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รายงานสรปุการฝึกอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างคุณลักษณะส่วนบุคคล 
และทักษะการทํางานสําหรับข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธ์ิสูง (กลุ่มท่ี 3) 

บทสรุปผู้บริหาร 
 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีความสําคัญและจําเป็นอย่างย่ิงต่อการพัฒนาประเทศ เน่ืองจากมนุษย์เป็น
ทรัพยากรหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ การยกระดับสังคมและคุณภาพชีวิต ตลอดจนการอนุรักษ์และ
ฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อมเพ่ือให้เกิดความย่ังยืนในการพัฒนา โดยการศึกษาเป็นกระบวนการที่สําคัญต่อการสร้างและสะสม
ของทุนมนุษย์ ทั้งน้ี จากการศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐเกาหลี พบว่า รัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลีประสบความสําเร็จใน
ด้านการพัฒนาการศึกษา ซึ่งสามารถเห็นได้จากผลคะแนนสอบ PISA ของสาธารณรัฐเกาหลีมีคะแนนเฉลี่ยด้านการ
อ่าน คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์สูงเป็นอันดับต้นของโลก รวมท้ังค่าเฉลี่ยของจํานวนปีที่อยู่ในโรงเรียนและจํานวน
นักวิจัยต่อประชากรของสาธารณรัฐเกาหลีสูงเป็นอันดับ 1 ของโลก อย่างไรก็ตาม ระบบการศึกษาของสาธารณรัฐ
เกาหลียังมีประเด็นความท้าทายที่เหมือนและแตกต่างจากกรณีของประเทศไทย อาทิ ปัญหาการลดลงของผู้เรียนสาย
อาชีวศึกษา จํานวนผู้จบการศึกษาระดับอุดมศึกษาจากสถาบันที่มีการจัดอันดับที่ตํ่ากว่าเพ่ิมสูงขึ้น รวมทั้งยังมีปัญหา
ความไม่คุ้มทุนต่อการลงทุนด้านการศึกษา ซึ่งรัฐบาลเกาหลีได้มองเห็นปัญหาที่เกิดขึ้น และพยายามแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวด้วยนโยบายของภาครัฐที่ดําเนินการอย่างต่อเน่ืองและจริงจัง บนความร่วมมือของทุกภาคส่วน ทั้งภาคเอกชน 
ภาควิชาการ และภาคประชาสังคม อาทิ การเพ่ิมการสนับสนุนระบบการศึกษาสายอาชีพ ผ่านโครงการรณรงค์ให้มี
งานทําก่อนมีใบปริญญาสําหรับนักเรียนสายอาชีพ (Job-first, Diploma-Later) การเพ่ิมครูแนะแนวและให้คําปรึกษา
ด้านสายอาชีพ การเพ่ิมคุณภาพการศึกษาด้วยการเสริมสร้างความเป็นอิสระควบคู่ กับความรับผิดชอบ 
(Accountability) ของโรงเรียน ยกระดับคุณภาพมหาวิทยาลัยวิจัย และปรับโครงสร้างมหาวิทยาลัย 

สําหรับประเทศไทยในปัจจุบันกําลังเผชิญกับปัญหาการขาดแคลนแรงงานฝีมือและความเช่ียวชาญในสาย
อาชีพ ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของปัญหาอุปสรรคสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของไทยในช่วงที่ผ่านมา สาเหตุสําคัญของ
ปัญหาดังกล่าวเกิดจากการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ขาดการวางแผนที่ชัดเจน ตลอดจนค่านิยมที่ไม่สนับสนุนการเรียน
ต่อในสายอาชีวศึกษา นอกจากน้ี ยังพบว่าผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสายสามัญได้รับค่าจ้างเฉลี่ยสูงกว่า
ผู้สําเร็จการศึกษาสายอาชีวศึกษาอย่างมีนัยสําคัญ โดยความแตกต่างของระดับรายได้มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นอีกด้วย 

เพ่ือเสริมสร้างผลิตภาพทางการแข่งขันของไทย กลุ่มข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธ์ิสูงรุ่น 11 กลุ่มที่ 3 เห็นว่า 
สาธารณรัฐเกาหลีเป็นแบบอย่างที่ดี (Good Practice) ในด้านการพัฒนาระบบการศึกษาสายอาชีพ (Vocational 
Training) ที่มุ่งสร้างและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้สนองตอบต่อความต้องการของตลาดแรงงานได้อย่างแท้จริง ดังน้ัน 
จึงได้จัดทําข้อเสนอโครงการเพ่ิมอัตราการเข้าเรียนและคุณภาพของหลักสูตรอาชีวศึกษา (Increasing enrollment 
rate and quality of vocational training) ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน 
จูงใจเด็กและผู้ปกครองสนใจเรียนสายอาชีพเพ่ิมขึ้น เพ่ือเพ่ิมอัตราการเข้าศึกษาต่อในสายอาชีพและยกระดับคุณภาพ
ของระบบการศึกษาสายอาชีวศึกษาของประเทศ ด้วยการจัดให้มีโครงการนําร่องในการฝึกงานกับสถานประกอบการ
ระหว่างเรียน อุดหนุนค่าเล่าเรียนและเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาในอัตราพิเศษ รวมถึงการพัฒนาหลักสูตรสายอาชีพให้
ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในคุณภาพและฝีมือ ซึ่งปัจจัยแห่งความสําเร็จของโครงการ ได้แก่ ความต่อเน่ืองของนโยบาย
และการดําเนินงานที่ชัดเจน ความร่วมมือของทุกภาคส่วน โดยมีวิสัยทัศน์และเป้าประสงค์ร่วมกันที่จะพัฒนากําลังคน
ของประเทศให้มีคุณภาพ และการมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนสายอาชีพ เพ่ือยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน
และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนไทยให้มีความสุขได้อย่างย่ังยืน ทั้งน้ี โครงการดังกล่าวจะเป็นจุดเริ่มต้นที่มีความ
เป็นไปได้ เกิดประโยชน์ทั้งกับผู้เรียนและตลาดแรงงาน รวมถึงมีข้อดีมากกว่าการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุเพียงอย่าง
เดียวด้วยการเพ่ิมอัตราค่าจ้างสายอาชีพซึ่งอาจจะส่งผลกระทบอ่ืนๆ ตามมาหากไม่ดําเนินการด้วยความรอบคอบ 
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นอกจากสาธารณรัฐเกาหลีจะให้ความสําคัญกับการศึกษาทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณแล้ว สาธารณรัฐ
เกาหลียังมีความโดดเด่นและประสบความสําเร็จในประเด็นการพัฒนาระบบการศึกษาสายอาชีพ (Vocational 
Training) เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงานภายในประเทศ ซึ่งส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศมี
การเติบโต และผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) เพ่ิมสูงขึ้น การพัฒนาระบบ
การศึกษาสายอาชีพของสาธารณรัฐเกาหลีมีความโดดเด่นด้านการสร้างแรงจูงใจให้เด็กเลือกเรียนสายอาชีพ เช่น การ
ให้ทุนการศึกษา การให้เงินกู้ยืม การสร้างเครือข่ายระหว่างโรงเรียนอาชีวะกับบริษัทขนาดใหญ่ภายในประเทศเพ่ือ
รองรับผู้สําเร็จการศึกษาให้สามารถเข้าทํางานได้ และระบบความก้าวหน้าทางอาชีพ (Career path) สําหรับผู้จบ
การศึกษาสายอาชีพที่ชัดเจน เป็นต้น (แผนภาพที่ 1) 

สถานการณ์ปัจจุบันในประเทศไทย 
ปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงานฝีมือและความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ ซึ่งเป็น

ปัญหาและอุปสรรคสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของไทยในช่วงหลายปีที่ผ่านมา สาเหตุสําคัญของปัญหาดังกล่าวเกิด
จากการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศท่ีไม่มีการวางแผนที่ชัดเจน ตลอดจนค่านิยมของคนไทยที่ไม่สนับสนุนการ
เรียนต่อในสายอาชีวศึกษา เน่ืองจากมีทัศนคติด้านลบต่อภาพลักษณ์ของสถานศึกษาและผู้เรียนสายอาชีวะ ซึ่งเห็นได้
จาก สัดส่วนของผู้เรียนอาชีวศึกษาเทียบกับผู้เรียนสายสามัญ ในปี 2556 เป็นสัดส่วน 33 : 67 เมื่อพิจารณาในด้าน
ความต้องการของตลาดแรงงาน จําแนกตามวุฒิการศึกษาของประเทศไทย ข้อมูลดังกล่าวมีที่มาจากการวิจัยภายใต้
โครงการความเช่ือมโยงในภูมิภาคลุ่มนํ้าโขงผ่านการศึกษาและการอบรม (Connecting the Mekong through 
Education and Training: COMET) พบว่า ความต้องการผู้จบการศึกษาสายอาชีวะร้อยละ 71.4 และต้องการผู้จบ
สายสามัญเพียงร้อยละ 28.6 เท่าน้ัน (ตารางที่ 1) 

ตารางที่ 1 สัดส่วนความต้องการของตลาดแรงงาน จําแนกตามประเภทของวุฒิบัตรการศึกษา ป ี2556 
วุฒิการศึกษา ร้อยละ 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 57.1 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือสูงกว่า 14.3 
ปริญญาตร ี 28.6 

รวม 100 
ท่ีมา : สถาบันวิจยัประชากรและสังคม  มหาวิทยาลัยมหิดล www.ms.jpsr.mahidol.ac.th  

จากข้อมูลทั้งด้านอุปสงค์และอุปทานของแรงงานของไทย จําแนกตามประเภทของวุฒิบัตรการศึกษา พบว่า 
ประเทศไทยประสบปัญหาความไม่สอดคล้องของคุณสมบัติของแรงงานกับความต้องการของสถานประกอบการ 
(แผนภาพที่ 2) และประเทศไทยกําลังขาดแคลนบุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะทาง โดยเฉพาะอย่างย่ิงช่างเทคนิค 
และช่างฝีมือช้ันสูง ซึ่งผลต่อประสิทธิภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

เมื่อพิจารณาค่าจ้างเฉลี่ยของผู้สําเร็จการศึกษาในประเทศไทย (แผนภาพที่ 2) พบว่าผู้สําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรีสายสามัญได้รับค่าจ้างเฉลี่ยสูงกว่าผู้สําเร็จการศึกษาสายอาชีวศึกษา (ทั้งในระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ หรือ ปวช. และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง หรือ ปวส.) อย่างมีนัยสําคัญ โดยความแตกต่างของระดับ
รายได้มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น สะท้อนให้เห็นถึงความเหลื่อมล้ําที่เกิดขึ้นจากระดับรายได้ที่แตกต่างกัน ซึ่งอาจเป็นสาเหตุ
สําคัญประการหน่ึงที่จูงใจให้คนเลือกอยู่ในระบบการศึกษาสายสามัญมากกว่าจะอยู่ในระบบการศึกษาสายอาชีพ อัน
ก่อให้เกิดความขาดแคลนในกําลังแรงงานสายอาชีพในตลาดแรงงานไทย 
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โครงการการเพิ่มอัตราการเข้าเรียนหลักสูตรอาชีวศึกษา 
Increasing enrollment rate of vocational training 

1. ความจําเป็นของการดําเนินการโครงการ 
1.1 เพ่ือตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพของแรงงานใน

ภาคอุตสาหกรรมและบริการ และลดความความไม่สมดุลกระหว่างอุปสงค์และอุปทานของ
ตลาดแรงงานของผู้จบการศึกษาระหว่างสายอาชีวศึกษาและสายสามัญในประเทศไทย 

1.2 เพ่ือพัฒนาคุณภาพและศักยภาพของผู้จบการศึกษาสายอาชีวศึกษาให้มีความรู้ความสามารถตรงตาม
ความต้องการของภาคเอกชน 

1.3 เพ่ือลดภาระค่าใช้จ่ายของภาครัฐในการฝึกอบรมและพัฒนาในสายอาชีพ โดยเสนอให้ภาคเอกชน
ร่วมรับผิดชอบค่าใช้จ่าย เน่ืองจากภาคเอกชนมีทรัพยากรทั้งด้านเงินทุน เครื่องมือ และบุคลากรท่ี
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการฝึกอาชีพ 

2. เป้าหมาย 
2.1  เพ่ิมสัดส่วนการเลือกเรียนหลักสูตรอาชีวศึกษา 

2.2  เพ่ิมอัตราการได้งานทําของผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรอาชีวศึกษา 

2.3  เพ่ิมจํานวนความร่วมมือระหว่างโรงเรียนอาชีวศึกษาและบริษัทเอกชนในการพัฒนาระบบการศึกษา
สายอาชีพ 

3. ตัวชี้วัด 
3.1  สัดส่วนการเลือกเรียนระหว่างหลักสูตรอาชีวศึกษาและสายสามัญ 

3.2 อัตราการได้งานทําของผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรอาชีวศึกษา 

3.3  จํานวนความร่วมมือระหว่างโรงเรียนอาชีวศึกษาและบริษัทเอกชนในการพัฒนาระบบการศึกษาสาย
อาชีพ 

4. วิธีดําเนินการ 
แนวทางในการเพ่ิมสัดส่วนการเลือกเรียนในสายอาชีวศึกษา มีวิธีดําเนินการดังน้ี 

4.1 พัฒนาคุณภาพและหลักสูตรการเรียนการสอนในสายอาชีวศึกษา โดย 

4.1.1 เชิญผู้มีความรู้ความสามารถทั้งผู้บริหารระดับสูงและช่างฝีมือผู้เช่ียวชาญของบริษัทเอกชน
ช้ันนําที่เกษียณอายุมาเป็นวิทยากรรับเชิญหรือบรรยายให้ห้องเรียน เพ่ือให้นักเรียนมี
โอกาสสอบถามและแลกเปล่ียนความคิดเห็นและเปิดมุมมองใหม่ในการทํางานจาก
วิทยากร 

4.1.2 ให้บริษัทเอกชนหรือผู้ประกอบการโรงงานเข้าร่วมร่างหลักสูตรการเรียนการสอนอาชีวะ
และร่วมอบรมพัฒนาฝีมืออาจารย์อาชีวะอย่างต่อเน่ือง เพ่ือพัฒนาศักยภาพและ
ความสามารถในการสอนของอาจารย์ และสามารถผลิตผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวะที่ตรงกับ
ความต้องการของตลาดแรงงาน 
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4.1.3 เปิดโอกาสให้โรงเรียนอาชีวะมีความเป็นอิสระในการบริหารงาน ทั้งการคัดเลือกบุคคลจาก
ภายนอกที่มีความรู้หรือมีประสบการณ์หรือเคยเป็นผู้บริหารของบริษัทเอกชนช้ันนําที่
เกษียณอายุแล้ว เข้าร่วมเป็นผู้บริหารสถานอาชีวศึกษา  

4.1.4 สนับสนุนให้มีการฝึกงานในสถานประกอบการระหว่างเรียน เพ่ือเสริมสร้างทักษะการ
ทํางานจากสถานที่จริง โดยให้รัฐบาลจัดทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับบริษัทเอกชน
ขนาดใหญ่ภายในประเทศ  

4.1.5 เพ่ิมศักยภาพของการให้คําปรึกษาด้านสายอาชีพของครูแนะแนว เพ่ือให้นักเรียนอาชีวะมี
การเตรียมความพร้อมทั้งด้านทักษะฝีมือ ทัศนคติ และการเข้าสังคมก่อนการเร่ิมทํางานใน
อุตสาหกรรมหรือบริษัทที่ต้องการทํางาน 

4.1.6 เสริมสร้างความรับผิดชอบ (Accountability) ของโรงเรียนอาชีวะ ผ่านการเปิดเผยข้อมูล
ของโรงเรียน ทั้งในด้านผลสัมฤทธ์ของการศึกษา อัตราการมีงานทําของผู้จบการศึกษาจาก
โรงเรียนอาชีวศีกษา รวมท้ังให้นักเรียน ผู้ปกครองและเพ่ือนร่วมงานสามารถประเมิน
ประสิทธิภาพในการสอนได้ 

4.2 เพิ่มแรงจูงใจและสิทธิประโยชน์ของการเข้าศึกษาต่อในระดับอาชีวศึกษาของนักเรียนและ
ผู้ปกครอง โดย 

4.2.1 สร้างระบบ Talent Worker สําหรับนักเรียนอาชีวะ โดยสอบคัดเลือกนักเรียนอาชีวะที่มี
ความรู้ความสามารถและทักษะทั้งด้านฝีมือและภาษา เข้าร่วมระบบน้ี นักเรียนอาชีวะที่
เข้าร่วมโครงการจะได้รับทุนศึกษาและฝึกอบรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ และเมื่อ
จบโครงการแล้ว สามารถเข้าทํางานในบริษัทช้ันนําของไทยและของโลก 

4.2.2 อุดหนุนค่าเล่าเรียนบางส่วน และการให้เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษาด้วยดอกเบ้ียอัตราพิเศษ
และทุนการศึกษา เพ่ือให้นักเรียนที่มาจากครอบครัวรายได้ระดับตํ่าสามารถเข้าศึกษาต่อ
ในโรงเรียนอาชีวะได้ 

4.2.3 ริเริ่มโครงการรณรงค์ให้มีงานทําก่อนมีใบปริญญาสําหรับนักเรียนสายอาชีพ (Job-first, 
Diploma-Later) เพ่ือให้นักเรียนอาชีวะมีรายได้ระหว่างเรียนและได้รับประสบการณ์ใน
การทํางานพร้อมกัน และสามารถนําความรู้และทักษะจากการปฏิบัติงานจริงมาใช้
เทียบเคียงความรู้สําหรับการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้ 

4.2.4 ในระยะยาว อัตราค่าจ้างของแรงงานท่ีสําเร็จการศึกษาจากระบบอาชีวศึกษาจะเพ่ิมขึ้น 
โดยสอดคล้องกับผลิตภาพการผลิตของแรงงานที่สูงขึ้น เน่ืองจากการยกระดับคุณภาพของ
หลักสูตรการเรียนในสายอาชีวศึกษาให้สูงขึ้นและสามารถผลิตผู้จบการศึกษาที่มีทักษะ
ความสามารถตรงตามความต้องการของผู้ประกอบการเอกชน รวมถึงรัฐบาลจะมีการดูแล
ให้มีการจ่ายค่าจ้างที่เหมาะสม เช่น การจ่ายค่าจ้างตามประสบการณ์ ความชํานาญ และ
ระดับทักษะฝีมือ เป็นต้น 

4.3 ส่งเสริมให้บริษัทเอกชนเข้าร่วมโครงการ โดยให้การสนับสนุนด้านภาษีกับบริษัทที่ให้ความร่วมมือ
เข้าร่วมโครงการ โดยการลดหย่อนภาษีรายได้นิติบุคคล นอกจากน้ี ยังเป็นการเปิดโอกาสให้บริษัท
ทําโครงการประชาสัมพันธ์การดําเนินกิจการเพ่ือสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) 
อีกด้วย 
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ทั้งน้ี ในระยะเริ่มต้น เห็นควรเร่งสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษากับบริษัทเอกชนขนาดใหญ่
ภายในประเทศ เพ่ือเพ่ิมอัตราการเลือกเรียนสายอาชีวศึกษาของผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยมีขั้นตอน
การดําเนินการ 6 ขั้นตอน ดังที่แสดงในตารางที่ 2 

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ของโครงการเพ่ิมอัตราการเข้าเรียนหลักสูตรอาชีวศึกษาสามารถแบ่งออกเป็น 
2 ช่วง คือ แผนการดําเนินการระยะสั้นและระยะยาว สําหรับแผนการดําเนินงานระยะส้ันน้ัน เริ่มจากการทบทวน
สภาพปัญหา สถานการณ์ปัจจุบันของตลาดแรงงานและหลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียนอาชีวศึกษา โดยการ
เก็บรวบรวมข้อมูลและสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของระบบอาชีวศึกษา ต้ังแต่ ผู้ที่ตัดสินใจเข้าศึกษาโรงเรียนอาชีวะ 
ทั้งนักเรียนอาชีวศึกษาและผู้ปกครอง ผู้ที่เก่ียวข้องในกระบวนการให้บริการศึกษา คือ อาจารย์และผู้บริหารใน
โรงเรียนอาชีวะ รวมถึงผู้ใช้ประโยชน์จากผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวะ คือบริษัทเอกชนและผู้ประกอบการธุรกิจ เพ่ือให้ได้
ข้อมูลรอบด้านสําหรับการกําหนดแนวทางการดําเนินงานของการเพิ่มอัตราการเข้าเรียนหลักสูตรอาชีวศึกษาต่อไป 
จากนั้นเป็นการให้แรงจูงใจกับบริษัทเอกชนเพ่ือให้เข้าร่วมโครงการ ด้วยการสร้างความตระหนักถึงความสําคัญและ
ประโยชน์ของโครงการที่บริษัทจะได้รับ เช่น โอกาสในการคัดเลือกบุคคลที่มีทักษะความสามารถตรงตามที่บริษัท
ต้องการ การให้การสนับสนุนด้านภาษีกับบริษัทที่ให้ความร่วมมือเข้าร่วมโครงการด้วยการลดหย่อนภาษีรายได้นิติ
บุคคล ในระยะเริ่มต้นของโครงการน้ีจะเริ่มนําร่องกับบริษัทเอกชนช้ันนําก่อนที่จะขยายโครงการไปยังบริษัทอ่ืนต่อไป 
ขั้นตอนต่อไป คือ รัฐบาลจัดทําการลงนามความร่วมมือกับบริษัทเอกชน และดําเนินโครงการนําร่องตามวิธีการ
ดําเนินการที่ได้กําหนดไว้ 

สําหรับแผนการดําเนินการระยะยาว จะเริ่มจากการติดตามและประเมินผลโครงการนําร่องในบริษัทช้ันนํา
เพ่ือสรุปความสําเร็จของโครงการ ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะสําหรับการพัฒนาโครงการให้ดีขึ้น ก่อนที่จะเร่ิม
ขยายการดําเนินโครงการไปยังโรงเรียนอาชีวะและบริษัทเอกชนทั้งประเทศต่อไป 
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ตารางที่ 2 แผนปฏิบัติการ (Action Plan) โครงการเพิม่อัตราการเขา้เรียนหลักสูตรอาชีวศึกษา 

กิจกรรม หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ทรัพยากร ความท้าทาย 
แผนการดําเนนิการระยะสั้น 
1. ทบทวนสภาพปัญหา  

สถานการณ์ปัจจุบันของ
ตลาดแรงงานและ
หลักสูตรการเรียนการ
สอนของโรงเรียน
อาชีวศึกษา 

- กระทรวงแรงงาน 
- กระทรวงศึกษาธิการ 
- -กระทรวงอุตสาหกรรม 
- บริษัทเอกชน 

- งบประมาณแผ่นดิน 
- งบประมาณของ

บริษัทเอกชน 
- เครื่องมือ/เครื่องจักร 
- บุคลากรทางการ

ศึกษา 
 

- ความหลากหลายของ
หลักสูตรการเรียนการ
สอนของโรงเรียน
อาชีวศึกษาแต่ละแห่ง 

2. ให้แรงจูงใจกับ
บริษัทเอกชนเพ่ือให้เข้า
ร่วมโครงการ โดยสร้าง
ความตระหนักถึง
ประโยชน์ของโครงการ 
การสนับสนุนด้านภาษี
กับบริษัทที่ใหค้วาม
ร่วมมือเข้าร่วมโครงการ  

- กระทรวงแรงงาน 
- กระทรวงศึกษาธิการ 

กระทรวงการคลัง 
- กรมประชาสัมพันธ์ 

 

- รัฐบาลต้องมีสิง่จูงใจที่
บริษัทเอกชนต้องการ 

3. รัฐบาลจัดทําการลงนาม
ความร่วมมือกับ
บริษัทเอกชน 

- กระทรวงแรงงาน 
- สํานักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

- บริษัทเอกชน 

- จํานวนบริษัทเอกชนที่เข้า
ร่วมโครงการ 

4. ดําเนินการโครงการนํา
ร่อง 

- โรงเรียนอาชีวศึกษา 
- บริษัทเอกชน 

- ความต่อเน่ืองของ
นโยบาย 

- ความสอดคล้องของความ
ต้องการแรงงานภาค 
อุตสาหกรรมกบัหลักสูตร
ภายใต้โครงการนําร่อง 

แผนการดําเนนิการระยะยาว 
5. ติดตามและประเมินผล

โครงการนําร่อง 
- กระทรวงแรงงาน 
- กระทรวงศึกษาธิการ 

- งบประมาณแผ่นดิน 
- งบประมาณแผ่นดิน 
- งบประมาณของ

บริษัทเอกชน 
- เครื่องมือ/เครื่องจักร 
- บุคลากรทางการ

ศึกษา 

 

6. เริ่มดําเนินการโครงการ
ทั่วประเทศ 

- กระทรวงแรงงาน 
- บริษัทเอกชน 
- สํานักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

- ต้องดูผลการดําเนินงาน
ของ 5. ก่อนเริม่
ดําเนินการจริง 
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5. ประโยชน์ที่ผู้เก่ียวข้องจะได้รับ 
การดําเนินโครงการเพิ่มอัตราการเข้าเรียนหลักสูตรอาชีวศึกษานั้น จะก่อให้เกิดประโยชน์กับทุกภาคส่วน 

ต้ังแต่ในระดับประเทศที่ได้รับผลกระทบเชิงบวกต่อการที่ตลาดแรงงานมีกําลังคนสายอาชีพที่มีคุณภาพเพ่ิมขึ้น ซึ่ง
เป็นไปตามความต้องการของตลาด ทําให้ผลิตภาพการผลิต (Total Factor Productivity : TFP) ของประเทศเพ่ิม
สูงขึ้น ส่งผลให้เกิดการเพ่ิมขึ้นในผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) และการยกระดับขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ นอกจากน้ัน ยังเป็นการลดอัตราการว่างงานจากการท่ีลดสัดส่วนผู้เรียนในสายสามัญซึ่งมึอุปทาน
แรงงานล้นตลาด รวมทั้งการเพ่ิมขึ้นของกําลังคนสายอาชีพยังเป็นการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศด้วย สําหรับ
รัฐบาลจะได้รับประโยชน์จากการเพ่ิมขึ้นของรายได้จากการจัดเก็บภาษีทั้งในส่วนของนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา 
รวมถึงยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีจากนโยบายรัฐบาลที่สามารถพัฒนาระบบการศึกษาได้สําเร็จอีกด้วย 

ในขณะที่บริษัทเอกชนจะได้รับประโยชน์จากการที่ผลิตภาพแรงงาน (Labour Productivity) เพ่ิมขึ้น และ
การผลิตกําลังคนเป็นไปตามความต้องการของตลาดและผู้ประกอบการซึ่งเป็นผู้ใช้ประโยชน์จากกําลังแรงงาน 
นอกจากน้ัน ยังเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการสรรหาบุคลากรในการทํางานในบริษัทเอกชน และเป็นการลดอัตราการ
ลาออกจากงานหรืออัตราการเปลี่ยนงาน (Turnover Rate) ของลูกจ้างภาคเอกชนด้วย  

สําหรับโรงเรียนอาชีวศึกษานั้น จะได้รับประโยชน์จากการที่อัตราการเข้าเรียนเพ่ิมขึ้น ซึ่งสืบเน่ืองมาจาก
ภาพลักษณ์ของการศึกษาสายอาชีพที่ดีขึ้น รวมทั้งยังเป็นการยกระดับมาตรฐานการศึกษาและดึงดูดนักเรียนจาก
ต่างชาติอีกทางหนึ่งด้วย สําหรับนักเรียนจะได้รับประโยชน์จากการได้รับการพัฒนาทักษะให้ตรงตามความต้องการ
ของตลาดแรงงาน ทําให้มีโอกาสในการได้รับการจ้างงานสูงขึ้น และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ดังสรุปไว้ในตารางที่ 3 

ตารางที่ 3 ประโยชน์ทีค่าดวา่จะได้รับจากโครงการเพิ่มอัตราการเข้าเรียนหลักสูตรอาชีวศึกษา 

ประเทศไทย รัฐบาล บริษัทเอกชน โรงเรียนอาชีวศึกษา นักเรียน 

- เศรษฐกิจขยายตัว 
(GDP เพ่ิมขึ้น) 

- ระดับขีด
ความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ
เพ่ิมขึ้น 

- ผลิตภาพการผลิต 
(TFP) เพ่ิมขึ้น 

- อัตราการว่างงาน
ลดลง 

- การลงทุนจาก
ต่างประเทศเพ่ิมขึ้น 

- รายได้ของ
ประเทศ ผ่าน
การจัดเก็บ
ภาษีเพ่ิมขึ้น 

 

- ผลิตภาพแรงงาน
เพ่ิมขึ้น 

- การผลิตแรงงานตรง
กับความต้องการของ
ภาคเอกชนมากขึ้น 

- ค่าใช้จ่ายในการสรร
หาบุคลากรลดลง 

- อัตราการลาออก/ย้าย
เปลี่ยนงาน (Turn-
over Rate) ลดลง 

- อัตราการเข้าเรียน
ในสายอาชีพ
เพ่ิมขึ้น 

- ภาพลักษณ์ของ
โรงเรียน
อาชีวศึกษาดีขึ้น 

- มาตรฐาน
การศึกษาสาย
อาชีพดีขึ้น 
สามารถดึงดูด
นักเรียนจาก
ต่างชาติได้ 

- การพัฒนาทักษะที่
ตรงตามความ
ต้องการของ
ตลาดแรงงาน 

- โอกาสในการได้รับ
การจ้างงานที่
สูงขึ้น 

- คุณภาพชีวิตดีขึ้น 
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6. ความท้าทายและความเสี่ยงในการดําเนินโครงการ 
6.1 ความต่อเน่ืองของนโยบายหลักของประเทศในการสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนอาชีวศึกษา 

6.2 บริษัทเอกชนต้องให้ความร่วมมือในการดําเนินโครงการอย่างจริงจัง ทั้งในด้านความยินดีที่ให้
นักเรียนสายอาชีพเข้าฝึกงานในสถานประกอบการ การเข้าร่วมร่างและปรับปรุงหลักสูตรการเรียน
การสอนให้ทันสมัย และยกระดับคุณภาพในการเรียนการสอน 

6.3 การเปลี่ยนทัศนคติ และค่านิยมของผู้ปกครอง เก่ียวกับการเลือกเรียนระดับอาชีวศึกษา 

6.4 ผู้เรียนจําเป็นต้องมีการพัฒนาตนเองอย่างสมํ่าเสมอให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน 

 
 


