ส่วนที่ 5
สถานการณ์และแนวโน้มด้านความต้องการกาลังคนของจังหวัดและภาคการศึกษา
ปัจจุบันประเทศไทยขาดแคลนบุคลากรที่มีฝีมือด้านอาชีวะจานวนมาก ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่ง
ที่ประเทศไทยไม่สามารถแข่งขันกับเพื่อนบ้านเพราะมีแต่เด็กจบมหาวิทยาลัยที่ไม่มีทักษะ แต่ขาดบุคลากร
ด้านฝีมือแรงงานซึ่งเป็นความต้องการของวงการอุตสาหกรรมทุกด้าน จากการสารวจความต้องการแรงงาน
ฝีมือของอุตสาหกรรมต่างๆ พบว่าต้องการบุคลากรที่จบจากอาชีว ะศึกษาเป็นจานวนมาก ในอีกไม่กี่ปี
ข้างหน้า นิคมอุตสาหกรรมแห่งเดียวในภาคตะวันออก อาจต้องการแรงงานฝีมือ เพิ่มขึ้นอีก 4-5 แสนคน
“ในขณะที่มีเด็กเข้ามาเรียนด้านอาชีวะได้ขณะนี้ปีละประมาณ 3 แสนคนเท่านั้น” อัตราส่วนระหว่างอาชีวะ
กับสายสามัญอยู่ที่ 34:66 และที่เรียนสายสามัญต่อไปจนได้ปริ ญญานั้นก็มีสถิติจบแล้วตกงานสูงมากและ
สูงกว่าที่จบจากอาชีวะอย่างเห็นได้ชัด หากประเทศไหนปรับตัวได้เร็วกว่า สามารถแก้ปัญหาการขาดแคลน
แรงงานฝี มื อ ได้ เ ก่ ง กว่ า ก็ จ ะได้ ป ระโยชน์ เ พราะการลงทุ น ก็ จ ะไปสู่ ป ระเทศนั้ น จึ ง เป็ น ที่ ม าของ
การปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการศึกษาให้ตรงกับความต้องการของสังคมให้มากขึ้น
อุปสรรคใหญ่หลวงสาหรับการแก้ปัญหานี้คือ “ค่านิยม” ของพ่อแม่ผู้ปกครองและเยาวชนไทย
ที่มุ่งแต่จะเข้ามหาวิทยาลัยเพื่อให้ได้มาซึ่งปริญญา การเรียนทางสายอาชีวะถูกมองว่าไร้อนาคตและไม่มี
ศักดิ์ศรีเหมือนคนจบปริญญา การเปลี่ยนค่านิยมเช่นนี้ “ไม่ง่าย” แต่สภาพความเป็นจริงของเศรษฐกิจและ
สั ง คมไทย ก็ น่ า จะมี ส่ ว นเปลี่ ย นค่ า นิ ย มเช่ น นั้ น ได้ เ ช่ น กั น ใครที่ คิ ด ว่ า เรี ย นสายสามั ญ ได้ ป ริ ญ ญา
มหาวิทยาลัยแล้วจะได้งานทาเป็น “เจ้าคนนายคน” ก็จะต้องรู้ว่าคนเรียนมาสายนี้ก็พากัน “เตะฝุ่น”
เป็นจานวนไม่น้อย การที่ทุกคนต้องการความสามารถในการ “ครองชีพได้ดีพอสมควร” นั้น จะต้อง
ตระหนักในความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น แม้ทุกวันนี้การผลิตผู้จบสายอาชีวะก็ยังไม่ตรงกับความต้องการของ
ตลาดและอุตสาหกรรม เพราะยังมีคุณภาพ สมรรถนะ และขีดความสามารถไม่พอ จาเป็นต้องมาปรับตาม
คุณลักษณะที่วงการอุตสาหกรรมต้องการอย่างแท้จริง ซึ่งก็แปลว่าจะต้องมีการปรับหลักสูตรวิธีเรียน และ
การทางานร่วมระหว่างสถาบันการศึกษากับเอกชนที่ใกล้ชิดและมีประสิทธิภาพมากกว่าที่เป็นอยู่อีกมาก
ค่านิยมใหม่ที่ว่านี้คือคาว่า “นายช่าง” ต้องมีรายได้ดี ฐานะทางสังคมดี และเป็นบุคลากรที่มีค่า
ต่อสังคมไม่แพ้ “ผู้จัดการบริษัท ” ทั่วไปด้วยซ้าซึ่งก็แปลว่าจะต้องไม่ใช่แค่การประชาสัมพันธ์หรือพูด
แต่เพียงอย่างเดียว หากแต่จะต้องมีพื้นฐานที่เป็นของจริงรองรับด้วยในทางปฏิบัติ
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารในฐานะผู้ รั บ ผิ ด ชอบการจั ด การศึ ก ษาส่ ว นใหญ่ ข องประเทศ
จึ ง จ าเป็ น ต้อ งเร่ ง ระดมความร่ ว มมือ กั บ ทั้ง เอกชนและต่า งประเทศ ลงมื อ แก้ ทั้ ง หลั ก สู ต ร วิธี คิ ด และ
การเชื่อมโยงระหว่างสถาบันการศึกษา ผู้ปกครอง สถานประกอบการ และสภาอุตสาหกรรมกับหอการค้า
อย่างเป็นกิจจะลักษณะ และประเมินผลกันอย่างต่อเนื่องจริงๆ การสร้างฝีมือแรงงานในระดับต่างๆ ของ
ประเทศเป็ น เรื่ องส าคัญยิ่ งต่อการสร้างชาติ สร้างผู้ ประกอบการ และสร้าง “ฝี มือ” ที่ยิ่งนับ วันยิ่งมี
ความต้องการมากขึ้น (กรุงเทพธุรกิจออนไลน์.2556 :เว็บไซต์http://wwwbangkokbiznews.com)
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สานักงานศึกษาธิการภาค 6 ในฐานะหน่วยงานกลางในการส่งเสริม สนับสนุน อานวยการ
และพัฒนาการศึกษาแบบบูรณาการในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 และ 2 ได้เห็นความสาคัญ
ในการพั ฒ นาก าลั ง คนในพื้ น ที่ และเพื่ อ ให้ ส อดรั บ กั บ ความต้ อ งการก าลั ง คนในระดั บ ประเทศ จึ ง ได้
ดาเนินการสารวจสถานการณ์ด้านความต้องการกาลังคน จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ซึ่งผลการสารวจ
มีดังนี้
1. กาลังคนในปัจจุบัน
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 และ 2 ในปัจจุบันภาคอุตสาหกรรมและสถานประกอบการ
มีความต้องการแรงงานเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะแรงงานที่มีความรู้ความสามารถทางเทคนิค (สายอาชีพ) เช่น
ช่างเทคนิค พนักงานคุมเครื่องจักร พนักงานตรวจสอบคุณภาพ พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์ พนักงานขับรถ
สิบล้อ (รถฟรีส) พนักงานแผนก QA/QC พนักงานซ่อมบารุง เจ้าหน้าที่ IT ช่างยนต์ ช่างกล ช่างเชื่อม
ช่างไฟฟ้า ช่ า งอิเ ล็ กทรอนิ กส์ เป็ น ต้ น ซึ่ง แรงงานดัง กล่ าวต้องมี ความเชี่ยวชาญในวิช าชี พ มีทั กษะใน
การทางานและการแก้ไขปัญหาหน้างานได้ด้วยตนเอง ใฝ่เรียนรู้เพื่อเพิ่มผลิตภาพงานและความก้าวหน้าใน
สายอาชีพของตน มีความมุ่งมั่นในการทางาน มีความรับผิดชอบต่องานและองค์กร มีความเอื้ออาทรต่อผู้อื่น
มีความขยัน อดทน มีระเบียบวินัย และความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตอาสา เห็นประโยชน์ส่วนรวม ชุมชน และ
ประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว มีคุณธรรม ยึดมั่นในความดี และละเว้นอบายมุขต่างๆ ยึดหลั ก
เศรษฐกิจพอเพียงในการดาเนินชีวิต อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังต้องมีความรู้
ทักษะทางภาษาอังกฤษและภาษาของประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาพม่า สามารถสื่อสาร
ภาษาให้ ได้ไ ม่ต่ากว่า 3 ภาษา เหมื อนแรงงานในต่างประเทศที่เ จริญแล้ ว ในด้านวุฒิ การศึกษาสถาน
ประกอบการส่วนใหญ่ต้องการผู้จบการศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตร
วิ ช าชี พ ชั้ น สู ง (ปวส.) แต่ ก็ มี บ างจั ง หวั ด ที่ ต้ อ งการแรงงานในกลุ่ ม แรงงานไร้ ฝี มื อ ที่ มี วุ ฒิ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย และในอนาคตบางจังหวัดมีแนวโน้มการขาดแคลนแรงงาน
ที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ อาจเป็นผลกระทบจากค่านิยมของวัยทางานในจังหวัดที่ไม่สนใจในสาขาวิชาชีพ ประกอบกับ
อัตราค่าจ้างแรงงานในจังหวัดใกล้เคียงที่สูงกว่า จึงทาให้เกิดการเคลื่อนย้ายแรงงานไปสู่จังหวัดอื่น
2. ความต้องการกาลังคนในอนาคต
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 และ 2 ในอนาคตความต้องการกาลังคนในภาคอุตสาหกรรม
จะมีอัตราการจ้างงานเพิ่มขึ้น เนื่ องจากจานวนแรงงานและจานวนโรงงานอุตสาหกรรมที่จะขยายเพิ่ม
มากขึ้นหลังจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน รวมทั้งจะเกิดพื้นที่เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ ในจังหวัดกาญจนบุรี
ที่เชื่อมต่อกับโครงการทวาย Project ของประเทศพม่า จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดด่านถาวร (ด่านสิงขร)
ซึ่งเป็ นด่านที่เชื่อมโยงกับ ประเทศพม่า ดังนั้น จึงต้องมีการจัดเตรียมและพัฒนากาลังคนให้มีศักยภาพ
มีคุณภาพ มีทักษะทางวิชาชีพที่สูง ขึ้น และเป็นมืออาชีพ มีความรู้ ทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ ภาษาของ
ประเทศเพื่อนบ้านและประเทศในอาเซียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาพม่า ที่สามารถใช้ในการทางานและ
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ประกอบอาชีพได้เป็นอย่างดี ฝึกและพัฒนาคนให้มีคุณสมบัติเป็นผู้ประกอบการด้านการจาหน่ายสินค้าหรือ
ดาเนินธุรกิจไปทั่วโลกเพราะอาจมีกาลังคนที่ต้องการทางานอิสระไม่เป็นลูกจ้างของสถานประกอบการ
เพิ่มขึ้น ด้ว ย รวมทั้งต้องส่ งเสริ ม สนั บสนุนให้ เป็นผู้ ที่ก้าวทันและรู้เท่าทันโลก มีความรู้ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสาร สร้ างนวัตกรรมใหม่ๆ สร้างมูล ค่าเพิ่มให้ กับสิ นค้าและบริการของประเทศ
ปลูกฝังจิตสานึกให้เป็นผู้ที่มีความรู้และคุณธรรม หรือการมีคุณธรรมนาความรู้ ไม่ทุจริตคอร์รัปชั่น ในส่วน
ของการใช้แรงงาน Un Skill ที่เน้นการใช้แรงงานต่างด้าวเป็นหลัก จะต้องมีการส่งเสริมกาลังแรงงานของ
ไทยเป็นอันดับแรกก่อน ตามศักยภาพและความต้องการของผู้ใช้แรงงานในพื้นที่ และควรมีการจัดระบบ
การจ้างแรงงานต่างด้าวให้มีจานวนที่เหมาะสม ไม่กระทบต่อสังคม ชุมชน สภาพแวดล้อมและการจ้างงาน
ของแรงงานไทย รวมทั้งควรคานึงถึงความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินด้วย
3. ทิศทางในการพัฒนากาลังคนให้เหมาะสมกับความต้องการและสภาพพื้นที่
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 และ 2 ควรมีทิศทางในการพัฒนากาลังคนให้สอดคล้องกับ
ลั ก ษณะของจั ง หวั ดและเพื่ อรองรั บ การเข้ า สู่ ประชาคมอาเซี ย น เช่ น จั งหวั ด กาญจนบุ รี และจั ง หวั ด
สุพรรณบุรี ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกร จึงควรพัฒนากาลังคนให้มีความรู้ความสามารถในการ
บริหารจัดการทางด้านการเกษตร ไม่ว่าจะเป็นเกษตรสมัยใหม่ ที่ไม่เน้นการใช้ปุ๋ยเคมี หรือเน้นการทา
เกษตรอินทรีย์ ให้ความรู้ด้านการตลาด หรือการพัฒนารูปแบบสินค้าเกษตรให้มีความหลากหลาย ในส่วน
ของจั ง หวั ด ที่ ติ ด ชายทะเลหรื อ มี จุ ด แข็ ง ในเรื่ อ งของการท่ อ งเที่ ย วก็ ค วรพั ฒ นาก าลั ง คนให้ มี ค วามรู้
ความสามารถที่เกี่ย วกับการท่องเที่ยว รวมทั้งการเป็นศูนย์กลางในเรื่องของ Logistic หรือการเป็น
เขตเศรษฐกิจพิเศษ ก็ควรพัฒนาในเรื่องเหล่านั้น เป็นต้น ส่วนการทางานในสถานประกอบการควรพัฒนาคน
ให้เป็นผู้ที่มีทักษะในการทางานโดยเน้นด้านวิชาชีพช่างเทคนิค การเงินและการบัญชี นอกจากนี้ยังต้อง
พัฒนาคนให้มีความรู้ในการใช้เทคโนโลยีเพื่อเข้าถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาทักษะใหม่ๆ (ด้านนวัตกรรม
และเทคโนโลยี) เพื่อสร้างโอกาสแก่แรงงาน เสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาเครือข่ายภาคี
ด้านกาลังคน พัฒนาและขยายเครือข่ายข้อมูลข่าวสาร ตลาดแรงงาน พัฒนากระบวนการผลิตสินค้าและ
บริการ ให้มีนวัตกรรมและมีมูลค่าเพิ่มเพื่อการจ้างงานที่ใช้แรงงานคนน้อย เป็นแรงงานฝีมือมีผลิตภาพ
แรงงานสูงเทียบเคียงกับประเทศที่เจริญพัฒนาแล้ว การจ้างงานควรเน้นแรงงานสายอาชีพ และเป็นแรงงาน
ที่มีศักยภาพสูง เช่น กลุ่มนักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ นักพัฒนาออกแบบต่างๆ เพื่อสร้างมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์
ในส่วนของสถาบันการศึกษาควรมีโครงสร้างและกาหนดหลักสูตรในการผลิตกาลังคน ภายใต้การกากับดูแล
ของจังหวัด แต่ละจังหวัด หรือภาพรวมของภูมิภาค เพื่อเป็นเอกภาพ และสอดคล้องกับวิถีชีวิตและบริบท
ของพื้นที่ ควรผลิ ตกาลั งคนเป็ น ผู้ ป ระกอบการ/งานอาชีพตามบริบทของพื้นที่มากกว่ามุ่งเน้นการเป็น
ผู้รับจ้างของหน่วยงานหรือบริษัทต่างๆ ควรมุ่งเน้นผลิตกาลังคนที่สถาบันการศึกษานั้นๆ มีความถนัดและ
เชี่ยวชาญไม่มุ่งเน้นการแข่งขันด้านปริมาณสาขาวิชา และจานวนผู้สาเร็จการศึกษา ซึ่งยังขาดคุณภาพและ
การยอมรับ และในอนาคตอั น ใกล้ นี้ ป ระเทศไทยจะเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน สิ่ งส าคัญ ที่จะต้อ งพัฒ นา
มากที่สุ ดคือ เรื่ องของภาษาอังกฤษ ภาษาเพื่อนบ้าน และภาษากลุ่ มประเทศอาเซียนเพื่อให้ คนทุกคน
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สามารถสื่อสารได้ นอกจากนี้ยังต้องศึกษาและเรียนรู้ด้านการเมือง สังคม และวัฒนธรรม ของเพื่อนบ้าน
อาเซียน และควรปลูกฝังให้ประชนชนคนไทยรักบ้านเกิด และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วย
4. ทิศทางการพัฒนาการศึกษาในช่วง พ.ศ.2560-2569
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 และ 2 ควรมีทิศทางการพัฒนาการศึกษาในช่วง พ.ศ. 25602569 โดยมุ่งเน้นพัฒนาหน่วยงานผลิตกาลังคนให้มีศักยภาพและมีมาตรฐาน สถาบันการศึกษาควรมี
หลักสูตรที่จะพัฒนาศักยภาพของบุคลากรภาครัฐเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน พัฒนาหลักสูตร
การเรียนการสอนให้ตรงต่อความต้องการของตลาดแรงงานภาคอุตสาหกรรม การจัดการศึกษาหลักสูตร
วิชาชีพทางด้านเทคนิคอุตสาหกรรมเชิงบูรณาการกับการทางาน หลักสูตรการเรียนการสอนต้องสอดคล้อง
กับวิถีชีวิตและบริบ ทของพื้นที่ เช่นบริบทของภาคเหนือ/ภาคกลาง/ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ/ภาคใต้
ท้องถิ่น ควรมีห น้ าที่และมี ส่ ว นร่ ว มในการกาหนดหลั กสู ตรการเรียนการสอนในพื้นที่ของแต่ล ะท้องถิ่น
ควรมุ่ งเน้ น การก าหนดอนาคตของกาลั ง คนตั้ ง แต่ แ รกเริ่ ม ในการเข้ า สู่ ก ระบวนการศึ ก ษาตั้ ง แต่ ร ะดั บ
มัธยมศึกษาตอนต้น และมุ่งเน้นให้กาลังคนมีความใฝ่รู้ ใฝ่ศึกษา หา Know how จากระบบสารสนเทศ
ต่างๆซึ่งในปัจจุบันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทในเกือบทุกด้านยุทธศาสตร์ ในอนาคต
แนวโน้มทางเทคโนโลยีสารสนเทศข้อมูลข่าวสารจะอยู่บน Cloud Computing การทาธุรกรรมการเงิน
การบัญชี ข้อมูล Database จะอยู่บนระบบ Cloud ซึ่งส่งผลทาให้คอมพิวเตอร์ มือถือ มีขนาดเล็กลง
เพราะไม่ต้อ งมี โ ปรแกรมหรื อแอพพลิ เ คชั่น อยู่ใ นตั ว เครื่องอีก เพี ยงสามารถเชื่อ มต่ อ Internet ได้
มี Browser เข้าสู่โลกอิเล็กทรอนิ กส์ก็สามารถทางานเกือบทุกอย่างได้แล้ว แนวโน้มทาให้ คนที่ศึกษา
ทางด้าน IT จะตกงานถ้าไม่มีความรู้ลึกซึ้งถึงขั้นการวิจัยพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดั ง นั้ น การจั ด การศึ ก ษาจึ ง ควรมี ห ลายรู ป แบบแต่ มี ก ารวั ด ผลแบบสากลมุ่ ง เน้ น ระบบ
การประเมินผลการศึกษาที่จริงจังและเข้มงวด ในส่วนของเด็กไทยต้องได้รับการพัฒนาให้ทัดเทียมกับเด็ก
ในประเทศกลุ่มอาเซียน เช่น สิงคโปร์ มาเลเซีย เวียดนาม เป็นต้น เด็กไทยต้องมีความฉลาด เป็นนักคิด
นักวิทยาศาสตร์ มีความรู้ความสามารถสื่อสารภาษาได้ไม่น้อยกว่า 3 ภาษา ทั้งภาษาอังกฤษและภาษา
กลุ่มอาเซียน รวมทั้งเรีย นรู้วัฒนธรรมของประเทศในประชาคมอาเซียน มีความรอบรู้ในทุกด้ าน ไม่ว่า
จะเป็นด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านการเมือง ก้าวทันเทคโนโลยี พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา
มีความคิดสร้างสรรค์ กล้าตัดสินใจ มีคุณธรรม จริยธรรม และความรักชาติ ในด้านครูและบุคลากรทาง
การศึกษา ครูต้องเป็นตัวแบบหรือแม่พิมพ์ที่ดีของสังคม มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี เป็นคนดี มีคุณธรรม รักในอาชีพ
รวมทั้งควรมีกระบวนการคัดเลือกผู้ที่จะมาทาหน้าที่ครูเป็นอย่างดี

