพการศึ ก ษาออกจากการประเมิ น คุ ณ ภาพและการรับ รองคุณ ภาพ และการกํ ากั บ ดู แลคุ ณ ภาพ
การศึกษา ปฏิรูประบบการสอบที่นําไปสู่การวัดผลในเชิงทักษะที่จําเป็นสําหรับศตวรรษที่ 21มากกว่าการ
วัดระดับความรู้ ส่งเสริมการวิจัยและใช้เทคโนโลยีในการสร้างและจัดการความรู้ การเรียนการสอน การ
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จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับบริบทพื้นที่ การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดย
จัดให้มีระบบการศึกษาและระบบฝึกอบรมบนฐานสมรรถนะที่มีคุณภาพสูงและยืดหยุ่นและมีมาตรการจูงใจ
ส่งเสริมสนับสนุนให้คนใฝ่เรียนรู้ พัฒนาตนเอง การยกระดับทักษะวิชาชีพ พัฒนาระบบการเรียนรู้ชุมชนให้
เข้ า ถึ งได้ ทุ ก ที่ ทุ ก เวลา โดยความร่ ว มมื อ จากภาครั ฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสั งคม พั ฒ นาระบบ
เครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลและดิจิทัลแฟลตฟอร์มเพื่อการศึกษาในทุกระดับทุกประเภทการศึกษาอย่าง
ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพพัฒนาโปรแกรมประยุกต์หรือสื่อการเรียนรู้ดิจิทัลที่มีคุณภาพที่นักเรียน นักศึกษา
และประชาชนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้
การสร้ า งระบบการศึ กษาเพื่ อ เป็ น เลิ ศ ทางวิ ช าการระดั บ นานาชาติ โดยส่ งเสริ ม และพั ฒ นาศั ก ยภาพ
สถาบันการศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญและมีความโดดเด่นเฉพาะสาขาสู่ระดับนานาชาติ สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือทางวิชาการและแลกเปลี่ยนนักเรียนนักศึกษาและบุคลากรในระดับนานาชาติ การพัฒนาศูนย์วิจัย
เฉพาะทาง ศู น ย์ฝึกอบรม และทดสอบในระดั บ ภู มิภ าค จัดให้ มีการเรียนรู้ป ระวัติศาสตร์ชาติ ไทยและ
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น จัดให้มีการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ประเพณี วัฒนธรรมของไทยและพัฒนาการของ
ประเทศเพื่อนบ้านในระบบการศึกษา และสําหรับประชาชน ส่งเสริมสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ
เด็ก เยาวชนและนักเรียนกับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์
12.2) การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย โดยพัฒนาระบบบริหาร
จัดการ กลไกการคัดกรองและการส่งต่อเพื่อส่งเสริมการพัฒนาคนไทยตามพหุปัญญาให้เต็มตามศักยภาพ
ส่งเสริมสนับสนุนครอบครัวในการเสริมสร้างความสามารถพิเศษตามความถนัดและศักยภาพ ทั้งด้านกีฬา
ภาษาและวรรณกรรม สุนทรียศิลป์ส่งเสริมสนับสนุนระบบสถานศึกษาและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการ
สร้างและพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษบนฐานพหุปัญญา ส่งเสริมสนับสนุนมาตรการจูงใจ
แก่ ภ าคเอกชน และสื่ อในการมี ส่วนร่วมและผลั กดั น ให้ ผู้มี ความสามารถพิ เศษ มี บ ทบาทเด่ น ในระดั บ
นานาชาติ การสร้างเส้นทางอาชีพและสภาพแวดล้อมการทํ างานจัดให้ มีโครงสร้างพื้ น ฐาน และระบบ
สนั บ สนุ น เพื่ อ ผู้ มี ค วามสามารถพิ เศษได้ ส ร้างความเข้ มแข็งและต่ อ ยอดได้ จัด ให้ มี ก ลไกการทํ างานใน
ลักษณะการรวมตัวของกลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษในหลากสาขาวิชา เพื่อรวมนักวิจัยและนักเทคโนโลยีชั้น
แนวหน้าเพื่อพัฒนาต่อยอดงานวิจัยเพื่อตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ และสร้างความร่วมมือและเชื่อมต่อ
สถาบันวิจัยชั้นนําทั่วโลก
13) แผนแม่บทด้านการเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี
13.1) การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะและการป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่
คุกคามสุขภาวะโดยพัฒนาสื่อเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านสุขภาพและด้านสุขภาวะที่ถูกต้อง
พัฒนาภาคีเครือข่ายประชาชน ชุมชน ท้องถิ่น ให้มีความรู้เกี่ยวกับการเจ็บป่วยและตายจากโรคที่ป้องกันได้
สร้างเสริมความรู้เพื่ อเพิ่ มศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของคนทุกกลุ่มวัย การพัฒ นาระบบเฝ้าระวัง
ป้องกัน ควบคุม และกลไกการสื่อสารประชาสัมพันธ์แบบบูรณาการทุกระดับ การพัฒนานโยบาย และ
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มาตรการป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ
13.2) การใช้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี
โดยจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ เพื่ อเอื้ อต่อการยกระดั บสุขภาวะของประชาชน ส่งเสริมสนั บ สนุน
ให้ เกิดมาตรการของภาครัฐที่ สนั บ สนุ น สิน ค้าที่เป็ น มิ ตรต่อสุขภาพประชาชน การวิเคราะห์ความเสี่ยง
การประเมิ น ความต้ อ งการด้ า นสุ ข ภาพเพื่ อ การกํ า หนดนโยบายและขั บ เคลื่ อ นการดํ า เนิ น งานด้ า น
การป้ อ งกั น และควบคุ มปั จจั ยเสี่ ยงที่ คุก คามสุ ขภาวะในระดั บ ชุ มชน ตํ าบล อํ าเภอ และระดั บ จั งหวั ด
สร้างการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาสุขภาพการพัฒนาคุณภาพบริการอนามัยแบบ
บูรณาการร่วมกับชุมชน
13.3) การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาวะที่ดี โดย
พัฒ นาระบบบริการสุขภาพ ที่ ทั นสมัย ภายใต้ ระบบการบริห ารที่ มีการกระจายอํานาจมี ป ระสิทธิภาพ
พอเพี ย ง เป็ น ธรรมและยั่ ง ยื น พั ฒ นาขี ด ความสามารถในการวิ จั ย ด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ แ ละ
สาธารณสุข ปฏิรูประบบหลักประกันสุขภาพของประชาชนตลอดช่วงชีวิตให้มีประสิทธิภาพ โดยอยู่บน
พื้นฐานความยั่งยืนทางการคลัง นําเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้กับระบบบริการสุขภาพ และ
ระบบสุขภาพทางไกล พัฒนาระบบฐานข้อมูลที่สามารถเชื่อมโยงทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระบบบริการ
สุขภาพ
13.4) การกระจายบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยการพัฒนา
สถานพยาบาลให้เพิ่มกําลังคนและนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยในการขยายการให้บริการ รวมทั้งยกระดับ
คุณภาพการให้บริการตามมาตรฐานสากลทั่วทุกพื้นที่
13.5) การพัฒนาและสร้างระบบรับมือปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้าที่เกิด
จากการปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโดยให้ความสําคัญกับเผยแพร่ความรู้สุขภาพและสร้างความตระหนักของ
ประชาชนพั ฒ นาโครงสร้างระบบสาธารณสุ ข เครือ ข่ ายเตื อ นภั ยและเฝ้ าระวังโรคและภั ยสุ ข ภาพให้ มี
คุณภาพและมีประสิทธิภาพในการรองรับการปรับตัวจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พัฒนาและ
ยกระดับระบบรับมือปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ําที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง ศึกษาวิจัยสร้างองค์
ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคในประชากรทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางเพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถในการติดตาม วิเคราะห์และประเมินแนวโน้มสถานการณ์ปัญหาโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ํา
และสร้างความพร้อมของภาคีเครือข่ายในการรับมือกับภาวะฉุกเฉินจากโรคระบาดต่าง ๆ
14) แผนแม่บทด้านศักยภาพการกีฬา
14.1) การส่งเสริมการออกกาลังกาย และกีฬาขั้นพื้นฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิต และการ
ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมออกกําลังกาย กีฬา และนันทนาการโดยส่งเสริมให้เกิดความรู้
และความตระหนักในประโยชน์ของการออกกําลังกายและการเล่นกีฬาขั้นพื้นฐานที่มีความจําเป็นต่อทักษะ
ในการดํารงชีวิต รวมถึงการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ความรู้และทัศนคติที่ถูกต้องในการเล่นกีฬาและออก
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กํ าลั งกายเพื่ อ รักษาสุ ขภาพและนั น ทนาการ ส่ งเสริม การออกกํ าลั งกายและการเล่ น กี ฬ าของเด็ กและ
เยาวชน ทุกกลุ่มและทุกพื้ นที่ทั้ งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรม
ออกกําลังกาย กี ฬาและนั น ทนาการของประชาชนอย่างต่ อเนื่ องในระดั บ ท้ องถิ่น ระดับ จังหวัด ระดั บ
ภูมิภาคและระดับชาติ ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมนันทนาการตามความถนัดหรือความสนใจเฉพาะ
บุคคล ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อุปกรณ์ สถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวก ด้านการ
ออกกําลังกาย การกีฬาและนันทนาการ ส่งเสริมสนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ในการ
ร่วมลงทุนและบริหารจัดการสถานกีฬาในระดับชุมชน ท้องถิ่นและระดับประเทศ
14.2) การส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒ นาสู่ระดับอาชีพ โดยมุ่งการสร้างและพัฒนา
นักกีฬาของชาติ การเฟ้นหานักกีฬาที่มีความสามารถ สร้างพื้นที่และโอกาสในการแข่งขันแสดงศักยภาพ
ด้านกีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬา การส่งเสริมการจัดกีฬาระดับนานาชาติ และสร้างแรง
บันดาลใจในการต่อยอดความสําเร็จจากความเป็นเลิศสู่การประกอบอาชีพและมีเส้นทางอาชีพที่มั่นคง
ส่งเสริมสนับสนุนศึกษาเชิงลึกด้านการกีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬา
14.3)บุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการ โดยมุ่งสร้างและพัฒนาบุคลากรด้าน
การกีฬาและนันทนาการทั้งครูหรือผู้สอนกีฬา ผู้ตัดสินกีฬา นักวิทยาศาสตร์การกีฬา ผู้บริหารการกีฬา
อาสาสมัครกีฬา ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ อย่างเป็นระบบและมีมาตรฐาน สามารถถ่ายทอดความรู้
ให้เด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไป บุคคลกลุ่มพิเศษ และผู้ด้อยโอกาสได้อย่างถูกต้อง และสามารถต่อยอด
ศักยภาพในการพัฒนาเป็นบุคลากรทางการกีฬาและนันทนาการที่มีมาตรฐานของประเทศ การสนับสนุน
และส่งเสริมการผลิตบุคลากรและการพัฒนานวัตกรรมที่สนับสนุนการพัฒนากีฬาและนันทนาการ
15) แผนแม่บทด้านพลังทางสังคม
15.1) การเสริมสร้างทุ น ทางสังคมโดยการเพิ่ มขีดความสามารถของชุมชนท้ องถิ่ นในการ
พัฒนาการพึ่งตนเองและการจัดการตนเอง การต่อยอดจากรากฐานของสังคมวัฒนธรรมไทยมีทุนเดิมที่เป็น
ยกย่องและยอมรับทั่วโลก คือความมีน้ําใจ การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
15.2) การรองรั บ สั งคมสู งวั ยเชิ งรุก โดยการเตรี ย มคนและสั งคมเชิ งรุ ก ให้ ค น
ทุกช่วงวัยตระหนัก มีความรอบรู้ และความพร้อมรองรับ การเป็นสังคมสูงวัยทุกมิติ ทั้งในมิติเศรษฐกิจ
สังคม สุขภาพ และสภาพแวดล้อม ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเป็นพลังสังคมด้วยการถ่ายทอดประสบการณ์ และ
ภู มิปั ญ ญาให้ กั บ ประชากรรุ่ น อื่ น ๆ และส่ งเสริ มการปรับ เปลี่ยนมุ ม มองและทั ศ นคติ ของสั งคมที่ มี ต่ อ
การปฏิบัติกับผู้สูงอายุ
16) แผนแม่บทด้านเศรษฐกิจฐานราก
16.1) การยกระดับศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจโดยการเพิ่มองค์ความรู้
และทักษะในการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจของเกษตรกร แรงงานทั่วไป และกลุ่มประชากรที่มีรายได้น้อย
และไม่มั่นคงให้เป็นผู้ประกอบการ การบริหารจัดการหนี้สิน ครอบคลุมทั้งหนี้ในระบบและนอกระบบเพื่อ
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การแก้ไขปัญหาหนี้สินอย่างยั่งยืน การใช้ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมมายกระดับห่วงโซ่อุปทานให้เป็น
ห่วงโซ่คุณค่าที่สามารถก่อให้เกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชนได้อย่างเป็นธรรม
16.2) การสร้างสภาพแวดล้อมและกลไกที่ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
โดยส่งเสริมการรวมกลุ่มในรูปแบบที่มีโครงสร้างกระจายรายได้ ทั้งวิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ และวิสาหกิจ
เพื่อสังคม การพัฒนาช่องทางการตลาดและเครือข่าย เพื่อให้เกิดการจัดการกลไกการตลาดครบวงจรใน
รูปแบบการค้าที่เป็นธรรม รวมถึงการมีกติกาให้เกิดโครงสร้างกระจายรายได้ให้กับเศรษฐกิจชุมชนได้อย่าง
เป็นรูปธรรม การส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งทุนและทรัพยากรต่าง ๆ ที่จําเป็น และการบริหารจัดการกลไก
ต่าง ๆ เพื่อให้เศรษฐกิจชุมชนมีทุนในการพัฒนาการสินค้าและยกระดับเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ
17) แผนแม่บทด้านความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม
17.1) การคุ้มครองทางสังคมขั้นพื้นฐานและหลักประกันทางเศรษฐกิจ สังคม และ
สุขภาพ โดยเน้นการขยายความคุ้มครองทางสังคมขั้นต่ําให้ทุกชีวิต โดยเป็นสวัสดิการที่ทุกภาคส่วนร่วมกัน
รับผิดชอบ สร้างระบบคุ้มครองและป้องกันแบบถ้วนหน้า และพัฒนาระบบหลักประกันทางสังคมด้าน
สุขภาพและเศรษฐกิจให้มีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า ครอบคลุมอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมยกระดับกลไก
การดูแลคุ้มครองสวัสดิภาพของผู้ใช้แรงงาน ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล คุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับสินค้า
และบริการที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน
17.2) มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้ าหมายเพื่ อแก้ปั ญหาเฉพาะกลุ่มโดยพั ฒ นา
มาตรการและกลไกสนับสนุนช่วยเหลือประชาชนในกลุ่มเปราะบาง มีความเสี่ยงสูง และมีความสามารถใน
การปรับตัวต่ํา เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรของรัฐในการแก้ปัญหาให้ตรงจุดและตรงกับกลุ่ม
ที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างแท้จริงและเหมาะสม
18) แผนแม่บทด้านการเติบโตอย่างยั่งยืน
18.1) การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียวโดยการปราบปราม
การบุกรุกทําลายเพื่อปกป้องรักษาทรัพยากรป่าไม้ บริหารจัดการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ รักษาและ
เพิ่มพื้นที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการใช้ประโยชน์พื้นที่ต้นน้ําที่เหมาะสมและไม่เกิดผล
กระทบ ส่งเสริมการปลูกป่าและไม้เศรษฐกิจและอุตสาหกรรมจากป่าปลูกแบบครบวงจร การสร้างและ
พัฒนาพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจและการเรียนรู้ทางธรรมชาติในเขตชุมชนเมืองและชนบท
18.2) การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล โดยมุ่งเน้นการ
แก้ไขปั ญ หาสิ่งแวดล้อมทางทะเล จัดให้มีพื้ นที่ คุ้มครองทางทะเลในรูป แบบต่างๆ ควบคุมและยกเลิ ก
เครื่องมือประมงแบบทําลายล้าง ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนและประชาชนในพื้นที่ พัฒนากลไก
คุ้มครองสัตว์ที่มีความสําคัญต่อระบบนิเวศ การท่องเที่ยว และการอนุรักษ์ที่มีมาตรฐานระดับสากล
18.3) การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศโดย
กําหนดเป้าหมายและแนวทางการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในระยะยาวที่สอดคล้องกับการพัฒนาใน
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มิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางเพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน
ด้านการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพพัฒนาระบบการรายงานข้อมูลและระบบ
ติดตามประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกที่ครอบคลุมทุกสาขา โดยมีความเชื่อมโยงของเครือข่ายข้อมูลใน
ทุ กภาคส่ วนดํ าเนิ น งานตามแนวทางการลดก๊ าซเรือนกระจกในสาขาพลั งงานและขนส่ ง กระบวนการ
อุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์ และการจัดการของเสียการปรับปรุงการบริหารจัดการพิบัติภัยทั้งระบบ
โดยคํานึงถึงปัจจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระยะยาว
18.4) การจัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตรทั้ง
ระบบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและค่ามาตรฐานสากล โดยปรับปรุงมาตรฐานสิ่งแวดล้อมของประเทศ
ตามมาตรฐานสากลบั งคั บ ใช้ ม าตรฐานสิ่ งแวดล้ อ ม เช่ น ด้ านดิ น น้ํ าอากาศ ป่ าไม้ สั ต ว์ป่ า และความ
หลากหลายทางชีวภาพกับทุกภาคส่วนอย่างเคร่งครัดพัฒนามาตรฐานและระบบจัดการมลพิษกําเนิดใหม่
พร้อมทั้งขจัดมลพิษและแก้ไขฟื้นฟูผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อลดมลพิษและผลกระทบสิ่งแวดล้อมกําหนด
เป้าหมายการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง ด้วยเป้าหมายการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน และ
กําหนดกลไกกํากับดูแลการจัดการขยะและมลพิษ อย่างเป็น ระบบทั้งประเทศครอบคลุมถึงการบริหาร
จัดการสารเคมีในภาคเกษตรอย่างครบวงจรการผลิตและการนําเข้าสารเคมีป้องกันและกําจัดศัตรูพืชมาใช้
ในประเทศไทย
18.5) การยกระดับ กระบวนทัศน์ด้านทรัพ ยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเพื่ อ
กําหนดอนาคตประเทศโดยส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพ
ชีวิตที่ ดีของคนไทย พั ฒ นาเครื่องมือ กลไกและระบบยุติธรรม และระบบประชาธิป ไตยสิ่งแวดล้อมจัด
โครงสร้างเชิงสถาบัน เพื่อจัดการประเด็นร่วมด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่
สํ า คั ญ พั ฒ นาและดํ า เนิ น โครงการที่ ย กระดั บ กระบวนทั ศ น์ เพื่ อ กํ า หนดอนาคตประเทศด้ า น
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมบนหลักของการมีส่วนร่วมและธรรมาภิบาล
19) แผนแม่บทด้านการบริหารจัดการน้ําทั้งระบบ
19.1) การพัฒนาการจัดการน้ําเชิงลุ่มน้ําเชิงระบบเพื่อเพิ่มความมั่นคงด้านน้ําของ
ประเทศโดยยกระดับระบบน้ําสะอาดและการดูแลระบบน้ําในชุมชนชนบทการเพิ่มระดับความมั่นคงด้านน้ํา
เพื่อสิ่งแวดล้อมโดยอนุรักษ์แหล่งน้ําธรรมชาติ แม่น้ําคูคลอง ปรับปรุงคุณภาพน้ํา และพัฒนาพื้นที่ริมลําน้ํา
หลักเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและการท่องเที่ยวการปรับปรุงระบบเตือนภัย การปรับปรุงมาตรการเชิง
โครงสร้างและไม่ใช้โครงสร้าง บรรเทาภัยพิบัติทางน้ําแบบบูรณาการพัฒนาระบบน้ําชุมชนเพื่อเกษตรยังชีพ
นอกเขตชลประทานยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการน้ําเชิงลุ่มน้ําโดยจัดกฎ ระเบียบ องค์กร
จัดทําแผนการพัฒนาระบบน้ํา ในพื้นที่สําคัญการพัฒนาและดําเนินการโครงการทั้งด้านจัดหาและความ
ต้องการพัฒนาความสามารถของทรัพยากรมนุษย์และองค์กรผู้ใช้น้ํา และการติดต่อพัฒนาโครงการระหว่าง
ประเทศ
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19.2) เพิ่มผลิตภาพของน้ําทั้งระบบในการใช้น้ําอย่างประหยัด รู้คุณค่า และสร้าง
มูลค่าเพิ่มจากการใช้น้ําให้ทัดเทียมกับระดับสากลโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการออกแบบระบบน้ําเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ําพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการวางแผน ติดตามและประเมินผลเพิ่ม
ระดับความมั่นคงด้านน้ําเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจโดยบูรณาการการพัฒนาระบบประปาเมืองระบบน้ําแบบ
บูรณการและครบวงจร ในพื้นที่พัฒนาเกษตร อุตสาหกรรม ท่องเที่ยว
19.3) การอนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ําลําคลองและแหล่งน้ําธรรมชาติทั่วประเทศโดย
การวางแผนการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ําบนพื้นฐานของการรักษาสมดุลนิเวศ การส่งเสริมกลไกการมีส่วน
ร่วม ในการบริหารการจัดการอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ํา คู คลองและแหล่งน้ําธรรมชาติมีโครงข่ายการสัญจร
ทางน้ําที่สะดวก ปลอดภัย ประหยัดและมีประสิทธิภาพ การส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชน องค์กรเอกชน
เอกชน มีความรู้ความเข้าใจ ความตระหนักต่อคุณค่าและความสําคัญของแม่น้ําคูคลอง
20)แผนแม่บทด้านการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
20.1) การพัฒนาบริการประชาชน โดยการนําเทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม
มาประยุกต์ใช้ในการให้บริการประชาชน
20.2) การบริหารจัดการการเงินการคลัง
20.3) การปรับสมดุลภาครัฐ โดยให้ภาคส่วนอื่นสามารถเข้ามาแบ่งเบาภาระใน
การแก้ ไขและตอบสนองความต้องการของตัวเองในพื้ น ที่ และมี ส่วนร่วมในการตัดสิน ใจเพื่ อก่อให้ เกิ ด
บริการสาธารณะเพื่อประชาชน
20.4) การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐโดยพัฒนาระบบฐานข้อมูลภาครัฐและ
การนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์ในการบริหารการตัดสินใจและการบริการที่เป็นเลิศ
การเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนและภาคประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารภาครัฐ เพื่อเพิ่มโอกาสในการแข่งขัน
และประโยชน์ในการใช้ชีวิตการสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
21) แผนแม่บทด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
21.1) การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบโดยปรับพฤติกรรมกลุ่มเด็กและ
เยาวชน เน้ น การปลู กฝังและหล่ อ หลอมให้ มี จิต สานึ กและพฤติ กรรมยึ ด มั่ น ในความซื่ อ สั ต ย์ สุ จริต ผ่ าน
หลั กสู ต รการศึ กษาภาคบั งคั บ ทั้ งทฤษฎี แ ละปฏิ บั ติ ตั้ งแต่ ป ฐมวั ยจนถึ งอุ ด มศึ ก ษาปรั บ พฤติ กรรมกลุ่ ม
ประชาชนทั่วไป เน้นการสร้างวัฒนธรรมและพฤติกรรมสุจริต ควบคู่กับส่งเสริมการมีส่วนร่วมต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ ส่งเสริมการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ
รัฐ พร้อมกับสร้างจิตสานึกและค่านิยมของบุคลากรในการต่อต้านการทุจริตสนับสนุนการมีส่วนร่วมเป็น
เครือ ข่ ายเฝ้ าระวัง สอดส่ อ ง และแจ้ งเบาะแสการทุ จริ ต และมี มาตรการสนั บ สนุ น และคุ้ มครองผู้ แจ้ ง
เบาะแสพัฒนาและยกระดับการมีจริยธรรมของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองในการทําตนเป็นแบบอย่างที่ดี
มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม ส่งเสริมให้มีการกํากับจริยธรรมภายใน
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พรรคการเมืองอย่างเข้มข้นพัฒนานวัตกรรมในการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐที่เหมาะสมกับ
บริบท สภาพปัญหา และพลวัตการทุจริตของแต่ละหน่วยงานส่งเสริมสนับสนุนให้มีการใช้เครื่องมือและ
มาตรการเพื่ อสร้างความโปร่งใส ตรวจสอบได้ เพิ่ มโทษตัดสินคดีที่มีความรวดเร็ว เด็ดขาด เพื่อให้การ
กระทําการทุจริตเป็นสิ่งที่ “ได้” ไม่คุ้ม “เสีย”
21.2) การปราบปรามการทุ จริตโดยการเพิ่ มประสิ ท ธิภาพการดําเนิ น งานของ
กระบวนการและกลไกที่เกี่ยวข้องในการปราบปรามการทุจริต ปรับปรุงกฎหมายและตรากฎหมายใหม่เพื่อ
สนับสนุนให้การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ปรับกระบวนการทํางานด้านการปราบปราม
การทุจริตเข้าสู่ระบบดิจิทัลการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูลที่สนับสนุนการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ซึ่งรวมถึงการเชื่อมโยงระบบข้อมูลเรื่องร้องเรียนระหว่างหน่วยงานพัฒนาและ
เชื่อมโยงฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินที่ทันสมัย การจัดทําระบบฐานข้อมูล องค์
ความรู้ด้านการปราบปรามการทุจริตพัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสหวิทยาการของเจ้าหน้าที่ใน
กระบวนการปราบปรามการทุจริตพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน องค์กรต่อต้าน การทุจริตและ
องค์กรเอกชนในระดับนานาชาติ
22) แผนแม่บทด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
22.1) การพัฒนากฎหมายโดยปรับปรุง แก้ไข ยกเลิกกฎหมายให้มีเท่าที่จําเป็น
และสอดคล้องบริบทและไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศนําเทคโนโลยีดิจิทัล นวัตกรรมทางด้าน
กฎหมายมาประยุกต์ใช้ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม บูรณาการเชื่อมโยง
กฎหมายทุ ก ลํ าดั บ ชั้ น ให้ เชื่ อ มโยงกั น อย่ า งเป็ น เอกภาพ ไม่ ขั ด กั น และมี ก ารนํ ากฎหมายไปใช้ อ ย่ างมี
ประสิทธิภาพ
22.2) กระบวนการยุติธรรม โดยอํานวยความยุติธรรมให้ เป็น ไปอย่างเสมอภาค
โปร่งใส เป็นธรรม ทั่วถึง และปราศจากการเลือกปฏิบัติ บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการ
ยุติธรรมให้ดําเนินงานสอดประสานกันอย่างเป็นองคาพยพเพื่อให้สามารถจัดการกับข้อขัดแย้งกรณีพิพาท
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
23) แผนแม่บทด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
23.1) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านเศรษฐกิจโดยวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมที่
ตอบโจทย์ความต้องการของประเทศพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมและบริการที่
สามารถใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้จริงและส่งเสริมให้ภาคเอกชนมีบทบาทนํา การสร้างเครือข่ายร่วมกับ
ภาคการศึ กษาทั้ งในระดั บประเทศและนานาชาติ พั ฒ นามาตรฐาน คุณ ภาพ และการบริการวิเคราะห์
ทดสอบที่เป็นที่ยอมรับตามข้อตกลงระหว่างประเทศ
23.2) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านสังคม โดยวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมที่
เป็ น เครื่อ งมื อ ในการขับ เคลื่อ นสั งคมไทย ยกระดั บ คุณ ภาพชี วิตของประชาชนทุ กกลุ่ม ทั้ งด้ านสุ ขภาพ
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การศึกษา และการเข้าถึงบริการและสวัสดิการของรัฐเตรียมความพร้อมของประชาชนไทยเพื่ อรองรับ
กระแสโลกาภิวัตน์ของวัฒนธรรมโลกที่รวดเร็วขึ้นในยุคดิจิทัลและการเข้าสู่สังคมสูงวัยพัฒนาแรงงานทักษะ
สู ง และเฉพาะทาง การยกระดั บ แรงงานทั ก ษะต่ํ า การแก้ ปั ญ หาความเหลื่ อ มล้ํ า ในสั ง คมเพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพการทํางานของภาครัฐให้เข้ากับการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในยุคดิจิทัล
23.3) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม
23.4) การวิจัยและพั ฒ นานวัตกรรมด้ านองค์ความรู้พื้ น ฐาน โดยเน้นการวิจัยที่
สร้างองค์ความรู้พื้นฐานเพื่อการสะสมองค์ความรู้ การต่อยอดไปสู่การประยุกต์ใช้องค์ความรู้ และการต่อ
ยอดไปสู่น วัตกรรมทางเศรษฐกิจหรือนวัตกรรมทางสังคม การสร้างนวัตกรรมเพื่ อให้ภาคอุตสาหกรรม
สามารถไปใช้ประโยชน์โดยตรง ผ่านการสร้างและพัฒนาเทคโนโลยีฐาน ด้านปัจจัยสนับสนุนในการวิจัย
และพัฒนานวัตกรรม
2.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จและสั งคมแห่ งชาติ ฉบั บ ที่ 12 ได้ ยึด วิสัยทั ศของยุ ท ธศาสตร์ ชาติ 20 ปี
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพั ฒ นาแล้ว ด้วยการพั ฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
แนวทางการพัฒนา ได้แก่ การปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรมมีวินัย มีจิตสาธารณะ
และพมีฤติกรรมที่พึงประสงค์ การพัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้และความสามารถในการดํารงชีวิต
อย่างมีคุณค่า การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต การลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและ
ให้ทุกภาคส่วนคํานึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสุขภาพภาครัฐ
ปรับระบบการเงินการคลัง ด้านสุขภาพ พัฒนาระบบการดูแลและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับ
สังคมสูงวัย และผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง
2) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม
แนวทางการพั ฒ นา ได้ แ ก่ การเพิ่ ม โอกาสให้ กับ กลุ่ ม เป้ า หมายประชากรร้ อ ยละ ๔๐ ที่ มี รายได้ ต่ํ าสุ ด
สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐและมีอาชีพ การกระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา
สาธารณสุข และสวัสดิการที่มีคุณภาพให้ครอบคลุมและทั่วถึง การเสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน การสร้างความเข้มแข็งการเงินฐานรากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ชุมชน
สามารถพึ่งพาตนเองได้และมีสิทธิในการจัดการทุนที่ดินและทรัพยากร
3) ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
แนวทางการพัฒนา ได้แก่ การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวมทั้งในด้านการคลัง การเสริมสร้างและพัฒนา
ขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ มุ่งเน้นการสร้างความเชื่อมโยงของห่วงโซ่
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มูลค่าระหว่างภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ และการค้าการลงทุน ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและ
อาหารเข้าสู่ระบบมาตรฐาน ต่อยอดความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพปัจจุบันเพื่อยกระดับไปสู่
อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง วางอนาคตรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรม เสริมสร้างขีดความสามารถ
การแข่งขันในเชิงธุรกิจของภาคบริการ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบเพื่อส่งเสริมการค้าที่เป็น
ธรรมและอํานวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุน
4) ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
แนวทางการพั ฒ นา ได้ แ ก่ การรั ก ษาฟื้ น ฟู ท รั พ ยากรธรรมชาติ สร้ า งสมดุ ล ของการอนุ รั ก ษ์ และใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําเพื่อให้เกิดความ
มั่นคง สมดุล และยั่งยืน การส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การสนับสนุนการลด
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การ
บริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแก้ไขปัญหา
ความขัดแย้งทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่าง
ประเทศ
5) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่ง
คั่งและยั่งยืน
แนวทางการพัฒนา ได้แก่ การรักษาความมั่นคงภายใน เพื่อให้เกิดความสงบในสังคมและธํารงไว้ซึ่งสถาบัน
หลักของชาติ การพั ฒ นาเสริมสร้างศักยภาพการป้ องกัน ประเทศเพื่ อเตรียมความพร้อมการรับ มือภั ย
คุกคามทั้งการทหารและภัยคุกคามอื่นๆ การส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศด้านความมั่นคง เพื่ อ
บูรณาการความร่วมมือกับมิตรประเทศเพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการป้องกันภัยคุกคาม
ข้ามชาติ การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเพื่อคงไว้ซึ่งอํานาจอธิปไตยและสิทธิ
อธิป ไตยในเขตทะเล การบริห ารจัดการความมั่ นคง เพื่ อการพั ฒ นาให้ เกิ ดความสอดคล้ องกั นระหว่าง
แผนงานที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงการพัฒนาภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
6) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ
และธรรมาภิบาลในสังคมไทย
แนวทางการพั ฒ นา ได้ แก่ การปรับ ปรุงโครงสร้างหน่ วยงาน บทบาท ภารกิ จ และ
คุณภาพบุคลากรภาครัฐให้มีความโปร่งใส ทันสมัยคล่องตัวมีขนาดที่เหมาะสมเกิดความคุ้มค่าการปรับปรุง
กระบวนการงบประมาณ และสร้ า งกลไกในการติ ด ตามตรวจสอบการเงิ น การคลั ง ภาครั ฐ การเพิ่ ม
ประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานสากล การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ การ
ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัยเป็นธรรมและสอดคล้องกับข้อบังคับสากลหรือ
ข้อตกลงระหว่างประเทศ
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7) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
แนวทางการพัฒนา ได้แก่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านขนส่ง สนับสนุน การพัฒนาระบบขนส่ง การ
พัฒนาระบบ โลจิสติกส์ การพัฒนาด้านพลังงาน การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล การพัฒนาระบบน้ําประปา
8) ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
แนวทางการพัฒนา ได้แก่เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
และเชิงสังคม การพัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี การพัฒนาสภาวะแวดล้อม
ของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ด้านบุคลากรวิจัย
9) ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒ นา ได้แก่ การพั ฒ นาภาคเพื่ อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้ กระจายอย่างทั่ วถึง พั ฒ นา
ภาคเหนือให้เป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง พัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้หลุดพ้นจากความ
ยากจนสู่เป้าหมายการพึ่งตนเอง พัฒนาภาคกลางเป็นฐานเศรษฐกิจชั้นนําพัฒนาภาคใต้เป็นฐานการสร้าง
รายได้ที่หลากหลาย การพัฒนาเมืองโดยพัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่
ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองอย่างมีบูรณาการภายใต้การมีส่วนร่วมของส่วนกลาง ส่วนท้องถิ่นภาค
ประชาสังคม และภาคเอกชน พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ อาทิ
พัฒนาฟื้นฟูพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกให้เป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมหลักของประเทศที่ขยาย
ตัวอย่างมีสมดุล มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดน
เป็นประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนและเกิดผลที่เป็นรูปธรรม
10) ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา
แนวทางการพัฒนา ได้แก่ การขยายความร่วมมือทางการค้าและการลงทุนกับมิตรประเทศ และแสวงหา
ตลาดใหม่สําหรับสินค้าและบริการของไทย พัฒนาความเชื่อมโยงด้านการคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์ และ
โทรคมนาคมในกรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคภายใต้แผนงาน GMS, ACMECS, IMT-GT, BIMSTEC ,และ
JDS และภูมิภาคอาเซียนเพื่ออํานวยความสะดวกและลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ พัฒนาและส่งเสริมให้ไทย
เป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การบริการ และการลงทุนที่โดดเด่นในภูมิภาค ส่งเสริมการลงทุนไทยใน
ต่างประเทศของผู้ประกอบการไทย เปิ ดประตูการค้าและพัฒ นาความร่วมมือกับประเทศเพื่ อนบ้านใน
ลักษณะหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ทั้งในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคที่มีความเสมอภาคกัน สร้างความเป็น
หุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศ ในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ เข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ โดยมีบทบาทที่สร้างสรรค์ การส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติในการสร้าง
ความมั่นคงในทุกด้านที่เกี่ยวกับเรื่องความอยู่ดีมีสุขของประชาชน การบูรณาการภารกิจด้านความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ และด้านการต่างประเทศ
2.2.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)
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การพัฒนาประเทศให้หลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางและก้าวสู่ประเทศ
ที่ มีรายได้สูง จําเป็ น ต้ องปรับ โครงสร้างอุ ตสาหกรรมอัน เป็ น กลไกหลั กในการขับ เคลื่ อนเศรษฐกิจของ
ประเทศ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิต และเป็นอุตสาหกรรมที่มี
การพัฒนาในด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมต่างๆ โดยมียุทธศาสตร์สําคัญดังนี้
1) ยุ ท ธศาสตร์ก ารปฏิ รูป ภาคอุตสาหกรรมไทยสู่ อุต สาหกรรมที่ ขั บ เคลื่ อนด้ ว ย
ปัญญา
แนวทางการพัฒนา ได้แก่ การยกระดับผลิตภาพ มาตรฐาน และนวัตกรรมโดยการ
ยกระดับมาตรฐาน (Standard) การเพิ่มผลิตภาพในการผลิต (Productivity) และการขับเคลื่อนนวัตกรรม
(Innovation) การส่งเสริมการพัฒ นาอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Growth) และการ
สร้ า งการเติ บ โตของวิ ส าหกิ จ ด้ า นความคิ ด สร้ า งสรรค์ แ ละด้ า นวั ฒ นธรรม (Cultural& Creative)การ
เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากและสังคมผู้ประกอบการโดยพัฒนาผู้ประกอบการในทุกระดับ ตั้งแต่วิสาหกิจ
ชุมชน (Innovation Driven Enterprise: IDE) วิสาหกิจเกิดใหม่ (Startup) วิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่ อ ม (Small and Medium Enterprises: SMEs) ตลอดจนวิ ส าหกิ จ ขนาดใหญ่ (Large Enterprises:
LEs) โดยส่ ง เสริ ม ผู้ ป ระกอบการทุ ก ระดั บ ในการใช้ น วั ต กรรมในการประกอบธุ ร กิ จ การส่ งเสริ ม การ
รวมกลุ่มคลัสเตอร์อุตสาหกรรมโดยการบูรณาการการทํางานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
ต่าง ๆ ในการพัฒนาอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืน
2)ยุ ท ธศาสตร์ ก ารปฏิ รู ป นิ เวศอุ ต สาหกรรมรองรั บ อุ ต สาหกรรมที่ ขั บ เคลื่ อ น
ด้วยปัญญา
แนวทางการพัฒ นา ได้ แก่ ปฏิ รูปองค์กรภาครัฐให้ยืดหยุ่น ต่ อการเปลี่ ยนแปลงโดย
ปรับปรุงระบบบริหารจัดการภาครัฐและปรับเปลี่ยนจากหน่วยงานกํากับดูแล (Regulator)เป็นหน่วยงานที่
อํ า นวยความสะดวก (Facilitator) ปรั บ ปรุ ง กระบวนการจั ด ตั้ ง และยุ บ หน่ ว ยงานรั ฐ ให้ ง่า ยขึ้ น และ
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างหน่วยงานตามบทบาทหน้าที่ (Functional Based) เป็นหน่วยงานเพื่อดําเนินภารกิจ
ตามวาระต่าง ๆ (Agenda Based)พั ฒ นาโครงสร้างพื้ นฐานเพื่ อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมโดย
เตรี ย มการด้ านระบบนิ เวศอุ ต สาหกรรมให้ เอื้ อ ต่ อ อุ ต สาหกรรมที่ ใช้ เทคโนโลยี ชั้ น สู ง โดยการพั ฒ นา
โครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ เพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรม ซึ่งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสามารถ
แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ โครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ (Physical Infrastructure) และโครงสร้าง
พื้ น ฐานด้ า นดิ จิ ทั ล (DigitalInfrastructure)พั ฒ นาทั ก ษะองค์ ค วามรู้ ข องบุ ค ลากร เพื่ อ รองรั บ การ
เปลี่ยนแปลงโดยพัฒนาทักษะและองค์ความรู้บุคลากรในภาคส่วนต่างๆ ทั้งแรงงานในภาคอุตสาหกรรม
ผู้ประกอบการ และบุคลากรภาครัฐที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยี สามารถก้าวทันต่อเทคโนโลยี
ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว พร้อมทั้งการสร้างบุคลากรด้านเทคโนโลยีที่มีความสามารถในการวิจัยและ
คิดค้นนวัตกรรมต่าง ๆ ที่มีอัตรากําลังเพียงพอต่อการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมในรูปแบบใหม่ เพื่อเป็นแรง
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ขับเคลื่อนในการพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศต่อไปในอนาคต โดยมีแนวทางในการพัฒนาทักษะและองค์
ความรู้ของบุคลากรในภาคส่วนต่าง ๆ
3) ยุทธศาสตร์การเชื่อมโยงอุตสาหกรรมไทยกับเศรษฐกิจโลก
แนวทางการพัฒนา ได้แก่ การส่งเสริมอุตสาหกรรมไทยเชื่อมโยงห่วงโซ่การผลิตของโลกโดยการส่งเสริม
อุตสาหกรรมของประเทศไทยให้สามารถเข้าเป็นส่วนหนึ่งในห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมหลักต่าง ๆ ของ
โลก โดยมุ่งเน้นการเชื่อมโยงผู้ผลิตของไทยกับผู้ผลิตชั้นนําของโลก และสร้างบทบาทในการเป็นผู้บริหาร
จัดการห่วงโซ่การผลิตระดับโลกในสาขาอุตสาหกรรมที่สําคัญและไทยมีศักยภาพ ด้วยการให้ข้อมูลเชิงลึก
แก่ผู้ประกอบการที่เพียงพอกับการสร้างเครือข่ายหาพันธมิตร และการลงทุนในต่างประเทศอย่างเป็นระบบ
สนับสนุนและอํานวยความสะดวกการค้าการลงทุนในต่างประเทศโดยกลไกภาครัฐอย่างบูรณาการ ให้สิทธิ
การหักลดหย่อนภาษีธุรกิจ การสนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ํา รวมถึงการพัฒนาความร่วมมือด้านการพัฒนา
เศรษฐกิ จและเทคโนโลยี กั บ กลุ่ มสาขาอุ ต สาหกรรม หรื อ ธุรกิ จ ในประเทศเป้ า หมายสร้า งภาพลั กษณ์
อุตสาหกรรมไทยให้เป็นที่รู้จัก และเชื่อมโยงระบบการมาตรฐานไทยเข้าสู่ระบบการมาตรฐานโลก เชื่อมโยง
การผลิตและการตลาดสู่สากลด้ วยดิ จิทั ลโดยเพิ่ มการติ ดต่ อสื่ อสารด้วยระบบออนไลน์ และเพิ่ มการทํ า
การตลาดดิจิทัลสู่สากล และการพัฒนาระบบธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ส่งเสริมการลงทุนขยายฐานการผลิตใน
และนอกประเทศโดยการส่งเสริมการลงทุนในประเทศ พัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการค้าและการ
ลงทุน ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการและนักลงทุนจากต่างชาติเข้ามาลงทุน และตั้งฐานการผลิตในประเทศไทย
และการส่งเสริมการลงทุ น ขยายฐานการผลิตในต่ างประเทศ โดยการส่ งเสริมให้ ผู้ป ระกอบการไทยที่ มี
ศักยภาพขยายการลงทุนและขยายฐานการผลิตไปยังตลาดต่างประเทศ
2.2.4)แผนพัฒ นาการเกษตรในช่วงแผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560 - 2564)
กรอบแนวคิดเพื่อให้เกษตรกรมีข้อมูลข่าวสารและความรู้ความสามารถ รู้เท่าทันสถาน
การณ์ พึ่ งพาตนเองได้ และสถาบั น เกษตรกรเป็นกลไกหลักขับ เคลื่อนภาคการเกษตรด้วยหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชา สินค้าเกษตรมีคุณภาพ มาตรฐานความปลอดภัยภาคการเกษตร
เติบโตอย่างยั่งยืนด้วยงานวิจัย เทคโนโลยีนวัตกรรม สามารถประยุกต์กับองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
และพื้นที่เกษตรมีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ และปรับเปลี่ยนการผลิตให้เหมาะสมกับศักยภาพ
พื้นที่ ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยกําหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาดังนี้
1) ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร
แนวทางการพัฒนา ได้แก่ ขยายผลการทําการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเสริมสร้าง
ความภาคภูมิใจและความมั่นคงในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมส่งเสริมการทําเกษตรกรรมยั่งยืนให้เห็น
ผลในทางปฏิ บั ติพั ฒ นาองค์ความรู้ของเกษตรกรสู่ เกษตรกรมื ออาชี พสร้างความเข้ มแข็งและเชื่ อมโยง
เครือข่ายของเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร
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2)ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร
แนวทางการพัฒนา ได้แก่ ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานรองรับความต้องการของ
ตลาด ส่งเสริมการบริหารจัดการโซ่อุปทานสินค้าเกษตรเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรจัดตั้งศูนย์กลางและพัฒนา
ระบบตลาดสินค้าเกษตร เสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืน สนับ สนุ นความร่วมมือระหว่าง
ภาครัฐ และเอกชน (Public Private Partnership: PPP)สนับสนุนการจัดการความเสี่ยงที่จะกระทบต่อ
พืชผลทางการเกษตรส่งเสริมการค้าชายแดน การพั ฒนาเขตเศรษฐกิจพิ เศษ และความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ
3) ยุทธศาสตร์การเพิ่มความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยี
และนวัตกรรม
แนวทางการพัฒนา ได้แก่ ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ด้านการเกษตรพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและเชื่อมโยงข้อมูลอย่างเป็นระบบส่งเสริมการนํา
งานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์
4) ยุทธศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและ
ยั่งยืน
แนวทางการพัฒนา ได้แก่ฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรการเกษตรการบริหารจัดการ
ทรัพยากรการเกษตรส่งเสริมการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา บริหารจัดการ
พื้นที่ทํากินทางการเกษตรสร้างภูมิคุ้มกันทางการเกษตรต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
5)ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
แนวทางการพัฒนา ได้แก่ พัฒนาบุคลากรการเกษตรภาครัฐ ปรับปรุงโครงสร้างส่วน
ราชการ และกระบวนการทํางานปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร

2.2.5) แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560 – 2564)
แผนพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วแห่ ง ชาติ ฉ บั บ ที่ 2(พ.ศ. 2560 – 2564) เป็ น การวางแผน
พัฒนาการท่องเที่ยวในระยะ 5 ปีแรก โดยมียุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ดังนี้
1) ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาคุ ณ ภาพแหล่ ง ท่ องเที่ ย ว สิ น ค้ าและบริ ก ารด้ านการ
ท่องเที่ยวให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน
แนวทางการพัฒนา ได้แก่ พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว สินค้าและบริการทุกรูปเเบ
บอย่างมีมาตรฐานโดยส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวทั้งระบบ เสริมสร้าง
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พัฒนาและปรับปรุงมาตรฐานด้านการท่องเที่ยวและบริการให้ครอบคลุมทุกรูปแบบ การพัฒนาคุณภาพ
สิ น ค้ า และบริ ก ารด้ านการท่ อ งเที่ ย วอย่ างมี ม าตรฐานสอดรั บ กั บ การพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วอย่ างยั่ งยื น
ครอบคลุมทั้งระบบและอุตสาหกรรมภาคบริการที่เกี่ยวเนื่อง และส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขัน
ด้านธุรกิจการถ่ายทําภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย ทั้งภาคผลิต ภาคบริการ และกิจการที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนการเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับด้านการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพในระดับสากลพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว สินค้าและบริการอย่างยั่งยืนโดยส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนทั้งในเชิงอัตลักษณ์ท้องถิ่น วัฒนธรรมประเพณีและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมนวัตกรรมด้านการพัฒนาสินค้าและบริการด้าน
การท่องเที่ยว การสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรท่องเที่ยว และการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนโดย
การให้ความรู้และการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องสร้างสมดุลในแหล่งท่องเที่ยว สินค้าและบริการ ทั้งในเชิง
พื้นที่ เชิงเวลา ฤดูกาล และรูปแบบการท่องเที่ยวโดยการพัฒนาการท่องเที่ยวในเมืองรอง การพัฒนาการ
ท่องเที่ยวในชนบท การพัฒนาสินค้าและบริการที่โดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่น และการ
ส่งเสริมความสมดุล เชิงเวลาและฤดูกาลในการท่องเที่ยว การสนับสนุนภาคเอกชนในการลงทุนในแหล่ง
ท่องเที่ยวใหม่
2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวก เพื่อรองรับ
การขยายตัวของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวพัฒนาระบบโลจิสติกส์ด้านการท่องเที่ยว
แนวทางการพัฒนา ได้แก่พัฒนาระบบโลจิสติกส์ด้านการท่องเที่ยวโดยการพัฒนาระบบการ
คมนาคมขนส่งในการเดินทางเข้าสู่ประเทศทั้งทางบก ทางน้ํา และทางอากาศพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวก
ด้านการท่องเที่ยวโดยการปรับปรุงระบบการตรวจคนเข้าเมือง ปรับปรุง และอํานวยความสะดวกในการ
เดินทางผ่านแดน ปรับปรุงป้ายบอกทางและป้ายสัญลักษณ์ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน จัดทําแผนที่ท่องเที่ยว
ให้ครอบคลุมทุกแหล่ง เพิ่มจุดบริการ Free - WiFiในแหล่งท่องเที่ยว จัดทําระบบบัตรโดยสารเดียวที่ใช้ได้
กับทุกช่องทางการเดินทาง พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อรองรับการท่องเที่ยวที่ปราศจากอุปสรรค
สําหรับคนทั้งมวล (Tourism for All) และพัฒนาแอปพลิเคชันที่อํานวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวพัฒนา
ระบบความปลอดภัยและสุขอนามัยในแหล่งท่องเที่ยวโดยการสนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อป้องกัน
และช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ได้แก่ กล้องวงจรปิด เครื่องแปลภาษา การติดตั้งไฟในสถานที่ท่องเที่ยวอุปกรณ์
ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวเบื้องต้น จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ท่องเที่ยวส่งเสริม
สุขอนามัยในแหล่งท่องเที่ยว เช่น ปรับปรุงสุขาสาธารณะ การจัดการขยะและระบบบําบัดน้ําเสียในแหล่ง
ท่องเที่ยว
3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว และสนับสนุนการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการพัฒนาการท่องเที่ยว
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แนวทางการพั ฒ นา ได้ แ ก่ พั ฒ นาศั กยภาพบุ ค ลากรด้ านการท่ อ งเที่ ย วทั้ งระบบให้ มี ขี ด
ความสามารถในการแข่งขัน สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและเพียงพอต่อความต้องการของตลาดโดยการ
ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง
กั บ การพั ฒ นาบุ ค ลากรด้ า นการท่ อ งเที่ ย วที่ ส อดคล้ อ งความต้ อ งการตลาดแรงงาน สร้ า งแรงจู งใจให้
ผู้ประกอบการสนับสนุนบุคลากรให้มีสมรรถนะขั้นพื้นฐานตามตําแหน่งงาน และได้รับการฝึกอบรมที่ได้
มาตรฐานสากลส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวและได้รับประโยชน์
จากการท่องเที่ ยว โดยการส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจด้านการท่ องเที่ ยวและการบริหาร
จัดการการท่องเที่ยว การเปิดโอกาสให้ประชาชนและชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสินค้าและบริการบน
พื้นฐานของมรดกและวัฒนธรรมท้องถิ่น จัดทําหลักสูตรการฝึกอบรมทักษะธุรกิจพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจใหม่ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เพิ่มช่องทางการลงทุนและพัฒนาธุรกิจด้านการท่องเที่ยว
ให้แก่ภาคเอกชน ภายใต้หลักการสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม Thailand ๔.๐
4) ยุทธศาสตร์การสร้างความสมดุลให้กับการท่องเที่ยวไทย ผ่านการตลาดเฉพาะ
กลุ่มการส่งเสริมวิถีไทย และการสร้างความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยว
แนวทางการพัฒนา ได้แก่ เสริมสร้างภาพลักษณ์คุณภาพเเละความปลอดภัยให้กับ
ประเทศไทยโดยพัฒนาภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นด้านคุณภาพ มุ่งเน้นการสื่อสารคุณค่าและภาพลักษณ์
ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม (Preferred Destination) ที่มีคุณภาพสูงต่อนักท่องเที่ยว การ
ส่งเสริมการตลาดเป้าหมาย การสร้างการรับรู้แก่นักท่องเที่ยวผ่านช่องทางต่างๆด้านมาตรการรักษาความ
ปลอดภัยและมาตรการป้องกันของประเทศไทยข้อควรปฎิบัติเพื่อความปลอดภัย และสิ่งที่ควรกระทําใน
กรณีฉุกเฉิน เพื่อช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ปลอดภัย รวมถึงการส่งเสริม
การบังคับใช้และให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องแก่นักท่องเที่ยวและสาธารณชนส่งเสริมการตลาด
เฉพาะกลุ่มเพื่ อดึงดูดการเดินทางท่องเที่ยว และกระตุ้นการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวกลุ่มต่าง ๆส่งเสริม
เอกลักษณ์ของประเทศไทยและของแต่ละท้องถิ่นส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศเเละการท่องเที่ยวที่
สมดุลเชิงพื้นที่เเละเวลา โดยการสร้างการรับรู้สินค้า บริการ และแหล่งท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยว
นอกฤดูกาล การสร้างความนิยมของจังหวัดท่องเที่ยวรอง การส่งเสริม“ไทยเที่ยวไทย”โดยการสร้างค่านิยม
การเดินทางท่องเที่ยวในประเทศให้แก่คนไทยทุกคนในทุกเพศทุกวัย การส่งเสริมการตลาดแบบมีเป้าหมาย
เฉพาะเช่น กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มนักเรียนนักศึกษา และกลุ่มสุภาพสตรี สนับสนุนมาตรการทางการเงินเพื่อ
ส่งเสริมการใช้จ่ายช่วงการท่องเที่ยวเช่น มาตรการการลดหย่อนทางภาษีส่งเสริมความร่วมมือกับผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องเเละการใช้เทคโนโลยีในการส่งเสริมการตลาดโดยการการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาคส่วนใน
การทําการตลาด การส่งเสริมการตลาดร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี
สนับสนุนการตลาด เช่น การสนับสนุนการพัฒนาและต่อยอดแอปพลิเคชันที่ส่งเสริมการทําการตลาดเพิ่ม
ประสิทธิภาพหน่วยงานที่รับผิดชอบการตลาดดิจิทัล

35

5) ยุท ธศาสตร์การบู รณาการการบริห ารจัดการการท่ องเที่ยว และการส่ งเสริม
ความร่วมมือระหว่างประเทศ
แนวทางการพัฒนา ได้แก่ การส่งเสริมการกํากับดูแลการพัฒนาเเละบริหารจัดการการ
ท่ องเที่ ย วอย่างมี ป ระสิ ท ธิภ าพโดยการเสริ มสร้างการทํ างานอย่ างบู รณาการระหว่างหน่ วยงานระดั บ
นโยบาย ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนข้อมูล องค์ความรู้ จัดสรรงบประมาณและบุคลากรให้สอดคล้องกับความ
ต้ อ งการของหน่ ว ยงานในทุ กระดั บ ผลั กดั น ให้ เกิ ด ผลสั มฤทธิ์ ในการพั ฒ นาการท่ องเที่ ยว ส่ งเสริม การ
ท่องเที่ยว โดยชุมชน (CommunityBased Tourism: CBT) จัดให้มีแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและแผน
บริหารจัดการสภาวะวิกฤตด้านการท่องเที่ยวในทุกมิติปรับปรุงกฎหมายข้อบังคับเเละมาตรฐานต่างๆ ที่
เกี่ยวข้ องกับ การท่ อ งเที่ ยว และการบั งคั บ ใช้ ก ฎหมายอย่างจริงจั งโดยการทบทวนแก้ ไขกฎหมายและ
กฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ส่งเสริมความ
ร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐในการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังกําหนดบทบาทและความรับผิดชอบ
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน ส่งเสริมการปฎิบัติตามกฎหมายและข้อระเบียบด้านการท่องเที่ยว
ต่างๆ ประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความเข้าใจในระเบียบและกฎหมายด้านการท่องเที่ยวสนับสนุนการลงทุน
จากภาคเอกชนเเละการจัดทําศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยวโดยการส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง
ภาครัฐและเอกชนในการลงทุนต่างๆ การจัดตั้งหน่วยบริหารและวิเคราะห์ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวสําหรับ
หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ อง และส่ งเสริมความร่วมมื อระหว่างประเทศเพื่ อการพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ยวโดยการ
ประสานความร่วมมือกับนานาประเทศในการส่งเสริมการพัฒนาท่องเที่ยวและการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยง
ภายใต้กรอบความร่วมมื อระหว่างประเทศระดับต่ างๆ สนับ สนุ นให้ ตัวแทนประเทศไทยในองค์กรและ
หน่วยงานต่างๆ มีบทบาทในเวทีนานาชาติเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทยและอํานวยความสะดวก
ในการเดิ น ทางท่ อ งเที่ ย วในระดั บ ภู มิ ภ าค ส่ งเสริ ม ความสั ม พั น ธ์ ในรู ป แบบเมื อ งพี่ เมื อ งน้ อ งด้ า นการ
ท่องเที่ยวกับต่างประเทศ ส่งเสริมความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวบนเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาค
ลุ่มแม่น้ําโขง (Greater Mekong Subregion: GMS) เส้นทางระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก - ตะวันตก
(East-WestEconomic Corridor: EWEC) เส้นทางระเบียงเศรษฐกิจเหนือ - ใต้(North South Economic
Corridor: NSEC) และส่งเสริมการตลาดการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในภาพรวมของกลุ่มประเทศตาม
กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ

2.3 แนวคิดเกี่ยวกับนโยบายรัฐบาลด้านการศึกษา
พลเอก ประยุทธ์จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดินอันเป็น
หน้าที่หลักของรัฐบาลทุกยุคทุกสมัยต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเมื่อวันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557จําแนกเป็น
11 ด้ า นได้ แ ก่ การปกป้ อ งและเชิ ด ชู ส ถาบั น พระมหากษั ต ริ ย์ การรั ก ษาความมั่ น คงของรั ฐ และการ
ต่างประเทศการลดความเหลื่อมล้ําของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐด้านการศึกษา
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และเรียนรู้ การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมการยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และ
สุขภาพของประชาชนการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศการส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสใน
ประชาคมอาเซียนการรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการ
ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปราม
การทุ จริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐและการปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมสํานักงาน
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี (2557, หน้า 6-7)
สําหรับนโยบายรัฐบาลด้านการศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
มีประเด็นสําคัญที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ดังนี้
1) การจัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ความสําคัญทั้งการศึกษาในระบบ
และการศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน เพื่อสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนได้เต็มตาม
ศักยภาพ ประกอบอาชีพและดํารงชีวิตได้โดยมีความใฝ่รู้และทักษะที่เหมาะสมเป็นคนดีมีคุณธรรมสร้าง
เสริมคุ ณ ภาพการเรียนรู้ โดยเน้ น การเรียนรู้เพื่ อสร้างสัมมาชี พในพื้น ที่ ลดความเหลื่อมล้ํา และพั ฒ นา
กําลังคนให้เป็นที่ต้องการเหมาะสมกับพื้นที่ ทั้งในด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ
2) การปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาให้สอดคล้องกับความจําเป็น
ของผู้เรียนและลักษณะพื้นที่ของสถานศึกษา และปรับปรุงและบูรณาการระบบการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา
ให้ มี ป ระสิ ท ธิภ าพเพื่ อ เพิ่ ม โอกาสแก่ ผู้ ย ากจนหรือ ด้ อ ยโอกาส จั ด ระบบการสนั บ สนุ น ให้ เยาวชนและ
ประชาชนทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียน โดยจะพิจารณาจัดให้
มีคูปองการศึกษาเป็นแนวทางหนึ่ง
3) ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนทั่วไปมี
โอกาสร่วมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง และร่วมในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ กระจาย
อํานาจการบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา เขตพื้ นที่การศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
ศักยภาพและความพร้อม โดยให้สถานศึกษาสามารถเป็นนิติบุคคลและบริหารจัดการได้อย่างอิสระและ
คล่องตัวขึ้น
4) พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้สามารถมีความรู้และทักษะ
ใหม่ที่สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายตามแนวโน้มการจ้างงานในอนาคตปรับกระบวนการเรียนรู้และ
หลักสูตรให้เชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรู้และคุณธรรมเข้าด้วยกันเพื่อให้เอื้อต่อการพัฒนา
ผู้ เรี ย นทั้ งในด้ านความรู้ ทั ก ษะ การใฝ่ เรี ย นรู้ การแก้ ปั ญ หาการรั บ ฟั ง ความเห็ น ผู้ อื่ น การมี คุ ณ ธรรม
จริยธรรม และความเป็นพลเมืองดีโดยเน้นความร่วมมือระหว่างผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกโรงเรียน
5) ส่ งเสริม อาชีว ศึ กษาและการศึ กษาระดั บ วิ ท ยาลั ยชุมชน เพื่ อ สร้างแรงงานที่ มี ทั กษะ
โดยเฉพาะในท้ องถิ่น ที่ มีความต้องการแรงงาน และพั ฒ นาคุ ณ ภาพมาตรฐานการศึกษาให้เชื่อมโยงกับ
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มาตรฐานวิชาชีพ
6) พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นครู เน้นครูผู้สอนให้มีวุฒิ
ตรงตามวิชาที่สอน นําเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียนการสอนเพื่อเป็น
เครื่องมือช่วยครูหรือเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองเช่น การเรียนทางไกล การเรียนโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็น
ต้น รวมทั้งปรับระบบการประเมินสมรรถนะที่สะท้อนประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนเป็นสําคัญ
7) ทะนุบํารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ๆ สนับสนุนให้องค์กรทางศาสนา
มีบทบาทสําคัญ ในการปลูกฝังคุณ ธรรม จริยธรรม ตลอดจนพั ฒนาคุณ ภาพชีวิตสร้างสันติสุขและความ
ปรองดองสมานฉันท์ในสังคมไทยอย่างยั่งยืน และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมตามความพร้อม
8) อนุรักษ์ฟื้นฟู เผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถิ่นภูมิปัญญาท้องถิ่น
รวมทั้งความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อการเรียนรู้สร้างความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์และ
ความเป็นไทย นําไปสู่การสร้างความสัมพันธ์อันดีในระดับประชาชน ระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับ
นานาชาติ ตลอดจนเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ
9) สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้านและวัฒนธรรม
สากล และการสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นสากล เพื่อเตรียมเข้าสู่เสาหลักวัฒนธรรมของ
ประชาคมอาเซียนและเพื่อการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก
10) ปลู ก ฝั งค่ านิ ยมและจิ ต สํ านึ ก ที่ ดี รวมทั้ งสนั บ สนุ น การผลิ ต สื่ อ คุ ณ ภาพเพื่ อ เปิ ดพื้ น ที่
สาธารณะให้เยาวชนและประชาชนได้มีโอกาสแสดงออกอย่างสร้างสรรค์

2.4แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการอาชีวศึกษาของประเทศไทย
2.4.1 ความหมายของการอาชีวศึกษา
วี ร พั น ธ์ สิ ท ธิ พ งษ์ (2544, หน้ า 11) ได้ ก ล่ า วถึ ง ความหมายของการจั ด อาชี ว ศึ ก ษาไว้ ว่ า
การอาชีวศึกษา (vocational education) คือ การศึกษาเพื่อเตรียมบุคลากรเข้าสู่อาชีพตั้งแต่ฝีมือระดับ
เทคนิคไปจนถึงปริญญาตรีในวิชาชีพเฉพาะทาง การอาชีวศึกษาตามปกติจัดขึ้นในระดับมัธยมตอนปลาย
โดยจะต้องจัดให้มีการศึกษารายวิชาพื้นฐานทั่วไป วิชาทฤษฎีสัมพันธ์ และการฝึกภาคปฏิบัติ เพื่อพัฒนา
ฝีมือที่ต้องการสําหรับอาชีพหนึ่ง ๆ โดยจะเน้นการฝึกปฏิบัติเป็นสําคัญ รวมทั้งมุ่งให้ประชาชนมีงานทํา
สมศักดิ์ สุหรายคิมหันต์ (2530, หน้า 25) กล่าวว่า การอาชีวศึกษาเป็นการศึกษาที่มุ่ง
ผลิตกําลังคนในระดับต่างๆ ตามความต้องการของตลาดแรงงานและสังคม ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้
1) ช่างกึ่งฝมือ (semi-skilled worker) เป็นผู้ที่มีความรูขั้นพื้นฐานของงานช่าง สามารถ
ปฏิบัติงานได้โดยไม่ตองอาศัยความรู้ทฤษฎี
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2) ช่างฝี มือ (skilled worker) เป็ น ผู้ ที่ มีค วามรูในเรื่องการทํ างานเป็ น อย่ างดี มีความ
ละเอียดรอบคอบ ผ่านการฝึกอบรมเป็นเวลานานจนเกิดความชํานาญ
3) ช่างเทคนิค (technician) ระดับอนุปริญญาหรือระดับเทคนิค ทําหน้าที่รองลงมาจาก
ระดับปริญญาตรี เป็นผู้คอยดูแลการทางานของช่างฝีมือ คอยให้คําปรึกษาแนะนํามีความรู้ในทฤษฎีช่าง
มากพอที่จะแก้ปัญหาการปฏิบัติงานและสามารถลงมือปฏิบัติได้เป็นอยางดี
4) วิศวกร หรือระดับวิชาชีพชั้นสูง (professional) เป็นการเรียนระดับปริญญาเป็นพวก
ที่ต้องการความรู้ทางด้านทฤษฎี โดยทํางานเกี่ยวกับการคิดคํานวณ วิเคราะห์วิจัย ออกแบบผลิตภัณฑ์
2.4.2 เป้าหมายการจัดการอาชีวศึกษาของประเทศ ดังนี้
1) เพื่อผลิตกําลังคนระดับกลางให้กับระบบเศรษฐกิจ และระบบอุตสาหกรรมของประเทศ
2) เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานให้กับระบบอุตสาหกรรม และการสร้างอาชีพ
ให้กับพลเมืองของประเทศ
3) เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับเยาวชนที่จะได้มีโอกาสเลือกเรียนวิชาชีพที่ตนเองต้องการตาม
ความสนใจและถนัด
4) เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาการถ่ายทอดความรู้และความชํานาญในการนําเทคโนโลยี
ใหม่ ๆมาใช้ในการผลิตสินค้า
5) เพื่อพัฒนาและปรับปรุงจิตสํานึกของผู้ที่จะเข้าสู่งานและผู้ปฏิบัติงานอยู่แล้วให้เข้าใจ
สภาพการเปลี่ยนแปลงของระบบงาน และเทคโนโลยีที่พวกเขาจะต้องปรับตัวให้เข้ากับ สภาพงานและ
เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
6) เพื่อเตรียมความพร้อมของผู้เข้าสู่อาชีพที่จะต้องมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
2.2.3 หลักการจัดอาชีวศึกษาในประเทศไทย
วีรพันธ์ สิทธิพงษ์ (2544, หน้า 32-33) ได้กล่าวว่า หลักการจัดการอาชีวศึกษาของประเทศไทย
จะมุ่งเน้นหลัก 9 ประการ ดังนี้
1) จัดเป็นหลักสูตรวิชาชีพแยกออกจากสายสามัญในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายให้เยาวชน
ได้เลือกเรียนตามความต้องการของตลาดแรงงาน
2) มุ่งเน้นการจัดอาชีวศึกษาแบบครบวงจรที่ผู้เรียนทํางานเป็น สร้างงานได้นําความรู้ไป
ประกอบอาชีพส่วนตัวก็ประสบความสําเร็จ
3) เน้นการพัฒนาเยาวชนให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีคุณภาพชีวิตที่ดีเป็นพลเมืองที่ดีมี
คุณธรรม มีความคิดอ่านเพื่อส่วนร่วมและประเทศชาติ รวมทั้งมีความรับผิดชอบ
4) มุ่งเน้นให้ผู้ทํางานแล้วได้มีโอกาสเข้าศึกษาพัฒนาตนเอง ตลอดช่วงชีวิตของการทํางาน
5) มุ่งเน้นการจัดอาชีวศึกษาที่พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ สามารถสร้างงานพัฒนางานได้
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6) มุ่งเน้นการจัดอาชีวศึกษาให้ผู้เรียนได้พัฒนาความรู้ ทักษะ คุณธรรมจากแหล่งวิทยากร
ทุกประเภทของสังคม
7) มุ่งเน้นการจัดอาชีวศึกษาที่ปลูกฝังเสริมสร้างให้ผู้รับการศึกษามีคุณภาพชีวิตที่ดี
8) มุ่งเน้นการจัดอาชีวศึกษาที่ให้ความรู้พื้นฐานที่พอเพียงแก่ผู้เรียน ทั้งนี้ เพื่อการทํางาน
และศึกษาต่อ
9) มุ่งเน้นการจัดเตรียมหลักสูตรแบบยืดหยุ่นสําหรับรองรับความต้องการการเรียนรู้
ตลอดชีวิตของบุคคลในสังคม
2.2.4 รูปแบบการจัดอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ
การจัดอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ ตามพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551มาตรา 8 ระบุว่า
รูปแบบของการจัดการอาชี วศึ กษาและฝึกอบรมวิชาชีพ มีดังนี้ (พระราชบั ญ ญั ติการอาชีวศึ กษา พ.ศ.
2551, หน้า 3)
1) การศึ ก ษาในระบบ เป็ น การจั ด การศึ ก ษาวิ ช าชี พ ที่ เน้ น การศึ ก ษาในสถานศึ ก ษา
อาชีวศึกษาหรือสถาบันเป็นหลัก โดยมีการกําหนดจุดมุ่งหมาย วิธีการศึกษา หลักสูตร ระยะเวลาการวัด
และประเมินผล ซึ่งเป็นเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษาที่แน่นอน
2) การศึกษานอกระบบ เป็ น การจั ดการศึ กษาวิชาชี พ ที่ มีความยืดหยุ่ นในการกําหนด
จุดมุ่งหมาย รูปแบบ วิธีการศึกษา ระยะเวลาการวัดและประเมินผลที่เป็นเงื่อนไขของการสําเร็จการศึกษา
โดยเนื้อหาและหลักสูตรจะต้องมีความเหมาะสมและสอดคล้องกบสภาพปัญหาและความต้องการของ
บุคคลแต่ละกลุ่ม
3) การศึ ก ษาระบบทวิ ภ าคี เป็ น การจั ด การศึ ก ษาวิ ช าชี พ ที่ เกิ ด จากข้ อ ตกลงระหว่ า ง
สถานศึกษาหรือสถาบันการอาชีวศึกษากับสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ ในเรื่องการ
จัด หลั กสู ตร การเรียนการสอน การวัดและการประเมิ นผล โดยผู้เรียนใช้ เวลาส่วนหนึ่ งในสถานศึ กษา
อาชีวศึกษาหรือสถาบัน และเรียนภาคปฏิบัติในสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ

2.2.5ปัญหาการผลิตกําลังคนด้านอาชีวศึกษาของประเทศ
สํานักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพภายนอก(องค์การมหาชาน) (2548, หน้า
20 – 21) ได้กล่าวถึงการผลิตกําลังคนด้านอาชีวศึกษาของประเทศไทยไว้ ดังนี้
1) ความพร้อมในการสนับสนุนด้านกฎหมายยังมีข้อจํากัด บางสถานศึกษากฎหมายอยู่ใน
ระหว่างกระบวนการทางนิติบัญญัติซึ่งใช้เวลานาน บางสถานศึกษาโดยเฉพาะสถานศึกษาเฉพาะทางไม่มี
กฎหมายรองรับเป็นการเฉพาะ
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2) ทิศทางและเป้าหมายการพัฒนากําลังคนโดยรวมไม่ชัดเจน เนื่องจากขาดความพร้อม
ในการสนับสนุนด้านกฎหมาย
3) มีการขยายสถานศึกษาเร็วเกินไป ทําให้ไม่ได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจากรัฐ
หรืองบประมาณที่ได้รับน้อยเกินไปทําให้เป็นปัญหาในการบริหาร
4) ครู-อาจารย์ บางสาขามีจํานวนน้อย แต่บางสาขามีจํานวนมากเกิน ทําให้สัดส่วนครูอาจารย์ต่อนักศึกษาหลากหลายแตกต่างกันไปในแต่ละสาขาวิชา
5) คุณภาพครูไม่สอดคล้องกับภารกิจที่ต้องการผู้มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ใน
สาขาวิชาชีพของตน
6) อัตราการเข้า-ออกของครู-อาจารย์ค่อนข้างสูง โดยเฉพาะสถานศึกษาเอกชน
7) การพัฒนาครู-อาจารย์ยังขาดการสนับสนุนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
8) อัตรากําลังบุคลากรสายสนับสนุนการสอนขาดแคลน
9) ไม่สามารถเปิดสอนหลักสูตรใหม่ที่เป็นความต้องการได้อย่างทันท่วงที เพราะขาดความ
คล่องตัว
10) ผู้เรียนส่วนหนึ่งมีพื้นความรู้ต่ํา
11) ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อมีแนวโน้มลดลง
12) เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์การฝึกเก่า ล้าสมัย เลื่อมสภาพไม่ทันกับการพัฒนา
ทางเทคโนโลยี และมีจํานวนน้อยไม่เพียงพอ
13) อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนยังขาดแคลน ส่วนที่มีอยู่บ้างสภาพเก่าล้าสมัยและ
เสื่อมสภาพ
14) บางสถานศึกษามีงบประมาณต่ําส่งผลต่อการเรียนและฝึกทักษะ
15) ความร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัดการเรียนการสอนยังมีข้อจํากัด
16) การระดมทรัพยากรจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งรัฐและเอกชนไม่จริงจังและต่อเนื่อง
17) ไม่มีการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อกระจายโอกาสทาง
การศึกษาและการฝึกอบรมให้กว้างขวาง และได้คุณภาพมาตรฐาน
18) ผู้จบอาชีวศึกษา มีความรู้และทักษะรวมทั้งคุณลักษณะที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงานยัง
ไม่สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ
19) อัตราผู้จบการศึกษาด้านอาชีวศึกษาที่ออกไปทํางานยังต่ํา ทําให้ขาดแคลนแรงงานที่มี
คุณภาพ
20) หน่ วยงานที่ รับ ผู้ จ บการศึ ก ษาเข้ า ทํ า งานให้ ค วามสํ าคั ญ กั บ วุ ฒิ บั ต รมากกว่ าที่ จะ
คํานึงถึงสมรรถนะในการปฏิบัติงานจริง
21) ผลการวิจัยด้านการสนับสนุนพัฒนาระบบการอาชีวศึกษายังมีน้อย
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22) สถานศึกษาบางส่วนยังไม่ตระหนักในด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ไม่มีการ
ดําเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุผล
23) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดทํา และการใช้ข้อมูลเพื่อการบริหารการเรียน
การสอน และกิจกรรมนักศึกษายังมีอยู่ในวงจํากัดเพียงเล็กน้อย
24) ไม่มีระบบรองรับการกําหนดมาตรฐานของชาติเกี่ยวกับอาชีพ และมาตรฐานสากล

2.5 แนวคิดเกี่ยวกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
วิภาวี ศิริลักษณ์ (2557, หน้า15) กล่าวถึงความหมายของทักษะในศตวรรษที่ 21 ว่าหมายถึง
ความสามารถที่บุคคลพึงมีเพื่อเตรียมตัวสําหรับการดํารงชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้ความท้าทายของ
สภาวะการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในศตวรรษที่ 21 โดยทักษะแห่งศตวรรษที่ 21เป็นทักษะที่จําเป็นเพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทางด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับผู้เรียน สมาคมเทคโนโลยีการศึกษานานาชาติ (ISTE) จึง
ได้นําเสนอแนวคิดเกี่ยวกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21ไว้ดังนี้(อ้างถึงใน วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง และ อธิป
จิตตฤกษ์, 2554: หน้า 118-137)
2.5.1) ความสร้างสรรค์และนวัตกรรม โดยนักเรียนสามารถแสดงความคิดสร้างสรรค์ผลิตความรู้
และพัฒนานวัตกรรมที่เป็นผลลิตและกระบวนการโดยใช้เทคโนโลยี ในด้านการประยุกต์ใช้ความรู้ที่มีเพื่อ
สร้างแนวคิดใหม่ ผลิตภัณฑ์ใหม่หรือกระบวนการใหม่การสร้างงานที่เป็นต้นแบบเพื่อสื่อถึงตัวตนหรือกลุ่ม
การใช้โมเดลและการจําลองเพื่ อสํารวจระบบและปัญหาที่ซับซ้อนการหาแนวโน้มและคาดการณ์ ความ
เป็นไปได้
2.5.2) การสื่อสารและการทํางานร่วมกัน โดยนักเรียนสามารถใช้ประโยชน์จากสื่อดิจิตอลและ
สภาพแวดล้อมทางดิจิตอลเพื่อสื่อสารและทํางานร่วมกัน รวมทั้งเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ทางไกลสําหรับ
ตนเองและผู้ อ่ืน ด้ วยการกระทํ าดั งนี้ การมี ป ฏิ สัมพั น ธ์ให้ ความร่วมมื อ และเผยแพร่งานร่วมกั บ เพื่ อน
ผู้เชี่ยวชาญและบุคคลอื่นๆ โดยใช้สื่อดิจิตอลและสภาพแวดล้อมทางดิจิตอลต่างๆ การสื่อสารข้อมูลและ
ความคิดไปสู่ผู้รับจํานวนมากอย่างมีประสิทธิผลโดยใช้สื่อหลากหลายรูปแบบการพัฒนาความเข้าใจทาง
วัฒนธรรมและจิตสํานึกต่อโลกด้วยการคลุกคลีกับผู้เรียนจากวัฒนธรรมอื่นและการช่วยเหลือสมาชิกใน
โครงการให้ผลิตผลงานที่เป็นต้นแบบและช่วยแก้ไขปัญหา
2.5.3)ความเชี่ ยวชาญในการค้ น คว้า หาข้ อ มู ล โดยนั กเรี ยนสามารถใช้ เครื่ อ งมื อ ดิ จิ ต อลเพื่ อ
รวบรวม ประเมิน และใช้ข้อมูล ในด้านการวางแผนยุทธศาสตร์เพื่อเป็นแนวทางในการสืบค้นการค้นหา จัด
ระเบียบ วิเคราะห์ ประเมิน สังเคราะห์ และใช้ข้อมูลอย่างมีจริยธรรม จากแหล่งข้อมูลและ
สื่อต่างๆการประเมินและคัดเลือกแหล่งข้อมูลและเครื่องมือดิจิตอลตามความเหมาะสมกับภารกิจนั้นๆและ
การประมวลข้อมูลและรายงานผล
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2.5.4)การคิดเชิงวิพากษ์ การแก้ปัญหา และการตัดสินใจ โดยนักเรียนสามารถแสดงทักษะการ
คิดเชิงวิพากษ์ เพื่อวางแผนและวิจัย บริหารโครงการ แก้ปัญหา และตัดสินใจจากข้อมูล โดยใช้เครื่องมือ
ดิจิตอลและแหล่งข้อมูลดิจิตอลที่เหมาะสม ในด้านการกําหนดและนิยามปัญหาที่แท้จริงและกําหนดคําถาม
สําคัญเพื่อการค้นคว้าการวางแผนและบริหารกิจกรรมเพื่อหาคําตอบหรือทําโครงการให้ลุล่วงการรวบรวม
และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาคําตอบ และหรือเพื่อตัดสินใจโดยอาศัยข้อมูลการใช้กระบวนการต่างๆ และ
แนวทางที่หลากหลายเพื่อสํารวจทางเลือกอื่นๆ
2.5.5) ความเป็นพลเมืองดิจิตอล (digital citizenship) โดยนักเรียนสามารถแสดงความเข้าใจ
ประเด็นทางสังคม วัฒนธรรม และความเป็นมนุษย์ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและปฏิบัติตนอย่างมีจริยธรรม
และตามครรลองกฎหมาย ด้วยการการสนับสนุนและฝึกใช้ข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีอย่างปลอดภัยถูก
กฎหมาย และอย่างรับผิดชอบการแสดงทัศนคติเชิงบวกต่อการใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมความร่วมมือ การ
เรียนรู้ และการเพิ่มผลผลิตการแสดงให้เห็นว่าตนเองรู้จักรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตการแสดงความ
เป็นผู้นําในฐานะพลเมืองดิจิตอล
2.5.6) การใช้งานเทคโนโลยีและแนวคิด โดยนักเรียนสามารถแสดงให้เห็นว่าเขาเข้าใจแนวคิด
ระบบ และการท างานของเทคโนโลยี ในด้านความเข้าใจและการใช้ร ะบบเทคโนโลยีการเลือกและใช้
โปรแกรมประยุกต์อย่างมีประสิทธิผลการแก้ไขปัญหาของระบบและโปรแกรมประยุกต์ได้และการรู้จักใช้
ความรู้ที่มีในปัจจุบันเพื่อเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีใหม่ๆ
2.5.7)การมีความซื่อตรงเป็นตัวของตัวเอง อย่างเข้าใจโลกที่เป็นจริงว่าเรื่องความเป็นธรรมและ
จริยธรรมสําคัญ จําเป็ น สําหรับ ส่วนรวม เพราะถ้าส่ วนรวมดี มีสุข เราแต่ละคนถึงจะอยู่ดี มีสุขได้อย่าง
แท้จริง

2.6 สภาวะความต้องการกําลังแรงงานด้านอาชีวศึกษา
จากข้อมูลโดยการสํารวจของกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน พบว่า ความต้องการแรงงาน
และการบรรจุงานของตลาดแรงงานช่วงปี พ.ศ. 2556 - 2561 มีรายละเอียดดังนี้
2.6.1 ความต้องการแรงงานปี พ.ศ. 2556
1) ความต้องการแรงงาน
สถานประกอบการมีความต้องการแรงงานจํานวนทั้งสิ้น532,196อัตราโดยมีความต้องการแรงงานที่จบ
การศึ กษาระดับ ประกาศนี ยบั ตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดั บ ประกาศนี ยบั ต รวิชาชี พ ชั้น สู ง (ปวส.) หรือ
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อนุปริญญา จํานวน 207,437อัตรา (ร้อยละ38.98) มัธยมศึกษา จํานวน137,491 อัตรา (ร้อยละ 25.83)
ประถมศึกษาและต่ํากว่า จํานวน 81,643 อัตรา(ร้อยละ 15.34) และปริญญาตรีขึ้นไป จํานวน 105,625
อัตรา (ร้อยละ 19.85) โดยอาชีพที่สถานประกอบการมีความต้องการแรงงานมากที่สุด ได้แก่ อาชีพงาน
พื้นฐาน จํานวน 130,110 อัตรา (ร้อยละ 24.45) พนักงานบริการ พนักงานขายจํานวน 105,766 อัตรา
(ร้อยละ 19.87) เสมียนหรือเจ้าหน้าที่ จํานวน 85,493 อัตรา(ร้อยละ 16.06)
2)การบรรจุงาน
สถานประกอบการมี ก ารบรรจุ งาน จํ า นวนทั้ งสิ้ น 440,053อั ต รา โดยผู้ จ บการศึ ก ษาระดั บ
มัธยมศึกษาได้รับการบรรจุงานมากที่สุด จํานวน 140,235อัตรา (ร้อยละ 31.01) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา จํานวน 138,070อัตรา (ร้อยละ
30.53) ปริญญาตรีและสูงกว่า จํานวน 111,420อัตรา (ร้อยละ 24.65) และระดับประถมศึกษา หรือต่ํากว่า
จํานวน 50,328อัตรา (ร้อยละ 12.67) และไม่ระบุการศึกษา จํานวน 62,458 อัตรา (ร้อยละ 13.80)โดย
อาชี พ งานพื้ น ฐานมี ก ารบรรจุ งานมากที่ สุ ด จํ านวน 129,005อั ต รา (ร้ อ ยละ 28.50) พนั ก งานบริ ก าร
พนั กงานขาย จํานวน 89,881อั ตรา (ร้อยละ 20.44) เสมี ยน เจ้าหน้ าที่ จํ านวน 81,740อั ตรา (ร้อยละ
18.57) ผู้ปฏิบัติงานในโรงงาน ผู้ควบคุม เครื่องจักรและผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบ จํานวน 51,293
อัตรา (ร้อยละ 11.65) ช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง จํานวน 44,705อัตรา (ร้อยละ10.66)
2.6.2ความต้องการแรงงานปี พ.ศ. 2557
1) ความต้องการแรงงาน
สถานประกอบการมี ค วามต้ อ งการแรงงานจํ านวน 453,062 อั ต รา โดยมี ความต้ อ งการแรงงานที่ จ บ
การศึ ก ษาระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ (ปวช.) และระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิช าชี พ ชั้ น สู ง(ปวส.) หรื อ
อนุปริญญา จํานวน 173,338 อัตรา (ร้อยละ 38.26) มัธยมศึกษา จํานวน 133,279 อัตรา (ร้อยละ 29.42)
ประถมศึกษาและต่ํากว่า จํานวน 71,591 อัตรา(ร้อยละ15.80) และปริญญาตรีขึ้นไปจํานวน 74,854 อัตรา
(ร้อยละ 16.52) โดยอาชีพที่สถานประกอบการมีความต้องการแรงงานมากที่สุด ได้แก่อาชีพงานพื้นฐาน
จํ า นวน 140,921อั ต รา (ร้ อ ยละ 31.10) เสมี ย นหรื อ เจ้ า หน้ าที่ จํ า นวน 90,951 อั ต รา (ร้ อ ยละ20.07)
พนักงานบริการ พนักงานขาย จํานวน 78,063 อัตรา (ร้อยละ17.23)
2) การบรรจุงาน
สถานประกอบการมี ก ารบรรจุ งาน จํ า นวนทั้ งสิ้ น 397,321อั ต รา โดยผู้ จ บการศึ ก ษาระดั บ
มัธยมศึกษาได้รับการบรรจุงานมากที่สุด จํานวน 158,441อัตรา (ร้อยละ 39.88) ปริญญาตรีและสูงกว่า
จํานวน 106,150อัตรา (ร้อยละ 26.72) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.)หรืออนุปริญญา จํานวน 82,402อัตรา (ร้อยละ 20.74) และระดับประถมศึกษาและต่ํากว่า
จํานวน 50,328อัตรา (ร้อยละ 12.67)โดยอาชีพงานพื้นฐานมีการบรรจุงาน จํานวน 137,588อัตรา (ร้อย
ละ 34.63) พนักงานบริการ พนักงานขาย จํานวน 74,054อัตรา (ร้อยละ18.64) เสมียน เจ้าหน้าที่ จํานวน
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70,609อั ต รา (ร้ อ ยละ 17.77) ช่ างเทคนิ ค และผู้ ป ฏิ บั ติ งานที่ เกี่ ยวข้ อ ง จํ า นวน 43,044อั ต รา (ร้ อ ยละ
10.83) ผู้ปฏิบัติงานในโรงงานผู้ควบคุมเครื่องจักรและผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบ จํานวน 26,181อัตรา
(ร้อยละ 6.59)
2.6.3 ความต้องการแรงงานปี พ.ศ. 2558
1) ความต้องการแรงงาน
สถานประกอบการมีความต้องการแรงงาน จํานวน 476,772 อัตรา โดยมีความต้องการแรงงานที่
จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ
อนุปริญญา จํานวน 180,132 อัตรา (ร้อยละ 37.78) รองลงมา คือ ระดับมัธยมศึกษา จํานวน 150,791
อัตรา (ร้อยละ 31.63) ประถมศึกษาหรือต่ํากว่า จํานวน 80,495 อัตรา (ร้อยละ 16.88) และปริญญาตรีขึ้น
ไป จํานวน 65,354 อัตรา (ร้อยละ 13.71) โดยอาชีพที่สถานประกอบการมีความต้องการแรงงานมากที่สุด
ได้แก่ อาชีพงานพื้นฐาน จํานวน 155,893 อัตรา (ร้อยละ 32.70) พนักงานบริการ พนักงานขาย จํานวน
88,323 อัตรา (ร้อยละ18.53) เสมียนหรือเจ้าหน้าที่ จํานวน 76,014 อัตรา (ร้อยละ 15.94)
2) การบรรจุงาน
สถานประกอบการมี ก ารบรรจุ ง าน จํ า นวนทั้ ง สิ้ น 423,812 อั ต รา ผู้ จ บการศึ ก ษาระดั บ
มัธยมศึกษาได้รับการบรรจุงานมากที่สุด จํานวน 172,545อัตรา (ร้อยละ 40.71) ปริญญาตรีและสูงกว่า
จํานวน 109,224 คน (ร้อยละ 25.69) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา จํานวน 88,277 คน (ร้อยละ 20.83) และระดับประถมศึกษาหรือต่ํากว่า
จํานวน 53,766อัตรา (ร้อยละ 12.69) โดยอาชีพงานพื้นฐานมีการบรรจุแรงงาน จํานวน 145,774อัตรา
(ร้อยละ 34.40) พนักงานบริการ พนักงานขาย จํานวน 81,723อัตรา (ร้อยละ19.28) เสมียน เจ้าหน้าที่
จํ า นวน 73,568อั ต รา (ร้ อ ยละ 17.36) ช่ า งเทคนิ ค และผู้ ป ฏิ บั ติ ง านที่ เกี่ ย วข้ อ ง จํ านวน 45,303อั ต รา
(ร้อยละ 10.69) ผู้ปฏิบัติงานในโรงงาน ผู้ควบคุม เครื่องจักรและผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบ จํานวน
27,038อัตรา (ร้อยละ 6.38)
2.6.4 ความต้องการแรงงานปี พ.ศ. 2559
1) ความต้องการแรงงาน
สถานประกอบการมีความต้องการแรงงาน จํานวนทั้งสิ้น 421,062 อัตรา โดยมีความต้องการแรงงานที่จบ
การศึ กษาระดับ ประกาศนี ยบั ตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดั บ ประกาศนี ยบั ต รวิชาชี พ ชั้น สู ง (ปวส.) หรือ
อนุปริญญา จํานวน 155,299 อัตรา (ร้อยละ 36.88) รองลงมา คือระดับมัธยมศึกษา จํานวน 138,505
อัตรา (ร้อยละ 32.89) ประถมศึกษาและต่ํากว่า จํานวน 69,951 อัตรา (ร้อยละ16.62) และปริญญาตรีขึ้น
ไป จํานวน 57,307 อัตรา (ร้อยละ13.61)สําหรับอาชีพที่มีความต้องการแรงงานมากที่สุด ได้แก่ อาชีพงาน
พื้นฐาน จํานวน 147,303 อัตรา (ร้อยละ 34.98) พนักงานบริการ พนักงานขาย จํานวน 77,144 อัตรา
(ร้อยละ18.32) เสมียนหรือเจ้าหน้าที่ จํานวน 63,142 อัตรา (ร้อยละ 50) ช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานที่
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เกี่ ย วข้ อ ง จํ า นวน 48,203 คน (ร้ อ ยละ 10.34) ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านในโรงงาน ผู้ ค วบคุ ม เครื่ อ งจั ก รและ
ผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบ จํานวน 27,528 อัตรา (ร้อยละ 5.30) ผู้ปฏิบัติงานโดยใช้ฝีมือในธุรกิจต่าง ๆ
จํานวน 27,528 อัตรา (ร้อยละ18.53) ผู้ประกอบวิชาชีพต่าง ๆ จํานวน 18,913 อัตรา (ร้อยละ18.53) ผู้
บัญญัติกฎหมาย จํานวน 9,582 อัตรา (ร้อยละ2.27) และผู้ปฏิบัติงานฝีมือด้านการเกษตร จํานวน 1,154
อัตรา (ร้อยละ 0.27)
2) การบรรจุงาน
สถานประกอบการมีการบรรจุงาน จํานวนทั้ งสิ้น 328,984 อัตรา ผู้ จบการศึกษาระดั บ
มัธยมศึกษาได้รับการบรรจุงานมากที่สุด จํานวน 135,469 อัตรา (ร้อยละ 41.18) ปริญญาตรีและสูงกว่า
จํานวน 83,290 อัตรา (ร้อยละ 25.32) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุ ปริญ ญา จํานวน 68,676 อัตรา (ร้อยละ 20.88) ระดับประถมศึกษาหรือต่ํากว่า
จํานวน 41,549 อัตรา (ร้อยละ 12.63) โดยอาชีพพื้นฐานมีการบรรจุแรงงานมากที่สุด จํานวน 121,008
อัตรา (ร้อยละ 36.78) พนั กงานบริการ พนั กงานขาย จํานวน 61,354 อั ตรา (ร้อยละ 18.65) เสมียน
เจ้าหน้าที่ จํานวน 54,102 อัตรา (ร้อยละ 16.45) ช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง จํานวน 35,810
อัตรา (ร้อยละ 10.89) ผู้ป ฏิ บั ติงานในโรงงาน ผู้ควบคุม เครื่องจักรและผู้ป ฏิ บั ติงานด้านการประกอบ
จํานวน 19,461 อัตรา (ร้อยละ 5.92) ผู้ปฏิบัติงานโดยใช้ฝีมือในธุรกิจต่าง ๆ จํานวน 15,448 อัตรา (ร้อย
ละ18.53) ผู้ประกอบวิชาชีพ ต่าง ๆ จํานวน 14,554 อัตรา (ร้อยละ18.53) ผู้บั ญ ญั ติกฎหมาย จํานวน
6,372 อัตรา (ร้อยละ 1.94) และผู้ปฏิบัติงานฝีมือด้านการเกษตร จํานวน 750 อัตรา (ร้อยละ 0.23)

2.6.5 ความต้องการแรงงานปี พ.ศ. 2560
1) ความต้องการแรงงาน
สถานประกอบการมี ก ารบรรจุ ง าน จํ า นวนทั้ ง สิ้ น 401,271 อั ต ราโดยมี ค วาม
ต้องการแรงงานที่จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา จํานวน 145,805 อัตรา (ร้อยละ 36.34) รองลงมา คือระดับมัธยมศึกษา
จํานวน 137,186 อัตรา (ร้อยละ 34.19) ประถมศึกษาหรือต่ํากว่า จํานวน 69,163 อัตรา (ร้อยละ17.23)
และปริญญาตรีขึ้นไป จํานวน 49,117 อัตรา (ร้อยละ12.24) โดยอาชีพที่มีความต้องการแรงงานมากที่สุด
ได้แก่ อาชีพงานพื้นฐาน จํานวน 134,701 อัตรา (ร้อยละ 33.57) พนักงานบริการ พนักงานขาย จํานวน
74,930 อัตรา (ร้อยละ18.67) เสมียนหรือเจ้าหน้าที่ จํานวน 65,588 อัตรา (ร้อยละ 16.34) ช่างเทคนิค
และผู้ ป ฏิ บั ติ ง านที่ เกี่ ย วข้ อ ง จํ า นวน 32,431 คน (ร้ อ ยละ 10.34) ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านในโรงงาน ผู้ ค วบคุ ม
เครื่องจักรและผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบ จํานวน 16,621 คน (ร้อยละ 5.30) ผู้ปฏิบัติงานโดยใช้ฝีมือใน
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ธุรกิจต่าง ๆ จํานวน 13,216 อัตรา (ร้อยละ18.53) ผู้ประกอบวิชาชีพต่าง ๆ จํานวน 13,186 อัตรา (ร้อย
ละ18.53) ผู้บัญญัติกฎหมาย จํานวน 5,970 อัตรา (ร้อยละ 1.49) และผู้ปฏิบัติงานฝีมือด้านการเกษตร
จํานวน 914 อัตรา (ร้อยละ0.23)
2) การบรรจุงาน
สถานประกอบการมีการบรรจุ งาน จํานวนทั้ งสิ้ น 313,547 อัตรา โดยผู้จบการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาได้รับการบรรจุงานมากที่สุด จํานวน 129,112อัตรา (ร้อยละ 41.18) ปริญญาตรีและสูง
กว่า จํานวน 81,491อัตรา (ร้อยละ 25.99) ประกาศนียบั ตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตร
วิชาชี พ ชั้น สู ง (ปวส.) หรืออนุ ป ริญ ญา จํานวน 63,420อัตรา (ร้อ ยละ 20.23) ระดั บ ประถมศึ กษาหรือ
ต่ํ ากว่า จํ านวน 39,524อั ต รา (ร้อ ยละ 12.60) โดยอาชี พ พื้ น ฐานมี การบรรจุ แ รงงานมากที่ สุ ด จํ านวน
92,635อั ต รา (ร้ อ ยละ 36.44) พนั ก งานบริ ก าร พนั ก งานขาย จํ า นวน 62,816อั ต รา (ร้ อ ยละ 20.03)
เสมียน เจ้าหน้าที่ จํานวน 54,068อัตรา (ร้อยละ 17.24) ช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง จํานวน
32,431อั ต รา (ร้ อ ยละ 10.34) ผู้ ป ฏิ บั ติ งานในโรงงาน ผู้ ค วบคุ ม เครื่ อ งจั ก รและผู้ ป ฏิ บั ติ งานด้ า นการ
ประกอบ จํานวน 16,621อัตรา (ร้อยละ 5.30) ผู้ป ฏิ บั ติงานโดยใช้ฝีมือในธุรกิจต่าง ๆ จํานวน 13,216
อัตรา (ร้อยละ18.53) ผู้ประกอบวิชาชีพต่าง ๆ จํานวน 13,186 อัตรา (ร้อยละ18.53)ผู้บัญญั ติกฎหมาย
จํานวน 5,970 อัตรา (ร้อยละ1.90) และผู้ปฏิบัติงานฝีมือด้านการเกษตร จํานวน 914 อัตรา (ร้อยละ0.30)
2.6.5 ความต้องการแรงงานปี พ.ศ. 2561
1) ความต้องการแรงงาน
สถานประกอบการมีความต้ องการแรงงานจํ านวนทั้ งสิ้ น 344,333 อัตรา โดยมีความ
ต้องการแรงงานที่จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุป ริญญา จํานวน 128,181อัตรา (ร้อยละ 37.22) รองลงมาคือระดับมัธยมศึกษา
จํานวน 111,558 อัตรา (ร้อยละ 32.40) ประถมศึกษาหรือต่ํากว่า จํานวน 61,495 อัตรา (ร้อยละ17.86)
ระดับปริญญาตรีขึ้นไป จํานวน 43,099 อัตรา (ร้อยละ 12.52) โดยอาชีพที่มีความต้องการแรงงานมาก
ที่สุด ได้แก่ อาชีพงานพื้นฐาน จํานวน 110,471 อัตรา (ร้อยละ 32.08) พนักงานบริการ พนักงานขาย
จํานวน 68,791 อัตรา (ร้อยละ19.07) เสมียนหรือเจ้าหน้าที่ จํานวน 55,371อัตรา (ร้อยละ 16.08) ช่าง
เทคนิค จํานวน 42,853 อัตรา (ร้อยละ12.44) ผู้ปฏิบัติงานโดยใช้ฝีมือ จํานวน 22,698 อัตรา (ร้อยละ
6.60) ผู้ ป ฏิ บั ติ งานในโรงงาน จํ านวน 21,101 อั ตรา (ร้อยละ6.13) ผู้ ป ระกอบวิ ชาชี พ ต่ าง ๆ จํ านวน
13,795 อัตรา (ร้อยละ4.01) ผู้บัญญัติกฎหมาย จํานวน 7,994 อัตรา (ร้อยละ 2.32) และผู้ปฏิบัติงานฝีมือ
ด้านการเกษตร จํานวน 1,159 อัตรา (ร้อยละ 0.34)
2) การบรรจุงาน
สถานประกอบการมีการบรรจุงาน จํานวนทั้งสิ้น 266,761 อัตรา โดยผู้ที่จบการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาได้รับการบรรจุงานมากที่สุด จํานวน 114,461 อัตรา (ร้อยละ 42.91) ปริญญาตรีและสูง
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กว่า จํานวน 66,819 อัตรา (ร้อยละ 25.05) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา จํานวน 55,026 อัตรา (ร้อยละ 60.63) ระดับประถมศึกษาหรือ
ต่ํากว่า จํานวน 30,455 อัตรา (ร้อยละ 11.41) โดยอาชีพงานพื้นฐานมีการบรรจุแรงงาน จํานวน 92,635
อั ต รา (ร้อ ยละ 34.40) พนั กงานบริ การ พนั กงานขาย จํ านวน 54,872 อั ต รา (ร้อยละ19.28) เสมียน
เจ้าหน้าที่ จํานวน 47,705 อัตรา (ร้อยละ 17.36) ช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง จํานวน 29,616
อัตรา (ร้อยละ 10.69) ผู้ป ฏิ บั ติงานในโรงงาน ผู้ควบคุม เครื่องจักรและผู้ป ฏิ บัติงานด้ านการประกอบ
จํานวน 14,546 อัตรา (ร้อยละ 6.38) ผู้ปฏิบัติงานโดยใช้ฝีมือ จํานวน 10,879 อัตรา (ร้อยละ18.53) ผู้
ประกอบวิชาชีพต่าง ๆ จํานวน 10,203 อัตรา (ร้อยละ18.53) ผู้บัญญั ติกฎหมาย จํานวน 5,596 อัตรา
(ร้อยละ 2.10) และผู้ปฏิบัติงานฝีมือด้านการเกษตร จํานวน 709 อัตรา (ร้อยละ0.26)

2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ (2561) เรื่อง ความต้องการแรงงานและการผลิตกําลังคนสู่
ตลาดแรงงานในจังหวัดเชียงใหม่โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการของตลาดแรงงานในจังหวัด
เชียงใหม่ การผลิตกําลังคนสู่ตลาดแรงงานในจังหวัดเชียงใหม่ และสมรรถนะของแรงงานที่ผู้ประกอบการ
ต้ อ งการ โดยเป็ น การวิ จั ย แบบผสมผสาน(Mixed methodology) ระหว่ า งการวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ
(Qualitative Research) และวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล คือ
แบบสอบถามข้อมูลเชิงปริมาณ วิเคราะห์ผลข้อมูลเป็นค่าร้อยละและจัดเรียงอันดับ แล้วนําเสนอในรูป
ตารางประกอบคําอธิบายสําหรับแบบสัมภาษณ์ใช้ในการเก็บข้อมูลเชิงคุณ ภาพวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการ
วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) แล้วสรุปสาระสําคัญ
ผลการศึกษาความต้องการของตลาดแรงงานในจังหวัดเชียงใหม่จําแนกตามระดับการศึกษา
พบว่า ความต้องการแรงงานมีจํานวนทั้งสิ้น 9,314 คนจําแนกตามระดับการศึกษาได้ดังนี้ ลําดับที่ 1 คือ
ระดับ มั ธยมศึ กษา ปี ที่ 6 หรือ ต่ํ ากว่า จํ านวน 4,120 คน คิ ดเป็ น ร้อ ยละ 44.23 ลํ าดั บ ที่ 2 คื อ ระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จํานวน 2,219 คน คิดเป็นร้อยละ 23.82 ลําดับที่ 3 ระดับปริญญาตรี
จํานวน 1,678 คน คิดเป็นร้อยละ 18.02 และลําดับที่ 4 คือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จํานวน
1,252 คน คิดเป็นร้อยละ 13.44 ลําดับที่ 5 คือ อื่น ๆ ไม่ระบุระดับการศึกษา จํานวน 45 คน คิดเป็นร้อย
ละ 0.48และเมื่อพิจารณาจําแนกตามประเภทวิชาพบว่า ลําดับที่ 1 คือ ประเภทวิชาพาณิชยกรรมและ
บริหารธุรกิจ จํานวน 4,297 คน คิดเป็นร้อยละ46.13 ลําดับที่ 2 คือ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม จํานวน
2,007 คน คิดเป็นร้อยละ 21.55 ลําดับที่ 3คือ อุตสาหกรรมท่องเที่ยว จํานวน 1,101 คน คิดเป็นร้อยละ
11.82 ลําดับที่ 4 คือ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จํานวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ 1.30 ลําดับที่
5 คือ ประเภทวิชาคหกรรมจําานวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 0.76 ลําดับที่ 6 เกษตรกรรม จํานวน 30 คน
คิดเป็ น ร้อยละ 0.32และลําดั บที่ 7 ศิลปกรรม จํานวน 2 คน คิดเป็ น ร้อยละ 0.02 กรณี ความต้ องการ
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แรงงานที่ไม่ระบุระดับการศึกษา และไม่ระบุประเภทวิชา พบว่า ความต้องการของตลาดแรงงานด้านการ
บริการลูกค้า อยู่ในลําดับ ที่ 1 จํานวน828 คน คิดเป็น ร้อยละ 8.89 ลําดับที่ 2 คือ อื่น ๆ ไม่ระบุ ระดับ
การศึกษาและไม่ระบุประเภทวิชาจํานวน 650 คน คิดเป็นร้อยละ 6.98 ลําดับที่ 2 คือ อื่น ๆ ระบุด้าน
วิชาชี พ ทางการแพทย์ จํ านวน149 คน คิ ดเป็ น ร้อยละ 1.60 ลํ าดั บ ที่ 3 คื อ อื่ น ๆ ระบุ ด้านครุศาสตร์
จํานวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ0.51 อื่น ๆ ระบุด้านงานกฎหมาย จํานวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 0.12
ผลการศึกษาการผลิตกําลังคนสู่ตลาดแรงงานในจังหวัดเชียงใหม่ของสถานศึกษาที่เปิดสอนตาม
หลักสูตรการเรียนการสอนระดับอาชีวศึกษา พบว่า สถานศึกษาอาชีวศึกษามี19 แห่ง มีการผลิตกําลังคนสู่
ตลาดแรงงานตามโครงสร้างหลั กสู ตรอาชีว ศึ กษา จํ านวน 9 ประเภทวิ ชา ประกอบด้ ว ยประเภทวิ ช า
อุ ต สาหกรรม ประเภทวิชาพาณิ ชยกรรม ประเภทวิชาศิ ลปกรรม ประเภทวิช าคหกรรม ประเภทวิช า
เกษตรกรรม ประเภทวิชาประมง ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ และ
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมีการผลิตกําลังคนสู่ตลาดแรงงาน จํานวนทั้งสิ้น
22,584 คนและเมื่ อพิ จารณาจํ าแนกตามระดับ การศึ กษา พบว่าลําดับ ที่ 1 คือ ระดั บ ประกาศนี ยบั ตร
วิชาชีพ (ปวช) จํานวน 14,082 คน คิดเป็นร้อยละ 62.35 ลําดับที่ 2 คือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) จํานวน 8,149 คน คิดเป็นร้อยละ 36.09 ลําดับที่ 3 คือ ระดับปริญญาตรีจํานวน 353 คน
คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 1.56และเมื่ อ พิ จ ารณาจํ า แนกตามประเภทวิ ช า พบว่ า ลํ า ดั บ ที่ 1 คื อ ประเภทวิ ช า
อุ ต สาหกรรม จํ า นวน 11,509 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 50.96 ลํ า ดั บ ที่ 2 คื อ ประเภทวิ ช าพาณิ ช ยกรรม
บริหารธุรกิจ จํานวน 5,584 คน คิดเป็นร้อยละ 24.73 ลําดับที่ 3 คือประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
จํานวน 1,756 คน คิดเป็นร้อยละ 7.78 ลําดับที่ 4 คือ ประเภทวิชาเกษตรกรรม จํานวน 1,271 คน คิดเป็น
ร้อยละ 6.63 ลําดับที่ 5 คือ ประเภทวิชาคหกรรม จํานวน1,016 คน คิดเป็นร้อยละ 4.50ลําดับที่ 6 คือ
ประเภท วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจํานวน 804 คน คิดเป็นร้อยละ 3.56 ลําดับที่ 7 คือ
ประเภทวิชาศิ ลปกรรม จํานวน 627 คน คิ ดเป็ น ร้อยละ 2.78 และลํ าดับ ที่ 8 คือ ประเภทวิชาประมง
จํานวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 0.78 และประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ไม่มีข้อมูลการผลิตกําลังคน
ผลการศึกษาการผลิตกําลังคนสู่ตลาดแรงงานในจังหวัดเชียงใหม่เกี่ยวกับสมรรถนะของแรงงาน
ที่ผู้ประกอบการต้องการจากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการต้องการ พบว่า ผู้ประกอบการให้ความสําคัญ
สมรรถนะทั้ง 8 ด้าน โดยจัดเรียงอันดับความสําคัญได้ ดังนี้ อันดับที่ 1คือ ทักษะการอ่าน การเขียน การพูด
ภาษาต่างประเทศ อันดับที่ 2 คือ ทักษะการเรียนรู้เพื่อพัฒนาอาชีพ อันดับ 3 คือ ทักษะด้านความเข้าใจ
ความต่างวัฒนธรรมและความต่างด้านความคิด ทัศนคติ อันดับ 4 คือ ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
และการแก้ปัญหา อันดับ 5 คือ ทักษะด้านความร่วมมือ การทํางานเป็นทีม และภาวะผู้นํา อันดับ 6 คือ
ทักษะด้านการสื่อสารและรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศอันดับ 7 คือ ทักษะด้านคอมพิวเตอร์การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ อันดับ 8 คือ ทักษะด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรม
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ชิติพัทธ์ วรารัตน์นิธิกุล (2561) เรื่อง ยุทธศาสตร์การพัฒนากําลังแรงงานในอุตสาหกรรมยาน
ยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ในประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาสภาพการผลิตกําลังแรงงาน
ของกลุ่มสถาบันอาชีวศึกษาที่มีหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์
ศึ ก ษาทั ก ษะของกํ า ลั ง แรงงานในกลุ่ ม อุ ต สาหกรรมยานยนต์ แ ละชิ้ น ส่ ว นอะไหล่ ย านยนต์ ที่ ส ถาน
ประกอบการในประเทศไทยต้องการ ศึกษาสมรรถนะที่คาดหวังของกําลังแรงงานในกลุ่มอุตสาหกรรมยาน
ยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ในประเทศไทย ที่ส่งผลต่อการกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนากําลังแรงงาน
ในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ในประเทศไทย ศึกษาปัจจัยภายในและภายนอก
องค์ กรที่ มีผลต่อการพั ฒ นากํ าลังแรงงานในกลุ่ มอุ ตสาหกรรมยานยนต์ และชิ้ น ส่วนอะไหล่ยานยนต์ใน
ประเทศไทย และนําเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนากําลังแรงงานในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่
ยานยนต์ในประเทศไทย
ผลการศึกษา การจัดทํายุทธศาสตร์การพัฒนากําลังแรงงานในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน
อะไหล่ยานยนต์ในประเทศไทย กําหนดยุทธศาสตร์ จํานวน 6 ประเด็น ดังนี้ ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาทักษะ
ด้านภาษาแก่กําลังแรงงานกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ให้ได้มาตรฐานระดับ
สากล ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 2 การพั ฒ นามาตรฐานวิ ช าชี พ และพั ฒ นามาตรฐานฝี มื อ ของกํ าลั งแรงงานกลุ่ ม
อุตสาหกรรม ยานยนต์และอะไหล่ยานยนต์สู่มาตรฐานโลก ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้าน
กําลังแรงงานของกลุ่ม อุตสาหกรรมยานยนต์และอะไหล่ยานยนต์ให้สอดรับกับทุกระบบกับหน่วยงานอื่นๆ
อย่างครอบคลุม ยุทธศาสตร์ที่ 4 จัดตั้งสถาบันพัฒนาทรัพยากรบุคคลทุกระดับทั้งในสถานศึกษากับองค์กร
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาทักษะ
แรงงานด้านการสร้างนวัตกรรมและการใช้เทคโนโลยีของแรงงานกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และอะไหล่
ยานยนต์ ยุทธศาสตร์ที่ 6 การส่งเสริมให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยาน
ยนต์มุ่งสู่กระบวนการผลิตอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน ISOและยุทธศาสตร์ที่ 7 การจูงใจกําลังแรงงานสู่
ระบบการจ้างงานและพัฒนาระบบการจ้างงานของผู้ประกอบการจ้างกําลังแรงงานตามระบบการจ้างงาน
กรัณฑ์รัตน์ ประเสริฐธนากล (2557) เรื่อง ความต้องการของตลาดแรงงานและคุณสมบัติของ
บั ณ ฑิ ต ที่ พึ ง ประสงค์ ร ะดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา สาขาบรรณารั ก ษศาสตร์ แ ละสารสนเทศศาสตร์ ใ นเขต
กรุงเทพมหานครมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการของตลาดแรงงานและคุณสมบัติของบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ระดับบัณฑิตศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร
ผลการศึกษา พบว่า ช่วงระยะ 5 ปีข้างหน้าตลาดแรงงานมีความต้องการคุณสมบัติของบัณฑิตที่
พึงประสงค์4 ด้าน คือ 1.ด้านความรู้เชิงทฤษฎี (Theoretical Knowledge) พบว่า คุณสมบัติของบัณฑิตที่
พึงประสงค์โดยรวมอยู่ในระดับมาก( =4.27) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า คุณสมบัติที่มีความ
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ต้องการสูงสุดอยู่ระดับมากที่สุด คือ มีความรู้และความสามารถในการบริหารจัดการห้องสมุดหรือศู น ย์
สารสนเทศของของหน่ ว ยงาน( =4.50)รองลงมามี ค วามต้ อ งการระดั บ มาก คื อ มี ค วามรู้
ความสามารถในการวิเคราะห์ และลงรายการทรัพยากรสารสนเทศ( =4.39)2.ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
(InformationTechnology)พบว่ า คุณ สมบั ติ ข องบั ณ ฑิ ต ที่พึ ง ประสงค์ โ ดยรวมอยู่ ใ นระดับ มาก( =
4.12) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ทุกข้อมีความต้องการอยูในระดับมากเช่นกัน โดยคุณสมบัติที่มีค วาม
ต้อ งการสูง สุด มี 2 ข้อ คือ มีค วามสามารถในการใช้โ ปรแกรม Microsoft Wordและมีค วามรู้
ความสามารถในการใช้อินเทอร์เน็ต เช่น รับ -ส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ถ่ายโอนข้อมูล สืบ ค้นข้อมูล
( =4.37) รองลงมาคือ มีความรู้เกี่ยวกับระบบห้องสมุดอัตโนมัติ( =4.36) 3.ด้านการทํางานร่วมกันในที่
ทํางาน (Workplace Competencies) พบว่า คุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์โดยรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด ( = 4.59)และเมื่อ พิจ ารณาเป็น รายข้อ พบว่า มีค วามต้อ งการอยู่ใ นระดับ มากที่สุด ทุก ข้อ โดย
คุณสมบัติที่ มีความต้ องการสูงสุด คือ มีมนุ ษยสัมพั นธ์ที่ ดีและสามารถปฏิบั ติงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี ( =
4.67)รองลงมาคือมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์( = 4.64) 4.ด้านคุณธรรม จริยธรรม และสมรรถนะในวิชาชีพ
(Professional Competencies) พบว่า คุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
( = 4.52) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าคุณสมบัติที่มีความต้องการสูงสุดอยู่ในระดับมากที่สุดเช่นกัน คือ
มีจิตบริการ (x = 4.79) รองลงมาคือ รู้จักประยุกต์ใช้ความรู้ให้เกิดประโยชน์แก่องค์กร( = 4.60)
อังศุธร เถื่อนนาดี (2559) เรื่อง การวิเคราะห์ ความต้องการแรงงานในเชิงคุณภาพของสถาน
ประกอบการอุ ต สาหกรรมในจั ง หวั ด ชลบุ รี เมื่ อ มี ก ารเปิ ด เสรี ป ระชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการแรงงานในเชิงคุณภาพของสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรมใน
จังหวัดชลบุรี เพื่ อให้ สอดรับ กับ การพั ฒ นาศักยภาพทรัพยากรมนุ ษ ย์เพื่ อรองรับ การเปิ ดเสรีป ระชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนมีวิธีการศึกษาเชิงพรรณนาโดยการวิจัยจากเอกสารและจากการสํารวจภาคสนามด้วย
วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกและสัมภาษณ์ตรง เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือแบบสัมภาษณ์และแบบสอบถาม
ครอบคลุมเนื้อหา 1) ประเด็นปัญหาคุณภาพแรงงาน 2) ความต้องการแรงงานเชิงคุณภาพในปี พ.ศ. 2557
โดยการประเมินสมรรถนะการทํางานของแรงงานในสถานประกอบการ 3 ด้าน คือ ความรู้ ทักษะ และ
คุณลักษณะ เพื่อวิเคราะห์ช่องว่างของระดับสมรรถนะของแรงงานซึ่งจําแนกตามทักษะฝีมือ และกลุ่มอาชีพ
และ 3) การวิเคราะห์ความต้องการของสถานประกอบการต่อการพัฒนาคุณภาพของแรงงานไทย เมื่อมีการ
เปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ผลการศึกษา ด้านปัญหาคุณภาพแรงงาน พบว่า สถานประกอบการในจังหวัดชลบุรีส่วนใหญ่มี
ปั ญ หาคุ ณ ภาพด้ านทั กษะมากที่สุด รองลงมาได้ แก่ ปั ญ หาด้ านคุ ณ ลักษณะและความรู้ตามลําดับ และ
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ตลาดแรงงานในจังหวัดชลบุ รีพ บสภาวะการสมั ครงานต่ํ ากว่าวุฒิ ถึงร้อยละ 23.68 สะท้ อนถึ งความไม่
สอดคล้องกันระหว่างอุปสงค์และอุปทาน เกิดความไม่สอดคล้องกันในแนวดิ่ง (Vertical Mismatch) และ
ปัญหาการว่างงานแอบแฝงขึ้น
ผลการศึ ก ษา ด้ า นความต้ อ งการแรงงานคนในเชิ งคุ ณ ภาพโดยวิ เคราะห์ ช่ อ งว่ างสมรรถนะ
(Competency Gap) ซึ่งเป็นสมรรถนะหลัก (CoreCompetency) ในการทํางานของแรงงานจําแนกตาม
ทักษะฝีมือของแรงงาน พบว่า แรงงานกลุ่มมีฝีมือมีช่องว่างสมรรถนะด้านภาษาต่างประเทศมากที่สุดกลุ่ม
แรงงานกึ่งฝีมือ มีช่องว่างสมรรถนะด้านคอมพิวเตอร์มากที่สุด ส่วนกลุ่มแรงงานไร้ฝีมือ พบว่า มีช่องว่าง
สมรรถนะด้านภาษาต่างประเทศมากที่สุด
ผลการศึกษา ด้านความต้องการของสถานประกอบการต่อการพัฒนาคุณภาพแรงงานไทยเมื่อมี
การเปิ ดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พบว่าสถานประกอบการมีความต้องการให้ แรงงานไทยมีการ
พั ฒ นาสมรรถนะด้ านทั กษะมาเป็ น อั น ดั บ แรก โดยเฉพาะทั กษะด้ านภาษาต่ างประเทศ ความชํ านาญ
เฉพาะงาน การคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลและการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และด้านคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
สมรรถนะอันดับที่สอง ได้แก่ ด้านคุณลักษณะโดยเฉพาะคุณลักษณะด้านความขยันอดทนและตรงต่อเวลา
ความกระตือรือร้นในการทํางาน ความรับผิดชอบและความเป็นผู้นํา เป็นต้นสมรรถนะอันดับสุดท้ายที่
สถานประกอบการมี ค วามต้ อ งการให้ แ รงงานไทยมี การพั ฒ นาคื อ ด้ านความรู้ โดยเฉพาะความรู้ เรื่ อ ง
ภาษาต่ า งประเทศคอมพิ ว เตอร์ วิ ศ วกรรม เทคโนโลยี การช่ า ง เรื่ อ งอุ ต สาหกรรมและมาตรฐาน
อุตสาหกรรม เป็นต้น
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (2555) เรื่อง การศึกษาความต้องการกําลังคนเพื่อวาง
แผนการผลิตและพัฒนากําลังคนในระดับกลุ่มจังหวัดและกรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้
อมูลทั่วไป สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม และข้อมูลด้านจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเลือกเรียน
ต่อสายสามัญและสายอาชีวศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3และศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ
เลือกเรียนต่อสายสามัญและสายอาชีวศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ผลการศึ กษา พบว่า ปัญ หาความไม่ส อดคล้อ งระหว่างความต้อ งการกํ าลั งคนและการผลิ ต
กําลังคนของประเทศไทยเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและอาจจะยังเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตถ้าไม่มีการดําเนินการแก้
ไขอย่างจริงจังซึ่งสามารถสรุปผลการศึกษาความไม่สอดคล้องระหว่างอุปสงค์แรงงานและอุปทานแรงงานได้
ดังนี้
1) แรงงานระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือต่ํากว่า
จากข้อมูลที่ได้ศึกษาพบว่า ตลาดแรงงานในระดับล่าง (มัธยมศึกษาตอนต้นหรือต่ํากว่า) ของ
แรงงานไทยอยู่ในสภาพอุปสงค์ส่วนเกินทุกกลุ่มจังหวัด โดยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคใต้
ชายแดน และภาคกลางตอนกลาง มีช่วงห่างของอุปสงค์และอุปทานในแต่ละภาคค่อนข้างมากแต่แนวโน้
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มใน10 ปีข้างหน้ายังไม่มีแบบแผนที่ชัดเจน สาเหตุที่ช่วงห่างค่อนข้างมากน่าจะมาจากการเคลื่อนย้ายแรง
งานไปยั ง กรุ ง เทพมหานคร (ค่า จ้า งในระดั บ นี้ สู ง ถึ ง 7,825-8,451 บาท)และกลุ ่ม จั ง หวั ด ที่ มี นิ ค ม
อุ ตสาหกรรม เนื่ อ งจากค่าจ้างสู งกว่าและมีโอกาสในการมี งานทํ าที่ ห ลากหลายกว่า ซึ่ งในกลุ ่มจั งหวั ด
ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้นมีค่าตอบแทนเฉลี่ยที่ค่อนข้างต่ําทําให้เกิดปัญหาการเข้าออก
จากงานสูง ดังจะเห็นได้จากความต้องการแรงงานเพื่อทดแทนคนที่ออกอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงในทุกกลุ่
มจังหวัด ถึงแม้ว่าจะมีความพยายามขึ้นค่าจ้างในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือในอัตราที่สูงกว่ากลุ่
มจังหวัดอื่นๆ นอกจากนั้น กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 (ชัยนาท ลพบุรี สิงห์บุรี และอ่างทอง) และภาค
กลางตอนล่าง2 (สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์) มีอุปสงค์ส่วนเกินน้อยกว่ากลุ่
มจังหวัดอื่นๆ แต่ยังมีความต้องการขยายตัวอย่างต่อเนื่องทําให้ต้องจ่ายค่าจ้างสูงกว่ากลุ่มจังหวัดอื่นๆเพื่อ
ดึงดูดแรงงานให้เข้ามาทํางานในกลุ่มจังหวัดมากขึ้น
2) แรงงานระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตลาดแรงงานผู้จบมัธยมศึกษาตอนปลายของทุกกลุ่มจัง
หวัดมีสภาพอุปสงค์ส่วนเกินเช่นเดียวกับตลาดแรงงานในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและต่ํากว่าแต่น้อยกว่า
ระดั บ การศึ ก ษาอื่ น ๆ แต่ต ลาดแรงงานระดั บ นี้ ยั ง คงมี ป ัญ หาอยู ่ โดยพบว่า กลุ ่ม จั ง หวั ด ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างทั้ง 2กลุ่ม (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง1 ประกอบด้วย จังหวัดสุรินทร์
นครราชสีมา บุรีรัมย์และชัยภูมิ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง2 ประกอบด้วย จังหวัดอุบลราชธานี ศรี
สะเกษ และอํานาจเจริญ) มีอุปสงค์ส่วนเกินมากกว่าภูมิภาคอื่น (ยกเว้นภาคใต้ชายแดน) แต่ระดับค่าจ้าง
เฉลี่ยของกลุ่มจังหวัดทั้ง 2 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่อนข้างต่ํากว่ากลุ่มจังหวัดอื่นๆ และอัตราการ
ขยายตัวของค่าจ้างอยู่ในระดับค่อนข้างต่ํา ส่วนภาคกลางตอนบน 2 นั้นมีอุปสงค์ส่วนเกินแต่อัตราการ
ขยายตัวของค่าจ้างกลับน้อยที่สุดในตลาดแรงงานระดับนี้จึงทําให้เป็นการยาก ที่จะหาคนมาทํางานในพื้นที่
นี้สาหรับกรุงเทพมหานคร มีอุปสงค์ส่วนเกินใกล้เคียงกับภูมิภาคอื่นๆ แต่มีค่าจ้างเฉลี่ยที่สูงกว่าและมีอัตรา
การขยายตัวของค่าจ้างในช่วง 8 ปีที่ผ่านมาร้อยละ 2.25ทําให้อุปสงค์ส่วนเกินลดลงไปได้เนื่องจากแรงจูงใจ
เรื่องค่าจ้างแต่ยังไม่สามารถแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในระดับการศึกษานี้ได้หมดสําหรับกลุ่มจังหวัด
ในภาคกลางทุกกลุ่ม รวมทั้งภาคใต้เผชิญปัญหาเดียวกันคือ มีอุปสงค์ส่วนเกินทุกกลุ่มจังหวัดและส่วนใหญ่มี
แนวโน้มเพิ่มขึ้น ภาพสะท้อนจากภาวะตึงตัวของแรงงานในกลุ่มนี้คือ ค่าจ้างเฉลี่ยที่ค่อนข้างสูงและอัตรา
การขยายตัวของค่าจ้างในช่วง 8 ปีที่ผ่านมา ขยายตัวอย่างรวดเร็ว แสดงถึงภาวะความต้องการที่สูง แต่กลับ
ไม่มีกําลังแรงงานที่จบระดับมัธยมศึกษาตอนปลายออกสู่ตลาดแรงงานให้จ้างงานได้มากนักโดยภาพรวม
การขาดแคลนหรือช่วงห่าง (Gap) ระหว่างอุปสงค์และอุปทานรวมกันประมาณ 39,490 คน อาจจะไม่ถึง
ขั้นรุนแรงถ้าตลาดแรงงานระดับนี้เป็นตลาดแรงงานที่มีการแข่งขันโดยสมบูรณ์(Perfect Market) และ
แรงงานเคลื่ อ นย้า ยได้ส มบู ร ณ์(Perfect Mobility) เนื่ อ งจากมี ผู ้ว ่า งงานและต้อ งการทํ า งานอยู ่อี ก ถึ ง
40,012 คนซึ่งมากกว่าปริมาณของอุปสงค์ส่วนเกิน แต่สภาพเป็นจริงของตลาดแรงงานในระดับนี้มิได้เป็นเช่
นนั้น

53

3) แรงงานระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ตลาดแรงงานผู้จบ ปวช. มีข้อจํากัดเนื่องจากการพัฒนาด้านการศึกษาสายอาชีพมิได้รับความสนใจจากผู้ที่
เกี่ยวข้องมานาน เริ่มตั้งแต่ผู้ปกครองไปจนถึงผู้ที่ ทําหน้าที่ ในการบริหารจัดการการศึกษาเมื่อเที ยบกับ
การศึกษาสายสามัญ ซึ่งมีโครงสร้างพื้นฐานทางการศึกษารองรับในทุกระดับไปจนถึงระดับมหาวิทยาลัย ซึ่ง
มีสถาบันอุดมศึกษาอยู่เกือบ 200 แห่ง ทั้งของรัฐและเอกชนมีมหาวิทยาลัยกึ่งเปิดกึ่งปิดที่มีขนาดใหญ่ติด
ลําดับโลก เช่น มหาวิทยาลัยรามคําแหง สามารถรองรับผู้ที่ไม่สามารถเข้าเรียนในระบบมหาวิทยาลัยปิดได้
เมื่อขาดแคลนทุนทรัพย์ก็สามารถกู้เรียนได้ง่ายและนํามาใช้คืนภายหลังจากทํางานแล้วความเสียเปรียบของ
ผู้เรียนสายอาชีวศึกษาดังกล่าวทํ าให้ผู้ปกครองและนักเรียนเลือกเรียนสายอาชีวศึกษา (ทั้ งของรัฐและ
เอกชน) ไม่ถึงร้อยละ 40 ของผู้อยู่ในวัยเรียนในระดับนี้ นอกจากนั้น ผู้เรียนสายอาชีพ ยังไม่นิ ยมทํางาน
ทันทีต้องการเรียนสูงขึ้นไปอีกจนถึงระดับปริญญาถ้าทําได้ เนื่องจากมีค่าตอบแทนที่คุ้มค่ารออยู่ทั้งในระยะ
สั้นและระยะยาวเมื่อพิจารณาขนาดช่วงห่าง (Gap) ของอุปสงค์และอุปทานพบว่า มีอุปทานส่วนเกินในกลุ่
มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 (นครพนม มุกดาหาร สกลนคร) ขณะที่กลุ่มจังหวัดต่างๆ ใน
ภาคกลาง ภาคใต้ภาคเหนือ กรุงเทพมหานครและภาคตะวันออกเฉียงเหนือในกลุ่มจังหวัดที่เหลือมีอุปสงค์
ส่วนเกิน ทําให้ระดับค่าจ้างเฉลี่ยของกลุ่มจังหวัดนี้ค่อนข้างต่ํากว่ากลุ่มจังหวัดอื่นๆ และอัตราการขยายตัว
ของค่าจ้างยังลดลงร้อยละ 1.42 นอกจากนี้กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลางเป็นกลุ่มที่จังหวัดที่มีอุปสงค์ส่
วนเกิน แต่กลับมีอัตราการขยายตัวของค่าจ้างลดลงถึงร้อยละ 3.41 จึงไม่สามารถดึงดูดแรงงานกลุ่มนี้ได้
มากนั ก ตลาดแรงงานในระดั บอาชี วศึ กษานี้ ยังไม่ใหญ่ม ากเนื่ องจากมี ป ัญ หาทั้ งข้อจํากั ดด้าน อุ ป สงค
์(Demand Constraint) และข้อจํากัดด้านอุปทาน (SupplyConstraint) ในส่วนของข้อจํากัดด้านอุปสงค์
เชิงปริมาณนั้นผู้จบการศึกษาในระดับ ปวช. บางคนอาจจะยังมีอายุยังไม่ครบ 18 ปีบริบูรณ์ โดยเฉพาะผู้
ชายบางคนอาจจะยังไม่ได้ผ่านการเกณฑ์ทหารทําให้ผู้ประกอบการขาดความมั่นใจในการจ้าง นอกจาก
ความไม่พร้อม (ยังไม่เป็นผู้ใหญ่พอ) ยังอาจจะมีปัญหาเชิงคุณภาพเข้ามาซ้ําเติมทําให้
ผู้ประกอบการ
ที่อยากจะจ้างผู้จบ ปวช. ไม่สามารถจ้างได้ส่วนข้อจํากัดด้านอุปทานนั้น เกิดจากความไมนิยมให้เด็กเรียน
อาชีวศึกษาจะด้วยภาพพจน์หรือภาพลักษณ์ที่ไม่ดีต่อเนื่องกันมาหลายปี ทําให้ผู้ปกครองไม่ต้องการให้บุตร
หลานเลือกเรียนสายอาชีวศึกษาแต่แรก จํานวนผู้ศึกษาในด้านนี้จึงน้อยเมื่อเทียบกับสายสามัญ อีกทั้งผู้
บริหารการศึกษาฝ่ายรัฐบาลเห็นว่าการศึกษาสายนี้มีต้นทุนค่าใช้จ่ายสูงทําาให้การสนับสนุนให้ผู้เรียนสาย
อาชีพไม่ค่อยได้รับการสนับสนุนด้านทรัพยากรอย่างเต็มที่ทั้งด้านคน สิ่งของ งบประมาณ และการบริหาร
จัดการ
4) ตลาดแรงงานผู้จบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)
ตลาดแรงงานในระดับ ปวส. อยู่ในสภาพการผลิตมากเกินไป และอุปสงค์ของแต่ละกลุ่มจังหวัดไม่สามารถ
ดูดซับอุปทานที่ผลิตใหม่และที่ยังว่างงานอยู่ในตลาดแรงงานได้โดยภาพรวมทั้ง10กลุ่ม
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จังหวัดและกรุงเทพมหานคร ไม่มีจังหวัดใดเลยที่มีอุปสงค์ส่วนเกิน นับเป็นความบิดเบือนของตลาดอันเกิด
จากทัศนคติของผู้เรียนและ/หรือผู้ปกครองรวมทั้งการบริหารจัดการศึกษาที่ขาดความจริงใจในภาคกลาง
ตอนบน 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (อุดรธานี หนองบัวลําภู หนองคาย เลยนครพนม มุกดาหาร
และสกลนคร) และภาคเหนือตอนบน (เชียงใหม่ ลําพูนลําปางแม่ฮ่องสอนน่าน พะเยา เชียงราย และแพร่)
คาดว่าอุปทานส่วนเกินจะยังคงอยู่ในระดับที่สูงต่อไปอีก 5-10 ปีข้างหน้า ถ้าโครงสร้างของการจ้างงานหรือ
ตลาดแรงงานยังไม่เปลี่ยนแปลงไปจากอดีต การที่มีอุปทานส่วนเกินมากกว่า 2.86 หมื่นคน และยังมีผู้ว่าง
งานทุกกลุ่มจังหวัดรวมกันอีกมากกว่า 2.23 หมื่นคนทําให้เกิดความสูญเปล่าทางการศึกษาเป็นอย่างมาก
สิ่งที่น่าสนใจคือ ผู้ว่างงานมิใช่แต่เฉพาะผู้จบสาขาธุรกิจและการบริการเท่านั้นที่มีจํานวนมากที่สุด แต่ผู้ที่
จบสาขาช่างคือ จบสาขาวิศวกรรมว่างงานเป็นจํานวนมากเช่นกัน จึงสงสัยว่าปัญหาน่าจะเกิดจากข้อจํา
กัดด้านอุปสงค์ (DemandConstraint) ด้วยเช่นกันคือ ค่าตอบแทนของผู้ที่จบ ปวส.จะสูงกว่า ปวช. เกือบ
ทุกกลุ่มจังหวัดโดยบางกลุ่มจังหวัดมากกว่าถึง1,000 - 4,000บาทต่อเดือน และยังสูงกว่าผู้จบมัธยมศึกษา
ตอนปลายสายสามัญอยู่มากเช่นกัน ส่วนในกรุงเทพมหานครและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีอุปทานส่วน
เกินอยู่มากเช่นเดียวกับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง2แต่แนวโน้มในอนาคต สถานการณ์ น่าจะเริ่มดีขึ้น
เมื่อเกิดการขาดแคลนผู้จบระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับ ปวช. จนสถานประกอบการบางแห่งย
อมจ่ายค่าจ้างสูงขึ้นด้วยการจ้างผู้จบ ปวส. หรือบางแห่งอาจจะยอมให้ผู้สนใจทํางานใช้วุฒิปวช.มาสมัคร
งานได้
5) ตลาดแรงงานระดับปริญญาตรี
ตลาดแรงงานระดับปริญญาตรี ซึ่งเป็นความประสงค์ของครอบครัวและผู้เรียนที่จะได้ “ใบ
ปริญญา” ตามความปรารถนาและระดับการศึกษานี้เกือบจะเป็นเป้าหมายสุดท้ายของผู้เรียนส่วนใหญ่ที่มุ่
งหวังที่จะออกไปทํางาน ดังนั้น เป้าหมายของผู้จัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาคือ เพื่อให้ผู้จบการศึกษา
ทุกคนมีงานทําแต่ผลการศึกษากลุ่มจังหวัดทั้ง 10 กลุ่มจังหวัดและกรุงเทพมหานคร พบว่า กําลังแรงงาน
ระดับปริญญาตรีอยู่ในสถานะผลิตมากเกินไปหรือเกิดอุปทานส่วนเกินในทุกกลุ่มจังหวัด (ยกเว้นภาคใต้ ฝั่
งอั นดามั น ) รวมกั น ถึง 50,502 คน ในขณะที่ ยังมี ผู ้ว่างงานอี ก 53,840 คน ซึ่ งในกลุม่ จังหวัด ทั้ งหมดที่
ทําการศึกษาพบว่ากลุ่มจังหวัดที่มีอุปทานส่วนเกินมากที่ สุดคือ กรุงเทพมหานคร และภาคใต้ชายแดน
จํานวน35,003 คนและ 6,183 คน ตามลําดับ การมีอุปทานส่วนเกินมากขนาดนี้กลับมิได้ทําให้อัตราค่าจ้าง
เฉลี่ยในระดับนี้ต่ํากว่ากลุ่มจังหวัดอื่นๆ มากนัก โดยสาขาที่มีจํานวนผู้ว่างงานมาก ได้แก่ สาขาธุรกิจและ
การบริการรวมทั้งสาขาคอมพิวเตอร์ สาขาที่เกี่ยวข้องกับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์เป็นต้น การรับเข้า
ทํางานของผู้จบปริญญาตรีน้อยมากในสังคมไทย ทําให้ต้องย้อนกลับมาดูว่า มีปัญหาข้อจํากัดด้านอุปสงค์
หรือด้านอุปทานคําตอบในเบื้องต้นคือ ข้อจํากัดทั้ ง 2 ด้าน ด้านอุปสงค์ตลาดแรงงานด้านราชการและ
รัฐวิสาหกิจส่วนมากจะจํากัดการรับ เพื่อลดขนาดองค์กร (Down Sizing) เพื่อประหยัดงบประมาณด้าน
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เงินเดือนและบําเหน็จบํานาญ บทบาทในการจ้างผู้จบปริญญาตรีคือผู้ประกอบการในสาขาการผลิตที่แท้
จริงคือ ภาคอุตสาหกรรมและบริการ (จะมีผู้จบปริญญาตรีทํางานในภาคเกษตรตามจริงมีจํานวนน้อย)
จากสภาพปัญหาภาวะตลาดแรงงานไทย ที่มีทั้งการขาดแคลนแรงงาน และความไม่สอดคล้
องระหว่างอุปสงค์และอุปทานของตลาดแรงงาน การแนะแนวและให้ข้อมูลด้านตลาดแรงงานแก่นักเรียนใน
การเรียนต่อเพื่อการประกอบอาชีพในอนาคตเป็นสิ่งจําเป็น ถือว่าเป็นการพัฒนาทุนมนุษย์อีกแนวทางหนึ่ง
ในการสร้างกําลังแรงงานที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงานในอนาคตให้ดีขึ้นโดยต้องเริ่มตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้
น หรือระดับมั ธยมศึ กษาปีที่ 3 เนื่องจากเป็น ระดับการศึ กษาที่ ผลิตกําลังคนเพื่ อเข้าสู่ตลาดแรงงานใน
ระดับต้นๆ และเป็นระดับการศึกษาที่ต้องมีการเลือกเรียนต่อระหว่างสายสามัญหรือสายอาชีวศึกษา
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2561) เรื่อง อนาคตภาพอนาคตภาพของการผลิตและ
พั ฒ นากําลั งคนอาชี ว ศึ กษาตามความต้ อ งการของตลาดแรงงานและทิ ศทางการพั ฒ นาประเทศโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อ 1.ศึกษาทิศทางการพัฒนาของประเทศไทยใน 5 ปีข้างหน้า(พ.ศ.2561-2565)2.ศึกษาผัง
การกระจายการจัดการเรียนการสอน (Program Mapping) สายอาชีพใน 4 กลุ่มอาชีพ ได้แก่ คมนาคม
ก่อสร้าง เทคโนโลยีสารสนเทศ และโลจิสติกส์ของสถานศึกษาประเภทอาชีวศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน
จํ า แนกตามภู มิ ภ าค3. ศึ ก ษาความต้ อ งการใช้ กํ า ลั ง คนระดั บ อาชี ว ศึ ก ษาและตํ า แหน่ ง งานหลั ก ของ
ตลาดแรงงานใน 4 กลุ่ มอาชี พ ได้ แ ก่ ค มนาคม ก่ อสร้าง เทคโนโลยีส ารสนเทศ และโลจิ ส ติกส์ตามทิ ศ
ทางการพัฒนาของประเทศไทยใน 5 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2561-2565)4. ศึกษาอนาคตภาพของการผลิตและ
พัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาใน 4 กลุ่มอาชีพ ได้แก่ คมนาคม ก่อสร้าง เทคโนโลยีสารสนเทศ และโลจิสติกส์
ตามความต้องการของตลาดแรงงานและทิศทางการพัฒนาของประเทศไทยใน 5 ปีข้างหน้า(พ.ศ. 25612565)5.ศึกษาข้อเสนอแนะบทบาทของสถานศึกษาประเภทอาชีวศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนในการผลิต
และพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาใน 4 กลุ่มอาชีพ ได้แก่คมนาคม ก่อสร้าง เทคโนโลยีสารสนเทศ และโลจิ
สติกส์ให้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานและทิศทางการพัฒนาประเทศไทยใน 5 ปีข้างหน้า (พ.ศ.
2561-2565)
ผลการศึกษา ทิศทางการพัฒนาประเทศไทยใน 5 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2561-2565)พบว่ากลุ่ม
อาชีพด้านการก่อสร้าง เป็นกลุ่มอาชีพที่สนับสนุนการสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งเป็นฐานรากของกลุ่มอาชีพ
อื่น ส่วนกลุ่มอาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อาจเรียกได้ว่าเป็นกลุ่มอาชีพที่สนับสนุน
กระบวนการดําเนินงานของกลุ่มอาชีพอื่นดังนั้นกลุ่มอาชีพด้านการก่อสร้าง และกลุ่มอาชีพด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร จึงเป็นกลุ่มอาชีพที่มีทิศทางการเติบโตควบคู่ไปกับการพัฒนาประเทศไทยใน 5
ปีข้างหน้า มากเป็นอัน ดับต้นๆในส่วนกลุ่มอาชีพ ด้านคมนาคมและโลจิสติกส์ก็มีทิศทางการเติบโตเพื่ อ
ตอบสนองทิศทางของแผนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาประเทศไทยใน 5 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2561-2565)
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ผลการศึกษา ผังการกระจายการจัดการเรียนการสอน(หลักสูตร).ใน 4 กลุ่มอาชีพของถาน
ศึกษาประเภทอาชีวศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนในประเทศไทยพบว่า การจัดการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้อง
กับกลุ่มอาชีพคมนาคมทุกภูมิภาคเน้นการจัดการเรียนการสอนด้านยานยนต์ส่วนด้านโครงข่ายทางราง
อากาศยาน และทางเรือ ยังมีการจัดการเรียนการสอนในระดับน้อยการจัดการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับ
กลุ่มอาชีพก่อสร้าง ทุกภูมิภาคเน้นการจัดการเรียนการสอนด้านก่อสร้างและโยธามาเป็นอันดับหนึ่ง ในส่วน
ที่จัดการเรียนการสอนในระดับน้ อยหรืออาจเรียกว่าขาดแคลนคือ ด้านสํารวจสถาปั ตยกรรม และการ
ออกแบบภายในอาคารการจัดการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มอาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารทุกภูมิภาคเน้นการจัดการเรียนการสอนด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ รองลงมาคือด้านโทรคมนาคม ใน
ส่วนที่จัดการเรียนการสอนในระดับน้อยหรืออาจเรียกว่าขาดแคลนคือ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสาขางาน
คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์ โปรแกรมเมอร์ มัลติมีเดีย ระบบเครือข่ายแอนิเมชัน และ
ซอฟต์แวร์ระบบสมองกลฝังตัวการจัดการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มอาชีพโลจิสติกส์ ในทุกภูมิภาคยัง
มีการจัดการเรียนการสอนในระดับ น้อยหรืออาจเรียกว่าขาดแคลน ส่วนที่จัดการเรียนการสอนอยู่เน้น
ด้านโลจิสติกส์ทั่วไป
ผลการศึ ก ษาความต้ อ งการใช้ กํ า ลั ง คนระดั บ อาชี ว ศึ ก ษาและตํ า แหน่ ง งานหลั ก ของ
ตลาดแรงงาน ใน 4 กลุ่มอาชีพ ตามทิศทางการพัฒนาของประเทศไทยใน 5 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2561-2565)
กลุ่มอาชีพที่ต้องการใช้กําลังคนระดับอาชีวศึกษามากที่สุด ลําดับแรก คือ การก่อสร้าง อีกทั้งมีตําแหน่งงาน
หลักทั้งในระดับปฏิบัติการและหัวหน้างานกลุ่มอาชีพที่ต้องการใช้กําลังคนระดับอาชีวศึกษา ลําดับสอง คือ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมีตําแหน่งงานหลักในระดับปฏิบัติการที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศ มั ลติมีเดี ย กราฟฟิ ก ระบบเครือข่าย และการสื่อสารทั้ งแบบมีสายและไร้สายกลุ่มอาชีพ ที่
ต้องการใช้กําลังคนระดับอาชีวศึกษา ลําดับสามมี2 กลุ่มอาชีพ คือ กลุ่มอาชีพด้านคมนาคมส่วนใหญ่ตําา
แหน่งงานหลักจะเกี่ยวข้องกับรถยนต์กลุ่มอาชีพด้านโลจิสติกส์ส่วนใหญ่ตําาแหน่งงานหลักจะอยู่ในระดับ
ปฏิบตั ิการที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์ทั่วไป
ผลการศึกษา อนาคตภาพของการผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาใน 4 กลุ่มอาชีพ คือ
คมนาคม ก่อสร้าง เทคโนโลยีสารสนเทศ และโลจิสติกส์พบว่า อนาคตภาพของการผลิตและพัฒนากําลังคน
อาชีวศึกษา ลําดับที่หนึ่ง คือ ให้ความสําคัญต่อการผลิตและพัฒนากําลังคนด้านก่อสร้างทั้งระดับปวช. และ
ปวส. ทั้ง 2 กลุ่มสาขาวิชา คือ ก่อสร้าง และสถาปัตยกรรมอนาคตภาพของการผลิตและพัฒนากําลังคน
อาชีวศึ กษา ลํ าดับ สอง คื อ ให้ ค วามสํ าคั ญ ต่ อการผลิ ตและพั ฒ นากํ าลั งคนระดั บ ปวช. และปวส. กลุ่ ม
โทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศอนาคตภาพของการผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาลําดับสาม
คือ ให้ ความสํ าคัญ ต่อการผลิ ตและพั ฒ นากําลั งคนอาชี วศึ กษา ระดับ ปวช. และปวส. 2 กลุ่ม คื อ กลุ่ม
คมนาคม และกลุ่มโลจิสติกส์
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บทที่ ๓
วิธีการดําเนินงาน
การวิเคราะห์การผลิตและพัฒนากําลังแรงงานด้านอาชีวศึกษากับแนวทางการพัฒนาประเทศ
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในบทนี้จะเป็นการนําเสนอถึงขั้นตอนการดําเนินงาน ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 วิเคราะห์แนวทางการพัฒนาประเทศภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี กับการผลิต
และพัฒนากําลังคนด้านอาชีวศึกษา
การศึกษาวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาประเทศ โดยศึกษาเอกสารและข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวกับ
การพัฒนาประเทศ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
20 ปี
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12ยุทธศาสตร์พัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ 20 ปี
(พ.ศ. 2560 – 2579) แผนพัฒนาการเกษตรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่
12 (พ.ศ. 2560 - 2564) แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560 – 2564) เพื่อหาข้อสรุป
เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาประเทศที่กับการผลิตและพัฒนากําลังคนด้านอาชีวศึกษา โดยการวิเคราะห์
เนื้อหา (Content Analysis)
ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะห์นโยบายรัฐบาลด้านการศึกษา ช่วงปี พ.ศ. 2557 – 2561 กับการผลิต
และพัฒนากําลังคนด้านอาชีวศึกษา
การศึกษาวิเคราะห์นโยบายรัฐบาลด้านการศึกษา โดยศึกษาเอกสารคําแถลงนโยบาย
ของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 เพื่อหาข้อสรุปเกี่ยวกับนโยบาย
ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒ นธรรมที่ส่งผลต่อการผลิตและพัฒ นากําลังคนด้านอาชีวศึกษา โดยการ
วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
ขั้นตอนที่ 3 วิเคราะห์ความต้องการและการผลิตและพัฒนากําลังคนด้านอาชีวศึกษาของ
ประเทศ
1. ศึกษาเอกสารและข้อมูลต่าง ๆที่เกี่ยวกับสถานะความต้องการด้านแรงงานอาชีวศึกษาของ
สถานประกอบการ โดยศึกษาข้อมูลของกรมการจัดหางานเกี่ยวกับความต้องการแรงงานและการบรรจุงาน
ของกําลังคนด้านอาชีวศึกษา โดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
2. สํารวจความคิดเห็นของสถานประกอบการโดยใช้วิธีแจกแบบสอบถามแก่ผู้แทน
เพื่อ
จากสถานประกอบการที่เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐเอกชน (อ.กรอ.อศ.)
ศึกษาถึงคุณลักษณะและทักษะของกําลังคนอาชีวศึกษาที่ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการโดย
ใช้ แ บบสอบถามจํ านวน 160ชุ ด เป็ น แบบสอบถามประเภทมาตราประมาณค่ า (Rating Scale) และ
แบบสอบถามปลายเปิด ประกอบด้วย 3 ตอน ดังนี้
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ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบ ได้แก่ หน่วยงานที่สังกัดอยู่
ในกลุ่มอุตสาหกรรมใด
ตอนที่ 2 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษะที่พึงประสงค์ของกําลังคนด้าน
อาชีวศึกษา และทักษะที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงานโดยมีเกณฑ์แปลความหมายค่าเฉลี่ย ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.21 – 5.00 ความหมาย มากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.41 – 4.20 ความหมาย มาก
ค่าเฉลี่ย 2.61 – 3.40 ความหมาย ปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.81 – 2.60 ความหมาย น้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.80 ความหมาย น้อยที่สุด
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาการผลิตและพัฒนากําลังคนด้านอาชีวศึกษา
ขั้นตอนที่ 4 นําผลจากการศึกษาตามขั้นตอนที่ 1 – 3 มาสังเคราะห์เพื่อหาแนวปฏิบัติที่ดีในการ
ผลิตและพัฒนากําลังคนด้านอาชีวศึกษา
นําข้อมู ลจากการศึ กษาตามขั้ นตอนที่ 1 –3 มาวิเคราะห์ เนื้ อหาเพื่ อกําหนดนโยบายและ
มาตรการในการผลิตและพัฒนากําลังคนด้านอาชีวศึกษาที่ตอบสนองต่อแนวทางการพัฒนาประเทศภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิ เคราะห์ ก ารผลิ ต และพั ฒ นากํ าลั งแรงงานด้ านอาชี ว ศึ ก ษากั บ แนวทางการพั ฒ นา
ประเทศภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในบทนี้จะเป็นการนําเสนอผลการวิเคราะห์แนวทางการพัฒนา
ประเทศภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี นโยบายรัฐบาลด้านการศึกษา ช่วงปี พ.ศ. 2557 - 2560 และ
สถานะความต้องการกําลังคนด้านอาชีวศึกษาของสถานประกอบการ ซึ่งมีผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้

4.1แนวทางการพัฒนาประเทศภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี กับการผลิตและพัฒนา
กําลังคนด้านอาชีวศึกษาของประเทศ
การศึ กษาและวิเคราะห์ ข้อ มู ล การผลิตและพั ฒ นาและกําลั งคนด้ านอาชีวศึ ก ษากั บ แนว
ทางการพัฒนาประเทศภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี จะแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 6 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี กับการผลิตและพัฒนากําลังคนด้านอาชีวศึกษา
ส่วนที่ 2 แผนแม่ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี กับการผลิตและพัฒนากําลังคนด้าน
อาชีวศึกษา
ส่วนที่ 3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 กับการผลิตและพัฒนากําลังคน
ด้านอาชีวศึกษา
ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)กับ
การผลิตและพัฒนากําลังคนด้านอาชีวศึกษา
ส่วนที่ 5 แผนพัฒนาการเกษตรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560 - 2564) กับการผลิตและพัฒนากําลังคนด้านอาชีวศึกษา
ส่วนที่ 6 แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติฉบับที่ 2 (พ.ศ.2560 – 2564) กับการผลิตและ
พัฒนากําลังคนด้านอาชีวศึกษา
4.1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี กับการผลิตและพัฒนากําลังคนด้านอาชีวศึกษา
ผลการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี กับการผลิตและพัฒนากําลังคนด้านอาชีวศึกษามี
ประเด็นการพัฒนาที่เชื่อมโยงกับการผลิตและพัฒนากําลังคนด้านอาชีวศึกษา คือ 1.การพัฒนาและการ
เตรียมความพร้อมของคนรุ่นใหม่และประชาชนให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัย
พิบัติได้ในทุกรูปแบบทุกระดับความรุนแรง2. การพัฒนาคนทุกช่วงวัยให้มีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน มีสุข
ภาวะที่ดี มีจิตสาธารณะรับผิดชอบต่อสังคม มัธยัสถ์ มีวินัย รักษาศีลธรรม เป็นพลเมืองดีและมีหลักคิด
ที่ถูกต้อง 3. การพัฒนาให้คนไทยมีทักษะที่จําเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และ
ภาษา3 และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น 4. การเตรียมความพร้อมให้คนไทยมีการพัฒนาตนเองตลอดชีวิต มี
ทักษะสูงเป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่ และอื่นๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัด
ของตนเองรายละเอียดดังตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี กับการผลิตและพัฒนากําลังคนด้านอาชีวศึกษา
ยุทธ์ศาสตร์ชาติ 20 ปี
ด้านความมั่นคง

แนวทางการพัฒนา
การพัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลยี และระบบ
ฐานข้อมูลให้มีค วามพร้อม สามารถรับมือกับ
ภัยคุกคามและภัยพิบัติได้ในทุกรูปแบบและทุก
ระดับความรุนแรง
ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
การพั ฒ นาคนรุ่น ใหม่ เพื่ อ ตอบสนองต่อความ
ของประเทศ
ต้องการของตลาดบนพื้ นฐานของการต่อยอด
อดีตและปรับปัจจุบัน
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร 1. การพัฒ นาคนทุกช่วงวัยให้มีพัฒ นาการที่ดี
มนุษย์
มี สุ ข ภาวะที่ ดี มี จิ ต สาธารณะรั บ ผิ ด ชอบต่ อ
สังคม มั ธยั ส ถ์มี วินั ย รัก ษาศี ลธรรม และเป็ น
พลเมืองดีมีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จําเป็น
ในศตวรรษที่ 2 1มี ทั ก ษะสื่ อ สารภาษาอั งกฤษ
และภาษา3 และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรัก
การเรียนรู้
2. การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตสู่
การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูงเป็นนวัตกรนักคิด
ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่ และอื่นๆ โดย
มีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง
ด้านการสร้างโอกาสแลความเสมอภาคทางสังคม การเตรียมความพร้อมให้กับประชาชนให้เป็น
ประชาชนที่มีคุณภาพ สามารถพึ่งพาตนเองทํา
ประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคม
4.1.2 แผนแม่ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี กับการผลิตและพัฒนากําลังคนด้าน
อาชีวศึกษา
ผลการวิเคราะห์แผนแม่ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีกับการผลิตและพัฒนากําลังคนด้านอาชีวศึกษามี
ประเด็นการพัฒนาที่เชื่อมโยงกับการผลิตและพัฒนากําลังคนด้านอาชีวศึกษา ได้แก่
1.การสร้างความรักความสามัค คี ความสํ านึ กจงรักภั กดี และความภาคภู มิใจในชาติให้เกิ ดขึ้นกั บ
คนไทยทุกคน 2.การผลิตและพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกส่วนของภาคการผลิต ให้มีขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน ที่มีทักษะ ความชํานาญ และมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี
และนวัตกรรม3. .มี แผนพั ฒ นากําลังแรงงานทั้งประเทศ และกําหนดแนวทางการผลิตและพัฒ นา
บุคลากรโดยเชื่อมโยงภาคการศึกษากับภาคอุตสาหกรรมและบริการให้ตอบสนองความต้องการของ
ตลาด 4.จั ด การเรี ย นการสอนโดยบู ร ณ าการเรื่ อ งความซื่ อ สั ต ย์ วิ นั ย คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม
5. การจัดสรรเวลาและเปิดพื้นที่ให้สื่อสร้างสรรค์ สําหรับเด็ก เยาวชน และประชาชนในการปลูกจิตสา
นึ ก และสร้างเสริ ม ค่ านิ ย มที่ ดี 6 . การเสริม สร้างสภาพแวดล้ อ มที่ เอื้ อ ต่ อ การพั ฒ นาและเสริม สร้าง
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ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็นระบบ 7.การพัฒ นาศักยภาพวัยเรียนวัยรุ่น โดยเน้นการพั ฒ นา
ทักษะความสามารถที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ 21 8. การพัฒนาศักยภาพคนวัยแรงงานด้วยการ
ยกระดับศักยภาพ ทักษะ และสมรรถนะให้สอดคล้องกับความความต้องการของตลาดแรงงาน
9.
การพัฒนาและปรับบทบาท “ครู คณาจารย์ยุคใหม่” รวมถึงการปรับระบบการผลิตและพัฒนาครู10.
การยกระดับทักษะวิชาชีพ พัฒนาระบบการเรียนรู้ชุมชนให้เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา โดยความร่วมมือจาก
ภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม 11.พัฒนาระบบเครื่องข่ายเทคโนโลยีดิจิทัล และดิจิทัลแฟลต
ฟอร์ม เพื่ อการศึกษาทุกระดับ12.พัฒ นาโปรแกรมประยุกต์ หรือสื่อการเรียนรู้ดิจิทั ล ที่มี คุณ ภาพที่
นักเรียน นักศึกษา และประชาชนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองผ่าน
เทคโนโลยีสมัยใหม่ 13.การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสถาบันการศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญและมี
ความโดดเด่ น เฉพาะสาขาสู่ ระดั บ นานาชาติ 14.การสร้างเครือ ข่ ายความร่วมมื อ ทางวิ ช าการและ
แลกเปลี่ยนนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรในระดับนานาชาติ 15.การพัฒนาศูนย์วิจัยเฉพาะทางหรือ
ศูนย์ฝึกอบรม และศูนย์ทดสอบในระดับภูมิภาค 16.ส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยและ
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นประเพณี วัฒ นธรรมของไทยและพัฒ นาการของประเทศเพื่อนบ้านในระบบ
การศึกษา 17.การส่งเสริมสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเด็ก เยาวชนและนักเรียนกับประเทศ
เพื่อนบ้านในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ 18. การส่งเสริมและสนับสนุนระบบสถานศึกษาและสภาพแวดล้อม
ที่เอื้อต่อการสร้างและพัฒนา เด็กและเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษบนฐานพหุปัญญาคนไทยตามพหุ
ปัญญาเต็มตามศักยภาพ 19. การสร้างเสริมความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของคนทุก
กลุ่มวัย 20.การส่งเสริมการออกกําลังกายและการเล่นกีฬาของเด็กและเยาวชนทั้งในสถานศึกษาและ
นอกสถานศึกษา 21. การเตรียมคนทุกช่วงวัยให้ตระหนักมีความรอบรู้ และมีความพร้อมรองรับการ
เป็นสังคมสูงวัยทุกมิติ ทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ และสภาพแวดล้อม22.การเพิ่มพูนองค์ความรู้
และทักษะในการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ 23. การปรับพฤติกรรมเด็กและเยาวชน ให้มีจิตสานึกและ
พฤติกรรม ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต ผ่านหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับทั้งทฤษฎีและปฏิบัติตั้งแต่
ปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษา 24. การสร้างเครือข่ายร่วมกับภาคการศึกษาในการวิจัย และพัฒนานวัตกรรม
ด้านเศรษฐกิจทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ 25. การเตรียมความพร้อมของคนไทยเพื่อรองรับ
กระแสโลกาภิวัตน์ในยุคดิจิทัล และการเข้าสู่สังคมสูงวัย 26.การพัฒนาแรงงานทักษะสูง และเฉพาะ
ทาง การยกระดับแรงงานทักษะต่ํา 27.การวิจัยที่สร้างองค์ความรู้พื้นฐานเพื่อการสะสมองค์ความรู้
และการต่อยอดไปสู่การประยุกต์ใช้องค์ความรู้ และการต่อยอดไปสู่นวัตกรรมทางเศรษฐกิจหรือสังคม
28.การสร้างนวัตกรรมเพื่ อให้ภาคอุตสาหกรรมสามารถไปใช้ประโยชน์โดยตรง ผ่านการสร้างและ
พัฒนาเทคโนโลยีฐาน ด้านปัจจัยสนับสนุนในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมรายละเอียดตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี กับการผลิตและพัฒนากําลังคนด้านอาชีวศึกษา
แนวทางการพัฒนา
แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธ์
ศาสตร์ชาติ
20 ปี
ด้านความ การสร้างความรักความสามัคคี ความสํานึกจงรักภักดี และความภาคภูมิใจในชาติให้
มั่นคง
เกิดขึ้นกับประชาชนทุกหมู่เหล่า
ด้าน
การพัฒ นาศักยภาพเกษตรกรให้เป็นเกษตรกรอัจฉริยะ ที่มีขีดความสามารถในการ
การเกษตร แข่งขันและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อวางแผนการเกษตร
1. การผลิตและพัฒนาบุคลากรทางด้านสุขภาพ
ที่มีศักยภาพด้านเทคโนโลยี มี
ด้าน
อุตสาหกรร ทักษะความชํานาญและมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ
2. การพัฒนาผู้ประกอบการและบุคลากร
ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมและบริการ
มและ
บริการแห่ง ดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์
3. การสร้างและพัฒนาบุคลากรรองรับ
อนาคต
อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ
4.การกํ าหนดแนวทางการผลิตและพั ฒ นาบุคลากรโดยเชื่อมโยงภาคการศึ กษากับ
ภาคอุตสาหกรรมและบริการให้ตอบสนองความต้องการของตลาด
5.มีแผนพัฒนากําลังแรงงานทั้งประเทศทุกระดับ
ด้านการ
การพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผน
ท่องเที่ยว ไทย
ที่เกี่ยวกับสินค้าบริการ บุคลากรและ
ผู้ประกอบการ
การพัฒนาและยกระดับศักยภาพผู้ให้บริการโลจิสติกส์ของประเทศเพื่อสนับสนุนการ
ด้าน
โครงสร้าง ขนส่ ง สิ น ค้ า สอดรั บ กั บ การพั ฒ นาพื้ น ที่ ต ามแนวระเบี ย งเศรษฐกิ จ เกษตรกรรม
ท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
พื้นฐาน
ระบบโลจิ
สติกส์ และ
ดิจิทัล
1.การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ
ด้าน
ผู้ประกอบ 2. พัฒนาทักษะพื้นฐานที่จําเป็นของแรงงาน
โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี
การและ
วิสาหกิจ
ขนาดกลาง
และขนาด
ย่อมยุคใหม่
ตารางที่ 4 (ต่อ)
แผนแม่บทภายใต้ยุทธ์ศาสตร์ชาติ 20 ปี
ด้านการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม

แนวทางการพัฒนา
1. การจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการเรื่อง
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ด้านการศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

ตารางที่ 4 (ต่อ)
แผนแม่บทภายใต้ยุทธ์ศาสตร์ชาติ 20 ปี

ความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม
2. การพั ฒ นาสื่ อ สร้ า งสรรค์ แ ละเสริ ม สร้ า ง
ค่านิยมที่ดีให้กับเยาวชน และประชาชนทั่วไป
3.การจัดสรรเวลาและเปิดพื้นที่ให้สื่อสร้างสรรค์
สําหรับเด็ก เยาวชน และประชาชนในการปลูก
จิตสานึกและสร้างเสริมค่านิยมที่ดี
1. การพั ฒ นาและยกระดั บ ทุ ก ช่ ว งวั ย ให้ เป็ น
ทรัพยากรมนุษย์ที่ดีเก่ง และมีคุณภาพ
2. การเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์อย่างเป็นระบบ
3. การพัฒนาศักยภาพวัยเรียน วัยรุ่น
โดยพัฒนาทักษะความสามารถที่สอดรับกับ
ทักษะในศตวรรษที่ 21ดังนี้
3.1 ทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์
ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน
ความคิดสร้างสรรค์ การทํางานร่วมกับผู้อื่น
3.2 ทักษะด้านภาษา ศิลปะ
3.3 ทั กษะด้านดิจิทั ลและความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี
3.3 ทักษะในการวางแผนชีวิตและวางแผน
การเงิน
3.4 ทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมต่ อกับโลกการ
ทํางาน
3.5 ทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของประเทศ
3.6 ทักษะชีวิตที่สามารถอยู่ร่วมและทํางาน
ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม
3.7 การส่งเสริมและสนับสนุนระบบบริการ
สุขภาพและอนามัยที่เพื่ อเสริมสร้างศักยภาพ
ด้ า นความฉลาดทางเชาวน์ ปั ญ ญาและความ
ฉลาดทางอารมณ์

แนวทางการพัฒนา
4. การพัฒนาศักยภาพคนวัยแรงงาน
4.1 ยกระดับศักยภาพทักษะและสมรรถนะ

65

ด้านการพัฒนาการเรียนรู้

ตารางที่ 4 (ต่อ)
แผนแม่บทภายใต้ยุทธ์ศาสตร์ชาติ 20 ปี

ของคนในช่วงวัยทํางานให้สอดคล้องกับความ
ความต้องการของตลาดแรงงาน
4.2 การเสริมสร้างความอยากรู้และยกระดับ
ตนเอง
4.3 การสร้ า งวั ฒ นธรรมการทํ า งานที่ พึ ง
ประสงค์
4.4 การสร้างความรู้ค วามเข้าใจและทั กษะ
ทางการเงิ น เพื่ อ เสริ ม สร้ า งความมั่ น คงและ
หลักประกันของตนเองและครอบครัว
4.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาความรู้
แรงงานฝีมือ ให้เป็นผู้ประกอบการใหม่
4.6 การพัฒนาต่อยอดความรู้ในการ
สร้างสรรค์งานใหม่ ๆ
4.7 การสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับ
วัยทํางานผ่านระบบการคุ้มครองทางสังคมและ
การส่งเสริมการออม
1. การจัดกิจกรรมเสริมทักษะเพื่อพัฒนาทักษะ
สําหรับศตวรรษที่ 21
2. การพัฒนาระบบการเรียนรู้เชิงบูรณาการที่
เน้นการลงมือปฏิบัติ
3. การพั ฒ นาระบบการเรี ย นรู้ ที่ ใ ห้ ผู้ เ รี ย น
สามารถนําองค์ความรู้ไปใช้สร้างรายได้ รวมถึง
มีทักษะด้านวิชาชีพและทักษะชีวิต
5. การพัฒนาและปรับบทบาท “ครู คณาจารย์
ยุคใหม่” ให้เป็น “ผู้อํานวยการการเรียนรู้”
6. การปรับระบบการผลิตและพัฒนาครู
7. การส่งเสริมสนับสนุนระบบการพัฒนา
ศักยภาพและสมรรถนะครู
8. การยกระดับทักษะวิชาชีพ พัฒนาระบบ
การเรียนรู้ชุมชนให้เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา
โดยความร่วมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชนและ
ภาคประชาสังคม
9. พัฒนาระบบเครื่องข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลและ
ดิจิทัลแฟลตฟอร์มเพื่อการศึกษาทุกระดับ
แนวทางการพัฒนา
10. พัฒนาโปรแกรมประยุกต์หรือสื่อการเรียนรู้
ดิ จิ ทั ล ที่ มี คุ ณ ภาพที่ นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษาและ
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ด้านการเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี
ด้านการกีฬา
ด้านพลังทางสังคม

ตารางที่ 4 (ต่อ)
แผนแม่บทภายใต้ยุทธ์ศาสตร์ชาติ 20 ปี
ด้านเศรษฐกิจฐานราก

ประชาชนสามารถเข้ าถึ งและใช้ ป ระโยชน์ ใน
การเรี ย นรู้ แ ละพั ฒ นาตนเองผ่ า นเทคโนโลยี
สมัยใหม่
11. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสถาบัน
การศึ กษาที่ มีค วามเชี่ ยวชาญและมี ค วามโดด
เด่นเฉพาะสาขาสู่ระดับนานาชาติ
12.การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ
และแลกเปลี่ยนนักเรียน นักศึกษาและบุคลากร
ในระดับนานาชาติ
13. การพัฒนาศูนย์วิจัยเฉพาะทาง ศูนย์ฝึก
อบรม และทดสอบในระดับภูมิภาค
14. การเรียนรูป้ ระวัติศาสตร์ชาติไทยและ
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นประเพณี วัฒนธรรม
ของไทยและพัฒนาการของประเทศเพื่อนบ้าน
ในระบบการศึกษาและสําหรับประชาชน
15. การส่งเสริมสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ของเด็ก เยาวชนและนักเรียนกับประเทศเพื่อน
บ้านในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์
16.การส่งเสริมและสนับสนุนระบบสถานศึกษา
และสภาพแวดล้ อ มที่ เ อื้ อ ต่ อ การสร้ า งและ
พัฒนาเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษ
บนฐานพหุ ปั ญ ญาคนไทยตามพหุ ปั ญ ญาเต็ ม
ตามศักยภาพ
การสร้างเสริมความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
จัดการสุขภาวะของคนทุกกลุม่ วัย
การส่งเสริมการออกกําลังกายและการเล่นกีฬา
ของเด็กและเยาวชน ทุกกลุ่มและทุกพื้นทีท่ งั้ ใน
สถานศึกษาและนอกสถานศึกษา
การเตรี ย มคนทุ ก ช่ ว งวั ย ให้ ต ระหนั ก และมี
ความรอบรู้ และความพร้ อ มรองรั บ การเป็ น
สั ง คมสู งวั ย ทุ ก มิ ติ ทั้ งในมิ ติ เศรษฐกิ จ สั ง คม
สุขภาพ และสภาพแวดล้อม

แนวทางการพัฒนา
การเพิ่ ม พู น องค์ ค วามรู้แ ละทั กษะในการเป็ น
ผู้ ป ระกอบการธุ ร กิ จ ของเกษตรกร แรงงาน
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ด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

ทั่วไป และกลุ่มประชากรที่มีรายได้น้อยและไม่
มั่นคงให้เป็นผู้ประกอบการ
ปรับพฤติกรรมเด็กและเยาวชน เน้นการปลูกฝัง
และหล่อหลอม ให้มีจิตสานึกและพฤติกรรมยึด
มั่ น ในความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต ผ่ า นหลั ก สู ต ร
การศึกษาภาคบังคับทั้งทฤษฎีและปฏิบัติตั้งแต่
ปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษา
1. การสร้างเครือข่ายร่วมกับภาคการศึกษา
ในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านเศรษฐกิจ
ทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ
2. การเตรียมความพร้อมของคนไทยเพื่อรองรับ
กระแสโลกาภิวัตน์ในยุคดิจิทัลและการเข้าสู่
สังคมสูงวัย
3. การพัฒนาแรงงานทักษะสูงและเฉพาะทาง
การยกระดับแรงงานทักษะต่ํา
4. การวิจัยที่สร้างองค์ความรู้พื้นฐานเพื่ อการ
สะสมองค์ ค วามรู้ และการต่ อ ยอดไปสู่ ก าร
ประยุ ก ต์ ใช้ อ งค์ ค วามรู้ และการต่ อ ยอดไปสู่
นวัตกรรมทางเศรษฐกิจหรือสังคม
5. การสร้างนวัตกรรมเพื่อให้ภาคอุตสาหกรรม
สามารถไปใช้ประโยชน์โดยตรง ผ่านการสร้าง
และพัฒนาเทคโนโลยีฐาน ด้านปัจจัยสนับสนุน
ในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

4.1.3แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 กับการผลิตและพัฒนากําลังคน
ด้านอาชีวศึกษา
ผลการวิเคราะห์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 กับการผลิตและพัฒนา
กํ า ลั ง คนด้ า นอาชี ว ศึ ก ษามี ป ระเด็ น การพั ฒ นาที่ เชื่ อ มโยงกั บ การผลิ ต และพั ฒ นากํ า ลั ง คนด้ า น
อาชีวศึกษา ได้แก่ 1.การปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และ
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ 2.การพัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะ ความรู้ และความสามารถในการดํารงชีวิต
อย่างมีคุณค่า 3.การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 4.การกระจายการให้บริการ
ภาครัฐด้านการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการที่มีคุณภาพให้ครอบคลุมและทั่วถึง รายละเอียดดัง
ตารางที่ 5
ตารางที่ 5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 กับการผลิตและพัฒนากําลังคน
ด้านอาชีวศึกษา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12

แนวทางการพัฒนา
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ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ
ทุนมนุษย์

ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและ
ลดความเหลื่อมล้ําในสังคม

1. การปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคณ
ุ ธรรม
จริยธรรม มีวินยั จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่
พึงประสงค์
2. การพัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้
และความสามารถในการดํารงชีวิตอย่างมี
คุณค่า
3. การยกระดับคุณภาพการศึกษาและ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต
การกระจายการให้บริการภาครัฐด้านการศึกษา
สาธารณสุข และสวัสดิการทีม่ ีคุณภาพให้
ครอบคลุมและทั่วถึง

4.1.4ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 2579) กับการผลิตและพัฒนากําลังคนด้านอาชีวศึกษา
ผลการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ 20 ปีมีประเด็นการพัฒนา
ที่เชื่อมโยงกับการผลิตและพัฒนากําลังคนด้านอาชีวศึกษา ได้แก่ 1) การพัฒนาทักษะและสร้างองค์
ความรู้ของบุคลากรในภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตในภาคอุตสาหกรรมให้มีความรู้ทางด้าน
เทคโนโลยี สามารถก้าวทันต่อเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และ 2)
การสร้างบุคลากร
ด้านเทคโนโลยีที่มีความสามารถในการวิจัยและคิดค้นนวัตกรรมต่าง ๆ ให้มีปริมาณเพียงพอต่อการ
ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมในรูปแบบใหม่รายละเอียดดังตารางที่ 6
ตารางที่ 6ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)กับการผลิต
และพัฒนากําลังคนด้านอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0
แนวทางการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา
ด้านการปฏิรูปนิเวศอุตสาหกรรมรองรับ
1. การพัฒนาทักษะและองค์ความรู้ของ
อุตสาหกรรมทีข่ ับเคลื่อนด้วยปัญญา
บุคลากรในภาคส่วนต่างๆ ทัง้ แรงงานในภาค
อุตสาหกรรม ผู้ประกอบการ และบุคลากร
ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีความรู้ด้าน
เทคโนโลยี สามารถก้าวทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
2. การสร้างบุคลากรด้านเทคโนโลยีที่มีความ
สามารถในการวิจัยและคิดค้นนวัตกรรมต่าง ๆ
ที่มีอัตรากําลังเพียงพอต่อการขับเคลื่อน
อุตสาหกรรมในรูปแบบใหม่
4.1.5แผนพัฒนาการเกษตรระยะ 20 ปี กับการผลิตและพัฒนากําลังคนด้านอาชีวศึกษา
ผลการวิเคราะห์แผนพัฒนาการเกษตร ระยะ 20 ปีกับการผลิตและพัฒนากําลังคน
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ด้านอาชีวศึกษามีประเด็นการพัฒนาที่เชื่อมโยงกับการผลิตและพัฒนากําลังคนด้านอาชีวศึกษา ได้แก่
1) การพัฒนาองค์ความรู้ของเกษตรกร สู่เกษตรกรมืออาชีพ และ 2) การส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย
เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านการเกษตร และนําไปใช้ประโยชน์รายละเอียดดังตารางที่ 7
ตารางที่ 7แผนพัฒนาการเกษตร ระยะ 20 ปี กับการผลิตและพัฒนากําลังคนด้านอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์การเกษตร ระยะ 20 ปี
แนวทางการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา
ด้านการสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและ พัฒนาองค์ความรู้ของเกษตรกรสู่เกษตรกร
สถาบันเกษตรกร
มืออาชีพ
ด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันภาค
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย เทคโนโลยี
การเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
และนวัตกรรมด้านการเกษตร
2. ส่งเสริมการนํางานวิจัย เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมไปใช้ประโยชน์
4.1.6 แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติฉบับที่ 2 (พ.ศ.2560 - 2564)กับการผลิตและ
พัฒนากําลังคนด้านอาชีวศึกษา
ผลการวิเคราะห์แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติฉบับที่ 2 (พ.ศ.2560 - 2564)กับการผลิตและ
พัฒนากําลังคนด้านอาชีวศึกษามีประเด็นการพัฒนาที่เชื่อมโยงกับการผลิตและพัฒนากําลังคนด้าน
อาชี ว ศึ ก ษา ได้ แ ก่ 1.การพั ฒ นาพั ฒ นาศั ก ยภาพบุ ค ลากรด้ า นการท่ อ งเที่ ย วทั้ ง ระบบให้ มี ขี ด
ความสามารถในการแข่งขัน ทั้ งในด้านปริมาณและคุณ ภาพ 2.การพั ฒ นาและปรับปรุงหลักสูตรที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงาน เพื่อ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจใหม่ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวรายละเอียดดังตารางที่ 8

ตารางที่ 8แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560 – 2564)กับการผลิตและพัฒนา
กําลังคนด้านอาชีวศึกษา
แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติฉบับที่ 2

แนวทางการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา
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การพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว

1. พัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านการท่องเที่ยว
ทั้งระบบ ให้มขี ีดความสามารถในการแข่งขัน
ตามมาตรฐานสากลและเพียงพอต่อความ
ต้องการของตลาด
2. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
ที่สอดคล้องความต้องการตลาดแรงงาน
3. จัดทําหลักสูตรการฝึกอบรมทักษะธุรกิจ
พื้นฐานเพื่อส่งเสริมการประกอบธุรกิจใหม่
ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

จากการศึ ก ษาวิเคราะห์ แ นวทางการพั ฒ นาประเทศเพื่ อ เชื่ อ มโยงกั บ การผลิ ต และพั ฒ นา
กําลังคนด้านอาชีวศึกษา มีประเด็นสําคัญที่นํามาใช้ในการกําหนดแนวทางการผลิตและพัฒนากําลังคน
ด้านอาชีวศึกษา ดังนี้
1.การผลิตและพัฒนากําลังคนด้าน อาชีวศึกษาให้มีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของภาค
การผลิต และตลาดแรงงาน
2.การผลิ ต และพั ฒ นากํ า ลั ง คนด้ า นอาชี ว ศึ ก ษาที่ เข้ า สู่ ต ลาดแรงงานให้ มี คุ ณ ภาพ และ
มีคุณลักษณะที่ตรงต่อความต้องการของภาคการผลิต และตลาดแรงงาน และสอดคล้องกับบริบทพื้นที่
3.การสร้างและผลิตบุคลากรด้านเทคโนโลยีที่มีความสามารถในการวิจัยและคิดค้นนวัตกรรม
ต่าง ๆ ที่เพียงพอต่อการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมในรูปแบบใหม่
4. การจัดการเรียนการสอนจะต้องผลิตและพัฒนากําลังคนด้านอาชีวศึกษาที่จะเข้าสู่ภาคการ
ผลิตและตลาดแรงงาน โดยให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์เกี่ยวกับ
4.1 การมีค่านิยม และทัศนคติเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม การมีระเบียบวินัย
4.2 มีทักษะที่สอดคล้องทักษะในศตวรรษที่ 21
4.3 มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยี และก้าวทันต่อเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
5. ส่งเสริมการทําวิจัย คิดค้นเทคโนโลยี และนวัตกรรม และสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้
6. พัฒ นาและปรับปรุงหลักสูตรหลักสูตรการเรียนการสอนให้ส อดคล้องตามแนวทางการ
พัฒนาประเทศ
7. ส่งเสริมสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้เรียนกับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคเอเชีย
อาคเนย์
8. พัฒนาและปรับบทบาท “ครูยุคใหม่”
9. ส่งเสริมภาคเอกชนให้มีส่วนร่วมในการผลิตและพัฒนากําลังด้านอาชีศึกษาให้สอดคล้อง
ตามแนวทางการพัฒนาประเทศ
10. พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา และกําหนดให้มีมาตรฐานขั้นต่ําของสถานศึกษา
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4.2นโยบายรัฐบาลกับการกับการผลิตและพัฒนากําลังคนด้านอาชีวศึกษา
ผลการวิเคราะห์นโยบายรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา (12 กันยายน 2557) มีประเด็น
การพัฒนาที่เชื่อมโยงกับการผลิตและพัฒนากําลังคนด้านอาชีวศึกษา ได้แก่ การปฏิรูปการศึกษาและ
การเรียนรู้เพื่อสร้างคุณ ภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒ นาตนได้เต็มตามศักยภาพ ประกอบ
อาชีพ โดยมีความใฝ่รู้และทักษะที่เหมาะสม เป็นคนดีมีคุณธรรมการสร้างเสริมคุณภาพการเรียนรู้ เน้น
การเรียนรู้เพื่อสร้างสัมมาชีพในพื้นที่ ลดความเหลื่อมล้ํา และพัฒนากําลังคนให้เป็นที่ต้องการเหมาะสม
กับพื้นที่ ทั้งในด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้
สามารถมีความรู้และทักษะใหม่ที่สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายตามแนวโน้มการจ้างงานใน
อนาคต การปรับกระบวนการเรียนรู้และหลักสูตรโดยบูรณาการความรู้และคุณธรรมเพื่อให้ผู้เรียนได้รับ
การพั ฒ นาความรู้ ทั ก ษะ การใฝ่ เรียนรู้ การแก้ปัญ หาการรับ ฟั งความคิดเห็ นผู้อื่น การมี คุณ ธรรม
จริยธรรม และความเป็ น พลเมือดี โดยความร่วมมือระหว่างผู้ เกี่ยวข้องทั้ งในและนอกโรงเรียนการ
ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน เพื่อสร้างแรงงานที่มีทักษะโดยเฉพาะในท้องถิ่น
ที่มีความต้องการแรงงานและการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้เชื่อมโยงกับมาตรฐานวิชาชีพ
รายละเอียดดังตารางที่ 9
ตารางที่9 นโยบายรัฐบาล ช่วงปี พ.ศ. 2557 - 2560 กับการผลิตและพัฒนากําลังคนด้านอาชีวศึกษา
นโยบายรัฐบาล
แนวทางการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา
ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1. การจัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้
โดยให้ความสําคัญทั้งการศึกษาในระบบและ
การศึกษาทางเลือก เพื่อสร้างคุณภาพของคนไทย
ให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนได้เต็มตามศักยภาพ
ประกอบอาชีพ และดํารงชีวิตได้โดยมีความใฝ่รู้
และทักษะที่เหมาะสม เป็นคนดีมีคุณธรรม
2. การสร้างเสริมคุณภาพการเรียนรู้ โดยเน้นการ
เรียนรู้เพื่อสร้างสัมมาชีพในพื้นที่ ลดความเหลื่อม
ล้ํา และพัฒนากําลังคนให้เป็นที่ต้องการเหมาะสม
กับพื้นที่ทั้งในด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และ
ธุรกิจบริการ
3. การพัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิต เพื่อให้สามารถมีความรู้และทักษะใหม่
ที่สามารถประกอบอาชีพได้อย่างหลากหลายตาม
แนวโน้มการจ้างงานในอนาคต
ตารางที่9(ต่อ)
นโยบายรัฐบาล
ประเด็นการพัฒนา
4.การปรับ กระบวนการเรี ย นรู้ แ ละหลั ก สู ต รให้
เชื่ อ มโยงกั บ ภู มิ สั ง คม โดยบู ร ณาการความรู้
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และคุณธรรมเข้าด้วยกันเพื่อให้เอื้อต่อการพัฒนา
ผู้เรียนทั้งในด้านความรู้ ทักษะการใฝ่เรียนรู้
การแก้ปัญ หาการรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น การมี
คุณ ธรรม จริยธรรม และความเป็ นพลเมือดีโดย
เน้นความร่วมมือระหว่างผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอก
โรงเรียน
5. การส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับ
วิทยาลัยชุมชน เพื่อสร้างแรงงานที่มีทักษะ
โดยเฉพาะในท้องถิ่นที่มีความต้องการแรงงาน
6. การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้
เชื่อมโยงกับมาตรฐานวิชาชีพ
จากการศึกษาวิเคราะห์นโยบายรัฐบาล ช่วงปี พ.ศ. 2557 -2560 กับการผลิตและพัฒนา
กําลังคนด้านอาชีวศึกษา มีประเด็นสําคัญที่นํามาใช้ในการกําหนดแนวทางการผลิตและพัฒนากําลังคน
ด้านอาชีวศึกษา ดังนี้
1. การปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้
เต็มตามศักยภาพ สามารถประกอบอาชีพและดํารงชีวิตได้ โดยมีความใฝ่รู้และทักษะที่เหมาะสม
2. การสร้างเสริม คุณ ภาพการเรียนรู้ โดยเน้นการเรียนรู้เพื่ อสร้างสัมมาชีพ ในพื้ นที่ และ
พัฒนากําลังคนให้เป็นที่ต้องการเหมาะสมกับพื้นที่ทั้งในด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ
3. การพัฒนาคนทุกช่วงวัย โดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้สามารถมีความรู้และ
ทักษะใหม่ที่สามารถประกอบอาชีพได้อย่างหลากหลายตามแนวโน้มการจ้างงานในอนาคต
4. การปรับกระบวนการเรียนรู้และหลักสูตรโดยบูรณาการความรู้และคุณธรรมเข้าด้วยกัน
เพื่อพัฒนาผู้เรียนทั้งในด้านความรู้ ทักษะการใฝ่เรียนรู้
5. การส่งเสริมอาชีวศึกษาเพื่อสร้างแรงงานที่มีทักษะโดยเฉพาะในท้องถิ่นที่มีความต้องการ
แรงงาน
6. การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้เชื่อมโยงกับมาตรฐานวิชาชีพ

4.3 สภาวะความต้องการแรงงานอาชีวศึกษา
4.3.1 ความต้องการแรงงาน
จากข้อมูลโดยการสํารวจของกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน เกี่ยวกับความต้องการแรงงาน ช่วง
ปี พ.ศ. 2556 - 2561 จําแนกตามระดับการศึกษา พบว่า
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ปี พ.ศ.2556สถานประกอบการมีความต้องการแรงงาน จํานวนทั้งสิ้น 532,196อัตรา
จํ าแนกเป็ น ระดั บ อาชี วศึ ก ษา จํ า นวน 207,437อั ต รา (ร้อ ยละ 38.98)รองลงมา คื อ แรงงานที่ มี
การศึกษาระดับอุดมศึกษา จํานวน 105,625อัตรา (ร้อยละ19.85) ระดับมัธยมศึกษา จํานวน 137,491
อัตรา (ร้อยละ 25.83) ระดับประถมศึกษาหรือต่ํากว่า จํานวน 81,643อัตรา(ร้อยละ 15.34) ตามลําดับ
ปี พ.ศ. 2557 มี ค วามต้อ งการแรงงาน จํานวนทั้ งสิ้น 453,062อั ตรา จํ าแนกเป็ น
ระดับอาชีวศึกษา จํานวน 173,338อัตรา (ร้อยละ 38.26)รองลงมา คือ แรงงานที่มีการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษา จํานวน 133,279อัตรา (ร้อยละ 29.42 )ระดับอุดมศึกษา จํานวน 74,854 อัตรา (ร้อยละ
16.52) ระดับประถมศึกษาหรือต่ํากว่า จํานวน 71,591 อัตรา (ร้อยละ 15.80)
ปี พ.ศ. 2558 มีความต้องการแรงงาน จํานวนทั้งสิ้น 476,772 อัตรา จําแนกเป็น
ระดับอาชีวศึกษา จํานวน 180,132 อัตรา (ร้อยละ37.78) รองลงมา คือ แรงงานที่มีการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษา จํานวน 150,791 อัตรา (ร้อยละ31.63) ระดับอุดมศึกษา จํานวน 65,354 อัตรา (ร้อยละ
13.71) ระดับประถมศึกษาหรือต่ํากว่า จํานวน 80,495 อัตรา (ร้อยละ16.88) ตามลําดับ
ปี พ.ศ. 2559 มี ความต้องการแรงงาน จํานวนทั้งสิ้น 421,062 อัตรา จําแนกเป็น
ระดั บ อาชี ว ศึ ก ษา จํ า นวน 155,299อั ต รา(ร้ อ ยละ36.88)รองลงมา คื อ ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา จํ า นวน
138,505 อัตรา (ร้อยละ32.89)ระดับประถมศึกษาหรือต่ํากว่า จํานวน 69,951 อัตรา (ร้อยละ16.62)
และระดับอุดมศึกษา จํานวน 57,307 อัตรา (ร้อยละ13.61) ตามลําดับ
ปี พ.ศ. 2560มีความต้องการแรงงาน จํานวนทั้งสิ้น 401,271อัตรา จําแนกเป็นระดับ
อาชี ว ศึ ก ษา จํ า นวน 145,805 อั ต รา (ร้ อ ยละ36.34 ) รองลงมา คื อ ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา จํ า นวน
137,186อัตรา (ร้อยละ34.19) ระดับประถมศึกษาหรือต่ํากว่า จํานวน 69,163อัตรา (ร้อยละ17.23)
และระดับอุดมศึกษา จํานวน 49,117 อัตรา (ร้อยละ12.24) ตามลําดับ
ปี พ.ศ.2561 มีความต้องการแรงงาน จํานวนรวมทั้งสิ้น 344,333 อัตรา จําแนกเป็น
ระดับอาชีวศึกษา จํานวน 128,181 อัตรา (ร้อยละ37.22) รองลงมา คือ ระดับมัธยมศึกษา จํานวน
111,558 อัตรา (ร้อยละ32.40) ระดับประถมศึกษาหรือต่ํากว่า จํานวน 61,495 อัตรา (ร้อยละ17.86)
และระดับอุดมศึกษา จํานวน 43,099 อัตรา (ร้อยละ12.52) ตามลําดับ
ผลจากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการแรงงานของสถานประกอบการ
จําแนกตามระดับการศึกษา ช่วงปี พ.ศ. 2556 – 2561 แสดงให้ เห็ นว่า สถานประกอบการมีความ
ต้องการแรงงานด้านอาชี วศึ กษามากกว่าแรงงานที่ มีการศึกษาระดับ อุดมศึก ษา มั ธยมศึ กษา และ
ประถมศึกษาอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดรายละเอียดดังตารางที่ 10
4.3.2 การบรรจุงาน
จากข้อมูลการสํารวจการบรรจุงานของสถานประกอบการ โดยกรมการจัดหางาน กระทรวง
แรงงาน ช่วงปี พ.ศ. 2556 - 2561 พบว่า
ปี พ.ศ. 2556 สถานประกอบการมีการบรรจุงาน จํานวนทั้งสิ้น 440,053 อัตรา
โดยผู้
ที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาได้รับการบรรจุงานมากเป็นอันดับหนึ่ง จํานวน 140,235 อัตรา (ร้อย
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ละ31.01) รองลงมา คือ ระดับอุดมศึกษา จํานวน 111,420 อัตรา (ร้อยละ24.65) ระดับอาชีวศึกษา
จํานวน 138,070 อัตรา(ร้อยละ30.53) และระดับประถมศึกษา จํานวน 62,458 อัตรา (ร้อยละ13.81)
ตามลําดับ
ปี พ.ศ. 2557 สถานประกอบการมีการบรรจุงาน จํานวนทั้งสิ้น 397,321 อัตรา
โดยผู้ที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาได้รับการบรรจุงานมากเป็นอันดับหนึ่ง จํานวน158,441อัตรา
(ร้อ ยละ39.88) รองลงมา คื อ คื อ ระดับ อุ ดมศึกษา จํานวน 106,150อัตรา (ร้อ ยละ26.71)ระดั บ
อาชีวศึกษา จํานวน 82,402อัตรา(ร้อยละ20.74) และระดับประถมศึกษา จํานวน 50,328 อัตรา (ร้อย
ละ12.67) ตามลําดับ
ปี พ.ศ. 2558 สถานประกอบการมีการบรรจุงาน จํานวนทั้งสิ้น 476,772 อัตรา
โดยผู้ที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาได้รับการบรรจุงานมากเป็นอันดับหนึ่ง จํานวน 172,545อัตรา
(ร้อยละ40.71)รองลงมา คือ ระดับอุดมศึกษา จํานวน109,224 อัตรา(ร้อยละ25.69)ระดับอาชีวศึกษา
จํานวน 88,277อัตรา(ร้อยละ20.83) และระดับประถมศึกษา จํานวน53,766อัตรา(ร้อยละ12.69)
ปี พ.ศ. 2559สถานประกอบการมีการบรรจุงานจํานวนทั้งสิ้น 421,062 อัตราโดย
ผู้ที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาได้รับการบรรจุงานมากเป็นอันดับหนึ่งจํานวน 135,469อัตรา(ร้อย
ละ41.18)รองลงมาคื อ ระดั บ อุ ด มศึ ก ษา จํ า นวน 83,290 อั ต รา(ร้อ ยละ25.32)ระดั บ อาชี ว ศึ ก ษา
จํานวน 68,676อัตรา(ร้อยละ20.87)และระดับประถมศึกษา จํานวน 41,549อัตรา(ร้อยละ12.63)
ปี พ.ศ. 2560 สถานประกอบการมีการบรรจุงานจํานวนทั้งสิ้น 313,547 อัตรา
โดยผู้จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาได้รับการบรรจุงานมากเป็นอันดับหนึ่ง จํานวน 129,112อัตรา
(ร้อยละ41.18)รองลงมา คือ ระดับอุดมศึกษา จํานวน81,491 อัตรา(ร้อยละ25.99)ระดับอาชีวศึกษา
จํานวน 63,420อัตรา(ร้อยละ20.23)และระดับประถมศึกษา จํานวน 39,524อัตรา(ร้อยละ12.60)
ปี พ.ศ. 2561 สถานประกอบการมีการบรรจุงาน จํานวนทั้งสิ้น 266,761 อัตรา
โดยผู้จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาได้รับการบรรจุงานมากเป็นอันดับหนึ่งจํานวน 114,461อัตรา(ร้อย
ละ42.91)รองลงมา คื อ ระดั บ อุ ด มศึ ก ษาจํ า นวน66,819 อั ต รา (ร้ อ ยละ25.05)ระดั บ อาชี ว ศึ ก ษา
จํานวน 55,026อัตรา(ร้อยละ20.63)และระดับประถมศึกษา จํานวน 30,455 อัตรา (ร้อยละ11.41)
ผลจากการศึก ษาและวิเคราะห์ ข้ อมู ลการบรรจุงานของสถานประกอบการ จํ าแนกตาม
ระดับการศึกษา ช่วงปี พ.ศ. 2556 – 2561 แสดงให้เห็นว่า สถานประกอบการจะมีการบรรจุงาน
ผู้ที่ จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษามากกว่าผู้ทีมีการศึกษาในระดับอุดมศึกษา อาชีวศึกษา และ
ประถมศึกษาหรือต่ํากว่าอย่างต่อเนื่อง รายละเอียดดังตารางที่ 11
4.3.3 เปรียบเทียบความต้องการแรงงานและการบรรจุงานของแรงงานที่มีวุฒิการศึกษา
ด้านอาชีวศึกษา ช่วงปีพ.ศ. 2556 – 2561
จากข้อมูลการสํารวจความต้องการแรงงาน และการบรรจุงานของสถานประกอบการ
ช่วงปี พ.ศ. 2556 - 2561เมื่อนํามาเปรียบเทียบผลต่างของความต้องการแรงงานกับการบรรจุงาน ของ
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แรงงานที่มีวุฒิ การศึกษาระดับอาชีวศึกษา พบว่า ปี พ.ศ.2556 สถานประกอบการมีความต้องการ
แรงงานมากกว่าจํานวนแรงงานที่ได้รับการบรรจุ จํานวน 69,367อัตรา (ร้อยละ 33.44 ) ปี พ.ศ.2557
มีความต้องการแรงงานมากกว่าจํานวนแรงงานที่ได้รับการบรรจุงาน จํานวน 90,936อัตรา(ร้อยละ
52.46 ) ปี พ.ศ. 2558 มีความต้องการแรงงานมากกว่าจํานวนแรงงานที่ได้รับการบรรจุงาน จํานวน
91,855อัตรา (ร้อยละ 60.00) ปี พ.ศ. 2559 มีความต้องการแรงงานมากกว่าจํานวนแรงงานที่ได้รับ
การบรรจุงาน จํานวน 86,623 (ร้อยละ 55.78 )ปี พ.ศ. 2560 มีความต้องการแรงงานมากกว่าจํานวน
แรงงานที่ได้รับการบรรจุจํานวน 82,385อัตรา(ร้อยละ 56.50 )ปี พ.ศ.2560 มีความต้องการแรงงาน
มากกว่าจํานวนแรงงานที่ได้รับการบรรจุงานจํานวน 73,155(ร้อยละ 55.78)ดังตารางที่ 12
ผลจากวิ เคราะห์ เปรีย บเที ย บความต้ อ งการแรงงานและการบรรจุ งานของแรงงานระดั บ
อาชีวศึกษา ช่วงปี พ.ศ. 2556 – 2561 แสดงให้เห็นว่า จํานวนการบรรจุงานของผู้จบการศึกษาระดับ
อาชีวศึกษามีน้อยกว่าจํานวนความต้องการแรงงานของสถานประกอบการอย่างต่อเนื่อง

ตารางที่ 10 จํานวนความต้องการแรงงานของสถานประกอบจําแนกตามระดับการศึกษา
ช่วงระหว่างปีพ.ศ. 2556–2561
ความต้องการ
ระดับการศึกษา
ปี พ.ศ.
แรงงาน
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา อุดมศึกษา
81,643
137,491
207,437
105,625
2556
532,196
(15.34 %) (25.83 %) (38.98%) (19.85 %)
71,591
133,279
173,338
74,854
2557
453,062
(15.80 %) (29.42 %) ( 38.26 %) (16.52 %)
2558
476,772
80,495
150,791
180,132
65,354
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(16.88 %)
69,951
2559
421,062
(16.61 %)
69,163
401,271
2560
(17.23 %)
61,495
2561
344,333
(17.86 %)
ที่มา : กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน

(31.63 %)
138,505
(32.90 %)
137,186
(34.19 %)
111,558
(32.40 %)

(37.78 %)
155,299
(36.88 %)
145,805
(36.34 %)
128,181
(37.22 %)

(13.71 %)
57,307
(13.61 %)
49,117
(12.24 %)
43,099
(12.52 %)

ตารางที่ 11จํานวนแรงงานที่ได้รับการบรรจุงาน จําแนกตามระดับการศึกษา ช่วงระหว่าง
ปี พ.ศ. 2556– 2561
ความต้องการ
ระดับการศึกษา
ปี พ.ศ.
แรงงาน
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา อุดมศึกษา
62,458
140,235
138,070
111,420
2556
452,183
(13.81 %)
(31.01%) (50.53%) (24.65 %)
50,328
158,441
82,402
106,150
2557
397,321
(12.67 %) (39.88 %) (20.74%) (26.71%)
53,766
172,545
88,277
109,224
2558
423,812
(12.67 %)
(40.71%) (20.83%) (25.77%)
41,549
135,469
68,676
83,290
2559
328,984
(12.63%)
(41.18 %) (20.87%) (25.32%)
39,524
129,112
63,420
81,491
313,547
2560
(12.60%)
(41.18%) (20.23%) (25.99%)
30,455
114,461
55,026
66,819
2561
266,761
(11.41%)
(42.91%) (20.63%) (25.05%)
ที่มา : กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
ตารางที่ 12เปรียบเทียบความต้องการแรงงานและการบรรจุงานของแรงงานระดับอาชีวศึกษา
ช่วงระหว่างปีพ.ศ. 2556–2561
จํานวน
จํานวน
ผลต่างความต้องการ
ปี พ.ศ.
ความต้องการแรงงาน
การบรรจุงานของ
แรงงานกับการบรรจุงาน
ระดับอาชีวศึกษา
ผู้จบระดับอาชีวศึกษา
ของผู้จบอาชีวศึกษา
207,437
138,070
69,367
2556
(33.44 %)
173,338
82,402
90,936
2557
(52.46 %)
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2558
2559
2560
2561
ที่มา : จากการคํานวณ

180,132

88,277

155,299

68,676

145,805

63,420

128,181

55,026

91,855
(50.99%)
86,623
(55.99%)
82,385
(56.50 %)
73,155
(57.07 %)

4.4 คุณลักษณะและทักษะที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงาน
จากการสํารวจความคิดเห็นของคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อผลิตและพัฒนา
กําลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.) เกี่ยวกับคุณ ลักษณะของกําลังคนด้านอาชีวศึกษาที่ตรงกับความ
ต้องการของตลาดแรงงาน พบว่า ทักษะที่จําเป็นต่อการปฏิบัติที่สถานประกอบการมีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมากที่สุด คือ ทักษะทางด้านความสามารถเฉพาะในวิชาชีพ( = 4.40)ทักษะทางด้านอารมณ์
ไหวพริบในการแก้ไขปัญหา ( = 4.40) ทักษะการทํางานเป็นทีม และภาวะผู้นํา ( = 4.39)ทักษะการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณ( = 4.31)และทักษะการเรียนรู้เพื่อพัฒนาอาชีพ( = 4.22) สําหรับทักษะที่
จําเป็นต่อการปฏิบัติที่สถานประกอบการมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก คือทักษะด้านความยืดหยุ่น
และการปรับตัว( = 4.17)ทั กษะการสื่อสารทั้ งด้านการอ่าน เขียน และพู ด( =4.14)ทั กษะด้าน
คอมพิวเตอร์ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ( = 4.02)ทักษะด้านการบริหารจัดการ( = 3.98)ทักษะ
การใช้ภาษาต่างประเทศ( = 3.96) และทักษะด้านการใช้คณิตศาสตร์และการคํานวณ( = 3.67)

ตารางที่ 13ความคิดเห็นของสถานประกอบการเกี่ยวกับทักษะที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงาน
ที่
ประเด็นการสํารวจ
S.D
1
2
3
4
5

ทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ
ทักษะการสื่อสารทั้งด้านการอ่าน เขียน และพูด
ทักษะด้านคอมพิวเตอร์การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทักษะด้านการใช้คณิตศาสตร์และการคํานวณ
ทักษะด้านการบริหารจัดการ

3.96
4.14
4.02
3.67
3.98

1.24
1.18
1.18
1.14
1.15

ระดับ
คุณภาพ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
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6 ทักษะการเรียนรู้เพื่อพัฒนาอาชีพ
7 ทักษะความสามารถเฉพาะในวิชาชีพ
8 ทักษะด้านความยืดหยุ่นและการปรับตัว
9 ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา
10 ทักษะด้านการทํางานเป็นทีม และภาวะผู้นํา
11 ทักษะทางด้านอารมณ์ ไหวพริบในการแก้ไขปัญหา
ที่มา :จากการสํารวจข้อมูล เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562

4.22
4.40
4.17
4.31
4.39
4.40

1.08
1.15
1.13
1.26
1.27
1.23

มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

2) ความคิดเห็นของสถานประกอบการเกี่ยวกับคุณลักษณะที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงาน
พบว่า คุณลักษณะที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงานสถานประกอบการมีความคิดเห็นอยู่
ใน
ระดับมากทุกข้อ คือ ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ( =4.64) ความตรงเวลา และความซื่อสัตย์สุจริต
( =4.60) การเคารพ กฎ ระเบียบ และข้อบังคับขององค์กร( = 4.58)ความมีระเบียบวินัย( = 4.57)
ความอดทน( = 4.54)ความขยันหมั่นเพียร( = 4.53)การมีมนุษย์สัมพันธ์ ( = 4.43) และการมีจิต
สาธารณะ( 4.43)รายละเอียดดังตารางที่ 14
ตารางที่ 14ความคิดเห็นของสถานประกอบการเกี่ยวกับคุณลักษณะที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงาน
S.D
ระดับ
ที่
ประเด็นการสํารวจ
คุณภาพ
1 ความซื่อสัตย์สจุ ริต
4.60
1.12
มาก
2 ความอดทน
4.54
1.18
มาก
3 ความขยันหมัน่ เพียร
4.53
1.08
มาก
4 ตรงต่อเวลา
4.60
1.12
มาก
5 ความรับผิดชอบต่อหน้าที่
4.64
1.07
มาก
6 ความมีระเบียบวินัย
4.57
1.09
มาก
7 การมีจิตสาธารณะ
4.30
1.11
มาก
8 การเคารพ กฎ ระเบียบ และข้อบังคับขององค์กร
4.58
1.07
มาก
9 การมีมนุษย์สมั พันธ์
4.43
1.07
มาก
ที่มา : จากการสํารวจข้อมูล เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562
3) ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของสถานประกอบการในการผลิตและพัฒนากําลังคน
ด้านอาชีวศึกษา
3.1) ด้านผู้เรียน
สถาบั น การศึ ก ษาและหน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ งจะต้ อ งผลิ ต และพั ฒ นากํ าลั งคนด้ าน
อาชีวศึกษาให้มีทักษะและมีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพที่ตรงตามสาขาวิชาที่เรียนมีความซื่อสัตย์ ขยัน
อดทน มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยี มีทักษะการสื่อสาร ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น
มีความรับผิดชอบ และมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสาร
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3.2) ด้านครูผู้สอน
ครูควรได้รับการพัฒนาและฝึกประสบการณ์เพื่อให้มีความเชี่ยวชาญตรงตามวิชาชีพ
และก้ า วทั น ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงอย่ า งรวดเร็ ว ของเทคโนโลยี พั ฒ นาครู ผู้ ส อนในเรื่ อ งการใช้
ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารปรับระบบการบรรจุครูวิชาชีพโดยจัดให้มีการทดสอบภาคปฏิบัติเพื่อ
ทดสอบความสามารถที่แท้จริง
3.3) ด้านหลักสูตร
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจะต้องพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของภาคการผลิต และแนวทางการพัฒนาประเทศภายใต้นโยบายประเทศ 4.0 ควรส่งเสริมให้ภาคการ
ผลิตมีส่วนร่วมในการกําหนดและพัฒนาหลักสูตร
3.4) ด้านการจัดการเรียนการสอน
สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจัดการเรียนการสอนโดยเน้นการ
ปฏิบัติเชิงลึกในด้านทักษะการปฏิบัติ การฝึกประสบการณ์ และมีทักษะการคิดวิเคราะห์ เพื่อให้ผู้เรียน
มีสมรรถนะตรงตามความต้องการของภาคการผลิต ควรให้ผู้เรียนควรได้รับทราบถึงเส้นทางอาชีพ และ
ความก้าวหน้าในวิชาชีพตามสาขาวิชาที่เรียน จัดให้มีการประเมินผลการจัดการเรียนสอนโดยการ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
3.5) การบริหารจัดการ
ปรับภาพลักษณ์ของผู้เรียนอาชีวศึกษาให้เป็นที่ยอมรับของสังคม หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องจะต้องส่งเสริมสนับสนุนสถาบันการศึกษาในเรื่องของวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ที่ใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนให้มีความทันและก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี พัฒนาและสร้างความ
เข้าใจในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบทวิภาคีกับทุกลุ่มอาชีพ สถาบันการศึกษาและหน่วยงาน
ที่ เกี่ ย วข้ อ งควรจะต้ อ งรั บ ทราบถึ ง สภาวะแรงงานเพื่ อ ให้ ส ามารถผลิ ต และพั ฒ นากํ า ลั ง คนด้ า น
อาชีวศึกษาให้เป็นไปตามความต้องการของภาคการผลิต

บทที่ 5
สรุปผลการวิเคราะห์และข้อเสนอแนะ
การวิเคราะห์ ก ารผลิ ต และพั ฒ นากํ าลั งด้ านอาชี วศึ ก ษากั บ แนวทางการพั ฒ นาประเทศภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในบทนี้จะนําเสนอถึงข้อสรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะในการผลิตและพัฒนา
กําลังด้านอาชีวศึกษาดังนี้

5.1 สรุปผลการวิเคราะห์
จากผลการวิเคราะห์แนวทางการผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษากับการพัฒนาประเทศภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี สรุปผลการวิเคราะห์เป็น 3ส่วน ดังนี้
5.1.1 แนวทางการพัฒนาประเทศทีเ่ ชื่อมโยงกับการผลิตและพัฒนากําลังคนด้านอาชีวศึกษา
จากการศึ ก ษาและวิ เคราะห์ เอกสารและข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ แนวทางการพั ฒ นาประเทศ
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อนํามาเป็นข้อมูลในการกําหนดแนวทางและมาตรการการผลิตและพัฒนา
กําลังคนด้านอาชีวศึกษา ซึ่งมีประเด็นสําคัญ ดังนี้
1)การผลิตและพัฒนากําลังคนด้านอาชีวศึกษาต้องมีเพียงพอต่อความต้องการของภาคการ
ผลิตและตลาดแรงงานและสอดคล้องกับบริบทพื้นที่
2)กําลังคนด้านอาชีวศึกษาที่จะเข้าสู่ภาคการผลิต ควรมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์เกี่ยวกับ
การมีค่านิยมและทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับคุณ ธรรมจริยธรรม การมีระเบียบวินัย มีทักษะที่สอดคล้องทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยี และก้าวทันต่อเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
3)การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาต้องสามารถสร้างและผลิตบุคลากรด้านเทคโนโลยีที่มี
ความสามารถในการวิจัยและคิดค้นนวัตกรรมต่างๆ ที่เพียงพอต่อการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมในรูปแบบใหม่
และสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้จริง
4) การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนควรสอดคล้องตามแนวทางการพัฒนา
ประเทศภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
5) การส่งเสริมสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้เรียนกับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาค
เอเชียอาคเนย์
6) การพัฒนาและปรับบทบาท “ครูยุคใหม่”
5.1.2 นโยบายรัฐบาลด้านการศึกษากับการผลิตและพัฒนากําลังคนด้านอาชีวศึกษา
จากการศึกษาและวิเคราะห์เอกสารนโยบายรัฐบาล ช่วงปี พ.ศ. 2557 – 2560เพื่อนํามาเป็น
ข้อมูลในการกําหนดแนวทางและมาตรการการผลิตและพัฒนากําลังคนด้านอาชีวศึกษา มีประเด็นสําคัญ ดังนี้
1) การปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้
เต็มตามศักยภาพ สามารถประกอบอาชีพและดํารงชีวิตได้ โดยมีความใฝ่รู้และทักษะที่เหมาะสม
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2) การสร้างเสริม คุณ ภาพการเรีย นรู้ โดยเน้ น การเรีย นรู้เพื่ อสร้างสัม มาชี พ ในพื้ น ที่ และ
พัฒนากําลังคนให้เป็นที่ต้องการเหมาะสมกับพื้นที่ทั้งในด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ
3) การพัฒนาคนทุกช่วงวัย โดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้สามารถมีความรู้และ
ทักษะใหม่ที่สามารถประกอบอาชีพได้อย่างหลากหลายตามแนวโน้มการจ้างงานในอนาคต
4) การปรับกระบวนการเรียนรู้และหลักสูตร โดยบูรณาการความรู้และคุณธรรมเข้าด้วยกัน
เพื่อพัฒนาผู้เรียนทั้งในด้านความรู้ ทักษะ การใฝ่เรียนรู้
5) การส่งเสริมอาชีวศึกษาเพื่อสร้างแรงงานที่มีทักษะโดยเฉพาะในท้องถิ่นที่มีความต้องการ
แรงงาน
6) การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้เชื่อมโยงกับมาตรฐานวิชาชีพ
5.1.3 สถานการณ์ความต้องการกําลังคนด้านอาชีวศึกษาของสถานประกอบการ
1) ความต้องการกําลังคนอาชีวศึกษา
จากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการแรงงานของสถานประกอบการ จําแนก
ตามระดับการศึกษา ช่วงปี พ.ศ. 2556 – 2561 แสดงให้เห็นว่า สถานประกอบการมีความต้องการแรงงาน
ด้านอาชีวศึกษามากกว่าแรงงานที่มีการศึกษาระดับอุดมศึกษา มัธยมศึกษา และประถมศึกษา มาโดยตลอด
อย่างต่อเนื่องโดยในปี พ.ศ. 2556 มีความต้องการกําลังคนด้านอาชีวศึกษา จํานวน 207,437อัตรา (38.87%)
ปี พ.ศ. 2557 จํานวน 173,338อัตรา( 38.26 %)ปี พ.ศ. 2558 จํานวน 180,132อัตรา (37.80 %)ปี พ.ศ.
2559 จํานวน 155,299อัตรา (36.88 %) ปี พ.ศ. 2560 จํานวน145,805อัตรา (36.34 %) และ
ปี พ.ศ.
2561 จํานวน 128,181(37.22 %)
2) การบรรจุงาน
จากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลการบรรจุงานของสถานประกอบการ จําแนกตามระดับ
การศึกษา ช่วงปี พ.ศ. 2556 – 2561 แสดงให้เห็นว่า สถานประกอบการจะมีการบรรจุงานผู้ที่จบการศึกษาใน
ระดั บ มัธยมศึ กษามากกว่าผู้ที่ มี การศึก ษาในระดับ อุดมศึ ก ษา อาชีวศึ กษา และประถมศึ ก ษาหรือ ต่ํากว่า
มาโดยตลอดอย่างต่อเนื่องโดยในปี พ.ศ. 2556 สถานประกอบการได้บรรจุกําลังคนด้านอาชีวศึกษาเข้าทํางาน
จํานวน 138,070อัตรา (25.87 %)ปี พ.ศ. 2557จํานวน 82,402อัตรา (18.19 %)ปี พ.ศ.2558จํานวน 88,277
อัตรา(18.52 %)ปี พ.ศ. 2559จํานวน68,676อัตรา(16.31 %)ปี พ.ศ. 2560 จํานวน 63,420อัตรา (15.80 %)
ปี พ.ศ. 2561จํานวน 55,026อัตรา(15.98 %)
3)เปรียบเทียบความต้องการแรงงานและการบรรจุงานของแรงงานทีม่ ีวุฒิการศึกษาด้าน
อาชีวศึกษา ช่วงปี พ.ศ. 2556 – 2561
จากวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลความต้องการแรงงานและการบรรจุงานของแรงงาน
ระดับอาชีวศึกษา ช่วงปี พ.ศ. 2556 – 2561 แสดงให้เห็นว่า จํานวนการบรรจุงานของผู้จบการศึกษาระดับ
อาชีวศึกษามีจํานวนน้อยกว่าความต้องการแรงงานของสถานประกอบการมาโดยตลอดอย่างต่อเนื่อง โดยในปี
พ.ศ.2556 มีความต้องการแรงงานมากกว่าจํานวนแรงงานที่ได้รับการบรรจุ จํานวน 69,367 อัตรา (33.44 %)
ปี พ.ศ.2557 มีความต้องการแรงงานมากกว่าจํานวนแรงงานที่ได้รับการบรรจุงาน จํานวน 90,936 อัตรา
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(52.46 %) ปี พ.ศ. 2558 มี ความต้อ งการแรงงานมากกว่าจํานวนแรงงานที่ ได้ รับ การบรรจุ งาน จํานวน
91,855 อัตรา (60.00%) ปี พ.ศ. 2559 มีความต้องการแรงงานมากกว่าจํานวนแรงงานที่ได้รับการบรรจุงาน
จํานวน 86,623 (55.78 %) ปี พ.ศ. 2560 มีความต้องการแรงงานมากกว่าจํานวนแรงงานที่ได้รับการบรรจุ
จํานวน 82,385อัตรา (56.50 %) ปี พ.ศ. 2560 มีความต้องการแรงงานมากกว่าจํานวนแรงงานที่ได้รับการ
บรรจุงาน จํานวน 73,155 (55.78 %)
5.1.4 คุณลักษณะและทักษะที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงาน
จากการสํารวจความคิดเห็นของคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อผลิตและพัฒนา
กําลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.) เกี่ยวกับคุณลักษณะและทักษะของกําลังคนด้านอาชีวศึกษาที่จําเป็นต่อการ
ปฏิบัติงาน มีดังนี้
1) ทักษะที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงาน
พบว่า ทักษะที่จําเป็นต่อการปฏิบัติที่สถานประกอบการมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด คือ ทักษะทางด้าน
ความสามารถเฉพาะในวิชาชีพ ทักษะทางด้านอารมณ์ ไหวพริบ ในการแก้ไขปัญหา ทักษะการทํางานเป็นทีม
และภาวะผู้นําทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะการเรียนรู้เพื่อพัฒนาอาชีพ สําหรับทักษะที่จําเป็น
ต่อการปฏิบัติที่สถานประกอบการมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก คือทักษะด้านความยืดหยุ่นและการปรับตัว
ทักษะการสื่อสารทั้งด้านการอ่าน เขียน และพูดทักษะด้านคอมพิวเตอร์ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทักษะ
ด้านการบริหารจัดการทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ และทักษะด้านการใช้คณิตศาสตร์และการคํานวณ
2) คุณลักษณะที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงาน
พบว่า สถานประกอบการมีความคิดเห็นว่าคุณลักษณะที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงาน ได้แก่ความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่ ความตรงเวลา และความซื่อสัตย์สุจริต การเคารพ กฎ ระเบียบ และข้อบังคับขององค์กร
ความมีระเบียบวินัย ความอดทน ความขยันหมั่นเพียร การมีมนุษย์สัมพันธ์ และการมีจิตสาธารณะ
3) ข้อเสนอแนะในการผลิตและพัฒนากําลังคนด้านอาชีวศึกษา
3.1) ด้านผู้เรียนจะต้องผลิตและพัฒนากําลังคนด้านอาชีวศึกษาให้มีทักษะและเชี่ยวชาญใน
วิชาชีพที่ตรงตามสาขาวิชาที่เรียน ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยี ยอมรับ
ความคิดเห็ น ของผู้ อื่น มี ค วามรับ ผิดชอบ มีทั กษะการสื่อสารและมี ทักษะในการใช้ภ าษาอังกฤษเพื่ อการ
ติดต่อสื่อสาร
3.2) ด้านครูผู้สอนควรได้รับการพัฒนาและฝึกประสบการณ์เพื่อให้มีความเชี่ยวชาญตรง
ตามวิชาชีพ และก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี พัฒนาการใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อ
การสื่อสาร ปรับระบบการบรรจุครูวิชาชีพโดยจัดให้มีการทดสอบภาคปฏิบัติเพื่อทดสอบความสามารถที่
แท้จริง
3.3) ด้านหลักสูตรต้องพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคการผลิต
และแนวทางการพั ฒนาประเทศภายใต้นโยบายประเทศ 4.0และส่งเสริมให้ภาคการผลิตมีส่วนร่วมในการ
กําหนดและพัฒนาหลักสูตร
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3.4) ด้านการจัดการเรียนการสอนให้ความสําคัญกับการปฏิบัติเชิงลึกทักษะการปฏิบัติ
การฝึกประสบการณ์ และมีทักษะการคิดวิเคราะห์ เพื่อให้ผู้เรียนมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของภาค
การผลิต ผู้เรียนควรได้รับทราบถึงเส้นทางอาชีพ และความก้าวหน้าในวิชาชีพตามสาขาวิชาที่เรียน จัดให้มีการ
ประเมินผลการจัดการเรียนสอนโดยการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
3.5) การบริหารจัดการปรับภาพลักษณ์ของผู้เรียนอาชีวศึกษาให้เป็นที่ยอมรับของสังคม
ส่งเสริมสนับสนุนสถาบันการศึกษาในเรื่องของวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้มี
ความทันและก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี พัฒนาและสร้างความเข้าใจในการจัดการเรียนการ
สอนรูปแบบทวิภาคีกับทุกลุ่มอาชีพ สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจะต้องรับทราบถึงสภาวะ
แรงงานเพื่อให้สามารถผลิตและพัฒนากําลังคนด้านอาชีวศึกษาให้เป็นไปตามความต้องการของภาคการผลิต

5.2 ข้อเสนอแนะ
5.2.1 ควรมีความชัดเจนของนโยบายและเป้าหมายการผลิตและพัฒนากําลังคนด้านอาชีวศึกษาตาม
แนวทางพัฒนาประเทศภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
5.2.2 การกํ าหนดมาตรการและเป้ าหมายการผลิ ตกํ าลังคนด้ านอาชี วศึ ก ษา สถาบั น การศึ กษา
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจะต้องรับทราบข้อมูลสภาวะความต้องการแรงงานเพื่อให้สามารถผลิตและ
พัฒนากําลังคนด้านอาชีวศึกษาให้เป็นไปตามความต้องการของภาคการผลิต
5.2.3 การผลิตและพัฒนากําลังคนด้านอาชีวศึกษาให้ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงาน
ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ควรที่จะต้องจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการตามบริบทของ
แต่ละพื้นที่ทั้งในด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ ตามนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาลที่เน้น
การเรียนรู้เพื่อสร้างสัมมาชีพในพื้นที่และพัฒนากําลังคนให้เป็นที่ต้องการเหมาะสมกับพื้นที่
5.2.4จั ด การเรี ย นการสอนให้ ผู้ เรี ย นทั ก ษะ ความสามารถและเชี่ ย วชาญในวิ ช าชี พ ที่ ต รงตาม
สาขาวิชาที่เรียนรวมถึงมีทักษะที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21
5.2.5ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะด้านการคิดวิเคราะห์เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับ
กําลั งคนด้ านอาชีวศึก ษาที่ เข้ าสู่ ภ าคการผลิต อย่ างมี คุ ณ ภาพ ก้ าวทั น ต่ อ การเปลี่ ยนแปลงของเทคโนโลยี
5.2.6ครูผู้สอนควรได้รับการพัฒนาและฝึกประสบการณ์เพื่อให้มีความเชี่ยวชาญตรงตามวิชาชีพ
และก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี และควรปรับระบบการบรรจุครูวิชาชีพโดยจัดให้
มีการทดสอบภาคปฏิบัติเพื่อทดสอบความสามารถที่แท้จริง
5.2.7ต้องจัดทําและพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคการผลิต และแนวทาง
การพัฒนาประเทศภายใต้นโยบายประเทศ 4.0และส่งเสริมให้ภาคการผลิตมีส่วนร่วมในการกําหนดและพัฒนา
หลักสูตรอย่างแท้จริง
5.2.8พั ฒ นาระบบการเรี ย นรู้ ที่ ให้ ผู้ เรี ย นสามารถนํ า องค์ ค วามรู้ ไปใช้ ส ร้ า งรายได้ สร้ า งอาชี พ สู่ ก ารเป็ น
ผู้ประกอบการใหม่ และสามารถพัฒนาต่อยอดความรู้ในการสร้างสรรค์งานใหม่ ๆ
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5.2.9ส่งเสริมการจัดทํางานวิจัยที่สร้างองค์ความรู้พื้นฐานเพื่อการสะสมองค์ความรู้ และการต่อยอดไปสู่การ
ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ และการต่อยอดไปสู่นวัตกรรมทางเศรษฐกิจหรือสังคม
5.2.10ส่งเสริมและสนั บสนุนกําลังคนด้านอาชีวศึกษาให้มีความสามารถในการวิจัยและคิดค้น สร้างสรรค์
นวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์ที่มีอัตรากําลังเพียงพอต่อการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมในรูปแบบใหม่
5.2.11สถาบันการศึกษาควรมีการประสานความร่วมมือกับภาคเอกชนให้มีส่วนร่วมในการจัดทําและ
พัฒนาหลักสูตร และจัดการเรียนการสอนในการผลิตและพัฒนากําลังด้านอาชีศึกษาให้สอดคล้องตามแนว
ทางการพัฒนาประเทศ ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
5.2.12 ส่งเสริมให้ผู้เรียนควรได้รับทราบถึงเส้นทางอาชีพ และความก้าวหน้าในวิชาชีพตามสาขาวิชาที่
เรียน จัดให้มีการประเมินผลการจัดการเรียนสอนโดยการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
5.2.13ส่งเสริมสนับสนุนสถาบันการศึกษาในเรื่องของวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ที่ใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนให้มีความทันและก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
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