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คำนำ 

  การศ ึกษาว ิ เคราะห  เร ื ่อง การพัฒนาท ักษะฝ ม ือแรงงาน (Reskill/Upskill/New skill)  

เพ ื ่อยกระดับการทำงานและพัฒนาสู อาชีพใหมน ี ้  ผ ู จ ัดทำไดร ับการมอบหมายจากคณะอนุกรรมการ 

จัดทำโครงการศึกษาวิเคราะห เรื่อง การพัฒนาทักษะฝมือแรงงาน (Reskill/Upskill/New skill) เพื่อยกระดับ 
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  การศึกษาวิเคราะหฯ นี้มีสมมติฐานวาบทบาทของเทคโนโลยีสมัยใหมมีผลกระทบตอสถานการณ

การจางงานและการขับเคลื่อนตลาดแรงงาน ภายใตการพัฒนาอุตสาหกรรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

สู ความเปน Productive Manpower ผลการศึกษาวิเคราะหฯ พบขอเท็จจริงตรงกับงานวิชาการหลายฉบับ 
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  การศึกษาวิเคราะหฯ นี้พบวา นายจางยังคงมีความสามารถในการจางงานในชวงป 2563-2564 
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จากสถานการณทางเศรษฐกิจท่ีไดรับผลกระทบจากวิกฤติโควิด-19 

  ความสนใจของนายจางและลูกจางตรงกับในเรื่องของการพัฒนายกระดับ Reskill/Upskill ผานระบบ

ออนไลนท้ังในเรื่องวิชาชีพของอุตสาหกรรมตาง ๆ และความสนใจในเรื่อง New Normal Skill  

  ลูกจางสวนใหญยังคงคาดหวังที่จะทำงานในภาคอุตสาหกรรมที่คนทำงานอยู แตถาหากเปลี่ยน

งานสวนใหญก็พรอมจะประกอบอาชีพอิสระ หรือเปลี่ยนงานไปสูอาชีพนอกระบบ ความสนใจในการอบรมของ

ลูกจางเมื่อเปรียบเทียบแลวเหมือนกันในแงของการอบรมเพื่อเพิ่มทักษะในสายการอาชีพ โดยเฉพาะที่ตองทำงาน

กับเครื่องจักรและเทคโนโลยีสมัยใหม 

  จากวิกฤติเศรษฐกิจท่ีไดรับผลกระทบจากโควิด-19 พบวา มีการเคลื่อนยายของแรงงานท่ีเดินทาง

กลับภูมิลำเนา แมวาในรายงานวิเคราะหฯ ฉบับนี้จะไมไดมีการสอบถามในเรื่องนี้ แตจากขอคิดเห็นของผูตอบ

แบบสอบถาม ซึ่งเปนผูไชสิทธิประกันการวางงาน พบวา สวนใหญมีอานุในชวง 26-35 ป รองลงมาเปน 36-45 ป 

ซึ่งแสดงวา สวนใหญอยูในวัยทำงาน ก็อาจจะเปนกลุมที่เดินทางกลับภูมิลำเนา เพื่อรองานใหมหรือหางานใหมได

แลวแตกรณี แตสวนใหญมีความตองการการยกระดับและพัฒนาฝมือแรงงาน 

  ผูจัดทำหวังเปนอยางยิ่งวาการศึกษาวิเคราะหฯ ฉบับนี้ จะเปนประโยชนตอการจัดทำขอเสนอ 

เชิงนโยบายของคณะกรรมการสภาท่ีปรึกษาเพ่ือพัฒนาแรงงานแหงชาติชุดท่ี 19 
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บทท่ี 1 

 

บทนำ 

 

1.1  ความเปนมาของโครงการ 

 การกำหนดยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) มีวัตถุประสงคสำคัญคือการขับเคลื่อน

ประเทศไทยใหบรรลุถึงเปาหมายการพัฒนาเศรษฐกิจที่สมบูรณภายใน 20 ป จึงมีการกำหนด ขั้นตอน 

แผนงาน โครงการ ตลอดจนยุทธศาสตรของทุกหนวยงานในอันท่ีจะรวมมือและขับเคลื่อนภารกิจและกิจกรรม

ของทุกหนวยงานใหบรรลุถึงการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไปสูความม่ันคง ม่ังค่ังและยั่งยืน  

 กระทรวงแรงงานไดกำหนดแผนแมบทแรงงานไทย โดยมีประเด็นรองรับยุทธศาสตรการพัฒนา

กำลังคน ประกอบดวย  

 - การพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

 - การสงเสริมสถานประกอบการสูมาตรฐานโลก 

 ดังนั้นในภารกิจของกระทรวงแรงงานดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย จึงตองคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลง

ทางโครงสรางเศรษฐกิจ สังคม และแรงงาน ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอยางมากและรวดเร็ว นั่นคือการ

เปลี่ยนแปลงสูสังคมดิจิตอล การเปลี่ยนผานของคนในแตละรุน (GENERATION) และการปรับตัวสูสังคม

ผูสูงอายุ 

 ประเทศไทยในชวงป 2560 – 2579 จึงอยูในชวงการเปลี่ยนผานทางดานเศรษฐกิจ สังคม และแรงงาน  

เม่ือรวมกับผลกระทบของการปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตและการบริโภคสูสังคมดิจิตอล หรือสูไทยแลนด 4.0 

กลไกสำคัญประการหนึ่งคือการมีกำลังแรงงานท่ีเพียงพอและเปนกำลังแรงงานท่ีมีศักยภาพ ตลาดแรงงานไทย

เคยมีจุดแข็งที่เปนตลาดแรงงานของผูใชแรงงานที่ไมมีทักษะฝมือเปนจำนวนมาก ในขณะที่การพัฒนา

กำลังแรงงานในสายอาชีพมีจำนวนไมเพียงพอตอความตองการ 

 ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) กำหนดให

ทรัพยากรมนุษยของไทยไดรับการขับเคลื่อนเพื่อใหบรรลุไปพรอมกับการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยแบงชวง

การพัฒนาเปนระยะเวลาชวง 5 ป ดังนี้ 

 ยุคที่ 1 Productive Manpower (พ.ศ. 2560 - 2564) เปนยุคของรากฐานดานแรงงานที่เปน

มาตรฐานสากล จัดระเบียบแรงงานตางดาว เรงพัฒนามาตรฐานดานแรงงานใหเปนสากล สงเสริมทักษะ

ใหแรงงานมีทักษะที่หลากหลาย (MULTI-SKILLED) เพิ่มทักษะใหม (RE-SKILLED) เพิ่มเติมทักษะดาน (STEM) 

เปนทักษะของแรงงานในยุค THAILAND 4.0 
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 ยุคที ่ 2 INNOVATIVE Workforce (พ.ศ. 2565 - 2569) เปนยุคของทรัพยากรมนุษยของ

ประเทศที่เปนประชากรของโลก เพ่ือใหแรงงานนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใชในการเพิ่มผลิตภาพ

อยางมีประสิทธิภาพรองรับตอ Thailand 4.0 อยางเต็มรูปแบบ ปรับปรุงกฎระเบียบตาง ๆ ดานแรงงาน

ใหมีความยืดหยุนภายใตสังคมพหุวัฒนธรรมและการจางงานในยุคดิจิตอล 

 ยุคท่ี 3 CREATIVE Workforce (พ.ศ. 2570- 2574) เปนยุคท่ีทรัพยากรมนุษยมีความคิดสรางสรรค 

ในการสรางมูลคาเพ่ิมใหแกการทำงานใหบรรลุวาระการพัฒนาท่ียั่งยืนตามกรอบสหประชาชาติ (SDGs) 

เปาหมายท่ี 8 “สงเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีตอเนื่อง การจางงานเต็มท่ี มีผลิตภาพและการมีงานท่ี

มีคุณคา” 

 ยุคที่ 4 BRAIN POWER (พ.ศ. 2575- 2579) เปนยุคแหงสังคมการใชปญญา ในการทำงานที่มี

มูลคาสูง เพ่ือใหมีรายไดสูง 

 ขณะเดียวกันกระทรวงอุตสาหกรรมมีแนวคิดที่จะยกระดับอุตสาหกรรมไปสูอุตสาหกรรมอนาคต 

(NEW S - CURVE) ท่ีเนนอุตสาหกรรมศักยภาพ เชน อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวกับหุนยนตและระบบอัตโนมัติ 

อุตสาหกรรมยานยนตไฟฟา อากาศยานและอุตสาหกรรมการแพทย เปนตน จากเดิมที่เคยเปนประเทศ

ที่รับจางการผลิตสินคาที่ลูกคากำหนดเปลี่ยนไปเปนผูผลิตเอง ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดานอุตสาหกรรมได

สงผลตอการผลิตทรัพยากรมนุษยในตลาดแรงงาน 

 ความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีกอใหเกิดธุรกิจใหมและอาชีพใหม ดังนั้น คนในอนาคตจำเปนตอง

มีทักษะใหมที ่สามารถทำงานกับหุ นยนตและอุปกรณอัจฉริยะทั ้งหลาย หากยังตองการทำงานใน

ตลาดแรงงานตอไป รายงานเรื่อง “THE FUTURE OF JOBS REPORT 2018” ของ World Economic 

Forum ซึ่งสำรวจผูประกอบการทั่วโลกถึงความจำเปนในการพัฒนาทักษะแรงงานภายในป พ.ศ. 2565 

พบวาแรงงานไทยรอยละ 54 ของจำนวนแรงงานทั้งหมดจะตองไดรับการพัฒนาทั้ง RESKILL และ UPSKILL 

สำหรับของไทยนั้นในรายงานเสนอวาควรจะไดรับการพัฒนาทักษะในวิธีวิเคราะหและความคิดเชิง

นวัตกรรม ท้ัง Technical และ Human skill อยางไรก็ตามตลาดแรงงาน สถาบันการศึกษา และสถาบัน

ฝกทักษะฝมือแรงงานของไทยมีความพรอมที่จะรับมือกับการพัฒนาทักษะใหสอดรับกับความตองการ

ของตลาดแรงงานและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีหรือไม โดยเฉพาะในแนวโนมที่ระบบอัตโนมัติ

จะเขาทำงานแทนท่ีกำลังแรงงานในสถานประกอบการหลายประเภท ความเปลี่ยนแปลงประการสำคัญ

คือ ความสามารถในการทำงานรวมกับหุนยนตและระบบอัตโนมัติ (Internet of Things – IOT) นั่นเอง 

 ตามรายงานของ World Economic Forum ท่ีสำรวจนั้น ชี้ใหเห็นวากำลังแรงงานเกินกวาครึ่งหนึ่ง

ของทั้งหมด ตองไดรับการพัฒนาทั้งในดานศาสตร (Technical) และศิลป (Human Skill) จึงจะสามารถ

ทำงานและอยูรวมกับนวัตกรรมดานเทคโนโลยีในโลกดิจิตอลได นอกเหนือจากความสามารถในทางวิธี

วิทยาศาสตรและเทคนิควิธีการในโลกดิจิตอลแลวยังเปนการเนนย้ำวากำลังแรงงานไทยขาดความคิดเชิง
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สรางสรรคและขาดความสามารถในทางมนุษยสัมพันธ รวมทั้งการปรับตัวเขากับยุคสมัย เมื่อเกิดธุรกิจ

หรือวิทยาการใหม หรือเมื่อตองปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานภายใตกรอบแนวคิดใหมก็อาจจะไมสามารถ

ทำงานรวมกับบุคคลหรือสภาพแวดลอมใหมและไมสามารถทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 การระบุชี้จุดออนของกำลังแรงงานไทยนี้ยังสะทอนใหเห็นถึงศักยภาพของการผลิตบุคลากร 

ระบบการเรียนการสอนของไทยและสะทอนความไมสอดคลองระหวางอุปสงคและอุปทาน การผลิต

ทรัพยากรมนุษยของไทย โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงเปลี่ยนผานของคนในแตละรุน (Generation) และ

การกาวขามเทคโนโลยีไปสู Thailand 4.0 หรืออีกนัยหนึ่งสถาบันการศึกษาทุกระดับ กระทรวงแรงงาน

และกระทรวงอุตสาหกรรมตองมีความรวมมือกันในการพัฒนาทักษะฝมือของทรัพยากรมนุษยใหสอดรับ

กับความตองการของตลาดแรงงาน ใหมีนโยบายเดียวกันท้ัง Thailand 4.0 , Industry 4.0 และ Innovative 

Workforce เพ่ือใหกำลังแรงงานมีความพรอมท่ีจะปรับเปลี่ยนตัวเองตอโลกดิจิตอล และใหหนวยฝกทักษะ

ของไทยมีความสามารถในการพัฒนาปรับปรุงทักษะภายใตการทำงานรวมกับหุนยนตและระบบอัตโนมัติ

ไดอยางทันกาล 

 อยางไรก็ตามในชวงปลายป พ.ศ. 2562 จนถึงปจจุบัน เศรษฐกิจโลกไดรับผลกระทบจากวิกฤต

สาธารณสุข ถือวาเปนผลกระทบที่รุนแรงและเทาเทียมกันในทุกประเทศทั่วโลกและสงผลตอผูประกอบการ 

ทำใหอุตสาหกรรมบางประเภทตองปดตัวเอง มีบางประเภทปรับลดพนักงาน บางประเภทเปลี่ยนไปใช

เทคโนโลยีสมัยใหมทดแทนเครื่องจักรอุปกรณตาง ๆ เพื่อความปลอดภัยตอชีวิตประชาชน รัฐบาล

จำเปนตองใชมาตรการล็อกดาวน หลายประเทศล็อกดาวนทั ้งประเทศ สถานประกอบการและ

หางสรรพสินคาตลอดจนอุตสาหกรรมหลายประเภทตองพึ่งพาการคาขายออนไลนและพนักงานลูกจาง

ตองยอมรับท่ีจะปรับตัวเอง หรือออกจากงานไป วิกฤตการณท่ีเสี่ยงตอชีวิตของประชาชนไดลุกลามไปใน

ทุกสังคมและทุกครอบครัว 

 การแพรระบาดของไวรัสสายพันธุใหมหรือโควิด–19 ไดกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางรุนแรง

ทั้งตอประเทศที่เปนมหาอำนาจทางเศรษฐกิจและประเทศที่กำลังพัฒนา ในชวงป พ.ศ. 2562 - 2563 

การเปลี่ยนแปลงดังกลาวเปนจุดหักเหที่ทำใหเศรษฐกิจโลกหดตัวต่ำสุด และตอเนื่องไปจนถึงปจจุบัน

ในป 2564 ปริมาณการคาโลกลดลงไปถึง 1 ใน 3 เทียบกับในปกอนหนา ประชาชนตองเรียนรูที ่จะ

ดำเนินชีวิตภายใตวิถีใหม (New normal) รัฐบาลและเอกชนตองรวมมือกัน ดานหนึ่งเพื่อพัฒนาและ

เตรียมความพรอมของระบบสาธารณสุข อีกดานหนึ่งเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 

 คณะกรรมการสภาที ่ปรึกษาเพื ่อพัฒนาแรงงานแหงชาติ ชุดที ่ 19 ในการประชุมครั ้งที ่ 7 

ประจำป 2563 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 ไดพิจารณาขอมูลเกี่ยวกับการปรับตัวของอุตสาหกรรม 

ซึ่งตามแนวทางนโยบายอุตสาหกรรม หรือ INDUSTRY 4.0 มีแนวคิดวาโลกกำลังจะเปลี่ยนเขาสูการ

ปฏิวัติอุตสาหกรรม ครั้งท่ี 4 ภายใน 20 ปขางหนา ดวยระบบ CYBER – PHYSICAL SYSTEMS เชื่อมตอ



4 

 

 

 

อินเตอรเน็ตกับสิ่งตาง ๆ (Internet of Things - IOT) รวมทั้งขอมูลและบริการ เชื่อมโยงขอมูลจำนวน

มากและเชื่อมโยงไดทุกที่ในโลก ในการปรับตัวสูยุค INDUSTRY 4.0 สถานประกอบการทั้งตนน้ำ กลาง

น้ำ ปลายน้ำ จะตองเขาใจในการพัฒนาทักษะของพนักงานลูกจางและความรวดเร็วของระบบ

สารสนเทศ  จึงมีมติใหแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อจัดทำโครงการศึกษาวิเคราะห โดยมีนายปน วรรณ

พินิจ เปนประธาน 

 นอกจากนั ้น ท ี ่ประช ุมได พ ิจารณาผลการดำเน ินการของกรมพัฒนาฝม ือแรงงาน โดย

คณะกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานการฝกอาชีพแหงชาต ิ(กพร.ปช.) ไดกำหนดแนวทางนโยบายใน

การพัฒนาแรงงาน และประสานการฝกอาชีพใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐและกำหนดการจัดต้ัง

สถาบันเพ่ือการเพ่ิมหรือยกระดับทักษะฝมือรวม 4 สถาบัน ดังนี้ 

 1) AHRDA เพ่ือพัฒนาและยกระดับทักษะในอุตสาหกรรมยานยนต 

 2) MARA เพ่ือพัฒนาและยกระดับทักษะในอุตสาหกรรมหุนยนตและระบบอัตโนมัติ 

 3) DIDA เพ่ือพัฒนาและยกระดับทักษะในอุตสาหกรรมในดานดิจิตอลและทักษะดาน SMART FARM 

 4) MIDA เนนการผลิตอุปกรณทางการแพทย  

AHRDA และ MARA ไดจัดตั้งและดำเนินการแลว สวน DIDA และ MIDA อยูระหวางการจัดตั้ง ในสวนท่ี

เกี่ยวของกับสถาบันทั้ง 4 แหง นั้นเปนสวนที่เนนเรื่องการยกระดับและเพิ่มทักษะโดยตรง คณะกรรมการฯ

พิจารณาเห็นพองตามขอเสนอของคณะอนุกรรมการจัดทำโครงการศึกษาวิเคราะห เรื่อง การพัฒนา

ทักษะฝมือแรงงาน (Reskill/Upskill/Newskill) เพื่อยกระดับการทำงานและพัฒนาสูอาชีพใหม ซึ่งให

ความเห็นวาในการศึกษาวิเคราะห ควรจะมีการนำเสนอภาพรวมสถานะของการใชเทคโนโลยีในแตละ

ประเภทอุตสาหกรรม เพื่อวิเคราะหความเปนไปไดในการเพิ่มระดับของเทคโนโลยี และความตองการ

ทักษะฝมือในตลาดแรงงาน โดยเฉพาะอยางยิ่งในสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งเปน

ปญหาและความจำเปนเรงดวนท่ีรัฐบาลควรคำนึงถึงในฐานะผูกำกับนโยบาย 

 คณะกรรมการสภาที่ปรึกษาฯ จึงมีมติมอบหมายใหคณะอนุกรรมการจัดทำโครงการศึกษาวิเคราะห 

เรื่อง การพัฒนาทักษะฝมือแรงงาน (Reskill/Upskill/Newskill) เพื่อยกระดับการทำงานและพัฒนาสู

อาชีพใหมจัดทำโครงการศึกษาวิเคราะห เรื่อง การพัฒนาทักษะฝมือแรงงาน (Reskill/Upskill/ Newskill) 

เพ่ือยกระดับการทำงานและพัฒนาสูอาชีพใหม ในกลุมอุตสาหกรรม 5 ประเภท ไดแก  

 1. อุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวนยานยนต  

 2. อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสและไฟฟา 

 3. อุตสาหกรรมอาหารและอาหารแปรรูป  

 4. อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องประดับ 

 5. งานขนสงและสถานท่ีจัดเก็บสินคา (โลจิสติกส) 
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 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาขอมูล ปญหา และผลกระทบจากการนำเทคโนโลยีสมัยใหมในการ

ทำงานภาคอุตสาหกรรม การดูแลปญหาการจางงานจากการแพรระบาดไวรัสโคโรนาหรือโควิด-19 และ

นำมาเปนหนทางในการพัฒนาทักษะฝมือ (RESKILL) การยกระดับทักษะฝมือแรงงาน (UPSKILL) และ

การพัฒนาทักษะใหม (NEW SKILL) เพ่ือใหกระทรวงแรงงานไดนำขอเสนอแนะเพ่ือการกำหนดนโยบาย

และปรับปรงุแนวทางการดำเนินงานท่ีเก่ียวของตอไป 

 นอกจากนั ้น  คณะกรรมการฯ ยังใหความเห็นชอบแตงตั ้งคณะทำงานขึ ้น 1 คณะ คือ 

คณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินโครงการศึกษาวิเคราะห เรื ่อง การพัฒนาทักษะฝมือแรงงาน 

(Reskill/Upskill/New Skill) เพื่อยกระดับการทำงานและพัฒนาสูอาชีพใหม โดยมีนางนภสร ทุงสุกใส 

ที่ปรึกษาวิชาการแรงงาน เปนประธาน มีคณะทำงานเปนผูแทนของทุกกรมในสังกัดกระทรวงแรงงาน 

รวมกันพิจารณาปรับปรุงแบบสอบถาม พิจารณาวิธีการทอดแบบสอบถาม จัดประชุมกลุมหรือจัด

สัมภาษณนายจาง และรวบรวมแบบสอบถาม เพ่ือใหสำนักงานสภาท่ีปรึกษาเพ่ือพัฒนาแรงงานแหงชาติ 

สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ดำเนินการจัดจางวิเคราะหและรายงานผล เสนอตอคณะอนุกรรมการฯ 

และคณะกรรมการฯ ตอไป 

 

1.2 วัตถุประสงคของโครงการ 

 1.2.1 เพื่อศึกษาวิเคราะหความตองการประกอบอาชีพ และความสามารถ ทักษะฝมือของ

แรงงานวางงาน ตกงานจากการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของภาคธุรกิจ และการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 (CIVID 19)  

 1.2.2 เพื่อศึกษาวิเคราะหความตองการจางงาน ความสามารถและทักษะฝมือแรงงานที่นายจาง/

ผูประกอบการตองการในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก และการ

เปลี่ยนแปลงอันเนื่องจากผลกระทบจากการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)    

 1.2.3 เพื่อจัดทำขอเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อการเรงรัดพัฒนาทักษะฝมือแรงงาน (Reskill/Upskill) 

ใหตรงกับความตองการของตลาดแรงงานที่มีการเปลี่ยนแปลง และเสนอแนะแนวทางการพัฒนาฝมือ

แรงงาน (Newskill) ที่เหมาะสมตรงกับความตองการในการประกอบอาชีพและมีงานทำ ใหสามารถ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต 
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1.3 ขอบเขตการดำเนินการศึกษาวิเคราะห 

 1.3.1 ศึกษาขอมูลปฐมภูมิและขอมูลทุติยภูมิ ดังนี้ 

  (1) สำรวจดวยแบบสำรวจความตองการและความคิดเห็นของแรงงานท่ีเปนผูประกันตน

ตามมาตรา 33 หรือผูท่ีถูกเลิกจาง วางงาน เรื่อง ความตองการประกอบอาชีพ และความสามารถ ทักษะ

ฝมือของแรงงานที่วางงาน ตกงาน จากการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของภาคธุรกิจ และการแพรระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (CIVID 19)  

  (2) สัมภาษณดวยแบบสัมภาษณเชิงลึก (Indepth Interview) นายจาง/ผูประกอบการ 

ในภาคอุตสาหกรรม ประเด็นความเรงดวนและการพัฒนาแนวทางพัฒนาทักษะฝมือแรงงาน (Reskill/ 

Upskill/Newskill) เพ่ือยกระดับการทำงานและพัฒนาสูอาชีพใหม 

  (3) ทบทวนวรรณกรรมและศึกษาเอกสารวิจัย เอกสารทางวิชาการตาง ๆ 

  (4) การรวบรวมและวิเคราะหแบบสอบถามใหใชวิธีการรวบรวมอยางงาย ไมเกิน 1,000 

ชุด และวิเคราะหโดยใชการวัดคากลาง ใชฐานนิยม (ขอมูลที่มีความถี่สูงสุด) วิเคราะหรายหัวขออันตร

ภาค (INTERVAL SCALES) ใชคาเฉลี่ย (MEAN) และบรรยายลักษณะของขอมูล โดยวิธีพรรณนา 

 1.3.2 สำนักงานสภาที ่ปรึกษาฯ จัดจางผู รวบรวมวิเคราะห และเขียนรายงานในวงเงิน

งบประมาณ 65,000 บาท (หกหม่ืนหาพันบาทถวน) 

 1.3.3 ประมวลผลและวิเคราะหขอมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ  

 1.3.4 สรุปผลการศึกษาวิเคราะห เรื่อง การพัฒนาทักษะฝมือแรงงาน (Reskill/Upskill/Newskill) 

เพ่ือยกระดับการทำงานและพัฒนาสูอาชีพใหม 

 1.3.5 นำเสนอขอเสนอแนะเก่ียวกับผลการศึกษาวิเคราะหเบื้องตน ตอคณะอนุกรรมการจัดทำ

โครงการศึกษาวิเคราะห เรื่อง การพัฒนาทักษะฝมือแรงงาน (Reskill/Upskill/Newskill) เพ่ือยกระดับ

การทำงานและพัฒนาสูอาชีพใหม  

 1.3.6 จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ นำเสนอตอคณะกรรมการสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงาน

แหงชาติ ชุดท่ี 19  

 

1.4 ผลที่คาดวาจะไดรับ 

 1.4.1 กระทรวงแรงงานไดรับขอมูลจากการศึกษาวิเคราะหในการวางแนวทางและนโยบายดาน

การเรงรัดพัฒนาทักษะฝมือแรงงานเพื่อยกระดับการทำงาน และการพัฒนาทักษะเพื่อประกอบอาชีพ

ใหม  
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 1.4.2 กระทรวงแรงงานไดรับขอเสนอเชิงนโยบายจากคณะกรรมการสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนา

แรงงานแหงชาต ิ ช ุดที ่  19 เพื ่อเป นแนวทางการดำเน ินงานยกระดับการพัฒนาทักษะฝ  มือ 

(Reskill/Upskill/Newskill) ของแรงงานไทย ตามความตองการสามารถปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลง

โครงสรางทางเศรษฐกิจ และผลกระทบจากการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 

 

1.5 นิยามคำศัพทที่เกี่ยวของ 

 การพัฒนาทักษะ (RESKILLING หรือ RESKILL) หมายถึง กระบวนการเรียนรู ทักษะใหม 

เพ่ือใหสามารถทำงานท่ีแตกตางไปจากวิธีการเดิม หรือหมายถึงกระบวนการฝกอบรมบุคคลใหไดรับทักษะ

ความรูใหม เพื่อการทำงานในประเภทที่แตกตาง และโดยวิธีการสงเสริม พัฒนาทักษะควบคูไปกับการ

ทดลองทำงานจริง 

 การยกระดับทักษะ (UPSKILLING หรือ UPSKILL) หมายถึง กระบวนการยกระดับทักษะเดิม

ใหสูงขึ้น เพื่อใหบุคคลนั้นมีความรู มีการพัฒนาทักษะอยางตอเนื่องจากการทำงานในปจจุบัน หรือเพื่อให

บุคคลนั้นมีความรูเก่ียวกับทักษะใหม 

 STEM (สะเต็ม) เปนคำยอจากภาษาอังกฤษของศาสตร 4 สาขาวิชา ไดแก วิทยาศาสตร (SCIENCE) 

เทคโนโลยี (TECHNOLOGY) วิศวกรรมศาสตร (ENGINEERING) และคณิตศาสตร (MATHMATICS) 

หมายถึง องคความรู วิชาการของศาสตรท้ัง 4 ท่ีมีความเชื่อมโยงกันในโลกของความเปนจริง การเรียนรู

ศาสตรทั้ง 4 สาขา มีวัตถุประสงคเพื่อใหเกิดทักษะที่นำไปใชไดจริงในโลกปจจุบัน STEM ยังชวยพัฒนา

ทักษะในการทำงานในหลากหลายสาขา 

 ไทยแลนด 4.0 หมายถึง โมเดลเศรษฐกิจที่จะนำพาประเทศไทยใหหลุดพนจากกับดักประเทศ

รายไดปานกลางบนวิสัยทัศนที่วา “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ที่มีภารกิจสำคัญในการขับเคลื่อนปฏิรูป

ประเทศดานตาง ๆ เพ่ือปรับแก จัดระบบ ปรับทิศทาง และสรางหนทางพัฒนาประเทศใหเจริญ สามารถ

รับมือกับโอกาสและภัยคุกคามแบบใหม ๆ ท่ีเปลี่ยนแปลงอยางเร็วรุนแรงในศตวรรษท่ี 21 ได  

 อุตสาหกรรม 4.0 หมายถึง การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 คือชื่อเรียกรูปแบบการจัดการ

อุตสาหกรรมท่ีกำลังนิยมในปจจุบันโดยเปนการนำสารสนเทศมาประยุกตผสมผสานกับเทคโนโลยี

อุตสาหกรรมโดยประกอบดวย cyber-physical system, Internet of things และ  cloud computing โดย

อุตสาหกรรม 4.0 เปนรูปแบบของการทำงานอยางเฉลียวฉลาด (smart) โดยการนำขอมูลท่ีหลากหลาย

มาผสมผสานเพ่ือใหเกิดการตัดสินใจในการทำงานไดอยางรวดเร็ว ถูกตอง แมนยำ และทันเวลา ทั้งใน

รูปแบบการจัดการดวยมนุษย และการจัดการดวยระบบหุนยนตอัตโนมัติ  
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 อุตสาหกรรมเปาหมาย หมายถึง อุตสาหกรรมเปาหมายที่มีศักยภาพที่จะเปนปจจัยขับเคลื่อน

เศรษฐกิจ (New Growth Engine) ของประเทศ หรือ 10 อุตสาหกรรมเปาหมายเหลานี้เปนท่ีสนใจของ

นักลงทุนท่ัวโลก ไดแก อุตสาหกรรมดังตอไปนี้ 

 1. อุตสาหกรรมยานยนตสมัยใหม 

 2. อุตสาหกรรมอิเลคทรอนิกสอัจฉริยะ 

 3. อุตสาหกรรมทองเท่ียวกลุมรายไดดีและการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ 

 4. การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ 

 5. อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร 

 6. อุตสาหกรรมหุนยนตเพ่ือการอุตสาหกรรม 

 7. อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส 

 8. อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ 

 9. อุตสาหกรรมดิจิทัล 

 10. อุตสาหกรรมการแพทยครบวงจร 

 โลกดิจิตอล หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีแบบกาวกระโดดโดยความเปนมาของการ

เปลี่ยนแปลงของสังคมเขาสูความเปนโลกดิจิตอล (Digital) โดยลำดับเริ่มจาก 

 - Digital 1.0 จุดเริ่มตนของการทำกิจกรรมออนไลน เปนยุคเริ่มตนของ Internet การรับ - สง 

Email และการเริ่มตนของ Website เริ่มมีกิจกรรมการคา การโฆษณาผานเครื่องมือออนไลน 

 - Digital 2.0 ยุคของ Social Network เปนยุคที่ผู บริโภคสรางเครือขายสื่อสาร เปนยุคเริ่ม

พัฒนากิจกรรมเชิงธุรกิจ โดยการพัฒนา Brand และสรางเครือขายในการตอรองของผูคา การตัดสินใจ

เลือกสินคาและบริการของผูบริโภค 

 - Digital 3.0 ยุคของ Application และกลุ มขอมูล (Data) พัฒนามาจากยุค Digital 2.0 

กอใหเกิดยุคแหงการใชขอมูลจำนวนมาก ทุกแพลตฟอรมของธุรกิจตางๆ มีขอมูลเขา - ออก จำนวนมาก 

เพ่ือการประมวล วิเคราะห และใหบริการตอลูกคา ดังนั้น จึงเริ่มมีปรากฏการณใหม เชน การแบงปนขอมูล

จำนวนมาก มีความคลองตัวในการใชเทคโนโลยีในการแบงปน (Share) การตัดสินใจทุกดาน โลกดิจิตอลได

เขาครอบครองพ้ืนท่ีและสรางโอกาสในการตัดสินใจใหแกผูบริโภคมากยิ่งข้ึน 

 - Digital 4.0 เปนยุคท่ีเทคโนโลยีมีการพัฒนาตอยอด เปลี่ยนแปลงแนวทางการทำงานในเรื่อง

การแบงปน (Share) การแลกเปลี่ยนความเห็น (Brainstorm) กระบวนการทำงานในหลายองคกร

ที่ไมจำเปนตองต้ังอยูในองคกร กอใหเกิดยุคที่ลดการใชกำลังแรงงานและเปนยุคที่ใชเทคโนโลยี เพื่อลด

บทบาทของมนุษยและเพิ่มศักยภาพของมนุษยในการใชความคิด ขามขีดจำกัดสรางสรรคพัฒนาสิ่งใหม ๆ 

เรียกวาเปนยุค Machine to machine 



9 

 

 

 

 อาชีพท่ีเก่ียวของในโลกดิจิตอล 

 - นักพัฒนาระบบแอพพลิเคชั่น (Application Development) 

 - นักวางระบบความปลอดภัย (Cyber Security System integrator) 

 - นักเขียนออนไลน (Content writer) 

 - Model ท่ีเกิดข้ึนในหลายธุรกิจในยุคดิจิตอล ไดแก 

 - Smart Solution ธุรกิจอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน เชน ธุรกิจดูหนังออนไลน 

ธุรกิจซื้อของออนไลน บริการสงของออนไลน ธุรกรรมทางการเงินผานมือถือ (Mobile Banking) ซื้อของ

โดยไมใชเงินสด (QR Code) 

 - Interactive Platform ธุรกิจการถายทอดสดรายการโทรทัศนผาน Facebook Live การนั่งเรียน

ผานชองทาง Youtube 

 - Empathy Encounters ธุรกิจท่ีคำนึงถึงความตองการของผูบริโภค Application ตาง ๆ 

 รุน หรือ เจเนอเรช่ัน Generation 

ปจจุบันเจเนอเรชั ่นหลักของโลกถูกจัดเปน 4 กลุ ม ตามชวงปเกิด ไซเลนตเจเนอเรชั ่น (Silent 

Generation) เบบี ้บ ูมเมอร (Baby boomer) เจเนอเรชั ่นเอกซ (Generation X) เจเนอเรชั ่นวาย 

(Generation Y) ตามหลักทฤษฎีเจเนอเรชั่น คนรุนไซเลนตเจเนอเรชั่น มีลักษณะนิสัยชอบความเปน

แบบแผน ไมชอบเสี่ยง เบบี้บูมเมอรเปนคนสูงาน สวนเจเนอเรชั่นเอกซและเจเนอเรชั่นวายชอบความ

เปนอิสระในการทำงานและมีความคุนเคยกับเทคโนโลยี ลักษณะนิสัยตางๆ ของคนแตละเจเนอเรชั่น

เปนผลพวงมาจากประสบการณในแตละชวงวัยของการเติบโตที่แตกตางกัน รุนไซเลนตเติบโตมาในชวง

สงครามโลกและภาวะที่เศรษฐกิจโลกตกต่ำ เบบี้บูมเมอรเกิดในยุคหลังสงครามโลกและเปนยุคฟนตัว

ทางเศรษฐกิจ เจนเอกซเกิดมาในยุคที่เศรษฐกิจเฟองฟูแลว สวนเจนวายเติบโตมาในชวงที่เทคโนโลยี

พัฒนาอยางกาวกระโดด 

 การแบงกลุมประชากรตามแนวคิดนักเศรษฐศาสตร คือ กลุม 1 Baby boomer หรืออีกนัย

หนึ่งคือ กลุมผูสูงอายุ ซ่ึงไดแกกลุมคนท่ีมีอายุระหวาง 54 - 72 ป กลุมท่ี 2 คือ Gen X ซ่ึงไดแกกลุมคน

ที่มีอายุระหวาง 38 - 53 ป กลุมที่ 3 คือ Gen Y อายุระหวาง 21- 37 ป กลุมที่ 4 คือ Gen Z อายุ

ระหวาง 8 - 20 ป การทำความเขาใจในแตละกลุ มจะทำใหสามารถลดชองว างในการสื ่อสาร 

ขณะเดียวกันโลกยุคนี้เปนยุคท่ีประกอบไปดวยกลุมเจนวาย 

 ทฤษฎีเจเนอเรชั่นไดรับความสนใจอยางมากในแวดวงการทำงาน โดยเฉพาะกลุมเจนวายที่ไดรับ

ความสนใจเปนพิเศษ เนื่องจากเปนกลุมท่ีมีขนาดใหญ และจะกลายเปนกลุมท่ีมีอิทธิพลอยางมากตอธุรกิจ

ในอนาคต ประเทศไทยในอีก 20 ปตอจากนี้ เกือบครึ่งของกำลังแรงงานจะเปนประชากรรุนเจนวาย 

ธุรกิจหลายแหงจึงเล็งเห็นความสำคัญ ตอการสรางความเขาใจกับคนเจนวาย เพื่อดึงดูดและรักษาให

เปนกำลังสำคัญขับเคลื่อนองคกรตอไปไดอยางยาวนาน 



 

บทท่ี 2 

 

แนวคิดและการทบทวนวรรณกรรม 

 

2.1  นโยบายแหงรัฐดานแรงงาน 

 2.1.1 รัฐบาลนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ จันทรโอชา ไดแถลงนโยบายตอรัฐสภา เมื่อวันท่ี 

12 กันยายน 2559 มีประเด็นยุทธศาสตรท่ีเกี่ยวของกับภารกิจกระทรวงแรงงาน จำนวน 9 นโยบาย ดังนี้ 

  นโยบายท่ี 1 การปองกันและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย 

  นโยบายที่ 2 การรักษาความมั่นคงของรฐัและการตางประเทศ โดย (1) ในระยะเรงดวน

ใหความสำคัญตอการเตรียมความพรอมสูประชาคมการเมืองและความม่ันคง เนนการจัดระบบการพัฒนา

ตามกรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและการบริหารจัดการพื้นที่ชายแดน (2) เรงแกไขปญหาใชความ

รุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต โดยนำยุทธศาสตรเขาใจ เขาถึง และพัฒนา ใชตามแนวทางกัลยาณมิตร

แบบสันติวิธี (3) เสริมสรางความสัมพันธอันดีกับนานาประเทศบนหลักการท่ีวานโยบายการตางประเทศ

เปนสวนประกอบสำคัญของนโยบายองครวมท้ังหมดในการบริหารราชการแผนดิน 

  นโยบายที่ 3 การลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและการสรางโอกาสการเขาถึงบริการของรัฐ 

โดย (1) เรงสรางโอกาส อาชีพ และการมีรายไดที่มั่นคงแกผูที่เขาสูตลาดแรงงาน รวมทั้งสตรีผูดอยโอกาส 

และแรงงานขามชาติที่ถูกกฎหมาย พรอมทั้งยกระดับคุณภาพแรงงาน (2) ปองกันและแกไขปญหา

การคามนุษย ฯลฯ โดยการปรับปรุงกฎหมายขอบังคับท่ีจำเปนและเพ่ิมความเขมงวดในการระวังตรวจสอบ 

(3) พัฒนาระบบการคุมครองทางสังคม ระบบการออม และระบบสวัสดิการชุมชนใหมีประสิทธิภาพและ

ความยั่งยืนมากขึ้น (4) เตรียมความพรอมเขาสูสังคมที่มีความหลากหลายเนื่องจากการเขาสูประชาคม

อาเซียน  

  นโยบายท่ี 4 การศึกษาและเรียนรู การทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม เนนสราง

สันติสุข และความปรองดองสมานฉันทในสังคมไทยอยางยั่งยืน 

  นโยบายที่ 5 การยกระดับคุณภาพบริการดานสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน 

โดยวางรากฐานใหระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุมประชากรในทุกภาคสวนอยางมีคุณภาพโดยไมมี

ความเหลื่อมล้ำของคุณภาพบริการในแตละระบบ และบูรณาการขอมูลระหวางทุกระบบหลักประกัน

สุขภาพเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 
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  นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยกระตุนการลงทุนดวยการ

เรงพิจารณาโครงการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ ดูแลเกษตรกรใหมีรายไดที่เหมาะสม ลดอุปสรรคในการ

สงออกเพ่ือใหเกิดความคลองตัว ชักจูงนักทองเท่ียวตางชาติเขามาเท่ียวในประเทศไทย แกไขปญหาน้ำทวม 

ปฏิรูปโครงสรางราคาเชื้อเพลิง ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษี บริการจัดการหนี้ภาครัฐ พัฒนาโครงสราง

พื้นฐานดานการขนสงและคมนาคม พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจ ปรับโครงสราง

การผลิตสินคาเกษตร สนับสนุนสหกรณของกลุมเกษตร สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่สอดคลองกับ

ศักยภาพพื้นฐานของประเทศ เพิ่มขีดความสามารถของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

การสงเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัล 

  นโยบายที่ 7 การสงเสริมบทบาทและใชโอกาสในประชาคมอาเซียน โดยพัฒนาแรงงาน

ของภาคอุตสาหกรรมเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน ทั้งแรงงานวิชาชีพ แรงงานมีทักษะ และ

แรงงานไมมีทักษะ การยกระดับฝมือแรงงานในกลุมอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ และอุตสาหกรรมที่ใช

แรงงานเขมขน การสงเสริมการพัฒนาระบบการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงงานเพื่อใชในการประเมิน

คาจางแรงงาน 

  นโยบายที่ 8 การพัฒนาและสงเสริมการใชประโยชนจากวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจยั 

และพัฒนาและนวัตกรรม โดยสนับสนุนการเพ่ิมคาใชจายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศ 

  นโยบายที่ 9 การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาล และการปองกัน

ปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ โดย (1) ปรับปรุงระบบราชการในดานองคกรหรือ

หนวยงานภาครัฐ ทบทวนการจัดโครงการสรางหนวยงานภาครัฐ และปรับปรุงวิธีการปฏิบัติราชการให

ทันสมัย (2) ยกระดับสมรรถนะของหนวยงานของรัฐใหมีประสิทธิภาพ และ (3) ใชมาตรการทางกฎหมาย 

การปลูกฝงคานิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเปนราชการและ

ความซ่ือสัตยสุจริต 

  ตามยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) รัฐบาลไดกำหนดวิสัยทัศน “ประเทศ

ไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศที่พัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง” จำนวน 6 ดาน กระทรวงแรงงานมีภารกิจท่ีเก่ียวของ จำนวน 5 ดาน ดังนี้ 

  (1) ดานความม่ันคง 

  (2) ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

  (3) ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

  (4) ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

  (5) ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 



12 

 

 

 

  ท้ังนี้ กระทรวงแรงงานไดจัดทำแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) 

มีภารกิจท่ีเก่ียวของ จำนวน 8 ประเด็น ดังนี้ 

  (1) ประเด็นความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม 

  (2) ประเด็นความม่ันคง 

  (3) ประเด็นการตางประเทศ 

  (4) ประเด็นอุตสาหกรรมและบริหารแหงอนาคต 

  (5) ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 

  (6) ประเด็นการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

  (7) ประเด็นพลังทางสังคม 

  (8) ประเด็นการบรกิารประชาชนและประสิทธิภาพของรฐั 

  ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 มีมติใหแตงตั้งคณะกรรมการ

ปฏิรูปประเทศในดานตาง ๆ ประกอบดวย กรรมการเดิม และกรรมการท่ีไดรับแตงตั้งใหมหรือสับเปลี่ยนคณะ 

13 ดาน กระทรวงแรงงานมีภารกิจท่ีเก่ียวของ 9 ดาน ดังนี้ 

  (1) นโยบายหลัก 12 ดาน กระทรวงแรงงานเก่ียวของ 9 ดาน ดังนี้ 

   (1.1) การปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย 

   (1.2) การสรางความม่ันคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ 

   (1.3) การสรางบทบาทของไทยในเวทีโลก 

   (1.4) การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแขงขันของไทย 

   (1.5) การพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจและกระจายความเจริญสูภูมิภาค 

   (1.6) การพัฒนาสรางความเขมแข็งจากฐานราก 

   (1.7) การปฏิรปูกระบวนการเรียนรูและการพัฒนาศักยภาพของคนทุกชวงวัย 

   (1.8) การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม 

   (1.9) การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 

  (2) นโยบายเรงดวน 12 เรื่อง กระทรวงแรงงานเก่ียวของ 5 เรื่อง ดังนี้ 

   (2.1) การแกไขปญหาในการดำรงชีวิตของประชาชน 

   (2.2) มาตรการเศรษฐกิจเพ่ือรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก 

   (2.3) การยกระดับศักยภาพของแรงงาน 

   (2.4) การเตรียมคนไทยสูศตวรรษท่ี 21 

   (2.5) การพัฒนาระบบการใหบรกิารประชาชน 
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 2.1.2 กรอบยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579)  

  เพ่ือใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 

และกรอบยุทธศาสตร ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 -2579) ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

  กระทรวงแรงงานจึงไดจัดทำกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศ

ดังกลาว โดยกำหนดวิสัยทัศนในอีก 20 ปขางหนา คือ “ทรัพยากรมนุษยมีคุณคาสูงสูความยั่งยืน” แบงการ

ดำเนินการเพ่ือบรรลุวิสัยทัศนเปน 4 ชวง ๆ ละ 5 ป ดังนี้  

  ชวงท่ี 1 Productive Manpower (พ.ศ.2560 - 2564) เปนชวงของการวางรากฐานดานแรงงาน

ใหเปนมาตรฐานสากล โดยการขจัดอุปสรรคดานแรงงานในการพัฒนาประเทศ จัดระเบียบแรงงานตางดาว 

(Zoning) เรงพัฒนามาตรฐานการดำเนินงานดานแรงงานใหเปนสากล มุงเนนใหแรงงานทุกคนไดรับการ

คุมครองทางสังคมและมีความปลอดภัย เดินหนาขับเคลื่อนแผนการใชทรัพยากรมนุษยในการพัฒนา

ประเทศเพื่อเตรียมความพรอมของทรัพยากรมนุษยทั้งดานปริมาณและคุณภาพ เรงรัดการรับมือกับ

ปญหาการขาดแคลนแรงงาน รวมถึงสงเสริมใหแรงงานไทยเปนหัวหนางานมีทักษะที ่หลากหลาย 

(multi-skill) เติมทักษะใหม (re-skill) และเติมทักษะดาน STEM ใหแกแรงงานเพิ่มใหเกิดการเปลี่ยน

ผานในโลกของการทำงานที่ราบรื่น (smooth transition) ทำงานอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับ

การพัฒนาเศรษฐกิจในระยะถัดไป และพรอมเผชิญตอความทาทายท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตเพ่ือรองรับการ

พัฒนาแรงงานใหมีทักษะการเปนแรงงานในยุค Thailand 4.0 ผลสัมฤทธิ์ท่ีคาดวาจะไดรับมี 2 มิติ คือ 

  มิติคน : แรงงานไทยมีผลิตภาพสูง มีทักษะท่ีหลากหลาย (multi-skill) มีทักษะใหม (re-skill) 

มีทักษะดาน STEM สามารถทำงานในยุคเริ่มตนของการเขาสู Thailand 4.0 ไดอยางราบรื่น  

  มิติมาตรฐานการขับเคลื่อนวงจรแรงงาน : มีมาตรฐานตามกรอบคุณวุฒิแหงชาติท่ีเชื่อมโยง

กับมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติครบทุกสาขาอาชีพตามอุตสาหกรรมแหงอนาคต (New Engines of 

Growth) และมีมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานท่ีเปนมาตรฐานสากล 

  ชวงที่ 2 Innovative Workforce (พ.ศ.2565 – 2569) เปนชวงของการสรางทรัพยากรมนุษย

ใหเปนประชากรของโลก (Global Citizen) เพื่อใหแรงงานสามารถนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช

ในการเพิ ่มผลิตภาพไดอยางมีประสิทธิภาพ รองรับตอ Thailand 4.0 อยางเต็มรูปแบบ ปรับปรุง 

กฎระเบียบตาง ๆ ดานแรงงานใหมีความยืดหยุนรองรับรูปแบบการจางงานใหมในยุคดิจิทัล 

  ชวงที่ 3 Creative Workforce (พ.ศ. 2570 – 2574) เปนยุคของทรัพยากรมนุษยที่มี

ความคิดสรางสรรคในการสรางมูลคาเพ่ิมใหแกการทำงาน เพ่ือสรางความยั่งยืนดานแรงงานสูความยั่งยืน

ในการดำรงชีวิต เพ่ือใหบรรลุวาระการพัฒนาท่ียั่งยืนในกรอบของสหประชาชาติ (SDGs) เปาหมายขอท่ี 8 

“สงเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ตอเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน การจางงานเต็มที่ (Full Employment) 

และมีผลิตภาพ (Productivity) และการมีงานท่ีมีคุณคาถวนหนา (Decent Work)” และเพ่ือใหกําลังแรงงาน
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มีทักษะดาน STEM ทักษะ R&D และมีความคิดสรางสรรคในการสรางมูลคาเพิ่มใหแกการทำงาน 

เมื่อดำเนินการดังนี้แลวผลสัมฤทธิ์ท่ีคาดวาจะไดรับ คือ ประเทศไทยบรรลุวาระการพัฒนาท่ียั่งยืนในกรอบ

ของสหประชาชาติ (SDGs) การจางงานเต็มที่ (Full Employment) และมีผลิตภาพ (Productivity) 

และการมีงานท่ีมีคุณคาถวนหนา (Decent Work) 

  ชวงที่ 4 Brain Power (พ.ศ. 2575 – 2579) เปนยุคของสังคมการทำงานแหงปญญา 

โดยการเพิ่มจำนวนทรัพยากรมนุษยที ่มีทักษะดาน STEM เพื่อใหเปนทรัพยากรมนุษยที่สามารถใช

ความรูความสามารถ และใชสติปญญาในการทำงานที่มูลคาสูง (High Value) เพื่อใหมีรายไดสูง (High 

Income) ผลสัมฤทธิ์ที่คาดวาจะไดรับ คือ ประเทศสามารถหลุดพนจากกับดักรายไดปานกลาง  (Middle 

Income Trap : MIT) ดวยทรัพยากรมนุษยท่ีมีคุณคาสูงอยางยั่งยืน 

  ทั้งนี้ ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศตลอดระยะ 20 ป ไมเพียงแตจะมุงเนน

การพัฒนาทักษะ ความรู ความสามารถ สมรรถนะ เพื่อใหเปนทรัพยากรมนุษยที่มีศักยภาพการใช

ปญญาสูง (Brain Power) เทานั้น กระทรวงแรงงานยังมุงสรางความมั่นคงในชีวิตการทำงาน เพื่อให

ทรัพยากรมนุษยมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามมาตรฐานสากล ไดแก การมีหลักประกันที่ดี การมีโอกาสในการ

ทำงานที่มีคุณคา (Decent Work) การไดรับการคุมครองสิทธิตามกฎหมาย การมีสภาพการจางที่เปนธรรม 

การมีสภาพแวดลอมและสภาพการทำงานที่ปลอดภัย การมีแรงงานสัมพันธที่ดี  การไดรับสวัสดิการ

แรงงานท่ีเหมาะสม และการมีศักยภาพไดมาตรฐานสากล 

  จากกรอบแนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศ ระยะ 20 ป ดังกลาว กระทรวง

แรงงานเล็งเห็นวาจุดเริ่มตนของความสำเร็จอยูท่ีการวางรากฐานในชวง 5 ปแรก คือ ชวงท่ี 1. Productive 

Manpower (พ.ศ. 2560 – 2564) หากสามารถสรางรากฐานไดมั่นคงแลว การเดินหนาสูความสำเร็จ

ในระยะตอไปจะเปนสิ่งที่สามารถดำเนินการใหบรรลุเปาหมายไดไมยาก ดังนั้น กระทรวงแรงงานจึงได

บูรณาการกับอีก 15 หนวยงาน จัดทำยุทธศาสตรระยะ 5 ปแรกภายใตกฎหมาย การปลูกฝงคานิยม 

คุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกท่ีดี 
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2.2  ความเช่ือมโยงของแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

แผนภูมิที่ 1 ความเชื่อมโยงของแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป/แผนแมบทแรงงาน/แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 / ยุทธศาสตรกรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 2.2.1 กรอบยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2560 - 2579)  

  กำหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคสวนใหมีการขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกันทุกภาคสวน

จึงตองกำหนดยุทธศาสตรชาติในระยะยาวเพ่ือกำหนดทิศทางของแผนงาน แผนปฏิบัติการ และแนวทาง

การพัฒนาภายในชวงระยะเวลา ภายในกรอบยุทธศาสตรเดียวกันอยางตอเนื่อง และมีการบูรณาการ

เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนา

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” กรอบยุทธศาสตรนี้ประกอบดวย 6 ยุทธศาสตร ไดแก 

  - ยุทธศาสตรดานความม่ันคง 

  - ยุทธศาสตรดานความสามารถในการแขงขัน 

  - ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 

  - ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาค และความเทาเทียมกันทางสังคม 

  - ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

  - ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

  ท้ัง 6 ยุทธศาสตรยังกำหนดปจจัยความสำเร็จอยูที่การกำหนดวิสัยทัศนระยะยาวที่ชัดเจน 

ระบบและกฎหมาย กลไกสูการปฏิบัติ และการยอมรับของสังคม 

ยุทธศาสตรชาติ  20  ป  (พ.ศ. 2561 – 2580) 

แผนแมบทพัฒนาแรงงานไทย 

ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560 – 2564) 

 

แผนยุทธศาสตรกรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

(พ.ศ. 2560 – 2564) 

แผนพัฒนาฝมือแรงงาน 

แผนปฏิรปูประเทศ 

นโยบายรัฐบาล 

แผนความม่ันคง 

วาระ 2030 เพ่ือการ

พัฒนาท่ียั่งยืน (SDGs) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ 

ฉบับท่ี 12 

(พ.ศ. 2560 – 2564) 
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  ตามรัฐธรรมนูญ 2560 หมวด 6 แนวนโยบายแหงรัฐ มาตรา 65 กำหนดวา "มาตรา 65 รัฐพึง

จัดใหมียุทธศาสตรชาติเปนเปาหมายการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใชเปนกรอบใน

การจัดทำแผนตาง ๆ ใหสอดคลองและบูรณาการกันเพ่ือใหเกิดเปนพลังผลักดันรวมกันไปสูเปาหมายดังกลาว 

  จากมาตรา 65  จึงกอใหเกิด “พระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตรชาติ พ.ศ.2560"  

 2.2.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2560 - 2579)  

  ในแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2560 - 2579) กำหนดแมบทไว 23 ประเด็น 

โดยมีคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตรชาติแตละดานจัดทำแผนแมบท และใชบังคับตั้งแตวันที่ 18 

เมษายน 2562 ประกอบดวย 

  1) ประเด็นความม่ันคง 

  2) ประเด็นการตางประเทศ  

  3) ประเด็นการเกษตร  

  4) ประเด็นอุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต  

  5) ประเด็นการทองเท่ียว  

  6) ประเด็นพ้ืนท่ีและเมืองนาอยูอัจฉริยะ 

  7) ประเด็นโครงสรางพ้ืนฐาน ระบบโลจิสติกส และดิจิทัล  

  8) ประเด็นผูประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมยุคใหม  

  9) ประเด็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

  10) ประเด็นการปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรม  

  11) ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต  

  12) ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู 

  13) ประเด็นการเสริมสรางใหคนไทยมีสุขภาวะท่ีดี  

  14) ประเด็นศักยภาพการกีฬา  

  15) ประเด็นพลังทางสังคม 

  16) ประเด็นเศรษฐกิจฐานราก  

  17) ประเด็นความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม  

  18) ประเด็นการเติบโตอยางยั่งยืน 

  19) ประเด็นการบริหารจัดการน้ำท้ังระบบ  

  20) ประเด็นการบริการประชาชน และประสิทธิภาพภาครัฐ  

  21) ประเด็นการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

  22) ประเด็นกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม  

  23) ประเด็นการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
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  แผนแมบทฯ ทั้ง 23 ฉบับ เปนกรอบที่ทุกกระทรวง หนวยงานภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ 

จะตองทำแผนปฏิบัติการ โดยเฉพาะแผนดานงบประมาณประจำป โดยสรุปมีประเด็นเรงดวน 15 

ประเด็น แยกเปน 4 กลุม ไดแก 

  1) การแกไขปญหาพ้ืนฐานของประเทศเพ่ือตอยอดการพัฒนาดานตาง ๆ 

  2)  การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน เพ่ือใหประชาชนมีความเสมอภาคเทาเทียมกัน

มีความพอเพียง และพ่ึงตนเองได 

  3) การรองรับการเจริญเติบโตอยางเปนระบบและยั่งยืน เพื่อพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจเปาหมายอยางเปนระบบ 

  4) การสรางรายไดใหแกประเทศ 

 2.2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)  

  ยึดหลักการสำคัญ 6 ประการ ไดแก 1. ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2. ยึดคนเปน

ศูนยกลางการพัฒนา 3. ยึดกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป 4. ยึดเปาหมายอนาคตของประเทศไทย ป 2579 

5. ยึดหลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีลดความเหลื่อมล้ำ และขับเคลื่อนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

ท่ีลดความเหลื่อมล้ำ และขับเคลื่อนการเจริญเติบโตจากการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใชภูมิปญญา

และนวัตกรรม 6. ยึดหลักการนำไปสูการปฏิบัติใหเกิดผลสัมฤทธิ์อยางจริงจังใน 5 ป ที่ตอยอดไปสู

ผลสัมฤทธิ์ท่ีเปนเปาหมายระยะยาว การจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 ไดจัดทำ

ขึ้นบนพื้นฐานของยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2560 - 2579) เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้งการ

ปรับโครงสรางประเทศไทยไปสูประเทศไทย 4.0 ใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการกำหนดวิสัยทัศน และ

การพัฒนาประเทศมุงสู “ความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน” มีทิศทางการพัฒนาตอบสนองยุทธศาสตรชาติ 20 ป 

จึงมีการกำหนดเปาหมายระยะ 5 ปแรก ของแผนยุทธศาสตรชาติ เปนการเตรียมความพรอมและ

วางรากฐานในการยกระดับประเทศไทยเปนประเทศพัฒนาแลว แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงกำหนด

วิสัยทัศนใน 20 ปขางหนา คือ “ทรัพยากรมนุษยท่ีมีคุณคาสูความยั่งยืน” ดังนี้ 

  ชวงท่ี 1 Productive Manpower (พ.ศ. 2560 - 2564) รากฐานดานแรงงานที ่เปน

มาตรฐานสากล 

  ชวงท่ี 2 Innovative Workforce (พ.ศ. 2565 - 2569) ทรัพยากรมนุษยของประเทศท่ีเปน

ประชากรโลก 

  ชวงท่ี 3 Creative Workforce (พ.ศ. 2570 - 2574) ทรัพยากรมนุษยมีความคิดสรางสรรค

ในการสรางมูลคาเพ่ิมใหแกการทำงาน 

  ชวงท่ี 4 Brain Power (พ.ศ. 2575 - 2579) สังคมการทำงานแหงปญญา 
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 2.2.4 แผนแมบทแรงงานไทย ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560 - 2564) 

  ภายใตแผนแมบทแรงงานไทยระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560 - 2564) มีประเด็นยุทธศาสตร 

6 ประการ ไดแก  

  1) การเพิ่มศักยภาพแรงงานและผูประกอบการเพื่อสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจ 

และการแขงขันอยางยั่งยืน สงเสริมพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศไทย ภายใต

สภาวการณดานเศรษฐกิจทั้งในระดับโลก และระดับภูมิภาค คือการเพิ่มขีดความสามารถของแรงงาน

และผูประกอบการในประเทศไทย ภายใตยุทธศาสตรนี้กำหนดแนวการดำเนินงาน 3 ประการ คือ 

   ก. สงเสริมพัฒนามาตรฐานฝมือแรงงานไทยใหไดมาตรฐานสากล 

   ข. ดำเนินการเชิงรุก เนนการพัฒนาฝมือแรงงาน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแขงขันของประเทศ 

   ค. พัฒนาและสนับสนนุสถานประกอบการสูระบบมาตรฐานแรงงานไทย 

  2) การคุมครองและเสริมสรางความม่ันคง หลักประกันในการทำงาน และคุณภาพชีวิตท่ีดี 

  3) การบริหารจัดการแรงงานตางประเทศ 

  4) พัฒนากลไกในการสรางความสมดุลของตลาดแรงงาน 

  5) บริหารจัดการองคกรและบุคลากร 

  6) พัฒนาทางเทคโนโลยี 

 2.2.5 วาระ 2030 เพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน (Sustainable Development Goals : SDGS) 

ประกอบดวย 17 เปาหมาย 169 เปาประสงค และ 241 ตัวชี้วัด คณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบใหแตงตั้ง

คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) มีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน กำหนดนโยบาย กรอบทิศทาง

และยุทธศาสตรการพัฒนาที่ยั ่งยืนของประเทศที่มีความสมดุล ทั้งในมิติดานเศรษฐกิจ สังคม และ

สิ่งแวดลอมอยางบูรณาการ ซึ่งในการประชุมเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2559 ที่ประชุมมีมติใหกระทรวง

แรงงานเปนหนวยงานรวมรับผิดชอบรวมกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ และกระทรวงการคลัง ในวาระการพัฒนาที่ยั ่งยืน ค.ศ. 2030 เปาหมายที่ 8 สงเสริมการ

เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและครอบคลุม และการจางงานเต็มอัตรา และงานที่มีคุณคาสำหรับทุก

คน ซึ่งมีการจัดทำ  Roadmap ในเปาหมาย/เปาประสงค 6 ตัวชี้วัดที่กระทรวงแรงงานเกี่ยวของ รวม 

56 โครงการ และเปาหมายที ่กระทรวงแรงงานเปนหนวยสนับสนุน 8 เปาหมาย รวมทั ้งหมด 95 

โครงการ 

 

 

 



19 

 

 

 

 2.2.6 แผนยุทธศาสตรการพัฒนาฝมือแรงงาน (พ.ศ. 2560 – 2564) 

  กระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝมือแรงงาน มุงเนนการพัฒนาไปสูความมั่นคง มั่งค่ัง 

และยั่งยืนดวยการสรางความเขมแข็งตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผานกลไกประชารัฐ เพื่อเพ่ิม

ศักยภาพกำลังแรงงานใหไดมาตรฐานกาวสูไทยแลนด 4.0 เพื่อใหประเทศไทยมีเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนดวย

นวัตกรรม ใหเกิดการพัฒนากำลังคนที ่สามารถตอบสนองใหประเทศชาติเกิดความ “มั ่งคั ่ง” ซ่ึง

สอดคลองกับกรอบแผนยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 - 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคม แหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) แผนแมบทดานแรงาน (พ.ศ. 2560 - 2564) และกรอบ

แผน ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 - 2579) ของ

กระทรวงแรงงาน กรมพัฒนาฝมือแรงงานจึงกำหนดแผนยุทธศาสตร ประกอบดวยประเด็นยุทธศาสตร ดังนี้  

  ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาและยกระดับมาตรฐานฝมือแรงงานใหไดมาตรฐานสากล  

  ผลสัมฤทธิ์ภายใตการดำเนินงานตามยุทธศาสตรนี้คือ แรงงานไทยมีมาตรฐานฝมือแรงงาน

เพ่ิมสูงข้ึน ท้ังระบบเปนท่ียอมรับ และมีมาตรฐานในระดับสากล 

  1) เปาประสงค 

   1. เพ่ือใหแรงงานไทยมีสมรรถนะตามมาตรฐานฝมือแรงงานไปสูสากล 

   2. เพื่อใหแรงงานไทยไดรับการรับรองความรูความสามารถในสาขาอาชีพที่อาจเปน

อันตรายตอสาธารณะ 

   3. เพ่ือใหแรงงานไทยมีรายไดสอดคลองกับมาตรฐานฝมือ 

   4. เพ่ือใหแรงงานไทยสามารถแขงขันและรองรับการเคลื่อนยายแรงงานเสรี 

   5. เพ่ือพัฒนาระบบมาตรฐานฝมือแรงงานอิงมาตรฐานสากล ISO 

  2) กลยุทธ 

   1. พัฒนาระบบมาตรฐานและทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติใหครอบคลุม

สาขาอาชีพและอุตสาหกรรมสำคัญ 

   2. รับรองความรูความสามารถใหครอบคลุมสาขาอาชีพท่ีอาจเปนอันตราย 

   3. สงเสริมการจัดทำและการใชมาตรฐานในการพัฒนาฝมือแรงงานและการจางงาน 

   4. สงเสริมการแขงขันฝมือแรงงานทุกระดับ   

   5. เชื่อมโยงมาตรฐานฝมือแรงงานกับกรอบคุณวุฒิแหงชาติ 

  ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 การฝกอบรมฝมือแรงงานเพ่ือรองรับความทาทายในยุค Thailand 4.0 

  แรงงานไทยมีขีดความสามารถในการแขงขันสูง สามารถยกระดับตนเองจาก 1.0 สู 2.0 สู 3.0 

และสู 4.0 ในที่สุด สามารถแขงขันไดในประชาคมอาเซียนและในระดับสากล โดยเฉพาะอยางยิ่งการ

สงเสริมใหฝกอบรมในทักษะทางดานการใชภาษาอังกฤษ และทักษะการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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  1) เปาประสงค 

   1. เตรียมความพรอมแรงงานใหม ผูวางงานเขาสูตลาดแรงงานไดอยางมีศักยภาพ 

   2. ยกระดับฝมือแรงงานใหทันตอความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 

   3. พัฒนาระบบฝกอบรมใหมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมและเขาถึงไดงาย 

  2) กลยุทธ 

   1. พัฒนาสมรรถนะแรงงานใหมใหสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน 

   2. สงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงานในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจ 

   3. ยกระดับฝมือแรงงานจาก 1.0  2.0  และ  3.0  สูแรงงาน 4.0 

   4. พัฒนาระบบ รปูแบบการฝกอบรมฝมือแรงงาน 

  ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาศักยภาพผูประกอบกิจการและแรงงานนอกระบบ 

เปนการพัฒนาทักษะฝมือใหสอดคลองกับความตองการของแรงงานนอกระบบ เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการทำงาน 

และสงเสริมใหแรงงานนอกระบบเขาถึงการใหบริการแนะแนวอาชีพในสื่อทุกรูปแบบ  

  1) เปาประสงค 

   1. พัฒนาระบบ รูปแบบการพัฒนาฝมือแรงงาน กลุมแรงงานนอกระบบ แรงงานกลุมเฉพาะ 

ผูประกอบกิจการใหม (Start-ups) และวิสาหกิจชุมชน 

   2. เพ่ิมผลิตภาพแรงงานและขีดความสามารถในการแขงขันของสถานประกอบกิจการ 

  2) กลยุทธ 

   1. พัฒนาและสรางนวัตกรรมการพัฒนาศักยภาพแรงงานและผูประกอบกิจการจาก

ระดับ 1.0 2.0 และ 3.0 สูแรงงาน 4.0 

   2. สงเสริมการประกอบอาชีพอิสระ สตรี เยาวชน คนพิการและผูสูงอายุ 

   3. สนบัสนุนผลิตภาพแรงงานและขีดความสามารถในการแขงขันของสถานประกอบกิจการ 

   4. สงเสริมจรรยาบรรณการประกอบอาชีพ 

  ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 การสงเสริมและพัฒนาเครือขายการพัฒนาฝมือแรงงาน 

  การพัฒนาฝมือแรงงานใหไดมาตรฐานสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน 

ทั้งการฝกอบรม เตรียมเขาทำงานใหแกผูจบการศึกษาเพื่อใหมีแรงงานใหมที่มีคุณภาพเขาสูตลาดแรงงาน 

และการสำรวจความตองการฝกอบรมและทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน 

  1) เปาประสงค 

   1. สถานประกอบกิจการท่ีอยูในขายบังคับตามกฎหมายตองพัฒนาฝมือแรงงานครบทุกแหง 

   2. สรางเครือขายเพ่ือขยายการพัฒนาฝมือแรงงานใหท่ัวถึง 

   3. ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามกลไกประชารัฐภายใตกรอบ กพร.ปช. 
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  2) กลยุทธ 

   1. ปรับปรุงกฎหมายภายใตพระราชบัญญัติการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. 2545 

ใหครอบคลุมและท่ัวถึง  

   2. บริหารกองทุนใหมีประสิทธิภาพ 

   3. สนับสนุนและสงเสริมใหสถานประกอบกิจการจัดฝกอบรม 

   4. พัฒนากลไกความรวมมือภาครัฐและภาคเอกชน 

   5. สรางความรวมมือระหวางประเทศ 

   6. ขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนากำลังคนระดับชาติ 

  ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5 การบริหารจัดการองคการและระบบฐานขอมูลใหทันสมัย ยืดหยุน 

และมีประสิทธิภาพสูง อยางตอเนื่อง 

  1) เปาประสงค 

   1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการองคการสูความเปนเลิศ 

   2. พัฒนาทรัพยากรบุคคลใหเปนมืออาชีพ โดยปฏิบัติตามคานิยมอยางมีจริยธรรม 

   3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสูรัฐบาลดิจิทัล 

   4. องคการมีภาพลักษณท่ีดี 

   5. ขับเคลื่อนงานวิจัยพัฒนาฝมือแรงงาน 

   6. สนับสนุนแผนการพัฒนาฝมือแรงงานและพัฒนาระบบติดตามประเมินผล 

  2) กลยุทธ 

   1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการองคการตามเกณฑ PMQA 

   2. พัฒนาทรัพยากรบุคคลตามสมรรถนะหลักและสมรรถนะตามตำแหนงงาน 

   3. พัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือรองรับระบบการบรกิาร 

   4. พัฒนาระบบฐานขอมูลใหมีประสิทธิภาพ 

   5. สรางภาพลักษณท่ีดีและสรางความเชื่อม่ันตอประชาชน 

   6. ระบบการวิจัยพัฒนาฝมือแรงงาน 

   7. พัฒนาระบบการติดตามประเมินผล 

 2.2.7 โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชั้นสูง และอุตสาหกรรมแหงอนาคตในพื้นท่ี

ระเบียงเศรษกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EED) พ.ศ. 2561 

  โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) เปนแผนยุทธศาสตรภายใต

ไทยแลนด 4.0 เพ่ือพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีท่ีตอยอดความสำเร็จมาจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือ 

Eastern Seaboard ซ่ึงดำเนินการมาตลอดกวา 30 ปท่ีผานมา โดยมีเปาหมายในการสงเสริมการลงทุน
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ซึ่งจะเปนการยกระดับอุตสาหกรรมของประเทศ เพิ่มความสามารถในการแขงขันและทำใหเศรษฐกิจ

ของไทยเติบโตไดในระยะยาว โดยในระยะแรกจะเปนการยกระดับพื้นที่ในเขต 3 จังหวัด คือ ชลบุรี 

ระยอง และฉะเชิงเทรา ใหเปนพื ้นที ่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเพื ่อรองรับการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพผานกลไกการบริหารจัดการภายใตการกำกับดูแลของ

คณะกรรมการนโยบายระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกโดยมีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน 

  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพรองรับการลงทุน และการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจและการอำนวย

ความสะดวกตาง ๆ ในพื้นที่ รวมทั้งการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและการจัดระบบการสะสมเทคโนโลยี

เพ่ืออนาคตท่ียั่งยืน คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออกท้ังหมด 8 แผน 

ซ่ึงแตละแผนจะเชื่อมโยงกัน นำไปสูการพัฒนาพื้นที่อีอีซีอยางสมบูรณแบบเปนรูปธรรมและยั่งยืนในทุกมิติ 

โดยแผนการพัฒนาพ้ืนท่ีอีอีซี ท้ัง 8 แผนประกอบดวย 

  1) แผนปฏิบัติการการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานภายในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ

ภาคตะวันออก 

  2) แผนปฏิบัติการการพัฒนาอุตสาหกรรมเปาหมายในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ

ภาคตะวันออก 

  3) แผนปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากร การศึกษา การวิจัย และเทคโนโลยีในพื้นที่ระเบียง

เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 

  4) แผนปฏิบัติการการพัฒนาและสงเสริมการทองเท่ียวในพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ

ภาคตะวันออก 

  5) แผนปฏิบัติการการพัฒนาเมืองใหมและชุมชน 

  6) แผนปฏิบัติการการพัฒนาศูนยกลางธุรกิจ และศูนยกลางการเงินในพื ้นที ่ระเบียง

เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 

  7) แผนปฏิบัติการการประชาสัมพันธและการสรางกระบวนการมีสวนรวมในการดำเนิน

โครงการกับประชาชนในพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 

  8) แผนปฏิบัติการการเกษตร ชลประทาน และสิ่งแวดลอมในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ

ภาคตะวันออก 

  การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกในพ้ืนท่ี 3 จังหวัดภาคตะวันออก ไดแก

จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง ไดมีการประกาศเขตสงเสริมใน 5 พ้ืนท่ี ประกอบดวย 

  1) เขตสงเสริมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก : เมืองการบินภาคตะวันออก หรือ 

Special EEC Zone : Eastern Airport City บริเวณสนามบินนานาชาติอูตะเภา เพื่อยกระดับสนามบินอู

ตะเภาใหเปนศูนยกลางการบิน  
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  2) เขตสงเสริมนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic 

Corridor of Innovation: EECi) ตั้งอยูในบริเวณวังจันทรวัลเลย จังหวัดระยอง ขนาด 3,000 ไร และ

บริเวณอุทยานรังสรรคนวัตกรรมอวกาศ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เพื่อยกระดับอุตสาหกรรม และ 

ชุมชน ดวยการพัฒนาวิจัยและนวัตกรรม   

  3) เขตสงเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (Digital Park Thailand : EECd) 

ตั้งอยูท่ีอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เพ่ือขยายและปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐานดานดิจิทัลรองรับการเปน

ศูนยกลางขอมูล (Data Hub) ของอาเซียน 

  4) นิคมอุตสาหกรรม Smart Park อยูท่ีจังหวัดระยอง  

  5) นิคมอุตสาหกรรมเหมราช อีสเทิรนซีบอรด 4 อยูท่ีจังหวัดระยอง  

  

2.3 อุตสาหกรรมที่ไดรับการสงเสริม 

 2.3.1 อุตสาหกรรมท่ีไดรับการสงเสริม 

  ปจจุบันมี 10 อุตสาหกรรมเปาหมายที่มีศักยภาพจะเปนปจจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (New - 

Growth Engine) ของประเทศไทย และสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันใหสูงขึ้น โดยสามารถ

แบงเปน 2 กลุม คือ  

  - กลุม 5 อุตสาหกรรมเดิม ยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันของ 5 อุตสาหกรรม

เดิม (First S-Curve) อันไดแก  

  1) อุตสาหกรรมยานยนต เปนอุตสาหกรรมที่ไดรับผลกระทบอยางมากจากเทคโนโลยี

สมัยใหม  ดังนั้น เพ่ือสนับสนุนการเติบโตในอนาคตอยางตอเนื่อง จึงมุงเนนพัฒนาเปนฐานการผลิตยานยนต

ไฟฟา (EV) โดยเริ่มจากการประกอบรวมกับผูผลิต (OEM) เพื่อนำไปสูอุตสาหกรรมแบตเตอรี่และระบบ

ขับเคลื่อนรถไฟฟา ขยายธุรกิจในหวงโซคุณคาของอุตสาหกรรมยานยนต  

  2) อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส ประเทศไทยเปนผูผลิตสำคัญระดับโลกในอุตสาหกรรม

ฮารดดิสกและวงจรรวม (Integrated Circuits) ซ่ึงการผลิตผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกสในปจจุบันมีการพัฒนา

อยางรวดเร็วและตอเนื่อง ถูกขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยีเครื่องรับรู (Sensors) และวงจรรวม (Integrated 

Circuits)  ที่มีขนาดเล็กลง และมีความซับซอนมากขึ้น และอุปกรณที่ใชกับผลิตภัณฑที่ใชเทคโนโลยีสูง 

เชน อุปกรณโทรคมนาคม  การออกแบบและผลิตระบบท่ีอยูอาศัยอัจฉริยะ และเครื่องใชไฟฟาอัจฉริยะ 

(Smart Appliances) ซึ่งเชื่อมตอกับเครือขายอินเทอรเน็ตได (Internet of Things) การออกแบบผลิต

อุปกรณระบบอิเล็กทรอนิกสประเภทสวมใส เชน Fitbits การออกแบบทางอิเล็กทรอนิกส การออกแบบ

วงจรอิเล็กทรอนิกสขนาดเล็ก (Microelectronics) และการออกแบบระบบฝงตัว (Embedded Systems) 

รวมถึงการผลิตสารหรือแผนไมโครอิเล็กทรอนิกส เปนตน 



24 

 

 

 

  3) อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ มีสัดสวนแรงงานสูงถึงรอยละ 40 สงผลให

การเกษตรเปนอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญยิ่งตอเศรษฐกิจไทย จึงมีการมุงเนนสงเสริมศักยภาพและยกระดบั

จากการนำเทคโนโลยีทางการเกษตรใหม ๆ มาใช เพื ่อการพัฒนากลุ มอุตสาหกรรมยอยที ่เปน

เปาหมาย ไดแก ธุรกิจเทคโนโลยีการเกษตรชั้นสูง เชน การใชระบบเครื่องรับรู (Sensors) การใชเทคนิค

การวิเคราะหขอมูลระดับสูง (Advance Datalytics) และระบบอัตโนมัติ การลงทุนและการวิจัยทาง

เทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) เชน การปรับปรุง พันธุพืชและสัตว อุตสาหกรรมการคัดคุณภาพ 

บรรจุ เก็บรักษาพืชผัก ผลไม หรือดอกไมที่ใชเทคโนโลยีขั้นสูง เชน การใชระบบเซ็นเซอรตรวจสอบ

เนื้อในผลไม และกิจการผลิตผลิตภัณฑจากยางธรรมชาติ 

  4) อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร เปนอุตสาหกรรมท่ีมีความสำคัญอยางสูงตอประเทศไทย 

เนื่องจากเปนอุตสาหกรรมที่ใชจำนวนแรงงานมาก มีมูลคาการลงทุนสูงที่สุด มีมูลคาเพิ่มสูงที่สุด และมี

การลงทุนดานวิจัยและพัฒนาสูงที่สุดเมื่อเทียบกับสาขาตาง ๆ ของภาคอุตสาหกรรมการผลิต การเพิ่มข้ึน

ของความตองการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพและผลิตภัณฑอาหารเสริม และการพัฒนาผลิตภัณฑจาก

แหลงโปรตีน ซ่ึงประเทศไทยสามารถใชการเปลี่ยนแปลงเหลานี้ เปนโอกาสในการยกระดับอุตสาหกรรม

อาหารแปรรูป  

  5)  อุตสาหกรรมทองเที่ยว จากนโยบายที่เนนเรื่องการเพิ่มคุณภาพของนักทองเที่ยว

ตางประเทศ และไทยเที่ยวไทย และแนวโนมการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลก จึงมีการเพิ่มทิศทาง

สำหรับอุตสาหกรรมทองเท่ียวในอนาคต ดังนี้  

   - ยกระดับประสบการณและคุณคาจากการทองเท่ียว (Value Proposition)  

   - การจัดระเบียบและสงเสริมใหมีกิจกรรมท่ีหลากหลายตามสถานท่ีทองเท่ียว  

   - การสนับสนุนธ ุรก ิจทางการแพทยและศูนยฟ  นฟูส ุขภาพ (Wellness and 

Rehabilitation) โดยตอยอดจากอุตสาหกรรมการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ (Medical tourism) ท่ีเขมแข็ง 

   - รวมท้ังสงเสริมประเทศไทยในการเปนศูนยรวมของการแสดงสินคาและนิทรรศการ

ระดับนานาชาติ (MICE) 

  - กลุม 5 อุตสาหกรรมใหม (New S-Curve) เพ่ือเปนแรงขับเคลื่อนใหมใหกับเศรษฐกิจไทย 

ไดแก 

  1) อุตสาหกรรมหุนยนต ปจจุบันประเทศไทยมีอุตสาหกรรมที่มีฐานการผลิตขนาดใหญ

ท่ีมีแนวโนมวาจะมีการใชวิทยาการหุนยนตและระบบอัตโนมัติในสายการผลิตมากข้ึน เชน อุตสาหกรรม

ยานยนตและอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส เปนตน 

  2) อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส เปนอุตสาหกรรมสำคัญท่ีชวยสนับสนุนอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ  

สวนอุตสาหกรรมการบินเปนอุตสาหกรรมท่ีคาดวาจะโตเร็วท่ีสุดในกลุมอุตสาหกรรมใหม   
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  3) อุตสาหกรรมการแพทยครบวงจร เปนการสรางอุตสาหกรรมใหมตอยอดจากธุรกิจ

การรักษาพยาบาล และการทองเท่ียวเชิงสุขภาพท่ีประเทศไทยมีฐานเดิมท่ีแข็งแรง โดยเพ่ิมธุรกิจดานอุปกรณ

ทางการแพทยจากพื้นฐานดานอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม และอุตสาหกรรมเวชภัณฑจากพื้นฐาน

ดานการเกษตรและเคมีชีวภาพ อุตสาหกรรม ซึ่งอุตสาหกรรมการแพทยครบวงจรเปนอุตสาหกรรมท่ี

เติบโตคอนขางเร็วในกลุมประเทศท่ีพัฒนาแลว 

  4) อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ เปนกลุมอุตสาหกรรมที่จะเติบโตเร็ว

ในอนาคต และเปนอุตสาหกรรมท่ีประเทศไทยมีศักยภาพสูง เนื่องจากมีความพรอมทางดานวัตถุดิบทาง

การเกษตร และมีอุตสาหกรรมเคมีและอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงเอทานอลท่ีพัฒนาแลว 

  5) อุตสาหกรรมดิจิทัล เปนอุตสาหกรรมที่พัฒนาและใหบริการซอฟตแวร ทั้ง Embedded 

Software, Enterprise Software และDigital Content และสามารถพัฒนาเปนพื้นที่นิคม Software Park 

มารองรับธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสท้ังในและตางประเทศ รวมถึงการยกระดับภาคการคาปลีกของไทย

สูการใชชองทางอิเล็กทรอนิกสได อีกทั้งยังเปนการสรางสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการเริ่มตนธุรกิจ (Start Up) 

สำหรับผูบริโภคในประเทศ และดึงดูดผูประกอบการ E-commerce ตางชาติใหเขามาลงทุนในประเทศไทย 

ขณะเดียวกันยังใหบริการเกี่ยวกับหนวยจัดเก็บขอมูลและการประมวลผลออนไลน (Cloud Computing) 

และการปองกันอันตรายในโลกออนไลน (Cyber Security) เพื่อใหธุรกิจตาง ๆ มีความคลองตัวและ

เติบโตไดดวยการใชระบบดิจิทัล นอกจากนี้ ยังมีโครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) โดยใช

เทคโนโลยีการเชื่อมตออินเทอรเน็ตของ อุปกรณตาง ๆ (Internet of Things - Enabled Smart City) 

ซ่ึงจะเปนการพัฒนาตอยอดอุตสาหกรรมโทรคมนาคมและอิเล็กทรอนิกสเพ่ือการยกระดับคุณภาพชีวิต  

 2.3.2 พ้ืนท่ีอุตสาหกรรมท่ีนาสนใจของไทย พ้ืนท่ีชายฝงภาคตะวันออก (Eastern Seaboard) 

  การเปลี่ยนแปลงของนโยบายการลงทุน การคา การคมนาคม ระบบโลจิสติกส และ

ขอตกลงทางการคาระหวางประเทศ โดยเฉพาะเขตการคาเสรีอาเซียน หรือ AEC (Asean Economics 

Community) ตลอดจนขอตกลงทางการคาระหวางประเทศ สงผลตอประเทศในภูมิภาคเอเชีย และ

เอเชียตะวันออกเฉียงใต การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับและขับเคลื่อนความสามารถในการเปน

แหลงอุตสาหกรรมและแหลงสงเสริมดานโลจิสติกสและการบริการดานตาง ๆ จึงเปนแหลงดึงดูดนัก

ลงทุน ทั้งภายในและตางประเทศในอุตสาหกรรมใหม ๆ รัฐบาลไดเลือกพื้นที่ในกลุมจังหวัดที่เปนนิคม

อุตสาหกรรมอิสเทิรนซีบอรดเดิมในพ้ืนท่ีจังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา  
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  ความเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของนวัตกรรมและเทคโนโลยี ในอุตสาหกรรมทุกประเภท

จำเปนตองใชทรัพยากรมนุษยในการขับเคลื่อนการดำเนินงานใหบรรลุตามเปาหมาย อีกทั้งตองอาศัย

บุคลากรที่มีความรู ทักษะ และความสามารถที่เหมาะสมกับประเภทอุตสาหกรรม ตอการเปลี่ยนแปลง

ของตลาดแรงงาน พรอมกับวิเคราะหถึงลักษณะเฉพาะเบื้องตนของอุตสาหกรรมท้ัง 10 ประเภท ไมวาจะเปน

อุตสาหกรรมท่ีกำลังจะเปลี่ยนแปลงไป (First S-curve) หรืออุตสาหกรรมใหมแหงอนาคต (New S-curve)  

 
ภาพท่ี 1 อุตสาหกรรมเปาหมายใน EEC 

  1) อุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ (First S-curve) หมายถึงอุตสาหกรรมเดิมที่มีอยูแลว  

โดยจะมีการลงทุนเพิ่ม เพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตที่จะมีผลตอการเติบโตในระยะสั้นและระยะปานกลาง 

หรือเรียกไดวาอุตสาหกรรมการตอยอด ประกอบดวย 

   1.1) อุตสาหกรรมยานยนตสมัยใหม (Next – Generation Automotive)  

   1.2) อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะ (Smart Electronics) 

   1.3) อุตสาหกรรมการทองเท่ียวกลุมรายไดดีและการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ(Affluent, 

Medical and Wellness Tourism) 

   1.4) การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ (Agriculture and Biotechnology)  

   1.5) อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร (Food for the Future) 

  2) อุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve) หมายถึงอุตสาหกรรมท่ีไดรับการสงเสริมการลงทุน

โดยนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหมมาปรับใชเพื่อเปลี่ยนรูปแบบสินคาและบริการ อุตสาหกรรมเหลานี้

เปนกลไกในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสูอนาคต ประกอบดวย 

   2.1) หุนยนตเพ่ืออนาคต (Robotics) 

   2.2) อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส (Aviation and Logistics)  



27 

 

 

 

   2.3) อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ (Biofuels and Biochemicals) 

   2.4) อุตสาหกรรมดิจิตอล (Digital) 

   2.5) อุตสาหกรรมการแพทยครบวงจร (Medical Hub) 

สรุปประมาณการแรงงานของกระทรวงแรงงาน 

ตารางท่ี 1 ประมาณการจำนวนแรงงานไทยใน EEC จำแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 

อุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2570 

ยานยนตสมัยใหม 10,036 21,897 47,732 

อิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะ 4,494 5,227 7,397 

การทองเท่ียวกลุมรายไดดี 

และการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ 

9,682 24,596 59,476 

การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ 11,154 21,897 47,732 

การแปรรูปอาหาร 4,388 9,428 21,404 

หุนยนต 15 - - 

การบินและโลจิสติกส 7,121 13,309 28,308 

เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ 1,074 2,461 8,291 

ดิจิทัล 2,485 4,104 8,291 

การแพทยครบวงจร 9,449 12,525 20,977 

รวม (คน) 59,898 115,444 249,608 

ที่มา : รายงานการศึกษาวิเคราะหฐานขอมูลแรงงานและประมาณการความตองการแรงงาน โดย กระทรวงแรงงาน 

สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กองเศรษฐกิจการแรงงาน. 2560. กรุงเทพฯ. บริษัท เท็กซ แอนด เจอรนัล 

พับลิเคชั่น จำกัด. 

  จากการประมาณการแรงงานของกระทรวงแรงงานในแตละอุตสาหกรรมตามตารางที่ 1 

พบวา ใน พ.ศ. 2565 อุตสาหกรรมการทองเที่ยวกลุมรายไดดีและการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ ตองการ

แรงงานมากที่สุด จำนวน 24,596 คน รองลงมา คือ อุตสาหกรรมยานยนตสมัยใหม และอุตสาหกรรม

การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ จำนวน 21,897 คน และใน พ.ศ. 2570 พบวา อุตสาหกรรมทองเท่ียว

กลุมรายไดดีและการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ ตองการแรงงานมากท่ีสุด 

 2.3.3 การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 

   ในชวงแรกของการพัฒนาอุตสาหกรรมของไทย เนนการผลิตเพื่อทดแทนการนําเขา 

(import substitution) ในชวงทศวรรษแรกที่มีแผนพัฒนาเศรษฐกิจ (พ.ศ. 2504-2514) มีโครงการลงทุน

เกิดข้ึนในภาคอุตสาหกรรมเปนจำนวนมาก ท้ังจากการลงทุนของผูประกอบการภายในประเทศ และของ
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ผูลงทุนจากตางประเทศ ตลาดในประเทศของสินคาอุตสาหกรรมขยายตัวในอัตราสูง ควบคูกับการ

เจริญเติบโตของเศรษฐกิจไทย การเจริญเติบโตของภาคอุตสาหกรรมในชวงเวลานั้น จึงเปนผลท่ีเกิดจาก

การขยายตัวของตลาดภายในประเทศเปนสำคัญ ตอมาตั้งแตชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2515) เปนตนมา สินคาอุตสาหกรรมมีการสงออกไปจำหนายในตลาดตางประเทศมากข้ึน 

โดยการสงออกของสินคาอุตสาหกรรมมีการขยายตัวในอัตราสูงมาก ทำใหภาคอุตสาหกรรมกลายเปน

ภาคเศรษฐกิจที่ทำรายไดจากการสงออกของประเทศแทนภาคการเกษตร  แมภาคอุตสาหกรรมไทยจะมีอตัรา

การเจริญเติบโตท่ีแตกตางกันในแตละป แตโดยเฉลี่ยแลวตั้งแต ป พ.ศ. 2530 ถึง ป พ.ศ. 2540 กอนเกิด

วิกฤติเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม มีอัตราการเจริญเติบโตที่สูงมาก โดยเฉลี่ยคิดเปนกวารอยละ 10 ตอป 

ตลอดระยะเวลากวา 4 ทศวรรษ แตภาคอุตสาหกรรมมีการชะลอตัวลงไปมากหลังการเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ 

โดยในปพ.ศ. 2541 มีอัตราการเจริญเติบท่ีติดลบกวารอยละ 10  

   นอกจากการเจริญเติบโตในอัตราสูงแลว ภาคอุตสาหกรรมไทยยังมีการเปลี่ยนแปลง

ทางโครงสรางอยางตอเนื่อง โดยเศรษฐกิจไทยมีการเปลี่ยนแปลงจากเศรษฐกิจท่ีพ่ึงพาภาคการเกษตรมา

เปนเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ตอมาอุตสาหกรรมหลายประเภท เชน ยานยนตเครื่องใชไฟฟา สิ่งทอ และเสื้อผา

สําเร็จรูปไดกลายเปนอุตสาหกรรมท่ีมีความสำคัญ หลังจากนั้นสินคาอิเล็กทรอนิกส เชน ชิ้นสวนคอมพิวเตอร 

แผงวงจรไฟฟาและเครื่องจักรกล ตลอดจนอุปกรณอ่ืน ๆ ก็กลายเปนสินคาท่ีมีความสำคัญ การเปลี่ยนแปลง

โครงสรางการผลิตยังพิจารณาไดในระดับสินคาภายในแตละประเภท อุตสาหกรรม ซึ่งนับวันจะมีการ

ผลิตสินคาที่มีความหลากหลายมากขึ้น เชน ในอุตสาหกรรมอาหารก็มีการผลิตอาหารกระปองนานาชนิด 

นมขนหวาน บะหม่ีสําเร็จรูป ในอุตสาหกรรมยานยนตก็มีการผลิตชิ้นสวนยานยนตหลากหลายชนิด การ

เปลี ่ยนแปลงสินคาในแตละอุตสาหกรรมนี ้จ ึงเปนการเปลี ่ยนแปลงของโครงสรางการผลิตใน

ภาคอุตสาหกรรมอีกระดับหนึ่ง 

   อุตสาหกรรมไทยในอนาคต จากการพัฒนาอยางรวดเร็วของเทคโนโลยี และการ

เปลี่ยนแปลงของรูปแบบการผลิตและการบริโภคสินคา  การผลิตสินคาอุตสาหกรรมมีการใชเทคโนโลยี

ในระดับที่สูงขึ้น การเปลี่ยนแปลงในรูปแบบการผลิตและจำหนายสินคาในแตละขั้นตอนมีกิจกรรม

ทางดานบริการเปนองคประกอบที่มีความสำคัญมากขึ้น และผูบริโภคสามารถรับขอมูลขาวสารมากข้ึน 

ทำใหรูปแบบและลักษณะการบริโภคสินคาอุตสาหกรรมเปลี่ยนแปลงไป 

   นอกจากนั้น แนวทางการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานท่ีสำคัญประกอบดวย (1) การ

พัฒนาภาคเพื่อสรางโอกาสทาง เศรษฐกิจใหกระจายตัวอยางทั่วถึง (2) การพัฒนาเมือง อาทิ พัฒนา

สภาพแวดลอม เมืองศูนยกลางของจังหวัดใหเปนเมืองนาอยู พัฒนาระบบขนสงสาธารณะในเขตเมือง 

และ (3) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ อาทิ พัฒนาฟนฟูพื้นที่บริเวณชายฝงทะเลตะวันออกใหเปนฐานการ

ผลิตอุตสาหกรรมหลักของประเทศที่ขยายตัวอยางมีสมดุล มีประสิทธิภาพ สอดคลองกับศักยภาพของ
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พื้นที่ พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจใหมบริเวณชายแดนเปนประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบานให

เจริญเติบโตอยางยั่งยืน และเกิดผลท่ีเปนรูปธรรม 

 2.3.4 การพัฒนาฝมือของทรัพยากรมนุษยในประเทศไทย  

  กรมพัฒนาฝมือแรงงาน หนาท่ีหลักคือการพัฒนาและยกระดับกำลังแรงงานไทย ท้ังในดาน

เตรียมคนใหม และยกระดับฝมือใหคนท่ีอยูในตลาดแรงงานอยูแลว จึงมีภารกิจ 3 ดาน 

   - ดานการพัฒนาผูประกอบการ SMEs เสริมสรางความเขมแข็งใหสถานประกอบกิจการ 

เนนการปรับตัวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต โดยการลดขั้นตอนและตนทุนในกระบวนงานตาง ๆ 

เนนการฝกแรงงานใหมี Muti-skill ทำงานที่หลากหลายซับซอนขึ้น มีความสามารถในการวางแผนและ

การจัดการมากข้ึน โดยมีทีมท่ีปรึกษาท่ีมีความเชี่ยวชาญใหคำปรึกษาเชิงลึกแก SMEs จำนวน 260 แหง

ท่ัวประเทศ อบรมทักษะใหลูกจาง 10,000 คน   

   - ดานการพัฒนามาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ รวมกับสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

สมาคมองคกรวิชาชีพ ฯลฯ จัดทำมาตรฐานใหตรงกับการจางงานซ่ึงเนนใหแรงงานมีทักษะความสามารถ

ตามการจางงานของภาคอุตสาหกรรม รองรับประชาคมอาเซียนจำนวน 96 สาขาอาชีพ การจัดทำมาตรฐาน

ฝมือแรงงานแหงชาติ เปนการจำแนกระดับฝมือแรงงาน ตามความรูความสามารถและทัศนคติในการ

ทำงานของสาขาอาชีพตาง ๆ ตามลักษณะงานที่ควรรูและสามารถทำไดในขั้นตอนตามลำดับความยากงาย

ของงาน กำหนดไว 3 ระดับ คือ ระดับ 1 (ระดับกึ่งฝมือ) ระดับ 2 (ระดับฝมือ) ระดับ 3 (ระดับเทคนิค) 

สำหรับการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานเปนการทดสอบภาคความรู ความสามารถ และทัศนคติในการ

ทำงานของผูประกอบอาชีพ และไดรับคาตอบแทนที่เหมาะสมตามฝมือ ปจจุบันมีการกำหนดอัตราคาจาง

ตามมาตรฐานฝมือแลว 35 สาขาอาชีพ แบงเปน 6 กลุมสาขาอาชีพหลัก ไดแก 1. ชางอุตสาหการ 2. 

ชางอุตสาหกรรมศิลป 3. ชางกอสราง 4. ชางเครื่องกล  5. ภาคบริการ 6. ชางไฟฟาอิเลคทรอนิกสและ

คอมพิวเตอร 

   - ดานการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศในการพัฒนาศักยภาพ

แรงงานรายอุตสาหกรรม โดยเริ่มตนท่ีอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวนอะไหลยานยนตเปนอันดับแรก 

ท้ังนี้ จากการขยายตัวอยางตอเนื่องของภาคอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน รัฐบาลตั้งเปาใหไทยเปน

ศูนยกลางการผลิตรถยนตของอาเซียนหรือเปนแนวหนาในระดับเอเชีย ซ่ึงปจจัยสำคัญในการขับเคลื่อน 

คือ กำลังแรงงานที่มีทักษะฝมือ แตในขณะนี้ประเทศกำลังประสบปญหาขาดแคลนแรงงานท้ังในเชิงปริมาณ

และคุณภาพ กระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝมือแรงงาน ไดรวมกับหนวยงานภาครัฐและเอกชนจัดต้ัง 

“สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนตและชิ ้นสวน” (Automotive Human Resource 

Development Academy : AHRDA) ขึ้นในสถาบันพัฒนาฝมือแรงงานภาค 1 สมุทรปราการ เพ่ือให

เปนสถาบันหลักในการผลิตกำลังแรงงานในสาขานี้ 
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ตารางท่ี 2 โครงการ/ผลผลิต/เปาหมายกรมพัฒนาฝมือแรงงาน ประจำปงบประมาณ 2564 

โครงการ/ผลผลติ 
หนวย

นับ 

เปาหมาย 

ทั้งป 

ผลงาน 

10 เดือน 

รอยละ % 

เทียบ 

แผน 12 เดือน 

1. โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและสงเสริมศักยภาพพื ้นที่

จังหวัดชายแดนภาคใต 

คน 800 763 95.38 

2. โครงการพัฒนาฝมือแรงงานนาชาติ เพื่อพัฒนาความ

รวมมือทางเศรษฐกิจ 

คน 2,000 1,442 72.10 

3. โครงการศูนยฝกอบรมความเปนเลิศดานเทคโนโลยีชั้นสูง คน 10,300 8,779 85.29 

4. โครงการพัฒนามาตรฐานฝมือแหงชาติ รองรับ 10 

อุตสาหกรรมแหงอนาคต 

สาขา 10 9 90.00 

5. โครงการพัฒนาทักษะแรงงานดานการทองเที่ยวและบริการ คน 6,320 4,513 71.41 

6. โครงการเพิ ่มทักษะกำลังแรงงานในพื ้นที ่เขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิเศษ 

คน 12,000 11,628 96.90 

7. โครงการพัฒนาบุคลากรดานโลจิสติกสรองรับธุรกิจ

ขนสงและการคาระหวางปรเทศ 

คน 300 323 100 

8. โครงการพัฒนามาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติและ

พัฒนาบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมโลจิสติกส 

คน 3,400 1,731 50.91 

สาขา 10 0 0 

9. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ คน 15,000 6,400 42.67 

แหง 185 0 0 

10. โครงการพัฒนาทักษะกำลังแรงงานเขตพัฒนาพิเศษ

ภาคตะวันออก 

คน 6,500 5,442 83.72 

11. โครงการฝกอบรมแรงงานกลุมเปาหมายเฉพาะเพื่อเพิ่ม

โอกาสในการประกอบอาชีพ 

คน 9,100 10,457 100 

12. โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝมือ 

และสมรรถนะแรงงาน 

คน 22,440 21,699 96.70 

13. โครงการยกระดับแรงงานไทยใหไดมาตรฐานฝมือแรงงาน

เพื่อรองรับการแขงขันยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝมือและ

สมรรถนะ 

คน 30,720 30,126 98.00 

14. ผลผลิตพัฒนา/ขับเคลื่อนความรวมมือเครือขาย และ

สงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน 

คน 3,700,210 4,309,479 100 

15. โครงการฝกอบรมแรงงานผูสูงอายุ เพื่อเพิ่มโอกาสใน

การประกอบอาชีพ 

คน 8,200 7,128 86.93 
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2.4  ยุทธศาสตรการพัฒนาฝมือแรงงาน 

 เมื ่อเชื ่อมโยงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศในภาพใหญ แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป 

แผนพัฒนาอุตสาหกรรม และแผนพัฒนากำลังคน อุตสาหกรรม 4.0 หรือการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งท่ี 4 

คือ ชื่อเรียกรูปแบบการจัดการอุตสาหกรรมที่กลาวถึงครั้งแรกในประเทศเยอรมันในป พ.ศ. 2533 เปน

แนวคิดปฏิวัติอุตสาหกรรมโดยการนำนวัตกรรมทางเทคโนโลยี 3 ประเภท ไดแก ระบบอัตโนมัติ 

(Automation) อินเตอรเน็ตในทุกสิ่ง (Internet of things) และปญญาประดิษฐ (Artificial intelligence) 

หร ืออ ีกน ั ยหน ึ ่ งค ื อ  การนำ เอา  Cyber – Physical System, Internet of things และ Cloud 

Computer ในประเทศไทยการกอเกิดของอุตสาหกรรม 4.0 นาจะเกิดจากวัตถุประสงคที่จะสรางมูลคาเพ่ิม

และสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ สงเสริมใหเกิดนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาใหเปนธุรกิจ (Start-Ups) 

และตอยอดอุตสาหกรรมเดิมและเตรียมการเพื่อสรางอุตสาหกรรมใหม จึงมีการคาดการณในหมู

นักวิชาการถึงความเปนไปไดและแนวโนมที่เทคโนโลยีสมัยใหมจะเขาทำงานกับหรือทำงานแทนมนษุย 

โดยที่ตลาดแรงงานอาจถูกทดแทนดวยเทคโนโลยีและกำลังแรงงาน จำเปนตองไดรับการเปลี่ยนแปลง

ทักษะฝมือ 

 กระทรวงแรงงานพบกับปญหาสำคัญ คือความพรอมของตลาดแรงงานและการพัฒนาทักษะ

ฝมือแรงงานใหพรอมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีโลกดิจิตอล และทันตอการพัฒนาของ

อุตสาหกรรม 4.0 หรือ เพื่อเติมเต็มใหกับการพัฒนาของไทยแลนด 4.0 ทั้งนี้ ตามกรอบยุทธศาสตรการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 - 2579) ที่แบงชวงการพัฒนากำลังคน

ออกเปน 4 ชวง ในระยะที่ 1 (พ.ศ. 2560 - 2564) เปนการวางรากฐานของกำลังคน (Productive 

Manpower) และในชวงที่ 2 (พ.ศ. 2565 - 2569) เปนชวงของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหเปน

ประชากรโลก (Global citizen) เพื่อใหแรงงานสามารถนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใชในการเพ่ิม

ผลิตภาพไดทันตอการพัฒนาตามนัยยะของ Thailand 4.0 รองรับการจางงานในยุคดิจิตอล 

 2.4.1 แผนยุทธศาสตรกรมพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. 2560 – 2564 

  ความสำคัญในการพัฒนาฝมือแรงงานทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพเพื่อเพิ่มศักยภาพกำลัง

แรงงานใหไดมาตรฐานกาวสูไทยแลนด 4.0 เพื่อใหประเทศไทยมีเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม 

มุงเนนการพัฒนาไปสูความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนดวยการสรางความเขมแข็งตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงผานกลไกประชารัฐ มุงมั่นที่จะนำพาประชาชนสูการปฏิรูปประเทศในรูปแบบใหม ในอีก 20 ปตอ

จากนี้ไปนับวาเปนชวงจังหวะเวลาสำคัญที่ประเทศไทยจะตองผลักดันใหเกิดการพัฒนากำลังคนที่

สามารถตอบสนองใหประเทศชาติเกิดความ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ซึ่งสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 

20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580) กรอบยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศ ระยะ 20 ป 

(พ.ศ. 2560 - 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พศ. 2560 - 2564) และแผนแมบท
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ดานแรงงาน (พ.ศ. 2560 - 2564) กรมพัฒนาฝมือแรงงานจงึไดกำหนดแผนยุทธศาสตรกรมพัฒนาฝมือ

แรงงาน พ.ศ. 2560 - 2564 เพื่อเปนแนวทางในการขับเคลื่อนดำเนินการพัฒนากำลังแรงงานของ

ประเทศอยางเปนรูปธรรม ใน 5 ประเด็นยุทธศาสตร ดังนี้  

  - ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาและยกระดับมาตรฐานฝมือแรงงานใหไดมาตรฐานสากล  

  - ประเด็นยุทธศาสตรที ่ 2 การฝกอบรมฝมือแรงงานเพื ่อรองรับความทาทายในยุค 

Thailand 4.0 

  - ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพผูประกอบกิจการและแรงงานนอกระบบ  

  - ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 การสงเสริมและพัฒนาเครือขายการพัฒนาฝมือแรงงาน 

  - ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการองคการและระบบฐานขอมูลใหทันสมัย 

ยืดหยุน และมีประสิทธิภาพสูง อยางตอเนื่อง 

 2.4.2 ในรายงานการศึกษาวิเคราะหแรงงานกับผลกระทบจากดีสรัปทีฟเทคโนโลยีการ

เตรียมพรอมเพ่ือกาวผาน กรณีศึกษา : แรงงานในภาคการผลิตและการบริการ ไดอางถึง ดร.ธนัต โสรัตน 

จากบทความเรื่องกาวผานไทยแลนด 4.0 โอกาสหรือถูกทิ้งไวขางหลัง ซึ่งแบงกลุมทักษะแรงงานเพื่อพัฒนา

ออกเปน 5 กลุม ไดแก 

  1) กลุมแรงงานไมมีฝมือ จำนวน 45% ของแรงงานทั้งหมด เปนกลุมที่ทำงานในภาค

เกษตรกรรม 11.2 ลานคน สวนอีก 6 ลานคนกระจายอยูในอุตสาหกรรมตาง ๆ  

  2) กลุมแรงงานก่ึงไรฝมือ มีจำนวนรอยละ 16.40 สวนใหญมีการศึกษาระดับตน 

  3) แรงงานปฏิบัติการ ซึ่งมีศักยภาพในการตอยอดดานทักษะ (Reskill, Upskill และ 

Change Skill) สวนใหญจบมัธยมศึกษาตอนปลาย มีจำนวนรอยละ 16.30 ของแรงงานทั้งหมด ระดับ

ของการปฏิบัติงานตั้งแตระดับหัวหนางาน หัวหนาชาง และเปนกลุมคนท่ีพรอมจะเปลี่ยนทักษะฝมือ 

  4) แรงงานที่มีการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ประมาณ 8.14 ลานคน หรือรอยละ 21.42 

สวนใหญอยูในสายสังคมศาสตร มีพ้ืนฐานการศึกษาและพรอมจะยกระดับ (Upskill) สวนแรงงานในสาย

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีอัตราการเติบโตนอยมาก เพ่ิมเฉลี่ยปละแสนคน 

  5) แรงงานสูงอายุ กลุมท่ีมีอายุมากกวา 50 ปข้ึนไป มีสัดสวนรอยละ 25.4 หรือเทากับ 

1 ใน 4 ของกำลังแรงงานท้ังหมด กลุมนี้มีความยุงยากในการปรับตัวหรือรับเทคโนโลยี หรือพัฒนาทักษะ

ในรูปแบบตาง ๆ กลุมนี้จะเปนผูท่ีมากไปดวยประสบการณ รูปแบบการพัฒนาตองมีความแตกตาง  

  ความทาทายของเทคโนโลยี 4.0 ท้ังผูประกอบการและแรงงานท่ีไมมีการเตรียมความพรอม

หรือปรับเปลี่ยนก็จะมีปญหาในการทำงานการผลิต และธุรกรรมทางการคาตาง ๆ หรือเรียกวาเกิดการดีสรัปทีฟ

เทคโนโลยี (Disruptive Technology) เมื่อพิจารณาปญหาตอเนื่อง ประเทศไทยอาจขาดกำลังคนทักษะสูง 

โดยเฉพาะแรงงานดิจิตอล ขณะเดียวกันผูท่ีจบการศึกษาดานเทคโนโลยีก็ไมสามารถทำงานได หลักสูตร

การสอนไมทันตอการพัฒนาเทคโนโลยี ประเทศไทยจึงขาดการเตรียมความพรอมดานบุคลากร และมีผูท่ีตก
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ยุคหรือกลุมดอยโอกาส หรือกลุมไมมีฝมือในภาคอุตสาหกรรมก็ตองหลุดออกจากภาคอุตสาหกรรมที่ใช

เทคโนโลยีระดับสูง แมวาธนาคารโลกจะระบุวาประเทศไทยเปนประเทศที่มีการนำหุนยนตและสมารท

เทคโนโลยีเขามาใช ท้ังในภาคการผลิตและภาคบริการจนติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลก และแมวาประเทศ

ไทยจะมีนโยบายชัดเจนในการเปลี่ยนผานดวยการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีตามนโยบายไทยแลนด 4.0 

ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมดิจิตอลหรืออุตสาหกรรม 4.0 เนนการขับเคลื่อนโดยอาศัยเทคโนโลยีชั้นสูงภายใตการ

ขับเคลื่อนคลัสเตอรท่ีใชนวัตกรรมระดับสูง 

  ภัยคุกคามของเทคโนโลยีตอตลาดแรงงานไทยตองพิจารณาโครงสรางแรงงานไทย ซ่ึงใน

ภาคเอกชนนั้น แรงงานในระบบสวนใหญจะเปนแรงงานท่ีการศึกษานอย แรงงานอายุมาก แรงงานไมมีฝมือ 

  มิติดานแรงงานตอดิสรัปทีฟเทคโนโลยี พบวาเกิดจากความวิตกกังวลและความม่ันคงในอาชีพ

จากอนาคตท่ีไมมีความม่ันคง ไมมีการเตรียมความพรอมเพ่ือการกาวผานในชวงท่ียังไมมีการเลิกจางก็อาจจะ

มีการโยกยายหนาที่ ไมคุยเคยตองานใหม ความกังวลตออนาคตของตลาดแรงงาน เมื่อตกงานก็จะหา

งานใหมยาก แนวโนมการมีโครงการ “สมัครใจลาออก” ของสถานประกอบการภาคเอกชนจากเดิม

กำหนดอายุข้ันต่ำท่ี 45 ป ก็ลดลงเหลือ 40 ป นอกจากนั้น แรงงานบางสวนยังกลัวท่ีจะเปลี่ยนแปลง 

ไมยอมรับการอบรมเพ่ือปรับใชเทคโนโลยีใหม 

  การพัฒนาทักษะ เพ่ือรับมือดิสรัปทีฟเทคโนโลยีมีปญหาท่ีกำลังแรงานไรทักษะ การศึกษาต่ำ 

และอายุมาก การบริหารความเสี่ยงในเรื่องนี้คือการปรับเปลี่ยนนโยบายของกระทรวงแรงงาน เพ่ือสนับสนุน

ใหแรงงานสามารถประกอบอาชีพอิสระ พัฒนาทักษะของนักเรียน นักศึกษากอนเขาสูตลาดแรงงาน 

การจัดตั้งศูนยอบรมการเพ่ิมทักษะและอาชีพ และเสนอใหมีคณะอนุกรรมการเพ่ือศึกษารูปแบบการจางงาน

ของศตวรรษท่ี 21 

 

2.5  สถานการณทางเศรษฐกิจ สังคม และแรงงาน 

 2.5.1 สถานการณในประเทศไทย  

  ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ประกอบกับการพัฒนาทางเทคโนโลยี ทำใหประเทศไทย

พัฒนาในชวงป 2525 – 2570 เปน 4 ชวงระยะเวลา กลาวคือ  

  ชวง 2525 - 2540 เปนชวงเนนการผลิตทางเกษตร และผลผลิตทางเกษตรเปนสาขาสำคัญ

และเปนรายไดหลักของประเทศ 

  ชวง 2540 - 2555 เปนชวงเปลี่ยนผานจากภาคเกษตรกรรมสูอุตสาหกรรม มีการเปลี่ยนแปลง

ในเรื่องธุรกรรมและการพาณิชย ธนาคาร ตลอดจนความสามารถในการใชคอมพิวเตอรและการสื่อสาร 
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รูปแบบของการโทรคมนาคมมีการเปลี่ยนแปลงโดยนำเทคโนโลยีมาปรับปรุงเพื่ออำนวยความสะดวก

ในโลกธุรกิจและชีวิตประจำวัน เปนชวงท่ีมีการพัฒนาเสรีภาพบนการสื่อสารและการคาระหวางประเทศ 

  ชวง 2555 – 2570 เปนชวงของดิจิตอล และ E – commerce การใชอินเตอรเน็ต หรือ IoT 

(Internet of all things) การสรางแพลตฟอรม และการแชรบนโลกโซเชียล กอใหเกิดการพัฒนาดานการคา

และการลงทุน ตลอดจนการสรางอาชีพใหมที่เรียกวาผูประกอบอาชีพอิสระ การทำงานที่ไมตองอยูภายใต

อาคารเดียวกัน การสื่อสาร และการเชื่อมโยงการคาและธุรกรรมขามประเทศ เปนกระแสสังคมที่เหมาะสม

กับคนในเจนเนอเรชั่น Y และ Z และเปนการพัฒนาใหเปนสังคมแหงการอยูรวมกันบนแพลตฟอรมเดียวกัน 

รอบโลกเดียวกัน 

  ชวงป พ.ศ. 2570 เปนตนไป เปนชวงของ AI และ Digital 100% เปนชวงของการผสมผสาน

การทำงานระหวางสมองกล มนุษย และการสื่อสารสาธารณะท่ีมีอิสระเสรี 

  สำหรับประเทศไทย ตามที่ไดกลาวถึงเบื้องตนวาในชวงป 2555 – 2570 เปนชวงของ

โลกดิจิตอล และอีคอมเมิรส เปนระยะเวลาของ Thailand 4.0 นับเปนชวงเวลาทองของการคาขายออนไลน 

การสื่อสารท่ีเก่ียวกับขอมูลขาวสารผานเทคโนโลยีสารสนเทศ กลายเปนสวนสำคัญของชีวิตประจำวัน 

  เมื่อเทคโนโลยีเขาเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการปฏิสัมพันธระหวางผูซื้อและผูขายแลว 

รูปแบบของการคาจึงเปลี่ยนแปลงจากเสนแนวนอนธรรมดาเปนเสนโยงใยในหวงโซอุปทาน กลายเปน

ลักษณะเครือขายเชื่อมโยงและหนวยยอยแตละหนวยกลายเปนหนวยที่มีความสำคัญในตัวของมันเอง 

การคาขายในชวงระยะเวลานี้มีลักษณะเปนการติดตอบนแพลทฟอรม ซื้อและขายออนไลน และทำ

ความตกลงโดยการชำระเงินผานธุรกิจพาณิชยออนไลน  เมื่อเปนดังนั้น นักธุรกิจทุกระดับตลอดจน

พนักงานลูกจางตองมีความตื่นตัวตอกระบวนการดำเนินธุรกิจรูปแบบใหม โดยมีระบบขอมูลขาวสารท่ี

เที่ยงตรงทันเวลา นายจางและลูกจางในภาคธุรกิจตั้งแตขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ ตองพัฒนาและเรียนรู

จะตองปรับปรุงระบบวิธีการทำงานในสถานประกอบการ เง่ือนไขโลกธุรกรรม และการปรับทักษะพนักงาน 

การคา - ขายออนไลน ไดกอใหเกิดปรากฎการณในโลกธุรกิจ และขณะเดียวกันก็กำหนดใหมีอาชีพและ

ตำแหนงงานเพื่ออนาคต ซึ่งเปนตำแหนงงานที่อาจจะไมเคยปรากฎมากอน หรือไมไดพัฒนาการใช

แพลตฟอรมเต็มกำลังมากอน 

 2.5.2 การปรับตัวของภาคอุตสาหกรรมไทย 

  ปญหาในการปรับตัวของธุรกิจโดยเฉพาะในขนาดเล็กนั้นเปนปญหาในเรื่องโครงสรางพ้ืนฐาน 

และระบบเทคโนโลยีในประเทศที่ยังลาหลัง นักธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางยังไมพรอมจะลงทุน 

เนื่องจากการคาขายอีคอมเมอรสตองลงทุนในระดับสูง และไมอาจแขงขันกับผูคารายใหญได กลุมผูคา

รายยอยบางรายโดยเฉพาะในกลุมกิจการขายเสื้อผา เครื่องสำอางอาจจะใชตนทุนนอยกวากลุมท่ีทำงาน

ดานวัสดุกอสราง ซ่ึงตองมีสถานท่ีจัดเก็บสินคา 
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  ท่ีผานมาประเทศไทยมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจอยางตอเนื่อง ตั้งแตแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

แหงชาติฉบับท่ี 1 ป พ.ศ.2504 ซ่ึงนับไดวาเปนจุดเริ่มตนของการพัฒนาเศรษฐกิจไทย 

  Thailand 1.0 ประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรม เนนการเกษตร และสงออกสินคาเกษตร

เปนหลัก เชน ขาว ยางพารา น้ำตาล มันสัปปะหลัง พืชไร พืชสวน และเลี้ยงสัตว ตอมาเอาขาวไปแลกของใช 

แลกเครื่องมือ เครื่องจักร สินคาเกษตรมีผลผลิตที่ไมแนนอน ผลผลิตที่ไดขึ้นอยูกับปจจัยเรื่องฤดูกาล 

และดิน ฟา อากาศ ซ่ึงควบคุมไมได จึงเกิดยุคตอมาเปน Thailand 2.0 

  Thailand 2.0 เปนชวงท่ีเริ่มพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศ โดยจะเนนไปท่ีอุตสาหกรรม

เบา อุตสาหกรรมที่เปนพื้นฐานของประเทศ และอุตสาหกรรมที่เนนใชแรงงานคนเปนหลัก ในชวงแรก

เปนการพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อทดแทนการนำเขา หลังจากนั้นก็เริ่มมีการสงออก เชน การผลิตและขาย

รองเทา เครื่องหนัง เครื่องดื่ม เครื่องประดับ เครื่องเขียน กระเปา เครื่องนุงหม เปนตน ทำใหประเทศ

เริ่มมีศักยภาพมากข้ึน 

  Thailand 3.0 (ยุคปจจุบัน) เปนยุคของอุตสาหกรรมหนัก เชน การผลิตและขาย สงออก

เหล็กกลา รถยนต กลั่นนำมัน แยกกาซธรรมชาติ ปูนซีเมนต เปนตน โดยใชเทคโนโลยีจากตางประเทศ 

เพ่ือเนนการสงออก 

  ในชวงแรก Thailand 3.0 มี GDP เติบโตข้ึนอยางตอเนื่องใกลระดับ 10% ในชวงประมาณ

ป พ.ศ. 2530 – 2534  ซ่ึงในชวงป พ.ศ.2539 กำลังจะกลายเปนเสือตัวท่ี 5 ของเอเชีย ท่ัวโลกตางจับตามอง

ประเทศไทยวากำลังจะเปนประเทศพัฒนาแลวกอนป พ.ศ.2560 

  ในป พ.ศ. 2540 ไดเกิดวิกฤตตมยำกุง 

  ในป พ.ศ. 2541 – 2548 เศรษฐกิจกำลังฟนตัว อัตราการเจริญเติบโตประมาณ 4 - 8%  

เปนยุคทองของ SMEs 

  ในป พ.ศ. 2549 เกิดการปฏิวัติ มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ประเทศเขาสูชวงความ

ขัดแยงทางการเมืองท่ียาวนาน 

  หลังป 2549 เศรษฐกิจไทยเริ่มชะลอตัว GDP ลดลงเหลือประมาณ 3 - 4 % ตอปเทานั้น 

แตหลังจากนั้นก็โตแค 1 - 2% เทานั้น สุดทายก็ประสบปญหารายไดปานกลางมาเปนเวลากวา 20 ป

แลว และท่ีนากลัวท่ีสุดคือจะแกกอนรวย (ประเทศมีเจอปญหาสังคมสูงอายุ)  

  Thailand 4.0 เปนวิสัยทัศนเชิงนโยบาย ที่เปลี่ยนเศรษฐกิจแบบเดิมไปสูเศรษฐกิจท่ี

ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม “Value-Based Economy” 

  หลังจากเกิดวิกฤตจาก Thailand 3.0 พบวาประเทศท่ีมีการพัฒนาแลว และประเทศที่เปน

ตลาดการสงออกขนาดใหญกำลังเขาสูสังคมผูสูงอายุ การบริโภคหดตัว ทำใหการสงออกทั ่วโลกหดตัว 

ประเทศไทยเปนประเทศท่ีเนนการสงออก จึงไดรับผลกระทบตามไปดวย อยางไรก็ตามนับวาประเทศไทยยัง
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โชคดีท่ีมีจุดแข็งที่ความหลากหลาย และไมควรพึ่งพาการสงออกเปนหลักไดอีกตอไป เพราะทั่วโลกกำลัง

ออนแอ ดังนั้นจึงตองเรงสรางความเขมแข็งจากภายใน เพ่ือลดผลกระทบจากภายนอกประเทศ  

  เมื ่อภาคอุตสาหกรรมถูกขับเคลื ่อนดวยเทคโนโลยี ความคิดสรางสรรค และนวัตกรรม

การเกษตรก็ตองเปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิมไปสูการเกษตรสมัยใหม ท่ีเนนการบริหารจัดการและใช

เทคโนโลยีหรือ Smart Farming โดยเกษตรกรตองร่ำรวยข้ึน และเปนเกษตรกรแบบเปนผูประกอบการ  

SMEs แบบเดิมเปลี่ยนไปสูการเปน Smart Enterprises และ Startups ที่มีศักยภาพสูง เปลี่ยนจาก

รูปแบบบริการแบบเดิมซึ่งมีการสรางมูลคาคอนขางต่ำ ไปสูบริการที่มีมูลคาสูง และเปลี่ยนจากแรงงาน

ทักษะต่ำไปสูแรงงานท่ีมีความรูและทักษะสูง 

   

 2.5.3 วิกฤติสาธารณสุขท่ีสงผลตอวิกฤติเศรษฐกิจ 

  การแพรระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุใหมท่ีเริ่มในจีน และแพรกระจายท่ัวโลก สงผลตอ

การระบาดของโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจอยางรนุแรง ในชวงป 2562 - 2563 แมจีนจะมีมาตรการเชิงรุก

โดยการปดเมืองอูฮั ่น และประกาศภาวการณควบคุมการแพรกระจายเชื้อไวรัสอยางเขมงวด สราง

โรงพยาบาลเพื่อรองรับผูปวยในพื้นที่ขนาด  25,000 ตารางเมตร ภายในระยะเวลา 10 วัน แตการแพร

ระบาดของไวรัสสายพันธุใหม หรือโควิด-19 จนถึงปจจุบัน กลายเปนระเบิดเวลาสำหรับการพัฒนา หรือ

การเจริญเติบโตของเศรษฐกิจโลก เนื่องจากการแพรระบาดไปท่ัวโลก (ขอมูล ณ วันท่ี 4 เมษายน 2564) 
 

ผูติดเชื้อท่ัวโลก 131,350,310 ราย 

เสียชีวิตท่ัวโลก 2,858,990 ราย 

จำนวนผูติดเชื้อรายใหม +545,518 ราย 

จำนวนผูเสียชีวิตเพ่ิม 8,674 ราย 

จำนวนผูรักษาหาย 105,727,389 ราย 

  ผลของการแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งทำใหมีผู เสียชีวิตจำนวนมหาศาล เม่ือ

เปรียบเทียบกับโรคระบาดชนิดอ่ืน เชน ซารส เมอรส อีโบลา หรือซิการ ความรายแรงของโรคระบาดสงผล

ตอเศรษฐกิจของจีน และสงผลตอภาวการณนำเขาสินคาจากประเทศอื่น ซึ่งเปนผลจากการลดการอุปโภค

บริโภคของประชาชนในประเทศ และเนื่องจากในระยะแรกยังไมมีประเทศใดผลิตวัคซีนได ประกอบกับ

เชื้อโรคท่ีแพรไปยังประเทศอ่ืนก็มีการกลายพันธุไปอีกหลายสายพันธุ นับเปนวิกฤตทางดานการสาธารณสุข

ท่ีสงผลตอเศรษฐกิจโดยตรงและรุนแรงไปทุกประเทศ  
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  การปดประเทศของจีนสงผลกระทบตอหวงโซอุปทานการผลิตของโลก การลงทุนใน

สินทรัพยเสี่ยงลดลง ตลาดหุนอยูในภาวะติดลบ สงผลทำใหคาตอบแทนของกองทุนตาง ๆ ลดลง ความม่ังค่ัง

ม่ันคงของบุคคลลดลง 

   

 2.5.4 สถานการณทางเศรษฐกิจ (เม่ือวันท่ี 9 เมษายน 2564) ขอมูลจาก THEBANGKOKINSIGHT.COM 

  ธนาคารแหงประเทศไทยเผยตัวเลขของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) ไตรมาส 1 

ป 2564 ติดลบแนนอน ตัวเลขหดตัวลงจากชวงเดียวกันของปกอน ซึ่งจากเดิมคาดการณไว 3.2 % จะหดตัวลง

เหลือ 3.0 % ซ่ึงเปนผลจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 และการเปดรับนักทองเท่ียวจำนวนนอย อัตรา

เงินเฟอปรับตัวเองตามราคานี้เปนที่เพิ่มขึ้นชวงกลางป 2564 ที่ระดับ 1-2 % อัตราเงินเฟอที่ปรับตัวนี้

สวนหนึ่งไดรับการสนับสนุนจากมาตรการชวยเหลือคาครองชีพของรัฐจากเรื่องการชวยเหลือคาน้ำ - คาไฟ 

การสงออกปนี้จะหดตัวรอยละ 10 จากการสนับสนุนการฟนตัวของอุปสงคภายในประเทศ ประมาณการ

ทางเศรษฐกิจและอัตราเงินเฟอในระยะยาวขางหนายังมีความไมแนนอนสูงเศรษฐกิจไทยยังคงข้ึนอยูกับ

ปจจัยเรื่องประสิทธิผลของวัคซีน การกลายพันธของไวรัส และแนวโนมจำนวนนักทองเท่ียว 

 2.5.5 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิคาดการณการปรับลด

ของอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจภายในป 2564 ลดจาก 3.5 - 4.5% เปน 2.5 - 3.5% หลังจาก

การแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 

  การลงทุนภาครัฐลดลงเหลือ 5.7% ลดลงจากที ่คาดการณไวเดิม 6.6% การลงทุน

ภาคเอกชนลดจาก 4.2% เปน 3.8% การสงออกกลายเปนกุญแจสำคัญในการฟนตัวทางเศรษฐกิจ 

สภาพัฒนเรียกรองใหรัฐบาลควบคุมการแพรระบาดและจัดหาวัคซีนใหเพียงพอ ซึ่งจะเปนกุญแจสำคัญใน

การสงเสริมการทองเท่ียวและการลงทุนในอุตสาหกรรมการผลิตในประเทศ 

 2.5.6 หนวยพยากรณเศรษฐกิจของหนวยงานภาคเอกชน 

  ทิศทางเศรษฐกิจไทยในป 2564 นักเศรษฐศาสตรคาดการณวาเศรษฐกิจจะฟนตัวที่ 3.5 - 

4.5% โดยเปนผลมาจากการปรับตัวดีขึ้นของการบริโภคและการลงทุนในประเทศจากการฟนตัวของ

เศรษฐกิจในชวงครึ่งหลังป 63 และความสามารถในการควบคุมการระบาดในระยะแรกของรัฐบาล 

  การขยายตัวของการสงออก ตามภาวะเศรษฐกิจโลกและการขยายตัวในกลุมสินคา

ประเภทยา เวชภัณฑเครื ่องมือแพทย ถุงมือยาง และกลุ มเครื ่องใชไฟฟา เชน เครื ่องปรับอากาศ 

คอมพิวเตอรและอุปกรณอิเล็กทรอนิกส ท่ีไดประโยชนจากสถานการณโควิดและการปรับเปลี่ยนรูปแบบ

การทำงานไป work from home 

  การใชจายและการลงทุนของภาครัฐ ซึ่งจะเปนปจจัยหลักในการขับเคลื่อนและกระตุน

เศรษฐกิจประเทศในปหนา ชวงครึ่งปหลังของป 2564 การทองเที่ยวซึ่งเปนตัวแปรสำคัญของทิศทาง
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เศรษฐกิจไทยจะเริ่มฟนตัวและสามารถเปดประเทศรับนักทองเที่ยวไดมากขึ้นหลังจากที่คนในประเทศ

เริ่มไดวัคซีนเปนวงกวางมากข้ึน โดยคาดวาตัวเลขนักทองเท่ียวตางชาติในป 2564 จะอยูท่ีประมาณ 5.5 

ลานคนและการทองเที่ยวไทยจะกลับมาฟนตัวอยางเต็มที่อีกครั้งในป 2565 ซึ่งคาดวาจะมีจำนวน

นักทองเท่ียวตางชาติเดินทางมาเท่ียวไดมากกวา 23 ลานคน 

  สำนักวิเคราะหเศรษฐกิจหลายแหงมีความเห็นตรงกันในเรื่องการพยากรณและการคาด

ประมาณการเศรษฐกิจของไทยในชวงปลายป 2564 วาแรงขับเคลื่อนหลักสำหรับเศรษฐกิจไทยป 2564 

ยังมาจาก “ภาคสงออก” เปนสำคัญ ขณะท่ีปจจัยในประเทศสิ่งท่ีตองจับตา คือ “การบริโภค” แมวาจะ

ขยายตัวได แตเปนการขยายตัวแบบเปราะบาง เพราะไมไดขยายตัวจากทุกกลุมรายได โดยคนท่ีมีรายได

สูงจะเติบโตเร็วกวา และกลุมที่ไดประโยชนจะเปนกลุมที่อยูในกลุมอุตสาหกรรมการสงออก แตภาค

บริการยังคงหนักและมีความเปราะบางสูง 

  ทั้งนี้ ภายใตสถานการณการระบาดรอบใหม หากมีการล็อกดาวนรุนแรงและมีการหยุด

กิจกรรมเศรษฐกิจจะกระทบผูใชแรงงาน ซึ่งจะทำใหรายไดถูกกระทบและมีความเสี่ยงที่ผูใชงานจะมี

รายไดลดลงและสูญเสียการจางงาน ตลาดแรงงานยังเปนสิ่งที่ตองติดตามตอเนื่องในป 2564 รวมถึง

มาตรการล็อกดาวนจะขยายวงกวางขนาดไหน อยางไรก็ตามการชะลอเลิกจางงาน ประคองการจางงาน 

เปนนโยบายท่ีควรจะตองทำเพ่ิมเติม หากมีการล็อกดาวนกิจกรรม 

  ภาคธุรกิจยังตองการสภาพคลองเพื่อรักษาการประคองธุรกิจในชวงที่มีการปดชั่วคราว 

หรือประคองตัวในชวงท่ีรายไดไมเหมือนเดิม โดยธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) อาจจะไมจำเปนตอง

ลดดอกเบี้ยนโยบาย แตทำใหภาคธุรกิจสามารถเขาถึงสภาพคลองไดตรงจุด จะสำคัญมากกวาการลด

ดอกเบี้ย 

  แมทิศทางทางเศรษฐกิจของป 2564 และ ป 2565 จะมีแนวโนมขยายตัวมากขึ้นแตการ

ขยายตัวทางเศรษฐกิจนี้เปนแคการฟนตัวเพื่อชดเชยเศรษฐกิจท่ีติดลบไปในชวงของการระบาดเทานั้น 

ซึ่งประเทศไทยจะตองใชเวลานานถึง 2 ป เพื่อฟนฟูเศรษฐกิจใหสามารถกลับมาเติบโตไดในระดับ

เดียวกับชวงกอนท่ีจะเกิดการระบาดของโควิด-19 

  ดังเชน ทิศทางเศรษฐกิจในป 2564 จะเปนอยางไรข้ึนอยูกับสถานการณแพรระบาดไวรัส

โควิด-19 รอบใหม หากคุมกิจกรรมถูกตอง เชื่อวาเศรษฐกิจโดยรวมยังไปได แตถาล็อกดาวนแบบกดสนิท

แบบรอบท่ีแลวจะไดไมคุมเสีย ซ่ึงไมไดสนับสนุนใหทำแบบนั้น 

 2.5.7 สถานการณสังคมสูงอายุในประเทศไทย 

  1) สถานการณสังคมสูงอายุ จากสถิติขอมูลของ U.S. Department of Health and 

Human Services พบวา โลกกำลังกาวเขาสูสังคมสูงอายุ (Aging Society) โดยในป ค.ศ. 2015 จำนวน

ประชากรโลกกวา 620 ลานคน มีอายุมากกวา 65 ป และจะกลายเปนสังคมสูงอายุอยางสมบูรณ (Aged 

Society) ในอีก 35 ปขางหนา จากที่หลายประเทศตองเผชิญกับภาวะสังคมสูงอายุ โดยมีสาเหตุมาจาก
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หลายประการ ไดแก (1) อัตราการเกิดต่ำลง (Fertility Rate) สวนใหญพบในกลุมประเทศพัฒนาแลว 

สะทอนจากอัตราการเกิดอยูท่ี 1.7 คน ตอผูหญิง 1 คน ของกลุมประเทศพัฒนาแลว ซ่ึงต่ำกวาอัตราการเกิด

เฉลี่ยของประชากรโลกอยูท่ี 2.5 คน ตอผูหญิง 1 คน เนื่องจากการพัฒนาเศรษฐกิจทำใหประชาชนมีรายได

เพิ่มขึ้นมีความเปนอยูที่ดีมีการศึกษาสูงขึ้น และใหเวลากับการทำงานมากกวาการมีครอบครัวหรือมีลูก 

(2) อายุเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด (Life Expectancy) มีแนวโนมเพิ่มขึ้น จากความกาวหนาทางเทคโนโลยี

ทางการแพทย ซึ่งสงผลใหประชาชนมีสุขภาพดีและอายุยืนขึ้น (3) ผลของยุค Baby boomer ซึ่งเปน

ชวงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่มีอัตราการเกิดของประชากรสูงและกลายเปนผูสูงวัยในปจจุบัน ดังนั้น 

เมื ่อทั ้ง 3 ปจจัยเกิดขึ ้นอยางสัมพันธกันโครงสรางประชากรจึงเกิดการเปลี ่ยนแปลงและสงผลให 

Dependency Ratio หรือสัดสวนจำนวนผูสูงอายุตอจำนวนประชากรวัยแรงงานเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็ว 

   การเปลี่ยนผานสูสังคมสูงวัยในหลายประเทศเกิดข้ึนรวดเร็วกวาในอดีต การรับมือกับ

ภาวะสังคมสูงวัย จึงเปนความทาทายสำคัญในการขับเคลื ่อนเศรษฐกิจและสังคม ซึ ่งเปนหนึ ่งใน

เปาหมายที่หลายประเทศใหความสำคัญและบัญญัติไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

อยางไรก็ดี แนวทางการดำเนินนโยบายของแตละประเทศจะแตกตางกันขึ้นอยูกับพัฒนาการของสังคม

สูงวัยและโครงสรางทางเศรษฐกิจ 

   องคการสหประชาชาชาติ ไดใหนิยามวา “สังคมสูงอายุ” คือประชากรทั้งเพศชาย 

และเพศหญิง ซ่ึงอายุมากกวา 60 ปข้ึนไป 

   สังคมผูสูงอายุ องคการสหประชาชาชาติ แบงเปน 3 ระดับ ไดแก ระดับการกาวเขาสู

ส ังคมผู ส ูงอายุ (Ageing society หรือ Aging society ) ระดับสังคมผู ส ูงอายุโดยสมบูรณ (Aged 

society) และระดับ Super - Aged society โดยใหนิยามของระดับตาง ๆ ซึ ่งทั ้งประเทศไทยและ

รวมท้ังประเทศตาง ๆ ท่ัวโลกใชความหมายเดียวกันในนิยามของทุกระดับของสังคมสูงอายุ ดังนี้ 

   (1) สังคมผูสูงอายุ (Ageing society) การมีประชากรอายุ 60 ปข้ึนไป รวมท้ังเพศชาย 

และเพศหญิง มากกวา 10% ของประชากรทั้งประเทศ หรือมีประชากรอายุตั้งแต 65 ป เกิน 7% ของ

ประชากรท้ังประเทศ 

   (2) สังคมสูงอายุอยางสมบูรณ (Aged society) เม่ือประชากรอายุ 60 ปข้ึนไป เพ่ิมข้ึน

เปน 20 % หรือประชากรอายุตั้งแต 65 ป เพ่ิมเปน 14% ของประชากรโดยรวมท้ังหมดของท้ังประเทศ 

   (3) สังคมสูงอายุระดับสุดยอด (Super - Aged society) สังคมท่ีมีประชากรอายุ 60 ป

ข้ึนไป มากกวารอยละ 28 อายุ 65 ปข้ึนไปมากกวา 20% ของประชากรท้ังประเทศ 

   อัตราการพ่ึงพิงของประชากรสูงอายุตอประชากรวัยแรงงาน 

   อัตราการพ่ึงพิง หมายถึง อัตราการพ่ึงพิงของประชากรวัยสูงอายตุอประชากรวัยแรงงาน 

เปนสัญญาณเตือนใหผูกำหนดนโยบายของประเทศตองตระหนกถึงการกำหนดยุทธศาสตรในการรองรับ
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สังคมสูงอายุ เพื่อไมใหเปนภาระตอการพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ อีกทั้งรัฐจะตองให

ความสำคัญตอการท่ีจะดึงเอาประชากรกลุมนี้มาเปนพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหเคลื่อนตัวไปขางหนา 

   อัตราการพ่ึงพิงในกลุมประชาคมอาเซียนมีแนวโนมสูงข้ึน โดยเฉพาะสิงคโปร 

ตารางท่ี 3 อัตราการพ่ึงพิงของประชากรวัยสูงอายุตอประชากรวัยแรงงานในอาเซียน ป ค.ศ. 2007 - 2001 

ประเทศ ป 2007 ป 2008 ป 2009 ป 2010 ป 2011 

ไทย 11.98 12.17 12.36 12.59 12.86 

สิงคโปร 11.85 11.85 11.96 12.25 12.72 

เวียดนาม 8.65 8.59 8.55 8.53 8.52 

อินโดนีเซีย 7.97 8.06 8.15 8.24 8.32 

มาเลเซีย 6.97 7.07 7.19 7.35 7.55 

พมา 7.41 7.39 7.39 7.41 7.44 

ลาว 6.41 6.40 6.33 6.28 6.25 

กัมพูชา 5.56 5.67 5.79 5.92 6.06 

ฟลิปปนส 5.77 5.83 5.90 5.97 6.04 

ติมอรศเลสเต 5.47 5.59 5.70 5.77 5.81 

บรูไน 4.81 4.88 4.97 5.09 5.23 

ที่มา : กุศล สุนทรธาดา. ประชากรสูงอายุและการเปลี่ยนแปลงสวัสดิการและการดูแลผูสูงอายุในภูมิภาคอาเซียน 

เอกสารในการนำเสนอในการสมัมนาวชิาการประจำป 2555 เร่ืองสุขภาพของประชาชนในประชาคมอาเซียน 

(มหาวิทยาลัยมหิดล : 2555) 

   ภูมิภาคอาเซียนมีประชากรท้ังหมดประมาณ 647 ลานคน เปนประชากรท่ีมีอายุ 60 ป

ขึ้นไป จำนวน 63.9 ลานคน หรือคิดเปนรอยละ 9.9 แสดงวา ภูมิภาคอาเซียนยังไมแตะเสนการเปน 

“สังคมผูสูงอายุ” แตหากพิจารณาเปนรายประเทศ พบวา สิงคโปรเปนประเทศที่เขาสูสังคมผูสูงอายุ

ตั้งแต พ.ศ. 2542 โดยตอนนั้นมีผูสูงอายุรอยละ 10.5 แตป พ.ศ. 2560 จำนวนผูสูงอายุของสิงคโปรพุง

สูงขึ้นเปนรอยละ 19.5 และที่ตามมาติด ๆ คือประเทศไทย มีจำนวนประชากรอายุ 60 ปขึ้นไป คิดเปน

รอยละ 17.1 และเวียดนามรอยละ 11.1 ในภูมิภาคอาเซียนประเทศท่ีมีประชากรสูงอายุจำนวนจากมาก

ไปหานอย สรุปไดดังนี้ สิงคโปร (รอยละ 19.2) ไทย (รอยละ 17.1) เวียดนาม (รอยละ 11.1) มาเลเซีย 

(รอยละ 9.7) เมียนมาร (รอยละ 9.5) อินโดนีเซีย (รอยละ 8.6) บรูไน (รอยละ 8.0) ฟลิปปนส (รอยละ 

7.7) กัมพูชา (รอยละ 7.0) และลาว (รอยละ 6.3) 
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   สำหรับวิสัยทัศนของอาเซียนในป พ.ศ. 2568 คือการสรางสังคม การเมือง เศรษฐกิจ

ที่เขมแข็ง การรับผิดชอบตอสังคม และการมีสวนรวมเก้ือหนุนของคนในสังคม นอกจากนี้ยังมีวิสัยทัศน

ดานสังคมและวัฒนธรรม คือการสรางความยั่งยืนแกประชากรใหเกิดการมีสวนรวมเพ่ือประโยชนตอสวนรวม 

   ประเทศไทยกับการเปนสังคมสูงอายุ 

   ไทยมีการเปลี่ยนผานสูสังคมสูงอายุของประเทศไทยโดยรัฐบาลไดออกมาตรการรับมือ

ดานตาง ๆ เชน การลดภาษีนิติบุคคลใหแกสถานประกอบการท่ีมีการจางงานผูสูงอายุ การใหสินเชื่อ

ที่อยูอาศัยแกผูสูงอายุ การใหเบี้ยยังชีพแกผูสูงอายุ นอกจากนั้นยังไดบรรจุไวในยุทธศาสตรชาติ 20 ป 

(พ.ศ. 2560 - 2579) เพื่อใหทุกภาคสวนเขาไปมีสวนรวมในสังคมสูงอายุ มิติดานแรงงานนั้นไดรับ

ผลกระทบในทันทีจากการลดลงของกำลังแรงงานในตลาดแรงงาน แตในบริบททางสังคมนั้นพบวา ยังไมมี

แรงกระตุนเทาที่ควร แมวาจะเปนเรื่องที่ทาทายโลก แตบริบททางสังคมของไทยยังคงใหการรองรับ

ภาระการพึ่งพิงของผูสูงอายุแมจะมีความตื่นตัวในดานการจางงานผูสูงอายุ ในภาครัฐ หนวยงานสำคัญท่ีมี

บทบาทตอสังคมสูงอายุคือกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย 

   ในบริบทดานแรงงาน แรงงานสวนใหญเริ่มออกจากตลาดแรงงานเม่ืออายุ 45 ป และ

มีการเพิ่มขึ้นของแรงงานภาคนอกระบบ เนื่องจากคนในอายุ 45 -55 ปยังคงมีภาระรับผิดชอบตอ

ครอบครัว สังคมและชุมชน 

   ประเทศไทยเปนสังคมสูงอายุสมบูรณแบบในป ค.ศ.2017 (พ.ศ. 2560) ประมาณ 

11.23 ลานคน หรือรอยละ17.13(สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ : 

www.nationmultimedia.com) การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรเปนสวนสำคัญในดานการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษยของประเทศ แตการพัฒนายุทธศาสตรชาติควรท่ีจะตองทำความเขาใจกับสภาพแวดลอม

ท่ีมีความเปลี่ยนแปลง และการวางแผนการบริหารจัดการในระยะยาว ประชากรผูสูงอายุในไทยมีจำนวนมาก

พอ ๆ กับ จำนวนแรงงานท่ีจะสูญหายไปจากระบบ ความเปลี่ยนแปลงทางดานประชากรสงผลตอตลาดแรงงาน

ในพื้นที่ แตในขอเท็จจริงผูสูงอายุยังรูสึกวาตนเปนสวนหนึ่งของภาคเศรษฐกิจ ในขณะเดียวกันภาครัฐก็

มองเห็นวาจำเปนตองจัดสวัสดิการตาง ๆ ใหผูสูงอายุ เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและเปน “กลุมคน” 

ท่ีควรไดรับตามความตองการหรือความเหมาะสมของแตละคน และเริ่มมีแนวทางการสนับสนุนใหมีการ

จางงานตอเนื่องหรือจางงานใหมในกลุมผูท่ีเกษียณอายุจากงานประจำเดิม ซ่ึงตามแนวทางนี้ก็เพ่ือชวยให

ผูสูงอายุที่พึ่งออกจากงานมีรายได และมีการใชเวลาใหเปนประโยชนตอสถานประกอบการหรือชุมชน 

ลดเวลาการพ่ึงพิงทางสังคม 

 2.5.8 มิติดานแรงงาน เม่ือพิจารณาผลกระทบจากสถานการณโควิด -19 ณ เดือนเมษายน 2563 

ดังนี้ 

  - สถานประกอบการขอใชสิทธิหยุดงานชั่วคราว 9 หม่ืนราย 

http://www.nationmultimedia.com/
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  - มีผูขอใหสิทธิวางงาน 4.6 หม่ืนราย 

  - มีการจายเงินเยียวยา ตามมาตรา 33 และ 40 

  - มีการทำโครงการเราไมท้ิงกันสำหรับแรงงานนอกระบบ 

  การสรางความตระหนักรูและการมีสวนรวมของประชาชนในการเรงพัฒนาทักษะเปนเรื่องท่ี

จำเปนเรงดวน นอกเหนือไปจากความรวมมือในดานสุขอนามัยแลวแรงงานจำเปนตองยืดหยุนในการปรบัตัว

ใหเขากับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศ ในชวงล็อคดาวนและในชวงการแพรระบาดของไวรัสโควิด-19  

ภาคธุรกิจสวนใหญไมสามารถคาดการณยอดขายและผลกำไรได บริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กมีความ

เปราะบาง มีสินทรัพยหมุนเวียนไมเพียงพอ ในสถานการณตึงเครียดท้ังจากดานสาธารณสุขและการหดตัว

ของภาคเศรษฐกิจไมมีผูใดคาดการณวาทั้งสองสวนจะคลี่คลายไปในทิศทางใด การปดสถานประกอบการ

สงผลตอการเลิกจางในทันที แรงงานสวนใหญปรับตัวโดยการกลับภูมิลำเนา และปรับตัวโดยการหางานใหม

หรือประกอบอาชีพเดิมของครอบครัว และสวนใหญยังคงคาดหวังตอมาตรการเยียวยาจากภาครัฐ 

  การสำรวจความตองการพัฒนาทักษะแรงงานไทย โดยณัฐพล ปญญาภิวัฒน 

  โดยอาศัยขอมูลจากการสำรวจของสำนักงานสถิติแหงชาติ ในป 2563  มีผูตองการพัฒนา

ทักษะทั้งหมด 4,492,242 คน จากจำนวนประชากรที่มีอายุ 15 ปขึ้นไป 56,745,715 คน หรือคิดเปน

รอยละ 7.9  เมื่อพิจารณาชวงอายุของผูตองการพัฒนาทักษะพบวา ชวงอายุ 45 - 54 ป มีความตองการ

พัฒนาทักษะมากที่สุด จำนวน 1,013,368 คน รองลงมาเปนชวงอายุ 25 - 34 ปและ 35 - 40 ป และ

เมื่อพิจารณาระดับการศึกษาของผูตองการพัฒนาทักษะพบวา ผูจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษามีความ

ตองการสูงที่สุด จำนวน  1,942,681 คน รองลงมาเปนระดับประถมศึกษาและอุดมศึกษา จำนวน 

1,147,733 คนและ 705,985 คน ตามลำดับ 

  จากการวิเคราะหเชื่อมโยงหลักสูตรท่ีมีความตองการพัฒนาทักษะกับมาตรฐานอุตสาหกรรม

ท่ีแบงภาคเศรษฐกิจออกเปน 3 ภาค และหมวดอุตสาหกรรม 21 หมวด พบวา มีผูตองการพัฒนาทักษะ

ในหลักสูตรอุตสาหกรรมเกษตรกรรม การปาไม และการประมงมากที่สุด จำนวนสูงถึง 852,333 คน 

รองลงมาเปนอุตสาหกรรมที่พักแรมและบริการดานอาหาร 697,182 คน อุตสาหกรรมการผลิต 546,760 คน 

วิเคราะหเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมที่มีมูลคาสูงที่สุด 6 อุตสาหกรรม ประกอบดวย 1) เกษตรกรรม 

การปาไม และการประมง 2) การผลิต 3) การขายสง ขายปลีก และซอมยานยนต 4) การขนสง สถานท่ี

เก็บสินคา 5) ท่ีพักแรมและบริการดานอาหารและ 6) กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย พบวา มีผู

ตองการพัฒนาทักษะในอุตสาหกรรมเหลานี้ จำนวนท้ังสิ้น 2,581,530 คน คิดเปนรอยละ 57.5 ของผูตองการ

พัฒนาทักษะทั้งหมด แสดงใหเห็นวา ผูตองการพัฒนาทักษะสวนใหญของประเทศมีความตองการท่ี

สอดคลองกับอุตสาหกรรมท่ีสรางมูลคาทางเศรษฐกิจไดสูงท่ีสุด จึงเปนหลักฐานสำคัญท่ีบงชี้วาการออกแบบ

นโยบายการพัฒนาทักษะแรงงานควรใหความสำคัญกับความตองการในอุตสาหกรรมดังกลาวเปนหลัก 
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  เมื ่อพิจารณาความตองการพัฒนาทักษะรายพื ้นที่ที ่แบงออกเปน 5 ภูมิภาค ไดแก 

กรุงเทพมหานคร ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางและภาคใต พบวา ผูตองการพัฒนา

ทักษะสวนใหญอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2,107,575 คน รองลงมาเปนภาคกลางและภาคเหนือ 

จำนวน 797,590 และ 700,000  คน ตามลำดับ โดยแตละภูมิภาคมีจำนวนผูตองการพัฒนาทักษะในหลักสูตร

ของอุตสาหกรรมตางๆ มากท่ีสุด ตามลำดับ ดังนี้ 

  1. กรุงเทพมหานคร ไดแก 19-กิจกรรมบริการดานอ่ืน ๆ 9-ท่ีพักแรมและบริการดานอาหาร 

และ 22-หลักสูตร soft skills 

  2. ภาคเหนือ ไดแก 1-เกษตรกรรม การปาไม และการประมง 19-กิจกรรมบริการดานอ่ืน ๆ 

และ 3-การผลิต 

  3. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไดแก 1-เกษตรกรรม กรมปาไม และการประมง 19-

กิจกรรมบริการดานอ่ืน ๆ และ 9-พักแรมและบริการดานอาหาร 

  4. ภาคกลาง ไดแก 19-กิจกรรมบริการดานอื่นๆ 9-ที่พักแรมและบริการดานอาหาร 

และ 3-การผลิต 

  5. ภาคใต ไดแก 9-พักแรมและบริการดานอาหาร 1-เกษตรกรรม การปาไม และการประมง 

และ19-กิจกรรมบริการดานอ่ืน ๆ 

 2.5.9 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

  1) การศึกษาของ พีรพล ไทยทอง เรื่อง การพัฒนาศักยภาพแรงงานรุนใหมขับเคลื่อน

ไทยแลนด 4.0 มีแนวทางสนับสนุนแนวคิดท่ีวาการยกระดับกำลังคนของไทย ตามยุทธศาสตรไทยแลนด 4.0 นั้น 

สอดคลองกับยุทธศาสตรเชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ หรือไทยแลนด 4.0 ซึ่งในสวนของ

กระทรวงศึกษาธิการรับมอบนโยบายการพัฒนาเด็กเยาวชนและแรงงานรุนใหม ใหสอดคลองกับความตองการ

ของตลาดแรงงาน โดยเฉพาะอยางยิ่งการสรางผูประกอบการหนาใหมหรือเถาแกนอย 

   ผลการศึกษา พบวา การบรรลุเปาหมายการพัฒนาคนและสังคมในระยะยาวและประเด็น

ทาทาย เปาหมายการพัฒนาคนและสังคมในอีก 20 ป ตามกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 - 

2579) คือ “การพัฒนาคนใหมีศักยภาพในการพัฒนาประเทศ มีความพรอมท้ังกาย ใจ สติปญญา มีทักษะ

คิดวิเคราะห มีการเรียนรูตลอดชีวิต มีจิตสำนึกท่ีดีงาม มีความรับผิดชอบ เพ่ือนำไปสูงานและรายไดท่ี

สรางความม่ันคงใหชีวิต ครอบครัวมีความอบอุน ชุมชนมีความเขมแข็ง รวมถึงสังคมมีความปรองดอง 

สามัคคี สามารถผนึกกำาลังเพ่ือพัฒนาประเทศไดตอไป” 

   อยางไรก็ตาม การบรรลุเปาหมายดังกลาวตองเผชิญกับความทาทายในหลายดาน ทั้งการ

เปลี่ยนแปลงดานประชากรที่ประเทศไทยจะเขาสูสังคมสูงวัยอยางสมบูรณในป 2564 โดยจะมีสัดสวน

ของผูสูงอายุถึงรอยละ 20 และสัดสวนดังกลาวจะเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ขณะที่วัยเด็กและวัยแรงงานมี

สัดสวนลดลง โดยวัยเด็กมีสัดสวนคิดเปนรอยละ 16 ขณะท่ีวัยแรงงานคิดเปนรอยละ 64 และในป 2579 
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จะมีสัดสวนผูสูงอายุมากถึงรอยละ 30 ขณะที่วัยเด็กและวัยแรงงานมีสัดสวน ลดลงเหลือรอยละ 14 

และรอยละ 56 ตามลำดับ  

   สำหรับบทบาทของการพัฒนาศักยภาพแรงงานรุนใหม กระทรวงแรงงานมีบทบาทสำคัญ

ในการยกระดับแรงงานเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเปาหมาย หรือเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยความรวมมือกับ

ภาคเอกชนและหนวยงานในภูมิภาคเพ่ือพัฒนาและจัดตั้งศูนยอบรมเทคโนโลยีข้ันสูงรองรับอุตสาหกรรม

แหงอนาคต เพื่อใหมีการพัฒนาศักยภาพกำลังแรงงานไทยใหมีทักษะไดมาตรฐานสากล “Workforce 

with World-class Competency” ในป 2558 นอกเหนือจากแผนงานปกติในการฝกเตรียมเขาทำงาน

ใหกับแรงงานใหม ฝกยกระดับใหกับแรงงานที่ทำงาน การทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ และ

การรับรองหลักสูตรและคาใชจายเพ่ือใชสิทธิประโยชนทางภาษี 

   อยางไรก็ตาม จากผลการศึกษามีความเห็นจากนักวิชาการหลายสถาบันที ่ยังให

ความสำคัญตอแนวทางและนโยบายการพัฒนากำลังคนในระดับเด็กและเยาวชน โดยกระทรวงศึกษาธิการ

ควรจะสนับสนุนยุทธศาสตรการพัฒนาเยาวชนสูโลก เพ่ือแกปญหาการพัฒนาอาชีพและคนพบความสนใจ

ในดานอาชีพของนักเรียน ท้ังนี้ ผลสำรวจดัชนีทุนมนุษยไทยสะทอนใหเห็นวาเม่ือเทียบกับประเทศอ่ืน ๆ 

ในเอเชีย พบวา ทุนมนุษยท่ีประเทศไทยมียังไมไดถูกนำใชไปในการสรางความสามารถในการแขงขันไดดี

เทาประเทศมาเลเซีย จีน และสิงคโปร และเม่ือเทียบกับดัชนีทุนมนุษยและรายไดตอหัว พบวา ประเทศไทย

ยังติดอยูในกลุมประเทศเศรษฐกิจยุค 2.0 - 3.0  ซ่ึงจากผลสำรวจของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย จัดอันดับ

ดัชนีการพัฒนาทุนมนุษยของประเทศไทยประจำป 2559 และแนวทางการพัฒนาทุนมนุษยเพื่อขับเคลื่อน

ประเทศไทยไปสูยุค 4.0 พบวา ประเทศไทยติด ลำดับ 48 จาก 130 ประเทศ โดยในกลุมชวงอายุ 25 - 54 ป 

มีสัดสวนการจางงานทักษะสูง ประเทศไทยติดอันดับ 92 จาก 130 ประเทศ ขณะที่ความหลากหลาย

ทางทักษะ (Skill Diversity) ติดอันดับ 106 จาก 130 ประเทศ ซึ่งหากเทียบกับทักษะแรงงานจาก

ประเทศมาเลเซีย ฮองกง ญี่ปุน เกาหลีใต และไตหวัน พบวา ท้ัง 5 ประเทศลวนแลวมีผลิตภาพท่ีสูงกวา

แรงงานไทย ตั้งแต 1.6 - 3 เทา 

  2) ผลการศึกษาของ ภานุวัฒน ตริยางกูรศรี เรื่อง แนวทางการพัฒนาศักยภาพของแรงงาน

ใหตอบสนองตอการพัฒนา พบวา แนวคิด Industry 4.0 หรืออุตสาหกรรม 4.0 เปนการบูรณาการโลก

ของการผลิตเขากับการเชื่อมตอทางเครือขายในรูปแบบ IOT (อินเตอรเน็ตในทุกสิ่ง) รัฐบาลไทยซ่ึงพ่ึงพา

อุตสาหกรรมการผลิตในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ จึงจำเปนอยางยิ่งที่ตองใหความสำคัญตอ

อุตสาหกรรม 4.0 การประกาศนโยบายดิจิตอลเพื ่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy) ก็เพ่ือ

ขับเคลื ่อนการพัฒนาประเทศในทุกดาน จากการศึกษาวิเคราะหพบวา คาเฉลี ่ยของอุตสาหกรรม

สนับสนุนไทย อยูที่รอยละ 2.06 ซึ่งเทากับระดับสูงถึง 9 ดาน จาก 16 ดาน แตสำหรับความสามารถ

ของบุคลากรที่รองรับการพัฒนาระบบ แตสำหรับความสามารถของบุคลากรที่รองรับการพัฒนาระบบ
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อัตโนมัติไดรับการประเมินในระดับ รอยละ 51.2 เทานั้น กลุมเปาหมายการพัฒนาศักยภาพของแรงงาน

ท่ีตองการยกระดับไปสูอุตสาหกรรมใหมท่ีมีศักยภาพหรือ New S-curve ไดแก  

   1) อุตสาหกรรมหุนยนตเพ่ืออนาคต  

   2) อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติก 

   3) อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ 

   4) อุตสาหกรรมดิจิตอล 

   5) อุตสาหกรรมการแพทยครบวงจร 

   สำหรับการพัฒนาฝม ือแรงงานใหไดมาตรฐานสอดคลองกับความตองการของ

ตลาดแรงงาน ควรสำรวจความตองการของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยจากหนวยงานที่เกี่ยวของ และ

ควรจัดตั้งศูนยการเรียนรู Learning Factory โดยมีหลักสูตรท่ีชัดเจนวามีทิศทางไปท่ีกลุมอุตสาหกรรมใด 

และจำเปน ตองมีการตอยอดยกระดับฝมือแรงงาน นอกจากนั้นยังเสนอแนวทางการศึกษาแบบคูขนาน 

(Dual education) เชนเดียวกับเยอรมันและญี่ปุนที่เรียนไปดวยฝกงานไปดวย โดยรัฐบาลกับนายจาง

รวมมือกัน 

  3) ผลการศึกษาของ ศุภชัย ศรีสุชาติ เรื่อง การศึกษาวิจัยทิศทางการจางงานของประเทศ

ไทยในยุคอุตสาหกรรม 4.0 มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาวิเคราะหระบบอุตสาหกรรมและการจางงานของ

ประเทศไทย วิเคราะหแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรม 4.0 และศึกษาเพ่ือจัดทำขอเสนอแนะ การวางแผน

การผลิตและพัฒนากำลังแรงงานใหสอดคลองกับทิศทางแนวโนมการจางงาน พบวา การปรับตัวของแรงงาน

เพื่อเขาสูยุคอุตสาหกรรม 4.0 มีรากฐานสำคัญ คือ การพัฒนาระบบการศึกษาตั้งแตสามัญ อาชีวศึกษา 

จนถึงระดับอุดมศึกษา ควรเนนการศึกษาในลักษณะทักษะที่หลากหลาย อาทิเชน การทำงานรวมกับ

เทคโนโลยี ทักษะเรื่องภาษา ปรับจากเดิมเนนทฤษฎีไปปรับเปนภาคปฏิบัติ ในลักษณะสหกิจศึกษา ในการ

พัฒนาแรงงานควรปรับปรุงสภาพแวดลอมและกระบวนการพัฒนาทักษะแรงงาน โดยนายจางควรจะรวมมือ

ในการออกแบบรูปแบบการพัฒนาทักษะใหสอดคลองกับกระบวนการผลิตของสถานประกอบการดวย 

   กระทรวงแรงงานมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนและอำนวยความสะดวกเพื่อการพัฒนา

ทักษะอยางมีประสิทธิภาพ ตองรวมมือกับภาคเอกชนโดยคำนึงถึงแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรม 4.0 ดวย 

 2.5.10 ความเห็นของคณะกรรมการสภาท่ีปรึกษาเพ่ือพัฒนาแรงงานแหงชาติชุดท่ี 19  

  1) คณะกรรมการสภาท่ีปรึกษาเพ่ือพัฒนาแรงงานแหงชาติชุดท่ี 19 ในการประชุมครั้งท่ี 7 

ประจำป พ.ศ. 2563 เม่ือวันท่ี 18 ธันวาคม 2563 มีความเห็นและมติดังนี้ 

   1.1) ที่ประชุมไดรวมกันพิจารณาสถานการณทางเศรษฐกิจในภาพรวม และพบวา 

ผลกระทบจากการแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำใหมีการปดประเทศในหลายทวีป และยังคงสงผล

ตอเนื่องตอภาพรวมของการประกอบการในอุตสาหกรรมทุกประเภทในประเทศ สถานการณดังกลาว



46 

 

 

 

ยอมตองสงผลกระทบตอตลาดแรงงาน ซึ่งอยูในอุตสาหกรรมในกลุม S-Curve ตลอดจนผูประกอบ

อาชีพอิสระและกลุมผูประกอบการ E-Commerce  

   1.2) วิวัฒนาการของเทคโนโลยีทำใหเกิดระบบการจัดเก็บขอมูล เกิดการคาเสรีที่ใช

เทคโนโลยีในการจัดการ ดังนั้นแนวทางการปรับตัวของภาคอุตสาหกรรมจะตองเรงการพัฒนาทักษะ

แรงงาน UPSKILL, Reskill, Product Custom nation Automation Production ตลอดจนการเรียนรู

เรื่องอินเตอรในทุกสิ่ง (IOT)  

   1.3) การจัดตั้งสถาบันท้ัง 4 สถาบัน ของกรมพัฒนาฝมือแรงงานประกอบดวย  

    (1) AHRDA 

    (2) Mara 

    (3) Dida 

    (4) MEDA 

ซ่ึง (1) และ (2) เริ่มดำเนินการแลว สวนอีก 2 แหงอยูระหวางการกอตั้ง ท้ัง 4 สถาบัน นาจะชวยงานการพัฒนา

ฝกอบรมและฝกอาชีพ และชวยบรรเทาภาวการณออกจากงานกอนวัยอันควร โดยไมมีงานอ่ืนรองรับ 

   1.4) ที่ประชุมมีมติใหแตงตั้งคณะทำงานจัดทำโครงการศึกษาวิเคราะหวิจัยประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2564 และใหจัดการเสวนาเพื่อใหเกิดการยอมรับแนวความคิดวาอุตสาหกรรมใดบาง

ท่ีไดรับผลกระทบจากการแพระบาดของไวรัสโควิด-19 ปญหาเศรษฐกิจโลกและปญหาการเปลี่ยนแปลง

เทคโนโลยีประเด็นใดท่ีภาคอุตสาหกรรมควรใหความสำคัญ ดังนั้น จึงเห็นควรตั้งคณะอนุกรรมการข้ึน 1 คณะ 

ใหมีหนาที่กำหนดขอบเขตแนวทางการจัดทำโครงการศึกษาวิเคราะหฯ โดยมีนายปน วรรณพินิจ  

เปนประธานอนุกรรมการฯ  

  2) ความเห็นของคณะกรรมการสภาท่ีปรึกษาเพ่ือพัฒนาแรงงานแหงชาติชุดท่ี 19  

   ในการประชุมคณะกรรมการสภาท่ีปรึกษาเพ่ือพัฒนาแรงงานแหงชาติชุดท่ี 19 ครั้งท่ี 1 

ประจำป 2564 เม่ือวันท่ี 23 มีนาคม 2564 มีความเห็นและมติดังนี้ 

   2.1) ที่ประชุมรับทราบขอเสนอของคณะอนุกรรมการจัดทำโครงการศึกษาวิเคราะห 

เรื่อง การพัฒนาทักษะฝมือแรงงาน (Reskill/Upskill/New skill) เพื่อยกระดับการทำงานและพัฒนาสู

อาชีพใหม จากการประชุมเม่ือวันท่ี 14 มกราคม 2564 โดยสรุปดังนี้ 

    (1) คณะอนุกรรมการฯ มีความเห็นวาเปนการศึกษาวิเคราะหท่ีมีความเก่ียวของ

กับภารกิจของทุกคน จึงขอใหทุกรมเขามามีสวนรวมในการสำรวจ การจัด Focus Group ตลอดจน

อำนวยความสะดวกเรื่องเอกสารและงานวิชาการท่ีเก่ียวของ 

    (2) อุตสาหกรรมท่ีใหความสนใจ มี 5 ประเภท  

     ก. ยานยนต และชิ้นสวนยานยนต 

     ข. ชิ้นสวนอิเล็คโทรนิกส 
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     ค. อาหารและการแปรรูปอาหาร 

     ง. สิ่งทอและเครื่องประดับ 

     จ. การขนสงและโลจิสติกส 

ประเด็นท่ีเก่ียวของประกอบดวย ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในชวง ป 2563 ท่ีผานมา 

นายจางและลูกจางตองการความชวยเหลือดานใด ลูกจางตองไดรับการ Reskill หรือ Upskill ดานใด 

    (3) กำหนดจัดการประชุม Focus Group เพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับภารกิจ

ของกรมตาง ๆ ในกระทรวงแรงงาน 

    (4) งบประมาณมีจำกัดเพียง 117,000 บาท จึงตองประสานรวมมือกับสำนักงาน

ประกันสังคม และกรมการจัดหางานในการออกแบบสอบถามใหแกผูประกันสังคมที่อยูในระบบมาตรา 33 

ซ่ึงยังคงทำงานอยูในระบบ โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงป 2563 การออกแบบสอบถามนี้ สำนักงานปลัดกระทรวง 

โดยสำนักงานสภาท่ีปรึกษาเพ่ือพัฒนาแรงงานแหงชาติ จะเปนหนวยรับผิดชอบ 

    (5) ขอใหกรมพัฒนาฝมือแรงงานสนับสนุนการจัดประชุม Focus Group ซ่ึงอาจจะ

จัดเปนกลุมตามขอ 1.2 หรือกลุมรวม 

    (6) ขอใหผูแทนทุกกรมที่เขารวมประชุมรับทราบและนำเสนอผูบริหารระดับสูง

ของทุกกรม เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการจัดทำขอเสนอเชิงนโยบาย และขอใหผูแทนทุกกรมซึ่งเปน

ผูอำนวยการกองวิชาการเปนคณะทำงาน โดยมีผูอำนวยการกองยุทธศาสตรและแผนงานเปนประธาน 

    (7) กำหนดตามตารางเวลา คือ ชวงเดือนเมษายนเปนชวงการสำรวจ เดือน

พฤษภาคม – มิถุนายน จัดประชุม Focus Group โดยกำหนดใหแลวเสร็จกอนเดือนกันยายน 2564 

เพ่ือนำเสนอเปนขอเสนอของสภาท่ีปรึกษาเพ่ือพัฒนาแรงานแหงชาติ ตอกระทรวงแรงงาน 

   2.2) ท่ีประชุมรับทราบความเห็นและขอสั่งการของปลัดกระทรวงแรงงาน ซ่ึงใหความ

เห็นชอบกับความเห็นของคณะอนุกรรมการฯ สำหรับกลุมที่จะจัดประชุม Focus Group จะเปนกลุม

อุตสาหกรรมใดก็ได เห็นควรมอบหมายใหคณะอนุกรรมการฯ พิจารณาตามความเหมาะสม ภายใตกรอบ

การดำเนินงานที่คณะกรรมการสภาที่ปรึกษาฯ ไดใหความเห็นชอบ ทั้งนี้ ปลัดกระทรวงแรงงานจะได

มอบหมายและสั่งการใหทุกกรมใหความรวมมือตามภารกิจและพ้ืนท่ีรับผิดชอบของแตละกรม 

  3) ความเห็นของคณะอนุกรรมการจัดทำโครงการศึกษาวิเคราะห เรื่อง การพัฒนาทักษะ

ฝมือแรงงาน (Reskill/Upskill/New skill) เพ่ือยกระดับการทำงานและพัฒนาสูอาชีพใหม 

   ในการประชุมครั้งที่ 1 ประจำป พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2564 ที่ประชุม

มีความเห็นและมีมติ ดังนี้ 

   3.1) กำหนดขอบเขตของการศึกษาวิเคราะห โดยใหวิเคราะหสถานการณการจางงาน

ของภาคอุตสาหกรรม บริการ เกษตรกรรมในระบบ รวมชวงระยะ 1 -3 ปขางหนา เพ่ือคัดเลือกอุตสาหกรรม - 

บริการท่ีคาดวาจะมีการปรับตัวมาก (3 - 5 กิจการ) เพ่ือวิเคราะหเสนอแนะแนวทางการพัฒนาทักษะฝมือ
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แรงงาน (Reskill / upskill) ตลอดจนสอบถามความตองการของแรงงาน โดยเฉพาะผูประกันตนในระบบ

ประกันสังคมท่ีตองออกจากงานในชวงป 2564 เพ่ือวิเคราะหหาแนวทางการพัฒนาฝมือแรงงาน (Newskill) 

   3.2) วิธีการศึกษาวิเคราะหใหรวบรมขอมูลและวรรณกรรมท่ีเก่ียวของ โดยให รศ.ดร.กิริยา 

กุลกลการ เปนผูดำเนินการหลัก จากนั้นจึงจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ 2 ครั้ง กอนสรุปเสนอแนะเบื้องตน 

   3.3) การนำเสนอใหสรุปขอคิดเห็นจากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Focus Group) 

ครั้งท่ี 3 และการสัมมนาวิชาการ เรื่อง Transformation platform of skill รวมท้ังการสัมภาษณเชิงลึก 

 

2.6 แนวคิดเร่ืองทุนมนุษยและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

 2.6.1 การศึกษาตนทุนมนุษย 

  ตามทฤษฎีเศรษฐศาสตรแบบดั้งเดิมนั้น การศึกษาเปนเสมือนสินคาบริโภค การตัดสินใจ

ท่ีจะศึกษาในรูปแบบใดข้ึนอยูกับโปรแกรมการศึกษา ซ่ึงแตละคนจะเปรียบเทียบกับการเลือกสินคาอ่ืน ๆ 

โดยพิจารณาจากคาใชจายของการศึกษากับราคาสินคาตาง ๆ 

  การศึกษาเปนสิ่งที่ทำใหเกิดประสิทธิภาพในการผลิตหรือเพิ่มความชำนาญแกผูที่ไดรับ 

สิ่งที่ตามมาก็คือคนเราจะเลือกอาชีพตามผลตอบแทนที่มีตออาชีพนั้น ซึ่งมักมีผลโยงไปสูการเลือกสาขา

การศึกษา และทำใหเพิ่มอุปทานแรงงานในสาขานั้นๆ แตไมมีผลกระทบตอทุนมนุษยทั้งหมด ในกรณี

ดังกลาวจะทำใหอุปทานแรงงานของแตละสาขาอาชีพเปลี่ยนไป อันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงความพึงพอใจ

ของผูบริโภคแตละคน รวมท้ังการเปลี่ยนแปลงในแบบของการศึกษาดวยและถือวาการศึกษาเปนเครื่องมือ

ท่ีจะชวยในการเพ่ิมทุนมนุษย และสวนหนึ่งของการศึกษานั้นตองถือวาเปนสินคาทุนดวย 

  ขอแตกตางระหวางทุนมนุษยกับทุนกายภาพคือ ความชำนาญตาง ๆ นั้น สามารถแสวงหาได

หรือขยายใหมากขึ้นได โดยไมจำเปนตองเพิ่มทุนกายภาพ การลงมือปฏิบัติและการสั่งสมประสบการณ

ตลอดจนการเรียนแบบ จึงเปนวิธีการเรียนรูที่เกิดจากการทำงานก็กลายเปนตัวจักรกลที่กอใหเกิด

ความสามารถในการผลิตสูงข้ึน 

  อุปทานในระยะยาวของแรงงานในอาชีพใดอาชีพหนึ ่งจะเพิ ่มขึ ้นไปตามคาจางท่ี

กำหนดให แลวจะไปเพิ่มผลตอบแทนสุทธิหนวยสุดทายอันเกิดจากการลงทุนในการศึกษาเพิ่มขึ้นดวย

และยังทำใหอุปทานแรงงานท่ีตองใชเวลาสำหรับการเลาเรียนท่ียาวท่ีสุดเพ่ิมข้ึนดวยเชนกัน 

  โดยปกติแตละคนมักจะศึกษาเลาเรียนตอนท่ีอายุยังนอย ท้ังนี้เปนเพราะวาการท่ีเรียนชาเทาใด

ก็ยิ่งทำใหโอกาสหารายไดที่สูงขึ้นมีนอยเทานั้น อยางไรก็ตามอาจมีขอยกเวน เชน กรณีที่สตรีที่สมรสแลว

อาจจะกลับสูวัยเรียน และเขาสูตลาดแรงงานใหม โดยศึกษาอบรมเพ่ิมเติมหลังจากท่ีบุตรโตแลว 
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  คาจางในอาชีพซ่ึงมีความตองการมาก มักจะมีอัตราสูง ซ่ึงจะจูงใจใหมีผูสนใจฝกอบรมใน

สาขาอาชีพนั้นมากขึ้น คาจางที่สูงขึ ้นนั้นจะชดเชยคาใชจายในการศึกษา ดังนั้น จะทำใหผู ที ่ดอย

ความสามารถกวาสนใจเขาศึกษาอบรมและเขาสูตลาดแรงงานในสาขาดังกลาว จนในที่สุดอุปทาน

แรงงานและอุปสงคตอแรงงานจะเทากัน ทำใหทุกคนในสาขาอาชีพเดียวกันนั้นมีคาจางท่ีเทากัน แตผูท่ีมี

ความสามารถสูงกวาจะมีสถานภาพดีกวาในรูปของสวัสดิการตางๆ ท่ีเขาพึงไดรับ ท้ังนี้ เพราะเขาไดใชจาย

ในการศึกษา การอบรม หรือการฝกอาชีพท่ีต่ำกวา 

 2.6.2 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษยของไทย 

  การพัฒนาประเทศตามแนวทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติที่ 11 ผานมา 

สงผลใหประเทศไทยมีระดับการพัฒนาท่ีสูงข้ึนตามลำดับ ไดแก เศรษฐกิจไทยมีขนาดใหญข้ึน มีฐานการผลิต

และบริหารที่มีความเขมแข็งและโดดเดนในหลายสาขา และความรวมมือกับมิตรประเทศทั้งในรูปทวิภาคี

และพหุภาคี รวมถึงความรวมมือกับประเทศในอนุภูมิภาคและอาเซียนมีความเขมขนและชัดเจนข้ึน 

ขยายโอกาสดานการคาและการลงทุนของไทยเพ่ิมข้ึน ในขณะท่ีโครงสรางพ้ืนฐานมีการพัฒนาครอบคลุม

มากขึ้น และการบริการทางสังคมทุกดานที่มีความครอบคลุมทั่วถึง ทำใหรายไดประชาชนสงูขึ้น ปญหา

ความยากจนลดลง และคุณภาพชีวิตประชาชนดีข้ึน 

  ทุนมนุษยของประเทศไทยยังมีปญหาในดานคุณภาพคนในแตละชวงวัย โดยผลลัพธทาง

การศึกษาของเด็กวัยเรียนคอนขางต่ำ การพัฒนาความรูและทักษะของแรงงานไมตรงกับตลาดงาน 

ในขณะที่คนไทยจำนวนไมนอยยังไมสามารถคัดกรองและเลือกรับวัฒนธรรมไดอยางเหมาะสม ซึ่งสงผล

ตอคานิยม ทัศนคติ และพฤติกรรมในการดำเนินชีวิต การพัฒนาในระยะตอไปจึงตองใหความสำคัญกับ

การวางรากฐานการพัฒนาคนใหมีความสมบูรณ เพื่อใหคนไทยมีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐาน

ที่ดีของสังคม ไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรูดวยตนเองอยาง

ตอเนื่อง มีสุขภาวะที่ดีขึ้น คนทุกชวงวัยมีทักษะ ความรู และความสามารถเพิ่มขึ้น รวมทั้งสถาบันทาง

สังคมมีความเขมแข็งและมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศเพ่ิมข้ึน  

  แนวทางการพัฒนาประกอบดวย (1) ปรับเปลี่ยนคานิยมคนไทยใหมีคุณธรรม จริยธรรม 

มีวินัย จิตสาธารณะ (2) พัฒนาศักยภาพคนใหมีทักษะ ความรู และความสามารถในการดำรงชีวิตอยางมี

คุณคา (3) ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต (4) ลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพและให

ทุกภาคสวนคำนึงถึงผลกระทบตอสุขภาพ (5) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสุขภาพภาครัฐ 

(6) พัฒนาระบบการดูแลและสรางสภาพแวดลอมที่เหมาะสมกับสังคมสูงวัย (7) ผลักดันใหสถาบันทาง

สังคมมีสวนรวมพัฒนาประเทศอยางเขมแข็ง 
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 2.6.3 การฝกอาชีพของภาครัฐ 

  ตามทฤษฎีทุนมนุษยรัฐบาลมักจัดการฝกอบรมหรืออุปกรณการฝกอบรมใหสำหรับผูใหญ

ที่วางงานหรือผูที่กำลังจะยายงาน เนื่องจากเมื่อวิเคราะหจากแบบจำลองทุนมนุษยแลวพบวารายไดท่ี

สูญเสียของคนกลุมนี้คิดคาต่ำหรือเกือบเทากับศูนย ผลิตภาพเทากับศูนย แตถาเปนผูท่ีตองการเปลี่ยนงาน

แลวไดรับการบรรจุงานหรือปรับตำแหนงงานแลวจากที่ไดผานการอบรมมาแลวถือวาบุคคลนั้นไดรับ

ผลตอบแทน ท้ังนี้ข้ึนอยูกับความชำนาญเพ่ิมข้ึนมากนอยเพียงใด ใชเวลาปรับระดับความชำนาญรวดเร็ว

เพียงใด ความสามารถท่ีเพ่ิมข้ึนใหมจะทำใหเขาไดทำงานในตำแหนงใหมไดนานเพียงใด 

  สำหรับการอบรมหรือฝกอาชีพระหวางการทำงานนั้น โดยท่ัวไปแลวหนวยงานหรือสถาน

ประกอบการจะจัดฝกหรือจายคาจางในชวงการฝกอบรมและมาอาศัยการฝกอบรมจากภาครัฐ ก็อาจจะ

ใชเวลานอยกวาท่ีฝกอบรมโดยเอกชน /ฝกอาชีพในระหวางท่ียังทำงานอยูคือการประเมินมูลคาของนายจาง

ตอการลงทุนในเรื่องการฝกอาชีพ การทำงานความจำเปนและผลตอบแทนสุทธิหลังจากการฝกอบรม

หรือฝกอาชีพแลวเสร็จ การลงทุนของนายจาง/ผูประกอบการจะมีการประเมินความคุมทุนและขอจำกัด

ของการฝกอบรมโดยหนวยงานของตนเอง 

 

2.7  สถานการณการแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทย 

 (ขอมูล ณ วันที  10 เมษายน 2564) กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

ผูปวยยืนยันสะสม  =  31,658 ราย 

ติดเชื้อในประเทศ  =  28,463 ราย 

ผูปวยรายใหม   =      789 ราย 

หายปวยแลว   =  28,161 ราย 

ยังรักษาตัวอยู   =    3,400 ราย 

เสียชีวิต   =        94 ราย 

 จากวิกฤติการแพรระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019 (COVID-19) รัฐบาลไทยได

ประกาศขอกำหนดแหงพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับท่ี 1) 

ใชบังคับทั่วราชอาณาจักร มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563 โดยผลกระทบจากการระบาด

ของไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019 (COVID-19) ก็ไดมีการกำหนดมาตรการตาง ๆ เพื่อควบคุมการระบาด 

เชน ปดเมือง ระงับการเดินทางของประชาชน ใหประชาชนอยูกับบาน กิจการการคาท่ีมีประชาชนไปรวมตัวกัน

หรือพบปะจำนวนมากตองหยุดชั่วคราว อาทิ ปดรานคา รานอาหาร ศูนยการคา สถานบันเทิง สนามกีฬา 
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สถานศึกษา รวมทั้งมีการใหทำงานที่บาน เพื่อลดการเดินทาง (Work from home) ซึ่งสงผลกระทบตอเศรษฐกิจ

และภาคธุรกิจอยางรุนแรงสถานประกอบการหลายแหงตองหยุดประกอบการ หลายแหงเลิกกิจการ 

การประกอบกิจการประสบปญหาไมอาจเปนไปตามปกติของธุรกิจไดเชนเดิม เกิดภาวการณวางงาน 

แรงงานคืนถิ่น รวมทั้งสงผลกระทบตอภาวะการมีงานทำของบัณฑิตที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา โดยเฉพาะ

อยางยิ่งอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและธุรกิจบริการไดรับผลกระทบอยางตอเนื่อง ซึ่งกระทบโดยตรงตั้งแต

กลุมอาชีพในชุมชนท่ีสนับสนุนอุตสาหกรรมการทองเท่ียวและบริการ และกลุมประชาชนฐานราก โดยจาก

การคาดการณของการทองเที่ยวแหงประเทศไทย กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา ไดรายงานวาในป 

พ.ศ. 2563 พบวารายไดจากธุรกิจดังกลาวจะลดลงจากเปารายได 3.18 ลานลานบาท เหลือ 2.91 ลานลานบาท 

(ลดลง 3 แสนลานบาท) และเปาหมายปริมาณนักทองเที่ยวตางชาติลดลงจาก 40.8 ลานคน เหลือ 36 ลานคน 

(ลดลง 4.8 ลานคน) ซ่ึงจะสงผลกระทบตอแรงงานภาคการทองเท่ียวอยางรุนแรงและตอเนื่องเกิดการเลิกจาง 

รายไดลด เกิดภาวะหยุดงานลดเงินเดือน ฯลฯ (อางอิง : ขาวประชาชาติธุรกิจ, 12 กุมภาพันธ 2563) 

นอกจากนี้จากขอมูลของธนาคารแหงประเทศไทย ไดระบุวา แรงงานในภาคการทองเที่ยวและธุรกิจท่ี

เกี่ยวเนื่องในป 2562 มีจำนวนสูงถึง 7.66 ลานคน ประกอบดวย ธุรกิจโรงแรม 3.85 แสนคน, ขนสง

โดยสารท้ังสายการบิน รถทัวรและอ่ืน ๆ 5 แสนคน, กิจกรรมทองเท่ียวตาง ๆ อาทิ บริษัททัวร รานสปา 

นวด 7.95 หมื่นคน, ธุรกิจภัตตาคาร/ของที่ระลึก, รานคาขายสินคาชุมชนตาง ๆ โดยแรงงานเหลานี้จะ

ไดรับผลกระทบทางตรงจากการแพรระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019 (COVID-19) มากกวา

กลุมอ่ืน ๆ ซ่ึงหากไมนับรวมในสวนคาปลีก ก็จะเปนแรงงานในภาคทองเท่ียวโดยตรงเกือบ 4 ลานคน 

 สถานการณ covid 19 ท่ีกระทบตอสถานการณทางเศรษฐกิจ ดังนี้ 

 1) วิกฤตโควิด-19  สถานการณการแพรระบาดที่รุนแรง รวดเร็ว และอันตรายตอชีวิต เนื่องจาก

เปนไวรัสที่มีผลตอรางกายมนุษยที่คลายกับโรคซารส และมีผลตอระบบทางเดินหายใจ ทำใหภูมิคุมกัน

ของรางกายเสื่อมสภาพ ประกอบกับในระยะแรกยังไมสามารถผลิตวัคซีนที่มีผลตอการระงับยับยั้ง

การระบาดได และตอมาเชื้อโรคยังกลายพันธุไปหลายสายพันธุ สงผลใหนักวิทยาศาสตรและผูเชี่ยวชาญ

ดานสาธารณสุขของทุกประเทศตองระดมสรรพกำลังในการผลิตวัคซีน ผลกระทบในทันทีนอกจากการ

เสียชีวิตแลว ไวรัสชนิดนี้ยังกระจาย จากมนุษยสูมนุษยอยางรวดเร็ว สงผลใหรัฐบาลหลายประเทศตองใช

มาตรการล็อคดาวน และหยุดกิจกรรมรวมพลในท่ีสาธารณะ เชน สนามกีฬา เวทีคอนเสิรตและการรวม

กิจกรรมในที่รโหฐาน กิจกรรมทางเศรษฐกิจหยุดชะงักพรอมกันในคราวเดียวกัน พรอมทั้งรายไดและ

คาใชจายภาคครัวเรือนท่ีหยุดชะงักลง ทันที 

 2) กองทุนการเงินระหวางประเทศ ( IMF) ประเมินวาเศรษฐกิจโลกในป 2563 หดตัวลงรอยละ 3  

และต่ำสุดในไตรมาสท่ี 2 ถือเปนวิกฤตท้ังดานอุปสงคและอุปทาน นับเปนครั้งแรกท่ีประเทศมหาอำนาจ

ทางเศรษฐกิจกับประเทศที่กำลังพัฒนาเผชิญวิกฤตทางเศรษฐกิจ IMFยังประเมินความเสียหายตอ
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เศรษฐกิจโลกในชวงป 2563 - 2564 ไวสูงถึง 9 ลานลานดอลลารสหรัฐ และปริมาณการคาโลกหายไป 1ใน 3 

เม่ือเทียบกับปกอนหนา 

 3) World  Economic Forum ชี้วาเงินที่รัฐบาลแตละประเทศใชจะมีขนาดใหญกวาในอดีต 

โดยในกลุมประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจจะอัดฉีดเงินเขาระบบถึงรอยละ 14 - 28 ของ GDP สำหรับ

ประเทศไทยจะอยูที่ระดับรอยละ 9-10 ของ GDP ในแตละประเทศขึ้นอยูกับกำลังความสามารถของ

มาตรการกระตุนเศรษฐกิจ ระดับการพ่ึงพา โดยประเทศท่ีเชื่อมโยงกับหวงโซการผลิตโลกหรือพ่ึงพาการ

สงออกและการทองเที่ยวสูงจะไดรับผลกระทบสูงกวา และนอกจากนี้ยังขึ้นอยูกับมาตรการล็อคดาวน

และความรวมมือของประชาชน ซ่ึงจะเปนปจจัยสำคัญในการบรรเทา ปญหาเศรษฐกิจในแตละประเทศ 

 4) การคาดการณการฟนตัวของภาวะเศรษฐกิจในแตละประเทศยังไมมีความแนนอน ชัดเจน 

ดังนั้น การปรับตัวของประชาชนจะเปนสิ่งสนับสนุนตอการฟนตัวได โดยประชาชนจะตองปรับตัวเขาสู

ชีวิตวิถีใหม (New Normal) ภาคเอกชนจะใหความรวมมือตอมาตรการของภาครัฐมากนอยเพียงใด 

นอกจากนั้นการปรับตัวทางเศรษฐกิจของประเทศยังขึ้นอยูกับการปรับตัวของภาคอุตสาหกรรม 

ภาคการผลิต และตลาดแรงงานในประเทศ 

 5) ในวิกฤตนี้ทางเศรษฐศาสตรเรียกวา Systematic Risk คือความเสี่ยงท่ีมีผลกระทบตอตลาด

ทั้งระบบ ทำใหสงผลกระทบตอธุรกิจทุกประเภททั้งในระบบและนอกระบบ สำคัญที่สุดคือผูประกอบการ

บริหารความเสี่ยงไดดีเพียงใด สิ่งสำคัญคือความตระหนักรู การสื่อสารขอมูลท่ีเปนจริงและความเสี่ยงท่ีสำคัญ

คือหลังการปลดล็อคแลวเศรษฐกิจอาจจะไมเหมือนเดิม กำลังซื้อทั้งภายในและตางประเทศอาจจะหายไป 

นักธุรกิจขนาดเล็กหรือผูประกอบการอาชีพอิสระอาจมองหาผลิตภัณฑหรือสินคาใหมเพื่อนำเสนอ 

แตการชวยเหลือหลังวิกฤตโควิด 19 นั้น รัฐบาลจะตองชวยเหลือโดยการกำหนดนโยบายเฉพาะของกลุม

อุตสาหกรรมหรือกลุมอาชีพ 

 6) ในดานเศรษฐกิจมหภาค มาตรการล็อคดาวนมีผลตอกิจกรรมทางเศรษฐกิจอยางมาก 

ธนาคารแหงประเทศไทยประเมินวาความเสี่ยงในเศรษฐกิจจะมีการหดตัวลงมากวารอยละ 5.3 เนื่องจาก

มีอัตราการพ่ึงพิงเศรษฐกิจตางประเทศสูง ภาคสงออกซ่ึงมีขนาด 60% ของ GDP จะหดตัวถึงรอยละ 1.6 

ภาคการทองเท่ียวท่ีมีขนาดรอยละ 17 ของ GDP หดตัวลงรอยละ 100 ณ เดือนเมษายน 2563 

 ชีวิตวิถีใหม 

 ในยุคแพรระบาดของโรคอุบัติใหม โคโรนาไวรัส หรือยุคโควิด-19 ซ่ึงสงผลกระทบตอเนื่องตอเศรษฐกิจ 

สังคม และปจเจกบุคคลในทุกประเทศอยางถวนหนา สงผลใหมีการปรับตัวเองเขาสูการใชชีวิตวิถีใหม หรือ 

New Normal ซ่ึงในตลาดแรงงานผลกระทบดังกลาวสงผลตอการสรรหา และกระบวนการบริหารงานบุคคล

ตั้งแตการคัดเลือบุคลากรเขาสูสถานประกอบการตอแนวคิดในการปรับปรุงกระบวนการทำงาน หรืออีกนัยหนึ่ง

สงผลใหตลาดรงงานมีการปรับตัวเองในทุกข้ันตอน ซ่ึงยังเปนพลวัตรไปยังภาพใหญในทุกหมวดอุตสาหกรรม 

ทำใหธุรกิจอุตสาหกรรมตาง ๆ ตองเปลี่ยนแนวคิดในการประกอบการและกระบวนการคัดสรรบุคลากร 
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กลยุทธทางการบริหารงานบุคลกลายเปนนัยสำคัญตอการประกอบการในยุค New Normal กลยุทธดังกลาว

หมายถึงการทบทวนความจำเปนและความสำคัญของทักษะและคุณลักษณะของพนักงานลูกจาง ซ่ึงเปน

ความแตกตางอยางสิ้นเชิงระหวางกอนกับหลังยุคโควิด-19 และไดกลายเปนกุญแจสำคัญในการปรับตัวเอง

ของปจเจกบุคคลซ่ึงเปนกำลังแรงงานท้ังในปจจุบันและอนาคต 

 ความแตกตางของแนวคิดเดิมที่มุงเนนความสามารถหรือทักษะดานวิชาชีพ (Hard Skill) หรือ

ความเชี่ยวชาญท่ีวัดได และเหมาะสมกับตำแหนงซ่ึงเคยเปนตัวกำหนดสุดทายท่ีจะเปนพนักงานท่ีดี และ

มุงเนนใหกำลังแรงงานมีทักษะทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตรและคณิตศาสตร (STEM) 

หรือ PROGRAMING  CODING ก็กลับเปลี่ยนไปใหความสำคัญกับทักษะเชิงสมรรรถนะ (Soft Skill) 

มากยิ่งขึ้น เพื่อเสริมทักษะดานวิชาชีด หรืออีกนัยหนึ่ง Soft Skill จะสงเสริมความสามารถทาง Hard Skill 

ในแงของการชวยสื่อสารและทำงานกับผูอ่ืนไดมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ดังนั้น การเรียนรูในยุค AI และ

ชวงโควิด-19 คือการมุงเนอนใหพนักกงานลูกจางมี Soft Skill เหมาะสมที่จะสนับสนุน Hard Skill ในตัวเอง 

ซ่ึงหมายความวาความเกงกลาสามารถของพนักงานลูกจางแตละคนสามารถสนับสนุนองคกรและสรางสรรค

แนวคิดท่ีทาทายไปพรอมกัน กับพนักงานลูกจางคนอ่ืน ๆ  

 10 Soft Skills ท่ีนายจางพอใจ ไดแก 

 (1) Communication ความสามารถในการสื่อสาร 

 (2) Teamwork การทำงานเปนทีม 

 (3) Adaptability ความสามารถในการปรับตัว 

 (4) Problem Solving การแกปญหาและการตัดสินใจ 

 (5) Creativity ความคิดริเริ่มสรางสรรค 

 (6) Work Ethic จรรยาบรรณในการทำงานฃ 

 (7) Interpersonal Skills ทักษะดานมนุษยสัมพันธ 

 (8) Time Management การบริหารเวลา 

 (9) Leadership ความเปนผูนำ 

 (10) Attention to Detail ความใสใจในรายละเอียด 

 สำหรับทักษะในชีวิตวิตวิถีใหม หรือ New Normal Skills เปนทักษะที่จำเปนสำหรับยุคโควิด-19 

ทุกคน ทุกองคกรมีหนาท่ีตองปรับตัว ปรับกลยุทธ เปลี่ยนกระบวนการทำงาน หรือแมแตการเปลี่ยนแปลง

โดยใชเครื่องจักรทดแทนกำลังแรงงาน ดังนั้น คุณลักษณะสำคัญท่ีองคกรตองการคือผูท่ีมีทักษะ New Normal 

Skills ดังนี้ 

 (1) Digital Skill ทักษะดานดิจิตอล ซึ่งควรจะตองมีในบุคลากรขององคกร นอกเหนือจาก

ตำแหนงพนักาน IT หรือพนักงาน Digital และพนักงานคนอื่น ๆ ก็ควรจะมีทักษะดานนดิจิตอลดวย 
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เพ่ือใหสามารถนำเทคโนโลยีสมัยใหมในการวิเคราะหหรือสามารถนำเสนอขอมูลเปนการรายงานเชิงสถิติ

หรือรายงานประกอบขอมูลสำคัญ 

 (2) Resilience & Adaptability ความสามารถในการยืดหยุนและการปรับตัว องคกรตองการ

คนท่ียืดหยุน ไมยึดติดหรือจมกับปญหาเดิม คนท่ีทำงานควรจะพรอมสำหรับการเปลี่ยนแปลง ปรับตัวสู

สิ่งใหม ๆ ได และควรตองมองหาโอกาสจากวิกฤติท่ีมีอยูในมือ 

 (3)  Creativity ความคิดสรางสรรคเปนทักษะที่จำเปนในการหาแนวคิดใหม ๆ  ความคิดที่นอกกรอบ

แตเปนความสรางสรรค ความคิดที่สามารถประยุกตและพลิกแพลงสถานการณ และเพื่อนำขอมูลหรือ

แนวคิดไปตอยอดใหกับองคกรได 

 (4) Emotional Intelligence ความมั่นคงทางอารมณ คือคนที่สามารถบริหารจัดการอารมณ

ในภาวะที่ประสบ โดยไมสรางปญหาใหมใหใหญกวาปญหาเดิม แตทำใหปญหานั้นเล็กลง ความฉลาด

ทางอารมณเปนสวนที่สำคัญในการทำความรูจัดและเขาใจผูอื่น เพื่อจะมองภาพรวมในการแกปญหาท่ี

เกิดข้ึนในองคกร 

 (5) Learning Ability & Complex Problem Solving การเผชิญกับสิ่งใหมภายใตทรัพยากร

ที่มีอยูจำกัด ทำใหการวางแผนและการตัดสินใจกระทำไดยาก ดังนั้น คนทำงานจำเปนตองขวนขวาย

หาความรูเพิ ่มเติม ไมหยุดการเรียนรู หรือวิเคราะหสถานการณตาง ๆ เพื่อการตัดสินใจแกปญหา 

ตลอดจนประเมินผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึนเพ่ือประกอบการตัดสินใจ 

 

2.8  การพัฒนาทักษะฝมือแรงงานในประเทศสิงคโปร 

 การพัฒนาทักษะแรงงานเปนการลงทุนในทุนมนุษยและประเทศที่ประสบความสำเร็จในเรื ่อง

ของการลงทุนในทุนมนุษยคือสิงคโปร ในพื้นที่ประเทศจำกัดเพียง 581.5 ตารางกิโลเมตร ในป ค.ศ. 1965 

(พ.ศ. 2508) ประชาชนกวารอยละ 60 เปนผูอพยพจากหลากหลายชาติ ซึ่งประสบปญหาจากประเทศ

ตนทาง นายกรัฐมนตรี (นายลี กวนยู) ในขณะนั้น จึงมุงใหความสำคัญตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

 นโยบายแรกคือการใหความสำคัญตอการศึกษาที่เนนการใหคิดวิเคราะหและสงเสริมการศึกษา

สายอาชีพ เนนนโยบายการเรียนรูตลอดชีวิตและความสำเร็จในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีความรู

และความคิดสรางสรรค จึงทำใหประเทศไดรับการพัฒนาทางเศรษฐกิจเปนท่ีประจักษ 

 สิงคโปรเปนประเทศที่มุงพัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพของประชาชน โดยเฉพาะการสราง

รากฐานและพัฒนาระบบการศึกษาอยางตอเนื่อง นอกจากนี้ยังสงเสริมดานการคิดคน การวิจัยและพัฒนา 

ทำใหชาวสิงคโปรมีการพัฒนาดานทักษะเรียนรูการใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัยและซับซอน 
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 ปจจัยท่ีทำใหสิงคโปรประสบความสำเร็จดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ประกอบดวย 

 1) การมีผูนำท่ีใหความสำคัญตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษย เนื่องจากเปนประเทศท่ีประกาศเอกราช

ในป พ.ศ. 2508 มีประชากรที่มาจากหลายเชื้อชาติทั้งจีน มาเลย อินเดียและชาติตะวันตก ดังนั้น

รากฐานของการพัฒนาประเทศจึงมุงเนนที่การเปนเอกภาพของทรัพยากรมนุษยที่จะมุงพัฒนาประเทศ

และคิดคนสรางสรรคเพ่ือทดแทนทรัพยากรธรรมชาติท่ีจำกัด 

 2) ใหความสำคัญกับการศึกษาเพื่อตลาดแรงงานอยางแทจริง ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ

และนโยบายการพัฒนาฝมือแรงงานมีความสอดคลองกันเปนอยางดี โดยรัฐบาลสิงคโปรมีความสามารถ

ที่จะประสานนโยบายการพัฒนาทรัพยากรมนุษยแหงชาติ เพื่อใหบุคลากรของชาติมีทักษะที่สัมพันธกับ

ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจในแตละยุคสมัย 

  เมื่อสิงคโปรไดเปลี่ยนรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจโดยเพิ่มมูลคาสินคาใหมีสวนตางมากข้ึน 

และใชเทคโนโลยีระดับสูงมากขึ้น (พ.ศ. 2516- 2527) แรงงานของสิงคโปรมีความจำเปนที่จะตองมี

ทักษะแรงงานมาตรฐานและทักษะแรงงานที่พิเศษและเฉพาะเจาะจงมากขึ้น ในการรับการถายโอน

เทคโนโลยีระดับสูง ดวยเหตุนี ้ประเทศสิงคโปรจึงไดจัดตั้งคณะกรรมการการฝกอบรมอาชีวะและ

อุตสาหกรรม (Vocational and industrial Training Board) ในปพ.ศ. 2522  เพื่อที่จะเปนหนวยงาน

กลางท่ีจะใหการศึกษาทั่วไปทั้งระดับเทคนิคและอาชีวะ และกอตั้งคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ (EBD) 

เพื ่อใหมีสรางตัวแบบของการถายโอนเทคโนโลยีที ่จำเปนและสอดคลองกับความตองการของ

ตลาดแรงงาน 

 3) มีโครงสรางองคกรท่ีเชื่อมโยงอยางมีประสิทธิภาพ สิงคโปรมีการพัฒนาโครงสรางการพัฒนา

ศักยภาพแรงงานอยางสม่ำเสมอโดยองคกรที่มีบทบาทสำคัญที่สุดและเปนศูนยกลางของการพัฒนา

ศักยภาพคน ไดแก กระทรวงการคาและอุตสาหกรรม (Ministry of Trade and Industry -MITI) มี

ความรับผิดชอบในสวนของการกำหนดนโยบาย การพัฒนาทางเศรษฐกิจโดยรวม และชวงนี้ไดรับการ

สนับสนุนโดยองคกรเอกชนหลายองคกรที่ทำงานรวม เชน คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ (Economic 

Development Board -EDB) ซึ่งเปนหนวยงานที่มีหนาที่สำคัญในการดึงดูดการลงทุนโดยตรงจาก

ตางประเทศ และประสานงานกับผูลงทุนจากตางประเทศในเรื่องความตองการและแรงงานที่จำเปน 

นอกจากนี้ยังทำงานรวมกับคณะกรรมการมาตรฐานผลผลิต (Productivity and Standards Board-

PSB) สถาบันอาชีวศึกษา (The Institute Technological Education) และหนวยงานที่เกี่ยวของกับ

อุตสาหกรรมอีกหลายหนวยงาน เชน สถาบัน Precision Engineering เพ่ือท่ีจะทำใหทักษะแรงงานของ

สิงคโปรสอดคลองกับความตองการของภาคเอกชนท่ีเขามาลงทุนในประเทศ 

  หนวยงานที่สำคัญเปนลำดับตอมาในการพัฒนาทักษะแรงงานของสิงคโปรก็คือสภาวิชาชีพ

และอาชีวะ The Council for Professional and Technological Education (CPTE) ซึ่งเปนหนวยงาน

อิสระที่รับผิดชอบดานความตองการของเอกชนเกี่ยวกับเครื่องจักร และทักษะที่จำเปนของแรงงาน 
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หนวยงานนี้ทำงานในหลาย ๆ สวนที่เกี่ยวของกับระบบการศึกษาของประเทศทั้งมหาวิทยาลัยโรงเรียน

อาชีวะและโรงเรียน และทำงานรวมกับสถาบันพัฒนาทักษะแรงงาน เชน คณะกรรมการมาตรฐาน

ผลผลิตและสถาบันอาชีวศึกษา เพื่อที่จะรับประกันวาแรงงานในทองตลาดมีจำนวนและมีทักษะท่ี

เพียงพอ และสอดคลองกับความตองการของภาคอุตสาหกรรม งานหลักๆ ของหนวยงานนี้เปนงานดาน

การประสานความรวมมือ รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับความตองการพื้นฐานของหนวยงานตางๆที่เกี่ยวของ

กับทักษะแรงงาน 

  หนวยงานที่สำคัญเปนลำดับ 3 คือ กระทรวงศึกษาธิการ (Ministry of Education) ซ่ึง

ทำงานดานการกำกับดูแลโรงเรียน มหาวิทยาลัยและสถาบันอาชีวศึกษา ซึ่งทำงานดานการพัฒนา

ศักยภาพคนในระยะยาว 

  โดยรวมแลวคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ (EDB) จะเนนหนักไปในทางดานการพัฒนาทักษะ

ท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจโดยเสาะหาความตองการของผูลงทุน ในขณะที่สภาวชิาชีพและอาชีวะ (CPTE)  

เปนผูทำงานดานการประสานงาน ในขณะที่กระทรวงศึกษาธิการจะเนนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย

ในระยะยาวซ่ึงทำงานรวมกับหนวยงานตางๆ ท่ีพัฒนาทรัพยากรมนุษยในดานทักษะท่ีมีความจำเปน

ในระยะสั้นและระยะกลาง ซ่ึงโดยมากจะเนนไปในทางดานทักษะของคนท่ีทำงานในสายอาชีพ 

  จากการประสานงานของ 3 หนวยงานนี้จึงไดเกิดหนวยงานตางๆที่ทำงานดานการฝกอบรม

ทักษะแรงงานระยะสั้นมากมาย เชน The Institute for Technical Education และหนวยงานอ่ืน ๆ ท่ี

ทำงานเกี่ยวของกัน ในสวนของคณะกรรมการมาตรฐานผลผลิต (PSB) จะเปนหนวยงานท่ีทำงานดาน

การพัฒนาประสิทธิภาพของผลผลิตในบริษัทตางๆและอุตสาหกรรมและชวยบริษัทตาง ๆ ในการพัฒนา

แรงงาน เพื่อใหแรงงานมีทักษะที่จำเปนตอการพัฒนาผลิตภัณฑภาพในการผลิต หรือกลาวในอีกทางหนึ่ง 

PSB จะดูแลทักษะแรงงานซ่ึงอยูในตลาดแรงงานอยูแลวแตพัฒนาใหเขากับการเปลี่ยนแปลงใหม ๆ ท่ีเกิดข้ึน

และความตองการใหมๆของผูวาจาง ในขณะที่สถาบันฯดูแลแรงงานที่กำลังจะเขาสูระบบแรงงาน 

ออกมาจากระบบแลวตองการท่ีจะกลับเขาไปอีกครั้ง 

  กุญแจสำคัญท่ีทำใหหนวยงานตาง ๆ เหลานี้สามารถทำงานดานการพัฒนาทักษะแรงงานได

อยางประสบความสำเร็จก็คือ การที่หนวยงานเหลานี้มีชองทางในการสื่อสารระหวางกันอยูหลายระดับ 

ทั้งปฏิบัติการ ระดับผูบริหารระดับกลาง และระดับผูบริหารระดับสูง โดยกระทรวงการคาและอุตสาหกรรม

จะทำงานอยูในคณะกรรมการและสภาหลายคณะในวงการการศึกษาระดับสูงเพื่อที่จะหาแนวทางที่จะ

ทำใหแรงงานที่ออกมาจากภาคการศึกษามีทักษะที่เปนที่ตองการสำหรับภาคการผลิตซึ่งเปนผูตองการ

แรงงานตาง ๆ เหลานี้ โดยในภาคการศึกษาและองคกรที่ใหการศึกษาระดับสูงและความชวยเหลือ

รวมท้ังใหเงินทุน เพ่ือใหบริษัทตาง ๆ เหลานี้ ขนาดแรงงานของประเทศสิงคโปรใหสอดคลองกับการผลิตท่ี

ตองการ 
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  นอกจากนี้ ประเทศสิงคโปรยังไดปฏิรูประบบการศึกษา ที่เรียกวาระบบการศึกษาใหม (New 

Education System) โดยระบบการศึกษานี้มีความใกลเคียงกันกับระบบของเยอรมัน เพื่อที่จะสราง

นักเรียนท่ีเขาไปในระบบอาชีวะและระบบมหาวิทยาลัย การปฏิรูปการศึกษานี้เริ่มตนข้ึนท่ีมหาวิทยาลัย

แหงชาติสิงคโปรและในระยะตอมาที่เกิดขึ้นที่มหาวิทยาลัยนันยางเทคโนโลยีและมหาวิทยาลัยโปลีเทคนิค 

14 แหงท่ัวประเทศ 

  สำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจในยุคปจจุบันคือเริ่มตั้งแต พ.ศ. 2530 เปนตนมา สิงคโปรได

เปลี่ยนแปลงรูปแบบการผลิตไปยังอุตสาหกรรมเชิงนวัตกรรม การศึกษาในประเทศ จึงเนนในดานการพัฒนา

ทักษะการเปนผูประกอบการและพฤติกรรมที่เหมาะสมสำหรับการเปนผูประกอบการ ซึ่งรวมถึงการ

สนับสนุนความคิดสรางสรรค การเปลี่ยนแปลงทัศนคติเพื่อที่จะสรรสรางนวัตกรรมใหม ๆ และการ

เปลี่ยนแปลงไปสูอุตสาหกรรมในภาคท่ีไดรับผลตอบแทนหรือมีสวนตางเพ่ิมมากข้ึน 

  หัวใจของระบบการศึกษาของสิงคโปรก็คือ การศึกษาที่ปรับไปตามแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจ

ซ่ึงทำใหทักษะของแรงงานในทองตลาดกับความตองการของผูใชแรงงานสอดคลองกันอยูเสมอ 

  ระบบกองทุนเพื่อพัฒนาทักษะ (The Skill Development Fund System SDFs) เปนระบบ

สนับสนุนใหบริษัทตาง ๆ ลงทุนในการพัฒนาทักษะแรงงานของตนเอง โดยมีกฎหมายท่ีออกมาในป พ.ศ. 2524 

ไดระบุใหนายจางตองจายเงินสมทบเขากองทุนนี้เพ่ือใหมีการพัฒนาทักษะแรงงานของตน โดยลูกจางท่ีมี

รายไดต่ำกวา 800 ดอลลาร นายจางตองจายเงินเขากองทุนเดือนละ 2 เหรียญ และลูกจางที่มีรายไดตั้งแต 

801 – 4500 ดอลลาร ตองจายเงินเขากองทุนรอยละ 0.25 สวนผูท่ีมีรายไดมากกวา 4500 เหรียญข้ึนไป 

ตองมีเงินสมทบเขากองทุนเดือนละ 11.25 เหรียญดอลลาร บริษัทที่ตองการใหแรงงานของตนเขาไป

อบรมแรงงานสามารถใหแรงงานของตนสมัครเขาเรียนหลักสูตรตาง ๆ โดยผานชองทางอิเล็กทรอนิกส

ที่เรียกวา Skillsnet และเพื่อเปนการสรางแรงจูงใจใหกับบริษัทที่สามารถกระตุนใหลูกจางมารับการ

ฝกอบรมก็จะมีการมอบรางวัลใหกับบริษัทท่ีประสบความสำเร็จในการพัฒนาทักษะแรงงาน 

 4) นโยบายระยะยาว 

  ในขณะท่ี EDB เปนหนวยงานท่ีใหความสำคัญกับการพัฒนาทักษะท่ีสอดคลองกับการพัฒนา

ทางเศรษฐกิจแตอีกหนวยงานหนึ่งคือ CPTE จะใหความสำคัญกับการสรางเปาหมายและนโยบายท่ีเก่ียวของ

กับการศึกษาและระบบการฝกอบรมโดยเฉพาะอยางยิ่งในมหาวิทยาลัย วิทยาลัยอาชีวและโรงเรียน ในป 

พ.ศ. 2522 กระทรวงศึกษาธิการไดทำการทบทวนหลักสูตรตาง ๆ ท่ีเสนอโดย NES การเรียนในชวง 5 ปแรก 

ปแรกซ่ึงเนนการศึกษาใน 3 วิชาคือ คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ หลังจากนั้นตั้งแตระดับ ม.1 - ม.4 

นโยบายทางการศึกษาจะใหความสำคัญกับอักษรศาสตร การพาณิชย วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี 

หลังจากนั้นก็จะเขาสูระบบการศึกษาท่ัวไปแบบอังกฤษ (Ordinary Level หรือ O-level) นักเรียนท่ีตองการ

จะเขามหาวิทยาลัยจะตองผานระดับนี้เพื่อเขาสูระดับสูง (Advanced Level หรือ A level) นักเรียนท่ี

ไมสามารถผานระบบนี้ไดก็จะเขาไปในระบบของโรงเรียนอาชีวะซึ่งมีโรงเรียนรองรับอยูหลายโรงเรียน 
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แตนักเรียนที่ผานไดก็จะเขาไปเรียนในระดับมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะอยางยิ่งในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร 

ตั้งแตป 2533 เปนตนมา นโยบายทางการศึกษาของประเทศก็ไดเปลี่ยนแปลงไปอีกครั้ง กระทรวงศึกษาธิการ

ไดเพ่ิมกระบวนการคิดแบบมีนวัตกรรมใหกับนักเรียนในโรงเรียน ซ่ึงไดผานกระบวนการเปลี่ยนแปลงใน

โครงสรางของการศึกษา โดยเปนระบบการขับเคลื่อนดวยโครงงานการวิจัยรายงาน ซึ่งเปนระบบตาง ๆ 

ที่กระตุนใหนักเรียนไดคิดนอกกรอบ ทักษะแบบใหมนี้ ถูกประกาศโดยนายกรัฐมนตรีในป พ.ศ. 2539 

เพ่ือกระตุนใหนักศึกษาท่ีจบมาเปนนักศึกษาท่ีมีความคิดสรางสรรค ซ่ึงเปนเรื่องท่ีนายจางท้ังหลายท่ีจาง

ชาวสิงคโปรไดเคยกลาวไววาคนสิงคโปรวิเคราะหเกงแตขาดความคิดสรางสรรค สิงคโปรจึงแกไขปญหา

ดังกลาว และตั้งเปาหมายใหเศรษฐกิจของประเทศเปนเศรษฐกิจท่ีมีพ้ืนฐานอยูบนความรู (Knowledge 

Economy) 

 5) นโยบายขยายอายุเกษียณ หลายประเทศใชนโยบายนี้เพื่อเพิ่มจำนวนวัยทำงานซึ่งชวยบรรเทา

ผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจ โดยสิงคโปรเพิ่มอายุเกษียณจาก 65 เปน 67 ป ใหผูสูงอายุไดทำงานได

นานข้ึนจากอายุเกษียณ 

 6) นโยบายสนับสนุนใหบริษัทจางงานผูสูงอายุและจัดหางานใหเหมาะสมกับแรงงาน ซ่ึงคาดวา

จะชวยสรางงานและเพ่ิมรายไดใหแกผูสูงอายุ รัฐบาลสิงคโปรใหเงินสนับสนุนแกบริษัทท่ีจางผูสูงอายุให

ทำงานตอ (Special Employment Credit) โดยมีเงื่อนไขวาลูกจางตองเขารวมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 

(Central Provident Fund) เทานั้น ทางการสิงคโปรใหเงินสนับสนุนการสรางสภาพแวดลอมในท่ี

ทำงานใหเอ้ือตอผูสูงอายุและวัยแรงงานท่ีมีครอบครัวดวย Workpro program 

 7) นโยบายเพ่ิมทักษะ (Up-skilling) และเสริมทักษะใหม (Re-skilling) ใหแกแรงงาน สิงคโปร

เปนตัวอยางของประเทศที่ใหความสำคัญกับนโยบายเหลานี้เปนอยางมาก ประเทศสิงคโปรไดออกแบบ

นโยบายสงเสริมทักษะทั้งในรูปแบบการเรียนรูขั้นพื้นฐาน (Broad-based and fundamental program) 

และรูปแบบการเรียนรูที ่เจาะจงทักษะเฉพาะดาน (Targeted program) เพื่อใหเหมาะสมกับความ

ตองการของตลาดแรงงานในสาขาตาง ๆ ทั้งนี้ สิงคโปรไดจัดตั้ง Skills Future Program ซึ่งเปนศูนยพัฒนา

ทักษะเพิ่มเติมควบคูกับการจัดหางานที่เหมาะสมใหแกแรงงาน โปรแกรมดังกลาวเปนระบบการศึกษา

ทั้งในระบบและนอกระบบตลอดชวงอายุ โดยหนึ่งใน Skills Future Program คือ Skills Future Credit 

ซ่ึงรัฐบาลสิงคโปรตองการสนับสนุนใหแรงงานท่ีมีอายุตั้งแต 25 ป ข้ึนไป มีโอกาสเพ่ิมทักษะรูปแบบใหม ๆ 

ดวยการใหเงินสมทบคนละ 500 ดอลลารสิงคโปร เพื่อเปนคาใชจายในการเขาคอรสอบรมสรางอาชีพ

และเสริมทักษะใหแกตนเอง นอกจากนี้รัฐบาลยังกระตุนใหเกิดความรวมมือระหวางรัฐบาล สถาบันการศึกษา 

และบริษัทเอกชน อยางใกลชิดเพื่อใหนโยบายเพิ่มและเสริมทักษะตาง ๆ สามารถตอบโจทยความตองการ

ของตลาดแรงงานไดอยางตรงจุด มีการสรางความรวมมือกันระหวางองคกรตาง ๆ เพื่อสงเสริมใหเกิด

การเรียนรูทักษะใหม ๆ นโยบายเหลานี้จะชวยเพ่ิมความสามารถในการหารายไดและยกระดับผลิตภาพ

ของแรงงานในระยะยาวไดดวย 
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2.9 สถานการณการจางงานในอุตสาหกรรมเปาหมายในการศึกษา 

 2.9.1 จำนวนผูประกันตนตามมาตรา 33 แหงพระราชบัญญตัิประกันสังคม พ.ศ. 2533 เปนตัว

เลขที่แสดงจำนวนแรงงานที่ทำงานอยูในระบบ หรือเปนผูที ่ยังเปนผูประกันตนตามมาตรา 33 การ

ลาออกจากการเปนผูประกันตนหมายความวา บุคคลนั้นขอรับสิทธิประโยชนกรณีถูกเลิกจาง ขอลาออก

หรือสิ้นสุดการจางงานนั้น ดังนั้นการเพ่ิมหรือลดจำนวนผูประกันตนตามมาตรา 33 จึงอาจจะสะทอนให

เห็นสภาพการจางงานหรือสภาพการประกอบการของนายจางในองครวม จากตารางท่ี 4 แสดงจำนวน

ผูประกันตนตามมาตรา 33 เฉพาะในกลุมอุตสาหกรรมท่ีเปนเปาหมายการศึกษาครั้งนี้ 

 ต า ร า ง ท่ี  4 แ ส ด ง จ ำ น ว น ผ ู  ป ร ะ ก ั น ต น ต า ม ม า ต ร า  33 ใ น  5 อ ุ ต ส า ห ก ร ร ม  

(ยานยนต,อาหาร,สิ่งทอ,อิเล็กทรอนิกส,การขนสงและสถานท่ีเก็บสินคา) จำแนกรายป 2561-2563 

ประเภทกิจการ 

ผูประกันตน ผูรับสิทธิประโยชนกรณีวางงาน  

ม.ค. – ธ.ค. 63 

ณ ธ.ค. 61 ณ ธ.ค. 62 ณ ธ.ค. 63 เลิกจาง ลาออก สิ้นสุดสัญญา

จาง 

อุตสาหกรรมยานยนต

และชิ้นสวนยานยนต 

302,593 297,956 

(1.53% ↓) 

275,805 

(8.85% ↓) 

10,732 12,950 703 

อุตสาหกรรมอาหารและ

การแปรรูปอาหาร 

561,915 

 

550,613 

(2.01% ↓) 

522,692 

(6.98% ↓) 

7,109 32,688 2,465 

อุตสาหกรรมสิ่งทอและ

เครื่องประดับ 

201,853 195,698 

(3.04% ↓) 

160,166 

(20.6% ↓) 

10,371 16,416 186 

อุตสาหกรรม

อิเล็กทรอนิกสและ

เครื่องใชไฟฟา 

303,294 296,534 

(2.23% ↓) 

292,644 

(3.51% ↓) 

10,800 15,367 551 

อุตสาหกรรมขนสงและ

ศูนยกระจายสินคา  

(โลจิสติกส) 

410,487 437,927 

(↑6.68%) 

457,618 

(↑11.48%) 

33,307 22,026 614 

ที่มา : สำนักงานประกันสังคม, จำนวนผูรับประโยชนทดแทนกรณีวางงาน (รายใหม) และจำนวนการ

จางงานจำแนกตามประเภทกิจการ (เอกสารโรเนียว) 

 จากตารางดังกลาว แสดงใหเห็นจำนวนการเพ่ิม-ลดของผูประกันตนตามมาตรา 33 ดังนี้ 
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 อุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวนยานยนต ผูประกันตน ณ เดือน ธันวาคม 2561 จำนวน 

302,593 คน พบวา ในป 2562 จำนวน 297,956 คน ลดลง 1.53% ของป 2561 เมื่อเทียบกับในป 

2563 จำนวน 275,805 คน ลดลง 8.85% ของป 2561 ในจำนวนนี้เปนการเลิกจาง 10,732 คน ลาออก 

12,950 คน และสิ้นสุดสัญญาจาง 703 คน 

 อุตสาหกรรมอาหารและการแปรรูปอาหาร ผูประกันตน ณ เดือน ธันวาคม 2561 จำนวน 

561,915 คน มีจำนวนลดลงในป 2562 เหลือจำนวน  550,613 คน หรือลดลง 2.01% จากป 2561 

และในป 2563 มีการจางงาน 522,692 คน ลดลง 6.98% จากป 2561 ในจำนวนนี้เปนการเลิกจาง 

7,109 คน ลาออก 32,688 คน และสิ้นสุดสัญญาจาง 2,465 คน 

 อุตสาหกรรมส่ิงทอและเครื่องประดับ ผูประกันตน ณ เดือน ธันวาคม 2561 จำนวน 201,853 

คน ลดลงเหลือจำนวน  195,698 คน หรือลดลง 3.04% จากป 2562 และลดลงเหลือ 166,166 คน 

หรือลดลง 20.6%  ในป 2563 เม่ือเทียบกับป 2561 ในจำนวนนี้เปนผูท่ีถูกเลิกจาง 10,371 คน ลาออก 

16,416 คน และสิ้นสุดสัญญาจาง 186 คน 

 อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสและเครื่องใชไฟฟา ผูประกันตน ณ เดือน ธันวาคม 2561 จำนวน 

303,294 คน ลดลงเหลือจำนวน 296,534 คน ในป 2562 หรือลดลง 2.23% ในป 2563 ลดลงเหลือ 

292,644 คน หรือลดลง 3.51% เมื่อเทียบกับป 2561 ในจำนวนนี้เปนผูที ่ถูกเลิกจาง 10,800 คน 

ลาออก 15,367 คน และสิ้นสุดสัญญาจาง 551 คน 

 อุตสาหกรรมขนสงและสถานที่จัดเก็บสินคา (โลจิสติกส) ผูประกันตน ณ เดือน ธันวาคม 

2561 มีจำนวน 410,487 คน เพิ่มขึ้นในป 2562 เปนจำนวน 437,927 คน หรือเพิ่มขึ้น 6.68% และ

เพ่ิมข้ึนในป 2563 เปนจำนวน 457,618 คน หรือเพ่ิมข้ึน 11.48 เม่ือเทียบกับป 2561 ในจำนวนนี้เปนผู

ท่ีถูกเลิกจาง 33,307 คน ลาออก 22,026 คน และสิ้นสุดสัญญาจาง 614 คน 

 

 2.9.2 สถานการณการลงทุนและการจางงานในอุตสาหกรรมเปาหมายในการศึกษาครั้งนี ้

   อุตสาหกรรมยานยนตและช้ินสวนยานยนต 

   อุตสาหกรรมยานยนตเปนหนึ่งในอุตสาหกรรมที่ไดรับการพัฒนาตอเนื่องจนกลายเปน

อุตสาหกรรมสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิขของประเทศ มีมูลคาการสงออกเคลื่อนท่ี 8 แสนลานบาท

ตอป ยกระดับประเทศไทยจากประเทศผูบริโภคเปนประเทศฐานการผลิต เพื่อทดแทนการนำเขาราย

แรกและพัฒนาสูการเปนประเทศผูสงออกสำคัญในอาเซียน ท้ังนี้ ยังตอเนื่องไปถึงอุตสาหกรรมการผลิต

ชิ้นสวนยานยนต จนถึงปจจุบันจากเดิมเนนการผลิตรถยนตทดแทนการนำเขา สูการสงเสริมการผลิต

ชิ้นสวนยานยนตและเทคโนโลยีการผลิตระดับสูงข้ึนในป พ.ศ. 2558 คณะรัฐมนตรีมีมติกำหนดแนวทาง

สงเสริมใหประเทศไทยเปนศูนยกลางยานยนตไฟฟาในอาเซียน (FAQ108 คำถามกับงานสงเสริมการ

ลงทุน www.FAQ108.co.th)  
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   ในชวงป 2558-2562 ยอดการผลิตรถยนตทั้งปประมาณ 1.9-2 ลานคัน อยางไรก็ตาม

เริ่มชะลอตัวลงในชวงป 2562 (เสาวณี จันทะพงษ และซฎาธาร โอษธีศ : ผลิกวิกฤติยานยนตไทย ใน

การยกระดับทักษะแรงงาน www.BOT.or.th สืบคนเมื่อ 22 ก.ค. 2564)  ยอดการผลิตรถยนตในชวงป 

2563 ลดลงประมาณ 40% ประกอบกับชวงสถานการณโควิด-19 สงผลใหคำสั่งซื้อและยอดการผลิต

ลดลงอยางตอเนื่องในป 2563 ลดลง 18% ในเดือนกุมภาพันธ 25-30% ในเดือนมีนาคมและลดลง 50% 

ในเดือนเมษายน 2563 สถานการณดังกลาว จึงสงผลใหมีการลดจำนวนแรงงานทั้งกลุมที่มีอายุมากกวา 

45 ปขึ้นไป การศึกษาต่ำกวาปริญญาตรี และกลุมที่มีผลิตภาพแรงงานต่ำ ตลอดจนเมื่อมีการพัฒนา

เทคโนโลยีทดแทนกำลังแรงงาน ทำใหอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวนยานยนตไมมีการจางงาน

แรงงานใหม แตเตรียมคนเพื่อรองรับเทคโนโลยีในยุคสังคมดิจิตอล ดังนั้น เมื่อพิจารณาจากจำนวนผูรับ

การสัมภาษณ แลวเห็นวามีความสอดคลองกับสถานการณในภาพรวมของธุรกิจยานยนต คือ การชะลอ

การจางงานคนใหม เลิกจางแรงงานเปนผูสูงอายุ และพัฒนาคนในองคกรใหสามารถทำงานรวมกับ

เครื่องจักร หุนยนตและระบบอัตโนมัติ ในขณะที่สถานประกอบการบางแหงอาจจะมีการรับพนักงาน

เพ่ิมก็เปนระดับกลาง-สูง เชน ชางกล ชางกลึง และวิศวกร แตความตองการจางมีจำนวนนอย 

   อุตสาหกรรมอาหารและการแปรรูปอาหาร 

   ประเทศไทยมีพ้ืนฐานการผลิตทางการเกษตรท่ีม่ันคง ทำใหมีผลผลิตท่ีสามารถนำไปใช

เปนวัตถุดิบในการแปรรูปไดอยางหลากหลาย นอกจากจะมีพื ้นฐานการพัฒนาประเทศจากการ

เกษตรกรรม และมีกำลังแรงงานในภาคเกษตร ซึ่งเติบโตมาเปนเกษตรกร กอนที่จะเปนสูการเรื ่อง

การศึกษาและเปลี่ยนสายการงานเขาสูภาคอุตสาหกรรม งานบริการและงานขนสงกระจายไปในภูมิภาค

ตาง ๆ ในเมืองอุตสาหกรรมของประเทศและกระจายไปในตลาดแรงงานตางประเทศ อยางไรก็ตามจาก

พื้นฐานการผลิตทางการเกษตรของไทย ก็ยังมีการพัฒนาตอเนื่องไปสูการผลิตเพื่อสงออก การผลิตเพ่ือ

แปรรูป และการพัฒนาผลิตภัณฑที่สอดคลองตอความตองการของผูบริโภค ในป พ.ศ. 2562 ประเทศ

ไทยสงออกสินคาภาคเกษตร เปนอันดับ 11 ของโลก มูลคาการสงออกประมาณ 675,136.03 ลานบาท 

สงออกสินคาอุตสาหกรรมเกษตรหรืออาหาร (มูลคา 579,089.37 ลานบาท) (กระทรวงพาณิชย ณ วันท่ี 

14 เมษายน 2563 : http://TRADEREPORT.MOC.go.th/Report/Default.ASPX) เมื่อมีการแพร

ระบาดของไวรัสโควิด-19 ผลกระทบตอการสงออกของตลาดตางประเทศยังมีผลกระทบในระดับปาน

กลางยังมีการสงออกไดในสินคาประเภทท่ีสามารถกักตุนได เชน ขาวสารหรือเนื้อสัตว เปนตน แตสินคา

ที่มีอายุการเก็บรักษาสั้นหรือจำเปนตอการบริโภคนอยกวา เชน ผักและผลไม อาหารแชแข็ง หรือสง

ลดลง ขณะเดียวกัน อาหารแปรรูป อาหารแชแข็ง หรืออาหารสำเร็จรูป มีการคาดการณวาจะขยายตัวสูงข้ึน 

   ดัชนีผลผลิตผลิตภัณฑอาหารเฉลี่ย 8 เดือนแรกของป 2562 หดตัวลง – 1.59% และ

การสงออกผลิตภัณฑอาหาร 8 เดือนแรกของป 2562 หดตัวลง -1.95% เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของป

กอน (ศูนยวิจัยธนาคารออมสิน www.gsbresearch.or.th) ผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 สงผลตอการ
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จางงานและการประกอบในสถานประกอบการที่ยังตองพึ่งพาการนำเขาวัตถุดิบจากตางประเทศ ทำให

ตองชะลอการผลิต มีการพักงานและเลิกจาง ตลอดจนเพิ่มมาตรการความปลอดภัยและการปองกัน

สุขอนามัยของแรงงาน คาดวา 35% ของผูผลิตในปจจุบันใชเครื่องมืออัจฉริยเพ่ือยกระดับการทำงาน 

   การพัฒนาทางการเกษตรตออุตสาหกรรมอาหารและแปรรูปอาหาร อาจจะสรางแนว

การผลิตใหมและแนวโนมการผลิตสินคาสุขภาพ ตลอดจนอาหารและผลิตภัณฑเกษตรเพื่อตอตานไวรัส

โควิด-19 ซึ่งตองดำเนินการโดยเนนคุณภาพและประสิทธิภาพของผลผลิตเปนสำคัญ และอาจจะ

ยกระดับภาคเกษตรกรรมของไทย ซึ่งตองพึ่งพาเทคโนโลยีทางการเกษตร ดานอาหารและความทาทาย

ตอสุขภาพในชวงวิกฤติ 

   ในอุตสาหกรรมอาหารและการแปรรูปอาหารนั้น เม่ือพิจารณาถึงแรงงานท่ีเก่ียวของใน

บางสวนอาจมี การลดกำลังการผลิต บางสวนอาจมีการใชเครื่องจักทดแทนกำลังแรงงาน การคาดการณ

พยากรณในกลุมอุตสาหกรรมนี้ ยังมีปจจัยแวดลอมอีกหลากหลาย ทั้งในเรื่องดินฟาอากาศ ระเบียบ

ขอบังคับในการคาโลก เพ่ือพิจารณาดานโครงสรางการเปลี่ยนแปลงระหวางภาคเศรษฐกิจและโครงสราง

ภาคอุตสาหกรรม เศรษฐกิจไทยเปลี่ยนแปลงจากเศรษฐกิจแบบพึ่งพาเกษตรกรรม มาเปนุตสาหกรรม

มากยิ่งข้ึน อุตสาหกรรมอาหารและการแปรรูปอาหาร มีการเปลี่ยนแปลงหลากหลายท้ังในดานการผลิต 

การบรรจุภัณฑ และการใชเทคโนโลยีสมัยใหมในการประกอบกิจการ อาจกลาวไดวามีการนำความรูทาง

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีโดยเฉพาะในสาขา STEM และพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยเขามายกระดับ

ในอุตสาหกรรมประเภทนี้ ตลอดจนกระทรวงอุตสาหกรรมไดมีการตอยอดการพัฒนาผูประกอบการและ

บุคลากรที่เกี ่ยวของเพื่อสงเสริมสมรรถภาพในการผลิต การบริหารจัดการและนวัตกรรม กระทรวง

แรงงานก็มีการเรงพัฒนาเพ่ือปรับเปลี่ยนทักษะรองรับอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารยกระดับฝมือแรงงาน

จาก 1.0 2.0 และ 3.0 สูแรงงาน 4.0 

   3. อุตสาหกรรมส่ิงทอและเครื่องประดับ 

   อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องประดับของไทยตองเผชิญกับวิกฤติการยายฐานไปใน

กลุมประเทศ CLMV และการเผชิญกับคูแขงทางการคา ในป 2563 อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหม

มีมูลคา 522.8 ลานดอลลาสหรัฐปรับตัวลดลงรอยละ 4.0 เมื ่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน 

(สถานการณอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหมในเดือนธันวาคม 2563 www.thaitextile.org) อัญมณี

และเครื่องประดับเปน 1 ใน 5 อันดับแรกของสินคาสงออกของไทย มูลคาการสงออกรวม 578,941.7 

ลานบาท ในป 253 เปนอันดับ3 รองจากยานยนตและเครื่องคอมพิวเตอร (อัญมณีและเครื่องประดับ

ไทยสงออกไปใหใคร www.mrlikestock.com)  

   อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหมในป 2563 มีแนวโนมหดตัวเมื่อเทียบกับป 2562 

โดยมีสถานการณทั้งเรื่องการลดจำนวนยอดสั่งซื้อ และสถานการณโควิด-19 ปญหาที่เกิดขึ้นกอนหนานี้

คือ ปญหาเรื่องการขาดแคลนแรงงาน การยายฐานการผลิตเนื่องมาจากคาจางท่ีเพ่ิมสูงข้ึน ความสามารถ
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ในการแขงขันในตลาดโลกเปนของเวียดนาม ซึ ่งครองตลาดเครื ่องนุงหมในยุโรปและเกาหลีใต 

ผูประกอบการหลายรายยายฐานการผลิตไปตางประเทศ เชน ลิเบอรตี้กรุป ฮงเส็งกรุป ทองไทยกรุป 

เปนตน (การสงเสริมอุตสาหกรรม www. bsc.dip.go.th) การสงออกสิ่งทอและเครื่องนุงหมมีมูลคา

ลดลงในป 2563 เม่ือเทียบกับชวง ม.ค - เม.ย 2562 ลดลงถึงรอยละ 10.7 

   4. อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสและเครื่องใชไฟฟา 

   กลุมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสและเครื่องใชไฟฟา เปนกลุมท่ีสรางรายไดและการจาง

งานในประเทศมานาน และมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจไทย จากเดิมท่ีเปนการผลิตเพื่อใชใน

ประเทศ พัฒนาจนมีฐานการผลิตและการลงทุนในชิ้นสวนและอุปกรณอิเล็กทรอนิกส ทำใหไทยเปนหนึ่ง

ในประเทศผูนำการสงออกของเอเชีย ในชวงป 2562 มูลคาสงออกเปนดังนี้  
- เครื่องใชไฟฟา มูลคาการสงออก  576,005 ลานบาท 

- อิเล็กทรอนิกส มูลคาการสงออก 822,068 ลานบาท 

(แนวโนมอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็คทรอนิกส 2020 www.mreport.co.th) 

 แรงงานในอุตสาหกรรมกลุมนี้มีประมาณ 7.5 แสนลานบาทในป 2562 (ศูนยวิจัยเศรษฐกิจ 

ธุรกิจและเศรษฐกิจฐานราก ธนาคารออมสิน (2562), อุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

http :// www.gsb.or.th/getattachment/b75c710fd14a-456b-8556)  

   การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีตางๆ ทำใหอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสอยูในชวงอ่ิมตัว

และสงผลใหมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางอุตสาหกรรมใหสอดคลองกับผลิตภัณฑเทคโนโลยีในตลาดโลก 

โดยเฉพาะการที่ไทยยังคงเปนฐานการผลิตของผลิตภัณฑ เชน รถยนตและเครื่องใชไฟฟาซึ่งอยูระหวาง

การเปลี่ยนผานเทคโนโลยีสูรถยนตไฟฟาและเครื่องใชไฟฟา IOT ที่ตองใชสวนประกอบอิเล็กทรอนิกส

มากข้ึน (อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสไทย www.kasikornresearch.com)  

   5. งานขนสงและสถานท่ีเก็บสินคา 

   งานขนสงและโลจิสติกสมีอัตราการเติบโตสูงสุด เมื่อเทียบกับปที่ผานมาอยูรอย 4.83 

ในชวงป 2563 ตอเนื่องป 2564 มีการใชเทคโนโลยีดิจิตอล ลดขั้นตอนการทำงานในระบบและการจาง

งานในตลาดแรงงงานประเภทนี้ยังมีอยูทั้งในระบบและผูทำงานเสริมหารายได และมีบางคนที่เชื่อมโยง

ทักษะอาชีพในอาชีพอื ่นๆ เพื ่อใหสามารถทำงานไดหลากหลายรูปแบบ โลจิสติกสเปน 1 ใน 10 

อุตสาหกรรมเปาหมายกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคตของไทย เมื่อการคาขายออนไลนมีการ

เจริญเติบโตสูงขึ้นก็ดึงงานดานโลจิสติกสใหขยายตัว มีความตองการแรงานมากกวา 30% เนื่องจาก

แรงงานในงานขนสงและโลจิสติกส มีความหลากหลายและมีการยกระดับนายจางจึงใหความสำคัญตอ
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ลูกจางที่มีทักษะหลากหลาย (Multi Skills) โดยเฉพาะเรื่องการสื่อสาร ความยืดหยุน การใชภาษา การ

แกปญหาและการตัดสินใจ ดังนั้น โดยทั่วไปจึงเปนธุรกิจที่ขยายตัวสูง  และเม่ือผนวกกับการคาระหวาง

ประเทศ โดยเฉพาะกลุม AEC ก็ยังเชื่อมโยงกับธุรกิจคลังสินคาอีกดวย 

(โลจิสติกส 1 ใน 5 งานตลาดแรงงาน www.bangkokbiznews.com) ในป 2563 ธุรกิจโลจิสติกสมี

ความตองการแรงานเพ่ิมข้ึนถึง 23% (www.positioningimag.com)  

 

 



บทท่ี 3 

 

การรวบรวมผลการศึกษาและการอภิปรายผล 

 

3.1  การรวบรวมผลการศึกษา (นายจาง) 

 3.1.1 บทสัมภาษณนายจาง 

  คณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินโครงการศึกษาวิเคราะห เรื่อง การพัฒนาทักษะ

ฝมือแรงงาน (Reskill/Upskill/New Skill) เพื่อยกระดับการทำงานและพัฒนาสูอาชีพใหม ไดประชุม

พิจารณาปรับปรุงแบบสมัภาษณ (สำหรับนายจาง) และ แบบสอบถาม (สำหรบัลูกจาง) 

  สำหรับแบบสัมภาษณไดมอบหมายใหกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานประสานนายจาง/

ผูแทนนายจางในสถานประกอบกการในอุตสาหกรรม 5 ประเภท ไดแก อุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน

ยานยนต อุตสาหกรรมอิเลคทรอนิกสและเครื่องใชไฟฟา อุตสาหกรรมอาหารและการแปรรูปอาหาร 

อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องประดับ และอุตสาหกรรมขนสงและสถานที่จัดเก็บสินคา ใหดำเนินการ

รวบรวมระหวางวันท่ี 17 พฤษภาคม – 11 มิถุนายน 2564    

  นอกจากนั้น ไดรับความอนุเคราะหจากสำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี และสถาบัน

พัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ เพ่ือขอความรวมมือจากนายจาง/ผูแทนนายจางในพ้ืนท่ีดวย  

  การรวบรวมผลการศึกษาโดยใชแบบสัมภาษณไดรับผลการสำรวจนายจาง/ผูแทนนายจาง 

จากสถานประกอบการ จำนวน 68 แหง เปนนายจางในอุตสาหกรรมประเภทตาง ๆ ดังนี้   

  1) อุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวนยานยนต จำนวน 16 แหง 

  2) อุตสาหกรรมอาหารและการแปรรูปอาหาร จำนวน 13 แหง 

  3) อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องประดับ จำนวน  7 แหง 

  4) อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิสและเครื่องใชไฟฟา จำนวน   9 แหง 

  5) อุตสาหกรรมขนสงและศูนยกระจายสินคา (โลจิสติกส) จำนวน 10 แหง 

  6) อุตสาหกรรมการผลิต จำนวน  5 แหง 

  7) พาณิชยกรรม จำนวน  3 แหง 

  8) งานกอสรางและอสังหาริมทรัพย จำนวน  2 แหง 

  9) งานบริการและสถานพยาบาล จำนวน  3 แหง  

 

 



66 

 

 

 

  1) นายจางในกลุมอุตสาหกรรมยานยนตและช้ินสวนยานยนต 

   ผูตอบแบบสมัภาษณ จำนวน 16 ราย 

   ผูท่ีตองการขยายกิจการ จำนวน 5 ราย  ผูท่ีไมตองการขยายกิจการ จำนวน 11 ราย 

   ผูท่ีตอบวาตองการขยายกิจการ ระบุวา ตองการจางงานเพ่ิมเติมในตำแหนง ดังนี้ 

   - วิศวกรฝายผลิต  พนักงานฝายผลิต  พนักงาน QC จำนวน 45 คน จำแนกเปน

วิศวกร 5 คน พนักงานฝายผลิต 30 คน  QC 10  คน ในแตละป 

   - ชางกลโรงงาน  ชางกลึง (ไมระบุจำนวน) 

   - การเงิน  บัญชี  เจาหนาท่ีประสานงาน   เจาหนาท่ีธุรการ  ปละ  4 - 10 คน 

   - วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑและฝายขาย จำนวน ปละ 10 คน/ตำแหนง 

   - พนักงานปฏิบัติการ ปละ 50 คน  

   ผูแทนนายจาง จำนวน 4 ราย ระบุวา ตองการใหจัดอบรมแบบหองอบรมออนไลน  

จำนวน 4 ราย ระบุวาตองการใหอบรมในหองเรียน จำนวน 7 ราย ระบุวาตองการใหอบรมออนไลน 

และจำนวน 1 ราย ระบวุาอบรมท้ังแบบหองอบรมออนไลนและอบรมออนไลน 

   ความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะของลูกจาง 

   (1) พัฒนาความรูดานเทคโนโลยีดิจิตอล 

   (2) พัฒนาทักษะพื้นฐานในการทำงาน ทักษะดานความปลอดภัย ทักษะดานความคิด

และทัศนคติเชิงบวก ทักษะความเปนผูนำ ทักษะความรูข้ันพ้ืนฐานและแนวคิดการทำ Kaizen,  TTS,  LEAN  

   (3) 5s 

   (4) เทคโนโลยีและภาษาอังกฤษ 

   (5) พนักงานไทยเนนทักษะดานชาง  เทคโนโลยีและภาษาอังกฤษ  พนักงานตางดาว  

เนนทักษะภาษาไทย 

   (6) ความเขาใจในเทคโนโลยีข้ันพ้ืนฐาน และการประยุกตใชสำหรับการทำงาน 

   (7) Technology Digital Platform ใหลูกจางสามารถนำความรูและเทคโนโลยี

ในรูปแบบดิจิตอลมาใชในการทำงานอยางมีประสิทธิภาพ 

   (8) ทักษะดาน Soft Skill (Leadership, Communication) ทักษะการใชอุปกรณ

เทคโนโลยใีหม ๆ เชน การเขียน Coding  การใช Software ในการทำงานแทนการทำงานในลักษณะเดิม 

   (9) การใชเทคโนโลยีในการทำงาน ซึ่งบริษัทไดจัดฝกอบรมเพิ่มทักษะ เชน การใช

เครื่องจักร เปนตน 

   (10) พัฒนาทักษะท่ีเก่ียวของกับคุณลักษณะ Soft Skill 5 ดาน 

   (11) ภาวะผูนำและการทำงานเปนทีม ดานการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ดานการเปลี่ยนแปลง  
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   (12) ความสัมพันธระหวางบุคคล และตองการผูท่ีมีความรูรอบดานทำงานไดหลากหลาย 

   (13) ชางซอมบำรุงรักษาเครื่องจักร การมีจิตสำนึกและความรูเรื่องความปลอดภัย 

   (14) พนักงานตรวจสอบคุณภาพ (QC)  

   ความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะแรงงานใหตรงตามความตองการของตลาดแรงงาน  

   (1) ดานเทคโนโลยี ดิจิตอล นวัตกรรม 

   (2) พนักงานควรมีความรู พื ้นฐานในการปฏิบัติงาน เชน 5ส., Kaizen, Safety 

เนื่องจากปจจุบันเวลารับพนักงานใหมมาตองมาใหความรูพ้ืนฐานเหลานี้ โดยเปนสิ่งท่ีพนักงานควรจะมีติดตัว 

เพื่อที่จะไมเปนการเพิ่มตนทุนใหแกผูประกอบการ และสามารถชวยลดเวลาการฝกอบรมใหนอยลงได 

ในสวนของความรูในเชิงระบบเทคโนโลยีนั้นหากสามารถเติมใหพนักงานมีความรูก็จะดี แตตองการให

เนนความรูพ้ืนฐานเสียกอน  

   (3) พัฒนาผลิตภัณฑดานบรรจุภัณฑ แพ็คสินคางาย และใชเวลานอยลง 

   (4) Brand Marketing  

   (5) จิตสำนึกรักบริษัท 

   (6) พนักงานควรมีทักษะหลายดาน เพื่อรองรับการปรับตัวในยุคปจจุบัน เชน 

งานดานเอกสาร การจัดซ้ือ ดานโลจิสติกส เปนตน 

   (7) การออกแบบเทคโนโลยี (Technology Design and Programing) 

   (8) ความรูความสามารถในการเลือกใช ดูแล ควบคุม หรือการซอมแซม ซอมบำรุง 

อุปกรณทางเทคโนโลยี 

   (9) การใชเครื่องมือสื่อสารออนไลนในรูปแบบตาง ๆ เพื่อใหสามารถทำงาน หรือ

เรียนรูท่ีไหน เม่ือไรก็ได 

   (10) ทักษะในการจัดเก็บขอมูล การวิเคราะห และเขาใจความสัมพันธของขอมูล  

   (11) ทักษะในการจัดการปญหาในเชิงซับซอนมากข้ึน 

   (12) การคิดเชิงนวัตกรรรม 

   (13) ทักษะการใชเทคโนโลยีดานการใชแอพพิลเคชั่นตาง ๆ  

   (14) เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับงาน 

   (15) การคิดวิเคราะห ไมทำงานแบบรอรับคำสั่งอยางเดียว แตสามารถประยุกตใช

เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน บริษัทพรอมลงทุนในดานนี้ แตการหาบุคลากรที ่มี

คุณภาพเปนเรื่องท่ียากท่ีสุด 

   (16) ทักษะทางเทคโนโลยีและดิจิตอล (Tech & Digital Skill) ทักษะดานนวัตกรรมและ

การสรางสรรค (Innovation & Creative Skill) ทักษะการเรียนรูและพัฒนา (Learning & Development Skill)  
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   (17) ทักษะดานความเขาใจและการใชเทคโนโลยีดิจิตอล การปรับตัวในยุคดิจิตอล 

เครื่องมือท่ีจะชวยใหสามารถนำเทคโนโลยีท่ีมีอยูในปจจุบันมาประยุกตใชในงาน การโนมนาววัยทำงานรุนเกา

ใหปรับตัวตามสถานการณปจจุบัน การยอมรับฟงความคิดเปนของวัยทำงานยุคดิจิตอล 

   (18) ทักษะในการเขียน Coding ทักษะการใช Software ในการทำงานแทนรูปแบบ

การทำงานแบบเดิม 

   (19) ทักษะดานชาง ทักษะพ้ืนฐานเก่ียวกับการใชเครื่องมือวัด 

   (20) ทักษะดานภาษาและเทคโนโลยี ทักษะการแกไขปญหาที่ซับซอน ทักษะการคิด

วิเคราะห ทักษะความคิดสรางสรรค 

   (21) ทักษะการบริหารจัดการบุคคล ทักษะการทำงานรวมกับทักษะความฉลาดทาง

อารมณ ทักษะการประเมินและตัดสินใจ 

   (22) ทักษะความยืดหยุนทางความคิด และพัฒนาตอยอดในเรื่องตาง ๆ ได 

   (23) พนักงานควรรูในระบบ AI ใหทันตอความเปลี่ยนแปลง และตำแหนงที่หายากมาก 

คือ Engineer Marketing 

   (24) วิศวกรฝายผลิต (Engineer) 

  2) นายจางในกลุมอุตสาหกรรมอาหารและการแปรรูปอาหาร 

   ผูตอบแบบสมัภาษณ จำนวน 13 ราย 

   ผูท่ีตองการขยายกิจการ จำนวน 8 ราย  ผูท่ีไมตองการขยายกิจการ จำนวน 5 ราย 

   ผูท่ีตอบวาตองการขยายกิจการ ระบุวา ตองการจางงานเพ่ิมเติมในตำแหนง ดังนี้ 

   - พนักงานฝายผลิต (QC , ซอมบำรุง) จำนวน 6 คน  

   - หัวหนาฝายผลิต (QC , ซอมบำรุง) จำนวน 6 คน 

   - เจาหนาท่ีฝกอบรม QC  จำนวน 6 คน 

   - เจาหนาท่ีอบรมฝายผลิต  จำนวน 6 คน  

   - หัวหนางาน (ผลิต,  QC, ซอมบำรุง)  จำนวน 6 คน 

   - ผูจัดการฝายผลิต จำนวน  6 คน 

   - งานสายการผลิต รายวัน - รายเดือน ปละ 2,000 คน  

   - R&D 30 - 40 คนตอป  

   - การตลาด 30 - 40 คนตอป 

   - พนักงานท่ัวไปสายการผลิต 20 - 30 คน ตอป 

   ความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะของลูกจาง 

   (1) ความรูในสายงาน 

   (2) ทักษะในสายงาน 
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   (3) ความเปนผูนำ 

   (4) ทักษะการสื่อสาร 

   (5) มาตรฐานทางจริยธรรม 

   (6) ทักษะดานเทคโนโลยี 

   (7) ทักษะดานภาษา 

   (8) การปรับตัวและยอมรับเทคโนโลยีท่ีมีบทบาทสำคัญในระหวางท่ีตองทำงานออนไลน 

   (9) บริการความเปปลี่ยนแปลงท้ัง Hard Skill และ Soft Skill 

   (10) การจัดการ 

   (11) ความคิดสรางสรรคการออกแบบ  

   (12) รูปลักษณะพ้ืนฐาน 

   (13) มาตรฐาน GMP 

   (14) การวิเคราะหขอมูล การแกไขปญหาซับซอน 

   (15) การตลาดออนไลน 

   (16) การใชเทคโนโลยีดิจิตอล 

   (17) การแพ็คปลา  การแกะไสปลา 

   (18) การควบคุมเครื่องจักร และชางซอมเครื่องจักร 

   (19) อบรมงานในหนาท่ีใหมีทักษะมากยิ่งข้ึน 

   (20) การทำอาหาร 

   (21) งานบริการ งานหนาราน 

   (22) งานดาน IT  

   ความเห็นเกี ่ยวกับการพัฒนาทักษะแรงงานใหตรงตามความตองการของ

ตลาดแรงงาน  

   (1) ความรู นอกเหนือจากงานในหนาที ่ควรจะพัฒนาทักษะการใชเทคโนโลยี

แอพพลิเคชั่นตาง ๆ  

   (2) เนนทักษะเรียนรูงานใหม ๆ   

   (3) ขอใหสนับสนุนคาใชจายในการอบรม 

   (4) การตื่นตัว เรียนรู และพัฒนางานตนเองใหรูจักเทคโนโลยี และใชงานไดหลากหลาย  

   (5) นักศึกษาจบใหมควรมีทักษะดานภาษาเปนหลัก และมี Mindset ท่ีดี 

   (6) การใชเทคโนโลยีดิจิตอล 

   (7) ภาวะผูนำ 

   (8) การบริหารเวลา 
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   (9) ความคิดสรางสรรค 

   (10) บริษัทอยูระหวางการเปลี่ยนไลนการผลิต เตรียมติดตั้งเครื่องจักรทดแทนการใช

แรงงานคน โดยอาจปรับใหเหลือเฉพาะพนักงานควบคุมเครื่องจักร จำเปนตองจัดใหมีการอบรมชางควบคุม

เครื่องจักรและชางซอมบำรุง 

   (11) ตองการใหประชาสัมพันธชองทางออนไลนในลักษณะคลิปสอนอาหาร การใหบริการ

ลูกคา และดำเนินการตามมาตรฐานสุขลักษณะท่ีดีในการผลิตอาหาร (GDP) 

   (12) ความรูดานหุนยนต  ฝายผลิต  และชางฝมือ 

   (13) Mechatronic  

   (14) เก่ียวกับการผลิตชางฝมือ 

  3) นายจางในกลุมอุตสาหกรรมส่ิงทอและเครื่องประดับ  

   ผูตอบแบบสมัภาษณ จำนวน 7 ราย 

   ผูท่ีตองการขยายกิจการ จำนวน 1 ราย  ผูท่ีไมตองการขยายกิจการ จำนวน 6 ราย 

   ผูท่ีตอบวาตองการขยายกิจการ ระบุวา ตองการจางงานเพ่ิมเติมในตำแหนง ดังนี้ 

   - ชางตัดเย็บเสื้อผา จำนวน 200 - 300 คน  

   ผูแทนนายจาง จำนวน 7 ราย ระบุวาตองการใหจัดอบรมแบบ หองอบรมออนไลน 

จำนวน 1 ราย ตองการใหอบรมในหองเรียน จำนวน 2 ราย และตองการอบรมออนไลน จำนวน 4 ราย 

   ความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะของลูกจาง 

   (1) พัฒนาฝมือชาง 

   (2) On – The -Job Training อบรมและสอนงาน 

   (3) ความเขาใจในการประยุกตเทคโนโลยีในอุตสาหกรรม เพื่อใหการใชแรงงาน

อยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

   (4) อบรมพัฒนา ทักษะฝมือแรงงาน ความรูท่ัวไปดานไฟฟา และอุปกรณ 

   (5) ไมตองการใหอบรมซ้ำซอนกับของบริษัท 

   (6) หลักสูตรดานชาง 

   (7) การสรางทัศนคติท่ีดีในการทำงาน 

   (8) การพัฒนาความรูความสามารถดานการบริหารจัดการควบคุมงาน เพ่ือยกระดับ

ใหเปนหัวหนางานถึงระดับผูบริหารระดับกลาง 

   (9) พนักงานชางซอมบำรุงเครื่องจักรกลระดับ ปวช. ปวส. 

   (10) การอบรม (Retraining) การใชเครื่องจักรในการผลิต 
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   ความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะแรงงานใหตรงตามความตองการของตลาดแรงงาน  

   (1) การพัฒนาทางทักษะฝมือในเรื่องเทคโนโลยีและมาตรฐานฝมือชาง ตลอดจน

การพัฒนาหลักสูตรชางทำอัญมณี 

   (2) เนนคนท่ีตรงกับความตองการของบริษัท ชำนาญดาน IT   

   (3) ควรมีความเขาใจวาเทคโนโลยีเขามามีสวนรวมในการเพิ่มประสิทธิภาพของ

แรงงานอยางไร 

   (4) การใชเทคโนโลยีควบคูกับการใชแรงงานใหเกิดประสิทธิผล 

   (5) ควรเพ่ิมทักษะดานการบริหารจัดการ เพ่ือการพัฒนาตนเองมากยิ่งข้ึน 

   (6) ทำงานตามหนางานได 

   (7) ใชเครื่องจักรอัตโนมัติ ไมตองการพัฒนาทักษะ 

   (8) กรมการจัดหางานควรหาคนไดตามจำนวนท่ีสถานประกอบการตองการ 

   (9) การใชคอมพิวเตอรเพ่ือการทำงาน 

   (10) การทำงานกับเครื่องจักรท่ีควบคุมดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร 

   (11) ทักษะท่ีเหมาะสมกับแรงงานคนนั้น 

  4) นายจางในกลุมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสและเครื่องใชไฟฟา 

   ผูรับการสัมภาษณ จำนวน 9 คน เปนนายจางที่ตอบวาตองการขยายกิจการ จำนวน 

4 ราย  ผูท่ีไมตองการขยายกิจการ จำนวน 5 ราย 

   ผูท่ีตอบวาตองการขยายกิจการ 4 ราย ระบุวา ตองการจางงานเพ่ิมเติมในตำแหนง ดังนี้ 

   - ฝายผลิต จำนวน 50 – 100 คนตอป  

   - พนักงานฝายผลิต (วุฒิ ม.6) จำนวน 80 คนตอป 

   - พนักงานรายวัน/วิศวกร/ผูชวยวิศวกร (AE Engineer) ปละ 200 คน  

   - วิศวกรโทรคมนนาคมเทคโนโลยีข้ันสูง 240 คนตอป 

   ความสนใจจัดฝกอบรมมีท้ังแบบหองเรียนและแบบออนไลนตามหลักสูตร 

   ความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะของลูกจาง 

   (1) โลจิสติกส 

   (2) ผลิตภาพแรงงานและการปรับปรุงกระบวนการทำงาน 

   (3) It/IoT 

   (4) การใช Robot และการซอมดูแลเครื่องจักร 

   (5) ระบบอัตโนมัติและเทคโนโลยี 

   (6) ภาษาอังกฤษ 
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   (7) คอมพิวเตอร 

   (8) ทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

   (9) โครงสรางพ้ืนฐานดานโทรคมนามคม  การผลิตโทรคมนาคม 

   (10) ควรมีการฝกปฏิบัติดวย 

   (11) งานบริการ งานหนาราน 

   (12) งานดาน IT  

   ความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะแรงงานใหตรงตามความตองการของตลาดแรงงาน  

   (1) ทักษะการปรับตัว 

   (2) ทักษะดาน Robotic   

   (3) คอมพิวเตอร และระบบอัตโนมัติ 

   (4) ยกระดับความรูเรื่องเทคโนโลยี 

   (5) พัฒนาทักษะดานเทคโนโลยีใหเหมาะสมกับการประกอบอาชีพ และสอดคลอง

กับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลย ี

  5) นายจางในกลุมงานขนสงและสถานท่ีจัดเก็บสินคา (โลจิสติกส) 

   ผูตอบแบบสมัภาษณ จำนวน 10 ราย 

   ผูท่ีตองการขยายกิจการ จำนวน 5 ราย  ผูท่ีไมตองการขยายกิจการ จำนวน 5 ราย 

   ผูท่ีตอบวาตองการขยายกิจการ 5 ราย  ระบุวา ตองการจางงานเพ่ิมเติมในตำแหนง ดังนี้ 

   - ตำแหนงเจาหนาท่ีดูแลคลังสินคา ปละ 20 คน  

   - ตำแหนงพนักงานรับสงพัสดุ ปละ 2,000 – 3,000 คน (เนื่องจากกการเขา - ออกงาน

สูงปละ 2,000 – 3,000 คน) 

   - ตำแหนงคนขับรถบรรทุกใหญ รถเทลเลอร รถบรรทุกรถยนต ปละ 150 – 200 คน 

   - ตำแหนงเซลล  คนขับรถ ปละ 2 – 5 คน  

   - ตำแหนงพนักงานเอกสารนำเขา - สงออก  งานกระจายสินคาในประเทศ ดานบัญชี 

และวิศวกรท่ีเก่ียวของกับงานโลจิสกิกส 

   ผูแทนนายจาง 4 ราย ระบุวาตองการใหจัดหองอบรมออนไลน มี 1 ราย ระบุวา

จัดแบบหองเรียนผสมผสานการอบรมออนไลน 

   ความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะของลูกจาง 

   (1) ความรูเฉพาะตำแหนง 

   (2) ทักษะดานภาษา เชน ภาษาอังกฤษ 

   (3) ทักษะการใชเทคโนโลยี เชน สมารทโฟน แท็บเล็ต 
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   (4) ทักษะการขับรถอยางปลอดภัย 

   (5) พ้ืนฐานการขับรถโฟลคลิฟท 

   (6) ทักษะเรื่องพิธีการศุลกากร และการขนสงขามแดน 

   (7) ทักษะหลังชวงโควิด เปนทักษะ Next Normal Skill 

   (8) Reskill/Upskill ทักษะท่ีเก่ียวของกับงาน 

   (9) การพัฒนาทักษะในการปรับตัวใหลูกจางเปนสิ่งสำคัญในยุคโควิด เพื่อชวยลด

ผลกระทบ 

   (10) อบรมเรื่องกฎจราจร  และการสอนจิตสำนึกการบริการ 

   (11) อบรมเรื่องการรูจักเสนทาง  

   (12) ลดอุบัติเหตุใหเปนศูนย 

   ความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะแรงงานใหตรงตามความตองการของตลาดแรงงาน  

   (1) ทักษะในหนาท่ีของตนเอง  

   (2) มี Mindset ท่ีดีเปนมืออาชีพ   

   (3) มี Multi Skill ทำงานไดหลายหนาท่ี เชน พนักงานสงของสามารถขับรถได  

   (4) กรมการจัดหางาน โดย Smart Job Center ควรเพิ่มการประชาสัมพันธทาง

ชองทางออนไลน เพ่ือใหไดจำนวนคน และตำแหนงงานท่ีนายจางตองการ 

   (5) ทักษะเก่ียวกับสมารทเทคโนโลยี 

   (6) ทักษะ Next Normal Skill การเปลี่ยนแปลงทั้งกระบวนการผลิต การสงมอบ

สินคาบนแพลตฟอรมดิจิตอล ผลิตภาพแรงงาน ตองพัฒนาแบบผสมผสานท้ังออนไลนและออฟไลน 

   (7) การพัฒนาตองตอบโจทยอนาคต ไมใชตามหลังอนาคต 

   (8) การพัฒนาตองแยกตามกลุมคลัสเตอร โดยแบงเปนระดับกาวหนา ระดับหัวหนางาน 

ผูฝกงาน ระดับเด็กใหม หรือกลุมคนรุนใหม และกลุมท่ีพัฒนาแทบไมได 

   (9) ยกระดับการบริหารบุคคลไปสูการบริหารทุนมนุษยตองมี Roadmap ท่ีชัดเจน 

   (10) มีการทำงานเปนทีม มี Mindset 

   (11) การพัฒนาฝมือแรงงานตองใหสามารถใชท้ังระบบออนไลน และทักษะเพ่ือการพัฒนา 

นอกเหนือไปจากการอบรมเรื่องงานในหนาท่ีอยางเดียว 
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  6) นายจางในอุตสาหกรรมการผลิต 

   ผูตอบแบบสัมภาษณ จำนวน 5 ราย เปนการผลิตกลองกระดาษ เฟอรนิเจอร โลหะ 

พลาสติก และเสื้อผาสำเร็จรูป 

   ผูที่ตองการขยายกิจการ จำนวน 3 ราย เปนนายจางในอุตสาหกรรมการผลิตโลหะ 

การผลิตเสื้อผาสำเร็จรูป  และการผลิตกลองกระดาษ 

   นายจางในอุตสาหกรรมการผลิตโลหะ มีความประสงคจะรับลูกจางเพิ่มปละ 5 คน 

ในตำแหนงผูบริหารระดับกลาง วิศวกร พนักงานการผลิต หัวหนางาน และผูจัดการ ลูกจางท่ีมีอยูยังขาด

ทักษะในดานเทคโนโลยี และ Soft Skill   

   สนใจท่ีจะใหมีการอบรมออนไลน 

   นายจางในอุตสาหกรรมการผลิตเสื้อผาสำเร็จรูป มีความประสงคจะขยายกิจการ โดยมี

การจางงานฝายการผลิต จำนวน ปละ 100 – 150 คน ความรูและทักษะท่ีตองการคือการตัดเย็บเสื้อผา 

อนามัยสิ่งแวดลอมในการทำงาน ลูกจางควรปรับตัวใหทันตอเทคโนโลยีและสถานการณปจจุบัน  

   สนใจอบรมท้ังในหองเรียนและอบรมออนไลน  

   นายจางในอุตสาหกรรมการผลิตกลองกระดาษมีความประสงคจะขยายกิจการและตองการ

จางเพ่ิมในตำแหนงพนักงานขับรถบรรทุก 

   ไมสนใจท่ีจะจัดการอบรมในพนักงานลูกจาง 

   ตองการใหลูกจางมีคุณสมบัติตรงตามความตองการของสถานประกอบการ ขยัน  

อดทน  มีความคิดในเชิงบวกกับทางบริษัท และตั้งใจทำงาน 

   นายจางในอุตสาหกรรมการผลิตอีก 2 ราย ไมประสงคจะขยายกิจการ ไดแก นายจาง

ในอุตสาหกรรมการผลิตเฟอรนิเจอรและการผลิตพลาสติก 

   สนใจการอบรมแบบหองเรียน และการอบรมหองเรียนออนไลน ทักษะท่ีตองการ คือ

เทคโนโลยีการผลิต 

  7) นายจางในกลุมพาณิชยกรรมจำหนายสินคาอุปโภคบริโภค  

   ผูตอบแบบสัมภาษณ จำนวน 3 ราย 

   ผูท่ีตองการขยายกิจการ จำนวน 1 ราย  ผูท่ีไมตองการขยายกิจการ จำนวน 2 ราย 

   ผูท่ีตอบวาตองการขยายกิจการ ระบุวา ตองการจางงานเพ่ิมเติมในตำแหนง ดังนี้ 

   - พนักงานฝายขาย/การตลาด/พนักงานจัดเรียงสินคา 1 – 3 คนตอป  

   ผูแทนนายจาง จำนวน 3 ราย ระบุวาตองการใหอบรมออนไลน 1 ราย ตองการใหอบรม

ในหองอบรมออนไลน 2 ราย  
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   ความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะของลูกจาง 

   (1) การปรับตัวและการยอมรับเทคโนโลยีที ่ม ีบทบาทสำคัญตอการทำงานใน

ระหวางท่ีตองทำงานแบบออนไลน 

   (2) เทคโนโลยีในการติดตอสื่อสาร 

   (3) ดานการขายออนไลน 

   (4) การตลาดออนไลน 

   (5) ดานการใชภาษา 

   (6) ทักษะการใชเทคโนโลย ี

   ความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะแรงงานใหตรงตามความตองการของตลาดแรงงาน  

   (1) ดานการใชเทคโนโลยีใหทันกับสถานการณปจจุบันและการบริหารจัดการเพ่ือรับมือ

กับสถานการณโควิด-19 

   (2) การถายทอดสอนงาน 

   (3) การใชเทคโนโลยีตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับงานท่ีทำ 

   (4) การตื่นตัวในการทำงาน เรียนรูสิ่งเดิมท่ีมีอยู และฝกคิดพัฒนางานของตนเองไดเอง 

รูจักเทคโนโลยีและใชงานเทคโนโลยี สามารถทำงานไดหลากหลาย 

  8) นายจางในกลุมงานกอสรางและอสังหาริมทรัพย   

   ผูตอบแบบสอบถาม จำนวน 2 ราย เปนนายจางในงานกอสราง 1 คน นายจางในกิจการ

อสังหาริมทรัพย 1 คน 

   ในงานกอสรางนั้นแจงวามีการขยายงานโดยมีอัตราการจางเพิ่มปละ 5 คน ในตำแหนง

วิศวกรควบคุมโครงการ การตลาด และการขับรถและเครื่องจักรหนัก มีความตองการใหมีการพัฒนา

ทักษะ ตามมาตรฐานและความปลอดภัยตามหลักเกณฑของกรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

   สนใจท่ีจะจดัการฝกอบรมในรูปแบบหองเรียน สำหรับทักษะของแรงงานนั้นควรจะมี

การเรงรัดการพัฒนาดานอินเตอรเน็ตและมาตรฐานท่ีจำเปนในงานหรือธุรกิจท่ีทำอยู 

   นายจางในกิจการอสังหาริมทรัพย แจงวาไมมีการขยายธุรกิจที ่ดำเนินการอยู  สวน

ความสามารถของพนักงานลูกจางควรจะมีการพัฒนาเรื่องเทคโนโลยีท่ีใชงานในชวงทำงานท่ีบาน (Work 

From Home) เพ่ิมความสามารถในการนำเทคโนโลยีใหมไปใชในการปฏิบัติงานและปรับตัวไดตลอดเวลา 
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   9) นายจางในกลุมงานบริการและสถานพยาบาล 

   ผูตอบแบบสอบถาม จำนวน 3 ราย เปนนายจางในสถานพยาบาล 2 คน และ

สนามกอลฟ 1 คน  

   งานสถานพยาบาล ท้ัง 2 ราย ไมประสงคจะขยายกิจการ ลูกจางท่ีทำงานอยูมีความรู

ความสามารถในงานที่ทำอยางเหมาะสมกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากเทคโนโลยีและ

สถานการณแพรระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 หากมีการพัฒนาทักษะของพนักงานลูกจางแลวควรเนน

ทักษะการดูแลผูปวยและการดูแลผูปวยในภาวะวิกฤติ 

    สนใจฝกอบรมออนไลน 

    ควรพัฒนาทักษะดานเทคโนโลยีและการสื่อสารใหตรงกับความตองการของสถาน

ประกอบการ ความรูดานคอมพิวเตอร และวิชาการความรูใหม ๆ  

    งานบริการสนามกอลฟ ไมตองการขยายกิจการ 

    สนใจการฝกอบรมออนไลน 

    ลูกจางท่ีทำงานอยูยังขาดทัศนคติ  ศักยภาพและทักษะตาง ๆ  

 

 3.1.2  การอภิปรายผล (นายจาง) 

  กลุมอุตสาหกรรมยานยนตและช้ินสวนยานยนต (16 ราย) 

  ผูรับการสัมภาษณสวนใหญ (11 ราย) ไมตองการขยายกิจการหรือจางงานเพิ่ม แตผูรับ

การสัมภาษณ สวนนอย (5ราย) มีความตองการขยายกิจการ โดยตำแหนงที่ตองการจางเพิ ่มเปน

ตำแหนงระดับทักษะฝมือ เชน วิศวกร งานวิจัยและพัฒนา การเงินและบัญชี อยางไรก็ตาม มีบางรายท่ี

ตองการจางงานเพ่ิมในตำแหนงปฏิบัติการ และพนักงานฝายผลิต นอกจากนั้น ยังมีผูท่ีระบุวาตองการจาง

สายงานวิชาชีพในตำแหนงชางกลโรงงาน ชางกลึง และพนักงาน QC  

  สำหรับการจัดอบรมใหลูกจางนั้น สวนใหญตองการใหจัดอบรมออนไลน (อบรมไดทุกท่ี) 

รองลงมาเปนผูท่ีตองการจัดใหมีการอบรมในหองเรียน และมี 1 ราย ท่ีตองการใหอบรมผสมผสาน โดยจัด

ในหองอบรมออนไลนและอบรมออนไลน  

  ความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะของลูกจางนั้น สวนใหญเนนเรื ่องการอบรมงานใน

หนาที่ ตองการใหอบรมทั้งในดาน Hard Skill และ Soft Skill ตามความเห็นของผูรับการสัมภาณ คือ 

การอบรมงานในหนาท่ี แตก็มุงเนนจิตสำนึกในการพัฒนางาน และจิตสำนึกความปลอดภัย 

  สวนความตองการเก่ียวกับการพัฒนาทักษะแรงงานใหตรงกับความตองการของตลาดแรงงาน 

แบงออกเปน 3 ระดับ กลาวคือ  
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  ระดบังานในหนาท่ี เปนการอบรมเก่ียวกับงานในหนาท่ีท่ีสถานประกอบการตองการ เนนเรื่อง 

Hard  Skill  ทักษะดานชาง  เก่ียวกับการใชเครื่องมืออุปกรณในสถานประกอบการ  และในวิชาชีพท่ีใช

ในการทำงาน จิตสำนึกดานความปลอดภัย จิตสำนึกรักบริษัท จนถึงข้ันการออกแบบเทคโนโลยี 

  ระดับการยกระดับพัฒนาดาน Soft Skill ในสวนนี้ สถานประกอบการตองการความเชี่ยวชาญ

ดานการจัดการปญหาในเชิงซับซอนมากขึ้น การวิเคราะหโดยใชเทคโนโลยีการสื่อสาร เครื่องมือทาง

ดิจิตอล เพ่ือประยุกตใชในงานท่ีทำอยู ซ่ึงในเรื่องของการพัฒนาลูกจางพนักงานเดิมท่ีมีอาจจะไมเทากับ

การหาคนใหมท่ีมีคุณภาพ ความสามารถในดาน Soft Skill จึงเปนความจำเปน โดยเฉพาะอยางยิ ่งการ

ติดตอสื่อสารออนไลนในรูปแบบตาง ๆ เพื่อใหทันตอเหตุการณ นอกจากนั้น คือทักษะในการเขียน 

Coding เพ่ือพัฒนางานเดิม 

  ระดับกาวหนา เปนระดับสรางสรรคและนวัตกรรม ในระดับนี้อาจจะเปนบุคคลท่ีทำงาน

ไดหลากหลาย เชน ในตำแหนง Engineer Marketing ซึ่งเปนทั้งวิศวกรและบริหารจัดการงานดาน

การตลาดไดดวย 

  กลุมอุตสาหกรรมอาหารและการแปรรูปอาหาร (13 ราย) 

  ผูรับการสัมภาษณสวนใหญ (8 ราย) ตองการขยายกิจการ และสวนนอย (5 ราย) ไมตองการ

ขยายกิจการ 

  การขยายกิจการโดยรับลูกจางพนักงานเพิ่มขึ้นนั้นมีตำแหนงทั้งในระดับสายการผลิตทั่วไป 

การตลาด และพนักงานซอมบำรุง มีบางสวนตองการรับพนักงานฝายวิจัยและพัฒนาและพนักงาน

การตลาด  

  สำหรับการจัดอบรมใหแกลูกจางนั้น สวนใหญตองการใหฝกอบรมในหองอบรมออนไลน 

(5 ราย) ผูที่เห็นวาการอบรมในหองเรียนมีความเหมาะสม (4 ราย) มีจำนวนเทากับผูที่เห็นวาการอบรม

ออนไลนมีความเหมาะสม (4 ราย)  

  ความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะของลูกจางนั้น สวนใหญตองการใหอบรมงานในหนาท่ี 

ซึ่งประกอบดวย การประกอบอาหาร การควบคุมเครื่องมือเครื่องจักร สุขลักษณะพื้นฐาน มาตรฐาน GMP 

การบรรจุภัณฑ (Packing) และมีบางสวนตองการใหอบรมเรื่องการปรับตัวใหใชเทคโนโลยีสื่อสาร 

เพ่ิมความสามารถในดานการวิเคราะหขอมูล เพ่ิมพูนความรูความสามารถในการวิเคราะห และใชขอมูล

มาพัฒนางานในหนาท่ี ตลอดจนเพ่ิมทักษะดานภาษา   

  สวนความตองการเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะแรงงานใหตรงกับความตองการของตลาดแรงงาน 

แบงออกเปน 2 ระดับ คือ 

  ระดับงานในหนาท่ี การปฏิบัติงานในหนาท่ีควรจะมีความรูท้ังดาน Hard Skill ควบคูไปกับ 

Soft Skill เพื่อสรางสรรคและพัฒนาตนเองใหรูจักเทคโนโลยี และทำงานไดหลากหลาย เมื่อมีความรูแลว
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จะตองใชเทคโนโลยีดิจิตอลใหเปนประโยชน มีการบริหารเวลาและรูจักริเริ ่มสรางสรรค ตลอดจน

ขวนขวายหาความรูเรื่องใหม ๆ ท่ีเปนประโยชนตอการพัฒนางานในหนาท่ี  

  นักศึกษาท่ีจบใหมยังไมมีทักษะดานภาษาและไมมีจิตสำนึกของการทำงาน 

  ระดับกาวหนา สถานประกอบการบางแหงอยูระหวางการเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิต 

โดยการติดตั้งเครื่องจักรทดแทนแรงงาน จึงจำเปนตองคัดสรรพนักงานใหม และลดคนที่ทำงานอยูออก 

โดยพนักงานใหมจะตองทำงานควบคุมเครื่องจักร และอีกสวนหนึ่งตองเปนชางซอมบำรุง 

  นอกจากนั้น ในการประชาสัมพันธบางรายใชชองทางออนไลนและการใหบริการลูกคาเพ่ือ

เพิ่มมูลคาใหกับสินคา ดังนั้น นอกจากการผลิตสินคาแลว การใหบริการในรูปแบบอื่นก็มีความสำคัญ 

เปนท้ังการพาณิชย และเปนท้ังการประชาสัมพันธกิจการท่ีดำเนินการ 

  ความรูที่จำเปนตองใชในอนาคตนาจะเปนความรูเกี่ยวกับการทำงานกับหุนยนตในฝายผลิต 

และงานท่ีเก่ียวกับชางฝมือ 

  นอกจากนั้น มีผูท่ีแสดงความตองการบุคคลในตำแหนง Mechatronic Engineer ซ่ึงเปนการใช

ผูที่มีความรูดานวิศวกรรมอิเลคทรอนิกสเชิงประยุกต โดยนำวิศวกรเครื่องกล วิศวกรอิเลคทรอนิกส 

วิศวกรควบคุมอัตโนมัติ วิศวกรคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสื่อสาร เปนลักษณะการเรียนการสอนแบบ

ผสมผสาน เพื่อการผลิตสินคาคุณภาพภายใตระบบอัจฉริยะ (Intelligent System) ซ่ึงเปนกลไกท่ี

ทำงานและควบคุมและแกไขปญหาท่ีเกิดจากเครื่องจักรได 

  กลุมอุตสาหกรรมส่ิงทอและเครื่องประดับ (7 ราย) 

  ผูรับการสัมภาษณ สวนใหญไมตองการขยายกิจการ (6 ราย) สวนผูที ่ตองการขยาย

กิจการ (1 ราย) ระบุวาตองการลูกจางเพิ่มในตำแหนงชางตัดเย็บเสื้อผา 200 – 300 คน นอกจากนั้น

เปนชางเทคนิค ชางซอมจักรเย็บผา  

  สำหรับการจัดอบรมใหแกลูกจาง สวนใหญสนใจใหจัดอบรมออนไลน (4 ราย) รองลงมา

เปนผูท่ีตองการใหจัดการอบรมในหองเรียน (2 ราย) และอบรมในหองอบรมออนไลน (1 ราย)   

  ความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาลูกจาง สวนใหญเนนเรื่องการอบรมในงาน (On – The -

Job Training) ทักษะฝมือที่ใชในการทำงาน ตลอดจนการอบรมเรื่องเครื่องใชไฟฟาและอุปกรณ โดยเฉพาะ

เกี่ยวกับความรูความเขาใจเกี่ยวกับการใชเครื่องจักรเพื่อการผลิต ซึ่งเทากับวาองคกรมีการพัฒนา

บุคลากรอยางตอเนื่องภายในลักษณะงานเดิมและตอเนื่องไปจนถึงการนำเครื่องจักรเขามาทำงาน

รวมกับคน  

  นอกจากนั้น มีความเห็นเกี่ยวกับการเพิ่มพูนทักษะดานการบริหารจัดการ เพื่อยกระดับ

เปนหัวหนางานจนถึงผูบริหารระดับกลางและระดับสูง ความเห็นสวนนี้แสดงใหเห็นความสำคัญของการ

รักษาคนในองคกร โดยวิธีการเพิ่มพูนสมรรถภาพใหแกพนักงานหรือบุคคลที่มีความรูพื้นฐานในงานเดิม

หรือเปน “คนเกา” เพื่อใหมีความเจริญกาวหนาในสายอาชีพ ในสวนของการอบรมยกระดับนี้แสดงให
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เห็นความตอเนื่องของการใหความสำคัญกับวิชาชีพและกระบวนการบริหารงานบุคคลเพื่อเสริมทักษะ

เสริมใหแกคนในองคกร 

  สวนความตองการเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะแรงงานใหตรงกับความตองการของตลาดแรงงาน 

เนื่องจากเปนอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวของท้ังดานงานฝมือท่ีมีคนเปนผูควบคุมงาน ในสถานประกอบการบางแหง 

จึงใชเครื ่องจักรอัตโนมัติและใชคนคุมงานเพียงจำนวนนอย ดังนั ้น การพัฒนาทักษะแรงงานใน

อุตสาหกรรมนี้ จึงเนนการยกระดับเรื่องการบริหารจัดการ คนท่ีทำงานตองมีคุณสมบัติเหมาะสมกับงาน 

และตองทำงานกับเครื่องจักรท่ีจัดตั้งโปรแกรมทำงานโดยคอมพิวเตอรอยูแลว 

  ในกลุมอุตสาหกรรมนี้ เสนอความเห็นเก่ียวกับการบริการจัดหางานวาตองการใหจัดหาคน

ใหมากเพียงพอท่ีตองการ 

  กลุมอุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิกสและเครื่องใชไฟฟา (9 ราย) 

  ผูรับการสัมภาษณสวนใหญ (5 ราย) ไมขยายกิจการหรือเพ่ิมแรงงาน (ผูรับการสัมภาษณ

ที่เหลือ (4 ราย) ตองการขยายกิจการในตำแหนงระดับฝายผลิต และพนักงานรายวันจำนวนมากตอป 

นอกจากนั้นเปนระดับทักษะพิเศษ เชน ผูชวยวิศวกรและวิศวกร 

  สำหรับการอบรมนั้นในใจจะใหจดัอบรมท้ังแบบหองเรียน (1 ราย) และแบบออนไลน (5 ราย) 

แบบหองเรียนรวมกับอบรมออนไลน (1 ราย) แบบหองอบรมออนไลนรวมกับการฝกปฏิบัติ (1 ราย) 

และแบบหองอบรมออนไลนรวมกับหองเรียน (1 ราย)  

  ความสนใจในการพัฒนาลูกจาง เปนเรื่องระบบอัตโนมัติ และเทคโนโลยี และการพัฒนา

ในเรื่องของเทคโนโลยีการสื่อสาร แนวคิดการพัฒนาเปนการยกระดับความรูในดาน Hard Skill คือ

ความเชี่ยวชาญทางวิทยาศาสตร และการฝกปฏิบัติ  การใชหุนยนต การซอมแซมอุปกรณและเครื่องจักร 

คอมพิวเตอร ตลอดจนการผลิตอุปกรณดานโทรคมนาคม นอกจากนั้น ยังมีขอเสนอแนวทางการพัฒนาดาน

ภาษาอังกฤษดวย 

  ในสวนความตองการพัฒนาทักษะแรงงานใหเหมาะสมกับความตองการของตลาดนั้น 

ผูรับการสัมภาษณใหความสนใจกับดาน Hard Skill ซึ่งไดแกความรูดานหุนยนต เทคโนโลยีระบบอัตโนมัติ 

คอมพิวเตอร และโดยเฉพาะการนำทักษะความรูตาง ๆ ไปใชในการประกอบอาชีพใหสอดคลองกับการ

เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี  

  ขอเสนอการพัฒนาทักษะแรงงานในอุตสาหกรรมนี้ แสดงใหเห็นพื้นฐานของลูกจาง

พนักงานในอุตสาหกรรมดังกลาว ซึ่งทำงานกับอุปกรณและเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส และเปนลูกจางที่มี

ทักษะฝมือระดับสูงอยูแลว ดังนั้น จึงแสดงความเห็นวาพัฒนาทักษะลูกจางในอุตสาหกรรมประเภทนี้

เปนการยกระดับความรูท่ีเก่ียวของกับเทคโนโลยีและอยูในข้ันกาวหนา (Advanced Technology) โดยเนนท่ี
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การปรับตัวของลูกจาง หรืออีกนัยหนึ่งคือความสนใจตอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่เกี ่ยวกับ

ภาคอุตสาหกรรมของตนเอง 

  กลุมอุตสาหกรรมระบบขนสงและสถานท่ีจัดเก็บสินคา (โลจิสติกส) (10 ราย)  

  ผูรับการสัมภาษณ แบงเปนผูตองกการขยายกิจการ (5 ราย) เทากับผูที่ไมตองการขยาย

กิจการ (5 ราย) 

  ผูที่ตองการขยายกิจการนั้นระบุความตองการจางงานในตำแหนงพนักงานรับสงพัสดุ ปละ 

2,000 – 3,000 คน โดยระบุวาการเขาออกงานมีอัตราสูง  รองลงมาเปนตำแหนงพนักงานขับรถบรรทุก

ขนาดใหญ รถบรรทุกรถยนต และรถเทรเลอร นอกจากนั้น ในการขยายกิจการยังตองการพนักงาน

นำเขา - สงออก หรือในงานคลังสินคา  

  สำหรับการจัดอบรมใหลูกจางนั้น สวนใหญระบุเหตุผลวาตองการใหจัดหองอบรม

ออนไลน นอกจากนั้นมีผูท่ีระบุวาตองการใหจัดอบรมแบบหองเรียนผสมผสานกับการอบรมออนไลน 

  ความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะของลูกจาง แบงเปน 2 ระดับ คือ ระดับปฏิบัติงาน 

ควรจะมีการอบรมในความรูเฉพาะตำแหนง ภาษาอังกฤษ และทักษะการใชเทคโนโลยีพื้นฐาน เชน 

โทรศัพทสมารทโฟน ตลอดจนทักษะดานพิธีการศุลกากร ในระดับสูงขึ ้นเสนอแนะใหมีการอบรม

จิตสำนึกการบริการ จิตสำนึกความปลอดภัย ทั้งนี้ มีขอเสนอของงานในหนาที่ สวนในชวงหลังโควิด-19 

ควรจะพัฒนายกระดับในเรื่อง Next Normal Skill 

  ความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะแรงงานใหตรงตามความตองการของตลาดแรงงาน 

สามารถจำแนกได ดังนี้ 

  - การบริหารงานของกรมการจัดหางานในเรื่อง Smart Job Centre ควรจัดหาคนได

ตามจำนวนท่ีสถานประกอบการตองการ 

  - การพัฒนาฝมือแรงงาน ควรจัดฝกอบรมทั้งระบบออนไลน และยกระดับการพัฒนา

ทักษะ นอกเหนือจากการอบรมเฉพาะตำแหนงท่ีดำเนินการอยู โดยเนนการอบรมในภาพรวมของแตละ

อุตสาหกรรม แบงเปนอบรมในงานและอบรมในระดับที่กาวหนา เพื่อใหทันกับความเปลี่ยนแปลงทาง

เทคโนโลยี การพัฒนาตาง ๆ ตองมองภาพอนาคตของแตละอุตสาหกรรมและรองรับความตองการใน

อนาคต 

  - การอบรมทักษะฝม ือในอาช ีพ ควรจะตองสร างจ ิตสำนึกที ่จำเป นของแตละ

อุตสาหกรรม เพ่ือใหสามารถทำงานอยางมืออาชีพได การพัฒนาคนตองแบงกลุมคนออกเปนกลุมระดับ

เด็กใหม ผูฝกงาน กลุมระดับความกาวหนา กลุมคนรุนใหมและกลุมคนท่ีพัฒนาแทบไมไดเลย  

  - คนในตลาดแรงงานในอนาคต เปนคนท่ีมีความชำนาญหลากหลายในคนเดียว 
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  - การอบรมนอกเหนือจากงานในหนาที่แลว ควรจัดใหมีการยกระดับใน Next Normal 

Skill เนื่องจากอุตสาหกรรมหลายประเภทตองมีการเปลี่ยนแปลงทั้งกระบวนการผลิต การใชเทคโนโลยี

การสื่อสารและความเขาใจในการเปลี่ยนแปลงที่เครืองมือเครื่องจักร และตองใหคนไดรับการพัฒนาให

สามารถใชเทคโนโลยีใหยกระดับงานในหนาท่ี เชน การยกระดับการบริหารงานบุคคลเปนการบริหารทุน

มนุษยในองคกร ดังนั้น คนในองคกรก็ตองพยายามพัฒนาทักษะดานเทคโนโลยีเพ่ือใชชีวิตในโลกดิจิตอล

ไดอยางเต็มท่ี 

  กลุมอุตสาหกรรมการผลิต (5 ราย)  

  ผูรับการสัมภาษณสวนใหญ (3 ราย) ตองการขยายกิจการ โดยเนนอุตสาหกรรมผลิตโลหะ 

ตองการพนักงานในตำแหนง ผูบริหารระดับกลาง วิศวกร พนักงานการผลิต และหัวหนางานและผูจัดการ 

ผูรับการสัมภาษณจากอุตสาหกรรมการผลิตเสื้อผาสำเร็จรูป ตองการชางเย็บผาจำนวนมาก สวนผูรับ

การสัมภาษณจากอุตสาหกรรมผลิตกลองกระดาษตตองการลูกจางในตำแหนงพนักงานขับรถบรรทุก 

  ผูรับการสัมภาษณท้ัง 5 ราย ตองการใหจัดการอบรมออนไลน  

  ความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาลูกจางนั้น ผูรับการสัมภาษณ มีความเห็นวาควรจะรับ

ลูกจางที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ตองการ ขยัน อดทน และทัศนคติเชิงบวก สวนผูรับการสัมภาษณจาก

อุตสาหกรรมผลิตโลหะ สนใจท่ีจะพัฒนาทักษะดานเทคโนโลยี และ Soft Skill ใหแกลูกจาง 

  สำหรับการพัฒนาทักษะของลูกจางตามความตองการของตลาดแรงงาน คือ ลูกจางควรจะ

ปรับตัวใหทันตอเทคโลโลยีสมัยใหม และมีทัศนคติเชิงบวกตอสถานประกอบการ 

  กลุมพาณิชยกรรมจำหนายสินคาอุปโภคบริโภค (3 ราย)  

  ผูรับการสัมภาษณ จำนวน 1 ราย ไมตองการขยายกิจการ สวนอีก 2 ราย ตองการขยาย

กิจการโดยมีความตองการรับตำแหนงพนักงานจัดเรียงสินคา พนักงานฝายขาย และพนักงานกการตลาด  

  สำหรับความตองการในการจัดการอบรมนั้น 1 ราย ระบุวาตองการใหอบรมออนไลน 

สวนอีก 2 คน อบรมในหองอบรมออนไลน  

  ความเห็นในการพัฒนาทักษะของลูกจาง ความเห็นตรงกัน คือ การพัฒนาทักษะดานดิจิตอล 

และเทคโนโลยีการสื่อสาร 

  ความเห็นเก่ียวกับการพัฒนาทักษะแรงงานใหตรงตามความตองการของตลาดแรงงานนั้น

ก็ระบุความสำคัญของเทคโนโลยีและการบริหารจัดการเพื่อรับมือกับสถานการณโควิด-19 นอกจากนั้น 

เปนการเพ่ิมพูนทักษะดานการปรับตัวเองใหคิดและพัฒนางานในหนาท่ีอยางเหมาะสม 
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  กลุมงานกอสรางและอสังหาริมทรัพย (2 ราย) 

  ผูรับการสัมภาษณจากงานกอสราง มีความประสงคจะขยายกิจการโดยตองการรับพนักงาน

ในตำแหนงทักษะพิเศษ เชน วิศวกรฝายการตลาด และพนักงานขับรถและเครื่องจักรหนัก สวนผูรับการ

สัมภาษณจากกิจการอสังหาริมทรัพยไมมีการขยายกิจการ 

  ความเห็นตอการพัฒนาทักษะของลูกจาง สนใจใหจัดอบรมแบบหองเรียน และสนใจให

จัดหลักสูตรดานอินเตอรเน็ต สำหรับกลุมกิจการอสังหาริมทรัพยจำเปนตองใหลูกจางทำงานที่บาน 

(Work from Home) จึงสนใจท่ีจะจัดอบรมในเรื่องเทคโนโลยีในการปฏิบัติงานและการทำงานระยะไกล 

  กลุมงานบริการและสถานพยาบาล (3 ราย) 

  ท้ัง 3 รายไมประสงคจะขยายกิจการ  

  ดานงานบริการสนามกอลฟนั้นมีความเห็นวาลูกจางยังขาดทัศนคติศักยภาพและทักษะ

ในการทำงาน  

  งานสถานพยาบาลผูรับการสัมภาษณไมมีความประสงคจะขยายกิจการ สนใจการอบรม

ออนไลน ทั้งนี้ จากสถานการณโควิด – 19 และการพัฒนาทางเทคโนโลยีจึงมีความเห็นวาควรจะเพ่ิม

ทักษะในดานการดูแลผูปวย และการดูแลผูปวยในภาวะวิกฤติ นอกเหนือไปจากทักษะดานเทคโนโลยี

และเครื่องมือดิจิตอลท่ีใชในสถานประกอบการ 

 

3.2 การรวบรวมผลการศึกษา (ลูกจาง) 

 3.2.1 ผลการรวบรวมแบบสอบถาม (ลูกจาง) 

    คณะทำงานเพ่ือขับเคลื่อนการดำเนินโรงการศึกษาวิเคราะห เรื่อง การพัฒนาทักษะ

ฝมือแรงงาน (Reskill/Upskill/Newskill) ไดพิจารณาปรับปรุงแบบสอบถาม และมอบหมายให

สำนักงานประกันสังคมทอดแบบสอบถามใหผูประกันตนตามมาตรา 33 ในเขตพ้ืนท่ี  

- เขตพ้ืนท่ีในกรุงเทพ 12 เขต 

- ปร ิมณฑล 4 จ ังหว ัด ได แก จ ังหว ัดนครปฐม นนทบุร ี  ปท ุมธาน ี  และ

สมุทรปราการ 

- ภาคเหนือ 4 จังหวัด ไดแก จังหวัดเชียงใหม  นครสวรรค พิษณุโลก และลำพูน 

- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 จังหวัด ไดแก จังหวัดขอนแกน นครราชสีมา 

มหาสารคาม และอุดรธานี 

- ภาคใต 3 จังหวัด ไดแก จังหวัดนครศรีธรรมราช ปตตานี และสุราษฎรธานี 
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- ภาคตะวันออก 3 จังหวัด ไดแก จังหวัดจันทบุรี ชลบุรี และระยอง 

  นอกจากนี ้ มอบหมายใหกรมการจัดหางาน นำแบบสอบถามไวบนระบบออนไลน 

www.EMPUI.go.th ทั้งนี้ ใหทั้ง 2 หนวยงานดำเนินการ ระหวางวันที่ 7 พฤษภาคม – 11 มิถุนายน 

2564  

  สรุปผลการรวบรวม ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 ไดรับแบบสอบถามรวม 1,425 ชุด ผล

การรวบรวมขอมูลแบบสอบถามของลูกจาง มีรายละเอียด ดังนี้ 

   

  สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

   ตารางท่ี 1.1 จำแนกผูตอบแบบสอบถามตามเพศ   

เพศ จำนวน (คน) รอยละ 

ชาย 607 42.60 

หญิง 818 57.40 

รวม 1,425 100 

   จากตารางท่ี 1.1 ผูตอบแบบสอบถาม 1,425 คน สวนใหญ เปนเพศหญิง 818 คน 

(รอยละ 57.40) และเพศชาย 607 คน (รอยละ 42.60) 

 

   ตารางท่ี 1.2 จำแนกผูตอบแบบสอบถามตามกลุมอายุ 

กลุมอายุ จำนวน (คน) รอยละ 

15-25 ป 250 17.54% 

26-35 ป 549 38.53% 

36-45 ป 377 26.46% 

46-55 ป 171 12.00% 

56 ปข้ึนไป 8 0.56% 

ไมตอบ 70 4.91% 

รวม 1425 100.00% 

   จากตารางท่ี 1.2 แบงกลุมผูตอบแบบสอบถามออกเปน 5 กลุม และผูท่ีไมตอบขอนี้อีก 

1 กลุม ผูตอบแบบสอบถาม 549 คน (รอยละ 38.53) เปนผูท่ีมีอายุระหวาง 26-35 ป รองลงมา 377 คน 

(รอยละ 26.46) เปนผูท่ีมีอายุระหวาง 36-45 ป จำนวน 250 คน (รอยละ 17.54) เปนผูท่ีมีอายุระหวาง 

15-25 ป ผูตอบแบบสอบถาม จำนวน 171 คน (รอยละ 12.00) มีอายุระหวาง 46-55 ป และผูท่ีมีอายุ 

56 ปข้ึนไป มีจำนวน 8 คน (รอยละ 0.56) 
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   ตารางท่ี 1.3 จำแนกผูตอบแบบสอบถามตามสถานภาพการสมรส 

สถานภาพ จำนวน (คน) รอยละ 
โสด 830 58.25% 
หมาย/หยาราง/แยกกันอยู 77 5.40% 
สมรส 508 35.65% 
ไมตอบ 10 0.70% 
รวม 1425 100.00% 

   จากตารางท่ี 1.3 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ 830 คน (รอยละ 58.25) เปนโสด 

รองลงมาเปนผูท่ีสมรสแลว 508 คน (รอยละ 35.65) ผูตอบแบบสอบถาม 77 คน (รอยละ 5.40) เปน

หมาย/หยาราง/แยกกันอยู และมีผูท่ีไมตอบขอนี้ 10 คน (รอยละ 0.70) 

      

   ตารางท่ี 1.4 จำแนกผูตอบแบบสอบถามตามวุฒิการศึกษา 

ระดับการศึกษา จำนวน (คน) รอยละ 

ประถมศึกษาหรือต่ำกวา 156 10.95% 

มัธยมศึกษาตอนตนหรือเทียบเทา 257 18.04% 

มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.หรือเทียบเทา 329 23.09% 

อนุปริญญา/ปวส. 167 11.72% 

ปริญญาตรี 461 32.35% 

สูงกวาปริญญาตรี 41 2.88% 

ไมตอบ 14 0.98% 

รวม 1425 100.00% 

   จากตารางท่ี 1.4 ผูตอบแบบถอบถามสวนใหญ 461 คน (รอยละ 32.35) จบปรญิญา

ตรี รองลงมาเปนผูท่ีจบมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา 329 คน (รอยละ 23.09) รองลงมาเปนผูท่ี

จบมัธยมศึกษาตอนตนหรือเทียบเทา 257 คน (รอยละ 18.04) ผูท่ีจบการศึกษาระดับประถมศึกษาหรือ

ต่ำกวา 156 คน (รอยละ 10.95) สวนผูท่ีจบการศึกษาระดับอนุปริญญา 167 คน (รอยละ 11.72) ผูท่ีจบ

ปริญญาตรี 41 คน (รอยละ 2.88) และผูไมตอบคำถามนี้ 14 คน (รอยละ 0.98) 
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  สวนท่ี 2 ขอมูลสถานภาพการทำงาน ความรู ความสามารถ และทักษะฝมือท่ีเปนอยู

กอนมาข้ึนทะเบียนขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงาน 

   ตารางท่ี 2.1 ประเภทอุตสาหกรรม/ประเภทกิจการของสถานประกอบการ 

ประเภทอุตสาหกรรม จำนวน (คน) รอยละ 

อาหารและอาหารแปรรูป 173 18.48% 

อิเล็กทรอนิกสและไฟฟา 126 13.46% 

อุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวนยานยนต 116 12.39% 

อุตสาหกรรมขนสงและโลจิสติกส 107 11.43% 

สิ่งทอและเครื่องประดับ 39 4.17% 

อ ื ่นๆ  เช น อ ุตสาหกรรมการท องเท ี ่ยว การโรงแรม

หางสรรพสินคา สื่อโทรทัศน  เปนตน 

375 40.06% 

อุตสาหกรรมการทองเท่ียว การโรงแรม 50 5.34% 

หางสรรพสินคา/รานคา 48 5.13% 

สื่อโทรทัศน/สิ่งพิมพ 46 4.91% 

การกอสราง 42 4.49% 

สถานพยาบาล 33 3.53% 

ธนาคาร/ประกันภัย/การเงิน/บัญช ี 28 2.99% 

รักษาความปลอดภัย 19 2.03% 

หนวยงานภาครัฐ 18 1.92% 

สถานศึกษา/โรงเรียน 15 1.60% 

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร 12 1.28% 

อุตสาหกรรมโรงงาน 10 1.07% 

อุตสาหกรรมเหล็ก/โลหะ/เคมี 10 1.07% 

อุตสาหกรรมดานพลังงาน 9 0.96% 

โทรคมนาคม 9 0.96% 

ออกแบบ/ตกแตงภายใน 8 0.85% 

การทำความสะอาด 7 0.75% 

ผลิตเครื่องสำอาง 6 0.64% 

อสังหาริมทรัพย 5 0.53% 
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  รวม 23 กิจการ 936 คน  (65.68%) 

  ไมตอบ   489 คน  (34.32%) 

  รวม    1,425 คน  (100.00%) 

  จากตารางท่ี 2.1 ผูที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 1,425 คน จำแนกเปนผูที่ตอบหัวขอนี้ 

936 คน (รอยละ 65.68) และไมตอบ 489 คน (รอยละ 34.32) 

  ในจำนวนผู ที ่ตอบแบบสอบถาม 936 คน ทำงานในอุตสาหกรรมกิจการตาง ๆ 23 

ประเภท มีรายละเอียดดังนี้ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญทำงานในอุตสาหกรรมอาหารและการแปรรูป

อาหาร จำนวน 173 คน (รอยละ 18.48) รองลงมาเปนผูที่ทำงานในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสและ

เครื่องใชไฟฟา จำนวน 126 คน (รอยละ 13.46) รองลงมาเปนผูที่ทำงานในอุตสาหกรรมยานยนตและ

ชิ้นสวนยานยนต จำนวน 116 คน (รอยละ 12.39) รองลงมาเปนผูที่ทำงานในงานขนสงและสถานท่ี

จัดเก็บสินคา จำนวน 107 คน (รอยละ 11.43) ลำดับถัดไปเปนผูที่ทำงานในอุตสาหกรรมสิ่งทอและ

เครื่องประดับ จำนวน 39 คน (รอยละ 4.17) 

  ผูที่อยูในธุรกิจการทองเที่ยวและการโรงแรม จำนวน 50 คน (รอยละ 5.34) รองลงมา

เปนผูที่ทำงานในหางสรรพสินคา/รานคา จำนวน 48 คน (รอยละ 5.13) ผูที ่ทำงานในสื่อโทรทัศน/

สิ่งพิมพ มีจำนวน  46 คน (รอยละ 4.91) ผูที่ทำงานในงานกอสรางมีจำนวน 42 คน (รอยละ 4.49) ผูท่ี

ทำงานในสถานพยาบาล มีจำนวน 33 คน (รอยละ 3.53) ผูที่ทำงานในงานธนาคาร/ประกันภัย/บัญชี-

การเงิน มีจำนวน 28 คน (รอยละ 2.99) ผูที่ทำงานในงานรักษาความปลอดภัย มีจำนวน 19 คน (รอย

ละ 2.03) ผูที่ทำงานในหนวยงานภาครัฐ มีจำนวน 18 คน (รอยละ 1.92) ผูที่ทำงานในสถานศึกษา/

โรงเรียน มีจำนวน 15 คน (รอยละ 1.60) ผูที่ทำงานในงานที่เกี ่ยวของกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร มี

จำนวน 12 คน (รอยละ 1.28) ผูที่ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม มีจำนวน 10 คน (รอยละ 1.07) ผูท่ี

ทำงานในอุตสาหกรรมเหล็ก/โลหะ/เคมี มีจำนวน 10 คน (รอยละ 1.07) ผูท่ีทำงานในอุตสาหกรรมดาน

พลังงาน มีจำนวน 9 คน (รอยละ 0.96) ผูท่ีทำงานในงานโทรคมนาคม มีจำนวน 9 คน (รอยละ 0.96) ผู

ท่ีทำงานเก่ียวกับการออกแบบ/ตกแตงภายใน มีจำนวน 8 คน (รอยละ 0.85) ผูท่ีทำงานทำความสะอาด 

มีจำนวน 7 คน (รอยละ 0.75) ผูท่ีทำงานในงานผลิตเครื่องสำอาง มีจำนวน 6 คน (รอยละ 0.64) และผู

ท่ีทำงานในธุรกิจอสังหาริมทรัพย มีจำนวน 5 คน (รอยละ 0.53) 
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   ตารางท่ี 2.2 จำแนกผูตอบแบบสอบถามตามตำแหนงงานเดิม 

ตำแหนง จำนวน (คน) รอยละ 

พนักงานท่ัวไป 200 15.69% 

ผูจัดการราน/ผูจัดการสาขา 194 15.22% 

พนักงานธุรการ/เอกสาร/การเงิน 175 13.73% 

พนักงานขาย/การตลาด/ประชาสัมพันธ 156 12.24% 

พนักงานฝายผลิต/QC 110 8.63% 

ชางไฟฟา/ชองซอม/ชางควบคุม 104 8.16% 

พนักงานบริการ  78 0.00% 

พนักงานขับรถ 55 6.12% 

ผูประกอบอาหาร/ผูชงกาแฟ/งานครัว 40 4.31% 

พนักงานทำความสะอาด/แมบาน 39 0.00% 

พนักงานสงของ/อาหาร/พัสดุ 37 3.14% 

พนักงานรักษาความปลอดภัย 32 3.06% 

วิศวกร 17 2.90% 

ออกแบบ/สื่อโฆษณา 11 2.51% 

นักวิเคราะห 6 1.33% 

ท่ีปรึกษา 5 0.86% 

งานดานบุคลากร 5 0.47% 

เภสัชกร/ดานการแพทย 5 0.39% 

พนักงานดานเทคโนโลย ี 5 0.39% 

หนวยงานภาครัฐ 1 0.39% 

  รวมผูตอบขอนี้  1,275 คน  (89.47%) 

  ไมตอบ   150 คน  (10.63%) 

  รวม    1,425 คน  (100.00%) 

  จากตารางท่ี 2.2 จากผู ตอบแบบสอบถาม 1,425 คน ผู ตอบคำถามขอนี้ 1,275 คน 

(รอยละ 89.47) ไมตอบ 150 คน (รอยละ 10.63)  

  ในจำนวนผูตอบแบบสอบถาม 1,275  คน สวนใหญ มีตำแหนงเดิมเปนพนักงานทั่วไป 

จำนวน 200 คน (รอยละ 15.69) รองลงมา มีตำแหนงผูจัดการราน/ผูจัดการสาขา จำนวน 194 คน 

(รอยละ 15.22) มีตำแหนงพนักงานธุรการ/เอกสาร/การเงิน จำนวน 175 คน (รอยละ 13.73) มี
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ตำแหนงพนักงานขาย/การตลาด/ประชาสมัพันธ จำนวน 156 คน (รอยละ 12.24) มีตำแหนงพนักงาน

ฝายผลิต/QC จำนวน 110 คน (รอยละ 8.63) มีตำแหนงชางไฟฟา/ชองซอม/ชางควบคุม จำนวน 104 

คน (รอยละ 8.16) มีตำแหนงพนักงานบริการ จำนวน 78 คน (รอยละ 6.12) มีตำแหนงพนักงานขับรถ 

จำนวน 55 คน (รอยละ 4.13) มีตำแหนงผูประกอบอาหาร/ผูชงกาแฟ/งานครัว จำนวน  40 คน (รอย

ละ 3.14) มีตำแหนงพนักงานทำความสะอาด/แมบาน จำนวน 39 คน (รอยละ 3.06) มีตำแหนง

พนักงานสงของ/อาหาร/พัสดุ จำนวน 37 คน (รอยละ 2.90) มีตำแหนงพนักงานรักษาความปลอดภัย 

จำนวน 32 คน (รอยละ 2.51) มีตำแหนงวิศวกร จำนวน 17 คน (รอยละ 1.33) มีตำแหนงออกแบบสื่อ

โฆษณา จำนวน 11 คน (รอยละ 0.86) มีตำแหนงนักวิเคราะห จำนวน 6 คน (รอยละ 0.47) มีตำแหนง

ที่ปรึกษา จำนวน 5 คน (รอยละ 0.39) มีตำแหนงงานดานบุคลากร จำนวน 5 คน (รอยละ 0.39) มี

ตำแหนงเภสัชกร/ดานการแพทย จำนวน 5 คน (รอยละ 0.39) มีตำแหนงพนักงานดานเทคโนโลยี 

จำนวน 5 คน (รอยละ 0.39) มีตำแหนงในหนวยงานภาครัฐ จำนวน 1 คน (รอยละ 0.08) 

 

   ตารางท่ี 2.3 จำแนกผูตอบแบบสอบถามตามหนาท่ี/ลักษณะงานท่ีทำ 

หนาท่ี/ลักษณะงานท่ีทำ จำนวน (คน) รอยละ 

พนักงานฝายผลิต/QC 169 14.54% 

พนักงานขาย 163 14.03% 

งานธุรการ/เอกสาร/การเงิน 159 13.68% 

บริการ 99 8.52% 

ชางไฟฟา/ชองซอม/ชางควบคุม 70 6.02% 

ผูประกอบอาหาร/ผูชงกาแฟ/งานครัว 68 5.85% 

งานทำความสะอาด/แมบาน 55 4.73% 

สงของ/อาหาร/พัสด ุ 51 4.39% 

พนักงานขับรถ 49 4.22% 

พนักงานท่ัวไป 43 3.70% 

ผูดูแลราน/กิจการ 35 3.01% 

ออกแบบ/สื่อโฆษณา 30 2.58% 

ประสานงานท่ัวไป 28 2.41% 

รักษาความปลอดภัย 23 1.98% 

งานบริการทางการแพทย 20 1.72% 

ฝายบุคคล 19 1.64% 
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หนาท่ี/ลักษณะงานท่ีทำ จำนวน (คน) รอยละ 

นักวิเคราะห/วิจัย/วิศวกร 19 1.64% 

งานกอสราง 16 1.38% 

พนักงานดานคอมพิวเตอร 13 1.12% 

งานจัดซ้ือ/จัดจาง 11 0.95% 

งานควบคุมการผลิต 10 0.86% 

งานเลี้ยงสัตว 8 0.69% 

งานสวน 4 0.34% 

  รวมผูตอบขอนี้  1,162 คน  (81.54%) 

  ไมตอบ   263 คน  (18.46%) 

  รวม    1,425 คน  (100.00%) 

  จากตารางท่ี 2.3 จากผูตอบแบบสอบถาม 1,425 คน มีผูตอบแบบสอบถามขอนี้ 1,162 

คน (รอยละ 81.54) ไมตอบ 263 คน (รอยละ 18.46) ผูตอบแบบสอบถาม จำนวน 1,162 คน ตอบวามี

หนาท่ี/ลักษณะงานที่ทำ สวนใหญมีหนาที่ พนักงานฝายผลิต/QC จำนวน 169 คน  (รอยละ 14.54 

รองลงมามีหนาที่ พนักงานขาย จำนวน 163 คน  (รอยละ 13.03%) มีหนาที่งานธุรการ/เอกสาร/

การเงิน จำนวน 159 คน  (รอยละ 13.68)  มีหนาท่ีบริการ จำนวน 99 คน  (รอยละ 8.52) มีหนาท่ีชาง

ไฟฟา/ชองซอม/ชางควบคุม จำนวน 70 คน  (รอยละ 6.02) มีหนาท่ี ผูประกอบอาหาร/ผูชงกาแฟ/งาน

ครัว จำนวน 68 คน  (รอยละ 5.85)  มีหนาที่ งานทำความสะอาด/แมบาน จำนวน 55 คน  (รอยละ 

4.73)  มีหนาท่ีสงของ/อาหาร/พัสดุ จำนวน51 คน  (รอยละ 4.39)  มีหนาท่ีพนักงานขับรถ จำนวน 49 

คน (รอยละ 4.22) มีหนาท่ี พนักงานท่ัวไป จำนวน 43 คน  (รอยละ 3.70) มีหนาท่ี  ผ ู  ด ู แ ล ร  า น /

กิจการ จำนวน 35 คน  (รอยละ 3.01) มีหนาที่ออกแบบ/สื่อโฆษณ จำนวน 30 คน (รอยละ 2.58) มี

หนาที่ประสานงานทั่วไป จำนวน 28 คน (รอยละ 2.41) มีหนาที่ รักษาความปลอดภัย จำนวน 23 คน  

(รอยละ 1.98) มีหนาที่งานบริการทางการแพทย จำนวน 20 คน  (รอยละ 1.72) มีหนาที่ฝายบุคคล 

จำนวน 19 คน  (รอยละ 1.64) มีหนาท่ี นักวิเคราะห/วิจัย/วิศวกร จำนวน 9 คน (รอยละ 1.64) มีหนาท่ี 

งานกอสราง จำนวน 16 คน  (รอยละ 1.38) มีหนาท่ีพนักงานดานคอมพิวเตอรจำนวน 13 คน  (รอยละ

1.12) มีหนาท่ีงานจัดซ้ือ/จัดจาง จำนวน 11 คน (รอยละ 0.95) มีหนาท่ีงานควบคุมการผลิต จำนวน 10 

คน  (รอยละ 0.86) มีหนาท่ี งานเลี้ยงสัตว จำนวน 8 คน (รอยละ 0.69) และมีหนาท่ีงานสวน จำนวน 4 

คน  (รอยละ 0.34) 
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   ตารางท่ี 2.4 จำแนกผูตอบแบบสอบถามตามความสามารถพิเศษ 

ความสามารถพิเศษ จำนวน (คน) รอยละ 

คอมพิวเตอร/โปรแกรมคอมพิวเตอร 133 31.44% 

ขับรถยนต/รถบรรทุก 66 15.60% 

ชางไฟฟา/ชางซอม/ชางยนต 32 7.57% 

ภาษา 32 7.57% 

ขยัน อดทน พรอมเรียนรูสิ่งใหมๆ 31 7.33% 

ทำอาหาร 28 6.62% 

กีฬา 18 4.26% 

ดานการขาย 15 3.55% 

ดานดนตร ี 13 3.07% 

การสื่อสาร/เจรจาตอรอง 10 2.36% 

การสอน/การเปนวิทยากร 9 2.13% 

งานออกแบบ 8 1.89% 

บัญชี การเงิน 7 1.65% 

ศิลปะ 7 1.65% 

เกษตร 6 1.42% 

งานบริการ 5 1.18% 

ทำความสะอาด/แมบาน 3 0.71% 

  รวมผูตอบขอนี้   423 คน  (29.68%) 

  ไมมีความสามารถ/ไมตอบ 1,002 คน  (70.32%) 

  รวม     1,425 คน  (100.00%) 

  จากตารางท่ี 2.4 แสดงความสามารถพิเศษของผูตอบแบบสอบถาม ซึ่งในจำนวน 1,425 

คน ตอบขอนี้ จำนวน 423 คน (รอยละ 29.68) แลtไมตอบ จำนวน 1,002 คน (รอยละ 70.32)  

  ผูตอบแบบสอบถาม จำนวน 423 คน สวนใหญแลวตอบวา มีความสามารถพิเศษดาน

คอมพิวเตอร/โปรแกรมคอมพิวเตอร จำนวน 133 คน (รอยละ 31.44) ความสามารถขับรถยนต/

รถบรรทุก จำนวน 66 คน (รอยละ 15.60) ความสามารถชางไฟฟา/ชางซอม/ชางยนต จำนวน 32 คน 

(รอยละ 7.57) ความสามารถดานภาษา จำนวน 32 คน (รอยละ 7.57) ความสามารถดานความขยัน 

อดทน พรอมเรียนรูสิ่งใหมๆ จำนวน 31 คน (รอยละ 7.33) ความสามารถทำอาหาร จำนวน 28 คน 
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(รอยละ 6.62) ความสามารถกีฬา จำนวน 18 คน (รอยละ 4.26) ความสามารถดานการขาย จำนวน 15 

คน (รอยละ 3.55) ความสามารถดานดนตรี จำนวน 13 คน (รอยละ 3.07) ความสามารถการสื่อสาร/

เจรจาตอรอง จำนวน 10 คน (รอยละ 2.36) ความสามารถการสอน/การเปนวิทยากร จำนวน 9 คน 

(รอยละ 2.13) ความสามารถงานออกแบบ จำนวน 8 คน (รอยละ 1.89) ความสามารถบัญชี การเงิน 

จำนวน 7 คน (รอยละ 1.65) ความสามารถศิลปะ จำนวน 7 คน (รอยละ 1.65) ความสามารถเกษตร 

จำนวน 6 คน (รอยละ 1.42) ความสามารถงานบริการ จำนวน 5 คน (รอยละ 1.18) และความสามารถ

ทำความสะอาด/แมบาน จำนวน 3 คน (รอยละ 0.71) 

    

สวนท่ี 3 ความตองการประกอบอาชีพ ความตองการพัฒนา 

  ทักษะฝมือแรงงาน (Reskill/Upskill/Newskill) เพ่ือยกระดับการทำงานและพัฒนา

สูอาชีพใหม 

  ตารางที่ 3.1 จำแนกผูตอบแบบสอบถามตามความสามารถพิเศษ ประกอบอาชีพ

หลังข้ึนทะเบียนกรณีวางงาน 

ความตองการประกอบอาชีพ จำนวน (คน) รอยละ 

ตองการประกอบอาชีพอิสระ 805 58.29% 

ตองการทำงานในสถานประกอบการ 

เปนลูกจางเชนเดิม 

576 41.71% 

  รวมผูตอบขอนี้   1,381 คน  (29.68%) 

  ไมตอบ    44 คน   (3.09%) 

  รวม     1,425 คน  (100.00%) 

  จากตารางท่ี 3.1 ผูตอบแบบสอบถาม จำนวน 1,425 คน จำแนกเปนผูตอบขอนี้ จำนวน 

138 คน (รอยละ 96.91) ผูที่ไมตอบ จำนวน 44 คน (รอยละ 3.09) ในจำนวน 138 คน นั้น มีผูตอบ

แบบสอบถามสวนใหญ จำนวน  805 คน (รอยละ 58.30) ตอบวาตองการประกอบอาชีพอิสระ 

นอกจากนั้น จำนวน 576 คน (รอยละ 41.70) ตองการเปนลูกจางในสถานประกอบการเชนเดิม 
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  ตารางท่ี 3.2 จำแนกผูตอบแบบสอบถามตามประเภทของอาชีพอิสระท่ีตองการ 

อาชีพอิสระ จำนวน (คน) รอยละ 

เกษตรกร (Smart Farmer) 212 24.74% 

เจาของรานขายอาหาร/รานกาแฟ 212 24.74% 

ขายของออนไลน 195 22.75% 

พนักงานขับรถสงของเดลิเวอรี ่ 108 12.60% 

คาขาย 26 3.03% 

ออกแบบกราฟฟค 21 2.45% 

พนักงานท่ัวไป 19 2.22% 

ชาง/ไฟฟา/แอร/ซอม 16 1.87% 

ธุรกิจสวนตัว 15 1.75% 

โปรแกรมเมอร 13 1.52% 

นักดนตรี 7 0.82% 

งานธุรการ/การเงิน/บัญช ี 5 0.58% 

แมบาน/งานสวน 3 0.35% 

พยาบาล/ผูชวยแพทย 2 0.23% 

รับราชการทหาร 2 0.23% 

เลนหุน 1 0.12% 

  รวมผูตอบขอนี้  857 คน  (60.14%) 

  ไมตอบ   568 คน  (39.86%) 

  รวม    1,425 คน  (100.00%) 

  จากตารางท่ี 3.2 ผูตอบแบบสอบถามจำนวน 1,425  คน ที่ตอบคำถามในหัวขอของ

อาชีพอิสระที่ตองการมีจำนวน 857 คน (รอยละ 60.14) และไมตอบ จำนวน 568 คน (รอยละ 39.86) 

ผูท่ีตอบคำถามในการเลือกประเภทอาชีพอิสระ สวนใหญ จำนวน 212 คน (รอยละ 24.74) เลือกอาชีพ

เกษตรกร (SMART FARM) เทากับผูตอบแบบสอบถาม ที่เลือกอาชีพเจาของรานอาหาร/รับกาแฟ มี

จำนวน 212 คน (รอยละ 24.74) ผูท่ีเลือกอาชีพขายของออนไลน มีจำนวน 195 คน (รอยละ 22.75) ผู

ท่ีเลือกอาชีพพนักงานขับรถสงของเดลิเวอรี่ มีจำนวน 108 คน (รอยละ 12.60) ผูท่ีเลือกอาชีพคาขาย มี

จำนวน 26 คน (รอยละ 3.03) ผูที่เลือกอาชีพออกแบบกราฟฟค มีจำนวน 21 คน (รอยละ 2.45) ผูท่ี

เลือกอาชีพพนักงานทั่วไป มีจำนวน 19 คน (รอยละ 2.22) ผูที ่เลือกอาชีพชาง/ไฟฟา/แอร/ซอม มี

จำนวน 16 คน (รอยละ 1.87) ผูที่เลือกอาชีพธุรกิจสวนตัว มีจำนวน 15 คน (รอยละ 1.75) ผูที่เลือก
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อาชีพโปรแกรมเมอร มีจำนวน 13 คน (รอยละ 1.52) ผูที่เลือกอาชีพนักดนตรี มีจำนวน 7 คน (รอยละ 

0.82) ผูที่เลือกอาชีพงานธุรการ/การเงิน/บัญชี มีจำนวน 5 คน (รอยละ 0.58) ผูที่เลือกอาชีพแมบาน/

งานสวน มีจำนวน 3 คน (รอยละ 0.35) ผูที่เลือกอาชีพพยาบาล/ผูชวยแพทย มีจำนวน 2 คน (รอยละ 

0.23) เทากับผูที่เลือกอาชีพรับราชการทหาร มีจำนวน 2 คน (รอยละ 0.23) และผูที่เลือกอาชีพเลนหุน 

มีจำนวน 1 คน (รอยละ 0.12) 

   

 ตารางท่ี 3.3 จำแนกผูตอบแบบสอบถามตามความพรอมในการประกอบอาชีพอิสระ 

ความพรอมในการประกอบอาชีพอิสระ จำนวน (คน) รอยละ 

พรอม 729 77.14% 

ไมพรอม 216 22.86% 

  รวมผูตอบขอนี้  945 คน  (66.32%) 

  ไมตอบ   480 คน  (33.68%) 

  รวม    1,425 คน  (100.00%) 

  จากตารางท่ี 3.3 ความพรอมในการประกอบอาชีพอิสระ ผูตอบแบบสอบถาม 1,425 คน 

มีผูท่ีตอบขอนี้ จำนวน 945 คน (รอยละ 66.32) ไมตอบ จำนวน 480 คน (รอยละ 33.68) 

  ผูตอบแบบสอบถามขอนี้สวนใหญตอบวา พรอม จำนวน 729 คน (รอยละ 77.14)  

และผูท่ีตอบวา ไมพรอม จำนวน 216  คน (รอยละ 22.86) 

 

 ตารางท่ี 3.4 จำแนกผูท่ีตองการประกอบอาชีพอิสระตามความตองการเพ่ิมทักษะฝมือ 

ความตองการรับการฝกอบรม/สนับสนุน จำนวน (คน) รอยละ 

ไมตองการ 453 48.45% 

ตองการฝกทักษะเพ่ิมเติม 228 24.39% 

ตองการฝกอาชีพทักษะเพ่ิมเติมและรับการสนับสนุนเพ่ิมเติม 154 16.47% 

ตองการรับการสนับสนุนเพ่ิมเติม 100 10.69% 

  รวมผูตอบขอนี้  935 คน  (65.61%) 

  ไมตอบ   490 คน  (34.39%) 

  รวม    1,425 คน  (100.00%) 
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  จากตารางท่ี 3.4 ผูที่ตองการประกอบอาชีพอิสระตองการเพิ่มทักษะฝมือหรือไม มีผูท่ี

ตอบคำถามขอนี้ 935 คน (รอยละ 65.61) ไมตอบ 490 คน (รอยละ 34.39) ผูท่ีตอบคำถามขอนี้ จำแนก 

ไดดังนี้ 

   (1)  ตองการฝกทักษะเพ่ิมเติม จำนวน 228 คน (รอยละ 24.39) 

   (2) ตองการฝกอาชีพทักษะเพิ่มเติมและรับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากภาครัฐ จำนวน 

154 คน (รอยละ 16.47) 

   (3) ตองการรับการสนับสนุนจากภาครัฐ จำนวน 100 คน (รอยละ 10.69) 

   (4) ผูท่ีไมตองการฝกทักษะ จำนวน 453 คน (รอยละ 48.45) 

 

 ตารางท่ี 3.5 จำแนกผูตอบแบบสอบถามตามความตองการ กรณีตองการกลับไปเปนลูกจาง

เชนเดิมในสถานประกอบการ 

ความตองการกลับไปทำงานเปนลูกจาง 

ในสถานประกอบการเดิม/ใหม 

จำนวน (คน) รอยละ 

สถานประกอบการเดิม และตองการพัฒนาทักษะ 456 58.02 

สถานประกอบการใหม และลักษณะงานใหม 330 41.98 

  รวมผูตอบขอนี้  786 คน  (55.16%) 

  ไมตอบ   639 คน  (44.84%) 

  รวม    1,425 คน  (100.00%) 

  จากตารางท่ี 3.5 ผู ตอบแบบสอบถามที่ตอบวาตองการกลับไปเปนลูกจางเชนเดิม 

ตองการทำงานในลักษณะฝกจากผูตอบแบบสอบถาม 1,425 คน มีผูที่ตอบแบบสอบถาม จำนวน 786 

คน (รอยละ 55.16) และไมตอบ 639 คน (รอยละ 44.84) 

   (1) ผูท่ีตองการกลับไปทำงานในสถานประกอบการเดิม และตองการพัฒนาทักษะ  

มีจำนวน 456 คน (รอยละ 58.02) 

   (2) ผูท่ีตองการไปทำงานในสถานประกอบการใหมและลักษณะใหม จำนวน 330 คน 

(รอยละ 41.98) 
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 ตารางท่ี  3.6 จำแนกผูตองการลักษณะตำแหนงเดิม และมีความตองการทักษะเพ่ิมเติม 

ทักษะท่ีตองการเพ่ิมเติม จำนวน (คน) รอยละ 

ทักษะดานการบริหาร/ธุรกิจ/การตลาด 41 13.10% 

ทักษะในการพัฒนาตนเอง 40 12.78% 

ทักษะดานภาษา 31 9.90% 

ทักษะดานการขายสินคา/ออนไลน 31 9.90% 

ทักษะดานคอมพิวเตอร/โปรแกรม 29 9.27% 

การควบคุมยานพาหนะ 24 7.67% 

ทักษะดานงานชาง 22 7.03% 

ทักษะดานการทำอาหาร 17 5.43% 

ทักษะวิชาชีพเฉพาะ 14 4.47% 

ทักษะดานเทคโนโลยี/อิเล็กทรอนิกส 10 3.19% 

ทักษะดานการผลิต/การควบคุมอุปกรณ 9 2.88% 

ทักษะดานการใหบริการ 6 1.92% 

การบริหารสำนักงาน 5 1.60% 

ทักษะดานงานเอกสาร/ธุรการ 4 1.28% 

ทักษะดานเกษตรกร 2 0.64% 

การตัดเย็บเสื้อผา 2 0.64% 

การประกันภัยและการซ้ือขายหุน 2 0.64% 

การออกแบบ 1 0.32% 

ไมตองการฝกทักษะ 23 7.35% 

  รวมผูตอบขอนี้  313 คน  (21.96%) 

  ไมตอบ   1,112 คน  (78.04%) 

  รวม    1,425 คน  (100.00%) 

    

  จากตารางที ่ 3.6 ผู ตอบแบบสอบถามตองการทำงานในลักษณะตำแหนงเดิมและ

ตองการพัฒนาทักษะใดบาง มีผูไมตอบแบบสอบถามขอนี้เปนสวนใหญ จำนวน  1,112 คน (รอยละ 

78.04) ผูที่ตอบขอนี้มีจำนวน 313 คน (รอยละ 21.96) สวนใหญแลวตองการทักษะดานการบริหาร/

ธุรกิจ/การตลาด จำนวน 41 คน (รอยละ 13.10) รองลงมา เปนดานภาษากับการขายสินคาออนไลน

เทากัน จำนวน 31 คน (รอยละ 9.90) 
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 ตารางท่ี 3.7 จำแนกผูตอบแบบสอบถามตามความตองการทำงานในหนาท่ีหรือลักษณะงานใหม 

หนาท่ี/ลักษณะงานใหม จำนวน (คน) รอยละ 

ธุรการ งานประสาน 30 11.07% 

งานผลิต/คลังสินคา/งานโรงงาน 30 11.07% 

พนักงานท่ัวไป 29 10.70% 

งานบริการ 20 7.38% 

คาขาย 19 7.01% 

การบริหารธุรกิจ การตลาด 17 6.27% 

เจาของรานขายอาหาร/รานกาแฟ 12 4.43% 

บัญชี/การเงิน 11 4.06% 

เกษตรกร (Smart Farmer) 10 3.69% 

ชาง/ไฟฟา/แอร/ซอม 10 3.69% 

โปรแกรมคอมพิวเตอร 9 3.32% 

ขายของออนไลน 8 2.95% 

งานราชการ 8 2.95% 

พนักงานขาย 8 2.95% 

ไมตองการงานใหม 8 2.95% 

การใชภาษาและการสื่อสาร 7 2.58% 

ออกแบบกราฟฟค 6 2.21% 

พนักงานขับรถ 6 2.21% 

พนักงานขับรถเดลิเวอรี ่ 5 1.85% 

เจาของกิจการ 5 1.85% 

งานดานการรักษาความปลอดภัย 4 1.48% 

วิศวกร 3 1.11% 

ขนสง/โลจิสติกส 3 1.11% 

ธุรกิจสวนตัว 2 0.74% 

แมบาน 1 0.37% 

  รวมผูตอบขอนี้  271 คน  (19.02%) 

  ไมตอบ   1,154 คน  (80.98%) 

  รวม    1,425 คน  (100.00%) 
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  จากตารางท่ี 3.7 ผูตอบแบบสอบถามที่ตองการทำงานในตำแหนงใหม มีความตองการ

ทำงานในดานใดบาง ผูตอบคำถามขอนี้ จำนวน 1,425 คน สวนใหญไมตอบคำถามนี้ จำนวน 1,154 คน 

(รอยละ 80.98) และตอบคำถามขอนี้ จำนวน 271 คน (รอยละ 19.02)  

  สวนใหญตอบวาตองการทำงานดานงานธุรการ/ประสานงาน จำนวน 30 คน (รอยละ 

11.07) เทากับงานผลิต/คลังสินคา/งานโรงงาน รองลงมาเปนพนักงานทั่วไป จำนวน 29 คน (รอยละ 

10.70) 

 ตารางท่ี 3.8 จำแนกผูตอบแบบสอบถามตามทักษะที่ตองการพัฒนาเพิ่ม กรณีที่ทำงาน 

ในตำแหนงใหม 

ทักษะใหม จำนวน (คน) รอยละ 

ทักษะในการพัฒนาตนเอง 41 21.93% 

ทักษะดานคอมพิวเตอร/โปรแกรม 24 12.83% 

ทักษะดานการบริหาร/ธุรกิจ/การตลาด 23 12.30% 

ทักษะดานภาษา 21 11.23% 

ทักษะดานการใหบริการ 11 5.88% 

ทักษะดานการผลิต/การควบคุมอุปกรณ 10 5.35% 

ทักษะดานการทำอาหาร 9 4.81% 

ทักษะดานงานชาง 9 4.81% 

ทักษะดานงานเอกสาร/ธุรการ 9 4.81% 

การควบคุมพาหนะ 8 4.28% 

ทักษะดานการขายสินคา/ออนไลน 6 3.21% 

ทักษะดานเกษตรกร 4 2.14% 

ทักษะดานเทคโนโลยี/อิเล็กทรอนิกส 4 2.14% 

การบริหารสำนักงาน 3 1.60% 

ทักษะวิชาชีพเฉพาะ 2 1.07% 

การตัดเย็บเสื้อผา 2 1.07% 

การออกแบบ 1 0.53% 

  รวมผูตอบขอนี้  187 คน  (13.12%) 

  ไมตอบ   1,238 คน  (86.88%) 

  รวม    1,425 คน  (100.00%) 
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  จากตารางท่ี 3.8 ผูตอบแบบสอบถามท่ีตองการทำงานในหนาท่ีใหม ตองการเพ่ิมทักษะ

ดานใดบาง 

  ผูตอบแบบสอบถาม จำนวน 1,425 คน สวนใหญ ไมตอบคำถามนี้ มีจำนวน 1,238 คน 

(รอยละ 86.88) สวนผูท่ีตอบคำถามนี้ มีจำนวน 187 คน (รอยละ 13.12) สวนใหญแลวตองการพัฒนา

ทักษะการพัฒนาตนเอง จำนวน 41 คน (รอยละ 21.93) รองลงมาเปนดานคอมพิวเตอร/โปรแกรม 

จำนวน 24 คน (รอยละ 12.83) 

  

 ตารางท่ี 3.9 จำแนกผูตอบแบบสอบถามตามรูปแบบการพัฒนาทักษะ 

รูปแบบการพัฒนาทักษะ จำนวน (คน) รอยละ 

หองอบรมออนไลน (ตามเวลาท่ีหลักสูตรระบุ) 240 21.18% 

อบรมในหองเรียน (Classroom) 188 16.59% 

อบรมออนไลน (ทุกท่ี ทุกเวลา) 705 62.22% 

  รวมผูตอบขอนี้  1,133 คน  (79.51%) 

  ไมตอบ   292 คน  (20.49%) 

  รวม    1,425 คน  (100.00%) 

  จากตารางท่ี 3.9 รูปแบบของการพัฒนาทักษะ ผูตอบแบบสอบถาม จำนวน 1,425 คน  

มีผูตอบคำถามนี้ จำนวน 1,133 คน (รอยละ 79.51) และไมตอบ จำนวน 292 คน (รอยละ 20.49) 

  สวนใหญแลวตองการพัฒนาทักษะในรูปแบบออนไลน จำนวน 705 คน (รอยละ 62.23) 

รองลงมาเปน อบรมในหองเรียนออนไลน จำนวน 240 คน (รอยละ 21.18) และอบรมในหองเรียน 

จำนวน 188 คน (รอยละ 16.59) 

 

 3.2.2 การอภิปรายผล (ลูกจาง) 

  เนื่องจากขอจำกัดในเรื่องของการทอดแบบสอบถาม ทำใหไมสามารถวิเคราะหเปนราย

กลุมหรือความตองการของกลุมอุตสาหกรรมไดอยางเที่ยงตรง จึงใชการวิเคราะหรายขอ ทั้งนี้ บางขอ

คำถามไมไดรับคำตอบในปริมาณที่เหมาะสม ในการวิเคราะหผลออกแบบสอบถาม จึงใชคารอยละและ

วัดคาคะแนนสูงสุดของแตละขอคำถาม เพื ่อใหไดคำตอบที่พออนุมาน นำไปวิเคราะหเพื ่อจัดทำ

ขอเสนอแนะแกกระทรวงแรงงานได ดังนี้ 

    (1) อายุของผูตอบแบบสอบถาม ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญอยูระหวางชวงอายุ 

26-35 ป (549 คน) ซึ่งเปนชวงอายุของเจนเนอเรชั่นวาย (Gen Y) เมื่อรวมกับผูที่มีชวงอายุ 15-25 ป 
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(250 คน) ซ่ึงเปนคนในเจนเนอรข่ันซี (Gen Z) เปนกลุมคนท่ีรวมกันแลวมีจำนวนมากท่ีสุด และเปนกลุม

คนรุนใหมรวม 799 คน มีความคุนเคยกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ไมชอบการถูกผูกมัด ไมชอบ

กฎเกณฑ มีอิสระ คนท้ัง 2 รุนนี้ มีความพรอมท่ีจะไดรับขอมูลหรือความรูใหมๆ และไมยึดติดกับองคกร 

ขณะเดียวกันมีคนกลุมเจเนอเรชั่นเอ็กซ (Gen X) อายุ 36-45 ป จำนวน 377 คน ซึ่งชอบชีวิตเรียบงาย

ที่ไมมีการเปลี่ยนแปลง ยึดมั่นกับองคกร เมื่อรวมกับคนในกลุมอายุ 46 ป ขึ้นไปจนถึงและผูที่มีอายุ

มากกวา 56 ป อีก 179 คน 2 กลุมนี้จึงมีจำนวน 556 คน รวมกันแลวเปนอันดับสองรองจากกลุมแรก  

คนกลุมนี้มักจะมีปญหากับการยอมรับเทคโนโลยีสมัยใหม อาจจะถูกเลิกจาง ออกจากงาน เนื่องมาจากการ

เปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตโดยการนำเทคโนโลยีมาทำงานรวมกับคน 

 เมื่อพิจารณาคนทั้ง 2 กลุมใหญนี้ แมจะไมอาจคาดไดวาการถูกเลิกจาง ออกจาก

งานของท้ัง 2 กลุม เกิดจากสาเหตุของการเลิกจางเนื่องจากอายุ หรือเลิกจางเนื่องจากการนำเทคโนโลยี

มาทดแทนกำลังแรงงาน หรือเปนการเลิกจางจากความไมเหมาะสมของลูกจาง หรือการลดกำลังผลิต 

แลวแตกรณี  แตในเรื่องอายุ สามารถทำใหคาดการณวิธีการในการยกระดับ พัฒนาทักษะของคนทั้ง 2 

กลุม ตลอดจนการวางแผนการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมในอนาคตได 

 ตารางท่ี 3.10 การวิเคราะหอายุกับประเภทอุตสาหกรรม  

อุตสาหกรรม/ อายุ 15-25 ป 26-35 ป 36-45 ป 46-55 ป 56 ปข้ึนไป รวม 

อุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวนยานยนต 19 45 30 7  101 

อุตสาหกรรมดานพลังงาน 1 5  2  8 

อุตสาหกรรมขนสงและโลจิสติกส 15 45 25 17 1 103 

อุตสาหกรรมการทองเท่ียว การโรงแรม 2 19 16 11  48 

อุตสาหกรรมโรงงาน 2 2 4 2  10 

อุตสาหกรรมเหล็ก/โลหะ/เคมี 2 4 4   10 

อิเล็กทรอนิกสและไฟฟา 29 52 36 7  124 

อาหารและอาหารแปรรูป 38 69 48 11  166 

ออกแบบ/ตกแตงภายใน  3 2 3  8 

อสังหาริมทรัพย 1 1 3   5 

หางสรรพสินคา/รานคา 14 16 7 7  44 

หนวยงานภาครัฐ 4 8 4 2  18 

สื่อโทรทัศน/สิ่งพิมพ 5 16 15 9  45 

สิ่งทอและเครื่องประดับ 7 12 9 3  31 
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อุตสาหกรรม/ อายุ 15-25 ป 26-35 ป 36-45 ป 46-55 ป 56 ปข้ึนไป รวม 

สถานศึกษา/โรงเรียน 3 5 5 2  15 

สถานพยาบาล 12 13 7 1  33 

รักษาความปลอดภัย 3 3 6 5 2 19 

ผลิตเครื่องสำอาง  4  2  6 

ธนาคาร/ประกันภัย/การเงิน/บัญช ี 4 13 9 2  28 

การทำความสะอาด 1 1 1 2 1 6 

การกอสราง 2 19 14 4 1 40 

โทรคมนาคม 2 5 1 1  9 

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร  7 5   12 

รวม 166 367 251 100 5 889 

ตามตารางท่ี 3.10 เม่ือเปรียบเทียบอายุกับกลุมอุตสาหกรรม พบวา  

อุตสาหกรรมอาหารและอาหารแปรรูป (166 คน) มีคนในชวงอายุ ดังนี้  

     ชวงอายุ 15-25 ป  จำนวน  38  คน 

     ชวงอายุ 26-35 ป  จำนวน  69  คน 

     ชวงอายุ 36-45 ป  จำนวน  48  คน 

     ชวงอายุ 46-55 ป  จำนวน  11  คน 

     ชวงอายุ 56 ป-ข้ึนไป จำนวน   -  คน 

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสและไฟฟา (124 คน) มีคนในชวงอายุ ดังนี้  

     ชวงอายุ 15-25 ป  จำนวน  29  คน 

     ชวงอายุ 26-35 ป  จำนวน  52  คน 

     ชวงอายุ 36-45 ป  จำนวน  36  คน 

     ชวงอายุ 46-55 ป  จำนวน  7  คน 

     ชวงอายุ 56 ป-ข้ึนไป จำนวน  -  คน 

อุตสาหกรรมขนสงและโลจิสติกส (103 คน) มีคนในชวงอายุ ดังนี้  

     ชวงอายุ 15-25 ป  จำนวน  15  คน 

     ชวงอายุ 26-35 ป  จำนวน  45  คน 

     ชวงอายุ 36-45 ป  จำนวน  25  คน 

     ชวงอายุ 46-55 ป  จำนวน  17  คน 

     ชวงอายุ 56 ป-ข้ึนไป จำนวน   1  คน 
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อุตสาหกรรมยานยนตและช้ินสวนยานยนต (101 คน) มีคนในชวงอายุ ดังนี้  

     ชวงอายุ 15-25 ป  จำนวน  19  คน 

     ชวงอายุ 26-35 ป  จำนวน  45  คน 

     ชวงอายุ 36-45 ป  จำนวน  30  คน 

     ชวงอายุ 46-55 ป  จำนวน  7  คน 

     ชวงอายุ 56 ป-ข้ึนไป จำนวน  -  คน 

อุตสาหกรรมส่ิงทอและเครื่องประดับ (31 คน) มีคนในชวงอายุ ดังนี้  

     ชวงอายุ 15-25 ป  จำนวน  7  คน 

     ชวงอายุ 26-35 ป  จำนวน  12  คน 

     ชวงอายุ 36-45 ป  จำนวน  9  คน 

     ชวงอายุ 46-55 ป  จำนวน  3  คน 

     ชวงอายุ 56 ป-ข้ึนไป จำนวน  -  คน 

   ผูตอบแบบสอบถามที่กระจายอยูใน 5 อุตสาหกรรมนี้ สวนใหญทุกอุตสาหกรรม 

พบวา ผูท่ีมีชวงอายุ 26-35 ป มีจำนวนมากท่ีสุดในแตละอุตสาหกรรม 

 ตารางท่ี 3.11 การวิเคราะหระดับการศึกษากับอายุของผูตอบแบบสอบถาม 

ระดับการศึกษา/ อายุ 15-25 ป 26-35 ป 36-45 ป 46-55 ป 56 ปข้ึนไป ไมตอบ รวม 

  ประถมศึกษาหรือต่ำกวา 14 34 44 58 2 4 156 

  ปริญญาตร ี 78 226 101 40 2 14 461 

  มัธยมศึกษาตอนตนหรือเทียบเทา 47 92 79 15 2 22 257 

  มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.หรือ  

  เทียบเทา 

71 117 89 38 1 13 329 

  สูงกวาปริญญาตรี 2 11 19 9 - - 41 

  อนุปริญญา/ปวส. 36 65 43 9 1 13 167 

  ไมตอบ 2 4 2 2 - 4 14 

รวม 250 549 377 171 8 70 1,425 

 เมื่อพิจารณาโดยรวมแลว มีผู ตอบแบบสอบถามในหัวขอวุฒิการศึกษากับอายุ รวม 

1,345 คน พบวา สวนใหญเปนผูท่ีจบการศึกษาปริญญาตรี 461 คน รองลงมาเปนมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 

หรือเทียบเทา 329 คน รองลงมาเปนมัธยมศึกษาตอนตน 257 คน ผูที่จบปริญญาตรีสวนใหญแลวมีอายุ 26-

35 ป (226 คน) เชนเดียวกับผูท่ีจบมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. หรือเทียบเทาสวนใหญมีอายุ 26-35 ป (117 

คน) ผูที่จบประถมศึกษาหรือต่ำกวา พบวา มีทุกชวงอายุ คือ 15-25 ป (14 คน) อายุ 26-35 ป (34 คน) อายุ 
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36-45 ป (44 คน) อายุ 46-55ป (158 คน) และ 56 ปขึ้นไป 2 คน นอกจากนี้ พบวา ผูที่จบการศึกษาระดับ

อนุปริญญาหรือปวส. 154 คน มีจำนวนคนในทุกชวงอายุเชนกัน คือ อายุ 15-25 ป (36 คน) อายุ 26-35 ป 

(65 ป) อายุ 36-45 ป (43 คน) อายุ 46-55 ป (3 คน) และอายุ 56 ปข้ึนไป  

 ตารางท่ี 3.12 การวิเคราะหอุตสาหกรรมกับความตองการประกอบอาชีพ และ

การพัฒนาทักษะ 

อุตสาหกรรม x ควมตองการประกอบ

อาชีพเพ่ิมเติม 

ทำงานในตำแหนงหนาท่ีเดิมและ

ตองการพัฒนาทักษะเพ่ิมเติม 

ทำงานในตำแหนงหนาท่ี

ใหม/ลักษณะงานใหม 

รวม 

อุตสาหกรรมยานยนตและชิน้สวนยานยนต 36 17 53 

อุตสาหกรรมดานพลังงาน 1 3 4 

อุตสาหกรรมขนสงและโลจิสติกส 29 31 60 

อุตสาหกรรมการทองเท่ียว การโรงแรม 24 12 36 

อุตสาหกรรมโรงงาน 5 1 6 

อุตสาหกรรมเหล็ก/โลหะ/เคมี 3 4 7 

อิเล็กทรอนิกสและไฟฟา 42 40 82 

อาหารและอาหารแปรรูป 60 39 99 

ออกแบบ/ตกแตงภายใน 5  5 

อสังหาริมทรัพย 5  5 

หางสรรพสินคา/รานคา 14 19 33 

หนวยงานภาครัฐ 4 2 6 

สื่อโทรทัศน/สิ่งพิมพ 20 6 26 

สิ่งทอและเครื่องประดับ 13 5 18 

สถานศึกษา/โรงเรียน 4 7 11 

สถานพยาบาล 12 6 18 

รักษาความปลอดภัย 6 5 11 

ผลิตเครื่องสำอาง 3 2 5 

ธนาคาร/ประกันภัย/การเงิน/บัญช ี 10 10 20 

การทำความสะอาด 2 2 4 

การกอสราง 8 8 16 

โทรคมนาคม 2 2 4 

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร 7 5 12 

รวม 315 226 541 
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 ตามตารางท่ี 3.12 เม่ือวิเคราะหกลุมอุตสาหกรรมกับความตองการประกอบอาชีพ 

และการพัฒนาทักษะ พบวา 

    อุตสาหกรรมอาหารและอาหารแปรรูป มีผูตอบคำถามนี้ 99 คน เปนความตองการ

ทำงานลักษณะเดิมและตองการพัฒนาทักษะเพ่ิมเติม มีจำนวน 60 คน เปนผูท่ีตองการทำงานในลักษณะ

งานใหมและตองการพัฒนาทักษะเพ่ิมเติม มีจำนวน 39 คน 

    อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสและไฟฟา มีผูตอบคำถามนี้ 82 คน เปนความตองการ

ทำงานลักษณะเดิมและตองการพัฒนาทักษะเพ่ิมเติม มีจำนวน 42 คน เปนผูท่ีตองการทำงานในลักษณะ

งานใหมและตองการพัฒนาทักษะเพ่ิมเติม มีจำนวน 40 คน 

    อุตสาหกรรมขนสงและโลจิสติกส มีผูตอบคำถามนี้ 60 คน เปนความตองการ

ทำงานลักษณะเดิมและตองการพัฒนาทักษะเพ่ิมเติม มีจำนวน 29 คน เปนผูท่ีตองการทำงานในลักษณะ

งานใหมและตองการพัฒนาทักษะเพ่ิมเติม มีจำนวน 31 คน 

    อุตสาหกรรมยานยนตและช้ินสวนยานยนต มีผูตอบคำถามนี้ 53 คน เปนความ

ตองการทำงานลักษณะเดิมและตองการพัฒนาทักษะเพ่ิมเติม มีจำนวน 36 คน เปนผูท่ีตองการทำงานใน

ลักษณะงานใหมและตองการพัฒนาทักษะเพ่ิมเติม มีจำนวน 17 คน 

    อุตสาหกรรมส่ิงทอและเครื่องประดับ มีผูตอบคำถามนี้ 18 คน เปนความตองการ

ทำงานลักษณะเดิมและตองการพัฒนาทักษะเพ่ิมเติม มีจำนวน 13 คน เปนผูท่ีตองการทำงานในลักษณะ

งานใหมและตองการพัฒนาทักษะเพ่ิมเติม มีจำนวน 5 คน 
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   ตารางท่ี 3.13 การวิเคราะหอุตสาหกรรมกับรูปแบบการพัฒนาทักษะ  

อุตสาหกรรม  

x รูปแบบการพัฒนาทักษะ 

หองอบรมออนไลน  

(ตามเวลาท่ีหลักสูตรระบุ) 

อบรมในหองเรียน 

(Classroom) 

อบรมออนไลน  

(ทุกท่ี ทุกเวลา) 
รวม 

อุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน

ยานยนต 22 24 49 95 

อุตสาหกรรมดานพลังงาน 1  4 5 

อุตสาหกรรมขนสงและโลจิสติกส 21 9 63 93 

อุตสาหกรรมการทองเท่ียว 

การโรงแรม 14 7 27 48 

อุตสาหกรรมโรงงาน 2  5 7 

อุตสาหกรรมเหล็ก/โลหะ/เคมี 1 1 8 10 

อิเล็กทรอนิกสและไฟฟา 28 16 70 114 

อาหารและอาหารแปรรูป 27 25 86 138 

ออกแบบ/ตกแตงภายใน 3 1 4 8 

อสังหาริมทรัพย   5 5 

หางสรรพสินคา/รานคา 5 9 34 48 

หนวยงานภาครัฐ 2 3 12 17 

สื่อโทรทัศน/สิ่งพิมพ 10 8 27 45 

สิ่งทอและเครื่องประดับ 9 8 18 35 

สถานศึกษา/โรงเรียน 4 5 5 14 

สถานพยาบาล 3 6 21 30 

รักษาความปลอดภัย 2 4 9 15 

ผลิตเครื่องสำอาง 2  4 6 

ธนาคาร/ประกันภัย/การเงิน/บัญช ี 6 2 17 25 

การทำความสะอาด 3 2 2 7 

การกอสราง 7 5 25 37 

โทรคมนาคม 5 2 1 8 

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร 3 2 7 12 

รวม 180 139 503 822 
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     อุตสาหกรรมอาหารและอาหารแปรรูปอาหาร มีผูตอบคำถามนี้ จำนวน 138 

คน จำแนกไดดังนี้ 

      ตองการอบรมแบบหองอบรมออนไลน จำนวน 27 คน 

      ตองการอบรมออนไลน   จำนวน 86 คน 

      ตองการอบรมในหองเรียน   จำนวน 25 คน 

     อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสและไฟฟา มีผู ตอบคำถามนี ้ จำนวน 114 คน 

จำแนกไดดังนี้ 

      ตองการอบรมแบบหองอบรมออนไลน จำนวน 28 คน 

      ตองการอบรมออนไลน   จำนวน 70 คน 

      ตองการอบรมในหองเรียน   จำนวน 16 คน 

     อุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวนยานยนต มีผูตอบคำถามนี้ จำนวน 95 คน 

จำแนกไดดังนี้ 

      ตองการอบรมแบบหองอบรมออนไลน จำนวน 22 คน 

      ตองการอบรมออนไลน   จำนวน 49 คน 

      ตองการอบรมในหองเรียน   จำนวน 24 คน 

     อุตสาหกรรมขนสงและโลจิสติกส มีผูตอบคำถามนี้ จำนวน 93 คน จำแนกไดดังนี้ 

      ตองการอบรมแบบหองอบรมออนไลน จำนวน 21 คน 

      ตองการอบรมออนไลน   จำนวน 63 คน 

      ตองการอบรมในหองเรียน   จำนวน 9 คน 

     อุตสาหกรรมส่ิงทอและเครื่องประดับ มีผูตอบคำถามนี้ จำนวน 35 คน จำแนกไดดังนี้ 

      ตองการอบรมแบบหองอบรมออนไลน จำนวน 9 คน 

      ตองการอบรมออนไลน   จำนวน 18 คน 

      ตองการอบรมในหองเรียน   จำนวน 8 คน 
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  ตารางท่ี 3.14 แสดงผลขอมูลความตองการฝกทักษะเพ่ิมเติม กรณีท่ีเปนลูกจางใน

สถานประกอบการเชนเดิม 

ความตองการฝกทักษะเพ่ิมเติม 
ทำงานหนาท่ีเดิม/ตองการ

พัฒนาทักษะเพ่ิมเติม รอยละ 

ไมตองการฝกทักษะ 18 7.06% 
การควบคุมยานพาหนะ 17 6.67% 

การตัดเย็บเสื้อผา 2 0.78% 
การบริหารสำนักงาน 4 1.57% 
การประกันภัยและการซื้อขายหุน 2 0.78% 
การออกแบบ 1 0.39% 
ทักษะในการพัฒนาตนเอง 36 14.12% 
ทักษะดานเกษตรกร 1 0.39% 
ทักษะดานเทคโนโลย/ีอิเล็กทรอนิกส 10 3.92% 
ทักษะดานการใหบริการ 3 1.18% 
ทักษะดานการขายสินคา/ออนไลน 20 7.84% 
ทักษะดานการทำอาหาร 14 5.49% 
ทักษะดานการบริหาร/ธุรกิจ/การตลาด 37 14.51% 
ทักษะดานการผลติ/การควบคุมอุปกรณ 6 2.35% 
ทักษะดานคอมพิวเตอร/โปรแกรม 26 10.20% 
ทักษะดานงานเอกสาร/ธุรการ 3 1.18% 
ทักษะดานงานชาง 17 6.67% 
ทักษะดานภาษา 26 10.20% 
ทักษะวิชาชีพเฉพาะ 12 4.71% 
Grand Total 255 100% 

       จากตารางท่ี 3.14 มีผูตอบแบบสอบถามขอนี้ 255 คน ในจำนวนนี้ผูตอบ

แบบสอบถามสวนใหญ (37 คน) ตองการพัฒนาทักษะดานการบริหาร/ธุรกิจ/การตลาด รองลงมา (37 

คน) ทักษะในการพัฒนาตนเอง และรองลงมา มีจำนวนผูตอบแบบสอบถามเทากัน ไดแก ทักษะดานการ

คอมพิวเตอร/โปรแกรม และทักษะดานภาษา 
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   ตารางท่ี 3.15 แสดงผลขอมูลความตองการลักษณะงานใหม ในกรณีเปนลูกจางใน

สถานประกอบการ 

ความตองการลักษณะงานใหม 

ทำงานในตำแหนงหนาท่ี

ใหม/ลักษณะงานใหม รอยละ 

เกษตรกร (Smart Farmer) 8 3.67% 

เจาของกิจการ 2 0.92% 

เจาของรานขายอาหาร/รานกาแฟ 10 4.59% 

แมบาน 1 0.46% 

โปรแกรมคอมพิวเตอร 7 3.21% 

การใชภาษาและการสื่อสาร 5 2.29% 

การบริหารธุรกิจ การตลาด 12 5.50% 

ขนสง/โลจิสติกส 3 1.38% 

ขายของออนไลน 7 3.21% 

คาขาย 16 7.34% 

งานดานการรักษาความปลอดภัย 1 0.46% 

งานบริการ 17 7.80% 

งานผลิต/คลังสินคา/งานโรงงาน 27 12.39% 

งานราชการ 8 3.67% 

ชาง/ไฟฟา/แอร/ซอม 9 4.13% 

ธุรการ งานประสาน 27 12.39% 

ธุรกิจสวนตัว 2 0.92% 

บัญชี/การเงิน 11 5.05% 

พนักงานขับรถ 4 1.83% 

พนักงานขับรถเดลิเวอรี่ 5 2.29% 

พนักงานขาย 8 3.67% 

พนักงานท่ัวไป 23 10.55% 

วิศวกร 3 1.38% 

ออกแบบกราฟฟค 2 0.92% 

รวม 218 100% 
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   จากตารางท่ี 3.18 มีผูตอบแบบสอบถามขอนี้ 218 คน ในจำนวนนี้สวนใหญ (27 คน) 

ตองการลักษณะงานผลิต/คลังสินคา/งานโรงงานเทากับผูที่ตองการทำงานดานธุรการ/ประสานงาน 

รองลงมาเปนพนักงานท่ัวไป (23 คน) 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทท่ี 4 

สรุปผลการศึกษาวิเคราะหและขอเสนอแนะ 

 

4.1  สรุปผลการศึกษาวิเคราะห 

 การศึกษาวิเคราะหนี้มีสมมติฐานในการศึกษาคือบทบาทของเทคโนโลยีสมัยใหมในโลกดิจิตอล 

มีผลกระทบตอสถานการณ การจางแรงงานและการขับเคลื ่อนตลาดแรงงานภายใตกรอบการพัฒนา

อุตสหกรรม สู  THAILAND 4.0 แรงงานไทยจึงจำเปนตองเรงพัฒนา ยกระดับฝมือ Reskill/Upskill  

ใหมีความสามารถเพียงพอในโลกดิจิตอล โดยมีขอสรุปผลการศึกษาวิเคราะห ดังนี้ 

(1) การพัฒนาฝมือแรงงาน 

ในการศึกษาครั้งนี ้พบวา นโยบายและแนวทางการพัฒนาฝมือแรงงาน เปนนโยบายที่ตามหลัง

แผนพัฒนาอุตสาหกรรม เปนความเหลื ่อมล้ำในดเนการพัฒนาที ่ไม เทียมกัน การพัฒนากำลังคน 

ตามอุตสาหกรรม 4.0  แมทางหนึ่งจะกอใหเกิดความกาวหนาทางนวัตกรรม การตอยอดอุตสาหกรรม  

ทำใหมีการสรางพื้นที่พัฒนาอุตสาหกรรมเพื่ออุตสาหกรรมดิจิตอล อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและ 

เคมีชีวภาพ แตความทาทายทั ้งหลายนั ้น ผู ประกอบการบางรายและลูกจางบางรายไมมีการเตรียม 

ที่จะปรับเปลี่ยน กำลังแรงงานที่มีทักษะสูง เชน แรงงานดิจิตอล ยังมีจำนวนและคุณภาพไมเพียงพอ และ

ปญหาดังกลาวมิไดเปนปญหาดานการพัฒนาฝมือแรงงานเทานั้น แตเปนปญหาในการผลิตกำลังคนและ

นโยบายการศึกษาของประเทศ  

จากขอมูล สำนักงานสถิติแหงชาติป 2563 สำรวจผูที ่พัฒนาทักษะ มีจำนวน 4,492,242 คน  

จากประชากรท่ีมีอายุ 15 ปข้ึนไปจำนวน 56,745,715 คน ในจำนวนนี้มีผูมีอายุ 45 – 54 ป มีความตองการ

พัฒนาทักษะมากที่สุด (1,013,368 คน) และผูที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา มีความตองการพัฒนา

ยกระดับมากที่สุด (1,942,681 คน) ซึ่งอาจจะสะทอนใหเห็นภาพของคนวัยทำงานในชวงปลาย (อายุ 45 – 54 ป) 

วามีความตองพัฒนาทักษะอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีในกระบวนการผลิต หรือตองการ

พัฒนาทักษะเพ่ือเตรียมพรอมท่ีจะเปลี่ยนงาน ถูกเลิกจาง หรือสิ้นสุดสัญญาจาง 

จากรายงานเรื่อง “THE FUTURE OF JOBS REPORT 2018” ของ WORLD ECONOMIC FORUM 

พบวาแรงงานไทยรอยละ 54 ของจำนวนแรงงานทั ้งหมดจะตองไดร ับทั ้ง RESKILL และ UPSKILL  

ทั้งในดาน TECHNICAL และ HUMAN SKILL เพื่อใหอยูรวมกับนวัตกรรมดานเทคโนโลยี ในโลกดิจิตอล  

โดยแรงงานไทยนั้นขาดความคิดเชิงสรางสรรค ขาดความสามารถดานมนุษยสัมพันธ และขาดความสามารถ 

ในการปรับตัวเขากับวิทยาการ แนวคิดใหม ตลอดจนบุคคลหรือสภาพแวดลอมใหม ซึ่งเปนจุดออนในการ

ผลิตศักยภาพของบุคคลากรในระบบการเรียนการสอนของไทย และสะทอนใหเห็นความไมสอดคลอง

ระหวางอุปสงคและอุปทานการผลิตทรัพยากรมนุษยของไทย ทั้งนี้ หากพิจารณาแนวทางการผลิตกำลังคน



110 

ของระบบการศึกษาไทยแลว พบวา ทุกสาขาวิชา ไมวาจะเปนวิชาชีพ หรือวิชาในระดับอุดมศึกษา  

ไมไดมุ งเนนใหนักเรียน - นักศึกษา สำเร็จการศึกษาออกมาเปนคนทำงานในตลาดแรงาน ซึ ่งทำให 

ตองมีการอบรม ฝ กอาช ีพ หร ือการสอนงาน มากเก ินความจำเป น และทำใหเก ิดความสูญเสีย 

ในสถานประกอบการ หรือการเขา - ออกงานในหลายกิจการ อันเนื ่องมาจากคนทำงานไมมีคุณภาพ 

ตามวุฒิการศึกษาท่ีมี 

การผลิตกำลังคนในประเทศไทยมีความแตกตางอยางมีนัยสำคัญตอการผลิตทรัพยากรมนุษย 

ในสิงคโปร ซึ่งอาจจะเปนเพราะขนาดของพื้นที่ประเทศหรือจำนวนประชากร แตในเชิงนโยบายนั้นสิงคโปร 

มีโครงสรางในการพัฒนาศักยภาพแรงานอยางตอเนื่องและรวดเร็ว มีการวางแผนสำหรับบุคคลในแตละชั้น

เรียน สิงคโปรเปนประเทศที่จัดทำระบบการพัฒนาทักษะแรงงาน (SKILL DEVELOPMENT SYSTEM - 

SSDS) ท่ีประสบความสำเร็จ สรางมาตรฐานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยตั้งแตการเรียนในระดับโรงเรียนและ

วิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัย  โดยนโยบายดังกลาวจะพัฒนาคนตามอุตสาหกรรมตางๆ หลังจากเรียนจบและ

เข าทำงานแลวก ็ย ังม ีหนวยงานพัฒนาทักษะอยางต อเน ื ่อง โดยเฉพาะสาขาว ิชาชีพและอาชีวะ  

(THE COUNCIL FOR PROFESSIONAL AND TECHNOLOGICAL EDUCATION - CPTE) ซ ึ ่ งร ับผ ิดชอบ

ดานความตองการของเอกชนเกี่ยวกับเครื่องจักรและทักษะท่ีจำเปน เพื่อประสานงานกับภาคเอกชนและ

สถานศึกษา ดังนั้น สิงคโปรจึงมีการสรางวิถีทางอาชีพ (CAREER PATH) ใหแก “คน” ในประเทศและ

ประสบความสำเร็จในการควบคุมการพัฒนาฝมือแรงงานใหเปนไปตามเปาหมายท่ีกำหนดในอนาคต 

สำหร ับประเทศไทย การพัฒนาฝ ม ือแรงงานเป นส วนหน ึ ่ งในการส งเสร ิมการม ีงานทำ  

การมีหลักประกันในการดำรงชีพ และเปนการสนับสนุนใหมีความสามารถและสมรรถนะที่เพิ ่มสูงข้ึน 

 หรืออีกนัยหนึ่ง กำลังแรงงานในประเทศขึ ้นอยูกับกระบวนการ “สราง” คนใหเปนกำลังแรงงานของ

ประเทศ การพัฒนาฝมือแรงงานจึงเปนสวน “เสริม” ใหมีการเพ่ิมพูนทักษะในกำลังแรงงานเหลานั้นและ

สะทอนใหเห็นวาการกำหนดแนวทางการพัฒนาฝมือแรงงาน อาจจะไมประสบความสำเร็จในโลกดิจิตอล

หรือโลกสมัยใหม เนื่องจากหลักสูตรและเครื่องมือท่ีมีอยูไมตรงตามเปาประสงคหรือไมสนองตอตลาดแรงาน 

หรือกำลังคนที่เรียนจบแลวมีความสามารถไมเพียงพอ แมจะเขารับการฝกอาชีพแลว ก็ยังขาดทัศนคติ 

ตอการทำงานหรืออีกนัยหนึ่งมีวุฒิภาวะไมเพียงพอตอการปรับตัวเขาทำงานในสถานประกอบการ 

ดังนั้น นโยบายและแนวทางการพัฒนาฝมือแรงงานซึ่งควรจะพัฒนาคู ขนานไปกับการพัฒนา

อุตสาหกรรมในประเทศเพ่ือใหเกิดความสมดุลในการพัฒนา  

จากขอมูลที่มีอยูพบความไมเทาเทียมกันของการพัฒนา เนื่องจากการพัฒนาทางอุตสาหกรรม

เริ่มตนในชวง ป พ.ศ.2504 - 2514 มีโครงการลงทุนทางอุตสาหกรรมและการขยายตัวของตลาดในประเทศ

และเร ิ ่มส งออกในช วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห งประเทศ ฉบับที ่  3 (พ.ศ.2515)  

มีการเปล ี ่ยนแปลงทางดานโครงสร างอย างต อเน ื ่อง การพัฒนาอุตสาหกรรมกลายเปนจ ักรกล 
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ในการขับเคล ื ่อนเศรษฐกิจโดยเฉพาะในภาคการส งออกสินคา อ ิเล ็กทรอนิกส  แผงวงจรไฟฟา  

ชิ้นสวนคอมพิวเตอร การเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมยานยนต อุตสาหกรรมอาหารและการแปรรูปอาหาร 

แมจะเคยชะลอตัวในชวงวิกฤตเศรษฐกิจ ป พ.ศ. 2541 แตการเจริญเติบโตทางอุตสาหกรรมโดยรวมยังคง

เปนไปอยางตอเนื ่อง และมีการปรับปรุงโครงสรางพื ้นฐานเพื ่อพัฒนาการเมืองและเพื ่อใหเศรษฐกิจ

เจริญเติบโต ชวงป พ.ศ.2540 - 2555 เปนชวงของการเปลี่ยนผานจากภาคเกษตรกรรมไปสูอุตสาหกรรม 

การเปลี่ยนแปลงธุรกรรม และการพานิชย โดยมีเทคโนโลยีเขาปรับปรุงจำนวนความสะดวก  

ในขณะที่อุตสาหกรรมมีความกาวล้ำหนาภาคแรงงานกลับเปนสวนที ่แตกตางความสามารถ 

ของแรงงานไทยเปนที่ประจักษในประเด็นของแรงงานไมมีฝมือจำนวนมาก และเปนสิ่งที่ดึงดูดนักลงทุน

เนื่องจากมีแรงงานจำนวนมาก คาจางแรงงานราคาถูก แตยังเห็นความเหลื่อมล้ำของการพัฒนาเทคโนโลยี

ตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในประเทศ ซึ่งพอมีการปรับคิดคาจางขั้นต่ำก็เห็นปรากฏการณ การยายฐาน

การผลิต และเกิดภาวะการเคลื่อนยายแรงงานไปตางประเทศ และแรงงานขามชาติขามเขามารับคาจางข้ัน

ต่ำในไทย ในขณะเดียวกันเทคโนโลยีที่ทันสมัยก็ไดรับการพัฒนาไปในกิจการธุรกิจ การขนสง บริการและ

การคารายย อย จากประเด ็นความเห็นในรายงานเร ื ่อง “THE FUTURE OF JOB REPORT 2018”  

ของ WORLD ECONOMIC FORUM จึงระบุวาแรงงานไทยเกินกวาครึ่งหนึ่งตองไดรับการพัฒนาทั้งศาสตร 

(TECHNICAL) และศิลป (HUMAN SKILL) ซึ ่งเปนภาพสะทอนใหเห ็นศักยภาพในการผลิตกำลังคน 

ของภาครัฐ ซึ่งสะทอนความไมสอดคลองของอุปสงคและอุปทาน และเปนภาระหนักของกระทรวงแรงงาน 

ท่ีตองเรงยกระดับ และพัฒนาฝมือแรงงานใหแกแรงงาน ท้ังกลุมท่ีมีความสามารถกับกลุมท่ีไมสามารถฝกอะไรได 

(2) ความคาดหวังของผูประกอบการ 

ภัยคุกคามจากเทคโนโลยีตอตลาดแรงงานหรือมิติดานแรงงานตอดิสรัปทีฟเทคโนโลยี กอใหเกิด

ความวิตก ความไมม่ันคงในอาชีพและอนาคต คนทำงานท่ีมีอายุชวง 25-35ป อาจจะเปนชวงอายุท่ีเหมาะสม

กับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี เนื่องจากเกิดและเติบโตในยุคที่พึ่งพาสมองกลอัจฉริยะ และเทคโนโลยี

ทันสมัย และยังเปนกลุมคนที่พรอมจะเปลี่ยนงาน เปลี่ยนแปลง และยอมรับเทคโนโลยีสมัยใหมไดงาย 

ขณะเดียวกันคนท่ีไมสามารถทำงานรวม หรือเปลี่ยนแปลงรวมไปกับผู…ยอมจะตองถูกโยกยาย หรือสมัครใจ

ลาออก ความคาดหวังของผูประกอบการสวนใหญแลวตองการคนที่พรอมจะเริ่มงานไดทันที คนที่สามารถ

ถายทอดความรูความสามารถในตนเอง และคนที่ควบคุมและแกไขเครื่องยนต กลไก ในสถานประกอบการ

ไดเมื่อจำเปน ซึ่งถึงแมคนรุนใหมในเจนวาย หรือ เจนซี จะเติบโตกับเทคโนโลยีสมัยใหม แตแนวคิดและ

ทัศนคติยามเปนนักเรียน-นักศึกษา ไมไดถูกฝกใหคิดและปฏิบัติงานขับเครื่องจักร เครื่องกล หรือวิธีการ

ทำงานเชนเดียวกับในสถานประกอบการ จึงอาจกอใหเกิดความขัดแยงในตัวบุคคล ไมมีความคิดริเริ่ม

สรางสรรค ไมมีความสามารถในดานมนุษยสัมพันธ 



112 

เมื ่อเปนเชนนั้นผู ประกอบการบางรายจึงมุงพัฒนาหรือยกระดับใหแกลูกจางที่ทำงานอยู เดิม  

หรือพัฒนาคนเกา เพื่อใหงายตอการปรับตัวตามกลยุทธของนายจาง ความคาดหวังนั้นจึงนำไปสูแนวคิด 

ในการยกระดับ UPSKILL หรือ RESKILL “ลูกจางเกา” และในขณะเดียวกันก็ตองการคนใหมที่มาพรอม

เทคโนโลยีใหม หรือการรับผูมีประสบการณการทำงานเขาไปทำงาน 

กรอบการพัฒนาทรัพยากรณมนุษยในชวงป พ.ศ. 2560-2564 คือการวางรากฐานดานแรงงาน 

ใหมีทักษะหลากหลาย MULTI SKILL โดยการ RESKILL หรือเติมทักษะในดน STEM สามารถทำงาน 

ในยุคของ THAILAND 4.0 ได ดังนั้นกรอบการพัฒนามาตรฐานฝมือแรงงานจึงมีการกำหนดกรอบคุณวุติ 

ที่เชื่อมโยงตามอาชีพในอุตสาหรกรรมแหงอนาคต และมาตรฐานที่เปนสากล ทั้งนี้ตามประเด็นยุทธศาสตร 

ที่ 2 ตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรณมนุษย (พ.ศ.2560-2564) การฝกอบรมฝมือแรงงาน 

เพื่อรองรับความทาทายในยคุ THAILAND 4.0 มีกลยุทธในการยกระดับฝมือแรงงานจาก 1.0 2.0 และ 3.0 

สูแรงงาน 4.0 ซ่ึงอาจจะลาชาเกินกวาภาคการพัฒนาทางอุตสาหกรรม 

นายจางสวนใหญไมไดมองลูกจางของตนเปนหุ นสวนทางธุรกิจ ทำใหเห็นลูกจางเปนเพียง

สวนประกอบหนึ่งในกระบวนการผลิต ถามีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีสมัยใหมก็สามารถเปลี่ยนแปลง

สวนประกอบใดก็ได และสะทอนใหเห็นความไมมั่นคงตองานในหนาที่ ขณะเดียวกันนายจางก็คาดหวังให

ลูกจางมีความคิดสรางสรรค และชวยพัฒนางานในความรับผิดชอบ ในความคิดของลูกจาง เมื่อขาดความผูกพันธ 

ท้ังนายจางและลูกจางก็พรอมจะหาท่ีอยูใหมใหกับตนเองและองคกร 

จากผลการศึกษาวิเคราะหนี้ พบวา นายจางมากกวาครึ่งหนึ่งมีความประสงคจะขยายกิจการเพราะ

จางคนเพิ ่ม แมจะอยู ในวิกฤตของสถานการณโควิด -19 ก็ตาม ขณะเดียวกันก็ระบุความตองการ 

คนที่สามารถบริหารจัดการทั้งทางเทคนิคและการทำงานเชิงสรางสรรค ถายทอดและมีมนุษยสัมพันธ  

สวนนายจางท่ีไมตองการขยายกิจการหรือเพิ่มคนก็มุงที่จะพัฒนาคนเดิม ปรับปรุงคนที่มีอยูทั้งในดานการ

ทำงานรูปแบบเดิม และพรอมจะพัฒนาคนในองคกรใหเปนผูบริหารระดับสูงขึ้นกวาเดิม จากผลการศึกษา

วิเคราะหพบแนวโนมการจางงานเพิ่มจนเปนบุคคลที่มีทักษะหลากหลาย (MULTI SKILL) ซึ่งหมายถึงวา 

มีความรูดานเทคนิค (HARD SKILL เชน STEM) เปนอยางดีอยูแลว และยังมีความสามารถดานบริหาร 

(SOFT SKILL) เพื ่อใหสามารถทำงานทั ้งกับคนและเครื ่องจักรและถายโอนความเชี ่ยวชาญใหแก 

เพ่ือนรวมงานหรือผูบังคับบัญชาได 

ผลการศึกษาฯ สะทอนใหเห็นวาหลักสูตรการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาควรปรับเปลี่ยนให

เปนสหวิชาการและตองหลอหลอมใหคนเหลานั ้นปรับตัวต อการเปล ี ่ยนแปลงทางเทคโนโลยีได  

ไมใชขอยายงานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการผลิต จากผลการวิเคราะหพบวา ลูกจางสวนใหญ 

ท่ีตองการกลับไปทำงานในสถานประกอบการในตำแหนงเดิม สวนใหญอยูในตำแหนง พนักงานฝายผลิต/QC 

(169คน) พนักงานขาย (163คน) งานบูรณาการ/เอกสาร/การเงิน (159คน) สวนผูที ่ตองการไปทำงาน 
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ในสถานประกอบการใหม สวนใหญแลวตองการทำงานในตำแหนง ธุรการ/ประสานงาน (30 คน)  

งานผลิต/งานโรงงาน/คลังส ินคา(30 คน) พนักงานทั ่วไป (29คน) ซึ ่งเมื ่อเปรียบเทียบกับคำตอบ 

ของนายจางแลวพบวา 

- อุตสาหกรรมยานยนตฯ ตองการลูกจางเพิ่มในระดับทักษะ เชน วิศวกร งานวิจัยและพัฒนา 

การเงินและการบัญชี และยังตองการคนในระดับปฏิบัติการโดยเฉพาะสายชาง 

- อุตสาหกรรมอาหารฯ ตองการคนที่มีความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม และสามารถทำงาน 

กอสรางและซอมอุปกรณ และเครื่องจักรเครื่องมืออิเล็กทรอนิกสได 

- อุตสาหกรรมสิ่งทอฯ ยังคงมุงเนนที่การอบรมในงาน (ON THE JOB Training) และการอบรม 

ในเครื่องจักรอุปกรณในสถานประกอบการ 

- อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสฯ สนใจในการยกระดับ ความรูดาน HARD SKILL การใชเครื่องมือ

และเทคโนโลยีสมัยใหม เพื่อการผลิตอุปกรณทางโทรคมนาคม ซึ่งเปนเรื่องที่เกี่ยวกับการพัฒนาอุสาหกรรม 

หุนยนตและเทคโนโลยีข้ึนกาวหนา 

- งานขนส งและสถานที ่ เก ็บส ินค า ม ีความเห ็นเก ี ่ยวก ับการ RESKILL และ UPSKILL  

ทักษะพื้นฐานของงานในหนาที่ และควรพัฒนา NEXT NORMAL SKILL ชวงหลังโควิด-19 ควรเปนจำแนก

การพัฒนาในแตละอุตสาหกรรม 

เม่ือพิจารณาแลวโดยรวมมีความเห็นเก่ียวกับการพัฒนาหรือยกระดับฝมือของคนในองคกร อยูใน 3 ระดับ คือ  

(ก.) การพัฒนางานในหนาท่ี 

(ข.) การยกระดับทักษะระดับ SOFT SKILL เพื่อเสริมความเขมแข็งของทักษะดานวิชาการทาง

เทคนิคของแตละอุสาหกรรม  

(ค.) การพัฒนาแบบกาวหนา มุงสูเทคโนโลยีในอนาคตใหคนมีความสามารถหลากหลายในการ  

ใช-สราง-ซอม อุปกรณทางเทคโนโลยีท่ีใชในโลกดิจิตอลในอนาคต 

(3) ความทาทายของเทคโนโลยี 4.0 

ความทาทายของเทคโนโลยี 4.0 คือทั้งผูประกอบการและแรงงานที่ไมมีการเตรียมความพรอมหรือ

เตรียมท่ีจะปรับเปลี่ยนก็จะพบปญหาในกระบวนการทำงาน 

จากการศึกษาของ ดร.ธนัต โสวัตน อางถึงในรายงานการศึกษาวิเคราะหแรงงานกับผลกระทบ

จากดิสรัปทีฟเทคโนโลยีการเตรียมพรอมเพื่อกาวผาน กรณีศึกษาแรงงานในภาคการผลิตและการบริการ 

พบวาแรงงานท่ีพรอมจะเปลี่ยนทักษะฝมือมีจำนวน รอยละ 16.30 ของแรงงานท่ีทำการศึกษา สวนใหญจบ

มัธยมศึกษาตอนปลายและเปนแรงงานระดับปฏิบัติการท่ีมีศักยภาพท่ีจะตอยอดหรือยกระดับ พัฒนาทักษะ 

(RESKILL, UPSKILL หร ือ  NEW SKILL) และทำงานอย ู  แล  ว ในสายการผล ิต  ระด ับปฏ ิบ ั ต ิ ก าร  

ตั้งแตหัวหนางาน หัวหนาชาง  
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ความทาทายของเทคโนโลยี 4.0 มีภัยคุกคามของเทคโนโลยีตอตลาดแรงงานคือในโครงสรางของ

ตลาดแรงงานไทย สวนใหญเปนแรงงานท่ีมีการศึกษานอย เปนแรงงานอายุมาก และเปนแรงงานไมมีฝมือ 

เม ื ่อภาคอุตสาหกรรมถูกข ับเคล ื ่อนโดยเทคโนโลยี ความคิดสร างสรรค และนว ัตกรรม  

ในภาคการเกษตรก็จำเปนตองเปลี่ยนแปลงจากเกษตรดั ้งเดิมสู เกษตรกรรมสมัยใหม เนนเทคโนโลยี  

เปลี่ยนเกษตรกรเปนผูประกอบการ และเปลี่ยนรูปแบบการจางงานที่เปนระบบบริหารงานธุรกิจสมัยใหม  

ซ่ึงตางจากกิจการในครัวเรือนในอดีต 

ในงานศึกษาเรื่องการสำรวจความตองการพัฒนาทักษะแรงงานไทยของ ณัฐพล ปญญาภิวัฒน  

พบวา ผูที่ตองการพัฒนาทักษะมากที่สุดอยูในหลักสูตรเกษตรกรรม การปาไม และการประมง รองลงมา 

เปน อุตสาหกรรมที่พักและบริการดานอาหาร รองลงมาเปนอุตสาหกรรมการผลิต ซึ่งสอดคลองกับผลจาก

การศึกษาวิเคราะหนี้ แมวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนหญิง สวนใหญจบการศึกษาปริญญาตรี และ

สวนใหญมีอายุชวง 26 – 35 ป ในจำนวนผูตอบแบบสอบถามจำนวน 1,425 คน มีผูที่ตองการประกอบอาชีพ

อิสระถึง 805 คน และจำนวนนี้จำแนกตามอาชีพ ไดแก 

เกษตรกร (Smart Farmer)   212 คน 

เจาของรานอาหาร/รานขายกาแฟ  212 คน 

ขายของออนไลน    195 คน 

สำหร ับผ ู ท ี ่ตอบว าต องการทำงานในสถานประกอบการ ส วนใหญต องการพัฒนาทักษะ 

คือ ดานบริหาร/ธุรกิจ/การตลาดและการพัฒนาทักษะ การพัฒนาตนเอง ซึ่งในสวนนี้ตรงกับความตองการ

ของนายจาง จากผลการสัมภาษณพบวา นายจางสวนใหญตองการใหมีการอบรมดาน SOFT SKILL ควบคูไปกับ

การ RESKILL ดาน HARD SKILL 

ดังนั้น เม่ือพิจารณาภาพรวมของเทคโนโลยีสมัยใหมในการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและงานบริการ

แลว จึงพบวาการพัฒนาทักษะแรงงานท่ีแทจริงนั้นข้ึนอยูกับความตองการในการประกอบอาชีพของแรงงาน

ผูนั ้น มากยิ่งกวาการทำงานตามคุณวุฒิหรือการศึกษา และการทำงานภายใตความทาทายเทคโนโลยี

สมัยใหม ก็คือการปรับเปลี่ยนหรือการยกระดับใหตรงกับความตองการของเทคโนโลยีนั้น ซึ่งหมายความวา

แรงงานอาจเปลี ่ยนขามจากอุตสาหกรรมหนึ ่งไปอีกอุตสาหกรรมหนึ ่ง หรือจากอุตสาหกรรมไปยัง 

ภาคเกษตรกรรม หรืองานบริการ หรือประกอบอาชีพอิสระ ไดตามความตองการ 

(4) การปรับตัวตอสถานการณดานแรงงาน 

กระทรวงแรงงานเป นหน วยงานด านย ุทธศาสตร การบร ิหารจ ัดการแรงงาน  ด ั งนั้น  

กอนที่สถานการณแรงงานมีการปรับตัวหรือเปลี่ยนแปลง กระทรวงแรงงานควรจะเปนหนวยพยากรณหรือ

คาดการณอนาคต และปรับตัวในการใชขอมูลและเทคโนโลยีที่มีอยูเพื่อใหทันตอการคาดการณสถาการณ 

ในอนาคต ไมใชการเฝาติดตามสถานการณในปจจุบัน หนวยงานของกระทรวงแรงงานตองใชขอมูลงาน
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วิชาการ ผลงานวิจัยที่มีอยูในการวิเคราะหสถานการณแรงงานใหเปนประโยชน ในการวางแผนกำหนด

ยุทธศาสตรนอกเหนือจากสถานการณปกติแลว การแพรระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา หรือ โควิด -19  

เปนโอกาสสำคัญในการปดล็อก เปดโอกาสใหภาครัฐไดใชขอมูลท่ีมีอยู ใหประชาชรใชประโยชนในการเขาถึง

บริการของภาครัฐ หนวยงาน ธนาคาร และภาคธุรกิจตาง ๆ ซึ่งกลายเปนการใชชีวิตวิถีใหม และจะเปน

คุณลักษณะการใชชีวิตตอไปในอนาคต กระทรวงแรงงานจึงควรปรับตัว โดยใชขอมูลที่เปนประโยชนเหลานี้

ในการพยากรณหรือคาดการณ และนำขอมูลมาใชเพื่อการสนับสนุนภาคเอกชน นายจาง และลูกจาง  

ในสวนของการฝกทักษะหรือการยกระดับฝมือแรงงานนั้นการปรับตัวในเรื ่องของการพัฒนาหลักสูตร 

เปนเรื่องที่เรงดวนและควรที่จะกระจายการบริหารจัดการการฝกอาชีพหรือฝกอบรมทางไกลไปในทุกจังหวัด 

หรือภาคเพ่ือเป นหนวยปฏิบ ัต ิ  และโดยการประสานงานกับองคกรสวนทองถ ิ ่น หร ือหนวยงาน

สถาบันการศึกษา โดยใหหนวยงานสวนกลางสรางหลักสูตรและสนับสนุนคาใชจาย ทั้งนี้ โคยคำนึงถึงสถิติ

ขอมูลการลาออก เลิกจาง และการเดินทางกลับถ่ินท่ีอยูในตางจังหวัด และสถานการณการจางงานในแตละจังหวัด 

นอกจากนั้นการปรับตัวตอสถานการณแรงงานควรจะตองคำนึงถึงสถานการณสังคมสูงอายุและ

คุมครองสตรี เด็กและผูพิการ ซ่ึงก็ตองไดรับผลกระทบตามไปดวย 

ในปงบประมาณ 2564 กรมพัฒนาฝมือแรงงานไดเสนอสราง TRAINING PLATFORM ทำหลักสูตร

ออนไลน ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยกำหนดจะพัฒนาแรงงานจำนวน 4.13 ลานคน เนนเรื ่องภาษาและ 

กลุมอุตสาหกรรมเปาหมายใน EEC ซึ่งในเรื่องการอบรมนี้ยังคงอยูในภาพรวมของการฝกอบรมกลุมที่ทำงานอยู 

โดยเนนอบรมเรื่องภาษา และยังไมมีการพิจารณาไปถึงกลุมผูดอยโอกาส และผูที่ตกงาน ทั้งนี้ หากจะอิง 

ตามลักษณะการทำงานดานพัฒนาทักษะฝมือแรงงานในประเทศสิงคโปร ซึ่งใชระบบกองทุนเพื่อพัฒนา

ท ักษะ (SKILL DEVELOPMENT FUND SYSTEM - SDFs) ก ็ อาจจะใช  ระบบกองท ุน เช น เด ี ย ว กัน  

โดยเนนการระดมการสนับสนุนจากสถานประกอบการ องคกรบริหารสวนทองถิ่น และหนวยงานภาครัฐ 

ท่ีเก่ียวของในจังหวัด โดยกระทรวงแรงงานใชชองทางติดตอทางอิเล็กทรอนิกส เรียกวา ชองทาง SKILLNET 

เพื่อเก็บฐานขอมูล การฝกอบรมยกระดับฝมือแรงงาน ชื่อผูผานการฝก และชองทางการหาคนทำงาน 

หลังจากผานการฝกอบรมดังกลาว การจัดทำขอมูลและการคนหาขอมูลเหมือนสมุดหนาเหลือง  

(Yellow Pages) สำหรับผูผานการฝกสามารถดำเนินการไดโดยการสมัครเขารับบริการ ซ่ึงจะขยายเครือขาย

ไปจนถึงการจัดหางานใหคนกลุมนี้ 

ในปจจุบัน คนไทยไดรับความรูความเขาใจการใชเครือขายอิเล็กทรอนิกส อันสืบเนื่องมาจาก

สถานการณโควิด-19 จึงถือเปนโอกาสดีท่ี จะพัฒนาระบบและเครือขายการใหบริการผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 

และการทำงานโดยเครื่องมืออัตโนมัติ และจากสถาการณโควิด-19 ทำใหเกิดการทำงานประเภททำงาน 

ที ่ไหนก็ได (WORK FROM ANYWHERE) ไมจำเปนตองทำงานในหองหรือในโรงงาน การใชโอกาสนี้ 
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ในการพัฒนาหลักสูตรออนไลนที่เหมาะสมตามสภาพแวดลอม และความตองการแรงงานของจังหวัด หรือ

การสรางงานในพ้ืนท่ีจึงเปนเรื่องท่ีเหมาะสม 

(5) การยกระดับฝมือแรงงาน 

เนื่องจากความเลื่อมล้ำในการพัฒนา อุตสาหกรรมที่มีโอกาสไดรับการพัฒนาและที่สรางรายได

มหาศาล เพิ่มเติมความเจริญเดิบโตใหกับเศรษฐกิจไทย โดยเฉพาะธุรกิจที่เกิดจากการสงออก และธุรกิจ 

ที่เกี ่ยวของกับการทองเที ่ยว ขณะเดียวกัน อุตสาหกรรมและการคารายยอยที ่มีความสามารถนอย 

และมีขีดจำกัดในการดำเนินธุรกิจ ทั้งสองกลุมนี้มีการเจริญเติบโตที่เเตกตางกัน เปรียบไดกับผูมีรายไดสูง

และมีโอกาสในการขยายทุน และปรับเปลี่ยนเทคโนโลยี กับผูที่ทำเปนกิจการเล็กๆ เมื่อเกิดสถานการณโควิด-19 

แพรระบาดมีผลกระทบตอธุรกิจและการคาท้ังโลก แตขณะเดียวกัน เนื่องมาจากความเลื่อมล้ำในการพัฒนา

ท่ีแตกตาง จึงทำใหผูประกอบการใหญอาจจะฟนตัวหรือพลิกสถานการณได ในขณะท่ีผูประกอบการรายยอยและ

ธุรกิจบางชนิดตองปดกิจการ  ผลกระทบจากสถานการณโควิด-19 ทำใหมีคนตกงานมากขึ ้น และ

ธนาคารโลกคาดการณว าคนจนในประเทศไทยเพิ ่มข ึ ้น 1-5 ล านคน จากสถานการณโคว ิด-19  

ทำใหคนจำนวนมากตองเดินทางกลับถิ่นที่อยูเดิม ละทิ้งเมืองใหญ เพื่อสรางโอกาสในการฟนตัวหรือหางาน

ใหมแลวแตกรณี การเคลื่อนยายของคนกลับภูมิลำเนาเปนทั้งวิกฤตและโอกาส เนื่องจากกำลังซื้อสวนหนึ่ง

เคลื ่อนยายสู จังหวัดเล็ก ทุกจังหวัดตองเตรียมแผนการรองรับความสามารถในการรับผูที ่อาจติดเชื้อ 

และผูท่ีเจ็บปวยกลับภูมิลำเนา ตลอดจนการหางานหรือการสรางธุรกิจใหมในจังหวัดดวย 

สถานประกอบการขนาดเล็ก เชน โรงแรมไดเปลี่ยนนโยบายและการทำงานเปนสถานพยาบาล 

(HOSPITEL) รานอาหารหรือหางสรรพสินคาตองปรับตัวกับสถานการณตางๆ ที่ไมมีผูใดคาดวาจะสิ้นสุดลง

เม่ือใด อยางไร 

ภาครัฐ โดยกระทรวงแรงงาน ควรจะใชโอกาสนี้ในการยกระดับฝมือแรงงานในแตละจังหวัด  

สรางโอกาสและสรางงานในทองถิ่น รวมทั้งพัฒนาตอยอดไปยังอาชีพอนาคต ในการวางแผนการยกระดับ

ฝมือแรงงานนี้ กระทรวงแรงงานควรรวมกับหนวยงานภาครัฐและเอกชนในทองถิ่น เพ่ือใหไดมาซึ่งขอมูล

ประเภทและความตองการฝกอบรมยกระดับฝมือแรงาน จึงควรแบงออกเปน กลุมคนที่ไมมีทักษะ และกลุม

คนที่ทักษะ ในการอบรมออนไลนหรือแบบหองเรียนออนไลน เปนจัดอบรมที่งายและเขาไดทุกโอกาส  

สวนที ่สำคัญคือ นาจะมีการฝกปฏิบัติในทางหลักสูตร และเมื ่ออบรมแลวควรจัดทำประกาศณียบัตร  

และลงทะเบียนเพื ่อการจัดหางานหรือติดตามตอแลวแตกรณี ทั ้งนี ้การฝกอบรม หรือยกระดับฝมือ  

หรือการอบรมทักษะใหม ควรสรางกลุมอาชีพ หรือกลุมความสนใจ เพื่อจัดคนเหลานี้ใหอยูบนแพลตฟอรม

เดียวกัน 
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4.2  ขอเสนอแนะ 

 4.2.1 ควรมีกลไกไตรภาคีระหวางภาครัฐ นายจาง และลูกจาง รวมกันเปนคณะกรรมการพัฒนา

ทักษะของไทย โดยควรจะใหมีกรรมการจากกระทรวงศึกษาธิการ โดยกรมอาชีวศึกษา และผูแทนหนวยงาน

ภาคเอกชนจากสถานประกอบการขนาดใหญ และผูแทนสถานประกอบการขนาดเล็ก หรือผูประกอบอาชีพ

อิสระ รวมกับผูแทนลูกจางซ่ึงเปนผูแทนองคกรแรงงานท้ังในระบบและนอกระบบ รวมกันพิจารณานโยบาย

การพัฒนาทักษะฝมือ เนนการวางรากฐานตั้งแตระดับนักเรียน - นักศึกษา และกำหนดทิศทางการพัฒนา

ทักษะท่ีสอดคลองกับการพัฒนาอุตสาหกรรมตามแนวทาง Thailand 4.0 และอุตสาหกรรม 4.0  

  ทั้งนี้ การวางแผนดำเนินงานของคณะกรรมการไตรภาคีชุดนี้ ควรจะนำวิธีการจัดต้ัง

คณะกรรมการของประเทศสิงคโปรซึ ่งมีการจัดตั ้งคณะกรรมการฝกอบรมอาชีวะและอุตสาหกรรม 

(Vocational and industrial training board) เพื่อสรางตัวแบบของการถายโดนเทคโนโลยีที่จำเปนและ

สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน 

 4.2.2 การพัฒนาประเทศโดยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ควรยึดหลักการ มั่งคั่ง มั่นคง ยั่งยืน  

การพัฒนาทักษะควรจะแบงชวงอายุของคนที่จะเขารับการฝกอบรม และฝกทักษะเปนชวงอายุตั้งแตวัย

เรียน และชวงวัยทำงาน 3 ชวง ไดแก 

  อายุ 25 – 35 ป 

  อายุ 35 – 45 ป 

  อายุ 46 ปข้ึนไป 

  เนื่องจากการเขามาของเทคโนโลยีและโลกดิจิตอลนั้นไมใชปรากฎการณที่แปลกใหม  

แตเปนวิวัฒนาการของกระบวนการทางวิทยาศาสตรและพัฒนาการทางระบบ ซึ ่งเขามาในวิถีชีวิต 

ของประชาชนมายาวนาน หนวยงานภาครัฐและเอกชนไดรับทราบและปรับปรุงพัฒนาระบบปฏิบัติงาน

ภายในหนวยงานอยูแลว ดังนั้น การพัฒนาทรัพยากรมนุษยในแตละชวงวัยจึงคำนึงถึงความเหมาะสม 

ของคนในวัยตาง ๆ กับเทคโนโลยีที ่เขามาในประเทศ โดยควรจะตองสรางปฏิสัมพันธภายในเครือขาย 

การพัฒนาอุตสาหกรรมกับการพัฒนากำลังแรงงานภายใตกรอบนโยบายเดียวกัน 

 4.2.3 การพัฒนาหรือยกระดับทักษะฝมือในชวงการระบาดของไวรัสโควิด-19 เปนการพัฒนา

คุณภาพของชีวิตวิถีใหม หรือ New Normal การปรับตัวดังกลาวตองอาศัยความรวมมือในการทำงานแบบ

ยืดหยุน สถานประกอบการบางแหงอาจมีการปรับลด ปลดพนักงาน ลดคาจาง ลดเวลาทำงาน อยางไรก็ตาม

การโน มน าวให นายจ างพ ัฒนาหร ือยกระด ับท ักษะของพน ักงานเก าจะเป นประโยชน มากกวา  

ท้ังนี้ ก็ตองขึ้นอยูกับความสามารถในการปรับตัวของพนักงานเหลานั้น การพัฒนาหรือยกระดับทักษะ 

ของพนักงานในยุคโควิด-19 ซึ ่งผ านไปจนถึงเดือนเมษายน 2564 ปญหาที ่เก ิดขึ ้นสวนใหญแลว 

จากความไมสามารถปรับตัวตามสถานการณการใชชีวิตและการทำงานภายใตภาวะโรคระบาดครั้งใหญนี้ 
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ดังนั้น นอกจากการชักจูงนายจางใหเลือกที่จะพัฒนาทักษะพนักงานทดแทนการเลิกจางหรือปดกิจการ  

อีกทางหนึ่งก็ตองชักจูงลูกจางใหสามารถอยูในตลาดแรงงานตอไปได 

  การสรางนโยบายสงเสริมการจางงานในภาวะวิกฤติเปนเรื่องเรงดวน ซึ่งกระทรวงแรงงาน

ควรจะพิจารณาดำเนินการทั้งในดานการคุมครอง การสงเสริมการจางงาน การพัฒนาและยกระดับทักษะ

ฝมือ และการประกันสังคม 

  กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานตองรองรับการพัฒนาและสงเสริมกฎหมายคุมครอง

แรงงานทั้งในระบบและนอกระบบ เพื่อหลีกเลี่ยงการเลิกจางไมเปนธรรม หรือการหลีกเลี่ยงการจายเงิน

คาตอบแทน กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานควรจะตองกำหนดมาตรการดานการคุมครองแรงงานใน

ระยะยาว ควบคูไปกับการขับเคลื่อนกระบวนการจางงานในอนาคต โดยตองประสานนโยบายดานการ

คุมครองและการสงเสริมการมีงานทำในโลกดิจิตอล และในภาวการณแพรระบาดของโควิด-19 ดวย 

  กรมการจัดหางาน ในการดูแลตลาดแรงงานเปนสถานการณท่ียากลำบากในชวงวิกฤติโควิด-19 นี้ 

การจางงานในภาคบริหาร ซึ่งลดทันทีเกือบ 100% ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องทั้งตนน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ลวน

ไดรับผลกระทบ อยางไรก็ตามแมภาคบริการจะไดรับผลกระทบจากการระบาดในรอบที่ 1 แลว แตก็ยังเปนภาค

ท่ียังมีโอกาสในการพัฒนาและสงเสริม รวมตลอดไปจนถึงภาคการผลิตและอุตสาหกรรมพ้ืนบาน กรมการจดัหางาน

ควรเรงวิเคราะหเพ่ือจัดทำขอเสนอแนวนโยบายการดึงดูดแรงงานในภาคธุรกิจท่ีไดรับผลกระทบ 

  กรมพัฒนาฝม ือแรงงาน ในปจจ ุบ ันงานของกรมพัฒนาฝม ือแรงงานได แบ งส วน 

ความรับผิดชอบในดานการพัฒนาฝมือแรงงานตามความตองการของตลาดแรงงาน และเสริมสรางในดาน

การพัฒนายกระดับและฝกอาชีพที ่ใชเทคโนโลยีขั ้นสูง ในสวนนี ้ควรจะรวมมือกับภาคการศึกษาและ

ภาคเอกชน การพัฒนาฝมือแรงงานควรจัดกลุมอายุของผูเขารับการฝกอบรม สวนการพัฒนาอาชีพนั้น 

ควรสงเสริมทั้งดานการยกระดับภายในสถานประกอบการขนาดใหญ หรือความรวมมือในดานการพัฒนา

ยกระดับทักษะฝมือในวัยเรียน รวมตลอดจนถึงการฝกอบรมทางไกลในสถานประกอบการ โดยยึดหลักการ 

Social Distancing  

  สำนักงานประกันสังคม มีภารกิจสำคัญดานการสนับสนุนประชาชน โดยเฉพาะ

ผูประกันตน ในชวงวิกฤติโควิด-19 ซ่ึงสถานการณความไมแนนอนของการควบคุมโรคหรือการจัดสรรวัคซีน

ของภาครัฐ ตลอดจนการหยุดยั ้งการแพรกระจายของวิกฤติดังกลาว สถานการณตาง ๆ กอใหเกิด 

ทั้งขอพิพาท การเลิกจาง และการวางงานกอนวัยอันควร การเพิ่มขึ้นของจำนวนแรงงานนอกระบบ และ

สังคมสูงอายุ จึงเพิ่มมากขึ้น การประกันสังคมจึงจะเปนตองพิจารณาหาแนวทางการใหหลักประกันแกแรงงาน

เหลานี้ เชน การขยายความคุมครองตามมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 ซึ่งกำหนดเรื่องอายุและเวลา 

ในการประกันการวางงาน เปนตน 
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 4.2.4 จากสถานการณการระบาดของโคว ิด-19 ซ ึ ่ งย ังไม สามารถย ุต ิหร ือบรรเทาได   

การใหความสำคัญตองานบริการและงานดานสุขภาพอนามัยเปนสิ่งที่จำเปน ดังนั้น ควรสนับสนุนธุรกิจ 

ที่เกี่ยวของกับสุขภาพ สถานประกอบการในลักษณะ Hospitel หรือโรงแรมที่เปนสถานพยาบาล รวมท้ัง

อุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณทางการแพทยที่เกี่ยวของกับการตรวจหาเชื้อและการรักษาพยาบาลผูติดเชื้อ 

นอกจากนั้น ควรจัดการเรียนการสอนพัฒนานักเรียนระดับผูชวยพยาบาล หรือผูท่ีเปนพยาบาลหรือบุคลากร

ทางการแพทยอยูเดิมใหมีความรู และสามารถชวยเหลือกรณีการตรวจหาเชื้อ การวิเคราะหผลการติดเชื้อ 

การแพทยเพื่อการชวยเหลือควบคุมการแพรระบาดของเชื้อโควิด-19 ทั้งนี้ การยกระดับหรือการพัฒนา

ทักษะดานนี ้ กระทรวงแรงงานอาจรวมมือกับกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงอุตสาหกรรม  

ดำเนินการเปนการเรงดวน  

 4.2.5 ควรจะมีการศึกษาวิจัยทิศทางการจางงานของประเทศไทยในอุตสาหกรรม S CURVE และ 

NEW S CURVE เพื่อทราบทิศทางการพัฒนาทางธุรกิจของกลุมอุตสาหกรรมที่เปนตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

ไทยในอนาคต 

 4.2.6 วิกฤตโควิด-19 ทำใหเห็นประโยชนจากการใชและการพัฒนาเทคโนโลยี การสื ่อสาร  

ดังนั้น การเรียนรูแบบ E-LEARNING และดิจิตอลแฟลตฟอรม เพ่ือการพัฒนาทักษะ และการยกระดับฝมือ

แรงงานเปนสิ่งสำคัญตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ดังนั้นเพ่ือรักษาสภาพคลองใหแกผูประกอบการ ภาครัฐ

ไดสงเสริมการจางงานในระบบ SMART JOB CENTER ดังนั ้น จึงควรจะสงเสริมการเรียนรู  RESKILL, 

UPSKILL หรือ NEW SKILL ใหแกนายจางและลูกจาง เพื่อใหเรียนรูเกี่ยวกับทักษะใหม หรือทักษะในโลก

ดิจิตอลตามวิถีชีวิตใหม (NEW NORMAL SKILL) 
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นางสาวอัจฉรา งามสมจิตร ผูอำนวยการกองยุทธศาสตรและแผนงาน  

สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

นายสิบหม่ืนชัย  โพธิสินธุ  จัดหางานจังหวัดชลบุรี 
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