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การวิจัย ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่ อศึกษาความต้องการของตลาดแรงงานในจังหวัด
เชียงใหม่ เพื่อศึกษาการผลิตกาลังคนสู่ตลาดแรงงานในจังหวัดเชียงใหม่ และเพื่อศึกษาสมรรถนะของ
แรงงานที่ ผู้ ป ระกอบการต้ อ งการ เป็ น การวิ จั ย แบบผสมผสาน (Mixed methodology) ซึ่ ง ใช้
ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสานระหว่าง วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และวิธีการ
วิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative) กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย หน่วยงานราชการที่มี
ข้อมูลความต้องการแรงงานในจังหวัดเชียงใหม่ จานวน 2 แห่ง และสถานศึกษาที่เปิดหลักสูตรการ
เรียนการสอนระดับอาชีวศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ จานวน 19 แห่ง และสถานประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่
จานวน 4 แห่ ง ใช้เครื่องมื อแบบสอบถามข้อมูลเชิงปริมาณ วิเคราะห์ ผลข้อมูล เป็นค่าร้อยละ และ
จัดเรียงอันดับ แล้วนาเสนอในรูปตารางประกอบคาอธิบายสาหรับ แบบสัมภาษณ์ใช้ในการเก็บข้อมูล
เชิงคุณภาพวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) แล้วสรุปสาระสาคัญ
ผลกำรวิจัยพบว่ำ
1. ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลควำมต้องกำรของตลำดแรงงำนในจังหวัดเชียงใหม่
ความต้องการของตลาดแรงงานในจังหวัดเชียงใหม่ มีจานวนทั้งสิ้น 9,314 คน
ในประเด็นข้อมูลความต้องการของตลาดแรงงานจาแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ลาดับที่ 1 คือ
ระดับมัธยมศึกษา ปีที่ 6 หรือต่ากว่า จานวน 4,120 คน คิดเป็นร้อยละ 44.23 ลาดับที่ 2 คือ ระดับ
ประกาศนี ยบั ตรวิชาชีพชั้น สูง (ปวส.) จานวน 2,219 คน คิดเป็นร้อยละ 23.82 ลาดับที่ 3 ระดับ
ปริ ญ ญาตรี จ านวน 1,678 คน คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 18.02 และล าดั บ ที่ 4 คื อ ระดั บ ประกาศนี ยบั ต ร
วิ ช าชี พ (ปวช.) จ านวน 1,252 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 13.44 ล าดั บ ที่ 5 คื อ อื่ น ๆ ไม่ ร ะบุ ร ะดั บ
การศึกษา จานวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 0.48
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เมื่อพิจารณาประเด็นข้อมูลความต้องการของตลาดแรงงานจาแนกตามประเภทวิชา
พบว่า ลาดับที่ 1 คือ ประเภทวิชาพาณิชยกรรมและบริหารธุรกิจ จานวน 4,297 คน คิดเป็นร้อยละ
46.13 ลาดับที่ 2 คือ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม จานวน 2,007 คน คิดเป็นร้อยละ 21.55 ลาดับที่ 3
คือ อุตสาหกรรมท่ องเที่ ย ว จ านวน 1,101 คน คิดเป็น ร้อยละ 11.82 ล าดั บ ที่ 4 คื อ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร จานวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ 1.30 ลาดับที่ 5 คือ ประเภทวิชาคหกรรม
จานวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 0.76 ลาดับที่ 6 เกษตรกรรม จานวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 0.32
และลาดับที่ 7 ศิลปกรรม จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.02
ประเด็นข้อมูลความต้องการของตลาดแรงงานที่ไม่ระบุระดับการศึกษา และไม่ระบุ
ประเภทวิชา พบว่า ความต้องการของตลาดแรงงานด้านการบริการลูกค้า อยู่ในลาดับที่ 1 จานวน
828 คน คิดเป็นร้อยละ 8.89 ลาดับที่ 2 คือ อื่น ๆ ไม่ระบุระดับการศึกษาและไม่ระบุประเภทวิชา
จานวน 650 คน คิดเป็นร้อยละ 6.98 ลาดับที่ 2 คือ อื่น ๆ ระบุด้านวิชาชีพทางการแพทย์ จานวน
149 คน คิดเป็นร้อยละ 1.60 ลาดับที่ 3 คือ อื่น ๆ ระบุด้านครุศาสตร์ จานวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ
0.51 อื่น ๆ ระบุด้านงานกฎหมาย จานวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 0.12
2. ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลกำรผลิตกำลังคนสู่ตลำดแรงงำนในจังหวัดเชียงใหม่
การผลิตกาลังคนสู่ตลาดแรงงานในจังหวัดเชียงใหม่ ของสถานศึกษาที่เปิด สอน
ตามหลักสูตรการเรียนการสอนระดับอาชีวศึกษา พบว่า สถานศึกษาอาชีวศึกษามี 19 แห่ง มีการผลิต
กาลังคนสู่ตลาดแรงงานตามโครงสร้างหลักสูตรอาชีวศึกษา จานวน 9 ประเภทวิชา ประกอบด้วย
1) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 2) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 3) ประเภทวิชาศิลปกรรม 4) ประเภท
วิช าคหกรรม 5) ประเภทวิช าเกษตรกรรม 6) ประเภทวิช าประมง 7) ประเภทวิช าอุ ตสาหกรรม
ท่ อ งเที่ ย ว 8) ประเภทวิ ช าอุ ต สาหกรรมสิ่ งทอ และ 9) ประเภทวิ ช าเทคโนโลยี ส ารสนเทศและ
การสื่อสาร มีการผลิตกาลังคนสู่ตลาดแรงงาน จานวนทั้งสิ้น 22,584 คน
ประเด็นข้อมูลการผลิตกาลังคนสู่ตลาดแรงงานจาแนกตามระดับการศึกษา พบว่า
ลาดับที่ 1 คือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) จานวน 14,082 คน คิดเป็นร้อยละ 62.35 ลาดับ
ที่ 2 คือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จานวน 8,149 คน คิดเป็นร้อยละ 36.09 ลาดับ
ที่ 3 คือ ระดับปริญญาตรี จานวน 353 คน คิดเป็นร้อยละ 1.56
ประเด็ น ข้อมู ล การผลิ ตก าลั งคนสู่ ตลาดแรงงานจาแนกตามประเภทวิช า พบว่า
ลาดับที่ 1 คือ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม จานวน 11,509 คน คิดเป็นร้อยละ 50.96 ลาดับที่ 2 คือ
ประเภทวิช าพาณิ ช ยกรรม/บริ ห ารธุรกิ จ จ านวน 5,584 คน คิ ดเป็ นร้อยละ 24.73 ล าดั บที่ 3 คื อ
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จานวน 1,756 คน คิดเป็นร้อยละ 7.78 ลาดับที่ 4 คือ ประเภทวิชา
เกษตรกรรม จานวน 1,271 คน คิดเป็นร้อยละ 6.63 ลาดับที่ 5 คือ ประเภทวิชาคหกรรม จานวน
1,016 คน คิดเป็ นร้อยละ 4.50 ลาดับที่ 6 คือ ประเภท วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
จานวน 804 คน คิดเป็นร้อยละ 3.56 ลาดับที่ 7 คือ ประเภทวิชาศิลปกรรม จานวน 627 คน คิด
เป็นร้อยละ 2.78 และลาดับที่ 8 คือ ประเภทวิชาประมง จานวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 0.78 และ
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ไม่มีข้อมูลการผลิตกาลังคน
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3. ผลกำรวิเครำะห์สมรรถนะของแรงงำนที่ผู้ประกอบกำรต้องกำร
ผลการวิ เ คราะห์ เ นื้ อ หาจากการสั ม ภาษณ์ ด้ า นสมรรถนะของแรงงานที่
ผู้ประกอบการต้องการ พบว่า ผู้ประกอบการให้ความสาคัญในด้านสมรรถนะทั้ง 8 ด้าน โดยจัดเรียง
อันดับความสาคัญที่ 1 คือ ทักษะการอ่าน การเขียน การพูด ภาษาต่างประเทศ อันดับความสาคัญที่ 2
คือ ทักษะการเรียนรู้เพื่อพัฒนาอาชีพ อันดับความสาคัญที่ 3 คือ ทักษะด้านความเข้าใจ ความต่าง
วัฒ นธรรมและความต่าง ด้านความคิด ทัศนคติ อันดับความส าคัญ ที่ 4 คือ ทักษะการคิดอย่ างมี
วิจารณญาณและ การแก้ปัญหา อันดับความสาคัญที่ 5 คือ ทักษะด้านความร่วมมือ การทางานเป็น
ทีม และภาวะผู้ น า อัน ดับ ความส าคัญ ที่ 6 คือ ทักษะด้านการสื่ อสารและรู้เท่ าทัน สื่อสารสนเทศ
อันดับความสาคัญที่ 7 คือ ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ อันดับความสาคัญที่
8 คือ ทักษะด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรม
ประเด็ น เพิ่ ม เติ ม อื่ น ๆ จากผู้ ป ระกอบการ พบว่ า สมรรถนะที่ ให้ ค วามส าคั ญ
นอกเหนือจากทักษะทั้ง 8 ข้อ คือ ความสามารถในการปฏิบัติงานตามรายวิชาเฉพาะ วิชาทั่วไป และ
วิช าชีพ เน้ น ทั กษะการเป็ น นั ก ปฏิ บั ติ ทั ก ษะเฉพาะประเภทวิช าตามประเภท เช่ น ประเภทวิช า
อุตสาหกรรม ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ประเภทวิชาศิลปกรรม ประเภทวิชาคหกรรม ประเภทวิชา
เกษตรกรรม ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ด้วยระบบการเกษตรสมัยใหม่ ระบบธุรกิจดิจิทัล ระบบบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ ระบบการตลาดออนไลน์
มีทักษะด้านการพัฒ นาซอฟท์แวร์ใหม่ ๆ ทักษะการเป็นนักเขียนโปรแกรมที่มีคุณภาพ ทักษะด้าน
กราฟิกดีไซน์ ใช้เครื่องมือด้านโปรแกรมใหม่ ๆ บนมือถือ มีสมรรถนะการดาเนินธุรกิจ ด้านการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ บุคคลากรที่สามารถใช้เครื่องมือ ฮาร์ดแวร์สมัยใหม่มาช่วยในการพัฒนาธุรกิจ และ
สมรรถนะแรงงานเป็น ไปตามมาตรฐานฝี มือแรงงาน และควรพัฒ นาสมรรถนะของนักศึกษา ตาม
แนวคิด โมเดลสมรรถนะ KSL31220 ของ ศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (2560)
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จังหวัดเชียงใหม่ นายมนูญ สุขศรีจันทร์ แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เป็น
ผู้ให้ข้อมูลความต้องการแรงงานในจังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งสถานศึกษาที่เปิดหลักสูตรการเรียนการสอน
ระดับอาชีวศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ รวม 19 แห่ง ประกอบด้วย สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐในจังหวัด
เชีย งใหม่ จ านวน 8 แห่ ง สถาบั น อาชีว ศึกษาของเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ จานวน 10 แห่ ง และ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาจังหวัดเชียงใหม่ จานวน 1 แห่ง ตลอดจนผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ให้
ข้อมูลการสัมภาษณ์ด้านสมรรถนะสาคัญของแรงงานที่ ผู้ประกอบการต้องการ ประกอบด้วย นายวรโชติ
จี้ เรื อ น ผู้ จั ด การวิท ยาลั ย อาชีว ศึ กษานอร์ท ฝาง นายปกรณ์ ชั ญ ธนาพั ศ ผู้ แทนสถานประกอบการ
ในเครือสหมิตร นายอภินั นท์ ศิริโยธิพันธุ์ ผู้แทนสถานประกอบการในเครือออนไอทีวัลเล่ย์ และ
นายวิ โ รจน์ เย็ น สวั ส ดิ์ ประธานบริ ษั ท โปรซอฟ์ ท คอมเทค จ ากั ด และกลุ่ ม เป้ า หมายที่ ให้ ข้ อ มู ล
เพื่อการวิจัยครั้งนี้
สุดท้ายนี้ คณะผู้วิจัยขอขอบพระคุณ ทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้ ที่ได้ส่งเสริมสนับสนุน
อานวยความสะดวกในการเก็ บ ข้ อ มู ล ของคณะวิจั ย ผู้ เกี่ ย วข้ อ งต่ าง ๆ ที่ ให้ ข้ อ มู ล การวิ จัย และให้
คาแนะนาและข้อคิดเห็นต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการทาวิ จัย อีกทั้งยังช่วยแก้ปัญหาต่างๆ ที่
เกิดขึ้นระหว่างการดาเนินงาน รวมทั้งให้ข้อแนะนาและความช่วยเหลือในทุก ๆ ด้าน ส่งผลทาให้การทา
วิจัยฉบับนี้สาเร็จลุล่วงไปด้วยดี
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บทที่ 1
บทนำ
ควำมเป็นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
กรอบยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ทิ ศ ทางแผนพั ฒ นาการศึ ก ษา
แห่ งชาติ (พ.ศ. 2560-2579) มีส าระสาคัญของแผนพัฒ นาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ฉบับ ที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 ให้ ความสาคัญกับแนวคิดการจัดการศึกษา (Conceptual Design)
ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ ยึดหลักสาคัญในการจัดการศึกษาประกอบด้วย หลักการจัดการศึกษา
เพื่อปวงชน (Education for All) หลักการจัดการศึกษาเพื่อความเท่าเทียมและทั่วถึง (Inclusive
Education) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) และหลักการมีส่วนร่วม
ของทุ ก ภาคส่ ว นของสั ง คม (All for Education) อี ก ทั้ ง ยึ ด ตามเป้ า หมายการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น
(Sustainable Development Goals : SDGs 2030) ประเด็นภายในประเทศ (Local Issues)
(สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,2560 : จ)
ยุทธศาสตร์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ มีวัตถุประสงค์ 4 ประการ คือ 1) เพื่อพัฒนาระบบ
และกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิผล 2) เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี
มีคุณลักษณะทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พระราชบั ญ ญั ติการศึกษาแห่ งชาติและยุทธศาสตร์ 3) เพื่อพัฒ นาสังคมไทยให้ เป็นสั งคมแห่ งการ
เรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคีและร่วมมือผนึกกาลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ 4) เพื่อนาประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้
ปานกลาง และความเหลื่อมล้าภายในประเทศลดลง และกาหนดเป้าหมายไว้ 2 ด้าน คือ ด้านผู้เรียน
มุ่งพัฒนาผู้เรียน (Learner Aspirations) ทุกคนให้มีคุณลักษณะและทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 (3Rs8Cs) และด้ า นการจั ด การศึ ก ษา (Aspirations) 5 ประการ 53 ตั ว ชี้ วั ด ประการที่
1) ประชากรทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานอย่างทั่วถึง (Access) 2) ผู้เรียนทุกคน
ทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานอย่างเท่าเทียม (Equity) 3) ระบบ
การศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุขีดความสามารถเต็มตามศักยภาพ (Quality) 4)
ระบบการบริ ห ารจั ด การศึ ก ษาที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเพื่ อ การลงทุ น ทางการศึ ก ษาที่ คุ้ ม ค่ าและบรรลุ
เป้าหมาย (Efficiency) และ 5) ระบบการศึกษาที่สนองตอบและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็น
พลวัตและบริบทที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy) โดยนายุทธศาสตร์ 6 ข้อ คือ 1) การจัดการศึกษาเพื่อ
ความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 2) การผลิตและพัฒนากาลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อ
สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 3) การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้ าง
สังคมแห่งการเรียนรู้ 4) การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 5) การจัด
การศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ 6) การพัฒนาประสิทธิภาพของ
ระบบบริหารจัดการศึกษา (สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,2560 : ฉ-ฐ)

2
จากแนวคิด วิสัยทัศน์ จุดมุ่งหมายและยุทธศาสตร์แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 -2579
ข้อที่ 2 การผลิตและพัฒนากาลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตกาลังคนที่มีสมรรถนะ ทักษะ และคุณลักษณะที่สาคัญจาเป็น
ในศตวรรษที่ 21 และ ตรงกับ ความต้องการของตลาดงานและการพัฒ นาประเทศ เพื่อยกระดับ
คุณ วุฒิ การศึกษาและวิช าชีพ ของประชาชนในวัยเรียนและวัยท างานและเพิ่ มผลิตภาพของกาลั ง
แรงงาน เพื่อปรับ ทิศทางการผลิ ตผู้ ส าเร็จการศึกษาและบัณ ฑิตที่มุ่งเน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณ
มีเป้าหมายเพิ่มกาลังคนมีทักษะที่จาเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานและ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และกากับด้วยตัวชี้วัดให้เพิ่มสัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษา
สูงขึ้น เมื่อเทียบกับ ผู้เรียนสามัญศึกษาและร้อยละของผู้ เรียนที่เรียนในระบบทวิภาคี สหกิจศึกษา
ในสถานประกอบการที่มีมาตรฐานเพิ่มขึ้น โดยสถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาผลิต
บัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้านพร้อมกาหนดตัวชี้วัดให้ร้อยละของสถาบันการศึกษา
ที่จั ดการศึกษารู ป แบบทวิศึ กษา ทวิภ าคี สหกิจศึ กษาหลั กสู ต รโรงเรียนในโรงงานตามมาตรฐาน
ที่กาหนดเพิ่มขึ้น มีจานวนหลักสูตรของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาทวิวุฒิ (Dual Degree) จานวน
หลักสูตรฐานสมรรถนะในสาขาที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒ นาประเทศ
เพิ่มขึ้น ร้อยละของสถานประกอบการที่จัดการศึกษา เพื่อพัฒนากาลังคนตามความต้องการของตลาด
เพิ่มขึ้น ร้อยละของภาคีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างรัฐ เอกชน สถานประกอบการสมาคมวิชาชีพ
และหน่วยงานที่จัดการศึกษาเพิ่มขึ้น (สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,2560 : 100-103)
จากการศึกษารายงานการวิจัย เรื่อง อนาคตของการผลิตและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษา
ตามความต้องการของตลาดแรงงานและทิศทางการพัฒนาประเทศไทย 5 ปีข้างหน้า (ปี พ.ศ. 2561 –
2565) พบว่า ผลการสั งเคราะห์ อนาคตภาพของการผลิ ตและพัฒ นาคนอาชีวศึกษาในภาคเหนื อ
มีความเห็นว่าควรเปิดหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
(ปวส.) ในสถาบันอาชีวศึกษา 4 กลุ่มอาชีพ จานวน 48 หลักสูตร โดยเรียงลาดับความสาคัญตามทิศ
ทางการพัฒนาประเทศในอนาคต ได้แก่ กลุ่มอาชีพที่ 1 ก่อสร้าง กลุ่มอาชีพที่ 2 เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่ อสาร กลุ่ ม อาชี พ ที่ 3 คมนาคม และกลุ่ ม อาชีพ ที่ 4 โลจิ ส ติ ด ส์ (ส านั ก งานเลขาธิ การสภา
การศึกษา,2561 : 120 – 121)
นอกจากนี้ จากผลการประชุมคณะกรรมการวิจัยตลาดแรงงาน ส านั กงานศึกษาธิการ
จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมโรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้ น อาเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ โดยจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่และแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้ข้อมูล ต่อที่ประชุม
ว่า สานักงานได้มีการสารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อกาลังแรงงานในด้านสรรถนะและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ พบว่า สถานประกอบการไม่มีความพึงพอใจต่อสมรรถนะด้าน ทักษะอาชีพ
ความซื่อสัตย์ ความขยัน ความอดทน เป็นต้น
ด้วยเหตุผลการรับนโยบายในการผลิตผู้เรียนด้านอาชีวศึกษาให้มากขึ้นเพื่อรองรับการจ้างงาน
กลุ่มอาชีพที่เป็นไปตามความต้องการของตลาดแรงงาน จึงมีความจาเป็นในการศึกษาวิจัยโดยขอความ
อนุ เคราะห์ กลุ่ มผู้ ให้ ข้อมูล สนั บสนุ นจากหลายฝ่ าย โดยสถานศึ กษาอาชีวศึ กษาในจั งหวัดเชียงใหม่
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เป็นผู้ให้ข้อมูลในการผลิตและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนไปสู่ตลาดแรงงานอย่างมีคุณภาพและเป็นระบบ
นั้น สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้เสนอขออนุมัติโครงการส่งเสริมเชียงใหม่เป็นศูนย์กลาง
การศึกษาระดับภูมิภาค ด้วยความเป็นเลิศด้านการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต กิจกรรมการพัฒนาความ
พร้อมของนักเรียนนักศึกษา ก่อนสู่แรงงานในประเทศและกลุ่มประเทศอาเซียน ต่อจังหวัดเชียงใหม่ และ
คณะวิจัยในนามของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้ศึกษาความต้องการตลาดแรงงานและ
การผลิตกาลังคนสู่ตลาดแรงงานในจังหวัดเชียงใหม่ขึ้น
คำถำมของกำรวิจัย
1. ความต้องการของตลาดแรงงานในจังหวัดเชียงใหม่เป็นอย่างไร
2. การผลิตกาลังคนสู่ตลาดแรงงานในจังหวัดเชียงใหม่เป็นอย่างไร
3. สมรรถนะของแรงงานที่ผู้ประกอบการต้องการเป็นอย่างไร
วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
1. เพื่อศึกษาความต้องการของตลาดแรงงานในจังหวัดเชียงใหม่
2. เพื่อศึกษาการผลิตกาลังคนสู่ตลาดแรงงานในจังหวัดเชียงใหม่
3. เพื่อศึกษาสมรรถนะของแรงงานที่ผู้ประกอบการต้องการ
ประโยชน์ของกำรวิจัย
ผลที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาเพื่อสนองความต้องการของตลาดแรงงานในจังหวัดเชียงใหม่ ภายในประเทศ และ
ต่างประเทศดังนี้
ด้ำนควำมรู้
ทาให้รู้สภาพอัตรากาลังความต้องการของตลาดแรงงานในจังหวัดเชียงใหม่ ประจาปี พ.ศ.
2560 ถึง ปี พ.ศ. 2561 และรู้อัตราการผลิตกาลังคนของสถานศึกษาที่เปิดหลักสูตรการเรียนการสอน
ระดับอาชีวศึกษาสู่ตลาดแรงงานในจังหวัดเชียงใหม่ และรู้สมรรถนะของแรงงานที่ผู้ประกอบการ
ต้อ งการ เพื่ อใช้เป็ น ฐานข้ อ มู ล การจั ด การศึ ก ษา แนวโน้ ม ความต้ องการของตลาดแรงงาน และ
สมรรถนะของนักศึกษาอาชีวศึกษา ในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดการอาชีวศึกษา ที่ได้เรียบเรียงไว้
ด้ำนกำรนำไปใช้
1. กระทรวงศึกษาธิการ นาไปประกาศในการกาหนดนโยบายด้านการพัฒ นากาลังคน
ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานต่อไป
2. สถานศึ ก ษา ผู้ บ ริ ห าร ศึ ก ษานิ เทศก์ ส านั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา
ส านั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้น ฐาน และผู้ บ ริห ารของสถานประกอบการ สามารถน า
ผลการวิจัยที่เป็นฐานข้อมูล ไปใช้เป็นแนวทางในการกาหนดนโยบาย วางแผนและดาเนินงานด้านการรับ
นักศึกษาอาชีวศึกษาได้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน
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ขอบเขตของกำรวิจัย
ขอบเขตการศึ กษาครั้ งนี้ ผู้ วิจั ยดาเนิ น การศึ กษาในลั ก ษณะของการวิจัยแบบผสมผสาน
(Mixed methodology) โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณและเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ
ดังนี้
ขอบเขตของกลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย หน่วยงานราชการและภาคเอกชนที่มี
ข้อมูลความต้องการแรงงานในจังหวัดเชียงใหม่ และสถานศึกษาที่เปิดหลักสูตรการเรียนการสอน
ระดับอาชีวศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2560 ดังนี้
1. หน่วยงานราชการที่มีข้อมูลความต้องการแรงงานในจังหวัดเชียงใหม่ รวม 2 แห่ง
1) สานักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ จานวน 1 แห่ง
2) สานักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ จานวน 1 แห่ง
2. สถานศึกษาที่เปิดหลักสูตรการเรียนการสอนระดับอาชีวศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่
รวม 19 แห่ง
1) สถาบันอาชีวศึกษาภาครัฐในจังหวัดเชียงใหม่ จานวน 8 แห่ง
2) สถาบันอาชีวศึกษาภาคเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ จานวน 10 แห่ง
3) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ จานวน 1 แห่ง
โดยศึกษาจากประเภทวิชาที่เปิดการเรียนการสอนระดับอาชีวศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่
3. สถานประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่ จานวน 4 แห่ง
1) บริษัทในเครือ โปรซอฟท์ คอมเทค จากัด
2) บริษัทในเครือ ออนไอทีวัลเล่ย์ จากัด
3) บริษัทในเครือ สหมิตรยานยนต์ แห่งประเทศไทย
4) บริษัทนันทพันธ์พริ้นติ้ง จากัด
ขอบเขตของเนื้อหำ
1. ความต้องการแรงงานในจังหวัดเชียงใหม่ ในปี พ.ศ. 2560 ถึง ปี พ.ศ. 2561
2. การผลิตกาลังคนสู่ตลาดแรงงานของสถานศึกษาที่เปิดหลักสูตรการเรียนการสอน
ระดับอาชีวศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2560 ประกอบด้วย
1) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
2) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
3) ประเภทวิชาศิลปกรรม
4) ประเภทวิชาคหกรรม
5) ประเภทวิชาเกษตรกรรม
6) ประเภทวิชาประมง
7) ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
8) ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
9) ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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3. ความต้องการของผู้ประกอบการด้านสมรรถนะของแรงงาน
ขอบเขตระยะเวลำ
เริ่มตั้งแต่วันที่ 9 เดือน สิงหาคม ถึง วันที่ 10 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
นิยำมศัพท์เฉพำะ
1. กำรผลิตกำลังคน หมายถึง ข้อมูลจานวนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษาที่
เปิ ด ทาการเรียนการสอนและการพัฒนาศักยภาพ ให้ กับนักศึกษาสายอาชีวศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่
จานวน 19 แห่ง 9 ประเภทวิชา สู่ตลาดแรงงานในจังหวัดเชียงใหม่ ปี พ.ศ. 2560
2. ควำมต้ องกำรแรงงำน หมายถึง ข้อมูล อัตราก าลั ง แรงงานที่ ห น่ วยงานภาครัฐ และ
เอกชนให้ข้อมูลความต้องการอัตรากาลังแรงงาน ภายใต้ 9 ประเภทวิชา ที่อาชีวศึกษาผลิตกาลังคนสู่
ตลาดแรงงานในจังหวัดเชียงใหม่ ในปี พ.ศ. 2560
3. ตลำดแรงงำน หมายถึง ข้อมูลแหล่งความต้องการแรงงานและแหล่งผลิตกาลังคน จาก
สถานประกอบการทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในจังหวัดเชียงใหม่ ปี พ.ศ. 2560 ถึง ปี พ.ศ. 2561
4. สถำนศึกษำอำชีวศึกษำ หมายถึง สถานศึกษาที่เปิดทาการเรียนการสอนและพัฒ นา
ศั ก ยภาพให้ กั บ นั ก ศึ ก ษาตามหลั ก สู ต รอาชี ว ศึ ก ษา ระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ (ปวช.) และ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
5. สมรรถนะ หมายถึง ทักษะ 8 ด้าน ที่คณะผู้วิจัยกาหนดขึ้นเพื่อการวิจัย ประกอบด้วย
5.1 ทักษะการอ่าน การเขียน การพูด ภาษาต่างประเทศ
5.2 ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา
5.3 ทักษะด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรม
5.4 ทักษะด้านความเข้าใจความต่างวัฒนธรรมและความต่างด้านความคิด ทัศนคติ
5.5 ทักษะด้านความร่วมมือ การทางานเป็นทีม และภาวะผู้นา
5.6 ทักษะด้านการสื่อสารและรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศ
5.7 ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.8 ทักษะการเรียนรู้เพื่อพัฒนาอาชีพ
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กรอบแนวคิดกำรวิจัย

1. แนวคิดเกี่ยวกับนโยบาย
และยุทธศาสตร์
2. แนวคิดเกี่ยวกับแรงงงาน
3. แนวคิดเกี่ยวกับความ
ต้องการแรงงาน
4. แนวคิดเกี่ยวกับ
ตลาดแรงงาน
5. แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการ
อาชีวศึกษา
6. แนวคิดเกี่ยวกับการผลิต
กาลังคนด้านอาชีวศึกษา
7. ข้อมูลความต้องการแรงงาน
ในจังหวัดเชียงใหม่
8. สมรรถนะนักศึกษา
อาชีวศึกษา

1. ด้านการจัด
การศึกษา

2. ด้านการผลิต
กาลังคน

3. ด้านความ
ต้องการ ของ
ตลาดแรงงาน

ผลการศึกษา
ความต้องการ
แรงงานและ
การผลิตกาลังคน
สู่ตลาดแรงงาน
ในจังหวัดเชียงใหม่

4. ด้านสมรรถนะ

ภำพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัยความต้องการตลาดแรงงานและการผลิตกาลังคนสู่ตลาดแรงงานในจังหวัดเชียงใหม่

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาเรื่อง ความต้องการตลาดแรงงานและการผลิตกาลังคนสู่ตลาดแรงงานในจังหวัด
เชียงใหม่ ได้ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องและงานวิจัยต่างๆ โดยแบ่งเป็นหัวข้อ ดังนี้
1. แนวคิดเกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตร์
2. แนวคิดเกี่ยวกับแรงงงาน
3. แนวคิดเกี่ยวกับความต้องการแรงงาน
4. แนวคิดเกี่ยวกับตลาดแรงงาน
5. แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการอาชีวศึกษา
6. แนวคิดเกี่ยวกับการผลิตกาลังคนด้านอาชีวศึกษา
7. แนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะ
8. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
1. แนวคิดเกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตร์
1.1 แนวคิดเกี่ยวกับนโยบาย
พล.อ.ดาว์พ งษ์ รัต นสุ ว รรณ รัฐ มนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิก ารมอบนโยบายผู้ บริห าร
สถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ เมื่อวันพุธที่ 8 มิถุนายน 2559 ณ วิทยาลัย
การอาชีวศึกษาปทุมธานี โดยมีสาระสาคัญดังนี้ คือ เน้นส่งเสริมให้ผู้เรียนอาชีวศึกษามีคุณสมบัติหรือ
ทั ก ษะที่ ส าคั ญ คื อ 3R และ 8C โดยการประชุ ม ในครั้ ง นี้ รมว.ศึ ก ษาธิ ก ารต้ อ งการให้ ผู้ บ ริ ห าร
อาชี ว ศึ ก ษาทั่ ว ประเทศ ได้ เข้ าใจแนวทางการดาเนิ น งานตามนโยบายของกระทรวงศึก ษาธิก า ร
เพื่ อเป็ น โอกาสอัน ดีที่ผู้ บ ริห าร สถานศึกษาอาชีวศึกษาทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนจะได้ห ารือและ
วางแผนการยกระดับ คุณ ภาพวิชาชีพร่วมกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวทางการพัฒ นากาลั งคนด้าน
อาชีวศึกษานั้นเป็นเรื่องสาคัญมาก ดังจะเห็นได้จากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกให้ความสาคั ญกับการผลิต
กาลั งคนที่ มีคุณ ภาพและตรงกับ ความต้องการของประเทศ โดยส่ งเสริมให้ นักเรียนและนั กศึกษา
มีคุณสมบัติหรือทักษะที่สาคัญ คือ 3R และ 8C ได้แก่
3R คือ Reading-อ่านออก , (W)Riting-เขียนได้ , (A)Rithmatic- มีทักษะในการคานวณ
8C คื อ Critical Thinking and Problem Solving : มี ทั ก ษะในการคิ ด วิ เคราะห์ การคิ ด
อย่างมีวิจารณญาณ และแก้ไขปัญหาได้
Creativity and Innovation : คิดอย่างสร้างสรรค์ คิดเชิงนวัตกรรม
Collaboration Teamwork and Leadership : ความร่วมมือ การทางานเป็นทีม และภาวะผู้นา
Communication Information and Media Literacy : ทักษะในการสื่อสาร และการรู้เท่าทันสื่อ
Cross-cultural Understanding : ความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒ นธรรม กระบวนการ
คิดข้ามวัฒนธรรม

8
Computing and ICT Literacy : ทั กษะการใช้คอมพิว เตอร์ และการรู้เท่าทัน เทคโนโลยี
ซึ่ ง เยาวชนในยุ ค ปั จ จุ บั น มี ค วามสามารถด้ า นคอมพิ ว เตอร์ แ ละเทคโนโลยี อ ย่ า งมากหรื อ เป็ น
Native Digital ส่วนคนรุ่นเก่าหรือผู้สูงอายุเปรียบเสมือนเป็น Immigrant Digital แต่เราต้องไม่อาย
ที่จะเรียนรู้แม้ว่าจะสูงอายุแล้วก็ตาม
Career and Learning Skills : ทักษะทางอาชีพ และการเรียนรู้
Compassion : มีคุณธรรม มีเมตตา กรุณา มีระเบียบวินัย ซึ่งเป็นคุณลักษณะพื้นฐานสาคัญ
ของทักษะขั้นต้นทั้งหมด และเป็นคุณลักษณะที่เด็กไทยจาเป็นต้องมี
ทั้ ง นี้ คุ ณ สมบั ติ 3R และ 8C อาจจะดู เป็ น นามธรรม แต่ ก็ ส ามารถน ามาใช้ เป็ น หลั ก
ในการด าเนิ น การได้ โดยขอให้ ส ถานศึ ก ษาอาชี ว ศึ ก ษาจั ด ท าหลั ก สู ต รหรื อ สภาพแวดล้ อ มใน
สถานศึกษาที่เน้นให้นักเรียนนักศึกษามีคุณสมบัติหรือทักษะดังกล่าวด้วย
แนวทางนโยบายที่สาคัญของการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายสาคัญที่จะส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการอาชีวศึกษาใน
โครงการต่างๆ ดังนี้
1) โครงการสานพลังประชารัฐด้านการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ (Competitive Workforce)
ซึ่งเกี่ยวข้องกับอาชีวศึกษาโดยตรง ในขณะนี้มีภารกิจเร่งด่วน (Quick Win) 4 เรื่อง คือ
- Re-branding เพื่อจูงใจให้นักเรียนในระดับชั้นมัธ ยมศึกษาตอนต้นเห็นความสาคัญของ
การเรียนอาชีวศึกษาและสนใจเรียนอาชีวศึกษามากขึ้น
- Excellence Model School กาหนดความหมายและขอบเขตของสถานศึกษาต้นแบบ
ที่ดีด้านอาชีวศึกษา Database (Demand and Supply) จัดทาฐานข้อมูลความต้องการกาลังคนของ
ภาคอุตสาหกรรม และปริมาณการผลิตกาลังคนของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการวางแผนผลิ ต ก าลั ง คนล่ ว งหน้ า ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการก าลั ง คน
ภาคอุตสาหกรรม โดยคาดว่าจะดาเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้
- Standard and Certification Center จั ด ท าและหาทางเลื อ กที่ เหมาะสมร่ว มกั น ใน
การสร้างมาตรฐานวิช าชีพอาชีว ศึกษาให้ เป็ นที่ยอมรับ และนาไปใช้อย่างทั่ วถึงทั้งในภาครัฐ และ
ภาคเอกชน พร้อมทั้งส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพอาชีวศึกษาให้เป็นบรรทัดฐานในการจ่ายค่าตอบแทน
ที่สอดคล้องกับความสามารถของแรงงาน
2) ทวิภ าคี (Dual System) สอศ. ได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ด้านการจัดการ
เรี ย นการสอนระบบทวิ ภ าคี กั บ สาธารณรั ฐ ออสเตรี ย ซึ่ งเป็ น ประเทศที่ ป ระสบความส าเร็จ ด้ า น
อาชีวศึกษาทวิภาคีอย่างมาก ทาให้ทราบว่าการจัดการอาชีวศึกษาของไทยได้เดินมาถูกทางแล้ว จากนี้
ไปจะเดินหน้าอย่างเต็มที่ในการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาในระบบทวิภาคี
3) ทวิศึกษา (Dual Education) หรือโครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษา
ตอนปลายเพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษาแก่ประชาชนวัยเรียนและวัยทางาน และเพื่อ
ขยายกลุ่ ม เป้ า หมายไปสู่ นั ก เรี ย นระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายในการเข้ าสู่ ห ลั ก สู ต รอาชี ว ศึ ก ษา
โดยขอให้ สอศ. เข้าไปประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อด้านอาชีวศึกษาในโรงเรียน และให้ความร่วมมือกับ
โรงเรียนในการพัฒนาการเรียนการสอนอาชีวศึกษาในโรงเรียนให้มีคุณภาพ
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4) ทวิ วุ ฒิ (Dual Degree) คื อ การจั บ คู่ ส ถาบั น อาชี ว ศึ ก ษาไทยกั บ สถาบั น อาชี ว ศึ ก ษา
ต่างประเทศ โดยจัดทาวุฒิการศึกษาร่วมกัน ดังเช่น ก่อนหน้านี้ที่ สอศ. ได้จัดทาทวิวุฒิกับสาธารณรัฐ
เกาหลี ในสาขาที่ ส าธารณรั ฐ เกาหลี มี ค วามเชี่ ย วชาญเป็ น พิ เศษ อาทิ การท่ อ งเที่ ย ว เทคโนโลยี
ความงาม และเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อนักศึกษาสาเร็จหลักสูตรจะได้รับวุฒิการศึกษา 2 ใบ จากทั้ง
สองประเทศ หรือเรียกว่าทวิวุฒิ ให้มีส่วนร่วมขับเคลื่อนตามนโยบายที่สาคัญของกระทรวงศึกษาธิการ
นอกจากประเด็นนโยบายด้านอาชีวศึกษาแล้ว รมว.ศึกษาธิก ารได้กล่าวถึงนโยบายที่สาคัญ
อื่ น ๆ ของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารที่ ต้ อ งเร่ ง ขั บ เคลื่ อ น เช่ น โครงการยกระดั บ ความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้ที่จบการศึกษาอาชีวศึกษาสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ หากครูภาษาอังกฤษ
ยังไม่เก่ง ก็ต้องร่วมกันพัฒนาครูเหล่านั้น , การพัฒนาด้าน ICT เพื่อการศึกษา เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน
เข้ า ถึ ง เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร, การดู แ ลเด็ ก ที่ อ อกจากระบบการศึ ก ษากลางคั น
ด้ ว ยการผลั ก ดั น ให้ ค นไทยได้ รั บ การศึ ก ษามากที่ สุ ด ซึ่ ง สอศ. สามารถด าเนิ น การร่ ว มกั บ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ในการดูแลเด็กที่ออกนอกระบบการศึกษา โดยมีส่วนร่วมใน
การสารวจจานวนเด็กที่หลุดจากระบบการศึกษา
1.2 ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนากาลังคนกระทรวงศึกษาธิการ สามารถสรุปสาระสาคัญได้ดังนี้
1.2.1 แผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)
วิสั ย ทั ศ น์ จุ ด มุ่ งหมาย เป้ าหมาย ตั ว ชี้ วัด และยุ ท ธศาสตร์ข องแผนการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ
จากแนวคิดการจัดการศึกษาดังกล่าวข้างต้น แผนการศึกษาแห่งชาติฉบับนี้จึงได้กาหนดวิสัยทัศน์
(Vision) ไว้ดั งนี้ “คนไทยทุ ก คนได้ รับ การศึ ก ษาและเรี ยนรู้ต ลอดชี วิ ต อย่ างมี คุ ณ ภาพ ด ารงชี วิ ต
อย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของ โลกศตวรรษ
ที่ 21” โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา 4 ประการ คือ
1. เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการ จัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกั บ
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและยุทธศาสตร์ชาติ
3. เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคม แห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี
และร่วมมือผนึกกาลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศ อย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. เพื่อนาประเทศไทยก้าวข้ามกับดัก ประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ า
ภายในประเทศลดลง เพื่ อให้ บ รรลุ วิสั ย ทัศ น์และจุดมุ่งหมายในการจัด การศึก ษาดังกล่ าวข้างต้ น
เป้าหมายไว้ 2 ด้าน คือ
4.1 เป้ า หมายด้ า นผู้ เรี ย น (Learner Aspirations) โดยมุ่ ง พั ฒ นาผู้ เรี ย นทุ ก คนให้ มี
คุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs) ประกอบด้วย ทักษะและคุณลักษณะ
ต่อไปนี้
3Rs ได้ แ ก่ ก ารอ่ าน อ อ ก (Reading) ก ารเขี ย น ได้ (Writing) แล ะก ารคิ ด เล ข เป็ น
(Arithmetics)
8Cs ได้ แ ก่ ทั กษ ะด้ า นการคิ ด อย่ า งมี วิ จ ารณ ญ าณ และทั ก ษะในการแก้ ปั ญ ห า
(Critical Thinking and Problem Solving) ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity
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and Innovation) ทั ก ษะด้ า นความเข้ า ใจต่ า งวั ฒ นธรรม ต่ า งกระบวนทั ศ น์ (Cross–cultural
Understanding) ทั ก ษะด้ า นความร่ ว มมื อ การท างานเป็ น ที ม และภาวะผู้ น า (Collaboration,
Teamwork and Leadership) ทั ก ษ ะด้ าน การสื่ อส าร สารสน เท ศ แล ะก ารรู้ เ ท่ าทั น สื่ อ
(Communications, Information and Media Literacy) ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (Computing and ICT Literacy) ทักษะอาชีพ และทักษะ การเรี ยนรู้
(Career and Learning Skills) และความมีเมตตา กรุณา มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม (Compassion)
4.2 เป้าหมายของการจัดการศึกษา (Aspirations) 5 ประการ ซึ่งมีตัวชี้วัดเพื่อการบรรลุ
เป้าหมาย 53 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย เป้าหมายและตัวชี้วัดที่สาคัญ ดังนี้
4.2.1 ประชากรทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณ ภาพและมีมาตรฐานอย่างทั่ วถึง
(Access) มี ตั ว ชี้ วั ด ที่ ส าคั ญ เช่ น ประชากรกลุ่ ม อายุ 6 – 14 ปี ทุ ก คนได้ เ ข้ า เรี ย นในระดั บ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าที่รัฐต้องจัดให้ฟรีโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ผู้เรียนพิการ
ได้รับการพัฒ นาสมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษาที่เหมาะสมทุกคน และประชากรวัยแรงงาน
มีการศึกษาเฉลี่ยเพิ่มขึ้น เป็นต้น
4.2.2 ผู้ เรี ย นทุ ก คน ทุ ก กลุ่ ม เป้ าหมายได้ รั บ บริก ารการศึ ก ษาที่ มี คุ ณ ภาพตาม
มาตรฐาน อย่างเท่าเทียม (Equity) มีตัวชี้วัดที่สาคัญ เช่น ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคนได้
รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษา 15 ปีเป็นต้น
4.2.3 ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุขีดความสามารถ
เต็มตามศักยภาพ (Quality) มีตัวชี้วัดที่สาคัญ เช่น นักเรียนมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไปเพิ่มขึ้น และคะแนน
เฉลี่ยผลการทดสอบโครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (Programme for International
Student Assessment : PISA) ของนักเรียนอายุ 15 ปีสูงขึ้น เป็นต้น
4.2.4 ระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการลงทุนทางการศึกษา
ที่คุ้มค่าและบรรลุเป้ าหมาย (Efficiency) มีตัวชี้วัดที่สาคัญ เช่น ร้อยละของสถานศึกษาขนาดเล็ ก
ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกลดลง มีระบบการบริห ารงานบุคคล ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน รวมทั้งมีกลไกส่งเสริมให้ ทุกภาคส่วน
สนับสนุนทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษา เป็นต้น
4.2.5 ระบบการศึกษาที่สนองตอบและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็นพลวัต
และบริบทที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy) มีตัวชี้วัดที่สาคัญ เช่น อันดับความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศด้านการศึกษาดีขึ้น สัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาสูงขึ้นเมื่อเทียบกับผู้เรียนสามัญศึกษา และ
จานวนสถาบันอุดมศึกษาที่ติดอันดับ 200 อันดับแรกของโลกเพิ่มขึ้น เป็นต้น เพื่อให้ บรรลุวิสัยทัศน์
จุ ด มุ่ ง หมาย และเป้ า หมายดั ง กล่ า วข้ า งต้ น แผนการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ จึ ง ได้ ก าหนดช่ ว งเวลา
ในการดาเนินการในแต่ละเป้าหมายและตัวชี้วัด เป็น 5 ช่วง ดังนี้ระยะ เร่งด่วน ระยะ 5 ปีแรกของ
แผน ระยะ 5 ปีที่สองของแผน ระยะ 5 ปีที่สามของแผน และระยะ 5 ปีสุดท้ายของแผน
ยุ ท ธศาสตร์ เป้ า หมาย และตั ว ชี้ วั ด แผนการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ ได้ ก าหนดยุ ท ธศาสตร์
ในการพั ฒ นาการศึ ก ษาภายใต้ 6 ยุ ท ธศาสตร์ห ลั กที่ ส อดคล้ อ งกับ ยุ ท ธศาสตร์ช าติ 20 ปี เพื่ อให้
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แผนการศึ กษาแห่ งชาติ บ รรลุ เป้ าหมายตามจุ ดมุ่ งหมาย วิ สั ย ทั ศ น์ แ ละแนวคิ ด การจั ด การศึก ษา
ดังกล่าวข้างต้น ดังนี้

1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
2. การผลิตและพัฒนากาลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ
3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
4. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา
5. การจัดการศึกษา เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการ
คณะกรรมการการจัดทายุทธศาสตร์ชาติได้จัดทายุทธศาสตร์ระยะ 20 ปี ซึ่งเน้นคนเป็น
ศู น ย์ ก ลาง และมี วิ สั ย ทั ศ น์ “ประเทศมี ค วามมั่ น คง มั่ น คง ยั่ งยื น เป็ น ประเทศพั ฒ นาแล้ ว ด้ ว ย
การพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” นาไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุขและตอบสนอง
ต่อการบรรลุซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูงเป็นประเทศ
พัฒ นาแล้ว และสร้างความสุ ขของคนไทย สั งคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเป็ นธรรม ประเทศ
สามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจโดยมีกรอบแนวทางที่สาคัญของยุทธศาสตร์ชาติระยะยาว 20 ปี
1.2.2 แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
วิสัยทัศน์ คือ “มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุขใน
สังคม”
“ผู้เรียน” หมายถึง เด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ที่ได้รับบริการ
จากกระทรวงศึกษาธิการ
“มีความรู้คู่คุณธรรม” หมายถึง รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต ขยัน
อดทน สติปัญญา แบ่งปัน ซึ่งเป็น 2 เงื่อนไขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
“มีคุณภาพชีวิตที่ดี” หมายถึง มีอาชีพ มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในการ
ดารงชีวิต
“มีความสุข” หมายถึง ความอยู่ดีมีสุข สามารถอยู่ร่วมกันอย่างเอื้ออาทร มีความ
สามัคคี ปรองดอง
“สังคม” หมายถึง สังคมไทย ภูมิภาคอาเซียน และสังคมโลก
พันธกิจ คือ
1) ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภทสู่สากล
2) เสริมสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างทั่วถึง เท่าเทียม
3) พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมมาภิบาล
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ยุทธศาสตร์ คือ
1) ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
2) ยุทธศาสตร์ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
3) ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนากาลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของการพัฒนาประเทศ
4) ยุทธศาสตร์ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต
5) ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
6) ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษา
ทั้งนี้ แนวทางการพัฒนาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ข้างต้น
จาเป็ น ต้องใช้คนเป็ น ศูน ย์ กลางของการพัฒ นาอย่างมีส่ ว นร่วมด้ว ย จึงจะทาให้ พั ฒ นาประเทศได้
อย่ างมีป ระสิ ทธิภ าพ นอกจากพัฒ นาแผนพั ฒ นาเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ ที่ได้วางกรอบเป็ น
แนวทางหลั กให้ ภ าคส่ วนต่างๆ ไปยึดเป็นกรอบแนวทางในการผลิ ตและพัฒ นากาลั งคน นามาซึ่ง
การกาหนดนโยบายของภาครัฐแผนการบริหารราชการนแผ่นดิน กฎระเบียนและแผนงาน
2. แนวคิดเกี่ยวกับแรงงงาน
นักเศรษฐศาสตร์แรงงานได้ให้คาจากัดความคาว่า “แรงงาน” หรือที่ตรงกับภาษาอังกฤษว่า
“Labour” ไว้ต่างกัน หลายนั ย ทั้งนี้สุ ดแล้วแต่ความมุ่งหมายของแต่ละคน ซึ่งในภาพรวมแรงงาน
หมายถึง การกระทาของมนุษย์ที่ตั้งใจจะทาขึ้น โดยมุ่งหวังว่า การกระทานั้นจะทาให้ตนได้รับสิ่งซึ่ง
บาบัดความต้องการของตนเองได้
จากค าจ ากั ด ความต่ า ง ๆ ข้ า งต้ น นี้ “แรงงาน”จึ ง แยกพิ จ ารณาออกได้ เ ป็ น 2 นั ย
(เงิน ศรีสุรักษ์, ม.ป.ป., หน้า 3-4) คือ
1. แรงงาน หมายถึง จานวนบุคคลต่าง ๆ ที่ทางานอยู่ในหน่วยธุรกิจหรือพร้อมที่จะทางาน
อันประกอบด้วยบุคคลประเภทต่าง ๆ เช่น นายจ้าง ลูกจ้าง หรือกรรมกรผู้ทางานเองโดยไม่มีลูกจ้าง
และอื่ น ๆ บางพวกอาจจะได้ รั บ ค่ าตอบแทนเป็ น ก าไรหรือ ดอกเบี้ ย ฉะนั้ น ตามความหมายนี้ จึ ง
หมายถึงบุคคลต่างๆที่อยู่ในกองแรงงาน (Labour Force) ทั้งหมด
2. แรงงาน หมายถึ ง ก าลั งของมนุ ษ ย์ (Human Effort) ไม่ ว่ าก าลั งนั้ น จะเป็ น ก าลั งทาง
ร่ างกาย (Physical) และหรื อ ก าลั ง ทางสมอง เพื่ อ ปฏิ บั ติ งานใด ๆ ให้ ได้ เศรษฐทรั พ ย์ ม าบ าบั ด
ความต้องการของตน การพิจารณาในด้านนี้จึงพิจารณาถึงคุณลักษณะ (Qualitative) ของคนงานเป็น
สาคัญ เพราะฉะนั้น แรงงาน จึงประกอบด้วยลักษณะ
2.1. เป็นบุคคลที่อยู่ในกรอบแรงงาน (Labour Force)
2.2. เป็นบุคคลที่ทางาน หรือพร้อมที่จะทางานโดยกาลังทางร่างกาย หรือกาลังทางสมอง
2.3. เป็นผู้ที่ทางานโดยได้รับค่าจ้างหรือเงินเดือนหรือสิ่งอื่นอันเกิดจากการลงแรงของตน
2.4. การทางานนั้นเพื่อสร้างเศรษฐทรัพย์ ในอันที่จะนามาบาบัดความต้องการของตน
บุคคลที่อยู่ในกลุ่มแรงงาน จึงประกอบไปด้วย
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(1) ลูกจ้างคนงาน บางครั้งเรียกบุคคลประเภทนี้ว่า กรรมกร เพื่อให้เห็นลักษณะที่
แตกต่างไปจากบุคคลประเภทอื่นและให้เห็นลักษณะของงานที่ทา บุคคลประเภทนี้หมายถึง บุคคล
ต่ า งๆ ซึ่ ง ท างานอยู่ กั บ นายจ้ า ง ไม่ ว่ า จะเป็ น เอกชนหรื อ รั ฐ ก็ ต าม และการท างานนั้ น ก็ ไ ด้ รั บ
ค่าตอบแทนเป็นเงินค่าจ้าง เงินเดือน ค่านายหน้าบริการพิเศษ และหรืออื่นๆ
บุคคลประเภทนี้เมื่อหมายถึงกรรมกรโดยเฉพาะ ย่อมหมายถึงลักษณะของงานที่ทา
เป็นงานหนักเป็นงานที่ใช้กาลังกายมากกว่ากาลังทางสมองและการปฏิบัติงานก็มักจะถูก ควบคุมให้
ปฏิบัติและเป็นไปตามสัญญาจ้างงานหรือข้อตกลงอย่างอื่น เมื่อพิจารณาถึงแรงงานประเภทนี้จึงมี
1) กรรมกรไม่มีฝีมือ (Unskilled Labor) 2) กรรมกรกึ่งฝีมือ (Semiskilled Labor) 3) กรรมกรฝีมือ
(Skilled Labor) และเมื่อหมายถึงบุคคลที่ใช้ปัญญาความคิดตรึกตรอง อาจจะเรียกชื่อไปต่างๆ กัน
เพื่อให้เห็นลักษณะของการกระทางาน แม้จะเป็นลูกจ้าง เช่นเดียวกับบุคคลที่เรียกว่า “กรรมกร”
ก็ตาม แต่ก็ไม่เรียกว่ากรรมกร บุคคลเหล่านี้ ได้แก่ ทนายความ แพทย์ ครู ข้าราชการและอื่น ๆ
(2) นายจ้าง หมายถึง บุคคลซึ่งดาเนินธุรกิจหรือประกอบธุรกิจเพื่อหากาไรหรือ
ค่าธรรมเนี ยมอื่น ๆ ที่คล้ าย ๆ กัน ไม่ว่าจะเป็นบุคคลคนเดียวหรือหลายคนร่วมกันโดยมีการจ้ าง
ลูกจ้างมาช่วยเหลือปฏิบัติงาน
(3) ผู้ประกอบธุรกิจโดยตนเอง หมายถึง บุคคลซึ่งดาเนินธุรกิจของตนเองไม่ว่าจะ
เป็นบุคคลเดียวหรือร่วมกันหลายคน หรือบุ คคลซึ่งประกอบธุรกิจอิสระ หรือการค้าอิสระเพื่อหากาไร
หรือค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ที่คล้ายๆ กัน หรือบุคคลซึ่งทานาโดยเป็นเจ้าของนาเองหรือเช่านาคนอื่นแต่
การทานั้นมิได้จ้างลูกจ้างหรือกรรมกรเข้าร่วมปฏิบัติงานด้วย เว้นแต่อาศัยแรงงานจากสมาชิกของ
ครอบครัว ซึ่งไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ให้
(4) แรงงานในครอบครัว หมายถึง บุคคลต่าง ๆ ซึ่งทางานโดยไม่มีค่าตอบแทนใน
ระยะเวลาการทางาน ไม่ว่าจะทางานเต็มวัน เต็มสัปดาห์ เต็มเดือน หรือตลอดทั้งปี และธุรกิจนั้น
ดาเนินไปโดยหัวหน้าครอบครัว หรือบุคคลอื่นๆ ที่ทาแทนหัวหน้าครอบครัว
บุคคลสาคัญที่แสดงความคิดเห็นในด้านแรงงาน ได้แก่ โทมัส โรเบิท มัลธัส กับคาลมาร์ค
โดยเฉพาะอย่างยิ่งทฤษฏีประชากรของมัลธัส ที่กล่าวว่า “พลเมืองเกิดมากขึ้นเป็นจานวนคูณอัตรา
เพิ่มของพลเมืองจึงคูณด้วยสอง ส่วนอาหารเครื่องเลี้ยงชีพของคนนั้น จะเพิ่มขึ้นเป็นลาดับบวกกับ
อัตราเพิ่มของอาหารจึงบวกด้วยหนึ่ง” เมื่อทฤษฏีนี้ปรากฏต่อบุคคลทั่วไปแล้วต่างก็เกรงกันว่า ถ้าเป็น
จริงตามความคิดเห็นของมัลธัสแล้ว โลกก็จะตกอยู่ในสภาพทุกขเวทนา โดยเฉพาะพลเมืองส่วนใหญ่
ของประเทศทั่วโลก มีบุคคลประเภทใช้แรงงานมากกว่าประเภทอื่น บุคคลที่ได้รับเคราะห์หนักก็ต้อ ง
เป็นกรรมกรด้วยเหตุนี้จึงมีคนเรียกมัลธัสว่า “เจ้าทูตนรก”อย่างไรก็ดีหาได้เป็นไปตามทฤษฏีนี้ไม่ใน
เมื่อยังมีเหตุที่ทาให้พลเมืองต้องลดจานวนลง ได้แก่
1) เหตุทางเศรษฐกิจ เช่น ความยากจน รายได้ต่า
2) เหตุทางสังคมและจรรยา เช่น คนมั่งคั่งมักจะมีบุตรน้อยเพราะมีความต้องการสิ่ง
ฟุ่มเฟือยอื่น ๆ เข้าแทนที่
3) เหตุทางการเมือง ประเทศที่มีหัวทางประชาธิปไตยแก่กล้า เช่น อเมริกา และ
อังกฤษ อัตราการเกิดลดลงมาก เพราะประชาธิปไตยเปิดโอกาสให้คนทุกก้าวหน้ามาก สามารถที่จะ
ผลิตเครื่องอุปโภคบริโภคได้เพียงพอ ปริมาณอาหารจึงเพิ่มมากขึ้น
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3. แนวคิดเกี่ยวกับความต้องการแรงงาน
แนวคิ ด ความต้ อ งการแรงงาน บุ ญ เดิ ม พั น รอบ (2553, หน้ า 3-10) ได้ ก ล่ า วไว้ ว่ า
แต่ละองค์การมีความต้องการความ ต้องการบุคลากรซึ่งเป็นแรงงานสาคัญในกิจการ จาเป็นต้องศึกษา
และเข้าใจปัจจัยสาคัญที่เกี่ยวข้อง กับแรงงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องเข้าใจอุปสงค์ (Demand) และ
อุปทาน (Supply) แรงงานซึ่งเป็น ปัจจัยการผลิตอย่างหนึ่ง การศึกษาอุปสงค์และอุปทานแรงงาน
เกี่ยวข้องกับพื้นฐานด้าน เศรษฐศาสตร์ด้านราคาอรรถประโยชน์ ปริมาณในตลาด สามารถทานาย
การแข่งขัน ในตลาด ในทางเศรษฐศาสตร์ อุ ปสงค์และอุป ทาน เป็ นแบบจาลองพื้ นฐานที่ อธิบ าย
ความสัมพันธ์ของผู้ซื้อ และผู้ขายสินค้าในตลาดที่มีการแข่งขัน โดยถือว่าอุปสงค์และอุปทานเป็นตัว
แปรที่กาหนดปริมาณ และราคาของสินค้าแต่ละชนิดในตลาด

ภาพที่ 2 จุดดุลยภาพของอุปสงค์และอุปทานในระบบตลาด
โดยทั่วไปอุปสงค์ (Demand) หมายถึงความต้องการและความสามารถในการซื้อสินค้าและ
บริการในขณะที่อุปทาน (Supply) หมายถึง สินค้าหรือบริการที่พร้อมจะขายในตลาดเพื่อตอบสนอง
ความต้องการซื้อ
อุปสงค์ (Demand) และอุปทาน (Supply) เป็นรูปแบบทางเศรษฐศาสตร์ใช้สาหรับอธิบาย
การเปลี่ยนแปลงของราคาและจานวนของสินค้าในตลาดที่มีการแข่งขัน ในทางเศรษฐศาสตร์จุลภาค
เรื่องดังกล่าวเป็นหนึ่งในเรื่องพื้นฐานของแบบจาลองทางเศรษฐศาสตร์ที่พบได้ทั่วไป เนื่องจากมักจะ
ใช้เป็นส่วนประกอบพื้นฐานสาหรับแบบจาลองและทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ชั้นสูง ทฤษฎีอุปสงค์และ
อุป ทานมีความส าคัญ ต่อการทางานของระบบตลาดในฐานะที่อธิบายกลไกการตัดสิ น ใจเกี่ยวกั บ
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การจัดสรรทรัพยากรที่เกิดขึ้น แต่สานักนีโอคลาสสิกได้โต้แย้งว่าความสัมพันธ์ของอุปสงค์และอุปทาน
จะเกิดขึ้นภายใต้เงื่อนไขปกติที่เรียกว่า ดุลยภาพทั่วไป
อุปสงค์คือ ปริมาณความต้องการสินค้าของผู้บริโภค ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง โดยจะต้องมีทั้ง
ความต้องการที่จะซื้อและความสามารถในการซื้อจากกฎอุปสงค์กล่าวว่า เมื่อปัจจัยอื่นๆ คงที่แล้ว
อุปสงค์จะมีความสัมพันธ์ในทางลบกับราคากล่าวคือเมื่อราคาสินค้าเพิ่มขึ้น ความต้องการสินค้านั้นจะ
ลดลงอุปสงค์สามารถแสดงได้โดยเส้นกราฟและสมการคณิตศาสตร์โดยเส้นกราฟจะมีความชันลาดลง
ปัจจัยที่กาหนดปริมาณอุปสงค์ของผู้บริโภคแต่ละคนได้แก่ราคาสินค้านั้น รายได้ของผู้บริโภครสนิยม
ส่ ว นบุ ค คลราคาของสิ น ค้ า ทดแทน (Substitution Goods) และราคาของสิ น ค้ า ใช้ ร่ ว มกั น
(Complementary Goods) แม้ว่าเส้นกราฟอุปสงค์ของสินค้าส่วนใหญ่จะมีลักษณะความชันลาดลงก็
ได้มีการยกตัวอย่างถึงสินค้าที่เส้นกราฟดีมานด์มีลักษณะชันขึ้น โดยเรียกสินค้านั้นว่าสินค้ากิฟเฟน
(Giffen Good) คือสินค้าที่ประชาชนบริโภคมากขึ้นเมื่อราคาสูงขึ้น อย่างไรก็ตามการดารงอยู่ในสินค้า
กิฟเฟนในความเป็นจริงก็ยังคงเป็นที่ถกเถียงกันอยู่
อุปทาน คือ ปริมาณสินค้าที่ผู้ผลิตเสนอขาย ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ปัจจัยหลักที่กาหนดปริมาณ
อุป ทาน คือราคาตลาดและต้นทุนการผลิต จากกฎอุปทานกล่าวว่า โดยทั่วไปปริมาณอุปทานจะมี
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับระดับราคากล่าวคือเมื่อระดับราคาสินค้าเพิ่มขึ้นผู้ขายจะยินดีเสนอ
ขายสิ นค้าในปริมาณที่เพิ่มขึ้น แม้ว่าโดยทั่วไปเส้ นกราฟอุปทานจะมีลักษณะชันขึ้น อย่างไรก็ตาม
มีบางกรณีที่เส้นกราฟอุปทานไม่เป็นไปตามลักษณะดังกล่าวตัวอย่างของข้อยกเว้นนี้ได้แก่ เส้นกราฟ
อุปทานของแรงงานที่มีลักษณะของการโน้มกลับ กล่าวคือเมื่ออัตราค่าแรงเพิ่มขึ้นแรงงานก็พร้อมจะ
ทางานเป็นจานวนชั่วโมงที่มากขึ้น แต่เมื่ออัตราค่าแรงขึ้นถึงจุดที่สูงมาก ปริมาณอุปสงค์ของแรงงาน
จะลดลง
กฎอุ ป สงค์(Law of Demand) และกฎอุป ทาน (Law of Supply) เป็ น หลั กการที่ อธิบ าย
ความสั มพัน ธ์ระหว่างราคาและปริมาณความต้องการซื้อหรือขาย โดยกฎอุปสงค์ระบุว่า ปริมาณ
ความต้ อ งการซื้ อ สิ น ค้ า หรื อ เรี ย กว่ าปริม าณอุ ป สงค์ (Quantity Demanded) มี ค วามสั ม พั น ธ์ใน
ทางลบกับราคาเมื่อปัจจัยอื่น ๆ ที่มีผลนั้นคงที่กล่าวคือเมื่อราคาสินค้าเพิ่มสูงขึ้น ผู้บริโภคมีแนวโน้มที่
จะต้องการซื้อสินค้านั้นน้อยลงกฎอุปทานระบุว่า ปริมาณสินค้าที่ต้องการขาย หรือปริมาณอุปทาน
(Quantity Supplied) มีความสัมพันธ์ในทางบวกกับราคา เมื่อปัจจัยอื่น ๆ ที่มีผลนั้นคงที่กล่าวคือ
เมื่อราคาสิ น ค้าเพิ่ม สู งขึ้น ผู้ ขายมีแนวโน้ มที่จะต้องการขายสิ นค้ ามากขึ้นกฎอุป สงค์และอุป ทาน
มักนาเสนอออกมาในรูปแบบของแผนภูมิเส้น โดยให้แกนตั้งเป็นราคาและแกนนอนเป็นปริมาณสินค้า
เส้นอุปสงค์มักเขียนออกมาเป็นเส้นลาดลงและเส้นอุปทานเป็นเส้นชันขึ้น แม้ว่าโดยทั่วไปเส้นกราฟ
อุปทานจะมีลักษณะชันขึ้น อย่างไรก็ตาม มีบางกรณีที่เส้นกราฟอุปทานไม่เป็นไปตามลักษณะดังกล่าว
ตัวอย่างของข้อยกเว้นนี้ได้แก่ เส้นกราฟอุปทานของแรงงานที่มีลักษณะของการโน้มกลับ กล่าวคือ
เมื่ออัตราค่าแรงเพิ่มขึ้น คนงานคนหนึ่งก็พร้อมจะทางานเป็นจานวนชั่วโมงที่มากขึ้น แต่เมื่ออัตรา
ค่าแรงขึ้นถึงจุดที่สูงมาก ๆ คนงานอาจเลือกทางานน้อยลงและใช้เวลาว่างมากขึ้น การวกกลับของ
เส้นกราฟอุปทานยังปรากฏในตลาดอื่นด้วย เช่นในตลาดน้ามัน ประเทศที่ส่งออกน้ามันหลายประเทศ
ลดการผลิตน้ามันหลังจากราคาพุ่งสูงขึ้นในวิกฤตการณ์น้ามัน ปี พ.ศ. 2520
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อุปทานแรงงาน (LaborSupply) หมายถึงจานวนแรงงานในตลาดแรงงานที่มีทักษะความรู้
ความสามารถตามที่องค์การต้องการ อุปสงค์แรงงาน (Labor Demand) หมายถึงจานวนแรงงานที่
องค์การต้องการในอนาคต

ภาพที่ 3 อุปสงค์และอุปทานแรงงาน

ภาพที่ 4 องค์ประกอบของอุปสงค์และอุปทานแรงงาน
อุป สงค์แ รงงานและอุป ทานแรงงานเกี่ ยวข้ อ งกั บ การวางแผนกาลั งคนหรือการวางแผน
ทรัพยากรมนุษย์เนื่องจากการงานแผนทรัพยากรมนุษย์สัมพันธ์กับความต้องการสินค้าผลิตภาพหรือ
ความสามารถของแรงงานในการผลิตสินค้าแรงงานที่มีอยู่ในองค์การและตลาดแรงงานเพื่อเข้าใจ
อุปสงค์และอุปทานแรงงาน ประการที่สาคัญคือการกาหนดเงื่อนไขและการตอบสนองต่อสถานการณ์
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ต่าง ๆ เช่นกรณีอุปสงค์แรงงานมากกว่าอุปทานแรงงาน กรณีอุปสงค์แรงงานน้อยกว่าอุปทานแรงงาน
กรณีอุปสงค์และอุปทานแรงงานเท่ากัน
กรณีอุปสงค์แรงงานมากกว่าอุปทานแรงงานเกิดกรณีงานล้นคน หน่วยงานอาจจัดอบรมและ
พัฒนาบุคลากรจัดวางแผนสืบทอดตาแหน่ง มีการเลื่อนตาแหน่ง สรรหาบุคลากรจากภายนอกจัดจ้าง
ชั่วคราวหรือบางเวลา ใช้ระบบเหมาจ่ายหรือทางานล่วงเวลา
กรณีอุปสงค์แรงงานน้อยกว่าอุปทานแรงงานเกิดกรณีคนล้นงาน หน่วยงานต้องลดเงินเดือน
บุคลากรลดชั่วโมงการทางาน แบ่งงานกันทา เกษียณอายุบุคลากรกรก่อนกาหนด จูงใจให้บุคลากร
ลาออกก่อนกาหนดเวลาโดยความสมัครใจหรือใช้การเลิกจ้าง
กรณีอุปสงค์แรงงานเท่ากับอุปทานแรงงานหน่วยงานอาจใช้วิธีแทนที่ตาแหน่ง โดยการจ้าง
งานใหม่หรือเปลี่ยนตาแหน่งงานได้

ภาพที่ 5 การเปรียบเทียบอุปสงค์และอุปทานแรงงาน
การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับอุปสงค์และอุปทานแรงงานอาจมีกรณีอุปสงค์
แรงงานสู งและอุ ป ทานแรงงานสู งหน่ ว ยงานอาจใช้วิธีการคัดเลื อก บรรจุบุ ค ลากรและการเลื่ อ น
ตาแหน่งกรณีที่อุปสงค์แรงงานสูงและอุปทานแรงงานต่า นโยบายภายในอานาจใช้การฝึกอบรมและ
พัฒ นาบุ คลากรใช้การจ่ ายค่าตอบแทน อาจใช้นโยบายการสรรหาซึ่งเป็นนโยบายภายนอก กรณี
อุปสงค์แรงงานต่า อุปทานแรงงานสูงอาจมีการเปลี่ยนแปลงการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ขององค์การ
การชะลอการบรรจุและการพักงาน การปลดออกจากงาน การลดตาแหน่งการเกษียณก่อนกาหนด
เนื่องจากคนล้นงาน กรณีอุปสงค์แรงงานและอุปทานแรงงานต่าจะต้องมีการฝึกอบรมและการพัฒนา
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ภาพที่ 6 กระบวนการวิเคราะห์แรงงานขององค์กร
กระบวนการวิเคราะห์แรงงาน ประกอบไปด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 การวิเคราะห์ อุปสงค์แรงงานหรือกาลังคนขององค์การหรือหน่วยงานการกาหนด
ความต้องการแรงงานโดยวิเคราะห์จานวนแรงงานที่มีอยู่ในหน่วยงาน
ขั้น ที่ 2 การวิเคราะห์ อุป ทานแรงงาน คือการศึกษาจานวนแรงงานในตลาดแรงงานหรือ
แรงงานที่มีอยู่ว่ามีความสัมพันธ์กับความต้องการแรงงานของหน่วยงานอย่างไร
ขั้ น ที่ 3 การวิ เคราะห์ ส่ ว นต่ า งแรงงาน (Gap Analysis) หรื อ ก าลั งคน คื อ การวิ เคราะห์
ส่วนต่างของความต้องการแรงงานในหน่ว ยงานหรืออุปสงค์แรงงานและจานวนแรงงานที่มีอยู่ใน
ตลาดแรงงานหรืออุปทานแรงงาน
ขั้ น ที่ 4 การพั ฒ นากลยุ ท ธ์ ก ารวางแผนแรงงานให้ สอดคล้ อ งกั น เป็ น การวิ เ คราะห์
การวางแผนแรงงานจากภายในองค์การหรือหน่วยงานการ
วิเคราะห์แรงงานจากตลาดแรงงาน
วิธีการวิเคราะห์แรงงานจากตลาดแรงงาน สามารถแบ่งได้เป็น 2 ส่วน คือ การวิเคราะห์จาก
อุปทานแรงงานและอุปสงค์แรงงาน
กระบวนการวิเคราะห์ อุป ทานแรงงาน คือ การศึกษาปริมาณแรงงานในตลาดแรงงานซึ่ง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตแรงงานมีวางแผนและกาหนดนโยบายการผลิตแรงงานของแต่ละ
หน่วยงานในภาวการณ์ปัจจุบัน ส่วนกระบวนการวิเคราะห์อุปสงค์แรงงาน คือกระบวนการที่เกี่ยวข้อง
กับนโยบายของหน่วยงานด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ภายในองค์การต้องวางแผนให้สอดคล้องกับ
ตลาดแรงงาน การวิเคราะห์ส่วนต่างของแรงงานระหว่างความต้องการแรงงานภายในองค์การและ
แรงงานที่ มี อ ยู่ ในตลาดแรงงาน เพื่ อน าไปสู่ กลยุ ท ธ์ก ารวางแผนก าลั งคนของหน่ ว ยงานให้ บ รรลุ
เป้าหมายที่ตั้งไว้เป็นกระบวนการวิเคราะห์ความต้องการแรงงานจากหน่วยงานภายนอกองค์การ
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กล่าวโดยสรุปคือ ตลาดแรงงานมีบทบาทสาคัญสาหรับการกาหนดนโยบายการวางแผนกาลัง
แรงงาน ตลาดแรงงาน ประกอบด้ ว ยสองส่ ว น คื อ อุ ป สงค์ แ รงงาน คื อ ความต้ อ งการแรงงานที่
หน่ วยงานต้องการ ส่วนอุป ทานแรงงาน คือจานวนแรงงานที่มี อยู่ในตลาดแรงงาน ตลาดแรงงาน
จะต้องอยู่ในดุลยภาพเสมอคืออุปสงค์แรงงานจะเท่ากับอุปทานแรงงานเสมอโดยมีปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
คือ ดุลยภาพ ตลาดแรงงาน อุปสงค์แรงงานอุปทานแรงงาน โดยที่อุปสงค์สาหรับแรงงานและอุปทาน
ของแรงงานต้องถูกกาหนดโดยค่าจ้างแรงงานที่แท้จริง เพื่อนาไปสู่ กลยุทธ์การวางแผนกาลังคนของ
หน่วยงานให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้
4. แนวคิดเกี่ยวกับตลาดแรงงาน
ตลาดแรงงาน (Labor Economics) คือ แหลงที่นายจางและคนงานจะพบกันไดเพื่อจะได
ตกลงทาสัญญาเขาทางานโดยนายจางไดรับบริการจากคนงาน และคนงานไดรับคาจางเปนผลตอบ
แทนจากการขายแรงงาน ถามองในแงวิช าการตลาดแรงงาน ก็คือ แหลงที่กอใหเกิดอุปสงคและ
อุปทานของแรงงานนั่นเอง ซึ่งทางดานอุปสงคของแรงงานคือฝายนายจางผูตองการจางแรงงาน และ
ทางดานอุปทานของแรงงานก็คือฝายลูกจางหรือคนงานที่ต องการเสนอขายแรงงานหรือหางานทา
ดังนั้ น แหลงที่ เปนตลาดแรงงาน ไดแก ส านั กงานจัด หางาน แหลงที่ มีคนวางงาน และแหลงที่ มี
งานวาง เชน โรงงาน บริษัทตางๆ เปนตนลักษณะของตลาดแรงงาน แตกตางจากตลาดสินคาและ
บริการอื่น ๆ คือ
1) ปจจัยอื่นๆ ที่กาหนดเรื่องการทางาน แรงงานไมใชจะตกลงแลกเปลี่ยนซื้อขายแรงงานดวย
ราคา (คาจาง) สูงอยางเดียวเหมือนกับตลาดสินคาและบริการ เพราะแรงงานเปนสิ่งที่มีชีวิตจิตใจ
แรงงานเมื่อบางคนชอบทางานใกลบาน สะดวกสบายถึงแมวาจะไดรับคาจางต่าก็ตาม แตบางคน
อาจจะเสนอขายไดคาจางสูง ดังนั้นคาจางในแรงงานอยางเดียวกันจึงอาจมีไดหลายระดับ
2) อัตราคาจางในตลาดแรงงานไมเปลี่ยนแปลงบอยเหมือนราคาสินคาโดยทั่วไป กลาวคือ
อัตราคาจางแรงงานที่ไมมีสหภาพแรงงาน นายจางมักจะกาหนดอัตราคาจางไวแนนอนคงที่เพราะถา
อัตราคาจางเปลี่ยนแปลงเร็วเกินไปยอมไมเปนผลดีแกนายจางในดานตนทุนการผลิตและลูกจางจะ
รู สึ ก วาภาวะการท างานของเขาไมมี เสถี ย รภาพ ท าใหเกิ ด ปญหาแรงงานยายเขาออกจากงาน
(problem oflabor turnover)
3) การเคลื่ อ นยายแรงงาน (lack of mobility) เนื่ อ งจากอั ต ราคาจางแรงงานในตลาด
แรงงานมี ห ลายระดั บ ไมแนนอนตายตั ว เหมื อนราคาสิ น คาและบริก ารตาง ๆ แรงงานที่ มี ความรู
ความสามารถอยางเดียวกัน นายจางตางคนอาจใหคาจางตางกันไดและถึงแมวานายจางผูซึ่งใหคาจาง
แกลูกจางสูงนั้น ก็ไมอาจทาใหลูกจางรายอื่นเคลื่อนยายไปทางานกับนายจางคนนั้นเสมอไป เพราะ
ลักษณะของงานอาจไมมั่นคง หรือไมมีตาแหนงงานวางพอเปนตน
จะเห็นไดวา ตลาดแรงงานเปนตลาดที่มีความสมบูรณนอยที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับตลาดชนิด
อื่น ๆ ดังนั้นเมื่อเกิดเหตุการณตางๆ เปลี่ยนแปลง ตลาดแรงงานมักปรับตัวไดชากวาตลาดอื่นๆ เชน
เมื่อคาจางสูงขึ้นการเสนอขายแรงงานอาจไมเพิ่มขึ้นทันทีและในบางครั้งอาจลดลง เพราะแรงงานอาจ
พอใจพักผอนเพิ่มขึ้นไดซึ่งผิดกับตลาดสินคาและบริการถาระดับราคาสินคาสูงขึ้นในขณะที่คาใช้จาย
ในการผลิตไมเปลี่ยนแปลงจานวนสินคาที่เสนอขายก็จะเพิ่มขึ้นคอนขางแนนอน
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5. แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการอาชีวศึกษา
5.1 ความหมายของการอาชีวศึกษา
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน (ราชบัณฑิตยสถาน, 2525, หนา 899) ไดให้ความหมาย
อาชีวะ ไวดังนี้ อาชีวะ หมายถึง การเลี้ยงชีวิตการทามาหากิน งานที่ทาประจาเพื่อเลี้ยงชีพและคาว่า
อาชีวศึกษา หมายถึง การศึกษาที่มุงไปในทางชางฝมือ
พจนานุ กรมฉบับราชบั ณฑิตยสถาน (2525 : 915) อธิบายว่า อาชีวะ หมายถึง การเลี้ยงชีวิต
หรือการทามาหากิน ส่วนคาว่า อาชีวศึกษา หมายถึง การศึกษาที่มุ่งไปในทางด้านฝีมือ
บุศรินทร ปทมาคม (2527, หนา 34) ไดใหความหมายไววา การอาชีวศึกษา หมายถึง การให
พื้น ฐานวิช าชีพ ซ ึ่งประกอบดวยความรู ความช านาญในการที่ จะใหเกิ ดประโยชน ตอสั งคมและ
เศรษฐกิจ
วิรัช กมุทมาศ (2527, หนา 49) ไดใหความหมายไววา การอาชีวศึกษา หมายถึง การจัดการ
ศึกษาเพื่อเตรียมบุคคลใหมีอาชีพเปนหลักฐานในอนาคต และเพื่อชวยผูที่มีอาชีพอยูแลว ใหมีความ
เจริญกาวหนาในอาชีพของตน หรือเปลี่ยนอาชีพใหมที่ดีกวาเดิม
ปรี ย าพร วงศอนุ ต รโรจน (2542, หนา 13) ไดใหความหมายไววา การอาชี ว ศึ ก ษาเปน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตการอาชีวศึกษาจึงเปนการศึกษาเพื่อชีวิต โดยมุงเนนใหผูไดรับการศึกษาหรือ
ฝกอบรมในดานนี้ไดมีสมรรถภาพในการทางาน มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รวมทั้ง ความรู
ความสามารถและทักษะในการผลิต การแปรรูปและการจาหนาย
จากความหมายของนักวิชาการ พอสรุปไดวาอาชีวศึกษา หมายถึง การศึกษาที่ให้ความรู
พื้นฐานดานวิชาชีพซึ่งประกอบดวยความรู ความชานาญโดยมุงเนนใหผูไดรับการศึกษาหรือ ฝกอบรม
ไดมีสมรรถภาพในการทางาน เพื่อเปนการเตรียมบุคคลใหมีความพรอมที่ จะไปประกอบ อาชีพใน
อนาคต นอกจากนี้ยังเปนการชวยผูที่มีอาชีพอยูแลวใหมีความเจริญกาวหนาในอาชีพการงาน ของตน
หรือเปลี่ยนอาชีพใหมที่ดีกวาเดิม ตลอดจนเปนการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของบุคคลซึ่งจะกอใหเกิดประ
โยชนตอสังคม และเศรษฐกิจ
Good (1959 : 603) อธิบายว่า การอาชีวศึกษา เป็นการศึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานฝีมือที่มีงาน
ทาอยู่แล้วให้มีแรงงานฝีมือระดับสูงขึ้น การศึกษาดังกล่าวรวมแขนงวิชาชีพต่างๆ คือ การอุตสาหกรรม
ช่างเทคนิค การเกษตร การพาณิชย์และคหกรรม โดยปกติจัดในระดับสูงกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายแต่
ไม่ถึงระดับปริญญาตรี
วิรัช กม ทมาศ (2558: 49) กล่าวว่า การอาชีวศึกษาเป็นการจัดการศึกษาเพื่อเตรียมบุคคล
ให้มีอาชีพเป็นหลักฐานในอนาคต ช่วยเหลือผู้ที่มีอาชีพอยู่แล้วให้มีความเจริญก้าวหน้าในอาชีพของตน
หรือเปลี่ยนอาชีพใหม่ที่ดีกว่าเดิม
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2535: 5-6) รายงานว่า มีคาที่อยู่ในภาษาอังกฤษ
ที่ให้ความหมายการอาชีวศึกษา ดังนี้
Career Education หมายถึง กระบวนการที่ช่วยให้ เด็ก เยาวชนและผู้ ใหญ่ ได้ค้นพบและ
พั ฒ นาศั กยภาพของตนเองเพื่ อการท างาน เป็ นการจั ดการศึ กษาวิ ชาชี พ ให้ แก่ ผู้ เรี ยนตั้ งแต่ ระดั บ
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ประถมศึกษาจนถึงระดับอุดศึกษาและการศึ กษาผู้ ใหญ่ เพื่อช่วยให้ ผู้ เรียนเข้าใจ ฝึกฝนและประสบ
ความสาเร็จในโลกแห่งการทางาน กระบวนการนี้แบ่งเป็นสองส่วน คือส่วนการพัฒนาอาชีพและส่วนการ
ฝึกอาชีพ ส่วนการพัฒนาอาชีพ ได้แก่ การให้ผู้เรียนได้รับรู้ถึงโลกแห่งการทางาน และสามารถตัดสินใจ
เลือกอาชีพได้ถูกต้อง ส่วนการฝึกอาชีพเป็นการจัดการศึกษาให้เชี่ยวชาญเฉพาะอาชีพหรือเฉพาะกลุ่ม
ให้แก่ผู้เรียน
Vocational Education หมายถึ ง โปรแกรมการศึ กษาซึ่ งมี ระดั บต่ ากว่ าระดั บวิทยาลั ยมี
จุดมุ่งหมายเพื่อฝึกอบรมบุคคลออกไปประกอบอาชีพหรือเพื่อพัฒนาแรงงานฝีมือที่มีงานทาอยู่แล้วให้มี
ฝีมือระดับที่สูงขึ้น การศึกษาดังกล่ าวรวมแขนงวิชาชีพต่างเหล่านี้ คือ การอุตสาหกรรม ช่างเทคนิ ค
การเกษตร การพาณิชย์และคหกรรม
Technical Education หมายถึง การศึกษาที่เน้นการเรียนรู้ด้านเทคนิคหรือการปฏิบัติการ
ทางเทคนิคและทักษะ ทั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อฝึกฝนผู้เรียนให้เป็นช่างเทคนิค โดยปกติแล้วจะจัดในระดับ
ที่สูงกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายแต่ไม่ถึงระดับปริญญา
Technical and Vocational Education หมายถึ ง การจั ดการวิ ชาชี พเฉพาะทางในระดั บ
โรงเรียนมัธยมศึกษาหรือระดับวิทยาลัยชุมชนและระดับสถาบันเทคนิค
วาสินี กฤษณวรรณ (2539 : 18) กล่าวว่า การอาชีวศึกษาเป็นการศึกษาที่มุ่งให้การศึกษา
และฝีกอบรมกาลังคนในระดับต่างๆ ตามวามต้องการของท้องถิ่นและสังคม ในการศึกษาวิชาชีพนี้อาจ
ดาเนิ นการได้ ทั้ งในระบบโรงเรี ยน กล่ าวคื อ มี หลั กสู ตรมี การกาหนดเวลาศึ กษาอบรมแน่ นอนและ
การศึกษานอกโรงเรียน เช่น จากพ่อแม่ จากการอบรม จากการทางาน จากโรงงาน และจากการแนะนา
อบรม ส่งเสริมของหน่วยงานของเอกชนหรือราชการเป็นต้น
สัน ทั ด สาริบุ ตร (2526, หนา 11) กลาววา การอาชีว ศึกษา เปนสวนหนึ่ งของการศึกษา
ทั้งระบบ เปนการศึกษาวิชาชีพที่ไดวางแผนโดยสรางไวทั้งที่เปนวิชาชีพชั้นสูงและมิใชชั้นสูง ทั้งใน
ระบบและนอกระบบสอดคลองกั บ แนวคิ ด ของ วิ เวก ปางพุ ฒิ พ งศ (2523, หนา 1) กลาววา
การอาชี ว ศึ ก ษาหมายถึ ง การศึ ก ษาวิ ช าชี พ ที่ มุ ง ใหการศึ ก ษาการฝกก าลั ง คนในระดั บ ตางๆ
ตามความตองการของทองถิ่นและสังคม การศึกษาวิชาชีพนี้อาจดาเนินการไดทั้งในระบบโรงเรียน
กลาวคือ มีหลักสูตรกาหนดเวลาไวแนนอน หรือดาเนินการแบบนอกโรงเรียน เชน มีความรูจากพอแม
จากการทางานในโรงเรียน การแนะนาสงเสริมจากหนวยงานเอกชนหรือราชการ เปนตน นอกจากนี้
การอาชีวศึกษาหมายถึง การจัดการศึกษาเพื่อเตรียมบุคคลใหมีอาชีพเปนหลักฐานในอนาคตและ
เพื่อชวยผูที่มีอาชีพอยูแลวใหมีความเจริญกาวหนาในอาชีพของตนหรือ เปลี่ยนอาชีพใหมที่ดีกวาเดิม
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2546 : 1) ให้ ความหมายของการอาชีวศึกษาว่า
หมายถึง กระบวนการศึกษาทุกรูปแบบทุกระดับที่จัดให้แก่ปัจเจกบุคคลเพิ่มเติมไปจากการศึกษาสามัญ
หรือการศึกษาขั้นพื้นฐานและเกี่ย วข้องกับเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์มุ่งเน้นที่การจัดให้ความรู้ ทักษะ
เจตคติ ความเข้าใจในอาชีพและเศรษฐกิจและสังคม
จากความหมายของการอาชีวศึกษาดังกลาวขางตน สรุปไดวา การศึกษาดานอาชีวศึกษา คือ
การศึกษาระดับวิชาชีพที่มุงใหผูเรียนมีอาชีพ ไดทักษะที่ถูกตอง มีความรูความสามารถทั้งภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติผสมผสานกันอยางเหมาะสม และสามารถเขาทางานในสถานประกอบการตรงความ
ตองการของตลาดแรงงานไดในสาขาวิชาชีพตางๆ ทั้งทางดานอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และบริการ

22
5.2 ความสาคัญของการอาชีวศึกษา
ความสั ม พั น ธระหวางการศึ ก ษากั บ อาชี พ เป นที่ ย อมรั บ ในสั ง คมมาช านานเมื่ อ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงจัดตั้งโรงเรียนมหาดเล็กในพระราชวังขึ้น เพื่อที่จะฝก
อบรมคนมารั บ ใชในระบบราชการ ซึ่งการรับราชการก็คื ออาชีพ อยางหนึ่ งนั่น เอง ปจจุบั นสภาพ
เศรษฐกิจของสังคมไทยไดเปลี่ยนแปลงไปจากสังคมเกษตรกรรม ไปสู สังคมอุตสาหกรรม จากระบบ
เศรษฐกิจพึ่งตนเองไปสูระบบเปด อาชีพในภาคเอกชนมีความสาคัญมากยิ่งขึ้น การจัดการศึกษาเพื่อ
อาชี พ อิ ส ระและอาชี พ รั บ จางในภาคเอกชน รั ฐ ใหความส าคั ญ และไดทุ ม เทความพยายามใน
การดาเนินการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพและพรอมถึงความมีประสิทธิภาพ เพื่อใหเยาวชนของชาติได
รับ การเรีย นรู และมีป ระสบการณมีการประกอบอาชีพ มีงานทา และดารงชีวิตอยู ในสั งคมไทยได้
อยางเปนสุข โดยใหมีการจัดการศึกษาในระดับอาชีวศึกษา
บรรจง ชูสกุลชาติ (2534, หนา 9) กลาววา จุดสาคัญในการจัดการอาชีวศึกษา คือ จะตอง
เนนฝกการทา อยางไปเนนเรื่องความรู หรือทฤษฎีกันมาก การทามาก ความรู จะเกิดขึ้นเอง ไมควร
เนนเรื่ องทฤษฎี เพีย งอยางเดีย วแตควรเนนปฏิ บัติด วย จึงเห็ นไดวาการอาชีว ศึกษามีค วามส าคั ญ
ตอมนุษยอยางมาก เพราะตราบใดที่มนุษยยังมีชีวิตอยูมนุษยก็ตองมีอาชีพสาหรับการหาเลี้ยงตนเอง
ซึ่งในเรื่องนี้ วิเวก ปางพุฒิพงศ (2525, ปกใน) เห็นวา หากประเทศไทยปรารถนาที่จะเพิ่มผลผลิตใน
ดานตางๆ ในอัตราที่เหมาะสมกับความตองการ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ และสามารถแขงขัน
ไดทั้งราคาและคุณภาพ ปรารถนาที่จะแกปญหาการวางงานของคนไทย และตองการใหเยาวชนมี
อิสระเสรีที่จะเลือกวิถีชิวิตของตนในการประกอบสัมมาอาชีวตามความตองการ ความถนัดของตนแลว
เรามีความจาเปนเหลือเกินที่จะตองทาการปรับปรุง และขยายการอาชีวศึกษาของประเทศโดยเรงดวน
ที่สุด ซึ่งสอดคลองกับความเห็นของ
บรรจง ชูสกุลชาติ (2533 : 26-27) เห็นวา การอาชีวศึกษาเปนมรรควิธีในการพัฒนาคุณภาพ
คนเพราะบุคคลที่มีคุณภาพนั้นก็คือ บุคคลที่มีความสามารถในการทางาน สรางผลงานที่มีมาตรฐาน
มีคุณคาตอการดาเนินงานชีวิตแหงตนคนอื่นและวงวิชาชีพโดยมีวัตถุประสงคสาคัญ 3 ประการ คือ
การจัดการอาชีวศึกษา เพื่อการอาชีพ เพื่อคุณภาพ และเพื่อการประหยัด เปนมรรควิธีที่จักไปสู จุด
ปลายทางของการอาชีวศึกษาครบวงจร คือ ความมีทักษะเยี่ยม ความเปยมคุณธรรม ความล้าเลิศวิชา
และการใชเวลาใหเกิดคุณประโยชน หรือผูสาเร็จอาชีวศึกษาสามารถทาเปน คิดเปน ทาไดจริง เกิดผล
จริงตามที่ไดรับการฝกฝนอบรม และไดรับการแนะนาสั่งสอน ดังที่ ประเสริฐ , นนทพละ (2534, หนา
171) กลาวถึงความสาคัญของการอาชีวศึกษาวา การพัฒนาอาชีวศึกษา เปนสวนหนึ่งของการพัฒนา
การศึกษา รับผิดชอบการผลิตกาลังคนในระดับกลางดานวิชาชีพ เพื่อตอบสนองการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ จะเห็นไดจากแผนพัฒนาอาชีวศึกษาในระยะที่ 7 (พ.ศ.2535 – 2539) มุงแก
ปญหาและอุปสรรคที่ผ านมา ขณะเดียวกันมุงเรงรัดผลิตกาลังคนในสาขาขาดแคลนที่ยังมิไดรับการ
ตอบสนองในระดับกลาง ระดับสูงและระดับกึ่งฝมือในหลายสาขาวิชาชีพ โดยเฉพาะอยางยิ่งขยาย
การศึกษาวิชาชีพใหกวางขวางและสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน และจัดรูปแบบการ
ใหการศึกษาฝกอบรมวิชาชีพทองถิ่นใหมากขึ้นการอาชีวศึกษา เปนการจัดการศึกษาเพื่อบริการกับ
สมาชิก 4 กลุม คือ
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1. เยาวชนที่เขาศึกษาในโรงเรียน หรือสถานศึกษา
2. เยาวชนที่จบการศึกษาระดับมัธยมแลว ประสงคจะไดรับการฝกฝนเพิ่มเติมเพื่อ
หางานทาหรือประกอบอาชีพอิสระ
3. เยาวชนที่ออกจากโรงเรียนกลางคัน
4. ผูใหญทั่วไปที่ตองการเพิ่มพูนทักษะและความรูในงานอาชีพ
จึงเห็นไดวา การจัดอาชีวศึกษายังมีความสาคัญอยางยิ่ง เพราะมีส วนชวยสนับสนุนในการ
พัฒนาประเทศแทบทุกสาขาวิชาชีพ ซึ่งหากจะมองในแงของจานวนสถานศึกษา โดยเฉพาะประเภท
วิชาในภาคบริการแลว มีการเปดทาการสอนในวิทยาลัยอาชีวศึกษา และวิทยาลัยที่สอนบางสาขาวิชา
สั ง กั ด กองวิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษา กรมอาชี ว ศึ ก ษาในประเภทสาขาวิ ช า คหกรรม 3 สาขาวิ ช า
พาณิชยการ 4 สาขาวิชา และศิลปหัตถกรรม 3 สาขาวิชาการจัดการอาชีวอุตสาหกรรม การพัฒนา
อาชีวศึกษาที่ผานมา ไดมุงผลิตและพัฒนากาลังคนระดับชางกึ่งฝมือ ชางฝมือ ชางเทคนิค และการให
บริการฝกวิชาชีพระยะสั้นแกประชาชนทั่วไป รวม 5 ประเภทวิชา คือชางอุตสาหกรรม เกษตรกรรม
พณิชยกรรม คหกรรม และศิลปหัตถกรรม ในสัดสวนที่เหมาะสมและสอดคลองกับความตองการของ
ตลาดแรงงาน ความกาวหนาทางเทคโนโลยี และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ไดมีการ
ขยายการศึ ก ษาวิ ช าชี พ และการบริ ก ารฝกอาชี พ ในสาขาที่ ข าดแคลนและจ าเปนตอการพั ฒ นา
อุตสาหกรรม เรงพัฒนาการเรียนการสอนใหเปนกระบวนการครบวงจร ปรับปรุงคุณภาพมาตรฐาน
ของหลักสูตร และใหเชื่อมโยงทั้งภายในภายนอกระบบสงเสริมพัฒนาคุณภาพบุคลากรสงเสริมการใช
ทรั พ ยากรรวมกั น รวมทั้ งการรวมมื อ กั บ ภาคเอกชนเพื่ อ ประโยชนในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพอาชี ว
อุตสาหกรรมในดานการเรีย นการสอน การฝกงานและการจัดระบบชางฝกหั ด ตลอดจนสงเสริม
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม พัฒนาสุขาภาพสวัสดิภาพ พลานามัย และสงเสริมใหผูสาเร็จการศึกษาด
านอาชีวอุตสาหกรรรมสามารถประกอบอาชีพอิสระได
จากการประเทศไทยกาลังพัฒนาใหเปนประเทศกึ่งอุตสาหกรรม สิ่งหนึ่งที่ต องคานึงถึงและมี
ความสาคัญมาก คือกาลังคนที่เปนแรงงานเพื่อที่จะเขาไปทางานในภาคอุตสาหกรรมใหไดอยางมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ และมี จ านวนเพี ย งพอกั บ ความตองการในสาขาวิ ช าชี พ ตางๆ ของอุ ต สาหกรรม
กระทรวงศึกษาธิการจึงมีความตองการจะจัดระบบการอาชีวศึกษาเพื่อผลิตบุคลากร ใหตรงตาม
ความตองการของอุตสาหกรรม อยางมีคุณภาพระดับของการอาชีวอุตสาหกรรม
การผลิตกาลังคนหรือการเตรียมกาลังคนเขาสูอาชีพนั้น การอาชีวศึกษาเปนการศึกษาที่มุง
ผลิตกาลังคนในระดับตางๆ ตามความตองการของตลาดแรงงานและสังคมซึ่งสมศักดิ์ สุหรายคิมหันต
(2530, หนา 25) ระบุวาวิชาชีพในระบบธุรกิจอุตสาหกรรมแบงออกเปน 5 ระดับ คือ
1. ระดับวิชาชีพชั้นสูง (professional)
2. ระดับกึ่งวิชาชีพชั้นสูง (semi-professional) คือ อนุปริญญาและระดับเทคนิค
3. ระดับแรงงานฝมือ (skilled)
4. ระดับแรงงานกึ่งฝมือ (semi-skilled)
5. ระดับแรงงานทั่วไป (un-skilled)
กาลังคนที่ผลิตโดยอาชีวศึกษาแบงออกไดเปน 4 ระดับ ดังนี้
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1. ชางกึ่ งฝมื อ (semi-skilled worker) เปนผู ที่ มี ค วามรู ขั้ น พื้ น ฐานของงานชาง
สามารถปฏิบัติงานไดโดยไมตองอาศัยความรูทฤษฎี
2. ชางฝมื อ (skilled worker) เปนผู ที่ มี ค วามรู ในเรื่ อ งการท างานเปนอยางดี มี
ความละเอียดรอบคอบ ผานการฝกอบรมเปนเวลานานจนเกิดความชานาญ
3. ชางเทคนิค (technician) ระดับอนุปริญญาหรือระดับเทคนิค ทาหนาที่รองลงมา
จากระดับปริญญาตรี เปนผูคอยดูแลการทางานของชางฝมือ คอยใหคาปรึกษาแนะนา มีความรู ใน
ทฤษฎีชางมากพอที่จะแกปญหาการปฏิบัติงานและสามารถลงมือปฏิบัติไดเปนอยางดี
4. วิศวกร หรือ ระดับ วิช าชีพ ชั้น สู ง (professional) เปนการเรียนระดับ ปริญ ญา
เปนพวกที่ตองการความรูทางดานทฤษฎี โดยทางานเกี่ยวกับการคิดคานวณ วิเคราะหวิจัย ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์

6. แนวคิดเกี่ยวกับการผลิตกาลังคนด้านอาชีวศึกษา
6.1 ความหมายของกาลังคน
กาลั งคน (Manpower) หมายถึง กาลั งงาน (Work Force) ทั้งหมดที่ มีอ ยู่ในประเทศใด
ประเทศหนึ่งหรือในที่ใดที่หนึ่ง หรือหมายถึง บุคคลที่มีอยู่ในวัยทางาน ตามปกติหมายถึงผู้มีอายุตั้งแต่
19 ปีขนึ้ ไป แต่ประเทศไทยนับตั้งแต่อายุ 15 ปีขึ้นไป
นอกจากคาว่า กาลังคนแล้ว ยังมีหลายคาที่มีความหมายใกล้เคียงกับคาว่า กาลังคน และ
มักมีการใช้คาเหล่านี้ปะปนกัน ก่อให้เกิดความสับสนเสมอ ๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจการเรียนวิชา
เศรษฐศาสตร์กาลังคน ผู้เรียนควรทาความเข้าใจเกี่ยวกับนิยามของคา กาลังคน เสียก่อน ซึ่งพอจะ
สรุปนิยามของกาลังคนได้เป็น 4 ลักษณะ คือ
- ลักษณะที่ห นึ่ง กาลังคนหมายถึง คนที่ถูกนามาใช้หรือจะนามาใช้ในการปฏิบัติงานหรือ
หน้าที่ต่างๆ
- ลักษณะที่สอง กาลังคนหมายถึง ประชากรในวัยแรงงานซึ่งรวมทั้งประชากรที่อยู่ในและ
นอกกาลังแรงงาน และทั้งผู้ที่มีงานทาและผู้ว่างงาน
- ลักษณะที่สาม กาลังคนหมายถึง กาลังแรงงาน และ
- ลักษณะสุดท้าย กาลังคนหมายถึง ทรัพยากรมนุษย์ในรูปปัจจัยการผลิต
6.2 อนาคตของการผลิตและพัฒนากาลังคนตามความต้องการของตลาดแรงงาน
ก. ผลการศึกษาอนาคตภาพของการผลิตและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษาตามความต้องการ
ของตลาดแรงงานและทิ ศทางการพั ฒ นาประเทศ ผลการศึกษาพบว่า (ส านักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา : หน้า ง – ฉ)
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(1) ทิศทางการพัฒนาของประเทศไทยใน 5 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2561-2565) ให้ความสาคัญ
กับ 4 ประเด็น ดังนี้
1) โครงสร้างพื้นฐานของประเทศ ประกอบด้วย
1.1) การก่อสร้างถนน สะพาน
1.2) การสร้างระบบราง
1.3) การก่อสร้างท่าอากาศยาน
1.4) การก่อสร้างท่าเรือ
1.5) การก่อสร้างศูนย์กระจายสินค้า คลังสินค้า
1.6) การก่อสร้างสถานีขนส่งต่าง ๆ
2) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3) ด้านการคมนาคมขนส่ง ประกอบด้วย
3.1) ทางบก
3.2) ทางราง
3.3) ทางน้า
3.4) ทางอากาศ
4) ด้านโลจิสติกส์
(2) ผังการกระจายการจัดการเรียนการสอน (หลักสูตร) ใน 4 กลุ่มอาชีพของสถานศึกษา
ประเภทอาชีวศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนในประเทศไทย สรุปได้ดังนี้
1) การจั ด การเรี ย นการสอนที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ กลุ่ ม อาชี พ คมนาคม ทุ ก ภู มิ ภ าคเน้ น
การจัดการเรีย นการสอนด้านยานยนต์ ส่ วนด้านโครงข่ายทางราง อากาศยาน และทางเรือ ยังมี
การจัดการเรียนการสอนในระดับน้อย
2) การจั ด การเรี ย นการสอนที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ กลุ่ ม อาชี พ ก่ อ สร้ าง ทุ ก ภู มิ ภ าคเน้ น
การจัดการเรียนการสอนด้านก่อสร้างและโยธา มาเป็นอันดับหนึ่ง รองลงมาคือ สารวจ ในส่วนที่
จัดการเรียนการสอนในระดับน้อยหรืออาจเรียกว่าขาดแคลนคือ ด้านสารวจ สถาปัตยกรรม และ
การออกแบบภายในอาคาร
3) การจั ดการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับกลุ่ มอาชีพ เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่ อ สารทุ ก ภู มิ ภ าคเน้ น การจั ด การเรี ย นการสอนด้ า นคอมพิ ว เตอร์ ธุ ร กิ จ รองลงมาคื อ
ด้ า นโทรคมนาคม ในส่ ว นที่ จั ด การเรี ย นการสอนในระดั บ น้ อ ยหรื อ อาจเรี ย กว่ า ขาดแคลนคื อ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขางานคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ คอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์ โปรแกรมเมอร์
มัลติมีเดีย ระบบเครือข่าย
4) การจัดการเรียนการสอนที่ เกี่ยวข้องกับกลุ่มอาชีพโลจิสติกส์ ในทุกภูมิภาค ยังมี
การจัดการเรียนการสอนในระดับน้อยหรืออาจเรียกว่าขาดแคลน ส่วนที่จัดการเรียนการสอนอยู่ เน้น
ด้านโลจิสติกส์ทั่วไป
(3) ความต้องการใช้กาลังคนระดับอาชีวศึกษาและตาแหน่งงานหลักของตลาดแรงงาน ใน
4 กลุ่มอาชีพ ตามทิศทางการพัฒนาของประเทศไทยใน 5 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2561-2565) สรุปได้ ดังนี้
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1) กลุ่ ม อาชี พ ที่ ต้ อ งการใช้ ก าลั ง คนระดั บ อาชี ว ศึ ก ษามากที่ สุ ด ล าดั บ แรก คื อ
การก่อสร้าง
2) กลุ่มอาชีพที่ต้องการใช้กาลั งคนระดับอาชีวศึกษาลาดับสอง คือ ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
3) กลุ่ มอาชีพที่ต้องการใช้กาลังคนระดับอาชีวศึกษาล าดับสามมี 2 กลุ่ มอาชีพ คือ
คมนาคม และโลจิสติกส์
(4) อนาคตภาพของการผลิ ต และพั ฒ นาก าลั ง คนอาชี ว ศึ ก ษาใน 4 กลุ่ ม อาชี พ
ตามความต้องการของตลาดแรงงานและทิศทางการพัฒนาของประเทศไทยใน 5 ปีข้างหน้า สรุปได้
ดังนี้
ลาดับที่ 1 คือ ให้ความสาคัญต่อการผลิตและพัฒ นากาลังคนด้านก่อสร้างทั้งระดับ
ปวช. และ ปวส. ใน 2 กลุ่มสาขาวิชา คือ 1) ก่อสร้าง ประกอบด้วย สาขางานก่อสร้าง โยธา และ
ส ารวจ 2) สถาปั ต ยกรรม ประกอบด้ ว ย สาขางานโครงสร้ า ง สถาปั ต ยกรรม และเทคนิ ค
สถาปัตยกรรม
ลาดับ สอง คือให้ ความส าคัญต่อการผลิ ตและพัฒ นากาลังคนทั้งระดับ ปวช. และ
ปวส. ใน 2 กลุ่ม สาขาวิชา คือ 1) โทรคมนาคม และ 2) เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขางานคอมพิวเตอร์
ฮาร์ดแวร์ คอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์ โปรแกรมเมอร์ มัลติมีเดีย ระบบเครือข่าย
ลาดับ สาม ให้ ความส าคัญ ต่อการผลิ ตและพั ฒ นากาลั งคนด้านก่อสร้างทั้ งระดับ
ปวช. และ ปวส. ใน 2 กลุ่ม ดังนี้
1. กลุ่มคมนาคม
1.1 ทางเรือ ประกอบด้วย สาขางานเทคนิคเครื่องกลเรือ เทคนิคเครื่องกลเรื อ
พาณิชย์ และเทคโนโลยีการต่อเรือ
1.2 ทางราง ประกอบด้ วย สาขางานเทคนิคเครื่อ งกลระบบขนส่ งทางราง
บารุงรักษา ระบบไฟฟ้าในระบบขนส่งทางราง ไฟฟ้าควบคุม บารุงรักษาระบบจาหน่ายและอุปกรณ์
ไฟฟ้า และ ซ่อมบารุงทางรถไฟ
1.3 ทางอากาศ สาขางานช่างอากาศยาน
2. กลุ่ ม โลจิ ส ติ ก ส์ ในสาขางานกลุ่ ม โลจิ ส ติ ก ส์ สาขาวิ ช าการจั ด การโลจิ ส ติ ก ส์
การจัดการขนส่ง การจัดการคลังสินค้า และตัวแทนออกของ
(5) ข้อเสนอแนะบทบาทของสถานศึกษาประเภทอาชีวศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนใน
การผลิตและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษาใน 4 กลุ่มอาชีพ มีดังนี้
1) การจั ด ท าหลั ก สู ต รควรมี ก ารด าเนิ น การพั ฒ นาหลั ก สู ต รร่ ว มกั บ สถาน
ประกอบการ ทั้งนี้เป็นเพราะจะได้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในสาขาวิชานั้น ๆ
2) ควรมีการจัดการแบบทวิภาคีที่ชัดเจน มีระบบที่สามารถเอื้อต่อสถานประกอบการ
ที่จะให้ ความร่วมมือทั้งในเรื่องการบริหารงบประมาณ หรือเรื่องของการลดหย่อนภาษีเพื่อให้ เกิด
ความร่วมมือการจัดการศึกษาระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการอย่างมีประสิทธิภาพ
3) กระบวนการจั ด การเรีย นการสอนเพื่ อ ฝึ ก ทั ก ษะกลุ่ ม วิช าชี พ ต่ า งๆ ต้ อ งอาศั ย
ผู้เชี่ยวชาญ (Professional) ในอาชีพนั้นมาช่วยสอน ฝึก และแนะนา เพราะครูผู้สอนเพียงอย่างเดียว
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ไม่ ส ามารถที่ จ ะให้ ข้อมูล ที่ ทัน สมั ย สอดคล้ อ งต่อ การเปลี่ ย นแปลงของกลุ่ ม อาชี พ นั้น ๆ เนื่อ งจาก
ประสบการณ์ในการทางานจริงสาคัญมากกว่าองค์ความรู้ในชั้นเรียน
4) การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สาคัญอีกประการของกลุ่มผู้เรียนระดับ
ปวช. และปวส. คือ การปรับ ตัว ให้ ทั น ต่อการเปลี่ ยนแปลง เพราะยุคปั จจุบั นมี การเปลี่ ยนแปลง
ทางเทคโนโลยี เป็ น โลกของอิน เทอร์เน็ ต ท าให้ ค่ านิ ย มและวิ ถีก ารดารงชีวิต เปลี่ ย นแปลงตามไป
อย่างรวดเร็ว การจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน ณ เวลานี้อาจเป็นสิ่งที่ดีที่สุด แต่กว่า ผู้เรียนจะจบก็
มีการเปลี่ยนแปลงไปอีก ดังนั้นคุณลักษณะที่ควรบ่มเพาะในระหว่างการจัดการเรียน การสอนคือ
ความสามารถในการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
ข. ผลการสังเคราะห์ อนาคตภาพของการผลิ ตและพั ฒ นากาลั งคนอาชีวศึกษา ใน 4 กลุ่ ม
อาชีพในภาคเหนือ (สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา : หน้า 120 -121) โดยเรียงลาดับความสาคัญ
ตามทิศทางการพัฒนาประเทศอนาคต
กลุ่มอาชีพที่ 1 ก่อสร้าง
ประเด็นทิศทางการพัฒนาของประเทศ
- การก่อสร้างโครงสร้างของการคมนาคมทั้งถนน รางรถไฟ และท่าอากาศยาน มีทิศ
ทางการพัฒนามากเป็นอันดับ 1
ประเด็นสภาพหลักสูตรที่เปิดสอน
- มีสถานศึกษาที่เปิดสอนทั้งในระดับ ปวช. และ ปวส. ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับ
กลุ่มอาชีพด้านก่อสร้าง 48 หลักสูตร โดยระดับ ปวช. มี 31 หลักสูตร ปวส. มี 17 หลักสูตร และยัง
ขาดแคลนด้านสถาปัตยกรรมแล ะการออกแบบภายในอาคาร
อนาคตภาพ
- ควรเปิดหลักสูตรระดับ ปวส. ใน 2 กลุ่ม ดังนี้
1. ก่อสร้าง
1.1 ก่อสร้าง
1.2 โยธา
1.3 สารวจ
2. สถาปัตยกรรม
2.1 โครงสร้าง
2.2 สถาปัตยกรรม
2.3 เทคนิคสถาปัตยกรรม
กลุ่มอาชีพที่ 2 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประเด็นทิศทางการพัฒนาของประเทศ
- มีทิศทางการพัฒนามากเป็น อันดับ 2
ประเด็นสภาพหลักสูตรที่เปิดสอน
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- สถานศึ ก ษาส่ ว นใหญ่ จั ด การเรี ย นการสอนในสาขา งานคอมพิ ว เตอร์ ธุ ร กิ จ
ซึ่งมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นเพียงผู้ใช้คอมพิวเตอร์ ไม่ได้มุ่งเน้นให้เป็นผู้สร้างสรรค์งาน ในยุคดิจิทัล โดยใช้
คอมพิวเตอร์ เป็นเครื่องมือ
อนาคตภาพ
- ควรเปิดหลักสูตรทั้งระดับ ปวช. และ ปวส. ใน 2 กลุ่ม ดังนี้
1. โทรคมนาคม
2. เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.1 คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์
2.2 คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์
2.3 คอมพิวเตอร์ระบบ เครือข่าย
2.4 คอมพิวเตอร์ มัลติมีเดีย
กลุ่มอาชีพที่ 3 คมนาคม
ประเด็นทิศทางการพัฒนาของประเทศ
- มีทิศทางการพัฒ นามากเป็น อันดับ 3 ทั้ง โครงข่ายทางถนน โครงข่ายทางราง
และอากาศยาน
ประเด็นสภาพหลักสูตรที่เปิดสอน
- สถานศึกษาส่วนใหญ่เปิด สอนด้านยานยนต์
อนาคตภาพ
- ควรเปิดหลักสูตรระดับ ปวส. ใน 2 กลุ่ม ดังนี้
1. ทางราง ประกอบด้วย สาขางานต่าง ๆ ดังนี้
1.1 เทคนิคเครื่องกล ระบบขนส่งทางราง
1.2 บารุงรักษาระบบไฟฟ้า ในระบบขนส่งทางราง
1.3 ไฟฟ้าควบคุม
1.4 บารุงรักษาระบบ จาหน่ายและอุปกรณ์ ไฟฟ้า
1.5 สาขางานซ่อมบารุง ทางรถไฟ
2. ทางอากาศ สาขางาน ช่างอากาศยาน
กลุ่มอาชีพที่ 4 โลจิสติกส์
ประเด็นทิศทางการพัฒนาของประเทศ
- มีทิศทางการพัฒนามากเป็น อันดับ 3
ประเด็นสภาพหลักสูตรที่เปิดสอน
- มีสถานศึกษาที่เปิดสอน เพียง 2 แห่ง
อนาคตภาพ
- ควรเปิดหลักสูตรระดับ ปวส. ในสาขางาน โลจิสติกส์ และ สาขาวิชาดังนี้
1. การจัดการโลจิสติกส์
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2. การจัดการขนส่ง
3. การจัดการคลังสินค้า
4. ตัวแทนออกของ
(สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา : รายงานการวิจัย อนาคตภาพของการผลิตและพัฒนา
กาลังคนอาชีวศึกษา ตามความต้องการของตลาดแรงงานและทิศทางการพัฒ นาประเทศ : 2561)
7. แนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะ
ความหมายของสมรรถนะ
สมรรถนะ (Competence) ในความหมายทั่วไป คือความสามารถในการปฏิบัติงานโดยใช
ความรูทักษะและเจตคติที่บูรณาการกันอยางแนบแนนเพื่อให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
สมรรถนะ (Competence) ในความหมายของงานอาชีพหรือวิชาชีพ คือความสามารถใน
การปฏิบัติงานอาชีพ โดยใชความรูทักษะและเจตคติที่บูรณาการกันอย่างแนบแนน เพื่อใหเกิดผลลัพธ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
ในสหราชอาณาจั ก ร “สมรรถนะ” เป็ น ตั ว สะท้ อ นความคาดหวั ง ของการจ้ า งงาน
เป็นมาตรฐานทางอาชีพที่คาดหวัง และเป็นการเน้นบทบาทของงาน (Work Roles) มากกว่าตัวงาน
(Jobs) ในสหรัฐอเมริกา คาว่า “สมรรถนะ” นั้นเป็นคุณลักษณะสาคัญ ที่มีในตัวบุคคล ซึ่งส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพ และ/หรือความสามารถในการปฏิบัติงานที่ดีเยี่ยมในชิ้นงานหนึ่ง ๆ “สมรรถนะ” แปล
มาจากคาว่า Competence หรือ Competency ซึ่งหมายถึง ความสามารถ ในการทาบางสิ่งได้เป็น
อย่างดี (the ability to do something well: จาก Longman Dictionary) (ถ้าเป็นพหูพจน์ คาว่า
“Competences” เป็ น ค าที่ ใช้ ใน ส ห ราช อ าณ าจั ก ร ส่ ว น ค าว่ า “Competencies” ใช้ ใน
สหรัฐอเมริกา) ในที่นี้จะกล่าวถึงความสามารถในการทางานหรือการประกอบอาชีพเป็นสาคัญ ซึ่งใน
การทางานหรือการประกอบอาชีพนั้นต้องใช้ความสามารถที่มีอยู่ในตัวบุคคลเพื่อจะทาภารกิจของงาน
นั้น ถ้าบุคคลใดมีความสามารถในการทางานได้ เรียกว่า เป็นคนที่มีสมรรถนะในการทางาน และใน
ทางตรงข้ามถ้าบุ คคลใดไม่ส ามารถทางานได้ก็เรียกว่าเป็นคนไม่มีส มรรถนะ การสร้างเสริมให้ คน
มี ค วามสามารถในการท างานเป็ น การสร้ างสมรรถนะให้ เกิ ด ขึ้ น ในตั ว บุ ค คล และการออกแบบ
สมรรถนะ รวมถึงการฝึกอบรมคนให้มีสมรรถนะสาหรับการทางานจึงเป็นสาระสาคัญของการจัดการ
เรียนการสอนทางด้านอาชีวศึกษาและการฝึกอาชีพ (Vocational Education and Training หรือ
VET) การนาเสนอมาตรฐานสมรรถนะอาชีพกาลังมีการเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์ของการฝึกอบรมและ
การพัฒนามาตรฐานสมรรถนะของคนทางานให้เพิ่มขึ้น ทั้งในสหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา รวมทั้ง
ประเทศในแถบเอเชีย หรือแม้แต่ในระบบของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หรือบุคลากรในหน่วยงาน
ต่างๆ ที่รับผิดชอบในการกาหนดความต้องการจาเป็น และ/หรือการออกแบบ การจัดฝึกอบรม หรือ
การประเมินการฝึกอบรม จาเป็นจะต้องมีความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้แนวคิดและหลักการ
ดาเนินงานขั้นพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับฐานสมรรถนะด้วย ระบบฐานสมรรถนะมี 2 ระบบหลัก ได้แก่
ระบบของอังกฤษหรือสหราชอาณาจักร และระบบของสหรัฐอเมริกา โดยแต่ละระบบมีฐานแนวคิด
และคุณลักษณะเฉพาะของตนเอง ซึ่ งทั้ง 2 ระบบ ไม่ได้มีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง และเมื่อได้ทา
ความเข้าใจทั้ งสองระบบก็จ ะสามารถนาส่ ว นที่ ดีที่สุ ดมาประยุกต์ใช้ได้ อย่างเหมาะสมในบริบทที่
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ต้องการได้ในที่สุด สาระสาคัญที่เป็นพื้นฐานของทั้งสองระบบจะได้แสดงในลาดับต่อไป จุดประสงค์
ของการฝึกอบรมฐานสมรรถนะ (Competence-based Training) คือ การพัฒนาความสามารถของ
ผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน ในสหราชอาณาจั ก ร ค าว่ า “ก าลั ง คนที่ มี ส มรรถนะ” ประกอบไปด้ ว ย คนที่ มี
ความสามารถในการทางานได้อย่างคงเส้นคงวา (Consistently) ตามมาตรฐานของข้อกาหนดในการ
ทางานภายใต้ขอบเขตของบริบทหรือเงื่อนไขของงานนั้น แต่ในสหรัฐอเมริกาคาว่า “สมรรถนะ” ไม่ได้
หมายถึงภาระงานในการทาชิ้น งานนั้น แต่หมายถึงสิ่งที่ทาให้บุคคลมีความ สามารถในการปฏิบัติ
ภ าระงาน นั้ น ๆ ได้ ด้ วย ดั งนั้ น Competence-based Training ห รื อ Competency-based
Training หรือการฝึกอบรมบนฐานความสามารถ หมายถึง การใช้ความสามารถที่จาเป็นสาหรับการ
ทางานมาใช้เป็นฐานของการจัดฝึกอบรม หรือนามาใช้เป็นเนื้อหาของการฝึกอบรม ทาให้ผู้เข้ารับการ
ฝึ กอบรมมีค วามสามารถตามเนื้ อหานั้ น เรีย กให้ กระชับ สั้ น ๆ ว่า “การฝึ กอบรมฐานสมรรถนะ”
นอกจากนี้ยังมีการนาแนวคิดไปใช้สาหรับการพัฒนาหลักสูตรอีกด้วย เพราะหลักสูตรและการสอน
รวมทั้งการฝึกอบรมเป็นเรื่องที่มีความเกี่ยวข้องกันเสมอ เมื่อใดมีการสอนหรือการฝึกอบรมก็มักต้องมี
หลักสูตรอยู่ด้วย หลักสูตรฐานสมรรถนะ (Competency-based Curriculum) แนวโน้มของการจัด
การศึกษาวิชาชี พจะมุ่งไปสู่การจัดการศึกษาบนฐานความสามารถ ซึ่งจะใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ
เช่นกัน โดยการจัดการศึกษาแบบนี้จะมีพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีทางการศึกษาอยู่ 2 ประการ ได้แก่
เทคโนโลยีในรูป ของ “ระบบ” ซึ่งจะทาให้มีวิธีการดาเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและตรวจสอบได้
ทุกขั้นตอน และเทคโนโลยีในรูปของ “เทคนิคหรือวิธีการสอน” โดยคานึงถึงความ สามารถที่ต้องการ
ให้ เกิด ขึ้น กับ ผู้ เรี ย น ในการเลื อกใช้ เทคนิ ค หรือวิธีการสอนจะต้อ งให้ บ รรลุ จุดประสงค์ได้ อย่างที่
ต้องการ การจัดการศึกษาด้วยฐานของความสามารถ จะต้องกาหนดจุดมุ่งหมายในการเรียนการสอน
ให้แน่นอนและวัดผลได้ การดาเนินการสอนและการประเมินผลต้องสอดคล้องกัน การจัดการศึกษา
ด้วยฐานของความสามารถจะต้องกาหนดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมดังนี้ 1) กาหนดความสามารถหรือ
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมในแต่ละหัวข้อวิชา 2) กาหนดมาตรฐานของความสามารถว่าอยู่ระดับใด
3) กาหนดวิธีการวัดผลและประเมินผล 4) กาหนดปรัชญาทางการสอนหรือวิธีการเรียนการสอน 5)
หาวิธีการสอนที่เหมาะสมเพื่อให้บรรลุจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 6) สรรหาและสร้างแหล่งวิชาการเพื่อ
การเรียนการสอน 7) สรรหาและพัฒนาวิธีการตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับให้มีประสิทธิภาพ 8) ในการ
ดาเนินการสอนบนฐานความสามารถจะเน้นการสอนเป็นราย บุคคล เพื่อส่งเสริมให้แต่ละคนได้พัฒนา
ตนเองจนถึงขีดสุดของความสามารถ โดยใช้หลักการดังนี้ 1) แบ่งแยกขั้นตอนของการเรียนการสอน
ออกเป็นส่วนย่อย ๆ 2) เลือกสื่อเพื่อการสอนให้บรรลุจุดประสงค์ในแต่ละขั้น หรือส่วนย่อย ๆ ของ
เนื้ อหาวิช า 3) จั ด ระดับ ความสามารถของผู้ เรียน 4) เลื อกหาวิธีการสอนโดยเน้น ให้ มีการพั ฒ นา
รายบุ คคล 5) หาวิธีการจั ดและประเมิน ผล เพื่ อดูความเปลี่ ยนแปลงของผู้ เรียน “สมรรถนะ” ใน
สหราชอาณาจักร กับ สหรัฐอเมริกา ในสหราชอาณาจักร “สมรรถนะ” เป็นตัวสะท้อนความคาดหวัง
ของการจ้างงาน เป็นมาตรฐานทางอาชีพที่คาดหวัง และเป็นการเน้นบทบาทของงาน (Work Roles)
มากกว่าตัวงาน (Jobs) ในสหรัฐอเมริกา คาว่า “สมรรถนะ” นั้นเป็นคุณลักษณะสาคัญที่มีในตัวบุคคล
ซึ่งส่ งผลต่อประสิ ทธิภ าพ และ/หรือความสามารถในการปฏิบัติงานที่ดีเยี่ยมในชิ้นงานหนึ่งๆ ข้อ
แตกต่างเหล่านี้จริ ง ๆ แล้วแสดงให้เห็นถึงแนวความคิดที่หลากหลาย เป็นความแตกต่างที่สามารถ
สร้างหลักการได้อย่างมากในการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ ในรูปแบบที่นาเอามาตรฐานขั้นสุดท้ายมา
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เป็นเกณฑ์ และในการประยุกต์ใช้เป็นมาตรฐานในระดับต่าง ๆ ภายในโปรแกรมการฝึกอบรม ความ
สั บ สนของผู้ ใ ห้ ก ารฝึ ก อบรม ความสั บ สนและไม่ เ ข้ า ใจเกี่ ย วกั บ “ระบบฐานสมรรถนะ”
(Competence-based System) และ “การฝึ ก อบรมฐานสมรรถนะ” (Competence-based
Training) มั ก จะเกิ ด จากหนึ่ ง ในปั จ จั ย ที่ ย ากต่ อ การท าความเข้ า ใจดั ง ต่ อ ไปนี้ ความเชื่ อ ที่ ผิ ด ๆ
เกี่ ย วกั บ ระบบฐานสมรรถนะใหม่ ๆ ที่ เกิ ด ขึ้ น เช่ น เชื่ อ ว่ า ระบบคุ ณ วุ ฒิ วิ ช าชี พ (National
Vocational Qualifications: NVQs) นั้นเป็ นระบบการฝึกอบรมสมรรถนะมากกว่าเป็ นระบบการ
ประเมินสมรรถนะ ความยากลาบากในการให้ความสาคัญ หรือมุ่งเน้น “ตัวผลลัพธ์” (Outcomes)
มากกว่ า “กระบวนการ” (Processes) หรื อ “ปั จ จั ย น าเข้ า ” (Inputs) ความเชื่ อ ผิ ด ๆ ที่ ว่ า
กระบวนการหรือวิธีการในการออกแบบการฝึกอบรมนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงไปทั้งหมด ความเชื่อผิด
ๆ ที่ว่า การฝึกอบรมฐานสมรรถนะ หมายถึง การฝึกอบรมที่ผู้ให้การฝึกอบรมถูกลดบทบาทและความ
รับผิดชอบในการฝึกอบรมลงไป ความเชื่อผิด ๆ ที่ว่า ระบบของประเทศหนึ่งดีกว่าของอีกประเทศ
หนึ่ ง จึงต้องยึ ดแนวทางของสหราชอาณาจักร หรือสหรัฐอเมริกาอย่างเดียว ความเชื่อผิ ด ๆ ที่ว่า
หน่วยงานที่รับผิดชอบในการนาเอาระบบ “ฐานสมรรถนะ” มาใช้ได้รับการถ่ายทอดความคิดมาจาก
ผู้น าทางความคิดภายในหน่ วยงาน จึงกลายเป็นความคิดที่มีเจ้าของ มีผู้นาความคิด โดยไม่สนใจ
ปรัชญา หลักการ และทฤษฎี ที่อยู่เบื้องหลังของการจัดการศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ ยึดมั่นตาม
ตัวผู้นาความคิด การฝึกอบรม / การประเมิน ในสหราชอาณาจักร ที่มีระบบการพัฒนาสมรรถนะ
อย่างทันสมัย (แต่ยังไม่ถึงกับเชื่อมั่นได้อย่างแน่นอน ยังเป็ น state-of-the-art อยู่) ซึ่งใช้ “ฐานของ
ผลลัพธ์เป็นมาตรฐานสมรรถนะ” (Outcome-based Standards of Competence) ได้ถูกรวมไว้ใน
หน่ ว ยของสมรรถนะ (Units of Competence) การรวมหน่ ว ยสมรรถนะเหล่ า นี้ มี ห ลากหลาย
แนวทางที่จะนาไปสู่ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ (National Vocational Qualifications: NVQs) สิ่งสาคัญ
ที่จ ะต้องทาความเข้าใจคือ หน่ วยสมรรถนะดังกล่ าวเป็นหน่วยการประเมินและหน่วยการรับรอง
(Assessment and Certification) ซึ่ ง ปริ ม าณของโมดู ล การฝึ ก อบรมอาจมี ค วามจ าเป็ น หรื อ มี
ความสัมพันธ์กันกับหน่วยสมรรถนะไม่มากก็น้อย ผลลัพธ์ / ปัจจัยนาเข้า หรือกระบวนการ ผู้ให้การ
ฝึ ก อบรมที่ มี ป ระสบการณ์ ในการออกแบบโปรแกรมการฝึ ก อบรมต่ า ง ๆ จะพิ จ ารณาเกี่ ย วกั บ
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการฝึ ก อบรม รวมไปถึ ง โครงสร้ า งและเนื้ อ หาของโปรแกรมการฝึ ก อบรม
การฝึกอบรมฐานสมรรถนะนั้นโดยทั่วไปมีวัตถุประสงค์ในเรื่องของแบบแผนและเนื้อหาที่กาหนด และ
ความแตกต่างที่เห็ น ได้ชัดคือจุดเริ่มต้นส าหรับการออกแบบ ผู้ ให้ การฝึ กอบรมมีความจาเป็นต้อง
ไตร่ตรองให้ มากในเรื่องของ “ผลลัพธ์ที่ต้องการ” (Required Outputs) มากกว่า “ปัจจัยนาเข้าที่
ปรารถนา” (Desirable Inputs) ในเรื่องของการฝึกอบรมสมรรถนะ สิ่งที่สามารถสังเกตเห็ นได้ และ
มาตรฐานสมรรถนะแบบใช้ผลลัพธ์เป็นฐาน มักจะนามาใช้เป็นพื้นฐานของการวางแผนการฝึกอบรม
การเปลี่ยนแปลงในกระบวนการ หรือวิธีการในการออกแบบ วิธีการและขั้นตอนของการฝึกอบรมและ
เครื่องมือพื้นฐานของการออกแบบการฝึกอบรมในระบบการฝึกอบรมฐานสมรรถนะไม่ได้เปลี่ยนแปลง
ไปทั้งหมด ผู้ฝึกอบรมอาจทราบว่าขอบเขตในการเลือกนั้นเปิดกว้างสาหรับพวกเขา ซึ่งเป็นโอกาสที่ดี
ในการเพิ่มการเข้าใกล้ห ลั กการฝึกอบรมที่ยืดหยุ่นขึ้น ผู้ ฝึกอบรมจะสามารถสร้างหลักการใหม่ ๆ
เพื่อสนองความต้องการของบุ ค ลากรหรือกลุ่ มคณะ โดยการสร้างการประเมินภาคปฏิบั ติให้ เพิ่ ม
ปริมาณขึ้น และการเปลี่ยนแปลงวิธีการและกระบวนการเพื่อช่วยเหลือบุคลากรในการสร้างหลักฐาน
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ที่สนับสนุนในเรื่อง สมรรถนะของบุคลากรผ่านทางความสาเร็จของกิจกรรมการฝึกอบรม บทบาทของ
ผู้ให้การฝึกอบรม ระบบฐานสมรรถนะสนับสนุนให้ทุกคนภายในองค์การรับผิดชอบต่อการฝึกอบรม
และการพัฒนา ตัวอย่างเช่น ผู้จัดการฝ่ายจะรับบทบาทด้านการฝึกสอนและการพัฒนามากกว่าและมี
ความต้องการเป็น บุ คลากรที่มีป ระสิทธิภ าพในด้านการตรวจสอบความต้องการของการฝึกอบรม
มากกว่า อย่างไรก็ตามไม่ได้หมายความว่า ผู้ให้การฝึกอบรมเป็นบุคลากรที่ไม่มีความจาเป็นต่อองค์กร
แต่ในทางกลับกันผู้ให้การฝึกอบรมจะเป็นผู้ให้คาปรึกษาชี้แนะ และมีโอกาสปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด
มากกว่าผู้จัดการฝ่ายและบุคลากรอื่นๆ ในการตรวจสอบความต้องการ การวางแผน และการให้การ
ฝึกอบรม รวมทั้งการประเมินประสิทธิผลขององค์ประกอบดังกล่าว พื้นฐานทั่วไป ความแตกต่างที่
สาคัญระหว่างการฝึกอบรมแบบดั้งเดิมและการฝึกอบรมฐานสมรรถนะ ตั้งอยู่บนพื้นฐานที่วงจรการ
ฝึกอบรมได้ป ฏิบั ติมา ในระบบฐานสมรรถนะความสามารถพื้นฐานจะต้องแสดงให้ เห็ นได้ชัดเจน
สามารถวัดมาตรฐานของความสามารถที่อยู่บนฐานของผลลัพธ์ ซึ่งหมายถึง ความคาดหวังในเรื่องของ
ความสามารถตามบทบาทของการท างาน สรุป จุ ดประสงค์ ข องการฝึ ก อบรมฐานสมรรถนะคื อ
การพัฒนาความสามารถของ กาลังคนในการทางานในระบบฐานสมรรถนะ หลักการพื้นฐานสาคัญ
ของการฝึกอบรมได้แก่ การพัฒนาความสามารถในการทางานที่เกิดขึ้นนั้นต้องเป็นที่ประจักษ์และ
สามารถวัดได้ซึ่งเป็นการเล็งเห็นผลลัพธ์เป็นสาคัญ โดยเป็นผลมาจากความสามารถที่คาดหวังในการ
ทางาน ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนในการฝึกอบรมแบบใช้สมรรถนะเป็นฐานหรือความสามารถเป็น
ฐานนั้นต้องมีการสร้างความเข้าใจให้ถูกต้อง ผู้ให้การฝึกอบรมยังมีความสาคัญและไม่ได้เปลี่ยนแปลง
กระบวนการหรือวิธีการในการฝึกอบรมอย่างสิ้นเชิง และที่สาคัญคือระบบสมรรถนะทั้งหมดไม่ใช่เป็น
เพียงระบบสาหรับการฝึกอบรมแต่ยังเป็นระบบของการประเมินสมรรถนะได้อีกด้วย สาระสาคัญของ
เรื่องฐานสมรรถนะนั้นเป็นการนาความสามารถที่จาเป็นสาหรับการทางานมาใช้เป็นเนื้อหาของการ
ฝึ ก อบรมหรื อการเรี ย นการสอนวิช าชี พ (รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษมั น ต์ วัฒ นาณรงค์ . 2553 :
ออนไลน์)
ในการวิจัยครั้งนี้ ได้กาหนดสมรรถนะเพื่อการวิจัยไว้ ดังนี้ 5 สมรรถนะ หมายถึง ทักษะ 8
ด้าน คือ
1) ทักษะการอ่าน การเขียน การพูด ภาษาต่างประเทศ
2) ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา
3) ทักษะด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรม
4) ทักษะด้านความเข้าใจความต่างวัฒนธรรมและความต่างด้านความคิด ทัศนคติ
5) ทักษะด้านความร่วมมือ การทางานเป็นทีม และภาวะผู้นา
6) ทักษะด้านการสื่อสารและรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศ
7) ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
8) ทักษะการเรียนรู้เพื่อพัฒนาอาชีพ
8. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
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สราวุธ ไพฑูรย์พงษ์(2555, หน้า 163-165) ศึกษาวิจัยเรื่อง “ความพร้อมของกาลังคนรองรับ
การเปิดเสรีด้านการค้าสินค้า 9 สาขา ตามกรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน” พบว่าจุดอ่อนสาคัญ
ของตลาดแรงงานไทย ทั้งที่ประสบปัญหาอยู่ในปัจจุบันและแนวโน้มที่จะเกิดในอนาคต คือการขาด
แคลนกาลังคน โดยเฉพาะกาลังแรงงานใหม่ที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงานยังขาดทักษะในการทางานได้จริง
รวมถึงการขาดทักษะด้านภาษาต่างประเทศ ซึ่งจาเป็นต้องใช้ในการสื่อสาร โดยเฉพาะผู้ทางานใน
สาขาการผลิตที่ใช้เทคโนโลยีเนื่องจากในเรื่องของการสื่อสารโดยเฉพาะการสื่อสารกับแรงงานต่างด้าว
ให้เข้าใจตรงกันนั้นเป็นสิ่งที่สาคัญ เพื่อให้การขับเคลื่อนในการทางานเป็นไปอย่างราบรื่น โดยแรงงาน
ต่างด้าวในภูมิภาคเข้ามาทางานในประเทศไทยเพิ่มขึ้น และแรงงานเหล่านี้ส่วนใหญ่จะมีความสนใจใน
การศึกษาภาษาไทยเพิ่มขึ้น พอสมควร แต่ผู้ประกอบการไทยเองที่ยังขาดการศึกษาภาษาของกลุ่ม
แรงงานต่ างด้ าวและหากจะท าการเปิ ด การค้ าเสรีนั้ น ผู้ ป ระกอบการไทยเองก็ ค วรตระหนั ก ถึ ง
การเรียนรู้ภาษา รวมไปถึงการศึกษาวัฒนธรรมของแรงงานต่ างด้าวเป็นการประสานความสัมพันธ์
ระหว่างกัน รวมถึงอาจจะมี การพั ฒ นาแรงงานต่ างด้ าวโดยกรมพั ฒ นาฝี มือแรงงาน โดยการเปิ ด
หลักสูตรในการอบรมแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย สอดแทรกความรู้ทางด้านกฎหมาย ซึ่งจะเกิด
ประโยชน์ อย่างมากต่อแรงงานต่างด้าวผู้ ประกอบการและพัฒ นาแรงงานอุตสาหกรรมเทคโนโลยี
สารสนเทศภาพรวมได้ดียิ่งขึ้น
ข้อ ค้ น พบดั งกล่ าว มี ป ระเด็ น ที่ ต้ อ งมุ่ งเน้ น ให้ ค วามส าคั ญ และจั ด ล าดั บ ความส าคั ญ เพื่ อ
การพัฒนายกระดับความสามารถของกาลังคน ลดจุดอ่อน เติมเต็มจุดแข็ง เพื่อให้กาลังแรงงานไทยมี
ความพร้อมและเป็นส่วนสาคัญในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในบริบทของการเปิดเสรี
ทางการค้าและการรวมตัวทางเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นในอาเซียนปี พ.ศ.2558
สฤษดิ เดช ข าปั ญ ญา (2555, หน้ า 123-125) ศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ ง “กระทรวงแรงงานกั บ
การเตรียมการรองรับรับการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือแรงงาน” พบว่า กระทรวงแรงงานควรร่วมมือกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร พัฒ นาความพร้อมและขีดความสามารถใน
การแข่งขันของ SMEs จัดทาฐานข้อมูลของแรงงานฝีมือของไทยที่ประสงค์จะไปทางานกับนายจ้างใน
อาเซียน และของผู้ประกอบการไทยที่ประสงค์จะรับแรงงานฝีมือจากประเทศในอาเซียนควรมีเว็บไซต์
เป็ นการเฉพาะเพื่อให้ข้อมูลแก่แรงงานฝีมือของไทยและของอาเซียน และมีการพัฒ นาทักษะฝีมือ
แรงงานไทยเพื่ อ ให้ พ ร้ อ มรองรั บ การแข่ งขั น ในระดั บ ประเทศกระทรวงแรงงานและหน่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้องจะต้องกาหนดกลยุทธ์และทิศทางการดาเนินงานที่สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ส่วนในระดับอาเซียนควรผลักดันผ่านการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโส/รัฐมนตรี แรงงานอาเซียนให้มีการ
ดาเนินการตาม AEC Blueprint อย่างจริงจัง
นิโลบล ปางลิลาศ (2554, หน้า 12-13) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การเคลื่อนย้ายแรงงานวิชาชีพ
เข้าสู่ตลาดอาเซียนอย่างเสรี: โอกาสและผลกระทบต่อไทย” ในปัจจุบันประเทศไทยไม่ได้เป็นผู้ส่งออก
บริการวิชาชีพจานวนมากที่สุดในอาเซียน แต่การเปิดเสรีการค้าบริการในอาเซียน ภายใต้ข้อตกลง
ตามกรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จะเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบวิชาชีพทั้งสถาปนิกและ
วิ ศ วกรของไทย สามารถเข้ า ไปท างานในป ระเทศอื่ น ในภู มิ ภ าคอาเซี ย นได้ ม ากขึ้ น แต่ ทั้ ง นี้
จากการศึกษาพบว่า ปัญหาส่วนใหญ่คือ ประกอบวิชาชีพทั้งสถาปนิกและวิศวกรยังขาดทักษะด้าน
ภาษาต่างประเทศและด้านการติดต่อสื่อสาร รวมถึงความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรมในการทางาน
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โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อต้องมีการทางานร่วมกันเป็นทีมต้องมีการสื่อสารและติดต่อประสานงานกัน ทั้ง
ในส่วนของผู้ร่วมงานในบริษัทที่ให้บริการทางสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมลูกค้ารวมถึงหน่วยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชนในกลุ่มประเทศอาเซียน
บุญเลิศ ธีระตระกูล (2553, หน้า 66-68) ศึกษาวิจัยเรื่อง “แนวโน้มความต้องการแรงงาน
ในช่ ว งปี 2553-2557” พบว่ า ความต้ อ งการแรงงานในภาคบริ ก ารจะมี ก ารขยายตั ว เพิ่ ม ขึ้ น
อย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่าความต้องการแรงงานในภาคเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรม มีการขยายตัว
เพิ่ ม ขึ้ น เช่ น เดี ย วกั น แต่ ก ารขยายตั ว มี อั ต ราที่ ถ ดถอยถ้ า เที ย บกั บ ปี ที่ ผ่ า น ๆ มา ทั้ ง นี้ ในช่ ว งปี
พ.ศ. 2553-2557 ความต้องการแรงงานในภาคบริการจะมีมากกว่าความต้องการแรงงานในภาค
เกษตรกรรมถึง 1.5 ล้านคน หากพิจารณาสัดส่วนของความต้องการแรงงานในแต่ละภาคการผลิต
เทียบกับแรงงานทั้งหมด พบว่า สัดส่วนของความต้องการแรงงานในภาคบริการต่อความต้องการ
แรงงานทั้ งหมดมี ค่ าเพิ่ ม ขึ้ น ส่ ว นสั ด ส่ ว นของความต้ อ งการแรงงานทั้ งในภาคเกษตรกรรมและ
ภาคอุตสาหกรรม ต่อความต้องการแรงงานทั้งหมดจะมีค่าลดลงกรณีดังกล่าวสอดคล้องกับโครงสร้าง
แรงงานของประเทศที่พัฒนาแล้วที่โครงสร้างแรงงานเน้นหนักไปทางด้านบริการ ซึ่งสิ่งที่ควรพิจารณา
ต่อ จากนี้ คื อ จะต้ อ งท าการปรั บ คุ ณ ภาพของแรงงานให้ มี ความสอดคล้ อ งกั บ โครงสร้างแรงงานที่
เน้นหนักไปทางด้านใช้ความรู้และทักษะเพิ่มขึ้น เช่น ทักษะภาษาต่างประเทศคอมพิวเตอร์เป็นต้น
ธนะพงษ์ โพธิปิติ (2552, หน้า 63-65) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “จานวนแรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือ
จากประเทศพม่า ลาว และกัมพูชา ในอนาคต และความต้องการแรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือสาหรับภาวะ
สั ง คมผู้ สู ง อายุ ” พบว่ า แรงงานต่ า งด้ า ว 1 คน มี ค วามสามารถเท่ า กั บ แรงงานไทย 0.58 คน
นอกจากนี้จากการซิมมูเลชันภายใต้แบบจาลองการเจริญเติบโตโซโลว์และแรมซีพบว่าแรงงานต่างด้าว
ไม่สามารถช่วยแก้ปัญหาการลดลงของ GDP ต่อหัวได้ในช่วง 40 ปีข้างหน้า ทั้งนี้เนื่องจากแรงงาน
ต่างด้าวมีประสิทธิภาพการผลิตต่ากว่าแรงงานไทยอีกทั้งแรงงานต่างด้าวทาให้สัดส่วนปัจจัยทุนต่อ
แรงงานต่าลง
กิริยา กุลกลการ (2551, หน้า 96 - 97) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “ผลกระทบของแรงงานต่างด้าว
ต่อการเคลื่อนย้ายแรงงานไทยและอุตสาหกรรมการผลิตในประเทศไทย” พบว่า จังหวัดที่มีแรงงาน
ต่างด้าวมาก จะมีการย้ายเข้าสุทธิของประชากรไทยมากกว่าจังหวัดที่มีแรงงานต่างด้าวน้อย ในส่วน
ของการศึกษาถึงผลกระทบต่อโครงสร้างการผลิตและการจ้างงานในภาคเกษตรกรรม พบว่าจังหวัดที่
มีแรงงานต่างด้าวมากจะมีสัดส่วนการผลิตและการจ้างงานในภาคเกษตรกรรมต่า ทั้งนี้เกิดจากการที่
แรงงานไทยและแรงงานต่างด้าวต่างนิยมเข้าไปทางานในจังหวัดเดียวกัน โดยเฉพาะจังหวัดที่มีสัดส่วน
การผลิตนอกภาคเกษตรกรรมสูง เพราะเป็นจังหวัดที่มีอุปสงค์ต่อแรงงานสูงนอกจากนี้ ผลการศึกษา
ยังพบว่าแรงงานต่างด้าวมีอิท ธิพลให้ สั ดส่ วนการผลิตนอกภาคเกษตรกรรมขยายตัว โดยแรงงาน
ต่างด้าวช่วยเพิ่ มอุป ทานแรงงาน ส่ งผลให้ ภ าคอุตสาหกรรมและบริการสามารถขยายตัวได้และมี
สัดส่วนของการผลิตและการจ้างงานนอกภาคเกษตรกรรมสูงขึ้น
พัชราวลัย วงศ์บุญสิน (2548, หน้า 381-395) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การเพิ่มผลิตภาพกาลัง
แรงงานอาเซียน” ซึ่งผลการวิจัยได้เสนอแนวทางด้านการปรั บตัวเชิงยุทธศาสตร์ด้านนโยบายและ
กลไกเงื่อนไขระดับ ภู มิภ าคของอาเซียนและประเทศสมาชิกในช่วงปี พ.ศ. 2550-2563 จานวน 8
ยุทธศาสตร์ คือ
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1. การทาให้ตลาดแรงงานในภูมิภาคอาเซียนเป็นตลาดแรงงานที่ขยายตัว ยืดหยุ่น ด้วยกาลัง
แรงงานที่มีผลิตภาพ
2. การมีนโยบายระดมทุนมนุษย์ระดับภูมิภาค
3. ความร่วมมือแบบหุ้นส่วนระดับภูมิภาคในการส่งเสริมผลิตภาพกาลังแรงงานบนฐานของ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อพัฒนากาลังแรงงานให้ได้ผลิตภาพที่ใกล้เคียงกันระหว่างชาติสมาชิก
4. ความร่วมมือแบบหุ้นส่วนในการยกระดับคุณภาพชีวิตในการทางานของกาลังแรงงาน
อาเซียน
5. วิสัยทัศน์สู่การเป็นภูมิภาคแห่ง Good Practice ด้านมาตรฐานความปลอดภัยในการทางาน
6. คุณภาพชีวิตของกาลังแรงงานที่มีส่วนร่วมในตลาดแรงงานหลังเกษียณอายุ
7. วิสัยทัศน์สู่การที่อาเซียนเป็นภูมิภาคที่ปราศจาก Worst Form of Laborภายในปี พ.ศ. 2563
8. การสร้างเสริมทัศนคติด้านการเป็นประชาอาเซียนที่มีคุณค่าของความเป็นมนุษย์พัฒนาวดี
ชูโต (2546, หน้า 161-163) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “ทักษะการทางานของแรงงานไทยมุมมอง
จากนายจ้าง คนงาน และผู้บริห าร หน่วยงานภาครัฐในจังหวัดน่าน” พบว่า นายจ้างแรงงานและ
ผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐมีความรู้และความเข้าใจเรื่องทักษะการทางาน ว่าบุคคลจะทางานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพจะต้องมีความรู้ที่ใช้ในงานเป็นพื้นฐาน มีทักษะความชานาญในการปฏิบัติ และมีทัศนคติ
หรื อ จิ ต ส านึ ก ที่ ดี ในการท างาน แต่ น อกจากความรู้ แ ละทั ก ษะเฉพาะที่ เกี่ ย วกั บ งานแล้ ว ทั ก ษะ
การท างานที่ เป็ น ที่ ต้ อ งการในอนาคต คื อ ความรู้ แ ละทั ก ษะเกี่ ย วกั บ ภาษา (ทั้ งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ) ความรู้และทักษะเกี่ยวกับเทคโนโลยีต่าง ๆ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้และทักษะ
ด้านคอมพิ ว เตอร์ ) ความรู้ และทั ก ษะเกี่ ยวกั บ การสื่ อสารได้แ ก่ การพู ด การฟั งการประสานงาน
การคิดวิเคราะห์ ปัญหาและการตัดสินใจ ตลอดจนจิตสานึกในเรื่องความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์
สุจริต ความขยัน ความอดทนและการมีนิสัยรักการเรียนรู้ นอกจากนี้ทั้ง 3 ฝ่ายยังเห็นว่า ทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้องควรมีส่ว นร่ว มรับ ผิ ดชอบในการพัฒ นาทักษะการทางานให้ เหมาะสมกับวัย หน้ าที่ และ
ความรับผิดชอบ
จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎี ทาให้สามารถสรุปได้ว่า ในปัจจุบันประเทศไทยมีอุปสงค์
แรงงานที่มีความรู้ภาษาพม่าอยู่ค่อนข้างสูง ในขณะที่อุปทานแรงงานที่มีความรู้ภาษาพม่านั้นยังมี
ค่อนข้างต่า ทั้งนี้ เป็นผลสืบเนื่องมาจากกระแสการตื่นตัวขององค์กรและหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชน ต่อการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี พ.ศ. 2558 ที่มีการระบุ
เป้าหมายไว้อย่างชัดเจน คือการสร้างอาเซียนให้เป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว (Single Market
and Production Base) โดยมุ่งเน้นทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ ที่สาคัญรวม 4 ด้าน
คือการเคลื่อนย้ายสินค้าเสรีการเคลื่อนย้ายบริการเสรีการย้ายการลงทุนเสรีการย้ายเงินทุนเสรีและ
การเคลื่ อ นย้ ายแรงงานมี ฝี มื อ อย่ างเสรี ขณะที่ ในปั จ จุบั น บั ณ ฑิ ต ที่ ส าเร็จ การศึ ก ษาที่ ถู ก ป้ อ นสู่
ตลาดแรงงานในประเทศไทยส่วนใหญ่ยังขาดทักษะความรู้ด้านการเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเป็น
AEC และยังไม่ตระหนักถึงความสาคัญของภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียนมากนัก ซึ่งสิ่งที่จะสามารถ
สนับสนุนต่อการเตรียมความพร้อมดังกล่าวนี้ก็คือ การศึกษาการเตรียมความพร้อมของแรงงานไทย
ควบคู่ ไปกับ การศึกษาความต้องการแรงงานที่ เป็น อุป สงค์สื บ เนื่ อง(Derived Demand) จากภาค
เศรษฐกิจ และการลงทุ น จากนโยบายการเปิดเสรีท างการค้า ตามกรอบของประชาคมเศรษฐกิจ
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อาเซียน (AEC) เพื่อนามาเป็นแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจนสามารถผลิตบัณฑิตและผู้ที่
ส าเร็ จ การศึ ก ษาออกมาได้ ต รงกั บ ความต้ อ งการของตลาดแรงงานภายใต้ ก รอบของประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC)ได้อย่างมีศักยภาพมากขึ้น โดยเฉพาะการมุ่งเน้นเสริมทักษะทางด้านภาษา
ประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งนับเป็นข้อได้เปรียบและเป็นส่วนช่วยสาคัญในการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีให้
เกิ ด ขึ้ น ระหว่ างประเทศและเป็ น การสนั บ สนุ น ให้ เกิ ด การขยายความร่ว มมื อ ทางด้ านเศรษฐกิ จ
การลงทุนอย่างยั่งยืน
จากการศึก ษางานวิจั ย ที่ เกี่ย วข้อ ง ท าให้ ส ามารถสรุป ได้ว่า สิ่ งที่ เป็ น ประเด็ น หลั กและมี
ความสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันมากที่สุด คือ จุดอ่อนของตลาดแรงงานไทย ในด้านกาลังคนที่ยัง
ขาดการเตรียมความพร้อมต่อการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) โดยเฉพาะในด้านทักษะ
การทางานและทักษะทางด้านความรู้ภาษาประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งเป็นสิ่งจาเป็นที่ต้องใช้ในการติดต่อ
และประสานงานระหว่างกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน ทั้งนี้ ในบทสรุปของงานวิจัยส่วนใหญ่ ได้มี
การสนับสนุนให้รัฐบาลมุ่งเน้นการหาแนวทางแก้ไข พัฒนา และยกระดับความสามารถของกาลังคน
เพื่อเป็นการลดจุดอ่อน เติมเต็มจุดแข็ง ให้แรงงานไทยมีความพร้อมและเป็นส่วนสาคัญในการเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันในบริบทของการเปิดเสรีทางการค้าและการรวมตัวทางเศรษฐกิจที่จะ
เกิดขึ้นปี พ.ศ. 2558
กล่าวโดยสรุปคือ การเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี พ.ศ. 2558 ที่มี
การระบุเป้าหมายไว้อย่างชัดเจน คือการสร้างอาเซียนให้เป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวนั้น ได้ทาให้
ในขณะนี้ องค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งหน่วยงานราชการและผู้ประกอบการภาคเอกชนในประเทศ
ไทยได้มีการขยายความร่วมมือไปยังประเทศพม่ามากขึ้น ด้วยเหตุนี้ ภาษาพม่า จึงเริ่มมีความสาคัญใน
ตลาดแรงงานมากขึ้นตามไปด้วยเพราะภาษาสามารถเป็นสื่อกลางที่เชื่อมโยงความสัมพันธ์อันดีให้
เกิดขึ้น ระหว่างประเทศและเป็ น ส่ ว นช่ วยในการสนั บสนุน ให้ เกิดการขยายความร่วมมือทางด้าน
เศรษฐกิจการลงทุน แต่ในปัจจุบัน สิ่งที่ตลาดแรงงานไทยกาลังเผชิญ คือแรงงานคนไทยที่มีความรู้
ภาษาพม่ายั งมีน้ อยและยั งขาดการนาทั กษะความรู้ความสามารถทางภาษาที่มี อยู่ไปพั ฒ นาและ
ต่อยอดเป็นองค์ความรู้ที่สอดคล้องและสนับสนุนให้เกิดการเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเป็นประชาคม
เศรษฐกิจ อาเซี ยน (AEC) ในปี พ.ศ. 2558 ซึ่งการหาแนวทางการพัฒ นาและแก้ไขประเด็นปัญหา
ดังกล่าวจึงเป็นสิ่งสาคัญอย่างยิ่ง เพื่อเป็นการลดจุดอ่อนและเติมเต็มจุดแข็งให้กับตลาดแรงงานไทย
นั่ น ก็ คื อ การศึ ก ษาความต้ อ งการแรงงานคนไทยที่ มี ค วามรู้ภ าษาพม่ าของตลาดแรงงานทั้ งจาก
ห น่ วยงาน ราช การแ ละผู้ ป ระกอบ การเอกช น ใน ป ระเท ศไท ย ที่ เป็ น อุ ป สงค์ สื บ เนื่ อ ง
(Derived Demand) จากนโยบายการเปิดเสรีทางการค้า ตามกรอบของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(AEC) ควบคู่ไปกับการศึกษาประสบการณ์การทางานของแรงงานคนไทยที่มีความรู้ภาษาพม่าและ
ข้อมูลจากนักวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับประเทศพม่า เพื่อนามาเป็นแนวทางการพัฒนาและ
ต่อยอดองค์ความรู้ที่น อกเหนื อจากการมีทักษะทางภาษาพม่าเพี ยงอย่างเดียว ให้ มีศักยภาพและ
คุณสมบัติตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานไทยภายใต้กรอบของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(AEC) มากขึ้น
พรทิพา แซ่เอี้ยว (2551) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “ความต้องการแรงงานและคุณลักษณะของ
แรงงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในประเทศไทย” พบว่า ความต้องการแรงงานด้าน
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เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในปี
พ.ศ.2549 มีจานวน 61025-70455 คน และคาดว่าจะเพิ่มเป็น 81984-96511 คนในปี พ.ศ.2552
อุตสาหกรรมที่มีความต้องการแรงงานด้านนี้มากที่สุดสามอันดับแรก คือ อุตสาหกรรมการบริการ
ประมวลผลข้ อ มู ล อุ ต สาหกรรมการบริ ก ารประมวลผลข้ อ มู ล อุ ต สาหกรมการผลิ ต เครื่ อ งจั ก ร
ส านั ก งาน เครื่ อ งท าบั ญ ชี และเครื่ อ งค านวณ โดยเฉพาะอย่ างยิ่ งในอาชี พ ผู้ ป ฎิ บั ติ ก ารอุ ป กรณ์
คอมพิ วเตอร์ ผู้ ป ระกอบวิช าชีพ ด้ านคอมพิ ว เตอร์ ซึ่งมิ ได้ จัดประเภทไว้ที่ อื่น และผู้ ช่ว ยงานด้าน
คอมพิวเตอร์ และสถานประกอบการให้ความสาคัญต่อคุณลักษณะด้านความรู้ ด้านมนุษยสัมพันธ์
และด้านคุณ ธรรมจริยธรรมของบุ คลากรที่สาเร็จการศึกษาในระดับปริญ ญาตรี สูงกว่าบุคลากรที่
สาเร็จการศึกษาในระดับ ต่ากว่าและสู งกว่าปริญญาตรี รวมทั้งบุคลากรควรมีทังความรู้และทักษะ
เฉพาะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ความรู้และทักษะด้านการบริหารและการติดต่อ
ประสานงาน
การวิจัยนี้ มีข้อเสนอแนะ คือ สถาบันการศึกษาควรสร้างบุคลากรรองรับการขยายตัวของ
อุตสาหกรรมที่มีความต้องการแรงงานด้านสารสนเทศและการสื่อสารสูงดังกล่าวข้างต้น โดยเน้นให้ผู้ที่
สาเร็จการศึกษาในระดับต่ากว่าปริญญาตรีมีความรู้ในระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ มีทักษะการปฏิบัติงาน
จริง ผู้ที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีควรมีความรู้ด้านระบบรักษาความปลอดภัย ความรู้ในการ
เขียนโปรแกรมขั้นสูง และผู้ที่สาเร็จการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรีควรมีความรู้ในการถ่ายทอด
เทคนิคการทางาน ความรู้เรื่องระบบการจัดการและมีประสบการณ์การทางานที่เกี่ยวข้องกับงานที่
รับผิดชอบ ตามลาดับ

บทที่ 3
วิธีดำเนินกำรวิจัย
การดาเนิน การวิจั ยความต้องการตลาดแรงงานและการผลิตกาลังคนสู่ตลาดแรงงานใน
จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งนี้ เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed methodology) ซึ่งใช้ระเบียบวิธีวิจัย
แบบผสมผสานระหว่าง วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ
(Quantitative) โดยผู้วิจัยได้ออกแบบการวิจัย (Research Design) ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ดังนี้
กำรออกแบบกำรวิจัย (Research Design)
ตำรำงที่ 1 การออกแบบการวิจัย (Research Design)
วัตถุประสงค์
การวิจัย

วิธีวิจัย

เชิงปริมาณ
1) เพื่อศึกษา
ความต้องการของ
ตลาดแรงงานใน
จังหวัดเชียงใหม่

เครื่องมือ/
การวิเคราะห์
แบบสอบถาม
การวิเคราะห์ใช้
สติพื้นฐาน
เป็นค่าร้อยละ
และจัดเรียงลาดับ

กลุ่มเป้าหมาย/
แหล่งข้อมูล

ผลที่ได้รับ

1) จานวนอัตรา
ตาแหน่งงานตาม
ความต้องการของ
ผู้ประกอบการ ปี
2560-2561

ได้ข้อมูล ด้าน
ความต้องการ
กาลังคนของ
ตลาดแรงงานใน
จังหวัดเชียงใหม่

2) ข้อมูลจาก
แรงงานจังหวัด
3) ข้อมูลจาก
จัดหางานจังหวัด
4) ข้อมูลจาก
สถาน
ประกอบการ
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ตำรำงที่ 1 (ต่อ) การออกแบบการวิจัย (Research Design)
วัตถุประสงค์
การวิจัย

วิธีวิจัย

2) เพื่อศึกษา
เชิงปริมาณ
การผลิตกาลังคน
สู่ตลาดแรงงานใน การเก็บข้อมูล
จังหวัดเชียงใหม่ โดยตรงจากกลุ่ม
ประชากร นามา
วิเคราะห์ข้อมูล

เครื่องมือ/
การวิเคราะห์
แบบสอบถาม

กลุ่มเป้าหมาย/
แหล่งข้อมูล

1) จานวนของ
ผู้จบการศึกษา
การวิเคราะห์ใช้ อาชีวศึกษาระดับ
สติพื้นฐาน
ปวช./ปวส. และ
เป็นค่าร้อยละ
ป.ตรี ในปี 2560
และจัดเรียงลาดับ 2) ข้อมูลจาก
สถานศึกษาที่เปิด
สอนระดับ
อาชีวศึกษาใน
จังหวัดเชียงใหม่
จานวน 19 แห่ง

ผลที่ได้รับ
ได้ข้อมูลการผลิต
กาลังคนเป็น
จานวนผู้จบ
การศึกษา
อาชีวศึกษา
ปี 2560
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ตำรำงที่ 1 (ต่อ) การออกแบบการวิจัย (Research Design)
วัตถุประสงค์ การ
วิจัย
3) เพื่อศึกษา
สมรรถนะของ
แรงงานที่
ผู้ประกอบการ
ต้องการ

วิธีวิจัย
เชิงคุณภาพ

เครื่องมือ/ การ
วิเคราะห์

การสัมภาษณ์
ใช้การสัมภาษณ์
ใช้การสัมภาษณ์ ให้จัดอันดับ
เชิงลึกโดยตรงจาก ความสาคัญ
กลุ่มเป้าหมาย
สมรรถนะที่พึง
นามาวิเคราะห์จัด ประสงค์สาหรับ
เรียงลาดับข้อมูล ผู้ประกอบการการ
วิเคราะห์เนื้อหา
(Content
Analysis) และ
จัดลาดับ
ความสาคัญ

กลุ่มเป้าหมาย/
แหล่งข้อมูล
กลุ่มประชากร
ด้านความต้องการ
แรงงานในสถาน
ประกอบการได้แก่
ผู้บริหาร หรือ
ผู้จัดการ หรือ
เจ้าของกิจกรรม
หรือ หัวหน้างาน

ผลที่ได้รับ

ได้ขอ้ มูล
สมรรถนะของ
แรงงานที่
ผู้ประกอบการ
ต้องการ
จากมากไปน้อย

ขอบเขตของกำรวิจัย
กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย หน่วยงานราชการที่มีข้อมูลความต้องการ
แรงงานในจังหวัดเชียงใหม่ และสถานศึกษาที่เปิดหลักสูตรการเรียนการสอนระดับอาชีวศึกษาใน
จังหวัดเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2560 ดังนี้
1. หน่วยงานราชการที่มีข้อมูลความต้องการแรงงานในจังหวัดเชียงใหม่ รวม 2 แห่ง
1) สานักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ จานวน 1 แห่ง
2) สานักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ จานวน 1 แห่ง
2. สถานศึ ก ษาที่ เปิ ด หลั ก สู ต รการเรี ย นการสอนระดั บ อาชี ว ศึ ก ษาในจั งหวั ด เชี ยงใหม่
รวม 19 แห่ง
1) สถาบันอาชีวศึกษาภาครัฐในจังหวัดเชียงใหม่ จานวน 8 แห่ง
2) สถาบันอาชีวศึกษาภาคเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ จานวน 10 แห่ง
3) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาจังหวัดเชียงใหม่จานวน 1 แห่ง
โดยศึกษาจากประเภทวิชาที่เปิดการเรียนการสอนระดับอาชีวศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่
3. สถานประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่ จานวน 4 แห่ง
1) บริษัทในเครือ โปรซอฟท์ คอมเทค จากัด
2) บริษัทในเครือ ออนไอทีวัลเล่ย์ จากัด
3) บริษัทในเครือ สหมิตรยานยนต์ แห่งประเทศไทย
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4) บริษัทนันทพันธ์พริ้นติ้ง จากัด

เครื่องมือที่ใช้ในกำรศึกษำ
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นเครื่องมือที่คณะผู้วิจัยสร้างขึ้น ประกอบด้วย
1. แบบสอบถามข้อมูลความต้องการแรงงานในจังหวัดเชียงใหม่
2. แบบสอบถามข้อมูลการผลิตกาลังคนสู่ตลาดแรงงานของสถานศึกษาที่เปิดหลักสูตร
การเรียนการสอนระดับอาชีวศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่
3. แบบสัมภาษณ์สมรรถนะแรงงานที่ผู้ประกอบการต้องการ
ขั้นตอนกำรสร้ำงเครื่องมือในกำรศึกษำ
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะวิจัย
3. สร้างเครื่องมือ
1) แบบสอบถามข้อมูลความต้องการแรงงานในจังหวัดเชียงใหม่
2) แบบสอบถามข้อมูลการผลิตกาลังคนสู่ตลาดแรงงานของสถานศึกษาที่เปิด
หลักสูตรการเรียนการสอนระดับอาชีวศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่
3) แบบสัมภาษณ์สมรรถนะแรงงานที่ผู้ประกอบการต้องการ
4) นาเครื่องมือที่สร้างขึ้นให้ทีมวิจัยตรวจสอบความถูกต้อง
5) ปรับปรุงแก้ไขเครื่องมือให้สมบูรณ์
6) นาเครื่องมือไปเก็บข้อมูล
วิธีดำเนินกำร
การดาเนินการวิจัยได้ดาเนินการ ดังนี้
1. จัดตั้งคณะทางาน
2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
3. จัดทาเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล
4. เก็บรวบรวมข้อมูล
5. วิเคราะห์ข้อมูล
6. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการวิพากษ์ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
7. สรุปรายงานผลและจัดทารูปเล่ม
กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้ศึกษาได้ดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะวิจัย ประกอบด้วย
1) หน่วยงานราชการที่มีข้อมูลความต้องการแรงงานในจังหวัดเชียงใหม่ รวม 2 แห่ง
2) สถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ รวม 19 แห่ง
3) สถานประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่ จานวน 4 แห่ง
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2. เก็บรวมรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูล
1) เก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากรที่กาหนด โดยผ่านระบบ google form
2) ดาเนินการเก็บรวมรวมข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูลด้วยตนเอง
3) การสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มเป้าหมายที่ให้ข้อมูลโดยตรง

กำรวิเครำะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่ แล้วนาเสนอในรูปตาราง
สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล
สถิติพื้นฐานที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ

บทที่ 5
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การวิจัยเรื่อง ความต้องการแรงงานและการผลิตกาลังคนสู่ตลาดแรงงานในจังหวัดเชียงใหม่
ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการของตลาดแรงงานและการผลิตกาลังคนสู่ตลาดแรงงานใน
จังหวัดเชียงใหม่และเพื่อศึกษาสมรรถนะของแรงงานที่ผู้ประกอบการต้องการ เป็นการวิจัยแบบ
ผสมผสาน (Mixed methodology) ซึ่งใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสานระหว่าง วิธีการวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) และวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative) โดยคณะผู้วิจัยได้สรุป
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ ดังนี้
การวิจัยครั้งนี้คณะวิจัยได้กาหนดขอบเขตการวิจัยดังนี้
กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย หน่วยงานราชการที่มีข้อมูล
ความต้องการแรงงานในจังหวัดเชียงใหม่ จานวน 2 แห่ง และสถานศึกษาที่เปิดหลักสูตรการเรียน
การสอนระดับอาชีวศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ จานวน 19 แห่ง และสถานประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่
จานวน 4 แห่ง โดยใช้เครื่องมือแบบสอบถามข้อมูลเชิงปริมาณ ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพื้นฐาน
เป็นค่าร้อยละ และจัดเรียงอันดับ แล้วนาเสนอในรูปตารางประกอบคาอธิบายสาหรับแบบสัมภาษณ์
ใช้ใน การเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เนื้อหาสรุปสาระสาคัญ
สรุปผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์ในส่วนนี้เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ซึ่งมีรายละเอียดสรุป
ผลการวิจัยได้ดังนี้
ตอนที่ 1 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการของตลาดแรงงานในจังหวัดเชียงใหม่
คณะผู้วิจัยได้เก็บข้อมูล โดยใช้เครื่องมือเป็นแบบสอบถามการวิจัย ปรากฏผลด้าน
ความต้องการของตลาดแรงงานในจังหวัดเชียงใหม่ มี จานวนทั้งสิ้ น 9,314 คน หากพิจารณาใน
ประเด็นข้อมูลความต้องการของตลาดแรงงานจาแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ลาดับที่ 1 คือ ระดับ
มัธ ยมศึกษา ปี ที่ 6 หรื อต่ากว่า จานวน 4,120 คน คิดเป็นร้อยละ 44.23 ล าดับที่ 2 คือ ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จานวน 2,219 คน คิดเป็นร้อยละ 23.82 ลาดับที่ 3 ระดับ
ปริญญาตรี จานวน 1,678 คน คิดเป็นร้อยละ 18.02 และลาดับที่ 4 คือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) จานวน 1,252 คน คิดเป็นร้อยละ 13.44 ลาดับที่ 5 คือ อื่น ๆ ไม่ระบุระดับการศึกษา จานวน
45 คน คิดเป็นร้อยละ 0.48
ประเด็น ข้อ มูล ความต้ อ งการของตลาดแรงงานจ าแนกตามประเภทวิช า พบว่ า
ลาดับที่ 1 คือ ประเภทวิชาพาณิชยกรรมและบริหารธุรกิจ จานวน 4,297 คน คิดเป็นร้อยละ 46.13
ลาดับที่ 2 คือ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม จานวน 2,007 คน คิดเป็นร้อยละ 21.55 ลาดับที่ 3 คือ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว จานวน 1,101 คน คิดเป็นร้อยละ 11.82 ลาดับที่ 4 คือ เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร จานวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ 1.30 ลาดับที่ 5 คือ ประเภทวิชาคหกรรม จานวน 71 คน
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คิดเป็นร้อยละ 0.76 ลาดับที่ 6 เกษตรกรรม จานวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 0.32 และลาดับที่ 7
ศิลปกรรม จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.02
ประเด็นข้อมูลความต้องการของตลาดแรงงานที่ไม่ระบุระดับการศึกษา และไม่ระบุ
ประเภทวิชา พบว่า ความต้องการของตลาดแรงงานด้านการบริการลูกค้า อยู่ในลาดับที่ 1 จานวน
828 คน คิดเป็นร้อยละ 8.89 ลาดับที่ 2 คือ อื่น ๆ ไม่ระบุระดับการศึกษาและไม่ระบุประเภทวิชา
จานวน 650 คน คิดเป็นร้อยละ 6.98 ลาดับที่ 2 คือ อื่น ๆ ระบุด้านวิชาชีพทางการแพทย์ จานวน
149 คน คิดเป็นร้อยละ 1.60 ลาดับที่ 3 คือ อื่น ๆ ระบุด้านครุศาสตร์ จานวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ
0.51 อื่น ๆ ระบุด้านงานกฎหมาย จานวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 0.12
ตอนที่ 2 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลการผลิตกาลังคนสู่ตลาดแรงงานในจังหวัดเชียงใหม่
คณะผู้วิจัยได้เก็บข้อมูล โดยใช้เครื่องมือเป็นแบบสอบถามการวิจัย ปรากฏผลด้าน
การผลิ ต ก าลั ง คนสู่ ต ลาดแรงงานของสถานศึ ก ษาที่ เ ปิ ด ตามหลั ก สู ต รการเรี ย นการสอนระดั บ
อาชีว ศึกษา พบว่า สถานศึกษาอาชีว ศึ ก ษาทั้ ง 19 แห่ ง มีการผลิ ตก าลั ง คนสู่ ตลาดแรงงานตาม
โครงสร้างหลักสูตรอาชีวศึกษา จานวน 9 ประเภทวิชา ประกอบด้วย 1) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
2) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 3) ประเภทวิชาศิลปกรรม 4) ประเภทวิชาคหกรรม 5) ประเภทวิชา
เกษตรกรรม 6) ประเภทวิ ช าประมง 7) ประเภทวิ ช าอุ ต สาหกรรมท่ อ งเที่ ย ว 8) ประเภทวิ ช า
อุตสาหกรรมสิ่งทอ และ 9) ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีการผลิตกาลังคนสู่
ตลาดแรงงาน จานวนทั้งสิ้น 22,584 คน
ประเด็นข้อมูลการผลิตกาลังคนสู่ตลาดแรงงานจาแนกตามระดับการศึกษา พบว่า
ลาดับที่ 1 คือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) จานวน 14,082 คน คิดเป็นร้อยละ 62.35 ลาดับ
ที่ 2 คือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จานวน 8,149 คน คิดเป็นร้อยละ 36.09 ลาดับ
ที่ 3 คือ ระดับปริญญาตรี จานวน 353 คน คิดเป็นร้อยละ 1.56
ประเด็น ข้อมูล การผลิ ตกาลั งคนสู่ ตลาดแรงงานจาแนกตามประเภทวิช า พบว่า
ลาดับที่ 1 คือ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม จานวน 11,509 คน คิดเป็นร้อยละ 50.96 ลาดับที่ 2 คือ
ประเภทวิช าพาณิช ยกรรม/บริ ห ารธุรกิจ จานวน 5,584 คน คิดเป็นร้อยละ 24.73 ล าดับที่ 3 คือ
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จานวน 1,756 คน คิดเป็นร้อยละ 7.78 ลาดับที่ 4 คือ ประเภทวิชา
เกษตรกรรม จานวน 1,271 คน คิดเป็นร้อยละ 6.63 ลาดับที่ 5 คือ ประเภทวิชาคหกรรม จานวน
1,016 คน คิดเป็นร้อยละ 4.50 ลาดับที่ 6 คือ ประเภท วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
จานวน 804 คน คิดเป็นร้อยละ 3.56 ลาดับที่ 7 คือ ประเภทวิชาศิลปกรรม จานวน 627 คน คิด
เป็นร้อยละ 2.78 และลาดับที่ 8 คือ ประเภทวิชาประมง จานวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 0.78 และ
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ไม่มีข้อมูลการผลิตกาลังคน
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์สมรรถนะของแรงงานที่ผู้ประกอบการต้องการ
ผลการวิ เ คราะห์ เ นื้ อ หาจากการสั ม ภาษณ์ ด้ า นสมรรถนะของแรงงานที่
ผู้ประกอบการต้องการ พบว่า ผู้ประกอบการให้ความสาคัญในด้านสมรรถนะทั้ง 8 ด้าน โดยจัดเรียง
อันดับความสาคัญที่ 1 คือ ทักษะการอ่าน การเขียน การพูด ภาษาต่างประเทศ อันดับความสาคัญที่ 2
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คือ ทักษะการเรียนรู้เพื่อพัฒนาอาชีพ อันดับความสาคัญที่ 3 คือ ทักษะด้านความเข้าใจ ความต่าง
วัฒนธรรมและความต่าง ด้านความคิด ทัศนคติ อันดับความสาคัญที่ 4 คือ ทักษะการคิดอย่ า งมี
วิจารณญาณและ การแก้ปัญหา อันดับความสาคัญที่ 5 คือ ทักษะด้านความร่วมมือ การทางานเป็น
ทีม และภาวะผู้ น า อัน ดับ ความส าคัญที่ 6 คือ ทักษะด้านการสื่ อสารและรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศ
อันดับความสาคัญที่ 7 คือ ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ อันดับความสาคัญที่
8 คือ ทักษะด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรม
ประเด็ น เพิ่ ม เติ ม อื่ น ๆ จากผู้ ป ระกอบการ พบว่ า สมรรถนะที่ ใ ห้ ค วามส าคั ญ
นอกเหนือจากทักษะทั้ง 8 ข้อ คือ ความสามารถในการปฏิบัติงานตามรายวิชาเฉพาะ วิชาทั่วไป และ
วิช าชีพ เน้ น ทักษะการเป็ น นั ก ปฏิบัติ ทักษะเฉพาะประเภทวิช าตามประเภท เช่น ประเภทวิช า
อุตสาหกรรม ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ประเภทวิชาศิลปกรรม ประเภทวิชาคหกรรม ประเภทวิชา
เกษตรกรรม ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ด้วยระบบการเกษตรสมัยใหม่ ระบบธุรกิจดิจิทัล ด้านระบบบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ ระบบการตลาด
ออนไลน์ มีทักษะด้านการพัฒ นาซอฟท์แวร์ใหม่ ๆ ทักษะการเป็นนักเขียนโปรแกรมที่มีคุณภาพ
ทักษะด้านกราฟิกดีไซน์ ใช้เครื่องมือด้านโปรแกรมใหม่ ๆ บนมือถือ มีสมรรถนะการดาเนินธุรกิจ
ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บุคคลากรที่สามารถใช้เครื่องมือ ฮาร์ดแวร์สมัยใหม่ มาช่วยในการพัฒนา
ธุรกิจ และสมรรถนะแรงงาน และเป็นไปตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ประเด็นเพิ่มเติมอื่น ๆ จากผู้ประกอบการภาครัฐมองว่าสมรรถนะที่นักศึกษาควรมี
เบื้องต้น ควรพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษา ตามแนวคิดที่เป็น โมเดลสมรรถนะ KSL31220 ของ
ศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (2560) ที่กล่าวว่า คุณลักษณะชีวิตคนเก่งประกอบด้วย
1) ด้านความรู้ (Knowledge) 3 มิติ คือ ลึก กว้าง ไกล
2) ด้านทักษะ (Skills) อย่างน้อย 12 ประการ คือ
เก่งคิด ประกอบด้วย 3 ประการ คือ คิด ใช้เหตุผล ตัดสินใจ
เก่งสื่อ ประกอบด้วย 2 ประการ คือ ภาษา สื่อสาร
เก่งงาน ประกอบด้วย 4 ประการ คือ การจัดการ (ตน คน งาน เงิน)
การจัดระบบการใช้เทคโนโลยี และ การเป็นผู้นา
เก่งคน ประกอบด้วย 3 ประการ คือ การอยู่ร่วมกับผู้อื่น การเป็นผู้นา
การสร้างเครือข่าย
3) ด้านลักษณะชีวิตสู่ความสาเร็จ 20 ประการ คือ L=ผลักดัน L=สนับสนุน L=ธารง
แยกองค์ประกอบดังนี้
L= ผลักดัน ประกอบด้วย มีวิสัยทัศน์ มีวินัย มุ่งมั่น ขยันพากเพียร
เอาจริงเอาจัง อดทน กระทาดีเลิศ รอบคอบ พูดและคิดแง่บวก
กล้าหาญ
L= สนับสนุน ประกอบด้วย มนุษยสัมพันธ์ดี ซื่อสัตย์ รักษาคาพูด
รับผิดชอบ ถ่อมใจ ไวต่อความรู้สึกผู้อื่น เสียสละ ยุติธรรม
L= ธารง ประกอบด้วย ซื่อตรงและเที่ยงธรรม เรียนรู้ตลอดชีวิต
รู้จักบังคับตนเอง
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ประเด็ น สภาพปั ญ หาสมรรถนะของแรงงาน พบว่ า ผู้ ป ระกอบการให้ ข้ อ มู ล ว่ า
นักศึกษาที่จบจากสถาบันการศึกษา ยังไม่สามารถ รับผิดชอบงานได้ทันที ต้องมีการฝึกสอนอย่างน้อย
1 เดือนจึ งจะใช้งานได้ และยั งพบว่า ปัญหาด้านการเปลี่ ยนงานบ่อย เด็กรุ่นใหม่ ชอบอิส ระ หา
ประสบการณ์ หรือ ค้นหาตัวเองไม่เจออ สถานประกอบการบางแห่ง ไม่อยากรับเด็กใหม่ ไม่อ ยาก
สอนงานเด็กไม่เคยผ่านการฝึ กงานมา โดยเฉพาะผู้จบระดับปริญญาตรี ขาดมิติทางสังคม ความ
คาดหวังเมื่อรับไปแล้วยังไม่สามารถทางานได้ทันที และปฏิเสธงาน ด้านนักศึกษาวิศกรที่จบไปทางาน
อยู่ในสายการผลิต คุมเครื่องจักร ซึ่งไม่ได้ใช้สมรรถนะตรง เป็นเหตุผลหนึ่งที่ประเทศไทยยังไม่พัฒนา
และการผลิตกาลังคนรองรับแรงงานตามที่คาดการณ์ในปี 2585 จะหมดยุคของดิจิทัลจะเข้าสู่ยุค
เกษตรและอาหาร และประเทศเป็นหนึ่งในสามที่จะเป็นผู้นาในด้านนี้ แต่ไม่มีการเตรียมผลิตกาลัง
แรงงานด้านนี้และในขณะที่นักศึกษาประเภทวิชาเกษตรมีผู้เรียนน้อยมากในปัจจุ บัน และยังพบว่า
นั ก ศึ ก ษาฝึ ก อาชี พ ก าหนดเงิ น เป็ น หลั ก ในการหางาน ควรหั น มามองกั บ ปั ญ หาด้ า นองค์ ค วามรู้
หลากหลายทางชีวภาพของประเทศ การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา ลดความเหลื่อมล้า ของเด็กชาย
ขอบ และควรทาอย่างไรจะพัฒนาคนให้เร็วที่สุด ก้าวทันกับโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วในยุค
ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยควรทาคลังความรู้
ด้านมุมมองการศึกษาล้มเหลว ซึ่งสะท้อนได้จากที่สถาบันเอกชนจัดตั้งโรงเรียนเพื่อผลิต
กาลังคนสู่ฐานกาลังแรงงานของธุรกิจตนเอง
ด้านมุมมองหลักคิดของผู้บริหารต้องเปลี่ยน คือ มองอัตราการเกิดน้อยลงลง จึงจาเป็นต้อง
คิดเร็วเปลี่ยนเร็วถือว่าได้เปรียบ ในขณะที่การส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาอาชีวศึกษามากขึ้นเพื่อ
ผลิตกาลังคนสู่สถานประกอบการได้ตรงเป้าหมายควรปรับเปลี่ยนการรับเด็กที่จบ ปวช. ไม่รับเด็ก
ม.6 เข้าศึกษาต่อในสายอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรี
ด้านแรงงานประเภทวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกควบคุมโดยสภาวิชาชีพทางการแพทย์จึงทาให้
การผลิ ตกาลั งคนตามความต้องการของสถานการพยาบาลเป็นไปอย่างล่ าช้า และควรให้ โ อกาส
สถานศึกษาเป็นศูนย์สอบการดูแลผู้สูงอายุและการดูแลสุขภาพ
อภิปรายผล
การอภิปรายผลการวิจัยครั้งนี้จะอภิปรายตามข้อค้นพบที่ได้ ดังต่อไปนี้
1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการของตลาดแรงงานในจังหวัดเชียงใหม่ มีจานวนทั้งสิ้น
9,314 คน ลาดับที่ 1 คือ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือต่ากว่า จานวน 4,120 คน ลาดับที่ 2 คือ ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จานวน 2,219 คน ลาดับที่ 3 ระดับปริญญาตรี จานวน 1,678
คน และลาดับที่ 4 คือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จานวน 1,252 คน ลาดับที่ 5 คือ อื่น ๆ
ไม่ระบุระดับการศึกษา จานวน 45 คน
ผลการวิจัยดังกล่าวอธิบายได้ว่าความต้องการของตลาดแรงงานกับระดับการศึกษา หรือ
ประเภทวิชา หรือการไม่ระบุระดับการศึกษา หรือ ประเภทวิชา เป็นตัวกาหนดความต้องการของ
ตลาดแรงงาน โดยเห็นได้จากความต้องการของตลาดแรงงานในระดับการศึกษามัธยมศึกษาหรือต่า
กว่าเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานในจังหวัดเชียงใหม่ มีจานวนอัตราแรงงานสูงสุด และในขณะที่
การไม่ระบุระดับการศึ กษา มีความต้องการของตลาดแรงงานในจังหวัดเชียงใหม่ เป็นจานวนอัตรา
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แรงงานน้อยที่สุด สอดคล้องกับแนวคิด ของ บุญเดิม พันรอบ (2553,หน้า 3-10) ที่ได้กล่าวไว้ว่า แต่
ละองค์การมีความต้องการบุคลากรซึ่งเป็นแรงงานสาคัญในกิจการ จาเป็นต้องศึกษาและเข้าใจปัจจัย
สาคัญที่เกี่ยวข้องกับแรงงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องเข้าใจ อุปสงค์และอุปทานแรงงานเกี่ยวกับพื้นฐาน
ด้านเศรษฐศาสตร์ด้านราคาอรรถประโยชน์ ปริมาณในตลาด สามารถทานายการแข่งขันในตลาด
ในทางเศรษฐศาสตร์ อุปสงค์และอุปทานเป็นแบบจาลองพื้นฐานที่อธิบายความสัมพันธ์ของความ
ต้องการและการตอบสนองในตลาดที่มีการแข่งขันโดยถือว่า อุปสงค์และอุปทานเป็นตัวแปรที่กาหนด
ความต้องการและการตอบสนองในตลาดแรงงานสู่จุดดุลยภาพ ดังผลการวิจัยที่พบรายละเอียดด้าน
ความต้องการตามประเด็นพิจารณาดังนี้
ประเด็นพิจารณาความต้องการของตลาดแรงงานในจังหวัดเชียงใหม่จาแนกตามประเภทวิชา
พบว่า ลาดับที่ 1 คือ ประเภทวิชาพาณิชยกรรมและบริหารธุรกิจ จานวน 4,297 คน คิดเป็นร้อยละ
46.13 ลาดับที่ 2 คือ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม จานวน 2,007 คน คิดเป็นร้อยละ 21.55 ลาดับที่ 3
คือ อุตสาหกรรมท่องเที่ย ว จ านวน 1,101 คน คิดเป็นร้อยละ 11.82 ล าดับที่ 4 คือ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร จานวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ 1.30 ลาดับที่ 5 คือ ประเภทวิชาคหกรรม
จานวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 0.76 ลาดับที่ 6 เกษตรกรรม จานวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 0.32
และลาดับที่ 7 ศิลปกรรม จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.02 ตามลาดับ
ประเด็น พิจ ารณาความต้อ งการของตลาดแรงงานที่ไ ม่ร ะบุร ะดับ การศึก ษา และไม่ร ะบุ
ประเภทวิชา พบว่า ความต้องการของตลาดแรงงานด้านการบริการลูกค้า อยู่ในลาดับที่ 1 โดยมี
จ านวน 828 คน คิดเป็ น ร้ อยละ 8.89 ล าดับที่ 2 คือ อื่น ๆ ไม่ระบุร ะดั บ การศึ ก ษาและไม่ ร ะบุ
ประเภทวิชา จานวน 650 คน คิดเป็นร้อยละ 6.98 ลาดับที่ 2 คือ อื่น ๆ โดยระบุด้านวิชาชีพทาง
การแพทย์ จานวน 149 คน คิดเป็นร้อยละ 1.60 ลาดับที่ 3 คือ อื่น ๆ โดยระบุด้านครุศาสตร์ จานวน
47 คน คิดเป็นร้อยละ 0.51 อื่น ๆ โดยระบุด้านงานกฎหมาย จานวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 0.12
ตามลาดับ
2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการผลิตกาลังคนสู่ตลาดแรงงานในจังหวัดเชียงใหม่
คณะผู้วิจัยได้เก็บข้อมูล โดยใช้เครื่องมือเป็นแบบสอบถามการวิจัย ปรากฏผลด้านการ
ผลิตกาลังคนสู่ตลาดแรงงาน ทั้งสิ้น 22,584 คน หากพิจารณารายละเอียด พบว่า มีการผลิตตาม
ประเภทวิชา ลาดับที่ 1 คือ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม จานวน 11,509 คน คิดเป็นร้อยละ 50.96
ลาดับที่ 2 คือ พณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ จานวน 5,584 คน คิดเป็นร้อยละ 24.73 ลาดับที่ 3 คือ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว จานวน 1,756 คน คิดเป็นร้อยละ 7.78เกษตรกรรม จานวน 1,271 คน
คิดเป็นร้อยละ 6.63 คหกรรม จานวน 1,016 คน คิดเป็นร้อยละ 4.50 เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร จานวน 804 คน คิดเป็นร้อยละ 3.56 ศิลปกรรม จานวน 627 คน คิดเป็นร้อยละ 2.78
ประมง จานวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 0.78 ตามลาดับ
อภิปรายได้ว่าสถานศึกษาอาชีวศึกษาที่เปิดหลักสูตรการเรียนการสอนระดับอาชีวศึกษาทั้ง
19 แห่ ง มีการผลิ ตกาลั งคนสู่ ตลาดแรงงานในจังหวัดเชียงใหม่ มีจานวน ทั้งสิ้ น 22,584 คน ซึ่ง
เพียงพอกับความต้องการของตลาดแรงงานที่มีความต้องการในปี 2560 จานวนทั้งสิ้น 9,314 คน และ
เพื่อเป็ น การเตรี ย มกาลั งคนรองรับการทางานภายในประเทศและต่างประเทศและการศึกษาต่อ
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สอดคล้ อ งกั บ แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ นโยบาย ของ พล.อ.ดาว์ พ งษ์ รั ต นสุ ว รรณ รั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงศึกษาธิการที่ได้ มอบนโยบายให้ ผู้ บริห ารสถานศึกษาอาชีว ศึกษาภาครัฐ และเอกชนทั่ว
ประเทศ เมื่อวันพุธที่ 8 มิถุนายน 2559 ณ วิทยาลัย การอาชีวศึกษาปทุมธานี ต้องการให้ผู้บริหาร
อาชีวศึกษาทั่วประเทศ ได้เข้าใจแนวทางการดาเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อ
เป็นโอกาสให้ผู้บริหาร สถานศึกษาอาชีวศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจะได้หารือและวางแผนการ
ยกระดับคุณภาพวิชาชีพร่วมกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวทางการพัฒนากาลังคนด้านอาชีวศึกษา และ
สอดคล้องกับแนวนโยบายที่สาคัญของอาชีวศึกษา
1) โครงการสานพลังประชารัฐด้านการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ (Competitive Workforce)
ซึ่งเกี่ยวข้องกับอาชีวศึกษาโดยตรง ในขณะนี้มีภารกิจเร่งด่วน (Quick Win) 4 เรื่อง
2) ทวิภาคี (Dual System) สอศ. ได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านการจัดการ
เรี ย นการสอนระบบทวิภ าคี กั บ สาธารณรั ฐ ออสเตรี ย ซึ่ ง เป็ น ประเทศที่ ป ระสบความส าเร็ จด้าน
อาชีวศึกษาทวิภาคีอย่างมาก ทาให้ทราบว่าการจัดการอาชีวศึกษาของไทยได้เดินมาถูกทางแล้ว จากนี้
ไปจะเดินหน้าอย่างเต็มที่ในการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาในระบบทวิภาคี
3) ทวิศึกษา (Dual Education) หรือโครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษา
ตอนปลายเพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษาแก่ประชาชนวัยเรียนและวัยทางาน และเพื่อ
ขยายกลุ่มเป้าหมายไปสู่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในการเข้าสู่หลักสูตรอาชีวศึกษา โดย
ขอให้สานักงานการอาชีวศึกษาเข้าไปประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อด้านอาชีวศึกษาในโรงเรียน และให้
ความร่วมมือกับโรงเรียนในการพัฒนาการเรียนการสอนอาชีวศึกษาในโรงเรียนให้มีคุณภาพ
4) ทวิ วุ ฒิ (Dual Degree) คื อ การจั บ คู่ ส ถาบั น อาชี ว ศึ ก ษาไทยกั บ สถาบั น อาชี ว ศึ ก ษา
ต่างประเทศ โดยจัดทาวุฒิการศึกษาร่วมกัน ดังเช่น ก่อนหน้านี้ที่ สอศ. ได้จัดทาทวิวุฒิกับสาธารณรัฐ
เกาหลี ในสาขาที่ส าธารณรั ฐ เกาหลี มีความเชี่ยวชาญเป็น พิเศษ อาทิ การท่องเที่ยว เทคโนโลยี
ความงาม และเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อนักศึกษาสาเร็จหลักสูตรจะได้รับวุฒิการศึกษา 2 ใบ จากทั้ง
สองประเทศ หรือเรียกว่าทวิวุฒิ ให้มีส่วนร่วมขับเคลื่อนตามนโยบายที่สาคัญของกระทรวงศึกษาธิการ
นอกจากนั้นยังสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ข้อที่ 2 การผลิตและพัฒนากาลังคน การวิจัย
และนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และเป็นฐานการผลิตกาลังคน
ทางวิชาชีพ
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์สมรรถนะของแรงงานที่ผู้ประกอบการต้องการ
ผลการวิ เ คราะห์ เ นื้ อ หาจากการสั ม ภาษณ์ ด้ า นสมรรถนะของแรงงานที่ ผู้ ป ระกอบการ
ต้องการ พบว่า ผู้ประกอบการให้ความสาคัญในด้านสมรรถนะทั้ง 8 ด้าน โดยจัดเรียงอันดับความสาคัญ
ที่ 1 คือ ทักษะการอ่าน การเขียน การพูด ภาษาต่างประเทศ อันดับความสาคัญที่ 2 คือ ทักษะการ
เรียนรู้ เพื่อพัฒนาอาชีพ อันดับความสาคัญที่ 3 คือ ทักษะด้านความเข้าใจ ความต่างวัฒนธรรมและ
ความต่าง ด้านความคิด ทัศนคติ อันดับความสาคัญที่ 4 คือ ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการ
แก้ปัญหา อันดับความสาคัญที่ 5 คือ ทักษะด้านความร่วมมือ การทางานเป็นทีม และภาวะผู้ นา
อันดับความสาคัญที่ 6 คือ ทักษะด้านการสื่อสารและรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศ อันดับความสาคั ญที่ 7
คือ ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ อันดับความสาคัญที่ 8 คือ ทักษะด้านการ
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สร้ า งสรรค์ น วั ต กรรม นอกจากนี้ พบว่ า ข้ อ เสนอแนะอื่ น ๆ ของผู้ ป ระกอบการให้ ค วามส าคั ญ
ความสามารถในการปฏิบัติงานตามรายวิชาเฉพาะ วิชาทั่วไป และวิชาชีพ เน้นทักษะการเป็นนัก
ปฏิบัติ ทักษะเฉพาะประเภทวิชาตามประเภท ด้วยระบบการเกษตรสมัยใหม่ ระบบธุรกิจดิจิทัล ระบบ
บัญชีอิเล็กทรอนิกส์ ระบบการตลาดออนไลน์ มีทักษะด้านการพัฒนาซอฟท์แวร์ใหม่ ๆ ทักษะการเป็น
นักเขียนโปรแกรมที่มีคุณภาพ ทักษะด้านกราฟิกดีไซน์ ใช้เครื่องมือด้านโปรแกรมใหม่ ๆ บนมือ ถือ มี
สมรรถนะการดาเนินธุรกิจ ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บุคคลากรที่สามารถใช้เครื่องมือ ฮาร์ดแวร์
สมัยใหม่ มาช่วยในการพัฒนาธุรกิจ และสมรรถนะแรงงาน และเป็นไปตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน
อภิปรายได้ว่าสมรรถนะที่ผู้ประกอบการต้องการ หากมองเป็นลาดับขั้น จะเห็นได้ว่า เริ่มจาก
การอ่าน การเขียน การพูด ภาษา การเรียนรู้อาชีพ การเข้าใจความต่างวัฒนธรรม ต่างความคิด
ทัศนคติ การคิดวิจารณญาณการแก้ปัญหา การร่วมมือ การทางานเป็นทีม ภาวะผู้นา การสื่อสาร
รู้เท่าทันสารสนเทศ การใช้คอมพิวเตอร์ และการสร้างสรรค์นวัตกรรม เป็นภาพรวมทั้ง 8 ข้อ ต่างมี
ความสาคัญ และเห็นว่าสมรรถนะทั้ง 8 ข้อ ไม่เพียงพอสาหรับความต้องการของผู้ประกอบการใน
จังหวัดเชียงใหม่ สอดคล้องกับ แนวคิดที่กาหนดเป็น โมเดลสมรรถนะ KSL31220 ของ ศาสตราจารย์
ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (2560) ที่กล่าวว่า คุณลักษณะชีวิตคนเก่งประกอบด้วย
1) ด้านความรู้ (Knowledge) 3 มิติ คือ ลึก กว้าง ไกล
2) ด้านทักษะ (Skills) อย่างน้อย 12 ประการ คือ
1) เก่งคิด ประกอบด้วย 3 ประการ คือ คิด ใช้เหตุผล ตัดสินใจ
2) เก่งสื่อ ประกอบด้วย 2 ประการ คือ ภาษา สื่อสาร
3) เก่งงาน ประกอบด้วย 4 ประการ คือ การจัดการ (ตน คน งาน เงิน) การจัดระบบ
การใช้เทคโนโลยี และ การเป็นผู้นา
4) เก่งคน ประกอบด้ว ย 3 ประการ คือ การอยู่ร่ว มกับผู้ อื่น การเป็นผู้ นา การสร้าง
เครือข่าย
3) ด้านลักษณะชีวิตสู่ความสาเร็จ 20 ประการ คือ Lผลักดัน Lสนับสนุน Lธารง แยก
องค์ประกอบดังนี้
L=ผลักดัน ประกอบด้วย มีวิสัยทัศน์ มีวินัย มุ่งมั่น ขยันพากเพียร เอาจริงเอาจัง
อดทน กระทาดีเลิศ รอบคอบ พูดและคิดแง่บวก กล้าหาญ
L=สนับสนุน ประกอบด้วย มนุษยสัมพันธ์ดี ซื่อสัตย์ รักษาคาพูด รับผิดชอบ ถ่อมใจ
ไวต่อความรู้สึกผู้อื่น เสียสละ ยุติธรรม
L=ธารง ประกอบด้วย ซื่อตรงและเที่ยงธรรม เรียนรู้ตลอดชีวิต รู้จักบังคับตนเอง
ด้ า นสภาพปั ญ หาสมรรถนะของแรงงานที่ ผู้ ป ระกอบการ พบว่ า นั ก ศึ ก ษาที่ จ บจาก
สถาบันการศึกษาไม่สามารถรับผิดชอบงานได้ทันที ต้องมีการฝึกสอนอย่างน้อย 1 เดือน และยังพบว่า
ปั ญ หาด้ า นการเปลี่ ย นงานบ่ อ ย ชอบอิ ส ระ หาประสบการณ์ หรื อ ค้ น หาตั ว เองไม่ เ จอ สถาน
ประกอบการบางแห่ง ไม่อยากรับเด็กใหม่ ไม่อยากสอนงานเด็กไม่เคยผ่านการฝึกงานมา ผู้จบระดับ
ปริญญาตรี ขาดมิติทางสังคม และปฏิเสธงาน นักศึกษาวิศกรไม่ตรงกับสมรรถนะ นักศึกษากาหนด
เงินเดือนเป็นหลักในการหางาน

59
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1.1 ควรคานึงถึงความต้องการของตลาดแรงงานและการผลิตกาลังคนในช่วงของการใช้
ข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์
1.2 ควรมีการพยากรณ์ข้อมูลความต้องการของตลาดแรงงานและการผลิตกาลังคนใน
จังหวัดเชียงใหม่ บนฐานข้อมูลดุลยภาพแรงงาน
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรมีการวิจัยด้านความต้องการของตลาดแรงงานตามกลุ่มสถานประกอบการ
2.2 ควรมีการวิจัยด้านความต้องการของตลาดแรงงานให้ครอบคลุมสถานประกอบการ
ทุกแห่งในจังหวัดเชียงใหม่
2.3 ควรมีการวิจัยด้านการผลิตกาลังคนสู่ตลาดแรงงานให้ครอบคลุม สถานศึกษาที่เป็น
ผู้ผลิตกาลังคนทุกระดับการศึกษา และทุกแห่งในจังหวัดเชียงใหม่
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คณะผู้วิจัย
ที่ปรึกษา
1. นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
2. นายกิตติ์ธเนศ พันธ์ภานุฉัตร์
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่
3. นายเสริมศิษฐ์ พิมพันธ์ดี
รองศึกษาธิการจังหวัด
4. ดร.ดารณีย์ พยัคฆ์กลุ
ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
5. นายปรีดา พรหมดี
ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
6. นายเปรม ศรีวิชัยลาพรรณ์
ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
7. นางพรปวีณ์ วิชิต
จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่
8. นายมนูญ สุขศรีจันทร์
แรงงานจังหวัดเชียงใหม่
9. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
10. ผู้อานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
11. ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
12. ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
13. ผู้อานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่
14. ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่
15. ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคสารภี
16. ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพฝาง
17. ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคสันกาแพง
18. ผู้อานวยการวิทยาลัยพาณิชยการลานนา
19. ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนาพณิชยการเชียงใหม่
20. ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย
21. ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทร
22. ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่
23. ผู้อานวยการวิทยาลัยพณิชยการ เชียงใหม่
24. ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพิงค์พระนคร
25. ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
26. ผู้อานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานอร์ทฝาง
27. ผู้อานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทร์รวี
28. นายวิทยา ใจวิถี ผู้อานวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ
คณะผู้วิจัย
1. นางสาวสุรัตน์นารี ธิลาใจ
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
2. นางสายสวาท รัตนมหามณีกร
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
3. นายบรรเลง สุปี
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
4. นางสาวชัชฏาภรณ์ ชัยพรม
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ
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5. นางสาวภัณฑิรา เขื่อนคา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
6. นางสาวพัฒนาพร พวงสายใจ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
7. นางสาวกาญจนา ยกกรเลิศ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
8. ส.ต.ต.หญิงสโรชิน ปิดความลับ
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
คณะกรรมการวิพากษ์การออกแบบการวิจัย
1. นางสายนที ดาดิบ
รองผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพฝาง
2. นางอรัญญา กิมภิระ
ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
3. นายประสาร พันธ์ลิมา
ผู้อานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
4. นางแสงดาว ชุ่มใจ
รองผู้อานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่
5. นายอุเทน ยอดสิงห์
หัวหน้าแผนกสื่อสารการตลาด วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่
6. นางสาววิไลรัตน์ เกียรติไชยากร
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย
7. นายมารุต ศิริธร
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทร
8. นายธนภัทร มั่นคง
ผู้อานวยการวิทยาเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
9. นางคนึงนิจ พรหมเนตร
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา
10. นางพวงพลอย ขันเลข
รองผู้อานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา
11. แพทย์หญิงจีรวรรณ เวศกิจกุล
ผู้รับใบอนุญาต วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทร์รวี
12. นายธีระยุทธ บุญตัน
ผูช้ ่วยรองผู้อานวยการฝ่ายส่งเสริมการศึกษา
13. นางสุดสาย ศรีศักดา ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนื อ
คณะกรรมการวิพากษ์ผลการวิจัย
1. นายบัณฑิต นวนเนตร
ผู้แทนจากวิทยาลัยการอาชีพฝาง
2. นายธีระยุทธ บุญตัน
ผูช้ ่วยรองผู้อานวยการฝ่ายส่งเสริมการศึกษา
3. นายเจษฎา ชื่นเชาว์ไว
ครูวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการเชียงใหม่
4. นางปลิดา ร่วมคา
นักวิชาการแรงงานชานาญการ สานักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่
5. นายภาสวรรธน์ วัชรดารงศักดิ์
รักษาราชการผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
6. นายนิคม เมฆะ
ผู้อานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทร์รวี
7. นางสาวยศยา ศรีคาดี
เจ้าหน้าที่วิจัยวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
8. นางสาวฐิติมา ปรีชา
เจ้าหน้าที่จัดหางาน สานักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่
9. นางสาวกัลยารัตน์ สุริยะธรรม
รองผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคสารภี
10. นายภาณพงศ์ คาสิงห์
รองผู้อานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานอร์ทฝาง
ผู้ให้ข้อมูลการสัมภาษณ์และเข้าร่วมการวิพากษ์ผลการวิจัย
1. นายอภินันท์ ศิริโยธิพันธุ์
ผู้แทนสถานประกอบการในเครือบริษัท ออนไอทีวัลเล่ย์ จากัด
2. นายวรโชติ จี้เรือน
ผู้จัดการวิทยาลัยอาชีวศึกษานอร์ทฝาง
3. นายปกรณ์ ชัญธนาพัศ ผู้แทนสถานประกอบการในเครือบริษัท สหมิตรแห่งประเทศไทย จากัด
4. นายวิโรจน์ เย็นสวัสดิ์
ประธานบริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จากัด
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